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בירושלי�".1הגמרא וסיי� במקדש "פתח � מקשה

מכ� ואול� במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלי� שאירעו הנסי� שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסי� עשרת רשימת בתו�

נחש הזיק ("לא אלה שני שג� לומר מוכרחי� במקדש",

החלו המקו�") לי צר לחבירו אד� אמר "ולא ועקרב",

ירושלי�: לכל התפשטו ומש� בביתֿהמקדש

שתהיה � היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכ� הסיבה

הנס היה צרי� זו מסיבה קרב�. המקריב לאד� הנפש מנוחת

בזמ� האד� שהה ש� שכ� ירושלי�, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרב� הקרבת

המקו�". לי צר לחבירו אד� אמר "שלא בנס ג� זה כעי�

שהרי בירושלי�, לינה מחייבת הקרב� שהקרבת מכיו�

בעזרה ללו� שכל2איֿאפשר � מיוחד נס להתרחש היה צרי� ,

דוחק בלא ללו� יוכלו קורבנותיה� את שהקריבו מי

.3בירושלי�

בי� האלה, הנסי� שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלי�: ביתֿהמקדש

יתכ� כי �א ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלי�

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש ש� שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו א� ומה � המטבחי�" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאות� ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלי� המקו� לי צר אד� אמר ש"לא השני בנס ג�

א� לכול�, צר המקו� היה שבפועל לומר יתכ� � בירושלי�"

בעניני� עסוקי� היות� מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכ� זהאמררוחניי�) לעומת זאת. "

עצמו המקו� יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחי�". ומשתחוי� צפופי� "עומדי� � מרווח היה אכ�

(1914 עמ' ד, כר� תשמ"ג, התוועדויות' � ('תורתֿמנח�

דוקא, אלה חיי� בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש � הזיקו לא החיות שאר ג� שלבטח �א

העניני�): פנימיות

ערכיֿהכנויי� [כנרמז4בספר ח� ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשו� העקרב ואילו השרפי�"] "הנחשי� �

.6קר

של אופני� שני מייצגי� והעקרב הנחש האד� בעבודת

לקדושה: התנגדות

העול� בעניני וההתלהבות החמימות היינו � "�שר "נחש

ההתלהבות את להפו� � תקנה יש לכ� ואול� ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו � קר" ארסו "עקרב

להפ� סימ� היא הקרירות כי הנחש, משל יותר �א גרועה

החיי�.

בגמרא שנאמר מה יוב� זה העומד7עלֿפי אד� על

יפסיק; לא עקבו על כרו� "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". � עקבו על כרו� עקרב

את להפסיק לו אי� העול�, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות ע� �סו�ֿסו שכ� תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפו�

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיי� כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו א� ג� הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו � ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו וא� החיי� להפ� סימ� (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתו� עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא � התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלי�, שהיה הנס אפוא לא8זהו �

לא וכלֿשכ� עול� בעניני לחמימות נתינתֿמקו� בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת � תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כר�

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אי מהדי היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחי�". ומשתחוי� צפופי� "עומדי� בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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