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 רבא  מודעא

 

  הבהרותהבהרות      

לספרי הלכה שכתבתי לפי מיעוט ערכי עלי, בעת כתיבת קונטרסי 

כי  יען  רב,  דבי  בספרי  מחיפוש  חיפוש  גמרתי  לא  ושושן"  "חזור 

ה'   חלקי  אם  כי  וברה,  זכה  הלכה  זו  ה'  בדבר  להורות  אינו  הנכחי  החיבור  תכלית 

ל במילי דאגדתא. כי  אמרה נפשי ממה שקיבלה נשמתי בסיני בביאור מאמרי חז"

 על כן, והיה אם ימצא תמצא שכבר קדמוני רבנן באיזה מקומן, עין הקורא ידין ידין 

 אותנו לכף זכות, כי בלא יודעין הוה עובדא.                                   

בקו כי    נטרסכן,  מליצה,  בלשון  מלכתוב  מחסום  לפי  אשמרה  הנכחי, 

נד אשר  הדברים  לך  פאלה  באו  חיזוק ס"ו  דברי  הינם  הנה  זה,  בחיבור 

דעתיה מסח  דאסוחי  הרי  בינותם  המלי"ץ  היה  ואילו  ית"ש,  הבורא   בעבודת 

 מלהתהלך ברגש.                                                          

הוא    מאמר  שכל  נפשה"לציין  באפי  בפני " מילתא  "יסוד"  עם   ,

 בו כדי ליישב את הקושיות שנשאלו בס"ד, כך שאין   עצמו שיש

 "סתירה" בין מאמר למאמר.  להקשות                     

 וכמו וכמו 

 בניגוד בניגוד 

 חשובחשוב
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 ארבע המלכויותשורש 

y 

 

: והארץ היתה  מלכויות ריש לקיש פתח קרא ב''

זו מלכות מדי וכו'.    -זו מלכות בבל וכו'. ובהו    -תהו  

יון וכו'. על פני תהום    -וחשך   זו מלכות    -זו מלכות 

זה רוחו של מלך    - הרשעה וכו'. ורוח אלקים מרחפת  

 .'' המשיח

 בראשית רבה ב' ד'( )

 

הנ המדרש  שענין  ''מדברי  מתבאר  הל  טמון    גלויותארבע  היה  כבר 

ומונח מעת בריאת העולם. ואכן עוד לפני התרחשות האירועים בפועל, כבר  

, וכן דניאל  מלכויותארבע החלם נבוכדנצר )כמובא בספר דניאל פרק ד'( על  

רבה,   זו מעוררת תמיהה  בצורת ארבע חיות. ועובדה  ז'( חזה אותם  )בפרק 

ית ראשון )והגלות בכלל  ב שחורבן ב''ל ביומא דף ט' ע''דהרי ידוע מאמרם ז

החורבן( היה עונש על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, וחורבן בית  

חינם, ובהיות כן,    שנאתשני )וגלות אדום הארוכה עד ימינו( הינו עונש על  

אלו עוד בטרם חטאו ישראל?    גלויותכיצד יתכן שדניאל כבר התנבא על  

קיימת גזירה זו, עוד טרם היתה  וביותר קשה דכבר מעת בריאת העולם היתה  

 ב. ''מציאות של עוון, וצ 
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ה,  '' ה ה''ם בהלכות תשובה פ'']ושאלה זו איננה תלויה במה שדן הרמב

פ  ''דשם עכ  -ש סותרת את הבחירה החופשית  ''בענין האם ידיעת הבורא ית

  שהידיעה איננה משפיעה על הבוחר )עיין ראב"ד בהשגותיו שם(    מיישבים

משא"כ שנקבע    )ואכמ"ל(,  החיזיונות  מצורת  נראה  החזיונות,  לענין  כאן 

 [.אמהלך בבריאה מאת הבורא ית"ש

 

 

 

יותר בשורש המהות של   .  מלכויותארבע הובכדי ליישב זאת, נתבונן 

סימן ה'(  ''ק רבי משה קורדוברו זלה''הגה י'  ה באור יקר פרשת ויגש )שער 

מארבעת היסודות שמהם  , היא כנגד אחד  מלכויותארבע הכתב שכל אחת מ

מורכב העולם הגשמי: בבל כנגד האש, פרס ומדי כנגד המים, יון כנגד הרוח,  

פרשתואדום כנ ג   גד העפר. ובספר מגלה עמוקות  ד כתב  ''ל ע''במדבר דף 

ל, ולצורך  ''מדיליה כדברים הללו, וביסס את דבריו במקראות ובמאמרי חז

אש מים רוח   -נגד ד' יסודות    תמלכויוארבע  ''הענין נעתיק את לשונו הזהב:  

ם  '' מי -מדי . בגלות בבל, שהשליכו באש לחנניה מישאל ועזריה  - עפר. אש 

קטןב ד'(  מנין  )אסתר  וזהו  מרדכי'',  בפ  -  ''ויעבור  דמיא  ערקומי  ק  ''שעבר 

)צ ואמר  טו(.  )דף  שאמרו   ל'' דמגילה  רבה  בבמדבר  ונאמר(  או  ואמרו, 

_______ ______ 
בית מדרשנו "ברכת אברהם", הרה"ג אחד מבוגרי  ניסוח הקטע המוסגר נתחדד ע"י    א

 ר' אליהו סעדה שליט"א מח"ס חקור דבר.

בימי    –באנו באש ובמים, באש  ''א דרשו:  ''במגילה דף יא' עויש להוסיף דהנה חז''ל    ב

במדרש תנחומא פרשת כי תצא אות ג' מתבטאים שסיום גלות כ. וכן  ''. ע''נבוכדנצר הרשע

 בבל הוא בגדר ''הצילם מן האש''. 
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הוא יון, כדאיתא במדרש   -. רוח  גהפרסיים למחר אני חונקך, הוא מיתת מים

. עפר הוא  דב( מעשה שהביאו הרוח בחמישה יומין ''ל בגמ', סוכה דף נא ע'')צ

אדום )דניאל ד'( ותשכל כל ארעא )תהילים מד( כי שחה לעפר נפשינו וגו'  

לנו.   עזרתה  מוקומה  מזמור  טוב  שוחר  מלכותא  ''במדרש  מטיית  אי  ד: 

 ל.  ''עכ  ''דאמתלא לעפרא צפה לישועה. 

 

ואכן אם נעיין היטב בתכונות המיוחדות שבכל אחד מארבעת היסודות,  

, כל מלכויותארבע ההתכונות של כל אחת מ נראה שמתאימות להפליא עם

 .וכפי שנבארמלכות לפי היסוד שאליו משתייכת, 

 

א שער ''ל )בשערי קדושה ח ''ונחזי אנן בדברות קדשו של רבינו האריז

_______ ______ 
ודבר הראוי לתשומת לב, שפרס ומדי היא מלכות מפוצלת בשתי מלכויות )ובניגוד    ג

לשאר המלכויות שנחשבות כל אחת כיחידה: בבל, יון, אדום(, וכך גם בארבעת היסודות, 

ל בספרו נר מצוה ובכמה ''יסוד המים הוא היחיד בלשון רבים. ויש להוסיף, דהנה המהר

להתעורר )וכבר התעוררה( באחרית הימים, היא  דוכתי כתב שמלכות ישמעאל שעתידה  

למה קורין   –פרס  ''המשך של מלכות פרס ומדי. ]ואכן במדרש אסתר רבה א' יז' נאמר:  

אותה פרס? שקיבלה את המלכות פרוסות, אחד בימי תרדה, ואחד בימי אדרכיאן, אחד  

ותינו והקמנו עליו  ד והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנ''לעתיד לבוא, הה

י יסוד המים,  ''כ. והנה גם ישמעאל הרגו את ישראל ע''. ע''שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם

ז א'( שהתחכמו לתת לישראל נאדות ריקין כדי להרגם  ''ל )שמות רבה כ''וכידוע מאמרם ז

האריז רבינו  דברי  וידועים  שהפסוק  ''בצמא.  טוב,  הדעת  בעץ  אדם''ל  עלינו    היינו  ''בקום 

הפסוק:   והמשך  אדם,  פרא  שהוא  שטפונו''ישמעאל  המים  של    ''אזי  שהמתקפה  דהיינו 

אדם''אותו   היא    ''פרא  ישמעאל  סיסמאת  כידוע  בימינו  וגם  מים.  של  לשיטפון  נמשלת 

 . ''נזרוק את )שונאיהם של( היהודים לים''ש

ה'( שכתב ל: לאברהם[ )מעיין ד' נהר  ''וראוי לציין גם לדברי הרב חסד לאלפים ]נדצ  ד

 , והם אוהבי היופי והאסטתיקה. ''יפת'', ואכן מלכות יון הם בני  ''תפארת''שיסוד הרוח הוא ב
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''דע, כי כל המדות  ל:  ''ב'( בתיאור הכח המאפיין של כל אחד מהיסודות, וז

נפש היסודית מצד ה רע והקליפה אשר  הרעות מושרשות בארבע מדרגות 

  -   יסוד האש   בה, ולכן כל המדות רעות נחלקות לארבעה מינים, וזה פרטם:

ממנו נמשכת הגאוה הנקראת גסות הרוח, להיותו היסוד הקל וגבוה מכולם.  

יסוד   .וכו'ובכללה הכעס, כי מפני הגאוה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו,  

ם שאין בהם צורך כלל  ממנו נמשך דבור הנקרא שיחה בטלה לדברי  -  הרוח

גופני. או  נפשיי  המים  .וכו'  או  כן המים    -  יסוד  כי  תאות התענוגים,  ממנו 

ממנו מדת העצבות בכל פרטיו;   -  יסוד העפר וכו'.    ,מצמיחים כל מיני תענוג

והמצות לקיים התורה  והוא העצלות  ]והסיבת לתחושת    .ותולדותיה אחת, 

מפני עצבונו על השגת קניני הבלי העולם הזה, או על היסורין  העצבות היא[,  

 ל. ''עכ  גם עינו לא תשבע עושר.''  .הבאים עליו ואינו שמח בחלקו בשום דבר

 

על השגת  יסוד העפר מתבטא בעצבות ל ש'']ונראה דמה שכתב האריז

(,  ''עינו לא תשבע עושר'', וגם ברדיפה אחר הממון )קניני הבלי העולם הזה

בימינו   שנקרא  מה  והוא  הוא,  אחד  ענין  ריקנות''הכל  חוסר  ''תחושת   ,

כלום(,   פועל  ואינו  ערך  בו  שאין  דבר  הוא  שהעפר  )כמו  בחיים  משמעות 

סיבת העצבות מטרה היא  שחוסר  אחר    וכידוע  שהרודפים  כיון  והדיכאון, 

הבלי העולם הזה בשלב מסויים מרגישים כי הכל הבל ושעברו ימיהם ללא  

מטרה בעלת תוכן, ובפרט הרדיפה אחר הממון הרי הוא הביטוי הכי גדול  

של חוסר מטרה, משום שכל המטרות שבעולם, גם אם הן מטרות שליליות 

עכ הם  תאוה(  משא ''מטרות''פ  '')כגון  ה'',  להיות  כ  היא  מהותו  כל  ממון 

ם אלא שעל ידו משיגים דברים(, ו)שכן הכסף עצמו אינו ראוי לכל  ''אמצעי''

והפיכת האמצעי למטרה היא דמיון ושקר מוחלט, ובפרט שהמשיג מנה רוצה  

להשיג כסף היא המציאות הכי רחוקה מהמציאות    ''מטרה ''מאתיים, כך שה 

 של חיים עם מטרה[. 
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  בואו חשבון ל על ארבעת היסודות,  ''רו של האריזולאחר שזכינו לביאו

 : מלכויותארבע ה להשוות לטיבם של 

 

שעשרה קבין של גסות    ע''ב  ' קידושין דף מטל ב''כבר אמרו חז   -  בבל

ואכן   ש(.'' כ נשתרבב לעילם עיי''הרוח ירדו לעולם, תשעה נטלה בבל )ואח

ל בשיר  ''בחזון של דניאל )פרק ב'(, ואמרו חז  ''אריה ''נמשלה מלכות בבל ל

י  ג'  רבה  נבוכדנצר ''. ע ''הוא האריה  -שבחיות    גאה'' ט:  '' השירים  גם על  כ. 

ל במגילה דף יא'  '', כמאמרם ז ''עלה אריה מסובכו''עצמו נאמר )ירמיה ד, ז( 

נבוכדנצר בנה את פסל הזהב שמסמל על עצמו וציווה על  ''ע א. לא בכדי 

ם להשתחוות אליו. וכמו כן, שר הטבחים נבוזראדן )יד ימינו  שרי כל העמי

של נבוכדנצאר(, עליו נאמר במדרש )איכה רבה ה' ו'(: נבוזראדן הוא אריוך,  

 כ.  ''. ע''ולמה נקרא שמו אריוך? שהיה נוהם על השביה כארי 

 

מלבד זאת, בדניאל פרק ב' מתואר על כעסו של נבוכדנצר, שהיה בלתי  

הבנה, דביקש מקבוצת חכמים שיפתרו את חלומו מבלי  נשלט ומעבר לכל  

עלתה   שלא  )וכמובן  כן  לעשות  הצליחו  ומשלא  החלום,  מהו  להם  להגיד 

נאמר:   בבל''בידם(  חכימי  לכל  להובדה  ואמר  שגיא  וקצף  בנס    '' מלכא 

כעס בלי    –)תרגום: המלך כעס וקצף מאוד ואמר להרוג את כל חכמי בבל(  

את   להפוך  אמור  שהיה  ובלתי הצדקה  רב  היזק  ולהזיק  בורים  לארץ  בבל 

ם על אתר, שנבוכדנצר אמר להרוג  ''הפיך למלכות של עצמו )וראה במלבי

אפילו חכמים שהתחום שלהם לא משתייך כלל לפיתרון חלומות, וכגון חכמי  

 נות וכיוצא(.יהנדסה וחכמי מד

 

ל בבלובתאם  בגלות  ישראל  ניסיון הזמן  גם עם  ולכן    אהובגו  לכדונ, 

בפרקי דרבי אליעזר פרק מח: "וישראל כשהיו    כמפורש נפלו בידי נבודנצר,  

מהלכים בבית קדשי הקדשים היו אומרים אין צר ואויב יכול לעמוד בפנינו, 



 ושושן                  א מאמר                  חזור
 

 

 ו

מה עשה הב"ה שלח עליהם איש גבהו כברהמים נבוכד נצר שמו כברהמים,  

 להודיעו כי לא בכח יגבר איש". ע"כ.

 

ומדי עיק  -   פרס  תאוות בודאי  אחר  הרדיפה  היתה  ומהותם  עניינם  ר 

מגילה  ל ב''הגוף, דהנה בחזונו של דניאל מלכות פרס ומדי נמשלה לדוב, וחז

''אלו פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, מבארים את הדמיון לדוב:    דף יא ע''א

. גם במגילת אסתר ניכר עד כמה היו עוסקים במשתה  ומסורבלין בשר כדוב''

וחז  ע''ובסעודות,  יב'  יושבים ודנים  ''ל מציינים )במגילה דף  ללו  ה'' ב( שהיו 

ל. ובמדרש אסתר  '', ר ''וכו'  אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות

ה )לפרס( '' ל? אלא כך אמר הקב''מה ת  -נשים בציון עינו  ''רבה ה' ג' נאמר:  

ת ישמעאל כ. וגם לגבי בני ישמעאל )שגלו''ע  ''אתם להוטים אחר הערוה וכו'.

קידושין  ל ב''ל( כבר אמרו חז''כ המהר ''הוא ההמשך של גלות פרס ומדי כמש

רמב''ם  . והזנות ירדו לעולם, תשעה נטלה ערביא כו'של  קבים    )שם( שעשרה

מ''בפ שלפי   ו''התשובה    'הל ח  ומביא  בזימה,  שטופים  שהערביים הם  כתב 

כי    אינו אלא אכילה ושתיה וניאוף,  ''גן עדן''התפיסה המוטעית של דתם ה

עיי  תאוות שפילות,  אינו אלא  חזי להגה''אפי' הדת שלהם  ופוק  רבי ''ש.    ק 

מלובלין   צדיק  בספרו    ה'' זלהצדוק הכהן  זכורעל  פרי  וז  פרשת  ל: ''שכתב 

ישמעאל   רעות''   - ''וקליפת  וחמדות  התאוות  ישראל    ל'' עכ  הוא  ]ובספרו 

קדושים אות ט' סי' י"ז כתב הגרצ"ה מלובלין זצ"ל כדברים האלה לגבי פרס 

 זהו קליפת פרס". עכ"ל, ודו"ק[.  –וז"ל: "ותאות התענוגים באכילה ובניאוף  

פרשת תזריע, שכתב  בספר שפתי כהן )מגורי האריז"ל( עה"ת  והבט וראה 

הי שפרס  הקליפה  לבאר  היא  וישמעאל  עורלה  של  החיצונה  הקליפה  א 

 הפנימית של העורלה עיי"ש, והכל עולה בקנה אחד כנ"ל. 

 

ובהתאם לניסיון הזמן, גם עם ישראל נלכדו )עד שעשו תשובה( באותה  

ויתירה מזו מצינו במדרש אסתר  קליפה, שכן "נהנו מסעודתו של אותו רשע" ]
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ה,  מ מהן לאחשורוש, אלקיהם של אלו שונא זירבה פרשה ז' פרק י''ז: ''אמר  

ו  תהעמד להם זונות ועשה להם משתה וגזור עליהם שיבואו כולם, ויאכלו ויש

ויעשו כרצונם, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. כיון שראה מרדכי כך, עמד 

ולא   וכו',  אחשורוש  בסעודת  לאכול  תלכו  לא  להם  ואמר  עליהם  והכריז 

אלף   י''ח  ישמעאל  א''ר  המשתה.  לבית  כולם  והלכו  מרדכי  לדברי  שמעו 

ונתקלקלו. מיד עמד   וחמש מאות הלכו לבית המשתה, ואכלו ושתו ונשתכרו

ן והלשין עליהם לפני הקב''ה וכו' מיד אמר הקב''ה לשטן הבא לי מגילה  שט

ובקו' חזור ושושן על פורים הארכנו עוד בענין [  ואכתוב עליה כליה''. ע''כ.

 . יסוד המיםזה שכל מהותה של גלות פרס היתה 

 

כח הדיבור הוא המאפיין את המין האנושי כהיותו מרומם מעל   -  יון 

אינה מנוצלת לקדושה    ''רוממות האדם''ם כל עוד ש הבהמיות הגשמית, אמנ

בטלים '') למתחם ''דברים  נכנסת  ולא  טומאה  בגדר  נשארת  סוף  סוף   )

ופילוסופיה   בחכמה  המתמחים  יון,  מלכות  של  מהותה  וזו  הקדושה. 

שאמנם    ''רוח''ואסתטיקה, דהיינו רוממות האדם אך שלא בקדושה, יסוד ה

יסודות( אבל עודנו בתוך גדרי הגשמיות.  )דלא כשאר ה  ''רוחני''הוא נדמה כ

א( לומר ''ק דף פג' ע ''א ובב '')בסוטה דף מט' ע  '' הוא אמינא'' לא בכדי היתה  

הטעם  ''שחז )מלבד  הלשונות  מכל  יותר  היוונית  השפה  לימוד  אסרו  ל 

באומה זו היא הקליפה המיוחדת שלהם,    ''כח הדיבור''הפשטני(, כי כאמור  

גזרו  אשמסמלת   יון  מלכות  דוקא  ולכן  טומאה.  בתוך  רוחניות,  של  שליה 

שהרוחניות  כיון  ישראל,  של  הגופים  נגד  ולא  ישראל  דת  נגד  גזירות 

 ת השקר המונח ברוחניות המזוייפת. האמיתית מגלה א

 

ובהתאם לניסיון הזמן )עד למרד החשמונאים(, גם בעם ישראל רבים 

חללים נפלו בעוה"ר ב"התיוונות", שהיא קבלת אותה רוחניות המזוייפת תחת 

ובקו' חזור ושושן על חנוכה, הארכנו עוד בס"ד כיצד  הרוחניות האמיתית.  
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דוע בחלום דניאל  כ מ''ושם נבאר ג  ,הרוח  יון היתה יסודכל מהותה של גלות  

 . נמשלו לנמר דוקא

 

הוא    -ויקראו שמו עשו  "במדרש בראשית רבה )סג' ח'( נאמר:    -  אדום 

כ  ''כ. שמו של האדם מורה על מהותו, ונמצא א''. ע''שוא שבראתי בעולמי

. והיא היא התרבות  הבעולם(   ''שוא'')   ''העדר מטרה '' שכל מהותו של עשו היא  

כולה,   שכל  כיום,  מכירים היטב  שאנו  אדום,  תרבות  ,  ''ריקנות''המערבית, 

חוסר ערכים וחוסר מטרה )יש לציין שגם ההיסטוריונים מצהירים שהסגנון  

_______ ______ 
מורה על ההתייחסות הריקה מתוכן לכל הסובב אותו    ''אדום''ונראה שגם השם    ה 

 -)בראשית כה, ל(    ''הלעיטני נא מן האדום האדום הזה... על כן קרא שמו אדום''בעולמו.  

לעדשים על שם החיצוניות הבלתי משמעותית שלהם. אצל יעקב, העדשים עשו מתייחס  

יום   באותו  אבינו  אברהם  פטירת  על  אבל  בתור  מאוד,  ברורה  רוחנית  למטרה  נועדו 

)שלא   שהיא  כל  גשמית  למטרה  אפילו  התייחס  לא  עשו  ואילו  טז'(,  סג'  רבה  )בראשית 

בתור   לא  אפי'  או  משביע  דבר  בתור  לעדשים  הזה''התייחס  הטעים  אלא  ''הטעים   ,)

 דבר חיצוני משולל כל משמעות, אכילה ריקה בתכלית.   -התייחסותו היתה לצבע  

הכל לתוך פיו  ''לשפוך'')שביקש מיעקב  ''האכילני''במקום  ''הלעיטני''ואף בקשת ה

ל(, מצביעה על כך שאכילתו מחוסרת כל תכלית, בין  ''כדי לבלוע בלי לעיסה, כמובא בחז

וב הקדושה רוחני  ניצוצות  להעלאת  היא  האכילה  מטרת  הרוחני,  בפן  ואפרש:  גשמי,  ין 

ועפ המאכל,  הגשמי:  ''הטמונים  בפן  זו.  מטרה  למיצוי  בלעיסה  דוקא  צורך  יש  הסוד  י 

שמערכת   לכך  גורמת  ואף  מטעם המאכל,  ליהנות  האדם  מן  מונעת  לעיסה  בלי  האכילה 

הגוף, וגם גורמת לחוסר שביעה   העיכול מתקשה לפרק את רכיבי המאכל כדי להזין את

היא   ההעלטה  אחרות,  ובמילים  הארוך.  מתוחכמת''בטווח  האכילה   ''שיטה  את  להפוך 

 )שמעצם טבעה יש בה משמעות רוחנית וגשמית( למעשה מחוסר מטרה כל שהיא. 

א( על הפסוק בישעיה )כא יא( ''א ה''י )ובירושלמי תענית פ''וראה היטב בפירוש רש

. והיינו דבר שאין  ''דומם'',  ''דום''הוא מלשון   ''אדום''ש  -  ''אלי קורא משעיר  דומה'משא '''

 .''ריק''בו חיות, 
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של התרבות המערבית שקיימת כיום, היא היא התרבות של הרומיים מאז  

אנו   זו  מריקנות  וכתוצאה  הרומית(,  האימפריה  כך  ימות  על  עדים 

)ו  וכדומה  ודכאון  מעצבות  קשות  סובלת  שבהם    ''המאושר'' שהאוכלוסיה 

סובל לכל הפחות מחוסר סיפוק בחיים(, ואין צריך לומר רדיפה אחר הממון,  

ד לגבי יסוד העפר, וכבר נאמר ''שהיא מרכז החיים ממש וככל שכתבנו בס

ובבראשית רבה    זה עשו''.  -: ''נבהל להון  (סוף פרק לא)במדרש שמות רבה  

זה עשו". וגדולה מזו בע"ז דף ב' ע"ב, שלעתיד לבוא    -)פב ב'(: "ואץ להעשיר  

הם   חייהם"  "מפעל  את  הקב"ה  בפני  להציג  רוצים  רומי  מלכות  כאשר 

בגלות אדום, מלבד    כעתש]ונכון אמנם    אומרים: "הרבה כסף וזהב הרבינו".

שקיימת   הרואות  עינינו  ורדיפת הממון,  ומדע  גאוה  הריקנות  ותאוה  וכעס 

מ עיקר הדגש במלכות ''וכו', כי סוף סוף כל ארבעת היסודות קיימים תמיד, מ 

[. ומעתה מינח ניחא שבחלומו  וע בהערה ''אדום היא התרבות של ריקנות, וע

_______ ______ 
ומלבד זאת, נראה שאם נתבונן, מה שאנו עדים כעת לתופעות של כעס ותאוה וכו',    ו

תופעות אלו כיום אינם מציאות עצמית אלא הכל היא תוצאה מהריקנות ומרדיפת הממון:  

הוא תוצאה    -רנו, אשר עינינו הרואות שמתפרץ על כל דבר ללא סיבה מספיקה  הכעס בדו

ישירה   -מהתסכול הכללי שנובע מריקנות החיים. רדיפת התאוות שבימינו   היא תוצאה 

מהעידוד של המדיה למטרות רווח ממוני, וגם כל המושג של תאוות בימינו נובע מהעדר 

כפי    ''בעצם''קנות, ואין בתאוות בימינו ענין  מטרה אחרת בחיים, והוא תוצאה ישירה מהרי

כשלעצמו. הגאוה )כשהיא תופעה חריפה(   ''ערך''שהיה בתרבויות אחרות שראו בתאווה  

שמשתייכת ליסוד    ''חכמה'' י רוב היא תוצאה מהישג הממון. כל ההתפתחות במדע )ה''עפ  -

היא בודאי במטרה ברורה כדי להרבות ממון ולא לשם חכמה גרידא כפי שהיה    -הרוח(  

 ביוון. ונמצא שהכל סביב ממון, וכאמור רדיפת הממון כל כולה היא ריקנות במיטבה. 

)ב"חזור ושושן" על   ''יסוד הרוח  -מלכות יון  ''איברא דיש לבאר יתירה מזו. במאמר  

שבאחרית הימים, כלומר מתקופת ההשכלה עד ימינו, מתעוררים מחדש כל  חנוכה( הזכרנו  

ארבעת היסודות בכל כחם, וכמו שמבואר בספרים הקדושים שלקראת קץ הימים שתכלה  

ממשלת זדון מן הארץ, הסטרא אחרא תשתמש בכל הכלים ובכל הכחות, והבאנו שיש לזה  
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 -  '' משניה מן כל חיותא ''של דניאל מלכות זו נמשלה לחיה בלתי מוגדרת ) 

מלכות של  כל המהות  אכן  כי  ז'(,  ז'  שאין  דניאל  בעצם  מהות    זו היא  לה 

בני אדם לא מוצ כיוון. ומעניין לשים לב, ותכלית,  אים את עצמם ואין כל 

י דתם  ''שאפי' הדת של מלכות אדום )הנצרות(, היא דת של ריקנות, כיון שעפ

שום   שאדם    '' חיוב ''אין  באופן  לרצוח,  ולא  לגנוב  לא  מלבד  האדם  על 

ה שום  ללא  נוצרי  כמו  בדיוק  חי  אפי'  אתאיסט  ביניהם.  התנהגותי  בדל 

ריק מכל   –שלא הושיע ולא שינה כלום    ''משיח''של הנוצרים היא    '' אלהות ''ה

 תוכן.

 

דברי המהר הם  עמוקים  ח''וכמה  מצוה  בנר  שכתב  ''ל  אדום,  לגבי  א 

וכל זה כי המלכות הרביעית דבק בהם ההעדר, כאשר )כלומר: כיון(  ''ל:  ''וז

קץ   סוף  היא  הזאת  עכ'' המלכויותהמלכות  כיון ''.  אדום  דמלכות  והיינו  ל. 

סוף ה , הגשמיות )גאוה תאוה חכמה וכו'( מתחילה  ''עלמא דשיקרא''שהיא 

שבה, יושבי תבל מתחילים להרגיש שאין בה ממש, ודלא   ''ברק''לאבד את ה

שחלפו, והיינו דהשקר מתחיל להתגלות כשקר ומאידך    מלכויותכפי שהיה ב

נ לא  עדיין  האמת  ללא  גיסא  העולם  נותר  אדום  מלכות  אצל  ולכן  גלית, 

שלא   כיון  רוחנית  מטרה  ולא  הבל,  שהכל  כיון  גשמית  מטרה  )לא  מטרה 

 בלשון של דורנו(.  ''ריקנות''ל ) ''כלשון המהר  ''העדר '' רק  -נתגלתה האמת( 

 

ויאה לנו להזכיר בזה, שבחלומו של נבוכדנצר )בספר דניאל פרק ב'(  

כות נמשלה למתכת מסויימת: בבל לזהב, פרס  , כל מל מלכויותארבע העל  

ומדי לכסף, יון לנחושת, ואדום לברזל. ונראה שיש בזה סמליות רבה על פי  

 ההקדמות שהזכרנו, ואפרש שיחתי:

_______ ______ 
 ל. ''סמך גם מחזון דניאל על המלכות האחרונה, ואכמ
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פ  -  זהב דניאל  הוא  ''בספר  לזהב,  נמשלה  שבבל  שהסיבה  מפורש  ב 

 מחמת שהזהב הוא החשוב שבמתכות. והיינו סמל לגאוה.  

 

ל  '', תשוקה, וזהו סמל לתאוות. והמהר''כיסוף''סף מלשון  כידוע כ  -  כסף

מ כתב דהכסף  ''א, אמנם סלל לעצמו דרך אחרת קצת, מ''בספר נר מצוה ח

שרצה  ''הוא המתכת שנחסרה מן הזהב, ולכן מסמלת על אחשורוש, מפני  

 ל. ''. עכ''למלאות נפשו מן התאוה הגופנית

 

)בחוברת "חזור   ''יסוד הרוח   -יון  מלכות  ''ד במאמר  ''בארנו בס  -  נחושת

 , קחנו משם.  ושושן" על חנוכה(

 

 זו המתכת שאין לה שום ערך, סמל לריקנות וחוסר ערכים.  - ברזל

 

הם ארבעה כחות )כחות אלו,    מלכויותארבע הולאור כל האמור נמצא,  

שהוזכרו   סוגי העוונות  בארבעת  ביטוי  לידי  באים  נכון,  מכוונים  לא  שאם 

)כי הרי ארבעת היסודות הם בעצם  ל(, וכחות אלו תמיד קיימים בעולם  ''ל הנ''באריז

  פרק ד ריש  יסודי התורה    'הלברמב''ם  המרכיבים של המציאות הגשמית כולה, וכמו שכתב ה

הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע,    , שהם אש ורוח ומים וארץ  ,עה גופים הללו ''ארבל:  ''וז

ושאר אבני    גלויותוכל שיהיה מאדם ומבהמה ועוף ורמש ודג וצמח ומתכת ואבנים טובות ומר

ולכן באמת תמיד    ל,''עכ   ''.גולמן מחובר מארבעה יסודות הללו  -  הכל  ,בנין והרים וגושי עפר

, אלא שבכל מלכות ישנה הדגשה יותר לכח מסוים  וכעס ותאוות וכו'(קיימות גאוה  

ספר  שבתחילת  לתיאור  להפליא  מתאים  והדבר  הכחות.  ארבעת  מתוך 

ם  '' , וראה במלביזדניאל, שכל מלכות היא כנגד אחת מארבע רוחות העולם 

_______ ______ 
ב, ''ב ודף כד ע'' ב וארא דף כג ע''והדברים מתחברים למה שמבואר בזוהר הקדוש ח  ז

 ש. ''שארבעת היסודות מקומם מארבע רוחות העולם. עיי
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פ דניאל  וז''על  שכתב  ב'  פסוק  בארבע    מלכויותשהארבע  ''ל:  ''ז  מצויירים 

העו מארבע  רוחות  אחת  שכל  מיוחד    מלכויותלם,  ומקום  ממשלה  לה  יש 

שהארבע   ביארתי  גם  העולם,  רוחות  מארבע  תמיד   מלכויותבאחד  הם 

במציאות רק שבכל זמן תתגבר מלכות אחת שהוא רוח אחד מרוחות העולם  

ה בו  מלכויותויתר  נכללים  עכ ''והרוחות  לכח''.  ביחס  ממש  הוא  וכך  ות  ל. 

 נתבאר.הטומאה הנזכרים, וכפי ש

 

על   חלם  נבוכדנצר  שכאשר  מאוד  מובן  המלכויותולכן  חלם  ארבע   ,

עליהם בצורה של פסל, באופן שמלכות אחת היא הראש והמלכות השניה  

)ואילו  דבר שלם  נוצר  ועי''ז  ביחד  וכולם מתחברות  וכו',  איזור החזה  היא 

חסרה מלכות אחת, הרי שהיה חסר בשלמות הגוף(, כי כאמור העולם    היתה 

יחד    ארבע המלכויותעה כחות אלו, ולכן דוקא  ב הגשמי הוא חיבור של אר

 שזהו המכלול של כח הגשמיות.  -מייצרות דבר שלם 

 

כדי  אלו,  תקופות  ארבעה  לעבור  צריכים  היו  ישראל  עם  כן  ועל 

ו, וע"י שעומדים בניסיון, מתקנים להתנסות בכל אחת מארבעת הכוחות הלל

, עד לתשלום תיקון כל אחת מאותם ארבעת הבחינותעולם במלכות שדי ב

ואמנם אם עם ישראל לא    ארבעת הבחינות, ואז מגיע העולם לתיקון השלם.

לדוגמא  עומדים בנסיון של אותה בחינה, חל "גלות" השייכת לאותה בחינה.  

מטומאת "מלכות" בבל, היו מתקנים  אילו עם ישראל לא היו נשפעים לרעה  

, אבל כיון שבעווה"ר חטאו  ועיקר  "גלות" בבל כללחלה  יסוד האש ולא היתה  

באותה בחינה של יסוד האש, לא היתה רק "מלכות" בבל אלא גם "גלות"  

בבל ששלטה על עם ישראל, וכן על זה הדרך בכל אחת מארבעת הכחות  

ת בניסיון שבכל אחת מארבעת בשלמו  הנזכרות, שכיון שבעווה"ר לא עמדו

)מת הנז'  וההשפעה(,  הזמנים  הניסיון  עוצמת  המשתייכת    "גלות"  חלה וקף 

הדרך לתיקון כל בחינה מאותם ארבעה    ולאותה בחינה, וממילא  לאותו כח
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 . חבחינות, היתה קשה יותר, והגיעו לתיקון רק בסיום כל אחת מהגלויות הללו 

 

שהזכרנו בתחילת דברינו. כיצד דניאל   ומעתה נוכל ליישב את הקושיא

על   ה חלם  ל גלויותארבע  ראויים  והיו  חטאו  שישראל  לפני  עוד  ?  גלויות, 

על   חלם  לא  אכן  שדניאל  היא,  ארבע גלויותארבע  התשובה  על  אלא   ,

זמן  מלכויות יהיה  הגשמיות  של  הכחות  מארבעת  אחד  שכל  שהתנבא   ,

ל יוכלו לתקן כל אחת  , כדי שעם ישראבהסטוריה שאותו כח ישלוט בעולם

מאלו הבחינות, וזמנים אלו היו יכולים לעבור בשלום כאשר ישראל יושבים 

בהשקט ובבטחה בארצם ועוסקים בתורה ורואים פני הבית בהבנותו, ואמנם  

ארבעה   באותם  "גלויות"  ארבעה  היו  וכנ"ל,  בחינות  באותם  וחטאו  מאחר 

 . "מלכויות"

 

אשון, היה בעבור עבודה זרה גילוי  ל מציינים שחורבן בית ר''ואכן חז

: מלכויותעריות ושפיכות דמים. והנה גלות זו נמשכה ללא הפסק דרך שלוש  

]והגם שבסוף תקופת מלכות פרס זכו עכ פ לבנות בית שני, '' בבל, פרס ויון. 

מ עדיין לא היתה זו גאולה גמורה כי סוף סוף היו משועבדים תחת פרס  ''מ

, ועיקר הנקודה המאפיינת את המצב של  ם מלך פרס()מלך ישראל היה ממונה מטע

''אין בין ב: ע'' 'מסכת ברכות דף לדב , וכמובארמלכויותגלות, היינו שיעבוד 

. ורק בסוף מלכות  בלבד''  מלכויותהעולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד  

 מלכויותיון, כשהתקוממו החשמונאים, רק אז זכו ישראל לפרוק עול שעבוד  

. ולאור דברינו מובן היטב, דמחמת ג' העבירות הללו,  טשנים[ למשך עשרות  

_______ ______ 
)תרס  ח וארא  פרשת  אמת  בשפת  גם  וז''וראה  שכתב  גאולות,  ''ל:  ''ד(  ד'  יש  ולכן 

 ל. ''עכ  ''שצריך הנפש להיות נגאל מד' יסודות הגוף הגשמי.

כולם בלילה    -גם בחלומות של דניאל הגלויות נחלקו לשתים: בבל פרס ויון  ובאמת    ט

 אחת, ואדום בלילה השני. 
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אלו. בבל כנגד שפיכות דמים )כעס, גאוה(, פרס    גלויותהיו צריכים לעבור ג'  

( זרה  כנגד עבודה  ויון  )תאוות(,  גילוי עריות  כנגד  פסולה(.    ''רוחניות'' ומדי 

כ עם ישראל חטאו בשנאת חינם, ואז נגזר עליהם הגלות הרביעית, כיון  ''אח

ללא סיבה,    שנאהשל תחושת הריקנות:    ''השיא'' חינם הוא הביטוי    שנאתש

וע הדבר שמי שיש לו רגשות שליליים על הסובבים אותו ללא סיבה  חינם. ויד

מוצדקת, הרי זה סימן מובהק לתסכול פנימי, שסובל מחוסר שביעות רצון  

( הסיבה  היא  מה  להצביע  יודע  ולא  ותסכולו    ''ריקנות''מהחיים  במיטבה(, 

 לסביבה ללא סיבה מספקת.   שנאהמתפרץ בצורה של 

 

, עם  גלויותארבע הה בעליל, שבכל אחת מואם נתבונן בהיסטוריה נרא

כח ה נתכפר מה   ''יסוד''ישראל תיקנו את  )ובכך  שמשתייך לאותה מלכות 

 שפגמו באותה בחינה(: 

 

היתה    -  בבל לא  בבל  לחו  ''העברה'' גלות  מהארץ  אלא  ''גרידא  ל, 

בחז במדרשים   ''מבואר  היהודית.  הגאוה  השפלת  של  תהליך  שם  שהיה  ל 

להוציא  ל  ''חזמאריכים   הקפיד  נבוכדנצר  הנוראה:  השפלתם  על  בתיאור 

אותם לשבי בהיותם ערומים, וכפותים בשרשראות של ברזל, ומשך כל הדרך  

גם כאשר  היה   וצורח עליהם. השפלה לשם השפלה ממש.  נבוזראדן צווח 

את כל הילדים החכמים והמוצלחים,  נבוכדנצר  הגיעו לבבל, הפריש מהם  

 תקוה לעתיד זורח.  השאיר אותם כביכול בלי ו

 

ל  ''גלות בבל הוציאה מישראל את כל תחושת העוצמה, וכמו שאמרו חז 

כיון שגלו, תשש כחם כנקבה, לכך נאמר '')איכה רבה א' כט( אודות גלות זו:  

 כ.  ''. ע''גלתה יהודה 

 

מסעודתו של אותו רשע )לא    ליהנותעם ישראל התנסו לא    -  פרס ומדי
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בזה,   עמדו  ומשלא  הפרסים(,  של  התאוות  לתרבות  ה  '' הקבפנה  להתחבר 

, שסיבב הדברים שהמן  ''גדולה הסרת טבעת '' יתברך ברוב חכמתו לשיטת  

אסתר  הרשע יגרום לעם ישראל לפשפש במעשיהם, ואכן תיכף ומיד ציוותה  

שלשת ימים לילה   ,ואל תשתו  ,ואל תאכלו  ,''וצומו עליטז( על היהודים:  ד  )

תענית למשך שלושה ימים רצופים )דבר    -  גם אני ונערתי אצום כן''   ,םויו

שהוא כמעט מעל הכחות האנושיים(, ואפי' שהיה דבר זה בליל הסדר, הבינו  

שיש צורך השעה כעת להמנע לגמרי ממאכל ומשתה במסירות נפש, וחזרו  

ועפיבתשובה שלמה  ג''.  בתענית אסתר  ''ז מובן  כיום אנו צמים  גם  כ מדוע 

למרות שנתבטלה גזירת המן והימים ימי שמחה, והוא מפני שעבודת ה' של  

י  ''ימי הפורים זו ההתגברות על התאוות, ולכך עושים גם תשובת המשקל ע 

ז רבותינו  תקנו  כן  וכמו  שמים,  לשם  ושמחה  איש   ל''משתה  מנות  משלוח 

לרעהו ומתנות לאביונים שכל אלו הם ההיפך מבחינת השתמשות במאכל 

)בחוברת    ''יסוד המים   –מלכות פרס ומדי  ''ל. ובמאמר  '', ואכמ''אני''להנאת ה 

 הארכנו עוד בזה, ראה שם. "חזור ושושן" על חג הפורים( 

 

היא היפך  )התורה    ''לשכחם תורתך''מלכות יון עמדו וגזרו גזירות    -  יון 

בטלים ''בחינת ה יסוד הרוח(, והיוונים עשו    ''דברים  והחכמה המזוייפת של 

ון, להתחבר לתרבות הרוח הפסולה, ועל  וכל טצדקי לגרום ליהודים להתי

זאת עמדו מנגד החשמונאים, להלחם במסירות נפש נגד טומאה זו, והבהרנו  

וברת "חזור ושושן" )בח  ''יסוד הרוח  -מלכות יון  '' כל זה יותר במאמר הנקרא  

 . על חנוכה(

 

_______ ______ 
, שגילה לו המלאך  ספר מגיד מישרים פרשת ויקהל מהדו''קי ב''שוב ראיתי למרן הב  י

''דאינון ע''ב שעות כדי לעכל הזוהמא    ל: ''פשר התענית שלושת ימים שציוותה אסתר, וז

 ל. ''עכ ''.מפני מה שנהנו מסעודתו של אותו רשעשבכ''י שקבלה 
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עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, כך שעדיין לא הגענו    -  אדום 

שכינתא ''של אדום, לא זכינו עדיין להקים   ''ריקנות''לתיקון הגמור של כח ה

כלומר גילוי ה' יתברך עדיין נסתר מחמת טומאת יסוד העפר, ואולם    ''מעפרא

ד יהיה התיקון, והוא, שהריקנות תלך ותגבר ל כבר גילו לנו מראש כיצ''חז

]וכדדרשינן בר"ה דף לא ע"ב: עד שתגיע לרמת שיא , יסוד העפר בתכלית 

גאל, שנאמר ומשם עתידין לי  אמר רבי יוחנן  -  )ישעיה כ"ו(   יגיענה עד עפר"

שבי קומי  מעפר  וכל  [יאהתנערי  הערכים  כל  את  לגמרי  יאבדו  כלומר   ,

לא רק שמשמעות החיים לא תהיה   זאת אומרתימאסו )ההכוונה, יראי חטא 

גלויה לכל, אלא אדרבה אלו שיודעים מטרת החיים יהיו מאוסים בעיני כל 

כאילו הם פושעי הדור(, נערים פני זקנים ילבינו בן מנוול אב בת קמה באמה  

מאז   - ולשון  עם  לכל  ומקובלים  ידועים  שהיו  פשוטים  ערכים  של  העדר 

רך כל הפרטים המוזכרים בגמ' בסוטה שכולם הם ענין אחד: ז הד''ומעולם, וע 

ע מה  ''וע  -קריסת הערכים )כפי שיכול לראות המתבונן בכל פרט ופרט שם  

יבחינו   -  (, ודוקא מתוך הריקנות הגמורה''קמצא ובר קמצא''שכתבנו במאמר  

ולא זו הדרך, דוקא    '' פשטה רגל ''בני ישראל שהתרבות המערבית  וירגישו  

ר באבינו  מתוך  להדבק  ירצו  תוכן,  עם  חיים  יחפשו  עמוקים  ריקנות  גשי 

שבשמים בכל כחם, וזו תנועת התשובה המתנוצצת לנגד עינינו, וזו פשטות  

: ''כל הנביאים כולן צוו על התשובה  בפ''ז שכתם בהל' תשובה  ''דברי הרמב

_______ ______ 
ד: "אי מטיית מלכותא דאמתלא  ''וכבר הוזכר לעיל ג"כ המדרש שוחר טוב מזמור מ  יא

צפה לישועה" ע"כ. והיינו שהקב"ה מצמיח ישועה דוקא מתוך תכונת העפר של    -  לעפרא

המלכות האחרונה. והיינו העפר בתכלית הירידה, כפי שכתב מוהר"ר אברהם אזולאי זצ"ל 

מיד    ,וככלותה לרדת  , וקץ הגאולה תלוי בירידתהבספר חסד לאברהם מעין ה' נהר ל"ה: "

שהיא משכן החיצונים וספירותיו   ,ן בעמקי תהום רבאולכן מי שיודע ויבי .תעלה בבת אחה 

כי יראה ירידת השכינה והמקום שהיא עומדת    ,משם ידע סוד הגאולה  ,והיכליו הטמאות

ומזה ידע ויבין עמקי סוד הגלות   ,וכמה יורדת בכל יום  ,וכמה מדריגות נשאר לה עד ירידתה

 ." עכ"ל. דהא בהא תליא ,והגאולה
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ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות 

ה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים  תשוב

 ל. ''עכ  ושב ה' אלהיך וגו'.''וגו' וגו' ושבת עד ה' אלהיך 

 

ב(, שאם חלילה תנועת ''ל )סנהדרין דף צז' ע''וכמובן שידועים דברי חז

בשינוי  צורך  שיש  יבינו  כולם  ולא  מספקים,  במימדים  תהיה  לא  התשובה 

אזי   כהמן  ''חמוחלט,  קשות  שגזירותיו  מלך  עליהם  להעמיד  צורך  יהיה  ו 

בכל כלי התקשורת שפצצות  יכריזו  ישראל  דייקא, מפרס(. מודיעין  )כהמן 

של ישראל ונותרו דקות ספורות,   ''שונאיהם''אטום כבר עושים דרכם לארץ  

א'(,    ב'')דניאל י  ''והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא''

או אז יכנע לבבם הערל וירגישו שכל רדיפת הממון וחיי הריקנות והמריבות  

פתאום שאלת משמעות החיים    -עם השכנים   וריק, לפתע  הכל היה הבל 

תופיע לנגד עיני כל, כי יודעים שלא נותרו בחייהם אלא דקות ספורות לו  

ת יסוד  ולבני ביתו ולכל באי שער עירו, לרגע כמימריה יתנערו מכל טומא

העפר, ויצעקו אל ה' כי אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, והיה  

ביום ההוא יתקע בשופר גדול לחרותינו, ובדרך נס ופלא ינצלו כל אלו שחזרו 

יב' א' אודות אותה  '' למוטב )ועיין במלבי עת  ''ם ושאר מפרשים על דניאל 

חז''צרה אמרו  יום  אותו  ועל  עה'''(,  רבה  בבמדבר  שהיא  ''א':    ל  זמן  כל 

בו   שכתוב  היום  אותו  לכשיגיע  אלא  קם,  אינו  כביכול  באפר  מוכפשת 

כ  ''ע  ''הס כל בשר מפני ה'.'' באותה שעה    ''קומי שבי ירושלים  מעפרהתנערי  '' 

המדרש. ויהי רצון שנזכה להתנער מהעפר בלי להזדקק לגזירותיו של מלך 

 קשה כהמן, במהרה בימינו אמן.

 

ונפ נוסף,  כל אחת מופרט  סיום  נשים לב לסיבת  נגלה אם  ארבע  לא, 

הכח )היסוד( המיוחד    התעצמות, שכל גלות התבטלה דוקא מחמת  גלויותה

שבה )כי זהו הטבע של כל כח גשמי, כיון שהגשמיות היא שיקרא, מבחינת  
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, ושיקרא לא קאי, ולכן דוקא עוצמה בגשמיות היא זו שתגרום  ''סוד הצמצום ''

גש אותה  של  שלביטול  הקטן  בספרי  יותר  זה  מושג  והבהרנו  פתי  מיות, 

שושנים בחלק האגדה מאמר ד'(, בבחינת "משגיא לגוים ויאבדם" )איוב י"ב(.  

 ונפרט:

 

גלות בבל הסתיימה כאשר נרצח בלשאצר )מלך    -  סיומה של גלות בבל

המדי,   הראשון  לדריווש  המלכות  נמסרה  שאז  נבוכדנצר(,  של  בנו  בבל, 

די. והנה בספר דניאל פרק ה' מובא שהסיבה השמיימית והחלה גלות פרס ומ

לרציחתו של בלשאצר היתה, מפני שהוא התגאה יתר על המידה, והוציא  

הקפיד   נבוכדנצר  אביו  כי  באוצרותיו,  )שהיו  המקדש  בית  של  את הכלים 

לשמור על כבוד הכלים הואיל והם כלי היכל ה'( ועשה בהם שימוש הדיוט,  

ש, ועל זה נגזר מן השמים  '' ממלך מלכי המלכים יתשהחשיב את עצמו יותר  

מפורש   זה  )כל  מדי  למלך  מלכותו  ונמסרה  נרצח,  ואכן  מלכותו,  שיאבד 

 .יבבדניאל ובמפרשים שם( 

 

סיומה היה בעת שדריווש השני )הפרסי( ציווה    -  סיומה של גלות פרס

עלות ארצה, ומדוע אכן  בית המקדש ונתן רשות לעם ישראל ללבנות את  

(:  יג)ויקרא רבה פרשת שמיני  ל ב''המלך הלזה נדיב כל כך? מגלים חז היה  

_______ ______ 
ק  יב זה גם אחשורוש ולפי האמור מתיישבת  ושיא חמורה, דהרי שנים רבות אחרי 

מלך פרס עשה כן שהוציא את כלי בית ה' לתשמיש הדיוט, ולא נגזר עליו להפסיד מלכותו 

וכפי   הגאוה,  שהיא  האש  יסוד  הוא  בבל  מלכות  שכח  הוא  הענין  כאמור  אלא  זה,  מפני 

כ לגבי מלכות ''שנתבאר הסיום של מלכות יסוד האש תהיה דוקא מכח יסוד האש, משא

פרס שכחם יסוד המים, והגאוה אינה עיקר מהותם, פעולת הגאוה של אחשורוש לא מהווה 

סיבה לסיומה של מלכות פרס, כי זו גאוה פרטית, ומה שעשה אינו אלא מעשה שטות, ולא  

 המהות הפנימית והמרכזית של עמו.
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''אמר רבי יהודה ברבי סימון דריוש האחרון בנה של אסתר היה טהור מאמו  

השני בעצם היה יהודי, בנה של אסתר המלכה,   דריווש  -כ  ''ע  וטמא מאביו''

שנולד לאחשורוש הרשע. נמצא שסיבת סיום גלות פרס, היתה מפני תאוותו  

]וכן באופן פרטי: נפילתו של המן ועשרת בניו היתה מחמת  של אחשוורוש. 

שהמלך סבור היה שהמן רוצה לכבוש את המלכה, וכן סופה של ושתי היה  

 [.מחמת תאוות ראיית העיניים 

 

כבר כתבנו שכיון שכח יון הוא יסוד הרוח, שזו    -   סיומה של גלות יון 

נגד   היונים  נלחמו  לכן  לרוחניות,  מזוייף  דמיון  בה  שיש  גשמית  רוממות 

האמיתית,   החכמה  נגד  האמיתית,  תורתך ''הרוחניות  והחשיכו ''לשכחם   ,

ודוקא   הדת.  נגד  בגזירות  ישראל  של  הפליגועיניהם  זו,  ב  כאשר  הנהגה 

ם נגדם, והחזירו מלכות לישראל. הרי שגם כאן,  התקוממו החשמונאים להלח 

 הכח המיוחד של יון, יסוד הרוח, הוא זה שהביא לידי סיום הגלות. 

 

כבר הזכרנו   -  סיומה של מלכות אדום ואולם  זכינו לסיומה,  עוד לא 

יבחינו י התחזקות כח הריקנות )יסוד העפר( בתכלית,  ''ל, שדוקא ע ''י חז''עפ

חיים   שצריכים  ישראל  ה -יבעלעם  בחינת  שגם  והזכרנו  יותר,  מלך  ''תוכן 

ועיל דוקא מחמת שחטאי ישראל נובעים מחוסר ת  '' שגזירותיו קשות כהמן

 משמעות בחיים. 

 

ולסיומא דמילתא יש לציין שכל אותם ארבעה כחות, יש להם בחינה  

ז מאמרם  והוא  האלוקים.  עשה  זה  לעומת  זה  כי  הקדושה,  בצד  ל  ''נגדית 

כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך   הוי עז'')באבות(: 

 . ונפרט: ''שבשמים

 

כבר הזכרנו שמלכות יון בחזיונו של דניאל נמשלה לנמר,    -עז כנמר  
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יון  ''ובמאמר   בס  '' יסוד הרוח   - מלכות  ולהוכיח, שמידת ''הרחבנו  ד לבאר 

עשות  העזות נובעת מיסוד הרוח )ראה שם מילתא בטעמא(, ועל כן העזות ל

 רצון אבינו שבשמים היא היא הצד הנגדי של בחינה זו. 

 

, אלא  ''רץ כצבי''קל אין פירושו מהיר, כי הרי מהיר זהו    -קל כנשר  

הטומאה    ''קל'' בצד  קושי.  ללא  לטובה  שינויים  לעשות  אפשרות  פירושו 

הדבר בחוסר יציבות בדברים הטובים, דהיינו חוסר ערכין ועקרונות מתבטא  

אחרות  ''ראשקלות  '') ובמילים  העפר''(,  בנביא   ''יסוד  ואכן  שנתבאר.  כמו 

פ של  ''יחזקאל  שזהו הסמל  וכידוע  לנשר.  נמשלה  י' מלכות אדום  פסוק  א 

ארצות הברית, שהם ראש ממלכת אדום  רומי, תחילת ממשלת אדום, ושל  

 באחרית הימים. 

 

  מידת הזריזות, בקדושה. ובצד הטומאה הוא ענין החימום   -רץ כצבי  

והתאוה, יסוד המים, ולכן בגלות פרס מצינו שהכל היה מתוך מהירות לרעה,  

)בניגוד    ''ביום אחד '' את הגזירה להשמיד להרוג ולאבד    ''הרצים ''ששלחו ביד  

שהגזירות נגד ישראל היו במתינות ופעלו משך תקופה    מלכויותלכל שאר ה

ראים בפסוק  לא( שכתב שפרס ומדי נק  ל)  רש''י משליכ  ''ממושכת(. וראה ג

מתנים'' עיי   ''זרזיר  זריזים,  שהם  שם  ב''על  במאמר  וגם  רבה ש.  בראשית 

'' כך:  נאמר  בהעתקת הפסוקים(  )וקיצרנו  דברינו  בריש  זה    - ובהו  שפתחנו 

'' ע''כ, והיינו, שהמהות של של  )אסתר ו(  ויבהילו להביא את המן  ,גלות מדי

ומדי היא הבהילות, המהירות. דברי  פרס  שבימינו ''המהר  וכבר הזכרנו  ל, 

רובה  ''ישמעאל זו מהדורא בתרא של גלות פרס ומדי, ואכן ישמעאל היה  

]וכשהשתמש בכחותיו לקדושה, אזי היה בו מידת   יג'' יורה כחץ''בחינה    ''קשת

_______ ______ 
ן הרשע  , שכתב שהמה"לאות    פרשת משפטים תורה אורהק'  של"ה  וראה גם ב  יג

 נקרא "חץ", עיי"ש.
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)אבות דרבי נתן יג' ג', ובראשית  ל  ''הזריזות, שנאמר וימהר לעשות אותו, ומובא בחז

בני ישמעאל הינם   , שהנער המדובר היינו ישמעאל[, ובימינו אנו  רבה מח' יד'( 

האומה היחידה שמוכנים להשתמש בשופי ולכתחילה בנשק גרעיני, להרוג  

 ל.  ''ר ''ביום אחד''ולאבד 

 

זהו ענין הגבורה לקדושה, היפך בחינת הגבורה בטומאה    -גיבור כארי  

י  ''טעם זה. וגם עפ שהיא הגאוה והכעס, וכאמור לעיל בבל נמשלו לאריה מ

  כנודע. ''גבורה '' הוא    ''אש ''הסוד  

 

 

I 
 



 ושושן                  ב מאמר                  חזור
 

 

 כב

 מאמר ב

r 

 מאמר ב'
 

 קמצא ובר קמצא 

y 

 

 ''אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים.'' 

 ב( '' גיטין דף נה' ע)

 

. ויש לעמוד על כמה ידידוע המעשה של קמצא ובר קמצא במסכת גיטין 

_______ ______ 
על פי הצעת המגיהה שליט"א, נעתיק כאן לשון הגמרא )לתועלת אלו שחפצים    יד

ובעל   ,דההוא גברא דרחמיה קמצא  .אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים"לרענן" את הזכרון(:  

אייתי ליה בר    ,אזל  .זיל אייתי לי קמצא  : אמר ליה לשמעיה  .עבד סעודתא  ,דבביה בר קמצא

מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא    : אמר ליה  .אשכחיה דהוה יתיב  ,אתא  .קמצא

הכא  ?הוא בעית  פוק  ?מאי  ליה  ! קום  ואתאי  : אמר  מה    , שבקן  ,הואיל  דמי  לך  ויהיבנא 

  . לא  : אמר ליה .יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך : אמר ליה .לא  : אמר ליה . דאכילנא ושתינא

 :אמר  .נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה  .לא  : א''ל  .לך דמי כולה סעודתיך  יהיבנא  : אמר ליה

 .איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא  ,ש''מ קא ניחא להו  ,הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה 

יימר  : א''ל  .מרדו בך יהודאי  : אמר ליה לקיסר  ,אזל חזית אי    ,שדר להו קורבנא  : א''ל  ?מי 

ליה בידיה    ,אזל  .מקרבין  ביה מומא בניב שפתים   ,בהדי דקאתי  .עגלא תלתא שדר  שדא 

סבור רבנן    .דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הוא  -  [ואמרי לה בדוקין שבעין]

יאמרו בעלי מומין קריבין    : אמר להו רבי זכריה בן אבקולס   .לקרוביה משום שלום מלכות

מזבח ולימא  .לגבי  ליזיל  דלא  למיקטליה  ר  .סבור  להו  זכריהאמר  מום    : בי  מטיל  יאמרו 
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 של חז''ל אליו.  ייחסםנקודות, הן בנוגע לגוף המעשה והן בנוגע ל

 

. האחרונים עמדו על לשון חז''ל: ''אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים'',  א

נכון ש''בר קמצא'' אשם   חורבן ירושלים מחמת שהלשין  בדלכאורה אמנם 

ב שואלקיסר  זו  עלילת  קושיא  ולענ''ד  מאומה.  פעל  לא  ''קמצא''  אבל   ,

בהמשך הברייתא גם  דהרי  ליתא,  ותרנגול  מעיקרא  א תנאמר: ''אתרנגולא 

חרוב טור מלכא'', והתרנגולים בודאי לא אשמים במידי. אלא לכאו' ביאור  

הוא, דהדמיון בין השם ''קמצא'' לשם ''בר קמצא''  לפי פשטן של דברים  הענין  

הוא שגרם לחורבן. ואולם במדרש איכה רבה )פרשה ד'( נאמר בזה''ל: ''בין  

בן קמצא חרב מקד ובין  ד  –שא''  קמצא  לישנא,  )לא    ההבדלומשמע מהאי 

בית   לחורבן  שגרם  קמצא'' הוא  ''בן  לבין השם  ''קמצא''  בין השם  הדמיון( 

 המקדש, והדברים תמוהים, דאדרבא הדמיון גרם ולא ההבדל.

 

לאשמועינן במונח זה  חז''ל  וגם הגדרה זו גופא טעונה הבהרה, מה באו  

 גרם לחורבן. שהדמיון או ההבדל בין קמצא לבין בר קמצא

 

. ''אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את  ב

וצ''ב איזה ענוה היתה בזה,    –ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו''.  

סבלנותו, שסבל את זה    – ורש''י במקום אכן נתקשה בזה ופירש: ''ענוותנותו  

ין לא נתיישבו הדברים לכאו',  ולא הרגו''. עכ''ל. ואולם גם לדברי רש''י עדי

אינם   חז''ל  שדברי  כביכול  ונראה  ענוותנותו,  ולא  גרמה  סבלנותו  דא''כ 

מדוייקים. ]ובמדרש איכה רבה איתא דרבי זכריה בן אבקולס הוא זה שהיה  

ראוי   שאינו  שחשב  כיון  ענוה  שיש  מובן  באמת  ולכן  מיחה,  ולא  בסעודה 

_______ ______ 
יהרג ביתנו   .בקדשים  את  החריבה  אבקולס  בן  זכריה  רבי  של  ענוותנותו  יוחנן  רבי  אמר 

 ." ע"כ. ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו
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דנן משמע  להוכיח או שסבור היה שלא ישמעו דבריו,   אבל מדברי הש''ס 

ביחס י  ''כפירש זכריה  רבי  של  עמדתו  על  היא  יוחנן  רבי  של  שהביקורת 

 להריגת קמצא, כיון שלא הוזכר כלל שרבי זכריה היה בסעודה[. 

 

יוחנן, שהענווה היא הגורמת, הוא דבר ג רבי  . ועצם ההתבטאות של 

צא תקלה גדולה  תענוה היא דבר חיובי, וכיצד מדבר טוב  מידת הזר, דלכאו'  

 כל כך שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.

 

. וביותר קשה על רבי יוחנן, שהטיל את כל החורבן והגלות על צווארו  ד

של רבי זכריה, והרי בוודאי שלא מחמתו היו כל הצרות אלא זו גזירת שמים  

 מחמת עוונותיהם של ישראל.

 

התייחסה ישראל  בנצח  המהר''ל  ובר   .  ''קמצא  השמות  למשמעות 

ענין  על  קורא  היה  אנשים  אלו  של  שמם  כי  ספק  אין  ''כי  וכתב:  קמצא'', 

ואכן עיי''ש.  דרכו  עפ''י  ופירש  מתתיהו  שלהם'',  בן  יוסף  על  ב  מדברי 

יוסף",   "חיי  בשם  תחת  הנדפס  היהודים"  ל"קדמוניות  בתוספת  ה"יוסיפון" 

ט', מתברר  פרק  כינוי  שהשמות ''קמצא ובר קמ  בריש  חז''ל   שנתנוצא'' הם 

גם הוא  ''בר קמצא''  היה שמו קמפסוס, ו  ''קמצאולא השמות האמיתיים, כי '' 

גם    קמפסוס )שר''י(  היה שמו )כדרך התרבות    קמפסוס  נו שלבאלא שהיה 

ל  ''ולכן בוודאי שכאשר חז   .טוהרומאית שהאב היה קורא לבנו בשם עצמו( 

_______ ______ 
)בנוסח    טו רבה  איכה  המדרש  בדברי  נתקשתי  היוסיפון,  דברי  שראיתי  עד  והנה 

יוסף    השנדפס  המהדורא עץ  נקראים  מבואר  דשם    ,''בובר''(   -עם  היו  האנשים  ששני 

, והתמיהה היא ברורה:  '' קמצא ובר קמצא'', ועם זאת מובא שם לשון הברייתא  ''קמצא''

קמצא בר  ''ל לא קשיא מידי, כי שמו היה  ''? ולאור הנ''בר קמצא''או    ''קמצא'' איך קראו לו,  

 .''קמצא''קום במ ''בר קמצא''ז גם מובן יותר מה שטעה השמש והזמין את ''. ולפ''קמצא
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יש בזה משמעות ומסר, ויש לחזר אחר ביאור מהו אכן    ''בר קמצא ''מכנים  

ל  ''ש ביתירה מזו, מדוע חז''י מה שגילה לנו ביוסיפון, אתהלך ברג''המסר. ועפ

ממש, שהיו יכולים לבאר שהיה    '' קמצא ''ולא    '' בר קמצא''בחרו לקרוא לו  

 בעל דבביה.  ''קמצא''דרחמיה ו ''קמצא ''

 

ר בהמשך הסוגיא לגבי חורבן טור  על מה שנאמ  להתבונן. וכמו כן יש  ו

מלכא וביתר, ששניהם נחרבו על מה שלא הצטערו בחורבן ירושלים, ולכאו'  

 וכי מי שלא מתאבל על חורבן ירושלים חייב מיתה?  מפליאהדבר 

 

ויש  ז שני,    ליתן את הדעת.  ע''ב: ''אבל מקדש  ט'  דף  ביומא  בגמ'  גם 

ני מה חרב? מפני שהיתה בו  שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפ

זצ''ל  מקלם  הסבא  ונתקשה  חנם.''  גדולים,  טזשנאת  צדיקים  והיו  דמאחר   ,

עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, לכאו' עונש חורבן ביהמ''ק והגלות  

ציין שגזירת הגלות הרביעית  להרביעית על עוון זה נראה כמוגזם )אכן יש  

בתוכה כל הצרות שחווינו משך א ועד    אינקוויזיציהלפיים שנה, מהכוללת 

_______ ______ 
היה מתומכי אגריפא השני שהיה    ''קמצא בר קמצא''ע בחיי יוסף שם שמבואר ש''וע

ועפ רומי,  לקיסר  מקורב  מתבולל,  כמעט  או  נוספת: ''מתבולל  מקושיא  דעתי  נתיישבה  ז 

: ''הואיל  ל''גורש מהסעודה, חשב לעצמו בזה  ''בר קמצא''מתואר, שאחרי ש  בגמ' בסוגיין

ו רבנן  יתבי  להו''והוו  ניחא  קא  ש''מ  ביה,  מחו  על  ''ע  לא  להתפלא  מקום  היה  ולכאו'  כ, 

לא  '' , דהרי אף אם לא מיחו אין מזה ראיה אלא ד''ניחא להו''מסקנתו של בר קמצא דרבנן  

שבעל הסעודה יבייש יהודי   , אבל מדוע יחשוב בלבו דניחא להו לרבנן בדווקא''איכפת להו

יוסף בן מתתינו, נחה שקטה   ונלכה לאור האמור בדברי  ויגרשנו מסעודתו. והנה אם לכו 

נ היה בסיס נרחב לרגשי נחיתותו של בר קמצא, מאחר ובאמת נמנה בין ''תמיהתנו, דאה

אנשי זרם מנוגד לרוח חכמים, ולכן אם רבנן שתקו להלבנת פנים כזו, מסתבר מאוד לומר 

 שסיבת השתיקה היתה יען כי רבנן הסכימו לכך שאדם כזה יש לסלקו מהסעודה.  

 כך ראיתי בשמו, ואולם תירוצו לא מובא. טז



 ושושן                  ב מאמר                  חזור
 

 

 כו 

השואה(. ויש להגדיר יותר את הקושיא, דהנה לדעת הרמב''ם אין עוברים  

בלבבך'' אלא א''כ מסתיר את השנאה, וממעשה   על ''לא תשנא את אחיך 

דקמצא ובר קמצא משמע שלא היו מסתירים, וא''כ אפי' לא היו עוברים על 

של ''ואהבת לרעך כמוך'', וגם זה  לאו )ולכל היותר היו מבטלים מצות עשה  

''גמילות   בידם  שהיתה  הגמ'  מעידה  סוף  סוף  הרי  כי  מוחלט  באופן  לא 

חסדים''(. ונהי דבגמ' ביומא הנ''ל גופא אמרו חז''ל ''ללמדך ששקולה שנאת  

מימרא    -חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים''  

ונש )חורבן בית שני( על שנאת חינם )דהוא  זו גופא צריכה תלמוד, דמדוע הע

שלושת   של  ראשון(  בית  )חורבן  לעונש  שווה  וכנ''ל(  לאו,  היותר  לכל 

 העבירות החמורות שדינם יהרג ואל יעבור. 

 

 

 

וכדי לבא אל המכוון בכל זה, נתבונן קודם בשורש הגלות הרביעית:  

 עימות יעקב ועשו. 

 

, בביאור ברכתו של יצחק (יזו '')ילקוט שמעוני תולדות רמז קט  במדרש

א''ל את יש לך ירידין )פי' שווקין(    –ליעקב, נאמר בזה''ל: ''והיה כאשר תריד  

והוא יש לו ירידים, את יש לך נמוסים והוא יש לו נמוסים, אם ראית יעקב  

בו.'' ואת שולט  גזור עליו שמדים  פורק מעליו עולה של תורה  ע''כ.    אחיך 

הירידים   על  הפתיחה  פשר  דמהו  פליאה,  מדרש  הינו  המדרש  ולכאו' 

והנימוסים, מה רצה יצחק אבינו לומר בזה, ומה הקשר בין זה לברכת ''והיה  

 כאשר תריד''. 

 

_______ ______ 
 וראה גם בבראשית רבה פרשת סז'.  יז
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והנראה בביאור דברי המדרש לענ''ד, דהנה כל ענין ברכתו של יצחק 

יעקב ועשיו, היא הקביעה   נתקוטטו  בעולם.  ל מי תהיה השששעליה  ליטה 

ודלא  שנית,  לברך  יצחק  יכול  היה  לא  )שעליה  העיקרית  שהברכה  כיון 

וברכת שמני הארץ שברך את שניהם( היתה: ''יעבדוך עמים   כברכת הטל 

וישתחוו לך לאומים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך''. ועל ברכה זו  

ת הגלגל:  אמר יצחק לעשו שכיון שנתן אותה ליעקב שוב לא ניתן להחזיר א

''ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים  

 ודגן ותירוש סמכתיו ולך אפוא מה אעשה בני''.  

 

לאחר הפצרותיו של עשו, מצא יצחק דרך לחלק מן השלטון גם לעשו: 

צוארך''   ופרקת עולו מעל  והיה כאשר תריד  : רש"יפ  -''ואת אחיך תעבוד 

ת"ו כאשר  כמו  -ריד  היה  צער,  בשיחי  לשון  ג(  אריד  נה  כלומר  )תהלים   ,

הברכות   על  להצטער  פה  פתחון  לך  ויהיה  התורה,  את  ישראל  כשיעברו 

ויהי כד יעברון בנוהי על  : "תרגום אונקלוסוב ." עכ"ל.שנטל, ופרקת עלו וגו'

ז''ל    ."פתגמי אוריתא ''כל זמן שקולו  בהדקמה לאיכה רבה:  והוא כמאמרם 

של יעקב בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין הידיים ידי עשו וכל זמן שאין קולו  

מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות והידיים ידי עשו''(. והנה מלחמת יעקב  

ועשו על הברכות, דהיינו על שלטון העולם, אינו אינטרס גשמי גרידא, אלא 

רמח''ל דמה שאנו מתפללים  זו מלחמה על מלכות ה' בעולם וכמו שמבאר ה

בראש השנה: ''תן כבוד לעמך, תהלה ליראיך'' אינו בקשה לעצמנו, אלא כיון  

שעם ישראל הם המייצגים של עבודת ה' בעולם, לכן אם הם מתנשאים על  

שאר העמים זוהי המלכת הקב''ה על העולם )ולכן בקשת ''תן כבוד לעמך''  

ל נוסח התפילה בראש השנה(,  היא חלק מבקשת שלטון ה' בעולם שעל זה כ

ועל כן, באמת ניתן לברך גם את יעקב וגם את עשיו שיהיה להם טל ושישבו  

שתהיה   ויתכן  גשמיות  על  עימות  כאן  אין  שבאמת  כיון  הארץ,  שמני  על 

א מי יתנשא, כי זהו  יה  קטטהלשניהם גשמיות טובה ומבורכת, אלא עיקר ה
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להב ניתן  ומעתה  שמים.  כבוד  על  עימות  המדרש בעצם  כוונת  עומק  ין 

עשו יש את כל התנאים הגשמיים  ליעקב בין  לשהזכרנו: יצחק הבהיר, שבין  

האידיאליים ביותר, ושניהם יש להם הפוטנציאל להיות המלכים על העולם: 

יש תכונות של התנשאות   )כלכלה מפותחת(, לשניהם  יש שווקים  לשניהם 

וכי רוצד)''נימוסים'',  היותם  אף  על  עשו  שבני  נוע  הם  אכזריים  ונו  חחים 

ישלוט  מי  הנידון  וכל  אומות העולם(,  שאר  מכל  יותר  מלכותית  באצילות 

אינו אלא ענין רוחני, ולכן אם יעקב אכן נמצא בדרגה רוחנית גבוהה, הוא  

 ואי לאו, עשו גוזר עליו שמדים ושולט בו.   ,ישלוט

 

(, וזהו פשר הענין, שכאשר נאבק יעקב עם המלאך )שהיה שרו של עשו

וניצח, המלאך בישר ליעקב: ''ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל  

כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל'', והיינו דהמאבק בין יעקב לשרו של 

עשו )שאינו מאבק זמני אלא הוא היתד למאבק של כל הדורות( היה על ענין 

הקדוש ששם  השררה, מי יתנשא על מי. ומעתה מובן היטב מה שכתוב בזוהר  

באמת  כי  ''יעקב'',  מאשר  יותר  גבוהה  רוחנית  בחינה  הוא  ''ישראל'' 

ההתנשאות והשררה על עשו תלויה בדרגה רוחנית גבוהה ושררה זו גופא  

 הוא ענין רוחני של המלכת הקב''ה בעולם, וככל האמור. 

 

נתבונן   את מדוע  ועתה  להפסיק  גרם  חינם''  ''שנאת  של  העוון 

ולהתחיל דוקא ''גלות אדום'', אע''פ שהמצב הרוחני    ההתנשאות של ישראל,

, ''שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות  ברום המעלותשל עם ישראל היה  

. ונראה שביאור הענין הוא, שכאשר יש שנאת ל ביומא''כלשון חז   חסדים''

גדולה של   כמות  יש  בחינת ''ישראל'', אלא  כאן  ישראל, אין  בני  בין  חינם 

בודדים. שייך    אנשים  ''התנשאות'',  של  המושג  ישראל''  בכל  ש''עם  ''עם'', 

יחיד  כל  אבל  שרית'',  כי  ''ישראל  בבחינת  עמים,  שאר  על  להתנשא  יכול 

בעם   שהחיסרון  כיון  ולכן,  העולם.  כל  על  שליטה  אצלו  שייך  לא  ויחיד 
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ישראל לא היה שישנם עוונות חמורים בידם )כמו בבית ראשון שהיה בידם  

וגי זרה  במצעבודה  שאינם  הענין  רק  אלא  דמים(,  ושפיכות  עריות   בלוי 

ע''י   ''נענשו''  לא  לכן  חינם(,  השנאת  )מחמת  ''התנשאות''  לבחינת  שתואם 

שהיא, אלא התחיל דוקא בחינת גלות אדום שכל מהותה  כל    ביד אומהגלות  

התנשאות על ישראל, כי כל השנאה של אדום כלפי יעקב היא על ''גניבת''  

]ובזה מתיישבת קושיית הסבא מקלם    ענין ''מי ישלוט'', וכנ''ל.הברכות שהיא  

ל, דנכון אמנם ששנאת חינם אינו עוון חמור כמו עבודה זרה גילוי עריות  ''זצ

השנאת חינם מעמידה את בני ישראל  של    ''המציאות''ושפיכות דמים, אבל  

תחת שילטונו של עשו, ולכן נמצא שהעונש על שנאת חינם הוא שקול כנגד 

 העונש של ג' עבירות החמורות[.

 

הבא פי  ג''ועל  מובן  שלא  ''ר  מה  על  נחרבו  וביתר  מלכא  שטור  כ 

דכיון ירושלים,  על  לאנשי    התאבלו  קשורים  עצמם  את  הרגישו  שלא 

ירושלים, וכאילו עם אחר נחרב וממשיכים את סדר היום, גם הם לקו בפירוד 

 וממילא גם הם נכללו תחת השילטון של עשו וגזר עליהם שמדים. 

 

והשתא נוכל ג''כ להבין את ה''מכה בפטיש'' שגרם לגלות: קמצא ובר 

. לפי מה שנתבאר עצם השנאת חינם יש בה כדי למנוע התנשאותם  קמצא

רחוקה   ישראל, אבל במעשה של קמצא ובר קמצא הגיעו לדרגה הכי  של 

לזה,   זה  בלבד ששנאו  זו  כיון שלא  מבחינת ההתנשאות על שאר העמים, 

היתה מלחמת התנשאות. הרי בקטטה שבין בעל הבית    םאלא שביניהם עצמ 

הי לא  חז''ל  לקמצא, המריבה  דהרי  אחר,  רקע  כל  או  כלכלי  רקע  על  תה 

מדגישים היטב שקמצא היה מוכן לשלם על המנה שלו ואפי' על כל הסעודה  

כולה, אלא העימות היה על רקע כבוד והתנשאות. )ובאמת במדרש איכה 

כלומר   דוקא ''ביני אריסטייא'',  חז''ל שקמצא הקפיד לשבת  רבה מתארים 

''(. והעימות הגיע עד  שלחן הנשיאות ''ימינו:    , ובלשוןבשלחן של המכובדים
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כדי השפלת יהודי בצורה הבזויה ביותר. כאשר יש מלחמת התנשאות בתוך  

בני ישראל עצמם, זהו ההיפך הגמור והמקסימלי של בחינת התנשאות כלל  

התגלגל רצון עשו    -  ישראל על שאר העמים, ולכן דוקא מתוך מעשה זה 

 לבוא ולהלחם בישראל. 

 

האמור מובן היטב שהטרוניא של עשו התעוררה דוקא על כך    ולאור

שלא הקריבו קרבן, כיון שכל סיבת ההתנשאות של ישראל על שאר העמים  

היא מפני שהם הדוגמא של עבודת ה' בעולם, ''אור לגויים'', ועל כן אם עם  

ש  הרי  ה'  את  לעבוד  לגויים  לעזור  מוכנים  לא  את    אינםישראל  ממלאים 

הם להתנשאות, )ואע''פ שבאמת לא זו היתה סיבת הגלות, כי  תפקידם ואין ל

הכהנים באמת היו מוכנים להקריב את הקרבן ורק שהיה עיכוב הלכתי, אבל 

הקב''ה גילגל את הדברים בצורה שמלחמת אדום באה עם ההדגשה שסיבת  

ההסבר   זה  שגם  ויתכן  התנשאות(.  זכות  לישראל  אין  כי  היא  המלחמה 

בר קמצא רש''י   שהמום שעשה  )כמו שפירש  ב''שפה העליונה''  דוקא  היה 

בניב שפתיים , ומזה שחז''ל טרחו  בסוגיין על מה שאמרו חז''ל שעשה מום 

(, ש''שפה'' מסמל  לציין היכן בדיוק עשה את המום משמע שיש בזה משמעות

והיינו  כיו''ב(,  דוגמאות  ועוד  לשון'',  מכל  )''ורוממנו  אומה  של  ענין  על 

מ  שמונחת  כן  שהשפה  ועל  מום,  בהם  יש  ישראל(  )עם  השניה  השפה  על 

 . נפסלה כל המערכת

 

ניתן   אלו,  הקדמות  חזולאחר  כוונת  על  שכינו ''לעמוד  במה  ל 

''קמצא'' הוא לשון חגב )כמו שפירש רש''י  . דהנה ''קמצא''בשם  '' קמפסוס ''ל

(, והיכן מצינו שתואר ''חגב'' נאמר על בני אדם? לגבי א''' ע טז דף  פסחים  ב

מרגלים, שהעידו על עצמם שהיו בעיניהם כחגבים, והיינו בחינת השפלה  ה

מי. מול הזולת ראוי לשלוט על  מי  והיינו התייחסות למלחמת המעמדות,   ,  

הזכרנו בתחילת דברינו,  שבמדרש  פשר מאמרם ז''ל  גם  להבין  והשתא ניתן  
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ז ש''שאמרו  בין  ל  לבין  תואר  ה''הבדל''  גרם תואר  ''קמצא''  קמצא''    ''בר 

הבית עפכי    , לחורבן  ה''כאמור  עפ  מדרשי  יוסיפון(,'')ולהבדיל  ''בר    י  גם 

, אלא שענין ''בנו של קמצא'' הוא ביטוי )קמפסוס(  קמצא'' היה שמו ''קמצא''

ל במשפטם  ''נמצא שחז ''קמצא''. ופחותה על החשיבות של להורות חשיבות 

מקדשא''הקצר:   חרב  קמצא  של  בנו  לבין  קמצא  שמלחמת   מציינים  ''בין 

בין ''קמצא'' לבין ''בר קמצא הטלת  ההתנשאות,   היא זאת שגרמה    , ''הבדל 

 לחורבן הבית. 

 

כ את לשון הביקורת של רבי יוחנן על  ''ואחר כל האמור נוכל להבין ג

. גילה רבי יוחנן, שמלחמת ההתנשאות שהיתה בעם  זכריה בן אבקולסרבי  

ה בהשערת  לטעות  זכריה  לרבי  גרמה  ) והנכ  מעמדותישראל    '' ענוה '' נים 

שזו הענוה    -שלילית, דהיינו לא ענוה מתוך הכרה שדרגתו היא מתנת שמים  

שזו ענוה בלתי רצויה(,    -מעמדו    בשיעור, אלא ענוה מתוך טעות  יחהרצויה 

דלכן רבי זכריה לא הוכיח בסעודה כי לא ראה את מעמדו כראוי להתנשאות 

בל את בר קמצא ולא הרגו כיון שלא על בעל הסעודה, ולכן גם רבי זכריה ס

 הרגיש שיש לו מעמד וזכות לשפוך דם זולתו. 

ונראה דיש לפרש יתירה מזו, דגם מה שחשש רבי זכריה יתר על המידה  

שלא   המעמדות,  מבלבול  תוצאה  זו  גם  בהלכות,  יטעו  ישראל  שעם  לכך 

_______ ______ 
ענווה )הרצויה( אין פירושו שהאדם לא מכיר בדרגתו האמיתית, אלא הענין הוא   יח

שהגיע לא הגיע אלא מחמת הכלים    ל, דבעל הענוה מכיר בעצמו דמה ''כמו שפירש המהר

ולא קם  ''ה, אבל אכן יודע למה שהגיע. וראיה ממשה רבינו, שכתב בתורה  ''שנתן לו הקב

)ומשה רבינו בודאי האמין לפסוק   ''נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים

האדם אשר  האיש משה עניו מאד מכל''כ ''ו(, ואעפ''זה, דאי לאו היה בכלל כופר בתורה ח

, אלא הענין הוא שמשה רבינו בודאי ידע שאין ולא יהיה ילוד אשה כדרגתו ''על פני האדמה

זוכים לאותם הכלים שקיבל,   אבל תלה זאת במתנת שמים, וסבור היה שאם אחרים היו 

 ל.''ואכמ ''הא איכא אנא''כ פשר האמירה ''יתכן והיו מתעלים אף יותר ממנו. וזה ג
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העריך לנכון גם את עם ישראל וסבור היה שלא ידעו להבחין שהוראת שעה  

על   שמדובר  עוד  כל  דהרי  כאן,  בחוסר    ''ענוה''היתה  )טעות  רצויה  בלתי 

הערכה עצמית(, היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם כלפי אחרים )טעות בחוסר  

 הערכתם(. 

 

את   החריב  זכריה  רבי  כאילו  חריפה  בצורה  התבטא  יוחנן  רבי  ולכן 

וגרם לגלות, אע''ביהמ עוונותיהם''ק  גזירת שמים על  זו  של עם    פ שהיתה 

ישראל, והוא מפני שהפגם של עם ישראל בא לידי ביטוי )בדקויות, ובצורה  

ל, ולכן היתה בזה קפידא מיוחדת  ''אחרת( גם אצל מנהיג ישראל רבי זכריה ז 

ולולי   בדקויות,  )וכמובן  ישראל  של  בחטאם  ממש  של  כשותף  ונחשב 

 שהדברים יצאו מפי רבי יוחנן לא היו נתנים להאמר(.

 

 

 

מלחמת  בעקבות  היא  האחרונה  שהגלות  המבואר,  כל  ולאור 

המעמד לבילבול  שגורמת  שבעקבתא ותההתנשאות  לבאר  מאוד  יתכן   ,

פירושו שאם לא זכו לתקן את    ''דור שכולו חייב'' דמשיחא יגיע המצב לשיא ) 

תבוא   הישועה  אזי  לגאולה,  שראויים  למצב  עצמם  את  ולהביא  העוונות 

ם לגמרי, ואז יכירו בצורך לתיקון ויצעקו אל ה' בדרך ההיפך שיימקו בעוונ

לעזרה, כשם שזרע שהוטל באדמה דווקא כאשר נרקב לגמרי אז צומח ממנו  

שכל כולו תיאור   , ב''ט ע'' ל בסוטה דף מ''ז מובן היטב תיאור חז''העץ( ולפי

הפשוטים והמובנים מאליהם, וכאשר    ותשל מלחמת ההתנשאות נגד המעמד

 נפרש: 

 

חוצפה פירושו של דבר אדם שלא מכיר   -  יחא חוצפא יסגאבעקבתא דמש 

 . את מקומו ומעמדו ולכן מדבר בצורה בלתי מכובדת אל הגדול ממנו
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שלא  '', ופירש:  ''והיוקר יעוות'' א גורס  ''ז ע ''י בסנהדרין צ''רש  -   והיוקר יאמיר

 . היינו מלחמת התנשאות כפשוטו –  ''יכבדו זה את זה יקר וכבוד

אין הכוונה דווקא ליין, אלא אנשים משלמים   -   הגפן תתן פריה והיין ביוקר

על   רב  ו''יוקרה''הון  את  ''אע  ''מותג''  שוים  אינם  כשלעצמם  שהדברים  פ 

המחיר, דבר שלא היה מעולם, וכל זה בודאי נובע ממלחמת כבוד סמויה בין  

 . איש לרעהו ובין אשה לחברותיה

הרבנים כפי  יהיו  לא  שוב  פירוש מנהיגי עם ישראל    -  ומלכות תיהפך למינות

 דווקא האנשים הירודים ביותר היה בכל ההיסטוריה של עם הקודש, אלאש

ישראל בממשלת  ראשונה  יהיו היושבים  ביותר המה  והוא הביטוי הגדול   ,

 .מעמדותלבילבול ה

אינם    מעמדותה, דאם העל דרך שנתבאר לעיל אודות רבי זכרי  -  ואין תוכחת

 . ברורים אין כח ביד חכמים להתנשאות מעל העם

חדרי חדרים, אלא  ל זנות לא יהיה ענין  יגיעו למצב ש  -  בית ועד יהיה לזנות 

יחפשוה   וכיו"בבמקומות התאספות  אדרבא  הזנות    ,כדיסקוטקים  כיון שהשגת 

הנוער,   בעיני  וכבוד  חברתי  מעמד  של  ענין  מהמעמד יהיה  ממש  ההיפך 

 . ואין להרחיב בדברים אלוהמורם האמיתי שזו הצניעות והקדושה, 

חלק זה מצביע על סימנים של אירועים מסוימים ולאו    -   ( וכו' )   והגליל יחרב 

 . נוגע לנושא שלנו כעת אינודוקא על התנהגות, ולכן 

 .מעמדותבעיני ההמון, ביטוי ברור לבלבול   - ת סופרים תסרחוחכמ

 . ל''וכנ מעמדותגם זה בלבול ה - ויראי חטא ימאסו 

כיון שחכמים ולומדי התורה לא נחשבים בעיני קהל    -  והאמת תהיה נעדרת

פ  ''ישראל, וגם בין היראים עצמם יש חוסר הערכה לגדולי עדות מסוימות אע 

 . שהם הגאונים הגדולים ביותר, ולכן האמת נעדרת ונעשית עדרים עדרים

 .מעמדותהתבטאות פשוטה לבלבול  - נערים פני זקנים ילבינו 

 . ל''כנ - זקנים יעמדו בפני קטנים 

 .ל''כנ - אב]מנבל[    ( ל וו מנ ) בן  
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 .ל''כנ -  בת קמה באמה

 .ל''כנ  - כלה בחמותה

ביתו אנשי  איש  ההתנשאות    -  אויבי  וכדומה(  מלחמת  זכויות  שיווין  )קרי 

 . נכנסה גם לתוך הבית בין איש לאשתו ואנשי ביתו

הכלב כפני  הדור  זצ  -  פני  יעקב  הקהילות  בעל  ביאור  שהכוונה  ''כידוע  ל, 

שנראים כאילו מנהיגים אבל בפועל מסתכלים   לבעלי השילטון הדמוקרטי 

ה בהירות  חסרון  של  ענין  בודאי  וזהו  שילכו,  רוצה  העם  .  מעמדותהיכן 

מעניקים  אדם  שבני  יותר,  פשוט  פירוש  שהתקיים  רואים  אנו  ולאחרונה 

,  מעמדותמש, וזו ממש קריסה גמורה של הלכלבים חשיבות כמו לילדיהם מ

 . שכבר לא מבדילים בין הדור לבין הכלבים

כלפי   -  הבן אינו מתבייש מאביו  יראת הכבוד  נובע מחוסר  חיסרון הבושה 

ההורים, והעדר יראה זו נובע ישירות מכך שהבן לא רואה באביו דבר מרומם 

 יותר ממנו.

עד    מעמדותמאחר וקרסו כל הפי'    -  ועל מה יש להשען על אבינו שבשמים

כדי כך שאי אפשר לנהל מערכות של חברה, מגיעים להבנה שצריכים עזרה  

 . ממרום לתקן את המעוות ומצפים לביאת גאול צדק

I 
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 ארבע נהרות וארבע גלויות 

y 
 

ל'' ל  ארבעהוהיה  אלא  כאן  כתיב  אין    ארבעה נהרים 

פישון זו    ראשוןשם ה  :כנגד ד' ראשים  גלויותראשים, אלו ד'  

פרשיו ופשו  שם  על  א(  בבל,  ארץ  )חבקוק  כל  את  הסובב  הוא   ,

)פי' שבנה מצור עליה  וכו'  החוילה שעלה והקיף את כל ארץ ישראל  

 , יטושם הנהר השני גיחון, זו מדי  .פ(''באור מהרי  -כדכתיב סוף ירמיה  

ו  '' פירוש מהרז - )שהיה מכה בלשונו כנחש  היה המן שף עמה כנחש ש

חדקל זו יון שהיתה קלה וחדה    ., על שם על גחונך תלך ועץ יוסף(

בגזירותיה, שהיתה אומרת לישראל כתבו על קרן השור שאין 

והנהר הרביעי הוא פרת זו אדום,  וכו'.    .לכם חלק באלהי ישראל

 ''פרת שהפירה והצירה לבניו. 

 '( בראשית רבה טז)

 

חז שקבעו  הדמויים  ביאור  ''ולכאורה  יתר  טעונים  הנהרות,  לשמות  ל 

ובאופן   הללו.  מלכויות  דוקא  מאפיינים  אלו  תוארים  דוקא  דכיצד  כמובן, 

_______ ______ 
, ואכן פרס ומדי הם מלכות אחת  'פרס'''ל מכנים גלות זו בשם  ' 'בכמה דוכתי חז  יט

 מורכבת משני אומות שדומות זו לזו בתכונותם.
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 מלכויות דוקא.  ''ארבע'' כללי יש לעיין מהו הענין ב

 

 

 

ובטרם אגש לביאור ענין ארבע הגלויות, מן הצורך להקדים דבקשוטא  

גלויות:   שתי  עוד  ישמעאלישנם  וגלות  מצרים  גלות  גלות  בענין  ואפתח   .

 ישמעאל, כי הקדמה זו תהיה לנו הכרחית להמשך הדברים. 

 

 גלות ישמעאל 

  

)ד א'  רבה  חז'' באיכה  לנו  גילו  מה(  היא ''ה  חמישית,  גלות  שתהיה  ל 

''ואין לך גלות    :ע''א  'פרשת שמות דף יז  גלות ישמעאל )ועיין בזוהר הקדוש

ישמעאל'' גלות  כמו  לישראל  כתב הרמבקשה  וכבר  בידו ''(,  דקבלה היא  ן 

באלף   רנ"ב  באב בשנת  ט'  )וכן היה, שביום  זו תתחיל באלף הששי  שגלות 

ישמעאל  בארצות  ישראל  בני  נפוצו  ומשם  ספרד,  גירוש  אירע  (. כהששי, 

דברות   שאר  עם  מתיישבים  אלו  דברים  כיצד  מתבקשת:  ל  ''חזוהשאלה 

ג'   ז'  בדניאל  וגם  חמש,  ולא  בלבד  גלויות  ארבע  שיהיו  מקומות,  בעשרות 

ובזכריה ב' א' ושאר נבואות לא מוזכר כי אם ארבע מלכויות, ועל כן כיצד  

ל. וכבר ''יתכן שתהיה גלות חמישית )גלות ישמעאל( נגד דברי הנביאים וחז

_______ ______ 
ל בספר עץ הדעת טוב )תהילים קכד'( כתב דגלות ישמעאל  ''ואולם רבינו האריז  כ

ל כבר התגוררו בארצות ''פ שבימי האריז''תתחיל רק באחרית הימים )וצריכים לומר דאע

ובדה זו לא היתה נחשבת לגלות חדשה יען כי אז היו חיים יחסית בשלום וריעות  ישמעאל, ע

ז מה שמבואר במדרש איכה שתהיה גלות ישמעאל, הכוונה היא למצב ''בין הערביים(, ולפ

ל מהויים הוכחה ברורה שתקופתינו  ''הנוכחי שאנו חווים בארץ ישראל )אגב דברי האריז

 (.''אחרית הימים''כבר נקראת 
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הגמ' בעבודה    י''ל בספרו נצח ישראל פרק כא', והשיב עפ''עמד בזה המהר

יימה לגמרי, אלא תב דמבואר דבאמת גלות מדי ופרס לא נס ''זרה דף ב' ע

י הגלויות קיימות בו זמנית עד תעתידה לחזור יחד עם גלות אדום, ויהיו ש

ל, באמת גלות פרס ומדי במתכונתה ''ז הבהיר המהר''ביאת גואל צדק. ועפ 

של מלכות   ''המשך''   החדשה היא היא גלות ישמעאל, שגלות זו איננה כי אם

 .כאפרס ומדי

 

 גלות מצרים 

 

ג  לעיין  יש  זה הדרך  חז''ועל  מדוע  מונים  ''כ  והלא    ''ארבע'' ל  גלויות, 

ל )בלקוטי תורה פרשת  ''כ גלות מצרים. והשיב על זה רבינו האריז''היתה ג

עה עה ''שמות  תצא  ופרשת  ה',  מי  פרעה  ויאמר  למלחמה(  ''פ  תצא  כי  פ 

ויות, שגלות מצרים  ארבע הגלשל כל    ''מהדורא קמא''א  וששיעבוד מצרים ה

כל   בתוכה  הבחינותכוללת  הגלשל    ארבע  עייארבע  גדר ''ויות,  והיינו  ש. 

לבנים'' סימן  אבות  ז ''מעשה  במאמרם  נרמז  כבר  שהדבר  ]ונראה  ל  ''. 

ז':   טז'  רבה  ב''בבראשית  יוסי  רבי  מלכויות  ''אמר  ]ארבעה[  כל  ר חלפתא, 

 כ[. ''ע '' נקראו על שם מצרים.

 

ובאמת משכיל על דבר יראה שהבדל אחד ניכר מאוד בין גלות מצרים  

_______ ______ 
ובאמת קיים דמיון רב בין טיב פרס ומדי לסגנון גלות ישמעאל, דבגלות פרס ומדי  כא

היו הצרות ליהודים בסיוע מזרעו של אדום, כיון שאחשורוש לבד לא היה פועל מאומה לולי  

עזרת המן, והמן אומנם היה שר בגלות פרס ומדי אבל למעשה היה מזרע אגג. ועל זה הדרך  

ירושלמי ראל אלא בעזרת אדום, וכמעשה דנאדות הנפוחים בבני ישמעאל לא מזיקים ליש

. וגם האידנא עינינו הרואות בגלות החל הזה גלות ישמעאל, שההישגים של  ''ד ה''הפתענית  

 ישמעאל מגיעים תמיד מכח הלחץ של מדינות אדום. 
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ונקם נקמת ה  '' הקבויות, שגבי גלות מצרים  כבר נתגלה  ארבע הגללשאר  

ישראל בעשר המכות ובתהומות ים סוף, כלומר פרשת גלות מצרים נסתיימה 

משא מוחלט,  עדיין  ''באופן  הגלויות  שאר  בכל  פרע  כ  מאויבי    ה''הקבלא 

עכ שהיה ''ישראל,  כפי  ונאמנות  גדולות  במכות  ולא  גלוי  באופן  לא  פ 

גוג ומגוג, וכפי שמבארים האלשיך   במצרים, אלא הפירעון יהיה במלחמת 

ה הקדוש ועוד, שבאותו דור יחזרו בגילגול כל שונאי ישראל שבכל '' והשל

בדניאל    מר, ואזי אל נקמות יופיע להעניש לכולם יחד, וכדבר שנאכבדור ודור

די לעלמין לא    :(')ב' מד יקום אלה שמיא מלכו  די מלכיא אנון  ''וביומיהון 

ראנו אכימי צאתך מארץ מצרים  '', והיתה לה' המלוכה ויקויים בנו  תתחבל''

 א. '', שתהיה נקמה ברורה וגלויה כשם שהיה במצרים, בב''נפלאות

 

)מצרים, ואכן חלוקת תולדות עם הקודש לשלוש תקופות כפי שהזכרנו  

ל א'' :  ע''א  'ברכות דף יג  חמת גוג ומגוג(, מפורשת בגמ'לארבע מלכויות, ומ

נות ו, אל תזכרו ראשי(''ג ח")ישעיה מ  ניות אל תתבוננוונות וקדמותזכרו ראש

שה  וזו יציאת מצרים, הנני ע  -ניות אל תתבוננו  ו , וקדממלכויותזה שעבוד    -

תצמח   עתה  גוג  -חדשה  מלחמת  זו  יוסף  רב  למה הדבר   תני  משל  ומגוג. 

לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו, והיה מספר והולך    ,דומה

פגע בו    ,פגע בו ארי וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי  ,מעשה זאב

אף כך    , נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש

 כ. ''ע  צרות אחרונות משכחות את הראשונות.'' ,ישראל

 

דוקא   נמשלה  מצרים  מדוע  לעיין  יש  המוזכר,  במאמר  גררא  ]ואגב 

לארי, ומלחמת גוג ומגוג לנחש. והנראה לבאר בזה    ארבע המלכויותלזאב, ו

_______ ______ 
וכמו    כב נמרוד,  של  גלגולו  שהוא  סנחריב,  של  גלגול  שהוא  גוג,  הנשיא  צבאם  ועל 

 . מגלה עמוקות פרשת נח רשביאר בספ



 ושושן                  ג מאמר                  חזור
 

 

 לט 

כשמתקיף אנוש )ולא צאן ובקר(, עושה כן מתוך תחושה    ''זאב'' ד, דהנה ה''בס

כמעשה   ממש  והוא  האדם,  את  לטרוף  כדי  ולא  עצמית,  להגנה  ודחיפה 

הבה נתחכמה  ''המצריים שהחלו לשעבד )ואף לשפוך דם( מפני דאגה מדבר:  

לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו 

כ הארי כשדורס את האדם, אין כוונתו  '')שמות א' י'(. משא ''ועלה מן הארץ 

להגן על עצמו אלא מעוניין בעצם ההתקפה כדי לטרוף ולאכול מבשרו, וכך  

שהצרו לישראל במטרה עצמית להכניע או אף לכלות  ארבע המלכויותהיו 

  ' תענית דף ח ב  . ואילו הנחש, נאמר עליוכגעמוקה   שנאהאת עם הקודש מתוך  

כ. כלומר ''ע  ''.אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון  .תה מה הנאה יש לך ''אא  ע''

התקפת הנחש אין בה מטרה ממשית, לא מתוך הגנה כהזאב ולא מתוך רצון  

עליו   שגזר  יתברך  גזירת הבורא  מכח  כהארי, אלא  ואתה תשופנו ''לטרוף 

גוג לא    ''עקב ומגוג, שהנשיא  גוג  כך ממש תהיה מלחמת  טו(,  ג  )בראשית 

שהקבירצ אלא  ישראל  על  להלחם  לצאת  )כדי ''ה  כרחו  בעל  מוציאו  ה 

ב''להענישו אח בגילגולים הקודמים( כמו שנאמר  יחזקאל  כ על מה שעשה 

בלחייך''':  ד  'לח חחים  רש  ''ונתתי  בחחים    י:''פירוש  להוציאה  חיה  ''דרך 

ויצר המושך    גם אני אתן בלבך הרהורין  ,שבלחייה לפי שאינה רוצה לצאת

 ל[. ''עכ  ''.אותך מארצך לבא על ארץ ישראל

 

בחינת   היא  שמצרים  עלות  לבנים''ואחר  הגלשל    ''סימן  ויות  ארבע 

ארבע  את כל    ''בקטן''הבאות, ומשמעות הענין שגלות מצרים כוללת בתוכה  

מהות  הגל להבנת  להגיע  נוכל  זה  ומתוך  מצרים,  בגלות  מעט  נתבונן  ויות, 

_______ ______ 
היא    כג שמצרים  שנתבאר  למה  סתירה  זה  בכל  קמא''ואין  ארבע    ''מהדורא  של 

פ שהתכלית שהביא את המצריים לשעבד את ישראל אינו כהתכלית  ''הגלויות הבאות, דאע

מ מהו הדחף שהביא את המצריים לפעול ''מ מבחינת ישראל אין נ''של ארבע המלכויות, מ

 על ארבע הגלויות.   ''סימן לבנים''תה בזה גלות מרה שהיא מה שפעלו, אלא הי
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 .רבע המלכויותאשל  ארבע הבחינות

 

 ארבעה סוגים של צער 

 

בעבודה הקשה   בכור הברזל במצרים, צערם של ישראל לא הסתכם 

עם   על  נתונים  היו  העבודה(  )כולל  צרות  של  סוגים  ארבעה  אלא  לבד, 

וישמע ה' את קולנו וירא את עניינו  ''הקודש, ומבוארים בפסוק )דברים כו' ז'(  

וישמע ה' את קולנו כמו ''על ההגדה:  , וכמו שדורש ב''ואת עמלנו ואת לחצנו

ישראל   בני  ויאנחו  וכו'  זו   העבודה  מןשנאמר  עניינו  את  וירא  וגו',  ויזעקו 

ל כוכו', ואת עמלנו אלו הבנים כמו שנאמר ויצו פרעה ל  פרישות דרך ארץ

כמו   זה הדחקוגו', ואת לחצנו    הבן הילוד היאורה תשליכוהועמו לאמר כל  

 כ. ''ץ אשר מצרים לוחצים אותם. עשנאמר וגם ראיתי את הלח

 

פסח   בהגדה של  זאת  )ובדלותי כבר כתבתי  חזור  ''ושפר קדמי לבאר 

בלועזית(, דהנה אם נתבונן נראה שעל פני תבל ישנם ארבעה סוגים    ''ושושן

צער   ב(צער הגוף, וכגון המקבל מכה, או שחש רעבון, וכדומה.  א( של צער: 

הגם   רב  צער  לו  שיש  בסכנה,  מוטלים  שחייו  שמגלה  מי  וכגון  המחשבה, 

צער רגשי, כגון אדם שנעלב, או שגילה    ג(שגופו כעת בריא ושלם ללא פגע.  

צער    ד(שאינו אהוב על מאן דהוא, וכיוצא בזה מדברים הנוגעים ללב האדם.  

דקה  פסיכ בזה הינה  רגשי, וההגדרה  בין צער המחשבה לצער  )והוא  ולוגי 

הם   במאסר  התנאים  שכל  שיתכן  מאסר,  עליו  שנגזר  אדם  וכגון  קצת(, 

מעולים )וכדוגמת מאסר בית(, אך עצם הידיעה שאסור לו לצאת ממקומו  

מהווה לו צער רב. או כגון אדם שגזרו עליו לגלות למקום אחר, שאפי' אם  

ביטחון    המקום השני כיון שחש חוסר  זאת מצטער  מן הראשון עם  לו  טוב 

להתמודד במציאות חדשה. או כגון אדם עשיר עד מאוד שהפסיד מחצית  

פ שעדיין יש לו ממון רב לחיות בעושר וכבוד עד סוף ימיו ולא ''אעשמהונו, 
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 יחול שום שינוי באורח חייו, חש צער גדול בלתי מוסבר.

הללו, מקבילים לחיובים שהטילה התורה  ]ויתכן דארבעה סוגי הצער  

על החובל בחבירו המבוארים בבא קמא פרק החובל: נזק צער שבת ובושת  

כ שאר ארבעת התשלומים אינם  ''אינו אלא ענין טכני להחזיר דבר לקדמותו, משא  ''ריפוי'')חיוב  

יב  , ולא נוכל להרחועדים להחזיר את הדבר לכמות שהיה אלא לפצות על המצב הקיים( מי

התשלומים   ארבעת  של  ההלכתי  הגדר  בביאור  תלויה  שההבנה  כיון  בזה 

ומ ממש:  ''הנזכרים,  בקצרה  הגוף,    ''צער''מ  צער  צער    ''בושת ''כנגד  כנגד 

כנגד צער הפסיכולוגי )כיון שמשלמים גם מעבר לנצרך לפרנסה    ''נזק ''רגשי,  

ון מעבר המינימלית, והיינו לפצות על הפסד ההון, וכבר הבהרנו שהפסד ממ

ו פסיכולוגי(,  צער  בגדר  הינו  )כיון   ''שבת'' לפרנסה  המחשבה  צער  כנגד 

האדם, וכבר הבהרנו שסכנה  שתכליתו להבטיח את המינימום הנצרך לקיום  

 קיום חיי אנוש היא צער המחשבה([.  הנשקפת ל

 

ולאור האמור יש לבאר דבאמת במצרים בני ישראל היו נתונים לכל  

צער:   של  הסוגים  בגדר  ארבעת  היא  כמובן  העבודה,  הגוף''א(  ב(  ''צער   .

אלא   עסקינן,  תאוה  בבעלי  לא  )דהרי  הרגש  צער  זהו  ארץ,  דרך  פרישות 

  '' כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ''צערם היה על עקירת קשר הזוגיות(. ג(  

ל מבארים  ''זהו צער המחשבה, כיון שסבורים היו שחיי בניהם בסכנה )וחז -

ירע שום נזק, כיון שמלאכים היו מצילים  אב דבאמת לא  ''בסוטה דף יא' ע 

ומ ודבש,  בחלב  אותם  ומשקים  התינוקות  צער  ''את  חווים  היו  ההורים  מ 

ם  בני ישראל היה לה  -  ''הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם''המחשבה(. ד(  

מכסה קבועה של לבנים שהיו מחוייבים לעשות דבר יום ביומו, ואם לא היו  

)עיין  לבנים  כתחליף  ילדיהם  מכניסים  היו  המכסה  את  לעשות  מצליחים 

ע קא'  וברש''סנהדרין  ד''ב  שם  ה '' י  נתמכמך(.  של הספק העבודה    ''לחץ ''ה 

עיתים הוא  ז(, ול''בלע  ''סטרס''מהווה צער פסיכולוגי עצום ורב )והוא הנקרא  

 גדול יותר מצער הגוף של העבודה עצמה. 
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י כל הסוגים של צער הקיימים.  ''ונמצא דבמצרים נזדככו בני ישראל ע

 י ארבעה לשונות של גאולה, כנגד ד' סוגי השעבוד. ''צלו עיולא בכדי נ

 

וכדאמר  סוגי צער,  בארבעה  נענשו  גם המצריים  מידה  כנגד  ]ומידה 

ה על המצריים במצרים היתה של  '' שהביא הקברבי אליעזר שכל מכה ומכה  

מ  ''כ צער החמישי, שהוא צער הנפש, ומ''ארבע מכות )ורבי עקיבא מוסיף ג

ונדגים   חיים(,  אלקים  דברי  ואלו  ואלו  סוגים,  ארבעה  ישנם  במבט הגשמי 

סבלו  ישראל,  מבני  מים  לקנות  שניתן  שגילו  עד  א(  דם:  במכת  בקצרה 

ל, ראו את עצמם בסכנת  ''ף. ב( עד שגילו כנמצמאון גדול, והיינו צער הגו

  '' עבדים ''חיים, והיינו צער המחשבה. ג( נצרכו המצרים להתבזות ולתחנן ל

שימכרו להם מעט מים, והיינו צער רגשי )ועוד שהנילוס היה האליל העיקרי  

י  ''במצרים, והינו מוטל בבזיון רב שנהפך לנוזל מתועב(. ד( הפסידו הון רב ע

י מיתת כל הדגה, וכבר הזכרנו שאיבוד ממון הינו בגדר צער ''ועקניית המים  

 פסיכולוגי[. 

 

ה את  להבין  נוכל  בתראהמ ''וכעת  שהם    ''דורא  מצרים,  ארבע  של 

ישראל  המלכויות לעם  שאירעו  זיכוך  של  הסוגים  ארבעה  למעשה  שהם   ,

ש וכפי  המשיח,  לימות  הסופי  לתיקון  להביאם  כדי  הדורות,  באר  נבמהלך 

 . כדת ''בעהי

 

 גלות בבל 

 

)חבקוק א(, הוא הסובב    פישון זו בבל, על שם ופשו פרשיו   ראשון שם ה 

_______ ______ 
מ ידוע תדע דכל מה שנבאר אודות טיב כל מלכות ומלכות, היינו ביחס לקו ''ומ  כד

 מכל סוגי הצרות.  ''טעימה''כ  ''העיקרי ולמאפיין המהותי, ואולם כמובן שכל גלות היה בה ג
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המדרש מתאר    -  וכו'את כל ארץ החוילה שעלה והקיף את כל ארץ ישראל  

לנו שעיקר המאפיין של הבבלים, היינו כיבוש הארץ. ואכן הבבלים היה כל  

ל ולקחת לשבי , לכבוש את ארץ ישרא''לשלוט'',  ''לכבוש ''מגמתם ורצונם  

את עם ישראל, ולאו דוקא היה להם מגמה להרוג את או להעביר על דת.  

ועתה  ''ך ג'(  ''אר בבראשית רבה סה' ח', גבי הפסוק )בבראשית זווהוא כמב

וגו' וקשתך  כליך  נא  חז   ''שא  דורשים  אחת  '')שם  על  מהפסוק  חלק  כל  ל 

אמר בה( ואת  זו בבל )שנ  -שא נא כליך  ''(, דנאמר שם:  ארבע המלכויותמ

ב'( א'  )דניאל  אלהיו  אוצר  בית  הביא  ע ''הכלים  של  ''.  דהמאפיין  והיינו  כ. 

מהותו של נבוכדנצר, שהיה אוכל  , כיבוש. וזו היתה''לקיחה''מלכות בבל זו  

וז מעדני העולם,  כל  לו  והיו  מלך  שהיה  הגם  חיה,  הת  הארנבת  וה  אמפני 

שהאריה  ''לכבוש '' כיון  לאריה,  בבל  מלכות  נמשלה  ד'(  )ז'  דניאל  בספר   .

ב(, וביותר ''מסמל שליטה )האריה הוא מלך החיות וכדאיתא בחגיגה דף יג' ע

ש האריה,  בתכונת  נתבונן  אם  ומפרפר יובן  חי  הנדרס  בעוד  ואוכל  דורס 

אח ורק  שהורגים  חיים  בעלי  לשאר  של '')בניגוד  וכדרכו  אוכלים(,  כ 

 נבוכדנצר.

 

והנה ענין כיבוש הארץ, אומנם בצורה שנעשה בוודאי היה כרוך בכל  

זו היה הצער הפסיכולוגי )וכבר  ''סוגי הצער, מ מ הנקודה העיקרית בגלות 

ש של  ההבהרנו  ככ  ''גלות'' מושג  מוגדר  נלוות,  צרות  ללא  צער  ''שלעצמו, 

ישראל לבבל, מצבם הגשמי לא היה  ''פסיכולוגי ואכן אחרי שהגיעו עם   .)

בבל   בגלות  עיקר הדגש  כאמור  כי  בתורה,  ועסקו  ישיבות  ופתחו  רע,  בכי 

זרה,   בארץ  ושרויים  ישראל  ונכבשה ארץ  נכבשו  היתה העובדה שישראל 

 יכולוגי. ובזה המאפיין העיקרי הוא הצער הפס

 

 גלות פרס ומדי 
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)פי' שהיה מכה    היה המן שף עמה כנחש ש  , ושם הנהר השני גיחון, זו מדי 

הנה בגלות זו באמת לא אירע דבר,    -  . , על שם על גחונך תלךבלשונו כנחש( 

על  וכבר היו היהודים בבבל מחמת הגלות שקדמה, ומדי ופרס בפ ה'' כי בלא

בישראל ולא העבירו אותם על דתם. אלא עיקר הצער שבגלות   לא הרגו 

ת המן גזר אומר למות, כי באמ  '' פחד ''פרס ומדי, היה בעצם צער המחשבה, ה 

, אך בפועל לא נתקיימה זממובד, והיה לאל ידו לעשות להרוג להשמיד ולא

, כלומר עיקר  ''כנחש  בלשונושהיה מכה  ''לא במקצת. והוא גדר    עצתו ואף

לישראל היתה בהכרזה שישמיד יהרוג ויאבד, וצערם של ישראל    ''מכה ''ה

 ו לידי מעשה כלל. לחוד, ובחסדי ה' עלינו לא בא זממי דיבורו ''היה ע

 

,  '' ועתה שא נא כליך וקשתך וגו' ''וכן במדרש שהזכרנו לעיל גבי הפסוק  

  ''זו מדי )שנאמר בה( ויתלו את המן על העץ.  -תליך  ''ל:  ''ל בזה ''חז  דורשים

ע  - מתקיים  מוות  דין  המלכויות  ברוב  דהנה  הענין,  ואילו ''וביאור  חרב,  י 

עשרת  דוקא )בגתן ותרש,    ''תליה ''במלכות פרס ומדי מצינו תמיד ענין של  

שעבני המן,   מפני  לכך,  והסיבה  תליה,  ''וכו'(,  על  מטילה  י  אימה  המלכות 

למרחוק   ונשקפת  עץ  על  תלויה  את הגופה  ומשאירים  היות  חוקיה,  מפירי 

לעיני כל, וכל העם ישמעו וייראו. כי זה עיקר המאפיין של מלכות פרס ומדי,  

ל מדגיש, דלא זו בלבד שכל מהותו של מדי ''להטיל פחד ופחת. והמדרש הנ

זו בפועל  ''תליה ''היינו   נזק ממשי לבני , אלא עוד בה, שמלכות  לא גורמת 

ישראל, אלא המן הוא זה שנתלה ולא מרדכי, ועל כן עיקר הצער של בני 

 . ''צער המחשבה''ברית הוא בעיקר הפחד והדאגה על חייהם.  

 

ל נמשלה  מדי  מלכות  ה'(,  )ז'  דניאל  לו  ''דוב ''בספר  יש  הדוב  ואכן   .

ך  ''ול. בתנתכונה מיוחדת להפחיד, שעומד מלא קומתו וצווח בקול רעש גד

במשלי כח' טו', ובישעיה נט' יא'.    -הדוב כדוגמא לחיה צווחנית  מובא תמיד  

 . ''מכה בלשונו''. והיינו ''מראש צורים יצוחו''ובפרק שירה הדוב אומר: 
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ל, דבאמת גלות מדי ופרס עתידה לחזור ''והנה לעיל הבאנו דברי המהר

רואים בחוש שכל כחה    )וכבר חזרה( בגלות ישמעאל שבימינו אנו. ואכן אנו 

הפחד   בעצם  היא  ישמעאל  מלכות  גדול ''פירושו    ''טרור''   -של    '' פחד 

בלועזית, כי התכלית של הפיגועים אינו להמית עשר או עשרים אנשים, אלא  

וזו   בלב כל האומה כולה.  פחד תמידי  עיקר מטרת המחבלים היא להכניס 

חיצים   יורה  ישמעאל אבי האומה, שהיה  יצחק  אכן מהותו של  לכיוון של 

 ן(, והיינו להטיל אימתה ופחד. ''גבראשית רבה פרשה  ) מבלי לפגוע בו

 

לא מן הפלא הוא, דכאשר בני ישמעאל שולחים יד באיש מזרע ישראל, 

)הנהגה   וידיאו  למצלמת  החלקים  את  ומראים  לנתחים  אותו  חותכים 

פרס שנחשבת כמגונה למאוד אף לעיני הרוצחים הגדולים ביותר(, על דרך  

)בניגוד   הדוב  של  וכטבעו  ויראו,  ישמעו  למען  ההרוגים  את  שתולין  ומדי 

 לשאר בעלי חיים( שדרכו לקרוע לגזרים כל גופו של הנטרף. 

 

 גלות יון 

 

חדקל זו יון שהיתה קלה וחדה בגזירותיה, שהיתה אומרת לישראל כתבו  

גלו את ישראל  ה יון לא    -וכו'.  . על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל 

מארצם ולא הרגו בהם, אלא פעלו בעיקר בנוגע לצער הרגשי, שרצו לעקור 

את ה  שיאבדו  )כדי  משמח  דבר  כל  ובכך    ''ערבות'' מישראל  קודש,  שבדת 

יגררו אחר תרבותם(, ולכן גזרו נגד השבת )כדי לעקור עונג שבת( והחגים  

היו כל החגים    רת הלוח העברי, כיון שאזי)עקירת ראש החודש היא בעצם עק

י קידוש החודש(, ונגד ברית המילה )שזו מצוה שרגילים ישראל לקיימה  ''עפ

''כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון  :  ע''א  'שבת דף קלבשמחה כדאיתא ב

רב שלל  כמוצא  אמרתך  על  אנכי  שש  דכתיב  אותה    ,מילה,  עושין  עדיין 
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ת''ע   ''. בשמחה שהכלה  תקנו  נישואין,  שמחת  כשיש  וגם  להגמון  כ.  בעל 

כ פשר מה  ''תחילה, ובזה הופכים את שמחת הנישואין ליום אבל וצער. וזה ג

י על ''ם את ישראל על ענין חטא העגל )וכמפורש ברשישהיו תמיד מזכיר

במקום אחר, דלכן היו מחייבים את ישראל לכתוב על קרן השור    המדרש 

ישראל באלהי  חלק  לכם  המו שאין  את  מהם  להוריד  כדי  והיינו  טיבציה,  , 

ל ערכים זרים(. והיינו דגזירות יון אפם  חשלצער ולהאפיל רגשיהם, ובכך ל

יחסית    ''קלות ''היו מדוייקות למטרה שהקציבו, ובמבט הגשמי היו הגזירות  

 . ''שהיתה קלה וחדה בגזירותיה''לשאר מלכויות, וכנאמר במדרש 

 

בעזותו,   מצטיין  הנמר  לנמר.  נמשלה  יון  מלכות  ו'(  )ז'  דניאל  בספר 

מ להגיע  ''ע  בלימת הרגשות, וענין העזות היא בעצם  '' עז כנמר''ל  ''כמאמרם ז

 מטרה כל שהיא. ל

 

 ם וגלות אד 

 

והצירה לבניו.    זהו   -   והנהר הרביעי הוא פרת זו אדום, פרת שהפירה 

עיקר המאפיין של גלות אדום, להפר ולהצר לבני ישראל, והיינו צער הגוף:  

חאינקוויזיציה אדום,  אבי  עשו  של  רצונו  בעצם  וזו  שואה.  פוגרומים,  ו  '', 

ה  '' בל בספרי )פרשת וזאת הברכה( מתארים שכאשר הק''להרוג את יעקב. חז 

הציע את התורה לבני אדום, מיאנו לקבלה בטענה שאינן מסוגלים לעמוד  

 .  ''לא תרצח''בציווי 

 

המסמל    ''אדום''השם   ל'(,  כה'  )בראשית  הצבע האדום  שם  על  ניתן 

שכתבו )כמו  הנוצריות  כידוע הם המדינות  עשיו  בני  והנה  דמים.   שפיכות 
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ועודונאל  בהאבר מדכההמהר''ל  דהיינו  ארהי(,  אירופה  וקנדה ''נות  , כוב 

נה המשותף בין הדגל של ארצות הברית וקנדה  כוהדברים מדהימים, כי המ

ספרד  מדינות אירופה  כמעט כל  והדגלים של   )גרמניה צרפת אנגליה הולנד שוויץ 

הוא   (ועוד ועודאיטליה פורטוגל הונגריה נורבגיה בלגיה אוסטריה דנמרק פולין בולגריה ליטא  

אדום. והמעניין, שאפי' אותם המדינות שדגלם מכיל רק שני  אחד: הצבע ה 

רוסיה    ה שלצבעים בלבד, אחד מהם הוא תמיד האדום. וכמובן יש לזכור דגל

הסובייטית, שכל כולו אדום, ואף בדגל הנוכחי אחרי נפילת הקומוניזם, לא  

קמת באירופה ואין בדגלה  ווויתרו על הצבע האדום. ואמנם מדינה אחת ממ

 ום: יון, כיון שבאמת הם בני יפת ולא מזרע עשיו. צבע אד

 

מתנית עם שיני ברזל יבספר דניאל )ז' ז'(, מלכות אדום נמשלה לחיה א

לה   קרניים  ועשר  ברגליה,  ודורסת  ושוחקת  התייחסות    -שאוכלת  והיינו 

 בולטת לתכונות רצחניות. 

 

 ל''ז דמויים נוספים במשנת ח

 

נמצינו האמור  ישראל    ומכל  בני  הקודש,  עם  תולדות  שמשך  למדין 

, ארבע המלכויותמזדככים במכלול הדורות בכל ארבעת סוגי צער, על ידי  

 א. ''עד שיבואו לתיקון הסופי בימי משיח בן דוד בב

 

כ דברות המדרש בבראשית רבה צט'  ''ולאור כל האמור ניתן להבין ג

)וב בבל הי  תנחומאב'  יד(, דמבואר שם שמלכות  )ולכן  ויחי  יהודה  כנגד  א 

_______ ______ 
 שוע אותיות עשיו(.הנוצרי הינו גילגולו של עשיו )י ''ישו''וכידוע ש כה 

מ  כו הנצרות,  היא  שדתן  דהגם  אמריקה,  ודרום  המרכזית  אמריקה  לא  הם ''אך  מ 

 תערובת מזרע האינדיאנים והכושים כידוע. 
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נפלה ביד דניאל שהוא משבט יהודה(, ומלכות מדי היא כנגד בנימין )ולכן  

נפלה ביד מרדכי שהוא איש ימיני(, ומלכות יון היא כנגד לוי )ולכן נפלה ביד  

החשמונאים(, ומלכות אדום היא כנגד יוסף )ולכן תפול במהרה בימינו ביד 

בעהי הענין  וביאור  יוסף(.  בן  השליטה,  ''משיח  כח  הוא  יהודה  דהנה  ת, 

מיהודה, והוא כנגד בחינה זו ממש של מלכות בבל,   יסור שבטהממשלה, לא  

בנימין לענין  וכן  ושליטה.  כיבוש  מהותה  הוא   ,בחומש  :שכאמור  בנימין 

שלא   ודואגים  מתייראים  שעליה  בחינת  אהדמות  כנגד  והוא  דבר,  לו  ירע 

פקידו המרכזי הוא לשיר במקדש פרס ומדי שמהותם להטיל פחד ופחת. לוי ת

שמחה   להשרות  היתה  הלויים  שירת  דתכלית  בחיי  רבינו  כתב  )וכבר 

ש לכבוד ולתפארת, והוא כנגד מלכות דבעבודה(, ולעמוד במשמרות המק

ש.  ''יון שכל מגמתם לעקור כל רגש של שמחה ונעימות מעבודת הבורא ית

ט על גופו, וכל זה  מה לשלו חיוסף הוא המיוסר שבשבטים, והוא הדמות שנל

 מור. אכנגד בחינת אדום שמהותו צער הגוף וכ

 

I 
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 הגלות הרביעית וענפיה

y 

 

אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד    הוו בהו הנהו בריוני,"

ניפוק    שלמא להו  אמרו  שבקינהו.  לא  בהדייהו. 

לא   רבנן  להו  אמרו  בהדייהו.  קרבא  ונעביד 

י  טמילתא. קמו קלנהו להנהו אמברי דחי   מסתייעא

 '' ושערי והוה כפנא.

 ( גיטין דף נו' ע"א)
 

, שכאשר הרומיים )ועל צבאם אספסיינוס קיסר( הנ"ל  מתבאר מהגמ'

ערכו מצור על ירושלים, עמדתם של חכמי ישראל היתה בעד עשיית שלום,  

נגד זהרתם של חכמי ישראל  אואילו אותם בריונים דגלו במלחמה, ועל אף  

"נבטעה  מהמלח תצלחת  לא  ע"י הכריחו  ,  "והיא  קרב  של  מצב  הבריוניים 

שריפת כל מחסני המזון של ירושלים, והתוצאות ידועות לנו: הרומיים ניצחו,  

, שרפו את בית קדשנו ותפארתנו, והוציאו  באכזריות לאלפים ולרבבותהרגו  

 , גלות אדום. את עם הקודש לגלות החל הזה

 

בן זכאי, אשר בדרך לא דרך    רבן יוחנן גם בהמשך הגמ' שם, מסופר על  

נמלט מידי הבריונים ונכנס אל תוך מחנה הרומיים במטרה ברורה: עשיית 
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ידוע כעת: הקיסר התפ  השלום עם הרומיים. המעשה  לנו  שנוגע    ל עוממה 

לא    רבן יוחנןבן זכאי והביע נכונות לעשות חפצו, ו  רבן יוחנן מחכמתו של  

יבנה וחכמיה, ועל שלשלת  בי ביקש על שלומה של  ירושלים אלא  קש על 

  רבן יוחנן עצמה מבארת שרבן גמליאל, ועל הריפוי של רבי צדוק. הגמרא  

רחבה לא תתקבל  כה  ירושלים מחשש שבקשה  ביקש על הצלתה של  לא 

אצל הקיסר, ולכן בחר לבקש על הצלה פורתא, וחז"ל שם מציינים שעליו  

חכמי "משיב  באמת נאמר  כלומר  כה(,  מד  )ישעיה  יסכל"  ודעתם  אחור  ם 

היה מבקש על ירושלים, וגם    רבן יוחנןאספסיינוס כן היה נענה בחיוב אילו  

יוחנן כן, אלא    רבן  כאן התערבות    השהייתברוב חכמתו היה אמור לדעת 

יוחנןשמיימית בבחירתו של     , כדי שלא תהיה מניעה לחורבן ירושלים רבן 

 . מוהרש"א במקום(וכן פירש  -ירושלים  עוונות אנשי)מחמת 

 

עם   המעשה  יוחנןלאחר  לרבן  אספסיינוס  קיסר  חזר  )כיון   רומא, 

טיטוס הרשע, אשר    במקומומלך(, והגיע  המלך, לאחר מותו של  לשנתמנה  

 .עד ימינו אנווהחל הגלות הרביעית  ביצע בפועל את מפלת ירושלים 

 

 סיבות: אים לכאו' מכמה יוהנה אירועים אלו מפל

 

הגלות   ותחילת  ירושלים  חורבן  על  גזירה  היתה  אם  נפשך:  ממה  א. 

לעם   והודיע  הנביא  ירמיהו  שניבא  וכמו  כזו  גזירה  היתה  )ואכן  הרביעית 

ישראל שנים רבות לפני כן(, אם כן כיצד חשבו חכמי ישראל שניתן יהיה  

  ואם סברו חכמי ישראל שעדיין לא   .ע"י עשיית שלום עם הרומיים   ללהינצ

הגיע זמן הגזירה וכי ניתן להינצל, מדוע שללו כל אפשרות למלחמה והודיעו  

 דאית שלא יסתייע מילתא?ולבריונים בצורה ו

 

,  צריכה תלמוד  רבן יוחנןב. וגם ההנהגה השמיימית ביחס למעשה עם  
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להצליח במשימתו, לכאו' לא היה  מ  רבן יוחנןמיד    דאם הקב"ה רצה למנוע

(, אלא היה יכול להקשות את  בר שבזיון הוא לודצריך ליטול את חכמתו )

ויציע לו לבקש   ,רבן יוחנןלבו של הקיסר לבל יסכים לבקשתו הגדולה של  

 בקשות קטנות יותר.

 

יש   להתבוננותג.  ב  מקום  לגם  הקיסרים  של  אירוע  נוגע  החלפת 

מן הנגלות  אמנם הסיבה הגשמית להחלפה היא   מאספסיינוס לטיטוס. דהנה 

ללנו   לחזור  צריך  והיה  למלך  נמנה  אך  רומא)שאספסיינוס  כל  (,  מאחורי 

נתונה  רוחני, כי הכל מאתו יתברך, וא"כ הרשות  סיבה גשמית קיים מהלך 

ראה   צורך  איזה  כזאתהקב"ה  לשאול  לעת  הקיסרים  את  שלהחליף  הרי  , 

ם זמן רב, והוא זה שלכאורה היה אמור  אספסיינוס הוא זה שצר על ירושלי

עם   המעשה  לאחר  )מיד  ולפתע  ירושלים,  את  יוחנןלכבוש  יצא  (  רבן 

זה שבפועל כבש את   "מהמפה"אספסיינוס   טיטוס אשר הוא  ונכנס תחתיו 

 . , והלא דבר הואהעיר והחריב את בית המקדש

 

 ועתה נפנה לעוד מאמרי חז"ל המוזכרים בסוגיא בגיטין הנ"ל, אשר גם 

 הם טעונים ביאור. 

 

רבי זכריה שיקריבו לא הסכים  במעשה של קמצא ובר קמצא הידוע,  

וזה )מבחינת דרכי הטבע( גרם לקיסר  ,  מחששות שונותאת הקרבן של הקיסר  

בן  זכריה  רבי  של  "ענותנותו  זה:  על  מתבטאים  וחז"ל  ירושלים,  על  לבוא 

צנו". ומשמע אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מאר

וכאן   הבית.  חורבן  היה  לא  הקיסר,  קרבן  את  מקריבים  היה  שאילו  לכאו' 

לעיל אודות רצון החכמים לעשות שלום    נויקשתנהמקום לשאלה על דרך ש

ביניהם  חינם שהיתה  נגזרה הגזירה משום שנאת  כבר  דהרי  ,  עם הרומיים: 

נ רביעיתוכמה  גלות  תהיה  שהיו  ונכתבו  נאמרו  לזקוף  בואות  שייך  ובמה   ,
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גרמה של רבי זכריה    שענוותנותוואם מפני    אצבע מאשימה על רבי זכריה?

ל להתבטא בחריפות כל כך  את המאוחר, לכאו' לא היו צריכים חז"  להקדים

 כאילו הכל קרה מחמת רבי זכריה. 

 

על מה  )אם כי כאן השאלה פחות קשה(  להקשות    ניתןועל זה הדרך  

א ותרנגולתא חרוב טור מלכא" )ומבארת הגמ'  אתרנגול שנאמר בגמ' שם "

שאנשי העיר טור מלכא "התנפלו" על גדוד רומי כדי להשיב את התרנגולת  

מלכא( טור  את  החריבה  רומי  שמלכות  עד  הענין  התגלגל  ומזה  . שגזלו, 

לתמוה    וישלא היתה עיר זו נחרבת.    ,לתוומשמע שלולי המעשה עם התרנג

סוגיכ א ממש נאמר שטור מלכא נחרבה בעוון אשר לא  נ"ל, דהרי באותה 

ירושלים  חורבן  גם על הנאמר   .כזהתאבלו על  יש להקשות  זו ממש  ובדרך 

 .והבןבגמ' ביחס לחורבן ביתר, 

 

חשובות  שאלות  על  כללי  באופן  לעמוד  יש  הנ"ל,  השאלות  ומלבד 

 בנוגע לגלות וגאולה: 

 

פרשת שמות דף יז'  )בזוהר הקדוש  ואיכה רבה א' ד''ה מה(  מדרש )בא.  

נוספת: גלות ישמעאל )והרמב"ן גם  גילו לנו חז''ל שתהיה גלות  ( כבר  ע''א

באלף הששי(.   בכל המדרשים    נקב תאריך:  מדוע  א"כ  ולכאו' קשה מאוד 

_______ ______ 
אלא שעל שאלה זו היה ניתן להשיב ולומר, שבאמת עדיין לא נגזרה הגזירה, מחמת    כז

הזכויות שהיו מגינים עליהם )וכמוזכר בגמ' שם שיהיו צדיקים גדולים(, ואז הואיל והעמידו 

את עצמם במצב של סכנה ע"י שגירו את הרומיים, כבר לא היו הזכויות מספיקים להגן.  

ל  ניתן  לא  כזו  תשובה  הגלות  ואולם  נגזרה  כבר  בודאי  ששם  ירושלים,  חורבן  לגבי  השיב 

וכמפורש בנבואות רבות, וכל עוד שלא חזרו התשובה שלמה על שנאת חינם לא היה ניתן 

נוכל  ירושלים,  חורבן  לפרשת  ישוב  למצוא  נצטרך  כבר  ]ואם  הגזירה.  את  אחור  להשיב 

 ליישב גם הנושא של חורבן טור מלכא[.
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יאל מזכיר  נחז"ל מזכירים שוב ושוב שיהיו "ארבע" גלויות ולא חמש, וגם ד

אחר הזכרנו תשובת המהר"ל לקושיא )לכאורה( רק ארבע חיות? )ובמקום  

 זו, ובמאמר זה נציע תירוץ אחר בס"ד(.

 

ב. גם הופעתה של מלכות ישמעאל צריכה תלמוד. הרי כל הגלויות   

פרס קמה   )כלומר מלכות  סיום הגלות הקודמת  הקודמות, התעוררו לאחר 

קמה   אדום  וכן  פרס,  מפלת  ע"י  קמה  יוון  ומלכות  בבל,  מלכות  מפלת  ע"י 

פלת יון, ואילו מלכות ישמעאל קמה וגם ניצבה בעיצומה של מלכות לאחר מ

 , באופן ששני המלכויות שולטות כאחת(, והלא דבר הוא. אדום

 

ג. לכאו' מהו הצורך שיהיה קודם כל משיח בן יוסף, ורק אח"כ משיח  

 בן דוד, היד ה' תקצר מלגאול את ישראל ע"י מושיע יחידי, אתמהה? 

 

 

 

אלו,   שאלות  ליישב  הדברים  עלינוובכדי  לשורש  תרוצצו  יו".  לחזור 

מביא רש"י שני פירושים, פירוש ראשון,    -" )בראשית כה כב(  אהבנים בקרב

בית עבודת אלילים, עשו   , כיווןכלפי אותו  לחץ  שכאשר רבקה עברה ליד 

וכאשר עברה ליד בית המדרש, יעקב לחץ. והפירוש השני )שהוא הפירוש  

בזההנצרך לנו כעת(: שני הוולדות   זה  ביניהם והכו  וכן הוא  רבו  בתרגום  . 

עשו ויעקב כבר   -  "איהונתן: "ואדחיקו בניא במיעהא הי כגוברין עבדו קרב

  כאורה"(,)"ל  . והיינו שיש כאן עובדות מנוגדותמאבק פיזיבמעי אמם החלו  

אחים   אלא  בעלמא  אחים  ולא  אחים,  הם  אחד  מצד  יצירתן:  מעת  כבר 

מתקוטטים עד  , ומצד שני  )סמל של הקירבה המקסימאלית(  תאומים ממש

 תם וולדות. אלימות כבר מעת היו יכד
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עם    שלהיפגכשיעקב הבחין שהגיע הזמן  ידוע היסוד של הבית הלוי,  

י  ת עשו, התפלל "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" )בראשית לב יב(, שיש כאן ש

  מהאווחה נצל ישל עשו, אבל גם תפילה לה מהחרבנצל יתפילות: תפילה לה

של עשו )"אחי"(, כיון שהאחווה עם עשו היא סכנה של ממש בשל השפעתו  

של "אח"  ונמצא לפ"ז שבאמת אין ניגודיות בין המציאות    .ההרסניתהרוחנית  

למציאות של "אויב" אצל עשו, אלא עשו כל מהותו )כבר מעת יצירתו במעי  

אמו( היא התנגדות ליעקב, אלא שהתנגדות זו יכולה לבוא לידי ביטוי מעשי 

תאום   )אח  "אח"  של  במישור  מישורים,  השפעה    - בשני  על  שמורה  דבר 

ובמישור של   יעקב,  אויב,  חזקה( שהיא ההתנגדות למציאות הרוחניות של 

שזו ההתנגדות נגד מציאותו הפיזית של יעקב. ולכן שני הפירושים שהובאו  

אלו ואלו דברי אלקים חיים,    -תרוצצו הבנים בקרבה"  יברש"י על הפסוק "ו

ש נתגלו  אמם  במעי  עשו  תההתמודדויוי  תשכבר  אחיו  מול  יעקב  , של 

 ".ו קרבהכגוברין עבד, והשני: "כחהראשון: עשו מושך ומוביל לעבודת אלילים

 

 גלות אדום

 

אמורים  הדברים  ו עצמםאינם  ועשו  יעקב  כאן בלבד  כלפי  יש  אלא   ,

שכך נאמר במדרש במדבר רבה  לצאצאיהם של יעקב ועשו,  הוראה לדורות,  

_______ ______ 
ואולם הדברים נכונים גם לאידך גיסא: יעקב "מושך" לכיוון בית המדרש, כלומר   כח

כי  בחינת "אח" יש בה כדי להועיל להשפיע לטובה על עשו, וכדכתיב "לא תתעב אדומי  

הוא ואונקלוס,  אחיך  ואנטונינוס,  הנביא,  יצאו ממנו עבדיה  באמת  ולכן  ח'(.  כ"ג  )דברים   "

עוד רבים. ולא בכדי היתה קפידא על יעקב במה שהסתיר  ושמעיה ואבטליון, ורבי מאיר, ו

רובם   - את דינה מפני עשו. ואכמ"ל. ]ואכן כל המושגים הערכיים המצויין כיום אצל בני עשו  

ככולם )אם לא כולם ממש( שורשם ומקורם מקולו של יעקב: התנ"ך, כי מושגים אלו כלל 

 ותשכח[.לא היו מצויין בידי הרומיים בטרם קבלת התנ"ך, דוק 
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פי"א ז': "לפי שהיה גלוי לפני הקב"ה שעתידין ישראל שיהו משועבדים תחת  

אל   -תקנא באיש חמס'  אדום וכו', לפיכך אמרה רוח הקודש ע"י שלמה: 'אל  

שלא תעשו כמעשיו."    -תקנאו בשלום עשו הרשע, 'ואל תבחר בכל דרכו'  

וראה גם באברבנאל )וכעי"ז במלבי"ם( על הפסוק בישעיה )מג י(: "כן    ע"כ.

שבגלות יש צורך להינצל )"יעמוד"( בשני מישורים,    -יעמוד זרעכם ושמכם"  

 להינצל מההשפעות הרעות.  -שהחרב לא ישמיד ח"ו, ו"שמכם"  -"זרעכם" 

 

י בחינות, ולכן יש לו גם שני שמות: "עשו" ת יש לעשו שנראה שובאמת  

" )"הוא עשו    אמנם הוא השם הכללי שכולל את הכל"  עשוו"אדום". השם 

הרבה פעמים  "עשו"  מצינו  , אבל יש לו משמעות גם ספציפית:  אבי אדום"(

"הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך" )בראשית  עם ההקשר של "אח":  

"ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשו אחי איש שעיר וגו'" )בראשית כז  כז ו(,  

יח(,  לב  )בראשית  וגו'"  יפגשך עשו אחי  כי  "ויצו את הראשון לאמור  יא(, 

"עשו" הוא  למרות שר  ועוד. כלומ"בברחך מפני עשו אחיך" )בראשית לה א(,  

ו הגדול,  ש"השונא  יעקב  עשוהלכה  למרות  את  בספרי    "שונא  )כדאיתא 

יהפך להיות "אח", לחיות בשלום  ל, מ"מ יש בו את הכחות  בהעלותך פרק סט(

ח"ו.   לרעה  להשפיע  זו  בדרך  חז"ל  ודוקא  פ"גוכדברי  רבתי  כלה  , במסכת 

שלום בגי'  השם  .ש"עשו"  שמס  "אדום"  משא"כ  השם  הכח  מל  הוא  את 

 . ההשחתה הפיזית של עשו, כח השפיכות "דמים"

 

ט(  עשוולכן על עשו נאמר "וירוץ    -   לקראתו ויחבקהו" )בראשית לג 

כסמל הנשיכה שרוצה לקחת מיעקב אל תוך   -  לרעהקירבה ) בחינת קירבה

, לא תעבור בי פן בחרב  אדוםויאמר אליו  נאמר "  אדוםעל  אילו  ו  (.מציאותו

 בחינת ריחוק. -אצא לקראתך" 

 

וכנגד שני השמות הללו יש ליעקב שני שמות: יעקב וישראל. וכידוע 
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המקראות(    הקדושהזוהר  מדברי   פשטות  גם  היא  השם  )וכך  הוא  שיעקב 

הפחות מרומם )מלשון עקב(, וישראל הוא השם הרוחני יותר )לשון שררה(. 

בחזית הגשמית, ואילו   "יעקב" הוא הנלחם עם עשו )"אדום"(  ישראל  ולכן 

 הוא השם שמראה על המלחמה הרוחנית מול עשו.  

 

דברים מפורשים באחד הקדמונים, ספר זרע ברך פרשת   ומצאנו בס"ד

וישלח )ד"ה ואפשר לומר עוד(, שכתב שזה לעומת זה עשה האלקים, "עשו"  

הוא בגימטריא "שלום" שהוא כנגד שם "ישראל", ושם "אדום" הוא מלשון  

 .כט. עיי"ש"דם" והוא כנגד שם יעקב

 

עמו"  הפסוק  על  ובכן,   איש  אחד  רש"י  הביא  "ויאבק  פירושים,  שני 

ברגלייםאפר  מלשון  "ויתעפר"   אבק  המריבה  שמעלה   שני   שופירו,  ע"י 

"דבק"  מלשון  דאביקו  "ויתקשר",  "בתר  בארמית:  כאן   כמו  גם  הרי  ביה". 

י הבחינות, בחינת מלחמה פיזית, תשאת  במלחמה עם שרו של עשו רואים  

 ובחינה "חיבור" שהיא מלחמה רוחנית. 

 

כי  פעמיים",  זה  כ"ויעקבני  מוגדרת  עשו  עם  יעקב  מלחמת  ולכן 

בגלות אדום החל    - כפולה. ומעשה אבות סימן לבנים  בחזית  המלחמה היא  

_______ ______ 
ואגב אמינא, דיתכן עפ"ז לפרש את הסיבה שהיה ראוי לבכורה והפסיד. כיון שיש   כט

ב"עשו" בחינת "שלום" עם יעקב, היה בו אחיזה בבכורה, אך באותו יום שאמר "הלעיטני  

נא מן האדום האדום הזה", השריש בעצמו ביותר את מידת "אדום" )שהרי אומרים חז"ל 

ועוד ארבעה עבירות, כך שאמירת "האדום האדום הזה" היא    שבאותו יום עבר על רציחה

ביטוי חיצוני שמגלה את מצבו הפנימי בעת ההיא(, ולכן בעת ההיא נאמר "על כן קרא שמו  

אדום" אע"פ שכבר נולד אדומי, כי אז השריש מידה זו ביתר שאת ויתר עוז, ולכן בעת ההיא 

גשמית למציאות הרוחנית שנפסק  ממש מכר את בכורתו )המכירה אינה אלא השתלשלות  

 זכותו להיות בכור(.
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(, בני ישראל צריכים להתמודד עם  צאצאי עשו  -  הזה )הגלות בין הנוצרים 

ה של  בדור  )כמו  אכזר  רוצח  הוא  שלפעמים  של    אינקוויזיציהאויב  ובדור 

משך  השואה(, ולפעמים עם אויב שנראה כידיד ואוהב )כמו שהיה באירופה ב

מישים שנה שלפני השואה, ובהשפעה זו רבים חללים נפלו בהשכלה  מאה וח

עד אין חקר, וגם כיום אחרי השואה, שוב נעשו הנוצרים ידידים,    ווהתבולל

כך שבארצות הברית נישואי התערובת מגיעים לשיאים שזו שואה רוחנית  

  ממש(.

 

וכבר דרשו חז"ל במדרש רות רבה )בפתיחה ג'(: "'הפכפך דרך איש וזר'  

והדבר    - ע"כ.  בגזירות."  ישראל  על  ובא  מתהפך  שהוא  הרשע  עשו  זהו 

אלקים  מפלי צלם  מחוסרי  כרוצחים  עשו  בני  נראים  אחד  בדור  כיצד  א 

 הבא אחריו )דורנו זה( , ובדור  )כפי שהיה בשואת יהדות אירופה(  ימינימאל

והיושר   הצדק  מחפשי  מנומסים  אדם  כבני  עשו  בני  אשר נראים  העולמי 

סיוע כלכלי ורפואי לכל המדינות הנזקקות. ו על עשו דרשינן אכן  שולחים 

ר יודע ציד  בבראשית  "ויהי עשו  י':  סי'  פס"ג  בפיו"   -בה  , לצד את הבריות 

כלומר לא רק את יצחק הצליח לרמות ולהציג דמות מוטעית, אלא עשו יודע  

 .לאלרמות את כל האנושות 

 

 ימי חורבן בית שני 

 

נא לימי חורבן בית שני בידי בני עשו. חכמי ישראל בודאי   שובהנועתה  

מו שכבר נגזרה הגזירה של  רידעו גם ידעו דברי הנביאים, שעוונות ישראל ג

_______ ______ 
 ההקשר במדרש שם הינו קצת שונה, אבל הדברים נכונים גם במובן שהוזכרו כאן.  ל

 וכידוע שהוא מקליפת החזיר שמראה טלפיו כאילו הוא כשר.  לא
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  ס הגלות הרביעית, ואולם חכמי ישראל הבינו שבשלב זה היה עדיף להיכנ

בגלות בבחינת "אח" )עשו( ולא בבחינת "אויב" )אדום(, ואת זה רצו לפעול 

של סכנה    מהווה  של בחינת "אח"  גלות  השלום עם עשו. ואע"פ שגםי  על יד

רוח    קדושת עםל  ממש לפי  חז"ל  מועדפת על  זו  גלות  מ"מ היתה  ישראל, 

שעם   לכך  גרמו  הבריונים  של  העוונות  ואולם  ההיא.  בעת  עכ"פ  בינתם, 

אלא  ישראל,  חכמי  על  המועדף  בדרך  תתחיל  שהגלות  זכו  לא  ישראל 

 רציחה וחורבן. אכזרי של התחילה דוקא בדרך ה

 

 :ובדרך זו מובנים כל הגמרות שהזכרנו

 

מפני   היה מסכים להורות לפעול "שלא כדין"רבי זכריה    באמת אילו

אפשרות שהגלות תתחיל בדרך ה, היתה קיימת  רומי  מלכות   מולדרכי שלום  

"אח" "ענוותנותו"    של  כן הוא מפני  שלא חשב שהדבר   -)ומה שלא עשה 

 . תלוי בו למתק גזירת שמים ולהפוך את גלות "אדום" לגלות "עשו"(

 

שהיו צריכות    שתי עיירות אלונגזר על  וכן לגבי טור מלכא וביתר: כבר  

, אלא (ירושלים  נה שלחורבעל  שלא הצטערו    )בעוון לגלות    סאף הם להיכנ

חרים בדרכי השלום היתה הגלות מתפתחת אצלם במישור של  שאילו היו בו

בחיילי רומי, הביאו על   "עשו" במקום מישור של "אדום", אך כיון שהתגרו 

 עצמם את הגלות בהתגלמותה הרצחני של "אדום". 

 

במקום   רבן יוחנןניתן להבין מדוע הקב"ה הסיר את חכמתו של  והשתא  

בזה הוראה לעם ישראל  הבורא ית"ש נתןלהקשות את לבו של אספסיינוס. 

דבר   היה  "אדום"(  בחינת  במקום  "עשו"  בבחינת  )גלות  "השלום"  שבאמת 

(, אלא שעם  , ולא הוקשה לבואפשרי כשלעצמו )אספסיינוס היה מוכן לכך 

סיינוס  ישראל לא זכו לזה בעקבות עוונות הביריונים )ואכן מוזכר בגמ' שאספ
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לא ידע   רבן יוחנןו מדוע לא בא אליו עד עתה לשלום,    רבן יוחנןהתלונן ל

ומשמע שם שאילו הביריונים לא היו מעכבים את יציאתו של  מה להשיב,  

 . מבקש על הצלתה של ירושלים והיה נענה בחיוב(כן היה  ,רבן יוחנן

 

עם   המעשה  יוחנןלאחר  לעולם  רבן  ירדה  בעצם  כאשר  ההוראה  , 

מתחלף    שהגלות האח,  "עשו"  של  ולא  הרוצח  "אדום"  של  במישור  תבוא 

הקיסר. אספסיינוס היה הקיסר למהלך של "עשו אחיך", והוא אכן היה מוכן  

ישראל  עם  שלום  תתחיל לבלעשות  שהגלות  ישראל  זכו  ולא  מאחר  אך   ,

של   מהלך  דוקא  כעת  עליהם  נגזר  הבריונים  עוונות  ובעקבות  זה,  במהלך 

אשר  ,  שליח חדש המותאם למהלך החדש: טיטוס הרשע  "אדום", הרי שהגיע

וטף   נשים  והרג  חמל  ולא  אנושית כאחד  בילע  בלתי  באכזריות  . לג)הי"ד( 

ששלף חרבו אפילו  עד כדי כך    -ך תחיה" בתכלית  ב"על חרהיה בחינת  טיטוס  

בגמ'   )וכמסופר  ית"ש  , אודות הדם שבצבץ  שם בגיטין  נגד מלכו של עולם 

 לדאוי נא לנו כי חטאנו! (. מהפרוכת

_______ ______ 
ואף היה גם בגדר "משפיע" לרעה, שכן מבואר בגמ' שם שאספסיינוס התווכח עם   לב

 -כיצד היה אמור )רבי יוחנן( להתנהג כלפי הביריונים וכלפי חומות ירושלים    רבי יוחנן על

 (."משיב חכמים אחור ודעתם יסכל"ואספסיינוס ניצח בוויכוח )מחמת  

וכידוע שמה שכתב יוסיפון שטיטוס היה מוכן לשלום, לא כתב כן אלא כדי להציל    לג

 את עצמו מידיו של טיטוס, ואכמ"ל. 

ו של אספסיינוס, מסופר בגמ' שהגיע הקיסר נירון. נירון הבין  ובקושטא, לפני בוא  לד

שהכל גזירת שמים והחליט שלא הוא יהיה השליח לחורבן הבית, והלך והתגייר )ואז נשלח 

הם   ירושלים,  על  שבאו  הקיסרים  ששלושת  ונמצא  לנירון(.  כתחליף  אספסיינוס  מרומי 

לי מסמל  נירון  בגזירה:  דרגות  שלוש  על  לישראל  את  הוראה  לבטל  ניתן  שעדיין  שראל 

הגזירה וכי יש לחזור בתשובה )כמו שהוא עצמו עשה(. אספסיינוס מסמל שכיון שלא חזרו 

בתשובה, תהיה גלות, אך הגלות יכולה להיות במישור של "אחיך". טיטוס מסמל לישראל  
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בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות  ש   בסוטה דף מט' ע"א נאמר

( תיקנו  חתנים  חז"ל  עטרותיותר  שהחתנים  כלומר  ילבשו  על    ,לא  כאות 

גזרו על עטרות כלות.   טיטוס  . ולפי דברינו  עיי"שהאבלות(, ובפולמוס של 

סכנת אספסיינוס היתה  הנ"ל נוכל להבין גזירות אלו ביתר בהירות: כאמור,  

חשש להשפעה הרוחנית השלילית, ולכך החתנים )שהם מסמלים ה"אב" ה

אלו   הם  לקום(  עומדת  שכעת  המשפחה  של  הרוחניים  המדריכים  החדש: 

. ואולם סכנת טיטוס היתה על עצם הקיום הגשמי של עם  ללהתאבשצריכים  

גשמיים  ישראל, ועל כן הכלות )שהם מסמלות את ה"אם" החדשה, האדנים ה

 של המשפחה שעומדת לקום( צריכות גם הן להביע אבלות.

 

 י"ז בתמוז ותשעה באב תחילת הגלות: 

 

בעו חז"ל  קולאור האמור שישנם שני מישורים בגלות זו, נראה כי לכך  

י"ז בתמוז כנגד בחינת "עשו", ותשעה  ,  על הגלות הנוכחית  ותשני ימי אבל

   וכפי שנבאר:באב כנגד בחינת "אדום", 

 

( העיר  נבקעה  בתמוז  עשר  בבשבעה  כו  משנה  דף   (.בע"ריש  תענית 

חז"ל   קצת  מלשון  ואכן  שמייחסים  משמע  החומות.  פריצת  לעצם  חשיבות 

פריצת החומות היא מציאות גשמית בעיני רבותינו ז"ל  קרוב הדבר לומר ש

רוחניתשמצבי מציאות  על  עם  עה  בין  המבדילה"  "חומה  אין  כבר  כעת   :

הרומית,   האומה  לבין  שנות ישראל  כאלפיים  מתחילים  עת    מאותה 

 התמודדות מול רוח הטומאה של התרבות המערבית.

 

המאורעות הנוספות שאירעו בי"ז בתמוז )הוזכרו במשנה   תוגם ארבע

_______ ______ 
 שכיון שהקשו ערפם, הדברים יתפתחו על הצד הפחות נחמד. 
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 יש לראות בהם סמליות באותו הדרך:  שם(,

 

תוך   -   הועמד צלם בהיכל א.   חודרת אל  השפעה של התרבות הזרה 

 ישראל אף במקום המקודש ביותר.

 נגד תורתינו.  עשוהתערבות ישירה של    -  שרף אפוסטמוס את התורה ב.  

צליחו למנוע את האפשרות להשיג כבשים  הרומים ה  -  בוטל התמידג.  

 התערבות ישירה נגד עבודת ה'. דהיינו לתמיד, 

חזרת היהודים לתרבות שהוא בעצם חטא העגל,    -  נשתברו הלוחותד.  

ביטוי   לידי  הבא  עולם,  לבורא  ישראל  בין  ניתוק  לידי  שהביא  המצרית, 

 בשבירת ה"כתובה". 

 

באב,  יום  ואילו   זה עם  "אדום"בחינת  למסמל  הוא התשעה  . בתאריך 

כיבוש הארץ.   במלחמת  למות  על הפחד  בכו  )במדבר(  כל  "ישראל  ותשא 

בלילה ההוא   ויבכו העם  ויתנו את קולם  יוחנן    -העדה  ר'  רבה אמר  אמר 

אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע    אמר להם הקב''ה  ,תשעה באב היה

כי באמת   ,חינםשל  היתה  בכיה זו  .  )תענית דף כט' ע"א(  "לכם בכיה לדורות

עוון  ועל  ,  אבידה בנפש  כלולא היתה אמורה להיות    הקב"ה מצליח בידםהיה  

על מציאות    בכיה  - בכיה שאיננה על חינם  תאריך זה כמועד להקב"ה    זה קבע

ובכן בתשעה באב בתקופת בית ראשון ושני,   .ןוהרס וחורבת  ומושל  ממשית  

היתה  חינם בבית שני(    שנאתבעקבות עוונותיהם )ג' עבירות בבית ראשון, ו

תו  אמורה להיות כליה פיזית לשונאי ישראל ח"ו, אלא שהקב"ה שפך את חמ

ועם זאת לא    .לה( , ואיכה רבתי פרשה ד'מדרש תהלים ע''ט)  על עצים ואבנים

_______ ______ 
שאמר אסף שירה על שכילה הקב''ה  שין דף לא ע"ב: "וידועים דברי התוס' בקידו לה 

שאלמלא כך לא  חמתו על העצים ועל האבנים שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה מישראל  

 ". עכ"ל. נשתייר משונאי ישראל שריד ופליט
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כפי    ,בבית שני  עיקר)וב  החורבן מהריגת הצדיקים וטבח נוראינמלטו בעת  

 . "על חרבך תחיה"( מקיימי שמתואר בחז"ל, כי אז נפלו ביד אדום

 

 לעשו ישמעאלבין  חיבור: הלקראת סיום הגלות 

 

גלות: שילוב השלב נוסף של ולאחר עלות כל האמור, ניתן כבר להבין 

 אדום, וכאשר נבאר בס"ד.אל בתוך כדי קיומה של גלות גלות ישמע

 

הגלות הרביעית, היה עשו מחליף מישור: פעם שימש   שך תקופתבכל מ

חר )"על  הרצחני  ) בכאדום  אחיך"  "עשו  בתור  פעל  ופעם  תחיה"(,  הפך  ך 

הימים,  ל"חרבך"  אותיות   באחרית  אולם  לרעה.  להשפיע  "חברך"(  אותיות 

להתנסות   ישראל  בני  יצטרכו  הגלות,  סיום  שני להתמודולצורך  מול  ד 

גם מול "אדום האויב" וגם מול "עשו האח". אך כיצד    -המישורים בבת אחת  

יתכן זאת, והרי עשו לא יכול להציג שני פרצופים הפכיים בעת ובעונה אחת?  

בחז"ל. זו  התשובה מבוארת היטב  כבר דאג מראש לאפשר מציאות   ,עשו 

 : )בראשית רבה סז' ח'( וכך מסופר במדרש

 

ם  אני,  אם הורגו" ֵׁ ועבר יושבין עלי בדין ואומרים לי למה הרגת    יש ש 

אא אחיך,  הולךלת  הריני  לישמע  א  ב  אלומתחתן  ועווהוא  על  רא  עמו  ר 

וה  רכובה והורגו,  הדם  כגואל  עליו  עומד  ואני  שתי יווהורגו,  אני  רש 

 ע"כ.  "ת.פחושמ

 

: בני עשו, עתה בעקבתא דמשיחא  צמח ופרח זהגרעין זה שהטמין עשו,  

את   לשחזר  חפצים  והיו  הקודש,  עם  את  שונאים  לבם  בתוך  כיום,  גם 

ה"הצלחה" של שואת יהדות אירופה ח"ו, אך מנועים מלעשות זאת, כי מה  

לאומית על מעשה שכזה? )"שם ועבר  -יגידו העולם? מה תהיה הביקורת הבין
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אל לבוא  את בני ישמע  שולחים )בעקיפין(יושבין עלי בדין"(. אלא בני עשו  

הוא ממה   ,להלחם על ישראל. כל הנשק )המקצועי( שיש ביד ישמעאל כיום

עשו משקיבלו   בני  ישמעאל  )  מדינות  שבני  הנשק  בעצמם וגם    פיתחו 

פיתחו בני   לאחרונה,  מארצות  כסף  של  מגש  על  שקיבלו  ע"י הטכנולוגיה 

ההרסניים  עשו(.   היטלים  ליצירת  הענק  המימון  צבאות  של  ולתחזוקת 

)קוני    ישמעאל, עשו  בני  מארצות  מגיע    מכתיביםעשו  בני  (.  טנפההכל 

ל  ישראלל הדואגים  "אח"  של  בנימה  אסור  ":  ישראל(  "שלום")הכל  לכם 

לעזה, להחזיר שטחי    סעל קסאמים, לא להיכנאין להגיב    ,על פיגועים  להגיב

הגרעספר-ועיירות  הגנה הכורים  את  להתקיף  לכם  אסור  של  יינ,  , אירןים 

יתשבו   . לו" ...יהיו ערוכים היטב למלחמה  שמעאלבשקט ותמתינו עד שבני 

אחרות על    ,במילים  המרחפת  העצומה  הסכנה  נסתכל,  שלא  מבט  מכל 

   )שונאי( בני ישראל מחמת בני ישמעאל, לא באה אלא מכחו של עשו.

 

ומהמדרש הנ"ל מתברר גם, שהשנאה הבלתי מוסברת של בני ישמעאל  

היא מתוככי לבו של עשו, כיון שע"י הנישואין   כלפי עם ישראל, נובעת אף

יעקב   ע"י  הבכורה  שנטילת  מרגישים  שישמעאל  מצב  ליצור  הצליח  עשו 

ותחושה זו נחרתה בנפשו של ישמעאל  שלהם,    ת זכות האישיההיתה גניבה מ

בניו,   ובני  "גניבת" הארץ למרות והנחילה לבניו  ולכן הם כעת צועקים על 

 שלהם. תה ישמעולם לא הי

_______ ______ 
- אין כוונתנו לקבוע שההתקפה על בני ישמעאל מהווה פיתרון לסכסוך ישמעאל  לו

 גיבוי מסור של בני עשו כלפי בני ישמעאל נגד עם הקודש.  ישראל. אלא הכוונה היא שרואים  

למה ]והפיתרון האמיתי לסכסוך, כבר כתוב בחז"ל )פרקי דרבי אליעזר פרק לב(: "

מה שעתידין  )עם ישראל( מלשמוע בקול נאקת העם    ההקב"  שעתיד  ?נקרא שמו ישמעאל

לפיכך נקרא שמו ישמעאל שנאמר ישמע אל    ,הימים  בארץ באחריתבני ישמעאל לעשות  

 " ע"כ[. ויענם
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הוא    אף   -  "ואני עומד עליו כגואל הדם והורגו]ואף המשך המדרש, "

מתנהגים כעוינים כלפי ישמעאל, והכל כביכול מחמת בני עשו  :  ניכר בימינו

מה שעושים בני ישמעאל לישראל )"גואל הדם"(. ובזה מוסבר המצב המוזר,  

זא ובכל  ישראל,  נגד  ישמעאל  לבני  מסייעים  הזמן  כל  עשו  ת שארצות 

 מתייחסים לישראל כ"אחים" ולישמעאל כשונאים[. 

 

ובכן העולה מדברי המדרש, ש"גלות ישמעאל" אינה אלא ענף בתוך  

גלות עשו. ישמעאל הוא השליח הנאמן לקיים בחינת "אדום" האויב, ועשו  

מקיים ברוב עוז ותעצומות בחינת "אחיך" לרעה כפי שמעידים מספרי עצמו  

ולכן מובן היטב מדוע חז"ל בכל   .לזלכות עשו ההתבוללות העצומים בכל ממ

" מנו  גלוימקום  בעצמם  ארבע  הם  שכתבו  למרות  המשיח,  ביאת  עד  ות" 

 שתקום ג"כ גלות ישמעאל בעיצומה של גלות אדום. 

 

בספר דניאל פרק ב' פסוק  ז"ל  הרס"ג  והדברים מפורשים היטב בפירוש  

שמב'   פחר(  להדיא)ד"ה  בתור   כתב  ישמעאל  את  סופרים  שלא  שהסיבה 

הנה  מלכות חמישית, היא משום שהיא ענף בתוך מלכות עשו. ויש להקדים ד

נבו של  ב'( בחלומו  פרק  דניאל  )ספר  דניאל  לו  הסביר  הפסל,  על  כדנצר 

_______ ______ 
ואילו ישמעאל אינו משפיע על ישראל )עכ"פ לא באופן משמעותי(, כי אברהם    לז

אבינו כבר פעל במסירות נפש לשלוח את בן האמה לבל ישפיע לרעה על יצחק, ומעשה  

בפלא   ועיין  ישמעאל.  מצד  ישראל  על  רעה  השפעה  שאין  לבנים  סימן  ערך אבות  יועץ 

"גלות", שנתקשה בסתירה במאמרי חז"ל האם גלות היא טובה לישראל אי לאו, ומתרץ  

שגלות ישמעאל היא טובה, כיון שהיא כפרת עוונות לישראל בלי השפעה רוחנית רעה, אך 

 גלות עשו היא רעה לישראל, כיון שיש לה השפעה שלילית על העם, עיי"ש. 
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ומדי   פרס  הם  מכסף  והזרועות  החזרה  בבל,  מלכות  היא  מזהב  שהראש 

הי מנחושת  וירכיו  בטנו  בבל,  אחרי  לאחר  שימלכו  שתקום  יון  מלכות  א 

מברזל היא מלכות אדום שתמלוך אחריהם, אלא    השוקייםמלכות פרס ומדי,  

אחרית הימים(   -)החלק האחרון של הפסל    )כף הרגל( ובאצבעות  ברגלייםש

מפני ש דניאל  לכך אמר  והטעם  מחרס,  ומקצתם הם  ברזל  אז  מקצתם הם 

מחולקת   תהיה  זו  הרס"לחלשנים מלכות  פירש  זה  ועל  שלשון  .  במקום,  ג 

ישמעאל לא תהיה מלכות   מוכח שמלכות  פליגא תהוה"(  )"מלכות  הפסוק 

מחולקת   תהיה  גופא  אדום  מלכות  אלא  אדום,  מלכות  לאחר  עצמה  בפני 

וישמעאל עשו  מנו  לטלשנים,  לא  ולכן  מלכות  חז"ל  ,  בתור  ישמעאל  את 

 חמישית, עיי"ש. 

 

'( נאמר: "חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז", וכתב ע"ז בתהילים )פרק קכג

במעם לועז )על התהילים( בשם ר"י הצרפתי: שהכפילות של חננו היא כנגד  

המעיקים ברוחניות וכנגד המעיקים בגופים, א"נ כנגד עשו וכנגד ישמעאל.  

על   להתפלל  שצריכים  יחד.  גם  נכונים  הפירושים  שני  דברינו  לפי  והנה 

ברוחנ המציקים  המציקים  על  להתפלל  וצריכים  עשו,  מסמלים  שאליו  יות 

 בגוף שאליו מייצגים ישמעאל.

_______ ______ 
ת ההבדל בין הרגליים לאצבעות. ראה שם,  ובמלבי"ם שם מפרש בדרך זו גם א  לח

 ודבריו מדוייקים מאוד במבט ההיסטורי, ולא כאן המקום.

וגם מדברי הרמב"ם באגרת תימן מבואר שמלכות אדום עתידה להיות משולבת    לט

וז"ל: "   -  '( ו  'ישעיה כא)   ומה שאמר צמד פרשיםעם ישמעאל והכל יחשב מלכות אחת, 

". עכ"ל. וראה גם בפירוש רש"י לזכריה )ה' אדום וישמעאלכלומר הזדווג שתי אומות שהם  

יא'(, וז"ל: "ראיתי במדרש תהילים שארבע מלכויות הללו ששעבדו בישראל כפולות היו: 

בבל וכשדים, מדי ופרס, אנטיוכס ומוקדון, אדום וישמעאל. ועל ככה יסד הקלירי רביעית  

 היא שמינית." עכ"ל. 



 ושושן                  ד מאמר                  חזור
 

 

 סו

 

 הגאולה העתידה

 

המש לכפילות  הצורך  להבנת  הפתח  לפנינו  נפתח  כבר  יחים,  ומעתה 

 משיח בן יוסף ומשיח בן דוד: 

 

המשיח הראשון, משבט יוסף, יגאל את ישראל מבחינת גלות ה"אח",  

יקבלו   ל ישראלוכ  , שיקבץ נדחי ישראל מבין האומות ויבדילם מבין הגויים

. ואולם עדיין לא יסתלק לגמרי ומלאה הארץ דעה את ה' עול מלכות שמים

גוג   יבוא הנשיא  בני  )בחינת ה"אדום", והראיה לכך שהרי  נשיא על  שהוא 

ה  אדום שנקט  יזכמו  בשלח  פרשת  ירושלים  (  'י  'רמב"ן  על  אגפיו  וכל 

, ויהרוג את משיח בן יוסף )אם לא שהקב"ה ישמע קול תפילתנו מלמלחמה 

יוסף( בן  משיח  ימות  להתחבלבל  הקודש  עם  יצטרכו  וח"ו  במדברות   א, 

וה' ירחמנו שתתבטל גזירה זו(, ורק   במדרש תלפיות ובכמה דוכמי,כמבואר  )

א משיח בן דוד להציל את עם ישראל מבחינת "אדום", ובכך תהיה  יבו  אאז ב

 גאולה "שלמה". 

 

 : והדברים מובנים מאוד לאור המוצא של שני המשיחים

 

, כיון שיוסף  טנו של עשו )בראשית רבה עה' ה'(, עשו דייקאשיוסף הוא  

יותו נער צעיר ראה את  השב הוא הסמל של ההתגברות מול השפעות זרות, 

מד בכל סיונות, ועילבד ובודד בתוך ארץ מצרים הטמאה, עם כל הנעצמו  

_______ ______ 
, מלחמת גוג ומגוג תהיה אחרי ביאת משיח בן לפי המבואר במדרשי חז"ל רבים   מ

 יוסף וקיבוץ גלויות, שהרי במלחמה זו אמור ליהרג המשיח עצמו. 
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 .מאונשאר אותו "יוסף הצדיק"

ואולם לענין המישור של "אדום", בכדי לעמוד מול ההשתלטות הפיזית 

בני עשו, לזה צריכים מי שיש   ביוסף  "בעצם"לו מלכות  של  וזה לא שייך   ,

.  , ולכן צריכים דוקא משיח משבט יהודה"סור שבט מיהודהילא  "כיון שנאמר  

לו"   רב  "ידיו  עה"פ  שמח'(  סי'  הברכה  )זאת  בספרי  חז"ל  אומרים   -ואכן 

עשו  את  שהרג  זה  הוא  את  מבשיהודה  לו  שיש  זה  הוא  שיהודה  והיינו   ,

עש של  הפיזי  בפן  להלחם  הרוחני(. הסגוליות  בפן  שנלחם  כיוסף  )ודלא    ו 

)שמואל א', טז'   י"ונאדמוהוא נאמר "המלך "בן דוד", באשר על דוד  תרוביו

והוא ה"כנגד" להתמודד   לצד הקדושה,שיש בו את כח בחינת החרב    -  יב'(

כח   הטומאהמול  צד  של  סג   . )אדום(  החרב  רבה  בבראשית  ח',  וראה   '

, עד שהקב"ה הודיע לו  "כמו עשו"ששמואל הנביא נתיירא שדוד יהיה רוצח  

 שדוד ינצל כחות אלו לקדושה. 

 

הקדושו החיים  באור  שבט   הנה  וקם  מיעקב  כוכב  "דרך  הפסוק  על 

  ' דרך כוכב מיעקב'עוד רמז במאמר  : "וז"ל  כתב  (במדבר כ"ד י"זמישראל" )

"  .ירמוז על משיח בן אפרים  'וקם שבט מישראל', ואומרו  וכו'על משיח בן דוד  

בס"ד שכתבנו  מה  עם  להפליא  מתאימים  והדברים  לעיל ד,  עכ"ל.  כאמור 

_______ ______ 
נקודה מעניינת לתשומת לב: במדרש הנ"ל, כאשר הזכיר שיוסף הוא שטנו של    מא

עשו, המדרש כינה לעשו תמיד בשם "אותו האיש". ולולא דמסתפינא אמינא שחז"ל רמזו  

רי שר"י )אשר כידוע היה גלגולו של עשו. "ישוע" אותיות "עשיו"(, והוא  בזה  לישו הנוצ

הסמל של ההשפעה הרעה של עשו על ישראל, כי חטא והחטיא ורבים הפיל לרשתו, ולכן  

 כנגד "אותו איש" )ההשפעה לרעה( צריכים דוקא כחו של יוסף, וכנ"ל.

ירצו התוס' בגיטין ומה שכתוב בסוטה דף יג ע"א שחושים בן דן הכה את עשו, ת  מב

דף נה' ע"ב )ד"ה וביהודה( שעשו לא מת מאותה מכה אלא אחרי שהוכה ע"י חושים קם  

 יהודה והרגו.
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 .מגשל "אדום"  "כנגד"של "עשו", ו"יעקב" הוא ה "כנגד""ישראל" הוא ה

הנחמה   גם  וכנ"ל,  כפולה  בחזית  להיות  צריכה  והגאולה  היא  והיות 

נ"א   ישעיהישעיה מ' א'(, "אנכי אנכי הוא מנחכם" ))  "נחמו נחמו עמי"   כפולה:

ניחמתנו   "עקיבא  ברכות(,  ז'  )נוסח  בניה"  בקיבוץ  וכו'  תשיש  "שוש  י"ב(, 

 עקיבא ניחמתנו" )סוף מסכת מכות(, ועוד.

 

 השלישי המרכיב 

 

התייחסנו לשני המרכיבים הידועים והמפורסמים לכל. שהם:    עתהעד  

א. הקיום הפיזי של ישראל )גופם של בני ישראל(. ב. המציאות הרוחנית של  

ישראל   בני  שבין  )היחס  מלבדלישראל  אך  הללו    קב"ה(.  המרכיבים  שני 

 .מד, קיים מרכיב שלישי: "אורייתא" ("ישראל" ו"קודשא בריך הוא"הנקראים  )

 

הנגלות  אינו  השלישי    מרכיבה העולם,  מן  שאחיזתם  כיון  לאומות 

ב  תורהב רק  שבכתב  היא  התורה  של  שטחי  שבע"פולכן  ]תרגום    התורה 

ומפורש   -  כי תשא אות לדבחז"ל כ"המסתורין של הקב"ה" )תנחומא    תמוגדר

ידועה לאומות העולם כך מפני שאינה  נקראת  כן,    ([.שם שהתורה  ובהיות 

  (וככל שדיברנו)  היא כנגד שני המרכיבים הראשונים  עשו עיקר המלחמה של  

_______ ______ 
ויש מקום לתמוה על הגאון אור החיים )וגם על דברינו(, דאם כן נמצא שמשיח בן   מג

אך   מ"יעקב".  יותר  מרומם  שם  הוא  "ישראל"  דהרי  דוד,  בן  ממשיח  גדולה  מעלתו  יוסף 

גם בחינת  הפי בו  ולכן כולל  יוסף,  בן  נוסף על משיח  דוד הוא שלב  בן  הוא, שמשיח  רוש 

 "ישראל" אלא שמוסיף לה בחינת "יעקב", והבן. 

הם שלושת המרכיבים של קיום העולם, וכדברי רבותינו בפרקי אבות פ"א מ"ב:    מד

שבין עם ישראל  על שלושה דברים העולם עומד: על התורה )אורייתא(, על העבודה )היחס  

 לקב"ה(, ועל גמילות חסדים )דאגה לגופם של ישראל(. 
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ידועים ומוכרים לו זאת,  , אך  באשר המה  גם הכח להלחם  עם  בעשו  טמון 

 (. לעיתיםנגד המרכיב השלישי )ובמשך ההיסטוריה עשה כן 

ולכן, מלבד השמות הידועים של עשו: "עשו" ו"אדום", יש לו גם שם  

ר, כי כאמור זו בחינה שלא מתגלה  שלישי )שמשתמשים לעיתים רחוקות יות

 א: "שעיר". ואלא לעיתים(, וה

 

ליעקב   שגם  האלקים",  עשה  זה  לעומת  שלישי    יש "וזה  שם 

"שעיר" ל"ישורון"  בין  "ישורון". והמלחמה  רחוקות(:  )שמשתמשים לעיתים 

לאורייתא,   ביחס  ששהיא  ביחס נוכדמצינו  דוקא  מופיעים  הללו  השמות  י 

ויאמר ה' מסיני בא, וזרח משעיר  : "ה'(-לג, פסוקים ב')דברים    לנתינת התורה

ומבואר בזוהר הקדוש שכל  )למו... ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם".  

לענין התורה עוסקים  הללו  הוא    .(הפסוקים  ישורון  כי  מובנת,  והמשמעות 

שזו המידה שמחמתה יעקב  (,  פרשת וזאת הברכה  רמב"ןמלשון "תם וישר" )

הוא  , ו (מה)וע"ע בהערה   לתורה התמימה: "יעקב איש תם יושב אהלים"זוכה  

 חלק"(.  ההיפך מ" -)לשון ריבוי שער  "שעיר"מפך יהה

 

בין "שעיר" ל"תם" מצינו גם בעבודת יוהכ"פ, דהנה חז"ל    תוהניגודיו]

ה  " בבראשית רבה סעל הפסוק "ונשא השעיר עליו את כל עוונותם" דרשו )

כל    את  .זה עשו שנאמר הן עשו אחי איש שעיר  -  ונשא השעיר עליו"  '(:י

איש  -  עונותם ויעקב  שנאמר  תם  בעונות  ולכן  ע"כ.  יום  ."  עבודת  נוסח 

ואתה  "  אומרים  ,"שעיר"תוודה על ההגדול משהכהן    ביחס לווידויהכיפורים,  

 [."ישורון  ברחמיך מעורר רחמיך וסולח לעדת

_______ ______ 
תופשי    מה  "קהל  פירושו  ש"ישורון"  ט"ו(,  ל"ב  )דברים  הספורנו  פירש  מזו  ויתירה 

התורה ובעלי העיון" )ישורון מלשון תשורה, עיון(. ועפ"ז כתב ש"וישמן ישורון ויבעט" היא  

 ועטים באלו שמחזיקים אותם, עיי"ש. טענה המכוונת כלפי עוסקי תורה, שאפי' הם ב
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ש לבך:  יועתה  נא  הענף  ת  ובתוכה  אדום,  של  הידועה  הגלות  מלבד 

ישמעאל,   של  הקדושמבואר  הידוע  ע"ב    בזוהר  קכ"ה  דף  שבאחרית ח"ג 

  הם יהיו מנהיגי העםבסוף הגלות  הימים יקום ענף נוסף: גלות הערב רב, ש

(,  פרק ו'  הגר"א באבן שלמה)זו כוונת הזוהר וכמו שכותב    וישלטו על ישראל

החילונית בארץ הקודש, שבני ישראל הקדושים משועבדים  והיא הממשלה  

)שכיון שהם מעורבים    מוועיקר מלחמתו של הערב רב היא נגד התורה   תחתם.

בבני עמנו, יש להם אחיזה בתורה(. והם השליחים של עשו להלחם במרכיב 

מההשכלה, התרבות המערבית   שאוב  ומציאותם  כחם  כל  )שהרי  השלישי 

רומי(. מהר"י קארו זצ"ל בעל השו"ע בספרו תולדות יצחק   ועיין למרן  של 

, שכתב ש"שעיר החטאת אשר לעם" )ויקרא )ד"ה ויקרב(  עה"ת פרשת שמיני

  . ודו"ק., עיי"ש" שבתוך העם שעיר", שהם ה"ערב רב ט', ט"ו( הם ה"
 

ונמצא שעם ישראל בדורנו צריכים להתמודד גם מול חזית שלישית זו. 

: "ודוחקא  (דף כז ע"אי"ב )ומאמץ זה ממהר גאולתנו כמפורש בתיקוני הזוהר  

 מושיע שלישי   נווכנגדם ישדגלותא דערב רב לישראל ממהר לן פורקנא".  

ו"גלות ערב "שעיר"  שפחות בולט )כשם  והוא  ,  )כלומר מלבד שני המשיחים( 

רב" הם נושאים פחות בולטים(: אליהו התשבי, שהוא יבוא כדי לפתור את  

ל דהיינו  בתורה,  הספיקות  התורההכל  כח  את  ישראל  לעם  במלא    חזיר 

 במהרה בימינו אמן. .למרכיב השלישיהגאולה ביחס היא  , וזו עצמתה

I 
  

_______ ______ 
וראה גם בדברי הגר"א ביהל אור פרשת ויקרא דף כז ע"ב, שכתב שכל "קושיא"   מו

 בדברי תורה נובעת מטומאת הקליפה של ערב רב. 
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 גלות ישמעאל באחרית הימים

y 

 

רבי יוחנן ורבי שמעון בן    -'  יהיה פרא אדםוהוא  "'

ביישוב   גדלים  יהיו  שהכל  אמר  יוחנן  רבי  לקיש, 

והוא יהיה גדל במדבר, רבי שמעון בן לקיש אמר  

בוזז   והוא  ממון  בוזזים  שהכל  וודאי  אדם  פרא 

נפשות, ידו בכל ויד כל בו, קרי בו כלבו, הוא והכלב 

 " ות.שוים, מה הכלב אוכל נבלות אף הוא אוכל נבל

 ( בראשית רבה פרשה מה)

 

מאמרם ז"ל הנז', טומן יסודות חשובים בכל הנוגע לתקופתנו, ומן הראוי  

 לעמוד על כמה נקודות:

 

שישמעאל הם    א. אם התורה הקדישה תיבות "פרא אדם" לאשמועינן

בודאי שיש   נפשות,  וגונבים  במדבר  גדלים  בכך שהם  שונים מכל האומות 

בזה מסר חשוב אודות מהות אומה זו ונ"מ לישראל, ויש להבין את משמעות  

הענין. ואכן הדבר מפליא, מדוע שלא יגדלו בישוב שהוא מקום נח, וגם מה  

 שגונבים נפשות הוא דבר זר דאיזה יצר יש בזה? 
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חלק השני של המאמר אינו מובן, וכי שאר אומות העולם לא ב. וגם ה

יש לדקדק  וגם  יש להשוותן לכלבים?  ישמעאל  נבלות שדוקא על  אוכלים 

, ולכאו' ההשוואה היא לכלב סתמי ולאו שלוקצת דקרי "כלבו" דהיינו הכלב  

 דוקא לכלב של מאן דהוא. 

 

 : פרשה נגת רבה  בראשי  וישנו מדרש נוסף אשר מן הראוי לעמוד עליו,

 

עקיבא" רבי  'דרש  שרה  :  ילדה ותרא  אשר  המצרית  הגר  בן  ]את 

מלמד    וכו'  עריותאין מצחק אלא גלוי    -  )בראשית כא('  וגו'לאברהם מצחק[  

שהיתה אמנו שרה רואה אותו לישמעאל מכביש גנות וצד נשי אנשים ומענה  

ים  תני רבי ישמעאל אומר אין הלשון הזה של צחוק אלא עבודת כוכב  .אותן

, מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה בימוסיות וצד חגבים  וכו'

בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אין הלשון  . ומקריב עליהם הזה    רבי אלעזר 

, רבי עזריה משום רבי לוי אמר, אמר ליה וכו'  צחוק אלא לשון שפיכות דמים

שת וחצים והיה ישמעאל נוטל ק  ,ישמעאל ליצחק נלך ונראה חלקינו בשדה

, הדא הוא דכתיב )משלי כו(  מזומורה כלפי יצחק, ועושה עצמו כאילו מצחק 

." כמתלהלה היורה זקים וגו', כן איש רמה את רעהו ואומר הלא מצחק אני

 ע"כ.

 

ש עקיבא,  רבי  דרשת  לגבי  "ישמעאל  א.  גנותהיה  )ופירש  מכביש   "

נשים לתוכן" עיי"ש( וצד  גנות של אחרים  כובש  "פי'  הנה ממה    -  מהרז"ו: 

לענות את הנשים,   ישמעאל  טרחו לגלות את הטקטיקה שהשתמש  שחז"ל 

 בהכרח שיש משמעות בדבר, וצריך תלמוד. 

_______ ______ 
ומעשה אבות סימן לבנים, שגם עתה יורים טילים על ישראל ואינם פוגעים. "יפול   מז

 . אליך לא יגש" -מצדך אלף, ורבבה מימינך 
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פשר הענין   ולגבי הדרשה השניה, שהיה מקריב חגבים לע"ז, מהו  ב. 

ולא   מפוטמים  עגלים  שמקריבים  האומות,  כדרך  שלא  קרבנות  שהקריב 

היה ילד קטן ש"מחשק" לעבוד  חגבים בעלמא )הרי לא מדובר שישמעאל  

 עבודה זרה, שהרי הוא היה אז בן כ"ז שנה(. 

 

מצינו  שלא  להתבוננות,  מקום  יבצר  לא  ג"כ  השלישית,  ובדרשה  ג. 

הנהגה זו של "כאילו משחק" אצל שום אדם, אלא הרוצחים עושים מעשיהם  

 בסתר או בגלוי אך לא במסוה של משחק. 

 

 אברם: נקודות עיון אודות הגר אשת  

 

של   בנושא  גם  להתבונן  ראוי  עסקינן,  ישמעאל  של  ובמהותו  והיות 

 שורש לידתו, הלא היא אמו הגר: 

 

אות ג', לגבי הפסוק "ותתן אותה לאברם  בראשית רבה פרשה מה א. ב

היה כתוב רק   ומשמע דאילו  ."ולא לאחר  -  שהיאאישה לו לאשה" דרשינן: "

"ותתן אותה לאברם לאשה", סבורים היינו שנתנה אותה לאחר ולא לאברם,  

 ואין לזה כל הבנה דהרי מפורש בפסוק שנתנה אותה לאברם. 

 

ב. ומה הענין ששרה כל כך הקפידה על כך שהגר איננה מכבדת אותה  

)"ותקל גבירתה בעיניה"(, עד כדי כך שהתלוננה לאברהם בחריפות, ועינה  

 תה, וכי יש כאן מלחמת כבוד בעלמא?או

 

 : כלליות בנושא ישמעאל וגלותו שאלות  

 

במיוחד   ישמעאל הוא היחיד שזכה למצוה שנאמרה  א. מכל הגויים, 
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שמלים   אלא  זו,  מצוה  על  שומרים  אחריו  זרעו  וגם  המילה.  מצות  עבורו: 

ואינם פורעים. ובזוהר הקדוש נאמר שמחמת מצוה המילה בני ישמעאל יש 

אחיזה בארץ ישראל עד ביאת הגואל. וצ"ע מה נשנתה ישמעאל מכל להם  

גויי הארץ שיש להם מצוה מיוחדת זו, ואם מפני שישמעאל הוא מבניו של  

אברהם, הרי גם עשו הוא מבניו של יצחק ונכדו של אברהם ואין זרעו מלים, 

: אגדת בראשית פרק נטוגם עשו בעצמו מאס במילה כפי שמעידים חז"ל ב

 ." ע"כ.לו אותו אבותיו, ומאס במילה ובחר בערלהעשו מ"

 

אודות הפסוק   קכד'(  טוב תהילים  )עץ הדעת  בשם האריז"ל  מובא  ב. 

שאותו "אדם" היינו   -"לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו"  

ישמעאל שהוא "פרא אדם", שחפץ לבלוע את עם הקודש ח"ו. והנה יש לתת 

טוי הייחודי של "בליעה", אשר לכאו' נשמע יותר את תשומת הלב על הבי

כדמות "סלנג" מאשר כלשון מקראי, וטפי הו"ל לדוד המלך ע"ה להשתמש  

ולא   ונכחידם מגוי  "אמרו לכו  פג':  בפרק  כדוגמת הפסוק  רגילים  בביטויים 

יזכר שם ישראל עוד", או הפסוק בפרק קיט: "לי קוו רשעים לאבדני", וכיוצא  

ם. ועוד, מהי ההדגשה בכך שישמעאל חפץ לבלוע אותנו באלו פסוקים רבי

 דוקא "חיים"? 

 

עמדנו   עליה  )אשר  הידועה  השאלה  על  ג"כ  לעורר  המקום  וכאן  ג. 

הזדמנויות   )במדרש   -בכמה  עצמם  וחז"ל  מאחר  שונים(:  ישובים  והזכרנו 

איכה ובזוהר הקדוש( מציינים שתהיה גלות ישמעאל, מדוע בכל המדרשים  

ן: בפסל נבוכדנצר ובחלומות של דניאל( מונים ארבעה גלויות  )ועוד לפני כ

 בלבד?
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 ואשר נראה ליישב בס"ד את כל הנ"ל, כדלהלן:

 

 תכליתה של גלות ישמעאל 

 

אם כי רבים מבני עמנו היו שוכנים בין ארצות ישמעאל החל מגירוש  

ספרד, נראה לכאו' ממאמרי הזוהר והאריז"ל )שמתארים את גלות ישמעאל  

"גלות  שעיקר  האחרת(,  הגלויות  מכל  יותר  לגוף  קשה  גלות  כהיותה 

ישמעאל" איננה עצם ההימצאות בתוך ארצותיהם, כי אם המציאות שאנו  

ץ הקודש מאז מלחמת השחרור, אשר מאז נהפך לבם של  חווים כיום באר

עמנו,   של  העיקריים  ונעשו האויבים  ישראל,  עם  את  לשנוא  ישמעאל  בני 

 צמאים לדם וממררים את חיינו בפחד הטרור. 

 

והנה אם נתבונן, ישנו הבדל מהותי בין "גלות ישמעאל" זו לבין אותם 

"ארבעה גלויות" אשר עליהם ניבא דניאל. בכל הגלויות עם ישראל היו תחת  

השלטון של אותה גלות אשר על שמה נקראת הגלות )כך היה בבבל, בפרס, 

פ  ביון, וכך הוא בימינו שעדיין אנו תחת השלטון של מלכות אדום, כי אע"

שרבים באו לארץ הקודש והקימו לעצמם ממשלה, עדיין לא ירים איש את  

ידו ואת רגלו מבלעדי האישור מארצות הברית ומארצות אירופה, ולמעשה  

בין  לחיקוי  ה"מודל"  הינם  הנה  אדום  וגם  ההחלטות,  כל  על  שולטים  הם 

בתחום התרבות בין בכל תחום אשר הוא )ואף החוקים במדינת "היהודים"  

חוקים הבריטיים(, וכל זה כמבואר בדברי רבותינו ז"ל בכל מקום שגלות  הם ה 

"ואלה המלכים   בקרא  וכרמוז  יוסף,  בן  ביאת משיח  רק עם  אדום תסתיים 

גלות   שבאמת  כך  ישראל"(,  לבני  מלך  מלך  לפני  אדום  בארץ  מלכו  אשר 

ישמעאל איננה אלא "תוספת צרה" על צרתה של גלות אדום ואיננה גלות  

ולכן גם לא סופרים אותה במנין הגלויות(, כי כל מהותה ותכליתה  "בעצם" )

אלא  גלויות(  )כשאר  ישראל  בני  את  לשעבד  איננה  ישמעאל  גלות  של 
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אדרבא לשמש ככלי לצמיחת הגאולה, כמו שכתוב במדרש )ילקוט שמעוני 

פרשת לך לך רמז עו'(: "אלו בני ישמעאל שעליהם בן דוד יצמח" ע"כ, הא  

שמפ כפי  בכמה כיצד?  שהזכרנו  לא'(  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  ורש 

הזדמנויות: "למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקב"ה לשמוע בקול נאקת 

העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא 

 שמו ישמעאל שנאמר ישמע אל ויענם." ע"כ. 

 

אנו   נזקקין  מה  לשום  להבין,  אנו  צריכים  שעדיין  לבני  אלא  דוקא 

"על   בהידור  בני אדום מקיימים  ישמעאל כדי לזעוק אל ה' מנאקתם, והרי 

חרבך תחיה" וכבר הוכיחו בשואה )ובמשך כל ההיסטוריה כולה( שיודעים  

היטב להרוג להשמיד ולאבד לא פחות מבני ישמעאל, וא"כ מה הצורך דוקא  

צת שישנה  בגלות ישמעאל. ויתירה מזו, דמדרשת "ישמע אל ויענם" משמע ק

מכח  הם  הצרות  כאשר  דוקא  לתפילתנו  שומע  שהקב"ה  מיוחדת  סגוליות 

ישמעאל, וקשה הדבר להולמו, דהרי קרוב ה' לכל קוראיו ושומע תפילת כל  

הקב"ה   אדום  מצרות  ה'  אל  כראוי  זועקים  הקודש  עם  כאשר  ובודאי  פה, 

ידי עשיו. ו יעקב אין הידיים  כי כאשר הקול קול  ידוע  מושיע אותנו מידם, 

המעשה עם האדמו"ר האמרי אמת מגור זצ"ל, שכאשר שמע את התפילות  

הנוראות ואמירת הסליחות שערך הגאון המקובל מוהר"ר יהודה פתייה זצ"ל  

והעיד  עמד  ישראל,  לארץ  הנאצים  כניסת  את  למנוע  כדי  עדתו  בני  עם 

מיוחד   מה  כך,  ואם  שואה.  היתה  לא  באירופה,  כך  מתפללים  היו  שאילו 

מסוגלת    בתפילה הינה  כזו  תפילה  שדוקא  ישמעאל,  של  הצרות  מתוך 

 לישועה? 

 

 בן אברהם  שורשו של ישמעאל 

 

אלא עלינו להבין יותר את שורשו ומהותו של ישמעאל )וצאצאיו(, או  
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 אז נוכל להבין מה מיוחד בצרותיו לקירוב הגאולה. 

 

והוא יהיה  'כתיב ביה בישמעאל נאמר: "א " ע 'דף פו הקדוש ח"בזוהר ב

, אבל זרעא  וכו'פרא אדם ולא אדם, פרא אדם משום דאתגזר    -'  פרא אדם

." ע"כ. והיינו דבני ישמעאל הם דישראל דאשתלימו בכלא אקרון אדם ממש

גויי הארצות שנמשלו   בניגוד לשאר  "אדם" ל"אינו אדם",  בין  גדר אמצעי 

לחיות ולא לאדם. ומפורש יותר בדברי האריז"ל )בעץ הדעת הטוב שהזכרנו  

לעיל( וז"ל: "שאר ד' גלויות הן משולות אל החיות כנזכר בספר דניאל וכו',  

וישמעאל להיותו בן אברהם ונימול נקרא "פרא אדם" ולא אדם גמור וכו'." 

 (.מחעכ"ל )ומרחיב שם, עיי"ש 

 

שרה אמנו ע"ה הגיע למצב של יאוש   ונראה ביאור הענין בס"ד, דהנה 

מעצמה  בטן  פרי  ע"י  מטמלהביא  ישראל  כלל  את  להביא  ניסתה  כן  ועל   ,

שפחתה הגר, שנאמר "ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא 

יהיה   מ"מ  שהבן הוא מהגר  והיינו שאע"פ  אבנה ממנה",  אולי  אל שפחתי 

שרה   של  בנה  נחשב  שיהיה  ממנה"  "אבנה  עם  בגדר  יצאו  ממנו  וממילא 

]ולכן ישנה הדגשה מיוחדת: "ותתן אותה לאברם אישה לו לאשה",   ישראל.

", והיינו שלא היתה כאן נתינה ל"בעל" שהוא במקרה  ולא לאחר  -  שהיא"

הזה אברהם, אלא היתה בזה נתינה ל"אברהם" עם כל המשמעות של היותו  

המשך של אברהם  דוקא "אברהם", שכל המטרה כאן היתה שאכן ייצא מזה  

אבינו, "כלל ישראל", ולא רק ענין של מצות פריה ורביה והמשכיות שאין  

בה נ"מ אילו "אברהם" לא היה "אברהם"[. וגם אברהם אבינו לכך נתכוין,  

_______ ______ 
ולפי דברות האריז"ל צריכים לומר שדרשת "עם הדומה לחמור" אינו ענין מהותי   מח

 כל כך כדרגת המשלים שבחלומות דניאל. 

 כך ניכר גם מהעובדה, שכמה שנים אח"כ צחקה בקרבה על הבשורה.  מט
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שישמעאל יהיה כלל ישראל, עד כדי כך שכאשר הקב"ה אמר לו על שרה: 

יחיה ל "לו ישמעאל  בן", ענה אברהם:  נתתי ממנה לך  והקב"ה  "וגם  פניך", 

 היה צריך כביכול "להתעקש": "אבל שרה אשתך יולדת לך בן". 

 

ולכן שרה הקפידה מאוד שהגר לא תקל בכבודה, כי חשוב שהגר תהיה  

עדיין בגדר טפלה אל שרה, שיהיה ישמעאל נחשב כבנה של שרה ולא כבן  

של הגר, כי אחרת התוצאות יהיו "ישמעאל" במקום "ישראל", ולכן שרה גם 

בקלוני  ט שומע  "שאתה  חז"ל  אומרים  עליך"  "חמסי  אבינו  לאברהם  ענה 

פעיל למנוע   -ושותק"   יקח חלק  לא  והיינו שהבהירה לאברהם שאם הוא 

שהגר תחשב כגבירה בפני עצמה ולא כבטלה לשרה, הרי שמישמעאל לא 

 ייצא ישראל אלא "חמאס", וזה יהיה "עליך" כלומר באשמתך ששתקת. 

 

ר, כאשר הקב"ה אמר לאברהם אבינו אבל שרה  ועכ"פ בסופו של דב

אשתך ילודת לך בן, התברר למפרע שישמעאל איננו ישראל, כי כדי ליצור 

"אבל שרה אשתך", חייבים את  ישראל  כח השררה של שרה    את עם  את 

להיות   הבריות  כל  מעל  הרוממות  והיינו  "ישראל",  השם  משמעות  שהיא 

האמיתי   ואין "  -"אדם"  אדם,  קרויין  אדם  אתם  קרויין  כוכבים  "  העובדי 

 (. יבמות דף סא עמוד א)

 

שלא  נסיון  ישראל,  עם  ליצירת  נסיון  הוא  שישמעאל  למדין,  נמצינו 

הצליח, ולכן ישמעאל מצד אחד אינו נמשל לחיות בעלמא כפי שמוגדרים 

שאר המלכויות, אך מצד שני אינו "אדם" ממש כפי שרצו שיהיה, אלא גדר  

ולכ אדם".  "פרא  המילה  אמצעי,  מצות  למקצת  זכה  ישמעאל  באמת  ן 

והיינו שיש בישמעאל שייכות לגדר ישראל,    -)שמאפיינת את עם ישראל  

ולא   פריעה  בלא  מילה  רק  ושרה(, אבל  מכח ה"הווא אמינא" של אברהם 

)בעלות  ישראל  בארץ  מסויימת  אחיזה  ג"כ  לו  יש  ולכן  בשלמות,  המצוה 
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ישראל היא הא כי ארץ  ישראל,  ישראל  שמאפיינת את  רץ המיועדת לעם 

 דוקא( כדברי הזוהר. 

 

]ועל כן מובן המדרש שמציין שישמעאל אוכל נבלות כמו "כלב", כי 

בשונה משאר בעלי חיים שאוכלים נבלה ממה שעולה בגורלם לאתר, הכלב 

"זוכה" לאכול ממה שנותן לו האדם, ממה שנאסר לאכילת ה"אדם": "ובשר  

ן אותו", והיינו שקיומו של ישמעאל בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכו

בעולם הוא בעצם ממה ש"נפסל" מיצירת ה"אדם" דהיינו ישראל. וא"כ מה  

פירושו   כלב השייך למישהו,  "כלבו" משמע שהוא  שדקדקנו לעיל שתיבת 

 שאותו כלב )ישמעאל( נטפל למושג של "ישראל", שהוא שורש קיומו[.

 

פ דר"א  מגיעים הדברים, שבפרקי  כך  כדי  חז"ל: עד  ל' מתבטאים  רק 

רבה  ב"ה שמו של ישמעאל לשמו של ישראלהשוה הק" ". ובמדרש שמות 

אי  פרשה כג' היתה הו"א ללמוד מישמעאל לישראל )לולי ילפותא מקרא(: "

תלמוד ,  אין להם תכבוסת יכול אף ישראל כןמה אהליהם של ישמעאלים  

 ." ע"כ. לומר כיריעות שלמה

 

יורד  סוד גדול של הנצי"ב, שכל מה שאינו נמצא בצורתו,  אבל ישנו 

בדרגה למטה יותר ממי שצורתו היא לכתחילה פחותה על דרגתו, כדוגמת 

נברא, הרי שנעשה   בצורתו אשר עבורה  בעל חי שמת, שכיון שכעת אינו 

נבלה מסרחת והוא גרוע מצומח חי, וכן צומח שמת הרי הוא גרוע מדומם.  

ד של הנצי"ב(. ולכן ישמעאל כיון שנוצר בכדי להיות אדם, ובפועל  )ע"כ היסו

מכל   גרוע  יותר  הוא  מסויים  במבט  לחמור(,  הדומה  עם  )אלא  אדם  אינו 

האומות שנמצאים בצורתם הטבעית )וזהו גדר "פרא", והיינו שלא מוצא את 

לגבולות   להתאים  יכולה  איננה  מציאותו  שבאמת  מפני  לעצמו,  הגבולות 

רהם ושרה עבורו, והתוצאה היא שאין לו אפי' הגבולות הטבעיים  שתכננו אב
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", הכל יהיו גדלים ביישוב והוא יהיה גדל במדברשל שאר האנושות(. ולכן " 

כי כל האומות מצליחים לשמור על צלם אלקים וצורה אנושית, ואילו בני  

ישמעאל מתוך שאינם מוצאים את זהותם מרגישים צורך לחיות כמו חיות,  

בראשית פרשת )שכל טוב  ולא בישוב. והדבר מפורש יותר במדרש    במדבר

(, שענין הגידול במדבר הוא מפני שכן דרך החיות, ושם נאמר: לך לך פרק טז

ביישוב, והוא גדל בפראים במדבר,   -   והוא יהיה פרא אדם" שהכל גדילין 

בהן,   כיוצא  וכל  והברדלס  והדוב הנמר  בניוכו'שהן הארי  אדם שאין    , הן 

 ." ע"כ.ברכות והן הארורין להם

 

והנה מי שגונב ח"ו, עושה כן על דבר שמרגיש בו חסר, ולכן כל אומות  

)מלבד  נוסף  חסר  יש  ישמעאל  בני  אצל  אך  לו,  איש  ממון  בוזזים  העולם 

הממון(, דהם נוצרו עם מטרה להיות "אדם" ואינם כאלו, ולכן חומדים "אדם"  

הלך  נאמר: " הברכה פיסקא שמג דברים פרשת וזאתספרי וגונבים נפשות. ב

אמרו לו מה כתוב    , אצל בני ישמעאל אמר להם מקבלים אתם את התורה

אמרו לו כל עצמם אביהם ליסטים היה שנאמר    ',לא תגנוב'אמר להם    ,בה

פרא אדם' יהיה  פירש  ו    '". והוא  בפירושו  כבר  רענן  בעל המגן אברהם  זית 

זה נאמר הדיברה "לא תגנוב".  , שהרי על  דהיינו גניבת נפשות  ,שעל הילקוט

והיינו שיש להם תאווה מיוחדת לגנוב בני אדם, מפני שבזה מרגישים חסר,  

השנה   ]ובזאת  זו  טבעם  על  היטב  לדעת  נוכחים  אנו  שבימינו  שאנו  וכפי 

ה'תשע"ד, בראש השנה הבא עלינו לטובה, תכננו לחטוף מאות יהודים בבת 

קל מחשבותם בדרך פלא, יתברך  אחת דרך המנהרות ר"ל, וה' הפר עצתם וקל

ואתמליאת בתרגום אונקלוס: "  -" )בראשית ו' יא(  חמסשמו[. "ותמלא הארץ  

 ". ארעא חטופין

 

]ולכן גם הזימה של ישמעאל היא מתוך תחושת חיסרון ב"אדם": "כובש 

לתוכן"   נשים  וצד  אחרים  של  כבישת   -גנות  שכוללת  "כבישה"  של  ענין 
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 חברו[. מקומו של חברו וחטיפת אשת 

 

את  מוצא  לא  אך  "אדם"  להיות  נוצר  שישמעאל  כל המבואר  ולאור 

יותר מגויים אחרים   גרועה  יכולה להיות  )ולפיכך התנהגותו  עפ"י   -צורתו 

בני ישמעאל מלאים מהפכים בתוך תוכם:  יסוד הנצי"ב ניתן להבין מדוע   ,)

מצד אחד אינם עובדים ע"ז אלא מתפללים לה' אחד, כיון שיש בהם מכח  

ה"אדם" )וגם כשהיה אביהם ישמעאל עובד ע"ז, היה עושה זאת בהסתייגות  

על   מתפללים  מאידך  אך  מפוטמים(,  עגלים  ולא  חגבים  מקריב  מסויימת, 

)א העוה"ז  ומבקשים תאוות  ואכמ"ל(  האדם  כל  זה  המעוות  דתם  לפי  שר 

רעתם של ישראל )"מוות ליהודים" ר"ל(, וכמו כן מצד אחד נשותיהם הינם  

צנועות כלפי חוץ יותר מכל גויי הארצות, אבל מאידך מבפנים ובסתר הם  

ע"ב:  מט'  דף  בקידושין  ז"ל  )וכמאמרם  העמים  מכל  יותר  בזימה  שטופים 

דו לעולם, תשעה נטלה ערביא(. כי כאמור עצם זה עשרה קבים של זנות יר

שנוצרו כדי להיות "אדם" ואינם "אדם", גורם להם להתנהג בצורה שפילה  

 יותר ממי שלכתחילה אינו "אדם". 

 

 " ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ".. 

 

העמים   ששאר  מה  בין  גדול  חילוק  שישנו  מובן  המבואר  כל  פי  ועל 

ישראל, לבין הצרות שישמעאל עושים לישראל. כל העמים אינם  מיצרים ל

חפצים בקיומם של ישראל מפני שנאתם על ישראל, ועל כן נלחמים נגד עם 

הקודש כדי לשעבדם או לאבדם ח"ו, אך ישמעאל אינם רוצים לאבד את עם  

עם ישראל, להיות    במקוםהקודש מתוך שנאה גרידא, אלא הם חפצים להיות  

וכן הוא  ם ושהם יישבו בארץ ישראל, כי מתוך כוונה זו נוצרו.  הם עם האלקי

בפרקי דרבי אליעזר פרק לא': "היה אומר ישמעאל, עכשיו אברהם מקריב  

]ואינו דומה לעשו שנלחם עם יעקב  את יצחק בנו   לעולה ואני הוא בכורו". 
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את  מכר  אדרבא  כי  הבכור,  היותו  עצם  על  ולא  הזה  העולם  ברכות  על 

ב, כי איננו מעוניין להיות העם הנבחר רק לקבל את ההטבות  בכורתו ליעק

הגשמיות שנועדו ליעקב, וזהו גדר "ויבז עשו את הבכורה", דבר שאינו נכון  

 [. נאצל ישמעאל שחפץ בבכורה וכנ"ל

 

אזי  אדם  עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'  "לולי  שבפסוק:  פשר הביטוי  וזהו 

ות במקום עם ישראל, כביכול דהיינו שישמעאל רוצים להי  -חיים בלעונו"  

חיים דוקא(. ויתכן דזו    -שנשמת עם ישראל תכנס בתוכם )"חיים בלעונו"  

הואיל והשוה הקב"ה שמו של ישמעאל ג"כ כוונת חז"ל בפרקי דר"א פרק ל': "

והיינו דדוקא השייכות לישראל    -" ע"כ  לשמו של ישראל אוי מי יחיה בימיו

ם בכל כחו, ולכן אוי למי שיחיה בימי שיש בישמעאל, היא הגורמת לו להלח

 גלות ישמעאל. 

 

ולכן הם מכריזים על מלחמת "קודש", כביכול "מלחמה לה' בישראל"  

ר"ל )מתוך תחושה פנימית שהם היו אמורים להיות עם האלקים(, ויוצאים  

_______ ______ 
סיבת ההבדל בין אדום לישמעאל בנוגע לדורון: אצל בני אדום, מועיל    ומסתברא דזו  נ

במהלך   ג"כ  שנעשה  וכפי  ע"ה,  אבינו  יעקב  שעשה  )כפי  לפייסם  לפניהם  מנחה  לשלוח 

פעמים רבות שרצי כסף הועילו להצלת יהודים, ואפי' אצל הנאצים ימח שמם(,    הההיסטורי

מ" יעקב,  את  שונא  שעשו  היא  שהלכה  שלמרות  שנאת  כיון  על  גוברת  הבצע  אהבת  מ 

ישראל, יען כי סוף סוף מקורה של השנאה היא גניבת הברכות דהיינו הטבות העולם הזה,  

דרך  כל  אין  ישמעאל,  בני  אצל  ואילו  ממשי.  הזה  עולם  תחת  זו  שנאה  להמיר  ניתן  לכן 

ים  לפייסם, וכמו שכותב הרמב"ם בסוף איגרת תימן לגבי בני ישמעאל: "וכל זמן שאנו רודפ

כיום,   היטב  לנו  ניכרת  זו  ומציאות  עכ"ל,  ובמלחמה."  בחרב  אחרינו  רודפים  הם  שלומם, 

 -מדינה קרקעות ממון כבוד    - שעם ישראל מוכנים לתת להם בכל מכל כל תמורת שלום  

וכל זה איננו שווה להם ורוצים רק באובדן של אויביהם של ישראל, כי סוף סוף מרגישים 

 ל היא "גניבת" זהותם האישית בתור עם האלקים. שעצם מציאותם של עם ישרא
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מנקודת הנחה שהם ה"מסכנים" והם הנגנבים, כי אכן מרגישים שעם ישראל 

או דוקא המקום הפיזי, אלא שמבטאים זאת ביחס  לקחו מהם את המקום )ל

למקום הפיזי כי אינם משכילים להבחין בין הדברים(. ולכן כאשר הם יורים  

ישראל,   עם  על  הזה(  )בזמן  טילים  או  אברהם(  בן  ישמעאל  )בזמן  חיצים 

מבחינתם לא מרגישים שיש כאן שפיכות דמים )כאילו כביכול רק "משחק"(, 

  לכל העולם, ובפיהם תערומת   תחושה זויחים לתת  מצל  ובמידה לא מבוטלת

כאילו הם הישמעאלים    ,על תגובת ישראל ועל הילדים הפלסטינאים שנהרגו

מאומה )ומתעלמים באופן בלתי הגיוני בעליל מהעובדה המצמררת  לא עשו  

  במכוון לפגוע באזרחים היהודי   שהם יורים מידי יום מאות טילים על העורף

כי כל זה מרגישים כאילו אינו "רציני", כביכול    -וכו'  ומהם ילדים ונשים    -

הליסטים   מפני  הצלה  של  בעמדה  עצמם  את  שרואים  מפני  וזאת  משחק(, 

יודעים לזהות   שגנבו מהם את ארצם )יותר מדוייק: את זהותם, אלא שלא 

שזו מקור התחושה ועל כן תולים זאת בדבר הפיזי(, והם כביכול ה"מסכנים", 

תחושה זו גם לדעת הקהל העולמית, וכל העולם רועשים    ומצליחים להנחיל

וגעשים על ישראל על תגובתם, כאילו כל מה שעשו הערביים לא היה אלא  

 משחק בעלמא.

 

וזה ההבדל הגדול בין צרות ישמעאל לשאר צרות, שהתפילה על צרות 

עמים   או  אדום  כאשר  הנה  כי  מהכל:  יותר  הגאולה  את  מביאה  ישמעאל 

אחרים מיצרים לישראל, ועם ישראל מתפללים לה' בצר להם, הקב"ה שומע  

גם   ואין הכרח  זו,  מונח אלא הצלה מצרתם  שבתפילתם לא  תפילה, אלא 

ף. אך כאשר בני ישמעאל מיצרים על עם ישראל, מלבד  לביאת משיח בנוס

עצם האבידות בנפש יש כאן צרה נוספת, שכל העולם כולו נהפך לבם נגד  

עם ישראל, כיון שכביכול בני ישמעאל הם המסכנים, כך שחלק מהצרה היא  

העובדה שבעלמא דשיקרא נראה לכל כאילו כל מה שעושים ישמעאל לעם  

ו  משחק,  אלא  אינו  לאומית  הקודש  הבין  בתודעה  מצטיירים  ישראל  עם 
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וחסרי   ישע  חסרי  ה"מסכנים"  אותם  של  נקי  דם  וכצמאי  תינוקות  כרוצחי 

השקר   עדות  חמס,  של  מצרתו  חלק  שזו  בתהילים  נרמז  )כבר  אמצעים 

" כדכתיב:  ויפח  שבדבר,  שקר  בי עדי  קמו  כי  צרי  בנפש  "(,  חמסאל תתנני 

ימדים חסרי תקדים, ולצרה זו אין  ויוצא ששם שמים מתחלל בעיני הגויים במ

גילוי האמת וסיום שליטת השקר בעולם, ולכן תפילתם של   פיתרון כי אם 

ישראל עבור ההצלה מבני ישמעאל בהכרח כוללת בתוכה זעקה על הגאולה  

ישמע אל )כלומר גם אם לא מתכוונים לכך, וכל שכן אם מתכוונים(, ולכן "

ר חרפת עמו ע"י ביאת גואל צדק,  " לגלות את מלכותו בעולם ולהסיויענם

 בב"א.

I 
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 טיטוס הרשע 

y 

 

שחירף   ,זה טיטוס הרשע  -)דברים פל"ב(    'ואמר אי אלהימו צור חסיו בו "'

תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים    ,וגידף כלפי מעלה. מה עשה

ונטל סייף וגידר את הפרוכת, ונעשה    .והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה

כינוי    -"עצמו"    )פרש"י:  נס והיה דם מבצבץ ויוצא, וכסבור הרג את עצמו 

"  שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות", שנאמר  (כלפי מעלה

מי    -)תהילים פפ"ט(    " ה'מי כמוך חסין י"  ,ר. אבא חנן אומ)תהילים פע"ד(

וקשה, שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו  (  מתאפק)פרש"י  כמוך חסין  

)שמות פט"ו(    "מי כמוכה באלים ה'"  ,רשע ושותק. דבי רבי ישמעאל תנא

עשה  - מה  באלמים.  כמוכה  גרגותני   ,מי  כמין  ועשאו  הפרוכת  את    נטל 

, והביא כל כלים שבמקדש  (מגת לבור  סל גדול ששופים בו יין)פרש"י:  

ובכן ראיתי "והניחן בהן, והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו, שנאמר  

"  וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו  , רשעים קבורים ובאו

, אל תיקרי קבורים אלא קבוצים, אל תיקרי וישתכחו אלא  )קהלת פ"ח(

דאפי ממש,  קבורים  דאמרי  איכא  דמטמרן  וישתבחו.  מילי  )פרש"י  לו 

רוח  )פרש"י  איגלייא להון. עמד עליו נחשול    (מטמון ממונם של ישראל

, אמר כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו  שבים לטובעו  (סערה

נחל )פרש"י  אלא במים, בא פרעה טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים  
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גרפם יעלה  (קישון  הוא  גבור  אם  במים,  לטובעני  עלי  עומד  הוא  אף   ,

יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו   . ליבשה ויעשה עמי מלחמה

מי ויתוש שמה, אמאי קרי לה בריה  של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעול

דמעלנא   מאכל)פרש"י  קלה?  להכניס  ומפקנא    (פה  לה  )פרש"י  אית 

לית לה, עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. עלה    (דרך בית הרעי  ,מוצא

יומא חד הוה   ליבשה, בא יתוש ונכנס בחוטמו, ונקר במוחו שבע שנים. 

אישתיק   (סקורנ)פרש"י  קא חליף אבבא דבי נפחא, שמע קל ארזפתא  

יתוש מלנקר מפני קול הקורנס)פרש"י:   כל  (אותו  , אמר איכא תקנתא. 

יומא מייתו נפחא ומחו קמיה, לנכרי יהיב ליה ארבע זוזי, לישראל אמר  

ליה מיסתייך דקא חזית בסנאך. עד תלתין יומין עבד הכי, מכאן ואילך כיון  

ולא הניח  משהרגיל היתוש ולמד בקול הקורנס הכיר בו  )פרש"י    דדש דש

אני הייתי בין גדולי רומי, וכשמת    ,. תניא, אמר רבי פנחס בן ערובא(ניקורו

  ,פצעו את מוחו, ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים. במתניתא תנא

נחושת   של  פיו  נקטינן  אביי,  אמר  ליטרין.  שני  משקל  שנה  בן  כגוזל 

לההו ליקליוה  להו  אמר  מיית,  קא  הוה  כי  ברזל.  של  גברא  וצפורניו  א 

ולבדרי לקיטמיה אשב ימי, דלא לשכחיה אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא.  

אסקיה    ,בר אחתיה דטיטוס הוה, בעי לאיגיורי, אזל  ,אונקלוס בר קלוניקוס

, אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא? אמר  (אוב)פרש"י  לטיטוס בנגידא  

מצי ולא  נפישין  מילייהו  ליה  אמר  בהו?  לאידבוקי  מהו  ישראל.  ת  ליה 

רישא, דכתיב   והוית  בההוא עלמא  איגרי בהו  זיל  צריה  " לקיומינהו,  היו 

אמר ליה דיניה    כל המיצר לישראל נעשה ראש.  -" )איכה פ"א(  לראש וגו'

גברא במאי? א"ל במאי דפסיק אנפשיה   ובדורי  :  רש"י)פדההוא  מיקלי 

, כל יומא מכנשי ליה לקיטמיה ודייני ליה, וקלו ליה ומבדרו אשב  (קיטמא

 "ימי.

 גיטין דף לו ע"ב( ) 

 

המהר"ל בנצח ישראל פ"ה, לאחר שהביא את תאורם של חז"ל הנ"ל 
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בו הרבה מאד"  יש לדקדק  "זה המאמר  כי  קבע  טיטוס,  אודות מעשיו של 

 עכ"ל, ואלו הן קושיותיו: 

 

א. "אף על גב שהיה טיטוס רשע גמור, אין דרך מי שהוא מלך )וכו'(  

שינהג בדבר פחיתות כמו זה, שיציע ספר תורה, ויהיה נוהג זנות, שהוא גנאי 

ומאיס." עכ"ל המהר"ל. והקושיא כפולה ומכופלת לאור העובדה שטיטוס  

ע"ג  הקפיד לשמור על התדמית של מלך הגון ומוסרי, כפי שניכר ביוסיפון )וא

אלא   אינם  טיטוס  של  מוסריותו  אודות  יוסיפון  שם  שכתב  מה  כל  דכידוע 

בדיבורו  לשנות  שנצרך  גופא  בזה  אימת המלכות, הרי  מפני  שקרים  דברי 

כולי האי, משמע שהיה חשוב לטיטוס לשמור על תדמית של איש הגון ונעים  

 הליכות(. 

 

בארו המתואר  לפי  דהנה  המהר"ל,  קושיית  על  להוסיף  יש  כה  ועוד 

ביוסיפון )פרק צ"ד(, פלישת הרומיים לתוככי בית המקדש לא היתה לאחר  

ברומיים   בית המקדש הכו  בתוך  ניצחונם, אלא תוך כדי מלחמה, והכהנים 

בית   בתוככי  בהיותו  גם  נלחם  שטיטוס  במדרשים  גם  משמע  )וכך  רב  הרג 

דעביד ' שטיטוס התפאר בעצמו "בראשית רבה פרשה יהמקדש, וכדמצינו ב

מלכא  קרב עם  דידיהא  פלטין  ליה  בגו  בפשטות, נא" ונצח  משמע  וא"כ   ,)

שכניסת טיטוס לקודש הקדשים היתה תוך כדי מלחמה קשה ועזה בין חייליו 

לכהנים ולבריונים, ונשקפה סכנה של ממש על חייו בעת ההיא, ואיך יתכן  

 שבעת כזאת ראה לנכון לעסוק בזנות ולסכן את עצמו יותר.

 

שנית הק וזאת  שהיה הדם  ב.  שנעשה,  ענין הנס  "ועוד,  שה המהר"ל: 

_______ ______ 
בפירושו לספר דניאל )יא לא(, שבית המקדש נעשה כמבצר   וראה גם להמלבי"ם  נא

 ע"י בניית הורדוס, ולכן בזמן טיטוס נלחמו היהודים מתוך בית המקדש, עיי"ש. 
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מבצבץ, למה יצא הדם, ונס זה שלא לצורך היה לגמרי, כי למה הוא זה."  

עכ"ל. ואם כי רבותינו בעלי התוס' כתבו )בסוגיא שם ד"ה ונעשה( שהקב"ה  

עשה כן כאות לבני ישראל שקשה עליו יתברך חורבן ביתו )בגדר "כי עמו 

בצרה"(, עדיין   באופן  אנכי  נעשה  יש מקום לתמיהת המהר"ל, מפני שהנס 

ובעיתוי שמחזק את כפירתו של אותו רשע, וכך גם מעיד הפסוק שמביאה  

שהקב"ה עשה נס ששימש לחזק את    -"  שמו אותותם אותותהגמ' על זה: "

עמדתו השפלה של טיטוס הרשע, וזה בוודאי תימה שהקב"ה יעשה נס כזה  

 )עכ"פ בעיתוי כזה(. 

 

ועוד  י'ה",    ג.  חסין  כמוך  "מי  שאמר  קשה,  "ועוד  שם:  המהר"ל  כתב 

שאתה שומע ושותק, כל זה קשה, כי למה ישתוק לרשע כמו זה, ולבני אהרן 

נדב ואביהוא שנכנסו להקטיר קטורת לא שתק, ולזה שתק." עכ"ל. ובכן, גם  

חז"ל מביעים כאב על השוני בין הנהגת ה' אצל טיטוס להנהגת ה' אצל נדב 

פרשה ויקרא רבה  , אך לא מסבירים את סיבת השוני, וכך נאמר בואביהוא

בידו': "כ נכנס לבית קדשי הקדשים וחרבו שלופה  גידר את   ,טיטוס הרשע 

  , ובניו של אהרן   .נכנס בשלום ויצא בשלום  ,ויצאת חרבו מלאה דם  ,הפרוכת

" ע"כ. והדבר  הה"ד אחרי מות שני בני אהרן.  .ויצאו שרופים  ,נכנסו להקריב

 ון הסבר, מהי באמת סיבת השוני, ו"למה ישתוק לרשע כמו זה". טע

 

והמהר"ל שם התהלך בדרכו ליישב תמיהותיו עיי"ש, ודברי תורה הם  

אף מקרא אחד    ,מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות  -  כפטיש יפצץ סלע"

(, ולכן נענה אף אנו בעניותינו את א"סנהדרין דף לד ע) "יוצא לכמה טעמים

 .נבבישוב קושיות אלוחלק נשמתנו 

_______ ______ 
ומה גם דדברי המהר"ל הם מחודשים מאוד, שפירש הכל על דרך משל, שכניסת    נב

"ש, ולולי דברי טיטוס למקדש עם חרב שלופה וזונה בידו הם רק בגדר "כאילו" עשה כך, עיי

ובפרט   טפי,  עדיף  הכי  כפשוטן  חז"ל  דברי  לפרש  נוכל  שאם  להאמר  ניתן  היה  המהר"ל 
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 ונקדים דישנם עוד נקודות המצריכות הבהרה בכל הנוגע למאמרם ז"ל:

 

א. בתחילת המאמר ניכרת מאוד הנהגת הסתר פנים נוראה, שהקב"ה  

היה חסין )פרש"י התאפק( מלהעניש לרשע, ולא חס על קדושת שמו למול  

לפתע, אך  באלמים",  כמוך  "מי  הנהגת  וגידופים,  החירופים  מועט    כל  זמן 

לאחר מכן, השתנתה כל ההנהגה מן הקצה אל הקצה, שרצה הקב"ה להטביע  

עמו  חייליו  וכל  הוא  בים,  רשע  אותו  בטענה  נגאת  חירף  רשע  וכשאותו   ,

היטב   התייחס  הקב"ה  לפומיה(,  )עפרא  במים  אלא  גבורתו  אין  שכביכול 

כלומר   -"  לובת קול ואמרה    יצתה לחירופים והוציא בת קול )ונאמר בגמ' "

ישיר של הקב"ה לאותו   גילוי  והוא  קול,  טיטוס עצמו שמע את הבת  שגם 

רשע, ללא הסתר פנים(, ואח"כ כשהגיע טיטוס ליבשה פעל הקב"ה נס גלוי  

יתושים לעשות, דרכן של  )דבר שאין  נכנס אל תוך מוחו  ובפרט    שהיתוש 

, אודות דרכי חתירת ז"פ  'ב  אבות דרבי נתן נוסחאלאור מה שמוסיפים חז"ל ב

והיה אוכל בפניו עד שהגיע    ,נכנס יתוש אחד לחוטמוהיתוש, וכך נאמר שם: "

מוחו יתוש התקיים  לתוך  שאותו  שמה  לכל,  וגלוי  ברור הדבר  וגם  ע"כ(,   "

העובדה   וגם  מופת,  דרך  אלא  אינו  שנים  ז'  למשך  טיטוס  של  מוחו  בתוך 

"ל, אינו דבר שמצוי בדרך הטבע.  שהיתוש הגיע למימדי גודל המתוארים בחז

_______ ______ 
ניכר היטב שהיה   שאפי' ביוסיפון, שכל כך טרח להחניף לטיטוס )מפני אימת המלכות(, 

צריך להתנצל על עובדות ידועות בזמנו, שכתב דמה שטיטוס שלף חרבו במקדש היה רק 

ה היה נגד אלו שרוצים להחריב את בית המקדש, ומה שטיטוס שכב  בשלב מסויים, וגם ז

במקדש היה זה מרוב העייפות מפני מה שנלחם נגד הרוצים להחריב את המקדש, וכהנה  

 וכהנה דברים שמתוך ההתנצלות אנו מבינים מה באמת התרחש שם.

כל    נג שהיו  שם,  יעקב  העין  על  יוסף  בעץ  שפירש  מה  לאור  ומכופל  כפול  והקושי 

 האניות עוברות בשלום ורק אנייתו של טיטוס בסערה, והיינו שהיה עונשו ע"י נס גלוי.
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וע"י אותו יתוש הראה הקב"ה לעיני כל חי, שיש בידו יתברך להפיל את ראש  

צבאות רומי הגדולה אפי' ע"י בריה קלה. וכל זה מצריך התבוננות, למה זה  

כך,   כל  קיצוני  באופן  הקב"ה  של  הנהגתו  השתנתה  שלפתע  זה  מה  ועל 

 מהסתר פנים עמוק להתגלות מוחשית. 

 

ב. המהרש"א נתקשה מדוע טיטוס הזכיר רק את פרעו ואת סיסרא, ולא 

את דור המבול )ובמקצת מדרשים כן מוזכר גם דור המבול, אך עכ"פ לגירסת  

 תלמודא דידן קשיא קצת(.

 

ג. ויש לדקדק גם, דהנה בדרשה שהזכירו חז"ל )בסוגיין בגיטין( מהפסוק  

ובכן ראיתי רשעים  שט ממש: ""וכן ראיתי רשעים וגו'", הדרשות הם היפך הפ

 קבורים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו" )קהלת פ"ח(

" דהנה  אל תיקרי קבורים אלא קבוצים, אל תיקרי וישתכחו אלא וישתבחו.  -

ההיפך   שהוא  אבודים(,  )מתים,  "קבורים"  בפסוק  נאמר  הרשעים  כלפי 

עת הצלחה וניצחון לאותו  הב  -ממשמעות "קבוצים" )שקיבץ מכלי המקדש  

בפסוק   נאמר  עשה"(  כן  )"אשר  הרשעים  של  מעשיהם  לגבי  וכן  רשע(, 

המעשים(   אותם  של  זכרם  מחיית  דהיינו  העלם,  שכחה,  )לשון  "וישתכחו" 

נס את מעשיו   "ישתבחו" )דהיינו להעלות על  והוא ההיפך בתכלית מלשון 

מפשט שונה"  "במשמעות  הדרשות  היו  ואילו  רשע(.  אותו  המקרא, של  ות 

החרשתי, כי כך דרכם של הדרשות, אך כאן הדרשה והפשט הם דבר והיפוכו  

 בדיוק, והוא תימה לכאו'. 

 

ד. יש להבין גם, הרי בהתחלה הראה טיטוס שאינו מתיירא כלל מאלקי  

עולם,   של  מלכו  שדוקר  בחשבו  הפרוכת  את  לדקור  אפי'  ומוכן  ישראל, 

מ גם שהיה  מובא  )ובמדרשים  ומגדף  א"כ ומחרף  שר"י(,  כלפי מעלה,  רקק 

" אפרו  ולפזר  גופתו  את  לשרוף  ציוה  דיהודאי  מדוע  אלהא  לשכחיה  דלא 
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בדינא עמד ולוקמיה  שהרי  אינו,  זה  היתוש,  ע"י  לקח  שלמד  מפני  ואם   ."

ליהודים   לשלם  מוכן  היה  שלא  ממה  היטב  כניכר  מותו,  יום  עד  ברשעתו 

תחילת היום, ואפי'  הנפחים כלום )ובמדרש מובא שהיה מבטיח להם שכר ב 

להצר   לאונקלוס  ייעץ  מותו  אחרי  ואף  מידי(,  להם  משלם  היה  לא  הכי 

ידיעתו שאלקי היהודים עתיד להעמידו   לישראל, וכיצד יתכן כל זה למול 

שריפת  תחבולת  על  לבו  סמך  מעיקרא  שכבר  ליישב  אפשר  ואולי  לדין. 

"ה מעניש  הגופה, אך עדיין אינו מיושב כל הצורך, שהרי אם מאמין שהקב

 לרשעים א"כ כיצד לא פחד שיענישהו בעודו בחיים. 

 

הה מהו  מידה ".  כנגד  טי   "מידה  של  להישרף  שעונשו  דוקא  היה  טוס 

 . ולהתפזר בימים מידי יום

 

 

 

 בס"ד:  ליישב את הנ"ל והנלע"ד

 

"עוד   בגדר  טיטוס הרשע, לא היה  ובית המקדש ע"י  ירושלים  כיבוש 

מלחמה" מתוך אלפי המלחמות שפקדו את עמנו, אלא היתה בזה משמעות  

זו היתה   גלותהכנסת עם ישראל אל תוך המציאות  רבה,  , תחת  אדום  של 

השלטון של בני עשו, מצב שאמור להמשך עד ביאת גואל צדק, שאז ילחם  

ם, ותחזור המלכות לישראל. והשורשים של מלחמה זו  מלכא משיחא באדו

כבר נטועים רבות בשנים לפני כן, מתוך מעי רבקה אמנו ע"ה, וכמו שהביא  

" יאמץרש"י עה"פ  "מלאם  וז"ל:  ז"  בגדולה, כשזה קם  ישוו  וכן  לא  נופל,  ה 

אומר   החרבה 'הוא  כו'  אמלאה  אלא    -  ב(,  )יחזקאל  צור  נתמלאה  לא 

בעת לידתם של יעקב ועשו, וכמו שמביא רש"י   וכן  ",מחורבנה של ירושלים

  - )והוא עפ"י פרקי דרבי אליעזר פל"ב( על הפסוק "וידו אחזת בעקב עשו"  
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"סימן שאין זה מספיק לגמור מלכותו עד שזה עומד ונוטלה הימנו", כלומר  

כבר מעת הלידה נלחמו יעקב ועשו מי ימלוך על מי ]כי שניהם נועדו למלוכה  

"אין לאום אלא    -ם כמו שפירש רש"י עה"פ "ושני לאומים"  כבר ממעי אמ

יצחק,   בפרשת הברכות של  וכן  ב' ע"ב([,  דף  בע"ז  )והוא כדאיתא  מלכות" 

הנושא העיקרי היה אם יעקב ימלוך על עשו או ח"ו להיפך, וזכה יעקב אבינו  

בברכות המקוריות: "וישתחוו לך בני אמך" )בראשית כז כט(, וכפי שהבהיר  

עשו: "הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים" )שם כז לו(,  יצחק ל

אלא דכיון שעשו התעקש בכל כחו, קיבל אפשרות לממלכה על יעקב: "והיה  

בבראשית  רבותינו  ופירשו  מ(,  כז  ופרקת עולו מעל צוארך" )שם  כי תריד 

אם ראית אחיך פורק עולה של תורה  )ומובא גם ברש"י שם(: "פרשה סז    רבה

 ".ואתה שולט בו גזור עליו שמדים  ,מעליו

 

" שנאמר  ירד,  זה  עלה  זה  שכאשר  הדורות,  במשך  היה  ואלה וכך 

" )בראשית לו המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל

" בימיהם  ,וכנגדן העמיד יעקב  , שמנה היולא( ופרש"י:  ."  ובטל מלכות עשו 

גם  הקדוש על הפסוק הנז' פירשו גם על לעתיד לבוא: "אור החיים  ע"כ, וב

לקחת סימן לגאולה העתידה כי יאריכו הימים, והראיה כי ה' מנה מלכי אדום  

שקדמו למלכי ישראל, וכמותם קדמו מלכי ישראל למלכותם אחר שפסקה  

אחר מלכים הרשומים בתורה, ומעתה כמו כן ימלכו ישראל כמנין אשר מלכו  

והגם כי ששת אלפים עולם עומד, )סנהדרין צט א( יאריך    [.בגלות]באדום  

 ." עכ"ל.ה' ימי טובה כמאמרם ז"ל

 

ביטוי למלכות ה'   בעצם  ישראל על אדום היא  ולמעשה ממלכת עם 

בעולם, לכן על נפילתו של אדום נאמר "ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את  

 ". וגו'  על כל הארץ, והיה ה' למלך והיתה לה' המלוכההר עשו, 

 



 ושושן                  ו מאמר                  חזור
 

 

 צג

ונמצא לפי כל האמור, שביאתו של טיטוס להלחם על אדמת ישראל, 

כיבוש מצויה, אלא עומדת על הפרק השאלה   היא הרבה מעבר למלחמת 

המהותית של מי תהיה המלוכה, מלכות עשו, או מלכות ה'. ]ומובן מאוד מה  

בית   שאין  יפול",  באדיר  "ולבנון  מהפסוק  שם  בגיטין  בגמ'  חז"ל  שדרשו 

סר אלא בידו של מלך, כי כאמור הנידון הוא מלכות ולא כיבוש המקדש נמ

רשע בעלמא[. ולכן מדוייק מאוד לשון הגמ' הנ"ל שהקב"ה מכנה לטיטוס: "

הרשע עשו  של  בנו  בן  רשע  ולא  בן  הרשע  מעשו  שורשים  כאן  יש  כי   ,"

 .נדמלחמה "חדשה" של טיטוס 

 

יה ועומדת , שמלכותו תלונהוגם טיטוס הבין היטב את משמעות הענין 

בא  לא  בית המקדש,  אל  פלש  כאשר  ולכן  ח"ו,  בעולם  ה'  מלכות  בהעדר 

להלחם עם ישראל, אלא בא להלחם נגד ה' ממש ר"ל, כי חשב עצמו בר הכי 

  ' נוסחא א)אבות דרבי נתן  להלחם נגד מלכו של עולם. וכך נאמר להדיא ב

שהיה    ,וזה טיטוס הרשע שנשחקו עצמותי  ,ד"א אל תבואני רגל גאוה(: "א"פ

אתה מלך ואני מלך   נומורה בידו והיה מכה על גבי המזבח ואומר לקוס לקוס 

ארשב"י  ': "ד  ' תנחומא פרשת פקודי סי." ע"כ. ]וע"ע בבוא ועשה עמי מלחמה

)צ"ל טיטוס, וכך גורס רבינו בחיי בפרשת פקודי פל"ח( כשנכנס אנדריאנוס  

רבש"ע כך העלה עליהם כאלו   לבית המקדש היה מחרף ומגדף, אמר דוד 

_______ ______ 
בעצמו   נד עשו  גלגול  היה  שטיטוס  כתב  י"א  אות  נשמות  בגלגולי  מפאנו  והרמ"ע 

 עיי"ש. 

ויהיה מבין    ,אז יעמוד מהם מלך עז פנים, כג( וז"ל: "ח) דניאל    על  מצודת דודועיין ב  נה 

 ." ע"כ.והוא טיטוס הבא מרומא ,כמהחידות כי ימצא בו הרבה ח

, ואין סתירה בין הדברים די"ל דגם מרים בת בילגהלגבי  ב  "סוכה דף נו עוראה ב  נו

 טיטוס עשה כן. 
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עולים   והיו  לרקיע  לעלות  סולמות  ולעשות  ארזים  לקוץ  עולים  וכו'  היו 

ולפיכך, כשנכנס לבית המקדש, הביא עמו זונה ופרס ספר תורה וכו',    עיי"ש[.

  ונתקשינו כיצד עשה כזאת בעיצומה של מלחמה, והרי ע"י שעוסק בזה מסכן

את עצמו מול הכהנים הלוחמים בכל כחם )כמתואר ביוסיפון(, ובפרט דדבר  

)כמו  כל  בעיני  לתדמיתו  חש  לא  ואיך  כזאת,  לעשות  למלך  הוא  מאוס 

כי   ממש,  המלחמה  מעצם  חלק  שזהו  הוא  הענין  אלא  המהר"ל(,  שהקשה 

המלחמה היתה נגד ה' ר"ל, ולכן כשם שנכנס טיטוס לבית המקדש עם חרבו  

ממש נכנס עם תועבותיו, כי בדמיונותיו אלו הן דרכי המלחמה  שלופה כך  

נגד ה', ולכן היה מוכן לסכן ולבזות את עצמו בזה כי סבור היה שבזה חלק  

 בלתי נפרדת מהערכה, רחמנא ליצלן מהאי דעתא. 

 

ב )כגון  יובמדרשים  פרשה  רבה  דאמר בראשית  מאן  מובא  ועוד(   ,'

שעיר על ה, ואית דאמרי  הקדשים(שטיטוס שלח את חרבו גם על הקורבנות )

יום הכפורים צבאות  של  ראש  ראה  מה  לתמוה  מקום  היה  ריהטא  ולפום   .

ולאור האמור   מלחמה.  של  בעיצומה  בהמות  נגד  להלחם  זו,  לשטות  רומי 

נגד מלך מלכי   נכנס למקדש להלחם  טיטוס  כי כאמור  מובן מאוד מניעיו, 

את הבקר המוק להרוג  מלחמתו  בכלל  ולכן  ובפרט  המלכים,  להקב"ה,  דש 

 שעיר של יום הכיפורים שקראו עליו "להשם". 

 

גוריון,   בן  יוסף  הוא,  כיצד  מתואר  צ"ב  פרק  ריש  יוסיפון  ]ובספר 

בשליחות טיטוס אדונו, ניסה )ללא הצלחה( לשכנע את היהודים )כשעדיין  

עם   אם  כי  ההיכל  עם  נלחם  טיטוס  שאין  המקדש(  בתוך  במרדם  עמדו 

ש. ולכאו' הדבר יפלא, וכי ההיכל חייל הוא שיש צורך  היהודים לבדם, עיי"

לשכנעו שאין טיטוס נלחם נגד ההיכל. אלא ברור הדבר ככל האמור, שאכן  

היתה כאן מלחמה כפולה, נגד היהודים ונגד ההיכל בעצמו, כלומר נגד מה 

 שההיכל מסמל שהוא מלכו על עולם ית"ש[. 



 ושושן                  ו מאמר                  חזור
 

 

 צה 

 

י שמובא בהמשך הגמ'  ולכן כאשר אונקלוס העלה את טיטוס באוב )כפ

דאזיל   ראש",  נעשה  לישראל  המיצר  ש"כל  לאונקלוס  טיטוס  ייעץ  שם(, 

תרתי  הם  בעולם  ה'  וכבוד  הזה  בעולם  שהשלטון  חיותו  בחיי  לשיטתיה 

הזה.   בעולם  לגדולה  לזכות  בכדי  ה'  לעם  להצר  ח"ו  מייעץ  ולכן  דסתרי, 

ל חיי הנצח,  וכמובן שזו עצת שוטים לבחור בגדולה בחיי שעה ולוותר על כ

יכולה  לא  נשמתו  בחיים,  בהיותו  זו  בדעה  השתרש  שטיטוס  שמרוב  אלא 

להפרד מטומאתה אף בעלמא דקשוט. והנה נתקשינו לעיל דממה נפשך, אם  

לא   ואם  המקדש,  בבית  נגדו  נלחם  מדוע  ישראל  מאלקי  מתיירא  טיטוס 

ור  מתיירא מדוע ציוה לשרוף את גופתו כדרך לברוח מדיין האמת ית"ש, ולא

האמור קושיא מעיקרא ליתא, כי טיטוס ידע גם ידע שכל המקום להלחם נגד  

הקב"ה זה דוקא בעולם הזה, שהוא עלמא דשיקרא שבו שולט ההסתר פנים  

פנים כלל, ושם  שהוא כוחו של אדום, משא"כ בעולם הבא שם אין הסתר 

 יודע שיצטרך לתת את הדין. 

 

וכ מנצחת,  אדום  מלכות  כאשר  גם  שכמובן  לא  אלא  עדיין  ביכול 

, כי לפי נזנמצאים במצב של "והיתה לה' המלוכה", אין זה אלא אחיזת עינים 

זו היא   האמת האמיתית הקב"ה מלך מולך וימלוך בכל רגע, ורק שמלכות 

פנים.   בהסתר  הבירה  את  מנהיג  הקב"ה  נסתרת,  אלא  לעיניים  גלויה  לא 

דסתרי  )"יעקב"( הם תרתי  ומלכות ה'  )"עשו"(  מפני שמלכות אדום  ודוקא 

בה בבריאה עוד  רוחנית  זו מציאות  נופל",  זה  "כשזה קם  כי  יותם  בתכלית, 

במעי רבקה בטרם לידתם, לכן בגלות אדום הנהגת ה"הסתר פנים" מוכרחת  

_______ ______ 
כי   ,כי אדום וישראל זאת להם"   הקדוש )בפירושו לאסתר ו, יא(:  אלשיך  וראה לה  נז

נופל זה  ה'(    וכו'אך    ,כשזה קם  נגדם  )אתה  היתה  בעת  לא  ישראל  אדום(  )נגד  רק קימת 

 ." עכ"ל. כי הסתרת פניך בלבד ,לפנים
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(, כי אין מקום לקיים מלכות אדום  נחלהיות בתכלית )יותר מכל גלות אחרת

אם לא מתוך מציאות עמוקה של העדר גילוי מלכותו יתברך. ולכן כאשר  

ות  החליט הקב"ה שהגיע הזמן של התחלת הגלות הרביעית, זמן המלכת מלכ

אדום על ישראל, הקב"ה אחז בהנהגת "אין כמוך באלמים ה'", בהסתר פנים  

עמוק ומחריד, ושתק מול כל החירופים וגידופים של טיטוס בתוככי בית ה'.  

ולא עוד דכאשר טיטוס דקר את הפרוכת, בצבץ דם, הקב"ה כביכול איפשר 

מיים  וגם הצלחת הרו שיא של הסתר פנים, שנראה שכביכול הרג את עצמו.

 . אפילו מילי דמטמרן איגלייא להוןהיתה מעבר לדרך הטבע, ד 

 

ולאחר הדברים האלו, נוכל לראות ג"כ עד כמה מדוייקים דברי חז"ל.  

אותו  כלפי  ביחס לשתיקתו  ציינו את שבחו של הקב"ה  חז"ל  כאשר  דהנה 

( דרשות  שני  ציינו  חסיןרשע,  כמוך  ומי  באלמים,  כמוכה  והמכנה  מי   ,)

שביני "המשותף  בתורת  שמשבחים  הוא  למציאות השוואההם  )כביכול(   "

הוא   כאן  שהנידון  שכיון  היטב,  מובן  הנ"ל  כל  ולאור  כמוך".  "מי  אחרת: 

יש  שכביכול  לחשוב  מקום  נותן  שהקב"ה  הרשעה,  מלכות  מול  ה'  מלכות 

מקום לעימות ולמדידת כחות זה מול זה, לכן שבחו יתברך כאן הוא בתורת  

לחשוב שיש מקום  "מי כמוך", לדעת ולהשריש שלמרות שהקב"ה נותן מקום  

בעצם   שאפילו  הוא  ושבחו  לך,  דומה  אין  כי  השוואה  אין  ח"ו,  לעימות 

העובדה שהקב"ה מסכים לתת מקום לטעות העימות ע"י שתיקתו, אף בזה  

_______ ______ 
וכבר ביארנו במקום אחר, שבגלות פרס היה הסתר פנים רק מצד פעולותיו של    נח

הקב"ה בעולם, שלא היו ניסים גלויים כי אם נסתרים, אך היתה עדיין נבואה, גילוי ישיר של 

ביטול הנבואה, אך לא מצד  הקב"ה כלפי בשר ודם. ומאידך בגלות יון, היה הסתר פנים מצד  

פעולותיו של הקב"ה, כי בית המקדש היה קיים ואירעו בו עשרת הניסים הגלויים בכל יום.  

ורק במלכות אדום חל הסתר פנים גמור על כל אופניו, גם מצד הפעולות וגם מצד הנבואה,  

 וחושך יכסה ארץ.
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 .נטגופא אין דומה לך

 

 האמת הפנימית "היפך"הסתר פנים גלות אדום:  

 

לפ כי  אמת,  ולא  עיניים  אחיזת  של  "הסתר"  זה  כל  כאמור  י  ואולם, 

האמת האמיתית גם כאן יש מלכות ה', ואין רגע בלא מלכות ה' ואין עוד  

של סמלבדו כמסר  בצבץ  הדם  האמת  שלפי  התוספות  בעלי  לנו  ומגלים   ,

אהבה של הקב"ה לעם ישראל, כי "עמו אנכי בצרה", אלא שכל זה בהסתר  

גמור, כי המעשה כלפי חוץ נראה לעיניים בדיוק ההיפך, שכביכול הרג את 

 ו ר"ל.עצמ

 

"תתן אמת  ובכן, כשם שיעקב אבינו ע"ה הוא מידת ה"אמת" )בחינת 

ליעקב"(, כך עשו, שהוא כ"כנגד" של יעקב, הוא היפך האמת )כדרשת חז"ל  

_______ ______ 
, אתי שפיר לפי  ומה שישנם שני דרשות )"חסין י'ה" ו"באלמים"( ולא דרשה אחת נט

מה שהזכרנו לעיל בהערה שישנם שני סוגים של הסתר פנים: א. הסתר פנים בדיבורו של  

הקב"ה )העדר הנבואה, כמו בגלות יון(, וכנגד זה דרשינן "מי כמוך באלמים" )לשון אילם, 

שאינו מדבר(. ב. הסתר פנים במעשים של הקב"ה )העדר התערבות גלויה בבריאה, כמו  

לשון חוסן שהוא ענין של "כוח",    -פרס(, וכנגד זה נאמר "מי כמוך חסין י'ה"    שהיה בגלות

שני  ביטוי  לידי  באים  אדום  בגלות  וכאמור  במעשים.  מלהגיב  ומתאפק  חרפתו  ששומע 

 הסוגים של הסתר פנים. 

יעקב כל הזמןכך שלפי עומק האמת,    ס גם בתוך הגלות כאשר המלוכה היא של   ,

נראה שעשו שולט. וכבר אמרו חז"ל בבראשית רבה )פרשה סג( שלפי האמת, יעקב הוא 

מרגליות  לשתי  )משל  ראשונה  מטיפה  שנוצר  לברכות(,  הראוי  הבלעדי  )הוא  הבכור 

הוא   עשו  כאילו  נראה  מהרחם(  )היציאה  לעיניים  ניכר  מה  שכלפי  אלא  וכו'(,  בשפופרת 

 כול השלטון בידו(.הבכור )וממילא כבי
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"(, שבראתי בעולמי  סאהא שוא   -  ויקראו שמו עשו: "פרשה סגראשית רבה  בב

  - פיו"  אחוז ביותר באחיזת העיניים עד להיפך האמת ממש )בחינת "כי ציד ב

בראשית פרק    פסיקתא זוטרתארשע שמציג את עצמו כמי שמעשר מלח(, וב

"כה   בו מקום חלק  -  כלו כאדרת שערדרשינן:  כלומר שלא    -"  שלא היה 

ניתן לראותו בעצמו אלא רק מה שמכסה אותו מבחוץ. וזו היא מהותה של  

ב  אומתו, וכפי   יג שדרשו חז"ל  פרשה  רבה  "ויקרא  כי מפריס ':    ואת החזיר 

לומר לך מה חזיר בשעה שהוא   ,לחזיר)מלכות אדום( למה נמשלה  -פרסה 

מתגאה וחומסת   כך מלכות אדום  ,רובץ מוציא טלפיו ואומר ראו שאני טהור

בימה מצעת  כאלו  ונראת  אדום,  וגוזלת  גלות  מהות  היא  וזו  ע"כ.   ".

שהמציאות הנראית לעיניים )בחינת "הרג את עצמו", כביכול בעת כזו כבר  

מהאמת המסתתרת )"כי עמו אנכי    ההיפך בדיוק אין שומר ישראל ח"ו( היא  

הקב"ה אתנו אף בעת כזאת(. ועל זה הדרך ממש הוא הנושא ש"כל    -בצרה"  

ה שכלפי  ראש",  נעשה  לישראל  מי  המיצר  כל  העיניים  לאחיזת  נראה 

אחיזת   טעות  זה  וכל  ולכבוד,  לגדולה  זוכה  הקב"ה  של  בניו  את  שמשפיל 

שכל   הסיבה  ואדרבא,  שאדרבא  הרי  המסתתרת  האמת  לפי  כי  העיניים 

יאמרו   "שלא  ישראל  של  כבודם  מפני  הוא  ראש  נעשה  לישראל  המיצר 

ז"ל בחגיגה  אומות העולם בידי אומה שפילה מסר הקב"ה את בניו" כלשון ח

 דף יג' ע"ב וכמו שפירשו התוס' שם  בחגיגה ד"ה שלא. 

 

" הפסוק  את  חז"ל  שדרשו  מה  ניחא  מינח  ראיתי ולאור האמור,  ובכן 

_______ ______ 
ניתן לפרש שלשון "שוא" האמור כאן מתפרש בתור "לריק", אך "שוא" הוא גם    סא

", והכל דבר  לא תקבל שמע דשקר"תרגומו  ו  "לא תשא שמע שואמלשון "שקר", שנאמר "

צדוק    לרביפרי צדיק  אחד, כי כל מה שהוא שקר בעצם לא קיים והינו ריק. ושוב ראיתי ב 

ומלכות אדום הוא שורש כל הקליפות והוא שכתב וז"ל: "שמיני    פרשתזצ"ל  הכהן מלובלין  

 ." עכ"ל. וכמו שאמרו עשו הא שוא שבראתי בעולמי ,כנגד לשון שקר
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אל תיקרי קבורים אלא קבוצים,  "בדרך הפוכה מהפשט )"  וגו'רשעים קבורים  

וישתבחו וישתכחו אלא  "קבוצים"  אל תיקרי  כי ההנהגה שהרשעים הם   ,)"

", היא הנהגת ה' לאחיזת העיניים, ולפי האמת האמיתית ההיפך  ו"משתבחים

 בדיוק הוא הנכון, שהם "קבורים" ו"נשכחים". 

ב חז"ל  דברי  עמק  היטב  מתבאר  האמור  פי  כהנא  ועל  דרב  פסיקתא 

ויקרא  '  :אביו קורא אותו גדול]על עשו[  הקדוש ברוך הוא    ראמ': "פיסקא ה

ותקח רבקה את בגדי עשו בנה  '  :ל, ואמו קראה אותו גדו'את עשו בנו הגדול 

. הואיל והן קורין ' 'ו הנה קטן נתתיך בגוים וג'  :סב, ואני קורא אותו קטן 'הגדול 

"  .'בבצרה וטבח גדול בארץ אדום  ה'כי זבח ל'  :אותו גדול, לפום תורא טבחא

דכיון  והיינו  בפסיקתא.  בגדר    ע"כ  רק  אינו  אדום  שבגלות  פנים  שההסתר 

"הסתרת" האמת כי אם "היפך" האמת, א"כ כל אותה גדולה ושליטה שיש  

בידי האומה האדומית היום, לפי האמת הפנימית איננה אלא ההיפך, גדלות  

הם   עכשיו  וכבר  צדק,  גואל  של  בואו  בעת  לעינינו  שתתגלה  מפלה  של 

 ת זאת מתוקף ההסתר."קטנים" אלא שאין אנו מצליחים לראו

 

 בחייו עונשו של טיטוס  

 

גלות אדום,   ישראל לתקופת  נכנסו עם  פלישת הרומיים,  ועכ"פ מעת 

ובכך נכנסו תחת הנהגת ה"הסתר פנים" המוחלט, בחינת "מי כמוך חסין י'ה"  

שאתה שומע ושותק. אלא שכל זה הוא לענין הנהגת הכלל, משא"כ ברגע    -

את אדמת ישראל, מאז טיטוס כבר לא היה  שטיטוס עלה על הספינה ועזב  

ישראל, שכבר השלים את שליחותו   גלות עם  חלק ממרכיבי התהליך של 

הרעה, ומאותו רגע לא היה צורך שהנהגת ה' עם טיטוס תהיה בהסתר פנים  

_______ ______ 
אמר להם הקדוש ברוך הוא אם  : "בראשית רבה פרשה סהובנוסח מבורר יותר ב   סב

 ."הוא קטן בעיני ,הוא גדול בעיניכם
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מוחלט, כי זו הנהגה לכלל ישראל בגלות אדום ולא הנהגה לכל פרט ופרט  

מיד   ולכן  שבבריאה,  נחשול  עליו  לטובעועמד  היטב  בים  הבין  ]וטיטוס   .

משמעות השינוי בהנהגת ה', ולכן התריס כלפי מעלה רק מצד עונשם של  

פרעה ושל סיסרא, שהם יחידים, ולא הזכיר את דור המבול, שהיא הנהגת  

אין   שכביכול  בטענה  מעלה  כלפי  דברים  הטיח  שטיטוס  ולאחר  הכלל[. 

הנהגת הגילוי, והראה    גבורתו אלא במים, המשיך הקב"ה באותו מהלך של

 לו שברצונו יתברך משפיל גאים אפי' ע"י בריה קלה, ככל המבואר בגמ'. 

 

נענש דוקא ע"י יתוש שאין לו בית יציאה לפסולת,  מידה כנגד מידה  ]ו

בעשרה מאמרות מאמר העתים סי' יז  כמו שפירש הרמ"ע מפאנו זצ"ל הוא ו

עיי"ש,שהיתוש   פסולת  מלא  שתוכו  החזיר  דוגמת  הדברים    הוא  הן  והן 

 [. סגשנאמרו אודות מהותו של אדום כפי שנתבאר לעיל

 

_______ ______ 
, גם זה מדוקדק מאוד, כי כאמור לעיל טיטוס  ומה שהיה פיו נחושת וציפורניו ברזל  סג

לא נלחם רק נגד הגופות של עם ישראל, אלא נלחם גם נגד כל מה שמסמל קדושה ושלטון  

ה' בעולם, וא"כ יש בו בחינת "נחושת" )בחינת יוון שנלחם נגד הרוחניות שבעם ישראל(  

של דניאל שנחושת  וגם בחינת "ברזל" )בחינת אדום "על חרבך תחיה"(, וכמבואר בחלומו  

 הוא יון וברזל הוא אדום. 

ומה שנעשה אותו יתוש גדול כמו ציפור וכו', ידוע מה שפירש על זה בספר חסידים  

ויש להבין מה ענין   ליונה.  ישראל שנמשלו  סי' תתשנ"א, שהוא מפני שטיטוס הגלה את 

מלחמה    משל היונה לכאן. אלא לפי כל המבואר מובן היטב, שמלחמת טיטוס לא היתה רק

והיא גופא הסיבה שעם   .גשמית, אלא מלחמה נגד מלכו של עולם המגן על מקיימי מצוותיו

ישראל נמשלים ליונה, מפני שכוחם נגד הצרים אותם הוא בקיום מצות המלך, כמפורש 

יונה נחפה בכסף ואברותיה : "ב"דף נג עבברכות   מתילי כנסת ישראל ליונה, דכתיב כנפי 

יונ ניצולין אלא במצות.בירקרק חרוץ, מה  ניצולת אלא בכנפיה, אף ישראל אינן  " ה אינה 

 ע"כ. 
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 עונשו של טיטוס אחרי מותו 

 

טיטוס שישרפו את גופתו   וכבר הזכרנו דברי הגמ', שלפני מותו ציוה

ויפזרו את אפרו בשבע הימים, כתחבולה לברוח מאלקי ישראל בעולם הבא,  

שם  אפשרות  ואין  פנים  הסתר  אין  האמת  שבעולם  טיטוס  ידע  כאמור  כי 

להלחם בהקב"ה. ובכן זהו טיטוס לשיטתו, שמציאותו של הקב"ה ומציאותו  

חיל טיטוס  ולכן  דסתרי,  )כמלך( הם תרתי  טיטוס  שני העולמות,  של  בין  ק 

)בחינת    ההסתר פנים של הקב"השבעולם הזה נלחם טיטוס להשליט את כח  

דלא  )"  להסתיר את עצמו"הרג את עצמו"(, ואילו בעולם הבא רצה טיטוס  

 "(. לשכחיה אלהא דיהודאי

 

בעולם   כדי להסתיר את הקב"ה  כולו  כל  "הקדיש" את  וכיון שטיטוס 

להיות השליח הר "זכה"  )ואכן  של הזה  פנים הנורא  ע להביא את ההסתר 

מידה  כנגד  מידה  אנו(,  ימינו  עד  ששורר  ישראל,  עם  על  הגלות הרביעית 

"מוסתר" אחר מותו,  בגדר  יהיה  גזירתו שהוא עצמו  בכך שנתקיימה  נענש 

ע"י שנשרף )כילוי עצמיותו( כל יום מחדש ומתפזר אפרו בכל שבעת הימים  

 )הסתרת עצמיותו(. 

 

I 
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 זמאמר 

r 

 'זמאמר 
 

 גלותא דערב רב 

y 
 

ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל ממהר לון  "

.  ורפיון דילהון מעכב לון לישראל פורקנא,  פורקנא

אתחזי ליה למשה בלבת אש מתוך הסנה    ,בגין דא

 תריסר דף ז"ך ע"א( תיקוני זוהר תקונא) ''.מגו כובין

 

ואדום   יון  פרס  בבל  של  הגלויות  ארבעת  שמלבד  חז"ל,  לנו  מגלים 

  "נספחב"תיקוני זוהר  )וישמעאל(, תהיה בחינת "גלותא דערב רב", ומדברי ה

זו תהיה כתוספת לאחר גלויות העמים,  א  "דף קמד ע משמע לכאו' שגלות 

תבוא    דלאחר ואז  יחלוף  הוא  וגם  רב  הערב  שלטון  יהיה  העמים  שילטון 

הגשם חלף הלך    ,שולטנו דשאר ממנן דאומין  -כי הנה הסתו עבר  הגאולה: "

יימא לגבה שובי שובי השולמית  ,שלטנותא דערב רב  -  לו ."  בההוא זמנא 

הגלות   של  התקופה  בתוך  תהיה  רב  הערב  של  שליטתם  ועכ"פ  עכ"ל, 

פרשת  הרביעית )האחרונה בזוה"ק  ע( כמפורש  כה  דף  )ונזכיר    א"בראשית 

 לישנא קדישא בהמשך(. 

וכפי שצוטט לעיל מתיקוני הזוהר, דוקא הדוחק שגלות זו דוחקת, תביא 

את הגאולה. וכל זה מעורר התבוננות, מהי עניינה של גלות זו, ומדוע נמשלה  
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 אולה. לגשם )"הגשם חלף הלך לו"(, ומדוע גלות זו דוקא מביאה לידי הג

ד" הנז',  הזוה"ק  בלשון  גם  לעיין  יש  לון רפיוובאמת  מעכב  דילהון  ן 

", דמשמע דלא רק ש"העדר" הדוחק גורם ל"העדר" זירוז  לישראל פורקנא

הגאולה, אלא העדר הדוחק )"רפיון"( הוא "מעכב" את הגאולה. וממה נפשך,  

  אם הצער שגורמים הערב רב גורם לזרז את הגאולה, מדוע הוא פועל את 

 ההיפך כאשר הוא בא ברפיון.

בזמן שהם   בו  ועוד קשה, איך יתכן שהערב רב מביאים את הגאולה, 

על    ב"ח ע"פרשת בראשית דף כ  הם מקור הגלות כולה, כפי שנאמר בזוה"ק

" רב:  בגלותאהערב  ישראל  גלו  בזוה"ק ובגינייהו  נאמר  בפועל  וגם    ". ע"כ. 

מתעכבת מחמת הערב שהגאולה  ב  "ב ע"רעיא מהימנא פרשת פנחס דף רל

רב יותר מאשר מחמת שאר אומות העולם, מפני שהם דבוקים בתוך ישראל  

" אינון שאור שבעיסהיותר מאומות העולם:  רב  דערב  אומין    ,ובגין  ואינון 

 ,יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עכו"ם  ,דעלמא דמיין למוץ

נון דבקין בישראל כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, דאי 

 ." ע"כ. כשאור בעיסה 

וכו'" טעון  בגין דא אתחזי ליה למשה בלבת אש  וגם סיום הזוה"ק הנ"ל "

לכך   סיבה  היא  הגאולה,  כלפי  רב  דערב  גלותא  השפעת  דכיצד  ביאור, 

שהקב"ה התגלה למשה רבינו ע"ה בסנה הבוער באש בין הקוצים. דבשלמא  

יחא, שהערב רב הם כקוצים המצערים  עצם נושא ה"כובין" )דהיינו קוצים(, נ

את ישראל, אבל ההקשר דוקא לנושא זירוז או רפיון הגאולה, כסיבה לגילוי  

 ה' מתוך סנה שנשרף, אינו מובן דיו.

ובעיקר נושא ה"ערב רב", מציאותם ומהותם, ישנם כמה וכמה נקודות 

 תמוהות שמן הנכון להשתדל לעמוד עליהם:
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)ומובא בפירוש רש"י עה"ת( כא    'פרשת כי תשא סי  מדרש תנחומאא. ב

העם לא נאמר אלא עמך, א"ל הקדוש ברוך    -  לך רד כי שחת עמך נאמר: "

הוא למשה עמך עשו את העגל שאני אמרתי לך והוצאתי את צבאותי את  

עמי בני ישראל, ואת היית גרם וקבלתם הערב רב ואמרת מוטב לקבל את  

רואה מה ע ואני הייתי  והם שעשו את העגל שהיו    ,תידים לעשותהשבים, 

עובדי ע"ז וגרמו לעמי לחטוא עמהם, ראה מה כתיב ויקח מידם ויצר אותו 

אלהיך  אלה  ויאמרו  ישראל  , בחרט  אלהיך  אלה  אלא  כתיב  אין    , אלהינו 

." שהגרים שבאו עמהם ממצרים הם עשו אותו, וכמה זהב היה באותו העגל 

במה שקי טעה  רבינו  ונמצא שמשה  גרם את  ע"כ.  ובכך  רב,  בל את הערב 

חטא העגל אשר מחמתו אנו בגלות עד היום הזה )כי במעמד הר סיני כבר  

פסקה זוהמתם, והיו זוכים לגאולה מיד לולי חטא העגל, כפי שכבר בארנו  

לעיל,   שהזכרנו  בראשית  פרשת  בזוה"ק  גם  שמפורש  וכפי  אחר(,  במקום 

"( הגלות  של  המציאות  כל  סיבת  הם  רב  ישראל  וב שהערב  גלו  גינייהו 

" ע"כ(, וזאת מלבד חטא המתאוננים והמתאווים וכו' שג"כ מפורש  בגלותא

בחז"ל שהכל נעשה ע"י הערב רב. והדבר תמוה ביותר, הרי איך יתכן שכל  

הגלות וחורבן בית המקדש וכו' )וממילא גם כל הצער שהצטערו בני ישראל, 

יהודי בקצה ועד כאב ראש של  יהדות אירופה  נובע    משואת  העולם( הכל 

ככל  רבינו  משה  אצל  ממש  כחטא  שנחשבה  מצינו  )שלא  קטנה  מטעות 

(, טעות  סדהנראה מלשונות חז"ל, דרק מי מריבה היה ממש בגדר חטא אצלו 

שתפסה מימדים בלתי נתפסים בשכל אנוש, וזה לא דבר המתקבל על הדעת  

טעות קטנה. ) כך מחמת  כל  יתן לעולמו להיחרב  כי הקב"ה לא  משל  כלל 

למה הדבר דומה, למלחמת עולם עם שימוש בנשק להשמדה המונית, שיגידו  

_______ ______ 
ואם כי בזוה"ק פרשת בראשית דף כ"ח ע"ב נאמר דמה שמשה רבינו חטא במי   סד

מריבה היה תוצאה ממה שקיבל את הערב רב, מ"מ עצם קבלת הערב רב לא נאמר שהיה 

 יטב, ודו"ק.בגדר חטא ממש, אלא אדרבא קרי ליה "מחשבה טובה" עיי"ש ה



 ושושן                  ז מאמר                  חזור
 

 

 קה

שמלחמה כזו פרצה בעקבות לחיצה על כפתור בטעות, הרי שאין דבר זה  

 מתקבל על הדעת כלל(. 

של   תוצאה ממעשיו  זה הוא  שכל  והקושיא מתעצמת לאור העובדה 

חו, והרי רועה נאמן משה רבינו ע"ה שמסר את נפשו על עם ישראל בכל כ

היתה   שכוונתו  גם  ומה  חייב,  ע"י  וחובה  זכאי  ע"י  זכות  דמגלגלים  קיי"ל 

לטובה לקרב את הבריות תחת כנפי השכינה, ואיך מעשה כזה נהפך להיות  

מקור כל הסבל העולמי למשך אלפיים שנות גלות. )ואינו דומה לחטא העגל  

היו מתוך    והמרגלים שכולם היו ג"כ בגדר "טעות", דשאני התם שהטעויות

נגיעות ובאמת כוונתם היתה לטובת עצמם, משא"כ כאן שמשה רבינו באמת  

ובתמים התכוון לתועלת, וכאן לא גרע מגדר "גדולה עבירה לשמה" ובפרט  

 שלא מצינו שנחשב לעבירה ממש(.

מונה ה' סוגים של ערב רב  א  "פרשת בראשית דף כה ע  הק'זוהר  ב. ב

רים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים. ומפרש הזוהר  )וסימנם נג"ע ר"ע(: נ'פילים ג'בו

הדברים:   תוכן  וזהו  עניינם,  את    העמלקיםשם  וחומסים  שגוזלים  אלו  הם 

אלו   והם  ובלעם,  בלק  גם  ומתוכם  המבול  דור  נשמות  מבחינת  ישראל, 

בגלותא רביעאה  ששולטים על עם ישראל בגלות הרביעית )ובלשון הזוה"ק: "

ימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו אתמר כי  אנון רישין בקיומא סגי ואנון קי

ג"כ שייכים לבחינת דור המבול והם    נפיליםה"(.  מלאה הארץ חמס מפניהם

" נאמר  שעליהם  הנהאלו  טובות  כי  בנות האדם  את  בני האלהים    ", ויראו 

עליהם נאמר   הגבורים". לזנות בתר נשיא דאנון טבאן"שהפילו" את עצמם "

הפלגה   דור  נשמות  מבחינת  השם"  אנשי  מעולם  אשר  הגיבורים  "המה 

", שבונים בתי הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שםשרוצים לעשות לעצם שם "

אלא   שמים  לשם  שלא  הכל  תורה,  ספר  ותורמים  מדרשות  ובתי  כנסיות 

על  שמתגברים  אחרא  לסטרא  שייכים  ג"כ  והם  וכבוד,  שם  לעצם  לעשות 

  הרפאים שהם )שפלים( כעפר הארץ, וגוזלין אותם ומשעבדים אותם.    ישראל
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הם אלו שרואים את ישראל בדוחקם ולא רוצים לעזור להם, אפי' שיש להם  

אפשרות לעזור, ולא מחזיקים תורה ולא מחזיקים לומדי התורה )"רפאים"  

הם אלו שמזלזלין בלומדי התורה    הענקיםמלשון רפיון, שנמנעים מלסייע(.  

"וענקים לגרגרותיך". ושני הסוגים האחרונים  הנא ט'(  מר עליהם )משלי א' 

האלו, גורמים את חורבן בית המקדש, שנחשב כהחזרת העולם לתהו ובהו.  

עכת"ד הזוה"ק. ולכאו' כשבאים אנו להתבונן מהי מהות ה"ערב רב", עלינו 

כלל  מסתבר  לא  כי  אלו,  סוגים  חמשה  בין  המשותף  המכנה  מהו  להבין 

 רב הם חמש סוגים של רשעים שאין שום קשר רעיוני ביניהם.  שהערב

 

להבנת כל הענין, נקדים תחילה את דברי רבינו האריז"ל בביאור ענין ו

כמה   עד  הפשט  בדרכי  לביאורו  ביאור  בדלותינו  נוסיף  ואח"כ  רב,  הערב 

 שידינו משגת, וממילא גם ישוב לנקודות שהוזכרו לעיל. 

הע בנושא  האריז"ל  של  שם  משנתו  וזעיר  שם  זעיר  מפוזרת  רב,  רב 

שער   בספרו  בהרחבה  יותר  נקצבו  אך  רבים,  במקומות  מוהרח"ו  בכתבי 

בשאר   למוזכר  )בהתאמה  הדברים  תמצית  ולהלן  שמות,  פרשת  הפסוקים 

 המקומות( לפי מיעוט השגתינו:

כל אותן השנים    ואמר רבי ירמיה בן אלעזרבעירובין דף ח"י ע"ב תנינן: "

אדם  ויחי  שנאמר  ולילין,  ושידין  רוחין  הוליד  בנידוי  הראשון  אדם  שהיה 

בדמותו כצלמו, מכלל דעד האידנא לאו כצלמו   ויולד  שלשים ומאת שנה 

אומרא מאיר  רבי  היה  מיתיבי,  כיון    וליד.  היה,  גדול  חסיד  הראשון  אדם 

שנה,   ושלשים  בתענית מאה  ישב  ידו  על  מיתה  שנקנסה  מן  שראה  ופירש 

האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה.  

קאמרינן ההוא   לאונסיה.  -כי  דחזא  זרע  ומבאר האריז"ל,  בשכבת  ע"כ.   "

שלאחר רצח הבל ע"י קין, היה הבל אמור לחזור בגלגול בתור שת, אך כיון  
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הבל   מנשמת  ענפים  שנים,  ק"ל  אותם  כל  מאשתו  פרש  הראשון  שאדם 

כיון  ה בקליפות  ונטמעו  קרי,  טיפות  באותם  הראשון  מאדם  לצאת  תחילו 

שהיה הזרע לבטלה, ואח"כ אדם חזר לאשתו והוליד בקדושה את שת שהוא  

עיקר נשמתו של הבל. וכיון שהיה צורך להציל את אותם נשמות הקדושות  

לחזור   נשמות  אותם  נצרכו  שז"ל,  בעוון  בקליפות  שנטמעו  הבל  דשורש 

, ואח"כ החלקים הטובים של נשמות אלו סהפעמים עד שנזדככובגלגול כמה 

שבנשמות  הרעים  והחלקים  מצרים,  בשיעבוד  שהיו  ישראל  בבני  נתגלגלו 

פרך  בעבודת  ישראל  בני  ונזדככו  במצרים,  שהיו  רב  בערב  נתגלגלו  אלו 

דור המבול   עוונות  "היאורה תשליכוהו" מחמת  בגזירת  )ונענשו  שבמצרים 

במים, ונע "בחומר ובלבנים" מחמת עוונות דור הפלגה  דנידונו  בגזירת  נשו 

שבנו את המגדל, והמפרשים מוסיפים שנענשו בשחיטת התינוקות למרחץ  

)אבות ה' ח'( שמחמת עיוות   אמרו חז"לפרעה בעבור עוונות אנשי סדום, כי  

הדין באה החרב לעולם(, ולאחר ק"ל שנה מתחילת שיעבוד מצרים )כנגד  

_______ ______ 
בתחילה היו רעים וחטאים יותר מפני שהיו דבוקים ביותר בתוך הקליפות, ובכל   סה 

יותר. הפעם הראשונה היה בדור המבול, שהם הם אנשי דור המבול  ונזדככו  גלגול הלכו 

שחטאו בהשחתת זרע לבטלה )"כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ"(, שמפני שבאו 

השניה היו אלה אנשי דור הפלגה, הפעם השלישית היתה באנשי  מעוון זה נכשלו בו, ובפעם  

סדום, ]ולכאו' אח"כ נתגלגלו בצאן לבן שהיו אצל יעקב אבינו ע"ה, אלא שפרט זה לא מוזכר 

בדברי האריז"ל הנ"ל אלא בילקוט ראובני דף ק"ל )בשם גליא רזא( ובמדרש תלפיות ענף 

לפי מע' צ' אות ט"ו ובככר לאדן דף גלגולים ושאר ספרים, וע"ע להגחיד"א בספר דבש  

הוה   דהכי  מייתי  הנ"ל  ראובני  בילקוט  כי  אם  ג"ל,  אות  י'  מע'  קדמות  ובמדבר  ע"ב  קכ"ו 

כך שיתכן שאין הדברים עולים בקנה אחד עם דברי האריז"ל, או שבחינות    -תתקע"ד דורות  

תקופ ועד  העולם  מבריאת  כפשוטו  דורות  תתקע"ד  היו  לא  ובלא"ה  היו,  לבן[, שונות  ת 

יוסף ציוה עליהם למול, כמוזכר במדרש  )ולכן  יוסף  בימי  נתגלגלו במצריים שהיו  ואח"כ 

, והיינו כי רצה לתקן אותם(, ואח"כ  אשר יאמר לכם תעשועה"פ  בראשית רבה פרשת מקץ  

 נתגלגלו בבני ישראל שבמצרים כפי שנזכיר בפנים.
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שפרש   שנים  אדם  ק"ל  גלגול  )שהיה  עמרם  שהחזירה(,  עד  מחוה  אדם 

חוה( לאחר שפירש ממנה,   מנשמת  )שנתעברה  יוכבד  הראשון( החזיר את 

והולידה את משה רבינו שהיה גלגול שת שהוא גלגול הבל )משה ר"ת משה 

כי  אותו  "ותרא  ב':  ב'  בשמות  )שנאמר  לגמרי  מתוקן  והוא היה  שת הבל(, 

ד לגמרי והוא בלעם הרשע שהיה החלק הרע  טוב"(, כי החלק הרע שלו נפר

בארבעה חלקים עיקריים,   ירדה  נשמת הבל  ונמצא שבדור ההוא  שבהבל. 

נשמת משה שהוא החלק הטוב, בני ישראל שהם הענפים של החלק הנקרא  

משה, בלעם שהוא החלק הרע של נשמת הבל, והערב רב שהם הענפים של 

בלעם  הנקרא  רבינו  סוהחלק  משה  דוקא  ולכן  עם  .  את  להוציא  צריך  היה 

ישראל ממצרים, כי כל הדור ההוא היו ענפים מנשמתו, אלא שמשה רבינו 

ניצוצות  את  לתקן  שרצה  מפני  רב,  הערב  את  גם  ולהוציא  לקרב  טעה 

כי כאמור היו   בתוך החלקים הרעים ההם,  הקדושה שנותרו עדיין עצורים 

של משה רבינו(,  עמו    –אותם הניצוצות מנשמת משה רבינו )"כי שחת עמך"  

ועדיין לא היה אפשר לתקנם כי היו אחוזים מאוד בקליפות. ומחמת שקירב 

אותם משה רבינו, נתערבו ונדבקו באחיהם בני ישראל, וצריכים בירור רב  

במשך הדורות כדי להפרידם בחזרה, ומלאכת הבירור תבוא לידי סיום רק  

 בעת הגאולה בב"א. עכת"ד רבינו האריז"ל.

יש לה דלפי משנת והנה  חטא השז"ל של אדם הראשון,  בענין  תבונן 

ם לתקן במשך כל הדורות, התיקון שצריכי  חטא זה הוא כמעט עיקרהאריז"ל  

דבר מרכזי בכל  מחטא עץ הדעת עצמו. וצ"ע כיצד חטא זה שהוא  לא פחות  

הבריאה מוזכר    מציאות  זאת    אלאבחז"ל  לא  דורשים  וגם  צדדי,  כפרט 

ב )מהפסוקים  אגב  "דכתדרך  שאדם  שת  גבי  בקרא  כצלמויב  מכלל  "ילד   ,

_______ ______ 
משורש ה"דעת" של אדם הראשון, ולכן נקראו    והאריך שם האריז"ל לבאר דכולם  סו

אותו הדור "דור דעה", וגם ה"ערב רב" הם בגי' דעת, שהם ענפים של בלעם יודע "דעת" 

 עליון, ולא נרחיב בענין זה כיון שאינו נוגע להבנת הדברים על דרך הפשט. 
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כדי    חטא שנבע מתוך חסידותש  יתכן   וגם, כיצד  (.דלפני כן ילד שלא כצלמו

 ? עצמו  לעיקר החטא נהפך להיות, לכפר על עץ הדעת

ועוד יש לעורר בזה, דלפום ריהטא ישנה כעין סתירה בין דברי רבינו  

ין דברי הזוהר פרשת  האריז"ל )שכל דבריו מבוססים על תורת הזוה"ק( לב

שהם   מכך  נובע  רב  של הערב  שהרוע  מבאר  כאמור  דהאריז"ל  בראשית, 

בזוה"ק   ואילו  לבטלה,  שיצאו  כהטיפות  דף  בראשית  ע"פרשת  נאמר  ב  "ח 

" ודאי אינון הוו    -וערב רב  שהרוע שלהם מקורו מזוהמת חטא עץ הדעת: 

 ." ע"כ.זוהמא דאטיל נחש בחוה

לענ"ד נראה  כל הנ  אלא  דענין השז"ל  "לבביאור  אדם הראשון  ,  של 

המשך של חטא עץ הדעת, דכיון שע"י עץ הדעת ירד חוסר בהירות    אינו אלא

כל מהותו של   וזהו  ברע,  נכשל  שנהג  חסידות  מתוך  ומה הרע,  מהו הטוב 

אלו  ש ונשגב )ניצוצי קדושה של נשמות  השז"ל כי הזרע בעצמו הוא דבר קדו

מהנשמות שבזיווג כשר( ובאים לידי  כתב האריז"ל שהם אפי' יותר גבוהות  

בחינת  הקליפות,  של  הרע  בתוך  )"מתערבבים"(  ונטמעים  נכון  לא  שימוש 

"מקרה" לילה שדורשים חז"ל שהוא קליפת עמלק של "קרך בדרך" )פירשו 

פירוש נוסף שמייחסים הכל ל"מקרה", והכל ענין  ו  ,חז"ל שגרמו להם שז"ל

בהירות   חוסר  פנים  הסתר  של  הענין  הוא  ל"מקרה"  הכל  לייחס  כי  אחד 

האמת(. ונמצא שחטא עץ הדעת והשז"ל הכל הוא חטא אחד ארוך, לערבב  

שבעת  בשער הפסוקים שם,  בין טוב לרע )ולפ"ז מובן ג"כ מה שכתב מוהרח"ו  

שז"ל, מלבד השז"ל שיצא אח"כ באותם  שאדם חטא בעץ הדעת מיד יצא  

 ק"ל שנים(.

ונמצא שמציאות ה"ערב רב" היא מציאות הבלבול של עץ הדעת טוב 

פנים על הבריאה.   ומהו הרע, שליטת ההסתר  מהו הטוב  ברור  ורע, שלא 

  . הנה ערב רבה סוגי    חמשת מובן היטב המכנה המשותף שב  ועפ"י הגדרה זו,

עץ   של  העיקרית  הקליפה  הוא  נגד  עמלק  הנלחם  שהוא  של  הדעת,  עמו 
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שזהו האופן החמור ביותר של הסתר  בעצמו(  ה'  הקב"ה )שהיא מלחמה נגד  

מעלה כלפי  ח"ו  להכניע  ניתן  שכביכול  שנקראים פנים  רב  ערב  ואותם   ,

עמלקים )שאינם עמלקים ממש אלא מסטרא דעמלק(, דבר זה בא לידי ביטוי  

ת ממש אלא גוזלין וחומסים  באופן פחות עוצמתי, שלא נלחמים בעסקי נפשו

והערב רב הנקראים נפילים, שהם  .  את ישראל שזו הכנעת עם ה' תחתיהם

 הוא בחינת שימוש הזרע הקדוש שלא בקדושה וכנ"ל  ,הזנותהלהוטים אחר  

מחזיקים בידי  לא  והרפאים ש.  שהוא ג"כ בכלל חטא עץ הדעת וכפי שבארנו

חוסר  כולם בכלל    חכמים, תלמידי חכמים, וכן הענקים שמזלזלים בתלמידי  

הטוב  מהו  של  הרע  הבהירות  סתם  ומהו  הם  כאילו הת"ח  ח"ו    "טיםיפרז", 

מהטוב   ההיפך  הם  להכיר וכאילו  לא  עכ"פ  או  בהם  לזלזל  ראוי  שח"ו 

במעלתם ולא לסייע להם, או אפי' לא לעזור לעם ישראל שהם עם ה' גם זה  

ו בזוה"ק שהערב מה שהתבטא  ז מדוייק מאודולפ"]  בכלל בחינת עץ הדעת.

, דהנה  "וענקים לגרגרותיך "רב מזלזלים בלומדים התורה אשר נאמר עליהם  

פירש אלשיך על משלי פרק א פסוק ט, שהתורה נקראת "וענקים לגרגרותיך"  

מפני שהיא נותנת כבוד והדר ללומדים אותה, ולפ"ז נמצא שהערב רב עושים  

תורה היו אמורים  את ההיפך מהמציאות שהיתה אמורה להיות, שלומדי ה

טובות   אבנים  של  שרשראות  לו  שיש  כמי  ומעוטרים  מכובדים  להיות 

והערב רב הנקראים    .[ומרגליות על צווארו, ובמקום זה הם המזולזלים ביותר

בזוה"ק שהם גוזלין ומשעבדים את עם ישראל,   גבורים, מלבד מה שמוזכר 

הם נימה נוספת  שזו בחינה להכניע את עם ה' כדרך העמלקים ממש, ועד יש ב

באותו רוח ממש, שהם מחפשים שם ע"י בניית בתי כנסיות ובתי מדרשות,  

שזו ג"כ דרך להתרומם מעל בני עם הקודש, שיהיו ראשים עליהם באמצעות  

 מוסדות תורה וכדומה. 

כאמור שהתברר  לאחר  הוא    ,והנה  ורע  טוב  הדעת  עץ  של  שהעוון 

ך  רש מאשתו הוא המש שפ  ת והשקר וחוסר הבהירות, וכן גם מהאמהערבוב  

עפ"ז יש לפרש ג"כ ענין מה שטעה משה  חטא עץ הדעת מאותה סיבה גופא,  
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נמצא שנתערב אותו רע גם בישראל שמחמת זה רבינו לקרב את הערב רב, 

נעשו   רב  שערב  גופא,  הדעת  עץ  שבעיסהבחינת  בתוך    כשאור  מעורבים 

" אלא הרע הזה עצמו מקורו מעץ  טעות בעלמאישראל, וזה לא היה "סתם  

לבוא   דרכו  הרע  אותו  ולכן  בטוב,  רע  תערובת  של  הרע  שהוא  החיים 

אינו   והסכים להם  טעה  ולכן מה שמשה  לטוב,  בעלמא"  ולהתחבר  "טעות 

ישירה תוצאה  לבוא  מ  אלא  לרע  הכח  את  נותן  שהוא  הדעת  עץ  חטא 

בטוב, כך שאותו רע שיש בערב רב מצא את דרכו להתחבר לטוב   ולהתערב

  : "בגין סוע"א  ד"קכ דף  נשא   פרשת  מהימנא  רעיא  וכנאמר בזוה"ק  ע"י הגיור,

הוו  רב  ערב  עם  ישראל  דהוו ע"כ  דטוב  אילנא  כלהו  שע"י ורע."  והיינו   ,

ורע טוב  הדעת  עץ  בחינת  שהוא  למקורם  חזרו  מחדש  חלק  החיבור  וזה   .

ה הדעתמהתוכנית  עץ  על  לכפר  גופא    ,אלקים  בזה  הוא  לכפר  הדרך  כי 

שמעמיקים בתוך הבלבול ועושים את המאמצים לצאת משם ולברר את האור  

 . (, ובביסוס היסוד )ובהמשך נרחיב עוד ביסוד זה  מהחושך

שכאשר היה רגע של הסתר    ,של עץ הדעתוגם חטא העגל הוא ההמשך  

פנים שלא ידעו היכן משה, בחרו לעצמו דרך להתחבר להקב"ה ע"י אמצעי, 

ישירה   בצורה  להקב"ה  לגשת  אפשר  שאי  פנים  את ההסתר  לקבע  דהיינו 

אלא הכל דרך מסכים המבדילים )עגל "מסכה"(, שהוא גופא לומר על הרע  

ב חלות חוסר הבהירות  )עבודה זרה( שהוא טוב )אמצעי לעבודת ה'(, והוא שו

שעדיין לא פסקה זוהמת עץ הדעת )שכל והסתר הפנים. וכל זה ע"י הערב רב  

הדעת   מעץ  היא  הדעת    -מציאותם  עץ  חטא  המשך  שהוא  השז"ל  ע"י 

בזה  כאמור(, בעלמא"  ואין  שטעות  את  כביכול  "  והחטיא  בא  זר  עם  איזה 

בו את הרע של   ,ישראל אלא הם אותו שורש ממש עץ    אלא שחלק שיש 

  , כי סוף סוף הם דבר אחד שהיה יותר מזוכךהדעת בא והחטיא את החלק  

והכל צריך לבוא לידי תיקון לבל ידח ממנו נדח. ויתכן דזהו עומק דברי חז"ל 

]של חטא העגל["    ישראל ראוין לאותו מעשה  ]היו[  לאש"ב  "ע  'דף דבע"ז  

" להתגופרש"י  ראוי  הי'  ולא  היו  ביצרם  ושליטים  גבורים  יצרם  כלומר  בר 
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כדי ליתן פתחון פה לבעלי    , בם]היצר[  אלא גזירת מלך היתה לשלוט    ,עליהן

ישראל ע"י תשובה  תשובה נשמות  כלומר להביא תיקון לכל ענפי  " עכ"ל, 

כי   והבלבול(,  בחינת עץ הדעת )ההסתר הגדול  מתוך מציאות של שליטת 

כפי כאמור הדרך לתקן את חטא עץ הדעת הוא דוקא מתוך מציאות כזו, ו

 . שנבאר בסמוך 

עיקר המהות של הגלות הוא ענין ההסתר פנים, שאין בית המקדש   ,ובכן

בעפרא   )שכינתא  השכינה  הסתר  אלא  השכינה  לגילוי  השכינה   -מקום 

בתוך מסך, בתוך עפר שהוא מסך של גשמיות(, כי כאמור הדרך   אתמתחב

אדם  לתקן את חטא עץ הדעת )עם מהדורותיו הנוספות דהיינו השז"ל של  

ומשם   ההסתר  בתוך  שמעמיקים  גופא  זה  ע"י  הוא  העגל(  וחטא  הראשון 

עושים מאמצים למצוא את הבורא, דכמו שבגשמיות התרופה להכשת הנחש  

ה ע"י  הנחש  אהוא  להכשת  התרופה  ברוחניות  כך  הנחש,  של  עצמו  רס 

לצאת   והמאמצים  גופא  בהירות  החוסר  בתוך  ע"י ההעמקה  הוא  הקדמוני 

מאמר והוא  שאומרים  ממנו,  "רחם"  ובנוסח  ע"ב  ס'  דף  קמא  )בבא  ז"ל  ם 

עתיד לבנותה,    אתהבאש הצתה ובאש    אתה ה'בתפילת העמידה בט' באב( ש

ופולי: "ובמה שהקב"ה  רוכלשון האריז"ל הידוע מסגולת רבי שמשון מאוסט

ולכן מה ששאלנו הרי מגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה מכה, בו מרפא הגלות".  

ואיך יצא ממשה רבינו תקלה גדולה כזו, התשובה היא שאדרבא,  ע"י חייב,  

רב, אלא שלא התאפשר   רצונו לתקן את הערב  רבינו הביע  מתוך שמשה 

את  גלגל  צדיק  של  רצונו  מכח  שמו  יתברך  המאציל  הדור,  באותו  הדבר 

אפשרות התיקון ע"י יצירת הגלות המרה שזוהי הדרך היחידה לבוא כל כלל 

]ואה"נ  נשמות ישראל )שבכל לם הניצוצות הטמונים בערב רב( לידי תיקון 

שהיתה קפידא קצת על משה רבינו שרצה לתקן בדרך מהירה מדי, וזו היתה  

טעותו, אך לא היה הדבר בגדר חטא ממש, כי כאמור היה הכרח לכל המהלך  

 . אם במוקדם או במאוחר[
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בסוף אורך    ערב רב על ישראלה שלטון    מהו תכלית  יובן היטב  ומעתה

והגלות הגלות  ,הוא  הביאור ,  לסוף  מגיעים  שיותר  חוסר    ,דכמה  יש  יותר 

רע  ומהו  טוב  מהו  לשיאו בהירות  מגיע  שעי"ז התיקון  על  ,  ולכן השליטה   ,

חוסר  בידי הערב רב שהם בחינת  באורך הגלות צריכה להיות דוקא  ישראל  

גופא  בהירות בזה   זו  יש  כבר  אמנם  שולטים,  הארצות  גויי  כאשר  ]והנה 

ר פנים בכך שהרעים שולטים, מ"מ עדיין ברור לעיני כל ישראל שהם  ההסת

כאשר  משא"כ  יושבים,  עליה  אשר  לכסא  ראויים  ואינם  משוקצים  גויים 

השולטים הם כביכול יהודים, שמצהירים אמונה כללית ביהדות, ומבזים את  

תלמידי החכמים שכביכול אינם נוטלים חלק בנטל ושאר טענות של ערכים  

אשר עליהם מבססים את כל הסיבה לבחירת ממשלה זו או אחרת,  מעוותים  

ישראל  בית  המוני  בעיני  בהירות  וחוסר  פנים  הסתר  יותר  הרבה  בזה  יש 

כזה   במצב  גם  אם  וממילא  הקליפות,  ותוקף  הגלות  באורך  המבולבלים 

מגיע לחדות הרבה   והתיקון  נפש, הבירור  ומוסרים  תורה  ולומדים  יושבים 

 יותר גדולה[.  

, ויש יחא יותר מכל הזמנים יראי חטא ימאסומשבעקבתא דדוקא ן ולכ

כל שאר  וומלכות תהפך למינות ואין תוכחת וכו',  ,  קטגוריה בתלמידי חכמים

ש זו  בחינה  שכולם  להיפך,  הדברים  וכן  לרע  נדמה  שביארנו הטוב  כפי 

 במאמר אחר בארוכה. 

, כי  והוא הוא ביאור הדבר שדוחקא דערב רב בת"ח מקרב את הגאולה

בתוך הסתרת האמת שכאילו    ,זהו היסוד שאמרנו יותר  שכמה שמעמיקים 

פרזיטים   סתם  רב עושים מת"ח  )שהערב  והטוב הוא הרע  הרע הוא הטוב 

כים בעבודתם בתוך כל החושך הזה, זה מה שמביא  יוכו'( ובכל זאת ת"ח ממש

שעיקר    ,את הגאולה, וכמו שהאריך בזה החפץ חיים בספרו ציפית לישועה

יבה שיזכו לגאולה הוא מפני שלומדים תורה ועובדים את ה' בתוך דור הס

בערך   ומזלזלים  חילוניים  מצוות. שהרוב הם  וקיום  לימוד התורה    הזה של 
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רעיא מהימנא פרשת בהר דף  ]ולכאו' דברים כמעט מפורשים מצינו בזוה"ק 

בתוך החושך של עץ הדעת, הוא עצמו התיקון  א"א ע"קי , דלימוד התורה 

"לעץ   טוב  הדעת:  מערב  טוב,  כי  האור  את  אלהים  על  וירא  עבר  רע  עם 

קודשא בריך   ,ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנומימרא דמאריה דאמר  

ארכיב ליה ואייתי ליה בגלגולא לקבלא עונשיה, חזר   רבהוא בההוא דערב 

סור והתר טומאה  יבתיובתא אשתדל באורייתא ואפריש טוב מרע דאינון א

יצירה לטב    ,וטהרה כשר ופסול, בדא אתפרש רע מטוב דאתמר ביה וייצר

ויצירה לביש באורייתא אפריש לון קודשא בריך הוא ירית ליה נשמתא מניה 

חשך   איהו  ובחד  דאתי  עלמא  אור  דאיהו  בחד  תרוייהו  על  שלטא  למהוי 

ישיבות )כביכול  ולכן כמה שאנו רואים שנושא גיוס בני ה  .." ע"כ[עלמא דין

מוסריות של שיוויון בנטל(, והדרת נשים )כביכול מוסריות של כבוד הנשים(, 

בלי   ישארו  שלא  לאנשים  חסד  של  מוסריות  )כביכול  בשבת  ותחבורה 

יותר ויותר בשיח הציבורי   תחבורה(, וכיוצא בנושאים אלו, הופכים להיות 

נושאים אלו דוקא קמות ונופלות  -)עד שבימינו אנו   ממשלות, ונהפכו   על 

נושאים אלו העיקר ממש יותר ממדיניות וכל נושא אחר(, מבינים אנו יותר  

 עד כמה אנחנו קרובים לגאולה. 

ולכן מצד אחד דוחקא דערב רב מקרבת את הגאולה, אך מצד שני אם  

לא דוחקים אזי יש "עיכוב" לגאולה, כי נמצאים תחת השפעת הערב רב ללא 

דבזה   ההשפלה,  של  ולא  התועלת  הדעת  עץ  טומאת  בתוך  מעמיקים  רק 

מתקנים אותו. והיינו דהערב רב הם הם טומאת הגלות עצמה, וממילא מצד 

טיבם הם מעכבים את הגאולה, בחינת "שאור שבעיסה הוא מעכב" שדוקא  

מפני שהם דבוקים בנו )משפיעים עלינו( משתרשת אצנו קליפת עץ הדעת  

עם ישראל מתגברים על הדוחק    טוב ורע שהיא היא טומאת הגלות, אך אם

בתורה שעץ חיים היא למחזיקים   נאחזים  שהם דוחקים, ולמרות כל הדחק 

בדיוק  ומהו הרע  מהו הטוב  לנו  בתוך הגן" שמגלה  "עץ החיים  בחינת  בה 

היפך ענין עץ הדעת, בזה נמצא מפתח הגאולה, כמשל הארס של הנחש כנ"ל 
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י יצירת נוגדנים נגדו, שזה  שהוא מקור המיתה ועל ידי הארס עצמו )על יד

שהיא   גופא  לתרופה  מגיעים  הארס(  מול  ההתמודדות  ידי  על  מייצרים 

רב,  בגלות, לעמוד מול הערב  ישראל  וזה עיקר התפקיד של עם  הגאולה. 

ליצור "נוגדנים" נגדם )ובכך להפריד ולברר את החלק הרע שבהם מישראל(, 

ומלחמתנו    עבודתנוזה עיקר  וב כמו שהאריך בקול התור פרק ב' חלק ב' וז"ל:  

הערב   .מישראל  ,קליפת ארמילוס הרשע  ,לשבר ולמגר את כח הערב רב  ,אנו

קליפת הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת   וכו'.רב הוא שונאנו הכי גדול 

ובעקיפין   שהוא  עינים  הרע  ועל  רע  שהוא  הטוב  על  מראה  כלומר  )א"ה 

רבהמוסרי והטוב, וכדומה(,   בערב  היא המלחמה הכי קשה    לכן המלחמה 

וכל מי שאינו עוסק   .ועלינו להתגבר בכל שארית כוחנו במלחמה זו  ,ומרה

)א"ה בחינת "רפיון" היפך ענין הדוחקא דערב  בפועל במלחמה נגד הערב רב  

  מוטב לו שלא   ה מי שיהי  הויהי ,  נעשה ממילא שותף לקליפת הערב רברב(  

 נברא." עכ"ל.

נין הזה הוא הסנה הבוער באש עם  ולכן בתיקוני הזוהר הסמל של הע

הקוצין, והוא עפ"י מה שפירש הגר"א על אתר, "ר"ל כמו שושנים דנזרעין 

בין הקוצים, שהקוצים שמירה לשושנים, כן ישראל בגלותא דערב רב כדי  

קוצים   בעצם  הם  רב  שהערב  שלמרות  והיינו  עכ"ל,  גאולתם."  למהר 

כ ישראל,  לעם  מועילים  זאת  בכל  הם  מועילים  שמכאיבים,  שהקוצים  מו 

במסגרת  זה  וכל  גאולה.  לידי  להביא  ממהר התיקון  ידם  על  כי  לשושנים, 

האש שהוא בחינת הבירור המפריד את החלקיקים. ולכן נמשלו גם לגשם,  

שבעיקרון הוא דבר שמפריע לבני האדם )ולאו דוקא להולכי דרכים(, אבל 

 מוכרחים להפרעה זו בכדי להצמיח. 

להוסיף   ישראל היו  ומן הראוי  דאה"נ מסתברא שאם עם  זה,  כל  על 

זוכים מעצמם להתרחק ממהות הערב רב, היה הבירור )גם של נשמות הערב  

רב, שכולם הם דבר אחד( נעשה בלי צורך להעמיק לתוך ההסתר פנים, אך  
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כיון שנכשלו בגילוי עריות )בחינת נפילים( שפיכות דמים )בחינת עמלקים( 

בחינת העגל(, ושנאת חינם )הכנעת    - בעצמו    ועבודה זרה )חטא עץ הדעת 

ולא   מהות הרפאים(  חסד  אהבת  והעדר  הגיבורים,  בחינת  רעהו,  את  איש 

נצרכו  )חוסר הערכת התורה שזה ענין הענקים(, לכן  בתורה תחילה  ברכו 

להיות תחת ההסתר פנים שבגלות, כדי שע"י האחיזה בעץ החיים דהיינו עסק  

בין והמצוות המבדילים  בתוככי החושך הגדול    התורה  ובין הטמא  הטהור 

יזכו לבירור ולהפרדת החלק הרע מנשמות ישראל וממילא לגאולה השלמה  

 כדברי רבינו החפץ חיים הנ"ל. בב"א.

 

I 
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 צפית לישועה 

y 
 

  היה   שעה  באותה ,  )וכו'(  ושרפוהו   להיכל  אויבים   נכנסו   שעה   "באותה 

  בשביל   למטה  שכינתי  השריתי  עשיתי  מה  לי  אוי  ואומר,  בוכה  ה "הקב

  בא   שעה  באותה,  הראשון )וכו'(  למקומי  חזרתי  שחטאו  ועכשיו,  ישראל

,  תבכה  לא  ואתה  אבכה  אני  ע"רבש  לפניו  ואמר,  פניו  על  ונפל  מטטרו"ן

  רשות   לך  שאין   למקום  אכנס   עכשיו  לבכות   לי  מניח  אתה   אין  אם  לו  אמר

  תבכה   במסתרים  תשמעוה  לא  ואם(  ג "י  ירמיה)  שנאמר,  ואבכה  ליכנס

  על   לי  אוי  ואומר  בוכה   ה "הקב  היה   שעה   באותה   )וכו'('  וגו  גוה   מפני  נפשי

  לכם  אעשה  מה,  אתם  היכן  אוהבי,  אתם  היכן  כהני,  אתם  היכן  בני,  ביתי

  וקרא   לך  )וכו'(  לירמיה  ה "הקב  אמר,  בתשובה  חזרתם  ולא  בכם  התריתי

  מיד ,  לבכות )וכו'(  יודעים  שהם  מקבריהם ומשה  וליעקב  ליצחק  לאברהם

  זמן   שהגיע  עמדו,  העולם  לאבות  ואמר  המכפלה  למערת  ירמיה  הלך

 הירדן  שפת  על  ועמד  ירמיה  הניחן,  ה )וכו'("הקב  לפני  מתבקשין  שאתם

ה  "הקב  לפני  מבוקש  שאתה  זמן  הגיע  עמוד,  עמרם  בן  עמרם  בן  וקרא,

)וכו'(  מלאכי  אצל  והלך   משה  הניחו   )וכו'(,  משרתי  להם  אמר   השרת 

 לו,  אמרו,  ה"הקב  לפני  מתבקש  אני  מה  מפני  יודעים  אתם  כלום  עליונים

  ובוכה   צועק  והיה ,  גלו  וישראל  חרב   המקדש  שבית   יודע   אתה   אי   עמרם   בן

  על  ידיהם  והניחו  בגדיהם  קרעו  הם  אף  מיד ,  העולם  לאבות  שהגיע  עד
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  אותם   שראה  כיון,  המקדש  בית   שערי  עד  ובוכין  צועקים   והיו   ראשיהם

  ולקרחה   ולמספד   לבכי  ההוא  ביום  צבאות  אלהים'  ה   ויקרא  מיד  ה"הקב

 והולכין  בוכין  והיו  לאומרו,  אפשר  אי  שכתוב  מקרא  ואלמלא,  שק  ולחגור

  נחמן   בר  שמואל  ר"א,  לפניו )וכו'(  מוטל   שמתו  כאדם ,  זה  לשער  זה   משער

  זקנו   וממרט  בוכה  ה"הקב  לפני  אברהם  בא   המקדש  בית  שחרב  בשעה

  והיה   ראשו  על   ואפר בגדיו  את   וקורע   פניו את  ומכה   ראשו   שערות  ותולש

  נשתניתי  מה   מפני  ה "הקב  לפני   אמר,  וצועק  וסופד  המקדש  בבית  מהלך 

 ואמר  יצחק  פתח  זאת )וכו'(.  וכלימה  בושה  לידי  שבאתי  ולשון  אומה  מכל

  על   עכבתי   לא ,  בני"  לעולה   השה  לו   יראה  "אלקים  אבא  לי  כשאמר   ע"רבש

,  הסכין  תחת  צוארי  את   ופשטתי  המזבח  גבי  על   לבי  ברצון  ונעקדתי  דבריך

 עשרים  לא  ע"רבש  ואמר,  יעקב   פתח  בני.   על   תרחם  ולא   זאת  לי  תזכור  ולא

  להרוג  ובקש  הרשע  עשו  בי  פגע  מביתו  וכשיצאתי  לבן  בבית  עמדתי  שנה

  כצאן  אויביהם  ביד  נמסרו  ועכשיו ,  עליהם  למיתה   עצמי   ומסרתי  בני  את

 ישראל   על  הייתי  נאמן  רועה   לא   ע"רבש  ואמר   משה   פתח  לטבחה )וכו'(. 

  לארץ   שיכנסו  זמן  וכשהגיע ,  במדבר  כסוס  לפניהם  ורצתי  שנה  ארבעים

  ולבכות   לספוד  לי  שלחת  שגלו  ועכשיו,  עצמותי  יפלו  במדבר  עלי  גזרת

  ע "רבש  ואמרה  ה"הקב  לפני  אמנו  רחל  קפצה  שעה  באותה  עליהם )וכו'(. 

  שבע   לאבא  בשבילי  ועבד   יתירה  אהבה   אהבני   עבדך   שיעקב   לפניך   גלוי

  אבי  יעץ  לבעלי   נשואי  זמן  והגיע  שנים  שבע   אותן  וכשהשלימו  שנים,

  לי   נודעה   כי  מאד   עד   הדבר   עלי   והוקשה   אחותי,  בשביל  לבעלי  להחליפני

  שלא   כדי  אחותי  ובין   ביני   שיכיר   סימן  לו  ומסרתי  לבעלי  והודעתי   העצה 

 ורחמתי  תאותי  את   וסבלתי  בעצמי  נחמתי  כן  ולאחר,  להחליפני  אבי  יוכל

  ומסרתי   בשבילי  לבעלי   אחותי   חלפו  ולערב,  לחרפה  תצא  שלא   אחותי  על

,  רחל )וכו'(  שהיא  סבור  שיהא  כדי   לבעלי  שמסרתי  הסימנין  כל  לאחותי

  הוצאתיה  ולא  שלי  לצרה  קנאתי  לא  ואפר  עפר  ודם   בשר  שאני  אני  ומה

  לעבודת   קנאת  מה  מפני  רחמן  וקיים  חי  מלך  ואתה,  ולחרפה  לבושה

,  כרצונם בם אויבים ועשו בחרב ונהרגו בני והגלית ממש  בה שאין כוכבים
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 ישראל  את  מחזיר  אני  רחל  בשבילך   ואמר  ה"הקב  של   רחמיו  נתגלגלו   מיד

  נהי   נשמע  ברמה  קול'  ה  אמר  כה(  א"ל  ירמיה)  דכתיב  הוא  הדא  למקומן

  וכתיב ,  איננו  כי  בניה  על  להנחם  מאנה  בניה  על  מבכה  רחל  תמרורים  בכי

  לפעולתך   שכר  יש  כי   מדמעה   ועיניך  מבכי  קולך  מנעי'  ה  אמר   כה(  שם)

 ".לגבולם  בנים  ושבו' ה  נאם לאחריתך תקוה ויש( שם) וכתיב ' וגו

 איכה רבה בפתיחות אות כ"ד() 

 

בעהי"ת המרגש    ונעמוד  במדרש  הבנה  המצריכות  נקודות  כמה  על 

 הנ"ל:

 

מהו פשר הדבר שהקב"ה כביכול בוכה, והרי אין לו גוף ואין לו דמות    א.

שומא עלינו להבין  א"כ  הגוף, ובודאי דענין הבכי בא לסמל הנהגה מסויימת, ו

 מוגדרת כבכי.היא מהי הנהגה זו ומדוע  

 
  סוגיא בגמ' חגיגה   מצינו על כך לעצם המושג של "בכי" כלפי מעלה,  ו

 : והכי איתמר התם , וגם סוגיא זו גופא דורשת הבנה,ע"ב  ה' דף

  

י"ז(    גוה  מפני  נפשי  תבכה   במסתרים  תשמעוה  לא  ואם" י"ג    - )ירמיה 

.  שמו  ומסתרים  ה"הקבל  לו   יש  מקום  ,דרב  משמיה  איניא  בר  שמואל  רב  אמר

,  ה"הקב  לפני  עציבות  אין  פפא  רב  והאמר  הקב"ה,  קמיה  בכיה  איכא  ומי.  )וכו'(

י:  "גואי )פרש בבתי  הא ,קשיא לא. במקמו וחדוה עז לפניו והדר הוד שנאמר

ג איכאובבתי    לא   בראי  ובבתי.  בראי  בבתי  הא,  במסתרים(  דכתיב,  אי 

 ולקרחה  ולמספד  לבכי  ההוא  ביום  צבאות'  ה  אדני  ויקרא  כתיב  והא  )בתמיה(

  הן   שנאמר,  בכו  שלום  מלאכי  דאפילו,  המקדש  בית   חרבן  שאני.  שק  ולחגר

שהוכיח    מר  שלום  מלאכי   חצה  צעקו  אראלם במהרש"א  ]וראה  יבכיון 

גוואי בבית  רק  בוכה  בחורבן    ,שהפירוש הוא שבאמת הקב"ה  גם  וכך היה 
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בבת בכו  שהמלאכים  אלא  הבכיה    יהבית,  וזו  הבית,  חורבן  בזמן  בראי 

 ע"כ.   ."האמורה בפסוק "ויקרא ה' צבאות וגו'", עיי"ש[

 

מהו הענין הזה של בכיה "בסתר" שקיימת, ובכיה בגלוי   וצריכים להבין,

 שלא קיימת )לפי המהרש"א אפי' לא בחורבן הבית(. 

 

של  ו.  ב פשר הצעתו  לבכות  המלאך  מה  לבכיית מט"ט  תחליף    בתור 

ביטוי לצער  ' והרי לכאו  ,הקב"ה   " במקום"ובמה שייך להצטער    , הבכי הוא 

"לברוח" מהמלאך כביכול  צריך  היה  הקב"ה  ש  ולמה זה ועל מה זה הקב"ה.  

מט"ט כדי לבכות, ללכת למקום מוסתר, והרי אין מי שיאמר לו מה תעשה  

נשגבים   דברים  זה מרמז על  ברור שכל  והנה  יאמר לו מה תפעל.  מי  ואין 

ם כפשוטן, אבל ראוי להבין עכ"פ מעט מן המעט ממה שמסמלים  ביותר ואינ

 דברים אלו. 

 

ומיד אח"כ אומר    ,שהקב"ה מחריב את ביתו  ג. גם נראה כפלא העובדה

 "אוי לי מה עשיתי", והרי אין טעות בפני המקום ב"ה. 

 

על הגזירה של    ביקש מהאבות וממשה רבינו להתפללהקב"ה  . מדוע  ד

שכב  אחרי  רק  הבית  כן?חורבן  לפני  ולא  נחרב  שמלשון   ר  קשה  וביותר 

מבואר   ולא  המדרש  לביטול הגזירה,  בקשה  של  בנוסח  נאמרה  שתפילתם 

מילתא ותמיהא  מחדש,  לבנין  בקשה  של  על  ד  ,בנוסח  להתפלל  שייך  מה 

הבית לאחר שהבית כבר נחרב? ומעיקרא, למה זה    ביטול הגזירה של חורבן

זה מה  אם  ש  ועל  להתפלל  מהם  ביקש  שבלא"ה  הקב"ה  בסוף  לא  מתברר 

 תפילתה של רחל אמנו. מקבל את תפילתם, שהרי לא קיבל כי אם

 

ב.  ה רבים, מה מיוחד דוקא  רחל ושאלה שכבר עמדו עליה   זכות של 
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, ולא הועילו כל הזכויות העצומים של האבות ושל  שבעבורה תהיה הגאולה

]ואם מפני   כבוש  שגם הקב"ה ישהיתה לה טענה מתאימה,  משה רבינו ע"ה. 

ק בחורבן בית ראשון שהחטא  את קנאתו מעבודה זרה, הרי טענה זו שייכת ר

מבואר הרי  ו ומה נאמר בבית שני שנחרב על שנאת חינם,  ,  היה עבודה זרה

שזכותה של רחל הנ"ל היא    )כמובא בספרינו הקטן שושני ציו"ן(  בכמה דוכתי

 זאת שתועיל גם לגאולה העתידה[. 

 

א, אלא דשם    פרשה  איכה  זוטא   ג"כ במדרש. והנה המדרש הנ"ל מובא  ו

,  לבנים  חזרה  אין  שמא  עולם  של  רבונו  לפניו  יש גם תוספת חשובה: "אמרו

, נגאלים  הם  מיד  למלכותי  מצפה  שהוא  דור  יש,  כך   תאמרו  אל  להם  אמר

."  (ז"ט  א"ל  ירמיה)  לגבולם   בנים   ושבו'  ה  נאם  לאחריתך  תקוה  ויש  שנאמר

לענין בכייתה של רחל,    עצמו דורש את הפסוק הנ"לויש לעיין, דהרי המדרש  

 וא"כ מהו שמחזיר בנים לגבולם, בכייתה של רחל או צפיית הבנים. 

 

 שמות  הק' פרשת  . ועוד בנושא הבכי, יש לעיין גם במאמרם ז"ל בזוהרז

"ואמר  י"ב  דף   כד   בבכי,  אלא  תליא  לא  דישראל  פורקנא  יצחק  רבי   ע"ב: 

 וישא( כז בראשית)  דכתיב אבוי קמי עשו דבכה דמעות בכי ויכלון ישתלמון

 אינון  דיכלון  כיון,  בגלותיה  לישראל  אחיתו  דמעין  ואינון,  ויבך  קולו  עשו

  בבכי (  א"ל  ירמיה)  דכתיב  הוא  הדא  מגלותיה,  יפקון  דישראל,  בבכיה  דמעין

עשו    ובתחנונים  יבואו של  בבכיה  כח  יש  מדוע  לעיין  ויש  ע"כ.  אובילם." 

כבר מכר את בכורתו ליעקב,  ן, שהרימדתו לברכות שלא כדי)שהיתה על ח

בפיו(,   ציד  כי  יצחק  את  שהטעה  אלא  לברכות  ראוי  היה  לא  גם  ובלא"ה 

של ישראל יש בכחה לתקן    ם להשאיר את עם ישראל בגלות, וכיצד בכיית

דבר זה, דהרי עשו לא זוכה בברכות מפני בכייתם של ישראל )אלא אדרבא  

 רם לבכיה זו גופא(. גם ענוש יענש על שג
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  משך  נשא  ובכה  ילך   "הלוך   ע"א דרשינן מקרא  ה  גמ' בתענית דףוב  .ח

ברנה  הזרע יבא  "מאי" הכי'בא    רבי   אמר  ,' וגו  משך   נשא  ובכה  ילך   הלוך   : 

התלם )פרש"י:   מן  חזיז  אוכל  ובחזירתו,  ובוכה  הולך   חורש,  כשהוא  שור  יהודה

  מיד   זורע  שכשהוא, בהליכתן  שזרעו   התלם  מן,  שחת -  חזיז  אוכל  "ובחזירתו

והנה הפסוק הנ"ל נאמר לענין  .  " ע"כ.ברנה  יבא  בא  וזהו  ליגדל"(,  מתחלת

עם ישראל לעתיד לבוא, שהרי נושא הפרק הוא "בשוב ה' את שיבת ציון",  

לשור  ישראל  את  שהמשילו  במה  ללמדנו  חז"ל  רצו  מה  להבין  וצריכים 

 שבוכה ובחזרתו אוכל חזיז.  

 

 

 

 בס"ד:  ליישב את הנ"ל דוהנלע"

 

לשאוף    לישועהפיה"  י"צ מסויים,  למקום  לצפות  העין,  צפיית  מלשון 

ולכן "ציפית לישועה" הוא תחילת דינו של אדם, כי  ]  .למציאות של גאולה

נוטות, איפה   פניו  כל לברר להיכן  כשבאים לדון את האדם צריכים קודם 

קים מה אירע אצלו  ודהוא נמצא מבחינת הרצון והשאיפה, ורק אחרי זה ב

ומעתה,   המעשה[.  שבעולם  "יש  נאמרמה  הנ"ל  זוטא    שהוא   דור  במדרש 

שהמקום והמציאות שהאדם  , הענין הוא,  נגאלים"  הם  מיד  למלכותי  מצפה

המלאך "המגיד" של מרן הבית וכמו שכתב  ,  נכסף אליה, לשם הוא מתחבר

שבמקום   "בהכרח  וז"ל:  מהדו"ק,  בשלח  פרשת  מישרים  מגיד  בספרו  יוסף 

במקום שהוא חושב ומהרהר  בדרך טבע  כי  וכו',  שהיית חושב, שם תדבק, 

עכ"ל   נפשו."  נדבקת  בדברי   -שם  ג"כ  מבואר  זה  ]ויסוד  באורך  שם  ראה 

, ובדברי  הל' חג השבועות  מהרי"ל בסוףבביאור נימוק הבאו"ח סי' תכ"ו  הב"ח  

בביאורו לזוה"ק פרשת פקודי דף רכ"ו ע"א בענין חטא עץ הדעת )דף  הגר"א  

ובעיקר ידוע יסוד זה בתורתו של הבעל שם טוב זיע"א,  ,  (ט"ז ע"ד בדפי הספר
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ד"במקום שהאדם חושב שם הוא נמצא", והארכנו בזה במקום אחר, ואין בזה  

קה, דעיקר האדם הוא נשמה רוחנית,  ענין "סגולי" אלא יש בזה סברא עמו

ואצל הנשמה אין מגבלות של מקום וזמן, ולכן אם היא נכספת לענין מסוים,  

אע"פ שאותו ענין הוא במקום אחר או בזמן עתידי, מגיעה הנשמה לאחיזה  

ענין[, לאותו  ומתחבר    ובחיבור  לגאולה,  שנכסף  גופא  דבזה  נמצא,  דלפ"ז 

במ לאחיזה  מגיע  לגאולה,  בעצם  רוחנית  ובזה  הגאולה,  בבחינת  מה  ידת 

העתידה לדבר שיש בו   , כיון שהופכת את הגאולהמייצר מציאות של גאולה

 . אחיזה וחיבור כבר עתה

 

)עיין למוהר"ר אליהו סלימאן    בספה"קסביר מה שכותבים  ובזה ניתן לה

בספרו ליקוטי אליהו מע' ג' אות ג', והוא מתורת הבעש"ט זלה"ה(    מני זלה"ה

)"קרבה אל   גאולה כבר עכשיו בתוך הגלותבחינת  שזוכים ל  נם צדיקיםשיש

, כי מרוב הכיסופים הם כבר שייכים לזה, אלא דכיון שהגאולה  נפשי גאלה"(

גם העם צריך  ש  לגאולת הכלל יש צורך   בפועל היא דבר שכולל את כל העם,

 היות שייך לזה. ל

 

והיא ה"בכי",ו עמוק,  ורצון  ציפיה  של  נוספת  דרגה  "  ישנה  "  בכישכן 

באופן שבגוף    היינו אפי' על הגוף,  שהכיסופין של הנפש הצליחו להשפיע 

עצמו ניכרים הכיסופים, וא"כ בכה"ג הכיסופין אינם רק במחשבה אלא גם  

להפוך   כח  יותר  הרבה  להם  יש  כאלו  וכיסופים  ממש,  הדבר  במעשה  את 

למציאות   למציאות    ,ממשיתגשמית  הנכסף  הפכו  עצמם  שהכיסופים  כיון 

שהם האבר הצופה בעיניים  ניכרים  בכדי הכיסופים  ]ולא  דהיינו    ,ממשית. 

 .סזהאבר שמביא את השאיפות ואת הכיוון, ועיין[ 

_______ ______ 
שכל הבוכה על אדם כשר "  ב"ה ע"שבת דף קויתכן שלפי"ז יש לבאר מאמרם ז"ל ב  סז

עונותיו  - על כל  לו  העולם אדם הכשר, מתחבר מוחלין  כי כאשר בוכה על שנחסר מן   ,"

לאותו אדם שנפטר וממילא נאחז במעלת "אדם כשר", וממילא נמחלין לו עונותיו שהרי  
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ולאור הנ"ל, זה הפשט שהקב"ה בוכה כל הזמן מאז חורבן הבית, שיש  

דהיינו שהחל מחורבן הבית הקב"ה כבר הופך    ,ייםבחינה של כיסופין ממש

]וזה    סחטי שעדיין לא הסתיים עד היום( יאת בנין הבית למציאות )בתהליך א

הענין של "אוי לי מה עשיתי", כלומר שמיד לאחר חורבן הבית הקב"ה כבר 

קמעא קמעא, על ידי עצם הצער על    מתחיל את המציאות של ביטול החורבן 

 הכיסופין למצב של גאולה[. החורבן אשר הם הם  

 

אלו   תהליכים  לקדם  עצמו  את  שהציע  מט"ט  דברי  פשר  מובן  ולכן 

)לבכות במקום הקב"ה(, כי סוף סוף כיון שהמציאות של הבניה באה לעולם  

מלכי  כבודו של מלך  מ  ן זה, איסט)בחינת כיסופין(כביכול  ע"י בחינה של צער  

באופן  ביתהמלכים   יתברך  ממנו  יבוא  שהדבר  השיב  "ש  והקב"ה  ישיר. 

אלא שיעשה זאת בדרך הסתרה מפני כבודו,    ,שיעשה זאת בעצמו ובכבודו 

ולכן באמת כל תהליך הגאולה, כל עוד שלא בא מצד ישראל אלא מצדו  

 טי ומוסתר, בחינת "בעתה". י של הקב"ה, הוא תהליך א

 

הגאולה,   ביצירת  שותפים  להיות  צריכים  ישראל  עם  שגם  וכמובן 

ובפרט כדי ליצור גאולה של אחישנה, וזאת עושים ע"י הכיסופין למצב של  

פיה לגאולה היא התחברות לגאולה וממילא מייצרת יגאולה, שכאמור הצ

גאולה דברי ה  ,מציאות של  רמז תשל]וזהו עומק  : ו"ילקוט שמעוני תהלים 

_______ ______ 
 נעשה "כשר" )אלא שזהו הסבר חלקי, לפני הנראה מהמשך הגמ' שם, ואכמ"ל(.

)שנחרב  ומנין שבו ביום  "בראשית רבתי פרשת ויצא  נו במדרש  והוא על דרך שמצי  סח

פרשה    'מדרש זוטא איכה נוסח ב", וע"ע בשנאמר בטרם תחיל ילדה  , נולד משיחביהמ"ק(  

 ' עיי"ש. א

אין הכוונה שהקב"ה ממש מתרגש, כי אין אצל הקב"ה שינויים, אלא שיש הנהגה   סט

 מציאות של הגאולה קמעא קמעא. של כיסופין מטעמו של הקב"ה, והיא גופא מייצרת ה
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אין ביד ישראל אלא    -  ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענוואמר ביום  "

הקווי בשכר  לגאולה  הן  כדאי  ע"כ[הקווי,  אלו  ."  כיסופין  כאשר  ובפרט   ,

וממילא  הגאולה  הגשמת  שזה  )בכי(,  הגוף  על  השפעה  כדי  עד  מגיעים 

   יצירתה ביתר שאת.
 

וזה המשל לשור שחורש, שדוקא במה שהשור בוכה בעת הגלות, זה  

בעג נהנים  שממנה  "המציאות"  מייצר  הגאולה  ופא  בעת  דהיינו  החזור  ת 

בפועל, כמו שדמעות השור משקות את פני האדמה ובכך גורמות באופן ישיר 

 לסיוע בגדילת הצמחים. 

 

"לך  מירמיהו  ביקש  הקב"ה  גם   וליעקב  ליצחק  לאברהם  וקרא  ולכן 

לייצר את הגאולה  מ", שבזה  לבכות  יודעים   שהם   מקבריהם  ומשה תחילים 

בניית  כבר מעת החורבן.   בקשה על  בנוסח של  באמת תפילתם אינה  ולכן 

בית המקדש, אלא בלשון של צער על הגזירה שכבר היתה )וכתפילת אברהם  

זאת", וכן   וכלימה  בושה  לידי  שבאתי  ולשון  אומה  מכל   נשתניתי  מה  מפני"

ה איך הקב"ה לא ריחם  יצחק ויעקב ומשה מעוררים כעין תמיה  על זה הדרך 

ולפ"ז  על ישראל בזכותם(, כי העיקר בזה היתה הבכיה והצער ולא התפילה.  

באמת אין הביאור שתפילתם היתה לשווא והקב"ה לא קיבל את דבריהם,  

כי באמת אותה בכיה של האבות של משה, היא עצמה היצירה של תהליכי  

"ה בעצמו ושל  פיה שלהם ושל הקביהגאולה, שהולכים ומתקדמים ע"י הצ

 עם ישראל, עד לעת קץ. 

 

הפסוק  ו על  ע"ב(  ק"ד  דף  וסנהדרין  ע"א  כ"ט  דף  )תענית  חז"ל  אמרו 

אמר רבה אמר  "  –"  ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא"

אתם בכיתם    קב"הבאב היה. אמר להם ה   אותה לילה ליל תשעה  רבי יוחנן

היינו "  בכיה של חינם"  " ע"כ.רות.ואני קובע לכם בכיה לדו  ,בכיה של חנם
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ישראל,   לארץ  מכיסופים  היה  ההיפך  בזה  בארץ לא  כיסופים  שכן  להיות 

יצר את המציאות של הגלות, ולכן כאשר עם ישראל  זה  ישראל, וממילא 

חטאו בימי בית ראשון ושני, נפלו למציאות זו שיצרו דור המדבר, והתיקון  

שוב   שזה  על הגלות,  בכיה  שממילא הופך את  הוא  כיסופים למצב הרצוי 

 המצב להיות רצוי )גאולה(. 

 

מדוע תפילתה של רחל אמנו )ויותר מדוייק,    והשתא נוכל להבין היטב

ועיניך מדמעה",  "מנעי קולך מבכי  בקרא  רחל אמנו, כמפורש  בכייתה של 

פייתה של רחל אמנו לגאולת בניה( מייצרת את הגאולה יותר מכל  ידהיינו צ

חרת. כי רחל אמנו במשך שבע שנים ציפתה להינשא ליעקב אבינו, בכיה א

פיה לבנות את כל בית ישראל שהיה יה זו הציפייוכמובן שהיתה מונחת בצ

אמור לצאת ממנה, וברגע האחרון, היא וויתרה על הכל כיון שהבינה שייצא  

כבשה את כל    אחותי", על  חמתי יור  תיותאו  את מזה צער לאחותה, "וסבלתי

צאותה   של  לציפייעוצמה  נתנה  ולא  שנים,  שבע  של  להפוך  יפיה  זו  יה 

רחל אמנו מצפה לגאולת   וכיון שכן, כאשר  זה לשם שמים.  למציאות, כל 

ב שצובניה,  של  י פייודאי  מציאות  ליצור  עצום  כח  לה  יש  כזו  מקודשת  ה 

ה הוא דבר שנכבש לכבודו יתברך, ונתקדש עד יפייגאולה, כי אצלה כח הצ

מילא פועל הרבה יותר. ולכן כחה תקף גם לענין חורבן בית אין שיעור, ומ

 דת אלילים כלל.ושני, כאשר אין החורבן נובע מעב

 

מיושב מאליו ג"כ מה שנתקשינו על המדרש זוטא    ,ולאחר כל האמור

שדור   ראיה  "ויש השמביא  מהפסוק  נגאלים,  מיד  לישועה    תקוה   מצפים 

דהרי    בנים  ושבו'  ה  נאם  לאחריתך  וקשה  דורש לגבולם",  עצמו  המדרש 

ה של רחל אמנו, אלא כאמור מפסוקים אלו  יפיי מדברים על הצ  שהפסוקים

שהצ ציפירואים  זה,  )במקרה  לישועה  זאת  ייה  היא  אמנו(  רחל  של  פייתה 

ב וא"כ  לישועה  ושמייצרת את הגאולה,  דור שכולו מצפה  נגאלים    - ודאי 
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ק שיש כח לבכיית עשו להוריד את והשתא אתי שפיר נמי דברי הזוה"

עם ישראל לגלות, כי עשו בכה מכיסופין על השליטה בעולם )וכפי שכבר 

הארכנו בכמה מקומות שעיקר מהות הברכות של יצחק היו מי ישלוט בעולם,  

אדום או ישראל(, וזה מייצר את המציאות של גלות אדום שהם שולטים על  

ות כנגד, כדי ליצור עי"ז מציאות  עם הקודש, ולכן עם ישראל צריכים לבכ

- של גאולה, שעם ה' בניו של מקום הם השולטים בעולם המתוקן במלכות ש

 די. 

 

I 
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 שנאת חינם וגלות השכינה 

y 

 

בתורה ובמצות   ''אבל מקדש שני, שהיו עוסקין

בו   שהיתה  מפני  חרב?  מה  מפני  חסדים  וגמילות 

ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש    שנאת חנם.

דמים.''  ושפיכות  עריות,  גלוי  זרה,  עבודה     עבירות: 

 ( יומא דף ט' ע''ב)                                                          

 

"לכאו יש לתמוה על מה שדייקה הגמ'  ללמדך ששקולה שנאת חנם  ' 

וכו'", דלעולם אימא לך ששנאת חינם הינה עבירה קלה,    כנגד שלש עבירות

ראשון  ובבית  ביהמ"ק,  חורבן  לידי  להביא  כדי  קלה  עבירה  שמספיק  אלא 

המציאות היא שהיו בידם ג' עבירות חמורות שכמובן גרמו לחורבן, ואה"נ 

ג"כ היה נחרב. וא"כ מנא    -בידם עבירות פחות חמורות מאלו  גם אילו היה  

לן ששקולה שנאת חינם וכו'. אלא בעל כרחינו צריכים לומר, שהבינו חז"ל  

לוי עריות  יזרה ג עבודהשחורבן הבית לא מתרחש על עבירות שהם פחות מ

דמים באמת    ושפיכות  יתכן  כיצד  להבין,  עלינו  שומא  כן,  ובהיות  יחד.  גם 

שנ ואל  שעוון  ב"יהרג  שדינם  אלו  חמורות  עבירות  כנגד  שקול  חינם  את 

 יעבור".
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שפירש וז"ל: ב  "ב ע"שבת דף לוקושיא זו מתעצמת לאור דברי רש"י ב

" ושונאו.  -שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשנאותו    -שנאת חנם  "

סיבה כפי ההבנה הפשוטה, אלא   עכ"ל. והיינו דלא עסקינן ב"שנאה" ללא 

ם באופן שקדמה לכך סיבה מוצדקת להרגשה שלילית זו, וכגון שהיו שונאי

שחבירו הזיקו או הריע לו וכיו"ב )אלא שלא היה באופן שיש מצוה לשנאו  

דהיינו אם ראה בו דבר עבירה(. וא"כ לפום ריהטא קשה להבין מדוע היתה  

באדם להתעורר לשנוא למי   טבע הוא  והרי  כך,  כל  גדולה  עליהם תביעה 

שלוט על ההרגשות הלב הוא דבר שמצריך עבודה רבה ואינו שהרע לו, ול

דבר של מה בכך. וגם בהגדרה ההלכתית, יתכן דאפי' איסור "לאו" לא היה  

ד בלבבך''  בזה,  אחיך  את  תשנא  ''לא  על  עוברים  אין  לדעת הרמב''ם  הנה 

, וממעשה דקמצא ובר קמצא משמע תו מחבירומסתיר את שנאמי שאלא  

ואהבת  "היותר היו מבטלים מצות עשה של  פ"ז לכל  ולשלא היו מסתירים,  

גמ' שהיה  , וגם זה לא באופן מוחלט כי הרי סוף סוף מעידה ה"לרעך כמוך 

וא"כ צ"ב על מה חרי האף הגדול הזה, שנחרב בית .  "גמילות חסדים"בידם  

חיינו וקרוב לאלפיים שנה אנו נמצאים בגלות על עוון זה שמקופיא לא נראה  

וע חמור,  כך  ששקול  כל  נראה  לא  בודאי  שלכ"פ  הכנגד  עבירות  ושת 

, דמפורש  הסבא מקלם זצ''לובמקום אחר הזכרנו גם את תמיהת    החמורות.

עוסקין בתורה  בגמ' שבאותו הדור היו צדיקים, שהעידו עליהם חז"ל שהיו  

וגמילות חסדים,  וובמצו וא"כ  ת  חינם,  בידיהם אלא שנאת  לכאו'  ולא היה 

לפום ריהטא  נראה הארוכה שאנו נמצאים בה, לות  ק והג"עונש חורבן ביהמ

   ללא פרופורציה.

ב בגמ'  דהנה  אחרת,  ועוד  לזאת  דף  "  בע"ב  "שבת  רבי    תניאנאמר: 

ביתו של אדם, ואשתו    -בעון שנאת חנם  ,  נחמיה אומר בתוך  רבה  מריבה 

" ע"כ. וגם בזה לכאו'  מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים.

 לעיין, מדוע עוון זה חמור כל כך עד שנגזר חיוב מיתה על בניו ר"ל.יש 
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ועוד מצינו בחז"ל שיטות שונות באמוראים על סיבת חורבן הבית, וגם  

לשיטות אלו לפום ריהטא עם ישראל לא עברו על "ביטול מצות עשה", ואי 

חמורות  עבירות  על  רק  מתרחש  הבית  שחורבן  להנחה  דמסכימים  נימא 

ה גילוי עריות ושפיכות דמים, לא מובן כיצד הצביעו על סיבות  כעבודה זר

אלו )וגם אם לא מקבלים את ההנחה הנז' וסוברים דאין צורך בעבירה שהיא  

שקולה כנגד ג' העבירות החמורות, מ"מ עדיין נראים הדברים כרחוקים שעל  

אמר רבי אבהו  עוונות אלו אנו יושבים בגלות קרוב לאלפיים שנה(, ומהם: "

." ע"כ. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית

אמר רב עמרם )שבת דף קי"ט ע"ב(. ואין בזה אלא ביטול מצות עשה. וכן: "

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו    וכו',בריה דרבי שמעון בר אבא  

 . דגם מצות "הוכח תוכיח" אינה אלא מצות עשה  -." ע"כ )שם( זה את זה

ויתירה מזו, שעל הפסוק "על מה אבדה הארץ" דורשים חז"ל )מציעא 

שלא ברכו בתורה  ,  אמר רב יהודה אמר רבדף פ"ה ע"ב ונדרים פ"א ע"א(: "

ידוע מה שפירש הר"ן בנדרים שם בשם מגילת סתרים לרבינו יונה,  " ותחילה.

" תחלהוז"ל:  בתורה  מברכין  היו  חשובה    ,שלא  שלא היתה התורה  כלומר 

ומתוך כך   ,שלא היו עוסקים בה לשמה  ,יניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליהבע

אלו דברי    .ונתה ולשמהו בכ והיינו לא הלכו בה כלומר    ,היו מזלזלין בברכתה

" עכ"ל. והנה "תורה לשמה" הרב החסיד ז"ל והם נאים ראויין למי שאמרם.

תכן שעל  היא מעלה גדולה ונשגבה ולא בנקל זוכים להגיע לדרגה זו, ואיך י

 העדר מעלה זו חרבה ירושלים ואנו יושבים בגלות זמן רב כל כך. 

אחר,   במקום  שהקשנו  מה  את  שוב  להעלות  לנכון  נראה  עתה  והנה 

ישנה אריכות דברים, דבעת החורבן    איכה רבה בפתיחות אות כ"דדבמדרש  

אבותינו הקדושים   בתפילה  עמדו  שני(  בית  לענין  הדין  והוא  ראשון,  )בית 

י זכויות אברהם  הקב"ה  בפני  הציעו  וכולם  ע"ה,  רבינו  ומשה  ויעקב,  צחק 

שונות כדי לבטל את הגלות, והקב"ה לא קיבל אלא תפילתה של רחל אמנו  
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ואיכא  אחותה.  ללאה  שוויתרה  הוויתור  את  הקב"ה  בפני  שהזכירה  ע"ה, 

דוקא הזכות של וויתור של רחל הוא זה שגרם  ש  לעיוני, למה זה ועל מה זה 

לתפילה על הגאולה להתקבל, ולא הועילו כל הזכויות העצומים של האבות  

הרי  וכו' זרה,  מעבודה  קנאתו  את  יכבוש  הקב"ה  שגם  מפני הטענה  ]ואם   .

בכמה  ומבואר  ע"ז,  היה  שהחטא  ראשון  בית  בחורבן  רק  שייכת  זו  טענה 

זאת שתועיל גם לגאולה העתידה, כאשר   דוכתי שזכותה של רחל הנ"ל היא

 החטא הוא שנאת חינם[. 

 

להשתדל להבין, מה הוא  תחילה  עלינו    ובכדי לבוא אל המכוון בכל זה,

ענין גלות השכינה, שהיא הסיבה העיקרית לאבל על הגלות ועל חורבן בית 

. והנה כאשר המדובר הוא על ענייני גלות וגאולת השכינה הקדושה,  מקדשנו

אפ )אי  להיעזר  שלא  הפשטשר  בדרך  הדלה  השגתנו  מיעוט  בכתבי לפי   )

 רבינו האריז"ל, שבהם ישנה הרחבת דברים בעניינים סתומים וחתומים אלו. 

והנה כתב מוהרח"ו בספר גלגולים פרק א': "ובזה תבין למה גלו ישראל  

ונתפזרו בד' רוחות העולם, וגם למה גלתה השכינה עמהן, אך הענין, כאשר  

וטאים, גורמים שיתלבשו הנשמות תוך הקליפות, וכו', ובכח קדושת  ישראל ח

השכינה אשר היא אש אוכלה שגלתה לשם, מושכין אותן הנשמות מתוך  

יבא  אז  להתברר  וכשיגמרו  וכו'.  עמהם.  ומתדבקות  ומיטהרות  הקליפות 

עבודתינו  כל  "והנה  ב':  פרק  בהמשך  שם  ועוד  עכ"ל.  וכו'."  דוד.  בן  משיח 

ת ומעשים טובים כדי להוציא הנשמות ההם מתוך הקליפות ]כי בתורה ומצוו

וכפי   ,השכינה צריכה לעבודתנו בסוד תנו עוז לאלקים ע"י מעשים הטובים

ניצוצות הקדושה יכולת להוציא  בה  יש  ואלמלי היינו צדיקים   ,מעשינו כך 

כל   הקליפות[  מתוך  להוציא  כח  בה  היה  גמורה  בתשובה  שבים  והיינו 

בן   ,ותכף היה בא משיח  ,חדהנשמות ברגע א  ז"ל אין  כמו שאמרו רבותינו 
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תינו מתישין כח היוצר  ודוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, אמנם חטא

וכאשר יכלו כל הנשמות לצאת מתוך    . כמו שכתוב צור ילדך תשי  ,כביכול

יתקיים   ואז  אותם,  ביניהם המחיה  מהם השכינה הגולה  תצא  אז  הקליפות 

כי לנצח,  לנצח  בלע המות  ויאבדו  יתבלעו  מו"ת  הנקראות  לפי    ,הקליפות 

שיצאו מהם הנשמות הקדושות והשכינה הקדושה שעל ידם היה נשפע להם  

שפע וחיים" עכ"ל. והיינו שענין גלות עם ישראל היא, שנשמות עם ישראל 

כנפות הארץ,  בארבע  טומאת הקליפות  בתוככי  "כבולים"  כביכול  נמצאים 

ז  לצורך  שנמצאת  כדוגמת  והשכינה  מוציאה את אותם הנשמות  בגלות,  ה 

"אבן שואבת" )מגנט בלע"ז( המביאה את נשמות ישראל לשורשם, והתפקיד  

טובים הוא לתת לשכינה את כח השאיבה   שלנו ע"י לימוד תורה ומעשים 

 הנז'.  

ומובן מאיליו שדברים צריכים ביאור מכמה אנפי, וכגון: א. מהו פשר  

המדובר,   השאיבה"  "כח  "כח ענין  נותנים  שלנו  והמצוות  התורה  וכיצד 

שאיבה" לשכינה, ולאידך כיצד עוונות מתישים את "כח השאיבה" המוזכר.  

ב. אם ענין "שכינה בגלות" פירושו "נוכחות" השכינה בחו"ל לצורך "שאיבת"  

נתחדש   מה  יובן  לא  הנ"ל,  האריז"ל  דברי  מפשטות  שנראה  כפי  הנשמות, 

ב"ה "מלא כל הארץ כבודו" גם כשאין גלות,  בגדר "שכינה בגלות", דהרי הק

וממילא יכול "לשאוב" את הנשמות שבחו"ל באותה מידה לכאורה. ג. מהו  

ביאור הדבר שנשמות עם ישראל נמצאים בתוך הקליפות, וכי הגופים של  

סתירה  כעין  יש  הנזכר  האריז"ל  בלשון  ד.  כקליפות.  נחשבים  ישראל    עם 

הכא   בין  סתירה  וגם  וביה,  האריז"ל:מיניה  בכתבי  אחריני  מהו   לדוכתי 

. והנה דברים אלו כמובן "שכינה"או ה"  נשמה"של הקליפה, האם ה  "מחייה"ה

הינם עניינים נשגבים ואינן ניתנים להבנה בדרכי החשיבה הרגילים, ואולם  

כיון שעניינים אלו הם שורש ועיקר בעבודת הבורא ית"ש אצל כל אשר בשם 

הבנה  - דו בחכמת הקבלה, יתכן שיש מקום לקצהישראל יכונה, וגם אם אין י

 לפי מיעוט ערכינו. 
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הטעון   ה',  בעבודת  מאוד  עד  מרכזי  הוא  אף  נוסף,  ענין  בזה  ונקדים 

קב"ה   יחוד  "לשם  עושים  אנו  כולם  המצוות  כל  דהנה  טובא.  הבהרה 

רוח הק )שער  קב"ה  וד ושכינתיה"  ביאור הענין לחבר  ומה  ע"ב(,  י"ב  דף  ש 

. ואמנם ידוע מה שביארו  קב"ה חד הוא בתכלית האחדותלעוד משהו, והרי ה

)והם    שהכוונה היא לחיבור ספירת תפארת עם ספירת המלכות  המקובלים

באמת אינו  זה  והיינו ש"קב"ה" המוזכר לענין  בזה הבנה(,  לי  דברים שאין 

"קב"ה" ובלשון עהקב"ה בעצמותו  בלשון  כיון שמשתמשים  סוף  סוף  , אולם 

)לכל  בעצמו  עולם  לבורא  משמעות  גם  לזה  שיש  לכאו'  משמע  "שכינה" 

)ובפרט  בעלמא  בכינויים  שישתמשו  מסתברא  דלא  משל(,  בתורת  הפחות 

בכינוי חמור כ"קב"ה"( אם לא שיש בזה משל עם משמעות עצמית )דאם לא 

תא, שענין  ייתפארת ומלכות"(. וא"כ הדרן לקמכן היה לנו לומר "לשם יחוד 

וכיצד   גם, מדוע  וכמובן צריכים להבין  טעון הבנה.  זה(  )או עכ"פ משל  זה 

המצוות כל  תכלית  הוא  זה  המקובלים   חיבור  דעת  דלפי  ובפרט   עאכולם, 

ושכינתיה,   קב"ה  יחוד  לשם  תורה  לימוד  פירושו  "לשמה"  תורה  שלימוד 

תכליתנו   שכל  קב"ה  ותורתנו  והיינו  "לייחדא  הוא  בעולם  ועבודתנו 

 ושכינתיה", וצ"ב כנ"ל.

, שכל עוד ב"ע   'פרשת ויקרא דף זויש לעיין גם בביאור דברי הזוה"ק  

נוסף  כינוי  בין קב"ה עם כנסת ישראל )שהוא  גמור  יחוד  בגלות, אין  שאנו 

תנינן  (, ונחשב כאילו הקב"ה הוא פלגא דגופא ח"ו, וז"ל הזוהר: "עבלשכינה

_______ ______ 
 דתקרב  דילך   רעוא  ע"ב: "יהא   ק"ט  דף  בהר  פרשת  מהימנא   וכן משמע בזוה"ק רעיא   ע

 הוא." ע"כ, וי"ל.  בריך קודשא לגבי שכינתיה אנת

פרשת   רמ"ק באור יקר פרשת קדושים סי' א', אור החמה למהר"א אזולאי זלה"ה עא

 משפטים דף קט"ו ע"ג מדפי הספר, של"ה הקדוש שבועות דף ל"ב ע"א, ועוד רבים. 

עיין זוה"ק פרשת נשא דף קמ"ו ע"א. והאריז"ל בשער מאמרי רשב"י דף ל"ב ע"ב  עב
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ישראל    בפרשתא אלהינו  הדשמע  ישראל,  ה'  כנסת  דא  אחד  מהו  אחד,   '

דאחיד ביה בקודשא בריך הוא, דאמר רבי שמעון זווגא דדכר ונוקבא אקרי  

בגין דדכר בלא נוקבא    ,אחד, באתר דנוקבא שריא, אחד אקרי, מאי טעמא

פלג גופא אקרי, ופלג לאו הוא חד, וכד מתחברן כחדא תרי פלגי אתעבידו 

דין אקרי אחד, והשתא קודשא בריך הוא לא אקרי אחד, ורזא  חד גופא וכ

וקודשא בריך הוא סליק לעילא לעילא וזווגא    ,דמלה כנסת ישראל בגלותא

יתקרי    ,אתפרש ואימתי  אקרי,  לא  ואחד  שלים  לא אשתכח  קדישא  ושמא 

כחדא, הדא הוא   ויזדווגון  במלכא  ביה  דמטרוניתא תשתכח  בשעתא  אחד 

מאן מלוכה דא כנסת ישראל דמלכו   ,' המלוכה ה תה ל דכתיב )עובדיה א( והי

יהיה   ההוא  ביום  יד(  )זכריה  כדין  אתקשר  אחדה בה  ושמו  אחד  ע"כ.  '   ".

ומושגים דומים לנ"ל מפוזרים בדברי הזוה"ק בכמה דוכתי, ובוודאי הדברים  

שאיננה   שלמה  באחדות  אחד  ושמו  אחד  הוא  הקב"ה  כי  הקב"ה,  צריכים 

 ח"ו. תלויה בשום יחוד חיצוני

חשיבה בובכן אם נרצה להבין את הדברים בדרך התבוננות פשטנית )

אלוישיבתית" נשגבים  במושגים  ספרי עג"(  מתוך  העולות  הקדמות  עפ"י   ,

 :עדנלענ"ד שביאור הדברים הוא כדלהלן מוהרח"ו ועוד, 

_______ ______ 
 פירש דלפום קושטא הם שני בחינות מאותו ענין )גופא ונשמתא דמלכות(, עיי"ש. 

ננומכאן מודעה רבה לאורייתא  עג הדברים כאילו כל המושגים  , דלהלן  קוט בביאור 

משל   הוא  שהכל  המקובלים  לנו  גילו  כבר  קושטא  ולפום  יתברך,  לעצמותו  מתייחסים 

המתייחס לספירות ולא לעצמותו, וא"כ עלינו לדעת ולזכור שכל הדברים דלהלן הם ביאור 

וכדומה, דמשמע שיש בזה הבנה   ב"משל" השתמשו במילים "קב"ה"  )כי כאמור  במשל 

שאין  עצ לזכור  ועלינו  כלל,  הבנה  אחיזת  לנו  אין  בנמשל  ואילו  משל(,  בתורת  עכ"פ  מית 

 הדברים נאמרים באמת על עצמיותו של הקב"ה ית"ש. 

ואקדים, דביאור זה הינו עפ"י תורת הניצוצות של האריז"ל מבלי להיכנס לתוספת   עד
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כתב מוהרח"ו בשער המצוות פרשת עקב: "והנה עולם העשיה יש בו  

, וזה סדרן ממטה למעלה: דומם צומח חי מדבר, חלקים ובחינות, והם ארבעה

בהם   וכיוצא  והמתכות  והאבנים  העפר  שהוא  הדומם  שאפילו  ספק  ובלי 

, ויש עליו למעלה מוכרח הוא שיש בתוכם כח חיות ורוחניות המקיים אותה

  , מזל ושוטר המקיים ומגדל אותו וכו']פי' חוץ מ"כח חיות ורוחניות" הנ"ל[  

והצומח יש לו חיות ורוחניות יתירה על הדומם שהרי יש בו כח הצומח וכו',  

חיים יתירים על הצומח, ובני אדם למעלה מארבעתן, ולכן יש כח    יוהבעל

הנזכרים בחינות  ד'  כל  לברור  באדם  למעלה    ,ויכולת  ולהעלותם  ולתקנם 

רגת מלאכים וכו'." עכ"ל. ויש לעיין, אותו  עליונה למעלה ממדרגתו והיא מד

 "כח חיות ורוחניות המקיים" מה טיבו. 

ב': "אמנם להבין ענין אמרו   וידועים דברי הנפש החיים שער א' פרק 

שהוא מורה    ,בצלם אלקים דיקא ולא שם אחר, כי שם אלקים ידוע פירושו

סימן  שהוא יתברך שמו בעל הכחות כולם, כמו שמבואר בטור אורח חיים  

ה', וענין מה שהוא יתברך נקרא בעל הכחות, כי לא כמדת בשר ודם מדת  

הקב"ה, כי האדם כשבונה בנין, דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז 

מכחו העץ, רק שלוקח עצים שכבר נבראו ומסדרם בבנין, ואחר שכבר סדרם 

בל הוא  לפי רצונו, עם שכחו הוסר ונסתלק מהם, עם כל זה הבנין קיים, א

יתברך שמו, כמו בעת בריאת העולמות, כולם בראם והמציאם הוא יתברך  

יש מאין בכחו הבלתי תכלית, כן מאז, כל יום וכל רגע ממש, כל כח מציאותם  

וסדרם וקיומם, תלוי רק במה שהוא יתברך שמו משפיע בהם ברצונו יתברך  

השפעתו    כל רגע כח ושפעת אור חדש, ואלו היה הוא יתברך מסלק מהם כח 

_______ ______ 
וכו', כך שלא על זה    החסידות שיש ניצוצות קדושה גם בעבירה וענין ניצוצות הגבוהים יותר

נאמרה התנגדותו של הגר"א, עכ"פ לא במפורש. ועכ"פ גם הגר"א ביהל אור בראשית דף  

י"א ע"ד העלה: "אפילו בארץ הזו התחתונה ואפילו באדם הנשמה שלו למעלה חלק אלוק 

 ממעל. וכו'. כלל העולה, כי הנשמה עצמה של כל עולם היא אלקות". עכ"ל. 
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אף רגע אחת, כרגע היו כולם לאפס ותהו, וכמו שיסדו אנשי כנסת הגדולה  

'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית' היינו תמיד ממש כל עת ורגע  

בעל הכחות כולם, שכל כח פרטי    -וכו'. וזהו שנקרא הוא יתברך שמו אלקים  

שפיע בהם  הנמצא בכל העולמות הכל הוא יתברך שמו הבעל כח שלהם שמ

הכח וגבורה כל רגע וכו'." עכ"ל. ונמצא שה"כח המחייה" שנמצא בכל דבר 

יתברך )כלומר   בבריאה )כפי שהקדמנו משער המצוות(, אינו אלא הבורא 

מוהרח"ו  בדברי  וכמבואר  בהמשך(,  יותר  שנבאר  כפי  לאלקות  ה"חיבור" 

אמר  שהקב"ה הוא ה"נשמה" של הכל, "ועליו נ  ,בשער הכללים סוף פרק ט' 

ואתה מחיה את כולם, כי הוא מחיה כל העולמות בהתלבשו בתוכם" עכ"ל  

מוהרח"ו, והוא ע"י הניצוץ הקדוש חלק אלוק ממעל הנמצא בכל פרט ופרט  

שבבריאה, שמחייה את הדבר, בין בדומם בין בצומח וכו', כי אם אין חיות  

הנמצא  אלקית אין מציאות כלל, וביתר שאת ויתר עוז ישנו חלק אלוק ממעל  

בכל אחד מעם ישראל )וישנו הבדל מהותי בין ישראל לכל שאר הבריאה,  

כי בעם ישראל חלק אלוק ממעל מתגלה באופן פעיל, שממנו הכח לבחור 

הוא   האלקי  הניצוץ  בבריאה  ואילו  ולהעלותה,  הבריאה  את  ולתקן  בטוב 

הדברים   הבנת  אין  וכמובן  בהמשך(,  עוד  בזה  ונרחיב  לחוד,  חיות  מקור 

והטמין  שהקב קטנות  חתיכות  כמה  ח"ו  חתך  וכביכול  עצמו  את  לקח  "ה 

בבריאה, אלא כולו אחד באחדות גמורה ופשוטה לגמרי ללא חלקים וללא  

ע"י   את הדבר  מחייה  שהוא  שכיון  אלא  יתברך,   החיבור כל הרכבה,  אליו 

חיות אלקית, וכיון שיש חיבור לאלקות בכל דבר   מתגלהנמצא שבכל דבר  

משל" כאילו יש ניצוץ הנפרד ממנו יתברך, וזה אינו כאמור  מתבטאים בדרך "

)ובסמוך נבאר עוד מדוע ה"משל" הוא באופן שמשמע כאילו    כי הכל אחד

 . ישנו "ניתוק" מהקב"ה וכאילו החלק הנפרד הלזה טמון "בתוך" הגשמיות(

ותכלית כל הבריאה היא להביא אותה לקרבת אלקים באופן שמתגלה  

רך ואינו נפרד, וזה פירושו להעלות ניצוצות הקדושה  שהכל מחובר אליו יתב

את חיבורם לשורשם שהם אחד עם קב"ה, ]והיינו שמה שמוזכר    לגלותדהיינו  
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א  יבספרי האריז"ל שהניצוצות נמצאים בתוך הקליפות, פירושו שהקליפה ה

הפנימיות  את  שמסתירה  הגשמית  ה"קליפה"  )כמשל  פנים"  ( עהה"הסתר 

לש  השמסתיר החיבור  לגלות  את  פועלים  שאנו  וע"י  הקב"ה,  שהוא  ורש 

שהכל "אחד" והיינו שהכל מחובר לשורש שהוא הקב"ה בעצמו, ממילא כבר 

אין "קליפה" ונתבטלה. ואה"נ דלאו דוקא ב"קליפות" ממש שייך הסתר פנים,  

אלא בכל מלבוש גשמי[, וזה תפקיד כל נפש מישראל, שבכל הגופים של בני  

אחד גדול )משותף לכל הגופים( הנקרא "כנסת   ישראל יש חלק אלוק ממעל

 -  יך אש אוכלהק' אלהכי  : "ב"ע  'פרשת בשלח דף ס)ועיין בזוה"ק    ישראל"

, " ע"כ(דא כנסת ישראל  -  ' אלהיך הלקול  ", ועוד שם: "הוא דא כנסת ישראל

הם נדמים לבורא עולם   ,ותושע"י שעם ישראל עוסקים בתורה ומקיימים מצ 

חלק אלוק ממעל הוא מחובר לשורשו שהוא הקב"ה    וממילא מתגלה שאותו

חד הוא(,   וישראל  ואורייתא  שקב"ה  עומק המאמר  )וזהו  חד  וכולו  בעצמו 

ובפרט ע"י קניית ידיעת   , וכמה שיותר נדמים להקב"ה )שזה כאמור ע"י מצוות

של   בלבוש  של הקב"ה  שמותיו  כל התורה הם  כי  שהיא התורה,  האלקים 

מילא קנין התורה הוא קנין ידיעת אלקות(, יותר  "השור שנגח את הפרה", ומ 

ש"בתוך"   יתברך  לחיותו  הקב"ה  בין  )אחדות(  חיבור  שיש  מתגלה  ויותר 

)כביכול( עם ישראל. ]יש לציין שעכ"פ רק "נשמת" ישראל היא בבחינת "חד  

_______ ______ 
ומייהו דרבנן )וכגון בלשון שהזכרנו לעיל בספר הגלגולים( ונמצא דמה ששגור בפ  עה 

שהניצוץ הוא כביכול "בתוך" הקליפות, אינו אלא מבחינת ההסתרה, ולעולם אין תערובת 

  בקליפה   ביניהם, וכמו שכתב להדיא בעץ חיים שער המלכים פ"י דף נ"ה ע"ד וז"ל: "אבל

להם."    מאיר  ומשם  ראשם  על   עומד   אך   בחול.  מתערב  קודש  אין  כי  בתוכם,  נבלע  החיות  אין

ומיהו יש לציין שהמשל    עכ"ל )וגם ענין זה של "עומד על ראשם" הוא על דרך משל וכנ"ל(.

בדברים אלו הוא מורכב יותר, כי ישנם ניצוצות שמוגדרים כ"אור פנימי" לקליפות, ויש ג"כ 

הישן    ניצוצות שהם בחינת "אור המקיף" לקליפות, כפי שמביא מוהרח"ו הכוונות  בספר 

לעיקרי   פשטני  ביאור  אלא  אינם  בפנים  דברינו  שכל  כך  ע"א,  כ"א  דף  הקרבנות  שער 

 הדברים, וכמובן שיש בכל זה עומק על עומק טפי טובא.
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, משא"כ  עו, שהוא המכונה באריז"ל "כנסת ישראל העליונה" הוא" עם קב"ה

הרוח והנפש של כל אחד מישראל, הם בגדר "נבראים" התחתונה, ו הנשמה  

י"א ע"ד  הגר"א  ועיין לואינם הבורא ח"ו,   זה  ביהל אור בראשית דף  בענין 

 .עזואכמ"ל[

והנה חלק אלוק ממעל זה המתגלה בבריאה ובפרט בתוך עם ישראל,  

הינם  ש"כנסת ישראל" וה"שכינה"  וכפי שהזכרנו לעיל  וא הנקרא שכינה )ה

והכינויים משתנים    ,עטאו "נשמת חיים"   "נשמת ישראל"כן נמי  , ועחדבר אחד

פירושו   שכינתיה"  עם  קב"ה  "לחבר  והצורך  שבנידון(,  לתכלית  בהתאם 

היא בעצם    ,לגלות שאותו כח המחייה המסתתר בבריאה שהיא חיות אלקית

תר  מחוברת לשורשה שהוא הקב"ה וכולו חד הוא ואין כאן פירוד, וכמה שיו

גילוי כזה, יותר "יחוד" נעשה )כאמור היחוד קיים בלא"ה, אלא שאנו מגלים  

אותו וזה נקרא לייחד, לגלות את היחוד. וכן מבואר בזוה"ק רעיא מהימנא  

פרשת בהר דף ק"ט ע"ב, דמה שמעת חורבן בית המקדש חסר ביחוד קב"ה 

ר מהיכלא עם שכינתיה, הוא רק בגדר "כביכול", וז"ל: "כד שכינתא איהי לב

דילה,   מכרסיין  ולבר  מקדשא,  ע"כ.   כביכולדבי  עמיה"  חד  הוה  לא  כאלו 

וכפי   השכינה,  "הסתרת"  אלא  אינו  באמת  השכינה  "סילוק"  שענין  והיינו 

שמתרגם אונקלוס על הפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני": "ואנא סלקא אסליק  

_______ ______ 
 עיין עץ הדעת טוב פרשת ויצא דף כ' ע"ב.  עו

וע"ע בספר נועם אלימלך פרשת מצורע ביאור ענין "יחוד קב"ה ושכינתיה", וז"ל:   עז

ושכינתיה  "ו קב"ה  יחוד  ע"י    -זהו  קב"ה  עם  הקדושה  ונשמתו  הקדושה  התורה  שמייחד 

 לימוד התורה והתפלה." עכ"ל. 

 זוה"ק פרשת נשא דף קמ"ו ע"א. עח

 זוה"ק פרשת בראשית דף ז"ך ע"א. עט
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דהי קרבנות  ומקריבים  המקדש,  בית  כשיש  והנה  מנהון"(.  ינו שכינתי 

שלוקחים מן החי )צאן ובקר( ומן הצומח )מנחות ועוד( ומן הדומם )מים ומלח  

יכול מביאים את זה להקב"ה )פעולה של "קירוב" גשמי שבגזירת בועוד( וכ

רוחני( מתגלה החיבור הזה בעולם ביתר שאת   , הבורא ית"ש פועלת קירוב 

כ הבריאה  בכל  המוסתרת  האלקית  חיות  גילוי  שמתאפשר  גורם  ולה,  וזה 

ת השכינה בתחתונים", גילוי השורש בזה העולם )וביתר  אשהוא ענין "השר

שאת בבית המקדש מקום שממנו נובעת ההתגלות לכל העולם, ובפרט באבן  

וממילא המקור להתגלות שהכל    ,השתיה, שהוא השורש הגשמי לכל העולם

אליו  החיבור  היא  היא  האלקית  החיות  וכאמור  יתברך,  שלו  מהחיות  בא 

רך(. דכמו שהסתר פנים תרגומו הוא "ואנא סלקא אסליק שכינתי מנהון", יתב

ת השכינה". כך שעיקר חיסרון הגלות היא  אגילוי הקב"ה הוא הנקרא "השר

העמקת הסתרת התגלות זו, בחינת שכינתא בעפרא, כי עפר הוא כיסוי שאינו  

ער  מאפשר לראות, שזו השכינה בגלות )וכמו שכתב האריז"ל גם בעץ חיים ש

המלכים סוף פרק ז' ש"שכינה בגלות" היינו שכינה בין ה"קליפות"(. כי "גלות  

השכינה" איננה ענין של מיקום פיזי לשכינה, דהרי בלא"ה מלא כל הארץ  

כבודו, אלא עצם ההסתרה בין הקליפות והצורך שהשכינה תתגלה במקום  

ת באה  ד' כנפות הארץ( היא "גלות" השכינה. ולכן הגלו-הקליפות )שהם ב

ישראל   נשמת  )נושאי  ישראל  בית המקדש, ושעם  בכך שאין  ביטוי    - לידי 

כאן אלא  אין  )וכאמור,  זו  שנועדה להתגלות  בארץ  נמצאים  לא  השכינה( 

שכינה   שגלו,  מקום  "בכל  ולכן  שכינה,  העדר  ח"ו  ולא  שכינה  "הסתרת" 

  עמהן", ואעפ"כ "כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוק", כי ההסתר 

וכמו כן הגלות באה לידי ביטוי באופן פרטי, בכל צרה   שם הוא עמוק ביותר(.

וצרה מגל הצרות העוברות על נושאי נשמת ישראל, כי הצרות הם נקודות 

נוספות של הסתר פנים פרטי בתוך ההסתר פנים הכללי. וכל העדר התגלות  

ת  אהאלקות בבריאה ובפרט בעם ישראל, שהוא בעצם היפך המושג של השר

הוא   לשורש,  החיבור  התגלות  שהוא  שנקראהשכינה  למה  צער "  המקור 
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)ניצוץ  בבריאה  המתגלה  ממעל  אלוק  חלק  בין  מהותי  הבדל  ויש 

הקדושה( לבין חלק אלוק ממעל המתגלה בעם ישראל, כי בעם ישראל החלק  

האלקי לא בא רק לתת חיות, אלא הוא המניע )אם בוחרים להיאחז בו( את  

ביהל אור פרשת נח דף לכל קיום תורה ומצוות )ומאריך בזה הגר"א  היהודי

של אדם    יצרו: "ב"ע   'קידושין דף ל , והוא עומק דברי חז"ל בואכמ"לכ"ב ע"ד  

ו יום  בכל  עליו  ואלמלא  כו'מתגבר  לו  הקב"ה,  יכול  אין  ע"כעוזרו  כך  "   ,)

והיא   ישראל,  כנסת  הנקראת  ישראל"  )"נשמת  ישראל  בעם  שההתגלות 

השכינה השרויה בעם ישראל( היא הרבה יותר גדולה מההתגלות שיש בכל 

לשורש   החיבור  מציאות  התגלות  ניכרת  ישראל  בעם  כי  הבריאה,  שאר 

ומצוות( )ע"י לימוד תורה  במעשים  רק מצד עצם    ,)התגלות השכינה(  ולא 

קיימים.   שהם  בתוכם"  העובדה  ממש"[.    -]"ושכנתי  כמה "בתוכם  ולכן 

יהודים )עשרה, ואח"כ כ"ב אלף, ואח"כ ששים ריבוא( יש    שמתאספים יותר 

"השר )יותר  זו  בהתגלות  שלמות  ממעל איותר  אלוק  חלק  כי  ת השכינה"(, 

אינו חלק נפרד בכל יהודי ויהודי, אלא הקב"ה הוא אחד, ופועל בכל בני עם 

)והיינו ש"נשמת כאחד  וכמשל הירושלמי  ישראל  למי    ישראל" היא אחת, 

ולכן הגלות אופייה הגשמי הוא "פיזור" הגופים של עם  (.  וכו'  שחותך בשר

ישראל בד' כנפות הארץ, שזו השתלשלות מהמהות הרוחנית של העדר גילוי  

ומעתה כל התפקיד של עם ישראל בגלות, הוא להידמות להקב"ה    .פהאחדות 

גילוי  כלומר  ושכינתיה",  "יחוד קב"ה  ובזה לעשות  ומצוות,  קיום תורה  ע"י 

נפרדים  ולק אלשהקב"ה וח ק ממעל שבכל היהודים ובבריאה אינם דברים 

כפי ש דבר אחד,  בהערה   ע"י שנדמים להקב"ה מתגלה  אלא  וזהו  (פא)עיין   ,

_______ ______ 
 ועיין להמהר"ל בנצח ישראל פרק כ"ג ד"ה ויותר מזה. עיי"ש.  פ

יותר    פא דומים  שיותר  כמה  הרוחני  במובן  כיו"ב  כי  ]וכדמצינו  ודבוקים  קרובים 



 ושושן                  ט מאמר                  חזור
 

 

 קמא

גדר נתינת כח לשכינה להיות "אבן שואבת", כי ה"שאיבה" היא ההתגלות  

של אחדות השכינה עם הנשמות והניצוצות, וזה גופא התבטלות ה"קליפה"  

)וכ ההסתרה  שע"י התגלות האנרגיה  שהיא  אוכלה"  "אש  של  המשל  דרך 

שהיתה מוסתרת בתוך החומר, נעלם החומר(, והתגלות זו היא גופא להקים  

שכינתא מעפרא, וככל שנרבה בהתגלות זו )חיבור קב"ה ושכינתיה( מגיעים  

אפשר גילוי שלם  אי  יותר ויותר למצב של גילוי מושלם )אם כי לא שלם, כי  

ית, בחינת "לא יראני האדם וחי"(, והוא הנקרא גאולה.  יחד עם מציאות גשמ

בריך הוא מתקרב  "ולזמנא דקודשא  וכלשון הזוה"ק )רעיא מהימנא הנ"ל(: 

עם שכינתיה, אתקיים ביה האי קרא )בזכריה פרק י"ד( ביום ההוא יהיה ה'  

אחד ושמו אחד." ע"כ. וזהו ג"כ עומק דברי האריז"ל בשער מאמרי הרשב"י  

שהגאולה באה "ממילא" בעת שיסיימו להעלות את כל ניצוצי   דף ל"ו ע"ג,

"והתחיל הבירור להתברר ברא ]וז"ל:  האדם הזה והולך ומברר    שהקודשה 

גם הניצוצות שהם חלקי  יובררו  וכאשר  רגליו,  לבחינת  שיגיע הבירור  עד 

רגליו ויעלו בסוד מיין נוקבין למעלה, נמצא כי לא ישאר שום חיות בקליפות,  

גרם חטאו    ויתבטלו וכדין אתי משיחא. ובזה תבין כמה  ויאבדו מן העולם, 

שאותה   והיינו  עכ"ל[,  המשיח".  ביאת  עיכוב  ענין  ומה  הראשון  אדם  של 

שיתבררו  בעת  ד"קליפות" הם הכיסוי(,  )כאמור  "מכוסה"  אלקות הנמצאת 

לשורש שהכל הוא   החיבור  יתגלה  )דהיינו  ויתעלו  הכיסוי(  מן  יתגלו  )קרי 

ונע מן  הקב"ה  בחינת התנערות השכינה  זמן המשיח,  זהו  "אחד"(,  שה הכל 

 העפר שהיה מכסה אותה. 

ועל זה אנו מתפללים בתפילה העיקרית על הגאולה שהוא הקדיש, כפי 

_______ ______ 
בדרשת חז"ל בסוטה דף י"ד ע"א עה"פ "אחרי ה' אלקיכם תלכו וגו' ובו תדבקון", שההליכה  

אף אתה   מה הוא מלביש ערומיםאחרי ה' )וממילא הדבקות( היא ע"י שנדמים לו יתברך,  

ם, ויש בענין  וכו'[, וכל המצוות מביאות לדמיון זה שהוא ע"י השגת בורא עול  הלבש ערומים

 זה אריכות דברים טובא ולא כעת המקום.



 ושושן                  ט מאמר                  חזור
 

 

 קמב

ר"ל ירום ויתגדל ויסתלק   -שכתב בשער הכוונות דף ט"ו ע"ג וז"ל: "'יתגדל' 

ויכנס למעלה עם    ויתחבר  ניצוץ החיות שבתוכן )כלומר שבתוך הקליפות( 

הקדושה, וזהו 'ויתקדש'." עכ"ל, וראה שם ביאור "שמיה רבא" שהוא בקשת 

ה )דהיינו "שכינתיה"(, שהוא  -ה )דהיינו "קב"ה"( באותיות ו-יחוד אותיות י

 "השם הגדול". 

השר   ווז להיות  שנבראה,  מהעת  הבריאה  השכינה  אתכלית  ת 

בע "יחיד  של  הביטוי  שזה  צמצובתחתונים,  בתוך  גם  הבריאה,  למו"  ום 

אמר ר'   -וכמאמרם ז"ל בבמדבר רבה פרשת נשא פרשה י"ג: "ביום הראשון  

שמואל בר אבא, מהו ביום הראשון, מן היום הראשון שברא הקדוש ברוך  

הוא את העולם נתאוה לדור עם בריותיו בתחתונים, ראה היאך כתיב בבריית 

אומר אלא יום אחד,  יום ראשון ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום ראשון אינו  

וכשם שאמר יום אחד יאמר יום שנים יום שלשה, אלא למה אמר יום אחד,  

בריותיו בתחתונים, לא   נתאוה לדור עם  בעולמו  יחידי  שעד שהקב"ה היה 

עשה כן אלא כיון שהוקם המשכן והשרה בו הקדוש ברוך הוא שכינתו ובאו  

ברוך הוא   זהיהנשיאים להקריב אמר הקדוש  נברא העולם."   יכתב שביום 

 ע"כ.

"נשמת  נושאי  בין  הפירוד  חינם,  ששנאת  הרי  האמור,  כל  ולאור 

ישראל", הוא ההיפך הגמור ממהות בית המקדש וגאולה, כי ההתגלות שחלק  

אלוק ממעל הנמצא בעם ישראל )"כנסת ישראל"( הוא מיוחד עם השורש  

נראית   דהיינו הקב"ה, חייב להיות בהכרח מתוך אחדות, כי אם התגלות זו

כמחולקת בתוך עם ישראל, זה עצמו ההיפך מהגילוי שיש חיבור לשורש, כי  

מהות החיבור היא בכך שהכל אחד )קב"ה ישראל ואורייתא חד הוא(, כי אם  

אחד מהשורש  ,אינו  זה  שאין  נראה  כביכול  דהיינו    ,א"כ  גלות  בעצמו  וזה 

ביאה  שהכל מחובר להקב"ה והכל אחד. ולכן שנאת חינם ממכך  ההסתרה  

בהכרח גלות ומביאה חורבן בית המקדש, כי הפירוד הוא הוא המציאות של 
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 הסתר השייכת לשורש היחיד, כביכול )בתפיסה( פירוד בין קב"ה ושכינתיה.  ה

גילוי  זרה  עבודה  כנגד  שקולה  חנם  ששנאת  ז"ל  מאמרם  ביאור  וזה 

מצד חומרת העבירה, השנאה היא קלה טפי    עריות ושפיכות דמים, דאמנם

מאלו העבירות החמורות, דהרי אין דין "יהרג ואל יעבור" על עוון השנאה,  

מ"מ ביחס לחורבן הבית ולאריכות הגלות עבירה זו היא שקולה כנגדם, כיון  

שהיא ההיפך הגמור מכל מהות המקדש והשראת השכינה, וכל כולה גלות  

ך מה שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, כי מצד עצם טבעה. ועל זה הדר

ביטול קריאת שמע הוא חיסרון בנקודת היחוד, וכפי שהזכרנו לעיל את דברי  

הזוהר הקדוש פרשת ויקרא בביאור הפסוק "שמע ישראל וגו'" שהוא יחוד  

קיום  לענין  מרכזית  עבירה  שזו  כך  )שכינתיה(,  ישראל  כנסת  עם  קב"ה 

והמקדש, זה ממש וכמפו  השראת השכינה  יחוד  בזוהר הנז' שבשלמות  רש 

תלוי קיום מקרא שכתוב "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". וכן נמי מה  

שלא מיחו זה בזה, שהיה חסר בתחושת הערבות, התחושה שכולנו אחד, זהו  

 חיסרון מרכזי לענין זה, על דרך הנ"ל. 

לא וכן מה שלא ברכו בתורה תחילה, שפירש הר"ן בשם רבינו יונה ש

היינו   המקובלים  עפ"י  ש"לשמה"  נתבאר  הרי  "לשמה",  תורה  לומדים  היו 

בהשראת השכינה   זה, חסר  בדבר  ואם חסר  ושכינתיה",  קב"ה  יחוד  "לשם 

ובמקדש, שכל כולם ענין זה של גילוי היחוד הנז', כך שגם אם העדר תורה  

  לשמה אינו ממש בגדר "עבירה", מ"מ חסר בבסיס של מציאות גילוי השכינה 

 ובקיום בית מקדשנו.

ולכן מובן שרחל אמנו היא זאת שזכתה, מכל האבות והאמהות, להיות  

ל נהפך  "רחל"  השם  כי  עד  לשכינה,  המרכבה  ל"כנסת  היות  נחשבת  כינוי 
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האנושית  פבישראל" היכולת  מעל  לאחותה  שוויתרה  הוויתור  שע"י  כיון   ,

רדת בתכלית )ואכמ"ל מדוע היה ויתור זה מעל היכולת האנושית(, זכתה ל

"ישראל"   זו שאין "אני" או "אתה" אלא הכל היא נשמה אחת של  לבחינה 

שהיא גילוי שכינתו יתברך בתוככי עם ישראל, ולכן השכינה מתגלה ברחל  

יותר מכל אחד אחר. ואתי שפיר נמי מה שמובא במדרש איכה, שכל האבות  

אלא    הבלומשה רבינו ע"ה התפללו על הגאולה והציעו את זכותם, ולא נתק

תפילתה של רחל על שוויתרה לאחותה, כי בוויתור זה מונח יסוד הגאולה  

 שהיא גילוי השכינה כאמור. 

דברי הזוה"ק  נמי  דבוק ומאוחד עם  פגולכן אתי שפיר  , שמביא שיוסף 

ה אף בעת  ווהשכינה, ושוזר בזה את שבחו של יוסף במה שהתנהג לאחיו באח

 שנפלו בידיו.

 

I 
  

_______ ______ 
 ב: "כנסת ישראל הכי אקרי, רחל." ע"כ. "ע ט"כ זוהר פרשת וארא דף פב

 דשכינתא   לגבה  יוסף   דא  לי  כאח  יתנך   מי  א"ע"א: ד  קפ"ד  דף  וישב   פרשת  זוהר  פג

  אמצאך,  בהדייהו  ושלימו  אחוה  כדין   דהא  אמי  שדי  יונק,  בהדה  ואתדבק  עמה   דאתאחד

 לי  יבוזו  לא  גם,  ברוחא  רוחא  לאתדבקא  בגין  אשקך,  אחרא  בארעא  דאיהי  גלותא  גו  בחוץ

 נפל  כד  כאחין,  ליה  הוו  לא  דאחוי  גב  על  אף  דיוסף  חזי  תא,  אחרא  בארעא  דאנא   גב  על  אף

 בידיה.  נפלו כד כאחא לון הוה  איהו בידייהו
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 ימאמר 

r 

 'ימאמר 
 

 האספו ואגידה לכם 

y 

 

מאמר זה נכתב בחודש אב תש"פ, בעיצומה של מחלת ה"קורונה" כאשר אלפים מבני 

צעדי כולם שהדבר הוא מ חשוישראל ישבו ב"בידוד", ועם הקודש שהם נביאים בני נביאים, 

 ההכנות לגאולה בב"א 

 
לכם" ואגידה  האספו  אתכם    ויאמר  יקרא  אשר  ]את 

הטהרו, כמו   ?. מהו האספובאחרית הימים[ )בראשית מט א( 

וכמו   יד(,  יב  )במדבר  תאסף  ואחר  וגו'  ימים  שבעת  תסגר 

  : אמר להם  .ונשא ידו אל המקום ואסף המצורע )מ"ב ה יא( 

הטהרו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים,  

כינה, כיון שראה בקש לגלות להם את הקץ, מיד נגלה עליו ש

ייחודו על  אותם  מצוה  התחיל  השכינה,  לו  . את  וכי   : אמרו 

כלום אנו חשודין לפניך על יחוד השם, שאתה מצוה אותנו 

בישראל אבינו    ?שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד )דברים ו ד( 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם   : מדבר, מיד ענה הוא בלחש

 מט( פרק ויחי פרשת זוטרתא )פסיקתא." ע"כ. ועד

 

ז"ל בפסיקתא   נוספיםמאמרם  באופן חלקי,  , אולם  )שמופיע ג"כ במדרשים 

מעורר את  שלמות הדברים(    לצורך הנ"ל    להציג דוקא דברי הפסיקתאבחרנו    ועל כן
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 הצורך להתבוננות בכמה נקודות:

א. מבואר מתוך דברי המדרש הנז', שכ"הכנה" לגילוי הקץ של אחרית  

יעקב   ביקש  לטהרה  הימים,  הכוונה  אין  אולם  עצמם.  את  שיטהרו  אבינו 

"איסוף"   מלשון  טהרה  אלא  המצורע.    -בעלמא,  טהרת  בחינת  שהיא 

"איסוף"   ואח"כ  ימים"(  שבעת  )"תסגר  "בידוד"  צריך  טהרתו  שבתחילת 

)וכמובן שלא ביקש יעקב שינהגו "בידוד" בפועל, אלא ביקש שתהא טהרה  

צרי זו  הוראה  המצורע(.  טהרת  בטהרת  כדוגמת  המיוחד  מהו  תלמוד:  כה 

הנצרכת  היא  כזו  טהרה  דוקא  ומדוע  ה"איסוף"?  טהרת  דהיינו  המצורע, 

 כהכנה לגילוי הקץ של אחרית הימים? 

ב. ולעצם העובדה שטהרת המצורע מוגדרת במדרש בלשון "איסוף",  

יש בזה מן החידוש )אם כי אין בזה קושיא ממש(, דהנה לכאו' עיקר התהליך  

המצור בזה  שעובר  דוקא  הוא  תשובה(  המחייב  והמצב  המכפר,  )העונש  ע 

מחוץ למחנה מושבו",   שהוא צריך להרחיק את עצמו מכל אדם, "בדד ישב

בלשון   בחז"ל  מוגדר  גופא  הזה  שהתהליך  מה  וא"כ  ימים".  שבעת  "תסגר 

 "איסוף", נראה לכאורה כדבר והיפוכו. 

ש" המדרש  דברי  על  מיד  יבג.  הקץ,  את  להם  לגלות  עליו   הנגל קש 

ידועים דברי רש"י בחומש עה"פ "ואגידה לכם", שמביא את ההיפך:   –"  שכינה

", והתחיל אומר דברים אחרים ,שכינה ממנו ונסתלקהבקש לגלות את הקץ  "

 וצ"ע.  

ועוד, בדומה למדרש דנן )שהיה "גילוי" שכינה כסימן ליעקב אבינו לבל 

כך  , ושם נאמר: "ו" צבראשית רבה פרשת ויחי פרשה יודיע הקץ( מצינו גם ב

אקרא לבניי להודיע להן אימתי הוא הקץ, מיד נגלה עליו    ר:יעקב אבינו אמ

שכן    רואמ  ב"ההק לאו,  ולי  קורא,  את  לבניך  א "לו  יעקבוולא  קראת    " תי 

כב( זו  )ישעיה מג  פשר תביעה  זה משולל הבנה לכאו', דמה  " ע"כ. מדרש 
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יחד עם בניו, וכי היכן  שהיתה על יעקב אבינו, שהיה אמור לקרוא להקב"ה  

מצינו שאדם המאסף את בניו, שעליו להזמין גם את השכינה עמהם? ועוד,  

 אדרבא, אין לך הזמנה לשכינה גדולה מזו שמאסף מנין צדיקים אלו!

אכן, למה זה ועל מה   –" וכי כלום אנו חשודין לפניך על יחוד השםד. "

לגלות להם את   בין העדר האפשרות  אבינו ע"ה לקשר  יעקב  זה שהוצרך 

 הקץ, לבין הצורך בחיזוק בענייני אמונת היחוד אצל בניו?

ננסה לעמוד על דברי המדרש הנז', מן הנכון להקדים בזה עוד    ובטרם

עמדנו   כבר  )חלקם  והגאולה  הגלות  בנושא  להתבוננות  הראויים  נושאים 

 קומות אחרים, אך עתה נגש בס"ד בדרך אחרת(:  ב

אבל מקדש א. הנה שגורים בפי כל דברי רבותינו ז"ל ביומא דף ט' ע"ב: "

מפני   חרב?  מה  מפני  חסדים  וגמילות  ובמצות  בתורה  עוסקין  שהיו  שני, 

עבירות:  שלש  כנגד  חנם  שנאת  ששקולה  ללמדך  חנם.  שנאת  בו  שהיתה 

ע"כ. ועד כמה שהדברים ידועים,  ת דמים.''  עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכו

תמוהים הן ביותר, דהרי לא מצינו ששנאת חינם דינה ב"יהרג ואל יעבור",  

ג' עבירות החמורות, והלוא אין   ניתן לומר שהיא שקולה כנגד  וא"כ כיצד 

דינה אפי' כאחת מהן לבדה? ולא עוד, לפי שיטת הרמב"ם לכאו' אפי' איסור  

כי  ין עוברים על ''לא תשנא את אחיך בלבבך''  ען כי א "לאו" לא היה בזה, י

ידע חברומסתיר את שנא כאשר    םא בלבו לבל  , וממעשה דקמצא ובר  תו 

הבית    קמצא נחרב  שבעבורה  חינם  שנאת  של  העיקרית  הדוגמא    - שהוא 

היותר היו מבטלים מצות עשה  ולפ"ז לכל  ,  כלום  משמע שלא היו מסתירים

כי הרי סוף סוף מעידה    ,ה לא באופן מוחלט, וגם ז"ואהבת לרעך כמוך "של  

", וא"כ הגם שבודאי לאו מילתא זוטרתא  גמילות חסדים"גמ' שהיה בידם  ה

זו, אכתי מה דמות יערוך לשלושת העבירות החמורות   היא שביטלו מצוה 

ביותר שבתורה? ומה גם, שג' העבירות חמורות הינם מעשים שכל אדם יכול  

ף טבעו של אדם הוא להיות סולד מרצח  להמנע מהם בשב ואל תעשה )וא
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וממעשים מגונים כאלו(, ואם בכל זאת קם ועשה מעשה, אנו מבינים היטב 

גדולה מן השמים, משא"כ לגבי שנאת חינם שהיא   שתהיה על כך תביעה 

בסך הכל הרגשת הלב שבוקעת ועולה מאליה באין משים, ובפרט לאור דברי  

שלא ראה בו דבר    -שנאת חנם  "שפירש בזה"ל:  ב  "ב ע"שבת דף לרש"י ב

כלומר, שהשנאה האמורה  ושונאו.  -  לשנאתו עבירה שיהא מותר   " עכ"ל. 

בזה הינה שנאה טבעית שנובעת מכך שחברו הרע לו או שהזיקו בגופו או  

בממונו וכיו"ב )ומה שנחשב כעוון, הוא מפני שלא היה באופן שיש "מצוה"  

פנימית ולשלוט על רגשות כאלו   לשונאו(, ונהי דמחוייבים אנו לערוך עבודה

ג'   על  התביעה  כמשקל  היא  זה  על  שהתביעה  לומר  ועד  מכאן  מ"מ  וכו', 

 עבירות החמורות, לכאו' הוא דבר פלא.

ותיקון   האחרונה  הגלות  של  הנושא  בכל  גדולה  תמיהה  יש  ועוד  ב. 

, בניגוד לדברי המעשים הנדרש לצורך הגאולה השלמה. דהנה לפום ריהטא

ובנביאים  בתורה  דוכתי  בכולי  למציאות(,  בניגוד  לכאו'  )וגם  הנ"ל  הגמ' 

בגלות האחרונה, היא   נמצאים  .  עבודה זרהמשמע, שהעבירה שבגינה אנו 

היא   הגאולה,  תבוא  שבעבורה  הימים  באחרית  שיעשו  התשובה  נמי  וכן 

יא קריאת  התשובה מעוון עבודת אלילים, וכפי הנאמר בדברים פרק ד' )וה

באב   תשעה  של  לעם    – התורה  לפרסם  חז"ל  שקבעו  המסר  שזהו  כלומר 

והשחתם  כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ  ישראל כל שנה ביום זה(: "

העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד    וגו'  ועשיתם פסל תמונת כל 

שם אלהים    ועבדתם  וגו'אתכם בעמים    ה' והפיץ  וגו'  תאבדון מהר מעל הארץ  

ומצאת כי תדרשנו    אלקיך   ה'ובקשתם משם את    וגו'מעשה ידי אדם עץ ואבן  

  באחרית הימים בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה    ,בכל לבבך ובכל נפשך 

  הדור האחרון ." ע"כ. וכן בפרק ל': "ואמר  ושמעת בקלו  אלקיך  ה'ושבת עד  

  ה' ו את ברית  ואמרו על אשר עזב  וגו' ככה לארץ הזאת    ה'על מה עשה  וגו'  

  וגו' מעל אדמתם    ה' ויתשם    וגו'וישתחוו להם    וילכו ויעבדו אלהים אחרים  וגו'

  וגו' ושמעת בקלו  אלקיך  ה'והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה ושבת עד  
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  ה' את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך    אלקיך   ה'ושב  

." ע"כ. וכיו"ב בנביאים בדוכתי טובא. ולכאו' הדברים עומדים  שמה  אלקיך 

וסותרים את דברי הגמ', שבית שני נחרב בעוון שנאת חינם ולא מחמת ע"ז,  

וגם מצד המציאות, הדברים קשים להולמם, שכן לאחר שהסנהדרין ביטלו  

את יצר עבודה זרה, עינינו הרואות שאין זה העוון שעליו צריכים עם ישראל  

ור בתשובה בדור האחרון )וגם לא במאות הדורות שלפני כן(, וא"כ כיצד לחז

 יתכן שבזה תלוי הכל ושעליהם לעשות תשובה דוקא מעוון זה? 

 

 והנראה לומר בכל זה בס"ד:

 

ללמדך שאין   -  ה' מלך תגל הארץ"ו: "מדרש תהלים מזמור צנאמר ב

ין הכסא שלם,  בעולם גילה כל זמן שמלכות אדום קיימת, ואין השם שלם וא

י יד על כס  יז טז(, וכיון שימלוך  -שנאמר ויאמר כי  בתוך    הקב"הה )שמות 

גלות רביעית, מיד והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו  

ט( יד  )זכריה  ענין    ע"כ.  ."אחד  הוא  לגאולה,  גלות  בין  השורשי  ההבדל 

שנ כפי  ה'  מלכות  בחינת  עם  אחד  ענין  )שזה  )ובפרט "היחוד"  גלות  באר(. 

הרביעית   השם    –הגלות  ש"אין  המצב  היא  העליון  בשורשה  אדום(  גלות 

ונבאר  אחד".  ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  "ביום  היא  הגאולה  ואילו  שלם", 

 הדברים בעהי"ת:

 

יתברך,  ממנו  ונפרד  רחוק  כביכול  שהוא  עולם  ברא  ית"ש  המאציל 

מדרגה    -ב )"יתחבר"  ותכלית הבריאה )מציאות הגאולה( הוא שהכל יתקר

אחר מדרגה( אליו יתברך, שהכל יחזור לשורשו שהוא הקב"ה בעצמו )אבל  

ביטול(, וכל הסיבות והנסיבות הבאות מאתו יתברך, הכל הוא   לא עד כדי 

סי' ל"ד עד  תבונות  כדי להביא לידי תכלית זו, וכמו שהאריך הרמח"ל בדעת  
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  , מה שרצה בו הרצון העליון  הוא,  ונמצא שגילוי יחודו"  . ושם מסיק:סי' ל"ו

הם מה    ,וכל המסיבות אשר גלגל סביב  ,ועל פי כונה זאת חקק חוקות נבראיו

. ונוכל לומר, שכל העולם ומלואו, וכל אשר  שצריך כדי לבא לתכלית הזה

יתברך שרוצה   יחודו  ענין שלימות  ועומד על  בו, הכל תלוי  נוכל להתבונן 

היא    לגלות שהמציאות  כמה  ולפיכך,  עכ"ל.  וכו'".  הנבראים  לעיני  בפועל 

מציאות של "פירוד" )בכל האופנים והצורות של הפירוד כפי שנבאר(, אנחנו 

, וכמה  פדשל חיבור להקב"ה, כי הוא אחד ואין בלתו  יותר רחוקים מהמציאות

שהמציאות היא יותר מציאות של "יחוד" )בכל האופנים והצורות של היחוד(,  

יתברך   יחיד ומיוחד  יותר קרובים ומחוברים לשורש שהוא אל אחד  אנחנו 

 שמו.

 

"קירוב" הוא הדימוי רוחניים,  במובנים  בכמה מקומות:  מים  דברים הדו  . )וכפי שהזכרנו 

יותר בגדר "אחד"שכך שככל    .יותר, הם קרובים יותר יותר קרובה    הרי  -  הבריאה היא  היא 

עולם" של  "יחידו  שהוא  ב   , לשורשה  חז"ל  דוכתי ירושלמי  כלשון  ובכמה  דמגילה  ולכן    .פ"ק 

  , כי זהו החיבור לטובה הגדולה ביותר  , א להגיע יותר ויותר לבחינת "אחד"י תכלית הבריאה ה

 .  צמו יתברך שמו(שהיא הבורא בע

 

 בית ראשון 

 

ראשון מפני    בית  דמים,  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה  עבודה  על  חרב 

_______ ______ 
הוא    פד שהקב"ה  האמונה  היא  ה"יחוד"  ענין  אמנם  שהגדיר  כלומר,  )וכפי  אחד 

היא הצווי שצונו בהאמנת היחוד, והוא שנאמין שפועל המציאות  הרמב"ם בספר המצוות "

"(, מ"מ כנספח לענין הזה הוא "גילוי היחוד" שתהיה מציאות זו שה'  וסבתו הראשונה אחד

של   הגילוי  ג"כ  הוא  הזה  המושג  וכהרחבת  בהסתר,  ולא  לכל  וידועה  גלויה  אחד  הוא 

האמי לבאר  המציאות  הארכנו  אחר  ובמאמר  הוא",  חד  ואורייתא  וישראל  ש"קב"ה  תית 

 מושג זה, שכלל אינו פשוט. 
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עם  בין  "פירוד",  רב,  נתק  נוצר  ביותר,  החמורות  העבירות  ג'  והן  שהיות 

ממש   שהוא  זרה  עבודה  עוון  ע"י  מבעיא  )ולא  עולם"  של  ל"יחידו  ישראל 

היפך היחוד, אלא גם גילוי עריות ושפיכות דמים מהווים פירוד מוחלט בין  

ביותר ר  (, והיינו דנחספההבריות לבוראם מפאת היותם העבירות החמורות 

ביותר ביחוד בין "ישראל אורייתא וקב"ה חד הוא" )ולפי עומקן של דברים 

ושכינתיה   קב"ה  בין  פירוד  שכינה   -נוצר  בחינת  היא  ישראל  כנסת  כי 

תחתונה, וכפי שבארנו במקום אחר(, ומצב הפירוד הרוחני השתלשל בפיזור  

גשמי כאשר עלה נבוכדנצר על אדמת ישראל ופיזר את עם הקודש בארבע  

"יחוד",  כ העדר  של  רוחני  מצב  בעצם  היא  שה"גלות"  )והיינו  הארץ  נפות 

ומצב זה ניכר בעולם הפיזי בעובדת פיזור הגופים של עם ישראל בארצות  

בית  בחורבן  ג"כ  ביטוי  לידי  בא  הנז'  הרוחני  שהפיזור  גם  וכמובן  תבל(. 

סמל נקודת החיבור בין הקב"ה לעם    -המקדש, שהוא מקום השראת השכינה  

ראל, שהרי קודש הקדשים נקרא במלכים א' )י"א ב'( חדר המיטות, והוא  יש

 מקום הכרובים המעורים זה בזה, שמסמלים את החיבור דקב"ה עם עמו.  

 

בין המציאות   פשר הענין שהפסוקים מקשרים  ניתן להבין את  ועפי"ז 

של מלכות ה' עם המציאות של היחוד )זכריה י"ד ט': "והיה ה' למלך על כל  

ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"(. ויתירה מזו, שבהרבה מקומות   הארץ

ובראשונים  רבות(  וכהנה  לעיל,  שציטטנו  תהילים  במדרש  )כגון  בחז"ל 

ה'"   ו"יחוד  שמים"  מלכות  עול  "קבלת  המושגים:  משמשים    -והאחרונים, 

]וכמו שכבר העיר הרמב"ם ב ב בערבוביא ממש  '  ספר המצוות מצות עשה 

_______ ______ 
וביתר הבנה, משמעות העובדה ששלושת העבירות האלו דינם "יהרג ואל יעבר"   פה 

היא, שלפי ציווי ה' אין כל דרך וכל אפשרות של מציאות עם עוונות אלו, ונמצא שמי שעובר 

הוא   אדם  אותו  שכביכול  כך  ה',  לרצון  מוחלטת  סתירה  היא  מציאותו  שעצם  הרי  עליהן 

 , היפך היחוד עם קב"ה, והבן. כחפצא של "שתי רשיות" ח"ו )כביכול( 
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"שמע   הפסוק  אמירת  שהגדירו  ע"א  י"ג  דף  בברכות  הגמ'  דברי  אודות 

  ויקראו גם כן זאת המצוה ישראל" כקבלת עול מלכות שמים, וז"ל הרמב"ם: "

כדי לקבל עליו עול "(  שםכי הם יאמרו )ברכות    ",מלכות)פי' קריאת שמע( "

יינו  ." עכ"ל הרמב"ם[. והרוצים לומר להודות ביחוד ולהאמינו",  מלכות שמים

טעמא, כי למרות שהם שני מושגים נפרדים, מ"מ הם עולים בקנה אחד ממש,  

בין ישראל לקב"ה וזה   שאם יש חיסרון בקבלת עול מלכות שמים יש נתק 

חיסרון ביחוד, וקבלת היחוד במושג הרחב שבה, היא גופא קבלת עול מלכות  

כאן   )שאין  לעצמנו  דעה  בעלי  אנו  שאין  בכך  שמכירים  כיון  "שתי שמים, 

 רשיות" חלילה( אלא אנחנו בטלים לקב"ה ולאורייתא והכל חד הוא.  

 

: "אמר רבי אבהו  והשתא ניחא ג"כ טעמא דהגמ' בשבת דף קי"ט ע"ב

,  לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית." ע"כ

פיזי ע"י מה   ביטוי  רוחני שבא לידי  נתק  והיינו העדר קבלת היחוד, שהיא 

 ו מכירים כ"גלות".שאנ

 

 בית שני 

 

ובבית שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצוות ולא היה נתק משמעותי בינם 

נחרב על שנאת חינם, כי נוצר נתק בינם לבין עצמם, סוף    - לבין קונם ית"ש  

בגוף היחוד של   וקב"ה חד הוא" מפני שחסר  ב"ישראל אורייתא  סוף חסר 

יחוד בתוככי עם ישראל עצמם,  המרכיב הראשון "ישראל", וכל עוד שאין  

הם   רחוקים  וממילא  בארץ".  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ב"מי  שחסר  הרי 

מלהדמות ל"יחידו של עולם", וזו מציאות של גלות, מציאות רוחנית שבאה  

שוב לידי ביטוי שוב בפיזור עם הקודש בכל קצווי תבל, ובביטול מקום היחוד  

 דהיינו בית קדשנו ותפארתנו.
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אמנם מצד חומרת העבירה של שנאת חינם, איננה כחומרת )והיינו, ד

ביטול מציאות היחוד, מייצרת  כח  שלושת העבירות החמורות, מ"מ לענין 

 היא מציאות שקולה לאותן עבירות, מאחר והיא פירוד ישיר ממש(. 

 

מדוע  לעיל,  שנתקשנו  התמיהה  דבר  היטב  מתיישבת  כן,  על  אשר 

ל הגלות האחרונה )וכן לתיקון הנצרך  התורה והנביאים מתייחסים לחטא ש

כדאמרן   היינו  אלא  אחרים?  אלהים  עבודת  כעוון  תשובה(  נקודת    -ע"י 

הקלקול )וממילא הצורך בתיקון( היא בענין "היחוד", וזה בבחינת עבודת אל 

 זר של ממש.

 

 

 עומק הפיזור בגלות אדום 

 

וי  אלא שהפיזור הגשמי המשתלשל מהפיזור הרוחני, לא בא לידי ביט

רק בין גוף לגוף שיהיו מפוזרים בין העמים, אלא כאשר משתרשים עוד ועוד  

בתוך הגלות, הפירוד מופיע גם בתוך כל אדם ואדם בפני עצמו, והוא הנקרא 

שנאמר על אחד מן "  'חובות הלבבות שער ד"פיזור הנפש". שעל זה מובא ב

ות עגומה זו  ", כי במציאזור הנפשיהחסידים, שהיה אומר: המקום יצילני מפ

גלות אדום יותר מכל הגלויות )וכפי   -מצטיינת הגלות האחרונה והארוכה  

שהזכרנו גם בשם המדרש תהילים, דחוסר היחוד "אין השם שלם" מתקיים  

ביתר שאת דוקא בגלות אדום(. וגם בזה מעמיקים ויורדים עוד ועוד ממדרגה  

הגלות  של  מציאותה  היא  )שכן  הגלות  שמתארכת  ככל    למדרגה 

וכאשר  לגריעותא(,  ב"איכות"  גם  אלא  ב"כמות"  רק  איננה  ש"אריכותה" 

 נבאר.
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"שם   הרב  נזר,  האבני  של  בנו  שכתב  נפלאים  דברים  לזה  ונקדים 

 , וז"ל:פרשת ויחימשמואל" ב

 

ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער,  :והנה בעשו כתיב"

( רבה  ובמדרש  ומפורד    :ס"ג(  רשתפ בראשית  מפוזר  כולו  יצא 

איך יתכן באיש אחד לומר עליו    ,. וכבר אמרנו לפרשוכו'כאדרת  

ומפורד היינו    ?מפוזר  הנפש,  פיזור  מלשון  הוא  מפוזר  שפירוש 

כמו שהבאנו דברי רש"י חולין )ק"כ א( כמה   ,שנפש הוא לשון רצון

 וכבזוהר הקדוש פעמים. והיינו שלעולם דרך הטוב הוא דרך אחד, 

בכל יומא בחד קטירא   :א( שאמר רשב"י על עצמו ע"רפ"ח  דף  )ח"ג  

לזה   .אתקטרנא ותאותו  רצונו  היום  מרובים,  רשעים  דרכי  ואילו 

נגרש, שאינו    ה)ישעיו שכתוב  וכמ  ,ומחר לזה נ"ז( והרשעים כים 

שוקט על צבא אחד ולעולם חליפות וצבא עמו, א"כ הוא מפוזר 

ע שהיתה נפשו מפוזרת . כן היתה מהותו של עשו הרשוכו'בעצמו.  

רעה תאוה  בעליהן    ,בכל  מתחת  נשים  צד  שהי'  בו  שאמרו  וכמו 

אותן  ובאשר  וכו'  ומענה  רע,  רק  נפשו  מדות  שבע  כל  היו  וא"כ   ,

ומעתה יובן  וכו'.  בקליפה ענפין מתפרדין, א"כ היתה נפשו מפוזרת.  

שמהות יעקב שהי' להיפוך מעשו, הי' היפוך מפוזר והיפוך מפורד,  

לשמא דקב"ה,   וא( יעקב כל עובדוי היע"קמ"ב  דף  )  הקדושהר  דבזו

לו אלא רצון אחד ולב אחד לאביו שבשמים, היפוך   ה וא"כ לא הי

הלב   ה היינו שהי  -ויעקב איש תם    וכו',לו פיזור נפש  ה  מעשו שהי

י"ח( ואהי  מזמור  וכענין שכתוב )תהלים    ,מותאם בלי פיזור הנפש

עמו דב  ,תמים  היא  מגמתו  שכל  אחדהיינו  ז"ל   .ר  שאמרו  וזהו 

זהו היפוך מפוזר, וכן הי' יושב אוהלים   ,שצורת תם חקוקה בכסא

וכו'" עכ"ל בשם שמואל,   היינו מחבר עלמא עלאה ועלמא תתאה

 ודפח"ח.

 

"איש ציד", שכל מקור מחייתו הוא    -והיינו שמעצם מהותו של עשו  
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בגלו וכן  פיזור הנפש,  מציאות של  ואנה, הוא  אנה  רדיפה  כל  ע"י  ת אדום 

תכלית ומהות החיים היא ה"רדיפה" )ה"ציד"(: רדיפה אחר התאוות )ובמשלי 

נפרד"   יבקש  "ולתאווה  רדיפה אחר הממון )שהיא    –י"ח:  פירוד של ממש(, 

רדיפה שאין לה סוף, כי מי שיש לו מנה רוצה מאתיים(, רדיפה אחר הכבוד  

ת של פיזור הנפש )"קריירה" וכל שום וחניכא דאית לה(, כך שאין לך תרבו

 גדולה מזו. 

 

זו,   בקליפה  יותר  עוד  נטמעים  ומתארכת,  הולכת  זו  גלות  וכאשר 

וממילא באו לעולם הרדיו והעיתונים והטלפונים, שהאדם מחובר כל הזמן 

לכל העולם, וממילא נפשו מפוזרת בארבע כנפות הארץ, עד אחרון הכביד  

שיא   בעוצמת  האדם  את  שמחברת  השונים,  במכשיריה  האינטרנט  קליפת 

עד שעוקרת ממנה כל חלקה טובה של מיקוד בעצמו. )וכבר  לכל העולם כולו  

ידוע למעסיקים, שנוצר מצב שהפועלים לא מספיקים אפס קצהו ממה שהיו  

מספיקים בעבר, מפני שלא מצליחים להתרכז רגע כמימריה לנוכח המצאות  

הסמארטפונים וה"וואצאפ" וכל גונדא דיליה ר"ל(. וזהו עומק הגלות, פיזור  

 ד לדרגת איבוד צורת אנוש. בתוך פיזור ע

 

אחרי   )דהיינו  הימים  באחרית  מהמלחמות  הגדול  הפחד  בכדי,  ולא 

העמקה בתוככי עומק גלות אדום(, הוא מנשק אטומי )נשק "אדומי"(, שהוא 

כידוע חורבן והרס הנוצר ע"י הפיזור של החלקיקים הקטנים ביותר בבריאה 

בהיסטוריה של המדע, שעד המצאת הנשק הא טומי חשבו שאותם  )וידוע 

חלקיקים הם "אחידים" בתכלית ולא ניתנים לפירוד כלל, כי תרגום המילה  

"אטום" בלע"ז פירושו "בלתי ניתן לפירוד", והחידוש של הנשק הגרעיני הוא  

של   - ה"פירוד"  ע"י  כי  המדע,  אנשי  ומסבירים  באטומים.  פירוד  ליצור 

אדיר, ועוצמת ה"פיזור"   חלקיקים אלו, נוצר "פיזור" של אותם חלקיקים בכח

מייצרת גל נוסף של "פירוד", וחוזר חלילה, וזוהי ההתפרצות שסופה השמדה  
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אנושית בלתי נתפסת(, כי ההרס הנורא הזה, הוא ההשתלשלות הגשמית של  

הרס עומק הפירוד והפיזור הרוחני המאפיין את גלות אדום וביותר באחרית 

 הימים.  

 

 בקש לגלות את הקץ 

 

ענין, שכאשר יעקב אבינו ע"ה רצה לגלות את קץ אחרית  וזהו פשר ה

רק כך  )כי  ביקש מבניו הכנה המאפשרת השתייכות לאור הגאולה  הימים, 

אפשר לזכות לידיעת הקץ(, והוא ע"י שיטהרו כטהרת המצורע )כלומר בטיב  

הטהרה, ולאו דוקא בפרטים המעשיים של טהרה זו(. שהמצורע מתוך שהיה  

ד )ולכן דיבר לשון הרע להפריד בין איש לרעהו( צריך  לקוי בטומאת הפירו

לעבור תקופה של בידוד, להיות עם עצמו לבדו ולהתחיל להתנקות קודם כל 

שיתחבר לעם ישראל,    -מהפיזור העצמי שהוא פיזור הנפש, "ואחר תאסף"  

אחר שכבר התגעגע לחברתם ויהיו לאחדים, איש אחד בלב אחד )ולכן אתי  

טובא דהבידו "איסוף", שכן הבידוד עצמו הוא  שפיר  ד מוגדר כטהרה של 

 יחוד שמתחיל עם איסוף לעצמו ואח"כ יחוד עם ישראל(. 

 

אלא שגם לאחר ההכנות הנפשיות של השבטים )שכמובן לא הסתגרו  

בבידוד ממש, אלא כהכנה נפשית של היחוד(, כאשר רצה יעקב אבינו ע"ה  

של   שלם  יחוד  שאין  הבחין  הקץ,  את  להם  כביכול  לגלות  בניו,  עם  קב"ה 

שניכרת כביכול כמציאות   -השכינה היא "נפרדת" מהם )בחינת "התגלתה"  

"אלו   וא"כ  "הסתלקה" מהם שאיננה אחד עמהם,  בעצם  שזה  בפני עצמה, 

לבניך את  ואלו דברי אלקים חיים"(, ומציאות זו היא כאילו הקב"ה אומר לו "

ולי לאו )מה  כביכול הקריאה לבניו איננה    -"  קורא,  קריאה לשכינה עמם 

שלא היה אמור להיות אילו היה יחוד שלם, כי נוכחות האחים היתה אמורה  

יעקב שעדיין לא זכו להכנת מעלת  ולכן הבין  בנוכחות השכינה(.  להרבות 
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היחוד בשלמות, וממילא אין להם ההשתייכות הרצויה לאור הגאולה, ועל  

 וגו'.  כן ציווה אותם על ייחודו, עד שאמרו שמע ישראל

 

ולכן, בדורינו דור עקבתא דמשיחא, ההכנה לגאולה היא ע"י העבודה  

וקבלת עול  בין איש לרעהו  בריבוי אהבת חינם  להתנתק מטומאת הגלות, 

מלכות שמים, וקבלת יחודו יתברך במושג הנרחב שבה. ומתוך הכנות אלו  

 סיבב סיבת הסיבות ית"ש עתה בשנת ה'תש"פ הכנת עבודת ה"בידוד", שאור

כנ"ל   בחינת היחוד  )והיינו  כידוע( של מלכות ה'  בלע"ז  )קורונה   –ה"כתר" 

שמלכות ויחוד עולים בקנה אחד( הממשמשת ובאה לעולם, מכריחה את עם  

פיזור   מכל  להתנתק  עצמם  עם  ולהיות  המצורע,  כטהרת  להטהר  הקודש 

הנפש )וגם מי שאין לו חשש להתדבקות, עכ"פ לא יכול להיות בצוותא יחד 

ולהניח  עם   אמות  ד'  מרחק  על  לשמור  כולם  על  ונכפה  קדם,  כימי  כולם 

 מחיצות איש על פניו, והיינו שישנם דרגות ובחינות שונות בבידוד(.

 

אין עסקים, אין    –ובד בבד, העולם )כל העולם כולו ממש( לפתע נעצר  

קריירה, אין מקומות בילוי, כל שיגרת התרבות של ה"איש ציד" הרץ אנה  

הכל נעצר, וניתן לאדם )אדם   –ור אחר הממון והכבוד והתאוות ואנה בסחר

המוכן להתבונן קמעא( את האפשרות להבין שהגיע הזמן לשנות את הדרך  

 ולהתייחד עם בוראו ועם בניו.

 

]וכל זה בבחינת הנאמר ביחזקאל פרק כ', שהקב"ה מוכיח את ישראל 

היחוד" ולאו דוקא   על עבודה זרה שלמדו מן הגויים בגלות )והיינו "חיסרון

חי אני נאם  עבודת כוכבים ממש וכנ"ל( ועל זה מביא את האזהרה הגדולה: "

נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם ביד חזקה ובזרוע  ", שעליה  ה' אם לא 
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 [.פוזו הדבר"  –דרשו חז"ל בספרי פרשת במדבר "ביד חזקה 

_______ ______ 
דברות קודש של הג"ר אלחנן וסרמן זצ"ל בספרו "קובץ מאמרים" )עמ'    הסכת ושמע  פו

במהדורת תשכ"ג(, שלאחר שהקדים שאנו )כבר מזמנו( נמצאים בתקופת עקבתא   קל"ז

כבר  הדברים  )ועיקרי  זו  תקופה  בני  אלינו  השמים  מן  המסרים  סדר  את  ציין  דמשיחא, 

הי אלא מבוארים  י"א,  פרק  ב'  נוסחא  נתן  דרבי  ובאבות  שלח,  פרשת  בספרי  בחז"ל  טב 

 ן בזה שהם "שלבים", והדגיש את הצורך להפנימם בעוד מועד(, וז"ל: ל  שהגרא"ו זצ"ל חדית

אם    חי אני נאם ה''  וכו',  נבאו הנביאים לפני אלפי שנים על תקופת עיקבתא דמשיחא  וכבר"

ונמנו בכתוב  )יחזקאל כ' ל"ג(,    'פוכה אמלוך עליכםחזקה ובזרוע נטויה ובחמה ש  לא ביד

ואם זה לא יועיל אז תבוא    ,וכו' ביד חזקה זו הדבר היינו מחלות    : הזה שלש מדרגות כסדרן

ומי    -ואם לא ישמעו גם לקול האות הזה אזי תהא חמה שפוכה  וכו',  זרוע נטויה זו החרב  

בשתי   נכללו  דם  ושל  דמעות  נהרי  כמה  לשער  האלויוכל  הנוראות  עכ"ל.    התיבות  וכו'." 

מהדו"ק ומודעת זאת, כי בעוונות הדור הגרא"ו זצ"ל גופיה נעק"ד בשנות "חמה שפוכה"  

. ]הוספה בעת ההדפסה,  "ב. וה' יצילנו ממהדואשר השכיל להזהיר עליה בטרם עת, הי"ד

ח''י   הקודביום  בארץ  רווחה  שהיתה  שמהרגע  הרואות,  עינינו  וכעת  תשפ"א:  ש תמוז 

החל להתקיים בנו מאמר רבי יוחנן   ממש  ממחלת הקורונה לאחר החיסונים וכו', תיכף ומיד

", באסון מירון, חכה לו  -אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר  בסנהדרין צ''ח ע''א "

תוך מטר    בדרוםנוראה  ומלחמה  והתפרעויות הישמעאלים די בכל אתר ואתר,  ואסון קרלין,  

, והקמת ממשלת זדון שכמוה לא נהיתה, ואסון בנין החרדים מרכזהשלים וירועל  טילים גם  

 ואחריתם מי ישורנה[. –במיאמי 

 

  זו   הללו,  פורעניות  שלש  עליכם  מביא  שאני  סיום התהליך מבואר שם בספרי: "אחרעכ"פ  ו

להדיא  על  עליכם  אמלוך   כך  ואחר  זו,  אחר כמבואר  ובוא  הפסוקים    כרחכם",  בהמשך 

ביחזקאל שם שסיום התהליך הוא קיבוץ גלויות וגאולה. אלא שכאמור אנו מקווים ומצפים  

יהיה צורך ב"זרוע נטויה" ולא "בחמה שפוכה", ותלי"ת שאף ה"יד חזקה" שלפנינו   שלא 

בכל   כפליים  ה'  מיד  "לקחה  ישראל  כנסת  הגלות  שבאורך  לאחר  וברחמים  בחסד  באה 

 חטאתיה". 

 

ג יצויין שמה שפורסם דברי חז"ל במדרש  ]ואגב  פרשה ב': שיר השירים רבה  ררא 
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ביחוד ולהתנקות    זו שהעבודה היא להתמקד  בתקופה  ומאידך, דוקא 

מפיזור הנפש, דוקא מפני שזו "עבודת היום", מתגבר ג"כ ה"בעל דבר" בענין  

אדירים  לקשיים  גורמת  וכוללים  וישיבות  כנסיות  בתי  שסגירת  ממש,  זה 

שלא  אלא  עוד,  ולא  ובעוצמה.  בריכוז  ועל העבודה  על התורה  ל"האסף" 

כא לביתם  יבצר  להכניס  מתנסים  הבידוד  של  המצב  מתוך  דוקא  אשר  לו 

חלילה את טומאת המכשירים המפזרים נפשו של אדם ח"ו, זה לעומת זה,  

הכח   בכל  להתחזק  הזו,  בהכנה  עלינו  שמוטל  ענין  מאותו  חלק  הוא  והכל 

לשמור על ה"מיקוד", ולנצל את המצב של הבידוד )הן בידוד מלא הן בידוד  

' של מיקוד, תורה ותפילה מתוך תחושה שלא קיים שום דבר  יחסי( לעבודת ה

. ומתוך כך  פזבעולם חוץ מהקב"ה, דבקות היחוד בדרגות שלא הכיר עד כה 

_______ ______ 
ע"כ )וכיו"ב    ."חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים  מר רביא"

לפום ריהטא אין זו המגיפה שאנו חווים כיום, כי נכון להיום,    -בפסיקתא ובתוספתא ועוד, ואכמ"ל(  

חינת "והרשעים כלים", עכ"פ לא בגשמיות, אלא בעווה"ר אנו עדיין בתוככי  עדיין לא זכינו כלל לב

השתלשלות   ועצם  יגידו,  ימים  ואולם  וכו'.  מבדיל  פנים עמוק, שאין המשחית  הסתר  של  תהליך 

שיש   בצדק(  אם  )גם  "היסטריה"  בכעין  והערב  השכם  מכריזים  הפורקים  שהשילטונות  הענין 

יתכן שיש בזה בחינת "מזליה חזי" שעומדים לאבד את כח    - להקפיד מאוד על "לבישת מסכות"  

 ה"הסתר פנים" שהוא מקור כל קיומם. והכל כמובן על דרך ה"אפשר"[.

ובכן מאמץ ה"מיקוד" של רבבות עמלי התורה בימינו, וחיזוק היחוד והאחדות בע"ה, יש    פז

, והוא כפי שהובטח  בכחם לעורר תהליך הרבה יותר רצוי מהתהליך של "זרוע נטויה וחמה שפוכה"

לנו בתנא דבי אליהו זוטא פרק י"ד: "אין ישראל נגאלין לא מתוך הצער, ולא מתוך השעבוד, ולא 

מתוך הטלטול, ולא מתוך הטרוף, ולא מתוך הדוחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך עשרה  

וקולם נשמע, שנאמר  בני אדם שהן יושבין זה אצל זה, ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה עם חבירו  

  - ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש" ע"כ, והיינו יחוד השלם של קב"ה אורייתא וישראל: קב"ה  

"עם חבירו    -"כל אחד מהם קורא ושונה", וישראל    -השכינה שבאה ע"י "עשרה בני אדם", אורייתא  

]ונכון לימים אלו גם  וקולם נשמע" שלומדים בדיבוק חברים כאיש אחד בלב אחד.  וישנה  יתכן   ,

מזה   יותר  הבריאות לא מאשרים  כי בעוה"ר משרד  יותר,  ולא  בענין ה"עשרה"  "טכנית"  משעות 

 בשטח סגור[. וה' יזכנו ויקרבנו, בב"א.
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נצטרך להכנות של כמה שנים ח"ו, אלא שנוכל   אנו מקווים ומצפים שלא 

"ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", "והיה ה'   -להגיע בעגלא ובזמן קריב ליחוד ה' 

 כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", אכי"ר.למלך על 

 

ד  "פרשת ויחי דף רלהקדוש  זוהר  ואחרי כותבי כל הנ"ל, שוב ראיתי ב

 .כמה דאת אמר )תהלים נ'( אספו לי חסידי  ,אספו מבעי ליה  ?האספו: "ב"ע

."  האספו בקשורא שלים ביחודא חד  ,אלא קים לן האספו מאתר דלעילא הוא

 ע"כ. ודו"ק.

I 
בצפייתנו    עד מתי בל ישובון לחסו"ת בה' בחצרות קדשנו,לבנים שגלו מעל שלחן גבוה  

כי כשל כח הסבל יבשו עצמותינו,  צפינו הן עם לבדד ישכון    ולא יכלה עוד הצפינ"ו 

מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלח"ן בראש  ו נא וענינו,-ובחדרים אימה מפני המגיפה קוראו 

  אנשי אמונה סלקי לבי קברי ואיש הישר בעיניו יעשה ואזלא ודלדלה ה"ן צווחה ברחובותינו,  שמחתנו,

נפשנו, לעפר  נדרס"ת שחה  במידות שהתורה  פלאים  ירדנו  אנגרייא    ירוד  למיעבד  עלה  רב  ערב  וגם 

יה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך עד מתי עשנת בתפלת א   בתלמידי חכמים עד כי אבדה תקותנו,

ייתי בר נפלי ויהי איש משי"ח ותהי המשרה על שכמו מלך ביופיו תחזינה    עמך ולמה לנצח תשכחנו,

 ובנה אצלו ציו"ן וכל אשר יבנ"ה ישכיל ריצו"ף אהבה בינו"ת ירושלים עם בית קדשנו ותפארתנו,  עינינו,

 בב"א.                                                                    

 

 תם ונשלם שבח לאל בורא עולם 

 אוי


