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  הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                 הספרים מתוך סדרתדף 
  

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

ַהסֹו    הָחֵכֹוּתד 

ְוָכל ַהִּיּסּוִרים ְוָהַרע . ֵאין ַרע יֹוֵרד ִמְלַמְעָלהֶׁש .)בחוקת ס(ת "ְּבלק

ְולֹא ַרק , ֶּבֱאֶמת ְּבָׁשְרָׁשם ֵהם טֹוב ְמאֹד, ֶׁשָּבִאים ַעל ָהָאָדם

ַרק ,  ֵמֲאֶׁשר ַּבֲחָסִדיםתֹו ָּבֶהם טֹובֹות יֹוֵתר ַנֲעלתנֹוֶאָּלא ֶׁשְּטמּו, ֶׁשֵהם טֹוב

ְוִהֵּנה  ":)יתרו סח(ַּבּזַֹהר  ָמִצינּון ְוֵכ .ַוֲעַדִין ֵאינֹו ֻמָּׂשגֶׁשּלֹא ָּבא ִליֵדי ִּגּלּוי 

 ְךֶזה ַמְלַא" טֹוב", ֶזה ַצד ַהְּׂשמֹאל, "ְמאֹד", ֶזה ַצד ַהָּיִמין, "טֹוב

, רֹוִאים ֶׁשַהְּׂשמֹאל ְוַהַּמְלַאְך ַהָּמֶות.  ַהָּמֶותְךֶזה ַמְלַא, "ְמאֹד", ַהַחִּיים

ֵהם ַרק , ַהָּיִמין ּוַמְלַאְך ַהַחִּיים, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן, "ב ְמאֹדטֹו"ֵהם ִּבְבִחיַנת 

ִנְסַּתֵּכל ְּביֹום  ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך .)ברכות י(' ַּבְּגָמ ָמִצינּון ְוֵכ. "טֹוב"ִּבְבִחיַנת 

   יִּכ ")ח, דברים ז(ב ַהָּכתּות " סה"ִמיָתן ְוֵכ .ַהִּמיָתה ְוָאַמר ִׁשיָרה

  ".םֶאְתֶכ ה" הויתֵמַאֲהַב  

 דיֹוֵר ֶׁשּלֹו ןֶׁשַהִּנּגּו "יְרִביִע" םֶׁשַהַּטַע :)כד בראשית( רַּבּזַֹה ָמִצינּו

 הֹוֵלְך ֶׁשּלֹו ןֶׁשַהִּנּגּו "לָּגדֹו ףָזֵק" םְוַהַּטַע ,דֶחֶס תִּבְבִחיַנ אהּו ,ְוֶנֱחָלׁש

 ִיְרָאה ה"י ).רנג השמטות( ּזַֹהרַּב ָמִצינּו דעֹוְו .הְּגבּוָר תִּבְבִחיַנ אהּו ,רּוִמְתַּגֵּב

 ַהִּיְרָאה ִמַּדת ַעל תֹוְמַרְּמז ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ה"ֶׁשי רֹוִאים .ַאֲהָבה ה"ו

 ,יֹוֵתר ְנמּוָכה ַּדְרָּגה ֶׁשהּוא ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ה"ְוַהו .ַהְּגבּוָרה ְלִמַּדת ֶׁשַּׁשֶּיֶכת

 תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןְוֵכ .ַהֶחֶסד ְלִמַּדת ֶכתֶׁשַּׁשֶּי ָהַאֲהָבה ִמַּדת ַעל תֹוְמַרְּמז

 ִיְרֵאי" ,ַּתְחּתֹוָנה ְׁשִכיָנה ֶׁשּבֹו ,ַאְבָרָהם ִמֶּזַרע "ַחִיל ַאְנֵׁשי" .)קלו

 לַהְמַסֵּמ ֶׁשַאְבָרָהם רֹוִאים .ֶעְליֹוָנה ְׁשִכיָנה ֶׁשּבֹו ,ִיְצָחק ִמֶּזַרע "ֱאלִֹקים

   תִמַּד תֶא לַהְמַסֵּמ ְוִיְצָחק ַּתְחּתֹוָנה ְׁשִכיָנה ְבִחיַנתִּב הּוא ַהֶחֶסד תִמַּד תֶא

  .ֵמַהֲחָסִדים ְלַמְעָלה ןֵה ְּדַהְּגבּורֹות ,ֶעְליֹוָנה ְׁשִכיָנה ִּבְבִחיַנת הּוא ,ַהְּגבּוָרה  

, ִּפי ְיסֹוד ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשָּלֵכן ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ְּבִמַּדת ַהִּדין

ֻמְזָּכר ַרק ֵׁשם , ְבָכל ַהָּפָרָׁשה ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ְלַאַחר ַוְיֻכּלּוִּד

, מיכה ז( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְּדַתְכִלית ַהְּבִריָאה ִהיא ְלֵהיִטיב ַלִּנְבָרִאים, ֱאלִֹהים

ָּבּה ה ֶאת ָהעֹוָלם ְּבִמַּדת ַהִּדין ֶׁש"ָלֵכן ָּבָרא ַהָּקָּב "ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא" )יח

 )א, בראשית א(י "ְוַאף ֶׁשּמּוָבא ְּבַרִּׁש. ְטמּוִנים ַהֲחָסִדים ַהּיֹוֵתר ַנֲעִלים

ֶׁשֶּזהּו ִׁשּלּוב , ה ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ְוִׁשֵּתף ִמַּדת ָהַרֲחִמים"ֶׁשָרָאה ַהָּקָּב

ת ְּבִמַּדר ְוִתָּגֵמ ִּדיןַהְּבִריָאה ִהְתִחיָלה ְּבִמַּדת ַה, ִמַּדת ַהֶחֶסד ַיַחד ִעם ַהִּדין

ה ַעל " ְלֵקץ ַאְלַּפִים ָׁשָנה ֵיֵׁשב ַהָּקָּב)ויושע(ַּבִּמְדָרׁש  ַּכּמּוָבא ,ןַהִּדי

א ָּב' ִהֵּנה יֹום ה ")ט, יג' ישעי(ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִּכֵּסא ִּדין ְּבֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט

 .ןִּדיה ִיְהֶיה ַהְּבִריָאף ְּבסֹוֶׁשם רֹוִאי, ' ְוגֹו"ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ַוֲחרֹון ָאף

. ְּכֵדי ֶׁשָהעֹוָלם ִיְתַקֵּיםק ַר, ִמַּדת ַהֶחֶסד ַיַחד ִעם ַהִּדיןת ה ְמַׁשֵּלב ֶא"ְוַהָּקָּב

ה ָהעֹוָלם ָעָׂשה אֹותֹו ַעל "ַּכֲאֶׁשר ָּבָרא ַהָּקָּב :)וישב קפ(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

, ָכל ַמֲעֵׂשי ָהעֹוָלם ֵהם ִמְתַקְּיִמים ְּבִדיןְו, ְוַעל ַהִּדין ִמְתַקֵּים, ַהִּדין

  ה ְּכֵדי ְלַקֵּים ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא יֹאַבד ָּפַרׂש ָעָליו "ִמְּלַבד ֶזה ֶׁשַהָּקָּב

  .ַרֲחִמים  

א ה הּוָנָּׁש ַהאׁשרֹ, הָׁשָדה ֲחָנָׁשה ְליָאִרְּבת ַהֶׁשֶּדַחְתִּמֶׁשה ְּכָנל ָׁשָכְּב

ַהְּבִריָאה ְלַאַחר ַהַּמּבּול ָּכתּוב ת ה ִחֵּדׁש ֶא"ן ְּכֶׁשַהָּקָּב ְוֵכ.יןל ִּדן ֶׁשָמְז

 ְוֵכן ".ֵצא ִמן ַהֵּתָבה: ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ֵלאמֹר" )טו, בראשית ח(

 ּוְבָכל ַהָּפָרָׁשה ָׁשם ֻמְזָּכר ֵׁשם ". ֱאלִֹהים ֶאת נַֹחְךַוְיָבֶר" )א, שם ט(

ָהעֹוָלם ְלַאַחר ת ְלַחֵּדׁש ֶא, ָּבא ֵמִאיְּתַערּוָתא ִדְלֵעיָּלאֱאלִֹהים ְלַגֵּבי ַמה ֶּׁש

ְּדָכל ֶזה ָּבא ְּבִמַּדת ַהִּדין , ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֵמָחָדׁש, ַהַּמּבּול

ל ַהְמַסֵּמ ה"ּוַמה ֶּׁשֻּמְזָּכר ֵׁשם ֲהָוָי, ֶׁשָּבא ִמָּמקֹום יֹוֵתר ָּגבַֹּה ְויֹוֵתר ַנֲעֶלה

ה ֶאת ֵריַח "ַוָּיַרח הוי" )כא, שם ח(ַרֲחִמים ְלַגֵּבי ַהָּקְרָּבן ֶׁשּנַֹח ִהְקִריב 

 ' ֶאָּלא ְלַהְנָהַגת ה,  ֶזה ְּכָבר לֹא ַׁשָּיְך ְלִחּדּוׁש ַהְּבִריָאה,"ַהִּניחַֹח ְוגֹו

  .ְּכתֹוָצָאה ִמַּמֲעֵׂשה ָהָאָדם ֶׁשְּלַאַחר ַהַּמּבּול  

 ַמְׁשִּביִעין :)ל נידה( 'ַּבְּגָמ ָּכתּוב דֶׁשּנֹוָל קֶֹדם ,ָקָטן עֹוָלם אֶׁשהּו ָּבָאָדם

 ְמַׁשְּמָרּה ַאָּתה ִאם ',וכו ָרָׁשע ְּתִהי ְוַאל ַצִּדיק ְּתִהי אֹותֹו

 ֶאת ֶׁשַּמְזִהיִרים רֹוִאים .ָךִמְּמ נֹוְטָלּה ֲהֵריִני ָלאו ְוִאם ,מּוָטב ְּבָטֳהָרה

  ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ,ִנְפָטר ֶׁשָאָדם ְלַאַחר ְוֵכן ,ְּבִריָאתֹו ִחַּלתִּבְת ַהִּדין ִמן ָהָאָדם

   .ַהָּגדֹול ַהִּדין יֹום הּוא ָאָדם ֶׁשל ְּפִטיָרתֹו ִּבְׁשַעת .)צח וירא(  

 ֶׁשּׁשֹוֵלט ִמי ְוֵאין ,ֲחָזָקה ִהיא ְּתֵכֶלת .)קמז תרומה( ַּבּזַֹהר

 רֹוִאים .ָחָזק ִּדין ּבֹו ִלְׁשרֹות ַהִּדין אִּכֵּס ֶׁשִהיא ,ְלַחִּיים ָעֶליָה

 ַמִהי :)קעה שלח( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת תֶא ְמַסֵּמל ַהְּתֵכֶלת ֶׁשֶּצַבע

 ְּבִריַאת ְּדַתְכִלית ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַוַּדאי ַהּכֹל ַּתְכִלית ְּתֵכֶלת

  ַנֲעִלים ַהּיֹוֵתר ַהֲחָסִדים ְטמּוִנים ֶׁשָּׁשם ,ּוְגבּוָרה ֵכֶלתְּת ִהיא ָהעֹוָלם ָּכל

   .ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֲעבֹוָדָתם ִּבְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל ָלֵתת רֹוֶצה ה"ֶׁשַהָּקָּב  

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב " 'ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה" .)ויחי רמט(ַּבּזַֹהר 

א ֶׁשַּיֲעֶלה ְוַיֲעִביר ְּגֵזָרה ַאַחת ִמי הּו" ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת"

רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר לֹוֵמד ָּכתּוב ֶזה ַעל . ה"ֵמֵאּלּו ַהְּגבּורֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ַהָּקָּב

ֶאָּלא ִחּתּוְך ֶׁשל , ְוִלְקטֹף ְמִלילֹות ֵאין ֶזה ִחּתּוְך ְסָתם,  ַהִּדיִניםתַקָּתְמַה

ה "ד. י תענית ו"ברש' ע(ֶּלה ַמה ֶּׁשִּבְפִנים ְוָאז ִמְתַּג, ַהְּקִלָּפה ַהִחיצֹוִנית

ַהֵחֶלק ָהָרע ת ְוֶא ַהְּקִלָּפהת ֶא  ַהִּדיִנים ְמַבְּטִליםתַקָּתְמַהְּבָּכְך , )מלילות

ק ּוְמֻדָּי. ֶׁשהּוא ָמתֹוק יןִּדּוִמְתַּגֶּלה ַהֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשָהָיה ָטמּון ַּב, ֶׁשַּבִּדין

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ם ִּבְתִפַּלת ָיִמים נֹוָרִאי

ַיֲעִביר ' ִּדְמַבְּקִׁשים ֶׁשה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו ְוֵכן ,ַהְּגֵזָרה

 ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָהַרע ַהְינּו, ְולֹא ֶאת ַהְּגֵזָרה ַעְצָמּה,  ֶׁשַּבְּגֵזָרהרַֹעַרק ֶאת ָה

 ויצא (ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְוִיָּׁשֵאר ַרק ַהּטֹוב ַהָּטמּון ָּבּה, הַהְּגֵזָרל ַע ֵּבׁשֶׁשִּמְתַל

  .יןִּדת ַהם ֶאֶהיא ֵמִצהֹות ְללֹוְקַּמת ַהף ֶאֵּלב ִקקֲֹעַּי ֶׁש:)קסא  

א ם הּוָלעֹוין ָלִּדת ַהיא ֶאִבֵּמ ֶׁשְךָאְלַּמַה ֶׁש.)ויחי רלב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

א הּוין ֶׁש ִּדתֹואֹוא ֵמֵּלַמְת ִמֱהיֹות ֶׁשהּוא, ְמֻעֶּבֶרתה ָּׁשת ִאיַנִחְבִּב

ד ֶלל ֶיל ֶׁשדֹור ָּג אֹוּה ָלׁש ֵיְמֻעֶּבֶרתה ָּׁשִאם ֶׁשֵׁשְכִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , יאִבֵמ

א ם הּוָלעֹוא ָלָּבין ֶׁשל ִּד ָּכְךָּכ, תֹוּפִלְּקת ַהל ֶאֵּמַסְמם ַהָדף ְּבָּקֻּמ ֶׁשּהָכתֹוְּב

יא ִצהֹול ְלכֹוָיְבַּכְו, יקֹוִּתְמַה ְליְךִרָציו ְוָלת ָעֹוׁשְּבַלְתת ִמֹוּפִלְּקַהל ֶׁשדֹור ָּגאֹו

ן ָמא ְזה הּוָחְנן ִמַמְּז ֶׁש .)נשא קכט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ן ֵכְו. םן ָׁשמּוָּטד ַהָלָּות ַהֶא

 מּוָבא

  ןְוֵכ

ַעל 

ן ֵכְו

  ְוֵכן

  ָמִצינּו

ָמִצינּו 

ן ֵכְו
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ת ָּבַׁשְבּו, הֶׁשן ָקָמא ְזהּו, יןִּדל ַהת ַעֹוּפִל ְקׁשֵּיֶׁשל ְּכחֹות ַהימֹוִבּו, יןל ִּדֶׁש

ר ֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכְו. לדֹון ָּגצֹות ָרא ֵען הּוָמְּזַהק ְוָּתֻמין ְמִּדַה, תֹוּפִלין ְקֵאֶׁשְּכ

  ז ֵּמַרְל, ן"יִּדת "ס" ןייִמ ִלדמֲֹעַיי ִּכ ")לא, תהילים קט(ב תּוָּכַהֶׁש' ׁשי ֵאֵראֹוְמ'

  . יןִמָּיז ַּבָמְרִּנל ֶׁשדֹוד ָּגֶס ֶחׁש ֵייןִּד ַהְךתֹוְּבֶׁש  

 םֶנֱאָחִזי תַהְּקִלּפֹו )לט הקדמה( ל"ְלָהֲאִריַז 'םַהִּגְלּגּוִלי רַׁשַע'ְּב

 ןָלֵכ ,דְמאֹ ָּגבַֹּה אהּו הֶז עְּדֶׁשַפ ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא .דְמאֹ הבּוָרְּגַּב

 ןְוֵכ .הַּבְּגבּוָר ןַהָּטמּו בַהּטֹו הִמְתַּגֶּל ןאֹוָת םיּוְכֶׁשְּמִסיִר ,דְמאֹ ֹוּב תֹוֶנֱאָחז ןֵה

 ַלַּצִּדיִקים ָלֶהם ַּדי לֹא ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר ):אק וירא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

   ַהִּדין ִּדְכֶׁשִּנְמַּתק .ְמָבְרִכים ֵּכן ֶׁשְּלַאַחר ֶאָּלא ,ַהְּגֵזָרה ֶאת ֶׁשְּמַבְּטִלים

   .ַהְּבָרָכה ְוׁשֹוָרה ָמתֹוק ֶׁשהּוא ּבֹו ָטמּון ֶׁשָהָיה ַהּטֹוב ִמְתַּגֶּלה ,ַהַּצִּדיק ְיֵדי ַעל 

ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּגַמל ַאְבָרָהם  .)מ פז"ב(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ם ָלעֹו ָה ָהיּו ָּכל ֻאּמֹות, ְּגדֹוָלההֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ָעָׂשה ְסֻעָּד

ְואֹוְמִרים ְרִאיֶתם ָזֵקן ּוְזֵקָנה ֶׁשֵהִביאּו ֲאסּוִפי ִמן ַהּׁשּוק ְמַרְּנִנים 

 ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשעֹוִׂשין ִמְׁשֶּתה ָּגדֹול ,ְואֹוְמִרים ְּבֵננּו הּוא

 ְוִזֵּמן ָּכל ְּגדֹוֵלי ְך ֶמה ָעָׂשה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהַל,ְלַהֲעִמיד ִּדְבֵריֶהם

 ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵהִביָאה , ִזְּמָנה ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהם ְוָׂשָרה ִאֵּמנּו,ַהּדֹור

 ְוַנֲעָׂשה ֵנס ְּבָׂשָרה ִאֵּמנּו ְוִנְפְּתחּו ַּדֶּדיָה ִּכְׁשֵני ַמֲעָינֹות ,ְּבָנּה ִעָּמּה

ה ַהְּגבּוָרת ִמַּדת ֶאל ַהְמַסֵּמ קָחְצִּיֶׁשד ְּכַּיִּמים ֶׁשִארֹו .ְוֵהִניָקה ֶאת ֻּכָּלן

ה ָרָּׂשֶׁשה ְּכֶזם ָלֶד קֹ ְוֵכן.ֹוּלל ֶׁשֶכאָֹהק ֵמינֹוִל םָלעֹו ָהֻאּמֹותל  ָּכאּוָּב, דַלנֹו

 ְךֶרק ֶּדינֹוה ִלָּפִלְּקה ַהָתְּסר ִנָבְּכ, קָחְצם ִיר ִעֵּבַעְתִהה ְליָכִרה ְצָתְיָה

  ' ֶׁשהֶׁשָּׂשָרה ִנְפְקָדה עֹוד ִלְפֵני  )בראשית כא א( י" ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש,ְךֶליֶמִבֲא

  . ִרֵּפא ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  

ב ָרעֹר ְמֵח ַאַחּכֹיא ה ִהיָקִּזַּמ ַהׁשל ֵאה ֶׁשָרָּדְגַהַה ֶׁש:)ק ג"ב(' ָמְּגַּב

. ׁשל ֵאיק ֶׁשִּזי ַמֵרְדִגל ְּבָלְכ ִנֹוב ּבָרעֹר ְמֵח ַאַחּכֹר ֶׁשָבל ָּדָכְו, ּהָּב

ת יַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָרבּוְּגד ַהַּצים ִמִאָּבֶׁשים יִקִּזַּמַּבֶׁשִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז 

  ב ָרעְֹּמם ֶׁשִיַרחֹוֲאר ַוֵחים ַאִאָרְקִּנת ֶׁשֹוּפִלְּקל ַהז ַעֵּמַרְמ ַהרֵחַא ַח ּכֹׁשֵי, ׁשֵא

  .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא הָּפִלְקן ֵכְו .ןֶהָּב  

ם ִאֶׁש, ׁשֵאן ָּבמּוי ָטֵקְזים ִנִרְטֹוים ּפִמָכֲח ֶׁש:)ק סא"ב(ה ָנְׁשִּמַּב

, יםִדָגְּבי ַהֵקְזִּנר ִמטּוים ָּפִדָג ְּבֹוים ּבִנמּו ְטיּוָה ְויׁשִדיק ָּגִלְדִה

ת ּוּייִמִנְּפן ֶׁשיָוק ֵּכמֹם ָעַעאן ַט ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. קסּוָּפה ִמת ֶזים ֶאִדְמלֹוְו

ה ל ַמק ַעיא ַרה ִהיָקִּזַּמ ֶׁשׁשל ֵאה ֶׁשָרָּדְגַהַה, עא ַרלֹב ְויא טֹו ִהׁשֵאָה

ר ָבָדק ְּבֶּזה ֵהָים ָהִאְו, יקִּזי ַמיֵנִדב ְּבֵּיַחְמע ַהַר ָהׁשֵּבַלְתם ִמָׁש, ילּוָגְּבֶּׁש

  ע ַרק ָהֶלֵח ְלְךָּי ַׁשינֹו ֵאׁשֵאה ָהֶׂשֲעת ַמּוּייִמִנְפִּד, רטּוא ָּפן הּומּון ָטגֹוי ְּכיִמִנְּפ

  . יקִּזי ַמיֵנִדב ְּבֵּיַחְמַה  

ָתן ֶׁשל ָּלִפה ְּתָלְׁשְמה ִנָמר ָלָזָעְלר ֶא"א .)סוכה יד(' ָמְּגַּב

ת  ֶאְךֵּפַהה ְמר ֶזָתה ָע ַמָךר ְלַמר לֹוָתָעְּכַצִּדיִקים 

ת ֶכֶּפַה ְמָתן ֶׁשל ַצִּדיִקיםָּלִפף ְּתַא, םקֹוָמם ְלקֹוָּמן ִמֶרּגֹה ַּבָאבּוְּתַה

ים ִארֹו. תנּוָמְחת ַרַּדִמת ְלּוּיִרָזְכַאת ָהַּדִּמה ִמ"ָּבָּקל ַה ֶׁשַּדְעּתֹו

ין ִּדן ִמָתת אֹוֶכֶפא הֹוָּלת ֶארֹוֵזְּגת ַהת ֶאֶלֶּטַב ְמּהיָנים ֵאיִקִּדת ַצַּלִפְּתֶׁש

ה ָּפִלְּקת ַהה ֶאיָאִצים מֹויִקִּדת ַצַּלִפְת ִּדִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. יםִמֲחַרְל

ה ָאבּוְּתת ַה ֶאְךֵפהֹור ֶׁשָת ָעמֹוב ְּכטֹוע ְלַרֵמ ּהָתת אֹוֶכֶפהֹוְו, הָרֵזְּגַהֵמ

ת ֶאָהִׁשיב ְלָּכֵתב ִי ")ה, אסתר ח(ב תּוָּכן ַהֵכְו. תֶלסֹוְּפת ַהה ֶאָּנֶּמיא ִמִצמֹוּו

  ין ל ִּדֵּמַסְמים ַהִהלֹם ֱאֵׁשְּד, ם"יִהלֱֹאם ת ֵׁש"ר" ֲחֶׁשֶבת ָהָמןַמְּסָפִרים ַה

  .יםִמֲחַר ְלְךַּפְהֶנ  

 ִמְּבִרָּיתֹו ֶׁשל עֹוָלם ַיְלִפיָנן )אות יא(' יקִּדַּצת ַהַקְדִצ'ר ֶפֵסא ְּבָבּומ

 ִּכי ְּבָכל ,ִּדְבָכל ָּדָבר ַהַּלְיָלה קֹוֵדם ַלּיֹום ִּכְדִאיָתא ֵריׁש ְּבָרכֹות

'  הְך ֵאָדע ִּכי ַאַחר ָּכְך ְוִכי ֵאֵׁשב ַּבחֶׁש,ָּדָבר ָהֵהְעֵּדר קֹוֶדם ָלֲהָוָיה

  יֹום , ָואֹורְך חֶׁש, מּוְרָּכִבים ֵמַהְּזָמןְך ִּכי ָּכל ַחֵּיי ָהָאָדם ָּכ,יאֹור ִל

  .  קֹוֶדֶמת ַלְּפִריָּפה ִּדְקִל, קֹוֵדםְך ַרק ֶׁשַהחֶׁש,ָלהְיָוַל  

 הִּדְקֻדָּׁש ֵמַהְּגבּורֹות הּוא ַהֶּמַלח ֶׁשּׁשֶֹרׁש :)ג ויקרא( ת"ְּבלק

 תֶא ּוְלַהְטִּביל ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶמַלח ְלַהִּניַח ָצִריְך ןְּדָלֵכ הִנְרֶא תָהֶעְליֹונֹו

 ַהְּגבּורֹות תֶא ְמַסֵּמל ֶׁשַהֶּמַלח ֵמַאַחר ,ַהִּיּסּוִרין ִמן ְלָהֵגן ,ְּבֶמַלח ַהֶּלֶחם

 תֱהיֹו םַהַּתְחּתֹוִני םֵמַהִּדיִני םֶׁשָּבִאי ,ַהִּדיִנים תֶא ַמְמִּתיק הּוא ,תָהֶעְליֹונֹו

 יןִּדַּב ַהָּטמּון ַהֶחֶסד תֶא ֶׁשְּמַגִּליםֶּכ ְּבָׁשְרָׁשן ִנְמָּתִקים ְוַהְּגבּורֹות ִניםֶׁשַהִּדי

 ֶׁשאֹוִתּיֹות )כו ,טו שמות( 'ַהּטּוִרים ַבַעל'ְּב אמּוָב ןְוֵכ .יןִּדַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה ֶׁשהּוא

  ֶאת הְמִסיָר ֶמַלחְּב תֶׁשַּפ ְלַרֵּמז ַהֶּמַלח ְואֹוִתּיֹות ַהֶּלֶחם אֹוִתּיֹות ןֵה ַמֲחָלה

   .הַהְּגבּוָר תִמַּד תֶא לַהְמַסֵּמ זעֹ אְּבִגיַמְטִרָּי חֶמַל ןְוֵכ .ַהַּמֲחלֹות ָּכל  

 ֵאין ַעְצמֹו ִמַּצד ֶׁשהּוא ֶמַלח ְּכמֹו ;ַהִּיּסּוִרים ַּתְכִלית תֶא ְלָבֵאר

 ּבֹו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִאם אתזֹ ְּבָכל ,ָּגרּוַע ַטֲעמֹו ,ְוַאְּדַרָּבה ,בֵרָע מֹוַטֲע

 מֹוִסיף הּוא ,ֶזה ַמֲאָכל ַעל ּוְקָצת ,ֶזה ַמֲאָכל ַעל ְקָצת ִמֶּמּנּו ְוָׂשִמים ,ְּבָחְכָמה

 םֶׁשָּׁשְרָׁש ,ְוַהִּדיִנים ַהִּיּסּוִרים ָּכְך ,ַהַּמֲאָכִלים ַטַעם ֶאת ּוְמַׁשֵּפר ַטַעם

 םְוִא .םְלַגּלֹוָת ֶׁשָּצִריְך םִנְפָלִאי םֲחָסִדי םֶהָּב םְטמּוִני ,תַהְּקדֹוׁשֹו תֵמַהְּגבּורֹו

 ,ְוָקִׁשים ָמִרים ֵהם ֲהֵרי ,ָּבֶהם ּוְׁשקּוִעים ,ַעְצָמם ִּבְפֵני ֲאֵליֶהם ִמְתַיֲחִסים

 ּוְלַתֵּקן ,ֵמֶהם ַהּמּוָסר ָלַקַחת ָצִריְך ֶאָּלא .אֶׁשהּו יְּכִפ לֶׁשֶּנֱאָכ חַּבֶּמַל ְּכמֹו

 ַּבִּיּסּוִרים ִמְׁשַּתֵּמׁש ּוְכֶׁשָאָדם ,ַהַּמֲאָכל תֶא ְמַתֵּקן ֶׁשַהֶּמַלח ֵׁשםְּכ ,ַהַּמֲעִׂשים

 ַרק לֹא ּוִמֵּמיָלא ,ְלַתְכִליָתם ִהִּגיעּו ַהִּיּסּוִרים ֲהֵרי ,ַהַּמֲעִׂשים ְלִתּקּון ְּבָחְכָמה

 ֶׁשַהַּמֲאָכִלים ְּכמֹו ,ָּבֶהם ןֶׁשָּטמּו ַהַּנֲעֶלה ַהּטֹוב ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ֶאָּלא ,ֶׁשִּמְתַּבְּטִלים

  ֵהם ַהִּיּסּוִרים ְלַאַחר ַהְמֻתָּקִנים ַהַּמֲעִׂשים ָּכְך ,ְטִעיִמים יֹוֵתר ַהֶּמַלח ִעם

   .ןַּבִּדי ֶׁשָּטמּון ַהַּנֲעֶלה ַהּטֹוב ּוִמְתַּגֶּלה ,ְוטֹוִבים ַנֲעִלים יֹוֵתר ַהְרֵּבה  

ְוִיְתַּבֵּטל ְּבתֹוְך , ֶׁשּיֹוִסיף ַטַעם ַלֶּלֶחם, ַלחַהֶּלֶחם ַּבֶּמת ַמְטִּביִלים ֶא

ְוָאז לֹא ַרק ֶׁשַהֶּמַלח . ֶמַלח אֹוִתּיֹות ֶלֶחם, ְוַיֲהפְֹך ְלֶלֶחם, ַהֶּלֶחם

ְוֶזהּו , ֶאָּלא ֶׁשהֹוִסיף ַטַעם ְוִׁשֵּפר ֶאת ַהֶּלֶחם, ִמְתַּבֵּטל ְולֹא ַקָּים יֹוֵתר

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשְּמִביִאים אֹוָתם , יִנים ִנְמָּתִקים ְּבָׁשְרָׁשןָהִעְנָין ֶׁשַהְּגבּורֹות ְוַהִּד

ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות , ִמְתַּגֶּלה ַהּטֹוב ַהָּטמּון ָּבֶהם, ְוֶאל ַּתְכִליָתם, ֶאל ָׁשְרָׁשם

ֶאָּלא ֶׁשָּצִריְך ְלַגּלֹות ,  ּבֹו טֹובֹות ַנֲעלֹות ְמאֹדתנֹוהּוא ָּגבַֹּה ְמאֹד ּוְטמּו

 ְלָהַרב 'ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה'מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס ן ְוֵכ. תֹוְוָאז ִנְמָּתק, ןֹוָתא

, א ֶׁשֶּמַלח נֹוֵתן ַטַעם"מ ַׁשִּפיָרא ְׁשִליָט"ְּבֵׁשם ַהגר, א"אּוִרי יּוְנְגַרְייז ְׁשִליָט

, ָּסרֹון ָּבאֶֹכלֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשּיֹוֵצר ִח, לֹא ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוִסיף ַטַעם ָּבאֶֹכל

ְוַהְׁשָלָמה זֹו יֹוֶצֶרת ֶאת ּתֹוֶסֶפת . ְוָהאֶֹכל ַעְצמֹו ַמְׁשִלים ֶאת ַהִחָּסרֹון

 ִעְנָיָנם ַלֲעצֹר ֶאת , ְוַהֶּמַלח ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשַהְּגבּורֹות. ַהַּטַעם ֶׁשל ַהֶּמַלח

  .ְתַּגְּברּות ָהאֹורּוְבִחָּסרֹון ֶזה ְטמּוָנה ִה, ַהֶּׁשַפע ְוִלְגרֹם ִחָּסרֹון  

 )כ,  ב'מלכים ב(א ֶאת ַהַּמִים ִּביִריחֹו ָּכתּוב ָמִצינּו ְּכֶׁשֱאִליָׁשע ִרֵּפ

ַוּיֹאֶמר ְקחּו ִלי ְצלִֹחית ֲחָדָׁשה ְוִׂשימּו ָׁשם ֶמַלח ַוִּיְקחּו "

' ָאַמר ה ָׁשם ֶמַלח ַוּיֹאֶמר ּכֹה ְךַוֵּיֵצא ֶאל מֹוָצא ַהַּמִים ַוַּיְׁשֶל: ֵאָליו

 ֵּכיָון ".ִרִּפאִתי ַלַּמִים ָהֵאֶּלה לֹא ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹוד ָמֶות ּוְמַׁשָּכֶלת

ִרֵּפא , ְוַהַּמִים ָּגְרמּו ָמֶות ְלַאְנֵׁשי ָהִעיר, ֶׁשָּׁשְרָתה ַּבַּמִים ָׁשם ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ְוִהְמִּתיק , ַהְּגבּורֹותת ֶאל ַהְמַסֵּמ ַעל ְיֵדי ֶׁשָּׁשַפְך ֶמַלח, ֱאִליָׁשע ֶאת ַהַּמִים

  . ְוִנְרְּפאּו ַהַּמִים, ָּכְך ִנְמְּתקּו ַהְּגבּורֹות ֶׁשָּׁשרּו ַּבַּמִים, ֶאת ַהֶּמַלח ַּבַּמִים  

, ָׁשנּו ֲחָכִמים ֵאין ַמְפִסיִקין ַּבְּקָללֹות )א, ר ד"דבר(ַּבִּמְדָרׁש 

ְּדַהַּכָּוָנה ,  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְוַגם ָּכאן.ֶאָּלא ֶאָחד קֹוֵרא ֶאת ֻּכָּלם

 ְּבֶאְמַצע הָחֵכֹוּתת ַהַׁשָרת ָּפין ֶאִרֹוּקֶׁש ְּכֶׁשֵאין ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ַהְפָסָקה

, ן ִּבְפֵני ַעְצָמןְּכִפי ֶׁשֵה, ןַהְינּו ַלֲעצֹר ְוִלְהיֹות ָׁשקּוַע ְּבתֹוָכ, ַהְּקָללֹות

 אמּוָב

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

  מּוָבא

  ִנְרֶאה

ְוָלֵכן 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 
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  ֶאָּלא ִיַּקח ַהּמּוָסר ֵמֶהם ְוַיֲעֶׂשה , מֹוְצי ַעֵנְפח ִּבַלת ֶמיַלִכת ֲאיַנִחְבִּב

  . רצַֹהְל הָּצָרַהת ֶאְו, םֶחֶל ְלחַלֶּמת ַהם ֶאהֹוְפִכיז ְוָא, ְּתׁשּוָבה  

 יםִרּוּסִי יףִסהֹוְל אלֹ תֹועּוָמְׁשַּמֶׁש ,םָּגְתִּפ תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש הֶאְרִנ

ְוֵכן . חַלֶמ םֵה יםִריסּוִּד ,יוָעָצְּפ לַע חַלֶמ תרֹוְזִל אלֹ ,רֵּסַיְתִמ םָדָאְל

 ֵיׁש ,ַחִּיים ּבֹו ְוֵאין ָּדִגים ּבֹו ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף ,ְּבַגְׁשִמּיּות ַהֶּמַלח ְּבַים רֹוִאים

 ָּכאן ְוַגם ,ַאֵחר ְּבָמקֹום ֶּׁשֵאין ַמה ,ָׁשם ֶׁשִּמְתַרְּפִאים ְרפּואֹות ִמיֵני ַּכָּמה ּבֹו

 אֶׁשהּו הֶז םֶׁשָּמקֹו םרֹוִאי ןְוֵכ .ַנֲעִלים ֲחָסִדים ְטמּוִנים ַּבְּגבּורֹותֶׁש רֹוִאים

 םַהִּדיִני תֶא קַמְמִּתי ,תָהֶעְליֹונֹו תַהְּגבּורֹו תֶא לַהְמַסֵּמ חֶמַל תִּבְבִחיַנ

 ינּוִצָמ ןֵכְו .ְּבָׁשְרָׁשם תַנֲעֵׂשי םַהִּדיִני תְּדַהְמָּתַק ,תְרפּואֹו אּוֵמִבי םַהַּתְחּתֹוִני

   מלאכי( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָרבּוְּגַּבֶׁש םחַֹה ְךֶרֶּד הָאָּבֶׁש ׁשֶמֶּׁשַה תַעָּפְׁשַהְּב הָאפּוְר

  ".ָהִּבְכָנֶפי ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש" )כ ,ג  

.  ֶׁשִעְנַין ָהְרפּוָאה ָּבא ִמִּמַּדת ַהִּדין)שער א( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ְוֵנָרֵפא ' ְרָפֵאנּו ה )ריט' העמידה ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ֵכן מּוָבא ְּבפרעְו

' ת ִּגיַמְטִרָּיא ב"ו הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ַאָּתה ר"ת רי"ר

 ְּגבּוָרה ֶׁשהּוא ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ַהִּמָּלה ו"רירֹוִאים ֶׁשִּמְסָּפר . ו"ְּפָעִמים רי

 ֶׁשְּתִפָּלה :)בראשית כד( ַּבּזַֹהר ןֵּיְוַע. ְּפָעִמים ִּבְתִחַּלת ִּבְרַּכת ְרָפֵאנּו' ְמֻרָּמז ג

ּוְתִפָּלה ְקָצָרה ִהיא ְלַצד , ֲאֻרָּכה ִהיא ְלַצד ַהֶחֶסד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָארְֹך

   ָנא ֵאל"ּומֶׁשה ִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה . ַהְּגבּורֹות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָקָצר

  .ְלַצד ַהְּגבּוָרה, "ְרָפא ָנא ָלּה  

 ְּגבּוָרהֶׁש, )רצב' כי תצא ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ִּדְכֵׁשם , ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים, ַמֲעֶקהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוָטמּון ,  ָהָאָדם ִמְּלַהְמִׁשיְך ָלֶלֶכתֶׁשעֹוֵצר ֶאת, ְוִקיר ֶׁשַּמֲעֶקה הּוא ְמִחָּצה

 ְּגבּוָרה ָּכל ָּכְך ,ֵמַהַּגג ְוָׁשלֹום ַחס ִיּפֹל לֹא ְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם, ָּבֶזה ֶחֶסד ָּגדֹול

 ַחֵּיי ֶאת ְלַהְמִׁשיְך ִמֶּמּנּו ּומֹוֵנַע ,ָהָאָדם ֶאת ֶׁשעֹוֵצר ,ְוִקיר ַמֲעֶקה ִהיא

 ְוָיִבין ,ַהּזֹאת ַהְּגבּוָרה ְּבַתְכִלית ָהָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ִאם ְוָהָיה .ֶׁשּלֹו ַהִּׁשְגָרה

 ְּכָבר הּוא ִּכי ַמֲעָׂשיו ֶאת ְלַׁשֵּפר ָצִריְך ֶׁשהּוא ִּבְׁשִבילֹו ֶהָאָרה ָּכאן ֶׁשֵּיׁש

 .ָהָאָדם ֶאת ַיִּציל ְוהּוא ,ְמאֹד טֹוב הּוא ֶזה ֶׁשִּקיר ֲהֵרי ,גֵמַהַּג ִלּפֹל הֹוֵלְך

 מּוָסר ִיְלַמד ְולֹא ,ַהִּקיר ֶאת ִלְׁשּבֹר ְוַיֲעמֹל ,ַּבִּקיר ַרק ָהָאָדם ֲעסֹקַי ְוִאם

 :)קמט תרומה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .ֵמַהַּגג ִלּפֹל ְוָׁשלֹום ַחס ללּוָע הּוא ,ִמֶּזה

 ָּכל ֶׁשֲהֵרי ִמְּפֵני ַהַּטַעם ָמה ,ְמאֹד טֹוב הּוא ַהָּמֶות ְךַמְלַא ַוַּדאי

   ֶׁשחֹוְזִרים ֵהם ְוַרִּבים ,ֶלָעָפר ְוַיְחְזרּו ֶׁשָּימּותּו יֹוְדִעים ָהעֹוָלם ְּבֵני

  .זֹו ִיְרָאה ִמְּפֵני ַלֲאדֹוָנם ִּבְתׁשּוָבה  

 ָךִאְׁשְּת ָׂשָרה" )יט ,יז בראשית( ְלַאְבָרָהם ָאַמר ה"ַהָּקָּב ְּדָלֵכן

 ַעל )שם( י"ּוְבַרִּׁש "ִיְצָחק ְׁשמֹו ֶאת ְוָקָראָת ֵּבן ָךְל יֶֹלֶדת

 לֹו קֹוְרִאים ָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת תֶא ְמַסֵּמל ֶׁשִּיְצָחק ְּדֵכיָון .ַהְּצחֹוק ֵׁשם

 ַּתֲענּוג ֶׁשל ִעְנָין םֶׁשֵה ִּדְקֻדָּׁשה ַהְּצחֹוק ְּדִעְנְיֵני ,ַהְּצחֹוק םֵׁש לַע ,ִיְצָחק

 תֹוְטמּונ ְּדַבְּגבּורֹות ,ַּבְּגבּורֹות אַּדְוָק יםִנְטמּו ,תֵמָהְרִגילּו יֹוֵתר ְמֻיָחד

 .)ה בראשית( 'אֹור תֹוָרה'ְּב אמּוָב ןְוֵכ .ַהְּצחֹוק ִעְנְיֵני ,ַהַּנֲעִלים ַהֲחָסִדים

 ָלבֹא ֶלָעִתיד ְוַהַּתֲענּוג ַהְּצחֹוק ֶׁשִעַּקר ,"ֱאלִֹהים ִלי ָעָׂשה ְצחֹק"

 ויצא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןְוֵכ .לִֹהיםֱא ִמֵּׁשם ְךִנְמָׁש ,"ְּבַמֲעָׂשיו 'ה ִיְׂשַמח"

 ָּבִאים ,ְוַהְּצחֹוק ַהְּבִדיָחה ֶׁשִעְנְיֵני ַהְינּו ,ְךַהֶּמֶל ְמַבְדֵחי ֵהם ְלִוִּים :)קמח

   ַּבְדַחן הּוא ָּדִוד .)קז משפטים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןְוֵכ .ֵמַהְּלִוִּים ,ַהְּגבּוָרה ִמַּצד

   .:)קסח וישלח( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִיְצָחק לֶׁש ֵמַהְּׂשמֹאל ָׁשְרׁשֹו ְוָדִוד ,ְךַהֶּמֶל  

 הָתָהְי ,ָׂשָרה ּוְפִקיַדת ,ָלעֹוָלם ִיְצָחק ֶׁשל ּוִביָאתֹו ֵלָדתֹו ְּדָלֵכן

 ָּכל ּוֵמַעל ,ַלַּמָּזל ֶׁשֵּמַעל ְמאֹד ָּגבַֹּה ִמָּמקֹום ְּפִקיָדה

 ְלַסֵּמל ',ַהֶּׁשַפע ַהְמָׁשַכת ׁשֹוָפר' ַמֲאַמרְּב ִּכְדֵבַאְרנּו .ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות

 ָּבא ֶׁשַהֶּׁשַפע ּוְכָכל ,ְמאֹד ָּגבַֹּה ִמָּמקֹום תַמִּגיעֹו ,ִיְצָחק לֶׁש תֶׁשַהְּגבּורֹו

 ָלֵכן .יֹוֵתר ְּגדֹוִלים ְוַתֲענּוִגים ֲחָסִדים ּבֹו ְטמּוִנים ,יֹוֵתר ָּגבַֹּה ִמָּמקֹום

ַהְרֵּבה ֲעָקרֹות ִנְפְקדּו  )ו, כא בראשית( י"ְּבַרִּׁש מּוָבא נֹוַלד ְּכֶׁשִּיְצָחק

, ַהְרֵּבה ְּתִפּלֹות ַנֲענּו ִעָּמּה, ַהְרֵּבה חֹוִלים ִנְתַרְּפאּו ּבֹו ַּבּיֹום, ִעָּמּה

ֶזה ָיַרד ,  ֵּכיָון ֶׁשָּיַרד ֶׁשַפע ִמָּמקֹום ָּכל ָּכְך ָּגבַֹּה.ְורֹב ְׂשחֹוק ָהָיה ָּבעֹוָלם

 , ְוֵכן ֵהִביא ַהְרֵּבה ְׂשחֹוק ָלעֹוָלם, ִּפיַע ַעל עֹוד ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלםְוִהְׁש

  .ְּדַהְּׂשחֹוק ָּבא ִמִּיְצָחק ְּכִדְלֵעיל  

ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא  ")יב, בראשית כו(ֵאֶצל ִיְצָחק 

ר ֵאָבְמּו ".'ֵכהּו הֲרַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָב

לֹוַמר ֶׁשָהָאֶרץ ָקָׁשה ְוַהָּׁשָנה , "ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא" י"ִּׁשַר

ּוַבָּׁשָנה , ִמּתֹוְך ָהָאֶרץ ַהָּקָׁשה' ִּבְרַּכת הת  רֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק ִקֵּבל ֶא,ָקָׁשה

ַעד ֶׁשָהיּו , ה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִיְצָחק ַהְּבָרָכתְּדַדְוָקא ִמּתֹוְך ַהּקִׁשי יֹוֵצא, ַהָּקָׁשה

ְוַעל ָּכל , ְולֹא ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך, אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק

 , יםִרּוהֹוִציָאה ֵמָאה ּכ, ר ֶׁשָהָאֶרץ ָהְיָתה ְראּוָיה ְּבִטְבָעּה ְלהֹוִציאּוּכ

  .ַהּטֹוב ַהַּנֲעֶלה ֶׁשָּטמּון ַּבְּגבּורֹותת  ָּכאן רֹוִאים ֶאְוַגם, י ָׁשם"ַּכְמבָֹאר ְּבַרִּׁש 

 ֲחמּורֹות ֲעֵברֹות ַעל ְמַכֵּפר ָאָׁשם ןָּקְרַּבֶׁש )טו ,ה ויקרא( ן"ָּבַרְמַּב

 הּוא ְּדַאִיל ,ַאִיל הּוא ָאָׁשם ןָקְרַּב ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַחָּטאת ןִמָּקְרַּב יֹוֵתר

 ִיְצָחק ְּכֶנֶגד "ֶאָחד ַאִיל" )ה ,יד ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ,הְּגבּוָר ְּבִחיַנת

 ָמִצינּו ְוֵכן ."ְּבנֹו ַּתַחת ְלעָֹלה ַוַּיֲעֵלהּו ָהַאִיל ֶאת ַוִּיַּקח" ּבֹו ֶׁשָּכתּוב

 ."ָלָקח ָהָאֶרץ ֵאיֵלי ְוֶאת" ְּכמֹו ָקֶׁשה ָלׁשֹון "ַאִיל" )טו ,ה ויקרא( י"ְּבַרִּׁש

 ַעל ְלַכֵּפר ָיכֹול ְוהּוא ,יֹוֵתר ָּגדֹול ּכֹחֹו ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשָהַאִיל ןְוֵכיָו

 ְמַכֵּפר ָהָאָׁשם ֶׁשֵאיל רֹוִאים ְוֵכן .ָאָׁשם ןָקְרַּב ָּבא ןֶׁשֲעֵליֶה ֲחמּורֹות ֲעֵברֹות

 ןְוֵכ .ְּגֵזלֹות םַׁשֲאַו ְמִעילֹות םַׁשֲא ְּכגֹון ,ָממֹון ְּפַגם ַּגם ןָּבֶה ֶׁשֵּיׁש ֲעֵברֹות ַעל

 םְלעֹוַל אַהחֹוֵט תֶא רְמַקֵּׁש םָאָׁש ןֶׁשָּקְרַּב )ט ,א ויקרא( יַּבְחֵי ְּבַרֵּבנּו אמּוָב

 תְלֻעַּמ .ֶחְטאֹו לַע לֹו רְלַכֵּפ ,תָהעֹוָלמֹו לָּכ לֵמַע אֶׁשהּו ,הְוַהְּתׁשּוָב הַהִּביָנ

 ,תכּוְלַמ תיַנִחְּב ,הְנֵקָב תְּבִחיַנ ןֶׁשֵה תּתֹונֹוַהַּתְח תַּבְּדָרגֹו תּפֹוֶעֶל ,תַחָּטא תזֹא

  תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִהְּד הֶאְרִנ ןֵכְו[ .רָזָכ םְוָהָאָׁש הְנֵקָב אִהי תַהַחָּטא ןְוָלֵכ

  .]לִיַא תיַנִחְּבִמ אָּבֶׁש ןמֹוָּמַה לַע זֵּמַרְל ,ןהֹו ייֵלֵא יםיִרִׁשֲעָל יםִאְרֹוּקֶׁש  

 ,ֲחִסיָדא ש"ר ָאַמר אָניָזִּב ַּבר ָחָמא 'ר ָאַמר :)יח ה"ר( 'ְּגָמַּב

 ְוצֹום ָהְרִביִעי צֹום ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ּכֹה" ִּדְכִתיב ַמאי

 ְלָׂשׂשֹון ְיהּוָדה ְלֵבית ִיְהֶיה ָהֲעִׂשיִרי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי

 ֶׁשֵּיׁש ִּבְזַמן ,"ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון" ְלהּו יְוָקִר ,"צֹום" ְלהּו יִרְק ,"ּוְלִׂשְמָחה

 ַמּדּוַע ְוִלְכאֹוָרה ,"צֹום" ָׁשלֹום ֵאין ,"ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון" ִיְהיּו ָׁשלֹום

 ָׁשלֹום ֶׁשִּבְזַמן נֹאַמר ִאם ,ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון ֶנְהָּפִכים ֵאּלּו ָיִמים ָׁשלֹום ִּבְזַמן

 ְלָיִמים ֶׁשֵּיָהְפכּו ַמּדּוַע ֲאָבל ,מּוָבן ִׂשְמָחה ְולֹא צֹום לֹא ,ְרִגיִלים ָיִמים ֵהם

 תֹוְטמּונ ,ֵאּלּו ְּבָיִמים ֶׁשֵאְרעּו ָהָרעֹות ִּדְבֶעֶצם ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר .טֹוִבים

 ּוםִמּׁש טֹוִבים ְלָיִמים ֵאּלּו ָיִמים ַלֲעׂשֹות ֶׁשָראּוי ַעד ,ְמאֹד תֹוַנֲעל טֹובֹות ןָּבֶה

 בָאְּב הָעְׁשִּת תֶא הֶׂשֲעַנ ,ןמּוָט הָיָהֶׁש בֹוּטַה תֶא הֶּלַגְּנֶׁשְּכ אבָֹל ידִתָעֶלּו ,ָּכְך

 ָצִריְך הֶּזַה ּוִבְזַמן .ּוּלֵא יםִמָיְּב הָיָהֶׁש ַהֻחְרָּבן לַלְגִּב גָחְל תמֹוֹוּצַה רָאְׁש תֶאְו

 ָּבָרעֹות תֹוֶׁשְּטמּונ ַהּטֹובֹות תֶא הֹוִציאְל ִלְזּכֹות ְּכֵדי ְּתׁשּוָבה ְוַלֲעׂשֹות ָלצּום

  תֹוּוִמְתַּגּל ,ִנְגָאִלים ,ְּתׁשּוָבה ְועֹוִׂשים ַּבֻּפְרָענּות ֶׁשִּמְתּבֹוְנִנים ְיֵדי ְוַעל ,ַהָּללּו

   ."ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון" ֵאּלּו ָיִמים ְוֶנְהָּפִכים ,ַּבָּצרֹות תֹוְטמּונ ֶׁשָהיּו ַהּטֹובֹות  

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ְּבֵריּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר  .)תענית כט(' ַּבְּגָמ

ס ָאב ְמַמֲעִטין ִׁשיַלת ִמְּׁשֵמיּה ְּדַרב ְּכֵׁשם ֶׁשִּמֶּׁשִּנְכָנ

ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַמּדּוַע , ס ֲאָדר ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה ִמֶּׁשִּנְכָנְךָּכ, ְּבִׂשְמָחה

ָּכְך ְּבָאב , ֶׁשּיֹאַמר ְּכֵׁשם ֶׁשַּבֲאָדר ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה, ְרָענּותַּבֻּפ ָּפַתח ְּבָאב

  ןֵכְו

ְוֵכן 

מּוָבא 

 ִנְרֶאה

 ִנְרֶאה

ָמִצינּו 

  אמּוָב

  ָמִצינּו

 נּוָמִצי
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ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדֶבֱאֶמת . ּוַמּדּוַע ַמְתִחיל ֵמחֶֹדׁש ָאב, ְמַמֲעִטין ְּבִׂשְמָחה

 ְוָצִריְך ,ֶאָּלא ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְתַּגְּלָתה, ְּבָאב ְטמּוָנה יֹוֵתר ִׂשְמָחה ִמַּבֲאָדר

ְוָאז ִּתְתַּגֶּלה ַהִּׂשְמָחה ְוַהּטֹוב ֶׁשָהָיה , ְלַמֵעט ְּבִׂשְמָחה ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה

  ָלֵכן ּפֹוֵתַח ְּבָאב ֶׁשַעל , ְוָאז ָאב ִּתְהֶיה ּבֹו ִׂשְמָחה יֹוֵתר ִמַּבֲאָדר, ָטמּון ְּבָאב

  . ֵמַחִּפי ָהֱאֶמת הּוא יֹוֵתר ָּגבַֹּה ְויֹוֵתר ָׂש  

 ִמְּפֵני אָלעּו ְּדַרִּבי ְּבֵריּה ְּבָנָאה ַרִּבי ָאַמר .)נד פסחים( 'ַּבְּגָמ

 ּבֹו ֶׁשִּנְבָרא ִמְּפֵני ,ְּבַׁשָּבת ְּבֵׁשִני טֹוב ִּכי ֶנֱאַמר לֹא ָמה

 ִּכי ּבֹו ֶנֱאַמר ֶׁשּלֹא ִּפי ַעל ַאף ֶאְלָעָזר 'ר ְוָאַמר ,ֵּגיִהָּנם ֶׁשל אֹור

 ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֱאלִֹהים ַוַּיְרא" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְּבִׁשִּׁשי ּוְכָללֹו ָחַזר ,טֹוב

 ְּכֶנֶגד הּוא ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת יֹום ֶׁשָּכל ָידּוַע ."ְמאֹד טֹוב ְוִהֵּנה ָעָׂשה

 ִּׁשיַהִּׁש ַּבּיֹום ְּדָלֵכן הִנְרֶא ַקָּים ֶׁשָהעֹוָלם ֲאָלִפים ַהִּׁשָּׁשה ִמּתֹוְך ,ָׁשִנים ֶאֶלף

 ְוַהִּיּסּוִרים ַהֵּגיִהָּנם ֶׁשַּגם ִיְראּו ְּדָאז ,ַהֵּגיִהָּנם ַעל םַּג "ְמאֹד טֹוב" ֶנֱאַמר

 ֶׁשָּכל ְּבחּוׁש ִיְראּו ַהָּמִׁשיַח ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהִּׁשִּׁשי ְּדָבֶאֶלף .ְמאֹד טֹוִבים ָהיּו

 ּוְכמֹו ,ָּבֶהם תֹוְטמּונ ּוֶׁשָהי ַהּטֹובֹות תֶא ְוִיְראּו ,ְלטֹוָבה ָהיּו ָהָרעֹות

 "ִּבי ָאַנְפָּת ִּכי 'ה ָךאֹוְד ַההּוא ַּבּיֹום ְוָאַמְרָּת" )א ,יב 'ישעי( ֶׁשָּכתּוב

   ֶׁשָהיּו ַהַּנֲעלֹות ַהּטֹובֹות ִיְראּו ִּכי ,ְוַהָּצרֹות ַהִּיּסּוִרים ָּכל ַעל ה"ַלָּקָּב ֶׁשּיֹודּו

   .ָּבֶהם תֹוְטמּונ  

 ,לֵבָאְּב ליֵקֵּמַה יֵרְבִדְּכ הָכָלֲה לֵאמּוְׁש רַמָא .)יח ק"מו( 'ָמְּגַּב

 תֶזֶּמַרְמ תלּוֵבֲאַּד ,ליֵקֵּמַה יֵרְבִדְּכ הָכָלֲהָה ידִמָּת תלּוֵבֲאַּב ןֵכָלְּד הֶאְרִנ

 ׁשֵּיֶׁש יםִרָבְדִּב הֶּזַה םָלעֹוָבּו ,הֶּזַה םָלעֹוָּב אהּוֶׁש יִפְּכ הֶׁשָק יןִּד לֶׁש בָּצַּמַה לַע

   נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,רָׁשְפֶאֶׁש הָּמַּכ לֵקָהְל יֵדְּכ ליֵקֵּמַה יֵרְבִדְּכ הָכָלֲהָה הֶׁשָק יןִּד םֶהָּב

  .לֵּלִהְּכ הָכָלֲהָה הֶּזַה םָלעֹוָּבֶׁש לֵּלִהְו איַּמַׁש תֶקלֲֹחַמ לַע  

 ִׁשְבַעת ָרֵאלְלִיְׂש ָלֶהם ִהְתִקין מֶׁשה )ב ,ב כתובות( ִּבירּוַׁשְלִמי

 ֶׁשַהְירּוַׁשְלִמי ְּדֶזה ִנְרֶאה ,ֲאֵבלּות ְיֵמי ְוִׁשְבַעת ,ַהִּמְׁשֶּתה ְיֵמי

 ְיֵמי ֶׁשִּׁשְבַעת ּוְכֵׁשם ,ָׁשִוים ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְלַרֵּמז ,ַיַחד ֵאּלּו ִעְנָיִנים ְׁשֵני ּכֹוֵלל

 ַצַער ֵאיָנם ֲאֵבלּות ְיֵמי ִׁשְבַעת ָּכְך ',ַלה ְוִהְתָקְרבּות ,ִׂשְמָחה ִעְנָיָנם ַהִּמְׁשֶּתה

 .'ַלֲאֵבלּות ַטַעם' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי ',ַלה ִהְתָקְרבּות ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס

 ִעְסֵקי ַעל ְלַפֵּקַח ַהְּתחּום ַעל ַמְחִׁשיִכין ).קנא שבת( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן

 ַּכָּלה ִעְנְיֵני ַמְכִליָלה ֶׁשַהִּמְׁשָנה רֹוִאים אןָּכ ְוַגם .ַהֵּמת ִעְסֵקי ְוַעל ַכָּלה

 זֹו "ָךיֶהלֱֹא םִע תֶכֶל ַעֵנְצַהְו" :)מט סוכה( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ןְוֵכ .ַיַחד ּוֵמת

 ֵעת" )ד ,ב( תְּבקֶֹהֶל בַהָּכתּו ןְוֵכ .ַלֻחָּפה הָּלַּכ תַסָנְכַהְו תֵּמַה תַאָצהֹו

 ברכות( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ןְוֵכ .דַיַח םָהִעְנָיִני יְׁשֵנ תֶא לַמְכִלי "ְרקֹוד ְוֵעת ְספֹוד

 םָלֶה רְוָׁש ,הֲחֻתָּנ ןִּבְזַמ רִׁשי םָלֶה רֶׁשָּיִׁשי אִהְמנֹוָנ 'רֵמ ִּבְּקׁשּו ןֶׁשַרָּבָנ .)לא

   )ז ,כד בראשית( בַהָּכתּו ןְוֵכ .תָלמּו םֲעִתיִדי ֶׁשָאנּו ָלנּו יאֹו םַהִּמִּלי תֶא

  .ה"ִמיָת ת"ס "םִמָּׁש יִלְבִנ הִאָּׁש ָּתְוָלַקְח"  

ְוָלָמה , ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים" )יג, ר ק"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ָלעֹוָלם ַהָּבא , ְּכֶנֶגד ִׁשְבָעה ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה, עֹוִׂשים ִׁשְבָעה

ָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְו"ֶׁשֶּנֱאַמר , ֲאִני ַמֲחִזיר אֹותֹו ֵאֶבל ְלִׂשְמָחה

, ַהְינּו ֶׁשִּתְּקנּו ֲאֵבלּות ִׁשְבַעת ָיִמים ְּכֶנֶגד ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה. "ְלָׂשׂשֹון

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַגם ַהּיֹום ָהָיה ָראּוי ַלֲעׂשֹות ַעל ְּפִטיַרת ָאָדם ִׁשְבַעת ְיֵמי 

 ָלֵכן ָאנּו ,ַהֶחֶסד ֶׁשָּטמּון ַּבְּפִטיָרהת ֶאָּלא ֶׁשֵאיֶנּנּו רֹוִאים ֶא, ַהִּמְׁשֶּתה

ְוֶזה ְמַסֵּמל ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשָּדָבר ֶזה הּוא , עֹוִׂשים ִׁשְבַעת ְיֵמי ֲאֵבלּות

ַהֶחֶסד ת ְוֶלָעִתיד ָלבֹא ִנְזֶּכה ִלְראֹות ֶא, ְּכמֹו ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה' ֶחֶסד ה

ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם "ק סּוָּפת ַהֶא' ָמְּגה ַהיָרִּכְזן ַמֵכ ָל.ֶׁשָהָיה ָטמּון ָּבֶזה

  ת ַעְבִּׁש ֶׁשנּוה ָלֶּלַגְּתֶלָעִתיד ָלבֹא ה ֶיְהִּתת ֶׁשכּוְּפַהְתִהַהז ֶׁשֵּמַר ְל"ְלָׂשׂשֹון

  .ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתהת יַנִחְבם ִּבת ֵהלּוֵבי ֲאֵמְי  

ת ַכְרִבים ְלִנָתת ֲחַּכְרין ִּבת ֵּבֶרֶּׁשַקְּמ ֶׁש)' וכו.כתובות ח(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ת ֹוְמֻיָחדת כֹוָל ֲהְּבִבְרַּכת ֲאֵבִליםם  ַּגׁשֵיְו, יםִנָיְנה ִעָּמַכים ְּבִלֵבֲא

' ן"י מוהרִלּקּוֵט'ְּבא מּוָבן  ְוֵכ.יםִנָתת ֲחַּכְרִב ְּבׁשֵּי ֶׁשמֹות ְּכֹוׁשָדים ֲחִנָפְל

  ֶׁשֵּיׁשר אֹו אֹותֹום ַּבָּׁשַמִיר ַלִּנְפָטם ַמְמִׁשיִכית ֲאֵבלּוי ְיֵמת ֶׁשִּׁשְבַע )כא(

  .הַהִּמְׁשֶּתי ְיֵמת ְּבִׁשְבַע  

 ָּברֹאׁש בֶׁשֵּמֵס לְלָאֵב ןִמַּנִי ַאָּבהּו 'ר רָאַמ :)כח ק"מו( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו

 .'ְוכּו רֹאׁשָּב בֶׁשֵּמֵס ןֶלָחָת ןִמַּנִי אֲחִניָנ רַּב אָחָמ 'ר רָאַמ 'ְוכּו

 יומא( 'ָמְּגַּב ינּוִצָמְּד ,תלּוֵבֲאָּב מֹוְּכ יןִאּוּׂשִנְּב הָנָׁשְו יםִׁשלֹוְׁש ייֵנִּד םָנְׁשֶי ןֵכְו

 יִקָנ" )ה ,כד דברים( בתּוָּכ ןֵכְו .םיֹו יםִׁשלֹוְׁש דַע הָּלַכַל יםְמֻיָחִד יםיִנִּד :)עח

 יםְמֻיָחִד יםיִנִּד .)ח כתובות( 'ַּבְּגָמ ינּוָמִצ ןֵכְו ".תָחֶא הָנָׁש יתֹוֵבְל הֶיְהִי

 תלּוֵבֲאָּב ןֵכְו .הָנָׁש דַעְו ,םיֹו יםלִׁשְׁש דַעְו ,יםִמָי הָעְבִׁש דַע יםִנָתֲח תַּכְרִבְל

 יםיִכִלֹוּמֶׁשְּכ תרֹוֵנ יםיִקִלְדַמ יןִאּוּׂשִּנַבּו ,הָמָׁשְנ יּוּלִעְל תרֹוֵנ יםיִקִלְדַמ

 רָטְפִּנַה תֶא יםִּסַכְמ הָרבּוְּקַבּו ,הָּלַּכַה תֶא יםִּסַכְמ יןִאּוּׂשִנְּב ןֵכְו .הֻחָּפַל

 לַע הָּלַּכַה תֶא יןִאְׂשנֹו יּוָהֶׁש )אפריון ערך( 'ֶהָערּוְך' ְּבֵסֶפר מּוָבא ןֵכְו .רָפָעְּב

 תֶאֶׁש ,תֵּמַה ןַיְנִעְבּו הָּלַּכַה ןַיְנִעְּב יםִארֹוְו ,ַאִּפְריֹון יםִאָרְקִּנַה הָּטִמ אֹו אֵּסִּכ

 אָבּוּמַּכ ,יןִאּוּׂשִנְּב מֹוְּכ תלּוֵבֲאָּב ןִיַי תַּיִתְׁש ָמִצינּו ןֵכְו .יםִאְׂשנֹו םיֶהֵנְׁש

 ְלַנֵחם ֶאָּלא ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַיִין ִנְבָרא לֹא ָחִנין ר"א .)סה עירובין( 'ַּבְּגָמ

  לִקיְט לֹוֵבׁש ןֶׁשֶהָחָת )פו אות( 'ן"ָהַר תִׁשיחֹו' רֶפְּבֵס אמּוָב ןְוֵכ .ֲאֵבִלים

   .םֵמִתי לֶׁש דֶּבֶג אהּו לְּדִקיְט ,הַהֻחָּפ תִּבְׁשַע  

 בִּדְכִתי הְמָלאָכ תַּבֲעִׂשַּי רָאסּו לָאֵב :)טו ק"מו( 'ַּבְּגָמ

 לָאֵב ףַא הְמָלאָכִּב רָאסּו גָח הֶמ "ְלֵאֶבל ַחֵּגיֶכם ְוָהַפְכִּתי"

 תֲאֵבלּו ףַא הִׁשְבָע גָח הֶמ .)כ םש( ָמִצינּו ןְוֵכ .הְמָלאָכִּב רָאסּו

 ִאּמֹו לַע הִׁשְבָע בְּכֶׁשָּיַׁש א"ְׁשִליָט רִזיְלֶּב לִמיְכ 'ר ג"ֵמָהרה יְוָׁשַמְעִּת .הִׁשְבָע

  תָהֱאֶמ יִּפ לֶׁשַע זִלְרמֹ ,םִעְנָיִני הְּבַכָּמ גַחְל תֲאֵבלּו תְמַקֶּׁשֶר 'ֶׁשַהְּגָמ ,ה"ע

  .ָּגבַֹּה ריֹוֵת םְלָמקֹו הְועֹוָל ַּתְפִקיָדּה ִסְּיָמה הֶׁשַהְּנָׁשָמ גַח אִהי תָהֲאֵבלּו  

 ֶאְתֶכם ְלֵהיִטיב ֲעֵליֶכם 'ה ָׂשׂש ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה" )סג ,כח דברים(

 ֶאְתֶכם ְלַהֲאִביד ֲעֵליֶכם 'ה ָיִׂשיׂש ֵּכן ,ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות

 ,ְּבֵרָרה ְּבֵלית ֶזה ֲהֵרי ַמֲעִניׁש 'ֶׁשה ַאף ,ָקֶׁשה הִלְכאֹוָר ".ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד

 .ָׂשָכר ָלֵתת ְוָׂשֵמַח ָׂשׂש ֶׁשהּוא ְּכמֹו ,ְלַהֲעִניׁש ְוָׂשֵמַח ָׂשׂש הּוא ּוַמּדּוַע

 ִאם ְוָלֵכן ,ַּבֲחָסִדים ֵמֲאֶׁשר ַנֲעֶלה טֹוב ָטמּון ְּדַבְּגבּורֹות ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ְּבִלי ַהֶּזה ַהַּנֲעֶלה ַהּטֹוב תֶא ְמַקְּבִלים ,ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה ׁשֹוְמִרים ֵאלִיְׂשָר ְּבֵני

 ְוָחֵפץ ,ְּבטֹוָבָתם ָחֵפץ ה"ְוַהָּקָּב ֵמַאַחר חֹוְטִאים ְוָׁשלֹום ַחס ְוִאם ,ִלְסּבֹל

 ִריםַהִּיּסּו תֶא ִלְסּבֹל ַחָּיִבים ,ַהַּנֲעֶלה ַהּטֹוב ָלֶהם ְוָלֵתת ,ָלֶהם ְלֵהיִטיב

 ָלֵתת ְוָׂשֵמַח ָׂשׂש ה"ַהָּקָּב ְוָלֵכן ,ַהַּנֲעֶלה ַהּטֹוב ָטמּון ּוָבֶזה ,ְוַהְּקָללֹות

 ֶׁשְּלַאַחר ,ַהַּנֲעִלים ַהּטֹובֹות ְוָכל ,ַהָּׂשָכר ָּכל ָטמּון ֶׁשָּבֶזה ֵּכיָון ,ַהִּיּסּוִרים

 ַהִּיּסּוִרים תֶא ֶׁשְּיַקְּבלּו ִמְּבִלי ,ֶזה תֶא ָלֶהם ְלַהֲעִניק ֶאְפָׁשרּות ֵאין ֶׁשָחְטאּו

 ה"ָאֹוׁש ת"ס "ֹוּמַע ה"הוי ׁשּטִי אלֹ" )יד ,צד תהלים( בתּוָּכַה ןֵכְו .ִמּקֶֹדם

  הָאֹוּׁשַהְו ְךחֶׁשַה תַּבִסְּד ,)ט ,לח יחזקאל( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ ,ְךחֶׁש תֶלֶּמַסְמַה

  .ֹוּמַע ה"הוי ׁשּטִי אּלֶֹׁש לַלְגִּב יאִה  

 תַאֹוׁשְּב 'הַּב םָתָנמּוֱא תֶא דּוְּבִא ל"רֶׁש יםִדהּוְי יּוָה ַהֻּמְסָּגר

 ְּבֻחְרַּבן ְךיָדִאֵמ ,הָאֹוּשַּב 'ה הָיָה ןיָכֵה נּוֲעָט לכֹוָיְבִּכֶׁש ,הָּפירֹוֵא

 מֹוְצַעְּב 'הֶׁש ררּוָּב הָיָה לֵאָרְׂשִי לַלְכִל ,יםִדהּוְי רֵתיֹו גּוְרֶהֶּנֶׁשְּכ ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית

 :ֹוּפַא ןרֹוֲח םיֹוְּב ה"הוי הָגהֹו רֶׁשֲא" )יב ,א איכה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,לּכַֹה הָׂשָע

 לַכאּו אלֹ ייֵדִּב יָנדֲֹא יִנַנָתְנ" )יד שם( ,"יַתמְֹצַעְּב ׁשֵא חַלָׁש םרֹוָּמִמ

  ה"הוי הֵאְר" )כ ,ב שם(  "לֵאָרְׂשִי עַּלִּב בֵיאֹוְּכ יָנדֲֹא הָיָה" )ה ,ב שם( "םקּו

  .]"הּכֹ ָּתְלַלעֹו יִמְל היָטִּבַהְו  

 ָמִצינּו

  ינּוִצָמ

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

ְוֵכן 

 ןְוֵכ

 ָמִצינּו

ָּכתּוב 

  ֲאָמרַּבַּמ[
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  ר  ֶמעֹג  ָּב''ַל
  ". ֶנֶאְמנּו ְמאֹדָךֵעדֶֹתי: 'ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה" בתּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ.םָּיי ַהֵּלַגל ְלֵאָרְׂשִיה ְלָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַהֶלֶׁשְמ ִנַעּוּדַמ

  .תֶמת ֱאַמְכָח ּהיָנה ֵאֶלְגִּנם ַהִאַה. תֶמֱאת ָהַמְכה ָחָרֹוּתת ַהּוּייִמִנאת ְּפֵרְק ִנַעּוּדַמ

  .יםִׁשדֹוְּקת ַהבֹוָא ָהּוּלִפֲאַו, יםִאָרֹוּמַאָהים ְוִאָּנַּתר ַהַא ְׁשכּוא ָזּלֹה ֶּׁש ַמֹוּלא ֶׁשָלּוּלִהם ַהיֹוי ְּב"ִּבְׁשה ַרָכ ָזַעּוּדַמ

  ."ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ְּדָלְתיָך" )כ, כו' ישעי (תיֹוְה ִליְךִרָּצֶׁש, רֶמעֹת ָהיַרִפל ְסין ֶׁשי ִּדיֵמיר ִּבל ִע ֶׁשּהָבחֹוְרר ִלֶמעֹג ָּב"ַלים ְּבִאְצ יֹוַעּוּדַמ

יד ִמְלם ַּתֵׁשא ְּבָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִסְל' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ת ַהַמָּדְקַהְּב

ב ַתה ָּכֶשּמֹם ֶׁשֵׁשְכּו, ינּוֵּבה ַרֶשץ מֹיצֹוה ִנָיי ָה"ִּבְׁשַרל ֶׁש"יַזִרֲאָה

א ָרְפל ִסים ֶׁשִקָרה ְּפָּׁשִמב ֲחַתי ָּכ"ִּבְׁש ַרְךָּכ, הָרֹוי ּתֵׁשְמה חּוָּׁשִמֲח

ה ָּמ ַּכינּוִצן ָמֵכְו. הָלָּבַּקת ַהַרֹות ּתדֹוסֹול ְית ָּכים ֶאִלְלֹוּכֶׁש, אָתיעּוִנְצִּד

 תֹואֹויד ְּבִמל ָּתר ָחֶמעֹג ָּב"ם ליֹוְּד. הֶשמֹי ְל"ִּבְׁשין ַרים ֵּבִרְּׁשַקְמים ַהִזָמְר

י "ִּבְׁשַרים ֶׁשִרְמ אֹוׁשֵיְו. תֹוּכֻּסג ַהַחה ְּבֶשל מֹין ֶׁשיִזִּפְׁשאּו ָהֹול ּבחּוָּים ֶׁשיֹו

 )אות ל(' ׁשֶדּקֹי ַהֵּכְרֶע'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תעֹובּוָּׁשג ַהם ַחיֹוד ְּבַלנֹו

ר ָּיִאי "חיא ְּב ִהֹוּלא ֶׁשָלּוּלִהן ַהֵכָל, ן"רּוְטַט ְמְךָאְלַּמד ַהסֹוא ְּבי הּו"ֶׁשַרְׁשִּב

, אָלּוּלִהם ַהקֹול ְמת ַעזֹוְּמַר ְמן"מרות ֹוּיִתאֹוָהְו, ן"ְמַטְטרּוִּבֶׁש ט"טן ַיְנִמְּכ

 םָּגַׁש ְּבהֶשל מֹ ֶׁשמֹוְׁשְוֵכן . יםִנְּפַהר ַׂשן "רּוְטַטְמת "א ר הּוה"מֶׁשן ֵכְו

   ג ָּבעֶֹמר"ַּלְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַרב ֲחנֹוְך ְלִוין ֶׁש .י"ִּבְׁשַרש "ת ב"אְּב

  .מֶׁשהְּבִגיַמְטִרָּיא   

ג ָּבעֶֹמר ִהיא יֹום ַהָּשַגת "ַל )ח ג"ר(' תכֹוָלי ֲהֵטּוּקִל'ר ֶפֵסְּב

 ִהּלּוָלא ַרָּבא ְּדַרִּבי ַהּתֹוָרה ֶׁשל ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ִּכי הּוא יֹום

ְוַעל ֵּכן הּוא ָחל ַּבּיֹום . ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ֶׁשִהִּשיג ָאז ַמה ֶּׁשִהִּשיג

ַּגל " ְּבִחיַנת ,ג ָּבעֶֹמר" ְוֶזה ַל,]דא סֹוָצן ָיִיס ַיָנְכִּנ[, יםֶׁשָחל ּפּוִר

' רָכׂשָׂשי ִיֵנְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. "ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך

ם יֹות ְּברֹואֹוְמת ּורֹויק ֵנִלְדַהה ְלָרֹול ּתֵאָרְׂשג ִיַהְנין ִמִבה ָּתֶזָבּו

ג "ר ַלָקָּיה ַהם ֶזיֹוץ ְּבֵצנֹוְתִהיל ְלִחְתַּמב ֶׁשי טֹור ִּכאֹוד ָהבֹוְכִל, הֶז

ר אֹוְמת ַמְׁשד ִנבֹוְכִלְו, הָרֹון ּתַּתם ַמֶדים קֹוִמב ָי"טֹו, רֶמעָֹּב

, יםִמרֹוי ְמֵמְׁשה ִלָלה ָעֶּזם ַהֹוּיַבּו, הם ֶזיֹוה ְּבָּלַּגְתר ִנֶׁש ֲאַהּתֹוָרה

ד ַעם ְוָלעֹוף ָהֹוּסיק ִמִהְבַמיר ּוִאֵּמר ַהַה זֹׁשדֹוָּק ַהרֹוְפד ִסבֹוְכִל

ָּמא ג ָּבעֶֹמר ַמְתִחיל ְלָהִאיר ָהאֹור ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ִא"רֹוִאים ֶׁשִּמּיֹום ַל .פֹוסֹו

מתוק 'עם . נשא קכח (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ֶׁשֵּמִאיר ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ִעָּלָאה

, ְּכֶׁשָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלָפֵרׁש סֹוד ֶׁשְּבֵסֶפר ָרָזא ְּדָרִזין )'מדבש

ַוֶּיֱחַרד "ְּכִדְמיֹון ַהר ִסיַני ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , ִנְזַּדְעֵזַע ַהָּמקֹום ֶׁשָּיְׁשבּו ָׁשם

  ְּכִדְמיֹון ִיְׂשָרֵאל , ְוַהֲחֵבִרים ִנְתַחְלְחלּו ְוִנְרֲעדּו, "ָּכל ָהָהר ְמאֹד

 . ְּבַמַּתן ּתֹוָרה  
ים ִאָּנַּתר ַהַא ְׁשכּוא ָזּלֹה ֶּׁשי ַמ"ִּבְׁשה ַרָכ ָזַעּוּדן ַמָבה מּוֶז

ין ֵא ֶׁשנּוֵּבה ַרֶשמֹים ּוִׁשדֹוְּקת ַהבֹוָא ָהּוּלִפֲאַו, יםִאָרֹוּמַאַהְו

ים ִאְצ יֹוַעּוּדַמּו, י"ִּבְׁשת ַריַרִטם ְּפת יֹו ֶאמֹום ְּכָתיָרִטם ְּפת יֹוים ֶאִנְּיַצְמ

' ישעי (תיֹוְה ִליְךִרָּצין ֶׁשי ִּדֵמם ְיֵהר ֶׁשֶמעֹת ָהיַרִפי ְסיֵמיר ִּבל ִע ֶׁשּהָבחֹוְרִל

ן ַּתג ַמם ַחא יֹוה הּום ֶזיֹוְּד. "יָךֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ְּדָלְת" )כ, כו

יא ה ִהֶּזם ַהֹוּית ַהַחְמִׂשְו, ׁשָדָחה ֵמָנל ָׁשָכר ְּבֵרעֹוְתִּמ ֶׁשנּוֵתָרֹות ּתּוּייִמִנְּפ

ם יֹוט ְּבָרְפִּבְו, י"ִּבְׁש ַרְךֶר ֶּדינּוִכ ָּזֹוה ּבָרֹוּתת ַהּוּייִמִני ְּפּוּלד ִּגבֹוְכִל

ן ֵכְו. ׁשָדָחה ֵמָנל ָׁשָכר ְּבֵרעֹוְתִמּו, יןִזָרין ְּדִזָרת ָהה ֶאָּל ִּגֹו ּבתֹוקּוְּלַּתְסִה

, ר יא"קה( ׁשָרְדִּמר ַּבַמֱא ֶניָהֶלָע ֶׁשיַחִׁשת ָמַרֹוּתת ִמצּוְצנֹוְתיא ִה ִהה זֹוָרֹוּת

ל  ֶׁשתֹוָרֹוי ּתֵנְפיא ִלל ִהֶבה ֶהֶּזם ַהָלעֹוד ָּבֵמם לֹוָדָאה ֶׁשָרֹוּת )ח

  ה יָדִרמֹוים ּויִנִּדל ַהת ָּכה ֶאיָקִּתְמאת ַמּזֹה ַהָרֹוּתַהים ֶׁשִזְּמַרְמּו. יַחִׁשָמ

  . ירל ִע ֶׁשּהָבחֹוְרד ִלר ַעֵתיֹוים ְּבִכמּוְּנת ַהמֹוקֹוְּמר ַלאֹות ָהֶא  

 .הָלְמִׂשְּד הָלְמִׂש דֶגֶנְּכ אהּו הֶז םֹוּיֶׁש 'ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִס'ְּב יםִארֹו

 ֶׁשִּנְקֵראת יִּפ לַע ףַא ַהּתֹוָרה .)ב בראשית( 'אֹור התֹוָר'ְּב מּוָבאּו

   עֶֹטה" )ב ,קד תהילים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ְלבּוׁש ִּבְבִחיַנת ןֵּכ םַּג ִהיא ,ָמזֹון

  ."ַּכַּׂשְלָמה אֹור" ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלבּוׁש רֹוִאים ."ַּכַּׂשְלָמה אֹור  

ג ָּבעֶֹמר ַמְתִחיל ַהֶהָאָרה "ִמַּל) ויצא(' יִות ֵלַּׁשֻדְק'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ַוִּיְקָרא לֹו "ְוֶזהּו . ֶׁשל ַמֲעַמד ַהר ִסיָני ֶׁשִהיא ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה

  ג "ל ֶׁשהּוא ְמֻרָּמז ַעל ַל"ְּכלֹוַמר ֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיַע ַּג, "ַיֲעקֹב ַּגל ֵעד

  .ת ֶהָאָרה ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַמְתִחיִלין ְלָהִאיר ְּבִחינֹוזָּבעֶֹמר ָא  

ה  ַמדֹוסה ְוֶז )ספירת העומר( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב

 ֶׁשהּוא רָּכ ָרַמז ֶאל ַהֵּׁשם ַהִּנְז"ל ַהֶּזה"ד ַהַּג"ֵע" ַיֲעקֹב רַמָאֶּׁש

ל " ַּגאָּיִרְטיַמְוָאְמָנם ָהאֹוִתּיֹות ַהִּמְתַחְּלפֹות ּבֹו ֵהם ְּבִג. ד"ע' ְּבגי

ג ָלעֶֹמר ֶׁשהּוא סֹוד " ְּביֹום ַלרָּכְוִהֵּנה ְּבִהָּגלֹות ִנְגלֹות ַהֵּׁשם ַהִּנְז

 ָאז ָּפְסקּו רָּכאֹוִתּיֹות ַהִּמְתַחְּלפֹות ֶׁשהּוא יֹוֵתר ַרֲחִמים ַּכִּנְז

, רֶמעָֹּבג "ַלב ְלקֲֹעל ַיל ֶׁשַּגת ַהר ֶאֵּׁשַקל ְמ"יַזִרֲאָהים ֶׁשִארֹו. ִמָּלמּות

ל ז ַעֵּמַר ְמ,דל ֵעַּגן ֵכְו .הָרֹוּתל ַלֶמה ֵסָיב ָהקֲֹעל ַיל ֶׁשַּגַהר ֶׁשֵאָבְנּו

ְמַגָּלה ֶאת ֵעדּות ְו, ִּגּלּוי הּוא ִמְּלׁשֹון ַּגל, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפַעָּפְׁשַה

 ׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. ְוִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִּגּלּוי ַהִּנְסָּתרֹות, ַהִּנְסָּתר ְלֵבית ִּדין

  ל  ַע,"ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי") לו, בראשית לא(ן ָבָלב ְלקֲֹער ַיַמָאב ֶׁשתּוָּכז ַּבֶמֶר

  .רֶמעֹג ָּב"ל ַל ֶׁשׁשֵאָה  

ֶזהּו ֶׁשָאַמר , "ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה" )'תנחומא ויצא יג(ַּבִּמְדָרׁש 

ַהַּגל הּוא , " ֶאל ַהִּקירַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם"ַהָּכתּוב 

ְלִפי ֶׁשָעַבר ִּבְלָעם ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ְלַיֲעקֹב ֶׁשֶּנֱאַמר , ַהִּקיר

ְוֵכן . ּוִבְלָעם ֶזה ָלָבן, "ְוִאם ַאָּתה לֹא ַתֲעבֹר ֵאַלי ֶאת ַהַּגל ַהֶּזה"

ָיכֹול ִלְׁשלֹט ֵאין ַאָּתה , "ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה" )בלק ח(מּוָבא ָׁשם 

ִמְּׁשֵני , "ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים ְּכתּוִבים ִמֶּזה ּוִמֶּזה"ֶׁשִּביֵדיֶהם , ָּבֶהם

רֹוִאים ֶׁשַהִּקיר ֶׁשָעַצר ֶאת ִּבְלָעם ִמָּלבֹוא ְלַהִּזיק ְלִיְׂשָרֵאל ָהָיה . ֶעְבֵריֶהם

ת ַהַּגל ֲאָבִנים ִקיר ֲאָבִנים ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת לּוחֹות ֲאָבִנים ּוִּבְבִחיַנ

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדלּוחֹות ָהֲאָבִנים ְוַגל ָהֲאָבִנים . ֶׁשַּמְפִריד ֵּבין ַיֲעקֹב ְלָלָבן

 בתּוָּכְוֵכן ַה,  ֶאת ִּבְלָעם ִמָּלבֹוא ְלַהִּזיק ְלִיְׂשָרֵאלתֵהם ַהּתֹוָרה ֶׁשעֹוֶצֶר

  " ֶגל ִּבְלָעם ֶאל ַהִּקירֶרת ֶאץ ַחְלִּתַויר ִּקַהל ץ ֶאֵחָּלִּתַו ")כה, במדבר כב(

  .הָרֹוּתת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַה ה"ָראֹות "ר  

ֵאּלּו ְׁשֵני לּוחֹות " ְּגִליֵלי ָזָהב" ) טז-טו , ר יג"במדב(ַּבִּמְדָרׁש 

ַּגִּלים , ָמה ַהַּגִּלים ַהָּללּו ֵּבין ַּגל ָּגדֹול ְלַגל ָּגדֹול, ַהְּבִרית

ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ָּפָרִׁשּיֹוֶתיָה ֶׁשל ּתֹוָרה ָהיּו  ֵּבין ְךָּכ, ְקַטִּנים

    רֹוִאים ֶׁשַהִּמְדָרׁש ַמְמִׁשיל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה.ְוִדְקּדּוֶקיָה, ְּכתּוִבים

  .יםִּלַגְל תחֹוּוּלַהֵמ  

א ָבמּו

א ָבמּו

י ִפְלּו

 ןֵכְו

ן ֵכְו

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 
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ָין ַּגן ָנעּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְע" :)תיקונים עב(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

, ן ִסְדֵרי ַהּתֹוָרה"הּוא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשהּוא ַּג" ַּגן", "ָחתּום

רֹוִאים ֶׁשַהַּגן ְוַהַּגל ֵהם ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה . ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה" ַּגל"

ִרים  ְוֵכן ְמַזְּמ,ראֹו ֹוׁשרּוֵּפ ֶׁש,ִזיוְוֵכן חֶֹדׁש ִאָּיר ִנְקָרא  .ֶׁשָּבאֹות ִמְלַמְעָלה

ים ִׁשָדֳחת ַהמֹון ְׁשֵכְו "ָךֶריו אֹוח ִזַׁשְמב ִמרּו ְּכְּתַא" 'איַּבר יֹוַח'ְּבֶזֶמר 

 ירָיִאם ֵּׁשַה ְו,)ב, שמות יב(ן "ַֹּבְמַרא ָּבָבּוּמַּכ, היָקִּתַעית ַהִסְרַּפם ִמָרקֹוְמ

ב תּוָּכַהא ֵמֵצ יֹוׁשֶדחֹל ַהה ֶׁש"ם הויף ֵׁשרּון ֵצֵכְו. יו ִזמֹו ְּכראֹו ֹוׁשרּוֵּפ

ר ל אֹוז ַעֵּמַרְמּו ".ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי" )כג, ט' ירמי(

ד "יו(' רֵפם סֹוַתֲח'א ַּבָבן מּוֵכְו.  הֶּז ַהׁשֶדחֹה ַּבֶּלַּגְתִּמי ֶׁש"ִּבְׁשל ַרה ֶׁשָרֹוּתַה

ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמּו ,לֵאָרְׂשִין ְלָּמת ַהֶדֶריל ָלִחְתר ִהֶמעֹג ָּב"ם ַליֹוְּבֶׁש) רלג

ר ֵׁשְכֶהה ַהָין ָהָּמַהְו". תֶלּגְֹלֻּגר ַלֶמעֹ") טז, שמות טז(ן ָּמל ַהר ַעֵּבַדְמַה

   :)תיקונים מא(ר ַהּזַֹהי ֶׁשִפ ְּכׁשָּמה ַמָרֹוּתַהק ֵמֶלה ֵחָיָהְו, הָרֹוּתת ַהַלָּבַקְל

  .איָתְיַראֹוא ְּדָּנַמ א לֹוֵרקֹו  

ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ. תעֹובּוָּׁשג ַהַחת ְּבת רּוַּלִגין ְמִר קֹוַעּוּדר ַמֵאָבא ְלבֹוָנ

ה ָרֹון ּתַּתַּמז ֶׁשֵּמַרְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ר ְּבַטְפִנד ְוַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּד

 )ח, ר יא"קה( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, דִו ָּדׁשֶר ׁשְֹךֶרא ֶּדבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְהי ִיִּתִמֲאָה

ל  ֶׁשתֹוָרֹוי ּתֵנְפיא ִלל ִהֶבה ֶהֶּזם ַהָלעֹוד ָּבֵמם לֹוָדָאה ֶׁשָרֹוּת

ים ִקְקֹוּתְׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ְּבְמִגַּלת רּות ין ִרן קֹוֵכָלְו. יַחִׁשָמ

, ַּגל  ִהיא ִמְּלׁשֹון ְּגֻאָּלהןֵכְו .תרּוא ֵמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהַלָּבַקְל

ן ֵכ ְו.ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִיְזּכּו ְלָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגל

ז ֵּמַרְמ" ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו"ב תּוָּכַה ֶׁש:)ויחי רטו(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ה ָרֹות ּתיַנִחיא ְּב ִהתּור ֶׁש:)תיקונים עה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו. הָרֹוּתל ַהל קֹוַע

רות ( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש .ַהֻּמְזָּכר ַּבָּכתּוב" רֹוּתל ַהקֹו"ת יַנִחיא ְּבִהְו

ִּגיִלית ְמַרֶּמֶזת ַעל ְו, ִּגיִלית ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל רּות קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה ָהָיה :)צו

א בָֹּתַו" )ז, שם ג( ַּתְרּגּום ַעל ַהָּכתּובְוֵכן ָמִצינּו ַּב, הָרֹוּתת ַהדֹוי סֹוּוּלִּג

בלק (ר ַּבּזַֹהא ָבּוּמַּכ, רֹוְתע ִיַרֶּזה ִמָתְית ָהן רּוֵכְו .זָרת ְּבת רּוַלָעְו" טָּלַב

ל ַעְו, תרּול  ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַר ְמרֹוְתִיְו. ִיְתרֹול ֶׁשו ָבָניי ִמְּבֵנה ָהָיק ֶׁשָּבָל :)קצו

ב ַתן ָּכֵכְו. ת רּומֹוה ְּכָרֹול ּתֵּבַקא ְלָּבר ֶׁשה ֵּגָי ָהרֹוְת ִיןֵכְו, "רֹוּתל ַהקֹו"

  ת וֹוְצ ִמו"תרת ְורֹוְּב ִּד'יל ז ַעֵּמַר ְמרֹוְתִּי ֶׁש)א, שמות יח(' יםִרּוּט'ל ַהַעַּב

  . לֹויּור ָהָבְּכ ֶׁשַחי נֵֹנת ְּבוֹוְצִמ' ד זַבְּליו ִמָלל ָעֵּבִּקֶׁש  

ן יָור ֵּכֵאָב ְלִנְרֶאה ".ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּוָאז " )תהלים קכו(

ן ַחְדַּב אָרְקִּנ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִוָּדה ִמָרֹו ּתַעמְֹׁשה ִלֶּכְזא ִנבֹיד ָלִתָעֶּלֶׁש

ק חֹוְּצ ַהׁשֶרק ׁשָֹחְצִּי ִמֹוׁשְרָׁש ְו,:)משפטים קז (רַהּזֹי ַהֵרְבִד ְּכְךֶלֶּמַה

 ְךֶרֶדה ְּבָרֹוּתל ַה ַעׁשרּוע ֵּפַמְׁש ִנ.:)וישלח קסח(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר  ִּדְקֻדָּׁשה

 .)תולדות קלה( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ינּוק ִּפחֹוא ְׂשֵלָּמִּיה ֶׁשֶּכְזִנְו, קחֹוְּצַה

ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', כּו ְוְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה

  ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה , "ְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהםְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִי"

  .ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן  

 ,תֶמֱאת ָהַמְכָחה ָרֹוּתת ַהּוּייִמִנאת ְּפֵרְק ִנַעּוּדר ַמֵאָבא ְלבֹוָנ

ם ָדה ָאֶארֹוָהם ֶׁשֵׁשְּכ, תֶמת ֱאַרֹו ּתּהיָנה ֵאֶלְגִּנת ַהַרֹוי ּתִכְו

, ףּוּג ַהְךֶראת ֶּדֵצֹוּיה ֶׁשָמָׁשְּנל ַהה ֶׁשָׁשלּוה ְקָרָאק ֶהה ַרֶארֹו, הֶּזם ַהָלעֹוָּב

 מֹוְּכ. תאֹוְרל ִלכֹו ָיינֹויא ֵאִב ָנּוּלִפ ֲאתֹוָמְׁשא ִנהּום ֶׁשָדָאם ָהֶצת ֶעֶאְו

ל ַמְרֵאהּו ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֵּבט ֶא" )ז, א טז"ש(ב תּוָּכֶׁש

ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי לֹא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי 

יא ה ִהֶלְגִּנת ַהַרֹו ּתְךָּכ". ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַויהָֹוה ִיְרֶאה ַלֵּלָבב

ה ָרֹוּת ַהתַמְׁשל ִנה ֶׁשָׁשלּוה ְקָרָא ֶהׁשֵּיף ֶׁשַאְו, הָרֹוּתל ַהף ֶׁשּות ּגיַנִחְּב

, ּהָמְצה ַעָרֹוּתת ַהים ֶאִארֹור ֶׁשַמר לֹוָׁשְפי ֶאִא, ףּוּג ַהְךֶרה ֶּדָּלַּגְתִּמֶׁש

ק ַר, יתִּתִמֲאה ָהָרֹוּתת ַהַמְכ ָחּהיָנ ֵאה זֹוָמְכָחְּד, תֶמ ֱאין זֹוא ֵאיָלֵּמִמּו

ת ה ֶאֶאד רֹו סֹודֵמֹוּלן ַהין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, יתִּתִמֲאה ָהָמְכָחַהאת ֵמֵצֹוּיה ַהָרָאֶה

ים ִנָיְנ ִעׁשן ֵיֵכְו. ַהּתֹוָרהל ית ֶׁשִּתִמֲאה ָהָמְכָחת ַהד ֶאֵמלֹו ְוּהָמְצה ַעָרֹוּתַה

ם קֹוְמה ִּבָמתּוה ְסָמָׁשְּנת ַהַרָאֶהְּד, די סֹול ִּפק ַעט ַרָׁשם ְּפֶהין ָּבֵאה ֶׁשֶלְגִּנַּב

ם ֶהה ָּבָּלַּגְתא ִמּלֹים ֶׁשִקָל ֲחׁשֵּיי ֶׁשִמְׁשַּגף ַהּוּגים ַּבִארֹו ֶׁשמֹוְּכ, הֶּזף ַהּוּגַה

ה ָמָׁשְּני ַהִהין ַמִבָהי ְלֵדְּכ, דֹוּסת ַהת ֶאַעַדים ָלִבָּיַחְו, הָמָׁשְּנת ַהּוּיט ִחַעְמִּכ

ת יֹוְׁשט קּוַעְמין ִּכה ֵאָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפִּבים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. יםִנָיְנם ִעָתל אֹוֶׁש

ל ּכַֹהְו, תֱמֱאת ָהים ֶאִסְפֹוי ּתִּכ, ררּוָביר ּוִרל ָׁשּכַֹה, תקֹולֲֹחַמּו, יםִצירּוֵתְו

, יגֹוִּׂשַהה ְלֶׁשָק ְוׁשלּור ָקאֹוָהה ֶׁשֶלְגִּנן ַּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, תיֹוְׁשי קּוִלר ְּבֵּדַּתְסִמ

ּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו ַּב. ראֹות ָהת ֶאימֹוִלֲעַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקַהת ֵמיֹוְׁשת קּואֹוָבּו

 קּוְּתְמִּיַו "ָךְדל ָי ַעּוּלַּגְתִּנה ֶׁשָרֹוּתת ַהדֹוי סֹוֵדל ְיַעְו .)בהעלתך קנג(

י ֵדל ְי ַעקּוְּתְמ ֻיְךָּכ, רָׂשָּבת ַהיק ֶאִּתְמַּמח ֶׁשַל ֶממֹוְּכ, "םִיַּמַה

  ם ִיַּמל ַהת ֶׁשקֹולֲֹחַמת ּויֹוְׁשם קּוָתל אֹו ָּכָךְדל ָי ַעּוּלַּגְתִּנת ֶׁשדֹוסֹו

  .יםִקתּום ְמִית ַמיֹוְה ִלרּוְזְחַיה ְול ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹוּתל ַהים ֶׁשִרָּמַה  

ֵעֶסק ַהִּמְׁשָנה ְּכִפי  'יםִּיץ ַחֵע'ר ֶפֵסו ְל"ת מהרחַמָּדְקַהא ְּבָבמּו

ְּפָׁשֵטיּה ֵאין ָסֵפק ֶׁשֵהם ְלבּוִׁשין ּוְקִלִּפין ִחיצֹוִנים ֵאֶצל 

 ִּבְהיֹותֹו עֹוֵסק ְּבָחְכַמת .ָנִזים ִּבְפִניִמּיּוָתּהַהִּנְג, סֹודֹות ַהּתֹוָרה

ַהִּמְׁשָנה ְוַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי ְולֹא ִיֵּתן ֵחֶלק ַּגם ֶאל סֹודֹות ַהּתֹוָרה 

ִּכי ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ַלּגּוף ַהּיֹוֵׁשב ַּבחֶֹׁשְך ִּבְלִּתי ִנְׁשַמת , ּוְסָתֶריָה

  ְבִלי ִּבְלַבד ְמַגְּׁשִׁשים ְּכִעְּוִרים ִקיר ָאָדם ָהעֹוְסִקים ְּבַתְלמּוד ַּב

  .ִּבְלבּוֵׁשי ַהּתֹוָרה  

 ְךָּכ, הָרֹוּתל ַהף ֶׁשּוּגת ַהי ֶאיַנִס ְּבנּוְלַּבִּקם ֶׁשֵׁשְּכיף ֶׁשִסהֹוְל

ד ָחל ֶאם ָּכן ֵהִיַדל ֲעָבֲא, הָרֹוּתל ַהה ֶׁשָמָׁשְּנת ַהה ֶאָּלי ִּג"ִּבְׁשַר

י ל ִּפה ַעֶלְגִּנת ַהַרֹות ּתד ֶאמְֹל ִלינּוְיַה, םיֶהיֵנר ֵּבּוּבִח ַהרֵסָחְו, דַבְל

ה ֶיְהת ִירֹוֹוּתי ַהֵּתר ְׁשּוּבִחְו, י"ִּבְׁשי ַרֵדל ְי ַעּוּלַּגְתִהה ֶׁשָלָּבַּקת ַהדֹוסֹוְי

ת ַנָבז ֲהָאְו, ְּכִדְלֵעילת רּו ֵמַהּיֹוֵצא יַחִׁשָּמ ַהְךֶלי ֶמֵדל ְיא ַעבֹיד ָלִתָעֶל

ֶׁשְּמִגַּלת רּות  :)רות קד(  ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש.תמּוֵלְׁשה ִּבֶיְהה ִּתָרֹוּתַה

 ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג הֶּפל ִהיא ְּבסֹוד ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַע

ל  ֶׁשּהָעְרַּזא ִמֵצֹוּיד ֶׁשַחַיר ָּתְסִּנַהה ְוֶלְגִּנר ַהּוּבל ִחז ַעֵּמַרה ְמֶז ְו.ָזָכר ּוְנֵקָבה

 מֹוְצי ַעֵנְפד ִּבֹוּסת ַהים ֶאִדְמֹוּלַה ֶׁש:)תרומה קעו( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ֵכְו. תרּו

ים ִדְמֹוּלַהְו, ּהָתיָנִחי ְטֵנְפה ִלָּטים ִחִלְכאֹו ָהמֹוְּכ, גנּוֲע ַּתַמְרִּגיִׁשיםם יָנֵא

, ַהַּגְׁשִמים ָלעֹול ָהָכְו, הֶלְגִּנת ַהַרֹות ּתֶלֶׁשְלַּתְׁשם ִמָּׁש ִמיְךים ֵאיִנִבְמד ּוסֹו

  ד ּוּמִלְּבא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. הָרֹוּתד ַהּוּמִלל ְּבדֹוג ָּגנּוֲעַתים ְלִכזֹו

  .גנּוֲעין ַּת ֵאּהן ָּבמּוָּטד ַהֹוּסי ַהִלה ְּבֶלְגִּנַה  

ָאַמר , "י תֹוָרה ֵמִאִּתי ֵתֵצאִּכ" )דף תז(' ְדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר'ִּב

ֵּפרּוׁש . ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ֵמִאִּתי ֵתֵצא

אֹוָתּה ּתֹוָרה ֶׁשִחֵּדׁש ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ְּבדֹורֹות ֶׁשָעְברּו ַהִּנְקֵראת 

ִּפי ַהּתֹוָרה ַהִהיא ֵמִאִּתי ֵתֵצא ְלֵעין ּכֹל ִיְׁשְמעּו ִמ, ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְיַחְּברּו ֶאת . ִּכי ָכל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַקָּיִמים

  , ַהִּנְגֶלה ַלִּנְסָּתר ְיַגּלּו ֵאיְך ָּכל ִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ַהּדֹורֹות ֲאִמִּתִּיים

  .ֵּכיָון ֶׁשֵהם ַמְתִאיִמים ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה  

ל חּוָּים ֶׁשֹוּיר ַּבֶמעֹג ָּב"ל ַלחּויד ָיִמָּת ֶׁש)ח תכח"או(ע "שוְּב

ת דֹות סֹו ֶאהֶּלַגְמר ֶמעֹ ָּבג"ַל ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. יםִרּוּפ

ְוֵכן 

ה ָּתַעְו

 בתּוָּכ

ה ָּתַעְו

ן ֵכְו

ב ּוׁשָחְו

מּוָבא 

א ָבמּו
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א ָצן ָיִיס ַיָנְכִּנים ֶׁשִרפּו ְּבמֹוְּכ, הֶשד מֹסֹוא ְּבהּוי ֶׁש"ִּבְׁש ַרְךֶרֶּד, הָרֹוּתַה

ת ל ֶאֵּבַק ְלֶׁשָּזכּוים ִרפּוים ְּבִארֹום ֶׁשֵׁשְכּו, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹות ֶאֹוּלַגד ְלסֹו

, טָׁשְּפ ַהְךתֹוד ְּבֹוּסת ַהה ֶאֶּלַגְּמן ֶׁשִיַּית ַהכּוְזִּב, גנּוֲעם ַּתה ִעָבֲהַאה ֵמָרֹוּתַה

   הָרֹוּתד ַהּוּמִלג ְּבנּוֲעַתים ְלִכים זֹוִרּות ּפיַנִחא ְּבהּוֶׁשָּבעֶֹמר ג "ַל ְּבְךָּכ

   .דֹוּסת ַהכּוְזִּב  

  ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּביָנה ֶׁשִּנְקֵראת ַים:)תיקונים קכד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ן ֵכְו.  ַמְׁשִּפיָעה ַהְׁשָּפָעָתּה ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים,הָניֹוְלֶעה ָהָמְכָחַה

ַּדע , "ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם") תהילים(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק

ְוֵאּלּו , ִּכי ָּכל ְמִציאּות ַּגִּלים ֵאּלּו ֵהם ֻּכָּלם ְּבסֹוד ַהְּׂשָערֹות

ם ָּית ַהַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסם ְמָּיי ַהֵּלַּגים ֶׁשִא רֹו.ַהְּׂשָערֹות ַנֲעִׂשים ַּגִּלים

ת ר ֶאֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל. םָדָאת ָהַעָּפְׁשת ַהת ֶאיעֹוִּפְׁשַּמת ֶׁשרֹוָע ְׂשמֹוְּכ

 .)עקב יז(ת "מּוָבא ְּבלקְּד. הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוה ֶאֶּלַגְּמל ֶׁש" ג–ג "לן ַהַיְנִע

ִּכי ִמן ַהַּמִים ", ׁשֶֹרׁש מֶׁשה הּוא ִמְּבִחיַנת ְמקֹור ַהָחְכָמה

רֹוִאים ֶׁשּמֶׁשה ִנְמָׁשְך ֵמַהָּים . ִּבְבִחיַנת ַים ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה "ְמִׁשיִתהּו

 ַּיםִמִּנְמָׁשְך ֶׁש ַּגלָהָיה ִּבְבִחיַנת  הֶשץ מֹיצֹוה ִנָיָהי ֶׁש"ִּבְׁשן ַרֵכ ְו.ַמְעָלהֶׁשְּל

 :)נשא קכד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו ."ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו"ה ָניֹוְלֶעה ָהָמְכָחַה

  ר א אֹו הּורַהּזֹר ַהֶפֵּסים ֶׁשִא רֹו.ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאָּמא ִעָּלָאה

  .הָאָּלא ִעָּמ ִאֶׁשִּנְקֵראת ְסִפיַרת ַהִּביָנהל ֶׁש  

ּוְּבבֹוא יֹום  )ב קצ"ספירת העומר ח( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

 ֶׁשהּוא ֵׁשם אֶׁשל ִאָּמ' ג ָלעֶֹמר ָאז ִנְתַּגָּלה ַקְטנּות ב"ל

ף ֵׁשם ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר הּוא  ְוִהֵּנה הּוא ִחּלּואָּמם ֲאֶׁשר ָּבִא"אכדט

 ׁשר ֵיֶמעֹג ָּב"ַלְּבים ֶׁשִא רֹו. ַרֲחִמים ְּבסֹוד ֱאלִֹהים ַחִּייםתַנְּבִחי

ת ַקָּתְמד ַהת סֹום ֶאר ָׁשֵאָבְמּו. יםיִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהא ְלָּמִאה ֵמָעָּפְׁשַה

 ָהאֹוִתּיֹות ןֶׁשֵה, לִֹהיםֱא ם ֵׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּפִניִמּיֹות ֶׁשלֶׁש, הם ֶזיֹוא ְּבָּמִאָה

, 'ִלְפֵני י'  ְוט,'ִלְפֵני ה'  ְוד',ִלְפֵני ל' כ. ט"כד ְלאֹוִתּיֹות תפֹוִמְתַחְּלי "לה

 ּוּלת ֵאמֹוֵׁשְו. ל"ם ַּג"ֵאֶזה ', ְוַהמ'  ּוְבַיַחד ִעם ָהא,ג"לְּבִגיַמְטִרָּיא 

 לַּגד ַהסֹום ְּבֵהְו. יםיִנִּדת ַהֶאיק ִּתְמַהא ְלָּמִא ָהְךֶרר ֶּדֶמעֹג ָּב"ַלים ְּבִּלַּגְתִמ

ין יד ֵּבִרְפִהל ֶׁשַּגַה ֶׁשְּדֵבַאְרנּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ןָבָלב ְלקֲֹעין ַייד ֵּבִרְפִהֶׁש

ה יָנִּבת ַהיַרִפל ְסל ַע"ם ַּג"ֵאז ָהֵּמַרן ְמֵכְו. הָרֹוד ּתסֹוה ְּבָין ָהָבָלב ְלקֲֹעַי

. י"ִּבְׁש ַרֶׁשהּוא ,ל"ַּגת יַנִח ְּבְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהה ֶאיָעִּפְׁשַּמֶׁשם "ֵאאת ֵרְקִּנֶׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ג עֶֹמר"ַּל ֶׁש)במדבר' פ( 'ֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס

, יםִניֹוְלֶעם ָהִיַּמַהה ֵמָניֹוְלֶעה ָהָמְכָחם ַהַּיה ִמָאם ָּבֶׁשֶּגת ַהַעָּפְׁשַה ְו.ֶּגֶׁשם

  י ִּבַרים ְלִא ָּביּוָה ֶׁש:)אחרי נט (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. .)תענית י(' ַּבְּגָמַּכּמּוָבא 

  .םֶׁשֶגק ְלקּוה ָזָים ָהָלעֹוָהֶׁשן ְּכעֹוְמִׁש  

ָנכֹון '  ֵּגאּות ָלֵבׁש ְוגֹוְךה ָמָל"הוי" )א ואילך, תהילים צג(

ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ' ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה:  ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתהָךִּכְסֲא

ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי : קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים

 'ְמצּוַדת ִצּיֹון'ּוִב. "' ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְוגֹוָךֵעדֶֹתי: 'ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה

" ֵבׁשָלאּות ֵּגָלְך ָמה "יהו"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֵהם ַּגֵּלי ַהָּים, "ִמְׁשְּבֵרי ָים"ָׁשם 

ְמַגָּלה ֶאת  ֶׁשתדּוֵעת יַנִחְבה ִּבָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשַהים ֶׁשִא רֹו.ם"ַּגִּלית "ר

 יֹוְצִאים ִמן ַהָּים יםִּלַּגַהֶׁשּוְכֵׁשם  .יםִּלת ַּגיַנִחְביא ִּבִה, ֶׁשַּבּתֹוָרה ַהִּנְסָּתר

 ָצִריְך ,ה ְלַגֵּלי ַהָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלהָּכְך ָהָאָדם ֶׁשּזֹוֶכ, ְוַאַחר ָּכְך חֹוְזִרים ַלָּים

 ָהִאיְּתַערּוָתא ִּדְלַאַחר ,ֶׁשְּלַמְעָלה ַלָּים ֲחָזָרה ּתֹוָרתֹו ְוִלְׁשלַֹח ִלְלמֹד

 .ְלַמְעָלה ֲחָזָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַהֲעלֹות ִדְלַתָּתא ִאיְּתַערּוָתא ָצִריְך ִדְלֵעיָּלא

 .)מז תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .:)סא וניםתיק( רַהזַֹּב ינּוִצָּמֶׁש ְּכִפי

 ָּכל" ָּבֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ַהּתֹוָרה ַטֲעֵמי ֵאּלּו ,"ָים ִמְׁשְּבֵרי ַאִּדיִרים"

 'ץֶרֶא יֵּדַמֲחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו ."ָעָברּו ָעַלי ָךְוַגֶּלי ָךִמְׁשָּבֶרי

 םַּיִמ יםִּלַּגַה תַעָּפְׁשַהְּד ִלְדָבֵרינּו ְמבָֹארּו ,י"ִּבְׁשַרֵמ תֹוּיִתאֹו "ִמְׁשְּבֵרי"ֶׁש

 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .י"ִּבְׁשַר ַהְׁשָּפַעת יאִה הָניֹוְלֶעָה הָמְכָחַה

 ןֵכְו .י"ִאִּמ ת"ר םָי ְׁשְּבֵריִמ ִּדיִריםַא" ֶׁשַהָּכתּוב )שבת קבלת( ל"ְלָהֲאִריַז

 ןֶמֶׁשְו ,יםִּבַר תִיַז יֵצֲע םָׁש יםִלְּדַגְּמֶׁש ןירֹוִמ רזֹוֵאְּב תּוּיִמְׁשַגְּב יםִארֹו

 רַהֶׁש א"ְׁשִליָט סֹוֵפר יֹוֵסף 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .הָמְכָח לֵּמַסְמ

 םֵּׁשַה םֶדֹוּקֶׁש תֹוּיִתאֹוָה ןֵה ח"י ג"ל ןֵכְו .י"ִּבְׁשַר ְּבִגיַמְטִרָּיא ןירֹוִמ

 ח"י ג"ל תֹוּיִתאֹוְּד ,יָהֶנָפְל תאֹו יןֵאֶׁש 'א תאֹוָהֵמ ץחּו ,ם"אכדט

   תֹוּיִתאֹו ןֵה ח"י ג"ל ןֵכְו .רָּיִאְּב ח"יְּב לָחֶׁש רֶמעָֹּב ג"ַל לַע תזֹוְּמַרְמ

  .הֶז םיֹוְּב תרֹוָעְּׂשַה תַחַלְגִּת לַע זֵּמַרְמַה ַחֵּלַגְי  

 אָּמִאָהֵמ אָּבֶׁש לַּג ינּוְיַה ,ח לַּג יאִה תַחַלְגִּת תַבֵּת ׁשֶרׁשְֹּד

 יםִניצֹוִחַה תֶא היָרִסְמ תַחַלְגִּתֶׁש זֵּמַרְל ',ח תיַנִחְּב יאִהֶׁש

 הָמְכָחַה יֵּלַגְל תרֹוָעְּׂשַה ְךֶרֶּד רֵּבַחְתִהְל הֶכזֹו םָדָאָהְו ,אׁשרָֹה תרֹוֲעַּׂשִמ

 ְךֶרֶּד םָדָאָל ּוִמְתַחְּבִרים ,"אׁשרָֹה לַע בֹוּטַה ןֶמֶּׁשַה"ֵמ יםִאָּבֶׁש ,אָּמִאֵמ

 אהּו רָעֵּׂשֶׁש 'יםִרָדְנ ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,ֹואׁשרֹ תרֹוֲעַׂש

 אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו .םָדָאָל הָמְכָחַה תעֹוְּפְׁשַה תֶא לֵּבַקְל חַתֶפּו רַעַׁש ןֹוׁשְּלִמ

 אהּו רֶמעָֹּב ג"ַל םיֹו ןֵכָלְו .ירִזָנ יֵּבַגְל ,)ג ,ו במדבר( ַּבְחֵיי נּוְּבַרָהֵמ םָׁש

 יםִאָּבֶׁש הָמְכָחַה יֵּלַגְל רֵּבַחְתִהְל לָּגֻסְמ םיֹו אהּו הֶז םיֹוְּד ,תַחַלְגִּת םיֹו

 םֵׁשְּד ,ם"אכדט םֵׁש תֹוּיִתאֹוְל תכֹומּוְס ַח"ֵּלַגְי תֹוּיִתאֹו ןֵכָלְו .אָּמִאָהֵמ

 תֶרֶטֲע' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ אָּמִאֵמ יםִאָּבֶׁש יםִּלַּגַה תֶא לֵּמַסְמ הֶז

 םִע "חָּלַּגְתִהְו" אהּו יַעִרְזַּת תַׁשָרָפְּב ג"לַה קסּוָּפַהֶׁש )מועדים( 'הָעּוׁשְי

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ג"ַּלַה םיֹוְּב יםִחְּלַּגְתִמ 'ג יֵנְּבֶׁש זֵּמַרְל הָלדֹוְּג 'ג

 תיַזִחֲא לַלְגִּב ַחֵּלַּגְתִהְל יְךִרָצ עָרצֹוְמַהֶׁש 'ִעיםְנָג ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו

 גלֹ" םִע ייִנִמְּׁשַה ַּבּיֹום רָהְטִנ אהּו ןֵכָלְו ,ֹוּלֶׁש תרֹוָעְּׂשַּב יםִניצֹוִחַה

 ייִנִמְׁשּו ןֶמֶׁש תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש אָּמִאָל רֵּבַחְתִהְל רֵזחֹו אהּוֶׁש זֵּמַרְל ,"ןֶמֶׁש

 ג"ַל תַחַלְגִּת לֶׁש דֹוּסַה הֶזְו .לַּגַה לַע זֵּמַרְמַה "גלֹ" תיַנִחְּב ְךֶרֶּד רָהְטִּנֶׁשְּכ

   אׁשרָֹהֶׁש זֵּמַרְל תֶלּגְֹלֻּג אָרְקִנ אׁשרֶֹׁש םַעַּטַה אָפּוּג הֶזְּד הֶאְרִנְו .רֶמעָֹּב

   .יםִּלַּגַה תַעָּפְׁשַה תֶא לֵּבַקְמ  

 תיַרִטְּפ וםּיֶֹׁש ,יםִנאֹוְּגַה תַפקּוְּתִמ 'לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא תכֹוְלִה' רֶפֵסְּב

 ג"ל םיֹו יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .רֶמעָֹּב ג''ל אהּו ןנּו ןִּב ַעֻׁשהֹוְי

 דַמָּלֶּׁש הַּמִמ לֵאָרְׂשִיְל הָרֹוּתַה תֶא יַעִּפְׁשַמ הָיָהֶׁש ןנּו ןִּב ַעֻׁשיהֹוִל ,רֶמעָֹּב

 הָכָז הֹוֻׁשַעְּיֶׁש )יב ואתחנן( 'ֲעֻמּקֹות ַגֵּלהְמ'ַּב אָבמּו ןֵכְו .נּוֵּבַר הֶשּמִֹמ

 יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .ןנּו ןִּב אָרְקִנ אהּו ןֵכָל ,ַהִּביָנה לֶׁש ן"ּוּנַה רַעַׁש יּוּלִגְל

 ָחְכְמָתא ֵהבָי" )תתרס דניאל ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .היָנִּבַל ַעֻׁשהֹוְי

 ִּבן ְיהֹוֻׁשַע ֶזה "ִביָנה ְלָיְדֵעי ּוַמְנְּדָעא" ,ַרֵּבנּו מֶֹשה ֶזה "ְלַחִּכיִמין

 ְוֵכן .ה"ִּביָנ ת"ר "עֵֹמדָה ּוןנ ןִּב הֹוֻׁשַעְי" )לח ,א דברים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .נּון

 .ֲהָלָכה ֶׁשל ְּבֻעְמָקּה ְּבִּגְלָּגל ָלן ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע :)סג עירובין( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו

 יםִרְמאֹו ןֵכְו .ל"ַּג תיַנִחְּב לַע תֶזֶּמַרְמַה ְלָּגלִגְּב ָלֶזה כּוֶׁשָּז ְורֹוִאים

 ֲעֵננּו .ַגל ֵעיֵנינּו ּתֹוָרְתָך ְוִלְמאֹור ֻטְמָאֵתנּו ַטֵהר תיחֹוִלְסִּב

 תדֹוסֹו יּוּלִּג לַע תֶזֶּמַרְמ לָּגְלִּגֶׁש יםִארֹוְו .ַּבִּגְלָּגל ִליהֹוֻׁשַע ְּכֶׁשָעִניָת

 ַהֶּנֶפׁש ָּכל" .)רנג השמטות( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .לַּג תיַנִחְבִּב הָרֹוּתַה

 ֵהם "ָוֵׁשׁש ִׁשִּׁשים" "ָוֵׁשׁש ִׁשִּׁשים ֶנֶפׁש ָּכל 'כּוְו ְלַיֲעקֹב ַהָּבָאה

   ִׁשִּׁשים ֶׁשַהִּמְסָּפר רֹוִאים ,ִמְׁשָנה ִסְדֵרי ְוִׁשָּׁשה ַמֶּסְכּתֹות ִׁשִּׁשים

   .ַהּתֹוָרה ִעם ָקׁשּור ,ִּגְלָּגל ְּכִמְנַין ָוֵׁשׁש  

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ָּכתּוב 

 הֶאְרִנ

 אָבמּו
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 ָעַלי ְוִדְגלֹו ַהָּיִין ֵּבית ֶאל ֱהִביַאִני" )ג ב ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש

 ִסיַני ַהר ַעל ה"ַהָּקָּב ֶׁשִּנְגָלה ְּבָׁשָעה ִסיַני ֶזה "ַאֲהָבה

 ְּדָגִלים ֲעׂשּוִים ֻּכָּלן ְוָהיּו .ַמְלָאִכים ֶׁשל ְרָבבֹות ב"כ ִעּמֹו ָיְרדּו

ז ֵּמַרְמ ַה,לַּג' ד אהּו לֶגֶדְּד הֶאְרִנ .ַלְּדָגִלים ִמְתַאִּוים ִהְתִחילּו ,ְּדָגִלים

  ה "ָּבָּקי ַהיַנִסְבִּד', ת דאֹוד ָהסֹויא ְּבִהא ֶׁשָּמִאָהים ֵמִּלַּגת ַהַעָּפְׁשל ַהַע

  .יםִּלַּג ַהְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשִה  

ן ֵכְו. םָּית ַהַעָּפְׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָּיִנֳא ֶׁש:)בראשית מ(ר ַהּזַֹּב

ל ז ַעֵּמַר ְמ"תּיִֹנף ֳאחֹוְל"ב תּוָּכַה ֶׁש.)ויחי רמב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן , היָנִּבַהא ֵמָּבר ֶׁשָכָּׂשא ַההּוֶׁש, אָּבם ַהָלעֹוה ָּבֶיְהִּיר ֶׁשָכָּׂשַה

 .ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגל, ָּיםַה תַעָּפְׁשַהְּד,  ַּגלְּפָעִמים' בִגיַמְטִרָּיא  ְּבֳאִנָּיה

איוב (. ה"ֳאִנָּית " ֵהם ס,ְוֵכן ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהָחְכָמה

 ן ִמִּצּיֹויִּכ ") ג,ב' ישעי( ," ֶזה ְמקֹום ִּביָנהי ְוֵאא ָּתבֹון ֵמַאִיהְוַהָחְכָמ ")כח

 .ָרז ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהָּים ַּבֲהמֹון ַּגָּליו" )נא' ירמי(ְוֵכן ַהָּכתּוב ". ה תֹוָראֵּתֵצ

 ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהָּבאֹות )קלב' הקדישים ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע

ַרֵּמז ַעל ו ְמ" ְּדֵׁשם בוכ,ו"בוכ ן ֵהאָּמִא ַהְמַסֵּמל ֶאת ה"ֶאְהֶיַאֲחֵרי ֵׁשם 

  ְלַרֵּמז ַּגל  ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"בוכִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ה"ֵׁשם ֶאְהֶי ְךֶרא ֶּדָּמִאַהְׁשָּפַעת 

  . ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגלהיָעִּפְׁשַמ ְּבִחיַנת ָים יאִהא ֶׁשָּמִאָהֶׁש  

ים ִגה ָּדֶלֹוּׁשד ֶׁשָּיַצְלים ִלָׁשְמה ִנָרֹוי ּתֵׁשּוּדִח ֶׁש:)ק מא"ב(' ָמְּגַּב

ה ָרֹוה ּתָרֹוּתר ַמֱאב ֶנָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִקְּבן ֵכְו .םָּין ַהִמ

י ֵׂשְרפֹו ּוְךִיַטֹוׁשי ְמֵׂשְפֹול ּתַע, יםִרָפֲאי ָּבִׁשְּלַּפְתִהק ְוי ַׂשִרְגִח

ה ָרֹוּתי ַהֵדְמֹוּלים ֶׁשִא רֹו.יםיִרִדם ֲאִיַמ ְּבְךִיַלְבחֹו ְוְךִיַחָּל ַמ,יםִרמֹוְכִמ

ים ִׂשְרֹוּפים ֶׁשִגָּית ַּדיַנִחְבִּבּו, תֹוּיִנים ֳאיִגִהְנַּמים ַהִחָּלת ַמיַנִחְבם ִּבֵה

ָּכְך הּוא , ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהָּים ַמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו ֶּדֶרְך ַהַּגִּלים .תרֹומֹוְכִמ

ְׁשתֹות ַהַּדָּיִגים ְוַהַחּכֹות ְּדִר. ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהָּדִגים ֶּדֶרְך חּוֵטי ַהַּדָּיִגים

   ַחָּכהְוֵכן . ַהחּוִטים ַהִּנְמָׁשִכים ֵמַהְּׁשִמיִני לים ַעִזְּמַרְמַה  ֵמחּוִטיםתֹוֲעׂשּוי

  . ַּגלְּבִגיַמְטִרָּיא   

ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן " )טו, בראשית מו(

 ָּכל ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ְׁשלִׁשים ֲאָרם ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו

ִׁשים ְוָׁשלׁש ְנָפׁשֹות ְּכִמְנַין ל ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵלָאה ֵהִביָאה ָלעֹוָלם ְׁש"ְוָׁשלׁש

 'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרְׁשִּב' ְלעֹוַלם ַהִּביָנה ַּכּמּוָבא ְּבהָרּוׁשְקְּדֵלָאה , ל"ַּג

ְוֵכן , ל ְנָפׁשֹות"ַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ְּבִמְסַּפר ַּג אָלֵכן ִהי ,)קעב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

 ְךם ָמַלִיּוִבירּוָׁשַל" )ב, מלכים א(ָדִוד ַהֶּמֶלְך ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ֵלָאה ל ַעָמִצינּו 

   ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרהם  ִעָקׁשּורד ִוָדְו .ל"ַּג ְּכִמְנַין "ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש ָׁשִנים

  .ְּכִדְלֵעיל  ִּבְבִחיַנת ַּגליאִה ֶׁשֶלָעִתיד ָלבֹא  

חּוץ ִמּיֹום ֶאָחד , סֹוד ֶזה לֹא ִנְגָלה :)הקדמה א(ַּבּזַֹהר 

ּוָבא ֵאִלָּיהּו ְוָאַמר ִלי ַרִּבי ָיַדְעָּת , ֶׁשָהִייִתי ַעל ְׂשַפת ַהָּים

 ִלְפֵני ָאַמר ִלי ַרִּבי ָּדָבר ָסתּום ָהָיה', ְוכּו" ִמי ָבָרא ֵאֶּלה"ַמה הּוא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְׂשַפת ַהָּים הּוא . 'ה ְוִגָּלה ִּביִׁשיָבה ֶעְליֹוָנה ְוכּו"ַהָּקָּב

ָמקֹום ְמֻסָּגל ְלִגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִּדְמקֹום ַהַּגִּלים ַהַּגְׁשִמִּיים ְמֻסָּגל 

ם ַּיים ִמִאָּב ֶׁשֹוָרהְלַהִּׂשיג ֶאת ַהַּגִּלים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשְּמַגִּלים ֶאת סֹודֹות ַהּת

ל ק ַע ַרה לֹוָלְגה ִנד ֶזֹוּסן ֶׁשעֹוְמי ִׁשִּבר ַרֵמן אֹוֵכָל ְו.הָניֹוְלֶעה ָהָמְכָחַה

, םָית ֹוּיִתיא אֹוִה ֶׁש"ִמי"את ֵרְקִּנא ֶׁשָּמִאל ָהא ַעה הּוד ֶזסֹוְּד, םָּית ַהַפְׂש

ת ֹוּיִתם אֹוד ֵהַחם ַייֶהֵנְׁשּו, "ֵאֶּלה"א ָרְקִּנת ֶׁשֶרֶאְפִּתה ַליָעִּפְׁשַּמֶׁש

 ל"ם ַּג"ֵאם ל ֵׁשד ֶׁש סֹותֹוה אֹוֶזְו. רַהּזֹם ַהר ָׁשֵאָבְּמי ֶׁשִפְּכ, יםִהלֱֹא

 נּוְרַאֵבּו, ל"יַזִרֲאָהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, יםִהלֱֹאם ף ֵׁשּוּלא ִחהּוֶׁש

ם  ִעלַגְּד, לַּגל ַה ַעזֵּמַר ְמ"ֵאֶּלה"ן ֵכְו. לַּגת ַהה ֶאיָעִּפְׁשם ַמ"ֵאָהֶׁש

ר ַהּזֹם ַּבאת ָׁשֵבה מּוֶּזד ַהֹוּסל ַהַעְו .הֶּלֵאְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

  ָּבכּו , חּו ָקֵמיּהְטַּתָאָתא ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוֻכְלהּו ֶחְבַרָּיא ְוִאְׁש :ןֹוׁשָּלַה

  .ְלִמְׁשַמע ָּדא ָּדיְוָאְמרּו ִאְלָמֵלא לֹא ַאִתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָּלא   

ת ַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסים ְמִהלֹם ֱאֵּׁשֶׁש' ץֶרי ֶאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ת " רי"להת ֹוּיִתאֹוְו, אָּמת ִאת ֶאלֹוְּמַסְמם "ֵאת ֹוּיִתאֹוְּד, אָּמִא

ה ֶאְרר ִנּואר ֵּבֶתֶיְבּו. אָּמת ִאַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה, היָקִנְין יֹוָרֶהה ָדֵל

ים ִהלֹם ֱאם ֵׁשת ִעֶרֶּׁשַקְתא ִמָּמִאָהים ֵמִּלַּגת ַהַעָּפְׁש ַהַעּוּדר ַמֵאָבְל

ין יִנ ִּדּהיָנִמה ּוָרבּוְּגו ַה ַקׁשֶריא ׁשֹא ִהָּמִאְּד, יןִּדת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמַה

 ל"ם ַּג"ֵא ְו"הֶּלא ֵאָרי ָבִמ"ן ֵכ ָל,.)אחרי סה(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמ ַּכיןִרָעְתִמ

 ַהּתֹוֵכָחה ןֵכְו .יםִהלֹם ֱאם ֵׁשים ִעִרְּׁשַקְתא ִמָּמת ִאַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה

 ַהָּפָרִׁשּיֹות ןֶׁשֵה,  ִּכי ָתבֹאתַׁשָרּוְבָפ, ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי

ְוֵכיָון . יןִּדַהת ָּבא ִמַּצד ְּדִעְנַין ַהּתֹוֵכָחה ְוַהְּקָללֹו,  ֶׁשַּבּתֹוָרה'נ ְוַהל"גַה

   ָלֵכן ֶזה ִנְכַּתב ַּבָּפָרָׁשה ,היָני ִּבֵרֲע ַׁש' ֵמַהנְךָּבא ֵמַהַּגל ַהִּנְמָׁש יןִּדַהֶׁשּׁשֶֹרׁש 

   .'נּוַבָּפָרָׁשה ַה. ל"גַה  

ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה , ָאַמר ַרִּבי ִחְזִקָּיה :)סוכה מה(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ָּכל ,  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאיִמּׁשּום

ְוִאְלָמֵלי . ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמן ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי ְוַעד ַעְכָׁשיו

ְוִאְלָמֵלי .  ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכָׁשיוםִמּיֹו, ֶאְלָעָזר ְּבִני ִעִּמי

ּוְמבָֹאר  .פֹוסֹוִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד , ּויֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו ִעָּמנ

, יםיִנִּד ַהׁשֶרה ׁשָֹּנֶּמִּמה ֶׁשָאָּלא ִעָּמִאר ְלּוּבי ִח"ִּבְׁשַר ְלׁשֵּין ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּו

 .יםִרמּוים ְּגִמֲחם ַרם ֵהָּׁשֶׁש, םָׁשְרָׁשים ְּביִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלכֹוא ָיהּו

ִּגָּלה ִמְדָרׁש ,  ְיסֹוד ָהעֹוָלםַצִּדיק', יָחה ֶלם ּכֶֹּתְרַמֲאַו'ר ֶמֶזז ְּבָּמֻרְמּו

 יִּבַרֶׁש ןיָוֵּכ ינּוְיַה .ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי, ָיכֹול ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ַהֶּנְעָלם

   ֹולָיכ ןֵכָל ,ַהֶּנְעָלם ִמְדָרׁש תֹוּלַגְל אָּמִאָל רֵּבַחְתִּמֶׁש ְיסֹוד אהּו ןעֹוְמִׁש

  .ָהעֹוָלם ִלְפטֹור  

 יֵמְי דֶגֶנְּכ תבֹוֵּת ט"מ ֹוּב ׁשֵּיֶׁש 'תינֹוִגְנִּב ַחֵּצַנְמַל' רמֹוְזִמְּב יםִארֹו

 ג"רהָה יףִסהֹוְו .יםִהלֱֹא תַבֵּת דֶגֶנְּכ אהּו רֶמעָֹּב ג"ַל םיֹו ,רֶמעָֹה

 אהּו רֶמעָֹּב ג"ַל םיֹו ַחכְֹּב אָּנָא תבֹוֵתְּבֶׁש א"יָטִלְׁש לֶּגְנֶא לֵאמּוְׁש 'ר

 לֶׁש תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ןֵכְו .יםִהלֱֹא ְּבִגיַמְטִרָּיא יאִהֶׁש לֵהַנ תַבֵּת דֶגֶנְּכ

 אהּו דהֹוְּד ,יןִּדַה תַּדִמ לַע יםִזְּמַרְמ  דהֹוְּבֶׁש דהֹוְל יםִחְדִּנֶׁש הֶז םיֹו

 ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו לַע זֵּמַרְמ דהֹוֶׁש 'ץֶרֶא יֵּדַמֲחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .יןִּד

   .ַהּסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֵמהֹוְדָך" )כ ,כז במדבר( 'יםִרּוּטַה לַעַב'ְּב אָבּוּמַּכ

  .ְבֵראִׁשית ּוַמֲעֶׂשה ַהֶּמְרָּכָבה סֹוד לֹו ֶׁשָּמַסר ְלָך לֹוַמר  

 ִייִתיָה ַאַחת ַּפַעם ַּגְמִליֵאל ר"א ַּתְנָיא .)קכא יבמות( 'ַּבְּגָמ

 ְוָהִייִתי ,ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ַאַחת ְסִפיָנה ְוָרִאיִתי ַּבְּסִפיָנה ְךְמַהֵּל

 ּוְכֶׁשָעִליִתי ,ֲעִקיָבא ַרִּבי ּוַמּנּו ֶׁשָּבּה ָחָכם ַּתְלִמיד ַעל ִמְצַטֵער

 ָךֶהֶעְל ִמי ְּבִני לֹו ָאַמְרִּתי ,ַּבֲהָלָכה ְלָפַני ְוָדן ְוָיַׁשב ָּבא ַּבַּיָּבָׁשה

 ָעַלי ֶׁשָּבא ְוַגל ַּגל ְוָכל ִלי ִנְזַּדֵּמן ְסִפיָנה ֶׁשל ַּדף ִלי ַמרָא

 ְסִפיָנה ֶׁשל ַּדף ְיֵדי ַעל ִנַּצל הּוא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .רֹאִׁשי לֹו ִנְעַנְעִּתי

 ְוֵכן .ַלָּים ַהִּמְתַחֶּבֶרת ַהְּסִפיָנה ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַלָּים ִחּבּור לֹו ֶׁשֵּיׁש ְלַרֵּמז

 ַּדֵּפי ַעל ְמַרֵּמז ְסִפיָנה ֶׁשל ֶׁשַּדף ִמּלּוְּבִלין ַׁשִּפיָרא ם"ַהַּמֲהַר ְּבֵׁשם ּוָבאמ

 ֶּדֶרְך ָהָיה ַלִּביָנה ֲעִקיָבא 'ר ֶׁשל ְּדִחּבּורֹו ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .'ַהְּגָמ

 ַלַּׁשַער ָזָכה ֲעִקיָבא 'ֶׁשר 'םָּלֻס לַמְׁשַח' ַּבַּמֲאָמר ֶׁשֵהֵבאנּו ּוְכִפי .ַהּתֹוָרה

 ִנְעַנע ְוַגל ַּגל ָּכל ֶׁשַעל ֲעִקיָבא 'ר ֶׁשָאַמר ְוֶזה ,ְּבַחָּייו ַהִּביָנה ֶׁשל ן"ַהּנּו

 ָמִצינּו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצ ָמ

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 

ן ֵכְו

ן ֵכְו

 ןֵכְו

 ָמִצינּו
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   ָלֵכן ,רֹאׁשֹו ָלֶהם ּוְמַנְעֵנַע ֵאּלּו ְלַגִּלים ָקׁשּור ָהָיה ַחָּייו ְּדָכל ,ְּברֹאׁשֹו

   .ִלָּנֵצל ָזָכה  

 מֹוְּכ ,אָבְקנּו דסֹוְי תיַנִחְּב אהּו לַּגֶׁש 'יַח יׁשִא ןֶּב'ַה יֵרְפִסְּב

 ַמְעָין ָנעּול ַּגל ַכָּלה ֲאחִֹתי ָנעּול ַּגן" )יב ,ד ש"שיה( ָּכתּובֶׁש

 יםִלְּמַסְּמֶׁש םָּיַה יֵּלַגְו ,אָּמִא תיַנִחְּב אהּו םָיְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ָחתּום

 היָעִּפְׁשַמ יאִה םָּׁשִּמֶׁש ,אָּמִאְּד דֹוסְיַה תיַנִחְּב םֵה םָּיַה תַעָּפְׁשַה תֶא

   דסֹוְיַּבֶׁש םָּדַהֵמ אָּבֶׁש בָלָחֶה ַהְׁשָּפַעת תֶאְו ,היָדֵּלַה ַהְׁשָּפַעת תֶא

  .בָלָח הָׂשֲעַנְו רָּכְעֶּנֶׁש  

 ּוֶפה ָלׁשֹון )שכל מנין ה"ד ,שד 'ע המדרשים אוצר( ַּבִּמְדָרׁש

 ִמְתַּגֵּבר ֶׁשּבֹו ַּגל ,ֶׁשַהָּים ְּכֵׁשם ,יוּוְבַגָּל ַּבָּים ִנְמְׁשלּו

 ַהָּים ֶׁשַּגל ְּכֵׁשם ,ְועֹוֶלה ִמְתַּגֵּבר ֶׁשּבֹו ָלׁשֹון ַהֶּפה ְךָּכ ,ְועֹוֶלה

 ִמְתָיְרִאין ַהּכֹל ַהָּים ֶׁשַּגל ְּכֵׁשם ,ְמַצְפֵצף ַהֶּפה ְלׁשֹון ְךָּכ ,ְמַצְפֵצף

 ְוָלׁשֹון ֶׁשֶּפה רֹוִאים .ִמֶּמּנּו ִמְתָיְרִאין ָאָדם ֶׁשל ְלׁשֹונֹו ְךָּכ ִמֶּמּנּו

 ְּפִניִמּיּות ֶאת ְמַגִּלים ְוַהָּלׁשֹון ֶׁשַהֶּפה ִּדְכֵׁשם ִנְרֶאה .ְוַגָּליו ַלָּים ִנְמְׁשלּו

 ְּפִניִמּיּות ֶאת ְמַגִּלים ,ְוַגָּליו ַהָּים ,ָּבעֹוָלם ָּכְך ,ַהִּדּבּור ְיֵדי ַעל ָהָאָדם

   ַּכֲהמֹון ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ֶנֱאַמר "ִנְׁשַמת" ִּבְתִפַּלת ְוֵכן .ְליֹוָנהָהֶע ַהָחְכָמה

   .ַּגָּליו  

 גּוּוִז ׁשֵּיֶׁש םֵׁשְּכֶׁש )נא 'ע וירא( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִקסּוְּפַה רַעַׁש'ְּב

 ְךתֹוְבּו רָכָּזַה ְךתֹוְּב יּהֵבּו יּהיֵנִמ גּוּוִז ׁשֵי ,הָבֵקְנּו רָכָז יןֵּב

 יןִּיַּמַה תֶא ידִלהֹוְלּו ,רָכָּזַה לֶצֵא יןִרכּוְּד יןִּיַּמַה תֶא ידִלהֹוְל ,הָבֵקְּנַה

 ַחמֹ דסֹוְּב אָּמִאְו אָּבַא גּוּוִזְל לָׁשָמ אהּו הֶז גּוּוִזְו .הָבֵקְּנַה לֶצֵא יןִּבְקנּו

 דַע טֵּׁשַּפְתִּמֶׁש היָנִּבַה ַחמֹ םִע גֵּוַּדְזִּמֶׁש ,יְךֵחַה דַע טֵּׁשַּפְתִּמֶׁש הָמְכָחַה

 יִפְלּו .םָגְּוַזְּמֶׁש אָּמִא לֶׁשְו אָּבַא לֶׁש דסֹוְיַה תיַנִחְּב יאִה ןֹוׁשָּלַהְו ,ןרֹוָּגַה

 ֶׁשָּׁשם הָמְכָחַה םַי תֶא לֵּמַסְמ ְּדֶפה ,יםִּלַּגַה דסֹו תֶא ְלָבֵאר ִנְרֶאה הֶז

 דסֹוְיַהֵמ אתֵציֹו הָעָּפְׁשַהַהְו ,קֵסְפֶה יִלְּב אָּמִאְו אָּבַא לֶׁש ייִדִמְּת גּוּוִז ֵיׁש

   יֵרֲה ,ןֹוׁשָּלַה תיַנִחְּב םֵה םָּיַה יֵּלַּגֶׁש ןיָוֵכְו ,ןֹוׁשָל תיַנִחְּב אהּוֶׁש אָּמִאְּד

  .םָּיַה עַפֶׁש תֶא יַעִּפְׁשַּמֶׁש ,ְּדִאָּמא דסֹוְיַה תיַנִחְּב םֵה  

 גֵּוַזְּמֶׁש דסֹוְיַה תֶא יםִלְּמַסְמ םָי בֶלְּב יםִאָצְמִּנַה םָּיַה יֵּלַגְּד

 יםִלְּמַסְמ הָׁשָּבַּיַל יםִרְּבַחְתִּמַה יםִּלַּגַהְו .היָנִבּו הָמְכָחַה תֶא

   תמֹוָלעֹוָל בָלָחְו היָדֵל תיַנִחְבִּב ,אָּמִאְּד דסֹוְיַהֵמ אתֵצֹוּיֶׁש הָעָּפְׁשַהַה תֶא

   .יָהֶּתְחַּתֶׁש  

ל "ּוַפֲעַמִים ַּג,  ַּדם טַֹהרל ְיֵמי ָטֳהָרה"ַּגּיֹוֶלֶדת ָזָכר ְּדָלֵכן ֵיׁש ַל

 אָבְקד נּויסֹוִלְּדיֹוֶלֶדת ִמְתַקֶּׁשֶרת . )ריש תזריע' ע(, ְליֹוֶלֶדת ְנֵקָבה

ְוִהְתַקְּׁשרּות זֹו ַמְׁשִּפיָעה , 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּבְזַמן ַהֵּלָדה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ּוְבִחיָנה זֹו ִמְתַּגָּלה ְּבַדם ַהְיסֹוד ֶׁשל . ַּגל ְיֵמי ָטֳהָרה, ִחיַנת ַהַּגלָעֶליָה ֶאת ְּב

 )ד, ויקרא יב( ְמֻרָּמִזים ַּבָּכתּוב ם"ַּגִּלי ְוֵכן .ַּדם ָטהֹורָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְהֶיה 

   "עָּגִת לֹא קֶֹדׁש לְּבָכ ָטֳהָרה יִּבְדֵמ ֵּתֵׁשב םָיִמי ּוְׁשלֶֹׁשת ּוְׁשלִֹׁשים יֹום"

  .אֹוִתּיֹות 'ז ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג  
 ָקִניָת ָׁשם ,ֶׁשָעַמְדָּת צּוִרים ִּבְמָערֹות 'איַחיֹו רַּב' רֶמֶזְּב

 תדֹוסֹוְל הָכָז י"ִּבְׁשַר הָרָעְּמַה תכּוְזִּבֶׁש יםִארֹו .ַוֲהָדֶרָך הֹוְדָך

 תַרֹוּת תֶא לֵּמַסְמ ָךְדהֹוֶׁש 'יםִרּוּטַה לַעַּב'ִמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,הָרֹוּתַה

 א"ָרְּגַה םֵׁשְּב .)נח ב"ב( 'ָים ֲאִפיֵקי ַאָּגדֹות ֵּבאּוֵרי' רֶפְּבֵס אָבמּוּו .דֹוּסַה

 דסֹוְי תֶא תֶלֶּמַסְמ הָרָעְמ ְךָּכ ,רָכָּזַה דסֹוְי תֶא לֵּמַסְמ רַהֶׁש םֵׁשְּכֶׁש

 תֶא לֵּבִק י"ִּבְׁשַרֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ָארּוְמבֹ .הָוְרֶע ןֹוׁשְּלִמ הָרָעְמ ,הָבֵקְּנַה

 .אָּמִא דסֹוְי תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָרָעְּמַּב הֶז הָיָה ,אָּמִא דיסֹוִמ הָרֹוּתַה תדֹוסֹו

 ג"ַל םיֹוְּב הָרָעְּמַהֵמ אָצָי י"ִּבְׁשַרֶׁש )ז ,ג"תצ( 'ןָחְלֻּׁשַה ְךרּוָע'ְּב אָבמּו ןֵכְו

 ִמיסֹוד תדֹוֹוּסַה תיַאיִצִו הָרָעְּמַה יּוּלִּג הָיָה הֶּזַה םֹוּיַּבֶׁש אֵציֹו .רֶמעָֹּב

 י"ר לֶׁש נֹוְּבִמ 'ירִּפַּסַה תַנְבִל' ְּבֵסֶפר אָבמּו ןֵכְו .םָלעֹוָל הָצחּוַה ִאָּמא

 הָּלַּגְתִה 'ה ּהָּב הָרָעְמ ּהָתאֹוְּב רֵּתַּתְסִה י"ִּבְׁשַרֶׁש )בראשית 'פ( ידִסָחֶה

 ְּדָבִרים ֲעָׂשָרה .)נד פסחים( 'ָמְּגַּב ינּוִצָמּו .יאִבָּנַה הּוָּיִלֵאְלּו הֶשמְֹל

 ָּבּה ֶׁשָעַמד ּוְמָעָרה ',כּוְו ,ַהְּׁשָמׁשֹות ֵּבין ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ִנְבְראּו

 ןֵכְו .דאְֹמ ַּהבָֹּג םקֹוָמ הָתְיָה י"ִּבְׁשַר תַרָעְּמֶׁש יםִארֹו .ְוֵאִלָּיהּו מֶֹׁשה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ילֵעְלִדְּכ ּומֶׁשה י"ִּבְׁשַר תיַנִחְּב אהּוֶׁש ן"רּוְטַטְמ ְךָאְלַּמַה

 אהּו ן"רּוְטַטְמ ְךַאְלַּמֶׁש 'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּוֶׁש יִפְכּו .הָרָעְמ

 ַמֲחַמֵּדי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .הָאָּלִע אָּמִאְל תֶרֶּבַחְתִּמַה תֶרֶאְפִּת תיַנִחְּב

   הָלְׁשְלַּתְׁשִה םָּכְרַּד ,י"ִרֲאָה י"ִּבְׁשַר איָבִקֲע הֶשֹמ ת"ר ה"ָרָעְּמֶׁש 'ֶאֶרץ

  .םָלעֹוָל דֹוּסַה תַרֹוּת  

 תֶא הֶּלַגְּמֶׁש יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אָצָי ּוּנֶּמִּמֶׁש יוָתנֹוְּב םִע טלֹו הֵׂשֲעַמ

 ַוַּיַעל" )ל ,יט בראשית( בּותָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָרָעְמִּב הָיָה ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו

 ְּבצֹוַער ָלֶׁשֶבת ָיֵרא ִּכי ִעּמֹו ְבנָֹתיו ּוְׁשֵּתי ָּבָהר ַוֵּיֶׁשב ִמּצֹוַער לֹוט

 הָיָהֶׁש תרּוְו זַעּבֹ הֵׂשֲעַמְּב ןֵכְו ."ְבנָֹתיו ּוְׁשֵּתי הּוא ַּבְּמָעָרה ַוֵּיֶׁשב

 רֶפֵסְּב אָבמּו ,יַחִׁשָּמַה תֶא ידִלֹוהְל יוָתנֹוְּב םִע טלֹו לֶׁש הֶׂשֲעַּמַה ְךֵׁשְמֶה

   )ז 'ג רות( בתּוָּכשַה א"יָטִלְׁש ןֵהּכַֹה ףֵסיֹו 'ר ג"רהָהֵמ 'יםִּיַחַה לַּגְלַּג'

  .הָרָעְּמַה תֹוּיִתאֹו ,"ָהֲעֵרָמה ִּבְקֵצה ִלְׁשַּכב ַוָּיבֹא"  

 תֶכֶּסַמְּב יאִה הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִגְל הָכָז ּהָּבֶׁש הָרָעְּמַּב י"ִּבְׁשַר תַיְּגֻס

 תֶא תֹוּלַגְמ לַּג תיַנִחְבּו תָּבַׁש תיַנִחְּבֶׁש זֵּמַרְל ,ג"ל ףַּד ,תָּבַׁש

 'ְלר ֵליּה ָקאֵרי ְיהּוָדה ַרִּבי :)קמד נשא( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמְּד ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו

 י"ֶׁשַרְׁשִּב רֹוִאיםְו .ְרִכיןִמְתָּב ִמיַּנּה יֹוֵמי ִׁשיָּתא ְּדֻכְּלהּו ַׁשָּבת ִׁשְמעֹון

 )רמה 'ע ס"תש( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רְּבֵסֶפ מּוָבא ְוֵכן .ַׁשָּבת ְּבִחיַנת הּוא

 יֹוָחי ַּבר ִׁשְמעֹון ַרִּבי ְוֵכן .ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוַחאי ַּבר ִּׁשְמעֹוןֶׁש

 ַּכּמּוָבא ,ַׁשָּבת ַמֶּסֶכת ְּבָכל י"ִּבְּכַרְׁש ֲהָלָכה ְוָלֵכן .ְדַׁשָּבת ָרָזא ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יִּבַר לַע אָבמּו ,ג"ל ףַּד ,תָּבַׁש תֶכֶּסַמְּב אָיְגֻּסַה ףסֹוְבּו ..)קנז שבת( 'ַּבְּגָמ

 ,ָבעֹוָלם ָלֶזה ֵיׁש ֲעַדִיין ,ָאַמר ,ֵּגִרים ֶבן ִלְיהּוָדה ַחְזיֵיּה ,ןעֹוְמִׁש

   ןעֹוְמִׁש יִּבַר יְךֵא יםִארֹו בּוׁשְו .ֲעָצמֹות ֶׁשל ַּגל ְוָעָׂשהּו ֵעיָניו ּבֹו ָנָתן

  .לַּגַה ַחכְֹּב לַעָּפ  

 אָבּוּמֶׁש א"יָטִלְׁש ןֵהּכַֹה ףֵסיֹו 'ר ג"רהָהֵמ 'יםִּיַחַה לַּגְלַּג' רֶפֵסְּב

 גַרָהֶׁש יִרְצִּמַה לּוּגְלִּג הָיָה יםִרֵּג ןֶּב הָדהּוְּיֶׁש תרֹוֹוּדַה רֶדֵסְּב

 ,יםִרֵּג ןֶּב הָדהּוְי תֶא גַרָה אהּו ,הֶשמֹ לּוּגְלִּג הָיָה י"ִּבְׁשַרֶׁש ןָויֵכְו ,הֶשמֹ

 ןֵכָּלֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .יִרְצִּמַה תֶא גַרָה אהּו םֶדֹוּקַה ֶׁשַּבִּגְלּגּול מֹוְּכ

 ֶזהָל ֵיׁש ֲעַדִיין ,הָרָעְּמַהֵמ אָצָּיֶׁשְּכ יםִרֵּג ןֶּב הָדהּוְי לַע רַמָא י"ִּבְׁשַר

 ְךָּכ רַחַאְו ,יִרְצִּמַה תֶא גַרָה םֶדקֹו אהּו םֶדֹוּקַה ֶׁשַּבִּגְלּגּול ןיָוֵּכ ,ָבעֹוָלם

 יםִרֵּג ןֶּב הָדהּוְי תֶא גרֲֹהַל םֶדקֹו ,אןָּכ תיֹוְהִל יְךִרָצ הָיָה ְךָּכ ,חַרָּב

 אהּו ןִיַדֲעֶׁש אֵּלַּפְתִה אהּו ןֵכָל ,ַחרְֹבִל ְךָּכ רַחַאְו ,תכּוְלַּמַל יוָלָע יןִׁשְלִהֶׁש

 ןעֹוְמִׁש יִּבַר חַרָּבֶׁש םֶדקֹו תמּוָל יְךִרָצ הָיָה אהּו רֶדֵּסַה יִפְלִּד םָלעֹוָּב

   גַרָה י"ִּבְׁשַר ְךָּכ ,ׁשָרפְֹמַה םֵּׁשַּב יִרְצִּמַה תֶא גַרָה הֶשּמֶֹׁש םֵׁשְכּו .הָרָעְּמַל

  .ילֵעְלִדְּכ יםִהלֱֹא םֵׁש םִע רַהָּקׁשּו לַּגַה ַחכְֹּב יםִרֵּג ןֶּב הָדהּוְי תֶא  
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. א"ב הקץ של הזהר והגר"מתקרבים לשנת תשע
  ?האם אתה מוכן

  ב"ת תשעַנ ְׁשׁשדֹוָּקר ַהַהּזֹר ַהֶפֵסאי ְּבַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבי ַרִפְל] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

י  ִּכנּוי ָלאֹו" .)ואתחנן ער(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ
ם יֹו, "בֶרי ָעֵלְל ִצטּוָּני ִים ִּכֹוּיה ַהָנָפ
אי ַהא ְּדָריעּוִׁשְו, אָתלּוף ָּגא סֹול הּוֵצְו
 ינּוִצ ָמהין ֶזֵעְכּו. אָּגְלַפין ּוִצָמית ְקל ִׁשֵצ
ה ָאָרְתא ַּבָתלּוָגא ְּבָדְו .)ויקרא טז( רַהּזַֹּבם ַּג
, הָאָקְּלַסב ְלֵּכַעְתֶאז ְּדֶראי ֶאַהא ְּכהּו
 יּהֵמּוּיִקים ְּבִאָקד ְּדיק ַעִלְסא ִּדָּתְעַּׁשִמּו
א יָנִרֲחא ַאָמיֹוא ְּדָתירּוִׁשא ְוָמא יֹוהּו
 ׁשֵרָפְמּו. אָמיָמא ִּדָרהֹוְנל ִּביד ֵצִבָעד ְּדַע
ל ה ֶׁשָנף ָׁשֶלר ֶאַמה לֹוֶצרֹוְו םָׁשא "ָרְּגַה
ה ָעי ָׁשִצד ֲחם ַעֹוּיי ַהִצד ֲחעֹוְו, תלּוָּגַה
ם ֹוּייל ַהִחְתז ַמָאֶׁש, תצֹור ֲחַחַא
ית ִׁש 'ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ַה ׁשֵרָפן ְמֵכ ְו.יבִרֲעַהְל
י ִצֵחת ָועֹו ָׁשׁש ֵׁשֹוׁשרּוא ֵּפָּגְלַפין ּוִצָמְק
ל ֵּצה ַהָטי ָנר ִּכָּכז ִנָאֶׁש, ייִׁשִּׁשם ַהֹוּיַּב
 24י ְלִּׁשיִּׁשף ַהֶלֶאת ָהק ֶאֵּלַחם ְנִא ְו.בָרֲעַמְל
ף ת סֹול ֶאֵּבַקְנ, יִצֵח ָו18יל ְּבִּפְכַנְו, תעֹוָׁש
  י ֵנְׁש ִּברַהּזֹר ַהֵמה אֹול ֶזַעֶׁש. א"ז תשעמּוַּת

  . אָתלּוף ָּגסֹו תמֹוקֹוְמ  
 תיקוני זוהר חדש .תיקונים סז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצ ָמןֵכְו

 ,ב"עם  ֵׁשְךֶרא ֶּדבֹון ָירֹוֲחַאץ ָהֵּקַה ֶׁש).קטו
 )ד, סג' ישעי(ב תּוָּכל ַהל ַע"ַזר ֲחַמֲאַמז ְּבָמְרִּנַה
". הָאי ָּבַלאּות ְּגַנְׁשי ּוִּבִלם ְּבָקם ָני יֹוִּכ"
ר ֵאָבְמּו. ייִתִּלא ִּגי לַֹרָבֵאי ְליִתִּלי ִּגִּבִלְל
. ב"עא ָּיִרְטיַמִג ְּב"יִּבִלְל "םר ָׁשַהּזַֹה
א בָֹּיץ ֶׁשֵּקל ַהז ַעֵּמַר ְל".ּוּלֻכְיַו "אָּיִרְטיַמִגְבּו
 :)ריט פנחס( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"ם עֵּׁשִמ

   ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַהֶׁש
  .)רבה יד מט עיין בבראשית( .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב  
 פנחס .סח אחרי( תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ׁשֵּיֶׁש ):רנה פקודי זהרה ועל שם א"הגר ובפירוש .רמט
 יםִעְבִׁש דסֹוְּב ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִנָׁש יםִעְבִׁש
 דסֹוְּב יםִנָׁש 'ב ׁשֵי ְךָּכ רַחַאְו .תֶדֶליֹו לֶׁש תלֹוקֹו
 .תֶדֶלֹוּיַה לֶׁש תתֹוָלְּד 'ב דֶגֶנְּכ ּהָמְצַע הָדֵּלַה
 יֵרְבִּד תֶא רֵּבַחְמ :)ריט פנחס הזהר על( א"גרַהְו
 יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה םִע תמֹוקֹוְּמַה לָכְּב רַהּזַֹה
 יםִנְּוַכְמ םָּלֻּכֶׁש ,ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש הָנָׁש הָאֵמ
 יםִנָּׁשַהֶׁש אֵציֹו הֶז יִפְלּו .ב"תשע תַנְׁשִל

   ףסֹוְו ,יַחִׁשָמ תיַדֵל דסֹוְּב ןֵה ב"תשע א"תשע
  .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב הֶיְהִּת ב"תשע  

 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוְּב אָבמּו ןֵכְו
 א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרהֵמ רָמֲאַמ
 םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע תַנְׁש לֶׁש רַהּזַֹה ץֵק לַע
 לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש תיכּוִרֲאַּב
 נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[ ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה
 .תָּב ַׁשבֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל יםִסָנְכִנ

 ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש
 הָחְנִמ ןַמְז הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל
ת ֶא ְו.בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג
 'הִויַדְעֶּתם ִּכי  ֶעֶרב "בתּון ָּכֵכְו .יםִּיִבְרַעָה

י ִּתְעַמן ָׁשֵכְו ."הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
א "ל שליטיַאִריְטב ִוקֲֹעַי' ג ר"ם הרהֵׁשְּב
   ִיְהֶיה ְלֵעת ֶעֶרבְוָהָיה  ")ז, זכריה יד(ב תּוָּכַהֶׁש

  .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב ."אֹור  
) תיקון כא(ר ַהי זֵֹנּוּקִתא ְל"גר ַהׁשרּוֵפ ְּבאָבמּו

ה ָנת יֹויחּוִלְׁשה ִּדֶׂשֲעַּמַהל ְוּוּבַּמל ַהָּכ
ם ַג ְו.הָּלֻאְּגַהת ְולּוָּגל ַהל ַעּכֹ ַהׁשֵרָּפְתִמ
ַוָּיֶחל עֹוד " )י, בראשית ח( בתּוָּכז ַּבָּמֻראן ְמָּכ

 תֹוּיִתאֹו[ ', וגו ָיִמים ֲאֵחִריםִׁשְבַעת
 ֶעֶרבְלֵעת ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה  .]ב"תשע

ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף  ]ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב[
   ".ַוֵּיַדע נַֹח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץְּבִפיָה 

   ).לידיעה ערבה את מקשריםש הדומים הלשונות את רואיםו( 
' ג ר"רהָהֵמ' ץֶרי ֶאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו ןֵכְו
 לַע יםִּבְלַּמַה בַתָּכ א"שליט יִנָדֲע יםִּיַח
 "תאֹוָלְפִנ ּוּנֶאְרַא" )טו ,ז מיכה( קסּוָּפַה
 ןֶּב ןָתָניֹו םּוּגְרַתְבּו .אבָֹל ידִתָעֶל ינּוְיַה
 אהּוֶׁש 'ןיָׁשִרְּפ ןינּוִזְחַא' םֵּגְרִּת ליֵאִזעּו
 אֵהְּת זֶמֶר ְךֶרֶדְבּו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב
 ב"ען ֵכְו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב דֶסֶח תַנְׁש
". ִחיֶׁשָּנהָּתּה ֲאְּבִע" ) כב,ס' ישעי(ב תּוָּכז ַּבָמְרִנ
 בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָכְּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו
 ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "תָּבַׁש יִעיִבַהְּׁש ַבּיֹוםּו"

ג "הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ן ֵכמֹוְּכ .אֹוִתּיֹות יֵּתְׁש
 םֶהָל ׁשֵּיֶׁש יִדהּוְּיַה עַברָֹהֵמ ל"ַּצַז ןַמְרֶּביְלִז' ר
 ,ץֵק תַנְׁשִּכ ב"תשע תַנְׁש לַע א"ָרְּגַהֵמ תֶרסָֹמ
 'ה ְוֵכן .ינּוִזֲאַה תיַרִׁש יֵקסּוְּפִמ אתֵצֹוּיַה

 ִּביַאת ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע ֲאָלִפים

 לֶׁש ת"ר א"תשע יםִפָלֲא 'ה ןֵכְו .ַהָּמִׁשיַח
 דַע ַאֲהָבהָה תֶא עֹוְררּוְּת" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָּכ
 תֶא רֵרעֹוְל ןָמְז יאִה זֹו הָנָׁשְּד ,"ֶּתְחָּפץֶׁש
 הּוָיְתִּתַמ' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָב מּוןֵכְו .הָבֲהַאָה
ְוֵעת " ) ז,ל' ירמי(ב תּוָּכַהֶׁש א"ן שליטסֹוְרֶזָלְּג

א ָּיִרְטיַמִגְּב ."ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע ָצָרה
 ֶׁשֵּיׁש ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ב"תשע כ"ועה ,א"תשע

 ַהָּפסּוק ֶאת ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת :)קיג שבת( אָרַּבְּגָמ ֶרֶמז

 יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אֵציֹו ֶׁשִּמֶּמָּנה רּות לַע ֶׁשֶּנֱאַמר

 ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם "ַוּתֹאַכל" )יד ,ב רות(
 "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיח ִלימֹות "ַוִּתְׂשַּבע"

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוּתֹאַכל" .ָלבֹא ֶלָעִתיד
 תֹואֹוֶׁש תַעַּדַה ץֵע לַע תֶזֶּמַרְמַה ,הָנֵאְּת

 תימֹוִּב ןַּקֻתְּיֶׁש דַע ,הֶּזַה םָלעֹוָּב יםִלְכאֹו
 ב"תשע תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ַוִּתְׂשַּבע" .יַחִׁשָּמַה

 לַע ְמַרֵּמז "ַוּתַֹתר" ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש
 ַהְּׁשִביִעי ָהֶאֶלף ִּבְתִחַּלת ,ר"תת תַנְׁש

ן ֵכְו .ָלבֹא  ֶלָעִתיד ֶׁשל ַמןַהְּז הֶיְהִּתֶׁש
א "ליטשה ֶשמֹ' ג ר"י הרהִחָאֵמי ִּתְעַמָׁש
ן ֵכְו .ָּתּהִעְּב תֵעת ַנְׁשא ֵהְּתת "רב "תשעֶׁש
א "יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרהמי ִּתְעַמָׁש
   ׁש ִאיּו ָּתֻׁשבת ַהּזֹאלִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵב"ב תּוָּכַהֶׁש

  .ב"תשעא ָּיִרְטַמיִגְּבת " ס"ֹו ֲאֻחָּזתלֶא  
 )מקץ(ל "יַזִרֲאָהה ְלָרֹוי ּתֵטּוּקִלא ְּבָב מּוןֵכְו
', כּוְו" יםִמם ָיִיַתָנץ ְׁשֵּקי ִמִהְיַו"
ץ א ֵקָרְקא ִנהּוְו, ו"א תשלָּיִרְטיַמִּג
ם ִאר ֶׁשֵאָבן ְמסֹוְרֶזָלב ְּגַרָהְו. הָלְעַמין ְלִמָּיַה
 ,הָלְעַמין ְלִמָּיץ ַהת ֵקּוּלַּגְת ִהתֶכֶׁשְמִנה ָנו ָׁש"ל
  ין ִמָּיץ ַהת ֵקּוּלַּגְתִה ְלהָנו ָׁש"ד ל עֹויְךִרָצ

  .ב"תשעת ל ֶאֵּבַקְנב שּו ְו.הָּטַמְל  

  ּהָּתִעְב ִּדרַהּזֹץ ַהֵק
ב ָּי ַחיַחִׁשָּמֶׁש, ּהָּתִעְבץ ִּדל ֵקר ַעֵּבַדְמ רַהּזַֹה
 יְךִלֲהא ַּתץ הּוֵּקַהְו, ןָמְּז ַהיַעִּגִהד ֶׁשַּצא ִמבָֹל
ר ַהּזֹן ַהֹוׁשְל. [רֵאָבְּמי ֶׁשִפה ְּכָנה ָׁשָאל ֵמֶׁש

י ל ִּפת ַערֹוָעֶהַה .א"ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַּדף קיט ע
' הָמְכָחם ַהַי'י ֵרְפת ִסמֹוָּדְקַהר ְוַהּזֹי ַהֵׁשְרָפְמ
  ת ַצם ְקא ִע"יָטִלן ְׁשְרֶטְׁשְנֶגְרמ מֹו"הגריֵמ

  .]תֶפֶסֹוּת  

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ", ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר
ֶאָּלא ִּבְתֵרין , ו ַאַּמאי"ָמֵלא ְּבָוא, "ַיֲעקֹוב

ֲחָדא ְּדִאיהּו ָרָזא , ִסְטִרין ִאיהּו ָרָזא ְּדָחְכְמָתא
 ֲאָבל ,ֲאָתר ְּדָׁשֵרי ֵּבּה ַיֲעקֹב, ַּדְרָּגא ְּדָחְכְמָתא

 ְּדַכד, ַהאי ְקָרא ַעל ָּגלּוָתא ְּדִיְׂשָרֵאל ִאְּתַמר
דּון ֵּבית ַההּוא ִזְמָנא ְּדִיְתַּפְּק, ִאנּון ּגֹו ָּגלּוָתא
ְוִאיהּו ְּבֶאֶלף , ו"דּון ְּבָרָזא ְּדָואַיֲעקֹב ִיְתַּפְּק
ִׁשית ִרְגֵעי , ו" ּוְפִקיָדה ְּבָרָזא ְּדָוא.ְׁשִּתיָתָאה
 ּוְבִזְמָנא ְּדִׁשִּתין ְׁשִנין ְלִעּבּוָרא ,ּוְפָלג ִעָּדן

ָיִקים ֶאָלּה ְׁשַמָּיא , ֶלף ְׁשִּתיָתָאהְּבֶא ְּדָדָׁשא
ל ר ַעֵּבַדר ְמַהּזַֹה [.ְּפִקידּו ִלְבַרֵּתּה ְּדַיֲעקֹב

, הָנה ָׁשָא ֵמְךָׁשְמִּנ ֶׁשּהָּתִעה ְּבָּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהַּת
ת אֹוָרְקת ִננֹוֹואׁשִרים ָהִנָּׁשים ַהִּׁשר ִׁשֶׁשֲאַּכ

ֹוֶבֶבת ַעל ּתִּמְס ֶּדֶלת ַהיאִהֶׁש ִעּבּוָרא ְּדָדָׁשא
ִציָרּה ְּבסֹוד ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשּפֹוֵתַח ֶאת 

ם ַי'י ֵרְפת ִסמֹוָּדְקי ַהִפְל.  ְוסֹוֵגרעַפֶּׁשַה
ש "ת תַנְׁשים ִּבִנָּׁשה ַהָא ֵמילּוִחְתִה', הָמְכָחַה
ת יַאִרְּבת ִמֹוׁשָדים ֲחִנה ָׁשָא ֵמילּוִחְתז ִהָאֶׁש
ר רּות ֵּב ֶאמּוְּי ִסּהָּבה ֶׁשָאֹוּׁשה ַהָצְרָפּו, םָלעֹוָה
ל ֵאָרְׂשם ִים ַעֶהת ָּבמֹוקֹוְּמל ַהָּכת ִמצֹויצֹוִּנַה
ב רְֹּבים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םָתלּות ָּגנֹוב ְׁשרֹה ְּבָנָח
ן ֵכְו. יםִדהּו ְירּוֲאְׁשא ִנט לַֹעְמת ִּכמֹוקֹוְּמַה



 נּום ָחֶהת ָּבצֹוָרֲאָהה ֵמָאְצח ָיָרְזִּמת ַהדּוֲהַי
 ְךָּיה ַׁשל ֶזָּכ. םָתלּות ָּגנֹוב ְׁשרֹים ְּבִדהּוְּיַה
ת ם ֶאֵּיַס ְלידֹוִקְפַּת ֶׁשָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףת ַפקּוְתִל
ה יָלִחְתיל ִהִּבְקַמְבּו. ַהְּמקֹומֹותל ָכים ְּבִררּוֵּבַה
ץ ֶרת ֶאַּיִנְבה ִּבָלדֹוה ְּגָפנּוה ְּתָאֵּמת ַהַּלִחְתִּב
י ֵדל ְיין ַעֵבּו, יםִדהּוי ְיֵדל ְי ַעיןל ֵּבֵאָרְׂשִי
ל ּכֹר ַלרּוָבּו, םָמְצַעל ְלכֹוָיְבים ַּכִנֹוּבים ֶׁשִבְרַע
 בּוּוׁשָּיל ֶׁשֵאָרְׂשי ִיֵנר ְּבבּוד ֲעָעיֹה ְמל ֶזָּכֶׁש
ָמִׁשיַח  תַפקּוְת ִלְךָּיה ַׁשל ֶזָּכ. ברֹוָקם ְּבָצְרַאְל

ים ִלֵּכ ַהתין ֶאִכָה ְלידֹוִקְפַּת ֶׁשֶּבן יֹוֵסף
ה ָנָכֲהַו. הָּלֻאְּגת ַהרֹות אֹול ֶאֵּבַקים ְלִּיִמְׁשַּגַה
 עּוָּטי ֶׁשִפ ְּכְגֻאָּלהא ִּדָּתְלַחְת ַאּהיָנה ֵאָּלֻאְּגַל
 ינֹות ֵאָּבַׁשים ְלִלָעְנִּמ ַהַחצּוְחִצ ֶׁשמֹוְּכ, יםִרֵחֲּא
. יְךִרֲאַהם ְלקֹוָּמאן ַהין ָּכֵאְו, תָּבַׁשא ְּדָּתְלַחְתַא
ל  ֶׁשתֹוהּון ֶזַיְנִעס ְלֵנָּכִהה ְלָנָּואן ַּכין ָּכֵא[

 ר אֹוֹוּדי ַהיֵקִּדַּצד ִמָחא ֶאהּו ֶׁשָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף
ת ּוּיִנָחרּול ְּבעְֹפים ִלִגֲאֹוּדֶׁש, םֶהה ֵמָּמַּכ
  ד עֹו ְונּוְרַּכְזִהים ֶׁשִנָיְנִעל ָהת ָּכת ֶאּוּיִמְׁשַגְבּו

  .]נּוְרַּכְזא ִהּלֹת ֶׁשֹוּבַר  

 ְׁשִנין ִׁשית ְזִכיָרה ָלּה ִּדיֵהא ַעד ִזְמָנא ּוֵמַההּוא
 ּוַפְלָּגא ְׁשִנין ִׁשית ִזְמָנא ּוֵמַההּוא ,ּוַפְלָּגא
 יּהֵּתַרְּב לַע אָּיַמְמַע ןהֹוְּלֻּכ ןגּוְּוַּדְזִיְו ,ַאֲחָרִנין

 אהּוַה לַעְו ,אָמְלָעֵמ ּהָל אָּיַחְדַאְל בקֲֹעַיְּד
 ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" יבִתְּכ ִזְמָנא
 תפֹוקּוְּת יֵּתְׁש לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ[ ".ִיָּוֵׁשַע
 יִפְּלֶׁש ,תַחַא לָּכ יםִנָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש לֶׁש תפֹוָסנֹו
 יאִה ּוּלֵא תפֹוקּוְּת לֶׁש יתִלְכַּתַה 'הָמְכָחַה םַי'
 ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח רֵּבַחְל
 יּוּבִרְו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל תטּוְּׁשַּפְתִהְּב
 חַמֶצ דסֹוְּב רָתֲאַו רָתֲא לָכְּב הָרֹוּתַה יֵדְמלֹו
 רַמְגִל ְךמּוָּסֶׁש רַהּזַֹה ןֵּיַצְמ ןֵכ מֹוְּכ .דִוָּד
 דֶגֶנ םָלעֹוָה תֹוּמֻא רּוְרעֹוְתִי םִיַּתְׁשּו יםִעְבִּׁשַה
 ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" הֶיְהִתְו םִיַלָׁשרּוְי

   יםִארֹו רָבְּכ נּוֵרֲעַצְּלֶּׁש הַמ ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה
 .]םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ אתֵציֹו ב"ארהֶׁש ינּוֵמָיְּב  

 ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ַמְלֵכי ָּכל ,ּוְתָלת ְּבַׁשְבִעין
 יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא ַקְרָּתא ְלגֹו
 ְוַאְבֵני ּוַבְרָּדא ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו ִיְתַער אּוה

 רֵּבַדְמ אןָּכ[ .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון ֶאְלָּגִביׁש
 ףסֹו דַע יםִנָּׁשַה עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה
 ילִחְתַּת שלָֹׁשְו יםִעְבִּׁשַה תַנְׁשִּבֶׁש ,הָאֵּמַה
 לַע ירִטְמַי ה"הקבְו םִיַלָׁשרּוְי לַע הָמָחְלִּמַה
 ילִחְתַתְו ,יׁשִבָּגְלֶא יֵנְבַא םָלעֹוָה תֹוּמֻא
 רֵרעֹוְתִּיֶׁש דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש הָפקּוְּת
 ּוּלֵא תמֹוָחְלִמּו ',ה תמֹוֲחְלִמ םֵחָּלִהְל
 ףסֹו דַע יםִנָׁש עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע הָנְכֶׁשָּמִּת
 ץּוּבִקְו םֵלָּׁשַה דּוחִּיַה הֶיְהִי זָאְו ,הָאֵּמַה
 יםיִלִמַה םִע גגֹוָמּו גֹוּג ןֵכְו[ .םֵלָּׁשַה תֹוּיֻלָּג

 'ג רָּפְסִּמָה ןֵכְו .ג"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו
 ְוָהְיָתה" בתּוָּכַה ןֵכְו .גֹוגָמּו גֹוגְב טֵלֹוּב
 ןֵכְו. ג"תשע ת"ר "ַנתְׁש םּתֹ דַע ֹוֻאָּלתְּג
 גגֹוָמג ּוֹוּגל ַע ׁשֵרָפְמן ָתָנם יֹוּוּגְרַּתַה ֶׁשבתּוָּכַה
  ֲאִני הּוא ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני " )לטדברים לב (

   ].ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב "ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעָּמִדי  
 יםיִרִּׁשיר ַהל ִׁשן ַע"ַּבְמַר ָהׁשרּוֵפא ְּבָבמּו ןֵכְו
ב הוצאת מוסד הרב "ן ח"ב הובא בכתבי רמב, ש ח"שה(

ת מֹול ְיאן ַעָכז ְּבַמָר" המֹלֹ ְׁשָךף ְלֶלֶאָה" )קוק
י ִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאא ָההּו, יםִנף ָׁשֶלא ֶאֵהְּי ֶׁשיַחִׁשָּמַה
ה ֶּזף ַהֶלֶאן ָהִמ" םִיאַתָמּו", םָלת עֹונֹוְּׁשִמ
ה ָרֹוּתר ַהַכי ְׂשֵרְמֹוׁשְל" יֹוְרת ִּפים ֶאִרְטֹוּנַל"
ים ִתֵּמת ַהַּיִחְּתה ֶיְהִּיר ֶׁשַמה לֹוָצָר, הָוְצִּמַהְו
ה ֶּלָּגִתְו, הָנם ָׁשִיאַתם ָמֶדי קֹוִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָּב
ד ַמן ָל"ַּבְמַרָהים ֶׁשִארֹו .הָעּוׁשְיַהה ְוָּלֻאְּגַה
" יֹוְרת ִּפים ֶאִרְטֹוּנם ַלִיאַתָמּו"ק סּוָּפַהֵמ
י ִּׁשִּׁשף ַהֶלֶא ָהְךתֹוה ְּבָנם ָׁשִיאַתת ָמחֹוָפְּלֶׁש
ם ּוּיר ִסַחַאא ְלבָֹּתר ֶׁשָכת ָׂשַפקּוה ְּתֶיְהִּת
 ּהָּתִעה ְּבָּלֻאת ְּגַפקּום ְּתִאְו. הָּלֻאְּגי ַהיֵכִלֲהַּת
  יא  ִהֲהֵרי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהּזַֹהרי ִפה ְּכָנ ָׁש100יא ִה

  .ש"ת תַנְׁשה ִּביָלִחְתִה  
 י"גראַה ירִמ תיַבִׁשְי אׁשרֹ םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו
 רֶמּתֹ' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב אָבהּו ,ל"ַּצַז לֶקיְנִפ
 ,ה"תש תַנְׁשִּב איַחְנֶׁשְּב סַּפְדִּנֶׁש 'הָרבֹוְּד
 היָלִחְתִה הָאֹוּׁשַה הָצְרָּפֶׁשְּכ ש"ת תַנְׁשִּבֶׁש
 םֵׁשְּב אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת
 בצילא' גליון( ל"ַּצַז גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאָה

 ילִחְתִה הָאֹוּׁשַּבֶׁש )ע"תש אמור צאנז 'המנותאדמ

 רֶפֵס םֵׁשְּב םָׁש אָבמּו ןֵכְו ,ּהָּתִעְבִּד ןַמְז
 תַנְּׁשֶׁש אָּׂשִת יִּכ תַׁשָרָּפ 'ףֵסיֹו בקֲֹעַי תדֹוְלֹוּת'

 םֵׁשְּב םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ץֵק תַנְׁש יאִה א"תש
 יֵרַחֲאֶׁש ל"ַּצַז ןרֲֹהַא תדֹוְלֹוּתִמ ר"מֹוְדַאָה
 הָּיִחְּד קַר ,ןָמְז םֵׁשְּב הֶלעֹו ינֹוֵא הָאֹוּׁשַה
   לֶׁש יםִמָי תַעְבִׁש מֹוְּכ ,יםִנָיְנִע הָּמַּכ ןֵּקַתְל

   .לּוּבַּמַה םֶדקֹו חַלֶׁשתּוְמ  
 יַחִּגְׁשַּמַהֵמ 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

 בית ניניע( ל"ַּצַז ליֶגפֹוְטואְכַו ןָתָנ 'ר אדוָויְקֵלְּד

 ל"ַּצַז רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא 'ר ג" הרהםֵׁשְּב )המקדש
 הָּמַּכ יּוָה הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ תַעְׁשִּבֶׁש
 גֹוּג תֶמֶחְלִמ זֹו םִא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה תֶא לּוֲאָּׁשֶׁש
 הֶיְהִי זֹו הָמָחְלִמ יֵרֲחַאֶׁש םָּלֻכְל הָנָעְו ,גגֹוָמּו
 בּוׁשְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַא ,קֵסְפֶה
 ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַאְו ,קֵסְפֶה הֶיְהִי
דברים אלו מובאים ( .יַחִׁשָמ אבָֹי זֹו הָמָחְלִמ םִעְו

 בשם ל" זצא לאפיאן" מהגרא"חסוף  'לב אליהו'גם בספר 

ושם כתוב , 'חפץ חיים' ששמע מהד" היא וסרמן"הגר

'  תתחלק לג עצמהגוג ומגוגמלחמת ר ש אמ'חפץ חיים'שה

 .ידוע שהגרמנים רצו לעלות לירושליםוכפי ש. מלחמות

ם דניאל ז שמבאר את קץ דניאל על שנת "ועיין במלבי

        ).ג שהיתה ערב מלחמת העולם הראשונה"תרע

 לֹו ׁשֵּיֶׁש םָׁש 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

 ייּבֵל ַעֻׁשהֹוְי יִּבַרֵמ יׁשִא יִּפִמ יׁשִא הָלָּבַק

 םֶדקֹו הָנרֹוֲחַאָה הָמָחְלִּמַּבֶׁש ל"ַּצַז יןִקיְסִּד
   יםִדֵרֲחַה יםִדהּוְּיַה לָּכ לּוְצָּנִי יַחִׁשָּמַה תיַאִּב

  .יםִּמַעָה ןִמ יםִלָּדְבֻּמֶׁש 'ה רַבְדִל  
 ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְלׁשֹון ְוֶזה

 טֹוֲעֵמי ְלָכל ָידּוַע הּוא ַהְיסֹוד ַעל הָהֲעָטָר
 ְזָמן ֶמֶׁשְך ֵּכן ַּגם הּוא ַוֲהֵרי ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם
 ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל ,ָרב
 ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהָּכתּוב ַּפְׁשטּות ְוֶזהּו

 ָּכל ְמָׁשְךֻי ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח ַהָּכתּוב ,"ֲאִחיֶׁשָּנה
 ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא ,ִּדְבִעָּתּה ֻּכּלֹו ַהְּזָמן
 ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם ִיְתַקְּימּו ַוֲהֵרי
 ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה ֵּכן ַּגם

 ַחס ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ןַהְּזַמ ָּכל סֹוף ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא
 ָּכל ֲאָבל .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום

 הֶאְרִנ .ְלִׁשּפּולֹו ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַרק הּוא ֶזה
 הֶטנֹו לֵּצַהֶׁשְּכ םֹוּיַה לּוּפִׁש לַע זֵּמַרְמ 'םֶׁשֶּל'ַהְּד
 יִפְּכ ,יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש רַחַאְל ,בָרֲעַמְל
 זמּוַּת ףסֹו לַע רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש

ג ַלְפין ּוִנָּדִען ְוָּדִע"אל ֵּיִנץ ָּדן ֵקֵכְו .א"תשע
ף ֶלד ֶאֶגֶנ ְּכ"ןָּדִע". הן ֶזַמל ְזז ַעֵּמַרְמ" ןָּדִע
ף ֶלֶאים ָּבִּנַמי ְזֵנד ְׁשֶגֶנ ְּכ"יןִנָּדִעְו". יִׁשיִמֲחַה
ד ֶגֶנְּכ "ןָּדג ִעַלְפּו". תצֹוד ֲחַעְו, הָלְיַּלַה, ייִׁשִּׁשַה
' יושר לבב'עיין בספר ( .תצֹור ֲחַחַאה ֶׁשָעי ָׁשִצֲחַה

 ' נועםדרכי'ובפתיחה לספר , מבעל המשנת חסידים

כי חילקו את האלף השישי , א"שפרסמו קץ על שנת תקמ

ולפי זה יוצא זמן מנחה ,  שעות24ל שעות במקום 12ל

  ס "ת חת"וועיין בש, א" בתקמצל נוטה למערבה שגדולה

   .)24את האלף לשצריך לחלק  ח ויקרא ו ב"ובאוה. ו סא"ח 
, ) כ,שמות יד(א ָּתיְלִכְמל ַהא ַע"גרת ַהַסיְרִגן ְּבֵּיַע
ג ֹות ּגֶמֶחְלִּמֶׁש, גֹו ּגְךֶרת ֶעֹוּיִּפְל ַּתׁשַרְדִמְבּו
ל ה ֶׁשָּמַחץ ַהֵנם ָהֶדת קֹועֹוָׁש' ל גֵחג ָּתגֹוָמּו
ל ַע ְו.דָבְלת ִּבעֹוָׁש'  גְךֵׁשָּמִתְו, אָּב ַראָנְעַׁשהֹו
 .תעֹוש ָׁשלָֹׁשא ָנְעַׁשהֹוים ִלְּלַּפְת ִמנּוה ָאֶז
ר ַהּזֹי ַהֵרְבִדה ְלֶּלים ֵאִרָבר ְּדֵּבַחם ְנִאְו
  ג " תשעאָּבַרא ָנְעַׁשהֹום ֹוּיא ֶׁשֵצ יֹו,אנּוֵבֵהֶׁש

   .גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלם ִמת יֹויֹוְהי ִלפּוָצ  
 מפרופסור 'והיהדות המאיה תרבות' ספר לי הראו וכן(

 מלפני גוים של תרבויות שמביאים ,גלזרסון והרב הארליק

 כסוף למנינם 2012 לשנת שהתיחסו שנה 2000מ יותר

 שם מביאים וכן. שלהם הלוח את מויסי הם ובו ,העולם

 בשנת גדול שנוי לחול עומד, האסטרונומיה מדע פי שעל

 מקו ישיר באפן אנרגיה ץהאר כדור יקבל שלראשונה 2012

 וכוכבים לשמש האנרגיה את שנותן הקו שהוא, ההונב

 השמש דרך רק מקבל הארץ שכדור תמיד כמו ולא. 'וכו

  , נוספות גדולות מדעיות תגליות שם ומביא. וכוכבים

   ).הזאת לשנה שמיעדות  

   מאמר על הוספות שישלח מי לכל מאד נודה
  .הרבים לזיכוי זה  

הרבים זיכויל זה מאמר להפיץ נא

 קיצין מחשבי נגד והטענה ,לבא חייב שמשיח דבעיתה קץ מחשב זה שמאמר ובפרט ,ו"ח קיצין ממחשבי להיות מטרתו אין זה מאמר: הערה
 הגאולה במאמר ועיין .דבעיתה לקץ כלל שייכות לא האלו הטענות כל .האמונה ותפגם יבא לא שמא שחוששים ,דאחישנה קיצין מחשבי נגד היא
 וכן .קץ שם ומחשב ,הימים אחרית כזמן לדורו כבר ומתייחס ,קיצין לחשב מותר הימים שבאחרית )קוק הרב מוסד הוצאת ן"רמב בכתבי 'ד שער( ן"לרמב
  .אחרת דרך וידרוש יתור אחריו והבא ,במדרשיו טעה כי נודע הדורש קץ ובעבור ,קץ אחר קץ מלכנו להבטחת נוחיל ואנו )יד ח דניאל( י"ברש מובא

ולא לדחות אפילו ביום , זה הזמן להתחיל לקבוע עיתים לעסוק בפנימיות התורה כל אחד לפי ערכומאמר זה תכליתו לעורר את הקורא ש
ין , כמפורש בדברי הזהר פרשת נשא, אין שום עצה לעבור את תהליכי הגאולה ברחמים ובחסדים רק על ידי לימוד הענינים האלו. אחד ג  ִ    ּוב   ְ  

י יד  ת  ע  ִ  ּד   ִ  ֲ ׂש ןַ  ר ִ  ְ י  ּז ה  ר ה  פ  אי ס  יהּו ה  א  ּי י ּד  ח  נ א ּד  יל  א  ם מ  ע  ט  מ  ל ל  א  ַ  ר  ֹ  ַ    ֶ  ֵ     ַ      ִ  ְ    ֵ ַ  ְ    ָ  ָ   ִ  ֵ    ַ  ְ  ִ  ְ    ֵ קּוןָ  ּפ  ְ     י  א  ִ  ּג לּות  יּה מ  ָ    ּב     ָ  ִ     ֵ י  מ  ח  ר  ֵ  ּב   ֲ  ַ ל שכתוב שאם כל עם " בחזמוזכרלא . [ְ 
 מאידך לגבי העצה. אבל לא מוזכר אם בדין או ברחמים, מוזכר שתשובה מביאה את הגאולה, הגאולה תבא ברחמים, ישראל עושים תשובה

כמו כן מי שיכנס לפנימיות לאחר גילוי המשיח בימים שנאמר עליהם  .]ברחמיםשל לימוד פנימיות התורה מוזכר שזה מביא את הגאולה 
ץ" פ  ם ח  ה  י ב  ין ל  ֶ  א   ֵ    ֶ  ָ    ִ   . אינו דומה כלל למי שנכנס ללימוד הפנימיות בזמן הגלות,"ֵ    

מותר לך לחשוש מצד הספק , בשבעת המקומות שהבאנו מהזהר ים אחריםואתה חושב אולי יש פירוש, ציןיוגם אם אינך מאמין יותר לק
הים הגדול יקבל צבע אדום מרוב שבגוג ומגוג : עיין בתיקוני זהר מח[, והרי מלחמת גוג ומגוג היא פיקוח נפש של כלל ישראל, אולי זה אמת
, על ספק פיקוח נפש מחללין את השבתוגם ] העולם לא ישרוד את המלחמה ששני שליש מ, ח,זכריה יגב  בפסוקים ועיין.דם שישפך

  .ובפרט ללמוד בספר הזהר הקדוש, ל ללמוד ענינים של פנימיות התורה"וביכולתך להציל רבים מישראל על ידי קיום דברי חז
  ]  כרכים5 [ לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר'סוד החשמל'ה של ספר  המהדורה החדש לאורה ויצאהד הופיע"בס 

  fish@neto.net.ilאו במייל . 0737254480או בפקס . 0573109982 :ניתן להשיג בטל.  בלבד לסטשקל 80  גמר המלאי עדמבצעב מחירה
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