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  [ד] 

ה) ָהיּו ָצֶריָה ְלֹראׁש ֹאְיֶביָה ָׁשלּו ִּכי ה' הוָֹגּה ַעל ֹרב ְּפָׁשֶעיָה א, (

  עוָֹלֶליָה ָהְלכּו ְׁשִבי ִלְפֵני ָצר:

  דוע נענשו העוללים שלא חטאומ

, 1רושיפ על רוב פשעיה. וכו'היו צריה לראש, אויביה שלו 

 הלא ,הוי כסילים .ששמחו שה' החריבה מפני רוב פשעיה

על כרחך דזה  ,ואלה הצאן מה חטאו ,עולליה הלכו שבי לפני צר

איכה  ,, קטע ראשון)(קינה יד רק גזרה קדומה, וכדברי הקלירי

  .2תבע מני לשלם נשיהו ,את אשר כבר עשוהו

  

  ][ה

ם ַעל ֵּכן ְלִניָדה ָהָיָתה ָּכל ְמַכְּבֶדיָה ) א, ח( ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִ

                                                 
מה  ,וצריך ביאור .מחולק לשלושה חלקים 'הדהנה פסוק תוכן דבריו, [ד]  1

ִּכי ה' הֹוָגּה ַעל ֹרב  -ָהיּו ָצֶריָה ְלֹראׁש ֹאְיֶביָה ָׁשלּו " ,ענין כל חלק לחלק האחר

ומדוע דוקא כתוב הצרה של  ".יָה ָהְלכּו ְׁשִבי ִלְפֵני ָצרעֹוָללֶ  -ְּפָׁשֶעיָה 

ומדוע דוקא בענין שלות הרשעים  ,העוללים שהלכו לפני שבי בפסוק זה

ומדוע דוקא  ,מפני זההיה זה והרי בכל הצרות  ,כתוב שה' הוגה על פשעיה

  .כאן כתוב זאת

שעים שהר ,הוא המשך לתחילת הפסוקכו' דה' הוגה  ,ומבאר המשך חכמה

 ,אלא שה' העניש את ישראל על עוונותיהם ,שמחו לא רק על צרות ישראל

ועל זה אומר הנביא  ,דהיינו שמחתם היא שבני ישראל נענשו על פשעיהם

שהרי עולליה כו' שלא חטאו  ,כי אין זה אלא גזרה קדומה ,ששוטים אתם

אלא גזרה קדומה שכבר  ,ועל כורחך אין זה מחמת עונש ,הלכו לפני צר

 ,וכדברי הקליר בסליחה יד ,נגזר שבית המקדש יחרבלפני בריאת העולם 

 ,הדבר שכבר נגזר לפני כן ,שאומר "איכא את אשר כבר עשוהו" פירוש

 תבע ממני לגבות חובו. ,"תבע מני לגבות נשיהו" פירוש
שבית  ,גזרה לפני ה' עוד לפני בריאת העולםתמצית דבריו:  2

לא בגלל חטאם [אלא זה  ,ליםולכן נענשו העול ,המקדש יחרב

  .תיקונם]

   

  ]ה[

  א ֶנֶאְנָחה ַוָּתָׁשב ָאחוֹר:ָראּו ֶעְרָוָתּה ַּגם ִהיִהִּזילּוָה ִּכי 

  מדוע כתוב דוקא טומאת נידה 

, שעברה עבירה ושנתה כמה 3רושיפ (א, ח) חטא חטאה ירושלים.

ונעשית כדבר הקבוע ולא  ,(יומא פו, ב) פעמים לכן הותרה לה

בכל זאת לא  ,אשר עם היותה דוה נדה ידעה בושת, וכמו אשה

בים היה כן בעונותינו הר ,ה קבוע ודבר טבעי הוא להכי וסת תבוש

  .4בירושלים להפלגת החטאים

  

  ][ו

ָידוֹ ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל ַמֲחַמֶּדיָה ִּכי ָרֲאָתה גוִֹים ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ) א, י(

:ֲאֶׁשר ִצִּוי א ָיֹבאּו ַבָּקָהל ָל   ָתה 

  ם אוהבים את התורהמדוע הגויים גוזרים על לימוד התורה, והרי אינ

םא. מהו כפל הלשון " :תוכן דבריו ליישב[ה]  3 ". ב. מה ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִ

ובכל מקום נידה  ,ורש"י פירש מלשון נע ונד ."ַעל ֵּכן ְלִניָדה ָהָיָתההפירוש "

מדוע לא כתוב  ,ר שנטמאה בחטאואם כונת הכתוב לומ .היא טומאת נידות

ָּכל ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי ָראּו . ג. מה הקשר של המשך הכתוב "'על כן נטמאה'

  ".ֶעְרָוָתּה

אמר רב הונא ) "ב ,יומא פועל פי מה שאמרו חז"ל (ומבאר המשך חכמה 

שהחוטא  ," ע"כ. מבוארנעשית לו כהיתרכיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 

והנה  .אינו מתבייש בו, כיון שהוא דבר הקבועש .עשית לו כהיתרפעמיים נ

אינה בושה כיון שהוא וסת קבוע לה  ,אשה נידה גם כן אינה בושה בנידתה

שלא רק שחטאה  ,שהנביא אומר ,יתפרש הכתוב כחומר זה ועל פי. בה

כיון שעברה ושנתה בחטא  ,לא התביישה בחטאהאפילו אלא ש ,ירושלים

כאשה נידה ולכן נעשית  ,ולכן כפל הנביא פעמיים בחטא ,נעשה לה כהיתר

שלא  ,כי לא הסתירה מעשיה ,כולם ראו ערותהולכן  ,שאינה בושה בוסתה

 ומיושב כל הדקדוקים בס"ד. ,היתה בושה בהם
כי היא וסת  ,אשה נידה אינה בושה בטומאתהתמצית דבריו:  4

אינו ו ,כך גם החוטא ושונה בחטא נעשה לו כהיתר ,הרגיל לה

  .לכן כתוב היתה כנידה ,וכך היה בירושלים ,בוש במעשיו

   

 ]ו[
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 ב

(איכא רבה פתיחתא יא) אילו  (א, י) ידו פרש צר על כל מחמדיה.

לא יחמוד איש את יתם קוראים בתורה (שמות לד, כד) זכיתם הי

ידו פרש צר על כל  (איכה א, י) אתם קוריןכו' ארצך עכשיו 

 א רק על החמודות שיש לחבירוו, כי הקנאה ה5מדיה. פירושומח

לא כן דברי תורה  ,נחשב זה לחמודות שר גם אצל החומדא

 (תהלים יט, יא) הנחמדים מזהב, אצל האומות אינם חמודות

 , לטורח ועמל יחשב אצל המתיגע בם, ואדרבא(עבודה זרה ב, ב)

יודעים אשר אצל ישראל ובכל זאת, מפני כי המה  ,(שבת פח, א)

 וזה שאמר .(ברכות סא, ב) זרו על ביטול תורהלכן יג המה חמודות

אף הארץ שאצל  ,ולא יחמוד איש את ארצךכו'  אלמלא זכיתם

ם קורין ידו פרש ועכשיו את ,האומות המה נחמדים יותר מאצלך

                                                 
תחת  ,רבי יצחק פתח" יא) איכה רבה (פתיחתות[ו] תוכן דבריו. דזה לשון  5

 ,), מז(דברים כח אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל

כיתם הייתם קוראים אלו ז .כו'(שם, פסוק מח)  ועבדת את אויביך וגו'

ועכשיו שלא זכיתם הרי , ), כד(שמות לד לא יחמוד איש את ארצךבתורה 

א. ". ויש לדקדק: (איכא א, י) ידו פרש צר על כל מחמדיה אתם קוראים

והנה באיכה  ,כמו שהולך ומונה שם ,דהנה המדרש בא לפרש הדבר והיפוכו

וזה לא הפך של  ,אלא ידו פרש על מחמדיה ,לא כתוב שחמד את התורה

 ,הרי זה חמדה ,דאם היה כתוב ויחמוד את התורה .ולא יחמוד את ארצך

ומלבד זה יש עוד לדקדק כמה דיקדוקים בלשון . הפך לא יחמוד ארצך

. מדוע ג. מהו לשון לא יחמוד "איש" ולא כתוב "לא יחמודו". ב ,הכתובים

(פסוק ט) כי הגדיל אוייב, והיה יה כתיב הא לעיל מינ ,כתוב ידו פרש "צר"

. מדוע כתוב דומדוע כתוב "צר".  ,לכתוב ידו פרש, דהיינו האוייב

  מהו לשון ייחודי של מחמדיה. ,"מחמדיה" ולא מחמד

ה חמדה אצל הגויים יותר מאצל תדארץ ישראל הי ,ומבאר המשך חכמה

שון איש כולל ואיתא בערכין (ה, ב) דל ,משפטים לב, ב)ישראל (שמות רבה 

אפילו הגויים ש ,גם גויים. ובזה מיושב מדוע כתוב לא יחמוד "איש"

 .לא יחמדו את הארץ כשיעלו לרגל ,ישראל יותר מישראלשחמדו את ארץ 

כדאיתא בעבודה זרה  ,והנה הגויים לא חמדו את התורה ,ומיושב דקדוק ב

פח, ( שבתכדאיתא ב ואדרבא, לטורח ועמל יחשב אצל המתיגע בםב, ב) (

לכן גזרו על דה חמ יאאצל ישראל השיודעים ון שובכל זאת, מפני כי א),

שזה שפרש ידו על התורה  ,לכן דקדק הכתוב ,(ברכות סא, ב) ביטול תורה

אלא רק  ,כי אינה חשובה אצלם ,זה רק רשעות בלבד של "צר" ,הוא "צר"

מד" ולכן לא כתוב "מח ומיושב דקדוק ג, ,כדי למנוע מישראל לעסוק בה

 ,כי באמת היא אינה חמדה שלהם אלא חמדה לישראל בלבד ,אלא מחמדיה

לגויים ומיושב  לכן דקדק לכתוב "מחמדיה" שהיא חמדה לישראל ולא

אצלה המה חמודות, והיינו התורה שרק  ,צר על כל מחמדיה

  .6ותומצ

  

  ][ז

לוֹא ֲאֵליֶכם ָּכל ֹעְבֵרי ֶדֶר ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם ֵיׁש ַמְכאוֹב ) יב ,א(

  ַמְכֹאִבי ֲאֶׁשר עוַֹלל ִלי ֲאֶׁשר הוָֹגה ה' ְּביוֹם ֲחרוֹן ַאּפוֹ:ּכְ 

  מתי ה' מעניש על זה שאדם אינו מביא עצמו לידי חיוב מצוה

 אשר הוגה ה' ביום חרון אפו.כו' (א, יב) לא אליכם כל עברי דרך 

וכי אומות העולם  )כמו שאמר במדרש (איכה רבה א, לה 7הכוונה

  דקדוק ד.

דהוא ממש דבר והיפוכו על הצד  ,כונת חז"ליתבאר היטב  ,לאחר ביאור זהו

ישראל  לא היו הגויים חומדים אפילו את ארץ ,דאם זכיתם ,הגדול ביותר

וכיון שלא זכיתם מחמת שלא עבדתם את  ,שהם חומדים אותה יותר מכם

כך לא עלינו  ,הפך זה אתם עובדים את הגויים בצערשכשם  ,ה' בשמחה

רק  ,אפילו שאינה חמדה להם ,תורה ויהיו הגויים גוזרים עליכם שלא תלמד

  .ויגזרו עליכם גזרות שלא ללמוד תורה ,לכם ימנעו מכן

כיון שלשון חמדה אינו אלא  ,חמדו את התורההגויים ר שוהטעם שלא אמ

אבל  ,לכן כתוב לשון פרש ידו ולא חמד ,בדבר שאדם אוהב וחומד לעצמו

 .והפך זה שלא חמדו את ארץ ישראל ,הוא גזרה גדולה ,רהימבחינת הגז

  [לכן פתח המשך חכמה וביאר מהו לשון חמדה בתחלת דבריו].

  

  

ואינם  ,חומדים את התורה הגויים אינםתמצית דבריו:  6

ואף על פי כן  ,לטורח ועמלוהיא להם  ,מעריכים את היגיעה בה

כיון שיודעים שאצל  ,הם גוזרים על ישראל שלא ילמדו תורה

וזה כונת  ., לכן כתוב "מחמדיה", ולא חמדהתםישראל היא חמד

 ,לא היו חומדים אפילו את ארץ ישראל ,שאם היינו זוכים ,חז"ל

אפילו תורה הם גוזרים שלא ללמוד  ,ועכשיו גויים,שהיא חמדה ל

  שאינה חמדה להם כלל.

   

 ]ז[
(א, יב)  דהנה מבואר באיכא רבה (י, מ) דפירוש הכתוב[ז] תוכן דבריו,  7

עֹוַלל  לֹוא ֲאֵליֶכם ָּכל ֹעְבֵרי ֶדֶר ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם ֵיׁש ַמְכאֹוב ְּכַמְכֹאִבי ֲאֶׁשר"

לא בא עליהם  ,שכל עוברי דרכה של תורה", ִלי ֲאֶׁשר הֹוָגה ה' ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפוֹ 
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 ג

ואומות העולם אינם  ,ישראל חטאו ולקואלא  ,אינם חוטאים

ואומות  ,פשוט, שישראל מצווים ,לוקים. והתירוץ אמאי לוקים

ם מפני מה גרי ,ב אמר"ע ח"העולם אינם מצווים. והנה ביבמות מ

אם כן, אמאי אין האומות  .ששהו להתגייר ,מעונים בעולם הזה

 דעל מצוה כזו שלא הכניסו עצמם ,ופשוט ,לוקים שלא נתגיירו

ואם  .(מנחות מא, א) דבעידן ריתחא נענשין עליה ,אמרינן ,לחיוב

מקיימין קצת, בעידן  ג מצוות ואינן"כשמקבלין עליהן תרי ,כן

בפרק במה מדליקין  ,והנה על ששהו להתגייר. ןנענשי ,ריתחא

                                                 

אפילו שחטאו לא נענשו כל  ,שאומות העולם נו,כזה עונש כמו שבא עלי

אומות  .חטא חטאה ירושלםוז"ל " וכמו שאמרו באיכא רבה (י, לה) ,כך

ן כלום, אבל ישראל אלא אף על פי שחוטאין אינ ?העולם אינן חוטאים

סיום הפסוק פירוש א. מהו  :אלא שמכל מקום עוד יש לבאר", חטאו ולקו

מה ענין חרון אף למה שאומר שה' מעניש  ",ֲאֶׁשר הֹוָגה ה' ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפוֹ "

בחרון דוקא והרי עונש על חטאים אינו  ,את ישראל יותר מאומות העולם

ב. מדוע  .מדקדק לפרש בחרון אפוומדוע  ,אלא שה' מעניש על חטאים ,אף

ועל כורחך היינו מפני שלא קבלו עליהם  ,באמת אומות העולם אינם נענשים

אם כן מדוע תמהה כנסת ישראל שה' מעניש אותה  ,מתן תורה ואינם מצווים

, והרי לא שייך אצלם עונש שאינם מצווים בתרי"ג יותר מאומות העולם

  מצוות.

מפני ) וז"ל "ב ,מח(יאור מאמר חז"ל ביבמות יש להקדים ב ,וכדי לבאר זאת

ששהו עצמם להכנס מפני  ,הזה מעונין, ויסורין באין עליהן מה גרים בזמן

" ע"כ. מבואר שהגרים נענשים שלא נעשו גרים קודם תחת כנפי השכינה

דוקא גרים נענשים ולא אומות העולם על זה שלא מדוע  ,ויש לדקדקלכן. 

שאמרו במנחות מה על פי , אלא הביאור בזה .נכנסים תחת כנפי השכינה

אף על פי שאינו נענש על  ,ך בבגד שאינו חייב בציצית) שמי שהולמא, ב(

כיון שלא הביא את עצמו לידי חיוב  ,מכל מקום ,כיון שלא חייב בציצית ,זה

שלא הביא את עצמו לידי  ה' נענש על זהאף כאשר יש זמן של חרון  ,מצוה

  חיוב מצוה.

כיון שזה לא הביאו  ,ליישב היטב מדוע דוקא הגרים מעונים לפי זה יש

וחרון אף ה' יש  ,עצמם לידי חיוב אין נענשים על זה אלא בזמן חרון אף ה'

 ,גרים שקבלו על עצמם מצוות ,לפיכך .כאשר עוברים על מצוות שנצטוו

ואז נענשים על זה ה' אם אינם מקיימים קצת מצוות יש עליהם חרון אף 

מה שאין כן אומות העולם שאינם  ,ו את עצמם לחיוב לפני כןשלא הכניס

לכן אינם נענשים על זה שלא  ,אין עליהם חרון אף ה' ,מצווים ועושים

  .הביאו עצמם לידי חיוב

דהנה מבואר בגמרא (שבת לב, ב)  .ועל פי זה מבואר היטב פירוש הכתוב

וכיוצא  ,מחתרתכעל שעשיתם פתחי בתים  ,לב, ב) אמר(שבת 

אי הוה עידן ריתחא על  ,ואם כן .שלא הכניסו עצמם לחיוב ,בזה

 ןגם על שאר מצות שלא הכניסו עצמ ןנענשי ,המצות שנצטוו

לא אליכם כל עוברי דרך [עוברי דרכה של  ,וזה שאמר .לחיוב

הביטו וראו אם יש מכאוב  ,מדרש (איכה רבה א, מ)] ,תורה

, שלא הכניסו ןשוי הם, דאף בדברים שאנו שני'מכאובי וכוכ

בעידן ריתחא דעונשין  ,' ביום חרון אפולחיוב, אשר הוגה ה ןעצמ

  .8ודו"ק עליה.

שעשו  כגון ,דישראל נענשים על שלא מביאים עצמן לידי חיוב מצוות

שאפילו ישראל שקבלו  ,פתחים כמחתרת ללא פצימין לפוטרן מחיוב מזוזה

נענשין על כל מצווה שפטרו  ,ומקיימין אותן ,על עצמן כל תרי"ג מצוות

אבל  ,שאינן מקיימין המצוות שנצטווכ ,כשיש חרון אף ה'עצמן מחיוב 

תחת , ולא נכנסו אומות העולם אינם נענשין על שפטרו עצמם מחיוב מצוות

כי  ,כיון שאין עליהם חרון אף ה' על שאינם מקיימין מצוות כנפי השכינה,

שאפילו לא עליכם,  ,וזה מה שאומר הכתוב ,לא קבלו על עצמן מצוות

אנו נענשין בזמן  ,שלא הבאנו את עצמנו לחיוב מצוות ,בדברים שנו שוים

  , ומיושב הכל בס"ד.ואתם לא נענשים ,שיש חרון אף ה'

ואין  ,יםודכיון שהגויים לא מצו ,משך חכמה צריכים ביאור[אבל דברי ה

אין להם להענש על זה שאינם מביאים באמת אם כן  ,עליהם חרון אף ה'

דהא הגויים באמת כן מצווין בשבע  ,ועוד קשה .עצמם לידי חיוב מצוות

וכשאינם מקיימין אותן מדוע אינם נענשים על שאינם  ,מצוות בני נח

דבאמת גם  ,ונראה דשתי הקושיות מתורצת אחת בשניה .מביאים לידי חיוב

חרון אף ה' בגלל שאינם שומרים כראוי על עליהם הגויים היה ראוי להיות 

כיון  ,אלא שמכל מקום אין חרון אף ה' גדול כל כך ,כל שבע מצוות בני נח

אלא שכך ציווה ה' את אדם  ,שלא קבלו על עצמם חיוב שבע מצוות בני נח

שקבלו על עצמם במתן תורה בברית  ,מה שאין כן ישראל ,נחהראשון ובני 

לכן חרון אף ה' גדול עליהם ונענשים על  ,ובאלה לשמור תרי"ג מצוות

ואל  .ולזה נתכון המשך חכמה ,שאינם מביאים עצמם לידי חיוב מצוות

וללא  ,כי דרכו בקודש לקצר מאוד לגודל השגתו ,תתמה שלא ביאר זאת

 ספק זה כוונתו בס"ד]
כגון שאינו  ,עצמו מחיוב מצוה את כשאדם פוטרתמצית דבריו:  8

אינו נענש על  ,ופטור מציצית וכדו' ,הולך בבגד של ארבע כנפות

שאדם עובר על כגון בשעה  ,כאשר יש חרון אף ה' ,מכל מקום .זה

ולכן  .אז נענש גם על זה שלא הביא עצמו לידי חיוב מצוה ,מצוה

 ,ו תחת כנפי השכינה לפני כןכיון שלא נכנס ,גרים מעונים

אבל הגויים שאינם בני  .ונענשים על זה כשעוברים על מצוות



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

  

  ][ח

ִמָּמרוֹם ָׁשַלח ֵאׁש ְּבַעְצֹמַתי ַוִּיְרֶּדָּנה ָּפַרׂש ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי ֱהִׁשיַבִני ) יג ,א(

  :י ֹׁשֵמָמה ָּכל ַהּיוֹם ָּדָוהָאחוֹר ְנָתַננִ 

  איזה צדקה עושה הלבנה עם השמש, והשמש עם הלבנה

 ,(איכה רבה א, מא) דבר אחר מרום שלח אש בעצמותי.(א, יג) מ

 .9אלו שני המאורות ,(תהלים עא, יט) וצדקתך אלקים עד מרום

כדאיתא בפרשת משפטים במדרש (שמות רבה לא, טו) בקרא 

הלבנה לוה מן השמש והשמש  ,(שמות כב, כד) אם כסף תלוהד

                                                 

אפילו שעוברים על  .לא מתגייריםשאינם נענשים על זה  ,מצוות

אינו דומה למתן תורה שקבלנו עלינו תרי"ג  ,שבע מצות בני נח

  מצוות.

   

  ]ח[
איכה רבה (פרשה ב האיכה רבה הסתומים. דאמרו תוכן דבריו לבאר דברי 9

ממרום שלח אש בעצמותי, ר' אמי שאל את ר' שמואל בר " וז"ל) מא, א

מהו זה שכתוב  ,בשביל ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה ,נחמני אמר לו

 ,בר אחרדכו'  כשם ,) וצדקתך אלהים עד מרום, אמר לו, יטא(תהלים ע

 ,ודברי המדרש סתומים" ע"כ. מאורותאלו שני ה ,וצדקתך אלהים עד מרום

  .זה בא המשך חכמה לבאר

לא " וז"ל: )טו ,רבה (משפטים פרשה לא ומבאר על פי מה שאמרו במדרש

) טוב , הקיב (תהלים כתיבדוא ההוא , ה(שמות כב, כד) תהיה לו כנושה

של הקדוש  כל בריותיו ,איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט, בא וראה

מר והשמש מן האור שנא ,האור לוה מן השמשכו'  ן זה מזהברוך הוא לווי

דאור  ,ומפרש המשך חכמה ." ע"כ) שמש ירח עמד זבולה, יא(חבקוק ג

כי יש לה רק  ,שאין לה אור משל עצמה לכן היא נקראת אור ,היינו הלבנה

) בראשית א, טזכתוב ( בבריאת העולםד פירוש, .אור שמגיע לה מהשמש

ִהים" ֶאת ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגֹדל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת  ַוַּיַעׂש ֱא

יש קצת  ,ואף על פי כן בתחלת היום ממש", ַהָּמאֹור ַהָּקֹטן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה

, דכתיב והם לוים זה מזה ,וכן בקצת מהלילה יש אור השמש ,אור הלבנה

, ששניהם נמצאים באותו מדור, כיון זבולה(חבקוק ג, יא) שמש וירח עמד 

  שמאירים לפעמים יחד.

שעושים זה עם זה הלבנה  ,שגם במרום יש צדקה ,וזה כונת המדרש באיכה

צדקתך (תהילים עא, יט)  וזה פירוש הכתוב .עם השמש והשמש עם הלבנה

 ,לוה מן הלבנה, שנאמר (חבקוק ג, יא) שמש וירח עמד זבולה

והמאורות עושין צדקה זה עם זה, וזה צדקתך עד מרום, שבמרום 

  .10עושין צדקה זה עם זה

  

  ][ט

ַעל ֵאֶּלה ֲאִני בוִֹכָּיה ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ַּמִים ִּכי ָרַחק ִמֶּמִּני ) טז ,א(

  ְמַנֵחם ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי ָהיּו ָבַני ׁשוֵֹמִמים ִּכי ָגַבר אוֵֹיב:

  הנביא בכפל לשון, עיני עיני על מה קונן ירמיה

זקין (נח, א) אמר רב יהודה אמר רב מאי יפרק הנ 11גיטין(א, טז) 

[אבל לא מבאר המשך חכמה  צדקה זה עם זה. םעד מרום, שבמרום עושי

" אלו שני המאורות ,וצדקתך אלהים עד מרום"המדרש  מה הוא שייכות

". ולעניות דעתי כונת חז"ל ליישב לשון ִמָּמרֹום ָׁשַלח ֵאׁש ְּבַעְצֹמַתי"לפסוק 

 ,משם הביא אש ,שה' עושה צדקה רום,שממ ,שבא לומר ,"ִמָּמרֹוםהכתוב "

איכה כדאיתא ב ,הוא באמת צדקה לנו ,שאפילו העונש הקשה הזה עלינו

ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים, ולא , יא) "פרשה דרבה (

  ]."על ישראל

ולירח את  ,אף על פי שנתן ה' לשמש את היום תמצית דבריו, 10

וזה פירוש הכתוב  .הם מאירים קצת בזמן ממשלת האחר ,הלילה

צדקה זה עם  םצדקתך עד מרום, שבמרום עושי(תהילים עא, יט) 

  .זה

   

 ]ט[
אמר רב יהודה אמר רב: מעשה ) "א ,נח(גיטין דגרסינן ב ,תוכן דבריו 11

בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים. לימים נזדווגו 

שניהם במקום אחד, זה אומר: יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, וזה 

ו: בוא ונשיאם זה אומר: יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה, אמר

לזה ונחלק בוולדות. הכניסום לחדר, זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן 

וזאת אומרת: אני  ,זוית זה, זה אומר: אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה

ובכו כל הלילה. כיון שעלה עמוד  ,כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד

בבכיה עד שיצאה נשמתן. השחר, הכירו זה את זה, ונפלו זה על זה וגעו 

" על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים (איכה א, טז) ועליהן קונן ירמיה

  ע"כ.

קא על דבר זה קונן ירמיה שאמר עיני ושדדוע אמרו מ ,והשתא יש לבאר

ומדוע על  ,והרי מלבד זאת היו לישראל כל כך הרבה צרות ,עיני יורדה מים



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 ת של רבי ישמעאלמעשה בבנו וב ,רדה מיםודכתיב עיני עיני י

ו) אמר  ,הביאור על פי מה דאיתא בירושלמי מעשר שני (ד כו'.

לאחתיה  א גבראליה חמי חד עינה נשקה חברתה, אמר ליה ההו

וזה שאמר שעין , בכים, וכן איתא הך עובדה ברכות דף נו, הוא ח

וזה אח ואחות, בן  ,ויורדה מים על השניה ,אחת בוכה על השניה

  .12ישמעאל. ופשוט 'ובת ר

  

  ][י

ֵּפְרָׂשה ִצּיוֹן ְּבָיֶדיָה ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ִצָּוה ה' ְלַיֲעֹקב ְסִביָביו ָצָריו ) יז ,א(

ם לְ    ִנָּדה ֵּביֵניֶהםָהְיָתה ְירּוָׁשַלִ

  איזה עונש הוא שהיא כנדה

 (א, יז) צוה ה' ליעקב סביביו צריו, היתה ירושלים לנדה ביניהם.

                                                 

שפעמים הרבה נזכר במגילה צער  ,ועוד .םענין זה נאמר עיני עיני יורדה מי

  .ומדוע דוקא פסוק זה אמרו חז"ל שהוא על ענין זה ,ירמיה על צרות ישראל

 .מרמזות לאח ואחות ,ניםידמצאנו בחז"ל ששני הע ,ומבאר המשך חכמה

חד בר נש אתא לגבי רבי " וז"ל: )ו ,ירושלמי (מעשר שני דדגרסינן ב

עיני נשקה חבירתה. אמר  ,חמית בחילמאי מר ליה,א ,ישמעאל בי רבי יוסי

" [פירוש: אדם אחד בא לאחתיה הוא חכים ,תיפח רוחיה דההוא גברא ,ליה

ראיתי בחלום שעין אחת מנשקת  ,אמר לו ,לרבי ישמעאל בן רבי יוסי

וכן איתא  .שאחותו הוא בעל] ,אמר לו תיפח רוחו של אדם זה ,חברתה

שקן חזאי עיני דנכו' רבי ישמעאל: אמר ליה ההוא מינא ל) "ב ,נו(ברכות ב

  ".אהדדי, אמר ליה: בא על אחותו

ואם ראה בחלום  ,עינים הם רמז לאח ואחותהששני  ,וכיון שראינו בחז"ל

היטב כונת מבואר  ,שעין אחת נשקה לעין האחרת סימן שבא על אחותו

ִני ֹיְרָדה ַעל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני ֵעידבאו ליישב כפל לשון הכתוב " ,חז"ל

על  ,אלא שעל זה קונן ירמיה הנביא ,מדוע כתוב פעמיים עיני עיני ,"ַּמִים

דהיינו  ,ויורדת דמעות על העין השניה ,עין אחת שבוכה על העין השניה

 האח על האחות והאחות על האח בני רבי ישמעאל.
וזה כפל הלשון עיני  .תמצית דבריו: שני עינים רומז לאח ואחות 12

 ,ויורדה עליה מים ,שהאח בוכה על אחותו ,דה מיםעיני יור

שזיגום יחד להביא  כגול,במעשה דבתו ובנו של רבי ישעמאל כהן 

  .ועל אלה קונן ירמיה הנביא ,ולדות לעבדים

   

 ]י[

דרך דאמרינן בערבי פסחים (קיא, א) נדה ההולכת בין שני  13על

ה סביביו או עושה מריבה ביניהם, וז ,או הורגת אחד ,אנשים

ארצות פזוריהם, ו הצלה לישראל בה. וזןצריו, והיא כנידה ביניה

  .14והבן

  

  ][יא

ם ָמה ַאְׁשֶוה ָּל ) יג ,ב( ָמה ֲאִעיֵד ָמה ֲאַדֶּמה ָּל ַהַּבת ְירּוָׁשַלִ

:   ַוֲאַנֲחֵמ ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיוֹן ִּכי ָגדוֹל ַּכָּים ִׁשְבֵר ִמי ִיְרָּפא ָל

  קישוטין נתקשטו ישראל במתן תורהכמה ב

רבוא (איכה רבה ב, יז) אמר רבי יוחנן ששים  (ב, יג) מה אעידך.

דפליגי  15. יתכןכו'מאה ועשרים רבוא ירדו כו' מלאכי השרת ירדו 

 רהחודש פרשה ד) לאמבהא דאיתא במכילתא יתרו (מסכת 

 
ִצָּוה ה' ְלַיֲעֹקב ְסִביָביו ) "יז, א([י] תוכן דבריו, דבא ליישב לשון הכתוב  13

ם ְלִנָּדה ֵּביֵניֶהםצָ  צוה ה' ליעקב סביביו צריו וז"ל "רש"י ", ופָריו ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִ

אף כשגלו לבבל ולאשור הגלה סנחריב  ,שיהיו צריו סביביו ,צוה על יעקב -

ו כמ ,והם מקנתרים אותם ,והושיבם אצליהם ,את אויביהם עמון ומואב

לריחוק  -לנדה : עמונאין הומניא איכא בבבל כולה דבמסכת קדושי אמרוש

בודאי  ,כיון שנענשו שצריהם יהיו סביבם ,והנה צריך ביאור" עכ"ל. לבוז

  .ומהו שאומר היתה לנדה ביניהם ,מרחקים אותם

דהנה איתא  .דהפסוק בא לרמז דבר אחר לגמרי ,ומבאר המשך חכמה

אם היא בתחלת  ,שאשה נדה ההולכת בין שני אנשים )קיא, א(בפסחים 

וזה  .מביאה מריבה ביניהם ,ואם הוא בסוף נדתה ,גת אחד מהםהור ,נדתה

היא  ,היא בין אומות העולםשוכ ,שנתן ה' לישראל דין נדה ,בא הכתוב לרמז

ראל הפזורה בין שי, וזה הצלה לאו מביאה מריבה ביניהם ,הורגת אחת מהם

 האומות.
או הורגת אחד  ,תמצית דבריו: נדה העוברת בין שני אנשים 14

ולזה בירך ה' את ישראל שיהיה  ,מביאה מריבה ביניהם או ,מהם

ויהיו מריבה  ,ועל ידי זה ימותו ,להם דין נידה בין האומות

  ביניהם.

   

 ]יא[

 
, יז) מפרש לשון הכתוב, דאעידך איכה רבה (פרשה ב[יא] תוכן דבריו, דב 15



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

רבי עקיבא  .ועל לאו לאו ,היו אומרים על הן הןש (שמות כ, א)

עשרים רבוא, אחד מאה לזה לפי זה,  .ועל לאו הן ,על הן הן ,אומר

בלו בלשון כמו שק ,זה חדאול .ואחד על לא תעשה ,עשהעל 

  .16אחת

  

  ][יב

                                                 

מקונן הנביא שה' אומר ו .יטדהיינו תכש ,ב, א, כד)-(שמואל הוא מלשון עדי

 בר אחר,דוז"ל " .כמה קישוטין קישט את ישראל במתן תורה והם בגדו בו

ששים  ,יוחנן 'רמר מה אעידך, רבי אומר כמה קישוטין קשטתי אתכם, א

ועטרה ביד כל אחד  ,רבוא מלאכי השרת ירדו עם הקדוש ברוך הוא בסיני

כהנא בשם ר' יוחנן אמר לעטר כל אחד ואחד מישראל, ר' אבא בר  ,ואחד

אבל יש  ." ע"כמאה ועשרין רבוא ירדו, אחד מקשטו ואחד מלבישו עטרה

שקשטו לכל אחד מישראל וגם דזה אומר  ,מהו שורש מחלוקתםלבאר 

  .עטרו עטרה לכל אחד מישראלוזה אומר שרק  ,הלבישו בעטרה

דשורש מחלוקתם הוא מחלוקת התנאים במכילתא  ,ומבאר המשך חכמה

ִהים ֵאת ) "א ,שמות כעל הפסוק ( ,מסכת החודש פרשה ד) (יתרו ַוְיַדֵּבר ֱא

לאמר. מלמד שהיו אומרים על הן הן ועל וז"ל " ,"ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר

 ," ע"כו הןלאו לאו, דברי רבי ישמעאל; רבי עקיבא אומר, על הן הן ועל לא

ועל מצוות לא  ,הן ,שהדלרבי ישמעאל היו עונים על מצוות ע ,הנה מבואר

לכן  ,בשני סוגי לשונות קבלו על עצמם את התורהש ,דהיינו ,לאו ,תעשה

כיון  ,ון לאולשואחד על  ,אחד על לשון הן ,וגם עטרה ,היה להם קישוט

שקבלו הכל בלשון  ,אבל לרבי עקיבא .ני לשונותשבשקבלו את התורה 

אם  ,במדרש איכאוהוא הוא המחלוקת  לכן היה להם רק עטרה אחת, ,אחד

או שהיו  ,כשיטת רבי עקיבא ,ם רבוא מלאכים לעטר בעטרה אחתישיש היו

כרבי  ,לקשט ולעטר כל אחד בקישוט ועטרה ,מאה ועשרים מלאכים

 ישמעאל שקבלו את התורה בשני לשונות.
לפי רבי  ,תמצית דבריו: בשעה שקבלו ישראל את התורה 16

ולכן היו  ,ועל הלא תעשה לאו ,על העשה הןהיו עונים  ,ישמעאל

 ,על כל סוג לשון ,המלאכים מעטרים אותם בקישוט ועטרה

לכן היו מקשטין  ,ולרבי עקיבא הכל בלשון הן .קישוט ועטרה

  .עטרה אחתאותן ב

   

 ]בי[
ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי " , דכתיבתוכן דבריו, לשון הפסוק צריך ביאור ]יב[ 17

ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי עוַֹלְלָּת ֹּכה ִאם ֹּתאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים  )כ ,ב(

  ֹעֲלֵלי ִטֻּפִחים ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ֲאֹדָני ֹּכֵהן ְוָנִביא:

  להענישלתקן ולא עונש המטרת 

דון, המכה להסיר הז 17כי (ב, כ) ראה ה' והביטה למי עוללת כה.

פך, אשר בשביל יופה היה הה ,ישרש התכונה הרעה מלב העושה

 ,שנהרג במקדש ה' כהן ונביא, ענשן באכזריות גדולה יותר

  .18שלו בניהן, וזה פלאביש

עֹוַלְלָּת ֹּכה ִאם ֹּתאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים ֹעֲלֵלי ִטֻּפִחים ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ֲאֹדָני ֹּכֵהן 

לזה שנהרג נביא במקדש  ,מה השייכות בין נשים שאכלו פרים . א."ְוָנִביא

 ,לא עבירה בזדוןשמה שאכלו נשים פרים הוא  ,אינו דומה זה לזה . ב.ה'

מחמת הוא  ,אבל זה שנהרג כהן ונביא ,םאלא מחמת אונס הרעב אכלו פרי

  ."ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹּכה"בלשון שניהם ואיך כולל  ,עון שבידם

על  ,שראל שאכלו נשים פריםדבאמת ה' ענש את י ,המשך חכמהבאר ומ

  .וכך ביאור הענין ,שנהרג במקדש כהן ונביא חטאם

 רשששייש להענישו בדבר  ,הזדון שעשהלהעניש אדם על  שצריךכדהנה 

המטרה שלהם  ,[כי כל העונשים שבתורה ,מלב העושההתכונה הרעה את 

יהיה תמיד  לכן העונש ,אלא התיקון שיבוא מחמת העונש ש,אינה העונ

ישראל  ,והנה .עשה עבירה זו בזדון ליבו]לתקן התכונה הרעה שמחמתה 

היה ראוי להענישם בעונש שישרש  ,שהרגו את זכריה הנביא במקדש ה'

אלא הענישם  ,אבל ה' לא הענישם בעונש של תיקון ,ונת הרצחמהם את תכ

שמטרתו  ,אכזרי מאוד שוזה עונ ,הם לאכול בשרםידשרצחו ילבעונש 

ם אלא להעניש ,כי לא היו ראויים לתיקון[ ,העונש בעצמו ולא לתיקון הנפש

  ].עונש אכזרי כזה

עונש שאינו שענשת  –ְרֵאה ה' ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹּכה " ,פירוש הכתובוזה 

אותם שענשת אלא עונש שהשאיר את התכונה הרעה ביתר שאת.  ,לתיקון

ִאם ֵיָהֵרג " –ל על הזדון ש ,"ִאם ֹּתאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים ֹעֲלֵלי ִטֻּפִחים" -ש

  ."ְּבִמְקַּדׁש ֲאֹדָני ֹּכֵהן ְוָנִביא

 
אף על פי שבכל עונש המטרה של ה' היא לתקן  :דבריותמצית  18

כל כך הזידו בעון הריגת  ,מכל מקום ,את האדם ולא להענישו

בא לתקן תכונת לבם  שהענישם בעונש אכזרי שלא ,זכריה הנביא

  שהרגו ואכלו נשים פריים. ,אלא להפך ,הרע

   

 ]גי[



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ז

  

  ][יג

ֹזאת ָאִׁשיב ֶאל ִלִּבי ַעל ֵּכן ְפִׁשי: ְוָתׁשוַֹח ָעַלי נַ ָזכוֹר ִּתְזּכוֹר  )כא-ג, כ(

  אוִֹחיל:

  מה אנו בוכים בתשעה באבעל 

זאת אשיב אל לבי על כן  .כא) זכור תזכור ותשוח עלי נפשי-(ג, כ

לבכות. והמשכיל  נאבד, שטות גדולה, שעל דבר 19פירוש אוחיל.

בלתי מיואש ויש תוחלת, יתחכם להקשיח לבו מהר. רק על דבר ה

. )כביב, -שמואל( וכמו שאמר דוד לעבדיו במות בנו ,שייך הבכי

ה, הבנין בית במקדש ונחמות ציון וירושלים המה סב ,ומטעם זה

כל  ,ל (תענית לב, ב)"אולם להיפך אמרו חז .והבכיה המסובב

הבכיה סבה  ,ואם כן .נחמתהזוכה ורואה ב ,המתאבל על ירושלים

איבו, אמר  'וכן במדרש (איכה רבה א, כג) אמר ר .לנחמות ציון

                                                 
 ְוָתׁשֹוַח ָעַלי ַנְפִׁשי:ָזכֹור ִּתְזּכֹור " )כא-איכה פרק ג, כ(הנה הפסוקים  ]יג[ 19

שכיון  ,פשט הכתוב הואם ביאור. דצריכי "יב ֶאל ִלִּבי ַעל ֵּכן אֹוִחילֹזאת ָאִׁש 

שממשיך ואומר זאת ומה . "ְוָתׁשֹוַח ָעַלי ַנְפִׁשי" ,לכן ,שזוכר את חורבן הבית

אחר שאמר לי לבי אבדה  -(כא) זאת אשיב אל לבי "י "פירש רש ,כו'

שאשיב  ,ומה היא זאת ,ואוחיל עוד ,אשיב זאת לבי ,)פסוק יח( תוחלתי מה'

 ,כלומר ."וכל הענין עד מה יתאונן וגו' - (כב) חסדי ה' כי לא תמנו ,אל לבי

כי חסדי  ,הקדמה להמשך הפסוקים שלא אבדה התקוההוא הפסוק זאת כו' 

  .לא תמנו כו' ה'

והרי חרבן הבית  ,וח נפשוכדי שתש ,א. מדוע צריך לזכור :קדקיש לדאבל 

אם זאת אשיב  ב. .וכי צריך לזכור שאין בית ואין ציון ואין ירושלים .לפנינו

מוכח  ,הפסק פרשה לאחר פסוק זה מדוע יש ,שך הפסוקיםעל המהוא כו' 

  .עולה על הפסוקים הבאיםזה שאין פסוק 

דאין ראוי  ,ותוכן דבריו .המשך חכמה ביאור חדש בפסוקים הללובאר ומ

אלא על דבר שיש  .ועל דבר שאי אפשר לתקן ,ת על העברלמשכיל לבכו

וכמו שמצאנו אצל דוד המלך  ,העתיד כה מתוך תפלה עלובו ,תוחלת ותקוה

ַוַּיְרא ָּדִוד ִּכי ֲעָבָדיו ִמְתַלֲחִׁשים ַוָּיֶבן ָּדִוד "דכתיב  ,)כג-שמואל ב פרק יב, יט(

ֵמת:  ַוָּיָקם ָּדִוד ֵמָהָאֶרץ ִּכי ֵמת ַהָּיֶלד ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲעָבָדיו ֲהֵמת ַהֶּיֶלד ַוֹּיאְמרּו 

ָתיו ַוָּיֹבא ֵבית ה' ַוִּיְׁשָּתחּו ַוָּיֹבא ֶאל ֵּביתֹו  ַוִּיְרַחץ ַוָּיֶס ַוְיַחֵּלף שמלתו ִׂשְמ

ַוִּיְׁשַאל ַוָּיִׂשימּו לֹו ֶלֶחם ַוֹּיאַכל:  ַוֹּיאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר 

ַהֶּיֶלד ַחי ַצְמָּת ַוֵּתְבְּך ְוַכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּיֶלד ַקְמָּת ַוֹּתאַכל ָלֶחם:   ָעִׂשיָתה ַּבֲעבּור

ַוֹּיאֶמר ְּבעֹוד ַהֶּיֶלד ַחי ַצְמִּתי ָוֶאְבֶּכה ִּכי ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע יחנני ְוַחַּנִני ה' ְוַחי 

ֵאָליו ְוהּוא ֹוד ֲאִני ֹהֵל ַהָּיֶלד:  ְוַעָּתה ֵמת ָלָּמה ֶּזה ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו ע

  ."א ָיׁשּוב ֵאָלי

אותה הבכיה אני מכניס  בשכר ,הקדוש ברוך הוא לישראל

תשוח עלי  ,והזכור תזכור, וכיון שיש תק ,לכן אמר .גלויותיכם

אוחיל,  ,פירוש בשביל הבכיה ,על כן נפשי. זאת אשיב אל לבי

  .20בנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצוןי ,שבשכר זה
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גליון עם סיפורים  המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 ,, דאומר הנביא"ְוָתׁשֹוַח ָעַלי ַנְפִׁשי -ָזכֹור ִּתְזּכֹור "הפסוק  א פירושווזה ה

 ,דאין ראוי לבכות על העבר ,לא בגלל שנחרב הבית ,שתשוח עליו נפשו

ותבנה ציון  ,מפני שזוכר שהובטח לנו שיבנה בית המקדש בוכה אלא

  .על בית המקדש ועל ציון וירושלים] ,ופל בלשון זכור[לכן כ ,וירושלים

זכרון בית המקדש הוא  ,לפי המבוארדהנה  ,הפסוק הבא הוא כךופירוש 

מפני זכרון הבית וירושלים שיהיה והבכי הוא  ,סיבה שבגללה יש בכיהה

על ידי בכי זה  ,כי מי שבוכה על בית המקדש ,זה להפךאבל באמת  .לעתיד

אם כן הבכי אינו מסיבת זכרון  ,זוכה לבנין הבית ורואה בישועת כלל ישראל

ל (תענית לב, ב) כל "חזשאמרו  ,הבית הוא מפני הבכיאלא בנין  ,הבית

ואם כן הבכיה סבה לנחמות  ,נחמתההמתאבל על ירושלים זוכה ורואה ב

איבו, אמר הקדוש ברוך הוא  'וכן במדרש (איכה רבה א, כג) אמר ר ,ציון

  .אותה הבכיה אני מכניס גלויותיכם בשכר ,לישראל

 ,פירוש ,"ֹזאת ָאִׁשיב ֶאל ִלִּבי ַעל ֵּכן אֹוִחיל" ,הבאפי זה כך פירוש הכתוב ועל 

 ,שאף על פי שהנני בוכה מחמת ההבטחה שיבנה הבית ,ביזאת אשיב לל

שהבכי הזה בעצמו בי אל ל אשיב ,וםמכל מק ,ן הביתומחת הזכרון בבני

שבזכות  ,"אֹוִחיל" ,אז ,בגלל שאני בוכה ,"ַעל ֵּכן" ,יא את הבנין והגאולהיב

אוחיל, שבשכר זה  ,בשביל הבכיהש ירושלים, תמזה אהיה זוכה ורואה בנח

 .בנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצוןי
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 ,הוא מפני שהובטח לנו שיבנה ,אבל הבכי על בנין הבית ,תקןל

אין הבנין העתיד סיבה  ,ומכל מקום .ועל העתיד אנו בוכים

 במהרה בימינו. ,מחמת הבכי זוכה לבנין הבית ,להפך ,לבכות

 אמן.


