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דברים נפלאים ומרוממים 
בדמיון הבית היהודי לעולמות העליונים

וכוחו האדיר של הבית היהודי 
להשפיע טוב על האדם והעולם כולו



חובר בעזרת השם יתברך

על ידי יהודה טאוב

yudataub@gmail.com

להערות ולהשגת הקונטרס

לתרומות להפצת הקונטרס

ניתן לפנות ל

052-7139520

04-8436092

מותר להעתיק ולהפיץ.
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ג רוחמשמען ששעוש נומשן ןתינ

ניתן לשמוע שיעורים מהמחבר

בנושא ההודיה לה' 
בקו קול תודה

גברים: 03-6171190

נשים: לברר במערכת.

ניתן להשיג בנ"ל את החוברת "השמחה ההודיה והשירה" 

עם הנהגת הההודיה של הצדיק יסוד ושורש העבודה.

כמו כן זכינו להוציא לאור 

קונטרסים בעניני הבית היהודי: 

 סיבת הנישואין, 

 התגלית - מטרת האדם בעולמו וחיי הנישואין, 

 הבית היהודי והמשכן - סוד חיבור היריעות, 

 הבית היהודי כבית מקדש, 

 שערי ט"ו באב, 

 כיצד מנקים לפסח בשמחה ובקלות, 

  yudataub@gmail.com להזמנות בדואר אלקטרוני

ניתן לראות את הספרים הנ''ל גם באתר "חידוש".

mailto:yudataub@gmail.com
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ה ח נמש שרוורומ

תוכן העניינים

ז הקדמה 

ט הסכמות 

יג פרק ב.  כוח הבית היהודי להשפיע על כל הבריאה. 

יג א.  דע מה למעלה – ממך! 

יד ב.  משל המשפיע על הנמשל. 

טו ג.  דברי הרב נבנצל שליט"א. 

טז ד.  סיכום. 

טז ה.  נפ"מ למעשה. 

יז ו.  משל מהמציאות.  

יט פרק ג. הקדמה: מושגי יסוד. 

יט א.  איש ואשתו נבראו דוגמת עולמות העליונים. 

כ ב.  כנסת ישראל 

כא ג.  לשם יחוד קב''ה ושכנתיה. 

כב ד.  של"ה. )שער האותיות אות ק'( 

כב ה.  צלם אלוקים בבית היהודי. 

כג פרק ד. שלום בית חיבור בין הקב"ה לכנסת ישראל - מקורות. 

כג א.  ספר פלא יועץ - ערך שנאה  

כג ב.  פירוש הרקאנאטי על התורה 

כד ג.  של"ה. )שער האותיות אות ק'( 

כד ד.  שמחה ואהבה בבית גורמים שפע טוב לעולם. 

כד ה.  לעשות מעשה כעין מעלה. 

כה ו.  ריקודים לאחר קידוש לבנה. 

כו ז.  מפריד בין איש לאשתו מפריד בין כנס"י להקב"ה. 

כו ח.  ליקוטי מוהר"ן )מהדורא בתרא סימן לב(. 
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יר ע ש   הו שמ נששו

כז  ט.  עבודת הקודש להחיד"א 

כז י.  איש ואשה הם קודש הקודשים. 

כח יא.  משים שלום בכל ישראל.  

כט יב.  לוי. 

כט יג.  מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. 

לא יד.  בנה אחת מחורבות ירושלים. 

לב טו.  נקודות נפלאות למחשבה. 

לג פרק ה.  ההשפעה הגדולה ביותר. 

לג א.  כל התורה ניתנה לעשות שלום. 

לג ב.  נר ביתו קודם. 

לד ג.  יותר חמור מלירוק בפנים של גדול הדור. 

לה פרק ו.  חסידות תלויה במחשבה. 

לח פרק ז.  גאולת ישראל תלויה בשלום בית. 

מ פרק ח.  אור חדש על מאמרי חז"ל: 

מב פרק ט.  שאלות חזרה. 

מו פרק י.   תפילה נפלאה לאדם בטרם הכנסתו לביתו. 

מו א.  שמירת העינים. 

מו ב.  הכרת הטוב. 

מו ג.  כוונה לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. 

מז ד.  והלכת בדרכיו וחסד. 

מז ה.  שעושה חסד עם ילדים יוסיף: 

מח ו.  צורת קיום המצוות. 

מח ז.  קנית אהבת ישראל 

מט ח.  קנית אהבת חסד 

מט ט.  קנית הרצון לעשות נחת רוח 

מט י.  מצוות הכרת הטוב  

נ יא.  לעורר את השפע העליון. 

נ יב.  כבוד. 

נ יג.  הודיה על הזכות לבנות לבורא בית מקדש. 



הביתהבית
היהודיהיהודי
בתורתבתורת
רשב"ירשב"י

ז  מהן 

הקדמה

הדברים שכתובים כאן, יקרים עד מאוד, וכל מי שנגעה יראת השם בלבבו יבין, 

שיש בהם שינוי מבט על החיים היהודים. וכל מצבו של עם ישראל ואף חיי עולם 

הבא תלויים בדברים אלו, ומי שיזכה לחיות את הדברים כל שעה בביתו תהיה 

שווה אולי פי 100 יותר! לכן כדאי  לקרוא באכפתיות ובתשומת לב.

לפני כמה שנים זיכה אותי הקב"ה לגלות את האור העצום שיש בזוהר הקודש 

על הבית היהודי, שזוכים להתבונן בדברים מרגישים את הרוממות העצומה שיש 

ובמיוחד  הללו,  הדברים  על  לחשוב  הכוונה  של  החשיבות  ואת  האלו  בדברים 

במצווה זו שנצטוינו בתורה קדושים תהיו - לחשוב מחשבות טהורות. 

וכך רשב"י מלמד אותנו )במדבר קי"ח ב'(: "ובכולא בעי לאחזאה עובדא כגוונא 

דלעילא וכמה דאחזיאו עובדא לתתא דכי ודאי איתער לעילא ואוקמוה". באור: 

ובכל דבר צריך לעשות המעשה כדוגמת מעלה כי במה שמראה ועושה האדם 

את מעשיו למטה ככה מעורר שורש המעשה למעלה". 

בחוברת זו נלמד קצת מה יכול האדם לכווין במעשיו כנגד מעשה למעלה, ובזה 

יזכה לעורר דברים נפלאים למעלה.

ידוע מה שכתוב בזוהר חלק ג דף קכד/ב. ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא 

דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי. אפשר לומר ע''י ספר 

הזוהר שילמד אותנו את מעלת האחדות של או''א בכשרות ובקדושה )דבר שלא 

כמעט  של  בדור  שכן  הגלות  מן  לצאת  נוכל  כלל(  הזוהר  ספר  לולא  ידוע  היה 

חמישים שערי טומאה במיוחד בנושא זה, שאנו זוכים לעשות מצווה זו בקדושה 

עצומה על פי דברי הזוהר - בזה ניתן לצאת מן הגלות ברחמים. שכן כל הגלות 



הביתהבית
היהודיהיהודי
בתורתבתורת
רשב"ירשב"י

 מהן שח

בגלל חוסר הלב טוב ושזוכה אדם לקדש את ליבו הוא בונה בית מקדש ממש.

בזה נבין גם מדוע רשב''י ההילולא שלו בל''ג בעומר יום שבו פסקו תלמידי ר''ע 

מלמות? שכן רשב''י השאיר לנו את הזוהר הקדוש שילמד אותנו כיצד לכבד את 

הבת מלך כראוי, ובזה אנו מתקנים את הפגם של חוסר הכבוד זה לזה.

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שהדברים יעוררו מאוד את עם ישראל, יגרמו 

להרבה שמחה והודיה לה' על הזכות העצומה שמזכה אותנו בקיום מצוות אלו. 

ונזכה להרבה כוח בקיום מצוות חשובות אלו.  

ל"ג בעומר תשע"ו.
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ט  מהן 

הסכמת הרב אביגדור נבנצל שליט"א

יקר סהדותא

ראיתי את החוברת "שלום בית" המסבירה איך אהבה ואחוה ושלום ורעות בין 

איש לאשתו גורמים שפע טוב של הקב''ה לכנס''י, והדברים מאירים ומעוררים, 

יזכה הרב המחבר שליט"א לעורר כל בית ישראל בזה, ונזכה שהקב''ה, למרות 

שצדוקי א' בגמ' )סנהדרין לט.( אמר עליו שהוא כהן, יחזיר את גרושתו במהרה 

בימינו.

כעתירת צעיר הלוים 

אביגדר נבנצל

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

ההסכמה החשובה של הגאון הרב נבנצל שליט"א אינה צריכה חיזוק ויזכה הרב 

המחבר הנכבד לעורר רבים לטובה.

                                 דב יפה
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 מהן שי

הסכמת הרב יואל שוורץ שליט"א

מכתב ברכה

הנה ידידי הרב החשוב יהודה טאוב שליט"א

רבותינו  דברי  את  ללקט  והפליא  בית  שלום  בנושא  כתביו  את  לפני  הביא 

ואהבה  וכנס''י, במעשה החסד  זה המקשר את הקב''ה  הקדושים בענין חשוב 

שבין איש לאשתו, על כן ראוי לכל איש מישראל ללמוד את המקורות שבלקט 

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

המברכו בכל לב

יואל שוורץ

ר"מ בישיבת דבר ירושלים
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יא  מהן 

הסכמת הרב אהרן זכאי שליט''א
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יג  נמשיפששנ תש יוחש ו  הושמ ע ושששמשנמש ינו  פ

פרק ב.  כוח הבית היהודי להשפיע על כל 
הבריאה.

א.  דע מה למעלה – ממך!

כתב ר' חיים מוואלזין זצ''ל בפתיחת ספרו נפש החיים )שער א' פרקים א-ד(: 

גו'. )מה הדמיון בין האדם  ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים  מהו 

לאלוקים?( והוא כי מלת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו כי כתוב מפורש )ישעי' 

מ( ומה דמות תערכו לו. אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר.  

שכמו שהוא ית' שמו הוא האלקים בעל הכחות הנמצאים בכל העולמות כולם. 

ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו. כן השליט רצונו יתברך את האדם שיהא הוא 

סדרי  פרטי  כל  עפ"י  ועולמות.  כחות  רבואות  אלפי  כמה  של  והסוגר  הפותח 

הנהגותיו בכל עניניו בכל עת ורגע ממש. כפי שרשו העליון של מעשיו ודבוריו 

ומחשבותיו. כאלו הוא ג"כ הבעל כח שלהם כביכול. 

ואמרו ז"ל באיכה רבתי )בפסוק וילכו בלא כח גו'( ר"ע בשם ריב"ס אומר בזמן 

שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה כד"א באלקים 

נעשה חיל. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקים כביכול מתישין כח גדול 

של מעלה דכתיב צור ילדך תשי גו'.

וזאת תורת האדם כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח"ו, כי מה אני ומה כחי לפעול 

במעשי השפלים שום ענין בעולם, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו, שכל 

פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע, לא אתאבידו ח"ו, ומה רבו מעשיו 

מרומים  בגבהי  פעולתה  לפעול  כפי שרשה  עולה  ורמו, שכל אחד  גדלו  ומאד 

בעלמות וצחצחות האורות העליונים ... וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונתם ז"ל 

דע מה למעלה - ממך! ר"ל אם כי אינך רואה בעיניך הענינים הנוראים  באבות 

בעולמות  למעלה  שנעשה  מה  כל  כי  נאמנה,  תדע  אבל  ממעשיך,  הנעשים 

העליונים גבוהי גבוהים, הכל ממך הוא על פי מעשיך לאן נוטים, על פיהם יצאו 

ויבואו.  

וז"ש דוד המע"ה ה' צלך על יד ימינך. היינו שכמו שנטיית הצל של איזה דבר. 

הוא מכוון רק כפי תנועות אותו הדבר לאן נוטה. כן בדמיון זה כביכול הוא ית"ש 
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