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י "פירש רש. 'אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו
המשכן משכן שנתמשכן שני פעמים בעוונותיהם של 

יש לרמוז בפסוק זה על דרך הכתוב על אלה . ישראל
פירוש על אלה אני בוכיה ' אלה'וזהו אומרו . אני בוכיה

שות המקד' על פקודי המשכן משכן הוא חורבן ב
  .ועל אלה עיני עיני יורדה מים, פעמים' שנתמשכו ב

  ) א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ( 
  

הנה בגמר עשיית כל כלי . 'אלה פקודי המשכן וגו
את משה וכן במעשה ' המשכן נאמר כאשר צוה ה

והרמז בזה , את משה' בצלאל נאמר את כל אשר צוה ה
שבעשיית המשכן לא עלתה על דעתם של בני ישראל 

א על דעתו של בצלאל שהם עשו איזה דבר למשכן ול
את משה ודייקא ' אלא כל עשייתם היתה כאשר צוה ה

שהרי באם היה אצל אחד , י כך נבנה המשכן"ע
מחשבה כל דהו שעשה איזה דבר במשכן אזי לא היה 

  .'יכול המשכן להיות משכן ה
 הוא לשון פקודי, י המשכן"אלה פקודוזהו שנאמר 

י שנחסר מכל בני ישראל זאת " והיינו שעחסרון
בכח זה נהיה , המחשבה שהם עשו ופעלו את המשכן

 ד על פי משה"אשר פקועוד יתירה מזאת , משכן העדות
שגם ממשה נחסר מחשבה זאת ועשה הכל רק ' פי

  . 'כאשר צווה אותו ה
  )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(

  
' וירא משה את המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה

י אמר להם יהי רצון "ופירש.  ויברך אותם משהכן עשו
אלקינו ' ויהי נועם ה, שתשרה שכינה במעשי ידיכם

והוא אחד מאחד , )תהילים צ יז(' עלינו ומעשה ידינו וגו
  .עשר מזמורים שבתפילה למשה

א דקדק בזה מדוע "א מבעלזא זיע"ק מהר"והרה
ופירש דהנה בצלאל . הוצרך לחזור ולברכם פעם שנית

ו עשו את עבודת המשכן באותם הכוונות שהיו וחכמי
ז לא הסתפקו "אך עכ, למשה רעיא מהימנא קדישא

בזה ולא נחו ולא שקטו כי פן ואולי לא כיוונו 
ז נעשו שבורים ורצוצים "ועי, בעשייתם כראוי וכנכון

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו ז אמר "וע. בקרבם
הכוונות ראה משה שבעשייתם השיגו את ' פי, אותה

והיו אותם הכוונות , הראויות כל אחד לפי השגתו
ז עדיין היה "אך עכ, את משה כן עשו' כאשר צוה ה

  .ק"עכדה, ויברך אותם משהולכן , לבבם נשבר בקרבם

ויהי נועם ז אפשר לפרש מה שאמר להם משה "ועפי
ויהא ובתרגום , 'אלקינו עלינו ומעשה ידינו וגו' ה

ש "י מ"והיינו עפ. עלנא' הבסימותא דגן עדן מן קדם 
מאמר התרגשות (ה בספר נועם הלבבות "ר זצוקללה"אאמו

 כי לפעמים מרגיש האדם אור גדול מבלי הכנה )הנפש
וזאת מפני שבאותה שעה נתקבל לעילא איזה , לכך

משפיע ' מצוה שעשה ומחמת גודל הנחת רוח לפניו ית
 ויהא בסימותא דגןז אמר "וע. חזרה אור גדול על האדם

שיושפע עלינו הארה ' פי, עלנא' עדן מן קדם ה
וזאת מחמת הנעימות ,  מאור גן עדןוהתבסמות

ז מרגישים אור "ועי, שנתהווה למעלה על ידי מצוותינו
  .והוא בחינת אור חוזר', ה

ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו ואומרו 
ואפשר . וכבר נתקשו המפרשים על כפל הלשון, כוננהו

שעת קיום המצוה צריך לקיימה בכל לומר כי ב
, ע"פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה כמו שנכתב בשו

, אמנם לאחר קיום המצוה אין להחזיק טיבותא לנפשיה
וכמו , ויהא בעיניו שלא קיים את המצוה כתיקונה

והסר שטן מלפנינו שפירשו את נוסח התפילה 
דהיינו השטן שלפני המצוה המבקש לייאש , ומאחרינו
וגם השטן שלאחר , ם ולהניאו מקיום המצוהאת האד

המצוה המבקש להכניס באדם פניות וגאות והתנשאות 
  .על המצוה שכבר עשה

הוא בשעת קיום , ומעשה ידינו כוננה עלינווזהו 
, המצוה שמדקדק במעשי ידיו שיהיו כראוי וכהוגן

, ומעשה ידינו כוננהואבל לאחר קיום המצוה אומרים 
ולכן על ידי ,  את מעשי ידינונןיכו' ה כבי"שהקב' פי

ה את שכינתו "הלב נשבר שלאחר המצוה משרה הקב
 מרום וקדוש אשכון ואת את דכא )ישעיה נז טו(ש "וכמ

  )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(                               .ושפל רוח

  
אל משה לאמר ביום החודש הראשון באחד ' וידבר ה

ויהי בחודש ' ועד וגולחודש תקים את משכן אוהל מ
 הנה .הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן

ל שבשבעה ימים האחרונים של אדר היה משה "אמרו ז
ובראשונים יש מחלוקת , מקים את המשכן ומפרקו

ולדיעה אחת , מתי הקים אותה אם בבוקר אם בלילה
פעם אחת ביום ופעם , הקימו ופירקו כל יום פעמים

  .אחת בלילה
 מי שמתבונן קצת בזה ויש לו איזה מושג והנה

ואחר כך להכניסם לתוך , בכובד המשקל של העמודים
והיה צריך להתארך שעות , לא היה קל כלל, האדנים

, ונמצא לפי זה שעשאו פעמים בכל יום, על גבי שעות
ד שעות היום רק עם הקמת ופריקת "שהתעסק בכל כ

א מצינו ול, ולא היה לו שום פנאי לדבר אחר, המשכן
ולשם מה , אל משה שיעשה כל זאת' שום דיבור מה

  .היה חסר לו דבר זה
שמות לד (ל על הכתוב "ונראה לומר דהנה אמרו רז

דהיינו . מכאן נתעשר משה, הפסולת שלך, פסל לך) א
שכל עשירותו לא היתה לו אלא מפסולת הלוחות 
, שהיו ממחצב הסנפירין שלא נמצא כמוהו בכל העולם

ה משרה שכינתו אלא במי "ל שאין הקב" רזוהנה אמרו
אלא שמשה היה בבחינה של , שיש לו עושר וחכמה

ולכן זה הפסולת שניתן , איזהו עשיר השמח בחלקו
למשה רבינו אשר ידע שהוא פסולתו של מכתב 
אלקים ודבר זה לא היה שום אחד בעולם יוכל להעריך 

 וגם אם היה לו, איזה ערך יקר היתה זאת למשה רבינו
כל כסף וזהב שבעולם לקנות איזה שארית מאלו 

היה בוודאי נותן , הפסולת שנשתיירו מאצבע אלקים
כל הון שבעולם ושום כסף וזהב לא היה נחשב בעיניו 

ונמצא מזה שמשה רבינו היה העושר היותר , כנגדו
ממה שהיה שמח במתנת חלקו של אלו , גדול בעולם

  .סנפירין
ל המשכן והיו והנה אחר שנשלם כל המלאכה ש

שם כל הכלים של המשכן עמודיו בריחיו ואדניו 
ומצד משה רבינו לא היה מציאות שבעולם , והיריעות

ולא היה , שיראה שמכניסים כל זה למחסן ומונח שם
ודבר היחידי שהיה יכול , יכול לישון ולסבול זאת

לעשות הוא שיקימו ויפרקו עוד פעם ועוד פעם ובזה 
על כן אמרו בגמרא וביום הוקם ו, היה עסוק כל היום

המשכן אז נטל משה את המשכן שהוא היה חתן 
ושום אחד אפילו בצלאל שעשה את המשכן , הראשי

ולא היה לו שום , לא היה לו כזה חיות כמשה רבינו
כי כל , כי מה היה יכול ליתן, חלק בתרומת המשכן

עושרו הרב שהיה לו לא היה ראוי לא למשכן ולא 
אבל מצד השני היה לו , שן ולא לאפודלכליו ולא לחו

, העושר היותר גדול ולא היה יכול ליתן מהם למשכן
לא היה , ולכן באותו רגע שאך נגמר מלאכת המשכן

ד "יכול עוד לעצור בהתלהבותו והיה עסוק במשך כל כ
  )א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ (                             .ל"שעות היום כנ

  

 ו"תשע פקודי ה"קלגליון 
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ד " הה)'ב ה"ר פנ"שמו(ובמדרש . ויביאו את המשכן אל משה

 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה )ש ג יא"שה(
 )ב"תענית כו ע(ל דרשו "וחז, לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו

. ק"ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין ביהמ
 נקראו המלאכים' א, פירושים'  יש בבנות ציוןומובא שבאומרו 

,  נקראו בנות ציון או בנות ירושליםנשמות ישראל' ב, בנות ציון
 שתצאו מן ההיכלות שבעולמות צאינהולכן אמר הכתוב 

במלך שלמה בעטרה שעטרה לו  שתראו וראינהואז , העליונים
  .אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו

א "ח ח"זו(ק " ובזוה)יט' יתנחומא נשא ס' עי(והנה איתא במדרש 

וכמו שאמרו ,  שהמשכן היה כנגד בריאת העולם)פרשת תרומה
 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים )א"ברכות נה ע(

בעטרה שעטרה לו אמו ובזה נבאר כוונת במדרש במאמר , וארץ
 )א"ב דף פה ע"ח(ק "וכידוע מזוה, ביום חתונתו וביום שמחת לבו

וכבר , א"אימוכן כתיב שהיא בחינת , חכמה נפקתדאורייתא מ
ותורה שבעל פה בחינת , פירשו דתורה שבכתב היא בחינת חכמה

אבל , אמנם כתיב הלא כה דברי כאש ואפילו דמחכמה נפקא, בינה
  .על ידי אימא נקראת

י משל למלך שבנה מדינה שלימה ובו בנה פלטרין עם "ויובן עפ
והמלך חפץ להראות , שבעולםכל מיני חכמות ויופי ותענוגים 

ומבקש להראות את גדולתו , גדולתו ואת הפלטרין שבנה בעצמו
האם הוא , והאיך יוכל להראות זאת, חכמתו ותבונתווגודל 

והרי אפילו מלאך פשוט , במציאות להראות את כל העולמות
ולמעלה , גדולתו מהלך חמש מאות שנה כמו מן הארץ עד לרקיע

החיות כנגד כולם קרסולי החיות כנגד מהם חיות הקודש רגלי 
ואין לנו בהם , )א"דף יג ע(ל במסכת חגיגה "כמו שמנו חז' כולם וכו

ש בעולמות ובהוד והדר והיופי שיש בכל "וכ, שום השגה
ובפרט , וכולם רק בחיצוניות, א להשיגם"שא, העולמות העליונים

רא ששום נב, ר עליון"יושב בסת )תהילים צא א(ש "בפנימיות וכמ
אל מסתתר בשפריר חביון וכמו שאומרים , ויצור אינו יכול להשיג

  .השכל הנעלם מכל רעיון
ז כשבונים בנין "ועל כן כמו בעוה, אבל המלך חפץ להיראות

כ איתא "וכמו, גדול אזי בטרם הבניה מציירים את תבנית כל הבנין
, א וברא עלמא"אסתכל באורייתה " שהקב)ב"ב דף קסא ע"ח(ק "בזוה

ה לברוא את העולם בלא "אורה האם לא היה יכול הקבולכ
הכניס את כל העולמות ' ה כבי"אלא הקב, להסתכל באורייתא

והתורה היא רק התכנית של כל ', שברא בציור בתורה הק
וצדיקים קדושי עליון ותנאים ואמוראים ראו בתורה כל , העולמות

ז תיקנו את כל "ועי, דבר את כל העולמות ואת כל האורות
  .'ההלכות ממה שראו בציור התורה הק

רצה להשרות שכינתו למטה ולעשות הכל ' ה כבי"והנה הקב
' מקדש ה' מכון לשבתך פעלת ה )שמות טו יז(ש "וכמ, בזעיר אנפין

מקדש וישנו ,  שהוא מקדש דלעילא'מקדש הוהיינו , כוננו ידיך
 כמובא ברבינו בחיי שהמשכן דלתתא מכוון כנגד משכן דלתתא

ומשם נתגלים כל , ה"א עילאה שבשם הוי"א שהיא הדלעיל
ה בנין כזאת לתתא שיראו "ולכן עשה הקב, העולמות וכל האורות

יודע היה בצלאל לכוון את כל ולכן , כולם את ציור כל העולמות
אלא , ומה הענין בכוונה זאת, הצירופים שנבראו בהם שמים וארץ

 בכל הצירופים חכמה ועשו' כל חכמי לב עשו באופן שנתן בהם ה
ולאחר שגמרו להכינו הביאו , את משה' כאשר צוה הש "וכמ, הללו

וכמו כן , וכמו שמציירים ציור בטרם בניית בנין, מתנה לפני המלך
ברכות י (ל "וכמו שדרשו חז' בעצמו בתורה הק' ה כבי"עשה הקב

וכל חכמי לב עשו את הבנין הקטן הזה של ,  אין צייר כאלקינו)א"ע

  .והביאו זאת לפני המלך'  בציור התורה הקהמשכן כמו
שהביאו את הבנין הזה אל , ויביאו את המשכן אל משהוזהו 

ה "והקב, והוא הביאו לפני מלך מלכי המלכים, ה"משה רבינו ע
, לקח את הציור הזה שהיו כל העולמות מצויירים בזה' כבי

ממלא כל עלמין , הרי משרה שכינתו בכל העולמות' ה כבי"והקב
וכמו כן התצמצם , בב כל עלמין ומהווה ומחיה את כל עלמיןוסו

 השמים )ישעיה סו א(ש "וכמ, ונכנס לתוך הבנין הקטן' ה כבי"הקב
ה אמר "קוב' וכבי, ה"והביאוהו לפני הקב, כסאי והארץ הדום רגלי

מלך שהשלום דהיינו ' כביצאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה 
 שעל עטרות )א"שבת נט ע(ל "חזהיינו כדרך שאמרו , בעטרה, שלו

, וכן בזה היה מצוייר כל העולמות, חתנים היה מצוייר צורת עיר
' היינו התורה הק, שעטרה לו אמו ביום חתונתו זה מתן תורה

 שהיה וביום שמחת לבו זה בנין המשכן, שמצוייר בה כל העולמות
  .בו ציור זה בזעיר אנפין

ה את "ה צריך הקבק עבודת ישראל הביא טעם למ"והנה בספה
שלא יהיה כמו מלך סגור ', א, טעמים' ויש בזה ב, כל העולמות

ק וכן מובא "כמבואר בספה', ב. ומסוגר שאין אחד יודע ממנו
ה "שכל הבריאה היתה מחמת שהקב, בנועם אלימלך וקדושת לוי

וברצונו להשפיע לכל העולמות שיקבלו , מלא חסד ורחמים' כבי
  .ל"וכן מובא מהאריז, ביל בני ישראלוהכל רק בש, את ההשפעות

דהנה רואים אנו את החכמה , ונבאר זאת בתוספת ביאור
שבמשך אלפי שנים מחפשים בכל הכוכבים לעילא עד מקום 

ק "ובזוה, ואין מוצאים שום זכר לדומם חי וצומח, שידם מגעת
, א למצוא כלום"אבל למעלה א, גילה שיש שבע ארצות הנעלמות

, א להבין דבר זה אבל כן כתוב"והגם שא, ותויש אלפי רבי רבב
ואחר שכבר חקרו דבר זה ראו שיש מאות מיליארד כוכבים 

וכולם משמשים את כדור הארץ , שאפילו השמש אפס ואין כנגדם
, )קהלת א ד(והארץ לעולם עומדת , והכל מסובב את הארץ, הקטן

, ולכאורה האם יש גדלות בעולם הגשם הזה יותר משאר עולמות
וכולם נבראו , דומם צומח חי ומדבר' ייקא בזה העולם ברא הוד

, והכל בכדי לשמש את צדיק יסוד עולם, בשביל בר ישראלי
וכל הכוכבים , המשניות סדר זרעים' ם בהקדמה לפי"ש הרמב"וכמ

  .והשמש והירח שנמנו בגמרא כולם רק לטובת האי עלמא שפילא
כמתו על ה את האדם המדבר שהוא שולט בח"והנה ברא הקב

וכל הבריאה היא בכדי לשמש לבר ישראלי , כל החיות ובהמות
 בצלם אלקים עשה את )בראשית ט ו(ש "וכמ, שהוא קומה שלימה

 ואל מי תדמיוני ואשוה )ישעיה מ כה(והגם שאמר הכתוב , האדם
והיא בחינה עילאה , אבל יש בזה הרבה פירושים, יאמר קדוש

,  בר ישראלי מקיים מצוהוכאשר' באמצעות המוח והעינים וכדו
וכן הרי זה לעומת זה ברגע האחרון קודם גמר הבריאה נבראו 

וכל התכלית בזה הוא משל למלך שיש לו , ר"החיצונים והיצה
מדבריות ושם בבקעה נמצאים אבנים טובות ומרגליות ושולח 

  .אנשים להוציאם משם
וזהו יסוד הבריאה להוציא את האבנים טובות מבין החיצונים 

' ר יתנו לך ה"כתוכמו שאומרים ', ה כבי" לקובכתרלעשותם ו
, י מטה" מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצכמו, אלקינו
שכמו יצחק פשט את צווארו , ק"יצח בגימטריא י"קבוצוהיינו 

, וכמו כן על ידי מסירות נפש מעלה את האבנים טובות, לשחיטה
ובכל , ור ובמעשהר הן במחשבה בראיה ובדיב"ומתגבר על היצה

ומשבר את כל התאוות הגשמיות שכולם רק בכדי , דבר וכל תאוה
וזהו , ועל ידי ההתגברות הוא מוציא אבן מאיר, לנסות את האדם

  .כל כח התורה
י "ת ע"ועל ידי כל האבנים טובות שבני ישראל מעלים אל השי

ר "י שבירת היצה"ט ובפרט ע"תורה ותפילה ומצוות ומעש
ה נחת רוח יותר מכל דבר "שבזה יש להקב, ושבירת התאוה

ש "בזה נבנה מקדש דלעילא וכמ, )א"ב דף צז ע"ח(ק "כמובא בזוה
ה "שכל האבנים עולים לפני הקב, כוננו ידיך' מקדש ה )שמות טו יז(

וכמובא בספר יצירה שהאותיות , מקדשה "ומהם עושה הקב' כבי
מקדש  יהא ועל ידי האבנים טובות,  והתיבות בתיםאבניםנקראו 

ת "ויתגלה השי, ימלוך לעולם ועד' הז יהא "ועי, כוננו ידיך' ה
אלקינו מהרה לבדך על כל ' ותמלוך אתה הוא הבמלכותו ויתקיים 

מתוך רחמים , מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך
  .ןומתוך חסדים מגולים במהרה בימינו אמ
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, אלה פקודי המשכן משכן העדותא פירש את הפסוק "עוב זי'א מבלאז"ק מהרצ"הרה
דמובא בזוהר . שנתמשכן שני פעמים בעונותיהם של ישראל, ל המשכן משכן"ואמרו רז

שבחצות לילה צריך איש יהודי לקום ממשכבו ולקונן תיקון חצות בדמעות שליש ' הק
 יעקב ישנם והנה אצל. וזה סוד של תיקון רחל ותיקון לאה, ולעורר על בתי המקדשות

, ואלוף אלה הוא הששי, וזה לעומת זה לעשו היו שנים עשר אלופים, שנים עשר שבטים
ושנים עשר אלופי , ב שעות היום"ל כי שנים עשר השבטים שולטים כנגד י"ומובא מהאריז

וזה שאמר , ונמצא באלוף אלה הוא זמן חצות, שולטים בשנים עשר שעות הלילה עשו
 חסרון פקודיאז הוא הזמן לקונן על , אלהא השעה של אלוף שבבו, אלה פקודי המשכן

  .ק"עכתדה, ולעורר בבקשות ותחנונים, שנתמשכנו שני פעמיםהמשכן משכן העדות 
דהנה בשעה שאמרו ישראל , אשר פקד על פי משהועל פי זה אפשר לפרש ההמשך 

מיד מוקם דאילולי אותו המעשה היה , בזה נגזר עליהם כל הגליות,  אלהיך ישראלאלה
המשכן בקיום והיו נכנסים מיד לבית המקדש באין צורך לתיקון ארבעים שנה אקוט בדור 

, י בפסוק אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע"וכמו שפירש רש, במדבר
ועוד כמה ימים היו יכולים להיות בארץ ישראל מיד אחר , שהלכו אותו דרך בשלשה ימים

גבי מעשה דבריה דרבי שאמר   היה כמו שאמרו בגמרא כתובותואז, השבת או בערב שבת
, כוננו ידיך' מקדש ה' ליה הפסוק תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה

אבל בשעת שאמרו . מכניסם מיד לארץ ישראל ובונה להם את בית הבחירה' שהיה ה
לל ישראל אמר ואז פעל משה שתחת שיהיה שבירה לכ, ע מה שנעשה"אז ל, אלהישראל 

ו "ואז אמר משה רבינו ח, ענה לו מי אשר חטא לי אמחנו מספרי' וה' ואם אין מחני נא וגו
, ומה עשה, מוטב שיהיה עם ישראל בלא התורה, ווי איידער שיהיה תורה ללא ישראל

ה הודה לו "והקב, ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם אותם לעיניכם
הגם כי בשעת מעשה לא יכולתי , ל יישר כחך ששיברת"ודרשו רז, באמרו אשר שברת

את תשובת כלל ישראל ומזה נוצר יום הגדול של ' אבל במשך הזמן כשראה ה, לומר זאת
  .ונעשה שמחה גדולה למעלה, יום הכיפורים

 בלי ישראל לארץ נכנסים היו אלא ,המעשה נשתלשל היה כך שלא נא נאמר אם והנה
 נפש מיד היה ואז ,חוטאים ישראל הכלל היו אם ו"ח קורה היה מה ואז ,יםכיפור יום שיהיה

 למשה 'ה נתן כח יישר איזה ולהעריך חשבונות לעשות יודע אינו אחד ושום ',וכו החוטאת
 ה"שהקב ,ונשגב נורא דבר זה כח ביישר יש ואם ,ששיברת כחך יישר שברת אשר לו באמרו

 תקרי אל ל"רז ודרשו ,אלקים במכתב חרותים היוש הלוחות שני שבירת על כח יישר נותן
 משני חרות שיהיה ,המשרה מלמרבה סתומה 'הם של הסוד טמון ושם ,חירות אלא חרות

 ואתפוס באמרו לציין שדקדק וכמו נרתת ולא נרתע ולא משה הלך זה דבר ועל .עבריהם
 ,ידים ברפיון שאחזתיו מחמת ידי מחמת נפלו שהלוחות לא דהיינו ,ידי בשתי הלוחות את

 ל"רז ואמרו .בידי כלל נתרופפה שלא השלם ובדעת תחילה בכוונה ואחזתיו שתפסתיו אלא
 שליש היה ולכן ,ולתופסו להחזיקו שיוכל אשה לילוד מציאות היה ולא ,מסנפירין היו שהם
 'ה שהניחו אחר ולכאורה ,מפסיק אחד ושליש ה"הקב ביד אחד ושליש משה ביד אחד

 ,לא משה אמר זה ועל ,המשא מכובד ידו מתחת לישמט צריך היה משה יליד ונתנו מידיו
 ואתפוש אם כי ,היטיב להחזיקו ידי לאל היה דאכן ,נפל לא זה ,טעות יהיה שלא ,לא ,לא

 לוחות שיהיו תחת כי ,ואשברם לכדי תחילה בכוונה ואשליכם וככה ידי בשני היטיב אותו
  .הלוחות בלי ישראל שיהיה מוטב ,ישראל בלא

 אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה 'לה משה כך אחר אמר זה ועל
 כתבת אשר ,בינינום של ספרן אלו מספרך ,צדיקים של מספרן נא מחני ל"רז ודרשו ,כתבת

 ,הבנה מכל נשגב הוא ל"רז של הלשון דיוק כי בזה אמרינו היה וכבר ,רשעים של ספרן אלו
 ,הצדיקים הם אלו ,נא מחני אז ,ומה ומי מהיכן כתיב ואינו כללי דבר שהוא נא מחני שאמר

 הוא שם ,ידיך במו כתבת אשר ,הבינונים אלו ,יותר פרטי דבר כבר שהוא מספרך כך ואחר
 כל גנוז ה"הקב באוצר דהרי ,להיפוך זה כל להיות צריך היה ולכאורה ,רשעים של ספרן

 ומספר בפסוק ל"חז וכדרשת .צדיקיםל להיות צריך היה כתבת אשר כן ואם הצדיקים נשמות
  .ה"הקב של אוצרו זהו כן אם ,הצדיק יוולד אימתי 'וכו מצפה ה"שהקב ,ישראל רובע את

לא עלתה על דעתו כלל , אלא הענין הוא כי בשעה שהשליך אהרן את נזמי הזהב לאש
, הרן את להיטותם ומסירות נפשם של בני ישראלאלא מפני שראה א. שיצא העגל הזה

כי באם עדת ישראל עושים איזה דבר במסירות , הסיק בדעתו שהם מתכוונים לדבר מצוה
ובכן בראותו שמתוך עוצם , אזי הוא צריך להיות בחינה גבוה ונשגבה מאוד מאוד, נפש

 שאפשר ולא שיער, להיטותם לא שקטו עד שהסירו גם את נזמי הזהב אשר באזניהם
 ואשליכהו באשובכן מה עשה אהרן . לעשות דבר ביקוד אש כזה ולא יהיה לשם שמים

אך דא עקא שנטלו ,  שבער בקרבםהאש את הכוונה הגשמית בתוך שאשליךדהיינו 
ועוד מה , עלה שורהטבלא ממשה רבינו שהעלה עמו את ארונו של יוסף והיה כתוב עליו 

שבשעה שישראל היו עסוקים בשאילת , ח מצותל על הכתוב חכם לב יק"אמרו רז, היה
והוא הלך והשביע את כל אחד לידע היכן הוא ארונו , כלי כסף וכלי זהב איש מאת רעהו

, עד שבצבץ הארון על פני המים, וכתב על קלף עלה שור, של יוסף עד שמצאו בנילוס
והנה , סףעסק משה רבינו בהעלאת עצמות יו, והנה באותו זמן שלקחו ישראל כסף וזהב

לקח משה רבינו את מצות , אותו האיש הבין עוד דהיות שבאותו זמן שנאסף הכסף וזהב
אם כן יצא מזה משהו שיעוררו זכותו של משה רבינו אשר וויתר על הכסף וזהב , יוסף

ועל זה אמר , וכל זה יתעלה בקדושה, ולא היה שום חשיבות אצלו, בשביל ארונו של יוסף
  .שהשפעת להםמשה אחר כך ודי זהב 

ולהבין מה שאמרו , קום עשה לנו אלהיםאבל יש נקודה אחת קטנה שאמרו לאהרן 
אלא במשה רבינו כתיב וידי משה , וכי היכן ישב שהיו צריכים לבקשו לקום, קוםבלשון 

דמובא שבשעת קבלת השפע צריך לישב כדי , וישב עליהכבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו 
,  משה רבינו ראה השראת דינים גדולים בעת מלחמת עמלקוהנה. לקבל השפע בישיבה

מחמת תוקף כבדים  היו וידי משהולכן כאשר , לכן תחילה הכין שיוכל לקבל ההשפעה

ובאופן זה , ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב אליהלכן , הדינים ולא היה יכול לקבל השפע
  .היה יכול להמשיך השפע

, ל"לא רק אלו שפלטן הענן כמו שאמרו רזה, וכשיעשו החשבון עם מי לחם עמלק
, ואלו היו הריקנין המגונים שבכל פעם בשעת השולחנות ובתפלות היו עומדים בחוץ

וגם עליהם לא . ועל אלו שלט עמלק הרשע, ובתוך בית הכנסת לא יכלו לסבול ישיבתו
 וישימו ויקחו אבןועל כן , וויתר משה שלא יפול עליהם אפילו אבן או צרור על ידי עמלק

  .כדי להצילםוישב עליה  תחתיו
וכן פירש , והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל שהוא בצלוי' והנה מובא בזוהר הק

אזהרה שלא ירים את ידו למעלה מראשו זולת בעת ' ואמרו בזוהר הק, בתרגום אונקלוס
ו אבן והנה באותה שעה היה קשה למשה להרים ידו ואז ויקח. כי הוא פגם נורא, התפלה

כי אהרן הכהן היה מסיטרא , ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחדוישימו תחתיו 
כך היו יכולים להגין על אלו , ושילוב שניהם יחד, וחור היה בחינת מסירות נפש, דחסד

  .שפלטן הענן
כדרך , והנה בשעת מעשה העגל המתין אהרן וישב בכדי לתקן את אלו הנדחים

 והתרומם קוםאבל העם נקהלו על אהרן ואמרו לו , מת עמלקשעשה משה בשעת מלח
ולא נשא לבו את רגליו , והנה אם אהרן הכהן היה צריך לעשות פעולה להתרומם, ולך

דאילו היה מצוה היה מדלג , מזה הבין אהרן שמשהו אינו כשר בכל הדבר, לקום מעצמו
ם שלא היה צריך לא על דרך להגיד שבחו של אהרן שלא שינה שפירשו המפרשי, מעצמו

א לכל "ק מבארדיטשוב זיע"וכמו שרואים גדול ההלהבות שהיה להרה, לישון ולא לאכול
כאן היה טמון , עשיןאת המצות ' וגוקום עשה לנו והנה כי כן אם הוזקקו לומר לו . מצוה

וחור כבר ידע מהו מהות מסירות נפש שבשעה שיש מסירות נפש אמיתי , כל השבר
ועל כן התנגד למעשיהם בטענה , ן השמים נותנים השפעות דלעילאומ, בוערים כאש

סימן הוא , ואין לבי בוער כאש בהתלהבות למצוה זו, שבאם אין אני נמשך למעשה זה
וכשהגיע , והנה הם לא עצרו מכל הדבר, והלכו והרגו את חור, שמשהו אינו כשר בדבר

יתי ונחזי מאיזה גדולה ירד ונ, ל רד מגדולתך"ואמרו רז, למשה לך רד' הזמן שאמר ה
אדער סאיז גווארין אויס תורה אויס , או כהן, וכי הפסיק להיות מלך ישראל, משה

ואם כן מהו רד , וכן יתר הדברים שנאמרו על משה רבינו וכי היה לו ירידה מהם, קדושה
והנה דבר היחידי שנאמר הוא ועתה . ולא מצינו שום גדולה שירד משה ממנה, מגדולתך

ועל כן אומרים ישמח משה , ולא שתו איש את עדים ויתאבלו'  את עדיך מעליך וגוהורד
שיר 'מזמור 'כי כשאומרים , במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו

וזהו , אז מחזיר הכתרים לישראל, ה'ש'מ'ל'השבת בליל שבת קודש שהוא נוטריקון 'ליום '
  .חסרון היחיד

ולכן בבחינת הכתר ,  היה כלול מששים רבוא נשמות ישראלוהנה נשמת משה רבינו
ומשה מחזיר לכל אחד מהכלל ישראל את , הוא מקבל את הכתרים של כל כלל ישראל

 חלקוהיינו , ישמח משה במתנת חלקווזהו , ונמצא כי משה רבינו נשאר רק בחלקו, חלקו
 של בראשושנשאר  שלו הוא רק מה כליל תפארתוכן , שלו הפרטי ולא של הכלל ישראל

 היותר גדולה למשה השמחהוזהו , כי כל בחינות הנזר הוא מחזיר לכלל ישראל, חלקו
, ה'ש'מ'ל' שהוא נוטריקון השבת'ליום 'שיר 'מזמור 'ויום השביעי משבח ואומר ולכן , רבינו

כי אז יש ההתעלות היותר גדול למשה רבינו מה שאינו צריך לשל אחרים אלא מסר הכל 
  .ללכלל ישרא

ונקרא בשם עדות שהוא עדות לכל שהשכינה , אלה פקודי המשכן משכן העדותוזהו 
השמר מפניו אל תמר בו כי ' דכתיב לעיל הנה אנכי שולח מלאך לפניך וגו, שורה בישראל

וכאן אמר שהוא משכן , אלא אני שולח מלאך, כי לא אעלה בקרבכם' שמי בקרבו וגו
ונפלינו ' הלא בלכתך עמנו וגו' שער והפציר בה אשר עמד באשר פקד על פי משההעדות 

שהיה לו מסירות נפש על כך וזה היה כל רצונו מה שאמר אם אין פניך הולכים , אני ועמך
ולזה אמר אלה פקודי המשכן . כי בלתיך איני רוצה ואיני צריך שום עליה, אל תעלני מזה
ש אין האט איין שהוא ביק, על פי משהע " שהפקידה היתה לאשר פקדמשכן העדות 

ו עוד "שאם יקלקלו ישראל ח, ריסן שהגזירה תהיה בשפיכת חמתו על עצים ואבנים'ג
  .אז ימיר הגזירה מישראל על המקדשות, פעם ויגיעו למצב כזה

על פי מעשה שהיה . מחני נא מספרך אשר כתבתל בפסוק "ועתה נבוא לבאר דרשת חז
עת הקפדה התבטא פעם על אחד שבש, א"ק בעל דברי יואל מסאטמאר זיע"אצל הרה

, וכששמע אותו אדם את הדבר, דעם שייגעץ וויל איך מעהר נישט זעהן: מבאי ביתו ואמר
ולכן נענה אותו אדם ואמר , ידע שאם יניח עצמו באותו הרגע הוא נאבד משני עולמות

 ואז. ס'אבל וועמעס שייגעץ בין איך אז נישט דעם רבינ, יא שייגעץ נישט שייגעץ, לרבי
  .ק ונמתק הדבר"נתחייך הרה

' דהלא ביני ובינך כבי, מספרן של צדיקים ואם אין מחני נאועל דרך זה אמר משה רבינו 
אתה רוצה , מספרךואילו , ואם כן אין לך את מי למחוק משם, ידוע שאיני נמנה ביניהם

אשר , למחוק אותי מהבינונים אשר אם עושים לפעמים מצוה הוא חושב שעשה משהו
דהרי אם ניקח אפילו הרשע היותר גדול שבעולם ויטעימו לו ,  זה ספרן של רשעיםכתבת

ובפרט , רק אחד מני אלף מתענוג והארה עילאה שמטעימים לצדיק בעת עשיית מצוה
אז מים רבים לא יוכלו ', כשהוא שרוי במוחין דגדלות ויודע לכוון הכוונות של השמות הק

ה שיש לצדיקים בשעה שמקיימים את מצות כשמגיעים לזה האהב, לכבות את האהבה
אז כל תענוגי חמודי העולם הוא כאפס וכאין שהיו מבקשים שתצא נפשם בכלות , התורה

ועל דרך דאיתא בגמרא מסכת תענית גבי אבא , הנפש בשעת מעשה מנועם זה המתיקות
 ואמרו שם בגמרא שלאבא, והיה רגיל להקיז דם, אשר הוא היה בסך הכל רופא, אומנא

הגם שלא ישב , ואילו לאביי רק מערב שבת לערב שבת, אומנא הזה פרסו כל יום בשלומו
הזה שעשה נתהפך " הקטן"ולדבר , עם טלית ותפילין כל היום אלא במרפאתו והקיז דם

ויש ביכלתו , ואילו אביי היה יהודי שישב בבית המדרש כל היום ועסק בתורה, כל העולם
  .ם לא נפרס בשלומו כי אם מערב שבת לערב שבתומכל מקו, להגיע מעולם לעולם

שכל מעשה שהאדם מישראל עושה היום בזמנינו זה ' י הק"והענין הוא דמובא מהאר
וכן מה שיעשו קודם ביאת המשיח ואפילו תנועה קלה יהיה חשוב , אפילו במדריגה קטנה

 שבח ומשם יכול עוד לצאת, וכל אחד שיושב בכזה מצב ושפלות, בשמים לאין שיעור
ועל זה אמר , יותר מכל הגדולים שלפנינו' אז עולה נחת רוח לפניו ית, לרבונו של עולם

שאותם לא תמחוק ווייל די קענסט נישט '  שיודע אתה כבימחני נא מספרן של צדיקים
אשר כתבת מספרן של ,  וכי יש לך לב לעשות כןמספרך של הבינוניםוכן , לעבין אוהן זיי

  .ולא יהיה לך את מי לכתוב, מצא גם את פושעי ישראל אלוהנה מחר לא ת, רשעים
 יודע והיה ,האדמה פני על אשר האדם מכל מאד ענו היה כי רבינו משה הלך זה ובכח

 הנדבות מקבצי שבפשוטים לפשוטים אלא ,הדור גדולי הגדולים הצדיקים בין אינו שחלקו
 ,ת"להשי ברכה איזה ברךומ תיקון גורם הוא אלו בפרוטות החסד ובכח ,העיר ברחובות

 מביט אחד שאין הפשוטים ואלו ,הנשבר לבבו באמצעות שיעור אין עד חשוב והוא
 ה"הקב שאותם ,כתבת אשר אמר עליהם ,דרגא נחותי הם ולפעמים ,עליהם ומשגיח
  ...גנזיו בבית וכותבם מחשיב
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  ~א"אדר תקפ'  ז- א "ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זיע"הרה~

על לידתו של , ערענטשא בכפר ס"רבינו נולד בשנת תקי
ע בעת חזרתו מן "זי' ט הק"הבעשרבינו מסופר מעשה פלא כי 

, נסיעה שלא עלתה בידו, א"בהנסיעה לארצנו הקדושה תוב
מחוז , והיה בעיר סערענטש, נגארן עבר דרך ארץ אווכידוע

, )ז"מאר טאג בלע(והיה אז שם יומא דשוקא [זעמפלען 
אמר שיש בין העם '  ובתוך דבריו הק,ובלילה אמר דרשה

כ הם "ואח, והם הולכים אל השוק ועושים שם מסחר, חכמים
, לשמוע כלי זמר ולהתענג בתענוגים, הולכים לאכול ולשתות

היפוך אשר עוד בדרך הליכתם כ השוטים הם הולכים ל"משא
כבר הם הולכים אל כלי , עוד טרם עשו מסחר, אל השוק

ומאבדים שם את הונם וממונם באכילה ושתיה ושאר , הזמר
נמצא , תענוגי הבלים ונשארים ככלי ריק בלי פרוטה לפורטה

כך המשיל משלו בדרך מוסר על , שהם אובדים גם את השוק
בשביל תענוגי ,  עולם הבאחיי, ה אשר מאבדים עולם נצחיאל

והנה במשך שהותו בסערענטש , עולם הזה, עולם עובר
ל "ה משה יחזקאל ז"התאכסן בבית הרבני הנגיד הקצין מו

וטרם , וקירב אותו מאד, אשר היה בעל מכניס אורח גדול
, את דרכו הלאה פתח בכבוד אכסניה' ט הק"המשיך הבעש

ו עמו ושאלם להביא להם תודתו וברכתו על הטוב אשר גמל
, ל"ויענו ויאמרו שהם חשוכי בנים ר, מה שאלתם ומה בקשתם

ושאלתם ובקשתם להיפקד בדבר ישועה ורחמים בזרעא חייא 
אז , השיב להם שאם הם מסכימים שיאבדו רכושם, וקיימא

, והסכימו שניהם לדבר, ת בזרע של קיימא"יוושעו בעזר השי
יאיר את כל שיוולד להם בן אשר , כ הוסיף ואמר להם"אח

  .העולם כולו

משה יחזקאל ' ק נפקדו ר"א לפ"ובשנת תקי, כך הוה
אולם , ואשתו מרת ריזל בבן זכר שקראו שמו יצחק אייזיק

אשר בנתיים גם נהפך , זמן קצר לאחר שנולד הילד נפטר האב
וכשגדל הילד היה עוזר לפרנסת אמו , עליו הגלגל וירד מנכסיו

  .י עבודתו במרעה הצאן"העניה ע

*  

, חתן אצל בעל אכסניה גדולבהגיע רבינו לפרקו נלקח ל
 שיתן לו חדר בנפרד בתוך האכסניה שיוכל בינווביקש ר

וכן , ת בשקט ובשלווה"ללמוד ולהתפלל ולעבוד את השי
ל ושלא יפתח דלת "ביקש מחותנו שלא יפריע לו בענינים הנ

משה לייב ' ק ר"לימים הגיע הרה, החדר כשהוא נמצא שם
א לאכסניה שם והיו תשעה אנשים יחד ורצו " זיעמסאסוב

חשב בעל , להתפלל תפלת מנחה וחיפזו עשירי למנין
האכסניה לעצמו שעתה בלית ברירה יפריע לחתנו אף באמצע 

  .משה לייב' ק ר"הלימוד מפני כבוד הרה

וכשאמר רבי משה לייב , למנייןרבינו וכך הוה שצירפו את 
ד תעשה בבוקר ואת  את הכבש האח–את פרשת הקרבנות 

ואחר ,  מאדנו נתרגש רבי–הכבש השני תעשה בין הערביים 
ק רבי משה לייב וואו נעמט מען "התפילה שאל את הרה

ענה לו אצל , )היכן מקבלים כאלו כבשים(לך 'אזעלכע שעפס

אייזיק ' ק ר"ואז נסע הרה, שמעלקע מניקלשבורג' הרבי ר
נתקרב לדרך שמעלקא מניקלשבורג ושם ' מקאליב להרבי ר

  .החסידות

*  

והתאכסן , זמן מה בעיר קאלוברבינו א שהה "בשנת תקמ
פ שבאותה שעה היה עדיין "ל ואע"ר יעקב פיש זצ"בבית הר

  .יעקב אצלו דברים נפלאים' נחבא אל הכלים ראה ר

וכאשר רצה , א שבועות"שהה בעיר קאלוב משך ירבינו 
יר יקבלוהו יעקב שישאר בעיר ואנשי הע' בקשו ר, לנסוע משם

, רבינוולא הסכים , ד והוא יהיה להם לרב ומורה דרך"לאב
ל שקיבל "יעקב אם כן תובע אני שישלם בעד האש' אמר לו ר

כה הפציר בו עד שהסכים וקיבל , א שבועות"בביתי במשך י
והעיר קאלוב נעשתה , רבינוואז נתפרסם , על עצמו הרבנות

  .'ים ועובדי הוהעמיד בה תלמידים רבים צדיק, תל תלפיות

*  

 היה גם ,מפורסם לכלשל רבינו שהיה מלבד גודל צדקותו 
גאון הגאונים ומאתים ושמונים קהלות השתייכו לגליל 

ר "ק הר"והיה תלמידו של הגה, הרבנות שלו והיו תחת מרותו
אליו וכותב ת כתר כהונה יש תשובה "ובשו, ע"שמעלקע זי

  .עליו תוארים מופלגים

*  

 נוראים מתולעים חיים שרחשו לו מתחת סבל יסוריםרבינו 
עד שלא , לעור בשרו וכל גופו היה מלא פצעים ואבעבועות

והוצרכו לעשות בשבילו , היה יכול לסבול עליו מלבושים
ולפעמים גברו עליו היסורים עד שהיה , בגדים קלים מנייר

 ויום טוב חוץ מימי שבת, מוכרח לפשוט גם בגדים הללו
 התנה בקבלו את היסורים שכךשבהם היה כאחד האדם 

ואחר הדלקת נרות היה לובש , ט יהא לו מנוחה"שבשבת ויו
בגדי שבת ומיד אחרי הבדלה כבר היה צריך לפושטם מחמת 

הרי המשיח מחולל : ואמר בענוות קדשו, גודל היסורים
כמבואר (בפשעינו וסובל בשביל עונותיהם של ישראל 

יסבול בשביל החטאים ואין רצוני שמשיח ) א"א ע"בסנהדרין צ
  .ק"עכד,  קיבלתי היסורים על עצמישלי לכן

שאלו הרופא איך יוכל אצל רבינו כשביקר הרופא פעם 
 :ענה רבינו, ד אשה מסוגל לסבול יסורים כאלולהיות שילו

כ הרי מעלתם "וא, דאיתא שיסורים ממרקים עוונותיו של אדם
 תענוג רי זהוממילא היסורים שכבר עברו עלי ה, נשגבה מאד

ושמח אני שזכיתי ביסורים ' ממרקים 'שהרי הם, גדול מאד
והתענוג שיש לי מהמירוק עוונות שעבר עלי זה גופא , אלו

  נותן לי את הכח לסבול ולקבל עלי עוד יסורים על הרגע 

 .הבא
*  

ה נסתלק "יום פטירת משרע, א"שנת תקפ'  באדר' ביום ז
גן עלינו ועל כל זכותו י, כ בקאלוב"ומנו, איש האלקיםרבינו 
  .אמן, ישראל

 
  

  א"ר שליט"ק מרן אדמו" שומרי אמונים בנשיאות כי מפעלי התורה והחסד דחסידי"ל ע"יו
 058-3291146  072-2839533' ב  טל" ב4שפת אמת '  רח:כתובת המשרד

  .משומרי אמונים'  להפצת תורת רבותינו הקמונים'ומרי א'ורת ש'תי מכון "ק נערכו ע"דברי תורתם של רבוה

  .ל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםוכ, אין להעתיק קטעים מבלי לציין מקורם, כל הזכויות שמורות

 


