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 כהאי
,  "אַיֶּכָה"הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לאחר שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע,  אַיֶּכָה,  

קדוש ברוך הוא "את קולך שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא", ה"ואחבא", זה  ואדם הראשון משיב ל

 "אַיֶּכָה".גופא יצר את שאלה 

ר משה רבינו,  שאמ  "אֵיכה"נעשה  מה'אַיֶּכָה'  חז"ל להדיא,    וכשמשתלשל הדבר, כמו שאומרים

שורשו   וריבכם"  ומשאכם  ה"טרחכם  ושורש  וריבכם",  ומשאכם  טרחכם  לבדי  אשא  "איכה 

 ב"ואחבא".

 ישבה בדד", כמו שאומרים חז"ל.  איכה" –וזה משתלשל לספר איכה שכתבו ירמיה 

חלה כאשר ישנו כיסוי, כשיש מציאות של    "אַיֶּכָה"ושורש הדבר, הרי נתבאר בפסוק, ששאלת  

שומע הסתר, שהמ שהוא  ה'  מקול  הראשון מתחבא  היא שאדם  כאן  וההסתר  הכיסוי  של  ציאות 

 אַיֶּכָה". "ואחבא", ועל זה חלה שאלת " –"מתהלך לרוח היום" שמכח כך  –אותו 

   –ות  ת אהל, מהות ל"ו כרי   –ל"ו  
 ה"אהל" שמכסה על החיבור לשורש. 

כידוע    רבותינו כנגד    ל"ו,בגימטריא  אֵיכה  אומרים במדרש  כריתות שכתוב בתורה,    ול"שהם 

רמז,   בדרך  של    ל"ווראשית  הגימטריא  כיסוי   אהל,זהו  בו  שיש  מציאות  הוא  שהאהל  כלומר, 

 והסתר, האהל מכסה ומסתיר את הדבר.

חז"ל,   דברי  כפי שהוזכר מיסוד  בתורה,   ל"וכנגד    ל"ו,בגימטריא    איכהאבל  כריתות שכתוב 

ישראל  כריתותהלשון   על  משורשו,  שנכרת  מלשון  הוא  הראשונים  שביארו  כמו  נאמר   –,  יעקב 

"יעקב חבל נחלתו", שהוא מחובר בחבל הנקשר ללעילא, וכאשר חל כריתות, כמו שמרחיב הנפש 

"חבל נחלתו" שמקשר אותו לשורשו, וע"י כן    –החיים, הוא נכרת ממקום קישורו, מהחבל המקשרו  

 הוא נכרת משורשו. נעשה מציאות של כריתות, ש
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"שויתי הוי"ה לנגדי תמיד", אבל כאשר חל "נוכח פני ה'",  כלומר, מי שדבוק בשורשו הוא חי  

הוא נכרת משורשו, כלומר, הכח המקשר שמעמיד אותו עמו ואצלו, אצל    –מציאות של כריתות  

הכריתות    שיש בתורה, כלומר, המנין של  ל"ו כריתות הקדוש ברוך הוא, נעלם ונסתר, וזהו גופא ה

נכרת    אהל,כמנין    ל"ו,הוא   שהוא  הוא  שעניינה  והכריתות  המכסה,  כח  שהוא  שהוזכר,  כמו 

 שמעמיד את הדבר באופן כזה שפנימיות ההתקשרות נעלמת.  ,משורשו, כלומר, שיש העלם, כיסוי

וביאור הדברים הוא, ש"כריתות", אין כוונת הדבר כפשוטו, שהדבר נכרת, בבחינת עץ הנכרת, 

של החיבור. אבל החיבור קיים לעולם במקורו העליון, "ישראל   הגילוימהותו, שנכרת    רת,כאלא  

,  אהל אע"פ שחטא, ישראל הוא", ומה שחל במציאות הכריתות, זה הכיסוי וההעלם, שזה בבחינת ה

 שמכסה את הדבר. 

 "אהל" דקלקול ו"אהל" דקדושה 
שבקומת ישראל, לאחר מכן    והדוגמא הבהירה לכך, חטא העגל שזה שורש כל החטאים כולם

ומעמיד    משה רבינו לוקח את האהל שלו  חנה", כלומר נאמר שם "ומשה תקע את אהלו מחוץ למ

כלומר למחנה,  מחוץ  כי    אותו  למחנה",  "חוץ  פירוש  שזהו  ישראל,  בני  שאר  של  לאהלים  מחוץ 

אצלם   אהלהתגלה  בחינת  שהוא  הכריתות  של  היפך    האופן  רא  "בהילושמסתיר,  עלי  שי", נרו 

לשון של הארה  "הילו"ש הופך "הילה"  זה  וזה  הכיסוי  נעשה  וכאשר  עלי ראשי",  נרו  "בהילו  זהו   ,

 קלקול. יפך למציאות של אהל המכסה, זהו גופא שורש נקודת הלהיות מ"הילו", לה

זהו המשכן שנקרא   וכדברי חז"ל שבלשון קרא נקרא "משכן העדות",    "אהלובתיקון,  מועד", 

ברור    –ולם שכיפר להם על חטא העגל", מדוע זה מתגלה דווקא באופן של אהל  "עדות הוא לבאי ע

ומתגלה הכיסוי של קדושה, " שם    אהליהדבר להמתבאר, כנגד מציאות ה"כיסוי דקלקול", חוזר 

יושב   יותר זהו  ,  אהלים"ועבר", "איש תם  שנקרא כן מלשון "ונועדתי    "אהל מועד"והגילוי השלם 

מקום ההתוועדות, מקום החיבור, שם, באוהל מועד, שמתכפר מציאות    –'מועד'  אליך שמה", שזה  

ראשי"  עלי  נרו  ה"בהילו  חוזר  כלומר,  ביניהם",  שכינתו  שהשרה  עולם  לבאי  הוא  "עדות    החטא, 

מערבי שהוא   נר  –נרו", זהו מדריגת 'אהל מועד', ששם מתגלה המנורה    "הלו  חוזר להיות  האהל

ערב",   עד  "מערב  שורש דולק,  זהו  ראשי",  עלי  נרו  ה"בהלו  מתגלה  ישבותו",  "לא  של    באופן 

גת התיקון שמתגלה באהל מועד, "עדות לבאי עולם שכיפר להם על חטא מציאות גילוי של מדר

 העגל".
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שעמדו  "ישראל  חז"ל,  דברי  מאד  עד  כידוע  הראשון,  אדם  לחטא  מקביל  הרי,  העגל  וחטא 

ליהם על הר סיני פסקה זוהמתן", אבל בחטא העגל חזרה זוהמתן, על אף שזה לא בדקדוק אותו  רג

דבר, "החזרה זוהמתן", למה שהיה בחטא אדם הראשון, אבל כהגדרה הכוללת, "בני ביקתא חדא 

עומד  ואחבא",  ואירא  הגן  בתוך  שמעתי  קולך  ה"את  היפך  ה'איכה',  שאלת  היפך  וא"כ,  נינהו", 

' של  הוא,  מציאות  ברוך  הקדוש  של  גילוי  של  מקום  מועד',  בבחינת  'אהל'  אהל  שהוא  דתיקון, 

 'בהילו נרו עלי ראשי'. 

של   מציאות  שנעשה  הראשון,  בחטא  שנתגלה  הקלקול,  מציאות  שורש  מקום,    אַיֶכָּה, ומכל 

 מציאות של הסתר, מה עומק מהות ההסתרה.

 "הוי דומה לו" מצד הקדושה, ולהיפך, ב"מדמה דקלקול" 
עשו,  ד של  כחו  זהו  דקלקול",  ה"מדמה  השתא,  הדברים  את  מרחיבים  ואנחנו  לעיל,  ובר 

יש  המדמה?  שורש  איפה  יעקב,  זהו  דתיקון",  ו"מדמה  הזה",  האדום  האדום  מן  נא  "הלעיטני 

"מדמה" של שורש, ויש "מדמה" של ענף, ב"מדמה" של ענף, מדמים ענף לענף, או ענף לשורש,  

א לבורא, "הוי דומה לו", שזה שישנו, כביכול, זה הידמות של הנברר  אבל ב"מדמה" השורשי ביות

"אני והוא", "הוי דומה לו מה הוא... אף אתה" זה  ואנוהו",  לי  -מה שדורשים חז"ל על הפסוק "זה א

 שורש מציאות ההידמות. 

"הוי דומה   זה המצוה של  וכאשר ההידמות חלה בעומק השורש של הדברים, מצד הקדושה, 

"הוי דומה לו", וכל שאר המצוות, הם אינם    –המהות הפנימית של כלל כל התורה כולה  לו", שזה  

 אלא ענפים של ה"הוי דומה לו". 

והגר"א   הספורנו  מדברי  כסדר  שמוזכר  כמו  הדעת,  בעץ  הקלקול  מכח  מתגלה  כשזה  אבל 

א, שיסוד החטא הוא ה"מדמה דקלקול", ושורש ה"מדמה דקלקול", הוא ההידמות של הנברא לבור

"כאלקים", כדברי חז"ל,    –"כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו והייתם כאלקים יודעי טוב ורע"  

אלקים", "מדמה כוברא את העולם", ובזה "והייתם    אכל  עץ הזהה  שאמר להם הנחש, "הוא אכל מן

 דקלקול". 

אח ושמו  אחד  "הוי"ה  אחד,  הוא  הבורא  מאד,  עד  וידוע  רבותינו,  בדברי  שנתבאר  ד",  וכמו 

דברי   לעיל,  שהורחב  כפי  עשרה,  הם  שבהם,  ב"בפועל"  "אחד",  הם  שבהם,  ב"בכח"  הנבראים, 

באבות   אחד    –המשנה  ב"  "יכול",להיבראות",    יכול"מאמר  מעין בכח"כלומר,  הם  הנבראים   ,
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"כח    –הבורא, הם "אחד" שזה התורה שהוא הממוצע בין הבורא לנבראים, והיא הנקראת "חכמה"  

 תהיה לכם".  אחת", מתגלה ה"אחד", "תורה שב"בכחמה",  –

 ומצד כך, הנברא, קומתו היא "עשרה".  "עשרת הדיברות",וב"בפועל" הגילוי הוא 

הידמות לבורא מצד התיקון, גילוי ה"אחד" ב"עשרה"  
 ובקלקול, דימוי ה"אחד" ל"עשרה" 

נכלל    כאשר הנברא מדמה את עצמו לבורא, אם הוא מדמה את עצמו מצד התיקון, הרי שהוא

בשורשו באורייתא, בחכמה, ב"בהלו נרו עלי ראשי", "הרוצה להחכים ידרים שמנורה בדרום", הוא  

מדמה את עצמו לבורא מכח ה"בכח", שזה "אחד", שם זה "אני והוא", זה "הוי דומה לו", ובענף זה 

יש לו את    "מה הוא... אף אתה..." "מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון", אבל

בארץ",   אחד  "גוי  בארץ",  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  אחד  ושמך  אחד  "אתה  ההידמות,  שורש 

התפילה  במטבע  אומרים  אנחנו  זה  אחד",  ושמך  אחד  ה"אתה  של  כביכול,  ה"מעין"  הם  כלומר, 

בשבת קודש, בזמן מנחה של שבת קודש, שזהו הזמן שמתגלה ההתגלות של ה"נחלה בלי מיצרים" 

כידוע,    תר יעקב לבדו", כמו שאומרים חז"ל ושל "ונשגב הוי"ה לבדו", ומצד כך "וי  אבינושל יעקב  

 שהם מקבילים אהדדי. 

וזה שורש ה"מדמה דתיקון", שהאדם דומה לבוראו, ולכן, זהו העומק של האיסור אכילה מעץ 

שהשנים הללו, זהו התערובת של הטוב ורע, אבל    שנים,הדעת טוב ורע, כי זה עץ שהוא בבחינת  

אוכל מעץ החיים, הוא  עץ החיים וחי לעולם", אם האדם היהזהו עץ שכל יסודו הוא שניות, "ולקח מ

בוק ב"חי החיים", הוא היה מגלה את ה"הוי דומה לו", "מה הוא 'אחד', אף הנברא 'אחד'", היה ד

ויהי   ערב  "ויהי  ראשון,  ביום  הבריאה,  בתחילת  הושרש  הרי  ה'אחד',  של  הגילוי  של  השורש  והרי 

, שהיה רק "יחידו  אחד"בוקר יום אחד", כמו שדורשים חז"ל, שלא נאמר "יום ראשון", אלא "יום  

עול שה"אחד" של  הבריאה,  בתחילת  שמתגלה  הראשון  האור  של  ההתגלות  של  העומק  זה  ם", 

 נחקק ב"בכח" של כל מציאות הבריאה. 

עבודתם של ישראל בפרט, להעמיד את עצמם במקביל "הוי דומה לו", ועבודת האדם בכלל, ו

כאשר זה מה הוא "אחד", אף הנבראים מגלים את שורש ה"אחד" שבהם, שזה הצד הפנימי, אבל  

הריבוי,   את  יוצרת  והשניות  שניות,  של  מציאות  בו  שיש  הדעת,  עץ  בחטא  הקלקול  מתגלה מצד 

גורם, שמדמים את ה"אחד" עשרה, מצד כך, ה"הוי דומה",     והריבוי שנמצא בבריאה הוא בבחינת



 ' פנימית ה עבודת בלבביפדיה · כה יא ·  י-| א ה
 
 

ל"עשרה", במקום לדמות את ה"עשרה" ל"אחד", דבר והיפוכו, בדיוק הפוך, שבמקום לדמות את  

רה" ל"אחד", מצד התיקון, מכח השורש של ה"אחד" שבישראל, ובאדם הראשון בפנימיותו,  ה"עש

 מדמים את ה"אחד" ל"עשרה".

 י"א   -מציאות ה 
, י"אזה השורש של הקלקול של ה  י"א,, מציאות של  עשרכדברי חז"ל כידוע, נעשה מה  וע"י כן,

ה דקלקול,  ומהצד  ל"אחד",  חוזרים  ה"עשרה"  דתיקון,  מהצד  "מעין" כלומר,  נעשה  "אחד" 

 ה"עשרה", שזה "מדמה דקלקול", זה המקום של הקלקול. 

כשאדם הראשון אוכל מעץ הדעת טוב ורע, בפיתויו של נחש "והייתם כאלקים יודעי טוב ורע", 

תערובת, זה עץ   זה תפיסה של "מה הוא אכל מן העץ הזה וברא את העולם", כלומר, שזה עץ של

זה "ריבוי",  תפ  של  כאן  נעשה יוצר  כאן  ריבוי,  של  מציאות  אלא  "אחד",  לא  הוא  שהבורא  יסה 

 י"א. מציאות של  

כה",    –  "י"אוזה עומק מה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון "איכה", שמונח ב"איכה"  

כלומר, כח המדמה גרם לידי כך, שבמקום שיהיה כאן "עשרה" דומה ל"אחד", שנעשה מציאות  

"ז חל עומק השאלה שנשאל אדם הראשון, ע"י הבורא יתברך שמו  זה שורש הקלקול, וע  י"א,של  

 איכה". "

"איכה", ח"ו   וא"כ  הדומה  כ"אחד"  הנבראים  בכלי  נתפס  שכביכול,  בורא,  של  מציאות  יוצר 

 למציאות הנבראים. 

הכח של "אשא לבדי" מצד    –"איכה אשא לבדי"  
 "איכה אשא לבדי"   –הפנימיות, ובלא תפיסת "אחד"  

הזו   "  –ובתפיסה  של  הזו  רבינו יֶּכָה",  אַהשאלה  משה  שאלת  עומק  את  מולידה  שהיא  ברור 

ודאי  כם", והיינו שמצד הפנימיות באמת  "איכה אשא לבדי" ["לבדי" דייקא] טרחכם ומשאכם וריב

אשא לבדי",    "איכהיכול לשאת לבדו את הכל, ורק כשהפנימיות הזו לא מתגלה אז באה שאלת  

א כביכול  הרי משה, שנאמר בו "ומשה נגש אל האלקים", הו  –דו  ואיך באמת משה יכול לשאת לב

 בריך הוא, וא"כ, יש בו את הגילוי של ה"אחד".  אהממוצע בין ישראל לקודש 
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כל עצתו של יתרו שאומר למשה רבינו "נבול  תבול גם אתה גם העם אשר עמך", ומכח כך  

ם ושרי עשרות", התפיסה היא  הוא אומר לו "ואתה תחזה וכו' שרי אלפים שרי מאות שרי חמישי

נקרא   הרי  הוא  גילוי של ה"אחד",  ליתרו  כדברי    יתר"מלשון  "יתרו"  שאין   בתורה"  פרשה אחת 

דבר, היינו שלא מתגלה ה"אחד", יש "יתר". [ומצד הקלקול זה "כל    תרמיחז"ל, כלומר, מה שהוא  

מ  יתר שהוא  זה  עצם  אבל,  דמי"]  בכנטול  לא  כבר  שהוא  כלומר,  דבר,  ה"אחד", יתר  של  גדר 

ופשוט  והה"אחד"   ברור  והיפוכו,  דבר  זה  "ואתה   –יתור  יתרו  של  עצתו  עומק  זה  א"כ,  ולפיכך 

וריבכם",   ומשאכם  טרחכם  לבדי  אשא  "איכה  אומר  רבינו  שמשה  מה  בא  משם  אבל  תחזה", 

מאיפה התחיל ה"איכה אשא לבדי" מכח ה"נבול תבול גם אתה גם העם אשר עמך", שאתה נושא 

 העם הזה לבדך. את משא

הכל,   את  לבד  לשאת  יכול  שהוא  צודק  בוודאי  באמת  רבינו  משה  הפנימיות,  שמצד  והרי, 

מדברת   "שכינה  שזה  רבינו,  משה  אצל  מתגלה  כביכול,  ה"אחד"  גרונו",  מתוך  מדברת  "שכינה 

אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם",    איכהמתוך גרונו", ולכן, מצד כך באמת "אשא לבדי", ולא  

 מה שיש באמת צד שה"עשרה" בטל ל"אחד", דייקא "אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם". עד כ

ממשה  מבקש  הוא  ברוך  וכשהקדוש  בשלימות,  משה  אצל  התגלה  לא  כמובן,  הזה  והשורש 

ין  "אם אין אתה גואלם, א  –רבינו, לגאול את בני ישראל ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה  

אל ממצרים, הוא מעין ה"אחד" הוא זה שצריך לגאול את בני ישר  רבינואחר גואלם", כלומר, משה  

ללכת מסרב  כשמשה  "אהרן    אבל,  רבינו  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  אומר  מקום,  של  בשליחותו 

יהיה לך לפה", כלומר, הגאולהא יש את    חיך  היא לא בתפיסת ה"אחד", היא בתפיסת ה"שנים", 

, "וראך ושמח בלבו", "ויבוא משה ואהרן אל פרעה",  הרןאמשה שהוא "גואלם", אבל ה"פה", הוא  

כזה,  הוקשו זה לזה משום ששקולים הם זה  וכדברי חז"ל שנאמר "משה ואהרן" ו"אהרן משה", ש

ים, זה תה מתפיסה של "אחד", לתפיסה של שנוא"כ, הגאולה נשתנ  שנים,אבל הם בתפיסה של  

 כבר עומק השורש של הדבר, שאין גילוי שלם. 

תו זו שמעתי", שנעלם מציאות ה"אחד" רה שהיה מדרעד מתן  דיבר אלקים שתים  "אחת  גת 

 הפנימי. 

אשא   "איכה  נאמר  דייקא  שהוזכר,  כפי  והוזכר    לבדי וא"כ,  ומשאכם",  חז"ל טרחכם  דברי 

דוש ברוך הוא לאדם הראשון, כי  אַיֶכָּה" שאמר הקש של ה"איכה אשא לבדי", שורשו ב"שהשור

מה" שאין  אַיֶכָּה"  והנבעמיד,  ה"אחד",  של  שמתגלים  גילוי  ל"אחד",  בטלים  "עשרה"  שהם  ראים 
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שהם "אחד" אלא להיפך, ה"אחד" ח"ו יורד, מכח כך, ה"בפועל" שמתגלה אצל משה הוא   ה"בכח"

 "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם". 

  וכשהנפילה הזו מתגלה בחורבן הבית, "ירמיה כתב ספר איכה", "איכה ישבה בדד העיר רבתי

, היינו, שמה שהיה צריך להיות בציור העליון דייקא,  ישבה בדד"עם היתה כאלמנה", מה ש"איכה  

מהצד העליון, "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב", מתגלה כאן ה"איכה ישבה  "ישבה בדד"  

 בדד". 

 מדבר מהלך של "עם לבדד ישכון",  
 מהלך של "ונהרו גויים רבים"   –א"י  
ישראל, בכללות, היה בסדר ה ויש מהלך של ארץ  יש מהלך של מדבר,  דברים שני מהלכים, 

בלעם,   של  נבואתו  יתחשב",  לא  ובגויים  ישכון  לבדד  עם  "הן  נאמר  דייקא  מדבר,  של  במהלך 

ודייקא, הכל נעשה שמה באופן של ה"לבדו", ולכן, שורש יציאת ה"ערב רב עלה עמם" שביציאת  

מהותו של המדבר הוא "הן עם לבדד ישכון ובגויים  מצרים, הוא הפקעה לכל מהלך המדבר, שכל  

לא יתחשב", עד כמה שה"ערב רב עלה עמם", שהוא התערבות מאומות העולם, כל המציאות של  

 ה"לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" לא קיימת, הוא לא "לבדד ישכון", יש לו מציאות של תערובת. 

מתגל שמה  הפוך,  הוא  המהלך  ישראל,  בארץ  כך,  שנאמר  לעומת  וכמו  עם",  רבתי  "העיר  ה 

על העתיד, "ונהרו גויים רבים" שיעלו מה וכמה פעמים, בכמה לשונות  בנבואה על ארץ ישראל, כ 

דייקא  לשם", מתגלה  פונות  פיות  שכל  "תל  תלפיות",  "תל  נקרא  ומקום המקדש  ישראל,  לארץ 

ה"הן עם לבדד ישכון", "ונהרו גויים רבים", שהכל עולים לארץ ישראל, וא"כ, מתגלה ההיפך של  

מתגלה המציאות שיש שם צירוף, שכולם נוהרים לשם, "ארץ ישראל ירושה לנו מאבותינו", אבל, 

 ארץ ישראל, מגיעים האומות, "העיר רבתי עם". -ל

במדבר, עיקר הגילוי, שורש הגילוי צריך להיות במדריגה של "אחד"   –ולפי"ז, ההבנה הבהירה  

יש לבדד  עם  "הן  זה  הריבוי, אבל מתגלה כפשוטו,  ישראל, מתגלה המהלך של  כון", אבל בארץ 

ישראל,  התיקון בארץ  שיהא  שצריך  כפי  ה"אחד",    שבריבוי,  למציאות  בטל  מדרשהריבוי  גת  זו 

 ארץ ישראל, בית המקדש בשורשו העליון. 
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 "בדד" ו"רבתי עם", מצד מהלכי הקלקול 
ישבה בדד", במק ום שיתגלה ה"בדד" דתיקון, אבל כשמתגלה מצד מהלכי הקלקול ה"איכה 

מעין מה שהיה במדבר, "הן עם לבדד ישכון", ה"בדד" הופך להיות "בדד" דקלקול, "איכה ישבה  

שנאמר   מקום  ומאותו  שמו,  יתברך  בבורא  העליון,  ב"אחד"  הוא  ה"בדד",  שורש  כלומר,  בדד", 

דתיקוןאַיֶּכָה",  " שה"אחד"  לריבוי,  נופל  ושלום,  חס  שה"אחד"  מקום  זה   מאותו  ובמקום  נעלם, 

שבוכין   הבוכין  "דרך  האבילות.  של  המציאות  זה  בדד",  ישבה  "איכה  דקלקול,  "אחד"  מתגלה 

 שיושבים לבדם". "בלילה" 

עיר שבה מתגלה המציאות של   אותה  זה  עם"  "העיר רבתי  כאלמנה",  היתה  עם  "העיר רבתי 

הרבתי"ה" של  המציאות  בה  שמתגלה  שם  ריבוי,,  שמתגלה  שהריבוי  של במקום  באופן  יתגלה   ,

כל   את  שמעלה  בארץ",  אחד  ה"גוי  של  ההארה  שיאיר  באופן  רבים",  גויים  "ונהרו  דתיקון  ריבוי 

הריבוי למציאות ה"אחד" השלם, שזו מדריגתן של ישראל, מתגלה ההיפך של הדבר, מתגלה צד  

עו אבל  "אחד",  של  כמציאות  היא מתגלה  כאלמנה",  היתה  עם  רבתי  "העיר  ד הקלקול שבדבר, 

פעם, לא מצד ההעלאה על ה"עשרה" למציאות ה"אחד", אלא דייקא, מצד מקום הקלקול שבדבר,  

 "איכה ישבה בדד", מציאות של "אחד" מצד מהלכי הקלקול. 

וה"איכה ישבה בדד"    זה ה"איכה אשא לבדי" של משה רבינו.  זה ה"אַיֶכָּה" של אדם הראשון.

 שאמר ירמיה בקינתו. 

שכמו שהוזכר לעיל, זה הצירוף    "איך"וה "איה"  הכה,  -איה"איכה", מהלכי הוזהו א"כ, מהלכי  

ה" מתכסה,   איכה"של  שה"אחד"  הכיסוי,  מקום  ההעלם,  מקום  ההסתר,  מקום  ו"איך",  "איה" 

של   הריבוי,  ממציאות  חלק  להיות  הופך  וה"אחד"  ריבוי,  של  מציאות  ונעשה  נתעלם,  שה"אחד" 

 קומת כנסת ישראל. 

 ה בשבטים מהלכי הי"א שמתגל 
י יש שנים עשר שבטים "שבטי   כן,  יתר על  ובמעמקי השבטים, על אף ש-להבין  י"ב  ה",  יש 

ויש בזה כמובן כמה מהלכים   שבטים בכללות, אבל לעולם שבט אחד הוא למעלה מן השבטים, 

נזיר אחיו", יש מהלך  יוסף, "ולקדקד  יש מהלך שזה  מיהו השבט אחד שהוא למעלה מהשבטים, 

מלך", שהוא    עליךשזה ראובן, "ראובן בכורי אתה", יש מהלך שזה יהודה שהוא מלך, "שום תשים  

 נמצא מעל גביהם, ועוד הבחנות. 
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בחלק  דאמת הרי, לא מונים את לוי    ליבאשל שבטים הוא בעצם י"א שבטים, ואם  יקרנמצא, שע

במהלכי   הם  שהשבטים  מכח  פעם  עוד  וזה  כהגדרה    הי"א,מהמקומות,  השבטים  תפיסת  זה 

זה  שבשבטים,  הפשיטות  זה  י"ב,  שהוא  השבטים  של  הפשוט  המהלך  את  יש  כמובן,  שורשית, 

י שבטי  י"ב  הפשוט,  מהלך -המהלך  אבל  ומתגלה    ה,  נבדל,  שה"אחד"  השבטים,  במהלכי  נוסף 

לוי  י"א שבטים,  מציאות של   לעצמו,  יהודה  לעצמו,  יוסף  לעצמו,  ראובן  בזה,  פנים  והזכרנו כמה 

 לעצמו, שמצד כך, נעמדת מציאות של י"א שבטים. 

 וביאור מהלכי הדברים למה שנתבאר, השבטים באים לברר את מציאות הריבוי. 

של    קביעותהם השורש של מציאות ההתחלה, האבות מעמידים    אב,ם השורש של  האבות, ה

שהם   האבות  יסוד  שזהו  אלא    ג'התחלה,  אבות  קורין  "אין  אבות,  ג'  של  חזקה  מדיני  זה  כידוע, 

 תחלת מציאות האב, זה מה שהתחדש במציאות האבות.  שלושה", זה ה"חזקה" שבאבות, וא"כל

השב  מציאות  נולדים  שממנו  אבינו,  יעקב  והריבוי ואצל  ריבוי,  של  מציאות  התחדש  טים, 

וחוזר לארץ ישראל    –שנתחדש   יוצא מלבן  הוא מעביר את    –כאשר יעקב אבינו ביציאתו כשהוא 

בניו, "ויעבירם את הנחל וגו' ויותר יעקב לבדו" (פל"ב, פסוק כ"ד), ואז "ויאבק איש עמו", אבל הרי, 

בית לחם",   ין הרי נולד "בדרך אפרתה היאבנימיה שי"א שבטים נולדו בחוץ לארץ, וסדר הדבר ה

והכניסה לארץ ישראל היא   –מתה רחל    ושם נולדו אצל לבן,  זה עוד מהלך עמוק, שי"א שבטים 

כתפיו שכן",    מגיע כמציאות לעצמו, ומצד כך בנימין נבדל, שאצלו נאמר "בין  י"א, והי"ב,במהלכי  

, כמו שאומרת הגמ', אבל בחלקו של בחלקו יש גם מעט בחלקו של יהודה  שהשכינה שורה בעיקר

 בנימין, שם עיקר מציאות בית המקדש. 

 י"א, שמתגלה אצל יעקב אבינו -מהלכי תיקון ה 
"ויותר  ואז  יעקב לבדו", לאחר שהוא מעביר את כל הי"א שבטים את הנחל,  "ויותר  כשנאמר 

 יעקב לבדו", הוא נשאר במציאות של "לבד". 

זה   שנתבאר,  מה  לפי  הדברים  ה"ויתר    –ברור  ועומק  חז"ל,  כמו שהוזכר מדברי  אבינו,  יעקב 

יעקב לבדו", זה מעין מה שעתיד להיות "ונשגב הוי"ה לבדו ביום ההוא", זה ה"דמות תם חקוקה 

"בצלם אלקים עשה את   אבינו, שכביכול, כשנאמר  יעקב  על מציאותו של  חז"ל  וכדברי  בכסא", 

שבה מתגלה הדבר בבהירות, זה יעקב האדם", "נעשה אדם בצלמינו כדמותינו", ה"צורת אדם",  
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אבינו, זהו "דמות תם חקוקה בכסא", וא"כ, יעקב אבינו, הוא ה"מעין" של ההבחנה של "אחד" של  

 מעלה, זה ההבחנה של יעקב אבינו. 

ארץ ישראל,  -, הי"א שבטים, כשיעקב מעביר את כל הי"א שבטים לי"אוממנו נעשה הגילוי של 

הדבר   ברור  לבדו,  נשאר  שה  –והוא  הגילוי  את  לברר  מנסה  לא    י"אהוא  כפשוטו,זה  אלא    י"א 

יעקב   ה"ויתר  נעשה  ה   לבדו",שכאשר  את  מאיר  ה  "לבדו"הוא  בתוך  את   י"א,הזה  יאיר  וכשהוא 

ה"לבדו" בתוך הי"א, הוא יאיר את זה בהבחנה שזה "אחד" ו"עשרה", וה"עשרה" בטלים למציאות  

 ה"אחד".

 שנתעלמו, שזה הופך להיות "עשרה" שנפלו. מצד הקלקול יש את ה"עשרת השבטים" 

ה"לבדו"  את  מאיר  הוא  לבדו",  ב"ויתר  אבינו,  יעקב  אצל  התיקון שמתגלה  אבל מצד מהלכי 

שה השבטים,  מציאות  במהלכי    י"אאצל  ולא  התיקון,  במהלכי  יתגלה  השבטים,  שבמציאות 

 הקלקול. 

 הפירוד שמתגלה בשבטים 
ק איש עמו וגו' ויגע בכף ירכו", הוא נוגע במקום של "ויאב  –וכמובן, ההארה הזו, אינה שלימה  

ביוסף   זהו  הכוללת,  וכהגדרה  הפירוד,  נעשה  כך,  ומצד  רבותינו,  שאומרים  כמו  ירכו"  ה"יוצאי 

יעקב   וה"אחד" שהיה צריך להאיר בהם, "אלה תולדות  והאחים, שעוד פעם הם מתחלקים לי"א, 

מאיר ה"אחד" בשבטים, "וישנאו אותו ולא יכלו  יוסף", שעיקר תולדתו של יעקב הוא יוסף, שמכחו  

דברו לשלום", וזה לא רק גורם ש"לא יכלו דברו לשלום" ביחס ליוסף, אלא זה גורם שהתפיסה של 

ומציאות של   י"א,  להיות  הופך  זה  כן  ידי  ועל  הנכון,  באופן  לא מתגלה בהם  וה"עשרה",  ה"אחד" 

 . "אחד" לעצמו, כאן מונח עומק נקודת הפרדת השבטים 

ובדקות, התפיסה של השבטים מקבלת פנים אחרות, וכמו שאומרים חז"ל "היו מבזים את בני 

של   בתפיסה  לא  זה  וא"כ,  של  י"בהשפחות",  בתפיסה  ולא  חלוק    י"א,,  זה  ולד', אלא  מצד    לח' 

זה ח' שבטים, בני   ח'של יעקב, ה  ה"אחד"זהו    א'ה  "אחד", א', ח', ד',זה    הא',התיקון כשמאיר  

 הגמור. 'אחד' י התיקון, שורש הכלהשפחות, והם מתאחדים, ומתגלה מה בני ד'זה  ד',וההאמהות, 

יכלו דברו לשלום" היינו, שנעשה ההסתלקות של האחדות  נופל, ה"א'  אבל כשמציאות ה ולא 

בני אמהות, ובני שפחות, זה יחס אחד של נפילה, שמתגלה נקודת  ד',  וח'  וזה הופך להיות    הא',של  
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ונפרד זה   נדחה, שדבר  דוחה מלשון  דח  זה הופך להיות    חד,לקול, במקום שיהיה  הדבר באופן דק

 מזה.

ה במהלכי  דידן,  לערכין  יותר  ובפרטות  בשורש,  המציאות,    י"אוה  י'אבל  נעשה  שהוזכר, 

הופכים להיות מציאות   באופן שכל ה"עשרה" בטלים ל"אחד", אלא הם  עומדים  לא  שה"עשרה" 

 כמציאות לעצמו, זה הופך להיות שורש נקודת הקלקול שמתגלה במהלכי השבטים. י"א של 

עם",   רבתי  העיר  בדד  ישבה  "איכה  בגלות,  יוצאים  שהשבטים  השבטים,  גלות  של  האופן  זה 

 עשה מציאות של גלות מארץ ישראל, שהשבטים גולים מארץ ישראל.שנ

 פיזור   –פנימיות הגלות  
כיסוד המהר"ל כידוע, ש"ארבע כנפות הארץ" זה    פיזור,היא    גלותוזה ברור לכל בר דעת, כל  

ובנפש, מהלכי הגלות  כנפות הארץ,  פיזור לארבע  זה  האופן של הפיזור שהדבר מתפזר, במקום, 

מעל אדמתם, שורש הגלות לפי מה שנתבאר, הוא בעצם כך שהכח של ה"אחד" שישראל גולים  

לא מאיר במעמקי השבטים, עד כמה שכח ה"אחד", היה מאיר במעמקי השבטים, א"כ, אין פיזור  

כולם  אלא  ילך,  שהוא  להיכן  ילך  אחד  וכל  מזה,  זה  יתפזרו  שהם  שייך  לא  זה  השבטים,  אצל 

 מאוחדים יחד אהדדי. 

בעו מושג,  א"כ, אין  ביחד,  נמצאים  כולם  אם  יחד,  גולים  ישראל  כנסת  שכל  הנפש    מק,  אור 

הגלות, מאור  למעלה  אין    מאיר  יחד,  יגלו  ישראל  שכל  כמה  ועד  פיזור,  היא  יסודה  גלות,  כל 

מציאות של פיזור, וגלות מצרים שהיו שם כל ישראל, לא היתה אחרי שיש כבר "כנסת ישראל", 

ין גלות של כל ה"כנסת ישראל" גם יחד, לעולם, בכל גלות, מונח אלא לפני שיש "כנסת ישראל", א

[אי אפשר להכנס עכשיו, להרחיב בדבר]   בה גם אופן מסויים של פירוד בתוך ה"כנסת ישראל" 

 שזה מעמקי מציאות שורש פנימיות הגלות. 

"אַיֶכָּה"   , א'וה  י'ששאל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, שה  ומכל מקום, זה עומק שאלת 

 אינם נצטרפים באופן הנכון, שה"עשרה" בטל ל"אחד". 

 ועל התפיסה הזו, אומר משה רבינו "איכה אשא לבדי". 

 על התפיסה הזו קונן ירמיה "איכה ישבה בדד". 
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 תוקף הזמן של "בין המצרים" 
שאלת  ומתעורר  חוזר  בפרט,  באב  תשעה  וביום  בכלל,  אלו  שבועות  בג'  ושנה,  שנה  ובכל 

מתעורר השאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, מתעורר דברי   ה"איכה ישבה בדד",

 משה רבינו "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם".

מתעורר שורש תפיסת הקלקול של הפירוד, שאיננה נותנת מקום של חיבור, כפי שהיה צריך 

 להיות שיהא בנקודת שורשו כמו שנתבאר. 

כריתות ש   והל"ו  ה  כריתותהשנכרתו,  מציאות  זה  היקף,    כותרתהפך  מלשון  אותיות]  [אותם 

בחינת   שזה  סביב,  חומה  בחינת  שזהו  שנמצא,  מה  כל  את  בתוכו  בי"ז "כותרת",  השחובק  אבל, 

העיר,   ואחד מהם שהובקעה  בתמוז",  בשבעה עשר  לאבותינו  ארעו  דברים  "חמשה  נאמר  בתמוז 

שה" מציאות  ה  כותרת",נעשה  בו  "כותר"הכח  נעשה  מסביב,  משתלשל    ומקיף  וכשזה  הבקעה, 

של   מציאות  נעשה  מציאות    נכרת   שהדבר  כריתות,למטה,  בו  אין  מתכסה,  מתעלם,  משורשו, 

 שלימה של גילוי. 

 זה תוקף הימים האלו. 

יום,הימים האלה, שהם במנין של   , אבל השורש שלהם הכאה לשון של  "אך",  בבחינת    כ"א 

ב אותיות  יה  -אך  -הוא  שנעשה    "איכה",,  יתברך,  שמו  על    הכיסוי,שנעלם  יד  י"כי   ה", -כס 

ש"אין   יתברך  בשמו  הפירוד  שורש  שלם",  השם  ש"אין  השורש  ומציאות  ההסתרה,  של  מציאות 

 השם שלם", כלומר, נפרד מציאות שמו יתברך. 

 מעמקי מקום הבכיה 
של גה  ה להשלמתה תתעורר, אז יתגלה המדרהזו בוקעת מהמעמקים, והתביעככל שהשאלה  

 "שפכי כמים לבך", "כדרך הבוכים שבוכים בלילה". 

ה של  התיקון  גופא  זה  ה'",  פני  "נוכח  להיות  הופך  הבכיה  שמקום  ה'",  פני  "נוכח    ל"ו אבל, 

 כריתות, לחזור למקום ה"נוכח פני ה'".

כמים   ה'"    לבך"שפכי  פני  "קודש  –נכח  ישראל",  של  ה"ליבם  של   איתגלה  ליבם  הוא  בריך 

נקר זה  ה'ישראל",  פני  נכח  ליבך  "שפכי כמים  "קודשא  כי  ה'"?  פני  ה"נכח  איפה  הוא   א",  בריך 

ליבך",   כמים   "שפכי  זה  ה"ליבם",  הוא  כי  ה'",  פני  "נכח  שופך  הוא  וא"כ,  ישראל",  של  ליבם 
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ה"עשרה"   של  הפיזור  ממקום  יוצא  האדם  כן,  ידי  ועל  ליבם  מציאות  בתוך  בתוכם",  "ושכנתי 

 חד", זה מקום הבכיה האמיתית. וה"אחד", וחוזר למקום ה"א

הימים האלה, הם   כ"ב אותיות,כאשר האדם בוכה, הוא אינו יכול לדבר, אין את הפירוד של ה

הכ"א   את  כוללים  ואם  הם  -יום,  באב,  התשעה  ואת  בתמוז,  יום,י"ז  אותיות    כ"ב  כ"ב  שכנגד 

 התורה. 

לפני    בכי, בכה,  -כ"בהאותיות,    הכ"ב, שזה השורש של  בכיהוכאשר מתגלה המעמקים של ה

שלפני מציאות ההתפרטות, זה עומק "שפכי כמים ליבך נכח פני  "אחד,  מציאות הדיבור, מתגלה ה

 ה'". 

נתקן  אז  ל"עשרה",  ה"אחד"  את  מחזיר  הוא  לבבו,  במעמקי  נוגע  והוא  בוכה,  האדם  כאשר 

דושה,  ה"איכה ישבה בדד", הוא מגיע ל"בדד", אבל לא ל"בדד" מצד הקלקול, אלא לבדידות דק

 ל"ונשגב הוי"ה לבדו". 

 

 


