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צח 98

ישראל עושין רצונו של ננקום הופכין פניהם לכיש על ידי נס  .נמצא דכשהכרובים פניהם
• איש אל אחיו הוא סינון להשראח שכינחו יחכרך בהוכנו :
עוד נקדים מאי דאמרינן כפ״ה דיומא אר׳ל כשעה שנכנסו עכו״ם להיכל מצאו כרוכים
דמעואין זה נזה הוציאו אוחס לשוק אמרו ישראל הללו שכרכחם כרכה וקללחם קללה
עוסקים כ דנ ד ם הללו מיד הזילום שנאמר כל מככדיה הזילוה כי ראו ערופה ע״כ .
והדכריס חמוהיס דאין לך שעה שישראל אינם עישיס רצונו של מקום ושהקכ״ה יסלק
שכינחו מכיניהם כאושה שעה שנכנסו עכו״ס להיכל וא״כ איך מצאו אש הכרוכים פניהם
איש אל אחיו וככר עמדו על מכוכה זו אנוש העולם נוחי נפש  .וכשכ הריעכ״א כשם
הרא׳י׳ס שנעשה להם נס לרעה כדי לגלוש אש ערוחס :
ויש להסחפק אהא דאמרינן כפ״ק דיומא עשרה נסים נעשו ככיש המקדש אם נסים הללו
היו כהשמדה אה כזמן שחין ישראל עושין רצונו של מקום או דלמא דלא נעשו נסים
הללו אלא כזמן שישראלעושין רצונו של מ קו ם .והיה נראה דנסיס הללו היו'כה שמדה
שהרי כגמרא הקשו ושו ליכח והא א״ר לוי כו' מקום ארון אינו מן המדה ואמר רכינא
כרוכין כנס היו עומדין כו׳ ואמאי לא הקשו דכרוכיס היו הופכין אש פניהם איש אל
אחיו שהיה כנס והא חשיכ נסי דכראי וכדאמרינן פ״ה דיומא א״ר קעינא כשעה שהיו
ישראל עולין לרגל היו מגלין להם הפרוכש ומראין להם הכרוכים שהיו מעורין זה כזה כו׳
וזה היה כנס דשחלש עמידחם היה פניהם אל הכיש וכמ״ש הריעכ״א אך אי אמרינן
דעשרה נסים דחשיכ היו כהסמדה ניחא דהך דכרוכים לא היה כהשמדה כי אם כזמן
שישראל עושין רצונו של מקום  .הן אמש שראישי לרש״י שכשכ שמגכיהין אושו ומוציאין
אוחו לחוץ ולפי זה לא דמי לחם הפנים לכרוכים  .שוכ ראישי להריעכ״א פ״ג דיומא אהא
דאמרינן השם הללו פשן משעפשש שכשכ וז״ל יש שפירשו דהא בזמן שלא היו עושין רצונו
של מקום ולא היה נס כלחם הפנים להיושו חם כיוס הלקחו ע״כ ודוק  .ונחזור לעניננו :
עור נקדים ננאי דאמרינן במדרש מעולם לא זזה שכינה מישראל בשבשוש וימים טובים
ואפילו בשבש של חול  .והנה בפירוש מאי דקאמר ואפילו בשבש של חול  .דלכאורה
אין לו מוכן נהירנא דאדוני אבי זלה״ה סח לי דבהיושו לומד אצל הרב מוהר״ר ר׳ זרחיה
גוטא ז״ל בא מכם אחד מן המערכ ושאל לו פירוש מאמר זה והרכ לחדודי לשלמידיו אמר
להם שיעיינו• כו  .ואדוני אבי ז״ל אמר שאפשר שהכוונה היא על פי מה שאמרו בגמרא
ההולך במדבר ואינו יודע משי הוא יום שבש שמונה ששה ימים ואח״כ שובש והששא הכי
קאמר דאפי' ביום זה ששובש זה האיש שאפשר שהוא חול גמור אפילו הכי לא זזה שכינה
מישראל כיון שמן הדין חייב לשכוש בו ולעשוחו כשכש גמור  .והרב ז״ל השיב לו ראה
דכריך עובים ונכימיס וחדי קב״ה בפלפולא אך אמישש הדברים הוא שיש חקירה בין
הראשונים ■ז״ל שהדכר ידוע אצל בעלי המחקר דמשכחש לה דכמקום אחד יהיה ביום הששי
עדיין יום והוא חול גמור ובמקום אחר כבר נטה היום והוא ל^ה והוא שבש וכן להפך
ביום השביעי משכחש לה ש?מקוס אחד עדיין יום הוא והוא שבש גמור ובמקום אחר הוא
לילה והוא חול וטכריא וצפורי יוכיחו  .והנה אנחנו נאמין אמונה שלימה דכשם שאנחנו
מבדילין בין יום הששי ליום השביעי כך בשמים ממעל יש הבדלים והפרשים רבים בין יום
השביעי לשאר הימים ,ומלבד מה שאמרו רז״למענין גיהנס ששובשין הרשעים ביום השביעי
ונהר סכטיון עוד יש הבדלים רבים ודברים מופלאים בשמי השמים בין ימי החול ליום
שבש קדש כאשר נודע ליודעי חן  .והנה יש לחקור על איזה מקום סומכים כשמים ממעל
והעלו שהמקום האמישי לזה הוא ירושלים שהיא אמצעיש העולם שנקרא טבור הארץ  .ועל
זה אמרו ואפי׳ כשכש של חול כלומר שבמקום אחר הוא שבש ובירושלים הוא חול אפ״ה
לא זזה שכינה מישראל אן! שהוא חול לגבי ירושלים שהוא העיקר אלו דבריהם.ז״ל ,ואלו
ואלו דברי אלהיס חיים  .הכלל העולה'דבשכשוש וימים טובים לא זזה שכינה מישראל .
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