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 מאמר א

 אהבת עולם אהבתנו

הפטרה ראשונה של בין המיצרים, היא ה
פרק ב(בתחלת נבואתו של ירמיה   , ושם)ירמיה ריש 

ני ירושלם לאמר, כה  נאמר: "הלוך וקראת באז
אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת 

כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא 
זרועה. קודש ישראל לה' ראשית תבואתה, כל 

אוכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם ה'. 
שמעו דבר ה' בית יעקב וכל משפחות בית 
ישראל וגו'". לכאו' עתה בא הנביא בדברי 

וכחה, וא"כ למה מתחיל בדברי שבח. ואם ת
לפתוח בדברים המתקבלים על הלב, איך יתכן 
כן שבדיבור אחד נאמר דברי שבח, ומיד דברי 

תוכחה וגזירות קשות. ודברים כאלו אינם 
מתקבלים על הלב, כאשר מסיים בדברי שבח. 

 ועוד דמה ענין קודש ישראל לה' לכאן.

לא שמע ולכאורה צריך לומר, שמי ששמע זה 
ני ירושלים, אבל  זה, שתחלת הנבואה היא באז
המשך הנבואה היא לבית יעקב וכל משפחות 

 , ישראל. וירושלים כאן היא כנסת ישראל
שהיא שורש נשמת כל ישראל, ושלח לה 

השי"ת תיכף בתחלת כל הגזירות, דברי 
תנחומים, שהנה תכלית כל הצרות הללו 
להכפיל שכרם של ישראל פי אלף אלפים 

ר י ותר מהזמן שבית המקדש היה קיים. ואמ
השי"ת לכנסת ישראל שתלמד דבר זה מדור 
המדבר. שחשך עליהם עולמם, שלא עבר 
ר  שנה ומחצה מאז שיצאו ממצרים וכבר נגז
 , עליהם שימותו במדבר ויתמו גם בעולם הבא

רין קט:(וכמ"ש ר' עקיבא  דור המדבר אין  )סנהד
לארץ  להם חלק לעולם הבא. ולא זכו אפילו

ם  עליה ישראל, אלא תיכף אחר החטא, נגזר 
לרעות את זנותם ארבעים שנה במדבר עד 
"י, וכל  שיכלו וימותו, ויוכלו בניהם להכנס לאר
אחד ואחד מהם היה בספק שמא ימות בשנה 
ההיא בט' באב. ולא היתה שמחה לשונאי 
ישראל שבשמים כמו אותו היום שנשבע 

מיוחד השי"ת על זאת. שהנה אותו הדור ה
שעיני כל העולמות וכל היצורים והנבראים היו 

 עליו, הם נענשו כל כך.

ובאמת שזו תחושה נוראית שאין לה שיעור, 
יקרים כאלו שקבלו תורה והעמידו  שאנשים 
את כל העולמות, ולולי קבלתם את התורה, כל 
העולמות היו חוזרים לתוהו ובוהו, הם יענשו 

מות, בכאלו עונשים. אבל הם הלכו בתמי
ובמקום להכנס ליאוש גמור וללכת לישון 
ארבעים שנה, קמו בבוקר בגבורה שאין לה 
הגיון ותפיסה, והמשיכו להתפלל וללמוד 

תורה, ממש לשם שמים, ולא היתה תורה 
לשמה ועבודת השי"ת לשמה, כמו אותם 

ארבעים שנה. באשר הם יודעים שהם 
אבודים, וגם הם נזופים מאת השי"ת. ואין 

תקוה לא בעולם הזה ולא בעולם  להם כל
הבא. ולכאו' כל עבודת ותורתם היא לריק, 

שלא יקבלו עליה שום שכר. ובחושך הנורא 
י"ת, ממש  הזה המשיכו ללכת אחרי הש

ץ לא זרועה"!  "באר

אבל האמת, שאדרבה דוקא החושך הגדול 
והנורא הזה, הוא היה סיבת האור הגדול. 

ית שבזכות אותה תורה לשמה שלמדו בתכל
לשם שמים, ועבודת השי"ת בשברון לב, 



  

בתמימות נוראה. הגיעו לדרגות שלא הגיע 
שום דור מעולם, ועלו ונתעלו, ואחרי ארבעים 

שנה, מחל להם השי"ת, ויש להם חלק לעולם 
הבא. ואז כשעלו למרום, הבינו איך הכל היה 
לטובה, וגם מה שנענשו עבור מעשיהם 

,  הרעים, השי"ת ברוב חסדו גמל להם רק טוב
 , ועשה להם רק חסדים מופלאים לאין שיעור

אלא שהיו חסדים מוסתרים. ושם בשמים 
י"ת בכל ליבם.  שבחו והודו להש

וזאת הזכיר השי"ת לכנסת ישראל קודם כל 
הגזירות של הגלות, והנבואות שנאמרו על ידי 

ירמיה, שגם כאן כל הגזירות הקשות הם אך 
ם ורק חסדים עצומים ונוראים, רק שה

מוסתרים, ולבסוף יראו ויודו וישבחו ויפארו 
י"ת, שעבור מעשיהם הרעים גמל להם  להש
טובות לאין שיעור, ודוקא החושך הגדול הוא 
יהיה סיבת האורה. ויהפכו ימי ד' הצומות, 

 לימים טובים לשמחה ולששון.

י"ת לכנסת ישראל,  קדים הש ועוד זאת ה
שמודיע הוא לכל, בשבועה, שכל מי שיגע 

ה ביהודי, יהיה אשר יהיה, יאשם. והיינו לרע
ייב מיתה, שהרי ישראל הם תרומה, וזר  שיחו

גם אם שאכל תרומה חייב מיתה.  ]אבל כהן שאני, ש

גזל תרומה מחבירו ואכלה אינו חייב מיתה. וא"כ ישראל 
יצאו לגמרי  שהזיק לישראל אינו בכלל זה. אמנם הערב רב 

ן גם אם הוא . ולכמכלל ישראל והם כגויים גמורים[
חושב שהוא שליח של השי"ת לממש את 

הגזירה הרעה, לא ינקה, ולבסוף יאבד מן 
העולם לגמרי. ולכן לא תירא כנסת ישראל 
מכל השמחים לאידה, שכבר נשבע השי"ת 

 שיאבדו כולם.

וזאת ניתן אל ליבינו, כמה אהבה אוהב אותנו 
י"ת. וכמו שדור המדבר היה שווה להם  הש

ירות הללו, שהכל היה חסד לקבל את כל הגז
השי"ת ממש עימם, שהרי לו יחיו אלף אלפי 

נים, לא היו מצליחים להגיע לכזו תורה  ש
]ואולי אילו היה הלב שלהם נקי עד שלא היו לשמה 

ים בטבעיות שלהם  חוטאים בעגל ובמרגלים, אז היו זוכ
לתורה לשמה, משא"כ עתה שסו"ס הרי נתקלקל אצליהם 

הכל מחמת שכך צוה השי"ת ותו  מדת התמימות, לעשות

, ומה יתרון לאדם לחיות מליוני שנים, לא מידי[
ם  אם לא ישיג בהם את הטובה הנצחית שה

הדרגות האמיתיות לעולם הבא, שהוא אין 
סוף שנים, בעונג ואושר ושכר עצום ורב. 

 נמצא שרק הרוויחו מאותם גזירות קשות.

יכים אנו לדעת  כך כל הגזירות של הגלות, צר
]אנשי כנה"ג שהשי"ת "גומל חסדים טובים". 

י"ח[ י"ת יגמול בתפלת  . וצ"ע דפשיטא שהש
לצדיק חסד, וחסד טוב לא חסד שיהיה לו לרע 
ויפסיד ממנו. אלא הכוונה שהשי"ת תמיד 
גומל רק חסד טוב, גם על העבירות. וזו אהבת 
השי"ת לעמו בית ישראל. אלא שאנחנו 

ינו, וצריכים לזכות  לטוב שיש מקלקלים מעש
בו צער וכאב וכו', ואילו ניישר את מעשינו 

נזכה לחסדים פשוטים מכל הכוונים. אבל גם 
כאשר הריעונו את מעשינו, השי"ת גומל 

 . איתנו אך ורק חסדים טובים בשלימות
ולעתיד לבא בבא הגאולה נראה איך שאחרי 
עדיף לנו בדיוק כל הצרות הללו  שחטאנו היה 

הזמן שבית המקדש רח"ל, הרבה הרבה יותר מ
 היה קיים, והיינו שרויים ברוב טובה.

והאמת שאין כל צד של ספק, שהדורות שלנו 
הם מעולים ביותר, ועלו ונתעלו במסירות 

ה  עילאית על כל קורטוב של תורה או מצו
ומעשה טוב. כי אנו שרויים כבר קרוב לאלפים 
שנה בגלויות חשוכים, וגזירות וצרות מבית 

גוף ונפש רבים ועצומים, ועל  ומחוץ, וחולשות



  

הכל נסיונות קשים ומרים. ואחר כל זה עם 
ישראל קדושים עודם בתומתם, וזה שוה יותר 

מכל, כי ההשתדלות של התורה והמצוות 
שלנו, יקרה מכל. ואין ערוך לה בכל הדורות 

 כולם.

ובפרט בפרט בדור המר והנורא הזה. 
שעוברים על כל יהודי משברים קשים, וביום 
אחד צריך הוא להתחיל מחדש כמה וכמה 

פעמים. ולמצוא איזה שארית כח שנותרה בו 
עוד באיזה גיד שבגופו, בשביל להחזיק את 

 . עצמו לבל ימוט, ויפול חלילה ליאוש גמור
ושעה אחת של השתדלות בתורה ומצוות 
בדור הזה, ערכה לא יסולא בשום דבר. והרי 

ב ישראל קדושים נמצאים בתוך תוכם של ער
רב עמלקים, אשר מחבלים רוצחים ושפלים 
וכל מיני גויים מאוסים כשקצים ורמשים 

ניהם  נים וכו', יקרים וחשובים בעי רוסים וסוד
ך  למאד, ומנושאים ומרוממים בכל דר

אפשרית. ואילו ישראל קדושים הם מאוסים 
 , ומשוקצים ולחוצים ודחוקים תחת ידם

בתכלית השנאה. חוטאים ופושעים על 
 עליהם דגל תורה או מצוה. שנשאו

ינו להתחזק, באהבת השי"ת, שהלב  וזה על
יתרונן מתוך אהבת השי"ת, ומשם נגיע 
לתשובה אמיתית. להודות באמת שהכל 
בעבור מעשינו הרעים, כי אין יסורים בלא 
עוון, ואנחנו אשמים בגלגול זה ובגלגול 
אחרים אשר הרבנו פשע רח"ל. ואין לנו 

ו שבשמים אב הרחמים, טרוניא בלב נגד אבינ
אשר רחמיו ממנו לא כלו, והוא מסובב סיבות 
לאין מספר, להיטיב עמנו הטבות אמיתיות 
גמורות ושלימות תמיד תמיד, ועושה הכל 

ר  לטובתינו. ואנחנו כביכול גורמים לו צע
ינו הרעים הוא צריך  עצום, שבעבור מעש

לעשות עמנו חסדים מוסתרים, והוא משתתף 
ינו הרבה   יותר ממה שכואב לנו.בכאב

וכאשר רון ירון לבו של האדם בהכרת חסדי 
י"ת, אל מסתתר, אזי יגיע לתשובה  הש

ה  י"ת עוש אמיתית, תשובה מאהבה, איך הש
לו נסים ונפלאות וטובות וחסדים בכל עת 

ובכל שעה, על אף שהוא לא נאמן להשי"ת. 
ואילו השי"ת נאמן בתכלית, ועודנו באהבתו 

  אותנו כבראשונה. 

  



 

 מאמר ב

 דביקות וגעגועים לאבינו שבשמים -האבילות על החרבן 

פר להרמ"א  מובא בספר תורת העולה )והובא בס

, שירמיה הנביא פגש את לב אליהו בראשית עמ' רסג(
אפלטון רבו של אריסטו, ואפלטון ראה את 
ז  ירמיה הנביא בוכה על חורבן בית המקדש, וא

, שאל אותו שתי קושיות, קושיא הרא שונה
מדוע אתה החכם של היהודים בוכה על עצים 

נים,  . ]ועוד שהרי השי"ת נמצא בכל מקום, ובכל זמן[ואב
והקושיא השניה, מדוע אתה בוכה על העבר, 
הרי לא בוכים על חלב שנשפך כבר, ומה יעזור 
אם תבכה. אדם חכם לא בוכה על העבר. אמר 

לו ירמיה, על השאלה הראשונה תוכל להבין 
ובה, אבל על השאלה השניה לא את התש

תבין את התשובה. ואז אמר לו ירמיה הנביא 
יקש מאפלטון החכם שבאומות, שישאל  ב

אותו את כל השאלות שיש לו בפילוסופיה, 
ופלטון שאל אותו הרבה שאלות, וירמיה ענה 

על כולן, בחכמה ותבונה רבה, עד שאפלטון 
לא ידע אם העומד לפניו הוא מלאך או בן 

מר לו ירמיה, כאן מתורצת הקושיא אדם, א
הראשונה, אני לא בוכה על עצים ואבנים, כל 

החכמה שיש לנו הכל הוצאנו מתוך העצים 
והאבנים הקדושים האלו של בית המקדש. 

יקרא עצים ואבנים?  הלזאת 

ועל השאלה השניה מדוע אני בוכה על העבר, 
 לא אענה לך, כי לא תוכל להבין את התשובה.

יינו, שרק לב יהודי יכול להבין את התשובה.  וה
]והביאו שהסבא מקלם אמר על אריסטו, שהוא היה חכם 
גם הבן והנכד שלי חכמים  גדול, אבל אני חכם גדול ממנו, ו

, ליהודי יש חכמת לב, שאין לשום גוי ממנו[
 בעולם.

העומק שבדברים, שבאמת אנחנו לא בוכים 
על העבר, לא בוכים על חלב שנשפך, בית 

ינה, היה  המקדש היה מקום של השראת השכ
קשר מוחשי בין עם ישראל להשי"ת,  השי"ת 

נמצא בכל מקום ובכל זמן, אבל זה לא ידיעה 
בעלמא שהשית נמצא, אלא זה חיים של 
תורה חיים של קשר להשי"ת, קרבת ה', אין 

 , מילים להסביר ולתאר לגוי מה זה קרבת ה'
השית הוא נעלה מכל השגה, לית מחשבה 

סא בך כלל, אבל אף על פי כן זיכה אותנו תפי
השי"ת, לאמצעים שדרכם נוכל יותר להשיג 

 את קרבתו יתברך.

אנחנו בוכים מתוך געגועים לאותם ימים 
ינו מרגישים ביחד עם בורא  מאושרים שהם הי
ינו שבשמים, בכי של רצון וכמיהה  עולם, אב
להתקרבות להשי"ת, והבכי הזה עצמו הוא 

י"ת, ולכן אמרו כל גורם שנתקרב להש
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, 
שזוכה עכשיו ורואה בשמחתה, הוא זוכה כבר 

 עכשיו לקשר עם הקב"ה. 

ומי שמצטער בצער השכינה הק', השכינה 
הק' עומדת לו בעת דוחקו, לרפאתו ולהאריך 

ימיו וכל הברכות, וכמו שהביא בספר עמק 
"י, , שר' אברהם הלו)יד, קיב(המלך  י תלמיד האר

היה כל ימיו אפוטרופוס גדול לשבת, מכריז 
ומזהיר את ישראל תמיד אנשים ונשים על 

 . שמירתו, ומכתת רגליו לזרז את העם על כך
ובכל לילה היה דופק על פתחי הבתים 
 . שיעמדו לתיקון חצות וללמוד תורה וכו'

ואח"כ חלה והגיע עד שערי מות, ונכנס אצלו 



  

, וא"ל רצונך אם תלך רבו האריז"ל לבקרו
א  לירושלים ותתפלל כנגד כותל מערבי תתרפ
 , מחוליך. מיד נדר לילך לירושלים עיר הקודש

ותכף נתרפא מחליו, ואז מכר מטלטלי הבית 
לצורך הוצאות הדרך, כי היה עני גדול. והלך 

לירושלים ובהגיעו כנגד כותל מערבי, היה 
קורע כדין הרואה בית מקדש בחרבנו. ותכף 

ינה, שראה אותה כביכול כמו נת גלתה עליו שכ
שראה אותה ירמיהו הנביא הולכת מבית 

(בפרוע  דשי הקדשיםק פרשה כז רבתי  , )פסיקתא 
והרים קולו בבכי וצעק צעקה גדולה ומרה, 

והיה רץ מכח רוב הצער בראשו כנגד בית אחד 
אשר שם, והכה ראשו בכותלי הבית, ונתעלף 

ה שהשכינה מרוב צער, ונפל לארץ. ואז רא
לקחה ראשו בין ברכיה, וקנחה את דמעות 

עיניו ואמרה לו, אברהם בני התנחם 'יש תקוה 
לאחריתך ושבו בנים לגבולם'. ואחר זה שב אל 
דעתו כבראשונה וחזר לצפת. ותכף שאל 

אותו רבו, ראית כזה וכזה, והיה אומר הן, ואמר 
ה  לו את כל זה ראית בזכות התשובה שנתעורר

כות זה הוסיפו לך מן השמים כ"ב על ידך, ובז
ה  שנה, בעבור השכינה היא תורה שבעל פ
נית מכ"ב אותיות, ובעבור נשמת ירמיהו  הנב

הנביא ע"ה אשר היא עמך. רק חזק ואמץ 
ביראת ה' להוסיף בהתעוררות התשובה לבני 
עילה לך  העיר. ונשמתו של ירמיהו היא הו

 לעזרך ולסייעך באלו המצוות. ע"כ.

  



 

 מאמר ג

 שיחה לבין המיצרים

כ"ב ימים של בין המיצרים, מיועדים להיות 
הימים טובים הגדולים ביותר, וכך יהיה לעתיד. 

כתבו בספה"ק שימים אלו שהם כ"ב יום, המה 
כנגד כ"ב יום שמראש השנה ועד שמיני עצרת 
שהם הימים של ראשית השנה, שמהם 

השורש יוצא לכל השנה כולה, וממילא 
ובעת לכל השנה. אמנם ההתנהגות בהם ק

ש  השורש של אותם כ"ב יום של ימי רא
השנה, הם ימי בין המצירים. ולעתיד לבא 
יהפכו ימי בין המצירים לימים טובים, כפי מה 

שהיו ראויים באמת, ויהא י"ז בתמוז יום טוב 
הראשון, והעצרת שלהם, דהיינו יום טוב 

האחרון יהיה בט' באב. וזו הסיבה שנחרב בהם 
א ביהמ"ק , שכאשר נכשלו בימים האלו, ול

נהגו בהם כראוי לפי מעלתם, נהפכו להם 
יום התענית ולא מטובה לההיפך.  ]ולכן נקבע ט' באב ל

יום ט' באב, אע"פ שעיקר  י' באב, כי הגורם לחרבן היה 
ים אלו הם  ימ שרק כ"ב  שריפת בית אלקינו היתה בי' באב. 

מיוחדים למעלה המיוחדת הזו[  .הימים ה

בטוח יזכה  –תקן נפשו בימים אלו כאשר מ
וכתב הגאון ר' יוסף ענגיל בדין בראש השנה. 

בס' גליוני הש"ס בשם הספרים הקדושים, 
שמי שתיקן נפשו בכ"ב יום הללו של ימי בין 
המיצרים, כבר זכה בדין של ראש השנה, ואין 

(לו לירא ולפחד. וזהו שכתוב באיוב   )לא, א
על בתולה". "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן 

ינו חדשי תמוז אב, שמבואר בספר  י"ת הי בר
ה  יצירה שהם כנגד העיניים. שכל ימי השנ

כולם הם שלימות אחת, כמו גוף שלם עם 
איברים. וראש השנה הוא הראש של השנה, 
ויוהכ"פ הוא הלב של השנה. וחדשים תמוז 

י"ת כרתי  אב הם העינים של כל השנה. ובר
ם וגו', היינו תשובה. שאם עו שה תשובה בימי

אלו, אזי "מה אתבונן על בתולה", אין לי צורך 
לדאוג בחודש אלול שהוא מזל בתולה, בענין 

]שתשובה נקראת "בינה". התשובה שהיא בינ"ה, 

מנין. שנא' ולבבו יבין ושב ורפא לו  שאם אין בינה תשובה 

. וכל זה כתב להדיא גם בס' מגן [)מגילה יז:(
כעין זה כתב בס' . ו)פ' ראה(אברהם טריסק 

יע"א  ניץ ז )במאמר עבודת ישראל להמגיד מקאז

ורג( ר' שמעלקא מניקלשב ו באב. בשם הרה"ק   .לט"

ומהי בימים אלו יש לתקן את אהבת חינם. 
התשובה שיש לעשות בימים אלו, כבר כתבו 
בספה"ק שצריכים לתקן בהם את השורש של 
כל הגלויות, שהוא שנאת חנם, הנובעת ממדת 

בעבורה של השנאת חנם היתה הקנאה. ש
גלות מצרים, ובעבורה גם כן נחרב ביהמ"ק. 
וכן כל הגלויות הם רק כדי לתקן את החסרון 

יד"א בס' מדבר קדמות של שנאת חנם.  )מע' ג ]ע' להח

רי תורה דף מז(בשם הזוה"ק  אות יג( נין )זו"ח סת , שעל ע
מכירת יוסף נשתעבדו במצרים, ובמרה רצתה מדת הדין 

ים על חטאתם, והקב"ה נתן להם שיהיו  בשעבוד עוד ז' פעמ
שחיללו השבת בבית ראשון גלו. ובבית שני  השבת לכפר, וכ
"י שנאת חנם נתעורר חטא וישנאו אותו, במספר שבע על  ע

חטאתכם וכו'. ע"כ. וכתב, דלפי שיטה זו כל הגליות היו בעון 
גם גזרת המן אמרו באסתר רבתי שהיה על  מכירת יוסף. ו

"י מרדכי ואסתר  מכירת יוסף, ע"ש. ובהכי ניחא שהגאולה ע
שהם משבט בנימין שלא חטא במכירת יוסף. גם היה 
מ"ש במדרש, שהיה בו בחינת  בתפלת משה רבינו ע"ה כ

מ"ש הרב המקובל מהר"ן שפירא זלה"ה, ובזה נגאלו.  יוסף כ
ובקונטריס פני דוד פרשת ואתחנן פירשתי בזה וזכרת כי 

מצרים ע ל כן צוך ה' אלהיך לעשות יום השבת, עבד היית ב
צמו פרשת תשא דף  ועתה ראיתי שכך פירש בזהר חדש ע

. ועד שאחרי כל הזיכוך של הגלויות וחבלי עא.[
יעו עם ישראל למדת הענוה, וכמ"ש  משיח, יג



  

שהמשיח יכריז "ענוים  )ילקוט ישעיה תצט(רז"ל 
"יען  )ישעיהו סא, א(הגיע זמן גאולתכם". וכמ"ש 

אתי לבשר ענוים". ועל ידי הענוה, יש  משח ה'
 אחדות.

והמדריך האישי שנתן השי"ת לכל אדם 
יקון המדות, ובעיקר מדת הענוה והאחדות  לת

ני הבית שנתן לו.  ואהבת ישראל, הוא ב
שכאשר האדם ינהג איתם בדעת ובתבונה, 
בחסד וברחמים, כנגד כל המכשולות 

התמידיים שיש לו בזה, על ידי כך יתקן את 
דותיו בשלימות. ואלו הם הנסיונות מ

י"ת דרך בני  המיוחדות שלו, שזימן לו הש
הבית שלו דייקא, אשתו והילדים המיוחדים 

יגיע לשלימות. ובזה ביארו בספה"ק  שלו, ואז 
מה שאמר השי"ת "לא טוב היות האדם 

ינו טוב. רק  לבדו". שהאדם יש בו גאוה, ולכן א
י לחיות כאשר יהיה עימו עוד אחד, ויעמול כד

 עמו בשלום, אזי יוכשרו מדותיו ויהיה "טוב".

רק ע"י ואהבת לרעך כמוך, יגיע לואהבת את ה' 
ואמר המשגיח ר' מאיר חדש זצוק"ל, אלהיך. 

שהתיקון של "ואהבת לרעך כמוך", זוהי הדרך 
 היחידה להגיע ל"ואהבת את ה' אלהיך".

כי האדם מלא בגאוה ואנוכיות, ורק כאשר 
יכנס להבנה של יצא מהדמיון ש ל עצמו, ו

זי יוכל להכיר כי  הזולת עד כדי אהבה שוה, א
י ה' אלהיך.  אנ

יינו, שכל זמן שאין לו אהבה אמיתית  וה
ינם ממש, כמו שאוהב את  לזולת, אהבת ח
עצמו, לא מחמת שהוא טוב באמת יותר 

מולם, אלא סתם כך ללא שום סיבה, לפי 
שהאדם קרוב אל עצמו. כך יאהב את חבירו 

ם כך בלא שום סיבה. כי "אני בריה וחברי סת

, ואין לי שום עדיפות על )ברכות יז.(בריה" 
הזולת. אזי אדם כזה לא יכול לאהוב את 
השי"ת. כי הוא חי את עצמו, וכופר במציאות 

" ". אני ה' בראתי הכל מאין, ואני ה' אני ה'ש
ע את כל הבריאה מאין, ואני ה'  מחדש בכל רג

ואוכל ומזון שמבלעדם  נותן לך אויר לנשימה
לא יכולת להתקיים. ואלא מרגיש רק את אני 

 ואפסי.

כמו שפרעה טען לי יאורי ואני עשיתיני. ואמר 
"אני פרעה". ואמר "לא ידעתי את ה'". וכיחש 

ב"אני ה'". כך באמת ובתמים טוען כל אדם 
ואדם, בכל חשקו חפצו ורצונו, ולכן כל דמיונו 

הללו של אפוף תמיד רק ברגשות ההבל 
 ה"אני" שלו.

ששה יסודות של הבל הקבועות וברורות לכל 
הבה ונתבונן כמה מגוחך אדם בעומק מדעו. 

הוא עומק מדעו וחשקו ורצונו של האדם. 
שהנה כל אדם בטוח הוא ללא שום ספק 

בששה יסודות איתנים סביב ה"אני" שלו. 
קדמון לפני אין סוף שנים.  -ואלו הן: א. אני 

יהיה נצחי לאין סוף שני. ג. והיוצא ב. אני ודאי 
בראתי את  –, שאני ]א' וב' הנ"ל[מהנחות אלו 

החשוב והעדיף מכולם, וצריך  -עצמי. ד. אני 
ר  לדאוג בראש ובראשונה לעצמי בכל דב

ני  ני הוא  –ודבר. ה. א מלא את כל העולם. ו. א
 ומבלעדי הכל אין. –

כך כל אדם חושב בעומק, וכך היא הסכמת 
יד! ואכן אין שום דרך לצאת דעתו תמ

ממחשבות אוילות אלו, רק על ידי שיפקח 
האדם את עיניו, ויראה היטב שיש עוד אנשים 

בעולם, וכולם כמוני. יסתכל נא האדם על איש 
זקן מופלג שכחו תש לגמרי, ולשונו בחוץ, 
ונשימותיו כבדים מאד, ומחובר לעשרות 



  

מכשירים, וחייו תלויים בכל מיני תרופות 
קירות להארכת ימי חייו. האם באמת אדם וז

זה הוא אדם קדמון לאין סוף, ואדם נצחי לאין 
כל היצורים??  סוף. וה'אדם ה'חשוב יותר מ

בעת פחד על חייו מתעוררת ההכרה האמיתית 
ומה באמת אם לא אצל הרשע באמת. 

הרגשתו של אדם כזה שמוטל על ערש דוי, 
כשהוא בהכרה מלאה, אבל תשוש מרוב 

יים בחסד עצום בכל רגע.יסור  ים, וחייו תלו

כאן כבר מדעו משתנה ממש שחשב תמיד 
במשך מאה ועשרים שנה, עכשיו הוא כבר 

]אם לא שהוא רשע גמור, משנה את כל תפיסת חייו 

, כל מה שהיה שמוכן למות ולא להשפיל את גאוותו[
ני קדמון קיים  ברור לו ללא כל ספק, שבעצם א

ובעצם אני בראתי  כבר לפני אין סוף שנים.
את עצמי. הנה אט אט, הוא מסכים לשנות 

את "השקפתו", ומקבל את ההכרה החדשה 
, אני השנתגלתה לו ש" '". וכפי מדת צדקותו

כך מדת הודאתו על האמת באותם שעות 
קשות שלו ה"י, והוא נכנע להשי"ת ובעצם 

שב אליו ית', היפך מדת הגאוה שהיה חי 
ק על ידה   מהשי"ת.אותה תמיד ומתרח

כמה אוילי וטיפש הוא אותו האדם שעדיין 
חושב בעומק, שאכן הוא שברא את עצמו, 

 והוא קדמון, והוא יהיה נצחי.

אבל באמת כל אדם ואדם מאיתנו גם כן חי 
יין  י"ת, עד ממש כך. וכמה שיהיה מאמין בהש

א  הוא לא יכול לצאת מהמחשבות האלו. הו
לא יכול להשפיל את עצמו לאפס, ולקבל 

דמיונו את המציאות האמיתית הזו, שבעצם ב
שנים, לא היה בעולם כלום כלום  5,777לפני 

מבלעדי השי"ת. רק השי"ת לבדו. וכן אחרי 

שיבלה העולם, לא יהיה כלום כלום מבלעדי 
 השי"ת.

אילו היה ברור לו שהשי"ת ברא אותו מאין. 
לא היה לו כלל רצון עצמי. הרי אין לו שום 

צמי. רק לרצות את רצון זכות לרצות רצון ע
השי"ת שבראו יש מאין, ובכל רגע ורגע ממש 

 מחדש את כל הבריאה כולה מאין.

שתי קבלות שמקבל כל אדם על עצמו תמיד 
גם כשבא האדם לומר קריאת בקריאת שמע. 

שמע בכל יום בוקר וערב. ומקבל עליו ב' 
קבלות. א. את תרי"ג מצוות ואת התורה, 

ייבות שאם לא יע ישא את המחיר לתקן ]ובהתח מוד בזה, 
שת  מה שקלקל. שזה ענין כריתת הברית, שנזכרה בפר
בחוקותי, שזה מה שכרתו במתן תורה. וכן בפרשת כי תבא, 
ים שנה וקבלו  שזה מה שחזרו וכרתו ברית בסוף ארבע

. ב. מקבל עליו מסירות עליהם את התורה מחדש[
 , נפש על אחדות השי"ת, להשרף על קידוש ה'

שיתקדש שם שמים, וידעו הכל כי רק ובלבד 
נים, ועוד אין  השי"ת היה קיים לפני אין סוף ש

נים. והוא לבדו ברא את הכל יש מאין,  סוף ש
ומחדש בטוב את כל הבריאה יש מאין בכל 

"שמע ישראל", הבן וקבל  –רגע ורגע. וזהו 
אדון שלנו שברא את הכל מאין  –ישראל. ה' 

. ומחדש הכל מאין, והוא לבדו ה יה הוה ויהיה
ינו, שאנחנו מקבלים עלינו כעת את  הוא אלק

הוא  –אדון שלנו וכו'. אחד  –עול מלכותו. ה' 
לבדו יחיד ומיוחד, לפני אין סוף שנים, ועוד 
אין סוף שנים, ואני מקבל עלי מסירות נפש 

 על אמונה זו.

אין כאן קבלה אמיתית אם לא שיתבונן רגע 
הזה שעומד על חבירו, ויסכים באמת שהחבר 

א  לידי, הוא אין ואפס, הוא נברא ולא בורא, הו
יים עראים כמו צל פורח בעלמא. הוא לא  חי ח

היה קדמון, ואף לא יהיה נצחי, אלא רק יצור 



  

ייב לקחת  מסכן שנוצר יש מאין, ובכל רגע ח
אויר לנשימה, ומידי פעם גם מאכל ומשתה 

 כדי להחיות את נפשו, ואם לאו הוא כלום.

ו, אדם מוכן להשבע באמת שהאדם ועל חביר
א  הלזה הוא לא קדמון, ולא יהיה נצחי, אל
מישהו ברא אותו מאין ממש! אבל על עצמו 
 , הוא לא יכול להשבע שבאמת הוא כלום
ה  נים לא היה כלום, ועוד כמ שלפני כמה ש
א  י"ת לבדו בר שנים לא יהיה כלום, ורק הש

 אותו יש מאין ממש.

ים לאדם לחץ והנה רק המחשבות על זה עוש
ובלבול. כי הוא לא מוכן להודות על האמת 
שהוא בעצם כלום, כלום ממש!, יצור ולא 

א  יוצר, עד שאין לו זכות לרצות כלום, ול
 לחשוב כלום.

שעת ההתלמדות בהכרת האמת במלכות 
 השי"ת היא בתוך ביתו של האדם

ו  והנסיון הגדול הוא בביתו של האדם, שז
כה אותו לישא ממלכה שנתן לו השי"ת, שזי

ייבים  זכה, גם לילדים. והם ח אשה, ואם 
בכבודו. אבל כמובן שהם לא מקיימים את זה 
כדבעי, וזה גורם לו השפלה. השפלה נוראה, 

שאפילו בתוך הממלכה שלו, מה שבאמת 
מגיע לו על פי ההלכה של התורה הקדושה, 

נים לתת לו. והוא מנחם את עצמו  הם לא מוכ
ד מאד, שאכן האשה בלימוד זכות אמיתי מא

ה  והילדים עושים זאת בתמימות. שהאש
יננה בת שכל כמו האיש, ועושה בתמימות  א
מעשים שלא לפי השכל הישר. והילדים, הרי 
הם ממש קטני הבנה ולא בשלים בשכלם, ולא 

 , ברי דעת להבין שהאבא יצר אותם יש מאין
"ק שלכן צריכים לכבד אותו  שלכן איתא בזוה

]ובאמת, איך הוא כיבד את  ו.ממש כמו עבדים של

ים שלו, שגם כן יצרו אותו יש מאין. ואיך כיבד את  ההור
ים בזכותם, והוא ממש חי בזכותם  גדולי ישראל שהעולם קי

חמת עונש, בכל רגע.  מי שמבזה ת"ח ונענש, יתכן שאין זה מ )ו
חי ובריא וכו'  יום שלו שהיה  יבד את הזכות ק אלא שהוא רק א

ורתם השלימה מת את העולם באמת( בזכות ת ורה שמקיי  .[והטה

אבל התשובה האמיתית יותר לאותו מלך 
מושפל, היא, שאין עוד מלבדו, ואין דבר שלא 

י"ת. אלא הכל נעשה מתוך  נפעל בהשגחת הש
אהבת השי"ת אליו, לרמוז לו שהנה הוא 
מושפל כל כך בממלכה שלו, שהם לא מוכנים 
להבין באמת את החיוב הגמור שלהם 

גם על פי השכל, שצריכים לבטל את  והפשוט
 . דעתם ורצונם להאבא המלך של הבית הזה

והנה כל זה הוא ממש עשה כך מיום הוולדו 
ועד עתה, וגם בכמה גלגולים שכבר היה 
בעולם הזה, שתמיד מיאן להאמין שאכן אין 
ני שלי כל הזמן, אני  לי זכות לחיות את הא

 אפס וכלום, השי"ת ברא אותי יש מאין ממש,
יים אותי שוב בכל רגע יש מאין. ולכן  והוא מק
אני חייב לחשוב ולרצות בכל רגע ורגע אך ורק 
ני יעשה, וזה יהיה כל חיי  מה השי"ת רוצה שא

ותו לא מידי, מבלי שום רצון ושום מחשבה 
 אחרת.

וזו האמת לאמיתה, כי כל מדותיו של הקב"ה 
 מדה כנגד מדה.

כפי מה שפגם במלכות השי"ת החרבן 
 כך רומזים לו מן השמים –גלות וה

ני קלקלתי את  ואז האדם חושב שבעצם א
י"ת, ואני מקבל מדה כנגד  המלכות של הש
מדה. אבל איך אוכל "לאהוב" מכל הלב, את 
ני הבית אהבה גמורה בכל לב ונפש, בעת  ב
שהם לא מתנהגים כראוי, ובפרט ברגעים 



  

עו בי.  שהם ממש פג

יש מאין  כאן התשובה, שבעצם כולנו ברואים
ני בריה, וחברי בריה. למה אני  של השי"ת. וא
כל כך אוהב את עצמי ללא גבול, הלא באמת 
ני ואשתי,  אין לזה שום הצדקה, אני וחברי, א

ם  ני ובני ובנותי, כולנו שוים. וכך מגיע האד א
יקון המדות.  לת

 בענין כוונת התפלה וכוונת שם שמים

קים  הנה ידועים דברי השל"ה הקדוש שהצדי
י"ת כבר נמצא  נים מהר בתפלה, כי הש מכוו

 במחשבתם תמיד.

והנה כוונת התפלה הוא לא סתם להבין את 
המילים, אלא לחיות בהרגשת הלב את המסר 
ילים האלה  י"ת רוצה שנקבל מהמ שהש

ניו ית'.  שצווה אותנו לומר לפ

 . והכוונה הגדולה ביותר היא בכוונת שם שמים
ן כאן ולכאורה להלכה ולמעשה, יש להתבונ

יים שלכאורה הם  בשני חידושים הלכת
פשוטים. א. שאין די שיעבור במחשבתו 
הנוסח "אדון הכל היה הוה ויהיה" וכו'. אלא 
צריך בכל פעם להבין מה שחושב. ואם לאו 

מה מועיל מה שסתם מעביר במחשבתו. ב. 
שאין צריך בדווקא לחשוב היה הווה ויהיה 

, וכו'. אלא העיקר להבין משהו מן הענ ין הזה
, ]זהו אדון הכל[שהשי"ת ברא את הכל יש מאין 

נים, ויהיה  והוא לבדו קיים לפני אין סוף ש
קיים לאין סוף שני. מה שאין כל הבריאה 
כולה, שכולם הם עראיים מאד, ואינם כלום 
ממש, שכולם צריכים בכל רגע לנשום אויר, 

ולקבל אוכל, גם המלאכים וכו'. וזה מחייב 
שי"ת מחדש ממש את כל המציאות שאכן ה

הבריאה יש מאין בכל רגע, בכל שלש שניות, 
ק שיש בכל שעה  כפי תתר"פ צירופי שם יקו"

פעם בכל שעה, מכח שם  1080ושעה, דהיינו 
יקו"ק.   .]וזהו היה הוה ויהיה[הקדוש 

וכיון שאני מתחדש בכל רגע יש מאין בכח 
ני צריך לרעוד  השם הקדוש הזה יקו"ק, א

לי בפניו, וכל אביריו יזועון ולהתבטל כל כו
 וירעדון בהזכירו את השם הקדוש.

 שתי מחשבות לפני קריאת שמע

ולכן כאשר יתבונן האדם כמה רגעים לפני 
קריאת שמע על חביריו בבית הכנסת, ויסכים 

בהסכם גמור עד שיוכל להשבע בכל לב, שהם 
אפס ואין, לא בראו את עצמם, ולא יתקיימו 

ן השילנצח  , "ת שיחדש אותם לעת"ל אם יזכו[]מבלי רצו
ולא שוים כלום מבלי השי"ת, והם מסכנים 

ודלים כאלו, שבכל רגע צריכים חסדי השי"ת 
לאין סוף בענין הבריאות, ושמירה מאין סוף 
חיידקים המסתובבים באויר בכל רגע ורגע. 
יק, כי  ובכלל כל המציאות שלהם הבל ור

צריכים להתאמץ כל כך בכל כמה רגעים 
ום אויר מחדש, לקבל חמצן, וכן לאכול לנש

אוכל מידי כמה שעות, שבאותו אויר ואוכל 
יקו"ק  נמצאים צירופי שמות של שם הקדוש 

 שמחיה את הכל. 

ש"אני", אין לי  –ואז יחשוב מחשבה שניה 
י הללו. יקר על חביר  שום עדיפות כלל וע

אז יבא לקרוא קריאת שמע מתוך קבלת עול 
 מלכות שמים אמיתית.

כאשר יצטרך חיזוק בקבלות אלו, כבר מן ו
השמים יסייעו לו בזאת, מתוך אהבת השי"ת 



  

אליו, וישלחו לו שליחים, הן בני הבית, והן 
]שהרי באמת כולם נבראו החברים בכולל וכו', 

ברא  בשבילו, ודי היה לאותו אדם מעצבן שפגש ברחוב לה
בעולם מאה שנים, רק בשביל שיפגוש אותי פעם אחת, 

ם לי צער ונסיון להתגבר, שהנסיון הזה יביא אותי ויגרו

"אני", והמלכת השי"ת[ יטול ה  .לשלימות שלי, בהכרה של ב

 , ואדם שמתרגל בעבודת השי"ת הנפלאה הזו

 יכול לכוין כוונת שם שמים בקלות מאד. 

יה"ר שיזכה אותנו השי"ת לעשות את רצונו 
כרצונו תמיד תמיד באמת ובתמים ובלב 

מחה, בדרכים טובים שלם. בנחת ובש
 ומתוקים. אכי"ר. 

  



 

 לט' באב -מאמר ד 

 שנה קודם החורבן. 135שבט דן גלו מעצמם 
וצר המדרשים(בספר אלדד הדני  איתא  )נדפס בא

"ג[ : ]ע"ש אגרת ששיגר אלדד הדני לספרד בשנת ד"א תרמ
יש לנו קבלה איש מפי איש שאנחנו בני דן 

ינו בתחלה בארץ ישראל יושבי אהלים א הי , ול
היה בכל שבטי ישראל בעלי מלחמה גבורי 
חיל כמונו. וכשעמד עליהם ירבעם בן נבט 
שהחטיא את ישראל ועשה שני עגלי זהב 
נחלקה מלכות בית דוד ונקבצו השבטים 

ואמרו קומו והלחמו עם רחבעם ועם ירושלם. 
ינו ועם בן  אמרו לו למה אנחנו נלחמים עם אח

חלילה  אדונינו דוד מלך ישראל ויהודה,
ני ישראל אין  וחלילה! באותה שעה אמרו זק

לך בכל שבטי ישראל כמו שבט דן גבורים. 
מיד אמרו לבני דן קומו והלחמו עם בני יהודה. 

אמרו לו בחיי ראש דן אבינו אין אנו עושין 
ינו ולא נשפוך דמם. מיד נטלו  מלחמה עם אח

בני דן חרבות ורמחים וקשתות ונתנו עצמם 
ישראל, כי ראינו שאין  למות לילך מארץ

 , לעמוד. נלך מעתה ונמצא לנו מנוחה ומקום
ואם נמתין עד לסוף יוליכו אותנו. ונתנו לב 
נתיעצנו לבא מצרים להחריבה ולהרוג כל  ו

א  ינו והלא כתיב ל יושביה. אמרו לנו נשיא
מות יד(תוסיפו לראותם עוד עד עולם  , ואיך )ש

ב תצליחו? אמרו נלך על אדום או עמון ומוא
להשמידם ונשב במקומם. אמרו נשיאינו 

כתוב בתורה שהקב"ה מנע את ישראל מעבור 
בגבולם. לסוף נתנו עצה לילך למצרים ולא על 
הדרך שהלכו אבותינו וגם לא להחריבה אלא 

ילוס(כדי לעבור לנהר פישון  לארץ כוש. ויהי  )נ
כי הקרבנו למצרים ויקחו רעדה כל מצרים 

ואם לשלום? וישלחו אלינו אם למלחמה 
ונאמר להם לשלום! נעבור בארצכם לנהר 

א  פישון, כי שם נמצא מקום מנוחה. ויהי כי ל
האמינו ויעמדו על משמרתם כל מצרים עד 
שעברנו ארצם והגענו לארץ כוש, ומצאנו 
אותה ארץ טובה ושמנה, ובה שדות וכרמים 

גנות ופרדסים, ולא מנעו לבני דן לשבת עמהם 
ג כי בחזקה לקחו את הא רץ. ויהי כי רצו להרו

לכולם ויהיו למס פורעים לישראל וישבו 
עמהם שנים רבות עד שפרו ורבו עד מאד ויהי 

לנו עושר גדול. ואח"כ עלה סנחריב מלך אשור 
ה  והגלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנש

ויוליכם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן. ועוד עלה 
סנחריב פעם שניה והגלה לשבט אשר ולשבט 
נפתלי והולך אותם לארץ אשור. ואחרי מות 

סנחריב נסעו להם ג' שבטים מישראל והם 
נפתלי גד ואשר לארץ כוש והיו נוסעים וחונים 

במדבר עד שבאו אצל גבולם והרגו באנשי 
כוש מהלך עשרים ימים, והם נלחמים עד היום 

הזה עם בני מלכיות של כוש. והללו ארבעה 
ר חונים שבטים שהם דן ונפתלי גד ואש

בחוילה הקדומה אשר שם הזהב והם מקומות 
יים ממשלת  טובים וקיימים במלכות פרו

 . הורינוס, ובוטחים בקונם תחלה והאל בעזרם
 , והשבטים האלה שמו ידיהם בעורף אויביהם

ובכל שנה ושנה עושים מלחמה עם שבע 
ות הארצות האלה  מלכיות ושבע ארצות. ושמ

נ"א וקמת"ו וקוב"א ותריאוג "י ותקול"א תוסי
וכרמ"א וקאלו"ם והם מעבר לנהרי כוש. ואלו 
ד' שבטים יש להם זהב וכסף ואבנים טובות 
וצאן ובקר וגמלים וחמורים הרבה מאד, 

וזורעים וקוצרים ויושבים באהלים. וכשירצו 
נוסעים וחונים עם אהליהם מגבול לגבול 

מהלך שני ימים על שני ימים, ובמקום שהם 
 ]שתכנס שם רגל ואינם חונים[חונים אין לך מקום 



  

כ"א בשדות וכרמים. ע"כ. ובאוצר המדרשים 
הביא תשובה רב צמח גאון על זה. ששנו 
ינו עשר גליות גלו ישראל, ד' ע"י סנחריב  רבות
יינוס ואחת  וד' ע"י נבוכדנצר, ואחת ע"י אספס
ינוס, ולא הוזכר שבט דן בכל  ע"י אנדרי
הגליות, לפי שמעצמו הלך לכוש קודם 

ורבן קל"ה שנה. נראה לו שאין פגם בדבר הח
עד גלות שלישית. ע דן   זה שמא לא נס

המשיח חי אלפי שנים, בים ובמעלה עשן 
איתא ובפתחה של רומי ומסובב בארצות. 

: א"ר )פ' ויצא עה"פ והיה בכל יחם(בבראשית רבתי 
שמואל בר נחמן, בכל מקום שנאמר ויהי צרה, 

נלכדה והיה שמחה. והא כתיב והיה כאשר 
מיה לח(ירושלים  ינה צרה אלא )יר , אף היא א

שמחה, שבו ביום נולד מנחם, ובו ביום נטלו 
ישראל איפוכי גדולה על עונותיהם, שנא' תם 

נין שבו ביום נולד משיח )איכה ד, כב(עונך  . ומ
. והיה )ישעיה סו(שנאמר בטרם תחיל ילדה 

אליהו זכור לטוב מהלך בדרך באותו היום, 
א ושמע בת קו ל צועקת ואומרת בית מקדש

ני מלכא יהבון בשביה,  קדישא לחורבה, ב
אתתא דמלכא תנטר ארמלתא. הלך ומצא 
בנ"א חורשין וזורעין, אמר להם הקב"ה קצף 

על עולמו ורוצה להחריב את ביתו ולהגלות 
י שעה.  ע ואתם עסוקין בחי ניו לבין אוה" את ב
יצאת בת קול ואמרה הנח להם כבר נולד להם 

, אמר לה והיכן הוא, א"ל בבית לחם מושיע
יהודה. הלך ומצא אשה אחת שיושבת על 

 , פתח ביתה ובנה מלוכלך בדם ומוטל לפניה
א"ל בתי בן ילדת, א"ל הן, א"ל מה טיבו 

שמלוכלך בדם, אמרה רעה גדולה שביום 
שנולד בו ביום נחרב בית המקדש, אמר לה 

בתי עמדי והחזיקי בו, כבר תהא לכם תשועה 
יקה בו ונתן לה גדול ה על ידו, מיד עמדה והחז

בגדים להלבישו, תכשיטין לקשטו, ולא רצתה 
ני בא  לקבל, אמר לה טלי ממני, ולימים א
 , ומקבל את דמיהן. הניחה והלך לו חמש שנים

לאחר ה' שנים אמר אלך ואראה מושיען של 
ו  ישראל אם בדמות מלכים הוא מתגדל א

אשה בדמות מלאכי השרת, הלך ומצא את ה
עומדת על פתח ביתה, א"ל בתי מה טיבו של 
אותו נער, אמרה לו רבי לא אמרתי לך שרע 
מזלו שביום שנולד בו ביום נחרב בית 
המקדש, ועוד רגלים יש לו ואינו הולך, אזנים 

ינו רואה, פה  נים יש לו וא יש לו ואינו שומע, עי
ינו מדבר והרי הוא מוטל כאבן, נשבה  יש לו וא

פנות העולם והטילהו לים עליו רוח מד' 
הגדול. קרע בגדיו ותלש שערו ויזעק ויאמר ווי 
אבדה ישועת ישראל, יצאה בת קול ואמרה לו 
אליהו לא כמו שאתה סבור אלא ד' מאות 
שנה יגור בים הגדול, ופ' שנה, במעלה עשן 
אצל בני קרח, ופ' שנה בפתחה של רומי, 
דינות גדולות עד  נים מחזיר על כל מ ושאר הש

ת קץ. ע"כ. ואפשר שהכוונה על גוף שקיבל ע
את נשמתו של משיח. ולעולם מלך המשיח 

ינו, שנשמה זו תעבור  הוא אדם רגיל מתוכ
יע הזמן. ועיין.  אליו בהג

מעשה בענין שמחו את ירושלים וגילו בה כל 
"שמחו את ירושלים וגילו בה כל  אוהביה.

אוהביה שישו איתה משוש כל המתאבלים 
. מעשה שהיה בימי הגאון ר' סו, י()ישעיה עליה 

פר מנהגי יום טוב ישראל רבה של מצרים  )מחבר הס

, כי ביום תשעה באב בעוברו ברחוב מצרים(
היהודים להתפלל בבית הכנסת "הרמב"ם", 

עבר ליד בית קפה אחד, ובעל בית הקפה רצה 
להקניט את הרב, לקח כוס קפה ובירך עליו 

חל לשתות, בקול רם "שהכל נהיה בדברו", וה
גער בו חבירו, והלא תשעה באב היום, השיב 



  

לו, והלא עברו אלף וכמה מאות שנים 
שמתאבלים בתשעה באב, וזה די והותר ואין 
צורך להמשיך להתענות ולהתאבל עוד תשעה 
באב. והרב ששמע את הדברים הצטער מאד 

ב  מחוצפתו של זה, ויהי כמחריש. המשיך הר
כח הדבר. הגיע בדרכו לבית הכנסת וכאילו נש

יום ערב פורים, ובית הקפה היה מלא חבילות 
חבילות נכבדות מכל מיני מגדים, למצות 
"משלוח מנות", שמזה היה מתפרנס בעל בית 
הקפה כמה חדשים. והנה הרב הראשי של 
מצרים היה לו "פירמאן" ממלך תורכיה 

שמעניק לו סמכות לשפוט כרצונו לכל עמו, 
ה. סמוך לליל פורים ואין מי יאמר לו מה תעש

ב  שלח הרב שוטרים עם "צו" מטעם הר
הראשי, לסגור את בית הקפה על תכולתו, 
ולהביא אליו לאלתר את בעל בית הקפה, 

השוטרים הגיעו אליו עם הצו, התחיל להתחנן 
ניהם, שידחו את ביצוע הצו למחרת, שהרי  לפ

עכשיו זמן מכירת החבילות של משלוח מנות, 
השוטרים סירבו בטענה אשר מהן פרנסתו, 

שהלא כתוב מפורש להביאו "לאלתר". בדלית 
ברירה הלך אחריהם, והגיעו למשרד הרבנות, 

שם היה חדר מעצר. וע"פ פקודת הרב הראשי 
נתנוהו במעצר, לעשרים וארבע שעות, 
ובמוצאי יום הפורים שחררוהו, בא אצל הרב 

ני בפורים, ענה לו הרב והלא  וזעק, למה עצרת
על ימי פורים אלף וכמה מאות  עברו כבר

נים, וזה די והותר, ולמה לך לחגוג את יום  ש
"ל: מי שמתענה  הפורים. וזהו שאמרו חז
ומתאבל בתשעה באב מגיע לו לשמוח 

בפורים, שישו איתה משוש כל המתאבלים 
]כן שמעתי מרבותי, ובמבוא לספר אבני צדק הביא עליה. 

שועה בסיס המעשה הנ"ל על שם הגאון המלוב"ן רבי י

ה . וכיוצא בזה אמרו בזוה"ק זצ"ל[ )פרשת בשלח דף נ

ו )בישעיה נב, ח(, על הפסוק ע"ב( , קול צופיך נשא

ינון צופים, אינון  קול יחדיו ירננו, מאן א
דמצפין לרחמי קודשא בריך הוא למבני 
ביתיה, נשאו קול, ישאו קול מבעי ליה, אלא 

קליה ובכי על חורבן ביתיה  כל בר נש דארים 
דקב"ה, לבתר יחדיו ירננו, דזכי למחמי ליה 

 .]מאור ישראל דרושים[בישובא בחדוותא. 

השי"ת מנחם את ישראל כאיש שאמו 
"כאיש מנחמתו הגם שהיא ג"כ באותו הצער. 

)ישעיה סו, אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם" 

. יש לפרש, כי אנשים הבאים לנחם את יג(
לו, אין  האבל, המתאבל על אסון נורא שאירע

ניו, וימאן להתנחם,  נכנסים באז דבריהם 
ה  באומרו אילו היה אסון כזה קורה אצל ז
א  המנחם היה מרגיש יותר בצערו, ולמה זה שו
ינחמנו. אבל כשאמו באה לנחמו, שהיא עצמה 
 , מכלל צערו, ומרגישה ביותר באסון הנורא

ועם כל זה באה לנחם אותו, דברי נחמתה 
היא נמצאת באותה  מתקבלים יותר, שהרי גם

צרה, ומכיון שהיא באה לנחמהו, אין טעם 
שלא לקבל תנחומיה. כך הקב"ה כביכול עמנו 

ינו, וכמו שכתוב עמו אנכי בצרה,  בכל צרות
ינו  בכל צרתם לו צר, וזה צער השמים, לכן על

 .]מאור ישראל דרושים[לקבל נחמת הקב"ה. 

דרוש במגילת איכה, על התנין ובת יענה. 
זכרנו מספד כתנים ואבל כבנות בקינות ה

]ופי' הרד"ק, שהתנים . )א, ח(יענה. וזה פסוק במיכה 

יוב ובנות יענה ידמה קולם לקול נהי ומספד,  )וכ"כ הראב"ע א

יות שיש להם קול משומם( . ובמצודת פ"ל פס' כה, שאלו הם ח
קוני  דוד כתב שאלו דרכם לצעוק תמיד בקול מר. ובחז

ויקרא יא, טז( "יענה", על שם עניה  כתב, שלכן ) נקראת 
ו  )דברים לב, י(ומרודה והספדה. ובדעת זקנים  כתב, שבתה

מקום שממה ויללה, אין שם רק תנים  א  של המדבר, שהו
ייללין. והרמ"ה בס' יד רמה  ידין ומ ובנות יענה שמספ

רין נט:( הד ים הוא עוף שוטה, ולפיכך מספיד  )סנ כתב, שהתנ
פר' ראה(תמיד. ובעל הטורים  ב, דיענה הוא מלשון עינוי, כת )

שם.  כי עוף זה מענה את ילדיו, וכעי"ז כתב בפי' הרוקח 



  

מנם בחולין סד: איתא כבת היענה שמתאבלת על בניה,  א
)ח"ג כתב ששוכנת עם בניה ומתאבלת עליהם. ובס' הברית 

ל  יושר מאמר יו"ד פרק ה( היענה אינה דוגרת ע כתב, שבת 

ייתה אותם יוצ ציה, אלא ע"י רא . אים ממנה האפרוחים[בי
נין ובני היענה,  וגם במגילת איכה קראנו על הת

פרק ד פסוק ג(כמו שכתוב  ם )איכה  נין תני : "גם ת
נים  חלצו שד היניקו גוריהן, בת עמי לאכזר כיע
במדבר". הנה מוזכר כאן שתי בעלי חיים 

נין, שהוא  שמשונים ברחמים על בניהם, הת
ינ ו בזה כמה טורף אכזרי מאד. ובת היענה. ומצ

"י על מגילת  ביאורים בדברי רבותינו. א. רש
יק וכיסוי על  נין יש לו נרת איכה פירש, שהת

ר  דדיו, והוא ג"כ אכזרי, ואף על פי כן, כאש
רואה את בנו בא מרחוק רעב, הוא חולץ את 
יקו, כדי שלא יראה בנו שהוא  שדיו מתוך נרת

מכוסה ויחזור לאחוריו. משא"כ עם ישראל 
, באותו הדור , שהגיעו לחרפת רעב נוראה

שהיו נראים כמו אכזרים, שהיו רואים את 
בניהם צועקים ללחם ואין פורש להם, 

יי בניהם מחמת  שחייהם קודמים להם לח
ותי סי' ה(]וכ"ה בתנחומא הרעב.  ן הזה כשהוא )בחק , התני

בא לינק את אמו, היא רואה אותו מרחוק וחולצת שדיה 

יינק, ולא יראה שדיה . מכוסין ולא ינק[ בשביל ש . ב
רבתי פרשה ד(במדרש רבה שם  איתא: גם  )איכה 

נין חלצו שד היניקו גוריהן, אילן ירודאתא  ת
כמין מסווין פריסין על אפיהון כד אינון מניקין 
ניהון, דלא יהוון חמיין בניהון סמקון ואכלין  ב
ינו שהתנין הוא אכזרי מאד,  להון. ע"כ. והי

שר רואה את ומסוגל לאכול את בניו, כא
פניהם אדומים ורכים שהם טעימים למאכל. 
ולכן עשה השי"ת נס, שנופל כיסוי על פניו, 
ואינו רואה אותה בשעה שבאים לאכול ממנו. 

, )לקח טוב. איכה ד, ג(וז"ל הפסיקתא זוטרתא 
שדרך התנים שהם מתאכזרין על בניהם ואין 
נותנין לבניהם להניק עד שיבכו הרבה, ובשעה 

ין בניהם מכסין על פניהם כדי שלא שהן מניק

 , יראו את פניהם אדומים בבשר ויאכלו אותם
ו  אעפ"כ גם אותם על כל זאת חלצו שד, הוציא

שדיהן ומיניקין בניהם, אבל בני עמי היו 
לאכזר כיענים במדבר. שכיון שיולדת את בנה 

שוב אינה חוזרת עליו. ג. וכעין זה כתב 
נין הזה בשם התוס' )כתובות מט:(הריטב"א  , שהת

הוא אכזר, וכמעט שהוא אוכל את בניו, לולי 
ניו  שהקב"ה נותן לו רחמנות בלבו והופך את פ
מלראותם כדי שלא יחשוב לאוכלם, וחולץ 
שד ומניק, הה"ד גם תנין חלצו שד הניקו 

כתב בשם רז"ל  )איכה ד, ג(גוריהן. ד. האלשיך 
התנינים היו מגלים את שדי  ]שבעת החרבן[

ניקות את גוריהן מחלבן. וזו רעה הנשים ומ
כפולה, שאמותם תחיינה בחלב דדיהן את 

א  יים, ופרי בטנם ימותו בצמ התנינים הארס
מי יתן והיה עד דבק לשונו אל חכו.  ]וע"ז קונן הכתוב, 

ימותו בהם יונקי שדים להיות לאמותם שדים  צמאונם אשר 
ם צומקות, אך הנה היה להם חלב, ולא רק שהניקו ילדי נכרי

גם תנין חלצו שד הניקו גוריהן[ מקום בניהם, כי אם  . ב . ה
יקו בנות  עוד ביאר האלשיך, שאחרי שהנ
ישראל את גורי התנין, נשאר מן הארסיות 

שלהם בעוקצי השדים של בנות ישראל, ובבא 
היונק לינק אחרי כן, יבשה לשונו מאש 

הארסיות ההוא, עד שדבקה לשונו בחיכו 
 ך מתו בצער גדול.בצמא לכבות אש הארס וכ

בת היענה מפקירה את בניה במדבר, והם צועקים 
ענים ונשמע כמו מספד.  ולגבי המשך הפסוק "כי

זוטרא  (במדבר", פירש בפסיקתא  , שהיענה )שם
ה  ל ז זרת על בניה לעולם. וע אשר במדבר אינה חו

(כתיב  אבל כבנות יענה.  )מיכה א, ה ים ו מספד כתנ
ים מצערין בניהם, ולבסוף  חוזרין, משא"כ שהתנ

אבל לא מתאבלין,  היענים. נין בניו סופדין  ולכן הת
ת  יא זה על קינו משא"כ בנות היענה. וכתב הנב
צרה גברה עליהן.  את ישראל להודיע כמה  לבכות 

 ע"כ.



  

ביצים ומפקירה אותם, כי לא  30היענה מטילה 
ק והנה כתיב באיוב רצה ה' שיתרבה מין זה.  )פר

נ   לט( ים  ִנ ָנ ַנף רְּ כְּ נָֹצה. " ָדה וְּ י ָרה ֲחִס בְּ ֱעָלָסה ִאם א 
ַכח  ם. ַוִתשְּ ַחמֵּ ָעָפר תְּ ַעל  יָה וְּ צ  ץ בֵּ ֲעזֹב ָלָאר  ִכי ַת

יַח  ִש קְּ ָה. ִה דּוש  ה תְּ ד  ַית ַהש ָ ַח ָה וְּ זּור  ל תְּ ג  י ר  ִכ
ּה  י ִהש ָ ד. ִכ י ָפַח ִל ָעּה בְּ ִגי יְּ ק  י ִר ֹלא ָלּה לְּ יָה לְּ נ  ָב

ֹל ָמה וְּ כְּ ת ַבָמרֹום ֱאלֹוַּה ָח א ָחַלק ָלּה ַבִביָנה. ָכעֵּ
". ורש"י שם  בֹו רֹכְּ ַחק ַלּסּוס ּולְּ יא ִתשְּ ִר ַתמְּ

נים ובלשון  פירש שהוא עוף גדול הנקרא רנ
משנה נקרא בר יוכני. ובמצודת ציון פירש 
י"ם כתב בשם המפרשים  שזה טווס. אך המלב

דקאי על בת היענה, שאינה יכולה לעוף 
]וה"ק, וכי תדמה כנף רננים אל דה, למרום כמו החסי

. ועשה ה' בטבע אברה חסידה ואל נוצה שתעוף ביעף[
יענה שהיא מניחה את ביציה בחול ובעומק  ה
האדמה, הפך מן החסידה אשר ברושים ביתה 
ניח את ביציה במרום במקום משומר, ובת  ות

 ' יענה ביציה בעפר המדבר. ולא נטע ה ה
ניה שהביצים הנשאר ים בטבעה אהבת ב

נקל שיאבדו, או ע"י מקרה, שירמסוה  באדמה 
רגל העוברים, או בכונה שחיית השדה 
האוכלים ביצים, יפתחו הביצים להוציא 

מוץ(האוכל מן הקליפה,  וציא הבר מן ה . )כאדם שדש לה
"הקשיח בניה וגו'", וגם אחר שנולדו 

ם  האפרוחים, היא קשת לב עליהם כאילו אינ
היענה תניח  שלה. וכבר כתבו הטבעיים שבת

אצל הביצים שטומנת בארץ, ביצה אחת 
מוזרת למעלה, ובאותה ביצה יולדו תולעים, 
ובזה תכין מאכל להאפרוחים שיולדו, ויותר 

נים. "לריק", פי'  מזה אין טורחות בגידול הב
היא בלא פחד שיהיה לריק יגיעה, אינה 

פוחדת ודואגת שיהיה יגיעתה בהולדת 
ור הביצים הביצים לריק, ולכן לא תשמ

והילדים כיתר עופות. "כי השה אלוה חכמה", 
לא נתן להם ה' חכמה ובינה כיתר עופות 

בשמירת הביצים והאפרוחים. משא"כ 
העופות שיוכלו לעוף למרום, נתן להם ה' 
חכמה בשמירת ילדיהן, כי יוכלו לשמרם 

בקניהם הגבוהות, לא כן היענה שלא תוכל 
 לעוף למרום ולהתפטם ולשחוק לסוס

ולרוכבו, לכן השגיח ה' שלא לתת לה טבע 
 , זאת של שמירת הילדים וזה מן ההשגחה
בשגם ששם ה' בטבעה שתטיל כשלשים 
ביצים, וגם כשיאבדו מהם עדיין ישאר מהם 

להחיות זרע על פני הארץ, וה' רצה שלא 
יתרבה מין הזה כ"כ, אבל החסידה רוצה ה' 

בריבויה, וגם היא אינה מטלת ביצים הרבה 
]וכתב שם, כן צריכים שמירה יתירה. ע"כ. ול

שהכנף של היענה משובח, ומה שאינה יכולה לעוף באויר, 
 , משום שהגוף שלה כבד, והנוצות הם מועטים. ועוד כתב

 )במדבר כא(שהיענה מקוננת תמיד. ובס' הכתב והקבלה 
"יענה" על שם תנועתה, שאיננה מעופפת  כתב, שנקראת 

מידי  באויר כשאר עופות, כי היא רצה מהר על הארץ ו
ייעים לה לשתתנועע כ"כ במהירות, עד  מרוצתה כנפיה מס
שכמעט לא ישיג אותה עוף הפורח, ובמה שאין לה 
התעופפות באויר הוטל עליה שם יענה על ענין תנועתה 
סתם. והוא ענין ממוצע בין תעופת העופות ובין הילוך שאר 

ייבסקי בהשמטות לספר  טעמא בע"ח. ע"כ. והגר"ח קנ
פר' שמיני(דקרא  מבואר דבר  )איוב לט(כתב, שבמלבי"ם  )

יוכני הוא בת היענה, ויש לה ביצים גדולות מאד. כמבואר 
ז:(בבכורות  בזה ביאר מדוע כתבה התורה דין איסור ביצי )נ . ו

ה טמאה דוקא בבת יענה,  מנין לביצת טמא לין סד.  )כמ"ש בחו
מר ואת בת היענה, וכ י בת יש לה ליענה שהיא אסורה מה"ת, שנא

, ולא בשאר עופות. ויישב, דכיון אלא איזו זו ביצת טמאה(
יצה זו  יצה הגדולה של בת יוכני, ב צת בת היענה היא הב דבי
היא גדולה מאד וחשובה ואפשר לאכול ממנה הרבה, ולכן 

יצת טמאה אסורה. ע"כ.  ה את הדין דב כתבה התורה ב
וחידוש גדול  ואמנם ידוע שהביצה של בת יענה גדולה מאד.

, בת היענה, לשון )אגרת שניה(איתא בפרי מגדים אגרות 
ים לכן שם המין  מצאו זכר נקיבה, ולפי דעתי משום שלא י

"ט  )פסחים פ"א מ"ב בלשון נקיבה, כמו חולד חולדה. ע' תויו

חולדה( א,  .. ע"כ[גררה  ירמיה הנבי ועל זאת מקונן 
עם ישראל היו בוכים ונשמע  שהתינוקות של 

גוזלות של בת יענה שאימם קולם  למרחקים, כמו 
 עזבה אותם. וכל זה מחמת הרעב הגדול שהיה.



 

 מאמר ה 

 דרשה נפלאה לתשעה באב מהזוהר הקדוש

הנה חסר לנו הרבה בהבנה הפשוטה והרגש 
ילות על החרבן,  הבסיסי בשביל הצער והאב

איכה. והאיר  אור כל שהוא במגילת  אפילו בי ו
אינו  ינינו בקור ילת איכה השי"ת ע זוהר חדש מג ב

כי לב  גרות מאליהם,  עות ני עלם, והדמ ממדרש הנ
מי לא ימס לשמע דברי רבותינו ברוח קדשם על 
ראל. רק  עם ישראל וכנסת יש שפך נפשם של 
של  יזהר הרב הדורש שלא להכנס ללשונות  ש
ו,  כנסת ישראל וכדו', שלא יכשלו בהגשמה ח"

חברי זכות הרשב"י הקדוש ו  ויעשה כחכמתו. ו
לכל השומעים  ים תעמוד  אידרא הקדוש ה

עורר לאהבת השי"ת אמיתית, עד שובקשו  להת
גאולת  כם. ונזכה ל את ה' אלהיהם ואת דוד מל
הפרט והכלל. ונכון לסיים בדברי הזוה"ק שהבאנו 
בסוף הדברים, בכדי להבעיר לב כל הציבור 

יקר ]כמו שעשה יחזקאל הנביא[באהבת השי"ת  , שזה ע
רי רוח גדול  מעלת הדורש בדב אגדה, וזה נחת 

 מאד לפני השי"ת.

עלם:  וזה לשון הזוה"ק ממדרש הנ

ני הארץ הקדושה: לנו  "שלחו להם בני בבל לב
מתאים לבכות, לנו ראוי לעשות הספד על 
ינו, על שהתפזרנו בין העמים  חורבן בית אלק

מי שעובד ע"ז( ויש לנו לפתוח בהספד, ולפרש  )כ
מגילת איכה(האלפ"א ביתא  ח ריבון העולם ששל )

 להספד של חורבן ביתו. 

שלחו להם בני הארץ הקדושה: נכון שאתם 
התפזרתם בין העמים, ואתם מחוץ לארץ 
הקדושה, ונאה לכם לבכות עליכם ועל 

עצמכם, שיצאתם מאור לחשך כעבד שיצא 
מבית רבו. אבל אנו יש לנו לבכות ולעשות 

הספד, ולנו שלח הקב"ה את ספר ההספד, 
גבירה, ואנו מבני ביתה, ויודעים שאנו בני ה

את כבודו של ריבון העולם, ולנו ראוי לבכות 
 ולפרש אותם האלפ"א ביתי"ם. 

ואנו יתומים בלי אב ואם, ומסתכלים העינים 
לכתלי בית אמנו, והנה נחרב, ולא מצאנו 

אותה. שהיתה מניקה אותנו בכל יום בימים 
הראשונים מהיופי שלה, והיתה מנחמת 

דברת על לבנו כאם לבנה, כמו אותנו, ומ
סו(שנאמר  כאיש אשר אמו תנחמנו וגו'.  )ישעיה 

נים לכל צד, ומקום בית  וכעת מסתכלות העי
מושבה של אמנו התבלבל, והנה נחרב. נכה 
את הראש לכתלי הבית ומושבה. מי ינחם 

ינו לפני  אותנו, ומי ידבר על לבנו ויגן על
 המלך? 

עלה הרצועה כשהיינו חוטאים לפני אבינו, ומ
להלקות אותנו, היא עמדה לפנינו, ומקבלת 
ינו, כמו  המלקות של המלך כדי להגן על

ינו מדוכא  )שם נג(שנאמר  והוא מחולל מפשע
מעונותינו כו' ובחוברתו נרפא לנו. וכעת אין 

 , לנו אמא. וי! וי לנו! וי לכם! לנו ראוי לבכות
לנו ראוי לספוד, לנו ראוי לפתור את אותם 

מגילת איכה(ירות דברי מר , להודיעם לאותם )
 שיודעים לבכות דברי הספד. 

נקרב כל יום למיטת אמנו, ולא נמצא אותה 
שם. נשאל עליה, אין מי שמשגיח עלינו. 

 -התבלבלה. נשאל לכסאה -נשאל למיטתה
הם נשבעים שלא  -נפלה. נשאל להיכלותיה

רושם של  -יודעים ממנה. נשאל את העפר



  

הרי הגג משיב  -את הגג עקבות אין שם. נשאל
לנו, שישבה שם מבכה ומיללת עלינו, והולכת 

מבכה, צווחת בקול של מרירות עלינו מגג לגג, 
עלית כלך לגגות  כמו שנאמר מה לך אפוא כי 

ילים, כולם )שם כב( . נשאל את הדרכים והשב
אומרים ששמעו קול מרירות של בכיה 

 שמבכה על בניה, ולא יודעים לאן הסתלקה.

ראוי לבכות! לנו ראוי לספוד! ננשק את לנו 
עפר רגליה, ננשק את מקום בית מושבה, 

ננשק את כתלי ההיכל, ונבכה במרירות. אנו 
נפתח בהספד, שראינו בכל יום כל זה. נבכה 

י מעמנו.   תמיד ולא נשכח מרירות הבכ

איכה ישבה בדד  )איכה א(פתחו הם ואמרו, 
ומבוסה כי יום מהומה  )ישעיה כב(העיר. כתוב 

ומבוכה וגו'. כי יום, יום אחד יש לקדוש ברוך 
הוא, אהוב נפשו, כלול מכל שאר הימים. 

 . ששה ימים כלולים בו, והוא הכלל של כולם
ועל שהתרבו החטאים הסתלק למעלה, לבית 

 עולם החיים. 

אז, מתחת שפולי המשכן, קם יום של 
מרירות, יום של בכיה, יום של צער, יום 

נקרא מהומה ו מבוסה ומבוכה. ונכנס לתוך ש
המשכן, ומכלה ומטמא. וריבון המשכן הלך 
וברח וגורש מתוך מושבו לתוך ההר שבחוץ, 

ד ונחרב.  ולתוך ההר שחרוב, והמשכן הושמ

אחר כך ירד אותו היום העליון שהסתלק, 
נכנס והשגיח  שאל על משכנו, והנה נחרב. 

בבעלת המשכן, הגבירה אהובת נפשו, והיא 
ינה סתור. אז התחיל נתגרשה וב רחה, וכל בנ

לבכות, בכיה אחר בכיה, כנהמת התרנגול על 
עייתו, זהו שכתוב  "מקרקר ִקר", נהמת  )שם(ר

",  -התרנגול. קר ַע אל ההר שֹו "וְּ יט.  ן השל הרבו

ה  עשה שוועה וצוח אל ההר, שלשם ברח
ה  כנסת ישראח. עשה שוע, צווח וקורא בנהמ

איכה  של בכיה איכה. איכה אהובת נפשי,
יונתי שלמתי, איכה יחידתי, איכה שהיית 
נוטלת בכל יום חמש ועשרים אותיות היחוד 

יות שיש בשמע ישראל( 25)  , ונקראת על זה כ"ה. אות

אחותי בתי אמי, לאן הלכת? לאן פנית ללכת? 
אנו ששומעים בכל יום הקרקור הזה של 
רבוננו, לנו ראוי לבכות, לנו ראוי לספד, לנו 

 יכה. איכה ישבה בדד וגו'. ראוי לפתח א

רבי לויטס החוזה פתח, ואיבה אשית בינך ובין 
. שנאה רבה היתה )בראשית ג(האשה ובין זרעך 

עילה של עצת  מיום שנברא העולם, ועל ה
הנחש. מאותה השעה שהתקלל, נדחה מלפני 
שער המלך, והוא אורב תמיד בין הגדרות של 
העולם, בין אותם גדרות התורה, כל אותם 

שדשים בעקב, באותם הגדרות נושך אותם. 
אוי שמצא, אוי שנשך. אוי על השנאה הרעה 

שנשמרה, על השנאה הרעה שהיתה לו 
ה  בכנסת ישראל שנקראה אשה יראת ה'. שנא
ר  רעה שמור לה מיום שנברא העולם, עד ששב

 אותה בשבר, לשכב לעפר.

"איכה "ישבה "בדד "העיר "רבתי "עם "היתה 
באותיות של ראש כל תיבה  . הסתכל)איכה א(

ותיבה, ותמצא שמירה של שנאה רעה, 
שנשמרה עד שנחרב בית המקדש. איב"ה 
רע"ה בראשי האותיות נשמרה לה לאותה 
אשת חיל, בשברון של בית המקדש, לשכב 

 לעפר.

זהו שכתוב "כאלמנה "רבתי "בגוים "שרתי 
. תקרא למפרע )שם("במדינות "היתה "למס 

" -בראשי האותיות  ה בשבר"ך. בשברון של ל



  

בית המקדש, בשברונה של כנסת ישראל, 
 ששנאה רעה הדביק ל"ה בשבר"ך.

איכה שנדבקה לאותה איבה רעה הזו, קול 
הנחש, קול מרירות של בכיה ברקיעים. אלו 

קוראים איכה, ומצד אחר קוראים איבה. זהו 
שכתוב ואיבה אשית בינך ובין האשה. בין הצד 

בחרבן  )שם(מצא השם הזה, ובין הצד הזה, נ
בית המקדש. ובפסוק הראשון נרשם הכל, 
לדעת שכ"ה הזו הדביק אותה איב"ה רעה 

 ששמר לה מיום שנברא העולם.

 )בראשית ג(איכה ישבה בדד. רבי הרכינס פתח, 
ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן. ויגרש 

,  -את זו כנסת ישראל, בחרבן בית המקדש
שלוחין, כסא שגרשה בגרושין, שנשלחה ב

 המלך שנפלה.

זה כסא המלך. אוי שגרשה, אוי  -ויגרש את
]האדם, אותו ששולט על הכסא, שכתוב בו שנפלה. 

ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וכו'. נפלה  )יחזקאל א(

,  -. וישכןנפל הכל[ -הכסא  אותו שגרש את זה
כין והשרה ישוב אחר בהפוכו. בשעה  הש

כבוד העליון שנחרב בית המקדש, סלק את ה
למעלה, והמעיט דמותו מכמו שהיה, והכסא 

ע ממנו ונפרד.  נס

כביכול השרה את גן העדן עם הכרובים 
למטה, ונפרד מאותו הכבוד העליון, והשרה 
 , את אותה להט החרב, לעמד במקום גברתו
לשמור ולשאוב ולהסתיר אותה הדרך 

 ששופעת מעץ החיים. 

חת שלוש ת )משלי ל(ושלמה המלך צווח ואומר, 
רגזה ארץ כו' תחת עבד כי ימלוך כו' ושפחה 

נים, גברתה  כי תירש גברתה. השפחה בפ
בחוץ. איכה ישבה בדד, מה זה בדד? כמו 

 שנאמר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו.

איכה ישבה בדד, רבי חנינאי ורבנן פתחו לבאר 
ת  הכתוב באדם הראשון. "ויקח ה' אלהים א

. ויקח, בראשית ב()האדם וינחהו בגן עדן וגו'" 
במה לקחו? רבי חנינאי אמר, לקחו בדברים, 

ויקרא ח(כמו שנאמר קח את אהרן  ( , . ורבנן אמרו
לקחו ברוח, כמו שנאמר היום ה' לקח את 

ניך מעל ראשך   מלכים ב ב(אד . וינחהו בגן עדן, )
כדי להיות לו מנוחה, לדעת ולהכיר החכמה 

והתורה. שאמר רבי חנינאי, התורה למדה 
קב"ה את האדם. זהו שכתוב אז ראה ה

יוב כח(ויספרה וגו', ויאמר לאדם  . והיו מלאכי )א
 השרת מקלסים לפניו.

קנא בו, וירד מן  עד שראה ס"מ בשמים, ונת
 , השמים כדמות צל על נחש. הנחש נראה

עליו, התקף והכח שלו. קרב אותו הנחש  והצל 
לאשה, שדעתה קלה מן האיש. מכאן שאשה 

באשה אחרת. ויאמר אל  לא מתפתית אלא
האשה אף כי אמר אלהים, מיד פתח באף. 

מכאן שבתחלת דבריו של אדם ניכר מי הוא  
. כך הוא פתח באף, להודיע מי הוא. )בראשית ג(

אם תקבל, אם לא תקבל.  -נטל סימן זה
 , והמשיכה בדברים, עד שפתחה באות מ"ם

נאכל. מיד נטל  ]אכל[ואמרה מכל עץ הגן 
וישם אותה על זרועו הנחש אות מ', 

 , י"ו מפיה השמאלית, והיה ממתין על וא"ו ת
 כדי להיות מו"ת נכון לפניהם. 

ותרא  )שם(התחיל לפתותה, עד שכתוב 
ו  האשה, בטעם גדול ותקיף. מלמד שפרח

י"ו, ועלו להתחבר עם האות  האותיות וא"ו ת
א  מ"ם, והאות מ"ם היתה עולה ויורדת, ול

ית. ופרחו היתה מתחברת עמהם, עד שנתפת
י"ו ארבע פעמים, והקיפו את האות  וא"ו ת



  

ותקח  )בראשית ג(מ"ם לארבעה צדדים, שכתוב 
ה  מפריו ותאכל ותתן גם לאישה וכו' ותפקחנ

עיני שניהם. הנה ארבע פעמים ו' ת'. מלמד 
שסבבו לאות מ"ם לארבעה צדדים, והמ"ם 

 באמצע, מות בכל הצדדים. 

יכמו שנאמר כי עלה מות בחלונינו  , זה רמיה ט()
ס"מ, שהוא אחד מחלונות השמים. ועל זה 
"מי גבר יחיה ולא יראה מות". מיד שלט בה 
והטיל בה זוהמא. ירד הקב"ה לראות, ויתחבא 

 האדם ואשתו. 

בא וראה, קדם שחטאו היתה השכינה עטרה 
על ראשיהם, להיות בשבילם שורה על 

העולם. כיון שחטאו, כביכול תש כחה, 
, והסתלקה ולא של טה. והקב"ה התחיל לקונן

ר  ואמר איכה, מה יהיה ממנה? השלטון הוס
ממנה. אף כאן בחרבן בית המקדש השלטון 

הוסר, והקב"ה התחיל לספד, ואומר איכה, מה 
עליה?   תהא 

איכה, רבי פנחס פתח, קול ברמה נשמע נהי 
רמיה לא(בכי תמרורים וגו'  . בשעה שנחרב בית )י

ר על קברי המקדש ונשרף, בא קול והתעור
נים, ואמר: אבות הראשונים,  האבות הראשו

אתם רדומים בשנה, ואינכם יודעים על צער 
העולם. בניכם שגדלתם בצער, והכנסתם 

אותם לאמונה הרבה של הקב"ה, הנה מתו, 
 , והנה נהרגו, והנה הלכו לגלות בין שונאיהם
ידיהם מהודקות לאחור, מתים ברעב, בתיהם 

? איה אמונתכם? נשרפו. איה הרחמים שלכם
 קומו התעוררו אליהם! 

מיד התעוררו האבות והאמהות והלכו אל 
משה. אמרו לו: משה הרועה הנאמן, איפה 
ר  הבנים? איפה השארת אותם? מיד התעור

משה, והלך עמהם אל יהושע. אמר לו: בני 
האבות הללו, בני ישראל, שהפקיד אותי 

הקב"ה עליהם, והשארתי אותם בידך, איפה 
שיב יהושע ואמר: רבנו משה, בארץ הם? ה

הקדושה השארתי אותם, וחלקתי להם הארץ 
על פי גורל, כמו שצויתני, וכולם השארתי 

איש על נחלתו ועל גורלו. ומיד הלכו כולם 
לארץ הקדושה, ומצאו אותה שנחרבה, שאין 

נשמע בה קול. נכנסו למקדש, וראו שנשרף. 
ה עשו בו הספד, עד שנשמע קול מרירות הבכי

לרום השמים, וכל המלאכים העליונים בכו 
 עמהם למעלה.

התעורר הקב"ה ובא אליהם, ומצא אותם 
ממררים בקול בכיה בתוך עפר המקדש. אמר 

 ? : אהובי נפשי, מה אתם כאן מיה יא(להם מה  )יר
 לידידי בביתי? 

קם אברהם הזקן בראשונה, אמר לפני רבון 
העולם: אתה ידעת שהלכתי לפניך בדרך 

עשר פעמים נסית אותי, ועמדתי בכל. אמת. 
איפה הם בני? לא שמעתי קול דבריהם בארץ 
קים אותם בה. אמר לו הקב"ה:  שנשבעת לי ל

אי אברהם אהוב נפשי, "ובשר קדש יעברו 
עליך". בטלו מהם ברית הקודש ועבדו  מ

לעבודה זרה, ועל כן התגבר רוגזי עליהם, 
ובגללך חכיתי להם כמה פעמים, ולא שבו 

י. כיון ששמע אברהם כך, אמר: ימחו על לפנ
קדשת שמך כל אותם חטאיהם בין העמים, 
עד שיהיה רצונך להשיבם אליך. וכן כולם כמו 

 זה, והלכו להם. 

נשארה שם רחל, והרימה קול בכיה במרירות 
של תמרורים. אמר לה הקב"ה: רחל, מה את 

ניו: ולא אבכה?! איפה הם  מבכה? אמרה לפ
יך? אמר לה: הכניסו צרתי בני, ומה חטאו אל



  

ני לא  לפני, והכניסוה לביתי. מיד אמרה: וכי א
י לביתי?!   עשיתי יותר, שהכנסתי צרת

ינו, בשעה שכתוב ויגד יעקב לרחל כי  ששנ
אחי אביה הוא, אמר: התזדוגי לי? אמרה לו: 
כן, אבל אחות יש לי קשישה ממני, ואני 

ויגד יעקב  -פוחדת מאבא, שהוא רמאי. מיד 
ל כי אחי אביה הוא, ברמאות. מיד נתן לה לרח

נים. כיון שנכנסה לאה באותו הלילה,  סימ
אמרה רחל, כעת תתביש אחותי. הלכה 
נים. ועל זה אמרה אל  ומסרה לה הסימ
הקב"ה: ואני לא עשיתי יותר, שהכנסתי צרתי 

לביתי?! ואתה, שכתוב בך רחום וחנון ארך 
 אפים, היה לך להעביר על חטאיהם. 

לא קבלה תנחומים. זהו  -ה שאמר להובכל מ
מיה לא(שכתוב  יננו.  )יר קול ברמה נשמע וגו' כי א

לא רוצה לקבל תנחומים. מה הטעם? משום 
ניהם,  נים לשרות בי כי איננו, כימים הראשו
יננו בתוך  והרי הסתלק למעלה. ומשום שא
ניה, לא מקבלת תנחומים, עד שנשבע לה,  ב

ניך  כה אמר ה' מנעי קולך )שם(שכתוב  מבכי ועי
 מדמעה. 

אף כך השכינה למעלה.  -כמו שעשתה רחל
כפי שמתרגם, קול נשמע ברום השמים, 

על בניה. באותה השעה שהיא  השכינה מבכה 
א  היתה מבכה, התעוררו אליה שישים רבו

נים, וכולם העירו אליה בכיה.  מחנות עליו

באותה השעה נשמע קול לרקיע ערבות, 
ת שהיו גנוזים והזדעזעו מאתים אלף עולמו

מיום שנברא העולם, עד שנשמע אותו הקול 
קיע כעין הקרח  לרום השמים. ומי הוא? זה הר

]עד שהתגלתה האם הנורא, שהוא על גבי החיות. 

לבתה, ואמרה לה: מנעי קולך. אז נפרדה משם, והלכה היא 
צטרכו להתפזר לכמה צדדים,  וכל אוכלוסיה לגלות, וה

בדד. רבי נחוניא אמר, איכה,  שתהיה גלות לכל, והיא ישבה
ימה,  ימית(מי אמר זה? אותה הרוח העליונה נע העולם  )הפנ

הבא. ועל זה תיבה זו היא רוחנית, ואין בה שותפות כלל, לא 
ים כלל. האם שואלת על בתה, זה  לשון ושנים, ולא שפת
קרקור הקר, אדון רבון, גדול ושליט, ישבה, ולא עומדת. 

סיה עומדים. כעת יושבת בתחלה עומדת, וכל אוכלו
 , מי שמטמא בטמאה ושוממה. בדד, כמו שנאמר בדד ישב, כ
ה  ושפחה כי תירש גברתה, ההיא שהיתה טמאה, ישב

מקומה[  . ב

שלחו להם בני בבל לבני הארץ הקדושה: ראוי 
שאתם צריכים לבכות, ולכם ראוי לספד 

ם  ולעשות אבל, בראותכם את היכלות הא
באבל, והיא  חרבים, ומקום מטתה שהתהפך

יננה שם, ופרחה מכם, ולא ידעתם ממנה.   א

תאמרו שהיא עמנו בתוך הגלות והורידה את 
מדורה? אם כך, אנו צריכים לשמח, שהרי 

 יחזקאל הנביא ראה אותה כאן, וכל אוכלוסיה. 

ודאי, על זה אנו צריכים לבכות ולספוד כתנין, 
וכיענות המדבר, שהיא גרשה מחוץ להיכלה, 

ת, והיא באה עלינו במרירות, ורואה ואנו בגלו
אותנו בכל הימים בכמה צרות, בכמה הנהגות 
ינו בכל זמן, ולא יכולה להסיר  שגוזרים על
מעמנו את הצרות, וכל אותם המכות שאנו 

 סובלים. 

א  ני הארץ הקדושה: אמת הו שלחו להם ב
שאימנו ברחה, וגורשה מתוך היכלה, וירדה 

שה שיושבת אליכם במרירות ובקול עצוב, כא
בלי דעת, וכאיש שלא יכול להציל, ונאה לכם 

 לספוד. 

אבל אנו יש לנו לבכות ולספד בנהי ובמרירות, 
שאנו רואים בכל יום ההיכל חרב, ושועלי 
המדבר נכנסים ויוצאים, ושורקים בתוכו 

 היענים, ואנו רואים ובוכים. 



  

ובעוד שאנו יושבים נבוכים ושוכבים פינו 
קול נעימות רגליה בשלש בעפר, אנו שומעים 

משמרות של הלילה, יורדת ורואה את היכלה, 
איך יושבים חרבים נשרפים. נכנסת מהיכל 
להיכל, ממקום למקום, וגועה ומיללת, ובוכה 

 עלינו ועל נפשינו.

ואנו מתעוררים לקול נעימות בכיתה 
ויללותיה, ורוחנו הולכת אחריה, ופורחת 

י שעה פורחת והולכת, ול א שמענו, אליה. ולפ
ולא ידענו דבר, שהנה הולכת ונשארנו נבוכים, 

ישנים, בלי רוח, בלי דעת. צועקים, ואומרים 
 איכה.

ינו, בכל לילה ולילה קול מרירות של כאב  שנ
של ציו"ן נשמע מרום הרקיע למטה, וממטה 
קיע, כמו שנאמר ה' ממרום ישאג וממעון  לר

 .)ירמיה כה(קדשו יתן קולו שאג ישאג על נוהו 

בראשית הלילה היא מכוונת בבכיה, ושואגת 
מרּום הרקיע למעלה. יורדת למטה, למקום 

המזבח החיצון, ורואה מקומה חרב, טמא 
בטמאה, וכל מקום לא נמצא בו. גועה 
ומיללת, צווחת בקול של מרירות, ואומרת: 

מזבחי, מזבחי, פרנסתי שרוית אותי בכמה 
 נסוכים, בכמה עולות טהורים קדושים.

אישים הקדושים, הגדולים הממנים, היו כל ה
רוים ושמחים ממך. אוכלים עדונים, ומחלקים 
חלקיהם ברומי הרקיע. ועתה נתנו בך נבלת 
ידים קדושים. בני שנזבחו עליך, אוי לי  חס
נים נפלו  מדמיהם. וכל האישים הגדולים הממ

ים בחוץ צווחים ממקומם לקול צוחותיהם.  ]יושב

ים קדוש ים אותם אראל ים, שאות שמו הקדוש היה ובוכ
ים ועומדים. לקול בכיותיהם  מתעטר עליהם, ובו הם שמח

מי מרומים. ונשארו  האות הזו פרחה מהם, ועלתה לרו
הן אראלם צעקו חוצה  כאשה שבוכה ומיללת. זהו שכתוב 

בחי מזבחי, אחר שהרוית אותי [)ישעיה לג( . מז
ם  ידים קדושים, שמסרו נפש בנבלות בנים חס

ך, נגנזת. איפה אמצא אותך? ונשמתם עלי
עליך? גועה ומיללת ובוכה בקול  איפה האש ש

 עצוב.

ששת אלפי גברים קדושים, בכל צד של 
ארבעת צדדי העולם, הם שהיו אוכלים קרבן 

בכל יום, ירדו עמה, ומיללים ובוכים על מזבח 
העולות. ויותר היו, אלא שהתמעטו. ואפילו 

ים אותם שעומדים בחוץ, ברוח אחרת, שרו
מאותם האיברים והפדרים, בראשית הלילה 
צווחים, גועים ומיללים על המזבח הזה. אוי 
לחמור שאבד אבוסו, המקום שַרּוֵּה ממנו. מי 

ראה נהמת הגברים הקדושים ממטה למעלה, 
 וממעלה למטה.

בחצות הלילה נכנסת לתוך אותה הנקודה של 
ציון, מקום בית קדשי הקדשים, רואה אותה 

א מקום בית מושבה, גועה שנחרב, ונטמ
ומיללת, עולה ממטה למעלה, וממעלה 
למטה, מסתכלת במקום הכרובים, צווחת 

בקול מר, ומרימה קולה ואומרת: מטתי, מקום 
יר ג(בית מושבי! על המקום הזה כתוב  על  )ש

משכבי בלילות. גועה בבכיה ואומרת: מטתי, 
מקום מקדשי, המקום של המרגליות הטובות, 

והכפורת, שהיו סומכים עליו  בית הפרוכת
יקר, סדרים  ני  ששים אלף רבבות של אב

סדרים, שורות שורות, מסתכלים זה על זה. 
נים מוצעים עליך לארבעה צדדים.  סדרי רמו

 העולם עומד בשבילך.

ריבון העולם, כאשה שבעלה בא אצלה, 
וסביבו כמה בנים חסידים וכו', ונשמע מרחוק 

נים מקשקשים  בין רגליו, כדי קול זוגי הפעמו
ה  שישמע קולו טרם הכנסו, וכל מה שרוצ



  

ממנו, וכל רצונה עושה. מטתי מטתי, אינך 
 , זוכרת כשהייתי באה אליך בשמחה ובטוב לב

ינוקות היו יוצאים כנגדי, מכים  ואותם הת
בכנפיהם בשמחה לקבלני. ואיך נשכח ארון 
התורה שהיה כאן. מכאן יצא מזון לכל העולם 

ל. רשב"ע, היה בעלי בא אצלי, ואור וברכות לכ
 , ני הקב"ה וכל עלמותי משבחות ומודות לפ

ינו  ואח"כ הולכות כל אחת לבית מושבה, והי
ינו באהבה.  יחידות מחבקות בנשיקות

בעלי בעלי, איפה פנית? כעת הוא הזמן 
ייתי משגיחה בך. הסתכלתי בכל צד  -שה

 ואינך. איפה אשגיח לך, ולא אבקש בשבילך? 

זמן הזה לבא אלי, הריני מזומנת זהו מקומך ב
כאן. והרי נשכחת ממני. אינך זוכר ימי האהבה, 

קני  קנך, ודיו ייתי בחיקך, וחקוקה בדיו כשה
היה חקוק בך. כחותם הזה שמשאיר דיוקנו 
בחקיקת הכתב, כך השארתי דיוקני בך, כדי 

ני, בעודי בתוך צבאותי.  שתשתעשע בדיוק

ר של גועה בבכיה ואומרת: בעלי בעלי, האו
יית מושיט  ינך זוכר, כשה העינים הרי נחשך. א

שמאלך מתחת לראשי, ואני מתענגת על רב 
יקות.  ינך מחבקת באחוה ובנש שלום, וימ
ונדרת לי שלא תעזב אהבתי לעולמים. 

לים קלז(ונשבעת לי  ם  )תה אם אשכחך ירושלי
 תשכח ימיני, הנה נשכחתי ממך.

 אינך זוכר, כשעמדתי אצלך בהר סיני, וששים
רבוא שלמים שקבלוך עליהם, והתעטרתי לך 
בהם יותר מכל העמים, והיינו הולכים אחריך 

לכל רצונך. ואותה שפחה הרגה בהם לאלפים 
 , ורבבות, ולא השגחתי. וכלם נאבדו במדבר

והשארת אותם שם, והכנסנו בניהם הקטנים 
ניך בארץ הזו. והבדלנו אותם לעמד  לעמד לפ

 לפניך בשביל רצונך.

עלי, ה נים קדושים עמדתי ב יה זוכר, בכמה ב
לפניך בכל דור ודור, בימי דוד ושלמה בנו. 

אינך זוכר כמה טובות שעשו לפניך?! האם 
נאה לך לזכור חטאים, ולא תזכור זכויות?! איך 

 התהפכו עליך? 

ני מבקשת אותך  ינך. מבקשת על בני  -א  -וא
ינם. מבקשת על קדושת המקום הזה  והרי  -וא

לם היה בשלום משום המקום נטמא. כל העו
הזה. הכלבים אין נובחים בזמן הזה, כולם היו 

ם  בשלום. גועה ומיללת, וכל אותם האוכלוסי
למעלה. והכלבים צווחים למטה, בראשית 

 המשמורה השלישית. 

היא יוצאת ובאה, ועומדת על מקום מזבח 
קטורת הסמים, גועה ומיללת, ועולה למעלה, 

ני הכרובים שהיו ומוצאת כרוב אחד מאותם ש
עמה, ומאותו הזמן לא היה לה אלא אחד. 

ואותו התינוק העלם שנשאר, יונק ממנה בכיה 
 ויללה.

ואז הקב"ה הזדמן אליה, ויורד אליה, ומדבר 
כה אמר ה' מנעי  )ירמיה לא(עמה. ועל זה כתוב 

קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש תקוה 
ינוק יונק משדי  ינו, ת לאחריתך. ועל זה שנ

 אמו, ואשה מספרת עם בעלה. 

איכה ישבה בדד, רבותינו פותחים בפסוק 
הזה, וזכור את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר 

ה )קהלת יב(לא יבאו ימי הרעה  . הפסוק הז
 . בארנוהו בישראל, כשהיו בארץ הקדושה

תהיה זוכר את כל אותן  -וזכר את בוראיך 
ניסים שעשה  הטובות וכל אותם האותות וה

"ה בימים הראשונים, כשהיית נער לך הקב



  

באמונה, כמו שנאמר כי נער ישראל ואהבהו 
 .)הושע יב(

בזמן שהתרצה בך מכל  -בימי בחורותיך
העמים של העולם. עד אשר לא יבאו ימי 

ו  -הרעה ימים שישלטו בך שאר העמים, ויפזר
כל העמים.  אותך ב

ימות השנה, שהם ברורים לך,  -בימי בחורתיך
עליך. והם ארבעה ירחי והשמירה שלמעל ה 

השנה, אדר ניסן אייר סיון, אלו אותם הימים 
שבחר הקב"ה בישראל, ועשה בהם עמהם 

נסים. וכנסת ישראל מעוטרת בבעלה 
 ומתקרבת אליו.

ימי הזקנה, ימי  -עד אשר לא יבאו ימי הרעה
הרעה ממש, והם: תמוז אב טבת שבט. אף על 

 ושבט לגו -גב שלא התגלה כל כך, וסימנך
 . )משלי ו(חסר לב 

נים של גלות, שישראל  -והגיעו שנים ש
ששנינו,  -הולכים מטולטלים. ואין בהם חפץ

עתידים בימי הגלות שלא ימצא ביד האדם 
 לקנות בשוק, ואז תכלה הפרוטה מן הכיס. 

זה קלסתר פנים  -עד אשר לא תחשך השמש 
של השכינה, מלמעלה ומלמטה. ממטה מי 

בארץ ישראל, פטישי הם? בעלי המשנה שהיו 
קים סלעים, ותולשים הרים רמים.   ברזל, מהד

זה התלמוד הירושלמי, שמאיר אור  -והאור
ו  התורה, אחר שהתבטל זה, כביכול נשאר

, זה )איכה ג(בחשך, שכתוב במחשכים הושיבני 
ני העולם  תלמוד בבלי, שהולכים בו ב

 במחשכים.

אלו הן הברייתות, שהיו מאירות אור  -והירח

אלו אותם  -מה הנסתרת. והכוכביםהחכ
המשכילים שהיו בארץ הקדושה, כל אותם 
התנאים והאמוראים, שכל העולם עומד 

בשבילם. שכשהיו עומדים יחד, היה אומר 
איש לחברו: מתוך דבר זה שפרח מפיו, אני 

 רואה מה שיהיה היום הזה או למחר כך וכך. 

)קהלת דבר אחר, "עד אשר לא תחשך השמש" 

ינה, שהיה הא -יב( ור של קלסתר פני השכ
מאיר לה בכל יום, ומאותו האור העולם 

 התקים, וישראל שהו בארץ לבטח. 

האור שברא הקב"ה במעשה  -והאור
בראשית, שהיה מאיר מסוף העולם ועד סוף 
העולם, ונגנז. והקב"ה היה מאיר, ומוציא ממנו 

חוט אחד של ימינו של הקב"ה, ואוחז בלבנה. 
 . )איכה ב(תוב השיב אחור ימינו ובאותו הזמן כ

(שכתוב "צדק ילין בה"  -והירח . )ישעיה א
מלאכי השרת, שהיו באים בה  -והכוכבים

וידועים אצלה, ובטלו מקיומם, ואלה נקראים 
 , מלאכי שלום. ושבו העבים אחר הגשם

 . )שם לב(שכתוב מלאכי שלום מר יבכיון 

 אלו שלשה -)קהלת יב(ביום שיזועו שומרי הבית 
בתי דין שהיו מלמדים תורה בלשכת הגזית. 
"והתעוותו אנשי החיל", אלו סנהדרי גדולה 

אלו כהנים  -וסנהדרי קטנה. ובטלו הטחנות 
ולוים, וכל המשמרות שהיו עומדות 

 בירושלים. 

"וחשכו הראות בארובות", אלו נביאים 
וצופים, שהיו רואים בנבואה וברוח הקדש. 

אדם צווחים, שבני  -"וסגרו דלתים בשוק"
ואין מי שמשיב להם, שהרי כל השערים ננעלו 
מיום שנחרב בית המקדש, ובטלה עבודת בית 



  

 אלהינו.

"בשפל קול הטחנה" אלה אותם כותשי 
הקטורת, שהיו נותנים קול בכל יום בכתישה 

,  -שלה. דבר אחר, קול הטחנה ינה קול השכ
נים שובבים, ואין מי  שצווחת בכל יום שובו ב

 יה.שישגיח על

"וישחו כל בנות השיר", אלו אותם שעולים 
לדוכן בכל יום, ומנגנים נגון של שיר. "כל" 

לרבות מלאכי עליון למעלה, שהיו מתחלקים 
משמרות למעלה, כנגד אותם המשמרות 
למטה. שחו אותם שלמטה, כביכול אף אלו 
שלמעלה שחו. גם מגבה ייראו. ואף על גב 

 שמגבוה הם ננסים, היו פוחדים.

חו אותם בנות השיר, משום שהרי שמונים ש
קים לאחור.  אלף לוים היו ידיהם מהוד

כשהגיעו לנהרות בבל, כנורותיהם היו תלויים 
על האילנות שם, היו מבקשים מהם לנגן, 

ואומרים איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר? 
נשכו בשניהם בהני ידיהם וכרתו אותם, ולא 

לים קיכלו לנגן, והרגו אותם   .לז()תה

"וחתחתים בדרך" שהרי היו הולכים בריחים 
על צואריהם, ומההדוק שהיה חזק, היו נופלים 
אצבעותיהם בדרך, וירמיה היה מלקטם 

בטליתו, ונושק אותם, ובוכה עליהם. והיה 
תנו  )ירמיה ג(אומר להם: בני, ולא אמרתי לכם 

לה' אלהיכם כבוד בטרם יחשיך וגו'?! ועל זה 
רים אשא בכי ונהי ועל נאות על הה )שם ט(כתוב 

 מדבר קינה.

ינאץ השקד"  , מיום שמנצנץ האילן )קהלת יב("ו
ם  הזה לבלובים עד היום שעושה פרי, ה

עשרים ואחד יום. כך משבעה עשר תמוז עד 

תשעה באב, עשרים ואחד יום ביניהם. זהו 
קד אני רואה  ירמיה א(שכתוב מקל ש (. 

ל כתפי , שנתן משא ע)קהלת יב("ויסתבל החגב" 
זרע דוד. "ותפר האביונה" שהתבטלה עבודת 

זהו  -בית אלהינו. כי הלך האדם אל בית עולמו 
ני אדם צווחים,  הכבוד שהסתלק למעלה, וב

י שמשגיח בהם. ין מ  וא

, המקום )שם("עד אשר לא ירתק חבל הכסף" 
שהכהן היה מקטיר קטורת על המזבח 

נימי. ותרץ גלת הזהב  זהו בית קדש  -הפ
, ששם הכרובים של הזהב. ותשבר הקדשים

כד על המבוע, זו מלכות בית דוד שנשברה. 
"וישוב העפר על הארץ כשהיה" יחרב בית 
המקדש, ויהיה כעפר. והרוח תשוב אל 

זו השכינה, והסתלקות  -האלהים אשר נתנה
 של רוח הנבואה מן העולם.

ביום שיזעו שמרי  )שם יב(רבי יודאי פתח, 
ראים, שהיו שומרים אלו תנאים ואמו -הבית

העם של ארץ ישראל, והזדעזעו ממקומם. 
 )בראשית מז(והתעותו אנשי החיל, כמו שנאמר 

ויש בם אנשי חיל. החטא של בני יעקב, שהיו 
ר  אנשי חיל וסובלים עוות הדין, כמו שנאמ

. קבלו עוות הדין )איוב ח(האל יעות משפט 
אותם אנשי חיל. שכך דרכי הנחש, אחר 

דם, חוזר ונושך אותו נשיכה בלי שהורג את הא
 רחמים. זהו עוות הדין.

שלחו להם בני הארץ הקדושה: נאה שאתם 
יש לכם לבכות כמי שבוכה מרחוק, שהרי אבל 

 , ובכיה ומספד בנהי ומרירות לא מגיע לכם
שהרי רחצתם רגליכם, ולא רציתם לטנף 

אותם כמו מקדם, כמו שנאמר "רחצתי את 
י איככה אטנפם".   רגל



  

אנו ששוכנים בין גדרי הנחש, ואורב לנו  אבל
נים עוות  בכל יום, הורג ונושך, ואנו רואים בעי
הדין שנעשה בינינו, באותם אנשי חיל, 

שבימיהם שותק, ולא רוצה דין, שפוחד מהם 
פחד גדול, ולא יכול לעמד לפניהם. וכיון 

בתשובה, עומד  )הבא(שעברו לאותו העולם 
דין.   הנחש לפני הקב"ה ותובע 

ודייק הכתוב, שכתוב "וגונב איש ומכרו ונמצא 
א  בידו מות יומת". אמר הקב"ה לנחש: יוסף ל
היה איש. ונמצא בידו וגו', הרי בידיהם לא 

רים כד(נמצא. חזר ואמר,  "כי ימצא איש גנב  )דב
ני ישראל והתעמר בו ומכרו  נפש מאחיו מב

 ומת הגנב ההוא". 

 שמונה מאות שנים היה עומד אותו הנחש
ומבקש דין. ואנו שנינו, מי שנתחיב בשני 

נדון בחמורה. אוי למי שקבל ענש על  -דינים 
חטאו, שהרי המיתה מכפרת על החטאים, 

וחוזר לקבל ענש אחר. אוי שהתעותו אנשי 
החיל, וס"מ ונחש עמדו לתבוע הדין. על זה 
נאה לנו לבכות ולספד, שהקריה הקדושה 

אותה נשארה בדד מכל הטובות שהיו בה. ב
ס  השעה ירד ס"מ ובלבל את העולם, והכני

הרוח הזו במעי של אותו הרשע מלך רומי, 
ותבע דין מגבורי העולם. וי לזה! וי לעולם! 

 עוות הדין לא נמצא מיום שנברא העולם כזה.

ניך העמודים של העולם, עמודים  איכה ב
(תומכים, שהעולם עומד עליהם, ואני   )ואת

תעותו על ידי מתעטר בהם בכל יום? איך ה
הנחש? איך התעותו רוחות קדושות להתלבש 
בלבושים נכריים אחרים לדון אותם בקלון 

? וי לזה! וי לעוות הזה!   רב

מי ראה בתוך גן העדן, בשעה שנמסר הדין 

למעלה. עשר מרגליות יפות, האור של כל הגן, 
בין כל אותם האילנות, מתפשטים וכולם 

ת של גן עדן יוצאים החוצה. וכל אותם האילנו
צווחים ואומרים: וי שהתעותו אנשי החיל! 
ושומרי השער של גן העדן מזדעזעים, אותם 

ם  הכרובים, עולים ויורדים, ולא נותנים מקו
 להוציא את האורות הללו. 

כשהתפשטו מתוך האור של לבושיהם. 
נים צווחים כנגדם, ואותם  נים ותחתו עליו ו
שומרי החומות למעלה מזדעזעים, וכל 

יללים מי ראה צב אות רום השמים בוכים ומ
את אמנו גועה ומיללת? יורדת לכרובים, 

שומרי השערים שבגן, והם מזדעזעים. עולה 
 אמנו, וכרוב אחד עמה. 

ואז להט החרב המתהפכת, שנונה הרבה, מכה 
 . לתוך השערים, ויצאו אותם עשרה האורות

נים צווחים: וי לעולם! וי  נים והתחתו עליו ה
 לדור! 

נים, כשירדה האם, ולא  לנו יאה לספוד כת
מצאה אותם שם בגן. וכל אותם האורות 

והבשמים גועים ומיללים. אז היא גועה 
ומיללת. אותם הכרובים שומרי השערים 
בוכים ומיללים, פותחים בבכיה. אנו על אחת 
כמה וכמה נאה לנו לבכות על הכל, ועל העוות 

 הזה. 

, אנא שא עוד פתח, ויצוו אל יוסף לאמר וגו'
ויבך יוסף בדברם  נא פשע אחיך וחטאתם וגו', 

לו הם עשו, והוא מכפר על הכל,  -אליו. החטא 
ומכפר על חטאם. כיון שהוא מוחל, למי יש 

לתבוע על חטאם? זהו והתעותו אנשי החיל. 
 , עוות הדין רב היה לאותם אנשי החיל. וי לנו

 מי ינחם אותנו? 



  

רי אמנו למה היה עוות הדין הזה? משום שה
גרשה וברחה, והלכה לה, ומשום זה עוות הדין 
נמצא, שנמצא לבדו אותו שהסטין עלינו, ולא 

ינו טענה. על זה  היה מי שימחה בידו ויטען על
 נמסרו בידיה כל תיקוני אמנו. 

נים משורת הדין  שאילו נמצאה שם אמנו, לפ
ה  היתה מכניסה אותנו. על זה היא בוכה, ועל ז

יה שגלו, ושנהרגו, היא מיללת, על בנ
 ושהושמדו בחנם. 

ובדיניהם לא נמצאה, ועשה בהם אותו הנחש 
עיכם שלחה  את רצונו. ועל זה כתוב ובפש

אמכם, שלא תהיה מזמנת בדיניכם. איכה 
ישבה בדד באותה השעה שהיא היתה לוקחת 

 טענת בניה, ובשבילה היה נקרע הדין.

יצאו מגן  )השבטים(וכשאותם עשר המרגליות 
להתלבש בלבושים אחרים, כל  העדן

הלבושים נמסרו ביד הנחש, פרט לאחד, 
וישב ראובן  )בראשית לז(שהוא ראובן, שכתוב 

אל הבור. ועל שנתן העצה לזרקו לבאר, הוא 
נתפס בבאר, ונצל. וזהו רבי אליעזר הגדול, 
ה  כשתפשוהו למינות, ונתנוהו בבור, ונצל

 נשמתו של ראובן. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
"ק.  ימלוך ה' לעולם אמן ואמן. עכ"ל הזוה

נבואת יחזקאל במעשה מרכבה שהשכינה 
ונסיים ירדה לגלות ונכנסה אהבת ה' בליבם. 

כדי להכניס  )דף ב:(בדברי הזוה"ק פרשת שמות 
ינו אהבת השי"ת, שזה העיקר. וז"ל  בלבות

"ק שם:   הזוה

י שמעון פתח, היה היה דבר ה' אל יחזקאל  רב
יה היה פעמים לשם מה? ב. ועוד . ה)יחזקאל א(

יש לשאל, אם יחזקאל הנביא נאמן היה, למה 

גלה כל מה שראה. מי שהמלך מכניס אותו 
להיכלו, יש לו לגלות סודות שראה. אלא ודאי 

שיחזקאל היה נביא נאמן, וכל מה שראה הוא 
ראה באמונה, וברשותו של הקב"ה הוא גילה 

מעון, כל מה שגילה, והכל הוצרך. אמר רבי ש
מי שרגיל לסבל צער, אף על גב שבא לפי 
שעה צער, סובל משאו ולא חושש. אבל מי 

ם  שלא רגיל בצער, וכל ימיו היה בתפנוקי
נים, ובא לו צער, זהו צער שלם, ועל זה  עידו ו

צריך לבכות. כך ישראל, כשירדו למצרים היו 
ילים בצער, שהרי כל ימי אותו אביהם  רג

לו את הגלות כראוי. הצדיק היו בצער, ולכן סב
אבל גלות בבל ההיא היתה צער שלם, אותו 

 , הצער שעליונים ותחתונים בכו עליו. עליונים
. )ישעיה לג(שכתוב הן אראלם צעקו חצה וגו' 

תחתונים, שכתוב על נהרות בבל שם ישבנו 
לים קלז(וגו'  ה )תה , וכולם בכו על גלות בבל. מ

י הטעם? כי היו בתפנוקי מלכים, שכתוב בנ
, ועכשיו היו יורדים )איכה ד(ציון היקרים וגו' 

ידיהם  לגלות עם ריחיים על צוארם, ו
מהודקות לאחור. וכאשר ירדו לגלות בבל, 

חשבו שאין להם קיום לעולמים, שהרי 
הקב"ה עזב אותם, ולא ישגיח בהם לעולמים. 
א  נינו, אמר רבי שמעון, באותה שעה קר וש

בות הקב"ה לכל הפמליא שלו, וכל המרכ
הקדושות, וכל חילותיו ומחנותיו וגדוליו וכל 

חיל השמים, ואמר להם: מה אתם עושים 
כאן? ומה בני אהובי בגלות בבל, ואתם כאן? 
קומו רדו כולכם לבבל, ואני עמכם. זהו שכתוב 

ָלה וגו'  י ָבב  ִת כם ִשַלחְּ נ ע )ישעיה כה אמר ה' למ

, למענכם שלחתי בבלה, זה הקב"ה. מג(
יחים כולם, אלה כל המרכבות והורדתי בר

והמחנות העליונים. ובשעה שירדו לבבל, 
נפתחו השמים, ושרתה נבואה קדושה על 

יחזקאל, וראה כל מה שראה, ואמר להם 



  

לישראל: הרי אדוניכם כאן, וכל חילות 
השמים ומרכבותיו שבאו לדור ביניכם. לא 

 , האמינו לו, עד שהצטרך לגלות כל מה שראה
ך. ואם גילה יותר, כל מה וארא כך, וארא כ

שגילה הוצרך. כיון שראו כך ישראל, שמחו. 
וכששמעו דברים מפי יחזקאל, לא חששו על 

גלותם כלל, שהרי ידעו שהקב"ה לא עזב 
אותם, וכל מה שגילה, גילה ברשות. ומסיים 

"י הקדוש: ואמר ר' שמעון באותה שעה  רשב
שמחו ישראל שמחה שלימה בסיוע אדונם 

וכל אחד ואחד עלה רצון ליבו שהיה עמהם, 
 , באהבה רבה למסור נפשו על קדושת אדונם

 ובגלל זה גילה יחזקאל כל מה שגילה. ע"כ.

 

  



  

 חידושי תורה לבין המיצרים

 האם קמצא היה נמוך קומה, וקראוהו שם גנאי.
 , יש לתמוה מאד, מדוע נקרא שמו קמצא

)יבמות או חגבים  )רש"י שבת עז:(דקמצא זהו נמלים 

ירושים(ק . כמו שאדם יהודי לא קורא לבנו כא: ב' הפ
בשם יתוש או זבוב. ובדרך חידוד י"ל, 

שאפשר שקמצא היה אדם קטן קומה, ועל 
שם זה כינוהו שם גנאי, "קמצא". שהוא חגב 
ינו  או נמלה, או ששם העצם של קמצא, הי
דבר קטן, ולחגב ונמלה קורים קמצא, כי חגב 

ז חלין קטן בעופות, ונמלה קטנה בזו )שו"ר כעי"

. והבן נקרא בשם בר למהר"ל בס' נצח ישראל פרק ה(
קמצא, משום שהיה גמד וקטן יותר מאביו. 
ולכן חרה אפו ביותר, שהרימו אותו וזרקו 

 , אותו, ובאותה הרמה היה בזיון יותר
שצוחקים עליו שהוא גמד. והוא לא למד 

ז  לקח, כי מן השמים עשאוהו קטן קומה, לרמ
ניו, פן בגאותו יחריב את העולם, לו שיהיה ע

ה  כמו שלבסוף נחרב בית המקדש על ידו. והנ
טין נו.(לשון הגמ'  "נקטיה בידיה ואוקמיה  )גי

ואפקיה". ומאי אכפת לן אם אחז אותו בידו 
והוציאו, או שהוציאו על ידי מקל. ואפשר 

שהכוונה שהרים אותו בידיו והוציאו, שהרגיש 
יון שלועגים לרש שהו  א גמד.בזה בז

דמן של רשעים שנהרגו על קידוש ה' נחשב 
 כקרבנות, ולכן ירמיה הנביא עשה הזאת הדם.

: ולקח )פרשת חקת(איתא במדרש פתרון תורה 
אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל נכח פני 
אהל מועד מדמה שבע פעמים. זה ירמיה, 
שבשעה שיצאו לילך נהרגו, והיה ירמיה נוטל 

]וע"ש שהיה ירמיה נוטל נה. מדמן ומזה נוכח השכי

ה ה' והביטה למי מדמן וזורק למעלה[ , שנאמר, רא
עוללת כה. לכך נאמר ולקח אלעזר הכהן וגו'. 

 ע"כ.

הנערות שקפצו לים חזרו בגלגול וזכו. אך 
כתב בס' האיש יתפלל שלא יזכה באשה כזו. 

רכות ח.(לפרש מ"ש  )ריש דרוש לז(יקרא דשכבי   )ב
ד אליך לעת מצא, א"ר על זאת יתפלל כל חסי

 ' ינא לעת מצא זו אשה. וביאר ע"פ הגמ חנ
מעשה בארבע מאות ילדים וילדות  )נז:(גיטין 

 , שנשבו לקלון וכו', דרש להם הגדול שבהם
אמר ה' מבשן אשיב וכו', כיון ששמעו הילדות 

כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים. נשאו ילדים 
ק"ו בעצמם ומה הללו שדרכן בכך כך, אנו 

כ"ו. אף הם קפצו לתוך הים וכו'. וכ' האר"י עא
שהואיל והילדות קפצו תחלה, זכו שבבא 
 , נשמתם לעוה"ז שנית ונישאו לאותם ילדים
הן מושלות בבעליהן, היפך מה שנא' והוא 

ימשל בך. וז"ש על זאת יתפלל כל חסיד אליך 
ם  לעת מצא, זו אשה, אבל לשטף מים רבי

, מאותן ילדות שנשטפו בים, אליו ל א יגיעו
שנשים ימשלו בו. אלא אשה נוחה העושה 

רכות שם(רצון בעלה. והובא בס' מאור ישראל   .)ב

ון ששם עשרת  נהר סמבטי ן נמצא  יכ ה
 . ים ת השבט ו מ ד ק בר  ד מ ס'  ב "א  ד י ח ת ה ו א ח   ' ע מ (

) ח : י יא ב ת  ה מ כ ח א  י ה ר  ו ע י ש ה ת  מ כ ח ל  ל כ ב ו
ד  ב ל מ ו ה,  " יא פ א גר ו יא ג ת  א ר ק נ ה ץ  אר ה ת  ר ו צ

ו ש ל ה  מ כ ב ו  ס י פ ד ה ם  ה י ר פ ' ס ד ת  ור צ ת  ו נ
לא  ם  ת יר ק ח ב  ו בר ש ם  ג ה ו ם.  י ה ו ם  ל ו ע י  ק ל ח
ן,  ו י ט ב מ ס הר  נ ו ם  י ט ב ש ה ת  ר ש ע ם  ו ק מ ו  א צ מ
ת  ו צ מ ב ם  ל ו ע ה ו  ב ב י ס ש ו  ל א מ ה  י רא ן  י א
ת  ו י ח ו  ב ו ל  ו ד ג בר  ד מ ש  י ס  ר פ ב י  כ  , ם י כ ל מ
הר  נ ו ם  י ט ב ש ת  ר ש ע ם  ה בר  ד מ ה חר  וא ת  ו ע ר
ל  ו ד ג בר  ד מ ל ת  כ ל ל ו  ל כ י א  ל ו ן,  ו י ט ב מ ס



  

מ לא  י  כ ה ם  ו ש מ ו ת,  ו ע ת ר ו י ח ה ת  ב י ס ו מ א צ
ה  מ כ ד  ב ל מ ו  . ם י ט ב ש ה ת  ר ש ע ם  ו ק מ ה  י א
 , ם י ט ב ש ת  שר ע ן  י נ ע ם  י ת מ מא ה ם  י ר פ ס
ד  ו ע ו ן,  ו א ג ח  מ צ ב  ר י  מ י ב בא  ה י  נ ד ה ד  ד ל א ו
ב  ת כ י  ת י רא ה  ב ד  ו ע ו,  נ נ ק י ם  ' י ר ו פ ס ם  ש ר  ש א
ה  ב ם  י מ ו ת ח ו ו  " י ג י י ר " ק ק ל  ש ד  מ ע מ ה צר  ו א ב
ם  י נ ב ר ה ב  " ב ו ת ק  " ה ע ם  ל ש ו ר י י  נ ב ר
 , ל ב ו ק מ ה ח  מ צ ב  ק ע י "ר  הר מ כ ם  י מ ס ור פ מ ה

"ר הר מ ב  ר ה ת  ו פ ו מ ל  ש ו  נ ק ז ל  י מ גא ן'  ק  ח צ י
יא  נ נ ח ן'  ם  ה ר ב א ר  " הר מ ב  הר ו  , "א ח ר ה מ ור  ד ה
ח  י ל ש ש ה  נ ש ל'  ו  מ כ ו  י ה ש ט,  " מ י הר מ ד  י מ ל ת
גד  "ר  ה מ כ ן  י י ו צ מ ה ן  י י ד ה ם  ל ש ה ם  כ ח ה ס  ר פ
מר  וא ו  ג ור ה ל א  ב ד  ח א ש  ר פ ו ך,  ר ד ב ד  ב א נ
א  ו ה ש ו  ל ר  מ א ו  , ו נ מ מ ף  ר י ו ל  רא ש י ע  מ ש
יא  ב ה ו ם  י ט ב ש ת  שר ע ל ש  ר פ ה ך  ל ה ו ק,  " ה ע מ

ו ר ו ר צ  ' ב ו  ק ל " ה ע ל ל  ו ד ג ה  , ב ה ז ה ת  ו ר פ ע מ ת 
ם  ל ש ו ר י י  נ ב ל ה  ש מ י  נ ב מ ב  ת כ ו ח,  י ל ש ל ן  ט ק ו
ר  ה נ ו ם  י ט ב ש ת  שר ע ן  י נ ע ו  ל ד  י ג ה ו ו,  " ת
כו  י ר הא ד  ו ע ו י,  נ ד ה ד  ד ל בא ש  " מ כ ן  ו י ט ב מ ס
ב  ר ה ח  י ל ש ה י  " ע ו  ב ת כ ה  ז ב  ת כ ו ה.  ז ב  ת כ ב
כר  נז ה ב  הר ו ל,  " ז א  יר פ ש ן  ת נ ר  " ה מ כ ל  ב ו ק מ ה
ר  צ ו בא ח  נ ו ה ב  ת כ ה ו ו  " י ג י בר ם  ש ה  י ש פ נ ח  נ

ע ד.  ע ו כ.ה " 

אדמת ארץ ישראל קדושה והיו הולכים בה 
"י אייבשיץ יחפים להשיג חכמה ורוה"ק.  הגר

הביא בשם  )ח"א דרוש ג(זצ"ל בס' יערות דבש 
ינה שלו על בית המקדש  יוסף בן גוריון בק
שנחרב, שאמר, כי הדורכים על רצפת בית 

המקדש, היו משיגים חכמה, והיתה רצפה 
 מחכמת, לפי שהמקום אדמת קדש,

ם  והדורכים עליה השיגו חכמה ונתדבקה בה
רוח הקודש, ולכך הוצרכו לילך בלי סנדל, 
ר  שלא יהיה דבר חוצץ בינם לבין האדמה אש

כדי שישיגו שפעת קדש  דורכים עליה, 

מהאדמה, ולכן גם במשה נאמר של נעליך כו' 
כי המקום וכו' אדמת קדש, שאין ראוי 

עוד, ]וביאר שם . להפסיק ולבטל בהשגת קדושה

 , וי בעקבים, וכאשר יצונן העקב, תבטל התאוה שכח התאוה תל
וזהו הטעם שיוהכ"פ אסור בנעילת סנדל, וכן בכל תענית ציבור, 
לך בגילוי, כדי שיבטל  יכים לי יו צר בכדי לבטל התאוה. ובמקדש ה
כח התאוה ותהיה מחשבתו נקיה להשגה שכלית ולקבל כח שפעת 

ים[ דורכים על  ולולי שנחרב המקדש, היו. אלה
אדמת קודש והיו הולכים יחפים להשיג 
מדרגת קדושה, והיו מגיעים לכמה מעלות 

 קדושה. 

העמודים של שלמה המלך בוכים בכל שנה 
פים תתכ"ח(בסדר הדורות  בט' באב.  )שנת ג' אל

נימן, שברומי בבית  הביא מספר מסעות ב
תפלה של סנט שטעפין, עומדים עמודי 

וחקוק על כל נחושת שעשה שלמה המלך, 
אחד "שלמה בן דוד", ובכל שנה בט' באב, 
יעין העמודים כאילו שפכו מים עליהם.  מז

ושם יש מערה שהניח טיטוס את כלי בית 
המקדש. ויש שם הר חלול ששם מונחים 

ארץ  בגלילותעשרה הרוגי מלכות. וזה צ"ע, כי 
ישראל כתב שמקומו בארץ ישראל, שקצת 

 . עכ"ד.מעשרה הרוגי מלכות נקברו שם

בילדותו ונתן לו  בוכדנאצרירמיה פגש את נ
להציל מחצות עד הלילה, ובסוף לא הספיק. 

יד"א  מות מע' י אות מז(הח הביא ממדרש  )מדבר קד
איכה כ"י חידוש, וז"ל, אמר הקב"ה לירמיה לך 
ענתות, שכל זמן שירמיה בעיר לא היו אויבים 
נכנסים לתוכה, ולכך שלחו הקב"ה לענתות 

מיד שיצא נכנסו שם האויבים והדליקו והלך, ו
את העיר ושרפו בית המקדש. וכשחזר ירמיה 

לבא לירושלם ובא עד חצי הדרך ועלה על הר 
אחד קרוב לירושלם כשלשה מילין וראה 

העשן וכו', מיד קרע ירמיה בגדיו ונתן אפר על 
 , ראשו ומיהר לבא הולך ובוכה וצועק וכו'



  

ים שהיה ומיהר לבא, כי כבר עברו ימים רב
ירמיה נער ונבוכדנצר וירמיה היו מטיילים יחד, 
ואז היה נבוכדנצר עני ונבזה והיה אומר מי יתן 
ייתי מלך על כל העולם כלו הייתי בא על  וה
ירושלם ושורף ביהמ"ק והעיר והורג הכל 
והשאר אוליכם בשבי, ראה ירמיה ברוה"ק 
שהשעה עומדת לו וכל היוצא מפיו עתיד 

ו תן לי ירושלם, אמר לו לא להיות, שאל ממנ
אתן, שוב אמר לו תן לי ביהמ"ק, אמר לו לא 

אתן, שוב אמר לו תן לי תנוקות של בית רבן, 
אמר לו לא אתן. אמר לו מה תתן לי, אמר לו 
כל מה שתוכל להציל ולהוציא מעיר מחצי 

ולא  היום עד הערב. ולכך מיהר לבא לירושלם,
ו  בא עד הערב ואינו יכול להציל איש, וזה
שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. 

 ע"כ ממדרש. וראה בסמוך.

ירמיהו הנביא ע"ה היה גלגול שלמה המלך 
וכתב החיד"א ע"ה, והיה לו קירוב דעת עם נ"נ. 

שם, ירמיהו הנביא ע"ה היה גלגול שלמה 
ר  המלך ע"ה, והיה לו קירוב דעת עם נבוכדנצ

וציוה לנבוזראדן עליו מאד. וטעם הקרביי'ם 
הללו קירוב דעת ירמיהו עם נבוכדנצר הם 

דעים, כי שלמה המלך ע"ה  מפלאות תמים 
ייר מלכת שבא ובא אליה וילדה בת ומן זרע  ג

הבת היה נבוכדנצר, כמו שכתבו ז"ל, וירמיהו 
הנביא ע"ה היה גלגול שלמה המלך ע"ה, 

כדנצר אע"ג דאיהו לא חזי  ומשום הכי נבו
מזליה חזי והיה מכבד לירמיהו ומצוה עליו 

 מאד, והדברים עתיקים.

עשרת הרוגי מלוכה נלקחו אחרי החרבן, כדי 
שיתלו עינים לשמים ולא יסמכו על ענקי 

דבר נורא איתא במדרש אלה אזכרה העולם. 
מלכות. נדפס בבית המדרש ח"ב( : כשברא הקב"ה )י' הרוגי 

מתגאים בקומתן ומגביהין  את האילנות היו

עצמן למעלה למעלה, וכיון שברא הקב"ה את 
ילין עצמן, ואמרו אוי לנו  הברזל היו משפ
שכבר ברא הקב"ה דבר שיכרות אותנו. כך 
אחר חרבן הבית היו פריצי הדור מתגאים 
ואמרו מה הפסדנו בזה שנחרב הבית, הרי יש 
בינינו ת"ח שמדריכין את העולם בתורתו 

מיד נתן הקב"ה בלב הקיסר של  ובמצותיו.
רומי ללמוד תורת משה מפי חכמים וזקנים, 

והתחיל בספר בראשית והיה לומד עד שהגיע 
לואלה המשפטים, וכיון שהגיע לפסוק וגונב 

איש ומכרו וגו' מיד צוה למלאות פלטירו 
מנעלים וכו'. ע"כ. ואפשר שזה כהמשך לחרבן 

ביהמ"ק, שהרי החרבן היה כבר בפנמיות, 
י"ת גרם לשריפת ביהמ"ק, שלא ירמו את  והש

עצמם שהכל בסדר, והימים כתקנם. וזה לא 
הועיל כ"כ, שעדיין היו סמוכין על ענקי העולם 

שנותרו להם, ואולי ג"כ מהם יכלו להיות 
 , נים הנוספות שנותרו להם לחיות במשך הש

עוד הרבה הרבה תלמידים ענקי עולם שאין 
רח לסלק חקר לגדלותם. עד שהיה מן ההכ

את ענקי העולם, כדי שישראל יתלו עיניהם 
 לאביהם שבשמים.

האם בית המקדש נשרף ממש. וכן לגבי הרוגי 
פרק סט(כתב בס' עמק המלך מלכות.  : )שער ה 

 ' צ"ע בענין י' הרוגי מלכות, דאיתא בגמ
שנהרגו, ואילו בפרקי היכלות דרבי ישמעאל 

ניו  מצינו שנתחלפו בלופינוס דמח"ג ואשתו וב
ר  ייתי מפרש ע"פ הזוה ושריו ובאנשי ביתו. וה
שגופם שלם בכל איבריו, עלה למעלה, ונעשה 

מ"ן וכו', והזכות של מסירת נפשם הועיל 
לעשות לגופם צורה ושלימות גדול, כמו לגופו 

של אליהו וחנוך. אך בגמ' אמרו על 'לשונו של 
, )קדושין לט:(ר' יהודא הנחתום נתונה בפי כלב' 

קי קין בשרו במסרקות של וגם ר' ע בא היו סור



  

רכות סא:(ברזל  ה )ב , והיאך עשאו לגופם צור
 , ופועל, בעלייתו לשמי מרום עוד היום הזה
קים נפרדים,  אם נפרד ונפזר גופם ובשרם לחל

היאך עלו שלם לשמי מרומים וגופו של ר' 
יח.(חנינא בן תרדיון יוכיח, שנשרף כולו  , )ע"ז 

ישרים למוצאי אלא הדברים נכוחים למבין ו
דעת, שלא היה זה אלא פועל דמיוני 
בהתלבשות הצלם של י' הרוגי מלכות 
בהמתחלפים ההם, ושערי ציון שטבעו בארץ 

יוכיחו, וגם ירושלים ובית המקדש  )איכה ב, ט(
"י הקדוש על  שנגנזו יוכיחו, שאמר רבינו האר

זאת, שהביאו רוחות ממקום אחר אבנים 
, שרופות, בסוד, 'להשביע עי נו של אותו רשע'

והמבין יבין. ועל סוד זה אמרו בגמ' 'כך עלה 
ה )מנחות כט:(במחשבה'  , שלא היה אלא מחשב

ולא מעשה, ועכ"פ אומות העולם נידונים על 
המחשבה הרעה, כי הקב"ה מצרפה אצל 

. כי הנה אם )קידושין לט:(אומות העולם למעשה 
לא הצילם בעל הרחמים, היו נידונים בודאי 

ופינוס דמח"ג, ולא יבצר ח"ו מזימתם ע"י ל
מהם. והנה מלת מחשבה מספקת על ב' 

קים הללו שלא ידעו  דרכים, הן על הצדי
ה  מההצלה הזאת, והספיקה מחשבתם לצרפ

למעשה מרוב פחד ואימה, כמו שמצינו הרבה 
נידונים בהרהור פחד ואימה ומתכפרים 

וד 'מוריד שאול  מהרהורי עבירה, ובפרט בס
יעל', למקו מות אחרים. והן מחשבת הרשעים ו

שלא היו יודעים מההצלה הזאת כלום, והיו 
מוציאים רשעתם מן הכח אל הפועל, עד 
נדונו מדה כנגד מדה. ומבקש אני מאת כל  ש
חכם המעיין בספרי זה, להסתיר דברים אלו 

וכיוצא בהם, שיהיו לו לבדו ולא לזרים אתו. 
 ' הלא תראה בזוהר רות מה שאמרו בחלום לר

ודאי על אשר השיג סוד י' הרוגי מלכות שהיו י
בני יעקב, והראו לו פסוק זה 'אל תגעו 

)זו"ח במשיחי ובנביאי אל תרעו, נכנסת סתים' 

, ולית לבר נש למכנס ברזין רות מאמר י' הרוגי מלכות(
סתימין דיליה, ויותר מקפיד הקב"ה על מעלת 
הצדיקים, ע"ש. וכ"ש שלא יחדש ענין חדש 

ן לו מקור וסמך בקבלת האר"י מעצמו, שאי
 , זלה"ה, ועל זה וכיוצא בו אמרו באדרת נשא
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ואמר 

יקות )זוהר ח"ג דף קכח.(העם אמן  . וזולת הספ
האלו נפלו מבוכות רבות בדברי התלמידים 
וחכמים שלא שמשו כל צרכם, ולא עמדו על 
י"ת הוא יצוה אתנו את הברכה  דעת רבם. והש
ינו  חיים עד העולם. אמן. ע"כ. ולכן יש על
עלים דברים אלו, ולא לפרסם שאכן י'  לה

ם  הרוגי מלכות לא נגעו בהם הגויים. ויש מהע
שאינם מבינים דברים אלו כראוי, ויכולים 

קיש מזה עוד שהמצוות הם רק משל ולאו  לה
בדוקא, וכהנה טעויות. אמנם כתבנו לענין 

פה"ק, ביהמ"ק, שכבר מבואר בהרבה מס
שאם שערי ירושלים טבעו, כ"ש ביהמ"ק 

יד"א  פרק ו(עצמו. וז"ל הח ומת אנך עמוס  בית  )ח
המקדש לא נמסר ביד האויב, כי מלאכים 

הביאו משרפות סיד ואבנים, ודימה האויב 
ששרף בית המקדש, וכמ"ש הרמ"ע ז"ל. 

ניותנו בזה בדרושים בס"ד. ע"כ.  והארכנו בע

ני)ר"ה כד:(בגמ'  שתא דשף ויתיב , ההיא בי כ
בנהרדעא וכו'. ופרש"י, יכניה וגלותו בנאוהו, 
ני "ירושלים", ועליהם  שנשאו עמהם מאב

ניה. ותמיד היתה  נאמר כי רצו עבדיך את אב
ינה מצויה שם. וכ"ה במגילה  , )כט.(שכ

"י שם.  לים קב טו(ובפרש . אבל )וכ"ה בפרש"י תה
, באגרת דרב שרירא גאון  ורד, תרח"ם לפ"ק )אוקספ

ניה והחרש והמסגר וכמה כו( עמ' , כד גלו יכ
נביאים עמהם, אייתינהו לנהרדעא, ובנו בי 

ו  כנישתא ויסדוהו מאבנים ועפר שהביא



  

עמהם "מבית המקדש", לקיים מ"ש כי רצו 
 ' ע"כ. וכן הוא בתשו ניה.  עבדיך את אב

נים  רך שף קמא(. ובערוך )שע"ת סי' עא(הגאו . וקשה )ע
נים מבהמ"ק, וה לא יש בזה היאך לקחו אב

עילה בהקדש. בשלמא אילו היה האבנים  מ
י"ל בע"ז  , )נג.(מחורבן בית שני, י"ל דכיון דק

באו פריצים ויחללוה, נתחללו האבנים. וע' 
. וחלק )חיו"ד סי' כו אות ד(בשו"ת יביע אומר ח"ה 

ניה שבהמ"ק )חאו"ח סי' טז(ח'  . ע"ש. אבל בימי יכ
י עמד על מכונו, לא היה אפשר ליקח מאבנ

המקדש. ושו"ר שכן הקשה בשו"ת חת"ס 
חיו"ד סי' רסד( י"ל ) )ב"מ . אם לא שנאמר לפי מה דק

שהיו בונים בחול, ואח"כ מקדישים,  נז:(
ונשארו כמה מאבנים שהוכנו לבדק הבית, 
 . ועוד לא נתקדשו, ומהם נטלו לבהכ"נ דשף

ות על חת"ס יו"ד סי' רסד אות יא(וצ"ע.  . וע' )וע' ליקוטי הער
. ובאיי הים שם. )סי' עא(הגאונים שע"ת  בתשו'

, שו"ר מ"ש בזה בשו"ת דעת כהן  )סי' קעה

מוד תמט( מילואים ע (. וע' בתוספתא וב  )פ"ב דמגילה
: אבני היכל )פ"א מה' בית הבחירה הט"ו(וברמב"ם 

 . ניזה ועזרות שנפגמו אין להם פדיון, וטעונים ג
, שיש )סי' כ אות ב(וע' בשו"ת כפי אהרן אפשטיין 

יי בפראג נבנה  "נ הגדול אלטנ אומרים שבהכ
ני בהמ"ק, שהגולים לקחו בעת החורבן  מאב
ובנו מאבנים אלה את בהכ"נ. ותמה ע"ז מד' 
התוספתא והרמב"ם. ולכן כ' שנראה כפרש"י 

לים קב( ני ירושלים. ע"ש. ולא זכר )תה , שהיו מאב
שר מדברי הגאונים הנ"ל. וע' בספר בני יונה 

'  ()הל' ס"ת דף קו ע"ד שכתב בשם בנו הרה"ג ר
(גרשון, שיש להביא ראיה להט"ז   )סי' קנד

שכתב, שאם אין הדבר ראוי עוד לקדושה 
חמורה, מותר לעשות ממנו קדושה קלה, 

ד"ה דשף, שבנאה יכניה  )מגילה כט.(ממ"ש רש"י 
ם  נים ועפר שהביאו עמה וסיעתו מאב
בגלותם, ותמה החת"ס, דמי התיר להם 

פי מ"ש הט"ז הנ"ל ניחא. להוריד מקדושתן, ול
יין  ע"כ. ותימה שהרי בגלות יהויכין היה עד
"ק בנוי, וארמון על משפטו ישב, וא"כ אף  בהמ

ה  להט"ז לא אתי שפיר. וצ"ע. ור ישראל ראש השנ ]מא

 .כד:[

מר"ח אב ועד ט' באב נכחדו משפחות 
איתא בירושלמי מישראל אחרי פטירת אהרן. 

יומא פ"א ה"א( נסתלקו ענני , כיון שמת אהרן )
הכבוד ובקשו הכנענים להתגרות בם, ובקשו 

 ' ישראל לחזור למצרים, ונסעו לאחוריהן ח
מסעות, ורץ אחריו שבטו של לוי והרג ממנו 
ח' משפחות, אף הם הרגו ממנו ד', אמרו מי 
ינו  גרם לנו לדמים הללו, אמרו על שלא עש
חסד עם אותו הצדיק, וישבו וקשרו הספידו 

)מס' תענית תורה והשל"ה  ד. ע"כ.וגמלו לצדיק חס

כתב, שהטעם שממעטין בשמחה  אור אות קכד(
בחדש אב, לפי שבר"ח אב נסתלק אהרן הכהן, 

וחזרו לאחוריהם ח' מסעות, ומסתמא לכל יום 
היה מסע אחד, ונמצא שהגיעו לשם בתשעה 

תי כהן  באב, ועשו הספד. (]ובשפ לג, לז מדבר  ,  )ב כתב
כ סעו אח" ונ  , "ח ת בר ע שמיני  אהרן מ סעות, ובמס ' מ ח

רמז על  בל השטים,  א ד  י" אמר ע יע יום תש א " שהו
ויגלו  ו  וישוממ שראל  לי ל גדול  היה אב תשעה באב שי

מם[ וממקו ולפ"ז המלחמה בין שבט לוי . מארצם 
לעם ישראל היתה בימים הללו שעד ט' באב, 

ובימים קשים אלו נפלו חללים רבים ונמחקו 
"י. אב 12מעם ישראל  ל בט"ב משפחות. ה

ינו את שורש הכשלון, והתחילו  כבר הב
להספיד את אהרן, ונמצא שמיום י' באב 

 עצמו, כבר מזל החודש מתוקן.

בכל שנה יש קטרוג בשמים בימים אלו ועל ידי 
כתב בדרשות חתם  התענית מתישין כוחם.

ור ד(סופר  , דלכאו' יפלא איך יכלו )דף שלג ט
הרי הנביאים לקבוע צומות אלו על ישראל, ו



  

אין נביא רשאי לחדש דבר, והרי כשקבעו ימי 
ק"ו מן התורה  מגילה יד.(אסתר הוצרכו למצוא  ( .

אבל הרמב"ם בספר המצוות מנה מצות עשה 
להריע ולהתענות על כל צרה שלא תבא ועל 
כל מלחמה, והנה ראו נביאי הדור שבכל שנה 

בעו"ה מוסיף יגון על און, וכל שנה שלא נבנה, 
ה למעלה, וכששטנא נצח יש מלחמה גדול

ר"ל, נמסרים שונאי ישראל ביד הצר, לכן 
חובה להתענות להתיש כחם, או למהר ישועה 

 וגאולה ב"ב אמן. עכ"ל.

מעשה ברבי אברהם הלוי שהוסיפו לו כ"ב שנה 
בס' חמדת שהיה מעורר לתיקון חצות ועוד. 

ב  )משמרת החדש פ"א(ימים  הביא מעשה בהר
לך בכל מקום, אברהם הלוי ע"ה, שהיה הו

ומחדש קינות על המקדש וגלות השכינה, 
קים  ובכל ער"ש היה מכתת רגליו בשו
וברחובות, לזרז את העם על כבוד שבת 

ושמירת השבת, ושינעלו את החנויות מוקדם. 
ניו ידיו ורגליו  ושיזהרו בטבילה ורחיצת פ

בחמין, וקריאת שמו"ת. ועוד היה תמיד דורש 
טובים. וכן ומזהיר על התשובה ומעשים 

בחצות הלילה היה מסתובב ברחובות קריה 
ונותן קולו בבכי מר, "אחינו בית ישראל הלא 
ינת עוזנו גולה בעוונותינו  ידוע לכם ששכ
עינו, ומקדש גאון עוזינו היה לשריפת  ופש
אש, וישראל הם בגלות המר והנמהר בדלי 

ם  דלות, ואתם אחי וריעי שוכבים על מטותיכ
או אחי, בואו ריעי, קומו בהשקט ובמנוחה. בו

קומו זרע קדש ברוכי ה' ונצעק אל ה' אלהינו 
מלך יושב על כסא רחמים. אולי יחנן ה' 
צבאות על שארית פליטת ישראל". והיה 
דופק על פתחי דלתי הבתים של ק"ק צפת, 

והיו קמים באימה וביראה בשעה אחת עד 

ינו  שנשמע קול לומדי התורה עד למרחוק. ורב
"י ז"ל  ר האר היה מפליג ברום מעלתו, ואמ

שהוא ניצוץ ירמיהו הנביא ע"ה. ויהי היום, 
חלה אותו צדיק והגיע עד שערי מות, ונכנס 
אצלו האריז"ל לבקרו ואמר לו שהגיע זמנו, אך 
יש עצה, שיקבל עליו ללכת לירושלים 

ולהתפלל לפני כותל המערבי, ואם יזכה 
קים, יתרפא לגמרי. ומיד  לראות מראות אל

א  נדר ללכת כדברי הרב ז"ל, ותיכף נתרפ
מחוליו. ואז מכר מטלטלי ביתו לצורך הוצאות 

הדרך כי היה עני ביותר. והלך לירושלים ובא 
לפני הכותל המערבי, ועשה קריעה כדין, 

ותיכף נתגלתה עליו השכינה, וראה אותה 
 , כביכול כמו שראה אותה ירמיהו הנביא

 הולכת מבית קדש הקדשים וראשה פרועה,
ינה בצער גדול, נתן קולו  וכשראה את השכ

ו  בבכי, וצעק צעקה גדולה ומרה. והכה ראש
ינה  בכותל ונתעלף, ואז ראה שכביכול השכ
לקחה ראשו בין ברכיה, ואמרה לו, אברהם בני 
התנחם "כי יש תקוה לאחריתך ושבו בנים 
לגבולם". ואח"כ חזר לצפת, ואמר לו האריז"ל 

ידך, הוסיפו לך בזכות התשובה שנתעוררה על 
מן השמים כ"ב שנה, כנגד כ"ב אותיות התורה, 
ובעבור נשמת ירמיהו הנביא ע"ה אשר היא 

 עמך.

 

 

 

  



 

 לקט מוסר לבין המיצרים

בימי בין המיצרים לא יסיח דעת מצער 
יד"א בס' מורה באצבע  השכינה. )סי' ח ז"ל הח

, כשיתן צדקה בימים אלו, יוסיף אות רלא(
עילוי שכ ינת עוזנו, כי בפשעינו בכונתה ל

ה  שלחה אמנו זה רבות בשנים, אוי לנו, אה
ד לשוב בתשובה, ויזכור כי  עלינו, ויתעורר מא

מאנה הנחם, זאת אומרת הן אשכול לאכול, 
בכורה אותה נפשי. ובחודש אב, עוד יוסיף יגון 
קירה ואנחה שוברת  ואנחה, ובמרירות יאנח ע

שר ולא בט' ימים ועוד בה עשיריה, ולא יאכל ב
יין בחול, וימעט בהנאה כל מאי  ישתה 
דאפשר. וגם בליל עשירי ויום עשירי יצטער 

 על שריפת ההיכל. ע"כ.

כל פעולה שמראה אבילות על החורבן בונה 
מצוה אות כתב השל"ה בזה את ירושלים.  )תענית נר 

כל פעולה ומעשה שמראה סימן אבילות לו( , ב
ך על ירושלים, בזה בונה את ירושלים. ע ל דר

עליה  )ישעיה שישו אתה משוש כל המתאבלים 

. כי האבילות מזכך וסותר את החורבן, וזה סו, י(
הסותר הוא על מנת לבנות, כי בהאבילות 

 , מתעורר הזכרת ירושלים לטובה. ורמז לדבר
שתיכף בחורבן ירושלים נולד משיח. ולכן אין 

"ק אינו דוחה  להתאבל בשבת, כי בנין ביהמ
 את השבת. ע"כ.

הפטרה ראשונה דברי ירמיהו. ירמיה הנביא 
היה השליט על כל ממלכות הארץ להרוס 

קדתיך היום הזה על הגוים ולבנות.  "ראה הפ
ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד 

רמיה א, י(ולהרוס לבנות ולנטוע"  . יש כאן )י
חידוש, שלא שמענו שירמיה הנביא היה נגיד 

ט על ונשיא על כל ממלכות האדמה, ושלי

כולם, שיש בידו כחו לנתוץ אותם או לבנות 
אותם. והביאור בזה נראה בס"ד, שהנביא הוא 
 , הוא שמוציא את רצון השי"ת, אל הגזירה

ומבלי שיתנבא, פי' שיקבל את נבואתו ואח"כ 
יאמרנה לאחרים, לא תתקיים הנבואה כלל, 

שדיבורו של הנביא הוא המוציא מהכח אל 
על זאת כעסו באותו הפועל את רצון השי"ת. ו

הדור על הנביאים שידעו סוד זה שאילו הנביא 
יכבוש נבואתו, לא תתקיים הנבואה. והם טענו 

על זכריה ושאר נביאים, שיש להם למסור 
]כדין נביא הכובש עצמם למיתה בידי שמים 

, ובלבד שלא יגזרו גזירות קשות על נבואתו[
ישראל. אך הנביא ידע שאין לעשות חשבונות 

ו, כי המצוה שמוטלת עליו היא רצון כאל
י"ת הוא שיאמר את  השי"ת האמיתי, ורצון הש
נבואתו הגם שכאילו הוא הגורם לפורענות 

שתבא. ועל זאת היה מיצר ירמיהו שנמצא 
כאילו הוא הגורם את הרעה. אך קיבל את רצון 

י"ת באמונה. ומעתה כיון שהשי"ת מינה  הש
א ה( וק)כמ"ש לעיל פסאותו נביא לגויים  , ממילא הו

 השליט עליהם לנתוץ או לבנות.

הנבואות של ירמיה על ישראל הם לצורך בנין 
י"ת לירמיה ונטיעה.  ומ"מ יש לומר שגילה הש

ו  י ההריסה כאן היא הבנין. וזה שתנוח דעתו, כ
הלשון "לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס 
לבנות ולנטוע", פי' שע"י הנתישה והנתיצה 

בנין ונטיעה. שו"ר קרוב וההריסה, מזה יצמח 
 לזה במלבי"ם.

ימי הגלות הם זכות עצומה ללכת אחרי השי"ת 
ני ירושלם בארץ לא זרועה.  "הלך וקראת באז

לאמר כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת 



  

כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא 
זרועה". נראה בס"ד שיש מקום לבאר, דהיינו, 

י"ת דבר זה כהקדמה לגל ות, כמו שאמר הש
שהלכו במדבר ארבעים שנה בצער גדול אחרי 
שנגזר עליהם למות במדבר, ואעפ"כ הלכו 

אחרי השי"ת באמונת אהבה, וזו זכות עצומה 
שעומדת להם לדורי דורות, כך עתה שוב חזר 
"י ילכו אחרי השי"ת מתוך  רצון השי"ת שעמ
ם  החושך והגלות, ולכן ידעו שכל הגלויות ה

ר לטובה גדולה להם, שי שיגו בהם מעלת דו
המדבר, שאין למעלה ממנו. וביאור הכתוב, 

י"ת, כביכול, אני מתגעגע  כאילו אמר הש
לאותם ימים יפים שבהם הוכחתם את 

 האמונה הנוראה שלכם.

אפשר להתקרב להשי"ת ושיענה לו בימי בין 
כתב המגיד המצרים יותר משאר ימות השנה. 

ניץ זיע"א בס' עבודת ישראל  , י()פ' מסעמקאז
קבשם אדומ"ו הגאון מהד"ב, על הפס )איכה א,  ו

ינו כל  ג( כל רודפיה השיגוה בין המצרים, דהי
מי שרודף להמליך את הבורא יוכל להשיג 
יותר דוקא בימים אלו בין המצרים. למשל כי 

ר  כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת אש
לא כל איש ואיש יכול לבא פנימה, משא"כ 

קי ם וברחובות חוץ כאשר השר עובר בשו
לפלטרין שלו, אז הוא קרוב לכל קוראיו ויאזין 
שועת כל הקוראים בשמו. וכן הנמשל לדעת 

)משלי כי בזמן הזה כי כצפור נודדת מקנה וגו' 

, לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל כז, ח(
מלכו של עולם והוא עונה אליהם. ע"כ. ונמצא 

 שב' פעמים בשנה יש הנהגה שכביכול מלך
על פני השדה, א. בימי בין המצרים, מצד 

]ואולי קצת עוד שכינתא בגלותא. ב. בימי עשי"ת 

, מצד שהמלך ה' צבאות בא לשפוט עד שמח"ת[
 את בניו.

בימים אלו הס"א גובר ומי שמתחזק בהם 
וכ"כ בס' בעל משיג השראת השכינה ביותר. 

ילת איכה אות ב(שם טוב עה"ת  , כל רודפיה )מג
המצרים, פירש הבעל שם טוב השיגוה בין 

הקדוש, שימים אלו הם ימי השבירה, והס"א 
גובר ר"ל, ומי שמתחזק בהשי"ת בימים אלו 
ומתגבר על היצה"ר ומפשפש במעשיו, 
ינה  ובפרט בקדושת יסוד הקדוש, משיג השכ

ביותר בימים אלו, וזה ברור למי שמשגיח בזה 
 בימים אלו. 

ים עיקר האורות מתגלים בימי בין המיצר
כתב הרבי והעבודה אז שוה בלי שיעור וחקר. 

הקדוש ר' אהרן ראטה זיע"א בספרו הנורא 
נים  מונה פ"ד(שומר אמו , בשם המגיד )דרוש הא

ניץ  יקר האורות  )עבודת ישראל פ' מסעי(מקאז שע
ינת  כל  )איכה א(מתגלים בימי בין המצרים, בבח

רודפיה השיגוה בין המצרים, כי לית נהורא 
, )זוה"ק תצוה דף קפד.(יק מגו חשוכא כנהורא דנפ

והעבודה שמתגלה, בזה הזמן חשוב מבלי 
 שיעור וחקר.

גם בדור האחרון מתגלים עיקר האורות 
וכתב והעבודה אז שוה בלי שיעור וחקר. 

ר )שם(השומר אמונים  , שכמו כן דוקא בדו
האחרון אפשר למצוא את האור, כמו שעיקר 

ם, והצדיקים האורות מתגלים בימי בין המיצרי
יודעים האמת דלית אתר פנוי מיניה, וכל 
הנסתרות באמת המה גילויים גדולים, רק 

ע"כ.  שצריך לחפש ולמצוא האור שבהם. 

ג' סיבות שמכח הירידה בימים אלו מתעוררים 
וצריך ביאור מדוע אורות וחסדים עצומים. 

יים גדולים. ומדוע  הנסתרות הם באמת גילו
קא בזמן של ירידה עיקר האורות מתגלים דו

בין בין המיצרים ובעקבתא דמשיחא, וצ"ל 



  

ינו  לפי שבזמן שיש מדת דין, אצל עמ"י זה מד
י"ת, וזה משל לאבא שיש לו  הקדוש של הש

כמה ילדים, ולכולם נותן ללכת בדרכי ליבם 
רק שלא יהרסו הרבה, אבל לאחד מהם הוא 
מייסר הרבה, והוא תמה מדוע דוקא אותי, ואז 

מלך, בני מחמדי, אתה המעולה השיב לו ה
ביותר מכל בני ומכל עבדי ומכל צבאותי, כי 
אחד מהם אשר ישוה לך ולו במעט, ומצפה לך 
עתיד לשבת על כסא המלוכה, וכולם יהיו 
עבדים לך, וגם כל בני בכללם, ורק אתה בני 
אשר כמוני. והנה המלך הוא בעל טוב וחסד 

כל ביותר לאין שיעור, וקשה לו במאד מאד ב
ה  יסורים שמייסר את בנו, ולכן בכל מה שעוש
בזה לייסר וליישר את בנו, מתעוררים רחמים 

ניח את המצב מתוך החמלה  לאין קץ, לא להז
נים וכל  והטוב, כפי שקורה אצל שאר הב

 . ייסר העבדים, אלא לרחם באמת ולהתגבר ול
נמצא שקודם שבאו היסורים, היה צריך 

ם התגברות עצומה מאד מאד של המל ך, לרח
רחמים אמיתיים ולהיטיב טוב אמיתי לאין 
שיעור, כדי שיוכלו לכבוש את עוצם חמלת 
המלך וטובו לבלי להצר כלל וכלל לשום בריה 
וכל שכן לבנו מחמד עיניו אהוב נפשו. ב. ועוד 

נוסף, שקודם שהמלך הטוב לאין סוף בא 
לחנך ולייסר את בנו, הוא מקדים להניח בצד 

של פיוסים וחמלה וטוב  מתנות לאין שיעור
יקר שבהם ינחם אותו אחר כך על אותם  לבנו ה
יסורים שנתן לו. ג. וזאת ועוד, שכמו שכבשו 

הגבורות את החסדים מכח מדת הרחמים 
האמיתית, כך נוצר מצב כלפי הבן שבעתות 
הצורך יהא גם כן להיפך, שתוכל מדת החסד 

גם לגבי עקבתא לכבוש את מדת הדין.  ]וכל זה 

 .חא, שזה ג"כ בדומה להנ"ל[דמשי

בימי המשפט בחודש תשרי זוכים לאור וחסד 

והאיר השי"ת גדול מכח ימי בין המצרים. 
ינו שבזה יתבארו דברי רבותינו שכ"ב ימי  עינ
בין המיצרים הם הכנה לכ"ב ימי המשפט 

והתשובה שמר"ה ועד שמיני עצרת, והם 
התיקון להם. ולפי דרכינו הכל בא באופן 

חרי הירידה שהיתה בימי בין נפלא, שא
המיצרים, ומדת הדין הצליחה להתגבר מעט 
על מדת החסד שהיא לאין שיעור וביותר על 
בן המלך המיוחד. דוקא משם קבלה מדת 

 , החסד כח עצום שבזמן המיוחד לדין ביותר
שהם ימי בריאת העולם שבהם מלך יושב על 
כסא דין. כאן תבא מדת החסד ותכבוש את 

כח מדת הרחמים שעשתה קודם מדת הדין ב
להיפך. ומרובה מדה טובה פי חמש מאות. וגם 

שמכח החמלה שקדמה לירידה של ימי בין 
י"ת מתנות רבות  קדים הש המיצרים, ה
ילים להאיר  ועצומות בתורת נחמה, והם מתח

משבת נחמו וט"ו באב ועד שמיני עצרת. 
גום יונתן  צינו בתר אחרי עה"פ ויהי  )במדבר כו, א(]וכעי"ז מ

ע  מי שמים להפר המגיפה: אחרי המגפה התגוללו רח

 .פורענות משפט עמו, ואמר ה' למשה וכו'[

כך זכו אותו הדור כאשר בא בלעם, שהקדים 
ולכן בימים השי"ת רפואה וזכו לחסד השי"ת. 

אלו קוראים פרשת בלק, שבאותו הדור זכו 
לחסד ה' נפלא, שבלעם הרשע נסה לאבד את 

ו דחה אותו לסוף עמ"י, והשי"ת ברחמי
הארבעים שנה, וגם לאחר ימי בין המיצרים. 

שאילו היה בא בתחלת הארבעים שנה מיד 
אחרי חטא העגל, בי"ז בתמוז, יכל להזיק מאד 

: )פ' בלק עמ' קצח(]ואיתא במדרש פתרון תורה לעמ"י, 

"י משה, ותורה נתנה ע"י  יצאו ישראל ע כיון שראה בלעם ש
מיד היה עורך בלבו סד של קללות לקלל את משה,  רין 

)ח"א מדרש לפרשת ראה ישראל. ע"כ. גם בס' בתי מדרשות 

פטים תצא( מפני מה עבר בלעם על דעתו  שו הובא מדרש: 
צמו על  )של הקב"ה, והלך( לקלל את ישראל, לפי שסבר בע

ידו נגאלין ישראל ממצרים, ועל ידו תנתן תורה לישראל, 



  

יצאו ע"י משה ונתנה תורה על ידי משה, מיד נתקנא  כיון ש
בהן וערך עליהם סדרי קללות, והקב"ה הפכן לברכה, ושם 

מלאך בפיו של בלעם, בא המלאך וישב בגרונו, וכשהוא היה 
ולמו. ע"כ. הרי שכבר  מניחו, רוצה לקלל ב 3רוצה לברך  9 

מי עכבו עד כען?[ ים הוא עורך סדרין של קללות, ו . שנ
והשי"ת טשטש דעתו בדרכים הנפלאים שלו, 

ראה אותם מתעכבים במדבר סיני ולא זזים ש
משם, והיה ממתין אימתי יגיעו לגבול ישראל, 
 . שזה היה מדובר שיעשו תוך שלשה ימים

וראה שהם מתאחרים כל כך הרבה, וחשב 
שאין למרע"ה כח נגד הענקים, וגם מצד מה 
שהיה רואה בשמים, ראה שמדת הדין מתוחה 

דין  עליהם מאד, בעבור חטא העגל, והתעורר
לכלות את שונאי ישראל, ואמר למה לי 
לעשות את העבודה, אם כבר הבנים שלי עשו 

, וגרמו ]הם יונוס וימברוס, שעשו את העגל[מה שעשו 
כבר על הצד היותר טוב, שבשמים יטפלו 

בהם. ורק עתה בסוף הארבעים שנה שראה 
נקל מאד,  שיש בהם כח להכרית את הענקים ב

יבו שבעצם מה הם סיחון ועוג, אז נתן ל
א  שהתעכבו במדבר זה לא מחסרון כח, ול
משנאת ה' אותם ח"ו. ובא לקלל. אך אז כבר 

היתה מדת הרחמים על עם ישראל גדולה 
ביותר, אחרי שכלו מתי מדבר במשך ארבעים 

שנה. ולא יכל להם. וזה הזמן של הנחמה 
]פוק חזי נפלאות השי"ת שאמר לפרעה שאחר הגזירה. 

ימים, ועבדיו הם איוב  יוצאים רק לשלשה  ובלעם, שהם 
וידע בלעם שמטרתם להכנס לארץ ישראל תוך ג' ימים, 

יות  יך לה מתן תורה היה צר רו כמדומה בשם החזו"א זיע"א ש )וביא

, ובזה הטעה את בלעם לשתוק מעליהם ארבעים בא"י(

. וגם חסד השי"ת שבלעם לא בא באותם שנה[
ז ימים של חטא העגל וחטא המרגלים שהם י"

בתמוז עד ט' באב, אלא בסוף חודש אלול 
ובר"ה ועשי"ת. שאז כבר התגלו מדות 

י"ת על עם ישראל.  ]ראה בפנים הרחמים של הש

, שבלק כיון שבלעם יקלל את )במדבר כב, ב. כג, א(יפות 
מ"ש  לא  )ע"ז ד:(ישראל בימי הדין שהוא ראש השנה, וכ

מייתא דלמא  שעתא ק יצלי איניש ביחיד בר"ה בתלת  ל

מפקיד דינא עליו, וז"ש מיכה למען דעת צדקות ה' שלא 
מי דין. והביא  יינו אע"פ שהם י ים אלו, דה כעסתי בימ

דמלחמות סיחון היה באלול  )במדב"ר יט, יח(מהמדרש 
מיהר בלק לקרוא לבלעם מיד  ומלחמות עוג היה בתשרי, ו
אחר מלחמת סיחון, שהיה בר"ח אלול, קודם מלחמת עוג 

ש מים, ע"י שהיה בתשרי. וה י"ת היפך מדת הדין למדת הרח
תרועת מלך בו, כידוע שהשופר מהפך מדת הדין לרחמים. 
וכתב שהפר ואיל שהביא בלעם, הם כנגד פר ואיל שהקריבו 

 .ישראל בר"ה במזבח במשכן[

מעשה שנאספו כל הנשמות לפני השי"ת ונתן 
ם  להם פתרון לתקן הכל. והביא השומר אמוני

ה אחד מצדיקי עולם שם, מעשה נורא "שגיל
בדברי קדשו, שראה פ"א בהיות לו עלית 
נשמה, שהיה רעש גדול בכל העולמות, כי 
נתכנסו כל הנשמות אשר לא נתקנו עוד 

ני הקב"ה,  מימות בריאת עולם, ואמרו לפ
רבש"ע עד מתי קץ הפלאות, ומה יהא 

ינו אל זה העולם  התכלית מאתנו להחזיר
והשיבם  פעמים בלי שיעור והלואי שנתקנו,

הקב"ה, בניי גזירה היא מלפני מסודות 
הכמוסים עמדי, רק בזאת תרויחו, כי בזמן לא 

כביר ירד אפיקורסות גדול בעולם אשר לא 
היה עוד כזה מעולם, ומי שיתחזק עצמו 

באלו הזמנים והימים,  מושברך באמונתו ית
יקון נפשו".  וכתב. כ"ע יהיה לו בזה שלימות ת

 ישראל צריכים אשר מצות ג"התרי שכל, שם
רן, בזכות בעבו להתגלגל ומחויב, לתקן

]ובזה האמונה לבד יזכו לתקון נפש בשלימות. 

ביאר מ"ש רז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, שחבקוק 
"כי  )חבקוק ב(דיבר סמוך לזמן הגאולה, כמ"ש קודם לזה 

עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי 
לא  )לשון חושך ואפלה(אחר, וכתיב, הנה עפלה בא יבא לא י

וצדיק באמונתו יחיה". פי', מי שהולך  ישרה נפשו בו, 
צדיקים יודעים שכל  באפילה, אין לו במה להתחזק, אבל ה
אה  ההסתרות הם גילויים גדולים. ואמר הכתוב, אם תר
שיתמהמה הקץ, וגדל החושך ואפילה השוררת בעולם, לא 

הגאולה, כי צדיק באמונתו יחיה, תתייאש ח"ו מהאמונה ו
ים באמונה פשוטה,  שמחיה עצמו תמיד באמונה, לפעמ

ולפעמים מכח הרגש, ולפעמים מכח השגת הדעת. וכאשר 



  

לבו ושכלו ודעתו נסתמו מהרגש אלקות, אז דייקא צריך 
להשתמש באמונה פשוטה המקובל לנו מאברהם אבינו 

ייק א יהיה לנו ע"ה שהיה ראש המאמינים, ובזכות האמונה ד
מאותם שכתוב בהם  יום והעמדה, ויהיה  יה  )ישעיה ד(ק וה

ים קדוש יאמר לו כל הכתוב  ציון והנותר בירושל הנשאר ב
ים בירושלים. עכ"ד. וע"ע בס' בעל שם טוב עה"ת  לחי

ילת איכה אות ח( , שכמו שיש עמוד אחד המתווך מעולם )מג
עד עולם, ככה יש בעולם הזה צדיק אחד שעליו העולם 

, )חגיגה יב:(עומד  , והוא המעלה ומקשר כנסת ישראל לדודה
וככה צריך לכל מצוה כוונה מיוחדת מסודות אלקות, בפרט 

, וא"כ איך ובמה נתראה לפני יוצרינו )תקו"ז כה:(יראה ואהבה 
מידן, פי' זה העמוד המתווך  ב"ה וב"ש, לכן בא חבקוק והע

מצות של ישראל, על אחת, שה וא המעלה תפלת ותורת ו
אמונה, שבעבור האמונה לבד יתעלו כל מצותיו, אם יעשה 

מצוה, יתעלה תפלתו ותורתו ומצותיו  ה באמונה התורה ו
מים, שבעת שעושה המצוה באמונה  בראש חי העול
מצות, ונברא מזה מלאך  "ג  מתאחד זה המצוה עם כל התרי

ים רוחניים[  .שלם עם רמ"ח איברים ושס"ה גיד

ם ימי תשובה, וצריך ימי בין המצרים הם ארבעי
המגיד לתקן אותם בתורה תפלה ותשובה. 

ניץ בס' עבודת ישראל  כתב,  )אבות פ"ג מ"א(מקאז
שימי בין המצרים הם ארבעים ימי תשובה, 

י"ז בתמוז התחילו מ' יום אמצעים  שמ
שביקש משה רבינו עליו השלום רחמים על 

שבמ'  )דב"ר ג(ישראל, כמו שאיתא במדרש 
ניח מקום אחד במרום שלא  האמצעים לא ה

התגולל בו לבקש עליהם רחמים, עד שנאמר 
לו בראש חודש אלול פסל לך. ובפרקי דרבי 
ליעזר כתיב שבאותן מ' יום חזר עליהן  א

להחזירם בתשובה, ולכאורה נראה שהם 
מדרשים חלוקים, אבל באמת נראה דמר אמר 

חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, שזה היה 
השלום יתירה משאר מעלת משה רבינו עליו 

נביאים, ששאר נביאים כשהיו ששאר נביאים 
כשהיו מקבלים נביאות היו צריכים להתבודד 

 , וגופם היה בטל, אבל מרע"ה היה איש אלהים
מחציו ולמטה איש,  )דב"ר יא(ואמרו במדרש 

ומחציו ולמעלה אלהים, פירוש שהיה יכול 

 . לדבק עצמו למעלה בהבורא יתברך שמו
ני אדם, ובאותם ולמטה היה אי ש ומדבר עם ב

מ' יום עשה שני הדברים כאחד, שביקש 
רחמים במרום, ולמטה הוכיחן להחזירן 
ני כסא כבודו  בתשובה והעלה תשובתם לפ
ית"ש. וימים אלו צריך לתקן בתורה ובתפלה 

 ובתשובה.

מה שיכול לתקן בט' באב לא יוכל לתקן 
עוד כתב המגיד מקאזניץ שם  בשמחה תורה.

, שהמוני עם אומרים ישראל אבות פ"ג מ"א( )עבודת
שלא יוכלו להתפלל בין המצרים, אך בודאי 
המה כסילים ולבם בל עמם. רק צריך להתחזק 

 . עצמו בתורה בתפלה ובתשובה בימים אלו
נקרא טיט היון,  לם הזהשכתוב בזוה"ק שהעו

שבו צדיקים צומחין, ולשם השליך ניצוצין 
.  קדישין, וצריך אדם ללקט אותם ולהעלותם

נים טובות לאשפה  כמשל לאחד שפיזר אב
וטיט, וצוה לבנו ללקט אותם ולנקותם מן 
הטנופת, ובודאי כפי שבנו יותר לוקט ומנקה 
כך יותר מקבל שכר מהם. ולכן דוקא מחמת 
שפלות העוה"ז, יוכל אדם להשיג בו מעלות 

גדולות. וכ"ש בימים בשנה שהם שפלים, 
יותר להעלות  דהיינו בין המצרים, שיוכל

ה  ניצוצות ויותר אבנים טובות ומרגליות, ומ
שיוכל אדם לתקן בט' באב שהוא בשפלות, 

ינו יכול לתקן בשמחת תורה, וכן להיפך.   א

הנה  תיקון חצות מעלתו גדולה גם בלא כוונה.
עמ"י קדושים אומרים נוסח תיקון חצות כפי 
שסידר האר"י הקדוש, ויש בזה תועלת 

הגם אם אומרים כן בחפזה עצומה מאד מאד, 
ובלי הבנה וכוונה. שסו"ס כל ישראל מאמינים 
"י והאר"י וקדושים שעימם,  בקדושת הרשב
ושומעים לדבריהם, ובזה נותנים להם כח 
ם  אדיר בשמים לפעול מה שמסרו נפש בחייה



  

ינה הקדושה וטובת ישראל. ועוד  למען השכ
ם  בה, שזה דבר המשותף לכל ישראל, שכול

ח אחיד, וזה כמו תפלה בציבור, אומרים נוס
שמתקבלת גם בלי כוונה כלל, כמו שאמרו 

, ויפתוהו בפיהם )תהלים עח(עה"פ  )תענית ח.(רז"ל 
ובלשונם יכזבו לו, ולבם לא נכון עמו ולא 

)רב פעלים ח"א א"ח סי' ]והגרי"ח זיע"א נאמנו בבריתו. 

מה  א( ים ל נשאל, מאחר שאין אנחנו יודעין סוד הדבר
ו אומרים  גם אין הקורא אומר תיקון חצות ועל מה נתקן, ו

כהלכתו בבכיה וצער וכונה כאשר יסד רבינו האר"י, ורק 
יינים  ציא מפיו ולבו מלא מחשבות וטרוד בענ ים מו דבר

אחרים, ומעת שיתחיל בו עד סיומו לא יעלה אפי' חמשה 
"מ בקריאתו, מאחר  מאי נ דקים, ולא ידע מאי קאמר, א"כ 

ר ובכיה. והשיב, עפ"ד נפש החיים, שאף שנתקן לאמרו בצע
מי רום  שמחשבת האדם היא העולה למעלה ראש, בש

גם טוהר המחשבה  יצרף האדם  בעולמות העליונים, ואם 
והכונה בעת עשיית המצות, יגיעו מעשיו לפעול תיקונים 

ה  מנם לא המחשב ים בעולמות היותר עליונים, א יותר גדול
, שאפי' יהיה לבו היא העיקר, אלא המעשה. ועפ"ז כתב

מירת תיקון חצות, ואל ימנע  טרוד הרבה, לא יבטל א
ים מן הראשונים  מיוסד להתפלל התפלות והבקשות ה
ואע"פ שאינם מחויב התפלה שתיקנו אנשי כנה"ג. אך ודאי 

שצריך להשתדל ולהתאמץ בשלימות הכונה ונקיות וזכות 

 .המחשבה. ע"כ[

עת. תיקון חצות דיבור לפני השי"ת במנוחת הד
יקון חצות  נ"ד שהשורש של ת ומ"מ נראה לע

 , הוא ענין נוסף, והוא שיחה עם אבא שבשמים
בשעות הלילה, שהמח שקט, והעולם שקט, 
וגם בשמים כביכול יש זמן של הקשבה, 
ינו זמן של עשיה. וכמו שקוראים  שהלילה א

"קומי  )איכה ב, יט(במגילת איכה בתשעה באב 
ני בליל בלילה לראש אשמרות, שפכי כמים  ר

לבך נכח פני ה', שאי אליו כפיך על נפש 
עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות". 

כתב בשם רב האי גאון:  )ברכות ג.(והרשב"א 
שיש על ישראל במשמרות הלילה להפיל רנה 

נים על חרבן הבית, כענין שנאמר קומי  ותחנו
ות. ע"כ. ושמענו  ני בלילה לראש אשמור רו

יך להתבודד ולהתחיל עצה טובה בזה"ל. צר
ר  לדבר עם השי"ת, לאו דוקא בשדות, אפש
ת  גם בבית אחרי שכולם הלכו לישון. להגיד א

כל הבעיות ואת כל הצרות, כל מה שמפריע 
לך או לוחץ עליך, עד שיתחיל לבכות. וכך אט 

אט תתחיל להרגיש את הנוכחות של נועם ה', 
רוגע ושלוה, תרגיש שהשי"ת תמיד אתך, בכל 

. מה שה וא נותן לך, וגם אם זה מבחן קשה
הדיבור הזה הוא מה שיוצר קשר, ושם תקבל 

 כבר עצה נכונה כיצד לנהוג בשלימות.

לומר את הקינות בכל לב בצער על חלקו 
רבים אומרים  בגלות השכינה וצרות ישראל.

ידי חובה, וגם זו מעלה  קינות לצאת  את ה
ך  גדולה בדורות הללו החשוכים ביותר. א

 )מכתב קעט(ה שכתב בס' עלים לתרופה נראה מ
בתוך דבריו, וז"ל: צריכין להחיות עצמינו 

, כדי שיהיה לנו כח לאמר ]לעודד כל אחד את עצמו[
את הקינות בכל לב, ולשבר לבינו כראוי, כל 
אחד על חלקו שיש לו בחורבן בית המקדש 

ע"כ.  וצרות ישראל בכלל ובפרט. 

משך צריך לדעת שכל הצער שיש לנו הכל נ
עוד כתב בס' עלים . ת המקדשמחורבן בי

ני מרירות וצרות )מכתב קעט(לתרופה שם  : כל מי
ויסורים וכו' שעוברים על כל אחד בכל יום 

ובכל עת, הכל נמשך מחורבן בית המקדש, 
ששם עיקר הקדושה עיקר החיים עיקר תיקון 
ינו בית קדשנו  הכל. ומעת אשר חרב בית חי

ו', ובפרט החורבן ותפארתנו, אין לך יום וכ
שאצל כל אחד ואחד שהוא חורבן בית 
החכמה והדעת, ואין מי יעמד בעדנו ואין לנו 
על מי להשען כי אם על רחמיו המרבים בכח 
הצדיקי אמת שממשיכין רחמים חדשים בכל 
עת, ועל זה יש לנו עוד תקוה לבלי ליאש 

עצמנו חס ושלום מן הצעקה והזעקה בפרט 



  

לו, מי יתן ראשנו מים בעת ובימים המרים הא
ועינינו מקור דמעה שנוכל לשפך שיחנו כמים 

נכח פני ה' עד ינחם ויושיע אותנו מעתה 
ע"כ.  בנחמות וישועות אמתיות לנצח. 

איך יתקיים שמחנו כימות עניתנו כאשר אנחנו 
)ח"ס בספר הברית  קרובים לסוף האלף השישי.

רך הקודש פ"ט( מר יב ד כתב: מעשה בצדיק אחד  מא
נהג לקום תמיד בחצי הלילה להתאבל על ש

הר ציון ששמם ויתן את קולו בבכי קול בכי 
וקול זעקה, ובא שכנו עם הארץ רועה צאן, 

ואמר לו מה תצעק ותתאונן בכיה של חנם על 
גאולתנו, הן תוחלתך נכזבה כלו כל הקצים 
ועדיין לא בא משיח, ואם היום יבא משיח איך 

לים צ(יקויים שמחנו כימות עניתנו  , אחר )תה
שלא נותר הרבה שנים באלף השישי. והשיב 
לו, דע לך איש נבל, שאפי' אם אהיה בשנה 
אחרונה של אלף הששי לא אמנע מייחל 

ח  לאלהים כי עוד אודנו ישועת משיחו, ורו
ינו  והצלה יעמוד ליהודים ובא יבא רוח אפ
קנו בלי ספק, כי דבר אלהינו יקום  משיח צד

יחו, כי לא יטוש ה' את לעולם, וירם קרן מש
עמו בעבור שמו הגדול אשר עמנו בגלות, 
י אמת כי בא יבא  "י נביא וכבר הבטיח אותנו ע

ישועת ישראל משיח ה' ויוסיף ה' שנית 
להתגלות בכבודו אלינו, כנאמר אשרי המחכה 

, ונאמר ופתאום יבא אל היכלו )דניאל יב(ויגיע 
ני , ונאמר א)מלאכי ג(האדון אשר אתם מבקשים 

, ונאמר הנה אנכי )ישעיה ס(ה' בעתה אחישנה 
שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' 

, ונאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר )מלאכי ג(
גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים 
בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש 

, ונאמר ועמדו רגליו ביום )ישעיה כז(בירושלים 
, ההוא על הר הזיתים  אשר על פני ירושלים

והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' 
ריה יד(אחד ושמו אחד  , ונאמר וגלתי )זכ

ה  בירושלים וששתי בעמי כי הנער בן מא
שנים ימות זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר 

. והחכם עיניו בראשו של )ישעיה סה(יאכל תבן 
אומה זו צופה ויודע מראשיתו אחריתו מביט 

סוף דבר מקדמותו, כאשר בתחלה מראש ל
אמונה לא בא אומה זו על העולם הזה אלא 

בנס גדול לאחר יאוש גמור יאוש בעלים 
ינו אלא  ויאוש כל אדם, כי לא נולד יצחק אב

בנס גדול, בהיות שרה בת צ' שנה ואברהם בן 
קנו אלא בנס  ק' שנה, כן לא יבא משיח צד

אלהינו גדול לאחר יאוש גמור, להודיע כי ה' 
ה' אחד. ומה שאמרת איך יתקיים שמחנו 
ניתנו, דע לך כי בודאי יגיעו לנו כל  כימות ע
הטובות והנחמות אשר התנבאו הנביאים 
בשם ה' כאשר נתקיים בנו כל הרעות 
והתוכחות שהתנבאו, כי איתא בספר התמונה 
המיוחס לר' ישמעאל כהן גדול, שסוד פסוק 

ת הימים ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבע
 ,, הוא)ישעיה ל(ביום חבוש ה' את שבר עמו 

ר  שמלבד שיתחזק אורו שבעתים, תיכף אח
ביאת המשיח יתאחר החמה במהלכו, ויעשה 
הקפה אחת בזמן שבעת ימים של עתה, ולא 
 , ירוץ אורח להשלים הקפתו בכ"ד שעות

והימים הראשונים יפלו, ויתמו הימים של כ"ד 
נים, ויהי שעות, וכך יעשה שבעת ימים ה ראשו

כי יקיפו ימי השבוע הראשונה וימלא שבעת 
נית בהקפתו  ימים וייחל עוד שבעת ימים הש
אחת מהם שבע פעמים ככה שהוא זמן שבע 
שבועות בכל הקפה אחת שנחשב ליום ולילה 
נית  אחד ויהי לתקופת הימים של שבוע הש
יבאו שבעת ימים ושבעת לילות השלישית 

אחת שבע אשר ישהה החמה בכל הקפה 
ניו שהוא זמן  פעמים דרך שבעת ימים שלפ



  

מ"ט שבועות ובמלאת הימים האלה יתמהמה 
בכל הקפה שבע פעמים מ"ט שבועות, כה 

יעשה וכה יוסיף תמיד שבע פעמים כימים 
הראשונים בשבוע אשר לפניו, כה משפטו כל 

)שבכל ז' ימים ישנה השמש הימים הבאים אחרי כן 

בשבוע שלפניו, ובשבוע  מהלכו וישהה בכל הקפה ז"פ כאשר 
פתו ז"פ כאשר בשבוע השנית, וכן יוסיף  השלישית ישהה בהק

מים ובסוד שבת. ודלא כמי שפירש שבכל  מיד הכל בסוד ז' י ת

. וא"כ יש עת לכל חפץ האל מאה שנים ישנה מהלכו(
על ישועת ישראל, ויקים ה' את דברו אשר 

דבר טוב על המלך המשיח ועל עמו לטוב לנו 
רית הימים, ככל אשר שם בפי נביאיו, על באח

כן אבכה על הגלות וע"כ אוחיל לו על 
 נו.יישועת

כתב, שכמו שלפני  )בראשית ב, ז(גם בשפתי כהן 
חטא אדם הראשון, האדם היה גבוה מאד, כך 

העולם כולו היה רחב וארוך וגדול מאד, וגם 
א  הימים היו ארוכים, וכתב שם שלעתיד לב

יחיו חמישים אלף שנה, יאכלו מעץ החיים ו
יים שהוא חמישים אלף,  כפי מהלך עץ הח

ואחרי שחטא האדם נאמר "מות תמות", כי 
ר  הולך ומתמעט בקומה ובקוצר ימים, ובקוצ

הימים נתקצר גם כן כל העולם ומהלך 
הגלגלים והימים, כי כפי ערך אורכו כך היה 

העולם ארוך והיו הימים ארוכים, ובערך 
הגלגלים ארוכים ומהלך  העולם שהיה כך היו

השמש ארוך והיה כל יום כמו שנה או יותר, 
וכשחטא ונתמעטה קומתו נתקצר גם כן 

ם  העולם ונתמעטו הגלגלים, ונתמעטו הימי
ונתקצרו, אבל לעתיד לבוא שעתידין להלוך 
בקומה מאה או מאתים אמה, בהכרח 

שיתארך העולם, ובהתארכו יתארך גם כן 
שנה של זמן הזה או  הגלגל ויהיה כל יום כמו

יותר. ועל זאת אמר דוד שמחנו כימות עניתנו, 
אף שלא נותר הרבה שנים מאלף הששי, כי 

יתארך היום והעולם, ויתארך הגלגל עד שנשב 
ינוי. ולפי שעתה העולם הוא  בשלוה כימי הע

כפול ומכופל הולך ומתמעט בגלות לפי 
 שנכפפה הקומה. עכ"ל.

  



  
 

 פניני בית המקדש
 קטנים ופשוטים מתוך נקודת לב לכבוד מלכות ה' מעשים

לחת חיצי ודש השכינה שו לאדם כדי  ק
עים לאדם ב ,שיזכור אותה צורת והם מגי

ממון פרנסה וכו' ה  ייסורים ב ]וזו הסיבה למ
ים  ים על חיפוש הצדיק שכתבו בספרים הקדוש

השכינה  וצדיק האמת, כי כפי מעלת הצדיק, כך 
יא את  ודע כיצד, והוא יאצלו יותר בגילוי להוצ

ים מהאדם זכור את הכאב ב, [החיצ כדי שי
לל עליה,  עתו שלה ויתפ לא נותן ד אדם  וה

אמת שגם  לל על עצמו, וב להתבונן ומתפ
לל על עצמו,זה טוב  אמר להתפ  וכמו ש

 שכל יהודי הוא הקדוש, הבעל שם טוב
וכשיש לו צער  ,מהשכינה וחלק איבר כמו

לשכינה,  לטובת ולכן גם תפילזה צער גם  ה 
טוב  מת כרצון ה', שחפץ שיהיה  עצמו, זה א

צריך  שלם תמיד לכל אחד ואחד, ורק ש
וח  להבין שהעיקר הוא לפקוח עינים ולפת
ת,  את הלב להבין את הקריאה של השי"

מתי נתעורר לדעת את החיבה שלנו לפניו 
שנאהב אותו ונחפוץ  ו ית'  ית', ושרצונ
השלימה  בטובה  נשמח יחד  במלכותו ו

.והתמיד ת   י

וכל  שי  ר וקו רים, כל צע אנחנו עוב כל מה ש
ב  לא כא לל  כאב שאנחנו מרגישים, זה בכ

מאת השם ברוך  לא זה גילוי  פרטי שלנו, א
רתם לו  ר השכינה, כי "בכל צ הוא על צע
 . אמת צער השכינה שנמצא צר", וזה ב
ר הרבה, זה בא  שסובל ומרגיש צע ואחד 

ובה אצלו מאד  לרמוז לו שהשכינה קר
יא  מאד והיא להוצ מרת לו: "עליך  או

ה  לל על השכינ אותי"! ולכן כמה שיתפ
מהר יותר. –יותר  ושע  ו  כך י

בוד מלכות ה'  ש לעשות כ עלינו לחפ
והשכינה הקדושה, עד שנכוין בכל מעשינו 

שם  נחת רוח לה ו איך יוכל לעשות  ועניינינ
היה  ב"ה, ושתהיה תועלת לשכינה, ושי

אל.  תיקון בכנסת ישר

עשים  ות התיקונים נ לא מכח כוונות גבוה
, אלא מכח נקודת לב, ולכן )שמות וייחודים(

ורק  יטות גמור,  טוב יותר לעשות בפש
ם לב. לעשות כל דבר ע  לחפש 

חוד"  אמר מנקודת לב את נוסח "לשם י י
וון  שהוא דבר גדול מאד, ויכ לה,  לפני התפי

ת עוזנו. וי דל לעילוי שכינ ות שת בתיקון חצ
הדחק לא יוותר אפילו )ובשעת  ו' מה שביכולתודוכ

עם רצון על גילוי  ,על מזמור אחד או פסוק אחד(
היה ו, מלכות ה' שי לתועלת השכינה,  וונה  כ

לא  שהשכינה  נחת רוח לה' ברוך הוא, 
. לו תהיה בעפר ןככמו  די"  וי ב"לכה דו

",  –בקבלת שבת  "התנערי מעפר קומי
משהתנערי  רתך  , וכןמ די תפא "לבשי בג

את זה בפשיטות, ויאמוכיוצא בזה עמי" . ר 
ל זה הדרך.  וכן ע



  

האלו שהם נראים  שוטים  פ והדברים ה
לשבר  ד, בכוחם  קטנים מא שוטים ו פ
שוטות  ולות הפ ל! כי בפע של ברז חומות 
ולה  ח ותועלת גד ת רו פועל נח הללו, אדם 

ם,  שלו בשמי בשמים, כל אחד במדרגה 
ולות  ע לא כל הפ זה ממי ונתקנים ב

רוחניות  שחסר  –בגשמיות וב לו. כל מה 
למעשה  ל האדם להרגיש  ואז יתחי

ים  שהדבר ראה איך  התעלות אמיתית, וי
שלו ילכו  פעולות  סתדרים לו, וכל ה שלו מ

. ר ד ס  כ

לכים  נשים שהו ה א שרואים הרב הסיבה 
זה בה בעולם ה וקשה להם  וסובלים הר

מוחין דקטנות, יםשרויו, בחיים ן  ב ו כי
ללים  לא מתפ מם ו ללים רק על עצ שמתפ

ולכן ה ישועה שלהם מתעכבת על השכינה, 
לל על השכינה,  עצה היא להתפ הרבה, וה

נחת רוח  מהם שיהיה במעשים שלנו לכויןו
קון  ,לה' ושתהיה תועלת לשכינה, ויהיה תי

אל. סת ישר   בכנ

 

 הביקוש והתפילה על מלכות ה' ובית המקדש
 

אחת  יהודי, פעם  חשוב שלפחות יהיה לכל 
קדש תפילה  המ ת  לל נכון על בי שהתפ

)תפילה שאינה מסדרי התפילה לשם כך,  מיוחדת

רט שסדרו רז"ל, כמו בתפלת י"ח ובברכת המזון( , ובפ
תל המערבי.   במקום הכו

של בקשות  המערבי" - כותל"ה לא בנק  זה 
ים  מבקש מהשי"ת, השי"ת שמח שאנחנו 

ן  ממנו כל דבר טוב, אבל עלינו להבי
ה  אשונה לפני הכותל צריכ שהתפילה הר

קדש  ית המ ועל גלות השכינה, להיות על ב
של האדם  לבקש על החיים  ורק אחרי כן 

הפרנסה וכו'.   ועל 

טול  ר ליזהר מלי ת ן הגלות צריך יו כעת בזמ
רף  ת ה' נש ר בי אל, כאש שררה על עם ישר

השמים. וגם קשה להיות  ובוער עד לב 
שאיפת  אשר  בשמחה וחיות, אמנם כ
ת  לוי מלכות ה' ובי האדם זה גי של  החיים 

הולך בדרך לירושלים, המקדש, הנה הוא 
ולה  ל להיות בשמחה על הגא והוא כן יכו

ו  שי לשמוח בה' ית' מעכ כול  העתידית, וי
ותנו. שבודאי יושיע א זאת   על 

בנה  בכל יום ויום צריך לחשוב אולי הרגע י
של יהודי,  קדש. וזה כל המחשבה  בית המ

יש  כל הצער ש השמחה, כי  ר ו כל הצע
המקדש, ו לל חורבן בית  בזה בעולם, זה בג

גת  תלוי כל הטובות והנצחיות, וגם הש
זה תלוי הכל, הכל  התורה ודרך ה'. וכיון שב
להתקבץ  צריכים  ממש! אילו יכולנו היינו 

להתפלל ביחד  2ו קדש  4 שעות על בית המ



  

אבל  המקדש,  אולה ולבית  ולזכות רק לג
לפחות שיקבע האדם בדעתו שזו המטרה 
מה'  לבקש  זה, ו להסיח דעת מ לא  שלו, ו

ית יתברך  ושיבנה את ב לינו  שהוא ימלוך ע
קדש.  המ

אמרות משה  אמר הרבי הקדוש בעל ה
יום  ליו  ושה גדולה מזו שעבר ע זיע"א, אין ב

קדש. לא נבנה בית המ  ו

שלו ועל  אדם רגיל לחשוב על החיים 
למען  שות בפועל  עצמו, ולא חושב איך לע
קדוש  המקדש, הרבי ה אולה ובית  ה' והג

טמר זיע"א אמר, שאם היה  סא ודע מ י
ה  המקדש, הי ית  לא ב מבוגר ב ע לגיל  שיגי

 מת מהצער.

קדש  שקשור לבית המ כל מי שנוגע בדבר 
  מיד מתברך.

ות  איש כשר זה מי שמבין שאני צריך לבנ
של  ת ה', והרצון  נו אוהבים א בית לה', כול

ו  טל עלינ עשה את מה שמו ה' הוא שנ
קדש.  בשביל גילוי מלכותו ובית המ

אדון עבד ה', זהו מי שחפץ בג של ה ילוי 
 שלו.

לעשות בשמחה  ואת החלק הזה צריך 
שוב  דבר שהכי ח פש, כי זה ה ובמסירות נ

ברך,  מאת ה' ית מסר  די יקבל  לנו, אם יהו
מסור  אומר לו לעשות כך וכך, כל אחד י ש
הב את ה' ומוכן  די או וכל יהו זה,  נפש על 
של  רצון  ו לכבוד ה', וה להקדיש את חיי

ית ה של השי"ת, זה ב קדש.הרצונות   מ

בגלל  בעולם, זה  יש ליהודי  כל הצער ש
המקדש, שזה  שהוא שוכח את בית 

ת של רצון ה'.   התכלי

והוא רואה איך  והב את ה',  די א כל יהו
השמים בכל  קדש בוער עד לב  שבית המ
קדש לא נמצא סתם בשממון  יום, ובית המ
רפה  לא יש שם בית תו ושדה מוזנחת, א

ים  אלים, שהם זרע פרעה ממצר של ישמע
ה )כי הגר היתה הבת של פרעה, ששלח אותה לאברהם( , וז

של כל יהודי, שהבית של  ללב  צער שנוגע 
אפשר לחשוב על  פלות, ואיך  ה' ככה בש

 משהו אחר. 

המקדש, החרון אף  חרב בית  כל יום שנ
שאי  וגם בצורה  טא פ ר, וכל ח מתגבר יות
ות,  תאר ולשער, וכמה הארכנו הגל אפשר ל

ו במקום ללכ ת אחרי צדיקי ועקרנו לבבנ
 אמת.

פץ  מי שח הזה, ו ר  תנו גם בדו מצא אי ה' נ
כול  ה', י ת רצון  לשמוע את דבר ה' וא

סתר פנים הגדול של  להשיג זאת גם בה
ח  שכ רצון ה' שיהודי י מים, ו אחרית הי

ל  מעצמו, ומהמצב שלו, ויחשוב רק ע
שהוא  של ה', ושכל יהודי ידע  המלכות 
סור לו להישבר  מלך, ומלך א של  בחינה 

יא מ שהוא עצמו יב שום דבר, ועליו לדעת 
קדש עומד על  את הגאולה, ובית המ
בכל  שלו. ואת התודעה הזו להחדיר  אש  הר

י'  שהוא בח אחד ואחד, שכל יהודי ידע 
לא שמחה  מלך, ועליו להיות תמיד מ



  

לל לדברי הבעל דבר  להקשיב כ לא  וחיות, ו
ם.  ו ל כך רחוק ופג ש באזניו שהוא כ  שלוח

הקדוש ר הרבי  חס מקוריץ זיע"א פעם  ' פנ
נשבע בס"ת, שה' יתברך אוהב כל יהודי, 

ה  לומר לו: "כמ וחפץ להתגלות לכל יהודי ו
ודי  די ויה ", כל יהו תך בני אהובי אני אוהב או

יה. איזה מצב שיה היה מצבו, וב  יהיה מי שי

של כל יהודי, איש ואשה  זה צורת חיים 
פים  ים את ה' ומצ טן וגדול, שכולם אוהב ק

ראות את ה שלו.ל   מלכות 

אל ה'  צריך להרגיל גם את הילדים, לדבר 
שהבל פיהם זך  רט  שיטות, ובפ כל יום בפ

מאד  ונקי שהעולם עומד עליו, ומועיל 
א את הפסוקים  לקרו לתת לילדים  מאד 

לל שה'  של שם ע"ב, ולהתפ שהם ר"ת 
הקודש, ושאנחנו  שמות  אל אותנו בזכות  יג

. שקר לטו עלינו מנהיגי  יש  לא רוצים ש

הזמן מהגאולה, אבל יש ש מדברים כל 
לא  אמת שבמקום לדבר, בא נעשה ו ה

נדבר, וקודם כל נבקש מכל יהודי שיבקש 
דש. ת המק ל בי   כל יום ע

הפספוס הכי גדול  כל אדם צריך להרגיש ש
לשמים ולא  עלה  זה אם ח"ו י שלו  בחיים 

ית  בב קדש בימיו, כי יגידו לו  מ נבנה בית ה
לישועה", כל  של מעלה "צפית  אולה דין  הג

אם  שלך, במה עסקת, ה אש  ר הייתה על ה
רק  עניין אותך ה' יתברך, או שעניין אותך 

ה שלך.   התורה והתפיל

מי שזכה ונמצא כל היום בתורה ולא 
לא אמת  מבקש גאולה, זה אמת, אבל 
הוא  אמיתה. גם מי שזכה שכל היום  ל
אלוקות  לחפש  בתורה הקדושה, חייב 

שלו  ב ולהפוך את כל התורה והתפילה  לל
ותו.  רך וגילוי מלכ  כלפי ה' יתב

התכלית זה להביא מכל לימוד התורה 
ית  שאדם לומד, זה לעשות נחת רוח לה', וב

ות.  קדש וקורבנות והנצחי  המ

לטכס עצות איך  ו לחשוב בדעת נכונה  צריך 
קיע, כי  קיע אחרי ר להעלות את השכינה, ר

רק  לה, ו אשון השכינה נפ טא אדם הר מח
חשב משה רבינו גילה אותה , על ידי ש

נה  משיכים את השכי ואיך מ תמיד כיצד 
מש.   הקדושה כאן לעולם הזה מ

של רצון ה'  ית  רק הדיבורים על התכל
ש למלכות ה', זה  אמת לאמיתה, והביקו ב
מוע  לש לשמה כנתינתה מסיני, ו תורה 
שמה ורפואה,  לנ לו, זה ישועה  דיבורים כא
שהוא יתברך  אומר לנו שנדע  להבין שה' 

וד מלבדו, והוא אחד יחיד ו ע מיוחד ואין 
דש. ת המק לה ובי   חפץ בגאו

 

 



  

 לטכס עצות בשימת שכל ותבונה 

כיצד להביא לגילוי מלכות ה'

ת  לראות איך הוא תורם א כל יהודי חייב 
דש. ת המק   האבן שלו בבי

וב  מאד לעשות התקבצות ולחש מועיל 
ות מה אפשר  ולהעלות כל מיני רעיונ

דש. ובכ ל פעם לעשות בשביל בית המק
לות  שרה לחשוב על ג אספים ע שמת

ן  דאי השכינה שורה שם, מעי השכינה, בו
אלו  ד את חלקו,  עולם הבא. וכל אחד יגי

ים  רים, ואלו מעש מחשבות, אלו דיבו
נה. ת השכי להמשיך א   יכולים 

ות  ת להועיל לזכ ישנם כמה עצות שיכולו
ה  לל שתהי ות ה': א. להתפ לגילוי מלכ

דשמיא לכל העוסקים  בזה. ב. סייעתא 
 . ושתהיה אחדות, ובין התלמידים. ג
ולם  אל שיזכו כ לל על עם ישר להתפ
ש,  המקד לחפוץ במלכות ה' ובבית 
חסד  שלימה ב אולה ה ו לג עגע ויתג
לל שכל יהודי יבין  . להתפ וברחמים. ד
שלו,  אולה עומדת על הכתפיים  שהג
ש,  המקד ב בית  להאמין בזה שבגללו נחר ו

. ה. ובגללו יבנה בית המקדש בעזרת ה'
לה. ו.  חד עם תפי לעשות כל צעד ושעל בי
תורה"  וש ב"דעת  וש אחר חיפ לחפש חיפ
ת  ו רט יחידי הדור של כל גדולי הדורות, ובפ
בענין זה. ז. לחזק  ים ושבילים  שגילו דרכ
נגד  שראל, כ בעם י "אמונת חכמים"  את ה
טול האמיתי  האמונה באפיקורסים, שהבי

אך ורק לדעת תורה, הוא ההכנה הגדולה 
להיות מוכשרים לה ים לפני ה', ו יות רצוי

שלו ית' ואת הרצון שלו  לקבל את המלכות 
טול לדעת תורה עושה את חזרת  ית'. והבי
ולו  לם כ שה. ח. להאיר בעו המלכות דקדו
ת,  ו לה. ואילו יכולנו לעש את עבודת התפי

לם  כל בריה בעו כת ולהגיד ל לל כון  היה נ
חבר  שתתפלל, וללכת תמיד עם דף ועט ול

ו אותם.תפילו לל   ת ליהודים שיתפ

צל  להינ ות התוועדות איך  חשוב לעש
כמו  אב,  ים וט' ב מצר של בין ה מהדינים 

שלא  אומר שהצדיק  טא  שהרבי מאפ
בכל  תר גבוה, כי  ורים הוא יו מקבל הייס
ה מצטערת, ולכן  ר, וגם השכינ צרתם לו צ
ד  סורים. ואח לא יהיו יי לבקש מה' ש צריך 

למתק את ה ימים מן הדברים שמועילים 
שכן  של מלכות ה', וכל  הללו, זה הביקוש 
לטכס עצות  וב ו אם מתוועדים יחד לחש

לה.   כיצד לקרב את הגאו

בתפילות על גילוי מלכות ה', טוב להזכיר 
להדליק נר  את זכותו של שמואל הנביא ו

עם  לל  לבקש ולהתפ לזכות נשמתו, ו
אל הנביא, שמואל הנביא  של שמו הזכות 

שפלות וענו לל היה כל כולו  ה, והיה מתפ
ש ] לה' לדעת על ידי מי תתגלה מלכותו. י

ולם לא  , והע יון דוד המלך לל בצ להתפ אד  ין גבוה מ ענ
דוע  וי  , א הזה ם הנור מקו ת ה ודל קדושת ומעל ם ג עי יוד

יע"א אטש ז ונק ו"ר ממ האדמ זה  ר ב   .[מה שאמ



 

 אהבת ישראל כהכנה לבית המקדש

 כדיבההכנות שהכי נצרכות ן מ תאח
ת לזכות  שנוכל ות ה', זה אהב לגילוי מלכ

שלנו, אולה עומדת על האחדות  שראל, הג  י
להשי"ת שאנחנו מאמינים  ללים  שמתפ כ

לראות את  ות  בו כמלך, ורוצים לזכ
לם  שהוא יתברך יתגלה בעו המלכות שלו, ו

ע  שכתוב בהוש , ה(כמלך, כמו  שּו " :)ג קְּ ּוִב
ם ה  י ֹלהֵּ ת ה' ֱא ּובֹו וגו'  א  ט ל  א  ל ה' וְּ א  דּו  ּוָפֲח

ִמיםבְּ  שהבקשה תהיה ַאֲחִרית ַהָי ", צריך 
ושך  שמאמינים שכל הח בקשה אמיתית, 
סרון שיש בעולם כולו, בא רק מחמת  והח
יאות נפרדת מן  מצ נו כ שראינו את עצמי
חת  טובת עצמו ולק מבקש  הבורא, והאדם 
אינו מוכן לצאת  עצמו, ו לעצמו ולמלוך ב
ביל  לבקש את הטובה בש מו, ו מנקודת עצ

וב, רצונו ית',  כל תכלית הט שהוא להיטיב ל
שהוא בעל  שנשמח יחד איתו, ונדע  ו
מלוך  לך וי וא לבדו מלך מו הטובה, וה

אל זה הנושא  לעולם ועד. ולכן אהבת ישר
להתעסק בו, ולעשות עליו  שצריכים 

ל דבר אחר. רות וכו', יותר מכ  כנסים ועצ

אשר אדם מסוגר עדיין בתוך  ודת כ נק
ו האנכיות ד מרגיש רשל את , שכל אח ק 

חושב  שלו ו מו, איך הגוף  שמור על עצ ל
וב  אמיתית, וגם יחש שלו אינה  התפילה 

מבקש מלפני  אשר הוא עומד בתפילה ו שכ
ר  אלותיו, מאח לא מש רך שימ ה' יתב
שהשי"ת כל יכול ואין בידו שום מעצור 
ד  שאלה, כיצ ו ה ררת כלפי תעו להושיע, מ

ים  של הסובב אלות ליבו  למש הוא מתייחס 
כל מה שאותו, והאם הוא   יהודיעושה 

ידש במה, מבקש ממנו שלים את יש ב ו לה
מבקש ממולכן  ,הדבר די ש משהו  נוכל יהו

כאילו ביקש ממתייי ול נוחס לזה   צדיק גד
לתו , וכו' ביכ לראות מה יש  אמץ  מת שהיה 

לתת  ולפחות  שומת לב להושיט יד.  רק בת
הכי גדולהשזו לכל אחד,  יר העזרה  להא  ,

לעודד, ולא לגרום ה "ו, פנים ו  היפך ח

א  שראל, הי ראשית העבודה על אהבת י
תרגל לחיות את הסובב אותו, ולבדוק לה

שלידו,  אנשים  הזמן את ה ל כל  כיצד יוכ
כאן לשמח אותם, אולי יש להועיל להם 

ודי  זקוק לדיבור טוב, איזה יה איזה רווק ש
ירו  לחב ד יתן יד  ד, וכך כל אח שצריך עידו

אמר ה' יתברך ביד יויחזק אותו ה , כמ שעי
א, ו(: " רּו הנביא )מ ֹז עְּ ַי הּו  עֵּ רֵּ ת  א  ש  ִאי

ק ר ֲחָז ַמ א ָאִחיו ֹי לְּ כשאדם בא לחזק את ". וּו
רך זולת, ה לא יאמר לו "תתחזק השם יתב

," זק ביחד תח לא יגיד לו "נ אנחנו  איתך", א "
. כים להתחזק ביחד"  צרי

סרון של על האדם  ת את הח לראו להתרגל 
ראות מה אפשר לעזור  אל ול גם עם ישר

לומר  ואחד חייב  מו שכל אחד  בתפילה, וכ
א העולם  רין לז.(,בשבילי נבר נהד כך צריך  )ס

ועה של  כל תלוי בו, גם היש להרגיש שה
של כל אחד. שראל, ו לל י לא  כ ועל ידי ש

ים ינוציא את עצמ אגוד הכלל, ונהיה  נו מ
אלות הלב  ל מש "ת יגשים כ יחדיו, השי



  

שלימה.תתקרב השלנו, ו אולה ה  ג

דה לכל אחד יש מע שאין בחבירו, ומ לה 
אין לחבירו, יש אחד שיש לו שטובה 

חדת בה', לחבירו יש הבנה  אמונה מיו ו
וחד  מי ו יש לב  ורה, ולחביר מיוחדת בת

ן כל מיני דרגות,  בתפילה, על ידי ווכ
ר  מתאחדים הלבבות, הכל מתחב ש
ומתקבץ כל הנקודות הטובות ובאה 

לה.   הגאו

ת ה נתבונן בשנים עשר אבנים שהיו תח
שנהיו מ בינו, שאחרי  של יעקב א ראשותיו 

אבן היסוד לבית מהם לאבן אחת, נעשה 
קדש ת התקבצות כל ו ,המ ריך א כך צ

אל ר של עם יש , הנקודות הטובות 
קדש אחד לבית המ  . להת

של אהבת ישראל,  מתעסקים בענין  כש
שלו  את הדעת גם על האהבה  לתת  צריך 
שמח  אם הוא אוהב את עצמו, ו בעצמו, ה

שש  מו, ו אושר בעצ דותו ומ בנקודת יה
מאמין בעצמו שיש בו חלק מאד מאד, ו

ויש בו אור גדול  מיוחד בתורה ובעבודת ה', 
אחרי ש למות כולם. ו שגם לכל העו ירגיש 

אמת הוא טוב גמור,  בו יש אור מיוחד, ושב
אל. אהבת ישר אל  א משם   יוכל לב

את העידוד והתקוה, צריך להחדיר כל אחד 
ה יאמין באמונה בעצמותיו, ש שלימ

ור  ,שהמעט טוב שיש לו זה טוב לאין שיע
צמו ווישמח בו,  ע הכשיר את  בזה יוכל ל

לה.  אפילו מי שרק לדעת שלקרב את הגאו
מנשק מזוזה, או הולך בערב שבת לבית 

ר, והכנסת,  ן שיעו דול ועצום לאי מח זה ג יש
אד.   בזה מ

לזרוק את האור שיש בו, כל  אסור לאדם 
ריך להיות כמו "יהוד ה יהודי צ ה", שהי

טאתי, אני מודה ומתוודה,  אומר גם אם ח
לשמוח. ולכן  ול  מודה שטעיתי, ואז אני יכ
לה  הגואל, והגאו דה ממך יצא  אמר ליהו ה' 

.   תבוא על ידך

וו ן בתפילה צריך כל יהודי,  מו שבמניי אם כ
שראת שכינה, כך  אם חסר אחד, אין ה

ה  ז לא שווה,  ב ואני  אומר בי אין טו יהודי 
שהוא אומ לא  ,ר לה' בשמיםכמו  אוי אני  ר

משאיר את כך הולך, ו אניצטרף למניין ולה
שרות. שכינה לא יכולה ל   ה' לבד, וה

ד  לם י מה שיביא את הגאולה, זה שנהיה כו
לא  ו ביד, וכל אחד יהיה בשמחה ובחיות, 

לק  לעולם, וישמח כל אחד בח יפול בדעתו 
שלו, ובאור המיוחד שלו, ויאמין שהוא יקר 

שום  ח"ו, לה' בלי  של הרבה  אם נכ תנאי, גם 
גאה  שמת זהו מי  שטעה. הרשע  רק שיודה 
אשמה, אבל מי שנכנע  לא מודה ב וכופר ו

א אהוב ורצוי. מר טעיתי, הו   ואו

ראה את כול יתברך ה'ר שאכ ד,  נוי יד בי
רי  ש אמר: אשרי העם שככה לו, א מיד הוא י

להיו.  העם שה' א

 

 



  

 עסק התפילה והכשרת הלבבות כהכנה למלכות ה'
 

לתת את הדעת  דבר נוסף שצריכים 
תדלות שלנו לגילוי מלכות ה', זהו  כהש
הכנת הלבבות שלנו, כי הקב"ה רוצה את 
מוד  לא את השכל, השכל זה לי הלב שלנו, ו

תורה וההתבוננות בגדולת ה', אבל מזה לא 
לב,  נעשה איש צדיק וכשר, העיקר הוא ה

ה  ראה ואהב למול את הלב, ולזכות לי וצריך 
די  אמיתיים. עת בגלות רואים מצב שיהו וכ

ח  לא יכול אפילו לפתו לא יכול להתפלל, ו
ה'.   פיו לפני 

לב,  די ה לפני ה', על י כים להיות רצויים  צרי
זה  ", ו ן בעיני ה' וכמו שכתוב "ונח מצא ח
א  לא שה' מצ של נח, א לא על המחשבה 

של נח.  את הלב 

אם  ה תמידית ה לכת במחשב אדם צריך ל
כל אדם חושב על אני מוצא חן בעיני ה ', כי 

ואף  מוסדות והרבי שלו,  שלו וה החיים 
בעני ה',  מוצא חן  אני  לא חושב האם  פעם 

והמחשבה הזו, זה דבר עיקרי מאד 
פשר  את חן אי א לא מצי בעבודת ה', כי ל
יאת חן צריך את  להתקרב לה', ובשביל מצ

 הלב.

שהשי"ת יקרב  העיקר זה שיזכה האדם 
הקודש ו לא רוח  אליו, ו לא השגות אותו 

אדם  תכן בלי שה לא י וכו'. ולמצוא חן  וכו' 
ות  לל צריך לזכ שהוא בכ בזה  ץ  ויחפו יבין 

א חן,  תורה שאולי ימצ ה  ם עוש א שאד ה ל ]ז

לקחת שכר[ צוות ובא  פלל ומ אחרי כן להת , ו
שהשי"ת יברא לאדם לב טהור, לב שאין 

לפנים,  זה מקרין  בו תאוות, רק רצון ה', ואז 
לא זקן, אלא בר שהוא והאדם  יה חדשה, וכ

שמים  מוצא חן בעיני השי"ת, הוא אהוב ב
ארץ.  וב

לפני  אמת  טהר את הלב, זה דיבורי  מה שמ
עשה  את הלב ונ טהרים  ים מ דיבור ה', ה

עם  מציאת חן. ובכל פעם לבוא לה' 
ום  להתחדש בכל י דיבורים חדשים, ו

שאר אותו אדם. והלוואי  לא לה מחדש, ו
של ו לדיבור  חיי מי  בכל י אדם  אמת  שיזכה 

  כראוי.

ובר  ראשית זהו דיבור שמח ת,  ודיבור אמ
של האדם. ועיקר הגלות  וזהה עם הלב 
מחמת שהלב והפה התנתקו, ואין ייחוד 

זה הויה אדנות,  דנות  מביא שא ר  ב היש ק ספר  ]ב

 , לב א מה מדבר בפה ל ם  כשאד י"ה זה הלב, ו הדיבור והו
 , לות יכת הג ך אר ונמש  , הקודש שמות  ת  ד א רי זה מפ

ילה לא א לא  והתפ י הו ה כ ל מהאמונ ז נופ , וא תקבלת מ

יו[ לות  .נענה בתפ

שהלב  ללב חדש, וכ לל לזכות  צריך להתפ
בשעה קלה מה  טהור, הוא יכול לפעול 

עים  לעשות בשב לא יכול  שאדם גדול 
ן דורדיא שזכה  אלעזר ב שנה, כמו רבי 
בא  לם ה בזכות הלב שלו, לקנות חיי עו

ה אחת.   בשע



  

ם, ותמימו באה נח מצא חן שהיה תמי ת 
ת לב. א מהשכל, והיתה לו נקוד הלב ל   מ

אמת  באים כל ההשגות, כי ב מהלב הזה 
את  שמשיגים  לאמיתה כל הצדיקים 

לא מהמח,  ההשגות שלהם זה מהלב ו
שה  ומהלב הם עושים חמימות בשמים ונע
אש ששורפת כל הדינים, וממתיקה את 
ן  ולה להכנס גם כ מות שלהם יכ הכל, והחמי

שם את כל ללב של האדם, ולשרוף 
טהר אותו.   הקליפות ול

תפילה,  ראות אותנו בעלי  ה' רוצה ל
אליו תמיד. לל   שנתפ

לא  מצאת בלב ו תולדה של התפילה נ ה
ריך לדבר רק עם הלב.  ומה מהמח, וצ ]זה ד

שזה   , לב לי  כל וב מהש ק  אשתו ר עם  דבר  לאדם שי
ת, כי  רי ות זה פגם הב כלום. ודיבור ללא כוונה ומשמע

יים, שפת כרותה ל ית  ים,  בר סתם דיבור סור לדבר  וא

ריך לשמור את הלב שלו[  .וצ

ת אדם מחפש גם את עצמו  בתיקון חצו
של  הזמן  ואת הלב שלו, הלילה זה 

ת  החיפוש, לחפש את הלב ואת בי
ילו  לבקש אפ ם, ו צאת הכוכבי המקדש, מ
להשי"ת לזכות ללב  בשדות, ויתחנן 

אה.  אמיתי, וביום זה יותר שמחה והוד
לב נשבר ריך  קר  ואמנם צ הגלות, וזה עי על 

ייחד את זה עם  בל צריך ל העלייה, א
ששון והשמחה.  ה

לא  תכן שאדם רואה את הכותל כך ו איך י
לא בדמעות,  ש ומ רגי לב כל כך  רי ה בוכה, ה
ה,  ש פה כל כך ק שהלב עטוף בקלי לא  א

לל האדם רגיל  לא פועל. ובכ ולכן הלב 
לא עם הלב. השכל ו הפרש  ללכת עם  ]וזה ה

צד ין צדיק ללא  א ב ולם ול ים בע לכ ים הו יק, שהרשע
כמו  א  א הוא, אל לל ל ם בכ ז האד , וא לב ם מה כפת לה א

ים אסונות  לגל ן, ומתג ציאת ח ייך מ ר, ולא ש אדם אח

"ל[  .רח

יך  לכל דבר בעולם יש לב, ומי שידע א
וא ידע איך לקפץ  של כל דבר, ה לגעת בלב 
לזכות לקרב את  כל העולם, ו טפס על  ול

  גילוי מלכות ה'.

כול למי שברא  כמו שלנו יש לב, כך כבי
עת  אותנו יש לב, ומי שיוכל לדעת כיצד לג

לתקן את התיקון השלם.  בלב העליון, יוכל 

ות  שלו לה', יכול לעש שמעורר את הלב  מי 
ו  נחת רוח לה', ויכול להגביה נשמתו, כאיל

ות. אלף תעני   התענה ארבעים 

קרוא  לא עם שכל, ל ב לה', ו לבא עם ל
ולהפעיל את הלב,  קריאת שמע ולהתרגש,

תחיל לעבוד עם הלב. בכה, ולה  עד שאדם י

לא יהיה שם  מאה בעולם ש אין שום טו
חמת החושך לא  את, רק שמ פתחים לצ

רואים את הפתחים, אבל בזכות הלב 
את הפתחים.  טהור מוצאים   ה

ה' רוצה שכל הברואים יראו מי ברא את 
 , העולם, ושכל בתי העבודה זרה יתפוצצו

זרה, וכל העמים ידעו אותו ותיגמר העבודה 
יתברך, וידברו אליו, ובשביל זה צריך לאחוז 
תמיד בתפילה ולהגיע עד בית המקדש שהוא 

בית התפילה, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה 
כל העמים.  יקרא ל



  

 המחכה ויגיעאשרי המחכה 

 מלכות ה'להתפלל על  -הסגולה להנצל מכל מאורעות הזמנים 

ו במעל ת, חז"ל הפליג " ת הציפיה להשי
ותו  פניה ולגילוי מלכ ט צ ילקו  , פיסקא לד ס"ר  )פ

מהפסוקים "תקסז, ועוד( למדו כן  חכו לי , ו
( "נאם ה' ניה ג ח פ וכי לו", )צ  "אשרי כל ח

) ל יח אמץ לבך , )ישעיה  אל ה' חזק וי קוה 
אל ה'  ים כז יד(וקוה  אשרי המחכה , ")תהל

יאל יב יב( "ויגיע דנ ה) ה בזה, שהציפי הכוונ  . ו
קר חובת האדם  ת ה', היא עי לגילוי מלכו

די  בעולמו, שכל אדם נשלח לעולם הזה בכ
כי  של מלך מל לגלות בתוכו את המלכות 

ב"ה.  המלכים הק

ליבו  בכל  לצפות למלכות ה'  אדם  ולכן על ה
לא מוותר על  ו שאדם  פש, וכמ ובמסירות נ
ראות במלכות  החיים שלו, כך השאיפה ל

ה אצלו בר מקדש, תהי אש ה' ובית ה
חשוב על כך בכל  מחשבותיו וכיסופיו, וי
ה,  של מלכות ה' והגאול את הרצון  התוקף, 
ל זה יבקש מה'  מסור נפש על כך, וע וי

ך,  בפשיטות: "אנחנו כל כך אוהבים אות
ים  שלך, רוצ אנחנו רוצים להיות גיבורים 

רם לנו  שלך, זו ראות את המלכות  ל
קים  הצדי של כל המלכים ו בעצמות הדם 

רים ש ו והגיבו אנחנ מסרו נפשם לכבודך, 
מך,  לא ניתן לגלות הזו להשכיח אותנו מ
יד אותנו ממך,  להפר ות הזו  לא ניתן לגל

ית  נים את ב ראה בעי לא נמות עד שנ אנחנו 
לו". דש עומד על תי  המק

לה'  וכך אדם יחזיק עצמו חזק, ויזעק 
ות  וד ויתחנן לפני ה', לזכ כמלך. ויעמ

לא יעזוב את העולם ה אני  עד לנצחיות: " זה 
אני  לם  של עו ונו  ב שלי, ר ע לתיקון  שאני יגי

אל תיקח אותי  אליך  אליך זועק  מתחנן 
אשר אני צריך  אתקן כל  מהעולם עד ש

אני  אשר  לתקן, ועד שאוכל לפעול כל 
שאזכה לפעול את  רט  ל, ובפ לפעו צריך 

של עולם,  בית קדשינו ותפארתינו. רבונו 
מאמין בזה, אני חי את זה, ואתה תעזור  אני 

הזו ל לחם על הדעת  לא יכנע. אני י י, אני 
אני  ועל הדרך הזו, ואני יכבוש, ואני אנצח, ו

ות  של נצחי ית  שאר רי שם ו ישאיר אח
שלחת  תי שעבורו  רצונך האמי של  בתכלית 
לו  ם". ואותם יהודים אפי אותי לעול
סתלקו מן  ו כך, הגם שנ ד, שחי שוטים מא פ
יצה  להיות במח לים לזכות  העולם, יכו

סוף בעולם הבא  אחרת לגמרי לן ב )ראה לה

 .המאמר(

להתגלות רצונו רק הבורא ב"ה יודע מתי 
 בעולם כמלך

לוי מלכות ה'  פו לגי בכל הדורות צי
שהדורות מתאחרים,ולגאולה, ו  כמה 

צאים  הציפוי גדול יותר, אחרי שנמ כבר 
קי  של צדי ור ודורכל העבודה  עלו  ,ד שפ

ת ה', והם  לוי מלכו פשם למען גי במסירות נ
ומי ממשי אחרי סילוקם,  כים לפעול גם 



  

לזה ו  יודע כמה אנחנו קרובים  רינ כיום בדו
רא זה בו לא נוכל לדעת, כי רק ה , לעולם 

לם  ב"ה יודע מתי יחליט להתגלות בעו
תאריך  בשמים על  ו אם יכריזו  כמלך, ואפיל

אמר  מסויים, השי"ת יכול לשנות הכל, ומי י
למלך מלכי המלכים ברוך הוא וברוך שמו, 

לבא ולהופיע, ודאי שזה סוד שגלוי מתי 
תפקיד שלנו לא  לפניו ית', וה וידוע רק 

לא לחשוב  תמיד בשכל לחפש תאריכים, א
מה מוטל עלינו לעשות בשביל להכין נכון 

ץ  פו את העולם שמלך מלכי המלכים יח
 להתגלות בו. 

אך כאמור, בדור הזה, זה יותר קרוב מכל 
תלק מן העולם לפי  הדורות, ומי שח"ו הס

ר גדול מזה ן הפסד יות כל  !הגאולה, אי
ות  הדורות חיכו לזה, צדיקים נוראיים, אב

וכו' וכו',  מוראים  אים וא אים, תנ העולם, נבי
לא זכו, ולנו יש את האפשרות ו כולם 

מי  ו אמת את מלכות ה',  בקש ב לזכות, אם נ
תלק מן העולם שח"ו לא זכה , מה ונס

? זה בזבוז שאין למעלה אפשר לומר על זה
מ ראות מ שאר בחיים ולזכות ל נו! שיכל לה

לל  בקיום כל הנבואות, שאין לנו מושג בכ
אולה של הג זמן   .אלו חיים נזכה ב

ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ  -תחנן לה
 ותחזינה עינינו בשובך לציוןוכו',  בנו

ממש לל בתחנונים   :ולכן צריכים להתפ
"ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו, 

יון", ותרצינו, ותחזינה עינינ לצ ו בשובך 

"ת,  של השי לספר החיים  נס  שנזכה להכ
אולה.  של הג

ותר להנצל מכל  ה הגדולה בי וזוהי הסגול
אינו מה שכבר עבר  מאורעות הזמנים, ר

לא יכול לידע מה הם  עלינו, ואף אחד 
של השי"ת הלאה, ולכן מה  המחשבות 

גולה לזכות לחיי  אפשר להציע לאדם כס ש
שהוא  הגאולה, זה להיות חלק מלכות ה', 

. קדש יום יום לל על בית המ  מתפ

ת,  יללת, תהפכו את העולמו השכינה מי
תחדירו לכם בעצמות את הרצון של 
אולה. כמה דמים נשפכו, כמה מלחמות  הג
קים, והכל בשביל  עשו המלכים הצדי

מקום ולהכשיר את הקרקע לבית  לפנות 
עת  המקדש, ומאז כמה נהרגו ונשחטו, וכ

ים לנו, כי הכ ל תלוי בנו, מתי כולם מחכ
של הבורא ב"ה.  ותו   נחפוץ במלכ

אין קץ וערך לכל פעולה קטנה הנעשית 
 בשכל נכון בשביל גילוי מלכות ה'

דעים מה זה לעשות משהו הכי  לא יו אנחנו 
טן בשכל נכון בשביל קירוב הגאולה,  ק
ואדם ישמח בזה, ויחיה את נפשו בדבר 
טן הזה שזכה לעשות, מתוך מחשבה  הק

מלך, מה יכול ל של ה רב לנו את הגילוי  ק
לו רק המחשבה על זה שיושב וחושב  ואפי

עשות,  ין שיעור. מה נצרך ל על לא  זה כבר פו

שוטים  אנשים פ המ"ק נחרב משני  כמו שבי
של  לא מאיזה מעשה  קמצא,  קמצא ובר 
לא סיפור  שהסתכסכו, א ולם  שני גדולי ע



  

חרב  נ וט, ובגללו  פשוט, מעשה כל כך פע
דש יכול להבנות בית ה מקדש, כך בית המק

שוט. שה של יהודי פ  ממע

תורה לשמה, לחיות את התורה, וכך 
 להתחדש בה

לא.( רש"י ת  ה,  )שב ע מפרש, צפית לישו
פיה  לל הצי ה בכ אים. שכל ז לדברי הנבי
שהוא  את התורה  למלכות ה', שאדם חי 
מאמין בזה באמונה שלימה, ומצפה  לומד ו

וזה בואות והנחמות.  קרא תורה  לקיום הנ נ
שאדם חי את התורה, ומצייר את  לשמה, 
כל  מוראים ו א התנאים ה המלכים 
ר  ואז הוא מתחדש בכל דב הקדושים, 
לא חי את דברי  לומד בתורה, ומי ש שהוא 

 התורה, הוא כמו מת. 

רך  קים, ומתבונן בד את הצדי ומי שחי 
שלהם ובכל מה שעבר עליהם, ורואה את 

כמה נלחמו ע שלהם,  ות  ל כל ההתבוננ
לם  די לגלות את ה' בעו ת ובכ כבוד השי"

כון". לקבל "דעת נ זה הוא זוכה   כמלך, מכל 

יל  טרה שלנו בעולם, היא בשב כל המ
בים  חיי לכן  ת את מלכות ה', ו שנזכה לגלו

שמחה. ומי  היות ב בים ל חיי רים,  להיות גיבו
. ליח ר, והוא יצ  שבדעה הזאת, יהיה גיבו

כל חוכי לו שמבקשים את המלך עצמו 
 ת טובותיוולא א

מרא  סוכה מה:(ובג וכי  ) "אשרי כל ח דרשו 
ים  להשי"ת, זוכ לו", שאותם המחכים 

ונה  כל יום, והכו ב פני שכינה  ומקבלים 
מבקשים את בית מקדשו, שזה אור פניו  ל

את  מבקשים  וה ת,  ה יש דרגו ית', וגם בז
הזה  לא שום שכר בעולם  מו, ו המלך עצ

הם  לא גן עדן, ואין ל א, אפילו  ובעולם הב
גילוי ש ו ית' שזה  מבלעדי רצונ ום רצון 

המלך  השיג את  מלכותו, הם זוכים ל
לם הזה שרצו רק  פי בחירתם בעו בעצמו, כ
לא את הטובות  מו, ו את המלך עצ
וכי לו,  והשפעים שלו, וזהו אשרי כל ח

ת  לא נבנה בי מו, ולכן גם אם  למלך עצ
ואים  קדש בימיהם, זוכים הם ור המ

בלים פני  כינה בשמחת ירושלים, ומק ש
שיו.  כבר עכ

"ה לגלות תורתו "ומלכותו"  ועתיד הקב
ידת  ואחד כפי מ א, לכל אחד  לעתיד לב
הרצון שהיה לו בעולם הזה בתורה 

ילה יד:(ובמלכות ה'  גר"א מג  .)ביאור אגדות לה

מי שמחכה למלכות ה' משפטו יוצא 
 מלפני ה' לטובה

היא  של צדיקי הדורות,  גדולה  וזו המעלה ה
גם  במה שחיכו למלכות ה' בכל ליבם, וה

סדו  שלים זאת, הם בנו ויי לא זכו לה ש
סללו לנו את הדרך להופעת מלכו של  ו

מסרו  אותם מחשבות ונתיבות ש עולם, ב
. רגע בחייהם  נפשם בכל 

ם )ע' בס' ומובא  פ -שומר אמוני ה  ר הגאול  (ג"מאמ
תי דינים  למעלה ג' סוגי ב ק שיש  עמ ' ב )ע

ך ש ה פהמל וב ני התש ר תיקו ע"ע בב"ע ו ח .  שית זו" רא ב
ובת ה רשב"י,  ת"ר כשחל פות לזוה"ק ח"ג ד"ה  דף וס



  

של מלאכים. ב. (.ש"ט דין  . א. האחד, בית 
של צדיקים. ג. והשלישי  והשני בית דין 

של הקב"ה בעצמו, שזה רחמים  בית דין 
"מלפניך  לל דוד  כמו שהתפ פשוטים, 

א  ים יז(משפטי יצ פה )תהל וכל מי שצי  ,
ון  של למלכות ה' זוכה שיהא ניד בבית דינו 

דרשו רז"ל  מז )ילקוט הקב"ה, ועל זה  ר צפניה 

סז אמר הקב"ה, (תק ה היא לפני:  שכל  ,שבוע
למלכותי מעיד בו  ,מי שיחכה  אני בעצמי 

יום  אמר לכן חכו לי נאם ה' ל לטובה, שנ
ג, ח( קומי לעד מי )צפניה  אשריו, כי  . ו . ע"כ

ו  שפט מלפני אשר המ לפניו בדין, אך כ יזכה 
אזי הוא בה. ית',  לטו מעיד עליו   ית' בעצמו 

ו  שמקוים למלכות ה', הם רצויים לפני ואלו 
מאד  לתם נשמעת, כי חשובים  ית', ותפי

להם  וא ית' עונה  רך שמו, ולכן ה לפניו יתב

אליו, ומטיב להם בכל  תמיד בעת שועם 
רש(מיני טובות  פ המד ים שם, ע" ע' בשומר אמונ (. 

לומר בכל יום  דם  רגל כל א ולפחות ית
יך  תפילה המקדש, שזה כבר משי ית  ב על 

של רצון ה', ויכול להביא לו  אותו לתכלית 
ה  ישועות ורפואות ושמירה והגנ

זהשי"ת.  בע

בין המ רט סמוך לימי  ה יובפ ז רים, שב צ
משלימים עם המצב  לא  מראים שאנחנו 
מים  נים שיש בי סתר פנים, והדי של ה

האלו, שהם נובעים מחמת חוסר הביקוש 
לא מתפ ללים על בית למלכות ה', א

נים  אפשר לבטל את כל הדי המקדש, ובזה 
ללו.  ה יצא לאור קובץ של הימים  ]א.ה. זכינו ש

גאון ישראל שליט"א, קובץ מיוחד  ילות ממו"ר  תפ
ירושלים ומלכות ה' ובית המקדש. ואפשר  אודות 

ילה אחת[ יום תפ בכל   .לומר 

 

 צפית לישועה

אל האדם שנש אלה הראשונה  עת  הש ב
לבית די עלה, היאשמגיע  של מ פית  ן  "צ

בת לא.( לישועה" שורש חובת  .)ש זה  כי 
השליחות שמלך  למו, וזוהי  האדם בעו
שמת כל אדם  מלכי המלכים שלח את נ
שר  לא את השליחות הזו, לפעול כל א למ
ין דירה להשי"ת בעולם הזה  ביכולתו להכ
להאיר את מלכותו  השפל, ודוקא שם 

 יתברך. 

של מ דין  ולה בבית  כמו אין בושה גד עלה, 
קדש לא  ית המ אמר את ב אדם שיעלה וי
תי  ול לא עשיתי כל מה שביכ ראיתי, ו

שות בשביל זה.  לע

אשון  על אדם הר טל  ה היה מו התפקיד הז
א, להוריד את בית המקדש  ביום שנבר

ד.( שנברא קודם בריאת העולם ים נ , )פסח
שלים את  ים ולה ולהביא את עץ החי

זר עליו להטמן  כשנכשל, נג התיקון, ו
א ית ב דמה, שיש בזה רמז לחורבן ב



  

ה,  מאת מת החמור המקדש, שמשם בא טו
של יהודי כי  תלקות  גדול כמו הס אין צער 

קדש לא זכה לראות את בית המ  .ש

רבן  מו חו של יהודי ח"ו, זה כ לקות  כל הסת
( של אבן או חדר מתו רך נש פי חלקו וע ד כ כל אח ( 

קדש של  .בבית המ נשמות וסילוק 
ממש ה ה  קים, ז קדששריפת צדי  בית המ

) ילו כשבירת הלוחות  ,)ר"ה יח: )ירושלמי ואפ

"א( של הבריאה היא , יומא פ"א ה לית  כי התכ
תזכה לעלות לפני  שנשמת האדם  לא 

קדש העליון, אלא שיהיה  המלך ב"ה במ
מי,  ת, בעולם הגש גילוי מלכות ה' בגשמיו

קדש  שמי, וזה יהיה בבית המ ובגוף בג
 .השלישי

של אדם מישרולכן  אל וכל שכן כל סילוק 
המקדש, ולא  ית  לק מחורבן ב ה ח צדיק, ז

ת המתים, כי זה  יועיל מה שיחזרו בתחיי
יאה  א תכלית הבר של הגוף, ול חידוש  כבר 
ות  סור נפשו לגל די ימ שכל יהו ת',  ו י כרצונ
לם  כשיר את העו די שי את מלכות ה', על י
יא  לגילוי הזה, ויעשה כל שביכלתו להב

קדש. מ  לבנין בית ה

תפלל וכמו שעשה מ ו ה שה רבינו, שכל ימי
ה  שלישי, ועשה בשביל ז קדש ה על בית המ

ומים  נים עצ ת ותיקו בס' תפילות רבו ואר  )כמב

"ל( ים לרמח מסור נפשו על התיקונ , והיה מוכן ל
בא,  לם ה לם הזה ועו אם יאבד את עו כך, גם 

 ,' מ"ש מחני נא וגו מהשי"ת כ ולכן ביקש 
אל מזרע  שיש ס' ריבוא מישר כדי שכעת 

ראת אברהם  להש שייך שיזכו  יצחק ויעקב, 

מ"ק  ה לאה עד לבי תביא ה שכינה ש
גיע  ית', ומשם ה ין שזהו רצונו  שלישי, והב ה
שכן  כל אדם וכל  לאהבת ישראל וענוה, כי 

ה',  וחלק בגילוי מלכות  ניצוץ  יהודי, יש לו 
נמצא שכל אחד מוכרח לפי רצונו ית' 
אם  ו זה, אם מעט  להיות חלק מהגילוי ה

ם דבר מבלעדי מילוי רצונו הרבה, ואין שו
.  ית'

תלק מן  לא נס משה רבינו ש ולכן זכה 
לא  אדמה ככל אדם, א טמן בתוך ה העולם ונ

מיתת נשיקה. ומשם  החיים, ב נצרר בצרור 
ל  אה בכ מוסר את הכח הזה הל משה רבינו 

.  דור ודור, להולכים בדרכו

עבודת הצדיקים כהמשך לעבודה של 
 דורות הקודמים

וה מאד, שהפסיקו וזה בדוגמת בנין גב
לבא  לא כל אחד יכול  נין, ש באמצע הב
ל  למוד את כ ולבנות, רק אדריכל שיקדים ל
ל  נים ש שכתבו המתכננים והבו התוכניות 

ה של  רי שידע את הדעת והכוונ הבנין, ואח
. את דרכם המשיך  ל  כולם, יוכל 

ועל זאת שקדו גדולי הדורות בכל דור, 
ו  לקבל את דעת רבותינ טל דעת עצמם, ו לב

של  למוד את הדעת  די ל דור אחר דור, כ
נים  שורש העניי ב כולם, וכיצד ואיך פעלו 
משיך  כל מה שפעלו ועשו, כדי שיוכלו לה

את עבודת הקודש, של תיקון האילן 
ם,  לליי העליון ואדם העליון והתיקונים הכ

ממש. שמה   שזה תורה ל



  

 בעת בנין בית המקדש תתגלה האות אל"ף

המקדש, אז  אשר נזכה לבית  יתגלה לנו וכ
אל"ף, שזה עיקר התורה, וזה  גילוי האות 

שכל  ה חדשה מאתי תצא,  בחינת תור
לפי  כמו הבל כ התורה שלפני כן היא 

ר יא, אהתורה שתתגלה אז  , כי אז ח(-)קה"
ות  ד מוריך והיו עיניך רא לא יכנף עו אמר "ו נ

כ(את מוריך"   .)ישעיה ל, 

שם  וזה בחינת אבן השתיה, שחקוק עליה 
מפורש  , ל()מה ות כח יונתן שמ "ן יוחס ל  -, אב

אל הבית, ושם  אלף,  המשיך את ה ל
"ן.  שהיא הנו המלכות,  אל  א.ה. )להתחבר 

ו"ק ראה  ים פ' צו מהד שר ע שבמגיד מי ידו תב, ש כ
ות  ת א כ"כ השל"ה תעני מזת למלכות. ו כפופה רו ו"ן  שנ

ה"ק,  ל הזו כתם פז ע  ' א בס "ש לבי כ"כ מהר קה. ו
לכ מ כפופה רומזת למדת  ו"ן ה הנחש שהנ ר  ות, אש

י"ו, כי  צורת הת סוד  ב ה  עקב ות כרוך ב רי ת הב ה א המאנ
וכו'  ל"ת  ת הד ן תח ו"ן נו" צורת נ וא  י ה השנ עוקצה 

 ' ים פ במגיד מישר כו'. ו ה ו לי יו"ד הרוכב ע סכמת ה בה
א  י ריכא ה ו"ן א ב שנ , כת ' מקץ , ובפ ק ויצא מהדו"

לכות(  .בתפארת ומ

 

 

  לזכות להפנות את פני השי"ת אל העולם

 ה'וש מלכות מכח ביק

תחת  ע התורה פו אחד מן הטעמים מדו
ל"ף ולא באות א ]וגם בתלמוד  באות בי"ת 

יא שפתחו  ים שנסתבב מן שמ בבלי, אנו מוצא

ו  בכל מסכת בדף ב' ולא בדף א'[, ללמד אותנ
ד את האלף, שזה אלופו של  לחפש תמי
תורה שאנחנו  ין שכל ה להב עולם, 
א  לומדים זה רק בשביל שמתוכה נמצ

שבילים והדרכים את הדע ת ואת ה
נוכל לגלות את  ם שבהם  האמיתיי

ל ם עד האמצעים  ת ה' בעול גילוי מלכו
דש  .בית המק

גיש שו אדם שהוא כבר הגיע הלא יר
ה  ל התור אחרי שלמד את כ לשלימות 
בין  א י והוא כבר יודע והשיג הכל, אל

שכל התורה והמצוות הם הכנה 
וא  לחפש ולמצ ה כדי שיכול  והכשר

ת תורה מהתוך הב  מוטל עליו לעשו
עשי ת מלכות  באופן מ ל לגלות א בשבי

דושים  האבות הק ה' בעולם, כמו שעשו 
ם  ה וכל שבעת הרועים, שלא היתה ל
 , צון אחר שום מחשבה אחרת ושום ר

צון כיצד ואיך  מבלעדי המחשבה והר
קונו, על תי ם  ת העול א א ואת  להבי



  

ה  ולם להמלכת ה', עד שנזכ אים כ הברו
 מלך.שהשי"ת יתגלה בעולם כ

ן  הדבר שמאחד את כולנו, וזה גדול וקט
ם או  נו צדיק, של אשה, צדיק ושאי איש ו

לחפש ולמצוא את החלק שלו  פגום, 
אה בענין הזה ול את הברי ל לגא , כיצד יוכ

ת כולם  להביא א כולה מן החושך שלה, ו
והשמחה והשלימות שהיא  אל האור 

לי טז, טו( "באור פני מלך חיים"  .)מש

פנים ממנו, הוא כי מה שהשי"ת מסת יר 
וכל  מחמת שלא הולכים בדרכיו יתברך, 
מית  ל טובתו הגש אחד חושב ע
 , והרוחנית בעולם הזה ובעולם הבא
ובה  ורק על הט במקום לחשוב אך 

אים, ועל  הכללית של כל הבריאה והברו
צון הגדול שלו  רצונו ית' באמת, עד הר
ר  א בית המקדש, אשר נברא כב ית' שהו

את העולם ם ברי ים נד.() קוד א פסח , הו
ב  בית המקדש השלישי, כמו שכתו

יז( "מקדש ה' כוננו ידיך"  .)שמות טו, 

בריש וזה לשון ספר רזיאל המלאך  (

ן הספר( : "אל"ף זה הקב"ה, והוא ראשו
 . ואחרון, והוא מלך על כל העולם וכו'
מר  ת פניה משאר אותיות, לו אל"ף הופכ
הפך  לך האחד בעולמו כשברא העולם, 

ולא פניו מן הע ן  א או מר ויר ולם, שנא
ן, לפי שצפה בחרבן הבית אמר  ,יתבונ ו

מנו.  אין לי הניה בעולמי אסתיר פני מ

רבן לכן ו ולם רמז חו בתחלת בריאת הע
ומר  שית גדולה, ל הבית, כי ב' של ברא
ו  מקדש שכתוב ב זה בית ה ב' ראשית, 

פתח,  מרום מראשון מקום מקדשנו. ו
תיבות  תה תוה"ו ובה"ו,  והארץ הי

י, לרמז לבית אמצ א ת" גימטרי עי ב
ראשון שיעמוד ת"י שנה. היתה 

מוד  ני שיע לרמז בית ש א ת"ך,  בגימטרי
ל שני  ל, לרמז ע ת"ך. תוהו ובוהו תת"
ו  ת ששניהם עמדו תת"ל, דהיינ מקדשו

"כ.  ת"י ת"ך". ע

את סוד הרצון  כאן רומז לנו השי"ת 
יחד ה רצונות שלו ית', שהוא לשכון 

זה, ו א בעולם ה ם גוף איתנו דוק א ע דוק
ם ני שאנחנו לא מבי הגם  ודם,  מה  בשר 

, וגם מלאכי השרת לא הטעם בזה
ק  וח לפניו ית' ר מבינים מדוע אין נחת ר
 , תי חומר לשכון עם בני אדם שוכני ב

מטרת  וזה כל  נו ית',  א רצו ך הו אבל כ
יניו,  ע ן ה' יקר ב וכל מי שרצו הבריאה, 
ונאמן למלא שליחותו בעולם שלשם 

וב  כך בראו השי"ת ן, צריך לחש יש מאי
ם הזה למען  ה היו ם, מה אני עוש ם יו יו
ת ה', ולא רק בבכיה בתיקון  גילוי מלכו
חצות וצער על גלות השכינה, אלא 
א יכול  נה, מה הו ת ותבו בשימת שכל, דע

 לפעול לשם כך.

ל  ם כ לכן זו השאלה הראשונה ששואלי
ת דין של מעלה "צפית  אדם בבי



  

ם לישועה", כי זה עיקר חובת כ ד ל א
ן  ן קטן, בי ול בי למו, בין גד ואדם בעו
תם,  צדיק בין שאינו צדיק, בין חכם בין 
דם  ם וא ובזה נמדד המעלה של כל אד
י  לו בעולם הנצח, עד כמה הוא ציפה לגי

 מלכות ה'.

ל נשמות  וקר ש ובזה מתגלה לנו הי
י  מר לנו עשו ל ישראל, שהשי"ת או
להיות  ור ביניכם, ו ן, שאוכל לד מדור קט

אחד בלב אחד. ורצונו ית' אתכם כ
ה  ת המקדש יהי א שבי האמיתי הוא ל

בבחינת עבד, מקום שבו עובדים לה', 
ינת  ה בבח א שיהי ם קרבנות, אל ומקריבי

שכל  ה שנזכה לה לעתיד לבא,  בן, הדרג
השראת  ך את  ה להמשי יהודי יזכ

ונו  ך ביתו, כי רצ לתוך ליבו ולתו השכינה 
לא  ית' לא שהאדם יעלה עד אליו ית', א

לבד ש ל האדם, וב ד א ' יר א ית הו
א ידחוק רגלי שכינה וינסה  שהאדם ל

ם  להמליך את עצמו בעולמו, במקו
ם קונו ובוראו  לחפוץ להיות יחד ע

 ית"ש.

זה  לף, ש ת הא כדי לזכות להחזיר א
ל "הפך פניו מן  ת המצב ש להשיב א
ל הארת פניו ית', זה  למצב ש העולם", 

ל  על ידי הביקוש של מלכות ה', ושכ
ם ה'  יהודי ת ע את מוחו וליבו לחיו מכין 

 יתברך.

ם מו ם שו לה תמידית אין לאד בלי תפי
ת  ת נחת רוח לה' ולבי שייכות לעשיי
ד  תמי נו ית' שנעסוק  המקדש, וזה רצו

ל תורה  ם ש בדיבור לפניו ית', בדיבורי
 ותפילה.

ם תפלה תמידית  אדם ללכת ע ולכן על ה
לה  בפיו, על כל דבר קטן וגדול, כי התפ

את המצב של  פועלת גם בגשמיות 
ו  א לבורא ם לקרו "לפני ה'", וזוכה האד
ל דבר, ואפילו  להשתתף עימו בכ

ורה  ן בת נה, וכל שכ ה שתיה ושי באכיל
ת'.  ובעבודתו י

מיה  אומר לנו השי"ת )לב, לא( בנבואת יר
ָתה  ָמִתי ָהיְּ ֲח ל  ַע וְּ ִפי  ל ַא "ִכי ַע  : רא נו דבר 

ר ן ַהיֹום ֲאש  ִמ לְּ את  ֹז ָבנּו אֹוָתּה  ִלי ָהִעיר ַה
ו  רש וד ָני".  ל ָפ ַע מֵּ ִסיָרּה  ַלֲה ה  ז  ם ַה ַעד ַהיֹו וְּ

שבאותה הלילה היתה  )במדב"ר י, ד(,רז"ל 
ת בת  צהלת שמחת ביהמ"ק וצהל

פרעה, ועלתה צהלת שמחת בת פרעה 
ק, משל, כולם  לת ביהמ" יותר מצה

 )ויק"ר יב, ה(]ואמרו: מחניפים למלך וכו'. 
שעובר במקום  "על אפי ועל חמתי", כמי

וש המטונף ועיקם חוטמו[ ד . ובזוהר הק
ביארו פסוק זה,  )פרשת בשלח דף נט.(

וברוגז,  ה בדין  מקדש נבנ שבית ה
לבא  ד  ורק לעתי ם שהדין שורה,  במקו

ב"ה לבנות אותו ולתק  ן אותועתיד הק
נה, הנקראת צדקה,  חרת עליו במדרגה א



  

נני" מרשנא , )ישעיה נד, יד( "בצדקה תכו
ם.ומשום זה ית  קיי

אצל  ויש לבאר שהחסרון היה בעיקר 
וקה  ה ביקוש ותש בני הדור, שלא הי
לבית המקדש, ומה שזכו לזה הוא 
א היו  שמסר נפשו, אבל הם ל ד  בזכות דו

בדרגה הזו, שהרי מטעם זה היתה 
מרו  מו שא ם בסוף ימי דוד, כ מגיפה בע

ים יז(,בשוחר טוב  ם  )תהל "כל אותן אלפי
לחמה בימי דוד, ל א נפלו שנפלו במ

דש". ן בית המק לא תבעו בני  אלא על ש

מלך  וכל זה מטעם שבדורו של דוד ה
א קיבלו את הדעת ך ע"ה, ל ,  והדר שלו

ה לזה, שהיו אומרים על דוד , עצמו וראי
ת המקדש. זקן זה ויבנה בי  מתי ימות 

ר  השליך את הדעת שהאי דהיינו ל
מצעות דוד, ולקחת את בית  השי"ת בא

שמה של המקדש בלי הדעת, שהיא הנ
דש.  בית המק

ה ו מרכב שלים דעתו והיה  ה דוד ש
י  בית המקדש, כ ת  נה, יכל לייסד א לשכי
כח תיקון הדעת,  מקדש בא מ בנין בית ה

ז"ל, שו דעה לכן אמרו ר כל אדם שיש בו 
ה ביהמ"ק בימיו  לו נבנ לג. כאי רכות  )ב

רין צב.(,  תסנהד נית מה חסר  ודעת ק
ים מא.( ר ע' נד יקרא סי' א, ו "י , שע)תנחומא ו

קים,  ה ודעת אל דעת אמת, דעת תור
.'  נעשה מוחו היכל ה

ת  ולכן באותו הלילה של שמחת בי
למלך ם  )במדב"ר י,  המקדש, היו מחניפי

להם , כי עדיין לא הוכשרו הלבבותד(  ש
ך בביקוש מלכות שמים, שאז הי ה צרי

ך להיות פשוט ו א שיי מובן מאליו של
וכל  ה לבשר ודם,  שום כבוד ושום חנופ

רק אך ו שלמה היאל נתן ה'שהמלכות 
וקה החפץ והלהביא את הכלל אל  תש

מ ודעת לכות ה'ל ת דרכיו ית'  , והשג
 .אלקים

ם נו כיו א  ,ומה שיש בידי ר הו להכשי
להו ת בכח התפי  ,לקרב הלבבות להשי"
ה להשי"ת. וזהו כן ו ניגון והשיר בכח ה

ה  לה", לשתף את הבורא ב" "בעל תפי
יבו לפנ ך כל ל לשפו רט ופרט, ו יו, בכל פ

להתחיל  להתפלל וביחד  ואפשר 
אפשר  צרך. וכשאי  ה שנ לעשות מ

להתפלל בפה, יכול להתפלל בלב. ובזה 
 מקיים "שיויתי ה' לנגדי תמיד".

 

 



  

 יומי על גילוי מלכות ה' םהיו והתכנון המחשבה

 [הפנקס השני]
 

כל יהודי צריך לחשוב שהכל 
תלוי בו, גם הגאולה עומדת עליו, 

יות והמחשבה שלנו צריכה לה
תמיד על גילוי מלכות ה' ובית 
, המקדש, בשימת שכל ותבונה

לא בבכיות על צער השכינה, 
אלא בעיקר במחשבה מה ה' 
דורש מעמנו במציאות בפועל 
לפעול בשביל שיוכל להתגלות 

 בעולם כמלך.

ודברנו בשיעור אחר בענין 
)א.ה. נדפס בירחון תשרי ה"פנקס" 

שעבודת ה' והתייחדות  ,תשפ"א(
נו בחדרי מחשבתו, זה לא עם קו

בדמיון ובזעקות, אלא ראשית 
במחשבה תכנון ועקביות, 
שהקשר בין האדם לקונו הוא 
דרך השכל, והשכל צריך להאיר 
לאדם מכח התורה שלמד, 
שכעת הוא מתבונן ומחפש את 

רצון קונו, ומה שייך לו אישית 
כפי פרטי מצבו, ומברר את 
הדברים אצלו בירור גמור, 

יט, ועומד בעקביות ומסכם ומחל
יום יום לראות את ההתקדמות, 
וכך הוא עומד לפני קונו עם 
פנקס מסודר שיש בו דרך 
ותכנית מפורטת בכל הפרטים, 
ועל זה הוא מתפלל, מה הצליח 
ומה לא, ומבקש עוד עזר וסיוע, 
ותפלתו רצויה, כי הוא בא בדעת 

 ובתבונה.

והנכון הוא לעשות שתי פנקסים, 
דריו וענייניו אחד בשביל כל ס

בתורה ובעבודת ה', והפנקס 
השני זה בשביל רצון הרצונות 
של הבורא יתברך שזה גילוי 
מלכותו, מהו החלק השייך לכל 
אחד ואחד בזה. וכאשר חושב 
בשכל ותבונה, השי"ת יאיר לו 



  

מה שכעת אינו בכלל בהשגת 
 שכלו.

]אפשר גם  בכל בוקר שאדם קםו

צריך  ,מיד אחרי תפילת שחרית[
שבת ולחשוב ולעשות רשימה, ל

מה אני יכול לפעול היום בשביל 
, ויסכם גילוי מלכות ה' בעולם

 .לעצמו מה שייך דוקא ליום זה

ב. ואחרי כן לידע, שמה שמוטל 
עליו בזה, אין לו לירא מפני שום 
דבר, כי אין מעצור ביד ה' למלא 
שאיפתו הטובה הזו, אפילו אם 
יעלה הון רב, אסור לחשוב על 

צמצום, כאשר עושים  שום
לכבוד מלכות ה', השם ב"ה יתן 

פי שעשו גיבורי החיל כמו הכל! כ
מלכי ישראל הצדיקים, וכמו 

דוד המלך היה ניגש במסירות ש
נפש בלי שום חשבונות, ועל זאת 

ולא  עשה את כל המלחמות שלו,
כדי  נתיירא משום דבר שבעולם,

להכשיר את העולם לגילוי 
למצוא מלכות ה', ומסר נפשו 

את המקום המדוייק של בית 
המקדש, כי צריך לידע את 
המקום שבו בחר ה' ואיוה 
למושב לו, ולכן התאמץ לקנות 
את גורן ארונה היבוסי. זה 

 המקום הקדוש בירושלים.

ג. וכדי להצליח במלאכת 
הקודש, צריך להיות חזק ואיתן 
ואמיץ בדעתו, מבלי ליפול ברוחו 
משום דבר, היצר הרע מביא 

יונות וחששות ומנסה להניא דמ
את האדם משאיפתו והחלטתו 
הקדושה, והכח לעמוד נגדו זה 
החיות והשמחה, להיות מלא 
שמחה וחיות ולסמוך על השם 

]חזקיהו המלך ניצח בכח שהיה  ב"ה.

חזק באמונה, ולעומתו מחנה אשור זלזלו 

 .ובטחו בכחי ועוצם ידי שודאי ינצחו[

ד. דהיינו, לדעת שאנחנו לא 
שים כלום, גם לכבוד מלכות עו

אין חכמה  נוה', זה הכל מאת ה', ל
ואין כח ואין תבונה, וכלום, זה רק 

 נומתנה בחסד ה' שמזכה אות



  

להשתתף בזה, ולא יכנס בדעת 
פועל כאן משהו.  חנושאולי אנ

הם של אנכיות, ת ומחשבכל 
, היום נדמה שלא באמונה כפירה

מכירים עבודה זרה, אך האמת 
ל כחי ועוצם ידי, שהמחשבות ש

הם העבודה זרה הגדולה ביותר 
 שיש.

ה. וצריך להיות במחשבה 
מתוקנת, מחשבה שמלאה רק 
ברחמים האין סופיים של ה' ברוך 
הוא, וכך אפשר להצליח. אין דבר 
כזה רע בעולם, אין שום הרגשה 
ושום מחשבה של חסרון כל 

שהוא, אם נדמה שחסר משהו, 
בכל יכל להיות הרבה יותר גרוע, 

רגע אנחנו מקבלים אין סוף 
טובות מהבורא ברוך הוא, וכמה 
צריך להודות להשי"ת. ועלינו 
להיות ברורים בזה, ואז אפשר 

 להצליח במלאכת הקודש.

ו. וכן צריך לשמור על הפה שיהיו 
בו רק צירופים טובים, לא לדבר 

 דיבור פגום כלל.

ז. וביחד עם התפילה בכל פרט, 
וקנים ילך במחשבה ודיבור מת

וישלים את המעשה למען שמו 
 ית'.

אחד מן הדברים שיכולים לסייע בגילוי מלכות ה', הוא הצוותא של מבקשי ה', 
שבו ישבו מבקשי ה', גדול וצריך להרבות בתפילה על כך שנזכה לבית מדרש 

כאיש אחד בלב אחד, מתוך יראת כבוד, מבלי דברים בטלים, וכל יהודי יוכל 
ום שמקבל אותו באהבה בכל לב, וזה ממש חלק מבנין להרגיש שם שזה המק

בית המקדש. ולהתפלל למצוא את המקום הטוב בשביל זה, ושאר כל הפרטים 
הנצרכים לשלימות הענין, ולהאיר את תורת ה' ודעת ה', ומלאה הארץ דעה את 

מן נצח סלה ועד.ה'. א

  



  

 למעשה הנהגותכמה 

לכל א גה טובה מהאר"י הקדוש זיע"א  יח א. הנה יש ואשה, להנ
בכרית אבן קטנה ויאמר בכל לילה לפני לכתו לישון "זכר 

לחורבן ירושלים", ואחר כך יאמר על נהרות בבל, וישן. וזה 
ת  משיך לו ישועות בגשמיו מועיל לאדם לתיקון נשמתו ולה

יות.  וברוחנ

רמיה, ופרק  נביא י ומר לפני תיקון חצות פרק אחד מה ב. טוב ל
חר תיק מאיוב, ולא שעיה.אחד   ון חצות לקרוא בנביא י

ת שערי  ג. תיקון חצות הוא מעלה עצומה לפתוח לאדם א
ת  עת מבי הישועה, וגם אדם שאין לו בית על ידי שאינו מסיח ד

רה נאה.  זה מסוגל לזכות לדי  ה', 

מר תיקון חצות.  ד. גם הנשים יכולות לו

יץ  בימי הק כול לעשות תיקון חצות כלל, וכמו  ה. מי שאינו י
חצות לילה מתאחר, אף על פי כן לא ילך לישון מבלי שזמן 

ן  ת על בית המקדש והחורב של אבילו תפילה ואמירת פסוקים 
משם לפני  תל בלילה, ויוצא  וגלות השכינה. וכן מי שהגיע לכו
ת  על בי רים של אבילות  חצות הלילה, יאמר תפילה ומזמו
ת  המקדש, גם אם אינו נחשב לענין סדר התיקון המיוחד לחצו

 לילה.ה



  

מוד השחר, כיון שאלו רק  ם אחר ע ומר תיקון לאה ג כול ל ו. י
רים.   מזמו

רות בבל,  ל על נה ומר מיד בתחילת הסעודה, בימי החו ל ז. טוב 
יבת ציון. רים תחנון, שיר המעלות בשוב ה' ש מים שאין אומ  ובי

י  )איכה ב, יט(ח. ענין תיקון חצות, נקרא בפסוק  ִנ בשם "קּוִמי רֹ
לְּ  ָלה  ַליְּ " ַב ָני י ֲאֹד נֵּ ֹנַכח פְּ ְך  ִלבֵּ ם  ַמִי ִכי ַכ פְּ ִש ת,  רֹו ֻמ שְּ ש ַא )רשב"א רֹא

ת ג. בשם רב האי גאון( , וזה בדומה לעשיית ועוד ראשונים ברכו
התשובה, שאדם מדבר אל נשמתו, ומספר לה מכאבו וריחוקו 

שלא נחטא  מהקב"ה, וכמה הקב"ה מתגעגע אלינו, וכואב לפניו 
נתרחק ממנו יתבר שמח בנו, ולא  ך, וכמה הוא אוהב אותנו ו

שגם אם התרחק מה' חס  ומחדיר בעצמותיו את התקוה, 
לקיו,  רבה וכו', יתחזק לשוב אל ה' א ללמוד ה ושלום, ולא זכה 

שמחה ואהבה אין קץ.   כי הוא ית' שמח בו, ואוהב אותו ב

לה,  זה שמחה גדו כת הלבנה, יש ב לילה שבירך אדם בר ט. ב
ר רק תיקון לאה ו  לא תיקון רחל.ואומ

ם  י. לפני חצות הלילה יש לומר קריאת שמע שלש פרשיות ג
גדול ועצום מאד,  ישן בלילה זה, ויש בזה מעלה ותיקון  אם אינו 

מע קודם חצות ערך של קריאת ש דעים את ה ת  ולא יו ]חוץ מקריא

בשעת תפילת ערבית[ ר קריאת שמע ש . וידוע שבעת שאדם אומ
שמ ת שמע שעל המטה, בשעת חצות הנ תלקת ומשוטט ה מס

מע  תחת כסא הכבוד כל זמן שישן, וכשקוראים את הקריאת ש



  

של המטה הורגים בכל פעם אלף מאה עשרים וחמשה מזיקים, 
יל את זה ב ימי השנה יוצא לנו ארבע מאות ועשר  365-ואם נכפ

רג בשנה,  עשרים וחמשה מזיקים שהאדם הו אלף שש מאות 
רק על ידי הקריאת שמע שעל ה   מטה.וזה אך ו

יא. וכשאומרים "אנא בכח" בקריאת שמע שעל המטה צריך 
ע.  לחזור שלש פעמים על אותו הקטע שכנגד אותו היום וכידו
כח" הם כנגד שם של מ"ב,  ארבעים ושתים תיבות שב"אנא ב

שי  מרא ם היוצא  קטע של אותו היום יכוון בש ר את ה וכשאומ
ך השם הקדוש הזה הולך עם נ ת של אותו קטע, וכ שמת התיבו

ר  ן בבוק שמר אותה, ולכ תה עד כסא הכבוד ומ מביא או האדם ו
ל  ל ומסוג אנחנו אומרים עוד פעם "אנא בכח". והדבר הזה גדו
מאד כי לקדוש ברוך הוא יש תענוג ונחת רוח גדול מנשמות 

 ישראל.

יב. כל מי שכואב לו על צער השכינה, ועושה תיקון חצות 
תו ומתפלל על כך, זוכה לקרבת ה', שמיד הש כינה רואה או

נכנס לירושלים או לכותל, השכינה מכירה  שהוא  לו, וכ ומאירה 
צלה מאד.  בו, ורואה בו בן שלה, שחושב עליה, והוא קרוב א

רת שיר השירים סמוך לעלות השחר, דהיינו בעמוד  יג. אמי
מופלאה  ני עמוד השחר, זה סגולה  השחר ואפילו חצי שעה לפ

יורדים ה מוד השחר  מלקטים לרפואה, כי בע רפואות לעולם, ו
ר השירים. ל ידי שי ןעשו והרבה  אותם ע  ע.וראו רפואות מעל הטב כ


