
 1 עמוד - פ "תש תרומהשיחה בעיון, 
 

 

 תרומה
 תרומת האדנים ותרומת המשכן בעבודת ה' 

 י"א, שיחה א' לפרשת תרומה  : לקוטי שיחות חלק מבוסס על 

 מהו הקשר בין עבודת הקבלת־עול לתרומת חצי השקל שנתנו בני ישראל עבור אדני המשכן?  •
 מהי סגולתו המיוחדת של ה"מודה אני", ואיך הוא קשור לקריאת־שמע ולתפילת ה'עמידה'?  •
 הנדרש כדי שעבודתו של האדם משך היום תפעל התקשרות בלתי מוגבלת לקב"ה?  תנאי מהו ה •
 סדר הדרגתי בעבודת ה' בחיי היום יום, בכוחו של "ויקהל משה". שלושת 'תרומות המשכן' כ •

 הקדמה 

) אחיד עבור כל יהודי? מדוע שלא נתאים התפילה לפי 1נוסח התפילה הוא (כמעט  מדוע: שאילת היום 
 ? באותה מידה בתפילהוצרכיו האישיים? ובכלל, האם אנשים, נשים וקטנים מחויבים  דרגת האדם

 ר שק ב לארשיל הוויצ  ה"ב קהש תונושה תומורתב  ,ונתשרפ תליח תב ה נומט וז הלאל ש הבושתה  ,ןכבו
 .ימויה  ולועפתלו ן כשמה ת יי נבל

  ת יי נב ב  ,ידוהי   לכ  לש  םויה  רדס  רובע  ' ה  תדו בעב   הארוה  תאצ מנ  הלא  תומרתה   רדסב  ךיא   דמלנ  הז  רועישב
 . ה"ז עב  ראב נש  יפ כו ,םוי־םויה  ייחב  ,' ה ת דובע ב  הא רוה ה ווהי ה ז לכש  ןב ומכו .ה" בק ל ישיא ה ' ןכשמ' ה

 ונתשרפ תל יחתב םיזמורמה תומורתה תשול ש 1מקור  

 :ןכשמה תיינב רו בע לא רשי ינב םירתהל לע השמל הוו צמ ה"בקה ,ו נתשרפ תליחתב

ר ה' ֶאל  תרומה כה, א: אמֹר: ּדַ   ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ ֵני  מֹׁשֶ ר ֶאל ּבְ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי  ּבֵ ֶבּנּו   ְּתרּוָמה ִיׂשְ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵמֵאת ּכָ
ְקחּו ֶאת  ְקחּו  ַהְּתרּוָמה . ְוזֹאת ְּתרּוָמִתיִלּבֹו ּתִ ר ּתִ םֲאׁשֶ ת: ֵמִאּתָ  ...ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ

 :הלא םירו כזִא ל םעטה איבמ י"שר  ...םימעפ השלש ןאכ הרכזו ה 'המו רת' הלמהש בל םתמש חטב

אן  ג'ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו:    רש"י: רּומֹות ֲאמּורֹות ּכָ ַקע  -ַאַחת    ;ּתְ רּוַמת ּבֶ ֲעׂשּו ֵמֶהם    )2לקש   יצח=(  ּתְ ּנַ ְלגֶֹלת ׁשֶ ַלּגֻ
ְלגֶֹלת ַלּקּוּפֹות ִלְקנֹות ֵמ  -  ְוַאַחת ..ָהֲאָדִנים  ַקע ַלּגֻ ַח ּבֶ ְזּבֵ רּוַמת ַהּמִ רּוַמת ּתְ  - ְוַאַחת  ,נֹות ִצּבּורֶהן ָקְרּבְ ּתְ

בּו. ִהְתַנּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ן ִנְדַבת ּכָ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

 :ןכשמה תיינבל רשקב תו נו ש תו מו רת השלש לע םצעב ןאכ  רבדמ ה"בקה :תו רחא םילימב

 .)אבה  דומ עב  רויצ(  ןכשמה  לש  ' םינדא'ה  ו שענ  3ם המש  ,שיא  לכ  ןתנש  לקשה  תיצחמ  תמו רת )א(

 .םויו  םו י לכב ו ברקוהש רו ביצה תונברו ק ו נקנ םהמש לקשה תיצחמ תמו רת )ב(

 .ו בל תבדנ יפכ ,ןכשמ ה תיינבל םישרדנה םירמו חה  ןתנ דחא לכ הב ,תיללכ המו רת )ג(

 ?תוימעפ דח וא תוידימת ןניה הל א תומורת םאה 2מקור  

 תכשמנה ,תידימת הו ו צמ איהש ןכא ןבו מ )רו ביצה תונברק רו בע( היינשה המו רתל רשקב ,הנהו 
  :ם"במרב אבו מכ ,)4הרעה האר – וז הווצמל רכז םישוע תולג ה ןמ זב םג ו( הזה םו יה דע

ָרֵאל ַמֲחִצי לים א, א: רמב"ם הל' שק ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ן ּכָ ה ִמן ַהּתֹוָרה ִלּתֵ ָנה,  ִמְצַות ֲעׂשֵ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֶקל ּבְ ֶ ת ַהׁשּ
ְרֵנס ְתּפַ ָדָקה    ֲאִפּלּו ָעִני ַהּמִ ֱאַמר - ִמן ַהּצְ ּנֶ ב .. ׁשֶ ל לֹא ַיְמִעיט וכו'"    : ַחּיָ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ  .(תשא ל, טו) "ֶהָעׁשִ

 
 . תואחס ונה  לכב  דיחא  טעמכ  ןכא  אוהש  ,'הדימע'ה  תל יפתו  עמש־תאירקה  חס ונ  לע  רקיעב  רבודמ  וז  החישב :תיל לכ  הרעה  1

 עודמ םעטה ל ע רתוי אלא ,)'וכו םידרפס  ,םיזנכשא( הליפתב תואחס ונה יקול יח הניא ןאכ תירקיעה הדוקנהש ,םג המ
 .ויתושגרהו ותבשחמ ןונגס  יפל  לל פתי דחא לכש ,םדאו םדא ל כל  תמאתומ הניא הליפתה
ְלּגֶֹלת לַ  ַקעּבֶ " :)וכ ,חל פקודי( בותכה ןושל כ 2 ֶק  -ּגֻ ֶ ׁשֶ  לַמֲחִצית ַהׁשּ נָ ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלֹכל ּבְ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ  ..."הֻקִדים ִמּבֶ
ַקע :)םש פקודי( בותכה ןושל כ 3 ְלּגֶֹלת  ּבֶ ׁש  ..ַלּגֻ ים ְלׁשֵ ִ ת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ לֹׁשֶ ר ַה  .ֵמאֹות ֶאֶלף ּוׁשְ ּכַ ֶסף ַוְיִהי ְמַאת ּכִ ּכֶ

רֹ ּקֶֹדׁש וְ ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ַה  ר ָלָאֶדןֶכת ְמַאת ֲאָדִניֵאת ַאְדֵני ַהּפָ ּכָ ר ּכִ ּכָ  .ןכשמה ינֵ דא תא וקצי ומצ ע ףס כהמ ."ם ִלְמַאת ַהּכִ
 .םירופ ינפל  - ל קשה תיצחמל  רכזכ ףסכ תניתנבו ,רדא ח"ר ינפל  םיל קש תשרפ תאירקב אוה לקשה תיצ חמל  רכזה 4

 ב"ה

 שיחה בעיון
 ) (תש"פ שישיתשנה 

 יוצא־לאור על־ידי
 פריז, צרפת   - בית ליובאוויטש המרכזי  

siha.beiyoune@loubavitch.fr 

 הערה למוסר השיעור
 לבא  ,ינויע  יד  ןונגסב  הרמאנ  וז  החיש
 ךיא ,םילהקה  לכל  שממ  ךייש  אשונה
 . ה"בקל ינחור ןכשמ תונבל

 פ"ש תודעוותה לע תדסוימ וז החיש
 רודמב תאצמנ( ג"כשת ידוקפ־להקיו
 םיניינע המכו ,)רתאה לש ' תופסוה' 
  .ןייעל יאדכו ,הב וראבתה םיפסונ
 רואיבב םידקהל יאדכ ,ליחתמ להקל
 ,םדאה תדובעב "ינחור ןכשמ" גשומ
 - המורת ג"ח ש"וקלב ונדמלש יפכ

 אקווד אוה ןכשמה לש ושודיחש
 תושרה ירבדב םגש ,תימשג הדובעב
  . הבחרהב  ש"ייע  ,הוו צמ  יהוזש  שגרוי

 לע  ןויד  ונשי  וז  החישב :תיללכ  הרעה
 הליפתב םישנו םישנא ןיב םיקוליח
 ,םיגשומ  המכ דועבו הרות דומילו
 י פלכ דובכ רסוח םוש  ו"ח הזב ןיאו

 ;)ןמקל ראובמכ( הברדאו ,םישנה
 יאדכ ,םיליחתמ םילהקל ,תאז לכבו
 ה מ  בו שחלו  רוע ישה  ינפל  ב טיה  ןייעל
 .' וכו ריבסהל ךיאו ,רועישב רוסמל
 ,ופוסב רועישה תא םכסל םג יאדכ
 . רועישה ףוסב ב"וצמה אלבטה םע
 .דוע םכחיו םכחל ןתו

 : י"שר  –  ביוגרפיה
רבי שלמה יצחקי (בן יצחק), נולד בטרוייש 

). כתב 1040( 4800בשנת  שבצפון צרפת
פירוש לתורה, לנ"ך ולתלמוד שנחשבים 
 כיסודיים ביותר (ונכתבו ע"פ רוח הקודש).

 : ם"ב מר  –  ביוגרפיה
רבי משה בן מימון, נולד בקורדובה 

). גולת 1138( 4898שבספרד בשנת 
הכותרת של ספריו הוא ה"משנה תורה" בו 

 סידר רוב סוגיות הגמרא, לפי נושאים.



 2 עמוד - פ "תש תרומהשיחה בעיון, 
 

 הרו אכל תו ארנ )היינבה ירמו ח תו ללכ רו בע( תישילשהו  )םינדאה רו בע( הנו שארה המו רתה ,ןכא
 :להקיו  תשרפב תאז ראתמ בו תכהש יפכ ,)5שדקמהו ( ןכשמה ןיינב ןמזל קר תו רו שק

ר ָנְדָבה רוּ  ויקהל לה, כא: אֹו ִלּבֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ר ְנׂשָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ בֹאּו ּכָ  רּוַמת ה' חֹו אֹתֹו ֵהִביאּו ֶאת ּתְ ַוּיָ
ם אָֹתם .. ֵהִביאּו ְבֵני ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְלָכל ֲע  ר ָנַדב ִלּבָ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ בָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש .. ּכָ

ָרֵאל ְנָדָבה  ַלה'.  ִיׂשְ

  ; אמל עב  םירבד  רו פיס כ  קר  תו דמלנ ו   ,ה זה  ןמזב  תו כייש  אל  הלא  תו מו רתש  רמו ל  םו קמ  היה  ,ז"פעו [
 ]:'ה תדו בע ב הארו ה דמלנ הלא תו מו רתמ םגו  ,ךכ ו ניא רבדהש רו רב ,ןכא

ָכל ְזַמ   לקוטי שיחות:  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית, ּבְ יָון ׁשֶ ֲע ִמּכֵ ּבַ רּוָחִנּיּות, בֹוַדת ָהָא ן ּוְבָכל ָמקֹום, ֲהֵרי מּוָבן ׁשֶ ָדם ּבְ
רּוַמת ָהֲא  ּתְ ִחיַנת ֵאּלּו ּדִ ֵני ּבְ ם ׁשְ ו ּגַ ָנן ַעְכׁשָ ן ֶיׁשְ ּכָ ׁשְ ן ָהרוּ   -ָדִנים ּוְתרּוַמת ַהּמִ ּכָ "ִמׁשְ ל ֶאָחד  ּבְ תֹוְך ּכָ ּבְ ָחִני" ׁשֶ

ָרֵאל  ְוֶאָחד ׂשְ  .6ִמּיִ

 'ה תדובעב ןכשמה תמורתו םינדאה תמורת תויל מס 3מקור  

 :)7הרעה האר(  םהיניבש  םיקו ליחה  לע  םדו ק  בכעתהל  שי  ,'ה  תדו בעב  הלא  תו מו רת  גשו מ  ןיבהל  ידכ

 המו רתב כ"אשמ ;אקו ו ד לקשה תיצחמ ,דחא לכל עו בק היה םו כס ה - םינדאה תמו רתב )א(
 .)להקיו  תשרפב ל"נה קוס פב אבו מכ( ו בל תבדנ יפכ תתל  לו כי היה דחא לכש - תיללכה

 המו רתב כ"אשמ ;ףתתשהל וו טצנ הלעמו  2םירשע ינב םישנאה קר – םינדאה תמו רתב )ב(
 .8ףטו  םישנ םישנא ,ליג לכב ,ףתתשהל  לו כי היה ידו הי לכש – תיללכה

 :'ה תדו בעב ןכשמה תמו רתו םינדאה תמו רת רו איב דו ס יב ראבתמ ,ןו שארה קו ליחה ,ןכבו 

רּוַמת ָהֲאָדִנים    יחות: לקוטי ש ַלת עֹל ַהּבָ   - ּתְ ּטּול ְוַקּבָ ה ׁשָ ִעְנָיָנּה ּבִ ּזֶ ּבַ ָמה, ׁשֶ ד ֶעֶצם ַהְנׁשָ ל ֶאָחד א ִמּצַ ִוים ּכָ
ָרֵאל; ֵני ִיׂשְ  ִמּבְ

רּוָמה ן ַהּתְ ֵאין ּכֵ ן  ָמה ׁשֶ ּכָ ׁשְ ים ׁשֶ נְ ִע ׁשֶ  -ִלְכָללּות ַהּמִ ָרִטּיִ כֹוחֹות ַהּפְ ֶכל ּוִמּדֹות ּלוֹ ָיָנּה ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבְ ׂשֵ  , ּדְ
ָנם ִחּלּוֵקי ַמְדֵרג ה ֶיׁשְ ּזֶ ּבַ בֹו ָהרּוָחִניׁשֶ ל ֶאָחד ֹות ׁשֹונֹות ְלִפי ַמּצָ ל ּכָ ב", ׁשֶ ֵאיָנּה ּדֹוָמה "ִנְדַבת ַהּלֵ   ר וריב( ׁשֶ

ִניל ָהֶאָחד לַ ׁשֶ  )בלו חומב הדובעה ידי לע תודימה ךוכיזו ֵ  . ׁשּ

 :'לו ע תלבק'ה גשו מל  ןכשמה לש םינדאה ןיב רשקה

ָבר ֲהִכי ּתַ   -ָהֲאָדִנים    לקוטי שיחות: ֵהם ּדָ ּבַ ַאף ׁשֶ ׁשְ ְחּתֹון ׁשֶ ן ּמִ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ סֹוד ׁשֶ ַיַחד ִעם ֶזה, ַהּיְ ן, ֲהֵרי ֵהם, ּבְ ּכָ
ִחינַ  ֲעבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ּבְ ּלֹו. ְוֻדְגָמָתם ּבַ ַלת עֹל, ּדְ ּכֻ ִגּלּוי ֵא ֵה ת ַהַקּבָ ּבְ ּה אֹור ֱא ן ֱאֶמת, ׁשֶ ׁש ּבָ ִפי ין ִנְרּגָ לַֹקי ּכְ

ֲעבֹוָדה  ׁש ּבַ הּוא ִנְרּגָ ִניִמית ּדְ ׁשֶ ית ָהֲעבֹוָדה. מַֹח וְ ּפְ ל ֶזה ֲהֵרי ִהיא ְיסֹוד ְוֵראׁשִ  ֵלב, ֲאָבל ִעם ּכָ

"ּתְ  ִוים ּבְ ָרֵאל ׁשָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ סֹוִד ְוָלֵכן ָהיּו ּכָ ִעְנָין ַהּיְ ַלת עֹל ּוִבּטּול רּוַמת ָהֲאָדִנים", ָהִיינּו ּבְ ל ַקּבָ ָלִלי ׁשֶ י ְוַהּכְ
ֶעֶצם ַהנְ  ָרׁש ּבְ ׁשְ ָמהַהּמֻ  . ׁשָ

 ו חומ לש ו יתוחו כ 9תרשעב םדאה לש תימי נפה הדו בעה תא תלמס מה ,תיללכה המו רתב כ"אשמ
 .ו ריבחל םדא ןיב םיקו ליח םג ו יה ו ז המו רת םו כס ב ןכל ,ו ריבחל םדא ןיב םינתשמה – ו בילו 

  , לארשי  ינב  לכ  לצא  תאצמנה  לו ע  תלבקה  תא  תלמס מ  םינדאה  תמורת  םא  ,ן יבהל  שי  ןיידעש  אלא
 ?םיקו ליח אלל – לארשי ינב לכ אלו  הלעמו  םירשע ינב םישנא קר ו בייחתנ ו ז המו רתב עו דמ

 םנשי  היו טיבב  לבא  ,)ףכית  ראבנש  יפכו (  ידו הי  לכ  לצא  ןכא  הו וש  לו ע־תלבקה  םנמאש  ,חכו מ  הזמו [
 . ]'ה תדו בעב ו תו מדקתהו  םדאה לש ו תגרדל רשקהב ,םינו ש םינפו א המכ

 
 .המורתב  ףתתשהל   בייח ידוהי  ל כ  –  שדקמב  ןהו  ןכשמב  ןה  םיכייש הל א  םיקוס פש  ם"במרה  תטישב  ,החישב  7  הרעהב  ןייע  5
 ז "פעו  .ל ארשימ  דחאו  דחא  לכ  ךותב  ,"םכותב"  אל א  ,רמאנ  אל   "וכותב"  -  "םכותב  יתנכשו  שדקמ  יל   ושעו"  ל ע  עודיה  שוריפכ  6
 ש רפל  שיש ,ןכשמה תיינבל  רשקב ךכ אוה רבדהש ןכש ל כ ,'ה תדובעב הארוה אוצ מל ןתינ הרותה תווצ מ לכב םאש ,רורב
 .ןמזו םוקמ לכב ,ידימת ןיינע והזש – דחאו דחא ל כ ךותבש ינחורה ןכשמה תיינבל  רשקב ןיינעה
 .תומורתה ראשו םינדאה תמורת ןיב קול יחה ל ע רקיעב אל א ,חבזמה תמורת ל ע כ"כ בכעתנ אל  החישה ךל המב 7
 ינשב רבודמ ,ןבומ הז – חבזמה תמורת ןיבל  ןכשמה תיינב תמורת ןיב םיקל חמש אלימ :ךכל  םעטה רמול  שי רשפא ךרדבו

 אובי הז ל עו ?המצ ע ינפב המורתל  ,ןכשמה תמורת ללכמ ואצ י םינדאה עודמ ל בא ;ל ועפתו היינב – ירמגל  םינוש םימוחת
 .ה"זעב הכוראב ראבנש יפכו ,'ה תדובעב םינוש םיבל ש ינש והזש רואיבה
 ,"םימותיה  לע  הקדצ   ןיקס ופ  ןיא"  ללכ  ךרדבש םגהש ,)ב  ,הכ  המורת(  םייחה  רואב  ראובמו  ;אי קרפ  ןתנ  יברד  תובאב  אבומכ  8
 .)האבה השרפב קר רפ סת הרותה ויל ע( ל געה אטח ל ע הרפכל  וכרצ וה םל וכש ןויכמ ,דחא לכמ שקיב השמ וז המורתב
 : םדאה ל ש םיימינפה תוחוכה תרשע דגנכ ,תומא רשע הבוגב ויה - )םינדאה ל ע םיתתשומה( ןכשמה ישרקש ךכל  םאתהב 9
 .)הזבש תונושה תועדה טוריפב מ"כאו( .תוכל מ ,דוס י ,דוה ,חצ נ ,תראפת ,הרובג ,דסח – וביל ב ;תעדו הניב המכח - וחומב



 3 עמוד - פ "תש תרומהשיחה בעיון, 
 

 ברעה דע רקובה ןמ ,ידוהי ל ש ומוי רדסב ל וע־תל בקה 4  מקור

 :"ינא   ה דו מ"ה  ך רד  לו ע־תלבקה  יו טי בב  ליחתמה   ,י דו הי  לכ  לש  םו יה  רדס   ט ו ריפ  םידקהב   ןבו י  רבדה

"מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים זֹ  :(תרגום)  ום יום י"א שבטהי את קֶֹדם ִלְנִטיַלת ָיַדִים, ֲאִפּלּו ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ָיַדִים ְטֵמא כָּ  -ֹות ּבְ ֵני ׁשֶ ְמאוֹ ִמּפְ א ֶאתל ַהּטֻ כֹוָחם ְלַטּמֵ עֹוָלם ֵאין ּבְ ּבָ ל ְיהּוִדי  ת ׁשֶ  .10ַה"מֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ

 :'ה תדו בעב םלש רדס  עיגמ  ,"ינא הדו מ" ה ירחא ,ןכא

ַמת ַההוֹ לקוטי שיחות:  הְתִחיל ֵס ָדָאה ַמ ַאֲחֵרי ַהְקּדָ ַמע ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ִניִמית ּדְ ֻנּסָ  ,ֶדר ָהֲעבֹוָדה ַהּפְ ח ּבְ
ָרגֹותָאִח  ֻדְגָמה ַלֲעבֹוָדה זֹו ; )תרגסמ ו 1הרעה ה אר( יד ְלָכל ַהּדְ נִּ  - [ּוְתרּוַמת ָהֲאָדִנים הּוא ּבְ בוּ ׁשֶ ּה ַרק ְתַחּיְ  ּבָ

ן ֶעׂשְ  ים "ִמּבֶ ָנה"ֲאָנׁשִ  ];2ִרים ׁשָ

ֶנֶסת ְלֵבית ַה ּוִמּבֵ  ְדָרׁש ית ַהּכְ ל ַה ִלּמּוד ַה  -ּמִ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְך ָהֲעבֹוָדה ּבְ ּלֹו ַה ּתֹוָרה; ְוַאַחר ּכָ ל ּיֹום ּכֻ אֶֹפן ׁשֶ ָאה ּבְ ּבָ
ֶרְך ֶאֶרץ" ֶהם ִמְנָהג ּדֶ ָד ; "ַהְנֵהג ּבָ ן הּוא ּבְ [ְוַהּנְ ּכָ ׁשְ הָבה ִלְכָללּות ַהּמִ ל  - ֻדְגָמה ַלֲעבֹודֹות ֵאּלֶ ּכָ ב  ׁשֶ ֶאָחד ְמֻחּיָ

זֶּ  ים ְוַה ּבַ ׁשִ ם ַהּנָ ף].ה, ּגַ  ּטַ

 ם ילו כי  םו יה  תדו בע  ךשמהב  לבא  ,"י נא  הדו מ"  םע  ליחתמ  םלו כ  לש  םו יה  רדס   ןכא  :תו רחא  םילימב[
 :)ו מלו עב ארב ה"בקהש עבטה יפכ( ו הנשמל םדא ןיב םיקו ליח תו יהל

 .םו י־םו יה ייחב הדו בעב ס נכיהל זא קרו  ,הרו ת דו מילו  הליפת ךרד רו בעל םיחרכו מ – םישנאה

 .11םיביו חמ םישנאה הב  הדימ התו אב הרו ת דו מילבו  הליפתב תו ביו חמ ןניא – םישנה

 ה לי פתה תדו בעל ךי ישה( םינדאה תמו רת :תו נו שה תו מו רתה ןיב קו ליחל םאתהב או ה הז קו ליחו 
 תילל כה ןכשמה תמו רת כ"אשמ ;לעו פב ו ב ובייחתנ םישנא קר – )הרשע־הנו משבו  עמש תאירקב
 .]םתלעמו   םתגרד  יפל  ,הזב  ףתתשהל  ו לכי  םלו כש  –  )םו יה  ךשמ  הדובעלו   הרו תה  דו מילל  תכיישה(

 וביל ו וחומב "ינא הדומ"ה תא םינפַמ  םדאה – הל יפתב 5מקור  

  המ ,ו לש "ינא ה דו מ"ה ךרד ה"בקל ו לש לו ע־תלבקה תא אטיב רבכ  ידו היה םא :הלאשה תלאשנ[
 ?םו י־םו יה ייחב ו תדו בעו  ו דו מיל ,ו תליפת ךרד - הז ןיינעב ףיס ו הל לו כי רבכ או ה

 ]:םדאה לש םיימינפה תו חו כב לו ע ־תלבקה תא 'הביחרמ' רקו בה תליפתש או ה הזב רו איבה ,ןכבו 

ַמע (ּוְתִפלָּ  לקוטי שיחות: ְקִריַאת ׁשְ מַֹח ְוֵלב, ָאְמָנם ִמכֵּ ָהֲעבֹוָדה ּדְ ים ּדְ ִניִמּיִ ד ַהּכֹוחֹות ַהּפְ יָון ה) ִהיא ִמּצַ
ֶכת ַעל ְיֵד  ָאה ְוִנְמׁשֶ ּבָ ֲאִמיַרת "מׁשֶ ָמה ּדַ ד ֶעֶצם ַהנְ  ִני", הֹוָדָאהֹוֶדה ֲא י ַהַהְקּדָ ׁש  ּוִבּטּול ִמּצַ ָמה, ָלֵכן ִנְרּגָ ׁשָ

ּטּול ֶזה ְוהֹוָדָאה זֹו. ּבָ   ּה ּבִ

ם   ל  ָלֵכן ּגַ ז ִליסֹוָדּה ׁשֶ ַרּמֵ ה), ַהּמְ ַמע (ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ח ּדְ ּסָ וֶ ֲעבֹוָדה זֹו, הּוא ּבְ ַהּנֻ ָ ם.ֹאֶפן ַהׁשּ ּלָ ֶוה ֶאת ּכֻ  ה ּוַמׁשְ

 תטשפומ  התייהש  ו לש  לו ע־תלבקהש   לעפ  רבכ  םדאה  םנמא   ,הנהד  ;תלבגו מ  איה  ו ז  הדו בעש  אלא[
 לבגו ה ה ז יו טיב ףו ס ־ףו ס  לבא ,ו בילו  ו חו מב  ימי נפ ןפו אב יו טי ב ידי ל ה אבו ה ," ינא הדו מ"ה בלשב
 .]םילבגו מ יד םניה ףו ס ־ףו סש םישגרהו  תו בשחמב ,)םדאה לש ו תטילשב ו ניאש( רדגו מ חס ו נב

 ותל יפת יבגל  ,םויה ךשמ םדאה תדובעב שודיחה 6מקור  

 ה"בקל ו לש רשקה תא אטבל לו כי םדא ה ו ב אלפנ בלש עיגמ ,דמל ו  ללפתה םדא הש ירחא ,ןכא[
 ו נו נגס ב ה"בקל ו לש רשקה אטבל םדאה לו כי – ימשגה ס נזיבב ו קו סיעב םג ,לבגו מ יתלב ןפו אב
 :ה"בק רו בע "הריד"ל השענ ו מצע "ןו תחת"ה םגש דעו  ,)דו בעל המב ו ל ו ביתכיש ילב( ישיאה

ֲעבֹוַדת ָהָאָד  קוטי שיחות:ל ֶמׁשֶ ּבַ ּבְ ל ַהּיֹום ם ׁשֶ ּה ַהְגּבָ  - ְך ּכָ ֵאיֶזה אֶֹפן (ֵאיֶזה ִמְס ֵאין ּבָ ָחר ּוְמָלאָכה לֹות, ּבְ
ַתְחּתֹוִנים יָרּה ּבְ ֵרְך ּדִ י ִעְנָיָנּה  וכו׳) ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתּבָ ְחּתוֹ   -. ּכִ "ַהּתַ ְמִציאּוָתם יֵ ׁשֶ ֵהם ּבִ מֹו ׁשֶ יָרה  ִנים" ּכְ ָעׂשּו ּדִ

ֵרךְ  ַמִים, ִויֵתָרה ִמּזֹו  ַעל ְיֵדי לֹו ִיְתּבָ ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ עֹוֵסק ּבָ ָכל  -ׁשֶ "ּבְ אֶֹפן ּדְ ֵעהּו"ּבְ ָרֶכיָך ּדָ  . )תרגסמ האר(  ּדְ

 
 .םינפבכו ,םדאה שפנ םצ על רושק הזש ונייה ."אך המודה אני נשאר בשלמותו ,אפשר שחסר בזה או בזה" :םש ךישממו 10
 ן הש רמול  שי ,םוי ל כב תמיוס מ הל יפתב תוביוחמ םישנהש העידל  םג :רוצ יקב .היתורעהבו החישב 'ג תואב הכוראב האר 11
 תוכל הה תא דומלל  תוביוחמ םנמא ןה – הרות דומילב ןכו ;םידי תל יטנל  ךומס הרצק השקבב םג ןתבוח ידי תאצ ל תול וכי

 .ךכב תוביוחמ ןניא ל בא ,)ז"ע הרותה תכרב ךרבל ו( הרותה יקלח ראש דומל ל תול וכיש ןבומכו ,ןהל  תוכירצ ה

 הליפתה לש עובקה חס ונה
 :)22 הרעה( רוקמה תודעוותהב
, ש״צריך עמש תאירלא רק בק"

״, ״שלא ידגיש הבאותיותילדקדק 
 אבומכהרפה ולא ירפה הדגש כו׳״ (

), אלא אפילו בתפלה, ךורע ןחלשוב
אמרו במשנה (אבות פ״ב  השעלי

מי״ג) ״אל תעש תפלתך קבע אלא 
הרי מבואר ברמב״ם  —״ ' ורחמים כ

(ריש הלכות תפלה) שכל המחוייבים 
בנוסח בתפלה חייבים להתפלל 

 ."אנשי כנסת הגדולהשתקנו 
 

 :)25 הרעה( תודעוותהה ךשמהב
ותפלה,  עמש תאיר בנוגע לעיקר הק

ה; וכולם בשו —בדיבור ובמעשה 
 המאבל מצד כחות הגלויים יש כ

 חילוקי מדריגות:  המכו
״בכל לבבך״ ועד ״בכל  —בק״ש 

, וכן שלךמאדך״ (ואתחנן ו, ה), מאד 
חילוקי  המכו המכבתפלה שיש בה 

רו, מדריגות, ולא רק בין אחד לחבי
אלא גם באותו אדם עצמו, כמארז״ל 

מנהגו של  ה(ברכות לא, א) ״כך הי
רבי עקיבא, כשהי׳ מתפלל עם 

מתפלל  ההציבור הי׳ מקצר .. וכשהי 
אדם מניחו בזוית זו  -בינו לבין עצמו 

 .״ומוצאו בזוית אחרת

 "והעד ךיכרד לכב" תדובע
 :)26 הרעה( רוקמה תודעוותהב

, וז  הדובעב ביוחמ גם איש פשוט
יש מעלה יתירה באנשים  —ה ואדרב

פשוטים (אף שגם מי שאינו איש 
פשוט יש בו עצם הנשמה), כידוע 

שפשיטות העצמות   מאמר הבעש״ט  
קשורה עם הפשיטות דאיש פשוט. 

אודות הנהגת הבעש״ט, וכמבואר 
, אנשים לארשי ישהי׳ מעורר אצל בנ

נשים וטף, את ״תהלות ישראל״ 
״ה שיהללו את הקב  —(תהלים כב, ד)  

״ברוך השם״, ״אמן יהא באמירת 
 ."' ושמי׳ רבא״ וכ
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א ׁשַ  ֶלת, ֶאּלָ ֵאיָנּה ֻמְגּבֶ נֵ ּוְבֵמיָלא מּוָבן ׁשֶ ֶכת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ רּוׁש ָלזֶ ּיֶ ּדָ א ׁשֶ ָרֵאל. ֶאּלָ ם "ִנְדַבת י ִיׂשְ ה ּגַ
ֲעׂשֶ ֵלב", ָהִיינ ּיַ ב.ּו ׁשֶ ׁש ַהּלֵ ַחּיּות ּוְבֶהְרּגֵ ל ֶזה ּבְ  ה ּכָ

 אצו י םדאהש ינפל הרו תה דו מילו  הליפתה תמדקהב אקו ו ד תינתו מ האלפו מ החלצהש אלא
 רמו ל  שיש  ,)ףטו   םישנכ(  ו זכ  הליפת  לע  הו ו טצ נ  אלש  ימב  רבו דמ  םא  ץו ח[  ;םו י־םו יה  ייחב  ו תדו בעל

 .])ע"צ ןיידעו ,12הרעה האר( םהיבאו  םלעב לש םדו מילו  םתליפת תרזעב – ו ז הגרדל םיצפו ק רשיש

  י רמוח רו בע תיללכה המו רתה ינפל דו ע – ןכשמה תיינבל הנו שארה המו רתה עו דמ ןבו מ ז"פעו 
 . םדאה לש םיימינפה תוחו כב םג ה"בקל לו ע־תלבקה יו טיב ,ם ינדא ה תמו רת התיה - היינבה

 שפנה םצע םהב ררועמו ל ארשי ל כ ל יהקמ השמ :ןכשמה תיינבל  דוסיה 7מקור  

 ת דו בעו   הרו ת  דו מי ל(  ןכשמה  תמו רתו   )הרשע־הנו משו   עמש  תאירק (  םינדאה  תמו רת  תא  ו נרבס ה[
 , "ינא הדומ"ה תא ןכשמה תיינבב ונא םיאצו מ הפיא ריבס הל ו נילע תעכ ;םדאה תדו בעב )םו יה
  ]?לדבה םו ש אלל ףטו  םישנ םישנא ,לארשי םע לכל תכיישה – הדו בעה לכל תיללכה  המדק הה

 :תונו שה תו מרתהה ינפל דו ע השמ טקנש הלו עפב ,להקיו  תשרפב זמו רמ רבדהש רמו ל שי ןכבו 

ה ֶאת ַויַּ  ויקהל לה, א: ָרֵא   ָּכלְקֵהל מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ  .ל..ֲעַדת ּבְ

 :הזב רו איבה רמו ל שי ,ןכבו  ?ףטהו  םישנה ללו כ -13לארשי ינב לכ תא רשי ליהקה השמ עו דמ

ִביל ְלעֹוֵרר  לקוטי שיחות: ׁשְ ה זֹו ָהָיה ּבִ ִהּלָ יֶּ ֶאת ּבְ ַהּקְ ָמה ׁשֶ ָנּה ּבְ ִחיַנת ֶעֶצם ַהְנׁשָ ֵניׁשְ ָרֵאל  ָכל ֶאָחד ִמּבְ ִיׂשְ
ה ֶאת  ֶוה, ְוָלֵכן ִהְקִהיל מֹׁשֶ ָ ׁשּ ָרֵאל גַּ  ָּכלּבְ ֵני ִיׂשְ כָ ֲעַדת ּבְ ּבְ ָמה ׁשֶ ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ֶעֶצם ַהְנׁשָ ים ְוַטף, ּבִ ל ם ָנׁשִ

ָרֵאל ׂשְ  .)תרגסמו 14ה רעה האר(  ֶאָחד ִמּיִ

ָכל דּ  ִהְתעֹוְררּות ֶעֶצם ַה ֹור וָ ועד"ז הּוא ּבְ ָמ דֹור, ׁשֶ ָאה ַעל ְיֵדי ּבְ ְנׁשָ ָרֵאלִחיַנת  ה ּבָ יֵאי ִיׂשְ ה", ְנׂשִ ֵהם    15"מֹׁשֶ ׁשֶ
ִחיַנת ָהרֹאׁש ּומִֹחין ׁשֶ  ל ֶאָח ּבְ ּדֹור, ּוְבכֹוַח ֶזה ָיכֹל ּכָ ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִניִמ ל ּבְ ּכֹחֹות ּפְ ֲעבֹוָדתֹו ּדְ ים ד ְוֶאָחד ּבַ ּיִ

ֵר  ּלֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתּבָ ַת ׁשֶ יָרּה ּבְ  .ְחּתֹוִניםְך ּדִ

  , ידו ה י לכ לש המשנה םצע ררו עמ רו דה אישנש הזב או ה הדו בעה  לכל דו ס יה :תו רחא םילימב[
 !ה"בקל הריד ו יקו ס יע לכמ תו שעל ,תישיאהו  תימינפה ו תדובעב קס ו ע ידו היה – הז חו כבו 

 . ]ךרבתי  ו ל  תמלשו מ  הר יד  היהי  הזה  םלו עה  לכשכ  –  חישמה  תאיב  או ה  הז  לכ  לש  תילכתהש  רו רבו 

 
 :)רשפא ךרדב( החישה רואי ב י פל י נחורה ןכשמה תיינבב תומורתה לע םוכי ס תלבט ןלהל
 'ה תדובעב בלש גשומ דעיה להק םוכס 

 םישנ ,םישנא -- השמ תלהקה
 ף טו

 'לוע תלבק' ה דוסי
 ימצעה

 "ינא הדומ"
 םויה תלחתהב

 ,לקש יצח םינדאה תמורת
 רישעלו ינעל

 ינב - םישנא
 הלעמו םירשע

 תלבק' ה תמנפה
 בלבו חומב ' לוע

 עמש תאירק
 הדימעה תליפתו

 ובל תבדנ יפכ ןכשמה תמורת
 ידוהי לכ לש

 םישנ ,םישנא
 ף טו

 ה"בקל הריד תיינב
 "והעד ךיכרד לכב"

 הדובעו דומיל
 םויה ךשמ

 

 
בעבודת כל יום ויום, שדוקא לאחרי עבודת ק״ש (ותפלה) של הגדולים בישראל יש וכמו  " :החישב  'ז  תוא  ףוס מ  עמשמ  ךכ  12

 ."במשך כל היום ךרבמישראל לעשות דירה לו ית ואחתבכח כל אחד 
 םדאשכ ,ל "זיראהו רהוזה ירבד דוס יב ,)ז"עשת תנשב ןויעב ונדמל ש( 'א ורתי א"ל ח ש"וקלב ראובמה ד"ע והז :רשפא ךרדב
 .)...ל ל כב םיריכמ םהש ינפל  דוע םג( ותשא תמשנל  םג ל יעומ רבדה – םיביוחמ םישנא קר הב הווצ מ השוע

ל ָזָכר ּוְנֵקָבה ִנְקָרא ֶאָחד ים ּגּוף ֶאָחד, וְ .  .  זוהר חלק ג' ז, ב (תרגום): ִזּוּוג ׁשֶ ֵני ֲחָצֵאי גּוף, ַנֲעׂשִ ֶאָחד ׁשְ ִרים ּכְ ְתַחּבְ ּמִ  ָאז ִנְקָרא ֶאָחד.ּוְכׁשֶ
ַע "ת: טעמי המצוות [להאריז"ל] בראשי ים ּתְ ׁשִ ם ַהּנָ ּגַ ְצָוה, ֵאין ֵמַהּצֶֹרְך ׁשֶ ָכר ֶאת ַהּמִ ָעׂשֹות ַהּזָ ָבר ִנְכֶלֶלת ִעּמֹו ּבַ י ּכְ ּה, ּכִ ָנה ְלַבּדָ ׂשֵ

ה אֹוָתּה ַהּמִ  עֹוׂשֶ ֵעת ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ ּבְ ְמָיא'ז"ל  ְצָוה... ְוֶזהּו סֹוד ָמה ׁשֶ גּופֹו ּדָ ּתֹו ּכְ  ."(מנחות צג, ב) 'ִאׁשְ
 רשקמו .םאב יול ת )ל ארשי ,יול  ,ןהכ( םיטרפה כ"אשמ ,םאב אקווד יול ת "ל ארשי תול לכו םצ ע" עודמ הכוראב םש ראבמו
 .םישנאל  תווצ מהו הרותה יטרפו ,םישנל  הרותה ל ש "םיקרפ ישאר" שארל  ל כל  תתל  הווצ  ה"בקהש ךכל  םעטה םע תאז
 ו תדובע  השוע  השיאהשכו  ;הזמ  תינהנ  ותשא  –  ותדובע  השוע  שיאהשכ  ,תחאו  דחא  לכל   דיקפת  ןתנ  ה"בקה :תורחא  םילימב
 .וז החישב ע"צ  ןיידעו .'יחת ותשא רובע םג ל יעומ הז – תומילשב ותל יפת השוע םדאהשכ ,אליממ ;הזמ הנהנ שיאה םג –

את האנשים בני עשרים ומעלה עבור תרומת להקהיל לראש  לכל אם התכלית היה רק לדבר איתם על ההתרמות, היה לו  13
 .)האבה הרעהב הארו( ?םל וכ תא ליהקה רשי עודמ ...תיל להאדנים, ואחר כך להקהיל את כל העם עבור התרומה הכ

הציווי דשבת, כי, ענין השבת אינו נעשה ע״י עבודת האדם, אלא  השמכן לכל לראש אמר להם ל ו :רוקמה תודעוותהב 14
״אמרה שבת לפני הקב״ה  (ב״ר פי״א, ח)כמארז״ל  — ל ארשי י, ולכן, השייכות דשבת לבנ(ביצה יז, א) דשא וקיימא״ק״שבת מ

 . "בשוה, מצד עצם נשמתו  תחאו  דחא  ל היא בכ  —רבש״ע לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, א״ל הקב״ה כנסת ישראל היא בן זוגך״  
 .'ב קרפ א"וקל  אינתב הכוראב ןייעו ,"ארדו ארד ל כב "השמד אתוטשפתא" הנשיש )ט"ס ת רהוז ינוקת( רהוזב אבומכ 15

 רודה אישנ י"ע  תור רועתה
 :)28 הרעה( רוקמה תודעוותהב
והיינו, שגם אלו שנמצאים לאחר "

השינה, שהיא ״אחד מששים 
ברכות נז, ב), דהיינו שהיו ( למיתה״

שקועים רח״ל בקליפה שנקראת 
מעוררים נשיאי ישראל את  —מיתה 

 ."עצם נשמתם


