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גדרכי נועם / שמיני

'שבעת ימי המילואים' 
בעבודת הבורא.

ֹמֶׁשה  ָקָרא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ַוְיִהי 
ִיְׂשָרֵאל:  ּוְלִזְקֵני  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהֹרן 
ֶּבן  ֵעֶגל  ְלָך  ַקח  ַאֲהֹרן  ֶאל  ַוֹּיאֶמר 
ְּתִמיִמם  ְלֹעָלה  ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר 

ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה’ וגו’.

המילואים'  ימי  'שבעת  ענין  להבין  יש 
אחד,  לכל  היום  גם  שייך  שזה  באופן 
המשכן  את  מקים  משה  היה  ומדוע 
וסותרו בכל יום, ומדוע גם משה היה כהן 
ה'שמיני',  יום  ענין  ומהו  המלואים,  בימי 

ומהו ענין ה'קרבנות' שהקריבו אז.

בכל מצב להיות חתום 
בתוך הקדושה 

ויובן לאור דברי רביה"ק )ליקו"מ סי' כ"ב, 
הצדיק  הנה  כי  ז'(,  סי'  וליקו"ת  ב',  וסי' 
בחי' משה הוא בונה ומקים את המשכן, 
ה'חותם'  מציאות  את  בונה  הוא  ובזה 
הקדושה,  בחותם  חתום  האדם  להיות 
השמיני,  ביום  היה  המשכן  הקמת  ולכן 
שעושים  המילה  ברית  אות  חותם  כמו 

ביום השמיני.

שהצדיק  הלימודים  הוא,  ה'חותם'  וענין 
מלמד את האדם, שעל ידם האדם נעשה 
חתום אצל הצדיק, באופן שלאור לימודיו 
הקדושים אין מצב בעולם שהאדם הוא 
מצב  בכל  תמיד  אלא  מהשי"ת,  רחוק 

ירידותיו  ואף כל  יתברך,  הוא קרוב אליו 
הם לצורך עליה )כמבואר בתורה כ"ב על 
ישראל  עוון  יבוקש  ההוא  ביום  הפסוק 
אצלו  שייך  לא  הרי  כי  ע"ש(,  וגו'  ואיננו 
איך  יהיה  מהשי"ת,  התרחקות  שום 
אף  כי  בקטנות,  ובין  בגדלות  בין  שיהיה, 
לימודים  לו  יש  והירידה  הקטנות  בעת 
מאת הצדיק כיצד להיות קרוב להשי"ת 
ולעבדו בכל מצב, וא"כ אז נשאר האדם 
חתום  שהוא  נמצא  יתברך,  אצלו  תמיד 
בשום  לחוץ  יצא  שלא  הקדושה  בחותם 

מצב.

בתוך  'חותם  צריך  שלזה  שם  ומבואר 
ה'רגלין'  חותם  רק  לא  דהיינו  חותם', 
שהוא עצם כח הצדיקים, אלא גם חותם 
ה'ידים' המקבלים מוסר מהצדיק, שיהיה 
]ובכח  הצדיק  בכח  בשלימות  אמונה  לו 
זה  'חותם'  קלקול  כי  שמקים[,  משכנו 
חטא  בחי'  שהוא  האמונה,  קלקול  הוא 
ויצר  לעגל  הזהב  מ'ידם'  שלקח  העגל 
הקדוש  בזוהר  ]כמבואר  בחרט  אותו 

שאילו אהרן הכהן היה וכו'[.

בימי  אז  שהקריבו  מה  מובן  ובזה 
לתקן  בא  כי  לחטאת',  'עגל  המילואים 
רש"י(,  שפירש  )כמו  ה'עגל'  עוון 
שהעגל הוא קלקול חותם הידים, קלקול 
התיקון,  היה  המשכן  ובבנין  האמונה, 
אחד  וכל  ה',  עבד  במשה  שהאמינו 
ורק  בקדושה,  חלקו  את  למשה  הביא 
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בשייפא  שייפא  לאעלא  יכול  היה  משה 
תורה  בליקו"מ  ומובא  בזוה"ק  )כמבואר 
ב(, שמשה מלקט כל אתערותא דלתתא 
של כל אחד מישראל, כל נקודה ונקודה 
אחד  כל  של  התגברות  קצת  כל  טובה, 
אע"פ שאינו בשלימות, כל הנקודות של 
העלאת  נעשה  שבזה  ורצונות,  כיסופים 
עליה  העבודות  את  מעלה  והצדיק  מ"נ, 
אחר עליה, מ"נ אחרי מ"נ, ]בחי' 'בתולות, 
אחריה רעותיה, מובאות לך'[ עד שעולה 
לרום המעלות עד מידות הרחמים בחי' 
'נוקבא דפרדשקא', להאיר משם על כל 
אחד הארת אור אין סוף, להזריח לו את 
אור האמת שמלא כל הארץ כבודו, כי זהו 
גילוי  בנין המשכן, שהוא מקום  מציאות 
שלימות  אך  הזה,  העולם  בתוך  ה'  כבוד 
יראו  שאז  המשיח  בימות  יאיר  זה  ענין 
עין  יתברך  כבודו  גילוי  ממש  באיתגליא 
ויאיר  דבר,  בכל  אלקות  שיראו  בעין, 

הטוב שכל דבר בגילוי גדול.

הכרח עליות וירידות
ולבנותו  המשכן  לפרק  שהוצרך  ומה 
שבעה פעמים, היינו כי כל פעם שרוצה 
להמשיך אור השי"ת בעולם יש מניעות 
אצלינו  גם  בחוש  שרואים  וכמו  מחדש, 
כשרוצים  ושנים  ימים  לוקח  זה  שדבר 
למלא ידינו אל השי"ת, שמתחילים ושוב 
זהו  כי  נשבר,  ושוב  בונה  שוב  נופלים, 
מילואים,  ימי  שצריך  המשכן,  בנין  דרך 

בשלימות  המשכן  שיוקם  שזוכה  עד 
]ומה שפירק המשכן ובנה שבעה פעמים 
דייקא, הוא כנגד 'שבעה תיקוני גלגלתא' 

כי העלה השכינה לז' תיקוני גלגלתא[. 

ימים  'שבעת  כט(  )שמות  שכתוב  וזהו 
תמלא ידם' וביאר רבינו ז"ל )סי' כ"ב, ג( 
]היינו חותם  שצריך למלאות את הידים 
הידים הנ"ל[ שהיא האמונה, על ידי הארה 
מהשבעה רועים שהם כלליות הצדיקים 
את  ומשלימים  ומתקנים  רועים  שהם 
צדיקים  אמונת  שצריך  דהיינו  האמונה, 
והלימודים  הקדושים  דבריהם  לקבל 
באופן  ונשמע,  נעשה  בבחי'  שמלמדים 
שיהיה חתום אצל הקדושה תמיד כנ"ל, 
להיות בקי ברצוא ושוב כראוי, ולא ליפול 
לחלישות הדעת כשרואה שכבר התחיל 
כמה פעמים בתורה ובתפילה וכו', ושוב 
הכל מפורק, כי כן הוא דרך בנין המשכן 
שצריך  בתוכם',  'ושכנתי  לבחי'  לזכות 
כמה וכמה ימי מילואים של בנין המשכן, 
השמיני',  'יום  לבחי'  לעלות  שזוכה  עד 

שבא לשלימות הקמת המשכן בנפשו.

שע"י  ז'(  סי'  )לקו"ת  רביה"ק  וז"ש 
כן  הכיפורים,  ביום  נא'  'סלח  בקשת 
כי חנוכת הבית הוא ענין  זוכים לחנוכה, 
ולמלאות  למלאות  שצריך  המילואים, 
עד שיבא לקדושת המשכן, היינו שצריך 
עד  פעמים  וכמה  כמה  נא  סלח  לבקש 
לזכות  הקדושה,  משכן  לחנוכת  שיזכה 
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קדושת  טעם  לטעום  המלחמה  לנצח 
תמשכנו  שהקדושה  באופן  הברית, 

כראוי כשמן משחת קודש.

המלחמה,  לנצח  שזוכים  עד  אבל 
העבודה קשה מאד, כמו שסיפר רביה"ק 
)סיפו"מ מעשה א( במעשה אבידת בת 
מלך, שחיפשה ימים ושנים וכמעט שזכה 
ביום האחרון של השנה,  להוציאה, אבל 
נכשל באכילת תפוח ושתיית היין ונפילה 
גם  להתייאש  לאדם  אין  אך  בתרדמה, 
כשרואה בעצמו שנופל אחרי כמה וכמה 
שלבסוף  המעשה  סיום  כמו  התחלות, 
כן  שבוודאי  נפש  במסירות  כשהתעקש 
גאולתו, הרי לבסוף הוציאה,  נמצא דרך 

ומה יקר שם – הכל ע"ש.

המילואים',  ימי  'עבודת  ענין  זהו  כי 
העלאת   - דלתתא  אתערותא  לעורר 
מ"ן, שבזה זוכה להמשיך אור המקיפים, 
בן  ]בחי'  והתעוררות  התחזקות  שכולל 
משה  ולכן  ומלא[,  איה  דהיינו  ותלמיד, 
המילואים  ימי  בשבעת  בכהונה  שמש 
הוא  וכהן  בכהניו,  ואהרן  משה  כמ"ש 
נאמר  בכהן  כי  ותלמיד  בן  כלליות  בחי' 
לשון  להורות  ישראל'  בני  את  'להורות 
הוראה זה בחי' תלמיד, גם להורות לשון 
ז'(,  בן )כמבואר בליקו"ת סי'  הריון בחי' 
כי המשכן והבית המקדש נבנה מכלליות 
'תלמיד'  בחי'  מאיר  אחד  מצד  שניהם, 
שהוא האמונה שהשי"ת מלא כל הארץ 

כבודו, ואין כלל מה להיות שבור, כי הלא 
רק השי"ת נמצא ואין מה לחשוב מעצמי 
כלל, ומצד שני מאיר הארת ה'בן' שהוא 
ועולה  ה'  מגדולת  שיודע  הדעת  אור 

לדרגות ביראת השם.

לדרגא  מדרגא  תמיד  עולה  והצדיק 
האתערותא  חלקי  את  ומקבץ  ומאסף 
דלתתא שבישראל, ומעלה הכל ומשלים 
רב,  בשפע  אותם  וממלא  העבודה  את 
התפילה,  נתעלה  ומזה  'מילואים',  בחי' 
מתקשרים  שהם  ההתקשרות  בכח 
לצדיק, ועל ידי זה באמת כל תפילה של 
משיח  של  זיינו  כלי  ממש  היא  אדם  כל 
בליקו"מ  )כמ"ש  הגאולה  את  ומקרבת 
סי' ב'(, כי הצדיק עוסק תמיד במילואים 
היה  רבינו  משה  ולכן  הכהן,  כעבודת 

משמש בכהונה בשבעת ימי המילואים.

כלליות כח המכריח 
בכח המושך

הצדיק  רק  המשכן  שיקים  מי  אין  ולכן 
בכחו  יש  הוא  רק  כי  לבדו,  משה  בחי' 
לגלות בעולם הזה כח המושך דקדושה, 
השכינה  שתהא  לכאן,  אלקות  להמשיך 
)כמבואר  מצב  בכל  בישראל  שורה 

בליקו"מ סי' ע'(.

'משכני'  מלשון  ה'משכן'  כח  היה  זה  כי 
המושך  כח  לו  שהיה  נרוצה,  אחריך 
דקדושה למשוך הכל אל השי"ת, ולכלול 
כל המכריח שהוא הבלי עולם המונעים 
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לכלול  לתכליתו,  מלהתקרב  האדם  את 
שהיא  המושך,  הכח  עם  יחד  הכח  זה 
כדפי'  מישראל,  נפש  כל  גדולת  עיקר 
סיבת  וכל  האדם  מעלת  שעיקר  נתן  ר' 
בכח  המכריח  כח  לכלול  היא  הבריאה 

המושך.

צעד  בכל  ומניעותיו  האדם  מציאות  כי 
ואז  ושעל, הוא מציאות קטנות המוחין, 
קשה  ניצה"ק  לברר  והיגיעה  העבודה 
כלום  לעשות  יכול  שאינו  באופן  מאד, 
ללחום  היינו  ביגיעה,  רק  ה'  בעבודת 

במכריח.

הארת  את  בעולם  ה'  האיר  שני  ומצד 
כח המושך והיא הנשמה הטהורה שהיא 
וכוספת להשי"ת, שכח המכריח  מאירה 
לא יסתיר ממנה האור לגמרי, ואז מאיר 
להעלות  איך  יודע  והאדם  המושך  כח 
הבירורים, להחזיר בשמחה את בן המלך 
להמלך, כי בכל דבר נפול הוא מוצא את 

אוצר המלך בתענוג גדול. 

בלבו,  המושך  כח  שיאיר  צריך  ולזה 
כח  מאד  התגבר  העגל  חטא  אחר  כי 
והתגלה  ממצרים  שיצאו  אחר  המכריח, 
כח המושך שהוא אור שבת ויצי"מ בבחי' 
שראו  בקרי"ס  כמ"ש  אחריך,  משכיני 
ויסע משה  גילוי אלקות ולא רצו ללכת, 
להם  שהראה  בזה"ק  ואי'  וכו'  העם  את 
משה את אור הגילוי להלאה במדבר ורק 
אז הסכימו ללכת, וזהו בחי' וירא אליכם 

כח  לאור  להתקשר  שיוכלו  ה',  כבוד 
המושך דקדושה.

באמת  כי  אחד,  לכל  ששייך  דבר  והוא 
לראות כבוד ה' הוא ענין שמספיק פעם 
האמת  יודע  כבר  ואז  חייו,  בימי  אחד 
עניין  ותפילתו  תורתו  ואז  ימיו,  לכל 
תלמידי  בגדולי  ידוע  ]וכן  לגמרי,  אחר 
בעש"ט שהיה מספיק להם נסיעה אחת 
בחיים להצדיק[, כמ"ש בתו' י"ט שצריך 
דבר  בפנים  פנים  בבחי'  מהצדיק  ללמוד 
מהות  כשרואה  אחד  פעם  כי  עמכם,  ה' 
מראה  התגלות  שהוא  המדמה  בירור 
כבוד ה', ובזה זכה ותפס את אור הצדיק, 

כח המושך דקדושה.

וכל זה הוא ענין הקמת המשכן, שהצדיק 
מלקט את הנקודות טובות של כל אחד 
ואחד, כל קצת התגברות כח המושך של 
בשלימות,  מאיר  שאינו  אפי'  אחד,  כל 
כח  של  נקודות  ומקבץ  מלקט  אבל 
המושך ומזה נבנה המשכן לשון משכיני. 
בעוה"ז,  דקדושה  משיכה  כח  מאיר  ואז 
להשי"ת,  העולם  את  לחבר  ויכולים 

שהוא עיקר תכלית האדם.

גדולה  אחד  לכל  הצדיק  מחלק  ואז 
לו  יש  אחד  כל  כי  וענוה,  שפלות  היינו 
לצאת  ואסור  המושך,  בכח  אחר  גבול 
הקריבו  אשר  ואביהו  נדב  כמו  מגבולו, 
אש אשר לא נצטוו, שענינו שאפי' שהיו 
מצד נשמתם גדולים ממשה רבינו, אבל 
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לקחו את כח המושך יותר מהכלים, ולא 
הסכימו לקחת אור המשכן מידי המקים 
את המשכן דהיינו משה, שהוא יודע כל 
כח  אור  לו  להשפיע  כמה  ואחד  אחד 
רצו  רק  ממשה  לקחו  לא  והם  המושך, 
שבזה  בהסתלקות  היה  ותיקונם  לבדם, 

נכללו בקדושת משכנו של משה.

המכריח'  ש'כח  מגלה  הצדיק  ובעיקר 
כי  גדולים,  רחמים  לעורר  גורם  בעצמו 
דייקא אחר שעובר כל כך על האדם בגוף 
נפש וממון וביתו המכריחים אותו תמיד, 
גדולים  רחמים  נתעורר  בעצמו  מזה 

ונתעורר קבלת התפילות.

וזהו עיקר תיקון הגאולה העתידה וגילוי 
אלקות בעולם, לכלול צרכי האדם, שהם 
'כח המכריח' כגון אכילה ושינה, שיוכללו 
בקר  בן  עגל  לך  'קח  וזהו  המושך,  בכח 
לחטאת', כדפי' מוהרנ"ת  שדייקא העגל 
כי  כנ"ל  היינו  לכפר,  עגל  נעשה  הנפול 

נכלל המכריח בהמושך.

הכנעת הרע והעלאת הטוב
עגלים,  שני  השמיני  ביום  שהיו  ומה 
ישראל  עגל  ב.  לחטאת.  אהרן  עגל  א. 
בעבודת  חלקים  שני  יש  כי  לעולה; 
בחי'  הרע  הכנעת  הוא  א'  הבירורים, 
הטוב  העלאת  הוא  והב'  לחטאת,  העגל 
בחי' עגל לעולה, כי עיקר השלימות הוא 
לברר המדמה בעולם הזה, ע"י שמשבר 
להם  ולתת  שבמדמה,  הרע  ומרחק 

הטוב  ולהעלות  לברר  ואח"כ  הרע,  חלק 
המושך,  לכח  דקדושה,  למח  ולחברו 
ראשונים,  מים  זה  'והתקדשתם'  וכמ"ש 
'והייתם קדושים' זה מים אחרונים, שהוא 
בהמושך,  המכריח  חיבור  עבודת  ממש 
אחרונים,  במים  הוא  הרע  הכנעת  כי 

והעלאת הטוב הוא בחי' מים ראשונים. 

העומר  ספירת  אחר  שאומרים  וזהו 
דרכך',  בארץ  'לדעת  למנצח,  במזמור 
היינו שבתוך הגבורות של ארציות עולם 
ולדעת  לשמוע  נזכה  שמה  דייקא  הזה, 
דרך ה', והוא עיקר הדעת, בחי' 'ויהי ביום 
למעלה  על  רומז  'שמיני'  כי  השמיני', 
מהזמן למעלה משבעת ימי הבנין דהיינו 
משיח  שבביאת  לבא,  דלעתיד  אור  על 
וכל  דעת,  הוא  ההסתרה  שכל  יראו 

הברואים כולם הם אוצרות המלך.

עלינו  ריחם  המקדש,  שחרב  היום  וגם 
בעולם,  הצדיק  אור  לנו  וגילה  השי"ת 
היא  כולה  שההסתרה  המגלה  שהוא 
המשכן  הקמת  עניין  ממש  והוא  דעת, 
מקשר  שהאדם  ידי  ועל  התפילה,  ובנין 
ותפילה  כל תפילה  אזי  זה  עצמו לצדיק 

הוא חלק מהקמת המשכן.
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הגליון השבוע נתנדב
לע"נ

הר"ר אברהם מרדכי ב"ר שלמה זלמן
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