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ּקּון ֲחצֹות ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ּתִ

ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ְודֹוֵאג  ֵמֵצר  ֶׁשְּיֵהא  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְלָכל  ָראּוי 

ֲחצֹות  ִקיַמת  ְּבִעְנַין  ִהְרָּבה  ֶהֱאִריְך  ּוַבזוה"ק  ג(.  ָסִעיף  א  ִסיָמן  )שו"ע 

ַנֲאִריְך  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל  ְוַצֲעָרן  ַהְּׁשִכיָנה,  ַצַער  ַעל  ְלִהְתַאֵּבל 

ְּדָבִרים  ֵאּלּו  ִּכי  ֲחצֹות,  ִּתּקּון  ֲאִמיַרת  ֲחִׁשיבּות  ַמֲעַלת  זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת 

ֶׁשִהְרִחיבּו ָּבֶהם ִהְרָּבה ְמֹאד ַּבזוה"ק ּוְׁשָאר ְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְּבָכל 

ַהּדֹורֹות.

ְוֹלא ָּבאנּו ְּבֻקְנְטֵרס ֶזה ֶאָּלא ְלַחֵּזק ּוְלָזֵרז ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיַדע 

ְוָיִבין ֶׁשֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות הּוא ֲעבֹוָדה ַהַּׁשֶּיֶכת ְלָכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי 

ַּבֲאֶׁשר הּוא, ְוֵאין ָצִריְך ִּבְׁשִביל ֶזה ִלְהיֹות ֻמְגָּדר 'ִאיׁש ֲחצֹות', ֶאָּלא 

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֵער ִּבְׁשַעת ֲחצֹות, ִיַּקח ִּתּקּון ְלָיָדיו ְוֹיאַמר, 

ְלָכל ַהָּפחֹות  ְוִיּׁשּוב ַהַּדַעת לֹוַמר ַהֹּכל, ֹיאַמר  ְוַגם ִאם ֵאין לֹו ְּפַנאי 

ֵאיֶזה ִמְזמֹור אֹו ְׁשַנִים.

ְּבָכל  ָּגדֹול  ִעְנָין  ֶׁשֵּיׁש  ֵמָהֲאִריָז"ל  ַהְמָצִרים, מּוָבא  ֵּבין  ִּביֵמי  ּוִבְפָרט 

ְּכַמֲחִצית  ַהֻחְרָּבן  ַעל  ְלִהְתַאֵּבל  ַהְּׁשִקיָעה(  ַעד  )ֶאְפָׁשר  ַהּיֹום  ֲחצֹות 

ַהָּׁשָעה. ּוַבּדֹורֹות ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִּתְּקנּו לֹוַמר ִּתּקּון ָרֵחל ַּבֲחצֹות ַהּיֹום, 

'ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ֶזה  ְלִעְנָין  ַׁשָּיְך  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ֵּכן  ִאם  ִנְמָצא 

ִּתּקּון ֲחצֹות' ְוָכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתּה. 

ׁשּוִטים ים ּפְ ְוָקא ַלֲאָנׁשִ ְך ּדַ ּיָ ּקּון ֲחצֹות ׁשַ ֲאִמיַרת ּתִ

ֶאָּלא ֶׁשִּמּׁשּום ָמה ַהֵּיֶצר ֵהַרע ָמָצא ַּתְכִסיס ְּגאֹוִני, ְלַהְרִחיק ָהעֹוָלם 
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ֵמַהֶּדֶרְך ַהְּפׁשּוָטה ַהּזֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשִהְכִניס ְּכִמין ִצּיּור ָּבעֹוָלם, ֶׁשִּתּקּון 

ֲחצֹות הּוא ְּתִפָּלה ַהַּׁשֶּיֶכת ַרק ַלַּצִּדיִקים עֹוְבֵדי ה', ֶׁשֶּבֱאֶמת ִאְכַּפת 

ְׁשָפִלים  ֲאָנִׁשים  ָאנּו  ִמי  ַאְך  ַהְּׁשִכיָנה,  ְוַצַער  ַהֻחְרָּבן  ַצַער  ָלֶהם 

ּוְפׁשּוִטים, ֶׁשְּבֹקִׁשי יֹוְדִעים ַעל ַהִּקּיּום ֶׁשָּלנּו, ֶׁשֵּנֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהְּכֵׁשִרים 

ַהְמֻיָחִדים ֶׁשָּבָעם ַהִּמְתַאְּבִלים ַעל ַהֻחְרָּבן.

ֵהם  ְוַהְיֵרִאים,  ַהְּכֵׁשִרים  ַהַּצִּדיִקים  ַּדְוָקא  ִּכי  ְלֵהֶפְך,  ִהיא  ְוָהֱאֶמת 

ָזכּו  ְּכָבר  ֵהם  ִּכי  ַהֻחְרָּבן,  ַעל  ִלְבּכֹות  ֵמִאָּתנּו  ָּפחֹות  ְצִריִכים  אּוַלי 

ַאְדַרָּבא,  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּבֵבית  ִנְגָלה  ֶּׁשָהָיה  ַמה  ֵמֵעין  ה'  ְּבאֹור  ְלִהָּדֵבק 

ַהַּצִּדיִקים,  ֵמאֹור  ְרחֹוִקים  ָּכְך  ֶׁשָּכל  ּוְפׁשּוִטים  ְׁשָפִלים  ֲאָנִׁשים  ָאנּו 

ְּדֵבקּות  ְלַהְרִּגיׁש  ַהּתֹוָרה,  אֹור  ַּבֲאִמַּתת  ְלִהָּדֵבק  ָלנּו  ָקֶׁשה  ָּכְך  ָּכל 

ְוָרעֹות,  ָזרֹות  ְּבַמְחָׁשבֹות  ְמֻטָּנף  ַהֹּמַח  ֱאֹלקּות,  ְּבַהָּׂשגֹות  ְלַטֵּיל  ה', 

ּוְפָחִדים,  ִּבְדָאגֹות  ָמֵלא  ַהֵּלב  ַהַּדַעת,  ִיּׁשּוב  ּוְבִלי  ֱאמּוָנה  ִּבְלּבּוֵלי 

ְלָהִבין  ְּבִלי  ַּבָּגלּות,  ְלִהְסַּתֵּדר  ְמַנִּסים  ְמֻׁשָּבׁשֹות,  ַהְּׁשִאיפֹות  ַהְרֵּבה 

ֶׁשֶּזה ִּבְכָלל ֹלא ַהָּמקֹום ַהִּטְבִעי ֶׁשָּלנּו ָּכאן. ַּדְוָקא ָאנּו ֲאָנִׁשים ְּבַמָּצב 

ָקֶׁשה ָּכל ָּכְך ְּבִלי ַהָּכָרה, ָאנּו ְצִריִכים לֹוַמר ִּתּקּון ֲחצֹות, ִּכי ַהֶּקֶׁשר 

ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשָהָיה  ְוִעם אֹור ה'  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ִעם  ָלנּו  ֶׁשּנֹוַתר  ַהָּיִחיד 

ָׁשם, הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ָהֵאֶבל ֶׁשל ִּתּקּון ֲחצֹות.

ִּכי ְּכֶׁשּגֹוְנִבים ָלָאָדם ַּבִית ָּגדֹול, ֲאַזי ִאם הּוא ָחָזק, הּוא ַמְצִליַח ַלֲחֹטף 

ֵאיֶזה  ְלַעְצמֹו  ּוְלַהְׁשִאיר  ֶחֶדר,  ֵאיֶזה  ְלַהִּציל  ַּבֲחָזָרה,  ֵחֶלק  ְלָפחֹות 

ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ַהּיֹוְדִעים  ַלַּצִּדיִקים  ּדֹוֶמה  ְוֶזה  ָקָטן,  ֵחֶלק  ַעל  ַּבֲעלּות 

ה' ְקָצת, ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֶּנְחַרב ַהַּבִית. ֲאָבל ַהַחָּלׁש ֶׁשָּלְקחּו לֹו ַהֹּכל, ֲאַזי 
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ָקׁשּור  ִלְהיֹות  ְלַהְמִׁשיְך  ִּבְׁשִביל  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ַהָּיִחיד  ַהָּדָבר 

ְלַקֵּבל  ֶׁשּלֹו  ְוָהַעְקָׁשנּות  ַהְּבִכָּיה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  לֹו,  ֶׁשָּלְקחּו  ַלַּבִית 

ְלַדֵּבר  ָהָאָדם  ַהְּכִלי ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת  ַהְּבִכי הּוא  ִּכי  ַהַּבִית,  ַּבֲחָזָרה ֶאת 

ֶׁשֶּנֱעַלם ְוֶנְחַסר ִמֶּמּנּו.

ַעל  ִסיָמן  ֶזה  ֲהֵרי  ּוְלִהְתַאֵּבל,  ִלְבּכֹות  ִהְפִסיק  ֶׁשָאָדם  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו 

ֵיאּוׁש, ֹחֶסר ַׁשָּיכּות, ַמֲחָׁשָבה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּדר ְּבֹאֶפן ַאֵחר. ְוָלֵכן 

רֹוִצים  ֶׁשָאנּו  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְלַהְראֹות  ְיכֹוִלים  ֶׁשָאנּו  ַהָּיִחיד  ַהִּתּקּון 

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ַּכּיֹום  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּיִחיד  ַהֶּקֶׁשר  אֹותֹו, 

ַהַּגְעּגּוַע ְוַהְּבִכי ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּגְעֵּגַע, ָהֵעָצה ִהיא ְּפׁשּוָטה ְּביֹוֵתר, ִלְפֹּתַח ִּתּקּון ֲחצֹות 

ֵיׁש  ֶּבִכי(,  ְּבֹלא  )ֲאִפּלּו  ַהִּמִּלים  ַּכָּוַנת  ִעם  ְּבַעְצָמּה  ָהֲאִמיָרה  ִּכי  ְולֹוַמר, 

ְּבֹכָחּה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ְוֶאת ַהִּזָּכרֹון ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשָחֵסר ָלנּו.

יָחתֹו ל ׂשִ ִתּקּון ֲחצֹות ָיכֹול ְלָפֵרׁש ּכָ ּבְ

ֲאִמיַרת  ְיֵדי  "ַעל  קא(:  ִסיָמן  ִּתָניָנא  מֹוָהָר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָאַמר  ָז"ל  ַרֵּבנּו  ְוִהֵּנה 

ִּתּקּון ֲחצֹות ְיכֹוִלים ְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו, ְּכמֹו ַעל 

ְוִעַּקר  ֶהָעָבר,  ַעל  ֲחצֹות  אֹוְמִרים  ֵאין  ִמְּסָתָמא  ִּכי  ִהְתּבֹוְדדּות,  ְיֵדי 

ּוְכֶׁשֹּיאַמר  ָהָאָדם,  ִעם  ַעְכָׁשו  ֶּׁשַּנֲעָׂשה  ַמה  ַעל  ֲחצֹות הּוא  ֲאִמיַרת 

ֲאִמיַרת  ְּבתֹוְך  ְלָבבֹו  ִעם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִלְמֹצא  ְיכֹוִלים  זֹו  ִּבְבִחיָנה  ֲחצֹות 

ֲחצֹות".

ֲהֵרי ָלנּו ֶּדֶרְך ִנְפָלא ְּביֹוֵתר ֵאיְך ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלִהְתַחֵּבר ְלִתּקּון ֲחצֹות, 
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ַּגם ִמי ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיׁש ַצַער ֵמַהֻחְרָּבן ְּבַעְצמֹו. ִּכי ַהּתֹוָצָאה ֶׁשל ַהֻחְרָּבן 

ֶאת  ִלְמֹצא  ְלַכֵּון  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ְרחֹוִקים  ֶּׁשָאנּו  ַמה  הּוא 

ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ַהִּתּקּון ֲחצֹות.

ּוִמי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ְּבַפְׁשטּות ַהֵּתיבֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות ֲאִפּלּו 

ְּבִלי ֶׁשַּמְרִּגיׁש ִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב, הּוא ָיכֹול ְמֹאד ְלִהְתעֹוֵרר, ִאם ְיַכֵּון 

ַעל ַהֻחְרָּבן ֶׁשל ַעְצמֹו, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ָרמּוז ָׁשם.

יק ּדִ ה ַעל ַהֲעָלַמת אֹור ַהּצַ ִכּיָ ַהּבְ

ְוִהֵּנה, ִעַּקר ַהְּבִכָּיה ְוַהֻחְרָּבן הּוא ַעל ַהֲעָלַמת אֹור ַהַּצִּדיק, ִּכי ַהָּׂשם 

ֶׁשָהָיה  ָהאֹור  ָּבנּו  ְלָהִאיר  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַצִּדיִקים  ָלעֹוָלם  ָׁשַלח  ִיְתָּבַרְך 

ְוַהְּבִחינֹות  ַהְּדָרגֹות  ְּבָכל  ִּגּלּוי ֱאֹלקּות  ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, אֹור ֶׁשל 

ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ַהֻחְרָּבן  ְלַאַחר  ַרְׁשִּב"י  ִהְבִטיַח  ָּכְך  ֶׁשַעל  ְּבֶזה,  ֶׁשֵּיׁש 

ִמִּיְׂשָרֵאל ַעל ָידֹו, ִּכי ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ִיְהֶיה ֶּדֶרְך ְוֵעָצה 

ְלִהָּדֵבק ְּבאֹור ה' ִּבְׁשֵלמּות, ַמָּמׁש ְּכמֹו ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה.

ָהֵעִצים  ַעל  ַרק  ֹלא  הּוא  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ָלנּו  ֶּׁשָחֵסר  ַמה  ֶׁשֲהֵרי 

ָלנּו  ָׁשַלח  ַהֶּזה  ְוָהאֹור  ָׁשם,  ֶׁשָהָיה  ָהרּוָחִני  אֹור  ַעל  ֶאָּלא  ְוָהֲאָבִנים 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּכֵעת ַּבָּגלּות, ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ַהֻּמְפָלִגיםא. 

א. ועיין בכלי יקר במדבר פרק לג פסוק מט: שהנזק המגיע לעולם בסילוק נשמת 
הצדיק הוא גדול מן הנזק המגיע לעולם בסילוק הרוחניות מן הבית המקדש וכו', 
ונפש הצדיק נותן יותר הוייה וקיום לעולם יותר מכל הרוחניות שהיו בבית המקדש, 
לפי שצדיק אחד יסוד עולם ונשמתו חצובה מתחת כסא כבוד על כן יש בה קדושה 

גדולה ונותנת הויה וקיום לכל העולם, עיי"ש. 
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ַהַּצִּדיִקים  ֵאֶצל  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה  ָהאֹור  ֶאת  ַמֲעִלים  ָּדָבר  ֶׁשַהַּבַעל  ֶאָּלא 

ְוַעל  ֵאׁש',  'ְמאֹוֵרי  ֶׁשל  ּכֹוֵזב  ְּבאֹור  ָהאֹור  ֶאת  ּוַמְחִליף  ַהְּגדֹוִלים, 

ְיֵדי  ַעל  ֵהן  ַהַּצִּדיק,  אֹור  ַהֲעָלַמת  ַעל  ּוִּמַתאַבְּלָנא,  ָּבִכיָנא  ָּדא  ָּדא 

ִהְתַּגְּברּות ַהַּמְחֹלֶקת ַהַּמֲעִליִמים ֶאת אֹורֹו ְואֹור ְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, 

ְועֹוֵסק  ַּבַּצִּדיִקים  ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי  ַּגם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִּבְפָרִטּיּות  ְוֵהן 

ֶנְעָלם  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבִסְפֵריֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּגנּוז  ָהאֹור  ֲעַדִין  ְּבתֹוָרָתם, 

ֵמִאָּתנּו, ִויכֹוִלים ָאנּו ִלְלֹמד ֹזַהר ַהק', ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י, ִסְפֵרי ַהֶּבְעְׁש"ט 

ַוֲעַדִיין  ְוַתְלִמיָדיו, ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוש, ְוַתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ר' ָנָתן ָז"ל, 

ֶׁשל  ִׂשְכִלִּיים  ַרק  ִמָּׁשם  ְלָהִבין  ָּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה  ְּבַהֲעָלָמה  ְלִהָּׁשֵאר 

ַרְעיֹונֹות, ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ַהָּגדֹול ַהּבֹוֵקַע ִמָּׁשם. ]ִּכי ִסְפֵרי ַהַּצִּדיק 

הּוא ֶּבֱאֶמת ָּכַתב ֶׁשִּנְכַּתב ַעל ְיֵדי ִּדְמעֹות ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִּמְתַּגְעַּגַעת ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֹזאת ַרק ַּכֲאֶׁשר ְמִריִמים ֹזאת ֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ַּכּמּוָבא ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 

ַמֲעֶׂשה א' ֵמֲאֵבַדת ַּבת ֶמֶלְך[.

ֲהֵרי  ַהְּפָרִטית,  ַהָּגלּות  ַעל  ַהְּבִכָּיה  ַעל  ְמַדְּבִרים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן  ְוַעל 

ִלְגֹאל אֹוָתנּו  ֶׁשָּיכֹול  ַהַּצִּדיק  ַהֲעָלַמת אֹור  ַעל  ִהיא,  ַהְּבִכָּיה  ֶׁשִעַּקר 

ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ָידֹו  ַעל  ַהֶּדֶרְך  ִעַּקר  ְוֶזהּו  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ָּכל  ִּבְפָרִטּיּות 

ן ָּכל ֶזה ַּבֲאִריכּות ְּבליקו"מ ְּתֵניָנא ִסיָמן סז,  ִסְפֵרי ַהַּצִּדיק, ַהְּבִכי ְוַהַּגְעּגּוַע. )ְוַעֵיּ

ְוֵהֵבאנּו ַּתְמִצית ֶׁשל ּתֹוָרה זֹו ְּבסֹוף ַהּקּוְנְטֵרס 'ְׁשַאל ְּבִני'(

ין ְבִחיַנת ּדִ ה ּבִ ִפּלָ ּתְ

ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ח(,  ִסיָמן  ִּתָניָנא  מֹוָהָר"ן  )ִלּקּוֵטי  נֹוָרא  ִּגָּלה סֹוד  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוִהֵּנה 

ֲאַזי  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ָהְרִגיָלה  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ֵמָהָאָדם  ּגֹוֵנב  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא 
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ָהֵעָצה ִהיא ַלֲעׂשֹות 'ְּתִפָּלה ְּבִחיַנת ִּדין'. 

ְלַבֵּקׁש  ְוַתֲחנּוִנים,  ְּבַרֲחִמים  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהְּתִפָּלה  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ִּכי 

ַאֲחָרא,  ַהִּסְטָרא  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ָעֵלינּו,  ִויַרֵחם  ֶׁשָּיֹחן  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם 

ָהָרִגיל,  ָּבֹאֶפן  ִמְּלַבֵּקׁש  ָסתּום  ְוַהֵּלב  ה',  ַרֲחֵמי  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ַמֲעִלים 

ֶׁשֶּזהּו ַהִּסָּבה ֶׁשָּקֶׁשה ְלַבֵּקׁש ַעל ַהְּגֻאָּלה ַהְּפָרִטית ְוַהְּכָלִלית, ֵמֲחַמת 

ֶׁשֵאין ְּבָיֵדנּו ֹּכַח ְלָהִכיל ֶאת ֹעֶמק ַצַער ַהָּגלּות, ַעד ֶׁשָאנּו ַמֲעִדיִפים 

ְלַהְחִליט ֶׁשֶּזהּו ַהַחִּיים ְוֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות. 

ָלֵכן ָהֵעָצה הּוא ְלִהְתַחֵּבר ַלְּגֻאָּלה, הּוא ַעל ְיֵדי 'ִקינֹות', ְוַהְינּו ִלְטֹען 

'ָלָּמה  ֲחצֹות  ְּבִתּקּון  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך,  ַהָּׂשם  ִלְפֵני  ְטָענֹות 

ַּבֲאִריכּות  )ַעֵּין  ְּכבֹודֹו'  ְמקֹום  'ַאֵּיה   – ִּתְׁשָּכֵחנּו'  ְלֵנַצח  'ָלָּמה   – ַּתְתֵענּו' 

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִציִצית ה אֹות ג(, ִּכי ֵאין ֶזה צּוַרת ַהְּתִפָּלה ָהְרִגיָלה ָּבּה ָאנּו 

ְמַבְּקִׁשים ּוִמְתַחְּנִנים ֶׁשָּיִביא ַהְּגֻאָּלה, ֶאָּלא הּוא ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ֲאֵבלּות, 

ֵאיְך  ְוזֹוֲעִקים  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  ַעל  ְמַסְּפִרים  ַהְמִציאּות,  ַעל  ְוִקיָנה  ֶּבִכי 

ַהְּגדֹוִלים ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע  ְּבַרֲחִמים  ֲאָבל ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה  ָקָרה,  ֶזה 

ּוַמֲאִזין ּוְמַקֵּבל ָּכל ֲאָנָחה ְוָכל ִּדּבּור.

ְּכָכל  ִּכי  ֶוֱאמּוָנה,  ִּתְקָוה  ְמעֹוְרִרים  ְוַהִּקינֹות  ַהְּטָענֹות  ָּכֶזה  ּוְבֹאֶפן 

ֶׁשָהֱאמּוָנה ְּברּוָרה ָּכְך ִמְתעֹוֵרר ֶּבִכי ְוַעְקָׁשנּות ֶׁשל ֲאֵבלּות. 

ִיְתָּבַרְך, ְוָאסּור ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֹאֶפן  ִּכי ָאסּור ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות ַעל ַהֵּׁשם 

ִהְתַקְּׁשרּות  ֵיׁש  ַהֵּלב  ִּבְפִניִמּיּות  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא  ּוְגֵזָלה,  ְּגֵנָבה  ֶׁשל 

ְּפִניִמית ֲחָזָקה ְוֵאיָתָנה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי ֶאְפָׁשר ִלְזֹעק ַלה', ְּבֹאֶפן 
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ָּכֶזה, ִּכי ָאז ַאְדַרָּבא, ָּכל ִמָּלה ֶׁשל ְזָעָקה, ְמעֹוֵרר ִּתְקָוה ֲחָדָׁשה, ֶׁשֹּלא 

ְלִהְתָיֵאׁש ְוֹלא ְלִהְתַרֵּגל ַלַּמָּצב ַהַּקָּים.

ִלים ִעם ַהְמִציאּות לֹא ְלַהׁשְ

ּוְכָכל  ְלַנְפׁשֹו,  ָמנֹוַח  ָלֵתת  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבן,  לֹו  ֶׁשָחְטפּו  ָאָדם  ּוְכמֹו 

ֶׁשעֹוֵבר ַהְּזַמן ַהַּגְעּגּוַע ְוַהִּתְקָוה עֹוָלה, ְלֻעַּמת ִמי ֶׁשח"ו ֵמת לֹו ֵמת, 

ֵמִבין  ִּכי  ַהֵּלב,  ִמן  ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח  ַהֵּמת  ַעל  ְּגֵזָרה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשָעָליו 

ֶׁשֻּמְכָרח ְלַהְתִחיל ַחִּיים ֲחָדִׁשים, ּוְלִהְסַּתֵּדר ִעם ַהְּמִציאּות.

ְוֵכן ִּדֵּיק ַרִׁש"י ַעל ַהָּפסּוק 'ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָּבָדד ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה', ֶׁשֹּלא 

ֶׁשַּבֲעָלּה  ִאָּׁשה  ְּכמֹו  'ְּכ'ַאְלָמָנה,  ָהְיָתה  ֶאָּלא  ַאְלָמָנה,  ָהְיָתה  ֶנֱאַמר 

ְּכמֹו  ַחֶּייָה  ֶאָּלא  ִּבְמִציאּות,  ַאְלָמָנה  ֹלא  ֶׁשִהיא  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ָנַסע 

ַעל  ִעָּמּה,  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא  ְוַקָּים  ַחי  ֶׁשַּבֲעָלּה  ֶׁשּיֹוַדַעת  ֶׁשֵּכיָון  ַאְלָמָנה, 

ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָּכל  ְוָכְך  ָּבָדד'.  ָיְׁשָבה  'ֵאיָכה  ְלִהְתַאֵּבל  ְּבכֹוָחּה  ֵיׁש  ֵּכן 

ִטְבִעי  ְּבֹאֶפן  ְצִריִכים  ֶׁשּלֹו  ְוַהֹּמַח  ַהֵּלב  לֹו,  ַׁשֶּיֶכת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ָלַדַעת 

ְוִעְנָין  ְלַהִּׂשיג ֱאֹלקּות ּוְלַהְרִּגיׁש ְּדֵבקּות ֲעצּוָמה ְּבַהשי"ת, ְוָכל ָּדָבר 

ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר, הּוא ַׁשָּיְך לֹו ַמָּמׁש. ְוָכל ַמה ֶּׁשֵאין 

ֶאָּלא  ָלֶזה,  ְוֶקֶׁשר  ַׁשָּיכּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ֹלא  הּוא  ֹזאת,  רֹוִאים 

ֵמֲחַמת ְמִציאּות ַהֻחְרָּבן – ָקָרה ָּכאן ַמֶּׁשהּו ֹלא ִטְבִעי.

ִקיָנה  ְוִקיָנה,  ִּבְבִכי  ִמְתעֹוֵרר  ָּכְך הּוא  ְלָאָדם,  ָּברּור  ֶזה  ֶׁשָּדָבר  ּוְכָכל 

ַּדְיָקא, ֹלא ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה, ֶאָּלא ַּדְיָקא ַּבִּקיָנה 'ֵאיָכה' – ֵאיְך ָלְקחּו ִלי 

ֶאת ֶזה, ֵאיְך ֶנְעָלם ִמֶּמִּני ָהאֹור ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַהְמִאיִרים ִלי ֶאת ה', 
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ֵהיָכן, ֵאיְך, ָלָּמה....?!

ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְבּכֹות ּוְלִהְתאֹוֵנן ָּכְך, ִּכי ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ַהַּׁשָּיכּות ַהּזֹו 

ְּבִלּבֹו, ְוָקֶׁשה לֹו ְלַצֵּיר ְלַעְצמֹו ֵאיְך הּוא ַמִּגיַע לֹו ִלְחיֹות צּוַרת ַחִּיים 

'ִּתּקּון  ְוהּוא  ִנְפָלָאה,  ַמָּתָנה  ֵיׁש לֹו  ֶׁשָאז  ֲהֵרי  יֹוֵתר,  ַאֶחֶרת, רּוָחִנית 

ֲחצֹות', ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשאֹוֵמר ִּתּקּון ֲחצֹות, ּוְמַכֵּון ַעל ַעְצמֹו, ֲהֵרי ֶׁשַעל ְיֵדי 

ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְוִתְקָוה  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ְנֻקּדֹות  ּבֹו  ִמְתעֹוֵרר  ְּבַעְצמֹו  ָהֲאִמיָרה 

הּוא ָאמּור ִלְהיֹות ָאָדם ַאֵחר ִמַּמה ֶּׁשהּוא ַמִּכיר ֶאת ַעְצמֹו.

'

ּקּון ָרֵחל ְוִתּקּון ֵלָאה ּתִ

ְוִהֵּנה ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהִּתּקּון ִנְקָרא ְּבֵׁשם ִּתּקּון ָרֵחל, ֶׁשַּכָּידּוַע ֵיׁש 

ב' ֳאָפִנים ְּבִגּלּוי אֹור ַהְּׁשִכיָנה, ָהִראׁשֹון ַמה ֶּׁשַהְּׁשִכיָנה ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם 

'ֵלָאה', ְוַהֵּׁשִנית ַמה ֶּׁשְּמֻכֶּנה ְּבֵׁשם 'ָרֵחל'. ְוֹלא ָּבאנּו ָּכאן ְלָבֵאר סֹוד 

ָהִעְנָין, ַאְך ְּבִקּצּור ָהאֹוֵמר, 'ֵלָאה' הּוא ֵחֶלק ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּיׁש ָּבָאָדם ַמה 

ֶּׁשָּיכֹול ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג, ֶוֱאמּוָנה זֹו ִנְבֶנה ָּבָאָדם ַעל ִּפי ְיִדיעֹות ַוֲהָבנֹות, 

ַאְך ֵמִאיָדְך ֱאמּוָנה זֹו ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 'ֵלָאה' ֶׁשהּוא ְלׁשֹון 'ֵלֶאה' ְוַחָּלׁש, 

ֲאָבל  ְלַהֲאִמין,  ֶׁשָּצִריְך  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהַּדַעת  ַּבֲהָבַנת  ַרק  ֶׁשהּוא  ֵמֲחַמת 

ְלַמֲעֶׂשה  ָהֱאמּוָנה  ֶהָאַרת אֹור  ִעַּקר  ִּכי  ְּבַעְצמֹו,  ֶזה ָהאֹור  ֵאין  ֲעַדִין 

ִּגּלּוי אֹור ָהֱאמּוָנה   – ַהַּמְלכּות  ִּגּלּוי  ִעַּקר  'ָרֵחל', ֶׁשהּוא  ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם 

ְּבאֹור ָּבִהיר ְלֹלא ֶהְסֵּבִרים ּוֵבאּוִרים, ִּבְבִחיַנת 'ְרִאָּיה' מּוָחִׁשית, ֶאָּלא 

ַמָּמׁש ְּכִאּלּו הּוא רֹוֶאה אֹוָתּה. 
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ֶנֱעֶלֶמת,  ַהְּׁשִכיָנה  ַהִּגּלּוי ֶׁשל  ֶׁשֵחֶלק  ְּבָרֵחל,  ַהָּגלּות הּוא  ִעַּקר  ְוָלֵכן 

ְוַעל ָּכְך ָאנּו ִמְתַאְּבִלים ּוְמקֹוְנִנים, ְוהּוא ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהִּתּקּון 

ְיֵדי ַהְּבִכָּיה ְּבַעְצָמּה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות  ֲחצֹות ַהִּנְקָרא 'ִּתּקּון ָרֵחל', ְוַעל 

ְלִהְתַּגּלּות. ְוָלֵכן ַּגם ֵאין אֹוְמִרים ֹזאת ְּבָיִמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון, 

ֶׁשָאז ֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשל ִּגּלּוי.

ֹזאת  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵלָאה'  'ִּתּקּון  ִנְקָרא  ַהִּתּקּון  ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ַהֵחֶלק  ְוִאּלּו 

ַּגם ְּבָיִמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ַּתֲחנּון, ְוֵהם ִמְזמֹוִרים ֶׁשל ַּגְעּגּוַע ְוִכּסּוִפים 

ֶׁשל ִקְרָבה, ֶׁשַעל ָיָדם ּבֹוִנים ֶאת ֵחֶלק ַהֲהָבָנה ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ָהֱאמּוָנה.

'

ַעל  ַמָּמׁש,  ָעֵלינּו  הּוא  ְוַהְּזָעָקה  ַהִּקיָנה  ִעַּקר  ֶׁשֻהְזַּכר,  ְּכִפי  ְוִהֵּנה, 

ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  אֹור  ָּבנּו  ֶׁשְּמִאיִרים  ַהַּצִּדיִקים  ֵמאֹור  ֶׁשָּלנּו  ָהִרחּוק 

ְּבֹאֶפן ֶׁשל ֵיאּוׁש, ֶאָּלא  ְוַהִּקיָנה הּוא ֹלא  ַהְּבִכי  ַמְדִּגיִׁשים,  ָאנּו  ְוׁשּוב 

ְּבֹאֶפן ֶׁשָהֲאִמיָרה ְּבַעְצָמּה ְמעֹוֶרֶרת ָּבנּו ִּתְקָוה ֶׁשָאֵכן ַקָּים אֹור ָּכֶזה, 

ְּפֻעַּלת  ְיֵדי  ַעל  ָלאֹור הּוא  ְלִהְתַחֵּבר  ַהֶּדֶרְך  ֲאַזי  ֶנְעָלם,  ְּכֶׁשָהאֹור  ִּכי 

ַהִּקיָנה. 

ְוָלֵכן ִנְתעֹוַרְרנּו ִלְכֹּתב ֵּפרּוׁש ָקָטן ַעל ַהִּתּקּון ֲחצֹות, ִּבְׁשִביל ְלעֹוֵרר 

ַּכָּמה ְנֻקּדֹות ֶׁשל ִחּבּור ְוַׁשָּיכּות ַלֲאִמיַרת ַהִּתּקּון ַהָּקדֹוש ַהֶּזה. 

ְוִהֵּנה, ָחַׁשְבנּו ִמְּתִחָּלה ִלְכֹּתב ֵּפרּוׁש ָאֹרְך ַעל ָּכל ֵּתיָבה ְוֵתיָבה, ַעל ִּפי 

ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ָז"ל ְוַתְלִמידֹו ַהָּגדֹול מֹוָהָרָנ"ת, ַאְך ְלַאַחר ַמֲעֶׂשה, ָאַמְרנּו 

ֶׁשֹּלא טֹוב ַהָּדָבר ָּכל ָּכְך, ִּכי ֵאין ַּכָּוָנֵתנּו ֶׁשְּיַכְּונּו ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּכַתְבנּו, 
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ָהִרחּוק  ְוֶאת  ַעְצמֹו,  ֶאת  ִיְמָצא  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  הּוא  ַהָּדָבר  ִעַּקר  ֶאָּלא 

ֶׁשּלֹו, ּוְלָכְך ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ּוְבָכל ַּפַעם ֵּפרּוׁש ָחָדׁש.

ְּכָלִלית  ִהְסַּתְּכלּות  ַהִּמְזמֹוִרים,  ִלְפֵני  ִלְכֹּתב  ָאַמְרנּו  ָּכְך  ּוִמּׁשּום 

ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך  ּוְלִהְתַאֵּבל  ִלְבּכֹות  ַהְמקֹוֵנן,  ֶׁשל  ַהֶּדֶרְך  ֵאיְך  ְלַהְראֹות 

ְוִתְקָוה ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִמּתֹוְך ִהְתַקְּׁשרּות ְּפִניִמית ַוֲעֻמָּקה 

ַהַּצִּדיִקים,  ְלאֹור  ִנְפָלָאה  ּוְדֵבקּות  ַׁשָּיכּות  ַהְרָּגַׁשת  עֹוָלם,  ְּבבֹוֵרא 

ֶׁשָּכְך  ְּביֹוֵתר  ָחָזק  ְּבֵברּור  ָּברּור לֹו  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשַהְמִציאּות ֶׁשל  ֵמֲחַמת 

הֹוֵלְך ִלְהיֹות, ְוַרק ֵמרֹוב ַּגְעּגּוַע ּוִבָּטחֹון ָחָזק ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִהיא ְמִציאּות 

ַקֶּיֶמת, ַּדְוָקא ָלֵכן הּוא ְמקֹוֵנן ְוֵאינֹו ֵמִבין: נּו... נּו... ָלָּמה... ֵאיָמַתי...

ֶׁשל  ַהְּפסּוִקים  ַעל  וֹואְרִטים  אֹו  ֵּפרּוׁש  ֶזה  ֶׁשֵאין  ְלַהְדִּגיׁש,  ָחׁשּוב 

ְּבֹאֶפן ֶׁשֵּפרּוִׁשים  ַהֵּלב,  ַהְרָּגַׁשת  ְנֻקּדֹות ֲעֻמּקֹות ֶׁשל  ַהִּקינֹות, ֶאָּלא 

ִּבְגֻאָּלתֹו  ֲאִמִּתית  ֱאמּוָנה  ָּבָאָדם  ּוְלַהְכִניס  ְלָהִאיר  ְיכֹוִלים  ֵאּלּו 

ֶאְפָׁשר  ִיְהֶיה  ְוָאז  ה',  ִלְפֵני  ְּבִפיו  ֹזאת  אֹוֵמר  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ַהְּפָרִטית, 

ָלחּוׁש ֶאת ַהְּזָעָקה ְוַהִּקיָנה, ְוַהִּתְקָוה ְוַהֶּנָחָמה ַהִּמְתעֹוֶרֶרת ְּבִעְקבֹות 

ֶּבִכי  ְוׁשֹוב,  ְּבָרצֹוא  ְוָכְך  ֶּבִכי,  ְלִהְתעֹוְררּות  ׁשּוב  ּגֹוֶרֶמת  ַוֲאֶׁשר  ָּכְך, 

ְוֶנָחָמה, ֶנָחָמה ּוְבִכי.
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תיקון רחל

יקח אפר מקלה וישים על מצחו במקום הנחת תפילין ויאמר: 

ַחת ֵאֶפר ֵאר ַתּ ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון ָלֵתת ָלֶהם ְפּ

ויזכיר לעצמו עד כמה מקום המח של יהודי אמור להאיר באור 

של דביקות ומוחין נפלאים של קדושת התפילין, ובמקום זה הכל 

יהיה תקומה  בוודאי  ונעשה מזה אפר, אבל מתוך האפר  נשרף 

למוחין, ויהיה פאר תחת אפר.

וידוי

הדין  וקבלת  הכנעה  מתוך  דברים,  בוידוי  מתחילה  מתחילים 

באהבה, ללא שום טענה על מה שהשי"ת מראה לנו ריחוק שהרי 

'ואתה צדיק על כל הבא עלינו'. 

יודעים אנו על  'אין אנו עזי פנים לומר צדיקים אנחנו', אלא  כי 

מה ולמה הגיע עלינו כזאת, מחמת ש'סרנו ממצותיך ומשפטיך 

הטובים' והעיקר הוא מחמת ש'לא שוה לנו' המצוות, לא ידענו 

להעריך כמה אתה אוהב ורוצה כל מצוה שלנו, ואפילו המצוות 

שכבר כן קיימנו גם הם 'לא שווה לנו', לא הערכנו אותם, ומשום 

כך היינו יכולים לעבור על התורה ולזלזל בהם.

הוידוי  אין  כי  שכזה,  וידוי  מאופן  לקבל  אפשר  חיזוק  וכמה 

פעולה של יאוש על הריחוק, אדרבא אנו מעוררים בעצמנו את 



יט
תיקון חצות

המתיקות שיש 'במשפטיך הטובים' ולא מבינים את עצמנו איך 

יקרים  הם  כמה  ועד  והנעימים,  הטובים  ממשפטיו  לסור  יכולנו 

ושווים לפניו כל פעולה טובה שלנו, ואיך אם כן יכולנו לזלזל שלא 

יהיה שוה לנו המצוות, ומתוך וידוי שכזה מתעורר חשק וגעגוע 

חדש תוך כדי האמירה, שלכל הפחות מעתה יקרב אותנו אליו.

עולם'  רזי  יודע  'אתה  ואמר  בחצות  פעם  בכה  ז"ל  נתן  ר'  והנה 

סוד  יש  הצדיק.  שהוא  העולם  של  הסוד  את  יודע  אתה  היינו 

בעולם שיכול להכניס את האור שלך בעולם, אנא גלה לנו אותה. 

היא  לעולם  אשר  בתוכו  צדיק  נקודת  יש  ואחד  אחד  לכל  וכן 

הוידוי,  כדי  תוך  לה'  זאת  זועק  וכשאדם  בה',  ודבוקה  קשורה 

אבל  הטובים,  ממשפטיך  והתרחקתי  חטאתי  שאמנם  שאפילו 

בכל זאת אתה יודע רזי עולם ויודע שבאמת יש דרך ויש תקווה, 

שהצדיק יכול להאיר אור לנקודת הצדיק שבי שבוער אליך, אזי 

הוידוי הזה הוא הפתח להתחלת הקינות בו אנו מקוננים על כך 

שלא ייתכן מצב של ריחוקב.

יחלוץ מנעליו ואח"כ יטול וישב לארץ אצל מזוזות הפתח ויאמר:

ם  ְתַעּלַ ּתִ ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
י עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ִמּתְ

ב. כי אפילו שפשטות הפירוש הוא שיודע כל העברות הנסתרות שלנו, בכל זאת 
אפשר לכוון יחד עם זאת, שכיון שהוא יודע כל הנסתרות, הרי בוודאי שיודע גם 

הרצונות וגם את נקודת הצדיק שאנו קשורים בה שעל ידה אנו יכולים לתקן.
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יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל  ַצּדִ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 
ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו.  ְרנּו דִֹפי. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו. ּדִ ַגְדנּו. ּגָ ְמנּו. ּבָ ָאׁשַ
ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ְבנּו.  ּזַ ּכִ ָרע.  ָיַעְצנּו  ֶקר.  ׁשֶ ָטַפְלנּו 
ַחְתנּו.  ׁשִ ְענּו.  ָרׁשַ עֶֹרף.  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו.  ְענּו.  ׁשַ ּפָ ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו. 

ְענּו: ְעּתָ ִעינּו. ּתִ ַעְבנּו. ּתָ ּתִ

יק  ה ַצּדִ ָוה ָלנּו. ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ִמּמִ ַסְרנּו 
ְענּו: יָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ ַעל ּכָ

ָחִקים.  ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום. ּוַמה ּנְ ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ַמה 
ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ֲהלֹא ּכָ

ל  ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי. ַאּתָ יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ה  ַאּתָ
ְוֵאין  ּךָ  ִמּמֶ ֶנְעָלם  ָבר  ּדָ ֵאין  ָוֵלב.  ָליֹות  ּכְ ּובֹוֵחן  ָבֶטן  ַחְדֵרי 

ֶגד ֵעיֶניָך: ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ר ָלנּו  ַכּפֶ ּתְ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּוְבֵכן 
ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ְוִתְמָחל ָלנּו  ל ַחּטֹאֵתינּו. ְוִתְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ַעל ּכָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ַעל ּכָ

על נהרות בבל

פותחים במזמור זה לעורר את הבכיהג והגעגוע, ומובא באריז"ל 

ג. יש לציין שלכל אורך הביאור, בכל מקום בו כתוב בכי, אל יכוון ויצפה דווקא 
ליקוטי מוהר"ן, אלא  בסוף  זרה כמובא  זהו מחשבה  כי  לבכיות בדמעות שליש, 
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ואילו  בית המקדש,  יכוון על חורבן  נהרות בבל  זה על  שמזמור 

במזמור הבא, מזמור לאסף, שם יכוון על שריפת הצדיקים:

והחושך,  נהרות בבל' שהוא מקום הבלבול  'על  ישבנו  כי כאשר 

שעליו נאמר 'במחשכים הושבני', שהבלבול גדול כל כך עד שלא 

ידענו על מה לבכות, אך 'בזכרנו את ציון' אז נתעוררנו לבכות, כי 

כשנתעורר הזכרון שיש ציון – מידת היסוד – קדושת הברית, ויש 

מקום בו מאיר אור גדול, ואין זה המקום הטבעי שלנו לשבת על 

נהרות הבלבול, אז יוצאים מהיאוש ומתעורר הבכי והגעגוע.

תלינו  בתוכה  ערבים  'על   - האמונהד  ערבוב  מלשון  הוא  'ערב' 

כינורותינו' – כי במקום הבלבול והערבוב הזה תלינו את כנורותינו, 

וכאשר שקעה השמש, וירד הערבוב למח, והאמונה נחשכה, אזי 

אבדנו את הכינור שיש בלבבנו. כי הכינור הוא הכלי שיכול לקבץ 

את כל הטוב שלנו ולנגן בכיסופים לה'ה, ולכן 'איך נשיר את שיר 

גדולה  בגשמיות  מוגשמים  כך  כל  אנו  כאשר  נכר'  אדמת  על  ה' 

כל כך. 

והעיקר הוא שכאשר זוכרים שיש מושג של 'ציון' אזי אנו מבינים 

שאנו עומדים 'על אדמת נכר' – המצב הרוחני שלנו כיום הוא לא 

המקום האמיתי שלנו, הוא 'נכר' ממש, וככל שאומרים ונכנסים 

הכוונה לעורר ציפיה וגעגוע, כעין בכי.

ד. כמובא מרביז"ל בהוספות בכתב ידו הנדפס בסוף הליקוטי מוהר"ן.

ה. כמובא בליקו"מ סימן נד.
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לכוון תיבות אלו יכול יותר להתעורר הגעגוע.

ומתוך הגעגוע אנו מתעקשים לא לשכוח את ירושלים לעולם, 

ירושלים הוא מקום היראה שבלבו: 

ימיני'  'תשכח  רגע  באותו  תיכף  אזי  ירושלים'  אשכחך  'אם  כי 

ולכן  ה',  אל  לחזור  תקווה  לי  יש  ידו  שעל  החסד  מידת  נשכח   –

'תדבק לשוני לחיכי' – אין לי דיבורים להתפלל ולשוח את ליבי 

לפני ה'. ולכן אני מוכרח להזכיר לעצמי את המושג של היראה 

שבוודאי שייך לי, ולהעלות את 'ירושלים על ראש שמחתי' – זה 

התקווה והשמחה האמיתית שמגיע לי.

ואחר שהזכרנו לעצמנו את מציאות האמת שעתידה להתגלות 

לנו, מקבלים אנו הכח לזעוק לה': 

שלא  היסוד,  עד  אותנו  לעקור  רוצים  הם  אדום',  'בני  את  'זכור' 

ישאר שום נקודת 'ציון', אבל האמת היא שלא תתן להם להצליח. 

ואומרים  אומץ  אוזרים  אנו  בנו,  שמתעורר  הזו  התקווה  ובכח 

לבת בבל, חכי חכי, מה שיעשו לך, 'אשרי שישלם לך את גמולך 

כל  היינו,   – 'עולליך'  את  הסלע  על  ינפצו  עוד   – לנו'  שגמלת 

הקטנויות שהכנסת בנו יתנפצו להם לאור גילויי התורה שהצדיק 

מגלה לנו מתוך הסלעז. 

ו. כמובא בזוה"ק 'ירושלים' אותיות 'ירא שלם', ועיין ליקוטי מוהר"ן סימן א תנינא 
ועוד הרבה מקומות.

ז. עיין ליקו"מ סימן כ.
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ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ַעל ֲעָרִבים  ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַנֲהרֹות ּבָ ַעל 
יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ּנרֹוֵתינּו:  ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ
יר ְיהָוה  יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון: ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ ְמָחה ׁשִ ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ
ק  ְדּבַ ּתִ ְיִמיִני:  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ָלִים  ְירּוׁשָ ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ַעל  ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי  ֶאְזּכְ לֹא  ִאם  י  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני 
ַלִים ָהאְמִרים  ְמָחִתי: ְזכר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ ראׁש ׂשִ
ם ָלְך ֶאת  ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּה: ּבַ ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

ַלע: ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַמְלּתְ ָלנּו: ַאׁשְ ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ּגְ

'

מזמור לאסף

ממשיכים בזעקה על הסתלקות הצדיקים, במזמור הנפלא הזה 

הכוונה  אין  שבוודאי  בזה,  מאריך  ומהרנ"ת  לאסף',  'מזמור  של 

לבכות על מיתת הצדיקים, שהרי הצדיקים גם במיתתם נקראים 

חיים, אלא על כך שהם מתו והסתלקות מאיתנו, ואין אנו יודעים 

מאורם הגדולח:

– הרי המח והלב שלי הם הנחלה שלך, שם  גויים בנחלתך'  'באו 

התאוות  כל  באו  כן  אם  ואיך  הקד',  לשכינה  משכן  להיות  אמור 

שהוא  הפה  את  טמאו  איך  שלך,  לנחלה  לגויים  שיש  והלכלוך 

ח. מאריך בזה בכמה מקומות, ועיין באריכות ליקו"ה שלוחין ה.
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נעשה  להתכבד  אמורה  השכינה  שם  אשר  מקום  קדשך'ט,  'היכל 

מקום   – ירושלים'  את  'שמו  ואיך  מלוכלכים,  בדיבורים  טמא 

אשר  מלחמה,  לאחר  עיר  כמו  חרבות,  לעיי  נהפך  שבלב  היראה 

לא נראה שנשאר ממנו זכר. למה אני מרגיש כל כך רחוק ומנותק 

ממך, ואין אני יודע את הקשר העמוק שיש בינינו, ואת האהבה 

הגדולה שאתה אוהב אותנו תמיד.

והנה כאן מקוננים על הריגת הצדיקים והחסידים, ומחמת שהם 

ובשר  עבדיך  'נבלת  את  שאפילו  כ"כ  נאבדנו  מאתנו  הסתלקו 

מצוות  ידו  על  לעשות  אמור  הייתי  אשר  שלי  הגוף   – חסידך' 

ומעשים טובים, גם הוא נהפך לנבילה סרוחה המושלכת למאכל 

והביטול לה'.  ולא חוזרת לשורשה, מקום העפר  לעוף השמיים, 

וזאת משום שגם אור הצדיקים מושלך ח"ו ללא דורש. 

אנו  כי  להרע,  שלנו  שכנים  להיות  שרוצים  לאלו  חרפה  היינו 

מלאים בזיונות מגודל ריחוקנו, ואין אנו יודעים לכבוש פנינו. 

פונים  אנו  בו  האופן  כי  מייאשים,  דיבורים  אלו  אין  נזכיר,  ושוב 

ה',  של  הנחלה  שאנו  בעצמנו,  פנימית  אמונה  מתוך  הוא  לה', 

עבדיך  אנו  ירושלים,  אנו  כבודו,  להתגלות  אמור  בו  ההיכל  אנו 

גדולתנו  שבח  של  כאלו  דיבורים  מוציאים  וכשאנו  וחסידך, 

מהפה, הוא מעורר בנו כיסופים עזים שאנו באמת רוצים להיות 

במקום הנפלא הזה.

ט. עיין בליקו"מ סימן נה ועוד.
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ורק כך יוצא קול זעקה של 'תפילה בחינת דין' )עיין בפתיחה(, דייקא 

מתוך הקשר העמוק:

שאתה  הקנאה   – קנאתך'  אש  כמו  תבער  לנצח  תאנף  ה'  מה  עד 

מקנא לנו שהלכנו לרעות בשדה אחרים, ולמצוא חיות במקומות 

זרים, 'עד מתי' – 'עד מתי' – הרי לא ייתכן שאני במצב כזה בעוד 

'שפוך  לכן  נחלתך.  בהיכל  לשבת  הראוי  מלך  בן  אני  שבאמת 

חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך' כי הם אינם כלל קוראים בשמך, 

אדרבא 'את נוהו השמו' – הם משמימים כל נקודת נוה שלנו, כל 

נקודה יפה שאנו עושים לכבודך הם אוכלים, ואילו אנו מחפשים 

אותך, אפילו שאנו כל כך רחוקים בפועל. לכן אל תקפיד עלינו, 

תמחוק העוונות, ותעורר רחמיך כי אנו דלים ושפלים מאוד.

רק  העוונות  על  ויכפר  לנו  שיעזור  מהשי"ת  מבקשים  אנו  וכאן 

שמו  שיתפרסם  מהגאולה,  רוצים  שאנו  מה  זה  כי  שמו,  לכבוד 

כי  הצעקה,  את  יותר  ומגביר  מעורר  הוא  הזה  והזכרון  בעולם, 

אפילו אם אנו מיואשים מעצמנו, אבל מה עם שמך, האם טוב לך 

שאנו במצב שפל כזה?! 

כי  שמך',  למען  חטאתנו  על  וכפר   – שמך  כבוד  דבר  על  'עזרינו 

'למה יאמרו הגויים איה אלהיהם' – אנא תגלה את עצמך אליהם, 

שיראו עד כמה באמת אתה בוודאי כן נמצא עמנו, ואז יראו כולם 

עד כמה אתה מקפיד לנקום מהגויים על 'נקמת דם עבדיך השפוך' 

– כמה יקר בעיניך כל טיפת דם של יהודי שלא הלך אל הקדושה.
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'תבוא לפניך אנקת אסיר' – כי אנו באמת אסירים, הנשמה שלנו 

מחיים  אין  כאשר  האסורים  בבית  והיא  ממעל,  אלוק  חלק  היא 

זרועך' שבוודאי  אותה ומרגישים אותה. אך אנו בוטחים ב'גודל 

ונתחיל  אותנו,  תגאל  ובוודאי  לעולם  כך  שנשאר  חפץ  אינך 

לבכות  הכח  לנו  יש  ולכן  שבנו,  האלוקי  הנפש  כח  את  להרגיש 

אליך. כי אנו יודעים שתשיב להם שבעתיים, כי באמת אנו 'עמך', 

לדורות  ונספר  לך  נודה  מצב  בכל  ותמיד  מרעיתך',  'צאן  אנו 

השלמה  הגאולה  שיהיה  עד  שלך,  האמת  ישכחו  שלא  הבאים 

הפרטית והכללית – 'ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם, 

לדור ודור נספר תהלתך'.

ָך  אּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַנֲחָלֶתָך ִטּמְ אּו גֹוִים ּבְ ִמְזמֹור ְלָאָסף ֶאלִֹהים ּבָ
ים: ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל  ם ְלִעּיִ ַלִ מּו ֶאת ְירּוׁשָ ׂשָ
ִים  ּמַ ּכַ ָדָמם  ְפכּו  ׁשָ ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ר  ׂשַ ּבְ ָמִים  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף 
ָוֶקֶלס  ַלַעג  ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ה  ֶחְרּפָ ָהִיינּו  קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ָלִ ְירּוׁשָ ְסִביבֹות 
מֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתָך:  ְבַער ּכְ ֱאַנף ָלֶנַצח ּתִ ִלְסִביבֹוֵתינּו: ַעד ָמה ְיהָֹוה ּתֶ
ר  ֲאׁשֶ ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  פְֹך  ׁשְ
ר  ְזּכָ ּמּו: ַאל ּתִ י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ְמָך לֹא ָקָראּו: ּכִ ׁשִ ּבְ
ָעְזֵרנּו  ְמאֹד:  ַדּלֹונּו  י  ּכִ ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקּדְ ַמֵהר  ִראׁשִֹנים  ֲעֹונֹת  ָלנּו 
ַחּטֹאֵתינּו  ַעל  ר  ְוַכּפֵ יֵלנּו  ְוַהּצִ ֶמָך  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ ַעל  ֵענּו  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי 
בגיים  ַדע  ִיּוָ ֶאלֵֹהיֶהם  ה  ַאּיֵ ַהּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ה  ָלּמָ ֶמָך:  ׁשְ ְלַמַען 
בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת  פּוְך: ּתָ ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ ּגֹוִים{ ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ }ּבַ
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ְבָעַתִים  ֵכֵנינּו ׁשִ ב ִלׁשְ ֵני ְתמּוָתה: ְוָהׁשֵ גֶֹדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ּבְ ָאִסיר ּכְ
ְוצֹאן  ָך  ַעּמְ ַוֲאַנְחנּו  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ר  ֲאׁשֶ ָתם  ֶחְרּפָ ֵחיָקם  ֶאל 

ֶתָך:  ִהּלָ ר ּתְ ָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסּפֵ ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ּלְ

'

זכור ה' מה היה לנו 

בקינה  פותחים  אנו  כעת  תהילים,  מזמורי  שני  אמרנו  כאן  עד 

בעצמה שאמרה ירמיה הנביא במגילת איכה, קינה שהיא כולה 

זעקה של תפילה בחינת דין )עיין בפתיחה(, סיפור דברים על גדול 

זעקה שאינו מבין איך  יוצא  והשבר, עד שמתוך הסיפור  הצרה 

קרה כדבר הזה, והרי עם ישראל מקומם אצל השי"ת.

אוי, אוי, אוי, זכור מה היה לנו, שזה גודל הצרה, שכאשר אור בית 

הביטול  בלב  מאיר  אזי  מאיר,  הצדיקים  וכשאור  קיים,  המקדש 

והשפלות שלנו אליך, ואנו מרגישים ממש כמו 'מה', ואילו בגלות 

וגאווהי.  יישות  – הרגשות של  'לנו'  להיות  נהפך  וה'מה'  הביטול 

וזהו עיקר החרפה שלנויא.

והצעקה הזו שאנו צועקים לה' שיזכור זאת איך פעם היינו 'מה', 

את  בנו  שמעוררת  מה  בעצמה  היא  בתכלית,  אליו  מבוטלים 

י. על פי ליקו"ה נטילת ידיים ו אות עד.

יא. בשער הכוונות מובא לכוון בפסוק זה שהרחמים שהוא שם הוי"ה – מ"ה, נהפך 
לדין – אלקים, שהוא גמטריא 'לנו'.
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'מה',  בחינת  להיות  אנו  יכולים  במהותנו  שאכן  וההרגש  ההבנה 

שייכים  להרגיש  באמת,  יתברך  אליו  הגעגוע  שמעורר  מה  וזה 

לאור הצדיקים, כי עיקר מה שמקבלים אצל הצדיקים הוא אור 

הביטול, ענווה ושפלות, להיות כאין אליו יתברךיב.

ועוד מובא מהאריז"ל שתיבות אלו 'ד' מה היה לנו' ראשי תיבות 

הברית  שנפגם  מה  שלנו  והחרפה  הגלות  עיקר  זה  כי  'מילה', 

וחרפת הערלה התגבר עלינו.

אוי, אוי, אוי, הנחלה שלך נהפכה לשליטת זרים, והבית הוא המח 

והלב שאמור להיות במחיצות סגורות של יישוב הדעת כמו רשות 

היחיד, נהפכו לשליטת הנכרים, והמחשבות זרות משתוללות שם 

כבשלהם, כמו רשות הרבים, וכל כך השתלטו על כך, עד ששכחנו 

אמור  בעצם  הוא  בספרים  שכתוב  הדעת  היישוב  של  שהבית 

להיות 'בתינו' – בית שלנו ממש.

והמוחין  – שכיון שנפרצו מחיצות הבית  ואין אב'  היינו  'יתומים 

שלנו, הרי אנו דומים ליתומים, כי כשאין מוחין הנקראים 'אבא' 

המאירים באלקותו יתברך, אזי אין מי שיפקח על הרגשי הלב, כי 

מידות והרגשי הלב שלנו הם תולדות של הארת המוחין כידוע, 

וכעת שנחרב בית המקדש אנו עזובים לגמרי כיתומים, ולכן גם 

אין   – בינה  במח  שיתמוך  מי  אין   – כאלמנות'  ]הבינה[  'אמותינו 

הרגש לב אמיתי.

יב. כמובא בליקוטי מוהר"ן סימן עב תנינא ועוד הרבה בליקו"ה.
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נסע  שבעלה  כאשה  'כ'אלמנות,  אלא  ממש,  אלמנות  ח"ו  ולא 

למדינות היםיג, כי באמת הכל קיים, אלא שנעלם.

– כל דבר ברוחניות צריך לבוא עם הרבה  'מימינו בכסף שתינו' 

ועיקר   – נרדפנו'  צווארנו  'על  והקושי.  המניעות  לעוצם  יגיעות 

הקושי הוא להוריד המוחין לתוך המידות, מחמת שרודפים אותנו 

בצוואר, וכן חונקים אותנו בצוואר שלא נוכל להוציא דיבור אחד 

קדוש מפינו כראוי. 

ואמא'  'אבא  הנקראים  במוחין  חטאנו   – ואינם'  חטאו  'אבותינו 

עד שנעלמויד, אך אנחנו במידות שבלב, סובלים מחמת כך, שאין 

המידות  ואותם  וכו'.  רעות  מידות  מלא  והכל  הלב,  התעוררות 

רעות שולטים עלינו, ואנו אצלם כעבדים, ואין מי שישחרר אותנו 

מהםטו. 

זו אנו מספרים את המציאות החיים שלנו, שכה  ושוב, בצעקה 

לנו  שנדמה  עד  וכו',  לתאוות  משועבדים  להיות  אליו,  התרגלנו 

שזה חלק מאתנו, ובקינות אלו אנו מתעוררים להבין שאין החיים 

שלנו מוכרחים להיראות כך. 

במסירות  כך  כל  להתאמץ  צריכים  אנו   – לחמנו'  נביא  'בנפשנו 

נפש להביא איזה לחמה של תורה, והכל מתוך חשש 'מפני חרב 

יג. כמו שפירש רש"י על הפסוק 'היתה כאלמנה'.

יד. כידוע שאין שבירה באבא ואמא, אלא נסתלקו.

טו. כמובא בליקו"מ סימן ד, סימן א תנינא, שעבדים אלו התאוות.
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לדבר  נוכל  שלא  שלנו,  הדיבור  כח  את  ושוחט  שמפיל  המדבר' 

דיבורים קדושים ולתקן מה שצריך לתקןטז.

אש  ותבערת  התאוות,  חום  מחמת  נכמרו'  כתנור  'עורנו  אפילו 

היצר הרע. 'נשים בציון ענו' – כי לא די שלקחו המוחין, אלא גם 

מענים את חלק האמונה והתפילה שלנו שהם בחינת 'נשים', וכן 

'נשים'יז  בחינת  כן  גם  שהם  שלנו  והסתרות  בירידות  מתעללים 

להפיל אותנו לגמרי שם.

וכל התיאור של הגלות הזה, הוא רק מחמת ש'שרים בידם נתלו' 

– מבזים את הצדיקים והכשרים שיכולים להאיר בנו אור אלוקי, 

כח  לנו  שאין  כאילו  הקדושה,  ותורותיהם  ספריהם  את  ותולים 

להבין אותם, ואין מהדרים ומכבדים את יקרת אור הרחמים של 

אור  כך  כל  שנעלם  וכיון  האלויח.  הזקנים  אצל  המתגלה  השי"ת 

הצדיקים, הרי 'בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו' – הבחורים 

ונעימות,  בחיות  ה'  בעבודת  להתחדש  שיכולים  הנעורים  ובני 

הם  כאילו  ותפילה  לתורה  גדולה  בכבידות  עצמו  את  סוחבים 

סוחבים אבני ריחיים על צווארם.

מחיי  נעלמה  הנגינה   – מנגינתם'  בחורים  שבתו  משער  'זקנים 

אנו  ואין  מאתנו,  נעלמו  הצדיקים  שהזקנים  מחמת  הבחורים, 

טז. עיין בליקו"מ סימן ל"ז.

יז. עיין ליקו"מ סימן נו.

יח. עיין ליקו"מ סימן כז.
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משיגים האור שהשאירו בספריהם הקדושיםיט. ומשום כך 'שבת 

משוש ליבנו' – השמחה הטבעית שאמור להיות בכל יהודי, שבת, 

והמחול של הצדיקים הרוקדים ואומרים באצבעם 'הנה אלקנו זה' 

נהפך לאבל.

– אור הצדיקים שהם עטרת  'נפלה עטרת ראשנו'  אוי, אוי, אוי, 

ראשנו נעלם ונפל, וכן המוחין שלנו שהם 'עטרת ראשנו'כ.

נפילת  הצדיקים,  אור  נפילת  השכינה,  נפילת  בנקודת  וכאן 

צריך  וכמה  חטאנו',  כי  לנו  נא  'אוי  זעקה:  קול  יוצא  המוחין, 

להתחזק ולהאמין בכל אנחה וזעקה שהיא יקרה מאוד למעלה, 

והיא התקווה היחידה שנשאר לנו בגלות, רק להתאנח ולהתגעגע 

על מה ששייך לנו באמת, ונעלם מאיתנו.

הגילוי המתגלה  והיופי של  והחן  - ההוד  ליבנו'  דוה  היה  זה  'על 

אצל הצדיקים, ואשר היה מתגלה בבית המקדש, נהפך ל'דוה'כא, 

ועל זה היה דוה ליבנו.

וזה עיקר הגלות כמובא, מה שאין רואים את יופי הקדושה, ואילו 

אומות העולם מושכים אותנו עם החן של שקר שלהם, כל עיר 

יט. ועיין בליקו"ה שבת ז' אות טז.

כ. מובא באריז"ל ש'נפלה עטרת ראשנו' ראשי תיבות נע"ר, והיינו שנפל אות ה' 
האחרונה שהיא השכינה, והדין גבר על הרחמים, עיי"ש בשער הכוונות.

כא. עיין שם בפרי עץ חיים.
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תחתיהכב.  שאול  עד  מושפלת  האלוקים  ועיר  בנויה,  תילה  על 

יש  כאילו  כוזבת  האמונה  את  בנפשנו  מערערים  אנו  זו  ובקינה 

שם אצל הגויים איזה חן, כי באמת החן שייך רק לנו, אלא שכיון 

שהחן שלנו הוא אמיתי ופנימי, לכן צריך להסתכל ולהתבונן בה 

ההסתכלות  כח  מאיתנו  שנעלם  כיון  אך  אותה,  שמשיגים  עד 

החן  נעלם  לכן  וכו''  חטאו  ש'אבותינו  כיון  דבר,  כל  של  בשכל 

האמת הזה.

אמור  שהיה  שלנו  הלב   – בו'  הלכו  שועלים  ששמם  ציון  הר  'על 

להיות שם בית המקדש, ובמקום זה שועלים מטיילים שם.

ובכו  עמדו  הקדושים  החכמים  איך  לעצמו  לצייר  אפשר  וכאן 

באותו  עמדו  מכן  ולאחר  המקדש,  בית  את  לראות  זכו  כאשר 

וכי  ועזוב,  שמם  מקום  על  מטיילים  שועלים  שם  וראו  המקום 

אפשר לתאר איזה צער נורא עלה בליבם. וכך בדיוק צריכים אנו 

לעמוד ולהסתכל מה שקורה בליבנו, על השממה שנעשה שם, 

ושטותים כאלו מהלכים שם כבשלהם. אך תיכף לאחר שנזכרים 

דווקא  וצחק  שהתחזק  עקיבא,  רבי  בתנא  להזכר  אפשר  בזה, 

גם  בוודאי  של החורבן התקיים,  הנבואה  שאם  שהבין  זה,  בגלל 

על  מאוד  מאוד  זאת  לכוון  ויש  תתקיים,  הגאולה  של  הנבואה 

של  ההבטחות  כל  בנו  יתקיים  בוודאי  שבוודאי  עצמו,  האדם 

קרבת ה' שהבטיחו לנו הצדיקים הקדושים בספריהם הקדושים.

כב. כמובא באריכות ליקו"מ סימן א, סימן סז תנינא.
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וכאן מתעורר קול חזק של בטחון גדול: אתה ה' לעולם תשב כסאך 

לדור ודור' – כי בוודאי כסאך נשאר קיים בינינו בכל הדורות, גם 

'למה  לטעון  לנו  מותר  כך  משום  דווקא  אך  הגלות,  של  בדורות 

לנצח תשכחנו' – למה נראה לנו כאילו ששכחת אותנו לנצח, הרי 

אתה בינינו גם בגלות, אלא בוודאי שבסוף תשיב אותנו, לכן אנו 

מבקשים ממך שתשיב אותנו אליך, ותחדש אותנוכג.

ַנֲחָלֵתנּו  ֵתנּו:  ֶחְרּפָ ֶאת  ּוְרֵאה  יָטה  ַהּבִ ָלנּו  ָהָיה  ֶמה  ְיהָוה  ְזכר 
ָאב  ְוֵאין  ָהִיינּו  ְיתֹוִמים  ְלָנְכִרים:  ינּו  ּתֵ ּבָ ְלָזִרים  ָכה  ֶנֶהּפְ
ְמִחיר ָיבאּו: ַעל  ִתינּו ֵעֵצינּו ּבִ ֶכֶסף ׁשָ ַאְלָמנֹות: ֵמיֵמינּו ּבְ ִאּמֵתינּו ּכְ
ּבַע  ּור ִלׂשְ ח ָלנּו: ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאּשׁ ְפנּו ָיַגְענּו ְולֹא הּוּנַ אֵרנּו ִנְרּדָ ַצּוָ
ֲעָבִדים  ָסָבְלנּו:  ֲעונֵתיֶהם  ַוֲאַנְחנּו  ְוֵאיָנם  ָחְטאּו  ֲאבֵתינּו  ָלֶחם: 
ֶחֶרב  ֵני  ִמּפְ ַלְחֵמנּו  ָנִביא  נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ ָדם:  ִמּיָ ֵאין  ּפֵרק  ָבנּו  לּו  ָמׁשְ
ִצּיֹון  יםכד ּבְ ֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב: ָנׁשִ ַתּנּור ִנְכָמרּו ִמּפְ ר: עֹוֵרנּו ּכְ ְדּבָ ַהּמִ
רּו:  ֵני ְזֵקִנים לֹא ֶנְהּדָ ָיָדם ִנְתלּו ּפְ ִרים ּבְ ָעֵרי ְיהּוָדה: ׂשָ ֻתלֹת ּבְ ִעּנּו ּבְ
ָבתּו  ׁשָ ַער  ַ ִמּשׁ ְזֵקִנים  לּו:  ׁשָ ּכָ ֵעץ  ּבָ ּוְנָעִרים  אּו  ָנׂשָ ְטחֹון  חּוִרים  ּבַ
ְמחֹוֵלנּו:  ְלֵאֶבל  ְך  ֶנְהּפַ נּו  ִלּבֵ ְמׂשֹוׂש  ַבת  ׁשָ ִגיָנָתם:  ִמּנְ חּוִרים  ּבַ
נּו  י ָחָטאנּו: ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ נּו אֹוי ָנא ָלנּו ּכִ ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ראׁשֵ
כּו בֹו:  ֵמם ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ּשׁ ִצּיֹון ׁשֶ כּו ֵעיֵנינּו : ַעל ַהר  ה ָחׁשְ ַעל ֵאּלֶ

מבקשים  שאנו  זה,  פסוק  על  נפלא  פירוש  ה',  שמע  קריאת  בליקו"ה  ועיין  כג. 
וזועקים לה' שהוא יקרבנו מתחילה, כי הפתח שלנו בתשובה, הוא זה בעצמו שאנו 

מבקשים שהוא יתחיל מתחילה לקרבנו באתערותא דלעילא.

נשים תורה נו כל החולשות שלנו מענים,  כד. 
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ֵחנּו  ּכָ ׁשְ ה ָלֶנַצח ּתִ ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹור: ָלּמָ ב ּכִ ׁשֵ ה ְיהָוה ְלעֹוָלם ּתֵ ַאּתָ
ָיֵמינּו  ׁש  ַחּדֵ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ְיהָוה  יֵבנּו  ֲהׁשִ ָיִמים:  ְלאֶרְך  ַעְזֵבנּו  ּתַ
יֵבנּו  ֲהׁשִ ְמאד:  ַעד  ָעֵלינּו  ָקַצְפּתָ  נּו  ְמַאְסּתָ ָמאס  ִאם  י  ּכִ ֶקֶדם:  ּכְ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ ְיהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ

'

הבט משמיים

היו  הנביאים  איך  לראות  אפשר  בהם  פסוקים  עוד  מוסיפים 

מקוננים, באופן של צעקה וזעקה, אך מתוך בטחון חזק שבוודאי 

הזאת  הקינה  וכשאומרים  רגע.  בכל  להתגלות  וצריך  קיים  הכל 

מתוך זכרון שאומרים זאת לפני ה', והוא שומע ומקשיב, אזי בזה 

בעצמו אפשר לחוש את הגאולה ממש לפני העיניים.

הרי  להתאפק,  מצליח  אתה  איך  שלך,  והגבורה  הקנאה  היכן  כי 

הרי  אתה  ורחמיך',  מעיך  'המון   – סוף  אין  רחמים  מלא  אתה 

אבא שלנו, אז איך אם כן אתה יכול להתעות אותנו עד כדי כך, 

ורק  החומר  אנחנו  ממך.  מהיראה  הלב  את  ולהקשיח  ולהקשות 

אתה יצרת אותנו, אז אל תכעס, תסתכל מה קרה, כל הקדושות 

בית  של  האור  שממה,  נעשה  שבלב,  היראה  כל  מדבר,  נעשו 

חטאנו,  שאנו  נכון  באש,  עלה  בלב  להיות  אמור  שהיה  המקדש 

אבל אל תפר הברית איתנו. אוי אוי אוי, עיני עיני ירדה מים, כי 

רחק ממני כל החיזוק של הצדיקים שיכולים להשיב את נפשי.
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ִקְנָאְתָך  ה  ַאּיֵ ָך  ְוִתְפַאְרּתֶ ָך  ָקְדׁשְ ֻבל  ִמּזְ ּוְרֵאה  ַמִים  ָ ִמּשׁ ט  ַהּבֵ
ה  ַאּתָ י  ּכִ קּו:  ִהְתַאּפָ ֵאַלי  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך  ֲהמֹון  ּוְגבּורֶתיָך 
ה ְיהָוה ָאִבינּו  יָרנּו ַאּתָ ָרֵאל לֹא ַיּכִ י ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו ְוִיׂשְ ָאִבינּו ּכִ
נּו  ִלּבֵ יַח  ְקׁשִ ּתַ ָרֶכיָך  ִמּדְ ְיהָוה  ַתְתֵענּו  ה  ָלּמָ ֶמָך:  ׁשְ ֵמעֹוָלם  ּגֲאֵלנּו 
ַעם  ָיְרׁשּו  ְצָער  ַלּמִ ַנֲחָלֶתָך:  ְבֵטי  ׁשִ ֲעָבֶדיָך  ְלַמַען  ׁשּוב  ְרָאֶתָך  ִמּיִ
ֲאַנְחנּו  ה  ָאּתָ ָאִבינּו  ְיהָוה  ה  ְוַעּתָ ָך:  ׁשֶ ִמְקּדָ ּבֹוְססּו  ָצֵרינּו  ָך  ָקְדׁשֶ
ְקצף ְיהָוה ַעד ְמאד  נּו: ַאל ּתִ ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה יְצֵרנּו ּוַמֲעׂשֵ ַהחֶמר ְוַאּתָ
ר  ָך ָהיּו ִמְדּבָ נּו: ָעֵרי ָקְדׁשְ ָך ֻכּלָ ט ָנא ַעּמְ ְזּכר ָעון ֵהן ַהּבֶ ְוַאל ָלַעד ּתִ
נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ָמָמה:  ׁשְ ַלִים  ְירּוׁשָ ָהָיָתה  ר  ִמְדּבָ ִצּיֹון 
ָהָיה  ינּו  ַמֲחַמּדֵ ְוָכל  ֵאׁש  ֵרַפת  ִלׂשְ ָהָיה  ֲאבֵתינּו  ִהְללּוָך  ר  ֲאׁשֶ

נּו ַעד ְמאד:  ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ ק ְיהָוה ּתֶ ה ִתְתַאּפַ ה: ַהַעל ֵאּלֶ ְלָחְרּבָ

הם  ואילך  מכאן  האריז"ל.  שסידר  מהסדר  פסוקים  הם  כאן  עד 

פסוקים שהובאו בספר שערי ציון שרביז"ל אמר שראוי לומר את כל 

התפילות והתחינות שיש בשערי ציון ובשאר סידורים.

יָתנּו  ָך ַמּדּוַע ִהּכִ ֲעָלה ַנְפׁשֶ ִצּיֹון ּגָ ָמַאְסּתָ ֶאת ְיהּוָדה ִאם ּבְ ֲהָמאֹס 
ה  א ְוִהּנֵ לֹום ְוֵאין טֹוב ּוְלֵעת ַמְרּפֵ ה ְלׁשָ א ַקּוֵ ְוֵאין ָלנּו ַמְרּפֵ
ְנַאץ  י ָחָטאנּו ָלְך: ַאל ּתִ ֵענּו ֲעון ֲאבֹוֵתינּו ּכִ ְבָעָתה: ָיַדְענּו ְיהָוה ִרׁשְ
נּו:  ִריְתָך ִאּתָ ֵפר ּבְ א ְכבֹוֶדָך ְזכר ַאל ּתָ ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ ְמָך ַאל ּתְ ְלַמַען ׁשִ
ה  ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּכה ָאַמר ְיהָוה קֹול ּבְ
ָאג  ִיׁשְ רֹום  ֵאיֶנּנּו: ְיהָוה ִמּמָ י  ּכִ ֶניָה  ּבָ ֵחם ַעל  ְלִהּנָ ֶניָה ֵמֲאָנה  ּבָ ַעל 
ְקָרא ֲאדָני ֱיהִוה  ַאג ַעל ָנֵוהּו: ַוּיִ אג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ּוִמּמְ
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ה  ק: ַעל ֵאּלֶ ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגר ׂשָ ּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ְצָבאֹות ּבַ
י  יב ַנְפׁשִ י ְמַנֵחם ֵמׁשִ ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ ִים ּכִ ה ֵעיִני ֵעיִני יְרָדה ּמַ ֲאִני ּבֹוִכּיָ
ַמְלֲאֵכי  ם ָצֲעקּו ֻחָצה  ֶאְרֶאּלָ ֵהן  ָגַבר אֹוֵיב:  י  ּכִ ָבַני ׁשֹוֵמִמים  ָהיּו 

יּון:  לֹום ַמר ִיְבּכָ ׁשָ

חמש קינות 

קינה אחת חיבר הרב מוהר"ר משה אלשיך זצלה"ה:

י  ְגֵדיֶכם. ּכִ ֶכם. ִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ ּלְ ֵני ַיֲעקב ּכֻ ְמעּו ּבְ ְוׁשִ ְבצּו  ִהּקָ
ֶכם. ּוְתנּו ָכבֹוד ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם: ָחה ִאּמְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ ְבִפׁשְ

ים ְוֵחְך אֶכל ִיְטַעם לֹו. אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות  ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ִמי 
ִלי  ָאֳהלֹו ִמּבְ ּכן ּבְ ֵהיָכלֹו. ְוָהֱאלִֹהים ִיְרֶאה לֹו ִלׁשְ ר ּבְ טֹוב ּוְלַבּקֵ

לֹו: ר לֹא ָעַמל ּבֹו ְולֹא ִגּדְ לֹו. ֲאׁשֶ

ָחִקים. ָאנִכי ָחָטאִתי ְוהּוא ָאסּור  ְרִקיַע ִעּמֹו ִלׁשְ ָהַלְך ּדֹוֵדְך ּתַ ָאָנה 
ְרחֹובֹות  ים. ּבָ ּקִ ים ְוַעל זאת ִסְפדּו ְוֵהיִלילּו ּבאּו ְוִלינּו ַבּשַׂ ִזּקִ ּבָ

ָוִקים: ְ ּוַבּשׁ

ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ י.  ִני ֵמראׁשִ ַקּלַ ָמה אֹוֶמֶרת  ִכיָנה  ׁשְ
ְזַנח  ַוּתִ י.  ְלַנְפׁשִ ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ְוַההֹוד  ַצח  ְוַהּנֵ י.  ראׁשִ ָעְברּו 

י: לֹום ַנְפׁשִ ָ ִמּשׁ

חֹוָלה. ֵמַעי  ָדה ְבִחיָלה. קֹוִלי ּכַ ָדה ְוֵאיִליָלה. ֲאַסּלְ זאת ֶאְסּפְ ַעל 
תֹוְך ַהּגֹוָלה: ֶבָלה. ַוֲאִני ּבְ י ּבָ ְחּתִ ּלַ ֵמַעי אֹוִחיָלה. ְלַמַעְנֶכם ׁשֻ
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ָרה ֶאְתֶכם.  ה ְוַחּטאֵתיֶכם. ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ְלַיּסְ ִהּטּו ֵאּלֶ ֲעונֹוֵתיֶכם 
ָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם: ׁשְ י ְלַמַעְנֶכם. ַוּיִ ר ְיהָוה ּבִ ְתַעּבֵ ַוּיִ

ה  ּמָ ּלָ ׁשַ ֵלב  ַעל  ם  ׂשָ ִאיׁש  ֵאין  ה.  ֲערּוִרּיָ ׁשַ ָרִאיִתי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵבית  ּבְ
ר ָהִייִתי  חּוָיה. ֲהִמְדּבָ ִקיר ָנטּוי ּוְכָגֵדר ַהּדְ עֹוְטָיה. ּכְ ֶאְהֶיה ּכְ

ְלָיה: ָרֵאל ִאם ֶאֶרץ ַמְאּפֵ ְלִיׂשְ

ֵענּו ַוֲעון ֲאבֹוֵתינּו. ִהְננּו ָאָתאנּו ְלָך ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו.  ְיהָוה ִרׁשְ ָיַדְענּו 
ַרֲחֵמנּו ְוִתְכּבׁש  ׁשּוב ּתְ ׁשּוב ְלַמַען ֲעָבֶדיָך ְוָסַלְחּתָ ַלֲעוֵננּו. ּתָ

ֲעונֹוֵתינּו:

ִעי ְוָכל ֶחְפִצי ָאׁשּוב ְלַרֶחְמֶכם.  ל ִיׁשְ י ֶאְתֶכם. ּכָ ַוּיאֶמר ְיהָוה ָאַהְבּתִ
ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם. ָאנִכי ָאנִכי ְמַנֶחְמֶכם:

ִיְבָעלּוְך  ֲעזּוָבה  ֱהיֹוֵתְך  ַחת  ּתַ ֲאדֹוָנִיְך.  ָאַמר  ּכה  ִצּיֹון  ְלַבת  ִאְמרּו 
יׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך. ְוָהִיית  ה ָיׂשִ ּלָ ָנִיְך. ְוִכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּבָ

ַכף ֱאלָֹהִיְך: ַיד ְיהָוה ּוְצִניף ְמלּוָכה ּבְ ְפֶאֶרת ּבְ ֲעֶטֶרת ּתִ

קינה זו חברה החכ' השלם מורי ורבי איש האלקי' מוהר"ר חיים הכהן 

מן ארם צובה זלה"ה. ושמו חתום בראשי הבתים:

ָלה: קול ברמה: ּיֹון ַהְמֻהּלָ יָלָלה. קֹול ְנִהי ִמּצִ ָמע ּבִ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ

ה ֲאִני  ְפֶאֶרת. ְוַעּתָ ַיד ְיהָוה ֲעֶטֶרת ּתִ ָיִמים ָהִייִתי ְגֶבֶרת. ּבְ י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ
יֵון ְמצּוָלה: קול: י ַבּבֹור ּבִ ַחְרחֶרת. ָטַבְעּתִ ׁשְ
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ה  ְוַעּתָ ִנְקֵראִתי.  ֲאִני  ֶעְליֹון  ּוְכבֹוד  ָהִייִתי.  ֲאַזי  ַרְעָיה  ְיִחיָדה 
י. ְודֹוִדי ְוֵרִעי ָלרּום ָעָלה: קול: ּיֹות ָיַרְדּתִ ְלַתְחּתִ

ֵאין  ַאְנחֹוַתי.  ַרּבֹות  י  ּכִ י  ִעּמִ כּו  ּבְ ְוַרְעיֹוַתי.  תּולֹוַתי  ּבְ יֹוְדַעי  ַיַחד 
ְוִנְגָלה:  ָנַסע  י  ֶמּנִ י דֹוִדי  ּכִ ְיִריעֹוַתי.  ּוֵמִקים  ָאֳהִלי  נֹוֶטה עֹוד 

קול:

ה.  ּנָ ְרּדֶ ַוּיִ ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֵאׁש  ַלח  ׁשָ ה.  ְמִגּנָ רב  ּבְ י  ַלְכּתִ ֻהׁשְ רֹום  ִמּמָ
ָהְגַלת  ְיהּוָדה  ָהְגָלה  ַאְלָמָנה.  ּכְ ָדד  ּבָ ַבּגֹוָלה  ְוָיָצאִתי 

ּה: קול: ּלָ לֹוִמים ּכֻ ׁשְ

י  ַלְכּתִ ְריֹון. ַוֲעַנן יֹוָמם ַעל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון. ֻהׁשְ תֹוְך ַאּפִ ה ּבְ ָהִייִתי ְכַכּלָ
ָגַדי ָלַקח ָצר ַוֲאִני ֻאְמָלָלה: קול: ָעִני ְוֶאְביֹון. ּבְ ַלחּוץ ּכְ

ַני  ּבָ אֹוֲהַבי.  ֶזַרע  ְבִריִתי  ּבִ ַמֲחִזיִקים  אֹוְיַבי.  ָטְבחּו  ּוְזֵקַני  ּכֲהַני 
ּגֹוָלה: קול: ִבי ְועֹוָלַלי ּבַ ֶ ַהְיָקִרים ּוַבחּוַרי. ָהְלכּו ַבּשׁ

ים ָאִרים  ְלָאה ָהֳחָרָבה ְוֶאל ַעּמִ י. ִאּמָ ה ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפׁשִ ל ֵאּלֶ ּכָ ֵהן 
י ִלְפֵני ְבֵני  י ָנַפְלּתִ י. ּכִ י. ְואֹוְיִבי ָאַמר לֹא ִתְקְרִאי עֹוד ִאיׁשִ ראׁשִ

ַעְוָלה: קול:

ִית  ְריֹון. ְוַהּבַ ִבְנַין ַאּפִ ַעִין ִנְרֶאה ּבְ ׁשּוב ְלִצּיֹון. ַעִין ּבְ ָנא ָאב ָהַרֲחָמן ּתָ
אּוִלים ִיְפְצחּו ָצֳהָלה: ה ִיְהֶיה ֶעְליֹון. ְוָאז ּגְ ַהּזֶ

אּוִלים ִיְפְצחּו ָצֳהָלה: והבית: ה ִיְהֶיה ֶעְליֹון. ְוָאז ּגְ ַהּזֶ ִית  ְוַהּבַ
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קינה זו הובאה מירושלים תוב"ב. בניגון שומרון קול תתן:

מובא בשיחות הר"ן )סימן רס"ח(, שרביז"ל רימז לר' נתן כמה הוא 

צריך לזעוק על עצמו, ותפס לדוגמא הקינות האלו, ואמר אותם 

וכו'',  נחרב האולם  'איכה  ועמוק מאוד,  נעים  בניגון חצות בקול 

'עד אן יצעק בשבי' – 'עד אן וכו', בן אמתך'.

מה  בכל  ליבו  את  לזעוק  יכול  שאדם  זעקות  הם  אלו  קינות  כי 

שעובר עליו, ולזעוק 'עד מתי' מתוך אמונה שבוודאי יבוא גאולה.

ית  ּבֵ ַעל  ֲעָדֶתָך.  ל  ַיּלֵ ּתְ ַמר  ּבְ ֶתָך.  ְלֻעּמָ ֶזה  יֹום  ּבְ ְיהָוה  ָמַתי  ַעד 
אּו  ּבָ ֵני ְבִריֶתָך. ֱאלִֹהים  ּבְ ְוָהְרגּו  ְרפּו ָצֶריָך.  ר ׂשָ ֶתָך ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ַנֲחָלֶתָך: גֹוִים ּבְ

ּוְנפּוצֹות  ֵהיָכֶלָך  ְוׁשֹוְממֹות  ָקֶמיָך.  אֹון  ׁשְ ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ְיהָוה  ָמַתי  ַעד 
ֶמָך: חּוִצים ָעֶליָך. ַהֲהרּוִגים ַעל ׁשְ ָך. ַהּלְ ְלֻאּמֶ

יֶתָך.  ן ּבֵ ר ֶיֱהגּו ְלָפֶניָך ַעל ֻחְרּבַ ָך. ֲאׁשֶ ת ַעּמֶ ְתִפּלַ ְנּתָ ּבִ ָמַתי ָעׁשַ ַעד 
ַנֲחָלֶתָך: אּו גֹוִים ּבְ ֱאלִֹהים ּבָ

ּנּור ְוִכיָרִים. ִיְכהּו ִלי  ִים. ּוֵבין ּתַ ַפּתָ ין ׁשְ ָבה ּבֵ ּכְ ָמַתי ְיהָוה ֶאׁשְ ַעד 
ֲאפּו ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים: ֵעיָנִים. לֹוֲהִטים ִלי ִיׁשְ

ֶאת  ְתַרֵחם  לֹא  ָמַתי  ַעד  ֲעַמִים.  ּפַ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ּתֹוֵמם  ֶאׁשְ ָמַתי  ַעד 
ַלִים: ְירּוׁשָ

גֹוִים  אּו  ּבָ ֱאלִֹהים  ַמְרִעיֶתָך.  צאן  ֵאִרית  ׁשְ ַצר  ּבַ ֶיֱהגּו  ָמַתי  ַעד 
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ַנֲחָלֶתָך: ּבְ

ר ָאַכל ֶאת ַיֲעקב ּוְבָכל ֵעת ָיבֹוּזּו.  ַעד ָמַתי ְיהָוה ַעּכּו"ם ַיֲעלֹזּו. ֲאׁשֶ
ה ִהּכּו ְלָחַיי  ֶחְרּפָ לֹוָמם ְוֵהם ִיְמרטּו ְוָיגּזּו. ּבְ ֲאִני ֶאְדרׁש ֶאת ׁשְ
ִיְצַעק  ַיֲעלֹזּו. ַעד ָאן  ִעים  ְוא ָנלֹוזּו. ַעד ָמַתי ְיהָוה ְרׁשָ ְפֵתי ׁשָ ּוְבׂשִ

ַנֲחָלֶתָך: אּו גֹוִים ּבְ ִבי )פב"פ( ֲאָמֶתָך ֱאלִֹהים ּבָ ְ ּשׁ ּבַ

על  לקונן  צריך  כך  ועל  אדנ"י,  שם  שלה  ר"ת  זו  קינה  רביעית  קינה 

חורבן השכינה הנקרא אדנ"יכה, והיינו על כך שאין אנו רואים אדנות 

שבוודאי  בטוחים  ואנו  חושך,  יש  דירה,  אין  אולם,  אין  בעולם,  ה' 

תחזור לבשר לנו על התגלות מחודשת:

ִית: בהיכלך: ה זאת ּתֹוַרת ַהּבָ ִית. ִהּנֵ ִמיר ָוׁשַ ֵהיָכָלְך ׁשָ ּבְ

ם.  ְוִהּלָ ּכֹוָכִבים  ְוִחּלּו  ְוֶנֱהַרס ְיסֹוד ָהעֹוָלם.  ֶנֱחַרב ָהאּוָלם.  ֵאיָכה 
ִית: בהיכלך: ר לֹו ַהּבָ ּוָבא ֲאׁשֶ

י ָהאֹוְיִבים  ִניָת. ְלַהְנִחיל ְלַעם זּו ָקִניָת. אֹוי ּכִ ר ּבָ קֶדׁש ֲאׁשֶ יַרת  ּדִ
ִית: בהיכלך: יָת. ָיבאּו ּוִפּנּו ֶאת ַהּבָ ִצּוִ

ל רֹוֶאיָה.  ּכָ י ָאְמרּו  ּכִ ָעֶריָה. ַעד  ל ׁשְ ּכָ רּו  ל ְמאֹוֶריָה. ֻסּגָ ּכָ כּו  ֶנְחׁשְ
ִית: בהיכלך: ּבָ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ ּכְ

ָנא  ר  ְלַבּשֵׂ ְנבּוָאֶתָך.  ַבר  ּדְ ּוְזכר  ַוֲחָמֶתָך.  ָך  ַאּפְ ֵמֲחרֹון  ׁשּוב  ְיהָוה 

כה. סידור ר' שבתי.
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ִית: לבשר נא וכו': בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ַלֲעָדֶתָך. ּגָ

קינה זו מובאת בספר "מורה באצבע" סימן ב' להחיד"א ז"ל

קינה זו היא אנחות להשי"ת, המעוררות את הלב )כאשר האנחה היא 

מתוך אמונה שכל אנחה יקר מאוד בשמיים(, ומובא מרביז"לכו, שכמו אדם 

השומע את חבירו מתאנח ואומר סליחות בלב נשבר, אזי הוא גם 

מתעורר, כמו כן האדם עצמו יכול להתעורר מתוך דברי עצמו, 

אלא  התעוררות,  בלי  אפילו  לי'  'וי  וצועק  בקשות  אומר  כאשר 

שבאמצע שצועק הוא מתסכל על עצמו ושואל 'היכן אני' – 'מי 

צועק כך', הלא וי לי, לי ממש, ואז מתעורר לצעוק יותר בכוונה. 

ׁש. אֹוי  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִכיָנה. אֹוי ִלי! ַעל ֻחְרּבַ ְ לּות ַהּשׁ ִלי! ַעל ּגָ אֹוי 
יִקים )העלמת אור  ּדִ ֵרַפת ַהּתֹוָרה. אֹוי ִלי ַעל ֲהִריַגת ַהּצַ ִלי ַעל ּשְׂ
י  ה. אֹוי ִלי ּכִ דֹוׁשָ דֹול ְותֹוָרתֹו ַהּקְ מֹו ַהּגָ הצדיק(. אֹוי ִלי ַעל ִחּלּול ׁשְ

לֹו. אֹוי ִלי ַעל  ּטְ ּבָ ׁשֶ ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  נֹוקֹות ׁשֶ ּתִ ָגַבר אֹוֵיב. אֹוי ִלי ַעל 
הֹות  ים ְוָהִאּמָ דֹוׁשִ ל ָהעֹוָלמֹות. אֹוי ִלי ַעל ַצַער ָהָאבֹות ַהּקְ ַצַער ּכָ
ר  יִקים ֲאׁשֶ ּדִ ִביִאים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּצַ דֹוׁשֹות. אֹוי ִלי ַעל ַצַער ַהּנְ ַהּקְ
ֵעינּו  ה ּוְפׁשָ יַח, ֲעֹונֹוֵתינּו ִהּטּו ֵאּלֶ ל ָמׁשִ ַגן ֵעֶדן. אֹוי ִלי! ַעל ַצֲערֹו ׁשֶ ּבְ
ְלָבִנים  ָלֶהם  אֹוי  ּנּו.  ִמּמֶ ַהּטֹוב  ָמְנעּו  ְוַחּטֹאֵתינּו  נּו  ִקּצֵ ֶהֱאִריכּו 
ים  ַרּבִ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  אֶֹרְך  ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ֲאִביֶהם.  ְלַחן  ׁשֻ ֵמַעל  לּו  ּגָ ׁשֶ

כו. ליקוטי מוהר"ן סימן ער.
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ֶנֱחַרב  ֵאּלּו  ּכָ ָיָמיו  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִנְבֶנה  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹור  ְוָכל  ְוָרִעים. 
ָיָמיו. ּבְ

קינה חמישית:

קינה זו מקוננת על ה'היכל שלי' – 'על היכלי אבכה יומם ולילה', 

ומתוך הבכי עצמו רואים איך שהוא מחזק את עצמו שיתחזק, כי 

ומתוך החיזוק העצום הזה,  השי"ת הולך לשכון שם כבתחילה. 

הוא מתעורר שוב בבכי ואבילות, וזועק ומבקש 'עורה נא' 'עורה 

בכפלים  ינחם  השי"ת  שבוודאי  בנחמה  שוב  שמתחזק  עד  נא', 

ו'ששון ושמחה ימצא בה'.

ָלה: ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ּוְלִתְפֶאֶרת ִצּיֹון ִעיר ַהְמֻהּלָ ַעל ֵהיָכִלי ֶאְבּכֶ

ּה  ַעּמָ ְוַעל  ָלִים.  ִוירּוׁשָ ְצִבי  ֶאֶרץ  ֲעָמִים.  ּפַ ן  ַהֻחְרּבָ ַעל  ָתִמיד  ִכי  ּבְ
ר ָהְלכּו ַבּגֹוָלה: ולתפארת: ֲאׁשֶ

ה. ַעל  ּמָ יֵדי ְנָביֹות ְוׁשַ יַבִני ּבִ ה. הֹוׁשִ ּמָ ם אֹוֵיב ְלׁשַ י ׂשָ ְפַאְרּתִ ּתִ ית  ּבֵ
קֹול ְיָלָלה: ולתפארת: ה ָתִמיד ּבְ זאת ֶאְבּכֶ

יֵתְך.  ָחַרב ּבֵ ְך. ָנְפָלה ִנְזֵרְך ִמּיֹום ׁשֶ ְפַאְרּתֵ י ֻחְלָלה ּתִ ּתֹוָרה ּכִ ִסְפִדי 
א ִקיָנה ַעל ָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה: ולתפארת: ַעל זאת ֶאּשָׂ

ֶאת  יב  ְוָאׁשִ יׁש  ַאְלּבִ ָנָקם  ְדִביְרֶכם.  ֶאְבֶנה  ַמֵהר  י  ַעּמִ ִחְזִקי 
ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ה.  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ּכן  ֶאׁשְ ֵהיָכִלי  ּתֹוְך  בּוְתֶכם.  ׁשְ
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ְיהָוה  ּוְדַבר  תֹוָרה  ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ִדְכִתיב  ּכְ ה.  ּוְתִהּלָ תֹוָרה 
ָלִים: ִמירּוׁשָ

ה  ּלָ ּדַ ְלַעם  ְוֵיָאֵמר  ֻנָחָמה.  ְקָרא  ְוִלְזעּוָמה  ָרָמה.  ְיִמיְנָך  א  ּנָ עּוָרה 
ה סֲעָרה ֻרָחָמה: ַוֲעגּוָמה. ֲעִנּיָ

ֶנֱאָלָמה.  ה  ְלׂשֶ ְוֵיָאֵמר  ֲעָך.  ִיׁשְ ֶלה ֵקץ  ְוִיּגָ ְזרֹוֲעָך.  ֲחׂשֹוף  א  ּנָ עּוָרה 
ה סֲעָרה ֻרָחָמה: ֲעִנּיָ

ל  ּדַ ְלַעם  ְוֵיָאֵמר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְפֵדה  ָהֵאל.  ְיִמיְנָך  א  ּנָ עּוָרה 
ֹוֵאל. ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל: ַהּשׁ

ל  ַרֲחֶמיָך ֶאת ִצּיֹון. ְוֵיָאֵמר ְלַעם ּדַ א ְיִמיְנָך ֶעְליֹון. ּוְבֵנה ּבְ ּנָ עּוָרה 
י ִנַחם ְיהָוה ִצּיֹון ִנַחם  ִדְכִתיב ּכִ י ִנַחם ְיהָוה ִצּיֹון. ּכְ ְוֶאְביֹון. ּכִ
ׂשֹון  ׂשָ ְיהָוה  ַגן  ּכְ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן  ּכְ ָרּה  ִמְדּבָ ם  ׂשֶ ַוּיָ ָחְרבֶתיָה  ל  ּכָ

ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה: ְמָחה ִיּמָ ְוׂשִ

'

פסוקי נחמה מהאריז"ל:

זהו  כי  נחמה,  של  אלו  פסוקים  ותאמר  לקום  תתעורר  כך  אחר 

זאת  אומר  השי"ת  כאילו  ולשמוע  הנחמה,  עם  לסיים  העיקר 

ירושלים  על  המתאבל  כל  שהרי  ממש,  פרטי  באופן  לאדם 

נחמה,  פסוקי  תמיד  אומר  השי"ת  כי  בשמחתה,  ורואה  זוכה 

אלא שהאדם אינו שומע זאת, ורק על ידי שהתיישב להתאבל, 
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יכול  הוא  אז  גאולה,  יהיה  ואולי  שמא  תקווה  לעורר  ליבו  ופינה 

ומחזק אותו בתקווה שלמה  ה' בליבו שמנחם  אכן לשמוע קול 

ואמיתית.

אֵרְך  ַצּוָ מֹוְסֵרי  ִחי  ּתְ ִהְתּפַ ָלִים  ְירּוׁשָ ִבי  ׁשְ קּוִמי  ֵמָעָפר  ִהְתַנֲעִרי 
ת ִצּיֹון: ה ּבַ ִבּיָ ׁשְ

ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  ַהּיֹום  ל  ּכָ ׁשְמִרים  י  ִהְפַקְדּתִ ַלִים  ְירּוׁשָ חֹומַתִיְך  ַעל 
ִמי ָלֶכם: יִרים ֶאת ְיהָוה ַאל ּדֳ ְזּכִ ִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו ַהּמַ ּתָ

ה  ִהּלָ ּתְ ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ים  ָיׂשִ ְוַעד  ְיכֹוֵנן  ַעד  לֹו  ֳדִמי  נּו  ּתְ ּתִ ְוַאל 
ָאֶרץ: ּבָ

ַמֲאָכל  עֹוד  ָגֵנְך  ּדְ ֶאת  ן  ֶאּתֵ ִאם  ֻעּזֹו  ּוִבְזרֹוַע  יִמינֹו  ּבִ ְיהָוה  ע  ּבַ ִנׁשְ
ר ָיַגַעּתְ ּבֹו: ְך ֲאׁשֶ ירֹוׁשֵ ּתּו ְבֵני ֵנָכר ּתִ ְלאְיַבִיְך ְוִאם ִיׁשְ

ַחְצרֹות  הּו ּבְ ּתֻ ָציו ִיׁשְ ְמַאְסָפיו יאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת ְיהָוה ּוְמַקּבְ י  ּכִ
י: ָקְדׁשִ

ר  ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְממֵתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ָמע ּפְ ה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשְ ַהּטֵ
יִלים  ַמּפִ ֲאַנְחנּו  ִצְדקֵתינּו  ַעל  לֹא  י  ּכִ ָעֶליָה  ְמָך  ׁשִ ִנְקָרא 

ים: י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ ּתַ

ַאַחר  ּתְ ַאל  ה  ַוֲעׂשֵ יָבה  ַהְקׁשִ ֲאדָני  ְסָלָחה  ֲאדָני  ָמָעה  ׁשְ ֲאדָני 
ָך: ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי ּכִ

י ָבא מֹוֵעד: י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ָתקּום ּתְ ה  ַאּתָ
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י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֹוֵננּו: ּכִ

ס: ָרֵאל ְיַכּנֵ ַלִים ְיהָוה ִנְדֵחי ִיׂשְ ְירּוׁשָ ּבֹוֵנה 

עד כאן תיקון רחל:
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תיקון לאה

עיין בהקדמה בענין תיקון רחל ולאה

בשבת  אפילו  תחנון  אומרים  שאין  בימים  גם  אומרים  לאה  תיקון 

ויו"ט ור"ח רק שאין אומרים וידוי ולא למנצח יענך ולא למנצח מזמור 

לדוד בבוא וגו': ]ואין נוהגים לאומרה בצהריים של ימי בין המצרים[ 

ובסידור  חסידים  במשנת  מזמור',  'לדוד  אומרים  שבהמשך  אפילו 

שערים  שאו  פסוקי  כאן  לומר  כתוב  זצ"ל  אשר  לרבי  האריז"ל 

ראשיכם.

בֹוד:  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ אּו  ׂשְ
ִמְלָחָמה:  ּבֹור  ּגִ ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי 
בֹוד: ִמי  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ׂשְ

בֹוד ֶסָלה:  בֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

ב' מזמורים אלו הם כיסופים חשק ותשוקה של המלכות לעלות 

זו  בתשוקה  עמה  עולים  בניה  ישראל  וגם  באצילות,  היחוד  אל 

'כאיל תערוג על אפיקי  ולכן אומרים שם  להתייחד עם השי"ת 

על  אז  לכוון  ויש  ואראה',  אבא  'מתי   – נפשי'  'צמאה   – מים' 

השבעים קולות, שצועקת השכינהכז ולכלול עצמו בזעקותיו עם 

זעקות השכינה. 

כז. שער הכוונות.
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ומוזכר שם ג' פעמים 'ישועות פני ואלקי', כי זהו התכלית שנזכה 

לראות אור פני ה', כשם שהיה מתגלה ג' פעמים בשנה בזמן בית 

מהקדש )ליקו"ה השכמת הבוקר ד'(.

י  ן ַנְפׁשִ ֲערג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ יל ִלְבֵני קַרח: ּכְ ּכִ ַמׂשְ ַח  ַלְמַנּצֵ
ָחי  ְלֵאל  ֵלאלִֹהים  י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  ֱאלִֹהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערג 
יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  י  ּלִ ָהְיָתה  ֱאלִֹהים:  ֵני  ּפְ ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
ָכה  ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ה ֱאלֶֹהיָך: ֵאּלֶ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ֱאמר ֵאַלי ּכָ ָוָלְיָלה ּבֶ
ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ֱאלִֹהים  ית  ּבֵ ַעד  ם  ּדֵ ֶאּדַ ְך  ּסָ ּבַ ֶאֱעבר  י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ָעַלי 
הֹוִחִלי  ָעַלי  ֱהִמי  ַוּתֶ י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 
ּתֹוָחח  י ִתׁשְ ָניו: ֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפׁשִ י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֵלאלִֹהים ּכִ
ֶאל  הֹום  ּתְ ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ן  ַיְרּדֵ ֵמֶאֶרץ  ְרָך  ֶאְזּכָ ן  ּכֵ ַעל 
יֹוָמם  ָעָברּו:  ָעַלי  יָך  ְוַגּלֶ ֶריָך  ּבָ ִמׁשְ ל  ּכָ ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  הֹום קֹוֵרא  ּתְ
אֹוְמָרה  י:  ַחּיָ ְלֵאל  ה  ִפּלָ ּתְ י  ִעּמִ ירה  ׁשִ ְיָלה  ּוַבּלַ ַחְסּדֹו  ְיהָוה  ה  ְיַצּוֶ
ֶרַצח  ּבְ אֹוֵיב:  ַלַחץ  ּבְ ֵאֵלְך  ה קֵדר  ָלּמָ ִני  ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל 
ה ֱאלֶֹהיָך: ַמה  ל ַהּיֹום ַאּיֵ ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ּבְ ּבְ
י עֹוד אֹוֶדּנּו  ֱהִמי ָעַלי הֹוִחִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ּתִ

ַני ֵואלָֹהי: ְיׁשּועֹות ּפָ

ֱאלִֹהים ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא ָחִסיד ֵמִאיׁש ִמְרָמה ְוַעְוָלה  ְפֵטִני  ׁשָ
ה קֵדר  ִני ָלּמָ ְזַנְחּתָ י ָלָמה  ה ֱאלֵֹהי ָמעּוּזִ י ַאּתָ ּכִ ֵטִני:  ְתַפּלְ
ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני  ה  ֵהּמָ ָך  ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך  ַלח  ׁשְ אֹוֵיב:  ַלַחץ  ּבְ ְך  ֶאְתַהּלֵ
ח ֱאלִֹהים ֶאל  נֹוֶתיָך: ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמְזּבַ ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ֶאל ַהר ָקְדׁשְ
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ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  ֱאלָֹהי:  ֱאלִֹהים  ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  יִלי  ּגִ ְמַחת  ׂשִ ֵאל 
ַני  י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ּוַמה ּתֶ ַנְפׁשִ

ֵואלָֹהי: 

כשתאמר "שאו שערים" תכוון שעתה הקב"ה בא אל הצדיקים 

שבגן עדן )שער הכוונות דרושי תיקון חצות דרוש א'( כדי ללמד זכות על 

עם ישראל ולהשתעשע עם הנקודות טובות שלהם )ליקוטי הלכות 

עירובי תחומין ו', י"ב(.

האדם  את  ומביא  הבריאה,  של  התכלית  את  מעורר  זה  מזמור 

לידי ביטול עצום למלך הכבוד כי 'להשם הארץ ומלואה'כח, ומתוך 

כך מתעורר לבקש משערי הדעת שיפתחו, כדי שיבוא ויאיר שם 

'מלך הכבוד'כט.

י הּוא ַעל  ֵבי ָבּה: ּכִ ֵבל ְויׁשְ ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ ְלָדִוד 
ּוִמי  ְיהָוה  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ִמי  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות  ְוַעל  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ
ְוא  ָ א ַלּשׁ ר לֹא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכּפַ ָיקּום ּבִ
א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי  ע ְלִמְרָמה: ִיּשָׂ ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ ַנְפׁשִ
ָעִרים  ׁשְ אּו  ׂשְ ֶסָלה:  ַיֲעקב  ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ ו  ּדְרׁשָ ּדֹור  ֶזה  עֹו:  ִיׁשְ
בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך  ַהּכָ ְוָיבֹוא ֶמֶלְך  ְתֵחי עֹוָלם  ּפִ אּו  ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם  ָראׁשֵ

כח. עיין באריכות ליקו"מ סי' פב תנינא, וליקו"ה מקוואות א אות ב.

כט. עיין באריכות ליקו"ה השכמת הבוקר ה.
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ָעִרים  ׁשְ אּו  ׂשְ ִמְלָחָמה:  ּבֹור  ּגִ ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  בֹוד  ַהּכָ
בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָראׁשֵ

בֹוד ֶסָלה: בֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ ַהּכָ

מזמור זה אין אומרים ביום שאין אומרים תחנון.

במזמור יש יש ע' תיבות, כנגד ע' קולות של צעקת היולדת, כי 

'כאיל  במזמור  )וכנ"ל  יש לזעוק לה'  בכל פעם לפני הולדת המוחין 

זה הוא צעקת השכינה. אלא  תערוג'(. ומבואר באריז"ל שמזמור 

במזמור  אותה  עונה  הקב"ה  כאיל,  עורגת  שהשכינה  שאחרי 

'יענך'ל.

ֱאלֵֹהי  ם  ׁשֵ ְבָך  ּגֶ ְיׂשַ ָצָרה  יֹום  ּבְ ְיהָוה  ַיַעְנָך  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ
ל  ּכָ ִיְזּכֹר   : ִיְסָעֶדּךָ ּיֹון  ּוִמּצִ ִמּקֶדׁש  ֶעְזְרָך  ַלח  ִיׁשְ ַיֲעקב: 
א:  ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ ֶנה ֶסָלה: ִיּתֶ ְ ִמְנחֶֹתיָך ְועֹוָלְתָך ְיַדּשׁ
ֲאלֹוֶתיָך:  ל ִמׁשְ א ְיהָוה ּכָ ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ ְנַרּנְ
ְגבּורֹות  ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ יחֹו ַיֲעֵנהּו ִמּשׁ יַע ְיהָוה ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ
ם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו  ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע ְיִמינֹו: ֵאּלֶ ֵיׁשַ
יָעה  הֹוׁשִ ְיהָוה  ְתעֹוָדד:  ַוּנִ ַקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ְרעּו  ּכָ ה  ֵהּמָ יר:  ַנְזּכִ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  ַהּמֶ

מבקשים  אנו  'יענך',  במזמור  השכינה  את  עונה  שהשי"ת  אחר 

ל. שער הכוונות, דרוש תיקון חצות דרוש א'.
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רחמים עלינו בני ישראל, ואנו שואלים על עצמנו 'אלקים יחננו 

ויברכנו'לא.

ָניו  ּפָ ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו  נּו  ְיָחּנֵ ֱאלִֹהים  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְנִגינת  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ
ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים  ָכל  ּבְ ָך  ְרּכֶ ּדַ ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת  ֶסָלה:  נּו  ִאּתָ
י  ים ּכִ נּו ְלֻאּמִ ְמחּו ִויַרּנְ ם: ִיׂשְ ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ יֹודּוָך ַעּמִ
ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֶסָלה:  ְנֵחם  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשר  ים  ַעּמִ ּפט  ִתׁשְ
ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך  ֱאלִֹהים 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹותֹו ּכָ

מזמור זה הוא מסודר לפי הא-ב, שהוא ענין ההולדה, שכל מה 

שפעלנו מצטייר בפועל ובאותיות ודיבורים. ובמזמור זה מודים 

להשי"ת על נפלאותיו עמנו בכל יום, ועל התורה והמצוות שאנו 

זוכים לחטוף איך שהוא, ועל שאנו מאמינים בגאולה השלמה.

י  דִלים ַמֲעׂשֵ ִרים ְוֵעָדה: ּגְ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ַהְללּוָיּה אֹוֶדה ְיהָוה ּבְ
ֳעלֹו ְוִצְדָקתֹו  ים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: הֹוד ְוָהָדר ּפָ רּוׁשִ ְיהָוה ּדְ
ָנַתן  ֶטֶרף  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאָתיו  ה  ָעׂשָ ֵזֶכר  ָלַעד:  עֶמֶדת 
ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ ּכַח  ִריתֹו:  ּבְ ְלעֹוָלם  ִיְזּכר  ִליֵרָאיו 
ּקּוָדיו:  ּפִ ל  ּכָ ֶנֱאָמִנים  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֱאֶמת  ָיָדיו  י  ַמֲעׂשֵ ּגֹוִים:  ַנֲחַלת 
ְלַעּמֹו  ַלח  ׁשָ דּות  ּפְ ר:  ְוָיׁשָ ֱאֶמת  ּבֶ ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים 

לא. שער הכוונות שם.
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ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהָוה  מֹו: ֵראׁשִ ִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ ה ְלעֹוָלם ּבְ ִצּוָ
תֹו עֶמֶדת ָלַעד: ִהּלָ יֶהם ּתְ ֶכל טֹוב ְלָכל עׂשֵ ׂשֵ

אין אומרים זאת ביום שאין אומרים תחנון

ָעּה  ׁשְ ּפִ ָעֶליָה  ְוָכַבד  לּוָנה  ּמְ ּכַ ְוִהְתנֹוְדָדה  ּכֹור  ִ ּשׁ ּכַ ֶאֶרץ  נּוַע  ּתָ נֹוַע 
ְוָנְפָלה ְולֹא תִסיף קּום:

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי  ּמָ רֹום ּבַ ּיֹום ַההּוא ִיְפקד ְיהָוה ַעל ְצָבא ַהּמָ ּבַ ְוָהָיה 
ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה:

אין אומרים זאת ביום שאין אומרים תחנון

מזמור שכולו התחדשות, ומובא באריז"ל שמועיל מאוד לזכירה 

בתחינה  לאומרה  ויש  הנפש,  ולשלמות  התורה  חכמת  והשגת 

ובקשה מעומק הלב, ולבקש מחילה על העוונות.

ת  א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ִמְזמֹור ְלָדִוד: ּבְ ַח  ַלְמַנּצֵ
ָעי:  ְפׁשָ ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  רב  ּכְ ָך  ַחְסּדֶ ּכְ ֱאלִֹהים  ִני  ָחּנֵ ַבע:  ׁשָ
אִתי  ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ י ְפׁשָ אִתי ַטֲהֵרִני: ּכִ ֵסִני ֵמֲעוִני ּוֵמַחּטָ ּבְ ֶהֶרב ּכַ
ק  ְצּדַ יִתי ְלַמַען ּתִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ּבְ י ָתִמיד: ְלָך ְלַבּדְ ֶנְגּדִ
י:  י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ָעוֹון חֹוָלְלּתִ ְפֶטָך: ֵהן ּבְ ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרָך ּתִ ּבְ
ֵאִני  ַחּטְ ּתְ תֹוִדיֵעִני:  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם  חֹות  ַבּטֻ ָחַפְצּתָ  ֱאֶמת  ֵהן 
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ְמָחה  ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ ין: ּתַ ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני ּוִמּשׁ ַכּבְ ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ּתְ
ֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעונַתי ְמֵחה: ֵלב  ר ּפָ יָת: ַהְסּתֵ ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ּתָ
ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  י:  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאלִֹהים  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור 
ֶעָך  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ י  ּלִ יָבה  ָהׁשִ י:  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ַאל  ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך  ִמּלְ
ֵאֶליָך  ִאים  ְוַחּטָ ָרֶכיָך  ּדְ ִעים  פׁשְ ָדה  ֲאַלּמְ ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְלׁשֹוִני  ן  ַרּנֵ ּתְ ְתׁשּוָעִתי  ֱאלֵֹהי  ֱאלִֹהים  ִמים  ִמּדָ יֵלִני  ַהּצִ ָיׁשּובּו: 
ַתְחּפץ  לֹא  י  ּכִ ֶתָך:  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ ּוִפי  ח  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאדָני  ִצְדָקֶתָך: 
ֵלב  ָרה  ּבָ ִנׁשְ רּוַח  ֱאלִֹהים  ִזְבֵחי  ִתְרֶצה:  לֹא  עֹוָלה  ָנה  ְוֶאּתֵ ֶזַבח 
ְבֶנה  ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה: ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ּתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ִנׁשְ
ְחּפץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל  ָלִים: ָאז ּתַ חֹומֹות ְירּוׁשָ

ֲחָך ָפִרים: ִמְזּבַ

מזמור של שמחת הגאולה.

ָאז  חְלִמים:  ּכְ ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ׁשִ ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ
יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים  יאְמרּו  ָאז  ה  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ
ֵמִחים:  נּו ָהִיינּו ׂשְ יל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ
ה  ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב: ַהּזְרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ׁשּוָבה ְיהָוה ֶאת ׁשְ
א  נׂשֵ ה  ְבִרּנָ ָיבא  ּבא  ַרע  ַהּזָ ְך  ֶמׁשֶ א  נׂשֵ ּוָבכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקצרּו: 

ֲאֻלּמָתיו:

ַרֵחם ִצּיֹון  ה ָתקּום ּתְ ָלִים: ַאּתָ ְירּוׁשָ ד ּבִ ִצּיֹון ּוִמְסּפֵ ה ּבְ ִכּיָ ָאָנה ּבְ ַעד 
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י ֵעת ְלֶחְנָנּה  ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ָלִים: ַאּתָ ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ
י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֹוֵננּו: ּבֹוֵנה  י ָבא מֹוֵעד: ּכִ ּכִ

ס: ָרֵאל ְיַכּנֵ ַלִים ְיהָׂוה ִנְדֵחי ִיׂשְ ְירּוׁשָ

ּוֵמִטיב  טֹוב  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ָאבֹות  ְגַלל  ּבִ ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ּבַ ֵאֵלינּו  ׁשּוָבה  ָלנּו.  ֶרׁש  ִהּדָ
ְמכֹונֹו.  ַעל  ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ְוכֹוֵנן  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ֵביְתָך  ֵנה  ּבְ ְרצֹוֶנָך.  ָעׂשּו  ׁשֶ
ב ּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים  ִתּקּונֹו. ְוָהׁשֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ְוַהְרֵאנּו ּבְ
ַנֲעֶלה  ם  ְוׁשָ ִלְנֵויֶהם.  ָרֵאל  ִיׂשְ ב  ְוָהׁשֵ ּוְלִזְמָרם.  יָרם  ְלׁשִ ְלדּוָכָנם 
ָפֶניָך ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ֲחֶוה ְלָפֶניָך. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּתַ ְוִנׁשְ ְוֵנָרֶאה 
ה  ם ַנֲעׂשֶ ְגבּוֵלנּו. ְוׁשָ ֵענּו ּבִ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו ְוִתּטָ ֲעֵלנּו ְבׂשִ ּתַ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ
ּומּוָסִפים  ִסְדָרם  ּכְ ִמיִדים  ּתְ חֹובֹוֵתינּו  נֹות  ָקְרּבְ ֶאת  ְלָפֶניָך 

ִהְלָכָתם: ּכְ

שיר ויכוח 'דודי ירד לגנו'

של  מויכוח  מדבר  הוא  כי  הזה,  החרוז  את  מאוד  שיבח  רביז"ל 

סימן  הר"ן  )שיחות  מאוד  הלב  ומעורר  השי"ת  עם  ישראל  כנסת 

רס"ח(, ואשרי מי שמכוון זאת על עצמו.

כנסת ישראל פותחים בדיבור:

ים: קֹול  ּנִ ַע ְוִלְלקֹט ׁשֹוׁשַ ְעׁשֵ ּתַ ים. ְלִהׁשְ ּנִ ּגַ ָיַרד ְלַגּנֹו ִלְרעֹות ּבַ ּדֹוִדי 
י: ר ָאַהְבּתִ ֲעֵרי ִצּיֹון ֲאׁשֶ ִתי ׁשַ ְתִחי ִלי ַתּמָ ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ּפִ
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בקשה:

ֵמָאז  ה.  רּוׁשָ ּגְ ִהיא  ְנעּוִרים  ת  ֵאׁשֶ ֵאיְך  א.  ֶאּשָׂ י  ַנְפׁשִ ּדֹוִדי  ֵאֶליָך 
ת ְזנּוִנים: ה ִהְמַלְכּתָ ֵאׁשֶ ה. ְוַעּתָ ָך ֲחרּוׁשָ ָהִייִתי ַעל ִלּבְ

הקב"ה:

זּוֵרְך.  ּפְ ץ  ֲאַקּבֵ ּוֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה  ֵרְך.  ֶאְזּכְ י עֹוד  ּכִ ְפֲחִדי  ּתִ ַאל  י  ּתִ ּבִ
ָיְפֵיְך ַוֲהָדֵרְך. ְוַגם ָאְמָנה ַאּתְ ֲאחֹוִתי: עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ּבְ

בקשה:

ה  ִביָרה ְוִהיא ַעּתָ יַרׁש ּגְ ְפָחה ּתִ ָרה. ֵאיָכה ׁשִ ל ֵעת ֶאְזּכְ ֵאֵבי ּכָ ּכְ ּגֶֹדל 
ְמַחת עֹוָלם ְוִנְטֵעי ַנֲעָמִנים: ׂשִ ָרה. ּבְ ִמְתַנּכֵ

הקב"ה:

ח  ּלַ ׂשֹון. ֲאׁשַ ׂשָ ים ּבְ ֲאִבי ַמִים ַחּיִ ה ֵעת ָרצֹון. ְוִתׁשְ ּנָ י ֲאִחיׁשֶ ּכִ ִעי  ּדְ
י: ַיד ִאיׁש ִעּתִ ֵזָרה ּבְ ים ִמן ַהּצֹאן. ֶאל ֶאֶרץ ּגְ ִדי ִעּזִ ּגְ

בקשה:

יֹום  ִני. ּבְ ַלְכּתָ ִעיר ִהׁשְ ַמִים ֶאֶרץ ׂשֵ ָ יָתִני. ּוִמּשׁ י ִבּזִ ָהּה ֲאדָֹני ּכִ ָהּה 
ִנים: יִתי ָהָיה ָלבּוׁש ׁשָ ר ּבֵ ֶגד ְיָעָטִני. ַוֲאׁשֶ ֵקָרה ָהֵעָדה ּבֶ

הקב"ה:

ְך.  ְלבּוׁשֵ ַעל  ָזָהב  צֹות  ּבְ ּוִמׁשְ ְך.  ׁשֵ ֶאְחּבָ ׁש  ְוׁשֵ ִרְקָמה  ְך  יׁשֵ ְוַאְלּבִ
ָיָפה  בֹוד  ּכָ ל  ּכָ ְוַעל  ְך.  ְברֹאׁשֵ ְהֶיה  ּתִ ְפֶאֶרת  ּתִ ַוֲעֶטֶרת 

ַאּתְ ַרְעָיִתי:
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בקשה:

י. ָערּו ָערּו  ְלִנְבֵלי ַחְרׂשִ ִצּיֹון ַהְיָקִרים  ֵני  ּבְ י.  א ֵהיַכל ָקְדׁשִ ִטּמֵ ֵזד 
דֹוִנים: י ַמִים ַהּזֵ י. ָעְברּו ַעל ַנְפׁשִ ׁשִ ְיסֹוד ִמְקּדָ

הקב"ה:

ַנִיְך ֵמָרחֹוק  ת ָאִביא ְזָהָבם. ּבָ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ ח ְסגֹר ְלָבָבם. ּתַ ְיַפּלַ ֵחץ 
ת ּפּוַצי יֹוִבילּון ִמְנָחִתי: ם ֲעָתַרי. ּבַ ּבָ ָיִביאּו, ַעל ּגַ

בקשה:

ע.  יק ְונֹוׁשַ ע. ַעד ָאן לֹא ִתְהֶיה ַצּדִ ה לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ַאּתָ ָטהֹור 
ִניִנים: ע. ְמִעיל ְצָדָקה ְורֹב ּפְ ְגֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשֵ ׁשּוב ְוַתְלּבִ ּתָ

הקב"ה:

י.  ם ַאֲהָבֵתְך לֹא ִנְפֵלאת ֶמּנִ ְתאֹוְנִני. ִצְדֵקְך ּגַ י ַמה ּתִ ַנְפׁשִ ְיִדידּות 
י ֶאת  ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ָעַזְבּתִ י ָאִני. ּכְ לֹוֵתְך ָנַדְדּתִ ּגְ ָלֵכן ִמּיֹום 

יִתי: ּבֵ

בקשה:

ת  ֵאׁשֶ ַאֲהַבת  ח  ּכַ ִתׁשְ י  ּכִ ֲחמֹוִרים.  ר  ׂשַ ִמּבְ ֲהָנָאה  ֵיׁש  לּום  ּכְ
ֶהם ַמִים  ּבָ ְוֵאין  ִרים  ּבָ ִנׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ּבֹורֹות  ְלָך  ַלֲחצֹב  ְנעּוִרים. 

ָתִנים: ַאְך רֹאׁש ּפְ

הקב"ה:

ֵמרֹב  ָאחֹור  ב  הּוׁשַ ִויִמיִני  ְנִפיָלֵתְך.  ֵעֶקב  ָאַבד  יק  ּדִ ַהּצַ ָלֵכן 
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ָרָעִתי: לֹוֵתְך. ְלַבל ֶאְרֶאה ּבְ ִית ִמּיֹום ּגְ ּבַ י ּבַ ַאֲהָבֵתְך. לֹא ִנְכַנְסּתִ

בקשה:

זּוָלְתָך.  ָזִרים  ֲאדֹוִנים  ָעלּוִני  ּבְ ִכיָנְתָך.  ׁשְ ִלְכבֹוד  א  ַקּנֵ י  ַמְלּכִ
ִנים: ִרים ְוַהַחּמָ מּו ָהֲאׁשֵ ָך ְוַנֲחָלְתָך. ׂשָ ׁשְ ּוִבְמקֹום ִמְקּדָ

הקב"ה:

ה.  ְצִרּיָ ית ַעּכּו"ם ּוֵבית ַהּמִ רֹף ּבֵ ְלֶהֶבת ָיּה. ְוֶאׂשְ יׁש ְוׁשַ ַאְלּבִ ָנָקם 
ְבָיה. ּוְתִהי זֹאת ֶנָחָמִתי: ם ָחָלל ְוׁשִ י ִמּדַ יר ִחּצַ ּכִ ַאׁשְ

בשורת הגאולה של הקב"ה:

יִרים.  ַסּפִ ּבְ ָסִביב  ָסִביב  יְך  ִויַסְדּתִ ָאִרים.  ָעַרִיְך  ּוׁשְ ֶאְבֶנה  ִיְך  ִסּפַ
ְצָהר ַעל רֹאׁש  ְמׁשֹוַתִיְך ְמִאיִרים: ּוְבֵני ַהּיִ י ַכְדּכֹד ׁשִ ְמּתִ ְוׂשַ

ָמִנים: יא ׁשְ ּגֵ

המשך הבשורה:

ִרי  ּבְ י ָבַנִיְך ֶאְגַאל ָעִני ְוֶאְביֹון. עּוִרי ּדַ י ִבְגֵדְך ִצּיֹון. ּכִ עּוִרי עּוִרי ִלְבׁשִ
ַחת ַאֲהָבִתי: ִמיִעיִני קֹוֵלְך ּתַ ְריֹון. ַהׁשְ ִבְנַין ַאּפִ יר ּבְ ׁשִ

המשך הבשורה:

ָנה.  ָ ַהּשׁ ית  ֵמֵראׁשִ ׁשּוֵרְך  ּתְ ַעִין  ֲאָמָנה.  ֵמרֹאׁש  ׁשּוִרי  ּתָ ֵאל  ֵני  ּפְ
ִנים: ין ַהּבָ רּוְך ּבֵ ן ּדֹוִדי ּבָ דֹות ֵאַלִיְך ְלָמָנה. ּכֵ ַוֲחֵמׁש ַהּיָ

ומעוררת  הבשורה,  ומהבטחת  ושמחה  הפיוס  מקבלת  ישראל  כנסת 
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געגוע ותשוקה:

ֵחְך.  ּכָ ֶאׁשְ ִאם  ְיִמיִני  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ יֵחְך.  ְוׂשִ ִאְמָרֵתְך  ָיזּוב  ַבׁש  ּדְ צּוף 
ילֹות  ּלֵ ּבַ ִבי  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ֵחְך.  ִמְזּבְ ְרצֹון  ַעל  ִמיד  ּתָ ּוְלַהֲעלֹות 

י: ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ֵקִני.  ָ ִיּשׁ יהּו  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ַאל  ֶאׁשְ ֵעיִני.  ַמְחַמד  י  ַמְעּתִ ׁשָ קֹוְלָך 
ים: ּנִ א ּוַמְעָין ּגַ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ֵקִני. ָנִגיָלה ּבִ ַחּבְ ִקי ּתְ ּוִביִמין ִחׁשְ

ַאֲהַבת  ָלְך  ּדֹוַדי  ֶאת  ן  ֶאּתֵ ם  ׁשָ ָרִמים.  ַלּכְ יָמה  ּכִ ַנׁשְ ְלָכה  ֵרִעי 
ית  ים. ֶאְנָהְגָך ֶאת ּבֵ ל ָהַעּמִ ְקָך ֶנֶגד ּכָ ָ ָאח ִלי ֶאּשׁ עֹוָלִמים. ּכְ

י ְוֶאל ֲחַדר הֹוָרִתי: ִאּמִ

הקב"ה מקבל דברי כנסת ישראל:

ַדִיְך  ׁשָ ֵני  ׁשְ ְיִטיבּון.  יֹוִנים ֵלב  ְוֵעיַנִיְך  ְיזּובּון.  ה צּוף  ּלָ ּכַ ְפתֹוַתִיְך  ׂשִ
ֱאָמִנים: ַפע ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ֲאבּון. ׁשֶ ָרצֹון ִיׁשְ

י ַאֲחַרִיְך ָהַלְך.  ְוִלּבִ י  ַנְפׁשִ ָרה ָלְך. ְיִדידּות  י ֲאַזּמְ ּכִ ָפַתי  ׂשְ ְעָנה  ּבַ ּתַ
י ֲאחֹוִתי: ְכִבי ִעּמִ י ָלְך. ָלֵכן ּבֹוִאי ׁשִ ַאֲהַבת ְנעּוִרים ָזַכְרּתִ

ַדִיְך.  ׁשָ ין  ּבֵ ַהּמֹר  ָמַנִיְך. ְצרֹור  ׁשְ ְוַכְרּכֹם  ֵנְרּדְ  ָגַדִיְך.  ּבְ ַוֲאָהלֹות  מֹר 
ל ֲעָדִתי: ֵאר ְוָכבֹוד ּכָ ּפְ

כנסת ישראל מחזקים אחד את חבירו:

ת  ֵאׁשֶ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ִיׂשְ ֵעת  ִרים.  ְיׁשָ סֹוד  ּבְ יר  ׁשִ ְלׁשֹוִני  ַען  ּתַ
ָנעּוף  ִצּיֹון  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֶהָהִרים.  רֹאׁש  ּבְ ֵסד  ּוָ ּתִ ְוֵהיָכל  ְנעּוִרים. 
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ּיֹוִנים: ּכַ

נּו ֳדִמי. ִיְבֶנה  ּתְ י. יֹוָמם ָוַלְיָלה ָלֵאל ַאל ּתִ ּבֹוֵרי כַֹח ַאַחי ּוְלֻאּמִ ּגִ ַחּלּו 
ִתי: ית ֶחְמּדָ ְנפֹות ֶאל ּבֵ ע ּכַ י. ֵמַאְרּבַ ס ִנְדֵחי ַעּמִ ִצּיֹון ִויַכּנֵ

ָסִביב  ה  ֲאֻרּכָ חֹוָמה  ָהֵאׁש  ּוְלאֹות.  ְלמֹוֵפת  תֹוָכּה  ּבְ ְיהָֹוה  בֹוד  ּכְ
יָעה ְיִמיְנָך  ְפָלאֹות. הֹוׁשִ ְלֵהָראֹות. ָנא ִחיׁש ּגֹוֲאֵלנּו ֲאדֹון ַהּנִ

ֶיַרח ָהֵאיָתִנים: ּבְ

אומרים פרק ראשון של מסכת תמיד:

בהתחדשות  הזו  המשניות  פרק  אומר  היה  שמוהרנ"ת  ידוע 

מעורר  זה  פרק  כי  מ"ב(,   – ו'  )שיש"ק  מאוד  גדולה  והתלהבות 

כיסופים עצומים על בנין בית המקדש. 

ֵבית  ּבְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ׁשֹוְמִרים  ַהּכֲהִנים  ְמקֹומֹות  ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ
ית ַאְבִטיַנס  יצֹוץ, ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד, ּבֵ ֵבית ַהּנִ ַאְבִטיַנס, ּבְ
ַהּמֹוֵקד  ית  ּבֵ ם,  ׁשָ ׁשֹוְמִרים  ְוָהרֹוִבים  ֲעִלּיֹות  ָהיּו  יצֹוץ  ַהּנִ ּוֵבית 
ִנים  ית ָאב ְיׁשֵ ל ֶאֶבן, ְוִזְקֵני ּבֵ ף רֹוְבִדין ׁשֶ דֹול ָהָיה מּוּקָ ה ּוַבִית ּגָ ּפָ ּכִ
ָאֶרץ,  ּבָ ְסּתֹו  ּכַ ִאיׁש  ה  ְכֻהּנָ ּוִפְרֵחי  ָיָדם,  ּבְ ָהֲעָזָרה  חֹות  ּוַמְפּתְ ם,  ׁשָ
יִחים  ּוַמּנִ ִלין  ּוְמַקּפְ ִטין  ּפֹוׁשְ א  ֶאּלָ קֶדׁש,  ִבְגֵדי  ּבְ ִנים  ְיׁשֵ ָהיּו  לֹא 
ֶקִרי  ֵאיַרע  ַעְצָמן,  ְכסּות  ּבִ ים  ּסִ ּוִמְתּכַ יֶהם,  ָראׁשֵ ַחת  ּתַ אֹוָתם 
יָרה,  ַהּבִ ַחת  ּתַ ַההֹוֶלֶכת  ה  ִסּבָ ּמְ ּבַ לֹו  ְוהֹוֵלְך  יֹוֵצא  ֵמֶהן,  ְלֶאָחד 
ִביָלה,  יַע ְלֵבית ַהּטְ הּוא ַמּגִ אן, ַעד ׁשֶ אן ּוִמּכָ רֹות ּדֹוְלִקֹות ִמּכָ ְוַהּנֵ
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בֹודֹו, ְמָצאֹו  בֹוד, ְוֶזה ָהָיה ּכְ ל ּכָ א ׁשֶ ּסֵ ם, ּוֵבית ַהּכִ ּוְמדּוָרה ָהְיָתה ׁשָ
ם ָאָדם, ָיַרד  ֵאין ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ ּבְ תּוַח  ם ָאָדם, ּפָ ׁש ׁשָ ּיֵ ָידּוַע ׁשֶ ּבְ ָנעּול 
ב לֹו ֵאֶצל  א ְוָיׁשַ דּוָרה, ּבָ ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ ג, ְוִנְתַחּמֵ ּפָ ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסּתַ

ִחים, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו: ָעִרים ִנְפּתָ ְ ָהיּו ַהּשׁ ֶאָחיו ַהּכֲהִנים, ַעד ׁשְ

ּלֹא  ים ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ ּכִ ַח, ַמׁשְ ְזּבֵ הּוא רֹוֶצה ִלְתרם ֶאת ַהּמִ )ב( ִמי ׁשֶ
ים  ל ָהִעּתִ א, לֹא ּכָ ה ּבָ ָעה ַהְמֻמּנֶ ֵאיזֹו ׁשָ ה, ְוִכי ּבְ ָיבֹוא ַהְמֻמּנֶ
ָפָניו אֹו  ֶבר, אֹו ָסמּוְך לֹו ִמּלְ ִריַאת ַהּגֶ א ִמּקְ הּוא ּבָ ָעִמים ׁשֶ וֹות, ּפְ ׁשָ
ָאַמר  לֹו,  ּפֹוְתִחין  ְוֵהם  ֲעֵליֶהם,  ְודֹוֵפק  א  ּבָ ה  ַהְמֻמּנֶ ַאֲחָריו,  ִמּלְ

ָכה: ּזָ ַבל ָיבֹוא ְוָיִפיס, ֵהִפיסּו, ָזָכה ִמי ׁשֶ ּטָ ָלֶהם, ִמי ׁשֶ

ית ַהּמֹוֵקד  ׁש, ְוִנְכַנס ִמּבֵ ּפֵ ׁשְ ַח ּוָפַתח ֶאת ַהּפִ ְפּתֵ ָנַטל ֶאת ַהּמַ )ג( 
אֹור  ל  ׁשֶ ֲאבּוקֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ַאֲחָריו,  ַהּכֲהִנים  ְוִנְכְנסּו  ָלֲעָזָרה, 
ֶרְך  ּדֶ ַאְכַסְדָרה  ּבָ ְמַהְלִכין  ֵאּלּו  ּתֹות,  ּכִ י  ּתֵ ִלׁשְ ְוֶנְחְלקּו  ָיָדם,  ּבְ
ּבֹוְדִקין  ָהיּו  ֲעָרב,  ַהּמַ ֶרְך  ּדֶ ַאְכַסְדָרה  ּבָ ְמַהְלִכין  ְוֵאּלּו  ְזָרח,  ַהּמִ
ֵאּלּו  יעּו  ִהּגִ ין,  ֲחִבּתִ י  עֹוׂשֵ ִלְמקֹום  יִעין  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֵהם  ׁשֶ ַעד  ְוהֹוְלִכין, 
ין ַלֲעׂשֹות  י ֲחִבּתִ לֹום, ֶהֱעִמידּו ֶאת עֹוׂשֵ לֹום ַהּכׂל ׁשָ ָוֵאּלּו ְוָאְמרּו ׁשָ

ין: ֲחִבּתִ

ַח, הּוא ִיְתרם ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו ֱהֵוי  ְזּבֵ ָכה ִלְתרם ֶאת ַהּמִ ּזָ )ד( ִמי ׁשֶ
ּיֹור,  ׁש ָיֶדיָך ְוַרְגֶליָך ִמן ַהּכִ ַקּדֵ ּתְ ִלי, ַעד ׁשֶ ּכֶ ע ּבַ ּגַ לֹא ּתִ ָזִהיר ׁשֶ
ל  ַמֲעָרבֹו ׁשֶ ַח, ּבְ ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ַהּכֶ ְקצֹוַע ּבֵ ּמִ ה ְנתּוָנה ּבְ ְחּתָ ַוֲהֵרי ַהּמַ
ְלאֹור  ְך  ְמַהּלֵ א  ֶאּלָ ָידֹו,  ּבְ ֵנר  ְולֹא  ִעּמֹו,  ִנְכָנס  ָאָדם  ֵאין  ֶבׁש,  ּכֶ
ָהיּו  ֲעָרָכה, לֹא ָהיּו רֹוִאין אֹותֹו ְולֹא ׁשֹוְמִעין ֶאת קֹולֹו, ַעד ׁשֶ ַהּמַ
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אֹוְמִרים  ְוֵהן  ּיֹור,  ַלּכִ מּוְכִני  ָקִטין  ן  ּבֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהֵעץ,  קֹול  ֹוְמִעין  ּשׁ
ֶסף, ְוָעָלה  ת ַהּכֶ ּיֹור, ָנַטל ַמְחּתַ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהּכִ יַע ֵעת, ִקּדֵ ִהּגִ
ִמן  ְוָחָתה  ְוֵהיָלְך,  ֵהיָלְך  ָחִלים  ַהּגֶ ֶאת  ה  ּוִפּנָ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ְלראׁש 
ָניו ְלָצפֹון, ָהַלְך  ה, ָהַפְך ּפָ יַע ָלִרְצּפָ ִניִמּיֹות ְוָיַרד, ִהּגִ לֹות ַהּפְ ַהְמֻאּכָ
י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָחִלים  ַהּגֶ ֶאת  ָצַבר  ַאּמֹות,  ר  ֶעׂשֶ ּכְ ֶבׁש  ּכֶ ל  ׁשֶ ְלִמְזָרחֹו 
ם  ׁשָ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ָמקֹום  ְטָפִחים,  ה  לׁשָ ׁשְ ֶבׁש  ַהּכֶ ִמן  ָרחֹוק  ה,  ָהִרְצּפָ

נֹוָרה: ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ֻמְרַאת ָהעֹוף ְוִדּשׁ

נשלם תיקון לאה

אחר התיקון ילמוד שיעור משניות קודם לכל דבר כי משנה אותיות 

נשמה, ואם אפשר שישלים בכל חודש ח"י פרקים בכל יום מה טוב, 

ולא ילמוד מקרא בלילה שהוא גובר כח הדין:
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ׁשּו"ת

ין  ּבֵ
ַהְמָצִרים
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ין  יגּוָה בֵּ ל רְֹדֶפיָה ִהשִּׂ כָּ
ָצִרים ַהמְּ
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ָצִרים ין ַהּמְ יגּוָה ּבֵ ל רְֹדֶפיָה ִהּשִׂ ּכָ

ְׁשֵאָלה:

ָּכתּוב ַּבְּסָפִרים ֶׁשְּבֵבין ַהְמָצִרים יֹוֵתר ַקל ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 

ִּכי ְּכֶׁשַהֶּמֶלְך ִנְמָצא ַּבָּׂשֶדה, ַקל יֹוֵתר ְלַהִּׂשיגֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ָּכל ֹרְדֶפי 

יֹוֵתר  ַהֵּׁשם  ֶאת  מֹוְצִאים  ְלַמֲעֶׂשה  ֵאיְך  ַהְּמָצִרים".  ֵּבין  ִהִּׂשיגּוָה  ָּי-ה 

ְּבַקּלּות ְּבָיִמים ֵאּלּו?

ְּתׁשּוָבה:

ְרצֹונֹו  ֶׁשעֹוִׂשים  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ה'  ִקְרַבת  ְלַהְרִּגיׁש  ַהֶּדֶרְך  ִלְכאֹוָרה 

ָזִכינּו  ֹלא  ַּכֲאֶׁשר  ָּגלּות,  ֶׁשל  ִּבְזַמן  ַאְך  ְוַכּדֹוֶמה.  ִמַּתֲאוֹות  ְוִנְמָנִעים 

ַהַּגֲעגּוִעים  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְלִהְתָקֵרב  ַהֶּדֶרְך  ֵאָליו,  ְקרֹוִבים  ִלְהיֹות 

"ַאֵּיה  ַהֵּלב  ֵמֹעֶמק  ִלְזֹעק  ָהָרחֹוק,  ַהַּמָּצב  ַעל  ַלה'  ְלַסֵּפר  ְּבַעְצָמם, 

ְמקֹום ְּכבֹודֹו" "ַאֵּיה ְקֻדָּׁשִתי" "ַאֵּיה ָטֳהָרִתי". 

ְמעֹוֶרֶרת  ִהיא  ִּכי  ַלה'.  ֶׁשְּמָקֶרֶבת  זֹו  ִהיא  ְּבַעְצָמּה  ְוַהְּבִכָּיה  ַהְּזָעָקה 

ְוָדבּוק  ֶאת ה'  ְמֹאד אֹוֵהב  ָהָאָדם ָׁשם הּוא  ְּבֶלב  ִנְסָּתִרים  ְמקֹומֹות 

ֵלב ֶׁשהּוא  ְוֹלא ָׂשם  ִהְתַּפְּזרּו,  ְוַהֵּלב  ַהֹּמַח  ַהָּגלּות,  ֶׁשִּבְגַלל  ֶאָּלא  ּבֹו, 

ֶּבֱאֶמת ַׁשָּיְך ְלִקְרַבת ה', ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר הּוא עֹוֵצר ֶאת ַהַחִּיים ּוִמְתַיֵּׁשב 

ָהְרצֹונֹות  ֶאְצלֹו  ִמְתַחְּדִדים  ֶׁשּלֹו,  ָהֲאֵבָדה  ֹּגֶדל  ַעל  ַלה'  ְלַסֵּפר 

ְוַהְּתׁשּוקֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶּׁשִּנְמָצא ֶׁשַּדְוָקא ַהְּבִכָּיה ְוִקינֹות ֵהם 

ֵאּלּו ֲאֶׁשר ְמָקְרִבים אֹותֹו ְלַהֵּׁשם ִּבְזַמן ֶׁשִהְתַרֵחק, ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ָּכל 



סד

תיקון חצות - בין המצרים

ָהְרִגיָלה  ִהְתָקְרבּות  ֹלא  ִהיא  ִּכי  ַהְמָצִרים".  ֵּבין  ִהִּׂשיגּוָה  י-ָה  רֹוְדֶפ 

ָּבּה ִמְתַקְּדִׁשים ּוִמַּטֲהִרים ּוִמְתּכֹוְנִנים ְלִהָּכֵנס ְלַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך, ֶאָּלא 

ּתֹוְפִסים ֶאת ַהֶּמֶלְך ַּבָּגלּות ּובֹוִכים ֵאָליו, ָלָּמה ָזַרְקָּת אֹוָתנּו...?

ל ַעְצבּות ין ַהְמָצִרים ֵאיָנם ָיִמים ׁשֶ ּבֵ

ְׁשֵאָלה:

ִלְׂשֹמַח,  ָאסּור  ְמֹאד.  ָעַלי  ַמְּקָׁשה  ֵאּלּו,  ָיִמים  ֶׁשל  ַהּזֹו  ָהֲאֵבלּות  ָּכל 

ְמעֹוְרִרים ֶאת ֵזֶכר ַהֻחְרָּבן, ַמְזִּכיִרים ֶאת ָצרֹות ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאת ַהָּגלּות 

ְּכֹעל.  ָעַלי  ַהּיֹוְׁשִבים  ְוַעְצבּות,  ְלַצַער  אֹוִתי  ֵמִביא  ֶזה,  ָּכל  ַהְּפָרִטית, 

ְּבֵסֶתר ִלִּבי ֲאִני ְמַצֶּפה, ֶׁשַּיַעְברּו ְּכָבר ְׁשלֹוֶׁשת ַהָּׁשבּועֹות ָהֵאּלּו. ֵאיֶנִּני 

ְמֻסָּגל ְלִהְתעֹוֵרר ִּבְכָלל ִלְכֹאב ֶּבֱאֶמת ֶאת ְּכֵאב ַהָּגלּות. 

ְּתׁשּוָבה:

ָאנּו  ָּבֶהם  ָיִמים  ֵהם  ַעְצבּות,  ֶׁשל  ָיִמים  ֵאיָנם  ַהְמָצִרים  ֵּבין  ְיֵמי 

ִמְתַרְּכִזים ַּבִּׂשְמָחה ָהֲאִמִּתית. ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָמֵלא ְּבַצַער ְוִיּסּוִרים, 

ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ְוָלֵכן  ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם,  ַעל  ּובֹוִכים  הֹוְלִכים  ֻּכָּלם 

ְׁשִמיַעת  ִׂשְמָחה,  ֶׁשל  ְּפֻעּלֹות  ְוַלֲעׂשֹות  ַּדַעת  ְלַהִּסיַח  ְמַנִּסים  ֻּכָּלם 

מּוִזיָקה ְוַכּדֹו'.

ֲאִמִּתית  ִׂשְמָחה  ֶׁשַּקָּים  ִנְזָּכִרים  ָאנּו  ָּבֶהם  ָיִמים  ַמִּגיִעים  ִהֵּנה  ֲאָבל 

ֵמַעל ָּכל ַהְּׂשָמחֹות ָהֵאּלּו, ִׂשְמָחה ֶׁשל ִקְרָבה ַלה' ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ִמְתַּגֶּלה 
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ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִׂשְמָחה ְּפִניִמית ָּכזֹו ַהּפֹוֶרֶצת ִמּתֹוְך ִלּבֹו ֶׁשל ְיהּוִדי, 

ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלַהְקהֹות ֶאת ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו, ֹלא ִּבְזיֹונֹות 

ְוֹלא ַמֲחלֹוקֹות, ֹלא ֹּדַחק ַּפְרָנָסה ּוְבִריאּות ּוְׁשָאר ְּבָעיֹות ְמצּויֹות.

ּוְדבּוָקה  ְקׁשּוָרה  ֶׁשָּלנּו  ַהֶּנֶפׁש  ִּכי  ִׂשְמָחה,  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו 

ְוִהְתַּבְלֵּבל  ִהְתַעֵּקם  ַהֵּלב  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ֶׁשְּבֶמֶׁשְך  ֶאָּלא  ְלָׁשְרָׁשּה. 

ֵמֲחַמת ֲאִויַרת ַהָּגלּות ָּבּה ָאנּו ְׁשרּוִיים, ְוָלֵכן ָּכֵעת ָאנּו עֹוְצִרים ֶאת 

ָאנּו  ַהִאם  ָלנּו,  טֹוב  ַהַּקָּים  ַהַּמָּצב  ַהִאם  ָּבֱאֶמת,  ּוִמְתַמְּקִדים  ַהֹּכל, 

רֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ָּכְך?

ִּכי ֵאין ֶאָחד ֶׁשּטֹוב לֹו ַהַּמָּצב ַהַּקָּים. ֶׁשֲהֵרי ִמי ֹלא רֹוֶצה ִלְחיֹות ַחִּיים 

ֲאֵחִרים ֶׁשל ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ִּבְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא? ֶאָּלא ָמה, ָהָאָדם ֹלא 

ֶׁשִהְתַרֵּגל  ַעד  ּוְמֻבְלָּבל,  ְּכָבר ָאטּום  ִלּבֹו  ִמְׁשַּתֶּנה,  ַעְצמֹו  רֹוֶאה ֶאת 

ְלַהֲעִביר ָּכְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.

ֵיׁש  ָּכְך,  ְלֵהָראֹות  ַחָּיִבים  ֹלא  ַהַחִּיים  ַּדי!  ְוֹנאַמר,  ַנְעֹצר  ֵאּלּו  ְּבָיִמים 

ַחִּיים ַאֲחֵרי ַהָּמֶות, ֵיׁש ַצִּדיִקים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּיכֹוִלים ְלָהִאיר ָעַלי ָהאֹור 

ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבֻמָּׂשִגים ֶׁשְּכָלל ֹלא ִהַּכְרִּתי. ֹלא רֹוֶצה ׁשּום 

ַתֲּחִליף ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוַחּיּות ַאֶחֶרת.

ְּכֶׁשָאָדם ַמְצִליַח ְלַהְכִניס ְּבַעְצמֹו ֱאמּוָנה ְוִתְקָוה ָּכזֹו, הּוא ֹלא ׁשֹוֵאל 

ַהִאם ֻמָּתר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ַהִאם ֵיׁש ֶהֵּתִרים ְלָכל ִמיֵני ֲהָלכֹות ֶׁשל 

ֵּבין ַהְמָצִרים, ִּכי ְּכֶׁשהּוא ְמֻמָּקד ְלַמָּטָרה, הּוא ִמֵּמיָלא ִמָּיד ִמְתַיֵּׁשב 
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ַעל ָהִרְצָּפה ּוַמְתִחיל ְלקֹוֵנן ַעל ַמָּצבֹו, ְלַדֵּבר ִעם ה', ָלָּמה?! ָלָּמה?! 

ָלָּמה?! "ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו", ֲהֵרי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות 

ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת.

ֶזה ֹלא ַעְצבּות, ֶזה ַּדְוָקא ְּבִכָּיה ֶׁשל ִּתְקָוה.

ֵאיֶנּנּו  ִּכי  ִלְׂשֹמַח.  ָאסּור  ַהְמָצִרים  ֵּבין  ֶׁשִּביֵמי  ַלְחֹׁשב  ָטעּות  ְוָלֵכן 

ִמְתַאְּבִלים ַעל ֶהָעָבר, ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָחַרב ְוֶנְעַלם. ּבֹוִכים ָאנּו ַעל 

ַההֹוֶוה, ַּדְוָקא ֵמֲחַמת ֶׁשַּמֲאִמיִנים ָאנּו ֶׁשְּיׁשּוָעֵתנּו ֹּכה ְקרֹוָבה ָלבֹוא. 

ְּבָיִמים ֵאּלּו ִמְתַרְּכִזים ָאנּו ְּבָדָבר ֶאָחד, ִלְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית, 

ָעֵלינּו,  ְלַהְׁשִּפיַע  רֹוָצה  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ּוְנִעימּות  ְמִתיקּות  ָּבעֹוָלם  ֵיׁש 

ִקְרָבה  ֶׁשל  ָעֵרב  ַטַעם  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ֶׁשָהָיה  ַהִּנְפָלא  ָהאֹור  ְוִהיא 

ּוְדֵבקּות ְבַּהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ַלְיָלה ּבֹוָכה ַעל  ְּבָיִמים ֵאּלּו, ַמְזִּכיִרים ָאנּו ְלַעְצֵמנּו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְּבָכל 

ְוָעֶליָך  ָעַלי  ּבֹוָכה  ִהיא  ַהִּקְרָבה.  ֶאת  ָלנּו  ְלַהְחִזיר  רֹוָצה  ֶׁשִהיא  ָּכְך 

ִּבְפָרִטּיּות ַמָּמׁש, ֶּבִכי ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים ֲעצּוִמים, ָמַתי ִנְתָרֶאה ַיְחָּדיו?!

ְּבָיִמים ֵאּלּו ִמְתַרְּכִזים ָאנּו ְּבַעְצֵמנּו ְלָהִבין ֶׁשָאנּו ֵּכן ַׁשָּיִכים ִלְקֻדָּׁשה 

ְוָטֳהָרה, ְלתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה ּוְלַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוְדֵבקּות ְּתִמיִדית ְּבַהֵשם 

ִיְתָּבַרְך. ַהְיׁשּוָעה ְקרֹוָבה ֵאֵלינּו ְמֹאד, הֹוֵלְך ִלְהיֹות ָּדָבר ָחָדׁש ֶׁשֹּלא 

ִהַּכְרנּו ַעד ֹּכה. 

ָלֵכן ָעֵלינּו ִלְמֹנַע ַעְצֵמנּו ִמָּכל ִׂשְמָחה ִחּלּוִפית, ְלִהְתַמֵּקד ִלְזֹּכר ַּבְּגֻאָּלה 
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ַהְּקרֹוָבה, ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר עֹוֶמֶדת מּוָכָנה ְלָהִאיר ָלנּו, ָצִריְך ַרק ְלַפֵּזר ֶאת 

ָהֲעָנִנים. ְּכָכל ֶׁשִּמְתַמְּקִדים ָּבֶזה, ָּכְך ִמְתעֹוֵרר ֶּבִכי ֶׁשל ִּתְקָוה. 

ְלַמְסלּול  ְוַלֲחֹזר  ַּבָּגלּות,  ּוְלִהְׁשַּתֵקם  ִלְׁשֹּכַח  ְלַנּסֹות  רֹוִצים  ֵאיֶנּנּו 

ֶׁשָאנּו  ָּדָבר  ַעל  ּבֹוִכים  ֶׁשֶּנֱעַלם,  ָּדָבר  ַעל  ּבֹוִכים  ֵאיֶנּנּו  ִּכי  ַהַחִּיים, 

יֹוְדִעים ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים, ְוַׁשָּיְך ָלנּו ְמֹאד. ּוְכֻדְגַמת ַחָּיל ַהִּנְמָצא ַּבֶּׁשִבי, 

ֶׁשֹּלא יֹוְדִעים ַמה ּקֹוֶרה ִעּמֹו, ְוִהֵּנה ַמִּגיַע ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ַחָּיה ִמֶּמּנּו, 

אֹו ָאז ִמְתָּפֵרץ ֶּבִכי ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים, ֶּבִכי ֶׁשל ִּתְקָוה ְוֶנָחָמה. 

'

זֹוִהי ַהִּקְרָבה ֶׁשָאנּו ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ְּבָיִמים ֵאּלּו, ִּכי ֲאִפּלּו ֶׁשַּבְמִציאּות 

ָאנּו ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהֶּמֶלְך, ֹלא רֹוִאים ֶאת ה', ִּכְמַעט ְוֵאין ָלנּו ֵחֶׁשק 

אֹוָתנּו,  ְלַסֵּפק  ֲאמּוָרה  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ְמִביִנים,  ֵאיֶנּנּו  ַּבַּיֲהדּות.  ְוַחּיּות 

ּוְלַהּוֹות ְּתׁשּוָבה ְלָכל ַהֵּסֶבל ְוַהֹּקִׁשי ֶׁשל ַהַחִּיים. ִּכי ְרחֹוִקים ָאנּו ִמָּכל 

ֻמָּׂשג ַמה ּקֹוֶרה ָּבַאְרמֹון, ְוֵאּלּו ַחִּיים ְמתּוִקים ֵיׁש ָׁשם, ִּבְפִנים. 

ְלַחֵּפׂש  ַהחּוָצה,  יֹוֵצא  ֶׁשַהֶּמֶלְך  רֹוִאים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֹזאת,  ְּבָכל  ַאְך 

אֹוָתנּו ִּבְמקֹוֵמנּו, ֵהיָכן ֶׁשִּנְזַרְקנּו, ַּבָּׂשדֹות ּוַבִּבּצֹות. ְוָאנּו ְמִריִמים ֶאת 

ָהֵעיַנִים, ּוְלֶפַתע רֹוִאים, ֶׁשהּוא ִמְסּתֹוֵבב ְלַחֵּפׂש אֹוָתנּו ּובֹוֶכה ָעֵלינּו 

ִאיִׁשית, ֲאַזי ִמְתעֹוֶרֶרת ֶאְצֵלנּו ָהֲאֵבלּות ְוַהְּבִכָּיה, ֹלא ֵאֶבל ֶׁשל ֵיאּוׁש 

ִהֵּנה,   : ַּגְעּגּוִעים  ִקְרָבה ֶׁשל  ֶאָּלא  ִּיְהֶיה...  ַמה  ִלי...  : אֹוי, ַמה ּקֹוֶרה 

ַהֶּמֶלְך ְמַחֵּפׂש אֹוִתי, ִהְּנִני ָּכאן... ָלָּמה ָזַרְקָּת אֹוִתי...
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ֲאַנְחנּו  ָלנּו ַהֹּכל. הּוא ַרק ְמַחֶּכה ִלְראֹות, ִאם ַּגם  ַהֶּמֶלְך מּוָכן ָלֵתת 

ַּבֶּבִכי,  ִעּמֹו  ִהְׁשַּתַּתְפנּו  ַרק  ִאם  ַאֲחָריו...  ּוְמַחְּפִׂשים  אֹותֹו  ְצִריִכים 

ָּבֶזה ַעְצמֹו ִהְתָקַרְבנּו ֵאָליו, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶאת ַהְיׁשּוָעה ְוַהְּגֻאָּלה 

ַהְּׁשֵלָמה.

ָלֵכן 'ָּכל רֹוְדֵפי ה' ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְמָצִרים', ֶזהּו ְּתִחַּלת ַהִחּבּור ַהְמֻחָּדׁש 

ֵּביֵנינּו. ֵיׁש ָּכאן סּוג ֶקֶׁשר ַאֵחר. ֵיׁש ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ּבֹו ָאנּו יֹוְׁשִבים 

ֶקֶׁשר,  ֵיׁש  ַאְך  ה'.  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ְּדֵבקּות  ַמְרִּגיִׁשים  ַהֶּמֶלְך,  ֻׁשְלַחן  ַעל 

ְּבִכָּיה  ֶׁשל  ֶקֶׁשר  ַמָּצב,  ְּבָכל  ֵאָליו  ַׁשָּיְך  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 

ְוַגֲעגּוִעים, ִמּתֹוְך ְיִדיָעה ֶׁשַהֶּמֶלְך רֹוֶצה אֹוָתנּו ּוִמְתַּגְעֵּגַע ֵאֵלינּו ְמֹאד 

)ַעֵּין ּכֹוְכֵבי אֹור ִׂשיחֹות ְוִסּפּוִרים כ"א – כ"ב(.

'

ִלְּבָך  ֶאת  ְלַחֵּזק  ִהיא  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים  ֲעבֹוָדְתָך  ֶׁשִעַּקר  מּוָבן,  ֵּכן,  ַעל 

ְוַהְּגֻאָּלה  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶׁשל  ַהְּכָלִלית  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשִהֵּנה  ֵאיָתָנה,  ְּבִתְקָוה 

ְוָלֵכן  ד'(.  ֵּביִצים  הל'  ֲהָלכֹות  ְּבִלּקּוֵטי  )ַעֵּין  ְמֹאד  ְקרֹובֹות  ֶׁשְּלָך,  ַהְּפָרִטית 

ְּבַכָּוָנה,  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ְמֹאד  ְלִהְתַחֵּזק  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ִּתְרֶאה 

ּבֹוֵחר  ֲעַדִין  אֹוִתי...  רֹוֶצה  הּוא  ָּבנּו...'  ָּבַחר  'ֲאֶׁשר  ְלַעְצְמָך  ַּתְזִּכיר 

ִּבי... ֹלא ָמַאס ִּבי... ֹלא ָזַרק אֹוִתי ַלָּגלּות ְּכֵדי ְלַהְׁשִאיר אֹוִתי ָׁשם... 

ֲחַז"ל,  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ַלָּגלּות.  ַהִּתּקּון  ְּבַעְצָמּה  ִהיא  זֹו,  ִהְתַחְּזקּות 

ָלֶהם ָקֶׁשה  ָהָיה  ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה,  ָאְבָדה ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא  ֶׁשָהָאֶרץ 

ְלַקֵּבל ֶאת ָהֱאֶמת ַהּזֹו, ֶׁשַהֵשם ִיְתָּבַרְך ֲעַדִין ּבֹוֵחר ָּבֶהם ְורֹוֶצה ְמֹאד 
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ָּכל ִמְצָוה ֶׁשעֹוִׂשים.

ִהֵּנה ְמַחֶּכה ְלָך, ֵמֵעֶבר ְלֶדֶלת, ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ִׂשְמַחת 

ַחִּיים ְוִסּפּוק, ֶׁשֹּלא ִּתְמָצא ְּבׁשּום ָמקֹום ַאֵחר ָּבעֹוָלם. ַהֹּכל עֹוֵמד מּוָכן 

ִּבְפָרִטּיּות  ּובֹוָכה,  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה עֹוֶמֶדת  ֶאָּלא  ֻּכָּלנּו.  ַעל  ֻמְׁשָּפע  ִלְהיֹות 

ָעַלי ְוָעֶליָך ְוַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָמַתי ְּכָבר אּוַכל ָלֵתת לֹו ַהֹּכל. 

ִלְראֹות  ֶאָחד,  ָּדָבר  ַרק  ִהיא רֹוָצה  ַלְּׁשִכיָנה.  ֲחֵסִרים  ִּכְבָיכֹול  ֲאַנְחנּו 

ִמֵּמיָלא  ֲהֵרי  ִּכי  ֶּבִכי...  ָלּה  ַמְחִזיִרים  ְּבֶחְסרֹוָנּה,  ָחִׁשים  ָאנּו  ַּגם  ִאם 

ָאנּו ּבֹוִכים ְוסֹוְבִלים ֵמַהְּקָׁשִיים ֶׁשָּלנּו, ַאְך ַהִאם ָאנּו ּבֹוִכים ּוְמַנִּסים 

ֶּבִכי ְמֻׁשָּתף,  ַּבָּגלּות, אֹו ֶׁשָאנּו ּבֹוִכים  יֹוֵתר  ְלַחִּיים טֹוִבים  ְלִהְסַּתֵּגל 

ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים ֶאָחד ַלֵּׁשִני ִלְחיֹות ַחֵּיי ֱאמּוָנה ְוִקְרַבת ֱאֹלִקים. 

לֹוַמר ַלְּׁשִכיָנה 'ֵאיִני ָיכֹול ִּבְלָעַדִיְך...' 'ֹלא רֹוֶצה ְלִהְסַּתֵּדר ַּבָּגלּות...' 

'ָנכֹון ֲעַדִין ָקֶׁשה ִלי ַלֲחֹזר ֵאַלִיְך, ֵיׁש ִלי ִנְסיֹונֹות, עֹוְבִרים ָעַלי ְקָׁשִיים, 

ֵאין ִלי ֵעצֹות ּוְדָרִכים, ַאְך ֶּבֱאֶמת, ַאָּתה ָחֵסר ִלי, ֲאִני רֹוֶצה אֹוָתְך...' 

ַּתְרִּגיׁש  ּוְכָבר  ְמֻׁשָּתף,  ֶּבִכי  ֶׁשל  ִּדּבּוִרים  ַלְּׁשִכיָנה  לֹוַמר  ַּתְתִחיל  ַרק 

ִהְתָקְרבּות ְלַהֵשם ִיְתָּבַרְך, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּתָּוַׁשע ֶּבֱאֶמת. 

ְּכָכל ֶׁשַּתְכִניס ְּבִלְּבָך, ֶׁשַהֵשם ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ִלְגֹאל אֹוְתָך ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי, 

ִיְתָּבַרְך, ִלְבּכֹות ַעל  ָּכְך ִּתְתַחֵּזק ְּביֹוֵתר ְלִהְתּבֹוֵדד, ְלַדֵּבר ִעם ַהֵשם 

ָהִעָּקר  ָזָרה,  ַמֲחָׁשָבה  זֹוִהי  ִּבְדָמעֹות,  ַּדְוָקא  ִלְבּכֹות  ַעְצְמָך  ֶאת  ַּתְלִחיץ  )ַאל  ַמָּצְבָך 

יֹוֵתר  טֹוִבים  ֲאֵחִרים  ַחִּיים  ֶׁשֵּיׁש  ְוִתָּזֵכר  ֵּתֵׁשב,  ָּפׁשּוט  ַּבֶּפה(.  לֹוַמר 
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ַהּמּוָכִנים ְלָך ַמָּמׁש, ִאם ַרק ַּתְחִזיר ֶּבִכי חֹוֵזר ַלְּׁשִכיָנה. 

ּקּון ֲחצֹות ֲאִמיַרת ּתִ

ְׁשֵאָלה:

ֵאיְך ַׁשָּיְך ָלבֹוא ְלִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב, ְלַהְרִּגיׁש ַצַער ַהָּגלּות, ּוְלִהְתַאֵּבל 

ַעל ֻחְרַּבן ַהַּבִית?

ְּתׁשּוָבה:

ְלִהְתּכֹוֵנן  ַהְרֵּבה  ָצִריְך  ֹלא   – ַהְּלָבבֹות'  ִנְמָׁשִכים  ַהְּפֻעּלֹות  'ַאַחר 

ְוַתְתִחיל  ְוַלְחֹׁשב. ָּפׁשּוט, ַקח ִּתּקּון ֲחצֹות ַּבָּיד, ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, 

ַּבֲחצֹות  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ַּגם  ְלִהְתַאֵּמץ  ְמֹאד  ָראּוי  ֶאְפָׁשר  ְלַהִּגיד. ִאם 

ַהַּלְיָלה. ַּגם ְּכַדאי ָלֶׁשֶבת ַעל ָהִרְצָּפה ְוַלֲחֹלץ ַהִּמְנָעִלים, ַאְך ֶׁשָּדָבר 

ֶזה ֹלא ְיַהֶּוה ְמִניָעה, ִּכי ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ָהִעָּקר לֹוַמר ַּבֶּפה. 

ַאל  ְלַמֲעֶׂשה.  ַּתֲעֶׂשה  ֶאָחד,  ֵמַאף  ִּתְתַּבֵּיׁש  ְוַאל  ִמֶּזה,  ְּתַפֵחד  ַאל 

ְּתַבְלֵּבל ֶאת ַעְצְמָך ְּבִצִּפָּיה ִלְבִכָּיה ּוְלִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב, ֶאָּלא ֹּתאַמר 

ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָיכֹול  ֶׁשִהְּנָך  ַּכָּמה  ְּתַנֶּסה  ֵּתָבה,  ַאַחר  ֵּתָבה  ַהִּמִּלים  ֶאת 

ֵאּלּו  ֵּבין  ִנְכָלל  ִהְּנָך  ּוָבֶזה  ִמִּפיָך,  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהִּמּלֹות  ֵּפרּוׁש  ֶאת  ַלְחֹׁשב 

ַהִּמְתַאְּבִלים ַעל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּיְזּכּו ִלְראֹות ְּבִבְנָיָנּה.

ז"ל  ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ֶּׁשָאְמָרה  ַמה  ּוְכֻדְגַמת  ְלַמֲעֶׂשה.  ְלַקֵּים  ַּתְתִחיל 
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ַעל ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֶׁשֵּמֹרב ִהְתעֹוְררּות ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ְיֵמי ֱאלּול, ּבֹוֲעִרים 

ַהְרֵּבה  ַהְמָצִרים,  ֵּבין  ְּבִעְנַין  ֵכן  ְּכמֹו  ְּכלּום.  עֹוִׂשים  ְוֹלא  ּובֹוֲעִרים 

ְמַדְּבִרים ִמַּצַער ַהָּגלּות ּוֵמָהֲאֵבלּות ְוַכּדֹו', ֲאָבל ִּבְׁשִביל ְלִהָּכֵנס ָלֶזה, 

ִיְתָּבַרְך, ֹלא  ָצִריְך ְּבֹפַעל ְלַהְתִחיל ְלקֹוֵנן ַּבֶּפה, ְּבִדּבּור ָמֵלא ְלַהֵשם 

ַרק ַמֲחָׁשבֹות ַּבֵּלב ַעל ַצַער ַהָּגלּות.

ֶאְפָׁשר ַּגם ְּבָכל ְׁשעֹות ַהּיֹום, ֵאיָמַתי ֶׁשֵּיׁש ְּבֶאְפָׁשרּוְתָך, ְּתֹפס ַּכָּמה 

ִּתּקּון  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ַהָּגלּות,  ַמַּצב  ַעל  ִיְתָּבַרְך,  לַהֵשם  ּוְתקֹוֵנן  ַּדּקֹות, 

ֲחצֹות, ֶאָּלא ִּבְׂשָפְתָך ָהִאיִׁשית. ַּגם ִאם ֵאין ְלָך ִּדּבּוִרים, ַעל ָּכל ָּפִנים 

ְיָקָרה  ִקיָנה,  ָּכל  ֲאָנָחה,  ֶׁשָּכל  ַּתֲאִמין  ִיְתָּבַרְך.  ַהֵשם  ִלְפֵני  ִּתְתַאֵּנַח 

ְמֹאד ְמאֹד ְלַמְעָלה. ַאָּתה ֹלא ּבֹוֶכה ְלַעְצְמָך ַעל ַעְצְמָך, ֶזה ֶּבֱאֶמת 

ָּדָבר ָקֶׁשה ְוׁשֹוֵבר. ֶאָּלא ַאָּתה יֹוֵׁשב ִלְפֵני ַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ּובֹוֶכה ִעּמֹו 

ַיַחד ְּבִכָּיה ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים, הּוא ָעֶליָך, ְוַאָּתה ָעָליו, זֹו ְּבִכָּיה 

ְמָקֶרֶבת ְמַחֶּזֶקת ּוְמעֹוֶדֶדת, ַהְמִפיָחה רּוַח ַחִּיים ֶׁשל ִּתְקָוה ֲחָדָׁשה. 

ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ֵמֲחַמת  הּוא  ָּבעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּבִכָּיה  ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשָּכל  ְוַדע, 

ִהְּנָך  ִאם  ַאְך  ַהְסָּתָרה.  ח"ו  ּגֹוֵרם  ַהֶּזה  ְוַהְּבִכי  ָעֵלינּו,  ּובֹוָכה  יֹוֶׁשֶבת 

ְלָך  ֵאין  ְּבַגֲעגּוִעים,  ִעָּמּה  ּוִמְׁשַּתֵּתף  ַלְּׁשִכיָנה  ַּגְעּגּוִעים  ַמְחִזיר 

ַהְמָּתָקה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו )ַעֵּין ליקו"מ ִּתְנָיָנא סי' ס"ז(.
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ְך ְלָכל ֶאָחד ּיָ ּקּון ֲחצֹות ׁשַ ּתִ

ְׁשֵאָלה:

ִנְדֶמה ְּכִאּלּו ַהְּבִכָּיה ֶׁשל ֵּבין ַהְמָצִרים ַוֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות הּוא ָּדָבר 

ֶׁשַּׁשָּיְך ְלעֹוְבֵדי ה', ַאף ַּפַעם ֹלא ָעִׂשיִתי ֶאת ֶזה?

ְּתׁשּוָבה:

ֶאָחד ֵמַהִּׁשיטֹות ֶׁשל ַהַּבַעל ָּדָבר, ַּכֲאֶׁשר רֹוֶצה ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמָּכל 

'ֲעבֹוָדה' ֶׁשל  ֵאיֶזה  ְמַצֵּיר ֹזאת ְּכמֹו  ַהֻחְרָּבן, הּוא  ִעְנַין ָהֲאֵבלּות ַעל 

ְמֻסָּגף,  'עֹוֵבד'  ֵאיֶזה  ֶׁשל  ַעִּתיָקה  ְּתמּוָנה  ַמְרֶאה  ְּגדֹוִלים,  עֹוְבֵדי ה' 

יֹוֵׁשב ַעל ָהִרְצָּפה ְּבִפַּנת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ֵנר, ּובֹוֶכה ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש 

ַהְמָצִרים,  ֵּבין  ֶׁשל  ֵמֲאֵבלּות  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּכָּמה  ְוָלֵכן  ַהֻחְרָּבן.  ַעל 

ָּפׁשּוט  ְּבֹפַעל,  ַהַּמֲעֶׂשה  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ֶקֶׁשר  מֹוֵצא  ָהָאָדם  ֵאין  ֲעַדִין 

ְלַהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעם ה' ַעל ַהֻחְרָּבן. ִּכי ַהְלַואי ְוֶאְהֶיה ֹקֶדם ְיהּוִדי ָּכֵׁשר 

ָּפׁשּוט, ִלְׁשֹמר ַעל ְזַמן ְּתִפָּלה, ִלְהיֹות ָקבּוַע ְקָצת ְּבֵאיֶזה ֵסֶדר ֶׁשל 

ַלְחֹׁשב  ַאְתִחיל  ָּכְך  ְוַאַחר  ְקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ְּבִמיִנימּום  ְלִהְתַחֵּזק  ִלּמּוד, 

ֵמ'ֲעבֹודֹות', ֶׁשל ֲחצֹות ַוֲאֵבלּות.

'ִּתּקּון ֲחצֹות' ֵאינֹו ֵאיֶזה 'ֲעבֹוָדה'. הּוא ָּדָבר ֲהִכי ָּפׁשּוט ַוֲהִכי ֲאִמִּתי. 

ְיהּוִדי  ִמִּלְהיֹות  ָרחֹוק  ָּכְך  ָּכל  ַעְצְמָך  ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשִהְּנָך  ִּבְגַלל  ַּדְוָקא 

טֹוִבים,  ֲהִכי  ֹלא  ִּבְדָבִרים  ֻמְרָּגל  ָׂשרּוף,  ַהֹּמַח  ִמיִניָמִלִּיים,  ִּבְגָדִרים 

ְמַבְזֵּבז ֶאת ַהְּזַמן, ְמַדְׁשֵּדׁש ְּבאֹוָתם ְנֻקּדֹות ֻחְלָׁשה ָׁשִנים ְלֹלא ׁשּום 
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ְּתזּוָזה. ַּדְוָקא ְלַמָּצב ֶזה ֶׁשַהֹּכל ְמֻבְלָּבל ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאיְך ְלֵצאת, ִנָּתן 

ַהִּתְקָוה ַעל ְיֵדי ְיֵמי ֵּבין ַהְמָצִרים, ִלְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ִּתְקָוה, ֵיׁש ִמי ֶׁשְּמַחֵּפׂש 

ְורֹוֶצה אֹוְתָך, ַרק ִּתְרֶצה אֹותֹו ַּבֲחָזָרה, ַּכָּמה ֲאָנחֹות, ַּכָּמה ִּדּבּוִרים, 

ּתּוַכל  ֶׁשַּדְרּכֹו  ְיִחיִדי,  ַהִּכְמַעט  ַהָּדָבר  ֶזהּו  ְלִהְתַחֵּבר,  ִהְתַחְלָּת  ּוְכָבר 

ְלַהְתִחיל ִלְהיֹות ְיהּוִדי 'ָּפׁשּוט'. 

ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ָקֶׁשה, ָצִריְך ַרק ְלַפּנֹות ְקָצת ְזַמן, ּוְלַהְתִחיל ְלַסֵּפר ַלה' 

ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתנּו ְּברּוָחִנּיּות, ֵאיְך ִנְרֵאית ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו, ִלּמּוד ּתֹוָרה, 

ְקֻדָּׁשה, ִׂשְמָחה ְועֹוד. ֹלא ּדֹוְרִׁשים ֵמִאָּתנּו ֲאִפּלּו ְלַסְגֵנן ְּתִפָּלה, ַּגם 

ֹלא ְלִהְתַאֵּמץ ְלַהִּזיל ְּדָמעֹות ְּבַדְוָקא, ַרק ְלַסֵּפר ֶאת ַהְמִציאּות ֶׁשל 

ַהַחִּיים, ּוְלהֹוִציא ֲאָנחֹות ֵמֹעֶמק ַהֵּלב.

ִאם  ֲאָבל  מּוָזר,  ַהָּדָבר  לֹו  ִנְרֶאה  ְלעֹוָלם,  ֹזאת  ָעָׂשה  ֶׁשֹּלא  ִמי  ָנכֹון 

ִיְׁשֹּבר ֶאת ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְוֵיֵׁשב ְלַבד ְּבֵאיֶזה ָמקֹום, ְוַיְתִחיל ְלַדֵּבר 

ֶׁשַּמְרִּגיׁש  ְּכָכל  ַאְּדַרָּבא,  ֵאָליו.  ַּדְוָקא  ַׁשָּיְך  ֶׁשֶּזה  ִיְרֶאה  ִמִּלים,  ַּכָּמה 

ְמֻנָּתק ְוֹלא ַׁשָּיְך ַלֲעבֹוַדת ה', ָּכְך ֵעָצה זֹו ַׁשֶּיֶכת לֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר.
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ִתּקּון ֲחצֹות ִלְמצֹא ַעְצמֹו ּבְ

ְׁשֵאָלה:

ְלִהְתעֹוֵרר  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ַהִּקינֹות,  ַּבֲאִמיַרת  ַמְרִּבים  ְּבָאב  ְּבִתְׁשָעה 

ַּבֲאִמיָרָתם ְלִהְתַאֵּבל ַעל ַהֻחְרָּבן?

ְּתׁשּוָבה:

ַרֵּבינּו ז"ל ָאַמר ְלִעְנַין ִּתּקּון ֲחצֹות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֲאִמיָרָתּה ְיכֹוִלין ְלָפֵרׁש 

ִׂשיָחתֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו ְּכמֹו ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות. ִּכי ִמְּסָתָמא 

ַמה  ַעל  הּוא  ֲחצֹות  ֲאִמיַרת  ְוִעַּקר  ֶהָעָבר,  ַעל  ֲחצֹות  אֹוְמִרים  ֵאין 

ְיכֹוִלין  זֹו,  ִּבְבִחיָנה  ֲחצֹות  ּוְכֶׁשֹּיאַמר  ָהָאָדם,  ִעם  ַעְכָׁשו  ֶּׁשַּנֲעָׂשה 

ִלְמֹצא ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו ְּבתֹוְך ֲאִמיַרת ֲחצֹות. )ליקו"מ ִּתְנָיָנא סי' ק"א(

ֲהֵרי ֶׁשִעַּקר ָהֵאֶבל הּוא ֹלא ַעל ֶהָעָבר, ֶאָּלא ַעל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו 

ְלַנּסֹות  ַהִּקינֹות  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ֹזאת  ַנְחֹׁשב  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש,  ָצרֹות 

ְלַתְרֵּגם ַהֹּכל ַעל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו נּוַכל ְמֹאד ְלִהְתעֹוֵרר.

ְוַגם אֹוָתם ַהִּקינֹות ַהְמקֹוְנִנים ַעל ֻחְרַּבן ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל, ְועֹוד ְׁשָאר 

ַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבֵעת ַהֻחְרָּבן ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ְלַתְרֵּגם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 

ְּבִדּיּוק ַעל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו, ֲאָבל ִּבְכָלִלּיּות ֶאְפָׁשר ְלִהְתעֹוֵרר ִמָּכְך 

ַעל ֶעֶצם ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשַּמְרִחיָקה אֹוָתנּו ּוְמָגֶרֶׁשת אֹוָתנּו ִמְּלִהְתָקֵרב 

ַלה', ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ְּכָבר ְזַמן ַרב, ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאים ֵמאֹוָתם ַהַּמֲעִׂשּיֹות ֶׁשָהיּו 

ֶּבָעָבר.
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ה ּפֶ ֶבת ּוְלקֹוֵנן ּבַ ה – ָלׁשֶ ר ְלַמֲעׂשֶ ָהִעּקָ

ְׁשֵאָלה:

ֵאיְך זֹוִכים ְלִהְתעֹוֵרר ְּבַהְרָּגַׁשת ֲאֵבלּות ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲאִני ְמַנֶּסה 

ִלְקֹרא ַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשל ַהֻחְרָּבן ַהְמָתֲארֹות ֶאת ֹּגֶדל ֶׁשֶבר ַהָּגלּות, ְוַגם ֶזה 

ֹלא ְמעֹוֵרר אֹוִתי ְלִהְתַאֵּבל ַעל ַהֻחְרָּבן? 

ְּתׁשּוָבה:

ִמְתעֹוֵרר  ַהֻחְרָּבן  ִעְנְיֵני  ֶׁשּקֹוֵרא  ְיהּוִדי  ָּכל  ִּכי  ְמֻדַּיק,  ַמָּמׁש  ֹלא  ֶזה 

ַמה  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאיְנָך  הּוא  ָהִעְנָין  ַהָּגלּות.  ֶׁשל  ֵמַהַּצַער  ַּבֵּלב,  ַמֶּׁשהּו  לֹו 

ִלְּמדּו  ֹלא  קֹוֵרא.  ָׁשַאָּתה  ַהְמַצֵער  ַהֵּמיָדע  ִעם  ְּבפַֹעל,  ַּלֲעׂשֹות 

אֹוְתָך ֵאיְך ְלִהְתַאֵּבל, ָלֵכן ִּבְׁשִביל ֹלא ְלִהָּׁשֵבר ְוִלּפֹול ְלַעְצבּות, ִהְּנָך 

ַמְקֶׁשה ֶאת ִלְּבָך ֹלא ָלַקַחת ִאיִׁשית ֶאת ַהַּמֲעִׂשּיֹות, ְוִלְקֹרא ְּכִסּפּוֵרי 

ִהיְסטֹוְרָיה ְותּו ֹלא. 

ַאְך ַּדע ְלָך, ָהֲאֵבלּות הּוא ַמֶּׁשהּו ְמֹאד ָּפׁשּוט וְמֹאד ַמֲעִׂשי. ֲאֵבלּות 

ְּתַצְמֵצם  ְזעּופֹות,  ְּבָפִנים  ַהְמָצִרים  ֵּבין  ִּביֵמי  ְלִהְסּתֹוֵבב  ֹלא  הּוא 

ֶאת ָהֲאֵבלּות ְלַמֶּׁשהּו ַמֲעִׂשי. ֵׁשב ַעל ָהִרְצָפה ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום ֶׁשל ֵּבין 

ַהְמָצִרים, ְוַקח ִּתּקּון ֲחצֹות ְּבָיְדָך, ֶוֱאֹמר ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשל 'ִּתּקּון ָרֵחל', 

ָׁשם ּתֹוִציא ֶאת ַהְּזָעקֹות ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ִהיא  ַאְּדַרָּבא  ה'.  ְלעֹוְבֵדי  ַרק  ַׁשֶּיֶכת  ֶׁשֵאיָנּה  ְּפׁשּוָטה  ְּפֻעָּלה  זֹוִהי 

ְּבִדּיּוק ְלָאָדם ֶׁשַּמְרִּגיׁש 'ֹלא ַמְצִליַח' ֶׁשֹּלא רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו  ַׁשֶּיֶכת 
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ְּברּוָרה  ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך  ֲחצֹות  ִּתּקּון  ֹּתאַמר  ִאם  ּוִמְׁשַּתֶּנה.  הֹוֵלְך 

ֶׁשַהְּׁשִכיָנה יֹוֶׁשֶבת מּוְלָך ּוְמקֹוֶנֶנת ִאְּתָך ַיַחד. ָאז ִּתְמָצא ֶאת ַעְצְמָך 

ָקם ָאָדם ַאַחר, ָמֵלא ְּבִתְקָוה ֲחָדָׁשה. 

ִאם ֹלא ָעִׂשיָת ֹזאת ַאף ַּפַעם, ֶזה ָיכֹול ְלֵהָראֹות ְלָך מּוָזר, ֲאָבל ַאֲחֵרי 

ֹלא  ֶזה  ָּפׁשּוט,  ַהָּדָבר  ַּכָּמה  ַעד  ִּתְרֶאה  ַאַחת,  ַּפַעם  ֹזאת  ֶׁשַּתֲעֶׂשה 

ְלַכֵּון  ְוִתְׁשַּתֵּדל  ֲחצֹות,  ִּתּקּון  ֶאת  'לֹוַמר'  ָּפׁשּוט  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  לֹוֵקַח 

ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים ַּכָּמה ֶׁשּתּוַכל.

ְׁשֵאָלה:

ֶׁשָהָיה  ַהֻחְרָּבן  ִמַּצַער  ּוְלִהְתַרֵּגׁש  ְלִהְתעֹוֵרר  ְמָסֵרב  ַהֵּלב  ֲעַדִין  ֲאָבל 

ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים?

ְּתׁשּוָבה: 

ַמה  ַעל  ּבֹוִכים  ֵאין  ֶׁשִּמְּסָתָמא  ק"א(:  ִּתְנָיָנא  )ליקו"מ  ָאַמר  ז"ל  ַרֵּבינּו 

ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ְוָכל  ֶׁשְּלָך,  ַהַּמָּצב  ַעל  ְּבִעָּקר  ִּתְתַאֵּבל  ֶּבָעָבר,  ֶּׁשָהָיה 

אֹוֵמר ְּבִתּקּון ֲחצֹות, ְּתָפֵרׁש ַעל ַעְצְמָך ַעל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֶליָך.



עז
שו"ת

ָרִטית ה ַהּפְ ֻאּלָ ר ַהּגְ ְלַצּיֵ

ְׁשֵאָלה:

ֵאיְך ֶאְזֶּכה ֶּבֱאֶמת ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהַּצַער ֶׁשל ַהֻחְרָּבן ַהְּפָרִטי?

ְּתׁשּוָבה:

ְלָך  ַאְמִליץ  ַהֻחְרָּבן,  ַצַער  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ֶּבֱאֶמת  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם 

ַרק  ִּתְתַעֵּסק  ֶׁשְּלָך. ִאם  ַהְּגֻאָּלה  ֵיָרֶאה  ֵאיְך  ְלַעְצְמָך  ְלַצֵּיר  ְלַהְתִחיל 

ִעם ַהֵּתאּור ֶׁשל ַהֻחְרָּבן ֲאַזי ִּתְתָיֵאׁש ְמֹאד ַמֵהר.

ַהֶּדֶרְך ַהְמֻקֶּבֶלת ְלִהְתעֹוֵרר ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהָּגלּות, הּוא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 

ּוְקִריַאת ִסּפּוֵרי ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַהַּמֲעִׂשּיֹות ַעל ָצרֹות ֶׁשָעְברּו 

ִרחּוקֹו  ְּבֹגֶדל  ַהֵּלב  ִלְׁשֹּבר  מּוָסר  ִלּמּוד  ְוֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ְקִהּלֹות  ַעל 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ֲאָבל ֹלא ַּדי ָּבֶזה ְלַבד, ִּכי ָצִריְך ַּגם ִלְלֹמד ַעל ַהַּבִית 

ַהְּׁשִליִׁשי, ְוַעל ַהּטֹוב ַהִּנְפָלא ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד. ִּכי ַמה ֶּׁשָעַבר ָעַבר, 

ָאנּו ִמְתַאְּבִלים ְּבִעָּקר ַעל ֶהָעִתיד ֶׁשֹּלא ָּבא ֲעַדִין.

ְּכָכל ֶׁשֵּיִטיב ָהָאָדם ְלַצֵּיר ְלַעְצמֹו ּוְלִהְתַרֵּכז ַעל ֶהָעִתיד, ְלַדְמֵין ֶאת 

ֵּתָרֶאה  ָׁשִנים  ִמְסַּפר  ְּבעֹוד  ֵאיְך  ִּתְקָוה,  ְלַעְצמֹו  ּוְלַהְכִניס  ֶהָעִתיד 

ַהְּתִפָּלה ְוַהּתֹוָרה ְוַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּלֹו, ֹלא ַרק ִּבְכָלִלּיּות, ֶאָּלא ִּבְפָרִטּיּות, 

ָּכְך ֶּבֱאֶמת ִיְתעֹוֵרר ִלְבּכֹות ַעל ַמָּצבֹו. 

ֵאיְך  ְלַעְצְמָך  ְּתַצֵּיר  ֶׁשְּלָך,  ַהְּׁשֵלָמה  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ְלַדְמֵין  ַּתְתִחיל 
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ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ִּתְזֶּכה  ֵאיְך  ַהְּגֻאָּלה,  ִּבְזַמן  ֶׁשְּלָך  ַהְּתִפָּלה  ֵיָרֶאה 

ִּבְׁשֵלמּוָתּה, ּוַמה ִּיְהֶיה ְלָך ַּבֹּמַח ַּכֲאֶׁשר ָמִׁשיַח ָיבֹוא, ְוֵאיְך ַהֵּלב ֶׁשְּלָך 

ִיְהֶיה ָמֵלא ַחּיּות, ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוְקֻדָּׁשה ְוכּו' ְוכּו'.

ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ַהִּצּיּור  ֶאת  ִּבְפָרִטּיּות  ְלַעְצְמָך  ְלַצֵּיר  ֶׁשַּתְצִליַח  ְּכָכל 

ַהְּפָרִטית ֶׁשְּלָך, ֶאת אֹוָתּה ַהְּגֻאָּלה ֶׁשַּמִּגיַע ְלָך, ָּכְך ִמֵּמיָלא ִּתְתעֹוֵרר 

ְלִהְתַאֵּבל ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז. ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶאה ֶׁשָּגְנבּו לֹו ֶאת 

ָלְקחּו  ֵאיְך   – ְזָעָקה  ֵמִרים קֹול  ְוֻכָּלם ׁשֹוְתִקים, הּוא ָּפׁשּוט  ָהַאְרָנק 

ִלי? ֵאיְך ׁשֹוְתִקים?

ָּכל ַהֹּכַח ְלִהְצַטֵער ּוְלִהְתַאֵּבל ָּבא ַרק ַעל ְיֵדי ַהְרֵּבה ִהְתַחְּזקּות ֶׁשל 

ֶׁשָאַמְרנּו  ְּכִפי  ִּכי  ְּבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ַהְּקרֹוָבה  ֵמַהְּגֻאָּלה  ְוִצִּפָּיה  ִּתְקָוה 

ֵאיֶנּנּו ּבֹוִכים ַעל ֶהָעָבר, ָאנּו ִמְתַאְּבִלים ַעל ֶהָעִתיד, ָלָּמה ֲעַדִין ֹלא 

ְּבִצִּפָּיה  ַנְפֵׁשנּו  ֶׁשְּנַחֵּזק ֶאת  ְּכִפי  ֶאְפָׁשר ְלקֹוֵנן ַרק  ִאי  ְוָלֶזה  ִנְגַאְלנּו. 

ֶּבֱאֶמת  ָּכְך  ַהְּגֻאָּלה,  אֹור  ֶאת  ְלַעְצֵמנּו  ְלַצֵּיר  ֶׁשַּנְצִליַח  ְּכָכל  ְּגדֹוָלה. 

נּוַכל ְלִהְתעֹוֵרר ְּבַצַער ְוֵאֶבל ַעל ַמה ֶּׁשָחֵסר ָלנּו.

ִּכי ִעַּקר ַהִּסָּבה ֶּׁשֵאין ִמְתעֹוְרִרים ַּבֲאִמיַרת ַהִּקינֹות הּוא ַרק ֵמֲחַמת 

ֵחן,  ְּבִלי  ַחּיּות,  ּוְמֻחְּסֵרי  ֲחׁשּוִכים  ְּבָגלּות,  ִלְחיֹות  ֶׁשִהְתַרַּגְלנּו  ֵיאּוׁש, 

ְּבִלי ְתִפָּלה, ְּבִלי ִנּגּון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ְוכּו'. ָאְמָנם ָקֶׁשה ָלנּו ְמֹאד, ֲאָבל 

סֹוף סֹוף זֹו ַהְמִציאּות, ָאנּו ְמַנִּסים ִלְחיֹות ְוִלְׂשֹרד, ְלִהְׁשַּתֵקם ְּבתֹוְך 

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ָּכְך  ַהַחִּיים.  ֶאת  ִלְׂשֹרד  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשהּוא  ְוֵאיְך  ַהָּגלּות 



עט
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'ְּגֵזָרה ַעל ַהֵּמת ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח ֵמַהֵּלב'. 

ֹלא  הּוא  ְוַהְּפָרִטי  ַהְּכָלִלי  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ְלַעְצֵמנּו,  ְנַצֵּיר  ִאם  ֲאָבל 

ְּבִחיַנת 'ֵמת' ֶׁשָחַלף ְוָעַבר ִמן ָהעֹוָלם, ֶאָּלא הּוא ָקרֹוב ֵאֵלינּו ְמֹאד. 

ּוְלָפֵרט ִלְפָרֵטי ְּפָרִטים ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ֶׁשִהֵּנה ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ָעִתיד ְלָקֵרב 

ַהָּׂשגֹות  ְוִיְרָאה,  ְלַאֲהָבה  ִנְזֶּכה  ִיְתַּגֶּלה,  ְּבַוַּדאי  ַהַּצִּדיק  אֹור  אֹוָתנּו, 

ֱאֹלקּות, ְנַקֵּבל ֹּכַח ַהְּתִפָּלה, ִיָּפַתח ַהֵּלב ְּבתֹוָרה, ִׁשיַרת ַהְּלִוִּיים ִיְתַנֵּגן 

ְּבִכָּיה  ֶאְצֵלנּו  ֶׁשְּתעֹוֵרר  ֲחָדָׁשה  ִּתְקָוה  ְנַקֵּבל  ֲאַזי  ְוכּו',  ְוכּו'  ְּבִלֵּבנּו 

ְּגדֹוָלה, ָלָּמה ֵאין ָלנּו ָּכל ֹזאת... ]ְוֵעָצה טֹוָבה ָׁשַמְענּו ֵמֶאָחד ֵמַאַנ"ש ְלִהְתַמֵּקד 
ַעל ּתֹוָרה ַאַחת ְּבִליקּוֵטי מֹוָהָר"ן, ּוְבנֹוָסף ַעל ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאנּו ְמַבְקִׁשים ּוִמְתַּפְלִלים ַעל 

ִקּיּום אֹוָתּה ַהּתֹוָרה, ְלַדֵּבר ְלַעְצֵמנּו ִּבְפָרִטּיּות ָּכל נֹוֵׂשא ַהְמֻדָּבר ָׁשם ֵאיְך ָאנּו ֲעִתיִדים 

ְּבַוַּדאי ִלְזּכֹות ֵאָליו[

ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַחֵּזק  ֶׁשִּיְרְמָיה  מֹוִצִאים  ָאנּו  ֵאיָכה,  ִּבְמִגַּלת  ַּגם  ְוָלֵכן 

ֲאֶׁשר  ְוהּוא  ְלִהְתַּגּלֹות,  ֶׁשֲעִתיִדים  ה'  ַחְסֵדי  ְּבֹגֶדל  ְּפסּוִקים  ְּבַכָּמה 

ַמְגִּביר ֶאְצלֹו ֶאת ַהֹּכַח ְלַהְמִׁשיְך ְלִהְתַאֵּבל. 

ְלַחֵּזק  הּוא  ַהִּקינֹות  ַּבֲאִמיַרת  ָלִׂשים  ֶׁשָּצִריְך  ַהֹּכַח  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא 

ַעְצֵמנּו ְּבִתְקָוה ְּגדֹוָלה, ְוָדְייָקא ִמּתֹוְך ָּכְך נּוַכל ְלקֹוֵנן. 

ִּכי ַהֵּיאּוׁש ִנְמָצא ָּכל ָּכְך ָעֹמק ַּבֵּלב, ְוהּוא ֲאֶׁשר חֹוֵסם אֹוָתנּו ֶׁשֹּלא 

ָאְמָנם  ֶׁשִאם  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְבֹחן  ָיכֹול  ֶׁשָאָדם  ּוְכִפי  ְלִהְתַאֵּבל.  נּוַכל 

ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְוִיָּבֶנה  ָמִׁשיַח  ֶׁשָּיבֹוא  ַהְּגֻאָּלה,  ִּבְכָלִלּיּות  ַמֲאִמין  הּוא 

ַאְך ַּכֲאֶׁשר ְיַנֶּסה ְלַצֵּיר ְלַעְצמֹו ִלְפָרֵטי ְּפָרִטים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּפָרִטית 
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ֶׁשָּיִאיר ָעָליו ְּבָקרֹוב, ָאז ִיְרֶאה ַּכָּמה ֶּבֱאֶמת ָקֶׁשה לֹו ְלַהֲאִמין ְּבַעְצמֹו 

ֶׁשָאֵכן ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ֲעִתיִדים ְלִהְׁשַּתּנֹות ְלטֹוָבה.

'

ַרֵּבינּו  ְלַגּנֹו".  ָיַרד  ֶיְׁשנֹו ִּפּיּוט ַהִּנְקָרא "ּדֹוִדי  ְוִהֵּנה ְּבסֹוף ִּתּקּון ֲחצֹות 

הּוא  ִּכי  ַהֵּלב,  ֶאת  ְמֹאד  ְלעֹוֵרר  ֶׁשְּבֹכחֹו  ֶזה  ִּפּיּוט  ִׁשַּבח  ְמֹאד  ז"ל 

ְמַדֵּבר ִמִּוּכּוַח ֶׁשל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִעם ַהֵשם ִיְתָּבַרְך. 

ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַאֶּבֶלת ַעל ֹּגֶדל ֶׁשֶבר ַהֻחְרָּבן ְוַהֵּגרּוׁש ְוכּו', וַהֵשם 

ִיְתָּבַרְך ְמַחֵּזק אֹוָתּה ְּבִדּבּוֵרי ִּתְקָוה ְוִעּדּוד ַעל ֹּגֶדל ַהֶּנָחָמה ֶׁשֲעִתיָדה 

ְלַקֵּבל, ְוהּוא ִוּכּוַח ִנְפָלא ַהִּנְמָׁשְך ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּבִּתים.

ְוָלֵכן ֵיׁש ְּבֹכָחּה ְלעֹוֵרר ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֵּלב, ִּכי ָּדְייָקא ַהִּתְקָוה ְוַהֶּנָחָמה 

ֶׁשָאנּו ׁשֹוְמִעים ִמִּפי ַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ִהיא ֲאֶׁשר ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהְּבִכָּיה 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ַמֲאִמיִנים  ָהִיינּו  ֹלא  ַעָּתה  ַעד  ִּכי  ְוָהֵאֶבל. 

אֹוֵהב אֹוָתנּו ְורֹוֶצה ְלַהְׁשִּפיַע ָעֵלינּו טֹוָבה, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר ַהּטֹוב ַמְתִחיל 

ַעל  ַרָּבִתי  ְוִקיָנה  ְּגדֹוָלה  ַּבֲאֵבלּות  ִמְתעֹוְרִרים  ָאנּו  ֵאֵלינּו  ְלִהְתָקֵרב 

ּוְמעֹוֵדד,  ְמָקֵרב  ַּגְעּגּוַע  ֶׁשל  סּוג  ְוהּוא  ִנְתַרַחְקנּו,  ָּכְך  ָּכל  ְוָלָּמה  ָמה 

ְּגדֹוָלה ֶׁשְּמַנֶחֶמת אֹוָתנּו  ְּבֶנָחָמה  ְמַסֵּים  ִיְתָּבַרְך  ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ַהֵשם 

ְוגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאֶמת )ֶׁשהּוא ְּכָבר ָהִעְנָין ֶׁשל ַׁשָּבת ַנֲחמּו(.

ִּדְבֵרי  ְּבֶפה ָמֵלא  ְלַעְצֵמנּו  ְלַדֵּבר  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵעת  ִנְפָלָאה  ֵעָצה  ְוהּוא 

)ְּכֻדְגַמת  אֹוָתנּו  ּוְמַחֵּזק  ָלנּו  אֹוֵמר  ִּכְבָיכֹול  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵשם  ֶנָחָמה 
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ַהִּפּיּוט ֶׁשל 'ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו'(, רבש"ע ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ֶאְתַחֵזק, ַאָּתה ֲהֵרי 

ֶאת  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶאת  ִלְראֹות  ֶאְזֶּכה  ּוְבַוַּדאי עֹוד  ָּגדֹול  ַרֲחָמן 

ִליֹרא  ֶאְזֶּכה  ָסֵפק ֶׁשעֹוד  ִלי  ְוֵאין  ִּבי,  ִמְתָּפֵאר  ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשַאָּתה 

ִמְּמָך ְוֶלֱאֹהב אֹוְתָך ְוכּו'.

צּוָרה ָּכזֹו ֶׁשל ִּדּבּור ְמעֹוֵרר ַהְרָּגָׁשה ִנְפָלָאה ֶׁשל ִּתְקָוה ְוִעּדּוד ְוכּו', 

ְוֵיׁש ְּבֹכָחּה ְלָהִביא אֹוָתנּו ְלִהְתַאֵּבל ַעל ַהַּמָּצב ָהרּוָחִני ֶׁשָּלנּו.

'

ַהּתֹורֹות  ָּכל  ֲאֶׁשר  מֹוָהָר"ן,  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ז"ל  ַרֵּבינּו  ָלנּו  ֵהִביא  ָלֵכן 

ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ֶׁשִּיְתַּגּלּו  ְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ּתֹורֹות  ֵהם  ָׁשם  ַהֶּנֱאָמרֹות 

ִעם  ֲחָדָׁשה,  ִּתְקָוה  ּבֹו  ִנְכָנס  ַהֶּזה,  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּסֶפר  לֹוֵמד  ּוְכֶׁשָאָדם 

ַלַּצִּדיק  ִיְתָקֵרב  ְלֵהָראֹות ִאם הּוא  ֵאיְך הּוא הֹוֵלְך  ְמֹפֶרֶטת,  ָּתְכִנית 

ַהֶּזה.

ּוְלַהְרִּגיׁש  ְמֻנֶּתֶקת,  ְּבצּוָרה  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֶזה  ֵסֶפר  ַּגם  ֲאָבל 

ֶׁשַהְּדָבִרים ְּכָלל ֹלא ַׁשָּיִכים ְלַדְרָּגתֹו. ַהָּדָבר ָּתלּוי ַּכָּמה ָאָדם ַמֲאִמין 

ָּכל  ִּבְפָרִטּיּות  ְלַעְצמֹו  ִויַצֵּיר  לֹו,  ַׁשָּיְך  ַמָּמׁש  ֶׁשַהֹּכל  ּוֵמִבין  ְּבַעְצמֹו, 

ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ֵאיְך הּוא ֵיָרֶאה ַּכֲאֶׁשר ִיְזֶּכה ָלֶזה, ְוָכְך ַהִהְתעֹוְררּות ַעל 

ָהֲאֵבלּות ָּתבֹוא ִמֵּמיָלא, ָלֶׁשֶבת ּוְלַהְרּבֹות ְּבִדּבּור ְוִׂשיָחה ִעם ה' ַעל 

ַמָּצבֹו ֶׁשִהְתַרֵחק ִמָּכל ֶזה, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַאט ְלַאט ִלְראֹות ֶׁשַּמְתִחיל 

ְלִהָּבנֹות ֶאְצלֹו ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּפָרִטי – "ִּבְלָבִבי ִמְׁשָּכן ֶאְבֶנה". 
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ֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים, ַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבְּתָך ֵאיְך ְלַאַחר ַהְּגֻאָּלה ַאָּתה יֹוֵׁשב 

ִלְּבָך  ְּבֹעֶמק  ּוַמְרִּגיׁש  ּוְנִעימּות,  ְּבַחּיּות  ּתֹוָרה  ְולֹוֵמד  ִמְדָרׁש  ְּבֵבית 

ִנְפָלא  ַּתֲענּוג  ֵאיֶזה  ה',  ְּבֵעיֵני  ֶׁשְּלָך  ָהֲאִמִּתי  ְוַהֲחִׁשיבּות  ַהֵחן  ֶאת 

ְוָנִעים ִיְהֶיה ְלָך ַּבֶּנֶפׁש, ַּכֲאֶׁשר ַּתְרִּגיׁש ֵאיְך ְּבָכל ֵּתָבה ַאָּתה ְמעֹוֵרר 

ִהְתָּפֲארּות ֲחָדָׁשה ֵאֶצל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ִמְּמָך. ַנֵּסה ַלְחֹׁשב ֶאת ַעְצְמָך 

ָּדָבר  ְּבָכל  ְורֹוֶאה  ֶׁשְּלָך,  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּׂשֶכל  ְּבֹכַח  ּוִמְׁשַּתֵּמׁש  ְּבֵביְתָך  ַחי 

ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֱאֹלקּות, )ּתֹוָרה א'(.

'ַהָּגדֹול  ַהִּמִּלים  ֶאת  ִמִּפיָך  ּתֹוִציא  ַּכָּוָנה  ְּבֵאיֶזה  ְּבַדְעְּתָך  ְלַצֵּיר  ַנֵּסה 

ְוָכל  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשל  ְּבִמְנָין  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְוַהּנֹוָרא'  ַהִּגּבֹור 

ֶׁשהּוא  ֶׁשּלֹו  ַזִין  ַהְּכִלי  ֶאת  ָלנּו  ְוִיֵּתן  ָיבֹוא  ָמִׁשיַח  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים, 

ַהְּתִפָּלה, ְוִיֵּתן ָלנּו ְלָהִריַח ֶאת ָהַרֲחִמים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך. 

ִיְתָּבַרְך ְוָתִׁשיר לֹו  ַּדְמֵין ְּבֹכַח ַהְמַדֶּמה ֶׁשְּלָך, ֵאיְך ַּתֲעֹמד מּול ַהֵשם 

ְׁשָבִחים ְוהֹוָדיֹות ִּבְדֵבקּות ֲעצּוָמה, )ּתֹוָרה ב'(.

ַנֵּסה ְלַצֵּיר ְּבַדְעְּתָך ְּבֵאיֶזה צּוָרה ֵּתֵלְך ָּבְרחֹוב ַּכֲאֶׁשר ִיְתַנֵּגן ְּבִלְּבָך ִנּגּון 

ֶׁשל ַמְלכּות ה', ֵאיֶזה ִׂשְמָחה ְוַאֲהָבה ְוִלּמּוד ְזכּות ִיְהֶיה ֵּבין ָּכל יֹוְׁשֵבי 

ֵּתֵבל, )ּתֹוָרה ג'(.

ָאנּו  ֵאיְך  ָלנּו  ַמְרֶאה  ז"ל  ַרֵּבינּו  מֹוָהָר"ן,  ְּבִלּקּוֵטי  ּתֹוָרה  ְּבָכל  ְוָכְך 

הֹוְלִכים ְלֵהָראֹות ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא, ֶזה ַהֹּכל ַהָּׂשגֹות ֱאֹלקּות ַהַּׁשָּיִכים 

ָלנּו ַמָּמׁש, ֵהם ֶׁשָּלנּו ַמָּמׁש. ְוִאם ָהִיינּו ְמַצְּיִתים ְלַרֵּבינּו ז"ל ְוהֹוְלִכים 
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ִּבְזַמן  ָּכֵעת  ַּגם  ָּכְך  ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ּתֹורֹוָתיו  ִעם 

ַהָּגלּות.

ְוַאָּתה  ָּבעֹוָלם,  ִלְקרֹות  ֶׁשהֹוֶלֶכת  ְמִציאּות  זֹו  ֲאָבל  ִּדְמיֹון,  ִנְרֶאה  ֶזה 

ִּתְהֶיה ֵחֶלק ֵמַהְמִציאּות ַהּזֹו. ּוִבְגַלל ֶׁשָּקֶׁשה ְלָך ְלַדְמֵין ֹזאת, ָלֵכן ַּגם 

ָקֶׁשה ְלָך ְלִהְתַאֵּבל ַעל ָּכְך. ֲאָבל ִאם ֵּתֵלְך ְלִהְתּבֹוֵדד, ְוֵתֵׁשב ְּבָמקֹום 

ָׁשֵקט, ְוַתְכִניס ְּבִלְּבָך ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, אֹו ָאז 

ֵיֵצא ִמִּפיָך ְזָעָקה ֵמֹעֶמק ַהֵּלב: 'ַאֶּיָּכה... ?' - 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִּתְרֶאה 

ֵהיָכן ֲאִני ֻמָּנח...?!

ְקָוה ָהֲאֵבלּות ְמעֹוֵרר ּתִ

ְׁשֵאָלה:

ָקֶׁשה ִלי ֶּבֱאֶמת ָלֶׁשֶבת ּוְלַדְמֵין ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ֶזה ִנְרֶאה ִלי ָּכל ָּכְך ֹלא 

ְמִציאּוִתי?

ְּתׁשּוָבה:

ְלָתֵאר  ָלנּו  ֶׁשָּקֶׁשה  ַעד  ַהָּגלּות,  ֶׁשל  ַלְמִציאּות  ִהְתַרַּגְלנּו  ָּכְך  ָּכל 

ְלַעְצֵמנּו ַחִּיים ֲאֵחִרים. ִנְדֶמה ָלנּו ְּכִאּלּו ַהְּגֻאָּלה ִהיא ַמֶּׁשהּו ֶׁשהֹוֵלְך 

ִלְקרֹות "ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא...", ְוָאֵכן ָּכְך, ָמִׁשיַח הֹוֵלְך ָלבֹוא! ֶזה ַמֶּׁשהּו 

ַנְפֵׁשנּו  ֶאת  ֶׁשָּיִרים  ַמֶּׁשהּו  טֹוב,  ְמֹאד  ַמֶּׁשהּו  ִלְהיֹות  הֹוֵלְך  ֲאִמִּתי, 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַנִּׂשיג  ָאז  ָרצּוף,  ֶאָחד  ַּתֲענּוג  ֶׁשֻּכּלֹו  ֱאֹלִקים  ְלִקְרַבת 
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ֶּבֱאֶמת, ָאז נּוַכל ְלִהְתַעֵּנג ִמָּכל ִּדּבּור ֶׁשל ְּתִפָּלה, ַהֵּלב ֶׁשָּלנּו ִיְתַמֵּלא 

ְקדֹוׁשֹות  ְּבַמְחָׁשבֹות  ָמֵלא  ִלְהיֹות  ִלְמקֹומֹו,  ָיׁשּוב  ְוַהֹּמַח  ִׂשְמָחה, 

ְוַהָּׂשגֹות ֱאֹלקּות.

ְּפֻעַּלת  ְיֵדי  ַעל  'ַרק'  ִהיא  ַּבְּגֻאָּלה  ַהִּתְקָוה  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ַהֶּדֶרְך  ְוָלֵכן 

ֶאת  ַהְמִסיָחה  ְּפֻעָּלה  ׁשּום  ַּתֲעֶׂשה  ַאל  ְלָך:  אֹוְמִרים  ֲחַז"ל  ָהֵאֶבל. 

ַהַּדַעת ֵמַהָּגלּות, ֹלא ְּכֵלי ֶזֶמר, ֹלא ִטּיּוִלים ְוַכּדֹוֶמה, ֶאָּלא ִּתַּקח ַּכָּמה 

ַהִּתּקּון  ִמּתֹוְך  ַלה'  ִמִּלים  ַּכָּמה  ֹּתאַמר  ִּתְפַחד,  ַאל  יֹום,  ָּכל  ַּדּקֹות 

ֲחצֹות, ּוְתַנֶּסה ִלְמֹצא ֶאת ַעְצְמָך ְּבתֹוְך ַהִּמִּלים. 

ַּתְתִחיל ְלַסֵּפר ַלה' ֶאת ַהַּמָּצב ֶׁשְּלָך, ְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש ּוְבִלי ְלִהְתעֹוֵרר. 

ֶׁשהּוא  ֵאיְך  ַהַּמָּצב  ַעל  ְּתקֹוֵנן  ַרק  ְּכלּום,  ְּתַבֵּקׁש  ְוַאל  ִּתְתַּפֵּלל  ַאל 

ִנְרֶאה. ֹּתאַמר ַלה': 'ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו' – ְּתַחֵּפׂש 

ָׁשַבת  ֶׁשִּלי  ַּבֵּלב  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּׂשְמָחה   - ָהֵאּלּו  ַהִּמִּלים  ְּבתֹוְך  ַעְצְמָך  ֶאת 

ְּתקֹוֵנן  ְוָכְך  ְלֵאֶבל.  ֶנְהַּפְך  ָׁשם,  ִלְהיֹות  ָאמּור  ֶׁשָהָיה  ְוַהָּמחֹול  ְוָנַדם, 

ְמֻבְלָּבל,  ֶׁשִּלי  ַהֹּמַח  ֵאיְך  ִּתְרֶאה  ֶנֶעְלָמה,  ֶׁשִּלי  ַהּתֹוָרה  ֵאיפֹה  ַלה': 

ֵאיְך ָקָרה ֶׁשַהֵּלב ֶׁשִּלי ְמֻפָּזר ָּכל ָּכְך ִּבְפָחִדים ּוִבְזיֹונֹות, ָּכל ָּדָבר ָקָטן 

ְמַבְלֵּבל אֹוִתי?! 

ָהֵאּלּו,  ַהִּמִּלים  ִעם  ִהְזַּדהּות  ׁשּום  ַּתְרִּגיׁש  ֹלא  ֶׁשַּבַהְתָחָלה  ֲאִפּלּו 

ְּבִלְּבָך  ֶׁשעֹוָלה  ַּתְרִּגיׁש  ַאְּדַרָּבא,  ַהֵּלב.  ְּבֹעֶמק  ֶׁשֵּיׁש  ַהֵּיאּוׁש  ִּבְגַלל 

ְוִכי ִמָּמַתי ָהָיה ִלי ִׂשְמָחה ּוָמחֹול ְּבַחַּיי? ַאְך ַּכֲאֶׁשר  ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה: 
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ַּתְתִמיד לֹוַמר ָּפסּוק ֶזה ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ְּבצּוָרה ֶׁשל 'ִקיָנה' ְוִסּפּור 

ֶׁשל ַהְמִציאּות ַהָּקָׁשה, ָּכְך ִיָּכֵנס ְּבִלְּבָך ַהְרָּגָׁשה, אּוַלי ֶּבֱאֶמת ֵּכן ָהָיה 

אּוַלי  ֶׁשִּלי.  ָהֲאִמִּתית  ַהְמִציאּות  ֶּבֱאֶמת  זֹו  אּוַלי  ּוָמחֹול,  ִׂשְמָחה  ִלי 

ּוְלחֹוֵלל  ִלְׂשֹמַח  ּתּוַכל  ָּבּה  ַחִּיים  ֶׁשל  ַאֶחֶרת  ְמִציאּות  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת 

ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ַהְּקדֹוָׁשה  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשַּתְתִמיד  ְמִציאּות  ָּתִמיד,  ְּבָמחֹול 

ְּבַאֲהָבה  ֱאֹלקּות  ַּבַהָּׂשגֹות  ְוִלְּבָך  ְּבֹמֲחָך  ָּדבּוק  ִּתְהֶיה  ָּבּה  ְמִציאּות 

ְוִיְרָאה ְוכּו'.

ְוַעל ֶזה ָּכתּוב: ָּכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים, זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִבְנָיָנּה. ֹלא 

ָּכתּוב 'ִיְזֶּכה' ֶאָּלא 'זֹוֶכה', ִּכי ֶעֶצם ְּפֻעַּלת ָהֲאֵבלּות ְמעֹוֶרֶרת ִּתְקָוה, 

ְוֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ִלְראֹות ֵמָרחֹוק ֶאת ַהִּבְנָין.

ל ה' ֵאֵלינּו ְעּגּוַע ׁשֶ ַלְחׁשֹב ַעל ַהּגַ

ְׁשֵאָלה:

ֵמֵהיָכן ְנַקֵּבל ֹּכַח ְלַהֲאִמין ְלַצּפֹות ְלַחִּיים ֲחָדִׁשים, ְועֹוד ְּבצּוָרה ֶׁשּנּוַכל 

ְלִהְתַאֵּבל ַעל ָּכְך. ֶזה ִנְׁשַמע ֻמָּׂשִגים ָּכל ָּכְך ְרחֹוִקים ִמֶּמּנּו ְוַהְמִציאּות 

ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי? ִאם ֲאִני ְּכָבר ּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּבל, ֶזה ְּבֹאֶפן ֶׁשַּמִּפיל אֹוִתי 

ְלַעְצבּות ִלְראֹות ֶאל ֹּגֶדל ַהֶּמְרָחק ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו?

ְּתׁשּוָבה:

חֹוְׁשִבים,  ֶּׁשָאנּו  ִמַּמה  יֹוֵתר  ֵאֵלינּו  ִמְתַּגְעֵּגַע  ֶׁשה'  ָלַדַעת  ָצִריְך 
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ָלָּמה  ָלנּו  ֶּׁשּכֹוֵאב  ִמַּמה  יֹוֵתר  לֹו  ּכֹוֵאב  ָעֵלינּו,  ּוִמְתַאֵּבל  ּבֹוֶכה  הּוא 

ִלְראֹות  לֹו  ּכֹוֵאב  ִרחּוק,  ֶׁשל  ְּגֵזָרה  ֵיׁש  ִאם  ַּגם  ִמֻּׁשְלָחנֹו.  ִהְתַרַחְקנּו 

ְמַצֶּפה  ּוִמְצַטֵער, הּוא  ְוָלֵכן הּוא ּבֹוֶכה  ִּבְלָעדֹו,  ְלִהְסַּתֵּדר  ֶׁשָחַׁשְבנּו 

ִלְחיֹות  ּוִמְתַרֵּגל  ִמְתָיֵאׁש  ְוֹלא  ְּבַיַחד  ִאּתֹו  ּבֹוֶכה  ֵמִאָּתנּו  ִמי  ִלְראֹות 

ַחֵּיי ָּגלּות.

ְּבִלי  ֶׁשָּלנּו,  ַהַּמָּצב  ַעל  ַלה'  ּוְמַסְּפִרים  יֹוְׁשִבים  ְּכֶׁשָאנּו  ָּכְך  ּוִמּׁשּום 

ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמה  ַעל  ַּפַעם  ַאַחר  ַּפַעם  לֹו  ְלַסֵּפר  ִמְתַאְּמִצים  ְלִהְתָיֵאׁש. 

ִאָּתנּו, מֹוִציִאים ֲאָנחֹות ֵמַהֵּלב, זֹוֲעִקים ַזֲעקֹות ְּבִלי ִמִּלים ַעל ַהַּמָּצב 

ַהַּקָּים ]ֶאְפָׁשר ַּגם ְזָעקֹות ְׁשֵקטֹות ֶׁשֹּלא ִיְׁשְמעּו[, ְוַהֹּכל ִמּתֹוְך ִזָּכרֹון ֶׁשה' ַּגם 

יֹוֵׁשב ְּכֶנְגֵּדנּו ּובֹוֶכה ָעֵלינּו, ִּכי הּוא ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאֵלינּו ַּבֲחָזָרה, ֲאַזי צּוַרת 

ֶּבִכי ֶׁשָּכזֹו ְמַנֶחֶמת ּוְמַחֶּזֶקת ְונֹוֶתֶנת ֹּכַח ָחָדׁש.

ָלָּמה  ְלַעְצמֹו  ְלַבד  ּבֹוֶכה  ְּכֶׁשָאָדם  הּוא  ְלַעְצבּות  ֶׁשַּמִּפיל  ְוֵאֶבל  ֶּבִכי 

ִנְׁשָאר ּבֹוֵדד, ֲאָבל ִאם הּוא ְמַצֵּיר ְלַעְצמֹו ֶׁשַּגם  ִהְרִחיקּו אֹותֹו ְוהּוא 

ַהַּצד ַהֵּׁשִני ּבֹוֶכה ּוִמְתַּגְעֵּגַע, ֲאַזי ָּכל ֶרַגע ֶׁשל ֶּבִכי ַרק ְמָקֵרב ּוְמָקֵרב... 

ַּגְעּגּוַע ָּכֶזה ֶׁשֹּלא נֹוֵתן ְלׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ְלָהִסיַח ָלנּו ֶאת ַהַּדַעת.

ְּכֶׁשָרָאה  ַּדְוָקא  ַמְלָּכּה,  ַהַּבת  ַאַחר  ְלַחֵּפׂש  ָיָצא  ַלֶּמֶלְך  ַהִּמְׁשֶנה  ַּגם 

ֶׁשַהֶּמֶלְך ִמְצַטֵער ְמֹאד )ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות א'(.
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ּלּוי ַמְלכּות ה' ה ַעל ּגִ ִקינֹות ּוְתִפּלָ

ְׁשֵאָלה:

ַמהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהִּקינֹות ְלֵבין ְּתִפָּלה ַעל ַהְּגֻאָּלה ְוִגּלּוי ַמְלכּות ה'?

ְּתׁשּוָבה: 

הּוא ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְיֵמי ֵּבין ַהְמָצִרים ְלֵבין ֱאלּול ְוֹראׁש ַהָּׁשָנה. ִּכי ַּכֲאֶׁשר 

ַרק  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ּוְלַבֵּקׁש,  ְלִהְתַּפֵּלל  ָקֶׁשה  ּוְמֻרָחִקים,  ְמֹיָאִׁשים  ָאנּו 

ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן ַעל ַהַּמָּצב ַהַּקָּים, ְּכֵעין ִסּפּור ְּדָבִרים ּוְזָעָקה: "ָלָּמה", 

"ַאֵּיה", "ַאֶּיָּכה". 

ֵאינֹו  ֲעַדִין  ּוַמּדּוַע ה'  ַהֻחְרָּבן  ַנֲעָׂשה  ָלָּמה  ְמֹאד  יֹוְדִעים טֹוב  ָאנּו  ִּכי 

ַאָּתה צֹוֵדק,  'ָנכֹון  ַלה':  ָאנּו צֹוֲעִקים  ֹזאת  ְּבָכל  ֲאָבל  ְמָקֵרב אֹוָתנּו. 

ֲאָבל ַמה ִּיְהֶיה, ֲהֵרי ָאנּו ְּבַצַער ָּגדֹול, ַעד ָמַתי ִיָּמֵׁשְך ְוכּו'... 

ֵאין ָלנּו ֲאִפּלּו ֹּכַח ְלַבֵּקׁש ְלִהְתַחֶּנן ּוְלַפֵּיס, ַרק ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן, ְלַסֵּפר 

ֶאת ַמַּצב ְוֹגֶדל ַהֶּׁשֶבר ֶׁשָּבא ְּבִעְקבֹוֶתיָה.

ַהְּפֻעָּלה ַהּזֹו ֶׁשָאנּו ִמְתַאְּמִצים ְלקֹוֵנן, ּוְלַסֵּפר ֶאת ְּתמּוַנת ַהְּמִציאּות, 

הֹוֵלְך  ֶׁשַהֹּכל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּתְקָוה  ֶאת  ָּבנּו  ְמעֹוֶרֶרת  ְּבַעְצָמּה  ִהיא 

ְלִהְׁשַּתּנֹות, ְוָעִתיד ִלְהיֹות ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי ִמַּמה ֶּׁשִהַּכְרנּו ]ִּבְבִחיַנת 

ַלֶּנָחָמה  ָּכְך  ַאַחר  ָּבִאים  ָאנּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְּבָאב[.  ְּבִתְׁשָעה  ָמִׁשיַח  ֵליַדת 

ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַאַחר ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ַעד ֶׁשָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעֹסק ִּבְתׁשּוָבה 
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ּוְתִפָּלה ַעל ִּגּלּוי ַמְלכּות ה', ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ְוִתְׁשֵרי.

ְוהּוא ֵעָצה טֹוָבה ְמֹאד ַעל ִהְתּבֹוְדדּות, ֲאֶׁשר ְּפָעִמים עֹוֵבר ְּדָבִרים 

ֶׁשֵאין ָלנּו ֹּכחֹות ַלֲעֹמד ּוְלַבֵּקׁש, ֵמֲחַמת רֹוב ַהֵּיאּוׁש, ְוַהַהְתָחָלה ִהיא 

ְלַסֵּפר ֶאת ַהַּמָּצב ַהַּקָּים, ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן, ּוְלַנּסֹות ִמּתֹוְך ַהִּדּבּור ַהֶּזה, 

ָלבֹוא ְלִתְקָוה ּוְלִצִּפָּיה ֲחָדָׁשה. 

ְונּוַכל  ְּגדֹוִלים,  ֶנָחָמה  ְּבִדְבֵרי  ְנַסֵּים  ְּדָבִרים  ַהִּסּפּור  ִמּתֹוְך  ֲאֶׁשר  ַעד 

ְּדֵבקּות  ַהְרָּגַׁשת  ִמּתֹוְך  ְמֻסָּדר  ְּבֹאֶפן  ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְתִחיל 

ְּבֹגֶדל ָהַרֲחִמים ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך. 

ה ה ִלְגֻאּלָ ּיָ ל ַיַחד ִעם ִצּפִ ִליהּוִדי ֵיׁש ּכַֹח ְלִהְתַאּבֵ

ְׁשֵאָלה:

ָקֶׁשה ַלֲעֹסק ַהְרֵּבה ַּבֲאֵבלּות, ֶזה ְמָיֵאׁש ְמֹאד?

ְּתׁשּוָבה:

ַּגם ְּכֶׁשִּמְתַאְּבִלים ּוְמָמְרִרים ַעל ַהַּצַער ְוַהֻחְרָּבן, ְוָהִעָּקר ַעל ַהֻחְרָּבן 

ָאז  ַּגם  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ֵמָאִבינּו  ְּבָגלּוֵתנּו  ָּכְך  ָּכל  ְרחֹוִקים  ֶׁשָאנּו  ַהְּפָרִטי, 

ַּפַעם  ָּכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַנֵחם  ָאָדם  ָצִריְך  ִּכי  ָּבֶזה ח"ו,  ְלִהָּׁשֵאר  ָאסּור 

ְלאֹור  ֵמֲאֵפָלה  ְלֵצאת  טֹוב,  ְלַאֲחִרית  ְמַקִּוים  ֶׁשָאנּו  ַהִּתְקָוה  ְּבגֶֹדל 

ָּגדֹול, ֶׁשֲהֵרי 'ַחְסֵדי ה' ִּכי ֹלא ָתְמנּו ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחָמיו', ּוְכמֹו ֶׁשרֹוִאים 



פט
שו"ת

ִּבְמִגַּלת ֵאיָכה ְּבִקינֹוָתיו ַהְמִרירֹות ֶׁשל ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ְּבַעְצמֹו, ֶׁשהּוא 

צֹוֵעק ְּבקֹול ַמר, ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך הּוא ְמַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו ְּבַעְצמֹו, ּוַמְזִּכיר 

ְלַעְצמֹו ֶׁשַהֲחָסִדים ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ִמְתַחְּדִׁשים ְּבָכל ֹּבֶקר ֵמָחָדׁש, 

ּוְכַדאי ְלַהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ּוִבְׁשִתיָקה ִליׁשּוַעת ַהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ְוָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַפֵּקַח ַעל ַחָּייו ָהֲאִמִּתִיים, ָצִריְך ְלַקֵּבל ְלַעְצמֹו ֵעצֹות 

ְוַהַּצַער  ַהְמִרירּות  ְּבָכל  ִּכי  ְמקֹוֵנן.  ַהָּנִביא  ֶׁשִּיְרְמָיהּו  ַהִּקינֹות  ֵמֹאֶפן 

ְוַהִּיּסּוִרים ָהעֹוְבִרים ָעָליו, ּוִבְפָרט ְּבִיּסּוֵרי ַהֶּנֶפׁש, ְוָגלּוָתּה ַהָּגדֹול ֶׁשל 

ָהֲאִמִּתים  ַהִּיּסּוִרים  ַהֶּנֶפׁש ֶׁשְרחֹוָקה ָּכל ָּכְך ֵמָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים )ֶׁשֶּזה ִעַּקר 

ֶׁשל ָהָאָדם(, ְוַהַּבַעל ָּדָבר ְמִסיתֹו לֹוַמר ֶׁשָאַבד ִּתְקָותֹו ח"ו, ְּבָכל ֹזאת 

ָצִריְך הּוא ְלַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ְוִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמאֹוָתם ָה'ֲאִסיֵרי 

ַהִּתְקָוה', ְולֹוַמר ְלַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם 'ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִּתְקָוה', ּוְכמֹו ֶׁשָּצַעק 

ַרֵּבינּו ז"ל 'ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל'.

ְקָוה יׁש ּתִ ר ְלַהְרּגִ יִקים ֶאְפׁשָ ּדִ ַעל ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ַלּצַ

ְׁשֵאָלה:

ֵמֵהיָכן ְמַקְּבִלים ֹּכַח ְלִהְתַחֵּזק ְּבִתְקָוה?

ְּתׁשּוָבה:

ַעל ְיֵדי ַהִהְתָקְרבּות ַלַּצִּדיִקים. ִּכי ָּכְך הּוא ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים, ְּכמֹו 

ְיהּוִדי  ְוָכל  ַׁשְלָוה'.  ְוסֹוָפן  ִיּסּוִרים  ְּתִחָּלָתן  'ַהַּצִּדיִקים  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו 
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ַצִּדיִקים',  ֻּכָּלם  'ְוַעֵּמְך  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַצִּדיק,  ֶׁשל  ְּבִחיָנה  הּוא  ִויהּוִדי 

ֶּבֱאֶמת,  ִיְׂשָרֵאל  ִלְקֻדַּׁשת  ְוִלְזּכֹות  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ָּכל  ְוָלֵכן 

ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְּבִלי ִׁשעּור,  ְמֹאד  ַהְרֵּבה  ְמִרירּות  ָעָליו  ֶׁשַּיֲעֹבר  ְּבֶהְכֵרַח 

ְּכמֹו  ָּגדֹול,  ְמִרירּות  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ֲאִמִּתית  ְקֻדָּׁשה  ְלׁשּום  ִלְזּכֹות 

ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ּוֶבֱאֶמת  ַהִּיּסּוִרים.  ֲעֵליֶהם  עֹוְבִרים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים 

ֹּכַח  ַלָּיֵעף  נֹוֵתן  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ֶאָּלא  ְוַהִּיּסּוִרים,  ַהְמִרירּות  ִלְסֹּבל 

ְּבֹכַח  טֹוב,  ְלסֹוף  ְמַקִּוים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ַהִּתְקָוה  ְיֵדי  ַעל  ְלָסְבָלם, 

ִמי  ְוָלֵכן  טֹוב.  ּוְלַאֲחִרית  ֲאִמִּתי,  ְלֵנַצח  ָזכּו  ֶׁשְּכָבר  ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי 

טֹוב,  ְלַאֲחִרית  ֵמַהִּתְקָוה  ְלִהְתָיֵאׁש  ְוֹלא  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשרֹוֶצה 

ֻמְכָרח ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְוָלַקַחת ֵמֶהם ֹּכַח ְּתִמיִדי. 

ְמָחה ִחּלּוִפית לֹא ִלְמצֹא ׂשִ

ְׁשֵאָלה: 

ָלָּמה ָצִריְך ָּכל ַהְּזַמן ְלַדֵּבר ֶאת ַהָּׂשָפה ַהּזֹו ֶׁשל 'ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ִּתְקָוה', 

ְוָׂשֵמַח, ְּבִלי ְלַדֵּבר ַעל ָהֲאֵבלּות  ָלָּמה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָאָדם ָּפׁשּוט 

ְוַהִחּזּוק ֶׁשל ַהִּתְקָוה?

ְּתׁשּוָבה:

ֵאין  ְׂשֵמִחים,  ָאָדם  ְּבֵני  ָּבעֹוָלם  ֶּׁשרֹוִאים  ַמה  ִּכי  ַהָּנכֹון,  הּוא  ַהֵהֶפְך 

ֹזאת ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ֶׁשל ְּדֵבקּות בַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ֶאָּלא ִהיא ִׂשְמָחה 
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ֶׁשל ֵיאּוׁש ֵמֲעבֹוַדת ה', ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ִלְבֵני ָאָדם ֶאת ַהֹּכַח ָלַדַעת 

ְוַלֲעֹמד מּול ָהֱאֶמת ַהּזֹו, ָלֵכן ְמַחִּפים ֶאת  ִיְתָּבַרְך  ֵמִרחּוָקם מַהֵשם 

ֶאת  ּוְמַׂשְּמִחים  ֶקֶסם,  ִּפְתרֹונֹות  ִמיֵני  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  מַהֵשם  ָהִרחּוק 

ִּכי  ֵיאּוׁש,  ִנְקָרא  ְּבַעְצמֹו  ְוֶזה  ֲאֵחִרים.  ִסּפּוִקים  ִמיֵני  ְּבָכל  ַעְצָמם 

ָהֲאִמִּתית,  ַהְּׁשִאיָפה  ֶאת  ְוָׁשְכחּו  ָּגלּות,  ֶׁשל  ִּפְתרֹונֹות  ְמַחְּפִׂשים 

ַּבֵּלב ֶׁשל  ִויִדיָעה ֲעֻמָּקה  ַחִּיים ֶׁשל ְּדֵבקּות  ְּגֻאָּלה,  ַחִּיים ֶׁשל  ִלְחיֹות 

ַהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ִנְכָנס ָּבֶהם ְׁשִאיפֹות ְּגדֹולֹות  ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת,  ֲאָבל ֵאּלּו ַהִּמְתָקְרִבים 

ַלֲעֹמד מּול  ָהֹאֶמץ  ֶאת  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ִמְתָיֲאִׁשים,  ֵאיָנם  ְוֵהם  ַוֲעצּומֹות, 

ֵהם  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ָּכְך,  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ִלְפֵני  ּוְלִהְתַאֵּבל  ַהִחָּסרֹון 

ַהְרֵּבה ִּדְבֵרי ִחּזּוק ְלַהֲאִמין ֶׁשָאֵכן ֵיׁש ִּתְקָוה ּוֹבא ָיבֹוא יֹום ַהְּגֻאָּלה, 

ֶׁשִעָּקָרּה ְּגֻאַּלת ַהֶּנֶפׁש ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְּגָאָלּה'.

ְוַצַער  ֲעֵליֶהם ֲאֵבלּות  ָהְרחֹוִקים ֶׁשְּכֶׁשּנֹוֵפל  ְוָכל  ָהְרָׁשִעים  ֶּדֶרְך  ְוֶזה 

ֵאיָנם ְמַנֲחִמים ֶאת ַעְצָמם ְּכָלל ְוֵאין ְמַקִּוים ְלֵצאת ִמָּׁשם, ְוִנְׁשָאִרים 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְפָרִדים  ַעד  ַוֲאֵבלּות  ְׁשֹחָרה  ּוָמָרה  ִּבְדָאָגה  ְׁשקּוִעים 

מַהֵשם ִיְתָּבַרְך ּוֵמַהּתֹוָרה ּוֵמַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ְלַגְמֵרי.

ֵהם  ְוכּו',  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  טֹוב  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ְלֵהֶפְך,  ְוִלְפָעִמים 

ָהְרָׁשִעים  ִּכי  ְּכַחִּגים,  ְיֵמיֶהם  ָּכל  ְועֹוִׂשים  ְׂשחֹוק  ִּפיֶהם  ְמַמְּלִאים 

ַעָּתה  ִּבְׁשֵלמּות  ִׂשְמָחָתן  ְּכִאּלּו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַעְצָמן  ֶאת  ְמַׂשְּמִחים 
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ְוֵאיָנן ְמִׂשיִמים ִלָּבם ְלַאֲחִריָתם, ְוָלֵכן ְּכֶׁשֵהם ְׂשֵמִחים ֵהם ְמַמְּלִאים 

ח"ו,  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַהִּׂשְמָחה  ָּכל  ְּכִאּלּו  ְוִׂשְמָחה  ִּבְׂשחֹוק  ַּתֲאָוָתם 

ּוְלֵהֶפְך ְּכֶׁשָּבא ֲעֵליֶהם ֶׁשֶבר ְוָצָרה ֵהם ִמֻּלִאים ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשֹחָרה 

ְּבִלי ׁשּום ֶנָחָמה ְוִתְקָוה ְּכָלל.

ִּכי  ַחִּיים,  ֵאיָנם  ַחָּייו  ֱאמּוָנה  לֹו  ֶּׁשֵאין  ֶׁשִּמי  ז"ל  ַרֵּבינּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו 

ֵּתֶכף ְּכֶׁשָּבא ָעָליו ָצָרה ֵאין לֹו ְּבַמה ְּלַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו, ֲאָבל ַהַּצִּדיִקים 

ְוַהְּכֵׁשִרים ְּכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַצַער ח"ו ֵהם ִּבְבִחיַנת 'ֲאִסיֵרי ִּתְקָוה' ּוְמַחִּיים 

ּוְמַׂשְּמִחים ֶאת ַעְצָמם ְּבֹגֶדל ִּתְקָוָתם ְלַאֲחִרית טֹוב. ִּכי ֶאְצָלם ְמֻקָּׁשר 

ְמָיֲאִׁשים ֶאת  ֵאיָנם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוַהֶּנָחָמה,  ְּבִתְקָוה  ְוַהַּצַער  ָהֲאֵבלּות 

ַעְצָמם ְלעֹוָלם מַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשּזֹוִכים ֶּבֱאֶמת ְלַאֲחִרית טֹוב.

ַעל  ִמְצַטֲעִרים  ֶׁשֵהם  ֻמָּׂשג  ִלְפָעִמים  ֵיׁש  ָהְרָׁשִעים  ֵאֶצל  ַּגם  ֲאָבל 

טֹוִבים  ַחִּיים  ִיְחיּו  ְיִגיָעָתם  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִּתְקָוה  ִמּתֹוְך  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִעְנְיֵני 

עֹוָלם  ְּבִעְנַין  ַרק  ִיְהֶיה  ְוַהִּתְקָוה  ַהַּצַער  ֶׁשִעַּקר  ָצִריְך  ְוָלֵכן  יֹוֵתר, 

ַהִּנְצִחי, ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהַחִּיים, ְוָׁשם ִעַּקר ַהִּתְקָוה ָהֲאִמִּתית ָלֶנַצח, ּוִמי 

ֶׁשֵּמִׁשים ָּכל ִּתְקָותֹו ָׁשם, ּוְבָכל ִמיֵני ַצַער, ֲאִפּלּו ְּבַצַער ְוָגלּות ַהֶּנֶפׁש 

ָהְרחֹוָקה ֵמה', הּוא ְמַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו ְּבַמה ֶּׁשּסֹוף סֹוף ִיְהֶיה לֹו ִּתּקּון 

ְוַאֲחִרית טֹוב ְּבֹכַח ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְוֵיׁש ִּתְקָוה 

ְלַאֲחִריֵתְך. 

 )ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּמתֹוק ֶׁשל מוהרנ"ת ליקו"ה יֹוֶרה ֵּדָעה ֵּביִצים ה'(



צי
שו"ת

ק ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַחּזֵ ְך ׁשֶ ָהֵאֶבל ַעל ּכָ

ְׁשֵאָלה:

ְּבָכל  ִאִּתי,  ִנְמָצא  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ִמְׁשַּתֵּדל  ֲאִני 

ְלִהְתַאֵּבל  זֹו  ֲחִׁשיָבה  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ָיכֹול  ֲאִני  ֵאיְך  ַמָּצב,  ּוְבָכל  ָמקֹום 

ְוַלֲחֹׁשב ַעל ָהִרחּוק ֶׁשִּלי ִמֶּמּנּו? 

ְּתׁשּוָבה:

ַוַּדאי ֶׁשִעַּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהֵּלב ָּתִמיד ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, 

ָּכל  ְוַעל  ְּפָרט  ָּכל  ַעל  ּוַמְׁשִּגיַח  ָמקֹום,  ְּבָכל  ִנְמָצא  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם 

ָנַטׁש  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ְּכִאּלּו  ִמַּלְחֹׁשִב,  ְוח"ו  ָּבעֹוָלם.  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ִמְקֶרה 

אֹוָתנּו ְּבֵעת ַהֻחְרָּבן.

ֶׁשַהֵשם  ַהַּדַעת  ֶאת  ָלנּו  ֵאין  ָלָּמה  ִמְתַאְּבִלים,  ָאנּו  ְּבִדּיּוק  ֶזה  ַעל 

ְּבִדּבּוֵרי  ְּבִקיִאים  ָהֱאֶמת,  ֶאת  יֹוְדִעים  ָאנּו  ִּכי  ִעָּמנּו.  ִנְמָצא  ִיְתָּבַרְך 

ֱאמּוָנה, ֶׁשַהֵשם ִיְתָּבַרְך אֹוֵהב אֹוָתנּו, ַאְך ְלַמֲעֶׂשה ֵאין ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך 

ְוָהֵעָצה ֵאיְך ִלְתֹּפס ֶאת ָהֱאמּוָנה ְלתֹוְך ְמִציאּות ַהַחִּיים. 

ִעָּמנּו  ִנְמָצא  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַאף  ַעל  ַהָּגלּות.  ְמִציאּות  זֹוִהי 

ְּבָכל ָמקֹום, ָלנּו ֵאין ֶאת ַהְּזכּות ְלַהְכִניס ֶאת אֹורֹו ַהָּגדֹול ְלתֹוְך ֹמֵחנּו 

ֶוֱאנֹוִכּיּות.  ְּבֵיׁשּות  ַהָּמֵלא  ְמֻגָּׁשם,  ְּבגּוף  ַהְמֻלָּבִׁשים  ַהְּקָצִרים,  ְוִלֵּבנּו 

ִּכי ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ֵמִאיר אֹור ַהַּדַעת ְוָהָיה ָלנּו ֵּכִלים ְלַקֵּבל 

ּוְלָהִכיל ֶאת ַהַּדַעת ַהּזֹו, ְוִלְחיֹות ַעל ִּפיו ֶּבֱאֶמת.
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ְּגֻדָּלתֹו  ֶאת  ְלָהִכיל  ָיֹכל  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֵּכיַצד  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת, 

ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִהְתַּגּלּות? ֶאָּלא שַהֵשם ִיְתָּבַרְך 

ְלבּוִׁשים,  ְּבַכָּמה  ַעְצמֹו  ֶאת  ִצְמֵצם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ַאֲהָבתֹו  ֵמֲחַמת 

ְוָכְך ִהְׁשָרה ְׁשִכיָנתֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל,  ְוִהְסִּתיר ְּגֻדָּלתֹו, 

ָאנּו, ְלַהִּכיר ּוְלַהִּׂשיג אֹותֹו ית', ְּכִפי ִמעּוט ַהָּׂשָגֵתנּו.

ְלבּוׁשֹו,  ֶאת  ִּכְבָיכֹול  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ָקַרע  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ּוִמֶׁשָחְטאּו 

ְוִהְתַּגְּלָתה ְּגֻדָּלתֹו. ּוִמֵּמיָלא, ֶנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוֹלא שח"ו ִנְסַּתֵּלק 

הּוא ֵמִעָּמנּו, ֶאָּלא ִהְסַּתְּלקּו ֵמִאָּתנּו ַהְּדָרִכים ְוַהְּלבּוִׁשים, ֵאיְך ְלַהִּכיר 

ְּבִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן סי'  )ַעֵּין  ִנְׁשְּברּו ַהֵּכִלים.  ֶאת ה', ֶּבֱאֶמת, ְּבֹעֶמק ִלֵּבנּו – 

רי"ט(.

ָלֵכן ָאנּו ָּכל ָּכְך ְמֻסָּבִכים ּוְמֹבָהִלים, ְוֵאין ָלנּו ֵעָצה ֵאיְך ִלְחיֹות ְלַמֲעֶׂשה 

ִעם ַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ָלקּום ַּבֹּבֶקר ִעם ַחּיּות, ִהֵּנה ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה 

ִלי, ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִּבְדֵבקּות, ְּבִזָּכרֹון ֶׁשָּכל ִּדּבּור הּוא ֱאֹלקּות. ְלִהְתַּפֵּלל 

ִעם  ְלִהְתַיֵחד  ֲעצּוָמה  ִּבְתׁשּוָקה  ַהֵּלב  ַוֲחִמימּות  ִהְתעֹוְררּות  ִמּתֹוְך 

ית"ש  ֱאֹלקּותֹו  ְּבאֹור  ַהַּמְחָׁשָבה,  ִּבְדֵבקּות  ֶלֱאֹכל  ִיְתָּבַרְך.  ַהֵשם 

ֶׁשְּמַחֶּיה ֶאת ָהֹאֶכל, ִלְזֹּכר ַהַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ּוִמֵּמיָלא ְלָבֵרְך ְּבַכָּוָנה. 

ִלְהיֹות ָחָזק ְּבַתְבֵעַרת ַהֵּלב, ִּבְתׁשּוָקה, ַאַחר ַהְּבִרית ֶׁשָּלנּו ִעם ַהֵשם 

ְמֵלֵאי  ִלְהיֹות  ַאֶחֶרת.  ְּתׁשּוָקה  ָּכל  ְוִׁשּקּוץ  ֵמאּוס  ִמּתֹוְך  ִיְתָּבַרְך, 

ְוַלֲעֹבר  ִיְתָּבַרְך,  ֶׁשָּלנּו לַהֵשם  ַהִּקְרָבה  ֵמֶעֶצם  ְוִסּפּוק  ַחּיּות  ִׂשְמָחה, 

ֶאת ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות ְוַהְּדָאגֹות ְּבִבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה. 
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ֶׁשַהֵשם  ֵמָהֱאֶמת,  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֲהֵרי  ָּכְך,  ִלְחיֹות  ַהֹּכַח  ָלנּו  ֵאין  ְוָלָּמה 

ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְמַחֵּדׁש ְּבָכל ֵעת ֶאת ַהְּבִריָאה, ְוַהֹּכל 

ָלנּו  ֵאין  ֶאְצֵלנּו,  אֹור  ְּכִרּבּוי  ֵהן  ֵאּלּו  ֶׁשְּיִדיעֹות  ֶאָּלא,  ית'?  ֵמִאּתֹו 

ֵּכִלים ְּבַנְפֵׁשנּו ַהַּגְׁשִמית ְלָהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ִּדּבּוֵרי ָהֱאמּוָנה ֶׁשָאנּו 

יֹוְדִעים, ְוָלַדַעת ֵאיְך ִלְחיֹות, ְלַמֲעֶׂשה, ִעם ְיִדיעֹות ֵאּלּו.

ּתֹורֹות  ַהק'  ְּבִסְפֵריֶהם  ְלַגּלֹות  ַהק'  ַהַּצִּדיִקים  ִנְתַיְּגעּו  ֵּכן,  ְוַעל 

ְּכֵדי  ה',  אֹור  ְלַהָּׂשַגת  ּוְלבּוִׁשים  ִצְמצּוִמים  ְּדָרִכים,  ֶׁשֵהן  ְוִׁשיחֹות, 

ֶׁשּנּוַכל ְלַהְכִניס ְּבֹמֵחנּו ָּתִמיד ֶאת ְמִציאּותֹו ית', ְלִפי ַמָּצֵבנּו. 

ּתֹוַרת ַהַּצִּדיִקים ֵאיֶנָּנה ַרק ַרְעיֹונֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה, ִּפְתָּגִמים ַוֲאָמרֹות 

ָּבעֹוָלם',  ֵיאּוׁש  ׁשּום  'ֵאין  ְּכבֹודֹו',  ָהָאֶרץ  ָכל  'ְמֹלא  ְּכֻדְגַמת:  ָנאֹות, 

ַּדְרָּכם,  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם  ֶׁשל  ְלבּוִׁשים  ַמָּמׁש  ֶאָּלא,  ְּבִׂשְמָחה'.  'ִּתְהֶיה 

ִּכְבָיכֹול, ִמְתַלֵּבׁש אֹור ה', ְלִהְצַטְמֵצם ְּבתֹוְך ֹמֵחנּו ְוִלֵּבנּו. ְוָלֵכן, ָצִריְך 

ּוְלַהְכִניסֹו  ִׂשיָחה  אֹו  ַמֲאָמר  ָלַקַחת  ַצִּדיִקים,  ִסְפֵרי  ַהְרֵּבה  ִלְלֹמד 

ֶאְצלֹו  ֶׁשִּתְצַטְמֵצם  ַעד  ֶזה,  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ִמֶּזה,  ַלֲחֹׁשב  ַלֹּמַח,  ֵהיֵטב 

ֲהָבָנה ְוַהְׁשָקָפה ְנכֹוָנה ִלְראֹות ַּדְרָּכּה ֶאת ַהַּמָּצב ֶׁשּלֹו, ֵאיְך ְלִהְסַּתֵּכל 

ִּתְהֶיה  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ָּכְך  ְוַכּדֹו'.  ַהִּמְצָוה  ֲחִׁשיבּות  ַעל  ֲאִמִּתּיֹות  ְּבֵעיַנִים 

ֵּבית  ִּבְנַין  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהַּצִּדיק  ְּבִדְבֵרי  ֲהָבָנה  ָּכל  ַמֲעִׂשית.  ֶאְצלֹו 

ַהִּמְקָּדׁש, ְּכלֹוַמר, ֶׁשאֹורֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ִקֵּבל ֶאְצלֹו ְלבּוׁש 

ְוִצְמצּום. 
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ִעְנָינֹו ַהַק'  ַאְך הּוא ְּכָלל ָּגדֹול, ֶׁשַרֵּבינּו ז"ל ִהְׁשִאיר ְּבַצָּוָאתֹו, ִּכי ָּכל 

ֵמַאַחר  ִּכי  ּוַבָּקָׁשה,  ִחּפּוׂש  ְּבַהְרֵּבה  ְּתלּוִיים  ַהק',  ּתֹורֹוָתיו  ְוַהָּׂשַגת 

ָלֵכן,  ְלבּוׁשֹו,  ָקַרע  ִּכְבָיכֹול  ִיְתָּבַרְך  וַהֵשם  ְּבִאּבֹו,  ַהֻחְרָּבן  ֶׁשֲעַדִין 

ְיֵדי ַהְרֵּבה  ִּדְבֵריֶהם, ֶאָּלא, ַעל  ֲעַדִין ַהֵּכִלים ַהְּנכֹוִנים ְלַקֵּבל  ָלנּו  ֵאין 

ַּגְעּגּוִעים ּוְדִריָׁשה ְלַהִּׂשיג ְקָצת ֶאת אֹור ה'.

ַהֵשם  ִלְפֵני  ְּבִׂשיָחה  ּוַמְרִּבים  ִקינֹות,  ְואֹוְמִרים  ֲאֵבִלים,  ָאנּו  ֶזה  ְוַעל 

ִיְתָּבַרְך, ְמַסְּפִרים לֹו ֶאת ַהַּגֲעגּוִעים ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֵאָליו ית', ִּבְכֵדי ְלעֹוֵרר 

ְּבתֹוְך  ֵמָחָדׁש  ּוְלִהְצַטְמֵצם  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְוָהָרצֹון,  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ֶאְצלֹו 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּפָרִטי ֶׁשָּלנּו. 

ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֹמַע ְּבתֹוְך ִלֵּבנּו, ֵמָחָדׁש, ֶאת ַמה ֶּׁשָּׁשַמְענּו ְּבֵעת ַקָּבַלת 

ַהּתֹוָרה, ַּכֲאֶׁשר ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ִצְמֵצם ַעְצמֹו ְּבַהְכָנָעה ְּגדֹוָלה ְלַבֵּקׁש 

ֵמִאָּתנּו, ֶׁשִּנְבַחר ּבֹו ְוַנְמִליכֹו ָעֵלינּו, "ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי 

ִאם ְלִיְרָאה" – 'ׁשֹוֵאל ֵמִעָּמְך', ְּבָכזֹו ַהְכָנָעה ְוִׁשְפלּות, ְּכָאָדם ַהּׁשֹוֵאל 

ּוְמַבֵּקׁש ָּדָבר ֵמֲחֵברֹו. ְוִהְבִטיַח ָלנּו ַּכָּמה ַהְבָטחֹות ְּכֵדי ֶׁשִּנְרֶצה ִלְהיֹות 

ָהָעם ֶׁשּלֹו, ֲאִני ָצִריְך ֶאְתֶכם... "ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי 

ָקדֹוׁש" )עיי"ש עֹוד בליקו"מ(. 

ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּות אֹורֹו  ַעל  ִהיא  ַהְּבִכָּיה  ֶׁשִעַּקר  ֵּכן מּוָבן  ְוַעל 

אֹורֹו  ְּבִלֵּבנּו  ָיִאיר  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ס"ז(  סי'  ִּתְנָיָנא  מֹוָהָר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֵמִאָּתנּו. 

ַהָּגדֹול, ִיְהיּו ָלנּו ֵעיַנִים ֲאֵחרֹות, ֵאיְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהְּבִריָאה, ִלְראֹות, 
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ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ִאָּתנּו, ַמָּמׁש, ּוָבֶזה ִנְתַחֵּזק ָּתִמיד, ַּגם 

ַּבֲאֵבלּות. ֶאָּלא, ֶׁשָאנּו רֹוִצים ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש ֶאְצֵלנּו ִּבְלבּוִׁשים ְוֵכִלים, ְלִפי 

ֹּכחֹוֵתינּו ְוַהָּׂשָגֵתנּו, ֶׁשִּיְצַטְמֵצם ְלַהְראֹות ָלנּו ִקְרָבתֹו. 

ְוֶזה ָּתלּוי ַּבַהְכָנָעה ֶׁשָּלנּו ֵאָליו. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ַמְקִטין ַעְצמֹו, ָאז ַהֵשם 

ְּבָיִמים ֵאּלּו  ְוָלֵכן ִנְתעֹוֵרר  ִּכְבָיכֹול.  ֵּכן ַמְקִטין ֶאת ַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך ַּגם 

ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ָהָרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  לֹו  ְלַגּלֹות  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם  ִעם  ְלַדֵּבר 

ִלְראֹות  ִנְזֶּכה  ּוָבֶזה  ֲאָנחֹות,  ַּכָּמה  ִעם  ֵאָליו,  ַּגְעּגּוִעים  ְּבִדּבּוֵרי  ַּבֵּלב, 

ָעֵלינּו,  ְׁשִכיָנתֹו  ְוַיְׁשֶרה  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ַיְקִטין  הּוא  ֶׁשַּגם  ְּבִבְנָיָנּה, 

ְוִנְרֵאהּו ַעִין ְּבַעִין. 

יִקים  ִלְלמֹד ִסְפֵרי ַצּדִ

ְׁשֵאָלה:

ֵאיְך אּוַכל ְלִהְתַאֵּבל ַעל ֶחְסרֹון ַהְּׁשִכיָנה, ַּכֲאֶׁשר ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּוָתּה?

ְּתׁשּוָבה:

ַעל ְיֵדי ַהִּלּמּוד ְּבִסְפֵרי ַצִּדיִקים ּתּוַכל ְלַהְתִחיל ִלְטֹעם ֵמָרחֹוק ַטַעם 

ַהְּׁשִכיָנה  ְּבַהְׁשָרַאת  ֶהְרֵּגׁש  ֵאיֶזה  ּוְלַקֵּבל  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵשם  ִקְרָבה  ֶׁשל 

ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֵּבית  ִּבְזַמן  ָהָיה  ֶמה  ְּבַעְצְמָך  ְלַׁשֵער  ּתּוַכל  ְוָכְך  ָעֶליָך, 

ַלַּצִּדיִקים.  ִּתְתָקֵרב  ְּבִאם  ִלְזּכֹות  ְּבֶאְפָׁשרּוְתָך  ֵיׁש  ַּדְרָּגא  ּוְלֵאיֶזה 

ֶׁשל  אֹורֹו  ְּבָך  ֶׁשָּיִאיר  ָעֹמק  ְוַגְעּגּוַע  ַעז  ָרצֹון  ְּבָך  ִיְתעֹוֵרר  ּוִמֵּמיָלא 
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ְּבָנֵקל  ְוָכְך  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ְלָהִאיר  ֶׁשָעִתיד  ַהְּגֻאָּלה  אֹור  ַהָּמִׁשיַח, 

ְוֶאת  ַעְצְמָך  ֶאת  ְוִלְמֹצא  ֲחצֹות  ִּתּקּון  לֹוַמר  ְלַהְתִחיל  ּתּוַכל  יֹוֵתר 

ִסְפֵרי  ְּבִלּמּוד  ִּכי  ָׁשם,  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה  ִמָּלה  ְּבָכל  ָעֶליָך  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה 

ַהֻחְרָּבן,  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשּנֹוַצר  ַּבִחָּסרֹון  ֶהְרֵּגׁש  ְלַקֵּבל  ַּתְתִחיל  ַהַּצִּדיִקים 

ְקרֹוָבה  ְיׁשּוָעְתָך  ֵאיְך  ִלְראֹות  ַהִּתְקָוה  ְּבָך  ִיְתעֹוֵרר  ֹזאת,  ּוְלֻעַּמת 

ְמֵלָאה  ְמֻחֶּדֶׁשת  ְּבִהְתַחְּדׁשּות  ִיְתָּבַרְך  לַהֵשם  ְלִהְתָקֵרב  ָלבֹוא, 

ְּבַחּיּות ּוְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא.

ַאְך ַּכּמּוָבן ַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ְּבִסְפֵרי ַצִּדיִקים ַהְמַדְּבִרים ְּבִעָּקר ֵמֱאמּוָנה 

ּוְדֵבקּות ְּבַהֵשם ִיְתָּבַרְך ְּבַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ִׁשְפלּות ֲאִמִּתית ִמִּפי ַּגְדלּות 

ַהּבֹוֵרא, ְּתִפָּלה ְוִהְתַחְּזקּות ְּבִקְרַבת ֱאֹלִקים, ִּבּטּול ַהַּתֲאוֹות ֵמֲחַמת 

ֱהיֹוָתם ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהַּמְסֶּתֶרת ֶאת ָהֱאמּוָנה.

ְׁשֵאָלה:

ִסְפֵרי  ִלְלֹמד  ָקבּוַע  יֹוִמי  ֵסֶדר  ְלַעְצִמי  ָקַבְעִּתי  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּייְעָּתא 

ַצִּדיִקים, ַאְך ָאְמרּו ִלי ֶׁשָעִדיף ָלַקַחת ֶקַטע ֶאָחד, ְוֶאֱחֹזר ָעָליו ׁשּוב 

ֶאת  ִּתְפַעל  ַהֶּקַטע  ַעד ֶׁשאֹותֹו  ַּבֶּנֶפׁש,  ֲעֻמָּקה  ֲחִריָׁשה  ַלֲחֹרׁש  ָוׁשּוב, 

ְּפֻעָּלָתּה. ַהִאם ָנכֹון ַהָּדָבר?

ְּתׁשּוָבה:

ֵמֲחַמת  ִלְׁשֵאָלְתָך,  ְּברּוָרה  ְּתׁשּוָבה  ְלַהְגִּדיר  ְמֹאד  ֶׁשָּקֶׁשה  ָהֱאֶמת 
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ַמה  ְּבַנְפְׁשָך  ְלַהִּכיר  ַאָּתה  ְוָצִריְך  ַדְרּכֹו',  ִּפי  ַעל  ַלַּנַער  'ֲחֹנְך  ַהָּפסּוק 

ּפֹוֵעל ְּבָך יֹוֵתר. ִּכי ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֲאֶׁשר ְצִריִכים ַּדְוָקא ָלרּוץ ַהְרֵּבה ַּדִּפים, 

ְוחֹוְזִרים  ֶאָחד  ֶקַטע  לֹוְמִדים  ַּכֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ִמְתעֹוְרִרים  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש 

ָעָליו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים, ּוְבָכל ַּפַעם ָׂשִמים ֵלב ְלֵאיֶזה ִמָּלה ֲחָדָׁשה 

ַהחֹוֶדֶרת ְלֹעֶמק ִנְׁשָמָתם.

ְוַרֵּבינּו ז"ל ְּבַעְצמֹו ָאַמר, ֶׁשָראּוי ִלְקֹּבַע ְׁשֵני ְסָדִרים ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש, 

ְוָלֵכן  ָּגדֹול.  ְּבִעּיּון  ֶאָחד  ְוֵסֶדר  ַהְרֵּבה,  ִּבְמִהירּות  לֹוַמר  ֶאָחד  ֵסֶדר 

ִמְתַקֵּדם  ַאָּתה  ּבֹו  ֵסֶדר  ִלְקֹּבַע  ַהְינּו  ֹזאת,  ַלֲעׂשֹות  ְּבֹכֲחָך  ֵיׁש  ִאם 

ִּבְמִהירּות, ְועֹוד ֵסֶדר יֹוִמי ּבֹו ַאָּתה לֹוֵמד ֶקַטע ָקָטן ּוִמְתּבֹוֵנן ּבֹו, ַמה 

ּטֹוב. ַאְך ִאם רֹוֶאה ִהְּנָך ֶׁשָּכֵבד ָעֶליָך ַהָּדָבר, ֲאַזי ָקֶׁשה ִלְקֹּבַע ְּכָלִלים, 

ִּכי ָּכל ֶנֶפׁש ְּבנּוָיה ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת. ּוְכַדאי ֶׁשִּתְהֶיה ָּגִמיׁש ָּבֶזה, ֵמֲחַמת 

ְוֵיׁש  ְלַעֵּין  ֶׁשִּמְתַאְפֵׁשר  ְּתקּוָפה  ְוֵיׁש  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ִמְׁשַּתָּנה  ֶׁשַהֶּנֶפׁש 

ְּתקּוָפה ֶׁשַּדְוָקא ַהְּבִקיאּות ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהְּנָׁשָמה.

ְׁשֵאָלה:

ָׁשאֵני  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְּכָבר  ֲאָבל  זֹו,  ְׁשֵאָלה  ִלְׁשֹאל  אּוַלי  ְמַפֵחד  ֲאִני 

לֹוֵמד ִסְפֵרי ַצִּדיִקים, ַוֲעַדִין ֵאיִני רֹוֶאה ִׁשּנּוי ְלטֹוָבה?

ְּתׁשּוָבה:

ַיְלִהיב  ֶׁשַהֵּסֶפר  ִּתְקָוה  ִמּתֹוְך  ַהְּקדֹוִׁשים  ַלְּסָפִרים  ִנָּגִׁשים  ַהְרֵּבה 
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ַעד  ַּדִּפים  ַּכָּמה  ְוקֹוְרִאים  קֹוְרִאים  ַהְּבִחיָרה.  ֶאת  ִויַבֵּטל  ַהֵּלב  ֶאת 

ֶׁשּמֹוְצִאים ֵאיֶזה ַּכָּמה ׁשּורֹות ַהַּמְלִהיִבים ֶאת ַהֵּלב, ְוָאז ְמַנִּסים ְלַׁשֵּנן 

ִיְתַלֵהב ַהֵּלב, ּוֶבֱאֶמת ֹלא  ֶאת ַהְּלׁשֹונֹות ָהֵאּלּו ׁשּוב ָוׁשּוב, אּוַלי ָּכְך 

ָּתִמיד ַהֵּלב ִמְתעֹוֵרר ּוִמְתַלֵהב.

ּוְפָעִמים ֶׁשַהְּבָעָיה ֲהפּוָכה, ָאָדם קֹוֵרא ֵאיֶזה ֵסֶפר ּוִמְתַלֵהב ּוִמְתַרֵּגׁש 

ַמה  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ִהְתַלֲהבּות  ּוֵמֹרב  ַהֵּסֶפר,  ֶׁשל  ַהַחִּמים  ֵמַהְּלׁשֹונֹות 

ַּלֲעׂשֹות ְלַמֲעֶׂשה ִעם ַהֶּקַטע, ְוָאז ָרץ ְלַהְראֹות ַלֲחֵבִרים ֶאת ַהֶּקַטע 

ַהְמֻיָחד ַהֶּזה. ְוָכְך ַאֲחֵרי ְקָצת ְזַמן, ַהֶהְרֵּגׁש ְוַהִהְתַלֲהבּות ִמְתּפֹוְגִגים.

ְׁשֵאָלה:

ַּבְּסָפִרים  ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  ֶאת  ַהֵּלב  ְבֹּעֶמק  ְלַהְפִנים  ֶּבֱאֶמת  ַהֶּדֶרְך  ַמהּו 

ַהְּקדֹוִׁשים?

ְּתׁשּוָבה:

ְיֵדי  ַעל  ָּבִעָּקר  הּוא  ַהֵּלב,  ֶאל  ַהַּצִּדיִקים  ִּדּבּוֵרי  ֶאת  ְלַהְכִניס  ַהֶּדֶרְך 

ְּתִפָּלה ְוִׂשיָחה ִעם ה'. ְּכלֹוַמר:

ֶׁשָּלַמְדָּת  ַאַחר  אֹו  ְּבִעּיּון,  ַהַּצִּדיק  ִמִּסְפֵרי  ֶקַטע  ֶׁשָּלַמְדָּת  ַאֲחֵרי  א[ 

ִמָּכל  ְלַמֲעֶׂשה  ַמֶּׁשהּו  ְלהֹוִציא  ִּתְׁשַּתֵּדל  ַּדִּפים,  ַּכָּמה  ִּבְבִקיאּות 

ִהְסַּתְּכלּות  ֲחָדָׁשה,  ֲהָבָנה  ֵאיֶזה  ָקָטן,  ַמֶּׁשהּו  ֲאִפּלּו  ֶּׁשָּלַמְדָּת,  ַמה 
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ְמֻחֶּדֶׁשת ַעל ַהְּבִריָאה, ַעל ַהּתֹוָרה ְוָהֱאמּוָנה ְוכּו'. ִּתְׁשַאל ֶאת ַעְצְמָך 

ַמה ָּיָצא ֵמַהִּלּמּוד?! ְוַתְכִריַח ֶאת ַעְצְמָך ְלֵצאת ִעם ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה, 

ֶּׁשֵּתַדע ְלַהִּגיד ְלַעְצְמָך ַמה ָּלַמְדָּת ַהּיֹום ֵמַהַּצִּדיִקים.

ַהִּלּמּוד  ֶּדֶרְך  ִעְּמָך  ִּדֵּבר  ֶׁשה'  ַהֶּזה  ַהִּדּבּור  ֶאת  ַּתֲעִביר  ַעְכָׁשו  ב[ 

ַּבְּסָפִרים ַהק', ְלַמֲהָלְך ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשַאָּתה ְמׂשֹוֵחַח ַעל ָּכְך ִעם ַהֵשם 

ִיְתָּבַרְך.

לַהֵשם  ִּתְתַחֵּנן  ְּתִפָּלה,  ִמֶּזה  ַּתֲעֶׂשה  ָּכְך,  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּתְתִחיל  ֵּכן, 

ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיֲעֹזר ְלָך ְלַהְפִנים ֶאת ַהֲהָבָנה ַהּזֹו, ֶׁשְּיַסֵּיַע ַּבַעְדָך ְלַקֵּים ֶאת 

ַהִּדּבּור ֶׁשָּלַמְדָּת. ַרק זֹו ַהֶּדֶרְך ְלַהְכִניס ְלתֹוְך ַהֵּלב ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמְדָּת.

ִּכי  ַמְטָעה,  ַהּזֹו  ֶׁשַהִהְתַלֲהבּות  ְּפָעִמים  ֵמַהִּלּמּוד,  ִהְתַלַהְבְתָּ  ִאם  ג[ 

ִנְדֶמה ְלָך ֶׁשְּכָבר ָזִכיָת ְלַמה ֶּׁשָּלַמְדָּת, ְוָלֵכן ִּתְׁשַּתֵּדל ֹלא ָלרּוץ ְלַסֵּפר 

ֹזאת ַלֲחֵבִרים, ֶאָּלא ַּתְתִחיל ָיָׁשר ְלַדֵּבר ַעל ֶזה ִעם ה', ֶׁשהּוא ַיְכִניס 

ֹזאת ְּבִלְּבָך. ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַמה ֶּׁשּלֹוְמִדים ֶזה ְּכֵעין 'ַמְרֵאה ָמקֹום' ַעל 

ַמה ְּלַבֵּקׁש ֵמה'.

, ַוֲאִפּלּו ֹלא ֵהַבְנָּת ַמה ְּבִדּיּוק ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר,  ד[ ַּגם ִאם ֹלא ִהְתַלַהְבְתָּ

ְּבָכל ֹזאת ִּתְתַעֵּקׁש ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכְך מַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ּוְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ֶׁשָּיִאיר ְּבִלְּבָך ְלָהִבין ַמה ָּלַמְדָּת ַהּיֹום, ְוָאז ִּתְזֶּכה ֶׁשָּיִאיר ָעֶליָך ִּדְבֵרי 

ַהַּצִּדיִקים. 

ַיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  וַהֵשם  ִּתְתַקֵּבל,  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַעְצָמּה  ַלַּבָּקָׁשה  ֵמֵעֶבר  ה[ 
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ֶׁשֶעֶצם  ֲהֵרי  ַהַּצִּדיִקים,  ְּבִסְפֵרי  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ּוְתַזֶּכה  ְלָך 

ֶאת  ְמַיֶּׁשֶבת  ֲאֶׁשר  ִהיא  ֶּׁשָּלַמְדָּת,  ַמה  ַעל  ה'  ִעם  ַהִּׂשיָחה  ְּפֻעַּלת 

ַהִּדּבּוִרים ְבֹּעֶמק ַהֵּלב, ִּתְבֹּדק ְוִתְרֶאה.

'

ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַהְׁשִקיַע  ְלָך  ַאִּציַע  ַהְמָצִרים,  ֵּבין  ֶׁשל  ֵאּלּו  ּוְבָיִמים 

ַצִּדיִקים  ָלנּו  ָׁשַלְחָּת  ְּכָבר  "ַוֲהֵרי  ִיְתָּבַרְך:  לַהֵשם  ּוְתקֹוֵנן  יֹום,  ְּבָכל 

ֻמְפָלִגים ֶׁשֵהִאירּו ְּבִסְפֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ֶאת אֹור ַהְּׁשִכיָנה הק', אֹור 

ִּדְבֵריֶהם  ִיָּסֵתם  ָמַתי  ַעד  ָּבֶזה,  ֶהְרֵּגׁש  ִלי  ֵאין  ֵּכן  ִאם  ָלָּמה  ַהְּגֻאָּלה, 

ִמִּלִּבי ְוַדְעִּתי..." ְּכָכל ֶׁשַּתֲאִמין ַּבְמִציאּות ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ַהְּקרֹוָבה ֵאֶליָך 

ֶּבֱאֶמת  ִּתְזֶּכה  ָּכְך  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם  ִלְפֵני  ָּכְך  ַעל  ְלקֹוֵנן  ְוַתְרֶּבה  ָּכְך,  ָּכל 

ְלַהְרִּגיׁש ִמְּנִעימּות ִּדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים, ִּכי ָׁשם ּתּוַכל 

ְלִהְתַקֵּׁשר ַלְּׁשִכיָנה הק'.
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רֹון ין ַהְמָצִרים ְיֵמי ִזּכָ ּבֵ

ְׁשֵאָלה:

ָלָּמה ָּכל ָּכְך ָקָׁשה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִנְסיֹונֹות?

ְּתׁשּוָבה:

ָּברּור ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵמִביא ִליֵדי ִנְסיֹונֹות, ֲאָבל ִעַּקר ַהֹּכַח ְלִהְתַּגֵּבר 

ְלַהְזִּכיר  ְּפֻעּלֹות  ְועֹוֶׂשה  ַעְצמֹו  ַעל  עֹוֵבד  ֶׁשָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  הּוא 

ֹּכַח  לֹו  ָלֶתת  ָיכֹול  ְוֶזה  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ָהֱאֶמת  ֶאת  ְלַעְצמֹו 

ְלִהְתַּגֵּבר מּול ֶׁשֶקר עֹוֵבר.

ַּכַעס  ָיָמיו  ְוָכל  ָּכֶלה,  ְוָעָנן  עֹוֵבר  ֵצל  ָוִריק,  ֶהֶבל  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִּכי 

ּוַמְכאֹובֹות, ְוֹלא ִנְׁשָאר ָלָאָדם ְּכלּום ִמָּכל ֲעָמלֹו, ְוֹלא ָּבא ְלעֹוָלם ַהֶּזה 

ַרק ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַנֶּקה ְוִיְצָטֵרף 

ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ִנְצִחִּיים  ְלַחִּיים  ִיְזֶּכה  ְוָכְך  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 

ָּתִמיד  ַמְחַׁשְבּתֹו  ֶׁשִּיְדַּבק  ַהִּזָּכרֹון,  ַעל  ַלֲעֹבד  הּוא  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ֶאת  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ֵהיֵטב  ִלְזֹּכר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִּכי 

ַּתְכִליתֹו ַהִּנְצִחית, ּוְלַדֵּבק ָּתִמיד ֶאת ַמְחַׁשְבּתֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ִלְזֹּכר 

ֶׁשָּכֶרַגע ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֹלא רֹוִאים ֶאת ה', ֲאָבל ָיבֹוא יֹום ֲאֶׁשר ָאז יּוַכל 

ְלַהְזִּכיר ְּבֶפה ָמֵלא ֶאת ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ְּבִהְתַּגּלּות ִנְפָלא ְונֹוָרא. ְוַעל ְיֵדי 

ֶׁשָּׂשם ִלּבֹו ִלְזֹּכר ַמה ִּיְהֶיה ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת 
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ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָּכָראּוי.

ְׁשֵאָלה:

ֻּכָּלנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַהָּבא, ֲאָבל ָלָּמה ָקֶׁשה ִלְזֹּכר ֹזאת?

ְּתׁשּוָבה:

ְּבתֹוְך  יֹום  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַצְמֵצם  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵשם  ָלַדַעת  ָצִריְך 

ַהַּמֲעִׂשים  ּוְבָכל  ֶׁשְּמַדֵּבר,  ַהִּדּבּוִרים  ּוְבתֹוְך  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ַהַּמְחָׁשבֹות 

ַהֹּכל  ׁשֹוִנים  ִסּבּוִבים  יֹום  ְּבָכל  ָהָאָדם  ִעם  ְמַסֵּבב  ְוהּוא  ֶׁשעֹוֶׂשה, 

ֶאת  ְלַעְצמֹו  ְוֶׁשַּיְזִּכיר  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ַאְפִסּיּות  ֶאת  ֶׁשָּיִבין  ִּבְׁשִביל 

ָהעֹוָלם ַהָּבא. ּוֶבֱאֶמת ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָמקֹום ִלְזֹּכר ֶאת 

ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוֶאת ַהִהְתַּגּלּות הֲאִמִּתית ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָאז, ִאם ַרק ָיִׂשים 

ִלּבֹו ֵהיֵטב ְלַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה ִעּמֹו, ְוֹלא ַיְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו.

ֵמָהעֹוָלם  ַהִּׁשְכָחה  ֶאת  ּגֹוֶרֶמת  ֶׁשִהיא  ָלֶזה,  ְּגדֹוָלה  ְמִניָעה  ֵיׁש  ִּכי 

ְמֹאד  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶׁשִהיא  ַעִין'  'ַרע  ַהִּנְקֵראת  ָרָעה  ִמָּדה  ְוִהיא  ַהָּבא, 

ָרָעה  ּוִמָּדה  ִמֶּמּנּו,  יֹוֵתר  ֶׁשַּמְצִליַח  ַאֵחר  ְּבָאָדם  ֶׁשְּיַקֵּנא  ָהָאָדם  ַעל 

זֹו ְמִביָאה ְלִמיַתת ַהֵּלב ּוִמיַתת ָּכל ַהַהְרָּגׁשֹות ֶׁשַּמְׁשִּכיַח ִמִּלּבֹו ֶאת 

ַהִּזָּכרֹון ָהֲאִמִּתי ַהּזֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא, ֵמֲחַמת ֶׁשָהַעִין ָרָעה ַמִּפיל ֶאת 

ִיְהֶיה ְמֻסָּגל  ְוַלֲחֹׁשב ֵמַעְצמֹו, ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא  ָהָאָדם ַלַחּיֹות ֶאת ַעְצמֹו 

ְלָהִרים ַהֹּמַח ַלֲחֹׁשב ֵמָהֱאֶמת ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהְּבִריָאה.



קה
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ְוָהִעָּקר ָּבֶזה הּוא ִלְבֹרַח ִמַּתֲאַות ַהִּנָּצחֹון ַמה ֶּׁשֻּמְטָּבע ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם 

ֵעֶרְך  ַהִּמּדֹות  )ֵסֶפר  ז"ל  ַרֵּבינּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ֶׁשרֹוֶצה 

'ְמִריָבה' אֹות י"ג(: 'ִמי ֶׁשהּוא ַנְצָחן ָּבא ִליֵדי ִׁשְכָחה', ִּכי ׁשֹוֵכַח ַעל ְיֵדי 

ֶזה ֵמָהעֹוָלם ַהָּבא. 

ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאת  ְוהּוא אֹוֵהב  ַעִין טֹוָבה,  ָלָאָדם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ִלְזֹּכר  ְּבָנֵקל  יּוַכל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ְּבַהְצָלַחת  ְורֹוֶצה 

ְוַהַּתְכִלית.

ְׁשֵאָלה:

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח ֶאת ַהִּמָּדה ָהָרָעה ַהּזֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַרע ַעל ֶהָחֵבר?

ְּתׁשּוָבה:

ִּבְׁשִביל ֶזה ָצִריְך ָלַדַעת ֵהיֵטב ַמהּו ַהֹּׁשֶרׁש ְלַעִין טֹוָבה, ִּכי ָּכל ָּדָבר 

ֵיׁש לֹו ֹׁשֶרׁש, ְוֹׁשֶרׁש ַהִּזָּכרֹון ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִנְמָׁשְך ִמְּקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

ִעַּקר  ְוָׁשם  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ּוִמְּקֻדַּׁשת  ְירּוָׁשַלִים  ּוִמְּקֻדַּׁשת  ִיְׂשָרֵאל 

ָּבעֹוָלם  ְּביֹוֵתר  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ְיכֹוִלים  ְוָׁשם  ֱאֹלקּות,  ִהְתַּגּלּות 

ַהָּבא, ִּכי ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנָּתן ְרׁשּות ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך 

ְלָכל  ַהְּקֻדָּׁשה  ִנְׁשַּתְלֵׁשל  ּוִמָּׁשם  כ"א(.   – כ'  ְׁשמֹות  ְּבֵפַרִׁש"י  )ַּכּמּוָבא 

ֶׁשּיּוַכל  ַהָּׁשָנה,  ְימֹות  ּוְלָכל  ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ּוְלָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְמקֹומֹות 

ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  ָמקֹום  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ָהָאָדם 
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ַעל  ֶנֱאַמר  ֵּכן  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך.  ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ִיְתָּבַרְך  לַהֵשם  ְוָלׁשּוב 

ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 'ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם' ִּכי ָׁשם ְמַתְּקִנים ֶאת ַהִּמָּדה ָרָעה 

ֶׁשל 'ַרע ַעִין', ִלְהיֹות 'טֹוב ַעִין' ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַהֵּלב ְּבַחּיּות ֲאִמִּתי.

ֲאָבל ִלְפֵני ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתַּגֵּבר ְמֹאד ַהִּמָּדה ָרָעה ַהּזֹו, ְוִהְתַּגֵּבר 

ְלַהִּפיל ִׁשְכָחה ַעד ֲאֶׁשר ָׁשְכחּו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַּתְכִליָתם ְוָחְטאּו, ַעד 

ְוָחֵרב ֵמִרּבּוי ֲעוֹונֹוֵתינּו, ֵמֲחַמת  ַוֲעַדִין עֹוֵמד  ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו 

ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ְלַעְצֵמנּו  ְלַהְזִּכיר  ָלנּו  ַמִּניָחּה  ֵאיָנּה  ַהּזֹו  ָרָעה  ֶׁשַהִּמָּדה 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך.

ְוַעל ֵּכן ְצִריִכים ִלְבּכֹות ְמֹאד ְּבֵבין ַהְמָצִרים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ֵעיִני ֵעיִני 

ָהֶאֶרס  ָהֵעיַנִים, ֶאת  ַהְּדָמעֹות ֶׁשל  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְכִניַע  ְּכֵדי  ַּמִים'  ֹיְרָדה 

ַעִין ֶׁשִּמֶּמּנּו  ָהַרע  ַמְכִניִעים ֶאת  ַהְּדָמעֹות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַעִין.  ָהַרע  ֶׁשל 

ַהִּׁשְכָחה, ְוָאז זֹוִכים ְלִזָּכרֹון.

ְוַאף ֶׁשֹּלא ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ַמָּמׁש ְלהֹוִריד ְּדָמעֹות, ֲאָבל ְלָפחֹות ְלקֹוֵנן 

ָהָיה  ֵאיְך  ְלַעְצמֹו  ְלַצֵּיר  ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֵּבית  ֶׁשל  ַהְּמִציאּות  ֶאת  ְוִלְזֹּכר 

ִנְרֶאה ָהֱאֶמת ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתעֹוֵרר ַּבֵּלב ַהַהְרָּגָׁשה 

ִיְתָּבַרְך  ְלַסֵּפר לַהֵשם  ְלַהְתִחיל  נּוַכל  ְוָכְך  ָׁשם',  ְוִלִּבי  ֵעיַני  'ְוָהיּו  ֶׁשל 

ַעל ַהָּגלּות ְוַעל ָהָרצֹון ֶׁשָּלנּו ְוַהַּגְעּגּוִעים ְלאֹותֹו ְקֻדָּׁשה, ְוֶזה ְּבַעְצמֹו 

ְּכָבר ְּפֻעָּלה ֶׁשל ִזָּכרֹון ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכחֹו ָלֵתת ָלנּו ַלֲעֹבר ֶאת 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה.
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ַרק  ֹלא  ֵהם  ַהְמָצִרים  ּוְבֵבין  ְּבָאב  ְּבִתְׁשָעה  ַהִּקינֹות  ִעַּקר  ְּכַלל  ְוָלֵכן 

ְּבִכָּיה ַוֲאֵבלּות, ֶאָּלא הּוא ִקיָנה ֶׁשְּמקֹוְנִנים ַעל ָּכְך ֶׁשָּקֶׁשה ָלנּו ִלְזּכֹות 

ִלְתׁשּוָבה, ּוְכמֹו ֶׁשְּמַסֵּים ִּבְמִגַּלת ֵאיָכה 'ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך', ִּכי ִעַּקר 

ֶּבֱאֶמת,  ֵאָליו  ֶׁשְּיִׁשיֵבנּו  ִיְתָּבַרְך  ַרֲחָמיו  ְלעֹוֵרר  ִּבְבִכָּיֵתנּו הּוא  ַהַּכָּוָנה 

ַהִּׁשְכָחה  ֶאת  ּוְלַבֵּטל  ַעִין,  ָהַרע  ְלַהְכִניַע  ַהְּדָמעֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוִנְזֶּכה 

ִּבְכָלִלּיּות  יֹום,  ְּבָכל  ְּדָאֵתי  ְּבָעְלָמא  ֵהיֵטב  ִלְזֹּכר  ְלִזָּכרֹון,  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַעד 

ּוִבְפָרִטּיּות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָנׁשּוב ֵאָליו. 

ְׁשֵאָלה:

ָלָּמה ִהְתִחיל ַהֻחְרָּבן ָּדְייָקא ְּבי"ז ְּבַתּמּוז?

ְּתׁשּוָבה:

ִנְׁשַּתְּברּו  ַּתּמּוז  ְּבי"ז  ִּכי  ְּבַתּמּוז,  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ִהְתִחיל  ַהֻחְרָּבן 

ֶׁשִּׁשְכַחת  ַּבֲחַז"ל  ַּכּמּוָבא  ָלעֹוָלם,  ִׁשְכָחה  ָּבא  ָיָדם  ֶׁשַעל  ַהּלּוחֹות 

ַהּתֹוָרה ָּבָאה ַעל ְיֵדי ְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות. ְוָלֵכן ִהְתִחיל ַהֻחְרָּבן ְּביֹום ֶזה, 

ְיֵדי ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֵמֲחַמת  ִּכי ִעַּקר ַהֻחְרָּבן ִהְתַּגֵּבר ַעל 

בי"ז  ְּבִעָּקר  ַהֻחְרָּבן  ַעל  ְלִהְתַאֵּבל  ִלְראֹות  ָצִריְך  ָלֵכן  ָרָעה,  ָהַעִין 

ְּבַתּמּוז ִּבְׁשִביל ְלַתֵּקן ַהִּׁשְכָחה ַעל ְיֵדי ֶׁשְּנעֹוֵרר ַּגְעּגּוַע ַּבֵּלב ִלְמקֹום 

ֶׁשל  ַהָּמתֹוק  ְלׁשֹונֹו  )ִמּתֹוְך  ִיְתָּבַרְך.  בַהֵשם  ִלְזֹּכר  ֶאְפָׁשר  ָׁשם  ַהִּמְקָּדׁש, 

מוהרנ"ת ְּבִלּקּוֵטי ִהְלכֹות ִּבְרַּכת ָהְרִאָּיה ֲהָלָכה ה'( 
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ת ַנֲחמּו ּבָ ׁשַ

ְׁשֵאָלה: 

ִהֵּנה, ָעְברּו ְיֵמי ָהֲאֵבלּות, ְוָאנּו עֹוְמִדים ִלְקַראת ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ֶׁשל 

ֶנָחָמה. ַמִהי ַהֶּנָחָמה ַהְמַׂשַּמַחת ָּכל ָּכְך, ֲהֵרי ַּגם ַּבֲאֵבלּות, ָהָיה ֶאמּוָנה 

ְּבִתְקָוה? ֵאיְך ַהִּתְקָוה, ֶׁשֶאְתמֹול ֵהִביָאה אֹוָתנּו ְלִהְתַּגְעֵּגַע, ְמַׂשַּמַחת 

אֹוָתנּו ַהּיֹום? ַהָּדָבר ַמְזִּכיר ְקָצת ֶאת ַהִּכּתּוִבים 'ָּכאן ָצִריְך ִלְבּכֹות...' 

'ָּכאן ָצִריְך ִלְׂשֹמַח...'

ְּתׁשּוָבה:

ֶׁשֵּתֵאר  ַרב  ַעל  ְּבִסּפּור,  ַנְתִחיל  'ֶנָחָמה',  ַהֻּמָּׂשג  ֶאת  ְלַהְבִהיר  ִּבְכֵדי 

ְלַתְלִמיָדיו ֶאת ַהְמִציאּות ַהְּפִניִמית ַהִּמְתעֹוֶרֶרת ִמָּכל ַמֲעֶׂשה טֹוב 

ֶׁשל ְיהּוִדי. הּוא ֵּפֵרט ִּבְפֵניֶהם ִּבְצָבִעים רּוָחִנִּיים ִנְפָלִאים ֶאת ַהַּנַחת 

רּוַח ְוָהֹעֶנג ַהָּיִׁשיר ַהַּנֲעָׂשה ְלַמְעָלה ִמָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה. ַּכָּמה ְצָבאֹות 

ּוְגדּוִדים ֶׁשל ַמְלָאִכים, ָנִעים ְוָזִעים ַעל ְיֵדי ָּכל ִּדּבּור ִּבְתִפָּלה, ְועֹוד 

ָאְזָנם  ּוְלַסֵּבר  ִלָּבם  ְלעֹוֵרר  ְוֻדְגָמאֹות  ֵּתאּוִרים  ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה  ִהְרִחיב 

ַעל ַהְּזֻכּיֹות ַהְּגדֹולֹות ַהִּמְתַּגְלְּגלֹות ְלִפְתֵחנּו ְּבָכל ֵעת ְוַעל ַמְׁשָמעּוָתן 

ָהַרב  ּומֹוִסיף  ַמְמִׁשיְך  ַעְכָׁשו"  "ְוִהֵּנה,  ִנְתֶּפֶסת.  ַהִּבְלִּתי  ָהֲעֻמָּקה, 

ֵאיזֹו  ְּבַנְפְׁשֶכם,  ַׁשּוּו  ּתֹוָרה.  ִלְלֹמד  ְוזֹוִכים  ְּבִׁשעּור,  יֹוְׁשִבים  "ָאנּו 

ִנְלָהב,  ִרּקּוד  ּתֹוְך  ָיְרדּו,  ַמְלָאִכים  ַּכָּמה  ְלַמְעָלה,  ּפֹוַצַחת  ִּתְזֹמֶרת 

ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְּבֵני  אֹוָתנּו,  ְוִלְראֹות  ִלְׁשֹמַע  ֲעצּוָמה,  ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות 
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ְוַיֲעֹקב, לֹוְמִדים ּתֹוָרה...

ֵאָליו,  ָּפָנה  ָהַרב,  ֶׁשל  ְּבֵתאּורֹו  ְמֹאד  ֶׁשִּנְסַחף  ַהַּתְלִמיִדים,  ַאַחד 

ְּבֵעיַנִים נֹוְצצֹות : "ְּכבֹוד ָהַרב, ִאם ָאֵכן, ֵיׁש ָּכאן, ְרָבבֹות ַוֲאָלִפים ֶׁשל 

ַמְלָאִכים, ֱאֹמר, ְּבַבָּקָׁשה, ְלָכל ַמְלָאְך, ְלָהִביא ִלי ּדֹוָלר ֶאָחד..."

ֵּתאּור ֶזה, ֵאיֶנּנּו ְּבִדיָחה. זֹוִהי ְמִציאּות ֶׁשחֹוִוים ֻּכָּלנּו, ַּכֲאֶׁשר ַהַּדַעת 

ֶׁשֹּלא  ָקָטן,  ֶיֶלד  ְּכמֹו  ְּבֶחְסרֹונֹות.  ְוָחִׁשים  ַמְרִּגיִׁשים  ָאז  ְּבַקְטנּות. 

ַהַּמְמַּתִּקים  ֶאת  ַּבֶּׁשַטח,  ַּתְכֶל'ס  ִלְראֹות  רֹוֶצה  הּוא  ְלָהִבין.  ְמֻעְנָין 

ְוַהִּמְׂשָחִקים. ָּכְך, ָּכל ִּגיל ִעם ַהִּמְׂשָחִקים ֶׁשּלֹו.

ַאְך ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ַּדַעת, ְּכֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ֵמַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ּוֵמַהַּנַחת ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ֵמִאָּתנּו, ֲאַזי ֵאין ׁשּום ֶחְסרֹונֹות. "ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָאָדם, ֵהן 

ַּפְרָנָסה אֹו ָּבִנים אֹו ְּבִריאּות ַהּגּוף, ְוָכל ְׁשָאר ַהֶחְסרֹונֹות – ַהֹּכל הּוא 

ְּבֶחְסרֹון ַהַּדַעת" )ליקו"מ סי' כ"א(. 

ֶהָאָרה  ָלנּו  מֹוִריד  הּוא  אֹוָתנּו.  ְמַנֵחם  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ַהֶּנָחָמה  זֹוִהי 

ְּתלּוָיה  ֵאיָנּה  ַהֶּנֶפׁש  ַחּיּות  ִּכי  ְלָהִבין,  ָלנּו  ֶׁשְּתַאְפֵׁשר  ִמְלַמְעָלה, 

ֵאֵלינּו  ָקרֹוב  ִיְתָּבַרְך  ֶשַהֵשם  ִּביִדיָעה  ֶאָּלא  ַהֶחְסרֹונֹות,  ְּבַהְׁשָלַמת 

ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְלטֹוָבֵתנּו,  הּוא  ִאָּתנּו  ַהּקֹוֶרה  ְוָכל  ְמֹאד,  אֹוָתנּו  ְואֹוֵהב 

ַהְּפָרִטית, ַלְמרֹות ֶׁשֲעַדִין ֵיׁש ֹצֶרְך ִּביׁשּועֹות. 

'

ָּפָרִׁשּיֹות  ֶאת  ִנְקָרא  ָהֵאֶבל,  ְיֵמי  ְלַאַחר  ִּכי  ִמְּתִחָּלה  ָיַדְענּו  ָאֵכן, 
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ַהֶּנָחָמה, ָּבֶהן ַמְׁשִמיַע ָלנּו ה' ֶאת ֹּגֶדל ַאֲהָבתֹו ֵאֵלינּו, ּוְמַבֵּׂשר ָלנּו ַעל 

ָּכְך ֶׁשעֹוד ְמַעט ְּכבֹודֹו ַהָּגדֹול הֹוֵלְך ְלִהְתַּגּלֹות. ַאְך, ְלַמֲעֶׂשה, ָּכל ֶזה 

ֹלא ִּדֵּבר ֵאֵלינּו ָּכל ָּכְך, ּוִמֵּמיָלא, ַּגם ֹלא ִנֵחם אֹוָתנּו. 

ָהיּו ָאֵכן ְּכִאּלּו ֶׁשִהְתָיֲאׁשּו ֵמֹראׁש, ַוֲאִפּלּו ֹלא ָּבכּו. ִנּסּו ְלִהְסַּתֵּדר ֵאיְך 

ֶׁשהּוא ְּבֹכחֹות ַעְצָמם ַּבָּגלּות. 

ַהֹּכל  ִּכי  ִּתְקָוה  ֲעַדִין  ֵיׁש  ָּבנּו  ַּבְּגֻאָּלה.  ַמֲאִמיִנים  ה',  ָּברּוְך  ֲאַנְחנּו, 

ִיְׁשַּתֶּנה. ָלֵכן ָּבִכינּו, ִנְכַסְפנּו ְוִהְׁשּתֹוַקְקנּו. ֲאָבל, ְלִהְתַנֵחם ּוְלִהְתַחֵּזק 

ָאנּו  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ֶׁשֲהֵרי  ָקֶׁשה.  ָלנּו  ָהָיה  ִׂשְמָחה,  ְּכֵדי  ַעד  ֶּבֱאֶמת, 

ַּבֶּׁשַטח.  ַהּתֹוָצאֹות  ֵאיֹפה  ַּתְכֶל'ס  ַעְצֵמנּו,  ֶאת  ָׁשַאְלנּו  ַּבָּגלּות. 

ַהְּבִריאּות,  ַהַהְצָלָחה,  ַהֶּכֶסף,  ֵאיֹפה  ַהְיׁשּועֹות,  ֵהיָכן  ֶּׁשָּׁשֲאלּו  ָהיּו 

ְוַכּדֹוֶמה. ְוֵיׁש ֶּׁשָּׁשֲאלּו ֵהיָכן ָהֲעבֹוַדת ה' 'ֶׁשִּלי', ִּתְרֶאה ֵאיְך ִנְׁשַאְרִּתי 

ְלַבד ַּבָּגלּות, ָרחֹוק ִמּתֹוָרה, ְּתִפָּלה ּוְקֻדָּׁשה.

ִּבְנָין  רֹוִאים  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְוָלֵכן  ַהַּדַעת.  ֶאת  ַמֲעִליָמה  ְוַהֻחְרָּבן  ַהָּגלּות 

ּוְתִחָּיה, ָקֶׁשה ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַהֶּנֶפׁש ִמִּדּבּוֵרי ִּתְקָוה ֶוֱאמּוָנה.

ָעֵלינּו  ַהַּמְׁשִּפיַע  ְּדֶנָחָמָתא'  'ִׁשְבָעה  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהִחּדּוׁש  ַמִּגיַע  ָּכאן 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ִהְתָיַאְׁשנּו,  ְוֹלא  ּוָבִכינּו  ֶׁשִהְׁשּתֹוַקְקנּו  ֵּכיָון  'ַּדַעת'. 

ַמְׁשִּפיל ַעְצמֹו ֵאֵלינּו, ְויֹוֵרד ְלַנֲחֵמנּו – "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי", ִהְתַחְּזקּו, 

ֹלא ִהְׁשַלְכִּתי ֶאְתֶכם, ֲאִני ָצִריְך ֶאְתֶכם, אֹוֵהב ֶאְתֶכם. ִאם ַרק ַנֶּטה 

ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ֹחם  ֵאיֶזה  ַהַּמְׁשָמעּות,  ֶאת  ּוְלָהִבין  ִלְׁשֹמַע  ֹאֶזן 
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ְוִהְתַלֲהבּות ִּדְקֻדָּׁשה, ִיְתעֹוֵרר ְּבִלֵּבנּו.

ֶזה  ַּגם  רּוָחִנּיֹות...  ַהְצָלחֹות  ּדֹוָלִרים...  ֵמַהַּמְלָאִכים  ְנַבֵּקׁש  ְּכָבר ֹלא 

ָיבֹוא ַּבּסֹוף, בעז"ה. ֲאָבל ִלְפֵני ַהֹּכל, ָעֵלינּו ְלָהִבין, ֶׁשִעַּקר ַהְיׁשּוָעה 

ְוָכל  ִאיִׁשית,  אֹוִתי  אֹוֵהב  ֶׁשה'  ַהְיִדיָעה  ֵמֶעֶצם  ִסּפּוק,  ְלַקֵּבל  ִהיא 

עֹוֶׂשה  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר  ִמְתַּגְלְּגִלים  ְוַהַּמְלָאִכים  ִמְתַעִּלים  ָהעֹוָלמֹות 

ִמְצָוה. ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ִהיא ְּבַדַעת.

מוהרנ"ת.  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ָהָיה  ֶׁשָהֶאָחד,  ַקְּבָצִנים,  ְׁשֵני  ַעל  ְמֻסָּפר 

ְׁשֵניֶהם ָהיּו ְמסֹוְבִבים ַיְחָּדיו, ַעל ַהְּפָתִחים. יֹום ֶאָחד, ָאַמר ַהַּקְּבָצן 

ַלֲחֵברֹו ַהְּבֶרְסָלֶב'ר, ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה, ֲאִני ַמָּמׁש ְמַקֵּנא ְּבָך. ֲאִני הֹוֵלְך 

ָלַרִּבי ֶׁשִּלי ּוִמְתאֹוֵנן ַעל ַמָּצִבי, ֵּתֶכף הּוא נֹוֵתן ִלי ַמַּתת ָיד ְמֻכֶּבֶדת, 

ְלַרְּבָך,  הֹוֵלְך  ֹזאת,  ְלֻעַּמת  ַאָּתה,  ֹחֶרף.  ַלֲחִצי  ְּבֹקִׁשי  ִלי  ַהַּמְסִּפיָקה 

ְוֹלא מֹוִציא ִמֶּמּנּו ֲאִפּלּו ֹלא ְּפרּוָטה, ַאְך ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ַּדַעת, ֶׁשּתּוַכל 

ְלַהְסִּפיק ְלָך ְלָכל ַהַחִּיים...

'

ִלְלֹמד  ִהְתַאֵּמץ  ַהֶּנָחָמה,  ַּדַעת  ֶאת  ָעֵלינּו  ַמְׁשִּפיִעים  ֵאּלּו,  ְּבָיִמים 

ִסְפֵרי ַהַּצִּדיִקים, ְּכמֹו ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְמִׁשיַבת ֶנֶפׁש ְועֹוד, ַהְמֵלִאים 

ֹזאת  ֲחֹקק  ְּביֹום,  ֶאָחד  ָסִעיף  ַקח  ֲאִמִּתִּיים.  ְוִתְקָוה  ֶנָחָמה  ְּבִדּבּוֵרי 

ֶהָאָרה  ֵיׁש  ָּכֵעת,  ֲחֵבִרים.  ִעם  ָעָליו  ׂשֹוַחח  ָּכְך,  ַעל  ִהְתַּפֵּלל  ְּבִלְּבָך, 

ִמָּׁשַמִים, ֶׁשְּתַאְפֵׁשר ְלָך ִלְׁשֹמַע ֵהיֵטב ָעֹמק ְּבִלְּבָך ֶאת ַהִחּבּור ֶׁשֵּיׁש 
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ְלָך ִעם ה', ְּבָכל ַמָּצב, ַּגם ַּבָּגלּות.

ָּבִכינּו  ַהַּדַעת.  אֹור  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִקִּוינּו  ְּבָאב,  ִּתְׁשָעה  ַעד  ָאֵכן, 

ְוִהְׁשּתֹוַקְקנּו ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר. ָּכֵעת, ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלָכְך. ַהָּדָבר 

ִעֵּקר  ִּכי  ָּתִבין,  ָּכְך  ַהֶּנָחָמה,  ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול  ְּכָכל ֶׁשִּתְתַאֵּמץ  ְּבָיְדָך, 

ְיׁשּוָעְתָך ִהיא ַה'ַּדַעת'. 

ְזֹכר! ִּדְּברֹות ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם ִאְמרֹות ֶנֶפׁש ֲעֻמִּקים ְּגֵריָדא, ֶאָּלא קֹול 

ה' ַהּיֹוֵרד ֵאֵלינּו ְלָקֵרב ּוְלַנֵחם אֹוָתנּו.

ַרְעיֹון  ֵאינֹו  ִּבְנֻקּדֹות טֹובֹות,  ֶׁשַהִּׂשְמָחה  א',  ַהֹּבֶקר  ַהְׁשָּכַמת  ַהָלכֹות  ִמִּלּקּוֵטי  ]ַּכּמּוָבן 

ֶאת  ְלַנֵחם  ֶׁשּיֹוֵרד  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם  ֶׁשל  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ִהְתעֹוְררּות  ֶאָּלא הּוא  ְמַׂשֵּמַח, 

ַהְּיהּוִדי, ְלִמי ֶׁשְּמַחֵּפׂש ִלְמֹצא ֶאת ַהִּקְרָבה ֶׁשּלֹו לַהֵשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו[.
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ּתֹוָרה
ְנָיָנא ס"ז ּתִ
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דוֹׁש ִלּקּוֵטי  ֶפר ַהקָּ ַמֲאָמר ֶזה ֵמַהסֵּ

יֵמי  בִּ ִלְלמֹד אוֹתוֹ  נוֲֹהִגים  מוָֹהָר"ן 

ים  ַרבִּ ת  שַׁ ּוְלַבקָּ ַהְמָצִרים,  ין  בֵּ

ֲאָמר  ַהמַּ ְוַתְמִצית  ִסּכּום  ְגנּו  ִהצַּ

ְלַמַען ָהֵקל ַעל ַהּלוֵֹמד
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א[ ְמִציאּות ַהָּגלּות הּוא ְמִציאּות ֶׁשל ֲעָנִנים ַהְמַכִּסים ַעל ָהֵעיַנִים, 

ָּתִמיד,  ַקֶּיֶמת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ַהֶּׁשֶמׁש.  אֹור  ֶאת  ַהַּמְסִּתיִרים 

ֶאָּלא ֶׁשְּביֹום ְמֻעָּנן ֵאין רֹוִאים אֹוָתּה, ֹלא ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ֶאָּלא 

ׁשֹוַקַעת  ְּכֶׁשַחָּמה  ֵכן  ּוְכמֹו  אֹוָתּה.  ַמְסִּתיִרים  ֶׁשָהֲעָנִנים  ֵמֲחַמת 

ֵכן  ּוְכמֹו  ֵמֵעיֵנינּו.  ֶנֱעֶלֶמת  ֶׁשִהיא  ֶאָּלא  ֲאִמִּתית  ִהְסַּתְּלקּות  ֶזה  ֵאין 

ֲעָנִנים  ֶׁשל  ְמִציאּות  ִהיא  ָּבּה  ְׁשרּוִיים  ֶׁשָאנּו  ַהָּגלּות  ְמִציאּות  ָּכל 

ַהִּנְצִחי  ְוַהֹּיִפי  ָהֲאִמִּתי  ִיְראּו ֶאת ָהאֹור  ָהֵעיַנִים, ֶׁשֹּלא  ַהְמַכִּסים ֶאת 

ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ֶאת  ִלְראֹות  ָהֵעיַנִים  אֹור  ַעל  ַהְמַכִּסים  ָהֵאּלּו  ָהֲעָנִנים  ְוִהֵּנה  ב[ 

ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ֶׁשל  ְוַהְיָלָלה  ַהְּבִכי  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעִׂשים  ֵהם  ָהֲאִמִּתי  ָהאֹור 

ְוַהְּדָמעֹות  ָהַעְצבּות  ִּכי  ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם,  ַעל  ּוִמְתאֹוְנִנים  ַהִּמְתַאְּבִלים 

ַהֶּׁשֶמׁש  ָהאֹור  ֶאת  ַמְסִּתיר  הּוא  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם  ֶחְסרֹונֹות  ַעל 

'ְוָׁשבּו  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהֶּגֶׁשם,  ַאֲחֵרי  ָּבִאים  ֶׁשָהֲעָנִנים  ּוְכמֹו  ָהֲאִמִּתי. 

ַהֶּגֶׁשם,  ְּכֻדְגַמת  ֶׁשהּוא  ַהְּבִכי  ְיֵדי  ַעל  ֵכן  ְּכמֹו  ַהֶּגֶׁשם',  ַאַחר  ֶהָעִבים 

ְיִפי  אֹור  ֶאת  ֵהיֵטב  ִלְראֹות  יּוְכלּו  ֶׁשֹּלא  ָהֵעיַנִים  ְמאֹור  ִמְסַּתְּלִקים 

ַהְּקֻדָּׁשה.

ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְּבֶחְסרֹונֹות  ַרק  ַמְרִּגיִׁשים  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ַהֶּזה  ְוַהְּבִכי  ג[ 

ְוֵאיָנם ְמַחְּפִׂשים ֶאת ְיִפי אֹור ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ֶּבִכי 

ַעם  ֶׁשל  ָהִרחּוק  ַעל  ּוְמקֹוֶנֶנת  ַהִּמְתַאֶּבֶלת  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל. ּוְכֶׁשַהְּׁשִכיָנה ּבֹוָכה ּוִמְתַאֶּבֶלת ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ְמַחְּפִׂשים 
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אֹוָתּה, ֲאַזי הּוא ֹלא טֹוב, ְוַהְּבִכי ַהֶּזה ֶׁשָּלּה ַמֲאִריְך ֶאת ַהָּגלּות ּוַמְגִּביר 

ֶאת ָהֲעָנִנים ַהַּמְסִּתיִרים ֶאת ַהְּׁשִכיָנה.

ד[ ְוָלֵכן ַּגם ַהַחָּמה ׁשֹוַקַעת ְּבָכל ֶעֶרב ְּבַצד ַמֲעָרב. ִּכי ַמֲעָר"ב ָראֵׁשי 

ֵּתבֹות 'ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה', ְוַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהְּבִכי ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשּבֹוָכה 

ּוְמַיֶּלֶלת ַעל ִיְׂשָרֵאל ַהְמֻפָּזִרים ֵּבין ַהּגֹוִיים ּוְבַתֲאוֹוֵתיֶהם ּוְבִמּדֹוֵתיֶהם 

ָהָרעֹות, ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוַקַעת ַהַחָּמה, ְוֵאין רֹוִאים ֶאת ָיְפָיּה.

ֶׁשֵהם  ֵאׁש,  ַהְמאֹוֵרי  ִמְתַּגְּבִרים  ֲאַזי  אֹור,  ַהְמאֹוֵרי  ּוְכֶׁשִּנְתַעֵּלם  ה[ 

ַהְמַנִּסים  ָרִעים,  ַהְיָצִרים  ְוִהְתעֹוְררּות  ַהַּתֲאוֹות  ַהֻּטְמָאה,  ֹּכחֹות 

ְלַהְראֹות ְּכִאּלּו ֵיׁש ָּבֶהם אֹור, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵהם ֹלא אֹור ֲאִמִּתי, ֶאָּלא 

אֹור ֶׁשל ֵאׁש, ֶׁשהּוא ַרק ֵמִאיר ִלְזַמן ָמה, ְוֹלא ְּבאֹור ָחָזק ְּכמֹו ְּבאֹור 

ַהַחָּמה, ְוהּוא ַּגם אֹור ֶׁשּׂשֹוֵרף ּוְמַכֶּלה.

ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָּבֵאׁש,  ֶׁשִּנְׂשַרף  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ִעְנַין  ְּבַעְצמֹו  ְוֶזהּו  ו[ 

ֶזה  ְוַהַּתֲאוֹות,  ָרעֹות  ַהִּמּדֹות  ְוַתְבֵעַרת  ֵאׁש  ַהְמאֹוֵרי  ֶׁשִהְתַגְּברּו 

ְּבַעְצמֹו ָׂשַרף ְוֶהֱעִלים ֶאת ָהאֹור ָהֲאִמִּתי ֶׁשָהָיה ִנְגֶלה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֵאֶצל  ִמְתַּגֶּלה  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ְוַהְּפֵאר  ְוַהֵחן  ַהֹּיִפי  אֹור,  ִעַּקר  ְוִהֵּנה  ז[ 

ַהַּצִּדיק, ַּכּמּוָבא ֵאֶצל יֹוִסף 'ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה' ֶׁשהּוא 

ְּכֻדְגַמת ַהֹּיִפי ֶׁשָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ּוְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַּכּמּוָבא ָׁשם 'ְיֵפה נֹוף 

ְוַהֹּיִפי ֶׁשל ְקֻדַּׁשת  ְוַהְינּו ֶׁשֶאְצלֹו ִמְתַּגֶּלה ַהְּפֵאר  ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ'. 

ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ִלְראֹות ֵאיְך ָּכל ַהְּבִריָאה ִעם ָּכל ַהּדֹוֵמם צֹוֵמַח 



קיז
תו' ס"ז

ַחי ְמַדֵּבר ֶׁשּבֹו, ְוָכל ָהַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות ֶׁשל ֵאׁש רּוַח ַמִים ָעָפר, ַהֹּכל 

ִנְמָׁשְך ִמֵּׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא.

ְוַהד'  ָעָפר,  ַמִים  רּוַח  ֵאׁש  ְיסֹודֹות  ד'  ַעל  עֹוֶמֶדת  ַהְּבִריָאה  ִּכי  ח[ 

ְיסֹודֹות ָהֵאּלּו ֵהם ִמְׁשַּתְלְׁשִלים ִמד' אֹוִתּיֹות ֲהָוָי"ה, ִּכי ָּכל ַהְּבִריָאה 

הּוא ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמַהֶּׁשַפע ַהִּנְׁשָּפע ַעל ְיֵדי ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ַעְצִמּיּות  ֶׁשל  ַהָּפׁשּוט  ִּבְיסֹוד  ְוִנְכָלל  ָּדבּוק  ָהֱאֶמת הּוא  ְוַהַּצִּדיק  ט[ 

ַאְרָּבָעה  ִלְהיֹות  ֲהָוָי"ה  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשל ֵׁשם  ִמִּלְפֵני  אֹור ה', עֹוד 

ָראִׁשים, ְוָלֵכן ֶאְצלֹו ָּכל ַהְּבִריָאה הּוא ְמֻאָחד ְלַגְמֵרי ְּבאֹור ה', ְוִנְמָצא 

ֶׁשהּוא  ַהְּבִריָאה,  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתי  ְוַהֵחן  ְוַהְּפֵאר  ַהֹּיִפי  ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשֶאְצלֹו 

ִהְתַּגּלּות אֹור ה'.

י[ ְוַכֲאֶׁשר אֹור ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ִמְתַּגֶּלה ּוִמְתַּפְרֵסם ָּבעֹוָלם, ֲאַזי ִנְפָּתִחין 

ֵעיַני ָהעֹוָלם, ּוִמי ֶׁשִּמְתָקֵרב ֵאָליו ְוִנְכָלל ּבֹו, ֲאַזי ִנְפָּתִחין ֵעיָניו ְוָיכֹול 

ִלְראֹות ּוְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיָכן הּוא אֹוֵחז ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשּלֹו, 

ְוִלְהיֹות  ָׁשם  ְלַתֵּקן  ָצִריְך  הּוא  ֹאֶפן  ּוְבֵאיֶזה  ֵמה',  ָרחֹוק  הּוא  ְוֵאיְך 

ָקרֹוב ַלה'.

ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלְראֹות  ָהָאָדם  ְּבֵעיֵני  ֹּכַח  ֵיׁש  ֲאַזי  ָּכָראּוי,  ְּכֶׁשָהאֹור  ִּכי 

ְוָלרּוץ ּוְלַהְמִׁשיְך ַאֲחָריו, ִלְראֹות ֶאת ְמקֹומֹו ָהֲאִמִּתי ַהֻּמָּנח ְּבַאְרָּבָעה 

ְיסֹודֹות ַהַּגְׁשִמִּיים, ּוְלָהִבין ֵאיְך ְלָקְׁשֵרם לַהֵשם ִיְתָּבַרְך. 

יא[ ַאְך ְּכֶׁשָהאֹור ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶנְעָלם, ֲאַזי ֵאין ְמִביִנים ּוַמְרִּגיִׁשים ֶאת 
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ָהַאְרָּבָעה  ֶׁשֵהם  ֵאׁש,  ַהְמאֹוֵרי  ַאַחר  ִנְמָׁשִכים  ּוִמֵּמיָלא  ה',  ְיִפי אֹור 

ְיסֹודֹות ֶׁשל עֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ּוַמְפִריִדים אֹוָתם ִמָּׁשְרָׁשם, ֶׁשְּבָׁשְרָׁשם 

ֶׁשל  ַהִּׁשְקִרי  ַהֵחן  ַאַחר  ִנְמָׁשִכים  ְוָכְך  ֱאֹלקּות,  ִּגּלּוי  ֶׁשל  ֵחֶלק  ֵהם 

ַהַּגְׁשִמי,  ֵמָהעֹוָלם  ֵחֶלק  ַמְרִּגיִׁשים  ֶׁשִּמֵּמיָלא  ַעד  ֵאׁש,  ַהְמאֹוֵרי 

ֵאׁש,  ִּבְמאֹוֵרי  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶחְסרֹונֹות  ַעל  ָּתִמיד  ּוִמְתאֹוְנִנים  ּוִמְתַאְּבִלים 

ִּכי ִּבְמאֹוֵרי ֵאׁש ֵאין ְׁשֵלמּות, ְוָלֵכן ָּתִמיד ַמְרִּגיִׁשים ָּבּה ַצַער, ְוַהְּבִכי 

ַהֶּזה הּוא ּגֹוֵרם ְלַהֲעִלים יֹוֵתר ֶאת אֹור ְיִפי ַהְּׁשִכיָנה ַהִּמְתַּגֶּלה ֵאֶצל 

ַהַּצִּדיק.

ֶׁשל  ְׁשמֹו  ִּפְרסּום  הּוא  ָּבעֹוָלם,  ַהַּצִּדיק  ֵׁשם  ֶׁשִּפְרסּום  ְוִנְמָצא  יב[ 

ֹלא  הּוא  'ֵׁשם'  ]ַהֻּמָּׂשג  ִּבְׁשמֹו  ּוְמֻׁשָּתף  ְמֻלָּבׁש  ְׁשמֹו  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם 
ַעְצִמּיּות ָהאֹור, ֶאָּלא הּוא ַהִּכּנּוי ֶׁשַעל ָידֹו ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹותֹו, ְוָלֵכן ְׁשמֹו ְמֻׁשָּתף ִּבְׁשמֹו, 

ַהְינּו ְלִעְנַין ַהִּפְרסּום ְוִהְתַּגּלּות[.

ְׁשמֹו  ּוְבתֹוְך  ָּבעֹוָלם,  'ֵׁשם'  לֹו  ְוֵיׁש  ָּבעֹוָלם  ִמְתַּגֶּלה  ַהַּצִּדיק  ּוְכֶׁשֶּזה 

ָּכְך  ְּביֹוֵתר,  ֶׁשִּמְתַּגֵּדל ְׁשמֹו  ּוְכִפי  ַהַּצִּדיק.  ֶׁשל  ּוְמֻׁשָּתף ְׁשמֹו  ְמֻלָּבׁש 

ִמְתַּגֵּדל ֵׁשם ה' ְּביֹוֵתר ִּכְבָיכֹול. ִּכי ְׁשמֹו הּוא ַאְחדּות ַהָּפׁשּוט, ּוְלַמָּטה 

ִנְתַּפֵּׁשט ְוַנֲעֶׂשה ְלַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם, ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ִנְׁשַּתְלֵׁשל ַהד' 

ְיסֹודֹות ֶׁשל ַהְּבִריָאה.

יג[ ּוִמּׁשּום ָּכְך ַּכֲאֶׁשר ִמְתַעֵּלם אֹור ַהַּצִּדיק, ֲאַזי הֹוְלִכים ּוִמְתַּפְרְסִמים 

ָּבעֹוָלם ֹּכחֹות ֶׁשל ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ֶׁשל ַּבֲעֵלי ֵׁשמֹות ֹלא ֲאִמִּתִּיים, ֶׁשֵאיָנם 

ְקֻדַּׁשת  ָהֲאִמִּתי ֶׁשל  ְוַהֵחן  ַהְּפֵאר  ִלְראֹות ֶאת  ְמִביִאים ֶאת ָהעֹוָלם 
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ַהד'  ֶׁשל  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהְּבִריָאה הּוא  ָּכל  ֵאיְך  ּוְלָהִבין  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם 

אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ָהַעִין,  ְגַוֵני  ְׁשָלׁש  ֶאת  ֵיׁש  ִּכי  ְּבִחינֹות.  ד'  ֶיְׁשָנם  ָּבַעִין  ַּגם  ְוִהֵּנה  ָיד[ 

ְוֵיׁש ֶאת ַהַּבת ַעִין ְּבַעְצָמּה ֲאֶׁשר ַּדְרָּכּה רֹוִאים. ּוִמֹּכַח ָהְרִאָּיה ַהֶּזה, 

ִמְׁשַּתְלֵׁשל ַהד' ְיסֹודֹות, ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ִמְתַּגֶּלה ֵׁשם ַהַּצִּדיק ֲאַזי ֶּבֱאֶמת 

ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ַהְּפֵאר ְוַהֹּיִפי. ּומּוָבן ַהָּדָבר, ֶׁשַהַּכָּוָנה ְלֹכַח ְרִאָּיה 

ַּכָּידּוַע,  ֲחָלִקים  ַאְרָּבָעה  ַּגם  ֶׁשֵהם  ַהֹּמִחין,  ִהְתַּגּלּות  ֶׁשל  ֹּכַח  רּוָחִני, 

ֶׁשֶּזהּו סֹוד ְקֻדַּׁשת ַהְּתִפִּלין, ֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבּה ד' ָּפָרִׁשּיֹות.

ה'.  ֵׁשם  ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשָאז  ֹקֶדׁש,  ְּבַׁשַּבת  ִמְתַּגֶּלה  ַהֶּזה  ָהְרִאָּיה  ְוֹכַח  טּו[ 

ַהְּבִריָאה  ֶאת  ִלְראֹות  הֲאִמִּתית  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח  ֶאת  ְמַקְּבִלים  ָאז  ִּכי 

ָהֲאִמִּתי  ְוַהֵחן  ַהְּפֵאר  ְּכֻדְגַמת  ַהֹּמִחין,  ְקֻדַּׁשת  ֶׁשל  ְטהֹורֹות  ְּבֵעיַנִים 

ֶׁשָהָיה ִמְתַּגֶּלה ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִּכי ַהַּׁשָּבת ִהיא ֵמִאיר ֶאת ָהאֹור 

ְּבַׁשָּבת,  ַהִּמְׁשָּכן  ִלְבנֹות  ָאסּור  ָהָיה  ְוָלֵכן  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלֵבית  ָהֲאִמִּתי 

ֵמֲחַמת ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ְקֻדָּׁשָתּה ַרק ִמֹּכַח ַהַּׁשָּבת.

ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק  ְּגֻדַּלת  ְּבִעְנַין  ְּפָלאֹות  ז"ל  ַרֵּבינּו  ְמַגֶּלה  ּוָבֶזה  טז[ 

ֹּכַח  ֻמְׁשָּפע  ִמֶּמָּנה  ֲאֶׁשר  ֹקֶדׁש,  ְלַׁשַּבת  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח  ֶאת  ַהַּמְׁשִּפיַע 

ָהְרִאָּיה ַּגם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ]ְוַעֵּין ִּבְכגֹון ֶזה ִּבְכִלי ָיָקר ָּפָרַׁשת ַמְסֵעי ְּבִעְנַין ְּפִטיַרת 

ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא ַהַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש[. 

ַהַּבִית  ַּבַעל  ְוֵיׁש  ִּתּקּונֹו,  ַעל  ָהעֹוָלם  ֲאַזי  ִמְתַּגֶּלה,  ַהֶּזה  ּוְכֶׁשַהַּצִּדיק 
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ַהַּמְׁשִּגיַח ַעל ָהעֹוָלם, ְוַהְינּו ֶׁשָאז ָּכל ֶאָחד ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ִנְמָצא ַעל 

ְמקֹומֹו, ְוֵאינֹו ּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּבל ַעל ֶחְסרֹונֹוָתיו, ִּכי רֹוֶאה ֶאת ַהְּבִריָאה 

ְוֵיׁש  ַהַּגְׁשִמי,  ֵמעֹוָלם  ְמִציאּות  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ָהֲאִמִּתּיֹות,  ָּבֵעיַנִים 

ַמה  ְוֶזה  ַהד' מֹוִחין.  ִלְקֻדַּׁשת  ְיסֹודֹות  ַהד'  ָּכל  ִלְקֹׁשר ֶאת  ַהֶּדֶרְך  לֹו 

ְּבַׁשָּבת  ִּכי  ַהַּׁשָּבת'  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  ה'  ִּכי  'ְראּו  ֹקֶדׁש  ְּבַׁשַּבת  ֶּׁשָּכתּוב 

ַהַּׁשָּבת  ֶאת  'ַלֲעׂשֹות  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ַּגם  ְוֶזה  ָהְרִאָּיה.  ּכַֹח  ְמַקְּבִלים 

ְלֹדֹרָתם' – ָלׁשֹון ֶׁשל 'ְלִדיָרָתם', ְוַהְינּו ֶׁשְּבֹכַח ַהַּׁשָּבת ָּכל ֶאָחד מֹוֵצא 

ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַּדְעּתֹו  ְלִיּׁשּוב  ֶׁשחֹוֵזר  ְוַהְינּו  ֶׁשּלֹו,  ְוַהַּבִית  ַהִּדיָרה  ֶאת 

'ַּבִית', ַּכֲאֶׁשר רֹוֶאה ְוִנְמָׁשְך ַאַחר ַהֵחן ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה.

ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּנְתַּפְרֵסם  ַמָּמׁש,  ַהֵהֶפְך  ח"ו  ֵיׁש  ְלֵעיל,  ָּכָאמּור  ֲאָבל  יז[ 

ַהַּמֲעִליִמים  ֵׁשמֹות  ַּבֲעֵלי  ְּכמֹו  ְּכָלל,  ה'  ֵׁשם  ּבֹו ׁשּום  ֶׁשֵאין  ִמי  ח"ו, 

ֶׁשל  ָהרּוָחִנית  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח  ְוִנְכָנִעים  ִנְסַּתְּלִקין  ַוֲאַזי  ָהֲאִמִּתי,  ה'  ֵׁשם 

ְקֻדַּׁשת ַהֹּמִחין. ַוֲאַזי ִמְתַּגְלְּגִלים ְנָפׁשֹות ְּבֹראׁש ָּכל חּוצֹות, ְוֵאין ִמי 

ֶׁשל  ּוָמקֹום  ִּדיָרה  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבֵני  ְּכמֹו  ֵהם  ִּכי  ֶׁשֶּיֱאֹסף אֹוָתם, 

ִיּׁשּוב ַהַּדַעת.

ֶאָּלא  ֶהָעָבר,  ַעל  ִמְתַאְּבִלים  ָאנּו  ְוֵאין  ַאִין,  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ְוִהֵּנה  יח[ 

ְּבִעָּקר ַעל ֶהָעִתיד, ִּכי ָאנּו ּבֹוִכים ַעל ָּכְך ֶׁשֲעַדִין ַעְכָׁשו ֵאין ָלנּו ֶאת 

ֹּכַח ָהְרִאָּיה ַהְּנכֹוָנה, ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלנּו ֶאת ִהְתַּגּלּות אֹור ַהַּצִּדיק. ְוַעל 

ְּבַעְצמֹו  הּוא  ַהֶּזה  ַהְּבִכי  ֲאֶׁשר  ּוְמַיֶּלֶלת,  ַהְּׁשִכיָנה  ּבֹוָכה  ְּבַעְצמֹו  ָּכְך 

ַהִּקְטרּוג ֶׁשַּמֲאִריְך ֶאת ַהָּגלּות ּוַמְגִּביר ֶאת ַהַהְסָּתָרה.
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ִּבְבִכי  ִמְתעֹוְרִרים  ֶׁשָאנּו  ְיֵדי  ַעל  ַהְּׁשִכיָנה,  ֶאת  ְלַפֵּיס  הּוא  ְוַהִּתּקּון 

ּוַבֲאֵבלּות ַעל ֶחְסרֹון ִהְתַּגּלּות אֹור ַהַּצִּדיק ַהְמַגֶּלה ֶאת אֹור ַהְּׁשִכיָנה.

יט[ ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְמֹאד ָלקּום ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ִּכי אּוַלי ַּבִּגְלּגּול 

ֵּכן  ְוַעל  ַהֻחְרָּבן,  ְמַעֵּכב  ַעָּתה  ַּגם  ְואּוַלי  ַלֻחְרָּבן,  ָּגַרם  הּוא  ַהּקֹוֵדם 

ְלַנֵחם אֹותֹו  ְלָכל ַהִּמְתַאֵּבל  ִהְבִטיַח  ִיְתָּבַרְך  ְלִהְתַאֵּבל. וַהֵשם  ָצִריְך 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו ְּבֹכַח ָהֲאֵבלּות ֶאת ְקֻדַּׁשת ַהַּצִּדיק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָעֵלינּו 

ְקֻדַּׁשת ַהֹּמִחין, ְּכֵעין ַמה ֶּׁשִּנְתַּגָּלה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִּכי ַעל ְיֵדי ָהֵאֶבל 

ְּבִכַּית  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח  ֶאת  ְמַתְּקִנים  ְּבַעְצמֹו  ְוַהְּבִכי 

ַהְּׁשִכיָנה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוָבֶזה ִנְתַּתֵּקן ַּגם ַהְּבִכָּיה ֶׁשָּלנּו ַעל ֶחְסרֹונֹות 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

ִהְסַּתְּלקּות  ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  הּוא  ָהֲאֵבלּות  ְוִעַּקר  כ[ 

ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ֵּבית  ָהֹראׁש  הּוא  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ַהַּצִּדיק,  אֹור  ְוַהֲעָלַמת 

ְקֻדַּׁשת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ּוִמֶּמּנּו ִנְמָׁשִכים ָּכל ַהּדֹורֹות. 

ֶׁשל  ַהֻּטְמָאה  ְׁשמֹות  ִמְתַּגְּבִרים  ֲאַזי  ְוִנְתַעֵּלם,  ִנְסַּתֵּלק  ּוְכֶׁשהּוא 

ַהִחיצֹוִנים, ְוֵהם ָהֹראׁש ֶׁשל ַהִסְטָרא ַאְחָרא ְוָאז ִמְתַּגְלְּגִלים ְנָׁשמֹות 

ְּבֹראׁש ָּכל חּוצֹות, ְוֵאין ִמי ֶׁשֶּיֱאֹסף אֹוָתם.

ְוַעל ְיֵדי ָהֲאֵבלּות ַהֶּזה ֶׁשָאנּו ּבֹוִכים ּוִמְתאֹוְנִנים ַעל ֻחְרַּבן ַהֶּנֶפׁש, ְוַעל 

ַהְּנָפׁשֹות ַהִּמְתַּגְלְּגלֹות ְלֹלא ַּבִית רּוָחִני, ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו ַהְּׁשִכיָנה 

ִמְתַּפֶּיֶסת ּוַמְפֶסֶקת ִמְּבִכָּיה, ְוֶזה ְּבַעְצמֹו ַהִּתּקּון ָלֲעָנִנים ַהָּבִאים ַעל 
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ְיֵדי ַהְּבִכי ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה.

'

ּוְלַבל  ַלְיָלה,  ִמיֵדי  ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות  ָלקּום  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשִּנְזֶּכה  ה'  ְיַזֵּכנּו 

ַמֲעָרב  ְּבַצד  יֹוֶׁשֶבת  ַהְּׁשִכיָנה  ַּכֲאֶׁשר  ִמָּטֵתנּו,  ַעל  ֵלילֹוֵתינּו  ַנֲעִביר 

ְוָכְך  ּוְמַבִּכים ֶאת ֶחְסרֹוָנּה,  ּוְמַיֶּלֶלת ַעל ָּכְך ֶׁשֵאין ָאנּו ּבֹוִכים  ּובֹוָכה 

ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּקרֹוָבה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבִהְתַּגּלּות אֹור ַהַּצִּדיק.



קכי
מאמר

ַמֲאָמר 

ּקּון  "ּתִ
ֲחצֹות"
9

ה  לָּ ְתגַּ ה ַהמִּ ֻאלָּ ֶנָחַמת ַהגְּ
תוְֹך ָהֲאֵבלּות בְּ
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קכה
מאמר

א. ַמְרֵאה ְיֶחְזֵקאל

"ַוְיִהי ִּבְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָּבְרִביִעי ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהּגֹוָלה ַעל 

ַלֹחֶדׁש  ַּבֲחִמָּׁשה  ֱאֹלִהים.  ַמְראֹות  ָוֶאְרֶאה  ַהָּׁשַמִים  ִנְפְּתחּו  ְּכָבר,  ְנַהר 

ֶאל  ה'  ְדַבר  ָהָיה  ָהֹיה  יֹוָיִכין.  ַהֶּמֶלְך  ְלָגלּות  ַהֲחִמיִׁשית  ַהָּׁשָנה  ִהיא 

ָעָליו ָׁשם  ַוְּתִהי  ְּכָבר  ְנַהר  ַעל  ַּכְׂשִּדים  ְּבֶאֶרץ  ַהֹּכֵהן  ֶּבן ּבּוִזי  ְיֶחְזֵקאל 

ַיד ה'" )ְיֶחְזֵקאל א'(. 

ֶׁשַעל  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהֶּמְרָּכָבה  ֶׁשל  ַהּנֹוָרא  ַהַּמְרֶאה  ִנְתַּגָּלה  זֹו  ִבְּנבּוָאה 

ַמְרֶאה זֹו ָאְמרּו ֲחַז"ל 'ֵאין ּדֹוְרִׁשין ִּבְׁשַנִים ְּבַמֲעֵׂשה ַהֶּמְרָּכָבה'. 

ִנְתַּגָּלה ַמְרֵאה ַהֶּמְרָּכָבה ִליֶחְזֵקאל  ַּדף ב.( ֵאיְך  )ח"ב  ְוׁשֹוֵאל ַהזוה"ק 

ִּגָּלה  ֵאיְך  ַהזוה"ק  ְועֹוד ׁשֹוֵאל  ָלָאֶרץ,  ְנבּוָאה ְּבחּוץ  ֵאין  ַוֲהֵרי  ְּבָּבֶבל 

ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשָרָאה, ַוֲהֵרי ֶזה ִנְרָאה ְּכָאָדם ֹלא ֶנֱאָמן 

ּדֹוֲחקֹו  ֶׁשָהרּוַח  ֵּדָעה  ֲחַסר  ּוְכָאָדם  ְּבִלּבֹו,  סֹוד  ִלְׁשֹמר  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו 

ְלַסֵּפר ָּכל ַמה ֶּׁשָרָאה. 

ַּבִית  ָּגלּות  ְלַאַחר  ָהָיה  ַהֶּמְרָּכָבה  ֶׁשַּמְרֵאה  ַהזוה"ק  ְמַגֶּלה  ֶאָּלא 

ֲעַדִין  ָיְדעּו  ִּכי ֹלא  ְּביֹוֵתר,  ְוִנְדִּכים  ִנְׁשָּבִרים  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ְוָאז  ִראׁשֹון, 

ֶׁשֵּיׁש ְּגֻאָּלה, ְוָהָיה ִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשָאְבָדה ִּתְקָוָתם ְלַגְמֵרי, ְוַעל ֵּכן ָנְפלּו 

ֶׁשֵהם  ִליֶחְזֵקאל  ָאְמרּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּבַסְנֶהְדִרין  ]ְוַכּמּוָבא  ְוכּו',  ֲחמּורֹות  ַלֲעֵברֹות 
ּדֹוִמים ְלִאָּׁשה ֶׁשֵּגְרָׁשּה ַּבְעָלּה ְוחֹוֵטאת ְוִכי ָיכֹול ֶׁשִּיְהֶיה ְלַבֲעָלּה ַטֲעָנה ְּכֶנְגָּדּה, ַוֲהֵרי 

ְּכָבר ֵּגְרָׁשּה[. 
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ְוַעל ֵּכן הֹוִריד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָּכל ַהָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ְלָבֶּבל, 

ְוִנְתַּגָּלה ְנבּוָאה זֹו ִליֶחְזֵקאל ַהָּנִביא – 'ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות 

ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו  ֵהִבין ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהְּׁשִכיָנה ַהק' ׁשֹוָרה ִעם  ְוָכְך  ֱאֹלִקים' 

ְּכֶׁשֵהם ְּבָגלּות, ּוִמּׁשּום ָּכְך ָהַלְך ְוִסֵּפר ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשָרָאה ֶאת ַהְּׁשִכיָנה 

ַאְך  ִּתְקָוה,  ֶׁשל  ֲחָדָׁשה  רּוַח  ָּבֶהם  ּוְלָהִפיַח  אֹוָתם  ְלַחֵּזק  ָרָצה  ּוְבָכְך 

ָּכל  ַּבֲאִריכּות  ָלֶהם  ִסֵּפר  ֵּכן  ְוַעל  ִמְּלַהֲאִמין,  ִלָּבם  ָּפג  ֵיאּוָׁשם  ְלֹרב 

ְּפָרֵטי ַמְרֵאה ַהֶּמְרָּכָבה ְּכֵדי ֶׁשִּיָּכֵנס ְּבִלָּבם ֶׁשָאֵכן ֵיׁש ֱאֶמת ִּבְדָבָריו, 

ְוָאז ִנְתעֹוֵרר ִלָּבם ְּבַׁשְלהּוִבין ִּדְרִחימּוָתא ִלְמֹסר ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת 

ַהֵּׁשם, ִּכי ֵהִבינּו ֶׁשֲעַדִין ה' ִעָּמם ַּגם ְּבֵעת ָצָרָתם. 

ֻמָּתר  ֶׁשָהָיה  ֲהֵרי  ַהַּמֲעֶׂשה,  ָהָיה  ֶׁשָּכְך  ֶׁשֵּכיָון  ַהזוה"ק  ָׁשם  ּוְמַסֵּים 

ַרק  ֶׁשָרָצה  ֵּכיָון  ְוִגָּלה,  ֶּׁשִּסֵּפר  ִמַּמה  ְׁשַנִים  ִּפי  ְלַסֵּפר  ִליֶחְזֵקאל 

ַּבָּגלּות, ע"כ  ְלַהְראֹות ָלֶהם ֲאִמַּתת ְמִציאּות ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַּגם 

ִּדְבֵרי ַהזוה"ק עיי"ש.

ָרֵאל ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ִביל ּכָ ׁשְ ב. ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבִ

ְוִהֵּנה ָּדָבר ֶזה הּוא ְקָצת ֵּתַמּה, ִּכי ִמַּצד ֶאָחד ְּבֻחְרַּבן ַהַּבִית ִנְסַּתְּלָקה 

ָהֶעְליֹוָנה  ַהֶּמְרָּכָבה  מֹוִריד  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ּוֵמִאיָדְך  ֵמִאָּתנּו,  ְׁשִכיָנה 

ֹזאת  ֶׁשְּמַגֶּלה  ֶאָּלא  ִּבְלַבד  זֹו  ְוֹלא  ַּבָּגלּות  ִאָּתנּו  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ְלָבֶּבל 

ִליֶחְזֵקאל ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵיְדעּו ֹזאת. ֶאָּלא ֶׁשָּבֶזה ְּבַעְצמֹו ִמְתָּבֵאר 

ְקָצת ִמּסֹוד ַהָּגלּות. 
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ֶאת  ָּבָרא  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ְלַהֲאִמין  הּוא  ָהֱאמּוָנה  ִמיסֹוֵדי  ִהֵּנה  ִּכי 

ָהעֹוָלם ַאְך ְוַרק ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ַיְמִליכּו אֹותֹו ְוַיֲעׂשּו לֹו ִּדיָרה 

ַּבַּתְחּתֹוִנים ְוִיְהֶיה לֹו ַעל ִמי ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנתֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשֵהם ַיֲאִמינּו 

ּבֹו ִויַקְּימּו ַהִּמְצוֹות ְוַיַעְסקּו ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה ְוכּו'. ְוָכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

ּוְׁשָאר ַהְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ִנְסיֹונֹות ַּתֲאוֹות ְּדָאגֹות ְוָצרֹות ְוכּו' ֵהם 

ַרק ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִאם ְלַהְמִליְך ֶאת ַהֵשם ִיְתָּבַרְך.

ְוֹזאת ָהֱאמּוָנה הּוא ֹלא ַרק ַעל ְּכָלִלּיּות ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד 

ִמִּיְׂשָרֵאל ִּבְפָרִטּיּות ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֹזאת ַעל ַעְצמֹו, ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא 

ַחי, ֲהֵרי ֶזה ַאְך ְוַרק ִמּׁשּום שַהֵשם ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ֶׁשהּוא ָּדְייָקא ַיְמִליְך 

אֹותֹו, ְּבתֹוְך ָּכל ַמְּצֵבי ַחָּייו, ְוָכל ַהֹּכַח ַלֲעֹמד ַּבְּבִחיָרה הּוא ְּכִפי ַּכָּמה 

ֶׁשַּמִּׂשיג ֹזאת ֶׁשָּכל ְמִציאּות ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ָּבעֹוָלם ָּתלּוי ּבֹו, ִּכי 

ֵמַעם  ֵחֶלק  ְּבַעְצמֹו  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ְלֹלא  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ֵאין 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכחֹו ְלַגּלֹות ֵחֶלק ֵמַהְּׁשִכיָנה.

ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַיֲעֹזב  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ִיָּתֵכן  ֶׁשֹּלא  ִנְמָצא  ֶזה  ִּפי  ְוַעל 

ַיֲעֹזב',  ֹלא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ֶאת  ה'  ִיֹּטׁש  ֹלא  'ִּכי  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְלעֹוָלם 

ַיֲעֹזב אֹותֹו ה',  ְּביֹוֵתר ֹלא  ָנַפל ִלְמקֹומֹות ְמֻטָּנִפים  ְוַאף ִאם ָהָאָדם 

ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה עֹוֵמד ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְכֶׁשֵאין ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵאין 

ִהְתַּגּלּות ַהְּׁשִכיָנה ּוִמֵּמיָלא ְּכָבר ֵאין ָצִריְך ַלְּבִריָאה.

ֵחֶלק  הּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  בספה"ק  ֶּׁשּמּוָבא  ַמה  ְוהּוא 
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ִּכי  ּוְׁשִכיָנָתּה,  קוב"ה  ְמַיֵחד  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַמֲעֶׂשה  ּוְבָכל  ֵמַהְּׁשִכיָנה, 

קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַהַּכָּוָנה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְמֻכָּנה ָּכל ְיהּוִדי 

ַהּנֹוֵהג ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה, ִּכי ְׁשִכיְנֵּתיּה ֵּפרּוָׁשּה ַהְׁשָרָאה, ַהְינּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵכן ְוׁשֹוֶרה ִּכְבָיכֹול ִעם ָּכל ְיהּוִדי ַהְמַקֵּים ְרצֹונֹו ֶּבֱאֶמת 

ְּכִפי ֶׁשִּגָּלה ְּבתֹוָרתֹו ַהק', )ָלׁשֹון ַהּמּוָבא ְּבֵסֶפר ֵעצֹות ַהְמֹבָארֹות ֵעֶרְך ֲאִכיָלה(. 

אֹו  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְּבִדּבּור  אֹו  ְּבַמֲעֶׂשה  ִמְצָוה  עֹוֶׂשה  ּוְכֶׁשְּיהּוִדי 

ְּבַמְחָׁשָבה ֶׁשחֹוֵׁשב ֵמֱאמּוָנה ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה ֲהֵרי ֶׁשָּבֶזה הּוא ַמְמִׁשיְך 

ַהק',  ַּבְּׁשִכיָנה  ִנְכָלל  הּוא  ּוָבֶזה  ָעָליו  ֶׁשִּיְׁשֶרה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  אֹור 

ּוְכֶׁשִּיְׂשָרֵאל חֹוְטִאים ֲהֵרי ָּבֶזה ְמַסְּלִקים ַהְׁשָרַאת ְׁשִכיָנתֹו – ְּכלֹוַמר 

ֵּבית  ֻחְרַּבן  ר"ל  ִנְגַרם  ּוִמֶּזה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם  ֶׁשל  אֹורֹו  ִנְתַּגָּלה  ֶׁשֵאין 

ַהִּמְקָּדׁש.

ׁש ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ג. ֻחְרּבַ

ַהְּׁשִכיָנה  ִּכי  ְּתִמיִדי,  ִיחּוד  ָהָיה  ֲאַזי  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ּוַבְּזַמן ֶׁשֵּבית 

ָהעֹוָלמֹות  ֵּבין  ַהִחּבּור  רֹוִאים  ְוָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ׁשֹוָרה  ָהָיה 

ְוָכל  ְלַמְעָלה,  ְלַנַחת  עֹוֶלה  ָקְרָּבן  ָּכל  ְוֵאיְך  ַּלַּתְחּתֹוִנים,  ָהֶעְליֹוִנים 

ְוָכל ִמי  ִיְׂשָרֵאל ָהיּו עֹוִלים ג' ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ִלְראֹות ְּפֵני ָהָאדֹון ה', 

ֶׁשָהָיה חֹוֵטא ָהָיה ֵמִביא ָקְרָּבן ּוִמְתַחֵּדׁש.

ַאְך ֵּכיָון ֶׁשָחַרב ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ֶנֱאַבד ֵמִאָּתנּו אֹור ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה 

ְוֵאין רֹוִאים ְמִציאּות ַהְׁשָרַאת אֹור ה' ָעֵלינּו, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ְוִנְׁשַּתְּכָחה 
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אֹור ַהּתֹוָרה ַהק' ְּכלֹוַמר ַהַחּיּות ְוָהאֹור ֶׁשֵּיׁש ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות, ִּכי ָּכל 

ַהֵשם  ַהְׁשָרַאת  ּוַמְרִּגיׁש  ַמֲאִמין  ְּכֶׁשָאָדם  הּוא  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ַהֵחֶׁשק 

ִיְתָּבַרְך ֶׁשּׁשֹוָרה ָעָליו ְּבֵעת ִקּיּום ַהִּמְצָוה. 

ְּבַיְבֶנה  ְלֶכֶרם  ַרּבֹוֵתינּו  ִנְכְנסּו  ַהֻחְרָּבן  ֶׁשְּלַאַחר  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֵּכן  ְוַעל 

אֹור  ֶׁשֶּנֱעַלם  ֵּכיָון  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח  ּתֹוָרה  ֲעִתיָדה  ְוָאְמרּו 

ְוַאף ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ַהּתֹוָרה ַאְך אֹור ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ַחּיּות  ַהּתֹוָרה, 

ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְּבֻחְרַּבן  ֶנְעַלם  ְּבִמְצוֹות  ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה  ָהֱאמּוָנה  אֹור 

ֵּכן ָאְמרּו ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח, ]ִאּלּוֵלא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶׁשִהְבִטיַח 
ַּבַהְקָּדָמה  ְוַכּמּוָבא  ַזְרעֹו,  ִמִּפי  ִתָּׁשַכח  ֹלא  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִיְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה  ֶׁשֹּלא 

לספה"ק ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן ֶׁשָּדְייָקא ַעל ְיֵדי ִהְתַּגּלּות אֹור ַהזוה"ק ֹלא ִיְׁשַּכח אֹור ַהּתֹוָרה 

ִּכי ָׁשם ִנְתַּגָּלה אֹור ַהִּיחּוד ֶׁשָהָיה בביהמ"ק. )ְוִנְתָּבֵאר ְּבַהְרָחָבה ְּבֵסֶפר 'ְלכּו ֲחזּו'([.

ד. ַצֲעַקת ֵאיָכה?!

ִּבְׁשִביל  ַרק  ִהיא  ַהְּבִריָאה  ְמִציאּות  ֶׁשָּכל  ְלֵעיל  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכִפי  ַאְך 

ִיְׂשָרֵאל, ִמֵּמיָלא מּוָבן שַהֵשם ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ֹלא ָעַזב ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 

ְוהּוא הֹוֵלְך ִאָּתנּו ְּבָכל ָמקֹום ַּבָּגלּות, ְוַכּמּוָבא ַעל ֶזה ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים. 

ֶאת  ָרָאה  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ְיֶחְזֵקאל  ְּבַמְרֵאה  ִנְתַּגָּלה  ֲאֶׁשר  ְוהּוא 

ָעַזב  ִיְתָּבַרְך  שַהֵשם  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ֶׁשָהָיה  ְוִנְדִּכים  ִנְׁשָּבִרים  ִיְׂשָרֵאל 

ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵשם  ִעם  ֶׁשָּלֶהם  ַהִּיחּוד  ֵמִאָּתם אֹור  ֶנֱעַלם  ִּכי  אֹוָתם 

ֵיַדע  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ְּבָּבֶבל  ְלַמָּטה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהֶּמְרָּכָבה  ֶאת  ֵּכן הֹוִריד 

ֶׁשָאֵכן ה' ִאָּתם, ְוָכְך ֹלא ִאְּבדּו ַהִּתְקָוה ֶׁשָּלֶהם ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
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ִּכי ֵהִבינּו ֶׁשהּוא ַרק ִּתּקּון ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעֹבר ֶׁשֵּיָעֵלם ֵמֶהם ַהִהְתַּגּלּות 

ְוהּוא  ֲעָזָבם  ְוֹלא  ִאָּתם  ֵּכן  ַהְּׁשִכיָנה  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ַהְּׁשִכיָנה,  ֶׁשל אֹור 

ַרק ְּבַהְסָּתָרה. 

ֶוֱאמּוָנה זֹו שַהֵשם ִיְתָּבַרְך ִאָּתנּו ַּבָּגלּות הּוא ַהֹּכַח ֶׁשֵּיׁש ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

ַמה  ַהֻחְרָּבן,  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ְלַאְלַּפִים  ָקרֹוב  ַהֻחְרָּבן  ַעל  ְלִהְתַאֵּבל 

ֶּׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֹזאת ֵאיְך ַׁשָּיְך ְלִהְתַאֵּבל ָּכל ָּכְך 

ַהְרֵּבה ְזַמן ַעל ִּבְנָין ֶׁשֶּנְחַרב ְוִנְׂשַרף, ַוֲהֵרי ְּגֵזָרה ַעל ַהֵּמת ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח 

ֵמַהֵּלב, ִּכי ָהֱאֶמת ֶׁשֵאין ִמְתַאְּבִלים ַעל ֶהָעָבר, ִּכי ֶהָעָבר ַאִין, ֶאָּלא 

ַהְּבִכָּיה ַעל ַההֹוֶוה, ִּכי ֵיׁש ָּבנּו ָהֱאמּוָנה ֶׁשאֹור ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְמָצא 

ֵאיְך  ֲהֵרי  ֶׁשָּכְך  ְוֵכיָון  ֵמִאָּתנּו,  ֶנְעָלם  ֶׁשהּוא  ַאְך  ַמָּמׁש,  ֶאְצֵלנּו  ְוַקָּים 

ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹּכַח ִמֶּזה, ִּכי ֵאין ָּכאן ֵמת ְּכָלל.

ְוַאְּדַרָּבא ְּכָכל ֶׁשִּמְתָאֵרְך ַהָּגלּות ּגֹוֵבר ַהְּבִכי ְוַהְּזָעָקה, ִּכי ְּכָכל ֶׁשָאָדם 

ֵמִבין ֶׁשָהאֹור ְלָידֹו ַמָּמׁש ַרק ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְנֹּגַע ָּבּה, ֲהֵרי יֹוֵצא ְזָעָקה 

נֹוָרָאה ֵמֹעֶמק ִלּבֹו 'ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָּבָדד' ְּכלֹוַמר ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֲאִני ְלַבד 

ָּכאן  ֶׂשה'  הּוא  ֶׁשָהֱאֶמת  ִּבְזַמן  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  אֹור  ִהְתַּגּלּות  ְלֹלא 

ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵשם  הּוא  ֶׁשָהֱאֶמת  זֹו  ֶּבֱאמּוָנה  ֶׁשִּמְתַחֵּזק  ּוְכָכל  ֶאְצִלי, 

ִנְמָצא ֶאְצלֹו ַמָּמׁש ְוהּוא אֹוֵהב אֹותֹו ְוֵאינֹו ֵמִניַח אֹותֹו ּוַמְׁשִּגיַח ָעָליו 

ָּכל ֵעת, ָּכְך ּפֹוֵרץ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַהְּזָעָקה ֵמעֹוֶמק ִלּבֹו 'ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו' 

– ֵהיָכן ַאָּתה? ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ַאָּתה ִנְמָצא ִאִּתי, ְוָלָּמה ִאם ֵּכן ִּתְׁשָּכֵחנּו, 

ְוָלָּמה ַּתְקִׁשיַח ִלְבנֹו ִמִּיְרָאֶתָך ֶׁשֹּלא נּוַכל ִלְראֹות אֹוְתָך, ְוָלָּמה ִיְדֶמה 
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ָלנּו ֶׁשָעַזְבָּת אֹוָתנּו.

ְזָעָקה  ִּתְקָוה,  ֶׁשל  ְזָעָקה  הּוא  ֲאַזי  ִּכי  ָהֱאמּוָנה,  ְּבֹחֶזק  ָּתלּוי  ְוַהֹּכל 

ֶזהּו  זֹוֵעק,  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוַאְּדַרָּבא  ֻנָחָמה,  ָמֵלא  ֵלב  ִמּתֹוְך  ַהּפֹוֶרֶצת 

ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתָיֵאׁש ּוָפג ִלּבֹו ִמְּלַהֲאִמין ֶׁשּיּוַכל ִאי ַּפַעם ִלְראֹות ְוִלְטֹעם 

ֶאת אֹור ָהֱאמּוָנה – אֹור ַהִּיחּוד ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה בביהמ"ק.

ְוֶזהּו ֵסֶדר ַהִּקינֹות ֶׁשל ִּתְׁשָעה ְּבָאב ּוְמִגַּלת ַאֶּיָּכה, ִּכי ֵאין ֶזה ְּתִפָּלה 

ְסדּוָרה ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ּוִמְתַחְּנִנים ִּכְׁשָאר ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות, ֶאָּלא הּוא 

ָהֲאִחיַזת  ֶׁשְּמִביִנים  ַהֵּלב  ֵמֹעֶמק  ְזָעָקה   – 'ַאֶּיָּכה'?!   – ּוְזָעָקה  ִקיָנה 

ַהְּׁשִכיָנה,  ַהְׁשָרַאת  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְלַדּמֹות  ָלנּו  ָגְרמּו  ֶׁשֲעוֹונֹוֵתינּו  ֵעיַנִים 

ְוִכְמַעט ֶּׁשָּנַפְלנּו ִמַּיֲהדּוֵתנּו ְוֵאין ַהֵחֶׁשק ְוַהַחּיּות ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה.

ּוְזָעָקה זֹו ֵמֹעֶמק ַהֵּלב ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ַוָּדִאית ֶׁשְּבַוַּדאי ֵיׁש ָּכאן אֹור ה', 

ְוהּוא ַרק ֶנְעָלם ֵמִאָּתנּו, ֲאַזי ִנְתַּגָּלה לֹו ְקָצת ֵמאֹור ָהֱאמּוָנה ְוַהַחּיּות 

ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה ּוַמְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש ְקָצת ֵמאֹור ַהְּגֻאָּלה. 

נֹוַלד  ַהּיֹום  ַּבֲחצֹות  ְּבָאב  ֶׁשְּבִתְׁשָעה  ָּבֲאִריָז"ל  ֶּׁשּמּוָבא  ַמה  ְוֶזהּו 

ָמִׁשיַח, ִּכי ָּדְייָקא ְּבֹתֶקף ַהְּבִכָּיה ְוָהֲאֵבלּות ִנְמַּתק ַהִּדין ְונֹוַלד ָמִׁשיַח, 

ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּפָרִטי  ָמִׁשיַח  ִהְתנֹוְצצּות אֹור  ַהְתָחַלת  ְוהּוא 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַצּפֹות ִלְגֻאָּלתֹו ַהְּפָרִטית ְּכַמֲאַמר ַהֶּבעְׁש"ט ַהק' 

ַעל ַהָּפסּוק 'ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְּגָאָלּה', ְלעֹוֵרר ַהֶּנֶפׁש ְלַהְרִּגיׁש ִקְרַבת 

ַחֵּיי ֱאמּוָנה, ַאְך ַהֹּכל ָּתלּוי ַּבֲאֵבלּות, ֶׁשְּמקֹוֵנן ַעל ַעְצמֹו  ְוִלְחיֹות  ה' 
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ְּבָסמּוְך  ֶאְצלֹו  ה'  ְּבַוַּדאי  ַוֲהֵרי  ַהְּׁשִכיָנה  אֹור  ִמֶּמּנּו  ִנְתַעְּלָמה  ֵאיְך 

ַמָּמׁש.

בֹודֹו' ה ְמקֹום ּכְ ב 'ַאּיֵ ָכל ָמקֹום ּוַמּצָ ׂש ּבְ ה. ְלַחּפֵ

ְוהּוא ֵעָצה נֹוָרָאה ְלַמֲעֶׂשה ְּבָכל ֵעת, ִּכי ִעַּקר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם 

ְּבִחיַנת  ֶׁשל  ְזַמִּנים  ְוֵיׁש  אֹותֹו,  ְוִלְזֹּכר  ה'  ְמִציאּות  ֶאת  ְלַהִּכיר  הּוא 

ּוִמְתנֹוֵצץ  ּוְתִפָּלה  ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק  ַלֲעֹסק  זֹוֶכה  ֶּׁשָאָדם  ַמה  ְּגֻאָּלה 

ְּבִלּבֹו אֹור ֱאמּוָנה ְוַאֲהַבת ְוִיְרַאת ה' ְוָכל ֻּכּלֹו חֹוֵׁשב ִמְּכבֹוד ֱאֹלִקים. 

ְלִהָּכֵנס ַלֶהְרֵּגׁש  ְוֵאינֹו ָיכֹול  ְוֵלב ָהָאָדם  ְזַמִּנים ֶׁשֶּנְחַרב ֹמַח  ֲאָבל ֵיׁש 

ַהּנֹוָרא ֶׁשל ִזָּכרֹון בַהֵשם ִיְתָּבַרְך, ּוִבְפָרט ְּבֵעת ָעְסקֹו ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן אֹו 

ְּבִעְנְיֵני ֵּביתֹו ּוְׁשָאר ִעְנָיָניו ֶׁשְּכָלל ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ְמִציאּות ַהְׁשָּגַחת 

ה' ּוְלִהָּדֵבק ּבֹו ְוִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ְוכּו', אֹו ִּבְזַמִּנים ֶׁשָּנַפל ר"ל ַלֲעֵברֹות 

ְוִלְמקֹומֹות ְמֻטָּנִפים ֶׁשֲאַזי ִנְדֶמה לֹו ֶׁשְּכָבר ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹבד ֶאת ה' 

ּוְלִהְתַּפֵּלל  ּוְכָבר ֵאינֹו ָׂשם ֹּכחֹוָתיו ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ּוַמַעִשים טֹוִבים 

ָּכָראּוי ֵמֲחַמת ֶׁשַּמְרִּגיׁש ָרחֹוק ֵמה'. 

ַוֲאַזי ִעַּקר ֲעָצתֹו הּוא ֶׁשִּיְתַחֵּזק ֵליַדע ֵמָהֱאֶמת ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא טֹוֶעה 

ִאּתֹו  ה'  ֵאין  ְּכִאּלּו  לֹו  ֶּׁשִּנְדֶמה  ּוַמה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  רֹוֶאה  ֶּׁשֵאינֹו  ַמה 

ְוֶאְצלֹו, ֶׁשֲהֵרי ְלעֹוָלם ה' ֵאינֹו עֹוֵזב ֶאת ַאף ֶאָחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאיְך 

ָיכֹול ִאם ֵּכן ִלְהיֹות ֶׁשַּמְרִּגיׁש ָּכְך, ּוְכָכל ֶׁשִּמְתַחֵּזק ְלַהֲאִמין ָּבֶזה ַאף 

ֶׁשֵאינֹו ַמְרִּגיׁש, ָּכְך ִמְתעֹוֵרר ְלַחֵּפׂש ְוִלְׁשֹאל ְוִלְזֹעק ַלה' ֵמֹעֶמק ִלּבֹו, 
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ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו, ֵהיָכן ה', ַוֲהֵרי ְּבַוַּדאי הּוא ִנְמָצא ָּכאן ַוֲהֵרי ְּבַוַּדאי 

ָקָרה  ֵאיְך  ֶזה,  ֵהיָכן  ָאז  ַהְׁשָּגָחה  ָּכאן  ֵיׁש  ּוְבַוַּדאי  ִּבְׁשִביִלי,  ֵעָצה  ֵיׁש 

ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשִּנְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו ֲאִמַּתת ֱאֶמת זֹו, ְוָכְך זֹוֶכה ֶׁשִּבְזָעָקה זֹו 

ֶׁשֶקר  ַרק  ְוהּוא  ִאִּתי  ה'  ִהֵּנה  ֶׁשָאֵכן  ְּביֹוֵתר  ְלִהְתַחֵּזק  זֹוֶכה  ְּבַעְצָמּה 

ַוֲאִחיַזת ֵעיַנִים ַמה ֶּׁשֵאיִני רֹוֶאה אֹותֹו )ַעֵּין ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן ִּתְנָיָנא תו' י"ב 

ּוְבִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְּגִבּיֹות חֹוב ִמיתֹוִמים ג'(. 

ְורֹוֶאה  זֹוֶכה  ְירּוָׁשַלִים  ַעל  ַהִּמְתַאֵּבל  'ָּכל  ֲחַז"ל  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוֶזהּו 

'ִיְזֶּכה  ָאְמרּו  ְוֹלא  ְורֹוֶאה'  'זֹוֶכה  הֹוֶוה  ִּבְלׁשֹון  ֹזאת  ְוָאְמרּו  ְּבִבְנָיָנּה' 

ֶׁשֵּיׁש  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּקְרָבה  ִהיא  ְּבַעְצָמּה  זֹו  ֲאֵבלּות  ִּכי  ְוִיְרֶאה', 

ָּכאן  ֵיׁש  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַוָּדִאית  ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך  ֶּׁשּזֹוֵעק  ַמה  ִיְתָּבַרְך,  לַהֵשם 

ֱאֹלקּות, ְוֵהיָכן ֶזה ֶנְעָלם ִמֶּמּנּו?!

ְּביֹוֵתר  ַהְמֻסָּגל  ַהְּזַמן  הּוא  ַהְמָצִרים  ֶׁשֵּבין  ִמַּצִּדיִקים  מּוָבא  ֵּכן  ְוַעל 

ַהְינּו  ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים'  ְלִהְתָקֵרב ַלה' ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא 'ָּכל 

ַהְמָצִרים  ְּבֵבין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ַאַחר  ֶׁשרֹוֵדף  ִמי  ֶׁשָּכל  ָּי-ה'  רֹוֵדף  'ָּכל 

ָצִריְך  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ֶׁשְּבָכל  ַהֶּמֶלְך  ְוִכְמַׁשל  ּוְלָמְצאֹו,  ְלַהִּׂשיגֹו  ָיכֹול 

ְיִגיעֹות ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהָּכֵנס ְלַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך, ַאְך ְּכֶׁשַהֶּמֶלְך יֹוֵצא 

ַלָּׂשֶדה ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ִלְרֹּדף ַאֲחָריו ּוְלַהִּׂשיגֹו, ָּכְך ַּגם ְלִהָּכֵנס לַהֵשם 

ִיְתָּבַרְך ָצִריְך ַהְרֵּבה ְיִגיעֹות ֶׁשל ֲעבֹוַדת ה' ַעד ֶׁשָּיִאיר לֹו אֹור ֲאִמִּתי 

ֶׁשל ְּדֵבקּות ּבֹו, ַאְך ִּבְזַמן ֶׁשל ָּגלּות ְוֶהְסֵּתר ְּבִחיַנת ֵּבין ַהְמָצִרים ֲאַזי 

ַהְּצָעָקה ְוַהִחּפּוׂש ְּבַעְצמֹו ִמּתֹוְך ַוָּדאּות ֻמְחֶלֶטת ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא ָּכאן 
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ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ַהִהְתָקְרבּות ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשּׁשֹוֵבר ֶאת ָּכל ַהַהְסָּתרֹות.

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ַמה ֶשַהֵשם ִיְתָּבַרְך ִהְׁשִאיר ָלנּו ָׂשִריד 

ּומּוָבא  ַּבָּגלּות,  ַּגם  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ֵיׁש  ֶׁשּבֹו  ִמְקָּדֵׁשנּו  ִמֵּבית 

ִּכי  ָּב'ֶניָה,  ַע'ל  ְמ'ַבָּכה  ָר'ֵחל  ר"ת  'ַמֲעָרב'  ֶׁשַּצד  מֹוָהָר"ן  ְּבִלּקּוֵטי 

ֶׁשל  ַהַּוָּדִאית  ַהַהְׁשָאָרה  ָּדְייָקא  ִּכי  ָהֲאֵבלּות,  ֶׁשל  ַהְּבִכָּיה  סֹוד  הּוא 

ְּבִכָּיה  ַּכֲאֵבלּות ַעל ֵמת ֶׁשהּוא  ֲאִמִּתי, ֹלא  ֲאֵבלּות  ַהְּׁשִכיָנה ְמעֹוֵרר 

ַעל ֶהָעָבר, ֶׁשִּבְרבֹות ַהְּזַמן ִנְׁשַּתַּכח, ֶאָּלא ְּבִכָּיה ַעל ַההֹוֶוה ֶׁשרֹוִצים 

ָּכֵעת ִלְראֹות ֶאת ַמה ֶּׁשֵּיׁש ֶּבֱאֶמת ַרק ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה. 

ְיָלה ו. ִקיַמת ֲחצֹות ַהּלַ

ּוָבֶזה ָיכֹול ָהָאָדם ְמֹאד ְלִהְתעֹוֵרר ְלַקֵּים ּוְלַהְרִּגיׁש ַׁשָּיכּות ָלֲעבֹוָדה 

ְוָלקּום  ְּבָתְקּפֹו  ַהֵּׁשיָנה  ִלְׁשֹּבר   – ַּבזוה"ק  ַהְרֵּבה  ַהֻּמְזָּכר  ַהּנֹוָרָאה 

יֹוֶרֶדת  ַהְּׁשִכיָנה  ִּבְתִחָּלָתּה,  ַלְיָלה  ֶׁשְּבָכל  מּוָבא  ִּכי  ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות 

ֲחצֹות  ַעד  ּוִמְתַּגֵּבר  הֹוֵלְך  ְוַהִּדין  ִּדין  ְזַמן  הּוא  ַוֲאַזי  ֵּברּוִרים  ִלְבֹרר 

ֶׁשל  ְזַמן  ִעַּקר  הּוא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחִצי  ָאז  ֵּכן  ְוַעל  ַהַּלְיָלה, 

ַמְתִחיל  ָּדְייָקא  ֲאַזי  ַהִּדין  ִהְתַּגְּברּות  ֹּתֶקף  ֶׁשהּוא  ּוַבֲחצֹות  ַהֵּׁשיָנה, 

ְלִהְתַמֵּתק ַהִּדין ]ְּכֻדְגַמת ֲחצֹות ַהּיֹום ֶׁשל ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָאז ָּדְייָקא נֹוַלד ָמִׁשיַח[, 

ֵּביִתי  ֶאת  ֶׁשֶהֱחַרְבִּתי  ִלי  'אֹוי  ַּכֲאִרי  ְוׁשֹוֶאֶגת  ָקָמה  ַהְּׁשִכיָנה  ַוֲאַזי 

ְוָׂשַרְפִּתי ֶאת ֵהיָכִלי', ְוֵהיָכן אּוַכל ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנִתי, ּומּוָבא ְּבִלּקּוֵטי 

ָהִעָּקִרּיֹות  ַּתֲאוֹות  ַהג'  ַעל  זֹוֶעֶקת  ֶׁשִהיא  ִּתְנָיָנא(  א'  )ּתֹוָרה  מֹוָהָר"ן 

ַהַּתֲאוֹות  ג'  ֶׁשֵהם  ִנאּוף,  ָממֹון  ֲאִכיָלה   – ְלָׁשם  ָנְפלּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
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ְוַהַחּיּות  ְוַהִּיְרָאה  ָהֱאמּוָנה  אֹור  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהַּמֲעִליִמים  ָהִעָּקִרּיֹות 

ְוַהְּדֵבקּות ְּבַהֵשם ִיְתָּבַרְך – ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. 

ַהֵּׁשיָנה  ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְלִהְתעֹוֵרר  זֹוִכים  ּוְכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 

ְוָקִמים ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְואֹוְמִרים ִּתּקּון ֲחצֹות ּוְמקֹוְנִנים ַעל ָהֲעוֹונֹות 

ְוָהִרחּוק ֶׁשֵאין ָאנּו רֹוִאים ּוַמְרִּגיִׁשים ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ּוִמְׁשַּתְּתִפים 

ְוִנְכָלִלים ַיַחד ְּבַזֲעַקת ַהְּׁשִכיָנה, ְוצֹוֲעִקים ְּכֶנְגָּדּה ָלָּמה ָעַזְבָּת אֹוָתנּו 

ַוֲהֵרי ֶּבֱאֶמת ַאָּתה רֹוֶצה אֹוָתנּו – 'ְזֹכר ה' ֶמה ָהָיה ָלנּו' 'ֵאיָכה ֶנְחַרב 

ְּבֵקרּוב  ַהֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ֲאַזי  ְוכּו',  ְוכּו'  ָהעֹוָלם'  ְיסֹוד  ְוֶנֱהַרס  ָהאּוָלם 

ַהְּגֻאָּלה ַּכּמּוָבא ַּבזוה"ק ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִיְהֶיה ִּבְזכּות ֵאּלּו ַהָּקִמים ַּבֲחצֹות, 

ְּבַגֲעגּוִעים  ְוִנְתַחְּזקּו  ַהִּתְקָוה  ִאְּבדּו  ְוֹלא  ִנְתָיֲאׁשּו  ֶׁשֹּלא  ִּבְזכּות  ִּכי 

ְלַהְׁשרֹות  ִיְתָּבַרְך  ַהֵשם  ַמְתִחיל  ְּבַעְצמֹו  ָּבֶזה  ֲאַזי  ה',  ְּבאֹור  ְלִהָּכֵלל 

ְׁשִכיָנתֹו. 

ְוָכְך זֹוֶכה ָהָאָדם ֶׁשָּקם ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש ֶאְצלֹו ְּבָכל ַלְיָלה ְקָצת ֵמאֹור 

ֶאְצלֹו  ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  זֹוֶכה  ָּכְך  ַהּיֹום  אֹור  ֶׁשִּמְתָקֵרב  ּוְכָכל  ַהק',  ָהֱאמּוָנה 

ַהַּגֲעגּוִעים ַלה' ּוַמְתִחיל ִלְראֹות ְּבִבְנַין אֹור ְירּוָׁשַלִים ַהְּפָרִטי, ּוְלֵעת 

ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ְזַמן ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים ִמְתעֹוֵרר ְּכֶנְגָּדם ִמְּלַמָּטה ָהִאיׁש 

ְלַבב  ָלֵאל  'אֹוֶדה   – ְוִתְׁשָּבחֹות  ִׁשירֹות  ַלה'  ּוְלַזֵּמר  ָלִׁשיר  ִיְׂשָרֵאִלי 

חֹוֵקר ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֵקר' ְוזֹוֶכה ְלִהַּדֵּבק יֹוֵתר ְּבאֹור ַהְּׁשִכיָנה, ַעד 

ְּדַמְלָּכא  ּוְבִכְתָרא  ַהֶּמֶלְך  ִּבְלבּוׁש  ּוִמְתַעֵּטף  ַהּיֹום  ְלָהִאיר  ֶׁשַּמְתִחיל 

ַּבֲאִמיַרת  ֶנֶפׁש ֵמַאֲהָבה ַלה'  ִלְמִסיַרת  ּוְתִפיִלין, ּוִמְתעֹוֵרר  ִציִצית   –
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ַהָּקְרָּבנֹות  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ְלביהמ"ק  ִנְכַנס  ּוִמָּׁשם  ָהֲעֵקָדה,  ָּפָרַׁשת 

ְּדִזְמָרה  ִלְפסּוֵקי  עֹוָלה  ּוִמָּׁשם  ִהְקַרְבנּו,  ְּכִאּלּו  ֲחׁשּוָבה  ֶׁשֲאִמיָרתֹו 

ּוְמַׁשֵּבַח ּוְמָפֵאר ֶאת ה' ִּבְנִעימּות ְּכָאָדם ַהּמֹוֶנה ָמעֹות, ַעד ֶׁשעֹוֶלה 

ֶׁשאֹוְמִרים  ָהֶעְליֹוִנים  ַהַּמְלָאִכים  ִּבְדֵבקּות  ּוְלִהַּדֵּבק  אֹור  ְליֹוֵצר 

ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ַעד ֶׁשּזֹוֶכה  ַוֲאַזי ְמַקֵּבל אֹור ַהֹּמִחין  'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש' 

ְלִהְתַּבֵּטל ּוְלִהְתַיֵחד ִעם ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ְּבֵעת ְּתִפַּלת ַהַּלַחׁש.

ַהֵשם ִיְתָּבַרְך ְיַזֵּכנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשָאֵכן ה' ִאָּתנּו ְוֶאְצֵלנּו 

ּוְלַצּפֹות  ּוְלַבְּקׁשֹו  ּוְלַחְּפׂשֹו  ְלִהְתַאֵּבל  ִמֶּזה  ְוִנְתעֹוֵרר  ַּבָּגלּות,  ַּגם 

ְלאֹור ַהְיׁשּוָעה ּוָבֶזה ִנְזֶּכה ִלְראֹות ְּבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִּבְמֵהָרה ְּבַקָּבַלת 

ֶנָחַמת ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשֵלמּות ִויֻקַּים ָּבנּו ַהָּפסּוק "ִּכי ִנַחם ה' ִצּיֹון ִנַחם ָּכל 

ָחְרֹבֶתיָה ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן ה' ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא 

ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה".
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