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 טעה המן בזה שלא ידע שז' באדר הוא יום הלידה במה 

שישי באדר    ביום  השלום  אההילול  זוז'  עליו  רבנו  משה   , של 

כמו   ,פוריםחג העם  קשור היטב  העניין של משה רבנו  ש  ונראה

 דשים הח   לע  גורל  עשה  מןהש   ע"ב(  י"ג)  מגילהבגמרא    סופר שמ

כי   ,גדולהשמחה    המן  שמח  ,בחודש שנפטר משה  לגור הוכשנפל  

ששיצליח   שלומחמת  הגורל  שנפטר  ב  נפל  ואומרת   .משהיום 

משהשהגמרא   של  הלידה  יום  כן  גם  שזה  ידע  לא  וכיוון   ,הוא 

קרו'ש במיתתם  חייםיצדיקים  דברים  )ספר  מדרשבכתוב  כו  ',ים  י 

אצל    ולכן  ,"למעלה  רתומשעומד  אלא  משה    תמא  ל"  :  פיסקא שנ"ז(

 .ם הלידהזה היובעיקר דווקא מה שחשוב  ,משה רבנו

 ו כל התורה נגלה ל יבא הרי כיצד משה לא ידע את חידושי ר' עק

מצד שני תענית    ,אהילול  אחדמה שאנחנו עושים ביום הזה מצד  

זה בגלל ההפסד הגדול    זה,השצמים ביום    (בשולחן ערוך  כמו שנפסק)

ב שהפסדנו  התורה  רבנוהסתלקות  של  שאפילו ו  ,משה  כידוע 

כל ספקות   שאל ממני'  ,(. זתמורה ט )  מראבג   יהושע שאמר לו משה

אין לי שום ספק בתורה הכל ברור   : אמר יהושע למשה  ',שיש לך

מיד   ,ברגע שנפטר משה רבנוש  )שם(גמרא  ב   כתוב  זאתובכל    .לי

תוצאה   היא  'שכחה'הו  ,ו מיהושע שלושת אלפים הלכותכחהשת

ח הקדושה שגרמה למיעוט כ  ע"הירת משה רבנו  טישירה של פ 

שמצד   ,)ויקרא יג, לז(  הקדוש  'יםיחה  אור 'אומר  ו       .בעולםהתורה  ו

כב,במדרש  כתוב    אחד רבה  כל   א(  )ויקרא  את  ידע  רבנו  שמשה 

ומצד שני    ,תיק לחדשוואפילו מה שעתיד תלמיד    ,התורה כולה

בגמרא   כ )כתוב  לא    :( ט  מנחות  רבנו  הדרשות   ידעשמשה  את 

עקיבא רבי  החים  ,שחידש  מ  והאור  שונו לבריך  אהקדוש 

את כל מה גם    ,ומסביר שבוודאי משה רבנו יודע הכל  ,הנפלאה

איך לקשר את    ,רק מה הוא לא יודע  ,שעתיד רבי עקיבא לחדש 

שהיה   עקיבא'  ח של רזה הכ  ,את זה בתורה שבכתב  זזה ולרמו

אותיותק כתרי  אותי'  זה   מה .   ושר  את      ?'ותכתרי  לקשר  זה 

   .תורה שבכתבהבעל פה אל שהתורה 

 לה ידוע דוקא מהתורה שבעל פה ור המגי רוב סיפ

  , תורה שבכתבה  את  יש לנו   אז  ,כשמתבוננים בנס של פורים 

 ,מרובים"כ  המדרשים על המגילה כ  ךא   ,'מגילת אסתר 'א  ישה

לדעת את הסיפור האמיתי של   אי אפשר עד שבלי המדרשים  

ל,  המגילה בית ראשון  כי    כך,והסיבה  חורבן   , גלות בבלומאז 

)יומא    נחשבת סוף הנסים  אסתר   ,ברה שבכתח של תוהתמעט הכ 

של תורה    ארהצריך להיות ה  ר כבו   ,סוף תורה שבכתבו  ,דף כט.(

מגילה  ואומרת    .  פה-שבעל  ע"א(ז)  הגמרא  אסתר  "  '  שלחה 

לדורות'   :לחכמים לספר   ה בקש )    "'כתבוני  אותה  ושלא    , התנ"ך   שיכניסו 

עכשיוויתחיל  בה  התנ"ך    יסתיים לא  חלה  ובהת  .(פה - תורה שבעל  כבר  החכמים 

עד שדרשו דרשה מיוחדת להכריח את הדבר שאסתר  ,  מוהסכי

התנ"ך, היה נגמר    ,אבל לולא זה  , תהיה כתובה בספרי התנ"ך

    .  פה-תורה שבעל  הה מתחילתהימשם ו

ש ראה  פטיר   נפלהמן  של  ביום   בעניין העומק    ,משה  תהגורל 

זה    שיגה   מןהש תורה  ' בחינת    שהוא ח של משה  נגמר הכשע"י 

- תורה שבעלהעניין  ו  ,נגמרה  שבכתבה  ר תוהדהיינו ש  ,'כתבשב

 , במזימה שלו  שיוכל להצליח  חשבולכן    ,פה עדיין לא התחיל

זה מרמז שגם הנס ש  ,יום הלידהגם    ' באדר הואלא ידע שזוהוא  

יהיה חלק  כי נס פורים ,של פורים עדיין יש בו את הכח של משה

שזוכים  ו  .מהתורה שבכתב התענית  כן  להתענות קים  הצדי אם 

פה בפטירת  -כוח של תורה שבעל שנסתם  עלזה    ,ביום ז' באדר 

 ת מא  ל"ש  כךהם שמחים על    אשעושים הילול  וואל  ,משה רבנו

ואפילו כשסבר המן שנגמר   ,"למעלה  רתומשעומד  אלא  משה  

משה ש   הנה בא נס פורים והוכיח לנו  ,פה-הכוח של תורה שבעל 

חינה של  ב ה  הי ו שז ) יד לחדש  ואפילו מה שתלמיד ותיק עת  ,קייםרבנו  

  ' אור החיים'ה  מסבירו         .משה רבנוהשיג  הכול    -    (פ" תורה שבע

שכל דבר רמוז  עיקר העבודה של החכמים הוא לגלות  ש  ,הקדוש

 א גמר ה שאומרת כמוו ,ורהתב רמוזהכוונה איפה הוא ו ,בתורה 

רמיז  אילתמת  יל"  (ט.  תענית) צריך   ',באורייתא  אדלא  דבר  כל 

איפ  הלדעת  איפה  שלו  האסמכתא  בתורהורמוא  ה  י הוזש  ,ז 

  .לקשור כתרים לאותיות תבחינ

 בתוכו לא נאמר אלא בתוך כל אחד מישראל  - " ושכנתי בתוכם "

היא   השנה  זכור  תרומהבפרשת  רוב  )  פרשת  פי  ב על  יוצא  פרשת  זה 

ועשו כתוב : " וכמו ש   ,עניין של המשכןב  עוסקיםאנחנו    שבה  (תצווה 

בת ושכנתי  מקדש    בחמש   נלמדיםמשכן  ה  ענייני       ". וכםלי 

ספר מזה כמעט חצי  ו        (די פקו   ,לה ויק  ,תשא   כי   ,תצווה   ,תרומה)    פרשות

 "ן רהרבנו בליקוטי מו   .כןמשהנושא הקמת  ב  עוסקשמות שכולו  

  עה"פ   באלשיך(ו   דושה הק " מובא בשל)ה מביא את המדרש    (א "ח צ"ד    התור )

וש " מקדש  לי  בתוכםכנועשו  נ"  ",תי  לא  אלא בתוכו  אמר 

של   ".מישראל  אחדו  אחדכל    ךבתו  ,וכםבת הפשט  לכאורה 

כי אם באמת השראת השכינה היא בתוך    ,רש הזה קשהדהמ

הרי השראת השכינה    ,למה צריך משכןאז    ,מישראל   אחדכל  

ה  ב שמות ר ) מדרש  ב  מובאעוד  ו     ?בישראל  אחדיכולה להיות בכל  

משל    , דרשהמ   אומר    ,למה הקב"ה ציווה על הקמת המשכן  (, א לג 

חיתן אותה עם ו  ,אהב אותה מאודלמלך שהייתה לו בת יחידה ש

החתן רוצה לנסוע  ,החגיגותוהחתונה כל חרי ו ,אחר  ךמל של  בן

תיקח את הבת   אללך    ומר ל  :אז המלך אמר לחתן שלוו  ,ומלמקו

 שליט"א אליהו עטיההרה"ג  /תשפ"א ה' - 'תרומה'פרשת  

 ' חלק א'צד תורהסס על מבו  - השליקוטי מוהר"ן בפר  

   המשכן שבלב כל יהודי, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 

 חטא העגל גרם לבניית המשכן במדבר  /קליפת עמלק 

 gmail.com@6537488 :במייל לקבל ניתן
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זו אשתך  ,יכול  ניניא  ,שלי להיפרד ממנה גם אני לא ו  ,כי הרי 

תעשה  לאא  ,יכול תעשו  שתלכ  מקום  בכל   ,מה    אחד   ןוקיטו 

אחרי   ךכ        .  "בשבילי שכשאני אתגעגע אני יבוא לגור אתכם

כמו   , התורה  את  נתתי לכם  לישראל:מתן תורה אמר הקב"ה  

)דף  ודרשו בגמ' בברכות  יוה לנו משה מורשה"  "תורה צ"שכתוב  

שאנחנו נשואים עם התורה    ,הסמאור   -  "מורשה"אל תקרי    נז.(

שהתו  ,הקדושה שלנווכיוון  היא  א  ,רה  הקב"ה  יכול נניאומר  י 

מצד שני אני גם ך  א  ,היא שלכם  כי  יםלומר להשאיר אותה בשמ

וכיוון שכן אני מבקש שבכל    ,לא יכול להיפרד מהתורה הקדושה

תעשו לי את המשכן כדי שאוכל    ,מדבר ב  יםסענסיעה שאתם נו

שעיקר העניין במשכן   יוצאלפי המדרש        ".   אתכם  ר לבוא ולדו

יכול להיפרד מב"ה  בגלל שהקזה   ולכן    ,התורה הקדושהלא 

כדי שיוכל להיות איתנו תמיד  (בית)   ןוקיטהוא מבקש שנעשה לו 

  .מה שמובן במדרש זה .וככה הוא לא ייפרד מהתורה הקדושה

 דברמב רץ ישראל או כבר הקמת המשכן היה צריך להיות באהאם  

 מו מו ותטעאיתב"   :  פסוקבדורשת    (ב" ס"ב ע ) גמרא כתובות  אלא שה

מתי    -   "דיךי ו  וננכ   'מקדש ה   'ך פעלת הת חלתך מכון לשבנבהר  

הקמת    כי    -"  תךנחל  הר ב  מואמו ותטעתבי"שכ  ?המקדשבנה  י

  ך שבאמת כ  ם,ואומרת הגמרא ש  , תלויה בארץ ישראל  שכןהמ

רק ו  ,שרק בארץ ישראל יהיה המשכן   ,לה במחשבה בהתחלהע

לא כביכול    ,למרוב אהבה וחיבה שהקב"ה מחבב את עם ישרא

עיקר   בל א  ,במדבר כבר  וביקש שנעשה לו משכן    ,יכול להתאפק

ולא   זה שייך לקדושת ארץ ישראל   -המקדש  והמשכן  של    עניין

הקב"הו  ,למדבר  של  והאהבה  הגעגועים  מחמת  הקדימו      רק 

שינה    "השהקבכזה דבר    יתכןנסביר איך  )תיכף    לעשות את זה כבר במדבר 

דעתו  המדרשפ להרי    ,קשהעוד  ו  .( את  בגלל  זה  משכן  העניין    י 

לה יכול  לא  המשו  ,ושהפרד מהתורה הקדישהקב"ה  כן   כןאם 

תורה   במתן  ישראל ו תלוי  בארץ  הגמרא    ,לא  אומרת  ואיך 

   ? ארץ ישראלב  תלוי הנ"ל, שהמשכןבכתובות 

הו שתי הקושיות היא שהתשובה    ,אלוות  קושיליישב את שתי 

 ניין של המשכןקדים שבאמת העונ   ,את השנייה  אחתישבות  מ

בחינות שתי  בו  עם   ב.      .צורך של הקב"הא.    :  יש  צורך של 

זה כמו שכתוב במדרש שהקב"ה לא יכול   ,צורך גבוה  .  ישראל

לו     שכן  וכיוון  ,להיפרד מהתורה רוצה שנעשה  כדי   משכןהוא 

מצד שני יש גם כן צורך   ,להיות עם עם ישראלו שהוא יוכל לבוא  

י  כלומר   הדיוט מקום להקריב   נושראל שיהיה להצורך של עם 

שזה   ,להתקרב אל הקב"ה שנוכל  מקום    ,פר עלינוכלכדי  רבנות  ק

חטא עושים  אם ישראל לא היו  ולכן    .  בית המקדשוהיה המשכן  

  , הנקודה של צורך גבוה במשכן לא היה צריך לעשות את    ,העגל

שכל   ישראל    אחדהיות  להשראת   'משכן' היה    -בעצמו  בעם 

ש  ,נהיהשכ "דרשוכמו  נאמר  ו  לא  בתובתוכו  אחד אלא  כל  ך 

מישראל",   שח  בלאואחד  הע טאאחרי  בחטא  לפעמים   ,גלנו 

בקדושה להיות  מצליחים  מש  ,אנחנו  אבל    ,נהילשכ  כןולהיות 

במצב שהוא אינו  יהודי  כל  הלב של  כבר    כי   ,לאהרבה פעמים  

 , נהיבקביעות כל הזמן בקדושה כזו שהוא יכול להיות משכן לשכ

להקים את נצטווינו    (כמבואר במדרשים )  העגל דווקא  לכן אחרי חטאו

צורך גבוה שיהיה מקום    העניין שלבשביל    ,המשכן כבר במדבר 

   .ב"הלק 

תביאמו "-ל  היינו זוכיםאלמלא חטא העגל    ,בהכל מיוש ועתה  

המשכן    שלהשראת השכינה  היה מקום    ",חלתךנותטעמו בהר  

ישראל בארץ  קדוש    ,דווקא  מקום  זה  שם   כל   אבר נ  םשומכי 

ת את  זה המקום המיוחד לבנו ו  ,שם נברא האדם הראשוןו  ,העולם

צורך גבוה שהקב"ה לא יכול להיפרד    ישומה ש  .  בית המקדש

כי הלב של כל יהודי הוא מקום    ,זה אין בעיהמצד    ,מהתורה

השכינה "וכמ  ,השראת  בתוכם"ש  ושכנתי  מקדש  לי     -   "ועשו 

 קדושה ולא נופלים ם היינו נשארים באו  ,מישראל  אחדבתוך כל  

י ֱאל  : "בנו  מתקיים  והיה  ,בחטא העגל ו ְבֵני   םיִק ֲאִני ָאַמְרת ִ ם  ֶּ ַאת 

ם כֶּ ל ְ ֻּ ן כ  ְליו  שבאותו זמן עם   ,אומר הגאון מווילנהו     (' פבתהלים  )  ",עֶּ

  הוא ו)  ,במדרגה של אדם הראשון קודם החטאכמעט  ישראל היה  

יהודי כבר היה    לכ ל  אז בלב ש  ,(החטא כאדם הראשון קודם    כמעטמדגיש  

לעשות את המשכן מיד לא היה צריך  ו  ,מקום השראת השכינה

בשביל לא זה  ה כביכול צריך את המשכן  "כי מה שהקב  ,במדבר 

מהתורה היה    ,להיפרד  בכל    מתקייםזה  שוכן  שהוא    אחד בזה 

כשהיינו מגיעים לארץ    רקהיינו עושים את המשכן    ואז  ,מישראל

בשביל    -  נובשביל  היאהקמת המשכן המקדש  ושמה    ,ישראל

הק את  ש  ו זהו  ,רבנותלהקריב  בכתובות ה  אומרתמה  גמרא 

לא אלא ש  ,מקום של השראת השכינה זה שייך בארץ ישראלשה

נבנה לו משכן  שמחמת געגועיו  את זה    והקדים ה'הייתה ברירה  

יפרד  במדבר  שלא  כדי  חטא   מפניהיה  וזה    .התורהמכביכול  , 

יכי    ,העגל שכל  שייך  היה  לא  משכבר  יהיה  נה ילשכ  כןהודי 

שיהיה    היה  ו  ,בתמידות להשראת  כבר  צריך  מקום  במדבר 

להפרד מהתורה   ,נהיהשכ יכול  לא   ך כו     .ושההקד  כי הקב"ה 

 . נפלאיושב  מהכל 

 שנים  תים עשרה שבבנו של רבי שהקדים את חתונתו ב המעשה 

  נראהגמרא בכתובות ו מההסיפור    נביא אתלהוכיח את דברינו  

מספרת שרבי   (דף סב:)  הגמרא בכתובות  .'פרחור  כפתו'  הכלאיך  

ואז היה    ,רצה לחתן את הבן שלו עם הבת של רבי יוסי בן זמרה

הה שבשעת  כמה תנאמנהג  פוסקים  והכלה  החתן  שעושים  ים 

היו  הם  ).  הוא כונס את הכלהשנים ילך החתן ללמוד לפני שהוא  

  , ללמוד כמה שנים   הולך היה    החתן  ,כותבים תנאים כשהיו  בגיל מאוד צעיר ו   מתחתנים 

כלה  את ה כדי שיהיה לו פת בסלו שהוא יודע שכבר יש לו  , ו תחתן לה הוא חוזר    ח"כוא 

כמה  שיש  גמרא  ה  ומביאה    .( התורה  ד משלים כמה שנים בלימו   רקוהוא    , שלו

  מסביר ו   .שנה  שתים עשרהבין האירוסין לחתונה  נאים שפסקו  ת

 , שנה  ם עשרהתיש  למהשהסיבה    ,'בן יהוידע'בספרו    בן איש חיה
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 יא הש  ,פה בשלמות-כי החתן צריך לדעת את כל התורה שבעל 

  , כל הפירושיםורות שעליהם  מעם כל הג  ,'סדרי משנה  ששהה'  כל

אלא   ,סדר   כלשנה לזה  סדרים    ששה  הוידע',בן י' אומר הולכן  

  , ורת כהניםתו  א,גמר הומשניות  את הלגרוס    אחתריך שנה  צש

 דע הכל אתה יועד ש  זר רס וחואתה גושבשנה הזו    ,כל המדרשיםו

 דבריו לפי  יוצא  ]    .להסביר לעיין ולדייק  אחתשנה  עוד  ו  בעל פה

זרעים בעל פהסצריך לדעת את כל ענייני    א'שנה  שב זה   ,דר 

את   עיוןלומד ב  -  פלפלומ  ןייעאתה מ  ובשנה ב'  .נקרא לגרוס

ב  .  זרעים  סדר כל   גם  סדר מועד  כל    לומדיםשנה שלישית  וכן 

וגמראו  ,משנה,  בגירסא לומדים את    ,תוספתא  רביעית  ובשנה 

- הבעיון, וכך בכל סדר וסדר של המשנה עד שבשנה  סדר מועד  

    .[לומד בעיון את סדר טהרותהוא  12

זמרה   בן  יוסי  שמיד  שה רצה  רבי  ולא  מיד  תהיה  ילך חתונה 

 , הייתה יפה במיוחד  והיות שבת  ,אז מה עשו  ,שנים  שתים עשרהל

שכתוב )כמ מהדו "ברש   ו  ע   מובא ה  א, מק רה  י  ס"ב  כתובות  מקובצת  אזי   ( ב "בשיטה 

ה  אהעבירו את הכלה לפני הבן של רבי שיר   הם   ,עשו דבר פשוט

אותה  הואשכו  ,אותה יופיה  ראה  אמר   ,ברוב  רוצה   :הוא   אני 

סדרי    ששהשל    גרסה ב   של לימוד שנים    ששרק את ה)כלומר  שנים    ששרק    ללמוד

 . נים של העיון( את השש ש  י אשלים)ואז אנ  התחתןיבוא לאני  ואחר כך    (משנה

הוא רצה   ,יוסי בן זמרה'  גם זה עדיין לא מצא חן בעיני ר אלא ש

עוד  בן של רבי  לפני הלה  הכ  תא  והם העבירו  ,את החתונה מיד

אותה    .  הפעם ראה  רוצה  טוב     : אמר   הואשוב,  וכשהחתן  אני 

להתחתן, לחכות  עכשיו  רוצה  לא  ללמוד  אני  אלך  כך  ואחר   ,

תבייש ה ממש  חתן  שה   ,אומרת הגמראו  רה שנים.עש  תורה שתים

 שנה   שתים עשרה  לו  פסקובהתחלה  כי    ,רביהיינו מ  -מאבא שלו  

לכן ו  להתחתן מיד,  והחליטהתהפך    הואדקות    ותוך כמה  ,ללמוד

  מר וא  הוארבי שמע את הסיפור  כש   בלא  .תביישאוד מהיה מ

יו  בא  אומר לו  ? מה פירוש ", יש בך  ךת מדעת קונע בני ד" לו:

בפסוק  :רבי  - ַנֲחָלְתךָ "  :כתוב  ַהר  ב ְ ֵעמו   ָ ְוִתט  ִבֵאמו    כלומר   ",ת ְ

רק בארץ   (המשכן)לה הקב"ה רצה לבנות את בית המקדש  י שבתח

ועשו לי  "   :כתוב בפרשתנומיד אחרי מתן תורה    ואילו  ,ישראל

מיד כבר    משכן  ההקב"ה רוצה שנבנ  ",תי בתוכםנ מקדש ושכ

וככה רבי מרגיע את הבן   .שראלולא לחכות עד ארץ י  ,במדבר 

ל  ,שלו רצה    ו:ואומר  שבהתחלה  הקב"ה  כמו  אתה  בסדר  זה 

  .ר מיהואחר כך  את המשכן, לדחות

 כדי שמשבחו תוך כיצד רבי רומז תוכחה לבן שלו  ביאור עמוק 

ואומר לו שהוא עושה כמו   ,רבי מנחם את הבן שלו  איך  ולכאורה

בהתחלה    שהרי  ,דקבצ ו   ,בעצמו  מאוד התבייש  נוב  הרי  קונו,דעת  

לה כל כך  כוכשגילית שה  , שנים  שתים עשרהרצית ללמוד תורה  

  מו ככל כך  זה לא נשמע    ,ולהתחתן מיד  להסכים  מיהרת   ,יפה

כן מן הסתם משמיים רצו שתלך ללמוד תורה כמו   ך,דעת קונ

יש כאן איזו    (י "כמו שפירש רש )והרי על פי פשט של הסיפור  ש  שפסקו.

יש כאןו  ,נגיעה ל  באמת  , בן להתבייש במה שקרהקצת סיבה 

 ? נחמוולמה רבי מ

  , מוסר נוקב בבן שלו  לרומז תוכחה  רבי באמת    כפי שהסברנו  ךא

שזו התורה שאנו  )  [' ח"בתורה ח]  ן"רהשרבנו אומר בליקוטי מו  מווכ

 , להוכיחשלא כל אדם יודע    , '(רבנו  בי כת כל  ' בסדר היומי בכעת  זוכים ללמוד  

שאדרבה אתה תיתן טעם   ,ה כזאתכמה בצור צריך להוכיח בחו

והנה דוגמה איך רבי מוכיח את הבן   ,טוב במי שאתה מוכיח אותו

אבל הבן    ,שלו בצורה שכל השומעים עוד אומרים איזה טוב עשה

הרי   שלו, ואת התוכחה ,מבין היטב את הדברים של האבא שלו

המש את  לעשות  רצה  שהקב"ה  מה  בארץ וכן  באמת  המקדש 

כי  )  ,לא היה צריך את המשכן במדבר חילה  תבכי    ,ישראל דווקא

  יש   יהודי כל   ב אז ו ,מישראל  אחדבתוך כל    -"בתוכם "בבחינת   ,היינו קודם חטא העגל

ו  להשראת שכינה  גבוה   לכן מקום  צורך  יכול    מפני   נצרך   שהמשכן   ,מצד  שהקב"ה לא 

מהתורה בכל  מספיק     ,להיפרד  השכ  יהודי שיש  להשראת  כמו   אבל   , (נה י מקום 

חטא העגלשהסברנו   הגבוהה שהיינו    -  בגלל  ירדנו מהמדרגה 

שאנו בקביעות  אין לנו את הקדושה הזאת  ומעתה    ,במתן תורה

לעשות  מיד  לכן צריך    ,הניכולים להיות מקור להשראת השכי

זה בדיוק מה שמוכיח רבי את הבן ו     .את המשכן כבר במדבר

שרות ה כדי לב"ה לא חיכה להיכנס לארץ  שהק כמו  :שלו ואומר 

תגעגע ההקב"ה  מפני ש  ,)כמ"ש "תביאמו ותטעמו וגו'"(,  קדשמב  ינתוכש

חטא    מפני הסיבה  )ו   ,משכןלו    שיבנו במדבר    כבר מיד    רצהו ,  תורה ל

  , תונהלהקדים את הח גם מה שאתה התגעגעת ורצית    ךכ  ,(העגל

במדבר  המשכן  הקמת  של  בחינה  אותה  את  בזה  שזה   ,יש 

העגלמכתוצאה   להוכיחח  הז  .חטא  איך  דברים   ,כמה  להגיד 

כיוונים  נשלשנשמעים   זה   ,מי שהוכחת אותו לא מתביישוי  כי 

אתה אומר שיש   .  נתת בו ריח טוב אתהו  ,נשמע מילים מתוקות

עמק  הוא כן מבין את    ,אבל מי שאתה מוכיח אותו  ,בו מידת קונו

יר בעצמו שהוא לא כי הכ  ,התביישבנו של רבי  הרי  ש  ,התוכחה

ולא    במדבר כבר  להיות    כןהמשדם  מה שהוקהרי  ש  ,לגמרי בסדר 

צליח ללמוד  תשאתה לא    זהגם  לכן  ו,  על חטאמז  וזה ר   בא"י,

אח  י"ב ורק  נקוד  ,להתחתן  "כשנים  בזה  שעליה   חולשה  תיש 

   .  תו על זההתביישת, וגם רבי מוכיח או 

 

   זכורשבת 

 עד שימחה עמלק נשבע הקב"ה שאין השם שלם ואין הכסא שלם

זכורעעניין זה גם מתקשר לנו   בפרשת סוף  כתוב ב   .ם שבת 

ִמְלָחָמה לַ "  בשלח   ָיה   ס  ֵ ָיד ַעל כ  י  ד  ר   ה'כ ִ ִמד  ר  ֲעָמֵלק    טז(   )יז,   "  ב ַ

זכור קור  )בשבת  דווקא  'כי תצא',ים   א אנחנו  פר'   שהיא ,  בפרשת בשלחולא     בסוף 

)תנחומא  במדרש    כתוב  ?"יה  כסיד על  י  כ" מה זה    , (הקריאה של פורים

'כי תצא'  ש "  (סוף  הקב"ה  הנשבע  השם שלם שלם    סאכאין  ואין 

 , שם שלם האין    מה זה  ,"עד שימחה זרעו של עמלק  ,)במילואו יהו"ה(

י הוא  שהשם  יודעים  אנחנו  שאין וכן    "ה,וההרי  הזאת  הנקודה 
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  , ?ור בזהאיבהמה ו   . ולא כיסא 'כס'הוא רק נקרא ו שלםסא הכ

על   מסתכלים  הוי"ה,כשאנחנו  הם   ,הי"אותיות  השתי      שם 

לעומת    (אימא כנגד    י ה"ו  ,זה כנגד אבא   ד "ו)י    ,םעליוניזים לפרצופים הממר 

  ים זמור ש   ,לפרצופים התחתונים   ותז מן מרה  "ה,זאת האותיות ו

  אותיות יוצא ש            .הזה  בעולםלמטה  כאן  להנהגה של הקב"ה  

 ,חיסרוןשום  ים אין  שלמעלה בשמ  א"ז  ,נשארו שלמות  -  ה"י

  , רעהעמלק שהוא שורש  זמן שעדיין נמצא  אבל כאן למטה כל  

אין    ,שהוא נמצא  ןמזלכן כל    ,לגמרי  עמציאות שכל כולו ר   ואהו

ההשגחה  והנהגה  ה   ותיות שלא ההן  ש)ה  "הנהגה שהיא מתבטאת באותיות ו

 . דבר גם במילה כיסאאותו  ו      .  שלם  השםכביכול אין  ו  (בעולם הזה 

ו- מ  שהיא מורכבת מו  וכתוב  ,אל"ף-כס    ו'(   תורה) ן  "ר הבליקוטי 

ו האמצעית א"הו   '.  י'  ו'  י  -חלקים  שלשהל  נחלקת'  אאות  הש

השמיים על  "  ,מרמזת  לשבתוכא  ימתחםוכמ"ש:  זה    ",הל 

ים לאכהמ כגון    ,היא מרמזת על העליונים  הנד העליו"והי.  םיהשמ

שהיא   וא"וד התחתונה שמתחת ה"היוו  .םמהשמישהם למעלה  

כשיש   .  ל התחתוניםהיא מרמזת עלינו ע  ,םשמיהתחת  כביכול  

מלכותו  גם    ',י'  ו '  י  -  כשיש את האות א' בשלמות  ,סא שלםכ

של הקב"ה  בעליונים    ,מהישל  למטהגם  זמן ,   וגם  כל  אבל 

הקרירות    , האפיקורסות של עמלקכגון    , בעולם  ער  שעדיין יש

הרי   ,בתורה ובמצוותשהוא מקשה עלנו  כל הרע    ,של עמלק

  ; לקליפת עמלק  ים יותר עמלק הגשמי אלא מתייחסב  לא מדובר 

אנחנו מדברים      ("בקדושת מרדכי ואסתר  וקדשני   ק,מלע מן  ה י מקליפת  נציל "ה )

  והיא   ,בעולם  רע  המשפיעשעמלק  ל  אה שמ טווהעל הקליפה  

זאת אומרת   ,אין השם שלםהזה  גורמת שכביכול למטה בעולם  

  וכמו כן , ה"אותיות ו ןשה , לא ניכרת השגחת הקב"ה בשלמות

העליונה  יו"ד    -' י '  ו'  י   זה:   א' )אות    ,של הכסא בשלמות  'א לא ניכר אות  

תחתונה זה ההשגחה של הקב"ה  ה   "דויו  ,םזה השמי   א"וו  ,הקב"ה למעלה  תח גהש   יא ה

בגלל שעדיין יש את    ?למה אין השם שלו ואין הכיסא שלם    (למטה 

כאן  להשראת השכינה    עמלק מפריעו  ,ו של עמלק בעולםעזר 

 ה. "שזה האותיות ולמטה 

 גם בפני הס"מ  בטילק גורם לחטא העגל, שקירר את האמ עמ

כל זמן שעם   ",ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  -נווזה מה שאמר 

תורה  אחרי  ישראל   בעגלמתן  חטא  לא  יכולים     ,עדיין  היינו 

בשלמות השכינה  השראת  את  גם    ,לקבל  "ק ו  אותיות והיה 

  עמלק הוא זה שגורם אתולכן    ,והיה גם הכיסא שלם  ,בשלמות

ךְ " )דברים כה,יח(וכמובא רש"י    ,חטא העגל רֶּ ד ֶּ ר ָקְרָך ב ַ ֶּ לשון   -"  ֲאש 

יראים   האומות  שהיו  מרתיחתך,  והפשירך  צננך  וחום,  קור 

לאחרים,  ילה מקום  והראה  והתחיל  זה  ובא  בכם,  משל  לחם 

בן   הלאמבטי בא  בתוכה,  לירד  יכולה  בריה  כל  שאין  רותחת 

אחרים לה  ר שנכוה, קר  אף על פיובליעל אחד קפץ וירד לתוכה,  

לתוכה עכ"ל. "לקפוץ  לא    אפילו      ,  לתוך  ההס"מ  לקפוץ  עיז 

בחטא    ישראל להחטיאם  עם בניולהתעסק    'רותחת האמבטיה  '

הקרירות הראשונה   ,את האמבטיה  ר כשעמלק קיר אבל    ,העגל

יז העמ כבר  "שהס  ,חטא העגלבזה שיהיה אחר כך    ,שהוא גרם

ר " וזהו:    ,עם ישראללהחטיא את  ו  ,ולהתלבש בערב רב  באל ֶּ ֲאש 

ה ָעיֵף וְ  ָ יָך ְוַאת  ִלים ַאַחרֶּ ֱֶּחש ָ ל ַהנ  ָך כ ָ ֵב ב ְ ְך ַוְיַזנ  רֶּ ד ֶּ ָיֵרא    ָיֵגַע ְול אָקְרָך ב ַ

לקר   מלק  עקליפת    והיז  -  "יםִק ֱאל   האמבטיה   ר שגורמת  את 

עם שהגורמת  ו  ,הרותחת להחטיא את  וינסה  ויקטרג  יבוא  ס"מ 

  .  כיעמלקמטא העגל מגיע  השורש של ח  .ישראל בחטא העגל

עז הלא   אחדשאף    ,כשיצאנו ממצרים היינו בשלמות הכי גדולה

איתנול ה  ,התעסק  ולא  נליועלא  אין    .התחתוניםים  שם הולכן 

בגלל שכרגע אין    ,עד שימחה זרעו של עמלק  סא שלםין הכוא

" בתוכםכנושבחינת  ואחדכל    ךבתו  "תי  מישראל   אחד 

העגל לא    לולא חטאשהסברנו  וכמו    ,העגל  חטאבגלל    ,בשלמות

,  מישראל  אחד כי המשכן היה בתוך כל  )  ,צריכים בכלל משכן במדבר היינו  

 בשביל הקרבת   ץ ישראלאלא רק באר   ,(ולא היה הקב"ה נפרד מהתורה 

 חטיא מ מ "והס  ,את האמבטי  קירראבל אחרי שעמלק    ,רבנותהק

 . הכיסא שלםושם  הכי אין    ,צריך משכן  בר כ  ,אותנו בחטא העגל

  .ה הגדולה של עמלקאומטה דבר מאוד עמוק להבין מה זה הז

 פורים עניינו מחיית זכר עמלק 

הימים האלה "ו    מה שאנחנו עושים בפורים כל שנה ושנהזה  ו

מה מלבד  איש    75,000שהרגו    במגילה  כתוב  ."שיםעזכרים וננ

הבירהשהרגו   שנהרגול  כש  ,ישנ  תרגוםהתב  וכו  ,בשושן   אלו 

  ,וכל שנה ושנה כשמגיע ימי הפורים  ,עיםרש  קיםמלהיו עכולם  

  , לקדושהשוב  ואנחנו יכולים לזכות    ,יש החלשה לקליפת עמלק

ואסתרל מרדכי  הוא    מרדכי  .  קדושת    אתפשטותא'כידוע 

 , רבנו  הזוכים כל שנה בפורים לקדושה של משא  וממיל  ,'משה ד

הוא    ,שפתחנוכמו   והתורה  שמשה  שבכתב  תורה  של  הבחינה 

תורה   -   מיד ותיק עתיד לחדשלכל מה שתגם    כי  ,יחד  שבעל פה

עמלק, כניעים את קליפת  שבעל פה הכל נמסר למשה. וכיון שמ

מחדש, התורה  את  לקבל  בימי   הוקיבלו  ר ודה"ולכן    אפשר 

)פ"ח  אומרת הגמרא בשבת  לה במתן תורה  יבתחכי    ."ורושאחש

בגלל שהיה צריך להיות    ורייתא", אלעדיין מודעה רבה "יש    ע"א(

ודאי ב שלא תהיה ברירה ו  ",כפה עליהם הר כגיגית"  לבדרך ש 

רצון מקבלה  היתה  לא  יש בזה חיסרון כי  אבל    ,יקבלו את התורה

הצלו  .גמורה  הבהאומ ישראל  ו  יחמתי  זהעם  את  בימי   ?לתקן 

   !!הפורים

 מלק ת הוצרכה מחמת הקרירות של ע גיגי ככפיית הר 

כפייה של בתחילה היה  ריך להבין מדוע  , כי צונבאר את הדברים

ביאור  הגית, ומה התחדש בימי הפורים שקיבלנו ברצון? וגיהר כ

עוד אפילו לפני מתן בא  עמלק  ,  בזה, שהכל הוא מחמת עמלק

היה צריך שתהיה כפיית    ולכןהקרירות הזו    אותנו,  קירר ותורה  

ְרִפיִדם"כתוב     ,הר כגיגית ָרֵאל ב ִ ם ִעם ִיש ְ חֶּ ָ ל  בא  )כמו  " ַוי ָב א ֲעָמֵלק ַוי ִ

ֶּ   תנחומא   מדרשב וְ ש  ָרה  ו  ַהת  ִמן  ן  ְיֵדיהֶּ תָרפו   ְצו  ִ לעמלק   -  ַהמ  מקום  נתנו  זה ומ    (ולכן 
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ל מתחיל  הככי    ,אחר כך במדבר   הגיעות שהרעוהמקור של כל  

ומקרר את קדושת ישראל, עד   ,האמבטימקרר את    שעמלקה  זמ

וצריך ש גמור,  ברצון  התורה  את  מקבלים  לא  ישראל  עם 

כגיגיתה  יהםעליכפה  ב"ה  הקש מקרה  ת  קרירו  ,ר   -מלשון 

, וכיון שלא היתה קבלת  קרירות בתורה ובמצוותאפיקורסות, ו

כגיגהתורה בשלמות אלא   ית, לא הגינה רק מחמת כפיית הר 

יסוד זה כבר    טא העגלנעשה אחר חעליהם התורה כל כך, ו )כמובא 

   . בספרים( 

 הקליפה ולהחליש את הטומאה  יש בכוחו  פורים  כל העניין של  ו

עמלק כשו  ,של  'לכן  של המאוד  חלש  נ  'פוריםנס  היה  כוח 

עמלקקל עמלקים,  ונהר   ,יפת  מאוד  הרבה  ישראל  וגו  עם  מיד 

הם לא צריכים   הפעם ברצון,  ו  ,שוב פעם את התורהמקבלים  

כי יש החלשה    ?למהו  ,ה ובשמחהאהב באלא    ,יית הר כגיגיתפ כ

תורה  וזהו הביאור הקשר העמוק, בין קבלת ה .  של קליפת עמלק

 עם בפורים, לבין מחיית עמלק שהיתה אז. שוב פ 

 , הסיפור עם הגר"ח קניבסקי מי הוא היום עמלק 

כל כך בפועל במצוה הזאת של מחיית   היום אין לנו מה לעשות

מקובל מנם  א  ,אנחנו אפילו לא יודעים מי זה עמלק  ,מלקזכר ע

   ', השמיד להרוג ולאבד'ל יםצור ש ואל  םה ,לנו שעמלק בכל דור 

הנאציתבד החיה  היה  זה  הקודם  האיראנים  ב  ,ור  זה  הזה  דור 

בהם   שיש להם שנאה יוקדת לעם ישראל  וכל אל  ,הפלסטיניםו

עמלק מגולגמלובש  בהם  ישירות  ,  אינם  שהם  אפילו  עמלק,  ל 

 מזרעו, אבל הם מקבלים את הנפש שלו.

שהיה איזה יהודי שעשה תאונת דרכים והרג שני זקנים  סיפור יש

לא נרגע עד הוא  ו   ,גרם לו צער מאוד גדולזה  ו  ,  זקנה()זקן ו   גויים

אמר   הרבו    וסיפר לו כל מה שהיה,בסקי  יחיים קנ  ילרבשהוא בא  

ברוח הקודש  הרב ראה       ".ם עמלקיםה  "אין לך מה לדאוג,  :  לו

 והרגת אותם,   שעשית איתם תאונת דרכים  הזקניםשלו אותם  

אותו        .  להיות רגועאתה יכול  ו  ,הם היו עמלקים  וי הגויים האלנש

ו ת אחרי שמ  ,גם זכה לראות את זה בחוש  שהוא    מספר  יהודיה

מכירה של החפצים שלהם לכל המרבה הילדים עשו אותם גויים 

 אותו   לונכנס לבית ש   ,מכירה הזאתלהלך    יהודי הזהוה  ,במחיר 

ה ואשתו  שמהזקן  ידותגויים  על  חיפש  ו  ,ו  בחפצים כשהוא 

למכירה ר   ,שעומדים שם  אותו  הוא  כ ואה תמונה של   יה שהגוי 

 ם, וזכר   םיימח שמ  ,עם אשתו הנאצית  אס אס  צעיר לבוש במדי

בסקי  יחיים קנ  רביהרוח הקודש ל    את אמיתות דברי  ראה  מידו

  .קיםמל ע שהם

 קר המצווה לזכות, את המחייה המשולמת יעשה הקב"ה עתה עי

אבל למעשה אנחנו   ,עדיין עמלקיםהנקודה הזאת שגם כיום יש  

 ", זכור את אשר עשה לך עמלק"  :לכן   ,מלקעלא יודעים מי הוא  

היא   שלנו  המצווה  שלנו אנחנו    ,זכורלכל  הזכירה  את  נעשה 

"כי מחה    בפה, והקב"ה יעשה את המחייה בפעול, כמו שכתוב

זכר עמלק  אמחה  למעשה אנחנו משאירים את הפעולה    ",את 

במחיב  .  ה"קבהל שעסק  מי  הראשונה  היה  יפעם  זה  עמלק  ת 

 ",יהושע את עמלק לפי חרב  "ויחלוש    :ושם כתוב  ן,ון ניהושע ב

שלהם"  :י"רשר  ומא גיבורים  ראשי  יכל   ,שחתך  לא  אבל 

ות את לפי הדיבור שהוא עדיין לא יכול לכ -היה על  ו  ם,לותכ ל

 , אחר כך הייתה הזדמנות טובה בזמן שאול המלך        ".עמלק

ואם היינו זוכים   ,לות את עמלק לגמריכ ואז הקב"ה באמת רצה ל

 , בטל הרע מהעולםהיה מת  -לות את עמלק  כ המלך לע"י שאול  

שאול היה בחינת משיח בן     ,ואז היה  בחינה של שני משיחים

דוד  , יוסף בן  משיח  היה  זה  המלך  גאולה  תוהי  , ודוד  כבר  ה 

שאול    וכו'",  גגא ויחמול שאול על  אבל כיון שכתוב: "  ,שלמה

הפעם         .את עמלקכיל זה שהוא לא על  ,הכולמפסיד את המ

אסתר  עוד  ו ,נומרדכי ואסתר עשינו מה שיכול בימי  - השלישית

לא הם  אבל    ,קיםלמעהיה שם עוד  כי    בשושן  יום נוסף  מבקשת  

הפעם      .אז  העבודה בימי הפוריםכל  א גמרו את  לו ולם  ידעו מכ

לות  כאז בעזרת השם נזכה ל ו  ,משיח צדקנוע"י    היהיהרביעית  

הרע   מהעל מעשל  את  זהלגמריולם  ק  ועל    ה מחי  כ"כתוב    . 

 -  אומרת מי שיעשה את הפעולה הזאת בשלמות זאת  ",אמחה

וכמו שהסברנו עמלק   ,כי עמלק מאוד מעורבב  ,זה דווקא הקב"ה

  , שהוא לא צאצא ישיר לעמלק   ערבי זה יכול להיות  )   ,גלגולים של עמלקזה גם  

מחיית   לוממילא גם בו יש את המצווה ש  (אבל יש לו נשמה של עמלק

את אשר עשה   ר וזכ"  כתוב  לכןו  ,זהי  ואנחנו לא יודעים מ  ,עמלק

צריכים      -  עמלק"  לך בפהלאנחנו  היא ]  ,זכור  זכור  פרשת  לכן 

ישראלמד בית  נוהגים  וככה  הפוסקים  רוב  לפי  הכוונה  ו  , אורייתא 

ותאבד    תמחה"ה תעשה בפועל וואתה הקב  [שאנחנו זוכרים בפה 

הע מח"    -  קיםמל את  עצמו  אומר הקב"ה  )   אמחה  הכי  זכר   (על  את 

 ."יםמתחת השמ עמלק

 לקוטי מוהר"ן קמא תורה צ"ד 
ש היום  נהתורה  מולמד  צ"ד )ן  "ר הבליקוטי  ו    ָזַכר "    (תורה    ַחְסד 

ָרֵאל  ְלֵבית  וֱֶּאמו ָנתו   ל  ָראו    ִיש ְ ץ  ֵסיַאפְ   כ ָ ו ַעת  ֵאת   ָארֶּ   " ֱאלֵקינו    ְיש 

רבנואומ ך  הו א  ָהִעְנָין"    :ר  ל,  כ ָ כ ָ ֶּ ת  ש  ָלמו  א   ִנְבְראו    לא  ָהעו  ל ָ  אֶּ

ִביל ש ְ ָרֵאל  ב ִ ְכִתיב  ִיש ְ ְעָיה)  ד ִ ִדי":    (מ"ג   ְיש ַ יו  ְבָראִתיו  ִלְכבו    ַאף  ְיַצְרת ִ

יִתיו ַהְינו    ",ֲעש ִ ִריָאה   ד ְ י ָה  ְיִציָרה  ב ְ א   ִנְבָרא  לא   ֲעש ִ ל ָ ִדי   אֶּ   ִלְכבו 

ִדי'ו   ָרֵאל ַהְינו   'ְכבו  ְכִתיב, ִיש ְ ת )   ד ִ מו  י":  (ה "כ  ש ְ ַכְנת ִ ָ ָכם ְוש  תו  ו   "ב ְ  ְוָדְרש 

כו  "  ז"ל  ַר  תו  א  נֱֶּאַמר   לא  ב ְ ל ָ ָכם  אֶּ תו  ד  "ב ְ ֵ ב ָ   ְמַלמ  ַהק ָ ֶּ ה   ה"ש  רֶּ  ַמש ְ

ִכיָנתו   ך  ש ְ תו  ל  ב ְ ָחד  כ ָ ָרֵאל  אֶּ ש ְ ל   ִנְמָצא  ,ִמי ִ ָחד  כ ָ ָרֵאל   אֶּ ש ְ   ִנְקָרא  ִמי ִ

ד'  ִנְקָרא  ְלבו ש  ו   ',ְלבו ש  ' בו  י  ',כ ָ י"  כ ִ ָחָנן  ַרב ִ  ְלָמאֵנה    ָקֵרי  יו 

דו ָתא ת)   "ְמַכב ְ ב ָ לש  ִנְמָצא     (.קיג   ש ַ ת  כ ָ ָלמו  א   ִנְבְראו    לא  ָהעו  ל ָ  אֶּ

ִביל ש ְ ָרֵאל ב ִ ֵדי ִיש ְ יעַ  כ ְ ִ פ  ם  ְלַהש ְ  ".     טו ב ַרב ָלהֶּ

"ה'   כתוב:  ,נהי תפקיד שלנו להיות לבוש לשכהש  ביר רבנו מס

תנו  " ':  הודו'אנו אומרים כל יום ב הכוונה?מה  ",מלך גאות לבש

ישראל עם    -"  על ישראל גאוותו ועוזו בשחקיםעוז לאלוקים,  
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זה הלבוש של הקב"ה  ,זה כביכול הגאווה של הקב"ה  , הגאווה 

איך בכל   ,הקב"ה רוחני אין אפשרות להשיג אותו כאן בעולם

אתה    , רואה ואינו נראה   א שהו  כמו מי )  ,ע"י המלבוש  ?אופן אפשר להשיג

יכול לראות אותו  הוא לובש בגדים אתה רואה אותו   ,לא  כך הקב"ה  ו   ,(אבל אם 

 ? מה זה המלבוש של הקב"ה   .  ע"י המלבוש שלולהשיגו    אפשר 

 שלו,   ם הכבודהו  ,ם הלבושהעם ישראל    ",ה' מלך גאות לבש"

רבי יוחנן 'רבנו מביא את הגמרא בשבת שו  בוד,כ לבוש זה  כי  

למאני אותי  א',מכבדות  קרי  מכבד  שלי  ?מה  אדם   ,הבגדים 

זה ה   כןול  ,מכובדא  והלובש בגדים מכובדים   כבוד של הקב"ה 

   .זה עם ישראלששלו  הלבוש

לא   שהקב"הויש זמן    ,עם ישראללהקב"ה רוצה כל הזמן להיטיב  

שאור החסד הוא כל   ,ר רבנואומ  -והסיבה  ,יכול להיטיב לגמרי

וגבוה גדול  לכן צריך ו  ,שאין לנו את הכלים להחזיק אותו  ,כך 

הכ  ,צמצום העולם  את  ברא  כדי   ואשהקב"ה  צמצום  עשה 

אור לא היינו יכולים לקבל שום  ריבוי המחמת כי  ,חסדהשפיע ל

הצמצום    .דבר  זה  התורה   הזה?מה  של  אותיות  זה  רבנו  אומר 

התורההקדושה.   של  משמש  האותיות  כצמצום    ותהם  להיות 

שכל מה שנברא   ורבנו מסביר   .  לאור העליון של השם יתברך

 , עד ו'  , וכו'ב'  ,הוא מקבל את האותיות א'  -בששת ימי המעשה  

ימיש ששת  כנגד  האות   .  בראשית  זה  את  לקבל  זוכים  איך 

 - "באמונה  שהווכל מע"  .  זה ע"י אמונה  '?האות זשזו  השביעית   

  ש עשה בעולם מלוב ב"ה  ר שהקבר ודבכל ד בשע"י שיש אמונה  

   . המשלימה את כל דבר ודבר האמונה הזאת היא  ,בו אלוקות

השבת      .שבת    ?עולםלמה היה חסר    .שבתל  הבחינה שאותו דבר  

האמונה נקראת  להיות   ,שהיא  הבריאה  את  המשלימה  היא 

ר בעולם יש אותיות  בולכן כשאתה מאמין שבכל ד       .  מושלמת

שאני  ע"פ  א )  הבורא יתברך  ןרצוו  ,התגלות אלוקות  יש בו  ות,קדוש

יכול   בשכללא  זה  את  הזאת  ,(להשיג  את  שזו  א  יה  ,האמונה  נותנת 

   .השלמות של כל הדברים

איך אני יכול   ",ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"דיברנו על הפסוק  

אם היינו זוכים לזה  כי    , ההשגה מאוד גדולה  ושז   אמרנו הרי  )   ?היום לקיים את זה

הרי כי    , רץ ישראלאלא רק בא   ,במדבר  כןש מ את הלא היינו צריכים לעשות   ,למותבש 

ר שאתה רואה  בבכל דאם    :התשובה    .(, וכנ"לנה י כל יהודי היה משכן לשכ

תחפש לראות בו את  תאמין שיש בו אלוקות, וא"כ    ,ומסתכל 

 . האתה עושה בכל דבר מקום והשראה להקב"ובזה  ,  האלוקות

צריך האיש הישראלי כי  "  :ן"רההתורה הראשונה בליקוטי מו  זוו

לנסות לקלוט מכל    כלומר   ודבר",  שכל של כל דבר ב להסתכל  

אה  איך נר   ם,איך הוא מראה לי את כבוד הש  ,דבר ודבר בבריאה

איך הוא מרמז לי משהו בעבודת  ו  ,ותו של הקב"הקכאן את אל 

אותו   ועושה  אותוכשאתה פועל בדבר הזה אתה מעלה    -  השם

עושים  ו    .  נהישכלמשכן  ום  מק זהאיך  כי      ,באמונה     ?את 

בשכלבהתחלה   זה  את  להבין  יכול  לא  דברים   ,אתה  להבין 

זה   בשכל  השלב   ?השגותולהשיג    .  גבוהות  גותהשכאלה 

מה שיש את הדבר יאמין באמונה שללה  הוא להאמין  ,הראשון

בכל חפץ ו  ך,תבר יובש קדושתו  לורה מתב  אות ואותשבכל    ,הזה

וכשאתה מסתכל על כל    רך,בתקדושתו י  תובשלבעולם מ   בריהו

ודבר   הגשמייםמדבר  הדברים  שיש    ,כל  ורואה  מסתכל  אתה 

האמונה נותנת לך את ההכשרה שתגיע   כבר ואז    ,בהם קדושה

  .היינו להשיג ולהבין את הדברים גם בשכל -  להשגה

 , של מורי ורבי הרב שמואל אוירבך  טרצייאדר זה היבאביום ט'  

מה   .  נחנו מדבריםוהוא אמר דבר שממש מתקשר לנקודה שא

מ הקדושיםאשהתורה  האבות  של  בסיפור  כך  כל  הרי    ,ריכה 

שואל שהיה צריך להתחיל את התורה    ש"יהשאלה הראשונה שר 

לכם"מ הזה  במצוותו  ",החודש  כל ביל  בשו  ,להתחיל  מה 

שמותשל  הסיפורים   וספר  בראשית  בזה  ,ספר  יש    נקודה   אכן 

 , ח הגדול של קדושת האבותות לנו את הכלהרא  ,מאוד חשובה

 ,גם הפעולות הגשמיותושכל דבר ודבר שעשו אבות הקדושים  

בארות  כמו חפר  ו  ,שאברהם  יצחק,  שוכן  את    יעקבכמו  הניח 

של  מכל פעולה גשמית    ,וכל הדברים כולם  ,יםהטלות בר ק המ

תורה  האבות  לעשות  כךה  .אפשר  כל  משתלב  זה    , נושא 

הקב"ה את  לראות  הוא  בכל    ,שהנושא  האלוקות  את  לראות 

ודבד בבריאהבר  של    ,ר  התפקיד  מקדש  "זה  לי  תי כנש וועשו 

תקדש כל דבר ודבר   ,זאת אומרת שתקדש את החומר   ".  בתוכם

איך עושים ו  .  נהיעד שהוא יהיה מקום להשראת השכ  ,בבריאה

כי להשיג את זה בתור השגה זה    .י אמונהר רבנו ע" אומ  זאת?

גבוהה מאוד  מדרגה  אפשרי  ,כבר  זה  אמונה  בתור  לכל   אבל 

 .  אחד

שיש ולהאמין צריך לחשוב בשעת ההתבודדות  ,העצה למעשהו

ולנסות למצוא את הרמזים שהקב"ה מרמז    ,אלוקות בכל דבר 

באמת הוא מקור בעולם,  ר  בר ודבל ד כוש  עניין,  ר ובדלך בכל  

את עם   עמלק שהוא מקררקליפת  מ פך  יהה    ,נהילהשראת השכ

 עמלק שהוא להראות שהכל על פי טבעשל  כל העניין    ,ישראל

"  והיה כאשר ירים משה ידו"עם ישראל    העניין שללכן  ו  ,ומקרה

 ,קים היו נופליםמל ואז היו ישראל מסתכלים כלפי מעלה והע  -

   . פוריםחג  של  עניין  הגם  זה  ו  .   זה הנקודה  של מלחמת עמלק

מעלהב כלפי  מסתכלים  אנחנו  יודעים ב  ,פורים  אנחנו  פורים 

פך הטבע יה  ,בהשגחהא  והל  הכ  ",ונהפוך הואזה בחינת "שהכול  

יש לנו   ואם כן  .  הקדושהר יש בו את  באלא בכל ד  ,פך השכליהו

בימי הפורים  ו  ר,של עבודה לעבוד בפרשת זכו  טעןברוך השם מ

 כנו אמן. ה' יז  .שמשים ובאים עלינומהקדושים שמ 
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