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  .הסכמות הרבנים

  .ולרעיון הכללי של הדברים, ההסכמות ניתנו למהדורה קודמת

  .א""""הסכמת הרב אביגדור נבנצל שליט. א

  יקר סהדותא
המסבירה איך אהבה ואחוה ושלום " שלום בית"ראיתי את החוברת 

והדברים , י''ה לכנס''ורעות בין איש לאשתו גורמים שפע טוב של הקב
א לעורר כל בית ישראל "יזכה הרב המחבר שליט, מאירים ומעוררים

אמר עליו  ).סנהדרין לט(' בגמ' למרות שצדוקי א, ה''ונזכה שהקב, בזה
  .בימינויחזיר את גרושתו במהרה , שהוא כהן

  כעתירת צעיר הלוים 
   . אביגדר נבנצל

  .משגיח דישיבת כנסת חזקיהו, א""""הסכמת הרב דב יפה שליט. ב

א אינה צריכה חיזוק "ההסכמה החשובה של הגאון הרב נבנצל שליט
  .ויזכה הרב המחבר הנכבד לעורר רבים לטובה

                                   דב יפה
  
  

  . 'יין זה הובאו בסוף פרק אדברי הרב נבנצל בענ. ב.נ



  
  
  

  .א""""הסכמת הרב יואל שוורץ שליט. ג

 מכתב ברכה

  א"הנה ידידי הרב החשוב יהודה טאוב שליט
הביא לפני את כתביו בנושא שלום בית והפליא ללקט את דברי רבותינו 

במעשה החסד , י''ה וכנס''הקדושים בענין חשוב זה המקשר את הקב
על כן ראוי לכל איש מישראל ללמוד את , ואהבה שבין איש לאשתו

ללמד את חובת כל , ויוסיף להוסיף לקח, המקורות שבלקט היקר הזה
  .אדם מישראל

  המברכו בכל לב
  יואל שוורץ

  .מ בישיבת דבר ירושלים"ר
  
  
  



  .יהות בענין חשיבות האחדות בבית היהודי ותמתושאל  : : : :אאאא    פרקפרקפרקפרק

  :פתיחה

וכל מי שנגעה יראת השם , יקרים עד מאוד, הדברים שכתובים כאן
אין . במבט על חיי הבית היהודימאוד שיש בהם שינוי גדול , בלבבו יבין

השלום בביתם מביא השלום בין איש לאשתו נוגע רק אליהם אלא 
כל מצבו של עם ישראל ואף  ,עם ישראל ולכל העולם כולושלום לכל 

  . תלויים בדבר זההגאולה השלימההגאולה השלימההגאולה השלימההגאולה השלימה
ליונים כשמשרה שלום בביתו על מנת לעשות עפעולת האדם ב בוארת

  .)כעין נפש החיים על שלום בית(או נחת רוח לבור
 וכשיידע זאת יוכל לקנותה ',הבית היהודי הוא בית הספר לאהבת ה

  .כבבית המקדש רגיש ולה
 !!!!100100100100בביתו תהיה שווה אולי פי בביתו תהיה שווה אולי פי בביתו תהיה שווה אולי פי בביתו תהיה שווה אולי פי  הדברים כל שעה  הדברים כל שעה  הדברים כל שעה  הדברים כל שעה מי שיזכה לחיות אתמי שיזכה לחיות אתמי שיזכה לחיות אתמי שיזכה לחיות את 

, איש לאשתו בין שהשלום בבית יותר ממה שהוא ביןה נזכה לה"בעז
לכן כדאי לקרוא באכפתיות , המצוותכל הוא בין אדם לקונו יותר מ

יטב ילהתפלל ההעיקר הגדול ו, לחזור הרבה על הדברים, ובתשומת לב
  .יםלבורא עולם שיזכנו לחיות בלב את הדבר

  
רוצה לזכות להביא ילדים  לכל מי שחובה גמורהחובה גמורהחובה גמורהחובה גמורהקונטרס זה הוא ! ודע

  המחשבה עלקדושתבשכן כל קדושת הילדים תלויה , ולםלעצדיקים 
  .חוברת זו מבוארת באופן נפלא מהי קדושת הבית היהודי, הבית היהודי



  .התורה טרחה להודיע לנו ששלום בית חשוב לבורא יותר מכל דבר. א

כתוב , ביתבשלום ה תחשיבודבר מיוחד מאוד בענין אנו בתורה מצ
ל ''הקשו חז, "ונקה לא ינקה"  בשלוש עשרה מידות של רחמיםבתורה

לאווים  הכלעל  : ותירצו?ה מנקה או שאינו מנקה" האם הקב).יומא פו(
 שיש בזה חילול " שמו לשואנושאה" חוץ מ,מכפר בתשובה'  השבתורה

:  ז פסוקשמות פרק כיברות ככתוב זה הוא לאו מעשרת הדודבר ' שם ה
 ְיֹדָוד ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת א ְיַנֶּקהא ְיַנֶּקהא ְיַנֶּקהא ְיַנֶּקהא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיֹדָוד ֱאֶהי ַלָּׁשְוא ִּכי 

   .ַלָּׁשְוא ְׁשמוֹ 
 לחלל את ירהמצאנו שהתורה הת'  שם הזויתו של בוהנה למרות חומר

נחנו טה שאיש לפנינו אשה סוכאשר , לכאורה ללא צורך' שם ה
 אמרה תורה לכתוב את ,ו אסורהמסופקים האם היא מותרת לבעלה א

בתוך ' אחר כך למחוק את שם העל מגילה ו'  שם הפרשת סוטה עם
 ,מים אלו ישקו את הסוטה לבודקה אם היא מותרת לבעלהבהמים ו

לראות אם ו  להעביר את האשה לפני החושןרי ניתן היה ה.וקשה
 גורל כמו על רוךלעאו ,  אצל עכןו שעשהאותיות בחושן יאירו כמו

  ?'מדוע ציותה תורה למחוק את שם ה ? כיפורהפרים ביום
אשר שוב לו יותר מח בביתכי השלום  נוהבורא ללמדרצה  .תשובה

  . מדועתמוהו ,לתת כבוד לשמו יותר מאשר , בתורה ביותרהלאוו החמור

  .פירוד איש ואשתו דומה לחטא העגל. ב

, על המים' את שם המדוע מוחקים משמע ש )מז, במדבר ט(במדרש רבה 
  ? כיצד.  העגלאחמורים כמו חטמעשיה כי  הללמד

  .' שם הך הכהן מוחק את כ, הלוחות אתשברמשה כשם ש
 אפר שריפת  ממישקווולכן ה, עדים והתראהלא ל י חטאו "כשם שבנ

  .את הסוטה ה משקהכהןכך , העגל
    ?ת הלוחותושבירמדוע מעשי הסוטה דומים כל כך לחטא העגל 

  
ְׁשֵני ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה : שיר השירים פרק ד פסוק ה

 תאומי צביה שהם ,שני שדיך על שם הלוחות: י"רש, יםָהרֹוִעים ַּבּׁשֹוַׁשּנִ 
מכוונות במדה אחת וחמשה דברות על זו וחמשה על זו מכוונין דבור 

, ה"רוצח ממעט את הדמות של הקבאנכי כנגד לא תרצח שה, כנגד דבור
 שהזונה אחר עבודה זרה דרך אשה המנאפת לא יהיה לך כנגד לא תנאףלא יהיה לך כנגד לא תנאףלא יהיה לך כנגד לא תנאףלא יהיה לך כנגד לא תנאף
גם כאן צריך להבין מדוע התאום של  .כ" עתחת אישה תקח את זרים

  ?ז זה פירוד בין איש לאשתו"ע



  .חיבור איש ואשתו מתן תורה. ג

 ,הרה זל משווים פירוד בין איש לאשתו לחטא העגל ולעבוד"מצאנו שחז
ברכות ל חיבור איש ואשתו למתן תורה כמו שאמרו "וכן להיפך השוו חז

ב אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו /דף ו
משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר קול ששון וקול שמחה קול חתן 

צבאות ואם משמחו מה שכרו אמר ' וקול כלה קול אומרים הודו את ה
ומצאנו בשם  .ו"וכוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות רבי יהושע בן ל

כל ,  נקוט כלל זה בידך):ז"ץ סימן תס"תשב(ם מרוטנבורג "המהר
ה מראה "שהקב, אנו למדים ממתן תורה, המנהגים של חתן ושל כלה

  עצמו כחתן נגד הכלה שהם ישראל
  

 ם ישראל ה וע'' לקבאיש לאשתווואה בין השלל אלו רואים "זמדברי ח
  ?מה טיבה של השוואה זו, מ להלכה'' הרבה נפיש

  .חסרון בשלום הבית יותר חמור מלירוק בפנים של גדול הדור. ד

 ה פעם אחת נשתה,שהיה רגיל לדרוש בליל שבת, רבי מאירב מעשה
אחת מן הנשים הלכה לביתה , והיו שומעים דרשתו אנשים ונשים, מעט

  היכן  אמר לה .כבותצר שהנר היה הולך ליומצאה את בעלה שהיה מי
 לא תכנסי  לההוציאה מביתו ואמר,  של רבי מאירה השיבה בדרש?היית

צפה הדבר רבי מאיר ברוח . לביתי עד שתלכי ותרקי בפניו של רבי מאיר
 שכונתו צאו ובקשו לי אשה אנשיואמר ל, ועשה עצמו חולה, דשוהק

הלכו מחצר לחצר עד שהלכו לחצר של אותה , שיודעת להסיר עין הרע
אמרו לה השכנות לכי ותנצלי מן מחלוקת ,  בעלהעם האשה שנתקוטט

אמר . לחולה וירקה בעיניוהלכה ועשתה לו כדרך שעושין הנשים . בעלך
 אמראחר כך אמר לה לכי אמרי לבעליך הוא ,  שבעה פעמיםכךעשי , לה

 !כך מבזין את התורהכך מבזין את התורהכך מבזין את התורהכך מבזין את התורה :אמרו לו תלמידיו. פעם אחת ואת רקקת שבע
מאיר להיות כרבו שצוה למחות שמו על המים כדי אמר להם ולא דיו ל

  ):ט, ר ט"ויק. (לשים שלום בין איש לאשתו
  
 שעשו דבר לא ראוי כל פעם שאדם חושב :סיפור זה מוסר השכל עצוםב

 האם :יתבונן מעט, ראוי להחסיר משלום הבית על זהכי וחושב , בביתו
 שלילית אם התשובה, בשביל דבר זה היה יורק בפנים של גדול הדור

לגרום חסרון בשלום הבית הרבה יותר גרוע מאשר לירוק בפנים לגרום חסרון בשלום הבית הרבה יותר גרוע מאשר לירוק בפנים לגרום חסרון בשלום הבית הרבה יותר גרוע מאשר לירוק בפנים לגרום חסרון בשלום הבית הרבה יותר גרוע מאשר לירוק בפנים     :יידע
עקיבא ' ור, למרות שיש בזה בזיון עצום לכבוד התורה(, של גדול הדורשל גדול הדורשל גדול הדורשל גדול הדור

 אלוקיך תירא ' את ה-דרש מה שרבו שמעון העמסוני לא העיז לדרוש 
  ? הדבר  כיצד יתכן .)לרבות תלמידי חכמים



  .ש הקודשים של עם ישראלהבית היהודי באחדות זה קוד. ה

 לזאת הרי כי ודאי עיקר ענין הקדש :)שער א פרק ד(כתב בנפש החיים 
הוא האדם שאם יתקדש עצמו כראוי ' והמקדש ושריית שכינתו ית

כ בשורשן העליון בפרקי אברי ''בקיום המצות כולן שהם תלויין ג
דש אז הוא עצמו המק, השיעור קומה כביכול של כלל כל העולמות כולם

בתוכם בתוכו לא נאמר ל ושכנתי ''כמאמרם זו .ש''ית' ממש ובתוכו ה
ל אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש '' שר,אלא בתוכם

רק . אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו. החיצוני
שתהיו  שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםשממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםשממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםשממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםלרמז לכם 

כולם קדושים ראוים . המשכן וכליוהמשכן וכליוהמשכן וכליוהמשכן וכליוכתבנית כתבנית כתבנית כתבנית אתם במעשיכם הרצויים 
זהו ועשו לי מקדש ושכנתי . ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש

תכלית תכלית תכלית תכלית  ,בתוכם דייקא שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן
        . . . . כוונתי שכן תעשו את עצמיכםכוונתי שכן תעשו את עצמיכםכוונתי שכן תעשו את עצמיכםכוונתי שכן תעשו את עצמיכם

        
, שנתבונן במשכן וכן נעשה את עצמינו'  רצון ה:למדנו מדבריו יסוד גדול

לכן אם ראינו שבמקדש שרתה .  עלינו כמו במקדשואז תשרה השכינה
כך גם אנחנו אם נהיה , השכינה על הכרובים שהם זכר ונקיבה באחדות

שקודש הקודשים שקודש הקודשים שקודש הקודשים שקודש הקודשים מכאן למדנו , באחדות ובקדושה תשרה עלינו השכינה
 -שער הענוה (ראשית חכמה וכך כתב ב.  זה אחדות זושל עם ישראלשל עם ישראלשל עם ישראלשל עם ישראל

ש ואשתו וכאשר במקום כאשר יסתכל האדם בסוד אי): פרק חמישי
בין ( בהיות ביניהם, רמיזתן העליון שהם רמז סוד הכרובים העליונים

בגללם נגרם חיבור (שלום הם מרכבה למקום העליון ) איש לאשתו
ואם אין ביניהם שלום אוי , שמדת השלום הוא המיחד למעלה )בעליונים

   .פירוד) שגורמים( להם שמראים
  

ה מהי חשיבות, התפילה חשוב ,השובתורה ח  ידענו כי הסברונדרש
  ?כלה יותר מם ישראל של עודש הקודשיםודש הקודשיםודש הקודשיםודש הקודשיםקקקק שזה  עדאחדותהגדולה של 

   ?ז שנתן לו את הכוח חמישים שנה בלי לפגוע באשתו''מה היה סודו של הגרש. ו

חי עם אשתו במשך ש, ל"שלמה זלמן אויערבך זצוק' מסופר על הגאון ר
חדר וחצי והנה בהלויתה חמישים שנה וגידלו את ילדיהם בדירה של 

 בכל ,איני צריך לבקש ממנה מחילה משום שמעולם"ל ''ז זצ''אמר הגרש
 לא אמרתי לה מילה אחת שעלולה היתה ,מהלך החיים המשותפים שלנו

ע ופגלחמישים שנה לא ו רבים כיצד יכול יהודי ותמה" לצער אותה
  ?מעולם באשתו

  



תי יויל:  מספר אברך וכך:שהיה עימונוסף  מעשה ועד שיום אחד שמע
ז וישר מעט את ''לפני שנכנס לביתו נעמד הגרש, ז לביתו''את הגרש

מבין אני שהגיעו "לו תי  אמר.כך שיראה מסודר, כובעו ואת חליפתו
 וכי מנין לך שישנם ,"אליכם אורחים נמשיך אפוא בשיחתנו פעם אחרת

כי אם לא כך לשם מה סידרת את ", ז" תמה הגרש?אורחים בביתי
 - הנני מתכונן לקבלת פני שכינה"ל "ז זצ" הגרש ליאמר, תי השב"?גדיךב

 בביתי ולשם כך עלי לדאוג לקדם את פני אשתי הממתינה לי כעת
  ."להופעה מסודרת ומכובדת

  
 :)הבית היהודי עמוד עזבספרו ( א" שליטטאוברעזריאל כותב הרב 

ארים לעניות דעתי עובדה זו יש בה מן השבח והמעלה יותר מכל הת
בוצינא קדישא , סיני ועוקר הרים, יותר מחריף ובקי, שאדם יכול לקבל

ל אינם "ובליבו אמונה שלימה וטבעית שדברי חז, כאשר יהודי חי, ו''וכ
שהשכינה שורה בבית (, אלא הם אמת פשוטה וברורה, מליצות ודרושים
 אין ) הוא בחינת חורבן בית המקדשרעיתווזילזול ב - כעין בית המקדש

, לא כי הוא יכול להעיד על עצמו גם לאחר חמישים שנות נישואיןפ
  .שאין לו על מה לבקש מחילה

  
וכך גם , והדברים טעונים הסבר מדוע השכינה נמצאת היכן שהאשה

 כך היה יעקב עושה בארבעה -אחת של שכינה ב /שבת נהי "מוכח מרש
כינה ובאותו אהל שהוא רואה בו הש, מעמיד מטה לשכינה, אהלי נשיו

  ? מה מיוחד באיש ואשה ששם מגיעה שכינה:הוא בא ולן אותו הלילה
  

ספר בהיא חמורה כחורבן בית המקדש כמו שכתב מדוע פגיעה ברעיתו 
ויזהר שלא יחלוק ולא יכעוס רק יהיו ) ה דיני שבת וקבלת שבת"ד(הקנה 

ו יחלוק עם אשתו יצא שכרו בהפסידו ודמו "פניו שוחקות שאם ח
 שהביא קלקול למעלה בחלקו אוי לו  בעולם חטא כחטאו בעולם חטא כחטאו בעולם חטא כחטאו בעולם חטא כחטאוכי איןכי איןכי איןכי איןבראשו 

  .ואוי לדרים עמו כי ילכדו בעונו
  

רחיב יותר ישיג את המעונין לה, ה בפרק הבא נבין קצת את הדברים"בעז
 .החוברת השלימה



  .בית יהודיה תמהובתשובות ויסוד גדול ונפלא   : : : :בבבב    פרקפרקפרקפרק

  .איש ואשה הם לא רק משל. א

עם (ה וכנסת ישראל ''להקב כמשלכמשלכמשלכמשלעד היום התייחסנו לאיש ואשה 
במתן תורה ובקודש הקודשים ,  כמו שרואים בשיר השירים)ישראל

  . ה וכנסת ישראל''בכרובים שהאיש והאשה נמשלו שם לקב
  

ה ועם "אין זה רק משל לקב!  בעזרת השם בחוברת זו נראה כי טעינו
הם מהווים את  , , , , איש ואשתו הם משל המשפיע על הנמשלאיש ואשתו הם משל המשפיע על הנמשלאיש ואשתו הם משל המשפיע על הנמשלאיש ואשתו הם משל המשפיע על הנמשלישראל אלא 

  .ה כלפי עם ישראל''התנהגות של הקבל גדול ביותרגדול ביותרגדול ביותרגדול ביותרהההה השורש
        

,  אדם קנה מפסקים לארון חשמל:נסביר את הדברים במשל מהחיים
המפסקים שבתוך הקופסא שבידו דומים מאוד למפסקים שבארון 

אלו שבארון החשמל גורמים לכבות את כל , דומיםדומיםדומיםדומיםאבל רק , החשמל
כך רגילים . וםואילו המפסקים שבידו לא עושים כל, החשמל שבבית

להסתכל על איש ואישה כמפסקים בקופסא הדומים לאלו בארון 
  .החשמל

  
איש ואשה הם לא מפסקים שבקופסא אלא , בחוברת זו נראה כי טעינו

כשהם מוסיפים אהבה גורמים להרים , הם מפסקים בתוך הארון חשמל
את הכפתור הראשי שבחברת חשמל שגורם להדליק את האור בכל ארץ 

, גורם להנמיך את האור בכל רחבי ארץ ישראל, ו מי שלא"וח, ישראל
  . שזוכים הבית ממש קודש הקודשיםשזוכים הבית ממש קודש הקודשיםשזוכים הבית ממש קודש הקודשיםשזוכים הבית ממש קודש הקודשיםהכרובים בקודש הקודשים מלמדים 

  
לפי גודל מעלת מצות ואהבת לרעך כמוך : ספר פלא יועץוכמו שכתב ב

י "ק ברוב עז ותעצומות עא כלל גדול בתורה ראוי לאדם להתחזישה
מחשבות טהורות תמציות להעביר שנאה מלבו ולהיות מוציא מצה 
ומכניס אהבה ובפרט בין איש לאשתו בחושבו כי הדברים עתיקים 

 או בונה עולמות או מחריבן ומעובדא דלתתא איתער עובדא דלעילאומעובדא דלתתא איתער עובדא דלעילאומעובדא דלתתא איתער עובדא דלעילאומעובדא דלתתא איתער עובדא דלעילא
י אהבה "והשנאה והמחלוקת מעורר מדנים וקטיגורייא ופירוד למעלה וע

 ועושה שלום במרומים מעורר אהבת דודים למעלהמעורר אהבת דודים למעלהמעורר אהבת דודים למעלהמעורר אהבת דודים למעלהחוה שלום ורעות וא
וזהו הטעם וזהו הטעם וזהו הטעם וזהו הטעם   )כנסת ישראל( קודשא בריך הוא ושכינתיהדגורם יחוד 

  .)פלא יועץ ערך שנאה (.שבזה תלוי גאולתינו ופדות נפשינושבזה תלוי גאולתינו ופדות נפשינושבזה תלוי גאולתינו ופדות נפשינושבזה תלוי גאולתינו ופדות נפשינו
  



  .א הערה ב  ראהה ושכינתיה"באור המושג יחוד קב
  

  .)כל מה שנעשה למעלה הכל ממך הוא( ! ממך–ע מה למעלה ד. ב

כן ): גשער א פרק (נפש החיים ל בספרו ''חיים מוואלזין זצ' כתב ר
את האדם והשליטו על רבי רבוון ' ברא הוא יתב. בדמיון זה כביכול

ג ומסרם בידו שיהא הוא המדבר והמנהי. כחות ועולמות אין מספר
וכל סדרי . י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו"אותם עפ
כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו . ו"או להיפך ח. הן לטוב. הנהגותיו

.  הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות עליונים הקדושיםםהטובי
' ואשים דברי בפיך גו) א"ישעיה נ(ש "כמ. ומוסיף בהם קדושה ואור

כי . ל אל תקרי בניך אלא בוניך"וכמאמרם ז. יסוד ארץלנטוע שמים ול
ונותנים בהם רב . המה המסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בנינו

הוא . י מעשיו או דבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים"ו ע"ובהיפוך ח. כח
. ל כמה כחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור"מהרס ר

 םאו מחשיך או מקטין אור. 'מחריביך וגומהרסיך ו) ט"שם מ(ש "כמ
  :ל"ומוסיף כח לעומת זה במדורות הטומאה ר. ו"וקדושתם ח

כי בצלם אלקים . ' גובצלם אלקיםבצלם אלקיםבצלם אלקיםבצלם אלקיםזהו ויברא אלקים את האדם בצלמו 
שמו הוא האלקים בעל הכחות הנמצאים בכל ' שכמו שהוא ית. 'עשה וגו

 השליט רצונו כן. ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו. העולמות כולם
יתברך את האדם שיהא הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי רבואות 

י כל פרטי סדרי הנהגותיו בכל עניניו בכל עת ורגע "עפ. כחות ועולמות
כ "כאלו הוא ג. כפי שרשו העליון של מעשיו ודבוריו ומחשבותיו. ממש

                              

ומשפיע , ה מתאחד עם כנסת ישראל" שהקב:יחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה באורו על דרך הפשט.א
'  משום שאור ה?והר וספרי קבלה לכנסת ישראל שכינהקוראים הזהטעם ש ,לעם ישראל שפע כל טוב

  . כאשר עם ישראל מתנהגים כראוישוכן בהשוכן בהשוכן בהשוכן בה

כנסת 'ן פירש "הרמב :כותבשגור אריה על ויקרא פרק כ פסוק ג ל בספר " את דברי המהרנביאלדוגמא 
 וקאמר אל תתמה איך יחיד, בישראל )שורה( שהיא שכינת כבודושכינת כבודושכינת כבודושכינת כבודוהנאמר כאן רוצה לומר על ' ישראל

כל ) ב"ברכות לה ע(ל במדרש " שהוא כמו שאמרו חז?מטמא כנסת ישראל שהיא מקודשת לשמו הגדול
גוזל אביו ) "כד, משלי כח(שנאמר , ה וכנסת ישראל"הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב

,  ישראלאלא כנסת" אמו"ואין , ה"אלא הקב" אביו"אין , "ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית
כי החפץ ביצירה שיברכו , חבר לירבעם בן נבט שהחטיא ישראל לאביהם שבשמים" חבר לאיש משחית"

  .ותתעלה השכינה מישראל,  יתעלה בשמו הגדול-ואם לא , עליה לשמו הגדול

 ,  מהגדולים ביותר שישה ושכנתיה"זה יחוד קב בקדושה איש ואשהכל חיבור  ש:בדבר תביןשתתבונן 
נודע שהמצוה שיורה על מציאות היחוד  :כתבנהר סד בחסד לאברהם ו, ה ברא אלוקיםשזה כנגד ז

ששאר המצות מורות , ) ופרו ורבויחוד איש ואשתו( אין כמצוה זואין כמצוה זואין כמצוה זואין כמצוה זו) ה לכנסת ישראל"בין הקב( העליון
נמצא לפי זה במצות פריה ורביה , ח אברים העליונים"ח כנגד הרמ"על הכנת היחוד והקישוט והם רמ

כי שכינה כי שכינה כי שכינה כי שכינה ' וגורם ענין נוסף שלא יגרמו שאר מעשה המצות כדפי, כל בחינות שאר המצותכל בחינות שאר המצותכל בחינות שאר המצותכל בחינות שאר המצותכלולה מכלולה מכלולה מכלולה מ
' נוכה ובגמם סוף הלכות ח" זה הסיבה שמצאנו ברמב .כ" עבתחתונים תלויה במצוה זובתחתונים תלויה במצוה זובתחתונים תלויה במצוה זובתחתונים תלויה במצוה זו    ))))השפע האלוקיהשפע האלוקיהשפע האלוקיהשפע האלוקי((((

 שכן אין כמו המצווה מצוות העיקר שלא יגרם חסרון בשלום הביתשמוטב לבטל ועוד א /חולין קמא
  .נעשית בקדושה להביא שפע אלוקי לעולםהזו ה



בפסוק וילכו בלא כח (ל באיכה רבתי "ואמרו ז. הבעל כח שלהם כביכול
ס אומר בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין "ע בשם ריב"ר) 'גו

ובזמן שאין ישראל . א באלקים נעשה חיל"כח בגבורה של מעלה כד
ם כביכול מתישין כח גדול של מעלה דכתיב צור ועושין רצונו של מק

  . 'ילדך תשי גו
 כי מה אני ומה ,ו" כל איש ישראל אל יאמר בלבו חתורת האדםתורת האדםתורת האדםתורת האדם    וזאתוזאתוזאתוזאת

 אמנם יבין וידע ויקבע ,םכחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעול
 לא , שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע,במחשבות לבו

פי כ עולה חד שכל א, ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו,ו"אתאבידו ח
שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעלמות וצחצחות האורות 

דע מה דע מה דע מה דע מה ל באבות "וע שגם זה בכלל כוונתם זוקרוב לשמ ... העליונים
ל אם כי אינך רואה בעיניך הענינים הנוראים הנעשים " ר!!!!ממךממךממךממך    - - - -     למעלהלמעלהלמעלהלמעלה

 ת בעולמוה כי כל מה שנעשה למעל, אבל תדע נאמנה,ממעשיך
 על , על פי מעשיך לאן נוטיםהכל ממך הואהכל ממך הואהכל ממך הואהכל ממך הוא ,ם גבוהי גבוהיםהעליוני

  .פיהם יצאו ויבואו

  .ניםאיש ואשתו נבראו דוגמת עולמות העליו. ג

 ַוִּיְבָרא ֱאִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו :כזפסוק בראשית פרק א כתוב בתורה 
ֶזה ֵסֶפר : פסוק אפרק ה וב. ְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם ָזָכר ּוְּבֶצֶלם ֱאִהים ָּבָרא ֹאתוֹ ְּבֶצֶלם ֱאִהים ָּבָרא ֹאתוֹ ְּבֶצֶלם ֱאִהים ָּבָרא ֹאתוֹ ְּבֶצֶלם ֱאִהים ָּבָרא ֹאתוֹ 

ָזָכר  :ּתֹוְלֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּבֹרא ֱאִהים ָאָדם ִּבְדמּות ֱאִהים ָעָׂשה ֹאתוֹ 
   :ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ַוְיָבֶר ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם

  
כל פעם . ולמות העליוניםצלם אלוקים פירושו שהאדם נברא דוגמת ע

האדם נברא בצלם אלוקים מוזכר שנברא זכר שהתורה מזכירה כי 
  אשר יצר את האדםוכך אנו גם אומרים בברכת הנישואין, ונקיבה
מדוע צלם אלוקים קשור לזכר , והתקין לו ממנו בנין עדי עד... בצלמו 
 ה"בבספר הבהיר אמר רבי עקיבא כל מה שברא הקדוש   ?ונקיבה

 .  שנאמר גם את זה לעומת זה עשה האלהיםזה כנגד זהזה כנגד זהזה כנגד זהזה כנגד זהבעולמו ברא 
   ?מה יש בעליונים כנגד איש ואשתו

  



כך למטה נבראו איש , ה וכנסת ישראל"בעליונים יש קבשכמו  :תשובה
פירוש  וכך כתב כתב ב.אשה כנגד כנסת ישראלה ו"איש כנגד קב, ואשה

 כבר הודעתיך :)בשנוי לשון קצת( פרשת כי תצא הרקאנאטי על התורה
 )כנסת ישראל( בשכינת עוזו ה"קב זיווג ,כי סוד זיווג האדם באשתו

תבתי וממה שכ .והמפריד ביניהם נקרא נרגן מפריד אלוף ופוגם למעלה
כי . תבין טעם נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח

ה וברכה והשפעה "שמחתם גורם חבור כנסת ישראל בהקב
  )געיין הערה ( :לכנסת ישראל של מעלה

  
, כמו שיש לאדם מפסק לכל מנורת חשמל שבבית :מהי כנסת ישראל

נשמה ויש , כך יש לכל יהודי נשמה, ויש מפסק ראשי לכל הבית כולו
  .אחת כוללת לכל נשמות ישראל והיא נקראת כנסת ישראל

  
ְוֶאל ְּבֵני  )ב,ויקרא פרק כ( :מצאנו את המושג כנסת ישראל בתורה

ִיְׂשָרֵאל ֹּתאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן 
ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש  :ֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבןִמַּזְרעֹו ַלֹּמֶל מֹות יּוָמת ַעם ָהָא

 ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשיְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשיְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשיְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשיַההּוא ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלֹּמֶל 
   :ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי

 את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי - למען טמא את מקדשי :י"רש
  :ולא יחלל את מקדשי) ויקרא כא(ן כלשו

, דמאי ענין מקדש לכאן, לא מקדש ממש: )ל"מהר(גור אריה מסביר ב
מפני , "מקדש"הנקראים , אלא רוצה לומר שהוא מטמא כלל ישראל

  . שכנסת ישראל מקודשת לשמו יתברך
  

                              

 )מובא בספר חכו ממתקים(לומר ל ''ז אועירבך זצ'' וכן היה רגיל הגרש)פרק כ(דע שבספר חרדים . ג
שהרי : והדבר מדויק בפסוק,  שהמצווה לשמח את האשה נוהג לא רק בשנה הראשונה אלא כל חייו

או את ,  במשך שנה תלמד טור וגמרא:כגון(בלשון הקודש אומרים את הזמן או לפני הדבר או אחרי 
 והנה כאן )אבל לא אומרים תלמד את הטור שנה אחת ואת הגמרא, ור והגמרא תלמד במשך שנההט

היה , הזמן מופיע בין שני צווים,  ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקחָׁשָנה ֶאָחתָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו  :בפסוק כתוב 
שנקי יהיה לביתו להתעסק  אלא ללמדך ?צריך לכתוב נקי יהיה לביתו ושמח את אשתו שנה אחת 

ולפי מה שלמדנו כל  (.אבל המצווה לשמח את אשתו היא כל החיים, זה שנה אחת, בשמחה כל הזמן
  )אלא שברכה תיקנו רק בזמן שמחויב בכך, ה''פעם שאדם משמח את רעייתו יש שמחה במעונו של הקב

משום שכאשר , מחותמה שלא מצאנו בשאר ש" שהשמחה במעונו"יתכן ולכן מברכים בשבע ברכות 
א /כתובות דף ח' וכן ניתן להוכיח מהא דאמרו בגמ. ה''משמחים את הכלה יש שמחה במעונו של הקב

כי אמר ליה מחמת הלולא עד אימת אמר רב פפי משמיה דרבא "? שעד מתי מברכים שהשמחה במעונו
שמחה כדכתיב נקי שעד כאן נמשכת ה' פי: א"כתב הריטב) עד שנים עשר חודש" (עד תריסר ירחי שתא

כל עוד האדם משמח את רעייתו יש שמחה במעונו . יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח
לאחר שנה שאין חיוב , ה כוח לשמח את רעייתו היא כנסת ישראל"שכן  הוא נותן לקב, ה"של הקב

  .ל ברכה''להיות נקי לביתו בשביל לשמח לא תיקנו חז



 ) קצתבשנוי לשון( : כתבפרשת בראשית פירוש הרקאנאטי על התורהב
וג חתן וכלה ומצות פריה ורביה כל מה שברא הקדוש מכאן תבין סוד זיו

ה בעולמו ברא זה כנגד זה שנאמר גם את זה לעומת זה עשה "ב
ל אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו "על כן אמרו רבותינו ז ,האלהים

   ).ה"י כלפי הקב"כנס(  יתברך ויתעלהולרמוז לבת זוג
    

 שכאשר )ורות לכךעיין בחוברת המלאה עוד הרבה מק( מבואר בדבריו
אלא הוא מכבד את בת , מכבדהוא אדם מכבד את רעייתו לא רק אותה 

איר מכבודו לבת זוגו ה לה"וגורם לקב,  כנסת ישראל–ה "זוגו של הקב
ו שפוגע ברעייתו הוא "וח, וזה נקרא שיש שכינה בישראל, ולעם ישראל

  כמה  נביא)דעיין הערה ( ,ה וגרם נזק לעולם כולו''ג של הקבגע בבת זוופ
  .יפורים דוגמא לדברס

  .חייאחייאחייאחייא' ' ' ' יהודה בריה דריהודה בריה דריהודה בריה דריהודה בריה דרעמוד האש שהגיע לבית . ד

חייא שהיה יושב ' על יהודה הבן של ר: ב/כתובות דף סבמסופר בגמרא 
כשהיה , וכל יום שישי היה מגיע לביתו, בבית המדרש במשך השבוע

יום שישי אחד היה שקוע , ינאי עמוד אש לפניו' מגיע היה רואה חמיו ר
אמר כנראה , ינאי חמיו שאין עמוד אש' ראה ר, בסוגיה ושכח לבוא

כיון שיצא כך מפיו , שאם היה חי לא היה מבטל עונתו, חתני יהודה מת
  . מת חתנו יהודהבשגגה 

  
 )הטור( נראה דאתא לאורויי: ח סימן רפ"אוהטור בית חדש על כתב ה

בה ואהבה שצריך ליזהר שקודם שיגיע הלילה חייב להראות תוספות חי
 וזהו שכתב ויהא זהיר לקיים עונתו דזהירות הוא קודם מעשה ,עם זוגתו

ורצה לומר בזהירות זה שירדוף בינו לבינה אהבה ואחוה כל ערב שבת 
ולכן הביא מאמר זה דלפי דהיה , כדי שלא יגיע שום ביטול לעונת שבת

וסימנא , רגיל להקדים לבוא אל ביתו מערב שבת להראות אהבה וחיבה
 דהוא סימן להתפשטות אור וקדושת ,דעמודא דנורא מקמי שבא לביתו

 ובההוא יומא ,הההה""""מתייחדת לליל שבת ומזדווגת בהקבמתייחדת לליל שבת ומזדווגת בהקבמתייחדת לליל שבת ומזדווגת בהקבמתייחדת לליל שבת ומזדווגת בהקב    שתהאשתהאשתהאשתהא  השכינה

                              

ויזהר שלא יחלוק ולא יכעוס רק יהיו פניו שוחקות שאם . בת וקבלת שבתה דיני ש" ד-ספר הקנה  .ד
ו יחלוק עם אשתו יצא שכרו בהפסידו ודמו בראשו כי אין בעולם חטא כחטאו שהביא קלקול "ח

  .למעלה בחלקו אוי לו ואוי לדרים עמו כי ילכדו בעונו

ל יש להבין בני מה מעלה יש " זדברי הקדוש) ספר הפליאה(  עוד שם.כא אות  מצוה א- ספר דרך פקודך 
יש לה צער ) כנסת ישראל( וכשהאשה, לה להאשה שהרי בזמן שיש צער למטה גורמת צער למעלה

כמו ) ל יונתי תמתי כמו תאומתי"רצ(מצטער על צערה זהו שקראה תאומתי  )ה"הקב(למעלה אז האיש 
) ה"הקב( ת"הת, ו אנכי בצרהש עמ"וז, ו פרצופין"התאומות חש אחד מהם בראשו חבירו מרגיש כך הד

עתה בני ראה גם ראה מה גורם אדם גשמי למעלה בעשותו לאשתו אונאה , מצטער בגלות השכינה
  .למטה ואפילו בדיבור



לא חזו ההוא סימנא לפי דלא היה זהיר אז דמשכתא שמעתתא לכך 
  :נענש

  
שלום ביתו על ידי ש, ח שמהו אותו עמוד אש שמגיע לפניו"מבאר הב

יתן בה מאורו ' ה וה" תתאחד עם הקב)שכינה( שראלהוא גורם שכנסת י
ועמוד האש הוא , הגדול ועל ידי זה יהיה לעם ישראל כולו שפע כל טוב

' י מעשיו של ר"ה שיורד לעם ישראל ע"סימן לאור הגדול של הקב
 .יהודה

  .סיפור כבוד אשתי הוא כבוד השכינה. ה

גאון , ל היה איש מורם מעם''ד ירושלים זצ'' דוד יונגרייז אב'הגאון ר
ענוותן שפל ברך ומצניע את עצמו ככל שיכול , עצום בכל מכמני התורה

, ידענותו המופלגת למדנותו וצדקותו היו ניכרים רק לעין בוחנת. היה
והנה מנהג פלא היה לו לרבי דוד כאשר היה משוחח עם רעיתו היה 

 כבוד ובדרך ארץ כדבר נער קטון אל אחד מאנשי פונה אליה בתוארי
  .השם הגדולים אשר בארץ

כדי לדרוש , ביום מן הימים נאלץ רבי דוד לצאת מן הארץ עם זוגתו
פנה אליו , כאשר הוא בא לקבל ברכת פרידה מאביו, ברופאים בוינה

 היות :הראשונה, ברצוני לבקש ממך שתי בקשות,  בני יקירי:האב ואמר
, לוינה בה גרים רבים מעשירי הארץ התומכים רבות בכוללנווהנך נוסע 

אלא הפגן את ידיעותיך וגדלותך בתורה , אנא ממך אל תצטנע בקרן זוית
הם , יהיה בכך משום הכרת הטוב לפועלם הרב למען כוללנו, לפניהם

כך יחושו כי כספם אינו , יראו ויבחינו בשבח פירותיה של ארץ ישראל
חכמי תורה נקיי הדעת אשר ,  מצמיח גידולי פארה''אלא ב, הולך לריק
  . בירושלים

,  שהיות והנך נוסע לארץ זרה ומנוכרית:בקשה שניה המופנית אליך היא
רצוי היה לו היית מוותר בתקופה , בה אין הבריות מכירות את הנהגתך

הנהגה זו תהיה , זו על הנהגתך לדבר עם רעייתך בתוארי כבוד מופלגים
  .ואולי אף ישימוך ללעג ולקלס, עיניהםמוזרה ומשונה ב

 את בקשתך הראשונה אמלא לשביעות :רבי דוד השיב לאביו בענוות חן
, שכן אינני בעלים על כך, אך את הבקשה השניה לא אוכל למלא, רצונך

ולכן לא ,  השרויה עם רעייתיכבוד השכינה הקדושהכבוד השכינה הקדושהכבוד השכינה הקדושהכבוד השכינה הקדושהאין זה כבודה אלא 
  )א''מאת הרב עזריאל טאובר שליט" יהודיהבית ה"מובא בספר (! אוכל לוותר על כך

  
 הגיע לאזניו סיפור על בני :ל"מ שך זצוק"מעשה שהיה אצל מרן הגרא

הוא קרא לבעל ואמר לו שחובתו , זוג שנפרדו מחמת מריבה על לא דבר
 החובה של הבעל ללמדנו שגודל. לדבר ולהתייחס אל האשה כמו אליו



שיחות הרב (. כלפי אשתו הוא גדול חובת הכיבוד לגדול הדור בזקנותו
  )ל עמוד טז"פינקוס זצ

  .סיפור  על האמורא רב רחומי והמוסר ההשכל הנלמד ממנו. ו

על רב רחומי שהיה רגיל לבא לביתו בערב ) כתובות סב(ל מספרים "חז
ייתו ישבה בבית השנים היה שקוע בלימודו ורע  באחת. יום הכיפורים

, כאשר התאחר הזמן ולא הגיע ,וציפתה מתי יגיע בעלה האמורא הקדוש
ולמד   רב רחומי ישב בעליה,הורידה האשה דמעה מעיניה מרוב צער

   .נפלה העליה ונפטר האמורא רב רחומי, באותה עת
  

כאשר אבדה את בעלה הגדול , האם כעת רעייתו לא הורידה דמעות
:  והשיב, שאל בשיחתו רבי חיים–הכיפורים  ם לגמרי ולא רק בערב יו

ווערט מען , און איז מיגייט אין פייער, בין אדם לחברו איז פייער"
  !!"וכשהולכים באש נשרפים. בין אדם לחברו זה אש, פארבענט

  
לא רק את ,  שרב רחומי גרם צער לאשתו:באור הדברים לפי מה שלמדנו

,  הוא ציער)כנסת ישראל(ה ''אשתו הוא ציער אל את בת זוגו של הקב
לכן למרות שאשתו ודאי , ומחמת זה ניגרם בעולם חורבן גדול מאוד

אבל מידת הדין כעסה מאוד על החורבן , היתה רוצה שימשיך לחיות
. ולכן הרגה את רב רחומי, שנגרם מחמת אי זהירותו של רב רחומי

 נילמד מכאן אם כל כך חמור החורבן שנגרם מחמת הצער שציער את
וכמה שפע טוב ניגרם בעולם כאשר אדם , כמה גדולה מידה טובה, רעיתו

  .ה''זוכה לשמח את בת זוגו שהיא כנגד בת זוגו של הקב

  .)אינו דומה לעליונים(איש ללא אשה אינו אדם . ז

ר אלעזר כל אדם שאין לו "א:  אומרתא/יבמות דף סגבמסכת הגמרא 
 .םם ויקרא את שמם אד זכר ונקבה ברא)יב,ה(:  שנאמראינו אדםאינו אדםאינו אדםאינו אדםשה יא
  ,נקרא רק כאשר יש זכר ונקיבה" אדם"שם  ש משמעהפסוקלשון מ

 .משום שכעת נהיה אדם" יוצר האדם"בברכת שבע ברכות מברכים 
   ? ללא אשה לא ניתן לקרוא לאדם בשם אדםמדוע

  
 מתי אדם דומה )יד,ה ידישעי(אדם מלשון אדמה לעליון  :תשובה

 העיין הערה (.  שיש לו אשהכה וכנסת ישראל רק ''לעליונים שיש בהם קב

                              

ותפקיד האיש , המתבונן יראה דבר נפלא תפקיד הרעיה כלפי בעלה הוא כתפקיד היהודי כלפי בוראו. ה
  . ברך ינהג עימנוכלפי רעיתו הוא כמו שאנו רוצים שהבורא ית

:  הואעיקר תאוות האשה בעולמהאשר כידוע ":  )אגרות קודש(כתב הקהילות יעקוב : נביא דוגמא אחת
יגון על כמעט שקרוב לפקוח נפש מרוב צער ו,  וכשהיא רואה שזה אינושיהיה לה בעל האוהב אותהשיהיה לה בעל האוהב אותהשיהיה לה בעל האוהב אותהשיהיה לה בעל האוהב אותה



ותפקיד האיש כלפי רעיתו הוא , תפקיד הרעיה כלפי בעלה הוא כתפקיד היהודי כלפי בוראו
  )כמו שאנו רוצים שהבורא יתברך ינהג עימנו

                                                                                                       
 כמו שכתב רבינו יונה ,ובדיוק כך הוא תאוות הצדיקים מהבורא.   "היותה גלמודה כאלמנות חיות

מה רוצים הצדיקים להרוויח ( ותאות הצדיקים מן ההצלחות): " אות מבאשער ( שערי תשובה בספרו
מדרש תהלים (ואמרו רבותינו זכרונם לברכה  ... יחפוץ בהםיחפוץ בהםיחפוץ בהםיחפוץ בהםושושושושמהשם להפק רצון ) ממעשי המצוות

יאהב ' שהעיקר תאוות הצדיקים בעולמם לזכות ( והוא ענין הרצון, אין לנו אלא הארת פניך ):מזמור פ
    .)אותם

 שגמול העולם הבא אין תכליתו אלא -ומהם  ):'שער הבטחון פרק ד(וכך כתב גם בחובת הלבבות 
 שיאהב :פרוש( אלא מי שרצה הבורא בואלא מי שרצה הבורא בואלא מי שרצה הבורא בואלא מי שרצה הבורא בו, ולא יגיע אליו... ב אל אורו העליון להידבק באלהים ולהתקר

כי רגע באפו ): תהלים ל ו(כמו שכתוב , ורצון הבורא שורש הגמולורצון הבורא שורש הגמולורצון הבורא שורש הגמולורצון הבורא שורש הגמול, )את האדם וירצה בו כאב לבנו' ה
): דברים ז יג(ואמר , )יאהב אותך/ירצה בך'  ברצונו שה- - חיי העולם הבא תלוים :באור( חיים ברצונו

    :בך וברכך והרבךואה

לא כהבנת העולם הסבורים שבעת ,  מבואר לנו חידוש גדול:ל"יחזקאל לוינשטיין זצ' כתב על זה ר
ה יקבלו "ה רוצה בו יזכה שהקב"כי רק מי שהקב, שעושה מעשים טובים הרי העולם הבא מובטח לו

' ם היאך יזכה לרצון הומשום כך חייבת להיות עיקר דרישת האדם לבקש דרכי, ויקבל חלקו בעולם הבא
 אדם :באור(. ולכן חייב להיות עיקר סיבת עשיית מעשיו רק עבור רצונו יתברך, שלא יפלוט את מעשיו

  .)יאהב אותי' שה לזכות בשבילבעיקר צריך לעשות מצוות 

, יאהב אותך'  שה–תלויים בדבר אחד חיי העולם הבא ל  הזכותגדול  שעיקרהיסוד את האחרי שלמדנו 
   ?)ייאהב אות( יירצה ב' שה' זכה לתכלית כל עבודת האכיצד  ,האדם לשאול הרבה את עצמוחייב 

תן לרעייתו שהיא ביתו של כאשר האדם נו, לכך היא מידה כנגד מידההגדולות ביותר אחת הדרכים 
  . ה את חפצו"נותן לו הקב, המלך את מה שהיא חפצה

והלל , עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה' בזה יהיה לנו באור חדש ונפלא בדברי ר
בא והלל לעשות ממצווה זו כלל גדול או אפילו יודנו רבים מה ראו רבי עק,  זוהי כל התורה כולהאמר

 אלא היות וזכינו לדעת שעיקר הזכות לעולם הבא זה על ידי ? יותר מכל מצוות התורהכל התורה
ובימינו (לאדם יותר ממה שהוא אוהב אחרים ' ואין דבר שמביא אהבת ה, אוהב אותו' שאדם זוכה שה

  !והדברים נפלאים,  לכן אמרו שזה כלל גדול או כל התורה כולה)המבחן העיקרי לזה זה בביתו

לא זוכים ללא , יאהב אותך'  ברור לכל אדם שלזכות לדבר הגדול ביותר עלי אדמות שהצריך שיהיה
לכן מי שבא לביתו מתוך מצוות אנשים מלומדה ללא מחשבות טהורות כיצד לאהוב , עמל ויגיעה

ללא לעשות עסק מהדבר ועמל ויגיעה כיצד נוכל להוסיף אהבה , רים אמוריםבלא עליו הד, ולשמח
  . זוכים לדברים גדוליםלא, ושמחה בבית

אור פניך הוא הרצון האלוקי " ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך ":מצאנו סמך לדבר בלשון התפילה
 ויש להוסיף שיש דבר אחד שבורא )עיין לקמן מה שהסברנו בזה(. כאשר אנחנו אחדכאשר אנחנו אחדכאשר אנחנו אחדכאשר אנחנו אחדבאדם וזוכים לזה 

ה "ו רבה פרק כח כך אמר להם הקבתנא דבי אליהעולם הודיע לנו שבזה הוא מאוד רוצה כמו שאמרו 
 אלא שתהיו אוהבין זה את !ומה אני מבקש מכםומה אני מבקש מכםומה אני מבקש מכםומה אני מבקש מכם ,לישראל בני אהובי כלום חסרתי דבר שאבקש מכם

דורש ממך ' לכך נאמר הגיד לך אדם מה טוב ומה ה...זה ותהיו מכבדין זה את זה ותהיו יראים זה מזה 
 תקרי והצנע לכת עם אלהיך אלא והצנע  אל,והצנע לכת עם אלהיך כי אם עשות משפט ואהבת חסד

כ עמך בצנעה לכך נאמר והצנע לכת עם "כל זמן שאתה הולך עמו בצנעה יהא הוא ג. לכת עמך אלהיך
 עמך' וכים שה נראה לומר שאין לך הצנע לכת יותר מאהבה וחסד שבתוך הבית ובזה ז.ל"עכ" אלהיך

  .  בביתתו עמךשכינאוהב אותך ו

ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת " )סוף פרק יט(מסילת ישרים כתב במפורש הגם כך 
ָרֵאל ָרֵאל, ִיֹשְ ק בדבריו שכתב "דו, "ַּגם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְגִּדיל ָעָליו, ְוָכל ַמה ֶּׁשָאָדם ַמְגִּדיל ַאֲהָבתֹו ְלִיֹשְ

ס ושמר את כל "ם את כל השה לא אוהב אותו ומשמע שגם אם סיי"שמי שלא אוהב את ישראל הקב
 תלוי בבית שזה אהבה עיקרובימינו כמו שהארכנו במקום אחר ה, המצוות אם זה חסר העיקר חסר

  . כמו שיבוארמאהבת ישראל רגילה  כמה וכמה פיביותר בעיני הבורא חשובה הגדולה וה

    - - - - ' ' ' ' הבית היהודי הוא המקום לקנות את תכלית כל עבודת ההבית היהודי הוא המקום לקנות את תכלית כל עבודת ההבית היהודי הוא המקום לקנות את תכלית כל עבודת ההבית היהודי הוא המקום לקנות את תכלית כל עבודת ה        ––––     מאוד  מאוד  מאוד  מאוד למדנו מכאן יסוד גדול מאודלמדנו מכאן יסוד גדול מאודלמדנו מכאן יסוד גדול מאודלמדנו מכאן יסוד גדול מאוד
ראוי לכל יהודי לחזור על דברים אלו עשרות פעמים שכן כל ראוי לכל יהודי לחזור על דברים אלו עשרות פעמים שכן כל ראוי לכל יהודי לחזור על דברים אלו עשרות פעמים שכן כל ראוי לכל יהודי לחזור על דברים אלו עשרות פעמים שכן כל , , , , יאהב אותנו וירצה בנו מאודיאהב אותנו וירצה בנו מאודיאהב אותנו וירצה בנו מאודיאהב אותנו וירצה בנו מאוד' ' ' ' שנזכה שהשנזכה שהשנזכה שהשנזכה שה

        ....כליתו בעולמו תלויים בדברים אלוכליתו בעולמו תלויים בדברים אלוכליתו בעולמו תלויים בדברים אלוכליתו בעולמו תלויים בדברים אלותתתת



  
 .בצלם אלוקיםבצלם אלוקיםבצלם אלוקיםבצלם אלוקים לא גם גוי נברא בצלם אבל ,בין יהודי לגויגדול יש הבדל 

שגוי במעשיו הרעים והטובים לא משפיע כלל בעולמות : ההבדל הוא
ואילו יהודי נברא בצלם אלוקים שיש כוח במעשיו לתת כוח , העליונים

   .כמו שראינו לעיל בדברי הנפש החיים, לכל העולמות העליונים

  .ה כוח להשפיע טוב לעולם כולו"הבית היהודי הוא מקום שנותן לקב. ח

, לכנסת ישראלה והאשה ''רי שלמדנו שהאיש נברא דרך דמיון לקבאח
כשמוסיפים  :נבין, מעשה שלמטה משפיע על מעשה שלמעלהלמדנו שו

וכאשר , עם ישראלתו לאהבהראות את ה ל"אהבה בבית גורמים לקב
עם ישראל הוא משפיע להם כל השפע טוב  אהבתו לאתמראה ה "הקב

ה מתנהג כאילו הוא '' גם הקבת בביו כשחסר באהבה"וח, שרק אפשר
 וממילא יש צרות לעם )הסתר פנים( לא אוהב כל כך את עם ישראל

להתאחד ה את האפשרות "לתת לקבממש  נמצא שבידים שלך .ישראל
   .עם ישראלכנסת ישראל וממילא ל –עם בת זוגתו 

  
 אברך למד טוב בכולל והוא מרגיש רצון לתת משהוא :לשם דוגמא
אם מוסיף , פיע על עוד יהודים שיכירו את בורא עולםלהש, לבורא עולם

עם ישראל ולמחרת אהבתו לאת יראה ה ''הוא גורם שהקב,אהבה בביתו 
מאה איש ענייים מקופת העיר , ם שמאה איש יחזרו בתשובהוגריה ''הקב

מאה איש חולים נהיו , קיבלו תרומה גדולה שהעמידה אותם על הרגליים
מאה ילדים , משך כל היום מתאונת דרכיםאף אדם לא נפצע ב, בריאים

מאה בתים שהיה , שהיו עם בעיות תקשורת קשות נפתרו להם הבעיות
, שם בעיות קשות בשלום הבית הגיעו לעמק השווה וחזרו לחיות בשלום

ראש ישיבה שרצה לפתוח ישיבה ולשם כך היה צריך מליון שקל קיבל 
, ליון בשביל הישיבהבאותו יום טלפון ממליונר שהוא נותן לו שני מ

, קהילת אברכים שהיתה צריכה אישור מהעיריה להקים בית הכנסת
והכול הכול קרה בזכות , בנית בית הכנסתלקיבלה אישור פלוס מימון 

ה "ובזה גרם שהקב, דבר אחד שאותו אברך יקר שימח את בת המלך
  .משמח כנגד זה את עם ישראל

  
 צריך )בשינוי לשון קצתחלק א פרק ה (' ל בדרך ה"כמו שכתב הרמח

שתדע שסבת כל עניני הטוב בין במה שנוגע לנפש בין במה שנוגע לגוף 
וסבת הרע בכל מקום שהוא , היא הארת פניו יתברךהיא הארת פניו יתברךהיא הארת פניו יתברךהיא הארת פניו יתברךבכל מקום שהם 

. וכפי שיעור העלם תנתן שליטה וממשלה אל כוחות הרע, העלם הארתו
ישראל  שאנחנו מאירים פנים לכנסת ?מאיר לנו פנים' כיצד זוכים שה

   . צלך כשם שאתה מתנהג כך הוא מתנהג עמך'  וכמו שכתוב ה)רעייתך(



  
אתם יושבים על המפסקים הראשים של כל עם !  יהודי ויהודיה,בקיצור

 בהמשך נראה .ישראל ויש בכוחכם להשפיע במעשיכם על כלל ישראל
  זו אבל מצווה,שאמנם יש עוד מצוות שמשפיעות על עם ישראל

 , היות והיא מכוונת ממש זה כנגד זה ברא אלוקים,דמאו הרבה המשפיע
ויש המסבירים כוונתו  ,ולא לחינם אמר עליה הלל זוהי כל התורה כולה

ונחשב לו כאילו קיים כל התורה , שהיא משפיעה כמו כל התורה כולה
ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא "לא מצא הקב "ל"רו חזואמ, כולה

לשם , ה רוצה לתת הרבה טוב לעם ישראל" הקב: באור הדברים"השלום
ומהו הכלי הטוב , זה אנחנו צריכים להכין כלי לקבל את הטוב והברכה

  . באחדות-ביותר שנהיה בשלום 
  

כל מה שכתבנו נכון גם לגבי האשה כאשר היא גורמת שבעלה יאהב 
ה יאהב יותר את עם  "היא גורמת בזה שהקב, י מעשיה"אותה יותר ע

  .)ב"י' י במדבר ה"רש' ע( .ישראל וישפיע ברכה עצומה על עם ישראל

  .א""""דברי הרב אביגדור נבנצל שליט. ט

:  ד"רכ'  עמ)א"שיחות הרב נבנצל שליט(וכך כתב בשיחות לספר ויקרא 
יש לה גם , האהבה שבין בני זוג בעולמינו מלבד יעודה לקיים את העולם

להמשיל ולקרב לדמיוננו במידת האפשר את , מטרה נוספת נעלה יותר
אלא שלא רק מידע גרידא כי ... לעם סגולתו ' האהבה העצומה שבין ה

ות  על אותם עולמות באמצעיכולת להשפיעיכולת להשפיעיכולת להשפיעיכולת להשפיע, אם דבר מהותי הרבה יותר
 מעלתו הגדולה של האדם על פני שאר ?וכיצד. האהבה האנושית

הנבראים היא שניתנה לו יכולת נפלאה לשלוט על העולם באמצעות 
תמשילהו במעשה ידיך כל שתה  ")ז,ח' תהל(מעשיו וכפי שאמר דוד 

כל הבריאה כולה מונהגת ומשופעת ממעשי ידיו של האדם " תחת רגליו
לפיכך יש לאהבה בחיינו .  מות העליוניםנזר הבריאה ובכלל זה העול

ובהסתכלות ארוכת , תפקיד מרכזי בעיצוב היחסים שבין הבורא לרעייתו
כי כפי שהאדם נוהג בעניין האהבה . טווח תפקיד מכריע בזירוז הגאולה

האהבה , כך הוא מעורר וגוזר שתתנהג האהבה העליונה, בעולם הזה
  . שבין כנסת ישראל לדודה

' חלק א" סוד הנישואין"בספרו ) יוסף אליהו' ר(של הרב תלמידו . ב.נ
  .כתב הרבה בנושא זה

  .! חשוב מאוד– העיקר תלוי בכוונה. י

   ?מצבו של עם ישראלהאם כל איש ואשה משפיעים על כל 



יֹודּו ְיֹדָוד ָּכל  ":אנו אומרים )תהילים פרק קמה(באשרי יושבי ביתך 
 ְיָבְרכּוָכהַמֲעֶׂשי ְיָבְרכּוָכהַוֲחִסיֶדי ְיָבְרכּוָכהַוֲחִסיֶדי ְיָבְרכּוָכהַוֲחִסיֶדי הפסוק מחלק בין אנשים רגילים שהם רק ". ַוֲחִסיֶדי

ם "מלבי מפרש ה? ברכהימה, לבין החסידים שהם מברכים', מודים לה
הם ימשיכו מאתך שפע הברכה ורב טוב שזה גדר הברכה שמברכים "

  ?' ממשיכים ברכה מאת השרק הםשרק הםשרק הםשרק הם מיוחד באותם חסידים המ". 'לה
עֹוד ִעָּקר ֵׁשִני ֵיׁש ְוָאְמָנם " ?מבאר המסילת ישרים בפרק יט מהו חסיד

ן ֶׁשִהֵּנה ָראּוי ְלָכל ָחִסיד . טֹוַבת ַהּדֹורטֹוַבת ַהּדֹורטֹוַבת ַהּדֹורטֹוַבת ַהּדֹור, ְוהּוא, ְּבַכָּוַנת ַהֲחִסידּות ֵּו ַּכ ְת ִּי ן ֶׁש ֵּו ַּכ ְת ִּי ן ֶׁש ֵּו ַּכ ְת ִּי ן ֶׁש ֵּו ַּכ ְת ִּי ֶׁש
יו שֹ ֲע ַמ יוְּב שֹ ֲע ַמ יוְּב שֹ ֲע ַמ יוְּב שֹ ֲע ַמ ְוהּוא ִעְנַין ַהָּכתּוב . ְלַזּכֹות אֹוָתם ּוְלָהֵגן ֲעֵליֶהם, ְלטֹוַבת ּדֹורֹו ֻּכּלוֹ  ְּב

ֶׁשָּכל ַהּדֹור אֹוֵכל , " ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם ֹיאֵכלּוִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב", )ישעיה ג(
ָרֵאל ְמַזִּכים . ִמֵּפרֹוָתיו ְוִתְרֶאה ֶׁשֶּזהּו ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשִּיְהיּו ֲחִסיֵדי ִיֹשְ

ל ַּבּלּוָלב "ְוהּוא ַמה ֶּׁשָאְמרּו זַ , ּוְמַכְּפִרים ַעל ָּכל ְׁשָאר ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשָּבֶהם
ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו , "ָיבֹואּו ֵאֶּלה ִויַכְּפרּו ַעל ֵאֶּלה", )ויקרא רבה(יו ּוִמינָ 

ֶאָּלא ִמְצָוה ֻמֶּטֶלת ַעל ַהֲחִסיִדים ְלִהְׁשַּתֵּדל , הּוא ָחֵפץ ְּבָאְבַדן ָהְרָׁשִעים
ה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתוֹ וְ וְ וְ וְ , ְלַזּכֹוָתם ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתוֹ ֶזה ָצִרי ֶׁשֵּיָעֹשֶ ה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתוֹ ֶזה ָצִרי ֶׁשֵּיָעֹשֶ ה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתוֹ ֶזה ָצִרי ֶׁשֵּיָעֹשֶ ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש …ֶזה ָצִרי ֶׁשֵּיָעֹשֶ

ָרֵאל ְוָכל ַמה ֶּׁשָאָדם ַמְגִּדיל , ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ִיֹשְ
ָרֵאל   ."ַּגם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְגִּדיל ָעָליו, ַאֲהָבתֹו ְלִיֹשְ

  
חסיד הוא אדם שכאשר הוא עושה מצוות הוא רוצה שהם ישפיעו טוב 

י המצוות שלו משפיע "ה רצון יראיו יעשה וע"והקב, ראלעל כל עם יש
חנינא כל העולם כולו ניזון ' כעין מה שנאמר על רטוב לכל העולם כולו 

, כך גם לענינו ודאי שכל איש ואשה משפיעים קצת, בשביל חנינא בני
אבל בעיקר מי שמשפיע זה מי שחושב לפני המעשה שהוא רוצה 

 וכך מפורש . טוב על עם ישראלפעה לתת ש"תנו כוח לקבשמעשיו י
 שהסיבה שהגאולה לא מגיעה כי בני אדם לא ב/תיקוני זהר דף עגב
ה כוח להשפיע טוב על עם "ושבים במעשיהם הטובים לתת לקבח

  ישראל
  

, לחשוב לפני שהוא נכנס הביתה' לכן ראוי לכל מי שרוצה לשמח את ה
 .ו לכנסת ישראלה לגלות אהבת''אני רוצה שמעשי יתנו כוח למעלה לקב

  .שהכל ברא לכבודו. יא
ונתקשו , הברכה הראשונה בשבע ברכות היא שהכול ברא לכבודו

   ?הראשונים מה ענין ברכה זו לחתונה
 :פירוש,  בתפילה אנו אומרים ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו:תשובה
יכירו לעד שנזכה , בעולם' ריאה נבראה בשביל לגלות כבוד הכל הב

אחד ושמו ' בי תבל כי לך תכרע כל ברך ביום ההוא יהיה הוידעו כל יוש
י עשית " ע?בעולם'  כיצד אנחנו יכולים לגרום לגלות כבוד ה,אחד



' אבל יש דבר אחד שמשפיע על כבוד ה, ועוד' מצוות פרסום כבוד ה
משום שכאשר , אחדות בבית היהודיבעולם יותר מהכול והוא האהבה וה

הוא גורם , ה ורצון לגרום כך בעליונים עם מחשברעיתוהאיש מכבד את 
רעיתו כנסת ישראל ובזה גלה את כבודו לה מ''מידה כנגד מידה שהקב

  .בעולם' מתרבה כבוד ה
  ?בעולם יותר מכל המצוות' מדוע מצווה זו משפיעה על כבוד ה

 שהיות ואין דבר ) ועודחסד לאברהם, דרך פקודיך( :מבואר בספרים
עליון יותר מאיש ואשה שהם נבראו ממש בבריאה שהוא גילוי ליחוד ה

    !!!והדברים מבהילים.  לכן זה משפיע יותר מכל מצווה, זה כנגד זה
  

'   שמדוע אמר ה, הקדושהו שניתן ללמוד זאת מהתורהויש שכתב
 ללמדנו שיש דבר שגורם כבוד לשמו ?למחוק את שמו בשביל שלום בית

הנעשה עם כוונה   שלום בית?ומהו דבר זה, יותר מאשר כבוד לשמו
  .להשפיע בעליונים

  

  .איש ואשה שזכו הם קודש הקודשים דוגמת שני הכרובים. יב

דרש רבי עקיבא איש ואשה שזכו שכינה ) א"ז ע"י(איתא במסכת סוטה 
ד "ו ביניהם יול שהרי חלק את שמו ושיכנ"י ז"רש'  פי.שרויה ביניהם

  . א באשה"באיש וה
  

 היכן ניתן למצוא מקור נוסף מהתורה שאיש ואשה שזכו שכינה :שאלה
   ?שרויה בינהם

  
ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים ָזָהב ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם : שמות פרק כה פסוק יח

ה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ַוֲעֵׂשה ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמּזֶ : ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת
ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים : ִמן ַהַּכֹּפֶרת ַּתֲעׂשּו ֶאת ַהְּכֻרִבים ַעל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו

ְלַמְעָלה ֹסֲכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹּפֶרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל ַהַּכֹּפֶרת 
ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִּתֵּתן  :ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים

ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת  :ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ְונֹוַעְדִּתי ְל
 ֶאל ְּבֵני  ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹותְ ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִביםִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִביםִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִביםִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים

  : ִיְׂשָרֵאל
  

להודיע כמה ישראל חביבין , שנים כרובים זכר ונקבה היו: רבנו בחיי
אמר .) נד(ל במסכת יומא " וכן דרשו חז.בת זכר ונקבהיה כח"לפני הקב

רב קטינא בשעה שישראל עולים לרגל היו מגלים להם את הפרוכת 
ו חבתכם לפני ומראים להם הכרובים שהם מעורים זה בזה ואומרים רא



כמער איש ) לו, מלכים א ז(וכן כתיב , המקום כחבת זכר עם נקבה
  :אמר רבה בר שילא כאיש המעורה בלויה שלו, ולויות

וצריך שתתבונן במאמרם זה כי היו הכרובים כצורה הזו למשל נמרץ 
כי ,  בלא שום אמצעיה לישראלה לישראלה לישראלה לישראל""""להעיד על הפלגת הדבקות שבין הקבלהעיד על הפלגת הדבקות שבין הקבלהעיד על הפלגת הדבקות שבין הקבלהעיד על הפלגת הדבקות שבין הקב

ישראל ואין עמו אל נכר כשאר העובדי גלולים הוא יתעלה בדד ינחנו ל
רצה לעשות משל בדבקות גופני ו ... אשר חלק להם שרים של מעלה

 וכל זה כדי שנדע ונשכיל שדבקותו יתעלה עמנו ,שאין למעלה ממנו
  .דבקות גדול וחזק בלא שום אמצעי

  
        ???? הנמשל הנמשל הנמשל הנמשלאו שהם משל המשפיע עלאו שהם משל המשפיע עלאו שהם משל המשפיע עלאו שהם משל המשפיע על, , , , האם הכרובים הם רק משלהאם הכרובים הם רק משלהאם הכרובים הם רק משלהאם הכרובים הם רק משל

        
 לזאת הרי כי ודאי עיקר ענין הקדש :)שער א פרק ד(כתב בנפש החיים 

הוא האדם שאם יתקדש עצמו כראוי ' והמקדש ושריית שכינתו ית
כ בשורשן העליון בפרקי אברי ''בקיום המצות כולן שהם תלויין ג

אז הוא עצמו המקדש , כולםהשיעור קומה כביכול של כלל כל העולמות 
בתוכם בתוכו לא נאמר ל ושכנתי ''כמאמרם זו .ש''ית' ממש ובתוכו ה

ל אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש '' שר,אלא בתוכם
רק . אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו. החיצוני

שתהיו  שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםשממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםשממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםשממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכםלרמז לכם 
כולם קדושים ראוים . כתבנית המשכן וכליוכתבנית המשכן וכליוכתבנית המשכן וכליוכתבנית המשכן וכליועשיכם הרצויים אתם במ

זהו ועשו לי מקדש ושכנתי . ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש
תכלית תכלית תכלית תכלית  ,בתוכם דייקא שככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן

        . . . . כוונתי שכן תעשו את עצמיכםכוונתי שכן תעשו את עצמיכםכוונתי שכן תעשו את עצמיכםכוונתי שכן תעשו את עצמיכם
        

, מינושנתבונן במשכן וכן נעשה את עצ'  רצון ה:למדנו מדבריו יסוד גדול
לכן אם ראינו שבמקדש שרתה . ואז תשרה השכינה עלינו כמו במקדש

כך גם אנחנו אם נהיה , השכינה על הכרובים שהם זכר ונקיבה באחדות
ונלמד . )כמובא בזוהר בהערה(באחדות ובקדושה תשרה עלינו השכינה 

ראשית וכך כתב ב.  זה אחדות זושקודש הקודשים של עם ישראלשקודש הקודשים של עם ישראלשקודש הקודשים של עם ישראלשקודש הקודשים של עם ישראלמכאן 
כאשר יסתכל האדם בסוד איש ):  פרק חמישי-נוה שער הע(חכמה 

, ואשתו וכאשר במקום רמיזתן העליון שהם רמז סוד הכרובים העליונים
שלום הם מרכבה למקום העליון ) בין איש לאשתו( בהיות ביניהם

ואם , שמדת השלום הוא המיחד למעלה )בגללם נגרם חיבור בעליונים(
  . פירוד) רמיםשגו( אין ביניהם שלום אוי להם שמראים

  
 כמו שלמדנו שכאשר הם באחדות למטה יש אחדות למעלה :טעם הדבר

ובעיקר כאשר מכוונים בשביל לאחד למעלה , ה לכנסת ישראל''בין קב



כמה כמה כמה כמה ומכאן תבין סוד זווג האדם באשתו וכמו שכתב ברקאנטי בראשית 
  . כשהוא לשם שמים ובקדושהגדול הואגדול הואגדול הואגדול הוא

ד באיש "ת שמו ושיכנו ביניהם יושהרי חלק א" ל"חזזהו הרמז בדברי 
ד היא האות המורה על השפע האלוקי הנמצא אצל "יו, "א באשה"וה

,  היא האות המורה על השפע האלוקי לעם ישראלא"וה, ה"הקב
. שפע האלוקי לעם ישראלשמחברים בינהם גורמים להוריד את ה

ויש בזה עומק לפנים , הדברים נכתבו בדרך פשט כדי שכולם יבינו(
   )מקמעו

  
כמו , נוכל להוסיף לפי זה שהבית היהודי הוא ממש דוגמת בית המקדש

והיה בזה נחת , שבבית המקדש היו מקריבים קרבנות ואוכלים אותם
ככתוב ועשו לי , יתברך' היות והיתה מחשבתם לשם ה, יתברך' רוח לה
כך בבית היהודי כאשר אדם חושב בשביל לתת ,  לי לשמי–מקדש 

כל פעולת עזרה וחסד היא כמו , ע על עם ישראלה כוח להשפי"לקב
, ארוחת ערב יחדיו שגדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, קרבן ממש

זריקת פח אשפה הוא כמו תרומת הדשן שהיו , היא כמו אכילת קרבנות
והאיחוד בינהם הוא , עושים הכהנים מעל גבי המזבח בבוקר השכם
  .בשנה ביום כיפורקודש הקודשים שהיה כהן גדול נכנס לשם אחת 

  .איש ואשה שזכו ביתם מקור שפע הטוב לעם ישראל. יג

דרש רבי עקיבא איש ואשה שזכו שכינה שרויה ) א"ז ע"י(במסכת סוטה 
  ?ועל מי זה משפיע? כינה מהי ש:שאלה. ביניהם

  
 ובפרק כט : ְּבתֹוָכםְוָׁשַכְנִּתיְוָׁשַכְנִּתיְוָׁשַכְנִּתיְוָׁשַכְנִּתיְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש : שמות פרק כה פסוק ח

: ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי
ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיֹדָוד : ֶהם ֵלאִהים ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהִייִתי לָ ְוָׁשַכְנִּתיְוָׁשַכְנִּתיְוָׁשַכְנִּתיְוָׁשַכְנִּתי

 ֲאִני ְיֹדָוד ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכםְלָׁשְכִני ְבתֹוָכםְלָׁשְכִני ְבתֹוָכםְלָׁשְכִני ְבתֹוָכםֱאֵהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 
האם השפע מהמשכן היה רק במשכן או שמהמשכן יצא שפע . ֱאֵהיֶהם

  ? לכל העולם
  

ית המקדש ראוי שנאמין שכמו שבזמן שב:  הדרוש השמיני-ן "דרשות הר
היה המעון ההוא המקודש מקום מוכן לחול שפע הנבואה , קיים

כן . שבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראלשבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראלשבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראלשבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראלעד , והחכמה
  ,ראוי שיהיו הנביאים והחסידים מוכנים לקבל שפע החכמה והנבואה

 גם ,,,,עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים לכל בני דורם לכךעד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים לכל בני דורם לכךעד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים לכל בני דורם לכךעד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים לכל בני דורם לכך
מצד המצאם בדורם שהם עצמם כמו המקדש . םאם לא ישתתפו עמה

ויתכן באנשי זאת : ל כתב בסוף סדר והיה עקב"ן ז"והרמב. המקודש



כי הם בעצמם , המעלה שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים
ולפיכך בהמצא לנביאים והחסידים בדורות יהיה השפע , מעון לשכינהמעון לשכינהמעון לשכינהמעון לשכינה
 מבני כל המוכניםכל המוכניםכל המוכניםכל המוכניםובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על , שופע עליהם

ולא . וכל שכן לאותם שהם מתקרבים אליהם ומשתתפים עמהם. דורם
מקומות קברותיהן ראויין להמצא , בחייהם בלבד כי גם אחרי מותם

כי עצמותיהם אשר כבר היו כלים לחול . השפע שם בצד מן הצדדים
עדיין נשאר בהם מן המעלה והכבוד שיספיק , עליהם השפע האלהי

שראוי להשתטח על קברי הצדיקים : ל"ומפני זה אמרו רז. לכיוצא בזה
כי התפלה במקום ההוא תהיה רצויה יותר להמצא שם . ולהתפלל שם

  :גופות אשר חל עליהם כבר השפע האלהי
  

, כשם שמבית המקדש ששרתה שם השכינה יצא שפע לכל עם ישראל
יש צדיקים שהשכינה שורה עליהם יוצא דרכם שפע לכל בני וכאשר 

כך איש ואשה שזכו והשכינה שורה בביתם יוצא מביתם שפע . דורם
  . טובה לכל עם ישראל

  
ומה היא " )דרשה כז לרבי יעקב סקילי(ספר תורת המנחה כמו שכתב ב

 מפני שכל ?ומפני מה נתאוו לה? שנתאוו לה שתשכון בתוכם, השכינה
וכל , כינה שורה בתחתונים העולם עומד על מילואו והשלמתוזמן שהש

וציורי שפע הברכה מיושרים , סדרי בראשית עומדים בתכונתם
ספר וכן כתב ב".   והברכה מצויה בעולם כפולה ומכופלת, בנתיבתם

 יתברך לישראל המתנה הזאת 'הכשנתן : "השער הראשון שערי אורה
וכל , ת השם יתברך וגנזיו וחדריונמצאו כל אוצרו, ושרתה שכינה ביניהם

ומסר ביד ישראל . נמצאים ביד ישראל, מיני שפע וכל אצילות ברכה
, מפתחות כל אוצר ואוצר לפתוח ולקבל כל שפע וברכה מאת השכינה

ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם : וזהו שנאמר
 כשרים כל עם למדנו מכאן  שבזכות איש ואשה" )יא יב, שם כו(לאלהים 

  .ישראל מרוויח
  

  . עצה נפלאה לחינוך הילדים–שהשכינה שורה ההתנהגות בדרך נס . יד

אמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו : ב/למוד בבלי מסכת מגילה דף ית
מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא נמי הכי ארון שעשה משה יש 

 רוח וכתיב ולפני הדביר עשרים אמה אורך וכתיב כנף לו עשר אמות לכל
הכרוב האחד עשר אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות ארון גופיה 

בבאור הנס מסביר    .בנס היה עומדבנס היה עומדבנס היה עומדבנס היה עומדהיכא הוה קאי אלא לאו שמע מינה 
ש "לפי ששם השכינה שורה כמ): א/בבא בתרא דף צט(א "מהרשה



ם ושאינו גשם לא יכילהו ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובי
  :מקום ומדה ומלא כל הארץ כבודו

שהם רמז ללוחות שבארון ( אם אנו רוצים שילדינו :נראה ללמוד מכאן
ולא יושפעו ,  יתחנכו בדרך התורה והמצוות)ההורים-מתחת הכרובים

צריכים לדאוג שהשכינה , למרות כל הנסיונות והפתויים, ו מדרך זרה"ח
, "שאינו גשם לא יכילהו מקום ומידה"ם בנו ואז יתקיי, תשרה בבית

 דברי הזוהר ועיין הערה ו(.  כאשר המקום רוחני התנהגות שם בדרך נס:באור
ה וממילא הוא שומר "שכאשר השכינה שרויה בבית אז הבנים נקראים בנים של הקב' הק

  .)עליהם

  .בית המקדשחורבן כמו תורה וחסד ללא שלום בית זה . טו

מקדש שני שהיו עוסקין בתורה "ב /א דף טלמוד בבלי מסכת יומת
) ובירושלמי הוסיפו וכל ווסת טובה היתה בהם( ובמצות וגמילות חסדים

ללמדך ששקולה שנאת חנם , מפני שהיתה בו שנאת חנם? מפני מה חרב
   ".כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים

 יותר חמור באחדות בבית שזה הרבהלמדנו מכאן שאדם שחסר לו 
גם אם יש בו   )כמובא בפלא יועץ ערך שנאה( רגילמשנאת חינם ליהודי 

וכמו , ל"ז ר"ובד ערוד בעליונים כמו עיתכן והוא גורם פי, תורה ומצוות
ולכן נתארך גלותינו על עון מחלוקת ושנאת חנם  :שכתב בספר חרדים

, ה בזהשכל העולמות קשורים ז. שעדיין לא הטהרנו ממנו, שהוא בינינו
ואין לך  ובהראות פירוד בתחתון גורם דוגמת פירוד בשלשה אשר עליוובהראות פירוד בתחתון גורם דוגמת פירוד בשלשה אשר עליוובהראות פירוד בתחתון גורם דוגמת פירוד בשלשה אשר עליוובהראות פירוד בתחתון גורם דוגמת פירוד בשלשה אשר עליו

  . עבודה זרה גדולה מזו
  

                              

דהא , קודשא בריך הוא דאיהו אחד ישתדל באחד, ליתי אחד וישתדל באחד: א/ר חלק ג דף פאזוה .ו
לא , והוא באחד ומי ישיבנו) איוב כג יג(ובגיני כך כתיב : לית מלכא משתדל אלא במאי דאתחזי ליה

אלא במאן דאתתקן בקדושה עלאה ? אחד מבעי ליה, שארי קודשא בריך הוא ולא אשתכח אלא באחד
בשעתא דאשתכח דכר ? ואימתי אקרי בר נש אחד: ולא באתר אחרא, כדין הוא שריא באחד,  חדלמהוי

כדין כלא חד בנפשא , וכד משתכחי תרוייהו כחד: ואתכוון לאתקדשא, ואתקדש בקדושה עלאה, ונוקבא
דבר נש דלא נסיב הוא כמאן , ובגופא כמה דאוליפנא, לאדבקא דא בדא ברעותא חדא: בנפשא, ובגופא

ואקרי , אשתכח דאינהו חד נפשא וחד גופא, כדין אתעבידו חד גופא, תפליג וכד מתחברן דכר ונוקבאדא
ואלין אקרון בנין ואלין אקרון בנין ואלין אקרון בנין ואלין אקרון בנין , ואפקיד רוחא דקדושה בההוא אחד, כדין קודשא בריך הוא שארי באחדכדין קודשא בריך הוא שארי באחדכדין קודשא בריך הוא שארי באחדכדין קודשא בריך הוא שארי באחדבר נש אחד 

         :ה"ובגיני כך קדושים תהיו כי קדוש אני יהו, כמה דאתמר, דקודשא בריך הואדקודשא בריך הואדקודשא בריך הואדקודשא בריך הוא

שאין המלך משתדל אלא , ה שהוא אחד משתדל באחד"קוב, יבוא אחד ויעזור למי שהוא אחד: באור
ה לא שורה ולא נמצא אלא במי ''שהקב" והוא באחד ומי ישיבנו"ולכן כתוב בפסוק . במי שדומה לו

אלא ? היה צריך לכתוב והוא אחד" והוא באחד"בפסוק כתוב ?  כיצד לומדים מהפסוק, שהוא אחד
ומתי נקרא האדם . שורה רק במי שנתקן בקדושה להיות אחד ולא במקום אחר' סוק לומר שהכוונת הפ

לפי מה ( .ומכוונים להתקדשומכוונים להתקדשומכוונים להתקדשומכוונים להתקדש, , , , שמתקדשים בקדושה עליונהשמתקדשים בקדושה עליונהשמתקדשים בקדושה עליונהשמתקדשים בקדושה עליונה, בשעה שהוא נמצא יחד זכר ונקיבה? אחד
שלמדנו מכוונים להתקדש פירושו שהם מבינים שמעשיהם למטה מכוונים כנגד למעלה ומכוונים לשם 

והם נקראים ) רוח של הוולד(ה שורה בהם שהם אחד ומפקיד רוח של קדושה באותו אחד "קבאז ה) כך
 . 'ה כמו שנאמר ובגלל כך קדושים תהיו כי קדוש אני ה"בנים של הקב



גדול : " אור גדול-ספר ראשית חכמה ל במדרש מובא ב"וכך אמרו חז
 אין בידו כלוםאין בידו כלוםאין בידו כלוםאין בידו כלוםהשלום שאפילו עשה אדם כמה מצות ולא עשה שלום 

הרג לאיזבל א מישראל והשמיד בית אחאב ו"שכן מצינו ביהוא שעקר ע
  ".  ולפי שלא עלה בידו שלום כאילו לא עשה כלום

  
על , ופירוש מי ישיבנו :בספר חרדים פרק זמובא להיפך ל ''וכן אמרו חז

, ל כשישראל בשלום זה עם זה אין שטן נוגע בהם"דרך כי הא דאמרו רז
 ושכינתו אינה מסתלקת מביניהםושכינתו אינה מסתלקת מביניהםושכינתו אינה מסתלקת מביניהםושכינתו אינה מסתלקת מביניהם, שנאמר חבור עצבים אפרים הנח לו

כלומר אין שום , זהו פירוש ומי ישיבנו, ים עבודה זרהאפילו הם עובד
עוון יכול לגרום סילוק שכינתו מעליהם דוגמת דור אחאב שאף על פי 

כשהיו יורדים , לפי שהיה ביניהם שלום, שהיו ישראל עובדים עבודה זרה
אף על פי שהם , וכשאין שלום ביניהם נופלים. למלחמה היו נוצחין

  ):ו, ר בראשית לח"י מד"פע(צדיקים כדורו של דוד 
  

מעלה גדולה יש  " ):פרשת עקבליקוטים (ל "חיים ויטאל זצ' כתב ר
יקיים , שאם יאהוב אותה כגופו, יקיים כל המצותיקיים כל המצותיקיים כל המצותיקיים כל המצות באמצעותה לאשה

 על אותו רא בגמכרכנז, ששם נכלל כל התורה מצות ואהבת לרעך כמוך
ם א, ואמר לו ואהבת לרעך כמוך, שאמר למדני תורה על רגל אחת

 :"תקיים זה כאילו קיימת כל התורה כולה
  

 כגופו נחשב לו כאילו קיים כל אשתוהזוכה לאהוב את ש :למדנו מדבריו
שטעמו של דבר הוא שבמעשיו גרם יחוד בין אפשר , התורה כולה

  .י שזה תכלית התורה כולה"ה לכנס"הקב



  .סיכום החוברת. טז

עם , כעין מתן תורה, שלום בית מביא שלום לכל העולם כולו  .א
הפתרון הוא להרבות אהבה אחווה , רוצים אנו שיהיה טוב לעם ישראל

פי אולי מי שחי כך בביתו כל שעה בביתו שווה , שלום ורעות בתוך הבית
 .מאה

אלא הם משל , ה וכנסת ישראל"איש ואשה הם לא רק משל לקב  .ב
ה מתנהג עם "כשם שהם מתנהגים בינהם כך הקב, שמשפיע על הנמשל

 .ה ושכנתיה"יחוד קבבלשון הקבלה נקרא  וזה עם ישראל
אדם שחי את ההרגשה שפגיעה באשתו זה פגיעה בבת זוגו של   .ג

להיות נשוי ולא  מסוגל חמישים שנה , וזה חטא כעין חטא העגל,ה"הקב
 .לפגוע באשתו

 כל מה שנעשה למעלה הכול נובע ממעשי –דע מה למעלה ממך   .ד
האדם פועלים  האדם נברא בצלם אלוקים פירושו שמעשי .האדם

  .בעולמות אין מספר

 . מאמרים מספר הפליאהנספכים. יז

 ) אלהים תרדמה על האדם' ה ויפל ה"ד (ספר הפליאההדברים לקוחים 
  . והוספות הבנה בסוגרים מהעורךבשנוי לשון קצת

  
ראה בני , מכאן תבין ותשכיל בני סוד חתן וכלה ומצות פריה ורביה

י אמת שעליהם אין לפרכס דברים נעלמים ועתה אומר לך קושט דבר
, ואין לזוז ואין לשאול כי מושאלים הם מפי מלאך אלהים מלאך ממש

ה "ש התנא כל מה שברא הקב"ז הוא צל לעולם העליון ז"ודע כי עה
' וגם בפ, בעולמו ברא מנגד שנאמר גם את זה לעומת זה ברא אלהים

כר ה בעולמו ז"יהודא כל מה שברא הקב' ל אמר ר"המוכר ספינה ארז
   .)י"ה וכנס"לקב( ראה והבן כי הכל הוא דוגמא עליונה, ונקבה ברא

  
 כשמתחברין המלך עם המלכה כימה מעלה גדולה יש לפריה ורביה 

אז נעשים אחד וכל העולם מתברכין ועומדים בשלוה  )י"ה עם כנס"קב(
ושמע בני מה הרמיזו חכמים בדבריהם שאמרו אוקירו , ובחדוה ובהשקט
והכוונה בעבור שהאשה היא , רו כענין מצפון זהב יאתהלנשייכו ותתעש
ספר דרך ב(.ל אוקירו נשייכו"כ ארז"ע) כנסת ישראל( דוגמת השכינה

  .מצאתי, ה"ת אש"ר] בראשית ב יא[זהב 'ם ה'שר ש'אכתב פקודך 
  

 אמר כל )ע סימן א"ע אבה"פסק בשוונ( תנאהועתה בני שמע מה שרמז 
מעלין עליו כאלו שופך דמים ומבטל ) מצוות עונה( המבטל פריה ורביה



והכוונה כי הגורם חסרון רחמים מן האשה ואז מקבלת מן , הדמות
ת להעשות חצי אדם כאשר " ממעט הדמות מן הצלם הוא ת,הפחד
  כשם שלמטה גרם שרעיתו חושבת שאין הוא אוהבה כך :באור( אמרנו

   ).ה נשאר חצי"ה וכביכול הקב"גורם שכנסת ישראל מתרחקת מהקב
  

ותנא אחד אמר גורם לשכינה שתסתלק מישראל והנה בני זה הרמז ידוע 
והמהפך בהיפך , למעלה )גורם( םכי בזמן שהשפעת האיש באשה כן ג

ודוחק רגלי השכינה וממעט  )נזק למעלה את אשתו גורם למצערש(
 מה שלמטה ממנה , יורדת מות) י"של כנס(  הכוונה כי אז רגליה,דמותה

ם דחוקים מצד הדין שאין להם רחמים כלל כי השכינה נקראים רגליה וה
 םה ה" מהקבים מתרחק וממילא עם ישראלי"שכנס( . נסתלקה מישראל

  ) הסתיר פניו)השכינה('  ואין להם רחמים כי הנמצאת בתוך דינים קשים
  

ל אוהבה כגופו ומכבדה יותר "ואם תראה בני מה הוסיפו בדבריהם ז
  .וג העליוןוהכל הוא לרמוז לבת ז, מגופו

  
יושבת אצל  )י"כנס(המלכה  ,בשבתגם שמע בני מאמר אחד והוא כיון ש

 מי הוא הנכנס ביניהם ומי הוא ,ונתחברו פנים בפנים) ה"הקב( המלך
ח שיודעים סודות התורה והחיבור משבת " עונתן של ת,המתקרב אצלם

וכשנתחברו והאירו אז כולם מתחברין זה עם זה ואיתקנו , לשבת
ועל הזיווג הזה הטהור אמר הכתוב וירחמיאל נשא ,  ותחתוניםעליונים

מעוטרת כל  עטרה שבה) י"כנס( ונקראת, אשה אחרת ושמה עטרה
   .הספירות אשר לפניה והיא כלולה מכולן

  
הכלל יהיה בידך שכל דבר שצריך האדם לעשות צריך לעשותו כמעשה 

 שדימה וזהו, שכל מה שעושה אדם למטה כך נעשה מלמעלהשכל מה שעושה אדם למטה כך נעשה מלמעלהשכל מה שעושה אדם למטה כך נעשה מלמעלהשכל מה שעושה אדם למטה כך נעשה מלמעלההעליונים 
ה את ישראל לחתן וכלה הוא שנאמר ומשוש חתן וכלה ישיש עליך "הקב

לגרום שפע לחשוב ( ואחר שכך הוא צריך האדם לקדש עצמו, אלהיך
  .)בעליונים

  
והטיפה שהולד נוצר מן המוח נמשכת ומתפשטת בחוט השדרה ומשם 

ועתה בני הבן . לגידין מכאן ומכאן עד הברית ומן הברית מקבלת האשה
 נאצל מן  האדםוגמת אדם ממש הוא במרכבה העליונה ואיך שהאצילשד
וראה עתה בני והבן קדושת האדם והטיפה שנוצר ממנה מה , ה"הוי

ואשרי , רומזת אשרינו אשרי יולדתינו המקדש עצמו בשעת תשמיש
הולד הנוצר מן הטיפה ההוא כי כפי המחשבה הזכה ונקיה כן יהיה 

 שאינו חס על נפשו לקדש עצמו לא ראה בני ענין גדול ומי. העובר



זכאים אתם צדיקים שמשתדלים בתורה ויודעים . ימשוך נפש טהור לבנו
ובעבור זה מושכים רוח , ה"דרכי השם ומקדשים עצמם בקדושת הקב

קדושה מלמעלה על בניהם כולם זכאים טהורים ונקיים ונקראים בני 
  . מלך בני קדושים

  
ם עוסקים בתורה לדעת דרכי וי להם לעמי הארצות הרשעים שאינ

אבל הם משמשים מטתן באכזריות , אלהים לקדש עצמם ואת בניהם
בעזות מצח בלא כוונה ובעבור זה בניהם ובני בניהם עזי נפש עזי פנים 

כי באמת מסטרא דמסאבא , אינם מבחינים בעזותם בין צדיק לרשע
זהו , אינון כי אביהם המשיכו להם הנפש הזאת מסטרא דמסאבא

  . טמתם בם אתא למסאבא מסאבין ליהונ
  



  .של החוברת' חלק בלמפתח הענינים . יח

  
  . הלכה למעשה:פרק ב 

  .איש ואשה שזכו ביתם מקור שפע הטוב לעם ישראל. א
  .בקש שלום ורדפהו. ב
  .מעלת המחשבה. ג
  .אלוקיך' מצוות ואהבת את ה. ד
  .כל פרט בבית הוא מצוות עשה גדולה מאוד. ה
  .סיכום. ו
  .בשבילי נברא העולם. ז

  . מקורות-מעשי האדם משפיעים בבריאה 
ה לכנסת " שלום בית חיבור בין הקב:פרק ג 
  .מקורות-ישראל

  .ום בית הגאולה תלויה בשל–ספר פלא יועץ . א
  .יכוין בביתו לכבוד השכינה–א "ספר עבודת הקודש להחיד. ב
  . סוד זיווג חתן וכלה–פירוש הרקאנאטי על התורה . ג
  .סיפור כבוד אשתי הוא כבוד השכינה. ד
  .איש ואשה שזכו הם קודש הקודשים דוגמת שני הכרובים. ה
 עצה נפלאה לחינוך –שהשכינה שורה ההתנהגות בדרך נס . ו

  .הילדים
 שמחת חתן וכלה גורם –פירוש הרקאנטי על התורה . ז

  .ה"י בהקב"יבור כנסלח
  .'ח ב"זוהר במדבר קי. ח
  .ה"י להקב"מפריד בין איש לאשתו מפריד בין כנס: זוהר. ט
יחוד למטה גורם ) מהדורא בתרא סימן לב(ן "ליקוטי מוהר. י

  .למעלהיחוד 
  : פרק חמישי-  שער הענוה - ראשית חכמה . יא
  .טעם מצוות פרו ורבו. יב
  .חיבור האתרוג ללולב. יג
  .שראלכאילו משים שלום בכל י. יד

  . סיפורים מחכמינו זכרונם לברכה:פרק ד 
סיפור  על האמורא רב רחומי והמוסר ההשכל הנלמד . א

  .ממנו
  .עמוד אש מגיע שמשמחים את הבת מלך. ב
  .חייא' עמוד האש שהגיע לבית יהודה בריה דר. ג
  .נס פורים בזכות שמרדכי דרש בשלום אסתר רעייתו. ד
חסרון בשלום בית יותר חמור מלירוק בפנים של גדול . ה

  .הדור
  .הרב שך חרד לשלום בית. ו
  .המכתב מאליהו וויתר על הידור לכבוד רעייתו. ז
  .שמחת כלה כלימוד תורה. ח

  . חסידות תלויה במחשבה:פרק ה 
  .מעשה בנבוכדנצר ושלוש פסיעות. א
  .ח''ח ותירוצו המדהים של הח''קושית בנו של הח. ב
  ?כיצד תוכל להעלות את ערך ואיכות  מצוותיך. ג
  .ד מצטרפת לשנימחשבה טובה של אח. ד
  .ב"במצווה אחת בשביל הבורא זוכים לחיי העוה. ה

  .חסידיך הם זוכים לברך אותך. ו
  .מעשה בחסיד אחד. ז

 זה -ם ההטבה הגדול ביותר  מקו:פרק ו 
  .בבית היהודי

  .לא טוב היות האדם לבדו. א
  .המקום שבו אדם מטיב ביותר לעולם זה בביתו. ב
  .הבית היהודי בית הספר לאדם טוב. ג
 מידת החסד ומידת -משלוח מנות ומתנות לאביונים . ד

  .אהבה
  .דוגמאות מגדולי ישראל. ה
מרדכי הצדיק מתוך שלום ביתו הגיע לאהבת כל ישראל . ו

  .ולהצלתם
  .דובר שלום לכל זרעו. ז
  .על כן יעזוב את אביו ואת אמו. ח
  .והלכת בדרכיו  הדרך לשלמות האדם. ט
  .באור נפלא בטעם שנראו תחילה דו פרצופין. י

  . ההשפעה הגדולה ביותר:פרק ז 
  ):הלכות חנוכה פרק ד הלכה יד(ם "רמב

  .כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. א
  .מהכולהתורה לימדה אותנו ששלום בית חשוב . ב
  .גם עבור יום אחד של שלום בית שווה להשקיע הרבה. ג

 מקורות מהתורה לחשיבות :פרק ח 
  .העצומה שיש להוספת אחדות בבית היהודי

  . מוגדר בתורה כשנאהחסרון קל של אהבה בבית היהודי. א
  .ראובן ושמעון. ב
  ?למה נקרא שמו לוי. ג
  ?למה נקרא שמו יוסף. ד
  .מוסר השכל. ה

  . האוצר לא מתחת לגשר:פרק ט 
  ?כיצד נציל את עצמנו ואת עם ישראל כולו מהצרות

ואהבת '  תפקיד הדור אהבת ה:פרק י 
  .ישראל

  .מה נשתנה הדור הזה. א
  .להיות כל איש שורר בביתו. ב
  .מעשי האדם משפיעים טבע חדש אצל האנשים. ג
  .שאין מלך צריך ללמוד להיות אדם. ד
  .והוא יהיה משלו בך. ה
  .שרה ורבקה שני סוגי יחס. ו
  .ה אשתו מתנהגת עימו"כפי שמתנהג עם הקב. ז
  .תפקיד הדור אהבה. ח
  .סיכום. ט

איך ?  כיצד תוכל להרויח מאות מצוות ביום ללא מאמץ 
?הופכים פעולה רגילה למצווה גדולה 

  
  



  .האוצר לא מתחת לגשר

ישנו סיפור מפורסם על יהודי בשם איזיק שחלם חלום שמתחת 

נסע איזיק לאותו גשר חיכה , הגשר יש אוצר גדול מאוד של כסף

פתאום הגיע השומר , לאמצע הלילה וירד לחפור מתחת הגשר

ענה לו איזיק כי , שאל אותו השומר לפשר מעשיו, ותפס אותו

צחק השומר ואמר מי , חלם בלילה שיש אוצר מתחת לגשר

מתיחס לחלומות גם אני הלילה חלמתי כי מתחת התנור בבית 

של איזיק בן יעקוב מקרקוב יש אוצר וכי בגלל החלום אלך 

 שמח איזיק מאוד לשמע ,לאותו בית של איזיק לחפש את האוצר

דברי השומר שכלל לא ידע שאותו יהודי שלפניו שמו איזיק בן 

  . חזר לביתו חפר מתחת לתנור ומצא אוצר נפלא, יעקוב מקרקוב

פעמים האוצר בתוך ביתך ואתה נוסע , ואנו למדים מכך רבות

  . כי קרוב אליך הדבר מאוד, כי לא מעבר לים היא! דע ,רחוק

  

' רוצה אתה רוצה לזכות להיות בן אהוב להאתה ! יהודי יקר

לא צריך , רוצה לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים, יתברך

אחדות בבית נרבה אהבה ו, ללכת רחוק הכול בתוך הבית

 ,לתת לו כוח להשפיע על עם ישראל! לכבוד בורא עולם, היהודי

 כמו שאמרו ,בזה השפעת יותר מכל דבר!  דע.כמבואר בחוברת

 אנו ,שהוא שקול כנגד הכל שלוםהז גדול , יא רבהברבמד: ל"חז

  .אומרים עושה שלום ובורא את הכל

  

 


