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  פרק ג

 השראת השכינה
 

החיצונית של מלכות  לאחר שידענו שהכבוד העליון נחלק לשתי בחינות: הבחינה

שנמצא לדאבונינו בשפל המצב. והבחינה הפנימית של כבוד  -ופרסום וכבוד ה' בעולם 

ה', שהוא היותו מובדל בעצם, בבחינת 'אין המוחלט' שעתה בזמן הגלות אינו מתגלה 

וראו כל בשר יחדיו כי פי ה'  -למטה במורגש, ורק לעתיד לבוא יתקיים 'ונגלה כבוד ה' 

ריך לגלותו כאן בעולם, נמשיך עתה לבאר כיצד מורידים את כבוד ה' למטה, דיבר', וצ

וגורמים להשראת השכינה בעולם. ויתבארו כמה וכמה אופנים ודרכים הגורמים 

 להגדיל את גילוי אור השכינה בעולם ע"י מעשינו ופעולותינו.

 מהו 'השכינה הקדושה'
ות כל מעשינו עבור השכינה הקדושה, הוא לעש -אחד מהיסודות המבוארים בספרי החסידות 

 עבור תיקוני השכינה וקישוטיה, עבור יחוד קוב"ה ושכינתיה, וכן כיוצ"ב.

נראה כמו דבר רם ונעלם השייך לצדיקים מופלגים, לא לאנשים פשוטים כמונו. אך  -ענין זה 

יקר המתבונן בזה יראה כי דברים פשוטים המה, שוים לכל נפש, לכל אחד באשר הוא. כי ע

תפקידנו בעולם היא להביא את גילוי כבוד השכינה כאן בעוה"ז, וכל זה תלוי רק בנו בלבד, 

 והשכינה הקדושה מייחלת ומצפה לכל אחד מאיתנו שיבוא לגאלה ולהקימה מעפרה.

וכדי להבין תחילה מהו ההגדרה של 'השכינה הקדושה' יש להקדים כי הקב"ה מתגלה אלינו עם 

 שתי בחינות: 

באופן שאנו מבינים שאי אפשר להשיגו כלל, והוא קדוש ונבדל כלל מהשגתינו, לית  -האחת 

מחשבה תפיסא ביה כלל. וזה נקרא בתואר 'הקדוש ברוך הוא' שהוא קדוש ומובדל לגמרי 

 מהשגתינו. 

צמצם יתברך הארתו שתהיה  , ולכןשרצה יתברך שמו שישיגו הנבראים גם כן מאורו -והשנית 

המתגלה ושוכנת כאן והוא כח אור שכינתו יתברך  ,ולא בתוקף וחוזק כל כך מוגבלת ומצומצמת

בתוך לבבות בני ישראללמטה בעולמות התחתונים ו
א

. וזה נקרא 'שכינה' לפי שהוא ית' נותן לנו 
 

 

 

כי באמת עצם וראה שם שהרחיב בזה, וזל"ק:  )דובר צדק אות א(זי"ע  רבי צדוק הכהן מלובליןהרה"ק על פי לשון  .א
. 'כי לא יראני האדם וחי' )שמות לג, כח(ללב בני אדם כלל כמו שנאמר אור ה' גדול מאוד ואי אפשר להיות מושג 

שהוא נבדל מבני אדם. והיינו אור ה' הנבדל מלבות  ,הוראת קדושה בכל מקום הבדלה ,הקב"הוזהו תואר 
הישראלי. ולפי שרצה יתברך שמו שישיגו הנבראים גם כן מאורו צמצם יתברך הארתו שתהיה מוגבלת ומצומצמת 

וקף וחוזק כל כך ]והתשישות כח נרמז בכמה מקומות בלשון נקבה כמו שאמרו ז"ל בכמה מקומות טעם ולא בת
יכולת, יכול מיבעי ליה, תשש כוחו כנקבה וכו'[ והוא כח אור שכינתו יתברך בתוך לבבות בני  )ברכות לב.(בכיוצא בו 

ישראל הוא אור השוכן בם ועל ידה  ישראל. וכענין האם המגדלת בנה כך גידול החיים הנצחיים שבנפשות בני
מתנהגים כל עניינים החיים האמיתים והבדלם מן הבהמות אבל עיקר ושורש אשר ממנו הושתלו בהעלם ]כי 
ההשתלה הגלויה מן האם המולדת אבל בהעלם באה ההשתלה מן האב שמקבלת ממנו ולא נודע כי באו אל 

ק וחלק אלוה בכח ונותנם להשכינה שהוא כח הצמצום. קרבנה[ הוא מן עצם האור הנבדל שהוא המוליד כל חל
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פתח ויכולת להשיגו על ידי הארה מועטת שהוא מצמצם עצמו לשכון כאן למטה
ב

. 

 יחודא עילאה ויחודא תתאה
 יחודים הנקראים 'יחודא עילאה' ו'יחודא תתאה'. ולכן יש שני

הוא מצד הבחינה הראשונה, שנצטוינו בתורתינו לייחד את שמו, דהיינו  -'יחודא עילאה' 

כמו שלפני הבריאה היה הכל אחדות גמורה ולא היה שום מציאות בעולם רק השי"ת להתבונן ש

ואף שיש בריאה  אחד הפשוט'.בלבד, כמו כן עתה לאחר הבריאה יש רק מציאות אחת שהוא '

, אך בכל זאת יש מצות 'אמונה', להאמין שמצידו יתברך שנראית כמציאות בפני עצמה לפנינו

'כולא קמיה כלא חשיב' ואין שום מציאות של עולמות, וכל השבעה רקיעים וארבע רוחות השמים 

'הוי"ה  -שמע מתבטלים לאלופו של עולם. ויחוד זה אנו מקיימים בפסוק ראשון של קריאת 

אחד'
ג

. 

הוא מצד הבחינה השניה שהיא המלכות, שנצטוינו להכיר בדעתינו שכל  -ו'יחודא תתאה' 

העולמות שאנו רואים בעינינו, הכל הוא אורו ית"ש, כי 'מלא כל הארץ כבודו' והיינו שאור שכינתו 

עולמות ממלא כל פרט בעולם, לא רק שהקב"ה משגיח ומנהיג את העולמות, אלא שמציאות ה

עצמם הם כביכול מציאותו יתברך, שהרי כל העולם נברא על ידי מחשבתו של הקב"ה, אשר 

מחשבה זו ירדה והשתלשלה מעולם לעולם, ובכל עולם מתגבר בה ההעלם והצמצום עד שכאן 

למטה בעולם העשיה אנו רואים בריאה גשמית לפנינו, אך בעצם היא מציאותו ית"ש, כי אין שום 

 מציאות השי"ת. מציאות מלבד

                                                                                                                           
רצה לומר הכח שיסד ה' יתברך שיצומצם ויוכל לצאת לפועל נרגש אור השגתו יתברך בלב בני אדם ואותו כח 

  השכינה הוא המוליד ומוציא לפועל, וזה פירוש אביו זה הקב"ה.

עובדים למלך הכבוד והקב"ה הנבדל מכל גשם  והנה כל מעשה המצוות הוא על ידי חלק חיים השוכן בתוכינו אנו
וחופף עלינו. והיינו כי תכלית השלימות הוא הוספות התגלות אור ה' יתברך בריבוי יותר מורגש עד כי כל עצמותי 
תאמרנה ה' מי כמוך. ועל זה צוה ה' יתברך חוקים ומשפטים אשר כפי סדרי החכמה העליונה על ידם יזדככו 

ו המסכים המבדילים עד שיורגש יותר ויתרבה החלק אלוה ממעל שבקרבו. והיינו שיולד הנפשות והלבבות ויוסר
 עכל"ק. בקרב לבו עוד חלק אור והשגת ה' יתברך בכל עבודה ועבודה.

הקדוש ברוך הוא קודם שברא העולם, כביכול לא וזל"ק:  (אבות ,תורת המגיד)זי"ע  המגיד ממעזריטשכדאיתא מ .ב
י אין מלך בלא עם, כי המדריגה עליונה לא ניכרת עד שיש מדריגה קטנה ושכלו וגדלו ועצם היתה ניכרת מלכותו, כ

יכולתו אינם יכולים להשיג כל העולמות, רק עשה צמצום אחר צמצום, עד שיכולים לסובלו יתברך, ועל ידי זה 
ל האב שצמצם את נקרא אדון, בשביל שיש לו עם. וכל זה שיש לו עם הוא מכח שצמצם את עצמו כביכול, כמש

דעתו בשביל בנו ועשה מעשה נערות בשביל שאין הבן משיג את שכלו הגדול, כך הוא יתברך צמצם את עצמו 
בשביל שיהא לנו תענוג, לכך אין אנו רשאים לומר רק בשם אדני, כי אין אנו משיגים רק השכל שבעולמות 

יתברך אין אנו משיגים, וכן כל העולמות אינם שבצמצום, והוא מכח שרצה להיות אדון, אבל הויה ב"ה שם העצם 
יכולים להשיג רק בהתפשטות הגשמיות והתגברות כח רוחני, כמו כהן גדול ביוה"כ שאז הוא שבת שבתון, כי 
קדושת שבת משפיע בכל העולמות וששת ימי המעשה. ויוה"כ קדושתו למעלה, שאין בו אכילה ושתיה, ויכול 

מות, לפיכך הזכיר את השם המפורש שהוא שם העצם ית', וזהו נגד שמיה, להשיג מקצת השכל שלמעלה מהעול
 עכל"ק. .)שמות יז, טז(שרצה להיות נגיד ואדון. אבד שמיה, הוצרך לצמצם שם העצם ית' על דרך כי יד על כס יה 

כולם  - כי 'שמע ישראל' הוא יחודא עילאה, שכל ז' רקיעים והארץ וד' רוחות )בראשית יח:(איתא בזוה"ק כד .ס
סמ"ק וכן הבוא להלכה ב)בבחינת 'הוי"ה אחד'  בטלים אל האות אל"ף שהוא האחדות הגמור ומתבטלים ממציאותם

 .מצוה ב', בית יוסף או"ח סי' סא(
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ובכל פרט ופרט, כאשר מתבוננים שזהו אור השי"ת ומציאותו ית' השוכן כאן למטה, אנו 

דומם צומח חי  -גורמים להמשיך בכך את אור השכינה בעוד פרט בעולם. וכאשר כל פרטי העולם 

וד יתמלאו עם אור ה', הרי זה התגלות אור השכינה במלוא תוקפה בכל העולם, וימלא כב -מדבר 

 ה' את כל הארץ, וזה גופא הוא הגאולה השלימה.

ד זה אנו מקיימים בפסוק 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. כי 'שם' הוא דבר שנועד וויח

אם יש  -כלפי זולתו, שהרי אם האדם היה יחידי בעולם, לא היה צריך לקרוא לו בשם. ועל דרך זה 

וד שם, כגון שם המשפחה, ומכאן שהמושג , מוסיפים להם עאותו שםשני אנשים הנקראים ב

'שם' הוא רק כלפי אחרים שיהא להם במה לכנותו. וכן המושג 'כבוד' הוא דבר הנולד על ידי זולתו 

ואינו שייך לעצם האדם. ועל דרך זה גם 'מלכות' היא דבר חיצוני שמתרבה או מתמעט על ידי 

והיינו שגילוי 'שם, כבוד, מלכותו' ית"ש  אחרים. וזהו אומרו 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד',

באחדות גמורה הנרמזת בתיבת  יתגלה כאן למטה ויתרבה כבודו ותתפרסם מלכותו בכל העולמות

'ועד' שהיא חילופי אותיות 'אחד'
ד

. 

 מלך אסור ברהטים
ואם ישאל השואל, כלום יכולים אנו לנגוע ולפגום בכבודו של הקב"ה שאין בו שום השגה והוא 

להרבות את כבודו או  -אנו קרוצי חומר  -ונעלה ומופלא כליל מהבנתינו. האם יש בידינו  גבוה

 למעט חלילה במלכותו.

התשובה לכך היא, כי אכן אין אנו יכולים לנגוע באפס קצהו של האין סוף ברוך הוא, אבל 

ינו את במידת כבודו ומלכותו ובהשראת שכינתו בעולם אנו יכולים לנגוע. כי הקב"ה מסר ביד

האפשרות להגדיל שכינתו בעולם ע"י תורה ומצות ומעש"ט. ואנו יכולים להשפיע רבות על 

הגדלת כבודו ית' או על הפחתתה ח"ו
ה

. 

המשל לזה הוא, למלך שכבודו ומלכותו מלאה הארץ, והוא החכם ביותר מכל האדם על פני 

חסר בגילוי כבוד מלכותו, כי  האדמה, וכל שריו ועבדיו זוחלים ורועדים לשמו ולזכרו, אך עדיין

כאשר הולך ליד אנשים חסרי שכל, שאינם מכירים במעלתו הגדולה, נמצא שיש כמה אחוזים 

במלכות ששם לא מופיע גילוי מלכותו. ולצורך כך השפיל המלך עצמו באופן מצומצם מאוד 

ר דעתם ועשה מעשים שאינם מתאימים לכבודו, כדי שמתוך זה יבינו גם חסרי הדעת לפי קוצ

 שהוא גדול מאוד, ובזה יתמלא כבודו את כל הארץ.

 

 

 

 )דברים ו, ד(בענין קריאת שמע, כיון דאיהו אתיחד לעילא בשית סטרין, דכתיב  (:תרומה קלג)כמובא בזוה"ק  .ד
, 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', אוף הכי איהי אתיחדת לתתא בשית סטרין 'ה' אחד שמע ישראל ה' אלהינו'

הוא  'ועד', 'אחד'לתתא. ואי תימא הא לתתא לא כתיב  'ושמו אחד'לעילא,  'ה' אחד' )זכריה יד, ט(כמה דאת אמר 
מתחלפת בע' באותיות  , א' מתחלפת בוא"ו באותיות אהו"י, ח')קלד.(פירש המקדש מלך ]בחלופי אתוון  'אחד'

, אתוון דדכורא לא מתחלפי, אתוון דנוקבא מתחלפי, ובגין דלא תשלוט עין הרע אנן מחלפי אתוון דלא [אחה"ע
אמרינן אחד באתגליא, ובזמנא דאתי דיתעבר עין הרע מעלמא כדין יתקרי אחד באתגליא, כמה דאת אמר ביום 

 ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, ע"כ דבריו.

"נתנני ה' בידי לא אוכל קום", דהיינו  )איכה א, יד(שעל זה אמר הכתוב  )תיקונים ח"ב עא.(יתא בזוהר חדש וכדא. ה
 .בזמן הגלות, שהמלכות נתונה בידי הרשעים
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יש ביכלתם להכריע את מלכותו של  -קטני הדעת  -ונמצא שהאנשים הדלים והרשים האלו 

 -המלך הגדול לכאן או לכאן, לריבוי או למיעוט, ברצותם מגדילים וברצותם משפילים. אך כל זה 

 קא משום מיעוט דעתם וחוסר שכלם.אינו משום כבודם וערכם של אנשים אלו, אלא דו

והנמשל הוא, שהקב"ה אשר הוא 'מלך הכבוד' ומלאכים ואראלים נשרפים ביקוד אש מגודל 

 -פחד ויראתם, בכל זאת שלימות המלכות הוא רק כאן כאן בעולם השפל הזה, כאשר בני ישראל 

)חזרת אמר הפייטן ממליכים אותו ומקבלים עול מלכותו עליהם, כמו ש -גושי עפר קרוצי חומר 

'והיא תהלתך וכו' מחסרי שכל וכו' מגלומי גוש'ואבית תהלה  הש"ץ מוסף דיום הכיפורים(
ו

.  

עלה ברצונו שרק ישראל אף שהקב"ה הוא 'הכל יכול' ויכול לגלות מלכותו בלא ישראל, אך 

זרע יעקב, כביכול כבר נשבע שמלכותו תיכון ותתגדל רק על ידי יוכלו להגדיל או למעט מלכותו, ו

ומכאן ואילך תלויה מלכותו בהם, וכאילו הגביל עצמו להיות בידיהם של ישראל, וכמו שאמרו 

דכתיב  ב"ה, זה מלך מלכי המלכים הק'מלך אסור ברהטיםוזה לשונם: ' , א(ז הש"רשי)חכמים במדרש 

ה שכינתו , שאסר עצמו בשבועה שהוא משר'אסור ברהטים' '.ה' מלך גאות לבש' (, א)תהלים צגביה 

בתוך ישראל ברהטים של יעקב אבינו
ז

. 

שהוא כביכול אסור וקשור , 'מלך אסור ברהטים' )תיקון ו כא:(ועל דרך זה אמרו בתיקוני זוהר 

כך יגדל כבוד השכינה או  -ין של האדם, כי כפי אשר יטה האדם את מחשבתו ולבו מוחהטי יברה

 .יתמעט חלילה

 פה -מלכות 
'השראת השכינה' יש להביא משל למלך גדול ורם, חכם מחוכם, גיבור כדי להעמיק עוד בענין 

ועשיר, המולך על מדינה גדולה ומפורסמת, אשר נשא דרשה בפני כל תושבי המדינה ובה קרא 

להתחזק בנושא מסויים, ואכן בני המדינה הסרים למשמעתו נענו לפקודותו ועשו כדבריו. המלך 

מלכותו בכל משלה, וכיון שכך, מתעורר בלבו להטיב  מסתובב בחבל ארצו ונהנה לראות כיצד

 ולהשקיע יותר במלכותו.

הבה נתאר מה קורה במקרה ההפוך. המלך מקבל ידיעה כי אין איש שם על לב, אף אחד לא 

נענה לפקודתו. במקרה כזה מסתובב המלך ברחבי מדינתו בבזיון, ונתון ללעג ולקלס. הנה הוא 

 ו. דורש ומצוה, והיכן שומעי לקח

פה",  -מלך זה, ככל שמעלותיו גדולים וכשרונותיו עצומים, אך 'מלכות' אין לו. כי "מלכות 

כלומר, מידת המלכות נמדדת לפי כמות השומעים לפה המלך. ובמקרה שאין איש שומע לפיו, 
 

 

 

זהו עיקר השבח  -, בכל זאת שמתגלה דוקא במקום שפל ונמוך כזה אע"פ שיש פחיתות הכבוד ב'יחודא תתאה'. ו
וז"ל: וזהו ציקי קדירה  )רסיסי לילה אות מ( רבי צדוק הכהן מלובליןו שכתב הרה"ק והכבוד שיש לבוית"ש, וכמ

דהיינו שהשי"ת נהנה מזה, אף על פי שלאמרו יש גנאי שנראה כאילו יש נפרדין, מכל  )פסחים נו.(שהריחה בת מלך 
ם תמיד, דזהו עיקר מקום עיקר כבוד מלך בזה ומביאין בחשאי. וזהו עיקר היהדות שצריך לומר פעמיים בכל יו
 שורש היהדות מה שיש בו נקודה זה שבלב שדבוק בה בהשי"ת ובה מכיר יחודו האמיתי. ע"כ.

ושם יעקב את המקלות לעיני ' (בראשית ל, מא)נו של יעקב בבית לבן בתולדות הצאן דכתיב שם ימוסב על עני. ז
"י בשם רש פירשו, 'ך ולמולדתך ואהיה עמךויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותי' בתריה , וכתיב'הצאן ברהטים

 .שוב אל ארץ אבותיך ושם אהיה עמך, אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות שכינתי עליך, ע"כ :מדרשה
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 חכם יש כאן, גבור ועשיר יש כאן, אבל אין כאן לא 'שם' ולא 'כבוד' לא 'מלכות' ולא 'שכינה'.

ה שכל בני המדינה אינם נשמעים לקולו, מלבד איש אחד שהחליט בלבבו לקיים את דבר במיד

המלך, נמצא כי כל מלכות המלך מתמקדת עתה באיש זה, ומלבד איש זה אין לו מלכות כלל. הוי 

 אומר כי איש זה הוא 'מרכבה למלכות המלך' ובמילים אחרות "מרכבה לשכינה".

ונים, כלומר שהוריד את עמו בני ישראל לעולם הגשמי אף הקב"ה אשר השרה שכינתו בתחת

שנשמע לקולו. ובאם אכן  -בניו האהובים  -בכדי שישמעו לקולו ויגדילו את כבודו, מצפה מאתנו 

ישמעו כולם לקולו, תגדל כבודו ותרבה שכינתו בעולם. ובאם לאו נמצאת השכינה הגלות, וכבוד 

 ה' מתמעט והולך.

 הקדושה מרכבה לשכינה
בד מלכות ה' שמתגלה על ידי ששומעים לקולו ומקיימים רצונו, יש 'מלכות' נוספת מל

וכפי המשל  על עצמו להיות תחת מלכות השי"ת, מתגלה על ידי עצם הדבר שהאדם מקבלה

שרואים במלכותא דארעא שאם כל יושבי המלכות מחליטים למרוד במלכם ולפרוק הנזכר לעיל 

 טל מלכות המלך.מעליהם את עול מלכותו, הרי מתב

ואם כל בני המדינה מרדו במלכם, מלבד איש אחד נאמן שהכריז בריש גלי שהוא נשאר תחת 

 מרותו של המלך, נמצא שכל מלכות המלך מתרכז עתה באיש זה.

אם האדם בונה בית, ומחליט שהולך להתנהג בבית זה על פי חוקי המלך, ומקבל על עצמו 

 המלך, יש למלך בית שלם שמלכותו מאירה שם.שהבית הזה יהיה מקם להשראת מלכות 

ואם האיש ההוא בונה בית עבור המלך ההוא, כדי שכל אנשי שלומו החוסים תחת עול מלכותו 

יתקבצו שמה ויעסקו בחכמתו ויחזקו ידים רפות, אזי תגדל מלכותו פי כמה וכמה. כל שכן כאשר 

למלך ולמצוותיו, אזי יהא שם השראת  ייסדו כמה בניינים, כדי ללמד שם את בניהם להיות נאמנים

 אור כבוד מלכותו במידה מרובה מאוד.

והנמשל הוא על מלכותו ית"ש. כי הנה מלכותו ית"ש תלויה בידיהם של ישראל, להגדילה או 

להשפילה ח"ו. והנה תחילה לא היה כלל מקום להשראת השכינה בעולם אלא על יחידים בלבד 

באופן פרטי ]אף שלא גילו מלכותו  הקדושה שרתה עליהםכמו שת וחנוך ומשותלח שהשכינה 

בכל העולם[
ח

, אבל כאשר הגיע אברהם אבינו ע"ה ראש המאמינים, גילה מלכותו ית' בכל העולם 
 

 

 

 ל"ק:וז ,ישראל כשהוא הגוןכל אחד מעל  שורה השכינהש )בספר אלימה עין כל תמר ה' פרק יד( הרמ"קכמו שכתב . ח
ח, כולם יוטפלו אליו ויהיה הוא המהלך ומעלה שירו בראש כל שירה וזמרה, וכולם בוולכך אם יש אדם והוא מש

לו עמד ימשועבדים תחת ידו, וכאשר יחסר האדם, כולם בטלים מאותו המעלה המשובחת שהיתה ראויה לרדת א
 אדם שם, וענין זה חשק כולם שאין בהם קנאה אחרי ראותם תועלתם המפורסמת, אלא אדרבא אם האדם יתבטל

מהעבודה, יחד כולם יבלעוהו לסיבת העדר חוקם מאתו, ולזה יהיה לשכינה ב' אלו קוראותיה בשפע העליון 
ולזה השכינה תסובב על האדם כשר והגון מישראל, אפלו שהוא אחד לבד, כגון שת חנוך  להשפיע לתחתונים,

יה מזכך עצמו שכינה עמו, היא מתושלח נח אברהם יצחק ישראל וכל כיוצא, ואפילו בדורות אחרונים כל מי שיה
על ידי הכשר ההוא ראש הדגל, כדי להמשיך נוטלת שבח כל התחתונים ושאר כשרי ישראל ותפלתם ועבודתם, 

וכאשר אין איש ראש בעבודתו כלל, אז שכינה תחזור לשר העולם ויתפרנסו התוספת הנזכר המשובח ההוא, 
בתקונים שכינה אזלא כל ימיה אי אשכחת  רשוהיינו שפי העולם וכל הנמצאים בקצבתם הראויה והגונה אליהם,
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כולו, והכין את כל העולם להיות ראוי להשראת השכינה, ולפיכך נעשה 'מרכבה לשכינה 

הקדושה'
ט

. 

כי גם בניהם ובני האבות בלבד הם גופה של מרכבה : 'ולא )בראשית שער לא( העקידהבעל  וכתב

 אשר לו יתברך בלי ספק'.בניהם וכל זרעם הנמשך אחריהם הם באמת מרכבת המשנה 

כפי שלא היתה מעולם. אך  -ובזמן שבית המקדש היה קיים, היתה השראת השכינה בעולם  

ואם  כותו ית' עליו.כיון שנחרב בית המקדש, שורה השכינה על כל אחד מישראל שמקבל עול מל

האדם מחליט בקרבו שהולך להקדיש את יד ימינו לעשות בה רק רצון ה', הרי נעשית יד ימינו 

'מרכבה לשכינה הקדושה', וכל שכן כאשר האדם מקדש את כל גופו ומקבל על עצמו לעשות רק 

 אלשיךב כדאיתאאת רצון בוראו, הרי נעשה כולו מרכבה לשכינה הקדושה, בבחינת 'בית המקדש' 

בתוך כל  אלא 'בתוכם', מכאן שהקב"ה משרה שכינתו  'ושכנתי בתוכו' לא נאמר,  שמות כה, ח()הק' 

זכאה הוא  )תקוני זוהר ו'(הזוה"ק  כמאמר , 'אוהל שיכן באדם' ס( ,עח )תהלים אחד ואחד מישראל, בסוד 

דיליה דירה לשכינתא בלביה כלים נאים באברים  מאן דשוי 
י

. 

בכל עת  זי"ע(מליזענסק רבי ר' אלימלך ה)הוא קבלתי ממורי  ל"ק:וז )אות כו(דרכי צדק  קה"ומובא בספ

 כדאיתא בשערי ציון בתיקון הנפש, הריני עושה את עצמי מרכבה לשכינה, שהוא לומד יחשוב

                                                                                                                           
צדיק בעלמא שארי בגויה, ואי לאו אהדרת לקן צפור דהיינו מטטרו"ן שר העולם כדפי', וכמו שיהיה הדרוש לערך 
מציאות האדם עם מציאות החיה והבהמה כדפי' רז"ל אדם בשביל בהמה, כך יערך לערך עבודת ישראל סתמיה 

יק מיוחד בדור שיהיה עולה על כולם, יהיה השכינה משכנה עיקריה בו, מפני שהוא מייחד אותה צדכלל עם ה' או 
, וענין זה יהיה שבח שלה יותר מכל תפלתם של ישראל, ויהיה תפלתם של ישראל כולם בחינה הגונה ומשובחת

יזכך עצמו ויעשה ערך הבהמות אל האדם, כך הם שאר האדם אל הצדיק ש רשעולות דרך הסולם הזה, כענין שפי
  עכ"ל. .עצמו מרכבה אל השכינה במעשיו ההגונים וכיוצא

: 'האבות הן הן המרכבה'. כי כאשר השכינה רצתה לשכון כאן בעולם התחתון, לא )ב"ר מז, ו(אמרו חז"ל כמו ש .ט
 כן לשכון אלא על האבות הקדושים. היה לה הי

ה על רוחך כי הוא יתברך מכין מושבו בבית או באוהל, כי אם : אל יעל)תהלים עח, נח(הק'  האלשיך דברי ידועים .י
באדם כי היכל ה' המה. וזה מאמרו יתברך באומרו 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, 
כי לא באהל ובמשכן עושה ית' מושב לו, כי אם באנשים אם שלמים וראויים המה, אך אם יעברו רצונו יטוש בית 

 כי גם בעשותם רצונו לא מהמשכן עושה מושב כי אם מהאדם. עכל"ק. מקדשו

בשעה שברא הקב"ה את העולם נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים. ע"כ. אמנם  )תנחומא נשא, טז(דרשו חז"ל  עודו
'היכל ה' המה',  )ירמיה ז, ד(אין השי"ת משרה שכינתו על עצים ואבנים לחוד, כי אם על האדם, כדבר שכתוב 

 )פרק לד(ראל הם היכל שבתוכו שורה אור השכינה כאשר מתנהג כראוי וכיאות, כמובא בפייט מבעל החרדים שיש
 'בתוך לבי משכן אבנה'.

'והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך', כי בהיות האדם מקדש חושיו  )דברים כג, טו(ועל כן כתיב 
שכינה, וגופו נעשה 'מחנה קדוש' שאור השי"ת שורה בתוכו, אך ואבריו, נעשים מזוככים וראויים להשראת ה

 כאשר ח"ו אינו שומר עצמו כראוי, מיד מסתלק ממנו השראת השכינה, ושב מאחריך.

: כתיב, 'והיה מחניך קדוש'. כשם שיש גבול בכיתות ומחנות השכינה שנקראים )פרק נא( קב הישרוכה כתב בספר 
יו הם נקראין מחנה, בענין אם האדם מקדש את גופו ואיבריו בענייני הקדושה קדושים, כן נמי בגוף האדם ואיבר

אז איבריו שלו נקראים מחנה שכינה ממש, ועליהם נאמר, "ונקדשתי בתוך בני ישראל ושכנתי בתוכם". וכשהולך 
 האדם בדרך לא טוב אזי הוא מכניס עצמו להיות מחנה לסיטרא אחרא.

י האדם לומר תפלה קצרה, רבש"ע זכני להיות כסא לשכינה. כי כשהגוף הוא וממשיך עוד: על כן יהיה שגור בפ
 בקדושה נעשה כסא לשכינה, כי זה הוא חשק ותאוה לשכינה לשרות על גופות הצדיקים. ע"כ.

 .אות ב(תרומה )תולדות יעקב יוסף וראה עוד בענין זה בספה"ק 
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כי הגוף מתקדש מאוד בזה, וכשירגיל עצמו  נ"י ורי ורביואמר מ ואפילו אלף פעמים ביום יאמר כן,

ר מחשבתו ויסיר ממנו הרהורי עבירה, ויזכה להתפלל במחשבות קדושות, ומקדש עצמו בזה יטה

עכ"לכמו בתעניות וסיגופים 
יא

.  

  "והיה לך ה' לאור עולם"
אף שאור השכינה איננו 'אור' גשמי, אלא הוא מציאות ומצב של כבוד ומלכות ה', בכל זאת 

עמים משתלשל אור זה באופן של אור או השתמשו חכמינו ז"ל במושג זה של 'אור השכינה', כי לפ

אש גשמי ממש, כמו בעת שגילה התנא האלוקי רשב"י סודות נסתרים וליהטה אש סביבותיו, וכן 

 ידוע על הבעש"ט הק' שהיתה אש גשמית לוהטת סביבו. 

ולכן, כדי לסייע לשכל הגשמי להבין את מהות 'השראת השכינה', ניתנה רשות לדמות את אור 

אור גשמי מבהיק וטהור, היורד ומתגלה כאשר מכינים עבורו בית וכלי ומשכן ראוי  השכינה כמו

לשרות בו, וכגון לדמות בעצמו שבבית המקדש היה שורה אור גדול מאוד שאי אפשר לסבול 

 'ירושלים אורו של עולם: ')ב"ר נט, ה(ריבוי ועוצם האור, כמו שמצינו שירושלים מכונה בשם 'אור' 

והיה לך ה' "דכתיב  ב"ה,הק ,ומי הוא אורה של ירושלים "והלכו גוים לאורך" (, ג)ישעיה סשנאמר 

 ".לאור עולם

שפעם אחת גילה את זרוע ידו, ונתמלא  )ברכות ה:(התנא האלוקי רבי יוחנן, מסופר עליו בגמ' 

)ח"א 'גלייה לדרעיה ונפל נהורא'. ופירש המהרש"א  -כל הבית עם אור גשמי שהאיר את כל החדר 

אנא  (פד. "מב), כי אור זה היה מצוי אצל בני ירושלים בזמן המקדש, כמו שאמר רבי יוחנן ם(ש

 אשתיירי משפירי ירושלים.

ולפי זה יכול לדמות לעצמו בכל מקום שישנו השראת השכינה כאילו יורד ומאיר אור קדוש 

שיך עליו את ושוכן שם במקום ההוא, כגון בביתו, בבית המדרש, או כשמקיים מצוות, שאז ממ

 אור השכינה, ודבר זה מביא תוספת אור וקדושה רוחנית על האדם. 

וזאת היתה דרכם של תלמידי הבעש"ט הק', שהאדם צריך להפעיל ולהשתמש עם כח 

המדמה שהעניק לו הקב"ה, ולדמות שהוא נמצא כולו מוקף באור אלוקי השוכן למטה, ומובדל 

האור דהקב"ה ושכינתיה  :וז"ל (הקדמת נתיב מצוותיך) הוראסידור כתר נבמכל חפץ גשמי, וכמו שכתב 

רוחות השמים, ואור זוהר הרקיע ממזרח וממערב מצפון ומים, וכמו  ארבעמעטרו ומכתירו מן 

 

 

 

)מרבו של קב הישר פרק  יסוד יוסף כן מובא בספרש )מאמר פתחו שערים פרק יח( שומר אמוניםוכתב בספה"ק  .יא

וכתב האר"י ז"ל בספר  .זכני להיות כסא לשכינהלעולם יהא תפלה זו שגורה בפיו של אדם, רבונא דעלמא  :מג(
לומר  )שערי ציון בשער תיקון הנפש(איך לכוון זאת על ידי כוונה פנימית, ומועתק בספר  )שער רוח הקודש דף נ"ז ע"ב(

והוא סגולה גדולה ונפלאה לומר זאת כמה פעמים בכל  ועיי"ש הענין,וין לעשות כל גופי מרכבה לשכינה הריני מכ
יום, והוא המשכת קדושה עליונה על האדם, ולכל הפחות תיכף בעמדו מהמטה, וכן מה טוב לומר זאת לפני תפלה 

הא ח"ו טמא ומבוזה בלי הליכת וזה יחוד הפשוט אשר אפשר לכל בר ישראל לייחד, רק שלא י ולפני כל מצוה,
 )שם בשער רוח הקודש(מקוה אם צריך לו, אז אסור ליחד שום יחוד, כאשר הזהירו על זה בספרי היראים, ומובא 

, שישיג לדעת את אשר [דהיינו שיכוין זו הכונה לעשות עצמו מרכבה]ואין ספק אם כך יתנהג כמה זמנים וזלה"ק: 
וזה סוד בכל דרכיך דעהו, ובפרט אם בכל רגע יחשוב ולא יעבור שרתים ברקיע, ירצה, ויהיה כאחד מן המלאכים המ

  .'ולדבקה בו' (, כב)שם יא 'ובו תדבק' (, כ)דברים יוכן מקיים בזה מצות עשה  .המחשבה, וזכור זה בלבך עכ"ל
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הדביקות היא מדמיון אור השכינה שעל ראשיהם כאילו נתפשט סביבם והם ז"ל  הרמב"ןשכתב 

ם על אותה רעדה, כמו שכתוב עבדו את ה' ואז הם רועדים בטבע, ושמחי בתוך האור יושבין,

ביראה וגילו ברעדה. עכ"ל
יב

. 

וכך יכול האדם לדמות בעצמו כאילו אור השי"ת ממלאת וחודרת בכל פרט בעולם, והעולם 

 מהבעש"טמלא אור ה', ובזה הוא ממשיך אורה וקדושה והשראת השכינה בעולם, כמו שמובא 

עת שכל דבר שיש בעולם הכל מלא מהבורא יתברך שמו, כמו יחשוב בכל וז"ל:  הנהגות ישרות י.() הק'

 . עכל"ק.'את השמים ואת הארץ אני מלא' )ירמיה כג, כד(שאמר הכתוב 

שמירת עינים, חילול שבת כמו כאשר האדם נכשל חלילה בעבירה, והתועלת בזה, כי הנה 

גרם שנ עצבות עלומסתובב כל היום בטומאה, חשכות ובשגגה וכיוצ"ב, הוא מרגיש ששורה עליו 

האם כשאנו  , ולכן צריך לשאות את עצמינו:'מידה טובה מרובה'. והנה פגם בעליונים על ידו

עושים מצוה, מתנהגים בקדושה, שומרים שבת כהלכתה, מקיימים מצוות, האם גם אז אנו חשים 

הקדושה החופפת עלינו, האם גם אז אנו מרגישים את השראת השכינה שגרמנו האור ואת את 

 את היחודים והתיקנים שנפעלים על ידינו בעולמות העליונים.ולהוריד בעולם, 

ואילו היינו משקיעים לשמוח ולהתענג בשמחה של מצוה כמו שמשקיעים בעצב העבירה, 

היינו יכולים להגיע לדרגות גבוהות ורמות, ולכן כה חשוב לדמות בעצמינו כיצד בכל מצוה אנו 

שאנו גורמים להמשיך ולגלות בעולם, ואור  -השכינה הקדושה  השראת -מוקפים עם אור מופלא 

קדוש זה חודר בתוכינו ומשפיע רוח טהרה וקדושה, עד שכל החלאה והטומאה מתבטלים לגמרי. 

ואין להקל במחשבות אלו, כי הם פועלים פעולה לטובה, על דרך האומר 'הריני עושה עצמי 

הגוף מתקדש שר' אלימלך מליזענסק זי"ע מרכבה לשכינה הקדושה' שהובא לעיל בשם הרבי 

מאוד בזה, וכשירגיל עצמו בזה יטהר מחשבתו ויסיר ממנו הרהורי עבירה, ויזכה להתפלל 

אין ספק ש ז"ל. וכן הובא מדברי האריבמחשבות קדושות, ומקדש עצמו כמו בתעניות וסיגופים

. מלאכים המשרתים ברקיעאם כך יתנהג כמה זמנים, ישיג לדעת את אשר ירצה, ויהיה כאחד מן ה

 ואתה דע לך.

 דרכי השראת השכינה למעשה
 י כמה וכמה דרכים"לפי האמור נמצא שאפשר להמשיך את 'השראת השכינה' כאן בעולם ע

ג.  .קיום תורה ומצוות מעשיות ב. .הכנת 'מקום' להשראת השכינהא. שיתבארו להלן, ואלו הם: 

כללות  ה.. ת מקום של שלימות, ענוה ביטול וקדושההכנ ד.. להכיר שהשכינה מחיה כל דבר בעולם

 .עבודה בענייני גשמיות ממשיכים את השכינה למטה ו.. ישראל מגדילים את השראת השכינה
 

 -ההמשך בקונטרס "אש המועדים" לימי בין המצרים  - 
 

 

 

 

פלל או בשם ספר שער הכוונה למקובלים הראשונים: אם תת )ח"ד( למהרח"ו שערי קדושה וכן מובא בספר. יב
תדמה בעצמך שאתה אור, וכל סביבתך אור, מכל פינה ומכל עבר, ובתוך האור כסא תרצה לכוין דבר על אמיתתו, 

 ע"כאור. 



 ט דברי התעוררות  
 

 

 דברי התעוררות
 לימי בין המצרים

 מאת הרה"ג רבי דניאל גראס שליט"א
 פארק וממשפיעי אש החסידות בארה"ב-יים' באראראש כולל 'נעימות הח

 

כל המתאבל  (תענית ל:)הגמ'  ידוע

על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה וכל 

שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה 

 בשמחתה.

למה מגיע עונש  ,הנשאלת הקושיא

קיים כל תרי"ג אשר  לאדםכ"כ קשה 

 ,מצוות דאורייתא וכל מצוות דרבנן

הוא למד  ,טן בשו"עוקיים כל סעיף ק

והתפלל ונתן צדקה ואכל מצה וקיים 

 המצוות ד' מינים וכו', ואף יתכן שהי

חסידים, ה יקיים כל מנהגו 'חסידישע איד'

הלך ולו שטריימל בעקיטשע וגארטל  ההי

לו פיאות וזקן ארוך,  הלמקוה בכל יום והי

אבל כל זה לא עומד לו בעת שמחת 

של לא קיים ענין זה ירושלים, ואם 

התאבלות על ירושלים לא יזכה לראות 

 , היתכן כזאת?בשמחת ונחמת ירושלים

ויהי' אז  משיחיבא אשר כשוהיינו 

הסעודה'ניו הגדולה של שור הבור ולויתן 

ויהי' בנין בית המקדש  ,ויין המשומר

ויהודי זה ידפוק בדלת ליכנס  ,השלישי

ה יהודי כשר ומגיע ויבכה במר נפשו שהי

סליחה! היות שלא  :לו יענולו ליכנס, 

אינך יכול ליכנס  -התאבלת על ירושלים 

 ,ואין בזכותך להשתתף בשמחתה

 !?והקושיא נשאלת למה

צ"ב היאך אפשר בכלל לצוות  עוד

על ירושלים, בשלמא להתאבל ליהודי 

 ,אבילות ,מעשהלההלכות לנהוג 

 ,בשר ויין ,איסור רחיצה ,להתענות בט"ב

שה, אבל זהו דברים הנוגעים לחלק המע

היא דבר המסור ללב והיאך אבילות 

רגש מלא בלב להרגיש שייך לצוות 

 אבילות על ירושלים?

מאור 'האירע אצל שבמעשה  ונקדים

הי' פעם באמצע הדרך שזצוק"ל  'עינים

ולן בקרעטשמע של יהודי איכר פשוט, 

ובחצות הלילה ערך המאור עינים תיקון 

 לחצות בדמעות שליש על גלות ישרא

השכינה, ונתעורר הבעה"ב לשמע וצער 

המאור עינים יושב את קול בכי, וראה 

שאלו הבעה"ב לפשר  .ובוכה בחדרו

ושאלו האם הארוחת ערב לא  ה,הבכי

האם המטה אינה מספיק  ?טעים מדי ההי

השיב  ?נוחה והרב אינו יכול לישון טוב

שב"ה הכל בגשמיות  'מאור עינים'לו ה

רבן ועצהיו"ט, והסביר לו שבוכה על ח

ירושלים ועל הגלות הארוכה ומתפלל 

ונעלה לירושלים עם  ,שמשיח כבר יבוא



 דברי התעוררות  י

 ת המקדש השלישי.כלל ישראל בבנין בי

השיב לו האיכר שעל ענין זה צריך 

להתייעץ עם אשתו האם היא מוכנה 

תייעץ עם אשתו וילנסוע לירושלים, 

והשיבה שב"ה הם מסודרים עם פרנסה 

 .אובהרחבה ואין צורך למשיח שיב

שכל הזמן  'מאור עינים'הסביר לו ה

פרעות מגיעים הקאזאקן ועושים 

חרבונות והיזקות וכשיבא משיח ונעלה ו

 .לירושלים לא נסבול צרות מהקאזאקין

 ,עם אשתו היהודי עוד פעםהתייעץ 

והשיבה אם הבעיה היא הקאזאקין 

יתפלל הרבי שהקאזאקין יעלו לירושלים 

 ואנחנו נישאר פה.

החי'  , יש להוסיף כיגרהמוס במאמר]

עפ"י סיפור זה מש"כ  רשהרי"ם מפ

סבלות והוצאתי אתכם מתחת 'ביצ"מ 

, שהמפתח הראשון לצאת 'מצרים

הגלות את מהגלות היא שלא נוכל לסבול 

ונרגיש שצר לנו הגלות ואנחנו רוצים 

 .[לצאת ממנו

של הזה הסיפור  יודעים את כולנו

זצוק"ל וצוחקים על  'מאור עינים'ה

אבל אם  ,ותו של האיכר ואשתוטפש

מתבוננים קצת בעומק אמיתי יתכן שאין 

יתכן שאנחנו לא כי  ,כ"כ מה לצחוק

עומדים כ"כ רחוק מטפשותו של איכר 

 זה.

בחור או אברך שאינו  דבשלמא

אין לו חברותות  ,הולך לו ח"ו כ"כ טוב

או אינו מצליח בלימודו ואין לו סבלנות 

 להתמדת התורה ואינו מסתדר עם

הוא מרגיש צער ורוצה  ,המשגיח וכו'

א ויודע שכשיב ל אחדוכ ,לצאת מצערו

משיח כבר יהי' הכל טוב ומסודר ובודאי 

יצא מצערו, ואף שאינו יודע בדיוק מה 

 האבל זה יודע שבודאי אז יהי ,יהי' אז

 טוב!

לומד ומתפלל געשמאק שבחור  אבל

חשקת  ויש לו חברותות טובים ויש לו

ת חן אצל ש לו נשיאווהתמדת התורה וי

בין  אותו ם נשאלאהמשגיח והמגי"ש, 

ארבע עינים שיענה תשובה אמיתית 

יתכן שיענה  ,האם מצפה לביאת המשיח

 ,שעכשיו הכל עצהיו"ט ואין צורך בזה

 ח"ו. ,ח"ו, ואינו כ"כ דחוף שיבא משיח

נשאל מחתן העומד כמה ימים  ואם

 ,לפני חתונותו האם ברצונו שמשיח יבא

ענה שבודאי רוצה אבל שיהי' יתכן שי

אחר השבע ברכות שלו. ואם נשאל 

מהעומד לנסוע לחופש גדול האם מצפה 

לביאת המשיח, יתכן שיענה שודאי רוצה 

א, אבל אחרי חזרתו מהחופש ושיב

 הגדול. 

לתרץ כל הקושיית הנ"ל, וכדי  וכדי

ענין הגלות  אתלקרב אל השכל וההרגש 

ת יש להקדים בשאלה יסודי ,והגאולה

שיש לכאו"א לשאול בכל יום את  ,יותר

והשאלה היא: מהו תכלית כוונת  ,עצמו

הבורא בבריאת העולם? ומהו התכלית 

 שלנו בחיים?

על  יהא בידינו תירוץ ברור ואם

התאבלות הנוכל להבין למה  ,קושיות אלו

על ירושלים היא ענין יסודי בחיינו בכלל 

כדי שהאמת היא וובעבודת ה' בפרט. 
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שיא זו צריך אריכות גדול לתרץ קו

ומאמר בפני עצמו, אבל נשתדל להסביר 

בקצרה מה שנוגע לענינינו בסיבת 

תכלית הבריאה ישנם בעיקר ג' הסברים 

 :ק"המובאים בספה

שהקב"ה ברא בזוה"ק  תאאי א.

דהיינו  ,'הבגין דישתמודעין לי' -העולם 

 שיהיו נבראים שידעו מהבורא ב"ה.

בה של בספרי הרמח"ל מביא סי ב.

דהיינו שהקב"ה הוא  'להטיב לבריותיו'

מקור הטוב ורצה להשפיע מטובו 

לכך ברא העולם שיהיו  ,לנבראים

 נבראים שיקבלו טובתו ית"ש.

בספרי בעל התניא ועוד מביאין  ג.

נתאווה הקב"ה להיות 'המדרש )תרומה( 

 עלהדהיינו שכביכול  'לו דירה בתחתונים

א לו מקום השראה בעלמ אברצונו שיה

שיכירו וידעו כל  ,עוה"ז הגשמיב ,הדין

ויותר עמוק  .יושבי תבל שאין עוד מלבדו

שיהי' כלל ישראל שיקבלו ויקיימו  ,מזה

תורה ומצוות דווקא בעוה"ז הגשמי שיש 

הסתר גדול וכלל ישראל יגלו כבוד 

מלכותו ויחיו בדביקות ובחיות דקדושה 

ע"י דביקותם בתרי"ג העיטין להגיע 

ומסביר הרש"ב )בהמשך  .לדביקות בה'

תרס"ו( דג' סיבות אלו הם בעצם סיבה 

דהטובה הכי גדולה שיכול להיות  חת,א

ודביקות הכרה לנבראים היא כשיש להם 

מודעין תבמקור הטוב דהיינו בגין דיש

שידעו בדעת ובהתחברות בהבוב"ה,  הלי

ואז ממילא יהי' גם ענין דירה בתחתונים 

ך שיהי' מקום השראה להבוב"ה בתו

 העוה"ז בלב כל או"א מישראל.

ק "זה הי' בגילוי בזמן שביהמ וענין

אז גילוי והשראת  השהי ,קיים ההי

השכינה בעולם, והיינו בין בגשמיות 

הבית המקדש מקום בית דכביכול הי' לו 

להשראת השכינה בעולם, ומהו הפי' 

דהי' לו "בית" הלא מלא כל הארץ כבודו 

ו שום דמיון כלל, ואין ל 'אין לו גוף וכו

דכשם כשאין לאדם בית  רוש,אלא הפי

ח"ו, ואפי' אם יש לו בית אבל אם נמצא 

על הדרך ואף אם יהי' לו המלון הכי יפה 

שבעולם, הרי ירגיש שאינו "בביתו" 

ויחסר לו איזה מנוחת הנפש שיכול 

 להשתלם רק "בביתו".

ה הפי' דבזמן הבית כשהי וזהו

ל הרבוש"ע הקב"ה "בית" היינו דכביכול

הרגיש שתכלית כוונתו בבריאת העולם 

היא בשלימות משום שכלל ישראל הי' חי 

להקב"ה כמו בן יחיד  העם אהבה גלוי

לאביו וכמו כן נתגלה מצד האב הקב"ה 

 האהבה בגלוי.

זה התבטא בין בענין הניסים  וענין

שנעשו בביהמ"ד ובין בשפע הגשמי 

שהי' לכלל ישראל בזמן שביהמ"ד הי' 

ם ובין בגילוי השכינה שהי' בעליית קיי

הרגלים לראות פני האדון ה' והי' לכלל 

ישראל הכרה וידיעה במציאתו ית"ש וגם 

התבטא גילוי אחדות ית"ש דכשהי' חסר 

ליהודי איזה דבר הי' מתפלל וראה 

תוצאות מיידית בלי שום עיכובים בבני 

חיי ומזוני רויחא ואם ח"ו לא נתקבלה 

נביא לברר מה יש לו תפלתו הי' הולך לה

לתקן איזה פגם ואיזה עבירה עשה 

שיתקנו, והנביא הי' נותן לו תיקון או 
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שהי' מביא קרבן ועי"ז נפתח צינור 

 השפע מחדש ומתמלא בקשתו בתפילתו.

הי' אדם לן בירושלים ועבירה  ולא

שהתמידים מכפרים על עבירות  ,בידו

היום והלילה ולא הי' שום מסכים 

 ו לאבינו שבשמים.המבדילים בינינ

בכל יום כמו מוצאי יוהכ"פ  והיינו

ליהודי אפי'  האם הי ,נקי מעוון וחטא

מביא עולה ומתכפר,  ההי ,הרהור עבירה

הציץ מכפר וכו' המעיל מכפר על 

טוב לכלל ה עכ"פ בזמן הבית הי .לשוה"ר

 הישראל בכללות ובפרטות שכאו"א הי

חי ומרגיש ואני קרבת אלקים לי טוב, 

שלחיות חיים של תורה ומצוות  הרגישו

נקרא חיים, כי הם חיינו, ולחיות בדביקות 

בהקב"ה כי היא חייך נקרא חיים, 

והרגישו שחיים של תאוות עוה"ז הוא 

 חיים מרורים.

המוסגר לקרב אל השכל  במאמר]

יהודי פשוט בזמן תו של השגמה היתה 

אי' בתפארת שלמה סיפור שפעם  ,הבית

אז'ניץ, והרה"ק דיבוק אל המגיד מקבא 

מקאזניץ התחיל לייחד ייחודים להוציא 

ואמר שהיות  קבוק, וצחק הדיבויהד

שהוא נשמה מזמן הבית וכל קטן וקטנה 

בזמן הבית ידע לייחד ייחודים אלו ואינו 

ממילא  כלל.מתפעל בכלל מיחודים אלו 

אין לנו השגה בכלל ביהודי פשוט מזמן 

 [.הבית

ראל שכלל יש השגרם החורבן הי ומה

תאוות  ,התחילו לטעום תענוגים אחרים

אולי בהרחוב יש תענוגים  , וחשבועוה"ז

אחרים, אולי ח"ו העבודה זרה יכול 

וזהו מה שגרם  ,להשפיע לי שפע ותענוג

להחורבן, והחורבן הי' צרה לנו שאבדנו 

מה שהי' לנו בגשמיות וברוחניות וכן הי' 

צרה כביכול להרבוש"ע והשכינה הק' 

ם ומק"ביתו" רבוש"ע אבד שכביכול ה

שכינתו בעולם דהיינו שאבד תכלית 

כוונתו בבריאת העולם לחיות עם כלל 

ישראל ואבד דירתו בתחתונים בכל 

 המובנים ולא הי' לו מקום להטיב טובתו.

עיקר הגלות והחורבן הי'  אבל

שנעשה פירוד בין ישראל לאביהם 

שבשמים וזהו הצער הכי גדול שיש 

שהקב"ה  (ברכות ג.) בעולם כדאי' בגמ'

בוכה אוי לו לאב שהגלה את בניו ואוי לו 

לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, דהיינו 

שאבדנו זכותינו לאכול כביכול "קעסט" 

אצל אבינו בהיכל מלכותו ואבדנו 

הקרבת אלקים לי טוב, שבזמן הבית לא 

רק ששרנו "הייליגע באשעפער מיר 

"הייליגע  –האבן דיר זייער ליב" 

נז אזוי ליב" אלא וער די האסט אבאשעפ

היינו חיים ומרגישים באמת ובשלימות 

שהקב"ה אוהב אותנו והרגשנו וחיינו 

שנחרב ועכשיו האהבת ה' בקרבנו. 

הבית ע"י מעשנו הרעים כדאי' בספה"ק 

)נפש החיים ועוד( שלולי שהי' לכלל 

ישראל מחשבת ע"ז בלבם לא הי' יכול 

טיטוס הרשע להעמיד צלם בהיכל, 

ואבדנו בין המקום של השראת השכינה 

ובין האיכות של השראת השכינה דהיינו 

הקשר עם הקב"ה הקשר הפנימי של 

תורה ומצוות דהיינו ההרגש שתורה 

ומצוות היא חיינו ואורך ימינו, ואף 
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שמקימין תורה ומצוות ולומדים תורה 

בהתמדה אבל חסר לנו הקשר עם נותן 

התורה עם הבורא ב"ה וב"ש ואף 

שמתפללים חסר לנו ההרגש שעומד כ

לפני המלך כדבעי וזהו גלות והסתר 

 פנים.

שהי' פעם  בדרך צחות, מספרים

עס וראש ישיבה בארץ ישראל שנתן שמ

ים דוברי אאידיש לבחורים אמריק תבשפ

עס שאל בחור ואנגלית, ואחרי השמ

הבנת השמיע"ס? השיב לו האם מחבירו 

 אחתאבל מילה  ,בטח הבנתי ,חבירו

כל  חזרהראש ישיבה " שויבערשטערא"

מה זה "אויבערשטער" , לא הבנתיהזמן 

 מי זה "אויבערשטער"?

נראה העבודת ה' והתורה בזמן  ככה

ימים מצוות יהגלות אף שלומדים ומק

ומתפללים אבל לפעמים נחסר לנו המילה 

הכי חשובה ונחוצה בעבודת ה' וזה 

הקשר הפנימי עם נותן התורה הבורא 

ם המלה הכי חשובה וזה ב"ה. ושוכחי

 "האויבערשטער" ח"ו.

' הק ט"הבעשל המיוחס ווארט יש

 מיום(: 'לוין ל"לרי מספרים חסידים)

 בעולמו ה"להקב לו אין ק"ביהמ שחרב

 'בלבד הלכה של אמות ארבע אלא

העבודת ה'  ,דבזמן הבית .(,ח ברכות)

דהיינו ההלכה  ,התחיל בחלק המעשה

רה תואבל עיקר העבודת ה' ב ,והשו"ע

ומיום שחרב  ,הדביקות ומצוות היה

אלא לא מצא בעולמו לדאבוננו ק "ביהמ

 ,ולא יותרבלבד של הלכה  ' אמותד

פנימי ההקשר את שלדאבוננו אבדנו 

 עם הבוב"ה.והדביקות 

 דגל מחנה אפריםבספה"ק  וכ"כ

את  רשומפ ,תרומהלי עה"פ ויקחו 

האי עלמא כבי הילולא 'מאמר חז"ל 

נה עורכים סעודה דכמו בחתו ',דמיא

גדולה ושמחים ומשקיעים אלפי דולרים 

אבל אם החתן כשאמר  ,בצרכי החתונה

חיסר מילת "לי" אז  'הרי את מקודשת'

ככה  ,כל החתונה וההוצאות הם לריק

שנה ועוסק  021בהאי עלמא אם אדם חי 

 חת,בתורה ומצוות אם שכח מילה א

דהיינו "לי"  ,הכי חשובה חתנקודה א

אז  ,להאויבערשטער ,הלהקב" ,לשמי

הנ"ל כמו  'האי עלמא כבי הילולא'

 שנחסר מילת "לי" מהקידושין.

מובן חומר  ,כל המבואר לעיל ולפי

הענין של "כל שאינו מתאבל על 

ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה" דכל 

זמן שעדיין כואב להאדם ריחוקו 

וצועק ובוכה להקב"ה אני יודע  ,מהבוב"ה

אב לי המצב שלי שאני רחוק ממך וכו

שאיני מרגיש ואני קרבת אלקים לי טוב 

בתורתך ובמצוותיך, עדיין האדם מקושר 

כות בנחמתה, אבל אם האדם ויכול לז

רה משלים עם מצב החורבן וכל התוח"ו 

שלו היא רק מעשה חיצוני בלי  ומצוות

כלל ושלום עלי נפשי ואינו מפריע לו לב 

ו אזי ח" ,שאין לו קשר פנימי עם הקב"ה

מפני  'זוכה ורואה בשמחתה'אינו 

שנחמת ציון וירושלים פירושו קרבת 

אלקים והאדם הזה אינו מעונין בזה כלל 
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וכלל ואינו חסר לו בכלל ח"ו בנין ציון 

 וירושלים.

שהצדיקים לאורך  נפלא,דבר  מצינוו

הדורות וכל מי אשר יראת ה' בלבבו היו 

מתאבלים אבילות אמיתית על החורבן 

מריבניץ זצ"ל ועוד צדיקים  כמו הרה"ק

שעבודת תיקון חצות ארך אצלם שעות 

ע"ג שעות בבכיה גמורה, ובאנשים 

שר להמשיל אפו .פשוטים לא מצינו כן

למי שרוצה לנסוע לחתונה של  ענין זה

קרובו וכו' לחו"ל וכבר נסע להשדה 

תעופה, והי' תקלה באוירון ויש איחור 

בנסיעה ולא יוכל להשתתף בחתונה של 

יש להאח הנוסע צער גדול  , הנהחיוא

אבל  ,שלא יוכל להשתתף בחתונת אחיו

שאר הנוסעים שאין להם חתונה או מי 

שבכלל לא נסע להשדה תעופה אין לו 

כך הוא  .שום צער על איחור האוירון

הצדיקים שהענין באבילות על ירושלים, 

לחיות עם הקב"ה  בקשושכל חייהם 

ש להם י ,ושיתגלה כבוד מלכותו בעולם

משא"כ מי  ,צער גדול על העדר ענין זה

ענינים אחרים כדוגמת על שחייו סובב 

אין לו כ"כ צער  ,קנאה תאוה כבוד

 מהגלות ח"ו.

כל הנ"ל אפשר ח"ו ליפול  אחרי

ליאוש שאנו כ"כ רחוקים מלחיות עם 

הרגש של קשר עם הקב"ה ואנו כ"כ 

רחוקים אפי' מלהרגיש שחסר לנו ההרגש 

"הבשורה אך קב"ה, של התקשרות לה

בגלותי 'טובה" היא שאפשר לחיות גם 

דהיינו שאפילו שאנחנו נמצאים  ',לגאלינו

בהגלות החשוך והשפל אבל אפשר 

והיינו  ,בתוך הגלות 'גאולה'דיג'לחיות 

ע"י שמתדבקים ומתקשרים ולומדים 

ט זי"ע ותלמידיו זי"ע שהם "ספרי הבעש

כתבו כל ספריהם להורות דרך ולהאיר 

בתוך הגלות החשוך  כי הדביקותרלנו ד

היאך לחיות בחיות דקדושה בתוך הגלות 

החשוך והיאך למצוא הקב"ה בתוך 

ההסתר פנים ולחיות בקשר פנימי 

 להקב"ה בתוך הגלות.

פר' ) דגל מחנה אפריםשמובא ב כמו

עה"פ ובני ישראל יוצאים ביד  (בשלח

ומפ'  'ברי"ש גלי' רגם אונקלוסרמה ות

 ,ישראל בעל שם שם דברי"ש ר"ת ר'

ומביא סיפור שהבעש"ט נכנס להיכל 

משיח ושאלו אימתי קאתי מר והשיב לו 

 משיח כשיפוצו מעיינותיך החוצה.

תשובת משיח להבעש"ט ופשטות 

זי"ע היא דתנאי ביאת משיח תלוי 

בהפצת תורת החסידות, אבל אפ"ל 

שתלמידי  ,יותרעמוק הוא שהפשט 

הבעש"ט נתנו לנו הכלים להתמודד 

שכאו"א מישראל  'גלותי לגאלינוב'

בפרטות יוכל לחיות עם הקב"ה אף 

וזהו ההכנה לביאת המשיח  ,בגלות

 בכללות שיבא במהרה בימינו.

ק פשט בהגמ' "בספה תאאי ועד"ז

דבשעה שנכנסו האויבים  (ד:)יומא נ

זב"ז  ,ןילהיכל ראו הכרובים מעור

אי'  (ט.ב"ב צ)והקושיא הנשאלת דבגמ' 

ונו של מקום לא דבשעה שאין עושים רצ

היו פניהם איש לאחיו אלא פניהם אל 

דהסיבה  ק"בספה תאאיאך הבית, 

שבשעת החורבן היו מעורין זב"ז 



 טו דברי התעוררות  
 

ללמדינו לקח מהו הדרך לצאת מהגלות 

המר הזה היא שנתבונן בעניין זה 

ששורש כל הגלות נגזר כשבחטא 

, שח"ו 'בשנאת ה' אותנו'המרגלים צעקו 

לנו ה' שונא אותנו, בא הקב"ה לגלות 

 'גאולה'דיג'שהדרך לחיות בתוך הגלות 

ע"י הוא והדרך לצאת מכל הגלות 

שנתבונן דאף כשח"ו נראה כחושך 

והסתר באתגליא אבל בפנימיות לפני 

ולפנים עדיין הכרובים מעורים זב"ז 

 הוהקב"ה אוהב אותנו אהבה שאינ

וככל שנתבונן באהבה זו  ,בדבר התלוי

נזכה לצאת יותר מהר מהגלות, וזהו 

תלמידי  ק"הושגילו לנו רבהאהבה 

 "ט זי"ע.שעהב

עם משל נפלא מהמגיד  ונסיים

מדובנא זצ"ל לעורר קצת ההרגש של 

הי' ש ,אבילות על החורבן בימים אלו

טוב וטוב עשירות  פעם זוג שהי' להם כל

 ,חסר להם ההי חדדבר אכבוד וכו' אבל 

שנה  01שהיו חשוכי בנים, וב"ה אחרי 

ובעת  ו,מהחתונה בעת זקנותם נפקד

הלידה הגיע הרופא ואמר להבעל 

באם חפץ שהמצב מסוכן וצריכים לבחור 

בחיי הילד או בחיי האשה, ואמר הבעל 

את  שאליו ,לו להחליט י אפשרכי א

בחיי הילד  חפצהוהשיבה ש ,אשתו

יש  חתאבל בקשה א ה.על חיי תומוותר

שכשיגדל הילד יספר האב לבנו  ,לה

אודות אמו שאהבה לו ביותר עד כדי כך 

עבורו, ושביום היא"צ  שמסרה נפשה

ויהי היום  .השלה יאמר הבן קדיש אחרי

ויגדל הילד והגיע יום היא"צ של האם 

והאב סיפר לבנו כל הסיפור עם אמו 

אוהבו ורצה לעוררו שיאמר הקדיש על 

קבר אמו עם הכוונה וההרגש הנכונה, 

לומר הקדיש שחק עם כדור  במקוםוהבן 

על הציון של אמו, איזה צער ועגמ"נ יש 

אך הילד  להאב והאם על התנהגות כזה,

יצד אני יכול לבכות על אמי, הרי כ :טוען

אם הבן יש לו  אך לא הכרתי אותה.

 ןהבנה ומתנהג כראוי בכבוד הנכודעת ו

כלפי אמו ואומר הקדיש עם ההרגש 

הראוי עם כל הלב איזה נחת רוח ותענוג 

 נפשה. עליועושה וגורם לאמו שמסרה 

מובן דהנה בעת החורבן  והנמשל

על כלל ישראל  ההי' ח"ו גזירת כלי

הבינו שפך חמתו על והקב"ה אבינו או

למען קיום כלל ישראל, עצים ואבנים 

ומה  ,כביכול מקום השראתו בעולם

שביקש מאתנו היא שביום היא"צ דהיינו 

בט"ב נתבונן בגודל אהבתו אותנו 

שחרב ביתו וויתר על מקום שכינתו הכל 

עבור קיום כלל ישראל באהבתו אותנו, 

ואם מתנהגים כשורה ומתאבלים 

התשוקות והגעגועים לו ית"ש ומעוררים 

איזה נח"ר ותענוג אנו גורמים לו ית"ש 

אוי לו 'ומעוררים שהקב"ה יבכה כביכול 

לבנים שגלו מעל שלחן אביהם ואוי לו 

 .'לאב שגלו בניו מעל שלחנו

שיתגלה במהרה בימינו  ויה"ר

אהבתו אלינו ע"י שיאיר פניו אלינו 

ויתגדל ויתקדש שמו בעולמנו בביאת 

נו ושיתהפכו ימים אלו מאבל משיח צדקי

ליום טוב ומיגון לשמחחת עולם על 

ראשינו בבנין בית מקדשינו ומלכנו 

 בראשינו במהרה בימינו.





80 ישיבות
ברחבי העולם משתתפים בסדרי הלימוד

אורו של הבעש"ט - בכל מקום ואצל כל יהודי

אלפי בחורים
מתעלים בספרי חסידות מדי יום

הארגון העולמי 

אש החסידות
להחדרת לימוד ספרי החסידות

10,000 עותקים
של גליון "אש החסידות" וחוברות 'אש המועדים'

המופץ בכל הריכוזים החרדים

אלפי ספרי חסידות
נמכרו במוזל לחברי 'אש החסידות'

הצטרף למאגר 'השותפים' של הבעש"ט הק' - להפצת אור תורתו 

אימתי קאתי מר - כשיפוצו מעיינותיך חוצה



 

 

 


	עמוד ריק
	עמוד ריק

