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ע"א י ז לם  הסו בעל  ש  ו הקד ו  נ י ב ר ן  מר רת  בתו י  ע ו שב  מאמר 

 

 תשע"זה'כי תשא פ' 

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו  
 זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש"

אומר המדרש: "הראה הקב"ה למשה מטבע של אש ואמר לו כזה 
תרומת מחצית השקל הוא  יתנו". ידוע מספרים הקד' שענין

להכניע שקלי המן, מה ששקל עבור השמדת עם ישראל. הנה 
קליפת עמלק היא הקליפה הכללית ביותר. ישנן הרבה מידות 
רעות, דברים רעים, וכולם הם פרטים ביחס לעמלק שהוא הרע 
הכולל כולם. ישנם כמה סוגי רע הקשורים בענין של עמלק: 

נגד "הדעת", במקום אחר רואים במקום אחד רואים שעמלק הוא כ
שעמלק הוא קליפת הליצנות, במקום 
אחר רואים שעמלק הוא קליפת כישוף 
ובמקום נוסף הוא כנגד פגם הברית 
רח"ל. הטעם לכמה וכמה סוגי רע אלו 
הקשורים בענין של עמלק, הוא כיון 
שעמלק הוא קליפה כוללת, קומה שלימה 

נבלעות בו והוא שכל הקומות  של רע,
 ל כולם.כול

כל קומה רוחנית יש לה "ראש" "תוך" 
ת האדם. ראש ו"סוף" בדומה לקומ

כנגד תוך הקומה כנגד המחשבה, הקומה 
כנגד העשיה, החלק הפעיל, סוף הקומה 

החלק של החסרון. אמרו חז"ל: "איזהו 
העקב  –אבר מת שבאדם זהו העקב" 

 מבטא את הסוף של הקומה.
עמלק מסמל את כל הרע שבשלושת 

קים. ענין הראש הוא הדעת, דעת החל
היא הנקודה העליונה למעלה מן המידות 

כמו הראש שהוא גבוה מן הגוף. ענין הרע שמיוחס לדעת הוא 
הכפירה כמו שהסביר בעל הסולם זי"ע ב"משא לסיום הזוהר" 
שהרצון לקבל לעצמו הגרוע מתבטא בשני מישורים, במישור 

תי הוא הכפירה המחשבתי ובמישור הגופני. במישור המחשב
הוא הרצון לקבל הנאות.  בהשי"ת ובהשגחתו, ובמישור הגופני

ועמלק הוא הרצון לקבל לעצמו, אם כן הקליפה שעמלק מסמל 
כנגד חלק ה"ראש" הוא ענין הכפירה, כי הדעת וחלק הראש 
בקדושה מסמלים אמונה מוחלטת בהשגחת השי"ת שהוא טוב 

הוא המרכז ששם הלב, ענין ה"תוך" שתמיד מקום ה"תוך"  ומטיב.
שהמידות נמצאות בלב, שם מתבטא הרוע של המידות הבאות מד' 
יסודות אש מים רוח עפר בבחינת הרע שבהם. ענין ה"סוף" של 
"קומת עמלק" בא לידי ביטוי בפגם הברית והעצלות והקרירות 

רירות. קב לחשבה מין עשעמלק גורם. נראה רמז שעמלק הוא ר"ת 
שבו נגד חלק הראש, לב רמז לרוע מצד הלב עין מחשבה רמז לרוע 

והמידות שהם כנגד חלק ה"תוך", והקרירות רמז לרוע שבו מצד 
במחיית עמלק שמוחים חלק ה"סוף" של האדם. נוסיף שרואים 

בשלושת החלקים: בחלק ה"ראש" מוחים עם הפה ע"י שקוראים 
פרשת זכור, בחלק ה"תוך" הלב והידיים מוחים עם רעשן, ובחלק 

וף" רוקעים עם הרגליים כנגד ג' חלקי הרע שעמלק משפיע על ה"ס
 האדם.

מחצית השקל הוא כפרה על חטא העגל. ידוע שיש קשר גדול מאד 
בין חטא העגל לעמלק, בענין זה מבואר בספרים שבפורים 
מתעורר כפרה לחטא העגל. בחטא העגל היו כל ג' החטאים: 

גם כן כנגד "ראש",  עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שזה
תוך סוף. עבודה זרה שזה פגם האמונה כנגד הראש, שפיכות דמים 
כנגד ה"תוך" והלב ששם משכן הדמים, וגילוי עריות כנגד חלק 

  ה"סוף". אם כן, עמלק הוא רע כולל "ראש," "תוך" "סוף", כנ"ל.
ענין התשובה והכפרה צריך להקיף את כל הקומה מהראש עד 

ים עד מטה מטה, זה רמוז במילה כי תשא, לסוף שימשכו הרחמ
ת', ת' היא האות האחרונה, הבחינה הנמוכה ביותר, -תשא הוא אש

אות מלבישה על האות הלבוש הכי מסתיר על כבוד ה' )כידוע שכל 
שלפניה, וא"כ אות ת' מלבישה על כל האותיות שלפניה והכי 

את מסתירה(. אש הוא היסוד הגבוה מד' יסודות ששורף ומלהיב 
הנשמה, האש מזכך את יסוד העפר, שהוא הנמוך מד' היסודות, 

ל"אדמת  והוא אות ת', ומזכך אותו מעפר פשוט ל"קרקע המשכן"
 קודש" שהשכינה שורה עליו.

מחצית השקל יש בה "ראש" כמו שכת': "כי תשא את ראש", ויש 
בה "תוך" זהו ענין המחצית שהגוף כולל ב' חצאים חסד וגבורה, 

סוף" מה שרואים שמתרומת מחצית השקל נעשו האדנים ויש בה "
למשכן, אדני הכסף שעליהם עומדים קרשי המשכן. שלימות 
"ראש" "תוך" "סוף" אולי זה הרמז שקוראים פרשת שקלים 
פעמיים: פעם א' לפני פורים ופעם ב' 
אחרי פורים, רמז שהראש כלול בסוף, 
כי פרשת שקלים יש בה ב' קצוות 

ה מהראש לסוף. להמשיך את הכפר
יש תשובה פרטית על  –דוגמא לדבר 

אדם שיש לו פצע חטא מסוים כמו 
מורח משחה, אבל יש תשובה כללית 
שזה גילוי השגחתו יתברך, זוהי הבראה 
כללית לכל הקומה של האדם, מעין 
"תזונה נכונה" שמבריאה את כל 
הקומה. המכנה הכללי של כל הרע 
,שהוא הרצון לקבל לעצמו, הוא 

למת השגחתו ית', ששורש החטא הע
הוא שאדם לא מאמין בהשגחת ה' 
עליו. כל ציווי המשכן, שהשי"ת אמר 
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", 
הפירוש הוא שעכשיו עם ישראל יראה 
אותי, יבין איך אני משגיח, וכך יתאפשר 
לו לזכות לתשובה אמיתית. היסוד שמחזיק את כל המשכן וגילוי 

אלו אדני הכסף, שהם תוצאה ישירה של תשובה  –השגחתו ית' 
על חטא העגל, תוצאה ישירה של מטבע של אש, תוצאה ישירה 
של זקיפת ראשם של ישראל ע"י משה רבינו, שמצד אחד נזקף 
הראש אבל מצד שני אפשר להיות הכי נמוך בבחינת אדני המשכן. 

לכות שממנה רמז לשם א'ד'נ'י' שהם רמז לספירת המ –אדנים 
שפע השפע לעם ישראל. וזה שעשויים מכסף זה רמז לגודל מו

אהבה וכיסופים שיש לעם ישראל כלפי השי"ת, שזה מחזיק את כל 
הב, וכסף -העגל היה מזהב, רמז לרצון לקבל לעצמו, זה –המשכן 

 זה כיסופים וגעגועים.
כל חלק באדם יש לו עבודה מסוימת. בחלק ה"ראש" יש את 

וך" יש את עבודת הנתינה, שם נמצא עבודת האמונה, בחלק ה"ת
הלב, בחלק ה"סוף" של האדם יש את עבודה הגעגועים והתפילה. 

שנמצאים תחת קרשי המשכן עבודת הכיסופים בחי' "אדני הכסף" 
אבל מחזיקים את כל המשכן. ידוע שכל הדורות מתחלקים גם כן 
ל"ראש" "תוך" "סוף". אנחנו נמצאים בסוף הדורות, נמצאים 

של אדני הכסף שמחזיק את כל המשכן, האדנים שנעשו במקום 
בכדי לכפר על חטא העגל. עבודתינו היא לכסוף לפניו ית' 
בגעגועים עזים שישפיעו על הקומה כולה רחמים עצומים, 
להביאה כולה אל תכליתה אשר חשב עליה הבורא. מובא בכמה 
וכמה מקומות שבעל הסולם הדריך את תלמידיו שיהיה להם זמן 

טי להתעורר בכיסופים אל ה'. ואפילו שבהתחלה לא מרגישים פר
כלום אבל אמר בעל הסולם לתלמידו  ר' משה ברוך למברגר 
שבאמצע עבודת הכיסופים ירגיש ניצוץ אהבה, ואז יתעורר ביותר 
אל ה'. ידוע שבעל הסולם מביא באגרותיו את אמרת הבעש"ט על 

הצל שהולך לפי  שהשי"ת מתנהג עם האדם כמו –הפסוק "ה' צל" 
נועות האדם, כך ממש כשהאדם משתוקק לה' אותו הרגע ה' ת

ר משתוקק אליו, וע"י התבוננות בזה מתרבים געגועים ביות
ומזככים הטבע, שזה רמוז ב"מטבע" ונהיה ל"אש", שאש הקדושה 

 מזככת הטבע. השי"ת יזכינו לחיות באמת עם הדברים הללו.

ש  שג י  'השמות הקודשים' -לי מו

סוד הצירופים של האותיות לשמות הקדושים 

נקראים מעשה "אורג", בדומה לאורג האורג 

חוטים לבגד, כן מצטרפות ומתחברות האותיות 

לתיבות של שמות הקדושים שפירושן השגות 

 קדושות.

וכן השמות הקדושים המה ביאורים איך האורות 

באופן שהשם של  המרומזים בהם באים בהשגה

 המדרגה מבאר דרכי ההשגה שבאותה מדרגה.
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