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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / ה'תשפ"א ואתחנן פרשת 

  רי"טתורה  על פי ליקוטי מוהר"ן 

נה בית המקדש/ מדוע לא נענה משה בתפילתו שבת נחמו, מה השתנה הרי עדיין לא נב

אם משה היה בונה את    /בזכות משה דור המדבר יקום בתחיית המתים /להיכנס לארץ ישראל 

בחורבן בית המקדש והמקדש   -'  סותר על מנת לבנות' /המקדש לא היה לנו כפרה חס ושלום

עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל   /ביאור החמשה דברים שחסרו בבית שני / השלישי

  מריבוי נעשה המקדש בית חורבן /יבנה בידי שמים או בידי אדם  השלישי האם המקדש /וכו'

 ' ית  גאוותו אור

 ל בנחמה אע"פ שלא השתנה דברכיצד מתחלף האב

הנקראת על שם ,  'שבת נחמו'ן  גם כתמיד    היא  ואתחנןפרשת  א.  

עמי".  טרה  ההפ נחמו  מכל "נחמו  אותנו  מנחמת  בעצמה  השבת 

 יש לנו   .ט' באבבפרט בבין המצרים וימי  האבל הגדול שהיה לנו ב

שאלה  וה   ה,נחמ  לימים שלנו  ויש    אבל,ל  ימים ש  היהודילוח שנה  ב

עד ט'  תמוז  מי"ז ב  ,לא השתנה שום דברלכאורה    , הריהנשאלת

מיד כבר מחצות היום ו  באב עסקנו באבלות על חורבן בית המקדש,

בית המקדש, ואז מגיע  בניןעוסקים בנחמה ובט' באב כבר צום של 

לישראל שלא היו ימים טובים    ענית כו:()ת ט"ו באב שעליו אמרו חז"ל  

ים על החורבן בוכ רגע אחדש הביאור בזהמה  "כ וא וכו',"ו באב כט

שבמציאות  אף    מה,נחב  עוסקיםו  יםשמחאנחנו    פתאוםו  ומתאבלים,

  בתהליך הזה? עניןמה כל ה, ולכאורה לא השתנה שום דבר

 יכנס לא"י להתקט"ו תפילות שהתפלל בדוע משה לא נענה מ

 םה   'חנןואת'  ,תחנןואתמיד חלה בפרשת  נחמו  שבת  אמרנו שב.  

חנן  ואת  מניןתפילות כ  (515)תקט"ו    ,שהתפלל משה רבינו התפילות  

משה רבנו לא נענה בתפילות ו  .כדי להיכנס לארץ ישראלשהתפלל  

קשה מדוע בכל התפילות שהתפלל משה הקב"ה   לכאורהו  ,האלה

 , ועל הענין הזה של ארץ ישראל לא התקבלה תפילתו.ענה לו

לטובת משה ולטובת  זה  היה  שבאמת    )ונביא בסמוך(  כתובאבל כבר  

כלומר   , ולא נכנס לארץ ישראל.שמשה רבנו לא נענה  - בני ישראל  

ישראל לארץ  להיכנס  רצה  כך  כל  רבנו  פי שמשה  על  הוא  ו  , אף 

למשה טוב  היה  זה    ,הוא לא נענה  ,תפילות   תקט"ותפלל על זה  ה

הדברים.ונס  .ישראללו את  השאלה    ביר  להבין את  נוכל  זה  ולפי 

 ה,ימים של נחמויש    ל אבל,ימים שבלוח השנה    שיש  נופתחבה  ש

דבר שום  משתנה  לא  לכאורה  זה  כי    ,ובמציאות    אחד.  עניןהכל 

   רי"ט.תורה הר"ן את תורתו של רבנו בליקוטי מו  לזה צרףונ

ר  "  :כו(  ג,דברים  )  כתוב בפסוק בפרשתנו ֵּ ְתַעב  ַמע   ה'ַוי ִּ י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ש ָׁ ב ִּ

י ַוי ֹאֶמר   לָׁ ר ַהז ֶה  ה'אֵּ בָׁ ד ָׁ ַלי עֹוד ב ַ ר אֵּ ֵּ ב  ֹוֶסף ד ַ ְך ַאל ת  ַלי ַרב לָׁ משה ",  אֵּ

ישראל, לעם  יודעים    אומר  שליש הסיבה  מה  אתם   לא  התפילה 

עם   אבל  ,מי מריבהשחטאתי בכלומר נכון    ,גללכם ב  , זההתקבלה

הקב"ה היה מקבל ו  ,הרבה תפילות  זה הייתי מסתדר, כי התפללתי 

  .ולא שמע אלי ,למענכםהקב"ה עשה זאת ש אאל  תי,את תפיל

 אל תוסף וגו'לך ור דברי רש"י בפסוק רב ביא

ְך    ה'ַוי ֹאֶמר  "   כתוב:עוד  ג.   ַלי ַרב לָׁ ר אֵּ בָׁ ד ָׁ ַלי עֹוד ב ַ ר אֵּ ֵּ ב  ֹוֶסף ד ַ ַאל ת 

  ( תקט"ז)   אחתילה  תפמשה רבנו היה מתפלל עוד  אם  ש דרשו  ו   ",ַהז ֶה

ֹוֶסף  לו: "אומר  וולכן הקב"ה עוצר אותו    ,נענהיה  הכן  הוא    - ַאל ת 

ַהז ֶה  ר  בָׁ ד ָׁ ב ַ עֹוד  ַלי  אֵּ ר  ֵּ ב  וז"ל:    (ה " ספרי פנחס קלה )בשם  רש"י    פירשו  ,"ד ַ

רב    "אד  שלא יאמרו, הרב כמה קשה, והתלמיד כמה סרבן מפציר."

תמיד אנחנו    ". עכ"ל.לך, הרבה מזה שמור לך, רב טוב הצפון לך

הסודות שיש ממצה את  י בדרושים שלו  "אוהבים לראות איך רש

 ,הרב כמה קשהשלא יאמרו ח"ו בפירוש ראשון הוא מפרש,  .עניןב

כך מבקש  ש כל  ווהתלמיד  עונה  קב"ההמתחנן  הקב"ה   ולכן  ,לא 

חילול השם שיגידו   ח"ו  יש בזה  מדי  אומר למשה אם תתפלל יותר 

 . שלא מוכן לענות ,הקב"ה כמה קשה

ומפציש  ,של הצדיקחילול  יהיה  ם  ג  ירוש פו ר.  התלמיד כמה סרבן 

 , ולכן הוא כל כך מפציר  ,הוא מסרב לקבל את הדיןש  מלשון  'סרבן'

הצדיקוזה   שם  אחת  .חילול  זה   העיקריות  המידות  כי  הצדיק  של 

הוא ו  ,הקב"ה בין ברוחניות ובין בגשמיותהנהגת  שהוא מקבל את  

את הדין   ולא מקבל על עצמ אם משהו ,מסכים לקבל את גזר הדין

   .שלוםחס ו חילול השםזה 

 הקב"ה אומר למשה שרב טוב צפון לו, אבל מה זה סותר לא"י 

הרבה מזה שמור לך   :אומר למשה  ב"ההק  "י:שני ברשהפירוש  בוד.  

  לתת לך.  מארץ ישראל  טוב  משהו יותרלי  יש    .רב טוב הצפון לך

ה   "  כתוב: ְסג ָׁ ִּ ַהפ  רֹאש   ה  שהפסגה    -"  ֲעלֵּ חושב  זה    הכל  שלאתה 

משהו שיותר בשבילך  יש  תדע לך,  לא,    ?שאתה תגיע לארץ ישראל

למה זה   ,ואני שואל  .לעולם הבא  צפון לךהרב טוב  ו  ,מארץ ישראל

רב טוב הצפון  את ה  קבלשיוגם    ,ארץ ישראללכנס  ימשה  ש  ,סתירה

בתענית דף  ) הגמרא  האלו?  את שני הדברים למה אי אפשר לקבל לו,

שהק  ( כה. אלע לראה  הב"ה  מספרת  פדת ר'  בן  לו    זר  שלוש שיש 

עדןל  רות שהנ  עשרה ר' אלעזר  .אפרסמון בגן  לו  ולא   זהו   :שאל 

 ,לאחריםיתן  אני  מה    ,אם אני אתן לך יותר  :אמר לו הקב"הו  ?!יותר

 וכי :ב"הקהל פדת ר' אלעזר בןאמר   להם משהו.גם להשאיר צריך 

  הרי   ,יש לו קצבהשאדם  -בן  כמו  אני מבקש ממישהו שיש לו קצבה

לתת לי ולכל   לך  שילשכר ש  אין סוףאני מבקש ממך רבו העולם ש 

 . במצחו  חיבהמכה של  ו  מהתשובה ונתן ל  נהנההקב"ה  ו  .הצדיקים

  .התורה  זה סודותהגמרא הזאת  

הקשה,  ועוד   השני  לפי  למשה  ב"השהק  ברש"י,פירוש   ,אומר 

ר  "  מה שאומר משה:לא מובן    ,קבל יותרתאדרבה אתה   ֵּ ְתַעב   ה' ַוי ִּ

י לָׁ ַמע אֵּ י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ש ָׁ ר"וכו'",  ב ִּ ֵּ ְתַעב  משמע לשון של כעס   -" ַוי ִּ

אדרבה מגיע לך הרבה יותר   זהש  -  " רב לך מיד כתוב: "  זוא   ,מסוים

  וכו', ואם כן המשמעות של תחילת הפסוק סותרת את סוף הפסוק?

 לא נכנס לארץ ישראל שה  המשל במדרש להסביר מדוע מ

למה   ט(   אות  ' בדברים רבה  ) המדרש    דבריאת    נביא  זאתכדי להסביר  וה.  

במדבר נקבר  רבנו  ישראלו  ,משה  לארץ  להיכנס  זכה  עונה   ?לא 

כיס  למשל    :תשובה נפלאה  מדרשה ונתפזרו    שנפלאדם שהיה לו 

בחושך,   ל ומעותיו  רוצה  הוא  ו  ,חושך יש    אךאת הכסף    אסוףהוא 

אם יאמר להם נפלו לי כמה את המקום.    לי  ויראאנשים תמ  מבקש

הוציא    ?מה עשה  הם לא ישימו לב אליו ולא יטרחו בשבילו.  שקלים,

נפל : להםאמר ו ,ונפלמטבע זהב זרק אותו שם עם כל המטבעות ש

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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  , ובהזה קח את  ל  ואז הוא  והאירו לו,מיד באו אנשים    ,בולי פה זה

שאלקט גם את הכסף הקטן    רגעלי חכו עוד    תעשו  אומר להם:ו

  גמרא בסנהדריןה  אומר המדרש זה הסיפור של משה רבנו  .כאן  שיש

תחיית המתים  יקומו במיתי מדבר,  ריבוא    ששים  האם  דנה  )דף קח.(

שהם חטאו חטאו    מכיוןכי    ?לעולם הבא  זכותעתידים ל  הם  םאהו

ב  ,מרגלים ב  וחטאו  ,עגלהחטא  ב מ"ד  חלק   משנהיש  להם  שאין 

   .לעולם הבא

 יקום בתחיית המתים בזכות משה דור המדבר 

איך    בל להלכה לא כך, ויש להם חלק לעולם הבא, רק שקשה א.  ו

הבא לעולם  אותם  להביא  אופן אפשר  כאלו חטאים  בכל    ? אחרי 

  המשה יש לו זכות גדוללוע"י שמשה רבנו נמצא ביניהם    ,ה לזהוהעצ 

, אלא  הוא לא קם לבד  ,חיית המתיםבת  םברגע שמשה קו  ,מאוד

את   איתו  ישראלנריבוא    ששיםה  כללוקח  הקב"ה   .שמות  אומר 

זה   ?ארץ ישראללאתה יודע מה יותר גדול מאשר להיכנס    :למשה

דור    -  אבויר  ששים יש לך    .ולהרבה יהודים  -  לעשות טובה ליהודי

, תחיית המתים בלעדיך זכאים לם לא  ה שלך  דע   ,עהדור ד  המדבר

המתים  ורק לתחיית  תקום  ואתה  ביניהם  שוכב  אתה  איתך    ,אם 

ברגע שיש אור כדי    וכמו שבמשל  . ריבוא  ששיםהכל  יקומו  ביחד  

בנמשל אצל    ר, כךאפשר למצוא את כל השא,  הזהובאת    מצואל

  .זה טל תחיה  '?אור 'הבחינה של    המה ז  משה רבנו ונשמות ישראל.

 אריבו  ששים בו    שכלוליםל תחייה של משה רבנו  את הטכדי להעיר  

ישראלנ גם מסביב    הטל ממילא  ו  ,שמות   ששיםל  עתחיה מתפזר 

אבל אם משה רבנו   ,יר אותם עומוציא אותם ומ  ,י מדברמתריבוא  

רב " :אומר הקב"ה למשה  .רק משה רבנו יקום ,קבר בארץ ישראלי

ך  למה הזכות הגדולה ש  .לך  וןצפרב טוב    ,ךלהרבה מזה שמור    ך"ל

נשמות   אריבו ששים בזכותךזה ש ,הרבה יותר מארץ ישראלשהיא 

  .יקומו בתחיית המתיםדור המדבר ישראל 

 , הסיפור בר' נחמן מטשעריןשות טובה ליהודי זה הדבר החשוב ביותרלע

הרבה פעמים אדם חושב אני יכול ללמוד   יש כאן מוסר בשבילנו,ז.  

אומר   במקום לעשות חסד ליהודי,  ,לים לקרוא תה  או  , גמראשעה  

 כי',  רב לךבחי' 'זה    ,יכול לעזור לחבר שלךאתה    אם  ,הקב"הלך  

   אחד לשני.שנעזור ברוחניות ובגשמיות  יותר חשוב להקב"ה 

מטשערין נחמן  רבי  על  רבי לת )  מסופר  של  גדול ש  נתן(  מיד  גאון  היה 

עד שאפילו המתנגדים לברסלב   ,פוסק הלכהו  ,תלמיד חכם עצום

 היושכ ו   .ביד שלו  היתהכל התורה כולה  כי    ',ספר תורה חי'קראו לו  

  , מותר אסורכן ולאב   עונההיה    ,לשאול אותו שאלה בהלכהבאים  

אבל כשהיה מגיע אליו איזה בחור    בהסברים.  ריךאלא מו  עניןסוגר  ו

ב אותו  כדי לקר  ותהיה יושב איתו שע  ,רוחניותצעיר שקשה לו ב

היה עסוק כל הזמן ו היה מחושב, ואפילו שהזמן שלו ,לעבודת השם

  , (ספרים מאוד  הרבה  הוא כתב  )  שלו  כתיבת הספריםבו  ושל  הלימוד  דריבס

  .הדבר הכי חשובהיה זה ברוחניות לעשות טובה ליהודי בכל אופן 

זה לבוא לארץ לדעתך הדבר הכי חשוב,    :אומר הקב"ה למשה רבנו

לך הרבה   השמור יש רוב טוב    -"  רב לך"  תדע לךאבל    ,ישראל

שמות עם ישראל נ  אריבו  ולזכות את ששיםזה לעשות טובה  ו  ,יותר

וזה    .שהדבר הזה בעצמו הוא הדבר הגדול ביותר שרק יכול להיות

השכל   בית  הרי    ,באב  ט'אחרי    דוקא  בשבילנומוסר  חורבן  כל 

חינם'  משוםהיה  המקדש   כן  ,'שנאת  בית המקדש   של  בניןה  ואם 

  ם בגשמיות וברוחניות. יהודיבין  , ועזרה וחסד  'חינם  תאהב 'יהיה ע"י  

 ' יחסי  זה  נם'חי  הבתאהמושג  יותר   ,דבר  דברים  לפעמים  לך  יש 

יש לי את   לו,  לעזורו  שלי,  חבראת הב  וחשובים לעשות מאשר לאה

אהבת 'זה  :אומר לך הקב"ה וכו',את העסקים שלי  ,הלימודים שלי

כלומר   ,כלומר שתעשה משהו שהוא בשבילך כמו בחינם  -  'חינם

חשובים  ך יש לאפילו ש יותר  קודם כלדברים  את החבר  ,   תאהב 

   .מאיתנו אחדכל להלכה למעשה   וזה שלך ותעזור לו.

 חס ושלוםאם משה היה בונה את המקדש לא היה לנו כפרה 

עםח.   מסתדר  זה  איך  הפסוק    שאלנו  ר  "תחילת  ֵּ ְתַעב  י   ה'ַוי ִּ ב ִּ

יש לך הרבה ש  ',רב לך'  לי  הקב"ה אומרלמה  והתשובה:    ",ְלַמַעְנֶכם 

קום יכשאני  כי    למענכם,זה    כל  ?תפילה שליל  עונהלא  וכו', ויותר  

  .ארץ ישראלל ותעלו  ,בתחיית המתים אז אני אציל אתכם

פירוש  אייבשיץ  יהונתן  ירב חריף  אומר    ...לך"רב  זה    מה  ,מאוד 

משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל אם    ",למענכם  ויתעבר השם בי

בונה את בית המקדשו יכולים  הזה  אז בית המקדש    ,היה  היו  לא 

 :כתובש בשם המדרש    מביאוהוא    ולהחריב אותו,  לשלוט בו אויבים

עומדים עד    שהם  (עב.  א יומ)  גמראה  תדורש ו  -"עצי שיטים עומדים"

כלל    .היום הרבהעץ  בדרך  מחזיק  נוטה    ים,שנמאוד    לא  הוא 

  תמידקיים  נשאר  שעשה משה    משכןב  היהאבל העץ שלהירקב.  

גם   בצלאל בשליחות משהשעשה  כלי המשכן  ו  פי שנים.אל  למשך

קיים כי כל מה שנעשה על ידי משה או בשליחותו,    ,לעולםקיימים  

לא חס ושלום  אז  ו  ,שייך להחריב את בית המקדשהיה  לא  ו  ,לעולם

" פרה  הכ  התהי ב  'ה ה  ליכשל  בית    הרי   ",אבניםוב   עציםחמתו 

בתור  המקדש   עלנחרב  ה  כפרה  בגלל  ישראל,   שלנו,  עוונותעם 

. וכילה חמתו בעצים ובאבנים  את בית המקדשהקב"ה נתן שיחריבו  

לא    ח"ו  ,בנה את בית המקדשיארץ ישראל ולכנס  י משה  אם    אבל

לת תקומה  כפרהת  לאכי    , ישראל  שונאיהיה  להם  בית   היה  של 

תפארת  ה'   אומר  .ישראל  תהקב"ה ח"ו יצטרך להעניש א המקדש, ו

למה הקב"ה   ",בי למענכם   עבר ה'וית"  מה שאומר משהזה  ש   ',יונתן 

  ,לך יותר מזה  צפון  ",לך  "רב  לי:  אומרו   ,לא קיבל את התפילה שלי

ולא   ,חרבהילא יוכל ל  הואאז  כי  ק  " את ביהמנה  אבכדי שאני לא  

רק ע"י זה דרך להציל את עם ישראל ה  כי  .יהיה כפרה לעם ישראל

   , שזה בחינת 'סותר על מנת לבנות'.חורבן בית המקדש

שגם הדבר הכי קשה בעולם שזה חורבן   ,פה אנחנו מתחילים להביןו

ע"י החורבן כלומר    .'גם זו לטובה'  בבחינת  ם זה היהג  ,בית המקדש

עם ישראל נשארים חיים   -"ישראל לא ישקרו"נצח    ,אנחנו ניצלנו

לעד בד  ,וקיימים  המקדש  עונשה   זכותוקא  בית  חורבן  של    . הזה 

   .עם ישראל על הפרהכ  של בעצמו יש לו הכחחורבן ה

 קוראים פסוקי נחמהאיך בחצות ט"ב יושבים על כסאות ו

 היום  שעת המנחה מחצות יום ט' באב בב  שאלה.זה נבין עוד  בוט.  

יש מנהגים שהיו  , ופסוקי נחמהב  ועוסקים  ,יושבים על כיסאותכבר  
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  אבל   , מנהג הזהאת הנכון שלמעשה לא נוהגים    .שוטפים את הבית

באותה שזה להכניס את האמונה    ?מנהגים הללוון של המה היה הרעי

יום   באב  ט'נולד בזמן מנחה של    הואכי    ,משיח צדקנוולד  נשעה  

  .פת בית המקדשישר

אני ":  תאומר  (. ט כדף  )הגמרא בתענית   הייתי  אילו  יוחנן  רבי  אמר 

ל בגלל שרובו ש  ?ולמה  עשירי".ב  )לצום(  והייתי קובע  ,באותו הדור

 בין ספרדים לאשכנזים   מנהגים  יש קצת חילוקי  .בעשירי  שרףיכל נה

לפי  ירי באב,  בעשיין    שתותאסור לאכול בשר ול  עד מתי  זה,  עניןב

השקיעההספרדים   חצות  ,עד  עד  האשכנזים  שני ו  ,לפי  מצד 

ב  יותר  מחמירים  כשהאשכנזים  הדברים  כיבוס,אר    תספורת  מו 

זה    ,רחיצהו נשרף    מהטעםוכל  היכל  של  באבשרובו    דוקא   . בי' 

ש צליליבשעות  ו  ,ערב  ל  המקדש  בית  שהוצת   התחילהברגע 

קמים    בדיוק  זה  ,השריפה כבר  בהזמן שאנחנו  כן  ו  .נחמהועוסקים 

 ,שנולד משיח בן דוד  וזה הרגע שב  היכל,בדיוק באותו רגע שהוצת ה

ומשם   ,עד היום  םהוא חי שו  ,והנשמה שלו הולכת וחוזרת לגן עדן

לפ"ז    ואם כן  מה ברחמים.יישראל בגאולה השל  לגאול את עםיבוא  

זה    ,באב בעצמו אנחנו מתחילים להתנחם  ביום ט' התשובה מדוע  

יש בו גם   -החריב את בית המקדש  ב"ה  שהק  מהם  ג בגלל שבאמת  

 לנו, ויש לנו תקווה להיגאל מחדש.  אנחנו נצ  כי עי"ז ,נקודה טובה

 בחורבן בית המקדש והמקדש השלישי -' סותר על מנת לבנות'

  הלכה  (: א לשבת  )מובא בגמ'    נפלא.חידוש    ומראני רוצה לוכעת  י.  

  מלאכה על    כדי להתחייב  ז"א  ."סותר על מנת לבנות"שנקראת  

תהיה  ךצרי   בשבת, מחשבת'   שהיא  מלאכה    כלומר,  .'מלאכת 

  ' רתסו'המלאכה של   ולכן  ה שצריך אותה,שעושה איזה פעולה טוב

מ 'זה  כי    ,דאורייתא פטור  שובר   הואכי  מחשבת',    תמלאכ לא 

במלאכות  אם כן איך שייך לחייב  ו  .מדרבנן   וזה רק אסור  קל,ומקל

 (דף קג: )שבת    המשנהאומרת  באמת  ו  ?.מוחקב  או  ע,קור  ,סותרכמו  

לא חייב עליה   היא קלקול,מלאכה ש המקלקלין פטורין", כל  כל  "

לעשות    ,מדאורייתא מנת  על  תיעשה  שהיא  באופן    ".תיקוןרק 

לבנות'  למשלו מנת  על  ע  ',סותר    "מ ע  עקור   ,ירעלהב"מ  מכבה 

   וכדו'. מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות ,תפורל

 איפה מצאנו סותר על מנת לבנות יותר טוב במשכן 

על 'במשכן    נואיפה מצא  ,(:לא דף  )שבת    הגמראשואלת  ויא.   סותר 

לבנות  מפרקים  ש   במשכן  ינומצ  א,הגמר   עונה  '?מנת  וסותרים  היו 

אחר במקום  אותו  לבנות  כדי  קשה,  .אותו  דר'    ולכאורה  אליבא 

שיהי שצריך  מנתשמעון  על  סותר  וכמו    לבנות  ה  טוב,  יותר  בנין 

ור"ש פוטר אפי' בסותר  , וז"ל:  בשיטתור(  ותס)בד"ה ושכתבו התוס'  

בבנין על מנת לבנות במקומו אלא במקום שע"י סתירה יש תיקון  

מעולם  אחרון ראשון  בנין  היה  משלא  עכ"ל.  יותר  בזה ,  וקשה 

נת  שב 'סותר על מנחזה    למהשפירקו את המשכן ובנו אותו שוב,  

ק בדיובמקום השני יהיה  שיבנו    שכןמ ההרי    ,'יותר טובבלנות בנין  

מה ו  ,בלי שום שינוי   במקום הראשוןמשכן שהיה  ה  כמואותו דבר  

 ?  מקום הראשון למקום השניהההבדל בין 

נקדים א  ת דברי הגמ' שם שמביאה את המקור לענין  וכדי לתרץ 

מכדי, כל מלאכות    , ואמרה:מהפסוק  'במקומו  סותר על מנת לבנות'

ילפינן להו ממשכן והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הוא! 

י ה' ַיֲחנו  ְוַעל "   :מדבר ט, כ()באמר ליה: שאני התם, כיון דכתיב   ִּ ַעל פ 

 ָׁ ס  י ה' יִּ ִּ ע"כ. פי', אע"פ  כסותר על מנת לבנות במקומו דמי,   -" עו  פ 

דיוק במקום שאתה סותר, כי אז יש כאן שבדרך כלל צריך לבנות ב 

, אתה לא סותר סותר על מנת לבנות, כי אם אתה בונה במקום אחר

: שכיון  יה דבר זה במשכן, ועונה הגמ'על מנת לבנות. וא"כ איפה ה

"מקומו" כי  ,  במקומו  שעל פי ה' יחנו זה נחשב כסותר על מנת לבנות

עמידתו. מקום  ולא  ה'  לו  שקובע  המקום  הוא  המשכן  ונראה    של 

רי הקב"ה הוא מקומו של עולם, וא"כ בכל יותר בעומק, שהלבאר  

בונה   נמצא שהוא  הוא מקומו,  מקום שהקב"ה משרה שכינתו שם 

 מו.את המשכן במקומו, ונחשב כמו סותר על מנת לבנות במקו 

במשכן   מצאנו  איפה  שלנו,  הקושיא  את  לבאר  גם  נראה  ולפ"ז 

היא    שהבניה יותר חשוב  במקום השני  וטוב מהבנין הראשון.  בנין 

נוסעיםישראל    כשעםהוא,  ו יז(כתוב    ,היו  ן  "  )שם,  נָׁ ֶהעָׁ לֹות  עָׁ הֵּ י  ו ְלפִּ

ֹאֶהל ְוַאֲחרֵּ  ַעל הָׁ ן  מֵּ נָׁ ם ֶהעָׁ ן ש ָׁ כ ָׁ ש ְ ר יִּ ֶ ְמקֹום ֲאש  ל ו בִּ אֵּ רָׁ ש ְ י יִּ נֵּ ְסעו  ב ְ ן יִּ י כֵּ

ל אֵּ רָׁ ש ְ י יִּ נֵּ ם ַיֲחנו  ב ְ מה    .מהמשכן  למעלה  נהיהשכ  עולה  היתה   , פי' "ש ָׁ

  חנואז מה אנ  .הכינ יש פה משכן בלי ש  ?בסילוק השכינה  בעצם  קרה

אני בונה   כי איפה  .יותר טוב  כןאותו כדי לבנות מש  תריםסו   ים?עוש

  במקום שהשכינה נמצאת  -  ענן חונה שובאת המשכן במקום שה

בנין יותר    ת לבנותעל מנסותר  ממש  אז זה    ואם כןשם,  עכשיו  

את המשכן    כדי לבנות  משכן במקום מסויםאת ה  נורתסכלומר    .טוב

ש  שוב עכשיו השראת  במקום  בו  כןו  .נהיהשכיש  פעם   אחרי  עוד 

ברגע שעלתה השכינה אז שוב פעם ו   שכן,המנה מי השכ  מסתלקת

ת לבנות  נעל מאת המשכן  אני סותר  ו  הזה,כבר לא שווה המקום  

 . במקום ששם תהיה השראת השכינה

 כי עי"ז יהיה לנו מקדש במקום שכינה חורבן בית המקדש הנחמה ב

של בית המקדש   עניןגם כל ה,  חידוש גדול  נאמר בס"ד  לפי זהויב.  

לבנות'זה   מנת  על  להה  מהסברנו    כןלפני    .'סותר  שיש   נונחמה 

עכשיו  וניצלנו. ו לנו כפרה    היתהשע"י זה    ,של בית המקדשסתירה  ב

לבנות    יזה כד  'סותר על מנת לבנות '  .אנחנו אומרים חידוש חדש

  כן.של המש  עניןזה בדיוק כמו ה ולכן .משהו יותר גדול

 חמשה דברים שחסרו בבית שני ביאור ה

 (ח  חגי א,)ק השני  "על ביהמ  מובא הפסוק  ( :א כדף  )  יומאב  אהגמריג.  

ֹו  " ת ְוֶאְרֶצה ב  יִּ ץ ו ְבנו  ַהב ָׁ אֶתם עֵּ ר ַוֲהבֵּ הָׁ ה    )ואכבד(ֲעלו  הָׁ ְבדָׁ   וגו'", ְוֶאכ ָׁ

ה'אכבד'    המילה שלוקרי'זה  והכתיב  ה'.דהו'אכב  ',  בתוספת   '  

דברים שהיו   חמשה  זה כנגד,  תוספת ה' בכתיבשה אומרת הגמרא  

שני במקדש  היו  ולא  ראשון  והםבמקדש  ותומים  ,ארון '  :,   ,אורים 

היו ון  ש אר  היו בביתשואותם ה' דברים    ".ורוח הקודש   ,ושכינה  ,ואש

  .בבית שני יםחסר

והכרובים   הכפורת  כ  היו  -הארון  את   המלך  יאשיהוי  חסרים  גנז 

 ולכן בבית שני לא היה ארון בכלל.  , לפני החורבןשנה    כמאה  אותם

 ים ראשוניםנביאות ימשם מ היתהאבן "  (:נג דף  )  אגמרא יומב כמובא
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שתיתהי  וכו'". אבן  את  ה  הגדול  הכהן  שם  היה  ששמה  מחתת  ה 

  .ת ביום הכיפוריםהקטור

קלף   שזה היה הסברנו    '.אורים ותומיםזה ה'חסר  שהיה  הדבר השני  

 .שהיה מקופל בין קפלי החושן  "ב()שם עהשם המפורש    שהיה כתוב בו

אבל של מחשב וכו',  היום רגילים למסכים    ,היה משהו מיוחדהחושן  

שבה באבני החושן    היתה  הראשונה  )ה'צג'( מסך  כל הטכנולוגיה של ה

אותיות   של  הזה  הפטנט  את  משהיה  ה  ,ירותאהיו  יכול   ת ייוככה 

'  )דף ט.(הגמ' בתענית    .כותב  ןלקרוא מה החוש ליכא מידי אומרת 

   .'באורייתא דלא רמיזא

 שמיםיורדת אש מן ה  היתהבבית ראשון    '.אשזה ה'   הדבר השלישי

חים ' בזבמבגכתוב    .נות קרברי ואוכלת את האכ  הבוצרעל המזבח  

 ?למה  ,ו את הבית השני היו צריכים להגדיל את המזבחבנכש  )דף סא:(

ראשון   שבבית   שמיםמה האש  ו  ,תן ע ימסי  שמיםש  א   היתהבגלל 

שאתה    רגילהלא כמו אש    ,במהירותנות  קרבתה אוכלת את ההי

האשבשר  שם   זמן    ,על  מוכןלוקח  שזה  תוך    שמיםמהש  הא  ,עד 

אפילו שלמה  בבית של  ממילא  ו  ,קרבנות  אלפיהיתה אוכלת    שניות

מהר.קטן  היה  המזבחש הכל  את  לעשות  מספיקים  היו  הדבר   , 

הדבר   .זה השראת שכינה  -שהיה חסר בבית המקדש שני    רביעיה

לא היה רוח הקודש בגילוי כמו שהיה בבית שני    .הקודשרוח  חמישי  ה

   .הנבואה הסתלקה הראשון, כיבמקדש 

 ת שלישי עם השראת השכינהסתירת בית שני בשביל לבנות בי

הרי   שהיתה חסרה בבית שני.  שכינהה  השראת  עניןנרחיב קצת ביד.  

מלבד רק העונש והכפרה גם   נחרבהשני  אם אמרנו שבית המקדש  

כדי שיהיה זה    ,נסתר בית שניאם    , אז'סותר על מנת לבנות '  בילבש

בו השראת שכינה,  בית שלישי   היתה  לא  שני  בית  כי  טוב.  יותר 

  , המשכן  כמווזה בדיוק    .שכינההשראת היהיה בו  ישי  ואילו בבית של

נה  יכי ברגע שנעלה הענן והשכ  ,'סותר על מנת לבנות 'ששם אמרנו  

תהיה    שםש  ,אותו כדי לבנות אותו במקום אחר  סותרים  הסתלקה,

השכינה 'ס  .השראת  המקדש,  בית  בענין  ממש  מנת  כך  על  ותר 

  .נפלא ממש זהלבנות' בית המקדש השלישי במקום השכינה, ו

 על איזה בית מדובר -גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון 

ה   לנו באותו רגע שמציתים    מובן, למה ואתה  טו.   חנו  היכל אנאת 

ר תסו "היה  כי זה    .מהנחמתחילים לקרוא פסוקי  וקמים על הכיסאות  

לבנות מנת  ההיכל  ושרפהגוים  אמנם    ",על  בעצמו    ,את  זה  אבל 

ַאֲחרֹון  "  )חגי ב, ט(מקיים בנו את הפסוק   ת ַהז ֶה הָׁ יִּ בֹוד ַהב ַ ְהיֶה כ ְ דֹול יִּ ג ָׁ

אֹות ַמר ה' ְצבָׁ ֹון אָׁ אש  רִּ ן הָׁ למרות ו  .על בית שלישי  נאמר  שזה  –"  מִּ

  – י  נזה גם על בית שפסוק האת הדורשת    (. גדף  סוף  )  ב"בגמרא  שה

רבי   אמרי להרב ושמואל ו"  ומובא שם:שהיה יותר גדול מהראשון  

 בניןבמ"ד    לפי  ."אמר בשנים  חדו  ,בניןיוחנן ורבי אלעזר חד אמר ב

יה דבר נדיר זה ה  מטר(  50)אמה    מאהגובה  בבית    היההורדוס    בנין

בכל     20של    בניןהיום  )כמו    מטר  50גובה  ב  בניןלמצוא  עולם  הבזמנו 

היה מהנדס הורדוס   ,נדסה מאוד מיוחדתה תוכנית    היתה שם  ,קומות(

 בנין מי שלא ראה  "  :וכתוב  בית המקדש השני.  בניןאדריכל של  ו

  היה בית המקדש השני  עוד דבר,    ימיו.יפה מ  בניןלא ראה    ,הורדוס

  ש "קדוהיה קיים כמנים  בית ראשון    .מבית ראשון  יותר שנים  קיים

"כתית    )וכמו שרמז בעל הטורים על הפסוק   שנה.  420היה קיים  י  נבית שו  (410)

  410=  ת  י"-שנה של בית שני, ו   420כ"ת =    –ית  –מחולקת כתהמילה 'כתית'    למאור" 

ראשון( בית  הגמרא  ו   .כנגד  איתנהו"  אומרת  והא  שני   ז"א  –"הא  על 

ֹון"הדברים נאמר   אש  רִּ ן הָׁ ַאֲחרֹון מִּ ת ַהז ֶה הָׁ יִּ בֹוד ַהב ַ ְהיֶה כ ְ דֹול יִּ  ", כיג ָׁ

יותר מבית ראשוןנבית ש היה  ה  בשנים,  י  יותר שלו היה    בניןוגם 

   מבית ראשון. גבוה

נתב   . חיצוניותב  ? שניהםמשותף לשני הדברים האלההמה  ונן  אם 

  ? ינבית שב  וחסריםבית ראשון  היו הדברים שה   חמשתמשותף למה  ו

שהיו בקדש   רוביםכת ו ר כפו  ה ארון הכי פנימי ז הדבר    -  'פנימיות '

המזבחוכן    הקדשים, הפנימיות של  זה  המזבח  על  האורים ו  ,האש 

זה   קפלי  מיפני  היהותומים  בתוך  וכמובןחושןה  וצפון  השראת    , 

זה  והשכינה   הקודש  היה  הבית  ש  יוצא  ואם.  פנימיותברוח  ראשון 

ש  בבית  יותר  שו  ,ינבפנימיות  יותר  נבית  בחיצוניות  היה  בית מי 

השניי  חשובהמה    .ראשון שהפנימיות  ?מבין  חשובה.  כמובן   יותר 

הקדוש    מסביר  ןלכו ְהיֶה "הפסוק:  ש  (. כח דף  בראשית  )פ'  הזוהר  יִּ דֹול  ג ָׁ

ֹון  אש  רִּ ן הָׁ ַאֲחרֹון מִּ ת ַהז ֶה הָׁ יִּ בֹוד ַהב ַ    .זה הולך בית שלישי ",כ ְ

הפסוק   ?שלישיהבית  לה  נזכמה מציל אותנו ש.  יש מדרש פליאה

חֹות ְואֶ ")בראשית לג, ב(  פָׁ ְ ם ֶאת ַהש   ה  ַוי ָׁש ֶ אָׁ ה ְוֶאת לֵּ ֹנָׁ אש  יֶהן רִּ ת ַיְלדֵּ

ים ף ַאֲחרֹנִּ ל ְוֶאת יֹוסֵּ חֵּ ים ְוֶאת רָׁ ֶדיהָׁ ַאֲחרֹנִּ ילָׁ פסוק הזה שיש ברואים  ,  " וִּ

'אחרון אחרון    )הביטוי הזה שאנו מכירים  .'אחרון אחרון חביב'יש  ו  ,אחרונים

לא דובים  '   , כמוחז"ל מקורות  מ   מגיע  "ההרבה מהסלנג שלנו ב  ,חז"ל דברי  חביב' הוא מ 

וכן    . (חז"ל אמרות שלב  מקורן שאנו מכירים  מהביטוייםהרבה מאוד    כן עודו  ',ולא יער

  ה ז  אחרון חביב",  אחרון" -ש  (ק"ג )פרשת משפטים  ב  רזוההמסביר  

כי השלישי,  הבית  על  ו  נאמר  אחרון  אחרון  יש  חביביש    . אחרון 

השני  שכלומר   המקדש  לא    , 'אחרון'   נקראבית  הוא  אחרון  ' אבל 

בית שני יש לנו את בולכן  .בית המקדש השלישי ' שזהאחרון חביב

   '.ר על מנת לבנותתסו של '  עניןה

 וכו' יאלראת א ה והחריב עלה אריה במזל ארי

 .שלנוהנחמה  בעצם  הוא  שחז"ל    לכתב חידה ש  להבין   כעת נבואטז.  

  נ"ט( שמעוני רמז רבילקוט    והובא   ,פיסקה י"ג ט"ו ) רב כהנא  דכתוב בפסיקתא  

אריאלע  ,רב"אמר    וז"ל: את  והחריב  אריה  במזל  אריה   ".  לה 

הפסיקתומ אריה  ע  -החידה  את    אסביר  נבוכדנצר   - לה  זה 

כוֹ "   :ז(  ד,)ירמיה  כתיבד ב ְ ֻּ ס  ה ַאְריֵּה מִּ לָׁ למה נבוכדנאצר נקרא אריה?    "עָׁ

 , והרצועה שבה הוא היה תופס את האריה  ,על אריה   הוא רוכב  כי

לו היה    היה  הוא  שאיתו  ארסי  בו,נחש  השו וזה    מכה   שלו.  טהיה 

  : יד(  )ירמיה כח,   כתוב שהרי  זכה למלכות מיוחדת מהקב"ה.  נבוכדנאצר  

ַמר  " אָׁ ל    ה'... כֹה  כ ָׁ ַצו ַאר  ַעל  י  ַתת ִּ נָׁ ְרֶזל  ב ַ םעֹל  ֹויִּ ֶאת    ... ַהג  ַלֲעֹבד 

י ַתת ִּ ֶדה נָׁ ָׁ הו  ְוַגם ֶאת ַחי ַת ַהש   דֻּ ֶבל ַוֲעבָׁ ר ֶמֶלְך ב ָׁ ַכְדֶנאצ ַ הקב"ה  ".לו ְנבֻּ

'  אריה' והוא נקרא    .השליט את נבוכדנצר הרשע על הבהמות והחיות

כוֹ "כמ"ש:   ב ְ ֻּ ס  מִּ ַאְריֵּה  ה  לָׁ  שמזלואב    חודשזה    -'  במזל אריה'   ."עָׁ

ג(  :בכמו שכתוו  .אריה א,  י",   )שם  יש ִּ ַהֲחמִּ חֶֹדש   ב ַ ם  ַלִּ ָׁ ְירו ש  לֹות  ג ְ "ַעד 

 ,אריה זה נבוכדנצר מזל אריה זה חודש אב  אב(זה   החמישי מניסן  חודשה )

   .זה בית המקדששוהחריב את אריאל 
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בית ולמה? כי    אריאל.  מידות קוראת לבית המקדשמסכת  המשנה ב

הראש שלו מאוד רחב   על האריה  תסתכלו  . המקדש נראה כמו אריה

רוב בעלי ש  למרות  ורזה.  הוא צר  דוקא  והגוףשלו,  מה  הרעעם כל  

  אריה הראש האצל ודוקא   ,מהגוף   קטןהראש יותר  ש   ,הפוך  זה  חיים

בית המקדש הקידמה שלו וכן    .הגוףמ גדול    יותרעם הרעמה  שלו  

מ צר  ,אמהאה  היא  יותר  נהיה  הוא  כך  שם   .ואחר  שכתוב  וזהו 

ל   )ישעיה כט, א(דכתיב    -'והחריב אריאל'  במדרש   יאֵּ ל ֲארִּ יאֵּ "הֹוי ֲארִּ

ד" וִּ ה דָׁ נָׁ ְרַית חָׁ  . קִּ

 בואשיעל מנת  "  שפט החשוב והעיקרי שמסיים במדרש זה:המ  אך

אריה במזל ה  ב למה החריכלומר,    ".אריה במזל אריה ויבנה אריאל

מזל אריה בבשביל שיבוא אריה ועל מנת  , כל זהאריה את אריאל

)עמוס    כתיב ד   בעצמו,זה הקב"ה    נה?יבש  אריהה  מי זה  אל".ויבנה ארי

א"  :ח(  ג, ירָׁ י לֹא יִּ ג מִּ אָׁ במזל ו וזהו: בא אריה זה הקב"ה.    -"  ַאְריֵּה ש ָׁ

ֹון  "  יב(  )ירמיה לא,  הפסוק  הוא מביא את  –אריה   ש  ם ְלש ָׁ י ֶאְבלָׁ ַפְכת ִּ ְוהָׁ

ם יגֹונָׁ ים מִּ ְחת ִּ ַ מ  ים ְוש ִּ ַחְמת ִּ  כלומר  -יבנה בחודש אב  בית המקדש    "  ְונִּ

זה הזמן    ט' באב עצמו,ביום  ו  ,בחודש של האבל בחודש אב  דוקא

ֹונֵּה  "  :תהלים קמז, ב()   כתיבד   אריאל"ויבנה  "  לבנות אותו.  הכי מתאים ב 

ם   ַלִּ ָׁ ֵּס  ה'ְירו ש  ל ְיַכנ  אֵּ רָׁ ש ְ י יִּ ְדחֵּ  .כל ירושלים נקראת בשם אריאל  ." נִּ

כן נעשההמדרש  אומר    ואם  אריה   למה  ע"י  המקדש  בית  חורבן 

על  סותר  "בחינת  בשל בית המקדש    בניןכדי שגם ה  ,במזל אריה

ע"י הקב"ה שנקרא   -  '(על מנת' ילה  רואים את המפעם  )שוב    לבנות"  מנת

 .בית המקדש שנקרא אריאל  ויבנה  , שהוא אריה  אבחודש  , באריה

ֹון "  וזה הפירוש: אש  רִּ ן הָׁ ַאֲחרֹון מִּ הָׁ ַהז ֶה  ת  יִּ ַהב ַ בֹוד  כ ְ ְהיֶה  יִּ דֹול  זה   ",ג ָׁ

 .  בנייה ע"י הקב"הה ענין

 יבנה בידי שמים או בידי אדםהשלישי האם המקדש 

בסוכה  ב  הראשונים   ביןמחלוקת    ישיז.   גמרא ב ו  ף מא.(דסוף  ) גמרא 

השנה   ל.(בראש  דף  מן    )סוף  ומשוכלל  בנוי  יורד  המקדש  האם בית 

אנחנו  שויש מ"ד שסובר    .אנחנו צריכים לעשות כלוםש   ז"א  ,שמיםה

לבנות   הגשמי.  בניןאת  צריכים    ? הלכהלפסק  נ  איך  בית המקדש 

  ידועה   אך  .פוסק שאנחנו צריכים לבנות את בית המקדש  "םבמהר

שהמקדש ירד בנוי ומשוכלל   הרבה מפרשיםו  ותוספותשיטת רש"י  

עבודה  '   שנקרא אז כתבתי ספר    ,עובד על ספרים ישיבתיים  הייתי כש)פעם    מהשמים

  והמפרשים   הראשונים  סיכמתי את כל שיטותף ל.  בסוף ד   ושם  שנה,על ראש ה  ' ברורה

פעם הוא אומר כמו דעה אחת, ובמקום ר עצמו  הבזו  גםו  .(הזה   עניןב

  כמו השיטה השניה. כתוב  אחר

ודאי אנחנו צריכים לבנות  בשמפרש    שהואמצאתי את הרמח"ל  ו

אבל בית מקדש, כי צריך את ההשתדלות והאיתערותא דלתתא,  

חסר   היה  המהרי    ,צריך לעשות סותר על מנת לבנות  ,מה הבעיה

המקדש   י  הפשטזה    , שכינה  השראת  -  ינש הבבית  ד ירושהקב"ה 

מאש בנוי  מקדש  בית שכלומר    .בית  של  הגוף  את  נבנה  אנחנו 

המקדש ב"ה  והק  ,המקדש בית  של  הנשמה  את  באש  יוריד 

 ,אם ככה הכל קייםו  שאנחנו בנינו.  בית המקדשל  שתתלבש בגוף ש

כי   ,בונה  שהקב"הוגם בית המקדש    , גם בית המקדש שאנחנו בונים

אם אנחנו נבנה את מה    ,'על מנת לבנות סותר '   היהאם לא זה לא י 

אנחנו  אבל   , מאוד יפה ורדוס היהשל ה בניןהאמנם  אז   ,שהיה קודם

בית המקדש שיכיל את  את    –"  סותר על מנת לבנות שיהיה 'צריכים  

השכי  שהשראת  שני  היתהנה  בבית  הפירוש    ,חסרה  בפסוק: וזה 

", מכיון שיהיה בו  כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון  יהיה  גדול"

 השראת שכינה.  

 לקוטי מוהר"ן תורה רי"ט

  )רי"ט( הר"ן  בליקוטי מו  וכעת נקשר את זה לדברי רבנו הקדושיח.  

יופי    ונראה הדברים  איזה  מביא  מתחברים.איך  הפסוק  רבנו   את 

ֶאְמָרתֹו"  " ע  צַּ יז)ֵאיָכה בבִּ יֵלּה.בָ   -   (,  דִּ יָרא  ּפֹוְרפִּ שכביכול   כלומר,  זַּע 

  וז"ל:   .הסבר מבהילפה  יש לו    ורבנו  שלו.את הלבוש    עהקב"ה קר

בֹּ" סְּ לִּ יָּכֹול  ׁש  דָּ קְּ ַהמִּ ַהֵבית  ֵאין  ַוַדאי  בְּ י  ַגֲאוָּתֹו  כִּ וְּ בֹודֹו  כְּ ל 

כָּתּוב ׁשֶׁ מֹו  כְּ ַרך  בָּ א  יִּתְּ ים  כִּ לָּ כזח'  )מְּ  ,)  " ֵמי :  ּוׁשְּ ַמיִּם  ַהשָּ ֵנה  הִּ

ַמיִּם ֹל ֵמֲחַמת ַהשָּ וַרק  כּו'",  וְּ ַהזֶׁה  ַהַביִּת  י  כִּ לּוך ַאף  כְּ יְַּכלְּ א 

רֹות   ַהׁשְּ לְּ ֵדי  כְּ ַגֲאוָּתֹו  ת  אֶׁ יׁש  בִּ לְּ הִּ וְּ ֵצם  מְּ צִּ ֵאל  רָּ יִּשְּ ַאֲהַבת 

כּותֹו ַמלְּ ַגּלֹות  לְּ ֵדי  כְּ ׁש  דָּ קְּ ַהמִּ ֵבית  בְּ ינָּתֹו  כִּ יַנת ׁשְּ חִּ בְּ זֶׁה  וְּ  ,

ים צ ּלִּ הִּ ַגּלֹות  :    (, א ג)תְּ יל לְּ בִּ ׁשְּ יָּכֹול בִּ בְּ כִּ ֵבׁש", ׁשֶׁ ך ֵגאּות לָּ לָּ "ה מָּ

בֹּ  סְּ לִּ נּוַכל  ׁשֶׁ ֵדי  כְּ ּלֹו  ׁשֶׁ ֵגאּות  ת  אֶׁ ֵצם  מְּ צִּ וְּ יׁש  בִּ לְּ הִּ כּותֹו  ל  ַמלְּ

ַלת עֹּ ֵלינּוַקבָּ כּותֹו עָּ   עכ"ל. ".ל ַמלְּ

  בגמ' בבא מציעא   ובאיש כלל שמוהרי    נו,כלומר הקב"ה אוהב אות

כלומר יש בכל האהבה    ",אהבה דוחקת את הבשר "   :אומרש  (ף פד. ד )

י"  (דף ז. )  בסנהדרין  ובגמ'  .בחינה של צמצום ין  כ ִּ יְמת ִּ ה  ַרחִּ יזָׁא  ֲהוָׁ  -  ֲעזִּ

ו ְתיָׁא א  ַאפ  ירָׁ ין  ְדַסְפסִּ ְכבִּ א,  ש ָׁ ָׁ ת  א ַהש ְ לָׁ יזָׁא  ד ְ ין  ֲעזִּ יְמת ִּ ו ְריָׁא  -  ַרחִּ ר  פ   ב ַ

ין ית ִּ י  ש ִּ ידֵּ ְרמִּ א,  ג ַ י  לָׁ גִּ ן  סָׁ ובין    היתהש כז"א    ",לָׁ ביני  גדולה  אהבה 

אבל   , היינו מסתדריםוחרב  השל    על החודאשתי היינו יכולים לישון  

. לא מספיקה לנו  תואמ  ששיםה של  ט ימגם    הבההא  תתקלקלכשמ 

הוא יושב בחדר    כי הם לא מסתדרים,  ,בית כל כך גדול  כיםצרי ש  היש כאל  לפעמים)

הרבה    דוקא השם ירחם, ו את השני    אחדלא רוצים לפגוש  וי  נישנה בחדר ש והיא    אחד,

יש הרבה  שכזוגות צעירים  כמו    ,הרבה אהבה דרים משום שיש  ומסת בית קטן  כשהפעמים  

ש   -ביניהם    אהבה רואה  קטנה הם  אתה  ביחידה   כתוב  .ביחד(שם  וגרים    מסתדרים 

מתכסים    ששה אנשיםיהודה היו    ירבל  בזמן ש  )דף כ.(בגמ' בסנהדרין  

אפשר    אחת.בטלית   אי  בטלית  ששה  להתכסות  במציאות  אבל 

איך    אחת, להיות? אז  יכול  ש  זה  לשני  אחד  כלאלא  אתה   אומר 

  .מספיקה לכולםאחת  טליתגם  ולכן , אתה יותר חשוב.תתכסה

 אוותו ית'ש נעשה מריבוי אור ג חורבן בית המקד

מספיק   ןגם בית המקדש הקט  נוכשהקדוש ברוך הוא אוהב אות יט.  

מה קרה בחורבן בית   נו. ואם כן,כי הוא אוהב אות   ,לוכביכול בשבי

הוא   ,רבנו שכל זמן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו   מסביר  ?המקדש

בכה אהבתו  את  וצמצם  שלו  השכינה  את  ביתתלביש  של   לים 

גילה את    הקב"הכביכול    -אבל כשישראל חטאו לפניו    .המקדש

וגאונו נחרב    ,מאוד  מולצמצו  להלבישוולא רצה    ,גאוותו  וממילא 

   .בית המקדש

  . רריבוי או  -  יםמיל  בשתי:  התשובה?  איך נחרב בית המקדשיוצא ש 

על המקום בית המקדש ו  ,ולבוש הקב"ה גילה את עצמו בלי צמצום

הקב"ה    .של חורבן בית המקדש  עניןרבנו בשל  זה הפירוש  ו  .התפוצץ
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זה  בלי צמצום, וממילא נעשה חורבן בית המקדש, וגילה אור עצום  

להכיל את    והכלים לא יכל  ', כישבירת הכלים'בקבלה של    המושג

  אורה  ',ר על מנת לבנותתסו '  שזה  מרנוזה בדיוק מה שא  הזה.האור  

המקדש  בית  חורבן  את  שגרם  הזה  ההעצום  יהיה  זה  של    אור, 

  דוקא ש  ,כלומר  ,עתיד לבואהשלישי ל  בנין השראת השכינה של ה 

  )תורה ס"ז ח"ב(   בליקו"מ  מביארבנו  ש  'אש  אורימ 'האש הגדולה שזה ה

המקדש  וגרמהם  ש בית  חורבן  "  ,את  עתיד כמ"ש  אני  באש 

,  הבית השני  בניןאת    בשהחריאור הזה  הריבוי    דוקאכי    ",לבנותה 

זה את    הוא  השלישי  בניןשיעשה  כבוד  "  ו:שזה  ,הבית  יהיה  גדול 

הבית השלישי יכול להיות    דוקאיותר מן הראשון", והבית האחרון  

גדול בגלל  ,יותר  אור  וזה  ריבוי  ע"י  שני  בית  אומר  ,חורבן   כי 

הזה  ,רבינו אור  מכס שהריבוי  ית'  ה'  שכביכול  ע"י  את מתמעט  ה 

  .השלישי שאנחנו בונים הבית בניןמתלבש ב הוא ש ,עצמו בלבוש

 מה ת במקועדיין הקדושה של בית המקדש נמצא

ש  ןלכוכ.   הסיבה  בקדושתוזו  עדיין  הבית  לעלות ו  ,הר  לנו    אסור 

הם    ולמה? כי   , הבני דודים  שהם  ,כל מקום שיש קדושה נמצאים שמה הזבובים )  לשם.

כי   במקום הקדוש הזה,לכן הם כל כך דבוקים  ו , אור מה שניתן להם מהבאים לינוק קצת 

פה   לכם  יש  מה  נשארכי  ,  ( הכ מל   ולכ אחרת  מאז   במקום קדושה    העדיין 

הקדושה של חורבן בית המקדש מחכה על הר  .חורבן בית המקדש

 , כדי שאנחנו נבנה את בית המקדש השלישי  , מקום המקדשוהבית  

  ,ת חורבן בית המקדשור העצום שגרם א איל את הכוכל להישהוא  

היה י  הזה  עצוםהאור  כי    ,אור עצום שפוצץ את בית המקדש השניה

 ת'. סותר על מנת לבנו 'זה , והנשמה של בית המקדש השלישי

את    עשקר   דיליה,פורפירא    עבז  'אמרתו  עבצ'וזה    :רבינואומר  

הלבוש מצמצם   .ולשאת הלבוש והצמצום    ערקהלבוש שלו היינו ש

  , ם דומםהאני לובש בגדים ש ו  מדבר,  וףה גאדם ז   ,כביכול את האדם

 .  כדי לכסות ולצמצם ולהסתיר את הגוףוזה 

ה  ממשיך רבנו: " ָׁ ל  ה ְוגִּ ְביָׁכֹול ֶהְראָׁ יו ֲאַזי כ ִּ נָׁ ְטאו  ְלפָׁ ל חָׁ אֵּ רָׁ ש ְ י ִּ ֶ ש  ל כ ְ ֲאבָׁ

לְ  ה  צָׁ רָׁ ְולא  ו ְגאֹונֹו  תֹו  ֲאוָׁ ג ַ ֶאת  ַרך  ְתב ָׁ יִּ ם  ֵּ עֹודַהש   ו ְלַצְמְצמֹו  ֹו  יש    , ַהְלב ִּ

לֹ  י  כ ִּ ש   ְקד ָׁ ִּ ַהמ  ית  ֵּ ַהב  ֶנֱחַרב  א  ילָׁ ֵּ מ  ְבלוֹ ו מִּ ְלסָׁ יָׁכֹול  יָׁה  הָׁ ע  "ְוֶזה    ,א  צ ַ ב ִּ

תוֹ  ְמצו ם " ...  ֶאְמרָׁ בו ש  ְוַהצ ִּ ַרע ֶאת ַהל ְ ק ָׁ ֶ ֹו, ַהְינו  ש  ל  ֶ בו ש  ש  ַרע ֶאת ַהל ְ ק ָׁ ֶ ש 

יַנת  "ַהנ ַ  חִּ ש  "ל ב ְ בֵּ או ת לָׁ ש    ,ל" ַהנ ַ   "ג ֵּ ְקד ָׁ ִּ ית ַהמ  ֵּ א ֶנֱחַרב ַהב  ילָׁ ֵּ מ  י   ,ו מִּ כ ִּ

ַרע ו בִּ  ק ָׁ ֶ ַאַחר ש  בו ש  ימֵּ ְמצו ם ְוַהל ְ ל ֶאת ַהצ ִּ ֵּ ש    ,ט  ְקד ָׁ ִּ ית ַהמ  ֵּ ין ַהב  ו ב אֵּ ש 

ְסב ֹ  לִּ ֲאוָׁ יָׁכֹול  ג ַ ו ְגאֹונוֹ ול  י    ,תֹו  לא "כ ִּ ם  ַמיִּ ָׁ ַהש   י  מֵּ ו ש ְ ם  ַמיִּ ָׁ ַהש   ן  הֵּ

לו ך בית המקדש השלישי כי  במקדש השני  זה רק    כלאבל    ".ְיַכְלכ ְ

של השראת    קדושהההגדולה שלו היא תהיה שהוא יכול להכיל את  

  השכינה.

 כשיש שבוע שחל בו לא ממתינים הרבה לנחמה

נכון  ו  ,' בשבת 'עיקר הנחמה היא    ,'נחמו'הנקודה שבת    י גםהוזו כא.  

אבל מצד שני ככל שיש   ,היה לנו שבוע שחל בולא    אחדמצד  ש

אבלות בו  פחות  שחל  שבוע  זמן   ,של  יותר  מחכים  אנחנו  ככה 

 היה יוצא ש  אז  ,באב ביום חמישי  ט'אם חל  למשל  כלומר    .לנחמה

הרבה  לנ בומנהגי  ו  שחל  שבוע  של  לא    ,אבלות  שני  מצד  אבל 

נחמה הועיקר  נחמו  שבת  מגיע  כבר    כי מיד  ,מחכים הרבה לנחמה

ביום ראשון    יצא  כמו השנה שתשעה באב  אבל אם זה  .בשבתהיא  

היה  נעד שאנחנו צריכים לחכות  אבל    ,ע שחל בואז לא היה לנו שבו

  אהכל המתאבל על ירושלים זוכה ורו"  ענית ל:()ת  יתקייםבנחמה ואז 

שבוע  יש  )כי    בשנה שאנחנו מתאבלים הרבה על ירושלים  שמחתה".ב

ממילא   אין אבלות כל כךה ש שנ  ,הנחמ יד זוכים ורואה במ  (בו   לח ש

   נחמו.שבת ל ש נחמההעד  יותר זמןצריך לחכות 

בשבת   היא  הנחמה  מסביר  .ודשקעיקר  קל"ה)   רבנו  מוהר"ן  מה   (חיי 

כיל אומר רבנו שבת יש לה כלים לה  ?ההבדל בין יום טוב לשבת 

יום טוב   . ולעומת זאתשקוד את שמות הוהאלוקות  ואת  את האור  

חמו נשל שבת קודש שזה שבת    עניןכל ה  וממילא  .בלי כלים  אור  זה

אור בכלים של חורבן בית  שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להכיל את ה

 ,ריבוי אור  סברנו שכל חורבן בית המקדש זה היה ע"יכי ה  .המקדש

נותנת לנו כלים להכיל את האור    שהיאחמו  נשבת  ל  ש  עניןה  כןלו

זה  ו  ת'.לבנו  ל מנתסותר ע'בחינת  בבנייה    וממילא זו  .של החורבן

חורבן ו נחמה שלנו שאנחנו יודעים שהסתירה בעצמה  השל    עניןכל ה

שיהיה   ,היה בשביל לבנות את בית המקדש השלישי  ,בית המקדש 
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