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 ישיבת ישראל בחוץ לארץ – קותיבחופרשת 
י ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָבה " ארץ ישראל אל חוצה לארץ לבין אומות העולם שנאמרמ הם ייענשו ביציאה גזר שאם ישראל לא ישמעו בקולו אזהקב"ה  ְוָנַתתִּ

יֹחֲחֶכם:  יַח ְבֵריַח נִּ ְקְדֵשיֶכם ְולֹא ָארִּ י ֶאת מִּ ּמֹותִּ םַוֲהשִּ ים ָבּה: ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹויִּ י ֶאת ָהָאֶרץ ְוָשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהֹיְשבִּ י ֲאנִּ ֹּמתִּ י ַאֲחֵריֶכם  ַוֲהשִּ יֹקתִּ ַוֲהרִּ
ְהיּו ָחְרָבה ים ְוַאף ַגם זֹאת בטיח "הה' יתברך  אך .לג( -לא )ויקרא כו, " ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְשָמָמה ְוָעֵריֶכם יִּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ ְהיֹוָתם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסתִּ בִּ

י ה' ֱאֹל י ֲאנִּ ָתם כִּ י אִּ יתִּ ְהֹית ָלֶהם ֵלאֹל :יֶהםקֵ ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְברִּ ם לִּ ם ְלֵעיֵני ַהּגֹויִּ ְצַריִּ י ֹאָתם ֵמֶאֶרץ מִּ ים ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ אֹשנִּ ית רִּ י ָלֶהם ְברִּ י קִּ ְוָזַכְרתִּ " ה'ים ֲאנִּ
 .מה( -)ויקרא כו, מד 

 ?שההקדֹו ישיבתם בארץ ישראל לבין אומות העולם מפוזרים בין לארץ חוץב כאשר הם עם ישראל ם שלבמה שונה ישיבת ,להתבונןויש 

 ובחוץ לארץ דרך הׂשרים הרוחניים לבדובארץ ישראל ה' יתברך משפיע 

ְבֵני " על בני לוט כפי שנאמר תמֹוניתן לאחת מהאּוכל חלק מהארצות בעולם  י לִּ י כִּ לבני דווקא  ניתנה "ָערכלומר ש" )דברים ב, ט(" ֶאת ָער ְיֻרָשהלֹוט ָנַתתִּ
י ֶאת "נאמר וכן  לוט. י ְיֻרָשה ְלֵעָשו ָנַתתִּ ירכִּ יר"שכלומר  (,דברים ב, ה)" ַהר ֵשעִּ ם הארץ עִּ של חוס יי וכל זה מורה על. מה של עשולאּודווקא " ניתן ַהר ֵשעִּ

שולט ה פרק כד( 'פרקי דרבי אליעזר') רים של מעלהמבין שבעים הׂש '(נהר יז ד"ה 'דע כי כל חלק וחלק)'חסד לאברהם' מעין ג  שהׂשר הרוחני והטעם בזה, לפי .האומה השוכנת בה
יש לו יחס  פרק כד, 'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת נח אות יז בשם רבינו אפרים( 'פרקי דרבי אליעזר') ְלׁשֹוָנּהעל ו ('פרק כד, 'חסד לאברהם' מעין ג נהר יז ד"ה 'דע כי כל חלק וחלק 'פרקי דרבי אליעזר') על אותה האומה

אותה כפי מה שהשפיעו עליו מלמעלה ל אחת במנה להםּוְלַחֵלק  (עוד בזה ועיי"ש' דע כי כל חלק וחלק'נהר יז ד"ה )'חסד לאברהם' מעין ג  להשפיע דווקא בחלק הארץ ההיא
 .('שבעים הזקנים' –אומות העולם ראה מאמרינו לפרשת בהעלותך  ם הרוחניים שלשריהיין נ)להרחבה על ע בשם המבי"ט בספרו בית אלקים( ד"ה 'ההבדל שיש' לר' דוד בן שמעון סימן תקפח)'שער החצר'  נמצאת בחלקוהמה אּוה

הוא , ובכבודו ובעצמו (ועיי"ש 'דע כי כל חלק וחלק'נהר יז ד"ה מעין ג לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א  'חסד לאברהם') קיםואלה'  עליהממונה , לעם ישראל השייכתארץ ישראל ב אך
דוד  )'שער החצר' לר' מֹויום ביֹוְדַבר חסרונם הצריך להם  ונותן להם כפי שער התפילה פרק ה' ד"ה וענין קביעות(להמבי"ט )'בית אלקים'  בלי שום אמצעי אחר בארץ ישראלהמשפיע 

ְׁשַפט " עליו שנאמר וזה מה, בן שמעון סימן תקפח ד"ה 'ההבדל שיש' בשם המבי"ט בספרו בית אלקים( ' וכבר ידעת שא"י')מלכים ב' יז, כז( )'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן שן ד"ה  "י ָהָאֶרץקֵ ֱאֹלְוֹיֵרם ֶאת מִּ

, בלי אמצעי של גם את אוירה של ארץ ישראל הממלאכלומר ה' יתברך הוא השולט בארץ והוא . כד, א()תהלים  "לה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּהשנאמר " וכן (מהרשב"א
רי מעלה אשר חלק אותם לכל העמים ר משלא מסר את הארץ לאף ש הקב"ה כי ,ערך חמה אות כא בשם המגלה עמוקות( ר' יחיאל היילפרין 'סדר הדורות' למחבר)'ספר הליקוטים' ר רוחני ש

ביחס לאומות העולם ו שאלהותו היא מעליהם,לפי  'אלוקי ישראל' כלפי עם ישראל בשם לכן הקב"ה נקרא .(' מהרשב"אוכבר ידעת'ד"ה  החצר' לר' דוד בן שמעון סימן שן )'שער
על  הבן איש חי למחבר )'בן יהוידע' 'אלוקי האלוקים' הנקרא ה' יתברך מושל ומעליו השר הרוחני שהוא 'אלוהים'אלקי האלקים' לפי שמעליהם יש 'הקב"ה נקרא 

 .כתובות דף קי ע"ב ד"ה וכי כל שאינו(גמ' 

י ְוַעֶּמָך וזה היה כוונת משה רבינו שאמר " י ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאנִּ י ָמָצאתִּ ָּוַדע ֵאפֹוא כִּ ָּמנּוּוַבֶּמה יִּ ָכל ָהָעם ֲאֶשר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ֲהלֹוא ְבֶלְכְתָך עִּ י ְוַעְּמָך מִּ ינּו ֲאנִּ ְפלִּ  "ְונִּ
ֶאת ָלֵתת ָלֶכם "ה' לבני ישראל  שאמרוזה מה . )עפ"י גמ' ברכות דף ז ע"א ד"ה בשם ר' יוסי( שהיא השראת השכינה עלינו (' מהרשב"אוכבר ידעת שא"י')'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן שן ד"ה 

ְהיֹות ראויים לקבל  יהיוכך ש ",יםקִּ ֵלאֹל" על מנת להיות להם "ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַעןצה לתת לישראל "הוא רשכלומר  )ויקרא כה, לח(" יםקִּ ָלֶכם ֵלאֹל ֶאֶרץ ְכַנַען לִּ
ְהיֹות ְלָך ֵלאֹל" הפסוקים בסמיכות לאברהם נאמרמטעם זה וכן  .שער התפילה פרק ה' ד"ה וענין היות קביעות(להמבי"ט )'בית אלוקים'  השפעתואת  ממש ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:  יםקִּ לִּ

י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת  י ָלֶהם ֵלאֹל ֵאת ָכל ֶאֶרץ ְכַנַען ֶאֶרץ ְמגֶֻריָךְוָנַתתִּ יתִּ וזה גם  ח( )'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה ולא ראו שהיושב בחוצה( –)בראשית יז, ז " יםקִּ ַלֲאֻחַזת עֹוָלם ְוָהיִּ
י"הוא אמר  ,נאלץ לצאת מארץ ישראלעד ש דוד מפני שאול המלךכאשר ברח ש הסיבה י ֵגְרשּונִּ ְסַתֵפַח  כִּ כלומר מארץ  )שמואל א' כו, יט("  'ְבַנֲחַלת הַהיֹום ֵמהִּ

 .(, 'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה ולא ראו שהיושב בחוצהפרשת ויקרא על הפסוק 'ומזרעך לא תתן להעביר למולך'לר' מנחם ציוני ספר 'ציוני' ) ישראל שהיא נחלתו של ה'

 על ישראל שישבו בארץשפע ירד ה רובבתקופת בית המקדש הראשון 

אז  ,פד ע"ב ד"ה ואי תימא(דף לך לך פרשת )זוהר  לא טימאו את הארץעוד ו, הראשון בזמן בית המקדש קנב ע"ב ד"ה והשתא( דף תרומהפרשת )זוהר  ישראל בארץ ישראלעם שהיו כ
)'אמרי נועם' לר' מאיר מדזי'קוב תחילת פרשת פקודי ד"ה 'אלה פקודי' כל מיני טובות מאת הקב"ה ב כגוונא()זוהר פרשת תרומה דף קנב ע"ב ד"ה  ניזונים בשפע 'משולחנו של מקום' ישראל היו

 'והשארית' נמי()'שער החצר' סימן קכו ד"ה אי דרך 'שער השמים' הנמצא דווקא בארץ ישראל רק  )'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף פד ע"ב ד"ה 'וה' אמר' מהרא"ג( בלי שום אמצעי מהרמב"ן(
)'אור החמה' על זוהר  רוחניים שלהםהרים על ידי שבעים הׂש )זוהר פרשת תרומה דף קנב ע"ב ד"ה כגוונא( אומות העולםשאר את  ה מזיןהי שנותרה מהשפע שירד לישראל

פרים כנגד שבעים אומות העולם, והיה סדר הקרבת שבעים מקריבים היו  כאשר סוכותהחג של רבנות נרמז בקהדבר ו .פרשת לך לך דף פד ע"ב ד"ה 'וה' אמר' מהרא"ג(
 מיעוט זה .(פרשת תרומה דף קנב ע"ב ד"ה 'ועשית שלחן' מהרמ"קעל זוהר 'אור החמה' ) מיעוט השפע שנוטלים אומות העולםל ע לרמוז ,מיום ליום מעטהפרים במספר הולך ומת

 .פד ע"ב ד"ה ואי תימא(דף לך לך פרשת )זוהר  בחוץ לארץ לא היה חזק אז גרם לכך ששלטונם של אותם המלכים ששלטו

)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן קכו ד"ה  לכל העולם כאשר היא היתה נוטלת חלק בראש והשארית היה יוצא לכל העולם ושפע ארץ ישראל היתה מחלקת חיים

ֵנה על דבר זה אמר הנביא " אי נמי( ְרָעבּו ֲעָבַדי יֹאֵכלּוהִּ המעטה  השאריתואוכלים, היו הם אלו שבעיקר עבדי ה' שהם ישראל כלומר  )ישעיה סה, יג(" ְוַאֶתם תִּ
יב ָלּהיִּ ְירּוָשַלִּ רמז דוד המלך כשאמר "גם עליהם ו .חלק א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה( לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' לגוים שנותרה ניתנה ים ָסבִּ ים", )תהלים קכה, ב(" ם ָהרִּ  "ָהרִּ

יב ָלּה"מקיפים ו "םיִּ ְירּוָׁשַלִּ ל"רים רוחניים של האומות העומדים מחוץ הם אותם שבעים ׂש  מה שלהםת את האּולקבל שפע להחיֹו", על מנת ָסבִּ
חכמה  לטהרה ויראה באותה העת אותם מהקב"ה היה מביא הישירריבוי השפע ישראל  אמנם עבור .)'תפארת שלמה' ליקוטים פרשת בלק במדבר כב, ד ד"ה 'עתה ילחכו הקהל'(

 .)'יערות דבש' חלק א' דרוש א' ד"ה וכבר אמרתי כי באמת(היתה נכבשת לפניהם  'רוח הטומאה'כאשר  בקלות , והיה מאפשר להם לשמור את המצוותומדע

ֹ מיד הכאשר ישראל חטאו אז השפע המושפע עליהם בארץ ישראל אך   , כילה בין העמיםומשום כך הוכרחו ישראל לבוא בגֹוא היה. סתלק והיה כל
יםלסבול ולא  יכוליםהם , ועל ידי כן שפע האומותמברשותם ניזונים שישראל אז גם , וממשיכים לקבל שפע מהשר שעליהם הגוים בעוונם  ָכלִּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ים ָמְשלּו ָבנּוְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ֲעֹוֹנֵתיֶהם  ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו" ים. וזה פירוש הפסוקהסתלקות השפעמ כלומר  –" ְוֵאיָנם ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו, ")איכה ה, ז(" ָסָבְלנּו: ֲעָבדִּ
יכולים לסבול, והטעם שהוא חמור עדיין "עוון"  שיש עלינו" אף ַוֲאַנְחנּו, "כי הוסר מהם השפע הם הסתלקו מן העולם על "חטא" הקל מ"עוון"שאפילו 
ים ָמְשלּו ָבנּומפני ש" סימן שט בשם 'פנים יפות' פרשת בהר )'שער החצר' לר' דוד בן שמעון  שממשיכים להיות מושפעים רים הרוחניים של האומות" כלומר שאנו תחת השֲעָבדִּ

ְהיֹוָתם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם "מה שנאמר וזה גם . סיני( יםְוַאף ַּגם זֹאת בִּ י ה' ֱאֹלְולֹא  לֹא ְמַאְסתִּ י ֲאנִּ ָתם כִּ י אִּ יתִּ ים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְברִּ כלומר , )ויקרא כו, כד(" יֶהםקֵ ְגַעְלתִּ
ְהיֹוָתם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהםאף שנראה כי " זה לבעוונם בהסתלקות השפע מארץ ישראל ו לּוכְ הוא דין קשה, לא כן הוא, כי זהו חסד גמור על מנת שלא יִּ  "בִּ

ים" ים לֹא ְמַאְסתִּ  .)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן שט( "ְולֹא ְגַעְלתִּ

 לםמקבלים אומות העו שלהםבחוץ לארץ את עיקר השפע הם כשישראל 

ם ַעל ְפֵני חּוצֹות ַהֹנֵתן ָמָטר ַעל ְפֵני ָאֶרץפי שנאמר "כבארץ ישראל ה' יתברך נותן את המטר  )'שער  שזה חוץ לארץ "חּוצֹותב" ואילו. )איוב ה, י( "ְוֹׁשֵלַח ַמיִּ

ר שהוא הׂש)עפ"י 'עץ הדעת טוב' מכתב יד לר' חיים ויטאל אות קנב ד"ה אמר הקב"ה דפוס בירושלים שנת תשס"ח(  " על ידי שליחֹׁשֵלחַ הוא " החצר' לר' דוד בן שמעון סימן תעה ד"ה 'אמר עוד' בשם הרב 'חן טוב'(
ארץ ישראל היא העיקר ונקראת על שם ש לפי" חּוצֹות" הטעם שחוץ לארץ נקרא. ו)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן תעה ד"ה 'אמר עוד' בשם הרב 'חן טוב'( הרוחני של האומה

ץ' כי הם חוץ לעיקר " שהוא מלשון 'חּוחּוצֹותכי היא תכלית הכוונה. ואילו שאר המקומות בעולם כולם טפלים לה, לכן הם נקראים " ,כך 'ארץ' סתם
א דרך השר הרוחני באותו המקום ולא מה' יתברך ממש, על והיות שקבלת השפע בחוץ לארץ הי .)'שער החצר' סימן ש"ן ד"ה 'החכם הזה סבר' בשם הרשב"א בפירושו על גמ' תענית(

 )'מאירת עיניים' לר' יצחק דמן עכו פרשת אחרי מות ד"ה לשמור כח(כן העוברים עבירה בחוצה לארץ אינם נענשים מהר, בשונה מישראל הגרים בארץ ישראל שנענשים מהר 
ים בחוץ לארץ יותר פתח להמשיך בחטאיה  .חלילה םוזה נותן לישראל הָּגרִּ

אומות העולם שישראל  רים הרוחניים שלמושפע על הׂשהחל להיות  מושפע עליהםהיה צריך להיות שלאחר שגלו ישראל מארצם, כל השפע 
)'אמרי נועם' לר' מאיר  להפסיק את השפע היורד לעולםכי ה' לא רצה חלק א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה, 'חסד לאברהם' מעין ד נהר מז(  לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' נמצאים אצלם בגלות

לר' , 'חסד לאברהם' חלק א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' על ישראל שמשפיעיםאלו  אומות העולם הםכך ו, מדז'יקוב תחילת פרשת פקודי ד"ה 'אלא פקודי המשכן' מהרמב"ן(

ָנַתָתה וכפי שאמר דוד המלך "נתינת השפע לאומות העולם הוא טובת ישראל כדי שלא ייפסק השפע המגיע אליהם, . (מעין ד נהר מזאברהם אזולאי זקנו של החיד"א 
י בִּ ְמָחה ְבלִּ ירֹוָשם ָרבּו שִּ ירֹוָשם"רואים כי שכאשר ישראל נמצאים בגלות ו )תהלים ד, ח(" ֵמֵעת ְדָגָנם ְותִּ  "ָרבּושהם חיים בתוכם "של אומות העולם  "ְדָגָנם ְותִּ

ילמרות שאינם ראויים להשפעות טובות מצד עצמם, אז יש " כלומר מתרבים בִּ ְמָחה ְבלִּ )'אמרי נועם' " שלא פוסק השפע לירד לעולם והוא טובת ישראל שִּ

לפי שהם  )ראה גמ' עבודה זרה דף ח ע"א בשם ר' ישמעאל(בגלות נקראים 'עובדי עבודה זרה בטהרה' שאך משום כך ישראל  .לר' מאיר מדזי'קוב תחילת פרשת פקודי ד"ה 'אלה פקודי' מהרמב"ן(
והר פרשת לך לך דף )'פרד"ס רימונים' להרמ"ק שער מהות והנהגה פרק יב דף מו ע"ב טור א, 'אור החמה' על זאצל הׂשר שהם תחת ממשלתו  דף יג ע"ב( לר' נתן שפירא )'טוב הארץ'גורמים לשפע לרדת בחוץ 

 .פד ע"ב ד"ה 'וה' אמר' מהרא"ג(

על ידי אותו השפע הטהור המושפע אל  )'פרד"ס רימונים' להרמ"ק שער מהות והנהגה פרק יב דף מו ע"ב טור א( שהם הכניסו 'צלם בהיכל' בטהרה גמורה לישראל נקרא דבר זה
הדר "כל  אמרו רבותינו כיגם  לכן. )'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף פד ע"ב ד"ה 'וה' אמר' מהרא"ג(תחתם מזּונּו את ישראל שיָ , שמטרתו הוא שהם רי אומות העולםש

נתן שפירא  ')'טוב הארץ' לר של האומות ריםהשפע מתחת יד הׂשאת מקבלים אז ישראל משום ש, קי ע"ב(דף גמ' כתובות ראה )לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים"  צהבחו

נתן שפירא  ')'טוב הארץ' לר 'אלהים אחרים'עובדים ל כביכול ישראל ועל ידי כן )'אור החמה' פרשת תרומה דף קנב ע"ב ד"ה 'ועשית שלחן' מהרמ"ק( מהםוניזונים  'מצת שימורים' דף יג ע"ב(מחבר ספר 

ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ  יְצָךֶוֱהפִּ " שנאמר וזה מה ,דף יג ע"ב(בעל 'מצת שימורים'  ים מִּ יםה' ְבָכל ָהַעּמִּ ים ֲאֵחרִּ המור' פרשת כי תבוא ד"ה )דברים כח, סד( )'צרור " ְוָעַבְדָת ָשם ֱאֹלהִּ

ְסַתֵפַח ְבַנֲחַלת ה' הטעם שכשנאלץ דוד המלך לצאת מארץ ישראל הוא תיאר זאת כעבודה זרה שנאמר "גם וזה  .ועבדתם שם אלהים אחרים( י ַהיֹום ֵמהִּ י ֵגְרשּונִּ כִּ
יםֵלאֹמר ֵלְך ֲעֹבד  ים ֲאֵחרִּ )'פרד"ס רימונים' להרמ"ק שער מהות והנהגה פרק יב דף מו  ר הרוחניתה לקבל את השפע דרך הׂשמחמת שהוא היה צריך עוזה  )שמואל א' כו, יט(" ֱאֹלהִּ

 .ע"ב טור א(

, כי באמת כל ההשפעות שיש לאומות מצד הסטרא אחרא של אומות העולםכלומר ממקום 'הטינופת' חלילה נקים יֹולא ישראל שבגלות  עם כל זאת
בע ֹווהם בתפילתם ממשיכים בראש השנה תיכף שנת ש ,בשבילם נברא העולםשבחוץ לארץ אשר  והצדיקיםרק על ידי תפלת ישראל נמשך העולם 

וישראל צריכים לקבל שה, הוא מצד הקדּובחוץ לארץ לכן העיקר של השפע בעתם. יבואו יבולה והגשמים תיתן והארץ  רותיהםיפ יתנושהעצים 
ו ובניהם מהתבואות של ֶאָחיאת  שהחייהוכך היה עם יוסף במצרים, באמת.  הרי שאינו כןשהשפע הוא שלהם מדמים בנפשם  שהגויים. ומה מהם

פסק  בזכותוכאשר בא יעקב אבינו למצרים  ועוד יותר. (שיוסף היה גוזר ומרקיב התבואה למצריים )ראה רש"י בראשית מא, נה המצריים ואף על פי כן ההשפעה היתה רק מיוסף
לכן מה שאומות העולם מרננים על ת את כל המצריים שהיו בארץ מצרים עד שהיו כולם נאבדים. ך להמשיך עוד חמש שנים ולכלֹוהיה צרישהרעב 

פרשת ויגש על הפסוק 'ויתן יקוב 'לר' מאיר מדז)'אמרי נועם' ישראל שלקחו את ביזת מצרים וביזת הים באומרם "ישראל גזלנים הם!" באמת אינו כן, כי הכל שלהם הוא 

 .בסוסים' ד"ה וזהו ויתן להם(להם יוסף לחם 

שה מאירה לישראל שבחוץ לארץ דרך השר אף שהקדּוכי  ,א בשכינה השוכנת איתם בתוך טומאתםשבחוץ לארץ הי דבקות ישראלואף יותר מכך, כי 
 כך. דרך העברה בה דרך זכוכית שהיא רק מאירה אור החמה המאיר וכמשלדרך התלבשות אלא דרך העברה בעלמא,  שהיא אינהשל האומה, הרי 

ר ' כי אף שהם תחת הׂשבטהרה. לכן הם נקראים 'עובדי עבודה זרה הם שוכנים בחוץ לארץ תחת השריםשה אף שוהקדישראל דבקים בשכינה 
רץ אל ארץ ישראל הרי שבאותה אמנם אם אותם ישראליים ילכו מחוץ לא .)'של"ה הקדוש' חלק מצה עשירה דף טז ע"ב ד"ה מתחילה עע"ז היו אבותינו( יניקתם הוא בטהרהאבל 

ְהיֹות וכפי שנרמז בסמיכות הפסוקים " )'ברכת טוב' לר' משה נראל הכהן דף פט ע"ב ד"ה הקדמה נודעת( בעצמו בארץ ישראלבכבודו ו" כי הקב"ה משפיע  שעה יחשבו ל"עם ה' ִֽ לִּ
אֹל י ְלָךּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:  יםקִּ ְלָך ֵלִֽ דף כא ע"ב ד"ה עוד יתבאר' באות  על מגילת רות )'משיב נפש' לר' שלמה אלקבץ ח( –)בראשית יז, ז " ֶאֶרץ ְכַנַעןּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֵאת ָכל  ְוָנַתתִּ

רים הרוחניים החיצונים לכן הם נקראים 'כמי שאין לו ה' יתברך אמנם משגיח עליהם אבל רק דרך הששדרים בחוץ לארץ ה לעומתם ישראלזה ו. ד'(
 .)'ברכת טוב' לר' משה נראל הכהן דף פט ע"ב ד"ה הקדמה נודעת( 'הַ לֹואֱ 

לר' יהונתן אייבשיץ מחבר שו"ת 'אורים  'יערות דבש'(וכאשר הׂשרים של אומות העולם מקבלים את השפע הרוחני, הם לוקחים את הטוב והמובחר שבו לאומה שלהם 

פרשת ויגש על הפסוק לר' מאיר מדז'יקוב )'אמרי נועם' ב נפשם משפע הפרנסות של ישראל בעים בטֹוטמאים ׂשוערלים גויים ואז כל אותם  חלק א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה( ותומים'

 ק קצת מהםלינֹו חלק א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה(למחבר שו"ת 'אורים ותומים'  לר' יהונתן אייבשיץ'יערות דבש' (ולישראל נותנים רק את השארית מעט שבמעט  'ויתן להם יוסף לחם בסוסים'(
לר' אברהם אזולאי )'אור החמה'  , ואת ישראל הוא מפרנס מהשאריתמתֹוכי השר מפרנס קודם כל את אּו. רשת ויגש על הפסוק 'ויתן להם יוסף לחם בסוסים'(פלר' מאיר מדז'יקוב )'אמרי נועם' 

ֶבן ָאָדם ַיַען חורבן בית המקדש כפי שנאמר "ם נבנתה על ידי . וזה הטעם שהעיר צֹור שבמלכות אדֹועל זוהר פרשת תרומה דף קנב ע"ב ד"ה 'ועשית שלחן' מהרמ"ק(זקנו של החיד"א 
ים ָנֵסָבה ֵאָלי  ֹצרֲאֶשר ָאְמָרה  ְשְבָרה ַדְלתֹות ָהַעּמִּ ִּם ֶהָאח נִּ ָּמְלָאה ָהֳחָרָבהַעל ְירּוָשַל  חלק לר' יהונתן אייבשיץ)יחזקאל כו, ב( )ראה גמ' פסחים דף מב ע"ב, ראה גמ' מגילה דף ו ע"א( )'יערות דבש' " אִּ

ָּמְלָאה ָהֳחָרָבהר "אמרה העיר צֹוכלומר ש א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה( )רש"י בגמ' פסחים דף מב ע"ב ד"ה 'אמלאה החרבה', רש"י בגמ' של ירושלים  חורבנהמ תמלאהה שהיא" לפי אִּ

 . מגילה ו ע"א ד"ה 'אמלאה החרבה'(
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קנב ע"ב סוף ד"ה  דף תרומהפרשת )זוהר  ישראל קיבלוהשארית את אומות העולם ו קיבלוהשפע עיקר התהפך הדבר, את צה לארץ כאשר יצאו ישראל לחּונמצא ש

 שפע בזמן הגלות מאשר לפני הגלותים נוטלים יותר יהגוכך ו. )'אגרא דכלה' פרשת בחוקותי ד"פ ותם לריק כחכם( למרות שכל מתן השפע הוא דווקא עבור ישראל והשתא(
ים ועל זה אמר שלמה המלך ". תרומה דף קנב ע"ב ד"ה 'ועשית שלחן' מהרמ"ק(פרשת על זוהר )'אור החמה'  י ֹנֵטָרה ֶאת ַהְכָרמִּ יָשֻמנִּ י לֹא ָנָטְרתִּ י ֶשלִּ י ֹנֵטָרה , ")שיר השירים א, ו(" ַכְרמִּ ָשֻמנִּ

ים י"אך את , בארצות הטמאות השפע על האומותאת משפיעים  שאזבין האומות  בגלות היות ישראלעל  "ֶאת ַהְכָרמִּ י לֹא ָנָטְרתִּ י ֶשלִּ השפע כי " ַכְרמִּ
מתן עיקר ו .רט ע"א ד"ה ואזלא הא(דף )זוהר פרשת בלק ישראל שבגלות לא מתברכים כראוי ו )'פרד"ס רימונים' לרמ"ק שער המהות וההנהגה פרק יב דף מו ע"ב טור א( ישראל בארצםא יורד לל

חלק א' דרוש  לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' בעוונות הרביםתש כוחם ו לעמוד מול יצר הרע חוץ לארץבהנמצאים  שקשה לישראל כךלביא מ השפע לאומות העולם

 .(כי א' ד"ה וכבר אמרתי

 בכל העולם היא מתעלה ומושלת על ישראל שולטתאחת  שאומהבזמן 

הטוב שמקבלים לעצמן אותן  והשפע .לך לך פד ע"ב ד"ה בסתר המדרגה( פרשת זוהרעפ"י )טובה ושלוה יתרה  האומות ןהביא לאותאומות העולם  גלות ישראל אצל
 .)'יערות דבש' חלק א' דרוש א' ד"ה וכבר אמרתי כי( 'חסידי אומות העולם'בהם  יםנמצאשו ובחריפות, בחכמהגדולים ונבונים חכמים  הביא לכך שיש להם האומות

מנת שהשפע שמגיע לישראל   על – ות מצריםרק לאומה אחת כפי שהיה בגלאותם  הולא הגל ר הקב"ה את ישראל בין אומות רבותטעם זה פיזלו
 ןובלעדי ישראל שחיים בתוכ .באומותכי יש צורך  ,קיימווית אגב ישראל ממנו וקבלאותם האומות י ואז כל אומהשל  םיהרוחני יםריעבור דרך הש

 .(כלומר בין עמים רבים לר' אברהם גלאנטי על זוהר פרשת ויחי דף רמד ע"א ד"ה ביני עממיא'זהרי חמה' ) ל המהֶהבֶ כי  לטובה ותשגחן האומות מולא היו אות

 כל עוד היא שלטה . וזה נמשךושלטה על העולם )'פרד"ס רימונים' להרמ"ק שער המהות וההנהגה פרק יב דף מו ע"ב טור א מרבותינו( התעלתה ,ישראלמ רבים אליהשגלו  אומהכל 
נו ע"ב, דף גיטין גמ' ראה )" ראשרבותינו "כל המיצר לישראל נעשה  שאמרווזה מה . תהּולפְ לשִּ  חזרה אותה האומה מתוכה ישראל שיצאולאחר אך  ,על ישראל

להאר"י ז"ל פרשת ראה ד"ה וזה סוד  'ותושער המצ') שעל ידי שישראל משועבדים תחת אותה האומה, אזי האומה עולה ונהיית לראש בעולםכלומר  קד ע"ב(דף סנהדרין גמ' ראה 

לקבל את השפע כמו בזמן שישראל יותר  לא יוכלשלהם אז השר  לארץ ישראלישראל יכנסו  אםש ,ומדיןוזה היה חששם של בלק מואב  .אומרם(
ְדָין נאמר "ועל כך  .יתבטלו לגמרימואב ומדין ו, ואז נמצאים בארצ ְקֵני מִּ ְלֹחְך ַהשֹור ֵאת ֶיֶרק  ַעָתה ְיַלֲחכּוַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל זִּ יֹבֵתינּו כִּ ַהָקָהל ֶאת ָכל ְסבִּ

 .)'תפארת שלמה' ליקוטים פרשת בלק במדבר כב, ד ד"ה 'עתה ילחכו הקהל'( )במדבר כב, ד( "ַהָשֶדה

 כל השפעלפי ש ,ות' להאר"י ז"ל פרשת ראה ד"ה וזה סוד אומרם(ו)'שער המצ שלטה בכל העולםהתעלתה ומצרים אומת כך היה כאשר עם ישראל היו בגלות בארץ מצרים, 
)'פרד"ס לישראל שבארצו  נתןורק את המעט  המצריתלאומה  רוב השפעקח את להשר ו, נּוזֹובמטרה שישראל יִּ  היה ניתן לשרו של מצרים שירד לישראל

שנאמר כפי  מתחת ידי השר ת' להאר"י ז"ל פרשת ראה ד"ה וזה סוד אומרם(ו)'שער המצו יצאו ישראל מארץ מצרים י כןאחר אמנם .רמ"ק שער המהות וההנהגה פרק יב דף מו ע"ב טור א(הרימונים' ל
יםיָך ֹאָתם ֶק ֲאֶשר ָחַלק ה' ֱאֹל" ְהיֹות ל ְלֹכל ָהַעּמִּ ם לִּ ְצָריִּ ּמִּ כּור ַהַבְרֶזל מִּ א ֶאְתֶכם מִּ ם: ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה' ַויֹוצִּ )דברים ד, יט " הֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַכיֹום ַהזֶ ַתַחת ָכל ַהָשָמיִּ

יםיָך ֹאָתם קֶ ֲאֶשר ָחַלק ה' ֱאֹל", "כ( – א ֶאְתֶכם, "השולטים על האומות רים של מעלהאלו הש –" ְלֹכל ָהַעּמִּ שהוציא את ישראל  –" ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה' ַויֹוצִּ
וכשיצאו . החצר' סימן תקפ"ח ד"ה 'ההבדל שיש' בשם המבי"ט בספר 'בית אלקים'()'שער ולקחם תחת רשותו  ם,ריבארץ מצ מתחת רשות השרים של מעלה שהיו מסורים בידיהם

 .ת' להאר"י ז"ל פרשת ראה ד"ה וזה סוד אומרם(ו)'שער המצו ים מתוכם והם הושפלויתם של המצרטלה חיּוינמשם ישראל 

ישראל ש כל זמןומשלו בעולם  התעלוש ויון ָמַדימלכויות בהיה וכן התעלתה ומשלה בכל העולם. ישראל לשם היא כאשר גלו שבל בבגלות היה וכן 
 שנבנה אף בזמן שלטונם של אומות העולם לא סר מטעם זה .ת' להאר"י ז"ל פרשת ראה ד"ה וזה סוד אומרם(ו)'שער המצו נפלו מארצם הם יצאוישראל וכש ,תבגלּואצלם היו 

 .לך לך דף פד ע"ב ד"ה 'תא חזי'( פרשת )זוהרהאומות  ןאומות העולם והשפע של השכינה הגיע אל אותעבדים למלכי וש, כי ישראל היו עדיין מבית המקדש השניכבר 

אז  היתההיא ולכן  היה קיים, בית המקדש השנישבזמן  שם חייםהיו עדיין מבני ישראל  רביםכאשר של מצרים, ' אלכסנדריהעיר 'בשהיה כמו 
עשו  ֹו שלתמם את השפע בידי אּוהקב"ה שש, םאדֹושהיא גלות  וגם בגלות האחרונה כן הוא בכל גלות וגלותו .ע"ב( דף נאסוכה  גמ' )ראה בעולם חשוב מרכז

היה בארץ  כעין זה. )'יערות דבש' חלק א' דרוש א' ד"ה אבל באמת גם זה( םת אדֹובארצומשפיע לעם ישראל שהוא זה השר שלה שאצלה נמצאים רבים מעם ישראל, ו
אמנם לאחר שהוציאו צו גירוש לכל  ספרד לפני יותר מחמש מאות שנה, שכל זמן שהיו עם ישראל חיים בתוכה היא היתה ַמֲעָצָמה חזקה וחשובה.

  .לא חשובה בעולםלהלכה ספרד וירדה מרּום מעמדה עד שהפכה  ,'גירוש ספרד' בשנת ה'רנ"בבעת יהודי ספרד וסיימו לגרשם מארצם 

 בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוקים הדר אחד מישראל כל

 שישראלמה שאין כן בארץ ישראל  ,עולםהבורא לבין  בין ישראלאזי הם מהווים כמו מחיצה  רים הרוחנייםכיון שבחוצה לארץ שולטים הׂש
וכל הדר בחוצה לארץ  ,דומה כמי שיש לו אלוה שכל הדר בארץ ישראל. לכן אמרו רבותינו 'ל השר הרוחניהמחיצה ש ואין אתמושפעים מאתו יתברך 

)'עץ הדעת טוב' מכתב יד לר' חיים  הוא נתון תחת שבעים השרים של האומות כי שער התפילה פרק ה' ד"ה וענין היות קביעות()'בית אלקים'  ע"ב( דף קיכתובות  גמ' ראה) 'דומה כמי שאין לו אלוה

יָך ֶק ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלשנאמר "יתברך ארץ ישראל היא תחת הנהגת ה'  אך לעומתם .הם מקור העבודה זרהש. (דפוס בירושלים שנת תשס"ח ליקוטים אות קיח ויטאל בחלק
יד לכן קבלת אלהותו יתברך  .מכותל מערבי ההשכינה לא זז ה שלהרי עיקרעיקר משכן השכינה אף בזמן החורבן, ש ובה )דברים יא, יב(" ֹדֵרש ֹאָתּה ָתמִּ

ְתָנה רֹאש " באומרםסירבו להיכנס לארץ וכשחטאו המרגלים ו ,גם תלויה בכניסה לארץ ישראלהיתה  דרשו רבותינו כי  )במדבר יד, ד(" ְיָמהְצָר ְוָנשּוָבה מִּ נִּ
 .)'נזר הקודש' על בראשית רבה מו, ז ד"ה ר' יודן(" היא עבודה זרה. שהמואס בירושת הארץ ובוחר בחוץ לארץ הוא כעובד עבודה זרה שלא מקבל אלהותו יתברך רֹאש"

י ֵשֶבט גדול במקומם כפי שנאמר "כאשר שבט ראובן גד וחצי מנשה הלכו לנחלתם שבעבר הירדן, הם בנו מזבח ו ַוָיֻשבּו ַוֵיְלכּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחצִּ
ְלָעד ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָזָתם ֲאשֶ  ֹלה ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכָנַען ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ַהּגִּ שִּ ְשָרֵאל מִּ י ה' ְבַיד ֹמֶשהַהְמַנֶשה ֵמֵאת ְבֵני יִּ ילֹות ַהַיְרֵדן ֲאֶשר  :ר נֹאֲחזּו ָבּה ַעל פִּ ַוָיֹבאּו ֶאל ְּגלִּ

ְזֵבַח ָגדֹול ְלַמְרֶאהְבֶאֶרץ ְכָנַען  ְזֵבַח ַעל ַהַיְרֵדן מִּ י ֵׁשֶבט ַהְמַנֶשה ָׁשם מִּ ְבנּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחצִּ בה'  על דבקותם וסימן כרוןילז . הם עשוהו(י –)יהושע כב ט " ַויִּ
ֵעד הּוא ֵביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ֹדרֹוֵתינּו ַאֲחֵרינּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת " כפי שאמרו הקרבת קרבנותעשוהו למטרת ולא  אלקי ישראל על אף היותם בחוץ לארץ,

ְשָרֵאלקֵ ְולה' ֱאֹל ַמה ָלֶכםלא יאמרו לבניהם אחריהם "רצו ש גם על ידי זהו, )יהושע כב, כז(" ה' . פרשת מטות ד"ה וגדרות שנים וסימן('שבט מוסר' ספר למחבר )'עיני העדה'  )יהושע כב, כד(" י יִּ
היה  נחשדו שהמזבח שעשּומיד  הםשהדר שם הוא כעובד עבודה זרה לכן  עומדים בארץ טמאהמשום ששנים וחצי השבטים היו  ,אך למעשה

ְמָרְדֶכם קֵ ָמה ַהַּמַעל ַהֶזה ֲאֶשר ְמַעְלֶתם ֵבאֹלהנשיאים " כפי שאמר להם פנחס ועשרת ,עבודה זרהל ְזֵבַח לִּ ְבנֹוְתֶכם ָלֶכם מִּ ְשָרֵאל ָלשּוב ַהיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' בִּ י יִּ
 .)'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה ולא ראו שהיושב בחוצה( )יהושע כב, טז("  ַהיֹום בה'

ולא  "יָךקֶ ֹלה' אֱ בלשון "במקומות רבים הוא הזכיר את ה' יתברך שה, להיכנס לארץ ישראל הקדֹו כאשר משה רבינו דיבר אל עם ישראל העומדיםו
ית " בפסוק כגון "ינּוקֵ ֹלה' אֱ " לומרעמהם הכליל את עצמו  י ַיְכרִּ ָפֶניָך ְוָיַרְשָת ֹאָתם ְוָיַשְבָת  יָךֵק ֹלה' אֱ כִּ ם ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָּמה ָלֶרֶשת אֹוָתם מִּ ֶאת ַהּגֹויִּ
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 ~4 ~ 
 

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר " כןו )דברים יב, כט(" ְבַאְרָצם ְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה יָךקֵ ֹלה' אֱ ְוָהָיה כִּ ירִּ  דווקא בלשון זומשה רבינו נקט הטעם שו, )דברים כו, א(" ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ
הוא ש ידע משהכלומר  ,ע"ב( דף קיכתובות גמ' ראה ) 'הה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלֹושכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלֹו' לפיהיא 

 על ארץ ישראל ציוהלא הוא  לכן ,לארץ ישראל יזכו להיכנסכן ישראל ם עַ  שאר ואילו לא יזכה להיכנס לארץ ישראלבחוצה לארץ ו רעתיד להישא
אותם " כלפי יָךקֶ ֹלה' אֱ " אמררק , אלא נשאר בחוץ לארץ שהרי' הַ דומה כמי שאין לו אלֹו' הוא כי מכליל גם את עצמוש כלומר "ינּוקֵ ֹלה' אֱ " בלשון

וכן כאשר יעקב אבינו הלך מארץ ישראל  .(ד"ה אמר רבי יצחק וד"ה ומשה לא קאמר עט ע"בדף יתרו פרשת )זוהר  'הַ כמי שיש לו אלֹו'כן  הםש להיכנס לארץ עומדיםאלו שהיו 
י ְבָשלֹוםלחוץ לארץ הוא אמר " י ֵלאֹלֶאל ֵבית ָאבִּ  ְוַשְבתִּ כי כוונתו היתה שהוא יוצא לחוץ לארץ אל תחת ממשלת השרים , )בראשית כח, כא(" יםקִּ י ְוָהָיה ה' לִּ

 .)'לב אריה' לר' יהודה אריה ליב האשקי פרשת ויצא אות יח(" יםקִּ אֹלֵל  הרוחניים ולכן הוא 'דומה כמי שאין לו אלוה', אך כשישוב לארץ ישראל שוב יחשב לו ה' "

 לארץ עולות רק דרך ארץ ישראל בחוץישראל עם של  תפילותיהם

שערי שמים פתוחים אלא בארץ שבחוצה לארץ הכל סתום אצל השמים, שאין  כאשר ישראל נמצאים בחוצה לארץ אין דרך לעלות את תפילתם לפי
תפילות הציבור וכל שכן על תפילות היחיד עומדים בחוצה לארץ בין שמים וארץ, ומקטרגים על הכמה מערערים וכמה מקטרגים עוד ישנם ו ישראל.

ָלְך ֵמֲעבֹור  ֶבָעָנןַסכֹוָתה עליהם נאמר "ש" ָעָנן"ונקראים בשם  כמו כותל ומחיצה המפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיםנעשים והם  ,של ישראל
ָלה  להעלות את תפילתם על מנת בכלום לישראלאינם מסייעים  םרשות תחת בחוצה לארץנמצאים ישראל ש הרוחניים רי האומותׂשגם ו. )איכה ג, מד(" ְתפִּ

 . )עפ"י 'נזר הקודש'  על בראשית רבה כח, ד דף קלז ע"א טור ב( ואף מפריעים להם (יעקב' סוד תפילות מעומד ד"ה ובמדרשו של רשב"י, 'תולעת )'שערי אורה' השער השני הספירה התשיעית ד"ה וכל אלו הדברים שאמרנו בתפילת יחיד

שהיא הארץ  הוא דווקא בארץ ישראל סד ע"א(דף יבמות גמ' )ראה עקרות הקדושות  האמהותהיו שבשל כך  צדיקיםמה שה' יתברך מתאוה לתפילתם של  לכן
ליעקב  האמר שהיתה עקרה לפי זה מובן מדוע כאשר רחל אמנו. תחת ממשלת השריםאשר אומות ה בארצות מה שאין כן אשר ה' דורש, שההקדֹו

י בָ אבינו " יםָהָבה לִּ י נִּ ן ֵמָתה ָאֹנכִּ ם ַאיִּ ֲהַתַחת ענה לה "יעקב אבינו  ,בראשית ל, א, וכן רש"י שם( 'תרגום יונתן')ראה שהוא יתפלל עליה  היתה כוונתהכש )בראשית ל, א(" ְואִּ
יקִּ ֱאֹל לכן בוודאי  לארץ תחת ממשלת השרים, אלא בחוץ ,ושלטונו "יםקִּ ַתַחת ֱאֹלבארץ ישראל " נמצאים הםאין היא ש כוונתו כלומר )בראשית ל, ב(" ים ָאֹנכִּ

' אשר בזה מובן ענין')'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויצא ד"ה  א חלק ה'ה שייך רק למי שגר בארץ ישראל שהוזלפי ש ותפללשית בשביל העקרּואת  הלא נתן להקב"ה 

 .(דבריו הנפלאיםבהמשך ועיי"ש עוד 

 לירושלים וכשיגיעולארץ לירושלים,  מחוץ שלחו אותןייש על ידי היא לפני ה' יתברך חוצה לארץבני תפילות של ה להעלות אתכדי העצה אמנם 
השער השני הספירה התשיעית ד"ה וכל אלו הדברים שאמרנו בתפילת יחיד, 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויצא ד"ה וזאת  לר' יוסף ג'יקיטילא )'שערי אורה' למעלה יעלוכבר שם הם מ בית המקדשמקום ול

 תהלים פז, א()רש"י על הר ציון וירושלים  )'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה ולא ראו מה שעשה משה( חורבנה, כפי שנאמר בעתה אפילו תשקדֹוב עומדתארץ ישראל  כי. מלפנים בישראל(

יר ְיסּוָדתֹו " ְזמֹור שִּ ְבֵני ֹקַרח מִּ ְשְכנֹות ַיֲעקֹ ַהְרֵרי ֹקֶדשבְ לִּ ֹכל מִּ יֹון מִּ ְכָבד: ֹאֵהב ה' ַשֲעֵרי צִּ יר ָהֱאֹלב: נִּ  ותושם מוכנ ,ג( –)תהלים פז, א " ים ֶסָלהקִּ ֹות ְמֻדָבר ָבְך עִּ
ם ֵבית ֱאֹלַמה נֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶזה ֵאין ֶזה שנאמר " להיכנס תפילות ישראל לשמים י אִּ םְוֶזה ים קִּ כִּ  .()בראשית כח, יז( )'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה ולא ראו מה שעשה" ַשַער ַהָשָמיִּ

מקום באין תפילת חוצה לארץ עולה למעלה ואמר ש על ישראל לאחר שנבנה בית המקדשכאשר התפלל עליו השלום דבר זה גילה שלמה המלך 
של  היתה תפילתו וזאת .למעלה עולהאז היא רק ו ,בית המקדשמקום לארץ ישראל ומשם לירושלים ומשם ל עולהקודם היא אלא  שמתפללים

ְפֵני אֹוֵיב ְוָשבּום ֹשֵביֶהם ֶאל ֶאֶר " לפני ה' יתברך שלמה המלך י ֵאין ָאָדם ֲאֶשר לֹא ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָת ָבם ּוְנַתָתם לִּ י ֶיֶחְטאּו ָלְך כִּ ץ ָהאֹוֵיב ְרחֹוָקה אֹו כִּ
ְשבּו ָשם  ְקרֹוָבה: ָבם ָבָאֶרץ ֲאֶשר נִּ יבּו ֶאל לִּ ְתַחְננּו ֵאֶליָך ְבֶאֶרץ שֹ ְוֵהשִּ ינּו ָרָשְענּו: ֵביֶהםְוָשבּו ְוהִּ ְוָשבּו ֵאֶליָך ְבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפָשם ְבֶאֶרץ  ֵלאֹמר ָחָטאנּו ְוֶהֱעוִּ

יֹאְיֵביֶהם ֲאֶשר ָשבּו ֹאָתם  יתִּ ת ֲאֶשר ָבנִּ יר ֲאֶשר ָבַחְרָת ְוַהַביִּ ְתַפְללּו ֵאֶליָך ֶדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶשר ָנַתָתה ַלֲאבֹוָתם ָהעִּ ְשֶמָך ְוהִּ ביקש שלמה המלך . ומח( –)מלכים א' ח, מו  "לִּ
ְשָפָטם"שנאמר  שמע את תפילתםי הוא יתברך ,שאם ישראל יעשו כך יָת מִּ ָנָתם ְוָעשִּ ָלָתם ְוֶאת ְתחִּ ְבְתָך ֶאת ְתפִּ ם ְמכֹון שִּ )'שערי  )מלכים א' ח, מט(" ְוָשַמְעָת ַהָשַמיִּ

 .התשיעית ד"ה וכל אלו הדברים שאמרנו(אורה' השער השני הספירה 

בגלות לצד מזרח  שנמצאיםכל אותם אלו כלומר  .ירושליםכיוון מתפללים ל בארבע כנפות הארץנמצאים וגלות יצאו לשישראל  עם כל מטעם זה
כי כל נמצא ו וכן הלאה. ירושליםכשפניהם לצד דרום אל מול וכל אותם אלו שהם בגלות לצד צפון מתפללים  מתפללים לצד מערב אל מול ירושלים,

)'שערי אורה' השער השני הספירה התשיעית  ומשם התפילות עולות לפני ה' יתברך תפילותיהם לירושלים ולבית המקדש. משלחיםו תםמתפללים בארץ גלּוישראל 

שם זה  בלי מונע ומעכב כי בדרך ישרה (וראה 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויצא ד"ה זאת מלפנים בישראל. , 'תולעת יעקב' סוד תפילות מעומד ד"ה ובמדרשו של רשב"יד"ה וכל אלו הדברים שאמרנו בתפילת יחיד
 עליו השלום דניאל כך עשה .'תולעת יעקב' סוד תפילות מעומד ד"ה ובמדרשו של רשב"י() תחת רשותו של מקוםרק אלא  ר רוחניׂשתחת שום שם  לא נמצאיםו, 'שער השמים'
י ּוְמ " שנאמר בבל בגלות נמצאשהיה כ ְרכֹוהִּ ין ְתָלָתה ְביֹוָמא הּוא ָבֵרְך ַעל בִּ ְמנִּ יֵתּה ֶנֶגד ְירּוְשֶלם ְוזִּ לִּ יָחן ֵלּה ְבעִּ ין ְפתִּ  )דניאל ו, יא( "ַצֵלא ּומֹוֵדא ֳקָדם ֱאָלֵהּהְוַכּוִּ

)'שערי אורה' השער  על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלוקיושם והיה שלש פעמים ביום כורע  יתו נגד ירושלים,יחלונות פתוחים בעל שהיה לדניאל ופירושו

  .השני הספירה התשיעית ד"ה וכל אלו הדברים שאמרנו בתפילת יחיד, 'תולעת יעקב' סוד תפילות מעומד ד"ה ובמדרשו של רשב"י(

ַעד ֶׁשָיפּוַח היום שעליו נאמר "והוא , (מקץ דף קצד ע"א ד"ה ויהי מקץפרשת )זוהר  אומותם של ישראל הנמצאים תחת שלטון הגלות תכּולחׁשם זמן קצוב הקב"ה ׂשָ 
ים ַהיֹום לישראל השפע שעיקרו בא ויחזור  (פתח יז ע"א ד"ה רבי יצחק דף שמותפרשת )זוהר  על ישראל האומותשלטון  סתייםעתיד להבו אשר  יז()שיר השירים ב,  "ְוָנסּו ַהְצָללִּ

ָמַנע וכש .)'אמרי נועם' לר' מאיר מדזי'קוב תחילת פרשת פקודי ד"ה 'אלה פקודי' מהרמב"ן(ובחטאם עבר מהם אל אומות העולם לעולם רק בשבילם   כל ההשפעה מאומות העולםיִּ
ים ֵמֱאדֹום ּוְתבּוָנה ֵמַהר ֵעָׂשוחכמתם שנאמר " גם ממילא תסוראז  שלהם י ֲחָכמִּ )'יערות דבש' חלק א' דרוש א' ד"ה וכבר  )עובדיה א, ח( "ֲהלֹוא ַביֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ְוַהֲאַבְדתִּ

. )'גאולת עולם' להחיד"א על ההגדה ד"ה שפך חמתך(ך חמתך אל הגוים' כפי שמבקשים בהגדה של פסח 'שפֹוואז הקב"ה ישליך את חמתו על השרים הרוחניים  אמרתי כי באמת(
נמצאים בעולם הזה תחת שהיו האומות וכל  )'נזר הקודש' על בראשית רבה יא, ח דף נח ע"א ד"ה ובקצת גרסאות(תחתם  להשתעבדכוח הועמהם גם  השרים הרוחניים וויתבטל

ראה 'קנאת ה' צבאות' להרמח"ל בפרק 'שין ימנית ושמאלית'  .פרשת שמיני דף צח ע"ב טור א ד"ה פסוק כי אני ה' המעלה לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' תחת ממשלת הקב"ה רק להיותיעברו ממשלת השרים, 

 במהרה בימינו, אמן.( סוף ד"ה ואמר כאשר שממו עליך

 

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

 הי"ו  מיכל בת סול
 אורך ימים ושנות חיים!

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 רבקה בת חנה
 הי"ו 

רפואה שלימה 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ת. נ. צ. ב. ה.  ז"ל אליהו בן ג'ֵנט

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 ושרהגרשון 
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון לרפואה 

 שלימה של:

מרים בת 

 הי"ו  רבקה

 העלון גם לרפואת הילדות

  הי"וטליה אסתר בת אלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד יעמוד להן לרפואה 

 שלימה

 העלון גם להצלחת 

 בת ורדה רוזיטהיהודית 

 הי"ו
 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

להצלחת הפצת העלון השבוע 

 ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה
שה' יתברך יזכה אותו להקים 

 בקרוב בית נאמן בישראל

הצדקת העלון השבוע גם לעילוי נשמת הרבנית 

 אשת חבר:

 ת. נ. צ. ב. ה. ז"ל    עליזה יפה

הלימוד בעלון 

לרפואת 

 הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

לרפואתם הפצת העלון גם 

 של והצלחתם

הי"ו עליה בת אסתר  

שירה אושרת בת מסודי 
 הי"ו

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

אליהו ויונתן בני שירה 
הי"ו אושרת  

הי"ויוסף יצחק בן עליה   
 

 העלון מופץ לרפואתו של אבינו

 הי"ו  דוד יוסף בן זילפה
שיחזור במהרה לאיתנו בריא ושלם, 

 אורך ימים ושנות חיים בשמחה!
 

ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
052-7675933  

alon.torat.haim@gmail.com 

הפצת העלון השבוע גם 

 לרפואת הילדה:

 י בת טליהמ  רֹו
 הי"ו

 

העלון גם 

 לעילוי נשמת:

ששון בן 

 ז"ל חנה
 ת. נ. צ. ב. ה.

 לעילוי נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל רהָ בְ גֹו
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ויזכה 

 איתנה לאורך שנים!לבריאות 

 

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 ידיד העלון של

אבישלום 

 הי"ו  בן רות

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

 הי"ו  יעקב בן רחל
שה' יקימו ממיטת חוליו 

ויהיה בריא וחזק בכל 
 אבריו!

 המחכה כמה שנים לפרי בטן: הצדיקהעבור האשה  להתפלל בבקשה

 הי"ו יוכבד חיה בת תמרה

שזכות זיכוי הרבים בהחזקתה את הפצת העלון יעמוד לה, וה' יתברך יזכה אותה בהריון 
 תקין ושלם, ותשמח האשה בפרי בטנה אשר ייוולד לה בקרוב, אמן!

 העלון גם לעילוי נשמת:

לאה מרים 

 ז"ל בת נחמיה
 ת. נ. צ. ב. ה.

ה שרה בת בָ לּו

 ז"ל מנחם צבי
 ת. נ. צ. ב. ה.
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