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ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְִִִַָָָָועׂשּו
שכינה השראת מהלכות

עֹולם לּבאי הּוא ְֵֵָָעדּות
ביׂשראל ׁשֹורה ְְְִִֵֶַָָָׁשהּׁשכינה

הּברית לּוחת העדת, ְִֵַָֹֹֻֻלחת
אׁשר העדת את הארן אל "ונתּת העדת. ובו הארון נמצא המשכן ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻבלב

אליָך" טז)אּתן כה והּמצוה(שמות והּתֹורה האבן לחת קבלת אחרי (שמות. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
יב) ׁשֹורהכד ׁשהּׁשכינה עֹולם לּבאי הּוא "עדּות הלוחות. על העדת ְְִֵֵֵֶַָָָָָֻנכתבת

ע"א)ביׂשראל" כב פרכת(ברכות העדת, ארֹון העדת, לחת נקראים: שמה על . ְְֲִֵֵֵֶָָָָֹֹֻֻֻ
העדת. ואהל העדּות, מׁשּכן ְִֵֵֵֶַָָָֹֻֻהעדת,

דברים ט)בספר הברית(ט כנגד גם הּברית". "לּוחת בשם הלוחות ְִַֹנקראים
העגל. חטא אחרי שנכרתה הברית כנגד ובעיקר סיני, הר במעמד שהייתה
להחליף ולא אותנו לאבד לא והבטיח תפילתו קיבל והקב"ה התפלל, משה
שבה הגאולה, עד אותנו שיוליך ברית – ּברית" ּכרת אנכי "הּנה ְִִִֵֵָֹֹאותנו.
וראה הּגֹוים. ּובכל הארץ בכל נבראּו לא אׁשר נפלאת אעׂשה עמך כל ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ"נגד
עׂשה אני אׁשר הּוא נֹורא ּכי ה' מעׂשה את בקרּבֹו אּתה אׁשר העם ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹכל

ט-י)עּמְך" .(לד, ִָ

יׂשראל עּמי את אעזב ולא יׂשראל ּבני ּבתֹוְך ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוׁשכנּתי
אלא נאמר לא ּבתֹוכֹו "וׁשכנּתי כי אלשיך, המהר"ם של פירושו ְְְִַָמפורסם
ברש"י, או במדרשים בגמרא, נמצא לא הזה הפירוש את ּבתֹוכם". ְְְִַָָוׁשכנּתי
התמיד קרבן שמטרת התורה אומרת כך התורה. דברי פשט שהוא כיוון

תמיד) קרבן שכנגד ּבני(והתפילות ּבתֹוְך "וׁשכנּתי בישראל: שכינה השראת ְְְְִֵַָהיא
לאלקים" להם והייתי כט)יׂשראל "וׁשכנּתי(שמות המקדש: על גם נאמר כך . ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

יׂשראל" עּמי את אעזב ולא יׂשראל ּבני יג)ּבתֹוְך ו א .(מלכים ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

בישראל. לא השכינה – בישראל ומשכן מקדש שאין שבעת מובן זה לפי
חז"ל אומרים באמת ע"א)וכך לא השנה אמר(ראש אידי, בר יהּודה רב אמר :ְִִַַַַָָָ

יֹוח השכינהרּבי נדודי את מפרטת והגמרא – ׁשכינה נסעה מּסעֹות עׂשר נן, ְְִִֶֶַַָָָָָָ

ּומחצר לחצר, ּומּמפּתן למפּתן, ּומּכרּוב לכרּוב, ּומּכרּוב לכרּוב, מּכּפֹורת –ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּומהר להר, ּומעיר לעיר, ּומחֹומה לחֹומה, ּומּגג לגג, ּומּמזּבח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָלמזּבח,

ׁשּנאמר במקֹומּה, ויׁשבה עלתה ּומּמדּבר ה)למדּבר, אׁשּובה(הושע "אלְך ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקֹומי". ְִֶאל

שכינה בלי שני בית
אמר שכינה: השראת הייתה לא שני בבית כי חכמינו אמרו אלא עוד, ֲַולא

ּדכתיב מאי אּוניא, ּבר ׁשמּואל א)רּבי חגי בנבואת השני הבית ההר(על "עלּו ְְְֲִִִֵַַַָָָ
ואּכבד ּבֹו וארצה הּבית ּובנּו עץ הכתיב(ואּכבדה)והבאתם למה ה'"? אמר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּיׁש דברים חמּׁשה "אּלּו ה"א? חסרה למה ואּכבדה? וקוראים ואּכבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָהוא
אׁש, ּוכרּובים, ּכּפרת, ארֹון, הן: ואּלּו ׁשני, למקּדׁש ראׁשֹון מקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבין

ותומים" אּורים הּקדׁש, ורּוח ע"ב)ּוׁשכינה, כא .(יומא ְְְִִֶַַָֹ

ּבגלּותא עּמהֹון ְְְְִִָָָׁשכינּתא
את עזבה לא השכינה כי מקומות וכמה מכמה למדים אנו זאת, לעומת
ואנכי מצרימה עּמָך ארד "אנכי ליעקב: הקב"ה אומר כך בגלות. ְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹישראל

עלה" גם ד)אעלָך מו ּוראה,(בראשית "ּבא יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי אומר כן . ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹ
ׁשכינה ׁשּגלּו, מקֹום ׁשּבכל הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש לפני יׂשראל חביבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכּמה

ׁשּנאמר עּמהם, ׁשכינה למצרים, ּגלּו ב)עּמהם. ּבית(ש"א אל נגליתי 'הנגלה ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר, עּמהם, ׁשכינה לבבל, ּגלּו וגֹו'. ּבמצרים' ּבהיֹותם מג)אביָך (ישעיה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר, עּמהם, ׁשכינה ליּגאל, עתידין ּכׁשהם ואף בבלה'. ׁשּלחּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ'למענכם
ל) אּלא(דברים נאמר, לא 'והׁשיב' ורחמָך'; ׁשבּותָך, את אלקיָך ה' ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ'וׁשב

הּגלּיֹות" מּבין עּמהם ׁשב הּוא ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש מלּמד ע"א)'וׁשב', כט .(מגילה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

שהקב"ה וחשבו ישראל מפלת על ששמחו גויים מוצאים אנו ובגמרא
הׁשּתא חנינא, לרּבי מינאה ההּוא ליּה "אמר בהם. ויבחר ישראל את ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָיזניח

ּדכתיב, אּתּון, טמאין א)ברי חזי'טמא(איכה ּתא ליּה: אמר בׁשּוליה' תּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבהּו, ּכתיב טז)מאי ׁשהם(ויקרא בזמן אפּלּו - טמאתם' ּבתֹוְך אּתם 'הּׁשֹוכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

עּמהם" ׁשכינה ע"א)טמאים, נז .(יומא ְְִִִֵֶָָ



שכינה בהשראת מדרגות
השכינה להשראת בגלות השכינה השראת בין הבדל שיש מסביר הזוהר
הכול. על ה' ימלוך ההוא ביום רק ה'. מלכות ניכרת לא בגלות בגאולה.
ּבגין אחד'. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ההּוא ּביֹום הארץ, ּכל על למלְך ה' ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"'והיה
מטרֹוניתא ּבלא ּומלּכא עּמהֹון ׁשכינּתא ּבגלּותא יׂשראל ּכד הׁשּתא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹּדעד

ּבצדיק ׁשכינּתא אתדּבקת ּכד איהּו. מלּכא יחּודא.(בקב"ה)לאו הּוא ּכדין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
ּולקׁשרא למאריּה ליחדא נׁש ּבר ּדבעי ׁשמע ּדקרית ּברזא אֹוליפנא ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָדהכי
אחד" "ה' במילים לכוון צריך כן על דלּבא". ּברעּותא דמהימנּותא ְְְְְִִִִִֵָָָקׁשרין

ומלואו. עולם על ימלוך שה' שמע בקריאת

העוסקים
בתורה
נפש, במסירות
שמעון כרבי
ורבי יוחאי בר
בר יהודה
זוכים אלעאי,
להשראת
ולא שכינה,
אלא עוד,
עצמם שהם
באור מאירים
השכינה
את ומביאים
השכינה אור
כלל על
ישראל

הקדוש החיים אור מסביר ד)כך מו נאמר(בראשית ליעקב כי
בכמה אמרו חז"ל ואילו למצרים, עמו יורדת שהשכינה

ה)מקומות יב לא(שמו"ר גילולים, מלאה בהיותה מצרים, כי
השכינה אור הדרגות כי אשכילך "אכן שם: שכינה הייתה
בתורה ועוסקים שיושבים שעשרה תמצא הלא המה, רבים

רבותינו מ"ז)שנו פ"ג ואפילו(אבות ביניהם, שרויה שכינה כי
ז"ל אמרו ואחד ומצינו(שם)שנים שכינה. מצויה (תנחומאכי

תצוה) אחרסוף אלא ישראל של ביניהם שכינה ירדה שלא
ראו ובירידתה האמורים, הכנות כמה ואחר המשכן, שעשו
ולא כן הרגש שאין מה המשכן, מלא ה' וכבוד ה' מעשה
ודאי אלא אלף. אפילו בתורה שעוסקים בשעה בו כיוצא
'גבוה כי בסוד שכינה להשראת להם מספר אין הדרגות יש

שומר' גבוה ז)מעל ה כפי(קהלת בהשראתו האור ויתרבה ,
לפי יתרבה השכינה אור השכינה". השראת הסובב בחינת

השכינה. השראת את שגורם הדבר

ממנה ולמטה סיני, בהר השכינה השראת ולמד "וצא
על השכינה השראת ממנה ולמטה המקדש, בבית השראתו
שעוסקים עשרה ובין המדרש, ובית הכנסת, ובית הנביא,
זה למצרים, ירד שלא ומה המנין". בהדרגות ולמטה בתורה,
ולזה המנבא, שהוא ביותר הגבוה אור בחינת שהיא "שכינה
אצל המצוי אור בחינת אבל העיר'. את 'כצאתי משה אמר
יום עד היה ושם אבינו, יעקב עם ירד וכיוצא, תורה לומדי

ממצרים". ישראל צאת

עלייה עושה השכינה
נאמר לכן שלבים שני היו ממצרים השכינה בעליית גם
שכינה של אחת מדרגה עלה". גם אעלָך "ואנכי ְְִַַַָָֹֹליעקב

עם בעליית עלתה נוספת מדרגה ה'. כהבטחת אבינו יעקב בפטירת עלתה
לנחתם ענן ּבעּמּוד יֹומם לפניהם הלְך "וה' אומר שהכתוב כפי ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹישראל,

ולילה" יֹומם ללכת להם להאיר אׁש ּבעּמּוד ולילה כא)הּדרְך יג .(שמות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

שני יש בימינו גלויות בקיבוץ גם כי אומר היה זצוק"ל אליהו הרה"ג מרן
ירמיה נבואת מתגשמת איך בעינינו רואים אנו כן שבתחילה(לא)שלבים.

בהם: ונאמר כוח על כוח התווסף ואח"כ אֹויב" מארץ "וׁשבּו רק ְֵֵֶֶָנאמר
את יירשו ישראל שבני לגבּולם". בנים וׁשבּו ה' נאם לאחריתְך ּתקוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֻ"ויׁש

לאברהם. ה' כהבטחת סביב לגבולותיה הארץ

לּגאּלה סמּוְך ׁשּיהיה מׁשיח, ׁשל חבלֹו הענין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻזהּו
יהונתן" "תפארת בספרו זצ"ל איּבׁשיץ יהונתן ר' נצבים)הגאון כתב(פרשת , ְִַ

על ולהגן לשכון השכינה תשוב ּדמׁשיחא ּבעקבתא כי השואה, ְְְְִִִָָלפני
שכך לארצו. יבוא ישראל עם שכל לפני ישראל בארץ היושבים היהודים
מּכל וקּבצָך וׁשב ורחמָך, ׁשבּותָך את אלקיָך ה' "וׁשב בפסוק: ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹנאמר
ישראל. לארץ השכינה חזרת על חכמים למדו "ושב" מהמילה ִַָהעּמים".
ישראל עליית של שלבים שני שיש משמע "ושב" פעמים כתוב אם

על להגן השכינה תחזור זה ולפי השכינה. עליית של שלבים שני וכנגדם
מהגלות. ישראל כל יעלו בטרם עוד ישראל ארץ יושבי

מחכמי ׁשרּבים עד לּגאּלה, סמּוְך ׁשּיהיה מׁשיח, ׁשל חבלֹו הענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ"זהּו
על אם ּבּגלּות עּמנּו הּׁשכינה ּכי והּטעם אחמיניּה, ולא ייתי אמרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹיׂשראל
רק אחת, ּבפעם אּתנּו הּׁשכינה יׁשּוב לא הּגאּלה ּולעת לׁשמרנּו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻהּבנים
ּכן ואם לׁשם, אנחנּו נׁשּוב ּכְך ואחר יׂשראל, לארץ מּקֹודם יׁשּוב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשכינה

ּכי מצּוקֹות צרֹות עלינּו יהיה ּבקרּבנּו אין וה' ּבּגֹולה מגן.ּכׁשאנּו ּכאן אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכְך ואחר יׂשראל, לארץ ה' יׁשּוב מּתחּלה ּכי 'וׁשב' הּקרא מאמר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו

אחת". ּבפעם יהיה ולא ְְְְְִִֶֶַַַַֹ'וקּבצָך',

ביחד מקומות בכמה שכינה בגלות אין
וגם בגלות גם ישראל עם על הגנה תהיה לא למה לכאורה,
ממקום עוברות אלו שכינה שמדרגות אלא ישראל? בארץ
מצרים. יציאת ועל יעקב על בפסוקים שנאמר כמו למקום,
השכינה משם שיצאה אחרי במצרים שנשארו היהודים וכל

ב"מ. ישראל מעם ואבדו נטמעו -

הגמרא שואלת ע"א)כך כט בבבל:(מגילה השכינה מקום על
כניׁשּתא ּובבי דהּוצל, כניׁשּתא ּבבי אּבּיי, אמר היכא? ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ"ּבבבל
זימנין אּלא והכא, הכא תימא, ולא ּבנהרּדעא. ויתיב ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָדׁשף
פרסה, מרחיקנא ּדכי לי, ּתיתי אּבּיי, אמר הכא. וזימנין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהכא
בבית בבבל נמצאת השכינה כלומר, בגּוּה". ּומצלינא ְְְֲִַַַָָָעיילנא
בנהרדעא. ונקבע שנעקר הכנסת ובבית הוצל של הכנסת
אלא כאן, וגם כאן גם השכינה שנמצאת תאמר ואל

בנהרדעא ולפעמים בהוצל ולפילפעמים האנשים מדרגת (לפי

הדור) לאזורצורך מזדמן הוא אם כי עצמו על אביי ומעיד .
מנת על רב מרחק הולך הוא הללו, הכנסת מבתי אחד של

שם. להתפלל

מעט למקּדׁש להם ְְְֱִִֶַָָָואהי
ׁשם ּבאּו אׁשר ֲֲֶָָָָּבארצֹות

ׁשּבבבל מדרׁשֹות ּובּתי כנסּיֹות בּתי ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָאּלּו
לבית המשך הם כי הוא כנסת בבתי השכינה היות וטעם

ביחזקאל הפסוק אומר כך למקּדׁש(יא)המקדש. להם ְְֱִִֶָָָ"ואהי
בּתי אּלּו יצחק: רּבי אמר ׁשם". ּבאּו אׁשר ּבארצֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמעט
בית זה אמר, אלעזר ורּבי ׁשּבבבל. מדרׁשֹות ּובּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָכנסּיֹות

ּלנּו" היית אּתה מעֹון "ה', ּדכתיב, מאי רבא, ּדרׁש ׁשּבבבל. (תהליםרּבינּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבגֹוצ) גריסנא הוה מריׁש אּבּיי: אמר מדרׁשֹות. ּובּתי כנסּיֹות בּתי אּלּו .ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּדוד, דקאמר להא ּדׁשמעית ּכיון כניׁשּתא. ּבבי ּומצלינא כו)ביתאי, (תהלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
גריסנ לא ּביתָך", מעֹון אהבּתי כניׁשּתא."ה', ּבבי אּלא א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אחרי אבל הכנסת. בבית ומתפלל בביתו לומד היה בתחילה כי אמר אביי
הכנסת. בבית אלא לומד הוא אין הכנסת, בבית נמצאת ששכינה ששמע

מעט במקדש תורה לומדים
באבות המשנה אומרת כך התורה. לומדי אצל גם קיימת "רּבי(ג)שכינה :ִַ

ּבּתֹורה, ועֹוסקין ׁשּיֹוׁשבין עׂשרה אֹומר, חנניה ּכפר איׁש ּדֹוסא בן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָחלפּתא
ׁשּנאמר ביניהם, ׁשרּויה פב)ׁשכינה ּומּנין(תהלים אל. ּבעדת נּצב אלקים , ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר חמּׁשה, ט)אפּלּו ׁשלׁשה,(עמוס אפּלּו ּומּנין יסדּה. ארץ על ואגּדתֹו , ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
פב)ׁשּנאמר ׁשּנאמר(תהלים ׁשנים, אפּלּו ּומּנין יׁשּפט. אלקים ּבקרב (מלאכי, ְְְֱֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

זּכרֹוןג) ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה' וּיקׁשב רעהּו, אל איׁש ה' יראי נדּברּו אז ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר אחד, אפּלּו ּומּנין ׁשמֹו. ּולחׁשבי ה' ליראי כ)לפניו ּבכל(שמות , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּוברכּתיָך". אליָך אבֹוא ׁשמי את אזּכיר אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּמקֹום



הגמרא מקשה זה ו)על שכינה,(ברכות שורה אחד לומד על אפילו אם :
יותר מדרגה זו בשניים כי ומתרצת שלומדים? שניים על שורה בוודאי
מיליּה מיכּתבן לא - חד הּזכרֹונֹות, ּבספר מלייהּו מיכּתבן - "ּתרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָגדולה.
ּתלתא ּתרי, ּדאפּלּו מאחר "וכי לשאול: הגמרא ממשיכה הּזכרֹונֹות". ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּבספר
בוודאי בדין שיושבים דיינים בשלושה שכינה, שורה בשניים אם ְִָָמּבעיא?!"
ׁשכינה, אתיא ולא הּוא, ּבעלמא ׁשלמא - ּדינא ּדתימא, "מהּו שכינה? ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָשורה
בית שלום הוא דין כי תאמר אולי ּתֹורה". היינּו נמי ּדדין לן, מׁשמע ְְְִִַַַַָָָקא
מאחר "וכי תורה. גם הוא שדין לן משמע קא מגיעה. לא והשכינה ְִֵַַבלבד
עד - ּתלתא ואתיא, ׁשכינה קדמה - עׂשרה מיּבעיא? עׂשרה ּתלתא, ְְְְְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָָָָּדאפּלּו
בעשרה אלא בוודאי? בעשרה שכינה, שורה בשלושה אם ְְֵָּדיתבי".

ובשלושה ובאה, להם מקדימה השכינה ולומדים שיושבים
שישבו. עד להם מחכה היא

ְְְִָּבעקבתא
ְִִָּדמׁשיחא
תשוב
השכינה
ולהגן לשכון
היהודים על
היושבים
ישראל בארץ
עם שכל לפני
יבוא ישראל
לארצו.
"וׁשב ְָשנאמר:
את אלקיָך ֱֶֶֹה'
ְְׁשבּותָך
וׁשב ְְֲִֶָורחמָך,
מּכל ְְִִֶָוקּבצָך
ִַָהעּמים"

הּׁשכינה, ּבפני ְְִִִִֵַַָּצּדיקים

האבּוקה ּבפני ְְֲִֵֵָָּכנר

ּפניו עֹור קרן ִַָָָּכי
משה של הפנים מאור כי אומרת ברכות במסכת הגמרא

מּזי ׁשּנאמרהיה הּׁשכינה, לד)ו קרן(שמות ּכי ידע לא "ּומׁשה ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
חלקי, אור אלא המלא, השכינה אור זה אין אך ּפניו". ָָעֹור

הגמרא אומרת כך מדרגתו. לפי אחד ע"א)כל ח :(פסחים
ּדכתיב, מאי רבא, ג)"אמר קרנים(חבקוק ּתהיה ּכאֹור "ונגּה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ּבפני ּדֹומים ּצּדיקים למה עּזה"? חביֹון וׁשם לֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֻמּידֹו
האבּוקה". ּבפני ּכנר ְְְֲִִֵֵַָָָהּׁשכינה?

הרקיע ּכזהר יזהרּו ְְְְִִִִַַַַַָָֹוהּמׂשּכלים
ּכּכֹוכבים הרּבים ְִִִֵַַַָָּומצּדיקי

כרבי נפש, במסירות בתורה העוסקים כי הגמרא אומרת עוד
להשראת זוכים אלעאי, בר יהודה ורבי יוחאי בר שמעון
ּבּתֹורה העֹוסק ּכל חּיא, ּדרּבי ּבריּה יהּודה רּבי "אמר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָשכינה.

ׁשּנאמר, נׁשמעת, ּתפּלתֹו ּדחק, ל)מּתֹוְך ּבצּיֹון(ישעיה עם 'ּכי ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָֹ
וגֹו', זעקָך' לקֹול יחנָך חנֹון תבּכה, לא ּבכֹו ּבירּוׁשלים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁשב

ּבתריּה, רּבי(שם)ּוכתיב לחץ'. ּומים צר לחם ה' לכם 'ונתן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר לפניו, ננעל הּפרּגֹוד אין אף אֹומר, חנינא ּבר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחא

אֹותֹו(שם) מׂשּביעין אמר: אּבהּו רּבי מֹוריָך'. עֹוד יּכנף ְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ'ולא
ׁשּנאמר, ׁשכינה, מֹוריָך'".(שם)מּזיו את ראֹות עיניָך 'והיּו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

"והּמׂשּכלים דכתיב: השכינה, באור מאירים עצמם שהם אלא עוד, ְְִִַַולא
ובגמרא ועד". לעֹולם ּכּכֹוכבים הרּבים ּומצּדיקי הרקיע ּכזהר (בבאיזהרּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ע"ב) ח שדןבתרא דיין זה - הרקיע ּכזהר יזהרּו הּמׂשּכלים במתניתא ְְְִִִִַַַַַָָֹלמדו
אלו - ועד לעֹולם ּכּכֹוכבים הרּבים ּומצּדיקי צדקה. וגבאי לאמתו אמת ְְִִִֵֶַַַָָָָדין

תינוקות. מלמדי

בגמרא ע"ב)עוד מה ּדמקּבלי(סוכה צּדיקי וׁשיּתא מּתלתין עלמא ּפחּות "לא :ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּנאמר, יֹומא, ּכל ׁשכינה ל)ּפני ּבגימטריא(ישעיה לֹו לֹו'. חֹוכי ּכל 'אׁשרי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

או בשבוע פעם שכינה פני שמקבלים צדיקים ויש הוּו". וׁשיתא ְְֲִִָָּתלתין
עיי"ש. מאירה. בשאינה ויש מאירה באספקליא שרואים ויש בשנה. פעם

– ראויים אינם ישראל אם ישראל, כלל לצורך היא זו שכינה והשראת
שאומרת כמו לה. יזכה לא מסּביןהצדיק היּו אחת "ׁשּפעם בסוטה: ְִֶַַַַָֻהגמרא

ּבכם יׁש ואמרה, הּׁשמים מן ּבת-קֹול עליהן נתנה ּביריחֹו, ּגּוריא ּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעלּית
נתנּו לכְך, ראּוי ּדֹורֹו ׁשאין אּלא עליו, ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשראּוי אחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָאדם

עזרא' ׁשל ּתלמידֹו עניו, הי חסיד 'הי הסּפידּוהּו, ּוכׁשּמת הּזקן, ּבהּלל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעיניהם
שכינה) עליו להן(ששרתה נתנה ּביבנה, ּבעלּיה מסּבין היּו אחרת ּפעם וׁשּוב .ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשראּוי אחד, אדם ּבכם יׁש להן, ואמרה הּׁשמים מן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבת-קֹול
ּוכׁשּמת הּקטן, ּבׁשמּואל עיניהם נתנּו לכְך, זּכאין ּדֹורֹו ׁשאין אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו,

הּלל'" ׁשל ּתלמידֹו חסיד, הי עניו 'הי ע"ב)הסּפידּוהּו, מח .(סוטה ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו, על החֹולק ְְִֵֵַַַַַָָּכל
כן על ישראל. כלל על השכינה אור את מביאים אלו חכמים תלמידי

הגמרא ע"ב)אומרת כז מהם(ברכות התרחקות לאחרים גורם בהם שהמזלזל
אמרו וכך מּיׂשראל" ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ו"ּגֹורם עליהם. ששורה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָומשכינה
על ּכחֹולק רּבֹו, על החֹולק ּכל חסּדא, רב "אמר ְְִֵֵַַַַַַָָָבגמרא:

ׁשּנאמר, כו)הּׁשכינה, חמא(במדבר רּבי ואמר ה'. על ּבהּצתם ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשכינה, עם ּכעֹוׁשה רּבֹו, עם מריבה העֹוׁשה ּכל חנינא, ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָּבר

כ)ׁשּנאמר, את(במדבר יׂשראל בני רבּו אׁשר מריבה מי הּמה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכאּלּו רּבֹו, על הּמתרעם ּכל ּפּפא, ּבר חנינא רּבי אמר ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה'.

ׁשּנאמר, הּׁשכינה, על טז)מתרעם תלּנתיכם,(שמות עלינּו לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּכאּלּו רּבֹו, אחר הּמהרהר ּכל אּבהּו, רּבי אמר ה'. על ְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָּכי

ׁשּנאמר, ׁשכינה, אחר כא)מהרהר ּבאלקים(במדבר העם וידּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ע"א)ּובמׁשה" קי .(סנהדרין ְֶֹ

ּבּׁשכינה מּדּבק ּכאּלּו חכם לתלמיד ּבּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָהּמׂשיא
כך בשכינה. התדבקות היא בחכמים התדבקות ומאידך,

הגמרא ע"א)אומרת סד ּכל(ברכות הּלוי, אּבין רּבי "ואמר :ְִִִֵַַַַָָ
מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבתֹוכּה, ׁשרּוי חכם ׁשּתלמיד מּסעּודה ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּנהנה

ׁשּנאמר, יח)ׁשכינה, יׂשרא(שמות זקני וכל אהרן לאכל'וּיבא ל ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
אכלּו? האלקים לפני וכי האלקים', לפני מׁשה חתן עם ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֹלחם
מּסעּודה הּנהנה ּכל לָך, לֹומר אּלא אכלּו. מׁשה לפני ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהלא

ׁשכינה". מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבתֹוכּה, ׁשרּוי חכם ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּתלמיד

לתלמידי קשורים הם אם תורה, לומדים שאינם אלו גם
"ואּתם דכתיב המתים. בתחיית לקום זוכים – ְֶַחכמים
הגמרא ואומרת הּיֹום". ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹֻהּדבקים

ע"ב) קיא ה'(כתובות 'ּכי והּכתיב, ּבּׁשכינה? לדּבּוקי אפׁשר "וכי :ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
חכם, לתלמיד ּבּתֹו הּמׂשיא ּכל אּלא הּוא', אכלה אׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלקיָך
חכם ּתלמיד והמהּנה חכם, לתלמיד ּפרקמטיא ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוהעֹוׂשה
ּבּדבר ּכּיֹוצא ּבּׁשכינה. מּדּבק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָמּנכסיו,
אפׁשר וכי בֹו', ּולדבקה וגֹו אלקיָך ה' את 'לאהבה אֹומר, ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹאּתה
חכם, לתלמיד ּבּתֹו הּמׂשיא ּכל אּלא, ּבּׁשכינה? לּדּבק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלאדם
חכם ּתלמיד והמהּנה חכם, לתלמיד ּפרקמטיא ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָוהעֹוׂשה

ּבּׁשכינה". מּדּבק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּנכסיו,

ּכנגּדֹו ׁשכינה ּכאּלּו עצמֹו ׁשּיראה צריְך ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּמתּפּלל
הּמתּפּלל מתפללים, או תורה בו שלומדים במקום שורה שהשכינה ְִֵַַכיוון
בתפילה, העבודה וזו ּכנגּדֹו" ׁשכינה ּכאּלּו עצמֹו ׁשּיראה "צריְך י"ח ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָתפילת

הלב ע"א)כוונת כב ובגמרא(סנהדרין ע"א). י בתרא יהיב(בבא אלעזר רּבי :ְִִֶַָָָ
ובגמרא פניָך". אחזה בצדק "אני ּדכתיב, אמר, מצלי, והדר לעני, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפרּוטה

ע"א) סד לבית(ברכות ונכנס הּכנסת, מּבית הּיֹוצא חּיא, ּבר לוי רּבי אמר :ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר, הּׁשכינה, ּפני להקּביל זֹוכה ּבּתֹורה, ועֹוסק ּפד)הּמדרׁש, (תהלים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל, אל מחיל ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ"ילכּו

עליו שתשרה כדי שמחה, מתוך להתפלל מזהיר ז"ל האר"י היה כן על
ולא עצבּות, מּתֹוְך ולא עצלּות, מּתֹוְך לא ׁשֹורה ׁשכינה "אין כי ְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹשכינה.

ׂש מּתֹוְך ולא ראׁש, קּלּות מּתֹוְך ולא ׂשחֹוק, ּדבריםמּתֹוְך מּתֹוְך ולא יחה, ְְְְְִִִִִִַָָֹֹֹֹ
ׁשּנאמר, מצוה, ׁשל ׂשמחה ּדבר מּתֹוְך אּלא ּג)ּבטלים. ּב קחּו(מלכים 'ועּתה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

תורה ללימוד לגשת צריך גם שכך אמרו ובגמרא וגֹו'". קיז)לי' .(פסחים ְִ



ׁשֹורה? הּׁשכינה אין ְִֵַַָָָמתי

שכינה מסלקים כלבים
ביבמות ע"א)הגמרא סד ה'(דף ׁשּובה יאמר, "ּובנחה מהפסוק כי ְַָֹֹֻאומרת

יׂשראל" אלפי י)רבבֹות ּפחֹות(במדבר על ׁשֹורה הּׁשכינה "ׁשאין לומדים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּוׁשני אלפים ׁשני יׂשראל ׁשהיּו הרי מּיׂשראל. רבבֹות ּוׁשני אלפים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָמּׁשני
לּׁשכינה ּגֹורם זה נמצא לא ּורבּיה, ּבפרּיה עסק לא וזה אחד, חסר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹרבבֹות

מּיׂשראל?". ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק

ע"א)ובגמרא פג קמא רּבי(בבא "ּדרׁש כלבים: מגידול להיזהר יש כי ִַַָלמדו
אחד, חסר רבבֹות. ּוׁשני אלפים ּׁשני בישראל שהיה הרי ּבירי, ּדמן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּדֹוסּתאי
נמצא והּפילה. ּכלב, ּבה ונבח להׁשלים, ּוראּויה ביניהם, עּברה אּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻוהיתה
אּתתא "ההיא הגמרא: ומספרת מּיׂשראל". ׁשּתסּתלק לּׁשכינה ּגרם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ּתסּתפי לא מאריּה, לּה אמר ּכלּבא, ּבּה נבח ביתא, ּבההּוא למיפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָּדעאלת
נד ּכבר אחיזרי, וׁשדיא טיבּותיְך ׁשקילא ליּה, אמרה ניביּה. ׁשקילי - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָמּניּה
את שם לאפות מאפה לבית שנכנסה מעוברת באשה מעשה ָָולד".
בעל לה אמר מאוד. ונבהלה הבית בעל של כלבו עליה ונבח חלותיה,
אותה וזרוק טובתך את קח אמרה שיניו. את עקרתי תפחדי, אל הבית:

שלי. העובר את איבדתי כבר בהלה מרוב הקוצים. על

ׁשכינה רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו ּבּסתר, עברה העֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
ע"א)ובגמרא לא מלא(קידושין הקב"ה כי לזכור תמיד צריך שאדם ְֹלמדו

ּדֹוחק ּכאּלּו ּבּסתר, עברה העֹובר ּכל יצחק, רּבי אמר ולכן ּכבֹודֹו. הארץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָכל
ׁשּנאמר, ׁשכינה, סו)רגלי הדם(ישעיה והארץ ּכסאי, הּׁשמים ה', אמר "ּכה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּכבֹודֹו הארץ כל מלא כי לזכור צריך הוא בדרכו הולך כשאדם גם ְְְֶַָָָָֹרגלי".
לאדם לֹו אסּור לוי, ּבן יהֹוׁשע רּבי "אמר כן למעלה. האף עם ללכת ְִִֵֶַַַָָָָָֻולא

ׁשּנאמר,ׁשּיהּל זקּופה, ּבקֹומה אּמֹות ארּבע ו)ְך ּכבֹודֹו".(שם הארץ כל "מלא ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אמר, הראׁש. ּבגּלּוי אּמֹות ארּבע מסגי לא יהֹוׁשע ּדרב ּבריּה הּונא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹֻרב
לא – עצמו לבין בינו מתלבש כשאדם וגם מראׁשי". למעלה ְְְִִֵַָָֹׁשכינה

ּכבֹודֹו הארץ כל מלא כי לגמרי א)יתפשט או"ח .(רמ"א ְְֶָָָֹ

ּכנגּדֹו חׁשּובה אינּה ׁשכינה אפּלּו הּכֹועס, אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָּכל
האם ה'. מנוכחות התעלמות זו הרי לכעוס, לעצמו מרשה כשאדם גם
ּבר רּבה "אמר לכעוס? לעצמו מרשה היה הוא ודם בשר מלך ַַַָָבנוכחות

ּכנגּדֹו" חׁשּובה אינּה ׁשכינה אפּלּו הּכֹועס, אדם ּכל הּונא, ע"ב)רב כב .(נדרים ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ע"א)ובגמרא קג לצים.(סנהדרין ּכת - ׁשכינה ּפני מקּבלֹות אין ּכּתֹות "ארּבע :ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

בגמרא עוד . הרע" לׁשֹון מסּפרי ּכת חנפים. ּכת ׁשּקרים. ע"א)ּכת ג :(סוטה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
עם ׁשרּויה ׁשכינה היתה יׂשראל, ׁשחטאּו קדם ּבתחּלה, חסּדא, רב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"אמר

ׁשּנאמר, ואחד, אחד כג)ּכל וכיון(דברים מחנָך', ּבקרב מתהּלְך אלקיָך ה' 'ּכי ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר,(בעריות)ׁשחטאּו מהם, ׁשכינה ערות(שם)נסּתּלקה בָך יראה 'ולא ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מאחריָך'". וׁשב ְֲֵֶַָָָּדבר

ס)ובגמרא בתרא חברו,(בבא חצר כנגד חלון יפתח לא אדם כי מכאן למדו
קרא, ּדאמר יֹוחנן, רּבי אמר מיּלי? כד)"מנהני את(במדבר בלעם 'ויּׁשא ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

אהליהם ּפתחי ׁשאין ראה ראה? מה לׁשבטיו'. ׁשֹוכן יׂשראל את וירא ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעיניו,
שאפילו ללמדך ׁשכינה". עליהן ׁשּתׁשרה הּללּו ראּוּיין אמר, לזה, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמכונין
פרעה בת ּבתיה על גם ישראל. על כשהיא השכינה השראת את רואה ִגוי

הּילד" את וּתראהּו "וּתפּתח, ב)נאמר רּבי(שמות אמר ליּה! מּבעי וּתראה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
עּמֹו". ׁשכינה ׁשראתה חנינא, ּברּבי ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָיֹוסי

שכל עד בישראל, שכינה השראת של ותגבורת לתוספת שנזכה רצון ויהי
בנו ויתקיים עלינו, נקרא ה' ששם ידעו הארץ ס)עמי ּכי(ישעיהו אֹורי "קּומי :ִִִ

ז עליְך ה' ּוכבֹוד אֹורְך ועליְךבא לאּמים וערפל ארץ יכּסה החׁשְך הּנה ּכי רח: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ואמן. אמן זרחְך". לנגּה ּומלכים לאֹורְך גֹוים והלכּו יראה: עליְך ּוכבֹודֹו ה' ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיזרח

השכינה גלות
בכלא שהיה בימים פולארד יונתן שכתב היהדברים זצ"ל אליהו הרב :

הכלא בבית הקשות השנים בכל עלי ששומר מה כי לי אומר תמיד
בחיים שאני פלא זה באמת אבל שכינה, מהי מבין אינני השכינה. זו
רוחו את לשבור שנועד מקום זה צינוק בצינוק. שנים שבע אחרי
מאבדים או מתאבדים הרבה אנוש. צלם ממנו להסיר האדם. של
27 עצמו ובכלא שנים. על שנים שם הייתי אני שלהם. השפיות את
ריגול. על שנים 27 שיושב מישהו ארצות-הברית בכל אין שנים.
הסבר לי אין אליהו, הרב של ההסבר זולת מעמד. להחזיק אי-אפשר

שנים. הרבה כך כל בכלא מעמד להחזיק הצלחתי כיצד
הדבר משמעות האם אותו שאלתי אתי, שהשכינה לי אמר כשהרב
בעיניו. דמעות שראיתי היחידה הפעם זו בכלא. השכינה שגם היא
ּבגיא אלְך ּכי "ּגם בתהלים: הפסוק נאמר זה שעל לי אמר ְִֵֵֵַהוא
רגיל ניקוד שיש לי אמר הוא עּמדי". אּתה ּכי רע, אירא לא ְִִִִֶַַָָָָָֹצלמות
ּכי "ּגם אחר: במקום הפסיק את לשים אפשרות יש אבל ִַלפסוק,
אותי. מפחיד לא בכלא יושב שאני זה – אירא" לא צלמות ּבגיא ְְִֵֵֵֶַָָֹאלְך
הכלא, בתוך עמדי שאתה זה הוא שרע מה – עּמדי" אּתה ּכי ִִִַָָָ"רע,

השכינה. גלות וזו
אחת פעם אליהו. הרב עם באה היא שכינה, לי יש שאם חושב אני
הגעתי בארצות-הברית. לי שנערך למשפט מישראל במיוחד בא הוא
הממלכה. עוצמת מול אל קטן להרגיש לך שנותן מקום ענק, לאולם
עד קשה, לי והיה הזאת המעצמה כל מול אל להתחזק ניסיתי

האדם. כאחד בקהל יושב אליהו מרדכי הרב את שראיתי
אל לעמוד שיכול מי שיש ראיתי האמת. את ראיתי שעה באותה
עד אותי שמלווים וביטחון אמונה קיבלתי שעה באותה השקר. מול
אור. נקודת אמת. נקודת השכינה. את שראיתי יודע אני הזה. היום
אותה כשראיתי שלם. בניין עליה להקים שאפשר יציבות של נקודה
היום עד המרירות. כל הפחד. כל הצער. כל ממני יצא המשפט, בבית
השכינה, את אחת פעם שראה מי כי אמונה. מלא אני היום עד הזה.

ימיו. כל אותה ישכח לא
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