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שמואל דוד וואלקין )משמאל( זצוק"ל הגאון רבי 
תלמידו ומקורבו של החפץ חיים  –גאב"ד לוקאטש 

 זיע"א



  דבר העורך
תקנו אנשי כנה"ג את תפלות ראש  מדועישנה שאלה שרבים מתקשים בה, 

השנה בעיקר על המלכויות, וכמעט אין בקשות על הצרכים שלנו, הרי 
אבינו הרחמן,  –בוודאי מן הראוי היה שביום זה שדנים אותנו, נבקש מה' 

שנזכה בדין לשנה טובה בכל הדברים, ואילו בסדר התפילה שתקנו אנשי 
יום הוא יום דין וכמעט כנסת הגדולה נראה שמתעלמים לגמרי מכך שה

  שאין תפילות על הצרכים שלנו.
ובפרט לפי מה שידוע מדברי הזוהר שלא ראוי לבקש בקשות על עצמו 

תיקוני (נח סט, ב וכן בפרשת בשלח מד, ב. וראה עוד בר"ה, וכמו שמאריך הזוהר 

במעשה של אלישע והשונמית, שהיה זה ביום ראש השנה,  , א)זוהר כב
"היש לך לדבר אל המלך" האם יש לך  (מלכים ב, ד) ואלישע שאל אותה

"לא  –בקשה מאת הקב"ה, ועל כך היא ענתה "בתוך עמי אנוכי יושבת" 
בעינא דידכרון לי וישגחון בי, אלא בתוך עמי. מאן דעייל רישיה בין עמא 

חו בי, אלא אותי וישגיאיני רוצה שיזכירו  -(לא ישגחון עליה למידן ליה לביש 

". מי שמכניס את ראשו בתוך עם ישראל, לא ישגיחו עליו לדון אותו לרעה)בתוך עמי; 
מהצרכים  וצריך להבין, למה הקב"ה סידר הנהגה זו, שהאדם כמעט יתעלם 

  תמקד אך ורק במלכות ה'. ישלו בשעה כה גורלית, ו
בשביל לענות של שאלה זו עלינו להבין היטב את מהותו של יום ראש 

  ת בו.השנה, והמלכות המתגלי
רבי חנינא " (ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג הובא בטור סוף או"ח סי' תקפא)חז"ל אומרים 

 לוקיה.ה של איורבי יהושע אומרים איזו אומה כאומה זו שיודעת אופ
ם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים דא ,שמנהגו של עולם

בל ישראל א ,ומגדל זקנו ואינו חותך צפרניו לפי שאינו יודע איך יצא דינו
לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחין זקנם ומחתכין צפרניהם  ,אינם כן

ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה לפי שיודעין שהקדוש כרוך הוא 
  ".יעשה להם נס

והדברים אינם מובנים לכאורה, הרי עיקר היום הוא יום דין, ואם כן אע"פ 
זה יום טוב? רק לאחר  שאנו בטוחים שייעשה לנו נס, מכל מקום מדוע

שעברנו את הדין שייך לעשות יום טוב על שניצלנו מהדין, אבל מדוע 
  הזמן של הדין הוא זמן של יום טוב?

אמנם בדברי חז"ל אנחנו רואים שבאמת עיקר ענינו ומהותו של יום ראש 
יום שבו ה' זוכר אותנו  –"יום הזכרון"  –השנה הוא כפי שכותבת התורה 

ששואל  (תצוה קפד, א)זוהר הקדוש שמבואר בלטובה, ולא "יום הדין", וכפי 
מדוע באמת מתעורר הדין ביום ראש השנה, ועל כך עונה הזוה"ק שכיון 
שראש השנה הוא בחדש השביעי, וכיון שתמיד מהשביעי מגיע שפע של 

ברכה, ואמנם בכדי ברכה, על כן גם בר"ה הקב"ה רוצה להשפיע שפע של 
[ולכן לעם ישראל נתן שלא תגיע הברכה למי שאינו ראוי לה, צריך לעשות דין 

  . הקב"ה עצה לתקוע בשופר, שלא יהיה עליהם קטרוג בזמן הדין]
הוא שפע הברכה  "הומבואר מדברי הזוהר שבאמת עיקר ענינו של ר

ועל זה  שהקב"ה רוצה להשפיע עלינו, ולכן יום ראש השנה הוא יום טוב,
על הזמן הנעלה שבו אנו נמצאים שבו נפתחים  –אנחנו שמחים השמחה ש

[אלא שאם תקשה איך אפשר לשמוח מבחינת המציאות כאשר יש דין,  לנו שערי הברכה.
על זה עונים חז"ל שאנו בטוחים שיעשה לנו נס. אמנם עיקר השמחה אינה על הדין ונצחונו, 

  אלא על פתיחת שערי הברכה, וכנ"ל].
*  

א אמצעי והובכך נבין גם את ענין המלכויות של ראש השנה שעניינה 
בחתימת ברכת המלכויות  תיקנו אנשי כנסת הגדולה לומרש וכמולהטבה, 

  .מקדש ישראל ויום הזכרון""מלך על כל הארץ 
 היאהקב"ה משפיע על ישראל מקדושתו, ומה  –" מקדש ישראל"

  : (דעת תבונות סימן קטז)הרמח"ל וכמש"כ  ,"אורו ושפע טובו" -"קדושתו"? 
שיושפע  -אל הנמצאים...  להשפיע מטובו"..שהאדון ב"ה חפץ ורצה 

  ".  נהנים מזיו קדושתוית"ש אל נמצאיו, להיותם  מקדושתו
, (עיין רש"י ויקרא יט, טז)דוש" ומלא בטוב, שהגימ"ל מתחלפת בקו"ף גמשמעו " -דוש" ק"[

הקדושה כי אם לידך המלאה, הפתוחה, .. אל תצריכנו ה"א ונאוכמו שאומרים בברכת המזון: "
המלאה, הפתוחה, בין מעלות " –הקדושה" מעלת "את  מדוע מזכיריםקשה לכאורה ". ווהרחבה
  " המדברים מענין ריבוי ומילוי שפע הברכה, ומה השייכות ביניהם?והחרבה

"שבאה כאן המלה : ריא) '("ברוך שאמר" תפילות השנה, עמוביאר בעל ה"תורה תמימה" 

  . ]בגימ"ל תחת הקו"ף, והוא מלשון מלא וגדוש" - דושה" גדושה" תחת "הק"ה
משפיע מאורו הוא: "שהקב"ה  –" מקדש ישראלוא"כ הביאור העיקרי של "

  ".ושפע טובו לישראל
 משום ",מלך על כל הארץ" - אנחנו אומרים" מקדש ישראלאמנם לפני "

   .הטבההיא אמצעי ל המלכותש
*  

ואני " -  של הקב"ה אלינו,התקשרותו משום שההטבה היא וביאור הדברים, 

   או בפקס. ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל  n613@okmail.co.il או במייל 1538-9298425: הערות והארות בפקס 08-9298425 לתרומות והנצחות:
    .835קוד  037630585לתרום בעמדות נדרים פלוס בבתי הכנסת או בנדרים פון טל'  ניתן

   .692מספר רשומה  03-6888823 או *5023 ון מודפס עד הבית ב"פרינט מייל" טלפון:ילחדש! ניתן לקבל את הג
                

                                                                  

  

  א דיומאמענינ
  "ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכםתלוי ב" - הקב"ה בר"ההמלכת 

"אמר הקדוש ברוך הוא.. אמרו לפני בראש השנה  -ראש השנה הוא יום המלכת הקב"ה 
  .ראש השנה טז, א)(..". כדי שתמליכוני עליכם - מלכיות 

מלך על ארץ  –ָּכל ָהָאֶרץ "ֶמֶל� ַעל מגיע דרך שהקב"ה יהיה  – .."שתמליכוני עליכם"ה
  . ודרכה הקב"ה יוצר את כל סוגי הקשר עמנו.שהיא גוף השכינה שורש נשמתינו ישראל"

" היא האמצעי מלכותוהוא משום ש" - והסיבה שצריך להמליך את הקב"ה על אר"י ועלינו 
  .(ונתבאר בארוכה בדבר העורך) .וייטיב לנו, יתקשר עמנולכך שיתאפשר שהוא 

יש לזה תנאי,  -" על ארץ ישראל מלך ואדוןבכדי שה' יקרא "ר בדברי חז"ל, שוהנה מבוא
עקירת הכנענים  –עקירת דיורין והכנסת דיורין והוא, שהקב"ה יעשה בארץ ישראל "

  ונבאר את הדברים:". והכנסת ישראל

  :ברכות ז, ב)(הגמרא אומרת 

 -מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: 
, שנאמר לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון

ַוּיֹאַמר  [ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי. ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל. ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה]: "ח)-(בראשית טו ז
  ה"א ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה". 

וצריך להבין, מדוע באמת, קודם אברהם לא היה אדם שקראו להקב"ה "אדון"? ומה נתחדש 
  אצל אברהם אבינו שקראו להקב"ה "אדון"?

" מתוק מדבשהביא בזה ביאור " (פרק כ"ד)בספר "עולת תמיד" להג"ר שמואל הומינר זצ"ל ו

  : (בספרו "בית מדרש", עמ"ס ברכות שם)" ון רבי משה ריבליןזקני הגאבשם "

"ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי  (על הפסוק ביהושע ג, י)"ולבי אומר, על דרך דאיתא בפסיקתא 
ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת  ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת ַהִחִּויְוהֹוֵרׁש יֹוִריׁש ִמְּפֵניֶכם ֶאת ַהְּכַנֲעִני ל ַחי ְּבִקְרְּבֶכם - אֵ 

  ֹעֵבר ִלְפֵניֶכם ַּבַּיְרֵּדן..". ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץִהֵּנה ֲארֹון ַהְּבִרית  (יא)ַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְיבּוִסי: 

, אדון כל הארץ: "הנה ארון הברית (פסיקתא דרב כהנא טו, י; ילקוט יהושע רמז יד)ואמרו חז"ל 
, וזה עוקר דיורין ומכניס דיורין -כל מקום שנאמר "אדון" אמר רבי שמואל בר נחמני 

  .(עכ"ל הפסיקתא)ומכניס ישראל..".  - בנין אב לכלם, עוקר כנעניים 

אחרי שאברהם ע"ה היה הראשון אשר הבטיחו ה' שיעקור מפניו ולפי"ז עולה יפה, 
לזה תיכף  - ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה'  , וכמ"ש 'ָלֶתת ְל.דיורי כנענים ויכניס ישראל

  ". עכ"ד.כינהו אברהם לשמו ית' בשם אדון

לא היה  –" עוקר דיורין ומכניס דיוריןשלא היה מי שראה את הנהגת " –ולכן עד אברהם 
  ". אדוןאדם שקראו להקב"ה "

�  

   מדברי הגמרא שם בהמשך:ראיה נפלאה לביאורו של הגר"מ ריבלין,  נהויש

-ְוַעָּתה ְׁשַמע אֱ ': "(דניאל ט, יז)אמר רב: אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם, שנאמר "

. למענך 'ָני-ְלַמַען ֲאדֹ Bֵהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּד. ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו ְוָהֵאר ָּפֶני. ַעל ִמְקָּדְׁש. ַהָּׁשֵמם 
  מבעי ליה, אלא למען אברהם שקראך אדון".

  אותה בחינת "אדנות" שהזכיר אברהם.היא  –ת ה"אדנות" שהזכיר דניאל מבואר, שבחינו

  : (יג,א)והנה אמרו בזוה"ק שמות 

ֲהָדא הּוא ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ,  ָני,- ְלַמַען ֲאדֹ ְוָהֵאר ָּפֶני. ַעל ִמְקָּדְׁש. ַהָּׁשֵמם  (דניאל ט')ּוְכִתיב "

  ."ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץִהֵּנה ֲארֹון ַהְּבִרית  (יהושע ג')ִדְכִתיב 

 - " שהזכיר אברהם אדנותשהיא אותה בחינת " –" שהזכיר דניאל אדנותא"כ מבואר, שה"
עוקר הכנענים ומכניס ישראל כל הארץ", שזהו ה"אדון "הנה ארון הברית  למש"כהכוונה 

  וכנ"ל. ,"במקומן לא"י
�  

  לא קראו "אדון" -שלא ראה "עקירת דיורין"  –אדם הראשון 

, עד שבא לא היה אדם שקראו להקב"ה אדוןוהנה המפרשים הקשו על דברי הגמ' ש"
(בראשית קראו להקב"ה "אדון", וכמו שאמרו  אדם הראשוןאברהם וקראו אדון", והלא כבר 

  : רבה, יז, ד)

ה ָאדֹון ְלָכל ֶׁשַאּתָ  - ְל1 ָנֶאה ְלִהָקְראֹות ֲאֹדָניָאַמר לֹו  ?ַוֲאִני ַמה ְּׁשִמי [א"ל הקב"ה לאדה"ר]".. 
  ".ְּבִרּיֹוֶתי1

(יומא סט,  שהנה אמרו חז"להקושיא מתיישבת באופן נפלא,  –ולפי ביאורו של הגר"מ ריבלין 

  :ב)

 ואמר: נכרים מקרקרין אתא ירמיהאמר האל הגדול הגבור והנורא,  אתא משה"..
, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה אתא דניאלבהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. 

 מעניני הפרשה
בי הארץ שותלויה ב"והורשתם את כל י –המלכת הקב"ה בר"ה 

  מפניכם"
  דבר העורך

 להיטיב לברואיו –גילוי מלכות ה' בר"ה 

 נבואות ה' לאחרית הימים
  "אלוקי ישראל מלך"ה'  –תחילה "קיבוץ גלויות" 

  "ומלכותו בכל משלה" –ואח"כ "מלכות משיח בן דוד" 
  מדברי רבותינו

  הגאון רבי שמואל דוד וואלקין זצוק"ל
 

 תשע"ח "הערב ר 44גליון  –גליון תורני בעניני ארץ הקודש נחלת ה' 

 .(זוה"ק וירא קטו, א)נחלת ה'  –נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 



 גבורותיו? לא אמר גבור... 

מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה, אמר רבי אלעזר: 
  ".שאמיתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו

בפועל לקרא להקב"ה הגבור והנורא", אמנם הם לא קראו לו  שראויסברו "כלומר, בוודאי שירמיה ודניאל 
  בעיניהם."הגבור והנורא", מכיון שהם לא ראו את זה  -ב"קריאת נוכח" 

ב"קריאת בפועל לקרא להקב"ה אדון", אמנם הוא לא קרא לו  שראוי, אדם הראשון רק אמר "ל דרך זווע
אלא  - , כי אי אפשר לראות את "אדנותו של הקב"ה" בעיניו "אדון", מכיון שהוא לא ראה את זה - נוכח" 

  וכנ"ל. ,ע"י ה"עוקר דיורין ומכניס דיורין"

הוא אשר קרא  –את ה"עוקר דיורין ומכניס דיורין"  שהקב"ה הראה לו במחזה אלקיורק אברהם 
  "אדון". - להקב"ה ב"קריאת נוכח" 

�  

  -ִּפָנה ָאֶרץ  ָטְבָחם ִּבן נּון. ַעד

  ַארֹון ַהְּבִרית. ַאדֹון ַהְמלּוָכה ִלְפֵני

(ראש " אמרו לפני מלכיות, כדי שתמליכוני עליכםשמצות היום היא " - ומזה נלמד לענין "ראש השנה" 

עד שמכירים בכך שהקב"ה  – , ולקרא להקב"ה "אדון"שאי אפשר לקיים מצוה זו באמת – השנה טז, א)
  עוקר כנענים ומכניס ישראל במקומם".  – "עוקר דיורין ומכניס דיורין

("פרי עץ [ש"שימש בבית שני כנודע"  –שחיבר "יוסי בן יוסי כהן גדול"  לראש השנהבפיוט ואכן דבר זה מוזכר 

  ושם באות ט': ֲאַאְּפֶדנּו ְמלּוָכה".ַהי.. - "ֲאַהְלָלה ֱאלֹ  ]חיים" להאריז"ל, שער יוה"כ, פרק ד')

  ְּבֵני ְּכָנַען. ִּכי ָנְכִרים ֵהם. ְּבַאְדַמת ְּבֵני ֵׁשם. ֶזַרע ְמלּוָכה:  "ָטְפׁשּו

  ".ַאדֹון ַהְמלּוָכהִלְפֵני ַארֹון ַהְּבִרית.  ָטְבָחם ִּבן נּון. ַעד ִּפָנה ָאֶרץ.

  ".הַאדֹון ַהְמלּוכָ ". ואז יכירו בכך שה' הוא "ָטְבָחם ִּבן נּון. ַעד ִּפָנה ָאֶרץצריך להכיר בכך ש"
 "ָטְבָחם -יעקרו הדיורין  שישראל –יעקור הדיורין, צריך להתחיל באתערותא דלתתא  שהקב"ה, שבכדי נוסף וכאן אנו רואים דבר[

  .]"ַאדֹון ַהְמלּוָכהיהיה "עוקר דיורין", ואז יכירו כי הוא " שהקב"הוזה יעורר "איתערותא דלעילא"  - ַעד ִּפָנה ָאֶרץ"  ִּבן נּון
���  

  תלויה במלכות ישראל בארץמלכות ה' 

  ישנה סיבה נוספת לכך שמלכות ה' תלויה ב"עוקר דיורין ומכניס דיורין", והיא מבוארת ג"כ בפיוט הנ"ל:

  ".ֶזַרע ְמלּוָכה. ְּבַאְדַמת ְּבֵני ֵׁשם. ִּכי ָנְכִרים ֵהם"ָטְפׁשּו ְּבֵני ְּכָנַען. 

  ": ָטְבָחם ִּבן נּוןוי"ל שנשנו כאן שתי סיבות למה "

הוא  - בגזל  –בארץ לא להם עצם זה שהכנענים נמצאים  כלומר, - ְּבַאְדַמת ְּבֵני ֵׁשם" -  ִּכי ָנְכִרים ֵהם" א.
  .בן נח נהרג על הגזל סיבה שיטבחו בהם, שהרי

שהם מרדו במלכות  - חייב מיתה"  מורדים במלכות" הם - התעקשו להישאר באר"י  םכנעניה שכאשר ב.
  ".ְמלּוָכה"ֶזַרע , שהם ישראל

שישראל יהיו  רצונו הואמשום ש וזה –מה שהקב"ה ציוה שעם ישראל יכבשו את הארץ ביאור הדבר: 
ובריבוי  אלא בגאולתן של ישראל - להתרבות לכבוד העליון על הארץ, משום ש"אי אפשר  מלכים

  .(מסילת ישרים פרק י"ט)כבודם" 

הרי בן המלך הוא המייצג של המלך,  - משל למה הדבר דומה, למלך ששלח את בנו למקום קיבוץ אנשים 
  בזה הם ממליכים את המלך ממכון שבתו.  –וכאשר בני הקיבוץ ממליכים את בן המלך בקיבוצם 

עם ישראל הוא, וכשהם בשפלות  –כי גדולת הקב"ה ומלכותו , "וכך הוא ג"כ בין הקב"ה וישראל
  .(פירוש הגר"א על כמה אגדות, אגדה א' "האי גלא")". אין מלכותו שלמה -לות ובג

מודעת זאת בכל הארץ  -  [כי התוצאה היוצאת מזה]כי סוף סוף  -  וניחא ליה לאב העליון שיכבדו את הבנים"
 41ליון וע"ע ג -(רמ"ד וואלי, בראשית, ח"ב, עמוד ת"י. " ומלכותו בכל משלהשעלת העלות הוא האלוק על הכל 

  ."מעניני הפרשה")

  הם חייבי מיתה. –ולכן הכנענים שמרדו באותה מלכות 
�  

הוא תנאי ל"שתמליכוני  - " ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכםולסיכום: ישנן שתי סיבות שמצוות "
  עליכם":

" שהקב"ה יהיה עוקר דיורין, ואז יכירו כי מעורר "איתערותא דלעילא –כי ה"עוקר דיורין" של ישראל  א.

  ".ַאדֹון ַהְמלּוָכההוא "

על הארץ, ו"גדולת הקב"ה  מלכים - " "ֶזַרע ְמלּוָכהזה ביטוי לכך שהם  –כי ה"עוקר דיורין" של ישראל  ב.
  ".ַאדֹון ַהְמלּוָכהעם ישראל הוא", ולכן זה גורם שהקב"ה יהיה " –ומלכותו 

  תמצית המאמר

  "אדון וֶמֶל4 ַעל ָּכל ָהָאֶרץ".דרך זה שהוא  –וא יום התקשרותו והטבתו של הקב"ה לארצו וממנה לישראל ה ראש השנה

  ".דיורי הגויים מארץ ישראל -עוקר דיורין צריך שהוא יהיה " –שהקב"ה יקרא "אדון וֶמֶל� ַעל ָּכל ָהָאֶרץ" בכדי 

  .שישראל יעקרו דיורי הגויים מארץ ישראל -צריך שישראל יעוררו ב"איתערותא דלתתא"  – שהקב"ה יעקור הדיורין בכדי

"כי גדולת הקב"ה *  "מלכות ישראל בארץ ישראלצריך שיהיה " –שהקב"ה יקרא "אדון וֶמֶל� ַעל ָּכל ָהָאֶרץ"  בכדיועוד תנאי 

 .(הגר"א)עם ישראל הוא"  –ומלכותו 

  ַּבֹּכל ָמָׁשָלה".ּוַמְלכּותֹו  -ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ה' : '(תהלים קג, יט)והוא מקביל לפסוק 

  זה קוב"ה, והוא ֶמֶלך על השכינה, על הארץ.ה'  –לֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל�" -אֱ ה' " –בתחילה 

דהיינו השכינה  - זה קוב"ה, והוא מולך על כסאו  ה' –ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו" ה' " -וזה מקביל לפסוק הנ"ל, שבתחילה 
  "ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלִם ִּכֵּסא ה'". (ירמיהו ג,יז)וגופה ארץ ישראל. וכמש"כ 

" שמושלת בכל המעשים והברואים, וכמו שאמרו מלכותוזו השכינה הנקראת " –ַּבֹּכל ָמָׁשָלה"  ּוַמְלכּותֹו" –ורק אח"כ 

.. ּוְרדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ.. ַוֲאִפּלּו ְּבָכל ַּבְּׁשִכיָנה: "ְועֹוד ֶנֱאַמר (תס"ט, דף קטז, ב)ר בתיקוני זוה

[ַהְּקִלּפֹות ֶׁשל ַהִסְטָרא ָאֳחָרא.. ְלַקֵּים ָּבּה ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה"
1

 .; פנחס רלט,א)(ועיין בזוהר אמור צו,ב. ]

  

                                                 
1

  כי "מלכות" הוא ברצון, שהשכינה רוצה שה' ימלוך עליה.  - " ֶמֶל4לֵהי ִיְׂשָרֵאל - ולכן בתחילה כתוב "ה' אֱ  

(וכנ"ל הולך גם על כוחות הסט"א  –" ָמָׁשָלהַּבּכל  כי "ממשלה" הוא בכפיה, והרי "ּוַמְלכּותו -" ָמָׁשָלהַּבּכל  ואח"כ כתוב "ּוַמְלכּותו

  .שהשכינה תמשול בהם, שאינם רוצים בתיקו"ז)

  

 אך לא שייך שתהיה, (תהלים עג, כח)" קרבת אלוקים לי טוב
ש"אין לו שום יחס משום  –של הקב"ה אלינו  התקשרות

, יחס עם נבראיו יש לוורק דרך המלכות  ,"עם אחר כלל
  :)"דפ "ד("דרך ה'" ח כמו שכתב הרמח"ל

"ואולם עוד רצה בטובו וחסדו, להשפיל כביכול 
ולהיות מתייחס אל נבראיו, אף בענוותו את רום כבודו, 

על פי שבאמת אין להם יחס עמו כלל. ורצה להיות להם 
שיחשב להם לראש, ולמנהיג, במדרגת מלך אל עם, 

ולהתכבד כביכול בם כמלך שמתכבד בעמו. וכעניין 
ובבחינה זו  ,הדרת מלך""ברוב עם  (משלי יד, כח) שנאמר

  ."נקראהו מלכו של עולם
שהוא  לכך הוא האמצעי –של עולם"  מלכומה שהקב"ה "

, וכמו הטבהאל נבראיו, וההתקשרות היא המתקשר 
  שממשיך הרמח"ל שם: 

הבורא יתברך במלכותו  לשיופיע "..שאם יהיה טעם
יימשך מזה הטוב הרב והשלווה  - וימלוך על עולמו 

הגדולה לנבראים, ותרבה ההארה הקדושה והטהרה וכל 
אלול תשע"ו, ב"נבואות  30(ועיין באריכות בגליון ..". דבר טוב

  .ה'")
שזוהי  - "על כל הארץמלך " מה שתקנו חז"ל לומרוזה 

שמיטיב  – "ישראלמקדש " ועי"ז אל הארץ, התקשרותו
  להם.

ועל ידי עבדיך : "וגם בפסוקי המלכויות אנחנו אומרים
ה' מלך ישראל וגואלו הנביאים כתוב לאמר: כה אמר ה' 

  .ן ומבלעדי אין אלהים"אות, אני ראשון ואני אחרו- צב
ישראל ומתקשר  מלךבזה שהוא  –" מלך ישראל וגואלו"

  גואלו ומיטיב לו.בזה עצמו הוא  –אליו 
*  

ומעתה מובן היטב מדוע תקנו אנשי כנסת הגדולה את 
עיקר התפילה על ענין המלכויות ולא על הצרכים 

פועלים  כיצד מלמדים אותנואנשי כנה"ג הפרטיים שלנו. 
 .הברכה, והשפע, הטוב, והחסד, לכל עם ישראל תגיעש

אדם מתחנן ותמלוך אתה ה' ר שאתלוי בשורשים. כ הכל
שהקב"ה  רקא רוצה כלום, ל הואלבדך על כל מעשיך, 

שתיראה המלכות על פני  – "משלה בכלומלכותו "ימלוך, 
הוא לא פועל רק על  – כל הבריאה, אמת מלכנו אפס זולתו

ההארת פנים של כל הוא פועל על  אלא עצם המלכות,
הקב"ה בעולם, ואליו בפרט. אין בכלל אלא מה שבפרט 

  ואין בפרט אלא מה שבכלל.
 (ביאור תפלת ר"ה)הרמח"ל במאמר החכמה וזה מה שכותב 

בזה שביום זה הקב"ה עומד בבחינת מלך בעולמו, ואמנם "
". כל הטוב צריכים אנו להתחזק, כי זה כל טובנו וכל תקפנו

שלנו תלוי במדה שתתגלה מלכות ה' בעולם, וביום זה של 
שבו נקבע באיזו מדה תתגלה מלכות ה'  –ראש השנה 

ה באמת, בזה אנחנו פועלים בעולם, ככל שנבקש ונרצ
  גדולות ונצורות על כל עם ישראל ועל עצמנו בתוך הכלל.

[וגם בברכת זכרונות, כאשר מבקשים זכרנו בזכרון טוב לפניך, אנחנו 
ישראל לטובה בכל  כל מבקשים על השורשים, שהקב"ה יזכור את

  .הדברים, ובזה כלול כל הפרטי פרטים]
*  

המלכויות אנחנו רואים דגש נוסף בנוסח  אמנם בענין
התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. בחתימת ברכת 

ולכאו' היה  ,"הארץהמלכוית אנחנו אומרים "מלך על כל 
ומקדשם", וכמו שאומרים ישראל ראוי לומר "מלך על 

וגואלו". מדוע מתייחסת המלכות דווקא אל ישראל "מלך 
  הארץ?

 –, שההטבה שה' מיטיב לישראל אמנם ביאור הדברים הוא
היינו שה' משפיע את טובו לתוך ד, דרך הארץהיא 

 ועי"ז "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמּכְֹבדֹו"ארץ ישראל, השכינה וגופה 
, והיא מעבירה את השפע לבניה ישראל. ולכן ב) (יחזקאל מג,

בתחילה הארץ צריכה להיות בכלל מלכותו של הקב"ה 
  .אלול תשע"ו, ב"דבר העורך") 30 (עיין בגליון

הכוונה בעיקר לארץ ישראל,  – "מלך על כל הארץ" ה שתקנו לומרומ[
 –" בסתם ָהָאֶרץ" פעמים רבותמשפיע את שפע טובו, ואכן  קב"השבה ה

ארץ "שקאי על  - "הארץבברכת "המוציא לחם מן  כמו, לא"יהכוונה 
בשנות אליהו ו,א;  (הגר"א ישראל.. שארץ ישראל נקראת ארץ סתם"

  .א) אמרי נועם ברכות לה,
אותה המשובחת מכולן, וזו  -וארץ : "(בראשית יח, א)ויעויין בזוהר חדש 

הארץ  - אל הארץ " (ויקרא יט, כג)ובתורת כהנים  ".ארץ ישראל
 -  במטבע ברכות. "(ברכי יוסף או"ח רג, ב)" וכתב החיד"א המיוחדת

  ..."]תיבת 'ארץ' רומזת לארץ ישראל
וממילא התנאי להתגלות מלכותו של הקב"ה היא ע"י 
שיהיו עם ישראל בא"י, שעי"ז הקב"ה יכול למלוך עלינו 
דרך הארץ, וכמו שכותב הרמח"ל במאמר החכמה "והנה 
לשתתחזק הקדושה כראוי צריך שיהיו ישראל בארץ, כי 

  ". הם העם הנבחר והיא הארץ הנבחרת
כותב הרמח"ל ויה"ר שנזכה במהרה גם לחלק השלישי ש

, שהוא המלך הנבחר, ובישראל ימלוך מלך מבית דודשם "
ואם אחד מן ובו נקשרים כל ישראל ליקשר בקדושה; 

  ".התנאים האלה חסר, אין הקדושה מתחזקת כראוי
 בברכת התורה, העורך

 המשך מעמוד הבא

�  

 –" ביאת משיח בן דוד", ואח"כ "ה' ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל4שעי"ז מתגלה ש" –" קיבוץ גלויותולכן הסדר הוא: בתחילה "

 "."ּוַמְלכּותו ַּבּכל ָמָׁשָלהשעי"ז מתגלה ש



הברכות רמוז בסדר  -השלישית סדר תהליך הגאולה 
מגילה מסכת מבואר בבתפילת שמונה עשרה, וכפי ש

   :(יז, ב)

שהוא  -ברכת "תקע בשופר" [ברכה עשירית]
, ברכת "השיבה שופטינו"קיבוץ גלויות, ואח"כ 

נעשה דין ברשעים,  -ש"כיון שנתקבצו גליות 
: 'ְוָאִׁשיָבה ָיִדי ָעַלִי' ְוֶאְצֹרף ַּכֹּבר (ישעיהו א, כה)שנאמר 

: 'ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִי' (להלן פסוק כו)ִסיָגִי'', וכתיב 

 ְּכָבִראֹׁשָנה'".

, "שכיון שנעשה דין מן ברכת המיניםואח"כ 
: 'ְוֶׁשֶבר (להלן פסוק כח)כלו המינים, שנאמר  - הרשעים 

  ֹּפְׁשִעים ְוַחָּטִאים ַיְחָּדו ְוֹעְזֵבי ה' ִיְכלּו'". 

, ש"כיון שכלו המינים ברכת "על הצדיקים"ואח"כ 
  ."מתרוממת קרן צדיקים -

כי "היכן מתרוממת  – ברכת "ולירושלים"ואח"כ 
  ".בירושלים –קרנם 

ש"כיון שנבנית  – ברכת "את צמח דוד"ואח"כ 
 ."בא דוד -ירושלים 

  :("ויקרא רבה" ט, ו)וכתב ה"יפה תואר" 

קבוץ גליות ומלחמת גוג יהיו לפני בוא מלך "..כי 
, כי "תקע בשופר" וכן נראה מסדר התפלה.. המשיח

על קבוץ גליות נאמר ראשונה, ואחרי זה "השיבה  -
וכמו דאיתא בפ"ב לעשות דין בגוג,  -שופטינו" 

על  -, ובאחרונה נאמר "את צמח דוד עבדך" דמגילה
 –"מדברי רבותינו  13(ועיין בגליון ביאת המשיח". 

 14המלבי"ם: "יהיה ישוב א"י קודם ביאת משיח". ובגליון 

  .ממהרי"ל דיסקין זצ"ל) ""נבואות ה' 18"נבואות ה'". ובגליון 

וצ"ב למה אכן זהו סדר הגאולה, ולמה לא קודם יבא 
  ?הקיבוץ גלויות, ואח"כ יתחיל משיח בן דוד

���  

  באר"י ובמלכות –ורין עוקר די

וכדי לבאר הענין, נבא ונקדים: מבואר עפי"ד חז"ל, 
יש את ההנהגה שהקב"ה  –הברכות הנ"ל תוכן שבכל 

", כדי שעי"ז יתגלה עוקר דיורין ומכניס דיורין"
  ". אדוןשהוא "

עקירת  א.אלא שיש כאן שני מיני "עוקר דיורין": 
עשיית  ב.. [ברכת "תקע בשופר"]הגויים מארץ ישראל 

, שהוא דין ברשעים והרמת קרן הצדיקים והמשיח
[מברכת  .עקירת הרשעים והכנסת הצדיקים במקומם

  ."השיבה שופטינו" עד ברכת "את צמח דוד"]

  ונלך ונבאר לפי הסדר:

"ַוּיֹאֶמר  (יהושע ג, י)כתוב  -  א. ברכת "תקע בשופר"

ְוהֹוֵרׁש יֹוִריׁש ם ְיהֹוֻׁשַע ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ֵאל ַחי ְּבִקְרְּבכֶ 
 ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ.. ִהֵּנה ֲארֹון ַהְּבִרית ִמְּפֵניֶכם ֶאת ַהְּכַנֲעִני
  ֹעֵבר ִלְפֵניֶכם ַּבַּיְרֵּדן".

  : (ילקוט שמעוני, יהושע רמז יד)ואמרו חז"ל 

כל מקום שנאמר "אמר רבי שמואל בר נחמני: 
ב , וזה בנין אעוקר דיורין ומכניס דיורין -"אדון" 

(נתבאר ומכניס ישראל".  -לכלם, עוקר כנעניים 

  .בהרחבה ב"מענינא דיומא")

מבוססת על הכתוב  - ב. ברכת "השיבה שופטינו" 

, וגם על 'ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִי+ ְּכָבִראֹׁשָנה': (ישעיהו א, כו)

שהקב"ה עושה דין ברשעים ועוקרן, ומכניס  –פסוק זה 
ביארו חז"ל שהוא הנהגת  –הצדיקים למלוך במקומם 

"עוקר דיורין ומכניס דיורין", שעי"ז מתגלה שהוא 

  : (ילקוט שמעוני יהושע רמז יד)"אדון". וכפי שהמשיכו שם 

 ה'ָהָאדֹון  ָלֵכן ְנֻאם (ישעיהו א, כד)וכן הוא אומר "..

 ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי..] [הֹוי ֶאָּנֵחם ִמָּצַריְצָבאֹות ֲאִביר ִיְׂשָרֵאל 

   ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִי+ ְּכָבִראֹׁשָנה..". (כו)

 ברכת המינים, והרמת קרן הצדיקים",ובכלל זה "
 [הנמשכים אחרי "ְנֻאםשג"כ נלמד מהמשך הפסוקים שם 

ְׁשִעים ְוַחָּטִאים ַיְחָּדו ְוֹעְזֵבי "ְוֶׁשֶבר ּפֹ  (פסוק כח),  ה'"]ָהָאדֹון 

  ה' ִיְכלּו", שמפסוק זה למדו בגמ' את ברכת המינים.

הוא ג"כ הנהגת "עוקר  – ג. ברכת "את צמח דוד"
דיורין ומכניס דיורין", שהקב"ה עוקר הרשעים 
ממלכותם, וממליך "משיח בן דוד" במקומם, וכדאחז"ל 

  :(זוה"ק משפטים, קכד, א. מתורגם)

.. ִּכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָּפֶני+ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ָּכתּוב.. 
עֹוֵקר ַּדָּיִרים ִמְּמקֹוָמם ּומֹוִׁשיב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו' הּוא 

ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר'  (שמות לד), ּוִמּׁשּום ָּכ' ַּדָּיִרים ִלְמקֹוָמם

שייך וזה   -[= שעי"ז נקרא "אדון". ה'.  ָהָאֹדןֶאת ְּפֵני 

 .קיבוץ גלויות"] –לברכת "תקע בשופר 

'ִהֵּנה  (ישעיה י, לג)ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר, ָהָאדֹון, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

[כורת הענפים ה' ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה  ָהָאדֹון

, ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּגֹבִהים ִיְׁשָּפלּו הגבוהים בגרזן]
 -' וגו' ]יהיו גדועים ושפלים -מלך אשור ושריו וסנחריב [

[שימלוך  'ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי' ְוגֹו' [ומיד אח"כ כתוב]

ְמַעֵּקר ַּדָּיִרים  ְוַהֹּכל ֶאָחד, ,משיח בן דוד תחתיהם]
 . ּומֹוִׁשיב ַּדָּיִרים

 ָּתלּוי". ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר, ֵיׁש ָאדֹון ְוֵיׁש ָאדֹון, ְוַהֹּכל ְּבֶאָחד
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  "ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ" –קוב"ה 

  "ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים" –שכינתיה 

שבגירוש הכנענים  ה"עוקר דיורין"והנה יש חילוק בין 
לבין  - שמתגלה עי"ז  ובחינת "האדון"מארץ ישראל, 

שבעשיית דין ברשעים, והרמת קרן  ה"עוקר דיורין"
  שמתגלה עי"ז. ובחינת "האדון"הצדיקים והמשיח, 

  והדברים מבוארים בהמשך הזוה"ק הנ"ל:

ְוַהֹּכל ְּבֶאָחד  - ֵיׁש ָאדֹון, ְוֵיׁש ָאדֹון"ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר: 
  ָּתלּוי".

  ופירש הדמשק אליעזר: 

[הארץ אדון כל  -  ]קוב"ה[שהוא יסוד דז"א  יש אדון"

(עיין זוהר חדש לך לך, מב, א: "מהו 'מכל' הוא השכינה.  -

שהוא יסודה דמלכות  ויש אדון, ]ו של מקום")שכינת

 ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים". - ]השכינה[

  וביאורו:

" ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץשנקרא " - קוב"ההיינו  –" ֵיׁש ָאדֹון"

על השכינה וגופה  אדוןהוא ש, כלומר, (יהושע ג, יא)

  ישראל".ארץ "

ָאדֹון ַעל ָּכל נקראת "ש שכינתיההיינו  –" ְוֵיׁש ָאדֹון"

ביאור הגר"א ל"ספרא (", והיינו כל הבריות. ַהַּמֲעִׂשים

  ."דצניעותא" פרק ד', דף ל,א ד"ה "ואמר יו"ד בלחודוי

תיקוני זוהר, תיקון ל"ט. דף פט, א וב ;זוהר בראשית דף לג, בועיין 

  .מדפי הגר"א. ושם בביהגר"א ד"ה "אדון דילה")
�  

  עוקר הגויים מאר"י - קוב"ה 

  עוקרת הרשעים ממלכותם - שכינתיה 

כלומר, ר' יצחק מתייחס לשתי הדוגמאות שהביא 
שהקב"ה עוקר דיורין ומכניס  –הזוה"ק לעיל מיניה 

  דיורין: 

" עוקר ומכניס דיורין – ..ִּכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָּפֶני+" א.
". ואומר ר' יצחק, שזה מגלה את אדוןועי"ז הוא נקרא "

 – "ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץהוא " שקוב"ההבחינה הראשונה, 
  כלומר, שהקב"ה אדון על השכינה וגופה ארץ ישראל.

ָאדֹון ַעל ָּכל ואמנם עדיין לא מתגלה הבחינה שהוא "
 -", שהרי מה שהוא עוקר הכנענים מארצו ַהַּמֲעִׂשים

אינו אומר עדיין שהוא אדון על הכנענים, אלא שהוא 
  ארצו.אדון על 

משל למה הדבר דומה, לבעל הבית שמוציא דיורין 
שאין זה נחשב שהוא בעלים על יס דיורין בביתו, ומכנ

, ומכח זה הוא ביתו, אלא הוא רק בעלים על בני האדם
  ו.ביתמחליט מי יתיישב ב

ה'  ָהָאדֹוןהדוגמא השניה שהביא הזוה"ק: "ִהֵּנה  ב.
 –ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה.. ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי.. 

ובא ר' יצחק ואומר, שזה מגלה  ".ןעוקר ומכניס דיורי
אדון על כל היא " שהשכינהאת הבחינה השניה, 

מגרשת אותם "מארצה", שהיא לא רק ", שהמעשים

אלא גם מאבדת אותם ומנשלת אותם מ"קניניהם 
שלהם", ומכניסה תחתיהם את הצדיקים ומשיח, שזה 

  .כל הבריות מוכיח שיש לה אדנות על

�  

  באדנות קוב"התלויה  –אדנות השכינה 

  ומסיים ר' יצחק:

אדון שגם מה שהשכינה היא " –" ְוַהֹּכל ְּבֶאָחד ָּתלּוי"
 –הוא מכח זה שהקב"ה אדון עליה  –" על כל המעשים

". וממילא בשורש הדברים יש כאן ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ"
  ".קוב"האדנות אחת: "אדנותו של 

וב"ה וגם , שגם ק(לג,ב)[וכמו שהבאנו לעיל מהזוה"ק בראשית 

 -ֶזה ָּבֶזה ְּתלּוִיים" : "שם ", ומסייםאדוןהשכינה נקראים "

  .]תלויה באדנות קוב"ה -שאדנות השכינה 

���  

   –הקדמת "קיבוץ גלויות" ל"משיח בן דוד" 

  מוכיחה ש"אדנות השכינה" מכח "אדנות קוב"ה"

הוא "תקע  שבתחילהומעתה נבין הטעם לסדר הגאולה: 
הוא "את צמח דוד  ורק אח"כקיבוץ גלויות",  –בשופר 

  ביאת משיח בן דוד". -

ענינו הוא לגלות את  - וזהו משום שה"קיבוץ גלויות" 
", ו"ביאת משיח בן אדון כל הארץ - קוב"ה בחינת "

אדון על  -שכינה ענינו הוא לגלות את בחינת " –דוד" 
  ".כל המעשים

וממילא, אם הסדר היה הפוך: ש"קיבוץ גלויות" היה 
את  מפרידהרי זה היה  –בן דוד"  משיח לאחר "ביאת

"אדנות השכינה" מ"אדנות קוב"ה" ח"ו, כאילו שתי 
רשויות הן, כאילו יש לשכינה אדנות עצמית על 

עוד לפני שיש להקב"ה אדנות עליה, וכל  –המעשים 
מקצץ היא בבחינת " –הפרדה של השכינה מקוב"ה 

ז, ב. (תיקוני זוהר, תס"ט, דף קי", וכמו שאמרו בנטיעות

ְּבִלי ֵתַׁשע  [שכינה]: "ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּנֹוֵטל ַמְלכּות מתורגם)

  ".ְמַקֵּצץ ַּבְּנִטיעֹותהּוא  -  [קוב"ה]ְסִפירֹות 

שהכל תלוי  -" ְוַהֹּכל ְּבֶאָחד ָּתלּויאלא האמת ש"
ב"אדנות קוב"ה", ולכן מוכרח שיהיה בתחילה 

"קיבוץ גלויות", ורק אח"כ "ביאת משיח בן דוד".
1
   

���  

ואח"כ נשאת  –בתחילה יכנס המלך בממשלה 
  השכינה על כל העולם

 קב"השהשבתחילה יתגלה  –בות הסדר הזה וחשי
שהשכינה "אדון על השכינה", ורק אח"כ יתגלה 

נתפרש בדברי הרמח"ל  -"אדון על כל המעשים" 
("נימוקי המחזור". , וזה לשונו לענין מלכות דראש השנה

ויוה"כ לרמח"ל" בהוצאת "מכון רמח"ל", הובא ב"עניני ר"ה  -

  :)47עמוד 

ממשלת 'מלכות שמים' על כל "מלכויות. להחזיק 
 , וכבר 'ַמְלכּותו ַּבּכל ָמָׁשָלה'. ".העולם

אדון תהיה " –והיינו, שהשכינה שהיא "מלכות שמים" 
", ותמלוך על כל העולם, ובזה מתקיים על כל המעשים

ַּבּכל ּוַמְלכּותו [עיין להלן עה"פ "ַּבּכל ָמָׁשָלה" ּוַמְלכּותו "

  . ָמָׁשָלה"]

 וממשיך הרמח"ל:

בממשלה, ומיד נשאת  המלך"אבל צריך שיכנס 
  על כל העולם".  השכינה

"צריך  שבתחילה - כלומר, יש תנאי לממשלת השכינה 
"אדון על כל  קראי שקוב"הבממשלה",  המלךשיכנס 

"נשאת  תיכף ומיד הארץ", שימשול בשכינה. ורק אח"כ
ת "אדון על קראשהשכינה נ –על כל העולם"  השכינה

  כל המעשים".

�  

ואח"כ  –לֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל+" -בתחילה "ה' אֱ 
  "ּוַמְלכּותו ַּבּכל ָמָׁשָלה".

  וזהו סדר התפילה בראש השנה: 

לֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל' -אֱ ה' "..ְויֹאַמר ּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפו: 
 ּכל ָמָׁשָלה". ּבַ ּוַמְלכּותו  -
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הוא כנגד ש - משיח בן יוסףובזה נתבאר לנו טעם נוסף למה  
על ידו קיבוץ גליות (הגרי"א חבר. הובא בגליון  - .קוב"המלכות 

 שהקב"ה), כלומר, שהוא עוקר דיורין מארץ ישראל, ומגלה 29
  .""ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ

עוקר ו - שכינתיהכנגד מלכות שהוא  -  דודמשיח בן  אח"כ באו
  .אדון על כל המעשים"" שהשכינהמלכות הרשעים וכנ"ל, ומגלה 

דוד , וקוב"ה –כנגד "יסוד"  יוסף(עיין זוה"ק ח"ג דף שב, א: ש
 .)שכינתיה -כנגד "מלכות" 

  נבואות ה' לאחרית הימים
  "ה' ֱאלֵקי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל+" –תחילה "קיבוץ גלויות" 

  "ּוַמְלכּותו ַּבּכל ָמָׁשָלה" –ואח"כ "מלכות משיח בן דוד" 

 

  תמצית המאמר

קיבוץ גלויות קודם לביאת משיח בן דוד * משום ש"קיבוץ גלויות" הוא 
"אדון  שהקב"ההמורה על כך  –הנהגת "עוקר כנענים מארץ ישראל" 

" ומחליט מי ישב בארצו * ומאידך, המלכת משיח בן דוד הוא הארץכל 
"אדון על  שהשכינההמורה על כך  –הנהגת "עוקר רשעים ממלכותם" 

ים" * וצריך להקדים את ההוראה שקוב"ה "מלך והברוא המעשיםכל 
שלא להוראה שהשכינה "אדון על כל המעשים" * כדי  –על כל הארץ" 

מההכרה באדנותו של  –את ההכרה באדנותה של השכינה  להפריד
 מכח חיבורהקוב"ה * אלא יכירו וידעו שהשכינה מקבלת את אדנותה 

 לאדנות קוב"ה.

 הקודםהמשך בעמ' 



  מדברי רבותינו
)'(חלק ב של החפץ חיים זיע"א מקורבותלמידו ו – זצוק"ל הגאון רבי שמואל דוד וולאקין גאב"ד לוקאטש

  יהיה ה' אחד כמו ביום ראשון לבריאה –כשכל ישראל ישובו לא"י 
אמר רבי יוחנן: גדול קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמים וארץ, שנאמר "

ועלו מן הארץ  אחדונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש 
  ).א ,פסחים פח( ."אחד כי גדול יום יזרעאל, וכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום

   .אינו מובן ולכאורה לא קרב זה אל זה וןהדמי
לפי  ,יום אחד""ל וז ,בשם המדרש )ה ,בראשית א("י ונראה עפ"מ שכתב רש

לו לכתוב יום ראשון כמו שכתוב בשאר הימים שני  הסדר לשון הפרשה הי
   ".הקב"ה יחיד בעולמו הלפי שהי ,למה כתב אחד ,שלישי רביעי

נמצא דלכך נכתב אחד, כי לשון זה מורה על אחדותו הגמורה והמוחלטת. 
ונדחינו יכנס מארבע כנפות הארץ, אשר אז  והנה כאשר יקבץ ה' גליותינו,

השי"ת למלך על  היהי - ן, והעולם יתוקן במלכות ש' האלילים כרות יכרתו
אחד ממש ביום עשות ה' אלקים ארץ  הבאחדותו הגמורה כמו שהיכל הארץ 

  . 'יום ראשון'ולא  'יום אחד', שבגלל זה נכתב ושמים
וזה מה שאמרו "גדול קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמים וארץ", כלומר, 

ככה גם  -ל נכר - ואין עמו א ה' לבדו הכשם שביום בריאת שמים וארץ הי
ה' אחד ושמו  הקבץ גליותנו, ביום ההוא יהיביום שישיב ה' את שבותנו ל

   ("כתבי אבא מרי" עמוד סו). .1, והענין מבואראחד באחדותו הגמורה
���  

  נקרא "לספר בגנותה" –להשוות שבחה של ארץ ישראל לחו"ל 
אסנפר רבא 'לקרותו [סנחריב] אמר רבי יוחנן: מפני מה זכה אותו רשע 

מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ ישראל, שנאמר  -) י, עזרא ד' (ויקירא
ולא [. 'עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם): 'לב, יח –מלכים ב (

 .]מארצכם טובהאל ארץ  ,אמר
 ]לאותו מקום ששמו[כי מטו "אבל ישראל ספרו בגנותה של ארץ ישראל, 

 ].לארצנו הזאת הארץ שו[שויא כי ארעין אמרי:  - שוש 
זה המקום שוה לירושלים שנקראת בית [כעלמין אמרו:  - כי מטו עלמין 

 ].עולמים
זה יפה פי שנים [על חד תרין. אמרי:  -  "שוש תרי[ל]"כי מטו 
  ).א ,סנהדרין צד(. ]"וכמקומנ

אם אינו מרבה אלא  ,איגננראה מזה כי גנות אינו סיפור דברים של 
זהו כבר  - ואם מקום אחר טוב בעיניו יותר מארץ ישראל בשבחה

  .גנות

שנזהרים לספר ולמסור דברים של גנאי  ,ומה נואלו שרי ציון
שלא לשבח ארץ אחרת יותר  אבל לא ידעו להזהר ,מישראל
  ).("כתבי אבא מרי" עמ' קפד .2מישראל

�  
  נקרא "רבא ויקירא" – צדדיותגם הנמנע מלספר בגנות א"י מסיבות 

אי אמינא להו כו',  מלך פקח היה[סנחריב] רב ושמואל, חד אמר: 
אם אומר [סנחריב חשב:  אמרו: קא משקרת. -  עדיפא מארעייכו

משקר, שהרי אין ארץ  אתהלהם ארץ טובה יותר מארצכם, יאמרו לי 
  ל]. (סנהדרין שם).טובה יותר מארץ ישרא

שאם יאמר  ,מלך פקחשהיה  והנה לפי מה שמבארת הגמ' שאמר כן מפני
נמצא מה שלא סיפר בגנותה  ,להם שהיא טובה מא"י יאמרו דמשקר הוא

או עם  ,ארץ ישראל -  תרתי משמע - אין זה מחמת אהבת ישראל , של א"י
שאם יש בקרבנו פרט או  ,ד מזהוויש ללמ ,רק משום חשבון פוליטי ,ישראל

הרי  -מאיזה טעם שהוא  היהי – כלל שאינו מתעסק לספר בגנותה של א"י
  ה).- עמ' קפד שם( ".רבא ויקירא"ויזכה לשפע רב להקרא  ,הוא זכור לטוב

�  
הוא כדי שיהי' "כסות עינים" על שנשארים  –לספר בשבח התפוצות  היצה"ר

  בגלות
כי מטו שוש תרי  ,אבל אבותינו ספרו בגנותה של א"י"הלאה וז"ל  'ועיין בגמ

ועל שם כך  ,זה יפה פי שנים כמקומנו ומר,כל ,ופרש"י ,אמרו על חד תרין
   .המקומות כך ןנקראו כל אות

 האך ורק שיהי -לספר בשבח התפוצות  ןשמרבי ,והרי זה ממש כמו בימינו
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כביכול לא   – בגין דכנסת ישראל השתא בגלותא א חזית עיין זוה"ק אמור (צג, ב): 
וכנסת ישראל אהדרת  בשעתא דיפקון ישראל מן גלותא ,ואימתי אקרי אחד .אקרי אחד

ביום ההוא יהיה הוא הדא הוא דכתיב (זכריה יד)  לאתרהא לאזדווגא ביה בקודשא בריך
  ".אחד ושמו אחד ה'

שכל , וטעם הדבר, שגילוי יחוד ה' תלוי בכך שכל עם ישראל יתקבצו לארץ ישראלכלומר, 
מנשמתם מהשכינה שגלתה עמם, ושיונקת  זה נותן כח לסט"א –עוד שיש יהודים בחו"ל 

וממצוותיהם, וכמו שאמרו (עבודה זרה ח, א) תניא, רבי ישמעאל אומר: ישראל שבחוצה 
ש"עיקר ההמשכה נופל בידם של החיצונים.  -לארץ עובדי עבודת כוכבים בטהרה הן" 

". (רמ"ד וואלי דברים שעל ידי כך חיים ומתקיימים ומתגדליםוזהו כעין עבודה להם, לפי 
  רה עמ' רצג).תנינא, ביאור משנה תו

זוהי מחאתה, שלא תהיה לה עוד שום וזה מה שמעכב את מחייתה של הסט"א, שהרי "
  שלג). 'משנה למלך, עמ -(רמ"ד וואלי דברים יניקה אפילו בסופא דדרגין של הקדושה" 

 ומסלקת מהם החסד והרחמים, ונשאר הדין הקשה"ביציאתם יוצאת השכינה עמהם  ורק
  תכב).  'גדם" (רמד"ו ירמיהו עמשהוא חרון אפו המתריס כנ

גויים בארץ ישראל  , ומאידך לא יהיורק כשלא ישאר אפילו יהודי אחד בחו"לולכן 
  .תימחה הסט"א, ואז יהיה ה' אחד ושמו אחדאז  – היונקים מקדושתה

2
  נקרא יהודי" –"המאמין ביחוד א"י על כל הארצות  –"נבואות ה'"  41ע"ע בגליון  

שם עמ' ( .עולים לארץ ישראל יןוא ,בגלות יןלנו כסות עינים על שיושב
  ה).קפ

���  
  שאין עושין רצונו של מקום –אפי' אם בנ"י בבחינת עבדים 
  בא מועד לרחם על ציון –אם יחוננו את עפר הארץ 

וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר 
  .מב) ,כו ויקרא( אזכר והארץ

והארץ : "ח)עמ' של –שם  "אזנים לתורה"כתב הגר"ז סורוצקין זצוק"ל (
העיר  )זצ"ל(שליט״א  הגאון ר׳ שמואל דוד וואלקין. ב״א (בן אחותי) אזכר

אותי במכתב, שע״פ הדברים האמורים במאמר הקודם לתרץ את סדר 
האבות, שנמנו כאן אחורנית, אפשר להרחיב את הדיבור ולומר, שאם לא 

ויצטיינו רק יגיעו בני ישראל בתשובתם הראשונה אפי׳ לעמוד החסד כראוי, 
יזכור ה׳  -באהבת הארץ הק׳, ויחוננו את עפרה, וימסרו את נפשם עליה 

  ״והארץ אזכר׳. - טובה גם את מסירותם לארץ אבות, ל
ויש לדברים אלה סמך וסעד מן המקרא ״אתה תקום תרחם ציון כי עת 
לחננה כי בא מועד". ומנין אנו יודעים "כי בא מועד״? "כי רצו עבדיך את 

הרי שאפילו אם בנ״י הם בבחינת ב), ואת עפרה יחננו״ (תהלים קאבניה 
אם יחוננו את  א), ין רצונו של מקום. קידושין לו,(א.ה. שאינן עושעבדים 

  . 3"בא מועד לרחם על ציון - עפר הארץ 
���  

  היא ארץ של יהודיםש –ממעלות ארץ ישראל 
הרי אני  - ממידת החמימות של ברכת השלו' עליכם של כל אחד ואחד 

כל אחד רוצה לדעת  ",ישראל"אלא גם בשביל  ,לומד שאין מתכוונים רק לי
   ון.צי םאת שלוולדרוש 

 –כי חביבות וחשיבות של ארץ ישראל  ,לכן הנני להשיב לכם על רגל אחת
 שהיא ארץ ישראל ולא של גוים[אפילו אילו לא היתה בה אלא מעלה זו] 

   [דיינו כדי להחשיבה ולחבבה].
מה זה  וןטרם הי' לכם נסי ,ואם לא עמדתם עדיין על טיבו של הגוי

  .גוי
אמנם מה הוא  ין.לטורא ומתכתר בנימוסכי הלא מתעטף הוא בקו

ובאה התורה לגלות פני  .לא למדתם עוד בחיים - מהווה בתוכו 
 ,תולדות כז(כמ"ש בפ' השבוע  ,הלוט ולהראות על הדברים שבלב

. ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי )מא
בל ומה הוא הטעם שקבע עשו להרוג אחיו לאחר שאביו ימות ויתא

אבל זה אמר רק  ",את אבא רשלא אצע"כתב רש"י כמשמעו  ?עליו
 ,אבל מה הוא הטעם ששמר בלבו ,להראות יפיפותו ומוסרו הטוב

"]: כתר יונתן[א.ה. הבאנו מתורגם עפ"י " באה הת"י ומגלה לנו וז"ל
שהרג את הבל  - אין אני עושה כמו שעשה קין  ,ויאמר עשו בִלבו"

אך מחכה אני עד זמן שיגיעו  ,וחזר אביו והוליד את שת ,בחיי אביו
ואני נמצא  ,ובכך אני אהרוג את יעקב אחי ,ימי אבל של מיתת אבא

  ".הורג ויורש
וכמה מאלף זה איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו בכל דרכיו ומעשיו שנראים 

  .טובים וישרים
ים להיות בנעימ יוחבלים נפלו ל ,ואשרי מי שלא חמאן ,אלה תולדות עשו

  ("כתבי אבא מרי" עמוד שח). .יושב בתוך עמו
�  
  כל מיני עבודות זרותארץ ישראל טהורה מ

פוגמת ומזקת את [של עבודה זרה של הגויים] עצמו  הועד כמה הראי
, בראשית כז.. [(יש ללמוד מזה שלמדנו  ,ומפעפעת וסולדת הנפש ,העינים

בעשנן של  - ותכהין : "רש"י". ופיֵעיָניו ֵמְרֹאת ְכֶהיןָ ַוְיִהי ּכִי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִת "א) 
  ."]אלו

  .ובדעת זקנים הקשה למה לא כהו ג"כ עיני רבקה
דליצחק היה הצער יותר גדול, לפי (סוף פרק כו) מבאר  "שפתי חכמיםוב"

שלא היה רגיל כל ימיו בעבודת אלילים, אבל רבקה היתה רגילה באביה 
  .ובאחיה שהיו עובדי אלילים

כי לא יצא  ,טהור עינים השכהו עיני יצחק מפני שהי ,סיף לפרשואני מו
 השהי .אל תרד מצרימה" )ב ,כו("ל והובא ברש"י רזכדאי' ב ,מעולם לחו"ל

 - אמר לו אל תרד מצרימה ,דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב
ובהיות שעיניו זכו מטוהר  ".חוצה לארץ כדאי לך יןשאתה עולה תמימה וא

  . שלטו בהן עשנן של ע"א לכהותו - אוירא דארץ ישראל
כפי שנראה להלן  ,אלא פוגמת כל רוחו של אדם ,ואין זה רק פגימה בעין

והקוף של  '.ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת' )מו ,כז(
זעיר וקטן מול צערו של  ההי -לרמז כי מדרגת הקצץ  ,קצתי הוא זעירא

 ,מפני שהיתה רגילה בעשן זה המתמר ועולה בארצות גוים ?והכל למה ,יצחק
   .כ לעומתן"הנפש סולדת כבר כ יןוא

שאינם רואים  ,כמה גדולה וחשובה ישיבת א"י ,הוא הדבר שאמרתי מראש
  .ח)ש ("כתבי אבא מרי" עמוד ".עשנן ורוחן של כל מיני ע"א
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מכח הנהגת היחוד, לדבקים בארץ  -"גאולת בעתה  -"נבואות ה'"  26 ע"ע בגליון 
 ישראל"




