
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע  ֲאָלִפים 'ה גליון פרשת ויצא

ן  ַמ ְז ַקֵּׁשר ֵׁשָנה  ִּב ְת   יםִכָאְלַּמ ַה םַלעֹו ם ִע  ָהָאָדם  ִמ

 יֹוֵצאת ְלִמָּטתֹו עֹוֶלה ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֶּבן ֶנֶפׁש .)פג לך לך( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשל אֹורֹות ִּכּסּוֵיי ְּבֵאּלּו ּופֹוֶגֶׁשת ,ְלַמְעָלה ְועֹוָלה ִמֶּמּנּו

 ,ָלהְלַמְע עֹוָלה ,ַּבּיֹום ִנְטְמָאה ֶׁשּלֹא ְטהֹוָרה ִהיא ִאם ,ַהֻּטְמָאה

 עֹוָלה ְולֹא ָּבֶהם ּוִמְתַּדֶּבֶקת ֵּביֵניֶהם ִנְטֵמאת ְטהֹוָרה לֹא ְוִאם

 ִאם ,עֹוָלה ִנְׁשָמתֹו ְךָּכ ַמֲעָׂשיו ְּכִפי .)קל שרה חיי( ַּבּזַֹהר ְוֵכן .יֹוֵתר

 ְטֵמִאים רּוחֹות אֹוָתם ְוָכל יֹוֵצאת ְוִנְׁשָמתֹו ָיֵׁשן הּוא ִנְטָמא

 ָיֵׁשן הּוא ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֶּבן זֹוֶכה ְוִאם ,ָּבֶהם ִנְדֶּבֶקתְו אֹוָתּה אֹוֲחִזים

 ,ְטֵמִאים רּוחֹות ֵאּלּו ֵּבין ּובֹוַקַעת ְוָׁשָטה הֹוֶלֶכת ,עֹוָלה ְוִנְׁשָמתֹו

 ְוִהיא ,ִמִּצֵּדנּו לֹא זֹו ,ַּפּנּו ,ָמקֹום ַּפּנּו ְואֹוְמִרים ַמְכִריִזים ְוֻכָּלם

 םִע םָדָאָה רֵּׁשַקְתִמ הָנֵׁש ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹו .ִׁשיםְקדֹו אֹוָתם ֵּבין עֹוָלה

 ְוִאם ,ַהְּקֻדָּׁשה ַמְלֲאֵכי ִעם ִמְתַקֵּׁשר הּוא ַצִּדיק הּוא ִאם ,יםִכָאְלַּמַה םַלעֹו

   תֶא ְמַסְּמִלים תחֹורּוְּד .ַהֻּטְמָאה יֵכֲאְלַמ ִעם ִמְתַקֵּׁשר הּוא ,ָרָׁשע הּוא

  ."רּוחֹות ַמְלָאָכיו עֶֹׂשה" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,יםִכָאְלַּמַה  

יֹוְרִדים ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים  .)תרומה קעג(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֵּׁשָנה . ְקדֹוִׁשים ּוַמִּפיִלים ֵׁשָנה ַעל ָהעֹוָלם

, הָנָּׁש ַהאׁשרֹית ְלִרֲחַׁשים ְּבִרְמן אֹוֵכְו .ָּבָאה ָלעֹוָלם ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים

 ְךֶרה ֶּדָאה ָּבָנֵּׁשַהים ֶׁשִארֹו ְו.נּוֶפְפעֹוה ְּתָמֵּדְרַּת, נּוֶפעּוה ְּתָמנּוְּת

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִנְרָּדם ְוֵכן .ַהַּמְלָאִכיםת ַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְּמֶׁש, םִיַפָנְּכ

יָכֵאל ִמְבִריֵאל ַּגָפֵאל ְרֹוִריֵאל את ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשה " ֶׁשֶּזה רן"ַאְרָּגָמ

ְוֵכן ְּבֻנַּסח ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל . :)תיקונים קמד(ּוִריֵאל ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר נ

  ִמיִמיִני ִמיָכֵאל ִמְּׂשמֹאִלי ַּגְבִריֵאל ִמְּלָפַני ַהִּמָּטה ָאנּו אֹוְמִרים 

  . אֹוִריֵאל ֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל  

ַהִּנְכָנס ִליׁשֹן ַעל ִמָּטתֹו אֹוֵמר ִמְּׁשַמע  :)ברכות ס( 'ַּבְּגָמ

 ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ְךִיְׂשָרֵאל ַעד ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ְואֹוֵמר ָּברּו

רֹוִאים . ֵׁשָנה ַעל ֵעיַני ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ַעִין

ֵׁשָנה ַעל , ּוְקׁשּוָרה ִעם ָהַעִין, ֶחְבֵלית ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֵּׁשָנה ִהיא ִּבְבִחיַנ

  ' לַמְׁשַחד ַהסֹו'ר ֶפֵּסה ַליָחִתְּפ ַּבנּוְרַאֵב ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ֵעיַני

  .םִייַנד ֵעסֹוְבּו, יםִטד חּוסֹום ְּבים ֵהִכָאְלַּמַהֶׁש  

 ְוִלְכאֹוָרה ,ןַעִי ַּבת ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ֶׁשאֹוֵמר )שם(' ַהְּגָמ

 ַהָּלׁשֹון ּוַמּדּוַע ָהֵעיַנִים ֶאת ּוַמֲחִׁשיָכה סֹוֶגֶרת ְּדֵׁשָנה ָקֶׁשה

 )'ל 'ע המיטה שעל ש"ק סדר( 'ַאּבּוַדְרָהם'ּוְב .ַעִין ַּבת ְלִאיׁשֹון ּוֵמִאיר

 ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .ָּתִאיר ָהַעִין ַהֵּׁשָנה ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשַהַּכָּוָנה ְמָבֵאר

 יםִכָאְלַּמַה ְרִאַּית ֶאת ָהֲאִמִּתית ַּבְּפִניִמּיּות ָהֵעיַנִים ֶאת ְמִאיָרה ְּדֵׁשָנה

 .)נג סוכה( 'ַּבְּגָמ ָלׁשֹון ָמִצינּו ְוֵכן .ָהַעִין ִעם יםִרְּׁשַקְתִמּו ,ַעִין דסֹוְּב םֵהֶׁש

 .ְּבֵעיָניו ַהֵּׁשָנה ֶאת רֹוֶאה ֵׁשןָי ֶׁשָאָדם רֹוִאים ,ְּבֵעיֵנינּו ֵׁשָנה ָרִאינּו לֹא
 'ה ַאָּתה ְךָּברּו הּוא ַהַּמִּפיל ִּבְרַּכת ֶׁשִּסּיּום )שם ברכות( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ןֵכְו

 יםִכָאְלַּמַה ְּדֶהָאַרת ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ּוְמבָֹאר .ִּבְכבֹודֹו ֻּכּלֹו ָלָאֶרץ ַהֵּמִאיר

   ַהֶּקֶׁשת ְּכַמְרֵאה" )כח ,א יחזקאל( בתּוֶׁשָּכ ֹומְּכ ,'ה ְּכבֹוד ִּבְבִחיַנת ִהיא

  ."'ה ְּכבֹוד ְּדמּות ַמְרֵאה הּוא 'ְוגֹו ֶבָעָנן ִיְהֶיה ֲאֶׁשר  

 )ו ,ו אבות( ַּבִּמְׁשָנה ַּכּמּוָבא ,ֵׁשָנה ְּבִמעּוט ִנְקֵנית ַהּתֹוָרה ְּדָלֵכן

 ,ה"ַלָּקָּב ְלִהְתַחֵּבר ְּפֻעּלֹות ֹותַלֲעׂש ָצִריְך ַּבּתֹוָרה ִלְזּכֹות ְּדִבְׁשִביל

 ַהִּסְטָרא ַמְלֲאֵכי ִּביֵדי ֶׁשּנֹוֵפל ּוְפָעִמים ,ְּבַעְצמֹו ׁשֹוֵלט ֵאינֹו ָיֵׁשן ּוְכֶׁשָאָדם

 ,ְּבַעְצמֹו ׁשֹוֵלט הּוא ֵער ֶׁשָאָדם ִבְזַמןּו .ֵמַהּתֹוָרה אֹותֹו ַמְרִחיק ְוֶזה ,ַאֲחָרא

 ):נז ברכות( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ְוֵכן .ַלּתֹוָרה ְוִלְזּכֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֲאֵכיַמְלְּב ִלְדּבֹק ְוָיכֹול

 ְּדׁשֶֹרׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .תֶוָמ יםִאָרְקִנ תֹוּפִלְּקַהְו ,ְלִמיָתה ִמִּׁשִּׁשים ֶאָחד ֵׁשָנה

 )ב ,ה ש"שה( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ְקֻדָּׁשה ְמַסֵּמל ְּדֵער ,ַרעֵמ ַהֵהֶפְך הּוא ֵער ַהִּמָּלה

 יןֵאֶּׁש הַמ .ֵער ְּבִחיַנת הּוא ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּדבּוק ְּדָאָדם ,"ֵער ְוִלִּבי ְיֵׁשָנה ֲאִני"

 )תקפג 'ס( 'םָהָרְבַא ןָמֵג'ְּב ַּכּמּוָבא ,ֵערֵמ ַהֵהֶפְך הּוא ַרעָּב ֶׁשָּדבּוק ִמי ןֵּכ

 יםִנֵׁשְי רּועּו )ז ,ג תשובה( ם"ַּבְמַרָּב אָבמּו ןֵכְו ,ָּדֵמי ְּכָיֵׁשן ָּבֵטל יֹוֵׁשב

   ׂשֶרֶע ןֵכְו .ִּבְתׁשּוָבה ְוִחְזרּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם ּוְוַחְּפׂש ,םֶכְתַמֵּדְרַּתִמ

   .עָׁשָרְל ְךֵפָהֵל דאְֹמ לַק הָּטִּמַּבֶׁש זֵּמַרְל ,עָׁשָר תֹוּיִתאֹו ,הָּטִמ ֹוׁשרּוֵּפֶׁש  

ָּבַתר ְּדַצֵּלי , "ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁשַוָּיֶלן ָׁשם " :)סנהדרין צה(' ַּבְּגָמ

ה ַצִּדיק ֶזה ָּבא ְלֵבית ְמלֹוִני "ָאַמר ַהָּקָּב, ָּבֵעי ְלֵמיְהַּדר

ִלְכאֹוָרה ָמה ָהִעְנָין ֶׁשַּיֲעקֹב ִייַׁשן . ִמָּיד ָבא ַהֶּׁשֶמׁש, ִיָּפֵטר ְּבלֹא ִליָנה

, הֹוִאיל ְוָׁשם ַׁשַער ַהָּׁשַמִים, ןמּוָב, ִּבְׁשָלָמא ְלִהְתַּפֵּלל. ִּבְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש

ּוַמּדּוַע ֵיׁש ִעְנָין ֶׁשַּיֲעקֹב ִייַׁשן ָׁשם ַעד ֶׁשִהְׁשִקיַע . ּוִמָּׁשם עֹולֹות ַהְּתִפּלֹות

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ֵׁשָנה .ה ַחָּמה קֶֹדם ְזַמָּנּה ְלצֶֹרְך ֶזה"ַהָּקָּב

, ּוּלים ֵאִכָאְלים ַמִרֹוׁש ּוִבְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ,ְּקֻדָּׁשהַמְלֲאֵכי ַהְלִמְתַקְּׁשִרים 

ה ֶׁשַּיֲעקֹב ִייַׁשן ָׁשם "ָלֵכן ָרָצה ַהָּקָּב. 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ים ִכָאְלַּמם ַהלֹוֲחְוָאֵכן ְּבֵׁשָנה זֹו ָזָכה ַיֲעקֹב ִלְראֹות ֶאת . םָּתִאְוִיְתַקֵּׁשר 

 ֶׁשַּיֲעקֹב ְּבקּומֹו ִמְּׁשָנתֹו ָאַמר ֶׁשִאם יל ִּפף ַעְוַא. םָּלֻסים ְּבִדְריֹוים ְוִלעֹוֶׁש

ַּכּמּוָבא , ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשָּכאן ַׁשַער ַהָּׁשַמִים לֹא ָהָיה ָיֵׁשן ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ָּכֶזה

הּוא ִיְתַקֵּׁשר  ֶׁשָּמא ִּבְזַמן ֵׁשָנה דַחָּפְּדַיֲעקֹב , )טז, בראשית כח(י "ְּבַרִּׁש

  ֲאָבל .  ַהּׁשֹוָרה ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֶזההָּׁשֻדְּקַּב ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוִיְפּגֹם יֵכֲאְלַמְל

  . ַהְּקֻדָּׁשהי ֵכֲאְלַמה ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב ִייַׁשן ָׁשם ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקֵּׁשר ִעם "ַהָּקָּב  

ִמָּכאן , "ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר"ל " ַרַּזּוָּדְרׁש )ז, דברים טז(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב

, ט ָּבִעיר ִלְכבֹוד ַהִּמְצָוה"וֶׁשָּטעּון ִליָנה ְּבֵליל מֹוָצֵאי י

ֹות ֶׁשַאָּתה ּפֹוֶנה ִמן ַהִּמְקָּדׁש ּיָּכל ְּפִנ, "ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר" ָּדְרׁשּו ְךְוָכ

ן לּוב ָלּוּי ִחׁשֵּי ֶׁשיםִארֹו .ְּכֶׁשָּתבֹא ֵאָליו לֹא ְיהּו ֶאָּלא ַּבּבֶֹקר

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבים ְלִאָּבם ֶׁשַעל ַּפָכם ְּבִיַלָׁשירּוִּב

ן ַמְזר ִּבֵּׁשַקְתִהְלן ּולּו ָליְךִרָצ, ה"ָּבָּקר ַלֵּׁשַקְתִה ְלׁשָּדְקִּמית ַהֵבים ְלִאָּבֶׁש

  ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה " )יז, שמות כג(ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָנֵּׁשי ַהֵכֲאְלם ַמה ִעָנֵׁש

  .ה"יָנִלת "ס" ה ְיהָֹוןָהָאדֹי  ְּפֵנלֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶא  

ֵּבית  ֶׁשֵהֵבאנּו ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא :)סנהדרין צה(' רֹוִאים ַּבְּגָמ

יומא (' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. כֹולה ָלן ָׁשם ַּכְבָי"ֶׁשַהָּקָּב, ה" ֶׁשל ַהָּקָּבְמלֹונֹו

ְוָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ּדֹוֲחִקין ּובֹוְלִטין ְויֹוְצִאין ַּבָּפרֶֹכת ְוִנְרִאין  .)נד

, "ְצרֹור ַהּמֹר ּדֹוִדי ִלי ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין"ִּכְׁשֵני ַּדֵּדי ִאָּׁשה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָרֵאל עֹוִלין ָלֶרֶגל ְמַגְּלִלין ָלֶהם ָאַמר ַרב ְקִטיָנא ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ִיְׂש

, ֶאת ַהָּפרֶֹכת ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבים ֶׁשָהיּו ְמעִֹרים ֶזה ָבֶזה

. ְואֹוְמִרים ָלֶהם ְראּו ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְּכִחַּבת ָזָכר ּוְנֵקָבה

. ִּבְבִחיַנת ִליָנה, "י ָיִליןֵּבין ָׁשַד"ְמָפֶרֶׁשת ֶאת ַהָּפסּוק ' רֹוִאים ֶׁשַהְּגָמ

 ָמִצינּו

ן ֵכְו

ָמִצינּו 

ּוַמְמִׁשיָכה 

  ִנְרֶאה

ָמִצינּו 

א ָבמּו

ְוֵכן 



ְוִליָנה זֹו ִהיא ְּבִחיַנת ִליַנת ָזָכר . ה ַּכְבָיכֹול ָלן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש"ֶׁשַהָּקָּב

א קָר ִנׁשָּדְקִּמית ַהֵּב ֶׁש:)יומא ט(' ָמְּגַּבְוֵכן ָמִצינּו . ּוְנֵקָבה ֶׁשְּמעִֹרים ֶזה ָּבֶזה

 ֶׁשּקֶֹדׁש )ב, ב יא"מ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבָּכתּוב . הָּטא ִמיִה ֶׁשעָּצַמם ֵׁשב ְּבתּוָּכַּב

ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמה ַּׁשָּיכּות ִליָנה ְוֵׁשָנה . "ֲחַדר ַהִּמּטֹות"ַהֳּקָדִׁשים ִנְקָרא 

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהְׁשָּפַעת ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ,ה"ֵאֶצל ַהָּקָּב

, ַהַהְׁשָּפָעה ִמְתַּגָּלה ִּבְבִחיַנת ֵׁשָנה,  ּוְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּׁשם ִנְמָצִאים,ֵׁשָנה

ְוָלֵכן ִהיא ִמְתַּגָּלה ַּבְּכרּוִבים . ה" ֵּבית ְמלֹונֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין"

ְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ִּכיםִכָאְלַּמַהִּדְׁשֵני ְדָבִרים ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת , ּוַבָּפרֶֹכת

ְּדַהְׁשָּפַעת , ְוֵכן ִהיא ִמְתַּגָּלה ְּבצּוַרת ִזּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבה. 'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'

  ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ִהיא ִּבְבִחיַנת ָזָכר ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלְּנֵקָבהיםִכָאְלַּמַה

  . ה"יָנִלת "ס"  ַהַּכּפֶֹרתל ַעה ֵאָרֶאן ֶּבָעָניִּכ ")ב, ויקרא טז( ְוֵכן ַהָּכתּוב. 'ָּדם 

. "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן" )א, תהילים צא(

הּוא , ִמי ֶׁשהּוא חֹוֶסה ְּבֵסֶתר ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

, ַנֲעֵׂשית ְּבֵצל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה, "לֹוָנןִיְת",  רֹוִאים ֶׁשַהִּליָנה.ִיְתלֹוֵנן ְּבִצּלֹו

 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . "ְּבֵצל ַׁשַּדי"

ְוִנְרֶאה . ֶׁשַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ֶּדֶרְך ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ַׁשַּדי

ְּדַהִּליָנה ַׁשֶּיֶכת , "ֵּבין ָׁשַדי ָיִלין"ָּכתּוב ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ְּדֶזה ְמֻרָּמז ַּגם ַּב

ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר , ְוָלֵכן ִּתְּקנּו לֹוַמר ִמְזמֹור ֶזה קֶֹדם ַהֵּׁשָנה, ַלֵּׁשם ַׁשַּדי

ת ֶרֶּׁשַק ְמֻּסָּכהה ַּבָנת ֵׁשַוְצִמה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. ִּבְזַמן ַהֵּׁשָנה ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשהְל

ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ, יַּדם ַׁשֵׁש ְלְךָּיַּׁש ַהֻּסָּכה ַּבֶׁשּׁשֹוִרים ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשהם ִע

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמּלּוי ְּתנּוָמהְוֵכן . יַּדל ַׁשֵצד סֹויא ְּב ִהֻּסָּכהַה ֶׁש:)פנחס רנה(

  ה ָּבָאה ֵמַהִּמּלּוי ֶׁשל ֵׁשם ַׁשַּדי ִּדְתנּוָמד "ֹוית "ֶלָּדן "יִׁשי "ַׁשַּדֵׁשם 

  . ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵׁשם ַׁשַּדי  

, ְוהּוא ְמזֹונֹו, ָאָדם ׁשֹוֵכב ְוָיֵׁשן )יב( 'א"ִפְרֵקי ְדר'ְּב

ָיַׁשְנִּתי ָאז "ֶׁשֶּנֱאַמר , ּוְמנּוָחה לֹו, ְוַחִּיים לֹו, ּוְרפּוָאתֹו

' ַרב ִּבְסִני ְוַרִּבי ַאָחא ְור )ט, ר יד"ב(ִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ָמןֵכְו. "ָינּוַח ִלי

, ַהְּנָׁשָמה ַהּזֹו ְמַמְּלָאה ֶאת ָּכל ַהּגּוף, מ אֹוְמִרים"יֹוָחָנן ְּבֵׁשם ר

. ּוְבָׁשָעה ֶׁשָאָדם ָיֵׁשן ִהיא עֹוָלה ְוׁשֹוֶאֶבת לֹו ַחִּיים ִמְלַמְעָלה

ֶׁשַהַחָּמה ּוְלָבָנה ִלְפֵני ֶׁשָּבִאים ְלָהִאיר ֵהם , 'הַחְׁשַמל ַחָּמ'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

,  ִנְטָהִרים ֵמַהָּנָחׁש ֶׁשִּנְדַּבק ָּבֶהםהֶזי ֵדְיל ה ְוַע"ִנְכָנִסים ִלּטֹל ְרׁשּות ֵמַהָּקָּב

ִנְרֶאה ִּדְׁשַנת ָהָאָדם ִהיא ְּבאֹוָתּה . ּוָבִאים ְטהֹוִרים ֵמָחָדׁש ְלָהִאיר ָלעֹוָלם

ְוִנְׁשָמתֹו , ְּדִבְזַמן ֵׁשָנה ִנְׁשָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ְּכִדְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר, הְּבִחיָנ

ְוֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה . ְוׁשֹוֶאֶבת לֹו ַחִּיים ִמְלַמְעָלה ,ִנְטֶהֶרת

א ְּדַהְּנָׁשָמה ַּבּבֶֹקר ִהי',  ְוכּוֱאלַֹהי ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא

ִּבְבִחיַנת ְטהֹוָרה ְּכמֹו ַהַחָּמה ְוַהְּלָבָנה ֶׁשִּנְטָהִרים ִלְפֵני ֶׁשָּבִאים ְלָהִאיר 

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ה ֲעֵליֶהם"ְיִהי נַֹעם ֲהָוָי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשָנהְוֵכן . ָלעֹוָלם

  א  ְּדַהֵּׁשָנה ִהיה"ֵׁשיָנת "ס" ה" הוין ּוָמֵגׁש ֶׁשֶמיִּכ ")יב, תהילים פד(

  .ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמׁש ֶׁשֵּמֵגן ּוֵמִאיר ַעל ָהָאָדם  

, הָלְעַמְלים ִמִּית ַחֶבֶאֹוה ׁשָנֵּׁש ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרר ִנאּוֵּב

ן ֵתא נֹוא לָֹרֲחא ַאָרְטִּסַה ֶׁש.)תרומה קעג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמְּד

ים ִדְריֹוְו, היָרר ִׁשַמה לֹוָלְעַמת ְללֹוֲעה ַלֶּזם ַהָלעֹוים ָּבִאָצְמִּנים ֶׁשִכָאְלַּמַל

, םָלעֹוי ָהֵנל ְּבל ָּכה ַעָנים ֵׁשיִלִּפַמים ּוִׁשדֹוים ְקִכָאְלא ַמֹוּבים ִרִּׁשִׁש

ת ֹוּפִלְּקַהן ֶׁשיָוֵכְו, יםִנֵׁשְים ַהָדי ָאֵנל ְּבת ַערֹוְׁשד ִלֵרא יֹוָרֲחא ַאָרְטִּסַהְו

י ֵכֲאְלים ַמִלכֹוְי, הָנֵּׁשל ַה ַעׁשֵּבַלְתִהה ְלֶּזַהם ָלעֹוי ָהֵכֲאְלת ַמת ֶאבֹוְזעֹו

ה ָמָׁשְּנ ַהַעּוּדר ַמָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו. היָרר ִׁשַמה לֹוָלְעַמת ְללֹוֲעה ַלֶּזם ַהָלעֹוָה

ל ָּכ ִמַמִּיין נּוְקִּביןת לֹוֲעַה ְליְךִרים ָצִּיב ַחאְֹׁשיל ִלִבְׁשִבְּד, יםִּית ַחֶבֶאֹוׁש

י ֵכֲאְלים ַמִלה עֹוָנן ֵׁשַמְזִּבן ֶׁשיָוֵכְו, םֹוּיל ַה ָּכּוׂשָעים ֶׁשִבֹוּטים ַהִׂשֲעַּמַה

ם ֵה, יןִּבְקין נּוִּית ַמַאָלֲעד ַהסֹוְּב, היָרר ִׁשַמה לֹוָלְעַמה ְלֶּזם ַהָלעֹוָה

 ׁשָדָחים ֶהִּיַחע ַהַפם ֶׁשין ִעִרכּוְּדַהַּמִּיין ת ַעָּפְׁשת ַהה ֶאָלְעַמים ְלִרְרעֹוְמ

  ה ָנֵּׁשי ַהֵלְב ֶחְךֶר ֶּדׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשת ַהת ֶאלֹוְּבַקת ְממֹוָׁשְּנַהְו, םָלעֹוד ָלֵרֹוּיֶׁש

  .הָלְעַמם ְלָתים אֹוִרְּבַחְּמים ֶׁשִכָאְלַּמל ַהֶׁש  

ט "עְׁשֶּבם ַהֵׁשע ְּב"יז זיעִכְׁשֶּנק ִמָחְצִי' ם רֵׁשא ְּבָבה מּוֶזה ְלֶמֹוּד

 ׁשחּו ָלׁשֵי, תוֹוְצִמה ּוָרֹום ּתֹוּיל ַהת ָּכֶלֶּגַס ְמהֶׁשַהְּנָׁשָמן יָוֵּכ

, הָנֵּׁשה ַהָנְּתן ִנֵכָל, םלֹוָׁשס ְול ַחּכֹד ַהּדְֹׁשִיר ְוֶצֵּייו ַהָלר ָעֵּבַּגְתן ִיֶּפ

ים ִׂשֲעַּמַהה ְוָרֹוּתם ַהה ָׁשיָרִאְׁשַמּו, הָלְעַמ ְלַהְּנָׁשָמהה ָלעֹוְו

י ֵדְּכ, הָלְיַלה ְּבָלְיי ַלֵּדר ִמָּמֻׁשְמר ַהָצאֹוָּבם ָתים אֹוִזְנגֹוְו, יםִבטֹו

  ל ת ֶׁשרֹוָצה אֹוָׁשְּלל ֻחע ֶׁשַגֶר ְּבנּוָּתִאח ֵמַּקיל ִלִסְכן ּוֵקָּזַה ֵמַענְֹמִל

  .יםִּבים ַרִמָי  

ִמן ַהָּידּוַע ִּכי ַהֵּׁשִדים ִלְׁשלָֹׁשה  )ד, שמות ב(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשחֹוִנים ָּבֲאִויר ְּבַגְלַּגֵּלי , ִקיםֲחָלִקים ֶנְחָל

ְוֵיׁש ֵמֶהם , ַהְיסֹודֹות ְוֵהם ַהַּמֲחִליִמים ֶאת ָהָאָדם ַּבַּלְיָלה

ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשחֹוִנים , ֶׁשחֹוִנים ְּבִקְרֵּבנּו ְוֵהם ַהַּמְחִטיִאים ָּבָאָדם

ֲעלֹות ָהיּו ַמֲחִריִבים ֶאת ַּבְּתהֹומֹות ְוִאְלָמֵלא ִנְּתָנה ָלֶהם ְרׁשּות ַל

 רֹוִאים ֶׁשַּגם ָאָדם ֶׁשּלֹא זֹוֶכה ּוִמְתַקֵּׁשר ִעם ַמְלֲאֵכי ַהִּסְטָרא .ָהעֹוָלם

ַמְלָאִכים ֵאּלּו ַמְׁשִּפיִעים לֹו ְרפּוָאה , ַאֲחָרא ַהִּנְקָרִאים ֵׁשִדים ִּבְזַמן ַהֵּׁשָנה

ְּדֵׁשָנה ְּבָכל אֶֹפן ַמְׁשִּפיָעה , ְטָרא ַאֲחָראִמַּצד ַהִּס, ְוַחִּיים ִמְּבִחיָנה ַּגְׁשִמית

  ן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָנֵּׁש ֶׁש)ס( 'ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְרפּוָאה ְוַחִּיים

  .בטֹום ְלָדָאת ָהה ֶאָּנַׁשְּמ ֶׁשיּוּנִׁש  

. ָּבת ַּתֲענּוגת ֵׁשָנה ְּבַׁש"ת ר"ַׁשָּב )ואתחנן( 'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני'ְּב

ָלֵכן ַהֵּׁשָנה ,  ַהְּקֻדָּׁשהיֵכֲאְלַמִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשְּבַׁשָּבת ׁשֹוִרים 

  ַתן ָנהָֹוה ְיְראּו ִּכי ") כטשמות טז ( ְוֵכן ַהָּכתּוב .ֶׁשָּבָאה ַּדְרָּכם ִהיא ַּתֲענּוג

  .ה"יָנִלת "ר" ַּׁשָּבתַהֶכם ָל  

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵיׁש .ְּׁשַנת יֹום ָּבֲעֶצֶרת ֲעֵרָבהֶׁשא "ָמִצינּו ְּבִפְרֵקי ְדר

ִּדְביֹום ֲעֶצֶרת ָזכּו ִיְׂשָרֵאל , ַּבּיֹוםְמִתיקּות ְמֻיֶחֶדת ְלֵׁשָנה ָּבֲעֶצֶרת 

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ,ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים ה ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה"ְלִהְתַחֵּבר ַלָּקָּב

  ַהֵּׁשָנה ֲעֵרָבה , ְּגבֹוִהים ָּכֵאּלּוים ִכָאְלַמּוְכֶׁשּׁשֹוִרים , 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'

  .ִּבְמֻיָחד  

ָאַמר ְׁשמּוֵאל ֵׁשָנה ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר  :)ברכות סב(' ַּבְּגָמ

ָּכְך , ַהְינּו ְּכמֹו ֶׁשִּכּסּוי ְּפָלָדה מֹוִעיל ַלַּבְרֶזל. ְּכִאְסָטָמא ְלַפְרְזָלא

ְּדֵבַאְרנּו ,  ְּדָבֵרינּויל ִּפַעִנְרֶאה ְלָבֵאר . ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר מֹוִעיָלה ַלּגּוףַהֵּׁשָנה 

, ֶׁשְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר יֹוֵצא חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ָלעֹוָלם, 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּבַמֲאַמר 

. ן טֹוב ְלֵׁשָנהְוָלֵכן הּוא ְזַמ, ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים ְוֶזה ְזַמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד

  ּוִבְזַמן ֶׁשּׁשֹוִרים ָּבעֹוָלם , ְּדָהָאָדם ִמְתַקֵּׁשר ִּבְזַמן ַהֵּׁשָנה ִעם ַהַּמְלָאִכים

  . ַהֶחֶסד ּוְמַרֵּפא ֶאת ּגּופֹויֵכֲאְלַמהּוא ִמְתַקֵּׁשר ִעם ,  ַהֶחֶסדיֵכֲאְלַמ  
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