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שיחת ליל שבת
"ישמחו במלכותך"

  )השבת וסוד הבחירה פרק ב'(

מעלת השמחה בשבת

הנה נודעה מעלת השמחה בשבת, שאמנם אינו חיוב מדינא דתלמודא )כמו שהאריך בזה בשו"ת חתם 

סופר או"ח סי' קסח וסי' רח, ובשו"ת רעק"א בהשמטות לסי' א(, אבל בודאי יש בה מעלה עצומה. ובפרט בעת 

כניסת השבת - כלשון הטור )או"ח סי' רסב(: "וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך". וה"בית 

וכן  )או"ח סי' רפא( הסמיך על כך את הנאמר בתפילה: "ישמחו במלכותך שומרי שבת".  יוסף" 

מוכח בשאר לשונות: "שמח נפשנו בישועתך", "ישמח משה במתנת חלקו".

והחסידות.  התורה  פנימיות  ובספרי  הק'  הזוהר  באותיות  השמחה  מעלת  את  מצינו  וביותר 

ותתא,  לעילא  הוא  חדוותא  יומא  "האי  קה(:  דף  )ח"ג  ויקרא  בפרשת  המובא  ובראשונה,  בראש 

השמחות"[.  כל  שמחת  ולמטה,  למעלה  הוא  חדווה  זה  "יום  ]תרגום:  חדווין"  דכל  חדוותא 

וכן יסד האר"י הק' בנוסח הנאמר קודם סעודות שבת: "אתקינו סעודתא דמהימנותא שלמתא 

חדותא דמלכא קדישא" )ומקורו מהזוה"ק פרשת שמות דף רנה(.

ועוד זאת: "צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושות שבת גדולה 

ויקרה מאוד... והכלל, שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש ולבלי להראות שום עצבות 

ודאגה כלל" )ליקו"מ ח"ב יז(.1

1שיחות הר"ן )אות קנה(: בתחילה שאל אותי: האתה שמח בשבת? השבתי: אני לפעמים נתעורר עלי איזה יראה בשבת שקורין 

)פרום(. ואמרתי לו בזו הלשון: איך בין אמאל פרום. והשיב: לא כך הוא, העיקר הוא שמחה.

 ואז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחה דיקא בשבת. ואז אמר כל הענין הנדפס ב"לקוטי תנינא" סימן י"ז הנזכר לעיל מענין 

מעלת השמחה בשבת. ונכלל שם שגם היראה עיקר עליתה על ידי השמחה של שבת דיקא, הינו שעקר הוא רק השמחה בשבת. 

ביותר  ואותי  אותנו  והוכיח  הזאת  הקדושה  בשיחה  הרבה  והאריך  פרום.  שקורין  מה  בחינת  שהוא  היראה  עולה  דיקא  ואז 

להתגבר להיות שמח וטוב לב בשבת ולהרבות בתענוגי שבת וכו' כנדפס שם. ואמר: הלא כל הוצאותיו של אדם קצובין חוץ 

מהוצאות שבתות ויום טוב וכו'. ואמר: הלא גם בעל הבית פשוט הוא שמח בשבת בהדגים והז'ופיצא שלו.
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שמחה – מילוי חסרונות

אך כל זה צריך ביאור, הלא פשר המושג 'שמחה' הוא רוחב לב הבא מחמת מילוי חסרונות, 
חסר  שאינו  המלך  בבית  הנמצא  כאותו  דבר,  חסר  שאינו  כמי  הם  היהודי  חיי   – בשבת  והרי 

כלום )שבת קנג ע"א(.2

נתבארו הדברים בארוכה ב"נזר ישראל" חלק א' )מאמרי "זיו השבת", וקראת לשבת עונג(, שזהו  וכבר 
שעיקרו  לפי   – "שמחה"  הוא  טוב  היום  מהות  שלפיכך  לשבת,  טוב  יום  בין  החילוק  נקודת 

 - נוסד מחמת מאורע שנעשה לאבותינו "בימים ההם בזמן הזה", ומהות השבת הוא "עונג" 

י ע"ב(, כדבר טעים הנאכל על השבע - לאחר  )שבת  לפי שהיא "מתנה טובה" שניתנה לישראל 

שהאדם דשן ו'אינו חסר כלום', שכולו אומר "תענוג".

איזו שמחה מבקשים בתפילות השבת:  על  זו עושה",  "ולשמחה מה  יגדל התימה:  ומעתה 
"ישמחו במלכותך שומרי שבת". 

"ישמח ישראל בעושיו"

ולהבנת הענין נקדים לבאר, שיש שני ענייני 'שמחה'. יש שמחה שהיא ביטוי למילוי חסרונות 
בלבד – כ"שמחת יום טוב", אך יש שמחה גבוהה מזו, והיא הנוגעת לשורש קדושת ישראל, 

וכמאמר הכתוב )תהילים קמט, ב(: "ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם".3

שמחה זו היא ענין אחד עם שמחת הקב"ה בעם ישראל, מצד עצם היותם עמו וצאן מרעיתו. 
הן בעבורם נבראו כל העולמות כולם. ומקיים בהם "ישמח ה' במעשיו" )תהלים קד, לא(. וכמו כן 

מצד הנעשה ונפעל בעולמות, והיינו סוד הייחוד השלם בין הקב"ה וכנסת ישראל - הנקראים 

"לכה  בפיוט  שאומרים  כמו   – השבת  הוא  זו  שמחה  להתגלות  והעת  להשי"ת.  חיל"  "אשת 

שמים  מעשה  "תכלית  היא  השבת  שכן  כלה".  על  חתן  כמשוש  אלוקיך  עלייך  "ישיש  דודי: 
וארץ".4

2 והוא סוד הבעטליר החרש )"סיפורי מעשיות", מעשה י"ג( שאינו שומע בכלל חסרונות, ע"ש.

3 תניא-קדישא )פל"ג(: עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית, ובפרט כשרואה בנפשו בעתים מזומנים שצריך לזככה ולהאירה 

בשמחת לבב אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו ענין יחודו ית' האמיתי, איך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים 

ואפי' מלא כל הארץ הלזו הוא כבודו ית' וכולא קמיה כלא חשיב ממש והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים ממש כמו שהיה 

לבדו קודם ששת ימי בראשית וגם במקום הזה שנברא בו עולם הזה השמים והארץ וכל צבאם היה הוא לבדו ממלא המקום הזה 

וגם עתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש וכו'. והנה כשיעמיק בזה הרבה, 

ישמח לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב ונפש ומאד באמונה זו כי רבה היא וכו'. והנה כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל 

אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם המתאכסן ודר אתו עמו בביתו, וק"ו לאין קץ לקרבת ודירת ממ"ה הקב"ה.

4 ליקו"מ )ח"ב סי' לט(: "לכו חזו מפעלות ה', אשר שם שמות בארץ" )תהלים מ"ו(. כי באמת הדבר נפלא ונורא מאד, אשר 
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כי ה"שבת הוא בחינת 'בן' ואז ניחא לעלאין ותתאין, ונתעורר שמחה, ואזי נתרוממין ונתעלין 

)בראשית  ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, בבחינת  ימי החול מן העצבות,  כל המצוות של ששת 

שבת  בחינת  היינו  ידינו",  ומעצבון  ממעשנו  ינחמנו  זה  לאמר,  נח  שמו  ויקרא  בן  "ויולד  ה( 

שהיא בחינת בן, בחינת נח, ניחא דעלאין ותתאין )זוהר בראשית נח(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן 

העצבות" )ליקו"מ בתרא ב, ה(.

השבת וסוד הבחירה

הבחירה.  קדושת  מחמת  הוא  ישראל,  נפשות  בלב  השבת  של  השמחה  התגלות  עיקר  והנה 

עמו  להיות  יתברך,  בו  בוחרים  ישראל  גם  בישראל  השי"ת  שבחר  מה  עם  שיחד  מה  דהיינו 

ומאן מרעיתו. כי "שמחה הוא לאדם שהוא דר בתוך שלו" )מו"ק פ"ב ה"ד(, ו'שלו' היינו שבחר בו 

מדעתו ורצונו. זהו תחילת השמחה בעצם היותינו מזרע ישראל, "ישמח ישראל בעושיו".

הוא מחמת שבחר בהם  בישראל  וכך מצד השי"ת, שעיקר שמחתו  ישראל,  נפשות  מצד  כך 

מכל העמים. ופי' באור החסידות )ליקו"ת דרושי ר"ה(, שכשם שעיקר תענוג המלך הוא בכך שמולך 

וחיות. כמו כן להבדיל  הוא על בני אדם הנמצאים במדינתו, שהם בני מינו, ולא על בהמות 

אלף אלפי הבדלות, עיקר שמחתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, בכך שמלכותו היא על 'בני 

אדם', בעלי בחירה. כי עצם מה שיש דמיון ב'נברא' ביחס אל ה'בורא', בהיותו 'בעל בחירה', 

הוא הגורם הגדול לעונג וגם שמחה אצל השי"ת.5

ברא השם יתברך את כל הבריאה, שיש בה כמה וכמה דברים נפלאים ונוראים הרבה מאד מאד, מה רבו מעשי ה'! ואפילו בזה 

העולם לבד עצמו נפלאות ה', אשר ברא דוממים וצומחים וכו', ומי יוכל לשער גדולת ה' שיש בבריות של זה העולם, מכל שכן 

שאר העולמות. והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל.

 וישראל בעצמן, עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת, שהוא התכלית. כי שבת הוא תכלית מעשה שמים וארץ, שהוא בחינת עולם 

הנשמות )הקדמת הזהר דף א; וזהר תרומה קלו(, שהוא עולם שכלו שבת, ושם ישיגו את השם יתברך כראוי, בלי שום מסך 

המבדיל ובלי שום מונע; כי אז יהיה נעשה אחדות גמור, וכל אחד יהיה מראה באצבעו: "זה ה' קוינו לו", כמאמר רבותינו ז"ל 

)תענית לא(, וזהו התכלית, שבשביל זה ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה.

נו ע"ב וע"ג(: הנה נודע שבחי' המל' היא בחי' הרוממות וההתנשאות שבודאי בבחי' ההתנשאות הרי  5 ליקוטי תורה )דף 

האור מובדל ומרומם בערך והעולמות מקבלים רק מבחינת המלוכה כמ"ש מלכותך מלכות כל עולמים והיינו דבחינת מלכות 

דאצילות נעשה ע"י לבריאה כו' וע"כ בחינת החיות של העולמות הוא מבחינת יש מאין משא"כ אם היו מקבלים מבחינת ז"א 

בחינות המדות דאצילות עצמן כמו החסד שהוא עצמו יורד כו' היה בא בבחי' קירוב ע"ד עו"ע וה"ז כמו יש מיש כו' ולא היה 

בבחי' יש גמור ודבר בפ"ע אך לפי שמקבלים ע"י בחינת המל' שהיא בחי' התנשאות והסתלקות נעשה צמצום החיות הנמשך 

בהם עד שנתהוו בבחי' יש בגבול ותכלית כו' ומ"מ הם בבחי' ביטול לאין שהיא המל' כי וכולם מקבלים עליהם עול מלכות 

שמים ומחמת אימת מלכות דאצילות נעשה בחינת ביטול היש כי בחינת המלכות הם מקבלים עליהם ברצון כמ"ש שום תשים 

עליך מלך מדעתך ומרצונך כו' ]כי ל' מלוכה אינו נופל רק על המקבלים ברצון עול מלכותו משא"כ בלתי רצון נק' ממשלה 

שמושל בע"כ ולכן בר"ה שאז נברא אדה"ר שהוא בעל בחירה וקיבל עול מלכותו ית' ברצון אז נתגלה מדת מלכותו יתברך 

משא"כ קודם בריאת אדה"ר שהיו רק בהמות וחיות שאינן בעלי בחירה לא היה עדיין התפשטות מדת מלכותו ית'. 
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האלוקית,  הבחירה  קדושת  מתעוררת  השלם,  היחוד  סוד  ובא  מאיר  שבה  המלכה  ובשבת 
ומתחדשת השמחה כיום כלולות, בו המלך והמלכה יושבים ביחידות )דברים רבה פרשה א פסקה כא(. 

הן עם ישראל שהם הכלה, הם אותם ה'נבחרים' שנעשו ל'בוחרים', ובאים בסוד השמחה שלו 

ישראל בשבת מחמת  דהיינו שמחה במלכות השי"ת שזוכים לה כלל  "ישמחו במלכותך",   -

הבחירה האלוקית המסורה להם.       

שמחת השבת בסוף שנות הגלות

שנות  אלפיים  אחר  עומדים  כאשר  היהודי,  בלב  השמחה  תבוא  כיצד  לשאול,  המקום  וכאן 
איך  יד(  )משלי  נפשו"  מרת  יודע  "לב  הן  השעבוד.  עוד  מתגבר  יום  ובכל  ומרות  קשות  גלות 

וצער  הדעת  בלבול  עוצם  מרוב  השמחה,  אל  לבוא  אפשרי  בלתי  כמעט  הדבר  שלפעמים 

וייסורים, ופורענות ה'כלים מכלים שונים'. ויהודי מבקש בתפילת השבת: "ישמחו במלכותך 

שומרי שבת וקוראי עונג", ולבו בל עימו.

ישראל,  בני  לב  על  המדברים  הצדיקים,  עבודת  וזו  מבחוץ,  גבוהה  הארה  נצרכת  כאן  אכן 
שיבינו שהשי"ת יושב ומצפה להם דוקא מחמת שבחר בהם - אף שידע את מצבם, מה שהם 

עלולים ליפול למקום הבחירה הכושלת. אלא שנצרכת כאן אמונת צדיקים, להאמין לדבריהם 

בפשיטות ובתמימות – שאכן השי"ת חפץ בי, והנני לנחת רוח לפניו.

משל למה הדבר דומה, לעומדת קודם נישואיה, והחתן עומד ומצפה, אך מסרבת להינשא כי 
אומרת שאינה ראויה להיות אשה לבעל מושלם בכל מדה נכונה ונעלה כל כך. שאומרים לה 

לעזוב את השכל וההבנה, ולהתבטל אל רצון המשפיע הרוצה להינשא לה, כי דווקא נישואין 

בפשיטות  הצדיקים  לדברי  האמן  ליהודי,  אומרים  כן  כמו  רוח.  לקורת  אצלו  עולים  עמה 

ובתמימות – שאכן השי"ת חפץ בך, ובעצם קיומך כיהודי בעולם הנך לנחת רוח לפניו.

"כאילו כל מלאכתך עשויה"

)מכילתא פרשת יתרו  בשבת קודש, שאז מאירה ההארה של "כאילו כל מלאכתך עשויה"  וביותר 
פרשה ז(, אפילו ברוחניות, וכמו שפירש בספה"ק "מאור עיניים" )פרשת כי תשא( שגם האיש אשר 

הוא לא טהור מחלאת עוונותיו, כבוא השבת יסיר מלבו גם דבר זה ולא יעצב על כך. כי בשבת 
קודש מתפשט ומתגלה בכלל ישראל אור השי"ת בשלימות.6

יתברך מתפשט  אלהותו  דבר, שהרי בשבת  ואין מחסור  עשויה  כל מלאכתך  כאילו  בעיניך  רז"ל שיהא  אמרו  ולכן  וז"ל:   6

בו השראתו  ואין  ואם מורה היפך ח"ו מראה שאינו מהם  מיני שלימות  ואיהו שלים בכל סטרוי בכל  ישראל  ומתגלה בבני 

כביכול. ואמנם לא לבד מלאכת הדיוט אסור בשבת, אך אפילו מלאכת המשכן, רצה לומר משכן נקרא על שם )שמות כט, 

מה( 'ושכנתי בתוך בני ישראל', שקודשא בריך הוא שוכן בתוך בני ישראל והאדם צריך להיות משכן אליו, ואם לא טהור הוא 
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שעניינם  'שמחה'  ענייני  לשאר  דמיון  בה  יש  השבת,  של  זו  שמחה  שגם  לומר,  יש  זה  ולפי 
'מילוי חסרונות'. שכן אמנם שמחה זו היא הארה מצד השי"ת ועל עסקי הנשמה – רוחניות, 

לדברי  בפשטות  להאמין  האם   - הבחירה  עבודת  נדרשת  בעצמה  עליה  שגם  מחמת  אבל 

הצדיקים או לא, כשבוחר להיות מאמין, הרי שנשלם אצלו מעלת השמחה באופן של הרגש 

והשגה.

אורו של משיח

"ישמח  ישראל",  ישמח  יעקב  "יגל  ז(:  יד,  )תהלים  נאמר  שעליו   – משיח"  של  "אורו  סוד  זהו 
אותיות 'משיח', שישמח לימות המשיח" )"בעל הטורים", במדבר כה, יב(.

כי אור זה הוא ענין אחד עם אורו הבהיר של הצדיק שהוא בבחי' "אליהו בא לבשר", המבקש 
השמחה  נקודת  את  בלבו  שמחדיר  זה  באופן  מהגלות  ולהוציאו  יהודי,  כל  של  רוחו  לרומם 

בעצם היותו מזרע ישראל, כמאמר הכתוב )תהלים קמט(: "ישמח ישראל בעושיו", שיהודי זועק 

להשי"ת 'הנני שמח כי אני שלך, ואתה שמח בי כמאמר הכתוב )תהלים קד(: "ישמח ה' במעשיו".  

ומעין הארה זו זורח בכל שבת, גם בשנות הגלות. כי השבת היא מעין הארה שלעתיד לבוא, 
)ס, א(:  ישעיה  נבואת  בנו  יקויים  והנגלה, בעת  יאיר ה"ישמחו במלכותך" באופן הנראה  שאז 

"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך 

יזרח ה' וכבודו עליך יראה".

מחלאת עוונותיו ומעכב השראת שכינתו ברוך הוא, בשבת יסיר מלבו גם דבר זה, שלא יעצב על זה, רק ישמור שבת כהלכתו 

וישמח בהשם יתברך שלפניו הוא רעוא דרעוין ושמחה. ונמצא אפילו מלאכת המשכן שיעשה דבר הצריך אליו שיהיה משכן 

להשם, גם זה ממעט בשבת, וזהו 'למעט שבת' אפילו ממלאכת המשכן שהוא לצורך המשכן.

וראה עוד בליקו"ה )הל' שבת ה"ה אות ז(, וז"ל: וזהו עוצם מעלת יקרת קדושת שבת קודש, שבשבת יכול כל אדם - אפילו אם 

עבר כל עבירות שבתורה ח"ו, הוא גם כן יכול להמשיך על עצמו קדושת שמו יתברך לידע ולהכיר שמו יתברך על ידי שמירת 

שבת, שהוא שמא דקודשא בריך הוא. כי בקדושת שבת אין מגיע שום פגם של שום עבירה חס ושלום. כי שבת אגין על אדם 

הראשון בחטאו. וכמו כן מגן השבת גם עתה על כל חוטא חס ושלום. כי על ידי שמירת שבת כראוי, זוכין כולם אפילו הגרועים 

והפחותים לידע ולהכיר ולהאמין בשמו יתברך. ועל ידי זה יזכו לשוב אל ה'.
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מרפא לשון

לשה"ר והכרת הטוב.

כפר בטובה.

וגו',  לי  נתנה  היא  עמדי  נתת  אשר  האשה  יב(  ג,  )בראשית  אמר  החטא  אחר  הראשון  אדם  א( 
הראשון  אדם  פגם  דכאן  כתב  יד(  ששי  דרוש  פסחים  )מס'  הקדוש  ובשל"ה  בטובה,  שכפר  ופירש"י 

בברית הלשון שחטא במאמר פיו )עיי"ש שפגם בג' בריתות בברית העין כמוש"כ ותרא האשה כי טוב, בברית המעור 

כמוש"כ מושך בערלתו(, ומבואר בדבריו דדובר לשון הרע על הש"י ועל האשה שהיא אשמה. וכו' 

)וכבר בארנו במק"א במאמרי חטא הראשון של הבריאה שהיא הלשה"ר(.

חזקיהו המלך, והצרעת.

ישעיה לח( שחזקיהו  )ליקוטים  וכמו שהבאנו מהאריז"ל  היה פגם חזקיהו  זה  פגם  עומק  והנה  ב( 
נענש בצרעת וזה לשונו והוא ג"כ לקה בצרעת, כי זאת תהיה תורת המוציא שם רע וכו', )ואע"ג 

שמשמע שם שמדבר על חטא קרי' בזה שלא נשא אשה, הרי מונח בזה גם עון פגם לשון הרע שגם זה היה אצל אדה"ר שפירש מן 

האשה, וכמו"כ חזקיהו פירש מן האשה, ואמר שיהיה מהאשה הזאת בנים לא טובים(, 

כי באמת בעומק פגם פריה וריבה, הוא פגם לשון הרע, שהרי האשה היא המביאה את הבנים, 
וכמו שאמרו חז"ל )כתובות נט, ב( אין האשה אלא לבנים, ונמצא שכשהוא שלל את הבנים שלל 

לבנים  אלא  אשה  אין  זה  מאמר  בביאור  )ועי'  לבנים  אלא  אינה  מציאותה  שכל  האשה,  את 

ברמ"ע מפאנו עשרה מאמרות מאמר אם כל חי, חלק א', סי' י, שהמציאות של האשה אינה 

מסמל  שהאשה  ונמצא  הבנים,  אלא  אינה  חשיבותה  וכל  קלות  שדעתן  משום  בניה,  אלא 

הנצחיות וההמשכיות בזה העולם 7(.

כבשא דרחמנא.

י( שלא רצה לישא אשה, כי ראה שיצא  )ברכות דף  ובזה יבואר מאמר חז"ל בחזקיהו המלך  ג( 
ממנה מנשה וכו', עד שאמר לו הנביא ישעיה שימות בעוה"ז ובעוה"ב, ואמר לו בהדי כבשי 

ידם תהא חביבה על בעלה  ז"ל ועל  7 עשרה מאמרות )שם( אמנם האשה צריכה לבנים ביותר שהם חוטרי לידה כדבריהם 

כאמרם אין אשה אלא לבנים וכתיב יבעלוך בניך כי ט"ז שהבנים נוצרים מהן הן רובעות אותה תמיד כל ימי העבור ומוציאות 

שלמותה מן הכח אל הפועל ועם זה הבנים המה משלימים התכלית בה בלי ספק לפי שאין בה שלמות עצמה כמו האדם כי על 

כן אמרו שדעתה קלה ומבקשת השלמתה על ידם כרחל שאמרה הבה לי בנים אף על גב דלא מיפקדא ובהצטרף אליה דעת האב 

ודעת הבנים ודעת נותן הצורות כמו שאנו עתידים לבאר שכולם מתוארים בפקידה יצדק מאד אמרם ז"ל על פסוק ויבן את הצלע 

שנתן בינה באשה יותר מן האיש וידוע שהבינה אוצר הדעת היא כמו שפירש הרמב"ם באבות סוף פרק ג'
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דרחמנא למה לך, כי זה התשובה האמיתית על טענת חזקיהו שאמר כי אינו יכול לישא אשה 

וכו' כי רואה תוצאות מרות, וע"ז אמר לו הנביא בהדי כבשי רחמנא למה לך, שזהו מקום סתרי 

הבריאה, ואין לך להתערב שם.

תיקון הדורות.

דוקא  ואחיה(, שלכן  הבינני  )כמו שהארכנו בספר  סוד הסתר  הוא  סוד הנשואין  כי  וביאור הדברים  ד( 

במצות פריה ורביה נאמר בהדי כבשי דרחמנא, כי שם הוא מקום שאין לערב שום חשבונות, 

כי סוד המצוה הזאת, הוא בסוד השותף השלישי, בסוד מקום יושב בסתר וגו' )תהלים צא א( אתה 

סתר וגו' )שם לב ז(, לכן דייקא שם אמרינן "בהדי כבשי דרחמנא" )וכמבואר בדברי רבינו ז"ל אבניה ברז"ל 

ח"ב אות ד', שרבינו ז"ל אמר שיהודי צריך לבקש שיהיו לו הרבה ילדים שיהיו כמו שיהיו, כי כשמשיח יבוא ויתקן את כל העולם 

יהיה תיקון לכל הדורות עד אדם הראשון(.

השלך על הוי'.

ה( ועיקר הבטחון והאמונה של האדם מתבטא דייקא במצות פ"ו, שאינו עושה שום חשבונות, 

יש חשבונות  הדורות  בכל  יהבך, שגם  ה'  על  כג( השלך  נה  )תהלים  בחי'  על הש"י,  וזורק עצמו 

כבשי  בהדי  סוד  הוא  הזאת  המצוה  סוד  באמת  אבל  המצוה,  בזה  ח"ו  למעט  רבים  רוחניים 

אבל  כט(,  )קידושין  אדה"ר  אמר  שלכן  וירידה,  קושי  הוא  שהנשואין  שנראה  שאע"ג  דרחמנא, 

האמת הוא שעיקר מצוה זו הוא "סוד" ששם אינו מקום החשבונות, כי זהו ממצות פרו ורבו, 

גם עלה,  ואנכי אעלך  וגו'  ד( אנכי ארד עמך  )בראשית מו  נאמר  בידו של הש"י, שע"ז  שנמסרין 

בסוד התיקון של כל הדורות שיהיה לעת גמר התיקון.

סוד הידיעה.

ו( כי באמת זה המצוה הוא סוד ההמשכיות והנצחיות, שהאדם בזה העולם הוא כאורח נטה 

רואה  הוא  הרי  וכו',  ולולב  סוכה  ותפלין  ציצית  כמו  שעושה  המצוות  ובכל  ח(  יד,  )ירמיה  ללון 

)ויודע( התוצאות, משא"כ במצוה זו שמתעסק בנשואין והש"י עושה את שלו בסוד )בראשית ד כה( 

)וכמו שהאריך בזה במנחת חינוך מצוה א', ובדרכי דוד גיטין מא, א תוד"ה לישא אשה(,  וידע אדם וגו' סוד הידיעה 

)ועי' בס' הבינני ואחיה שבארנו סוד הנס של מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין, בסוד  ואינו יודע כלל את עתידו, 

נפלה נא ביד הויה סוד הכתוב וישכב יעקב, 'ויש כב'( שזהו עיקר סוד השותף השלישי.
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שופך דמים.

ז( ובאמת מי היה לו חשבונות אמיתיים יותר צודקים כמו חזקיהו המלך )ברכות י.(, ובפרט שכל 

חטא המניעה מפ"ו שלא יהא כשופך דמים וכמבואר בשו"ע אבן העזר )סי' א'( שמי שאינו עוסק 

וחזקיה ראה את מנשה, שלא היה שופך דמים  וממעט את הדמות,  בפ"ו כאילו שופך דמים 

כמוהו, וכמו שהעיד עליו הפסוק במלכים )ב, כא( והרג את ישעיה זקינו, )שהוא היה זה שאמר הנבואה 

הזאת לחזקיהו כי מת אתה וגו', והיה אבי אמו( ונמצא שלא היה מי שיהא אצלו חשבונות כמו חזקיהו, ועל 

כל זה אמר הנביא בהדי כבשי דרחמנא, וכמו שהיה אצל מנשה שחתר לו חתירה מתחת כסא 

הכבוד, וקבלו תשובתו למרות כל החטאים האלה )סנהדרין קג.(, בסוד עולם התיקון ששם נתקנים 

כל הפגמים, שכל זה הוא סוד כבשי דרחמנא, שההמשכיות ותיקון הדורות, הוא בחי' כבשי 

דרחמנא, שכל זה נכלל במצות פרו ורבו.

לא יבוא בקהל הוי'.

חרש  או  ממזר  כשהוליד  גם  המצוה  ו'( שמקיים  הלכה  א'  העז)סי'  באבן  לדינא  דקיי"ל  וכמו  ח( 

ושוטה, דממזר יצירתו מעבירה והתורה צורחת לא יבוא ממזר בקהל ה', ובכל זאת מקיים פ"ו 

שכל זה נכלל בסוד פ"ו, בסוד בהדי כבשי דרחמנא למה לך שסוף כל סוף הכל יבוא לתיקונו, 

בסוד וישב מצרף ומטהר כסף )קידושין עא(.

הכרת הטוב.

להרבות  אותו  שצווה  המקום,  בטובת  מאמין  שהאדם  הלשון,  לחטא  תיקון  הוא  זה  וכל  ט( 

האימון  הוא  זה  לכל  התיקון  הרי  בטובה,  כפר  ולכן  משלו  חשבונות  לו  שיש  ואע"ג  דורות, 

העולם,  בזה  האדם  של  הטוב  שלימות  הוא  ושהאשה  כנגדו,  עזר  לו  אעשה  שאומר  בהש"י 

זו  במצוה  הש"י  את  ומפארין  משבחין  שאנו  הלשון  תיקון  בסוד  החתונה,  שמחת  סוד  שזהו 

של נישואין ופ"ו, ומודים לו על כל הטוב אשר גמלנו, וכמוש"כ בפסוק )ירמיה לג י-יב( כה אמר 

הויה עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה 

קול  וקול שמחה  קול ששון  ומאין בהמה:  יושב  ומאין  אדם  מאין  הנשמות  ירושלם  ובחצות 

חתן וקול כלה קול אמרים הודו את הוי' צבאות כי טוב הוי' כי לעולם חסדו מבאים תודה בית 

הוי' כי אשיב את שבות הארץ כבראשנה אמר הוי': כה אמר הוי' צבאות עוד יהיה במקום הזה 

החרב מאין אדם ועד בהמה ובכל עריו נוה רעים מרבצים צאן: עכ"ל, שאז יאמרו "תודה" על 

הנשואין ועל רבוי הצאן וכו', היפוך מהכפיות הטובה שיהיה אצל חטא אדה"ר.
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לשה"ר הורגת שלשה

הנאמר עליו.

א( אמרו חז"ל )ירושלמי פאה ה"א, תנחומא מצורע, וי"ג כן בבבלי ערכין טו( שקשה לשון הרע יותר משפיכות 
דמים שכל ההורג אינו הורג אלא נפש אחת, והמספר לשון הרע הורג שלשה, האומר המקבלו 

זה  אשם  מה  אבל  עוונם,  עשו  והמקבל  המספר  שבשלמא  ממש,  פלא  והוא  עליו,  והנאמר 

שנאמר עליו, והרי מספיק רחמנות עליו שדברו עליו, ולמה נענש במיתה.

הפירוד והמיתה.

ולכן כשמדברים על איש  אמנם הביאור בזה שסוד לשון הרע הוא סוד הפירוד והמיתה,  ב( 
הפירוד,  סוד  ידו  ועל  בו  וממילא  במציאות  נעשה  מ"מ  כלל,  אשם  שאינו  אע"ג  מישראל, 

ומתנתק מסוד החיים שהוא סוד האחדות, שהדיבור של האיש הישראלי יש לו כח גדול, ולכן 

כשמדברים על איש ישראל לשון הרע הרי על כרחך מזיקים לו, כי כל החיים הוא כשאחוזים 

ודבוקים בהאחדות, 

וכמוש"כ הרמ"ע מפאנו )יונת אלם פ"ח( שהיחיד לא נקרא בנים, ונמצא שברגע שדברו עליו על 
כרחך הוא מנותק מארץ החיים, ולכן אין לו שום מקום חיות וממילא מת, שהבעל לשון הרע 

נחשב כמו רוצח וגרוע ממנו כמו שאמרו חז"ל כי הוא מפריד נשמות ישראל כנ"ל.

מומר לתאבון.

אינו  לתיאובן  ביותר  חמורה  עבירה  אפי'  עבירה  דהעושה  השבת,  במצות  לזה  ודוגמא  ג( 
נעשה מין, ושחיטתו ויינו כשרים, )משא"כ במומר להכעיס דנעשה כגוי( ובמחלל שבת נעשה כגוי אפי' 

כשעושה לתאבון בעלמא ואפי' איסור דרבנן, )והתנאי דבפרהסיא בארנו במק"א( ובארנו במק"א דאע"ג 

דאינו אשם כל כך כשעושה לתאבון )בכל התורה כולה אך בשבת אפילו לתאבון( נעשה כגוי, דהקשר של 

הש"י וישראל נעשה ע"י השבת, וכשאין כאן הקשר והאות הרי מתנתק ממילא מיהדותו, ואינו 

מועיל מה שעושה זאת רק לתיאבון, 

וכעין זה הוא ג"כ בחטא לשון הרע, ששורש החיים של איש הישראל נובע מאחדות נפשות 
ישראל, כשמדבר לשון הרע על חבירו, הרי ממילא מתנתק, ולא יעזור מה שאינו אשם בזה, 

יובן מש"כ באורחות צדיקים שער לשה"ר דמספרי לשון הרע אסור לדור בשכונתם, שאסור  )ובזה  דסוף סוף דברו עליו 

לדור בשכונת הממיתים והמזיקים(.
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סברה מותר.

לזנות  שמותר  שסברה  באשה  ברמ"א(  ג',  סעי'  קעח  )סי'  העזר  אבן  בשו"ע  מצינו  לזה  ודוגמא  ד( 

שאסורה לבעלה, דכיון דכתיב ומעלה בו מעל, הרי סוף סוף לא שייך אישות ויחוד אם זינתה, 

"יחוד"  שייך  לא  סוף  סוף  הרי  כלל  לא פשע  עליו  הרע שאע"ג שזה שנאמר  בלשון  וכמו"כ 

כשיש לשה"ר ופירוד.

על ידך נוב עיר הכהנים.

ה( ובזה יובן קצת מאמר חז"ל הנורא בסנהדרין )צה( שאמר הקב"ה לדוד )בסוף מלכותו( עד מתי 

יהא עון זה טמון בידך על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נטרד דואג האדומי ועל ידך 

הנוראה,  הסוגיא  כל  עיי"ש  אויב  ביד  תמסר  או  זרעך  יכלו  רצונך  בניו  ושלשת  שאול  נהרגו 

ופירש"י שם על ידך נהרג דואג שסיפר לשון הרע על דוד וכו' עיי"ש, 

יובן קצת דזהו מטבע הלשון הרע שהורג את כולם וגם את הנאמר עליו, כי עצם  ולדברינו 

הלשון הרע הוא היפוך החיים רח"ל, ולכן אפי' שדוד היה הנרדף והנאמר עליו, )וידועים מאמרם 

ז"ל והאלקים יבקש את הנרדף אפילו צדיק רודף רשע ויק"ר כז ה( נענש בעון הריגת נוב, ודואג האדומי.

רזא דאחד, ואחדות,

ו( ולכאורה מכל הדברים האלה יכול האדם להתרחק ח"ו ולחשוב שלא שבקת חיי לכל בריה 

שבת  בבחי'  ישראל,  נשמת  של  היחוד  גודל  שיבינו  לקרב  רק  הם  דברינו  האמת  אבל  וכו', 

שנאמר אצל שבת דמתאחדין ברזא דאחד, )וידוע כמה הרעיש החפץ חיים בדורו על שמירת שבת, כי שבת הוא 

סוד אחדות נשמת ישראל, וסוד השמירת הלשון והשבת, הם סוד האחדות, מרפא לשון בגימ' השבת( וכל השמירת הלשון 

ישראל  כלליות  על  רק  אתם  בנים  נאמר  דלא  שבארנו  וכמו  אתם"  "בנים  של  זה  מסוד  נובע 

ביחדי, ולכן צריכין ליזהר כל כך בשמירת הלשון כדי שלא לפגום בקדושת אחדות ישראל.

משנה ברורה.

נבין הסוד מה שרואין אצל החפץ חיים שחיבור ספר "משנה ברורה", שהספר הזה  ובזה  ז( 

הוא בסוד אחדות הנשמות )משנה נשמה ברורה(, שמאחד כל הפוסקים מכל שבטי ישראל למיניהן, 

וכו'(  והגר"ז  )וכמו שרואין בשעה"צ שמביא בחדא מחתא הגר"א  מכל המדינות ומכל הדרכים בעבודת הש"י, 

שכל זה מבטא סוד שמירת הלשון ואחדות ישראל.
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הליכות, הלכות.

תקרי  אל  הליכה,  בחי'  זו  שהלכה  בהלכה,  דייקא  מתבטא  האחדות  שעיקר  נבין  וביותר  ח( 
כמו  הפיסוק,  מקום  הוא  שרגלים  ברגלים,  הוא  שההילוך  כח:(,  )מגילה  הלכות  אלא  הליכות 

)כתובות לט(, שכל זה מבטא שבמקום הרגלים שם הוא מקום המחלוקת,  שמצינו פיסוק רגלים 

)תהלים טו ג( לא תלך רכיל  וכמו דחזינן שהלשון הרע נקרא רכילות רגילות, לא רגל על לשונו 

)ויקרא יט(, שעיקר הפירוד הוא במקום הרגלים, וכמו דחזינן בחוש שבמקומו אין האדם אומר 

לשון הרע, אלא הולך ומספר הדברים שראה כאן במקום אחר )וכבר הארכנו במק"א גודל הנסיון בדורנו 

בענין הלשון הרע על ידי הכלים ששולחין הודעות ממקום למקום ברגעים אחדים, שכל זה מבטא שהרגלים הולכים בקלות ממקום 

למקום( 

ולכן עיקר תיקון המחלוקת הוא ג"כ במקום הרגלים, שזה מבטא דייקא בהלכה, שהוא מקום 
החפץ  זכה  ולזה  זה,  במקום  הוא  המחלוקת  תיקון  שעיקר  והפירוד,  העשיה  בעולם  הרגלים 

חיים )בזכות עבודתו הקדושה לטהר את ישראל ממחלוקת ומפירוד )ועי' בלקו"מ בתרא ב, שמדבר שם בענין תודה הלכה, אחדות 

פשוט בפעולות משתנות ותבין שהכל קשור למה שבארנו(.

קדושת החפץ חיים.

ט( ובזה נבין גודל קדושת החפץ חיים שהתקבלו ספריו הקדושים בכל בית ישראל מקטן ועד 
גדול, ואין יהודי בעולם שומתומ"צ שלא שמע מהחפץ חיים זי"ע ומספריו משנ"ב וחפץ חיים 

וכו', ואפי' נשים וכדו' כולם מתחזקים בספריו הק', שזה ג"כ מבטא סוד אחדות נשמת ישראל, 

)שהיו בדורו גדולים וגאונים עצומים ובדורנו יודעים מהם הת"ח וכו', והח"ח שהוא בסוד נשמת ישראל תכלית יודעים ממנו כולם, 

וכל זה לא ראו תיכף ומיד בדורו אלא אחר הרבה שנים נתגלה אורו, שזהו סוד גניזת הכהן בקוה"ק סוד נשמת ישראל בסתר(.

ולרמיזא. ספריו הק', משנה ברורה, מקום הליקוט כל נשמות ישראל שם עולם לפונדק אחד, 
בקדושת התורה, בכח קדושת אהבת ישראל אגודים כאחד בחפיצת חיים ללא פירוד על ידי 

בקיום  ובפרט  הדת  חומת  נעמד  ובזה  צא(  שהר"ן  )ועי'  למרים,  בזכור  לשונם  שמירת  הגנוז  סוד 

מצות אהבת חסד אם כסף תלוה בגשמיות ורוחניות, ונתקיים צפית לישועה בחיי הנהגת שפת 

תמים.

יודע נשמתן ונסיונם של ישראל.

י( וכמו"כ הפלא שמרגישין אצל החפץ חיים )ואצל ציונו הק'( אהבת ישראל עצומה, בסוד אהרן 
הכהן אוהב את הבריות, ולכאורה הלא מי כמוהו שהחמיר כל כך בשמירת הלשון, והרי רבים 
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)ב"ב קס"ד( דכולן בלשון הרע ס"ד, אלא באבק לשון  נכשלים ונלכדים בזה, כמו שאמרו חז"ל 

הרע, והרי לכאורה הוא בושה עצומה להתקרב אליו 

אבל באמת יש כאן סוד דבר והיפוכו, שדוקא משום כך יודע שורש נשמת ישראל, ומקרב את 
כולם וכולם מרגישים האהבה העצומה שבוער בלב הכהן לכל אחד ואחד אשר בשם ישראל 

)ובפרט בדורנו זה  יכונה, ולכן אדרבה מחשיב כל קצת וקצת ממה שמתנסין ושומרין על הלשון, 

שנתרבו הנסיונות בזה מחמת הכלים השונים ששולחים הכל מרגע לרגע מסוף העולם עד סופו, שבוודאי כל קצת ששומרין עצמנו 

מלשון הרע ומקבלים לשון הרע, הרי הוא חשוב עד מאד לגודל הנסיון שיש בזה ר"ל(

כינסן של ישראל.

השונים  הכלים  מצד  מאד,  קשים  הנסיונות  זה  בדורנו  כמה  עד  יודע  אחד  כל  והנה  יא( 
הבא,  הדור  עם  יהיה  מה  פחד  ברוב  דואגים  וכו'  הקהילות  וכל  ישראל,  בתי  שמחריבים 

והנסיונות בזה גוברים מיום ליום, אמנם באמת כל אחד מבין שמצד השכל האנושי אין דרך 

לשמור מזה, וכעין מה ששאלה המטרנותא הגוי', )בראשית פז ו( מטרונא שאלה את ר' יוסי אמרה 

לו אפשר יוסף בן שבע עשרה שנה היה עומד בנסיון וכו' היפלא, וכידוע גם שהכלים מתרבים 

ומתפתחים מיום ליום וכו', ובנקל לשער התפתחות הענינים בזה וכו', 

ולכן צריכין בזה שמירה העליונה שבזה אפשר להנצל מפגעי העולם, והעיקר תלוי בשמירת 
הלשון ובשמיעת הוראת מרנן ורבנן גדולי ומנהיגי ישראל בכל דור ודור, שע"י אחדות נשמת 

ישראל יש שמירה מכל המרעין בישין, שכל הנסיונות שיש בזה שמחפשין בורות נשברים וכו', 

בא מהעדר סוד היחוד וקדושת ישראל, וע"י שמירת הלשון יש כח סגולי, שבני ישראל ביחד 

יש להם כח להתגבר על הכל, וכמו שאמרו חז"ל )בראשית פד, א( עה"פ בזעקך יצילוך קיבוציך, 

שכינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו, וכמו"כ בכל הדורות ע"י שמתאחדים ומתאספים נשמת 

ישראל, ואין מדברים לשה"ר אחד על השני, בזה יש כח להציל בני ישראל מכל רע.

מהקצה אל הקצה.

יב( ועי' בזה דברים נפלאים מהחתם סופר עה"פ )שמות כו, כח( והבריח התיכון מבריח מן הקצה 
התיכון  דהבריח  ב(  )צח,  בשבת  חז"ל  שאמרו  מה  על  שם  שמדבר  גדול(  אריכות  )עיי"ש  הקצה,  אל 

בנס היה עומד, שעיקר הנס היה מה שהחזיקו הג' כותלים בלי שום חיבור, רק על ידי טבעת 

בעלמא, )עיי"ש( וזה לשונו שם וצורך הנס הזה נ"ל להעתיק? עד טבעת א' מהדקם עכ"ל, )ויתכן 

שזה גם סוד טבעת קידושין(, 
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ומבואר בדבריו הנפלאים שכל הנסיונות שהיו לבני ישראל בענין יצרא דעבודה זרה שאמרו 
עבודה  אחרי  רץ  היה  שם  היה  שאילו  אשי  לרב  יהודה  מלך  מנשה  שאמר  קב(  )בסנהדרין  חז"ל 

זרה, והיה מגביה בגדו כדי לרוץ אחרי מנשה, ובכל זאת אם היו ישראל באחדות היו שומרין 

אמונתם, כי יש בכח נשמת ישראל לשמור על האמונה.

שמירה עליונה.

ובזה נבין גם בהויכוח שהיה בדורו של החפץ חיים האם להתאחד עם פשוטי עמך בית  יג( 
ישראל, גם עם אלה אשר היו רחוקים קצת ולא גידלו פאות וזקן וכו', ולמדו חכמות חיצוניות, 

)ואינו מדובר ח"ו באפיקורסים אלו באלה המזלזלים בתורה  והחפץ חיים הלך בדרך לאחד כל נשמת ישראל 

ומצוות ח"ו(, ולא כל גדולי ישראל הבינו דרכו בזה, אך לדברינו יובן שהחפץ חיים ראה בשמירת 

הלשון ובאחדות ישראל השמירה העליונה שישמור על נפשות בני ישראל מכל רע, שזהו סוד 

התיקון השלם ובנין בית השלישי בב"א.
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והלכת בדרכיו

מרכבה לשכינה.

שצריך  במה  זי"ע  אלימלך  ר'  הרבי  דברי  את  בזה  להביא  כדאי  טובות,  במדות  בעסקנו  א( 
למדות טובות שיהא מרכבה להשכינה, וזה לשונו הקדוש )פר' תרומה( יש לומר דהנה כתיב. ועשו 

התורה  מדות  עשרה  בשלש  ישמעאל  דרבי  בברייתא  דאיתא  ונ"ל  בתוכם  ושכנתי  מקדש  לי 

הוא  מה  מדות  עשרה  בשלש  מחזיק  כשאדם  נדרשת  היא  התורה  עיקר  לומר  ורוצה  נדרשת. 

רחום כו' וכן כולם ואז תורתו שלומד נדרשת בכל עולמות. ומקדש בגימטריא מדת ומדה הוא 

לשון כלי. ורוצה לומר כשאדם מחזיק עצמו בהמדות טובות ולשמור עצמו מכל מדה רעה אז 

הוא מרכבה להשכינה. 

וזהו הפירוש כביכו"ל רוצה לומר כ"ב הוא כמו ק"ב בקו"ף שכ"ף בקו"ף מתחלפין באותיות 
על  דהיינו  כ"ב  לומר  ורוצה  לו בקב חרובין  די  בני  חנינא  כמו שמצינו  הוא מדה  וקב  גיכ"ק 

ידי המדות יכול רוצה לומר על ידי המדות טובות שאדם מחזיק עצמו בהם ומשמר את עצמו 

ממדת רעות יכול הקדוש ברוך הוא לשכון בזה העולם דהיינו על ידי שהוא מרכבה להשכינה. 

וזהו ועשו לי מקדש רוצה לומר שתתקנו את עצמכם במדות כדי שאשכון בתוכם עכ"ל, דזה 

גופא המרכבה, שהולך בדרכי הש"י שהוא רחום וחנון וכו'.

מנהיג רחמן.

ב( ונתחיל במדת הרחמנות, ומבאר על זה בלקו"מ )בריש תורה ז בתרא, כי מרחמם ינהגם ( וזה לשונו, 
איך  לידע  וצריך  מנהיג.  להיות  יכול  הוא  רחמן,  שהוא  מי  הינו  מ"ט(  )ישעיה  ינהגם  מרחמם  כי 

להתנהג עם הרחמנות, כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם. וכן מי שאינו יודע 

איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים, לתן לו מאכל הצריך 

לגדול ולא לקטן כזה, כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דוקא. על כן צריך לידע איך 

להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה צריכין לרחם לתן לו חלב דיקא, ולגדול מאכל הצריך לו, 

וכן על כל אחד ואחד צריכין לרחם במה שצריך לו:

ורחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא היה מנהיג ישראל, והוא יהיה המנהיג לעתיד, כי "מה 
שהיה הוא שיהיה" וכו' )קהלת א(. כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל, ומסר נפשו 

בשביל ישראל, והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו עכ"ל.
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יעקב מידת הרחמים.

ג( והביאור בזה כי יש גם בעל חסד ויש בעל רחמים שאברהם אבינו היה לו מדת החסד, אבל 
יעקב אבינו היה לו מדת הרחמנות וכמוש"כ )בראשית מג יד( וא-ל שד-י יתן לכם רחמים שנאמר 

מדת  שהוא  יצחק  והגיע  החסד,  מדת  שהיה  אברהם  שהיה  שאחר  אבינו,  יעקב  אצל  זו  מדה 

הגבורה והצמצום, ואח"כ הגיע יעקב אבינו שהוא מדת התפארת, שמצמצם את החסדים כנ"ל, 

דהיינו שמשפיע במדה הראויה דהיינו ליתן לכל אחד מה שצריך לו, ולדעת איך להתנהג עם 

הרחמנות.

עגמה נפשי לאביון.

ד( ובביאור יותר, דהנה בענין הצדקה לעניים יש שני סוגי נותנין יש יהודי שנותן כי אינו יכול 
לסבול סבל של השני, וה' נתן לו הון ועושר, ונותן משלו, אבל יש נותן מסוג אחר שהוא מרחם 

להיות  מנסה  מ"מ  הרבה  נותן  ואינו  לו  אין  שלפעמים  שאע"פ  מצבו,  עם  ומתחבר  השני  על 

שותף לצרתו וכמוש"כ בר"מ )בהל' מתנ"ע פי' הל' ד( שמתאונן עמו על צרתו שנאמר )איוב ל כה( אם 

לא בכייתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון ומדבר לו דברי תחנונים ונחומים וכו' עיי"ש,

בדברים  נחמו  לו  ליתן  לך  אין  אם  לוי  א"ר  נפשך  לרעב  ותפק  טו(  לד,  )ויקר"ר  המדרש  וכלשון 
אמור לו ותפק נפיש עליך שאין לי מה ליתן לך.8

פרוס לרעב.

ונוסעים למרחקים  ישראל  יהודים מארץ  זה בחוץ לארץ, שבאים  ענין  וכמו שמצוי מאד  ה( 
כאלה  ויש  וכיו"ב,  הילדים  ולחתן  לפרנסה  שצריכים  וכו'(  אחד  חודש  לפחות  )או  חדשים  למשך 

שנותנים נתינות גדולות, שהם הבעלי חסד, ועדיין אין זה מדת הרחמנות כלל, שמדת הרחמנות 

הוא שרואים אברך כזה, ובאמת אינו יכול לתת לו הרבה, אבל מנסה להבין ללבם, שהאברך 

מתייגע במשך שעות והולך בדרכים בימי קיץ בחום הלוהט, ובימי חורף בקור העצום, ועולה 

כמה קומות וכו', ולפעמים דופקים בדלת והילד פותח ואומר שהאב אינו בבית וכו', 

אבל יש מי שמקבל את האברך בסבר פנים יפות ואומר לו אחי היקר תכנס "אולי אתה רוצה 
לאכול או לשתות משהו" )וכמובן אינו מכבידו "בדרשות" שגם זה אינו רחמנות אמיתית( ומתנצל לפניו שאינו 

יכול לתת לו יותר, אבל יוצא מגדרו לתת לו הרגשה טובה, ואינו מתנשא עליו, אלא להיפוך 

8 מדרש רבה )ויקרא לד טו( ותפק לרעב נפשך אמר רבי לוי אם אין לך ליתן לו נחמו בדברים אמור לו תצא נפשי עליך שאין לי 

מה ליתן לך )שם( ונפש נענה תשביע אם עשית כן )שם( וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהרים ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות 

נפשך ועצמותיך יחליץ א"ר טביומי אם עשית כן הרי את כבוראך כאותו שכתוב בו )שיר ה( דודי צח ואדום.
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רגליו  לכף  מנוח  לו  ואין  זמן,  הרבה  כך  כל  רח"ל  מביתו  שנודד  האברך  ללב  היטיב  מבין 

ומתרוצץ להביא טרף לביתו, שכל זה הוא מדת הרחמנות,

וכמוש"כ מדעת זקנים )שמות לד, ב( בשלש עשרה מדת הרחמים אבל רחום, שמרחם על העניים 
ומצילם, שהרחמנות הוא המדה הטובה שהש"י שוכן את דכא, ומרחם עליו )וכן הוא לשון השו"ע סי' 

רמז כל המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו(.

שכן את דכא.

ויש לפעמים שדייקא הרחמן אינו מדבר כל כך "יפה" להעני, כדי שירגיש העני בידידות  ו( 
שלא  כדי  ובעדינות  ובזהירות  יפה  מאד  שמדברים  לפעמים  שיש  דהיינו  עמו,  לו  שיש  אמת 

לפגוע בהעני, אבל העני מרגיש שהמדבר עמו הוא רחוק ממני ומפחד להיות עמו שוה בשוה, 

אבל כשיש לו לב אמת ורחמנות, אזי יכול להתחבר עמו ממש, ומדבר עמו שוה בשוה ממש, 

וכמה חיות נותן אז בהעני, בחי' )תהלים צא( עמו אנכי בצרה, שזהו בחי' במקום גדולתו שם אתה 

מוצא ענותנותו, בחי' )ישעיה נז טו( שוכן את דכא, שהוא יודע להיות עמו ממש, עד שהעני מרגיש 

שהוא חבירו וידידו הטוב, ומחייה עצמו בזה ממש כמוש"כ להחיות רוח שפלים ולהחיות לב 

נדכאים כמו שפירש שם בישעיה )שם( מרום וקדוש אני שוכן, ומשם אני עם דכא, ושפל רוח 

שאני מרכין שכינתי עליו, שפלים נדכאים סובלי עוני וחליים עכ"ל רש"י.

שאין בו דעה.

ז( ובזה יובן נמי היא דשוטה ומי שאין בו דעה שאסור לרחם עליו )ברכות לג( דהמדובר דייקא 
ברחמנות, דבוודאי מותר לעשות לו חסד, אבל הרחמנות שהוא ההתחברות ע"ז הזהירו חז"ל, 

יותר, וכמו"כ הרשעים שיתכן שמותר לעשות להם  שבזה שאינו מרחם עליו עושה לו טובה 

החיבור  שהוא  הרחמנות  אבל  לתיאבון(,  העושים  להרשעים  לעזור  איסור  דאין  רנא  יו"ד  בשו"ע  )וכמבואר  חסד, 

מהם  שמתבדלים  האמיתית  הרחמנות  וזהו  הרשעים,  מן  להתבדל  שצריכין  לגמרי,  אסור 

ומהמונם.

מרחמם ינהגם.

הוא עבודת הצדיקים שהם הרחמנים האמיתיים שזהו המדות טובות של משה  זאת  וכל  ח( 
רבינו המנהיג הרחמן, וכמו דחזינן אחר חטא העג' בפר' כי תשא, שכל הפרשה מדבר שם על 

בני ישראל שנפלו ונתרחקו רח"ל ומשה רבינו מרחם עליהם, שעיקר מדת הרחמנות של משה 

שהוא מבין ללב הבעל תשובה, שיש יהודי ירא שמים וחרד כשרואה בעל תשובה אזי קשה לו 

לעמוד לידו, ואפי' אם מדבר עמו יפה, ומוכן אפי' לקרב אותו, הלא הוא רק בעל חסד, 
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הרחמן שהם הצדיקים הרחמנים, אינו רק עוזר לבעל תשובה, אלא שמבין את החוטא,  אבל 
ורואה שברון לבו והאנחה הגדולה שיש לו אחר שנכשל ונפל בהחטא, )וכלשון רבינו ז"ל בלקו"מ קמא 

ח, שהצדיק שומע כל האנחות של הצדיקים בו(, שכל זה רואים אצל הצדיקים שהאנשים באים אליהם מכל 

קצוי תבל, ומרגישים שהצדיק הזה עומד ומשתתף בצערם, ומבין את מצבם והשאול העמוק 

שהם נמצאים בו, ושם מנחם ומחזק אותם, שהחיבור הזה הוא מדת הרחמנות של משה רבינו 

רעיא מהימנא, שגלה מדת הרחמנות של הש"י על כל אחד ואחד מישראל, 

ולכן כל מי שבא להצדיקים )שהם משורש נשמת משרע"ה וכמוש"כ בזוה"ק )תיקו"ז קיד.( דאתפשטותא דמשה 
בכל דרא וכו' והצדיק והחכם שבדור הוא בחי' משה( מרגיש הרחמנות שמבינים למצבו וכמה 

וכו', הרי החוטא מרגיש הרחמנות של הצדיק שאומר לו לא  ופרוש  שמשרע"ה עצמו קדוש 

להתייאש ועדיין הש"י עמו ואצלו, בחי' חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו.

רחום, חנון.

יותר מרחמנות, שרחמנות מרחמים אפי'  ויש עוד "מדה" שהוא מדת חנון, שהוא אפילו  ט( 
הגון  שאינו  שאע"פ  מזה,  יותר  הוא  חנון  ומדת  עליו,  שירחמו  ובצדק  בזכות  לו  שמגיע  למי 

ואינו כדאי מרחמין עליו, שחנון הוא מלשון מתנת חנם, שרחמי הש"י והצדיקים הם כל כך 

גדולים, ומגיעים אפי' על אלה שאין ראויים שירחמו עליהם, 

כמו שמצינו )מלכים ב' כא( במנשה מלך יהודה שעשה כל החטאים שבעולם והכניס צלם בהיכל, 
הכבוד  כסא  מתחת  חתירה  לו  שחותר  הש"י  אמר  ועליו  לפה,  מפה  בדם  ירושלים  את  ומלא 

לעשות חסד  דרכך  כן  כי  כדאי  ואינו  הגון  "חנון", שאע"ג שאינו  כבר מדת  קג.(, שזה  )סנהדרין 

חנם, )ויש כאן גם שילוב של חסד ורחמנות, שחוץ מהמדת הרחמנות עושין גם "חסד חנם", שמשפיע עליהם רם טוב וחסדים(.

שליח ציבור.

תמצי  היכי  רק  צבור  השליח  אין  כי  רחמן,  להיות  שצריך  צבור  השליח  סוד  יבואר  ובזה  י( 
וויודע  ידי חובתן, שהשליח צבור הוא סוד "הרחמן", שמתחבר להצבור  להוציא את הרבים 

שנתעטף  ב(  יז,  השנה  )ראש  חז"ל  שאמרו  וכמו  מהימנא,  רעיא  משה  בחי'  רחמים  עליהם  לבקש 

הקב"ה כשליח צבור וכו' והראה לו למשה שלש עשרה מדות של רחמים, 

וכמבואר )בסי' תקע"ט( שצריך השליח צבור בתעניות להיות "מטופל ואין לו", דהיינו שיהיה לו 
בנים קטנים ואין לו לפרנסם, שעי"ז יתפלל בלב שלם, דהיינו שזה שחסר ואין לו מזון ומחיה 

הוא מבין ללב הצבור והוא הרחמן האמיתי שיודע להתחבר, )בסוד יעקב אבינו מדת הרחמים, בסוד טפלי 

תליא ביה(, ועי"ז מעורר גם רחמי שמים על הצבור.
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משה רעיא מהימנא.

יא( נחזור לענייננו שסוד משה רבינו הוא סוד הרחמנות, שיודע ומבין ללב כל ישראל, ואע"ג 

שמשה רבינו לא היה לו שום שייכות לחטא העג', בכל זאת הוא הכניס עצמו למקום החטא, 

)וכמו שרואים שאין זה לכבוד כלל כשיש קופה של שרצים  וכמוש"כ רבינו ז"ל )שם( שלא חשש כלל לעצמו, 

שהגיע  מי  שכל  האמיתי,  הרחמן  הוא  כי  אצלו(,  מקום  מוצאים  תשובה  ובעל  ומצוק  מר  שכל  מאחוריו  תלויים 

למשה רבינו הרגיש שמשה רבינו מבין אותו, 

שבדרך כלל כשמגיעים ליהודי מרומם שהוא בעצמו נקי מכל חטא, הרי הרגשת החוטא הוא 

הצדיק  ליד  כלום  שוה  שאינו  ומרגיש  החטא  סרחון  את  מרגיש  שהחוטא  כלום,  שוה  שאינו 

והקדוש, אבל אצל משה רבינו היה ההיפוך שהוא היה הרחמן, וכל איש ישראל הרגיש שהוא 

)וכמוש"כ רבינו )בתורה שם( שהצדיק מראה להדרי מטה  שוה, שעדיין יש להש"י נחת רוח מעמנו, 

עפר,  שוכני  יש  כי  ו(.  )ישעיה  כבודו  הארץ  כל  מלא  שאדרבא,  מטה,  לדרי  להראות  צריך  וז"ל 

שהם בני אדם המונחים במדרגה התחתונה, ונדמה להם שהם רחוקים מאד ממנו יתברך, וצריך 

הצדיק לעוררם ולהקיצם, בבחינת )שם כ"ו(: "הקיצו ורננו שכני עפר". ולגלות להם שה' עמם, 

מיאשין  יהיו  ולעוררם, שלא  ולחזקם  כבודו".  הארץ  כל  "מלא  כי  יתברך,  אליו  סמוכים  והם 

עצמן, חס ושלום, כי עדין הם אצל השם יתברך וקרובים אליו, כי "מלא כל הארץ כבודו"(, 

שע"ז נאמר כי מרחמם ינהגם, שרק רחמן כזה יכול להיות מנהיג.

רועה צאני

ומשם  צאן,  חיים  לבעלי  אפילו  בזה  ישראל  למנהיגי  בודק  חז"ל שהקב"ה  וזהו שאמרו  יב( 

) שמות רבה ב ג( ד"א ומשה היה רועה הה"ד )משלי ל( כל אמרת אלוה  לצאן קדשים, כמו שאמרו 

צרופה אין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח"כ מעלהו לגדולה הרי לך 

שני גדולי עולם שבדקן הקב"ה בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגדולה 

)שמואל א  לדוד בצאן ולא נהגם אלא במדבר להרחיקם מן הגזל שכן אליאב אומר לדוד  בדק 

יז( ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר מלמד שהיה דוד מקיים המשנה אין מגדלים בהמה 

)תהלים עח(  דקה בארץ ישראל אמר ליה הקב"ה נמצא אתה נאמן בצאן בא ורעה צאני שנאמר 

מאחר עלות הביאו וכן במשה הוא אומר וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן מן הגזל ולקחו 

הקב"ה לרעות ישראל שנאמר )שם עז( נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן:
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בן הבערגיר.

יג( וזה סוד שנאמר במעשה דהבערגיר, דבן הבערגיר )שהוא המשיח כמוש"כ שם בסוף המעשה( כששמע 
על הקיסר התרגז ואמר זה הרוצח, וכו', שאלו אם היה זה הקיסר בא לידך היית נוקם בו עכשיו, 

השיב לו לאו, כי היה הוא רחמן, אדרבה הייתי מפרנסו כמו שאני מפרנס אותך עכ"ל המעשה, 

ישראל  מלך  בדוד  דחזינן  )וכמו  משיח  נשמת  שהוא  להצדיק  שיש  הרחמנות  גודל  על  מרמז  זה  שכל 

שהיה שאול תחת ידו פעמיים ודוד ריחם עליו, וכמוש"כ הכתוב )שמואל א' כד יז-כ( ויאמר אל דוד צדיק אתה ממני 

כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה: ואתה הגדת היום את אשר עשיתה אתי טובה את 

אשר סגרני הוי' בידך ולא הרגתני: וכי ימצא איש את איבו ושלחו בדרך טובה והוי' ישלמך 

טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי: ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת 

ישראל, עכ"ל הפסוק, דהיינו כשראה הרחמנות ידע כי הוא ראוי להיות מלך ומנהיג, בבחי' כי 

מרחמם ינהגם.

יתן לכם רחמים.

והבנה  דהיינו ההתחברות  עליהם  לרחם  ישראל, שידע המנהיג  בני  שעיקר מה שצריכין  יד( 
מתאים  אינו  רחמנות,  בלי  לבד  שחסד  גרידא,  חסד  בעל  למנהיג  צריכים  אינם  כי  למצבם, 

לנשמת ישראל, וכמו דמרגלא בפומיה דאנישי "האטס רחמנות", כי העיקר מה שצריכים הוא 

מדת הרחמנות, וכמו שהיה אצל יעקב כשאיבד את יוסף ושמעון וכו', שהיה צריך אז רחמים, 

רחמנות,  צריכין  כזאת  צרה  של  במצב  כי  דייקא,  רחמים  רחמים,  לכם  יתן  שד-י  וא-ל  בחי' 

הרחמנות  את  שירגיש  במצב  ויהיה  שם,  שהיה  במצבו  עליו  שירחם  מהש"י  שביקש  דהיינו 

שהש"י עמו ואצלו.

קומתן שוה.

טו( והארכנו בספר יחוד התבודדות )בפרק דרך יחוד משפיע ומקבל( שכל היחוד הוא דייקא כשהמקבל 
מרגיש שוה בשוה וקומתן שוין, שכל זה הוא סוד ההתבודדות, שכל זה הוא בסוד הרחמנות, 

היחוד  צורת  שזהו  וכו',  רעייתי  אחותי  בסוד  אלא  למטה"  "מלמעלה  מדבר  המשפיע  שאין 

וההתחברות.

המרחם רחם עלינו.

שכל זה הוא סוד כל הבקשות שמבקשים אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו, שדוקא  טז( 
ברבוי  מדברים  דייקא  שם  והיחוד,  להזווג  ההכנה  על  שם  שמדברים  רבה,  אהבה  בתפלה 

הרי  עליו,  שירחם  מהש"י  מבקש  שכשיהודי  והחבור  היחוד  סוד  הוא  שהרחמנות  הרחמנות, 



-חב-

הוא מבקש קירבה ודביקות, ומתחנן בתחנונים שכל זה מבטא שהש"י עמו במצב שהוא נמצא 

רחמנות  ועיקר  לשונו  וזה  סב(  )בתרא  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  שוה,  קומתן  בסוד  עכשיו, 

יתן  יתברך  שהשם  הינו  דיקא.  'לכם'  רחמים"  לכם  יתן  שדי  "ואל  מ"ג(:  )בראשית  בבחינת  הוא 

לנו הרחמנות, שימסר את הרחמנות בידינו. כי אצלו יתברך יכול להיות, שגם החולאת הקשה 

יסורין  וכל היסורין הם הרחמנות שלו, כי בודאי כל מה שהשם יתברך עושה להאדם, אפלו 

קשים, הכל הוא רק רחמנות. אבל אנו מבקשים, שיתן וימסר בידינו את הרחמנות, כי אין אנו 

מבינים הרחמנות שלו וגם אין אנו יכולין לקבל אותו הרחמנות שלו הנ"ל, רק שהשם יתברך 

יתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, ואצלנו הרחמנות בפשיטות, להתרפא 

מן החלי וכיוצא בזה.

רחמנות בידינו.

יז( וביאור הדבר שיש פעמים שצריכים יסורים ח"ו, וכמו שאמרו חז"ל אצל מנשה )בסנהדרין קא( 
שחביבין יסורים ששום לימוד לא הועיל לא העלהו למוטב רק יסורים, נמצא שהיסורים האלה 

הם הרחמנות הגדולה ביותר, 

)וזהו סוד הכתוב בזמן חרבן הבית עד היכן הגיע העלמה על כבוד שמים וישראל )איכה ד י( ידי נשים רחמניות בשלו 

ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי:(

בידינו, שנרגיש הרחמנות, שזהו שלימות היחוד  יעקב אבינו שימסור הרחמנות  ביקש  וע"ז 
כשאנו מרגישים הרחמנות שיש להש"י עלינו.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת תרומה תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

עיקר הבריאה להשכין שכינתו

בוקר,  ויהי  ערב  הויהי  ברוא  טרם  כביכול  שעלה  הפשוט  רצונו  מתגלה  דרעוין  רעוא  בזמן 

ח(  כה  )שמות  וכמו"ש  בתחתונים  שכינתו  ולהשרות  עולם  לברוא  תחילה  במחשבתו  שעלה 

"ושכנתי בתוכם". הוי אומר זה זמן מסוגל לכל אחד להתעורר ולהכיר בתכלית עיקר הבריאה 

להשרות שכינתו בתוך כל אחד ואחד.

אין פגם ברצון

כתיב )שם( "ויקחו לי תרומה וגו'", ולכאו' היתכן לתת להשי"ת הרי "אם צדקת מה תתן לו" 

ביניכם, אלא שסוד  'לי לשמי', שהכל הוא בשביל השראת שכינתי  פי' רש"י  ז(. אלא  )איוב לה 

על צד שהצטוו על המשכן טרם חטאו  ויקהל9. אך  רק בסוף פרשת  השראת השכינה מופיע 

ובתיבת  למשכן,  בצוויו  הרצון  גילה  אז  קצה.10(,  דף  )ח"ב  בזוה"ק  וכמבואר  בשיטות(  )ואכמ"ל 

'ויקחו לי תרומה' השריש רצונותיהם עד שאף שחטא לא יפגום בה, והרצון יוותר נקי. בבחי' 

כופין אותו עד שאומר רוצה אני, ולכאו' אם הוא כפיה אינה רצון, אלא כי הרצון אינו נפגם 

לעולם, וע"י כפיה פורטה מתגלה הרצון הפנימי )כמבואר ברמב"ם גירושין פ"ב ה"ב(.

9 שמות )מ לד-לח( "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד הוי' מלא את המשכן, ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו 

הענן וכבוד הוי' מלא את המשכן, ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד 

יום העלתו, כי ענן הוי' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם".

10 זוהר הקדוש )ח"ב דף קצה.(: "כגוונא דא, אלמלא ההוא ערבוביא דאתחברו בהו בישראל, לא אתענשו ישראל על עובדא 

דעגלא, ותא חזי מה כתיב בקדמיתא, )שמות כה ב( מאת כל איש אשר ידבנו לבו, לאכללא כלא, בגין דבעא קודשא בריך הוא 

למעבד עובדא דמשכנא מכל סטרין במוחא וקליפא, ובגין דהוו אינון ערב רב בגווייהו, אתמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו, 

לאכללא לון בינייהו דישראל דאינון מוחא, וכלהו אתפקדו. לבתר סטא זינא לזיניה, ואתו אינון ערב רב ועבדו ית עגלא, וסטו 

אבתרייהו אינון דמיתו, וגרמו לון לישראל מותא וקטולא, אמר קודשא בריך הוא, מכאן ולהלאה עובדא דמשכנא לא יהא אלא 

מסטרא דישראל בלחודייהו, מיד ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו', וכתיב בתריה קחו מאתכם תרומה ליהו"ה, מאתכם 

ודאי, ולא כקדמיתא דכתיב מאת כל איש אשר ידבנו לבו. ויקהל משה וגו', מאן אתר כניש לון, אלא בגין דהוו אינון ערב רב 

בינייהו, אצטריך משה לאכנשא לון וליחדא לון מבינייהו".
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בניית המשכן מרצונות

ולכן תיכף לאחר מעשה העג' "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", וציווה עליהם על השבת 

ושוב על המשכן, להורות שעיקר כח בנית משכן הוי' אף לאחר חטא בא מקדושת הרצונות 

המתגלה בשבת קודש. כי דייקא מכח הרצונות של בני ישראל בונים המשכן, וכמו שמוהרנ"ת 

כשאסף כסף לבניית הקלויז אמר פעם אחר שקיבל פרוטה מעני, שבפרוטה זו יכולים לבנות 

הקלויז, אף שאין הפרוטה מספקת לבנות ולא כלום, אך דייקא בפרוטה זו טמונה בזה אוצרות 

מלאים וגדושים עם רצונותיו אשר היא המניע לגבאי צדקה, לבניית בית המדרש. 

עיקר השראת השכינה בבית

מבואר מגורי האריז"ל די"א עיקר השובבים הוא בשנה מעוברת שובבי"ם ת"ת )ועי' לבוש ועוד(, 

הוא  הארץ  ערוות  מצרים  יציאת  של  פרשיות  רק  נכלל  רגילה  בשנה  כי  אפשר  בדרך  ויבואר 

ה'סור מרע', אך העיקר הוא לבוא אל ה'עשה טוב' "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' להמשיך 

השראת השכינה בתוכנו. וכן קבלת התורה הוא בגדלות בהר ופרשת משפטים הדינים מבחוץ 

ובשדה, אך עיקר ה'עשה טוב' לגלות שכינתו בתחתונים בבית ובחיי יום יום. בבחי' )פסחים פח.( 

"לא כאברהם שכתוב בו 'הר'.. ולא כיצחק שכתוב בו 'שדה'.. אלא כיעקב שקראו 'בית'"11.

שיהא  מצרימה  ביורדו  שיטים  עצי  להביא  דאג  אבינו  שיעקב   )12 ברש"י  )הובא  אי'  ולכן 

להקמת המשכן, כי ליעקב הכח של בית להשכין השראתו בתוכו, אף ידע על הגלות הצפוי, 

וצפה בהשראת השכינה העתידי הדרוש יישוב כבבית.

)ישעיה נו ז( "כי ביתי בית  המקדש אף אומות העולם יבואו ויתגלה כבוד שמים כמו"ש  ובבית 

)בפרשתן( מה אומות העולם היו עושים בראותם וביודעם  תפלה לכל העמים". וכדאי' במדרש 

מעלת מלאכת ובנין בית המקדש עבורם. לכן דווקא בבית שם עיקר ושלמות השראת השכינה, 

בית שיש בו מיטה שלחן כסא נר – ר"ת משכ"ן, כי בתוך בתי ישראל שם מגלים כבוד השי"ת 

כדי  לבין האומות אלא  ישראל  פז:( "לא הגלה הקב"ה את  )פסחים  וכדאי'  כולו.  על כל העולם 

שיתוספו עליהם גרים". יש לפרשו כמשמעו, ויש לפרשו שבכל דבר שבבריאה בראותו יהודי 

וביתו יוסיף כבוד שמים.

11 פסחים )דף פח.(: אברהם כתוב בו 'הר' שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה, יצחק כתוב בו 'שדה' שנאמר ויצא יצחק 

לשוח בשדה, יעקב קראו 'בית' שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל.

12 רש"י )שמות כה ה(: "ועצי שטים - ומאין היו להם במדבר פירש רבי תנחומא יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין 

ישראל לבנות משכן במדבר והביא ארזים למצרים ונטעם וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים".
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*****

ומבצרים  העומדים  שבדורנו  ישראל  גדולי  של  רצונם  יתבהר  זה  רצון  שבעת  השי"ת  יעזור 
חומת הדת לשמור על בית יהודי שלא תאחז בהם מאומה מהעולם של הבל ורעות רוח, ויפתח 

לבבותיהם של ישראל להבין שהם עוסקים בכבוד שמם של ישראל שרוצים לגלות שמו ית', 

וכדאי' שהשי"ת נקרא "אלה-י ישראל". ונזכה לחיות כל אחד בעבודה הפרטית שלו בהארה 

של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".


