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פרשת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת 

ואתחנן, שהיא תמיד ללא יוצא מן הכלל השבת 

בלשון  נקראת  באב,  תשעה  שאחרי  הראשונה 

שם  על  נחמו",  "שבת  העולם:  ובפי  הפוסקים 

שאנו קוראים בה את ההפטרה הראשונה משבע 

בנחמתם  המדברות  הפטרות  שבע   - דנחמתא 

"נחמו  מ-א(:  )ישעיה  הנביא  בדברי   - ישראל  של 

נחמו עמי יאמר אלקיכם".

מאחר שאנו עוסקים בנחמות שעתיד הקב"ה 

להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  ישראל,  את  לנחם 

"אני  )ה-ב(:  קדשים  קודש  שכולו  השירים  בשיר 

אחותי  לי  פתחי  דופק,  דודי  קול  ער  ולבי  ישנה 

קווצותי  טל  נמלא  שראשי  תמתי,  יונתי  רעיתי 

במדרש  ז"ל  חכמינו  כך  על  דרשו  לילה".  רסיסי 

כי  נוראים,  דברים  כא(  פרק  זוטא  אליהו  דבי  )תנא 

בפסוק זה גילה לנו שלמה המלך שיח סוד שינחם 

הקב"ה את ישראל בגאולה העתידה:

עכשיו  בני  לישראל,  הקב"ה  יאמר  כך  "אחר 

ואומרים  תנחומין,  של  כוס  ממני  וקבלו  בואו 

ישראל לפניו, רבונו של עולם בתחילה כעסת עלינו 

והוצאתנו מתוך ביתך והגליתנו לבין הגוים ועכשיו 

באת לפייס אותנו, ויאמר הקב"ה להם לישראל.

לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל  לכם  אמשול 

שהוא נושא את בת אחותו, פעם אחת כעס עליה 

והוציאה מביתו, לאחר ימים הוא בא לפייס אותה, 

והוצאתני מביתך  עלי  לו מתחילה כעסת  ואמרה 

ועכשיו אתה באת לפייסני, ואמר לה לבת אחותו, 

אני  מביתי  שיצאת  שמיום  בלבך  תאמרי  שמא 

נכנסתי לביתי, אלא אף אני לא נכנסתי לביתי.

כך אמר הקב"ה לישראל, בני מיום שהחרבתי 

את ביתי של מטה, לא עליתי וישבתי בביתי של 

מעלה, אלא הייתי יושב ובטל, ואמר הקב"ה להם 

לא  שאני  לי  מאמינים  אתם  אין  אם  לישראל, 

ותראו  ראשי  על  ידיכם  את  תנו  לביתי,  נכנסתי 

טל  נמלא  שראשי  שנאמר  טל,  מלא  שהוא 

קווצותי רסיסי לילה".

 טל של ת יית התתים
תראשב של הקו"ה כויכבל

טמונים  המדרש  בדברי  כי  מאד  ברור  והנה 

סודות גדולים, שהרי אחד מי"ג יסודות האמונה 

הוא: "שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו 

משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל". הנה כי כן 

"שראשי  עצמו:  על  לישראל  הקב"ה  אומר  איך 

מאחר  אולם  לילה".  רסיסי  קווצותי  טל  נמלא 

במדרש  זה  מאמר  להכניס  בחרו  ז"ל  שחכמינו 

קבלה,  ספרי  בשאר  או  הקדוש  בזוהר  ולא 

זה  ענין  להבין  יכולים  וגם  חייבים  שאנו  משמע 

גם לפי קוצר השגתנו.

עתיד  במדרש  המבואר  לפי  הרי  ועוד,  זאת 

הקב"ה לנחמנו, בכך שיוכיח לנו שגם הוא יתברך 

היה בגלות ולא נכנס כביכול לביתו, עד כדי כך 

שיאמר לנו: "אם אין אתם מאמינים לי שאני לא 

ותראו  ראשי  על  ידיכם  את  תנו  לביתי,  נכנסתי 

השגה  איזו  בזה  שיש  משמע  טל".  מלא  שהוא 

ולהתנחם,  להבין  מסוגלים  אנו  שגם  עמוקה 

וצריך ביאור מהו ענין הטל שהרטיב כביכול את 

שערות ראשו של הקב"ה, משום שבזמן הגלות 

לא נכנס לביתו אלא היה בחוץ, ואיך אנו עתידים 

להתנחם בזה.

בענין  פלא  דבר  עוד  שמצינו  מה  נקדים 

הטל שנמצא על ראשו של הקב"ה כביכול, כפי 

ה-ב  השירים  שיר  שמעוני  )ילקוט  במדרש  המבואר 

דרבי אליעזר  ומקור הדבר בפרקי  ישנה(  אני  ד"ה 

הקב"ה  עתיד  העתידה  בגאולה  כי  לג(,  פרק  )סוף 

להחיות את המתים על ידי הטל שעל ראשו:

אחותי  הנביאים,  ידי  על  דופק  דודי  "קול 

פתחי  מלכיות,  ארבע  כנגד  תמתי,  יונתי  רעיתי 

נמלא  שראשי  אגאלכם,  ואני  תשובה  פתח  לי 

טל קווצותי רסיסי לילה, בשעה שהקב"ה עתיד 

והטל  קווצותיו  מנער  הוא  המתים,  את  להחיות 

יורד והעפר מתגבל".

כתוב  האדם  גוף  שבבריאת  כמו  פירוש, 

את  והשקה  הארץ  מן  יעלה  "ואד  ב-ו(:  )בראשית 

וייצר ה' אלקים את האדם עפר  כל פני האדמה, 

לענין  יעלה,  "ואד  רש"י:  ופירש  האדמה".  מן 

עננים  והשקה  התהום  העלה  אדם  של  ברייתו 

מים  שנותן  זה  כגבל  אדם  ונברא  העפר,  לשרות 

ואחר כך לש את העיסה, אף כאן והשקה ואחר 

כך וייצר".

כן לעתיד לבוא כאשר יבוא הקב"ה להחיות 

)שם  שכתוב  כמו  לעפרם,  שחזרו  המתים  את 

ג-יט(: "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", ינער הקב"ה 

כביכול,  ראשו  שערות  קווצות  שעל  הטל  את 

כדי לגבל בו את עפר גופם של המתים להחזירם 

להבין מהי מהות הטל  צריך  כן  כי  הנה  לתחיה. 

הזה, כדי שנשכיל להבין הטעם שעתיד הקב"ה 

להחיות בו את המתים.

"עבז ב דבה ותקבתב" לעבתת 
"ותסתרים תוכה נפשי"

מה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

יג-יז(:  )ירמיה  הכתוב  על  ה:(  )חגיגה  בגמרא  שדרשו 

"ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה, 

אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב, מקום יש 

לו להקב"ה ומסתרים שמו. מאי מפני גוה, אמר רב 

שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניטלה 

מהם ונתנה לעובדי כוכבים. רבי שמואל בר נחמני 

אמר, מפני גאוותה של מלכות שמים".

קמיה  בכיה  איכא  "ומי  בגמרא:  ומקשה 

לפני  עציבות  אין  פפא,  רב  והאמר  הקב"ה, 

והדר  הוד  טז-כז(  א  הימים  )דברי  שנאמר  הקב"ה, 

בבתי  הא  קשיא  לא  במקומו,  וחדוה  עוז  לפניו 

גואי  "בבתי  רש"י:  פירש  בראי".  בבתי  הא  גואי 

כי  מדבריו  מבואר  במסתרים".  דכתיב  איכא 

בוכה הקב"ה  פנימיים[ שם  ]היכלות  גואי  בבתי 

בבתי  ואלו  נפשי",  תבכה  "במסתרים  בבחינת: 

שמחה  רק  יש  שם  חיצוניים[  ]היכלות  בראי 

בבחינת: "עוז וחדוה במקומו".

הנ תה העתבקה שעתיד הקו”ה לנ ם את ישראל:

 "אם אין אתם תאתינים שלא נכנסתי לויתי
תנב ידיכם על ראשי בתראב שהבא תלא טל"
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מפרש  )שם(  חננאל"  "רבינו  בפירוש  אולם 

"ומקשה ומי איכא בכיה  הגמרא להיפך מרש"י: 

במקומו,  וחדוה  עוז  כתיב  והא  דקב"ה,  קמיה 

ופרקינן כי ליכא בכיה בבתי גואי, ומקום הנקרא 

כי  מדבריו  מבואר  הוא".  בראי  בבתי  מסתרים 

"עוז  בבחינת:  שמחה  רק  יש  שם  גואי  בבתי 

יש בכיה  ואלו בבתי בראי שם  וחדוה במקומו", 

בבחינת: "במסתרים תבכה נפשי".

מכריע  סא:(  נח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  והנה 

בבתי  קמיה  עציבו  "וכדין  חננאל:  רבינו  כפירוש 

וכן מבואר  והן אראלים צעקו חוצה".  ודאי,  בראי 

עוד בזוהר )פרשת ויקרא טו:(: "ויתעצב בבתי בראי". 

רבינו  כפירוש  המקובלים  רוב  נקטו  זה  ומטעם 

ב(  )אות  להרדב"ז  דוד"  ב"מגן  שכתב  כמו  חננאל, 

לפרש על פי סודן של דברים, כי בבתי גואי יש רק 

שמחה אבל בבתי בראי יש בכיה. וכן כתב המקובל 

האלקי ב"כתם פז" להר"ש לביא על הזוהר הקדוש 

ולא מספד,  גואי אין שם בכיה  כי בבתי  )דף קעג:( 

כי אם בבתי בראי שהוא מקום המסתרים כי שם 

הוא הסתרת הפנים. וכן כתב ב"שערי צדק" לבעל 

"שערי אורה" )שער השמיני(.

זי"ע  מקוזניץ  הקדוש  המגיד  כתב  וכן 

העבודה  על  מסעי(  )פרשת  ישראל"  ב"עבודת 

בימי בין המצרים, להתחזק בשמחה לפני ה' כדי 

לשמח את הקב"ה כביכול:

על  ונאנח  עצב  להיות  גרמא  שהזמן  "הגם 

עצמו  את  לחזק  יש  זאת  כל  עם  ה',  בית  חורבן 

בשמחה,  ותפלה  בתורה  ה'  ולעבוד  לבבו  ולטהר 

רק  ותשבחות...  שירות  אמירת  בשעת  בפרט 

בזמן שבית המקדש חרב יש עצב בבתי בראי, אז 

צריכים מי אשר ה' בלבו להתחזק ולכנוס אל בתי 

ולשמח  עצבות,  מיני  כל  עצמו  ולהפשיט  גוואי 

כבוד המלך ולומר לפניו, אתה מלכנו מעולם וגם 

עכשיו, ותמלוך לעולם ועד והכל כאין נגדך".

"ודע בני  )דף ב.(:  וכן כתב עוד ב"נר ישראל" 

שכל מה שעובר עלינו בגלותינו המר, הכל ברצונו 

)תפלת  שאומרים  כמו  שינוי,  שום  בלי  הפשוט 

אלא  מלך  לנו  אין  וצוקה  צרה  עת  בכל  נשמת( 

שמח  הלא  כי  בשמחה,  לקבוליה  וצריכין  אתה, 

ואבל,  תוגה  יש  בראי  ובבתי  יתברך,  השם  בהם 

הבורא  לרצון  גואי  לבתי  לעלות  שיכול  מי  אבל 

ברוך הוא בודאי יש שמחה לפניו".

 וותי גבאי תתגלה
שהכל ר תים גתברים

מהו  ביאור,  צריך  עדיין  האמור  שלפי  אלא 

בבחינת:  שמחה  רק  שם  שיש  גואי  בתי  ענין 

שם  בראי  בבתי  ואילו  במקומו",  וחדוה  "עוז 

בוכה הקב"ה בבחינת: "במסתרים תבכה נפשי". 

)פסחים  מאמרם  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

נ.(: "לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה על 

ועל  והמטיב  הטוב  ברוך  אומר  טובות  בשורות 

לעולם  האמת,  דיין  ברוך  אומר  רעות  בשורות 

הבא כולו הטוב והמטיב".

הבא  לעולם  כי  אמר  איך  בצל"ח  והקשה 

יברכו על הכל: "ברוך הטוב והמטיב", הלא לעתיד 

לבוא לא יהיה שום רע בעולם, אם כן הרי ברור 

והביא  והמטיב".  הטוב  "ברוך  הכל:  על  שיברכו 

מבראד  אפרים  רבי  המגיד  בשם  כך  על  פירוש 

שהקב"ה  מאמינים  אנחנו  באמת  כי  זצ"ל, 

וזהו  הרעות,  תצא  לא  ומאתו  הטוב  מקור  הוא 

עקיבא,  דרבי  משמיה  "תנא  ס:(:  )ברכות  ששנינו 

רחמנא  דעביד  כל  לומר  רגיל  אדם  יהא  לעולם 

על  כא.(  )תענית  בגמרא  מצינו  וכן  עביד".  לטב 

נחום איש גם זו, שעל כל מה שקרה לו היה רגיל 

לומר: "גם זו לטובה".

נמצא כי מה שנדמה לעינינו על דבר שהוא 

החסד  מראות  עינינו  שטחו  משום  זה  הרי  רע, 

שהקב"ה  נזכה  כאשר  אבל  בזה,  שטמון  הגדול 

לנו  יתגלה  אז  לאורה,  מאפילה  אותנו  יוציא 

עלינו,  שעברו  והתלאות  הצרות  שכל  למפרע 

היה  הכל  מאד  גדולות  צרות  שהמה  וחשבנו 

טובות גדולות. וזהו פירוש הגמרא: "לעולם הבא 

הרעות  אותן  על  כלומר  והמטיב".  הטוב  כולו 

שבירכנו עליהן בגלות: "ברוך דיין האמת", נברך 

כי  והמטיב",  הטוב  "ברוך  לבוא:  לעתיד  עליהן 

יתגלה שהכל היה לטובה.

שהקב"ה  מאחר  ביאור,  צריך  זה  לפי  אמנם 

יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אין דבר 

ברור  הלא  עיניו,  מנגד  נסתר  ואין  ממנו  נעלם 

כולה  שכל  בגלות  גם  רואה  שמו  יתברך  שהוא 

כן  אם  מדוע  והמטיב",  הטוב  "כולו  בבחינת: 

בבחינת:  הגלות  על  הקב"ה  בוכה  בראי  בבתי 

של  גאוותן  "על   - נפשי"  תבכה  "במסתרים 

כוכבים",  לעובדי  ונתנה  מהם  שניטלה  ישראל 

הלא לאמיתו של דבר גלוי וידוע לפניו כי "כולו 

הטוב והמטיב".

ונראה ליישב קושיא זו, כי נכון הדבר שלפי 

מאחר  אך  בעולם,  רע  שום  אין  יתברך  ידיעתו 

שאנחנו בני אל חי קרוצי חומר עדיין איננו רואים 

בפועל שכולו הטוב והמטיב, וכתוצאה מכך אנו 

מצטערים צער רב על הגלות, לכן על הצער הזה 

הקב"ה  משתתף  בגלות,  מצטערים  שישראל 

בצערם ואומר: "במסתרים תבכה נפשי".

"מפני גוה, על  וזהו שמפרש בגמרא הטעם: 

לעובדי  ונתנה  מהם  שניטלה  ישראל  של  גאותן 

רע  שום  כאן  שאין  הדבר  נכון  כלומר  כוכבים". 

זאת  בכל  הרי  אולם  והמטיב,  הטוב  כולו  אלא 

ניטלה גאוותן של ישראל, משום שנסתם מהם 

עומק הטוב שבתוך הרע, ועל צער זה של ישראל 

משתתף הקב"ה בצערם ובוכה עליהם בבחינת: 

"במסתרים תבכה נפשי".

 "תקבם יש לב להקו"ה
בתסתרים שתב"

נפלא להבין בזה דקדוק לשון הגמרא: "מקום 

יש לו להקב"ה ומסתרים שמו". וצריך להבין הלא 

אם  מדוע  החיצוניים,  בהיכלות  הם  בראי"  "בתי 

כן נקרא אותו מקום "מסתרים". ויש לומר על פי 

עתידות,  יודע  שהקב"ה  למרות  כי  שמצינו,  מה 

מעצמו  מסתיר  כביכול  הוא  לפעמים  זאת  בכל 

ידיעת העתידות לטובת ישראל, כמבואר במדרש 

)שמו"ר ג-ב( על הפסוק )שמות ג-ז(:

איני  עמי...  עני  את  ראיתי  ראה  ה'  "ויאמר 

יא- )איוב  כתיב  לכך  בשעתו,  אלא  האדם  את  דן 

יא( וירא און ולא יתבונן. וכן כשהיו במצרים ראה 

דכתיב  הוא  הדא  לעשות,  שעתידין  מה  הקב"ה 

מקבלין  אותן  רואה  אני  ראיתי...  ראה  ה'  ויאמר 

העגל  מעשה  ראיית  זו  ראיתי,  ראה,  זהו  תורתי 

אף  הזה...  העם  את  ראיתי  לב-ט(  )שמות  שנאמר 

 תדרש: "כך אתר הקו"ה לישראל, וני תיבם שה רותי
את ויתי של תטה, לא עליתי בישותי וויתי של תעלה"

 "אם אין אתם תאתינים לי, תנב את ידיכם על ראשי
בתראב שהבא תלא טל, שנאתר שראשי נתלא טל"

 פרקי דרוי אליעזר: "ושעה שהקו"ה עתיד לה יבת את התתים,
הבא תנער קבבצבתיב בהטל יברד בהעפר תתגול"

 הקו"ה לבק  הדתעבת של ישראל וגלבת, בעבשה תהן
עטרה לראשב, בהבא הטל של ת יית התתים 
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על פי כן איני דנם לפי המעשים העתידין לעשות, 

אלא לפי הענין דהשתא".

כי אף שידע הקב"ה  לנו דברים ברורים  הרי 

זאת  בכל  בעגל,  לחטוא  ישראל  שעתידים 

את  מעצמו  הסתיר  כאילו  ישראל  של  לטובתם 

מעתה  יתבונן".  ולא  און  "וירא  בבחינת:  העתיד 

שהקב"ה  מקום  שאותו  הטעם  היטב  יתבאר 

שהקב"ה  היות  כי  "מסתרים",  נקרא  בו  בוכה 

רוצה להצטער בצרתם של ישראל בגלות, אולם 

יתברך שכל מה שעוברים  וידוע לפניו  גלוי  הרי 

ישראל בגלות הוא כולו טוב.

מסתיר  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  לכן 

מעצמו כביכול בבתי בראי שכל מה שקורה לנו 

בגלות הוא לטובה, כדי שיוכל לבכות ולהצטער 

שאומר  זהו  כן  כי  הנה  ישראל.  של  בצערם 

חז"ל:  ודרשו  נפשי",  תבכה  "במסתרים  הקב"ה: 

כי  שמו",  ומסתרים  להקב"ה  לו  יש  "מקום 

במקום זה מסתיר הקב"ה כביכול מעצמו שהכל 

רחמים גמורים, בבחינת: "וירא און ולא יתבונן", 

כדי שיוכל להשתתף בצערם של ישראל.

"ידע תה ו שבכא בנהברא עתיה שרי"

יומתק לקשר ענין זה עם מה ששנינו בגמרא 

עוד )חגיגה יב:(: "וחושך וענן וערפל מקיפין אותו, 

שנאמר )תהלים יח י-ב( ישת חשך סתרו סביבותיו 

ומי  ]ומקשינן[  שחקים,  עבי  מים  חשכת  סוכתו 

ב-כב(  )דניאל  והכתיב  שמיא,  קמי  חשוכא  איכא 

הוא גלא עמיקתא ומסתרתא, ידע מה בחשוכא 

ונהורא עמיה שרי, לא קשיא הא בבתי גואי הא 

ונהורא  גואי  "בבתי  רש"י:  ופירש  בראי".  בבתי 

עמיה שרי".

לפי האמור ביאור הענין הוא, כי בבתי בראי 

נפשי",  תבכה  "במסתרים  של  הבחינה  היא  שם 

הקב"ה כביכול מסתיר מעצמו את העתיד, כדי 

שם:  דייקא  לכן  ישראל,  של  בצערם  להשתתף 

"חשך ענן וערפל מקיפין אותו", לא להסתכל על 

העתיד שמגלה איך שכולו הטוב והמטיב, אבל 

בבתי גואי: "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", 

הבחינה  היא  שם  לכן  העתידות,  ידיעת  ידי  על 

מגלה  הקב"ה  ומסתרתא",  עמיקתא  "גלא  של 

ששמו  במקום  כמו  לא  וההסתר,  העומק  את 

"מסתרים" ששם מסתיר את העתיד, אלא: "גלי 

עמיקתא ומסתרתא ונהוריה עמיה שרי", לראות 

את העתיד שכולו הטוב והמטיב.

מעתה ירווח לנו להבין מעט מזעיר ענין בתי 

גואי ובתי בראי. אמנם כן בבתי בראי "במסתרים 

הטוב  של  הגילוי  העדר  ידי  על  נפשי",  תבכה 

גואי  בבתי  אבל  העתיד,  בהשתלשלות  הטמון 

נעלם  דבר  אין  וידוע,  גלוי  הכל  שם  בפנימיות 

גואי  בתי  על  לכן  עיניו,  מנגד  נסתר  ואין  ממנו 

במקומו",  וחדוה  עוז  לפניו  והדר  "הוד  נאמר: 

כלומר ההוד וההדר שיש שם הוא בגלל "לפניו", 

שהקב"ה רואה ויודע מה שעתיד להיות "לפניו", 

לכן "עוז וחדוה במקומו".

המגיד  דברי  הם  עמוקים  כמה  כן  כי  הנה 

עלינו  שעבר  מה  שכל  בני  "ודע  זי"ע:  מקוז'ניץ 

שום  בלי  הפשוט  ברצונו  הכל  המר,  בגלותינו 

לנו  אין  וצוקה  וצרה  עת  בכל  שכתב  כמו  שינוי, 

מלך אלא אתה, וצריכין לקבוליה בשמחה, כי הלא 

ואבל",  תוגה  יש  בראי  ובבתי  השי"ת,  בה  שמח 

היינו על ידי שהקב"ה כאילו מסתיר מעצמו את 

בצערם  להשתתף  כדי  הצרה  בתוך  הגנוז  הטוב 

של ישראל.

לרצון  גוואי  לבתי  לעלות  שיכול  מי  "אבל 

לפניו".  שמחה  יש  בודאי  הוא,  ברוך  הבורא 

כלומר אם אדם יכול להתעלות לבתי גואי ששם 

להאמין  שיתעלה  ידי  על  במקומו",  וחדוה  "עוז 

באמונה שלימה: "כל דעביד רחמנא לטב עביד", 

ומקבל הכל באהבה ובשמחה, הרי הוא משמח 

יבכה בבתי בראי בבחינת:  גם את הקב"ה שלא 

הבכיה  עיקר  שהרי  נפשי",  תבכה  "במסתרים 

הוא רק בגלל צערם של ישראל, וכאשר נתבטל 

הרי  בשמחה,  הכל  שמקבלים  ידי  על  צערם 

צערם  על  בראי  בבתי  יתברך  צערו  גם  מתבטל 

של ישראל.

וגלבת יבצא הקו"ה תוית התקדש 
שהבא וו ינת ותי גבאי

בדרך זו במסילה נעלה לבאר המדרש שעתיד 

"בני מיום שהחרבתי  ישראל:  הקב"ה לנחם את 

את ביתי של מטה, לא עליתי וישבתי בביתי של 

בית  כי  הכוונה  ובטל",  יושב  הייתי  אלא  מעלה, 

המקדש של מעלה הוא בבחינת בתי גואי אשר 

"עוז וחדוה במקומו", כי הקב"ה רואה שם שהכל 

מבית  הקב"ה  יצא  החורבן  בשעת  לכן  לטובה. 

להשתתף  כדי  בראי,  לבתי  מעלה  של  המקדש 

תבכה  "במסתרים  בבחינת:  ישראל  של  בצערם 

נפשי".

"אם  לכך:  הוכחה  להביא  הקב"ה  ומוסיף 

לביתי,  נכנסתי  לא  שאני  לי  מאמינים  אתם  אין 

ידיכם על ראשי ותראו שהוא מלא טל,  תנו את 

שנאמר שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה". 

בצערם  כך  כל  משתתף  הקב"ה  כי  בזה  הביאור 

כל  את  לוקח  שהוא  עד  הגלות,  על  ישראל  של 

הגלות  צער  על  ישראל  שמורידים  הדמעות 

ועושה מהן עטרה על ראשו.

וזהו שאומר הקב"ה לישראל: "אם אין אתם 

לבית   – לביתי"  נכנסתי  לא  שאני  לי  מאמינים 

"תנו  וחדוה,  עוז  שם  אשר  מעלה  של  המקדש 

טל,  מלא  שהוא  ותראו  ראשי  על  ידיכם  את 

שנאמר שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה", 

כי הטל של הלילה הוא רמז על דמעות ישראל 

הוכחה  זו  והרי  הגלות,  של  הלילה  בחשכת 

שהקב"ה מצטער עמהם בבתי בראי, כי אם היה 

גואי שיש שם רק שמחה, לא היה ראשו  בבתי 

נמלא טל מדמעות של ישראל על הגלות.

שעתיד  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

דוקא  המתים,  תחיית  של  טל  לעשות  הקב"ה 

מאותו הטל שנעשה מדמעות הצער של ישראל 

בגלות, על פי מאמר המדרש )שמו"ר כג-ג(:

"בא וראה דרך הצדיקים במה שהם סורחים 

הקב"ה,  מן  למדים  הם  ממי  מתקנים...  הם 

)ירמיה  שנאמר  מרפא,  הוא  מכה  שהוא  שבדבר 

ארפאך,  וממכותיך  לך  ארוכה  אעלה  כי  ל-יז( 

ממכות שאני מכה אותך, מהם אני מרפא אותך, 

מנין תדע כן מן הקב"ה, צא ולמד ממרה שהורה 

המים,  ונמתקו  למים  והשליך  מר  דבר  למשה 

שנאמר ויורהו ה' עץ וישלך אל המים". וכן ייסד 

"ממכה עצמה  )סליחות בה"ב ד"ה ישראל(:  הפייטן 

מתקן רטיה".

 הקו"ה יבצא תוית התקדש לותי וראי,
כדי להצטער וצרתם של ישראל בלוכבת עתהם על ה ברון בהגלבת

 ורית כהבנת עבלם: על השם הבי"ה הנכתו כתבו:
"וכל צרתם לא צר", כי הבא לתעלה תכל צער בצרה

 על השם אדנ"י הנקרא נתסר הקרי: "וכל צרתם לב צר",
כי צערם של ישראל וגלבת תגיע לשם זה

 השם הבי"ה הבא וותי גבאי שיש שם רק שת ה,
השם אדנ"י הבא וותי וראי שתצטער וצערם של ישראל
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הנה כי כן מטעם זה כל הדמעות של ישראל 

שבכו בכל הגלויות על מר גורלם, כפי שתיקנו 

וראה,  "הבט משמים  וחמישי(:  )תחנון לשני  לומר 

לטבח  כצאן  נחשבנו  בגוים,  וקלס  לעג  היינו  כי 

זאת  ובכל  ולחרפה,  ולמכה  ולאבד  להרוג  יובל, 

שמך לא שכחנו, נא אל תשכחנו". הקב"ה לוקח 

את הדמעות הללו ועושה מהן עטרה על ראשו, 

טל  נמלא  "שראשי  מעיד:  יתברך  שהוא  כפי 

קווצותי רסיסי לילה", ומדמעות הללו שבכו על 

ההריגות והמכות, הקב"ה עושה טל של תחיה 

במהרה  העתידה  בגאולה  המתים  כל  להחיות 

בימינו אמן.

 השם הבי"ה וותי גבאי
השם אדנ"י וותי וראי

בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

העולם  הבא,  העולם  הזה  כעולם  "לא  נ.(:  )פסחים 

אבל  דל"ת,  באל"ף  ונקרא  ה"י  ביו"ד  נכתב  הזה 

ונכתב  ה"י  ביו"ד  נקרא  אחד,  כולו  הבא  לעולם 

ביו"ד ה"י". פירוש, בעולם הזה השם הוי"ה נכתב 

בד' אותיותיו, אבל אינו נקרא כי אם בד' אותיות 

אדנ"י, אבל בעולם הבא שם ה' נכתב ונקרא ככתבו 

בד' אותיותיו כמו שנקרא בבית המקדש.

בדברי  שכתוב  מה  פי  על  הענין  לבאר  ויש 

"בכל צרתם לו צר". ונמסר  )ישעיה סג-ט(:  הנביא 

באל"ף:  "לא"  הוא  הכתיב  וקרי,  כתיב  במסורה 

בוא"ו:  "לו"  הוא  והקרי  צר",  לא  צרתם  "בכל 

כך  על  נפלא  ביאור  ומצינו  צר".  לו  צרתם  "בכל 

אילו  )מאמר  עולם"  כהונת  "ברית  הקדוש  בספר 

של יצחק פרק ל(, כי השם הוי"ה שהוא שם העצם 

הנכתב ואינו נקרא, אורו כל כך גדול ונשגב עד 

עליו:  נאמר  ולכן  כלל,  שם  מגיע  הפגם  שאין 

"בכל צרתם לא צר", אבל בשם אדנ"י שהוא שם 

"בכל  עליו:  נאמר  ולכן  הפגם,  בו  מגיע  הנקרא 

צרתם לו צר".

ומוסיף לבאר הענין ביתר שאת, לפי המבואר 

בשלחן ערוך )או"ח סימן ה( כי באומרו שם הוי"ה 

מורה  וכן  ויהיה,  הוה  היה  הוא  שהקב"ה  יכוון 

על  ולכן  הויות,  כל  מהוה  שהקב"ה  הוי"ה  שם 

גם אחרי  בו, שהרי  ידי החטא אי אפשר לפגום 

היה  הוא  שהקב"ה  בזה  שינוי  שום  אין  החטא 

הוה ויהיה ומהוה כל הויות

אולם בשם הנקרא שהוא שם אדנ"י, שנקרא 

כן על שם שהוא אדון על עבדיו הנבראים, הנה 

בשם זה אפשר לפגום בו ח"ו על ידי החטאים, כי 

אין מלך בלא עם ואין אדון בלא עבדים הנאמנים 

לו, ואם העבידם אינם נאמנים לו ואינם ממלאים 

את רצונו, הרי יש פגם באדנות של האדון ברוך 

הוא שהוא שם אדנ"י.

הוא  נקרא  ואינו  הנכתב  הוי"ה  השם  והנה 

בבחינת "הכתיב", ואילו השם אדנ"י הנקרא הוא 

שהוא  הפסוק  של  הכתיב  לכן  "הקרי",  בבחינת 

"בכל  הוי"ה הנכתב ואינו נקרא הוא:  כנגד השם 

הוי"ה  לשם  מגיע  הפגם  אין  כי  צר",  לא  צרתם 

הנכתב, אבל הקרי של הפסוק שהוא כנגד השם 

אדנ"י הנקרא הוא: "בכל צרתם לו צר", כי הפגם 

מגיע ח"ו לשם אדנ"י עכדה"ק.

 השם הבי"ה וו ינת וותי גבאי
בהשם אדנ"י וו ינת וותי וראי

חדש  מהלך  לומר  יש  בקודש  דרכו  פי  על 

בשם  מגיע  אינו  הגלות  שצער  הדבר  בטעם 

שכתוב  מה  פי  על  אדנ"י,  בשם  אם  כי  הוי"ה 

)חבקוק ב-כ(: "וה' בהיכל קדשו". ומפרש בתיקוני 

ואינו  הנכתב  הוי"ה  השם  כי  לג:(  יח  )תיקון  זוהר 

השם  שהוא  קדשו  בהיכל  מסתתר  נקרא, 

את  לבטא  אסור  ולכן  היכ"ל,  בגימטריא  אדנ"י 

ידי  על  בקריאתו  אם  כי  ככתיבתו,  הוי"ה  השם 

התלבשותו בשם אדנ"י.

המסתתר  הוי"ה  השם  כי  לומר  יש  מעתה 

בתוך ההיכל, הוא בבחינת בתי גואי אשר נאמר 

עליו:  נאמר  ולכן  במקומו",  וחדוה  "עוז  עליו: 

מגיע  הגלות  צער  אין  כי  צר",  לא  צרתם  "בכל 

שהוא  אדנ"י  וחדוה, אבל השם  עוז  כי אם  שם 

בבחינת  הוא  הוי"ה  השם  על  המלביש  ההיכל 

תבכה  "במסתרים  נאמר:  עליו  אשר  בראי,  בתי 

"בכל צרתם לו צר", כי  נפשי", ולכן נאמר עליו: 

הצער מגיע שם.

ונבאר ענין זה ביתר הרחבה על פי המבואר 

כי כשהוא מזכיר את השם הוי"ה בתפלתו יכוון 

שהקב"ה הוא היה הוה ויהיה. והנה מלבד הפשט 

והוא  עתה,  הוה  והוא  בעבר,  היה  שהקב"ה 

יהיה בעתיד, יש בזה ביאור נוסף שהקב"ה הוא 

למעלה ממסגרת הזמן, ואין אצלו שום הבדל בין 

בלי  לפניו  גלוי  הכל  אלא  וההוה,  העתיד  העבר 

שום שינוי.

הנה כי כן יתבאר היטב מדוע אין צער הגלות 

זה  שם  מצד  כי  גואי,  בבתי  הוי"ה  לשם  מגיע 

העבר  את  הקב"ה  רואה  ויהיה  הוה  היה  שהוא 

ההוה והעתיד, שכל מה דעביד לטב עביד והכל 

הגאולה  על  שם  שמח  הקב"ה  כן  על  לטובה, 

וחדוה  "עוז  בבחינת:  הגלות  מתוך  שתצמח 

הנכתב:  זה  שם  על  כתוב  זה  ומטעם  במקומו", 

"בכל צרתם לא צר".

שהקב"ה  בראי,  בבתי  אדנ"י  שם  מצד  אבל 

נקרא בשם זה בהיותו אדון לעבדיו ישראל, הנה 

כאשר ישראל מצטערים בצער הגלות, מצטער 

גם הקב"ה עמהם בהיותו אדון להם, ולכן בבתי 

בראי נאמר: "במסתרים תבכה נפשי", שהקב"ה 

הגלות  של  הטוב  את  כביכול  מעצמו  מסתיר 

כדי שיוכל להצטער בצערם של ישראל, ועל זה 

נאמר: "בכל צרתם לו צר".

מעתה ירווח לנו להבין מאמרם: "לא כעולם 

ה"י  ביו"ד  נכתב  הזה  העולם  הבא,  העולם  הזה 

בתי  בין  הבדל  יש  כי  דל"ת",  באל"ף  ונקרא 

ואין  הוי"ה,  בשם  שם  שורה  שהקב"ה  גואי 

אבל  וחדוה,  עוז  אם  כי  שם  מגיע  הגלות  צער 

בשם אדנ"י בבתי בראי מצטער הקב"ה בצערם 

אחד,  כולו  הבא  לעולם  "אבל  ישראל,  של 

בגאולה  כי  ה"י",  ביו"ד  ונכתב  ה"י  ביו"ד  נקרא 

העתידה יתבטלו כל הגלויות וכל הצרות, ועל 

והן  גואי  בבתי  הן  במעשיו  ה'  ישמח  זה  ידי 

בבתי בראי בשם הוי"ה הנכתב והנקרא במהרה 

בימינו אמן.
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