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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת דברים - שבת חזון תשע"ה

הג לר  הגתרל של שב נר האש ש”ל

 ב מ  ב פ המצש - מרטלת על נר עברתת הקרתש
להכנ ע את  ת הקל ןה שנשתלתה במקתשנר

מפתחות  לקחת  החורבן  בזמן  רשות  לה  ניתנה 

שיכנס  כדי  לנבוכדנצר,  אותם  ולמסור  ההיכל 

יד  אותה  בכח  המקדש  בית  את  ויחריב  להיכל 

שנשתלחה במקדשנו.

" אמשר גארל  ה' אשש גאל- מ ת צש"

בספר "בעל שם טוב" )פרשת יתרו אות כו( מביא 

שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  זי"ע,  הבעש"ט  בשם 

גאולי  "יאמרו  קז-ב(:  )תהלים  העתידה  הגאולה  על 

לה'  שיודו  בזה  הכוונה  צר".  מיד  גאלם  אשר  ה' 

שנשתלחה  הקליפה  של  "יד"  מאותה  שגאלם 

בזה  לפרש  תבלין  להוסיף  ויש  המקדש.  בבית 

"ידו פרש צר על  )איכה א-י(:  דברי המקונן האלקי 

הצר  שפרש  יד  אותה  על  בכך  רמז  מחמדיה".  כל 

לקחת מפתחות ההיכל שזרקו פרחי הכהנים כדי 

להחריב את בית המקדש. הנה כי כן על כך אמר 

דוד המלך: "יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר" – 

מאותה יד שפרש הצר. 

יומתק לפרש בזה מה שאנו מתפללים )תחנון 

ותפארתך  "עד מתי עוזך בשבי  וחמישי(:  ליום שני 

"עוז  צו-ו(:  )תהלים  שכתוב  מה  פי  על  צר",  ביד 

ותפארת במקדשו". הרי מבואר כי בבית המקדש 

על  כן  כי  הנה  ותפארת,  עוז  המדות  שתי  שלטו 

כך אנו מתפללים: "עד מתי עוזך בשבי ותפארתך 

בבית  שהיו  והתפארת  העוז  שנמסרו  צר",  ביד 

הקליפה  של  יד  באותה   – צר"  "ביד  המקדש 

שנשתלחה במקדשנו.

היד  "מפני  האריז"ל:  שמפרש  במה  והנה 

שנשתלחה במקדשך", שהכוונה בזה על היד של 

ה"אבודרהם"  מדברי  בזה  להעיר  יש  הקליפה, 

)תפלות הפסח – תפלת מוסף( שמפרש נוסח התפלה: 

)תהלים  שם  על  במקדשך,  שנשתלחה  היד  "מפני 

יד על שם  עד-ז( שלחו באש מקדשך, ואמר לשון 

האריז"ל  דברי  ולפי  וגו'".  צר  פרש  ידו  א-י(  )איכה 

הרי זה מתאים להפליא עם מה שכתוב: "ידו פרש 

צר על כל מחמדיה" – שפרש הצר את יד הקליפה 

לשלוח אש בבית המקדש.

מפני  מוסף,  בתפילת  אומרים  שאנו  מה  "סוד 

המבואר  פי  ]על  יובן  במקדשך,  שנשתלחה  היד 

פרשת תרומה דף קע"ב. סוד חלון אחד,  בזוה"ק[ 

כפוף  והוא  יד,  צורת  ובו  וכו',  זיהרא  חלון  הנקרא 

בית  על  שלט  החורבן  ובעת  השכינה,  כנפי  תחת 

היד  מפני  שאמר  וזה  שם,  עיין  ונחרב  המקדש 

שנשתלחה במקדשך".

המבואר  פי  על  האריז"ל  דברי  לבאר  נרחיב 

בו  כוכב שיש  יש  כי בשמים  )שם(,  בזוהר הקדוש 

היה  המקדש  שבית  ובזמן  הקליפה,  של  יד  צורת 

ששרתה  השכינה  תחת  כפופה  זו  יד  היתה  קיים 

יהודה  שבט  הצליחו  זה  ידי  ועל  המקדש,  בבית 

זו של הקליפה להכניע בה את אויבי  לשלוט ביד 

ישראל, ועל כך בירך יעקב אבינו את שבט יהודה 

)בראשית מט-ח(: "ידך בעורף אויביך". כלומר אותה 

אויבי  של  בעורפם  תכה  עצמה  הקליפה  של  יד 

ישראל להכניעם תחת הקדושה. אולם כאשר סטו 

הלכו  זרה,  עבודה  ועבדו  ה'  מדרכי  יהודה  שבט 

אחרי אותה יד לייחס לה כוחות עליונים, ועשו לה 

כל מיני שימושים ועבודות זרות.

על כך בא רבינו האריז"ל והוסיף לן מן דיליה 

כה-יד(:  )תהלים  בבחינת  הקב"ה  לו  שגילה  ממה 

אומרים:  שאנו  הסוד  זהו  כי  ליראיו",  ה'  "סוד 

"מפני היד שנשתלחה במקדשך", כי בזמן החורבן 

על ידי שחטאו ישראל ומרדו בה' ובתורתו, מרדה 

גם קליפת יד בשכינה הקדושה, ועל ידי זה איבדו 

במקום  ולכן  זו,  יד  על  שליטתם  את  יהודה  שבט 

ירושלים  על  שצרו  ה'  אויבי  של  בעורף  להכות 

בבחינת: "ידך בעורף אויביך", נשתלחה יד זו בבית 

מקדשנו להחריבו עד היסוד.

עם  האריז"ל  דברי  את  נצרף  כאשר  מעתה 

"פיסת  ענין  להבין  עינינו  יאירו  יוסף"  ה"יד  דברי 

מפתחות  לקחת  כדי  השמים,  מן  שיצאה  היד" 

ההיכל שזרקו פרחי הכהנים כלפי מעלה ומסרה 

אותם ביד נבוכדנצר, הכוונה בזה שאותה יד של 

להכניע  יהודה  שבט  בה  שהשתמשו  הקליפה 

אויביך",  בעורף  "ידך  בבחינת:  ישראל  אויבי 

נקראת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת 

בדברי  בהפטרה  הקריאה  שם  על  חזון",  "שבת 

"חזון  א-א(:  )ישעיה  החורבן  על  שהתנבא  הנביא 

ישעיה בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים". 

ובכן דבר בעתו מה טוב להתבונן בעניני דיומא, 

כמו  החורבן  בזמן  שהיו  הפלאות  מן  באחד 

ששנינו בגמרא )תענית כט.(:

נתקבצו  בראשונה,  הבית  משחרב  רבנן  "תנו 

ההיכל  ומפתחות  כהונה  פרחי  של  כיתות  כיתות 

של  רבונו  לפניו,  ואמרו  ההיכל  לגג  ועלו  בידן, 

יהיו  נאמנים,  גזברין  להיות  זכינו  ולא  הואיל  עולם 

ויצתה  כלפי מעלה,  וזרקום  לך,  מפתחות מסורות 

כעין פיסת יד וקיבלתן מהם".

בספר "יד יוסף" לדרשן הגדול רבי יוסף צרפתי 

]הביאו ה"ישמח משה" פעמים רבות[ )פרשת דברים 

מה  חומר  כמין  זה  לפי  מפרש  הכוונה(,  ד"ה  רנב  דף 

"ואין  רגלים:  לשלש  מוסף  בתפלת  לומר  שתיקנו 

לפניך...  ולהשתחוות  ולראות  לעלות  יכולים  אנו 

בזה  שהכוונה  במקדשך",  שנשתלחה  היד  מפני 

את  לקחת  השמים  מן  שנשתלחה  היד  פיסת  על 

מפתחות ההיכל, והנה הדברים בלשון קדשו:

"הכוונה שפרחי כהונה היו עולין לגגות לזרוק 

המפתחות לומר, הרי המפתחות מסורות לך ועשה 

תשלוט  ולא  בידך,  אתה  כרצונך,  במקדשך  אתה 

מה  בעצמך  עשה  אתה  רק  עלינו,  האויב  ]יד[ 

שתרצה, יצתה כמין פיסת יד ולקחתם, ומסר אותם 

ביד נבוכדנצר, ולזה רמזו מתקני התפילות, ואין אנו 

יכולים לעלות מפני היד שנשתלחה במקדשך".

קל ןת  ת שנשתלתה בב ת המקתש

"פיסת  ענין  דרכו  פי  על  לבאר  דרכי  חשבתי 

של  המפתחות  לקחת  השמים  מן  שירדה  יד", 

ההיכל ולמסרם בידו של נבוכדנצר הרשע, על פי 

"מפני  מה שמצינו ביאור נשגב על התפלה הנ"ל: 

היד שנשתלחה במקדשך", במשנתו הטהורה של 

קודש  מקרא  )שער  חיים"  עץ  ב"פרי  האריז"ל  רבינו 

פ"ג ד"ה סוד(, והנה הדברים בלשון קדשו:
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ויש לומר כי מטעם זה מלך המשיח שמו דוד, 

"דוד  פב:(:  לך  לך  )פרשת  הקדוש  בזוהר  כמבואר 

משיחא  מלכא  ביומי  ואפילו  לעלמין,  חי  מלכא 

חייא  מן  אי  משיחא,  מלכא  תנן  דהא  מלכא,  איהו 

שמיה".  דוד  הוא  מתייא  מן  ואי  שמיה,  דוד  הוא 

של  בימים  ואפילו  לעולם,  חי  המלך  "דוד  פירוש: 

מלך המשיח הוא מלך, אם מן החיים הוא דוד שמו, 

ואם מן המתים הוא דוד שמו". וכן יסד רבי אליעזר 

"איש  ישעך(:  )אומץ  רבה  להושענא  בפיוט  הקליר 

צמח שמו הוא דוד בעצמו".

לפי האמור יש לומר הרמז בזה, כי מלך המשיח 

ראש שבט יהודה נקרא דו"ד בגימטריא י"ד, לרמז 

שבגאולה העתידה כאשר יבוא לגאול את ישראל 

יזכה שוב להכניע את  ולהילחם עם אויבי נפשם, 

יד הקליפה תחת כנפי השכינה, כדי להכות בה את 

אויבי ישראל, כמו שכבר בירכו יעקב אבינו: "ידך 

בעורף אויביך".

 ב ארש ענ פ הצל- בה כל
ששבש את  תר של תב שר

הנה מה טוב ומה נעים להביא בענין זה ביאור 

נפלא שכתב הגה"ק בעל "בן איש חי" בספרו "בן 

מה  על  כט.(,  )תענית  הש"ס  אגדות  על  יהוידע" 

ששנינו בגמרא )שם כח: וכט.( כי מנשה מלך ישראל 

העמיד שני צלמים בהיכל של בית המקדש, ]וגרם 

בכך שנסתלקה שכינה מבית המקדש, ועל ידי זה 

שנים[,  וחמש  חמשים  אחרי  המקדש  בית  חרב 

את  ושבר  חבירו  על  נפל  מהצלמים  שאחד  אלא 

לחרובי  צבית  "אנת  הצלם:  על  כתוב  ומצאו  ידו, 

רצית  אתה  פירוש,  ליה".  אשלימת  ידך  ביתא, 

ידך  את  שילמתי  לכך  הקב"ה,  של  ביתו  להחריב 

להקב"ה בכך שקטעתי אותה.

ומפרש ה"בן איש חי" כי מקור כתיבה זו היה 

את  לחזק  הקב"ה  ביקש  כי  אחרא,  הסטרא  מצד 

ישראל שאפילו בעת החורבן שומר הקב"ה עליהם 

"נראה  בזה:  זה  נלחמים  אחרא  שהסטרא  ידי  על 

כתיבה שמצאו כתוב על הסמל, היתה על ידי כוחות 

הסטרא אחרא, להודיע לישראל שכוחות הסטרא 

אחרא נלחמו הם בהם, על דרך מה שאמר הכתוב 

)ישעיה יט-ב( וסכסכתי מצרים במצרים, ומחמת כן 

היה לישראל הצלה פורתא מן הכליה".

לפי זה הוא מוסיף לבאר הטעם ששבר הצלם 

את ידו של הצלם השני, על פי דברי האריז”ל הנ”ל 

בביאור התפלה: "מפני היד שנשתלחה במקדשך", 

שהכוונה בזה על היד של הסטרא אחרא ששלטה 

הצלם  שבר  לכן  אותו,  והחריבה  המקדש  בבית 

את ידו של חבירו כנקמה על שביקש להחריב את 

הבית עם אותה יד.

על  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ונראה 

"אמר  לא.(:  השנה  )ראש  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

יוחנן, ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל  רבי 

במדבר שמא יחזרו בתשובה, כיון שלא חזרו אמר 

אמת  הן  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי  עצמן".  תיפח 

שמנשה מלך ישראל על ידי שהכניס צלם בהיכל 

גירש את השכינה, עם כל זאת המתינה השכינה 

ישראל  יחזרו  שמא  חדשים,  ששה  במדבר 

בתשובה ותוכל לחזור לבית המקדש.

הקב"ה,  סיבב  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

ושבר  השכינה,  כנפי  תחת  עצמו  כפף  שהצלם 

בית  את  בה  להחריב  שביקש  חבירו  של  ידו  את 

המקדש, כדי להראות בכך לישראל שאם יחזרו 

שוב  השכינה  תשלוט  אז  כי  שלימה,  בתשובה 

בית  את  להחריב  ממנה  למנוע  יד  אותה  על 

המקדש, זאת ועוד, שהקליפה עצמה תילחם עם 

"ידך בעורף אויביך", כמו  אויבי ישראל בבחינת: 

ששברה את ידו של חבירו למנוע ממנה להחריב 

את בית המקדש.

 ה ת שנשתלתה במקתשנר
 נ קתה מ ת שמאל מתת גברשה

הקליפה,  של  היד  ענין  לבאר  דרכי  חשבתי 

כפופה  היתה  קיים  היה  המקדש  שבית  שבזמן 

יהודה  שבט  בה  והשתמשו  השכינה,  כנפי  תחת 

החריבה  שחטאו  ידי  ועל  ישראל,  אויבי  להכות 

"היד  בבחינת:  המקדש  בית  את  עצמה  זו  יד 

שאמרו  מה  פי  על  במקדשך",  שנשתלחה 

ישראל בשירת הים )שמות טו-ו(: "ימינך ה' נאדרי 

בשם  רש"י  ופירש  אויב".  תרעץ  ה'  ימינך  בכח 

כשישראל  פעמים,  שני  ימינך  "ימינך  המכילתא: 

ימין.  נעשית  השמאל  מקום,  של  רצונו  עושין 

וימינך  ישראל,  את  להציל  בכח,  נאדרי  ה'  ימינך 

השנית תרעץ אויב".

שהקב"ה  הידוע  פי  על  הוא,  הענין  ביאור 

החסד  מדת  שהן  ידים  בשתי  העולם  את  מנהיג 

ומדת הדין, יד ימין היא מדת החסד להמשיך טוב 

לעובדי ה', ויד שמאל היא מדת הדין להעניש את 

במאמר  הזוהר  בתיקוני  הדבר  ומקור  הרשעים, 

ימינא,  דרועא  "חסד  יז.(:  )הקדמה  אליהו"  "פתח 

גבורה דרועא שמאלא".

מקום,  של  רצונו  עושים  שישראל  בזמן  והנה 

ידי זה  הם מהפכים מדת הדין למדת החסד, ועל 

גם יד שמאל שהיא מדת גבורה נעשית ימין, בכך 

שהיא מסייעת לישראל להשתמש במדת הגבורה 

כדי להכות בה את אויביהם. הנה כי כן זהו פירוש 

על  בזה  הכוונה  בכח",  נאדרי  ה'  "ימינך  הכתוב: 

לישראל  חסדים  להמשיך  חסד,  שהיא  ימין  יד 

להצילם מהמצרים, "ימינך ה' תרעץ אויב", הכוונה 

לישראל  ונהפכה  דין,  שהיא  שמאל  יד  על  בזה 

לימין חסד בכך, שתשתמש במדת הגבורה שבה 

לרוצץ את ראשם של אויבי ישראל.

הקליפה  ענין  להבין  פתח  לנו  יפתח  מעתה 

בצורת יד לעשות מלחמה, כי כאשר הקב"ה מנהיג 

את העולם ביד שמאל מדת הדין, יונקת קליפה זו 

מלחמה  לערוך  שמאל  יד  של  הגבורות  משמרי 

במדת הגבורה. והנה בזמן שישראל עושים רצונו 

כנגד  להילחם  ימין  נעשית  שמאל  יד  מקום,  של 

אויבי ישראל בבחינת: "ימינך ה' תרעץ אויב", לכן 

אויבי  כנגד  להילחם  יהודה  שבט  בה  השתמשו 

בזמן  אויביך". אולם  "ידך בעורף  ישראל בבחינת: 

שמאל  יד  מקום,  של  רצונו  עושים  ישראל  שאין 

אינה נעשית ימין אלא הדין נשאר ח"ו בתוקף על 

ישראל, לכן אותה יד של הקליפה שיונקת משמרי 

הגבורות נלחמת כנגד ישראל.

"גדע  ב-ג(:  )איכה  כתוב  החורבן  זמן  על  והנה 

מפני  ימינו  אחור  השיב  ישראל,  קרן  כל  אף  בחרי 

נז.(  בשלח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ומפרש  אויב". 

יד  ונשארה  ימינו מדת החסד,  יד  שסילק הקב"ה 

שמאל בלי ימין שהיא דין גמור. הנה כי כן מאחר 

ימינו  יד  את  אחור  הקב"ה  השיב  החורבן  שבזמן 

יד שמאל שהיא  שהיא מדת החסד, ונשארה רק 

מדת הדין שלא נמתקה.

 שרהש הקתרש: בשמפ שב ת המקתש ה ה ק  -
נלתמה  ת הקל ןה בשב ל  ששאל בבת נת: " תך בערשף אר ב ך"

 אש ש"ל: "מןנ  ה ת שנשתלתה במקתשך",
ארתה  ת שנלתמה בשב ל  ששאל התש בה את ב ת המקתש

 בעש"ט ש "ע: " אמשר גארל  ה' אשש גאל- מ ת צש" ם
מארתה  ת של הצש אשש נשתלתה בב ת מקתשנר

 ב ארש נןלא של הבפ  הר תע על ב' הצלמ - שהעמ ת
מנשה בה כל רשבש אתת מפ הצלמ - את  ת תב שר
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ממדת  היונקת  הקליפה  של  יד  אותה  לכן 

גבורה שהיתה כפופה תחת השכינה להכות באויבי 

ישראל, הנה עתה שלא נהפכה למדת החסד ימין 

נלחמה כנגד הקדושה להחריב את בית המקדש. 

באש  במקדשנו  נשתלחה  יד  שאותה  הענין  וזהו 

רמז  היא  אש  כי  מקדשך",  באש  "שלחו  ככתוב: 

על תוקף הדין הבוער כאש כמבואר בזוהר הקדוש 

איהו  "דחסד  רנה.(:  פנחס  )פרשת  מהימנא  ברעיא 

מים, גבורה אש".

 תן ל פ של  ת להכנ ע קל ןת  ת
תן ל פ של שאש כנגת ב ת המקתש

רחש לבי דבר טוב על פי דברי האריז"ל הנ"ל, 

רעיון  רבנן,  מלכי  מאן  מלכים,  שלחן  על  להעלות 

נכבד אשר חנני ה' לבאר ענין הקדמת מצות הנחת 

שנפסק  כמו  ראש,  של  לתפילין  יד  של  תפילין 

ומקור  ס"ה(,  כה  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  להלכה 

הדבר בגמרא )מנחות לו.(: "תנא כשהוא מניח מניח 

של יד ואחר כך מניח של ראש, וכשהוא חולץ חולץ 

ומפרש הטעם:  יד".  חולץ של  כך  ואחר  של ראש 

"אמר קרא )דברים ו-ח( והיו לטוטפות בין עיניך, כל 

זמן שבין עיניך יהו שתים".

שלמדנו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

חידוש הגדול מדברי התנא האלקי רבי שמעון בר 

שרה  חיי  פרשת  הנעלם  )מדרש  הקדוש  בזוהר  יוחאי 

קכט.(, שגם כיום בגלות אפשר לקיים המצות עשה 

בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(:  )שמות 

של  תפילין  הנחת  מצות  מקיימים  שאנו  ידי  על 

יד ותפילין של ראש, כמו שכתב השל"ה הקדוש 

)מסכת חולין פרק תורה אור אות ו( בלשון קדשו:

לשונו,  וזה  ד'  פרק  המוסר  ספר  בעל  "כתב 

מעט  אכתוב  אבל  ימצאנו,  מי  עמוק  תפילין  וסוד 

מזעיר ממה שכתבו חכמי האמת. דע שצריך לנהוג 

המרכבה  סוד  בהן  שיש  לפי  גדולה,  קדושה  בהן 

רשב"י,  הקדוש  כתב  הבית  שנחרב  ואחר  קדושה, 

שעל תפילין נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, 

לפי  בישראל,  שכינתו  משרה  הקב"ה  שבסיבתם 

שהם סוד המרכבה וסוד האבות, ולכן יש בהן שי"ן 

של ג' רגלים מצד הימין כנגד האבות אברהם ויצחק 

ד'  כנגד  רגלים  ד'  של  שי"ן  השמאל  ומצד  ויעקב, 

חיות נושאי המרכבה".

כאשר נתבונן נשכיל להבין כי חידוש זה של 

רשב"י, מתאים להפליא עם מה שדרשו בגמרא 

"וראו כל  )ברכות ח.( מקרא שכתוב )דברים כח-י(: 

עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, אמר 

מאחר  כי  שבראש".  תפילין  אלו  אליעזר,  רבי 

המקדש,  הבית  על  רומז  ראש  של  שהתפילין 

ג'  של  ש'  אות  בימין  בהם  יש  זה  מטעם  אשר 

אות  ובשמאל  הקדושים,  אבות  ג'  כנגד  רגלים 

נושאי  הקודש  חיות  ד'  כנגד  רגלים  ד'  של  ש' 

המרכבה של כסא הכבוד, לכן כאשר הם רואים 

המקדש,  בית  כנגד  שהוא  ראש  של  תפילין 

מתעורר בהם פחד גדול שהיה להם בזמן שבית 

המקדש היה קיים.

מה  זה  לפי  להבין  ביאור  צריך  עדיין  אולם 

שצונו הקב"ה להניח תפילין של יד וגם תפילין 

של ראש, וכבר נאמרו ונשנו בזה הרבה ביאורים. 

הליקוטים"  ב"ספר  חדש  דבר  בזה  ]מצאתי 

אות  וטעמיהן  מצות  )ערך  הדורות"  "סדר  לבעל 

כב(, כי תפילין של יד הם כנגד בית המקדש של 

מטה, ותפילין של ראש כנגד בית המקדש של 

מעלה[. אך לפי האמור יש לומר רעיון חדש על 

פי מה שדרשו בגמרא )מנחות לז.( שצריך להניח 

תפילין על יד שמאל ממקרא שכתוב )שמות יג-

טז(: "והיה לך לאות על ידכה" – ידכ"ה עם אות 

יד כהה, שהיא יד שמאל שאין  ה' היא רמז על 

בה כח כיד ימין.

נשתלחה  החורבן  בזמן  כי  נתבאר  כבר  והנה 

היד של הקליפה להחריב את מקדשנו, כי יניקתה 

שלא  הקדושה  של  הגבורה  מדת  שמאל  מיד 

שכתוב:  כמו  הרבים  בעוונותינו  לחסד  נמתקה 

מצות  הקב"ה  הקדים  לכן  ימינו".  אחור  "השיב 

נעשית  זו  שפעולה  שמאל,  יד  על  תפילין  הנחת 

על ידי יד ימין מדת החסד, הקושרת את התפילין 

את  בכך  להכניע  כדי  הדין,  מדת  שמאל  יד  על 

של  החסד  מדת  תחת  שמאל  יד  של  הדין  מדת 

שכתוב:  מקרא  בנו  יתקיים  זה  ידי  ועל  ימין,  יד 

"ימינך ה' נאדרי בכח, ימינך ה' תרעץ אויב", שגם 

השמאל נעשה ימין, ובכך תתבטל יניקת קליפת 

היד שנשתלחה במקדשנו ממדת הגבורה.

הנחת  מצות  מקיימים  שאנו  אחרי  מיד  לכן 

יד  על  התפילין  את  לקשור  יד  של  תפילין 

היד  של  הקליפה  את  בכך  להכניע  כדי  שמאל, 

תפילין  מניחים  אנו  במקדשנו,  נשתלחה  אשר 

מקדש  לי  "ועשו  מצות:  כנגד  שהוא  ראש  של 

ושכנתי בתוכם", ובכך אנו עושים הכנה לגאולה 

העתידה שיתבטל הכח של אותה יד שנשתלחה 

ששמו  המשיח  מלך  לביאת  ונזכה  במקדשנו, 

דו"ד בגימטריא י"ד של הקדושה, שיבנה את בית 

המקדש השלישי במהרה בימינו. 

 השכ נה הקתרשה מכנ עה
קל ןת  "ת בש-  "ה

בדברי  להשתעשע  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בזמן  יד  צורת  בו  שיש  כוכב  אותו  כי  האריז"ל, 

כנפי  תחת  "כפוף  היה:  קיים  המקדש  שבית 

"ידך  בבחינת:  ישראל  אויבי  להכניע  השכינה", 

על  בזה  הענין  לבאר  ונראה  אויביך".  בעורף 

רבי  "דריש  יז.(:  )סוטה  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

עקיבא, איש ואשה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש 

שהרי  ביניהן,  "שכינה  רש"י:  ופירש  אוכלתן". 

וה"י  באיש  יו"ד  ביניהן  ושיכנו  שמו  את  חלק 

באשה. לא זכו אש אוכלתן, שהקב"ה מסלק שמו 

מביניהן ונמצאו אש ואש". נמצינו למדים מדברי 

על  הוא רמז  י"ה  כי שם  גדול,  יסוד  רבי עקיבא 

השכינה הקדושה שנקראת בשם זה.

ויש לבאר הטעם לכך על פי מה שדרשו בגמרא 

)מנחות כט:( מקרא שכתוב )ישעיה כו-ד(: "כי ביה ה' 

עולם  י',  באות  נברא  הבא  עולם   - עולמים"  צור 

בשמים  נמצא  הקב"ה  והנה  ה'.  באות  נברא  הזה 

הכין  בשמים  "ה'  קג-קט(:  )תהלים  שכתוב  כמו 

והוא  י',  באות  שנברא  הבא  עולם  שהוא  כסאו", 

ה',  משרה את שכינתו בעולם הזה שנברא באות 

כמו שכתוב )שמות כה-ח(: "ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם". וכתב בעל התניא ב"לקוטי אמרים" )פרק 

השוכן  ה'  אור  "שכינה"  תואר  ביאור  זהו  כי  מא( 

נקראת השכינה  זה  כן מטעם  כי  בתחתונים. הנה 

בשם י"ה כי היא מחברת ומקשרת שני העולמות 

שנבראו בשם י"ה.

נפלא להבין בזה הטעם שהיו בבית המקדש 

שהיו  ישראל,  לעזרת  נשים  מעזרת  מעלות  ט"ו 

מכוונות כנגד ט"ו שיר המעלות שאמר דוד המלך 

 התנא האלק  ששב" : בהנתת תן ל פ של שאש אנר מק  מ -
מצרת עשה: "רעשר ל  מקתש רשכנת  בתרכ-"

 הקתמת תן ל פ של  ת לןנ  תן ל פ של שאש,
כת  להכנ ע תת לה את קל ןת  ת שנשתלתה בב ת מקתשנר

 בשמפ שב ת המקתש ה ה ק  - הכנ ע ש-  "ה שה א השכ נה
קל ןת  "ת שמסןשה אתת ןתרת מש-  "ה

 "כ   "ת על כס  "ה מלתמה לה' בעמלק", ש-  "ה מכנ ע
קל ןת  "ת של עמלק שהתש בה ב ת מקתשנר
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קל"ה[,  מזמור  עד  ק"כ  ]ממזמור  תהלים  בספר 

ועל ט"ו מעלות אלו היו הלוים עומדים ואומרים 

ששנינו  כמו  השואבה,  בית  בשמחת  שירה 

במשנה )סוכה נא.(:

בפניהם  מרקדין  היו  מעשה  ואנשי  "חסידים 

לפניהם  ואומרים  שבידיהן,  אור  של  באבוקות 

ובנבלים  בכינורות  והלוים  ותשבחות,  שירות  דברי 

מספר,  בלא  שיר  ובכלי  ובחצוצרות  ובמצלתיים 

ישראל  מעזרת  היורדות  מעלות  עשרה  חמש  על 

המעלות  שיר  עשרה  חמש  כנגד  נשים,  לעזרת 

שיר  בכלי  עומדין  לוים  שעליהן  שבתהלים, 

ואומרים שירה".

כי ט"ו  נט(  )פרק  ה'"  ב"גבורות  וביאר המהר"ל 

המעלות שהיו בבית המקדש, הן כמספר שם י"ה 

ולפי  הזה.  העולם  עם  הבא  העולם  בו  שנבראו 

האמור יש לומר כי ט"ו מעלות אלו הן כמספר שם 

י"ה, לרמז על השכינה שנקראת שם י"ה שהשרה 

"ושכנתי  הקב"ה:  כמאמר  המקדש  בבית  הקב"ה 

שהיא  שכינ"ה  בשם  כך  על  רמז  ומצינו  בתוכם". 

י"ה שהיא  שכן י"ה, שהשכין הקב"ה שם  אותיות 

השכינה בבית המקדש.

ויש לומר כי מטעם זה אמרו הלוים שירה על 

ט"ו המעלות, כדי להמשיך בבית המקדש השראת 

השכינה שהיא שם י"ה, כמבואר בגמרא )שבת ל:( 

שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה. 

שר  אותיות  שהיא  שיר"ה  בתיבת  זה  דבר  ונרמז 

כשיצאו  כי  נא:(  )סוכה  במשנה  ששנינו  וזהו  י"ה, 

ישראל אחרי שמחת בית השואבה מבית המקדש 

שכל  היינו  עינינו",  וליה  ליה  "אנו  אומרים:  היו 

כוונתם היתה להתחבר עם השכינה שם י"ה.

רבינו  דברי  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

בבית  השכינה  ששרתה  זמן  שכל  האריז"ל, 

המקדש היתה קליפת י"ד כפופה תחת השכינה, 

כי בהיותה שם י"ה שהוא אחד יותר ממספר י"ד, 

עמה  להילחם  יד  קליפת  על  שולטת  היא  הרי 

שגרמו  החורבן  בזמן  אולם  ישראל.  אויבי  כנגד 

י"ה  שם  ונסתלק  השכינה  את  לגרש  העוונות 

י"ד  קליפת  התגברה  זה  ידי  על  המקדש,  מבית 

היד  "מפני  בבחינת:  מקדשנו  בית  את  והחריבה 

שנשתלחה במקדשך".

על פי האמור ירווח לנו לפרש דברי רבי עקיבא: 

"איש ואשה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתן", 

על פי המבואר בספרים הקדושים כי בית של איש 

"מקדש  בבחינת  הוא  ביניהן,  שכינה  אשר  ואשה 

מעט" שהשרה הקב"ה שכינתו בתוכו. מזה נשכיל 

להבין כי כמו שנשתלחה היד של הקליפה להחריב 

להחריב  כוחה  בכל  משתדלת  היא  כך  מקדשנו, 

המקדש מעט של איש ואשה.

והעצה על כך היא להמשיך השראת השכינה 

אחד  במספר  י"ד  קליפת  את  המבטלת  י"ה  שם 

"איש  עקיבא:  רבי  שדרש  זהו  כן  כי  הנה  הנוסף. 

שבין  י"ה  שם  שהוא  ביניהן",  שכינה  זכו  ואשה 

השכינה  את  ח"ו  שגירשו  זכו"  "לא  ואשה,  איש 

במעשיהם, כי אז "אש אוכלתן", היינו קליפת היד 

גם  ח"ו  שולטת  מקדשנו  את  הדין  באש  ששרפה 

במקדש מעט של האיש והאשה.

 "כ   ת על כס  "ה
מלתמה לה' בעמלק"

ונראה להביא סימוכין לרעיון זה ממה שכתוב 

במלחמת עמלק )שמות יז-טז(: "ויאמר כי יד על כס 

לפרש  ויש  דור".  מדור  בעמלק  לה'  מלחמה  י"ה 

הכוונה בזה על פי מה שמצינו במדרש רבה )איכה 

"אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם  ה-א(: 

אשר  את  זכור  כה-יז(  )דברים  בתורתך  לנו  הכתבת 

עשה לך עמלק, לי עשה ולך לא עשה, לא החריב 

את מקדשך". מבואר מזה כי עמלק הוא בבחינת 

קליפת היד שנשתלחה בבית מקדשנו.

עמלק  כי  להבין  נשכיל  נתבונן  כאשר  והנה 

שהקב"ה  הרשע,  עשו  אביו  מאבי  זו  קליפה  ירש 

מייחס לו את חורבן בית המקדש, כמבואר בגמרא 

למצוא  מהקב"ה  ביקש  אבינו  שיצחק  ו.(  )מגילה 

כו-י(:  )ישעיה  הקב"ה  לו  שאמר  עד  לעשו,  זכות 

"כלומר עתיד  ופירש רש"י:  יעול".  נכוחות  "בארץ 

סז-ה(  )ב"ר  ובמדרש  ישראל".  ארץ  את  להחריב 

מבואר: "אמר לו הקב"ה, בארץ נכוחות יעול, עתיד 

על  בזה  והכוונה  המקדש".  בבית  ידו  לפשוט  הוא 

כמו  מקדשנו,  בית  את  שהחריבה  אדום  מלכות 

שכתוב )תהלים קלז-ז(: "זכור ה' לבני אדום את יום 

והרי  בה".  היסוד  עד  ערו  ערו  האומרים  ירושלים 

כתוב )בראשית לו-ח(: "עשו הוא אדום".

יעקב אבינו  יומתק לפרש בזה מה שהתפלל 

מיד עשו",  מיד אחי  נא  "הצילני  לב-יב(:  )בראשית 

"מיד  לומר:  לשונו  שהכפיל  מה  ביאור  וצריך 

שנתכוון  לומר  יש  האמור  לפי  עשו".  מיד  אחי, 

המקדש  בית  שבזמן  הקליפה,  של  יד  אותה  על 

עבור  להילחם  השכינה  תחת  כפופה  היתה 

כך  ואחר  אויביך",  בעורף  "ידך  בבחינת:  ישראל 

את  והחריבה  ובישראל  בה'  מרדה  החורבן  בזמן 

נא  "הצילני  יעקב:  שהתפלל  וזהו  מקדשנו.  בית 

לסייע  אחי  בבחינת  תחילה  שהיה   – אחי"  מיד 

בה'  כך  אחר  שמרד  עשו",  "מיד  במלחמות,  לי 

לשלוח את ידו להחריב את בית מקדשנו.

הנה כי כן זהו רמז הכתוב שנאמר על עמלק: "כי 

יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק", פירוש "כי יד" – 

אותה יד של עמלק שהלך בדרכי עשו זקינו, לפרוש 

את ידו כדי להילחם עם ישראל ואחר כך להחריב 

את בית המקדש, "על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק", 

קליפת  להכניע  הקב"ה  עמו  נלחם  י"ה  שם  ידי  על 

י"ד שלו. ]בדרוש לפורים הוספנו לבאר דברי "בעל 

הטורים" )שם(: "ה'צילני נ'א מ'יד ראשי תיבות המן". 

ביקש  ועשו  עמלק  של  בנו  בן  הרשע  המן  גם  כי 

לשלוח ידו כנגד כל ישראל, כמו שכתוב )אסתר ח-ז(: 

ביהודים  'ידו'  שלח  אשר  על  העץ  על  תלו  "ואותו 

לאבדם". ועוד חזון למועד להרחיב בזה[.

ט"ר באב בבת נת ש-  "ה

לסיום המאמר יומתק לבאר בזה טעם לשבח 

ימים  י"ד  כי  חלקים,  לשני  אב  חודש  שנתחלק 

הראשונים הם ימים של דין, ואילו מיום ט"ו באב 

הוא יום של שמחה והמתקת הדינים, כמו שכתב 

פירוש  אב,  "חודש  נחמו(:  )לשבת  לוי"  ב"קדושת 

ומחמשה  א'רור,  באב  ט"ו  עד  תחילה  היינו  א"ב, 

עשר באב, היינו ב'רוך, וזהו א"ב – א'רור ב'רוך".

וכן כתב ה"בני יששכר" )תמוז-אב מאמר א אות 

הוי"ה,  א( לבאר בזה הצירוף של חודש אב שהוא 

בלשון קדשו: "וצירוף השם של חודש אב, תחילתו 

]ה"ו[ הוא למפרע ]מן ו"ה שבשם[, וחציו השני י"ה 

הוא כסדר, מורה על ט"ו ימים מנין י"ה, מן חמשה 

עשר ואילך מתעוררים הרחמים".

ולפי דברינו יש לפרש הענין בזה, כי י"ד ימים 

הראשונים של חודש אב שהם ימי דין, הם רמז 

ומיום  אשר נשתלחה במקדשנו,  י"ד  על קליפת 

השכינה  שהיא  י"ה,  שם  כנגד  שהוא  ואילך  ט"ו 

המבטלת קליפת י"ד, נמתקים כל הדינים. על כך 

טובים  ימים  היו  "לא  כו:(:  )תענית  במשנה  שנינו 

במשנה  ומפרש  באב".  עשר  כחמשה  לישראל 

לעסוק  בכרמים  יוצאות  ירושלים  בנות  שבו 

יום  כי  בזה  הענין  דברינו  ולפי  שידוכים,  בעניני 

איש  בין  השכינה  להשרות  מסוגל,  באב  ט"ו 

ואשה שהיא שם י"ה.
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