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 פתיחא זעירא
בון כל לב, שוב אנו עומדים בימי בין המצרים, אותם ימים נוראים אשר לדא

שנגזרה  -רבנות על כלל ישראל, מזמן המרגלים והצרות והח בהם התרגשו כל

 גזירה, דרך חורבנות בית ראשון ושני, ועד ימינו אנו.

זה לי כמה שנים שקבעתי לעצמי ללמוד בימי בין המצרים את ענייני החורבנות 

את ענייני הגאולה העתידה המובטחת, וזכיתי להעמיק  -כמובן  -, וכן והגלויות

 בדברי חז"ל ובדברי רבותינו אשר את מימיהם אנו שותים. באיזה מקומות 

תי את יבמשך השנים, בכל פעם שהתחדשה לי הבנה חדשה כל שהיא, העל

על הכתב, וקובץ על יד ירבה, ונאספו י"ב מאמרים בעניינים שונים,  םהדברי

וכיון שראיתי שרבים המבקשים בימים אלו להבין את עומק העניינים, החלטתי 

מה עותקים מאותם מאמרים, בתקוה שיהיה אי מי שיהיו לו הדברים להדפיס כ

 להבין ולהעמיק בדברי חז"ל, ולהסיק את המסקנות המתבקשות. -לתועלת 

וזאת למודעי, חיבור זה לא התחבר כחיבור שיטתי בצורה ברורה ומסויימת, 

אלא אלו מאמרים שהתחברו בשנים נפרדות וממילא מתוך גישה שונה בכל 

כן יש הבדלים גדולים בין המאמרים הן בתוכנם והן בסגנון כתיבתם מאמר, ל

מתוך תקוה מידם כבר בשנה זו לפני הלומדים, וכיון שרציתי להע .והגשתם

לא טרחתי ינים אלו, אחרונה בה אנו צריכים ללמוד עניהשנה הותפילה שזו לנו 

 לעבור שוב על הדברים לבררם ולסגננם, אלא השארתים כפי שכתבתים כל

 . מאמר בזמנו וסגנונו

כמו כן, תחילת לימודי היה בספר 'נצח ישראל' למהר"ל, ועליו התבססו הרבה 

מהדברים, אולם בהמשך זכיתי לעסוק גם בתורת הרמח"ל והגר"א, ויש מאמרים 

 המבוססים יותר על תורתם ושיטתם.

ך כל המאמרים ישנו נסיון להבין את הדברים מתוך הגישה של חכמת רלאו

וחובה להדגיש שגם המהר"ל מבוסס על חכמה זו, ואף שבאופן כללי  האמת,
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והאבן עזרא,  כגישת הפילוסופים, וכדוגמת הרמב"םבספריו נראה שגישתו היא 

וכתב  )פ"ה מ"ז(בביאורו למסכת אבות אין זה נכון, וכמו שהרחיב המהר"ל עצמו 

)למהר"ם ש שכל דבריו מבוססים על דברי בעלי הקבלה כדוגמת ספר עבודת הקוד

ועוד, ומה שאין זה נראה בספריו אינו אלא משום שהמהר"ל כתב את דבריו  גבאי(

ן למהות אחרת לחלוטין. בה השתמשו הפילוסופים, אולם התכוובשפה ש

 ואכמ"ל.

וכיון שהמאמרים נכתבו בנסיון להעמיד את ההבנה בדברי חז"ל לאור חכמת 

אלו, שאם יראה טעות  האמת, בקשתי שטוחה בפני כל מי שילמד במאמרים

במקרא או בסברא, שיעשה עמדי חסד של אמת, ויעמידני על קושט דברי אמת, 

 למען לא אכשל בתורת האמת.

וכאן המקום להודות למורי ורבי המובהק, רב רבנן, הגאון הצדיק, אשר כל רז 

לא אניס ליה, רבינו חיים הכהן קוק שליט"א ראש ישיבת 'תורת רפאל', אשר את 

שתיתי בימי עלומי, ועל ידי הבטה בקצות דרכיו ובאבלותו הנוראית על מימיו 

חורבן בית אלקינו וגלות השכינה, זכיתי לקבוע בנפשי את נוראות עניינים אלו, 

והוא אשר הביאני להעמיק בדברי חז"ל הקדושים בנסיון להבינם לאור דברי 

מראה דוגמא מבאר ורבותינו. יה"ר שכשם שמתאבל הוא על החורבן והגלות, ו

לתלמידיו הרבים מהי אבלות אמיתית, כן יזכה לראות בשמחת ירושלים ובנינה, 

 ויזכה לשמש בכהונה בבית אלקינו. 

להבין ולגלות את עומק יהי רצון שבזכות הרצון ובצאתי מן הכרך, אתפלל: 

משיח בן  ועלינו שה, נזכה שיכלו הנשמות שבגוף, ויתגלה אלינוודתורתינו הק

 במהרה בימינו אמן. ה לראות בשוב השראת השכינה על ישראל בגילוי,כזונ דוד,

 לפ"ק ימי בין המצרים תשע"ד

    שלמה לינצ'נר
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 מאמר א'

חורבן בית ראשון מחמת ג' עבירות 

 חמורות ומחמת שלא ברכו בתורה תחילה
 

א. סתירת הסוגיות; החורבן מחמת ג' עבירות, או על שלא ברכו בתורה 

 תחילה

מי האיש  (ירמיהו ט')מאי דכתיב  ,אמר רב יהודה אמר רבאיתא;  )פ"ה:(ב"מ 

דבר  ,החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ

עד שפירשו הקדוש  ,אמרו נביאים ולא פירשוהו ,אמרו חכמים ולא פירשוהו זה

ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי  (ירמיהו ט')שנאמר  ,ברוך הוא בעצמו

 .בתורה תחילה אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו ,לפניהם

 ,מפני שלשה דברים שהיו בו ,מקדש ראשון מפני מה חרבאיתא;  )ט:(

 . עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים

אחת את רעותה, דבסוגיא בב"מ  אלו ב' הסוגיות להבין, שלכאורה סותרים

מבואר שחורבן הבית היה מחמת עזבם את תורתי, ובסוגיא ביומא מבואר 

 ורבן היה מחמת ג' עבירות חמורות.שהח

את  ב"מ שמבואר בה שחורבן הבית היה מחמת עוזבםב לומר שהסוגיא

שהחורבן היה מחמת - דבר זה שאין זה נכון, שהריהתורה מיירי בבית שני, 

וא"כ יש  ת ירמיה העוסקת בחורבן בית ראשון.נלמד מנבוא -'עזבם את תורתי' 

חורבן, ג' עבירות חמורות, או שלא ברכו בתורה להבין מה היתה באמת סיבת ה

 תחילה.

 בגמ' 

 וביומא 

 ויש 

 ואין 
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 נפש רוח ונשמה –ב. ג' בחינות באדם 

  וע כי יש בנפשו של אדם ג' בחינות: נפש, רוח ונשמה.יד

היא עניין כח החיות שבאדם, ודרגה זו ישנה אף בבהמות, שהרי גם 

 לבהמות ישנו כח חיות המחייה אותם, וזו הנפש.

)בראשית ב היא עניין הדיבור, כדמבואר בקרא  הימנה, עומדת בחינת הרוח,

, כי זהו מותר ומפרש בתרגום 'לרוח ממלא' 'ַחָיה ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם ַוְיִהי' ז(

 כח הדיבור. –האדם מן הבהמה 

ה ממש, -הימנה יש את בחינת הנשמה שהיא גבוה מעל גבוה חלק אלו

הגבוהה ביותר שיש באדם, והיא החצובה מתחת כסא היא הבחינה 

 הכבוד.

ת רוח כנגד הלב, המקובלים מובא, שבחינת נפש היא כנגד הכבד, בחינ

ביאור עניין זה מובא בספר הקדוש 'נפש המח. ו ובחינת נשמה כנגד

בחינת נפש היא הבחינה הנמוכה , ותורף דבריו; שכ"א( –)שער א' פרקים י'  החיים'

עניין חיותו של האדם, והרי הדם הוא הנפש, לכך בחינה זו היא כנגד  –תר ביו

 הכבד שהוא מקום יצירתו של הדם.

הדיבור הוא ומקור הרוח היא כנגד הלב, כי עניין הרוח הוא כח המדבר, 

 ברוח היוצאת מן הלב.

בחינת הנשמה הינה בחינה עליונה מאד, ו מאחרנשמה היא כנגד המוח, 

ולא ישיגה האדם בשום השגה זולת בעסק התורה, והרי ענין עסק התורה 

בחינת להבין את עמקי התורה, וכח המחשבה הוא במוח, לכך  –הוא ההבנה 

"ש עוד שהאריך הרבה בביאור העניין הנ"ל, ולקמיה הנשמה הינה נגד המוח. ויעו

 זיע"א. פי שביאר רבינו ה'נפש החיים'ה עוד עניינים כיתבארו בז

 ג. ג' עבירות חמורות פוגמות בג' בחינות באדם

הוא כנגד הני ג' בחינות באדם,  לומר, דהני ג' עבירות חמורות עניינם

 והנה, 

 הנפש 

 ולמעלה 

 ולמעלה 

 ובספרי 

 ובחינת 

 ובחינת 

 ונראה 
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 כל עבירה מג' החמורות פוגמת בבחינה אחת מבחינות האדם.ש והיינו

' כי הדם הוא הנפש'השופך דמים פוגם בעניין הנפש, הוא כך;  העניין

, והפוגם בקדושת החיים שרוצח הוא את נפש חבירו, ושופך )דברים יב כג(

 את דמו, ודאי פוגם בבחינת נפשו דידיה.

יסוד עניין גילוי עריות הוא גילוי חיבה ש וןעריות פוגם בבחינת רוח, כי

אותה אהבה נוצרת מציאות  ואהבה יתירה לאחת מן העריות, וע"י

רגש  –העבירה, ועניין גילוי האהבה הזאת עניינה בלב, כי זה עניין הרגש הפנימי 

אשר משכנו בלב, ובחינת רוח היא נגד הלב, לכך הבא על אחת מכל  –האהבה 

 העריות פוגם בבחינת רוח.

ל זהו עניין המחשבה, שפורק עוש וןעבודה זרה פוגם בבחינת נשמה, כי

לפרוק עול הים אחרים, והסכמה זו מלכות שמים, ומקבל עליו עול אל

הים אחרים היא הסכמה שכלית, לכך העובד עבודה מלכות שמים ולעבוד לאל

 .1זרה פוגם בחינת נשמה שהיא כנגד המוח

 הערות והוספות  

יסוד זה, שג' עבירות חמורות הם כנגד ג' בחינות בנפשו של האדם, מבואר כבר בדברי 1 
, אמנם המהר"ל הסביר זאת במילים שונות, במקום )פרק ד(המהר"ל בספר נצח ישראל 

נפש רוח נשמה, קורא המהר"ל לאותו הדבר ג' כוחות  –לקרוא לזה ג' בחינות באדם 
אולם ודאי אין כוונתו לכח מצד הגשמיות  כח הגוף כח הנפש והכח השכלי, –באדם 

השפעת אותו עניין מצד  –שבו, אלא ודאי כוונתו לכח מצד היסוד הרוחני של אותו כח 
 סדר ההשפעה.

דעת המהר"ל בזה, שגילוי עריות הוא שאמנם, המהר"ל שם מבאר שלא כפי שביארנו, 
ת נפש. ושפיכות דמים פגם בכח הגופני, כי התאוה היא בגוף, וא"כ דבר זה מקביל לבחינ

דעתו ז"ל שהיא פוגמת בכח הנפש הוא כח החיות, ועניין זה מקביל לבחינת רוח. ועבודה 
 זרה ודאי היא מצד כח השכל, ועניין זה מקביל לבחינת נשמה.

המהר"ל מבאר שם את ההבדל בין בית המקדש הראשון שנחרב בעוון ג' עבירות 
וון שנאת חינם. וז"ל שם; כי במקדש הראשון חמורות, ובין בית המקדש השני שנחרב בע

לפי מעלה העליונה שהיה להם במקדש ראשון היה יצר הרע יותר גדול בהם לבטל את 
האדם בעצמו, ואלו ג' דברים הם שייכים אל האדם עצמו, וזה כי האדם יש בו ג' כוחות 

הם ג' חטאים; כח השכלי אשר הוא ידוע, כח נפשי הא גם כן, ויש בו כח הגוף. וכנגד אלו 

 וביאור 

 וגילוי 

 והעובד 
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מבאר באריכות שע"י חטאים אפשר לפגום  רבינו בעל 'נפש החיים'

בבחינת נפש ובבחינת רוח, אולם לעולם א"א לפגום בבחינת נשמה, כיון 

שבחינת נשמה היא גבוה מעל גבוה בחינת נשימת פיו ית', ואין בזה השגה כלל 

לבן אנוש. אולם, כבר פירש עניין זה שם, שאמנם לפגום בעיקר בחינת נשמה 

אותם ניצוצי זיו הנשמה המתנוצצים על האדם יתבטלו אין זה שייך כלל, אבל 

 אם יפגום באותם דברים השייכים אל הנשמה.

מצד עצם הבחינה אין לבן  בחינת נשמה, שהריהפגם של ע"ז אינו בעצם 

אבל,  יכול שום אדם לפגום בה ע"י מעשיו., ואינו בה אנוש שום השגה

מכח בחינת נשמה יסתתמו ולא  אותם ניצוצי זיו ההשפעה המושפעים על האדם

 יושפעו על הפוגם בעבודה זרה.

 הערות והוספות  

כי עבודה זרה החטא היה בכח השכלי, שמאמין בעבודה זרה, וגילוי עריות החטא 
שמטמא את גופו בזנות ובערוה, ושפיכות דם הוא לנפש, שהוא שופך דם נפש האדם, כי 
הדם הוא הנפש, ולכך אלו חטאים היו במקדש ראשון לבטל האדם עצמו אבל במקדש 

חו גדול לבטל את האדם עצמו, רק החטא לבטל מהם שני לא היה היצר הרע כל כך כו
מה שהם עם ישראל, וכו' וכאשר יש להם חיבור הם עם אחד אבל כאשר יש ביניהם 
שנאה אינם עם אחד, ודבר זה אינו כמו עצם האדם. עכ"ל שם, ויעויי"ש עוד שהאריך 

 בהאי עניינא, וביאר דבר זה בעוד פנים.

, הוצאת מכון ירושלים[ הביא את לשונו של ובהגהות המהדיר ]הרב יהושע הרטמן
וז"ל; ועוד יש כח נבדל לגמרי, וכו', ובדברי  (01)הערה המהר"ל בחידושי אגדות לשבת 

חכמים נקראים נפש רוח נשמה אלו ג' כוחות, ובארנו אותו פעמים הרבה. עכ"ל. ויעויין 
דומה, אין וכ בו 'כח הגופני'עוד שם בהגהת המהדיר שהאריך שודאי המהר"ל בכות

כוונתו לכח הגוף מצד הגשמיות שבו, אלא לכוחו מצד ההנהגה העליונה, ולזה כל עניני 
 יני הבחינות המפורשים בכתבי המקובלים.יהכוחות מקבילים לענ

גילוי עריות פוגם בבחינת נפש, ושפיכות דמים פוגם א"כ נתבאר שלדעת המהר"ל 
וי עריות פוגם בבחינת רוח, ושפיכות בבחינת רוח, וזה דלא כמו שביארנו בפנים, שגיל

מהר"ל זיע"א,  –דמים פוגם בבחינת נפש. ואמנם עפר אני תחת רגלי קדוש ישראל 
והלואי והייתי זוכה להבין ולהשיג קצה דבריו, אולם התורה ניתנה לכל תלמיד להבין בה 

         ולהשכיל לפי שכלו והבנתו, לכך כתבתי את שהיה נראה לפי עניות וקטנות דעתי.  

 , והנה

 וא"כ, 
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נפש רוח ונשמה, מסודרות זו למעלה מזו מצד עניין  –הני בחינות 

השפעת הבורא ית' אל ברואיו היא באופן של ש וןההשפעה, כי

שההשפעה מתחילה מן הבחינה היותר עליונה, ומשם והיינו השתלשלות, 

 פעות הפחותות ממנה, עד שמופיעה על האדם עצמו. מתגלגלת והולכת אל ההש

בזה הוא כשרשרת שמחוברת מחוליות חוליות, שכאשר תנוד החוליה 

העליונה תנוד גם החוליה התחתונה, אולם לא כאותה תנודה של החוליה 

עניין ההשפעות אשר משפיע  , אלא רק כתוצאה ממנה. כן הוא גםהראשונה

שלות ממנו ית' באופן של שרשרת, להם כביכול משתהבורא ית' אל ברואיו, ש

מצד הבורא ית',  כאשר היא וכך ההשפעה אשר היא רוחנית ונבדלת בעיקרה

דם הולכת ומתגשמת ככל שהיא יורדת בסולם ההשפעה, עד שבהגיעה אל הא

 .עצמו תהיה ההשפעה גשמית באופן הראוי לקבלת האדם

תחתונה של אותה בחינה מחוברת בחינה ובחינה יש י' דרגות, הדרגה ה

בדרגה העליונה של הבחינה שתחתיה, וכגון; הדרגה התחתונה שבבחינת 

נשמה מחוברת ודבוקה בדרגה העליונה שבבחינת רוח, והדרגה התחתונה 

 שבבחינת רוח מחוברת ודבוקה בדרגה העליונה שבבחינת נפש.

נכרתים כל הט' דרגות אדם פוגם בבחינת נפש, וח"ו מתחייב כרת, אזי 

ואינם  תחתונות של בחינת נפשו, ושוב אין הם מחוברים בבחינת רוח,

מקבלים את כל השפע העצום המושפע על בחינות נשמה ורוח, וממילא נמצא 

הבחינה העליונה של בחינת נפש לעולם לא  ,אולם האדם חסר מהשפעה זו.

 תיכרת מחיבורה בבחינת רוח.

יכרות ע"י פגימתו את ט' הדרגות התחתונות שבבחינת  הפוגם בבחינת רוח,

רוח, אולם לעולם לא יפגום בדרגה העליונה של בחינת רוח, כי היא דבוקה 

 כבר בבחינת נשמה.

הנפש החוטאת בדרגתה העליונה עדיין חבוקה ודבוקה עניין התשובה, ש

, ולכך בבחינת רוח, וכן הרוח החוטאת עדיין חבוקה ודבוקה בבחינת נשמה

כאשר ישוב האדם בתשובה, ויפעול בנפשו עניינים טובים, שוב ישובו כל ט' 

 והנה, 

 והמשל 

 ובכל 

 וכאשר 

 וכן 

 וזהו 
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הדרגות התחתונות של בחינת נפש להיות דבוקים בבחינה העליונה, וע"י זה יהיו 

דבוקים שוב בבחינת רוח, ושוב תשוב להיות ההשפעה מאיתו ית' כסדר שתיקן 

 בבריאה.

ן שהדרגה העליונה בבחינת רוחו, כי כיוהזה יהיה השב מחטאו אשר פגם 

חו ותנתקה מבחינת נשמה, שוב בהעלותו את בחינת רבבחינת רוח לא ה

ידבק בבחינה העליונה שיש הע"י התשובה, ישובו כל ט' חלקי הרוח התחתונים ל

ברוח, שהיא דבוקה בבחינת נשמה, ושוב תשוב ההשפעה מאיתו ית' להיות 

 כסדר שתיקן בבריאה.

 מצית ביאור רבינו הנפש החיים בסדר השפעת והנהגת בחינות נר"ן.כאן ת

ד.  ג' עבירות פגמו בג' בחינות, גזר דינם נחתם מחמת צירוף ענין שלא ברכו 

 בתורה תחילה 

ה -לפגום כלל, כי היא חלק אלו כבר נתבאר שבבחינת נשמה אי אפשר

"י לימוד התורה, ממעל, ואין לאדם הגשמי שום השגה בבחינה זו, מלבד ע

א להשיג בבואה שע"י לימוד התורה מתנוצץ מאור הנשמה עליו, ועי"ז יכול הו

הפוגם בבחינת נשמה ע"י עבודה זרה לא יפגום  דבבואה מאור הנשמה. ואם כן,

כלל בבחינת הנשמה, אלא רק יגרום ע"י פגימתו שלא יתנוצצו עליו ניצוצי זיו 

 הנשמה.

זיו הנשמה מתגלים ע"י עסק התורה, נראה שגם כיון שעיקר ניצוצי 

האדם שיעבוד ע"ז ויתחייב בעבור זה כליה, כי יפגום בעצמו שלא 

 ונוצץ עליו זיתיתנוצצו עליו ניצוצי זיו הנשמה, עדיין כיון שגורם ע"י תורתו שי

עדיין מתנוצץ עליו אור זיו הנשמה ש וןהנשמה, לא תהיה הכריתות גמורה, כי

רה, ורק אם יעסוק בתורה שלא כהוגן לא יתנוצץ עליו אור וזיו ע"י עיסוקו בתו

 הנשמה.

שזה היה עניין גזר דינם של ישראל, דכיון שעברו על ג' עבירות חמורות 

 וכסדר 

 עד 

 והנה, 

 ואמנם, 

 ונראה 
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היה ראוי שיגזר עליהם כליה וגלות, כי השפיכות דמים פגמה בבחינת נפש, 

ץ עליהם אור גרמה שלא יתנוצ גילוי עריות פגם בבחינת רוח, ועבודה זרהו

הנשמה, ונמצאו מנותקים מכל השפעה רוחנית, ותוצאת הניתוק מכל השפעה 

 היא כליה.

כל זמן שעסקו בתורה לשמה עדיין היה מתנוצץ עליהם אור זיו הנשמה, 

וכיון שעדיין היה מתנוצץ עליהם אור זיו הנשמה לא נחתם גזר דינם, כי 

עדיין יכולים היו לשוב בתשובה בקלות, כי עדיין ההשפעה קיימת. ורק כשהגיעו 

אז נסתם למצב שבו גם תורתם היתה נמאסת, כי לא ברכו בתורה תחילה, אזי 

מאיתם כל ההשפעה מצד בחינת הנשמה, ונמצאו כרותים לגמרי מעץ החיים, כי 

ח והחלק התחתון של נפש ורו –כבר פגמו קודם לכן בכל שאר הבחינות 

ושפיכות דמים, וע"י שלא ברכו בתורה  הנשמה, ע"י עבודה זרה גילוי עריות

ה, לכך נגזר תחילה פגמו בשארית ההשפעה שהושפעה עליהם ע"י לימוד התור

 דינם.

נמצא שאין כל סתירא בין הסוגיות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובאמת 

עיקר דינם נגזר מחמת ג' עבירות חמורות, ורק כל  זמן שלמדו תורה לשמה 

לא נחתם גזר דינם כי עדיין הייתה ההשפעה קיימת, ועדיין הייתה תקוה, ורק 

ך, ולא ברכו בתורה תחילה, שוב פסקה כאשר הפסיקו ללמוד תורה כפי הצור

 מהם ניצוצי ההשפעה מבחינת נשמה, ועתה נתחייבו על הכל.   

 ה. ג' ענייני גלות תיקון לג' עבירות שפגמו בג' ענייני האדם

הובאו דברי המדרש במדרש רבה  במאמר 'מהות הגלות ומהות הגאולה'

כי גר יהיה זרעך, ידוע שאני ויאמר לאברם ידוע תדע ; )פרשת לך לך מ"ד י"ח(

מפזרן, תדע שאני מכנסן, ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן, ידוע שאני 

מבואר בדברי המדרש האלו שיש בגלות ג'  עד כאן. .משעבדן תדע שאני גואלן

עניינים; א[ הגלות מארץ ישראל. ב[ הפיזור בין העמים. ג[ שיעבוד מלכויות. 

; א[ חזרה לארץ ישראל. ב[ קיבוץ כל ישראל למקום וכנגדם ג' עניינים  בגאולה

 אולם, 

 וא"כ 

 והנה, 
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אחד. ג[ פורקן עול שיעבוד מלכויות. ויעויין שם מה שהארכנו בביאור האי 

 עניינא.

נפש רוח  –מה שנתבאר עתה, דג' עבירות חמורות פגמו בג' ענייני האדם 

ג'  ונשמה, נראה דגם ג' ענייני הגלות יסודם בתיקון ג' הפגמים שנתהוו ע"י

 עבירות.

הוא עונש גופני, שלא יהיו ישראל על  העניין הוא; עיקר העונש בגלות

 אדמתם, וזה הוי עונש על מה שפגמו בבחינת נפש ע"י הרציחה.

ישראל בין אומות העולם הוא עונש שאינו כ"כ גופני, אלא יש בו בחינה 

אחד, וזה  בקיבוץ סדים במה שאינם נמצאים יחדעמוקה יותר, שישראל נפ

עונש על גילוי עריות, כי יסוד עניין גילוי עריות הוא החיבור של עבירה, 

התורה אסרה כל חיבור בין הקרובים, או חיבור לאשת חבירו, וכיון שעברו על ש

חברו לעריות האסורים מהתורה, נגזר דינם שיהיו מפוזרים לארבע תאיסור זה, ונ

 רה.כנפות הארץ חלף מה שנתחברו בעבי

והשתא מבואר שפיר  פגם גילוי עריות הוא בבחינת רוח,נתבאר כי יסוד 

שהעונש וזהו מדה כנגד מדה שנפוצו לארבע רוחות השמים, שענשם הוא 

 על עבירה שפגמה בבחינת רוח, הוא שיפוצו לארבע רוחות השמים.

 לדקדק עניין זה, כי בהרבה ממטבעות הלשון שטבעו חז"ל בתפילות על

ויש להבין מדוע קבעו דווקא  הגאולה נאמר קיבוץ גלויות מארבע רוחות,

כיון שעניין הפיזור הוא ש לשון זו של 'רוחות'. ולמתבאר עולה הענין היטב,

מחמת עונש על פגם בבחינת רוח, לכך עניין הפיזור נאמר בהרבה מקומות 

 בשרש עניין רוח.

בבחינת נשמה, כמו שכבר על עבירת עבודה זרה שעיקר פגמה הוא 

נתבאר, כי עיקר עניין עבודה זרה הוא מה שמקבל על עצמו בשכל את 

אלוהות העבודה זרה, וממילא נמצא עובד את העבודה זרה, הוא במה 

 שנשתעבדו לאומות העולם.

 ולפי 

 וביאור 

 ופיזור 

 וכבר 

 ויש 

 והעונש 
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עניין זה, כי השיעבוד אינו רק מה שמצד המצב החומרי ישראל מחוייבים 

ומות העולם, כי זה כלל ידוע בחכמה, שהשלטון לעשות כל אשר יצוום א

האמיתי על ישות אחרת, הוא ע"י רודנות, שעקר עניין הרודנות הוא בביטול כל 

 תכונת שפיטה מצד הנשלט, שאין לנשלט כל זכות דיון על מעמדו ומצבו. 

אין לנשלט שום זכות ערעור על מצבו, ואפי' לא זכות דיון ושפיטה, בזה 

הרודן על הנשלט שליטה מוחלטת, ואפי' שליטה שכלית, כי טבע שולט 

האדם מצד ברייתו הוא לציית לשולט, ורק אם יש לנשלט זכות דיון ישנה 

אפשרות שהנשלט יתמרד, אולם אם השליט יוצר מצב של רודנות שבו אין 

 לנשלט זכות שיפוט, בזה יוצר הרודן שליטה אף על שכלו של הנשלט.

שכל, שע"י שיעבוד  –היה העונש על העבודה זרה שפגמה בבחינת נשמה 

מלכויות יאבדו ישראל את השכל השופט, שייעשו שפוטים לחלוטין של 

אותם אומות שישעבדו אותם, ולא תהיה להם אפי' זכות מינימלית של שיפוט, 

ועי"ז ישלטו אומות העולם המשעבדים אפי' בשכלם של ישראל, וזה עונש נורא 

 על מה שפגמו ישראל בבחינת נשמה. 

 וביאור 

 וכאשר 

 וזה 
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 מאמר ב' 

ההבדל בין חורבן בית ראשון לחורבן בית 

 שני
 

 א. חורבן בית ראשון מחמת ג' עבירות, חורבן בית שני מחמת שנאת חנם

מפני שלשה דברים שהיו  ,חרב מקדש ראשון מפני מהאיתא:  (ב"ע 'ט)יומא 

ישעיהו )דכתיב  ,עבודה זרה .ושפיכות דמים ,וגלוי עריות ,עבודה זרה ;בו

אמר רבי יונתן קצר  ,מאי קצר המצע מהשתרע 'כי קצר המצע מהשתרע' (ח"כ

ויאמר ה' ' '(ישעיהו ג)דכתיב  ,גלוי עריות... מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד

ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה  יען כי גבהו בנות ציון

 ,שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה - יען כי גבהו בנות ציון ,'וברגליהן תעכסנה

דהוו מליין  - ומשקרות עינים ,שהיו מהלכות בקומה זקופה - ותלכנה נטויות גרון

גליהן ובר ,שהיו מהלכות עקב בצד גודל - הלוך וטפוף תלכנה ,כוחלא עיניהן

אמר רבי יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן  - תעכסנה

בהן יצר הרע  וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסין

וגם דם נקי שפך מנשה ]הרבה ' (א"כ 'מלכים ב)דכתיב  ,שפיכות דמים .כארס בכעוס

שני שהיו עוסקין בתורה אבל מקדש  .'מאד[ עד אשר מלא את ירושלים פה לפה

 ,ללמדך .מפני שהיתה בו שנאת חנם ,מפני מה חרב ,ובמצות וגמילות חסדים

 .גלוי עריות ושפיכות דמים ,עבודה זרה ;ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות

 –בדברי הגמ' שבית המקדש הראשון נחרב מחמת ג' עבירות חמורות 

עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, ובהמ"ק השני נחרב מחמת שנאת 

 מסכת ב

 מבואר 
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 חנם.

לתת את הדעת והבין מדוע בית המקדש נחרב דווקא מחמת שלושת עבירות 

החמורות, ובית המקדש השני נחרב דווקא מחמת שנאת חנם, כי אין לומר 

עבירות  שבזמן ביהמ"ק הראשון היו עוברים על ג' –שככה התגלגל העניין 

חמורת, ובזמן ביהמ"ק השני לא היו עוברים על ג' חמורות אלא על שנאת חנם, 

בב כל הסיבות הוא סיבב שבאופן וסודו שמכי זה פשוט לכל מי ששכל לו בקדק

של חטאים אלו יחרב בית המקדש הראשון, ובאופן אחר יחרב ביהמ"ק השני, 

מאיתו ית'. וא"כ יש  וודאי אין לומר שזהו 'מקרה' בעלמא, אלא הכל מסובב

 להבין מדוע סובב מסבב כל הסיבות שכך יהיו החורבנות.

בספר 'נצח ישראל' ]פרק ד'[, מאריך בנושא זה, ובסוף דבריו מבאר 

בקצרה וברמז ששלושת העבירות החמורות רומזות לשלושת האבות, 

הבית, נחרב  –שזכותם עמדה לישראל עד סוף בית ראשון, וכאשר נגמרה זכותם 

שעברו על ג' עבירות חמורות, כי ג' עבירות  –ולכן נחרב דווקא באופן זה 

החמורות רומזות לג' האבות. ובבית שני היתה זכות הבית מצד זכותם של 

'כנסת ישראל', וכאשר נוצר הפירוד ב'כנסת ישראל' ע"י שהיתה בהם שנאת חנם 

 נחרב הבית. –

ה אנחנו לעמוד באותו הכיוון, מבאר שם את הדברים בדרכו, וננס

 ולבאר את הדברים בדרך שונה במקצת.

 הסט"א דחג"ת –ב. ג' עבירות חמורות 

בורה', במדת ה'ג ברהם אחוז במדת ה'חסד', יצחק אחוזידוע בחכמה שא

 ויעקב אחוז במדת 'תפארת'.

 'חסד' עניינה הוא היציאה מן האדם אל החוץ ללא גבול ומידה, ובזה היה

אחוז אברהם שגילה את האופן של ההנהגה של היציאה של האדם מחוץ 

לעצמו ללא גבול ומדה, וזה היה עניין החסד שהיה עסוק בו אברהם בכל מאודו 

 כידוע. –

 ויש 

 המהר"ל 

 המהר"ל 

 הנה, 

 מדת 
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'גבורה' עניינה הוא הגבלה וכניסה של הדבר לעצמו, ללא אפשרות ומתן 

 זכות של יציאה לחוץ.

התפשטות ללא גבול,  –ושילוב של חסד 'תפארת' עניינה הוא מיזוג 

קו  –צמצום והתכנסות ללא גבול, יחדיו, כאשר התוצאה היא  –ו'גבורה' 

 חסד מוגבל. –האמצע 

שכוחות אלו קיימים בעולם, ובהם היו אחוזים האבות, כך גם יש לכל אחד 

ונראה  הסטרא אחרא. –מהצדדים הללו את צד הטומאה שעומד כנגדו 

לבאר ששלושת העבירות החמורות הם צד הטומאה של שלושת המדות האלו, 

 ד צד אחד של קדושה.גכאשר כל עבירה עומדת כנ

מדת החסד שעניינה הוא התפשטות ללא גבול, יש סטרא אחרא של 

גילוי עריות, כי עניין הגילוי עריות הוא  –התפשטות ללא גבול לטומאה 

כל אלו שאסורות עליו  –התפשטות של האדם למקום שאסור עליו ביותר 

ההתפשטות  "ל על איסור עריות, הוא משתמש בכחכאשר אדם עובר רח בערוה.

פורץ את גבולות ההרחקה  –ה'חסד', ומשתמש בו לרעה  כח –ללא גבול 

אשת  –ר שאמור להיות מורחק ממנו ביותר הברורים, מטשטשם, ומגיע עד לדב

 חבירו.

שעניינה הוא צמצום והתכנסות, יש סטרא אחרא של צמצום  מדת גבורה

רציחה, ברציחה הרוצח אינו יכול לקבל את מציאותו של השני  –לטומאה 

ולכן קם והרגו  עלי אדמות, הוא לא יכול לסבול את הימצאו של רעהו בעולם,

הוא מגביל  –מש באותה מדה של גבורה וצמצום לרעה תנפש. בזה הוא מש

 ומצמצם את מציאותו של זולתו.

מדת תפארת שהיא מיזוג של חסד וגבורה יש סטרא אחרא של מיזוג החסד 

והגבורה לצד הטומאה, ונראה שמיזוג זה לצד הטומאה הוא ע"ז, כי הרי 

גה בתורה, והצד 'יעקב איש תם יושב אהלים', ודרשו חז"ל שהיה יושב והו

 –היה עובד ע"ז, וכמו שידוע שכאשר היו ברחם אמם  –עשיו  –ההפכי לו 

כשהיתה עוברת על פתחי ע"ז היה מבקש עשיו לצאת, וכאשר היתה עוברת על 

 מדת 

 מדת 

 כשם 

 כנגד 

 כנגד 

 כנגד 
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ה ממעל, -פתחי בתי מדרשות היה מבקש יעקב לצאת. וגם, התורה היא חלק אלו

 התורה הוא ע"ז. והיא גילוי כבודו ית' בעולם, לכן הצד שעומד נגד

ששלושת האבות האחוזים בשלושה מידות, עומדים כנגד שלושה מידות 

 –רציחה, יעקב  –גבורה  –עריות, יצחק  –חסד  –של הסט"א, אברהם 

 ע"ז. –תפארת 

ראשון היתה זכות אבות עדיין, לכן כדי שיחרב הבית היו צריכים להחזיק 

כנגד זכות האבות, ורק כך היתה יכולה בשלושת צדדי הסט"א שעומדים 

 וצר המציאות של חורבן בית ה'.ולהי

 פירוד ספירת מלכות –ג. חורבן בית שני 

שני, כבר לא היתה זכות האבות עומדת להם, וממילא גם זכות קיום 

הבית לא היה מצד האבות, ולא היה בדרגה הגבוהה של ג' ספירות 

 –הבית היה בסוד השראת השכינה בישראל  חג"ת, אלא –הראשונות ד'זעיר' 

 ספירת מלכות.

בכך, שכיון שלא היתה לישראל זכות אבות, אזי לא היתה סיבה מצד 

האבות שיבנה הבית השני ויתקיים, וא"כ שומה עלינו לחפש זכות אחרת 

מחמתה נבנה הבית, ואין לומר ששבו בתשובה שלימה ולכן נבנה הבית, שהרי 

גלות בבל לא היתה טעונה תשובה שלימה, שהרי נתגלה קיצם גאולה זו מ

ה ָאַמר ' י'( ט"ירמיהו כ)כדכתיב  ד ה' ִכי כֹּ ִכי ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפקֹּ

וגם כשעלה עזרא מבבל לבנות את בית ה' היו בינהם רבים שהיו  ,'ֶאְתֶכם

קומות, וא"כ, לא זכות נשואים עם נכריות, כמו שמבואר בספר עזרא בכמה מ

התשובה עמדה להם לבנותא את בית ה', אלא זכות אחרת, ומן הסתם כאשר 

נחרב הבית, וא"כ, שומה עלינו  –אותה זכות שגרמה לבנות את בית שני נגמרה 

לנסות לבאר מה היתה הזכות של בנין בית שני, וממילא נוכל להבין מה היתה 

 נחרב הבית השני. –וקא ממנה וד –חומרת עניים 'שנאת חנם' שממנה 

בוני הבית השני, אלא רק  –מאחר ולא התגלה לנו זכותם של הראשונים 

אם נבין מהו  –חורבן בית שני וסיבתו, נוכל לדון בצורה הפוכה  –עוונם 

 נמצא, 

 ובבית 

 ובבית 

 והכוונה 

 אמנם, 
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 נבין מה היתה הזכות לבניין בית שני, ומדוע הוא נחרב. –עניין 'שנאת חנם' 

הוא פירוד שיש בכלל ישראל, שכאשר כל בני האומה עניין 'שנאת חנם' 

אוהבים איש את רעהו, כאשר כל בני האומה מאוחדים יחדיו, יש להם 

סיבה שתשרה השכינה ביניהם. וכאשר הם בפירוד, כאשר יש שנאה בין איש 

 לרעהו, אין סיבה שתגרום להשראת השכינה בישראל.

תלוי בספירת 'מלכות', כי  זה ידוע בחכמה, שעניין 'השראת השכינה'

ספירת מלכות היא הצינור הגדול להעביר את השפע לתחתונים, היא 

 הספירה שבה מולך הקב"ה על עולמו ומשפיע לכל אחד כפי מעשיו.

אפ"ל, וכך נראה שצריך לומר, שכל זמן שישראל היו בשלום זה עם זה, היתה 

ת מלכות בחיבור וזיווג השכינה שורה בישראל, ומחמת זכות זו שהיתה ספיר

 ירד שפע לעולם, ונבנה ביהמ"ק השני. –עם הספירות שעליה 

ספירת  –שנאת חנם, לא שרתה עליהם השכינה  –היו ישראל בפירוד 

 ומילא לא היה לביהמ"ק זכות קיום.מלכות, 

 כנסת ישראל –ד. ספירת מלכות 

להבין מה הקשר והשייכות שיש בין ספירת מלכות ל'שנאת חנם', שומה 

 'כנסת ישראל'. –עלינו לבאר את הכינוי של ספירת מלכות בחז"ל 

ספירת מלכות נקראת בלשון חז"ל בשם 'כנסת ישראל', ותחילת העניין הוא 

בר אמר רבי חנינא , שם איתא; ')ברכות ל"ה ע"ב(בגמ' ריש פרק כיצד מברכין 

כנסת פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא ו

גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש ' (משלי כ"ח)שנאמר  ,ישראל

הלא הוא אביך ' (דברים ל"ב)שנאמר  ,אלא הקדוש ברוך הוא 'אביו'ואין  ,'משחית

בני מוסר אביך ואל תטוש שמע ' שנאמר  'כנסת ישראל'אלא  'אמו'ואין  ,'קנך

אימא דא היא כנסת איתא; ' (א"ד ע"דף ע ,פרשת אחרי מות)זוהר ויקרא "'. ובתורת אמך

 '. לומדים אנו מהגמ' והזוהר, ש'כנסת ישראל' נקראת 'אם'.ישראל

 והנה, 

 ודבר 

 לכן 

 וכאשר 

 כדי 

 הנה, 
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איתא; 'כנסת ישראל דא בינה'. מבואר, שהמדה  )חלק ב' פ"ה ע"א(יתרו 

 המכונה 'כנסת ישראל' שייכת לעניין ספירת 'בינה'.

 להבין עניינים אלו. 

 כל מבואר עניין 'כנסת ישראל', וז"ל; 'בראש ('א )שער אורה' הקדמון 'שערי

 שתמצא מקום בכל כי קבלה, בידך למסור לנו יש בידך, שמסרנו העקרים

 ,'שכינה' ונקראת י,"אדנ הנקראת המדה זאת היא ,ישראל כנסת שמזכירים ל"לרז

 מתכנסים ובה ישראל, קהל כל בה והיא המחזקת השמות שאמרנו, כל ושאר

 ואבדיל' '(כ )ויקרא שנאמר כמו האומות, מן ישראל נבדלו ידיה ומתקבצים, ועל

 בני בהפרידו גוים עליון בהנחל' ב("ל )דברים והסוד ,'לי להיות העמים אתכם מן

 .'ישראל בני למספר עמים גבלות אדם יצב

ממשיך ה'שערי אורה' לבאר ביתר ביאור את עניין 'כנסת  ('ח )שערהספר 

 שתיהן מלכות וספירת בינה ספירת כי והאמן, דע כן, ישראל', וז"ל; 'אם

התורה  בקיום ישראל בתקון המלכות מתוקנת וכשמדת זו, זו אצל מכוונות

 עד דרך הספירות, וברכה שפע מיני מכל להריק תופיע בינה ספירת אז והמצות,

 ובבטחה, בהשקט העולם בני נמצאים ואז ומתמלאת, מתברכת מלכות שספירת

 (ו"כ ויקרא) זהו לארץ, דבוקה ונמצאת הברכה מזונות, מיני בכל משתלחת והברכה

 השורה, את ישראל קלקלו ושלום חס הברכות. ואם כל וסדר 'תלכו בחוקותי'

 ברכה, משפעת אינה בינה ספירת אז עולם, ברית חק, הפרו וחלפו תורה, ועברו

יסוד  ספירת חוזרת לפיכך נפסק, המקור שהרי בחסרון, נמצאו הספירות וכביכול

 לבדה ספירת המלכות ונשארת הבינה, אל -תשוקתה  מקום אל לעלות להתאסף

 האמורות הקללות וזהו ענין קללה, מיני בכל העולם נמצא ואז ,'כל' אין יבשה

 כסיל ובן' י( )משלי נאמר זה המלכות. ועל ספירת לוקה ישראל ידי שעל בתורה,

 התפארת ספירת נמצאת .'שלחה אמכם ובפשעיכם' א'(' ג )ישעיה ואומר ,'אמו תוגת

 ונפרדת, משולחת' ישראל כנסת' בינה, ואז הנקרא שעליה הנחל מן שדודה

 כי' ג' ז'( )ישעיה ואומר ,'ומחפיר מביש אם בן יבריח אב משדד' ט כ"ו(")משלי י כאמרו

 עכ"ל. .'אלוף מפריד ונרגן' ז(")משלי ט ואומר ,'הצדיק נאסף הרעה מפני

 ובזוהר 

 ויש 

 בספר 

 ובהמשך 
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בדברי ה'שערי אורה', שתחילת ההשפעה טמונה בבחינת 'בינה', וממנה 

צריכה ההשפעה להיות נשפעת אל בחינת 'מלכות' היא הבחינה שמוציאה 

לפועל את כל ההשפעה. ואופן וצורת ההשפעה מ'בינה' ל'מלכות' תלויה 

בעבודתם של ישראל, שהם נבחרו ע"י קוב"ה להיות לו לעם סגולה, ולהם נתן 

את התורה, ואם ישראל מקיימים את התורה הם גורמים שכל השפע  קוב"ה

יושפע מ'בינה' ל'מלכות', ואם הם לא עושים את רצונו של מקום, גרמים ח"ו 

פירוד באופן וצורת ההשפעה וההנהגה דלעילא, כאשר על ידי מעשיהם גורמים 

 שלא יושפע השפע מ'בינה' ל'מלכות'. 

ר מבורר ראיתי להעתיק מדברי הרמח"ל בספר להבין עניין זה באופן יות

והנה תבין , וז"ל; ')פתח נ"ב עמ' קצ"ט בהוצאת הג"ח פרידלנדר זצ"ל('קל"ח פתחי חכמה' 

בשכינה אז אהבה נמצאת  כי כשהנשמות יש להם להדבק כולם ,סוד זה למטה

שהרי הם נעשים ממש אחים  ',בארץ גוי אחד' ונקראים ישראל ,בין זה לזה

אלא כל אחד פונה איש לבצעו  ,וכשלא יש זה .אחדן ולם רצים אל עניוריעים כ

אך הקשר הזה אי אפשר להיות אלא  .אפשר להיות כי אם שנאה אי - מקצהו

שמות )' ההר ויחן שם ישראל נגד' דכתיב ,כמו שהיו על הר סיני ,תיקון גדולן בזמ

אלא  ,בפני עצמוכל אחר  שלא ישפיעו האורות ,וכמו שיהיה לעתיד לבוא ,'(ט ב"י

שכל ההשפעות באות על ידי  - הוכן בחק זה כבר ד,ילכו כולם רק אל מקום אח

סודה  - מלכות ,והנה .ממילא מתעורר החיבור - היאה ועל כן בהתעורר ,המלכות

 והיא מעוררת האהבה ממש של ,שהכל הולך רק אל מקום אחד זה, כנסת ישראל

כן בהיותה ועל  ,שכבר אין להם פנייה אלא אליה ,המחשבה העליונה בכל ענינה

תמיד  סת ישראל,לכנ מיד כל האורות מחמת האהבה שבין קב"ה - מוכנת לקבל

הא למה זה דומה  .והתלהטות ם חיבורהוממילא נעשה ביני ,מתעוררים כנגדה

 ,אשתו שכל מחשבותיו להיטיב אליהם לאדם שאוהב את בנו אהבה רבה או את

נשמתו בכל כחותיה לפנות רק אל הילד ההוא  מתלהטת - וכשמזדמנים לקראת

והוא מה שביארנו כבר שמהזדמן  ,מתעורר ביניהם חיבור ואז ,או לאשתו

 '. עכ"ל.ממילא החיבור מתעוררקבא הנו

 מבואר 

 וכדי 
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בדברי רבנו הרמח"ל, שהחיבור בין ספירת 'בינה' לספירת 'מלכות' מכונה 

ת' כוללת את כל ההשפעות בשם 'כנסת ישראל' הן מצד שספירת 'מלכו

כולם המושפעים מ'בינה', והן מצד שספירת 'מלכות' היא עצמה החיבור בין 

ישראל שהם המונהגים ובין ההשפעה העליונה שבה מנהיג הבורא ית' את 

 ישראל, וא"כ היא כונסת ומחברת בכינוס אחד את ישראל עם אביהם שבשמים.

 הצד ההפוך של 'כנסת ישראל' –ה. שנאת חינם 

נראה להוסיף בזה תוספת נוספת, שספירת מלכות נקראת בשם 'כנסת 

ישראל', כי רק כאשר כלל ישראל מכונסים יחדיו בבחינת 'כנסת ישראל' 

שכולם אוהבים זה את זה ושמחים זה עם זה, אז ספירת מלכות משפעת את  –

 שפע הברכה והטובה מספירת 'בינה'.

רח"ל לא שורה האהבה בין ישראל לבין עצמם, אם ח"ו יש שנאה בין איש 

לרעהו, אזי אז יש פירוד בספירת מלכות, ואין היא יכולה להקרא יותר בשם 

 'כנסת ישראל', כי ישראל אינם מכונסם במקום אחד, ואינם מאוחדים כלל.

נחרב  יש פירוד בספירת מלכות, כל ההשפעה דלעילא נפגמת, וממילא

 הבית.

שהזכות של הקמת בית שני היתה שהיו כולם מאוחדים, ובזה זכו לאחוז 

ולתקן ולקשר את ספירת מלכות עם כל הספירות שעליה, וממילא נשפע 

להם שפע ברכה והצלחה, וזכו לבנות את בית המקדש השני, שאמנם היה 

בסוד חג"ת מעמדו וקדושתו פחותים משל ביהמ"ק הראשון, כי הראשון היה 

מלכות, אבל עדיין  –כנסת ישראל  –]כמשנ"ת[, והשני בסוד השראת השכינה 

 היתה בו השראת השכינה.

נפרדו הלבבות, כאשר השנאה בין חלקי העם ובין איש לרעהו פרצה 

במלא עוזה, אזי אז איבדו ישראל את הזכות לבניין ביהמ"ק, כי איבדו את 

פירת מלכות, כי השראת השכינה בספרית הזכות של השראת השכינה ע"י ס

מלכות היא רק בסוד' כנסת ישראל', וכאשר יש פירוד ב'כנסת ישראל' אין 

 השראת השכינה, וממילא אין מקום ואפשרות לבית שיהיה בנוי.

 מבואר 

 ומעתה 

 ואם 

 וכאשר 

 נמצא, 

 וכאשר 
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 ו. ביאור מדוע התגלה קיצם של ראשונים ולא של אחרונים

אחרונים, קיצם של מובן מאד מדוע נתגלה קיצם של ראשונים ולא של 

 ביהמ"ק האחוז –ראשונים התגלה כי הראשונים פגמו בביהמ"ק הגבוהה 

בחג"ת, וידעו שיש עוד אפשרות של ביהמ"ק שיהיה אחוז ב'מלכות', כי גם 

 המלכות היא השראת השכינה.

כאשר אין השראת השכינה כלל, כאשר גם ספירת מלכות נפגמה, צורת 

ז שוב בספירת מלכות ע"י שישראל יהיו החזרה היא רק לחזור ולאחו

ידבק השכולם כנוסים ודבוקים יחדיו, ולפני שיחזרו ל –בבחינת 'כנסת ישראל' 

בשלום ויזנחו את השנאה, אין שום השפעה מלעילא, וממילא לא יתכן שיבנה 

 הבית.

ודבר זה אינו תלוי ההשפעה מלעילא, אלא רק במעשי התחתונים, שאם 

יזכו לאחוז בספירת מלכות ותהיה להם הזכות להיגאל. ואם יחזרו למוטב 

לא יזכו לאחזו בספירת מלכות, וממילא  –לא יחזרו למוטב, ועדיין יהיו בפירוד 

 לא יגאלו. 

כי אין זה  –לא יתכן לגלות את קיצו  –שאינו תלוי אלא במעשי התחתונים 

 תלוי אלא בנו. 

 מעתה, 

 אבל 

 ומאחר 

 דבר 
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 מאמר ג'

 שלא ברכו בתורה תחילה

א. כיצד יתכן שלא ידעו על מה אבדה הארץ, והרי הנביאים התנבאו על 

 תיהם ועוונ

 החכם האיש מי' דכתיב מאי רב, אמר יהודה רב 'אמר (.פה מציעא )בבאבגמרא 

 ,)ירמיה ט יא( 'הארץ אבדה מה על ויגדה אליו' ה פי דבר ואשר זאת את ויבן

 שפירשו עד פירשוהו, ולא נביאים אמרו פירשוהו, ולא חכמים זה אמרו דבר

 נתתי אשר תורתי את עזבם על' ה ויאמר' שנאמר בעצמו, הוא ברוך הקדוש

 תחילה'. בתורה ברכו שלא רב אמר יהודה רב אמר ,)שם יב( 'לפניהם

 חז"ל אלו תמוהים מאד מכמה פנים.

מבואר כאן שסיבת חורבן הארץ לא היתה ידועה לא לחכמים ולא 

לנביאים, כלומר; החכמים לא הצליחו להשיג בחכמתם מהי התביעה על 

כלל ישראל, מדוע נחרבה הארץ וישראל גלו. יתרה מזו, הנביאים לא קיבלו חזון 

מהקב"ה שיבאר להם מה חרי האף הגדול הזה, מדוע גלו ישראל מארצם, וארצם 

בה עד היסוד. עד שהיה צריך הקב"ה בעצמו לבאר מהי התביעה על כלל נחר

מלאים  –ישעיהו וירמיהו  –על עזבם את תורתי. והרי ספרי הנביאים  –ישראל 

בתוכחות לכלל ישראל שעברו על רצון ה', ובתוכחות אלו מפורש שאם לא 

ישובו בתשובה הקב"ה יעזבם, כלל ישראל יהרגו ויטבחו במיתות שונות 

 משונות, בית המקדש יחרב, הארץ תעזב וישראל יגלו.ו

כן, מגילת איכה, שהיא כולה קינה נהי ובכי על חורבן הארץ והמקדש ועל 

גלות ישראל לבין האומות ושאר צרות החורבן, נכתבה על ידי ירמיהו לפני 

 אמרו 

 דברי 

 ראשית, 

 כמו 
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שירמיהו כתבה והביאה  )מועד קטן כו ע"א(חורבן הבית, כמו שמבואר בגמרא 

 ים, ויהויקים שרפה באח. ליהויק

כן, התוכחות היו ברורות, העוונות היו ברורים, והעתיד הנורא אף הוא היה 

 ברור.

 דברים שלשה מפני חרב, מה מפני ראשון אמרו: 'מקדש ט ע"ב( )יומאבגמרא 

דמים', והגמרא שם דורשת  ושפיכות עריות, וגלוי זרה, עבודה בו; שהיו

ת חמורות אלו. וממשיכה שם הגמרא ורהיה מחמת ג' עבימפסוקים שהחורבן 

 מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו שני מקדש ומבארת: 'אבל

 שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך חנם, שנאת בו שהיתה מפני חרב, מה

דמים'. מבואר, שבית המקדש הראשון  ושפיכות עריות גלוי זרה, עבודה עבירות;

 ג' עבירות חמורות, ובית המקדש השני נחרב מחמת שנאת חינם. נחרב מחמת

מצינו בדברי חז"ל טעמים רבים לחורבן הבית והגלות, כגון; חילול שבת, אי 

 שמירת שמיטה ועוד.

כן, אפוא, כיצד יתכן לומר שסיבת החורבן לא היתה ידועה, בעוד שהיא 

 שהיו נראים לעיניים. היתה ברורה כשמלה, הן מהנביאים והן מהדברים

אם סיבת החורבן היתה כל כך עמוקה ונסתרת, מה התביעה על כלל 

ישראל, הרי אפילו החכמים ואפילו הנביאים לא משיגים ולא מבינים מה 

התביעה הנוראה, אז כיצד יתכן לתבוע מהיהודי הפשוט שחי בזמן החורבן שיבין 

הגדול והנורא הזה. הרי הנביאים וישיג מה הקב"ה רוצה, על מה חרי האף 

והחכמים לא משיגים, אז מה יועיל אותו יהודי פשוט, מה התביעה הנוראה 

 עליו.

 שעניינים עמוקים ביותר טמונים כאן.

 תכנית אלוקית עמוקה לעם הנבחר -ב. מציאות הגלות 

 להבין את שורש התביעה, יש להעמיק ולנסות להבין את שורש הגלות.

 אם 

 וכן, 

 ועוד 

 אם 

 ועוד, 

 ברור, 

 כדי 
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במקומות רבים בחז"ל שהיה גלוי וידוע לנביאים ולחכמים עוד לפני 

שכלל ישראל נכנסו לארץ ישראל ששני בתי המקדש היו עתידים 

להיחרב, ושכלל ישראל אמורים לצאת לגלות פעמים. כגון; בברית בין הבתרים 

ומבאר  יב( טו )בראשית 'עליו נפלת גדלה חשכה אימה והנה' כתוב על אברהם אבינו

 את וגם' גליות'. ולאחר מכן אומר הקב"ה לאברהם של וחשך לצרות רש"י; 'רמז

, מלכיות ארבע וגם על זה מבאר רש"י; 'לרבות )שם יד( 'אנכי דן יעבדו אשר הגוי

)שם ישראל'. ומקור הדברים הוא במדרש רבה  את ששיעבדו על כלים הם שאף

עליו  נופלת גדולה חשכה 'אימה המילים שדרשו חז"ל שבארבעת פרשה מד אות יז(

' גדולה. 'מדי זה' חשכה. 'בבל זו' אימה' רמוזות ד' מלכויות שישעבדו את ישראל;

 על ויפל' דורשת את הפסוק (:טז )מגילהוכן, הגמרא  אדום. זו' עליו נופלת. 'יון זו

 אמר לבנימין, ליה הוו צוארין 'כמה , ושואלת:)בראשית מה יד( 'אחיו בנימן צוארי

 ועתידין בנימין של בחלקו להיות שעתידין מקדשים שני על בכה אלעזר רבי

, כה( ד )דברים 'בארץ ונושנתם בנים ובני בנים תוליד כי' ליחרב'. וכן, את הפסוק

 לסוף ממנה שיגלו להם שרמז )גיטין פח ע"א, מובא ברש"י על הפסוק הנ"ל(דורשת הגמרא 

'ונושנתם'. ועוד כהנה רבות בחז"ל,  כמנין, שנה ושתים וחמשים מאות שמונה

שהיה ברור וידוע לחכמים ולנביאים ]ואולי אף לשאר העם[, שעתידים בתי 

 המקדש להיחרב ועתידים כלל ישראל לצאת לגלות.

כן, עצם הגלות אינה רק מחמת העוונות הנוראים שחטאו בהם בני אותו דור 

לא עצם הגלות הוא ]ולא תוקנו כדבעי במשך הדורות שלאחר החורבן[, א

חלק מהתכנית אותה העמיד בורא כל העולמות לעם הנבחר, שחלק מהתכנית 

היא שהעם הנבחר צריך לצאת לגלות, ומקדשיו צריכים להיחרב, עד שיבנה 

המקדש השלישי שבו תבוא המנוחה לעם הנבחר. אבל קודם לכן, התכנית היא 

ות הגלות אינה מחמת שאמורים להיות חורבנות וגלויות. אם כן, עיקר מציא

עוון זה או אחר, אלא מחמת אותה תכנית עמוקה ונסתרת. אמנם, ודאי 

רציחות נוראיות ושאר  –שאריכות הגלות, והצורה בה התחילה ונמשכה הגלות 

צרות איומות, הם העונשים על כל העבירות הנ"ל, אבל עצם הגלות היא תכנית 

 הבריאה, וכמו שיתבאר.   שתוכננה על ידי בורא כל העולמות כבר מראשית

 ואר מב

 אם 
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דבר זה מבואר בחכמה, שהעולם נברא בתחילתו לששה ימים, כאשר 

ביום השישי היה לאדם הראשון ניסיון באיסור האכילה מעץ הדעת, ואם 

יום  –היה עומד בניסיון זה היה מיד נכנס ליום השבת שהוא היה העולם הבא 

חר וחטא אדם הראשון בחטא זה, שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אבל, מא

ואכל מעץ הדעת, נקנסה מיתה לעולם, ונגזר מאיתו ית' שהעולם צריך לעבור 

סדרת גלגולים במשך ששת אלפי שנים, כאשר במשך הזמן הזה יתוקן העולם 

במלכות שד"י, עד שבסוף שית אלפי שנין אלו יהיה העולם מתוקן בכל 

עולם יהיה כולו בשלוה ונחת, ואלו הם התיקונים הנצרכים, ואז יהיה זמן שבו ה

ימות המשיח, שבימות המשיח יהיה העולם בתיקונו הנכון כפי שהיה ראוי 

להיות מעצם ברייתו. ולסוף אותם ימים תתגלה מלכותו ית' בעולם, ויעבור 

יום שכולו שבת ומנוחה לחיי  –העולם לאלף השביעי שהוא העולם הבא 

 העולמים.

רחיים לעולם, מאז חטא אדם הראשון, אותם תיקונים מאותם תיקונים הכ

שבלעדיהם העולם לא יתוקן במלכות שד"י, הם אותם גלויות שישראל 

צריכים לעבור, מגלות מצרים, דרך גלות בבל, ועד הגלות האחרונה והנוראה 

 .1גלות אדום –מכולם 

 ג. השאלה 'על מה אבדה הארץ' היא על עצם התכנית של הגלויות

לבאר, שאמנם היה ידוע לחכמים ולנביאים שגלוי וידוע לפני מי שאמר 

והיה העולם שעתידים בתי המקדש להיחרב עתידים ישראל לצאת לגלות. 

, )דור של חורבן בית המקדש הראשון(כמו כן, היה ידוע וברור לכלל ישראל שבאותו הדור 

ת מחמת שהם חוטאים ובית המקדש ייחרב מחמת חטאיהם והם ייצאו לגלו

עוונותיהם. דברים אלו היו ברורים, החכמים ידעו אותם, והנביאים השיגו אותם 

 בנבואה, כמו שברור מתוך דברי הנביאים עצמם.

 הערות והוספות  

, )עמ' שצא, הוצאת הרב ספינר(יעויין במאמר העיקרים לרמח"ל, פרק 'בגאולה', אדיר במרום 1 
 ויעויין שם בהמשך ביאור נורא על מהות חטא אדם הראשון.    

 ובאמת, 

 חלק 

 ונראה 
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 לא על זה היתה השאלה 'על מה אבדה הארץ'.

השאלות 'על מה אבדה הארץ' היא על עצם התכנית שתכנן הקב"ה מאז 

אל יצטרכו לצאת לגלות פעמים אחרי חטא אדם הראשון, שכלל ישר

שיכנסו לארץ ישראל, ובית המקדש יחרב אף הוא פעמיים. על תכנית זו היתה 

השאלה מדוע זו היא התכנית, מדוע הקב"ה מגלגל שבכל מקרה יהיה חורבן 

 ובכל מקרה תהיה גלות.

שאלה זו לא עונות כל התשובות שהשיגו הנביאים בנבואתם והבינו 

שכלל ישראל חוטא וצריך כפרה על החטאים. מאחר  -כמתם החכמים בח

ותשובות אלו נכונות על השאלות מדוע יש כזה צער וסבל בגלויות, ומדוע זה 

קרה דווקא בדורות אלו, על שאלות אלו התשובה היא שככל שהרבו ישראל 

לחטוא כך היו צרותיהם גדולות יותר ואיומות יותר, וככל שהרבו לחטוא כך 

 דים והעמיק את גלותם.הקב"ה הק

כל זה נכון רק כלפי השאלות המקומיות, שאחרי שכך היא התכנית 

המקורית, יש להבין מדוע זהו סדר הדברים, ומדוע התכנית יוצאת לפועל 

בצורה כל כך נוראית, ועל זה התשובה היא ג' עבירות חמורות בבית ראשון 

 רי חז"ל.ברות המפורטות בד, ושאר העבושאת חינם בבית שני

על עצם התכנית, על השאלה המרכזית מדוע בכלל צריכים כלל ישראל 

 לעבור חורבנות נוראים וגלויות נוראות, אין כאן עדיין תשובה.

היא השאלה שהחכמים לא הבינו, והנביאים לא השיגו בנבואה, 'על מה אבדה 

מדוע זהו  הארץ', מדוע נגזר מלכתחילה שהארץ מוכרחת להיעזב ולהיחרב,

 הסדר ולא יתכן אחרת.

ומבארים חז"ל  ,'על עזבם את תורתי' שבא הקב"ה וגילה בעצמו את הסיבה

 הקדושים: 'שלא ברכו בתורה תחילה'.

 להבין מה התשובה הטמונה בתשובתו של הקב"ה, ומה מבארים בה חז"ל.

 ומשכך, 

 שאלת 

 ועל 

 אבל 

 אבל 

 זו 

 עד 

 ויש 
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 התחתונהעזיבת התורה העליונה ובחירה בתורה  -ד. חטא אדם הראשון 

מבואר בחז"ל, שאדם הראשון קודם החטא היה נתון בגן עדן כאשר 

, והוא היה עסוק אך )סנהדרין נט ע"ב(מלאכים צולים לו בשר ומוזגים לו יין 

)שער מאמרי רז"ל, על המשנה רבי ורק בלימוד התורה הקדושה. ומבואר בדברי האר"י 

נו של אדם הראשון קודם החטא לא שהתורה בזמ מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה(

היתה כמו התורה שיש לנו כיום, אלא תורה רוחנית שהיתה כולה צירופי 

 שמותיו ית'. 

עוד בהקדמת מהרח"ו לספר עץ חיים, שמאריך לבאר שהתורה הקדמונית 

שהיתה לאדם הראשון קודם החטא, התורה שהיא כולה צירוף שמותיו 

יא מצד עץ החיים, שהיא כולה חיים טובים ואין בה הקדושים של הבורא ית', ה

צד רע כלל. וסוד חטא עץ הדעת היה שאדם הראשון לא רצה לדבוק בתורה 

הנצחית והשרשית של שמותיו ית', אלא רצה לדבוק בתורה הנמוכה יותר, 

בתורה כפי שהיא מוכרת לנו, התורה שנאמרה ביחס למעשי התחתונים, והתורה 

חלקים של היתר וטהרה וכשרות מצד הטוב,  -לק רע וב וחשיש בה חלק ט

ואיסור וטומאה ופסול מצד הרע. וזהו סוד עץ הדעת, שמצד עץ הדעת טוב ורע 

יש בתורה טוב ורע, שהרי העץ כולל גם טוב וגם רע, וזו התורה שנאצלה 

לתחתונים. ומחמת שרצה לדבוק בתורה זו נגזר עליו שהתורה שתהיה בעולם 

עת טוב ורע, ועל ידה צריך העולם להתברר בכל מיני ברור עד תהיה מצד עץ הד

 סוף שית אלפי שנין.

, שההשפעה וההנהגה של כל 2ביסוד ושורש הגלות מבואר בדברי הרמח"ל

התחתונים היא על ידי השפע הנשפע מהקב"ה היורד באצילות דרך כל 

הספירות ומתקבץ אצל ספירת יסוד, ומשם יוצא להשקות את כל העולם על ידי 

ספירת מלכות, שהיא סוד השראת השכינה בישראל, שממנה שואבים ישראל 

 הערות והוספות  

)כלל , כללי מאמר החכמה )עמ' רצב בהוצאת הרב ספינר(תחילת מאמר הגאולה, אדיר במרום 2 

 .ט(

 והנה, 

 ויעויין 

 והנה, 
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וכאשר ישראל יוצאים  וכל העולם את כל השפע הנשפע עליהם מהבורא ית',

לגלות מסתלקת ספירת יסוד מחיבורה וזיווגה עם ספירת מלכות, וההשפעה 

שהיא ספירת  - אינה נשפעת יותר כפי שהיה ראוי, וכביכול השכינה עצמה

 .3יוצאת לגלות, שאין היא מקבלת את ההשפעה העליונה מהיסוד - מלכות

יבה שבגינה חייבים נראה לבאר, שהתשובה לשאלת השאלות, מהי הס

ישראל לעבור גלויות וחורבנות נוראים כל כך, טמונה בחטא הקדמוני של 

אדם הראשון, שמאחר ואדם הראשון היה יכול לבחור בעץ החיים, שהיא התורה 

הקדמונית שכולה שמותיו ית', ובמקום לבחור בתורה זו בחר הוא בתורה 

דעת טוב ורע, ובה יתכנו הנמוכה יותר שהיא תורת העולם הזה האצולה מעץ ה

השינויים שיש בתורה בין טוב לרע, גרם בזה שהעולם יצטרך לעבור גלגולים 

רבים עד התיקון השלם, כאשר חלק מאותם תיקונים הם אותם חורבנות 

 וגלויות מרות שנגזרו על כלל ישראל.

 ספירת מלכות הנקראת 'ארץ' -ה. על מה אבדה ה'ארץ' 

על מה אבדה הארץ', שהשאלה לא היתה על מה הדברים בשאלה '

נחרבו בתי המקדש או על מה יצאו ישראל לגלות או על מה נטבחו כל 

כך הרבה מכלל ישראל בצורות אכזריות ביותר. השאלה היא רק 'על מה אבדה 

 ', 'הארץ' דווקא. וזאת משום, שספירת מלכות נקראת גם בכינוי ארץ.הארץ

הדברים; לספירת מלכות ישנם כינויים רבים, כאשר כל כינוי רומז לבחינה 

אחרת שיש בספירה זו, ומבוארים הדברים באריכות בספר שערי אורה 

. אחד הכינויים של ספירת מלכות הוא 'עץ הדעת', וזאת מאחר ובמידה זו )שער א'(

 הערות והוספות  

יסוד זה, שעניין הגלות הוא הפסקת השפע המושפע מהיסוד למלכות, ושכביכול 3 
ספירת מלכות שהיא השראת השכינה בישראל יוצאת בעצמה לגלות, מבואר גם בכמה 

 .)זוהר חדש, איכה(ממאמרי הזוהר על איכה 

ובעניין יציאת השכינה עצמה לגלות, יעויין עוד בתחילת מאמר הגאולה לרמח"ל בעניין 
 .  )עמ' רמו, הוצאת הרב ספינר(לקול השלישי, ויעויין עוד בדברי הרמח"ל באדיר במרום הק

 מעתה 

 ומדויקים 

 ונבאר 
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חדיו. ומצד כנוסים כל הצדדים שיש בהשפעה, ורק בה יכולים להיות טוב ורע י

בחינה זו, אם היא שואבת ברכות לתחתונים מהמקור העליון, נקראת היא גם 

בשם 'ארץ החיים', מאחר וממנה תוצאות חיים לכל העולם. כמו כן, מידה זו 

נקראת בשם 'כנסת ישראל', שעל ידה נבדלו ישראל מכל האומות, ומצד זה 

ראת ספירת מלכות שספירת מלכות והשכינה נקראות בשם 'כנסת ישראל', נק

 .4גם בשם 'ארץ ישראל'

אם כן, שמצד כינוי 'עץ הדעת' נקראת ספירת מלכות גם בשם 'ארץ 

 החיים', ומצד כינויה 'כנסת ישראל' נקראת היא גם בשם 'ארץ ישראל'.

התבאר, שסוד הגלות הוא הפירוד שיש בין ספירת מלכות והיסוד, שבזמן 

כנסת ישראל יוצאים לגלות, וגם השכינה לא  שהיסוד לא משפיע למלכות

 שורה עליהם.

שכל הדברים הם ענין אחד; אדם הראשון חטא בעזיבת תורת עץ החיים 

ודבקות בתורת עץ הדעת שהיא עצמה ספירת מלכות. על חטא זה נגזר 

שהעולם צריך לתקן את החטא במשך ששת אלפים שנה כאשר בתוך הזמן הזה 

ת ישראל שהיא סוד מלכות צריכה לצאת לגלות מארץ ישראל יש זמן שבו כנס

 ומארץ החיים שגם הם סוד מלכות.

הדברים ברורים; השאלה היתה על עצם המהלך, מדוע נגזר בעצם 

הבריאה על המקדשות שיחרבו ועל עם ה' שיצאו לגלות. והתשובה היא, 

את תורת עץ  שכל זה הוא על בחינת עזיבת התורה של אדם הראשון, שעזב

החיים ודבק בתורת עץ הדעת, ופגם זה שורשו בספירת מלכות שהיא גם מכונה 

בשם עץ הדעת ]מאחר ובה יתכנו השפעות של טוב ורע יחדיו[, וכמו שנתבאר. 

והתיקון צריך להיות דווקא על ידי גלויות של כנסת ישראל מארץ ישראל מאחר 

 ם שם הוא שורש התיקון.וגם עניינים אלו הם בסוד מלכות, שבמקום הפג

 הערות והוספות  

 יעויין בביאורי לספר שערי אורה, שם התבארו כל הכינויים וסודותיהם.4 

 נמצא 

 ולעיל 

 ונראה, 

 ועכשיו 
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השאלה לא היתה על החורבנות ועל הגלויות, אלא 'על מה אבדה הארץ', 

'הארץ' דייקא, שהארץ הוא כינוי לספירת מלכות. והשאלה היא על מה 

אבדה ספירת מלכות, מדוע ספירת מלכות שהיא סוד כנסת ישראל וסוד השראת 

 א.השכינה בישראל יצאה כביכול לגלות בתוך הס"

על כך היא; 'על עזבם את תורתי', על עזיבתו של אדם הראשון, על 

 שעזב את עץ החיים ודבק בעץ הדעת.

שאדם הראשון בבחירתו מנע את הברכה  -ו. שלא ברכו בתורה תחילה 

 העליונה

חז"ל; 'שלא ברכו בתורה תחילה'. כלומר; המושג 'ברכה' עניינו תוספת 

בביאור  )שער ב פרק ב(עה, כמו שמבאר הנפש החיים שפע וריבוי השפ

לעלם ולעלמי עלמיא' ובביאור כל אמירת  מברךעניית 'אמן יהא שמיה רבה 

תו וערכו, כמובן[ בתורת עץ אם אדם הראשון היה דבק ]לפי מעל 'ברוך'. וכן כאן,

החיים, היה גורם בזה ריבוי נורא ועצום של כבודו ית' בכל העולמות, עד שלא 

ה נצרך עוד העולם לריבוי ברכה אלא היה נגמר ומסתיים בזה הרצון העליון הי

בבריאת הנבראים, שהיה מתברר בזה יחודו ית' בכל העולמות, והיה נכנס האדם 

 מיד לחיי העולם הבא. 

שחטא, ודבק בתורת עץ הדעת, גרם בזה למיעוט שפעו ית' בעולם, 

בתורה תחילה', שלא גרם ]לפי ולמיעוט ברכה בעולם. וזהו 'שלא ברכו 

זה נגזר  אדקות ורום ערכו[ את תוספת השפע הראוי לעולם. ומחמת חט

שהעולם חייב לעבור בירור אחר בירור, כאשר הבירור כולל בתוכו את גלותה 

של כנסת ישראל, היא ספירת מלכות בין קליפות הס"א, וכל זה הוא מחמת שלא 

 גרם לריבוי ברכה לשפע מעילא.

 יקון הראויז. הת

התיקון לזה, הוא על ידי ריבוי כבודו ית' בעולם בעסק התורה, הן על 

ידי לימוד תורת הנסתר שהיא תורת עץ החיים, וכמו שמבואר 

באריכות בהקדמת מהרח"ו לספר עץ חיים. והן על ידי בירור כל חלק הנגלה 

 לכן 

 והתשובה 

 ומבארים 

 וכיון 

 ובפשטות 
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ו שביארתי שבתורה, עד הקצה האחרון של הגילוי הראוי להיות בעולם, כמ

וביררתי באריכות במאמר המבאר את דברי חז"ל 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל 

 הנשמות שבגוף', יעויין שם. 
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 ' מאמר ד

 ג' סיבות –ג' חורבנות 

 ירושלים טור מלכא וביתר –א. ג' חורבנות 

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ' ;(משלי כ"ח)אמר רבי יוחנן מאי דכתיב  (ה:)נ

דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם  -מפחד ] 'לבו יפול ברעה

אתרנגולא ותרנגולתא  ,אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים . רש"י[,אעשה זאת

דופן של מרכבת  -שקא דריספק ]אשקא דריספק חרוב ביתר  ,חרוב טור מלכא

קמצא ובר ]אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים  . רש"י[.נשים והיא כעין עגלה

דרחמיה קמצא ]דההוא גברא דרחמיה קמצא  . רש"י[,כך שם שני יהודים -קמצא 

אמר ליה  ,עבד סעודתא ,ובעל דבביה בר קמצא . רש"י[,אוהבו היה שמו קמצא -

אשכחיה דהוה אתא  ,אזל אייתי ליה בר קמצאא, אייתי לי קמצ לשמעיה זיל

 ,מאי בעית הכא ,אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא ,יתיב

, ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא ,אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ,קום פוק

אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא  . רש"י[,שביקנא לך -א"ל לא ]אמר ליה לא 

אמר  ,אמר ליה לא . רש"י[,עודתךאיהו יהיבנא לך דמי פלגא ס -א"ל ]דסעודתיך 

 ,נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה ,א"ל לא ,ליה יהיבנא לך דמי כולה סעודתיך

איזיל איכול בהו  ,אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה ש"מ קא ניחא להו

אמר ליה לקיסר מרדו  ,אזל . רש"י[.מלשינות –איכול קורצא ]קורצא בי מלכא 

קרבן להקריב על גבי  -קורבנא ]ל שדר להו קורבנא "א ,ימרא"ל מי י ,בך יהודאי

המזבח דקיימא לן איש איש לרבות את עובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות 

 ,אזל שדר בידיה עגלא תלתא ,חזית אי מקרבין ליה רש"י[, .()חולין דף יגכישראל 

 רש"י[,. שפה העליונה -בניב שפתים ]בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב שפתים 

דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הוא  ,ואמרי לה בדוקין שבעין

 גיטין 
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 . רש"י[,להקריב לגבוה בבמה דידהו אלא מחוסר אבר -לדידהו לא הוי מומא ]

אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו  ,סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות

אמר להו רבי  ,א ליזיל ולימאדל ,סבור למיקטליה ,בעלי מומין קריבין לגבי מזבח

שיהו  -יאמרו המטיל מום בקדשים יהרג ]זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג 

. נהרג )ויקרא כב(סבורין שבשביל שהטיל מום בקדשים ועבר על מום לא יהיה בו 

 ,אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו רש"י[.

סבלנותו שסבל את זה ולא  -ענותנותו ]הגליתנו מארצנו ו ,ושרפה את היכלנו

 . רש"י[.הרגו

אתרנגולא ואתרנגולתא חריב מבאר על מה היה חורבן טור מלכא;  ז.()נ

דהוו נהיגי כי  . רש"י[,מדינה ששמה הר המלך -טור מלכא ]טור מלכא 

ורבו כלומר פרו  ,הוו מפקי חתנא וכלתא מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא

 . רש"י[,גדוד –גונדא ]יומא חד הוה קא חליף גונדא דרומאי  .כתרנגולים

בני המדינה היהודים עלייהו  -נפלו ]נפלו עלייהו מחונהו  ,שקלינהו מינייהו

 .אתא עלייהו ,אתו אמרו ליה לקיסר מרדו בך יהודאי . רש"י[,דרומאי ומחונהו

דהוו  ,דריספק חריב ביתראשקא לקמיה מבאר על מה היה חורבן ביתר; 

וכי הוו  ,ינוקתא שתלי תורניתא ,נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזא

יומא חד הוה קא חלפא . רש"י[. חופה –גננא ]מינסבי קייצי להו ועבדו גננא 

אתו נפול עלייהו  ,קצו ארזא ועיילו לה ,אתבר שקא דריספק ,ברתיה דקיסר

 .אתא עלייהו ,בך יהודאיאתו אמרו ליה לקיסר מרדו  ,מחונהו

באגדה זו שג' חורבנות היו, חורבן הראשון; ירושלים, והוא נעשה ע"י 

שנאת חינם, ששנא אותו בעל סעודה את בר קמצא. חורבן שני; טור 

מלכא, והוא נעשה ע"י מעשה של תרנגול ותרנגולת של שמחת חתן וכלה. 

זים שהיו מיועדים לחופת חתן וחורבן שלישי; ביתר, והוא נעשה ע"י קציצת האר

 וכלה בעתיד.

שיש להתבונן בזה, שאין זה מקרה שהיו ג' חורבנות מחמת הני ג' דברים, 

כי כל דברי חז"ל נסתרים הם, וודאי באו לרמוז בזה דברים גדולים 

 ולקמיה 

 ושם 

 מבואר 

 וודאי 
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ועצומים, ואמנם אין אני מתיימר לירד לעומק דברי חז"ל, אולם לפרוש מזה אין 

 אכתוב בזה את הנראה לעניות דעתי. אנו רשאים, לכך

נפש רוח  –ב. השפעת הבורא בעולם ע"י ג' הבחנות המשתלשלות זו מזו 

 ונשמה

ידוע כי צורת ההשפעה של הבורא ית' בבריאה הוא ע"י השתלשלות, כי 

הבורא מצד עצמו הוא נבדל, אינו גוף ואין לו דמות הגף ולא ישיגוהו משיגי 

הגוף ואין לו שום דמיון כלל, וא"א להשיג לא את עצמותו ית', ואפי' לא את 

מצד  השפעותיו מצד עצמו, אלא כל ההשגה של בני תמותה בקב"ה הוא רק

ההשפעות של הבורא בעולם באותו אופן שבו הם מושפעים ומתקבלים ע"י 

 בני האדם. –המקבלים 

בזה יש להבחין, דהנה ודאי, כל השפעה מקור שרשה יהיה לעולם רוחני, 

וכיון שלא יתכן שהשפעה רוחנית תהפוך באחת להיות גשם עכור, לזה סידר 

עה מאיתו ית', באופן שההשפעה הבורא בחכמתו, שיש סדר והשתלשלות בהשפ

תחילתה ברוחניות, והולכת ומשתלשלת בבחינות רבות עד שמקבלת היא את 

 הצורה הגשמית הנראית לעיני כל בשר ודם.

 –השתלשלויות אלו הם שלושה, והם שלושת הבחינות הידועות באדם 

-נפש רוח ונשמה, וסדר השתשלשותם הוא; שהנשמה היא ממש חלק אלו

על, כמו שמבואר בכ"מ שישראל וקוב"ה חד הם, לכן תחילת ההשפעה היא ה ממ

 ה ממעל.-בבחינת נשמה שהיא ממש חלק אלו

משתלשלת ההשפעה אל בחינת רוח, שהיא ג"כ בחינה גבוהה מאד, 

ה ממעל, אלא בחינה -אולם לא כבחינת נשמה, כי היא אינה חלק אלו

שפעת ישירות לבחינת רוח, כי אעפ"י נמוכה יותר. והסיבה שההשפעה אינה מו

שבחינת רוח היא בחינה רוחנית, אמנם אין היא בדרגה גבוהה כמו בחינת 

 נשמה. לכן ההשפעה נשפעת קודם לבחינת נשמה, וממנה לבחינת רוח.

רוח משתלשלת ההשפעה אל בחינת נפש, שהיא הבחינה התחתונה 

ביותר, כי היא כבר עצם חיותו של האדם, והיא נכנסת ממש בגוף 

 הנה, 

 וגם 

 ויסוד 

 ומהנשמה 

 ומבחינת 
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 התחתון והעכור.

נפש רוח ונשמה, יש י' דרגות של השתלשלות בתוך  –בחינה מבחינות אלו 

הבחינה עצמה, בבחינת נשמה יש י' דרגות, הדרגה העליונה היא ממש 

חינת נשימת פיו ית', בחינה זו היא הדקה שבבחינות הרוחניות, ואין לאדם ב

עצמו בזה שום השגה, ובחינה זו כביכול מחוברת ממש בו ית', ומשם תתחיל 

 ההשפעה. 

בבחינת רוח יש י' דרגות, והדרגה העליונה ביותר בבחינת רוח דבוקה 

 ומחוברת בדרגה התחתונה של בחינת נשמה. 

נת נפש יש י' דרגות והדרגה הגבוהה ביותר בבחינת נפש חבוקה ודבוקה בבחי

 בדרגה התחתונה של בחינת רוח. 

מתשלשלת ההשפעה מאיתו ית', שרצונו פועל תחילה השפעה רוחנית 

בשורש הנשמה, ואזי אז כמו שרשרת שאם תנוד החוליה העליונה תנוד גם 

ונו ית' אל שורש הנשמה, שוב החוליה התחתונה, כן בהשפעה ע"י שמשפיע רצ

שלת ההשפעה משרש הנשמה אל דרגותיה הפחותות, ומשם לבחינת רוח, למשת

 וכן הלאה עד הגשם העכור והגס בזה העולם.

 ג. דברים רבים יתחלקו לשלש, או מצד הרמז, או מצד עצם ההשפעה

שכיון שאופן ההשפעה מאיתו ית' אל העולם החומרי הוא ע"י שלוש 

נפש רוח ונשמה, אזי סידר הבורא ית' את העולם באופן שבו  –נות בחי

הרבה עניינים יהיו באופן שיתחלקו לג' חלקים, כאשר כל חלק הוא כנגד עניין 

 אחד בהשפעה.

יתחלקו העניינים לשני ראשים, יש שיתחלקו העניינים לג' חלקים, שכך 

תלשלות ההשפעות סידרה חכמתו העליונה לרמוז לבני האדם את אופן הש

 בזה העולם. 

שיתחלקו העניינים לג' כי מצד אמיתתם הם מחולקים לג', כי כל חלק מקבל 

את השפעתו מדרגה אחרת בהשתלשלות, כי זה ודאי שדבר רוחני לא תהיה 

 ובכל 

 וכן 

 וכן 

 וכך 

 ונראה, 

 ובזה 

 ויש 
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השפעתו כמו של דבר גשמי, כי הדבר הגשמי יצטרך לעבור השתלשלות אחר 

עניין גשמי, משא"כ הדבר הרוחני יותר, השתלשלות, עד שיהיה מהרצון הרוחני 

השפעתו תוכל להיות בדרגה ובמעלה רוחנית יותר, כיון שהוא עצמו דבר רוחני, 

לכך אפשר שתהיה ההשפעה של הדבר היותר רוחני מבחינת רוח, או אפי' 

מבחינת נשמה, ולא תרד ההשפעה להיות דווקא ע"י בחינת נפש, כי הדבר אשר 

יקבל השפעתו מבחינת נפש, כי הוא מצד עצמו גבוה הוא במעלה רוחנית, לא 

יותר במעלתו מבחינת נפש, לכך סברא הוא שהשפעתו תהיה מבחינת רוח, ואפי' 

 מבחינת נשמה.

 השתקפות ג' בחינות ההשפעה בצורת הבריאהד. 

לזה שהקב"ה חילק הרבה דברים לג', רבות הם, ואפשר לציין בזה; ג' 

מחנות ישראל במדבר, שמחנה שכינה הוא מקור ההשפעה, מחנה לויה 

הוא בחינה נמוכה יותר, אולם עדיין בחינה גבוהה, כי הכוהנים והלויים הם 

י איזוה –שנבחרו ע"י הבורא ית' לעובדו, ]וידוע כי בחינת רוח היא כנגד הלב 

תפילה[,  –, וזהו עניין הקרבת הקרבנות ושירת הלווים 1תפילה –עבודה שבלב 

נפש, כי בהם ההשפעה היא  –ומחנה ישראל הוא כנגד הבחינה התחתונה 

 בגשמיים ממש.

במחנה שכינה עצמו יש ג' חלקים; החצר שבו מזבח החיצון, ההיכל שבו 

רון הברית הלוחות וספר מזבח הפנימי ושולחן ומנורה, וקדש הקדשים שבו א

 תורה.

דש הקדשים הוא תחילת כל ההשפעה, מקום ונמי נראה שהחילוק הוא; שק

השראת השכינה, ולכך היו בו הלוחות וספר תורה, כי תחילת ההשפעה היא 

 בחינת נשמה, והשגת בחינה זו היא רק ע"י התורה הקדשה, כידוע.

 הערות והוספות  

 ראה תענית ב ע"א.1 

 ודוגמאות 

 וכן 

 ובזה 
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השלחן המנורה ומזבח הקטורת, וזהו מזה הוא דרגת ההיכל, כי שם מקום 

מקום בחינת רוח, שם מקום עבודת התפילה, ע"י קטורת הסמים, העלאת 

 הנרות, ולחם הפנים.

מההיכל הוא מקום החצר החיצונית, והיא כנגד בחינת נפש, כי שם הוא 

הקרבת הקרבנות, שעניינם הוא נטילת הנפש, וכידוע יסוד העניין הוא 

לדמות כאילו נעשית שחיטה זו בו עצמו מחמת חטאיו, ואז שצריך המקריב 

יתכפר לו, ובזה מקבילה ההשפעה לבחינת נפש. והנה בזה גם חזינן שכל הקדוש 

מחבירו פנימי לחבירו, ויש בזה ג' קדושות כנגד ג' בחינות השתלשלות ההשפעה 

 נפש רוח ונשמה. –

על שלשה דברים העולם עומד  )אבות פ"א ב'(יש בזה; ג' עמודי העולם, דתנן 

, וכבר נתבאר כי תורה היא מצד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

בחינת נשמה, כי השגת בחינה זו היא רק ע"י התורה, שעניין לימוד התורה הוא 

הבנתה, וההבנה היא ע"י השכל אשר משכנו במוח, וזהו מה שאמרו חכמים 

 שבחינת נשמה הינה כנגד המוח.

תפילה.  -היא עניין התפילה, וכמו שאמרו רז"ל; איזוהי עבודה שבלב  

ותפילה עיקר עניינה הוא בדיבור, והדיבור הוא רוח, לכך עניין בתפילה 

 הוא מצד בחינת רוח, כידוע.

חסדים הוא מצד עבודת הגוף, כי גמילות החסדים נעשית ע"י עבודת 

ובזה הוא כנגד בחינת נפש, היא  הגוף, שמתאמץ לתועלת חבירו,

 הבחינה התחתונה המחוברת כבר בתוך הגוף.

זה הוא עניין ג' אבות, אברהם יצחק ויעקב, כי אברהם היה עמוד החסד, 

שהרי ביתו היה פתוח לכל עובר ושב, וא"כ עניינו מצד בחינת נפש. ויצחק 

ודרשו חז"ל  'לשוח בשדה ויצא יצחק' )בראשית כ"ד ס"ג(הוא עמוד העבודה, כדכתיב 

, והוא כנגד בחינת רוח. )יעויין שם בריקאנטי ועוד מפרשים(שהלך לתקן תפילת מנחה 

 ,'ויעקב איש תם יושב אהלים' )בראשית כ"ה כ"ז(ויעקב הוא עמוד התורה, כדכתיב 

 ופחות 

 ולמטה 

 ועוד 

 ועבודה 

 וגמילות 

 וכנגד 
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ודרשו חז"ל שהיה יושב ושונה תלמודו בכל עת, והיה בישיבת שם ועבר י"ד שנה 

 .ם ושאר מפרשים()יעויין רש"י ש

כי החבל עשוי מג' גדילים, ורק  ,'יעקב חבל נחלתו' )דברים ל"ב ט'(אמר הכתוב 

, וזה )יעויין ברש"י שם(כאשר יהיו ג' גדילים יהיה החבל עשוי באופן מושלם 

עניין יעקב, כי ע"י יעקב נשלם החבל, כי אברהם היה מצד בחינת נפש, ויצחק 

והשלים את כל עניין השתלשלות ההשפעה, ע"י  מצד בחינת רוח, ובא יעקב

שהוא היה מצד בחינת נשמה, וכיון שהוא השלים את עניין ההשפעה נקרא 

 .'יעקב חבל נחלתו' –מציאות החבל על שמו 

כי כיון שהוא משולש  ,'והחוט המשולש לא במהרה ינתק' )קהלת ד' י"ב(נאמר 

נפש רוח ונשמה,  –נות מצד ההשפעה, שההשפעה מושלמת ע"י כל הבחי

כי בזה תושלם  ההשפעה מלעילא לתתא, ואחר  ,'לא במהרה ינתק' -שוב 

 לא במהרה תתנתק. –השלמת ההשפעה 

בביאור דברי המדרש שיש ג'  'מהות הגלות ומהות הגאולה' הארכנו במאמר

עניינים בגלות; היציאה מהארץ, פיזור בין האומות ושיעבוד מלכויות, 

 שג' עניינים אלו מקבילים לג' ענייני השפעה. ונתבאר שם

אפשר להאריך ביסוד זה, ואין כאן המקום, ועכ"פ נמצאנו למדים שעניין 

נפש רוח ונשמה, הינו עניין מרכזי בכל  –ההשפעה המתחלק לג' עניינים 

הנהגת הבורא בבריאה, דכיון שגזרה חכמתו שאופן ההשפעה בעולם יהיה 

עה תשלשל ותלך מהצורה הרוחנית עד הצורה הגשמית שההשפ -בצורה כזו 

בשלושת המדרגות הנ"ל, סידר נמי הבורא את עולמו באופן שהסדר יעיד על 

צורת ההשתלשלות, וכן היה רצונו לסדר כך העולם כי זו באמת צורת העולם 

 מצד השתלשלות ההשפעות.

ת חנם, דעת שנא –ג' עבירות חמורות, חורבן בית שני  –ה. חורבן בית ראשון 

 מהר"ל

חורבן בית המקדש הראשון היה מחמת ג' עבירות חמורות, עבודה זרה 

חורבן בית ' גילוי עריות ושפיכות דמים, וכבר נתבאר עניין זה במאמר

 וע"ז 

 ועליו 

 וכבר 

 ועוד 

 והנה, 
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שג' עבירות  ,'ראשון מחמת ג' עבירות חמורות ומחמת שלא ברכו בתורה תחילה

חמורות אלו פגמו בג' עניני האדם, לכך רק אחר שפגמו בג' ענייני האדם נחרב 

 הבית.

חורבן בית שני מחורבן בית ראשון, שחורבן בית שני היה בגלל סיבה 

שנאת חינם. ויש להבין דבר זה במה נשתנה חורבן בית ראשון  –אחת 

ג' עבירות, מחורבן בית שני שנהיה מחמת סיבה אחת  –שנהיה מחמת ג' סיבות 

 שנאת חינם. –

ביאר עניין זה, ותו"ד; שבמקדש ראשון היתה  )פרק ד'( 'נצח ישראל' בספר

השראת השכינה, והיתה מעלת ישראל גדולה, לכך היה צריך להיות 

כל ביטול גדול כדי להביא את חורבן הבית, וזה נהיה ע"י שביטלו מעצמם את 

 בחינות האדם, ע"י ג' עבירות חמורות אשר הם כנגד כל ענייני האדם.

בית המקדש השני, שכבר לא היתה בו השראת השכינה כבראשון, שהרי 

חסרו הארון כפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים 

זבח , לא היתה מעלתו מצד השלמות, אלא מצד אחדות ישראל, שיש מ)יומא כא:(

אחד מלך אחד ונביא אחד, ולכך כאשר היתה שנאה ביניהם, ונתבטלה אחדותם, 

ממילא חרב הבית. אלו תמצית דבריו, ויעויין שם שביאר החילוק בין חורבן 

 הבית הראשון לחורבן הבית השני בעוד אופנים.

 פגם בבחינת נשמה –ו. שנאת חינם 

אי שהייתי זוכה להשיג את מהר"ל, והלו –עפר אני לרגלי גאון ישראל 

העפר אשר תחת כפות רגליו, אולם לעניות דעתי נראה, שבדברי חז"ל 

 נתבאר שגם החורבן השני היה ע"י פגימה באלו ג' ענייני ההשפעה.

כבר נתבאר שאלו ג' חלקי ההשפעה הולכים וסובבים את כל הבריאה, כי כך 

לשלות הבחינות השת ע"י –הוא רצונו ית' להשפיע את כל השפע בבריאה 

ע"י אלו ג' הבחינות, והמדרגות  –מההשפעה הרוחנית עד המציאות הגשמית 

 אשר בכל בחינה ובחינה, כאשר נתבאר.

 שתנה וה

 ומהר"ל 

 משא"כ 

 ואמנם 

 כי 
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נראה לבאר, שגם הפגם שגרם לחורבן בית שני היה מצד הפגם באלו ג' 

 ירושלים, טור מלכא וביתר. –הבחינות, וזהו עניין ג' החורבנות 

עניין זה; דהנה, דקדקו חז"ל ואמרו שבית המקדש לא נחרב מחמת סתם 

שנאה, אלא דווקא בגלל שנאת חינם, ויש לדקדק מהו ההבדל בין שנאה 

לא ' –שאינה בחינם לשנאה בחינם, שהרי גם שנאה שאינה בחינם אסרה תורה 

היא  וראה שם ברשב"ם וחיזקוני ששנאה זו )ויקרא י"ט י"ז( 'תשנא את אחיך בלבבך

מחמת עוול שעשה לו, והיא אינה בחינם, ומ"מ אסורה, והשנאה היחידה 

המותרת הוא לשנוא את הרשעים, ומ"מ לא נחרב הבית מחמת שנאה שיש לה 

 סיבה, אלא מחמת שנאת חינם.

עניין זה נראה, ששנאה שיש לה סיבה, שנאה שנולדה מחמת איזה עניין, 

שר אדם פוגע בחבירו ברבים ומלבין את הינה עניין של רגש, כי למשל כא

 פניו, רגשותיו של הנפגע גואים ושנאתו לפוגע היא מחמת רגשות הפגיעה.

שאין כן שנאת חינם, שאין לשנאה סיבה, אלא שנאה סתמית, בזה עניין 

השנאה אינו נובע מהרגש, אלא מאיבוד השכל, כי השכל מצד עצמו יורה 

 ד השכל מאפשר לשנאה סתמית להתפרץ.שאין לשנוא אדם סתם, ורק איבו

כן, עיקר עניין שנאת חינם הוא מצד השכל, כי יסודו הוא באיבוד השכל, 

ודבר זה הוא פגם בבחינת נשמה. והנה, ירושלים ובית המקדש הם מקום 

השפע הרוחני בעולם, והשפעת הקדושה בהם היא ודאי מצד בחינת נשמה. ולכך 

אלוקי בארץ, ומצד הארץ מקום זה הוא תחילת ירושלים שהיא מקור השפע ה

ההשפעה, והוא בחינת נשמה, נחרבה ע"י שנאת חינם שעיקר יסודה הוא מצד 

 פגם בבחינת נשמה. –איבוד השכל 

עניין; אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, כי עניין שנאת חינם הוא פגם 

בחינת בבחינת נשמה, ולזה ירושלים שהיא מצד ההשתלשלות שייכת ל

 נשמה, נחרבה עבור שנאת חינם.

 לכך 

 וביאור 

 וביאור 

 מה 

 ועל 

 וזהו 
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 שמם מורה על שורש השנאה –ז. קמצא ובר קמצא 

זה, שירושלים נחרבה בפרט בגלל שנאת חינם, נרמז גם בלשון חכמים במה 

, כי ודאי לא היו חז"ל ו'בר קמצא' 'קמצא' שקראו לאותם שני יהודים

לסתום הדברים שהיו  מספרים סתם סיפורים איך קראו לכל אחד, והיו יכולים

שנים בעלי אותו שם, והתבלבל השמש והזמין השונא במקום האוהב, ומזה 

 שסיפרו חז"ל את שמותיהם, ודאי באו לרמוז בזה איזה עניין.

הוא מלשון חילוק  'קמצאשביאר ש' )פרק ה'( 'נצח ישראל' במהר"ל בספר

 והביא לזה ראיות מכמה מקומות.

כילי, וכלשון חז"ל  –לעניות דעתי נראה יותר, שקמצא הוא מלשון קמצן 

ופי' ששומרים ממונם לעצמם, וביאור  ,'עשירים מקמצין' )מנחות פ"ו. חולין מ"ו.(

עניין זה, שהקמצן מכונס בעצמו וכל מעייניו נתונים רק לצורכי עצמו, ודבר זה 

מעייניו נתונים רק הוא שרש השנאה, שכאשר האדם מכונס רק בעצמו, וכל 

לעצמו ולא לאף אדם אחר, שוב ממילא שונא הוא כל מי שאינו דואג למעייניו 

הוא, כי צורת הבחנתו היא שכולם חייבים לכבד ולעשות את רצונותיו, ולכך 

 מיד ישנאהו. –כאשר אי מי יהיה נראה לו שאינו ממלא את רצונותיו 

צא ובר קמצא, כי שרש רמזו חז"ל באמרם שלאותם אנשים קראו קמ

ותחילת השנאה הוא במה שהאדם חושב רק על עצמו, ולא על אחרים, 

וזהו נמי שרש הקמצנות, כי אדם שיחשוב על חבריו ושאר האנשים, לא יכלא 

את ממונו אצלו, אלא יתן גם לצדקה ולשאר חבריו וקרוביו, ואם אין הוא מוציא 

 ו הוא, הרי הוא קמצן.את ממונו מעצמו, אלא שומרו ואוספו רק לצרכי

ותעש הארץ ... ' )בראשית מ"א מ"ז(מילת קמצן, נראה שהוא מלשון קרא 

האמור אצל יוסף, שהיו כל מצרים נותנים ליוסף את התבואות  'לקמצים

בשבע שנות השובע, והוא היה שומרם באוצרות, ולאותה כניסה ושמירה קראה 

רה והכניסה נקרא קמיצה, וכן נראה והעניין הוא כנ"ל, שהשמי ,'קמצים' התורה

 ודבר 

 וראה 

 אולם 

 ולזה 

 ושרש 
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נראה  ,'קומץ על קומץ, יד על יד היו אוצרים -לקמצים ' מפירוש רש"י שם ז"ל;

 .'קמצן' , ולכך אדם ששומר ממונו לעצמו נקרא2מפירושו שקומץ הוא עצירה

כי הכהן מכניס בתוך ידו חלק מן  ,'קמיצת המנחה' שזה גם שרש עניין

 הידים קראה תורה פעולה של הכנסת המנחה בתוךלאותה המנחה, ו

 והעניין כנ"ל, שכל כינוס פנימה נקרא בלשון תורה ובלשון חז"ל ,'קמיצה'

 'קמצים' מלשון 'וקמץ' שפירש לשון ()ויקרא ב בוכן מצאתי באבן עזרא  .'קמיצה'

 , יעו"ש. (1)יעויין הערה וכן הוא ברא"ם 

במהר"ל שם שביאר שלשון קמיצה הוא מצד החילוק, שמחלק את 

הקמיצה משאר המנחה, ולענ"ד נראה כנ"ל, שהוא מלשון כינוס, שמכנס 

 .'ותעש הארץ ... לקמצים' את החלק שיקרב על המזבח בתוך ידו, וכלשון התורה

הנות את שונאו מסעודתו, אמרו חז"ל ישלא רצה אותו בעל סעודה ל

'אקמצא וברקמצא חרוב ירושלים', שעיקר חורבן ירושלים היה מחמת 

שנאת חנם ששרשה מתחיל בזה שאדם רוצה רק את כבוד עצמו ורווחתו, ולא 

 אכפת לו מכל שאר בני אדם, וזהו ג"כ שורש הקמצנות.

 בכל חלקי ההשפעהפגם  –ח. שנאת חינם 

על אף שעיקר עניין שנאת חינם הוא פגם בנשמה, מ"מ יש בזה פגם גם 

בשאר חלקי ההשפעה, כי השנאה גורמת לפירוד הלבבות, וזהו פגם 

 הערות והוספות  

קומץ  ,לקמציםויעויין עוד בפי' הרא"ם שם על רש"י, שביאר עניין זה באריכות וז"ל;  2 
כמשמעו ' לקמצים' על יד היו אוצרין. נראה לי שהרב רוצה לפרש מלת על קומץ, יד

. ''היו אוצרין כאלו אמר לצבורין, וזהו מה שרמז באומרו )ויקרא ב, ב(' מלא קומצו' מלשון
וכנה הצבורין בשם קמצים, פתר הענין ולא הלשון.  ',לאוצרין' וזהו שתרגם אנקלוס:

 להודיע שפירוש ',קומץ על קומץ, יד על יד' . וזהו אומרומפני שהקומץ צבור ביד
להודיע שפירוש ' יד על יד' ואמר אחר זה וכו', שהוא ביד.' מלא קומצו' הוא מן' לקמצים'

 .'יד על יד' הוא' קומץ על קומץ' שהוא מלא ידו. ופירוש ',קמצים הוא מ"מלא קומצו
 עכ"ל. וראה שדבריו מכוונים לדעתנו.

 ונראה 

 ויעויין 

 ן ומכיו

 ואולם, 
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בבחינת רוח, בי בחינת רוח היא כנגד הלב כידוע, וכאשר יהיה פירוד לבבות 

 מחמת שנאת חינם, הרי זה פגם בבחינת רוח.

גורמת נשאת חינם לפגם בבחינת נפש, כי ע"י השנאה ימנעו השונאים אחד 

בר קמצא מסעודתו,  מהשני כל הנאה גשמית, כמו אותו מארח שהוציא את

נות ממנה, ועניין הפסד ההנאות הגשמיות, הוא כבר מצד ולא נתן לו ליה

 נפש. –הבחינה התחתונה שממנה כבר נהפכת ההשפעה מרוחניות לגשמיות 

עולה,  ששנאת חינם שהיתה בימי בית שני גרמה לפגם בכל דרכי 

 השתלשלות ההשפעה, וזה היה סיבת כל החורבנות.

ביהמ"ק טור מלכא וביתר, כנגד ג' בחינות ההשפעה  –ט. ג' החורבנות 

 שנפגמו

בית המקדש שהוא מקור ההשפעה נחרב ע"י עצם מציאות השנאת חינם, 

כמו שנתבאר, וזה היה ע"י מעשה דקמצא ובר  שהוא מצד איבוד השכל,

קמצא שבו היה נראה לעיניים היאך שנאה זו היא מחוץ לגדר השכל, כי מה היה 

אכפת לאותו בעל סעודה שבר קמצא ישב בסעודתו, והרי הסכים בר קמצא אפי' 

לשלם לו את כל סעודתו, אלא אין זה אלא איבוד השכל, וזה היה שנראה שם 

כולם שעיקר חורבן בית אלוקינו הוא מחמת פגם הנשמה ע"י לעין כל, וראו 

 שנאת חינם.

ומפרש שהיה דרכם ליתן תרנגול  ,'"אתרנגלא ותרנגולתא חרוב טור מלכא

פרו ורבו כתרנגולים, וכבר נתבאר  –ותרנגולת לפני חתן וכלה, ליתן רמז 

כי כאשר תהיה עניין זה במקום אחר, כי עניין הפריה ורביה יסודו הוא באהבה, 

 אהבת האיש לאשתו באופן מתוקן, אזי יפרו וירבו מצד עצמם, ודוק'.

רגש האהבה הוא בלב, כי זה מקום כל הרגשות, והוא כנגד בחינת רוח, 

ורמזו בזה כי המשך החורבן היה מחמת הפגם שפגמו בשנאת חינם 

נגול בבחינת רוח, ולכך נתגלגל החורבן של טור מלכא ע"י מעשה של תר

 ותרנגולת הרומזים לפריה ורביה, שיסודו מאהבה, שיסודו מבחינת רוח.

 וכן 

  וא"כ

 ולכך, 

 ואמר 

 ומקור 
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ומפרש, שהיו שותלים ארז לכל תינוק שנולד,  ,'אשקא דריספק חריב ביתר"

ותורניתא לכל בת שנולדה, וכאשר היו מתחתנים היו כורתים את הארז 

 והתורניתא, והיו עושים מזה חופה לחתן והכלה.

ירמוז למה שפגמו בבחינת נפש ע"י שנאת חינם, כי הארז כוחו שבזה 

גדול במה שנטוע הוא בחוזק גדול בארץ, יותר משאר אילנות, כמו 

והם רמזו במה ששתלו  ,'כארז בלבנון ... שתולים ...' )תהילים צ"ב י"ג(שכתוב 

הארזים, שיהיו הם נטועים בארץ כארזים, ופורענותם באה ע"י הארז לרמוז כי 

פגמו בבחינת נפש, שהיא הבחינה אשר נטועה כבר בארץ, כי בבחינה זו הופכת 

 ההשפעה להיות גשמית.

שגם חורבן בית שני נהיה ע"י שפגמו בכל בחינות ההשפעה, והעניין בזה 

באר, כי חורבן כזה מחוייב הוא רק כאשר תתנתק כל ההשפעה במו שנת

מלעילא, שרק ע"י ניתוק כל ההשפעה יתכן חורבן נורא כזה, וניתוק כל ההשפעה 

 הוא רק ע"י פגימה בכל הבחינות.

פגם  –פגם בעיקר ההשפעה, ביהמ"ק השני  –י. חורבן ביהמ"ק הראשון 

 בהשפעה הפרטית

רבן בית ראשון לחורבן בית שני, כי חורבן בית יש נפקותא גדולה בין חו

ראשון נחרב ע"י מה שפגמו בג' בחינות ההשפעה מצד עיקרם, כי זה ודאי 

שג' עבירות חמורות מצד עיקרם הם כנגד ג' בחינות ההשפעה, ולכך בית 

המקדש הראשון שהיתה בו השראת השכינה נחרב רק כאשר פגמו בעיקר ג' 

 רות חמורות.בחינות ההשפעה ע"י ג' עבי

בית המקדש השני, שלא היתה בו השראת השכינה, כל עיקר קיומו היה 

פ"ד, וכאשר  'נצח ישראלאחדות ישראל, כמו שכתב המהר"ל ב' מצד

נפגמה אחדותם חרב הבית, אולם גם בעניין אחדות ישראל לא נחרב הבית עד 

בחינות היתה נפש רוח ונשמה, כי לולא שפגמו בכל ה –שפגמו בג' הבחינות 

עדיין השפעה, ולא היה החורבן הגדול הזה, ורק אחר שפגמו בכל חלקי ההשפעה 

 נחרב הבית, ונחרבה הארץ. –

 ואמר 

 ונראה, 

 ונמצא, 

 אולם 

 משא"כ 
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התורה  –הפגם בחורבן בית ראשון הוא פגם כללי, בכל עיקר קיום ישראל 

והמצות, והפגם בבית שני לא היה פגם גדול כ"כ, אלא פגם באופן פרטי 

 ם, אולם גם בזה היה הפגם בכל חלקי ההשפעה.בעניין שנאת חינ

שנאת חינם שפגמו בכל חלקי ההשפעה, כמו שנתבאר, נהיה החורבן הנורא 

הזה, ורמזו זאת חז"ל במה שאמרו שהיו ג' חורבנות, כנגד פגם בג' בחינות 

ההשפעה, וקשורים כל החורבנות אחד לשני, כמו שקשורים כל בחינות 

 ההשפעה אחד לשני.

שלישי, כי זהו נמי  -שני, וביתר  –ראשון, טור מלכא  -חורבן בית המקדש 

נשמה, ולמטה ממנה רוח, ולמטה ממנה נפש, ובזה  –סדר הדרגת ההשפעה 

 נתבארו דברי חז"ל שפיר.

 וא"כ, 

 וע"י 

 יה וה
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 'מאמר ה

 המירו כבודי בלא יועיל

 המרת האמונה -החסרון בעבודה זרה א. 

ירמיהו )מאי דכתיב  ,ואמר ליה רב נחמן לרבי יצחקאיתא: ' (א"ע 'דף ה)תענית 

עשרין וארבע שביקא  ,תרתין הוא דהוו ,'כי שתים רעות עשה עמי' (ב'

אמר  [,עשרים וארבע עבירות שעברו )יחזקאל כב(בתמיה, בפרשת התשפוט ] להו

שקולה כשתים ומאי ניהו עבודה זרה  הכי אמר רבי יוחנן אחת שהיא ;ליה

כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם ' (ירמיהו ב')דכתיב 

כי עברו איי כתיים וראו וקדר ' (ירמיהו ב')וכתיב בהו  ,'בארות בארות נשברים

ם ועמי המיר כבודו שלחו והתבוננו מאד וגו' ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהי

ואף על פי  ,וקדריים עובדין למים ,כותיים עובדים לאש ,תנא .'בלוא יועיל

ועמי המיר כבודו בלוא  ,שיודעים שהמים מכבין את האש לא המירו אלהיהם

 '.יועיל

חז"ל זה מבואר, שהחטא המרכזי של ישראל בבית ראשון היה עבודה 

רק מצד שעברו בזה על ציווי זרה, והתביעה על העבודה זרה אינה 

'עמי  –אלא גם תביעה עמוקה יותר  ,'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני' הבורא

 –המיר כבודו בלא יועיל', גם עובדי עבודה זרה עובדים את אותה עבודה זרה 

ולא מחליפים אותה באחרת, ועמי ישראל החליף את עבודת הבורא בעבודה 

 זרה.

יזו מעלה יש בעובדי הכוכבים שלא החליפו את זו טעונה ביאור, א

עבודתם, הרי אפשר לראות במה שלא החליפו את עבודתם כמין צמצום 

הם מצומצמים בתוך המסגרת  –הם לא פתוחים לרעיונות חדשים  –המחשבה 

 מסכת ב

 במאמר 

 טענה 
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הידועה להם, ואינם נכונים לשמוע דעות אחרות על אף שמוכיחים להם את 

 במופתים.אמיתות הדרכים האחרות באותות ו

צמצום זה לכאורה אינו מעלה אלא חיסרון, ואדרבה אפשר לומר שעם 

ישראל הוא עם חוקר, הוא עם מפותח, הוא עם שרוצה לנסות אלוהים 

אחרים, הוא עם שאינו מצומצם במסגרת החשיבה המסורתית, אלא עם שפורץ 

 מעלה גדולה לכל הדעות. –דרך חדשה בהבנת העולם והנהגתו 

 יש להבין למה חז"ל התכוונו במילים אלו. 

גם עובדי כוכבים לא מחליפים את אלוהיהם אפילו  -ב. ביאור המהר"ל 

 שיודעים שיש עוד כוחות בבריאה

וזה לשונו: וביאור  )פרק ב'(יסוד הדברים מבאר המהר"ל בספר 'נצח ישראל' 

כי יש אומה  ,לחלקוכי האדם בוחר לו אלהות אשר ידמה אשר הוא עניין זה, 

ולכך כל אומה בחרה לאלהות כפי אשר  ,אשר חושבת בדעתה שהיא לחלק האש

במחשבתה אשר היא לחלקו. ואף כי יודעים כי יש כח יותר חשוב שגובר על 

הכח אשר הוא לחלק שלו, וסוף סוף כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו כח, 

שר אמר הכתוב בכמה אין ממירין אותו. וישראל, שהם לחלק השם יתברך, כא

מקומות, והוא יתברך מושל על כל, והמירו את כבודו בלא יועיל, אשר הם אינם 

לחלקן של ישראל. הרי שתים רעות; כי אינם רק לחלק השם יתברך, והמירו 

 . ע"כ לשונו.אותו בלא יועיל

מבאר, שעובדי עבודה זרה לא היו נאיבים מוחלטים, עובדי עבודה זרה 

ינו באמת שאותו פסל דומם מנהיג את הבריאה, אלא, עובדי לא האמ

העבודות הזרות למיניהם היו חכמים ביותר, וידעו להבחין ביסודות העולם איזה 

אש מים רוח עפר, שכל אחד  –יסודות הם המשפיעים, וכגון ד' יסודות העולם 

וד מהם הוא יסוד לאין ספור עניינים בבריאה, והם נקטו שלכל עם יש את היס

או את הכח בבריאה שייך לחלקו, ואת אותו כח הוא צריך לעבוד, וממילא היו 

עושים סמל ודוגמא של אותו כח. למשל: אם נקטו בני אותה אומה שכח המים 

 א"כ, 

 ודאי, 

 את 

 המהר"ל 
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הוא הכח המושל עליהם, היו עושים פסל בדוגמת מים, או שהיו עובדים למים 

 ם.עצמם, ודרך עבודה זו היו עובדים את כח המים שקיים בעול

 זה ידוע כבר בראשונים, וברור לכל משכיל.

בסיס עובדה ידועה זו, מוכיח הנביא את ישראל, שאותם עובדי עבודה זרה 

יודעים שיש עוד כוחות בעולם, אותם אלו שעובדים לכח האש יודעים שיש 

כח המים, ובכל אופן עובדים את האש, כי הם  –כח שיכול לכבות את האש 

האש הוא חלקם, ומהם היה לישראל ללמוד, שכח הבורא ית' הוא נוקטים שכח 

 חלקם, ולא ימירו אותו בכח פחּות ממנו.

תעשו  –עדיין הדברים טעונים ביאור, כי עדיין הטענה נגד ישראל היא 

ככל העמים, אם כל העמים מבינים שלא מחליפים אלוהות, אם כל 

כולה להיות מוחלפת באלוהות העמים מבינים שהאלוהות שהיא חלקם אינה י

גם אתם אל תחליפו את עבודת הבורא ית' שהוא  –שהיא לחלק עם אחר 

לחלקכם. וטענה זו לכאורה אינה נכונה, כי אם כל העמים שבויים בחשיבה 

מצומצמת, אם כל העמים אינם מוכנים לנסות אלוהות אחרת, מדוע שגם עם 

 סה איזו אלוהות אחרת.לא ינ –גנטי ילשהינו עם פתוח ואינט –ישראל 

יסוד אחד אינו יכול לכלות יסוד אחר ולכן אינם  -אמונת עובדי כוכבים ג. 

 מחליפים אלוהות

אנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה, שעובדי האלילים לא עבדו את 

שהרי היא נכבית על ידי  –האש עצמה, כי האש עצמה אינה כח קיים 

לי, שהרי היא מחממת ושורפת רק מה שבא המים, והאש עצמה אינה כוח כל

במגע עמה. זה ברור, שעובדי האלילים עבדו את יסוד האש, ואת יסוד המים, 

דהיינו; עובדי האלילים עבדו לכח המים שקיים בבריאה ולכח האש שקיים 

 בבריאה.  

כוחות אלו שהינם יסודיים ביותר בבריאה מלמדים אותנו רבותינו 

הראשונים, שהיסודות אינם יכולים לכלות האחד את השני, וכך כותב 

הרי בטבע האש היא שורפת : ')שער ב', בביאור ספירת 'יסוד', בכינוי 'שבועה'(ה'שערי אורה' 

 יסוד 

 על 

 אמנם, 

 אמנם, 

 ועל 
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אין  ,אבל האבנים והעפר .אותם ומכלה ,כל מיני עצים ובגדים ושאר כיוצא בהם

האש מכלה אותם, שאין האש מכלה את העפר, שאפילו ישרפו האבנים, חוזרות 

ולפיכך אין האש יכולה לאבד ולכלות את האבנים ואת  . ...עפר ואינן כלות

 '.העפר, לפי שהעפר אחד מן היסודות הוא כמו האש, ושניהם נבראים

את היסוד השני, לכן האש לעולם  בדבריו, שיסוד אחד אינו יכול לכלות

א תוכל לכלות את העפר. אבל, הרי כל דרדק יודע שהמים מכבים את ל

האש, וא"כ יסוד המים יכול לכלות את יסוד האש. אמנם, התשובה על כך היא 

פשוטה ביותר; המים יכולים לכבות את האש שדולקת בפועל, אבל הם לא 

גם אם המים יכבו את כל האש שקיים בעולם, וכח האש יכולים לכלות את 

הקיימת עלי אדמות, עדיין יהיה אפשר לשפשף שתי אבני זו בזו ולהוציא מהן 

 .1יסוד האש לעולם קיים, והוא אינו נתון לכילוי –אש 

 הערות והוספות  

ה'שערי אורה' באופן נוסף, שכוונתו שגם ביציאה לגילוי  ואמנם, אפשר לבאר את דברי 1
במים יש ד' יסודות שהם של כל הכוחות, יש בכל כח תערובת של כל הכוחות כולם, 

חמצן ]רוח[ מימן ]מים[ פחמן דו חמצני ]אש[ ועפר, באויר יש חמצן ]רוח[ לחות ]מים[ 
לי עפר שיש בו חיות של עפר ]אבק[ חנקן ]אש[, וכן האש עצמה אינה יכולה להתקיים ב

. ]שמעתי מהרב יצחק גולדברג שליט"א, בעל מחבר הספרים מים וכן לא יכולה ללא אויר
 'קצה המטה'[

וגם בזה הטענה על ישראל היא כנ"ל, שאותם עובדי אלילים הבינו שאין טעם להחליף 
ועל את עבודתם בעבודת אומה אחרת, כי היסודות אינם ניתנים לכילוי, וגם ביציאה לפ

יש ממילא מכל יסוד את כל השאר. ואם כך הבינו עובדי האלילים, אזי ישראל שהם 
לחלקו של בורא כל העולמות, ודאי היו צריכים להבין שהקב"ה הוא יסוד הכל והוא 
המוציא לפועל של הכל, ואין טעם להחליף אותו בעבודה זרה, כי בעוד שאת העבודה 

ות נשארים תמיד, וגם ביציאה לפועל הכל הזרה אין טעם להחליף רק בגלל שהיסוד
מעורב מכל היסודות יחדיו, אזי אצל הקב"ה עניין זה עוד חמור יותר, כי את הבורא ית' 

אינה מעורבת עם כוחות  –כבודו  –כמובן אי אפשר לכלות ]ח"ו[, וגם הוצאתו לפועל 
 אחרים, אלא הכל הוא כוחו הבלתי בעל תכלית.

הוצאתו לפועל שהיא ללא עירוב כלל, בלא  –כבודו ית'  וא"כ היאך המירו ישראל את
 הוצאת הכוחות של העולם לפועל שהיא תערובת של כמה יסודות יחדיו. –יועיל 

 מבואר 
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האמת הזאת ידעו כל עובדי האלילים, כולם ידעו שיסוד אחד לעולם לא יוכל 

בהוצאה של אותו יסוד לכלות יסוד אחר, וכל אפשרות הכילוי היא רק 

לפועל. דהיינו; אותה להבה שיוצאת לפועל מיסוד האש ניתנת לכילוי על ידי 

אינם מתקיימים  –הרוח  –המים, וכן המים ניתנים לאידוי על ידי האש, האויר 

במקום שיש מים או עפר ]המים והעפר תופסים את המרחב, ואז אין מקום 

יחזור האויר אל מקומו,  –פר מהמקום לאויר[, אבל מיד כשיסתלקו המים או הע

 וכן הלאה וכן הלאה. 

של כל יסוד, אבל אי אפשר  ההוצאה לפועלשל דבר; אפשר לכלות את 

 לכלות את היסוד עצמו. 

דות העולם, וכגון ועובדי האלילים האמינו שכל אומה שייכת לאחד מיסו

יאתם לפועל יסוד , הם נקטו שעל אף שביצד' יסודות אש מים רוח עפר

אחד יכול לכלות את היסוד האחר, אבל בשרשם כל יסוד עומד בפני עצמו, ולכן 

אין טעם לנסות להחליף אלוהות, כי ממילא כל יסוד יכול לכלות את הוצאתו 

 לפועל של יסוד אחר, וממילא כל יסוד אינו יכול לכלות את היסוד האחר עצמו.

 ד. ביאור טענות הנביא

זה באה הטענה בדברי הנביא, איך יתכן שאותם עובדי אלילים הבינו שאין 

שום טעם להחליף יסוד ביסוד, כי ביציאתם לפועל כולם גוברים על כולם, 

אין יסוד שיכול לכלות את חברו,  –ובהיותם יסודות עצמיים ללא יציאה לפועל 

ית' שאי ועם ישראל לא הבינו שאין טעם לנסות להחליף את עבודת הבורא 

 אפשר לכלות את עצמו ]ח"ו[, ואי אפשר לכלות גם את יציאתו לפועל.

ישראל לא הבינו, שאם את הוצאת כוחותיו לפועל של הבורא ית' אי אפשר 

יסוד פשוט שאותו  –לכלות, אין שום טעם בניסיון החלפה באלוהים אחרים 

 הבינו כל עובדי האלילים.

 את 

 כללו 

 ומאחר 

 על 

 איך 



 ָשַמִים חּוג מאמר ה' ַעד ַאֲאֶדה
 

 ~56 ~ 
 

, 2הנהגתו לגילוית 'כבודו' של הבורא ית' הוא יציא, מה שאמר 'המירו כבודי'

 –כי אין כבודו מצד עצמו, שהרי כל עניין הכבוד הוא ביחס לאחרים 

שאחרים מכבדים אותו. וכיון שעניין 'כבודו' ית' הוא יציאתו לגילוי בתחתונים 

בהנהגת העולם, ואת הנהגתו ית' הרי אי אפשר לבטל בשום אופן, ממילא  –

לא הכח  –איך יתכן להחליף כח שאינו יכול להתכלות  –גם ניצבה קמה הטענה ו

עצמו ולא יציאתו לפועל, בכוחות שאמנם הם עצמם לא מתכלים, אבל 

 ביציאתם לפועל יתכן בהם הכילוי.

את יציאתו לפועל שהיא ללא אפשרות ביטול, 'בלא יועיל'  –'המירו כבודי' 

 תם.דברים שביציאתם לפועל אפשר לבטל או –

 הערות והוספות  

 , ועיין בתחילת ביאור הגר"א לספרא דצניעותא.)פרשת בא דף מב ע"ב(עיין זוהר 2 

 וזהו 

 וזהו 
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 מאמר ו'

 ביאור עניין בכיה במסתרים

 'במסרים תבכה נפשי מפני גוה' א. מו"מ בדרשת חז"ל עה"פ

 'ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה' חגיגה ה' ע"ב איתא;

מקום יש לו להקדוש  ;אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב )ירמיה י"ג י"ז(

מפני גאוותן  ;אמר רב שמואל בר יצחק ,מאי מפני גוה .ברוך הוא ומסתרים שמו

מפני  ;רבי שמואל בר נחמני אמר .של ישראל שניטלה מהם ונתנה לנכרים

והאמר רב  ,ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא .גאוותה של מלכות שמים

הוד והדר ' (דברי הימים א' ט"ז)שנאמר  ,אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא ;פפא

ובבתי בראי  .הא בבתי גואי הא בבתי בראי ,לא קשיא ,'לפניו עז וחדוה במקמו

ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ' (ישעיהו כ"ב)והא כתיב  ,לא

שנאמר  ,י שלום בכושאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכ ,'ולקרחה ולחגר שק

 ע"כ לשון הסוגיא.  .'הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון' (ישעיהו ל"ג)

 .איכא, דכתיב במסתרים -בבתי גואי 

בתי גוואי, ובו  –שיש מקום לקב"ה ומסתרים שמו והוא מקום פנימי 

מקום חיצוני,  –הקב"ה כביכול בוכה על גלותן של ישראל, ובבתי בראי 

אין הקב"ה בוכה, אלא שם הנהגתו היא 'עוז וחדווה'. ובזמן חורבן בית המקדש 

היה בכיה גם בבתי בראי, שהרי גם מלאכי השלום בכו, וזהו בכי ומספד קרחה 

וחגירת שק האמורה ביום החורבן, כלומר; עניני צער ובכיה גם בהנהגה 

 בתי בראי. –החיצונית 

 בגמ' 

 וברש"י; 

 מבואר 
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ק מאמר זה, מהו עניין הבכיה של הקב"ה, והרי אין לו גוף להבין ולבאר עומ

, והיאך יתכן למצוא בקב"ה את עניין 1ואין לו דמות הגוף ואין לו דמיון כלל

 הבכיה.

יש להבין מהו החילוק בין בתי גוואי לבתי בראי, מהי הנהגה פנימית ומהי 

בכיה גם  הנהגה חיצונית, ומה ההבדל בין יום חורבן בית המקדש שהיה

 בבתי בראי, לשאר זמני הגלות שיש בכיה רק בבתי גואי.

 ב. ביאור המהר"ל בעניין הבכיה קמיה שמיא

מבאר האי מימרא כמין חומר, ותו"ד;  )באר ד' חלק ח'(בספר באר הגולה 

דודאי אין לתאר בכיה בקב"ה מצד עצמו, אלא כוונת חז"ל בעניין 

ות הנהגת הבורא ית' עם ישראל היא בבחינת הבכיה הוא; שבזמן החורבן והגל

בכיה, כי ההנהגה הינה בהסתר פנים, ובאופן של צער, וודאי שאין הכונה שיש 

בכיה קמיה קוב"ה, אלא עניין הבכיה הוא הנהגת הבורא בבריאה, והנהגתו היא 

שרויים בצער, הנהגת הבורא  –המקבלים  –כפי ערך המקבלים, וכשישראל 

 במסתרים תבכה נפשי.    –צער הינה כביכול גם ב

)סנהדרין כ"ב. וסוף פרק בתרא מהות הבכי מבואר יותר בחידושי אגדות למהר"ל 

 מרא; כל המגרש את אשת נעוריו אפילו, שם מבאר המהר"ל את המידגיטין(

מזבח מוריד עליו דמעות, וביאר שם שעניין הדמעות שמוריד המזבח על אדם 

הוא; שכל ההפרשות שמפריש הגוף לחוץ יש להם המגרש את אשת נעוריו 

תועלת מצד הגוף, כגון היציאות שעניניהם הוא לנקות את הגוף מכל פסולת, וכן 

הזיעה ענינה הוא לקרר את הגוף ולנקות ממנו מיני פסולת בדרך זו. וההפרשה 

היחידה שאין לה תועלת מצד הגוף היא הדמעות, שהרי אם היה לדמעות תועלת 

הגוף, היה צריך להיות שאחת לזמן הגוף יפריש דמעות, ומזה שהגוף  מצד קיום

 אינו מפריש דמעות תמידים כסידרם, מוכח שאין בהם צורך לגוף.

 הערות והוספות  

 לשון הרמב"ם בי"ג עיקרי אמונה.1 

 ויש 

 ועוד 

 המהר"ל 

 ועניין 
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העניין הוא; שכל בכי הוא צער על הפסד, לכך הביטוי לזה באדם הוא ע"י 

דמעות, שהם הפסד הגוף, כיון שאין בהם תועלת כלל מצד הגוף. אלו 

 דברי המהר"ל שם. תמצית

שעניין הבכי הוא כעניין הדמעות, שכשם שהדמעות הן ביטוי של הפסד 

כן הבכי הוא ביטוי של הפסד, שהרי מציאות הדיבור היא קולות 

המקבלים סדר וצורה על ידי חמדת מוצאות הפה, והבכי הוא מציאות בה אדם 

הפה, וזה עצמו ענין מוציא קולות מפיו ללא סדר והגדרה של חמשת מוצאות 

 .2הפסד הסדר הנכון של הדיבור, ולכן הוא מבטא הפסד -של הפסד 

מה שכתוב שהקב"ה בוכה, עניינו הוא; שהנהגת ה' בעולם היא הנהגת 

גלות, הנהגת הבורא  –הפסד, שכיון שישראל נמצאים במציאות מופסדת 

 בכיה במסתרים. –הפסד  –היא לפי המקבלים 

 בתי גואי ובתי בראי – 'מסתרים"ל בעניין ה'ביאור המהרג. 

בתי גוואי ובתי בראי, מבאר המהר"ל, שלכל דבר בעולם יש  – 'מסתריםה'

מקום לפי מדריגתו, וכל עניני העולם בנויים באופן של דרגות, וכל הקדוש 

אל מדרגות  –הבית  –פנימי מחבירו, ובזה יהיה משל הטרקלין  –מחבירו 

בתי  –הקדושה בעולם, שהפחותים שבקדושה מקומם נחשב בחדרים החיצוניים 

 בתי גוואי. –בראי, והדרגות המקודשות יותר מקומם בחדרים הפנימיים 

הזה מצינו בכמה עניינים שבקדושה, וכגון אופן וצורת מחנה ישראל בזמן 

ה שמקודש מהם היה חנייתם במדבר, שישראל היו סביב סביב, ומחנה לוי

פנימי למחנה ישראל, וחצר המשכן לפנים למחנה לויה, ותוך החצר עמד המשכן, 

ותוך הקודש הוא מקומו של קודש הקדשים, חזינן שכל הקדוש מחבירו מקומו 

 פנים לחבירו.

 הערות והוספות  

, )פרשת חיי שרה(הארכתי בביאור עניין זה בספרי על התורה בקונטרס 'הצחוק בתורה' 2 
 וכן בספרי על שו"ע או"ח הלכות שבת, בענין איסור בכיה בשבת, יעו"ש.

 וביאור 

 ונראה, 

 וא"כ 

 ועניין 

 וכדבר 
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הוא עניין ישראל ואומות העולם, שישראל קדושים מקומם בהנהגה בחדר 

הגתם היא מדריגה קדושה ופנימית ממדרגת הפנימי כביכול, שמדרגת הנ

הנהגת  –ההנגה הפנימית  –אומות העולם. לכך, עניין הבכיה הוא רק במסתרים 

 ישראל. 

ודאי לא יתכן שבגלל שישראל חטאו ונגזר עליהם לגלות יהיו כל אומות 

העולם בהנהגה של גלות, שאם ישראל חטאו הם מה עוו, לכך בבתי בראי 

החיצונית, הפחותה שבקדושה, הרומזת על הנהגת אומות  שהיא ההנהגה

ורק הנהגת ישראל היא ההנהגה  ,'עוז וחדווה במקומו' העולם, היא הנהגה של

 –בתי גוואי, היא הנהגת הסתר פנים  –המקודשת של ישראל קדושים 

 במסתרים תבכה נפשי. אלו תמצית דברי המהר"ל.

 בראי שלא כדעת רש"י ד. דעת רבנו חננאל בביאור בתי גואי ובתי

ביאורו של המהר"ל עולה לפי דעת רש"י, שפירש שבבתי גוואי איכא בכיה 

ובבתי בראי ליכא בכיה, וזה ביאורו, שבתי גוואי רומז על הנהגת ישראל, 

 ובתי בראי רומז על הנהגת אומות העולם.

 'במקומועוז וחדוה ' רבינו חננאל שם ביאר המימרא להיפך, דמה שנאמר

נאמר על בתי גואי, דבבתי גוואי איכא שמחה וחדוה על אף הגלות, ורק 

בבתי בראי איכא בכיה, ומסתרים הוא מקום בבתי בראי. ולפי דעת רבינו חננאל 

לא יעלה ביאורו של המהר"ל, דהשתא ודאי אין לחלק בין הנהגת ישראל 

היא ההנהגה  להנהגת אומות העולם, דודאי אין לומר דהנהגת אומות העולם

 הפנימית.

עוז וחדוה ' יש לבאר מהו עניין ההנהגה הפנימית שבה אין בכיה, אלא

בתי בראי שבה איכא בכיה קמיה קוב"ה,  –ומהי ההנהגה החיצונית  ,'לפניו

 במקום ששמו מסתרים.

 הנהגה גלויה והנהגה מכוסה –ה. ב' הנהגות העולם 

רבנו הרמח"ל בספר 'דעת תבונות' מאריך לבאר שישנם שתי הנהגות 

 וכן 

 שהרי 

 והנה, 

 אמנם, 

 וא"כ 

 והנה, 



 ָשַמִים חּוג מאמר ו' ַעד ַאֲאֶדה
 

 ~61 ~ 
 

בבריאה, ההנהגה הגלויה, וההנהגה המכוסה. ההנהגה המגולה בעולם היא מה 

הנהגת המשפט, היא הנהגת העלם טובו ית', שהרי הבורא  –שעין כל בשר רואה 

לם הוא ענינו להיטיב, וודאי שאין מקום לרע מצדו ית', ומה שיש מקום לרע בעו

מצד שהקב"ה כביכול העלים את פני טובו ית', ונתן מקום לרע בעולם, ומזה יש 

 מקום לבחירה של האדם בין טוב לרע, ומזה יש מקום למידת המשפט.

הפנימית המכוסה, היא ההנהגה של הבורא ית' להביא את העולם 

לתכליתו, שהרי פשוט הוא שהעולם הולך וסובב לתכלית נשגבה 

כוסה שלשמה ברא הבורא ית' את העולם, והוא ית' מנהיג את העולם בכל ומ

מקריו ועניניו אל עבר אותה תכלית נשגבה שיש בעיקר בריאת וקיום העולם 

 בהנהגה נסתרת ונשגבה, היא הנהגת אור טובו ית'.

זו שהיא ההנהגה המכוסה, נקראת הנהגת אור טובו ית', כיון שמצד 

ם כלל לרע, ואין מקום למדת המשפט, כיון שכל מעשה הנהגה זו אין מקו

ומעשה, גם מה שנראה במבט חיצוני כרע, הרי הוא עוד סיבוב ועוד גלגול 

 בסיבובי וגלגולי העולם, עד שיבוא העולם את תכליתו, בסוף שית אלפי שנין.

 הנהגה פנימית –הנהגה חיצונית, בתי גואי  –ו. בתי בראי 

ה לבאר המימרא לפי דעת רבינו חננאל, דודאי ההנהגה לפי ביאורו, נרא

המחייבת את החורבן והגלות מצד העניין הרע שיש בחורבן וגלות, היא 

הנהגת העלם אור טובו, הנהגה של משפט, שכיון שחטאו ישראל נתחייבו חורבן 

הגלויה, שבה יש את דיני  –וגלות, והנהגה זו שייכת רק מצד ההנהגה החיצונית 

שייך רק  –הנהגת הגלות  –וזהו עניין בתי בראי, שעניין הנהגת הבכיה המשפט, 

 העלם אור טובו ית'. –מצד ההנהגה החיצונית, היא הנהגת המשפט 

הנסתרת, אותה הנהגה שמסובבת את כל העולם  -מצד ההנהגה הפנימית 

שיבוא אל תכליתו בסוף שית אלפי שנין, ודאי לא שייך כלל עניין הבכיה, כי 

בהנהגה זו אין העלם אור טובו ואין מקום לרע כלל, ומצד הנהגה זו על כרחך 

עניין חורבן הבית וגלות ישראל יש לו מקום מצד תיקון העולם, וא"כ לא שייך 

 בזה בכיה.

 וההנהגה 

 הנהגה 

 והשתא 

 אבל 
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אין אנו משיגים עתה את אותה השגה, מהו עניין הגלות מצד הנהגת טובו 

וההנהגה הגלויה לעינינו היא רק ית', כי הנהגה זו היא הנהגה נסתרת, 

הנהגת המשפט, אבל ודאי מאמינים אנו שמצד ההנהגה הנסתרת אין כאן מקום 

כלל לבכי, כי כל עניין החורבן והגלות יש בו עוד תיקון מתיקוני העולם, וגלוי 

 וידוע קמיה שמיא, שכך ראוי להיות, כדי שיבוא העולם אל תיקונו.

 –עולים דברי רבנו חננאל שפיר, דבתי בראי רומז על ההנהגה הגלויה 

החיצונית, היא הנהגת העלם טובו ית', היא הנהגת המשפט, בהנהגה זו 

שייך לומר בכיה קמיה שמיא, כי ודאי מצד הנהגה זו חורבן הבית וגלותם של 

 ישראל הוא הפסד גמור, וראוי על זה ענין הבכיה.

עניין הבכיה יהיה רק במסתרים, ולא בכל ההנהגה, כיון  גם בהנהגה זו

שבהנהגת אומות העולם ודאי לא שייך שתהיה הנהגת בכיה, שהרי הם 

אינם בגלות, לכך הנהגה זו של בכיה, גם כשהיא בבתי בראי אינה אלא 

 במסתרים, שהיא הנהגת כלל ישראל. 

גם יש פנים וחוץ,  להוסיף בזה גם את ביאורו של המהר"ל, דבבתי בראי

שההנהגה הפנימית בתוך ההנהגה החיצונית היא הנהגת ישראל, ובהנהגה 

במסתרים תבכה נפשי. ובהנהגת אומות העולם שהיא הנהגה  –זו שייך בכיה 

  .'במסתרים תבכה נפשי' חיצונית לגמרי, לא שייך בכיה כלל. לכך רק

הגת אור טובו ית', היא הנהפנימית, היא  –גוואי רומז על ההנהגה המכוסה 

בבת את העולם אל תכליתו, בהנהגה זו לא שייך בכיה קמיה וסההנהגה המ

שמיא, כי מצד הנהגה זו החורבן והגלות אינם עונש והפסד, אלא גלגול נוסף 

מגלגולי העולם אל תכליתו, וגלוי וידוע לפניו ית' שכך צריך להיות גלגול העולם 

 כדי שיבוא אל תכליתו.

 ,'הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו' ביאור זה מדוקדק שפיר לשון הכתוב;

שנאמר ]לפי רבנו חננאל[ על בתי גוואי, כי ודאי שעל בתי גוואי שרומז על 

 ואמנם 

 והשתא 

 אמנם, 

 ואפשר 

 ובתי 

 ולפי 
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כיון שזו  ,'במקומוו' 'לפניו' הנהגת אור טובו ית' עולה יותר מאמר הכתוב

ומו של הקב"ה ההנהגה האמיתית, ולא ההנהגה הגלויה, וע"ז דרשו חז"ל שבמק

 ולפניו, כלומר מצד ההנהגה הנסתרת והמכוסה, אין מקום כלל לעניין הבכיה.

אבל רזא דמלה דרחל איתא; ' ( 'ט עמוד ב"דף כ ,פרשת וארא ,שמות ',כרך ב)זוהר ב

ולאה תרי עלמין נינהו, חד עלמא דאתכסיא וחד עלמא דאתגליא, ועל דא 

דא אתקברת ואתחפיאת לגו במערתא ואתכסיאת ודא קיימא בפרשת ארחין 

באלתגליא, וכלא כגוונא עלאה, ובגין כך לא אעיל לה יעקב במערתא ולא באתר 

תה ולא אעיל לה למתא, בעוד כברת ארץ לבוא אפר )שם מ"ח(אחרא דהא כתיב 

ודא הוא דכתיב קול ברמה ... בגין דהוה ידע דאתרה הוה באתרא דאתגליא, 

נשמע נהי בכי תמרורים, קול ברמה נשמע דא ירושלם לעילא, רחל מבכה על 

 '.בניה כל זמנא דישראל אינון בגלותא איהי מבכה עלייהו דאיהי אימא דלהון

ות הן, אחת עולם מכוסה ואחת עולם סוד עניין, שרחל ולאה שני עולמ

מגולה, ולכן זאת נקברה במערה והתכסתה, וזאת עומדת בפרשת דרכים 

בגילוי, והכל כעניין עליון, ולכן לא קבר אותה יעקב במערה, ולא במקום אחר, 

ולא הכניס אותה לעיר, מאחר וידע  ,'בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה' שהרי כתוב

קול ברמה נשמע נהי בכי ' , ... ועל זה כתובשמקומה הוא מקום של גילוי

כל  –קול ברמה נשמע זה ירושלים של מעלה, רחל מבכה על בניה  ,'תמרורים

 זמן שישראל בגלות היא בוכה עליהם כי היא אמא שלהם[.

בדברי הזוהר שעניין הבכי של רחל שייך לעניין ב' עולמות, ובעולם הגלוי 

יאור דברי הזוהר הוא כנ"ל, שלאה רומזת שייך עניין הבכי. ונראה שב

ההנהגה הנסתרת, ולכן לא שייך  –ההנהגה הפנימית  –לעניין הנהגת האהבה 

בכיה אצלה, כי מצד הנהגת האהבה אין מקום לבכי. ורחל רומזת על עניין 

רחל  –ההנהגה הגלויה, ומצד הנהגה זו יש מקום לבכי, לכן  –הנהגת המשפט 

 והנה, 

 ]אבל 

 מבואר 
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מזת על הנהגת המשפט בוכה על בניה שסובלים סבל מבכה על בניה, רחל שרו

 .3רב מצד הנהגת המשפט

 ז. ביאור דעת רש"י לפי הסברא הנ"ל 

אפשר לבאר ולפרש גם את דעת רש"י בדרך זו, ובסברא הפוכה, דדעת 

בתי בראי, לא ראוי  –ההנהגה הגלויה  –רש"י דמצד הנהגת המשפט 

עניין הבכיה, כי הנהגה זו היא משפט, ומה שמגיע עונש בדרך המשפט על 

 עבירות לא ראוי לבכות ע"ז, כי כן ראוי שיגיע לעוברי רצונו.

בתי גוואי, ראויה שתהיה  –הנהגת אור טובו ית'  –מצד ההנהגה הנסתרת 

והבאתו אל תכליתו בכיה. כי אמנם גלוי וידוע לפניו שמצד קיום העולם 

צריכים ישראל להיות בגלות, אולם זה עצמו סיבה לבכי, שכך צריכה להיות 

 גלות. –הנהגתם של ישראל 

 משל לשתי הנהגות הבורא בעולם –ח. גוף ונשמה 

הרמח"ל שם בספרו דעת תבונות ביאר, שרצה הבורא ית' לרמוז לבני 

לם אור טובו, וההנהגה הע –האדם את שתי הנהגותיו, ההנהגה המגולה 

אור טובו, ולכך ברא את האדם באופן שהוא מורכב מגוף ונשמה,  –המכוסה 

ובזה הרי ההנהגה הגלויה, היא הנהגת הגוף, שזהו הנראה לעיניים, שהגוף הוא 

 האדם והוא המנהיגו בכל הליכותיו.

האמת היא, שהגוף אינו המנהיג האמיתי, אלא הנשמה. שהרי אחר מותו 

של האדם, הגוף קיים, והוא ככלי אין בו חפץ, ומזה מוכח שכל זמן חיותו 

 הערות והוספות  

וידוע הוא בספרי המקובלים, שרחל רומזת למדת מלכות, שהיא המדה של ההנהגה 3 
עולם  –'עלמא דאיתכסיא'  התחתונה, ולאה רומזת לספירת 'בינה', שהיא נקראת

 הכיסוי, כי הבינה היא הנהגה עליונה, שאין לתחתונים בה השגה, והיא סוד עולם הבא.

 ובאמת, 

 ורק 

 והנה, 

 אולם 
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של האדם קיומו והנהגתו היא ע"י הנשמה, ולכך לאחר מותו, כאשר הנשמה 

ן שאין יוצאת מהגוף ואינה מנהיגה אותו, הגוף הינו כאבן שאין לה הופכין, כיו

 בגוף כלום מצד עצמו, אלא כל חיותו והנהגתו היא ע"י הנשמה.

ההנהגה הגלויה היא הנהגת הגוף, והיא הנהגת הסתר וכיסוי, הנהגה 

גשמית. וההנהגה האמיתית היא של הנשמה, והיא הנהגה מכוסה, שאין 

רואים אותה במוחש, אולם היא ההנהגה העיקרית. וזה רומז להנהגת העולם, 

שההנהגה האמיתית מכוסה כמו הנשמה, וההנהגה הגלויה אינה הנהגה אמיתית 

 כמו הגוף.

 התגלות הנשמה בגוף –ט. זיו הפנים 

מקום אחד בגוף שבו אפשר לראות במוחש את הנהגת הנשמה, במראה 

תיו הפנימיות, והפנים. שהרי הבעות הפנים של כל אדם מראות אל תחוש

, וודאי ששמחה ועצבות וכל כיו"ב הם ענינים וכגון שמחה ועצבות וכדו'

ששייכים אל הנשמה, שהרי ודאי אי אפשר לומר שהגוף שמח, ואת אותם 

רגשות שמחה או צער שהם עניינים השייכים אל הנשמה רואים בזיו פניו של 

 האדם.

זה הוא רמז שהניח לנו הבורא ית' ברחמיו בבריאה, למען נוכל להבין היטב 

הגתו, ועניין זה ירמוז, שיש פעמים שיתגלה ויצא לחוץ עניין את דרכי הנ

 ההנהגה הפנימית, ויראו רישומי ההנהגה הפנימית בתוך ההנהגה החיצונית.

 י. עומק נוסף בדעת רש"י

בתי בראי, לא שייך כלל  –נראה להוסיף ביאור, דמצד ההנהגה הגלויה 

בכיה על החורבן והגלות, כיון שהנהגה זו היא הנהגת המשפט, וכיון 

 וא"כ, 

 ויש 

 וגם 

 והשתא 
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שיצאו ישראל חייבים בדין ונתחייבו חורבן וגלות, דין הוא שיקבלו את עונשם, 

כל האומר הקב"ה ותרן הוא ' ואין ראוי שימחל להם הבורא ית' על עוונם, שהרי

 בתי בראי, אין מקום לבכי כלל. –ט , וא"כ מצד מדת המשפ4"יותרו חייו

בתי גואי, שייך בכייה  –מצד ההנהגה הפנימית היא הנהגת אור טובו ית' 

קמיה שמיא, דאמנם גלוי וידוע לפניו ית' שמצד תיקון העולם והבאתו אל 

תכליתו צריכים ישראל להיות בגלות וחורבן, אולם זו עצמה סיבה לבכיה קמיה 

זו אינה דיני המשפט, אלא הנהגת הטוב האמיתי, יש שמיא, דכיון שהנהגה 

 מקום לבכיה אם מצד הנהגה זו צריך להיות חורבן וגלות, כמשנ"ת.

מיים לחוץ ע"י בכי, וזהו עניין גילוי יעניין הבכיה הוא הבעת הרגשות הפנ

ההנהגה הפנימית בתוך ההנהגה החיצונית, והעניין הוא; שאמנם עיקר 

מצד ההנהגה הפנימית המכוסה, אולם יש לה ביטוי גם  עניין הבכייה הוא

בהנהגה החיצונית, מצד שהנהגת כלל ישראל היא עתה הנהגה של גלות והפסד, 

 גם בהנהגה הגלויה.

ההנהגה הגלויה  –מורה על בתי בראי  'וחדוה במקמו הוד והדר לפניו עז"

משפט, אין הנהגת ה -מצד הנהגת כל העולם, כי מצד ההנהגה הגלויה  

ראוי כלל בכיה כמשנ"ת, הן מצד אומות העולם שאין ראוי להם בכיה ]כדביאר 

המהר"ל[, והן מצד ישראל, כיון שהכי הוא שורת הדין, ואין מקום לבכיה בשורת 

 הדין.

 –הנהגת ישראל היא בבכיה גם בהנהגה הגלויה, כי בהנהגה הפנימית 

ורבן והגלות, ויש רושם מהנהגה זו בתי גוואי  שייך בכיה על הח –המכוסה 

 בתי בראי, בהנהגת ישראל. –הגלויה  –גם בהנהגה החיצונה 

שפיר רש"י גם לפי הביאור שהחילוק בין בתי גוואי לבתי בראי, הוא 

 בתי גוואי. –בתי בראי, וההנהגה הנסתרת  –החילוק בין ההנהגה הגלויה 

 הערות והוספות  

 ב"ק דף נ' ע"א.4 

 ורק 

 והרי 

 וא"כ, 

 אולם 

 ואתי 
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חורבן הבית היתה הנהגת בכיה כלפי כל העולם, ומדוקדק הדבר שפיר 

י ה' צבאות ביום ההוא לבכי "ויקרא אדנ' –בפסוק שהובא על זה בגמ' 

בזה היה נראה עניין הבכי לא רק בזיו הפנים, אלא  ,'ולמספד ולקרחה ולחגר שק

גם  –מספד קרחה ולחגור שק, כי ביום הזה היתה כל ההנהגה  –בכל ההנהגה 

 .5בתי בראי, הנהגה של הפסד צער ובכי

ההנהגה  –רש"י ורבנו חננאל הינה; האם שייך בכיה במידת המשפט 

בתי בראי, או לא, דדעת רש"י דעיקר  –העלם טובו ית'  –הנגלית 

הבכיה היא בבתי גוואי, כיון שמה שנעשה חורבן ע"י מידת משפט אין זה ראוי 

בתי גוואי,  –לבכי, כי זו מידת המשפט, ורק מחמת מידת האהבה המוסתרת 

ראוי עניין הבכי, ומ"מ יש רושם גם בבתי בראי בהנהגת ישראל מעניין הבכי, 

 הינה הנהגת בכי.שהנהגת ישראל בגלות 

 הערות והוספות  

שוב התבוננתי, שאפשר להוסיף ביאור בפסוק זה באופן נפלא: כשנתבונן בפסוק נראה 5 
בכי,  –של אבל אדנ"י, הוי"ה, צבאו"ת. ונאמרו ד' פעולות  –שנאמרו בו ג' כינויים 

 מספד, קרחה, חגירת שק.

מצד השמות, ידוע ששם אדנ"י הוא השם של ספירת מלכות, שם הוי"ה אחזו בתפארת, 
ושם צבאו"ת אחוז בנצח והוד שהם ההוצאה לפועל של ספירות חסד וגבורה. א"כ יש 

חסד ע"י הוצאתו  –זעיר ונוק', קו ימין  –לנו כאן את כל הצדדים של עיקר ההנהגה 
 –גבורה ע"י הוצאתו לפועל בידי ההוד, קו אמצע  –פועל בידי הנצח, קו שמאל ל

 התפארת כולל את כל קו האמצע, וההוצאה לפועל של כולם במלכות. –תפארת ויסוד 

לא  –א"כ, באבל הנורא על חורבן בית אלוקינו השתתפו כל צורות ההנהגה העליונות 
 ממנה צער על גלות השכינה.היתה צורה ואופן של הנהגה עליונה שלא היה 

וגם הפעולות רומזות על כל אופני ההנהגה, חגירת שק היא חיצונית לגוף, קרחה היא 
בגוף עצמו, ההספד הא בכח הדיבור, והבכי הוא היכן שכח הדיבור נגמר. והרמז בזה על 

גוף נפש רוח ונשמה, חגירת שק על הגוף, קרחה כנגד הנפש שהיא כח  –כל חלקי האדם 
ביטול הגידול של  –ת של האדם והקרחה היא ביטול כח הגידול של האדם החיו

כח בדיבור, ובכי כנגד הנשמה  –השערות, מספד כנגד הרוח שהוא עניין 'רוח ממלא' 
 –פורץ החלק הפנימי ביותר  –ה ממעל והיכן שכבר אין ביטוי לדיבור -שהיא חלק אלו

 הנשמה.

 וביום 

 ופלוגתת 
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רבנו חננאל; דאדרבה מצד הנהגת האהבה, היא ההנהגה המגלגלת את כל 

גילוגלי העולם להבאתו אל תכליתו, לא שייך עניין הבכי, כי גלוי וידוע 

העלם פני טובו  –מידת הדין  –לפניו ית' שזו תכלית העולם, ורק במידה הגלויה 

 . 6בתי בראי, שייך עניין הבכי –ית' 

 הערות והוספות  

דידי הרב אליאב ריניץ שליט"א בחיבורו של ביאור נוסף בדברי רבנו חננאל הראני י6 
, וז"ל: 'שבכל חידושי תורה )אות מ"ד(הרי"א חבר 'אור תורה' על ספר 'מעלות התורה' 

שמחדש הצדיק בעוה"ז עושה שמים חדשים וארץ חדשה... וגם משמח את המקום 
שהתורה היא כלי שעשועיו ועיקר שמחתו בה, והענין, כי שחרב הבית כביכול הקב"ה 

תאבל, והקב"ה יושב על כל משמר ומשמר ושואג כארי וכו' ובגלות כביכול אין שמחה מ
לפניו כמו שאמרו רז"ל, וע"י התורה שעוסקים בגלות הם גורמים לעצמם כביכול שמחה 
למעלה, ואמרו רבותינו ומי איכא עצבות לפני המקום, והא כתיב עוז וחדוה במקומו 

ו', ויש בזה כוונה עמוקה, כי כל הבריאה כולה ושני הא בבתי גואי הא בבתי בראי וכ
מכונה בשם בית כביכול ששכינתו שם והיא בית ודירתו, ויש בתי גואי ובתי בראי, שבתי 

כמו באדם שיש בו גוף ונשמה, ובתי גואי הם  –בראי הם הכלים וחיצוניות העולמות 
מות, אבל פנימיות העולמות, וכל הפגמים והקלקולים הכח מגיע לחיצוניות העול

בבחינת הפנימיות אין שום פגם וקלקול שייך. וכמו שאנו רואים באדם שבגוף שייך 
קלקול ותיקון, פעמים בריא ופעמים חולה, הכל לפי ענין המתחדש בו בכל עת, ובית 
המקדש שהיה ציור הנבראים ומרכז כולם כמש"כ בספרים, כשנחרב הגיע הפגם לכל 

נת עצבות ובכיה, מאחר שאין לנו קרבנות ולא מקדש חיצוניות העולמות, ושם שייך בחי
שיהיה נתקן החיצוניות ושיהיה שלימות של ישראל מתגלה לכל רואיהם שיכרום שהם 
זרע ברך ה', ומכל מקום נשאר לנו התורה הזאת שהיא פנימיות העולמות כולם, ואין לו 

וא מדריגה להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, וזהו ממש הבית מקדש וה
 יותר גדולה שהוא הפנימיות'. עכ"ל.

בדברי הרי"א חבר מתבאר כדברי ר"ח, שהבכיה היא בבתי בראי, ובבתי גואי אין בכיה, 
 והעניין הוא שהחורבן שייך רק בעולמות החיצוניים, ולא בעולמות הפנימיים.

 .שער ו פ"ו()הקדמות ושערים, עוד ביאור עמוק בסוגיא זו, עיין בספר לשם שבו ואחלמה 

 ודעת 
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 מאמר ז'

 ביאור עניין 'קומי רוני בלילה'
 

 א. כיצד נתבעים ישראל ל'רינה' בזמן הסתר פנים

ַכח ' :ט("י' פסוק פרק ב) ת ִׁשְפִכי ַכַמִים ִלֵבְך נֹּ ִני ַבַלְיָלה ְלרֹּאׁש ַאְׁשֻמרוֹּ ְפֵני קּוִמי רֹּ

ת ָלַלִיְך ָהֲעטּוִפים ְבָרָעב ְברֹּאׁש ָכל חּוצוֹּ ָני ְשִאי ֵאָליו ַכַפִיְך ַעל ֶנֶפׁש עוֹּ  .'ֲאדֹּ

 –)'תפארת שמשון' על הגדה של פסח, בביאור חתימת ה'הלל' בספרו של הרב פינקוס זצ"ל 

שהקשה, שהרי פסוק זה  ('יהללוך', עמ' שע"ג. 'שערים בתפילה', פרק 'רינה', אות ו', עמ' נ"ו

ים ברעב בראש כל מדבר על מצב של 'הסתר פנים', מצב בו יש עוללים עטופ

איך יתכן שהתורה דורש מאיתנו אז לקום ולרנן בלילה, והרי רינה חוצות, וא"כ 

 היא לשון של שמחה, וכי אפשר לשמוח בכזה מצב.

 ב. הרינה היא עניין החיבור על אף המרחק הגדול

ת ַבחּוץ ' כתוב: כ"א( -' כ יםפסוק 'פרק א)י משלב ָלּה ָתרָֹּנהָחְכמוֹּ בוֹּת ִתֵתן קוֹּ : ָבְרחֹּ

אֵמר ת ִתְקָרא ְבִפְתֵחי ְׁשָעִרים ָבִעיר ֲאָמֶריָה תֹּ ִמיוֹּ  .'ְברֹּאׁש הֹּ

רינה, קול,  –בביאורו למשלי, מבאר שנאמרו כא ארבע דרגות בדיבור 

קריאה, אמירה. כאשר הרינה היא באופן שהמדברים נמצאים במרחק 

גדול ביותר, או אז אי אפשר לשמוע דיבור כלל, אלא רק קול של המון יחדיו, 

ראת 'רינה'. וכאשר מתקרבים יותר, אפשר כבר לשמוע קול ברור, קמציאות זו נ

לקרוא לו, מציאות זו  אבל עדיין קול זה הינו מרחק גדול, ולכן אי אפשר עוד

נקראת 'קול'. ואם מתקרבים יותר, כבר אפשר לקרוא לאותו אדם שרוצים לדבר 

איתו, דהיינו; הוא כבר יכול לשמוע משפטים ברורים על אף המרחק, ולהבין 

 איכה 

 ראיתי 

 והנה, 

 והגר"א 
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שרוצים שהוא יבוא קרוב יותר, מציאות זו נקראת 'קריאה'. והאופן הטוב ביותר 

נמצאים יחדיו ממש ויכולים לדבר האחד עם שנים ש –של דיבור הוא 'אמירה' 

 השני ללא כל מניעה.

 –למדים מדבריו, שההגדרה של 'רינה' היא הדיבור הרחוק ביותר שיש 

אי אפשר להבין מה  –אפשר לשמוע שיש כאן דיבור, אבל לא יותר מזה 

 הדיבור ומה הכוונה הנרצית בו.

 בזמן שנמצאים בריחוק גדולג. החיוב על ישראל הוא לקרוא אל ה' אפילו 

ממילא אפשר לבאר, שכוונת הכתוב לומר, שאפילו כאשר נמצאים ישראל 

בריחוק נורא מהבורא ית', אפי' באופן שהם במצב של הסתר פנים עד כדי 

כך שהעוללים שלהם עטופים ברעב בראש כל חוצות, עדיין הבורא ית' מצפה 

טענה שהקב"ה כ"כ רחוק והוא מהם שיתפללו, ואל להם להסתתר מאחורי ה

בהסתר פנים נורא וא"כ הוא בודאי לא ישמע את התפילות, כי גם אם נניח 

שבמצב כזה הקב"ה לא מקבל את התפילות כדיבור שמדברים עם המלך, כי 

הפרגוד נעול וסגור, אבל עדיין הקב"ה מקבל את התפילות בריחוק, באופן של 

 שמיעה רחוקה. –'רינה' 

עדיין שומע את התפילות, גם אם לא באופן של דיבור ואמירה  והקב"ה

ממש, אבל עדיין באופן של 'רינה', אזי אפשר על ידי תפילות אלו לבטל 

 את רוע הגזירה.

אנו מכאן יסוד גדול, שאפי' שנמצאים בזמן הסתר פנים, אפי' בזמן 

א שומע שהפרגוד נעול והתפילות אינן נשמעות, אין הכוונה שהקב"ה ל

את התפילות כלל, אלא הכונה שהוא לא מקבל אותם כדבר איש עם רעהו, אבל 

אבל  –הקב"ה עדיין שומע את התפילות בצורה מרוחקת, אמנם בצורה מרוחקת 

 הוא שומע, וממילא צריך להתפלל בכל מצב. 

 נמצאנו 

 שוב 

 ומאחר 

 לומדים 
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 מאמר ח'

 מבכה על בניהרחל 
 

קול ה' כה אמר ' ;ט"ז(-"א י"דפרק ל) מתנבא בנבואתו על בכיה של רחל אמנו

ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה 

 ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה'כה אמר  :כי איננו

 ":ושבו בנים לגבולם ה'ויש תקוה לאחריתך נאם  :ושבו מארץ אויב

 א. קושיא בדבר המדרש על מקום קבורת רחל בדרך בית לחם

, שיעקב ידע שרחל תבכה ותלמד (ב"פרשה פ ,פרשת וישלח ,בראשית רבה)המדרש 

ותמת רחל ותקבר בדרך זכות על בניה, ולכן קברה בדרך, וז"ל המדרש; '

אלא צפה יעקב אבינו  ,לקבור את רחל בדרך אפרתאפרת, מה ראה אבינו יעקב 

לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם  ,שהגליות עתידות לעבור שם

 '.רחמים, הה"ד קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה

המדרש טעונים ביאור, שהרי מקום קבורת רחל הינו בצד דרומית מערבית 

 'גיטין ו) צפון מזרח מירושלים, כמו שמבואר בגמ' לירושלים, ובבל הינה מצד

ויאמר ה' אלי מצפון תפתח  (ירמיהו א')בבל לצפונה דא"י קיימא דכתיב ; '(א"ע

', וא"כ, מקום קבורת רחל אינו עומד כלל בדרכם של הגולים מירושלים, כי הרעה

 דרכם היתה לצפון, וקברה של רחל עומד בדרום. 

אפשר לבאר בפשיטות שהכובשים הלכו דרך מקום קבורת רחל, כי הלכו 

לכבוש מקומות נוספים, או שמדרש זה אינו מדבר על גלות ירושלים 

אלא על גלויות שהיו ממקומות אחרים, אבל ביאור זה דחוק, כי בפשטות 

נבואות ירמיהו היו על גלות ירושלים וחורבן בית המקדש, וא"כ אפוא, הקושיא 

  ירמיהו

 ידוע 

 דברי 

 ואמנם, 
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קברה של רחל הינו בדרום ירושלים, והגולים הלכו לצד צפון,  –וגם ניצבה קמה 

ומדוע עברו בקברה של רחל. וברור לכל בר דעת, שאמנם ודאי שהגולים עברו 

דרך מצבת קבורת רחל, כי דברי חז"ל אמת הם, אולם חז"ל בדבריהם באו לרמוז 

 עניינים נסתרים, ויש לעמוד עליהם לפי ערכנו.

 וקא רחל 'מבכה על בניה' ולא שאר האבות ואמהותב. מדוע דו

עניין שצריך לברר בעניין זה, הוא מדוע דווקא רחל היא זאת שמבכה על 

בניה ולא אף אחד משאר האבות והאימהות. וביותר צריך לעיין, שהרי רחל 

אינה אמם של כל הגולים, שהרי רק שבטי יוסף ובנימין הינם בני רחל, ושאר 

תוכם שבט יהודה ]ורוב גולי ירושלים היו משבט יהודה[, אינם בני השבטים, וב

רחל אלא בני לאה. א"כ, מדוע דוקא רחל שאינה אמם של כל השבטים, היא 

 .1זאת שמבכה על בניה, ומצליחה ללמד עליהם זכות

מבואר שרחל היתה נקראת 'עקרת  (א"פרשה ע ,פרשת ויצא ,בראשית רבה)במדרש 

א"ר יצחק רחל היתה אימם של כל ישראל, וז"ל המדרש; ' הבית' ונחשבת

רוב  ,א"ר אבא בר כהנא .כמה שנאמר ורחל עקרה, עיקרה רחל ,עיקרו של בית

לפיכך עושים רחל עיקר, ורחל עקרה, רחל היתה  ,מסובין עיקר של לאה היו

עיקרו של בית, תני רבי שמעון בן יוחאי לפי שכל הדברים תלוין ברחל לפיכך 

 '. ה'רחל מבכה על בני' ;נקראו ישראל על שמה

 –בדברי המדרש, שדווקא בגלל שרחל עקרה, דווקא בגלל שרוב המסובין 

 –רחל נקראת 'עקרת הבית'  רוב הבנים הם של לאה, דוקא בגלל זה

 הערות והוספות  

במדבר פרק  ,מדרש אגדה)הן אמת, ישנו מדרש שבו מבואר שרחל מבכה רק על שבט בנימין 1 

כשגלם נבוזראדן, שנאמר  שבט בנימיןאלא מרוב הצרה רחל מבכה על  ,ולא עוד, ז"ל; '(ל
 . כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וגו'

שרחל  המדרש המובא להלן, ומדרשים רבים נוספים[ מבואר אולם, ברוב המדרשים ]כמו
מבכה על כל כלל ישראל, ויש לה את הזכות והאפשרות לבכות על כולם, כי היא נקראת 

 'עקרת הבית', היא עיקרו של בית, ונחשבת אימם של כל כלל ישראל.

 עוד 

 והנה, 

 מבואר 
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עיקרו של בית, והיא נחשבת אימם של כל ישראל, ורק היא זאת שיכולה לבכות 

 על בניה, כי כולם נקראים בניה.

עניין זה הוא; שרחל היתה אמורה מצד האמת להיות אמם של כל 

השבטים, כידוע, ובגלל בכיה של לאה היא ויתרה לה, וכך נהיתה היא 

י שבטם בלבד, בעוד שלאה היא אמם של שישה שבטים, והשפחות אמם של שנ

של עוד ארבעה. הויתור הזה לאחותה, הוא הגורם שאפי' שבפועל היא אינה 

אמם של כל השבטים, היא נחשבת לאמם, ודווקא היא זאת שיכולה לבכות על 

 כולם.

 זה, שזכות הויתור של רחל ללאה הוא הגורם שרחל יכולה להמליץ על

, זה לשון , פתיחה כ"ד(איכה רבה פתיחתות)בניה, מבואר ביתר באור במדרש איכה 

אמר להן הקב"ה למלאכי השרת בואו ונלך אני ואתם ונראה בביתי מה המדרש; '

עשו אויבים בו, מיד הלך הקב"ה ומלאכי השרת וירמיה לפניו, וכיון שראה 

תי שבאו אויבים ועשו הקב"ה את בית המקדש, אמר בוודאי זהו ביתי וזהו מנוח

היכן  בו כרצונם, באותה שעה היה הקב"ה בוכה ואומר אוי לי על ביתי, בני

אתם, כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם, מה אעשה לכם התריתי בכם ולא 

אמר הקב"ה לירמיה אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי  .חזרתם בתשובה

ב לא עלי ולא על בני, לך וקרא ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כא

לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות, אמר לפניו 

רבש"ע איני יודע היכן משה קבור, אמר לו הקדוש ברוך הוא לך עמוד על שפת 

...  .הירדן והרם קולך וקרא בן עמרם בן עמרם עמוד וראה צאנך שבלעום אויבים

משעת מתן תורה,  רת, שהיה מכיר אותןהניחו משה והלך אצל מלאכי הש

אמרו לו בן עמרם אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו, והיה צועק ...

ובוכה עד שהגיע לאבות העולם, מיד אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על 

ראשיהם והיו צועקים ובוכין עד שערי בית המקדש, כיון שראה אותם הקב"ה 

 ,'אות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שקים צבקויקרא ה' אל' מיד

והיו בוכין והולכין משער זה לשער זה,  ,ואלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו

כאדם שמתו מוטל לפניו, והיה הקב"ה סופד ואומר אוי לו למלך שבקטנותו 

 וביאור 

 עניין 



 ָשַמִים חּוג מאמר ח' ַעד ַאֲאֶדה
 

 ~74 ~ 
 

א"ר שמואל בר נחמן בשעה שחרב בית המקדש בא  .הצליח ובזקנותו לא הצליח

הקב"ה בוכה וממרט זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו  אברהם לפני

אמר  ...וקורע את בגדיו ואפר על ראשו והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק, 

אברהם לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה הגלית את בני ומסרתן בידי 

האומות והרגום בכל מיתות משונות והחרבת את בית המקדש מקום שהעליתי 

רבש"ע למאה  ;מיד פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר...חק בני עולה לפניך, את יצ

שנה נתת לי בן וכשעמד על דעתו והיה בחור בן שלשים ושבע שנים אמרת לי 

העלהו עולה לפני ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי 

רבש"ע  ;פתח יצחק ואמר .כפתתי אותו, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני

לא עכבתי על  ,'ים יראה לו השה לעולה בניהאל' )בראשית כ"ב(כשאמר לי אבא 

דבריך ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צוארי תחת הסכין, ולא 

רבש"ע לא עשרים שנה  ;פתח יעקב ואמר .תזכור לי זאת ולא תרחם על בני

בקש להרוג את בני וכשיצאתי מביתו פגע בי עשו הרשע ו עמדתי בבית לבן

ומסרתי עצמי למיתה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה, לאחר 

שגדלתם כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער גידול בנים, כי רוב ימי 

פתח משה  .הייתי בצער גדול בעבורם, ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בני

ל ארבעים שנה ורצתי לפניהם רבש"ע לא רועה נאמן הייתי על ישרא ;ואמר

כסוס במדבר, וכשהגיע זמן שיכנסו לארץ גזרת עלי במדבר יפלו עצמותי, ועכשיו 

שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם, זהו המשל שאומרים בני אדם מטוב 

באותה שעה אמר משה לירמיה לך לפני שאלך  .אדוני לא טוב לי ומרעתו רע לי

הם, אמר לו ירמיה אי אפשר לילך בדרך מפני ואביאם ואראה מי מניח ידו עלי

ההרוגים, א"ל אעפ"כ, מיד הלך משה וירמיה לפניו, עד שהגיעו לנהרות בבל 

יצתה בת  ,ראוהו למשה ואמרו זה לזה בא בן עמרם מקברו לפדותינו מיד צרינו

, מיד אמר להם משה בני להחזיר אתכם אי אפשר, קול ואמרה גזירה היא מלפני

באותה . ...אלא המקום יחזיר אתכם במהרה והניח אותם ,זירהשכבר נגזרה ג

שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך 

וכשהשלימו אותן שבע  ,אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים

והוקשה  ,שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי
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והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר  ,בר עד מאד כי נודעה לי העצהעלי הד

ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי 

את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו אחותי לבעלי 

שהיא בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור 

רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר 

עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי 

חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר  וגמלתי

ואתה מלך ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, 

חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני 

מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא  .ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם

כה אמר ה' ' הדא הוא דכתיב ,בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומןואמר 

יה מאנה להנחם על בניה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בנ

כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר ' וכתיב ,'כי איננו

  .'ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם' וכתיב ,וגו' 'לפעולתך

לשון המדרש, בקיצור הכרחי, יעוין שם עוד שהדברים נתפרשו באריכות 

 יתרה.

יעקב ומשה, ניסו כולם ללמד זכות על כלל במדרש, שאברהם יצחק 

ישראל, וניסו להעמיד את זכותם הגדולה לטובת כלל ישראל, ולא עלתה 

בידם. ורק רחל הצליחה בזכותה הגדולה לעמוד לימין בניה, ולהמליץ עליהם 

 טובה.

זה צריך ביאור, מדוע דווקא רחל מצליחה להמליץ טוב על כלל ישראל, 

 יותר מכל האבות.

ומדרש הזה נראה ז"ל; ' (ד"פרק ל) 'נצח ישראל'ספר עניין מבאר המהר"ל ב

קשה, כי בשביל שרחל קבלה עליה אהבה, ולא ביישה אחותה, לכך ימחל 

הקב"ה לישראל שעבדו ע"ז. אבל ביאור ענין זה, כי בשביל שידעה רחל שיעקב 

אחת, היה זרעו  ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אשה אחת, שאם היה ליעקב אשה

 ע"כ 

 מבואר 

 ודבר 

 וביאור 
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אין ראוי שיהיה בעולם  בלתי מחולקים, ודבר זה -שהם שתים עשרה שבטים  -

הזה, שיהיו ישראל אחד. ולכך קבלה רחל דבר זה באהבה, אף שידעה רחל כי 

היא עיקר אשת יעקב, והיא ראויה לו בפרט, ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה 

ה, מאחר שאין העולם ראוי לכך. לו אשה אחת בלבד, לכך קבלה דבר זה באהב

ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו ע"ז, דבר זה מפני שאין 

עולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. ולפיכך מה שהוא טבע עולם 

הזה, ראוי שימחל השם יתברך, כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם 

וא בעולם וממנהגו. ולכך רחל היא מבקשת לישראל לחטוא, שזהו החסרון שה

רחמים, שהרי בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם 

הפירוד, שאינו מסוגל לאחדות. שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה, לא 

היה דבר זה לאבות, שהאבות הם עיקר העולם וסדר שלו. וכיון שמצאנו שהיה 

ושניות, כמו שהיה לרחל, אם כן ענין זה ראוי  ענין שלהם להיות להם צרה

 '.רחל בפרט מבקשת רחמים בלבד, והבן זה היטיב לעולם הזה. ולפיכך

העניין הוא כנ"ל, זכותה של רחל הוא בזה שהיא ויתרה ללאה על הזכות 

להיות אם השבטים, כי ביסוד העניין היתה צריכה רחל להיות אמם של 

כל השבטים, ובגלל שויתרה ללאה אחותה יש לה את הזכות לטעון שהאחדות 

השלמה אינה שייכת לעולם הזה, ולכן ראוי לקב"ה לותר על זה שעבדו בניו 

רחל עקרת הבית, לכן רק  –ודה זרה. והיא נחשבת אמם של כל כלל ישראל עב

זכות הויתור, ומאחר וזכות זו היא הזכות  –היא יכולה להעמיד להם את זכותה 

היחידה שיכולה לעמוד לכלל ישראל כשזכויות אחרות לא עומדות להם, לכן רק 

מוחלטת בזמן  שהבינה שאין אחדות –בעלת זכות הויתור  –עקרת הבית  –רחל 

 יכולה לפעול להשיב את הבנים לגבולם. -הזה 

 ג. עניין רחל שייך גם לפושעי ישראל, וע"ז מורה לשון 'דרך'

נראה לבאר את עניין קבורת רחל באופן ברור, דהנה, לשון הכתוב 

ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא ' ;ט("י)בראשית ל"ה בקבורת רחל הוא 

 וביאור 

 והשתא 
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ואני בבאי ' ;('ז)בראשית מ"ח ולשון דומה אומר יעקב ליוסף לפני מותו  ,'בית לחם

מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם 

  .'בדרך אפרת הוא בית לחם

דווקא, שהרי לשון זו חוזרת בשני דרך לדקדק שיעקב אבינו קבר את רחל ב

משמע שיש  ,'אפרת בדרךואקברה שם '  ,'אפרתהבדרך ותקבר ' –הפעמים 

 איזה עניין שטמון בעניין ה'דרך'.

)פרק ב', פסוקים ח', י"ג, ט"ו, כ', הגר"א בביאורו למשלי מבאר בכמה מקומות 

ַרח', שאורח היא דרך קטנה ובמקומות נוספים( , שיש הבדל גדול בין 'דרך' ל'אוֹּ

מעטים בלבד. ו'דרך' זהו מקום וצרה, דרך שלא הולכים בה רבים, אלא בודדים ו

לרבים, מקום שכולם הולכים בו. לכן, לשון 'אורח' יאמר תמיד בנוגע לעניינם 

של צדיקים ולומדי תורה, כי הצדיקים ולומדי התורה הינם מעטים, ולא כל אחד 

יכול ומסוגל להיות בדרגה של צדקות, ולשון 'אורח' מורה על מקום צר וקטן 

 שמתאים למעטים בלבד. 

'דרך' תהיה תמיד על דבר שמתאים לכולם, ואפי' לאנשים רשעים. 

לדוגמא; חסד, בשביל לעשות חסד לא צריכים להיות דווקא צדיקים 

גדולים, או לומדי תורה מופלגים, וכמו שרואים אנו שאפי' אנשים שרחוקים 

משמירת התורה והמצוות, ואפי' גויים, עושים חסד. וזאת, כי דרכי החסד 

ל, וכל הרוצה ליטול, ייבוא ויטול. כמו כן, דרכי הרשעים מכונים פתוחים לכ

, וביאורו כנ"ל, כי דרך הרשעים אינה לבודדים בלבד, אלא )משלי ב' י"ג('דרכי חושך' 

אדרבה ישנם רשעים רבים, ודרכם פתוחה לכל, שכל הרוצה להרשיע אינו צריך 

 לעבוד עבודה רבה, אלא רשעותו בנקל תהיה בידו.

 שעניין ה'דרך' הוא מקום ששייך לרבים, מקום ששייך אפילו לפושעים.

לומר, שיעקב אבינו ראה ברוח קדשו, שיהיה זמן שכלל ישראל יהיו בשפל 

מקדש ראשון )כדמבואר בגמ' ביומא ט' ע"ב; 'המדרגה, שיעברו על ג' עבירות חמורות 

 יש 

 והנה, 

 ולשון 

 נמצא, 

 ונראה 
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, ומפורש בקרא '(וגלוי עריות ושפיכות דמיםעבודה זרה  ,מפני שלשה דברים שהיו בו ,מפני מה חרב

)איכה ד'  'ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם' שהיו ישראל באותו זמן בשפל המדרגה;

 שפלות שאין כדוגמתה. –, כלל ישראל חטאו יותר מסדום ועמורה ו'(

רואה ברוח קדשו שישראל יהיו בשפל כזה, הוא מבין שבכזה מצב לא 

זכויותיהם של האבות, וגם לא זכותו של משה רבנו. יעזרו לכלל ישראל 

עקרת הבית, שויתרה לאחותה  –יעקב רואה ברוח קדשו שרק זכותה של רחל 

ונתנה לה להיות אמם של חלק מהשבטים, רק היא תוכל להמליץ טובה על 

 בניה, ורק בזכותה יוכלו בסוף הבנים לשוב לגבולם.

וגלת לותר לאחותה על הזכות העצומה העניין הוא, כי רק רחל שהיתה מס

להיות אם המלכות, רק היא זאת שמסוגלת לקבל את בניה כמו שהם, רק 

 היא מסוגלת ללמד עליהם זכות אמיתית אפי' כשהם בכזו שפלות.

שראה יעקב ברוח קדשו שרק רחל יכולה ללמד זכות על בניה אפי' שהם 

יך לרבים, כי רק היא יכולה מקום ששי -בשפל המדרגה, קבר אותה 'בדרך' 

מקום ששייך  –לקבל את כולם כמו שהם, ולכן רק היא שייכת לענין 'דרך' 

 אפי' למי שעומד בשפל המדרגה. -לכולם  

עניין ה'דרך' האמור בקבורת רחל אינו מצד שדרך זו הינה דרך מוכרחת 

אה למעבר לכיוון בבל, שהרי דרך זו אינה הדרך לבבל, אלא דרך זו ב

לרמוז שרחל היא היחידה שיכולה להמליץ טוב על כלל ישראל אפי' כשהם 

מקום ששייך לכולם ללא הבדלי  –בשפל המדרגה, שרחל שייכת לבחינת 'דרך' 

 מעמדות.

ודאי שהגולים עברו שם בדרכם לגולה, כי אין מדרש יוצא מידי פשוטו, 

וא כמו שנתבאר, אבל לא זה עיקר הכוונה, אלא עיקר כוונת המדרש ה

גם  –שיעקב השיג ברוח קדשו שרק רחל יכולה לקבל ולהמליץ עבור כל בניה 

מקום   -גם בשפל המדרגה. לכן קבר אותה ב'דרך'  –הרשעים, ובכל מצב שיהיו 

 ששייך לרבים, מקום ששייך אפי' למי שנמצא בשפל המדרגה.

 כשיעקב 

 ויסוד 

 מאחר 

 מעתה, 

 ואמנם, 
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 על הפושעיםד. עניין רחל מצד הנהגת המשפט, לכן יש לה אפשרות להמליץ 

אבל רזא דמלה דרחל איתא; ' '(ט עמוד ב"דף כ ,פרשת וארא ,שמות ',כרך ב)זוהר ב

ולאה תרי עלמין נינהו, חד עלמא דאתכסיא וחד עלמא דאתגליא, ועל דא 

דא אתקברת ואתחפיאת לגו במערתא ואתכסיאת ודא קיימא בפרשת ארחין 

יל לה יעקב במערתא ולא באתר באתגליא, וכלא כגוונא עלאה, ובגין כך לא אע

בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ולא אעיל לה למתא,  )שם מ"ח(אחרא דהא כתיב 

ודא הוא דכתיב קול ברמה ... בגין דהוה ידע דאתרה הוה באתרא דאתגליא, 

נשמע נהי בכי תמרורים, קול ברמה נשמע דא ירושלם לעילא, רחל מבכה על 

 '.איהי מבכה עלייהו דאיהי אימא דלהון בניה כל זמנא דישראל אינון בגלותא

סוד עניין, שרחל ולאה שני עולמות הן, אחת עולם מכוסה ואחת עולם 

מגולה, ולכן זאת נקברה במערה והתכסתה, וזאת עומדת בפרשת דרכים 

בגילוי, והכל כעניין עליון, ולכן לא קבר אותה יעקב במערה, ולא במקום אחר, 

ולא הכניס אותה לעיר, מאחר וידע  ,'ארץ לבוא אפרתהבעוד כברת ' שהרי כתוב

קול ברמה נשמע נהי בכי ' שמקומה הוא מקום של גילוי, ... ועל זה כתוב

כל  –קול ברמה נשמע זה ירושלים של מעלה, רחל מבכה על בניה  ,'תמרורים

 זמן שישראל בגלות היא בוכה עליהם כי היא אמא שלהם'[.

 –ב"ה מנהיג את עולמו בשתי הנהגות מקבילות דברי הזוהר הוא; דהק

הנהגת האהבה, והנהגת המשפט. הנהגת המשפט היא ההנהגה הנראית 

לעין כל, מצד הנהגה זו יש בעולם מציאות של טוב ומציאות של רע, האדם 

מוטל בין הטוב והרע, הוא צריך לבחור בטוב ולמאוס ברע, אם בחר בטוב הוא 

מקבל שכר, ואם בחר ברע ח"ו הוא מקבל עונש. והנהגת האהבה היא הנהגה 

לסוף  –סתרת, הנהגה זו מכונת את כל מקרי העולם לקראת התכלית הסופית נ

שית אלפי שנין, מצד הנהגה זו אין מקום כלל לרע בעולם, אלא כל מקרה 

ומקרה הוא טוב מצד עצמו, כי הוא מוביל לקראת התכלית הסופית. אלא, 

שרות שבזמן הזה אין אפשרות לבני אדם להשיג את עניין ההנהגה הזו, ואין אפ

לדעת כיצד כל מקרה ומקרה מוביל מצד שורשו אל עבר התכלית הסופית, אבל 

 והנה, 

 ]אבל 

 ביאור 
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צריך לדעת שכך היא האמת, ולעתיד לבוא יתגלה לעין כל אין כל מקרה ומקרה 

 סיבב והוליד את התכלית.

שביאור דברי הזוהר הוא מצד העניין הנ"ל, שלאה רומזת לעניין הנהגת 

ההנהגה הנסתרת, ולכן לא שייך בכיה  –ההנהגה הפנימית  –האהבה 

אצלה, כי מצד הנהגת האהבה אין מקום לבכי, שהרי לכל מקרה בעולם יש 

תכלית, ואין מקרה ודבר שהוא רע אמיתי, וגם חורבן הבית וגלות ישראל ושאר 

 כל הצרות יש להם איזה יעוד ועניין חתום וסתום שיתגלה רק לעתיד לבוא. 

ההנהגה הגלויה, ומצד הנהגה זו יש  –נהגת המשפט רומזת על עניין ה

רחל מבכה על בניה, רחל שרומזת על הנהגת המשפט  –מקום לבכי, לכן 

)ויעויין עוד במאמר בעניין 'בכיה בוכה על בניה שסובלים סבל רב מצד הנהגת המשפט 

 .במסתרים', שביארנו עניין זה באריכות(

יכולה ומסוגלת לקבל את בניה גם מה שהתבאר לעיל, שרחל היא האמא ש

כשהם חוטאים, העניין פשוט, שהרי כל עניין החטא שייך רק מצד הנהגת 

המשפט, ]דמצד הנהגת האהבה אין מקום כלל לרע, ואין מקום כלל לחטאים[, 

לכן דווקא רחל שהיא מצד הנהגת המשפט מבכה על בניה, ורק היא זאת 

 כי יש שכר לפעלתך נאם' –הקב"ה  שיכולה להמליץ טוב עליהם, ורק לה אומר

 .'ושבו בנים לגבולם ה'ויש תקוה לאחריתך נאם  ,ושבו מארץ אויב ה'

 ספירת מלכות –רחל עקרת הבית ה. 

נוסף אפשר לבאר את דברי חז"ל, דהנה, בסדר ההנהגה העליונה הספירה 

התחתונה ביותר נקראת ספירת 'מלכות', ועניינה הוא לקבץ ולאחד את כל 

השפע דלעילא ולהנחילו לתחתונים לפי מעשיהם, וכן השראת השכינה 

בתחתונים היא בספירה זו. וידוע בספרי רבותינו המקובלים שספירה זו היא 

ת 'נוקבא', דהיינו; בחינה זו היא המקבלת של השפע והמעצבת שלו בחינ

 –בהנחלתה לתחתונים, כמו שהנקבה מקבלת את הזרע מהזכר ומעצבת אותו 

 אה אותו לגילוי בלידה. יצמגדלת את העובר במעיה ומו

 ונראה, 

 ורחל 

 ולפי 

 באופן 
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 זו הינה כנגד רחל, ולכן המקובלים קוראים לספירה זו בשם 'פרצוף רחל'.

ן הוא; שרחל היא עיקרו של בית, כי היא מקבלת את השפע כולו העניי

ו"ק, ואת אותו שפע שהיא  –מיעקב, כאשר יעקב אחוז בספירת 'תפארת' 

 מקבלת מיעקב היא מעצבת ומגדלת ומוציאה לפועל, וזהו הכח של כלל ישראל.

היא המעצבת והמוציאה לפועל של  –דווקא רחל שהיא 'עיקרו של בית' 

ההשפעה של יעקב, רק היא יכולה להתפלל על כל בניה, ורק היא כל 

יכולה להחזיר את השראת השכינה לישראל, ולהשיב את כל השפעת השפע 

 לתחתונים. 

הדרך לחזור  –קבר אותה ב'דרך', רמז לכך שהדרך להיכנס לפני ולפנים 

ולהדבק בקוב"ה, היא על ידי דבקות בספירת מלכות, שהיא תחילת הדרך 

מתתא לעילא, וזה רמז יעקב לבניו, שדווקא רחל היא עקרת הבית, הי היא 

מוציאה לפועל את כל ההשפעה מעילא, ורחל היא גם הדרך לחזור ולדבוק 

א להעלא גו 'תרע –בקוב"ה כי היא הפתח התחתון של כל המעלות העליונות 

הימנותא'. ]יעויין בספר 'נצח ישראל' למהר"ל בסוף פרק א' שנראה שרומז 

 לעניין זה[.

 וספירה 

 וסוד 

 וא"כ, 

 ויעקב 
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 מאמר ט'

 בכי תמרורים
קול ה' כה אמר ' ;ט"ז(-"א י"דפרק ל) מתנבא בנבואתו על בכיה של רחל אמנו

נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה ברמה 

 ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה'כה אמר  :כי איננו

 ":ושבו בנים לגבולם ה'ויש תקוה לאחריתך נאם  :ושבו מארץ אויב

 מהו 'בכי' ומהו 'תמרורים'. ,'בכי תמרורים' לחקור ולברר מהו עניין

 בהו 'בכי' ומהי 'דמעה'. ,'מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה' יש לברר מהו עניין;

ויש תקוה לאחריתך  ה', כי יש שכר לפעלתך נאם' כן יש לברר מהו עניין;

 מהו 'שכר פעולתך' ומהו 'תקוה לאחריתך'. ,'ה'נאם 

מהי 'שיבה מארץ  ,'ושבו בנים לגבולם ,ושבו מארץ אויב' יש לברר מהו עניין;

 אויב', ומהי 'שיבה לגבול'.

 נראה שכל העניינים הנ"ל נאמרו אחד כנגד השני, וכולם עניינם אחד.

 הפסד מוחלט של הדרך -אובדן דרך, ענין דמעה  -א. ענין הבכי 

נבוכים ' נו, שהוא מלשון 'מבוכה', כמויעניין ה'בכי', מבואר בדברי רבות

כשאדם נמצא במצב שהוא לא רואה איך  ,'עליהם המדברהם בארץ סגר 

הוא לא רואה את הדרך הלאה, זוהי מבוכה,  –אפשר להמשיך, כשהוא מבולבל 

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את ' ומצב זה הוא הגורם לבכי. וכמו;

 ,'המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד

היה כי נסתתמה מהם ההלכה ש'כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו', הבכי 

שנשיא מישראל עובר על דבר ה' ואין  –מאחר והם לא ראו מוצא למצב זה 

  ירמיהו

 יש 

 כן ו

 כמו 

 וכן 

 ובפשטות 

 והנה, 
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אפשרות לכוף אותו, הם היו במצב בו הם לא ראו את המשך הדרך, מצב כזה 

 .'והמה בוכים פתח אהל מועד' –הוא מצב של בכי 

דיבור מורכב מקול היוצא ממיתרי הקול על ידי האויר שבאופן רגיל כל 

שנדחף על ידי הריאות, ולאחר שיוצא קול ממיתרי הקול הוא עובר לפה 

ושם הוא מקבל הגדרה והגבלה על ישי חמשת מוצאות הפה, וכך יוצא דיבור 

ברור. וכאשר אדם נבוך ומבולבל, אין לו יכולת להגדיר את הקולות היוצאים 

 . 1קולות ללא דיבור -יין הבכי ממנו, וזהו ענ

נו, שהדמעה עניינה הפסד, כי הדמעות הם י'דמעה' מבואר בדברי רבות

הפסד הגוף, שהרי ביציאת הדמעות אין שום תועלת לגוף ]בשונה משאר 

ההפרשות, שיש בהם תועלת לגוף[, כי אם היה בהם תועלת הם היו צריכים 

בכי. מאחר והדמעות התרגשות פתאומית ולצאת לפי מחזור קבוע, ולא לפי 

 מבטאות מצב של הפסד מוחלט. הפסד מוחלט, הם

הדמעה מבטאת את ההפסד יותר מבכי, כי בכי מבטא את המבוכה, ואת 

חוסר היכולת להמשיך, אבל גם אם א"א להמשיך בדרך הנוכחית עדיין יתכן 

של דמעות, הוא שיש דרכים אחרות, ואפשר להתחיל דרך חדשה. משא"כ מצב 

 מצב של הפסד גמור, מצב בו אין שום אפשרות להמשיך.

נוכל לומר, שכשרחל ראתה את בניה יוצאים לגלות, היא ראתה שהם 

כי היא לא רואה  –בכי  –בשפל המדרגה, היא היתה גם במצב של מבוכה 

דרך המשך בצורה זו, וגם דמעתה על לחיה, כי היא לא רואה אפשרות להמשיך 

 אפי' בדרך אחרת.

הבכי מסמל את אובדן הדרך, והדמעה  ,'מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה' עניין

 מסמלת את האובדן המוחלט, אין גם אפשרות ללכת בדרך אחרת.

 הערות והוספות  

, וכן רה()פרשת חיי שעיין מה שהרחבתי בזה בספרי על התורה בקונטרס 'הצחוק בתורה' 1 
 בספרי על הלכות שבת בענין בכיה בשבת.

 והיינו, 

 ועניין 

 ובזה 

 מעתה, 

 זהו 
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 מבוכה עם מרירות -ב. בכי תמרורים 

העניין האמור בתחילה; 'בכי תמרורים', ה'בכי' עניינו כנ"ל, מצב של מבוכה, 

בו לא יודעים כיצד להמשיך. ועניין 'תמרורים' הוא; הן מלשון מרירות  מצב

, כי המתיקות היא כשהדברים )ירמיהו ו' כ"ו( 'אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים' –

מסתדרים כמו שצריך, והכל בא על מקומו. כשהעניינים לא מסתדרים, כשלא 

 –הדרך  תהורא –רואים את הדרך הלאה, אז יש מרירות. והן מלשון 'תמרור' 

 – 'נים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכתי הלכתוהציבי לך צי' כמו;

 התמרורים והציונים מראים את הדרך בה אמורים ללכת. 

לא רואים איך אפשר להמשיך זהו עניין הבכי, וכאשר לא ראים בכלל דרך 

ראתה דרך המשך, אפי' לא בדרך אחרת, זהו עניין 'תמרורים'. רחל לא 

המשך, לא בדרך הנוכחית, זהו עניין ה'בכי', וגם לא בדרך אחרת, וזהו עניין 

 'תמרורים', אין שום אפשרות להמשך בשום דרך שהיא.

 ג. ביאור תשובתו של הקב"ה לרחל

הדרכים שרחל לא ראתה אפשרות ללכת בהם, נראה שהם שני העניינים 

 .ושבו מארץ אויב ה' עלתך נאםכי יש שכר לפ' האחרים האמורים בפסוק;

 .'ושבו בנים לגבולם ה'ויש תקוה לאחריתך נאם 

ויגדל ' ראתה את כלל ישראל במצב רוחני ירוד ביותר, כמו שמפורש בפסוק;

, כלל ישראל חטאו יותר מסדום ועמורה )איכה ד' ו'( 'עון בת עמי מחטאת סדם

וד כל כך, היא לא רואה שפלות שאין כדוגמתה, כשרחל רואה מצב רוחני יר –

כי איך תיתכן גאולה במצב כזה, והן מצד  –המשך הן מצד הדרך הנוכחית 

 ההמשך בדרך אחרת, כי אין אפשרות כבר לחזור בתשובה במצב כזה.

אותה פעולה שויתרת לאחותך  ,'כי יש שכר לפעולתך' אומר לה הקב"ה

ונתת לה להינשא ליעקב, עומדת היא לבניך גם במצבם הנוכחי, גם כאשר 

הם בשפל המדרגה, ברמה הרוחנית השפלה ביותר, עדיין עומדת להם זכותך, 

ושבו מארץ אויב, אמנם הם עדיין לא יחזרו לגדולתם לפני שיעשו  –ולכן 

ל יש להם אפשרות להמשיך גם תשובה על חטאיהם ויחזרו לדרך הטובה, אב

 וזהו 

 כאשר 

 ושני 

 רחל 

 וע"ז 
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ובשכר זה  –שכר פעולתה  –כי יש להם את זכות רחל אמם  –בדרכם זו הרעה 

 יחזרו מארץ אויב.

ההמשך העתידי, שיחזרו בתשובה ותחזור מלכות ישראל כבראשונה, ע"ז 

תהיה גם  ,'ושבו בנים לגבולם ה'ויש תקוה לאחריתך נאם ' אומר לה הקב"ה

של אחרית, שיחזרו כלל ישראל בתשובה, ואז ישובו לחלוטין דרך  –דרך אחרת 

 .'ושבו בנים לגבולם' –לעניינם הראשון 

שהחלק הראשון מדבר על חזרת כלל ישראל לארץ ובניין בית שני, שהרי 

באותו זמן היו רוב כלל ישראל עדיין במצב רוחני ירוד, כמו שמבואר 

נשאו נשים נוכריות ולא רצו לחזור בחז"ל בכמה מקומות שרבים מעם ישראל 

לארץ, וכן היו נגועים בעניינים רעים רבים אחרים. על מצב כזה שהוא בעצם 

יש ' שכלל ישראל במדרגה נמוכה, אומר לה הקב"ה –המשכו של המצב הקודם 

אומנם לא יחזרו למצב שהיה בתחילה, אבל  ,'שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב

 בנו את ביהמ"ק.לכה"פ יחזרו מארץ אויב, וי

השני של הפסוק מדבר על בנין בית שלישי, שאז כלל ישראל יהיה במצב 

אחר לחלוטין, כלל ישראל יחזרו בתשובה וילכו בדרך אחרת, וע"ז אומר 

 'ושבו  בנים לגבולם' מה שיהיה באחרית הימים, – 'ויש תקוה לאחריתך' לה ה'

 תו. יחזרו לבולם הראשון, להיותם עם ה' ונחל –

 ועל 

 ונראה, 

 וחלקו 
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 מאמר י'

 מהות הגלות ומהות הגאולה

 א. ג' ענייני גלות, ג' ענייני גאולה 

ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ; )פרשת לך לך מ"ד י"ח(במדרש רבה 

ממשכנן, תדע שאני פורקן,  ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן, ידוע שאני

 . ע"כ.ידוע שאני משעבדן תדע שאני גואלן

מבאר, כי יסוד הגלות הוא היציאה מהדרך  )פרק א'(בספר נצח ישראל 

הטבעית, יציאה מהסדר. הדרך הטבעית והסדר של כל אומה ואומה 

הוא בג' ענינים: א[ ישיבה בארץ משלהם. ב[ איחוד וקיבוץ כל האומה במקום 

 אחד. ג[ האומה אינה משועבדת לאומה אחרת.

ישראל השתנו כל ג' דברים אלו, וא"כ יסוד הגלות הוא: א[ ישראל גלו 

מאדמתם, והינם על אדמת נכר. ב[ ישראל מפוזרים בין העמים, ואינם 

מקובצים במקום אחד. ג[ אומות העולם שולטים בהם, ומשעבדים את ישראל 

 תחת ממשלתם.

ות היא הגאולה, וא"כ עיקר הגאולה הוא בג' עניינים אלו: א[ חזרת הגל

ישראל לארצם. ב[ כינוס ישראל במקום אחד, שלא יהיו מפוזרים בין 

 איתא 

 המהר"ל 

 בגלות 

 והיפך 
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העמים. ג[ אומות העולם אינה משעבדים את ישראל, אלא אדרבה ישראל יהיו 

 .1)דברים כ"ח א'( 'עליון על כל גויי הארץ' במצב של

עניין פיזור בין האומות, תדע  –האמור במדרש הנ"ל, ידוע שאני מפזרן 

גלות בארץ  –גאולה ע"י קיבוץ גליות. ידוע שאני ממשכנן  –שאני מכנסן 

 –אחרת, כאותו משכון שגולה מבית בעליו לבית המלוה, תדע שאני פורקן 

 שיעבוד מלכויות, תדע –ארץ ישראל. ידוע שאני משעבדן  –משיבם לארצם 

עליון ' ישראל אינם משועבדים לשום אומה, אלא אדרבה ישראל –שאני גואלם 

 ע"כ תמצית דברי המהר"ל. .'על כל גויי הארץ

 ב. עיקר עניין הגלות הוא שיעבוד מלכויות

לדקדק, שלשון גאולה מובא במדרש רק על עניין השיעבוד, שרק על עניין 

משא"כ על עניין פיזור ישראל השיעבוד כותב המדרש 'תדע שאני גואלם', 

בין האומות כותב המדרש 'תדע שאני מכנסן', ולא הזכיר כלל את עניין הגאולה. 

וכן על עניין גלות מארצם כתב לשון 'תדע שאני פורקן', ולא הזכיר כלל לשון 

 גאולה.

 הערות והוספות  

העירני אחד מידידי הערה נפלאה; בברכת החודש אומרים בנוסח זה: 'מי שעשה נסים 1 
לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נדחינו מארבע 

 כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן'.

בקשה זו שלושה חלקים: א[ יגאל אותנו בקרוב, ב[ יקבץ נדחינו כאשר נתבונן, נאמרו ב
 מארבע כנפות הארץ, ג[ חברים כל ישראל. 

שלושת הבקשות הללו הינם כנגד שלושת חלקי הגלות; כנגד שיעבוד מלכויות מבקשים 
יקבץ נדחינו מארבע  –'יגאל אותנו בקרוב', כנגד ההמצאות בארץ נכר מבקשים  –

שכל  –חברים כל ישראל  –כנפות הארץ, וכנגד הפיזור בד' כנפות הארץ מבקשים 
 חברים. –ישראל יהיו מאוחדים 

ובנוסח עדת המזרח, הנוסח הוא כך: 'מי שעשה נסים לאבותינו, וממצרים גאלם, הוא 
יגאל אותנו, וישיב בנים לגבולם'. ואפ"ל שבנוסח זה כללו את שבית ישראל לארצם ואת 

'וישיב בנים לגבולם', ואת החלק  –קיבוץ הגליות בד' כנפות הארץ, באמירה אחת 
 'הוא יגאל אותנו'. –רו במשפט אחר חלקו ואמ –שעבוד מלכויות  –הראשון 

 וזהו 

 ויש 
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יש לדקדק, שאמנם עניין הגלות הוא גם גלות מהארץ, גם פיזור בין 

וד מלכויות, אולם עיקר עניין הגלות הוא שיעבוד האומות וגם שיעב

מלכויות, ולכך רק על עניין זה מופיע במדרש עניין הגאולה, וענייני גלות מהארץ 

ר בהם ופיזור בין האומות הינם עניינים משניים לעיקר הגלות, ולכך לא נאמ

 .במדרש לשון גאולה, אלא רק 'תדע שאני מכנסן' ו'תדע שאני פורקן'

 'גאלו' 'גלה' ג. רמז

 'גלה' דבריו מביא המהר"ל רמז על עניין גלות וגאולה, דהנה, המילים

-ניהם היא א' ול', והאות המתחלפת בי-הינם אותם אותיות ג' ו 'גאלו'

א', ובזה הרמז הוא; כי א' מורה על אחדות, -נכתב ב ה' וגאל'-נכתב ב 'גלהה', ש'

ה' לרמז על ארבע כנפות הארץ ונשאר גם -נכתב ב 'גלה' וה' מורה על פיזור, לכך

האמצע, וזה עניין הגלות, כי בגלות נתפזרו ישראל לארבע רוחות השמים, אולם 

נשאר בהם איזה שארית מן האמצע, וזה יהיה סיבת כח האחדות והקבוץ לזמן 

 הגאולה.

כל פיזורי  קיבוץ –א' רומז על אחדות, וזהו עניין הגאולה -א', כי ה-נכתב ב

נכתב באמצע  א' ב'גאל'-מקובץ. ולכך ה -ישראל, להיותם עם אחד 

 התיבה, כי הוא רומז על אחדות וקיבוץ מן הפיזור. ע"כ תמצית דבריו.

 שיעבוד מלכויות, סותר להמתבאר לעיל –עיקר הגלות  ד.

 (11, הערה )הערות הרב יהושע הרטמן נצח ישראל בהוצאת מכון ירושליםשהעירו בדבריו 

דברמז זה יש משמעות שעיקר הגלות והגאולה הוא עניין פיזור ישראל 

א'[ ולא על -בין העמים, וכינוסם, כי הרמז רומז רק על עניין הפיזור והכינוס ]ה' ו

עניין גלות ישראל מארצם ושיבתם אליה, ולא על עניין שיעבוד מלכויות, ופורקן 

 השיעבוד.

באר, שמדוקדק בו שעיקר עניין הגלות הוא שהובא לעיל כבר נת

השיעבוד, ולא הפיזור או גלות ישראל מאדמתם. וא"כ יש לעיין מהו 

 וא"כ 

 ובהמשך 

  'גאלו'

 וראיתי 

 ומהמדרש 
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באמת עיקר עניין הגלות; הפיזור בין אומות העולם, או שיעבוד מלכויות, 

וממילא יש להבין לפי זה מהו עיקר עניין הגאולה; כינוס ישראל מפיזורם בין 

 .יעבוד המלכויות, ולהיותם 'עליון על כל גויי הארץ'ת עול שהאומות, או פריק

 ל'-שאר ענייני גלות וגאולה רמוזים באותיות ג' ו ה.

, ל', שהם ג"כ מרכיבות את המילים 'גלה' ו'גאל'-אפ"ל, שבאותיות ג' ו

רמוזים ג"כ שאר ענייני הגלות, דהנה באות ג' יש להבחין שיש בה חלק 

גדול, והוא כביכול נשען ונסמך על החלק הקטן, ואפשר קטן ומעליו עומד חלק 

שיש בזה רמז לשיעבוד מלכויות, כי שיעבוד מלכויות הוא באופן שבו המלכות 

נסמכת ונשענת על עבודתם ומיסיהם של ישראל, שהם האומה הקטנה והחלשה 

 שבכל האומות.

מן המקום,  ל' אפשר לרמוז את עניין הגלות, כי עניין הגלות הוא היציאה

וכן באות ל' יש מעניין יציאה מן המקום, כי היא עולה למעלה מן השורה 

למעלה ממקומה. ויש בזה רמז שבגלות ישראל יוצאים ממקומם. ומה שחלק  –

בתוך השורה, רומז כי עתידים ישראל לחזור  –מהאות נשאר במקומה הראוי לה 

 אל מקומם בגאולה.

, אות ג' רומזת על שיעבוד מלכויות, רמוזים ב'גלה'נמצא שכל עניני הגלות 

אות ל' רומזת על יציאה מארץ ישראל לארץ ניכר, ואות ה' רומזת על 

 הפיזור בין האומות.

שכל ענייני הגלות רמוזים ב'גלה', כן כל ענייני הגאולה רמוזים ב'גאל', 

לארצם, ישראל  אות ג' בגאולה רומזת על חזרתובזה יתהפכו היוצרות, ש

משום כינוס אל תוך עצמה, וזה רומז על כינוסם של ישראל  שיש במראה אות ג'

ארץ ישראל. ואות ל' רומזת על פורקן משיעבוד מלכויות, וזו  –בתוך עצמם 

שועבדים למלכויות עכו"ם היציאה מן השורה, כי יגבהו ישראל, ותחת היותם מ

 .יהיו הם 'עליון על כל גויי הארץ'

שאות ל' רומזת על פורקן משיעבוד מלכויות, כי מלכות ישראל אפ"ל, 

נרמזה באות ל' ובמספר שלושים שהוא הגימטריא של האות ל'. שהרי, 

 ואולי 

 ובאות 

 וא"כ 

 וכשם 

 ועוד 
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לבלתי ' הפסוק המדבר על מלכות ישראל מתחיל באות ל' ומסתיים באות ל';

רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על 

ומלכות ישראל ניתנה ליהודה שמספר שמו  ,'ובניו בקרב ישראל ממלכתו הוא

מטריא שלושים, והמלכות ניתנה לכ"ט דורות מאברהם עד צדקיהו, יעולה בג

והדור השלושים הוא מלך המשיח, שאז תושלם המלכות, ועוד כהנה וכהנה 

נו על השייכות שיש בין מלכות ישראל לעניין אות ל'. ומאחר וסוף ימובא ברבות

יות הוא קיום מלכות ישראל, שוב ממילא מובן מאד וניין פורקן שיעבוד המלכע

 .2שעניין פורקן שיעבוד מלכויות נרמז באות ל'

וגאולה אולם בהיפוך הרמזים, כי ל' רומזות ג"כ על גלות -שאותיות ג' ו

 בוד, והאות ל' על גלות מהארץ, וב'גאל'תרמוז האות ג' על שיע ב'גלה'

 תרמוז האות ג' על שיבה לארץ ישראל, והאות ל' על פורקן משיעבוד מלכויות. 

, וגם האות ה' תה המילה מ'גלה' ל'גאל'ההיפוך הזה הוא, דכיון שנשתנ

שמתחילה היתה בסוף המילה, נשתנתה לאות א' והרי היא באמצע המילה, 

 ל'.-שוב אפשר לדרוש בהיפוך הרמזים גם את אותיות ג' ו

 הערות והוספות  

ובאמת, יש להבין מדוע מלכות ישראל רמוזה במספר שלושים. וראיתי ביאור נפלא 2 
ותו"ד;  )ביאורים על בעל הטורים עה"ת, הרב עמיהוד קליין, פרשת שופטים(בזה בספר 'עמודי הוד' 

נתינה  –שמספר שלש רומז על כח החיבור, כמו שמצאנו שאברהם מידתו היא חסד 
המיזוג בין חסד  –כח ההגבלה, ויעקב מדתו תפארת  –והתפשטות, יצחק מידתו גבורה 

'איש תם יושב אהלים', והתורה ממזגת  –לגבורה. וכן, מידתו של יעקב היא תורה 
בתוכה את כל ההפכים, שפעמים מצוה לנהוג בחסד, כמו גמילות חסד, צדקה, וכדומה. 

, כגון לעשות דין ברשעים, מחיית עמלק, וכדומה. ולפעמים מצוה לנהוג דווקא בדין
 ומספר עשר מרמז על כח הציבור, שהרי אין שכינה שורה אלא בעשרה.

נמצאנו למדים, שמספר שלושים, הכולל בתוכו את מספר שלש ומספר עשר, רומז על 
)ספר נמצוות, חיבור ומיזוג הציבור. וכך באמת מוגדר תפקידו של המלך בדברי הרמב"ם 

; 'יקבץ כל אומותינו וינהגנו'. תפקיד המלך הוא לאחד ולקבץ את כל העם, ה קע"ג(מצו
שמאוסף של פרטים יהפכו להיות עם אחד, תפקיד זה רמוז במספר שלושים, הרומז על 

 חיבור ואיחוד הציבור. 

 ונמצא 

 ועניין 
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 ענייני הגלות הם בהדרגה האחד מהשני .ו

יש להבחין, כי ענייני הגלות לעולם יהיו האחד תוצאה של השני, כי ודאי 

קשה מאד לשעבד עם היושב על ארצו והוא מאוחד ומקובץ, וכן לא יהיה 

הפיזור בין האומות בעם היושב על ארצו, וא"כ יסוד ותחילה לכל הגלות הוא 

רץ, וע"י שאין ישראל יושבים על אדמתם ממילא מתרחש עניין היציאה מן הא

עניין הפיזור, שכיון שאין להם מקום שהוא שלהם לשבת בו, ממילא נפוצים הם 

על כל הארץ, וכתוצאה מן פיזורם בכל קצות הארץ האומות משעבדות אותם, 

כי כאשר נמצאים בתוך איזה עם קומץ קטן של אנשים שהם בני אומה אחרת, 

השולטת כל חשש מהשתעבדות באותו מיעוט, כיון שאותו מיעוט  אין לאומה

 אין לו כל אפשרות למנוע את השיעבוד.

שענייני הגלות הם בהדרגה, הגלות מן הארץ גורמת פיזור בין האומות, 

 והפיזור בין האומות גורם לשיעבוד מלכויות.

ת, כי אם היו עניין הגלות מהארץ מצד עצמו הוא הקל שבעניני הגלו

עוברים בקיבוץ אחד כל ישראל למקום אחר עדיין לא היה פיזור וממילא 

 לא היה שיעבוד, ורק כיון שנתפזרו נוצר עניין שיעבוד מלכויות.

אמת, כי עניין השיעבוד הוא הקשה שבכל ענייני הגלות, כי הוא יוצר בפועל 

כל תחילתו של את הרדיפה המתמדת של אומות העולם נגד ישראל, אולם 

עניין השיעבוד נעוץ בעניין הפיזור, כי ללא פיזור לא היו יכולים אומות העולם 

 לשעבדם, ותחילתו של הפיזור הוא גלותם של ישראל מעל אדמתם.

 להנ"ל עולים שפיר כל ענייני הרמזים והדרשות ללא סתירה כללז. 

שבכל ענייני אתי המדרש ועניין הרמז שפיר, כי באמת העניין הקשה 

רמז  'ידוע תדע' הגלות הוא עניין השיעבוד, לכך כשאמר הקב"ה לאברהם

לו את כל ענייני הגלות, ורק על עניין שיעבוד מלכויות רמז את עניין הגאולה, כי 

 הוא הקשה שבין ענייני הגלות.

 העניין שהוא כיון הפיזור, עניין בעיקר נרמז והגאולה הגלות עניין על ברמז

 לשיעבוד גם הגורם להיות מארצם ישראל יציאת את שמוביל האמצעי

 והנה 

 נמצא, 

 ואמנם, 

 והן 

 והשתא 

 אולם 
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  מלכויות.

, ורק ני הגלות והגאולה רמוזים במילים 'גלה' ו'גאל'נתבאר שגם שאר עניי

הרמז המפורש יותר הוא הרמז על עניין הפיזור והכינוס, והעניין בזה, כי 

הוא האמצעי, והוא הגורם שיהיו כל ענייני הגלות, כי רק ע"י הפיזור בין האומות 

יש שיעבוד מלכויות, וללא פיזור הגלות מעל אדמתם לבד לא היתה יוצרת 

ן האמצעי ירמז בצורה מפורשת הוא העניי –שיעבוד, לכך דין הוא שעניין הפיזור 

 לות והגאולה רמוזים בזה.ותר, אולם הן אמת, שכל ענייני הגי

 וכבר 
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 מאמר י"א

 מלכות אדום

 תור הוא אלא שגזלן הוא -א. מלכות אדום נמשלה ל'תור' 

ָני ' כתיב: לך לך אַמר ֲאדֹּ אֶמר ֵאָליו : ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרֶׁשָנה אלהי"םַויֹּ ַויֹּ

ָזל ר ְוגוֹּ  .'ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָלׁש ְותֹּ

איתא, שכל האמור כאן רומז לכל הגלויות  (ד"בראשית רבה פרשת לך לך פרשה מ)

ועז ...  ,קחה לי עגלה משולשת זו בבלהמדרש: ' שיגלו ישראל, וז"ל

ותור וגוזל זו מלכות אדום, תור הוא ... ואיל משולש זו יון,  , ...זו מדי משולשת

 '.אלא שגזלן הוא

 להבין מה כוונת המדרש באמרו 'תור הוא אלא שגזלן הוא'.

כונת המדרש לבאר שמלכות אדום אינה גדולה ועצומה כפי שנראה 

בעיניים, ואע"פ שאנו רואים שמלכות זו מחזיקה מעמד שנים רבות, 

הרבה יותר מהמלכויות לפניה, וגלות זו הינה הגלות הארוכה ביותר, מ"מ צריך 

תור קטן  –לדעת שהמלכות הזו ביחס למלכויות האחרות אינה אלא 'תור' 

ול להזיק, ומה שנראה לנו כאילו מלכות זו הינה מלכות גדולה ביותר שאינו יכ

שאפשרות להתמודד איתה אינה קיימת, אין זה נובע מחמת חוזקה האמיתי של 

מלכות  –מלכות זו, שהרי חוזקה אינו עולה על חוזקו של תור, 'אלא שגזלן הוא' 

קום של זו מתמחה בגזל, וככזו היא גוזלת את הכל ומעמידה את עצמה במ

גדולים, ועושה את עצמה כאילו יש לה חוזק ועוצמה, אבל האמת היא שהיא 

 בסה"כ 'תור' קטן ועלוב.

 פרשת ב

 ובמדרש 

 יש 

 ובפשטות, 
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 ב. מלכות אדום נמשלה לתור המתחפש לשור

ידוע שלשון ארמית היא לשון שנתקבלה מהר סיני על מנת לבאר רמזים 

 וסתרי תורה.

רמית 'תור' הוא 'שור', כי אפשר להמתיק ולבאר, שהרי ידוע שבלשון א

בלשון ארמית האות ש' מוחלפת באות ת', וא"כ הרמז כאן שאותה מלכות 

ת כגדולה וחזקה משאר האומות, כי בעוד ששאר האומות נמשלו ל'עגלה', ישנרא

'עז' ו'איל', הרי שלכות זו נמשלת ל'שור', שכוחו גדול מכוחם של אלו, ועל זה 

עינים של  –; מה שנראה בעינים ארציות רומז הפסוק, ולזה מכווין המדרש

כמלכות חזקה ביותר, מלכות שלא היה כדוגמתה לעולם, מלכות  –ארמית 

מבט של לשון  –שנמשלת ל'שור' נורא, היא עצמה נראית במבט של תורה 

 הקודש, כלא יותר מ'תור' קטן ועלוב, ציפור קטנה חסרת כל כח.

ראה כוחה של מלכות אדום ככח יש גם הסבר מדוע בעינים ארציות נ

 'אלא שגזלן הוא'. –עצום ונורא 

האמיתי הוא כח של 'תור' קטן, אלא שגזלניים הם ומתדמים כאומה 

שכוחה רב משל כל האומות על פני היקום, ומתהדרים הם בתחפושת של 

תחפושת, תחפושת  –שור אדיר ממדים. אבל, דמות זו של שור אינה אלא גזלה 

ק במבט של לשון ארמית, לשון בה שור נקרא תור, אבל במבט של שתופסת ר

התחפושת מוסרת, ומלכות הרביעית  –תורה, בלשון הקודש, המסכות יורדות 

 תור קטן ועלוב. –מגלה במלוא עליבותה 

 והנה, 

 ואולי 

 ואמנם, 

 כוחם 
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 מאמר י"ב

כל הנשמות אין בן דוד בא עד שיכלו 

 שבגוף

 א. סתירה בחז"ל בתיקון הגלות והבאת הגאולה השלמה 

מי האיש  (ירמיהו ט')מאי דכתיב  ,אמר רב יהודה אמר רבאיתא;  )פ"ה:(ב"מ 

דבר  ,החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ

עד שפירשו הקדוש  ,אמרו נביאים ולא פירשוהו ,אמרו חכמים ולא פירשוהו זה

ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי  (ירמיהו ט')שנאמר  ,ברוך הוא בעצמו

 .אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה ,לפניהם

שעיקר עניין החורבן והגלות הוא מחמת הזלזול בתורה, ולפי זה התיקון 

יגיעה בתורה העמל וה -שיביא את הגאולה הוא תיקון הזלזול בתורה 

 ללא לאות מתוך ברכה והודאה. 

אמר רבי אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל ; '(ב"ג ע"יבמות דף ס)איתא בחז"ל 

 .'כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי' (ישעיהו נ"ז)שנאמר  ,הנשמות שבגוף

ם ר' בשם ר' יוסי, ובמסכת כלה רבתי פרק ב' הלכה ד' בש )י"ג ע"ב(וכן הוא בנדה 

תיקוני זוהר יוחנן, ובילקוט שמעוני תהלים תתל"א בשם ר' אמי, וכן הובא ב

 .(א"ג ע"דף ק)תקונא שתין ותשע 

בדבר שנקרא 'כל הנשמות שבגוף', ולא ביגיעת התורה  השהגאולה תלוי

והברכה עליה. ואם כן יש להבין, לחקור ולברר, מהו עניין זה ש'אין בן דוד 

בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף', והאם יש בזה תיקון לחטא של עזיבת התורה 

 שהוא סיבת החורבן.

 בגמ' 

 מבואר, 

 עוד 

 משמע 
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 ב. דברי המקובלים והראשונים בביאור 'כל הנשמות שבגוף'

מביא את  (פרשת בראשית תורה אור)של"ה ברבותינו שני ביאורים בעניין זה, ה

 ישעיהו)ועל דרך שפירש האר"י ז"ל פסוק ביאורו של האר"י בעניין זה, וז"ל; '

וכבר נודע  ,'ה' בעתה אחישנה הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני' ב(", כ'ס

אם 'בעתה' דוקא אם כן מה זה  א(ע"ח ")סנהדרין צמה שהקשו רבותינו ז"ל 

'אחישנה', ורבותינו ז"ל פירשו מה שפירשו. והרב ז"ל פירש, שרומז למה שאמרו 

. הכוונה, 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף', א(ע"ב ")יבמות סרבותינו ז"ל 

כי עתה בגלות לא יש נשמות חדשות על הרוב ורובא דרובא, רק כולם 

כשיכלו אלו הנשמות ויבואו נשמות חדשות, אז יהיה הגאולה מגולגלים, אבל 

וגו',  וההתחדשות אור הגנוז, ויהיו נשמות חדשות. זהו שאמר 'הקטן יהיה לאלף'

כלומר השם יתברך אומר, אני מפרה ומרבה אותם שיהיו הנולדים הרבה והרבה, 

הוא כדי שיכלו כל הנשמות שבגוף, ואז הוא עת הגאולה. ואומר הקדוש ברוך 

'אני אחישנה', כי הוא יתברך ימהר עת הגאולה, דהיינו מה שמיהר ונתן הקטן 

 ע"כ דברי השל"ה בשם האר"י ז"ל.. 'לאלף

הרבה ראשונים התבאר העניין באופן אחר, שמדורם של הנשמות הוא 

מקום שנקרא 'גוף', וכשיכלו כל הנשמות מן אותו מקום זהו הזמן של 

מן זה יהיו הנשמות באופן אחר, ולא יבואו מאותו מקום התקון השלם, ולאחר ז

 (ב"פרק ל)ספר נצח ישראל באר היטב גם בדברי המהר"ל בתשנקרא 'גוף'. עניין זה נ

וביאור ענין זה, כי הנשמות שהם קודם ימות המשיח, נקרא המקום שבאו ז"ל; '

ת משם 'גוף', כי קודם ימי המשיח יש לנשמות הצירוף אל הגוף. אבל לימו

המשיח, לא יהיו הנשמות מוטבעות בגוף, אבל יהיו נבדלים מן הגוף. ולפיכך 

אמרו 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות מן הגוף', שאז יהיו הנשמות באות 

לעולם נבדלים. ועוד, שהנשמות אשר באים לעולם הזה, המדריגה הזאת נקראת 

אוי לנשמות אשר הם המקום אשר ר -'גוף', מפני שהמדריגה הזאת היא 'גוף' 

בעולם הזה, בלא תוספות ובלא חסרון. אבל לימות המשיח, יבואו הנשמות 

'. היא ראויה לעולם הזה המדריגה אשר -ממדריגה יותר עליונה, ואין זה 'גוף' 

 עכ"ל.

 מצינו ו

 ובדברי 
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דבאופן כללי התפרשו שני ביאורים לעניין זה, ביאור אחד הוא שכשיכלו 

הוא הזמן של ביאת המשיח. וביאור  כל הנשמות החדשות בעולם אז

 נוסף, שכשיכלו כל הנשמות ממקום שנקרא 'גוף', אז הוא זמן הגאולה.

ידעתי מיעוט ערכי מול הני אדירי התורה, ואין בדעתי ח"ו לחלוק על 

דבריהם הקדושים, אשר כל דבריהם כגחלי אש, אבל נראה לענ"ד להוסיף 

 –ם השאירו לי הני ראשונים כמלאכים ביאור נוסף בעניין זה, ואולי מקו

 להתגדר בו.

 ג. העלאת השגת ותיקון בחינת נשמה רק על ידי התורה 

, שצורת )ביחוד בדברי הנפש החיים שערים א' ב'(לומר, דהנה, מבואר בספרי רבותינו 

ה ממעל עד הגוף העכור, הוא בג' -השתלשלות הנשמה מהיותה חלק אלו

ה ממעל ממש, ושרשה מחובר -נפש רוח ונשמה. הנשמה היא חלק אלו –בחינות 

כביכול ממש לו ית'. למטה ממנה עומדת בחינת רוח, אשר בשרשה היא מחוברת 

לחלק התחתון של בחינת נשמה, והיא יורדת ומשתלשלת עד בחינת נפש. 

ובחינת נפש מחוברת בשרשה לבחינת רוח, ויורדת ומשתלשלת עד הגוף העכור 

 יה אותו.ומחי

עבודת האדם בעולם הזה היא להעלות ולחבר את כל חלקי נר"ן שבו, 

באופן שהנפש תתעלה ע"י עבודתו ותתדבק בבחינת רוח, ובחינת רוחו 

תתעלה ע"י עבודתו ותתדבק בבחינת נשמה, ובחינת נשמה אף היא תעלה ע"י 

 ה ממעל ממש.-עבודתו ותתדבק בשרש הנשמה שהיא חלק אלו

העלאת שלושת חלקי נר"ן, מתחלק לפי עניינם. העבודה וההעלאה של 

בחינת נפש היא ע"י כל מעשי המצוות שעשייתם בגוף, כגון גמילות 

חסדים, נטילת לולב, אכילת מצה וכדו'. צורת העבודה וההעלאה של בחינת רוח 

דה ובבור, כגון תפילה וכדו'. וצורת העהיא ע"י כל המצוות שעשייתם היא ע"י די

והעלאה של בחינת נשמה היא רק ע"י לימוד התורה, כי בחינת נשמה היא 

לימוד התורה אין אופן שאפשר להשיג אותה בלתי ע"י בחינה גבוהה מאד, ו

 נתבאר, 

 ואמנם 

 ונראה 

 וצורת 

 וצורת 
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המחשבה, כי עיקר השגת  –שהיא ג"כ בחינה גבוהה מאד, וזהו עניין השכל 

 התורה הוא בהשכלתה והבנה במחשבה ושכל.

 ולד. האם יש לתורה קץ וגב

ויתן ה' אלי את שני לוחות ' ;(ב"פרשה כ ,פרשת אחרי מות, ויקרא רבה)איתא במדרש 

ריב"ל אמר ועליהם  ,'האבנים כתובים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים

כל ככל דברים הדברים מצוה  ,וגו' 'כל המצוה אשר אנכי' ככל הדברים וכתיב

מקרא משנה הלכות תלמוד תוספתות אגדות ואפי' מה שתלמיד ותיק  ,המצוה

יש דבר שיאמר ' (')קהלת אשנאמר  .כלן נאמרו למשה בסיני ,עתיד לומר לפני רבו

וכן הוא בעוד מקומות  .'כבר היה לעולמים' חבירו משיב עליו ,'ראה זה חדש הוא

 רבים במדרש.

לקצה ניתנה למשה רבנו בסיני,  שיש קץ וגבול לתורה, וכל התורה מקצה

 ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש.

 )איוב י"א ט'( 'ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים' גיסא, חז"ל דרשו את הכתוב

 . 1על התורה, שהתורה רחבה עד אין חקר, ואין לה קץ וגבול

 הערות והוספות  

 אות ו'( א"פרשה מ ,פרשת כי תשא)רבה  במדרש, ובמדרשים רבים. ו)כא ע"ב(עירובין יעויין 1 
ויתן אל משה, אמר ר' אבהו כל מ' יום שעשה משה למעלה היה למד תורה ' א:אית

משהשלים מ'  ,ושוכח, א"ל רבון העולם יש לי מ' יום ואיני יודע דבר, מה עשה הקב"ה
יום נתן לו הקב"ה את התורה מתנה שנאמר ויתן אל משה, וכי כל התורה למד משה 

 ,ולארבעים יום למדה משה ,'מני ים ארוכה מארץ מדה ורחבה' )איוב יא(כתיב בתורה 
 '.אלא כללים למדהו הקב"ה למשה

מבואר במדרש שמשה לא למד את כל התורה, אלא רק כללים, ולכאורה מדרש זה סותר 
 את המדרשים האחרים בהם מבואר שמשה רבנו השיג את כל התורה כולה.

שנקט שהעיקר והנכון  סימן ד'()ספר הדע"ה, חלק ב' דרוש ד' ענף כ"א ויעויין בלשם שבו ואחלמה 
כאותם מדרשים שמבואר בהם שמשה השיג את כל התורה כולה, ורבי אבהו שנקט 
שמשה השיג רק את הכללים אמר זאת רק כלפי המינים שלא מאמינים שיכול להיות 

שמשה ישיג כל כך הרבה בארבעים יום. אבל האמת, שמאחר והקב"ה הוא  –כדבר הזה 
לא יפלא ממנו עשות כל דבר, ופשוט הוא  –מו לימד את משה נותן התורה, והוא עצ

 והנה 

 מבואר, 

 ומאידך 
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ירידתה צריך לומר, שהתורה מצד עצמה אין לה גבול ואין לה שיעור, אבל 

)יעויין ספר של התורה לעולם היא למען התכלית של גילוי כבוד ה' בעולם 

, וגילוי כבוד יתברך בעולם יש לו שיעור, כלומר; ישנו שיעור 'דעת תבונות' בתחילתו(

מסויים של גילוי כבודו שהוא אותו השיעור שהוא תכלית העולם, ולאחר שיהיה 

יותר בעבודתן של ישראל לגלות את  גילוי כבודו יתברך בשיעור זה אין צורך

 כי כבודו כבר גלוי בכל אתו גילוי שיכול להיות ושצריך להיות בעולם. –כבודו 

 ה. ביאור המאמר 'עד שיכלו כל הנשמות שבגוף'

שנתבאר שהחלק הגבוה ביותר בעבודת האדם הוא לימוד התורה, ועל ידי 

לימוד התורה מעלה האדם את בחינת נשמתו העליונה, שוב ממילא נראה 

לומר שזהו סוד דברי חז"ל 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף', כלומר; 

ית' מאחר וכל עניין ותכלית הורדת הנפש לגוף הוא כדי שתתגלה מלכותו 

בעולם ע"י עבודת בני האדם, ומאחר והשגת בחינת נשמה היא ע"י לימוד 

התורה, והיא הבחינה הגבוהה ביותר, והקרובה ביותר אל התכלית, ומאחר ויש 

גבול וקץ לתורה, כמו שנתבאר שלמשה רבנו התגלתה כל התורה כולה ואפי' מה 

כרח יש לה קץ שעתיד תלמיד ותיק לחדש, ואם נתגלתה לו כל התורה כולה בה

וגבול, כי אם אין לה קץ וגבול לא יתכן לומר שמשה רבנו השיג דבר שאין לו 

גבול, שוב ממילא כשיגיע אותו הזמן שתתגלה כל התורה מקצה אל קצה ע"י כל 

גילוי כבוד  –כלל ישראל שבכל הדורות, או אז תגיע הבריאה אל תכליתה 

 .2גילוי רצונו וכבודו ית' בעולםמלכותו ית', כי אז תתגלה כל התורה שהיא עצם 

הזמן הזה בו תתגלה כל התורה ע"י כלל ישראל שבכל הדורות, ויגיע 

גילו כבודו ית', ותגיע גם בחינת הנפש שבכל אחד  -העולם אל תכליתו  

 הערות והוספות  

כולל כל מה שיתגלה ויתחדש בתורה  –שיכול ללמד את משה את כל התורה כולה 
 במשך כל הדורות.

שיש קץ וגבול לתורה, יבוארו להלן היטב בדברי הרמ"ק, יעו"ש ויעויין  –עניין זה 2 
 בהערה בה הובאו כל דברי הרמ"ק בשלמותם.

 וע"כ 

 וכיון 

 וכשיגיע 
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אל תכליתה, כי השיגו כבר כל מה שיש להשיג, או אז יהיה הזמן ש'יכלו כל 

ל השייכות שיש לנשמה עם הגוף הוא שע"י שיש הנשמות מן הגוף', כי הרי כ

שייכות בין הנשמה לגוף יכול האדם ללמוד את התורה ולהגיע להשגות בה, וע"י 

זה לגלות את רצונו וכבודו ית' בעולם. אבל כשיגיע מצב בו אין יותר מה לחדש 

ולהשיג השגות חדשות בתורה, אזי אז אין יותר עניין להוריד את הנשמות לגוף, 

כבר כילו את מלאכתן והתגלה כבוד ה' באופן מלא בעולם. או אז הוא זמן כי 

 התכלית, ואז יכול לבוא משיח בן דוד.

כיונו חז"ל באומרם 'עד שיכלו נשמות שבגוף', דקדקו בזה לומר שגילוי 

בגוף, כלומר גילוי התורה בזה העולם הוא עד גבול  –הנשמה בעולם 

 בוא בן דוד.מסויים, ושיהיה אותו גבול י

התבוננתי שאפשר שלזה התכוון גם האר"י, דהנה ידועים דברי הגר"א שכל 

, ואפשר, שמה שאמר האר"י 3דברי האר"י הם משלים, ויש פנימיות בתוכם

כשיכלו ו, הם גלגולים ורובא דרובא ,רוב פי נשמות חדשות על שבזמן הזה אין

, כוונתו התחדשות אור הגנוזהיה הגאולה ותאלו הנשמות ויבואו נשמות חדשות 

שבדורות האחרונים אין כמעט גילוי מחודש של תורה, אלא רוב רובם של 

חידושי התורה הם ביאורים לדברים שכבר נתגלו. וכאשר תתגלה כל התורה 

 הראויה להתגלות בעולם, אז יבוא העולם לתיקונו, ואז יבוא בן דוד.

 הערות והוספות  

, ז"ל; 'ומודעת שכל דברי האריז"ל בנסתרות משל )שער ג' פרק ז'(כתב ה'נפש החיים'  כך3 
הם'. וכן מובא בספר 'אורות הגר"א' חלק 'שיחות הגר"א' אות כ"א, בשם רא"ש 
מאמציסלאוו ז"ל במכתב שנדפס בספר 'דרך תבונות' וכן במבוא שכתב רבי חיים 

פר 'דעת תבונות', וז"ל; 'רבנו הגר"א אמר פרידלנדר זצ"ל לספר 'כללים ראשונים' בסוף ס
)כי הגר"א אמר שכתבי האר"י ז"ל כולו רק עליו, שהוא ]הרמח"ל[ ידע הנמשל של כתבי האריז"ל, 

. ואמר עוד, שאיזה משך זמן היה סובר שגם הרח"ו ז"ל לא הבין עומק כוונת משל(
הנמשל, אלא  , ואח"כ ראה במקום אחד ניכר שידע הרח"ו ז"ל)הוא בנמשל(האריז"ל 

שהסתירו מאד. כך אמר לי דודי ]הגר"ח מואלזין[ ז"ל. ...ורבנו הגר"א ז"ל אמר על עצמו; 
 ב"ה גם אנוכי יודע הנמשל'.

 ולזה 

 שוב 
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 ו. יסוד הדברים מבואר ברמ"ק

דברים אלו כתובים כמעט במפורש בדברי הרמ"ק, דהנה הרמ"ק לענ"ד ש

. מובא בספר תורת נתן, ערכי צ' -רע''מ, שער א', סי' י''ח, כרך ט''ו דף פ''ז )אור יקר, בספר 

וחוקר אם יש מבאר את ענין התורה,  הרמ"ק, ערך 'תורה', אות קכ"ז, ההקדמה החמישית(

או לא, ומבאר שיש כמה חלקים בתורה, כאשר לחלק הנגלה  לתורה קץ וגבול

של התורה יש קץ וגבול ולחלק הנסתר של התורה אין קץ וגבול, ובתוך דבריו 

ראוי שיהיה אמנם, מצד מה שהתורה נמשכת מצד הבינה, כותב הרמ"ק בזה"ל: '

 אחרית ותשובת כל הנאצלים, -, כענין סוד גבול היובלין שבבינה לה סוף וגבול

וסוד חזרת הדברים אל שורשם, וכיון שישיבו בה כל הנאצלים מכללם סוד 

ומושגת כל  שכבר בעת ההיא תהיה התורה נגלתהתורה יהיה לה סוף וגבול, 

מציאותה לנמצאים, וכבר נשלמו גלגולי הנשמות, וגלגולי בחינות הספירות, 

, אמנם בול קצתיוגלגולי התורה בגילוי עניניה, ויתבאר כולה לכל דרי מטה, וזה ג

מצד מציאותה למטה שהיא שמיטה, יהיו גלגוליה נשלמים יותר במהירות, 

בסוד השמיטה, שהיא מלכות משלמת גלגוליה  ובחינת התורה משם גבולה

בשבעת אלף שנה תתגלה בחינת התורה ואצילותה מצדה בשבעת אלף שנה 

 עכ"ל. '.אלו

עולם היא גילוי כל חלקי להדיא מדברי הרמ"ק, שכונתו לבאר שתכלית ה

התורה עד סוף הגבול של האמור להתגלות בעולם הזה, וכאשר יגיע הזמן 

ם להתגלות בעולם הזה, על ידי כל הנשמות יבו יתגלו כל חלקי התורה הראוי

הראויות לבוא לעולם, זהו גבול קיום העולם במתכונתו הנוכחית, ואזי אז יבוא 

 .    4ם הבאבן דוד, ותהיה ההכנה המצטרכת לעול

 הערות והוספות  

כדי להבין היטב את דברי הרמ"ק, ואת דעתו שיש קץ וגבול לתורה המתגלית בעולם 4 
שיש בה רגות הה' לפרש בתורה המד הההקדמהזה, הנני מעתיק את לשונו, וזה לשונו: '

, והדרגה שאין בה גבול, והדרגה שאין בה גבול יותר, והדרגה שהיא הדרגה שיש בה גבול
באין סוף. והענין, כי אחר שפירשנו היות התורה סוד הספירה הידועה המתפשטת אלינו, 
ונודע שאי אפשר שיתפשט האלהות הקדוש והטהור למטה אם לא על ידי ההדרגות 

ד אין דרך להשיג האצילות כולו בתחתונים, ולא השפעה או ומעלות הסולם, והא כיצ

 ונראה 

 נראה 
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 הערות והוספות  

הנהגה ממנו, אם לא על ידי המלכות שהיא נקראת שכינה מטעם שהיא משכן ואחיזת 
אינו  האלהות בתחתונים, וכל המעלה בדעתו שאפשר לאחוז באלהות בשאר הספירות

מר מדה אלא טועה, שאין האצילות ממלכות ולמעלה נכנס בהשגה כלל, וכל מה שנא
מרות מתיקוני אריך יפלונית וכיוצא הוא במלכות, וכל מה שנתבאר באדרא ושאר המ

וזעיר ונוקביה, וכל מה שנתבאר בשיר השירים מתיקוני אבא ואמא וברא וברתא, הכל 
בסוד המלכות, שאין פרטי אלו הענינים מושגים אלא בה, לכך כל מה שיהיה רמז לתורה 

ת הספירות בה, שאין דרך השגת הספירות אלא על ידה. ראוי שנייחס אותו אליה בפרטו
האמנם, יש בה בחינות מצד דבקותה בחכמה, והיא נקראת חכמה כמותה, ומשם היא 

אני ' דהיינו ,'ה' בחכמה יסד ארץ' נאצלת, חכמה תתאה דאתי מחכמה עילאה, בסוד
כלומר היא  ,'והחכמה מאין תמצא' אני שניה לחכמה, ומציאותה שם י', והיינו - 'ישנה

נאצלת מכתר אל החכמה, ומצד מדות אלו היא באין סוף דבקה במאצילה, וכיון שכן 
  וגבול. ראוי שלמציאות התורה מצדה לא יהיה לה סוף

, כענין סוד גבול ראוי שיהיה לה סוף וגבולאמנם, מצד מה שהתורה נמשכת מצד הבינה, 
ת הדברים אל שורשם, וכיון היובלין שבבינה אחרית ותשובת כל הנאצלים, וסוד חזר

שכבר בעת ההיא תהיה שישיבו בה כל הנאצלים מכללם סוד התורה יהיה לה סוף וגבול, 
ומושגת כל מציאותה לנמצאים, וכבר נשלמו גלגולי הנשמות, וגלגולי  התורה נגלת

בחינות הספירות, וגלגולי התורה בגילוי עניניה, ויתבאר כולה לכל דרי מטה, וזה גבול 
אמנם מצד מציאותה למטה שהיא שמיטה, יהיו גלגוליה נשלמים יותר במהירות,  ,קצתי

בסוד השמיטה, שהיא מלכות משלמת גלגוליה בשבעת אלף  ובחינת התורה משם גבולה
שנה תתגלה בחינת התורה ואצילותה מצדה בשבעת אלף שנה אלו, ומצד סוד הבריאה, 

גבול לאין גבול, ונכלל בזה סוד  האצילות המתלבש בלבושין דבריאה לתת דהיינו סוד
התורה המתפשטת ומתלבשת בסוד בריאה יצירה עשיה, כי בחינת אצילות וניצוץ 

כדפירשנו בספר פרדס רימונים  'אמה העבריה'תתפשט במקום זה יקרא בשם  המלכות
בשער אבי''ע, יש לתורה גבול מושג אפילו לבאים לכתוב או לחבר ספר יגבילו הדינים 

, ויגבילו הדרשות בסוד היצירה והראיות, והיינו סוד פרד''ס; פשט מעשיה, בסוד העשיה
 ראיה מיצירה, דרשה מבריאה, ויש לה גבול, סוד מהאצילות אין סוף והיא בסוד גלגולי

ולכך, מרע''ה גילה לישראל ולמדם כל דיני . הספירות, דדא ודא אחת היא כדפירשנו
המותר, הטהור והטמא, החייב והזכאי, התורה בשתא סדרי משנה, שהם מצד האסור ו

החיוב והפטור, והם ששה פנים טהור מצד מ''ט פנים , הפסול והכשר, הכשרה והטרפה
וזה גבול לעונשין טהור דמטטרו''ן עץ הדעת טוב, וששה פנים טמא דסמא''ל דעץ הרע, 

, והיינו משנה שפחה שהיא מסטרא דעץ הדעת טוב ולדינים הנמצאים למצוות וההלכות
ורע, וכמו שיש גבול לגלגוליו בששת ימי חול, וכל יום שבת בטל ושובת ממלאכתו עד 

כן סוד התורה סוד הנצוצות המתלבשים בו ומתפשטים בו יש גבול שיקבל פעם אחרת, 
, ולמדרש משלש עשרה מדות להלכותיו ולסדריו כדפירשנו, וכן יש גבול לראיות ההלכות

אין להם  מדות המתלבשות למטה ולמעלהשהתורה נדרשת, שהם בסוד שלש עשרה 
 ו., סוד שתא סדרי כדפירשנאמנם בו מצד המתפשטים בו יש לו גבולגבול ודאי, 
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 ז. ראיות מדברי האר"י ז"ל שכוונתו לביאור הנ"ל

דע, כי כללות כותב כך: ' )תחילת הקדמה י"ז(מצאתי, שמהרח"ו בשער הגלגולים 

כל הנשמות הם ס' רבוא ולא יותר. והנה, התורה היא שרש נשמות ישראל 

כפי הפשט. כי ממנה חוצבו ובה נשרשו. ולכן יש בתורה ס' רבוא פירושים, וכלם 

וס' רבוא ברמז, וס' רבוא בדרש, וס' רבוא בסוד. ונמצא כי מכל פי' מן הס' רבוא 

פרושים, ממנו נתהווה נשמה אחת של ישראל. ולעתיד לבא, כל אחד ואחד 

מישראל ישיג לדעת כל התורה כפי אותו הפירוש המכוון עם שרש נשמתו אשר 

עדן, אחר פטירת האדם, ישיג כל ע"י הפרוש ההוא נברא ונתהווה כנזכר. וכן בגן 

 זה'.

המתבאר בדבריו נראה שהם הם דברי האר"י, שמשיח בן דוד יבוא אחרי 

שתושלם ההשגה שאפשר להשיג בעולם הזה, ואז תתחיל הגאולה, שבסיומה 

 .5יהיה העולם הבא, ובעולם הבא ישיג כל אחד מה חלקו בגילוי התורה בעולם

 הערות והוספות  

סוף  אין הגדול םכמו שלשש כתב (קיט)מסכת שבועות, פרק תורה אור, אות והנה, השל"ה  5 
תנן בספר סוף ותכלית. דהנה,  , כך אין לתורה)כלומר, ל'אין סוף' אין סוף ותכלית( ותכלית
 -תש"ך, ז'  -ק"ך, ו'  -כ"ד, ה'  -שתי אבנים בונות ב' בתים, ג' בונות ו', ד' ': )פ"ד מ"ד(יצירה 

ה' אלפים ומ' בתים, מכאן ואילך, צא וחשוב מה שאין הפה יכול לספר ועין לראות ואוזן 
לה שתי אותיות, צרף תחואם נששים רבוא אותיות, מ מורכבת הנה, התורהו '.לשמוע

ואחר  הרי זה בונה ו' בתים. ואחר כך שלש כמו 'ברא', הרי זה בונה שתי בתים. כמו 'בר'
הרי זה בונה כ"ד בתים. ואחר כך חמש כמו 'בראשי', הרי זה בונה  כך ארבע כמו 'בראש',

ק"כ בתים. ואחר כך ו' כמו 'בראשית', הרי זה בונה תש"כ בתים. נמצא, שרק הצירופים 
יים במילה 'בראשית' עולים לכמה מאות, אם כן צירופי כל התורה כולה הינם האפשר

אפשר להפוך ולהמיר כל אות  זה. ואחר כךדבר לתפוס  יכול השכלרבים כל כך עד שאין 
גימטריא של התיבות, ולצרפם הכפי  וחילוף בכ"ב אותיות, ולעשות מכל תמורה

כל ש . ומבאר השל"ה,ף לדבר הזהשאין סו באופן ולהמירם, ובמאמר ומכלול וחשבון,
רושם האלהות שאין לו סוף ותכלית, והעולם רושם  היא הענין הוא משום שהתורה

והיינו; שהתורה אצולה בחכמה ובינה, והיא התורה שקדמה לעולם אלפיים  התורה,
שנה, וממנה נאצלו התורה שבכתב והתורה שבעל פה, שהם בתפארת ומלוכת, תורה 

שאמרו ה שבעל פה במלכות, ומשם נאצל העולם, וזהו סוד מה שבכתב בתפארת ותור
. אלו שהביט הקדוש ברוך הוא בתורה וברא בה את העולם )זהר ח"ב דף קס"א ע"א(ז"ל ח

 תמצית דברי השל"ה שם.

 שוב 

 לפי 
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 ח. גם הלש"ו רמז לביאור זה

)ספר הדע"ה, חלק א', דרוש ו', סימן ד', אות י"ג, אות קטן מצאתי בספר לשם שבו ואחלמה 

ונעשה כ"ז עתה לאט לאט בכל שנה ושנה שאולי רמז על עניין זה, וז"ל: ' ג'(

עד שיושלם בזמן ביאת המשיח, והוא על פי מה שאמרנו בכמה מקומות 

אחד כללי הנמשך ונשלם בביאת מדברינו, כי כל הדורות כולם הם קומת פרצוף 

המשיח, ובסוד מה שאמרו 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף', וכל דור 

דור הוא פרט אחד מהקומה הכללי, והוא נעשה ונתקן במשך זמנו ע"י התורה 

 .'והמצוה, והמאורעות שבכל עת עד שיושלם כולו בעת קץ הימין

כללותו, שהזמן שבן דוד יבוא הוא זמן שכונת הלש"ו לרמוז על ענין זה ב

תיקון העולם לקראת אחריתו, ותיקון העולם תלוי בכך ששישים ריבוא 

נשמות ישראל יחדשו ויביאו לעולם את כל חלקי התורה הראויים להתחדש 

ולבוא לעולם, וכאשר כל הנשמות יבואו לתיקונם על ידי גילוי כל חלקי התורה, 

, יבוא משיח בן דוד, ויתוקן העולם לקראת אז יתוקן העולם במלכות שד"י

 העולם הבא.

 ט. ביאור נוסף מדברי האר"י ז"ל

, )בראשית, כו ע"ב, כז ע"א(מביא מהזוהר  )ד"ה אמר עוד(בהקדמתו לספר עץ חיים 

שעיקר חטאו של אדם הראשון היה שהיה לו לדבוק בחכמת האמת, 

הוא בחכמה הגשמית אשר בה  שהיא עץ החיים, ובמקום לדבוק בחכמה זו דבק

מעורב טוב ורע ]שחלקה החיצוני הוא רע ורק פנימיותה הוא טוב[, וזהו עניין 

עץ הדעת טוב ורע. וכשעמדו ישראל במעמד הר סיני ]וחזרו להיות כאדם 

 הערות והוספות  

ונראה, שגם השל"ה מגלה שהתורה מצד עצמה, התורה העליונה האצולה בחכמה ובינה, 
רושם האלהות, וכמו שלשמו הגדול אין סוף  אין לה קץ ואין לה תכלית, שהרי היא

ותכלית, כך גם לתורה אין סוף ותכלית. אכן, התורה המגולה לתחתונים, היא התורה 
שבכתב האצולה בתפארת, ותורה שבעל פה האצולה במלכות, לה יש קץ וגבול, והוא 

זה של הקץ והגבול של גילוי התורה בעולם. דהיינו: יש קץ וגבול לגילוי התורה באופן 
 גילוי בתחתונים, וקץ זה הוא קץ הימים.

 שוב 

 אפשר 

 מהרח"ו 
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[, היו ראויים לקבל את פנימיות התורה, מצד עץ החיים, 6הראשון קודם החטא

החיים, ומחמת שחטאו בעגל נשתברו וכך היו לוחות הראשונות מצד עץ 

הלוחות, וקבלו לוחות שניות שמעורב בהן טוב ברע, והם גשמיות, מצד עץ 

דבר אתה עמנו ' הדעת טוב ורע. וזה גם היה חטאם של הערב רב שאמרו למשה

, ובזה דבקו בתורה הגשמית, (שמות כ טז) 'ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות ,ונשמעה

 והמותר, וגרמו בזה לשני החורבנות, וזו עצם סיבת הגלות.שהיא תורת האסור 

בדבריו, שסוד הפגם של אדם הראשון הוא בזה שדבק בגשמיות התורה, 

ולכן התיקון הוא שיתגלגלו זרעו שית אלפי שנין עד התיקון השלם. וכן 

הפגם של כלל ישראל במעמד הר סיני היה שדבקו בגשמיות התורה, ולכן נגזר 

 חורבן וגלות, עד שיתקנו את התיקון השלם, ואז יגאלו מהגלות הנוראה. עליהם

שהביאור הוא כמו שנתבאר עד כאן, שמאחר והחטא היה שדבקו בחלק 

הנגלה של התורה, ומאסו בפנימיותה, התיקון השלם הוא כאשר ישלימו 

וי את כל גילוי החלק הגשמי של התורה, ויחדשו בחלק זה את כל השייך והרא

לחדש בגוף גשמי ובתפיסה גשמית, ורק כאשר יושלם חלק זה של התורה תהיה 

האפשרות להתעלות למדרגה הגבוהה יותר שהיא ביאת גואל צדק ולאחר מכן 

 חיי העולם הבא.

גם בזה יש דרגות שונות, שלא הרי דרגת השגת התורה בעולם הזה לפני 

המשיח. וכמו כן, לא הרי לאחר ביאת מלך  הביאת המשיח, כדרגת השגת

 ההשגה בעולם הזה אחרי הגאולה האחרונה, כהרי השגת התורה בעולם הבא. 

כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ' הדברים; הנה, את הפסוק

דורשים חז"ל  (קהלת יא ח) 'ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל

 הערות והוספות  

, שם הארכתי לבאר את )פרשת יתרו(יעויין במאמר 'מדרגת ישראל בזמן מתן תורה' 6 
 מדרגת כלל ישראל מזמן שאמרו נעשה ונשמע, עד שחטאו בעגל.

 מבואר 

 ונראה, 

 ובאמת, 

 ונבאר 
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'. "ז הבל היא לפני תורתו של משיחתורה שאדם למד בעוה' :, שם(קהלת רבה)

הביא את דברי חז"ל אלו, וכתב שיש ג'  )ד"ה ונחזור(ומהרח"ו בהקדמתו לעץ חיים 

 דרגות בעסק התורה: 

בעולם הזה לפני בואו של מלך המשיח, בזמן שעוד היצר הרע שולט בכל 

תוקפו. בזמן זה התורה מלובשת בקליפתה החיצונית שהם כל דיני התורה 

מיים, דיני התורה הנוגעים אל העולם השפל, ובתורה זו שייך החלק הרע הגש

 . 7של פסול אסור וטמא

)ברכות לד ע"ב, בזמן ביאתו וגילויו של מלך המשיח, שעל זמן זה אמרו חז"ל 

שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות  סנהדרין צט ע"א(

בלבד, והכוונה בזה, שתתבטל הקליפה החיצונית שהיא קליפת היצר הרע, 

ד של ויתבטל השיעבוד של הברואים ליצר הרע. ומחמת שיתבטל השיעבו

ה גדולה בתורה, עד כדי כך שכל השגתם הקודמת הברואים ליצר הרע יזכו להשג

 כהבל לעומת ההשגה בימות המשיח.בתורה תחשב 

לעולם הבא, בזמן שיתבטלו כל הלבושים, שתהיה הנשמה מזוככת בכל זיכוך, 

 אז ודאי תהיה השגת התורה באופן נעלה ביותר.

שכל עניין הגלות הגאולה והעולם הבא סובבים סביב אותו קוטב; חטא 

ן לחטא זה הוא אדם הראשון גרם את התגשמות התורה הראשונה, התיקו

מה נמצאת בגוף. שבהשגת כל חלקי התורה במשך שית אלפי שנין, כאשר הנ

הערב רב במעמד הר סיני גרם להתגשמות שנית של  ר מכן חטא העגל וחטאלאח

התורה ולחורבנות ולאריכות הגלות, והתיקון לחטא זה הוא על ידי השגת כל 

 חלקי התורה הניתנים להשגה במצב ירוד זה.

 הערות והוספות  

צד הטוב וממנו הכשר המותר  –יעו"ש שמבאר עניין זה ]שיש שני צדדים בתורה 7 
 ע שממנו הפסול האסור והטמא[, באריכות.והטהור, וצד הר

 א. 

 ב. 

 ג. 

 נמצא, 
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אשר ישיגו ישראל את ההשגה הנצרכת בתורה הגשמית על ידי הגוף כ

הגשמי, יהיה התיקון בשלבים אלו; תחילה יתוקן חטא העגל וחטא הערב 

רב, או אז יבוא משיח בן דוד, ויתעלו ישראל למדרגת אדם ללא שיעבוד 

אדם ללא יצר הרע, ואז יזכו להשגה בתורה שלא היו ראויים לה  –מלכויות 

בר אז תהיה השגת התורה בבחינה מסוימת מצד עץ החיים. ומאז עד קודם, וכ

י, על ידי -סוף שית אלפי שנין ימשיך העולם להיות מתתקן והולך במלכות שד

השגת כל חלקי התורה הראויים להשגה בגוף גשמי, ואז ישיגו מה שלא יכלו 

צדדי להשיג לפני הגאולה מצד קליפת היצר הרע, ואז יגיעו להשגה גמורה בכל 

עץ הדעת, הן בצד הרע והן בצד הטוב, הן בנגלות והן בנסתרות, עד שלסוף שית 

אלפי שנין יהיה העולם מתוקן בתיקון גמור, או אז יתעלה העולם ויעבור לרוח 

ללא גשם, וזהו העולם הבא, ובו ישיגו הנשמות את עצם התורה, היא תורתו של 

 .  8הקב"ה מצד עץ החיים

 ות המשיח בסוד עירוב תבשילין י. ביאור המהר"ל בימ

, מבאר שימות המשיח הם )נצח ישראל פרק מו(יש להוסיף בזה, שהמהר"ל 

'יום  –בבחינת 'עירוב תבשילין', דהיינו; חיי העולם הבא הם 'שבת הגדול' 

שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים', וימות המשיח הם הזמן הקודם לחיי העולם 

מוך לשבת, וכמו שביו"ט הסמוך לשבת מותר להכין הבא, והם בבחינת יו"ט הס

מיו"ט לשבת רק על ידי 'עירוב תבשילין', ועניין העירוב תבשילין הוא שנחשב 

 הערות והוספות  

אמנם, מהרח"ו עצמו מדקדק מכל האמור לעיל את החיוב ללמוד את תורת הקבלה, 8 
שרק על ידי לימוד זה יהיה התיקון השלם ויצאו מהגלות, יעו"ש. אכן, נראה לענ"ד שהם 
הם הדברים, שהתיקון הוא להגיע להשגת כל חלקי התורה הקבועים בעץ הדעת טוב 

חלק הנסתרות. וכוונת מהרח"ו  –ב חלק הנגלות, והן את הטו –ורע, הן את הרע 
שמאחר ולא מרבים העולם לעסוק בתורת הנסתר, כפי שהוא מתאונן שם, חסר בתיקון 
חלק הטוב שבעץ הדעת, ולכן התיקון הוא ללמוד את חכמת הקבלה. ולדברינו, יש להגיע 
לכל גילוי התורה מצד עץ הדעת, הן הנגלות והן הנסתרות, כאשר חלק הנגלות הוא מצד 

שגת בחינת נשמה, וחלק הנסתרות הוא בחינת נשמה לנשמה ]כמו שמרחיב שם ה
 מהרח"ו, שחלק הנסתרות הוא מצד האצילות[, ואו אז נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.

 ושוב 

 עוד 
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הדבר שהתחילה הכנת המאכל כבר ביום חול, ועל ידי זה שההתחלה היתה ביום 

חול מותר להמשיך ולהכין גם ביו"ט לצורך שבת, ומי שלא עושה עירוב 

לא התחיל להכין ביום חול לשבת, אין הוא יכול להכין מיו"ט תבשילין, מי ש

לשבת, כך הוא הדין בימות המשיח, מי שהתחיל להכין בחיי העולם הזה את 

יוכל להמשיך להכין גם בימות המשיח כדין 'עירוב  –צידתו לחיי העולם הבא 

ל תבשילין', ומי שלא התחיל להכין בעולם הזה את צידתו לדרך, לא יוכל להתחי

 להכין בימות המשיח, כדין מי שלא עשה עירוב תבשלין.

בדברי המהר"ל אנו מוצאים את אותה נקודה, שימות המשיח הם הזמן 

שאחרי כל תיקון העולם הזה, והם הכנה לחיי העולם הבא, בבחינת יו"ט 

 שקודם השבת.

יש קץ וגבול לכמות התיקון שצריך לעשות בעולם הזה, ואז יהיה זמן ימות 

המשיח שבהם לא ימשיך להיות עולם התיקון כבתחילה, אלא רק בבחינת 

 עירוב תבשילין. –תיקון מועט  –יו"ט שקודם השבת 

 ביאור המהרש"ק בענין זהיא. 

נים ראיתי הביאור הנ"ל עלה במחשבתי זה עידן ועידנים, ולאחר כמה ש

שכבר קידמני בדרוש זה הגאון רבי שלמה קלוגר זיע"א בהקדמתו לספרו 'טוב 

, אלא שכתב את ביאורו באופן קצת שונה, וזה )הלכות טרפות, תניינא(טעם ודעת' 

סיפר שראה  (ב זכריה ה)שהנביא  תורף דבריו: יש להוכיח שלתורה יש קץ וגבול,

', ה עשרים באמה ורחבה עשר באמהר אני ראה מגלה עפה ארכואמ  בנבואתו: '

לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך שמה שאמר דוד ' (א"עירובין כא ע) ואמרו חז"ל

אינו  'ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים' , ומה שאמר איוב)תהלים קיט צו(' מאד

מבואר, ובא זכריה וביארו, והביאו את הפסוק הנ"ל ואמרו שמגילה 'עפה' היא 

ון שהיה רחבה עשר אם יפתחו את קיפוליה תהיה המגילה מגילה מקופלת, וכי

עשרים על עשרים, וכיון שכתוב בה שהיתה כתובה פנים ואחור הרי שבצירוף 

מי מדד בשעלו מים ' שני הצדדים תהיה המגילה ארבעים על עשרים, וכתוב

עולם חצי אמה על , ויש ללמוד מפסוק זה שמדת ה)ישעיהו מ יב(' ושמים בזרת תכן

 גם 

 וא"כ, 

 כל 
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חצי אמה על חצי ולפי חשבון עולה ששיעור , ]שזרת היא חצי אמה[ אמהחצי 

, כיצד, עשה מעשרים פעמים מגילה שלשת אלפים ומאתיםאותה האמה יש ב

הרי כאן ארבעים רצועות, וכל אחת  -אמה רוחב רצועות של רוחב חצי אמה 

הרי אלף ושש מאות אמה אורך, שהן שלשת  -ארבעים אמה לאורכה של מגילה 

נמצא כל ומסיימת הסוגיא: '. [ושמים]עיין רש"י שם ד"ה  פים ומאתים זרתותאל

'. מבואר בגמרא שיש לתורה העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה

 שיעור ברור ואין היא רחבה עד אין קץ.

מבואר בדברי הפיוט 'אז ראית וספרת' לשבת שקלים, שהולך ומבאר 

ט מנה גם את שיעור התורה: 'מדת בת מלך בכל שיעורים שונים, ובסוף הפיו

 מעולה' וכו', והביא את השיעור הנ"ל מהגמרא.

והיינו שאין לתורה  ,שני על התורה נאמר 'ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים'

שיעור, ועל כרחך צריך לומר שמצד הקב"ה יש לתורה קץ וגבול, ומצד בני 

וגלים להשיג את כל התורה. ואמנם האדם אין לה שיעור, שבני האדם אינם מס

משה רבנו ע"ה השיג את כל התורה כולה, אולם לאחר מיתתו נסתמו עיני 

שכמה מאות או אלפים של הלכות  )תמורה טז ע"א(ישראל, כמו שמבואר בגמרא 

נשתכחו בימי אבל משה, ואף על פי שהחזירם עתניאל בן קנז בפלפולו מכל 

במשך הדורות הלכה התורה ונשתכחה  מקום כבר ירדה שכחה לישראל, וכך

מישראל. אלא שלאט לאט במשך הדורות משיגים הלומדים חלק מהתורה וזוכים 

להחזיר את החלקים שנאבדו מאותה השגה שהשיג משה, ובהשגה זו תלויה 

שכאשר ישיגו ויחזירו את כל אותה השגה שהשיג משה,  -ביאתו של בן דוד 

 יבוא בן דוד. -זה ותושלם התורה כפי שניתנה בעולם ה

זכרו תורת משה עבדי שכתוב: ' ג(כ-מלאכי ג, כב)זה מפורש בדברי הנביא 

קים ומשפטים:  הנה אנכי שלח ורב על כל ישראל חואשר צויתי אותו בח

', והיינו שעל ידי שיזכרו הגדול והנורא הוי"הלכם את אליה הנביא לפני בוא יום 

 מבשר הגאולה.את תורה משה יבוא אליהו הנביא 

 וכן 

 מצד 

 וביאור 
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)יבמות סג ביאור זה יש לבאר את דעת בן עזאי במצוות פריה ורביה, שבגמרא 

אחרי שהביאו את המימרא 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות  ע"ב(

רבי שבגוף', הובאו דרשות על חומרת מי שאינו עוסק בפריה ורביה, שדלעת 

ולדעת  ,רבי יעקב כאילו ממעט הדמות , לדעתאליעזר אומר כאילו שופך דמים

נאה דורש שהוא לבן עזאי  . ואמרובן עזאי כאילו שופך דמים וממעט הדמות

בן  , כיון שבן עזאי עצמו לא עסק בפריה ורביה, והשיב להם ואין נאה מקיים

', אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים ,ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה'עזאי 

)רמב"ם אישות פט"ו ה"ג, שו"ע דבריו, וכן נפסק להלכה כדעתו ולא מבואר שהשיבו על 

. ויש להבין מה השיב להם, מה הקשר שיש בין 'נפשי חשקה אבהע"ז סי' א ס"ד(

בתורה' למצוות פריה ורביה. אכן לפי המתבאר תשובתו ברורה, שלטענת חבריו 

ו בן עזאי לא עסק בעיקר קיום העולם, שכן עיקר קיום העולם הוא לתיקונ

השלם, והתיקון השלם אינו אלא על ידי פריה ורביה, והשיב להם בן עזאי שיש 

פריה ורביה והעסק בתורה, שגם העסק  -שני אופנים לעסוק בתיקון העולם 

 גילוי כל חלקי התורה הוא תנאי בתיקון העולם. -בתורה 

הר ויתר מהמה בני הז: '(יב יבקהלת )יש לבאר לפי זה את דברי שלמה המלך 

', שאין כוונתו ח"ו שיש עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר

להמעיט מכתיבת ספרים, אלא אדרבה כוונתו שיש להתמיד בכתיבת ספרים 

הוא תיקון  -העיסוק בפריה ורביה  -ולהרבות בהם מאד, שכשם ש'יגיעת בשר' 

 העולם, כך גם 'עשות ספרים אין קץ' הוא תיקון העולם.

 האר"י גילוי כבודו ית' גם על ידי תפילות ומצוות לדעת יב. 

)הוצאת הסולם, ובספר ארבע מאות שקל כסף   )שער כו פ"ב(האר"י ז"ל בעץ חיים 

ונבאר עתה ענין צלם זה, ועניינו דע, כי הנה כל בחי' הכלים כתב:  עמ' רס(

ום והאורות הם מבחינת אותם המלכים. ויש מהם בחינות שלא נתבררו ובכל י

ויום מבריאת העולם עד ביאת המשיח מתבררים מהם בירורים רבים וכשיגמרו 

להתברר אז יבוא המשיח וז"ש ז"ל עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, וזה הגוף הוא 

הדעת טוב ורע קליפת נוגה, ששם נתערבו כולם טוב ורע, בין חלק אבי"ע, בין 

, בין נשמות בני אדם, חלק המלאכים הנבראים בכל יום ויום בסוד יוצר משרתים

 ולפי 

 וכן 

 והנה 
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ובין שאר הבריות צמחים ודומם ובהמות, והבן זה מאד. ותדע הנהגת העלם בכל 

 עכ"ל. יום, וכ"ז ע"י התפלות שבכל יום ויום.

בדבריו שיש תיקונים הראויים לכל יום, והן ענין 'אין בן דוד בא עד 

 יקונים.שאין בן דוד בא עד שיכלו כל הת -שיכלו כל הנשמות שבגוף' 

ענין זה עולה בקנה אחד עם המתבאר, שענין התיקון הוא לאו דווקא הולדת 

נשמות בגוף, אלא גילוי כבודו יתברך בעולם. אלא שלפי ביאור זה גילוי 

 כבודו ית' אינו דווקא על ידי תורה, אלא גם על ידי תפילות ומצוות. 

 יג. התיקון של חטא 'עזבם את תורתי'

עולה, שהתיקון של החטא של 'עזבם את תורתי', הוא העמל המתבאר 

גיעה בתורה על מנת לחדש את כל הראוי לחדש בעולם הזה, שרק על יוה

באופן שיחדשו את כל הראוי  ידי העמל והגיעה בתורה לשם גילויה בעולם

יבוא משיח בן ועל ידי הדבקות בקיום המצוות והתפילות כראוי, , לחדש בעולם

 דוד.

דבר אשר יש להתחזק בו ביתר זאת ויתר עוז, לעמול בתורה בכל הכוח על ה

לחדש את כל החידושים הרואיים  –מנת להוציא את כל הכמוס לאור 

   .9להתגלות בעולם, כל אחד לפי שורש נשמתו וכפי הראוי לו

 

 הערות והוספות  

והנה, ידוע מהחפץ חיים ועוד גדולי ישראל רבים שהדור האחרון הוא דור 'עקבתא 9 
', שרבו מאד הספרים שלא מתיימרים דמשיחא', וכן הדור האחרון ידוע כ'דור המלקטים

לחדש חידושי תורה אלא רק לסדר את הידוע זה מכבר, ואפשר אולי להרגיש בזה שזה 
אחד הסימנים של העקבתא דמשיחא, שכבר התחדשו כמעט כל החידושים הראויים 

אחד את הכל ולחדש עוד את הנשאר כדי לאר רק לסדר ושלהתחדש בזה העולם, ונ
 תורה, ואז יבוא משיח בן דוד ויגאלנו, במהרה בימינו, אמן.להגיע אל שלמות ה

 מבואר 

 וגם 

 מכל 

 וזה 


