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 צער השכינה
 ?א) מהו צער השכינה

 ?ב) אם אני מרגיש הצער של אחרים האם זה נקרא צער השכינה
 ?ג) האם השכינה היא דבר נפרדת מהנשמות שלנו או שהשכינה היא חלק מהנשמות שלנו

אם אני צריך להרגיש הצער שיש להשכינה מזה ג"כ או שעצם השתתפות בהצרות של ד) כשאני מרגיש צער של הזולת ה
 ?אסונות נקרא שאני משתתף עם צער השכינה

 ?ה) איך אשה יכולה להתחבר עם צער השכינה בחיי היום יום שלה
בזה הזמן גם ו) יש חבורה של נשים שנפגשים בכל שבוע לבכות ביחד על צרות הרבים כדי "להשתתף עם צער השכינה", ו

מתפללים, וחושבים מחשבות של אמונה ואין עוד מלבדו, וגם באותו זמן הם אוכלים בכוונות של קדושת אכילה, ומשוחחים 
בעניני עבודה וענינים גבוהים. ועושים כמה דברים שאני חושבת כמדרגות של צדיקים, אבל אני חושב שנשים אלה באמת הם 

ות דברים אלו. אבל גם אני מסופק אם כל הנ"ל באמת נכון לנשים לעשות כיון שאין זה בעלי מדרגה וצדקניות שראויים לעש
 ?הדרך הנורמלי לנשים. האם החבורה הנ"ל עושים דבר נכונה או בלתי נכונה

 ?ז) האם ראוי לנשים ללמוד בספר טיב ירושלים אם הם מעוניים בדברים אלה
 ?השכינהח) האם יש ספרים שראוי לנשים ללמוד בנושא צער 

 :תשובה
צר, צרות, צמצום. ויש צמצום ראוי, ויש צמצום רב יותר, וצמצום רב -א. צמצום יתר של גילוי הקב"ה בעולמו, צער מלשון ע

 .יותר הוא צער השכינה
 .ב. כן! כי בכל צרתם לו צר, ושורש הצר התחתון של האדם, בצר העליון

 .ג. היא השורש של הנשמות
 .למטה באדם, וצער בשורש בשכינה. כי כל צמצום תחתון פועל צמצום בעליון, וכן להיפךד. גם וגם, צער בענף 

ה. יש להחדיר ולגלות את הרצון לגילוי הקב"ה וכבוד בעולם, שזהו הרצון הפנימי של כל נשמה מישראל, וכאשר הרצון הזה 
 .בגילוי יש צער על כל חסרון בגילוי זה. וכפי ערך הרצון, כך ערך הצער

ופעמים שאינו מאוזן ואזי פוגם בנפש  .ונצרך לאזן זאת עם כל שאר חלקי הנפש, ועולם המעשה !ם זה מדרגתם זה נכוןו. א
 .האדם עצמו, בשלום בית, ובכל בני הבית, ועוד

 .ז. לא
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צאו ח. איני מכיר ספר מסודר בענין זה, אלא הדבר מפוזר בדברי רבותינו, וישנם ליקוטים, למשל בקינות לתשעה באב שי
 .בשנים האחרונות עם ליקוט מרבותינו בעניינים אלו

 קושי עם אמירת קינות
יש לי קושי בכל שנה בתשעה באב עם אמירת הקינות. אני מתבונן קצת בהדברים שאני אומר והדעת שלי אינו סובל הצרות 

ן ואיך התאכזרו כ"כ וכל הרעב והאירועים שהיו שמה, ולדוג' אני חוזר תמיד לחשוב על איך נשים רחמנות בישלו את ילדיה
והצמא שהיה שם וכל הילדים שמתו שם וכו' וכו' וכו', ופשוט בלי הצרה של החורבן בהמ"ק כבר הדעת אינו סובל קריאת 

הדברים והתבוננות בהאירועים שמה. וכיון שאיני יכול לסובל זה איני מסוגל לקרות יותר מחמש קינות וכדו' דכבר אני מרגיש 
בהקינות שאני אמר. ואז אני יושב ואיני אומר כלום ואיני מוסגל להתבונן יותר על הקינות, ואז אני יוצא חוצה  שגעון מהמעט

ומבטל הזמן בבית הכסא וכדו' עד שהשחרית מסתיים, מחמת שאין לי את הכלים לאמר כל הקינות עם הלב וברפט עם 
ומר לעצמי, "נו, טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבה בלא השגאון והעצבות שאני מרגיש מקריאת הקינות. ובכל שנה אני א

ואיני מסוגל להבין איך   כוונה, דאחד המרבה ואחד הממעיט..." אמנם אפשר שיש כאן בעיא בנפש שאני באמת צריך לתקן.
א שלו כל האנשים אצלי אומרים כל הקינות. בשלמא אם האדם אינו מתבונן כלל מה שהוא אומר, אז אין לו בעיא, וכל הבעי

בצהרים ואיך להסתדר על הילדים שם לזמן הרבה. אבל אם האדם מתבונן אפי'  1בבוקר עד  8הוא רק איך לישב משעה 
קצת ויש לו אפי' קצת לב להדברים שהוא אומר, וכ"ש אם הוא אדם רגיש יותר, פשוט אי אפשר לסיים אפי' קינה אחת או 

 !שני קינות

שלי בתשעה באב ע"י אמירת קינה אחת עם התבוננות ולב ודמעות, ואין אני צריך האם אני כבר יוצא ידי חובת אבילות 
לעשות יותר מזה, או שאני צריך להשתמש בכח ה"דעת" שלי לאזן את ההרגשים שלי וכמש"כ הרב בספר דע את הרגשותיך? 

 ?ואם כצד ב', איך אני יכול לעשות את זה

 :תשובה
וזו עבודה כללית של בנין השכל, כפי שנתבאר בדע את מחשבותיך, דע את  באופן כללי נצרך לאזן הדעת עם ההרגשים,

 .דרכי הלימוד –דעתך, ודע את תורתך 

אולם לעת עתה, וכן כל אדם, נצרך לומר קינות כפי מנהג ישראל כל אחד בקהילתו. אולם, כבר נהגו רבים לומר כפי כחם 
 .ולא ח"ו פריקת עול ועצלות ,בדיקה אמיתית הנפשי, כפי מדרגת לבבם. אולם נצרך מאוד

 .וכל אדם יוצא חובת אבלותו לפי כח לבבו, וכפי גדרי הדין

  טו באב ובית המקדש השלישי
שלא היה חורבן בכלל, כיון  -בסוף השיעור השני של "טו באב" הרב מבאר כמה חידושים שהאור של ט"ו באב מגלה, א 

האור של טו  -האמיתי שלא היה נחרב ולא שייך בה חורבן. ב  שבהמ"ק השלישי היה בשמים כבר כל הזמן וזהו הבהמ"ק
 .באב מגלה למפרע שתשעה באב היה מועד

א) השאלה הוא דאע"פ שלא היה חורבן בבהמ"ק מצד בית שלישי מ"מ בודאי היה חורבן על הבית ראשון ובית שני וא"כ מה )
 ?הכוונה שמגלה לא היה חורבן בהמ"ק בכלל

וא בנין חדש שאינו קשור בכלל לבית ראשון או בית שני או שהוא הפנימיות של בית ראשון ובית ב) האם בהמ"ק השלישי ה)
 ?(שני שיתגלה לעת"ל (ושכבר קיימת ונבנה בשמים רק שאינו מתגלה בשלימות עד שירד משמים להאי עלמא

לא היה חורבן. ואה"נ שהאור ג) ועוד שאלה, דא"כ למה אנו מתאבלים על החורבן בכל שנה ומתייחסים להחורבן אם באמת )
 .הזה יתגלה רק לעת"ל אבל גם השתא האור מאיר וא"כ למה לא מתייחסים כלל להאור הזה שמגלה שלא היה שום חורבן

ד) האם האור של ט"ו באב קשור לנחמה של תשעה באב אחר חצות, שבו אנו מגלים בתוך זמן החורבן שהיה אור בתוך )
 .של נחמה, ושהנחמה שלנו לאחר חצות היא גופא שבאמת בפנימיות לא היה חורבןהחושך, שגם ביום חושך יש אור 
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ה) בבני יששכר כתוב שבית שלישי נבנה בחשון אמנם בפסיקתא רבתי שהרב הביא בשיעור על טו באב מבואר שבית שלישי )

 ?נבנה בט"ו באב האם זהו מחלוקת בחז"ל מתי יבנה בית שלישי

כות שעליהם אנו בוכים בקינות, "על אלה אני בוכיה." הנה שיא הבכי בהקינות בדרך כלל הוא ו) שאלה לגבי עשרה הרוגי מל)
בעת אמירת הקינות על עשרה הרוגי מלכות, שבו הבכיות נוזלות בקלות, ואפי' אצל אלו שליבם מטומטמם, הרבה פעמים הם 

נו בחיי' עה"ת (פ' מקץ פרק מ"ד פסוק י"ז) מתעוררים לבכות כשאומרים הקינות על עשרה הרוגי מלכות. אמנם שמעתי ברבי
כתוב דברח חידוש ופלא מאד, שעשו להם נס והחליפו גופם עם גויים, ונמצא שלא נהרגו בכלל וגם לא עברו שם צער גופני 

עליהם (והג"ר י"מ מארגנשעטרן שליט"א חידש בזה שאע"פ שצעקו בשעת מעשה כל הלילה, זה היה משום שהיו בצער 
ה' כיון שחשבו שהעם לא היו יודעים מזה ושהעם חשבו שהתנאים הקדושים היו עומדים להריגה, ונמצא שכל  מחמת החילול

הצער של התנאים היה רק מצד צער החילול ה'), וכן כתוב בערבי נחל בפ' מסעי בשם המהר"ם, שיש לו מסורה מאבותיו 
נו בחיי' נמצא שלא נהרגו בכלל כיון שגופם נתחלפו עם שכל מי שנהרג על קידוש ה' אינו חווה שום צער, אבל לפי דעת רבי

גויים. וא"כ לפי הנ"ל למה צריכים לבכות בשעת אמירת הקינות על עשרה הרוגי מלכות אם באמת לא עברו עליהם שום 
 ?הריגה או צער

 :תשובה
ן כל עולם תחתון הוא דמיון. א. כמש"כ היינו "כחולמים", מתראה שכל מה שראינו היה בעולם תחתון יותר, ובערך עולם עליו

כדוגמת אדם מבוגר שבערכו הילד חי בדמיון. אולם בערך לעולם התחתון זהו מציאות ממש. וזהו כל סוד הבריאה, מציאות 
 .של תחתון, בערך לעליון זהו דמיון

 .ב. ביהמ"ק השלישי הוא השורש, והראשון והשני ענפיו
ולמפרע, ולא למפרע ממש. ובלשון דלעיל, כשנמצאים בעולם השתא יש חורבן, וזהו ג. בלשון של ר' שמעון, זהו מכאן ולהבא 

 .המציאות למעשה ולדינא. אולם ביחס לגילוי של עוה"ב, כל העוה"ז דמיון
 .ד. כן! כן! אולם התנוצצות, ניצוצות ולא אור גמור

תו אב, מדרגת אדם, וסופו בנחש, עקב, ו. תחיל-ה. "אב" נקרא כן מלשון התחלה, שורש תחילתו באב, וסופו בחשון. נחש
 .""הוא ישפונו עקב

ו. בהנהגת הטבע נגזרה גזרה של מיתה, ועל זה בוכים, על כח הכילוי שנגזר. אלא שהם נתעלו בבחינת "וינס", ונסו למדרגת 
לוי אם מתו, אלא "נס", ודו"ק היטב. אולם עצם הגזירה במדרגת הטבע עדיין לא בטלה. והבן שהבכי אינו רק על התוצאה, ות

 .הבכי על עצם הגזירה, כליון, כח הכליון שירד לעולם ושולט, ולא רק מחמת תולדותיו

 

 
 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, וכן מקובץ שאלות ותשובות 

 info@bilvavi.net לפי סדר הפרשיות, יש לשלוח בקשה לכתובת:
 03-548-0529הפקס לקבלת דרך הפקס, יש לשלוח בקשה למספר 

 

  

 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"
 073.295.1245USA 718.521.5231ישראל 
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