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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת נחמו הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה 

הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו 
נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к "Шабат Нахаму" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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הבית השלישי – "נחמו נחמו"

נאמר  עמי"    נחמו  "נחמו  הפסוק  על 
לכפילות הלשון –  במדרש  , שההסבר 
"נחמו נחמו" – הוא, מפני שנחמה אחת 
היא "על בית ראשון", והאחרת "על בית 

שני".

יש להבין:

שכאשר  היא,  "נחמה"  של  המשמעות 
ואין  מישהו,  אצל  אסון  ר"ל  התרחש 
בכוחו של ה"מנחם" למלא את החסר, הוא 
מוצא, לפחות, נחמה עבור האדם הפגוע. 
פעמיים,  הוכה  אדם  שכאשר  מובן,  לכן 
שני  עבור   – פעמיים  לנחמו  אפשר 

האסונות שהיו לו.

אך בעניננו, כאשר הנחמה היא ההבטחה 
שבית המקדש ייבנה שוב  , הרי כאשר יש 
של  פירושו  הראשון,  הבית  על  "נחמו" 
שיהיה  השלישי  המקדש  שבבית  דבר, 
בבית  יתקיימו כל הענינים שהיו  לעתיד, 
השני  מהבית  נעלה  היה  אשר  הראשון 

 .  ישעי' מ, א.

 .  ילקוט ישעי' רמז תמה.

 .  שהרי "כל אלה הנחמות עתידה לימות המשיח" )רד"ק 
לישעי' שם(.

)אשר חסרו בו חמשה דברים  (. ואם כך, 
לשם מה יש צורך בנחמה על הבית השני, 
על  בנחמה  לכאורה,  נכללת,  היא  והרי 

הבית הראשון?

שבאופן  למרות  הוא" 5:  לכך  ההסבר 
מהבית  במעלתו  פחות  השני  הבית  כללי 
פני  על  מעלה  בו  יש  זאת  בכל  הראשון, 
על  בגמרא    כנאמר  הראשון.  הבית 
הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  הפסוק 7 
הזה  ש"הבית  הראשון",  מן  האחרון 
"גדול"  והוא  השני  ,  הבית  הוא  האחרון" 

– בבנין ובשנים 9 – "מן הראשון".

פעמיים   – נחמו"  "נחמו  נאמר  ולכן 
שני",  בית  ועל  ראשון  בית  "על   –
שבבית  כלומר,  החסרונות.  שני  שימולאו 
של  הן  המעלות,  כל  תהיינה  השלישי 

הבית הראשון, והן של הבית השני 1 .

 .  יומא כא, ב. ובלקו"ת ר"ה )נז, ג(, שזהו מפני שחסרה 
בו בחי' ה' עילאה דבינה.

5.  ראה עד"ז ד"ה נחמו עת"ר בסופו.

 .  ב"ב ג, סע"א ואילך.

7.  חגי ב, ט.

 .  בזהר )ח"א כח, א( מפרש שקאי אבית שלישי. וראה 
לעיל ע' 9  הערה 9  תיווך ב' הפירושים.

9.  שזהו מורה גם על גדלות באיכות וברוחניות.

1 .  ראה זח"ג רכא, א. וראה בארוכה לעיל ע'    ואילך, 
ע'   -  .
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שבת נחמו
לחבר את העבר עם העתיד

לקוטי שיחות חלק ט'
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1. Двойное утешение
 В ту субботу, которая следует 

после 9 Ава, всегда читают ѓафтару, 
начинающуюся словами «Утешайте, 
утешайте народ мой» 1. «Утешайте» - 
нахаму - и дало особое название этой 
субботе - Шабат Нахаму. Мидраш 
объясняет, что повторение, которым 
начинаются слова пророка, говорит о 
двух поводах для утешения, т.е. о двух 
трагедиях: потери первого Храма и 
второго. 

 Это утверждение требует, 
однако, пояснения. Ведь в чем смысл 
понятия «утешение»? Если на человека 
обрушилось, не дай Б-г, несчастье, то 
другой человек, хоть и не в состоянии 
возместить потерю, может, по крайней 
мере, проявить сочувствие и найти для 
пребывающего в горе слова утешения. 
Естественно, что в случае, когда пережил 
человек не одну утрату, а две, утешать 
его следует дважды. 

 В нашем же случае, утешением 
служит обещание Всевышнего, что Храм 
будет отстроен заново. А поскольку 

1.  Иешаяѓу, 40:1

первый Храм превосходил второй по 
уровню Б-жественного раскрытия - и 
как следствие, по наличию в нем пяти 
священных атрибутов - то возмещение 
его утраты будет одновременно и 
возмещением утраты Второго Храма. 
Таким образом, утешение по поводу 
потери Первого Храма заключает в себе 
и утешение по поводу потери второго. 

 Все дело в том, что хотя в общем 
плане второй Храм уступал первому, 
он обладал все же собственными 
уникальными достоинствами. Недаром, 
фразу «большим будет слава этого 
последнего дома, чем первого» 2 
Талмуд 3 относит ко Второму Храму, 
превзошедшему первый по размерам 
и длительности существования 4. 
Получается, что необходимость в двух 
отдельных утешениях действительно есть. 
Ведь будущий, третий, Храм восполнит 
обе утраты, ибо будет он сочетать в себе 
достоинства, как первого Храма, так и 
второго. 

2.  Хагай, 2:9
3.  Тр. Бава Батра, 3а и далее
4.  На четырнадцать лет.

Шабат Нахаму
Объединяя прошлое и будущее

Ликутей сихот, т. 9
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בית המקדש בבחינת "מקבל"

הבית השני  להבין את מעלתו של  כדי 
תחילה  להסביר  יש  הראשון,  הבית  על 
המקדש  בית  של  מעלתו  את  )בפנימיות( 
היה  אשר  הראשון,  הבית  כולל  בכלל, 
הקדוש-ברוך-הוא   ,  של  קבע"  "דירת 
לעומת המשכן, אשר היה "דירת עראי"    

לקדוש-ברוך-הוא   :

בתוכם",  "ושכנתי  המשכן,  קדושת 
רק  ולא  חלקיו,  בכל  שהיתה  למרות 
מחי  שעשויים  ובקרשים,  ביריעות 
המשכן,  בקרקע  אף  אלא  ומצומח   , 
מצד  בעיקר  זאת  בכל  היתה  הדומם, 
למעלה, ולא מצד הדברים הגשמיים – 

היריעות וכו' והקרקע.

היה  במשכן  שהאיר  שהאור  כיון  ורק 
בלי גבול, הוא יכול היה להגיע ולהשפיע 

גם למטה מטה, עד לסוג הדומם.

ממקום  המשכן  לקיחת  לאחר  ולכן, 
במקום  קדושה  שום  נשארה  לא  מסויים, 

זה, בקרקע.

מצד  היתה  המקדש  בית  קדושת  ואילו 
הדברים הגשמיים המרכיבים אותו בעצמם. 

  .  ראה שהש"ר פ"א, טז )ג(. וכמ"ש )תהלים קלב, יד( 
זאת מנוחתי עדי עד )תו"א ר"פ ויגש(.

  .  שהש"ר שם. וכמ"ש )ש"ב ז, ו( ואהי' מתהלך באהל 
גו' )תו"א שם(.

  .  בכל הבא להלן )בענין ההפרש שבין משכן למקדש( 
ואילך      ע'  ח"ו  ]המתורגם[  לקו"ש  בארוכה  ראה   –

ובהנסמן שם. וראה גם לקו"ש ]המתורגם[ ח"ח ע'   .

  .  וגם באדנים וכו' – דומם.

ולכן גם לאחר חורבן בית המקדש נותרה 
קדושה במקום המקדש 5 .

המקדש  שבית  לכך  הפנימי  הטעם  זהו 
נבנה דוקא בתקופת שלמה, שבה "קיימא 
ה"סיהרא",  כי  באשלימותא"   ,  סיהרא 
בבחינת   – כשמש  אינה  הלבנה, 
אלא  אנפין",  "זעיר  בחינת  המשפיע, 
את  המקבלת  המקבל,  בבחינת  היא 
וכיון  "מלכות" 7 .  בחינת  מהשמש,  האור 
אינו  בית המקדש  שהחידוש העיקרי של 
ההמשכה מלמעלה, אלא זיכוך הנבראים, 

לכן הוא קשור לשלימות של "סיהרא"   .

זיכוך מלמעלה או מלמטה

בזיכוך הנבראים עצמם יש שני אופנים:

א( זיכוכם מצד האור שלמעלה. בדומה 
לרב המלמד את תלמידו באופן, שעל ידי 
בעצמו  מסוגל  התלמיד  יהיה  זה  לימוד 
להגיע לכוונה האמיתית 9 . אך בכל זאת, 
את  "בעצמו"  התלמיד  שמבין  מה  גם 

5 .  רמב"ם הל' ביהב"ח ספ"ו.

  .  זח"א קנ, א. וראה שמו"ר פט"ו, כו. ובכ"מ.

7 .  ראה לקו"ת צו י, סע"א )ובכ"מ(, ששמש הוא )יסוד( 
ז"א, ולבנה מלכות. וראה גם תקו"ז תמ"ד ששימשא וסיהרא 

הם דוגמת קוב"ה ושכינתא.

  .  משא"כ משכן – מעשה משה )ודורו(, שפני משה 
כפני חמה )ב"ב עה, א*(.

עה"ת  פרש"י  ל'  דיוק  גודל  זה  בדחז"ל  גם  להעיר   )*
שהשמיט תיבת פני בנוגע לחמה וללבנה )פינחס כז, כ( – 
והטעם כי ע"ד הפשט אין לחלק בחמה ולבנה "פני" ולא פני.

9 .  ראה המשך תרס"ו ע' תב. ושם )ע' תג( שהוא ע"ד 
מבין דבר מתוך דבר ש"מה שמבין מתוך שכל זה שכל אחר 

ה"ז התחדשות לגמרי". ע"ש באריכות.

6
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 2. Временное и постоянное
 Для того чтобы понять, в чем 

заключалось особое преимущество 
второго Храма над первым, необходимо 
сначала разобраться в другом вопросе: 
чем Храм  (в том числе и первый), как 
таковой, превосходил Мишкан 5. Ведь и 
тот, и другой названы 6 «жилищем для 
Б-га», при этом Храм - «постоянным», а 
Мишкан только «временным». 

 Святость Мишкана, основанная 
на словах Торы 7 «И сделают Мне 
Святилище, и буду Я обитать среди них», 
распространялась на все его элементы. 
Причем, не только на такие, как завесы 
и балки, источник которых - в мире 
растительном и животном, но и на саму 
землю (служившую ему полом) - объект 
неживой природы. Вместе с этим, сами 
элементы эти не являлись источником 
святости Мишкана. Таким источником, 
главным образом, было Откровение 
свыше, бесконечный свет Всевышнего, 
наполнявший Мишкан. Именно благодаря 
его безграничной силе, этот свет 
был способен достичь самых низких 
ступеней мироздания и осенить собой 
даже лишенную признаков жизни землю. 
Поэтому, когда Мишкан переносили на 
новое место, земля, на которой он стоял 
прежде, полностью утрачивала святость 8.

5.  Т.н.»Скиния Завета»или «Шатер Откровения», «раз-
борный» Храм, сопровождавший сынов Израиля в пусты-
не и простоявший в нескольких местах на Земле Израиля 
(в общей сложности, 487 лет) до построения первого 
Храма в Иерусалиме царем Шломо (Соломоном). 

6.  Мидраш Шир Ѓаширим Раба, гл.1 и др. 
7.  Шмот, 25:8
8.  Ибо святость не была присуща месту как таково-

му: она сохранялась лишь до тех пор, пока там было 
Б-жественное присутствие. 

 Святость Храма, в отличие 
от этого, заключалась и в материалах, 
из которых он был построен. Они 
сами, эти элементы физического мира, 
трансформировались  в т.н. «сосуды» для 
святости. А потому, и после разрушения 
Храма, земля, на которой он стоял, 
сохранила за собой прежнюю святость 9. 

 В этом внутренний смысл того, 
что построен (первый) Храм был именно 
в период царствования Шломо, в то 
время, которое образно описано 10 словами 
«Луна достигла полноты» 11. Луна только 
отражает свет, исходящий от Солнца. А 
потому, перенося этот пример на высшие 
сфирот, солнце служит символом 
шести мидот (свойств Б-жественности), 
названных Зеир Анпин 12 - «дающего 
начала», а луна - символом качества 
Малхут 13, «начала принимающего». На 
основе этого, прослеживается сравнение 
Храма с Луной: его отличительной 
чертой, как говорилось выше, было не 
проникновение Б-жественного света в 
наш мир, а «очищение», преобразование 
последнего. Иными словами: изменения 
не со стороны «дающего» начала, а 
произошедшие в самом «принимающем». 

3. Источники света
 Преобразование, духовное 

«очищение» мира, как такового, может 
происходить двумя способами. В первом 

9.  Рамбам, Мишне Тора, «Законы о Доме Избранном», 
кон. гл. 6

10.  Зоѓар, часть 1, 150а и др.
11.  Простой смысл этого сравнения: период наивысшего 

расцвета в истории еврейского народа.  (Политического, 
экономического и культурного). 

12.  Букв. «малый лик».
13.  Букв. «царская власть», низшая из мидот. 
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השכלית  מההארה  נובע  הכוונה  אמיתות 
שהעניק לו הרב.

המאיר  האור  ידי  על  שאינו  זיכוך  ב( 
מצד  הנבראים  זיכוך  אלא  מלמעלה, 
היא  מציאותם  שאמיתיות  מפני  עצמם: 
עד  מזדככים  סוף  סוף  הם  הרי  אלקות, 
כי פי ה' דיבר" 1 ,  בשר...  "וראו כל  כדי 
גילוי הדרגה של "פי ה'", אלא  לא מצד 

מצד הבשר עצמו.

בדומה לחזרה בתשובה כפשוטה, אשר 
כי  אור,  מגילוי  נובעת  אינה  כלל  בדרך 
הוא  הרי  בתשובה  שחזר  לפני  אדרבה: 
היה רחוק מאלקות, וכיצד ייתכן שירגיש 
מבעל  נובעת  היא  אלא  האור,  בגילוי 
של  שעצמיותו  מפני  עצמו   ,  התשובה 
היהודי היא אלקות, המשפיעה גם בגלוי, 
יוצא מן הכלל  יהודי, בלי  ולכן רוצה כל 
ש"יצרו  אלא  ה',  רצון  את  לקיים  ח"ו, 
של  הידוע  הדין  כפסק  שתקפו",  הוא 

הרמב"ם   .

1 .  ישעי' מ, ה. וראה שער האמונה לאדמוה"א פכ"ה.

זה  מצד  הוא  בתשובה  שמתעורר  שמה  ואף    .  
שמלמעלה מסבבים סיבות שונות לזה וכמ"ש )ש"ב יד, יד( 
"וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח" – הרי זהו באופן 
של העלם וכו' ]וכמש"נ )דברים ד, כט( ובקשתם משם )ראה 
לקו"ת ראה לב, ג( את ה"א גו' ונאמר: והסתרתי פני מהם 
גו' ואמר גו' על כי אין אלקי בקרבי גו' ואנכי הסתר אסתיר 
פני גו' )וילך לא, יז-יח([, והתשובה עצמה באה מצד הבע"ת. 

וראה המשך תער"ב ח"ג ע' א'שכח.

  .  רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.

שתי דרגות הלבנה

בזיכוך  אלו  אופנים  לשני  בדומה 
בחינת   – בלבנה  יש  כך  הנבראים, 
שני   – הנבראים  שורש  המלכות, 
שתהיה  וכפי  עתה,  שהיא  כפי  אופנים: 

לעתיד לבוא:

והיא  מהשמש,  מקבלת  הלבנה  עתה 
ידי  על  ורק  אנפין".  "זעיר  בבחינת   
שהיא מקבלת את אור השמש, מאיר אורה 
שהוזכרה  התלמיד  כדוגמת  העצמי 2 , 
לעיל, שעל ידי שהוא מקבל את הכוונתו 
המחשבתית של המשפיע, ביכולתו לחדש 

רעיון שכלי בכוח עצמו.

הלבנה  "אור  יהיה  לבוא  לעתיד  אך 
כאור החמה"   , ש"אור הלבנה" לא יזדקק 
יהיה כ"אור החמה"  ל"אור החמה", אלא 

המאיר מצד עצמו 5 .

עד ש"ועינינו מאירות כשמש וכירח"   , 
יאירו  שבעין 7 (  )השחור  העיניים  שגם 
בעצמן, ולא יזדקקו, כעתה, לאור השמש 

והירח   .

דרב  להמשל  )בהמשך  תד  ע'  שם  תרס"ו  המשך    .  
ותלמיד המובא לעיל בפנים ס"ד(. וראה בארוכה תורת שלום 

ע'  7. ובכ"מ.

  .  ישעי' ל, כו.

5 .  לקו"ת צו י, א.

  .  נוסח התפלה דשבת )נשמת(.

אין אדם  עין  הזה של  הגלגל  ח:  פל"א  ויק"ר  7 .  ראה 
רואה מתוך הלבן שיש בו אלא מתוך השחור. ולכאורה כ"מ 

באוה"ת הנסמן בהערה הבאה.

  .  אוה"ת בראשית לג, א. – וזה )לכאורה( חידוש יותר 
מ"והי' אור הלבנה כאור החמה" – כי הלבנה הרי גם עכשיו 
יש לה אור עצמי ורק שאינו מאיר והחידוש הוא שלעתיד גם 
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случае его источником и движущей 
силой служит влияние, исходящее 
Свыше. Это можно сравнить с тем, 
как учитель наделяет знаниями своего 
ученика, используя такой метод, который 
обеспечивает ученика возможностью 
самим достичь истинного понимания 
предмета. Но при этом, даже собственное 
понимание учеником сути изучаемого 
проистекает от той информации, 
передана которая была ему учителем. 
Иными словами, он лишь отражает свет, 
пришедший извне. 

 Во втором случае изменения в 
мире вызваны не внешним воздействием, 
а наличием собственного, внутреннего 
света. Тем, что истинная суть всего 
сущего есть Б-жественность. А поэтому, 
и материальный мир, рано или поздно, 
неизбежно придет к такому состоянию, 
о котором говорил пророк 14: «И увидит 
всякая плоть... что уста Г-спода изрекли 
это».  Не потому, что подвергнется мир 
влиянию, исходящему из «уст Г-спода», а 
потому, что способность к этому родится 
в нем самом, в его «плоти».   

 Такое преобразование можно 
сравнить с процессом возвращения к 
Б-гу после того, как человек нарушил 
Его волю, с покаянием. Ведь, как 
правило, данное изменение происходит 
в человеке не вследствие некого 
Откровения свыше. Напротив, перед 
тем, как вернуться, совершить тшуву, 
он далек от Б-га, и почувствовать какое-
либо Откровение не способен. А посему, 
его возвращение начинается благодаря 

14.  Йешаяѓу, 40:5

внутреннему побуждению. Благодаря 
тому, что сущностное определение еврея 
есть Б-жественность, и суть эта способна 
оказать на него влияние и на внешнем, 
открытом уровне. Поэтому, каждый без 
исключения еврей в глубине своей души 
хочет выполнять волю Б-га, просто иногда 
поверхностные побуждения овладевают 
им, «нападает на него злое начало», 
скрывая его истинную природу 15.

4. Новое естество 
 Двум способам преобразования 

мира соответствуют два состояния 
Луны, символизирует которая, как уже 
говорилось, Б-жественный аспект Малхут, 
являющийся источником происхождения 
творений: нынешнее состояние Луны 
и та новая природа, которая станет ей 
свойственна в Грядущем мире 16. 

 Сейчас Луна всего лишь отражает 
свет Солнца. Говоря точнее, она обладает 
и собственным светом, но излучает его 
только после того, как получает свет от 
Солнца 17. Что сравнимо с приведенным 
выше примером с учеником, который 
- благодаря направлению мысли, 
полученному от учителя, - становится 

15.  Этот, сформулированный Рамбамом, принцип лег 
в основу и ѓалахических постановлений. См. Рамбам, 
Мишне Тора,  «Законы о разводе», гл.2

16.  После наступления эры Машиаха. 
17.  Эта концепция неоднократно обсуждается на стра-

ницах различных трактатов хасидизма.  Кроме приве-
денного выше примера с  появлением у ученика новой 
способности к познанию, она отражена в самом таинстве 
зарождения человеческой жизни, как и в произрастании 
растении и др. Озаглавить ее, по-видимому, можно так: 
«Появление нечто принципиально нового в силу полу-
ченного влияния». При этом, как отмечает Ребе Рашаб, 
полной тождественности явлению «нечто из ничего» в 
материальном мире не существует. 
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תורה, מצוות ותשובה

המשכה   – אלו  ענינים  שלשה 
מלמעלה, זיכוך הנבראים מצד גילוי אור, 
וזיכוכם מצד עצמם – הם באופן כללי 
בעבודת האדם: תורה, מצוות )או תפילה(, 

ותשובה:

התורה היא המשכה מלמעלה – "נתן 
לנו את תורתו", "משה קיבל משה תורה 
על-אף  התורה,  לימוד  גם  ומסרה...". 
אשר  עד  ולהבין,  ללמוד  צריך  שהאדם 
יתאחד על ידי הבנתו עם התורה שאותה 
אינו  בכך  העיקר  אך   – לומד 9   הוא 
עליו  להיפך,  אלא,  מעצמו,  בכך  שיוסיף 
התורה, כדי  לעמול כדי להבין את דברי 

לגלות את מה שהתורה אומרת.

לעומת זאת, כוונת המצוות היא בעיקר 
לתפילין  וכו'  הצמר  הקלף,  עשיית   –
לחדש   – אותם"  "ועשיתם  ולציצית, 
כביטויים  המצוה 1 .  את  כביכול,  וליצור 

אור המקבל יאיר כאור המשפיע; משא"כ שחור שבעין, הרי 
השחרות הוא היפך האור )ראה פיה"מ לאדמוה"א ספקכ"ב: 
.. דכח הבהירות  שמצמצם לעצם הראי'   .. השחור שבעין 
גם  ולע"ל   – שבעין*(  דלובן  ספירי  בעצם  היא  שבעין 

השחור יהי' מאיר.
*( בפיה"מ שם מסיים, שע"י שנהפך השחור שבעין נעשה 
כח ההבטה חזק וזך הרבה יותר )וראה גם רש"י האזינו לב, 
י: שחור שבעין שהמאור יוצא הימנו(. ולכאורה י"ל, ששני 
אופנים בחוזק אור הראי' שנעשה ע"י השחור שבעין דוקא: 
בפשטות – להיותו מצמצם את אור הראי'. ולפי אופן זה, 
ובפנימיות –  האור.  לחוזק  הוא  גורם  רק  שבעין  השחור 
ולהעיר  יותר.  חזק  אורו  ולכן  לאור,  נהפך  עצמו  שהשחור 
מתו"ח נח )ס, סע"ב(, שישנם ב' פירושים ב"יתרון האור מן 

החשך". ולהעיר גם מאוה"ת וארא ע' קסג. ע"ש.

9 .  תניא פ"ה.

1 .  ויק"ר פל"ה, ו. וראה סנה' צט, ב. זח"ג קיג, א.

"מעשין על הצדקה"   , "כופין" – בכך 
יש כפיה והתבטלות הנעשות על ידי האדם 
המדרש     כלשון  המצוה,  את  המקיים 

"לצרף בהם את הבריות".

רק  אפשריות  המצוות  לכך:  ובנוסף 
המשמעות  כל  המצוה.  מקיים  בצירוף 
לאדם  הוראה  היא  ציוויים,  מצוות,  של 
– לעומת התורה, המתקיימת אף לפני 

שהאדם לומד אותה.

למצוות  התורה  בין  הבדל  שיש  כשם 
מודגש  ואף  הבדל,  יש  כך  האדם,  לגבי 

יותר, לגבי העולם בכלל:

אך  גשמיים,  בדברים  עוסקת  התורה 
דנה  רק  אלא  בהם,  "מתלבשת"  היא  אין 
"מלובשות"  המצוות  ואילו  אודותם   . 
מקיימים  שבהם  הגשמיים  בדברים  ממש 
את המצוה, שהם עצמם ייהפכו לקדושה.

זהו אחד הטעמים לכך שהתורה מושווית 
ל"אור היום", ואילו המצוות דומות ל"אור 
משפיע  אינו  היום  אור  כי 5   הנר"   , 

  .  ב"י ליו"ד סי' רמח. וראה סנה' צט, ב. וראה ד"ה ויטע 
אשל תרצ"ט פ"ד. ובכ"מ.

  .  ב"ר רפמ"ד וש"נ.

המושאל  שם  רק  הוא  )בתורה(  התלבשות  "ולשון    .  
בלבד" )ד"ה ויאמר משה תש"ד פ"כ(.

ו, כג( כי נר מצוה ותורה אור. ומזה    .  כמ"ש )משלי 
שאמרו )סוטה כא, א( "מה אור מגין לעולם כו' כיון שעלה 
ולא כמ"ש   .. היום  אור  היינו  דאור  עמוד השחר" "משמע 
בשל"ה )בתחלתו( מדורה גדולה" )אוה"ת משלי שם ריש ע' 

תקסט. קונטרס עץ החיים בתחלתו(.

5 .  בסוטה שם: "תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה 
כו'  מצוה  אף  לפי שעה  אלא  מגינה  אינה  נר  מה   .. באור 
מה אור מגין לעולם אף תורה כו'". אבל אין מזה סתירה 

8



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●     Шабат Нахаму

●

8

способным прийти к совершенно новым 
открытиям в изучаемой области.

 В будущем же исполнится 
предсказание 18 «И будет свет Луны, 
как свет Солнца». Означает это, что 
для собственного сияния Луне уже 
не понадобится свет от Солнца. Она 
будет в состоянии - подобно Солнцу 
- светить самостоятельно. Но еще 
большее изменение произойдет с самими 
людьми. «А если бы глаза наши сияли, 
подобно Солнцу и Луне...», - говорим 
мы в субботней молитве. Метафора эта 
в будущем превратится в реальность, 
когда необходимый для зрения свет 
будет сосредоточен в самих глазах (т.е. в 
зрачке), и потребности в свете внешнем, 
исходящем от Солнца или Луны, больше 
не будет 19. 

5. Роль человека
 Таким образом, можно выделить 

три аспекта: спуск света свыше, 
преобразование творений благодаря 
отражению полученного света, и 
их преобразование при раскрытии 
собственного, «внутреннего» света. На 
общем уровне трем данным аспектам 
соответствуют три составляющие 
еврейской жизни: изучение Торы, 
исполнение заповедей (а также молитва) 
и совершение тшувы, процесс покаяния, 
возвращения к Всевышнему. 

 Тора - это свет, идущий свыше. 

18.  Йешаяѓу, 30:26
19.  В примечании к этим словам, Ребе описывает функ-

цию зрачка и два, связанных с ней, позитивных измене-
ния в работе зрительной системы человека в будущем.  

Как говорим мы в благословении: «... 
даровавший Нам Свою Тору» 20. И 
как написано: 21 «Моше получил Тору 
на Синае и передал ее и т.д.» Даже 
притом, что изучение Торы предполагает 
приложение умственных усилий со 
стороны человека, вплоть до «полного 
объединения разума постигающего Тору 
с изучаемым знанием» 22, главным в 
этом процессе всегда остается лишь 
восприятие света Торы, а не добавление 
к нему. От человека требуется приложить 
усилия к тому, чтобы понять, что Тора 
хочет сказать, чтобы раскрыть для себя 
то, что в ней уже заложено.  

 Исполнение заповедей, с другой 
стороны, вовлекает нас в процесс 
созидательный. Нам необходимо, к 
примеру, самим изготовить пергамент и 
шерстяные нити для тфиллин и цицит. 
Недаром по отношению к исполнению 
заповедей сказано в Торе: 23 «И будете 
делать их». То есть, в известном смысле, 
вы сами создадите эти заповеди 24. 
Подобное выражение -  с использованием 
глагола лаасот, букв. «делать» - 
используют мудрецы и в несколько другом, 
однако близком по смыслу, контексте. Они 
говорят: 25 «Можно принуждать (маасин) 
к помощи бедным». Схожесть в том, 
что понятие «принуждение» затрагивает 

20.  Благословение перед чтением Торы. (См. Сидур).
21.  Пиркей Авот, начало первой главы.
22.  Тания, гл.5
23.  Бемидбар, 15:39
24.  Сделаете так, что их исполнение в материальном 

мире  будет в принципе возможным. 
25.  См., к примеру, комментарий Бейт Йосеф на Тур, 

раздел «Йорэ Деа», гл. 248 и др.
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מאיר     הוא  שבו  המקום  על  בפנימיות 
– במקום עצמו אין מתרחש שום שינוי, 
ואת  הפתילה  את  הופך  הנר  אור  ואילו 

השמן עצמם לאור 7  )לאש(.

תשובה – הפיכת הזדונות לזכויות

והדברים  האדם  זיכוך  גם  זאת,  בכל 
קשור  המצוות  קיום  ידי  על  הגשמיים 
על  מזדככים  עצמם  שהם  למרות  לאור, 
ידי כך, כי כאשר מקיימים מצוה, עושים 
הבורא  ציווי  את  ש"קולטים"  מפני  זאת 
מלכות  עול  קבלת  מתוך  לקיימו  ומוכנים 

שמים.

לעומת זאת, בעל התשובה, אשר בחטאו 
פרק מעצמו עול מלכות שמים, והוא רחוק 
התשובה  הרי  )מלמעלה(,  האור  מגילוי 

באה ממנו עצמו, כדלעיל בסעיף ד'   .

למ"ש בפנים, כי מה ש"מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה" 
התורה  של  האור  מעלת  מצד  היא  לעולם"  מגינה  ו"תורה 

והמצות עצמם
לפי שעה,  מגינות  ולכן  )ומקום(,  בזמן  תלויות  ]שהמצות 
משא"כ התורה שהיא למעלה מהזמן היא מגינה לעולם – 

עיין אוה"ת שם ע' תקע. קונט' עה"ח ספ"ב[.
)הלומד או מקיים המצוה(,  שבאדם  בנוגע להבירור  אבל 
לדון  מתלבשת  )שהתורה  הגשמיים  לדברים  בנוגע  ועד"ז 
בהם או שמקיימים מצות בהם(, הבירור שע"י המצות הוא 

בפנימיות יותר.
וכמו אור היום ואור הנר, שבנוגע למעלת האור עצמו, אור 

היום הוא נעלה יותר, אבל בנוגע 
היא  הנר  אור  פעולת  הרי  העולם,  בחומר  לפעולתם 

בפנימיות יותר, כבפנים.

  .  תו"א פז, ריש ע"ב. ובכ"מ.

7 .  ראה שערי אורה מג, ב. אמ"ב שער הציצית פט"ז 
ששרשה  מצוה  נר  וזהו  ע"ג(:  )ריש  ושם  ואילך.  סע"א  )י, 
למעלה מתורה אור(. לקו"ש ח"ח ע'  5  הערה   . וראה 

לקמן הערה   .   .

וזה נעלה יותר מענין ה"אתהפכא חשוכא לנהורא"    .  
ד"נר מצוה" – אף שאור הנר )המצוה( מהפך את הפתילה 

הבדל,  יש  העולם  עניני  לגבי  וכן 
רק  מזדככים  המצוות  שבאמצעות 
הניצוצות שבדברים המותרים 9 , שמקליפת 
לדברים  שנפלו  הניצוצות  )ואילו  נוגה 1  
הטמאות  הקליפות  שבשלש  האסורים, 
ידי  על  לזככם  אפשר  אי   – לגמרי 
המצוות   (. לעומת זאת, על ידי התשובה, 
הרי גם הניצוצות שבזדונות, שהם בשלש 
קליפות הטמאות   , נהפכים    לזכויות   .

עצמה )דבר הגשמי שמקיימים בו המצוה( לאש ואור – כי 
באור הנר, הרי מה שהפתילה מאירה הוא מצד האש האוחז 
משא"כ  גופא(,  הפתילה  מצד  לא  )אבל  לאש  ומהפכה  בה 
אופן ה"אתהפכא" שבתשובה הוא מה שהחשך מצד עצמו 
נהפך לאור ]בדוגמת "ועינינו מאירות כשמש וכירח" שיהי' 

לע"ל – ראה לעיל סעיף ה[. וראה לקמן הערה   .

9 .  ראה שבת )כח, ב. וש"נ(: מן המותר בפיך.

1 .  תניא רפל"ז. ובכ"מ.

  .  ואדרבה, צריך לדחותם )לקו"ת שה"ש ו, ד(.

הם  שהרי   – האסורים  מדברים  גם  יותר  ולמטה    .  
היפך רצונו ית' )ראה תניא פכ"ד(.

לנהורא"  חשוכא  ד"אתהפכא  שהאופן  מובן  ומזה    .  
לאור.  נהפך  עצמו  מצד  שהחשך  מה  הוא  תשובה  שע"י 
צריך  האור,  מצד  הוא  )החומר(  החושך  הפיכת  כאשר  כי 

שהחומר )החשך( יהי' לו איזה שייכות להאור.
הדברים  את  שמהפך  שמה  שמכיון  האש,  באור  ]וכמו 
הרי   ,)   הערה  )כנ"ל  האש  מצד  הוא  לאש  בהם  שנאחז 
להיות  צריכים  עצים(  או  )פתילה  לאש  שנהפכים  הדברים 
נוחין ומוכשרים להתאכל ולכלות בהאש )ראה לקו"ת אחרי 
ולהפכם  וכיו"ב  באבנים  יאחז  שהאש  א"א  שלכן  ב(,  כו, 

לאש[.
תורה,   – הבחינות  ג'  בין  שההפרש  נמצא,  ולפ"ז 
על חשך  פעולתם  באופן  הוא בשתים:  ותשובה –  מצות 
העולם, ובדרגת החשך שבהם פועלים: האור דתורה דוחה 
מהפך את החשך, ובמילא – גם  את החשך; "נר מצוה" 
מצד  הוא  האתהפכא  אופן  בכ"ז,  אבל  דחשך.  המציאות 
האור ובמילא – מהפך רק החשך שיש לו שייכות לאור 
מצד  הוא  דתשובה  האתהפכא  אופן  המותרים(;  )דברים 
שאינו  ה"זדונות" – חשך  גם  ובמילא –  עצמו,  החשך 

שייך לאור – נהפכים לזכיות.

  .  יומא פו, ב. וראה בארוכה דרמ"צ קצא, א.

9



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●     Шабат Нахаму

●

9

все заповеди, ибо для их исполнения 
человеку необходимо, в той или иной 
степени, заставить себя отказаться от 
собственных желаний и предпочесть им 
заповеди - желание Творца. Недаром 
говорит Мидраш 26, что заповеди были 
даны с целью «очистить людей», (т.е. 
избавить их от подчинения одним лишь 
эгоистичным побуждениям). 

 Кроме этого, заповеди возможны 
только при участии человека. Весь смысл 
этого понятия «заповеди», «повеления» 
предполагает наличие человека, к 
которому приказы эти обращены. Что 
отличает их от Торы, которая существует 
сама по себе, без связи с тем, занимается 
ли кто-либо ее изучением 27. 

 Подобно тому, как роль человека 
в изучении Торы и исполнении заповедей 
различна, существует различие - 
причем, еще более сильное - между тем 
воздействием, которое оказывают Тора и 
заповеди на мир в целом. Несомненно, 
Тора связанна с материальным миром, 
но связь эта не прямая. Тора существует 
и вне материального мира, говоря 
о нем, как о чем-то существующем 
отдельно, «не облекаясь в его одеяния», 
не проникая в него. В то время как 
заповеди предполагают слияние некой 
духовной идеи с физическими объектами 
мира, с помощью которых идея эта и 
осуществляется на практике. Причем, 
цель их - преобразование материальности 

26.  Брейшит Раба, гл. 44 и др.
27.  И существует ли вообще кто-либо, способный это 

делать.

и трансформация ее в нечто возвышенное, 
святое. 

  В этом одно из объяснений 
известного сравнения Торы со «светом 
дня», а заповедей - со «светом свечи» 28. 
Свет Солнца, наполняющий мир днем, 
освещает объекты материального мира, 
но в них самих изменения никакого 
не производит. Тогда как свеча, сгорая, 
превращает фитиль и масло в светящее 
пламя. 

6. Пламя из недр души
 Тем не менее, изменения в 

человеке и в объектах материального 
мира, происходящие посредством 
заповедей, тоже вызваны, так или иначе, 
светом, влиянием извне. Ведь сам 
факт исполнения заповеди говорит о 
готовности человека выполнить повеление 
Всевышнего, о том, что, образно говоря, 
человек «вобрал в себя» высший свет, и 
его действия теперь этот свет отражают. 

 С  тем, кто совершил тшуву, 
то есть возвращается ко Всевышнему 
после того, как сбросил с себя «иго 
власти Небес», все иначе. Высший свет 
от него далек, а потому его покаяние 
со светом этим никак не связано. Он 
возвращается благодаря «внутреннему 
пламени», которое пылает в глубине его 
собственной души. 

 Отличное от исполнения 
заповедей влияние оказывает тшува и на 
мир. Соблюдая заповеди Торы, человек 

28.  Как сказано (Мишлей («Притчи»), 6:23): «Ибо свеча 
- заповедь, и Тора - свет». 
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בית שני – "בעלי תשובה"

את  להבין  ניתן  לעיל  האמור  כל  לפי 
הבית  פני  על  השני  הבית  של  מעלתו 

הראשון 5 :

בתקופת בית ראשון היו ישראל, באופן 
בבחינת  להיות  צריכים  ובעיקר,  כללי 
אז  היה  לא  עדיין  ולכן,  "צדיקים"   . 
מתוך  עצמו,  העולם  להפיכת  ה"כוח" 

העבודה שלו עצמו, לקדושה.

היו  כאשר  שני,  בית  בתקופת  ואילו 
הבית  היה  תשובה,  בעלי  בדרגת  ישראל 
עצמה  מצד  הגשמיות  שגם  באופן  השני 

תהיה מקדש לקדוש-ברוך-הוא.

אינו  אשר  שכורש,  לכך  ההסבר  זהו 
השני   ,  הבית  את  לבנות  ציוה  יהודי 4 , 

5 .  ראה גם לעיל ע'    ואילך.

  .  שלכן בנין ב"ר הי' בזמן דקיימא סיהרא באשלימותא 
)כנ"ל ס"ג(, שהוא שלימות הלבנה בקבלתה מהשמש )ראה 

לעיל סעיף ה'(.
ולהעיר, שמה שבזמן שלמה "נתמלא דיסקוס של לבנה" 
הוא, לפי שהי' דור ט"ו לאברהם "שהתחיל להאיר" )שמו"ר 
להאור  בהמשך  בא  המטה  שזיכוך  היינו,   – כו(  פט"ו, 
שנמשך )לאברהם – שבעל* הבירה הציץ עליו( מלמעלה. 
)ולהעיר גם משמו"ר שם: "בראשון של ניסן מתחלת להאיר" 

– והרי הענין דחדש ניסן הוא המשכה מלמעלה(.
*( ב"ר ר"פ לך.

7 .  ראה ליקוטי ביאורים )מז, ד )מאמרי אדהאמ"צ – 
קונטרסים )קה"ת, תנש"א( ע' קמד( – להרה"צ כו' ר"ה 
)ומציין לשער חהמ"צ  הם מק"נ  או"ה  מפאריטש( שחסידי 
בסידור(. ובפרש"י )ר"ה ג, סע"ב( בהא דכורש החמיץ "נעשה 
רשע", אבל אין מזה ראי' שנשתנה שרש נפשו עי"ז, וק"ל.

  .  עזרא א, א. וראה תוי"ט עדיות )הובא לקמן הערה 
ו,  עזרא  בהבנין – ראה  שהשתתף  מזו –  ויתירה   .)  

ד. ר"ה ד, א.

בדומה לענין התשובה – אשר על ידה 
כך  כדי  ועד  כזכיות,  לו  נעשים  שגגות 

שגם זדונות נהפכים לזכויות.

שתי נחמות בבית השלישי

זהו ההסבר לשתי הנחמות – הן "על 
מפני  שני",  בית  "על  והן  ראשון"  בית 
שבכל אחד מהם יש מעלה על פני השני:

מעלתו של הבית הראשון היא, שהיה בו 
אור נעלה יותר. כיון שישראל היו בבחינת 
צדיקים, כדלעיל, הם היו כלים מתאימים 
יותר לאלקות, ולכן, גם בית המקדש היה 

באופן כזה.

העולם  של  הרוחנית  העבודה  מצד  אך 
כפי  יותר,  נעלה  השני  הבית  עצמו, 

שהוסבר לעיל.

זהו ההסבר לכך שהבית השני היה גדול 
מהבית הראשון "בבנין" )מקום( ו"בשנים" 
במקום  מוגדר 51  ה"עולם"  כי  )זמן( 9  – 

ובזמן.

שבו  השלישי,  הבית  של  החידוש  וזהו 
 – יחד  5  גם  המעלות  שתי  התאחדו 
ו"נחמו" על בית  "נחמו" על בית ראשון, 

שני.

9 .  אלא שמגדלות בכמות – באה גם גדלות באיכות 
וברוחניות וכנ"ל הערה   .

51.  שעהיוה"א פ"ז )פב, א(.

 5.  ראה בהמסומן לעיל הערה 5 .
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делает духовно чище только элементы 
разрешенного. Происхождение которых в 
т.н. клипат нога, в той сфере нечистого, в 
которой есть и скрытое добро. Что же до 
тех Б-жественных искр, «упали» которые 
в сферу Торой запрещенного, т.е. полного 
зла, над ними заповеди не властны. 
Вовлечь их в сферу святости способна 
только тшува, которая, в наивысшей 
своей степени, способна переписать 
прошлое человека и превратить даже 
преднамеренные его проступки 29 в 
заслуги 30. 

7. Второй Храм
 На основе всего вышесказанного 

становится понятным особое значение 
второго Храма и его преимущество 
перед первым. В эпоху первого Храма от 
еврейского народа требовалось, в общем 
смысле, соответствовать духовному 
уровню праведников. Праведник 
отражает Б-жественный свет, но этого 
недостаточно, чтобы преобразовать мир, 
чтобы раскрыть в нем самом потенциал 
святости.

 Второй Храм существовал в 
эпоху раскаяния и возвращения. И 
благодаря связанной с этим духовной силе 
еврейского народ сама материальность 
мира была освещена изнутри, а 
его элементы стали частью Храма 
Всевышнему. Неслучайно, воссоздание 
Храма стало возможным благодаря Киру, 
царю Персии, который сам отдал приказ 
о его строительстве. Будучи не евреем, он 
отразил в себе изменения, произошедшие 

29.   Т.е. абсолютное зло. 
30.  Талмуд, тр. Йома, 86б

в самом мире. Изменения, которые 
можно сравнить с процессом покаяния, 
в результате которого (на первом этапе) 
в заслуги превращаются нечаянные 
прегрешения, (а на втором) - даже грехи 
преднамеренные 31.

8. Восполнение обеих потерь
 Вот почему есть необходимость 

в двух утешениях, как в связи с потерей 
первого Храма, так и второго. Ибо 
каждый их Храмов обладал уникальными 
достоинствами. В первом более мощным 
был свет, проявление Б-жественного 
присутствия. Воспринять который 
еврейский народ, будучи, в общем, на 
уровне праведников, был в состоянии. 
Иными словами, они подходили для того, 
чтобы у них был Храм, Б-жественный 
свет в котором будет настолько 
интенсивным. Однако если же смотреть 
на духовную работу по преобразованию 
мира, преимуществом, как было 
объяснено выше, обладает эпоха Храма 
второго. По этой причине, «величие» 
второго Храма, выражавшееся в его 
размерах и длительности существования, 
превосходило величие первого. Ибо 
пространство и время - параметры мира 
материального.  

 Утешением же станет Храм 
третий, который объединит в себе 
достоинства двух предыдущих. В нем 
соединится свет, идущий свыше, со 
светом, идущим изнутри. 

31.  Иными словами, царь Персии - страны, удержи-
вавшей евреев в изгнании, отдав приказ о воссоздании 
Храма Всевышнему, стал символом превращения зла в 
добро. 



לקוטי שיחות    ●    שבת נחמו

●

11

קיום הקדושה – דוקא מלמטה

הראשון  הבית  תקופת  שבין  זה  הבדל 
ככל  מתבטא,  השני  הבית  לתקופת 
בתורת  גם  התורה,  פנימיות  של  הענינים 

הנגלה, ואף בהלכה.

ישראל  ארץ  קדושת  אחד,  מצד 
בתקופת בית שני היתה פחותה מתקופת 
בהלכות  רואים  שאנו  כפי  ראשון.  בית 
שופר  תקיעת  לגבי  וכן  מסויימות  5, 
בראש השנה שחל בשבת, שבזמן בית שני 
"במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה"  5, 
בשופר  תקעו  ראשון  בית  בתקופת  ואילו 
בראש השנה שחל בשבת  5 בכל המדינה, 

ולא רק במקדש,

הזקן 55,  אדמו"ר  זאת  שמבאר  וכפי 
על  ה"נמשכת"  האלקית  שההשפעה 
שחל  השנה  בראש  השופר  תקיעת  ידי 
בשבת היא בדרגה נעלית ביותר, שיכולה 

 5.  ובפרט שלא נהג אז יובל )ראה ערכין לב, ב. רמב"ם 
הדינים  לא  גם   – ובמילא  ה"ח(  פ"י  ויובל  שמיטה  הל' 

הנוהגים רק בזמן שהיובל נוהג )רמב"ם שם ה"ט(.
ואף שבפשטות מצות יובל אינה תלוי' בביהמ"ק ובמעלת 
יובל, הוא לפי שמצות  מדריגתו, ומה שבזמן ב"ש לא נהג 
יובל היא דוקא "בזמן שכל יושבי' עלי'" – הרי הענין ד"כל 
יושבי' עלי'" )בפנימיות הענינים( "הוא בחי' כעיר שחוברה 
לה יחדיו .. המשכת ה' עילאה בה' תתאה", ולפי שבחינה 
ס,  ר"ה  )לקו"ת  יובל  אז  נהג  לא  לכן  בב"ש,  היתה  לא  זו 
סע"ב(. – וצ"ע וביאור בהא דבסוף ב"ר ג"כ לא נהג יובל 

)ערכין לה, סע"ב(.

זו היתה בזמן בית שני כנודע  "וגזירה   5.  ר"ה כט, ב. 
בגמרא שרוב הגזירות כו' היו בזמן ב"ש דוקא" )לקו"ת ר"ה 

נז, ג(.

 5.  אבל דעת הירוש' )ר"ה רפ"ד( משמע דמדאורייתא 
אין תוקעין בשבת )במדינה(.

55.  לקו"ת שם. 

ובכל  המקדש  5.  בבית  רק  "להימשך" 
בשופר  תקעו  ראשון  בית  בתקופת  זאת, 
גם במדינה, כי אז חלה דרגת בית המקדש 

גם "בגבולין".

שני,  מצד  מוצאים  אנו  זאת  למרות 
בתקופת  שהיתה  ישראל  ארץ  שקדושת 
ואילו  החורבן,  לאחר  בטלה  ראשון  בית 
קדושת ארץ ישראל שהיתה בתקופת בית 

שני נשארה גם לאחר החורבן1 .

של  הקדושה  דרגת  הוא:  לכך  ההסבר 
ארץ ישראל בזמן בית ראשון אכן היתה 
נעלית יותר, אך קיום הקדושה – שלא 
תיפסק, ולא תילקח מהתחתון – הרי זה 
תלוי בזיכוך התחתון, ולכן היה זה בעיקר 
לארץ  הכניסה  כאשר  שני,  בית  בזמן 

ישראל וקדושתה באו על ידי כורש 57.

 )משיחת שמחת בית השואבה תשכ"ד.

ש"פ ואתחנן תשכ"ח(

 5.  ע"פ נגלה טעם ההפרש בין "מקדש" ל"מדינה" בזה 
ויש  גזירה(.  ד"ה  )רש"י שם  במקדש  לפי שאין שבות  הוא 
לתווך טעם זה עם הטעם שבלקו"ת שם )הובא בפנים( שבחי' 
התענוג הנמשך ע"י שופר )שלמעלה מבחי' התענוג דשבת( 
"אינו שורה ומתלבש אלא בבינה כו'" שמאיר רק במקדש 
הוא  כו'  וסייגים  לגזירות  הוצרכו  ב"ש  שבזמן  מה  כי   –
לפי שלא האיר אז בחי' ה' עילאה דבינה, כמבואר בלקו"ת 
שם. ולכן במקדש עצמו, שגם בב"ש "הי' יכול להיות גילוי 
בחי' בינה דאצילות", לא הוצרכו לגזירות, ולכן אין שבות 

במקדש.

שם  הרמב"ם  שכוונת  מ"ז  פ"ח  עדיות  תוי"ט  ראה    .57
וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא  "וכיון שעלה עזרא  במ"ש 
היא  עתה[  גם  מקודשת  היא  ]שלכן  בה"  שהחזיקו  בחזקה 
ל"חזקה שהחזיקו מיד מלך פרס שנתן להם רשיון להחזיק 

בה". ע"ש.



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●     Шабат Нахаму

●

9. Утерянное и сохраненное
 Внутренний смысл Торы находит, 

как известно, свое отражение и в 
законодательной ее части. Это правило 
касается и вопроса о различиях между 
периодом первого Храма и второго. С 
одной стороны, мы видим, что земля 
Израиля в эпоху первого Храма обладала 
большей святостью, чем в эпоху второго. 
Доказательство этому находим мы в 
целом ряде законов. Вот один из самых 
ярких примеров. Когда праздник Рош ѓа-
Шана выпадал на субботу, во времена 
первого Храма в шофар трубили по 
всей стране, а во времена второго - 
только в Храме 32. Что стоит за этими 
ограничениями? Алтер Ребе объясняет, 
что трубление в шофар в Рош ѓа-Шана, 
выпадающий на шабат, притягивает в 
этот мир Б-жетсвенный свет настолько 
возвышенный, что вместить его мог 
только Храм 33. Получается, что в период 

32.  Талмуд, тр. Рош Ѓашана, 29б
33.  Ликутей Тора, 57в

первого Храма вся страна находилась 
на том же высоком духовном уровне, 
что и сам Храм. С другой стороны, 
с разрушением первого Храма земля 
Израиля утратила мощь предыдущей 
святости, но с разрушением второго 
святость эта сохранилась. 

 Объяснение данному парадоксу 
все то же. Если говорить об уровне 
святости, обладала которой земля 
Израиля, в эпоху первого Храма был 
он более высокий. Но для того, чтобы 
святость эту земля сохранила, необходимо 
духовное ее очищение, преобразование, 
происходило которое, главным образом в 
эпоху второго Храма. Неслучайно, именно 
Кир способствовал возвращению евреев 
на землю Израиля и восстановлению ее 
статуса как земли священной. 

(Из бесед в праздник Суккот 5724 (1963) г. и в 
шабат главы Ваэтханан 5728 (1968) г.)
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


