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 | הרב אליעזר קשתיאל הבדלה בין קודש לחול כניגוד לחכמת יוון
ות הכי יסודיות של קודש וחול. כל השנה זה קיים, אבל בחנוכה יש לנו הזדמנות בחנוכה לעמוד מול ההגדר1

זה מאוד בולט. יש הגדרה: הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם. זו הגדרה. אנחנו אפילו 

שמים שמש ליד הנרות כדי לחדד את מערכת היחסים בין קודש לחול. זו הזדמנות לחזור ולברר את הסוגיה 

 אנחנו מאמינים מאוד בחיבור בין הקודש לחול ובזה שהקב"ה ברא את שניהם. הזו דווקא בגלל ש

מערכה שנקראת 'נאדר בקודש': "מעת אשר הזדווגה חכמת יוון לישראל  408הרב כתב במאמרי ראיה עמוד 

התחיל לבוא החול בגבולו של הקודש". חכמת יוון הייתה מאוד עזה, כך מסביר המהר"ל ב'נר מצווה'. היוונים 

משלו בספר דניאל לנמר, שהוא נקרא עז. זו לא חכמה שנשארה בתוך עצמה, זו חכמה שאופייה עזות. עזות נ

זה רצון לחדור לכל עניין, להתפרץ לכל נושא, לא להשאיר שום עניין שהוא מחוץ לעולם החכמה ותבניות 

שלו את ראשי החכמה הרמב"ן תוקף באחת הדרשות  –החכמה היווניות. אנחנו רואים את זה בכמה נושאים 

היוונית בעזות מצח. מה הכוונה? אתם נכנסתם לדבר על נושאים שהם מחוץ לשכל המדעי הרגיל והחלטתם 

שאתם חייבים להביע דעה לגביהם. אתם לא אמרתם שיש נושאים מעבר לחכמה שלכם, אתם הייתם חייבים 

ם עליו שהוא אין. אריסטו, שיא להביע דעה כלפי כל דבר לפי אמות המידה שלכם. מה שלא הבנתם אמרת

החכה היוונית, אמר שהעולם לא נברא. איך אתה יודע? איך אתה יכול להכריע ככה? כן, הם רצו להחיל את 

ההיגיון שלהם בכל דבר. גם הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב' מאשים את אריסטו שהוא נכנס לנושאים שהוא 

 לא אמור להיכנס אליהם. 

להביע דעה כלפי כל דבר, זה יצר אווירה בינלאומית שזה ההיגיון, שזה נקרא שכל. מה שנוצר מאותו רצון 

לפרש אותו. מאות שנים לקח  –במשך מאות שנים אחרי אריסטו כל העולם המדעי היה עסוק רק בדבר אחד 

לאנושות להשתחרר מזה ולחשוב שאולי יש היגיון אחר. כשזה מגיע בכזו עוצמה וטוטאליות, בכזה ביטחון 

עצמי, זה גם לחלקים מעם ישראל איזשהו הכרח ורצון ליישב בין מה שלמדנו מהתורה לבין מה שעולם 

 השכל, החכמה היוונית אומרת. 

היו אפילו שראו בזה אידיאל, "כוונתם הייתה בזה לעשות שלום". השכל זה יוון ובוא ננסה לעשות שלום 

יש קסם במושג שלום. היו שרצו לזווג ולחבר עוד  אתו. לעשות שלום זה דבר שתמיד מוצא חן בעיני כולם.

ועוד חיבורים. זו הייתה תופעה מאוד חזקה שלא הייתה רק אצל מתיוונים, זה גם אצל אנשים שניסו בצורה 

 פילוסופית ותרבותית לחבר בין חכמה לתורה, בין קודש לחול. 

ל חול, סברות של יוון, של שכל הרצונות הללו לחבר קודש וחול יצרו לאט לאט תופעה שהחול, סברות ש

אנושי, צורת חשיבה והיגיון נכנסו לתוך עולם הקודש, "החול החל לבוא בגבול הקודש". וזה היה נראה ממש 

בסדר. האמת היא שזה גרם להפך, "למלחמה ארורה שאנחנו עדיין אוכלים את פירותיה המרים". הניסיון 

חמה ביניהם, מאריך את הדרך ומקשה עלינו להגיע לעשות שלום מהיר בין קודש לחול מעצים את המל

 למטרה הגדולה של עם ישראל שהיא באמת לחבר בין קודש לחול. 

יש לנו נטייה חזקה בתוכנו לאחות קרעים, להשכין שלום, ולנסות לאפשר להסביר את התורה, להסביר 

ממנה, בשפה ובמושגים שגם אנשים החול יכולים להתחבר אליהם. לכאורה זה יוצא ממש יפה. אדם ערכים 

של חול, אפשר להסביר לו שזה מאוד הגיוני שפעם בשבוע עוצרים את העבודה, כדי לחזק את התא 

עולם המשפחתי, לאפשר לאנשים להתאוורר, זה יוצר אנשים עם כושר עבודה טוב יותר וכו'. אפשר להסביר ל

של חול את חשיבותה של השבת ואפילו ליצור הסכמה ושיתוף פעולת. שבת של שלום בין קודש לחול. איזה 

                                                           
 י דוד וכטל", שוכתב עכ"ה כסלו התשע"זבהועבר  1
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יופי. הצלחנו לקחת את הקודש והנה החול מסכים לו. איך עשינו את זה? נתנו לסברות של חול, להיגיון של 

 שר לעשות אתו תיאומים. חול, להיכנס ולהסביר, לנהל, או להביע דעה בעניינים של קודש, והנה אפ

אומר הרב שזה רק מעורר מלחמה יותר קשה בין קודש לחול. אתה לא עושה שלום אלא להפך. הבעיה הזו 

של ערבוב בין קודש לחול היא גם לצד השני. זה לא רק שמנסים לתת לחול סברות, אמירה בעניינים של 

ינים של חול. אם הקודש נדחק אל תוך קודש, אלא גם שהקודש מנסה לדבר, להתייחס, להביע דעה בעני

החול, "ובא לכונן שמה סדרים, הכול מתקלקל". זה גם לא טוב. זה לא בעיה חד צדדית, היא קיימת לשני 

כיוונים. "גם קודש ששוכח את גבולו שלו ומנסה להתפרץ לתוך החול", גם זה לא טוב. גם אם נראה שזה בא 

נגיע למלחמה קשה ובסוף נצפה בריאקציה אדירה. יש לזה המון לקדש את החיים, זה רק יחריף את המצב ו

 דוגמאות כי זה שייך ליצר הרע של הדתיים. 

יש מישהו נגיד שמינו אותו לרב של הגן. הגננת אומרת לו לבוא פעם בשבוע להעביר שיעור פרשת שבוע 

חקים ובאמצע המשחק לילדים. אחרי כמה שבועות הוא מתחיל להגיע קצת לפני הזמן. הוא רואה אותם מש

הוא תופס אותם ושואל אותם שאלות בפרשת שבוע. אחרי זה הוא גם לא מאפשר להם לשחק, הוא מעדיף 

שהזמן שלו יהיה שעתיים. אח"כ הוא אומר לגננת, שאם כבר הוא מגיע שעתיים לפני, אז יש לו הצעה איך 

יש שם ארגז חול, ואתה לא צריך להתערב לנהל בכלל את יום שישי. הוא הורס, הוא קודש שנכנס לתוך החול. 

בו. עכשיו הילדים צריכים לשחק בחול, זה חול, ואל תתערב. זה גם אצל מבוגרים. הקודש אסור לו בשום 

אופן להתפרץ לעולם החול. הרב קוק קורא לעולמות החול 'חסידות של חול'. יש חול שצריך להתלהב ממנו 

דס את החול זה לא טוב. אם תמהר לעסוק בחיבורים בין קודש ואסור לך להתערב בו. כשהקודש מנסה להנ

 ריאקציה.  –לחול, התוצאה לשני הצדדים תהיה זהה 

זו לא רק מלחמה פשוטה שתיווצר, זו "מלחמה ארורה עם פירות מרים". בסוף שני הצדדים ירגישו שמנסים 

היא שונה. זו לא בעיה של  לשעבד אותם בניגוד למהות העצמית שלהם. המהות העצמית של הקודש והחול

סגנון או שפה, זו בעיה עצמית מהותית ואי אפשר לחבר אותם חיבור פשוט. "הנרות הללו קודש הם ואין 

 –לנו רשות להשתמש בהם". המהות של חול זה דבר שאפשר להשתמש בו. איך מודדים חול? ע"פ השימוש 

בדוק כל דבר עד כמה הוא יעיל בחיים. הקודש האם הוא עובד או לא, יעיל או לא. הפרמטרים של חול זה ל

לא משתמשים בו. כל המדדים וכל המטרה איננה להשתמש בזה. זה לא בשביל שום תועלת, לא  –הוא הפוך 

 בשביל להשיג משהו. כלום. 

אם אתה מערבב בין קודש לחול אתה מערבב בין שני מטרות ודברים הפוכים. אחד מטרתו להשתמש בו 

 תמש בו. אלו שני מהויות הפוכות. והשני אסור להש

הגמרא במסכת שבת פרק שני אומרת שעמי הארץ מתים כיוון שהם קוראים לבית הכנסת 'בית העם'. עמי 

הארצות כל אחד עסוק בעבודתו, היום יום מאוד עמוס ולא נפגשים. זו אחת הטרגדיות של העולם החילוני 

ש לנו בית כנסת, נפגשים בשבת, בחגים, כך מתרקמת שאין להם קהילה, הם לא נפגשים. אנחנו הדתיים י

בית העם. אומרת  –קהילה. אם לא היה בית כנסת היה צריך להמציא אותו. זה מרכז קהילתי שאין כמותו 

הגמרא על זה אתם מתים. גם כשאתם נפגשים עם הקודש אתם הופכים אותו לחול. גם כשהגעתם כבר לבית 

החיים הקהילתיים. מה יוציא אתכם אי פעם מלהיות עמי הארץ, אין כנסת הפכתם את הקודש לשמש עבור 

מהות הבית כנסת זה שהמון דברים אסור לעשות בו, הוא לא כלי  –שום דבר שיאזן אתכם. והרי זה הפוך 

שמש. זה מקום לא פרטי. זה מבנה ענק, יפה, באמת חבל עליו שמתפללים בו רק שלוש פעמים ביום, יש 

מופעים, ארוחות וכו'. אבל אנחנו לא עושים את  –ק, אפשר לעשות שם הרבה דברים המון שעות שהוא רי

 זה. הדגש בבית כנסת זה שהוא מיועד רק ליראת שמים ולדבקות בה', הוא קודש. 
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אם אדם לוקח מזוזה ואומר 'בשביל מה יש מזוזה, בשביל להגן על העסק שלי, אני שם  –אומר הרמב"ם 

מזוזה, ליתר ביטחון אני רושם גם כמה שמות מלאכים על המזוזה כדי שהם  מנעול רציני, מצלמות וגם

ישתתפו בשמירה על העסק'. הרמב"ם כותב על אדם כזה ביטויים מאוד חריפים. לקחת דבר שעניינו עבודת 

ה', ביטוי של אהבה ודבקות, והפכת אותו להנאת עצמך. לקחת את הקודש והפכת אותו לשמש של החול. 

 ות הפוך. אין לנו רשות להשתמש בהם. זה מדדים אחרים. זה צריך להי

בסוף כשאתה מנסה לאלץ את אחד הצדדים להתאים לשני, הוא יפגע, הוא ירגיש שהוא לא נאמן לעצמו. 

אם תגרום לקודש להתחשב בחול ובסברות של חול, הוא חוטא למהותו. שבת קודש איננה נמדדת לפי 

וא לא כדאי והוא לא מביא תועלת. עכשיו אומרים שהשבת זה טוב התועלת הממשית שלה. שבת זה יום שה

מעירים אותם בארבע בבוקר לשירת  -לפועלים. אנשים עובדים קשה ובשבת הם יכולים לנוח. איזה לנוח

הבקשות, יש דרשה של הרב, קריאת התורה יותר ארוכה. יש גם לחץ אדיר ביום שישי. ככה דואגים לפועלים? 

וח. אלא שזה לא הנושא, שבת לא נמדדת ככה, היא לא יעילה ולא פרקטית, יכול להיות לכאורה תן להם לנ

 שהיא מפריעה לחיים, זה בכלל לא משנה. 

האם יש בו תועלת? הגמרא בסוף סוכה מספרת על מרים בת בילגה שהתחתנה עם שר יווני,  –בית המקדש 

אתה חסר תועלת. מדליקים  –של ישראל'  היא נכנסה אתו להיכל וצעקה למזבח 'עד מתי אתה מכלה ממונם

את המנורה בערב, בין הערביים, ואף אחד לא נמצא בבית המקדש בלילה, ההיכל ריק ונעול, אז למה הדלקת 

 מנורה, זה לא שימושי. נכון, זה קודש, אתה צריך לשנות את צורת החשיבה. 

ות, אל תנסה להכניס לו מחשבות של וגם להיפך. בעולם החול חושבים מחשבות שימושיות, יעילות ופרקטי

קודש. שיבדוק רק מה יעיל, ואל תכניס לו ערכים מקודשים, לא מעולם הנסתר ולא מעולם הנגלה. אנחנו 

כמובן לא מדברים על טומאה, אלא על חול פשוט שאין בו היזק. חול זה בריאות, כלכלה, תחבורה, בישולים 

אל תכניס לאנשים קודש. צריך שהחול יהיה חול. אדם מתחיל  וכו'. אל תיכנס לשם. המסעדה כשרה? מעולה.

 לאכול תן לו לאכול, אל תציק לו מיד עם קודש. 

רוב העניינים בחיים התורה אין לה מה להגיד להם. שאיפת השלום והאחדות כל כך חזקה בנו ולכן אנחנו 

ש מרחבים אדירים של חול או לדחוף את הקודש בכוח לחול או להפך. י –עושים טעויות, לשני הצדדים 

ולקודש אין מה להגיד בהם, לפחות בצורה ישירה. וזה טוב מאוד. האם היית רוצה שראש הישיבה שלך ילך 

כל יום למטבח ויגיד לטבח מה כדאי היום לבשל. זה לא קשור. או שאולי נגיד ככה: ביום ראשון נחליט 

של חול. זה ממש חיבור יפה. או בין שתי  אחה"צ שתהיה שעה אחת של שבת ובאמצע שבת תהיה שעה אחת

יריעות של ספר תורה תהיה יריעה אחת שהיא לא מקלף יהיה שיר יפה שקשור לנושא של הפרשה. זה חיבור 

 של קודש וחול לכאורה. 

אתה רואה שהכלל הראשון היסודי ביותר הוא להבדיל בין קודש לחול. כך הרב מתחיל את המערכה שלו על 

רכה הזו מורכבת משלושה שלבים: בשלב הראשון, בו צריך להשקיע המון אנרגיות, אנחנו קודש וחול. המע

 צריכים לעשות הבדלה. למה אתה עושה הבדלה, לכאורה נחמד שהכול ימשך ויתמזג. 

אם אנחנו רוצים לבנות בניין, אין לקודש מה לומר בזה. אם רוצים למכור עציצים, האם כתוב באיזשהו 

ור. מרחבי החול הם מאוד גדולים. אדמו"ר שהולך לקנות מכונית, מה הוא רוצה? שתעבוד מקום מה צריך למכ

כמו שצריך, מעבר לזה כלום. זה לא רק שמציאותית זה ככה, אלא שאם הקודש מיד יתחיל להגיד סברות 

שם, בתוך החול, החול ילחם, הוא יגיב בצורה חריפה, וגם מקומות שהקודש נכנס בכוח, החול יעיף אותו מ

הסיבה היא שחדרת למקום הלא נכון. יש רב לבית חולים, זה חשוב, פעם בכמה זמן נפגשים אתו לדון 

בשאלות יסוד, אתיקה, הלכה וכו' אבל אין מצב שהוא נכנס לחדר ניתוח ונותן עצות לרופא. אם יקרה דבר 

 רק יוצר מלחמה ארורה. כזה יותר הרופא לא ירצה לשמוע מהרב וגם לא לשמוע ממנו שיעורים באתיקה. זה 
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"חיבור מעורבב של המושגים מוכרח להוציא תולדות בוסריות וזה מבלבל את העולם. מקומות החול והקודש 

צריכים להיקבע, מה החול ושליטתו ומה הקודש ושליטתו...". הרפואה, הדבר הראשון בו צריך לעסוק זה 

תחיל יום חול ואסור לטשטש. קודש זה קודש לשים גבול, להבדיל בין קודש לחול. נגמרה שבת ועכשיו ה

וחול זה חול. זו לא רק הגבלה טכנית, זה ידיעה שזה מחוץ לתחום שלך. זה כמו יחסי שכנות. שכנות זה דבר 

יפה, אם כיוון שאני ושכני חברים מאוד טובים, אז אני נכנס אליו הביתה חופשי בלי לדפוק בדלת, בשתיים 

נגמר לי החלב אז אני נכנס פותח את המקר ומוציא חלב. מישהו עושה דבר עשרה וחצי בלילה אני רואה ש

כזה? גם אם אנחנו חברים. כשהוא עושה שיפוץ אני לא נכנס אליו הביתה ומציע לו כל מיני הצעות מה 

כדאי בתור שכן. באותו רגע תיגמר השכנות הלבבית שלנו. שכנות טובה היא קודם כל גדר שמבדילה ותוחמת 

 שלי ומה שלו. זו תשתית לשכנות טובה. מה השטח 

רב שמגיע ליישוב, הדבר הראשון שהוא מגדיר לעצמו זה באיזה נושאים הוא לא מתערב. צריך לעסוק הרבה 

בהבדלה בין קודש לחול. אסור לגור בעיר שראשיה תלמידי חכמים, הם מכניסים סברות של קודש לתוך 

ם לא מרוקנים, כי כל התקציב הולך לבתי כנסת. גם החול, אתה תראה שהרמזורים לא עובדים, הפחי

בפוליטיקה זה ככה, רוב ההתנהלות הפוליטית קשורה לחול, זה כמו עולם עסקים, צריך רק לבדוק שמנהלים 

את העסקים ע"פ ההלכה, אבל זה לאו דווקא דבר שרב מבין בו. לעשות עסקים זה לא תפקיד של רב. המרחב 

ום ואין לקודש מה להתערב בו. תכנון עיר, בחירת מוסך, איך מלמדים מתמטיקה של החול, זה המותר, הוא עצ

מיליון ואחד נושאים שאין לקודש מה להגיד בהם. לכן דבר ראשון צריך להבדיל, לא להתערב אחד לשני  –

 בחיים. 

הבית  השלב השני הרב קורא לו 'גמילות חסדים'. דבר ראשון חשוב שיהיה דין, הפרדה, זה הבית שלי וזה

שלך. אח"כ יש גם חסד. זה שלי וזה שלך, אני לא משתלט לך על הבית מדין גמילות חסדים, אני לא בא לזכות 

אותך בדברים מתוך גמילות חסדים. חסד אין הכוונה שזה שלי וזה שלך ומה ששלך הוא גם שלי. לא, קודם 

לא כופה את השני ולא לוקח ממנו,  כל זה שלי וזה שלך. גמילות חסדים זה חילופים שאחד נותן לשני. אחד

אלא מעניק בנדיבות כי השני רוצה לקבל. כשמישהו רוצה לקבל אתה מוכן לתת לו. אתה לא חדרת אליו, 

לא כבשת אותו, לא לקחת ממנו, אתה מוכן להעניק לו כי הוא רוצה. גמילות חסדים זה חילופי חומרים 

ים כי זה הדדי, זה לשני הצדדים. מי שלא מבין שיש כאן עדינים בין הצדדים. גמילות חסדים היא בלשון רב

 נתינה וקבלה על דרך החסד אז הדרך שלו לא תתקבל. 

בגלל שלא התערבנו אחד לשני בחיים אז אני יכול לבקש טובה מהחבר שלי. יש לי אורחים השבת, הם יוכלו 

חודר אליו הביתה ולא יוצר  להשתכן אצלך? כן. זה הבית שלך ואני מבקש להכניס אליך אורחים. אני לא

אצלו ציפייה מתי הוא כבר יארח אותי. ככה זה חסדים. יחסי גומלין עדינים בין קודש לחול. החול לפעמים 

רוצה קצת קודש. הקודש נותן לחול השראה, ערכים עליונים, כוונות, הוא נותן לו משמעות לחיים. זו מידת 

לו שיחה משמעותית על הדברים שהוא עושה כי הוא רוצה  חסידות, מלשון חסד. החול מבקש מהקודש שיתן

להרגיש רוממות בדברים שהוא עושה. הגננת מבקשת מהרב שיתן לה רעיונות על מה לדבר. זה בסדר גמור. 

אבל כשהרב מגיע לגן הוא שואל אותה: כמה זמן יש לי בדיוק? מתי זה טוב שאני אבוא? הוא צריך לבדוק 

 . הוא צריך להתאים את עצמו לפי החסד שהחול מבקש. מה יעשה חסד עם מי שמולו

זה גם הפוך. בעזרת החול לקודש יש כוח לקדם דברים. החול נותן לקודש סדרים, אחיזה במציאות וכו'. החול 

לפעמים עוזר לקודש ללמוד ממנו מושגים של יעילות, נכון שזו יעילות שונה, אבל אפשר לקחת ממנה משהו. 

 כל מיני מחקרים. 

ם היוונים באים ומכריחים את עם ישראל לתרגם את התורה ליוונית, אז עם ישראל יצום על זה בעשרה א

בטבת. הכרחתם אותנו להסביר את התורה לעולם החול. זו כפיה. אבל יש גמילות חסדים, השפעות הדדיות 

ת שלו, הוא קודש, בין קודש לחול. זה שיש בית כנסת בקהילה זה ודאי מביא לה ברכה, ברור שזה לא המהו
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אבל הוא עושה חסד. "גמילות החסדים זה עיקרון שנוהג בכל הבריאה כולה". החי מקבל מהצומח והצומח 

 מקבל מהחי. בעלי חיים מטילים גללים וזה מזבל את הקרקע, זה דוגמא לחסד הדדי. 

אם הכוונה שאנחנו גבר ואישה מתחתנים, למה אנחנו מתכוונים בזה שאנחנו רוצים שהם יהיו לבשר אחד? ה

רוצים שהאישה תהיה קצת גברית והאיש יהיה קצת נשי. האם זו המטרה שלנו? חלילה. זה לא נכון שזה מה 

שיהיה. יש עזרת נשים ויש עזרת גברים. אנחנו רוצים להבדיל ביניהם, אלא שיש ביניהם חסד. דווקא בגלל 

לתת לה מה שאין לה. אם הוא יהיה אישה אז שהוא גבר ולא אישה הוא יכול לעשות אתה חסדים. הוא יכול 

הוא לא יוכל לעזור לה כי זו עוד אישה. הגבר מזהה שיש דברים שאשתו לא יכולה בהם לבד, אז דווקא בגלל 

שהוא גבר הוא עוזר לה. איך גבר עוזר לאישה? בזה שהוא לא נשי. אם הוא יהפוך לנשי הוא לא יוכל לעזור 

לו בעיה בשלום בית. דיברתי אתו קצת והתברר שהוא חשב שאם הוא יהיה לה. פעם הכרתי מישהו שהייתה 

נשי אז זה יגרום לשלום בית. הוא התחיל להתווכח עם אשתו על כל מיני צבעים של ווילון. היא הייתה 

אומללה כי היא רצתה גבר. בשביל מה היא עזבה את דירת הרווקות שלה? בשביל לחיות עם עוד רווקה. שם 

תר טוב. הם כל היום רבים כי אף אחד לא בשלו. גמילות חסדים היא דווקא תוצאה של שוני. אם היה כבר יו

אתה מעורבב עם השני אז אתה לא יכול להעניק לו. מי שיכול להעניק לו זה רק מי ששונה. הטבע בנוי 

חילופי מחילופי חומרים עדינים. בין תא לתא יש דופן תא שמפרידה, הדופן שמפרידה היא מאפשרת את 

 החומרים. 

רק אחרי השלב השני של גמילות חסדים, לאט לאט נוצרים יחסי אמון מאוד גבוהים. אנחנו רואים כמה 

אנחנו מרוויחים אחד מהשני. אבל קודם כל זו ההבחנה. יש מדרגה שלישית, מדרגה עליונה, מדרגת קודש 

א יודע לומר לעצמו שהאמת היא הקודשים בה החול קיבל כ"כ הרבה מהקודש, עד שהוא מגיע למצב שהו

שכל מה שיש לי בפנים בפנים, כל הרצון שלי לחיות בסוף זה בגלל הערכים שיש בי מקודש. מה שקיבלתי 

מהקודש זה טעם החיים, זה לא רק השראה, בלי זה אני רואה שאין לי חיים. זה לא שהקודש השתלט על 

מבין שבלי קודש אין לי כלום ואז הוא נמשך החול, אלא שהחול כ"כ מעריץ את ברכת הקודש עד שהוא 

אחריו ובטל אליו. זה לא שהקודש מחק אותו, זה בגלל ההבדלה, גמילות החסדים, עד שמגיעים למצב של 

 היבלעות. הקודש הוא שורש החיים. 

צדיק, חסיד וקדוש. אם מתוך הרצון לעשות שלום מדלגים ישר לקודש  –זה חשוב: יש כאן שלושה שלבים 

ים בלי לעבור את שני השלבים תהיה מלחמה. זה נכון שהקודש יצר את החול, רבש"ע, הקודש, הוא קודש

יצר את החול. אבל בשביל להגיע אל האמת האמונית הזו צריך לראות שיש כאן שלושה שלבים. אחרי המון 

איננו מן המון גמילות חסדים שבאה מתוך הבדלה, אפשר להגיע לקודש הקודשים, למצב בו 'מקום ארון 

המידה', שם החול לא נמצא, אין לו מעצמו דבר. קודש הקודשים זה לא המקום שהכי מאיים על החול, אלא 

 זה המדרגה בה החול נבלע בקודש. 

דווקא ההבדלה מאפשרת את הנחת של החסד. הרצון הבוסרי לעשות שלום יוצר מלחמה ארורה שלא מביאה 

תה להיכנס בכוח ויצרה אילוץ כזה שהחול אומר לקודש להסתדר ברכה. כל זה קרה כיוון שחכמת יוון ניס

אתו וזה יצר המון מאבקים. זה מלחיץ מאוד את הקודש, הוא חייב להסביר את עצמו ע"פ מושגי חול, כל 

דבר הוא צריך להסביר למה הוא נכון בחיים, בסוף יש מרד בזה כי זה חונק. החשמונאים מורדים, הם רוצים 

יש שם ריאקציה. מושגי הקודש אסור להם שימדדו בתועלת. אם עכשיו למדתם סדר בוקר  קודש בלי חשבון,

שלם להבין את סברת בית שמאי לגבי 'פוחת והולך', זה לגמרי לא פרקטי, אין שום ברכה בעולם הזה מהסוגיה 

 הזו. אחרי ההבדלה אפשר להגיע לגמילות חסדים, היא באה באהבה, מתוך רצון להיטיב. 


