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  השפה הארמית סודה של  –  ויצאפרשת 

ה ְבִרית ביניהם שנאמר " ֵעד שיהיהלפני שנפרדו יעקב ולבן הם כרתו ברית ועשו גל אבנים  ה ִנְכְרתָּ ה ְלכָּ יָּה ְלֵעד ֵביִני ְוַעתָּ ה ְוהָּ תָּ אָּ ֲאִני וָּ
ה: ּוֵביֶנָך: ֶבן ַוְיִריֶמהָּ ַמֵצבָּ ל: ַוִיַקח ַיֲעֹקב אָּ ם ַעל ַהגָּ ל ַויֹאְכלּו שָּ ִנים ַוַיֲעׂשּו גָּ ִנים ַוִיְקחּו ֲאבָּ יו ִלְקטּו ֲאבָּ א  ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלֶאחָּ ֲהדּותָּ ן ְיַגר ׂשָּ בָּ א לֹו לָּ ַוִיְקרָּ

רָּ  א ְשמֹו ַגְלֵעד א לֹו ַגְלֵעד:ְוַיֲעֹקב קָּ רָּ ן ַהַגל ַהֶזה ֵעד ֵביִני ּוֵביְנָך ַהיֹום ַעל ֵכן קָּ בָּ בלשון . לבן הארמי קרא לגל האבנים מח( –מד )בראשית לא,  "ַויֹאֶמר לָּ
א"ארמית  ֲהדּותָּ  .)'תרגום יונתן' בראשית לא, מז( "ַגְלֵעדואילו יעקב אבינו קרא לו בלשון הקודש " )רש"י בראשית לא, מז( "ְיַגר ׂשָּ

  דש?ן הקֹולשֹוכתובה בכולה אשר בתוך התורה הקדושה והטהורה  הזרה תיבות מהלשון הארמיתכמה נכתבו ויש להתבונן, מדוע 

 של הסטרא אחרא השפה והיאהארמית  בלשוןיש קדושה 

)'השל"ה  דשהקֹו בה מאוד ללשוןקרֹוהיא ו ע"א ד"ה 'אי תימא דלא ידעי' סתרי תורה()זוהר פרשת לך לך דף פט  של האומות הלשונותמשבעים  היא אחתארמית לשון 

)'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק א  קה בהודבּו (ס"א ד"ה זל"ג דאינו קשה היה קורא על הראש 'בני יששכר' למחברהקדוש' בית חכמה דף יב ע"ב ד"ה נחזור לענין התורה שבכתב, 'מגיד תעלומות' 

ְרגַּ . לכן יש בה קצת 'חיצונים'שה לבין דרגת הקדּו צעממּו ומהווה ,דרוש ד ד"ה אך דע כי הם( )'נזר הקודש' על 'בראשית רבה' עד,  דשן הקֹולשֹושל שה קדּוהת ִמדַּ

 לבן הארמי אצלבתורה  נאמרכך נביאים ובכתובים. ב ,בתורה והזכיר אותה תמטעם זה הקב"ה חלק כבוד ללשון הארמי. יב ד"ה אל יהא לשון(
א" ֲהדּותָּ ן ְיַגר ׂשָּ בָּ א לֹו לָּ ַהיָּא ִדי "בלשון ארמית בנביאים במה שאמר ירמיהו הנביא לישראל  וכן ,)בראשית לא, מז( "ַוִיְקרָּ ִכְדנָּה ֵתאְמרּון ְלהֹום ֱאלָּ

א ּוִמן ְתחֹות ְשַמיָּא ֵאֶלה א ֲעַבדּו ֵיאַבדּו ֵמַאְרעָּ א לָּ  מים והמכשפים אל המלך נבוכדנצרהחרטּו דיברו. וכן בכתובים כאשר י, יא( )ירמיה "ְשַמיָּא ְוַאְרקָּ
ִמית" ואמרו לו  .)'בראשית רבה' עד, יד( )דניאל ב, ד( "ַוְיַדְברּו ַהַכְׂשִדים ַלֶמֶלְך ֲארָּ

 )עפ"י זוהר פרשת לך לך דף פח ע"ב ד"ה אמר רבי יוסי( לפני שעשה ברית מילהעוד בר ה' אל אברהם ידכש כך ארמית.הלשון ה מוזכרתהרבה מקומות בתורה ב
ם נאמר " יָּה ְדַבר ה' ֶאל ַאְברָּ ֵאֶלה הָּ ִרים הָּ ם אָּ ֵלאֹמר ַאל  ַבַמֲחֶזהַאַחר ַהְדבָּ א ַאְברָּ ְרָך ַהְרֵבה ְמֹאדִתירָּ ְך ְׂשכָּ ֵגן לָּ התיבה כאשר , )בראשית טו, א( "ֹנִכי מָּ

ֲחֶזה" מַּ ְרֶאה'" הוא תרגום ארמי של התיבה בַּ מַּ  אמר אברהם אבינו 'הבתרים ב'ברית בין. וכן )הרמ"ד וואלי פרשת לך לך פרק טו על הפסוק 'אחר הדברים האלה'( 'בַּ
ֶשנָּה" ה ֵאַדע ִכי ִאירָּ י ה' ַבמָּ ֶלֶשת ְוֵעז ְמשֻׁ " וענה על כך ה' )בראשית טו, ח( "ַויֹאַמר ֲאֹדנָּ ה ְמשֻׁ ה ִלי ֶעְגלָּ יו ְקחָּ לַויֹאֶמר ֵאלָּ ש ְוֹתר ְוגֹוזָּ לָּ  "ֶלֶשת ְוַאִיל ְמשֻׁ

 )'פרקי דרבי אליעזר' פרק כח ד"ה רבי עקיבא אומר( מוזכר בתורהאיננו 'התֹור' שהוא ו .'שֹור' השםשל " הוא תרגום ארמי ֹתר" השםכאשר , ט( –)בראשית טו, ח 
וכן בפסוק . פירוש מהרז"ו על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק כח ד"ה תור זה בלשון התורה() )ויקרא יב, ו( "ֹתרּוֶבן יֹונָּה אֹו "בפסוק כמו ף לעֹוהיא הכוונה בו ש ,פעמים רבות

ה ֵמִרְבֹבת " תָּ מֹו ֹקֶדשְואָּ ת לָּ פרשת )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל  דשן הקֹו' בלשֹוּוָבא" הוא תרגום של התיבה 'ְוָאָתה"שהתיבה , )דברים לג, ב( "ִמיִמינֹו ֵאש דָּ

 .וזאת הברכה סימן לג(

ִׂשיתָּ ִמְזֵבַח "בפסוק מופיעה גם ארמית הלשון ה ועוד היא לשון ארמית  –" ְקֹטֶרת, שהתיבה ")שמות ל, א( "ְקֹטֶרת ֲעֵצי ִשִטים ַתֲעֶׂשה ֹאתֹו ִמְקַטרְועָּ
כי וגם )'רקנאטי' על התורה פרשת תצוה ד"ה ועשית מזבח מקטר קטורת(  ונדבקת למעלה נקשרתרת על שהקטֹו כך ת, ונקראר'ֶקשֶ 'בלשון הקודש הוא  ופירושה

לא זכו להיכתב בתורה כמו  של האומות שאר הלשונותאמנם . לר' מנחם הבבלי מצוות עשה מצוה מא( 'טעמי המצוות') רצון העליון בתחתון לקשר המטרת
א ַפְרֹעה ֵשם יֹוֵסף " כאשר נאמר לכן .השפה הארמית ְפַנתַוִיְקרָּ ה ַוֵיֵצא יֹוֵסף ַעל ֶאֶרץ  צָּ ְסַנת ַבת פֹוִטי ֶפַרע ֹכֵהן ֹאן ְלִאשָּ ַפְעֵנַח ַוִיֶתן לֹו ֶאת אָּ

ִים ְפַנתהרי שהתיבות " ה()בראשית מא, מ "ִמְצרָּ ְפַנתכי " .עבריתבאלא  בשפה המצריתתיבות  ןאינ " הןַפְעֵנחַ  צָּ בנוי  "ַפְעֵנחַ ן, ו"צפּומלשון " הוא צָּ
ה ל כמו "נח' כאשר 'פע' הוא הרמת קֹו-שתי תיבות 'פעמ ְפַנתשל התיבות " םפירושלכן  .)ישעיה מב, יד( "ֶאְפֶעהַכיֹוֵלדָּ  אשר נאמרו על יוסף "ַפְעֵנחַ  צָּ

ם ְלחֹולֵ  רּוח נחתשהיה  באופןת נֹוהצפּואת . כי יוסף היה מגלה הימנו' חהנֹומע שדעת השֹו ןהצפּויגלה ויפרסם הדבר  הרימו קולו'שבהוא 
 .)'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק א סימן לא( פרעהלרצֹונֹו של לא אך  חלומות ריםת, ולא כחרטּומי מצרים שהיו פוםַהֲחלֹו

הוא אותו המקום שמשם יש אחיזה ויניקה ל'חיצונים'. לכן 'החיצונים' ש, שההיא קֹודש אבל היא ב'אחוריים' של הקדּולשון ארמית 
)'יערות דבש' לר' יהונתן  רשםשהיא שֹו (. וראה רמז לכך ברש"י שמות לג, כבצה ע"א טור ב ד"ה ובזה נבא לביאור פרשת נשא דףלר' אברהם חזקוני )'שתי ידות'  לשון הארמיתהמבינים את 

'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ דף כז ע"א ) 'הסטרא אחרא'לשונו של  ,('אלשיך הקדוש' פרשת ויצא לא, מז ד"ה והנה לבן) ן המיוחדת להםוהלשֹו אייבשיץ דרוש ד ד"ה אך דע כי הם(

)'שתי ידות' פרשת צו דף עח ע"ב  המזיקיםוהשדים נם של עיקר לשֹוהיא  ובכלל זה .'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קלב ע"ב ד"ה דאינון עטרה מהרא"ג(טור ב ד"ה אך זה קשה, 

ִמית ַהַכְׂשִדיםַוְיַדְברּו שנרמז בפסוק ", כפי והקליפות (טור ב ד"ה שני' אדרבא המזיקין עיקר לשונם )'תולעת יעקב' דף טו ע"ב ד"ה ואומר קדיש ונתקן בלשון  )דניאל ב, ד( "ַלֶמֶלְך ֲארָּ

א"לכן 'לבן הארמי' שהיה יניקתו מהחיצֹוניּות קרא לגל האבנים  .ארמי( ֲהדּותָּ )הרמ"ד וואלי  'ניםחיצֹו'השייכת ל תבלשון ארמי )בראשית לא, מז( "ְיַגר ׂשָּ

 .שמות אות א ד"ה ולפי זה נראה(לר' יהודה אריה לייב האשקי )'לב אריה'  'הארמי'לבן ראו לו כי זה גם היה לשונו, ובשל כך ק פרשת ויצא על הפסוק 'ויקרא לו לבן יגר סהדותא'(

 הארמית מאוסה בעיניהם של המלאכים הקדושים הלשון

)זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א ד"ה 'אי תימא דלא  אלא שהשפה הזאת מאּוסה בעיניהם יותר מכל שאר הלשונותמלאכי עליון יודעים את השפה הארמית 

לשֹונם כי לעומתה , (, 'כתם פז' לר' שמעון לביא דף ט ע"ב ד"ה והתבונן כי מכאן)'מקדש מלך' על הקדמת הזוהר דף ט ע"ב ד"ה לא נזקקים לתרגום בעיניהם החשוב ואינה ידעי' סתרי תורה(
והיא סתּומה  )'מקדש מלך' על הקדמת הזוהר דף ט ע"ב ד"ה לא נזקקים לתרגום( את הלשון הזאת מכירים נעשים כאילו אינם עליוןהומלאכי  .היא 'לשון הקֹודש'

)גמ' שבת דף יב  לו נשמעיםבלשון ארמית הרי שהמלאכים לא  את תפילתו תפללאם אדם ממטעם זה  .)זוהר פרשת לך לך  דף פט ע"א ד"ה אמר רבי יוסי( בעיניהם

)'כתם פז' לר' שמעון לביא  הבורא יתברךלהעלותה לפני  תפילתוקול לא יוליכו את  הםו, מתפללהוא ש אשאלת צרכיו בלשון ההי לעניין ע"ב בשם ר' יוחנן(

)זוהר פרשת לך לך דף פט  שהרי הקב"ה כתב אותה בכמה מקומות בתורה ,מאּוסהבאמת  מכל מקום הלשון הארמית איננה .דף ט ע"ב ד"ה והתבונן כי מכאן(

 .ע"א ד"ה 'אי תימא דלא ידעי' סתרי תורה(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ה ֹשֵמר כתב בתוך דבריו לשון ארמית שנאמר " אךוזה הטעם שהנביא ישעיה דיבר בלשון הקודש  ה ֵאַלי ֹקֵרא ִמֵשִעיר ֹשֵמר ַמה ִמַלְילָּ א דּומָּ ַמשָּ
בּו ֵאָתיּו ֵליל:ַמה ִמ  ם ָלְיָלה ִאם ִתְבָעיּון ְבָעיּו שֻׁ ר ֹשֵמר ָאָתא ֹבֶקר ְוגַּ ִנים :ָאמַּ ִלינּו ֹאְרחֹות ְדדָּ ב ַבַיַער ַבְעַרב תָּ א ַבְערָּ  ופירוש, יג( –)ישעיה כא, יא  "ַמשָּ

יּותיבות "ה בּו ֵאתָּ יּו שֻׁ יּון ְבעָּ השב  הוא על. ופסוק זה )רש"י ישעיה כא, יב( " בתשובהאּובֹו בּובקשתכם שּו הוא "אם תבקשובלשון הקודש " ִאם ִתְבעָּ
כדי שלא יבינו לכן הקב"ה מדבר עמו בלשון ארמית  מקטרגים הזוכרים עוונות ראשונים מלאכים עליושיש  וןומכי, שבתשובה על חטאיו

)ראה גמ' ירושלמי סנהדרין דף נא  כסא הכבודללו חתירה מתחת  השב בתשובה חותריםש משוםכן ו. )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר ישעיה סימן כא( המלאכים

 ,'בֹואּו' שפירושה בלשון הקודש הוא "ֵאָתיּו"התיבה לכן , )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת זאת הברכה סימן לג( שלא יקטרגו בו מלאכי השרתכדי  ע"ב(
 של המלאכים. המאוסה בעיניהם להאר"י ז"ל על ספר ישעיה סימן כא()'שער הפסוקים'  דווקא בלשון ארמית נאמרה

ן הוזכרה נתינת התורה בפסוק "כאשר וכן  ארָּ מֹו הֹוִפיַע ֵמַהר פָּ ַרח ִמֵשִעיר לָּ א ְוזָּ הַויֹאַמר ה' ִמִסיַני בָּ תָּ מֹו ֹקֶדשֵמִרְבֹבת  ְואָּ ת לָּ  "ִמיִמינֹו ֵאש דָּ
)'שער הפסוקים' להאר"י  םהתרגּולשון ין יאת התורה היתה נעלמת בענ לתתכי ביאתו של הקב"ה  ,לשון ארמית" בְוָאָתההתיבה "נכתבה  ,)דברים לג, ב(

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על פרשת  קטרגו", ויֹקֶדשִרְבֹבת הנקראים " )'ילקוט דוד' פרשת וזאת הברכה סימן כא( שלא יבינו המלאכיםכדי  ז"ל על פרשת וזאת הברכה סימן לג(

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וזאת  ימנעו את נתינת התורהו )'ילקוט דוד' פרשת וזאת הברכה סימן כא( על שניטלה מהם התורה וניתנה לישראל וזאת הברכה סימן לג(

והראיה לזה מר' שמעון בר  .ויבינו ע הרי שהם יידעורצו לשמואם י את הלשון הארמית, אךהמלאכים הקדושים לא שומעים  .הברכה סימן לג(
כיון  ,בעיניהם של המלאכים העליונים המאּוסהזאת ממנו. ועל אף שהלשון  יוחאי שהיה מדבר בלשון ארמית והיו מלאכים באים לשמוע

 .החמה' על הקדמת הזוהר דף ט ע"ב ד"ה מלאכין קדישין' מהרמ"ק()'אור  לשמוע באוהם אז התורה  מדבר בסודות שר' שמעוןשהם ידעו 

וה' ֱאֹלִהים לשונו ואמר בלשון ארמית "את הוא שינה  ,כאשר ירמיהו הנביא רצה להגיד לישראל שיאמרו לעובדי הכוכבים גנאי על אלהיהםו
ֶרץ  אָּ ם ִמִקְצפֹו ִתְרַעש הָּ דּו  ְולֹא יִָּכלּו גֹוִים ַזְעמֹו:ֱאֶמת הּוא ֱאֹלִהים ַחִיים ּוֶמֶלְך עֹולָּ דּו ֵיאבַּ ְרָקא ָלא ֲעבַּ ָיא ְואַּ ָיא ִדי ְשמַּ ִכְדָנה ֵתאְמרּון ְלהֹום ֱאָלהַּ

ָיא ֵאֶלה ְרָעא ּוִמן ְתחֹות ְשמַּ ִיםֵמאַּ מָּ ה שָּ טָּ תֹו נָּ תֹו ּוִבְתבּונָּ ְכמָּ הוא  ארמיתבש התיבות פירוש, ויב( –)ירמיה י, י  ": ֹעֵׂשה ֶאֶרץ ְבֹכחֹו ֵמִכין ֵתֵבל ְבחָּ
)'מצודת  "אשר לא עשו את השמים ואת הארץ יהיו נאבדים מן הארץ ומתחת השמים האלה 'האלהים"שיאמרו ישראל לעובדי עבודה זרה ש'

כדי שלא ישמעו המלאכים הקדושים ויקנאו באדם  בלשון ארמית זאתונאמר כל כי אין אלהים אחרים בלעדי הקב"ה לבדו.  דוד' ירמיה י, יא(
והאמת שזה לא כנגדם  .ע"ב ד"ה פתח רבי שמעון( –דף ט ע"א  'הקדמת הזוהר') לא עשו את השמים והארץ כי שבפסוק גם הם בכלל 'אלהים' שהרילהרע לו, 

אפסוק "אמר ה 'ארץ' התיבה תרגום של'וארעא' שהוא  בפסוק במקום לומר ומשום כך. נםלשֹו שזוחיצונים' הכנגד ' אלא כדי  – "ְוַאְרקָּ
 .)'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף ט ע"ב ד"ה 'מלאכין קדישין' מהרמ"ק( להורות על 'החיצונים' שכך נקראת אחת מארצם

 שה מפני המלאכיםלשון הארמית מסתירים את מעשי הקדּוהעל ידי 

יָּה היה מתגלה אליו בלשון ארמית שנאמר "הוא כשהתגלה הקב"ה לאברהם אבינו לפני שהיה מהול בברית המילה,  ֵאֶלה הָּ ִרים הָּ ַאַחר ַהְדבָּ
ם  ם אָּ  ַבַמֲחֶזהְדַבר ה' ֶאל ַאְברָּ א ַאְברָּ ְרָך ַהְרֵבה ְמֹאדֵלאֹמר ַאל ִתירָּ ְך ְׂשכָּ ֵגן לָּ להסתיר מהמלאכים את  כדיוה' עשה כך . )בראשית טו, א( "ֹנִכי מָּ
פתחון פה שהקב"ה מתגלה לאדם יהיה להם לא לא ישגיחו בו ועל מנת ש (' סתרי תורהאמר רבי יוסי')זוהר פרשת לך לך דף פח ע"ב ד"ה  התגלותו לאברהם

היה צריך  הדברים לאברהם את לומר שכדימלמדת  קבפסו "ֵלאֹמרוהתיבה ". (' סתרי תורהאי תימא דלא ידעי')זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א ד"ה  שהוא ערל
כעין זה היה עם בלעם שנאמר עליו . ד"ה ממלל מהרמ"ק( סתרי תורה 'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א) לאומרם בלשון ארמית הסתומה מהמלאכים

ם ֹשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאֶשר " ִין: ְנאֻׁ עָּ ם הָּ ם ַהֶגֶבר ְשתֻׁ ם ְבנֹו ְבֹער ּוְנאֻׁ ם ִבְלעָּ לֹו ַויֹאַמר ְנאֻׁ א ְמשָּ ִים ַמֲחֵזהַוִישָּ שגם , ד( –)במדבר כד, ג  "ַשַדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעינָּ
שלא יהיה להם פתחון פה  , על מנתסתומה ממלאכי השרתבלשון ארמית ה" בלשון ארמית, כי התגלות זו היתה ַמֲחֵזהמופיעה התיבה " אצלו

. וראה 'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א סתרי תורה ד"ה 'ממלל' ' סתרי תורהאמר רבי יוסי'זוהר פרשת לך לך תחילת דף פט ע"א ד"ה ) טמאהערל והשהקב"ה מדבר עם בלעם 

 .(שאף שבלעם נולד מהול לפי המדרש, הרי שטימא בריתו באתון ונחשב ערל עיי"ש – מהרמ"ק

ֵבר ִאתֹו ֱאֹלִהים ֵלאֹמרנאמר " לאברהםברית קודש אות הלכן ביום שנתן הקב"ה את  ְידַּ  " לא דיבר עמו עודֱאֹלִהיםש" כלומר)בראשית יז, ג(  "וַּ
ֲחֶזה" מַּ שאפשר להכריז בכל לשון על גילוי ה' לאברהם,  הורתההזה בפסוק  "ֵלאֹמרוכן התיבה ". למלאכיםגלוי דש הן הקֹורק בלשֹו" אלא בַּ
המלאכים לומר זה לזה שה' גם , ויכולים בהכולם למעלה מדברים אשר  אלא בלשון הקודש א יהיה יותר בהעלם או בלשון אחרתלשהוא ו

)זוהר  אליויום באות ברית קודש וקירב אותו הבאותו  את אברהםהכניס ה' יתברך כיון ש היה וכל זה פה כנגדו. וחו ויפתקטרגימדבר עמו ולא 

ְולֹא שנאמר " "ַאב ֲהמֹון גֹוִיםומשום כך הקב"ה קרא לאברהם אבינו ביום המילה על שם " .י אתגלי ליה' סתרי תורה(אימתפרשת לך לך תחילת דף פט ע"א ד"ה '
ם  ֵרא עֹוד ֶאת ִשְמָך ַאְברָּ ם ִכי ַאב ֲהמֹון גֹוִים ְנַתִתיָךִיקָּ הָּ יָּה ִשְמָך ַאְברָּ )'שמו אברהם' לר' אברהם  דווקא בלשֹון הקֹודש נוטריקוןהוא כי  )בראשית יז, ה(" ְוהָּ

 .פאלג'י מערכת מ ערך מילה אות לח בשם ספר לוית חן(

)זוהר פרשת  מקדשים בה היא יתירה על מלאכי עליון שה הזאת שישראל, כי הקדּויש לשון ארמית בתפילהמטעם זה בקדושת 'ובא לציון' 

על מנת ו ,)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה 'בלשון הקדש' מהרמ"ק( טומאתםבה יורדת השכינה לשכון בתוך ו תרומה דף קכט ע"א ד"ה גוונא אחרא דאתחזי(
)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"א ד"ה  לשון ארמיתבה אומרים  ,המלאכיםמפני  דא'()זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"א ד"ה 'בקדושתא  להסתיר את הדברים

דֹוש" וכך הוא נוסחה .'בקדושתא דא' מהרמ"ק( ה קָּ ֵאל: ְוַאתָּ א ֶזה  יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיְׂשרָּ רָּ דֹושְוקָּ דֹוש קָּ ַמר קָּ ֶרץ  ֶאל ֶזה ְואָּ אָּ ל הָּ אֹות ְמלֹא כָּ דֹוש ה' ְצבָּ קָּ
א ע ַאה ֵבית ְשִכיְנֵתּה, ַקִדיש ַעל ַאְרעָּ ִדיש ִבְשֵמי ֵמרֹוַמא ִעלָּ ְמִרין קָּ ְלַמיָּא, ה' ְכבֹודֹו: ּוְמַקְבִלין ֵדין ִמן ֵדין ְואָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ וַבד ְגבּוְרֵתּה, ַקִדיש ְלעָּ

ל ַאְרעָּ  אֹות ַמְליָּא כָּ ַלְתִני ְצבָּ רּוְך ְכבֹוד ה' ִמְמקֹומֹו: ּוְנטָּ דֹול בָּ ֶאְשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש גָּ ֵאִני רּוַח וָּ ִעית ַבְתַרי ַקל ִזיַע א ִזיו ִיְקֵריּה: ַוִתשָּ א ּוְשמָּ רּוחָּ
ְמִריןׂשַ  ר ֵבית ְשִכיְנֵתּה ִגיא ִדְמַשְבִחין ְואָּ א דה' ֵמֲאתָּ רָּ ְלַמיָּא .ְבִריְך ְיקָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ִאים ְלעָּ ֶעד, ה' ַמְלכּוֵתיּה קָּ ם וָּ )מתוך תפילת שחרית  "ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹולָּ

 .קדושת 'ובא לציון'(

 שלא יקנאו המלאכיםבארמית  םביאוראת ונתן בן עוזיאל כתבו אונקלוס הגר וי

 משה רבינו בהר סיניקודם לכן קיבל מה שמראה עיניו ורוח בינתו, אלא כפי כפי  ביארלא כאשר אונקלוס הגר ביקש לבאר את התורה, הוא 
. )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי ערב שבת דף לט ע"ב בהערה ד"ה והנה מ"ש הרב הנזכר( רהלאֹו הביאוראת רק הוציא  ואונקלוס, (ובמפרשים שם )ראה גמ' מגילה דף ג ע"א

)זוהר פרשת לך לך דף פח ע"ב  לשון ארמית, כי גם הקב"ה בעצמו כתב לשון זו בתורה בהרבה מקומותעל התורה ב הביאורכתוב את רשות ל לוהיה ו
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של  בזכות היתירהים העליונים כיקנאו המלאלא ש המאוסה בעיני המלאכים, כדיזו כתב בכוונה בלשון אונקלוס ו .ד"ה 'אמר רבי יוסי' סתרי תורה(
בתוך  בהרבה מקומות , כפי שהם מופיעיםכמה עניינים גדוליםש להם פירושים בעל שי דף פט ע"א ד"ה 'אי תימא' סתרי תורה( )זוהר פרשת לך לך ישראל

הם שואין הכוונה  דש הידועה למלאכים היתה מתרבה קנאתם יותר ויותר.ואם היה אונקלוס מפרש את התורה בלשון הקֹו תרגומו.
 לזולתם ם ולפשטםיצר הרע, אלא שהם יקטרגו על ישראל שאינן ראויים לגלות דברי תורה ולכותבאין בהם קנאה ולא  שהרי ממש מקנאים

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א סתרי תורה ד"ה 'ממלל בההוא' מהרמ"ק(

הפסוקים כפי שהיה מקובל בידו מפי חגי  את שביאר )זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א ד"ה 'אי תימא' סתרי תורה( בתרגומו על הנביא וכך עשה גם יונתן בן עוזיאל
)זוהר פרשת  ש שלולא יקנאו בפירוהם כדי שעל ידי כך  ,סה בעיני המלאכיםאּותב את ביאורו בלשון ארמית המוכ ,)גמ' מגילה דף ג ע"א( זכריה ומלאכי

שיונתן בן בשעה . והחמה' על זוהר פרשת לך לך דף פט ע"א סתרי תורה ד"ה 'ממלל בההוא' מהרמ"ק()'אור  סודות נפלאים בתוכויש על ש לך לך דף פט ע"א ד"ה 'אי תימא' סתרי תורה(
יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה " אזו". נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסהכתב את תרגומו על הנביאים " עוזיאל

גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי  ,ליתי סתריך לבני אדםיאני הוא שג"עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר ו ?!"שגילה סתריי לבני אדם
בת קול כתובים יצאה הספרי  את תרגומו עלגם  לכתוב. וכשביקש "ת בישראלולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקֹ 

 .(ועיי"ש תוס' הרא"ש מגילה דף ג ע"א )גמ' קץ משיח ואמרה "דייך!" משום שיש בהם

בלשון התרגום שוכיון  .('קרבן שבת' פרק ה סימן ג ד"ה 'כתב המטה משה' בשם מטה משה) פעמיים מקרא ופעם אחת ביאוראת הפרשה  צריך לקרוא בכל שבוע
, )'קרבן שבת' פרק ה סימן ג ד"ה 'כתב המטה משה' 'תרגום'שניים מקרא ואחד  דווקאשֹון הקֹודש, לכן אומרים שה כמו בלשעשה אונקלוס הגר יש קצת קדּו

פירוש ) שההלשון הארמית ומכניסים אותה לקדּושורש ואז על ידי קריאה זו בכל שבוע מבררים את . ('נזר הקודש' על 'בראשית רבה' עד, יב ד"ה אל יהא לשון

וראה ב'נזר הקודש' על 'בראשית רבה' עד, יד . )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרקשת צו דף עח ע"ב טור ב ד"ה שני אדרבא והיא מתמתקת .(' עיי"שסוד טעם'להחיד"א על מסכת סופרים פרק א ד"ה 

הפרשה שנים את בה רבה על כל אדם לקרוא לכן חֹו נכללת בקדושה.ו מתבררתו ד"ה 'אל יהא לשון' שרוב מאמרי רבותינו התיסדו בלשון ארמית על מנת לתקן מדה זו(
את אחר כך מיד פעמיים וכל פסוק  הסוד יש לקרוא. ועל פי (. ראה גמ' ברכות דף ח סוף ע"א)'חומת אנך' להחיד"א פרשת שמות אות א סעיף ב מקרא ואחד תרגום

)עפ"י 'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו  י כניסת השבתלפנ ביום שישי דווקאלעשות זאת ו )'סדר היום' לר' משה בן מכיר הכנת יום השישי לכבוד השבת דף מא ע"ב ד"ה ואחר שאכל( תרגומו

 .(עיי"ש , עפ"י 'צפוני ציוני' לר' מנחם ציוני פרשת אמור אות בועיי"ש סודו חלק ג, ז

 החיצונים את כוחם של כדי להכניע ולהתישבלשון ארמית  נאמרהקדיש 

כי הוא  )זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה ואי תימא( רעות 'קליפות'ו 'שרשראות חזקות'ו 'חותמות של ברזל'ו רוחניים 'מנעולים' בכוח הקדיש לשבור
 ועל ידי כן מתעלה כבודו של הקב"ה על כל העולמות, )'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה 'ת"ח קדושתא דא' מהרמ"ק( ומבטלם 'החיצונים'נכנס אל 

א שהי )'מנחת אהרן' על טעמי המצוות לר' יעקב פרדו דף ס ע"ב כלל י, כד( קר השבח של הקדיש לאמרו בלשון ארמיתוזהו עי. )זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה ואי תימא(
כלל י,  'מנחת אהרן' על טעמי המצוות לר' יעקב פרדו דף ס ע"ב) ועל ידי שהוא מבין תש כוחו, )זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב וד"ה ואנן בעינן וד"ה ובלישנא דא( לשון הסטרא אחרא

)'שתי ידות' פרשת נשא דף צה ע"א טור ב ד"ה ובזה  'לשון ארמית'נתקן הקדיש דווקא ב ומטעם זה .)זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב וד"ה ואנן בעינן וד"ה ובלישנא דא( ונשבר כד(

'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הקדיש דרוש א ד"ה ונבאר כונת ) תרגוםלחיצונים המבינים לשון ע ִיָשמַּ  אך כןע למלאכים העליונים, ִיָשמַּ כדי שלא  נבא לביאור(

)'זכר דוד' מאמר  בישראל לקנאלהם כוח  ולא יהיה )'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף ט ע"ב ד"ה מלאכין קדישין' מהרמ"ק( בלשונם 'הקליפותייכנעו ' ועל ידי זה .(הקדיש

 .בשם האר"י ז"ל( ראשון פרק מא דף קד ע"א ד"ה 'והאר"י כתב'

קריאת שכמו בתפילת שחרית  .שישראל עשוכדי שלא יתאחזו החיצונים בתיקונים של התפילות  בתוך התפילות נתקן לומר קדישיםכן ו
עולם בהיא בעולם הבריאה, ותפילת העמידה  קריאת שמע הםת ובעולם היצירה, וברכא הופסוקי דזימרה בעולם העשיה, וא הי הקרבנות

כדי לא נתקן קדיש  של שחרית לת עמידהיורק לפני תפ ,תפילה לעולם שאחריוהלה כדי שתע 'קדישלומר 'כל עולם נתקן  וביןאצילות. ה
)'בן יהוידע' מסכת ברכות דף ג ע"א ד"ה  לעולם העשיה עד אצילותעולם האומרים קדיש בין עולם לעולם כאשר יורדים מלסמוך גאולה לתפילה. וכך גם 

, 'בן )'בן יהוידע' על גמ' שבת דף יב ע"ב ד"ה היכי עביד באמירת הקדיש השבח הגדול והקדוש הקליפות שמבינות לשון ארמית שומעות אתכשו .ואומר אשרי המלך(

הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הקדיש )'שער  בתפילהנכנעות ואינן עולות למעלה בעת עליית העולמות הן , (יהוידע' על גמ' סוטה פרק ט דף מט ד"ה 'ואלא עלמא' בשם האר"י ז"ל

ואי ')זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה  לכן שבח הקדיש עולה על כל השבחים, בגלל שהוא כופה את הסטרא אחרא ומסלקו .דרוש א ד"ה ונבאר כונת הקדיש(

 .(שם ' בגרסא אחרתתימא הא קדושתא

 בסגולתוכי  לכווןנכון ו ,)'זכר דוד' מאמר ראשון דף קד ע"א ד"ה ומאחר שיש( 'הקליפות'ו 'החיצונים'את מהמתים כוח מעולה לבטל גם יש קדיש אמירת הב
את למת  בעבור כל קדיש מצנניםרבותינו אמרו שו. )'זכר דוד' מאמר ראשון דף קד ע"א ד"ה ומאחר שיש( יבוטלו ויוסרו הדינים ַהְמֵצִרים למת אחרי פטירתו

 ,אז עדיין מתייסר שהמתכלומר  (, 'מעבר יבק' עתר ענן הקטרת פרק ה ד"ה 'ולא לחנם' עפ"י הזוהרשפת אמת פרק כט ד"ה ואחר צדוק)'מעבר יבק'  וחצי הגהינום למשך שעה
 שעה וחצילומר כל ו לשבת בבית המדרש כל היום האר"י ז"ל ו שלתלמיד כיםבנימין הלוי ברּו ר'כך היה דרכו של משום . מקילים לוש אלא

)'זכר דוד'  הקדיש'בכוח הארת התפילה וצירוף כוח  , כי אזדווקא כשהקדיש נאמר בשלושת התפילות של היוםזה אומרים שיש  אמנם .קדיש

 ואילותים למשך שעה וחצי, למ רֹוֵוחַ  )עפ"י 'מעבר יבק' עתר ענן הקטרת פרק ה ד"ה 'ולא לחנם'( שלפני 'עלינו לשבח' 'יתום מאמר ראשון דף קד ע"ב ד"ה 'ונלע"ד בזה הוא'(
 ,טַהיָּאְרַצייכיון שיש דין על המת בכל שנה ביום ו .)'זכר דוד' מאמר ראשון דף קד ע"ב ד"ה 'ונלע"ד בזה הוא'( פחות זמן היארווחה הבשאר הקדישים הנאמרים ה

  .)'קב הישר' פרק לה ד"ה כבר נתפשט המנהג( הדיןן מ את המת להציל קצת באותו היום מועיל קדישה לכן

ובקול רם, אזי תש כוח  )זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה ואנן בעינן( בלשון ארמית, בכל הכוח בקדיש 'אמן יהא שמיה רבה מברך' כאשר עוניםו
אמרו  לכן. )זוהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב ד"ה ואנן בעינן( של הסטרא אחרא, ומתעלה הקב"ה בכבודו כוחונשבר ו )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן מא( המקטרג

הזה שנאמר בלשון הגדול כי השבח  )ראה גמ' שבת דף קיט ע"ב בשם ר' יהושע בן לוי( "קורעין לו גזר דינו חֹוכל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כֹ "
והכנעת הקליפות . ('עניית איש"ר)הרמ"ד וואלי בספר הליקוטים חלק ב בענין 'סוד  גזר דינואת קורעים לו  ואזארמית מכניע את החיצונים שהם פועלי הדין, 

)'בן  כי הקדיש אומר אותו אדם אחד ואילו זה נאמר על ידי כל הציבור ,' גדולה יותר מאמירת הקדיש עצמו'אמן יהא שמיה רבא וכו'ית יבענ

ֵרְךועוד שמבקשים בזה כי שם י"ה  .על גמ' סוטה פרק ט דף מט ד"ה ואלא עלמא(למחבר ה'בן איש חי' יהוידע'  ה עד שיהיה שמו מלא ושלם, ויהיה כן ְוִיְתַעלֶ  ִיְתבָּ
אזי תש כוחם של החיצונים  ,בלשון ארמית וכיון שבקשה זו נאמרתשאין אחריה ירידה כשאר הגאולות.  ַבֲעִליָּהלעולם ולעולמי עולמים 
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מ' ברכות דף )ראה גיצר הרע יזכור לו יום המיתה ה להכניע אתשכלל י, כד ועיי"ש שלכן אמרו רבותינו  ע"ב)'מנחת אהרן' על טעמי המצוות לר' יעקב פרדו דף ס' ששומעים את ביטולם לעתיד לבוא 

 .על ידי שמזכירו הוא יושפל עד ארץ(, כי וביטולו של היצר הרע מהעולם 'מיתתו'וכוונתם ל ה ע"א בשם ריש לקיש(

 כדי להכניע את החיצוניםבארמית  ןהתפילות ותחינות  הרבה

 'תיקוני הזוהר'בו 'והר הקדושזה'בתוך  ר' שמעון בר יוחאיהתנא דברי  אךאמורים בלשון הקודש,  ברי התנאים במשניות ובברייתותכל ד
)'אור החמה'  כנעויוי הקליפותשיבינו  על מנתעשה כן הוא ו .לשון ארמיתב נאמרוכולם  עליוניםבסודות  יםשעוסק 'זוטאאדרא רבא ו אדרא'וב

 שומעות, וכשהקליפות כח הסודות העליונים הוא רב מאוד כי .דף ט ע"ב ד"ה 'מלאכין קדישין' מהרמ"ק, 'בן יהוידע על גמ' שבת דף יב ע"ב ד"ה היכי עביד(על הקדמת הזוהר 
על גמ' שבת  )'בן יהוידע הרבה תפילות ותחינות נתקנו בלשון ארמית דווקא מחמת כןוגם . נכנעות נים אלו שאומרים התחתונים הרי שהןדברים עליו

יש שבח גדול וסודות נוראים, כפי שציוה  שהקדּואמירת העצם קדושת 'ובא לציון'. כי בתוך ארמית במשום כך יש לשון ו .דף יב ע"ב ד"ה היכי עביד(
 וןבלש ומרים את קדושת 'ובא לציון'אכשישראל ו .שהומר קדּולהסתכל בו בשעה שהוא אחיים ויטאל זצ"ל שלא  ר'האר"י ז"ל את תלמידו 

 ןנשבר כוחו)'בן יהוידע' על גמ' סוטה פרק ט דף מט ד"ה ואלא עלמא(  נכנעות הןשישראל אומרים את שבח המלאכים ו רואותו מבינות הקליפותאז ארמית, 
קדושת העולם קיים על שלכן אמרו רבותינו . על ישראל לא מקטרגותכבר  הןו, על זוהר פרשת תרומה דף קלב ע"ב ד"ה 'דאינון עטרה' מהרא"ג( ')'אור החמה ןבלשונ

 .)'בן יהוידע' על גמ' סוטה פרק ט דף מט ד"ה ואלא עלמא( )ראה גמ' סוטה דף מט ע"א בשם רבא( 'ובא לציון'

ליל שבת, 'אסדר ב 'אזמר בשבחין' לסעודה ראשונהוהם  .לשון ארמיתעשה ב כולםאת ו קודש לשבת שלושה פיוטים האר"י ז"ל ייסד
 יםמדברהם ש לפיחיבר אותם בלשון ארמית והסיבה ש .בצהרי שבת שבת בבוקר, ו'בני היכלא' לסעודה שלישיתשניה בלסעודתא' לסעודת 

 ,ספרדיםהנוסח פי על שסליחות סדר הב הוא . וכןובפרט שהוא יום שבת אותם השומעות 'הקליפות'נכנעים  ידםבסודות עליונים ועל 
א" בלשון ארמית בית-שתקנו אנשי כנסת הגדולה על סדר האלףבבקשה  שמתחילים ם ְרִחימָּ הָּ ן ְקיֵָּמּה ְדַאְברָּ א ִאידַכר לָּ נָּ , "ְבִדיל ַוַיֲעבֹור – ַרֲחמָּ

שבח זה  .עצמםצדיקים כורתי ברית ולא בכוח הבאים להתפלל בכוח האבות ושאר ישראל שיבינו ש'הקליפות' רצו  אנשי כנסת הגדולה כי
גם בסוף סדר הסליחות אומרים ו .ישאחר הבקשותבעד שאר  א יתקנאולו שישמעו 'הקליפות' כדינתקן בתחילה ודול יותר מכל הסליחות ג

א ְדִבְשַמיָּא" את התפילה בלשון ארמית נָּ רָּ אֵרּה מָּ א ְדִמְתַחֵנן ְלמָּ ן ְכַעְבדָּ ְך ִמְתַחְננָּ לא וכלומר שמתחננים לפניו יתברך כמו עבד לפני אדונו,  "לָּ
 .על גמ' שבת דף יב ע"ב ד"ה היכי עביד( ')'בן יהוידע המקטרגים אז את פיהם שלוגם זה נתקן בלשון ארמית כדי לסתום בכוח מעשינו. 

 הכנעת הסטרא אחרא אתלהראות 'הא לחמא עניא' ב פותחים בהגדה

ִרים הּוא לה' לְ נאמר "שכפי  ,)'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ דף כו ע"ב טור ב ד"ה והטעם היותר נכון( המזיקיםל פסח הוא לילה המשומר מן לי ם ֵליל ִשמֻׁ הֹוִציאָּ
ִים ה ה ַהֶזה לה' ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ לּוא ַהַלְילָּ ִרים ְלכָּ ֵאל ְלדֹ  ִשמֻׁ עד  ומכל כוחות הדינים כל המזיקיםמ הלילה הזה שמור. )שמות יב, מב( "םֹרתָּ ְבֵני ִיְׂשרָּ

וחייבו רק קריאת שמע שעל המטה  . לכן הפוסקים פטרו מלקרות בליל פסחכוח לקליפה כלל ועיקר אז אין, וגלות המרהתוך הואפילו ב עולם
מלומר כל פסוקי ההגנה הנאמרים פטרו ובכלל זה  .()'שתי ידות' פרשת צו דף עח ע"ב טור ב ד"ה וכי אשתמש בליל זה 'קליפה', כי אין כוח ללבדה 'פרשת שמע'

)'שתי ידות' פרשת צו דף עח ע"ב  כוח בליל זה לה ולמחנותיהשאין  ובזה רומזיםהם נגד כוחות הלילי' ומחנותיה, כי על המטה, שיחד עם קריאת שמע 

קרבן פסח את  ושחטעל ידי שה' שידד מערכות השמים,  שיצאו ישראל ממצריםכ שהתבטל כוח הקליפה בלילה הזהוכמו . (ע"כ רבן גמליאלטור ב ד"ה 
)'שתי  בליל זה לבוא אל בתי ישראלכוח  'קליפה'אין ללמי עד ורושם זה נשאר לדורי דורות ולעו , כךראש לכל המזלותהמזל טלה כנגד שהוא 

להרחבה על ביטול הסטרא אחרא  .'ביטול העבודה זרה של מצרים' –והכנעת מזל טלה ראה מאמרינו לפרשת בא )להרחבה על קרבן פסח  ידות' פרשת צו דף עח ע"ב טור ב ד"ה שני אדרבא המזיקין עיקר לשונם(

 .('איסור חמץ בימי הפסח' –בליל פסח ראה מאמרינו לפרשת מצורע 

א ַעְניָּא ִדי "לשון ארמית ב תחילת הסדר נכתבדש הרי שן הקֹוכל סדר ההגדה הוא בלשֹוש על אף והנה א ַלְחמָּ א הָּ א ְבַאְרעָּ נָּ תָּ לּו ַאְבהָּ ֲאכָּ
ִים ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול ,ְדִמְצרָּ ל ,כָּ א כָּ כָּ א הָּ ֵאל ,ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ַהַשתָּ א ְדִיְׂשרָּ ה ְבַאְרעָּ אָּ נָּה ַהבָּ א ַעְבֵדי .ְלשָּ כָּ א הָּ א  ,ַהַשתָּ ה ְבַאְרעָּ אָּ ה ַהבָּ נָּ ְלשָּ

ֵאל ְבֵני חֹוִר   - א ויאכל, כל מי שצריךויב -כל מי שרעב  .ני שאכלו אבותינו בארץ מצריםהוא לחם העֹו "זהבלשון הקודש שפירושו  "יןְדִיְׂשרָּ
דווקא ואומרים נוסח זה  .ין"ה אנו עבדים, לשנה הבאה בני חורלשנה הבאה בארץ ישראל. השנן, כא השנה .וישתתף בסעודת הפסח אויב

ִדְצִריְך ֵייֵתי  ָכל ,ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול"וישמעו שמזמינים גם אותם בלשון ארמית כדי שיבינו גם השדים המזיקים לפי שהיא שפתם, 
ח  )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת צו דף עח ע"ב טור ב ד"ה שני אדרבא המזיקין עיקר לשונם(  לשדים כוח בהבטחת ה' יתברך שאין ישראל בטוחים כי, "ְוִיְפסַּ

הסעודה או להזיק ת פחד שהם יבואו לאכול ולכלֹולישראל אין ויציאת מצרים.  עוד מזמן ,הזה לילהבלבוא אל בתי בני ישראל  ולקליפות
בזה  דּויֹו הילדיםשגם  כדי ארמית בתחילת סדר ההגדהשב עניין זהכן סדרו את מזה, לאין פרסום ושבח גדול וון שימכו חלילה לבני הבית.

 .(וא"כ שזה עיקר הנסד"ה  אע"ב טור  טפרשת צו דף ע)'שתי ידות ' אותם השינה שתחטוףטרם  כפי מה שהם מבינים,יתברך לאל 

א"בלשון ארמית ההיא  ומסיימים את הפסקא כָּ א הָּ ֵאל ,ַהַשתָּ א ְדִיְׂשרָּ ה ְבַאְרעָּ אָּ נָּה ַהבָּ א ַעְבֵדי .ְלשָּ כָּ א הָּ ֵאל ְבֵני  ,ַהַשתָּ א ְדִיְׂשרָּ ה ְבַאְרעָּ אָּ ה ַהבָּ נָּ ְלשָּ
א ַעְבֵדי"מנם אנחנו שא להראותהו, בסוד הקדיש שעושים כמו בלשונה 'הקליפה'להתיש את כוח  במטרה" חֹוִרין כָּ א הָּ כעת ש" כלומר ַהַשתָּ

ֵאל ְבֵני חֹוִרין, אך "ממשלתה'עבדים' תחת  אנו א ְדִיְׂשרָּ ה ְבַאְרעָּ אָּ ה ַהבָּ נָּ היתקיים " כי ממנהכלומר לשנה הבאה נשתחרר  "ְלשָּ ְמאָּ  ְוֶאת רּוַח ַהטֻׁ
ֶרץ אָּ מו שבגאולה כי כ, הגאולהכאשר מזכירים להם את זמן  והקליפות נכנעות. מן הארץשיעברו  'הקליפות' הםש )זכריה יג, ב( "ַאֲעִביר ִמן הָּ

ֲעָשה מצריםשב ראשונהה האחרונה  בגאולהלהיפרע מהם הקב"ה עתיד בתם, כן ם ששפל ממרֹוקשריהם והּו תרּווהּובהם שפטים  נַּ
הלוי' לר' שלמה אלקבץ דף כו ע"ב טור ב ד"ה )'ברית  מההיה להם תקּולא תושוב  )ישעיה מט, כג( "ְיַלֵחכּו ַוֲעַפר ַרְגַלִיְך. ואז יתקיים "ולהכניעם ולהשפילם לעפר

ה" הפסקא בסוף שנאמרומה  .והטעם היותר נכון( אָּ נָּה ַהבָּ קודש יהיה הכל  שבגאולה האחרונהללמד כדי הרי זה , " בלשון הקודשְבֵני חֹוִרין" ו"ְלשָּ
ְך עֹוד "ו ֵמאלֹא יֹוִסיף יָּבֹא בָּ ֵרל ְוטָּ  .(וכן הענין בלשוןד"ה  אע"ב טור ז )'ברית הלוי' דף כ במהרה בימינו, אמן )ישעיה נב, א( "עָּ
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