ב״ה

"איכה"
של גאולה
רשימה מכ״ק אדמו"ר הצמח צדק נבג"מ זי״ע על מגילת
איכה עם ביאור השווה לכל נפש * מאמר מכ"ק אדמו"ר
שליט"א מלך המשיח על מגילת איכה * מנוקד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פתח דבר
על פי הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,ללמוד במשך ה"מעת-לעת" של תשעה באב "בעניני
דיומא  . .ברשימות כ"ק אדמו"ר הצ"צ למגילת איכה" - 1הננו להוציא-לאור חלקים ממאמר זה במהדורה
ערוכה ומבוארת בסגנון השווה לכל נפש ,לתועלת הלומדים והמעיינים.
הביאורים מבוססים בעיקר על פי שיעוריו של הגה"ח ר' שלום דובער שי' וולף ,ונערכו על-ידי הרה"ת ר'
יחיאל שי' יעקובוביץ ,ותודתנו נתונה להם.
•
חיבה יתירה נודעת ללימוד רשימות אלו ב"עת רצון" כה ייחודית להבאת הגאולה :ביום תשעה באב ,על-פי
דברי המדרש רבה ,2נולד המשיח הראשון שנועד לגאול את ישראל ,ונקרא שמו "מנחם" .הרבי מבאר ,כי
כמו בכל יום הולדת  -גם בתשעה באב גובר מזלו של בעל יום ההולדת  -מנחם משיח צדקנו ,ומשפיע כוחות
סגוליים להבאת הגאולה האמיתית והשלימה .מסיבה זו אנו ממשיכים לומר בכל שנה ,במנחת תשעה באב,
את תפילת "נחם"  -על שם המשיח הנקרא "מנחם".
מבט זה על יום תשעה באב ,מקבל משמעות עמוקה ופנימית ברשימות אלו  -בהם מפרש כ"ק אדמו"ר הצמח
צדק את פסוקיה המקוננים של מגילת "איכה"  -ע"פ פנימיות התורה ,בדוגמת קריאתה לעתיד לבוא בששון
ובשמחה.
הדברים מתאימים במיוחד לשמו של בעל המאמר" :מנחם מענדל" ,שבהתאם לגימטריא שלו נקבע תוארו
"צמח צדק"" :אשר שמו של משיח מנחם שמו ,וגם מענדל  -בגימטריא "צדק" ,שצדק (וגם "צמח") הוא שמו
של משיח" .3ואנן (חסידים) נעני' אבתרייהו בנוגע לנשיא דורנו.4
ואם בכל הדורות ראו החסידים חובה נפשית ללמוד את ביאוריה החיוביים של תורת החסידות לעניינו של
יום ,כפי שמשתקפים במאמר זה  -מקבלים הדברים משנה תוקף בתקופה ייחודית זו ,על סף הגאולה האמיתית
והשלימה ,בה "צו השעה" הוא העיון המעמיק בענייני גאולה ומשיח בכלל ,ובפרט בתכנים המאפשרים לנו
"לפקוח את העיניים" ולראות את הגאולה שנמצאת כבר כאן.
•
ויהי רצון ,שהדפסת הדברים "כשולחן הערוך המוכן לסעודה" תביא ללימודם בפועל ,ועד ליישומם בפשטות,
למטה מעשרה טפחים ,בהתגלות "מנחם משיב נפשי"  -כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעיני כל בשר,
ויהפכו כל פסוקי מגילת איכה "לעליות" ולשמחה הכי גדולה" ,שמחת עולם על ראשם"!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
מערכת ההוצאה לאור
של "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח"

 .1לקוטי שיחות חלק ט' ,עמוד .250
 .2איכה רבה א ,נא.
 .3שיחת שבת פרשת תרומה תש"נ.
 .4ראה שיחת שבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א.

רשימות הצמח צדק \
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ּומ ַק ֶ ּב ֶלת
אֹות ּיֹות ְ
דּוע* ְ ּב ֵפירּוׁש ָ ּגדֹול ֲהוָ יָ ' כּו' ְ ּב ִעיר ְ ּב ִחינַ ת ִ
ֵאיכָ ה* יָ ְׁש ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַהיְ ינּו ַמ ְלכּותַ ,על-דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ַ
ְ
ְ
ה-ש ָּכתּוב
ֹולה ,יָ ְׁש ָבה ָב ָדד ַעל-דֶּ ֶרך ַמ ּׁ ֶ
ּוב ָ ּגלּות וַ ֲאנִ י ְ ּבתֹוך ַהגּ ָ
יּוח ֶדת ִע ּ ָמ ֶהןַ ,
ּומ ֶ
ר-ס ִפירֹות ְ
ִמ ָּכל ָה ֶע ֶׂש ְ
יכא ֲע ִל ּיֹות ַה ְ ּנ ָׁשמֹות ְל ִה ְת ַּכ ּ ֵלל ְ ּבתֹוךְ
יכא ַה ִ ּיחּוד .וְ זֶ הּו ִּכי ֵאינֶ נּ ּו כּו'ָ .היְ ָתה ְּכ ַא ְל ָמנָ ה .וְ גַ ם ֵל ָּ
צֹורע ָ ּב ָדד יֵ ֵׁשב כּו' וְ ֵל ָּ
ַ ּב ְמ ָ
ְ
יאה-יְ ִצ ָירה-
ע'ׂ-ש ִריםָׂ .ש ָר ִתי ַ ּב ּ ְמ ִדינֹותַ ,היְ ינּו ְ ּב ִר ָ
ָ
ׁשֹול ֶטת ַעל
ַה ּ ַמ ְלכּותַ ,על-דֶּ ֶרך ֲח ָד ִׁשים ַל ְ ּב ָק ִריםַ .ר ָ ּב ִתי ַבגּ ֹויִ םֶ ,
ֲע ִׂש ָ ּיהָ .היְ ָתה ָל ַמסּ ַ .גם ָ ּב ָדד ֶׁש ְ ּב ִה ּיפ ְ
ּ
ּ
"ה ַל ֲענִ יּות-
(ה ָ ּג ָ
אֹור-ה ּ ֵמ ִאיר ְ ּברּות ַ
ַ
יהןְׁ ,ש ֵּתי ֵה ִהי"ןַ ,ע ֵיין ְ ּב
ּוך וַ ֵּת ַלכְ נָ ה ְׁש ֵּת ֶ
ם-כן
ם-כן ֵאיכָ ה ַל ֲע ִל ּיֹות .וְ כֵ ן ָמ ִצינּו ַ ּג ֵּ
ׁש-לֹומר ַ ּג ֵּ
ַ
ם-כן יֵ
ׁש-לֹומר ַעל-דֶּ ֶר ְך ֶׁש ַה ְ ּק ָללֹות יֵ ָה ְפכּו ִל ְב ָרכֹותִ ,א ֵּ
ַ
דַּ ְע ִּתי יֵ
ל-פסּוק יִ ְמ ָצ ֵאהּו
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ַע ּ ָ
ֶ
ֹותינּו-זַ "ל ּ ֶפ ֶרק-ג דְּ ָאבֹות ִמ ְׁשנָ ה-ב ְ ּב ֵפירּוׁש יֵ ֵׁשב ָ ּב ָדד וְ יִ דּ ֹום כּו' .וְ ָה ִענְ יָ ן ְּכ
ְל ַרבּ ֵ
ְ
ֹולה ,וְ ַהיְ ינּו ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ָ ּבר
ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ָ ּבר כּו' יִ ּ ָׂש ֵאהּו ַעל ֶא ְב ָרתֹו ה' ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּו כּו' דְּ ָק ֵאי ַעל ַה ָ ּגלּות וַ ֲאנִ י ְ ּבתֹוך ַהגּ ָ
ׁשּובה ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יִ ּ ָׂש ֵאהּו ַעל ֶא ְב ָרתֹו ְל ַמ ְע ָלה
כּו' .וְ ִה ֵ ּנה ְּכ ִתיב ָצ ְמ ָאה ְל ָך נַ ְפ ִׁשי ְ ּב ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה דַּ וְ ָקא ִּכי זֶ הּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ָ
ל-ר ֲעוִ ין ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה
עֹומ ִדים כּו'ִ ,היא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲעוָ א-דְּ כָ ַ
ׁשּובה ְ
י-ת ָ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ"ח ֵא ָב ִרים דְּ ַמ ְל ָּכאִּ ,כי ְ ּב ָמקֹום ֶׁש ַ ּב ֲע ֵל ְ
מֹורה
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצֹון ַה ּ ִמ ְת ַל ֵ ּבׁש ִ ּב ְר ַמ"ח ֵא ָב ִרים ְר ַמ"ח ִמ ְצֹות ֲע ֵׂשה .וְ ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר ה' ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּוֵ ּ ,פירּוׁש ֲהוָ יָ ' ֶ
ַא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּות ,יּו"ד ִצ ְמצּום כּו'ֲ ,א ָבל ְ ּב ִחינַ ת ִּכי הּוא ְל ַבדּ ֹו הּוא ְ ּב ִחינַ ת ָּב ָדד ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמרֹום וְ ָקדֹוׁש
ג'-ראׁשֹונֹות דְּ ַע ִּתיק*
רֹומים כּו') .וְ ַע ֵ ּיין ְ ּב ֵביאּור יֹונָ ִתי ֻח ַ ּקת תקס"ד ֵמ ִענְ יַ ן ִ
ל-פסּוק ַה ְללּוהּו ַ ּב ּ ְמ ִ
ַ(ע ֵ ּיין ַ ּב ִּסידּ ּור ַע ּ ָ
ְ
ּול ַה ִ ּג ַיע ִל ְב ִחינָ ה זֹו הּוא
ׁשּובה כּו' ְ
י-ת ָ
ׁש-לֹומר ָ ּב ָדד כּו' .וְ זֶ הּו ְ ּב ִחינַ ת ַּב ֲע ֵל ְ
ַ
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ִמ ְת ַל ֵ ּבׁש ְּכ ָלל .וְ ַעל-דֶּ ֶרך-זֶ ה יֵ
ׁשּובה .וְ זֶ הּו ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ִּכ ְפׁשּוטֹו ֶׁש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה וַ ִ ּי ְצ ֲעקּו ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יִ ְת ַע ּלּו ִל ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּו .וְ זֶ הּו
ַעל-יְ ֵדי ְּת ָ
ְ
יהה ֵא ְ
עֹוממֹות ,יֵ ׁש וְ ָד ָבר נִ ְפ ָרד כּו' (וְ גַ ם יֵ ׁש-
אֹות ּיֹות וְ ֵאין ֶמ ֶלך ְ ּבלֹא ָעם ְלׁשֹון ְ
יך ָה ִעיר ַר ָ ּב ִתי ָעם ְּב ִחינַ ת ִ
ַה ְּת ִמ ָ
ְ
ּ
ין-כן
ה-ש ֵא ֵּ
אֹומר יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן כּו'ַ ,מ ּׁ ֶ
לֹומר ַר ָ ּב ִתי ְּב ֵדיעֹות כּו' ִרבּ ּוי ַהדֵּ יעֹות ַעל-דֶּ ֶרך ִּכי ֵא־ל דֵּ עֹות ֶׁש ּ ִמ ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְע ָלה ֵ
ַ
ל-פסּוק וַ ַ ּי ְק ֵהל* מ ֶֹׁשה דְּ תקס"זֵ ,מ ִענְ יַ ן
עֹוממֹות ֵמ ַאיִ ן ְליֵ ׁש כּו') .וְ ַע ֵ ּיין ֵ ּביאּור ַע ּ ָ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטה .וְ זֶ הּו ַר ָ ּב ִתי ָעם ְ
ם-כן ּ ֵפירּוׁש ָהיְ ָתה ְּכ ַא ְל ָמנָ ה
דַּ ַעת ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט כּו' ,יַ ִ ּגיעּו ִל ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּו ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּׁ ֵשם ֲהוָ יָ ' כּו' .וְ ַהיְ ינּו ַ ּג ֵּ
יהי ָמאנָ א ְלגַ ֵ ּב ּ
יאה-
יה כּו'ַ .ר ָּב ִתי ַבגּ ֹויִ ם כּו' ַמ ְלכּות ְמקֹור ְּב ִר ָ
ם-כן ָלאו ִא ִ
ַעל-דֶּ ֶר ְך ַ ּב"ן יִ ְת ַע ּ ֶלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ַמ"ה וְ ִא ֵּ
ּות ּה ְל ַמ ְע ָלה ְּב ֵאין-סֹוף ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ ּב ּיטּול ַּכנּ ָֹודע
ה-ע ִׂש ָ ּיה ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים ְ ּגדּוד ֶא ָחד כּו'ָ ,היְ ָתה ָל ַמס ְ ּב ִה ְת ַע ּל ָ
יְ ִצ ָיר ֲ
ְ
עֹול ִמים
בֹוה ִמ ּ ֶמ ֶלך ,וְ כֵ ן נְ גַ ד ְׁש ָמא ִל ְהיֹות ַמ ְלכּות ָּכל ָ
יח ִ ּב ּיטּול ָ ּג ַּ
ֹואל ַמ ְל ָא ְך ָׁש ִל ַ
ל-פסּוק ַה ּ ַמ ְל ָא ְך ַהגּ ֵ
ַ ּב ּז ַֹהר ָ ּב ָלק ַע ּ ָ
יֹותר ִמ ְ ּב ִחינַ ת
בֹוה ֵ
עֹולם ֶׁש ָהיָ ה ְׁשמֹו ָּכלּול ַ ּבהּוא זֶ הּו ָל ַמס ֲה ֵרי-זֶ ה ָ ּג ַּ
א-ה ָ
ין-כן ַעד ֶׁש ּלֹא נִ ְב ָר ָ
ה-ש ֵא ֵּ
ֲא ַבד ְׁש ָמאַ ,מ ּׁ ֶ
ְ
ימ ְט ִר ָ ּיא
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ֵפירּוׁש וְ כֹל* ֲא ֶׁשר ִּת ֶּתן ִלי ַע ּ ֵׂשר ֲא ַע ּ ְׂש ֶרנּ ּו ָלך כּו'ּ ָ .ב ָדד ִ ּג ַ
ין-מ ּׁ ֶ
ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ּׁ ֵשם ְל ַמ ּ ָטה כּו' .וְ ַע ֵ ּי ַ
ּ
ּ
ּוטי-
ימן ָ ּב ָדדּ ְ ,ב ִל ּק ֵ
ם-כן ַה ִּס ָ
ץ-ח ִיים* ִ ּב ְס ֵפיקֹות ַה ַ ּצ ְח ַצחֹות ַ ּג ֵּ
ׁש-לֹומר ֶע ֶׂשר ְס ִפירֹות ַה ְ ּגנּוזֹות .וְ ַע ֵיין ְ ּב ֵע ַ
ַ
ֶע ֶׂשר יֵ
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*) ההערות בשולי הגליון לאיכה הם מכ"ק אדמו"ר שליט"א.
ע"ד הידוע :ראה תו"א וארא נו .ב .ובכ"מ.
תקס"ד מענין ג"ר דעתיק :בביכל אחד כתוב תקמ"ה .ונ"ל יותר כמוש"כ בכמה כת"י ונדפס בפנים  -תקס"ד - .בענין ג"ר דעתיק,
ראה לקו"ת ויקרא י ,ג .דברים כא ,ב .שה"ש י ,ב .שם מו ,ב .ובכ"מ.
ע"פ ויקהל :ראה ג"כ ד"ה ויקהל הנדפס בתורה אור.
בפי' וכל :ראה תו"א ויצא כב .ד.
וע' בע"ח :ראה שם שער עתיק פ"ד.
ועמ"ש במ"א :אולי הכוונה להביאור דד"ה מחר חודש הנדפס באור התורה (יז ,א).

 \ 6איכה של גאולה
קֹום-א ֵחר* דָּ וִ ד ב'
ַ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
ין-מ ּׁ ֶ
תֹו-ע ֶדן דַּ ף-כא ּ ֵפירּוׁש ָ ּב ָדד ב' דָּ ֶל ִתי"ן .וְ ַע ֵ ּי ַ
ב-ה ּ ַמ ִ ּגיד נִ ְׁש ָמ ֵ
ֲא ָמ ִרים ֵמ ָה ַר ַ
אן-ה ָ ּג ָהה).
ד-כ ַ
ׁש-לֹומר ֲע ִל ּיֹות ַה ּ ַמ ְלכּות דַּ ֲא ִצילּות ְ ּב ַמ ְלכּות דְּ ֵאין-סֹוףַ ,ע ָּ
ַ
דָּ ֶל ִתי"ן וָ י"ו וְ יֵ
7

ִית ָ
יך
ׁש-לֹומר ַעל-דֶּ ֶר ְך נַ ְפ ִׁשי ִאּו ִ
ַ
ילת דְּ כַ ר נִ ְק ֵראת ַליְ ָלה ְּב ֵה"א (וְ יֵ
ב) ָ ּבכֹה ִת ְב ֶּכה ַעל ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלהִּ ,כי ַּכד ַק ִ ּב ַ
ִית ָ
ילת דְּ כַ ר ַע ֵ ּיין
ל-פסּוק ַה ִ ּג ָידה ּ ִלי .וְ ִענְ יַ ן ַק ִ ּב ַ
יךַ .ע ֵ ּיין ַע ּ ָ
ל-מקֹום ִאּו ִ
ַ ּב ּ ַליְ ָלה ,דְּ ַאף ִ ּב ְב ִחינַ ת ַליְ ָלה ִמ ָּכ ָ
יח ְׁש ָמנֶ ָ
ילת ֶׁש ָאז נִ ְק ֵראת נַ ֲע ָר וְ ַליְ ָל
יןׁ-שם ִענְ יַ ן ַעד דְּ ָלא ַק ִ ּב ַ
יך ָה ִראׁשֹון וְ ַע ֵ ּי ָ
ּור-ה ּ ַמ ְת ִחיל ְל ֵר ַ
ַ
י-ת ָֹורה ְ ּב ִדבּ
ּוט ּ
ְ ּב ִל ּק ֵ
ְ
ׁש-לֹומר ָ ּבכֹה כּו' ֶה ֶפך ְרנָ נָ א ְ ּב ַר ְמ ָׁשא*) .וְ ִד ְמ ָע ָת ּה ַעל ֶל ֱחיָ ּה דְּ ָמעֹות ֵהם דִּ ינִ ים (נֶ גֶ ד נָ אוּו
ַ
וְ ָלכֵ ן ָ ּבכֹה ִת ְב ֶּכהּ ַ .גם יֵ
ּ
ּ
יה
אֹוה ֶב ָ
ׁש-לֹומר דִּ ְב ִחינַ ת ּכֹל הּוא ֲ
ַ
ו'-ק ָצוֹות ַ ּ(גם יֵ
יהֶׁ ,ש ֵהם ְ
אֹוה ֶב ָ
ּוטי ַּכ ָלה)ֵ .אין ָלה ְמנַ ֵחם ִמ ָּכל ֲ
ְל ָחיַ יִ ְך ַ ּב ּת ִֹורים ִק ּׁיש ֵ
חּומין
ּוב ָ ּגלּות ֶׁש ִ ּנ ְת ַר ֲח ָקה ִמ ְ ּב ִחינָ ה זֹו ֵאין ָל ּה ַּתנְ ִ
ל-פסּוק ִמ ָּכל* ְמ ַל ּ ְמ ַדי כּו'ַ ,
ּוב ָא ֶרץ ,וְ ַע ּ ָ
ַּכנּ ָֹודע ְ ּב ִענְ יַ ן ִּכי כֹל ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ָ
ְ
הּ-ובינָ ה ְּת ֵרין ֵר ִיעיןּ ָ .בגְ דּו ָב ּה ַ(על-דֶּ ֶרך וְ נָ ָהר יֶ ֱח ַרב
יהָ ,חכְ ָמ ִ
ְּכ ָללּ ְ ,בסֹוד ַמיִ ם ַר ִ ּבים לֹא יּוכְ לּו ְלכַ בּ ֹות כּו')ָּ .כל ֵר ֶע ָ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ַעל-
ין-מ ּׁ ֶ
יד-לבֹוא ִ ּב ְבכִ י יָ בֹואּוַ .ע ֵ ּי ַ
ׁש-לֹומר ָ ּבכֹה ִת ְב ֶּכהִּ ,כי ֶל ָע ִת ָ
ַ
(ּול ֶׁש ַבח יֵ
וְ יָ ֵבׁש כּו' ְ ּב ַביִ ת ִראׁשֹון כּו')ְ .
ּ
ּ
ּ
ּ
עֹוצם ַה ִ ּגילּוי ,וְ ַהיְ ינּו ֲא ִפילּו ַ ּב ַליְ ָלה ִּכי ְל ֵעת ֶע ֶרב יִ ְהיֶ ה אֹור ְ ּב ִחינַ ת
ּ ָפסּוק וַ ִ ּי ְב ּכּו* דְּ גַ ֵ ּבי ֵע ָׂשו וְ יַ ֲעקֹבֶׁ ,ש ַה ְ ּבכִ ָיה ֵמ ֶ
אֹורה ,וְ זֶ הּו וְ ִד ְמ ָע ָת ּה ַעל כּו' ְ ּב ִחינַ ת ּת ִֹוריםֵ .אין ָל ּה ְמנַ ֵחםַ ,על-דֶּ ֶרךְ
ַליְ ָלה ַה ֶ ּזה ִ ּג ּלּוי ,וְ ַליְ ָלה ַּכ ּיֹום יָ ִאיר ַּכ ֲח ֵׁשיכָ א ָּכ ָ
יה ָ ּבגְ דּו ָב ּהֶׁ ,ש ֲע ִל ָ ּיה ֶׁש ּ ָל ּה
ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִריֶׁ ,ש ְ ּב ִחינַ ת ַאיִ ן הּוא ְמנַ ֵחם ָל ּה ְ ּבסֹוד ֲאנִ י ִראׁשֹון וַ ֲאנִ י ַא ֲחרֹוןָ ,לכֵ ן ָּכל ֵר ֶע ָ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר
ין-מ ּׁ ֶ
סּופהַ .ע ֵ ּי ַ
הּ-ובינָ ה ַעד ֶׁש ֵהן יִ ְב ְ ּגדּו ָב ּה נֶ גֶ ד ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה ,וְ ָלכֵ ן ָהיּו ָל ּה כּו' ,וְ ֶאת וָ ֵהב ְ ּב ָ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָחכְ ָמ ִ
ּ
ּ
נּוק ָבא ֲא ָבל ִהיא נִ ְפ ָלאת ְ ּב ֵעינֵ ינּוֶׁ ,ש ֲע ִליֹות ַה ּ ַמ ְלכּות ַ ּב ֶּכ ֶתר
קֹום-א ֵחר ְ ּב ֵפירּוׁש ֵמ ֵאת* ה' ָהיְ ָתה זֹאת ְ ּב ִחינַ ת ְ
ַ
ְ ּב ָמ
ם-כן ָ ּבגְ דּו
ׁש-לֹומר ַ ּג ֵּ
ַ
הּוׁ-ש ָּכתּוב ִמ ֶ ּק ֶדם ָל ָעיִ ן כּו' וְ כֵ ן יֵ
ֶ
ּופ ָלא ַ ּגם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ַה ִ ּנ ְק ֵראת ַעיִ ן ,וְ זֶ
ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא ּ ֶפ ֶלא ֶׁש ּמ ְ
ירּוׁש ַליִ ם ֶח ְציָ ים ֶאל ַה ָ ּים ַה ַ ּק ְדמֹונִ י כּו' ,נִ ְמ ָצא ֵהן ָ ּבגְ דּו ַעל-דֶּ ֶר ְך ַה ְ ּנ ָהרֹות ַה ְמכַ ְ ּז ִבים
כּו' ַעל-דֶּ ֶר ְך ַמיִ ם ַח ִ ּיים יֵ ְצאּו ִמ ָ
ּומ ַק ְ ּב ִלים ַה ּ ַמיִ ם ַה ַח ִ ּיים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה כּו').
כּו'ְ ,
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עֹוׁשר ַה ִ ּנ ְק ֵראת
הּודה ֵמעֹונִ יִ ,מ ּׁ ְשנֵ י ַה ּ ַמ ְד ֵרגֹות ֶׁש ָ ּב ּהָ ,הא' ְ ּב ִחינַ ת עֹונִ י ְ ּב ִחינַ ת דָּ ֶלי"ת*ַ ,הב' ְ ּב ִחינַ ת ֶ
ג) ָ ּג ְל ָתה יְ ָ
ם-כל-זֶ ה לֹא ָמ ְצ ָאה
ע'ׂ-ש ִרים וְ ִע ָּ
ֲעבּודָּ ה ַר ָ ּבה וְ זֶ הּו ְ ּב ִחינַ ת ֵה"א וְ ַהיְ ינּו ִמ ּׁשּום ֶׁש ָ ּי ְׁש ָבה ַבגּ ֹויִ ם ֵ ּבין ָה ָ
ׁש-לֹומר
ַ
יגּוה ֵ ּבין ַה ּ ְמ ָצ ִרים (וְ יֵ
יה ֶׁש ֵהן ְ ּב ִחינַ ת ָּתא ָה ָר ִצים* ִה ּ ִׂש ָ
רֹוד ֶפ ָ
לֹוק ּה ִמ ּ ָמ ַעלָּ .כל ְ
יהם ִּכי ַה ֶ ּנ ֶפׁש ֵח ֶלק ֱא ַ
נֹוח ֵ ּבינֵ ֶ
ָמ ַ
ְ
ׁש-לֹומר ֵמעֹונִ י ְּב ִחינַ ת ִא ְת ַּכ ְפיָ א
ַ
מֹוח ַל ּ ֵלב) .וְ יֵ
יצר ַה ָ ּגרֹון ַה ּ ַמ ְפ ִסיק ֵ ּבין ַ
ָארינּו נִ ְרדָּ ְפנּו וְ ַה ַ ּצּוָאר ֵמ ַ
ַעל-דֶּ ֶרך ַעל ַצּו ֵ
סֹופ ּה כּו' ,וְ ַע ֵ ּיין ְ ּב ֵפירּוׁש וְ ַהדַּ ל*
קֹום-א ֵחר ְ ּב ֵפירּוׁש ֶל ֶחם עֹונִ י* ,וְ כָ ל ַה ְמ ַק ֵ ּיים ֶאת ַה ּת ָֹורה ֵמעֹונִ י ָ
ַ
מֹוׁ-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
ֶ
ְּכ
ילּויֶׁ ,ש ַה ִ ּג ּ
ׁש-לֹומר ָ ּג ְל ָתה ְלׁשֹון ִ ּג ּ
הּודה
יד-לבֹוא יִ ְהיֶ ה יְ ָ
הּודה דְּ ֶל ָע ִת ָ
ילּוי דִּ ְב ִחינַ ת יְ ָ
ַ
(ּול ֶׁש ַבח יֵ
לֹא יַ ְמ ִעיט ֵמ ֶע ֶׂשר כּו' ְ
בֹודה ,וְ ַהיְ ינּו ְל ִפי ֶׁש ָ ּי ְׁש ָבה ַבגּ ֹויִ םִּ ,כי ְצ ָד ָקה
ּומרֹוב ֲע ָ
עֹוצם ָה ִא ְת ַּכ ְפיָ א ֶׁש ַ ּב ָ ּגלּות ֵ
ֹוסף ,וְ זֶ הּו נִ ְמ ָׁש ְך לֹו ֵמ ֶ
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּי ֵ
ְ
ְ
יצר ָה ֶע ְליֹון
דֹוׁש-ברּוך-הּוא ֶׁש ּ ִפי ְ ּז ָרן כּו' וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה וַ ִ ּי ְצ ֲעקּו ַ ּב ַ ּצר ָל ֶהםּ ,וכְ מֹו-כֵ ן נִ ְמ ָׁשך ִמ ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ּ ֵמ ַ
ָּ
ָע ָׂשה ַה ָ ּק
יסא ֵ ּב ּ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב טֹוב
ֶ
רֹודף ְּכ
יה ְ ּב ִחינַ ת ִא ְמרּו ֵא ָליו ָּכל ִּת ּ ָׂשא ָעֹון* ֶׁשהּוא ָה ֵ
רֹוד ֶפ ָ
יה .וְ זֶ הּו ָּכל ְ
דְּ ֵלית ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּת ִפ ָ
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רננא ברמשא :זח"א רכט ,ב .נתבאר בתו"א מקץ לז ,א .בשערי אורה שם .ובכ"מ.
וע"פ מכל :ראה לקו"ת עקב טו ,ב.
ע"פ ויבכו :אולי הכוונה למ"ש בתו"א וישלח כו ,א.
בפי' מאת :ראה לקו"ת שמע"צ פה ,ג ,והוא באו"א קצת.
בחי' דל"ת  . . .ה"א :ראה בזה אוה"ת ס"פ לך .ד"ה היושבת בגנים השי"ת (קונטרס עד) ובמקומות שנסמנו שם.
תא הרצים :ראה קהלת יעקב בערכו .בשני כת"י נמצא :ת"א הרצים .וצ"ע.
בפי' לחם עוני :ראה לקו"ת במדבר ה .ד.
בפי' והדל :מצות מחצית השקל  -בסהמ"צ להצ"צ.
כל תשא עון :ראה לקו"ת דרושים לש"ש בסופם.
חנוכה :הפי' שמדובר בו ע"ד חנוכה ,או שנאמר בחנוכה.
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ל-כן
יגּוה דַּ וְ ָקא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ ּבין ַה ּ ְמ ָצ ִרים ִּכי ַא ָ ּי ָלה זֹו ַר ֲח ָמ ּה ַצר וְ ַע ֵּ
רֹוצה כּו' .וְ ִה ּ ִׂש ָ
יֹותר ִמ ּׁ ֶש ָה ֵעגֶ ל ֶ
וָ ֶח ֶסד יִ ְרדְּ פּונִ י וְ ֵ
עֹולמֹות ַרק ִט ּ ָפה ַא ַחת כּו' וְ ָלכֵ ן נִ ְמ ָׁשךְ
ּומה ּׁ ֶש ַר ֲח ָמ ּה ַצר ַהיְ ינּו ַה ּ ֵפירּוׁש ַעל-יְ ֵדי ֶׁש ּ ִמ ְתבּ ֹונֵ ן ֵא ְ
יך ֶׁש ָּכל ָה ָ
יבה כּו'ַ ,
ֲח ִב ָ
יסא ֵ ּב ּ
יה ,וְ ַהיְ ינּו ֵ ּבין ַה ּ ְמ ָצ ִרים ב' ְ ּב ִחינֹות ְמ ָצ ִרים כּו').
יצר כּו' דְּ ֵלית ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּת ִפ ָ
ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִמן ַה ּ ֵמ ַ
נּוכה*) ֵהם ל"ב נְ ִתיבֹות ַה ִ ּנ ְמ ָׁשכֹות ֵמ ָחכְ ָמה
מּוסר ֲח ָּ
ל-פסּוק וְ ֶד ֶר ְך ַח ִ ּיים ּתֹוכְ חֹת ָ
ד) דַּ ְרכֵ י ִצ ּיֹון ֲא ֵבילֹות ַ(ע ֵ ּיין ַע ּ ָ
ץ-כבֹודֹו
ל-ה ָא ֶר ְּ
ּוב ֵפירּוׁש ְמלֹא-כָ ָ
חּופה ְ
יל ָאה ַעל-יְ ֵדי ַהיְ סֹוד ְל ַמ ְלכּות ַ(ע ֵ ּיין ְ ּב ִענְ יַ ן ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ּ ָ
ִע ּ ָ
(ּוב ְפ ָרט ָא ֵבל ִה ְס ַּת ּ ְלקּות
ק ַֹרח תקס"ב) ֵהם ֲא ֵבילֹות ֶׁש ַ ּב ָ ּגלּות ֵאין נִ ְמ ָׁשכִ ים ַל ּ ַמ ְלכּות ְּכמֹו ָא ֵבל ֶׁש ָאסּור ְ ּב ַת ְׁש ִמיׁש ִ
מֹועד
מֹועדֶׁ ,ש ֵאין נִ ְמ ָׁשכִ ים ַל ּ ַמ ְלכּות ַה ִ ּנ ְק ֵראת ֵ
י-ה ּז ַֹהר וַ יְ ִחי גּ ֶֹורן ָה ָא ָטד) .וְ זֶ הּו ִמ ְ ּב ִלי ָ ּב ֵאי ֵ
יאּור ַ
אֹור ַא ָ ּבא .וְ ַע ֵ ּיין ְ ּב ֵב ֵ
ְ
ְ
ְ
מֹועד ְ ּב ִענְ יַ ן
ה-ש ָּכ ַתב ַה ּז ַֹהר וַ יְ ִחי רל"ט א' .וְ ַע ֵ ּיין עֹוד ְ ּב ֵפירּוׁש ֵ
ין-מ ּׁ ֶ
(כי הּוא ְמקֹור ַה ְ ּז ַמן ֶמ ֶלך ָמ ָלך וְ יִ ְמלֹוךַ .ע ֵ ּי ַ
ִּ
ָ
כּורך גּ ֵֹורם ִל ְהיֹות דַּ ְרכֵ י ִצ ּיֹון ַה ִ ּנזְ ָּכרֹות-
עֹולי ְרגָ ִלים יֵ ָר ֶאה ָּכל זְ ְ
מֹועד ֵ
מֹועדֹו)ִ .אי-נַ ּ ִמי ִמ ְ ּב ִלי ָ ּב ֵאי ֵ
ְל ַה ְק ִריב ִלי ְ ּב ֲ
ה-ש ָּכתּוב ַ ּב ּז ַֹהר
ין-מ ּׁ ֶ
ְל ֵעיל דּ ּוכְ ָרא ֲא ֵבילֹות כּו' ַחס-וְ ָׁשלֹוםִ .אי-נַ ּ ִמי דַּ ְרכֵ י ִצ ּיֹון ב' נְ ָק ִבים ַה ִ ּנ ְמ ָׁשכִ ים ִמיסֹוד כּו' ַ(ע ֵ ּי ַ
ּ
תֹודה ֵפירּוׁש
יֹוב ָלא ַ(ע ֵ ּיין ִסידּ ּור ְּב ִמזְ מֹור ְל ָ
יה נּו"ן ַׁש ֲע ֵרי ִ ּבינָ ה ֶׁש ֵ ּיׁש ַ ּב ּ ַמ ְלכּות ִמ ִּס ְט ָרא דְּ ְ
וַ ִ ּי ַ ּגׁש ַה ִהיא וַ ודַּ אי)ִּ .כי ְׁש ָע ֶר ָ
נֹודע ַ ּב ּׁ ְש ָע ִרים ַ ּב ְע ָל ּה ְלכָ ל ַחד וְ ַחד ְלפּום
ׁש-לֹומר ִּכי ָ
ַ
ׁשֹומ ִמיןְּ ,כ ִענְ יַ ן ַה ּ ֵמ ִׂשים ָׁשלֹום ַ ּב ַ ּביִ ת ָ ּב ֵטל (וְ יֵ
בּ ֹאּו ְׁש ָע ָריו כּו')ֵ .
יל ּ
ם-כן ְלׁשֹון ְׂש ָמ ִמית ְ ּביָ ַדיִ ם
ׁשֹומ ִמין ַ ּג ֵּ
י-בינָ ה)ֵ .
ימ ְט ִר ָ ּיא נּו"ן ַׁש ֲע ֵר ִ ּ
יהָּ ,כל ִ ּג ַ
יה ֲא ָבל ַ ּב ָ ּגלּות ָּכל ְׁש ָע ֶר ָ
יעּורא דִּ ֵ
ִׁש ָ
ְ
יׁש-פ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו ְ ּב ִענְ יַ ן ֶמ ֶלך וְ כ ֵֹהן וְ ִאם-
ׁש-לֹומר ִּכי ַה ּכ ֵֹהן ְמ ָׁש ֵרת ַל ּ ַמ ְלכּות ַּכ ִ ּנזְ ָּכר ַ ּב ּז ַֹהר ֵר ּ ָ
ַ
יה נֶ ֱאנָ ִחים (יֵ
ְּת ַת ּ ֵפׂשּ .כ ֲֹהנֶ ָ
ּ
ּ
יה ְ ּב ִחינַ ת ז' נְ ָערֹות .נּוגֹותִּ ,כי ִ ּבזְ ַמן ֶׁש ֵיׁש ַה ִיחּוד ֵהן נִ כְ ָללֹות
תּולֹות ָ
ֶ
יה נֶ ֱאנָ ִחים)ּ ְ .ב
ילא ּכ ֲֹהנֶ ָ
ֵּכן ְ ּבגָ לּות ַה ּ ַמ ְלכּות ִמ ּ ֵמ ָ
ל-פסּוק וַ ֲע ָלמֹות ֵאין ִמ ְס ּ ָפר
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ֶא ְצ ֵלינּו* ְ ּב ֵביאּור ַע ּ ָ
ין-מ ּׁ ֶ
ּומ ַק ְ ּב ִלים ֶה ָא ָרה ַ(ע ֵ ּיין ִ ּב ְפנִ ים וְ ַע ֵ ּי ַ
ם-כן ַ ּב ּ ַמ ְלכּות ְ
ַ ּג ֵּ
רֹוצה ִל ְטעֹום ֲא ִפ ּ
ילּו
ין-כן ַע ָּתה נּוגֹות וְ ִהיא ַמר ָל ּה ֶׁש ֵאינָ ּה ָ
ה-ש ֵא ֵּ
מּובאֹות כּו')ַ .מ ּׁ ֶ
יה כּו' ָ
ְ ּב ֵפירּוׁש ְ ּבתּולֹות ַא ֲח ֶר ָ
טֹוע ֶמת ַמר
ׁש-לֹומר ֶׁש ַה ּ ַמ ְלכּות ֶ
ַ
ׁש-לֹומר ֵמ ִענְ יַ ן ַא ְׁש ְּכלֹות ְמרֹורֹות ֶׁש ֵ ּי
ַ
אֹורה יֵ
יה (וְ ִלכְ ָ
בּועה ַה ּ ַמ ִ ּג ַיע ֵא ֶל ָ
ֵמ ַה ְׁש ּ ָפ ָעה ַה ְ ּק ָ
ְ
ּ
ּ
ׁש-לֹומר ֵפירּוׁש
ַ
(ּול ֶׁש ַבח יֵ
ית ָקא)ְ .
בֹודה ַל ֲהפֹך ִמ ְמ ִרירּו ְל ִמ ְ
יבין דִּ ינּור וְ זֶ הּו ָה ֲע ָ
ַ ּב ָ ּגלּות ַע ֵ ּיין ַ ּב ּז ַֹהר ַ ּג ֵ ּבי ּכ ְֹור ְסיֵ ה* דִּ ְׁש ִב ִ
נּוחה
ל-ת ְק ֵרי ַׁש ּמֹות ֶא ּ ָלא ֵׁשמֹות כּו' ְ ּב ִחינַ ת ַחד ָחרּוב כּו' ,וְ ַד ְרכֵ י ִצ ּיֹון כּו'ִּ ,כי יִ ְהיֶ ה ְמ ָ
ׁשֹומ ִמין ַעל-דֶּ ֶר ְך ַא ִּ
יה ֵ
ְׁש ָע ֶר ָ
ְ
ירּופי
ב'-פ ָע ִמים ק"כ ֵצ ֵ
ְּ
ימ ְט ִר ָ ּיא ַמר ֶׁשהּוא
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְ ּב ִחינַ ת דֶּ ֶרך כּו' .וְ ִהיא ַמר ָל ּה ֶׁש ּ ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ֶׁש ֶמן ַה ּמֹור אֹו ֶׁש ִ ּג ַ
סֹוף-פ ָר ַׁשת ְ ּב ַׁש ּ ַלח .נִ ְמ ְּתקּו ִמ ּ ִל ְהיֹות ַמר ָל ּה).
ָּ
י-ת ָֹורה*
ּוט ּ
ֱאל ִֹקיםַ ,ע ֵ ּיין ִל ּק ֵ
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יהם ,וְ ַהיְ ינּו ַעל רֹוב
יה ָׁשלּו ,נַ ֲע ָׂשה ַׁש ְלוָ ה ֵ ּבינֵ ֶ
יה ְלרֹאׁש ַה ְ ּק ִל ּיפֹות ַה ַּת ְח ּתֹונִ ים נַ ֲע ָׂשה ְלרֹאׁש .אֹויְ ֶב ָ
ה) ָהיּו ָצ ֶר ָ
ימא
סֹוף-ע ּמּוד-א) ַא ְקדִּ ָ
ַ
ף-עד
ר-ח ֶלק-ג דַּ ַ
יה יָ כֹול ַעל ָמגֵ ן* ֶׁשהּוא ֱאל ִֹקים ַרק ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ּלֹא ַ(ע ֵ ּיין ז ַֹה ֵ
ּ ְפ ָׁש ֶע ָ
סֹופן כּו'.
נֹוהג ְ ּב ִחינַ ת נָ עּוץ ָ
ׁש-לֹומר ִּכי ַ ּב ְ ּק ִל ּיפֹות ֵאין ֵ
ַ
יה* ,מט"ט וְ סנדלָ .ה ְלכּו כּו' (וְ יֵ
עֹול ֶל ָ
קּוס ָטא ִל ְבנָ ָהא כּו'ָ .
ְ
יצר כּו' נַ ֲע ֶׂשה רֹאׁש ַאף ֶׁשהּוא
ל-פי-כֵ ן ָּכל ַה ּ ֵמ ֵ
ף-ע ּ ִ
עֹודד ֲענָ וִ ים ַמ ְׁש ּ ִפיל ְר ָׁש ִעיםַ .רק ַא ַ
ל-פסּוק ְמ ֵ
ַע ֵ ּיין ִסידּ ּור ַע ּ ָ
ְ
ְ
יה ָׁשלּו ֲהגַ ם ֶׁש ִ ּנ ְק ָר ִאים ִמ ְדיָ ן ּ ֵפירּוד כּו'ַ ,אך לֹא נִ ְת ַמ ּ ְל ָאה צֹור כּו' ָלכֵ ן נִ ְמ ָׁשך ָל ֶהם ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַּת ְח ּתֹון .וְ ִענְ יַ ן אֹויְ ֶב ָ
ְ
בֹודת
ל-פסּוק וַ ֲע ַ
ת-ה ּק ֶֹודׁש ַע ּ ָ
ימ ָאה דְּ ָׁשכִ יך וְ ָׁש ִקיט* .וְ ַע ֵ ּיין ִא ֶ ּג ֶר ַ
א-ס ִת ָ
מֹוח ְ
בֹוה ְּכ ִענְ יַ ן ָ
ַׁש ְלוָ ה .וְ ִענְ יַ ן ַׁש ְלוָ ה ִמ ּ ָמקֹום ָ ּג ַּ
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בפנים וממ"ש אצלנו :אולי הכוונה לדרושי לקחת שה"ש ע"פ זה .עיי"ש מג ,א.
גבי כורסי' :זח"ב ריא ,ב .זח"ג סז ,ב .קל ,א.
ע' לק"ת :להאריז"ל.
יכול על מגן :לשון המדרש רבה כאן .ומש"כ "שהוא אלקים"  -אולי מרמז למה ששם אלקים נקרא מגן .ופי' :יכול שהחמירו עליהם
במדת הדין (ועיין עד"ז בפי' מהרז"ו)  -ובזה יומתק מה שמסיים בכתוב כי הוי' הוגה על רוב פשעי'.
עוללי'  . . .הלכו כו' :לכאורה כ"ז צ"ל בסוף הפסקא.
דשכיך ושקיט :ראה זח"ג קכח ,ב.
שליו שומן :ראה לקו"ת בהעלותך לב ,א.

 \ 8איכה של גאולה
ל-פסּוק וְ הּוא יִ ְׁשקֹוט וְ כּו' ,הֹוגָ ּה ֶה ֶפ ְך
יׁש-פ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י ַע ּ ָ
ׁשּומן* ָחכְ ָמה .וְ ַע ֵ ּיין ז ַֹהר ֵר ּ ָ
ַה ְ ּצ ָד ָקה ַה ְׁש ֵקטּ ַ .גם ְׂש ָליו ּ ָ
יד-לבֹוא ּונְ ָע ִרים ִמ ּ ִמ ְׁש ֵּתה נְ גִ ינָ ָתם ֶׁש ִ ּי ְת ַע ּלּו כּו'.
יה ,וְ זֶ הּו* דְּ ֶל ָע ִת ָ
עֹול ֶל ָ
ׁשֹומר ַה ָ ּנ ִׁשיםָ .
ְ ּב ִחינַ ת ֵהגַ י* ֵ
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(ׁש ִ ּנ ְק ָרא ָה ָדר
נּוק ָבא ַה ִ ּנ ְק ֵראת ַ ּבת ִצ ּיֹוןָּ .כל ֲה ָד ָר ּהַ ,היְ ינּו יְ סֹוד דְּ דּוכְ ָרא ֶ
ו) וַ ֵ ּי ֵצא ִמ ַ ּבת ִצ ּיֹוןִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת יְ סֹוד דְּ ְ
ְ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ֵפירּוׁש ְּכ ַא ָ ּיל* ַּת ֲערֹוג
מ ּׁ ֶׁש-לֹומר ַעל-דֶּ ֶרך ַ
ַ
יה ְּכ ַא ָ ּי ִלים (יֵ
ה-תֹואר)ָ .היּו ָׂש ֶר ָ
ַ
יֹוסף יְ ֵפ
ְּכמֹו ֵ
ְ
ּוב ָ ּגלּות ְ ּב ִב ּיטּול
לּומד ְ ּב ַת ֲענּוג וְ זֶ הּו ְּכנֶ ֶסת-יִ ְׂש ָר ֵאלַ .
ֹוׂשםֲ ,ה ֵרי ַא ָ ּיל ְמ ּ ָ
כּו' ְל ַק ֵ ּבל ַּת ֲענּוג ֶע ְליֹון ַה ִ ּנ ְמ ָׁשך ֵמ ֲערּוגַ ת ַהבּ ֶ
ַה ִ ּיחּוד לֹא דַּ י ֶׁש ִא ְ ּבדּו ַה ַּת ֲענּוג ַה ּמ ְּור ָ ּגל ִּכי ִאם ַ ּגם לֹא ָמ ְצ ָאה ִמ ְר ֶעה ָמזֹון ַה ּמּוכְ ָרח כּו') .וַ ֵ ּי ְלכּו ְבלֹא כ ַֹח ְל ִפי ֶׁש ּלֹא
ִה ְמ ִׁשיכּו ָא ֵמן יְ ֵהא ְׁש ֵמ ּ
ֹוׁש ִלים בּ ֹאּו
ֹאמרּו ַה ּמ ְ
ל-כן י ְ
ל-פסּוק ַע ֵּ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ַע ּ ָ
מ ּׁ ֶיה ַר ָ ּבא ְ ּבכָ ל ּכ ָֹחם כּו' ַ(על-דֶּ ֶר ְך ַ
ֶח ְׁשבּ ֹון).
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ם-כן וְ ֵׁשם כּו' לֹא
יׁש-פ ָר ַׁשת ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ה' זְ כָ ָרנּו ,וְ ַהיְ ינּו ַ ּג ֵּ
ז) זָ כְ ָרה ַהיְ ינּו ְלׁשֹון ַה ְׁש ּ ָפ ָעה ַעל דֶּ ֶר ְך ֶׁש ּ ֵפ ֵירׁש ַ ּב ּז ַֹהר ֵר ּ ָ
ימי
יה ֶׁש ִ ּק ְ ּב ָלה ִמ ֵ
ּומה ִה ְׁש ּ ִפ ָיעה ָל ֶהם ּכֹל ַמ ֲח ֻמ ֶד ָ
רּוד ָה ֶׁש ֵהם ַה ְ ּק ִל ּיפֹותַ .
ּומ ֶ
ימי ָענְ יָ ּה ְ
ַתזְ ִּכירּו .וְ ִה ְׁש ּ ִפ ָיעה ִל ֵ
ּומ ֲח ַמת זֶ ה ַחס-וְ ָׁשלֹום ִ ּבנְ פֹול כּו' ,וְ כָ ל-זֶ ה ִּכי ֵאין עֹוזֵ ר ָל ּהֶׁ ,ש ָּכל ַה ּ ִמדּ ֹות ֶע ְליֹונֹות ִה ְס ִּכימּו
ֶק ֶדם ַה ּ ִמדּ ֹות ֶע ְליֹונֹות ֵ
ּ
ימי ָענְ יָ ּה כּו'ָּ ,כל ַמה ּׁ ֶש ָהיָ ה
יה וְ ַה ְׁש ָ ּב ַתת ַה ִ ּיחּודִ .אי-נַ ּ ִמי ֶׁש ָזכְ ָרה ַע ָּתה ִּב ֵ
אּוה ָצ ִרים ָׂש ֲחקּו ַעל ִמ ְׁש ַ ּב ֶּת ָ
ת-הדִּ יןָ .ר ָ
ְל ִמדַּ ַ
ימי ֶק ֶדם ֶׁש ֵהם ִמ ִּת ּקּונֵ י דַּ ֲא ִר ְ
יב ָלה
ימי ַׁש ְלוָ ָת ּה ֶׁש ִ ּק ְ ּ
ין-כן ִ ּב ֵ
ה-ש ֵא ֵּ
אּוה ָצ ִריםַ .מ ּׁ ֶ
אנְ ּ ִפין ֵמ ָר ָיך ַ
ָל ּה ְּב ַׁש ְלוָ ָת ּה ֶׁש ִ ּק ְ ּב ָלה ִמ ֵ
יהם
ׁש-לֹומר זָ כְ ָרה ִּכי ַעל-דֶּ ֶר ְך ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם זֹונִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ַ
ׁשּומר כּו' (וְ יֵ
ילא* כּו' ְּב ָמקֹום ַה ְמ ּ ָ
ימי ֶק ֶדם ִאזְ דְּ ִר ַיקת ְל ֵע ּ ָ
ִמ ֵ
אֹותן ִלזְ כָ ִרים ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה
ם-כן ָע ְׂש ָתה ָ
ע'ׂ-ש ִרים ִא ֵּ
נּוק ָבא ְלגַ ֵ ּבי ַּת ֲענּוגִ ים ַ ּג ְׁש ִמ ִ ּיים ַה ִ ּנ ְׁש ּ ָפ ִעים ֵמ ָ
ְּכ ֶׁש ַ ּנ ֲע ָׂשה ְ ּב ִחינַ ת ְ
יה ,וְ ַהיְ ינּו ִּבנְ פֹול ַע ּ ָמ ּה ְ ּב ַת ֲאוֹות ַ ּג ְׁש ִמ ִ ּיים ֶׁש ַעל-יָ ָדם גּ ְֹור ִמים ֵּכן ְל ַמ ְע ָלה כּו').
מּוד ָ
נִ ְמ ַׁש ְך ָל ֶהם ּכֹל ַמ ֲח ֶ
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יה,
ל-כן ְלנִ ָדה ָהיָ ָתה סֹוד ה' ַּת ָּת ָאהָּ .כל ְמכַ ְ ּב ֶד ָ
יס ָטא כּו'ַ .ע ֵּ
ימת ִק ְ
רּוׁש ַליִ םַ ,על דְּ ָלא ַא ְקדִּ ַ
ח) ֵח ְטא ָח ְט ָאה יְ ָ
ּ
ּ
ילּוהִ ,מ ּ ַט ַעם ַה ִ ּנזְ ָּכר-
יפים אֹו ל"ב נְ ִתיבֹות ָחכְ ָמה ִה ִז ָ
אֹומר ָּכבֹודַ ,ה ְמ ָׁשכַ ת ַה ּ ַמ ִ ּק ִ
ַעל-דֶּ ֶר ְך ְ ּב ֵהיכָ לֹו ּכּולֹו ֵ
ף-על-
ר-ל ֵעילּ ְ .ב ֶׁש ַ ּגם ִּכי ָראּו כּו'ּ ַ .גם ִהיאַ ,ה ּ ַמ ְלכּות דַּ ֲא ִצילּות ַא ַ
ְל ֵעיל ,סֹוד ה' כּו' וְ לֹא נִ ְמ ַׁש ְך ָל ּה ָּכבֹוד ֶע ְליֹון ַה ִ ּנזְ ָּכ ְ
יר-אנְ ּ ִפין.
חֹוריִ ים דִּ זְ ֵע ַ
ם-כל-זֶ ה ,וַ ָּת ָׁשב ָאחֹורַ ,היְ ינּו ֶׁש ּ ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ַרק ֵמ ֲא ַ
בֹודי ְל ַא ֵחר לֹא ֶא ֵּתןִ ,ע ָּ
ּ ִפי דַּ ֲע ָל ּה נֶ ֱא ַמר ּוכְ ִ
יהַ .על-דֶּ ֶר ְך נָ ָחׁש ָּכ ְ
יאה .וְ לֹא
יה נִ ְק ֵראת ַרק ַמ ְלכּות דִּ ְב ִר ָ
ׁשּול ָ
ׁש-לֹומר דְּ ֶ
ַ
רּוך ַ ּב ֲע ֵקבֹו .וְ גַ ם יֵ
ׁשּול ָ
טּומ ָא ָת ּה ְ ּב ֶ
ט) ְ
יס ָטא כּו' .וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה וַ ֵּת ֶרד ּ ְפ ָל ִאים ,סֹוד
ית ּה ַמה ּׁ ֶש ּיּוכַ ל ִל ְהיֹות ְּכ ֶׁש ּלֹא ַת ְקדִּ ים ִק ְ
זָ כְ ָרה ַא ֲח ִר ָ
ר-ס ִפירֹות ְ ּבסֹוד ִא ּ ָמ ְל ָאה ָה ֳח ָר ָבה.
קֹומת ֶע ֶׂש ְ
ַרגְ ַליִ ם דְּ ֶצ ֶלם נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּצרִּ .כי ִהגְ דִּ יל אֹויֵ בֶׁ ,ש ַ ּנ ֲע ָׂשה בּ ֹו ַ
(כי ִהיא
יה ִּ
ׁש-ה ֳ ּק ָד ִׁשים ַה ִ ּנ ְק ָרא ָּכל ַמ ֲח ַמדֶּ ָ
קֹוד ַ
יּו"ד) יָ דֹו ּ ָפ ַרׂש ָצרַ .הס"מ ְ ּב ֵהיכָ לֹות ֶע ְליֹונֹות ַ ּגם נֶ גֶ ד ֵהיכַ ל ֶ
ע'ׂ-ש ִרים
יתן ְרׁשּות ָל ָ
יבנּו כּו') ,וְ ָׁש ְת ָקה ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ָר ֲא ָתה ֶׁש ִ ּנ ַּ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ְ ּבכַ ּוָונֹות ַה ְׁש ִּכ ֵ
ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּ ָטה ְּכ
אֹומ ִרים ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּיד ֶׁש ִ ּנ ְׁש ַּת ּ ְל ָחה כּו'.
ה-ש ְ
י-מ ּׁ ֶ
ל-פ ַ
ִליכְ נֹוס ְּכנֶ גֶ ד ָר ִק ַיע דְּ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל* כּו' ,וְ ַע ֵ ּיין ְ ּב ִסידּ ּור ָה ֲא ִריזַ "ל ַע ּ ִ
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ה-ע ִׂש ָ ּיהְ .מ ַב ְק ִׁשים ֶל ֶחםַ ,היְ ינּו סֹוד
יאה-יְ ִצ ָיר ֲ
יא) ָּכל ַע ּ ָמ ּהַ ,היְ ינּו ַה ְ ּנ ָׁשמֹות ֲא ֶׁשר ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה ְ ּבסֹוד ָה ִעיבּ ּור וְ גַ ם ְ ּב ִר ָ
ת-ה ּק ֶֹודׁש דִּ בּ ּור-
יֹותם ְ ּב ִעיבּ ּור אֹוכֵ ל ִמ ּ ַמה ּׁ ֶש ִא ּמֹו אֹוכֶ ֶלתַ .ע ֵ ּיין ִא ֶ ּג ֶר ַ
(ׁש ִ ּב ְה ָ
ַה ַה ְׁש ּ ָפ ָעה ַה ִ ּנ ְׁש ּ ַפ ַעת ִמ ְל ַמ ְע ָלה ֶ
ְ
ְ
יהם,
ל-כך) .נָ ְתנּו ָּכל ַמ ֲח ַמדֵּ ֶ
ין-כן ַע ָּתה ַ ּב ָ ּגלּות ֶׁש ֵאין נִ ְמ ָׁשך ָל ּה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ָּכ ָּ
ה-ש ֵא ֵּ
ֹוהי ִמ ֶ ּזהַ ,מ ּׁ ֶ
ַה ּ ַמ ְת ִחיל ִאיהּו וְ ַח ּי ִ
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ֹוס ֶפת אֹור
רֹוצה כּו' (אֹו ִמ ּ ַט ַעם ֶׁש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה נִ ְמ ָׁש ְך ָ ּב ֶהם ּת ֶ
יֹותר ִמ ּ ַמה ּׁ ֶש ָה ֵעגֶ ל ֶ
רֹוצים ְל ַה ְׁש ּ ִפ ַיע ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּׁשּום ֵ
ֶׁש ָהיּו ִ
י-א ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק-נג) .וְ ַעכְ ָׁשיו
ּוט ֲ
ה-ש ָּכתּוב ְ ּב ִל ּק ֵ
ּור-ה ּ ַמ ְת ִחיל ֵ ּביאּור ְל ַמ ּׁ ֶ
ַ
סֹופן כּו'ַ .ע ֵ ּיין ַ ּב ִּסידּ ּור ַא ַחר ָע ֵלינּו דִּ בּ
ִּכי נָ עּוץ ָ
יתי
ל-פנִ ים .וְ זֶ הּו ָהיִ ִ
ל-כ ּ ָ
ילתֹו ְּכ ֵדי ְל ָה ִׁשיב אֹוכֶ ל ִל ְׁשאֹוב ֶׁש ַפע ְל ִק ּיּום ַע ְצ ָמם ַע ָּ
ל-א ָחד ְ ּב ִע ּ ָ
ָעזְ בּו זֶ ה וְ ָחזְ רּו ְל ִה ְת ַק ּׁ ֵשר ָּכ ֶ
ְ
ּ
ּ
ּ
יחִּ ,כי ִמדַּ ת
יסּוי ִל ְהיֹותֹו ִ ּב ְל ִּתי ַמ ְצ ִמ ַ
זֹול ָלהֶׁ ,ש ֲה ֵרי-זֶ ה ְּכמֹו ְ ּב ִחינַ ת ְלגַ ְר ֵמיה ַהב ַהבֶׁ ,ש ְלכָ ך ֲע ַפר ִמ ְד ָ ּבר ָפסּול ְלכִ ּ
ֵ
ּומ ְׂש ִ ּב ַיע ְלכָ ל ַחי ָרצֹוןִ ,ענְ יַ ן ַה ּ ְׂש ִב ָיעה ֶׁש ִהיא
קֹום-א ֵחר ְ ּב ֵפירּוׁש ַ
ַ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
ין-מ ּׁ ֶ
דּושה ְל ַה ְׁש ּ ִפ ַיע כּו' וְ ַע ֵ ּי ַ
ַה ְ ּק ּׁ ָ
נּוק ָבא וְ נַ ֲעׂשּו ְּכ ֶט ַבע ַה ֲח ָס ִדים ְל ַה ְׁש ּ ִפ ַיע.
ׁשּוקה ,וְ ַהיְ ינּו ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ָׁשכַ ת ַמיִ ן-דּ ּוכְ ִרין נִ ְמ ְּתקּו ְ ּגבּורֹות דְּ ְ
יפ ְך ַה ְּת ָ
ֶה ֶ
ין-כן ַ ּב ָ ּגלּות
ה-ש ֵא ֵּ
ֹומא דְּ ִא ְת ַע ְ ּב ַרת כּו' ַמ ּׁ ֶ
יׁש-פ ָר ַׁשת ַּתזְ ִר ַיע ְ ּב ֵפירּוׁש ַּתזְ ִר ַיע וְ יָ ְל ָדה זָ כָ ר ִמ ּי ָ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ַ ּב ּז ַֹהר ֵר ּ ָ
ֶ
ּוכְ
ָ
ּ
ילת ְ ּב ִחינַ ת ָאכְ ָלם כּו'.
זֹול ָלה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבּורֹותֵ .עינֵ י כֹל ֵא ֶליך יְ ַׂש ֵ ּברּו כּו' ,וַ ֲע ַדיִ ין לֹא ַק ִ ּב ַ
יתי ֵ
ְ ּב ֶה ְעדֵּ ר ַה ִיחּוד ָהיִ ִ
קֹום-א ֵחר ְ ּב ֵפירּוׁש ַמ ֲא ַמר ַה ּז ַֹהר ּ ָפ ָר ַׁשת ַא ֲח ֵרי ְּכ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹוג כּו' ֶׁש ֵ ּיׁש
ַ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
י-מ ּׁ ֶ
ל-פ ַ
ׁש-לֹומר ַע ּ ִ
ַ
ִאי-נַ ּ ִמי יֵ
ְצ ָע ָקה ַעל ֶה ְעדֵּ ר ַה ַּת ֲענּוג וְ זֶ הּו ַּת ֲערֹוג כּו' ,וְ יֵ ׁש ַעל ֶה ְעדֵּ ר ַה ּ ָמזֹון ְּכמֹו ׁשֹור גּ ֶֹועה* ַעל ְ ּב ִלילֹו ,וְ כֵ ן ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ִחינַ ת
יפנִ י ֶל ֶחם ִ ּ
חּוקי,
י-א ְפ ָׁשר ִל ְחיֹות ְ ּב ִלי זֶ ה ּוכְ מֹו ִּכי חֹק* ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְלׁשֹון ַה ְט ִר ֵ
ֶל ֶחם הּוא ַה ַה ְׁש ּ ָפ ָעה ֶׁש ְ ּבסֹוד ׁש ֶֹרׁש ֶׁש ִא ֶ
ְ
וְ יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ִ ּג ּ
ן-ע ֶדן.
א-ב ִריך-הּוא ָא ֵתי ְל ִא ְׁש ַּת ֲע ָׁשע ִעם ַה ַ ּצדִּ ִיקים ְּבגַ ֵ
קּוד ָׁש ְ ּ
ֹוס ֶפת אֹור ַּת ֲענּוג ַל ְ ּנ ָׁשמֹותְּ ,כמֹו ְ
ילּוי ּת ֶ
יהם ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָׁשךְ
ְ
יֹותר ַעד ֶׁש ַ ּגם ֶל ֶחם לֹא ִה ּ ִׂשיגָ ה וְ ָלכֵ ן נָ ְתנּו ָּכל ַמ ֲח ַמדֵּ ֶ
ל-כך ִמיעּוט ַה ּׁ ֶש ַפע ְ ּב ֵ
ּוב ָ ּגלּות ָהיָ ה ָר ָעב ָּכ ָּ
ַ
ׁש-לֹומר ְלבּוׁש
ַ
ּומ ְר ָ ּג ִל ּיֹות ֶׁש ֵהם ַרק ְל ַת ֲענּוג)ְּ ,כ ֵדי ְל ַה ּ ִׂשיג אֹוכֶ ל כּו' .אֹו יֵ
(ּול ַמ ּ ָטה ְּכמֹו ֲא ָבנִ ים טֹובֹות ַ
ֹוס ֶפת ְ
ְ ּבסֹוד ּת ֶ
ְ
ְ
ְ
ּולכָ ך ָהיָ ה
סֹולת כּו'ְ ,
ימי ֶל ֶחם ֶׁש ִ ּנ ְמ ָׁשך ּ ְפ ֶ
ין-כן ֵמאֹור ּ ְפנִ ִ
ה-ש ֵא ֵּ
ל-כךַ ,מ ּׁ ֶ
יפים ,וְ ֵאין ֵמ ֶהם יְ נִ ַיקת ִחיצֹונִ ים ָּכ ָּ
ּוביִ ת ַמ ִ ּק ִ
ַ
ּ
ּומה ַ ּגם ִּכי ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּת ָֹורה
ּוׁש ָאר דְּ ָב ִרים ָ ּבאֹוכֶ ל כּו'ַ .
בּוׁשים ְ
יהם ְל ִ
ל-כן נָ ְתנּו ַמ ֲח ַמדֵּ ֶ
ָר ָעב ַל ֶל ֶחם ,וְ ַע ֵּ
קֹום-א ֵחר*.
ַ
מֹוׁ-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
ֶ
יפים ְּכ
יה ַה ּ ִמ ְצֹות ַה ּ ַמ ִ ּק ִ
ָמזֹון וָ ֶל ֶחם ְּת ַח ֶ ּיה ְב ָע ֶל ָ
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עֹוב ֵרי ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א
אֹופנִ יםָ ,הא' דְּ ָק ֵאי ַעל ְ
עֹוב ֵרי ֶד ֶר ְך ּ ֵפירּוׁש ְ ּבב' ָ
עֹוב ֵרי ֶד ֶר ְךִ .ה ֵ ּנה ְ
יב) לֹוא ֲע ֵליכֶ ם ָּכל ְ
ְ
ְ
עֹוב ֵרי ְרצֹונֹו ֶׁש ֶה ֱע ִבירּו ַעל
עֹוב ֵרי ֶד ֶרך ַעל ֶׁש ֶה ֱע ִבירּו ַהדֶּ ֶרך דַּ ְרכֵ י ה'ּ ,וכְ ִענְ יַ ן ְ
יה ּנֹם ,וְ נִ ְק ָר ִאים ְ
ַ ּב ֵ ּג ִ
אֹומר ֶׁש ַ ּצ ַער ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ָ ּגדֹול ִמ ַ ּצ ֲע ָרם ,וְ ַה ּ ַט ַעם ִּכי ֵהם ַמ ְעיָ ן דְּ ָמעֹות יְ ִׁשיתּוהּו ֵמ ֶה ְעדֵּ ר ַה ּ ָׂשגָ ָתם ְ ּבגַ ן-
ָה ָרצֹון כּו' ,וְ ֵ
חֹומר ַה ַ ּצ ַער ֶׁשל ְׁשכִ ינָ ה ֵמ ֶה ְעדֵּ ר ִ ּג ּ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ָר ֵחל
ֶ
ילּוי ַמהּותֹו-וְ ַע ְצמּותֹו ַמ ּ ָמׁשְּ ,כ
לׁ-ש ֵּכן וְ ַקל-וָ ֶ
ן-ה ַּת ְח ּתֹון וְ כָ ֶ
ֵע ֶד ַ
ן-ה ֶע ְליֹון
ן-ע ֶד ָ
ן-ה ַּת ְח ּתֹון ְלגַ ֵ
ן-ע ֶד ַ
עֹוב ֵרי ֶד ֶר ְך ַצדִּ ִיקים ַה ּ ִמ ְת ַע ּ ִלים ִמ ַ ּג ֵ
קֹום-א ֵחר .אֹו ְ
ַ
מֹוׁ-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
ֶ
ְמ ַב ָּכה כּו' ְּכ
ה-ש ָּכתּוב ַ ּב ּ ִמ ְס ָּת ִרים ִּת ְב ֶּכה נַ ְפ ִׁשי
ּומ ּׁ ֶ
חּוצהַ ,
יהם ֵאין ַמ ִ ּג ַיע ַה ַ ּצ ַער ֵמ ַה ָ ּגלּות ִּכי ֶא ְר ֶא ּ ִלים ָצ ֲעקּו ָ
דֶּ ֶר ְך ָה ַע ּמּוד ֶׁש ֲא ֵל ֶ
ימ ּיּות נֶ ַצח-וְ הֹוד ֲא ָבל ְל ַמ ְע ָלה הּוא עֹוז וְ ֶח ְדוָ ה ִ ּב ְמקֹומֹו.
ּוטי ַה ּׁ ַש"ס ְל ָה ֲא ִריזַ "ל ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲחגִ יגָ ה דְּ ַהיְ ינּו ִ ּב ְפנִ ִ
ַע ֵ ּיין ְ ּב ִל ּק ֵ
ּ
ל-פסּוק ִּכי יְ ָׁש ִרים* דַּ ְרכֵ י ה' ֶׁש ַ ּבז ַֹהר וַ ִ ּי ְׁש ַלח דַּ ף-קעה ַע ּמּוד-ב
ה-ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר ַע ּ ָ
ין-מ ּׁ ֶ
ל-כן ַה ִ ּביטּו ְּוראּו כּו' .וְ ַע ֵ ּי ַ
וְ ַע ֵּ
סֹוף-פ ָר ַׁשת ִמ ֵ ּקץ ַּת ֲענּוג
ָּ
נֹועםַ .ע ֵ ּיין ז ַֹהר
יה דַּ ְרכֵ י ַ
אֹור-אין-סֹוף ֵמ ַה ַ ּקו כּו' וְ ָלכֵ ן נִ ְק ָר ִאים דְּ ָרכֶ ָ
ֵ
ֶׁשהּוא ַה ְמ ָׁשכֹות
ים-ל ֵעיל ֵאין ַמ ִ ּג ַיע ָל ֶהם ׁשּום ַצ ַער ֵמ ַה ָ ּגלּות .וְ זֶ הּו לֹוא ְ ּבוָ א"ו וְ ַא ֶל"ףַ ,על-דֶּ ֶר ְך ִּכי
עֹוב ֵרי ֶד ֶר ְך ַה ִ ּנזְ ָּכ ִר ְ
ֶע ְליֹוןָ ,לכֵ ן ְ
ְ
אנְ ּ ִפין ֶׁש ּ ִמ ּׁ ָשם ַה ּ ָׂשגָ ָתםיר-אנְ ּ ִפין וַ ֲא ִריך ַ
הּוא* ָע ָׂשנּו וְ לֹוא ֲאנַ ְחנּו ְ ּבוָ א"ו וְ ַא ֶל"ף ,וְ כֵ ן וְ לֹא נִ ְת ְּכנּו ֲע ִלילֹות ֶׁש ֵהם זְ ֵע ַ
ּולזֹאת ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ְ ּב ַצ ַער ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ַה ִ ּביטּו
ה-ע ִׂש ָ ּיהְ .
יאה-יְ ִצ ָיר ֲ
וְ ִהיא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְׁשכִ ינָ ה ַמ ְלכּות ַה ּ ִמ ְת ַל ֶ ּב ֶׁשת ִ ּב ְב ִר ָ
ְּוראּו כּו'.
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יג)

א-ב ִר ְ
לּותא ָס ֵליק
יך-הּוא ְ ּבגָ ָ
קּוד ָׁש ְ ּ
חּור ָ ּבן הּוא ִמ ּׁשּום דְּ ְ
יבת ַה ְ
ִמ ּ ָמרֹוםַ ,היְ ינּו ִמ ֶ ּג ֶבר ֶע ְליֹונָ ה (וְ ִלי-נִ ְר ֶאה ִּכי ִס ַּ
מֹוׁ-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמקֹום-
ֶ
רּותא-דִּ ְל ַת ָּתא ַמ ַ ּג ַעתְּ ,כ
ילא ְל ַמהּותֹו-וְ ַע ְצמּותֹו דְּ ָׁשם ֵאין ִא ְת ֲע ָ
ילא ְל ֵע ּ ָ
ְל ֵע ּ ָ

שור גועה :ע"ד לשון הכתוב איוב ו ,ה.
כי חק :ראה לקו"ת עבים נד ,ד.
כמ"ש במ"א :ראה לקו"ת בהעלותך לד ,ג.
ע"פ כי ישרים :בביאורי הזהר שם.
כי הוא :ראה תו"א בראשית יא ,ד .שם שמות סח ,ב.

 \ 10איכה של גאולה
יבה ֶׁש ִ ּנ ְׁש ַלח
ל-פסּוק וָ ֵא ָרא כּו' .וְ זֶ הּו ִמ ּ ָמרֹום ָׁש ַלח ֵאׁשַ ,על-יְ ֵדי ֲע ִל ּיֹותֹו ִל ְב ִחינַ ת ָמרֹום וְ ָקדֹוׁש זֶ ה ָהיָ ה ַה ִּס ָ ּ
ַא ֵחר ַע ּ ָ
יהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
וֹונֹות ֶ
ּומ ַע ְ ּצ ִמים* ַעל ֲע ֵ
יצים ְ
מֹותיֵ ,הם ַה ּ ַמ ְל ָאכִ ים ַה ְמ ִל ִ
ֵאׁש כּו')ָׁ ,ש ַלח ֵאׁש ַהיְ ינּו דִּ ין ָחזָ קּ ְ ,ב ַע ְצ ַ
עֹומ ִדים ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ,וְ ַהיְ ינּו ְּכמֹו ָה ֲע ָצמֹות ֶׁש ֵהן
ׁש-לֹומר ֶׁש ִ ּנ ְק ָר ִאים ֲע ָצמֹות ִּכי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֵצי ִׁש ּ ִטים ְ
ַ
ַ ּ(גם יֵ
ּ
ּ
ּ
ּ
ימנָ א ָפ ָר ַׁשת
א-מ ֵה ְ
מֹותי ֵפ ֵירׁש ְ ּב ַר ְעיָ ְ
ׁש-לֹומר ִּכי ַע ְצ ַ
ַ
יׁש-פ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא* .עֹוד יֵ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ֵר ָ
ין-מ ּׁ ֶ
עֹומ ִדיםַ .ע ֵי ַ
ְ ּב ִחינַ ת ְ
ֹותינּו-זַ "ל
רּו-רבּ ֵ
ּומ ֲח ַמת ָה ֲעוֹונֹות ֲא ֶׁשר ָא ְמ ַ
מֹוחין דְּ ַא ָ ּבא ֵ
מֹוחא דְּ ִאיהּו ַמ ָ ּיא ֶׁש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִ
ׁשֹופ ִטים ַ ּג ְר ִמין ְ ּבנּויִ ין ַעל ָ
ְ
ְ
יפך ַט ַעם ֶׁש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמיִ ם) .וַ ִ ּי ְרדֶּ ָ ּנהֶׁ ,ש ָ ּי ְר ָדה ָה ֵאׁש
מֹותי ֵהם ֶה ֶ
מֹותיוָ ,לכֵ ן ָׁש ַלח ֵאׁש ְ ּב ַע ְצ ַ
קּוקים ַעל ַע ְצ ָ
וֹונֹותיו ֲח ִ
ֲע ָ
ְ
ְ
יּומ ַׁשך ַהדִּ ין ְל ַמ ּ ָטה( ,וְ ַעל-דֶּ ֶרך ַמה-
ין-כן ִ ּב ְׁש ָאר ָצרֹות ַצדִּ ִיקים אֹו ַה ְ ּזכֻ ּיֹות ְמ ַע ְּכ ִבים ֶׁש ּלֹא ְ
ה-ש ֵא ֵּ
וְ ַהדִּ ין ְל ַמ ּ ָטהַ ,מ ּׁ ֶ
ּ
ׁש-ר ּׁ ִש"י ִּכי ַרק ָה ֲעוֹונֹות
ימן א' ִּכי יָ ַרד ָרע כּו')ִ .אי-נַ ּ ִמי וַ ִי ְרדֶּ ָ ּנה ָק ֵאי ַעל ִׁשיבּ ּור ָה ֲע ָצמֹות ִּכ ְד ֵפ ֵיר ַ
ּׁ ֶש ָּכתּוב ְ ּב ִמיכָ ה ִס ָ
ר-ל ֵעיל,
ימנָ א ַה ִ ּנזְ ָּכ ְ
א-מ ֵה ְ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ְ ּב ֵביאּור ְל ַר ְעיָ ְ
ֶ
ימיםְּ ,כ
ל-מקֹום ָה ֲע ָצמֹות ַק ָ ּי ִ
קּוקים ַעל ָה ֲע ָצמֹותֲ ,א ָבל ִמ ָּכ ָ
ֵהם ֲח ִ
יפהְ ,ל ַרגְ ַלי נֶ ַצח-וְ הֹודֶׁ ,ש ּ ֵמ ֲח ַמת ֶר ֶׁשת זֹו לֹא
מֹותיָ ּ .פ ַרׂש ֶר ֶׁשת ְל ַרגְ ַליִ ,היא ַה ְ ּק ִל ּ ָ
ּוב ָ ּגלּות ְּכ ִתיב ֵאיכָ ה ג' ד' ִׁש ַ ּבר ַע ְצ ָ
ַ
ָ
קֹום-א ֵחר ְ ּב ֵפירּוׁש וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ ָלי ִאם ָּת ִׁשיב* ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ַרגְ ֶליךֶׁ ,ש ּ ִל ְהיֹות
ַ
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
ין-מ ּׁ ֶ
תּוכַ ל ַל ֲעלֹות(ַ .ע ֵ ּי ַ
ּ
ּ
יה נִ ְׁשמֹות-יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ִ ּנ ְק ָראֹות ֶרגֶ ל
ּומגְ ִ ּב ַ
ל-פה ֶׁש ֵהן ְ ּב ִחינַ ת ְׁש ַר ְפ ַרף ַ
תֹורה ֶׁש ְ ּב ַע ֶ
ֲע ִל ּיֹות ָה ַרגְ ַליִ ם ִהיא ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצֹות וְ ָ
ְ
ְ
יפך ֵמ ֲח ַמת ֲעוֹונֹות ְּכ ִתיב ֲעֹון ֲע ֵק ַבי יְ ֻס ֵ ּבנִ י נָ ָחׁש ָּכרּוך ַעל ֲע ֵקבֹו),
ין-כן ְל ֶה ֶ
ה-ש ֵא ֵּ
בּוהַ ,מ ּׁ ֶ
ָ ּבנִ ים ַא ֶּתם ְ ּב ָרא ַּכ ְר ָעא דַּ ֲא ָ
ׁשֹומ ָמה,
יחד כּו' .נְ ָתנַ נִ י ֵ
י-א ְפ ָׁשר ָל ּה ַל ֲעלֹות ָה ָר ָמ ָתה ְל ִה ְתיַ ֵ
יֹורדֹותִ ,א ֶ
יה ְ
יבנִ י ָאחֹורִּ ,כי ְ ּבעֹוד ַרגְ ֶל ָ
וְ ִאי ָלזֹאת ֱה ִׁש ַ
יר-אנְ ּ ִפין ַה ִ ּנ ְק ָרא ּכֹל
ילא ָּכל ַה ּיֹום ְ ּב ִחינַ ת יְ סֹוד זְ ֵע ַ
ּומ ּ ֵמ ָ
ַעל-דֶּ ֶר ְך ְׂש ָמ ִמית ְ ּביָ ַדיִ ם ְּת ַת ּ ֵפׂש כּו' ,וְ לֹא נִ ְת ַמ ּ ְל ָאה צֹור כּו'ִ ,
ִהיא דָּ וָ הִּ ,כי ַה ַ ּצדִּ יק ָא ָבדִּ ,כי ְ ּב ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצדִּ יק ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיע ְל ַמ ּ ָטה ַל ּ ַמ ְלכּות.
35
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ומעצמים :כנראה מלשון עוצם עיניו.
ר"פ נשא :כנראה הכוונה ללקו"ת עיי"ש כ ,ד.
במ"א בפי' והארץ  . . .אם תשיב :ראה לקו"ת לד פרשיות ד"ה השמים כסאי.
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הקדמה
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מורה ללמוד בתשעה באב ברשימות כ"ק אדמו"ר הצמח צדק על מגילת
איכה .ברשימות אלו הוא מסביר את משמעותם של הפסוקים על פי פנימיות התורה ,ובעיקר (מה שנוגע לנו)
 את משמעותם של אותם דברים "למעליותא" ,ואת עניני הגאולה הרמוזים בהם.מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,שגם לעתיד לבוא יקראו מגילת איכה ,אלא שהפירוש שלה ישתנה.
התורה היא נצחית ,וכל חלקיה יישארו גם לעתיד ,אלא שההבנה שלה תקבל משמעות אחרת .ברשימה
זו ,מעניק לנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מעין "טעימה" מהגילויים של קריאת מגילת איכה לעתיד לבוא,
ומהוראת הרבי הנ"ל אנו למדים כי זהו התוכן עמו עלינו "לחיות" בתשעה באב.
אמנם כל רבותינו נשיאינו מכינים את העולם לגילוי המשיח בדברי החסידות שלהם ,אבל בנוגע לתשעה
באב ניתן למצוא קשר מובהק יותר לאדמו"ר הצמח צדק ,משום שבתשעה באב נולד המשיח הנקרא מנחם,
ואף אדמו"ר הצמח צדק נקרא בשמות מנחם מענדל (שהגימטריא שלהם הם השמות "צמח צדק" ,שאף הם
שמותיו של משיח כידוע).
•
פירושו של הצמח צדק ,מבוסס על פירושו של רבי אברהם גלאנטי (בן דורו של האריז"ל) למגילת איכה,
שנדפס תחת השמות קול בוכים וקינת סתרים.
רבי אברהם מפרש בדרך הקבלה ,שעיקר ענין הגלות היא גלות השכינה ,היא ספירת המלכות .שמקומה
הוא בעולם האצילות ,מקבלת השפעה מכל הספירות העליונות ,ומולכת על כל הנבראים שבעולמות בריאה
יצירה עשיה .אמנם בחטאי ישראל ספירת המלכות גולה ממקומה ,נפרדת מהספירות שבאצילות ,ויורדת
לבריאה יצירה עשיה בבחינת גלות ,דהיינו במקום שמלכות ה' על הנבראים תהיה ניכרת ,היא משפיעה שפע
לקליפות.
ספירת המלכות נמשלה לעיר בכלל ,ולירושלים בפרט .וכן ,נמשלה לאשה המקבלת שפע מבעלה ,הם
הספירות העליונות .ולכן גלות השכינה מתבטאת בחורבן ירושלים שלמטה ,ונמשל ג"כ לאשה שנפרדת
מבעלה .גם במגילת איכה הנביא מדמה את העיר ירושלים החרבה לאשה אלמנה .שתיאור זה מתאים
למשמעות הפנימית של הדברים ,כנ"ל .ובדרך זו רבי אברהם גלאנטי הולך ומפרש פסוקי מגילת איכה על
ספירת המלכות שיורדת מאצילות לבי"ע.
ברשימות דלהלן ,מסכם הרבי הצמח צדק בקצרה את דברי רבי אברהם ,במילים קצרות ממש ,שרק מי שמצוי
בתוך הדברים ומכיר את המושגים יכול להבין את רמיזות הדברים .בנוסף לכך ,הצמח צדק מעבד קצת את
דבריו של רבי אברהם ,כך שיתאימו יותר לדברים שנתבארו בדרושי חסידות ,והוא גם מוסיף הפניות למאמרי
חסידות המתקשרים לנושאים עליהם מדובר.
אמנם כנ"ל ,בעיקר מה שנוגע אלינו בתקופה זו ,הם דברי הצ"צ בארבעת הפסוקים הראשונים ,בהם הוא
מוסיף מבאר את משמעות הדברים למעליותא ,עליית ספירת המלכות לעתיד לבוא ,שלא רק שתחזור
למקומה באצילות ,אלא עוד זאת תתעלה למעלה מכל הספירות .כנאמר" ,אשת חיל עטרת בעלה".
[מעניין לציין :בפסוק הראשון ,עוסק בקצרה בפירוש השלילי של ירידת המלכות ,ובאריכות גדולה בפירוש
החיובי של עלית המלכות .ומפסוק לפסוק ,היחס מתחלף ,שהפירוש השלילי באריכות יותר ,והפירוש החיובי
בקיצור יותר ולכן הביאור כאן בא עד פסוק ד].
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איכה
איכה* ישבה בדד העיר רבתי עם .ומבאר הצמח צדק ,כי על פי הקבלה "העיר" היינו מלכות ,על
דרך הידוע* בפירוש גדול הוי׳ כו׳ בעיר אלקינו  -ששם הוי' רומז למידות העליונות ,ואילו עיר
אלקינו  -היא ספירת המלכות ,הקשורה לבחינת אותיות הדיבור ,עולם הדיבור ,ומשום כך היא נקראת
"עיר" :כל אות היא אבן ,וכל מילה היא בית ,ומשפט שלם הוא עיר.

והנה ,הסדר הרגיל הוא ,שספירת המלכות יונקת ומקבלת מכל העשר ספירות ומיוחדת עמהן,
ואילו לאחר החורבן ובגלות אומר הפסוק :ואני בתוך הגולה ,המילה ואני  -רומזת אף היא לספירת
המלכות ,שנקראת "אני" .וכשהיא בתוך הגולה  -ישבה בדד .על דרך מה שנאמר במצורע:
בדד ישב כו׳ ,וליכא היחוד .בסדר הרגיל ,אמור היה להיות יחוד של הספירות העליונות עם המלכות,
ואילו בגלות היא יושבת בדד ואינה מקבלת מהן .כמו ה"בדד ישב" האמור במצורע ,שגם הוא אסור בתשמיש
וחיבור איש ואשה.
וזהו כי איננו כו׳  -בפסוק מדובר על רחל אמנו ,המבכה על בניה "כי איננו" .שואל על כך הזהר ,שאם
רחל בוכה על בניה שנעלמו ,צריך היה הפסוק לכתוב "כי אינם"  -בלשון רבים .ולכן הוא מבאר ,שהכוונה
ב"איננו" היא לקב"ה ש"אסתלק לעילא ולעילא" .רחל ,אם כן ,היא ספירת המלכות ,והיא בוכה על הקב"ה
 המידות העליונות שהסתלקו ממנה .זוהי גם כוונת הפסוק כאן :העיר  -ספירת המלכות  -ישבה בדד בלאהמדות העליונות.
וממשיך הפסוק :היתה כאלמנה .ובכך מוסברת משמעות הירידה משני הכיוונים :ראשית ,כמבואר לעיל,
המלכות דאצילות מקבלת מהספירות שלמעלה ,וכאשר היחוד "איננו"  -היא כאלמנה .אבל יש כאן משמעות
נוספת מהצד השני :וגם ליכא עליות הנשמות להתכלל בתוך המלכות ,על דרך חדשים
לבקרים - .נשמות הצדיקים עולות בכל לילה ומתכללות במלכות ,כפי שמפרש האריז"ל את הפסוק
"חדשים לבקרים רבה אמונתך" ,שכוונתו להתחדשות הנשמות המתכללות בספירת המלכות ומתחדשות בכל
בוקר ,ואילו בזמן הגלות בטל גם יחוד זה.
הפסוק ממשיך :רבתי בגוים ,שגם בכך נרמזת ספירת המלכות ,אשר שולטת על ע' שרים  -בעולמות
העליונים קיימים שבעים שרים השולטים על עולם העשיה .ספירת המלכות ,שנועדה למלוך ולשלוט על כל
המציאות  -מולכת גם על אותם שבעים שרים המושלים על שבעים האומות ,וזו כוונת הפסוק "רבתי בגויים"
שהם שבעים האומות .שרתי במדינות ,היינו בריאה יצירה עשיה.
כל אלו הם כינויים לספירת המלכות ,ואופן שלטונה בעולמות .אמנם ,בזמן הגלות ,מתהפך מצבה והיא
היתה למס .במקום שתשלוט בעולם ,ישנה גלות השכינה והקליפות הם שכביכול שולטים ולוקחים חיות
ממנה.

פירוד זה הוא בין כל הספירות (זעיר אנפין) לבין המלכות ,אך כאן נרמז גם פירוד נוסף :בדד שבהיפוך
ותלכנה שתיהן ,שתי ההי״ן" ,ותלכנה שתיהן" נאמר במגילת רות על נעמי ורות שהלכו יחד .בפנימיות

 \ 14איכה של גאולה
התורה מתפרש ש"שתיהן" רומז לשתי אותיות ה' שבשם הוי' .ה' עילאה (בינה) וה' תתאה (מלכות) ,ההולכות
יחד ,שהבינה משפיעה למלכות .כעת בזמן הגלות והבדד ,המלכות אינה מקבלת מהבינה .עיין באור־
המאיר (ספרו של ר' זאב מזיטומיר ,מתלמידי המגיד) ברות.

•
עד כה הוסבר הפסוק במשמעותו הפנימית ,על פי הסוד ,אבל עדיין  -בצורה שלילית ,המדברת על פירוד
וגלות השכינה .להלן מוסיף הצמח צדק בסוגריים "הגהה" בה מוסברים הדברים במשמעותן החיובית:
(הג״ה :לעניות-דעתי יש-לבאר על-דרך שהקללות יהפכו לברכות ,דרכה של החסידות
באופן כללי ,היא לפרש גם את הקללות והעניינים השליליים המתוארים בתורה  -בצורה חיובית[ .כמו
בדרושי אדה"ז בלקוטי תורה על התוכחה שבפרשת בחוקותי ,ועוד] .אם כן יש לפרש גם כן איכה
לעליות ולבאר את הדברים במשמעות חיובית.

ומביא מקור ודוגמא לדבר :וכן מצינו גם כן לרבותינו ז״ל פרק ג דאבות משנה ב ,בפירוש
ישב בדד וידום כו' ,שהוא פסוק ממגילת איכה ,ומשמעותו הפשוטה היא שלילית .אבל בפרקי אבות הוא
מובא כמקור לכך "שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ,שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר ,שנאמר :ישב בדד
וידום כי נטל עליו" .אם כן ,גם חז"ל משתמשים בפסוק מאיכה ומפרשים אותו במשמעות חיובית ,ואף כאן
ילך הצמח צדק בדרכם ויפרש את פסוקי איכה למעליותא .וכך הוא ממשיך ומפרש את הפסוקים:

והענין ,כמו שנתבאר על פסוק ימצאהו בארץ מדבר כו׳ ישאהו על אברתו ה׳ בדד
ינחנו כו׳ ,גם בפסוק זה מופיעה המילה בדד ,אבל בהקשר חיובי  -על מנת לתאר כיצד הוציא הקב"ה את
ישראל ממצרים והנחה אותם בדד.
את המילים "ארץ מדבר" יש לפרש במשמעות דקאי על הגלות ,ואני בתוך הגולה ,כפי שהוזכר
קודם ש"אני" היא ספירת המלכות ,והיינו מה שממשיך הפסוק :בארץ מדבר כו׳ .הפסוק מתחיל בכך
שבני ישראל נמצאים במדבר הגלות ,אבל דווקא במדבר זה ישנה מעלה מיוחדת:
והנה כתיב :צמאה לך נפשי בארץ ציה ,ומבואר כי דוקא כשנמצאים במדבר ,מתעוררים בצמאון
לאלקת כי זהו בחינת תשובה ,ועל ידי זה מתעלה האדם ,כהמשך הפסוק :ישאהו על אברתו,

למעלה מבחינת רמ״ח אברים דמלכא.

הסדר הרגיל בקיום המצוות ,הוא כהתחברות לאיבריו של המלך ,ואילו לאחר התשובה נישא היהודי למעלה
מהאיברים ,כי במקום שבעלי תשובה עומדים כו' הם מגיעים למקום גבוה יותר מצדיקים ,וזו דרגה
גבוהה אשר היא בחינת רעוא דכל רעוין שלמעלה מבחינת הרצון המתלבש ברמ״ח
אברים רמ״ח מצות עשה .נמצא אם כן ,שהבעל תשובה מגיע דווקא מתוך הגלות למקום גבוה יותר.

ועל זה נאמר :ה׳ בדד ינחנו ,שהוא ה"בדד" בפירושו החיובי :פירוש :הוי׳ מורה אבחינת
[=על בחינת] השתלשלות :יו״ד צמצום כו' ,ואף המשך האותיות מרמזות לשאר הספירות.
אבל בחינת כי הוא לבדו ,הוא בחינת בדד ,למעלה מבחינת מרום וקדוש שהן הדרגות
העליונות ביותר (עיין בסידור על פסוק הללוהו במרומים כו') .ועיין בביאור יונתי חקת
תקס״ד מענין ג' ראשונות דעתיק* אשר קודמות לכל ההשתלשלות ,ומורות על הקב"ה בעצמו כפי
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שהוא אינו מתלבש כלל בספירות שלמטה מהם .זהו ה"בדד" שלמעלה מכל ההשתלשלות ,ועל דרך
זה יש לפרש את המילה בדד שבמגילת איכה ,שהיא אותה דרגה גבוהה כו'.
וזהו בחינת בעלי תשובה כו' ,ולהגיע לבחינה זו הוא על-ידי תשובה .וזהו בחינת בדד
כפשוטו  -תהליך זה מתחיל מהמשמעות הפשוטה והשלילית של "בדד" ,שנמצאים במצב לא טוב שעל
ידי זה ויצעקו ,ועל ידי זה יתעלו לבחי׳ בדד ינחנו במשמעותה הגבוהה והנעלית.
ממהלך זה עולה ,שהמילה "בדד" יכולה להתפרש במשמעות הכי חיובית ועליונה  -למעלה מכל ענייני
ההשתלשלות ,כמרומז בפסוק שבפרשת האזינו :ה' בדד ינחנו.
את אותה משמעות מקשר הרבי להמשך הפסוק במגילת איכה ,בה מועלית תמיהה :איך ישבה העיר בדד?
ועל פי הקבלה  -כיצד ישבה ספירת המלכות ונשארה לבד ,אבל כעת תוסבר התמיהה בצורה הפוכה:

וזהו התמיהה ,איך העיר רבתי עם שהיא ספירת המלכות ,כפי שהוסבר קודם שהיא בחינת
אותיות ,ואין מלך בלא עם לשון עוממות ,יש ודבר נפרד כו׳ (וגם יש לפרש רבתי
בדיעות כו׳ ,ריבוי הדיעות על דרך כי א־ל דעות שמלמטה למעלה אומר יש מאין
כו׳ ,מה שאין כן מלמעלה למטה .וזהו רבתי עם עוממות מאין ליש כו׳) .ועיין ביאור
על פסוק ויקהל* משה דתקס״ז ,מענין דעת המתפשט כו' ,וכעת מתפרשת התמיהה בצורה
חיובית :איך "העיר רבתי עם" ,מלכות דאצילות שהיא דרגה נמוכה יחסית לכל הספירות ,יגיעו לבחינת
בדד ינחנו שלמעלה משם הוי׳ כו'  -איך דרגה נמוכה התעלתה למקום גבוה כל כך?
וכך מפרש הרבי את המשך הפסוק :והיינו גם כן פי׳ היתה כאלמנה  -אלמנה היא אשה ללא בעל,
והמשמעות השלילית בדבר היא שספירת המלכות נותרת לבדה ,בלי כל הספירות .אבל יש לכך גם פרשנות
חיובית  -על דרך המבואר שלעתיד לבוא שם ב״ן יתעלה למעלה ממ״ה  -שם מ"ה מורה על ספירת
החכמה ,או על המדות של זעיר אנפין ,ושם ב"ן הוא ספירת המלכות .בדרך כלל ,מ"ה וב"ן הם איש ואשה,
ולכן שם ב"ן צריך לקבל ממ"ה ,אבל לעתיד לבוא יתקיים הייעוד "אשת חיל עטרת בעלה" ,האשה תהיה
למעלה מהבעל ,ואף שם ב"ן יתעלה למעלה ממ"ה .ואם כן לאו איהי מאנא לגבי׳ כו'  -ספירת
המלכות תפסיק להיות כלי שלו ,משום שהיא תתעלה למעלה ממנו .לכן היא "כאלמנה"  -כמו אלמנה שאין
לה בעל ,לא כי אין לה ,אלא כי היא למעלה ממנו.
כך מתבאר גם המשך הפסוק :רבתי בגוים כו' היתה למס ,ומוסבר כי "רבתי בגויים" היא ספירת
המלכות שהיא מקור לכל עולמות בריאה יצירה עשיה ,אלף אלפים גדוד אחד כו׳ ,המקור
לכל אותו ריבוי העצום של מלאכים ונבראים בעולמות העליונים  -היא המלכות .ועליה אומרים :היתה
למס ,מס הוא שעבוד וביטול ,אבל לא לקליפות ,אלא להיפך  -בהתעלותה למעלה באין סוף ,היא
בבחינת ביטול מול הקב"ה בעצמו .כנודע בזהר בלק על פסוק המלאך הגואל :מלאך,
שליח ,ביטול ,גבוה ממלך  -לפעמים מקבלת ספירת המלכות שליחות מסויימת ,והיא נקראת בעצמה
מלאך ,ובזהר מבואר שזהו מצב גבוה יותר מ"מלך".
וכן יש עניין נוסף בו מתבטא רעיון זה ,כנאמר בפרקי אבות :נגד שמא אבד שמיה  -כאשר השם נמשך
ומתפשט ,יש בו עניין שלילי של איבוד .בדרך כלל מבואר עניין זה ביחס לספירת המלכות הנקראת "שם",
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שכאשר היא יורדת להיות מלכות כל עולמים ולהוות את העולמות  -אבד שמא  -השם נאבד ,מה
שאין כן עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד ,דהיינו שהיה שמו כלול בהוא  -כאשר
לא היתה התפשטות השם להחיות את העולמות ,היה הוא כלול במקורו.
זהו פירושה החיובי של היות ספירת המלכות למס :כשספירת המלכות מתפשטת להחיות את העולמות,
מהווה הדבר ירידה גדולה לגביה ,ואילו דרגתה הגבוהה יותר הוא מצבה הראשוני ,כפי שהיא כלולה במקורה,
ששם לא היתה בהתפשטות .בענייננו :רבתי בגויים היתה למס  -הוא הביטול של ספירת המלכות שעולה
למקור שלה .ומבחינה זו הרי זה גבוה יותר מבחינת המשכת השם למטה כו'  -ההתפשטות של
השם היא איבוד ,אבל כשהשם כלול במקורו זו הדרגה הגבוהה.

•
עד כאן התבאר הפסוק בפנים חדשות :הוסבר המושג "בדד" ביחס לדרגה שלמעלה מכל ההשתלשלות ,ולפי
זה מבאר הרבי כל מילה בפסוק ביחס לעליית המלכות למעלה מכל הספירות .כעת הוא ממשיך בשורות
אחדות ומוצא היבטים נוספים למילה "בדד":

ועיין מה שנתבאר בפירוש וכל* אשר תתן לי עשר אעשרנו לך כו' .בדד גימטריא
עשר ,יש לפרש שהכוונה פה לעשר ספירות הגנוזות ,שהרי "בדד" כפי שהוסבר קודם ,הוא
למעלה מכל ההשתלשלות ,ואילו עשר ספירות הגלויות הם השתלשלות  -והכרחי לפרש שהעשר שלמעלה
מהשתלשלות מורה על עשר ספירות הגנוזות.
ועיין בעץ חיים* בספיקות הצחצחות ,גם כן הסימן בדד .המושג "צחצחות" מובא בישעיה:
והשביע בצחצחות נפשך .בעץ חיים מפרש רבי חיים ויטאל בשם האריז"ל ,שאלו האורות דעתיק שנקראים
צחצחות ,ומחמת דרגתם הגבוהה יש ספיקות רבים כיצד בדיוק מסודרים האורות והכלים .הוא מקדיש לנושא
זה פרק שלם הנקרא "ספיקות הצחצחות" ,ומציין כל אפשרות בסימן ,שאחד מהם הוא "בדד" (לדוגמא :ב'
אורות מקיפים ,ד' אורות פנימיים ,וד' כלים).
על פניו ,נראה הדבר כסימן בעלמא ,בדומה לסימני הגמרא בסוגיות מסויימות  -שנועדו לזכרון בלבד .אבל
בחסידות מבואר שלכל דבר יש משמעות ,ואם כן ,גם בסימן שניתן בעץ חיים לאורות דעתיק ,יש לראות רמז
לשייכות המילה "בדד" לעניין הגבוה המסומן בה ,וזהו פירוש נוסף ,פנימי ונעלה ,במילה הזו.

פירוש נוסף מובא בלקוטי אמרים מהרב המגיד נ״ע ,דף כ״א ,שם פירש :בדד ב׳ דלתי״ן.
ועיין מה שנתבאר במקום אחר* שגם המילה דוד מורכבת מב׳ דלתי׳ן וי״ו ,ויש לפרש
עליות המלכות דאצילות במלכות דאין סוף  -האות ד' רומזת לפעמים לספירת המלכות ,שני
דלתי"ן הם מלכות דאצילות ומלכות דאין סוף ,והאות ו' מורה על החיבור ביניהם  -העליה של מלכות
דאצילות במלכות דאין סוף .כך מבואר ביחס לדוד ,וכאן מקשר הצמח צדק את הדברים גם למילה בדד .עד

כאן הגהה).
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פסוק ב
ממשיך הצמח צדק לבאר את פסוק ב' :ב) בכה תבכה

בלילה ודמעתה על לחיה ,ומבאר ראשית את

משמעותו הפנימית (אך השלילית) של הפסוק :בכה תבכה על בחינת לילה ,כי כד קבילת דכר
נקראת לילה בה״א  -המילה "נערה" כתובה בתורה פעמים רבות בצורה חסרה " -נער" ללא ה' ,ומוסבר
על כך ,שהאות ה' מורה על ההשפעה שהנערה מקבלת מהזכר ,ואילו נערה בתולה שטרם קיבלה השפעה
מהזכר  -נכתבת בתורה בלי ה'.
כך יש לפרש גם ביחס לכתיבת המילה לילה ,שיכולה להכתב בכתיב חסר "ליל" ,ורק כאשר היא מקבלת
השפעה מהזכר  -היא נקראת "לילה" בה' .אם כן ,הבכיה המתוארת בפסוק זה היא על בחינת ה"לילה"
שחסרה לה .נקודה זו מתחברת לרעיון אותו התחיל הצמח צדק לבאר קודם לכן  -ספירת המלכות שאינה
מקבלת השפעה מהמידות העליונות ,המייצגות את הזכר.

(ויש לפרש על דרך נפשי אויתיך בלילה ,דאף בבחי׳ לילה  -מכל מקום אויתיך.
עיין על פסוק הגידה לי .וענין קבילת דכר עיין בלקוטי תורה בדיבור המתחיל לריח
שמניך הראשון ,ועיין שם ענין עד דלא קבילת שאז נקראת נער וליל ולכן בכה
תבכה .גם יש לפרש בכה כו׳  -היפך רננא ברמשא*).
וממשיך הפסוק :ודמעתה על לחיה ,דמעות הם דינים (ומבאר הצמח צדק ,כי המצב בו הדמעות
מעטרות את הלחיים הוא נגד הנאמר בשיר השירים :נאוו לחייך בתורים קישוטי כלה ,שם נאמר
הדבר כשבח לספירת המלכות ,וגם שם מוזכרות הלחיים לשבח  -לחיים יפות שיש עליהם קישוטי כלה ,ואילו
בגלות מחליפים הדמעות את התכשיטים על הלחיים) .אין לה מנחם מכל אוהבי׳ ,ומפרש כי האוהבים
של ספירת המלכות  -שהם ו' קצוות  -ששת המידות העליונות ,מחסד עד יסוד ,עזבוה.

(ומוסיף :גם יש לפרש באופן נוסף ,דבחינת כל הוא אוהביה " -כל" הוא היסוד ,כנודע בענין
כי כל בשמים ובארץ ,ועל פסוק מכל* מלמדי כו׳ ,והוא תמיד מחובר ומשפיע למלכות,
ובגלות שנתרחקה מבחינה זו היסוד נעלם ממנה ,ואז אין לה תנחומין כלל ,בסוד מים
רבים לא יוכלו לכבות כו').
הפסוק ממשיך :כל רעי׳ בגדו בה  -רעיה הם חכמה ובינה ,תרין ריעין  -כמובא לגבי הפסוק "אכלו
רעים שתו ושכרו דודים" (ופסוקים נוספים בסגנון דומה) ,ש"רעים" הם חכמה ובינה ,ובזמן הגלות רעים אלו
בגדו בה (על דרך ונהר יחרב ויבש כו׳  -כפירוש המדרש :יחרב בבית ראשון כו׳ ,יבש בבית
שני  -בסיפור המבול כתוב בתחילה "חרבה פני האדמה" ,ואחר כך "יבשה הארץ" ,ומפרש רש"י ש"יבשה"
מורה על דרגה חמורה יותר" :נעשה גריד כהלכתה" .גם כאן מתוארות שתי דרגות בחורבן ויבוש הנהר,
ובפנימיות  -ה"נהר" הוא ספירת הבינה ,היוצאת מעדן  -החכמה  -להשקות את הגן שהיא המלכות ,ובגלות
נפסקת ההמשכה מבינה למלכות ,והנהר חרב ויבש בהתאם לשתי דרגות אלו).

•
(עד כאן הפירוש הפנימי אך השלילי בפסוק ,וכאן עובר הצמח צדק לפרש אותו באופן חיובי :ולשבח יש
לפרש בצורה חיובית :בכה תבכה ,כי לעתיד לבוא בבכי יבואו  -גם בגאולה יהיה בכי ,אבל
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הוא ינבע מרגש חיובי .עיין מה שנתבאר על פסוק ויבכו* דגבי עשו ויעקב  -בתורה אור מבאר
רבינו הזקן את משמעותה הפנימית של פגישת עשו ויעקב ,ומבאר שהבכיה שם היתה מעוצם הגילוי
 יעקב מסמל את עולם התיקון ,ועשו את עולם תוהו .המפגש ביניהם הוא מפגש של האורות הגבוהים מעולםהתוהו עם הכלים המצומצמים של עולם התיקון ,היוצר התרגשות הגדולה שאינה מוכלת ומביאה לבכי.

גם כאן ,ניתן לפרש שמדובר על בכיה כתוצאה מגילוי נעלה כל כך שאינו ניתן להכלה ,והיינו אפילו
בלילה ,כי לעת ערב יהיה אור ,בחינת לילה הזה  -בדרך כלל המילה "זה" מורה על גלוי,
וכשנאמר "לילה הזה" ,משמעות הדבר היא שגם בלילה יש גילוי .ולילה כיום יאיר כחשיכא
כאורה ,ואם כן ,הפסוק "בכה תבכה בלילה" מרמז לכך שאפילו בלילה יאיר גילוי עצום כל כך שיביא
לבכי והתרגשות.
וזהו הפירוש בהמשך הפסוק :ודמעתה על כו׳ ,בחי׳ תורים  -קודם לכן הוסבר הפסוק כניגוד לנאמר
בשיר השירים "נאוו לחייך בתורים" ,ואילו במשמעות החיובית ניתן לדמות בין הפסוקים ,ולומר שהדמעות
עצמן מהוות קישוט ללחיים.

אין לה מנחם  -הפירוש הפשוט שאין מי שינחם אותה ,אבל במשמעות החיובית ,הכוונה היא על דרך
מאין יבא עזרי  -גם שם המשמעות הפשוטה היא כשאלה ,אך בחסידות מוסבר שה"אין" עצמו ,האין סוף
 הוא זה שעומד לי לעזר .בצורה דומה יש לפרש כאן שבחי׳ אין  -האין סוף הבלתי מושג  -הוא מנחםלה ,בסוד אני ראשון ואני אחרון  -מבואר בחסידות כי "אני ראשון" מורה על הכתר ו"אני אחרון"
על המלכות ,ולפי זה יש לפרש שה"אין" בהיפוך אותיות הוא ה"אני ראשון"  -הכתר שמנחם את המלכות.
לכן כל רעי׳ בגדו בה  -כמוסבר קודם" ,רעיה" הם החכמה ובינה שנפרדו ממנה ,וכעת תוסבר משמעות
הבגידה למעליותא :הם בגדו בה משום שעליה שלה למעלה מחכמה ובינה ,עד שהן יבגדו בה
נגד מדרגתה  -הם מסתכלים אליה כנפרדים ממנה ,אבל הסיבה לכך היא דווקא משום שהיא התעלתה
למעלה מהם.
ולכן היו לה כו׳ כאויבים ,אבל הם אינם אויבים אמיתיים ,אלא כמבואר על הפסוק :על כן יאמר בספר
מלחמות ה' ואת והב בסופה  -המדרש מבאר ש"מלחמות ה'" הם מלחמתה של תורה ,וסופם של מלחמות
אלו הוא "והב"  -אהבה .תלמידי החכמים נראים כאויבים לזה במלחמתה של תורה ,אבל בסופו של דבר הם
נעשים אוהבים ,משום שלכתחילה הם לא היו אויבים אמיתיים .כך גם כאן ,הספירות היו למלכות כאויבים,
דהיינו שהם (כתלמידי החכמים) רק נראים כאויבים ,אבל באמת הם אוהבים וכך יתגלה לבסוף.

בכך הושלם פירושו החיובי של הפסוק .וממשיך הצמח צדק לחדד :עיין מה שנתבאר במקום אחר
בפירוש הפסוק הנאמר בהלל :מאת* ה׳ היתה זאת היא נפלאת בעינינו ,ש"זאת" היא בחינת
נוקבא ,שהיא ספירת המלכות ,אבל היא נפלאת בעינינו ,שעליות המלכות בכתר שנקרא
פלא ,שמופלא גם מבחינת חכמה הנקראת עין ,וזהו שנאמר מקדם לעין כו׳  -חכמה
היא "עין" ,כמבואר בחסידות שכח החכמה קשור לכח הראיה .ובעלייתה של ספירת המלכות היא "נפלאת"
ונעלית גם למעלה מהעין ,ומגיעה לכתר שלמעלה מהחכמה.
וכן יש לפרש גם כן בענייננו :בגדו כו׳  -ספירת החכמה בוגדת במלכות משום שהיא למעלה ממנה,
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על דרך המבואר בפסוק :מים חיים יצאו מירושלים חציים אל הים הקדמוני כו׳ -ירושלים
היא ספירת המלכות ,והים הקדמוני היא ספירת החכמה .הסדר הרגיל הוא שהחכמה משפיעה לכל הספירות
עד למלכות :נהר יוצא מעדן  -חכמה  -להשקות את הגן  -מלכות .אבל לעתיד לבוא יתהפך הסדר ,והמים
החיים יצאו מירושלים  -מלכות  -אל הים הקדמוני  -חכמה.

נמצא כי ספירות החכמה והבינה הן בגדו ופסקו מלהשפיע על דרך הנהרות המכזבים כו׳
המפסיקים את השפעתם ,כך חכמה ובינה מפסיקים להשפיע ומקבלים המים החיים ממנה כו׳ .אם
כן אין מדובר בבגידה במשמעות של שנאה וסכסוך ,אלא שהם הופכים ממשפיעים למקבלים).

פסוק ג
ג) גלתה יהודה מעוני ,יהודה  -מורה על ספירת המלכות ,כמבואר לגבי סדר השבטים :ראובן שמעון
לוי ויהודה ,שהם חסד גבורה תפארת ומלכות .בפסוק זה מתואר כיצד יהודה גלתה משתי המדריגות
שבה ,כהמשך הפסוק :מעוני ומרוב עבודה:

הא׳ ,בחינת עוני בחינת דלי״ת* ,הב׳ ,בחינת עושר הנקרא עבודה רבה וזהו בחינת
ה״א  -השם יהודה כולל את אותיות שם הוי' ,בתוספת האות ד' ,ומוסבר על כך ,כי ד' וה' רומזים שניהם
לספירת המלכות :כשהיא לבדה  -היא נקראת ד' ,וכשהיא מקבלת מהספירות  -היא נקראת ה' .ההשפעה
מהספירות העליונות מתבטאת בקו התחתון שהופך את הד' לה'.
מצבים אלו מקבילים לעניות ועשירות :ד' היא ספירת המלכות לבדה ,במצב של עוני ,וה'  -היא ספירת
המלכות המקבלת שפע ,באופן של עשירות (בלקוטי תורה (פרשת צו) מבואר העניין באריכות ,בהקשר למצה
עשירה ולחם עוני).
שני המצבים של עוני ועושר מרומזים במילים "מעוני ומרוב עבודה" :ניתן לפרש "רוב עבודה" כעבודה
קשה ,אבל יש לכך גם משמעות של שפע  -כנאמר לגבי יצחק ,שהיתה לו "עבּודה רבה" ,במשמעות של
רכוש רב.
אם כן ,ספירת המלכות גלתה ועזבה את שני המצבים הללו ,והיינו משום שישבה בגוים ,כהמשך
הפסוק" :היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח" ,בין הע' שרים העליונים ששולטים על שבעים האומות,
והמלכות יורדת לגלות ביניהם ,ועם כל זה לא מצאה מנוח ומפרש הרבי כי גם ביניהם לא מוטבת
הרגשתה ,כי הנפש חלק אלוקה ממעל.
כאן עובר הצמח צדק מספירת המלכות למלכות הפרטית  -הנשמה של כל יהודי ששרשה בספירת המלכות,
שגם בישיבתה בין הגויים " -לא מצאה מנוח" ,לא טוב לה ,כי היא מרגישה כל הזמן את שרשה האלקי.

הפסוק ממשיך :כל רודפיה השיגוה בין המצרים ,ומפרש הצמח צדק שהן הרודפים בחינת תא
הרצים* (ביטוי זה מוסבר גם בדרך מצוותיך במצוות אמה עבריה) ,והם השיגוה בין המצרים (ויש
לפרש על דרך על צוארינו נרדפנו ,והצואר מיצר הגרון המפסיק בין מוח ללב  -רודפים
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אלו תופסים אותנו בצוואר  -בין המצרים  -במקום צר).
ויש לפרש מעוני בחינת אתכפיא ,כמו שנתבאר במקום אחר בפירוש לחם עוני* ,וכל
המקיים את התורה מעוני סופה כו׳ ,ועיין בפירוש והדל* לא ימעיט מעשר כו'.
•
(כאן עובר הצמח צדק לביאור החיובי בפסוק :ולשבח יש לפרש את כל הפסוק למעליותא :גלתה
לשון גילוי  -גלתה יהודה היינו שיהודה תתגלה  -שהגילוי דבחינת יהודה דלעתיד לבוא יהיה
יהודה למעלה מיוסף ,כנאמר :ועבדי דוד מלך עליהם  -על כל עשרת השבטים.
לפי זה ,מדובר בפסוק על גילוי כח המלכות של יהודה לעתיד לבוא ,אשר יתגלה כתוצאה "מעוני ומרוב
עבודה"  -וזהו נמשך לו מעוצם האתכפיא שבגלות שזהו ה"עוני" אליו מביא היהודי את עצמו,
ומרוב עבודה ויגיעה בעבודת ה'.
והיינו לפי שישבה בגוים כהמשך הפסוק ,כי צדקה עשה הקב״ה שפיזרן כו׳ לבין האומות -
הכל היה לטובתם של בני ישראל :הם מגיעים למצב של דוחק ומיצר ועל ידי זה ויצעקו בצר להם,
וכמו כן נמשך מלמעלה  -כשיהודי צועק מהמיצר התחתון בו הוא נמצא ,גם ה' צועק ומגלה אליו
בחזרה מלמעלה מן המיצר העליון דלית מחשבה תפיסא ביה  -המיצר שלמעלה הוא מקום שאין
בו השגה ,נקודה צרה שאי אפשר להשיג.

וזהו כל רודפי׳ השיגוה בין המצרים :המילה "כל" מורה על בחינת אמרו אליו כל תשא עון*,
כנאמר בהפטרת שבת שובה ,ואחד הפירושים בזה הוא שפונים לה' שכולל הכל וביכולתו לשאת את כל
העוונות .אף כאן ניתן לפרש את המילה "כל" ביחס לקב"ה  -שהוא הרודף אותנו ,כמו שנאמר :טוב
וחסד ירדפוני ,ויותר משהעגל רוצה כו' לינק ,הפרה רוצה להניק ,שזהו משל ליחס בינינו ובין
הקב"ה :יותר משאנו רוצים את הקב"ה ,הוא רוצה אותנו.
גם ביחס ל"רדיפת" הקב"ה ,מפרש הצמח צדק כי והשיגוה דוקא בבחי׳ בין המצרים ,וכדברי חז"ל
כי אילה זו רחמה צר ועל כן חביבה כו' על בעלה  -זו המשמעות החיובית במצר :דווקא המקום
הצר הוא שמחבב את האיילה על בעלה ,וכך ה' אוהב אותנו דווקא בגלל המיצר שאנו שרויים בו.

המשמעות הפנימית של הנאמר לגבי האיילה ומה שרחמה צר ,היינו הפירוש על-ידי שמתבונן
איך שכל העולמות רק טפה אחת כו׳ והארה בלבד מהאין-סוף ,מבין האדם שהוא נמצא במצר
 מקום צר ומצומצם ,ולכן נמשך על ידי זה מבחינת מן המיצר כו׳ שלמעלה ,כמוסבר קודםשהכוונה לנקודה הצרה והבלתי מושגת  -דלית מחשבה תפיסא ביה.
בכך מוסבר המושג "מצרים" במשמעות חיובית ,והיינו בין המצרים ב׳ בחינות מצרים כו'  -שהם
המצר שלנו והמצר שלמעלה :ההתבוננות של יהודי בכך שהוא נמצא במקום צר ,והמצר שמתגלה אליו
מלמעלה  -אלו המצרים ביניהם משיג אותנו הקב"ה).
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פסוק ד
ד) דרכי ציון אבילות במשמעותו הפנימית :דרכי ציון (עיין על פסוק ודרך חיים תוכחת
מוסר חנוכה*) הם ל״ב נתיבות הנמשכות מחכמה עילאה על ידי היסוד למלכות -
המילה "ציון" לבדה ,מורה על ספירת היסוד (ציון בגימטריא יוסף ,שהוא היסוד) ,וב"דרכי ציון" מרומזת
ההשפעה שנמשכת דרך "ציון" למלכות (עי׳ בענין כי על כל כבוד חופה ובפי׳ מלא־כל־הארץ

קרח תקס״ב).
דרכים אלו הם אבילות ,משום שבגלות אין נמשכים למלכות ,כמו אבל שאסור בתשמיש
 בכך מתבטאת הפסקת הייחוד בין יסוד למלכות (בהעדר הייחוד ,אין השפעה מאף ספירה למלכות ,ובפרט -אולם באופן פרטי מבואר כי אבל מורה על הסתלקות אור אבא ,היינו ,אור ספירת החכמה .ואם

כן ,כשמדובר על "דרכי ציון"  -ההשפעה למלכות שמתחילה מחכמה  -אור אבא  -הרי בזמן אבלות ואיסור
התשמיש ,בטלה השפעה זו .ועי׳ ביאורי־הזהר ויחי על הפסוק גורן האטד).
וזהו ההסבר בהמשך הפסוק :דרכי ציון אבלות  -מבלי באי מועד .הפירוש הפשוט ,מתייחס לעולי הרגל
שמילאו את דרכי ציון במועדים ,ואילו בגלות הדרכים אבלות  -מבלי עולי הרגל .בפנימיות ,הכוונה היא
לספירות שאין נמשכים למלכות הנקראת מועד (כי הוא מקור הזמן מלך מלך וימלוך
 כמוסבר בשער היחוד והאמונה ,למעלה מספירת המלכות אין מושג של זמן ,ואילו ספירת המלכות היאהמקור לזמן  -רק בה שייכים עבר הווה ועתיד .אם כן "מועד" היא ספירת המלכות ,ו"באי מועד" הם חכמה
ויסוד המשפיעים למלכות ,ובגלות בטלה השפעה זו .עיין מה שכתב הזהר ויחי רל״ט א׳ .ועיין

עוד בפירוש מועד בענין להקריב לי במועדו).
פירוש נוסף :אי נמי ,מבלי באי מועד ,בפירושם הפשוט ,אלו עולי רגלים שעליהם נאמר :יראה
כל זכורך  -חיוב עליה לרגל מוטל על הזכרים דווקא ,ובפנימיות ,מרומזת בכך השפעה מהזכר (עולי
הרגל) למלכות (ירושלים) .כאשר בטלה העליה לרגל  -בטלה גם השפעה זו ,והדבר גורם להיות דרכי
ציון הנ״ל  -אבלות ,כפשט הפסוק :דרכי ציון אבלות ,משום שהם בלי באי מועד  -אין עולים לרגל.
וכך בפנימיות ,ביטול העליה לרגל שהיא בחינת דוכרא גורמת לדרכי ציון  -ההשפעה למלכות  -להיות
אבילות כו׳ חס ושלום.
בפירוש הראשון ,שני החלקים מדברים על ספירת המלכות ,ובפירוש השני  -החלק הראשון מדבר על אבלות
המלכות ,והחלק השני מדבר על הסיבה לכך מצד הפשט ,הגורם לסיבה העליונה .ממשיך הצמח צדק ומביא
פירוש שלישי:
אי נמי ,דרכי ציון ,ב׳ נקבים הנמשכים מיסוד כו'  -מובא בחז"ל וברמב"ם ,שבגוף האדם יש שני
נקבים ("שבילים") המובילים את השפעת היסוד ,והדבר משתלשל משום שכך הוא בספירת היסוד למעלה
(עמ״ש בזהר ויגש ההיא וודאי) ,וזהו פירוש נוסף ב"דרכי ציון".
ההשפעה מזכר לנקבה היא השפעה המתחילה ממוח האב  -חכמה ,ועוברת דרך היסוד למלכות .בהתאם לכך
הם שני הפירושים ב"דרכי ציון" :לפירוש הראשון ,דרכים אלו הם ל"ב נתיבות חכמה שהיא מקור ההשפעה,
ולפירוש שני ,הם שני נקבי היסוד שדרכם עוברת ההשפעה.
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הפסוק ממשיך :דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד ,שעריה שוממין ,כהניה נאנחים ,בתולותיה נוגות והיא מר
לה .ומבאר הצמח צדק את חלקי הפסוק הבאים:

שעריה שוממין  -כי שעריה הם נו"ן שערי בינה ,ושערים אלו שייכים למלכות ,משום שיש במלכות
נ' שערים מסטרא דיובלא  -היובל הוא ספירת הבינה ,בה יש חמישים שערים ,וכנגדה ישנם במלכות
המקבלת חמישים שערים לקבלה (עיין סידור במזמור לתודה פירוש באו שעריו כו').
בזמן הגלות ,שערים אלו שוממין ,כענין המשים שלום בבית בטל  -מסופר בגמרא על תלמידו
של רבי יהודה הנשיא שלא הגיע לבית המדרש ,וכשנשאל על כך השיב שהוא הזדקן וקשה לו ללכת .הגמרא
מתארת כיצד הוא פירט את טענתו בלשון פיוטית :קרובים נעשו רחוקים  -העיניים נחלשו ,ולכן מה שבעבר
היה נראה לו ברור וקרוב ,כעת נראה לו מטושטש ורחוק .נמוכים נעשו גבוהים  -קשה עליו לעלות במדרגות,
והמשים שלום בבית בטל  -כח החיבור בין איש לאשה נחלש .כך מפרש הצמח צדק כאן ,כי כאשר בטל חיבור
ז"א ומלכות ,ההשפעה לעיר ירושלים  -המשים שלום בבית בטל  -נעשים שעריה שוממין.
בעלה ,ובפנימיות ,נרמזים בכך

(ויש לפרש בהמשך לעניין זה ,כי הרי נאמר :נודע בשערים
השערים שדרכם הקב"ה " -בעלה" של ספירת המלכות  -מתגלה לכל חד וחד לפום שיעורא דיליה,
אבל בגלות כל שעריה ,כל  -גימטריא נו״ן שערי בינה  -אותם שערים בהם מתגלה הקב"ה
נעשים שוממים).
פירוש נוסף במילה שוממין :גם כן על שם השרץ אודותיו נאמרה בפסוק לשון זו :שממית בידים
תתפש והיא בהיכלי מלך  -השרץ הנקרא "שממית" ניתן לתפיסה בידיים ,אבל הוא מסתובב בהיכלי המלך
ואיש לא מגרש אותו משם .בכך נרמזים הקליפות היונקות מהיכל המלך ,ובמילה "שוממין" יש רמז גם למצב
זה.

וממשיך הפסוק :כהניה נאנחים (יש לפרש כי הכהן משרת למלכות כנזכר בזהר ריש
פרשת יתרון בענין מלך וכהן ואם כן בגלות המלכות ממילא כהניה נאנחים).
בתולותיה בחינת ז׳ נערות  -במגילת אסתר נאמר כי לרשות המלכה עומדות "שבע נערות הראויות
לתת לה מבית המלך" ,ואלו המשרתות של אסתר המלכה .מוסבר על כך ,שאלו שבע ההיכלות שיש בעולם
הבריאה הנלוות לספירת המלכות ,ובזמן הגלות הם נוגות ,כי בזמן שיש היחוד הן נכללות גם כן

במלכות ומקבלים הארה (עיין בפנים ועיין מה שנתבאר אצלינו* בביאור על פסוק
ועלמות אין מספר בפירוש בתולות אחריה כו׳ מובאות כו׳) .מה שאין כן עתה כשאינן
נלוות למלכות  -נוגות.
הפסוק ממשיך :והיא מר לה  -שאינה רוצה לטעום אפילו מהשפעה הקבועה המגיע
אליה  -בחסידות ישנו מושג של "סוד שורש וסוד תוספת"" :סוד שורש" הוא השפע שנשפע תמיד לקיום

העולמות ,ו"סוד תוספת" הוא הגילוי שנוסף על ידי עבודת ישראל בתורה ומצוות .גלות והסתלקות השכינה
המתוארת כאן" :ישבה בדד" ו"דרכי ציון אבלות" ,היא רק מהשפעת התוספת ,ואילו ההשפעה הקבועה
והמינימלית  -ב"סוד שורש"  -נמשכת כל עוד העולם ממשיך להתקיים.

אם כן ,גם בזמן הגלות הקב"ה ממשיך להשפיע למלכות ,אבל השפעה זו מרה לה (ולכאורה יש לפרש
מענין אשכלות מרורות ,שיש לבאר שהמלכות טועמת מר בגלות עיין בזהר גבי
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כורסי׳* דשביבין דינור ,וזהו העבודה להפוך ממרירו למיתקא).
•
(עד כה הוסברה משמעותו הפנימית השלילית של הפסוק ,וכעת הוא מפרש זאת באופן חיובי :ולשבח יש
לפרש פירוש שעריה שוממין למעליותא ,על דרך פירוש חז"ל לפסוק "אשר שם ַשמות בארץ":
אל תקרא ַשמות אלא ֵשמות כו' ,היינו ,שהשממה שה' שם בארץ יכולה להתפרש גם באופן חיובי.
כך מוסבר בחסידות גם לגבי המובא בחז"ל כי העולם יתקיים ששת אלפי שנים ,והאלף השביעי הוא בחינת
חד חרוב כו׳ .בהבנה פשוטה ניתן לפרש זאת כהרס וחורבן שלילי ,אך בחסידות מוסבר כי הכוונה היא
למשמעותו הפנימית של החורבן  -ביטול וחורבן ההעלם :באלף השביעי יאיר גילוי אלקי שהעולם יהיה
בביטול כלפיו ,ההעלם והישות ייחרבו .בדומה לשממה חיובית זו יש לפרש גם כאן את שממון שערי ציון.

לפי זה מוסבר גם המשך הפסוק :ודרכי ציון כו׳ אבלות ,שאבלות זו נובעת משקט ושממה חיובית ,כי
יהיה מנוחה למעלה מבחינת דרך כו׳.
גם המילים והיא מר לה מתפרשות במשמעות מרה ושלילית ,אך ניתן לפרש אותם מלשון "מור" -
שמקבלת שמן המור שהוא שמן המשחה ,ומסממני הקטורת .או פירוש נוסף  -שגימטריא מר
שהוא ב' פעמים ק״כ צירופי שם אלקים ,עיין לקוטי תורה* סוף פרשת בשלח .נמתקו
מלהיות מר לה).
בפסוקים הקודמים פירש הצמח צדק כל פסוק במשמעות שלילית וחיובית ,כאשר מפסוק לפסוק הולך ומצטמצם
המרחב המוקדש לביאור המשמעות החיובית ,עד לפסוק האחרון בו הוא מסתכם בשורות מועטות ,ומהפסוק הבא
ואילך אין כל הסבר לגבי המשמעות החיובית.
ניתן לבאר זאת בדומה לדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביחס לפירושי אביו לזהר ,שנכתבו בלשון קצרה
משום שהוא סמך על הקורא שיתבונן ויבין מעצמו פרטי הענינים .גם כאן ,מעניק לנו הצמח צדק כיוון התחלתי
לביאור המשמעות החיובית של הפסוקים ,ובכוחו עלינו להמשיך מכאן ואילך.
ונסיים בטוב ,שיתקיים "אין מנחם לה" בפירושו הפנימי  -שהאין סוף בעצמו מנחם לה ,ובנוגע אלינו ,שהלימוד
בתורת הצמח צדק הנקרא מנחם ,יגלה לנו את מנחם משיח צדקנו (שקשור אף הוא לגילוי ד"אין"  -ראשי תיבות
י"א ניסן ,יום הולדתו) שיהפוך את מגילת איכה כולה למגילת ששון ושמחה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

איכה תשל״א \
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ה-ב ָאב ,נִ ְד ֶחה) תשל״א.
ת-פ ָר ַׁשת דְּ ָב ִרים ִּ(ת ְׁש ָע ְ ּ
ְ ּב ַסיְ ַע ָּתא-דִּ ְׁש ַמ ָ ּיאַׁ ,ש ָ ּב ּ ָ
ח-צ ֶדק ֶ(צ ַמח ְׁשמֹוֶׁ )2ש ָ ּי ְׁש ָבה ָב ָדד הּוא
דּושת ַא ְדמֹו״ר ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
ּומ ָב ֵארְּ 1כ
ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַר ָ ּב ִתי ָעם גּ ֹו׳ ְ
מֹוׁ-ש ִ ּי ְת ָ ּב ֵאר ְל ַק ּ ָמן.
ֶ
מֹוׁ-ש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ 3הוָ יָ ' ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּוּ ֶ ,ב ַטח ָ ּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹב .וְ זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ַעל-יְ ֵדי ַר ָ ּב ִתי ָעם כּו׳ ְּכ
ֶ
ְּכ
וְ ָצ ִר ְ
ּול ִפי ַה ּ ֵפירּוׁש ֶׁש ָ ּי ְׁש ָבה ָב ָדד הּוא ֶׁש ִ ּי ְׂש ָר ֵאל יִ ְת ַע ּלּו ִל ְב ִחינַ ת
יאהְ ,
ּופ ִל ָ
יהה ְ
ל ָה ִבין וַ ֲה ֵרי ֵאיכָ ה הּוא ְלׁשֹון ְּת ִמ ָיך ְ
יאה ָ ּבזֶ ה.
יהה וְ ַה ּ ְפ ִל ָ
יּותא) ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּותַ ,מ ִהי ַה ְּת ִמ ָ
(מחּוץ ַל ּ ַמ ֲחנֶ ה ִ -ל ְמ ַע ְל ָ
ֲהוָ יָ ' ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּוּ ְ ,ב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ִ
ַ ּגם ָצ ִר ְ
ל ָה ִבין ִק ּׁישּור ּ ֵפירּוׁש זֶ ה ִעם ּ ֵפירּוׁש ַה ּ ָפׁשּוט ,דְּ ֵפירּוׁש ַה ּ ָפׁשּוט ְ ּב ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד הּוא ּג ֶֹודל ַהיְ ִר ָידה כּו׳,יך ְ
ח-צ ֶדק
ּומהּו ַה ִ ּק ּׁישּור ֶׁשל ּ ֵפירּוׁש ַה ּ ָפׁשּוט ִעם ּ ֵפירּוׁש ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
חּור ָ ּבןַ ,
ה-ב ָאב ֶׁש ָאז ָהיָ ה ַה ְ
קֹור ִאין ֵאיכָ ה ְ ּב ִת ְׁש ָע ְ ּ
ֶׁש ּ ָלכֵ ן ְ
יּובן זֶ ה ְ ּב ַה ְקדִּ ים ְּת ִח ּ ָלה ּג ֶֹודל ָה ִע ּ
ל-ה ּ ָפסּוק) ְ ּביָ ְׁש ָבה
ח-צ ֶדק ַע ַ
(ל ִפי ּ ֵפירּוׁש ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
ילּוי ְ
יּותא .וְ ַ
ֶׁש ָ ּי ְׁש ָבה ָב ָדד הּוא ִל ְמ ַע ְל ָ
ֹותינּו-זַ "ל 4לֹא
ר-רבּ ֵ
הּוא-ענְ יַ ן ֶ ּב ַטח ָ ּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹבֶׁ .ש ַהדִּ ּיּוק ֶּב ַטח ָ ּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹב (יַ ֲעקֹב דַּ וְ ָקא) הּוא ְּכ ַמ ֲא ַמ ַ
ִ
ָב ָדדֶׁ ,ש
ְּכ ַא ְב ָר ָהם ֶׁש ָּכתּוב בּ ֹו ַהר כּו׳ וְ לֹא ְּכיִ ְצ ָחק ֶׁש ָּכתּוב בּ ֹו ָׂש ֶדה כּו׳ ֶא ּ ָלא ְּכיַ ֲעקֹב ֶׁש ְ ּק ָראֹו ַּביִ ת .וְ ַהיְ ינּו ֶׁש ָה ִע ּ
ילּוי דְּ ֶב ַטח ָ ּב ָדד
יׁשי ,הּוא ִענְ יַ ן ְּכיַ ֲעקֹב ֶׁש ְ ּק ָראֹו ַ ּביִ תֶׁ ,ש ַ ּנ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב
ית-ה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ְש ִל ִ
ּוב ְפ ָרט ְ ּב ֵב ַ
יד-לבֹואִ ,
ֵעין יַ ֲעקֹב ֶׁש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִת ָ
6
נֹותנִ ין לֹו נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי
ֹותינּו-זַ "ל ָּכל ַה ְמ ַע ֵ ּנג ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ְ
ר-רבּ ֵ
ִהיא נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִריםּ ְ ,5ב ִחינַ ת ַר ֲעוָ א דְּ ַר ֲעוִ יןְּ ,כ ַמ ֲא ַמ ַ
ְמ ָצ ִרים כּו׳ נַ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב כּו׳ .וְ ִע ּ
הּו-ענְ יָ ן
ימת יָ ְׁש ָבה ָב ָדד דְּ ַה ָ ּגלּות כּו׳ .וְ זֶ ִ
ילּוי זֶ ה ֶׁש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִתיד הּוא ַעל-יְ ֵדי ְק ִד ַ
ם-ה ִראׁשֹון הּוא יְ ִציר
רּוׁשין [דִּ כְ מֹו ֶׁש ָא ָד ָ
ם-ה ִראׁשֹון נִ ידּ ֹון ְ ּבגֵ ִ
ֹותינּו-זַ "לֶ 7את ִענְ יַ ן ַה ָ ּגלּות ְלזֶ ה ֶׁש ָא ָד ָ
ימּו ַרבּ ֵ
ַמה ּׁ ֶשדִּ ּ
ְ
דֹוׁש-ב ְ
דֹוׁש-ברּוך-
ָּ
רּוׁשין) ֵהם נֵ ֶצר ַמ ּ ָט ָעיו ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ֶׁשל ַה ָ ּק
(ׁש ִ ּנידּ ֹונּו ְ ּבגֵ ִ
רּוך-הּואֵּ ,כן ַ ּגם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
ָּ
ַּכ ּ ָפיו ֶׁשל ַה ָ ּק
רּוׁשין הּוא ִ ּב ְׁש ִביל ָה ִע ּ
ר-כ ְך,
ילּוי ֶׁש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ַח ָּ
ם-ה ִראׁשֹון נִ ידּ ֹון ְ ּבגֵ ִ
הּואֵ ,8ח ֶלק ֱאל ַֹק ּה ִמ ּ ָמ ַעל ַמ ּ ָמׁשּ ,]9וכְ מֹו זֶ ה ֶׁש ָא ָד ָ
יֹותר ֵמ ָה ִע ּ
ַעד ָה ִע ּ
ם-ה ִראׁשֹון
ּול ָׁש ְמ ָר ּה דְּ ָא ָד ָ
ן-ע ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה ְ
יחהּו ְבגַ ֵ
ילּוי דְּ וַ ַ ּי ִ ּנ ֵ
ן-ת ָֹורה ֶׁש ֶ ּזה נַ ֲע ֶלה עֹוד ֵ
ילּוי דְּ ַמ ַּת ּ
ְ
ר-כך ז׳
ה-ל ַמ ְע ָלה וְ ַא ַח ָּ
ילקּו ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ִמ ּ ַמ ּ ָט ְ
ן-ת ָֹורה ָהיּו ז׳ ַהדּ ֹורֹות ֶׁש ִּס ּ ְ
מֹוׁ-ש ִ ּי ְת ָ ּב ֵאר ְל ַק ּ ָמן) ,וְ ַהיְ ינּו ְּכמֹו ֶׁש ְ ּב ַמ ַּת ּ
ֶ
(כ
ְּ
ן-ת ָֹורה
ן-ת ָֹורהַ ,10על-דֶּ ֶר ְך-זֶ ה הּוא ַ ּגם ְל ַא ֲח ֵרי ַמ ַּת ּ
ה-ל ַמ ּ ָטה ַעד ֶׁש ָהיָ ה ַמ ַּת ּ
ַהדּ ֹורֹות ֶׁש ִה ְמ ִׁשיכּו ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ִמ ְל ַמ ְע ָל ְ
ית-ה ּ ִמ ְקדָּ ׁשַ ,ה ּ ָמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ֲהוָ יָ 'ֶׁ ,12ש ּ ְל ַמ ְע ָלה ַ ּגם ֵמ ַה ּ ִמ ְׁש ָּכן
ֶׁש ָהיּו ְצ ִריכִ ים ָלבֹוא ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל 11וְ ִל ְבנֹות ַה ֵ ּב ַ
ְ
דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּ
חּור ָ ּבן דְּ ַביִ ת
ר-כך ָהיָ ה ַה ְ
ית-ה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,וְ ַא ַח ָּ
יה וָ ֶא ְת ַה ּ ֵל ְך ְ ּבא ֶֹהלָ ,13היּו ָאז ַּכ ּ ָמה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאֹות וְ כּו׳ ַעד ֶׁש ִ ּנ ְבנָ ה ֵ ּב ַ

 .1בתוכן המאמר  -ראה רשימות הצ״צ לאיכה (ע׳ ה׳ ,יג (אוה״ת נ״ך ח״ב ע׳ א׳לד .א׳מב) ועוד) .ד״ה איכה ישבה עת״ר לכ״ק אדמו״ר
נ״ע (נדפס ברשימות שם ע׳ נב).
 .2צמח (צדק) בגימטריא מנחם (מענדל) חושבני׳ דהדין כחושבנא דהדין הוא צמח הוא מנחם ודא מסייעא להו כו׳ (ירוש׳ ברכות פ״ב ה״ד).
 .3דברים לב ,יב .שם לג ,כח.
 .4פסחים פח ,א.
 .5משא״כ ביהמ״ק הא׳ והב׳  -ג״כ נחלה (מכילתא בשלח טו ,יז .זבחים קיב ,ב .וראה אוה״ת ויצא קפו ,א) ,אבל דת״י ות״ך שנים
(יומא ט ,א).
 .6שבת קיח ,סע״א ואילך.
 .7פתיחתא דאיכ״ר ד (עה״פ והמה כאדם).
 .8סנה׳ ר״פ חלק.
 .9תניא רפ״ב .וראה הערות הצ״צ שם (נדפסו בס׳ קיצורים והערות לס׳ לקו״א).
 .10ב״ר (פי״ט ,ז) כו׳ .שהש״ר (רפ״ה .נת׳ בד״ה באתי לגני השי״ת)  -ובמ״כ שם דקאי על מ״ת.
 .11וכמש״נ בפרשתנו (א ,ב) :מחורב גו׳ (ובפרש״י שם) .הלכתם כו׳ למהר ביאתכם לארץ.
 .12דברים יב ,יא :בית הבחירה בירושלים (פרש״י).
 .13ש״ב ז ,ו .שהש״ר פ״א ,טז (ג).

 \ 26איכה של גאולה
ּובאּו ְל ָה ִע ּ
מֹוׁ-ש ָּכתּובּ ָ 14גדֹול יִ ְהיֶ ה ְּכבֹוד ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה ָה ַא ֲחרֹון ִמן
ֶ
ילּוי דְּ ַביִ ת ֵׁשנִ יֶׁ ,ש ּ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ַ ּביִ ת ִראׁשֹון ּוכְ
ִראׁשֹון ָ
ְ
15
חּור ָ ּבן דְּ ַביִ ת
ּוב ָׁשנִ ים  ,וְ ַעל-דֶּ ֶרך-זֶ ה הּוא ַ ּגם ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ְ
ָה ִראׁשֹון דְּ ָק ֵאי ַעל ַ ּביִ ת ֵׁשנִ י ֶׁש ָהיָ ה ָ ּגדֹול ִמ ַ ּביִ ת ִראׁשֹון ְ ּב ִבנְ יָ ן ְ
ֵׁשנִ יֶׁ ,ש ַ ּי ִ ּגיעּו ְל ַא ֲח ֵרי-זֶ ה ְל ָה ִע ּ
יח ִצ ְד ֵקנּוֶׁ ,שהּוא נַ ֲע ֶלה ִמ ַ ּביִ ת
יׁשי ֶׁש ִ ּי ָ ּבנֶ ה ְ ּב ָקרֹוב ַמ ּ ָמׁש ַעל-יְ ֵדי ְמ ִׁש ַ
ילּוי דְּ ַביִ ת ַה ּׁ ְש ִל ִ
הּובא ְל ֵעיל) לֹא ְּכ ַא ְב ָר ָהם ֶׁש ָּכתּוב בּ ֹו ַהר וְ לֹא ְּכיִ ְצ ָחק ֶׁש ָּכתּוב בּ ֹו
(ׁש ָ
ר-חכָ ֵמינּו-זַ "ל ֶ
ִראׁשֹון וְ גַ ם ִמ ַ ּביִ ת ֵׁשנִ יּ ,וכְ ַמ ֲא ַמ ֲ
ם-כן ַה ֶה ְמ ֵׁש ְך ַ ּב ָּכתּוב ָהיְ ָתה ְּכ ַא ְל ָמנָ ה וְ לֹא ַא ְל ָמנָ ה ַחס-וְ ָׁשלֹוםִּ ,16כי ִמ ֵּכיוָ ן
ָׂש ֶדה ֶא ּ ָלא ְּכיַ ֲעקֹב ֶׁש ְ ּק ָראֹו ַ ּביִ ת .וְ זֶ הּו ַ ּג ֵּ
ֶׁש ַה ַּכּוָונָ ה ְ ּב ַהיְ ִר ָידה ִהיא ִ ּב ְׁש ִביל ָה ֲע ִל ָ ּיה ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְל ַא ֲח ֵרי-זֶ הֲ ,ה ֵרי ֵאין-זֹו יְ ִר ָידה ֲא ִמ ִּתית ,וְ ָלכֵ ן ָהיְ ָתה ְּכ ַא ְל ָמנָ ה ְ ּבכָ ״ף
ַהדִּ ְמיֹון.
יאה הּוא ֶׁש ִ ּנ ְת ַאּוָה
הֹור ּׁ ַש״בּ )ֶׁ 17ש ַּתכְ ִלית ַּכּוָונַ ת ַה ְ ּב ִר ָ
(מ ַ
דּושת ַא ְדמֹו״ר ְ
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
ב) וְ ָה ִענְ יָ ן הּואְּ ,כמֹו ֶׁש ּ ְמ ָב ֵאר ְּכ
ְ
דֹוׁש-ב ְ
בֹודה דְּ נִ ְׁשמֹות-יִ ְׂש ָר ֵאל,
רּוך-הּוא ִל ְהיֹות לֹו יִ ְת ָ ּב ֵרך דִּ ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתֹונִ יםֶׁ ,ש ַּכּוָונָ ה זֹו נִ ְׁש ְל ָמה ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
ָּ
ַה ָ ּק
ְ
עֹולם ַעל ִמ ּ
ילּואֹו
יאה ָ
ילת ַה ְ ּב ִר ָ
יהם ֶׁשל ַצדִּ ִיקים .18וְ ִה ֵ ּנה ִּב ְת ִח ּ ַ
מֹות ֶ
ּול ּה) ְ ּבנִ ְׁש ֵ
יאה ּכ ּ ָ
ַּכ ּ ַמ ֲא ָמר ְ ּב ִמי נִ ְמ ַלך ַ(על ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
יקר ְׁשכִ ינָ ה ַ ּב ַּת ְח ּתֹונִ ים ָהיְ ָתהֶׁ ,19ש ּ ֵפירּוׁש ִע ַ ּ
נִ ְב ָרא*ִ ,18ע ַ ּ
ֹובב .דִּ ְׁשכִ ינָ ה הּוא ְ ּב ִחינַ ת
יקר ְׁשכִ ינָ ה הּוא ְ ּב ִחינַ ת אֹור ַה ּס ֵ
ּומ ְת ַל ֶ ּב ֶׁשת*ֲ ,19א ָבל ִע ַ ּ
ֹובב וְ ַעד ְלאֹור
יקר ְׁשכִ ינָ ה הּוא ְ ּב ִחינַ ת אֹור ַה ּס ֵ
לׁ-שם ֶׁש ּׁשֹוכֶ נֶ ת ִ
אֹור ַה ְמ ַמ ּ ֵלאְׁ ,שכִ ינָ ה ַע ֵ
ְ
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רּוכה ְ ּב ֶה ְמ ֵׁשך ַמ ַא ְמ ֵרי ַה ִה ּ
ֹובב נַ ֲע ָׂשה
ּולא  .וַ ֲהגַ ם ֶׁש ַה ְמ ָׁשכַ ת אֹור ַה ּס ֵ
יל ָ
בֹואר ַ ּב ֲא ָּ
עֹולמֹות ,וְ כַ ְמ ָ
ֹובב ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָ
ַה ּס ֵ
עֹולם
יאה ָ
ילת ַה ְ ּב ִר ָ
ל-מקֹום ִה ֵ ּנה ִמ ָ ּיד ִּב ְת ִח ּ ַ
ר-ל ֵעילִ ,מ ָּכ ָ
ם-ה ִראׁשֹון וְ נִ ְׁשמֹות-יִ ְׂש ָר ֵאל דַּ וְ ָקא ַּכ ִ ּנזְ ָּכ ְ
בֹודת ָא ָד ָ
ַעל-יְ ֵדי ֲע ַ
ַעל ִמ ּ
ילּואֹו נִ ְב ָראֵ ּ ,פירּוׁש (לֹא ֶׁש ָהיָ ה ַה ְמ ָׁשכַ ת ִע ַ ּ
בֹודה דַּ וְ ָקאִּ ,21כי-
פֹועלֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ַעל-יְ ֵדי ֲע ָ
יקר ְׁשכִ ינָ ה ְ ּב ַ
אֹופן ֶׁש ִ ּי ְהיֶ ה מּוכְ ָׁשר וְ ָראּוי ַל ִ ּג ּ
ילּוי אֹור דְּ ִע ַ ּ
בֹודה
פֹועל ִהיא ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
יקר ְׁשכִ ינָ ה ,וְ ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה ְ ּב ַ
ִאם) ֶׁש ִ ּנ ְב ָרא ְּב ֶ
ֹוספֹות אֹור ְ ּב ַה ַ ּגן-
ם-ה ִראׁשֹון נַ ֲע ָׂשה ּת ְ
בֹודת ָא ָד ָ
ּול ָׁש ְמ ָר ּהֶׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֲע ַ
ן-ע ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה ְ
יחהּו ְבגַ ֵ
הּו-ענְ יַ ן וַ ַ ּי ִ ּנ ֵ
דַּ וְ ָקא .וְ זֶ ִ
עֹולם ַעל ִמ ּ
ילּואֹו נִ ְב ָרא הּוא ַרק ֶׁש ָהיָ ה ָמקֹום מּוכְ ָׁשר
(ּומה ּׁ ֶש ָ
ן-ע ֶדן ִמ ַ ּצד ַע ְצמֹו הּוא ְ ּב ִחינַ ת אֹור ַה ְמ ַמ ּ ֵלא ַ
ֵע ֶדן .דְּ גַ ֵ
ְלגִ ּ
עֹולם ְ ּבב׳
ן-ע ֶדן ַעל ְּכ ָללּות ָה ָ
ּופא יֵ ׁש ַמ ֲע ָלה ְ ּבגַ ֵ
ר-ל ֵעיל)ֶ ,א ּ ָלא ֶׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת אֹור ַה ְמ ַמ ּ ֵלא גּ ָ
ֹובבַּ ,כ ִ ּנזְ ָּכ ְ
ילּוי אֹור ַה ּס ֵ
עֹולמֹות
ג'-ראׁשֹונֹות וְ ַהב׳ דְּ ָב ָ
ן-ע ֶדן ֵמ ִאיר ִ
ּובגַ ֵ
ז'-ת ְח ּתֹונֹות ְ
עֹולמֹות הּוא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַּ
דְּ ָב ִריםָ ,הא׳ ֶׁש ָהאֹור ַה ּ ִמ ְת ַל ֵ ּבׁש ָ ּב ָ
ן-ע ֶדן ִ ּג ּ
ן-ע ֶדן
יחהּו ְבגַ ֵ
ל-ע ְל ִמין .וַ ַ ּי ִ ּנ ֵ
א-כ ָ
ילּוי ַה ּ ַמהּותֲ ,א ָבל ָּכל-זֶ ה הּוא ַרק ְ ּב ִחינַ ת ְמ ַמ ּ ֵל ָּ
ּובגַ ֵ
ַרק יְ ִד ַיעת ַה ּ ְמ ִציאּות ְ
ּול ָׁש ְמ ָר ּהֶׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה יַ ְמ ִׁש ְ
ֹובבּ ְ ,ב ִחינַ ת ִע ַ ּ
יקר ְׁשכִ ינָ הָ .א ְמנָ םּ ַ ,גם ְ ּב ִחינַ ת ְל ָע ְב ָד ּה ֶׁש ָהיָ ה
יך ְ ּב ִחינַ ת אֹור ַה ּס ֵ
ְל ָע ְב ָד ּה ְ
ְ
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ֹותינּו-זַ "ל ְּב ִענְ יַ ן ִמ ְצֹות ָה ָאבֹותֶׁ ,ש ֵריחֹות ָהיּו.
ר-רבּ ֵ
ן-ת ָֹורהּ ,וכְ ַמ ֲא ַמ ַ
בֹודה דִּ ְל ַא ֲח ֵרי ַמ ַּת ּ
ן-ע ֶדן ֵאינֹו ְ ּב ֵע ֶרך ְל ָה ֲע ָ
ְ ּבגַ ֵ
ן-ת ָֹורה ָהיְ ָתה ַה ְ ּגזֵ ָירה דְּ ֶע ְליֹונִ ים לֹא יֵ ְרדּו ְל ַמ ּ ָטה וְ ַת ְח ּתֹונִ ים לֹא
וְ ַאף ֶׁש ָא ְמרּו זֶ ה ְ ּבנֹוגֵ ַע ְל ָה ָאבֹותֲ ,ה ֵרי ֵּכיוָ ן דְּ ַעד ַמ ַּת ּ
עֹוׂשה)
ם-ה ִראׁשֹון ָהיָ ה ֵּכן .וְ ַאף ֶׁש ִ ּנ ְצ ַטּוָוה (וְ ָלכֵ ן ָהיָ ה בּ ֹו ַה ּ ַמ ֲע ָלה דִּ ְמצּוּוֶה וְ ֶ
יַ ֲעלּו ְל ַמ ְע ָלה כּו׳ֲ - 23ה ֵרי ַ ּגם ְ ּבנֹוגֵ ַע ְל ָא ָד ָ
ן-ת ָֹורה ֵּכיוָ ן
ן-ת ָֹורה ֵאינֹו ְּכמֹו ַה ִ ּציּוּוי ְל ַא ַחר ַמ ַּת ּ
קֹודם ַמ ַּת ּ
ל-פנִ ים ְ ּב ֵׁשׁש ִמ ְצֹות ַ -ה ִ ּציּוּוי ְּכמֹו ֶׁשהּוא ְל ַמ ּ ָטה ֶ
ל-כ ּ ָ
 ַע ָּיֹותר
ם-ה ִראׁשֹון ָהיְ ָתה נַ ֲע ֵלית ֵ
בֹודת ָא ָד ָ
בֹואר ְ ּב ַה ּ ַמ ֲא ָמר ָׁשם ֶׁש ֲע ַ
ֶׁש ָה ֶע ְליֹונִ ים לֹא יָ ְרדּו ֲע ַדיִ ין ְל ַמ ּ ָטה .וְ גַ ם ְל ִפי ַה ְמ ָ

 .14חגי ב ,ט.
 .15ב״ב ג ,סע״א ואילך.
 .16סנה׳ קד ,סע״א .איכ״ר פ״א ,ג .וראה רשימות הצ״צ שם ע׳ יט (אוה״ת שם ע׳ א׳מד-ה).
 .17ד״ה איכה עת״ר הנ״ל.
 .18ראה רות רבה פ״ב ,ג .סד״ה כי עמך מקו״ח ש״ת.
* .18ראה ב״ר פי״ד ,ז .פי״ג ,ג.
 .19ב״ר פי״ט ,ז .וש״נ.
* .19תניא פמ״א (נז ,ב) .וראה שם פנ״ב.
 .20באתי לגני השי״ת.
 .21להעיר דיתירה מזו מצינו ד(בפרטיות) אמחז״ל שהי׳ העולם חסר (ואפילו לאחרי עבודת אדה״ר דאמר באו נשתחוה גו׳ ופעל זה
בכל הבריאה (פרדר״א פי״א))  -עד שבא שבת (ב״ר ספ״י).
 .22שהש״ר פ״א ,ג (א).
 .23שמו״ר פי״ב ,ג .תנחומא וארא טו.
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בֹואר ְ ּב ַה ּ ַמ ֲא ָמר ָׁשם) ֵאין-
(כ ְמ ָ
ל-מקֹום ֲה ֵרי ַּ
ן-ע ֶדן 24כּו׳ ִמ ָּכ ָ
ּובגַ ֵ
ם-ה ִראׁשֹון ָהיָ ה יְ ִציר ַּכ ּ ָפיו ְ
בֹודת ָה ָאבֹותִּ ,כיָ ,א ָד ָ
ֵמ ֲע ַ
ָ
ְ
ן-ת ָֹורה ֵאינָ ּה
בֹודה ֶׁש ּ ְל ַא ֲח ֵרי ַמ ַּת ּ
ן-ת ָֹורהָ .א ְמנָ םּ ַ ,גם ָה ֲע ָ
זֶ ה ְ ּב ֵע ֶרך ִל ְב ִחינַ ת ֶׁש ֶמן ּת ַּורק ְׁש ֶמךַ ,ה ְמ ָׁשכָ ה ַע ְצ ִמית דְּ ַמ ַּת ּ
ְ ּב ֵע ֶר ְך ְל ַה ִ ּג ּ
ית-ה ּ ִמ ְקדָּ ׁש)ַ ,ה ּ ָמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר
ּול ָׁש ְמ ָר ּה ֶׁש ְּב ֵב ַ
(ּוב ְפ ָרט ַעל-יְ ֵדי ְל ָע ְב ָד ּה ְ
ית-ה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ִ
ילּוי ֶׁש ָהיָ ה ְ ּב ֵב ַ
ּופא ָ ּגדֹול ָה ִענְ יָ ן דְּ ִד ָירה לֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ְ ּב ַביִ ת
ית-ה ּ ִמ ְקדָּ ׁש גּ ָ
ּוב ֵב ַ
ֲהוָ יָ 'ֶׁ ,ש ָאז דַּ וְ ָקא נַ ֲע ָׂשה דִּ ָירה לֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ,דִּ ַירת ֶק ַבעְ .
ּוב ָׁשנִ ים (זְ ַמן) -
(מקֹום) ְ
ל-מקֹום ָ ּגדֹול כּו׳ ִמ ַ ּביִ ת ָה ִראׁשֹון ְ ּב ִבנְ יָ ן ָ
תׁ-שנִ י ָח ְסרּו ה׳ דְּ ָב ִריםִ 25מ ָּכ ָ
ֵׁשנִ יִּ ,כי ַאף ֶׁש ְ ּב ַביִ ֵ
ּופאָ .א ְמנָ ם ִע ַ ּ
הּ-ומ ְצוֹות
יד-לבֹוא דַּ וְ ָקאַ ,על-יְ ֵדי ַה ּת ָֹור ִ
יקר ַהדִּ ָירה יִ ְהיֶ ה ֶל ָע ִת ָ
עֹולם גּ ָ
ַהגְ דָּ ַרת ַה ַּת ְח ּתֹונִ ים ִ -מ ַ ּצד ָה ָ
ֶׁש ְ ּי ַק ְ ּיימּו ָאזֶׁ ,ש ָאז יִ ְהיֶ ה ִק ּיּום ַה ּ ִמ ְצֹות ְ ּב ַתכְ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלימּותַּ ,כ ּ ַמ ֲא ָמר 26וְ ָׁשם נַ ֲע ֶׂשה ְל ָפנֶ ָ
יך ְּכ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונְ ָךָׁ ,שם דַּ וְ ָקא,
דּושת ַא ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁש.27
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
רּוכה ְּכ
ּוכְ מֹו ֶׁש ּ ְמ ָב ֵאר ַ ּב ֲא ָּ
ג) וְ ִה ֵ ּנה ּג ֶֹודל ָה ִע ּ
ן-ה ָ ּגלּות ֶׁש ּ ִל ְפנֵ י זֶ ה ֲ -הכָ נָ ה
בֹודה ֶׁש ִ ּבזְ ַמ ַ
יּובן ִמ ּג ֶֹודל ַה ְפ ָל ַאת ָה ֲע ָ
יד-לבֹוא ַ
ילּוי ֶׁש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִת ָ
30
ל-ה ּ ָפסּוק
לׁ-שם-טֹוב ַע ַ
דּושת ַא ְדמֹו״ר ַה ָ ּז ֵקן ְ ּב ֵׁשם ַה ַ ּב ַע ֵ
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
דּועַ 29מ ֲא ַמר ְּכ
וְ ַה ְקדָּ ָמה ָלזֶ ה .28דְּ ִה ֵ ּנה יָ ַ
ית ָ
ית ָ
דּועּ ְ 31ב ֵפירּוׁש וְ ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה ָענָ יו ְמאֹד ִמ ּכֹל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַעל
יך ,וְ כַ ָ ּי ַ
יך ַה ְלוַ אי ִ ּבזְ ַמן ַה ַ ּביִ ת ֲחזִ ִ
ֵּכן ַ ּב ּק ֶֹודׁש ֲחזִ ִ
יחאֶׁ ,ש ִ ּי ְהיּו ָאז ִריבּ ּוי ַה ֲע ָלמֹות וְ ֶה ְס ֵּת ִרים וְ כּו׳
יֹותר הּוא ְּכ ֶׁש ָר ָאה מ ֶֹׁשה ֶאת ַהדּ ֹור דְּ ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ִׁש ָ
ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהֶׁ ,32ש ְ ּב ֵ
ּוב ּיטּול ֵא ֶצל
בֹודה זֹו ּ ָפ ֲע ָלה ֲענָ וָ ה ִ
מֹוסיף וְ אֹורִ ,ה ֵ ּנה ֲע ָ
הֹול ְך ִ
מֹוסיף וְ ֵ
אֹופן דְּ ִ
ּוב ֶ
ּובכָ ל זֶ ה יִ ְל ְמדּו ּת ָֹורה וִ ַיק ְ ּיימּו ִמ ְצֹות ְ
ְ
מּובן ִמ ֶ ּזהֶׁ ,ש ֵּכן-הּוא ֶ ּב ֱא ֶמתֶׁ ,ש ֶ ּי ְׁשנָ ּה ַמ ֲע ָלה
ֹותינּו-זַ "לִ 33מדַּ ת ֱא ֶמת ָר ָאהֲ ,ה ֵרי ָ
רּו-רבּ ֵ
מ ֶֹׁשהּ .ומ ֶֹׁשה ֱא ֶמת* 32וְ ָא ְמ ַ
יד-לבֹואִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ַה ִ ּג ּ
מּובן ּג ֶֹודל ָה ִע ּ
ילּוי יִ ְהיֶ ה
ילּוי ֶׁש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִת ָ
ּומ ֶ ּזה ָ
בֹודת מ ֶֹׁשהִ .
ן-ה ָ ּגלּותְ 34לגַ ֵ ּבי ֲע ַ
בֹודה דִּ זְ ַמ ַ
ְ ּב ָה ֲע ָ
ם-כן ַה ּ ַט ַעם ַל ֲא ִריכּות ַה ָ ּגלּות ַה ֶ ּזהִּ ,כי ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָ ּגלּות זֶ ה הּוא
יּובן ַ ּג ֵּ
ּובזֶ ה ַ
בֹודה נַ ֲע ֵלית ָּכזֹוָ .
ְל ַא ֲח ֵרי וְ ַעל-יְ ֵדי ֲע ָ
ַה ְקדָּ ָמה ְלגִ ּ
ת-ראׁשֹון
ן-ת ָֹורהִ ,מ ַ ּביִ ִ
ם-ה ִראׁשֹוןִ ,מ ּ ַמ ַּת ּ
ן-ע ֶדן דְּ ָא ָד ָ
יחהּו ְבגַ ֵ
יֹותר ִמּוַ ַ ּי ִ ּנ ֵ
יֹותרֶׁ ,ש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵ
ילּוי נַ ֲע ֶלה ְ ּב ֵ
בֹודת ְ ּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ְ ּב ֶמ ֶׁש ְך זְ ַמן ַה ָ ּגלּות יַ ִ ּגיעּו
דֹולה ָּכזֹוּ ִ ,בכְ ֵדי ֶׁש ַעל-יְ ֵדי ֲע ַ
תׁ-שנִ יָ ,לכֵ ן ַה ָ ּגלּות הּוא ַ ּב ֲא ִריכּות ְ ּג ָ
ּומ ַ ּביִ ֵ
ִ
יׁשיֶׁ ,שהּוא ִ ּג ּ
יֹותרּ ֶ ,ב ַטח ָ ּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹב ,נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים.
ילּוי נַ ֲע ֶלה ְ ּב ֵ
ְ ּב ָקרֹוב ַמ ּ ָמׁש ַל ַ ּביִ ת ַה ּׁ ְש ִל ִ
ישבּותְ ,צ ִריכָ ה ִל ְהיֹות ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה ְ ּב ַה ּ ַמ ְד ֵריגֹות
אֹופן דְּ יָ ְׁש ָבה ִ -ה ְתיַ ּׁ ְ
ּוב ֶ
יּומ ַׁש ְך ְל ַמ ּ ָטה ְ
ד) וְ ִה ֵ ּנה ִ ּבכְ ֵדי ֶׁש ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ְ
אֹופן דְּ יָ ְׁש ָבה
ּוב ֶ
ה-ש ָּכתּוב ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדדֶׁ ,ש ַה ְמ ָׁשכַ ת ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ְל ַמ ּ ָטהְ ,
דְּ ֵס ֶדר ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּות .וְ זֶ הּו ַמ ּׁ ֶ
ל-ג ֵ ּבי-זֹוּ .וכְ מֹו א׳ דְּ ֶא ָחד  -א׳ ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמח׳
זֹו-ע ַ ּ
רֹומזֶ ת ְלכַ ּ ָמה דְּ ָרגֹות ַ
ישבּות) ,הּוא ַעל-יְ ֵדי ֵאיכָ ה .דְּ ִה ֵ ּנה א׳ ֶ
(ב ִה ְתיַ ּׁ ְ
ְּ
ּ
עֹולםֲ ,א ָבל א׳ דְּ ֵאיכָ ה ,א׳ ְל ַמ ְע ָלה ִמי' ְ -ל ַמ ְע ָלה ֵמ ִענְ יַ ן
עֹולם  -א׳ ַ -אלּופֹו ֶׁשל ָ
ז'-ר ִק ִיעים וָ ָא ֶרץ וְ ד׳ רּוחֹות ָה ָ
וְ ד׳ְ ,
רֹומז
(ׁש ְ ּב ֵאיכָ ה) ָה ֵ
ר-ס ִפירֹות ַה ְ ּגנּוזֹות* ,)34וְ ָה ַא ֶל״ף ,נִ ְמ ָׁש ְך ְ ּב ַה ּיּו״ד ֶ
ׁש-לֹומר ְל ַמ ְע ָלה ַ ּגם ֵמ ֶע ֶׂש ְ
ַ
ר-ס ִפירֹות( ,וְ יֵ
ֶע ֶׂש ְ
ְ
ּ
ּוב ְפ ָרט ַ -מ ְלכּות ְּכמֹו ֶׁש ּׁ ַש ֶייכֶ ת
״כֹה״ (דְּ ֵאיכָ ה) ֶׁש ָ ּק ֵאי ַעל ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ַמ ְלכּות ִ
ר-כך ּ ַ -ב ּ
ר-ס ִפירֹות דַּ ֲא ִצילּות ,וְ ַא ַח ָּ
ְל ֶע ֶׂש ְ

 .24דהייתה עשיית יציר כפיו של הקב״ה (שלימות האדם) ובג״ע (שלימות המקום)  -ראה המשך וככה תרל״ז פ״כ וכ״א.
 .25יומא כא ,ב .וראה לקו״ת ר״ה נז ,ג.
 .26נוסח התפלה (דמוסף).
 .27המשך וככה הנ״ל פי״ז ואילך.
 .28שהרי התכלית והשלימות דאז תלוי במעשינו ועבודתינו בגלות (תניא רפל״ז).
 .29ראה ד״ה תשורי תרפ״ט (ספר המאמרים  -קונטרסים) פ״ט.
 .30תהלים סג ,ג.
 .31ד״ה ויאמר משה תרע״ט (נעתק בלקו״ד ח״א קי ,א) .תשורי שם .ועייג״כ תו״א ד״ה מי שם פה (נב ,ב).
 .32במדבר יב ,ג.
* .32תנחומא קורח יא .לקו״ת מסעי (צב ,ד ואילך).
 .33סנה׳ קיא ,סע״א .וראה ״היום יום״ ע׳ ל.
 .34ואף שמשה רע״מ המשיך מס״נ זו ויראה כו׳ (ראה תניא ספכ״ה ורפמ״ב .לקו״ת ר״פ ואתחנן .ועוד)  -הרי המעשה הוא עיקר.
וגם צריך ליגיעה כו׳.
* .34עיין רשימות לאיכה ריש ע׳ ו׳ (אוה״ת שם ס״ע א׳לד).

 \ 28איכה של גאולה
הּוא-ענְ יַ ן
ִ
דּוע*ַ 35ה ֶה ְפ ֵרׁש ֶׁש ֵ ּבין זֶ ה ְלכֹהֶׁ ,ש ֶ ּזה
ה-ע ִׂש ָ ּיה .35וְ כַ ָ ּי ַ
יאה-יְ ִצ ָיר ֲ
ּומ ְת ַל ֶ ּב ֶׁשת ִ ּב ְב ִר ָ
ְּכ ָבר אֹו ַ ּגם ְּ -כמֹו ֶׁש ָ ּי ְר ָדה ִ
ְ
ְ
ם-כן ַעל-דֶּ ֶרך ְ ּב ִחינַ ת זֶ הֶ ,א ּ ָלא ֶׁש ּזֹאת הּוא
(ׁש ִהיא ַ ּג ֵּ
אֹומר זֶ ה ,וְ ַעל-דֶּ ֶרך-זֶ ה הּוא ַ ּגם ָלׁשֹון זֹאת ֶ
ַמ ְר ֶאה ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעֹו וְ ֵ
ּוב ְפ ָרט ְּ -כמֹו
ּוב ִחינַ ת ּכֹה הּוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ַמ ְלכּות ִ
נּוק ָבאֶׁ ,)36שהּוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ַמ ְלכּות ְּכמֹו ֶׁש ִהיא ַ ּב ֲא ִצילּות*ְ ,36
ְ ּב ִחינַ ת ְ
הּו-ענְ יַ ן ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדדֶׁ .ש ָ ּב ָדד הּוא ְ ּב ִחינַ ת יָ ִחיד
מּותנּו .וְ זֶ ִ
ה-ע ִׂש ָ ּיהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכ ְד ֵ
יאה-יְ ִצ ָיר ֲ
ֶׁש ִהיא ִמ ְת ַל ֶ ּב ֶׁשת ִ ּב ְב ִר ָ
ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ַ ּגם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶא ָחדִּ .כי ָה ַא ֶל״ף דכאן (דְּ ֵאיכָ ה) הּוא ֶ -א ָחד וְ ֵאין ֵׁשנִ י ַ ּגם ֵ ּבן וְ ָאח ֵאין לֹוּ ְ ,37ב ִחינַ ת ַע ִּתיק
ּוב ּ
ן-נּוק ִבין) ֶׁש ְ ּב ַע ִּתיק הּוא ִמ ֵ ּינ ּ
יהִ ,ה ֵ ּנה
יה ֵ
ְ
ּומיִ
(מיִ ן-דּ ּוכְ ִרין ַ
דּוע ַ ּב ַ ּק ָ ּב ָלהֶׁ 38ש ִ ּזּוּוג ַ
ֶׁש ֵאין בּ ֹו ִה ְת ַח ּ ְלקּות ְּכ ָלל .וְ כַ ָ ּי ַ
39
יּומ ַׁש ְך ַ ּגם ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ְ ּבגִ ּ
ישבּות .
ּוב ִה ְתיַ ּׁ ְ
ילּוי ְל ַמ ּ ָטה ְ
יד-לבֹוא ְ
ֶל ָע ִת ָ
אֹורהֲ ,ה ֵרי דַּ ֶל״ת הּוא ִענְ יַ ן
דּוע ּת ַֹורת ָה ַרב ַה ּ ַמ ִ ּגידֶׁ 40ש ָ ּב ָדד ב׳ דָּ ֶל ִתי״ן .ד׳ דְּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיע וְ ד׳ דִּ ְמ ַק ֵ ּבל .וְ ִלכְ ָ
ה) וְ ִה ֵ ּנה יָ ַ
ְ
ְ
41
רֹוצה
יֹותר ִמ ּׁ ֶש ָה ֵעגֶ ל ֶ
ֵ
ֹותינּו-זַ "ל
ר-רבּ ֵ
בֹואר ָׁשם ֶׁשהּוא ְּכ ַמ ֲא ַמ ַ
ּומ ָ
ֹותי ,וְ ֵאיך ַׁש ָ ּייך דַּ ֶל״ת דְּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיעְ .
דַּ ּלּות ,דַּ ּל ִ
אּולי
ׁשּוקה ְ ּב ַה ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיע ְל ַה ְׁש ּ ִפ ַיע ְל ַה ְמ ַק ֵ ּבל ,וְ זֶ הּו דַּ ֶל״ת דְּ ַה ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיע .וְ ַ
ּות ָ
ֹוסף ְ
רֹוצה ְל ָהנִ יק ,וְ ַהיְ ינּו ֶׁש ֵ ּיׁש ּכ ֶ
ִלינֹק ַה ּ ָפ ָרה ָ
ָ
(הדַּ ֶל״ת) דְּ ַה ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיע הּוא ֶׁש ִ ּי ְת ַמ ּ ֵלא
ה-ש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ִענְ יַ ן ְל ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיך ִתכְ סֹוף .וְ ִה ֵ ּנה ְּכמֹו ֶׁש ָרצֹון ַ
יֵ ׁש ְל ַק ּׁ ֵשר זֶ ה ִעם ַמ ּׁ ֶ
ִח ָּסרֹון דְּ ַה ְמ ַק ֵ ּבלֵּ ,כן ְרצֹון (דַּ ֶל״ת) ַה ְמ ַק ֵ ּבל ָצ ִר ְ
דּוע ְּב ֵפירּוׁש
ל ְהיֹות ֶׁש ִ ּי ְת ַמ ּ ֵלא ַה ִח ָּסרֹוןְּ ,כ ַב ָ ּיכֹול ,דְּ ַה ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ַיע ,וְ כַ ָ ּי ַיך ִ
עֹומ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶא ּ ָלא ִמ ּת ְ
ֹובד רֹאׁש
ֹובד רֹאׁש*ֶׁ ,41ש ַה ְּת ִפ ּ ָלה ְצ ִריכָ ה ִל ְהיֹות ַעל ַה ּכ ֶ
ֹוך ּכ ֶ
ב-ה ּ ַמ ִ ּגיד ַ ּב ּ ִמ ְׁשנָ ה ֵאין ְ
ָה ַר ַ
ל-ה ּ ָפסּוק 44זֹאת
לׁ-שם-טֹובַ 43ע ַ
רֹועי .וְ כֵ ן ַמ ְׁש ַמע ּ ֵפירּוׁש ַה ַ ּב ַע ֵ
ֹאׁשי ָק ַלנִ י ִמ ְ ּז ִ
אֹומ ֶרתָ 42ק ַלנִ י ֵמר ִ
ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלהֶׁ ,ש ּׁ ְשכִ ינָ ה ֶ
אֹוחיל ,זֹאת ַ -ה ּׁ ְשכִ ינָ ה.
ָא ִׁשיב ֶאל ִל ִ ּבי ַעל ֵּכן ִ

ו) וְ זֶ הּו

עֹוממֹות
יהה  -דְּ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָהיּו ְ ּב ַד ְר ַ ּגת ָעםּ ֶ ,ג ָח ִלים ְ
ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַר ָ ּב ִתי ָעם גּ ֹו׳ֵ ,איכָ ה ִ ּב ְת ִמ ָ
45
ת-ע ְליֹון וְ ַד ַעת-
(כ ְפׁשּוטֹו) ִריבּ ּוי ַה ִה ְת ַח ּ ְלקּות כּו׳ וְ ַר ָ ּב ִתי ְּב ֵדיעֹות ִריבּ ּוי ַהדֵּ יעֹות ,דַּ ַע ֶ
כּו׳* ,44וְ ַר ָ ּב ִתי ָעם ִּ

 .35להעיר ממשנ״ת עה״פ ומה ראו על ככה (תו״א בהוספות קיח ,ד).
* .35ספרי ר״פ מטות .לקו״ת מטות פב ,סע״א ואילך.
 .36ראה לקו״ת צו ח ,ב.
* .36וכידוע בפירוש ואמונה כל זאת וקיים עלינו (לקו״ת עקב יז ,ב).
 .37קהלת ד ,ח .וראה רשימות הצ״צ עה״פ.
 .38ראה שער הפסוקים פ׳ וירא עה״פ ותהר ותלד .וראה ע״ח שט״ל ד״ד (״כדי לברר א״א (כ״ה ברוב הדפוסים ולא או״א) כו׳ אחד
קראתיו בלא שותפא״) .שט״ז פ״ד .וראה ג״כ סהמ״צ להצ״צ מצות פו״ר בסופה.
 .39להעיר מהידוע דפני׳ עתיק יתגלה רק לע״ל (פע״ח שער הק״ש פט״ו וראה ד״ה כי ישאלך ש״ת בסופו ובהערות לשם) ,פני׳
התורה תורתו של משיח (ראה פרש״י שה״ש א ,ב) ולימוד ה״ז בהתיישבות דוקא.
 .40לקו״א ד״ה טעם למה אין נזכר בשמו״ע מלכות (לט ,ג).
 .41פסחים קיב ,סע״א.
* .41או״ת על אגדות חז״ל לברכות רפ״ה (קח ,ג) .וראה ד״ה אין עומדין (דרמ״צ ח״ב רנג ,א ואילך .מאמרי אדה״ז על מארז״ל ע׳ מ).
 .42משנה סנה׳ מו ,א.
 .43צפע״נ (לבעל המחבר תולדות יעקב יוסף) צב ,ג.
 .44איכה ג ,כא.
* .44ראה שעהיוה״א רפ״ז.
 .45סנה׳ קד ,סע״א ואילך .איכ״ר פ״א ,ד.
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מֹו"ר-ה ָ ּז ֵקןֶׁ 48ש ָ ּצ ִר ְ
ל ְהיֹותיך ִ
ַ
דּוע ּת ַֹורת ַא ְד
ַּת ְח ּתֹון .46דְּ ִה ֵ ּנה ְּכ ִתיב*ִּ 46כי ֵא-ל דֵּ יעֹות ֲהוָ יָ ' (דֵּ עֹות ְלׁשֹון ַר ִ ּבים ,)47וְ יָ ַ
ֹולל ב׳ ַהדֵּ יעֹות יַ ַחדִ ,ה ֵ ּנה ִהיא ַר ָ ּב ִתי
ּומ ּ ָטה ָׁשוִ יןֵ ,א-ל דֵּ יעֹות ֲהוָ יָ ' ֶׁ -ש ּכ ֵ
ּול ַמ ְע ָלה ִמ ֶ ּזה ֶׁ -ש ּ ַמ ְע ָלה ַ
ִמ ְת ַא ֲח ִדים יַ ַחד ְ
ת-ה ָ ּים*ִ ,48ענְ יַ ן ַ ּב ְע ָל ּה
אֹופנִ יםָ .היְ ָתה ְּכ ַא ְל ָמנָ ה ֶׁ -ש ַ ּב ְע ָל ּה ָה ַל ְך ִל ְמ ִדינַ ַ
ּובכַ ּ ָמה ָ
ת-ת ְח ּתֹון ְ
ת-ע ְליֹון וְ ַד ַע ַּ
ְ ּב ֵדיעֹות ,דַּ ַע ֶ
אּומֹות כּו׳ָׂ ,ש ָר ִתי ַ ּב ּ ְמ ִדינֹות ּ ַ -גם ּכ ַֹח ַה ִה ְתנַ ּ ְׂשאּות
הּוא-ענְ יַ ן ַה ִה ְת ַל ְ ּבׁשּות ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ע׳ ּ
ִ
 ְ ּב ִא ְת ַּכ ְסיָ אַ ,ר ָּב ִתי ַ ּבגּ ֹויִ םוְ ַה ּת ֶֹוקף הּוא ּ ַ -ב ּ ְמ ִדינֹותָ 49היְ ָתה ָל ַמסֲ .א ָבל ָּכל-זֶ ה הּוא ְל ִע ּ
אֹות ּיֹות ִּת ְׁש ֵריֶׁ ,ש ָאז ִ ּבנְ יַ ן ַה ּ ַמ ְלכּות
ילּויֵ ּהָׂ :ש ָר ִתי ִ
ִל ְהיֹות ָׂש ָר ִתי ַ ּב ּ ְמ ִדינֹותָ ,50היְ ָתה ָל ַמס הּוא ַה ִ ּב ּיטּול דְּ ַק ָ ּב ַלת-עֹולֶׁ ,שדַּ וְ ָקא ִ ּבזְ ַמן ַה ֶה ְע ֵלם וְ ַה ֶה ְס ֵּתרְּ ,כ ֶׁש ִהיא ַר ָ ּב ִתי
ָעם גּ ֹו׳ ָׂש ָר ִתי ַ ּב ּ ְמ ִדינֹותִ ,ה ֵ ּנה ָאז דַּ וְ ָקא הּוא ַה ִ ּב ּיטּול דְּ ַק ָ ּב ַלת-עֹולֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ָל ַמסֲ ,א ֶׁשר ֵאינֹו ְמ ִציאּות ְל ַע ְצמֹו וְ הּוא
ּוב ְפ ָרט ְ ּב ִע ְק ְב ֵת ּ
ֹוחין וְ לֹא ִ ּב ְב ִחינַ ת
יחא הּוא לֹא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּמ ִ
יה דִּ ְמ ִׁש ָ
ן-ה ָ ּגלּות ִ
בֹודה ִּבזְ ַמ ַ
דּוע ֶׁש ָה ֲע ָ
ַרק ָל ַמס .וְ כַ ָ ּי ַ
ר-ל ֵעיל ְ ּב ֵפירּוׁש ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה ָענָ יו) .וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה דַּ וְ ָקא נַ ֲע ֶׂשה יָ ְׁש ָבה
בֹודה דְּ ַק ָ ּב ַלת-עֹול (וְ כַ ִ ּנזְ ָּכ ְ
י-אם ָה ֲע ָ
ַה ּ ִמדּ ֹות ִּכ ִ
ָב ָדדּ ִ ,ג ּ
אֹופן דְּ יָ ְׁש ָבה.
ר-ס ִפירֹות ַה ְ ּגנּוזֹות ּ ְ -ב ֶ
ילּוי ְ ּב ִחינַ ת ָּב ָדד ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּות ,יָ ִחידֶׁ ,ש ּ ְל ַמ ְע ָלה ַ ּגם ֵמ ֶע ֶׂש ְ
ר-ס ִפירֹות
חּוׁש ָ ּבןֶׁ ,שהּוא ְל ַמ ְע ָלה ַ ּגם ֵמ ֶע ֶׂש ְ
דּושת ַא ְדמֹו״ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעיּ ְ 51ב ֵפירּוׁש ַאנְ ּת הּוא ָחד וְ ָלא ְב ְ
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
ּוכְ ֵביאּור ְּכ
יּובן ִּת ְ
ח-צ ֶדק ֶׁש ָ ּק ֵאי ַעל ָה ִע ּ
ילּוי
ּופירּוׁש ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
ירּוׁשים ְ ּב ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדדֵ ּ ,פירּוׁש ַה ּ ָפׁשּוט ֵ
ּוּוך ב׳ ַה ּ ֵפ ִ
ּובזֶ ה ַ
ַה ְ ּגנּוזֹותָ .
ילּוי דִּ ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדדִּ ,כי ַה ִ ּג ּ
וְ ַה ִ ּג ּ
בֹודה דְּ ַק ָ ּב ַלת-עֹול ֶׁש ִ ּבזְ ַמן
ילּוי דִּ ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּות הּוא ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
עֹוממֹות
יאהֶׁ ,ש ָ ּיבֹוא ֵמ ַר ָ ּב ִתי ָעםְ ,
ּופ ִל ָ
יהה ְ
ר-ל ֵעיל .וְ זֶ הּו ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד גּ ֹו׳ ֵאיכָ ה ְלׁשֹון ְּת ִמ ָ
ַה ָ ּגלּות דַּ וְ ָקאַּ ,כ ִ ּנזְ ָּכ ְ
ׁש-לֹומר ֶׁש ַה ִ ּג ּ
ילּוי
ַ
יאה( .וְ עֹוד יֵ
הּוא-ענְ יָ ן ֶׁשל ּ ְפ ִל ָ
ִ
אֹופן דְּ יָ ְׁש ָבה
ּוב ֶ
וְ ַר ָ ּב ִתי ָ ּבזֶ ה וְ כּו׳ ְל ָב ָדד ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּות ְ
ל-פי ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּותְ ,ל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ַט ַעם-וָ ַד ַעת*.51
ישבּות דִּ ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדד ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּותֲ ,ה ֵרי-זֶ ה ֶׁש ּלֹא ַע ּ ִ
וְ ִה ְתיַ ּׁ ְ
יּומ ַׁש ְך ַה ִ ּג ּ
ׁשּובה הּוא
ׁשּובהֶׁ ,52ש ִענְ יַ ן ַה ְּת ָ
בֹודת ַה ְּת ָ
הּוא-ענְ יַ ן ֲע ַ
ִ
ילּוי דִּ ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדד,
בֹודה ֶׁש ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה ְ
וְ ָלכֵ ן ַ ּגם ָה ֲע ָ
בֹודה ֶׁש ּ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלּות ְּבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם).
ָה ֲע ָ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ֶ ּב ַטח ָּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹב) הּואִּ ,כי ִה ֵ ּנה
ֶ
(כ
ז) וְ ִה ֵ ּנה ַה ּׁ ַש ָ ּייכּות דִּ ְב ִחינַ ת ָ ּב ָדדּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ִחידְ ,ליַ ֲעקֹב דַּ וְ ָקא ְּ
אלא
ּוׂשמֹאל ,וְ כַ ּ ַמ ֲא ָמר* 52וְ ֵלית ְׂש ָמ ָ
ר-ל ֵעיל ֶׁש ָ ּב ָדד הּוא ְ ּב ִחינַ ת ַע ִּתיקֶׁ ,ש ּ ְל ַמ ְע ָלה ִמב׳ ַה ַ ּקוִ ין יָ ִמין ְ
נִ ְת ָ ּב ֵא ְ
ְ ּב ַהאי ַע ִּת ָיקא ,וְ ָלכֵ ן ִ ּג ּ
מֹוׁ-ש ָּכתּוב ִצ ּיֹון ְ ּב ִמ ְׁש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה
ֶ
יׁשי דַּ וְ ָקאּ .וכְ
בֹודה ַ ּב ַ ּקו ַה ּׁ ְש ִל ִ
ילּוי ְ ּב ִחינָ ה זֹו הּוא ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
ה-ת ְפ ֶא ֶרת.
בּור ִּ
ד-ג ָ
ח-צ ֶדקֶׁ 53ש ַה ּ ִמ ְׁש ּ ָפט הּוא דַּ וְ ָקא ִ ּב ְׁשל ָֹׁשה 54כּו׳ דְּ ַהיְ ינּו ֶח ֶס ְ ּ
דּושת ַא ְדמֹו״ר ַה ֶ ּצ ַמ ֶ
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
ּומ ָפ ֵרׁש ְּכ
ְ
ְ
בֹודה ְ ּבכָ ל ג׳ ַה ַ ּקוִ ין דַּ וְ ָקאּ ,וכְ ֵביאּור ְּכבֹוד-
אֹופן ֶׁשל ְׁש ֵלימּות הּוא ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
ּוב ֶ
וְ ַהיְ ינּו ֶׁש ֲע ִׂש ַ ּית ַהדִּ ָירה לֹו יִ ְת ָ ּב ֵרך ְ
בֹודה ְ ּבג׳ ַה ַ ּקוִ יןּ ,ת ָֹורה
עֹומדֶׁ ,55ש ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
עֹולם ֵ
מֹורי-וְ ָח ִמי ַא ְדמֹו״ר ַ ּב ּ ִמ ְׁשנָ ה ַעל ְׁשל ָֹׁשה ְד ָב ִרים ָה ָ
דּושת ִ
ְק ּׁ ַ

 .46רשימות לאיכה ע׳ ה (אוה״ת שם ע׳ א׳לד).
* .46ש״א ב ,ג.
 .47בכללות דעות  -תרין (ראה תקו״ז ריש תס״ט) ,ד״ע וד״ת .אבל בכאו״א אפ״ל (כמו בכל דבר שכל) באופן דהשכלה או הבנה וכו׳.
וכן בעבודה :ביחו״ע תמיד ,רק בשעת התפלה וכו׳.
 .48לקו״ת שה״ש ל ,א .ועייג״כ ד״ה לך הוי׳ הצדקה (נדפס בסדר סליחות).
* .48סנה׳ קד ,סע״א .איכ״ר פ״א ,ג .וראה רשימות לאיכה ע׳ יח (אוה״ת שם ע׳ א׳מז).
 .49להעיר מביאור מחז״ל הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים  -מל׳ באצילות סופא דכל דרגין ,מל׳ בבי״ע (ראה לקוטי הש״ס
להאריז״ל לברכות סא ,א).
 .50רשימות לאיכה (מילואים) ע׳ עא (אוה״ת שם ריש ע׳ א׳נ).
 .51תו״ח פ׳ נח (סו ,סע״ד ואילך).
* .51ע״ד פי׳ מלמטלמ״ע לא ידענו (לקו״ת חוקת סד ,א).
 .52כפס״ד הרמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה .ובכ״מ בס׳ תורת החסידות.
* .52זח״ג קכט ,א.
 .53בהגהות לד״ה ציון במשפט תפדה (ע׳ ח׳ .אוה״ת דברים ע׳ לב).
 .54אבל הג׳ צ״ל בהתאחדות גמורה  -ב״ד אחד ,מציאות אחת.
 .55אבות פ״א מ״ב .ד״ה זה דשנת ש״ת.

 \ 30איכה של גאולה
יׁשי,
ם-כן ִענְ יָ נֹו ֶׁשל ַ ּביִ ת ַה ּׁ ְש ִל ִ
עֹולם .וְ זֶ הּו ַ ּג ֵּ
יאת ָה ָ
עֹומדֶׁ ,ש ִ ּנ ְׁש ְל ָמה ַה ַּכּוָונָ ה דִּ ְב ִר ַ
עֹולם ֵ
ילּות-ח ָס ִדיםָ ,ה ָ
ֲ
בֹודה ּוגְ ִמ
ֲע ָ
56
תׁ-שנִ י  .וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה
ּוביִ ֵ
ת-ראׁשֹון ַ
יׁשיּ ְ ,ב ִחינַ ת נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים דְּ יַ ֲעקֹבֶׁ ,שבּ ֹו ִּת ְהיֶ ה ַ ּ(גם) ַה ִה ְת ַּכ ּ ְללּות דְּ ַביִ ִ
ַקו ַה ּׁ ְש ִל ִ
דּוע ְ ּב ִענְ יַ ן ָא ָדם
קֹודם ַה ֵח ְטא ,57וְ כַ ָ ּי ַ
ן-ע ֶדן ֶ
ן-ע ֶדן ִמ ֶ ּק ֶדםַ ,היְ ינּו ַ ּגם ִמ ְּכמֹו ֶׁש ָהיָ ה ְ ּבגַ ֵ
ְל ַמ ְע ָלה ַ ּגם ִמ ְּכמֹו ֶׁש ָהיָ ה ְ ּבגַ ֵ
יח ,58וְ ַה ֵ ּצירּוף הּוא ְ ּב ֵס ֶדר ָא ָד״ם ֶׁ -ש ּמ ֶֹורה ַעל ֵס ֶדר וְ כּו׳ ַמה-
י-תיבֹות ָא ָדם דָּ וִ ד ָמ ִׁש ַ
אׁש ֵ
יחֶׁ ,ש ָא ָדם הּוא ָר ֵ
ּומ ִׁש ַ
ָ
אֹות ּיֹות ָא ָדםֲ ,א ָבל ְּב ֵצירּוף ַה ּמ ֶֹורה ַעל
יח ְּכ ִתיבִ 59ה ֵ ּנה יַ ְׂש ִּכיל ַע ְבדִּ י יָ רּום וְ נִ ּ ָׂשא וְ גָ ַב ּה ְמאֹדְ ,מאֹד ִ
ין-כן ַ ּב ּ ָמ ִׁש ַ
ּׁ ֶש ֵא ֵּ
יפ ְך ִענְ יַ ן ַה ִ ּצ ּיּור דְּ ָא ָדם.
י-גבּולֶ ,ה ֶ
ְ ּב ִל ְ ּ
ח) וְ ִה ֵ ּנה ָּכ ָאמּור ְל ֵעיל ַה ִ ּג ּ
מּובן ֶׁש ֶ ּי ְׁשנָ ּה ַמ ֲע ָלה
בֹודה ַעכְ ָׁשיו דַּ וְ ָקאֶׁ .ש ּ ִמ ֶ ּזה ָ
ילּוי דְּ ֶל ָע ִתיד ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ָ
בֹודה דְּ ַעכְ ָׁשיו ַ ּגם ַעל ַה ִ ּג ּ
דּושת ַא ְדמֹו״ר ַמ ֲה ַר״ׁש ְּב ֵפירּוׁש
בֹוד-ק ּׁ ַ
ְ
ילּוי דְּ ֶל ָע ִתידּ ,וכְ מֹו ֶׁש ּ ְמ ָב ֵאר ְּכ
ְ ּב ָה ֲע ָ
בֹודה
ם-ה ָ ּבא ,דְּ ֵמ ַא ַחר ֶׁש ָה ֲע ָ
עֹול ַ
ם-ה ֶ ּזה ִמ ָּכל ַח ֵ ּיי ָ
עֹול ַ
ים-טֹובים ָ ּב ָ
ִ
ּומ ֲע ִׂש
ׁשּובה ַ
ַה ּ ִמ ְׁשנָ ה 60יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת ִ ּב ְת ָ
ֹולל ַ ּגם ַה ִ ּג ּ
ילּויִ ים דְּ ֶל ָע ִתיד) ֲה ֵרי ְ ּב ֶהכְ ֵר ַח
ם-ה ָ ּבא ּ(כ ֵ
עֹול ַ
ם-ה ֶ ּזה הּוא ַהגּ ֵֹורם ְל ַח ֵ ּיי ָ
עֹול ַ
ים-טֹובים ָ ּב ָ
ִ
ּומ ֲע ִׂש
ׁשּובה ַ
ִ ּב ְת ָ
ם-ה ֶ ּזה ַעל ַה ִ ּג ּ
יֹותר ֵמ ַהדָּ ָבר ֶׁש ַ ּנ ֲע ֶׂשה ַעל
ילּויִ ים דְּ ֶל ָע ִתידִּ ,כי דָּ ָבר ַהגּ ֵֹורם הּוא ָחזָ ק ֵ
עֹול ַ
בֹודה ָ ּב ָ
ֶׁש ֵ ּיׁש ַמ ֲע ָלה ְ ּב ָה ֲע ָ
יָ דֹו .וְ גַ ם ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ַּת ֲענּוגֶׁ ,ש ְ ּב ִחינַ ת נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים דְּ יַ ֲעקֹב הּוא ְ ּב ַה ְ ּז ַמן דְּ ַר ֲעוָ א דְּ ַר ֲעוִ ין ִ(ענְ יַ ן ַה ַּת ֲענּוג) ,יֵ ׁש ַמ ֲע ָלה
ת-רּוח דְּ ַה ִ ּנ ְב ָרא
ַ
(בכְ ָללּות) נַ ַח
בֹודה דְּ ַעכְ ָׁשיו דַּ וְ ָקאּ ,וכְ מֹו ֶׁש ּ ְמ ָב ֵאר ָׁשם ִל ְפנֵ י זֶ הֶׁ 61ש ַה ַּת ֲענּוג דְּ ֶל ָע ִתיד הּוא ִ ּ
ְ ּב ָה ֲע ָ
ת-רּוח ְל ָפנַ יֶׁ 62ש ָא ַמ ְר ִּתי
ַ
ת-רּוח דְּ ַהבּ ֵֹורא ,נַ ַח
ַ
(בכְ ָללּות) נַ ַח
ם-ה ֶ ּזה הּוא ִ ּ
עֹול ַ
ים-טֹובים ָ ּב ָ
ִ
ּומ ֲע ִׂש
ׁשּובה ַ
וְ ַה ַּת ֲענּוג דִּ ְת ָ
וְ נַ ֲע ָׂשה ְרצֹונִ י.
יׁשיּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶ ּב ַטח
בֹוד ֵתנּו דְּ ַעכְ ָׁשיו ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ֶׁש ְ ּב ָקרֹוב ַמ ּ ָמׁש יִ ָ ּבנֶ ה וְ יִ ְת ַ ּג ּ ֶלהּ ַ 63ביִ ת ַה ּׁ ְש ִל ִ
וְ זֶ הּו ֶׁש ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵׂשינּו וַ ֲע ָ
ּ
ל-א ָחד-וְ ֶא ָחד
(לכָ ֶ
תׁ-שנִ י וְ ָאז ֲהוָ יָ ' ָ ּב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּו ְ
ּוביִ ֵ
ת-ראׁשֹון ַ
ָ ּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹבֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה בּ ֹו ַ ּגם ַה ִה ְת ַּכ ְללּות דְּ ַביִ ִ
ן-ה ָ ּגלּות) וְ יָ בֹוא ֵמ ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר
בֹודה ִ ּבזְ ַמ ַ
ּובתֹוהּו גּ ֹו׳ ֲ(ע ָ
ל-פי (וְ ַעל-יְ ֵדי) ֶׁש ִ ּי ְמ ָצ ֵאהּו ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ָ ּבר ְ
ף-ע ּ ִ
ִמ ְ ּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל) ַא ַ
ּ
אֹופן דִּ כְ ִתיב ְל ֵעיל ִמ ֵ ּינ ּ
אּולה ְּב ֶח ֶסד
ּוב ֶח ְמ ָלה ֶׁ -ש ְ ּב ָקרֹוב ַמ ּ ָמׁש ָּתבֹוא ַה ְ ּג ָ
יה ְּכ ֶ ּנ ֶׁשר יָ ִעיר ִקנּ ֹוּ ְ ,ב ַר ֲח ִמים ְ
ְל ָב ָדד יַ נְ ֶחנּ ּו ְּב ֶ
דֹוׁש-ב ְ
רּוך-הּוא ִל ְהיֹות לֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך דִּ ָירה ַ ּב ַּת ְח ּתֹונִ ים.
ָּ
ּוב ַר ֲח ִמים ,וְ ִת ְהיֶ ה ָאז ְׁש ֵלימּות ַה ַּכּוָונָ ה דְּ נִ ְת ַאּוָה ַה ָ ּק
ְ

 .56ראה זח״ג רכא ,א.
 .57ראה לקו״ת בסופו .וש״נ.
 .58תו״א מו ,ד .המשך וככה הנ״ל פ״כ.
 .59ישעי׳ נב ,יג .וראה המשך וככה שם.
 .60וככה שם פי״ב .פט״ו .אבות פ״ד מי״ז.
 .61וככה שם פי״ב.
 .62ראה תניא פל״ו :שכך עלה ברצונו ית׳ להיות נח״ר לפניו ית׳ כו׳.
 .63ראה רש״י ותוס׳ (סוכה מא ,סע״א) ״יגלה ויבוא משמים״ ,והוא ע״פ תנחומא נח ,יא .זח״א כח ,א .ועוד .וברמב״ם הל׳ מלכים
רפי״א ובסופו (ע״פ ויק״ר פ״ט ,ו .ועוד) דמשיח בונה ביהמ״ק.
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