
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

  
רּוַח ַאַחת ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְורּוַח ַאַחת ָבעֹוָלם ַהָבא.  -ֵיש לֹו ְשֵתי רּוחֹות  ָלָמה ֹנַח ֹנַח ַפֲעַמִים? ֶאָלא ָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ֶשָבעֹוָלם

ָרט ְלִיְצָחק ֶשלֹא ָכתּוב ְוָכְך ִתְמָצא ְבָכל ַהַצִדיִקים: ֹמֶשה ֹמֶשה, ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ְשמּוֵאל ְשמּוֵאל, ֵשם ֵשם. פְ 

 ָהְיָתה בֹו ָבעֹוָלם ַהֶזה.ֶשָכתּוב ָבֶהם, ִמּׁשּום ֶשִיְצָחק, ְבָשָעה ֶשִנְקַרב ַעל ַגֵבי ַהִמְזֵבַח, ָיְצָאה ִנְשָמתֹו שֶ  בֹו ְכמֹו

 ּום ֶזה ִתְמָצא ֶשלֹא ִיֵחדְוֵכיָון ֶשֶנֱאַמר ְבַאְבָרָהם ָברּוְך ְמַחֵיה ַהֵמִתים, ָשָבה ֵאָליו ִנְשָמתֹו ֶשל ָהעֹוָלם ַהָבא. ִמּׁש

 )איוב טו(ַמז ַהָכתּוב ְוָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ְשמֹו ֶאָלא ַעל ִיְצָחק, ִמּׁשּום ֶשֶנְחַשב ְכֵמת. ְוַעל ֶזה ָר 

 (ס' ע"א)הזוהר הקדוש                                                                                              ֵהן ִבְקדָשו לֹא ַיֲאִמין ְוגֹו'.
 

 
 (ד''א אחת)ם ַדְרָגה ַאֶחֶרת ? ֶאָלא שָ "ֶאת". ָלָמה לֹא ָכתּוב "ַוִיְקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב", ְוָכתּוב "ַוִיְקָרא ֶאת ְשמֹו ֹנחַ "ָכתּוב 

ָוֶאְרֶאה ֶאת ה'. ָוֶאְרֶאה ה' לֹא ָכתּוב ֶאָלא ֶאת ה',  )שם ו(ַכָכתּוב  (נ''א: את, כמו שנאמר ואראה את ה')ְוָכאן ַדְרָגה ַאֶחֶרת, 

 ַדְרָגה ֶשלֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמָמש ָקְרָאה לֹו ַיֲעֹקב.  -ַגם ָכְך ְבֹנַח ַוִיְקָרא ֶאת ְשמֹו ֹנַח. ַוִיְקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב 

 ( ע"א תוספתא)הזוהר הקדוש                           .(נ''א: שהיא דרגה אחרת למטה)ְלַהְכִליל ֶאת ַהְּׁשִכיָנה  - "ֶאת"ֲאָבל ָכאן 
 

 
אל תקראנה "; ִחָלם ַלֲעשֹות ְוַעָתה לֹא ִיָבֵצר ֵמֶהם ֹכל ֲאֶשר ָיְזמּו ַלֲעשֹותֵהן ַעם ֶאָחד ְוָשָפה ַאַחת ְלֻכָלם ְוֶזה הַ  'ַויֹאֶמר ה"

" אלא "וזה החלום לעשות", שאמרו כבר חכמנו ש'היום הולך אחרי הלילה', ומשכך כאשר כולם ְוֶזה ַהִחָלם ַלֲעשֹות"

 מחשבתם והתבוננותם מאותה הזווית ולכולם חלום אחד, מה ימנע אותם.
 

שמיים, אלא -תובנה גדולה לנו להשיג בדברים אלו, ודווקא בפשט הדברים. מטרת הבונים לא היתה לשםומכך 

, ובכל זאת יכול הדבר לעלות "ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹאשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו ֵשם ֶפן ָנפּוץעצמם ככתוב "-לשמם

ב באחדותם ויפיצם על פני כל הארץ. דהיינו, גם רשעים העושים עבור עצמם ומתגרים בידם אלא אם הקב"ה יתער

 במלכותו, עם כל זאת באחדותם ובחלום המשותף שלהם, עדיין יכול הדבר לעלות בידם.
 

גדול השלום, שאפילו בשעה שישראל עובדים על כן אף נאמר "אם בדור הפלגה דיברנו, קל וחומר בישראל, שו

כח עצום יש באחדות. כשהעם מאוחד "; ויש שלום ביניהן, אומר הקדוש ברוך הוא אין רצוני לנגוע בהןעבודה זרה, 

כל אוייבנו יפלו לפנינו, כשהחברה מאוחדת השגשוג קיים וכשהמשפחה מאוחדת השפע זורם. ומפשט הדברים נקח 

ודם במה שמאחד אותנו ומשם נבנה לא נחפש את השוני בכדי לנגח את אחינו, אלא נתרכז ק –הלכה למעשה ביום יום 

כשכל ישראל יתנו יד " נציב את "ַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו ֵשםָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹאשֹו ַבּׁשָ אל מול "את השלום בינינו; 

 (ש'ש)                           ".                                      תצטרפנה הידיים ליד אחת המגעת עד לכיסא הכבוד זה לזה
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