
 לכה דודי
 תפארת שלמה מועדים רמזי פורים

לכה דודי לקראת כלה ומשם מתחיל העלי' לספירת מלכות עד תפלת מוסף בחי' כת"ר ולזה אומרים 
 כל"ה רומז לספירת מלכות שנקראת כל"ה. ..בקדושת מוסף ממקומו הו"א יפן ברחמים והבן.

 
 שם משמואל שמות פרשת יתרו

לישראל, שישראל עושין תוספת שבת ומושכין את ידיהם מכל עבודה  ונראה דדוגמא לזה הוא יום השבת
וטורח וטרדת הפרנסה מבעוד יום טרם מרגישין נועם אור קדושת שבת, כי אחר שנתקדש היום וזוכין 
בנשמה יתירה אין כ"כ רבותא שמחליפין זה בזה, אבל עוד קודם שזוכין לזה משליכין מהם ענין ימי החול 

ם השבת בשמחה ובטהרת הנפש, זה רבותא יותר, ולעומת הבריחה מימי החול זוכין ומתרגשים לקראת יו
בשבת לנשמה יתירה ורוח נדיבה ונפש טהורה, וזהו דוגמת הבריחה של יתרו מע"ז מאז טרם בא משרע"ה, 
בעוד החושך כיסה ארץ ולא ראה עדיין את האור כי טוב, ובשביל זה זכה אח"כ למה שזכה, כן ישראל 

ביל הבריחה מימי חול עוד טרם בא שבת, זוכין בשבת למה שזוכין. וזה יש לפרש במזמור קבלת בשבת בש
שבת נקדמה פניו בתודה, שאנו מקדימין טרם בואו, וכן מה שאומרים לכה דודי לקראת כלה, כי כלה היא 

וכלשון  מלשון כלות הנפש ולשון לכה דודי לקראת כלה משמע שהכלה קדמה ואתיא, והדוד יוצא לקראתה,
 הנאמר לך לקראת משה המדברה, שמשה כבר יצא להמדבר ואהרן יצא לקראתו:

 
 

רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה רבי ינאי  - שבת קיט.
  לביש מאניה מעלי שבת ואמר בואי כלה בואי כלה

 
  : על ההבדל בין מלכה לכלה עולת ראי"ה((ַקְבָלהְפֵני ַשָבת נְ . ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַכָלה

 
 

  :ְלֵשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָלהד, ד' ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאחָ , ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמיָֻחד, ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד

 
ראל קדושת השבת יש שנים בכחה: האחד מה שהיא מקדשת ומעלה את יש -שמור וזכור בדיבור אחד" "

בקדושתה העליונה ומרוממת אותם בעצם קדושת היום למעלה מכל עניני חול ומדבקתם בכבוד עליון 
וקדושה עליונה. חוץ מזה, היא ממשכת ג"כ את כח כל ימי המעשה עם כל חילונותם ושפלותם, שע"י שהם 

אפילו  נזכרים בקדושת השבת הנם מתרוממים. ובאין הכרה מוחשית, הנפש הישראלית מרוממת עצמה
בימי החול מפני זכר של יום השבת, ובזה אין דברי החול שפלים כ"כ כמו שהם נראים בחיצוניות שלהם, 
כ"א הם הולכים ומתעלים בקדושת השבת. ואע"פ שרוב הזמן הנם עסוקים בעבודת החול, מ"מ כ"כ 

נעוצה דוקא  הקדושה קרובה היא אל לבם, עד שהתכלית העליונה שבחיים מונחת עמוק בתוך הלב שהיא
בהקדושה. וכפי הרוממות של גילוי קרבת אלקים ב"ה בנפש, שהיא כמדת הטוב והצדק ויתר דרכי השם 
יתברך שנדבקים בה, ע"פ המבט הזה יש להשקיף על חיי שעה ועל העוסקים בהם בעין של קורת רוח. בין 

השפעת הקודש על  השמשות הוא המעבר שבין העבר להעתיד והוא מקשר את החול אל הקודש, ומורה
החול ע"י קישורו, אע"פ שמצד ההרגשה החיצונה נראה שהחול הוא מאד מגושם ופחות, מ"מ יש בו כח 
פנימי שרק בסקירה של הרגשה פנימית חדה הדומה לחוש הריח, שהוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין 

על החול הוא פועל את הזריזות הגוף נהנה ממנוי, רק אז יוכר קדושתו ועילויו. וזה הכח של פעולת הקודש 
המעשית, עד שמעורר ג"כ את כחות הזקנה להיות מזורזים בפועל ובמעשה, ומ"מ אע"פ שהחול מושפע 
מהקודש מ"מ אין מעלת הקודש נופלת לחשבה רק כמצורפת אל החול, כ"א היא עומדת במעלתה לעצמה 

כנגד שמור המורה על עצם השמירה של  אחד כנגד זכור, המורה על היחש של השבת עם החול, ואחד ..ג"כ.
 קדושת השבת כשהיא לעצמה.

 ייחוד עליון שאינו אידיאל כזה או אחר כי אם כללות האידיאלים. – ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמיָֻחד""
מֹו ֶאָחד" " ייחוד קודשא בריך הוא )ד' אחד( ושכינתיה )ושמו אחד( המתקיים דווקא בשבת  –ד' ֶאָחד ּושְׁ

 א.ובעתיד לבו
ִהָלה" " ִלתְׁ ֶאֶרת וְׁ ִתפְׁ ם ּולְׁ שֵׁ הבריאה מגלה את מהותה )שמה( את יופייה ההרמוני )תפארתה( ואת הכרת  –לְׁ

 תודתה לבוראה )תהילה(.
 

"אחור  :סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתִחָלה, ֵמרֹאש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה, ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכהה, ִלְקַראת ַשָבת ְלכּו ְוֵנְלכָ 
וקדם צרתני", הנשמה קודמת לוף ישראל קדמו במחשבה, האנושות קודמת לדצ"ח, השבת קדמה 
 במחשבה. כפועל יוצא: מלאכת מחשבת אסרה תורה.

 
 .ְמָלהְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך חֶ , ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבֵעֶמק ַהָבָכא, קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה, ִמְקַדש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה
כפי שיש "שבת" בזמן )יום השבת( כן יש "שבת" באדם )נשמה יתירה ושבת במקום  ִמְקַדש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה

 )ירושלים(. התעוררות שבת בזמן מעוררת את השבת בעולם.
עיהו יציאה מן ההפיכה היא יציאה מן ה"נהפוך הוא" כפי שמתוארת ירושלים ביש קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה

ָפט, ֶצֶדק ָיִלין ָבּה ֲאִתי ִמשְׁ לֵׁ ָיה ֶנֱאָמָנה; מְׁ זֹוָנה, ִקרְׁ ָתה לְׁ יָכה ָהיְׁ ִחים.--א: "אֵׁ ַרצְׁ ַעָתה מְׁ ִסיִגים;  וְׁ ְך, ָהָיה לְׁ פֵׁ ַכסְׁ
ְך, ָמהּול ַבָמִים אֵׁ י ַגָנִבים.ָסבְׁ רֵׁ ַחבְׁ ִרים, וְׁ ֹמִנים--ָשַרִיְך סֹורְׁ ף ַשלְׁ ֹרדֵׁ ב ֹשַחד, וְׁ ִריב כֻּלֹו ֹאהֵׁ ֹפטּו, וְׁ ; ָיתֹום לֹא ִישְׁ

ָמָנה לֹא ָאִסיָרה, ָכל-ַאלְׁ ֹרף ַכֹבר ִסיָגִיְך; וְׁ ֶאצְׁ ָאִשיָבה ָיִדי ָעַלִיְך, וְׁ יֶהם... וְׁ ַטִיְך -ָיבֹוא ֲאלֵׁ ָאִשיָבה ֹשפְׁ ִדיָלִיְך וְׁ בְׁ



י ִחָלה; ַאֲחרֵׁ ַבתְׁ ֹיֲעַצִיְך כְׁ ָבִראֹשָנה, וְׁ א ָלְך ִעיר הַ -כְׁ ן, ִיָקרֵׁ ָשֶביָה, --ֶצֶדקכֵׁ ָפט ִתָפֶדה; וְׁ ִמשְׁ ָיה, ֶנֱאָמָנה ִצּיֹון, בְׁ ִקרְׁ
ָדָקה".   ִבצְׁ

ִשיתּוהּו ַגם  - תהילים פד, ז – ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה" ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבֵעֶמק ַהָבָכא" ָין יְׁ ֶמק ַהָבָכא ַמעְׁ עֵׁ י בְׁ רֵׁ ֹעבְׁ
ֶטה מֹוֶרה ָרכֹות ַיעְׁ  . "בְׁ

  .ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשי ְגָאָלּה, ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי ,ִלְבִשי ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמי, ַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמיִהְת 

 קריאה לתחיית מתים לאומית על פי חזון העצמות היבשות. -ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי""
"פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה?" )שיר השירים ה, ג(; "והמשל הוא  - ִלְבִשי ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמי"" 

בבבל והיתה הארץ ההיא ערבה עלי ולא רציתי  שבתילומר הנה נתעצלתי לעלות לירושלים, לפי שכבר נתי
 לטרוח בטלטול הדרך" )מצודת דוד, שם(. 

הגאולה הפרטית והלאומית כרוכות זו בזו, ודווקא  – ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשי ְגָאָלּה""
ִמי" נית של דויד בן ישי. גאולה רוח ית ַהַלחְׁ המלִחים, המחבר והמאחד את כל היצורים לעבודת ד' )על  -"בֵׁ

 פי עולת ראיה א, נג(, 
 

    -ְכבֹוד ד' ָעַלִיְך ִנְגָלה, עּוִרי עּוִרי ִשיר ַדֵבִרי, ִכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי, ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי

עֹו" ִרי ִהתְׁ עֹורְׁ ְך קּוִמי אֹוִרי" ִהתְׁ ִרי ִכי ָבא אֹורֵׁ הָוה, ָעַלִיְך ָזָרח–רְׁ בֹוד יְׁ ְך; ּוכְׁ ה -ִכי ב.  קּוִמי אֹוִרי, ִכי ָבא אֹורֵׁ ִהנֵׁ
ַכֶסה בֹודֹו ָעַלִיְך יֵָׁרֶאה-ַהֹחֶשְך יְׁ הָוה, ּוכְׁ ַרח יְׁ ָעַלִיְך ִיזְׁ ִמים; וְׁ אֻּ ְך;  ג.  ֶאֶרץ, ַוֲעָרֶפל לְׁ אֹורֵׁ כּו גֹוִים, לְׁ ָהלְׁ ָלִכים, וְׁ ּומְׁ

ְך חֵׁ ֹנַגּה ַזרְׁ ִאי ד.  לְׁ ִאי-שְׁ יַנִיְך, ּורְׁ צּו ָבאּו--ָסִביב עֵׁ בְׁ נֹוַתִיְך ַעל-כָֻּלם, ִנקְׁ ָרחֹוק ָיֹבאּו, ּובְׁ ָאַמָנה-ָלְך; ָבַנִיְך מֵׁ  "ַצד תֵׁ
אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות  - קומי אורי -פסיקתא רבתי פיסקא לו 

גרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערביא, והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם העולם מת
)והחזיר( ]וחוזר[ מלך פרס )והחריב( ]ומחריב[ את כל העולם כולו, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים 

לך ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נ
ולהיכן נבוא, ואומר להם בניי אל תתייראו ]כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם 
מתייראים אל תיראו[ הגיע )ימי( ]זמן[ גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, כי גאולה 

ער ושיעבוד ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכיות )אחרים( ]אחריה[, אבל גאולה אחרונה אין לכם צ
 מלכיות )אחרים( ]אחריה[. 

שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח נגלה בא ועומד על הגג של בית המקדש, )והיה( ]והוא[ משמיע להם 
לישראל ואומר להם ענוים הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ראו )באורו( ]באורי[ שזרח עליכם, 

זרח, ועליכם בלבד זרח ולא על אומות העולם שנאמר כי הנה שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך 
החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה, באותה השעה מבהיק הקדוש ברוך הוא 
אורו של מלך המשיח ושל ישראל, וכל אומות העולם בחושך ואפילה, והולכים כולם לאורו של משיח ושל 

 לאורך מלכים לנגה זרחך )ישעיה ס' ג'( ישראל שנאמר והלכו גוים
ִרי"   איתערותא דלתתא. –איתערותא דלעילא, עורי  –התעוררי  –עּוִרי עּוִרי ִשיר ַדבֵׁ

 .לא תבושי ולא תיכלמי מה תשתוחחי ומה תהמי, בך יחסון עניי עמי ונבנתה עיר על תלה
לי מלא בושה וכלימה". וכמו כן יש בזה עולת ראי"ה עמ' שנו "הרי אני לפניך ככ -"לא תבושי ולא תכלמי"

 תיקון חטא אדם הראשון ושיבת האדם למקום שאין בו בושה וכלימה.
 

ַשמֹות יֹוִשיבּו-ִכי -ישעיהו נד  ָעִרים נְׁ ְך גֹוִים ִייָרש, וְׁ עֵׁ ַזרְׁ ֹרִצי; וְׁ מֹאול, ִתפְׁ ִאי ִכי-ַאל ד.  ָיִמין ּושְׁ בֹוִשי, -ִתירְׁ לֹא תֵׁ
ַאל ִמ -וְׁ ִפיִרי:ִתָכלְׁ ִרי  י ִכי לֹא ַתחְׁ כְׁ נּוַתִיְך לֹא ִתזְׁ מְׁ ַפת ַאלְׁ ֶחרְׁ ָכִחי, וְׁ   .עֹוד-ִכי ֹבֶשת ֲעלּוַמִיְך ִתשְׁ

 
מה ימה הוא המקבל הכליההבדל בין בושה וכלמה הוא, שבושה הוא המתבייש מעצמו, וכל -מלבי"ם 

. ואל תכלמי כי לא 'עלומיך תשכחיאל תיראי כי לא תבושי כי בשת ' מאחרים, ודלתות הכתוב מגבילים
האשה הזאת המליציית שהיא כנסת ישראל, בעת עלומיה בעוד , תחפירי, כי חרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד

שהיה לה בעל והיא בעוד שישבה על אדמתה, ובעלה ה' צבאות אתה, היה לה בושה מעצמה ע"י רוע 
שלא נכלמה מאחרים, כי גם יתר העמים עבדו מעשיה, כי אז זנתה תחת בעלה ועבדה אלהים אחרים, הגם 

אלילים, ע"ז הבטיח הנביא להעקרה הזאת אשר ישובו בניה ובעלה אליה בעתיד, בל תירא פן תבוש 
ממעשיה הרעים, כי בושת עלומיך תשכחי כי ה' ימחול ויעביר החטאים האלה. אחרי זאת בעת שהיתה 

לה בושה ממעשיה כי לא עבדה עוד אלילים, אבל  אלמנה שהוא אחרי עזבה בעלה ע"י חטאיה אז לא היתה
כלמי עוד מהאומות ימה וחרפה מאחרים ע"י שהיתה אלמנה וגולה וסורה, מבטיח לה ה' אל תיהיתה לה כל

ע"י גלותך כי לא תחפירי לא תצטרכי להחפיר פניך בטמון בגלות שלא יראוך אדם, כי חרפת אלמנותיך לא 
י שהיית אלמנה, לא תזכרי )ואמר פה לא תזכרי כי לא יוכלו לשכחו תזכרי עוד, החרפה שחרפו אותך, ע"

לגמרי אחר שהיה זה מקרוב רק לא יזכרו אותו בפיהם, אבל בושת עלומים זה ישכח גם מלבם כי זה היה 
 .בימי קדם

ִשי-ַמה - תהילים מב, ו תֹוֲחִחי, ַנפְׁ אֹלִהים, ִכי :ַוֶתֱהִמי ָעָלי    --ִתשְׁ שּועֹות ָפָניו  ד אֹוֶדנּועֹו-הֹוִחִלי לֵׁ  .יְׁ
 בקול יללה. -תהמי – מצודת דוד לשון "שחה לעפר נפשנו". –תשתוחחי  -רש"י

השתוחחות ושפלות  .א ,משיב תשובה אל נפשו, הנה שמעתי ממך שני דברים ,ה תשתוחחי נפשימ -לבי"םמ
ני עובר בסך עד בית כאלו אני חייב בדבר על שאי ,שתהמי עלי.ב ,כמתיאשת על שהתרחק האור ממך

אלהים ולכן עלי תהמי ותתלונני, בשני דברים אלה לא צדקת, נגד מה שתהמי עלי לא בי הדבר תלוי רק 
הוחילי לאלהים, כי הישועה תלויה בו בעת שיהיה רצון מלפניו, ונגד מה שתשתוחחי ותתיאשי, אל תתיאשי 

בשובו שכינתו  ישועות פניו על אודנו אשריבא הזמן  כי עוד ,כמיחל על דבר המובטח,הוחילי לאלהים רק
י-ּוַמה -ישעיהו יד, לב -בך יחסו עניי עמי : אליך ֲאכֵׁ הָוה ִיַסד ִצּיֹון, ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנּיֵׁי ַעמֹו  גֹוי:-ַּיֲעֶנה, ַמלְׁ  .ִכי יְׁ
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