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וגו' יבחר אשר 
המקו "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה ("
בירושלי הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשו� גו"'. 
וזבחיכ 
עולותיכ וגו'
בחירתו רק הוא 
המקו של שמעלתו משמע � ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. 
במקו הקב"ה של
לא זה 
שמקו אחר, 
במקו לבחור אפשר היה �

מקומות לגבי מיוחדת מעלה 
שו בו היתה
.
אחרי

הבחירה: בית בהלכות כתב 
הרמב" אבל
אותו משני� ואי� ביותר מכוו� מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: ,
לעול ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות � שנבחר 
קוד זה 
מקו של
משני� ואי� ביותר מכוו� ש"מקומו שזה היא בזה

המקו שהוא מפני הוא "
לעול ממקומו אותו

קרבנותיה את וכו' נח ,
אברה הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני ,
מקוד היה זה (שכל

ד' יבחר אשר 
"המקו מהפסוק להבי�: וצרי�
הוא זה 
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המפרשי� דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אי� בה� אשר לגו� השייכי� בדיבורי� עוסקת המשנה של

תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב

המדרש "לא בזאת ג� אבל טוב, הוא הדיבור ש� שאמנ�

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתא� הפסוק2והביאו :3על

בעול� אד� של אומנתו "מה � תדברו�" צדק אל� "האמנ�

תלמוד תורה? לדברי א� יכול כאיל�; עצמו ישי� הזה?

תדברו�" צדק לומר,

להבי�: וצרי�

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.

או טוב") ("לגו� טובה הנהגה אלא אינה בטלי�, מדברי�

הרי כפשוטו, בטלי� דברי� ולכאורה, אד�". של "אומנותו

בטלי�"! בדברי� ולא ב� "ודברת � גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעת� האמנ� � תורה" לדברי א� "יכול ב.

תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר אי� � אד�" של אומנתו "מה ג.

כאל�") עצמו ("ישי� מרע" "סור של בכיוו� בעול� האד�

ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אד� של "אומנותו הלשו� דיוק מהו הזהד. "?בעול�

החסידות: דר� על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור ה� ברוחניות, ושתיקה דיבור

"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמי� "בעשרה4ה' ,

העול�"מאמרות היא,5נברא לדיבור העול� בריאת ושייכות .

לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי

מהֿ לזולת. גלויי� שאינ� במחשבה הצפוני� העניני� את

אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאי�ֿכ�

כנפרד שנראה עול� של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:

בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צרי� מאלוקות, [=זולת]

העול�". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה � הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדי�מחשבהאול� שה� דהיינו ,"

ממש" ממעל אלוקה "חלק � "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינ� ,

בחינת את בעול� לגלות ישראל, נשמות של תפקיד� וזהו

[שלא אלוקות ע� העול� את ג� לאחד דהיינו המחשבה,

ישי� הזה? בעול� אד� של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה

את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאל�!", עצמו

כא� איל�) � מדיבור (ההפ� "מחשבה" .בעול�בחינת

ג� ישנ� � ודיבור מחשבה � אלה בחינות שתי והנה

ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,

שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו

שמגלה עלֿדר� שהוא הגשמי הזה עול� בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי א� "יכול הגמרא, אומרת כ� על

להתעלות צרי� העול� שבעניני שכש� לומר סברה שהיתה

רק אד� יעסוק בתורה ג� זה עלֿדר� הדיבור, מבחינת

יש תדברו�"! "צדק � התשובה כ� על התורה; בפנימיות

התורה נתינת שתכלית מכיו� דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עול� את לזכ� היא למטה

טוב לגו� מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדר�

אד� של (אומנותו לגו� ביותר הטוב שהביטול � משתיקה"

(עלֿדר� לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעול�

בנוגע כאמור, ואול�, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה

היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי

ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העול� את לזכ� .7כדי

(1186 עמ' ד, כר� שיחות, (לקוטי

כא�.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולי� נח, ו.4)תהלי� לג, א.5)תהלי� משנה ה פרק ב.6)להל� לא, איוב

"ממש". מוסי� ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד ג� להתעסק צרי� אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אי� אמנ�,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטי�", של "קב בחטי� לערב שיש א) לא, (שבת



























05:4405:4708:3308:3509:1309:1510:2510:2719:4819:4620:1720:1519:2720:27

05:3905:4308:2908:3109:1009:1210:2310:2519:5419:5220:2120:1919:2320:31

05:4105:4408:3008:3209:1109:1310:2310:2519:5319:5120:1720:1519:1120:27

05:4205:4508:3108:3409:1209:1410:2510:2619:5019:4820:2020:1819:2920:30

05:0405:1007:4907:5609:0009:0310:2110:2320:5520:5121:3821:3320:3321:51

07:3507:3309:1909:1809:5809:5710:4910:4817:1717:2117:4717:5017:0218:02

05:1405:1908:0208:0809:0609:0910:2610:2820:5020:4621:3121:2620:2921:43

04:3904:4507:2507:3108:3408:3809:5609:5820:2820:2421:1121:0620:0721:24

04:4804:5407:3307:3908:4508:4810:0610:0820:4120:3721:2521:2020:2021:38

05:0605:1207:4307:5209:0609:0910:2910:3121:1521:1022:0221:5620:5322:15

04:5705:0307:3307:4308:5809:0110:2110:2321:0921:0421:5621:4920:4722:09

05:4405:4908:3408:3809:3409:3710:5410:5621:1521:1121:5221:4820:5422:04

06:1606:1708:4508:4609:1609:1610:1810:1918:2318:2318:4618:4718:0518:56

08:0007:5809:5009:5010:2810:2711:1911:1917:5918:0318:2818:3117:4418:42

09:0909:0610:4610:4511:2811:2712:1712:1618:3218:3619:0519:0918:1819:21

05:4805:5208:3908:4309:2809:3010:4410:4620:3520:3221:0921:0520:1521:19

05:3305:3808:2508:2809:1509:1810:3210:3420:2820:2521:0321:0020:0821:14

05:3405:3808:2508:2909:1609:1810:3210:3420:2920:2621:0421:0020:0921:15

06:0406:0908:5508:5909:4909:5211:0611:0821:1021:0721:4721:4320:5021:57

06:2806:3109:1609:1809:5509:5711:0711:0920:2620:2520:5420:5220:0721:04

05:4905:5208:3908:4109:2109:2310:3410:3620:0620:0320:3620:3419:4620:46

06:3606:3909:2209:2409:5910:0111:1011:1120:1620:1520:4320:4219:5720:53

05:2705:3208:1808:2209:1009:1310:2710:2920:2620:2321:0220:5820:0621:13

05:5806:0308:4908:5309:4009:4210:5610:5820:5220:4921:2721:2320:3121:37

05:2405:2908:1508:1909:0809:1110:2510:2720:2720:2421:0320:5920:0621:14

07:0207:0209:1609:1609:4809:4810:4610:4618:1418:1618:3918:4017:5718:50

05:3805:4408:0508:1909:4109:4411:0411:0721:5721:5222:4522:3921:3523:00

05:4005:4608:1208:2309:4209:4511:0511:0821:5521:5022:4322:3721:3322:57

06:4906:4808:5508:5509:2909:2810:2410:2517:3917:4218:0118:0317:2318:13

06:3606:3508:4308:4309:1609:1610:1210:1217:2417:2717:5017:5217:0818:02

04:5405:0107:1607:3408:5809:0110:2210:2421:1821:1322:0521:5920:5922:20

04:5204:5907:1407:1509:0109:0510:2710:2921:3621:3022:3022:2221:1622:46

04:5505:0207:1206:5409:0109:0510:2610:2921:3021:2422:1922:1221:0722:34

05:2605:3208:0408:1309:2609:3010:4910:5221:3421:3022:2122:1521:1322:34

06:5506:5408:5808:5809:3209:3210:2710:2717:3717:4017:5717:5917:2118:09

06:0706:0908:4908:5109:2309:2510:3210:3319:2019:2019:4619:4519:0219:55

06:0406:0608:4608:4809:2009:2110:2810:2919:1519:1519:4119:4018:5719:50

04:5605:0207:4307:4908:5008:5410:1110:1420:4120:3721:2321:1820:2021:36

05:3705:4108:2808:3209:1909:2210:3610:3820:3420:3121:0921:0620:1421:20

06:1106:1509:0209:0509:4809:5111:0411:0520:5020:4721:2321:2020:3021:33

05:1905:2508:0708:1209:1209:1610:3310:3521:0020:5621:4221:3720:3921:54



06:0406:0608:4608:4809:2009:2210:2910:3019:1819:1719:4419:4319:0019:53

08:0808:0509:3409:3310:1910:1811:0611:0517:0117:0617:3717:4216:4717:55

05:1505:1808:0208:0408:4008:4209:5109:5219:0319:0119:3119:2918:4419:40

07:0407:0509:3409:3510:0510:0611:0811:0919:1619:1619:3919:4018:5819:49

04:2604:3306:4106:5508:3108:3509:5609:5920:5620:5021:4721:4020:3322:02

06:3006:3008:4808:4909:2009:2010:1910:1917:5717:5918:2218:2317:4118:32

06:0006:0608:5008:5409:5109:5411:1111:1321:3121:2722:1122:0621:1022:23

05:5706:0308:4108:4809:5509:5811:1611:1921:5621:5122:3822:3321:3422:51

05:5005:5108:2308:2408:5408:5509:5809:5918:1318:1418:3718:3717:5518:47

05:4505:5008:3608:4009:3209:3510:5010:5221:0321:0021:3821:3320:4221:49

05:1505:2008:0408:0909:0509:0810:2510:2720:4520:4121:2321:1920:2421:35

05:3905:4308:3008:3209:1309:1510:2710:2920:0220:0020:3320:3019:4220:43

04:3104:3807:0107:0208:4408:4810:1110:1421:3121:2522:3022:2121:0822:47

03:5804:0606:3506:3608:1408:1909:4209:4521:1521:0822:1322:0320:5222:32

04:3504:4007:2207:2808:2908:3209:4909:5120:1720:1320:5920:5419:5621:12

05:3905:4508:2608:3209:3309:3610:5410:5621:2821:2422:0522:0021:0622:17

05:5705:5808:3508:3709:0809:0910:1410:1618:5018:5019:1519:1518:3219:24



P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

www.chazak.co.ilE-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00586
09/07/2017

P.P.

1949


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה ברוך הגומל לחייבים טובות ה'תשכ"ו
	התוועדויות
	ש"פ פינחס ה'תשכ"ו
	י"ז תמוז וש"פ פינחס ה'תש"נ

	לקוטי שיחות - פרשת פינחס, כרך יח
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	הפטרה לתענית ציבור
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת בבא בתרא
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	שערי תשובה
	מאמרי הצמח צדק
	תורת שמואל - תרל"ב
	שיעורים בהמשך המאמרים - תער"ב
	ספר המאמרים ש"ת
	ספר השיחות - ה'ש"ת-תש"א בלה"ק
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

	הלכות בית הבחירה
	ביאורים לפרקי אבות - פרק א
	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך

