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פתח דבר
"בעניני  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ללמוד במשך ה"מעת-לעת" של תשעה באב  הוראת  פי  על 
דיומא . . ברשימות כ"ק אדמו"ר הצ"צ למגילת איכה"1 - הננו 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 רבה2, נולד 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"3. ואנן )חסידים( נעני' אבתרייהו בנוגע לנשיא דורנו4.

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"

1.  לקוטי שיחות חלק ט', עמוד 250.

2.  איכה רבה א, נא.

3.  שיחת שבת פרשת תרומה תש"נ.

4.  ראה שיחת שבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א.





ֶלת  ִחיַנת אֹוִתּיֹות ּוְמַקּבֶ ִעיר ּבְ דֹול ֲהָוָי' כּו' ּבְ ֵפירּוׁש ּגָ דּוַע*2 ּבְ ֶרְך ַהּיָ ֵאיָכה*1 ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַהְיינּו ַמְלכּות, ַעל-ּדֶ
תּוב  ּכָ ֶ ַמה-ּשׁ ֶרְך  ַעל-ּדֶ ָבָדד  ָיְׁשָבה  ַהּגֹוָלה,  תֹוְך  ּבְ ַוֲאִני  לּות  ּוַבּגָ ֶהן,  ִעּמָ ּוְמיּוֶחֶדת  ָהֶעֶׂשר-ְסִפירֹות  ל  ִמּכָ
תֹוְך  ל ּבְ ּלֵ ָׁשמֹות ְלִהְתּכַ א ֲעִלּיֹות ַהּנְ ַאְלָמָנה. ְוַגם ֵליּכָ י ֵאיֶנּנּו כּו'. ָהְיָתה ּכְ חּוד. ְוֶזהּו ּכִ א ַהּיִ ָדד ֵיֵׁשב כּו' ְוֵליּכָ ְמצֹוָרע ּבָ ּבַ
ִריָאה-ְיִציָרה- ִדינֹות, ַהְיינּו ּבְ ּמְ ִתי ַבּגֹוִים, ׁשֹוֶלֶטת ַעל ע'-ָׂשִרים. ָׂשָרִתי ּבַ ָקִרים. ַרּבָ ֶרְך ֲחָדִׁשים ַלּבְ ְלכּות, ַעל-ּדֶ ַהּמַ
"ָה ַלֲעִנּיּות- רּות )ַהּגָ ִאיר ּבְ אֹור-ַהּמֵ ין ּבְ ַעּיֵ י ֵהִהי"ן,  יֶהן, ְׁשּתֵ ַלְכָנה ְׁשּתֵ ַוּתֵ ִהיּפּוְך  ָדד ֶׁשּבְ ּבָ ם  ּגַ ה. ָהְיָתה ָלַמס.  ֲעִׂשּיָ
ן  ם-ּכֵ ּגַ ָמִצינּו  ְוֵכן  ַלֲעִלּיֹות.  ֵאיָכה  ן  ם-ּכֵ ּגַ ֵיׁש-לֹוַמר  ן  ִלְבָרכֹות, ִאם-ּכֵ ֵיָהְפכּו  ָללֹות  ֶׁשַהּקְ ֶרְך  ַעל-ּדֶ י ֵיׁש-לֹוַמר  ְעּתִ ּדַ
ִיְמָצֵאהּו  סּוק  ַעל-ּפָ תּוב  מֹו-ֶׁשּכָ ּכְ ְוָהִעְנָין  כּו'.  ְוִיּדֹום  ָדד  ּבָ ֵיֵׁשב  ֵפירּוׁש  ּבְ ִמְׁשָנה-ב  ָאבֹות  ּדְ ֶרק-ג  ּפֶ ְלַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל 
ר  ֶאֶרץ ִמְדּבָ תֹוְך ַהּגֹוָלה, ְוַהְיינּו ּבְ לּות ַוֲאִני ּבְ ָקֵאי ַעל ַהּגָ ָדד ַיְנֶחּנּו כּו' ּדְ ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו ה' ּבָ ר כּו' ִיּשָׂ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ּבְ
ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו ְלַמְעָלה  ׁשּוָבה, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ִיּשָׂ ִחיַנת ּתְ י ֶזהּו ּבְ ְוָקא ּכִ ה ּדַ ֶאֶרץ ִצּיָ ִתיב ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשי ּבְ ה ּכְ כּו'. ְוִהּנֵ
ַמְעָלה  ָכל-ַרֲעִוין ֶׁשּלְ ִחיַנת ַרֲעָוא-ּדְ ֲעֵלי-ְתׁשּוָבה עֹוְמִדים כּו', ִהיא ּבְ ָמקֹום ֶׁשּבַ י ּבְ א, ּכִ ַמְלּכָ ִחיַנת ְרַמ"ח ֵאָבִרים ּדְ ִמּבְ
ֲהָוָי' מֹוֶרה  ירּוׁש  ּפֵ ַיְנֶחּנּו,  ָדד  ּבָ ֶנֱאַמר ה'  ֶזה  ְוַעל  ֵאָבִרים ְרַמ"ח ִמְצֹות ֲעֵׂשה.  ְרַמ"ח  ּבִ ׁש  ְתַלּבֵ ַהּמִ ִחיַנת ָהָרצֹון  ִמּבְ
ִחיַנת ָמרֹום ְוָקדֹוׁש  ָדד ְלַמְעָלה ִמּבְ ִחיַנת ּבָ י הּוא ְלַבּדֹו הּוא ּבְ ִחיַנת ּכִ ְלְׁשלּות, יּו"ד ִצְמצּום כּו', ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ִהְׁשּתַ ַאּבְ
יק*3  ַעּתִ ת תקס"ד ֵמִעְנַין ג'-ִראׁשֹונֹות ּדְ ֵביאּור יֹוָנִתי ֻחּקַ ין ּבְ רֹוִמים כּו'(. ְוַעּיֵ ּמְ סּוק ַהְללּוהּו ּבַ יּדּור ַעל-ּפָ ּסִ ין ּבַ )ַעּיֵ
יַע ִלְבִחיָנה זֹו הּוא  ֲעֵלי-ְתׁשּוָבה כּו' ּוְלַהּגִ ִחיַנת ּבַ ָדד כּו'. ְוֶזהּו ּבְ ֶרְך-ֶזה ֵיׁש-לֹוַמר ּבָ ָלל. ְוַעל-ּדֶ ׁש ּכְ ֶׁשהּוא ֵאינֹו ִמְתַלּבֵ
ְוֶזהּו  ַיְנֶחּנּו.  ָדד  ּבָ ִלְבִחיַנת  ִיְתַעּלּו  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְצֲעקּו,  ַוּיִ ְפׁשּוטֹו ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה  ּכִ ָדד  ּבָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ׁשּוָבה.  ּתְ ַעל-ְיֵדי 
לֹא ָעם ְלׁשֹון עֹוְממֹות, ֵיׁש ְוָדָבר ִנְפָרד כּו' )ְוַגם ֵיׁש- ִחיַנת אֹוִתּיֹות ְוֵאין ֶמֶלְך ּבְ ִתי ָעם ּבְ ִמיָהה ֵאיְך ָהִעיר ַרּבָ ַהּתְ

ן  ֵאין-ּכֵ ֶ ה ְלַמְעָלה אֹוֵמר ֵיׁש ֵמַאִין כּו', ַמה-ּשׁ ַמּטָ ּלְ עֹות ֶׁשּמִ י ֵא־ל ּדֵ ֶרְך ּכִ יעֹות ַעל-ּדֶ ֵדיעֹות כּו' ִרּבּוי ַהּדֵ ִתי ּבְ לֹוַמר ַרּבָ
תקס"ז, ֵמִעְנַין  ְקֵהל*4 ֹמֶׁשה ּדְ סּוק ַוּיַ יאּור ַעל-ּפָ ין ּבֵ ִתי ָעם עֹוְממֹות ֵמַאִין ְלֵיׁש כּו'(. ְוַעּיֵ ה. ְוֶזהּו ַרּבָ ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ
ַאְלָמָנה  ּכְ ָהְיָתה  ירּוׁש  ּפֵ ן  ם-ּכֵ ּגַ ְוַהְיינּו  כּו'.  ֲהָוָי'  ם  ֵ ִמּשׁ ַמְעָלה  ֶׁשּלְ ַיְנֶחּנּו  ָדד  ּבָ ִלְבִחיַנת  יעּו  ַיּגִ כּו',  ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ַהּמִ ַעת  ּדַ
ִריָאה- ִתי ַבּגֹוִים כּו' ַמְלכּות ְמקֹור ּבְ יּה כּו'. ַרּבָ ן ָלאו ִאיִהי ָמאָנא ְלַגּבֵ "ה ְוִאם-ּכֵ ה ְלַמְעָלה ִמּמַ "ן ִיְתַעּלֶ ֶרְך ּבַ ַעל-ּדֶ
ּנֹוָדע  יּטּול ּכַ ְבִחיַנת ּבִ ֵאין-סֹוף ִהיא ּבִ ִהְתַעּלּוָתּה ְלַמְעָלה ּבְ דּוד ֶאָחד כּו', ָהְיָתה ָלַמס ּבְ ה ֶאֶלף ֲאָלִפים ּגְ ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ
ל עֹוָלִמים  ֶלְך, ְוֵכן ְנַגד ְׁשָמא ִלְהיֹות ַמְלכּות ּכָ בֹוּהַ ִמּמֶ יּטּול ּגָ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל ַמְלָאְך ָׁשִליַח ּבִ סּוק ַהּמַ ָלק ַעל-ּפָ ּזַֹהר ּבָ ּבַ
ִחיַנת  בֹוּהַ יֹוֵתר ִמּבְ הּוא ֶזהּו ָלַמס ֲהֵרי-ֶזה ּגָ לּול ּבַ ן ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא-ָהעֹוָלם ֶׁשָהָיה ְׁשמֹו ּכָ ֵאין-ּכֵ ֶ ֲאַבד ְׁשָמא, ַמה-ּשׁ
א  יַמְטִרּיָ ָדד ּגִ ֶרּנּו ָלְך כּו'. ּבָ ר ֲאַעּשְׂ ן ִלי ַעּשֵׂ ּתֶ ֵפירּוׁש ְוֹכל*5 ֲאֶׁשר ּתִ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ה כּו'. ְוַעּיֵ ם ְלַמּטָ ֵ ַהְמָׁשַכת ַהּשׁ
ִלּקּוֵטי- ּבְ ָדד,  ּבָ יָמן  ַהּסִ ן  ם-ּכֵ ּגַ ְחַצחֹות  ַהּצַ ְסֵפיקֹות  ּבִ ים*6  ֵעץ-ַחּיִ ּבְ ין  ְוַעּיֵ נּוזֹות.  ַהּגְ ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ֵיׁש-לֹוַמר  ֶעֶׂשר 

*( 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(.
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ב'  ִוד  ּדָ ָמקֹום-ַאֵחר*7  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ְוַעּיֵ ֶלִתי"ן.  ּדָ ב'  ָדד  ּבָ ירּוׁש  ּפֵ ף-כא  ּדַ ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  יד  ּגִ ֵמָהַרב-ַהּמַ ֲאָמִרים 
ָהה(. אן-ַהּגָ ֵאין-סֹוף, ַעד-ּכָ ַמְלכּות ּדְ ֲאִצילּות ּבְ ְלכּות ּדַ ֶלִתי"ן ָוי"ו ְוֵיׁש-לֹוַמר ֲעִלּיֹות ַהּמַ ּדָ

ֶרְך ַנְפִׁשי ִאּוִיִתיָך  ֵה"א )ְוֵיׁש-לֹוַמר ַעל-ּדֶ ַכר ִנְקֵראת ַלְיָלה ּבְ יַלת ּדְ ד ַקּבִ י ּכַ ִחיַנת ַלְיָלה, ּכִ ה ַעל ּבְ ֹכה ִתְבּכֶ ב( ּבָ
ין  ַעּיֵ ַכר  ּדְ יַלת  ַקּבִ ְוִעְנַין  י.  ּלִ יָדה  ַהּגִ סּוק  ין ַעל-ּפָ ַעּיֵ ל-ָמקֹום ִאּוִיִתיָך.  ְבִחיַנת ַלְיָלה ִמּכָ ּבִ ַאף  ּדְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ
ְוַלְיָל  יַלת ֶׁשָאז ִנְקֵראת ַנֲעָר  ָלא ַקּבִ ּדְ ין-ָׁשם ִעְנַין ַעד  ְוַעּיֵ ְתִחיל ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך ָהִראׁשֹון  ִדּבּור-ַהּמַ ּבְ ִלּקּוֵטי-ּתֹוָרה  ּבְ
יִנים )ֶנֶגד ָנאוּו  ָמעֹות ֵהם ּדִ ַרְמָׁשא*8(. ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ּדְ ֹכה כּו' ֶהֶפְך ְרָנָנא ּבְ ם ֵיׁש-לֹוַמר ּבָ ה. ּגַ ֹכה ִתְבּכֶ ְוָלֵכן ּבָ
ְבִחיַנת ּכֹל הּוא אֹוֲהֶביָה  ם ֵיׁש-לֹוַמר ּדִ ל אֹוֲהֶביָה, ֶׁשֵהם ו'-ְקָצוֹות )ּגַ ה(. ֵאין ָלּה ְמַנֵחם ִמּכָ ּלָ ּוֵטי ּכַ ּתֹוִרים ִקיּשׁ ְלָחַיִיְך ּבַ
ְנחּוִמין  ִחיָנה זֹו ֵאין ָלּה ּתַ ְתַרֲחָקה ִמּבְ לּות ֶׁשּנִ ַדי כּו', ּוַבּגָ ל*9 ְמַלּמְ סּוק ִמּכָ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ְוַעל-ּפָ ָ ּשׁ י ֹכל ּבַ ִעְנַין ּכִ ּנֹוָדע ּבְ ּכַ
ֶרְך ְוָנָהר ֶיֱחַרב  ְגדּו ָבּה )ַעל-ּדֶ ֵרין ֵריִעין. ּבָ ל ֵרֶעיָה, ָחְכָמה-ּוִביָנה ּתְ ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות כּו'(. ּכָ סֹוד ַמִים ַרּבִ ָלל, ּבְ ּכְ
ֵאר ַעל- ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ְבִכי ָיבֹואּו. ַעּיֵ י ֶלָעִתיד-ָלבֹוא ּבִ ה, ּכִ ֹכה ִתְבּכֶ ַבִית ִראׁשֹון כּו'(. )ּוְלֶׁשַבח ֵיׁש-לֹוַמר ּבָ ְוָיֵבׁש כּו' ּבְ
ִחיַנת  י ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור ּבְ ְיָלה ּכִ ּלַ יּלּוי, ְוַהְיינּו ֲאִפיּלּו ּבַ ה ֵמעֹוֶצם ַהּגִ ִכּיָ י ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב, ֶׁשַהּבְ ַגּבֵ ְבּכּו*10 ּדְ סּוק ַוּיִ ּפָ
ֶרְך  ִחיַנת ּתֹוִרים. ֵאין ָלּה ְמַנֵחם, ַעל-ּדֶ אֹוָרה, ְוֶזהּו ְוִדְמָעָתּה ַעל כּו' ּבְ ֲחֵׁשיָכא ּכָ ּיֹום ָיִאיר ּכַ ּלּוי, ְוַלְיָלה ּכַ ה ּגִ ַלְיָלה ַהּזֶ
ּה  ה ֶׁשּלָ ְגדּו ָבּה, ֶׁשֲעִלּיָ ל ֵרֶעיָה ּבָ סֹוד ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ָלֵכן ּכָ ִחיַנת ַאִין הּוא ְמַנֵחם ָלּה ּבְ ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי, ֶׁשּבְ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ סּוָפה. ַעּיֵ דּו ָבּה ֶנֶגד ַמְדֵרָגָתּה, ְוָלֵכן ָהיּו ָלּה כּו', ְוֶאת ָוֵהב ּבְ ְלַמְעָלה ֵמָחְכָמה-ּוִביָנה ַעד ֶׁשֵהן ִיְבּגְ
ֶתר  ּכֶ ְלכּות ּבַ ֵעיֵנינּו, ֶׁשֲעִלּיֹות ַהּמַ ִחיַנת נּוְקָבא ֲאָבל ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ֵפירּוׁש ֵמֵאת*11 ה' ָהְיָתה ּזֹאת ּבְ ָמקֹום-ַאֵחר ּבְ ּבְ
ְגדּו  ן ּבָ ם-ּכֵ ֶדם ָלָעִין כּו' ְוֵכן ֵיׁש-לֹוַמר ּגַ תּוב ִמּקֶ ְקֵראת ַעִין, ְוֶזהּו-ֶׁשּכָ ִחיַנת ָחְכָמה ַהּנִ ם ִמּבְ ֶלא ֶׁשּמּוְפָלא ּגַ ְקָרא ּפֶ ֶׁשּנִ
ִבים  ָהרֹות ַהְמַכּזְ ֶרְך ַהּנְ ְגדּו ַעל-ּדֶ ְדמֹוִני כּו', ִנְמָצא ֵהן ּבָ ם ַהּקַ ים ֵיְצאּו ִמירּוָׁשַלִים ֶחְצָיים ֶאל ַהּיָ ֶרְך ַמִים ַחּיִ כּו' ַעל-ּדֶ

ה כּו'(. ּנָ ים ִמּמֶ ִים ַהַחּיִ ִלים ַהּמַ כּו', ּוְמַקּבְ

ְקֵראת  ִחיַנת עֹוֶׁשר ַהּנִ ֶלי"ת*12, ַהב' ּבְ ִחיַנת ּדָ ִחיַנת עֹוִני ּבְ ּה, ָהא' ּבְ ְדֵרגֹות ֶׁשּבָ ֵני ַהּמַ ְ ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעֹוִני, ִמּשׁ ג( ּגָ
ָמְצָאה  ל-ֶזה לֹא  ְוִעם-ּכָ ין ָהע'-ָׂשִרים  ּבֵ ַבּגֹוִים  ְׁשָבה  ֶׁשּיָ ּום  ִמּשׁ ְוַהְיינּו  ִחיַנת ֵה"א  ּבְ ְוֶזהּו  ה  ַרּבָ ה  ֲעבּוּדָ
ָצִרים )ְוֵיׁש-לֹוַמר  ין ַהּמְ יגּוָה ּבֵ א ָהָרִצים*13 ִהּשִׂ ִחיַנת ּתָ ל רֹוְדֶפיָה ֶׁשֵהן ּבְ ַעל. ּכָ ֶפׁש ֵחֶלק ֱאלֹוַקּה ִמּמָ י ַהּנֶ יֵניֶהם ּכִ ָמנֹוַח ּבֵ
ְפָיא  ִחיַנת ִאְתּכַ ּבְ ב(. ְוֵיׁש-לֹוַמר ֵמעֹוִני  ין מֹוַח ַלּלֵ ּבֵ ְפִסיק  רֹון ַהּמַ ּוָאר ֵמיַצר ַהּגָ ְוַהּצַ ְפנּו  ִנְרּדָ ֶרְך ַעל ַצּוָאֵרינּו  ַעל-ּדֶ
ל*15  ֵפירּוׁש ְוַהּדַ ין ּבְ ים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעֹוִני סֹוָפּה כּו', ְוַעּיֵ ֵפירּוׁש ֶלֶחם עֹוִני*14, ְוָכל ַהְמַקּיֵ ָמקֹום-ַאֵחר ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ מֹו-ֶׁשּנִ ּכְ
ֶלָעִתיד-ָלבֹוא ִיְהֶיה ְיהּוָדה  ְבִחיַנת ְיהּוָדה ּדְ יּלּוי ּדִ יּלּוי, ֶׁשַהּגִ ְלָתה ְלׁשֹון ּגִ לֹא ַיְמִעיט ֵמֶעֶׂשר כּו' )ּוְלֶׁשַבח ֵיׁש-לֹוַמר ּגָ
י ְצָדָקה  ְׁשָבה ַבּגֹוִים, ּכִ לּות ּוֵמרֹוב ֲעבֹוָדה, ְוַהְיינּו ְלִפי ֶׁשּיָ ּגָ ְפָיא ֶׁשּבַ ְלַמְעָלה ִמּיֹוֵסף, ְוֶזהּו ִנְמָׁשְך לֹו ֵמעֹוֶצם ָהִאְתּכַ
יַצר ָהֶעְליֹון  ר ָלֶהם, ּוְכמֹו-ֵכן ִנְמָׁשְך ִמְלַמְעָלה ִמן ַהּמֵ ּצַ ְצֲעקּו ּבַ ָרן כּו' ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ַוּיִ יּזְ רּוְך-הּוא ֶׁשּפִ דֹוׁש-ּבָ ָעָׂשה ַהּקָ
תּוב טֹוב  מֹו-ֶׁשּכָ א ָעֹון*16 ֶׁשהּוא ָהרֹוֵדף ּכְ ּשָׂ ל ּתִ ִחיַנת ִאְמרּו ֵאָליו ּכָ ל רֹוְדֶפיָה ּבְ יּה. ְוֶזהּו ּכָ ִפיָסא ּבֵ ֵלית ַמֲחָׁשָבה ּתְ ּדְ

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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ן  ְוַעל-ּכֵ ָלה זֹו ַרֲחָמּה ַצר  ַאּיָ י  ּכִ ָצִרים  ַהּמְ ין  ּבֵ ְבִחיַנת  ּבִ ְוָקא  ּדַ יגּוָה  ְוִהּשִׂ ָהֵעֶגל רֹוֶצה כּו'.  ֶ ִמּשׁ ְויֹוֵתר  פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד 
ה ַאַחת כּו' ְוָלֵכן ִנְמָׁשְך  ל ָהעֹוָלמֹות ַרק ִטּפָ ְתּבֹוֵנן ֵאיְך ֶׁשּכָ ירּוׁש ַעל-ְיֵדי ֶׁשּמִ ַרֲחָמּה ַצר ַהְיינּו ַהּפֵ ֶ ֲחִביָבה כּו', ּוַמה ּשׁ

ִחינֹות ְמָצִרים כּו'(. ָצִרים ב' ּבְ ין ַהּמְ יּה, ְוַהְיינּו ּבֵ ִפיָסא ּבֵ ֵלית ַמֲחָׁשָבה ּתְ יַצר כּו' ּדְ ִחיַנת ִמן ַהּמֵ ַעל-ְיֵדי-ֶזה ִמּבְ

ְמָׁשכֹות ֵמָחְכָמה  ה*17( ֵהם ל"ב ְנִתיבֹות ַהּנִ ים ּתֹוְכֹחת מּוָסר ֲחנּוּכָ סּוק ְוֶדֶרְך ַחּיִ ין ַעל-ּפָ ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבילֹות )ַעּיֵ ד( ּדַ
בֹודֹו  ה ּוְבֵפירּוׁש ְמלֹא-ָכל-ָהָאֶרץ-ּכְ בֹוד חּוּפָ ל ּכָ י ַעל ּכָ ִעְנַין ּכִ ין ּבְ ָאה ַעל-ְיֵדי ַהְיסֹוד ְלַמְלכּות )ַעּיֵ ִעיּלָ
קּות  ּלְ ַתְׁשִמיׁש )ּוִבְפָרט ָאֵבל ִהְסּתַ מֹו ָאֵבל ֶׁשָאסּור ּבְ ְלכּות ּכְ לּות ֵאין ִנְמָׁשִכים ַלּמַ ּגָ קַֹרח תקס"ב( ֵהם ֲאֵבילֹות ֶׁשּבַ
ְקֵראת מֹוֵעד  ְלכּות ַהּנִ ֵאי מֹוֵעד, ֶׁשֵאין ִנְמָׁשִכים ַלּמַ ִלי ּבָ ֵביאּוֵרי-ַהּזַֹהר ַוְיִחי ּגֹוֶרן ָהָאָטד(. ְוֶזהּו ִמּבְ ין ּבְ א. ְוַעּיֵ אֹור ַאּבָ
ִעְנַין  ּבְ ֵפירּוׁש מֹוֵעד  ּבְ ין עֹוד  ְוַעּיֵ ַוְיִחי רל"ט א'.  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ַעּיֵ ְוִיְמלֹוְך.  ַמן ֶמֶלְך ָמָלְך  ַהּזְ י הּוא ְמקֹור  )ּכִ
רֹות- ְזּכָ ְרֵכי ִצּיֹון ַהּנִ ל ְזכּוְרָך ּגֹוֵרם ִלְהיֹות ּדַ ֵאי מֹוֵעד עֹוֵלי ְרָגִלים ֵיָרֶאה ּכָ ִלי ּבָ י ִמּבְ מֹוֲעדֹו(. ִאי-ַנּמִ ְלַהְקִריב ִלי ּבְ
ּזַֹהר  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ְמָׁשִכים ִמיסֹוד כּו' )ַעּיֵ ְרֵכי ִצּיֹון ב' ְנָקִבים ַהּנִ י ּדַ ְלֵעיל ּדּוְכָרא ֲאֵבילֹות כּו' ַחס-ְוָׁשלֹום. ִאי-ַנּמִ
ירּוׁש  ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ּפֵ ין ִסיּדּור ּבְ יֹוְבָלא )ַעּיֵ ְטָרא ּדְ ְלכּות ִמּסִ ּמַ ׁש ּבַ יָנה ֶׁשּיֵ י ְׁשָעֶריָה נּו"ן ַׁשֲעֵרי ּבִ אי(. ּכִ ׁש ַהִהיא ַווּדַ ּגַ ַוּיִ
ְעָלּה ְלָכל ַחד ְוַחד ְלפּום  ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ י נֹוָדע ּבַ ֵטל )ְוֵיׁש-לֹוַמר ּכִ ִית ּבָ ּבַ ִׂשים ָׁשלֹום ּבַ ִעְנַין ַהּמֵ ּבֹאּו ְׁשָעָריו כּו'(. ׁשֹוֵמִמין, ּכְ
ָיַדִים  ּבְ ן ְלׁשֹון ְׂשָמִמית  ם-ּכֵ ּגַ יָנה(. ׁשֹוֵמִמין  א נּו"ן ַׁשֲעֵרי-ּבִ יַמְטִרּיָ ּגִ ל  ּכָ ל ְׁשָעֶריָה,  ּכָ לּות  ּגָ ּבַ יֵליּה ֲאָבל  ּדִ ִׁשיעּוָרא 
ִעְנַין ֶמֶלְך ְוֹכֵהן ְוִאם- ָרַׁשת ִיְתרֹו ּבְ ּזַֹהר ֵריׁש-ּפָ ר ּבַ ְזּכָ ּנִ ְלכּות ּכַ י ַהּכֵֹהן ְמָׁשֵרת ַלּמַ ׂש. ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים )ֵיׁש-לֹוַמר ּכִ ַתּפֵ ּתְ

חּוד ֵהן ִנְכָללֹות  ׁש ַהּיִ ְזַמן ֶׁשּיֵ י ּבִ ִחיַנת ז' ְנָערֹות. נּוגֹות, ּכִ תּולֹוֶתיָה ּבְ יָלא ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים(. ּבְ ְלכּות ִמּמֵ ָגלּות ַהּמַ ן ּבְ ּכֵ
ר  סּוק ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ ֵביאּור ַעל-ּפָ ֵאר ֶאְצֵלינּו*18 ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ְפִנים ְוַעּיֵ ין ּבִ ִלים ֶהָאָרה )ַעּיֵ ְלכּות ּוְמַקּבְ ּמַ ן ּבַ ם-ּכֵ ּגַ
ה נּוגֹות ְוִהיא ַמר ָלּה ֶׁשֵאיָנּה רֹוָצה ִלְטעֹום ֲאִפיּלּו  ן ַעּתָ ֵאין-ּכֵ ֶ תּולֹות ַאֲחֶריָה כּו' מּוָבאֹות כּו'(. ַמה-ּשׁ ֵפירּוׁש ּבְ ּבְ
ְלכּות טֹוֶעֶמת ַמר  ׁש-לֹוַמר ֶׁשַהּמַ לֹות ְמרֹורֹות ֶׁשּיֵ יַע ֵאֶליָה )ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש-לֹוַמר ֵמִעְנַין ַאְׁשּכְ ּגִ בּוָעה ַהּמַ ָעה ַהּקְ ֵמַהְׁשּפָ
ירּוׁש  ינּור ְוֶזהּו ָהֲעבֹוָדה ַלֲהֹפְך ִמְמִרירּו ְלִמיְתָקא(. )ּוְלֶׁשַבח ֵיׁש-לֹוַמר ּפֵ ְׁשִביִבין ּדִ י ּכֹוְרְסֵיּה*19 ּדִ ּבֵ ּזַֹהר ּגַ ין ּבַ לּות ַעּיֵ ּגָ ּבַ
י ִיְהֶיה ְמנּוָחה  ִחיַנת ַחד ָחרּוב כּו', ְוַדְרֵכי ִצּיֹון כּו', ּכִ א ֵׁשמֹות כּו' ּבְ ְקֵרי ַׁשּמֹות ֶאּלָ ֶרְך ַאל-ּתִ ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ַעל-ּדֶ
ָעִמים ק"כ ֵצירּוֵפי  א ַמר ֶׁשהּוא ב'-ּפְ יַמְטִרּיָ ֶלת ֶׁשֶמן ַהּמֹור אֹו ֶׁשּגִ ַקּבֶ ֶרְך כּו'. ְוִהיא ַמר ָלּה ֶׁשּמְ ִחיַנת ּדֶ ְלַמְעָלה ִמּבְ

ְהיֹות ַמר ָלּה(. קּו ִמּלִ ח. ִנְמּתְ ַׁשּלַ ָרַׁשת ּבְ ין ִלּקּוֵטי-ּתֹוָרה*20 סֹוף-ּפָ ֱאלִֹקים, ַעּיֵ

יֵניֶהם, ְוַהְיינּו ַעל רֹוב  ְחּתֹוִנים ַנֲעָׂשה ְלרֹאׁש. אֹוְיֶביָה ָׁשלּו, ַנֲעָׂשה ַׁשְלָוה ּבֵ ִליּפֹות ַהּתַ ה( ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש ַהּקְ
יָמא  ף-ַעד סֹוף-ַעּמּוד-א( ַאְקּדִ ין זַֹהר-ֵחֶלק-ג ּדַ ֵני ֶׁשּלֹא )ַעּיֵ ָׁשֶעיָה ָיכֹול ַעל ָמֵגן*21 ֶׁשהּוא ֱאלִֹקים ַרק ִמּפְ ּפְ
ִחיַנת ָנעּוץ סֹוָפן כּו'.  ִליּפֹות ֵאין נֹוֵהג ּבְ ּקְ י ּבַ קּוְסָטא ִלְבָנָהא כּו'. עֹוָלֶליָה*22, מט"ט ְוסנדל. ָהְלכּו כּו' )ְוֵיׁש-לֹוַמר ּכִ
ַנֲעֶׂשה רֹאׁש ַאף ֶׁשהּוא  יֵצר כּו'  ַהּמֵ ל  ּכָ י-ֵכן  יל ְרָׁשִעים. ַרק ַאף-ַעל-ּפִ ֲעָנִוים ַמְׁשּפִ סּוק ְמעֹוֵדד  ין ִסיּדּור ַעל-ּפָ ַעּיֵ
ִחיַנת  ָאה צֹור כּו' ָלֵכן ִנְמָׁשְך ָלֶהם ִמּבְ ירּוד כּו', ַאְך לֹא ִנְתַמּלְ ְקָרִאים ִמְדָין ּפֵ ְחּתֹון. ְוִעְנַין אֹוְיֶביָה ָׁשלּו ֲהַגם ֶׁשּנִ ּתַ
סּוק ַוֲעבֹוַדת  ֶרת-ַהּקֹוֶדׁש ַעל-ּפָ ין ִאּגֶ ָׁשִכיְך ְוָׁשִקיט*23. ְוַעּיֵ ִעְנַין מֹוָחא-ְסִתיָמָאה ּדְ בֹוּהַ ּכְ קֹום ּגָ ַׁשְלָוה. ְוִעְנַין ַׁשְלָוה ִמּמָ
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סּוק ְוהּוא ִיְׁשקֹוט ְוכּו', הֹוָגּה ֶהֶפְך  ָרַׁשת ְׁשִמיִני ַעל-ּפָ ין זַֹהר ֵריׁש-ּפָ ן*24 ָחְכָמה. ְוַעּיֵ ם ְׂשָליו ׁשּוּמָ ָדָקה ַהְׁשֵקט. ּגַ ַהּצְ
ְתַעּלּו כּו'. ה ְנִגיָנָתם ֶׁשּיִ ְׁשּתֵ ֶלָעִתיד-ָלבֹוא ּוְנָעִרים ִמּמִ ִׁשים. עֹוָלֶליָה, ְוֶזהּו*26 ּדְ ִחיַנת ֵהַגי*25 ׁשֹוֵמר ַהּנָ ּבְ

ָהָדר  ְקָרא  )ֶׁשּנִ דּוְכָרא  ּדְ ְיסֹוד  ַהְיינּו  ֲהָדָרּה,  ל  ּכָ ִצּיֹון.  ת  ּבַ ְקֵראת  ַהּנִ נּוְקָבא  ּדְ ְיסֹוד  ִחיַנת  ִמּבְ ִצּיֹון,  ת  ִמּבַ ֵצא  ַוּיֵ ו( 
ֲערֹוג  ל*27 ּתַ ַאּיָ ּכְ ֵפירּוׁש  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ֶרְך-ַמה-ּשׁ ִלים )ֵיׁש-לֹוַמר ַעל-ּדֶ ַאּיָ ּכְ מֹו יֹוֵסף ְיֵפה-תֹוַאר(. ָהיּו ָׂשֶריָה  ּכְ
ִביּטּול  לּות ּבְ ֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל. ּוַבּגָ ַתֲענּוג ְוֶזהּו ּכְ ד ּבְ ל ְמלּוּמָ ְמָׁשְך ֵמֲערּוַגת ַהּבֹוֶׂשם, ֲהֵרי ַאּיָ ֲענּוג ֶעְליֹון ַהּנִ ל ּתַ כּו' ְלַקּבֵ
ְלכּו ְבלֹא ֹכַח ְלִפי ֶׁשּלֹא  ם לֹא ָמְצָאה ִמְרֶעה ָמזֹון ַהּמּוְכָרח כּו'(. ַוּיֵ י ִאם ּגַ ל ּכִ ֲענּוג ַהּמּוְרּגָ דּו ַהּתַ י ֶׁשִאּבְ חּוד לֹא ּדַ ַהּיִ
ּבֹאּו  ַהּמֹוְׁשִלים  יֹאְמרּו  ן  ַעל-ּכֵ סּוק  ַעל-ּפָ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ֶרְך-ַמה-ּשׁ )ַעל-ּדֶ כּו'  ּכָֹחם  ָכל  ּבְ א  ַרּבָ ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  ָאֵמן  ִהְמִׁשיכּו 

ֶחְׁשּבֹון(.

ן ְוֵׁשם כּו' לֹא  ם-ּכֵ ר ה' ְזָכָרנּו, ְוַהְיינּו ּגַ ְדּבָ ּמִ ָרַׁשת ּבַ ּזַֹהר ֵריׁש-ּפָ יֵרׁש ּבַ ֶרְך ֶׁשּפֵ ָעה ַעל ּדֶ ז( ָזְכָרה ַהְיינּו ְלׁשֹון ַהְׁשּפָ
ָלה ִמיֵמי  ּבְ יָעה ָלֶהם ּכֹל ַמֲחֻמֶדיָה ֶׁשּקִ ִליּפֹות. ּוַמה ִהְׁשּפִ יָעה ִליֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדָה ֶׁשֵהם ַהּקְ ירּו. ְוִהְׁשּפִ ַתְזּכִ
ימּו  ּדֹות ֶעְליֹונֹות ִהְסּכִ ל ַהּמִ י ֵאין עֹוֵזר ָלּה, ֶׁשּכָ ְנפֹול כּו', ְוָכל-ֶזה ּכִ ּדֹות ֶעְליֹונֹות ּוֵמֲחַמת ֶזה ַחס-ְוָׁשלֹום ּבִ ֶקֶדם ַהּמִ
ָהָיה  ֶ ל ַמה ּשׁ יֵמי ָעְנָיּה כּו', ּכָ ה ּבִ ְכָרה ַעּתָ י ֶׁשּזָ חּוד. ִאי-ַנּמִ ַתת ַהּיִ יָה ְוַהְׁשּבָ ּתֶ ין. ָראּוָה ָצִרים ָׂשֲחקּו ַעל ִמְׁשּבַ ת-ַהּדִ ְלִמּדַ
ָלה  יּבְ יֵמי ַׁשְלָוָתּה ֶׁשּקִ ן ּבִ ֵאין-ּכֵ ֶ ין ֵמָראּוָה ָצִרים. ַמה-ּשׁ ֲאִריְך-ַאְנּפִ ּקּוֵני ּדַ ָלה ִמיֵמי ֶקֶדם ֶׁשֵהם ִמּתִ ּבְ ַׁשְלָוָתּה ֶׁשּקִ ָלּה ּבְ
ם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם  ֶרְך ֲאֶׁשר ַאּתֶ י ַעל-ּדֶ ר כּו' )ְוֵיׁש-לֹוַמר ָזְכָרה ּכִ ָמקֹום ַהְמׁשּוּמָ א*28 כּו' ּבְ ִריַקת ְלֵעיּלָ ִמיֵמי ֶקֶדם ִאְזּדְ
ן ָעְׂשָתה אֹוָתן ִלְזָכִרים, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ִעים ֵמע'-ָׂשִרים ִאם-ּכֵ ְׁשּפָ ים ַהּנִ ְׁשִמּיִ ֲענּוִגים ּגַ י ּתַ ִחיַנת נּוְקָבא ְלַגּבֵ ֲעָׂשה ּבְ ֶׁשּנַ ּכְ

ן ְלַמְעָלה כּו'(. ים ֶׁשַעל-ָיָדם ּגֹוְרִמים ּכֵ ְׁשִמּיִ ַתֲאוֹות ּגַ ּה ּבְ ְנפֹול ַעּמָ ִנְמַׁשְך ָלֶהם ּכֹל ַמֲחמּוֶדיָה, ְוַהְיינּו ּבִ

ֶדיָה,  ְמַכּבְ ל  ּכָ ָאה.  ּתָ ּתַ ָהָיָתה סֹוד ה'  ְלִנָדה  ן  ַעל-ּכֵ ִקיְסָטא כּו'.  יַמת  ַאְקּדִ ָלא  ּדְ ַעל  ְירּוָׁשַלִים,  ָחְטָאה  ֵחְטא  ח( 
ר- ְזּכָ ַעם ַהּנִ ילּוָה, ִמּטַ יִפים אֹו ל"ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה ִהּזִ ּקִ בֹוד, ַהְמָׁשַכת ַהּמַ ֵהיָכלֹו ּכּוּלֹו אֹוֵמר ּכָ ֶרְך ּבְ ַעל-ּדֶ
ֲאִצילּות ַאף-ַעל- ְלכּות ּדַ ם ִהיא, ַהּמַ י ָראּו כּו'. ּגַ ם ּכִ ֶׁשּגַ ר-ְלֵעיל. ּבְ ְזּכָ בֹוד ֶעְליֹון ַהּנִ ְלֵעיל, סֹוד ה' כּו' ְולֹא ִנְמַׁשְך ָלּה ּכָ
ין. ְזֵעיר-ַאְנּפִ ֶלת ַרק ֵמֲאחֹוַרִיים ּדִ ַקּבֶ ָׁשב ָאחֹור, ַהְיינּו ֶׁשּמְ ל-ֶזה, ַוּתָ ן, ִעם-ּכָ ֲעָלּה ֶנֱאַמר ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ י ּדַ ּפִ

ְבִריָאה. ְולֹא  ׁשּוֶליָה ִנְקֵראת ַרק ַמְלכּות ּדִ ֲעֵקבֹו. ְוַגם ֵיׁש-לֹוַמר ּדְ רּוְך ּבַ ֶרְך ָנָחׁש ּכָ ׁשּוֶליָה. ַעל-ּדֶ ט( טּוְמָאָתּה ּבְ
ָלִאים, סֹוד  ּפְ ֶרד  ַוּתֵ ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ִקיְסָטא כּו'.  ים  ַתְקּדִ ֶׁשּלֹא  ּכְ ִלְהיֹות  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַאֲחִריָתּה ַמה  ָזְכָרה 

ְלָאה ָהֳחָרָבה. סֹוד ִאּמָ ֲעָׂשה ּבֹו קֹוַמת ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות ּבְ יל אֹוֵיב, ֶׁשּנַ י ִהְגּדִ ר. ּכִ ֶצֶלם ְנבּוַכְדֶנּצַ ַרְגַלִים ּדְ

ִהיא  י  )ּכִ יָה  ַמֲחַמּדֶ ל  ּכָ ְקָרא  ַהּנִ ָדִׁשים  ֵהיַכל קֹוֶדׁש-ַהּקֳ ֶנֶגד  ם  ּגַ ֶעְליֹונֹות  ֵהיָכלֹות  ּבְ ַהס"מ  ָצר.  ַרׂש  ּפָ ָידֹו  יּו"ד( 
ן ְרׁשּות ָלע'-ָׂשִרים  יּתַ יֵבנּו כּו'(, ְוָׁשְתָקה ֵמֲחַמת ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשּנִ ַכּוָונֹות ַהְׁשּכִ תּוב ּבְ מֹו-ֶׁשּכָ ה ּכְ ִחיַנת ִמּטָ ּבְ
ָחה כּו'. ּלְ ְׁשּתַ ד ֶׁשּנִ ֵני ַהּיָ אֹוְמִרים ִמּפְ ֶ י-ַמה-ּשׁ ִסיּדּור ָהֲאִריַז"ל ַעל-ּפִ ין ּבְ ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל*29 כּו', ְוַעּיֵ ֶנֶגד ָרִקיַע ּדְ ִליְכנֹוס ּכְ

ה. ְמַבְקִׁשים ֶלֶחם, ַהְיינּו סֹוד  ִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ סֹוד ָהִעיּבּור ְוַגם ּבְ ּה ּבְ ִקְרּבָ ָׁשמֹות ֲאֶׁשר ּבְ ּה, ַהְיינּו ַהּנְ ל ַעּמָ יא( ּכָ
ּבּור- ֶרת-ַהּקֹוֶדׁש ּדִ ין ִאּגֶ ִאּמֹו אֹוֶכֶלת. ַעּיֵ ֶ ה ּשׁ ִעיּבּור אֹוֵכל ִמּמַ ְהיֹוָתם ּבְ ַעת ִמְלַמְעָלה )ֶׁשּבִ ְׁשּפַ ָעה ַהּנִ ַהַהְׁשּפָ
יֶהם,  ל ַמֲחַמּדֵ ְך(. ָנְתנּו ּכָ ל-ּכָ לּות ֶׁשֵאין ִנְמָׁשְך ָלּה ִמְלַמְעָלה ּכָ ּגָ ה ּבַ ן ַעּתָ ֵאין-ּכֵ ֶ ה, ַמה-ּשׁ ְתִחיל ִאיהּו ְוַחּיֹוִהי ִמּזֶ ַהּמַ

והוא ישקום וכו': לכאורה כאן הוא סיום מאמר המוסגר, וע"כ צ"ל: וכו'(.

בחי' הגי: ראה תורה אור בסופו.

עוללי', וזהו: הלשון צע"ק. ואולי נשמטו כאן איזה תיבות. - ומש"כ דלע"ל ונערים כו', ראה לקו"ת צו ט, ג.

בפי' כאיל . . . מערוגת הבושם: ראה זח"ג סז, ב.

אזדריקת לעילא: ראה פרדס שער הטעמים בתחלתו. זח"א כד, א. ת"ז תי' כא )סא, ב(.

רקיע דא"י: ראה זח"ב רט, א. זח"א סא, א. ובכ"מ.
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ֶהם ּתֹוֶסֶפת אֹור  ַעם ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ִנְמָׁשְך ּבָ ָהֵעֶגל רֹוֶצה כּו' )אֹו ִמּטַ ֶ ה ּשׁ ּום יֹוֵתר ִמּמַ ה ִמּשׁ יַע ְלַמּטָ ֶׁשָהיּו רֹוִצים ְלַהְׁשּפִ
ֶרק-נג(. ְוַעְכָׁשיו  ִלּקּוֵטי-ֲאָמִרים ּפֶ תּוב ּבְ ּכָ ֶ יאּור ְלַמה-ּשׁ ְתִחיל ּבֵ ּבּור-ַהּמַ יּדּור ַאַחר ָעֵלינּו ּדִ ּסִ ין ּבַ י ָנעּוץ סֹוָפן כּו'. ַעּיֵ ּכִ
ִנים. ְוֶזהּו ָהִייִתי  ל-ּפָ ֵדי ְלָהִׁשיב אֹוֶכל ִלְׁשאֹוב ֶׁשַפע ְלִקּיּום ַעְצָמם ַעל-ּכָ תֹו ּכְ ִעיּלָ ל-ֶאָחד ּבְ ר ּכָ ֵ ָעְזבּו ֶזה ְוָחְזרּו ְלִהְתַקּשׁ
ת  י ִמּדַ י ַמְצִמיַח, ּכִ ְלּתִ סּול ְלִכיּסּוי ִלְהיֹותֹו ּבִ ר ּפָ ָכְך ֲעַפר ִמְדּבָ ִחיַנת ְלַגְרֵמיּה ַהב ַהב, ֶׁשּלְ מֹו ּבְ זֹוֵלָלה, ֶׁשֲהֵרי-ֶזה ּכְ
ֶׁשִהיא  ִביָעה  ַהּשְׂ ִעְנַין  ָרצֹון,  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְׂשּבִ ֵפירּוׁש  ּבְ ָמקֹום-ַאֵחר  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ְוַעּיֵ יַע כּו'  ְלַהְׁשּפִ ה  ָ דּוּשׁ ַהּקְ
יַע.  ְלַהְׁשּפִ ַהֲחָסִדים  ֶטַבע  ּכְ ְוַנֲעׂשּו  נּוְקָבא  ּדְ בּורֹות  ּגְ קּו  ִנְמּתְ ַמִין-ּדּוְכִרין  ַהְמָׁשַכת  ַעל-ְיֵדי  ְוַהְיינּו  ׁשּוָקה,  ַהּתְ ֶהיֶפְך 
לּות  ּגָ ּבַ ן  ֵאין-ּכֵ ֶ ַרת כּו' ַמה-ּשׁ ִאְתַעּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  ָזָכר  ְוָיְלָדה  ְזִריַע  ּתַ ֵפירּוׁש  ּבְ ְזִריַע  ּתַ ָרַׁשת  ֵריׁש-ּפָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּוְכמֹו-ֶׁשּכָ
ִחיַנת ָאְכָלם כּו'.  יַלת ּבְ רּו כּו', ַוֲעַדִיין לֹא ַקּבִ בּורֹות. ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַׂשּבֵ ִחיַנת ּגְ חּוד ָהִייִתי זֹוֵלָלה ִמּבְ ר ַהּיִ ֶהְעּדֵ ּבְ
ׁש  ֲערֹוג כּו' ֶׁשּיֵ ל ּתַ ַאּיָ ָרַׁשת ַאֲחֵרי ּכְ ֵפירּוׁש ַמֲאַמר ַהּזַֹהר ּפָ ָמקֹום-ַאֵחר ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶ י-ַמה-ּשׁ י ֵיׁש-לֹוַמר ַעל-ּפִ ִאי-ַנּמִ
ִחיַנת  ִלילֹו, ְוֵכן ְלַמְעָלה ּבְ מֹו ׁשֹור ּגֹוֶעה*30 ַעל ּבְ זֹון ּכְ ר ַהּמָ ֲערֹוג כּו', ְוֵיׁש ַעל ֶהְעּדֵ ֲענּוג ְוֶזהּו ּתַ ר ַהּתַ ְצָעָקה ַעל ֶהְעּדֵ
י,  י ֹחק*31 ְלִיְׂשָרֵאל ְלׁשֹון ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם חּוּקִ ִלי ֶזה ּוְכמֹו ּכִ סֹוד ׁשֶֹרׁש ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ּבְ ָעה ֶׁשּבְ ֶלֶחם הּוא ַהַהְׁשּפָ
ַגן-ֵעֶדן.  יִקים ּבְ ּדִ ֲעָׁשע ִעם ַהּצַ ִריְך-הּוא ָאֵתי ְלִאְׁשּתַ מֹו קּוְדָׁשא-ּבְ ָׁשמֹות, ּכְ ֲענּוג ַלּנְ יּלּוי ּתֹוֶסֶפת אֹור ּתַ ִחיַנת ּגִ ְוֵיׁש ּבְ
ְמָׁשְך  ּנִ ֶ יֶהם ַמה ּשׁ ל ַמֲחַמּדֵ יָגה ְוָלֵכן ָנְתנּו ּכָ ם ֶלֶחם לֹא ִהּשִׂ יֹוֵתר ַעד ֶׁשּגַ ַפע ּבְ ֶ ְך ִמיעּוט ַהּשׁ ל-ּכָ לּות ָהָיה ָרָעב ּכָ ּוַבּגָ
יג אֹוֶכל כּו'. אֹו ֵיׁש-לֹוַמר ְלבּוׁש  ֵדי ְלַהּשִׂ ִלּיֹות ֶׁשֵהם ַרק ְלַתֲענּוג(, ּכְ מֹו ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ה ּכְ סֹוד ּתֹוֶסֶפת )ּוְלַמּטָ ּבְ
סֹוֶלת כּו', ּוְלָכְך ָהָיה  ְמָׁשְך ּפְ ִניִמי ֶלֶחם ֶׁשּנִ ן ֵמאֹור ּפְ ֵאין-ּכֵ ֶ ְך, ַמה-ּשׁ ל-ּכָ יִפים, ְוֵאין ֵמֶהם ְיִניַקת ִחיצֹוִנים ּכָ ּוַבִית ַמּקִ
ִחיַנת ַהּתֹוָרה  י ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא ּבְ ם ּכִ אֹוֶכל כּו'. ּוַמה ּגַ ָבִרים ּבָ יֶהם ְלבּוִׁשים ּוְׁשָאר ּדְ ן ָנְתנּו ַמֲחַמּדֵ ֶחם, ְוַעל-ּכֵ ָרָעב ַלּלֶ

ָמקֹום-ַאֵחר*32. ֵאר ּבְ ְתּבָ מֹו-ֶׁשּנִ יִפים ּכְ ּקִ ְצֹות ַהּמַ ה ְבָעֶליָה ַהּמִ ַחּיֶ ָמזֹון ָוֶלֶחם ּתְ

ָכא  ַהּבָ ֵעֶמק  ּבְ ַעל עֹוְבֵרי  ָקֵאי  ּדְ ָהא'  ב' אֹוָפִנים,  ּבְ ירּוׁש  ּפֵ ֶדֶרְך  ה עֹוְבֵרי  ִהּנֵ ֶדֶרְך.  ל עֹוְבֵרי  ּכָ ֲעֵליֶכם  יב( לֹוא 
ַעל  ֶׁשֶהֱעִבירּו  ְרצֹונֹו  עֹוְבֵרי  ּוְכִעְנַין  ה',  ְרֵכי  ּדַ ֶרְך  ַהּדֶ ֶׁשֶהֱעִבירּו  ַעל  ֶדֶרְך  עֹוְבֵרי  ְוִנְקָרִאים  יִהּנֹם,  ּגֵ ּבַ
ַגן- ּבְ ָגָתם  ַהּשָׂ ר  ֵמֶהְעּדֵ ְיִׁשיתּוהּו  ָמעֹות  ּדְ ַמְעָין  ֵהם  י  ּכִ ַעם  ְוַהּטַ ֲעָרם,  ִמּצַ דֹול  ּגָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַער  ֶׁשּצַ ְואֹוֵמר  ָהָרצֹון כּו', 
ָרֵחל  תּוב  מֹו-ֶׁשּכָ ּכְ ׁש,  ַמּמָ ַמהּותֹו-ְוַעְצמּותֹו  יּלּוי  ּגִ ר  ֵמֶהְעּדֵ ְׁשִכיָנה  ֶׁשל  ַער  ַהּצַ ְוַקל-ָוחֹוֶמר  ן  ְוָכל-ֶׁשּכֵ ְחּתֹון  ֵעֶדן-ַהּתַ
ְלַגן-ֵעֶדן-ָהֶעְליֹון  ְחּתֹון  ן-ֵעֶדן-ַהּתַ ִמּגַ ים  ְתַעּלִ ַהּמִ יִקים  ַצּדִ ֶדֶרְך  עֹוְבֵרי  אֹו  ָמקֹום-ַאֵחר.  ּבְ ֵאר  ְתּבָ מֹו-ֶׁשּנִ ּכְ כּו'  ה  ְמַבּכָ
ה ַנְפִׁשי  ְבּכֶ ִרים ּתִ ְסּתָ ּמִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ים ָצֲעקּו חּוָצה, ּוַמה-ּשׁ י ֶאְרֶאּלִ לּות ּכִ ַער ֵמַהּגָ יַע ַהּצַ ֶרְך ָהַעּמּוד ֶׁשֲאֵליֶהם ֵאין ַמּגִ ּדֶ
ְמקֹומֹו.  ְפִניִמּיּות ֶנַצח-ְוהֹוד ֲאָבל ְלַמְעָלה הּוא עֹוז ְוֶחְדָוה ּבִ ַהְיינּו ּבִ ֶכת ֲחִגיָגה ּדְ ַמּסֶ "ס ְלָהֲאִריַז"ל ּבְ ַ ִלּקּוֵטי ַהּשׁ ין ּבְ ַעּיֵ
ַעּמּוד-ב  ף-קעה  ּדַ ְׁשַלח  ַוּיִ ּזַֹהר  ֶׁשּבַ ְרֵכי ה'  ּדַ ְיָׁשִרים*33  י  ּכִ סּוק  ַעל-ּפָ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ְוַעּיֵ כּו'.  ּוְראּו  יטּו  ַהּבִ ן  ְוַעל-ּכֵ
ֲענּוג  ּתַ ץ  ִמּקֵ ָרַׁשת  סֹוף-ּפָ זַֹהר  ין  ַעּיֵ נֹוַעם.  ְרֵכי  ּדַ ָרֶכיָה  ּדְ ִנְקָרִאים  ְוָלֵכן  כּו'  ו  ֵמַהּקַ אֹור-ֵאין-סֹוף  ַהְמָׁשכֹות  ֶׁשהּוא 
י  ֶרְך ּכִ ָוא"ו ְוַאֶל"ף, ַעל-ּדֶ לּות. ְוֶזהּו לֹוא ּבְ יַע ָלֶהם ׁשּום ַצַער ֵמַהּגָ ִרים-ְלֵעיל ֵאין ַמּגִ ְזּכָ ֶעְליֹון, ָלֵכן עֹוְבֵרי ֶדֶרְך ַהּנִ
ָגָתם  ם ַהּשָׂ ָ ּשׁ ין ֶׁשּמִ ין ַוֲאִריְך-ַאְנּפִ נּו ֲעִלילֹות ֶׁשֵהם ְזֵעיר-ַאְנּפִ ָוא"ו ְוַאֶל"ף, ְוֵכן ְולֹא ִנְתּכְ הּוא*34 ָעָׂשנּו ְולֹוא ֲאַנְחנּו ּבְ
יטּו  ִכיָנה ַהּבִ ְ ַצַער ַהּשׁ פּו ּבְ ּתְ ה. ּוְלזֹאת ִהְׁשּתַ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ֶׁשת ּבִ ְתַלּבֶ ִחיַנת ְׁשִכיָנה ַמְלכּות ַהּמִ ְוִהיא ְלַמְעָלה ִמּבְ

ּוְראּו כּו'.

ָגלּוָתא ָסֵליק  ִריְך-הּוא ּבְ קּוְדָׁשא-ּבְ ּום ּדְ ן הּוא ִמּשׁ ת ַהחּוְרּבָ י ִסיּבַ ֶבר ֶעְליֹוָנה )ְוִלי-ִנְרֶאה ּכִ רֹום, ַהְיינּו ִמּגֶ יג( ִמּמָ
ָמקֹום- ּבְ ֵאר  ְתּבָ מֹו-ֶׁשּנִ ּכְ ַעת,  ַמּגַ א  ְלַתּתָ ִאְתֲערּוָתא-ּדִ ֵאין  ָׁשם  ּדְ ְלַמהּותֹו-ְוַעְצמּותֹו  א  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ

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.
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ְׁשַלח  ה ֶׁשּנִ יּבָ רֹום ָׁשַלח ֵאׁש, ַעל-ְיֵדי ֲעִלּיֹותֹו ִלְבִחיַנת ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶזה ָהָיה ַהּסִ סּוק ָוֵאָרא כּו'. ְוֶזהּו ִמּמָ ַאֵחר ַעל-ּפָ
ִמים*35 ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל  ְלָאִכים ַהְמִליִצים ּוְמַעּצְ ַעְצמֹוַתי, ֵהם ַהּמַ ּבְ ין ָחָזק,  ּדִ ֵאׁש כּו'(, ָׁשַלח ֵאׁש ַהְיינּו 
ֶׁשֵהן  ָהֲעָצמֹות  מֹו  ּכְ ְוַהְיינּו  ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ עֹוְמִדים  ים  ִׁשּטִ ֲעֵצי  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ֲעָצמֹות  ְקָרִאים  ֶׁשּנִ ֵיׁש-לֹוַמר  ם  )ּגַ
ָרַׁשת  ַרְעָיא-ְמֵהיְמָנא ּפָ יֵרׁש ּבְ י ַעְצמֹוַתי ּפֵ ָרַׁשת ָנׂשֹא*36. עֹוד ֵיׁש-לֹוַמר ּכִ ֵאר ֵריׁש-ּפָ ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ ִחיַנת עֹוְמִדים. ַעּיֵ ּבְ
א ּוֵמֲחַמת ָהֲעוֹונֹות ֲאֶׁשר ָאְמרּו-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל  ַאּבָ ִחיַנת מֹוִחין ּדְ א ֶׁשִהיא ּבְ ִאיהּו ַמּיָ נּוִיין ַעל מֹוָחא ּדְ ְרִמין ּבְ ׁשֹוְפִטים ּגַ
ְרָדה ָהֵאׁש  ה, ֶׁשּיָ ּנָ ְרּדֶ ִחיַנת ַמִים(. ַוּיִ ַעְצמֹוַתי ֵהם ֶהיֶפְך ַטַעם ֶׁשִהיא ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו ֲחקּוִקים ַעל ַעְצמֹוָתיו, ָלֵכן ָׁשַלח ֵאׁש ּבְ
ֶרְך ַמה- ה, )ְוַעל-ּדֶ ין ְלַמּטָ ִבים ֶׁשּלֹא יּוְמַׁשְך ַהּדִ ֻכּיֹות ְמַעּכְ יִקים אֹו ַהּזְ ְׁשָאר ָצרֹות ַצּדִ ן ּבִ ֵאין-ּכֵ ֶ ה, ַמה-ּשׁ ין ְלַמּטָ ְוַהּדִ
י ַרק ָהֲעוֹונֹות  "י ּכִ ִ ְדֵפיֵרׁש-ַרּשׁ ה ָקֵאי ַעל ִׁשיּבּור ָהֲעָצמֹות ּכִ ּנָ ְרּדֶ י ַוּיִ י ָיַרד ָרע כּו'(. ִאי-ַנּמִ ִמיָכה ִסיָמן א' ּכִ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ּשׁ
ר-ְלֵעיל,  ְזּכָ ֵביאּור ְלַרְעָיא-ְמֵהיְמָנא ַהּנִ תּוב ּבְ מֹו-ֶׁשּכָ יִמים, ּכְ ל-ָמקֹום ָהֲעָצמֹות ַקּיָ ֵהם ֲחקּוִקים ַעל ָהֲעָצמֹות, ֲאָבל ִמּכָ
ֲחַמת ֶרֶׁשת זֹו לֹא  ה, ְלַרְגַלי ֶנַצח-ְוהֹוד, ֶׁשּמֵ ִליּפָ ַרׂש ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי, ִהיא ַהּקְ ר ַעְצמֹוָתי. ּפָ ִתיב ֵאיָכה ג' ד' ִׁשּבַ לּות ּכְ ּוַבּגָ
ְהיֹות  ת ַרְגֶליָך, ֶׁשּלִ ּבָ ַ ִׁשיב*37 ִמּשׁ ֵפירּוׁש ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי ִאם ּתָ ָמקֹום-ַאֵחר ּבְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶ ין-ַמה-ּשׁ תּוַכל ַלֲעלֹות. )ַעּיֵ
ְקָראֹות ֶרֶגל  יּהַ ִנְׁשמֹות-ִיְׂשָרֵאל ַהּנִ ִחיַנת ְׁשַרְפַרף ּוַמְגּבִ ה ֶׁשֵהן ּבְ ַעל-ּפֶ ֲעִלּיֹות ָהַרְגַלִים ִהיא ַעל-ְיֵדי ִמְצֹות ְותֹוָרה ֶׁשּבְ
רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו(,  ִני ָנָחׁש ּכָ ִתיב ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ ן ְלֶהיֶפְך ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹות ּכְ ֵאין-ּכֵ ֶ ֲאבּוָה, ַמה-ּשׁ ְרָעא ּדַ ָרא ּכַ ם ּבְ ִנים ַאּתֶ ּבָ
עֹוד ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות, ִאי-ֶאְפָׁשר ָלּה ַלֲעלֹות ָהָרָמָתה ְלִהְתַייֵחד כּו'. ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה,  י ּבְ ְוִאי ָלזֹאת ֱהִׁשיַבִני ָאחֹור, ּכִ
ְקָרא ּכֹל  ין ַהּנִ ִחיַנת ְיסֹוד ְזֵעיר-ַאְנּפִ ל ַהּיֹום ּבְ יָלא ּכָ ָאה צֹור כּו', ּוִמּמֵ ׂש כּו', ְולֹא ִנְתַמּלְ ַתּפֵ ָיַדִים ּתְ ֶרְך ְׂשָמִמית ּבְ ַעל-ּדֶ

ְלכּות. ה ַלּמַ יַע ְלַמּטָ ְׁשּפִ יק ֵמֲחַמת ֶׁשּמַ ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ י ּבְ יק ָאָבד, ּכִ ּדִ י ַהּצַ ָוה, ּכִ ִהיא ּדָ

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. 
ברשימה  אחרת.  תקבל משמעות  אלא שההבנה שלה  לעתיד,  גם  יישארו  חלקיה  וכל  נצחית,  היא  התורה 
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.

גלות השכינה, היא ספירת המלכות. שמקומה  רבי אברהם מפרש בדרך הקבלה, שעיקר ענין הגלות היא 
הוא בעולם האצילות, מקבלת השפעה מכל הספירות העליונות, ומולכת על כל הנבראים שבעולמות בריאה 
ויורדת  יצירה עשיה. אמנם בחטאי ישראל ספירת המלכות גולה ממקומה, נפרדת מהספירות שבאצילות, 
לבריאה יצירה עשיה בבחינת גלות, דהיינו במקום שמלכות ה' על הנבראים תהיה ניכרת, היא משפיעה שפע 

לקליפות.

הם  מבעלה,  שפע  המקבלת  לאשה  נמשלה  וכן,  בפרט.  ולירושלים  בכלל,  לעיר  נמשלה  המלכות  ספירת 
לאשה שנפרדת  ג"כ  ונמשל  ירושלים שלמטה,  בחורבן  השכינה מתבטאת  גלות  ולכן  העליונות.  הספירות 
מתאים  זה  שתיאור  אלמנה.  לאשה  החרבה  ירושלים  העיר  את  מדמה  הנביא  איכה  במגילת  גם  מבעלה. 
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 
שתחזור  רק  שלא  לבוא,  לעתיד  המלכות  ספירת  עליית  למעליותא,  הדברים  משמעות  את  מבאר  מוסיף 

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 

ישבה בדד. על דרך מה שנאמר במצורע:   - הגולה  בתוך  וכשהיא  "אני".  המלכות, שנקראת 

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 בלא 

המדות 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 

הפסוק  את  האריז"ל  שמפרש  כפי  במלכות,  ומתכללות  לילה  בכל  עולות  הצדיקים  נשמות   - לבקרים. 
"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.

והיא  הגלות, מתהפך מצבה  בזמן  בעולמות. אמנם,  ואופן שלטונה  לספירת המלכות,  כינויים  הם  אלו  כל 

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 
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התורה מתפרש ש"שתיהן" רומז לשתי אותיות ה' שבשם הוי'. ה' עילאה )בינה( וה' תתאה )מלכות(, ההולכות 

והבדד, המלכות אינה מקבלת מהבינה. עיין באור־ יחד, שהבינה משפיעה למלכות. כעת בזמן הגלות 

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 
]כמו  חיובית.  בצורה   - בתורה  המתוארים  השליליים  והעניינים  הקללות  את  גם  לפרש  היא  כללי,  באופן 

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 

היא בחינת רעוא דכל רעוין שלמעלה מבחינת הרצון המתלבש ברמ״ח  גבוהה אשר 

אברים רמ״ח מצות עשה. נמצא אם כן, שהבעל תשובה מגיע דווקא מתוך הגלות למקום גבוה יותר.

פירוש: הוי׳ מורה אבחינת  שהוא ה"בדד" בפירושו החיובי:  ינחנו,  זה נאמר: ה׳ בדד  ועל 
הספירות.  לשאר  מרמזות  האותיות  המשך  ואף  כו',  צמצום  יו״ד  השתלשלות:  בחינת[  ]=על 
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.

ענייני  - למעלה מכל  ועליונה  חיובית  הכי  יכולה להתפרש במשמעות  "בדד"  עולה, שהמילה  זה  ממהלך 

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:

בחינת  שהיא  קודם  שהוסבר  כפי  המלכות,  ספירת  שהיא  עם  רבתי  העיר  איך  התמיהה,  וזהו 
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 

ספירת   - ואם כן לאו איהי מאנא לגבי׳ כו'  למעלה מהבעל, ואף שם ב"ן יתעלה למעלה ממ"ה. 

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.

ספירת  היא  בגויים"  "רבתי  כי  ומוסבר  למס,  היתה  כו'  בגוים  רבתי  הפסוק:  המשך  גם  מתבאר  כך 

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 
כנודע בזהר בלק על פסוק המלאך הגואל: מלאך,  מול הקב"ה בעצמו.  בבחינת ביטול 
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 
הוא  קודם,  שהוסבר  כפי  "בדד"  שהרי  הגנוזות,  ספירות  לעשר  פה  שהכוונה  לפרש  יש  עשר, 
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. 

ויש לפרש  וי״ו,  דלתי׳ן  מורכבת מב׳  דוד  המילה  שגם  ועיין מה שנתבאר במקום אחר* 
עליות המלכות דאצילות במלכות דאין סוף - האות ד' רומזת לפעמים לספירת המלכות, שני 
מלכות  של  העליה   - ביניהם  החיבור  על  מורה  ו'  והאות  סוף,  דאין  ומלכות  דאצילות  מלכות  הם  דלתי"ן 

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
בלילה ודמעתה על לחיה, ומבאר ראשית את  ב( בכה תבכה   ממשיך הצמח צדק לבאר את פסוק ב': 

על בחינת לילה, כי כד קבילת דכר  משמעותו הפנימית )אך השלילית( של הפסוק: בכה תבכה 

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 

זה היא על בחינת ה"לילה"  כן, הבכיה המתוארת בפסוק  - היא נקראת "לילה" בה'. אם  השפעה מהזכר 

שחסרה לה. נקודה זו מתחברת לרעיון אותו התחיל הצמח צדק לבאר קודם לכן - ספירת המלכות שאינה 

מקבלת השפעה מהמידות העליונות, המייצגות את הזכר.

אויתיך.  מקום  מכל   - לילה  בבחי׳  דאף  בלילה,  אויתיך  נפשי  דרך  על  לפרש  )ויש 
עיין על פסוק הגידה לי. וענין קבילת דכר עיין בלקוטי תורה בדיבור המתחיל לריח 
בכה  ולכן  וליל  נער  נקראת  שאז  קבילת  דלא  עד  ענין  שם  ועיין  הראשון,  שמניך 

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 
למלכות,  ומשפיע  מחובר  תמיד  והוא  כו׳,  מלמדי  מכל*  פסוק  ועל  ובארץ,  בשמים  כל  כי 
מים  בסוד  כלל,  תנחומין  לה  אין  ואז  ממנה,  נעלם  היסוד  זו  ובגלות שנתרחקה מבחינה 

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" 

ויבוש הנהר,  יותר: "נעשה גריד כהלכתה". גם כאן מתוארות שתי דרגות בחורבן  מורה על דרגה חמורה 

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 מעולם 

התוהו עם הכלים המצומצמים של עולם התיקון, היוצר התרגשות הגדולה שאינה מוכלת ומביאה לבכי.

והיינו אפילו  גם כאן, ניתן לפרש שמדובר על בכיה כתוצאה מגילוי נעלה כל כך שאינו ניתן להכלה, 

בלילה, כי לעת ערב יהיה אור, בחינת לילה הזה - בדרך כלל המילה "זה" מורה על גלוי, 
כחשיכא  יאיר  כיום  ולילה  גילוי.  יש  בלילה  שגם  היא  הדבר  משמעות  הזה",  "לילה  וכשנאמר 

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 מנחם 

לה, 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 

בחינת  היא  בעינינו, ש"זאת"  נפלאת  היא  זאת  ה׳ היתה  הפסוק הנאמר בהלל: מאת*  בפירוש 
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.

כו׳  המכזבים  הנהרות  דרך  על  מלהשפיע  ופסקו  בגדו  הן  והבינה  החכמה  ספירות  כי  נמצא 
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'.

- היא ספירת  וה'  מצבים אלו מקבילים לעניות ועשירות: ד' היא ספירת המלכות לבדה, במצב של עוני, 

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 

- כנאמר לגבי יצחק, שהיתה לו "עבּודה רבה", במשמעות של  קשה, אבל יש לכך גם משמעות של שפע 

רכוש רב.

כהמשך  והיינו משום שישבה בגוים,  אם כן, ספירת המלכות גלתה ועזבה את שני המצבים הללו, 

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.

תא  בחינת  הרודפים  שהן  צדק  הצמח  ומפרש  המצרים,  בין  השיגוה  רודפיה  כל  ממשיך:  הפסוק 

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'.

•

גלתה  את כל הפסוק למעליותא:  ולשבח יש לפרש  )כאן עובר הצמח צדק לביאור החיובי בפסוק: 
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*, 
וביכולתו לשאת את כל  כנאמר בהפטרת שבת שובה, ואחד הפירושים בזה הוא שפונים לה' שכולל הכל 

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 
שלמעלה, כמוסבר קודם  ולכן נמשך על ידי זה מבחינת מן המיצר כו׳  - מקום צר ומצומצם, 

שהכוונה לנקודה הצרה והבלתי מושגת - דלית מחשבה תפיסא ביה.

בכך מוסבר המושג "מצרים" במשמעות חיובית, והיינו בין המצרים ב׳ בחינות מצרים כו' -  שהם 

אליו  והמצר שמתגלה  צר,  במקום  נמצא  שהוא  בכך  יהודי  של  ההתבוננות  והמצר שלמעלה:  שלנו  המצר 

מלמעלה - אלו המצרים ביניהם משיג אותנו הקב"ה(.
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פסוק ד
חיים תוכחת  ודרך  )עיין על פסוק  ציון  דרכי  הפנימית:  במשמעותו  ציון אבילות   ד( דרכי 
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 היא 

המקור 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 

)עולי  חיוב עליה לרגל מוטל על הזכרים דווקא, ובפנימיות, מרומזת בכך השפעה מהזכר   - כל זכורך 
הרגל( למלכות )ירושלים(. כאשר בטלה העליה לרגל - בטלה גם השפעה זו, והדבר גורם להיות דרכי 

לרגל.  עולים  אין   - מועד  באי  בלי  שהם  משום  אבלות,  ציון  דרכי  הפסוק:  כפשט  אבלות,   - הנ״ל  ציון 
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.

בכך  נרמזים  ובפנימיות,  בעלה,  בשערים  נודע  נאמר:  הרי  כי  זה,  לעניין  בהמשך  לפרש  )ויש 
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 

נאנחים(.  כהניה  ממילא  המלכות  בגלות  כן  ואם  וכהן  מלך  בענין  יתרון  פרשת 
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.

- שאינה רוצה לטעום אפילו מהשפעה הקבועה המגיע  והיא מר לה  הפסוק ממשיך: 

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 

הקבועה  ואילו ההשפעה  התוספת,  רק מהשפעת  היא  אבלות",  ציון  ו"דרכי  בדד"  "ישבה  כאן:  המתוארת 

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 

גבי  בזהר  עיין  בגלות  מר  טועמת  שהמלכות  לבאר  שיש  מרורות,  אשכלות  מענין 
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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 
- ביטול וחורבן ההעלם: באלף השביעי יאיר גילוי אלקי שהעולם יהיה  למשמעותו הפנימית של החורבן 

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׳.

 - "מור"  מלשון  אותם  לפרש  ניתן  אך  ושלילית,  מרה  במשמעות  מתפרשות  לה  מר  והיא  המילים  גם 

שגימטריא מר   - נוסף  פירוש  או  ומסממני הקטורת.  שהוא שמן המשחה,  שמקבלת שמן המור 
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!
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ָאב, ִנְדֶחה( תשל״א. ְׁשָעה-ּבְ ָבִרים )ּתִ ָרַׁשת ּדְ ת-ּפָ א, ַׁשּבָ ְׁשַמּיָ א-ּדִ ַסְיַעּתָ ּבְ

ְׁשָבה ָבָדד הּוא  ַמח-ֶצֶדק )ֶצַמח ְׁשמֹו2( ֶׁשּיָ ת ַאְדמֹו״ר ַהּצֶ ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ִתי ָעם ּגֹו׳ ּוְמָבֵאר1 ּכְ ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ
ן.  ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ מֹו-ֶׁשּיִ ִתי ָעם כּו׳ ּכְ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב. ְוֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל-ְיֵדי ַרּבָ ַטח ּבָ ָדד ַיְנֶחּנּו, ּבֶ ֱאַמר3 ֲהָוָי' ּבָ מֹו-ֶׁשּנֶ ּכְ
ְׂשָרֵאל ִיְתַעּלּו ִלְבִחיַנת  ְׁשָבה ָבָדד הּוא ֶׁשּיִ ירּוׁש ֶׁשּיָ ִמיָהה ּוְפִליָאה, ּוְלִפי ַהּפֵ ְוָצִריְך-ְלָהִבין ַוֲהֵרי ֵאיָכה הּוא ְלׁשֹון ּתְ
ֶזה.  ִליָאה ּבָ ִמיָהה ְוַהּפְ ְלְׁשלּות, ַמִהי ַהּתְ ֲחֶנה - ִלְמַעְליּוָתא( ְלַמְעָלה ֵמִהְׁשּתַ ָדד )ִמחּוץ ַלּמַ ִחיַנת ּבָ ָדד ַיְנֶחּנּו, ּבְ ֲהָוָי' ּבָ
וֶדל ַהְיִריָדה כּו׳,  ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד הּוא ּגֹ ׁשּוט ּבְ ֵפירּוׁש ַהּפָ ׁשּוט, ּדְ ירּוׁש ַהּפָ ירּוׁש ֶזה ִעם ּפֵ ּור ּפֵ ם ָצִריְך-ְלָהִבין ִקיּשׁ ּגַ
ַמח-ֶצֶדק  ירּוׁש ַהּצֶ ׁשּוט ִעם ּפֵ ירּוׁש ַהּפָ ּור ֶׁשל ּפֵ יּשׁ ן, ּוַמהּו ַהּקִ ָאב ֶׁשָאז ָהָיה ַהחּוְרּבָ ִתְׁשָעה-ּבְ ֵכן קֹוְרִאין ֵאיָכה ּבְ ֶׁשּלָ
ָיְׁשָבה  סּוק( ּבְ ַמח-ֶצֶדק ַעל-ַהּפָ ירּוׁש ַהּצֶ וֶדל ָהִעיּלּוי )ְלִפי ּפֵ ה ּגֹ ִחּלָ ים ּתְ ַהְקּדִ ְׁשָבה ָבָדד הּוא ִלְמַעְליּוָתא. ְויּוַבן ֶזה ּבְ ֶׁשּיָ
ַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל4 לֹא  ְוָקא( הּוא ּכְ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב )ַיֲעקֹב ּדַ ַטח ּבָ ּיּוק ּבֶ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב. ֶׁשַהּדִ ַטח ּבָ ָבָדד, ֶׁשהּוא-ִעְנַין ּבֶ
ָדד  ֶבַטח ּבָ ִית. ְוַהְיינּו ֶׁשָהִעיּלּוי ּדְ ָראֹו ּבַ ַיֲעקֹב ֶׁשּקְ א ּכְ תּוב ּבֹו ָׂשֶדה כּו׳ ֶאּלָ ִיְצָחק ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו ַהר כּו׳ ְולֹא ּכְ ַאְבָרָהם ֶׁשּכָ ּכְ
ֲחַלת ַיֲעקֹב  ִית, ֶׁשּנַ ָראֹו ּבַ ַיֲעקֹב ֶׁשּקְ ִליִׁשי, הּוא ִעְנַין ּכְ ְ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ֵבית-ַהּמִ ְהֶיה ֶלָעִתיד-ָלבֹוא, ּוִבְפָרט ּבְ ֵעין ַיֲעקֹב ֶׁשּיִ
ִלי  ת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ ּבָ ַ ג ֶאת ַהּשׁ ל ַהְמַעּנֵ ַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל6 ּכָ ַרֲעִוין, ּכְ ִחיַנת ַרֲעָוא ּדְ ִלי ְמָצִרים5, ּבְ ִהיא ַנֲחָלה ּבְ
לּות כּו׳. ְוֶזהּו-ִעְנָין  ַהּגָ ּדְ ְהֶיה ֶלָעִתיד הּוא ַעל-ְיֵדי ְקִדיַמת ָיְׁשָבה ָבָדד  ְוִעיּלּוי ֶזה ֶׁשּיִ ְמָצִרים כּו׳ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב כּו׳. 
ְכמֹו ֶׁשָאָדם-ָהִראׁשֹון הּוא ְיִציר  ֵגרּוִׁשין ]ּדִ לּות ְלֶזה ֶׁשָאָדם-ָהִראׁשֹון ִניּדֹון ּבְ יּמּו ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל7 ֶאת ִעְנַין ַהּגָ ּדִ ֶ ַמה ּשׁ
רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ָעיו ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶׁשל ַהּקָ ֵגרּוִׁשין( ֵהם ֵנֶצר ַמּטָ יּדֹונּו ּבְ ם ִיְׂשָרֵאל )ֶׁשּנִ ן ּגַ רּוְך-הּוא, ּכֵ דֹוׁש-ּבָ יו ֶׁשל ַהּקָ ּפָ ּכַ
ְך,  ְהֶיה ַאַחר-ּכָ ְׁשִביל ָהִעיּלּוי ֶׁשּיִ ֵגרּוִׁשין הּוא ּבִ ׁש9[, ּוְכמֹו ֶזה ֶׁשָאָדם-ָהִראׁשֹון ִניּדֹון ּבְ ַעל ַמּמָ הּוא8, ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמָ
ָאָדם-ָהִראׁשֹון  ּדְ ּוְלָׁשְמָרּה  ְלָעְבָדּה  ְבַגן-ֵעֶדן  יֵחהּו  ּנִ ַוּיַ ּדְ ֵמָהִעיּלּוי  יֹוֵתר  עֹוד  ַנֲעֶלה  ה  ֶׁשּזֶ ן-ּתֹוָרה  ַמּתַ ּדְ ָהִעיּלּוי  ַעד 
ְך ז׳  ְוַאַחר-ּכָ ה-ְלַמְעָלה  ּטָ ִכיָנה ִמּמַ ְ ַהּשׁ קּו  יּלְ ן-ּתֹוָרה ָהיּו ז׳ ַהּדֹורֹות ֶׁשּסִ ַמּתַ מֹו ֶׁשּבְ ּכְ ְוַהְיינּו  ן(,  ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ מֹו-ֶׁשּיִ )ּכְ
ן-ּתֹוָרה  ַמּתַ ְלַאֲחֵרי  ם  ּגַ הּוא  ֶרְך-ֶזה  ַעל-ּדֶ ן-ּתֹוָרה10,  ַמּתַ ֶׁשָהָיה  ַעד  ה  ִמְלַמְעָלה-ְלַמּטָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶׁשִהְמִׁשיכּו  ַהּדֹורֹות 
ן  ְׁשּכָ ם ֵמַהּמִ ַמְעָלה ּגַ קֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ֲהָוָי'12, ֶׁשּלְ ׁש, ַהּמָ ְקּדָ ית-ַהּמִ ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל11 ְוִלְבנֹות ַהּבֵ
ַבִית  ן ּדְ ְך ָהָיה ַהחּוְרּבָ ׁש, ְוַאַחר-ּכָ ְקּדָ ית-ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ְתָקאֹות ְוכּו׳ ַעד ֶׁשּנִ ה ַהְרּפַ ּמָ ֹאֶהל13, ָהיּו ָאז ּכַ ְך ּבְ יּה ָוֶאְתַהּלֵ ְכִתיב ּבֵ ּדִ

1.  בתוכן 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(.

2.  צמח )צדק( בגימטריא מנחם )מענדל( חושבני׳ דהדין כחושבנא דהדין הוא צמח הוא מנחם ודא מסייעא להו כו׳ )ירוש׳ ברכות פ״ב ה״ד(.

3.  דברים לב, יב. שם לג, כח.

4.  פסחים פח, א.

5.  משא״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(.

6.  שבת קיח, סע״א ואילך.

7.  פתיחתא דאיכ״ר ד )עה״פ והמה כאדם(.

8.  סנה׳ ר״פ חלק.

9.  תניא רפ״ב. וראה הערות הצ״צ שם )נדפסו בס׳ קיצורים והערות לס׳ לקו״א(.

10.  ב״ר )פי״ט, ז( כו׳. שהש״ר )רפ״ה. נת׳ בד״ה באתי לגני השי״ת( - ובמ״כ שם דקאי על מ״ת.

11.  וכמש״נ בפרשתנו )א, ב(: מחורב גו׳ )ובפרש״י שם(. הלכתם כו׳ למהר ביאתכם לארץ.

12.  דברים יב, יא: בית הבחירה בירושלים )פרש״י(.

13.  ש״ב ז, ו. שהש״ר פ״א, טז )ג(.
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ה ָהַאֲחרֹון ִמן  ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ תּוב14 ּגָ ִית ִראׁשֹון ּוְכמֹו-ֶׁשּכָ ַמְעָלה ִמּבַ ַבִית ֵׁשִני, ֶׁשּלְ ִראׁשֹון ּוָבאּו ְלָהִעיּלּוי ּדְ
ַבִית  ן ּדְ ִעְנַין ַהחּוְרּבָ ם ּבְ ֶרְך-ֶזה הּוא ּגַ ִבְנָין ּוְבָׁשִנים15, ְוַעל-ּדֶ ִית ִראׁשֹון ּבְ דֹול ִמּבַ ִית ֵׁשִני ֶׁשָהָיה ּגָ ָקֵאי ַעל ּבַ ָהִראׁשֹון ּדְ
ִית  ׁש ַעל-ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ֶׁשהּוא ַנֲעֶלה ִמּבַ ָקרֹוב ַמּמָ ֶנה ּבְ ּבָ ִליִׁשי ֶׁשּיִ ְ ַבִית ַהּשׁ יעּו ְלַאֲחֵרי-ֶזה ְלָהִעיּלּוי ּדְ ּגִ ֵׁשִני, ֶׁשּיַ
תּוב ּבֹו  ִיְצָחק ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו ַהר ְולֹא ּכְ ַאְבָרָהם ֶׁשּכָ ִית ֵׁשִני, ּוְכַמֲאַמר-ֲחָכֵמינּו-ַז"ל )ֶׁשהּוָבא ְלֵעיל( לֹא ּכְ ִראׁשֹון ְוַגם ִמּבַ
יָון  י ִמּכֵ ַאְלָמָנה ְולֹא ַאְלָמָנה ַחס-ְוָׁשלֹום16, ּכִ תּוב ָהְיָתה ּכְ ּכָ ן ַהֶהְמֵׁשְך ּבַ ם-ּכֵ ִית. ְוֶזהּו ּגַ ָראֹו ּבַ ַיֲעקֹב ֶׁשּקְ א ּכְ ָׂשֶדה ֶאּלָ
ָכ״ף  ַאְלָמָנה ּבְ ית, ְוָלֵכן ָהְיָתה ּכְ ְהֶיה ְלַאֲחֵרי-ֶזה, ֲהֵרי ֵאין-זֹו ְיִריָדה ֲאִמּתִ ה ֶׁשּתִ ְׁשִביל ָהֲעִלּיָ ַהְיִריָדה ִהיא ּבִ ּוָוָנה ּבְ ֶׁשַהּכַ

ְמיֹון. ַהּדִ

ְתַאּוָה  ֶׁשּנִ ִריָאה הּוא  ַהּבְ ּוָוַנת  ּכַ ְכִלית  ֶׁשּתַ ״ּב(17  ַ )ְמהֹוַרּשׁ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ּכְ ָבֵאר  ֶׁשּמְ מֹו  ּכְ ְוָהִעְנָין הּוא,  ב( 
ִנְׁשמֹות-ִיְׂשָרֵאל,  ּוָוָנה זֹו ִנְׁשְלָמה ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּדְ ְחּתֹוִנים, ֶׁשּכַ ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ רּוְך-הּוא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ִריָאה עֹוָלם ַעל ִמיּלּואֹו  ת ַהּבְ ְתִחיּלַ ה ּבִ יִקים18. ְוִהּנֵ ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצּדִ ּה( ּבְ ִריָאה ּכּוּלָ ל ַהּבְ ִמי ִנְמַלְך )ַעל ּכָ ֲאָמר ּבְ ּמַ ּכַ
ִחיַנת  ְׁשִכיָנה הּוא ּבְ ִחיַנת אֹור ַהּסֹוֵבב. ּדִ ר ְׁשִכיָנה הּוא ּבְ ירּוׁש ִעיּקַ ְחּתֹוִנים ָהְיָתה19, ֶׁשּפֵ ּתַ ר ְׁשִכיָנה ּבַ ִנְבָרא*18, ִעיּקַ
ְלאֹור  ְוַעד  ַהּסֹוֵבב  אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְׁשִכיָנה  ר  ִעיּקַ ֲאָבל  ֶׁשת*19,  ּוִמְתַלּבֶ ֹוֶכֶנת  ֶׁשּשׁ ַעל-ֵׁשם  ְׁשִכיָנה  א,  ַהְמַמּלֵ אֹור 
ֶהְמֵׁשְך ַמַאְמֵרי ַהִהיּלּוָלא20. ַוֲהַגם ֶׁשַהְמָׁשַכת אֹור ַהּסֹוֵבב ַנֲעָׂשה  ה ּבְ ֲארּוּכָ ַמְעָלה ֵמעֹוָלמֹות, ְוַכְמבֹוָאר ּבַ ַהּסֹוֵבב ֶׁשּלְ
ִריָאה עֹוָלם  ת ַהּבְ ְתִחיּלַ ד ּבִ ה ִמּיָ ל-ָמקֹום ִהּנֵ ר-ְלֵעיל, ִמּכָ ְזּכָ ּנִ ְוָקא ּכַ ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוַדת ָאָדם-ָהִראׁשֹון ְוִנְׁשמֹות-ִיְׂשָרֵאל ּדַ
י- ְוָקא21, ּכִ פֹוַעל, ֶׁשֲהֵרי ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּדַ ר ְׁשִכיָנה ּבְ ירּוׁש )לֹא ֶׁשָהָיה ַהְמָׁשַכת ִעיּקַ ַעל ִמיּלּואֹו ִנְבָרא, ּפֵ
פֹוַעל ִהיא ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה  ר ְׁשִכיָנה, ְוַהַהְמָׁשָכה ּבְ ִעיּקַ ּדְ יּלּוי אֹור  ְהֶיה מּוְכָׁשר ְוָראּוי ַלּגִ אֹוֶפן ֶׁשּיִ ְבָרא ּבְ ִאם( ֶׁשּנִ
ן- ַהּגַ יֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה, ֶׁשַעל-ְיֵדי ֲעבֹוַדת ָאָדם-ָהִראׁשֹון ַנֲעָׂשה ּתֹוְספֹות אֹור ּבְ ּנִ ְוָקא. ְוֶזהּו-ִעְנַין ַוּיַ ּדַ

עֹוָלם ַעל ִמיּלּואֹו ִנְבָרא הּוא ַרק ֶׁשָהָיה ָמקֹום מּוְכָׁשר  ֶ א )ּוַמה ּשׁ ִחיַנת אֹור ַהְמַמּלֵ ד ַעְצמֹו הּוא ּבְ ַגן-ֵעֶדן ִמּצַ ֵעֶדן. ּדְ
ב׳  ָללּות ָהעֹוָלם ּבְ ַגן-ֵעֶדן ַעל ּכְ א ּגּוָפא ֵיׁש ַמֲעָלה ּבְ ְבִחיַנת אֹור ַהְמַמּלֵ א ֶׁשּבִ ר-ְלֵעיל(, ֶאּלָ ְזּכָ ּנִ ְלִגיּלּוי אֹור ַהּסֹוֵבב, ּכַ
ָבעֹוָלמֹות  ְחּתֹונֹות ּוְבַגן-ֵעֶדן ֵמִאיר ג'-ִראׁשֹונֹות ְוַהב׳ ּדְ ִחיַנת ז'-ּתַ עֹוָלמֹות הּוא ִמּבְ ׁש ּבָ ְתַלּבֵ ָבִרים, ָהא׳ ֶׁשָהאֹור ַהּמִ ּדְ
יֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן  ּנִ ַוּיַ ל-ָעְלִמין.  א-ּכָ ִחיַנת ְמַמּלֵ ל-ֶזה הּוא ַרק ּבְ הּות, ֲאָבל ּכָ יּלּוי ַהּמַ ּגִ ִציאּות ּוְבַגן-ֵעֶדן  ַרק ְיִדיַעת ַהּמְ
ִחיַנת ְלָעְבָדּה ֶׁשָהָיה  ם ּבְ ר ְׁשִכיָנה. ָאְמָנם, ּגַ ִחיַנת ִעיּקַ ִחיַנת אֹור ַהּסֹוֵבב, ּבְ ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ַיְמִׁשיְך ּבְ
ִעְנַין ִמְצֹות ָהָאבֹות, ֶׁשֵריחֹות ָהיּו.  ן-ּתֹוָרה, ּוְכַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל22 ּבְ ְלַאֲחֵרי ַמּתַ ֵעֶרְך ְלָהֲעבֹוָדה ּדִ ַגן-ֵעֶדן ֵאינֹו ּבְ ּבְ
ה ְוַתְחּתֹוִנים לֹא  ֶעְליֹוִנים לֹא ֵיְרדּו ְלַמּטָ ֵזיָרה ּדְ ן-ּתֹוָרה ָהְיָתה ַהּגְ ַעד ַמּתַ יָון ּדְ נֹוֵגַע ְלָהָאבֹות, ֲהֵרי ּכֵ ְוַאף ֶׁשָאְמרּו ֶזה ּבְ
ְמצּוּוֶה ְועֹוֶׂשה(  ֲעָלה ּדִ ְצַטּוָוה )ְוָלֵכן ָהָיה ּבֹו ַהּמַ ן. ְוַאף ֶׁשּנִ נֹוֵגַע ְלָאָדם-ָהִראׁשֹון ָהָיה ּכֵ ם ּבְ ַיֲעלּו ְלַמְעָלה כּו׳23 - ֲהֵרי ּגַ
יָון  ן-ּתֹוָרה ּכֵ יּוּוי ְלַאַחר ַמּתַ מֹו ַהּצִ ן-ּתֹוָרה ֵאינֹו ּכְ ה קֹוֶדם ַמּתַ מֹו ֶׁשהּוא ְלַמּטָ יּוּוי ּכְ ֵׁשׁש ִמְצֹות - ַהּצִ ִנים ּבְ ל-ּפָ - ַעל-ּכָ
ֲאָמר ָׁשם ֶׁשֲעבֹוַדת ָאָדם-ָהִראׁשֹון ָהְיָתה ַנֲעֵלית יֹוֵתר  ַהּמַ ה. ְוַגם ְלִפי ַהְמבֹוָאר ּבְ ֶׁשָהֶעְליֹוִנים לֹא ָיְרדּו ֲעַדִיין ְלַמּטָ

14.  חגי ב, ט.

15.  ב״ב ג, סע״א ואילך.

16.  סנה׳ קד, סע״א. איכ״ר פ״א, ג. וראה רשימות הצ״צ שם ע׳ יט )אוה״ת שם ע׳ א׳מד-ה(.

17.  ד״ה איכה עת״ר הנ״ל.

18.  ראה רות רבה פ״ב, ג. סד״ה כי עמך מקו״ח ש״ת.

*18. ראה ב״ר פי״ד, ז. פי״ג, ג.

19.  ב״ר פי״ט, ז. וש״נ.

*19. תניא פמ״א )נז, ב(. וראה שם פנ״ב.

20.  באתי לגני השי״ת.

21.  להעיר 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(.

22.  שהש״ר פ״א, ג )א(.

23.  שמו״ר פי״ב, ג. תנחומא וארא טו.
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ֲאָמר ָׁשם( ֵאין- ַהּמַ ְמבֹוָאר ּבְ ל-ָמקֹום ֲהֵרי )ּכַ יו ּוְבַגן-ֵעֶדן24 כּו׳ ִמּכָ ּפָ י, ָאָדם-ָהִראׁשֹון ָהָיה ְיִציר ּכַ ֵמֲעבֹוַדת ָהָאבֹות, ּכִ
ן-ּתֹוָרה ֵאיָנּה  ַאֲחֵרי ַמּתַ ם ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלְ ן-ּתֹוָרה. ָאְמָנם, ּגַ ַמּתַ ֵעֶרְך ִלְבִחיַנת ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמָך, ַהְמָׁשָכה ַעְצִמית ּדְ ֶזה ּבְ
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  קֹום  ַהּמָ ׁש(,  ְקּדָ ֵבית-ַהּמִ ֶׁשּבְ ּוְלָׁשְמָרּה  ְלָעְבָדּה  ַעל-ְיֵדי  )ּוִבְפָרט  ׁש  ְקּדָ ֵבית-ַהּמִ ּבְ ֶׁשָהָיה  יּלּוי  ְלַהּגִ ֵעֶרְך  ּבְ
ַבִית  ֵרְך ּבְ ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ דֹול ָהִעְנָין ּדְ ׁש ּגּוָפא ּגָ ְקּדָ יַרת ֶקַבע. ּוְבֵבית-ַהּמִ ֵרְך, ּדִ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְוָקא ַנֲעָׂשה ּדִ ֲהָוָי', ֶׁשָאז ּדַ
ִבְנָין )ָמקֹום( ּוְבָׁשִנים )ְזַמן( -  ִית ָהִראׁשֹון ּבְ דֹול כּו׳ ִמּבַ ל-ָמקֹום ּגָ ָבִרים25 ִמּכָ ַבִית-ֵׁשִני ָחְסרּו ה׳ ּדְ י ַאף ֶׁשּבְ ֵׁשִני, ּכִ
ְוָקא, ַעל-ְיֵדי ַהּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות  יָרה ִיְהֶיה ֶלָעִתיד-ָלבֹוא ּדַ ר ַהּדִ ד ָהעֹוָלם ּגּוָפא. ָאְמָנם ִעיּקַ ְחּתֹוִנים - ִמּצַ ַרת ַהּתַ ַהְגּדָ
ְוָקא,  ִמְצַות ְרצֹוְנָך, ָׁשם ּדַ ֲאָמר26 ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶניָך ּכְ ּמַ ֵלימּות, ּכַ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ְצֹות ּבְ ימּו ָאז, ֶׁשָאז ִיְהֶיה ִקּיּום ַהּמִ ַקּיְ ֶׁשּיְ

ת ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש27. ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ה ּכְ ֲארּוּכָ ָבֵאר ּבַ ּוְכמֹו ֶׁשּמְ

ְפֵני ֶזה - ֲהָכָנה  לּות ֶׁשּלִ ְזַמן-ַהּגָ וֶדל ַהְפָלַאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּבִ ִמּגֹ ְהֶיה ֶלָעִתיד-ָלבֹוא יּוַבן  וֶדל ָהִעיּלּוי ֶׁשּיִ ּגֹ ה  ְוִהּנֵ ג( 
סּוק30  ַעל-ֵׁשם-טֹוב ַעל-ַהּפָ ֵׁשם ַהּבַ ֵקן ּבְ ת ַאְדמֹו״ר ַהּזָ ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ה ָידּוַע29 ַמֲאַמר ּכְ ִהּנֵ ָמה ָלֶזה28. ּדְ ְוַהְקּדָ
ֵפירּוׁש ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָניו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל  דּוַע31 ּבְ ְוַכּיָ ִית ֲחִזיִתיָך,  ְזַמן ַהּבַ ּבִ ּקֹוֶדׁש ֲחִזיִתיָך ַהְלַואי  ן ּבַ ּכֵ
ִרים ְוכּו׳  ְהיּו ָאז ִריּבּוי ַהֲעָלמֹות ְוֶהְסּתֵ ְמִׁשיָחא, ֶׁשּיִ ִעְקְבָתא ּדִ ֶׁשָרָאה ֹמֶׁשה ֶאת ַהּדֹור ּדְ יֹוֵתר הּוא ּכְ ֵני ָהֲאָדָמה32, ֶׁשּבְ ּפְ
ֲעָלה ֲעָנָוה ּוִביּטּול ֵאֶצל  ה ֲעבֹוָדה זֹו ּפָ מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך מֹוִסיף ְואֹור, ִהּנֵ ימּו ִמְצֹות ּוְבאֹוֶפן ּדְ ּוְבָכל ֶזה ִיְלְמדּו ּתֹוָרה ִויַקּיְ
ַמֲעָלה  ְׁשָנּה  ֶׁשּיֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ן-הּוא  ֶׁשּכֵ ה,  ִמּזֶ ֲהֵרי מּוָבן  ָרָאה,  ֱאֶמת  ת  ִמּדַ ְוָאְמרּו-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל33  ּוֹמֶׁשה ֱאֶמת*32  ֹמֶׁשה. 
יּלּוי ִיְהֶיה  יָון ֶׁשַהּגִ ְהֶיה ֶלָעִתיד-ָלבֹוא, ִמּכֵ וֶדל ָהִעיּלּוי ֶׁשּיִ ה מּוָבן ּגֹ י ֲעבֹוַדת ֹמֶׁשה. ּוִמּזֶ לּות34 ְלַגּבֵ ְזַמן-ַהּגָ ָהֲעבֹוָדה ּדִ ּבְ
הּוא  ֶזה  לּות  ֶׁשּגָ יָון  ִמּכֵ י  ּכִ ה,  ַהּזֶ לּות  ַהּגָ ַלֲאִריכּות  ַעם  ַהּטַ ן  ם-ּכֵ ּגַ יּוַבן  ּוָבֶזה  זֹו.  ּכָ ַנֲעֵלית  ֲעבֹוָדה  ְוַעל-ְיֵדי  ְלַאֲחֵרי 
ִית-ִראׁשֹון  ִמּבַ ן-ּתֹוָרה,  ּתַ ִמּמַ ָאָדם-ָהִראׁשֹון,  ּדְ ְבַגן-ֵעֶדן  יֵחהּו  ּנִ ִמּוַּיַ יֹוֵתר  ַמְעָלה  ֶׁשּלְ יֹוֵתר,  ּבְ ַנֲעֶלה  ְלִגיּלּוי  ָמה  ַהְקּדָ
יעּו  לּות ַיּגִ ֶמֶׁשְך ְזַמן ַהּגָ ֵני-ִיְׂשָרֵאל ּבְ ְכֵדי ֶׁשַעל-ְיֵדי ֲעבֹוַדת ּבְ זֹו, ּבִ דֹוָלה ּכָ ֲאִריכּות ּגְ לּות הּוא ּבַ ִית-ֵׁשִני, ָלֵכן ַהּגָ ּוִמּבַ

ִלי ְמָצִרים. ָדד ֵעין ַיֲעקֹב, ַנֲחָלה ּבְ ַטח ּבָ יֹוֵתר, ּבֶ יּלּוי ַנֲעֶלה ּבְ ִליִׁשי, ֶׁשהּוא ּגִ ְ ִית ַהּשׁ ׁש ַלּבַ ָקרֹוב ַמּמָ ּבְ

ְדֵריגֹות  ַהּמַ בּות, ְצִריָכה ִלְהיֹות ַהַהְמָׁשָכה ּבְ ְ ָיְׁשָבה - ִהְתַייּשׁ ה ּוְבאֹוֶפן ּדְ ָדד יּוְמַׁשְך ְלַמּטָ ִחיַנת ּבָ ְכֵדי ֶׁשּבְ ה ּבִ ד( ְוִהּנֵ
ָיְׁשָבה  ה, ּוְבאֹוֶפן ּדְ ָדד ְלַמּטָ ִחיַנת ּבָ תּוב ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד, ֶׁשַהְמָׁשַכת ּבְ ּכָ ֶ ְלְׁשלּות. ְוֶזהּו ַמה-ּשׁ ֵסֶדר ִהְׁשּתַ ּדְ
ַמְעָלה ֵמח׳  ֶאָחד - א׳ ֶׁשּלְ י-זֹו. ּוְכמֹו א׳ ּדְ ּבֵ ָרגֹות זֹו-ַעל-ּגַ ה ּדְ ה א׳ רֹוֶמֶזת ְלַכּמָ ִהּנֵ בּות(, הּוא ַעל-ְיֵדי ֵאיָכה. ּדְ ְ ִהְתַייּשׁ )ּבְ
ֵאיָכה, א׳ ְלַמְעָלה ִמי' - ְלַמְעָלה ֵמִעְנַין  ְוד׳, ז'-ְרִקיִעים ָוָאֶרץ ְוד׳ רּוחֹות ָהעֹוָלם - א׳ - ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאָבל א׳ ּדְ
ָהרֹוֵמז  ֵאיָכה(  )ֶׁשּבְ ַהּיּו״ד  ּבְ ִנְמָׁשְך  ְוָהַאֶל״ף,  נּוזֹות*34(,  ַהּגְ ֵמֶעֶׂשר-ְסִפירֹות  ם  ּגַ ְלַמְעָלה  )ְוֵיׁש-לֹוַמר  ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות, 
יֶכת  ּיֶ ַ מֹו ֶׁשּשׁ ְלכּות ּוִבְפָרט - ַמְלכּות ּכְ ִחיַנת ַהּמַ ֵאי ַעל ּבְ ֵאיָכה( ֶׁשּקָ ״ּכֹה״ )ּדְ ְך - ּבַ ֲאִצילּות, ְוַאַחר-ּכָ ְלֶעֶׂשר-ְסִפירֹות ּדַ

24.  דהייתה עשיית יציר כפיו של הקב״ה )שלימות האדם( ובג״ע )שלימות המקום( - ראה המשך וככה תרל״ז פ״כ וכ״א.

25.  יומא כא, ב. וראה לקו״ת ר״ה נז, ג.

26.  נוסח התפלה )דמוסף(.

27.  המשך וככה הנ״ל פי״ז ואילך.

28.  שהרי התכלית והשלימות דאז תלוי במעשינו ועבודתינו בגלות )תניא רפל״ז(.

29.  ראה ד״ה תשורי תרפ״ט )ספר המאמרים - קונטרסים( פ״ט.

30.  תהלים סג, ג.

31.  ד״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(.

32.  במדבר יב, ג.

*32. תנחומא קורח יא. לקו״ת מסעי )צב, ד ואילך(.

33.  סנה׳ קיא, סע״א. וראה ״היום יום״ ע׳ ל.

34.  ואף 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׳.

*34. עיין רשימות לאיכה ריש ע׳ ו׳ )אוה״ת שם ס״ע א׳לד(.
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ה הּוא-ִעְנַין  ין ֶזה ְלֹכה, ֶׁשּזֶ דּוַע*35 ַהֶהְפֵרׁש ֶׁשּבֵ ה35. ְוַכּיָ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ֶׁשת ּבִ ְרָדה ּוִמְתַלּבֶ מֹו ֶׁשּיָ ם - ּכְ ָבר אֹו ּגַ ּכְ
א ֶׁשּזֹאת הּוא  ִחיַנת ֶזה, ֶאּלָ ֶרְך ּבְ ן ַעל-ּדֶ ם-ּכֵ ם ָלׁשֹון זֹאת )ֶׁשִהיא ּגַ ֶרְך-ֶזה הּוא ּגַ עֹו ְואֹוֵמר ֶזה, ְוַעל-ּדֶ ֶאְצּבָ ַמְרֶאה ּבְ
מֹו  ְלכּות ּוִבְפָרט - ּכְ ִחיַנת ַהּמַ ֲאִצילּות*36, ּוְבִחיַנת ּכֹה הּוא ּבְ מֹו ֶׁשִהיא ּבַ ְלכּות ּכְ ִחיַנת ַהּמַ ִחיַנת נּוְקָבא36(, ֶׁשהּוא ּבְ ּבְ
ִחיַנת ָיִחיד  ָדד הּוא ּבְ ְדמּוֵתנּו. ְוֶזהּו-ִעְנַין ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד. ֶׁשּבָ ִחיַנת ּכִ ה, ּבְ ְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשּיָ ֶׁשת ּבִ ֶׁשִהיא ִמְתַלּבֶ
יק  ִחיַנת ַעּתִ ן ְוָאח ֵאין לֹו37, ּבְ ם ּבֵ ֵאיָכה( הּוא - ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני ּגַ י ָהַאֶל״ף דכאן )ּדְ ִחיַנת ֶאָחד. ּכִ ם ִמּבְ ַמְעָלה ּגַ ֶׁשּלְ
ה  ִהּנֵ ּוֵביּה,  יּה  ִמיּנֵ הּוא  יק  ַעּתִ ֶׁשּבְ ּוַמִין-נּוְקִבין(  )ַמִין-ּדּוְכִרין  ּוּוג  ֶׁשּזִ ָלה38  ּבָ ּקַ ּבַ דּוַע  ְוַכּיָ ָלל.  ּכְ קּות  ִהְתַחּלְ ּבֹו  ֶׁשֵאין 

בּות39. ְ ה ּוְבִהְתַייּשׁ ִגיּלּוי ְלַמּטָ ָדד ּבְ ִחיַנת ּבָ ם ּבְ ֶלָעִתיד-ָלבֹוא יּוְמַׁשְך ּגַ

ֶל״ת הּוא ִעְנַין  ל. ְוִלְכאֹוָרה, ֲהֵרי ּדַ ְמַקּבֵ יַע ְוד׳ ּדִ ַמְׁשּפִ ֶלִתי״ן. ד׳ ּדְ ָדד ב׳ ּדָ יד40 ֶׁשּבָ ּגִ ה ָידּוַע ּתֹוַרת ָהַרב ַהּמַ ה( ְוִהּנֵ
ָהֵעֶגל רֹוֶצה  ֶ ַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל41 יֹוֵתר ִמּשׁ יַע. ּוְמבֹוָאר ָׁשם ֶׁשהּוא ּכְ ַמְׁשּפִ ֶל״ת ּדְ יְך ּדַ ּלֹוִתי, ְוֵאיְך ַׁשּיָ ּלּות, ּדַ ּדַ
יַע. ְואּוַלי  ְׁשּפִ ַהּמַ ֶל״ת ּדְ ל, ְוֶזהּו ּדַ יַע ְלַהְמַקּבֵ יַע ְלַהְׁשּפִ ְׁשּפִ ַהּמַ ׁש ּכֹוֶסף ּוְתׁשּוָקה ּבְ ָרה רֹוָצה ְלָהִניק, ְוַהְיינּו ֶׁשּיֵ ִליֹנק ַהּפָ
א  ְתַמּלֵ יַע הּוא ֶׁשּיִ ְׁשּפִ ַהּמַ ֶל״ת( ּדְ מֹו ֶׁשָרצֹון )ַהּדַ ה ּכְ ִעְנַין ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ִתְכסֹוף. ְוִהּנֵ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ֶ ר ֶזה ִעם ַמה-ּשׁ ֵ ֵיׁש ְלַקּשׁ
ֵפירּוׁש  דּוַע ּבְ יַע, ְוַכּיָ ְׁשּפִ ַהּמַ כֹול, ּדְ ַבּיָ רֹון, ּכְ א ַהִחּסָ ְתַמּלֵ ל ָצִריְך-ִלְהיֹות ֶׁשּיִ ֶל״ת( ַהְמַקּבֵ ן ְרצֹון )ּדַ ל, ּכֵ ַהְמַקּבֵ רֹון ּדְ ִחּסָ
ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעל ַהּכֹוֶבד רֹאׁש  ִפּלָ א ִמּתֹוְך ּכֹוֶבד רֹאׁש*41, ֶׁשַהּתְ ל ֶאּלָ ּלֵ ְׁשָנה ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ ּמִ יד ּבַ ּגִ ָהַרב-ַהּמַ
סּוק44 זֹאת  ַעל-ֵׁשם-טֹוב43 ַעל-ַהּפָ ירּוׁש ַהּבַ רֹוִעי. ְוֵכן ַמְׁשַמע ּפֵ ִכיָנה אֹוֶמֶרת42 ָקַלִני ֵמרֹאִׁשי ָקַלִני ִמּזְ ְ ַמְעָלה, ֶׁשּשׁ ֶׁשּלְ

ִכיָנה. ְ ן אֹוִחיל, זֹאת - ַהּשׁ י ַעל ּכֵ ָאִׁשיב ֶאל ִלּבִ

ָחִלים עֹוְממֹות  ּגֶ ת ָעם,  ַדְרּגַ ּבְ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו  ּדְ ְתִמיָהה -  ּבִ ּגֹו׳, ֵאיָכה  ִתי ָעם  ַרּבָ ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר  ְוֶזהּו ֵאיָכה  ו( 
ַעת-ֶעְליֹון ְוַדַעת- יעֹות, ּדַ ֵדיעֹות45 ִריּבּוי ַהּדֵ ִתי ּבְ קּות כּו׳ ְוַרּבָ ְפׁשּוטֹו( ִריּבּוי ַהִהְתַחּלְ ִתי ָעם )ּכִ כּו׳*44, ְוַרּבָ

35.  להעיר ממשנ״ת עה״פ ומה ראו על ככה )תו״א בהוספות קיח, ד(.

*35. ספרי ר״פ מטות. לקו״ת מטות פב, סע״א ואילך.

36.  ראה לקו״ת צו ח, ב.

*36. וכידוע בפירוש ואמונה כל זאת וקיים עלינו )לקו״ת עקב יז, ב(.

37.  קהלת ד, ח. וראה רשימות הצ״צ עה״פ.

38.  ראה 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.

39.  להעיר 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.

40.  לקו״א ד״ה טעם למה אין נזכר בשמו״ע מלכות )לט, ג(.

41.  פסחים קיב, סע״א.

*41. או״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(.

42.  משנה סנה׳ מו, א.

43.  צפע״נ )לבעל המחבר תולדות יעקב יוסף( צב, ג.

44.  איכה ג, כא.

*44. ראה שעהיוה״א רפ״ז.

45.  סנה׳ קד, סע״א ואילך. איכ״ר פ״א, ד.
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ִריְך-ִלְהיֹות  ֵקן48 ֶׁשּצָ ים47(, ְוָידּוַע ּתֹוַרת ַאְדמֹו"ר-ַהּזָ עֹות ְלׁשֹון ַרּבִ יעֹות ֲהָוָי' )ּדֵ י ֵא-ל ּדֵ ִתיב*46 ּכִ ה ּכְ ִהּנֵ ְחּתֹון46. ּדְ ּתַ
ִתי  ה ִהיא ַרּבָ יעֹות ַיַחד, ִהּנֵ יעֹות ֲהָוָי' - ֶׁשּכֹוֵלל ב׳ ַהּדֵ ה ָׁשִוין, ֵא-ל ּדֵ ְעָלה ּוַמּטָ ה - ֶׁשּמַ ִמְתַאֲחִדים ַיַחד ּוְלַמְעָלה ִמּזֶ
ְעָלּה  ם*48, ִעְנַין ּבַ ְעָלּה ָהַלְך ִלְמִדיַנת-ַהּיָ ַאְלָמָנה - ֶׁשּבַ ה אֹוָפִנים. ָהְיָתה ּכְ ְחּתֹון ּוְבַכּמָ ַעת-ֶעְליֹון ְוַדַעת-ּתַ ֵדיעֹות, ּדַ ּבְ
אּות  ּכַֹח ַהִהְתַנּשְׂ ם  ּגַ ִדינֹות -  ּמְ ּבַ ִעְנְיֵני ע׳ אּוּמֹות כּו׳, ָׂשָרִתי  ּבְ ׁשּות  ּגֹוִים הּוא-ִעְנַין ַהִהְתַלּבְ ּבַ ִתי  ַרּבָ ְסָיא,  ִאְתּכַ ּבְ  -
ְלכּות  ַהּמַ ְנַין  ּבִ ֶׁשָאז  ְׁשֵרי,  ּתִ אֹוִתּיֹות  ָׂשָרִתי  ְלִעיּלּוֵיּה:  הּוא  ל-ֶזה  ּכָ ֲאָבל  ָלַמס.  ָהְיָתה  ִדינֹות49  ּמְ ּבַ  - הּוא  ְוַהּתֹוֶקף 
ִתי  ֶׁשִהיא ַרּבָ ר, ּכְ ְזַמן ַהֶהְעֵלם ְוַהֶהְסּתֵ ְוָקא ּבִ ַלת-עֹול, ֶׁשּדַ ַקּבָ יּטּול ּדְ ִדינֹות50, ָהְיָתה ָלַמס הּוא ַהּבִ ּמְ ִלְהיֹות ָׂשָרִתי ּבַ
ַלת-עֹול, ֶׁשָהְיָתה ָלַמס, ֲאֶׁשר ֵאינֹו ְמִציאּות ְלַעְצמֹו ְוהּוא  ַקּבָ יּטּול ּדְ ְוָקא הּוא ַהּבִ ה ָאז ּדַ ִדינֹות, ִהּנֵ ּמְ ָעם ּגֹו׳ ָׂשָרִתי ּבַ
ְבִחיַנת  ּבִ ְולֹא  ַהּמֹוִחין  ְבִחיַנת  ּבִ לֹא  הּוא  ְמִׁשיָחא  ּדִ ִעְקְבֵתיּה  ּבְ ּוִבְפָרט  לּות  ְזַמן-ַהּגָ ּבִ ֶׁשָהֲעבֹוָדה  דּוַע  ְוַכּיָ ָלַמס.  ַרק 
ְוָקא ַנֲעֶׂשה ָיְׁשָבה  ֵפירּוׁש ָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָניו(. ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ּדַ ר-ְלֵעיל ּבְ ְזּכָ ַלת-עֹול )ְוַכּנִ ַקּבָ י-ִאם ָהֲעבֹוָדה ּדְ ּדֹות ּכִ ַהּמִ
ָיְׁשָבה.  אֹוֶפן ּדְ נּוזֹות - ּבְ ם ֵמֶעֶׂשר-ְסִפירֹות ַהּגְ ַמְעָלה ּגַ ְלְׁשלּות, ָיִחיד, ֶׁשּלְ ַמְעָלה ֵמִהְׁשּתַ ָדד ֶׁשּלְ ִחיַנת ּבָ יּלּוי ּבְ ָבָדד, ּגִ
ם ֵמֶעֶׂשר-ְסִפירֹות  ן, ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ּגַ ֵפירּוׁש ַאְנּת הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוְׁשּבָ ת ַאְדמֹו״ר ָהֶאְמָצִעי51 ּבְ ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ּוְכֵביאּור ּכְ
ֵאי ַעל ָהִעיּלּוי  ַמח-ֶצֶדק ֶׁשּקָ ׁשּוט ּוֵפירּוׁש ַהּצֶ ירּוׁש ַהּפָ ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד, ּפֵ ירּוִׁשים ּבְ ּוּוְך ב׳ ַהּפֵ נּוזֹות. ּוָבֶזה יּוַבן ּתִ ַהּגְ
ְזַמן  ַלת-עֹול ֶׁשּבִ ַקּבָ ְלְׁשלּות הּוא ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּדְ ַמְעָלה ֵמִהְׁשּתַ ָדד ֶׁשּלְ ְבִחיַנת ּבָ יּלּוי ּדִ י ַהּגִ ָדד, ּכִ ְבִחיַנת ּבָ יּלּוי ּדִ ְוַהּגִ
ִתי ָעם, עֹוְממֹות  בֹוא ֵמַרּבָ ִמיָהה ּוְפִליָאה, ֶׁשּיָ ר-ְלֵעיל. ְוֶזהּו ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ּגֹו׳ ֵאיָכה ְלׁשֹון ּתְ ְזּכָ ּנִ ְוָקא, ּכַ לּות ּדַ ַהּגָ
יּלּוי  ִליָאה. )ְועֹוד ֵיׁש-לֹוַמר ֶׁשַהּגִ ָיְׁשָבה הּוא-ִעְנָין ֶׁשל ּפְ ְלְׁשלּות ּוְבאֹוֶפן ּדְ ַמְעָלה ֵמִהְׁשּתַ ֶזה ְוכּו׳ ְלָבָדד ֶׁשּלְ ִתי ּבָ ְוַרּבָ
ַעם-ָוַדַעת*51.  ְלְׁשלּות, ְלַמְעָלה ִמּטַ י ִהְׁשּתַ ְלְׁשלּות, ֲהֵרי-ֶזה ֶׁשּלֹא ַעל-ּפִ ַמְעָלה ֵמִהְׁשּתַ ָדד ֶׁשּלְ ְבִחיַנת ּבָ בּות ּדִ ְ ְוִהְתַייּשׁ
ׁשּוָבה הּוא  ׁשּוָבה52, ֶׁשִעְנַין ַהּתְ ָדד, הּוא-ִעְנַין ֲעבֹוַדת ַהּתְ ְבִחיַנת ּבָ יּלּוי ּדִ ם ָהֲעבֹוָדה ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה יּוְמַׁשְך ַהּגִ ְוָלֵכן ּגַ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם(. ְלְׁשלּות ּבְ ַמְעָלה ֵמִהְׁשּתַ ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלְ

ה  י ִהּנֵ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב( הּוא, ּכִ ַטח ּבָ תּוב ּבֶ מֹו-ֶׁשּכָ ְוָקא )ּכְ ִחיַנת ָיִחיד, ְלַיֲעקֹב ּדַ ָדד, ּבְ ְבִחיַנת ּבָ יכּות ּדִ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ז( ְוִהּנֵ
ֲאָמר*52 ְוֵלית ְׂשָמאָלא  ִוין ָיִמין ּוְׂשֹמאל, ְוַכּמַ ַמְעָלה ִמב׳ ַהּקַ יק, ֶׁשּלְ ִחיַנת ַעּתִ ָדד הּוא ּבְ ֵאר-ְלֵעיל ֶׁשּבָ ִנְתּבָ
ֶדה  ּפָ ט ּתִ ִמְׁשּפָ תּוב ִצּיֹון ּבְ ְוָקא. ּוְכמֹו-ֶׁשּכָ ִליִׁשי ּדַ ְ ו ַהּשׁ ּקַ ִחיָנה זֹו הּוא ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּבַ יּלּוי ּבְ יָקא, ְוָלֵכן ּגִ ַהאי ַעּתִ ּבְ
ְפֶאֶרת.  בּוָרה-ּתִ ַהְיינּו ֶחֶסד-ּגְ ּדְ ְׁשלָֹׁשה54 כּו׳  ּבִ ְוָקא  ּדַ ט הּוא  ְׁשּפָ ֶׁשַהּמִ ַמח-ֶצֶדק53  ַהּצֶ ת ַאְדמֹו״ר  ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ּכְ ּוְמָפֵרׁש 
בֹוד- ְוָקא, ּוְכֵביאּור ּכְ ִוין ּדַ ָכל ג׳ ַהּקַ ֵרְך ּוְבאֹוֶפן ֶׁשל ְׁשֵלימּות הּוא ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּבְ יָרה לֹו ִיְתּבָ ת ַהּדִ ְוַהְיינּו ֶׁשֲעִׂשּיַ
ּתֹוָרה  ִוין,  ַהּקַ ג׳  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשַעל-ְיֵדי  עֹוֵמד55,  ָהעֹוָלם  ְדָבִרים  ְׁשלָֹׁשה  ַעל  ְׁשָנה  ּמִ ּבַ ַאְדמֹו״ר  מֹוִרי-ְוָחִמי  ת  ַ ְקדּוּשׁ

46.  רשימות לאיכה ע׳ ה )אוה״ת שם ע׳ א׳לד(.

*46. ש״א ב, ג.

47.  בכללות 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׳.

48.  לקו״ת שה״ש ל, א. ועייג״כ ד״ה לך הוי׳ הצדקה )נדפס בסדר סליחות(.

*48. סנה׳ קד, סע״א. איכ״ר פ״א, ג. וראה רשימות לאיכה ע׳ יח )אוה״ת שם ע׳ א׳מז(.

49.  להעיר 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(.

50.  רשימות לאיכה )מילואים( ע׳ עא )אוה״ת שם ריש ע׳ א׳נ(.

51.  תו״ח פ׳ נח )סו, סע״ד ואילך(.

*51. ע״ד פי׳ מלמטלמ״ע לא ידענו )לקו״ת חוקת סד, א(.

52.  כפס״ד הרמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה. ובכ״מ בס׳ תורת החסידות.

*52. זח״ג קכט, א.

53.  בהגהות לד״ה ציון במשפט תפדה )ע׳ ח׳. אוה״ת דברים ע׳ לב(.

54.  אבל הג׳ צ״ל בהתאחדות גמורה - ב״ד אחד, מציאות אחת.

55.  אבות פ״א מ״ב. ד״ה זה דשנת ש״ת.
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ִליִׁשי,  ְ ִית ַהּשׁ ן ִעְנָינֹו ֶׁשל ּבַ ם-ּכֵ ְבִריַאת ָהעֹוָלם. ְוֶזהּו ּגַ ּוָוָנה ּדִ ְׁשְלָמה ַהּכַ ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות-ֲחָסִדים, ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ֶׁשּנִ
ַבִית-ִראׁשֹון ּוַבִית-ֵׁשִני56. ְוֶזה ִיְהֶיה  לּות ּדְ ּלְ ם( ַהִהְתּכַ ְהֶיה )ּגַ ַיֲעקֹב, ֶׁשּבֹו ּתִ ִלי ְמָצִרים ּדְ ִחיַנת ַנֲחָלה ּבְ ִליִׁשי, ּבְ ְ ַקו ַהּשׁ
ָאָדם  ִעְנַין  ּבְ דּוַע  ְוַכּיָ ַהֵחְטא57,  קֹוֶדם  ַגן-ֵעֶדן  ּבְ ֶׁשָהָיה  מֹו  ִמּכְ ם  ּגַ ַהְיינּו  ֶדם,  ִמּקֶ ַגן-ֵעֶדן  ּבְ ֶׁשָהָיה  מֹו  ִמּכְ ם  ּגַ ְלַמְעָלה 
ַמה- ְוכּו׳  ֵסֶדר  ַעל  ֶׁשּמֹוֶרה   - ָאָד״ם  ֵסֶדר  ּבְ ירּוף הּוא  ְוַהּצֵ ָמִׁשיַח58,  ִוד  ּדָ ָאָדם  ָראֵׁשי-ֵתיבֹות  ֶׁשָאָדם הּוא  ּוָמִׁשיַח, 
ֵצירּוף ַהּמֹוֶרה ַעל  א ְוָגַבּה ְמֹאד, ְמֹאד אֹוִתּיֹות ָאָדם, ֲאָבל ּבְ י ָירּום ְוִנּשָׂ יל ַעְבּדִ ה ַיְׂשּכִ ִתיב59 ִהּנֵ ִׁשיַח ּכְ ּמָ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ ֶ ּשׁ

ָאָדם. ּיּור ּדְ בּול, ֶהיֶפְך ִעְנַין ַהּצִ ִלי-ּגְ ּבְ

ְׁשָנּה ַמֲעָלה  ה מּוָבן ֶׁשּיֶ ּזֶ ְוָקא. ֶׁשּמִ ֶלָעִתיד ַמְמִׁשיִכים ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ַעְכָׁשיו ּדַ יּלּוי ּדְ ָאמּור ְלֵעיל ַהּגִ ה ּכָ ח( ְוִהּנֵ
ֵפירּוׁש  ּבְ ת ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש  ַ בֹוד-ְקדּוּשׁ ּכְ ָבֵאר  ֶׁשּמְ ֶלָעִתיד, ּוְכמֹו  ּדְ יּלּוי  ַהּגִ ם ַעל  ּגַ ַעְכָׁשיו  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ּבְ
ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ֵמַאַחר  ּדְ א,  עֹוָלם-ַהּבָ י  ַחּיֵ ל  ִמּכָ ה  עֹוָלם-ַהּזֶ ּבָ ּוַמֲעִׂשים-טֹוִבים  ְתׁשּוָבה  ּבִ ַאַחת  ָׁשָעה  ָיָפה  ְׁשָנה60  ַהּמִ
ֶהְכֵרַח  ֶלָעִתיד( ֲהֵרי ּבְ יּלּוִיים ּדְ ם ַהּגִ א )ּכֹוֵלל ּגַ י עֹוָלם-ַהּבָ ה הּוא ַהּגֹוֵרם ְלַחּיֵ עֹוָלם-ַהּזֶ ְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים-טֹוִבים ּבָ ּבִ
ֲעֶׂשה ַעל  ָבר ֶׁשּנַ ָבר ַהּגֹוֵרם הּוא ָחָזק יֹוֵתר ֵמַהּדָ י ּדָ ּכִ ֶלָעִתיד,  ּדְ יּלּוִיים  ה ַעל ַהּגִ עֹוָלם-ַהּזֶ ָהֲעבֹוָדה ּבָ ׁש ַמֲעָלה ּבְ ֶׁשּיֵ
ֲענּוג(, ֵיׁש ַמֲעָלה  ַרֲעִוין )ִעְנַין ַהּתַ ַרֲעָוא ּדְ ַמן ּדְ ַהּזְ ַיֲעקֹב הּוא ּבְ ִלי ְמָצִרים ּדְ ִחיַנת ַנֲחָלה ּבְ ֲענּוג, ֶׁשּבְ ִעְנַין ַהּתַ ָידֹו. ְוַגם ּבְ
ְבָרא  ַהּנִ ּדְ ַנַחת-רּוַח  ְכָללּות(  )ּבִ הּוא  ֶלָעִתיד  ּדְ ֲענּוג  ֶׁשַהּתַ ֶזה61  ִלְפֵני  ָׁשם  ָבֵאר  ֶׁשּמְ ּוְכמֹו  ְוָקא,  ּדַ ַעְכָׁשיו  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ּבְ
י  ֶׁשָאַמְרּתִ ְלָפַני62  ַנַחת-רּוַח  ַהּבֹוֵרא,  ּדְ ַנַחת-רּוַח  ְכָללּות(  )ּבִ ה הּוא  עֹוָלם-ַהּזֶ ּבָ ּוַמֲעִׂשים-טֹוִבים  ְתׁשּוָבה  ּדִ ֲענּוג  ְוַהּתַ

ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני.

ַטח  ִחיַנת ּבֶ ִליִׁשי, ּבְ ְ ִית ַהּשׁ ה63 ּבַ ּלֶ ֶנה ְוִיְתּגַ ׁש ִיּבָ ָקרֹוב ַמּמָ ַעְכָׁשיו ַמְמִׁשיִכים ֶׁשּבְ ְוֶזהּו ֶׁשַעל-ְיֵדי ַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו ּדְ
ָדד ַיְנֶחּנּו )ְלָכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד  ַבִית-ִראׁשֹון ּוַבִית-ֵׁשִני ְוָאז ֲהָוָי' ּבָ לּות ּדְ ּלְ ם ַהִהְתּכַ ְהֶיה ּבֹו ּגַ ָדד ֵעין ַיֲעקֹב, ֶׁשּתִ ּבָ
ר  ְדּבָ ְוָיבֹוא ֵמַהּמִ לּות(  ְזַמן-ַהּגָ ּבִ ר ּוְבתֹוהּו ּגֹו׳ )ֲעבֹוָדה  ֶאֶרץ ִמְדּבָ ּבְ ְמָצֵאהּו  י )ְוַעל-ְיֵדי( ֶׁשּיִ ֵני-ִיְׂשָרֵאל( ַאף-ַעל-ּפִ ִמּבְ
ֶחֶסד  ה ּבְ אּוּלָ בֹוא ַהּגְ ׁש ּתָ ָקרֹוב ַמּמָ ַרֲחִמים ּוְבֶחְמָלה - ֶׁשּבְ ֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו, ּבְ ּנֶ יּה ּכְ ְכִתיב ְלֵעיל ִמיּנֵ אֹוֶפן ּדִ ְלָבָדד ַיְנֶחּנּו ּבְ

ְחּתֹוִנים. ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ רּוְך-הּוא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ דֹוׁש-ּבָ ִנְתַאּוָה ַהּקָ ּוָוָנה ּדְ ּוְבַרֲחִמים, ְוִתְהֶיה ָאז ְׁשֵלימּות ַהּכַ

56.  ראה זח״ג רכא, א.

57.  ראה לקו״ת בסופו. וש״נ.

58.  תו״א מו, ד. המשך וככה הנ״ל פ״כ.

59.  ישעי׳ נב, יג. וראה המשך וככה שם.

60.  וככה שם פי״ב. פט״ו. אבות פ״ד מי״ז.

61.  וככה שם פי״ב.

62.  ראה תניא פל״ו: שכך עלה ברצונו ית׳ להיות נח״ר לפניו ית׳ כו׳.

63.  ראה 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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לזכות

הרה"ח שמעון יהודה פיזם ורעייתו וכל משפחתו שיחיו

הרב יוסף יצחק בן אסתר ובני ביתו שיחיו

הרב מנחם מענדל בן סטישיא ברכה ובני ביתו שיחיו

השליח נחום בן גולדא ובני ביתו שיחיו

הרב יעקב בן חיה ביילא ובלומא בת חנה וילדיהם שיחיו 
להצלחה רבה ומופלגה בגו"ר



לזכות
 כ״ק אדמו״ר שליט״א מלך המשיח

מהרה יגלה אמן כן יהי רצון

לע"נ
 התמים מנחם מענדל בן משה יצחק יבדלט"א

בן אור

לע"נ
 הבחור הת' הטהור שלום דב בער ע"ה

ב"ר יוסף יהודה ונחמה דינה יבלחט"א ליפש 
שנקטף בפתאומיות בתאונת דרכים מחרידה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 058-4601770
hisachdus.co.il


