
מקור מספר 1 / ספר שמות, פרק א, פסוק יד

ֲעֹבָדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבֹחֶמר  ָקָׁשה  ַּבֲעֹבָדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו 
ֶדה ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך: ַּבּׂשָ

מקור מספר 2 / תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף יא עמ’ ב

וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו’ - אמר 
רבא: בתחילה “בחומר ובלבנים”, ולבסוף “ובכל עבודה בשדה 

את כל עבודתם”.

מקור מספר 3 / מדרש במדבר רבה, פרק טו

]פרעה[ קבץ את כל ישראל ואמר להם: בבקשה מכם, עשו 
את  רואה  היה  מי  ומגריפה,  סל  נטל    .  . בטובה!  היום  עמי 
פרעה נוטל סל ומגריפה ועושה בלבנים ולא היה עושה? מיד 
הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו בכל כחן, לפי שהיו בעלי 
כח וגבורים. כיון שחשכה העמיד עליהם נוגשים ואמר להם: 
כזה  להם:  ואמר  אותם,  ומנו  עמדו  מיד  הלבנים.  את  חישבו 

אתם מעמידים בכל יום ויום . .

מקור מספר 4 / ספר שמות, פרק ה, פסוקים ו-ח

ַוְיַצו ַּפְרֹעה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ַהֹּנְגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ֹׁשְטָריו ֵלאֹמר: ֹלא 
ֹתאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלֹּבן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם: ֵהם ֵיְלכּו 
ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן: ְוֶאת ַמְתֹּכֶנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים ְּתמֹול 

ִׁשְלֹׁשם ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם ֹלא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו . . :

מקור מספר 5 / המשך תרס”ו, עמ’ ז

אלא הענין הוא, כמו שכתוב במדרש על הפסוק “שוקיו עמודי 
שש1”, ‘שוקיו’ זה העולם שנשתוקק הקב”ה לבראותו כו’,

שזהו מצד התשוקה בלבד לבד ולא מצד ההכרח חס ושלום 
בשביל השלימות . . אלא שזהו רק מצד התשוקה שנשתוקק 
הקב”ה לבראותו ואין אנו יודעים טעם שכלי מפני מה נשתוקק.

מקור מספר 6 / המשך תרס”ו, עמ’ ז

עצמות־אור־אין־סוף  גילוי  להמשיך  בכדי  בזה,  והכוונה 
דווקא למטה, ועל זה אמרו “נתאווה הקב”ה להיות לו דירה 
בתחתונים” שאין זה מצד איזה הכרח וטעם שכלי, כי אם מפני 
שנתאווה כך, שהוא למעלה מטעם ודעת )וכמו שאמר רבינו 

זכרונו־לברכה על זה “על תאווה אין שום קושיה”(,

1( הרחבה: פסוק זה נאמר בשיר השירים, בדברי שלמה המלך בתארו את גודל 
תפארת הקב”ה. וכך דבריו שם: “דודי צח ואדום דגול מרבבה”, וממשיך “ראשו 
כתם פז . . עיניו כיונים . . לחיו כערוגות הבושם . . ידיו גלילי זהב . . שוקיו 

עמודי שש”. )כל פסוקים אלו הם כמשל לתאר את תפארת הקב”ה וגדולתו(.

רק שנתאווה שיהיה מציאות תחתונים ויומשך בחינת עצמות־
אור־אין־סוף למטה . .

מקור מספר 7 / משיחת שבת פרשת אחרי-קדושים ה’תנש”א

תכלית בריאת העולם וירידת הנשמה למטה בגוף גשמי בעולם 
את  למלאות   – היא  ממנו  למטה  תחתון  שאין  התחתון  הזה 
הכוונה ד”נתאווה הקב”ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים”, 
ונפשו החיונית  גופו  ויזכך את  יברר  ידי עבודתו  שיהודי על 

וגשמיות וחומריות העולם, ויעשה מכל זה דירה להקב”ה.
ואת זה הוא פועל על ידי עבודתו בגוף למטה בקיום התורה 
והמצוות, שהמצוות נתלבשו בדברים גשמיים, ועל ידי קיום 
הגשמי  הדבר  את  ומזככים  מבררים  גשמי  דבר  עם  מצוה 

ועושים ממנו כלי לאלקות.
על דרך במצות הצדקה – שיהודי לוקח “מיגיע כפיו” מכספו 
הגשמי שהוא הרויח, ו”נותן חיי נפשו לה’”, ועל דרך זה בכל 

המצוות.

מקור מספר 8
תורה אור לאדמו”ר הזקן, פרשת משפטים

והנה באבנים יש שני מדרגות: האחד אבנים ממש, שהן בריאה 
הלבינה  והיא  אדם,  בידי  הנעשה  האבן  והשני  שמים.  בידי 
חזקה  כן  גם  שנעשית  אדם  בני  ידי  על  העפר  מן  שנעשית 

וקשה, והיא נקראת גם כן אבן.
וכידוע ומפורסם שגם הן הלבנים יבנו בנין בית חומה כמו מן 
האבנים, אך שצריך תחלה הכנה איך לעשות הלבנים שיהיו 
חזקים ומתקיימים, והוא על ידי שישרפו אותם בכבשן האש. 
והיא האבן הנעשה בידי אדם ולא בעצם תולדתם כמו אבנים 

ממש שהן בריאה בידי שמים.

והנמשל משני בחינות אבנים אלו יובן גם כן ברוחניות, שיש 
שמים  בידי  בריאה  בחינת  האחד  בחינות:  שני  כן  גם  בהם 
ונקראת אבנים, והשני בחינת הנעשה בידי אדם ונקרא לבנים.

מקור מספר 9
משנה תורה לרמב”ם, הלכות מלכים, פרק יא הלכה א

ליושנה  דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  המלך 
ישראל  נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה,  לממשלה 
וחוזרין על המשפטים בימיו כשהיו מקדם, מקריבין קורבנות 

ועושין שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה.
לא   - לביאתו  מחכה  שאינו  מי  או  בו  מאמין  שאינו  מי  וכל 

בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו.


