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שיחת ליל שבת
שבת זכור

מחיית עמלק וסוד השבת

משמע   - תמחה'  'מחה  כאן  כתוב  מה  "מפני 
ממילא, ובמקום אחר כתוב 'מחה אמחה', דבכאן 

הוא בשבת, אין צריך למחוק אלא נמחק ממילא, 

הובא  הרי"ם,  )חידושי  מעשה".  צריך  בחול  אבל 

ב"שיח שרפי קודש - פרשת זכור(.

השבת ומחיית עמלק

מה  כל,  ראשית  עמלק,  מחיית  לבין  השבת  בין  והשייכות  הקשר  את  רואים  חז"ל  במדרשי 
)הובא להלכה בביאור הלכה סי' א(, לפי  ששניהם נמנו עם מצוות הזכירה הנוהגות בכל עת ובכל זמן 

שנכתב בהם לשון זכירה: "זכור את יום השבת לקדשו" )שמות כ, ח(, ו"זכור את אשר עשה לך 
עמלק" )דברים כה, יז(.1

)עובדיה א,  מצינו שייכות בניהם, ששלימות מחיית עמלק היא לעתיד לבא, וכמו שנאמר  ועוד 
יח(: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד 

לבית עשו כי ה' דיבר" - שאז יהיה השם שלם והכסא שלם.2

"יום  ייקרא:  הזמן  אותו  שלפיכך  לבא',  ש'לעתיד  הבריאה  ממצב  הארה  היא  השבת  והרי 
שכולו שבת ומנוחה" )תמיד פ"ז מ"ד(. וכמו שאמרו בגמרא )ברכות נז ע"ב( שהשבת היא "מעין עולם 

הבא". ומובן, שכמו כן מאיר ביום זה הארה מסוד מחיית עמלק שתושלם לעתיד לבא. 

1 ילקוט שמעוני )דברים רמז תתקלח(: כך אמר משה הריני אומר לישראל, זכור את אשר עשה לך עמלק. כתיב זכור את יום 

השבת לקדשו, וכתיב זכור את אשר עשה לך עמלק. לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ. זה זכור לקדש ולשמור וזה 

זכור להשמיד ולהרוג.

2 רש"י על שמות פרק יז פסוק טז(: ויאמר משה כי יד על כס יה - ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה 

בעמלק עולמית ומהו כס ולא נא' כסא ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו 

של עמלק כולו וכשימחה שמו יהי' השם שלם והכסא שלם שנאמר )תהלים ט( האויב תמו חרבות לנצח זהו עמלק שכתוב בו 

)עמוס א( ועברתו שמרה נצח )תהלים שם( וערים נתשת אבד זכרם המה מהו אומר אחריו וה' לעולם ישב הרי השם שלם כונן 

למשפט כסאו הרי כסאו שלם.
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ועוד, שהרי עמלק בא להלחם בישראל מחמת שרפו ידיהם מן התורה )מדרש רבה, הובא בפי' רש"י 

שמות יז, ח(. ופירש מהרש"א בחידושי אגדות )שבת קיח ע"ב( שהוא ענין אחד עם מה שיצאו מן העם 

ללקוט את המן ביום השביעי, דהיינו חילול שבת, כי רפיון בשמירת השבת הוא רפיון בתורה, 

לפי שהשבת שקולה כנגד כל התורה.3

ונודע עוד מספרי חסידות, שעל ידי שמירת שבת קודש כהלכתה, יזכו ישראל למחות זרעו של 

עמלק. וכמשמעות מאמר חז"ל )שבת קיח ע"ב(: "אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה 

בהן אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט, וכתיב בתריה ויבא עמלק".4

מחה אמחה – ומחה תמחה

קודם  שהיתה  יהושע  שבמלחמת  שונים,  לשונות  בתורה  נכתבו  עמלק  מחיית  במצוות  והנה 

מתן תורה, כתוב )שמות יז, יד(: "ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי 

מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים". ובערבות מואב, בפרשה שקוראים ב"שבת זכור", 

כתוב )דברים כה, יט(: "והיה בהניח ה' אלהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלהיך נותן 

לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".

ומבואר, שבמצוה זו של 'מחיית עמלק' יש חלק השייך לישראל – "תמחה את זכר עמלק", 

ויש חלק השייך בלתי לה' לבדו – "מחה אמחה את זכר עמלק". 

3 וז"ל: אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט, וכתיב 

בתריה ויבא עמלק כו'. ויש לדקדק בזה דהא לא סמך כלל פרשת המן לפרשת עמלק דפרשת מסה ומריבה מפסקת בין שניהם 

שהיא אחד מעשרה נסיונות וטפי הוה ניחא לן למימר דמשום נסיון דמסה ומריבה בא עמלק דסמיך ליה ועוד דכל זה נעשה 

ברפידים משא"כ מעשה שבת שנעשה כבר במדבר סין. וי"ל אי משום נסיון דמריבה בא עמלק א"כ בנסיון דמרה שהתלוננו ג"כ 

שם על המים למה לא בא עמלק אלא ע"כ דנסיון דמי מריבה ומסה לא היה כדאי שיבא עליהם עמלק אלא דחילול שבת דפרשת 

מן היה מביא עליהם עמלק ונסיון דמסה ומריבה לא היה הפסק כיון דנעשה ברפידים כמו מעשה עמלק.

ועד"ז יתיישב שאמרו פ"ב דבכורות רפידים שרפו ידיהם מד"ת ולכך ויבא עמלק משום דכבר ע"י נסיון דמסה ומריבה מוסב 

שם רפידים מסה ומריבה כמפורש בקרא א"כ אח"כ דכתיב ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים לא ה"ל לקרות בשם רפידים 

אלא בשם מסה ומריבה שכן הוסב שמו לעיל מיניה וע"כ דרשו מיניה רפידים ע"ש שרפו ידיהם מד"ת והיינו שחללו שבת 

ששקולה כנגד כל התורה ואי לאו חילול שבת לא היה שולט בהם אומה ולשון.

זיכרון  4ליקוטי הלכות )או"ח שבת ה"ד(: וזה בחינת פרשת זכור שצריכין לקרות בשבת שקודם פורים פרשת זכור, שהוא 

מלחמת עמלק שהוא בכל דור ודור, כמו שכתוב 'מלחמה לה' בעמלק מדור דור'. כי עיקר הכח להילחם בעמלק למחות שמו 

וזכרו מן העולם הוא על ידי שבת שהוא שמא דקודשא בריך הוא. ע"כ. 

וראה עוד ב'צמח צדיק' ) פרשת בשלח עה"פ "על ראש הגבעה"(, וז"ל:  ר"ל האותיות שלמעלה מאותיות רא"ש הם אותיות 

שב"ת, שעל ידי שמירת שבת קודש כהלכתו ימחו את עמלק, ויהיה אותיות שאחר עמל"ק שהם פנמ"ר גימ' ש"ע, שימתיקו האל 

זועם בחסד אל, וב' פעמים א"ל במלוי גימ' ש"ע, ויומשכו הש"ע נהורין עילאין שהם חל"ק רל"ב.
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וכבר הרגישו בשאלה זו רבותינו הק' במדרש תנחומא )בשלח פרק כח(: "כי מחה אמחה", מחה 
- בעולם הזה. אמחה - לעולם הבא". ובפסיקתא דרב כהנא )פסקא ג אות טו(: "כתוב אחד אומר 

תמחה את זכר עמלק )דברים כה, יט( וכתוב אחד אומר כי מחה אמחה את זכר עמלק )שמות יז, יד(. 

הא כיצד יתקיימו שני כתובים. עד שלא פשט ידו בכסא - תמחה עמלק, ומשפשט ידו בכסא - 
כי מחה אמחה את זכר עמלק". והדברים צריכים ביאור.5

'מחה תמחה' – בימות החול

בידי אדם, שישראל  זכר עמלק", שהדבר תלוי  כי משמעות "תמחה את  הענין הוא,  וביאור 
עוסקים בכוחות עצמם במצוה זו – כמו בשאר מצוות שבתורה. ומשמעות "מחה אמחה את 

ואין ביד נברא  'בידי שמים', דהיינו 'למעלה מסדר ההשתלשלות'  זכר עמלק", שהדבר תלוי 

לקיימו.

ועל פי פשוטם של דברים, היינו מצד מה שלאחר שבא סנחריב ובלבל את האומות, רק קמיה 
שמיא גליא היכן נמצא בעולם עוד שארית לזרע עמלק, ולכן אי אפשר לקיימה בשלימות על 

ידי אדם, ועל כך נאמר: "מחה אמחה", בידי שמים.

בדברי  וייסודה  מאוד.  עד  ונשגבה  עמוקה  לדברים משמעות  יש  התורה,  פנימיות  פי  על  אך 
- משמע  'מחה תמחה'  וזה לשונו: "מפני מה כתוב כאן  זצ"ל,  הרה"ק בעל החידושי הרי"ם 

נמחק  אלא  למחוק  צריך  אין  בשבת,  הוא  דבכאן  אמחה'.  'מחה  כתוב  אחר  ובמקום  ממילא, 

ממילא, אבל בחול צריך מעשה". )"שיח שרפי קודש", פרשת זכור(

'מחה אמחה' - בשבת

"ומלאה  יקויים בבריאה:  היא הארה מלעתיד לבא שאז  קודש  כמו שנתבאר, ששבת  והיינו 
של  הפנימית  הנקודה  עיקר  כי  הקב"ה.  מצד  יהיה  והכל  ט(,  יא,  )ישעיה  הוי"ה"  את  דעה  הארץ 

5 פירוש הריב"א )שמות יז, טז(: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו'. פרש"י ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות 

לו מלחמה ואיבה בעמלק, והר"ר אופיניאל שמו ר' ז"ל נתן פי' שיד זה מוסב בעמלק משום דקשיא ליה כתוב הכא מחה אמחה 

את זכר עמלק וכתיב התם בפ' תצא תמחה את זכר עמלק משמע שמוסב הדבר על משה אלא מה שכתוב תמחה היינו כשפושט 

עמלק ידו על ישראל, ומה שכתוב אמחה דמשמע הכתוב הקב"ה בכבודו ובעצמו ימחה את זכר עמלק היינו כשפושט ידו על 

המקדש והיינו דקאמר מחה אמחה לפי שיד עמלק על כס יה שזהו בית המקדש, וזהו שייסד הפייט ביוצר של פרשת זכור נא 

זכור יום זבולך ה' שלם לו משלך גמול רע מחילך, כלומר לפי שפשט ידו בזבולך אתה בעצמך תשלם לו גמולו הרע, ולנו תשלח 

אורה ושמחה וששון ויקר אמן.  ע"כ. 

וראה עוד תוספת דברים בפירוש "דעת זקנים מבעלי התוספות" )שם(, וז"ל: וירושלים נקרא כסאו של הקב"ה ואין כסאו שלם 

עד שיכרית זרעו של עמלק וכתיב וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו ולכך אין המתים משמשים בשם יה כדכתיב לא המתים 

יהללויה. לפי שאין יכולין להלחם בעמלק מכיון שמתו. ולכך אמר דוד לא אמות כי אחיה ואספר מעשה יה יסור יסרני יה ולמות 

לא נתנני. וכתיב אבוא בם אודה יה.
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השבת היא מציאות הבורא יתברך, וכמו שאומרים בתפילה: "וביום השביעי נתעלה וישב על 

כסא כבודו". 

וכבר נתבאר דהיינו משום שהשבת "קביעא וקיימא" מששת ימי בראשית )חולין קא ע"ב(, ולכן 
כל עניינה ומהותה בעולם הוא מצד השי"ת - בידי שמים, וכנוסח הנאמר בתפילה בליל שבת: 

"אתה קדשת את יום השביעי לשמך". כי לנבראים מצד עצמם - אפילו אותם השייכים לעולם 

האצילות, אין בה שום שייכות, ורק הקב"ה מזמין את היהודי אל יומו הגדול.

ולפיכך, מה שנאמר בתורה: 'מחה תמחה' - היינו בימות החול, שאז יש את ההנהגה השייכת 
מצד  הוא  הנפעל  כל  שאז  בשבת,  הוא   - אמחה'  'מחה  שנאמר:  ומה  הההשתלשלות.  לסדר 

השי"ת, ואין עוד מלבדו.

ב' הפכים. שכן מצד  מצינו  לסוד מחיית עמלק, שבשניהם  פנימיות הקשר שבין השבת  זהו 
מקדשי  ישראל  שני,  ומצד  י(.  כ,  )שמות  אלוקיך"  לה'  "שבת   – הקב"ה  של  יומו  השבת,  אחד, 

)שם לא, טז(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת", ומשמע  שביעי, וכמו שכתוב 

שיש להם שייכות ליום זה, שהם עושים את השבת. וכמו כן במחיית עמלק, שמצד אחד הוא 

שייך רק להשי"ת – "מלחמה לה' בעמלק", אבל עם כל זאת, יש ציווי פשוט למחות זרעו של 

עמלק.

"מלחמה לה' בעמלק"

בין השבת למחיית עמלק.  סוד השייכות הפנימית  לפנים מעומק, להבין את  עומק  בזה  ויש 
"מחה   – בעצמו  הקב"ה  ידי  על  רק  עמלק  מחיית  לקיים  ניתן  שאין  הטעם  בביאור  ונפתח 

אמחה".

הנה על עמלק נאמר "אשר קרך בדרך", והיינו שידע לכוון את השעה אימתי לצאת למלחמה 
בישראל, "בדרך בצאתם ממצרים". דהיינו בשעה שכלל ישראל נבחרו לעם, וקודם הברית של 

"מתן תורה". ועל כך היה עיקר עסקו – להחטיא ולטמא את הנחשלים שבישראל להרחיקם 

בחוקותי  )ספרא  נאמר  עליו  גויים",  "ראשית   - ההתחלה  בסוד  שהיה  הוא  כי  יהדותם,  מקדושת 

קוב"ה  בין  היחוד  קדושת  את  לבלבל  ביקש  ולפיכך  בו.  למרוד  ומתכוין  קונו  את  שיודע  ב( 

ושכינתיה, בהמשכת נשמת ישראל בבריאה הגשמית. 

ועיקר הפגם היה מחמת שעדיין לא קיבלו ישראל את התורה, שכן אילו היה בא לאחר מתן 
תורה, לא היתה לו שום אחיזה בהם, כדכתב האור החיים הק' )שמות ג, ח( שהטעם שהיו ישראל 
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בסכנה של טומאת שער החמישים, לפי שלא היו בני תורה, כי לאחר קבלת התורה לא היה כח 
לשום טומאה לשלוט בהם.6

בסוד  האירוסין,  בברית  ישראל  נפשות  שבאו  בשעה  בדיוק  לבא  שבחר  עמלק  ולפיכך, 
"בתולה  כמו  ישראל  הייחוד של  בקדושת  היתה מלחמתו  כא(,  ב,  )הושע  לעולם"  לי  "וארשתיך 

של  כלי"  ב"עשאה  פוגם  ברשעותו  שההגמון  ע"ב(,  ג  )כתובות  תחילה"  להגמון  וכו'  הנשאת 

המלכות בליל כלולות )ראה יבמות לד ע"א(. 

כי אמנם במתן תורה נכנסו ישראל בברית הנישואין, וכמו שדרשו בגמ' )תענית כו ע"ב( על הפסוק 
)שה"ש ג, יא(: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום 

שמחת לבו" – "ביום חתונתו זה מתן תורה", אך כבר היה זה לאחר שנפגם הייחוד. ובא הדבר 
לביטוי בכך שעדיין לא באו בברית ה"תורה שבעל פה" רק בימי מרדכי ואסתר.7

כנגדו יש רק כח אחד: "מלחמה לה' בעמלק" - ו"כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא  ולכן 
השם שלם ולא הכסא שלם" )תנחומא כי תצא פרק יא(, כי אומר הקב"ה לכלל ישראל – הן הנעשה 

ונפעל בכם נוגע עד המקום המרומם ביותר, ששום דבר לא יכול לטהרו ולנקותו, ומצד זה של 

הפגם, מה יועיל מה שתעסקו אתם במחייתו, ורק לעתיד לבא כאשר ימשך על ישראל הארה 

של לידת הנשמות מחדש, או אז יקויים: "כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

"גוי ששבת חייב מיתה"

וישראל,  בין הקב"ה  כי השבת היא "אות ברית"  האלה ממש מצינו בסוד השבת,  וכדברים 
וכדכתיב )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם", ושמירת השבת היא בסוד היחוד 

)כדאיתא בלקוטי תורה שם(. "ישיש עלייך אלוקייך כמשוש חתן על כלה" )פיוט לכה דודי(.

והטעם  ע"ב(,  נח  )סנהדרין  מיתה  חייב  ששבת  שגוי  מצוות,  בשאר  שאינו  דבר  בה  מצאנו  ולכן 
זה  ומסיחין  יושבין  )דברים רבה א, כא(: משל למה הדבר דומה ל"מלך ומטרונה  מפורש במדרש 

עם זה, מי שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה. כך השבת הזו בין ישראל ובין הקב"ה 

6 וז"ל: וטעם שנסתכנו ישראל במצרים בבירור שער הנ', לצד שלא היו בני תורה, מה שאין כן דורות האחרונים באמצעות 

תורתם ישיגו ליכנס לשער הנ', ולהוציא בלעו מפיו, ואז ספו תמו בחינת הטומאה ומעתה כל שהיה ה' מוציא ישראל קודם זמן 

כל שהוא, היו ממעטים הבירור, והיו מתמעטים במושג, ולזה הוציאם בנקודה האחרונה של מ"ט וקודם שנכנסו לשער הנ', 

והוא אומרם ז"ל )מכילתא בא( וגאלם מיד.

7 וכדאיתא במדרש תנחומא )פרשת נח( שעל התורה שבעל פה הוצרך לכפות עליהם את ההר כגיגית, ורק בימי אחשוורוש 

"הדור קיבלוה" מאהבה )כדאיתא בגמ' שבת פח ע"א(.
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שנאמר )שמות לא, טז( ביני ובין בני ישראל, לפיכך כל עובד כוכבים שבא ומכניס עצמו ביניהם 

עד שלא קיבל עליו לימול, חייב מיתה".

בשבת  הנעשה  הקדוש  ביחוד  להפריע  ובא  נכנס  בישראל,  להלחם  כבואו   - עמלק  כן  וכמו 
קודש בין הקב"ה וישראל, שהרי השבת היא 'שמא דקודשא בריך הוא' )זוה"ק ח"ב פח ע"ב(, ו"כל 

זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם" )תנחומא כי תצא פרק יא(. ולכן נתחייב 

מיתה באופן שמחייתו היא כהארה קדושת השבת דהיינו "בידי שמים", כדאיתא מהחידושי 
הרי"ם זצ"ל.8

יזכנו השי"ת לאור באור השבת, לזכות להיות למחיית עמלק מצדו יתברך - "מלחמה להוי"ה 
לעולם",  היא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  של  הייחוד  הברית  בקדושת  ולהתאחד  בעמלק", 

בהארת יחוד השבת שלעתיד לבא, בעת שיהיה "השם שלם והכסא שלם", במהרה בימינו אמן.

8 ובזה יש לבאר גם את כל הנס של פורים ששם נתגלה מחיית זרע עמלק, ונקדים מדברי הש"ך עה"ת  )שמות יז, טו(, וזה 

לשונו: "מחה אמחה, גימטריא זה המן. אמחה, מנין אמחה כתוב המן במגילה. מתחת השמים, רמז על המן ובניו שנתלו על עץ 

בין השמים לארץ. כס יה, גימטריא המן, שנשבע להכרית זרעו. דר דר, לשון קוץ ודרדר, שהיה קוץ מכאיב לישראל". עכ"ל.

כי פורים נקרא כן על שם הגורל, וגורל היינו מ'למעלה' ממש – הארה מצד השי"ת, כי כנגד המן שבא מזרע עמלק יש רק את 

המלחמה באופן של "בידי שמים". וכמו שהאריך בזה המהר"ל )אור חדש עה"פ ויאמר חרבונה( שאמנם נתגלגל הנס ע"י 

חרבונה, באמת עיקר הגאולה היתה ע"י הקב"ה בעצמו, ולכן נכתב בסופו אות ה', לרמז כי השי"ת פעל שיאמר חרבונה דבר 

זה, ע"ש.

וראה נפלאות מתורתך, שעיקר מפלת המן נתגלה בסיפור המגילה על עסקי הייחוד, כדכתיב )אסתר ז, ח(: "והמלך שב מגינת 

הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא 

מפי המלך ופני המן חפו". ואמנם כבר נבעת לפני כן, בשעה שאמרה אסתר )שם ו( "איש צר ואויב המן הרע הזה", אך משמעות 

הפסוקים שלולא הסיפור של "המן נופל על המטה", לא היה נחתך דינו למיתה. והוא רמז נפלא לכל עיקר תוקפו של נס פורים, 

שהוא ענין אחד עם סוד מחיית עמלק, שעליו אומר הקב"ה: "כי מחה אמחה את זכר עמלק", כי עסק זה שלי הוא.

והבן עוד בזה סוד נפלא, שבימי הפורים נתחדש בנפשות ישראל סוד ה"תורה שבעל פה", באהבה וברצון, כמו שדרשו בגמ' 

)שבת פח ע"א( "קיימו מה שקיבלו כבר". והרי על חלק זה שבתורה נאמרו בתורה לשונות של ברית – כדאיתא בגמ' )גיטין ס 

ע"ב(: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר )שמות לד, כז(:  כי על פי הדברים האלה כרתי 

אתך ברית ואת ישראל".

והנה המעכב הגדול לקבלה זו מאהבה, היה מפני שבמתן תורה הוצרך לכפות עליהם הר כגיגית )שבת שם(, כי היה בעם ישראל 

עדיין שייכות לפגם של "עשאה כלי" מצד 'מעשה עמלק', ולכן לא היתה קבלת התורה בשלימות קדושת היחוד. אך בימי 

מרדכי ואסתר, כאשר נלחם הקב"ה בזרעו של עמלק, נפעל בנפשות ישראל הארה של התחדשות הנשמות, "ובאו כולם בברית 

יחד" לקבל את התורה בשלימות הייחוד.
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מרפא לשון

מעיל מכפר

בפרהסיא.

הלשון  שהוא  הרע,  הלשון  על  מכפר  המעיל  טז.(  )ערכין  חז"ל  שאמרו  מה  היטיב  ולהבין  א( 
הרע של פרהסיא, דהנה כבר בארנו )במאמרים הקודמים( דלומדין מהפסוק ונשמע קולו בבואו על 

נכנס  שאינו  היחוד,  מדרכי  שזהו  רשות  ומבקש  בקול  משמיע  להיכל  שנכנס  שלפני  הקודש, 

וצריך לבקש רשות, וצ"ב  להבית פתאום, שזהו מדרכי הצניעות שלא להכנס למקום היחוד, 

לבאר מהו התיקון על לשון הרע בפרהסיא.

קול דקדושה.

יש סוד של "קול דקדושה", דכמו שבלשון הרע עושה "קול" ממה שצריך  אמנם באמת  ב( 
קולו,  ונשמע  בחי'  שזהו  דקדושה,  פרסום  קול  יש  בקדושה  להיפוך  כמו"כ  בחשאי,  להיות 

דאחר שביקש רשות יש תיקון להקול, שזהו סוד יבוא דבר שבקול ויכפר על הקול.

החשאי, והפרסום.

שכל זה יש גם בדיבור לשון הרע, שביאר החפץ חיים שגם כשצריכין לקיים ובערת הרע  ג( 
וגו' ולפרסם הרע, הרי צריכין מקודם להוכיח אותו בינו לבין עצמו ורק אח"כ לגלות לדייני 

)איסורי לשה"ר כלל ד' הל' ד( וכמו"כ כ' החפץ חיים )בשמירת הלשון ח"ב פי"א( שאפי' יוסף הצדיק  העיר 

היה צריך להוכיח את האחים ואח"כ ללכת לספר לאביהם )וכבר הארכנו ע"ז במק"א(, ונמצא שבאמת 

כל החשאיות של המעשה הוא רק בהתחלת הדבר, ואח"כ מצוה לפרסם )אם לא שמע בקולו ח"ו( כדי 

לבער הרע, שאז הוא קול מתוקן לבער הרע, וכל האיסור לספר הוא רק כשהוא בבחי' הנכנס 

לבית חבירו פתאום כנ"ל.

נפש מבהלה.

ד( ויש בזה גם עומק נוסף שבכל לשון הרע יש בחי' העדינות שלא להכנס לבית חבירו פתאום, 
פתאום,  לביתו  שנכנסין  כמו  ממש  "הבהלה",  בחינת  בזה  ויש  רבים,  לפני  ענינו  שמתפרסם 

שהאדם נבהל מהפתאומיות, היפוך בחי' ונשמע קולו שיש פיוס ובקשת רשות לפני שנכנסין, 

שנכנסין  מרגיש  סוף  סוף  הרי  וכיו"ב,  "אבק"  בבחי'  רק  גנות  כך  כל  זה  שאין  בדבר  שאפי' 
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וחז"ל  ג, ה"ב(,  עי' ח"ח כלל  גם בפניו,  כן  יש היתר היכא שהיו אומרים  )וכמבואר בחפץ חיים שבאבק לשון הרע  לביתו, 

החמירו על זה מאד, בחי' הושענא נפש מבהלה, )וכמבואר המעשה בדברי חז"ל ויקר"ר כא, 

ח, 9( וכמו שמצינו ברש"י )דברים לב, יא( עה"פ כנשר יעיר קנו שנהגם ברחמים וחמלה כנשר הזה 

רחמני על בניו ואינו נכנס פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן 

וכו' כדי שיעורו בניו ויהא בהן כח לקבלו עכ"ל.

פתאום, חטופה.

ה( וכמו"כ בענין מיתת האדם שעולה לעלמא דאתי, זוכה ג"כ לבחי' שלא יהא פתאום, בחי' 
ונשמע קולו בבואו אל הקודש, שמאז יעקב אבינו ירד חולשה לעולם וכמו שכ' בסנהדרין )קז, א( 

דבעי יעקב רחמי והוה חולשה, שכל זה הוא טובה לאדם, שזהו בחי' שאינו נכנס לבית חבירו 

פתאום )ויתכן שזוכה זה בזכות שמירתו מלשה"ר וכו' שאינו נכנס לבת חבירו פתאום(, וכמבואר במו"ק )כח( שמיתת 

פתאום היא מיתה חטופה ר"ל, וכל זה גורם שיהא שמחה וישוב הדעת כשעובר מעולם לעולם 

)כמבואר בש"ך על התורה על הפסוק )בראשית מח א( הנה אביך חולה וגו' 10(.

9 ויק"ר )שם( רבי חנניא בן חכינאי ור' שמעון בן יוחאי הלכו ללמוד תורה אצל ר"ע בבני ברק שהו שם י"ג שנה רשב"י הוה 

משלח וידע מה בגו ביתיה ר"ח לא הוה שלח וידע מה בגו ביתיה שלחה לו אשתו ואמרה לו בתך בגרה בא והשיאה ואעפ"כ 

צפה ר"ע ברה"ק וא"ל כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה ידע מהו אומר קם נסב רשותא ואזל בעי לעייל בגו ביתיה ואשכחת 

דפניא לזוית אחורי מה עבד אזל ויתב ליה על מליותהון דנשי שמע קלהון דטליותא אמרין בת חנינא מלוי קולתיך וסליק ליך 

מה עשה הלך אחריה עד שנכנסה לתוך ביתו נכנס אחריה פתאום לא הספיקה אשתו לראותו עד שיצאת נשמתה אמר לפניו 

רבש"ע עניה זו זו שכרה לאחר י"ג שנה שהמתינה לי באותה שעה חזרה נפשה לגופה

10 ש"ך עה"ת )שם( הנה אביך חולה. אמרו ז"ל )פרקי רבי אליעזר פרק נ"א( אמר יעקב רבונו של עולם אל תקח נפשי ממני 

עד שאצוה בני ונעתר לו שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. ביקש החולי להרבה סיבות. האחד למרק העוונות כי יש עוונות 

שמתמרקין ביסורין כאומרם ז"ל )יומא פ"ו.( עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין 

ממרקים ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין שנאמר )תהלים פ"ט, ל"ג( ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים 

עוונם. סיבה אחרת כדי שידע האדם שנתקרב למיתה, שכל עוד שהוא בריא אולם הוא שוגה בהבלי העולם וטח עיניו מראות 

בדרכי התשובה, אבל כשרואה עצמו שחלה אז יראה עצמו שנתקרב למיתה וישוב אל ה' וירחמהו וה' יקבל תשובתו שנאמר 

)שם צ', ג'( תשב אנוש עד דכא. 

עוד סיבה אחרת כדי שתפרד הנשמה מן הגוף מעט מעט ומכל אבר ואבר כדי שלא תצטער בפרידתה, כי כשמתה פתאום יש לה 

צער באותה מיתה, כאומרם ז"ל )מועד קטן כ"ח.( מת פתאום זו מיתה חטופה, חלה יום אחד זו מיתה דחופה רבי חנינא אומר 

זו מיתת מגיפה, שני ימים זו מיתה דחויה, שלושה ימים זו מיתת גערה, ארבעה ימים זו מיתת נזיפה, חמישה ימים זו מיתת כל 

אדם, ובאיכה רבתי אמר לארבעה ימים וחמישה ימים זו מיתה דחופה, לששה ימים זו מיתה האמורה בתורה, לשבעה ימים 

זו מיתה של חיבה, יותר מכאן יסורים, אם כן בחולי יאפסו חושיו חושי החומר ואינן מרגישים צער המיתה, אם כן הוא שאל 

החולי. 

ואם תאמר למה לא שאלו לא אברהם ולא יצחק, סוד הענין הוא לפי שיעקב הוא סוף גלגולו של אדם ואם ימות האדם בלא 

חולי ילך ויתרעם על אדם הראשון לומר שהוא היה סיבת המיתה לעולם, אבל כשיחלה ויצטער מחמת חוליו ישאל מיתה בכל 

יום עתה אין לו תרעומת שאומר לו אתה שאלת המיתה. 

ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, נאמר לו שהוא שאל החולי כדי לצוות לבניו ולברכם בשעת מיתתו כדי שתסכים עמו השכינה, 

שאותה שעה אפסו חושיו חושי החומר, באותה שעה מתלבש צורה כמו שאמרו ז"ל )בראשית רבה ס"ב, ב'( שמראין לו לאדם 

מה שמתוקן לו לעולם הבא כמו מעשה דרבי אבהו, ואותה שעה היא שמחת הנפש כמו שאמר יצחק בעבור תברכך נפשי, וזו 
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משרתי עליון.

)רבינו בחיי כח, לה( שאם  ובזה יבואר גם מש"כ שם ונשמע קולו ולא ימות וביארו הראשונים  ו( 
יבוא שם מבלי שישמיע קולו ויכנס פתאום ימות כי המשרתים אשר שם סביב השכינה יפגעו 

בו, )וביוה"כ המשרתים אלה מסתלקים כמבואר במדרש ויקר"ר כ, ד( וכמו"כ בכל לשון הרע שגורם למיתה, כי 

הסתלקות האור של חבירו בא על ידי הבהלה שנכנס לביתו.

חכמות בחוץ תרונה.

הפרסום  קול  הוא  הפעמונים  שקול  שבקול,  דבר  על  ויכפר  הקול  יבוא  בחי'  הוא  זה  וכל  ז( 
דקדושה )כמו שיש בענין היחוד שאמרו חז"ל בקה"ר ה, יא, מפקידין טיפה וכו' והקב"ה מחזיר להם בריה נאה עיי"ש, שזהו 

בחי' מפקיד בחשאי והוא מחזיר להם בפרהסיא( שבאמת יש קול דקדושה שזה בא בזמן הנכון, שלא ידחק 

את השעה, שנכנס לבית חבירו פתאום הוא בחי' דחיקת השעה, וכמו"כ כל לשון הרע שחודר 

לצנעת הפרט והחשאית, 

משא"כ כשבא הזמן הנכון, אחרי בקשת רשות וכו' כנ"ל, אזי יש מקום לקול דקדושה, שאז 
מתפשט קול היחוד בקדושה, בחי' חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה, בחי' קול התורה 

הולך  מרדכי  האיש  כי  המדינות  בכל  הולך  ושמעו  המלך  בבית  מרדכי  גדול  כי  בחי'  היוצא, 

וגדול )אסתר ט(.

ונשמע פתגם המלך.

הקודש  אל  בבואו  קולו  ונשמע  קודש(  ספרי  ובכל  בבעה"ט  )מובא  המסורה  להפליא  יבואר  ובזה  ח( 
)שמות כח לה(, כל אשר דבר הויה נעשה ונשמע )שם כד ז(, שכל זה הוא בחי' קול הקדושה שהולך 

פתגם  ונשמע  וכמו"כ  הויה,  קול  הבריאה  כל  ששמע  תורה,  מתן  לעת  שהיה  כמו  בפרהסיא, 

)דקאי על המגילה( שאז ניתקן הקול, דנעשה קול דקדושה ההיפוך מקול הלשון הרע, כמו  המלך 

שאמרו חז"ל דנפסקה בעת מתן תורה זוהמת וקול הנחש, וכמו"כ בעת קריאת המגילה, דלית 

מאן דידע לישנא בישא כהמן, וכל זה ניתקן שנעשה פרסומי ניסא דקדושה.

לחש, וחזרה.

ט( וכל זה הוא ג"כ תפלת הלחש ואח"כ תפלת חזרת הש"ץ, שאחר שתיקן בחי' הלחש יכול 
שאז  שבחשאי  קטורת  הקטורת  בחי'  שזהו  הש"ץ  חזרת  מתחיל  שאח"כ  "קול",  בחי'  לתקן 

היא גם כן סיבה אחרת ששאל יעקב החולי כדי שיברך בניו ותחול עליהם הברכה, ולזה לא לקח יוסף בניו כשאמר לו אל נא 

תקברני במצרים, אלא אחר שהכביד החולי אמר ויקח את שני בניו וגו':
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מכפרין על לשה"ר בחשאי, וזהו עבודת ואח"כ יש כח לעשות קול בקדושה, שזהו בחי' המעיל 

שמכפר על הקול הרע של הלשון הרע, וכמו"כ יובן מה שמבקשין אדנ-י שפתי תפתח, שזהו 

בחי' ונשמע קולו בבואו אל הקודש, בחי' נטילת רשות כנ"ל, )וכמוש"כ ברבינו בחיי עה"פ ונשמע קולו 

שזהו בחי' שרביט הזהב שהיה אצל אחשוורוש שלפני היחוד צריכין נטילת רשות(.

בל תאמר.

י( ובזה נבין דכמו שיש איסור לשון הרע לבוא לבית חבירו, ולספר דברים שבצינעה, נכלל בזה 
גם מה שאינו הגון לספר אפי' מצוות ועבודת הש"י שראה אצל חבירו ולפרסם זה בפרהסיא, 

)ד, ב( שמדבר אפי' על דברים טובים, שכל זה  שזהו בחי' מש"כ "בל תאמר" המבואר ביומא 

בחי' להכנס למקום הסתר והיחוד של חבירו וכמבואר שם ביומא דילפינן האיסור לא לומר 

דבר של חבירו מהפסוק וידבר הויה אליו מאהל מועד לאמר, שזה מבטא הצנעה )שבתחלה הדיבור 

קול  בזה בחי'  יש  גיסא  ומאידך  הזמן המתאים לכך(,  אותו בפרהסיא כשבא  יגלה  ואח"כ  באהל מועד בחי' הצנעה, 

דקדושה בדברי תורה של חבירו שמפרסם אותם ואומרו בשם אומרו, שזהו בחי' פירות היחוד, 

שע"ז יש בחי' מצות פרו ורבו ואדרבה לפרסם ד"ת בשם אומרם, שמביא גאולה לעולם )וכבר 

הארכנו במק"א על תיקון הרכילות והלישנא בישא, דהמן שזהו בחי' ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי בחי' דקדושה הנ"ל(.

ונשמע קולו, ביוכ"פ.

היה  לא  הכפורים  שביום  לה(  כח,  בחיי  )רבינו  בראשונים  דמבואר  מה  גם  להבין  יש  ולפי"ז  יא( 
צריך להשמעת קול ולא היה נכנס שם בבגדי זהב אלא בבגדי לבן, וזו היא מעלתם של ישראל 

שהכהן גדול היה נכנס לפני ולפנים ביום הכפורים בלא סימן קריאה בלא נטילת רשות עכ"ל, 

ויש לבאר דביוה"כ נתגלה הקול דקדושה, בכל העולם שנעשה בחי' רשות היחיד יחידו של 
עולם )כמוש"כ ימים יצרו ולו אחד בהם זה יוה"כ לישראל( שזהו בחי' מש"כ ביומא )כ, ד( וכבר נשמע קולו 

ביריחו, שקולו של הכהן גדול הוא בחי' קול דקדושה, שנתפרסם ביום זה, שביוה"כ שהוא יום 

)כמבואר בסוף מס' תענית וברש"י שם עה"פ וביום חתונתו זה מתן תורה דקאי על לוחות שניות( שאז נאמר  מתן תורה 

וכל העם רואים את הקולות, שלכן לא צריכין לנטילת רשות, שנתגלה הקול דקדושה ע"י עצם 

מציאות היום.

מחוסרי מעיל.

)תנחומא אחרי מות פ"ו( ולכן נענשו במיתה,  ובנדב ואביהו אמרו חז"ל שהיו מחוסרים מעיל,  יב( 
היינו שהיה חסר להם בנטילת רשות, והם נכשלו בלשון הרע כמבואר בדרשות מהרי"ט )שמיני 

דרוש ראשון( ושמעתי שמתרצים דהא דקאמר, "מחוסרי מעיל היו", משום דנדב ואביהוא חטאו 
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בדבר שפתימו כמו שאמרו ז"ל )סנהדרין נב, א(, שמסיני נתחייבו, שהיו אומרים "מתי ימותו זקנים 

ויכפר על  יבא דבר שבקול  )טז, א(, "מעיל מכפר על לשון הרע,  ואמרינן בערכין  וכו'",  הללו 

מעשה שבקול", ואילו היו כהנים גדולים ומלובשים מעיל היה מכפר על עוונם, עכשיו שהיו 

מחוסרים מעיל לא נתכפרו ופגעה בהם מדת הדין.

קול דקדושה

ויש להוסיף בענין הקול דקדושה הנ"ל שבבעה"ט מבואר שהיו שבעים ושנים פעמונים  יג( 
לפרש  ויש  הרע,  לשון  על  בא  וצרעת  הרע  לשון  על  מכפר  נגעים, שהמעיל  מראות  ע"ב  נגד 

הרם  כ'  שע"ז  הראוי,  המוכיח  קול  דקדושה  קול  שיש  ח(  בתרא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  מש"כ  עפ"י 

בשופר קולך, שלא יבאיש ריחם של ישראל ע"י עוונותיהם, שיש לפרש לדברינו שזה קאי על 

קול המעיל שמתקן הקול של לשון הרע, שגם זה נקרא לשון הרע שהאדם נחלש דעתו מרוב 

אומר  שע"ז  הנ"ל,  המעיל  בחי'  זהו  אזי  וכו',  להתקרב  הראוי  באופן  וכשמוכיחין  העוונות, 

רבינו שם שאז יתער השיר דלעתיד, שהיא של ע"ב נימין שזהו בחי' קול המעיל הנ"ל, שיתוקן 

הקול של לשון הרע, שיוכיחו אותם ברחמים וחמלה, שזהו התוכחה שהיא בחינת שיר, שאינו 

בא עליהם פתאום ובבהלה כנ"ל.
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והלכת בדרכיו

ביהמ"ק נקראת 'מידות'

כח הפועל בנפעל.

וכל חכם לב  וזה לשונו  )ויקהל(  יסודיים מאד מהאגרא דכלה  מצינו בנדבת המשכן דברים  א. 
בכם יבואו ויעשו וכו' )שמות לה י(. הוה ליה למימר וכל חכם לב שבכם, או אשר בכ"ם, כידוע 

מדקדוק הלשון. אך באפשר הוא מרמז כי ראינו בעינינו שמי אשר עיני שכל לו, יוכל להתבונן 

ידועים למשכילים  בנדבה הניתנת מיד האדם לצדקה איזה כוונה היה להנותן בזה, והדברים 

וכח  הנפעל,  הוא  והממון  הפועל  הוא  והאדם  ויגיעתו,  האדם  פעולות  הוא  'הממון'  להיות 

לב  חכם  וכל  וז"ש  וכיוצא.  וחמס  גזל  של  הוא  אם  בממונו  להתבונן  יש  וגם  בנפעל.  הפועל 

'בכם', ר"ל אותן חכמי לב אשר הם חכמים להתבונן 'בכם' ופנימיותיכם, אותן יבואו ויעשו 

וכו', כי בראותם אותו נדבה שיש בה איזה כח פועל מגונה, לא ירצוהו לד' לא יתנו לו חלק 

בקדושה:

ומעין הנ"ל י"ל. דהנה כתבו חכמי האמת דנדבת המשכן הגם שכולם התנדבו ליד הגזברים 
ונתנום בקופות ביחד והתערב נדבת כולם ביחד, עם כל זה כל אחד זכה בנדבתו כפי דביקותו 

וכוונתו בנדבה, ומי שהיתה כוונתו זכה, זכה שהגיע נדבתו לארון ולקודש הקדשים וכיוצא, ומי 

שהוא במדריגה פחותה מזה, זכה שעלתה נדבתו לכלי ההיכל, וכיוצא מדריגה אחר מדריגה. 

לב  היה  איך  והכירו  הנדבות,  את  וראו  בלבבות  חכמים  היו  מלאכות  דהבעלי  י"ל  זה  ולפי 
המתנדב ועשו את כל הנדבות לפי פעולות הלבבות. וז"ש )שמות לה י( וכל חכם לב בכם, אותם 

שהם חכמים להתבונן בלבבות שלכם שיכירו בנדבות לב הפועל בנדבה, המה יבואו ויעשו את 

כל אשר צוה הוי', ר"ל כל הכלים לפי זכיות כל איש בנדבתו. ובזה ידוקדק נמי אומרו 'יביאו' 

דמיותר, ומהיכן יביאו. אך הוא דהיה אפשר לומר דאותן החכמים המה יהיו הגזברים, ויתנו 

נדבות כל אחד במקום מיוחד, כאשר יכירו שהוא שייך לארון, יתנו בקופה מיוחדת, ולמזבח 

בקופה אחרת עכ"ד, 

בכל  מבחינים  היו  ואהליאב  ובצלאל  ישראל,  בני  לב  בנדבת  דרגות  שהיה  מדבריו  ומבואר 
בכסף  מבחינים  שהיו  זי"ע  מהצדיקים  גם  שידוע  וכמו  אותו,  נתנו  כוונה  באיזה  וממון  ממון 

שבא לידם מאיפה היא באה וכו', ובאיזה כוונה היו נותנין אותה וכו' והיו להם כיסים מיוחדים 

לכל סוגי הממון.
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כל נדיב לב.

ב. אמנם מאידך גיסא ממשיך האגרא דכלה שם וזה לשונו אך החפץ חסד בכדי שלא לבייש 
את מי שלא השיגה ידו בפעולת הקודש כל כך, צוה קחו מאתכם תרומה 'כל' נדיב לב )שמות לה 

ה( יהיה איך שיהיה נדבת לבבו, הכל תקחו יחד ותתנום בערבוביא, אך אחר כך יבואו החכמים 

המכירים הלבבות, ויבררו את הנרצה לכל קדושה וקדושה כפי כוונת הלב,

שהיו  אותם  וכן  נמרצת,  בתשוקה  לבו  נשאו  אשר  החשיבות,  בתואר  אי"ש  "כל  ויבואו  וזה 
ברצון  היינו שנתרצו  רוחם  נדבה  רק אשר  נשיאת הלב,  להם  היה  לא  במדריגה פחותה אשר 

נדבתם  ונתנו  באו  ביחד  כולם  המלך,  ציווי  ברצון  כמקיים  רק  בתשוקה  לא  אבל  לדבר,  לבד 

כאחד כדי שלא לבייש עכלה"ק, ומבואר בדבריו דבעת נדבתם כולם היו שוים בעי בערבוביא.

כאיש אחד.

ג. ויש בזה סוד גדול דבבנין המשכן והמקדש לא היו מבדילים בין דרגה לדרגה, שכולם היו 
היו  תורה  במתן  שהנה  שוים,  היו  שכולם  והמשכן,  המקדש  סוד  מבטא  שזה  בנדבתם,  שוים 

וברש"י שם  ואהרן  ועלית אתה  כד(  יט,  )שמות  בפסוק  דרגות בעת עמידתם שם כמבואר  הבדלי 

אתה מחיצה לעצמך ואהרן מחיצה לעצמו והכהנים מחיצה לעצמם, 

ובזוה"ק )יתרו פ"ב( מבואר שעמדו כל ישראל כמו שכ' בערבות מואב בעת כריתת הברית )דברים 
כט( אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם וכו', ומבואר שהיו שם עשר 

היה  זה  וכל  דרגין לשמאלא,  וחמש  לימינא  דרגין  בזוה"ק שם שעמדו חמש  ומבואר  דרגות, 

בעת מתן תורה, אבל בעת נדבת המשכן השוו כולם, וכמו שכ' באגרא דכלה שכולם התנדבו 

לעשיית המשכן, ואע"ג דבצלאל ואהליאב, סדרו אח"כ כל נדבה כפי דרגתו ומעלתו, הרי הם 

לא ידעו דרגת וכוונת הנונתים שבעת הנדבה הביאו כולם וכמוש"כ האגד"כ שהכל לקחו ביחד 

בערבוביא, שכולם ביחד באו ונתנו נדבתם ולא ידעו החכמי לב, מי נתן איזה חפץ וכו', )כמון 

שמצוי גבאי צדקה שמסובבין ראשם ואינם מסתכלים מה נותנים ואיך נונתים ומי שנותן לתוך ידם וכו'(.

כל מיני תכשיטים.

תורה  דבמתן  הנשים,  עם  ופרש"י  הנשים  על  האנשים  ויבואו  בפסוק  שם  מבואר  וכמו"כ  ד. 
על  שכשמדברים  מבטא  זה  דכל  לבד,  והנשים  לבד  עמדו  שהאנשים  מא(  )בפדר"א  מבואר 

השראת השכינה סוד היחוד השלם כולם שוים, וכמש"כ באגרא דכלה הנ"ל שכולם מתנדבים 

בעירבוביא, ואין מבדילים בין ישראל אחד לחבירו, וכמו"כ הביאו שם חח וכומז וכו' ומראות 
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הצובאות, שמשרע"ה מאס בהן והש"י שרואה לבות בני ישראל, רואה החביבות של הנשים 

והפשוטים, וכל זה בא לנדבת המשכן.

ולא נכר שוע לפי דל.

וזהו גם סוד השקלים שעשו מהם האדנים שהיו כפי מספר בני ישראל והעשיר לא ירבה  ה. 
והדל לא ימעיט, שגם זה המנין מבטא סוד אחדות נפשות בני ישראל שזהו בחי' מש"כ )באיוב 

לד, יט( ולא נכר שוע לפני דל, ואע"ג דבנדבת המשכן כל אחד נתן כפי נדבת לבו, הלא סוף סוף 

כולם יכולים להתנדב, ואין מבדילים בין איש לחבירו.

משניות מדות.

ו. וכל זה מבטא סוד המדות טובות וסוד ביהמ"ק ששם הוא סוד המדות ורמז משניות מסכת 
'מדות', ששם אין חילוק בין גדול לקטן, וידוע מה שהעיד הנציב הרומי שבהקרבת קרבן פסח 

היו  11( שכולם  ח  יט,  )מובא בחתם סופר בשם היעב"ץ שמות  ישראל  כיבדו אפי' למלך  לא 

הולכים לקרבן פסח בעירבוביא, 

שסוד הפסח הוא סוד התחלת הקרבנות, שאז הוא ראש המועדות, וקרבן פסח הוא בחי' קרבן 
גרות )כמו שהארכנו ע"ז במק"א(, שכל זה הוא בחי' בנין המשכן ששם לא הבדילו בין קטן לגדול.

ושכנתי בתוכם.

ז. וכמו שבארנו דסוד הבית המקדש שהוא סוד היחוד השלם 'ושכנתי בתוכם' )שמות כה(, ששם 
אלוק ממעל,  חלק  ישראל שהם  נשמת  עצם  נתגלה  כי שם  הדרגות,  חילוקי  אין חשבון מצד 

תורה  במתן  לגדול, משא"כ  קטן  בין  אין מחלקים  ולכן  ט(,  לב  )דברים  עמו  הויה'  חלק  כי  בחי' 

ששם עדיין לא נתגלה היחוד השלם, ששם יש חילוקי דרגות כי מצד הארת התורה בוודאי יש 

חילוקים בין ת"ח וע"ה.

ותקרבון אלי כולכם.

ח. ובזה יש לבאר מה שכ' בחטא המרגלים שהלכו אז לכבוש את ארץ ישראל, שכ' שם )דברים 
דוחפין  נערים  כולם בערבוביא,  ופירש"י שהלכו  וגו'  אנשים  נשלחה  כולכם  אלי  ותקרבון  א( 

את הזקנים וכו', שבוודאי היה שלא כהוגן, אבל יש בזה סוד קדושת ארץ ישראל, ששלימות 

11 ומתקנת היהודים, שכשיוצאין לעבודה זו, לא יאמר שום אדם לחבירו: 'גש הלאה', או שיאמר: 'הניחני ואעבור', אפילו היה 

האחרון שלמה, או דוד מלכם. ושאלתי לכהנים, כי זה אינו מדרך המוסר, והשיבו: כי הוא להראות שאין גבהות לפני המקום 

בזמן הכנת עבודתו, כל שכן בעבודתו ממש, ובאותן השעות - כולם שוים לטובה:
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)כמבואר במשנה ריש כלים(,  קדושת ארץ ישראל הוא קדושת בית המקדש, ששם יש עשר קדושות 

ובבית המקדש היו כולם שוים כמו שבארנו, )וכמו"כ במעשה בניית המשכן שיתפו בצלאל משבט יהודה ואחיסמך 

בשבט דן, וכמו"כ במעשה בית המקדש שבנה שלמה שהוא משבט יהודה שלקחו משבט נפתלי, ואמו משבט דן, שזה מבטא שכל 

השבטים היו שוים וכמוש"כ רש"י שם(, 

כולם שוין לטובה.

ט. ולפי"ז מבואר דאע"ג דבוודאי היו פגם במרגלים שנערים דוחפים וכו', אבל במדת מה יש 
)ולכן  יהיו כולם שוין בבחי' המקדש והמשכן  שורש אמת אך טעו בהרגשתם שבארץ ישראל 

הארץ  בכיבוש  כשהתחילו  שלכן  דעמא(,  רישין  להשאר  רצו  כי  להארץ  להכנס  רצו  לא  שהמרגלים  בזוה"ק  מבואר 

התחיל הרגשת השויון )ופגמו בזה כי אסור לדחוף את הזקנים, שע"ז נאמר בפסוק שם במרגלים והמתה את העם כאיש 

אחד, כאיש אחד דייקא, שבזה היה הפגם כשכולם השוו ביחד רח"ל(, 

וכמוש"כ בלקו"מ )בתרא ע"ח( שהדרך לארץ ישראל הוא בחי' החסד חנם שמשם מקבלים חיות 
)הפראסטיק(, שכל זה מבטא שבארץ ישראל מקום יחוד השלם אזי גם הפשוטים  כל הפשוטים 

דבוקים בהש"י מכח קדושת א"י, שכל זה הוא בחי' מה שבארנו שכולם שוים לטובה מחמת 

עצם יהדותם.

עקידת יצחק.

י. וכל זה הוא סוד מה שרואין אצל הצדיקים שכולם שוים )וכידוע מאמר רבינו ז"ל בראש השנה שאהרעלע 
שאור  השנה(,  ראש  של  בהקיבוץ  כאן  היו  לא  ביותר  הפשוט  והאיש  במעלה  הגדול  שהאיש  השנה  בראש  כאן  היו  לא  וברלה 

הצדיקים הוא בחי' בית במקדש מקום השראת השכינה )וכידוע על הרה"ק מצאנז זי"ע שנסע להריזינער זי"ע, 

זי"ע שהוא בחי' הר סיני, אבל הריזינער הוא בחי' בית המקדש מקום  ותמהו שהרי היה גדול התורה בתורה, ואמר על זה הד"ח 

עקידת יצחק שבכל רגע מוכן לסמור נפשו בשביל הש"י, ולכן בית המקדש עדיף( 

כולם  שברגל  הרי  כך,  כל  מטומאות  עצמם  שהבדילו  שאע"ג  המקדש  בבית  שרואין  וכמו 
התאחדו, שזהו בחי' בנין בית המקדש וכמו שלומדים שם )חגיגה כו, א( מהפסוק ויאסף כל איש 

ישראל כאיש אחד, שברגל כולם נחשבים לטהורים כנ"ל.

כנוס כל היהודים.

יא. ובחי' זו ישנם גם בפורים שאמרה אסתר לך כנוס את כל היהודים, שהנס של פורים היה 
תורה שבע"פ כתבוני  סוד  ישראל,  סוד אחדות  הוא  ובית שני  )כמבואר במקו"א(  לבית שני  הכנה 
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לדורות )מגילה יח( ואח"כ נחרבה ר"ל שהיה חסר בעיקר שלימות האחדות, ולכן באמת במגילת 

אסתר השוו כולם, שזהו בחי' נדבת המשכן שהשוו כולם כנ"ל, 

הפוסקים  )ומשמעות  המגילה  קריאת  בעת  וקטנות  קטנים  להביא  דנוהגין  תרפ"ט(  סי'  )או"ח  ובשו"ע 
שאם לא יבלבלו דעת השומעים היה מצוה להביא אפי' קטנים ביותר )ועיי"ש בבהגר"א שמביא ע"ז הפסוק וזכרם לא יסוף מזרעם( 

ולדברינו יובן דהיה הכנה לבית שני שהשוו כולם )וכמוש"כ שכולם היו באותו הספק(.

אור היחוד השלם.

יב. ומכל זה נמצינו למדין שכשהיו נכנסין לבית המקדש היה נכנס להם אור היחוד, שכל אחד 
הרגיש קרבתו ית"ש, ובבתי מדרשות שלומדים בהם תורה היה עדיין ניכר חילוקי הדרגות של 

תלמידי חכם ועמי הארץ וכיו"ב, אבל כשנכנסו לבית המקדש בהעלית הרגל כיו"ב, אזי נכנס 

להם אור היחוד, והבינו שמצד הש"י כולם שוים לטובה חלק אלוק ממעל, שהרגישו אחדות 

נפשותם ששם אין קטן וגדול, ואע"ג שמצד המקדש יש חילוקי דרגות של כהנים ולויים, הרי 

מצד נדבת המשכן שהיו כולם שוים בזה הרגישו כולם שוים, וכל אחד הרגיש שהוא כאב לבן, 

והארה זו נמשכת אצל אור הצדיקים ואור החברים, שהם מאירים הארת מדת הטובות, ששם 

ההסתכלות מצד החלק אלוק ממעל, שבזה כולם שוים ואין מתנשאים אלו על אלו, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא לד( שיש לכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחי' נקודה שאין 
בחבירו, כמעשה דאביי ואבא אומנא שהשיבו לו לא מצינו למעבד כעובדא דאבא אומנא, וכו' 

עיי"ש היטיב )שאע"ג שבוודאי מצד הארת התורה יש חילוקי דרגות בין ת"ח וע"ה, הרי מצד עבודת המדות, שהוא בחי' דרך 

ארץ קדמה לתורה בחי' מש"כ בלקו"מ בתרא עח, שהצדיק מחייה כל הפשוטים שם אין הבדלים(.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת פקודי תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

י"ג מידות של רחמים

הרחמנות,  מידת  שנתעורר  וע"י  הרחמים,  מידות  לי"ג  הרומז  רצון,  עת  הוא  דרעוין  רעוא 
הראשונים  ודעת  מדרשים  דעות  איכא  והנה  ית"ש.  רצונו  לעשות  רצון  ישראל  בבני  נתעורר 

חלוקות מתי ציווה על הקמת המשכן י"א קודם חטא עג' )רמב"ן( וי"א לאחריו למחרת יוהכ"פ 

וכמו"ש  הרצונות,  אתר  הוא  המקדש  מקום  עכ"פ  )רש"י(.  רחמים  של  מידות  הי"ג  שהתעורר 

בברכת העבודה 'ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמיך'. ואשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש 

דאיקרי משכן )עירובין ב.(.

בניית משכן עם הלב

על  הרומז  'מדות'(  מסכת  נקרא  )ולכן  שבמקדש  המידות  סוד  בדרכיו'(  )'והלכת  במקו"א  הרחבנו  וכבר 
מידות טובות של יהודי, כי במידות כולם שווים לטובה כהרצונות. וכל עיקר בית המקדש היה 

)שמות לט  ע"י. דבניית המשכן והמקדש היה דייקא ע"י הרצונות, וכדברי האור החיים הקדוש 

לב( עה"פ "ויעשו בני ישראל וגו' - שהגם שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב, שלוחו של אדם 

כמותו )ברכות לד:(, וכאילו כל ישראל עשו.." עיי"ש.

 וראה בזה 'אגרא דכלה' )ויקהל12(. וכן ב'ליקוטי הלכות' 

12 אגרא דכלה )דף רכ.(: "וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו וכו' )שמות לה י(. הוה ליה למימר וכל חכם לב שבכם, או אשר בכם, 

כידוע מדקדוק הלשון. אך באפשר הוא מרמז כי ראינו בעינינו שמי אשר עיני שכל לו, יוכל להתבונן בנדבה הניתנת מיד האדם 

לצדקה איזה כוונה היה להנותן בזה, והדברים ידועים למשכילים להיות הממון הוא פעולות האדם ויגיעתו, והאדם הוא הפועל 

והממון הוא הנפעל, וכח הפועל בנפעל. וגם יש להתבונן בממונו אם הוא של גזל וחמס וכיוצא. וז"ש וכל חכם לב בכם, ר"ל 

אותן חכמי לב אשר הם חכמים להתבונן בכ"ם ופנימיותיכם, אותן יבואו ויעשו וכו', כי בראותם אותו נדבה שיש בה איזה כח 

פועל מגונה, לא ירצוהו לד' לא יתנו לו חלק בקדושה.

ומעין הנ"ל י"ל. דהנה כתבו חכמי האמת דנדבת המשכן הגם שכולם התנדבו ליד הגזברים ונתנום בקופות ביחד והתערב נדבת 

כולם ביחד, עם כל זה כל אחד זכה בנדבתו כפי דביקותו וכוונתו בנדבה, ומי שהיתה כוונתו זכה, זכה שהגיע נדבתו לארון 

ולקודש הקדשים וכיוצא, ומי שהוא במדריגה פחותה מזה, זכה שעלתה נדבתו לכלי ההיכל, וכיוצא מדריגה אחר מדריגה. ולפי 

זה י"ל דהבעלי מלאכות היו חכמים בלבבות.

וראו את הנדבות, והכירו איך היה לב המתנדב ועשו את כל הנדבות לפי פעולות הלבבות. וז"ש )שמות לה י( וכל חכם לב בכם, 

אותם שהם חכמים להתבונן בלבבות שלכם שיכירו בנדבות לב הפועל בנדבה, המה יבואו ויעשו את כל אשר צוה הוי', ר"ל 

כל הכלים לפי זכיות כל איש בנדבתו. ובזה ידוקדק נמי אומרו יביאו דמיותר, ומהיכן יביאו. אך הוא דהיה אפשר לומר דאותן 
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)הלכות שבת ג ד 13(, שעיקר בניית המשכן היה דייקא בנדבת הלב.

משה מתגלה ונולד בכל אחד

של  שבנפש  היחידי  חלק  הוא  כי  רחמים,  של  מידות  הי"ג  כנגד  הוא  יהודי  של  הרצונות  כי 
בפרט  רחמים,  מידות של  הי"ג  ומאיר  רבינו,  ושל משה  הצדיקים  כח  מאיר  יהודי, אשר שם 

לדעה שהא דכתיב "ויעבור הוי' על פניו ויקרא הוי' הוי' וגו'" משה אמרו.

וחקוק  יהודי  כל  אצל  וצפון  גנוז  רבינו  שמשה  היינו  דרא  בכל  דמשה  דהתפשטותא  וידוע 
באבריו, )ליקו"מ תנינא כו 14(, ובפרט לדברי ה'מאור עיניים' )פרשת תרומה( הא דכתיב )דברים לד 

ו( ולא ידע איש את קבורתו פירוש שלא ידעו היכן משה קבור וגנוז כי באמת הוא נגנז ונקבר 

בדעת של כל אחד ואחד מישראל.

וזה הסוד שהמן הפיל פור הוא הגורל בחודש שמת בו משה, אך כי לא ידע שבחודש הזה ג"כ 
נולד משה בדעת של כל איש ישראלי, ולכן לא היה להמן שליטה על ישראל. כעין דאי' בחתם 

החכמים המה יהיו הגזברים, ויתנו נדבות כל אחד במקום מיוחד, כאשר יכירו שהוא שייך לארון, יתנו בקופה מיוחדת, ולמזבח 

בקופה אחרת. 

אך החפץ חסד בכדי שלא לבייש את מי שלא השיגה ידו בפעולת הקודש כל כך, צוה קחו מאתכם תרומה 'כל' נדיב לב )שמות 

לה ה( יהיה איך שיהיה נדבת לבבו, הכל תקחו יחד ותתנום בערבוביא, אך אחר כך יבואו החכמים המכירים הלבבות, ויבררו את 

הנרצה לכל קדושה וקדושה כפי כוונת הלב, נ"ל. ובזה ידוקדק נמי מ"ש אחר כך )שמות לה כא( ויבואו "כל איש אשר נשאו לבו 

וכל אשר נדבה רוחו וכו'. דקשה מאי נשאו לבו, ומאי נדבה רוחו. ובנשאו לבו אמר "כל איש, והרי גם הנשים הביאו, ובאשר 

נדבה רוחו לא אמר איש. אך הוא נשאו לבו, הוא אשר נשא אותם הלב מגודל תשוקתם לדבר, בענין תשוקת החושק לנחשק 

שמתנשא לבבו מגודל התשוקה. ונדבה רוחו, רוחו משמעותו רצון כנודע, היינו שנתרצו לדבר, אך לא בתשוקה נכבדת בלהב 

תבערת יקוד החשק הנמרץ באהבה עזה בלב. 

וזה ויבואו "כל איש בתואר החשיבות, אשר נשאו לבו בתשוקה נמרצת, וכן אותם שהיו במדריגה פחותה אשר לא היה להם 

נשיאת הלב, רק אשר נדבה רוחם היינו שנתרצו ברצון לבד לדבר, אבל לא בתשוקה רק כמקיים ברצון ציווי המלך, כולם ביחד 

באו ונתנו נדבתם כאחד כדי שלא לבייש כנ"ל. ובזה יונח לנו גם כן מאי דקשה, מאי שמנה אדון הנביאים את כל אשר יעשו, 

מנה בתוכם לחם הפנים )שמות לה יג( ושמן המאור )שמות לה יד(, והנה אלו אינם ממלאכת המשכן, רק כמו הקרבנות הקריבים 

אחר כך במשכן, ואם ירצה למנות אלו, אם כן יאמר גם הקרבנות. אך הוא כמ"ש שאמר וכל חכם לב בכם המכירים בנדבת 

נדבת הלב, המה יעשו כפי שכלם והתבוננם בנדבה כפי זכות הלב, והנה היו נדבות כאלה אשר לא זכו להיות נקבעים בקביעות 

במשכן, וזכו אחר כך לקנות מהן לחם הפנים ושמן המאור, והבן".

ה המנורה וכו' וכיוצא בזה.  13 ליקוטי הלכות או"ח )הלכות שבת ג ד(: "ועל כן נאמר במלאכת המשכן הוקם המשכן, ֵתָעׂשֶ

כי המלאכה היתה נעשית מאליה כמו"ש רז"ל וכמבאר היטב בזוה"ק על פסוק והבית בהבנותו וכו'. עי"ש שכל מלאכת בית 

המקדש והמשכן היתה נעשית מאליה רק שהם היו מכונים לעשות המלאכה והמלאכה היתה עולה בידם מאליה. וזה שכתוב 

בכל מלאכת המשכן לשון רצון ונדיבות לב כמו"ש כל אשר נדבה רוחו אותו וכו' וכל אשר נשאו לבו לבא לכל המלאכה לעשות 

וכו', וכיוצא בזה הרבה. כי כל מלאכת המשכן היתה בבחי' נדיבות לב ונשיאות רוח. דהיינו בחי' רצון. ועי"ז זה היתה כל 

מלאכת המשכן נעשית מאליה ע"י שהיה מאיר שם הארת הרצון.."

14 ליקוטי מוהר"ן )תנינא כו(: "כי משה הוא מלבש בכל אחד ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר, ומזכיר כל איבר ואיבר, שיעשה 

המצוה השיכה לאותו איבר. כי רמ"ח מצוות כנגד רמ"ח איברים. ועל כן משה נקרא מחקק )דברים ל"ג(, שהוא גימטריא רמ"ח, 

שמזכיר רמ"ח מצוות כנ"ל".



-תא-    /שיחות הודהשלישית

סופר )שמות לג ח( עה"פ והביטו אחרי משה, רשחשדו במשה, והיתכן לחשוד במשה, אלא כפי 

הנ"ל מובן, כיון שמשה רבינו נמצא בכל איש מישראל, נמצא שכל יהודי יש לו הצורה של 

פני  )ליקו"מ קמא קצב( שהרואה  היהודי כמבואר  נמצא אצל  פנים של הצדיק  רבינו, הארת  משה 

הצדיק הוא מקבל בחי' הפנים של הצדיק15. 

המידות טובות הם הרחמנות

ואי' מהרמ"ע מפאנו )יונת אלם סד( עה"פ "ויקבר אותו בגיא דמתרגמינן בתליסר מכילן דרחמא", 
היינו שמשה רבינו טמון אצל כל יהודי בשלש עשרה מידות של רחמים. ובזה מובן שכשיש 

ליהודי מידות טובות, ודרך ארץ שקדמה לתורה, כדאי' בשם הגר"א "דובר שלום בכל זרעו", 

דובר  שהיה  החת"ס  וכדברי  לכולם.  טובות  מידות  לו  והיה  שלם  דובר  שהיה  מחמת  דדיקא 

בשער  הרח"ו  מביאו  וכן  לתורה.  הקדמה  היה  וזה  עמו.  הלכו  שלא  ליהודים  אפי'  שלום 

הקדושה.

כי ע"י המידות טובות של יהודי הנקרא שלש עשרה מידות של רחמים, שזהו הכח של משה 
הקבור בג"י בי"ג מידות שלו. ובכח הדרך ארץ שקדמה בי"ג מידות של רחמים - מקבל כח 

התורה בי"ג מידותיה הנדרשת בהן. 

דרך ארץ קדמה לתורה

היתה כחה של אסתר המלכה. כי במעשה דפורים אחזו באמצע בנייתה של בית המקדש  זו 
דבמלכות  הא  על  כ(  כו  )בראשית  הרמב"ן  וכדמבאר  א-ד(,  )פרקים  דעזרא  בפסוקים  כמבואר  השני 

אחשורוש כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם )שלא לבנות ביהמ"ק, רש"י(, שהוא על שם השנאת 

חינם, )עיי"ש 16(. ואסתר רצתה שיהא כח להתגבר על כל אלה, בפרט שיקבלו התורה מחדש 

)קיימו וקבלו – הדר קבלהו מאהבה( לכן צריך הכנה לכך המידות טובות, "לך כנוס את כל היהודיים", 

15 שם )קמא קצב(: "ומי ששומע דבור מפי הצדיק האמת שהוא דבור אמת, ובפרט כשרואה אותו אז. בבחינות )ישעיה ל(: 

"והיו עיניך רואות את מוריך". הוא מקבל בחינות הפנים של הצדיק, ובחינות שכלו ונשמתו, כי זה הצדיק מניח שכלו בתוך זה 

הדבור שמחדש, והוא מקבל זה הדבור, נמצא שמקבל שכלו".

16 רמב"ן )בראשית כו כ(: "ויקרא שם הבאר עשק יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד 

גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשוה, אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד כי "באר מים חיים" ירמוז 

לבית אלהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר )ירמיה יז יג( מקור מים חיים את ה' וקרא הראשון 

עשק, ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו 

והשני קרא שמה שטנה, שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו )עזרא ד ו( ובמלכות אחשורוש 

בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם, וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה והשלישי 

קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצה, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר )דברים 

יט ח( ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו' שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי )יחזקאל מא ז( ורחבה ונסבה למעלה 

למעלה, ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדוהו שכם אחד".



-תב-

שכל יהודי יסבל חברו. כי ע"י מידות טובות אפשר לעבור כל הקשיים. כידוע שברי ה'תולדות 

יעקב יוסף' )פ' תשא ג( עה"פ "'ישנו עם א' מפוזר ומפורד' )אסתר ג, ח(, שיש פירוד ביניהם ויכול 

נוכל להם, לכך צותה אסתר לך כנוס את כל היהודים )אסתר ד, טז(, לתקן זה שיהיה כינוס אחדות 

ביניהם וכו'"

וזה רמז 'מרדכי ואסתר' גימ' י"ג פעמים ע"ב המבטא אהבת חסד )חסד גי' ע"ב(, כמו"ש "הגיד 
לך אדם מה טוב ומה הוי' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" 

)מיכה ו ח(, דזה כחה דאסתר המלכה, הצניעות הרחמים והחסדים ומידות הטובות, שעי"ז נבנית 

השראת השכינה הק' אצל ישראל.

**********

בעת רצון זו, חודש אדר ב', חודש הי"ג שמאיר בכל החודש הי"ג מידות של רחמים שמתוערר 
דכל החודש  תורה במארי חודש אלול(  )ליקוטי  על חודש אלול  נבג"מ  דאי' מהאדמו"ז  כעין  בפורים. 

מאיר ההארה, ומעיר ומאיר א"כ מפני מה אינו יו"ט ומותר במלאכות, ומבאר משל מלך בשדה 

רחמים,  מידות של  הי"ג  הכח של  מאיר  החודש  דכל  אדר,  חודש  הוי  זה  כעין  ומ"מ  עיי"ש. 

העניין של "ונהפוך הוא", שיתהפך הכל לטובה. ומבקשים מהשי"ת )תהלים סט( "ואני תפלתי לך 

הוי' עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך". 



-תג-    /שיחהב'-אשגבהו

שיחה ב'- אשגבהו
שיוו בין מרדכי היהודי ויוסף הצדיק דעוסקין בכבשנו של עולם * הסתרה בתוך הסתרה * ושם 
הקב"ה נותן מתנת חן * ונהפוך הוא את בית המן נתתי לאסתר ומרדכי ויוסף נעשין למשנה למלך 
* בירור הקלי' * מתנת הכסף אשר לא רצה אחשורוש ליטול ויוסף פעל פועל דמיוני והחזיר הכסף 
לבנימין * התגלות יסוד דאבא בחי' שותף השלישי בהסתר * סוד הגביע יג פעמים שם ע"ב * בכח 

אהבת ישראל בחי' לך כנו'ס את כל היהודים מתקנין חטא מכירת יוסף פגם בכח הצדיק.

*****

ובפסוקי  המגילה,  ולקריאת  דפוריא,  יומיא  הבעל"ט  טוב  יום  לקראת  מכינים  ישראל  כלל 
ועמי  אני  נמכרנו  כי  עולם,  של  מלכו  להמליך  מרה  בקול  מבכה  שאסתר  איך  נאמר  המגילה 

ישבו  והמן  "והמלך  הפסוק  על  אומרים  המגילה(  על  )בתרגום  וחז"ל  וכו',  ולאבד  להרוג  להשמיד 

לשתות" דרוח הקודש אומרת "אתם מכרוה את אחיכם יוסף ואח"כ וישבו לאכל לחם", והכי 

נמי מדה כנגד מדה העונש הי' דמכרו את הכלל ישראל בעד שקלי כסף, ואח"כ והמלך והמן 

ישבו לשתות, דהמובן בזה הוא דמה שעבר עליהם בתקופה זו הוא תיקון על פגם מכירת יוסף, 
וכן נבחין דהמכירה ראשונה שמכרו יהודי הי' כשמכרו יוסף הצדיק.17

השיוו בין מרדכי ויוסף

מעשה  היהודי  ומרדכי  הצדיק  יוסף  דהנה  התורה,  סודות  לנו  יתגלה  בדבר  עוד  וכשנתבונן 
שניהם דומים מאוד בכל העובר עליהם, בכלליות נקראו שניהם בשם "צדיק" יסוד עולם, יוסף 

שימש כמשנה למלך אחשורוש וכן מרדכי היהודי משנה למלך גדול ליהודים וכו', ובשניהם 

נבחין הענין דהרכיבהו אותם ברחוב העיר, ועוד יש בזה כמה דברים בגו, וכמה סודות בדבר, 

המצב נראה אבוד ביוסף הצדיק כלל ישראל מבכים מרה אבידת יוסף עד כדי כך שנסתלקה 

שכינה מיעקב אבינו במשך כ"ב שנים, וכן נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' בתקופת מרדכי 

יודע  מי  ראה  אביו  דיוקנו של  לאו  ואי  צדיק  בענין  נסיונות  עליו  עבר  יוסף  ואסתר, בתקופת 

17  מדרש רבה )אסתר פרשה ז פסקה כ, תנחומא תשא סי' י', וירושלמי שקלים פ"ב ה"ג( הרצים יצאו דחופים בדבר המלך 

וגו' והמלך והמן ישבו לשתות אמר ר' חנין מאן דאמר רחמנא ותרן הוא יתותרון מעוהי אבל מאריך רוחיה וגבי דידיה אמר 

להם לשבטים אתם מכרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה כך אני אעשה לכם הדא הוא דכתיב והמלך והמן ישבו לשתות היה 

אחד מישראל יוצא לשוק ומבקש ליקח ליטרא בשר או אגודה של ירק היה הפרסי חונקו ואומר לו למחר אני הורגך ומבזבז 

את ממונך הדא הוא דכתיב והעיר שושן נבוכה אמר רבי יששכר דכפר מנדי ומה אם מי שמחל ואמר )בראשית מ"ה( לא אתם 

שלחתם אותי הנה כי האלהים וגו' ראה עד היכן היא מתוקנת שהרי עד ימי מרדכי אותו עונש של מכירת יוסף קיים מי שאינו 

מוחל על אחת כמה וכמה.



-תד-

להאיך הגיע כדאמרו חז"ל, וכן במעשה דאסתר שלקחה המלך אחשורוש עד כדי שהצריכה 

להכניס לו שידה תחתיה.

השקט ובטח

מולדתה  מגדת  אסתר  שאין  כך  כדי  עד  ואתכסיא  צניעות  באופן  הוא  חייהם  תכונת  שניהם 

יושב בסתר  זרעה של רחל שאחזה במידת השתיקה, בחי'  יג:(  )מגילה  וכמ"ש חז"ל  ואת עמה, 

השקט ובטח, וכן יוסף חי בצניעות ובסתר במשך הכ"ב שנים, שניהם נתחוננו במתנת שמים 

בברכת ויחנך ישים עליך ח'ן, ביוסף נאמר ויתן שם את חנ'ו בעיני שר בית הסוהר, וכן באסתר 

אמרו חז"ל אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חס'ד משוך עליה, מרדכי ויוסף שניהם מתהלכים 

בחצר בית הנשים ועוסקים במקומות הכי קשים לבררם ולנקותם מכל הקלי' )כדהאריך רביה"ק קמא 

ואסתר  כי ארד אבל שאולה שנסתלקה ממנו שכינה,  נפשו בתקופה ההוא  יעקב קורא על  י(, 

אומרת וכאשר אבדתי אבדתי וצועקת אל השי"ת אל'י אל'י למה עזבתני ואמרו חז"ל שפסקה 

ממנו שכינה.

בהסתר שבתוך הסתר נמצא אלופו של עולם

לאחר כל מה שעבר עליהם היפך הקב"ה וצמח הישועה הגדולה למעלה מדרך הטבע לישראל 

בחי' ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, ודייקא משם צמח ישועת ישראל ביוסף נתבשרו פקו'ד 

בנין הבית שני,  ובנו  נתפקדו אח"כ מגלותם  ואסתר  וכן בתקופת מרדכי  יפקו'ד בחי' פקודה 

פרעה בכחו הטומאה הביא כל השבר )מזון ותבואה( מכל העולם כולו וכל הכסף למטרפולין של 

הקדושה  אח"כ  בא  ודייקא משם  מצרים,  ארץ  הוי'  כגן  מצרים  בארץ  ההוא  בתקופה  העולם 

וליקט משם כל הניצוצין ועשאוה כמצולה שאין בו דגן, והכל על ידי מעשי יוסף דעל זה ניבא 

יעקב יש שבר במצרים, 

וכן המן ליקט בכחו הטומאה בירורים מכל העולם וכל עבדי המלך אשר בשער המלך מהודו 

אותו  וירשו  לאסתר  נתתי  המ'ן  בית  הנה  אח"כ  ודייקא  להמן,  ומשתחוים  כורעים  כוש  ועד 

ואת כל אשר לו להקדושה. וכמ"ש חז"ל )מדרש תהלים מזמור כב( יאכלו ענוים וישבעו, זה מרדכי 

לעמלי  ושליש  ואסתר,  למרדכי  המן. שליש  ממונו של  נחלק  חלקים  תאנא, לשלשה  ואסתר. 

תורה, ושליש לבנין בית המקדש. ושלשתן נאמרו בפסוק אחד. יאכלו ענוים וישבעו, זה מרדכי 

ואסתר. יהללו ה' דורשיו, אלו עמלי תורה. יחי לבבכם לעד, זה בנין בית המקדש. )שמואל-א ט, טז( 

והיו עיני ולבי שם כל הימים. 



-תה-    /שיחהב'-אשגבהו

אלקים חשבה לטובה

י'ה מתגוללים עליהם  ולעיני הי"ב שבטי  דיוסף  שנים מגששים כעור באפילה במעשה  כ"ב 
דברים שאין מן הישוב כדאמרם בתחלה בעלילה באת עלינו, אסרו את שמעון ואת בנימין וכל 

יוסף  אני  יוסף  ואח"כ לאחר הנפילה הגדולה ברגע שאמר להם  הקורות אותם בענין הגביע, 

ונבהלו מפניו, ואיתגלאי מילתא למפרע כי "לא אתם שלחתם אותי הנה" )בראשית מה( כי אם הכל 

הוא מעשה שותף השלישי וכמ"ש הכתוב )בראשית נ כ( ואתם חשבתם עלי רעה אלהים 'חשבה 

לטובה', ונתגלה ונתברר הדברים למפרע שכל מה שעובר הכל הוא מעשה ידי הקב"ה ואין בו 

משום תפיסת יד אדם בכלל, וכן במשך התקופה של מרדכי ואסתר, נתגלה להם שאף בהסתרה 

גדולה בחי' הסתרה בתוך הסתרה גם שם נמצא השי"ת, וזהו עומק האריז"ל )שעה"כ פורים( דיסוד 

ויוסף  מלבדו,  עוד  ואין  השלישי  השותף  נמצא  שם  גם  ואפילה  חושך  דבתוך  נתגלה,  דאבא 

בכלליות הוא ענין בית יוסף להבה דהוא הלוחם כנגד קליפת עשו כדאמרו חז"ל כיון שנולד 

בזה  כשנעמיק  וכן  עמלק,  המן  קלי'  נגד  לוחמים  ואסתר  היהודי  מרדכי  וכן  עשו,  של  שטנו 

יתגלה לנו מטמוניות נפלאות מכבשי דרחמנא. 

סוד הגביע ענין שתיית יין ובסומי

ולפי"ז יומתק לנו ביותר הסוד 'גביע', דהנה ענין שכרות ושתיית יין הוא מן דברים החמורים 
ביותר, ואדם שמוגדר כ"בעל דעה" שמפקיר דעתו לשתות, והאריכו בזה חז"ל ובזוה"ק בענין 

יין המשכר, וכן החמיר רביה"ק מאוד בזה,  ובפעם הראשון שהאחים הקדושים ישבו לאכול 

נאמר וישתו וישכרו עמו )בראשית מג לד(, ומכאן נפתח לנו הקשר מרדכי ויוסף, ובאריז"ל גילה 

דמרדכ'י ואסת'ר עולה י"ג פעמים השם ע"ב )תתקל"ו(, וזהו סוד 'גביע' דהוא נוטריקן י"ג ע"ב.

פרשת הכסף

יוסף הצדיק אומר )בראשית מד( "ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן", דייקא גביע 
הסתרה  בחי'  דהוא  הקטן,  באמתחת  תניחו  דרחמי  מכילין  י"ג  בחי'  ע"ב  פעמים  י"ג  דהוא 

בתוך הסתרה, ודייקא באמתחת בנימין דמיוצאי חלציו יצא מרדכי איש ימיני ואסתר, ודייקא 

בימיו יתגלה סוד גביע 'הכסף', ענין פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול, וכבר הקדים שקלינו 

לשקליו, ויוסף פעל כאן פועל דמיוני שלא רצה ליקח הכסף ולחם בזה עם המן אשר אמר המן 

לשקול ואחשורוש לא רצה ליקח הכסף, 

מובן למה מרדכי מאריך בפרט זה כששלח לאסתר לומר ואת פרשת הכסף אשר אמר  ובזה 
להם  לשום  בהמן,  לחם  שכבר  הצדיק  יוסף  כח  בזה  דעורר  הסוד  יובן  ולהנ"ל  לשקול,  המן 

הי'  ישראל  בני  וישועת  גדלה"  לפליטה  לכם  ולהחיות  בארץ  לכם שארית  "לשום  )בראשית מה( 



-תו-

על ידי יוסף הצדיק שנתן בשעתו לבנימין חמש חליפות שמלות, ודרשו חז"ל )מגילה טז.( שהי' 

ה' לבושים, ובזה הלביש את מרדכי הצדיק איש ימיני ויצא בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת 

זהב גדולה שאמרו חז"ל דהי' ה' לבושים הנ"ל, 

מטוב ארץ מצרים

ביוסף נאמר לאביו שלח כזאת "מטוב ארץ מצרים" ודרשו חז"ל )שם טז:( יין ישן ששלח  וכן 
עמו, וכאן הראה ליעקב הסוד שעדיין לא המתיקו לגמרי הגזירה אלא עד שישלח לו היין ישן, 

יהי'  והתיקון  בנין  זקנים  סתירת  הנקרא  וזהו  הימנו,  נוחה  זקנים  שדעת  יין  מצרי'ם  יין  בחי' 

דייקא לעתיד במשתה היין.

)עירובין סה.( כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר וירח ה' את ריח  שאמרו חז"ל  וכמו 
הניחוח וגו' , כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן 

בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד.

עבודת שתיית יין

הישראלי בשעה שמטיב לבו ביין ופותח לבו להשי"ת ומבקש מהקב"ה שיהי' לו הכח  איש 
עליון  בסתר  היושב  עליו  שעובר  הסתרות  שבכל  'סוד'  יצא  יין  נכנס  בבחי'  'בסוד'  להאמין 

מוטמן שם, ומתפלל שיתעורר כח יוסף הצדיק ומרדכי היהודי, וכמו שבימים ההם בזמן הזה 

זכו על ידי כח משתה היין לברכת בית המן נתתי לאסתר, בחי' בירור הניצוצין עד שלא ידע בין 

ארור המן לברוך מרדכי ונתגלה שכל הרע הוא רק כסא לטוב, כמו"כ יתגלה לנו בעגלא ובזמן 

ושמחנו  בבנינו  והראנו  מכונו  על  וכונן מקדשך  כבתחלה  ביתך  ובנה  עולם  כבודו של  קריב, 

ישראל  אהבת  ובכח  היהודים  כל  את  כנו'ס  לך  בחי'  טובות  מדות  בכח  הוא  והכל  בתיקונו, 

יתתקן בזה החטא מכירת יוסף.



-תז-    /שיחהג'-קרבהאלנפשי

שיחה ג'- קרבה אל נפשי 

אדם  ידי  מעשי  שהוא  כנראה  רק  הוא  משה  ידי  ומעשי  מאיליה  המשכן  הוקם  בזה  קומה  שם 
אבל באמת הכל הוא מעשי ידי השי"ת * וזהו סוד קדושת הבית יהודי שכל מה שעושה בפנים 
הוא  וביתו  אינו מסיח דעתו משותף השלישי  יהודי   * בכח השותף השלישי  הוא  הכל  ומבחוץ 
מרכבה לקדושת המקדש והמשכן * כל פרנסת איש הישראלי הכל הוא בחי' הל"ט מלאכות * 
בכח קדושת השבת חיין כל השבוע בדביקות השותף השלישי בחי' השראת השכינה ויהי' נועם 
אדני אלהינ'ו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו * פורים מאיר הדעת לכל השנה כולה להבין שיהודי 

יש לו חן בעיני השי"ת.

בתוה"ק בפרשתן )שמות פרק מ( "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן", 
ודרשו חז"ל )מובא ברש"י לט לג 18( שכביכול הוקם מאיליו על ידי מעשי יד השי"ת, ולא הי' 

מעשי ידי אדם רק הי' כנראה שמשה הקימו, וכמ"ש )שמות טו יז( תבאמו ותטעמו בהר נחלתך 

מכון לשבתך פעלת הוי' מקדש אדני 'כוננו ידיך'.

שם קומה שם קימת המלכות

והסוד בזה הוא דתיבת הוק'ם נוטריקן שם קומ'ה דהוא סוד השם הק' הקמת המלכות )'קמה' 
ביסודות קדושה  יהודי הנבנה  בית  יהודי דכידוע  בית  לנו סוד קדושת  יפתח  ובזה   ,)19 כידוע 

18  רש"י )שמות לט לג( ויביאו את המשכן וגו' - שלא היו יכולין להקימו ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו 

הקדוש ברוך הוא הקמתו שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן ומשה העמידו אמר 

משה לפני הקדוש ברוך הוא איך אפשר הקמתו על ידי אדם אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו וזהו 

שנאמר הוקם המשכן הוקם מאליו מדרש רבי תנחומא.

19  אגרא דכלה )וישב( ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משל תמשל בנו. לפי משפט הלשון היה לו לומר המשל תמשל 

בנו בתמיהה, כמו המלך וכו'. ונ"ל דהנה יוסף ראה בחלום איך אלומותיהם משתחוים לאלומתו, וכאשר סיפר הענין להם היה 

יכול לספר להם בקיצור שראה בחלום איך אלומותיהם משתחוים לאלומתו ולמה לו לומר בלשון והנה קמה אלומתי, 

אך דהנה ידוע דתיבת קמ"ה הוא שם מע"ב שמות והוא מסוגל למלוכה, כמ"ש שאול לדוד ידעתי כי מלוך תמלך וקמה בידך 

משתחוים  שאלומותיהם  שראה  החלום  מראה  ענין  והנה  מלכין,  מהקם  כא[  ]ב  בדניאל  וכן  כ[,  כד  ]ש"א  ישראל  ממלכות 

לאלומתו, יש לפותרו שולטנות סתם לא מלוכה, והנה הוא פתרהו למלוכה, על כן בעת ספרו החלום הזכיר קמ"ה אלומתי, 

להיות זה השם מצליח למלוכה, על כן חרה אפם, 

וז"ש המלך תמלך עלינו אם משל וכו', ר"ל לו יהא כדבריך שראית מראה החלום בענין האלומות, ויהיה אמת שתמשול בנו, 

ועל דבריו  וישנאו אותו על חלומותיו בענין האלומות,  וזה תבין  אך מי הגיד לך שתמלך עלינו שאתה מספר בלשון קמה, 

שמדבר בלשון הזה המורה מלוכה, והבן כי נכון הוא בעזהש"י, ולשון התרגום יונתן מסייעני, וז"ל הלממלך אנת מדמי עלנא 

אין למשלט אנת סבר עלנא, הנה כתב בתחילה מדמי, ואחר כך סביר, ותבין תיבת אין, דוק ותשכח כדברי, וגם תרגם אונקלוס 

יש לכוין כן: 

וכן מובא )בספה"ק( והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה תסובנה ומהקם מלכין הוא שם אחד מע"ב שמות הוא השם המסוגל 



-תח-

וטהרה יש בו משום קדושת המשכן והמקדש, והקודש הקדשים בחי' חדר המט' )מלכים ב' יא(, 

ידי  ועל  נדבות  שהביאו  ישראל  בני  השתדלות  רק  הוצרך  ולא  מאיליה  הוקם  שהמשכן  וכמו 

רק  בו  הי'  לא  השתדלות  כל  ולאחר  כמקימו,  נראה  שהי'  הנאמן  הרועה  הצדיק  רבינו  משה 

מעשי ידי השי"ת, 

ישראל,  בקדושת  עצמן  שמקדישין  ידי  על  בישראל,  נאמן  בית  בניית  בכל  הוא  זה  יסוד  כן 
ויסודות הבית הוא דנבנה כדת משה וישראל בחי' בונין היכלם על דעת הצדיקים, על ידי זה 

מופיע באהלם השותף השלישי )נדה לא:( ובזה נבנה ביתם נכון לתפארת ה' וישראל.

קדושת בית יהודי בשם קומה

וזהו שאיש הישראלי מבין שאין בביתו שום דבר משלו, והכל הוא רק מעשי ידי השי"ת, בחי' 
הקב"ה יושב ומזווג זיוגים, וחי בדביקות תדירי עם השם קמ'ה בחי' קימת המלכות לאוקמי 

שכינתא מעפרא, שיתגלה כבוד שמים בעולם.

קודש הקדשים.

מקום  הקדשים  קודש  במקום  שהוא  וקדושה  יראה  ומשיג  מתבונן  לביתו  כשנכנס  עת  ובכל 
מונחים  והירידות  העליות  הלוחות  ושברי  והלוחות  הכרובים  קדושת  בביתו  לו  ויש  הסתר, 

בארון ומשם ממשיך שורש חיותו לביתו, 

בשביל ישראל והתורה.

בריאת העולם הי' בראשית בשביל ישראל הנקרא ראשית זהו בחי' מעשה בראשית, ובשעת 
לאחר  שנתחדש  שמה  בחירי  ישראל  בספר  וכדהארכנו  מרכבה,  מעשי  בחינת  הי'  תורה  מתן 

מתן תורה, דמתקופת בריאת העולם לא הי' רק מעשי ידי השי"ת, ולאחר מתן תורה נתחדש 

השותף  עם  משתתף  מחומר  הקרוץ  שהנברא  תאומתי  אלא  תמתי  תקרי  אל  הגדול  החידוש 

השלישי, ועכ"ז מבין שאין לו כלום משלו, בחי' מה אשיב לך והכל שלך, כבחי' משה רבינו 

שהי' נראה כאילו הקים בעצמו ובאמת לא הי' רק מעשי ידי השי"ת, 

העולם אחר מתן תורה הוא עולם אחר לגמרי מלפניה, ולמרות שהעולם חיצוני הוא  וצורת 
באותה צורה ולא נשתנה כלום עכ"ז פנים חדשות באו לכאן, וכדברי רביה"ק דכרכשתות של 

יהודי הוא מושג אחר לגמרי מגופו של גוי, וכן קדושת ארץ ישראל אותם בתים ואותם שדות 

כמו שנראה לפנינו עכ"ז הוא ענין אחר לגמרי.

למלוכ' שכן הממלי"ך מלכי"ם גי' הק"ם כמבואר בפי' המחזור וזהו מהקם מלכין וז"ש יוסף והנה קמה אלומתי ע"כ אמרו 

המלך תמלוך עלינו וכו' וז"ש שאול לדוד ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכות ישראל.
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שתשרה שכינה במעשי ידיכם.

והיהודי עושה רק השתדלות ומבין ומאמין שרוח אחרת מעורב בו לגמרי, והכל הוא מעשי 
וזהו מה שמברך משה  וכל מה שעושה אינו רק מעשי קוף והשתדלות,  וצדיקים  ידי הקב"ה 

רבינו את הכלל ישראל יהי' רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, שלמרות שנראה מחוץ שהוא 

ומעשי  עלינו  אלהינ'ו  אדנ'י  נועם  ויהי  ה',  ידי  מעשי  הוא  שהכל  תבינו  עכ"ז  'ידיכם'  מעשי 

ידינו כוננה עלינו, מקדש הוי' כוננו ידיך, משה הרעיא מהימנא וכן הצדיקים שבכל דור ודור 

ידי  זו, ולדעת שאין להם כלום מעצמן והכל הוא מעשי  מאירין בבני ישראל לחיות באמונה 

השי"ת, וזהו אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא שאין האדם עושה כלום, והכל הוא רק בגדר 

השתדלות.

פרנסת בני ישראל הוא בחי' לט מלאכת המשכן

הוא  עמוקה שכל מה שעושה  הרגשה  לו  הוא שיש  והעומק שבזה  הגאולה,  הסתכלות  וזהו 
ערב  עדי  ולעבדתו  לפעלו  אדם  כשיוצא  וכן  אדם,  יד  תפיסת  בו  ואין  בראשית,  מעשה  בגדר 

מבין שיומם ולילה עושה בחי' ל"ט מלאכת ובונה המשכן ומברר בירורים להשי"ת, והכל הוא 

יהודי אינו עושה מלאכה בשבת ושבת מרגיש כאילו  בסוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה, 

כל מלאכתך עשוי', ובכל השבוע עושה ל"ט מלאכות, ומבין שכל מה שעושה הוא בחי' ל"ט 

מלאכות המשכן, והקב"ה אומר כביכול אני בראתי מעשי בראשית, וכנסת ישראל בונין מזה 

מעשי מרכבה, יהודי שחי באופן כזה יום יום מרגיש כפשוטו "ובטובו הגדול תמיד לא חסר 

לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד" 

והאריך בזה מוהרנ"ת )ליקו"ה שבת הל' ג אות ד' ז 20( דזהו הוא הסתכלות הנכון על עניני 
ועושה  שעושה  ולמרות  קמ"ה,  שם  בסוד  הוא  והכל  השי"ת,  ידי  מעשי  הוא  שהכל  פרנסה 

20  ליקו"ה )שם, ע"פ אוצר היראה ממון ופרנסה( צריך האדם העושה משא-ומתן ומלאכות להרים ידו להשם ולשעבד כל 

מחשבתו ועשיתו ודבורו להשם יתברך, בחינת: "גל על ה' דרכך וכו'", ולהאמין באמונה שלמה שאין האדם עושה כלל, רק 

שאנו מחיבים לעשות איזה עסק במשא-ומתן ומלאכה, מחמת שכן רצונו יתברך, כי יש סודות וכונות גדולות בכל עניני משא-

ומתן ומלאכות, כי מבררין ברורין וניצוצות קדושות על- ידי המשא-ומתן ומלאכות, כידוע, ובשביל זה לבד צריכין לעשות מעט 

משא- ומתן או איזה מלאכה, כי כן רצונו יתברך, וכמאמר רבותינו ז"ל: טוב תורה עם דרך-ארץ. אבל באמת אין האדם עושה 

כלל, ואין הפרנסה נמשכת על- ידי העשיה הגשמית כלל, כי אם אדרבא, עקר הפרנסה נמשכת על-ידי בטול הל"ט מלאכות, 

דהינו על-ידי הארת הרצון, שהוא בחינת קדשת שבת, דמנה מתברכין כל שתא יומין. 

וכשיודעין זאת באמת ובאמונה שלמה, על-ידי-זה ממשיכין הקדשה של שבת לששת ימי החל, ועל-ידי-זה מקדשין ששת ימי 

המעשה בקדשת שבת, ועל-ידי-זה מבררין ומזככין כל הל"ט מלאכות מזהמת הנחש, מבחינת ל"ט קללות, וזוכין על-ידי-זה 

שיהיה כל הל"ט מלאכות בבחינת מלאכת המשכן, ואז הל"ט מלאכות הם בבחינת ט"ל אורות, בחינת הארת הרצון, בחינת 

טללי רצון, כי זוכין לקבל הארת הרצון משבת לששת ימי המעשה. ואזי כשזוכין לעשות כל המשא-ומתן והמלאכות בבחינה 

זו, אזי אף-על-פי שעושה משא- ומתן ומלאכה, אינו נחשב בשם עשיה כלל, רק בחינת המלאכה נעשית מאליה, כמו שכתוב 

ובית- כי כל מלאכת המשכן  "והבית בהבנתו",  נאמר:  וכן אצל בית-המקדש  במשכן: "הוקם המשכן", "תיעשה המנורה", 



-ל-

לבסוף הכל הוא מעשי ידי השי"ת, וכל הפרנסה שעושה וממשיך שם שמים בבריאת העולם 

משם ניזון ומשם יורד עליו השפע בחי' מן שיורד בכל יום.

בכח קדושת השבת 

וינפש מכל מלאכתו  לחיות באופן כזה הוא מכח קדושת השבת, שביום השביעי שבת  הכח 
מיניה  השבוע,  לכל  לו  מאיר  זו  ומקדושה  עשוי'  מלאכתך  שכל  היהודי  ומרגיש  עשה,  אשר 

מתברכין שיתא יומא, שאפי' בששת ימי המעשה יהי' בחי' תיעש'ה מלאכה בידי השמים בחי' 

הוקם המשכן מעצמו, וזהו ברכת משה רבינו שתשרה שכינה במעשי ידיכם, יהודי שיש לו אור 

ביהמ"ק ומאיר לו שם קמ"ה כשהולך לפעולתו מכין עצמו מלפניה בלימוד התורה ומתקדש 

עינים שלו שלא יפול לגשם ולא יתדמה לו אפי' רגע כמימריה לומר כחי ועוצם ידי עשה לי 

את החיל הזה ח"ו, ועל ידי קדושת התורה יש לו הכח לחיות בהסתכלות זו כל היום, ומרגיש 

בעצמו שהקב"ה אומר לו שכל מה שאתה עושה הוא מעשי ידי שמים, 

השותף השלישי.

ומאיר בו השותף השלישי וזהו בחי' ויד'ע האדם )בראשית ד כה( דסוד הזיוג הוא סוד שם הדעת, 
"נדבת לבם"  ישראל הוצרכו להביא  ובני  ידי השי"ת,  בו רק מעשי  זו דאין  ידיעה  לו  דמאיר 

בחי' רצונות וכיסופין לבית המקדש ומזה נבנה הקדשי קדשים מקום הסת'ר, ועל ידי זה בונין 

הבית להשי"ת, ואז הוקם מאליה ע"י רצונות קדושות ועל ידי כח הצדיק משה רעיא מהימנא 

דהוא המעלה הרצונות )קמא רטו(. 

על ידי לימוד פרשיות המשכן מאיר הדעת בבני ישראל שם קומה

בני ישראל מבקשין מעומקא דליבא להקב"ה שעל ידי לימוד פרשיות אלו יאיר בנו דעת זה 
הוקם המשכן בחי' השותף השלישי שיהי' כאשר צוה הוי' את משה, דייקא על ידי כח הצדיקים 

המקדש היתה נעשית מאליה, רק שהם היו מכונים ברצונם לעשות המלאכה, והמלאכה היתה עולה בידם מאליה. 

נעשית  זוכין שתהיה המלאכה  על-ידי שבת  כי  דיקא,  'תעשה'  ויום השביעי שבת"  ימים תעשה מלאכה  וזה בחינת: "ששת 

מאליה, כי עקר קיום של ששת ימי המעשה ושל כל המלאכות הנעשין בהם, הכל הוא רק על- ידי שביתה ומנוחה של שבת, 

שהוא בחינת הארת הרצון שמאיר בשבת. ובבחינה זו צריך האדם לעשות כל המלאכות ומשא-ומתן שלו שבששת ימי המעשה, 

הינו לידע ולהאמין באמת שהוא אינו עושה כלל, רק הכל בכח השם, שעל זה הזהירה התורה שלא לומר חס ושלום "כחי ועצם 

ידי עשה לי את החיל הזה וכו'", כי הידים הם כלי המעשה של כל הל"ט מלאכות, ואי אפשר להידים להמשיך הפרנסה על- ידי 

הל"ט מלאכות, כי אם על-ידי שמקבלין ומתברכין מבחינת הידים שיש בים החכמה, שמשם עקר הפרנסה, בבחינת "פותח את 

ידך ומשביע לכל חי רצון", כי שם מאיר הארת הרצון, שהוא בחינת קדשת שבת. 

וכשזוכין לזה, אזי באמת גם בששת ימי החל אין צריכין לעשות שום עבדא ושום מלאכה כלל, כי בזמן שישראל עושין רצונו 

של מקום מלאכתם נעשית על-ידי אחרים, כמאמר רבותינו ז"ל, כי אז המלאכה נעשית ברצונו לבד, שהוא רוצה בהמלאכה, ואזי 

תכף נעשית על-ידי אחרים, כמו שכתוב: "ועמדו זרים ורעו צאנכם וכו'" 
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שבכח   )21 ושמש  )מאור  בספה"ק  שנאמר  מה  וכידוע  הקדוש,  החיים  באור  בזה  כדהאריך 

21  מאור ושמש )פרשת פקודי( ויש לפרש כך דהנה כבר כתבנו למעלה הרבה מזה שעיקר כוונת מלאכת המשכן היה כדי 

שישרה בארץ להיות מקום להשראת השכינה והיה צריך לזה הכנות וקדושות גדולות, והקב"ה צוה למשה על מלאכת המשכן 

שיביאו כל ישראל נדבתם בנדיבות לב כמו שכתוב בפרשה והתורה העידה על ישראל גודל נדבת לבם שהיה בזריזות גדול, 

על כן נוכל לומר שהיה כל כך נדבת לבם הטהור כל כך בקדושה גדולה וכוונה עצומה אשר כל אחד ואחד מישראל היה מיחד 

יחודים גדולים במחשבתם בעת הבאת הנדבות וגם היה להם השתוקקות והתלהבות גדול באהבה רבה וביראה גדולה בעת 

הבאת נדבתם אשר על ידי כוונתם ואהבתם ויראתם היה בהם כח להמשיך קדושה גדולה כל כך על כל דבר ודבר כדי להמשיך 

השכינה למטה על מעשיהם והיה כוונתם אז להשראת השכינה על מעשי ידיהם והותיר עוד קדושה על ידי מחשבתם להמשיך 

גם כן קדושה לדורות הבאים גם כן:

וזהו כוונת הכתוב בפרשת ויקהל )שמות לו, ד ה( ויבואו כל החכמים העושים וגו' איש איש ממלאכתו וגו' אל משה ויאמרו 

מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה, רצה לומר שהחכמים הבינו בעת מלאכתם הרגישו גודל הקדושה בכל דבר ודבר 

מנדבת המשכן, שהאירו בני ישראל בכל דבר כל כך קדושה רבה אשר יש די והותר מן הקדושה אשר צריך לעת עתה להשראת 

השכינה, רק היה כוונתם בגודל התלהבותם בנדבתם שיאירו עלינו עד סוף כל הדורות, מאיר לנו בעת לימוד התורה של מלאכת 

המשכן ונדבת המשכן, מאיר לנו ללבבנו גודל אהבה ויראה שלהם עד שיאיר לנו גם כן איזה הארה בעת לימוד מעשה המשכן 

למשוך עלינו מעט קדושה בכל עת לימוד התורה הזאת:

וכן מצינו שכן צוה לנו הקב"ה שעסק התורה יהיה חשוב לפניו יתברך שמו כאילו עשינו המעשה בידים, כי כך אמרו חז"ל 

)מנחות קי.( זאת תורת העולה כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, וכן כמה וכמה מצוות שאינם מצויים בזמן הזה אזי 

עסק תורתינו הוא במקום המעשה, דהיינו מצינו שנצטוינו לקרות פרשת פרה קודם פסח ושאר דברים כיוצא באלו שמפורש 

הרבה בגמרא ובמדרשים שעסק התורה הוא חשוב ומקובל לפניו יתברך שמו כאילו עשינו הדברים עצמן בפועל ממש, רק 

שצריך לזה כוונת הלב לכוון בעסק התורה באהבה ויראה גדולה כדי להמשיך הקדושה הזאת עלינו כמו בעת שהיה הדבר 

בפועל:

וזה היה כוונת ישראל בנדבת המשכן להמשיך עלינו גם כן הקדושה שלהם בעת עסקינו בפרשיות אלו. וכל זאת הבינו החכמים 

העושים במלאכת המשכן אשר יש יותר קדושה בנדבת המשכן מה שצריך לעת עתה, אבל לא היו יכולים לשער בשכלם כמה 

צריך לעת עתה ומה שישאר לדורות על כן באו למשה כנ"ל:

וזהו פירוש המדרש הנ"ל ומשה היה גזבר לעצמו על מלאכת המשכן רצה לומר שלא היה באפשרות שום אדם לשער בשכלו 

גודל הקדושות והיחודים שהאירו בני ישראל בנדבתם רק משה בעצמו הבין גודל שכליותם, אף על פי כן נכנס משה אצל 

בצלאל להבין ביותר, וראה שהותיר מן המשכן כנ"ל רצה לומר שראה בשכלו שיש קדושה יתירה בנדבת המשכן יותר מן הצורך 

לעת עתה, ואמר לפני הקב"ה רבון העולם עשינו את המשכן והותרנו מה נעשה בנותר, אמר לו לך ועשה בהם משכן לעדות 

רצה לומר כנ"ל שאמר לו הקב"ה שמותר הקדושה שהאירו בני ישראל בנדבתם יותר מהנרצה מהם בעת הזאת גודל קדושתם 

נקראת עדות כמאמר הכתוב ארון העדות  והתורה  והתלהבותם תניח בתורה בפרשיות של מעשי המשכן,  ויראתם  ואהבתם 

)שמות מ, ג( לוחות העדות )שם לא, יח(, כי התורה היא עיקר העדות ועדות בגימטריא תלמוד, וזהו שאמר לו הקב"ה ובנותר 

ועולמות  ולעורר הקדושות  כח להמשיך  להם  יהיה  ישראל בפרשיות המשכן  לומר בעת שיעסקו  רצה  לעדות  תעשה משכן 

העליונים שנתעוררו אז במעשי המשכן בפועל:

וכך עשה משה בכותבו התורה הניח קדושה גדולה שהבין ביתר שאת ועוז ותעצומות של ישראל בנדבתם הכל הניח בתורתינו 

הקדושה כדי שנוכל לעורר לבבינו בעת עסקינו בפרשיות אלו במעשי המשכן למשוך עלינו כמעט השראת השכינה ולעורר 

היחודים שנעשו מאז. וזהו שאמר המדרש כיון שבא ליתן חשבון אמר כך וכך יצא למשכן וביתר עשיתי משכן לעדות רצה לומר 

כך קדושה היה די למשכן לעת עתה להמשיך השכינה במעשי ידינו, וביתר הקדושות עשיתי משכן לעדות רצה לומר עשיתי 

משכן לתורה הקדושה שנקראת עדות כדי להמשיך בכל דור ודור קדושת המשכן בעת לימודם הפרשיות אלו: אבל לזה צריך 

אדם התעוררות גדול בכל שנה ושנה בעת עוסקו בפרשיות אלו, 

וצריך ללמוד בכל שנה ביתר תשובה ואהבה ויראה משנה שעברה כי בשנה שעברה עדיין לא מצא הקדושה שהניח משה רבינו 

וכל ישראל במלאכת המשכן, על כן צריך כל אדם לפסול את הלימוד שלמד אשתקד ולמצוא לו איזה חסרון בלימודו וילמוד 

עתה ביתר שאת ועוז ותשובה יתירה אולי ימצא הקדושה זו למשוך עלינו קדושת המשכן וכלים לקבל איזה השראת אלהותו 



-לב-

שלומדים  ידי  שעל  והותר  בחי'  עולם  לדורות  עליהם  נמשך  ההם  בימים  ישראל  של  קדושת 

ועוסקים בפרשיות אלו מאיר בנו קדושת הבית מקום הסת'ר, 

גאולתן של ישראל

ויתקיים בנו הפסוק קומ'ה הו'י ויפוצו אויבך וינסו משנאיך מפניך, וכל הקלי' שרוצין לפתות 
ידי עשה לי את החיל הזה, כעשן יכלו, ובכח קדושת חודש אדר ב'  האדם לומר כחי ועוצם 

ימי הגאולה וכן בימים שעומדים קרוב לחודש ניסן בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, וכדפי' 

רש"י )תענית כט.( משנכנס אדר מרבין בשמחה, דמוסב על חדשי הגאולה חודש אדר וניסן, ימי 

כח  מעלין  היין,  משתה  בעבודת  הפורים  ביום  ובפרט  להקב"ה  נתעורר  ופסח,  פורים  ניסים 

רצונות יהודים, בני ישראל מבקשין מהקב"ה לזכות ונהי' אנחנו וצאצינו לומדי תורתך לשמה, 

יודעי דעת הוקם מאליהן, דכל העולם כולו הוא רק יחודים שמייחדין הקב"ה בכל עת ובכל 

מצב, 

יום  לו בכל  נפשנו בישועתך, אחכה  ותגל  וישמח לבנו  עיננו  יראו  לזכות  מהקב"ה  מבקשין 
שיבוא ובפרט בחודש אדר נמשיך בחי' הדעת בחי' עד דלא ידע על כל השנה, להפסיק לשאול 

האם אני ראוי לעבודה זו או לא, האם הוא לנפשי כח משתה היין להמשיך השפעות בחי' ברוך 

מרדכי, 

ונזכה להבין דאנו בני המלך בני מלכו של עולם, אם מצאתי חן בעיניך המלך למעלה מטעם 
ודעת, ומבקשין קרבה אל נפשי גאלה להאמין בכחותנו ובנשיאות חן שיש לנו בבית המלך, 

ישראל,  בתי  שטיבער  יודישע  ליכטיגע  להשי"ת  בתינו  להאיר  הצדיקים  קדושת  בנו  ויאיר 

ונתברך בברכת משה רבינו "שתשרה שכינה במעשי ידינו" ויהי נועם אדני אלהינ'ו עלינו ונבין 

שכל מה שאנו עושין בבית ובחוץ הכל הוא מעשי שמים, ונזכה למדות טובות לחיות בצניעות 

ובסתר בחי' אין אסתר מגדת ובכח מדות טובות יאיר בנו בחי' גביע יג פעמים שם עב בחי' י"ג 

מדות של רחמים אעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי, בחי' הוקם המשכן שם קומה, אמן. 

יתברך שמו מזה:

וזהו פירוש הפסוקים הנ"ל אלה פקודי המשכן משכן העדות, ונאמר אלה פוסל את הראשונים, רצה לומר כנ"ל שצריך האדם 

לפסול מעשיו הראשונים שלמד עד עתה מצות המשכן וצריך עתה מחדש ללמוד מעשי המשכן כדי שימצא במעשי המשכן מה 

שפקד משה רבינו ע"ה בתורה במעשי המשכן:

וזהו אשר פקד על פי משה רצה לומר מעשי המשכן נגנז בתורה על פי משה שרצה לומר על פי דיבורו ממש שאמר להקב"ה 

רבונו של עולם מה נעשה בנותר ואמר לו הקב"ה ובנותר תעשה משכן לעדות רצה לומר תגנוז בתורה, וזהו עשה על פי משה 

עבודת הלוים רצה לומר שזהו עבודת הצדיקים הנלוים אל ה' בעבודתם שממשיכים על עצמם על ידי התורה הקדושה בעת 

לימודם השראת אלהותו יתברך שמו:

וזהו עבודת הלוים ביד איתמר רצה לומר על ידי לימודם כי איתמר הוא לשון לימוד, כמאמרם בגמרא איתמר שהוא לשון לימוד 

בן אהרן הכהן שהיה במדריגת בן אהרן הכהן שעל ידי לימוד תורתו יהיה מתלמידיו של אהרן הכהן לאהוב שלום ורודף שלום 

אז יהיה יכול בעת לימודו בפרשיות המשכן להמשיך היחודים והאורות שגנזו משה בפרשיות אלו:


