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 מאוצר מתנת חינם - "בכיה של חינם"

וע דיו. (איכה ה, יז) נו, על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו"י"על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינ
"היו עולין לירושלים. כיון שהגיעו להר הבית, ראו עקיבא וחבריו ש בירב ,בגמ' (מכות כד) המעשה המובא

 מצחק". רבי עקיבא שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ו
כן בנפש  -ו"אלו ואלו דברי אלקים חיים"  עקיבא, ביבין חכמים לר שם מחלוקת תההיכשם שוהנה, 
 !"מצחק"של  כחו "בוכים"של  כח - "הם בוכים והוא מצחק" :לוא שני כוחות םמייקיהאדם 

 ? באותה בחינה ממש קומהו שורש הבכי ומהו שורש הצח
 , וסתירה כוללת שתי משמעויותיושב בסתירה "יושב בסתר עליון" הכוונה שקוב"ה לעיל, כפי שכבר הוזכר

 סתירת בנין, ודברים הסותרים זה את זה.  -
א ימקום שהסתירה של הבנין ההכרח שבבפועל, וב ההתראות תהיהבנין ה תסתיר ,בית המקדשרבן בחו

  .גילוי ברור, גילוי מובהקלה יש  ,'דברים הסותרים זה את זה'הסתירה של בגילוי כל כך, גם 
הם דברים  ואל "הם בוכים והוא מצחק" , וכמו כןסתירת הבניןעצם תולדה מ וז "הם בוכים והוא מצחק"

 הנפש עצמכשבאבל יותר נייחא,  יש לנפש בזה -מתראה בכמה נפשות  דברכשהתרים זה את זה. הסו
  !אלו שני דברים הסותרים זה את זה - צחק בבת אחתכח המהבכי וכח  - שני הכוחות נםיש

  , וכפי שנבאר.גילוי לשניהם בכפיפה אחת בו יש ,"הם בוכים והוא מצחק"ההכח שמתגלה בו  ואט' באב ה
ליום ט' דוקא חטא המרגלים, ולכן הוקבע יום החורבן  שהשורש של ט' באב הוא מלמדים אותנו, חז"ל
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו לילה ליל " :באב

כאן גילו  ואני קובע לכם בכיה לדורות". -תשעה באב היה. אמר להם הקב"ה: אתם בכיתם בכיה של חנם 
 . "בכיה של חינם"הוא נקרא שבית המקדש, חורבן חז"ל את שורש הבכי על  לנו

על בשורות טובות אומר: ברוך הטוב והמטיב, ועל "ההלכה היא שמצד ההסתכלות החיצונית,  והנה
 הטוב מוליד שמחה, הרע מוליד עצבות.  (ברכות נד ע"א), כלומר: "בשורות רעות אומר: ברוך דיין האמת

"הטוב  על הרע לבוא נברך גםעתיד ל, ו(ברכות ס ע"ב) "כל דעביד רחמנא לטב עביד" יותר בעומק, ךא
המבט של מבט של העוה"ז, והמצד  " הואהם בוכיםהמבט של "לכאורה  ,, כי שניהם שווים. אם כןומיטיב"

בזמן הזה  :שאלה של זמנים יהוז .סתירה אין כאן, אפוא,מבט מצד העתיד.  ואה "עקיבא מצחק בי"ר
 ."ברוך הטוב והמטיב"ברך לבוא נולעתיד  ",ברוך דיין האמת" כיםמבר
 הבחינה של גם מצד , וא"כהתכללות של שני דברים בבת אחתזוהי  דברים סותרים זה את זה באמת, אבל

עקיבא יש רק מצחק ומצד  בישמצד רכלומר, אין הכוונה  !בחינה של "הם בוכים" נהיש ,עקיבא גופא ביר
  ."הם בוכים והוא מצחק" נם שני החלקים:ם יש רק בוכים, אלא גם מצד המבט של העתיד ישחכמי

מבט של  ווממילא זה ,התכללות ההווה בעבר ובעתיד שליש כאן מהלך אלא שני דברים נפרדים,  ין אלוא
 !ואעפ"כ יש מקום לבכי - עתיד שכולו טוב

כ מה "גם על הרע אומר הטוב והמטיב, אשאז  ,המבט של העתידמצד  :עצמםכשהדברים מופלאים לו
 לבכי? יש מקום 
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שבכי על  , במבט הפשוט נראה,לכאורה ."אתם בכיתם בכיה של חינם" :את הסוד כאן באו חז"ל וגילו לנו
 חרב הבית, נסתלקה השכינה :יש על מה לבכותודאי  ".בכיה של חינםבגדר " יננוחורבן בית המקדש א

לא בכי מחמת סיבה ומסובב, שחורבן  .שורש הבכי נקרא "בכיה של חינם"ש ,חז"ל מגלים לנואבל . וכו'
בכי ממקור עליון  !חורבן הביתנקודת הוא למעלה מ ,שהוא בעצמו תמוליד בכי, אלא שורש הבכי כמו

 ."בכיה של חינםכ" הגדירוהויותר, משורש עליון יותר. וחז"ל 
 מה פשרם של דברים?

חינם": "כך אמר הקב"ה למשה: וחנותי את אשר אחון אמר לו מי בדברי חז"ל מצאנו את המושג "מתנת 
במתנת חנם אני עושה עמו"  - וחנותי ,שיש לו בידי ורחמתי במדת רחמים אני עושה עמו, ומי שאין לו בידי

 (דברים רבה ב, א).
אם אין שם עבודה,  ,למעלה מעולם השכר, למעלה מעולם העבודה. ממילא היאנקודה שו המתנת חינם ז

יש שכר ויש עונש. אבל  ,יש דין ויש דיין - אם יש חטא ויש עווןכי ם פגם, חטא ועוון. גאין ואין שם שכר, 
הנבראים שיכולים נגיעה של פעולת מהלמעלה  יאשה ,נקראת "מתנת חינם"הבאותה נקודה עליונה 

, בראיםהקב"ה מנהיג את עולמו כשלעצמו, בלי התערבות מעשה הנ שם כביכול - להשפיע ולפעול
 מתנת חינם.לך של המשם שייך  וממילא

 " וכמו כןמתנת חינם" ", ובו ישנהחינם"נקרא העולם  נויש ."בכיה של חינם"גם ה תמאותו היכל יוצא
 הו עולם עליון יותר, גבוה הרבה יותר.זהפעולות. ומצד המעשים  ינוא זה, . שורש בכי"בכיה של חינם"

 מושגתהבלתי מהנקודה  -"בכה תבכה בלילה" 

 חז"ל.  ואמרשו כמ ,דרך הבוכים שבוכים בלילה (איכה א, ב). "בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה"
אם שך. ובנקודת ההסתרה, בח טמון, עיקר האמונה (תהלים צב, ג) "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות"

אותה נקודה ב .סתרהשהבכי, שורשו מעולם של חושך, מעולם של  פירושו "בכה תבכה בלילה"כן, 
"בכה תבכה  מצב שלה מגיע אזו ,דמעות ותמורידנחסמות ו ןהבנקודה זו  - ראותל מפסיקותשהעיניים 

  .בלילה"
בכי הוא מאותו מקום של (איכה ג, ב).  "אותי נהג ויולך חושך ולא אור" נקודת החושך היא נקודת הבכי.

. הבכי שורש הבכי מנוא המקום שמ. החושך שלמעלה מן האור הו(תהלים יח, יב) "ישת חושך סתרו"
שהמגילה  פיכו - וזהארה הביטול של הבו אותיות של הכ"ב אורות,ההוא כנגד כ"ב  ,כ"ב וששורש

של האותיות, התבטלות התבטלות כביכול הגילוי  טמוןשם  - [חלק מהפרקים] ב'-של א' סדרמסודרת ב
 . "חושך ולא אורה"האורות, וגילוי 

אין בה אחיזה. ושהבכי מגיע מאותה נקודה שאין בה השגה, אין בה תפיסה,  נהוכוה, "בכה תבכה בלילה"
 ."בכיתם בכי של חינםל "אתם מאותה נקודה ש

שם מגיעה  - של האדם מגיע מצד הפעולה וששכר ", כפי שביארנו, הכוונה היא, שבמקוםבכיה של חינם"
אוצר  ושם זה -ימת נקודת ההשגה שכר. היכן שמסתי פעולתו כן הוא מקבל עלעל ו ,נקודת ההשגה שלו

 מתנת חינם. 
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בשכר, כי לנברא אין  ושלא שייך לקבל אות ו,הוא חינם מצד עצמות .במקרה חינם ינואוצר מתנת חינם א
אותו עולם שלמעלה מתפיסת הנבראים  הוז ., במעלת מדרגה זוזה עולםבמצד עבודתו  והשגה נגיעה

 נת חינם. בעצם, ובהכרח שאפשר לקבל אותו רק מצד מת
שנברא יכול לתפוס  נים, לאופהאדם לפעולות תחסיימת - שכר ועונש כלומר - מידה כנגד מידהנהגת ה
תפיסה, שייכות ושום  ו בהין לאדם מקבל ואמתנה ש היוז - אוצר מתנת חינםהלהשיג. מה שאין כן ו

  .עצם הפעולות שלוכח לו מ הגיעמלא  יאשה , אפוא,ובהכרח
תשעה באב הוא למעלה מן השכל, בוכים בשהסוד של הבכי ש " פירושו,חינם אתם בכיתם בכיה של"

  ת בן אנוש!למעלה מהתפיסה ולמעלה מהבנ
כשאדם  ך, אוכו' ודאי חרב הביתואף שאנושי למה צריך לבכות בתשעה באב. האי אפשר להבין בשכל 

, "לטב עביד" אםרי שה, "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"קובע באמיתת לבבו פנימה באמונת אומן ש
  !לבכי? יש מה מקום

 הוא בכה בתשעה באב?  , אם כן,איך ".עקיבא מצחק ביר"
לא שני דברים. אותו ר' עקיבא  אלועקיבא מצחק והם בוכים  ביר! כאן מגיע הסוד הגדול של האמונה

יש מהלך  מהמפני אין הבנה ואין השגה להבין אלא ש, "הם בוכים"ת הבחינה של קיימבו  גם ,"מצחק"ש
יש מה מקום  ! כי אכןנהאין מקום להבישנקודה , "ישת חושך סתרו"זוהי אותה נקודה של  .של הם בוכים

  כאשר כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד!לבכי 

 אמונה בסתירות -סוד ה"אמונתך בלילות" 

 לבאר את שורש הבכי במקורו. קצת ננסה 
   .שהיא מתפשטת בבכי ,חזקה ההעצבות כונפש, בומרירות בכי נולד באותה נקודת חסר של עצבות 

 כיון להתבונן: יש ,באמתוסוד הכפירה הוא סוד העצבות, סוד העצבים. . רהז-בודהע ו"עצבים" כידוע ז
 של הרע?  ומהו סוד ,אם כן ,בעולם רהז-בודההוא ברא את העושהוא ית' אמת ופעולתו אמת, 

הקב"ה ברא את  ןכש (ב"ר ט, ז), "מאד זה יצר הרעטוב  ,טוב זה יצר טוב"ז"ל ח תשדריתירה מזו, ידועה 
איך אפשר  ,בל אם כןא .קות, והכל לטובומובן היטב שהכל אל "כאוהוא אמת ופעולתו אמת, והנבראים, 

 ? "רע"זה דבר לקרוא ל
 תגרשלמה המלך קרא ואף , (בראשית ח, כא) "יצר לב האדם רע מנעוריו"הקב"ה בעצמו כבר העיד כי 

רע והכיצד? הרי הקב"ה ברא את הכל. הבל כיצד  הכל הבל"! הבל הבלים" :עשה בראשית ואמרעל כל מ
 כיצד? 
  !עומק לפנים מעומק , וטמון בזההסוד של "אמונתך בלילות" מגיעכאן אלא ש

 מגיעה, הין שהכל לטובאמאבל אחרי שאדם מ .הלהאמין שהכל לטוב , הכוונהכפשוטו "אמונתך בלילות"
 ביוהוא מאמין שאף שר ,זה רע - הוא מאמין שאף שזה טוב "אמונתך בלילות"! - ותרי אמונה עמוקה

ב"ה ממלא כל עלמין, מסובב כל ו, והוא מאמין שאף שק"הם בוכים"מהלך של גם עקיבא מצחק, יש 
 ,תרתי דסתרי מיניה וביה וזהאכן ו מיניה. פנוישהוא כביכול יש חלל  עם כל זאת - עלמין, בתוך כל עלמין
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ם הוא ממלא ומסובב כל עלמין והוא ברא גם את החלל הפנוי ממנו ית', א"כ היכן יש חלל פנוי? אבל שא
 טעות!  ח"ו הכלו ,אין תורה ואין נבראיםהרי ח"ו  ,אם אין מקום לחלל פנוי

. אדם לעיל שהארכנו לבאר , וכפיהאמונה בסתירה יהוהאמת היא שפועל אמת שפעולתו אמת, וז לבא
ר פנוי מיניה ואין עוד מלבדו כפשוטו, ומצד שני הוא מאמין שיש חלל פנוי ויש נבראים. מאמין שלית את

נקודת  תהע"ז, סוד הכפירה, סוד העצלות, סוד העצבים, ושם מושרששורש סוד  אוסוד החלל הפנוי הו
 נקודת סוד הצמצום של החלל. והבכי של תשעה באב, 

אין  - ולתו אמת וכל מאן דעביד רחמנא לטב עבידפועל אמת שפעואם אדם מאמין שאין עוד מלבדו, 
ארנו, כוללת את הגבול ואת הבלתי בעל גבול גם יחד. ביש פיאבל האמונה, כ .מקום לצער, אין מקום לבכי

אין סוף, כך מאמינים שיש בריאה ויש גבול ויש סוף. ומאותה ית' כשם שמאמינים שאין עוד מלבדו והוא 
 בכי של תשעה באב.ה ה נקודתמגיע שםמ - צמצוםאמונה שיש גבול ויש חלל ויש 

מצד האמונה שאין עוד מלבדו וכל  .השורש העמוק של הבכי מונח, "אתם בכיתם בכיה של חינם"במילים 
שם שהבנין היה , וכ? הרי הכל לטובהיש מה מקום לבכי בעצם לא מובןמאן דעביד רחמנא לטב עביד, 

צריך לבכות ו, עשצריך להאמין שהחורבן הוא ר ,סוד האמונה כאן מגיעאבל לטובה כן החורבן הוא לטוב. 
כך מניעה בהתגלות הבורא ב כביכול נהחסר ויש נויש .הבכי הוא בכי אמיתישעל החורבן מכח האמונה 

 .בנוי ינושהבית א
הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי" (מ"א ח, "שלמה המלך כבר אמר: 

. הכיצד? הן לכאורה זו (ש"ב ז, יג) בנה בית לשמי"יא הו" :ששלמה המע"ה הקב"הזאת אמר  ועם כל, כז)
מצד שני, אמונה בבלתי בעל גבול, וו הז "השמים ושמי השמים לא יכלכלוך"מצד אחד  סתירה מיניה וביה?

כביכול  יצרמכון לשבתו, הקב"ה איוה לשהקב"ה האמונה גבול, ב האמונה וז "אכן אתה תבנה בית לשמי"ה
אבל שאיך הבלתי בעל גבול ישכון בגבול?  ,סתירה מיניה וביה אף שזו אכןו ששם הוא נמצא. מקום מוגדר

  !כאן סוד האמונה
לאמונה בצמצום, אלא בעצם הבנין של הבית  מוכרחים להגיעבלבד  הבית שלא רק מצד חורבן ,נמצא

 .וי שמצד הצמצוםא שנחסר לנו הגיליהאמונה בצמצום, והאמונה בחורבן ה מונחת
כל מאן  - זה אין עוד מלבדו, אין סוף, מצד הבלתי בעל גבול, ומצד :י מערכותתשבהבריאה בנויה  ,כלומר

. ויחד עם "עקיבא מצחק בירוזהו "דעביד רחמנא לטב עביד, אין שום מקום לצער ולבכי, הכל שמחה, 
 לבכי. גם ום מצד זה יש מקום לחורבן הבית ויש מקויש לנו אמונה בגבול,  אתז

בעומק, הבכי מגיע מצד האמונה שהגבול נכלל בבלתי בעל גבול. כי מצד האמונה שכל מאן דעביד 
לא רק שאין  אין מקום לבית ואין מקום לחורבן. כלומר, בלתי בעל גבול,ב ורחמנא לטב עביד ששורש

 אין מקום בשורש לבנין הבית ואין מקום לחורבן.  אלא חורבן,
כן א - שהגבול נכלל בבלתי בעל גבול, וכשם שהבלתי בעל גבול אמת כן הגבול אמתמצד האמונה אבל 

 יש ענין בבית ויש חסר בחורבן. 
 תבחינצחק מצד מהוא  .עולם אחד ממש אלאלא שני עולמות,  אלו "הם בוכים והוא מצחקש" עלינו לדעת

 הגבול.  בחינתהבלתי בעל גבול, והם בוכים מצד 



 מקור הבכי בנפש האדםפרק ז'  –| בלבבי חלק ט'  ו
 

 ין האדםעצם צורת בנ  -הסתירות 

 כאן צריך להגיע לנקודה עמוקה מאד בעבודה הכללית של האדם. 
ף המקי הוא האור "וידעת היום"ה :בלשון יותר פשוטהו. "אור מקיף"ו "אור פנימי"האדם מורכב מכידוע, 

 לבה ות בתוךמושגו האור הפנימי, ההשגות הזהת אל לבבך" ו"והשבהאילו ו ונמצא מחוצה לו, םאת האד
 . הפנימ
כלל עם כל זאת כשמגיע לו, "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"גמא שבדבר: אדם משיג בשכלו שכדו

המח משיג לכאורה מה שאנו  :כאן סתירה בין השגת הלב לידיעת המח נהש צער. ישהוא חמעשה, 
אנו ובפשטות  !עם זאת, הלב משיג הפוךו ."כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"הוא יודע ש .קוראים "אמת"

 זה אמת.כל ודאי שוהיא להשיב אל הלב את האמונה,  תנועבודפסים שתו
השורש במקיף, בעיגול,  והמקיפים, זה אלו"וידעת היום" ה .יותר עמוק ,של עבודה נוסף סוג נוישאבל 

האור הפנימי, הקו הישר המושג לאדם שהוא  זהו ת אל לבבך"ו"והשבהו. פי שביררנוכ ,בבלתי בעל גבול
 הגבול. 

כח הגבול נמצא  .םואד םשל כל אד וובלב וחוהבלתי בעל גבול והכח של הגבול נמצאים במהכח של 
  .שלו 'מוחין'שלו, ב 'מקיפים', ב]ביחסיות למה שהוא משיג ומושרש בו[ נמצא כח הבלתי בעל גבולובלבו, 

עם זאת אבל  ,אין עוד" ...ודאי שראשית העבודה היא "וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלקים
ו השגת הלב לפני שהופנם ב גם ך"וידעת היום" הוא אמת, כהצריך להבין שכשם שאנו מאמינים ש

  !אמת היא "וידעת היום", גםה
 משיגאם בשכלו הוא משיג אמת אחת והלב ו, תחא יאנקודה עמוקה מאד. אדם תופס שהאמת ה היזו

"ישת חשך  ן!מת. אבל באמת אינו כאאת ה משיג ינוהלב אאילו ו ,במח נמצאת רקשהאמת  ריאחרת, ה
המח  ;הוא חי יום יום עם סתירותונמצא אצל כל אדם ואדם בנפשו,  ,כה סתר שדיברנו עדהסתרו", כל 

המוחין  תלהשוות את השג עלינוש נראה לנוטות יאלא שבפש .תופס כך, והשגת הלב תופסת אחרת
 אמת.  זה להשגת הלב וליישב את הסתירות, וגם

 תאדם עם סתירות, אלא שעבודתמיד חי ה "כאוהלב,  תלמעלה מהשג םלעולם המוחין ההרי אבל בעומק, 
 סתירה.  אצלו שוב תהאדם להתאים את הלב למח, ואז הוא מקבל מוחין חדשים ונוצר

בנקודה  "רצוא"הלב במדרגה אחרת. הוא סתירה. המוחין במדרגה אחת, יבנין האדם ה תצורעצם ש ,נמצא
 ,ביחס הכללירק אינה סתירה שאנו מדברים עליה  וסתירה זועלינו לדעת שדה שניה. בנקו "שוב"הואחת, 

  !המציאות הפנימית של כל יחיד ויחיד היואלא שז
פעם רואה שהוא כאן, פעם רואה שהוא שם. אבל  מאוד! קשה לו ,את סוד הסתירה ינו תופסכשאדם או

  !עצםצורת הבנין ב היא רה הזו, היאוהסתי ,הלב אמת ךשכשם שהמוחין אמת כ נאמנה, לדעת עליו
. , עם כל זה הוא מסוגל לבכות"כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"אדם מאמין שר שאגם כ עתה נבין, כי

נמצא  כןא ,הלב, מצד השבירה .ינו מאמיןהלב אאילו ו ,מאמינים בזה - המוחין -כי המקיפים  ולמה?
הלב הוא מצד "אתם בכיתם בכיו של של הדבר, למטה מהשגת האמונה, אבל בעומק, בשורש השורשים 

  !בכיה של חינם"
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"וידעת היום והשבת אל לבבך", אבל  היא ודאי שראשית העבודה .הלב בוכהדוקא ש ימקר דברזה אין 
כל מאן דעביד  - כשם שהמוחין אמתושווה להשגת המח. הצריך לדעת שהשורש של הלב הוא בנקודה 

אתם בכיתם בכיה של "של צער, הוא בוכה מחמת ברגע בוכה שאדם גם ככך  - רחמנא לטב עביד
 ., כפי שביררנו, שהוא סוד האמונה בגבול"חינם

הוא באמת  ךכהרי ש - האדם משייך את הבכי שלו לקליפה, לשבירה, לחוסר האמונהכאשר אלא ש
, "נםאתם בכיתם בכיה של חי"הוא מצד השורש של  ,לבוממגיע השהבכי  אדם נתפס. אבל כאשר יאמין

 העלה בעצם את מדרגת הלב שלו למוחין. הרי 
 . מדרגת הלב למדרגת השכללהשוות את  כיצדעבודה חדש של סוג  וזה

 בכי המגיע מן השמים -בכי במדרגה הגבוהה 

, בכי של אמת הינם , ושנים מהםה בכיבוכאדם  כיצדאופנים  השלש נםיש ,הדברים של צורה המעשיתב
 . ונבאר

 הבכי הנובע מחמת חוסר אמונה כפשוטו.  תר בענין, היאהמדרגה הנמוכה ביו
ועם כל זאת יודע שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד,  בידיעת השכלשאדם כ מדרגה גבוהה יותר היא,

אז הוא מנסה להסיח דעת מהאמונה ועי"ז ו - על חורבן הבית כגון - מצוה לבכות נה גםהוא יודע שיש
 .מגיע לבכי

שבמיתת בנו רח"ל הסיח את נפשו מהדבקות בקב"ה, כי אילו היה  ,זצ"ל מרנאוקהצדיק מעל  מסופרוכן 
את נפשו  טמחמת שהבין שרצונו ית' שיצטער, הסיוצער מהמיתה,  כלל , לא היה מרגישו ית'דבוק ב

 בכי. הא ימהדבקות והאמונה, וירד למדרגת הלב שה
ההתקשרות לקב"ה ואדם מכח הדבקות לעיל, שה ביארנושו כמ נה מדרגה נוספת, והיאלמעלה מזה ישאך 
בכי של  אהו במדרגות הקודמותהבכי  !הוא בוכה המליודע  ינובוכה וא מגיע למצב של בכי, אך הוא הוא

אבל המדרגה העליונה  - או מצד השבירה לגמרי, או מצד האמונה שצריך לבכות - הבנה, בכי של דעת
  !מן השמים מגיעבכי הבבכי הוא 

האדם כלל, אלא הוא בוכה ואינו יודע למה בוכה.  תמגיע מצד השג ינואותו בכי שא אבכי מן השמים הו
וכשם  ,הגבול והבלתי בעל גבולשל בור יהנובע מכח ההתקשרות בשורש לחמצד ה"לא ידע" בכי זהו 

 הגבול אמת.  ךשהבלתי בעל גבול אמת, כ
 נואז יש וא .ל בבלתי בעל גבוללחי החיים והוא כולל את הגבובאמת אבל כל זאת בתנאי שנפשו מקושרת 

הם בוכים מצד הגבול והוא מצחק מצד הבלתי בעל גבול  ;בבת אחת "הם בוכים והוא מצחק"מהלך של 
דלבושיה מיניה וביה", אין נפרדות,  יןכי הגבול והבלתי בעל גבול "כהדין קמצ ,ושניהם נכללים בבת אחת

 זה בזה.  יש אחדות פשוטה. השמחה והצער, הבכי והשמחה כרוכים
ובעומק יותר מצד ההתכללות הגמורה, האחדות הפשוטה, אי אפשר לשייך את הבכי לגבול ואת השמחה 

 לבלתי בעל גבול דייקא, כי הכל אחד ממש!
עקיבא בפני עצמו ויש חכמים לעצמם, יש עולם הזה לעצמו ויש עולם הבא לעצמו, כאן  ביה שיש רתפיסה

שהכל  ,של נפרדות. ההבנה בעומק היא זו תפיסה תפיסה - הבכי ושם שמחה, אצלם בכי ואצלו שמח
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לשמחה. אבל לא בכי מצד הדעת, כי בכי מצד הדעת אין לו מקום  ורזא דאחד", שהבכי שווה בשורש"

 הנבראים.  ת"כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד", אלא זהו בכי שלמעלה משורש השג ןכשכלל, 
כך  - שהרי אם אין עוד מלבדו כפשוטו, איך יש צמצום? ו יכולים להבין את סוד הצמצום,ננישא שםכ

  .הצמצום איהשזרה -וזהו שורש העבודה ,י הבכי הוא עצבשהרננו יכולים להבין את סוד הבכי, יאבדיוק 
 

 כח העונג כולל בתוכו את השמחה והבכי בבת אחת

 ואלא אם כן זה ותר לבכאיסו נולבכות. ביו"ט ישלו שאם הבכי עונג לו, מותר  הלכה,ה ישנ בהלכות שבת
ולאו  .עונגמשא"כ בשבת נפסק בשו"ע שמותר לבכות בכי של  ,דבקותבכי בכי של שמחה, געגועים, 

אדם רוגע וכדו', מותר לבכותו, כי עונג הוא לו [וכידוע במוליד הבכי גם אלא  ,דוקא שמחה של דבקות
 שמחה].  - והיו"ט ,עונג היא שהשבת

 ועם ,שמחה יוםל בקרבו גם את הבכי וגם את השמחה בבת אחת. שבת הוא כולהכח העונג הוא אותו כח 
 מקום לבכי שמוליד עונג.  בו זאת יש כל

אחדות אחת  נה. אין נפרדות, ישבשבת ההתכללות, שהשמחה והבכי מתכללים זה בזה תיש כאן את נקוד
 ןדלבושי יןהדין קמצ"כ !אחד כלהאלא שני דברים נפרדים,  אינם הבכי והשמחה .פשוטה, "רזא דאחד"

 "רזא דאחד". -מיניה וביה", השמחה והעצבות, העצבים, הצמצום, הגבול והבלתי בעל גבול 
 

 הראשית והאחרית של הביטול -פורים ות"ב 
. ראשית הבנין ד)-בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים" (משלי כד, ג"

או  :עד שבפועל נבנה הבית. החורבן יכול להיות מצד שני פנים - דעתוהבינה ה, חכמהה - מוחיןההוא ע"י 
 מצד חורבן וביטול המוחין, או מצד ה"בפועל" שהבית נחרב.  - מצד השורש העליון

כי  . מדוע?כל המועדים בטלים חוץ מפוריםעל פורים נאמר כי לעתיד לבוא פורים ותשעה באב. הזהו סוד 
 ?השייכות של שניהם י. בתשעה באב נולד משיח. מה"לא ידע"האור של ה ,חשל משי ואורשם טמון 
", וכו' "עד דלא ידע", ביטול המוחין, ביטול ה"בחכמה יבנה ביתשל חורבן  וזה בפורים !חורבן נובשניהם יש

סך הכל, פורים נמצא שב. חרב הבית בפועל - ובתשעה באב יש את הביטול של הבפועל של הבית
 .אחרית של הביטולהראשית והותשעה באב הם 

 טמונה אןדוקא כמדוע? כי  .משיח בו אבלות, אבל בעומק נולד נידי נםבתשעה באב יש ,ניותמצד החיצו
 וגילוי נקודת הבלתי בעל גבול.  גבול,השל הביטול  תנקוד

 נידי נוהגים בומדוע , ומשיח בו נולדשהרי יום שמחה, תשעה באב לכאורה היה צריך להיות  ,אם כןאלא ש
 נולד משיח? דוקא אז מדוע  -דין אבלות  בו אבלות? ואם יש

 - שהוא נעלם בגבול -כשם שיש בלתי בעל גבול, יש גבול. ומצד בלתי בעל גבול  :כאן הדברים שדברנו
"הן השמים ושמי  .נותן מקום לגילוי הבלתי בעל גבול בו ן הבית שארערבושמחה בתשעה באב, כי ח נהיש

  !שאין מקום לבית התגלה תשעה באבבך", השמים לא יכלכלו
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החכם מכל אדם. כי  ע"ה, שלמה המלך -. מי יבנה? "אכן אתה תבנה בית לשמי" -אבל מצד הגבול 
 בית זהבית. ובתשעה באב יש להוא בנה כן או "בחכמה יבנה בית" !המוחין הם הם הבונים את הבית

כשם  "!יושב בסתר עליון"התשובה היא: האמת? ו אמת או זה וזואם תשאל: עצבות.  נהזה יש ומצדחורבן, 
 שיש אמונה בבלתי בעל גבול כך יש אמונה בגבול. 

. מצד הביטוי משל ת משתי הסתירות הללו ישוביום זה של תשעה באב מתאחדים שתי הבחינות. לכל אח
לבלתי בעל  הבלתי בעל גבול אין לך יום של גילוי גדול מתשעה באב, כי תמיד הגבול כביכול הוא הלבוש

גילוי  היה כאןנולד משיח, כי  אז - בתשעה באב שחרב הבית, אבל גבול, הוא מעלים את הבלתי בעל גבול
, אין מקום לבית. אבל מצד הגבול "השמים ושמי השמים לא יכלכלוך"אכן התגלה כי לבלתי בעל גבול, 

 יום של חורבן, יום של צער.  וזה
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פה?  הםפה. מדוע אין ל הםאין לעדשים שעשו יעקב שנתן ל תפרשבמבואר בפסוקים הו סוד האבלות זה
 כמש"כ בתיקוני זהר.  ,, אבל בעומק "דעת גנוז בפומיה"מפני תוקף צערו פשוטו אין לו פה לדברב
 .גילוי לדעת בדיבור נוצר"פה סח",  הגיעו למדרגתבגלות, וכשנגאלו  היתה במצרים הדעת ,ידועכ

הי אותה נקודה זואבל  .שם יש גילוי לנקודה העליונה יותר - הדעת תשמתבטל המוחין, מתבטל ,ובאבלות
 אורו של משיח.  מתגלה, "לא ידע"מתגלה ה . אזשאין דיבור, אין דעת

. , כמש"כ המהר"ל. זה עם "א", זה עם "ה""גלה"ושם  "גאל"שניהם לשון "גל", כאן  ,גם הגאולה וגם הגלות
בלתי בעל גבול, של הסוד העיגולים. יש גילוי לעולם העיגולים, לעולם של  וזהו ,גלגלבבחינת יהם שנאבל 

  .]כמו שזכרנו ,בחינת העיגולים יהוזהרי ש[מצד זה כולם שווים , ו"לית מחשבה תפיסא ביהה"
 ןכתכיצד י ו!סובלת ינהדבר שהדעת א ואה הבית חורבןהמפרשים ש ", וביארוהן אראלים צעקו חוצה"

נבראים. אין מקום בשכל האנושי להבין כה נורא לשרחמי הקב"ה נותנים מקום לאכזריות כביכול וצער 
 ק"ו, ין שיפעל כךבבשר ודם קשה להאפילו  הרי ?את החורבן. אבינו אב הרחמן, איה רחמיך? איה חסדך

 בניו? הוא כך עם  פועלאיך  - הקב"ה אב הרחמן מלך מלכי המלכים
של מציאות איך יכולה להיות אין לנו השגה  -המוכרת לנו  מצד מידת הרחמים ,ולשמצד הגב ,נמצא

 תחורבן, כי באמת החורבן הוא למעלה מנקודת הגבול המושגת לנו. ומה שאמרנו שהגבול הוא נקוד
, אבל הגבול הוא חלק מהבלתי בעל ו של הקב"הת הבית לשמינותן מקום לבניוא הש כוונההחורבן, ה
  נקודה עצמית של גבול. נוינאגבול, הוא 

שהבלתי בעל גבול לא  שם, לא נתפס בשכל. כהשגניתן לההגבול עצמו הוא אמונה, לא כפי שאמרנו, גם 
 - "אין עוד מלבדו" וא"כ איך יש מקום לגבול? .גם בגבול אין לנו הבנה, כי הגבול הוא אמונהכך נתפס, 

  .מקום מצד השכל האנושי וו חוצה", צעקו שאין ל"אראלים צעק החורבןעל  ,אמונה! וממילא יהוזבהכרח ש
לא בחורבן ולא באין סוף. אבל יש לנו חיבור של  ,אין לנו השגה לא בבניןאין מקום לכלום, אין ואכן 

  "!הוא מצחק והם בוכיםה"דבקות ע"י התבטלות, ומצד זה יש לנו את 
התשובה עליהן  ייך להבין את הצרות?כדוגמא: איך יש מקום לחורבן? מה ש ,אלו בעולםַש יכל השאלות שי

, החורבן קוראים את כל אגדותכשאת. זאין מקום בשכל האנושי להבין  !באמת לא שייך אחת ויחידה:



 מקור הבכי בנפש האדםפרק ז'  –| בלבבי חלק ט'  י
 
ישראל בתקופות -כן הצרות שבאו על הכללו שעברו עליהם באותה תקופה, הצרותכל רואים את ו

  !!ל הרחמים?בע ווכי זה מאוחרות יותר לאורך כל הדורות, עומדים ותמהים:
איך  !סוף כל סוף אין הדעת סובלתםאבל , וכו' מביא לטוב רעהשהרבה תירוצים:  נםודאי שבספרים יש

לפי התפיסה  - אפשר לצער כל כך הרבה אנשים כל כך הרבה שנים? צריך להיות אכזר שבאכזרים
  !לצער כל כך הרבה כדי - האנושית

כל זה אבל מוליד  !סורים בבריאה, שיש רע, שיש חורבןאפשר שיש יי יךבאמת אין מקום להבין בדעת א
 למעלה מהשגת הגבול, למעלה מהשגת הדעת האנושית.  נמצאלנו את ההבנה הפנימית שהשורש של הכל 

אלא  ,כפשוטו מצד ההתחברות לגבול ינוהוא יודע שהצער של תשעה באב א ,אתז כל כשאדם מבין את
 בכי שמגיע בלי דעת ולא בכי שמגיע מדעת.  זהו .התחברות לנקודה הרבה יותר עליונה

 גם לחיצוניות של ת"ב אין מקום מצד הדעת

 .עומק נפלא מונחכאן 
העצבות,  וחיצוניות זה, ו"לא ידע"ה, אורו של משיח יאהפנימיות ה :תשעה באב מתחלק לשניים ,בפשיטות

 החורבן, הדעת. 
כאן  - ענין זה כלל סובלת ינהשהדעת אאבל כאשר מבינים שהחורבן עצמו אין לו מקום מצד הדעת, 

ואין  ",לא ידע" בבחינתשניהם  - החורבן וובין החיצוניות שזה ,לידת משיח זופנימיות שהמבינים שבין 
  !כללכפשוטו מקום לדעת 

אלא גם החיצוניות נכללת בלא ידע, ואין מקום לא לפנימיות ולא  ,"לא ידעהיא בבחינת "לא רק הפנימיות 
 . האנושית צד הדעתלחיצוניות מ
כל גילוי של הקב"ה. אין ה - בין הפנימיות של תשעה באבושבין החיצוניות של תשעה באב  ,נמצא אם כן

. המשיח הוא גילוי עצמי של "לא ידע"גילוי של  תשני ביטויים של צור אלוכאן העלם וגילוי כפשוטו, אלא 
מצב של מביא את האדם להוא הדעת סובלתם, ווהחורבן הוא גילוי ע"י צורה של ייסורים שאין  "לא ידע"

 . "לא ידע"
מצד השכל האנושי אין מקום לבית וגם אין מקום לחורבן! "הנה השמים ושמי שמים לא יכלכלוך", בשום 

 הבנה שכלית לא ניתן לתפוס מה הכוונה "בית אשר תבנה לשמי". 
א פוקבואותו מכניסים "מלשון פלא, מלשון נפלא,  "פילא", (ב"מ לח ע"ב) פא דמחטא"קופילא ב י"מעייל

  "לא ידע"! את?ז, איך אפשר לעשות "דמחטא
בית ה ין", אבל עצם מציאות בנןובדעת חדרים ימלאו, ובתבונה יתכונן, שאף ש"בחכמה יבנה בית ,נמצא

. ובין גילוי "לא ידע"גם החורבן הוא שפועל יוצא בוממילא  !"לא ידע" גמור זהו - ת הקב"ה בתוכווהשכנ
כמות שהוא, אלא מצד  "ידע"מהלך מצד ה םבין החורבן מצד החיצוניות, אין להושיח מצד הפנימיות מ

 .ב"ידע" "לא ידע"של ה האמונה
"אין עוד התשעה באב, היא נקודת הגילוי של יום גילוי ב תמקבלהשמציאות הנבראים  ,נמצאנו למדים

יהם אין נפרדות ביניהם כלל אלא "רזא מלבדו", של החיבור של הגבול בבלתי בעל גבול, וההכרה ששנ
 מיניה וביה".  ןדלבושי יןדאחד", "כהדין קמצ
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להתחבר לשורש הבכי  חוכובאדם לתשעה באב באותה נקודה של אמונה גמורה שצריך לבכות,  ם ניגשא

"הם בול בדקות הוא כופר הרי שכביכ מצחק", עקיבא ביררק עם מבט של "העליון. כאשר אדם מגיע 
נמצא שכביכול ר' עקיבא אם כן,  ?הוא שחכמים לא השיגו ור' עקיבא השיגבאמת סבור האם  .בוכים"

 ב"הם בוכים", ומהיכן יכל לינוק בכי? הוא כפר בדקות וצודק והם טועים, 
הוא רואה אעפ"י ששכשם שהוא מאמין שהכל לטובה  ,לנקודה של השתוות פשוטה אדם אבל כאשר מגיע

 לקבל יניקה אמיתית של בכי.  הוא אז יכול - לבכותהפוך, כך הוא מאמין שצריך 
 בעומק נפשו בא להאמין שהבכי עליובוכה מצד נקודת החיצוניות, מרגיש שהוא אדם אף אם  :סוף דבר

בלתי בעל גבול השהוא גילוי ביום הזה,  הטמונההן מצד השמחה  -ולא מצד הדעת, ואז  "לא ידע"מצד ה
 .האנושית קבל התקשרות ברורה בקב"ה למעלה מן הדעת, יבכיוהן מצד ה - משיחאורו של  - כמות
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