
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                    מתוך סדרת הספריםדף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָלִפים'ה תזריע מצורעגליון פרשת 

ר" ָכ ה ָז ָד ְל ָי יַע ְו ִר ְז י ַת ָּׁשה ִּכ   ."ִא

  ]מיועד לנשואים בלבדהשבוע  המאמר[

א בֹוְמ'ִבּו )פו' וישב ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

ת יַנִחא ְּבהּוֶׁשְּיסֹוד נּוְקָבא ) רמד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִרָעְׁש

 דסֹוְּיֶׁש רֵאָב ְל ִנְרֶאה,ם" ָּדרֹוָּפְסִּמה ֶׁש"ם אהיל ֵׁשם ֶׁשִּיַרחֹוֲא

ַּדם ֵלָדה ִּדיסֹוד ָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיַע . ָּדםא ִּבְבִחיַנת ָהִאָּׁשה הּו

מּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְוֵכן ַהָּבִנים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ָהִאָּׁשה. ְוַדם ִנָּדה

ָּתָנא ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשָּדֶמיָה ְמֻרִּבין  :)כתובות י(

. ַעת ַהָּבִנים ְקׁשּוָרה ְלַדם ָהִאָּׁשהרֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפ. ָּבֶניָה ְמֻרִּבים

ְוֵכן ֲחֵלב ָהֵאם ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ָּבא . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶיֶלדְוֵכן 

ִאָּׁשה ִּפיָה  .)שבת קנב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ִמָּדָמּה ֶׁשֶּנֱהַפְך ְלָחָלב

 ָּדםֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה ְוֵכן א. ָמֵלא ָּדם ְוַהּכֹל ָרִצין ַאֲחֶריָה

ָאב ְוֵכן . ְסתּוָמה' ְואֹות ם', אֹות ד, ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּמְלכּות

 ְּדַהִחּבּור ֶׁשל ָאב ָוֵאם הּוא ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד, ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאם

  . םת ָּדיַנִחְבא ִּבהּוֶׁש

ה ֶאְרִנ, "ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי" )כה, שמות ד(

,  ְיסֹודתיַנִחְבִּב "ֲחַתן"ה ְלמֶׁשה ֶׁשהּוא ָזְמִצּפֹוָרה ָרְּד

ּוַמְמִׁשיְך .  ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלְיסֹוד נּוְקָבא ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם"ָּדִמים"

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ַּדְוָקא . "ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּולֹת"ַהָּכתּוב 

ִּכְדֵבַאְרנּו , הֹוִציא ַהָּנָחׁש ֵמַהַחְׁשַמלְלִמי ֶׁשָּמל ְו, "ַלּמּולֹת"

ְיסֹוד  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּכי ֲחַתן ָּדִמים"ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

  . ְּמַסֵּמל ֶאת ְיסֹוד ַהְּנֵקָבהֶׁש ַהַּמְלכּות

 ּוְׁשבּוַעִים ִלְנֵקָבה, ְּדֶזה ֶׁשַּדם ֵלָדה ְלַאַחר ָׁשבּוַע ְלָזָכר

ְמַלֵּמד ֶׁשַהָּדם ֶׁשּיֹוֵצא ֵמָהִאָּׁשה ֵאינֹו , ַּדם טַֹהרהּוא 

. ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם, ִמּׁשּום ֻטְמָאה

ְוַאף ֶׁשַחָּוה .  ֶׁשֵּמאֹותֹו ָמקֹור יֹוֵצא ָּדם ָטהֹורה'ְוָהא ְרָאָי

ֶעֶצם ַהְׁשָּפַעת ַהָּדם ֵאיָנּה ִמּׁשּום , ִהְתַקְּלָלה ֶׁשֵּיֵצא ַּגם ָּדם ָטֵמא

 ֶׁשְּבַדם ֵלָדה יֹוְצִאים :)וארא נז( 'תֹוָרה אֹור'מּוָבא ְּבן ֵכְו. ֻטְמָאה

רֹוִאים ֶׁשָּדם ֶזה הּוא ָּדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו , ֵמָהִאָּׁשה ָּכל ַמְכאֹוֵבי ַהֵּלָדה

 ְמַסֵּמל ֶאת ִנְרֶאה ְּדָדם ֶזהְו. ַמֲעָלה ֶׁשּמֹוִציא ַהַּמְכאֹוִבים

ם ַגְּד ,ַהַחְׁשַמל ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם ָטהֹור

מּוָבא ן ֵכְו. ןָּמַקְלִדם ְּכת ָּדיַנִח ְּבׁשת ֵימֹוָלעֹון ָּבֹוחּתַּתל ַהַמְׁשַחַּב

ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי "ב תּוָּכַה ֶׁש)רטו' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְּבֵס

ג ּוּוִּזת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַה ִלי ֶּבֱאמּוָנהְךֵאַרְׂשִּתי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָרהָטֳה

  . ִּדְקֻדָּׁשה

 ֶׁשַּדם )קמח 'ע ב"ח פסח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ֶׁשִּבְזכּוָתם ִמיָלה ְוַדם ֶּפַסח

 ִמיָלה ַּדם .ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֵלַדת ֶׁשל ֵלָדה ַּדם ִּבְבִחיַנת ָהיּו

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָטֵמא ָּדם ִּבְבִחיַנת ֶּפַסח ְוַדם ,טַֹהר ַּדם ִּבְבִחיַנת

 ִּדְבֵני .ה"ֵּביָצ ת"ר "ְׂשָרֵאלִי ֵניְּב ֲעַקתַצ ֵּנהִה" )ט ,ג שמות(

 ְוַצֲעָקָתם ,יָצהֵּב ְּבתֹוְך ִעּבּור ִּבְבִחיַנת ָהיּו ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל

 ְּפִקיַעת ָהְיָתה ִמִּמְצַרִים ּוְכֶׁשָּיְצאּו .ֵּביָצה תיַנִחְּב ְּבתֹוְך ָהְיָתה

 רֶפְּבֵס אָבמּו ןֵכְו .םָּד ׁשֵי הָדֵּלַבּו ,ֵלָדה ִּבְבִחיַנת ַהֵּביָצה

 ,ללּוָמ הָיָה ְךַלָּמֶׁש םֶדקֹו העְֹרַּפ לֶׁש מֹוְׁשֶׁש 'תבֹוָא ׁשַרְדִמ'

 ְמֻׁשְעָּבִדים יּוָהֶׁש לֵאָרְׂשִי יֵנְבִּד .ֵּביָצה ְּבִגיַמְטִרָּיא ללּוָמּו

 פסח( 'ַלֶּגֶפן אְֹסִרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ַהֵּביָצה ְךתֹוְּב יּוָה יוָּתְחַּת

 ְמַרֶּמֶזת ֲחִגיָגה ְלָקְרַּבן ֵזֶכר ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ֵּביָצה ֶׁשֲאִכיַלת )קא 'ע

 ְוֵכן ,ֵּביָצה ְּבתֹוְך ִעּבּור ִּבְבִחיַנת ְּבִמְצַרִים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני

 ַעל ְמַרֵּמז ְּכָרָעיו ַעל רֹאׁשֹו ֶּפַסח ַהָּקְרַּבן ֶׁשְּצִלַּית ָׁשם מּוָבא

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִּבְרָּכיו ֵּבין רֹאׁשֹו ֶׁשַהִּתינֹוק ִעּבּור ֶׁשל ַמָּצב

" ָׁשהָקֵמֲעבָֹדה ּוּוַח רּקֶֹצר ִמ" )ט, ות ושמ(ב תּוָּכַהֶׁש' ֶזַרע קֶֹדׁש'

  .הָּׁשִאם ָהֶחל ֶרז ַעֵּמַרְמ ַהר"קֹוָמת "ר

 ְסֻגָּלהי ֵיְח ַּבנּוֵּבם ַרֵׁשְּב' הב מֶׁשּתְֹכִּיַו'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ְוָיְרדּו ָכל " )ח, שמות יא(ב תּוָּכ ַהּהר ָלַמד לֹויֵלה ֵלָׁשְקַּמַל

י ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאָּתה ְוָכל  ֵאֶּלה ֵאַלָךֲעָבֶדי

, הָדת ֵליַנִחְבה ִּבָתְים ָהִיַרְצת ִמיַאיִצ ִּד,"ָךָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי

מּוָבא 

ָּכתּוב 

ִנְרֶאה 

 מּוָבא

ן ֵכְו



 ַרִּבי ַאָּבא ַּבר ָאָחא ָאַמר )קיד(' יםִּלִה ְּתׁשַרְדִמ'א ְּבָבּוּמַּכ

ם ֶׁשּׁשֹוֵמט ְּכָאָד, "גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי"ַמהּו , ְּבֵׁשם ַרִּבי ַחִּנין

 אּוה ְךרּוָּב ׁשדֹוָּק הֹוִציא ַהְךָּכ. ְּבֵהָמה ְּמֵעיִמֻעָּבר ָהֶאת 

ְּכִעְנַין . גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי, ֶׁשֶּנֱאָמר, ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

ָאַמר ַרִּבי ָאִבין ְּבֵׁשם ', כּוְו" ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים "ֶׁשֶּנֱאָמר

 ְךֶׁשָהיּו ֻמְבָלִעים ְּבתֹו.  ִמֶּקֶרב ּגֹויַמהּו, ַרִּבי ִסימֹון

ם ִיַרְצִּמִמם אֶתָצְיר ֶׁשֲא ")ג, שמות יג(ב תּוָּכן ַהֵכְו ,ֵמֵעיֶהם

ה יָאִצה ְיָתְים ָהִיַרְצת ִמיַאיִצִּד, ם"ִיַעֵמת "ר" יםִדָבֲעית ֵּבִמ

ר ֶׁשֲא" )ד, בראשית טו(ה ָדל ֵלב ַעתּוָּכ ֶׁשמֹום ְּכִיַעת ֵמיַנִחְּבִמ

  ".ָךיֶעֵּמא ִמֵצֵי

ְוזֹוֵרק ַהָּדם ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח ֶׁשהּוא  :)שמות כ(ַּבּזַֹהר 

רֹוִאים ֶׁשַהָּדם הּוא ָאדֹם . ָאדֹם ִמַּדת ַהִּדין ֲאֻדָּמה

 יל ִּפִנְרֶאה ְלָבֵאר ַע. ְוַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָאדֹם

הּוא ַׁשָּיְך , ן ֶׁשַהָּדם ַׁשָּיְך ִליסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשְּלַמָּטהֵּכיָו, ְּדָבֵרינּו

ְּדַמה ֶּׁשּיֹוֵתר ְלַמָּטה הּוא יֹוֵתר ְּגבּוָרה ִּכְדֵבַאְרנּו , ַלְּגבּורֹות

  .'ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּבַמֲאַמר 

גבורות השם פרק (ל "ַּכּמּוָבא ַּבמהר, ַהָּדם הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש

. ְוָהֵאׁש ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה. ָּדם הּוא ֶטַבע ֵאׁשַה )נז

רּוַח , ֵאׁש ְּגבּוָרה,  ֶׁשַּמִים ֵהם ֶחֶסד.)תיקונים קה(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

ְוֵכיָון ֶׁשַהָּדם ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה הּוא ִמְתַקֵּׁשר ִעם . ִּתְפֶאֶרת

, ַאְדמֹוִניְוְך ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת ָּדם ְוֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל. ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ָקׁשּור ִליסֹוד , ְוָׁשְרׁשֹו ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק, הָבֵקת ְניַנִחְבִּבּו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ֶׁש'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפָהֵאׁש ַּכּמּוָבא ְּבֵס

  . ְיסֹוד ָהֵאׁש

ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ֲאִחיָזה יֹוֵתר ִמָּבִאיׁשָּבִאָּׁשה ֵיׁש ַלָּנָחׁש

ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּנִׁשים נֹוְׂשאֹות ַרְגֵליֶהן ִעם  :)ויקהל קצו(

ֶׁשָּכתּוב .  יֹוֵרד ְוִנְמָצא ִלְפֵניֶהן]ַהָּׂשָטן[הּוא , ַהֵּמת

יֹוְרדֹות ְלֵהיָכן ְלאֹותֹו ָמקֹום , "ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות"

. ְוַעל ֵּכן ַחָּוה ָּגְרָמה ָמֶות ְלָכל ָהעֹוָלם". ֶותָמ"ֶׁשִּנְקָרא 

 ִּדְבַחָּוה ֵיׁש ַלָּנָחׁש יֹוֵתר ֲאִחיָזה ִחְוָיאִמְּלׁשֹון יא ִה ַחָּוהן ֵכְו

ן יָוֵּכ )ו, ר יז"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְּדִהיא ְקרֹוָבה ֵאָליו

 :)תרומה קסז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּהָּמן ִעָטא ָׂשָרְבאת ִנֵרְבִּנֶׁש

ת ֶלֶּמַסְמַה' ת קאֹות ָהַמֲה ֻזְךֶרל ֶּדֶבֶהן ְוִיַקה ְּבָרְּבַעְתה ִהָּוַחֶׁש

, תַעַּדץ ַהא ֵעְטם ֵחֶדה קָֹׂשֲעל ַנֶבֶהן ְוִיַק ְּבּהָרּוּבִעְו. ׁשָחָּנת ַהֶא

ה ָרּוׁשה ְקָתְיה ָהָּוַחים ֶׁשִארֹוְו. :)סנהדרין לח(א ַּבְּגָמָרא ָבּוּמַּכ

ר ֵּׁשַקְּמ ֶׁש.)תיקונים כז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. אְטֵחם ַהֶדם קֹ ַגׁשָחָּנַל

יא ִהן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ד סֹותֹואֹום ְּבֵהֶׁש, הָלָכְל, הָּלַּכ

, תֶוָּמַה ְוׁשָחָּנם ַהקֹוְמה ִלָברֹויא ְקִה, הָרבּוְגם ּות ָּדיַנִחְבִּב

  . הָלָּכם ַהקֹוְמ ִל"יְֹרדֹות ָמֶותַרְגֶליָה "ְו

ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד " .)ברכות ח(ַּבְּגָמָרא 

 "ְלֵעת ְמצֹא" ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא " ְלֵעת ְמצֹאָךֵאֶלי

 ַרב ַנְחָמן ',כּוְו" ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב" ֶׁשֶּנֱאַמר ,זֹו ִאָּׁשה

ַלָּמֶות " ְמצֹא זֹו ִמיָתה ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבר ִיְצָחק ָאַמר ְלֵעת

ים ִכָּיה ַׁשיָתִמה ּוָּׁשִאז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְר ִנ".ּתֹוָצאֹות

  .תֶות ָמדֹוְר יֹויָהֶלְגַרר ֶׁשַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפה ְּכיָנִח ְּבּהָתאֹוְל

ד ְלעֹוָלם ַּבְיסֹו )קסב' תצוה ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

 'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'מּוָבא ְּבּו. הּוא ֵׁשם ַׁשַּדי

 ֶׁשִּביסֹוד ָהִאָּׁשה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ּוְׁשֵני )רלא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ַהִּציר הּוא , ]ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵלַדת ִאָּׁשה ִציֵרי ֵלָדה[, ִציִרים

ְוַהְּדָלתֹות ֵהן ְּבִחיַנת ' ׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציר', ְּבִחיַנת ָהאֹות ׁש

ֶׁשַהַּמְלכּות ְוָהִאָּׁשה ' ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר' ְּבַמֲאַמר ןֵּיַע[ ת"ָּדֶלָהאֹות 

ְּדִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ַּבִית ֶׁשִּנְכָנִסים , ת" ְּבִחיַנת ָהאֹות ָּדֶלןֵה

ָהִאָּׁשה  ִּדיסֹוד .'ד' ׁש אֹוִתּיֹות ם ּוְבַיַחד ֵה].ֵאָליו ֶּדֶרְך ַהֶּדֶלת

 ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשִּמְּׁשֵני ִציִרים ּוְדָלתֹות ֵאּלּו ,'ד' ׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ת יֹוֱה, ַׁשד ַׁשדַנֲעׂשּו ַהָּׁשַדִים ֶׁשל ִאָּׁשה ֶׁשֵהם ַּפֲעַמִים 

ִאָּׁשה ֶׁשֵאין ָלּה אֹות ְּדִנְרֶאה . ֶׁשַהָּׁשַדִים ַׁשָּיִכים ִליסֹוד ָהִאָּׁשה

ּוִמֵּמיָלא ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהִאָּׁשה , 'ד' ּה ַרק אֹוִתּיֹות ׁשֵיׁש ָל ד"יֹו

ֶׁשל ַהֵּׁשם ֵׁשד ֶׁשּבֹו ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה הּוא ִּבְבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות 

ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי .  הּוא ְּבִחיַנת ֵׁשדא ַאֲחָראָרְט ְּדַהִּסַׁשַּדי

, ק ט"ב(ב "רעא ָּבָבן מּוֵכ ְו.ִנְמָׁשִכים ְלָדםים ִד ֶׁשַהֵּׁש)יח, ויקרא יז(

  ִויסֹוד ָהִאיׁש מּוָבא ַּבּזַֹהר.היָדִׁשאת ֵרְקים ִנִׁשת ָנַלְגֶע ֶׁש)ג

ֶׁשל ' ִנְרֶאה ְּדֶזה ְּבִחיַנת י. ' ְּבִחיַנת ָהאֹות יאּו ֶׁשה:)פנחס רטו(

 )ויצא' פ( 'ן ִאיׁש ַחיֶּב' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית' רֶפַּכּמּוָבא ְּבֵס ,ֵׁשם ַׁשַּדי

ָהאֹות , ן ַּבחֶֹטם"ָהאֹות ִׁשי, ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ְמֻרָּמז ְּבגּוף ָהָאָדם

. ד"ְוָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ָהאֹות יֹו, ת ְּכֶׁשְּמכֹוֵפף ַהְּזרֹוַע"ָּדֶל

 ְׁשרּוָיה, ֵׁשם ַׁשַּדיל ֶׁשָאז ְׁשִכיָנה , ַּבְּקֻדָּׁשהים ּוְכֶׁשִּמְתַחְּבִר

ן ֵכְו. ל"יַזִרֲאָה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפד ְּכסֹוְיה ַּבֶרֹוי ׁשַּדם ַׁשֵׁש ְּדֵּביֵניֶהם

, ן"י ֶׁשַהִּמּלּוי ֶׁשל ִׁש)יא, בראשית לה( 'ַבַעל ַהּטּוִרים' ְּבאָבמּו

 ְּכִמְנַין ֵאיָבִרים ֶׁשָּבִאיׁש ּוָבִאָּׁשה, ק"ת עֹוֶלה ד"ֹוי, ת"ֶלָּד

ִמְנַחת ' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. םיֶהֵנְמַזֵּוג ֵּבי רֹוִאים ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדיְו

ִצינּו ָמ

ן ֵכְו

ְוֵכן 

 ינּוִצָמ

מּוָבא 



ְּפרּו  ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"תי ֶׁשעֹוֶלה " ֶׁשִּמּלּוי ַׁשַּד)תולדות' פ( 'ְיהּוָדה

ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה " )יא, בראשית לה(ב תּוָּכ ֶׁשְּכמֹו, ּוְרבּו

 חֹוָתםִגיַמְטִרָּיא  ֵהם ְּבת"ִנַּד ְואֹוִתּיֹות סֹוף ַהִּמּלּוי "ּוְרֵבה

ִּכְדֵבַאְרנּו , ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ִאיׁש ְלִאָּׁשה

  . 'יתיִצִצַחְׁשַמל 'ְּבַמֲאַמר 

 ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְּכִמי רֶזיֶעִלֱאי ִּבַרְּדָלֵכן 

ל כֹוָיְבַּכ, ד ִאְׁשּתֹו ְיסֹולז ַעֵּמַרְמַה ֵּׁשדְּדַה. ֶׁשְּכָפאֹו ֵׁשד

 .)תיקונים כה(ּזַֹהר ְמֻרָּמז ַּבּו. ָּכָפה אֹותֹו ִלְפרַֹע חֹובֹו ּוְלַׁשֵּמׁש

, ַּבֲעָנָוה, ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַיֵחד ְּבַבת זּוָגם ַּבֲחַׁשאי

ְּכמֹו ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו , ְּבבּוָׁשה, ְּבֵאיָמה ִּבְרֵתת ּוְבִזיַע

ֶׁשְּבאֹותֹו , ֶׁשִהיא ֵׁשד ִמן ַׁשַּדי, ִמי ֶׁשְּכָפאֹו ֵׁשדַקְדמֹוִנים ְּכ

 רֹוִאים ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה הּוא ְּבִחיַנת ֵׁשד. ְזַמן ָמֳעָבר ֵמַהַּׁשַער

ּוִמי ֶׁשִּמְזַּדֵּוג ִּבְקֻדָּׁשה הּוא ְמַסֵּלק ֶאת ַהֵּׁשד , יַּדם ַׁשֵּׁשִמ

ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהּזַֹהר . ֱהָפְך ְלַׁשַּדיְוִכְדֵבַאְרנּו ְּדַהֵּׁשד ֶנ, ֵמַהַּׁשַער

 ִּדיסֹוד ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ,ְמַרֵּמז ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה ִנְקָרא ְּבֵׁשם ַׁשַער

 ַהָּזָכר הֵׂשֲעַּמֶׁש )ד קפה ד"יו(ע " ְּבשוןֵּיַע. ֶּדֶלת ְוַׁשַער ְּכִדְלֵעיל

ָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּפֻעָּלה זֹו  ּוְמבֹ.ָּדׁשִּבְזַמן ַהִּזּוּוג ִנְקָרא ְּבֵׁשם 

ְוֵכן . ָּדׁש ָלֵכן ִנְקָרא ֵׁשדַנֲעֵׂשית ִּביסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

ן ֵכ ְו.ָּדָׁשאִנְקֵראת ַּבֲאָרִמית , ֶּדֶלת ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְיסֹוד ָהִאָּׁשה

 אֹוָפְּכא ֶׁש"שליטג ְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"רהם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

  .דֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  וף ָוֶלא ָאף ֵּפַּכת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְּב

ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ְּבִרית ֵאׁש ִנְקָרא  .)תיקונים יא(ַּבּזַֹהר 

ֶׁשל ַׁשַּדי ִהיא ֻחְלָיה ' ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ְואֹות י

ִמי  ְּדָבֵרינּו יל ִּפַעִנְרֶאה ְלָבֵאר . ַעל ַצַּואר ַהֵּׁשד ֵיֶצר ָהָרע

 ֶׁשל ַׁשַּדי' אֹות י,  ּוִמְתַקֵּדׁש ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁשֶׁשּׁשֹוֵמר ַהְּבִרית

 ַעל ַצַּואר ַהֵּׁשד,  ְוֶקֶׁשרִהיא ֻחְלָיה, סֹוד ָהִאיׁשית ִּבֶזֶמְרִּנַה

ְּדָׁשם ֵיׁש , ֵיֶצר ָהָרעַהִּנְרָמז ִּביסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמַה ָעְרָלהְּבִגיַמְטִרָּיא  דֵׁשן ֵכְו. ָּנָחׁש ֲאִחיָזהַל

 ה זֹויָנִחְב ִלְךָּיַׁשיסֹוד ָהִאָּׁשה ִו, דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ֶׁשָּפִלְּקַה

 ְּדָׁשם ל"ַסָּמֵאְּבִגיַמְטִרָּיא עֹוָנה ן ֵכְו. יםִׁשְּדַקְתא ִמם לִֹא

, ֵחְטא אֹו ַחי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּביָאהְוֵכן . ת ֵׁשדֲאִחיָזתֹו ֶּדֶרְך ְּבִחיַנ

 ֶאת ַהְיסֹוד תֶלְּדִביָאה ִּדְקֻדָּׁשה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ַחי ַהְמַסֶּמ

ּוִביָאה ֶׁשֵּיׁש ַלָּנָחׁש . 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 'ַחְׁשַמל ַחָּמה' ְּבַמֲאַמר ןֵּיַע ,אַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ֵחְט, ֲאִחיָזה ָּבּה

ִּבְגַלל  יׁשִמְׁשַּת ַּבׁשָלְחר ֶנָכָּזַהֶׁש, )תהלים יט( ׁשָרְדִּמַה ֵמנּוְקַּיִּדֶׁש

: כתובות סב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. גּוּוִּזה ַהֶׂשֲעַמְּבֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות 

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. תלּוְפִּתא ָרְק ִניׁשִמְׁשַּתֶׁש:) סוטה כא

ת " רּוזת ַעַּבַטְּבי ִלת ֶׁשֶּדֻק ְמְּתי ַאֵרֲה ֶׁשא" שליטיִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא

ה ָּפִלְּקם ַהקֹוְמם ִלָדָאת ָהיס ֶאִנְכין ַמִׁשּוּדִּקה ַהֵׂשֲעַמ ְּד.ל"ֶבֶז

ְרָּגא ָנִחית ַּד .)יבמות סג(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לֶבת ֶזיַנִחיא ְּבִהֶׁש

ן ֵכְו. הָּגְרַדה ְּביָדִרם ְיין ֵהִאּוּׂשִּנים ֶׁשִארֹו ְו.ָנִסיב ִאיְּתָתא

א ָבְקּוּנא ַההּוית ֶׁשיִלִּלה ַליָזִח ֲאׁשֵּי ֶׁש.)ויקרא יט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

 אׁשרֹת ָהֹוּסַכְלף ּוֵּטַעְתִה ְליְךִרן ָצֵכָל. גּוּוִּזה ַהֵׂשֲעַמה ְּבָּפִלְקִּד

ר ַחַאה ְלָּטִּמיב ַהִבם ְסִית ַמֹוּפה ִטָּמ ַּכְךּפְֹׁשִלְו, הֶׂשֲע ַמתַעְׁשִּב

ד ה ַעֶׂשֲעַּמר ַהַחן ַאָמה ְזָּמד ַּכֶלֶּית ַהיק ֶאִנָהא ְלן לֵֹכְו. הֶׂשֲעַּמַה

  .תֶקֶּלַּתְסִּמֶׁש

 דסֹוְּב יאִה גּוּוִּזַה תַעָּפְׁשַהֶׁש 'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲעַּב יםִלָלְכִּנַה יםִרָבֵא ח"רמ

 תֹוּיִתאֹוְּד הֶאְרִנ .אָבְקּוּנַה דיסֹוִּב אָצְמִּנֶׁש םֶחֶרָל יםיִעִּפְׁשַּמֶׁש

 ח"רמ רּוּבִחְּבֶׁש זֵּמַרְל םֶחֶר אֹו ח"רמ תֹוּיִתאֹוְל תכֹומּוְס ןָטָׂש

. עַרת ֶזַבֵתז ְּבָמְר ִנעָרן ֵכ ְו.ןָטָּׂשַה תיַזִחֲאֵמ רֵהָּזִהְל יְךִרָצ םֶחֶר

ם ָהָרְבי ַאִּבם ַרֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. עה ַרֶזן יקֹוִרָטא נֹו הּועַרֶזְו

 ׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ןָטָׂשא ָּיִרְטיַמִגְּבן ָבע ָלַרֶּזא ֶׁשָיְפַלֲעּוּבַא

ף ּוּגַהֵמה ָנֱהף ֶנּוּגַה ֶׁשת"ֵבֵט ׁשֶדחֹן ֵכְו. עַרֶּזה ַּביָזִחן ֲאָטָּׂשַל

 טַהַל ")כד, בראשית ג(ב תּוָּכת ַה"ר ,.)מגילה יג(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ

  .עַרב ְלֹוּטת ִמכּוְּפַהְתִהת ַהל ֶאֵּמַסְּמֶׁש, "תֶכֶּפַהְתִּמ ַהבֶרֶחַה

ם ָדָאה ְלָצא ֵעָּיי ִחִּבת ַר ֶאלּוֲאָׁשֶׁש:) ב קנה"ב(א ָרָמְּגַּב

ה ֶזא ָרם הּוה ִאָנָעְו, אָרְב ַּגַחּכַֹה לֹוְצב ֶאֵּכַעְתִּמֶׁש

ן יָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תֹוזֹוְרַהן ְלֵמא ָׁשם הּוִאְו, ינֹוִמְׁשַהְל

ה יָקִנה ְיָּפִלְּקת ַלֵת ָליְךִרָצ, הֶּז ַהַחּכֹה ַּביָזִח ֲאּה ָלׁשה ֵיָּפִלְּקַהֶׁש

ם ר ִעֵּׁשַקְתִהְל ּוינֹוִמְׁשַה ְלאֹו; יםִּיִניצֹוים ִקִׂשֲעת ַמַּיִׂשי ֲעֵדל ְיַע

  . אלמְֹּׂשת ַהֹוּפִלם ְקר ִעֵּׁשַקְתִהְל ּותֹוזֹוְרַה ְלאֹו. יןִמָּית ַהֹוּפִלְק

י "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו"יַתנֹת ְּבה ֶאֶּנַעם ְּתִא" )נ, בראשית לא(

חיי שרה (ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ. יׁשִמְׁשת ַּתַנם עֹוֶה ֵמַענְֹמִל

ן ָבד ָלַרְפִּנֶׁשן ְּכֵכָלה ְּדֶאְרִנ. עָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסן ְמָבָּל ֶׁש:)קכח

ע ַנָּמא ִיב לֹקֲֹעַּי ֶׁשְּנֻקָּדהא ַלָקְוג ַּדַאָּד, ֹוּמית ִעִרה ְּבָׂשָעב ְוקֲֹעַּיִמ

ן ָבת ָליַנִחְבא ִּבהּוע ֶׁשָרר ָהֶצֵּית ַהיַזִחר ֲאַּקִעז ֶׁשֵּמַרְל, יׁשִמְׁשַּתִמ

י ֵד ְּכְךֵׁשָּמה ִיר ֶזָבָּדג ֶׁשֵאֹוא ּדן הּוֵכָל, יׁשִמְׁשַּתה ַהֵׂשֲעַמיא ְּבִה

ה ָּמִרי ֶׁשל ִּפף ַען ַאָבל ָלֶצים ֵאִאן רֹוֵכְו. הֶּזה ִמיָקִנ ְיה לֹוֶיְהִּתֶׁש

ן ַיְנִעְּב, םלּו ְּכת לֹוֵתה ָלָצא ָרלֹ ְוְךֶרֶּדל ַה ָּכְךֶראֹב ְלקֲֹעת ַיֶא

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

 ֵּבַאְרנּו

 ינּוִצָמ

 בתּוָּכ



ת ן ֶאיֶהֵליף ֲעִסהֹוְו, לֵחת ָרם ֶאַגה ְוָאת ֵל ֶאםן ַּגַתים ָנִׁשָּנַה

שם ( בתּוָּכ ֶׁשְּכמֹו, יןִאּוּׂשִּנן ַהַמְזה ִּבֶּתְׁשה ִמָׂשָעה ְוָּפְלִזה ְוָהְלִּב

, "הֶּתְׁש ִמׂשַעַּים ַוקֹוָּמי ַהֵׁשְנל ַאת ָּכן ֶאָבף ָלסֱֹאֶּיַו" )כב, כט

ם ֶצֶעד ְלֵּגַנְת ִמינֹון ֵאֵכָלְו, היָזִח ֲא לֹוׁש ֵילּוים ֵאִנָיְנִעְבְּד

ן ֵכָלְו, עַרר ָהֶצל ֶי ֶׁשֹוּכְרַד ְּכֹום ּבּגְֹפה ִלֶּסַנק ְמא ַרין הּוִאּוּׂשִּנַה

ל ב ַעׁשֲֹחַיה ְוָאל ֵלא ַעבָֹּיב ֶׁשקֲֹעל ַיג ֶׁשּוּוִּזם ַּבּגְֹפה ִלָּסא ִנהּו

 ינּוִצן ָמֵכְו', הָרֹוכְּביד ַהִסְפן ִהֵבאּוְר'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , לֵחָר

ב קֲֹעַיר ְלַמן ָאָבָּלק ֶׁשסּוָּפת ַה ֶאׁשֵרָפְּמ ֶׁש.)ויצא קסא(ר ַהּזַֹּב

ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָבֵקד ְנה עֹוֶצה רֹוָּתי ַאַלאּו" ָךְרָכה ְׂשָבְקָנ"

ת "ר" יַתנְֹּבת נֹוָּבַהב קֲֹעַיל ֶאר אֶמּיֹן ַוָבן ָלַעַּיַו") מג, בראשית לא(

ה ֶׂשֲעַמְבִּד, יַתנֹת ְּבנֹוָּבל ַהכֹוָיְבה ַּכֶזָּבז ֶׁשַמן ָרָבָל ְּד,ה"יָאִּב

  .היָזִח ֲא לֹוׁשה ֵייָאִּבַה

ם ל ַעא ָּכָצ ָיּוּנֶּמִּמן ֶׁשָבל ָלת ֶׁשכּוְּזה ַהָתְיה ָהין ֶמִבָהְל

. הָחְפִּׁשן ִמָבת ָלנֹו ְּביּום ָהה ַּגָּפְלִזה ְוָהְלִבְּד, לֵאָרְׂשִי

 ַהְּקֻדָּׁשהד ַּצם ִמָיְצ ֶחאּוְצל ֵיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁש, הָיָה' ן הצֹוְרה ִּדֶאְרִנ

ר ֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְמת ּוֶלסֹם ְּפּו ׁשֹוה ּבָתְיא ָהּלֹ ֶׁשינּוִבב ָאקֲֹעל ַיֶׁש

, עַרר ָהֶצֵּית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמן ַהָבת ָלַּפִלד ְקַּצם ִמָיְצֶחְו, בֹוּטַה

יא ה ִהָדבֹוֲעָהְו, עַרר ָהֶצי ֵיִצֲחב ַוֹוּטר ַהֶצ ֵייִצא ֲחי הּוִדיהּוִּד

ח ַּבְזִמ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדב ִּכטֹוע ְלַרע ֵמַרר ָהֶצֵּית ַה ֶאְךפֲֹהַל

ר ֶצת ֵייַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאְּד, ןָבָּל ִמדּוְלת נֹוהֹוָּמִאן ָהֵכָלְו', בָהָּזַה

 'ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְוֵכן מּוָבא ְּב .בֹוּטר ַהֶצת ֵייַנִחא ְּב הּויׁשִאע ְוַרָה

, ל"ֵזְרַּבם ת ֵההֹוָּמִאָה' ל דת ֶׁש"רָה ֶׁש)עקב רמט( ל"ְלָהֲאִריַז

א ָרְטִּסת ַהל ֶאֵּמַסל ְמֵזְרַּב ֶׁש'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו

ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור " )כ, דברים ד(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב  .ַאֲחָרא

ְוֵכן ַהֵּיֶצר ָהָרע ִנְמָׁשל ְלַבְרֶזל ַּכּמּוָבא . ."ַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִיםַה

  ."ָךעֹל ַּבְרֶזל ַעל ַצָּואֶר"ְוהּוא ָה, :)סוכה נב(ַּבְּגָמָרא 

 ּוּלִפ ֲאְךֶרין צֹים ֵאִכּוּדִׁשְּבים ֶׁשיִקִּדַּצ ִמַעדּון ָיֵכָלְּד

', כּול ְוּכֹה ַהֶׂשה עֹו"ְוהקבת לּוְּדַּתְׁשת ִהֹוׂשֲעַל

ק ֶל ֵח לֹוׁשֵּיל ֶׁשַלְג ִּביַעִרְפ ַמינֹוא ַאֲחָרא ֵאָרְטִּסים ַהִכּוּדִׁשְבִּד

ל ָכת ְועֹוָרְפי ַהִלה ְּבָּטַמת ְלֶדֶר יֹוַהְּקֻדָּׁשהא יָלֵּמִמּו, ילֵעְלִדְּכ

י ל ִּפף ַעַאְו. "רָבָּדא ַהָצָי' הֵמ" יְך ֵאׁשחּוה ְּבֶאד רֹוָחֶא

, ָקִׁשין ְלַזְּוָגן ִּכְקִריַעת ַים סּוף .)סוטה ב ( ַּבְּגָמָראינּוִצָּמֶׁש

 ַהְּקֻדָּׁשהד ַצם ְּב ֵהּוּלים ֵאִיָׁשְק, גּוּוִזים ְּבִיָׁשם ְקָנְׁשֶּיים ֶׁשִארֹוְו

ד ֵרה יֹו ֶזַהְּקֻדָּׁשהד ַצים ְּבִלֲעֹוּפר ֶׁשַחַאְלּו. גּוּוִּזת ַהל ֶאעְֹפִל

ים ִארֹוְו א ַאֲחָראָרְטִּסל ַהת ֶׁשעֹוָרְפי ַהִלת ְּבמּוֵלְׁשה ִּבָּטַמְל

 ְךּוּדל ִׁשַע ֶׁש.)ויחי רכט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לּכֹה ַהֶׂשה עֹו"הקבֶׁש

י ל ִּפף ַעַא, יםִגּוּוג ִזֵּוַזְמב ּוֵׁשיֹוה "ֶׁשהקב רּוְמא ָאָקְוַּד

ן ֶפאֹה ְּבֶׂשעֹוה "ֶׁשהקבר ָבא ָּד הּוְךּוּדִׁשְּד, לּכֹה ַהֶׂשה עֹו"ֶׁשהקב

ה ַמ, "תֶלָּכְׂשה ַמָּׁשִא' הֵמ") יד, משלי יט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ירִׁשָי

ם יל ָׁשִחְתב ַמתּוָּכַה ֶׁשמֹוְּכ, יַחִלָׁש ְלנּוְּתים ִנִרָבר ְּדָאן ְׁשין ֵּכֵאֶּׁש

ין ִׁשָּקַהר ֶׁשַהּזֹם ַּבא ָׁשָבן מּוֵכְו. "תבֹות ָאַלֲחן ַנהֹות ָוִיַּב"

ד ָחת ֶאחֹוְדים ִלִמָעְפ ִליְךִרה ָצ"ֶׁשהקבל ַלְגא ִּבהּון ָגְּוַזְל

ד ַצא ְּבי הּוִׁשּקַהים ֶׁשִארֹוְו, גֹוּוּות ִזי ֶאִנֵּׁשת ַלֵתי ָלֵד ְּכיתֹוִמָהְלּו

 ֵסֶפר'ְּב ְוֵכן מּוָבא .א ַאֲחָראָרְטִּסג ַהרּוְטל ִקַלְגא ִּבלֹ ְוַהְּקֻדָּׁשה

ַהָּנָחׁש "ֶׁשַהָּכתּוב ) קמד' שמות ע (ל"ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטים

 ֶׁשִּנְפְּגָמה ְּבֵחְטא ָאָדם ִנּׂשּוִאין ְמַרֵּמז ַעל ְּבִחיַנת "ִהִּׂשיַאִני

אן  ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ ְו.ֶׁשַחָּוה ִנְבֲעָלה ְלָאָדם ִּבְזַמן ִנָּדָתּה, ָהִראׁשֹון

ר ֵזא עֹוהּוֶׁש, יןִאּוּׂשִּנן ַהַיְנִעק ְּבֶל ֵחׁש ֵיׁשָחָּנַּל ֶׁשינּוֵרָבְדז ִלֶמֶר

  . יַעִרְפ ַמינֹוֵאה ְוֶזָל

ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם ' ִּבְרצֹות ה" )א, ר נד"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר זֹו ִאְׁשּתֹו " אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו

ִאָּׁשה ִהיא  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָה"אְֹיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ּוְבַפְׁשטּות ַמְׁשַמע ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבָכל ,  ֶׁשל ָהָאָדםאֹוֵיבִּבְבִחיַנת 

ְּדָהִאָּׁשה ִמַּצד ַעְצָמּה ַׁשֶּיֶכת ,  ְמַחֵּלקינֹוְּדַהִּמְדָרׁש ֵא, ִאָּׁשה

ְוַרק ִאם . ִלְבִחיַנת ֵׁשד ְוֵיֶצר ָהָרע ֶׁשהּוא אֹוֵיב ֶׁשל ָהָאָדם

ִּבְרצֹות "ָאז ֶנֱאַמר ָעָליו ' ִּבְצִניעּות ְּכִפי ְרצֹון הָהָאָדם ִמְתַנֵהג 

 ַׁשַּדי ַיֲהפְֹך ְלֵּׁשדֶׁשַה, "ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו' ה

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְמזּוָזהְוֵכן . ְּכִדְלֵעיל, ְוִתְׁשֶרה ַהְּׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַּמְלכּות ַהםֵׁשם ַׁשַּדי ַהִּמְזַּדֵּוג ִע

ְמֻרֶּמֶזת ְּבֻנַּסח ַהְּכֻתָּבה ַהְמַדֵּבר ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִאיׁש ', ִציִצית

 אֹוִתּיֹות זֹו ִמֶּזה ְולֹא ֶזה ִמּזֹוְוַאל ַיְעִלימּו לֹא , ְלִאְׁשּתֹו

  .ְמזּוָזה

ֵאין לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ָּכל ָאָדם ֶׁש :)יבמות סב(ַּבְּגָמָרא 

ֵּבַאְרנּו . "ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר"ְּבלֹא חֹוָמה ִּדְכִתיב 

 ֶׁשַּתְפִקיד ַהְּׁשִמיָרה ַׁשָּיְך ַלְּקִלּפֹות 'ֵהָאֲחזּות ַהְּקִלּפֹות'ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן ָּכאן ִנְרֶאה . ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְקִלָּפה ַהּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי

ָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא חֹוָמה ּוְׁשִמיָרה ָלָאָדם ִּבְבִחיַנת ְּדַהְּג

 ֶּדֶרְך רֵבה עֹוָּׁשִאע ָהַפֶּׁשן ֶׁשיָו ֵּכ,ְקִלָּפה ַהּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי

ן ֵה, יָהֶל ֵאיַעִּגא ַמהּוֶׁשה ְּכע ֶזַפֶּׁשה ִמיָקִנ ְיׁשת ֵיֹוּפִלְּקַלְו, ַהַּבַעל

י ִפְכּו. הָּׁשִאע ָלַפֶּׁשת ַהיר ֶאִבֲעַהל ְלַכּוּייו ֶׁשָלם ָעת ַּגרֹוְמֹוׁש

 יְךִרָצ

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



 )י, תהילים צז(ב תּוָּכת ַה"ר ׁש"ָחָּנֶׁש' ׁשֶדע קַֹרֶז'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמֶׁש

' ּכַֹח ָהַאְחדּות'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ןֵכְו ".יויָדִסֲחת ֹוׁשְפַנר ֵמשֹ"

ת יַנִחְביא ִּבה ִהָּׁשִאְו, הָרבּוְּג ַהדַצ ְלְךָּיה ַׁשיָרִמְּׁשיד ַהִקְפַּתֶׁש

ת כֹוָּין ַׁשיֶהֵּתְׁשִּד, הָּפִלְק ְּבִגיַמְטִרָּיא הָרבּוְּגן ֵכְו. הָרבּוְּג

  .היָרִמְּׁשת ַהיַנִחְבִל

את ָּטח ַחַתֶּפַל" )ז, בראשית ד(ב תּוָּכז ַּבֶמש ֶרֵיה ְּדֶאְרִנ

ר ֵהָּזִה ְלׁשֵיע ְוָרר ָהֶצֵּיץ ַהֵבה רָֹּׁשִאד ָהסֹוח ְיַתֶפְּב ֶׁש"ץֵברֹ

ל ת ַעכּוד ְזֵּמַלה ְמ"ֶׁשהקב .)יומא כ( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ּוּנֶּמִמ

ק סּוָּפים ֶׁשִארֹוְו, הק ֶזסּוי ָּפֵדל ְית ַערֹוסּות ֲאילֹוִעים ְּבִלֲעֹוּבַה

 רֶפֵס'ְּבְוֵכן מּוָבא . יׁשִמְׁשל ַּתע ֶׁשָרר ָהֶצֵּיל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶז

את ָּטַחח ַתֶּפַל"ב תּוָּכַה ֶׁש)שסב' שופטים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהִּלּקּוִטים

יא ִהת ֶׁשכּוְלַּמַהַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת  ל"ֵחָרת "ר" ץֵברֹ

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ּהים ָּבִזֲחים אֹוִניצֹוִחַהית ֶׁשִלָלְּכה ַהָבֵקְּנַה

יא ה ִהם ֶזקֹוָמְּבז ֶׁשֵּמַרת ְלֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבְמֻרֶּמֶזת ל"ֵחָרְּד

אֹותֹו  )ז כב"תדבא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . עָרב ְלֹוּטת ִמֶכֶּפְהֶנ

ָמקֹום ִהיא ְמֻלְכֶלֶכת ּוְמֻטֶּנֶפת ִמָּכל ָהֵאָבִרים ְוֵאין ָּכל 

  . ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלָהִריַח ֵריָחּה

, רֶבֶקא ָרְקה ִנָּׁשִאד ָהסֹוְּי ֶׁש)ז כב"באתד(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

יא ִהה ֶׁשָּפִלְּקם ַהקֹוְמים ִלִדְרת יֹוּויׁשי ִאֵּיַחז ֶׁשֵּמַרְל

ה ָּׁשם ִאים ִעִּיה ַחֵאְר ")ט, קהלת ט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. תֶות ָמיַנִחְבִּב

" ׁשֶמֶּׁש ַהתַח ַּתָך ְלןַת ָנרֶׁש ֲאָךֶלְב ֶהיֵּי ַחיֵמל ְי ָּכָּתְבַהר ָאֶׁשֲא

ֶׁשֶהָחָתן , )אות פו( 'ן"ִׂשיחֹות ָהַר'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ן"ייִכִרְכַּתת "ס

ן ְוֵכ. ְּדִקיְטל הּוא ֶּבֶגד ֶׁשל ֵמִתים, לֹוֵבׁש ִקיְטל ִּבְׁשַעת ַהֻחָּפה

ר ֶׁשָּיִׁשיא ִהְמנֹוָנ' רֵמ ִּבְּקׁשּון ֶׁשַרָּבָנ .)ברכות לא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ֶׁשָאנּו ָלנּוי אֹום ַהִּמִּלית ֶאם ָלֶהר ְוָׁש, הֲחֻתָּנן ִּבְזַמ רִׁשים ָלֶה

ת ֶכ ֶלַעֵנְצַהְו" :)סוכה מט( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמְוֵכ. תָלמּום ֲעִתיִדי

. ַלֻחָּפהה ָּלת ַּכַסָנְכַהת ְוֵּמת ַהַאָצ הֹוזֹו" ָךיֶהלֹם ֱאִע

, יןִאּוּׂשִּנל ַהת ֶׁשיעּוִנְּצה ַהֵׂשֲעת ַמת ֶאֶרֶּׁשַקַהְּגָמָרא ְמים ֶׁשִארֹו

   .תֵּמת ַהַאָצהֹוְל

 תַּכְרִּב יןֵּב תֶרֶּׁשַקְּמֶׁש )'וכו .ח כתובות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ְּבִבְרַּכת םַּג ׁשֵיְו ,יםִנָיְנִע הָּמַכְּב יםִלֵבֲא תַכְרִבְל יםִנָתֲח

 תַּכְרִבְּב ׁשֵּיֶׁש מֹוְּכ תֹוׁשָדֲח יםִנָפְל תֹוְמֻיָחד תכֹוָלֲה ֲאֵבִלים

 ןִמַּנִי ַאָּבהּו 'ר רָאַמ :)כח ק"מו( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןְוֵכ .יםִנָתֲח

 אֲחִניָנ רַּב אָחָמ 'ר רָאַמ 'ְוכּו ָּברֹאׁש בֶׁשֵּמֵס לְלָאֵב

 בחֹוֵׁש' רֶפְּבֵס אמּוָב ןְוֵכ .'ְוכּו ָּברֹאׁש בֶׁשֵּמֵס ןֶלָחָת ןִמַּנִי

 ְּבכֹורֹו ְלֵער ִאָּׁשה ְיהּוָדה ַוִּיַּקח" )מח ותא וישב( 'תַמֲחָׁשבֹו

 תֲאֵבלּו יְיֵמ תִׁשְבַע יִּכ ',ְוכּו ת"ֲאֵבלּו ת"ר "ָּתָמר ּוְׁשָמּה

 לַע ל"חז ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו הַהִּמְׁשֶּת יְיֵמ תִׁשְבַע דֶנֶג םֵה

 יִלּקּוֵט'ְּב אמּוָב ןְוֵכ ."ְלָׂשׂשֹון ֶאְבָלם ְוָהַפְכִּתי" קסּוָּפַה

 םַּבָּׁשַמִי רַלִּנְפָט םַמְמִׁשיִכי תֲאֵבלּו יְיֵמ תֶׁשִּׁשְבַע )כא( 'ן"מוהר

 ייֵנִּד םָנְׁשֶי ןֵכְו .הַהִּמְׁשֶּת יְיֵמ תְּבִׁשְבַע ֶׁשֵּיׁש ראֹו אֹותֹו

 יומא( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְּד ,תלּוֵבֲאָּב מֹוְּכ יןִאּוּׂשִנְּב הָנָׁשְו יםִׁשלֹוְׁש

 דברים( בתּוָּכ ןֵכְו .םיֹו יםִׁשלֹוְׁש דַע הָּלַּכַל יםֻיָחִדְמ יםיִנִּד :)עח

 ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכְו ".תָחֶא הָנָׁש יתֹוֵבְל הֶיְהִי יִקָנ" )ה ,כד

 ,יםִמָי הָעְבִׁש דַע יםִנָתֲח תַּכְרִבְל יםְמֻיָחִד יםיִנִּד .)ח כתובות(

 תרֹוֵנ יםיִקִלְדַמ תלּוֵבֲאָּב ןֵכְו .הָנָׁש דַעְו ,םיֹו יםלִׁשְׁש דַעְו

 .הֻחָּפַל יםיִכִלֹוּמֶׁשְּכ תרֹוֵנ יםיִקִלְדַמ יןִאּוּׂשִּנַבּו ,הָמָׁשְנ יּוּלִעְל

 תֶא יםִּסַכְמ הָרבּוְּקַבּו ,הָּלַּכַה תֶא יםִּסַכְמ יןִאּוּׂשִנְּב ןֵכְו

 יּוָהֶׁש )אפריון ערך( 'ֶהָערּוְך' ְּבֵסֶפר מּוָבא ןֵכְו .רָפָעְּב רָטְפִּנַה

 ,ַאִּפְריֹון יםִאָרְקִּנַה הָּטִמ אֹו אֵּסִּכ לַע הָּלַּכַה תֶא יןִאְׂשנֹו

 .יםִאְׂשנֹו םיֶהֵנְׁש תֶאֶׁש ,תֵּמַה ןַיְנִעְבּו הָּלַּכַה ןַיְנִעְּב יםִארֹוְו

ין ִאּוּׂשִּנה ַּבָּׁשִאר ָהַעי ְׂשּוּסִּכֶׁש :)עירובין ק( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן

ת לֹוָלְּק ַהתַח ַאֹוזְו ,לֵבָאה ְּכָפטּוֲע, תלּוֵבת ֲאיַנִחְבא ִּבהּו

ת ַּיִת ְׁשָמִצינּון ֵכְו .ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטר ֵחַחַאה ְלָּוה ַחָלְּלַקְתִּנֶׁש

 רַמָא .)סה עירובין( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ, יןִאּוּׂשִנ ְּבמֹות ְּכלּוֵבֲאן ָּבִיַי

 ְלַנֵחם ֶאָּלא ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַיִין ִנְבָרא לֹא ָחִנין יִּבַר

 אָרְקִנ לֵבָאָה יתֵּבֶׁש :)ח כתובות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ֲאֵבִלים

 סֹוּכ תֶא אֹו ,תֶוָּמַה סֹוּכ תֶא יםִתֹוׁש םָּׁשֶׁש הֶּתְׁשִּמַה יתֵּב

 אָבּוּמַּכ. היָתִמְלין ּוִאּוּׂשִנים ְלִּפין ֻּתר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצן ָמֵכְו. הָמָחֶּנַה

 ֶׁשְּבִנּׂשּוֵאי ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו )יא ('ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'ְּב

 ְוֵכן ִמְנַהג ְירּוָׁשַלִים ְלַנֵּגן .ַּבֻּתִּפים ְמתֹוְפִפיםַהַּמְלָאִכים 

ב תּוָּכל ַה ַע.)ב עה"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמּו. ַּבִּנּׂשּוִאין ִּבְכֵלי ַהּתֹף

. היָתִמה ְלָנָּוַּכַה ֶׁש,"יָךֶבָקְנ ּויָךֶּפת ֻּתאֶכֶלְמ" )יג, יחזקאל כח(

 .ףתֹל ְּכלּוא ָחהּוֶׁש. רֶבֶּקַה, יָךֶּפֻּתר ֵאָבם ְמם ָׁש"רשבָהְו

  .יםִּפֻתים ְּבִתֵּמל ַהים ַעִנְנקֹו ְמיּוָהר ֶׁשֵאָבם ְמ ָׁשאׁשיַגי ִמ"רָהְו

ת ִיַּבת ַּבאֹוְּמַּטים ִמִׁשָּנל ַהָּכ .)נדה מ(ה ָנְׁשִּמַּב

ים ִאְּמַּטן ִמיָני ֵאִרל ֶקַעַבב ּוָּזל ַהָבֲא' כּון ְויצֹוִחַה

א הּוֶׁשם ְּכא ַּגֵּמַטה ְמָּדם ִנ ַּדנּוְיַה. ץחּוַל ןָתֻטְמָאא ֵצֵּתד ֶׁשַע

ע ַרת ֶזַבְכן ִׁשין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, ץחּוא ַלָצא ָילֹה ְוָּׁשִאד ָהסֹו ְיְךתֹוְּב

ה ָּׁשִאד ָהיסֹוִבְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ץחּואת ַלֵצֹוּיֶׁשק ְּכה ַרָאְּמַטְמ

ן ֵכְו

ְוֵכן 

 ְוֵכן

 ינּוִצָמ



. דסֹוְי ַהְךתֹום ְּב ַּגֻטְמָאה ׁשא ֵייָלֵּמִמ, היָזִחא ַאֲחָרא ֲאָרְטִּס ַלׁשֵי

ת ֶסֶּפְת ִנֻּטְמָאהַה, היָזִח ֲאין לֹוֵאר ֶׁשָכָּזד ַהיסֹון ִּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. הָּפִלְּקם ַהקֹוְמץ ִלּוחא ַלֵצע יֹוַרֶּזַהֶׁשק ְּכַר

ה סֹוד "ע ו"ֲחמּוָרה ֶעְרָוה ֶׁשֵּצרּוָפּה ר )ז"יונת אלם פכ( אנֹוָּפִמ

יא  ִההָוְרֶעים ֶׁשִא רֹו.ְּכִניַסת ַהְּקִלָּפה ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלּה

, עאת ָרֵרְקִּנה ֶׁשָּפִלְּקל ַהת ַעזֹוְּמַרְמ ַהה"ע ו"רת ֹוּיִתאֹו

 ׂשֶרֶען ֵכְו. ה"ת וֹוּיִתאֹוז ְּבָמְרִּנג ַהּוּוִּזה ַהֶׂשֲעַמת ְּבֶזֶחֱאֶּנֶׁש

ד אֹר ְמֵהיָז ִליְךִרה ָצם ֶזקֹוָמְבִּד, עָׁשָרת ֹוּיִתאֹו, הָּט ִמֹוׁשרּוֵּפֶׁש

 יׁשִמְׁשַּת ֶׁש:)ברכות ח( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. עָׁשת ָריֹוְהא ִלּלֶֹׁש

א ָבּוּמַּכ, הָרה ָזָדבֹול ֲעם ֶׁשא ֵׁשהּוֶׁש, רֵחר ַאָבָּד םֵׁשא ְּבָרְקִנ

  :).שבת יז(ַּבְּגָמָרא 

ֶאל ִּגַּנת "א ָיְפַלֲעּוּבם ַאָהָרְבַא' רְל' לעּון ָנַּג'ר ֶפֵסְּב

רֹוֵמז ִלְבתּוָלה ֲאֶׁשר ַּדם ְּבתּוִלים , "ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי

א ָבְקּוּנד ַהסֹוְיים ֶׁשִארֹו. " ֵעֶדןֲאֶׁשר ָצג ֱאגֹוז ְּכַגן"ִּבְרָּכתֹו 

, אְטֵחְּבִגיַמְטִרָּיא  זגֹוֱא ֶּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, זגֹות ֱאַּנִגל ְלָׁשְמִנ

ִּכְדֵבַאְרנּו ה ָּׁשֻדְּקל ַהת ַעֹוׁשְּבַלְתִּמת ַהֹוּפִלְּקת ַהל ֶאֵּמַסְמּו

. תֹוּפִלְּקה ַליָזִח ֲאׁשא ֵיָבְקּוּנד ַהיסֹוִבּו', תֶׁש ֶקַחְׁשַמל'ְּבַמֲאַמר 

ָאְמרּו ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר  )ג, ויקרא יב(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו

, ְקִלּפֹות ֵהם ַהּסֹוְבִבים ִלְבִחיַנת ַהְּקֻדָּׁשה' ַהָּקדֹוׁש ִּכי ד

 )ג"שער כג פ(' יםִנֹוּמס ִרֵדְרַפ'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְּבסֹוד ִּגַּנת ֱאגֹוז

ת ֱאגֹוז ִּכי ִהיא ַּגן ִנְזַרַעת ִמן ָהֱאגֹוז ֲאֶׁשר ִנְקֵראת ִּגַּנ

  .ַּבְיסֹוד

 ַּכּמּוָבא ,הָחְמִּׂשַה תַוְצִמ אתֵרְקִנ הָנעֹו תַוְצִמ ןֵכָלְּד

 ֶאת ְלַׂשֵּמַח ָאָדם ַחָּיב ָרָבא ָאַמר :)עב פסחים( ַּבְּגָמָרא

 םקֹוָמְּבֶׁש 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו .ִמְצָוה ִלְדַבר ִאְׁשּתֹו

 ,הָוְצִּמַה תַחְמִׂשְל יַעִרְפַמ אהּו יןֵא היָזִחֲא אָרֲחַא אָרְטִּסַל ׁשֵּיֶׁש

 הָנעֹו תַוְצִמְּב ןֵכְו ,ןֶׁשֶּדַה תַמרּוְתִבּו הָבֵאֹוּׁשַה יתֵּב תַחְמִׂשְּב מֹוְּכ

 ָמִצינּו ןֵכְו .הָוְצִּמַה תַחְמִׂשְל יַעִרְפַמ אהּו יןֵא היָזִחֲא לֹו ׁשֵּיֶׁש ןיָוֵּכ

 ,יםִׁשָנ תַוֲאַּת רֶצֶי תֶא יֵרְמַגְל לֵּטַבְל צּוָר ל"ֶׁשחז :)סט יומא( ַּבְּגָמָרא

 הְוֶז ,רֵּיֶצַה לֶׁש וֵעיָני תֶא ִסּמּו יןִּמַה םּוּיִק הֶיְהִי אּלֶֹׁש אּוָרֶׁש ןיָוֵכְו

 :)קנ תרומה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמּו .בָקרֹו םִע אַלֲחטֹ עָהָר רֵיֶצ ןֶׁשֵאי םָּגַר

 ,הָקְלָּד אלֹ ַּבֵּגיִהָּנם ׁשֵאָה יםִׁשָנ תַוֲאַּת רֶצֶי תֶא לּוְּטִּבֶׁש ןַמְזִּבֶׁש

 אָבמּו ןֵכְו .ַהֵּגיִהָּנם ׁשֵא תֶא עַגֶר לָכְּב םֵּמַחְמ זֹו הָוֲאַּת םימּוִחְּד

 ּתֹוָרהַּב ְוִנְמָאס ְמֻרָחק ָּדָבר ַהִּמְׁשָּגל )ו ,יח ויקרא( ן"ָּברמב

  .ַהִּמין ְלִקּיּום זּוָלִתי

 תַחַּלַּצַה תיַרִבְּׁשֶׁש )קכ 'ע( 'רָכׂשָׂשִי לֶהאֹ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 תיַאִרְבִּב הָתְיָהֶׁש יםִלֵּכַה תיַרִבְׁש לַע תֶזֶּמַרְמ ,ְךּוּדִׁשְּב

 ֹוּב ׁשֵיְו ,אָרְבִּנֶׁש ׁשָדָח םָלעֹו אהּו ְךּוּדִׁש לָכְּד ,םָלעֹוָה

 יםִלֵּכַה תיַרִבְׁשִּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .היָרִבְׁש הָּלִחְתִּב

 ,הָּפִלְּקַה ְךתֹוְל ַהְּקֻדָּׁשה תֶא היָדִרהֹו םָלעֹוָה תיַאִרְבִּב

 ְךתֹוְל ְקֻדָּׁשה תיַדִרְי לֶׁש הָׁשָדֲח היָנִחְּב ׁשֵי ְךּוּדִׁש לָכְבּו

   .הָּפִלְק

 ַׁשַּדי ֶׁשאֹוִתּיֹות )קלז 'ע( 'מֹותְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי' רֶפְּבֵס

 ַהּנֹוָתרֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ּוְךִׁשיד ַהִּמָּלה ִּבְתִחַּלת ִנְמָצאֹות

 ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה ִׁשּדּוְךְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְּכִמְנַין ו"כ ֵהן

 .ָּבִאָּׁשה 'ְוה ָּבִאיׁש 'י ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם ַּגם ֵיׁש ְׁשִכיָנה ּוְכֶׁשֵּיׁש ,ַׁשַּדי ֵׁשם

 ,ְלִאיׁש ִאָּׁשה ֶׁשְּמַׁשֵּדְך ְּדִמי ,ַׁשַּדי ַמֲחֵזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַׁשְּדָכן ְוֵכן

   .ַׁשַּדי ֵׁשם ּבֹוֶנה הּוא

  

  

  

  

  

  

  

א ָבמּו

  הֶאְרִנ

 ןֵכְו

  ּוָבאמ



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  ".ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִיםֲעֶטֶרת ֵּגאּות "

ְוָהְיָתה ִציַצת נֵֹבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו : ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים" )ג, כח' ישעי(

:  ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנהֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה ְּבעֹוָדּה

 )ויחי(א ָמחּוְנ ַּתׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ ּו".ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר ַעּמֹו

ּוְמחֵֹקק " , ֶזה ִּכֵּסא ַמְלכּות"ָיסּור ֵׁשֶבטלֹא ": נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶאׁשֵרֹוּדֶׁש

ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי " ֶׁשָּכתּוב ּבֹו , ְּכֶׁשָּיבֹא אֹותֹו ֶמֶלְך ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו"ִמֵּבין ַרְגָליו

ם ּוּיל ִסים ַעִקסּוְּפַּבז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשִנְרֶאה. "ְקַהת ַעִּמיםְולֹו ִי" ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו "ַעד ִּכי ָיבֹא ִׁשילֹה" ,"ֶאְפָרִים

ל ת ַעֶׁשֶּבֻלְמה ַהָּפִלְּקם ַהֵהֶׁש, "ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִים"ל ים ַעִרְּבַדים ְמִקסּוְּפן ַהֵכָל. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלא ֶמבָֹּיֶׁשב ְּכב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁש

 "ֵּגאּות"ן ֵכְו, "ֵּגאּות ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִיםֲעֶטֶרת " םן ֵהֵכָל. ילֵעְלִדד ְּכסֹוְיַהֲעֶטֶרת ד סֹום ְּבֵהְו. םִיַרְפֶאא ֵמָּבף ֶׁשֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

ל ז ַעֵּמַר ְמ,"ִציַצת נֵֹבל"ן ֵכְו. ןָּמַקְלִדף ְּכֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשת ָמיַטִלם ְׁשָּׁשֶׁש, הָרָטֲעָה לּויּפִׁשד  ַעהָרָטֲע ָהּהַבֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ

ן ַמל ְזז ַעֵּמַרְמ" ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ"ן ֵכְו. ראֹות ָהת ֶאֹוּלַגי ְלֵדם ְּכיָרִסָה ְליְךִרָּצֶׁש, היָלִּמת ַהים ֶאִבְּכַעְמ ַהיםיִצִּצַה

" ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה": יםִבתּוְּכ ַהלל ַע"ַחְמַר ָהׁשרּוֵפ ְּבזָּמֻרְמ ּו".ְּבֶטֶרם ַקִיץ"ר ָּי ִאׁשֶדחֹב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלת ִׁשַמָקֲה

ל "ַחְמַרָּבן ֵכְו ."ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"ְוֶזהּו ,  ְּבסֹוד ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה ְּכמֹו ִּדְקֻדָּׁשה,ַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה

ְּבכַֹח ַהִּיחּוד הּוא ַנֲעָׂשה , י ְּתֵרין ְמִׁשיִחיןֵדל ְיְׁשָנּה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעיֹוִּתּקּון ַהְחָזַרת ָהֲעָטָרה ְל )ו תפילות רצב"תקט(

   ."ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים" ָּבֶהם רַמֶׁשֶּנֱא

ר רּות ֵּב ֶאנּוְמַּיִּסה ֶׁשָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלר ִמַחַאר ְלַמָאל ֶׁש" זצׁשיְטאִוָּבּוּלצ ִמ"רים ָהֵׁש ְּבאנּוֵבֵהֶּׁש

 ֶׁשַהַּכְפּתֹור :)אחרי נט( ָחָדׁש רַהּזֹי ַהל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ ,ְלַצְחֵצַח ֶאת ַהַּכְפּתֹוִרים ַרקר ָאְׁשִנְו, תצֹויצֹוִּנַה

 ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא 'ַמל ָּדםַחְׁש'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י ֶׁשִפְכּו. ְיסֹוד ּוַמְלכּותת ֶגֶּוַזְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעֶאְמַסֵּמל 

ה ָנת ָׁשאֹוע ֵמַב ְׁשנּוְמַּיה ִסָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבן ֶׁשיָוֵכְו. ְׁשַבע ֵמאֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּכְפּתֹרְו, ַהִּמְסָּפר ֶׁשַבע ֶׁשַּבַּמְלכּות

' גים ִמִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיר ִסָבְּכצ ֶׁש"ריז ָהֵּמִר, דסֹוְית ַהֶרֶטֲעת יַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָאֵּמת ַה ֶאנּוְלַחְתִהְו, ףֶלֶאת ָהַּלִחְּתִמ

ת  ֶאַחֵצְחַצק ְלר ַרָאְׁשִנְו, הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהל ַּתה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמת ַה ֶאנּוְלַחְתִהְו, הָלְרת ָעיַנִחְבן ִּבֵהת ֶׁשאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק

 ינּוִצן ָמֵכְו. ראֹות ָהת ֶאֹוּלַגְל ּוּהָת אֹוְךֵּכַזְל, הָרָטֲעל ָהַע ֶׁשּהַגת נַֹּפִלְקת ִּבֶלֶעֹוּפֶׁש, היָעִרת ְּפַוְצד ִמסֹוְּב, יםִרֹוּתְפַּכַה

 ְוהּוא ָיבֹא ָּברֹאׁש ֶלָעִתיד , הּוא ָּבא ָּברֹאׁש ְלִמְצַרִים"אָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסףֹוָּתב" )ילקוט דברים תתקנט( ׁשָרְדִּמַּב

 תיקונים . נשא קכה:בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ףֵס יֹואׁשרֹ דסֹויא ְּבִהד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטל ֲעז ַעֵּמַר ְמהב ֶזתּוָכְו. ָלבֹא

ץ ֶרֶאב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשים ְלִנ ָׁש64 מּוְלְׁש ֻיב"תשעת ַנְׁשִבּו. עָרב ְו טֹוֶרֶבתעֶֹׁשְּמ ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, ).צז

 נּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו,"לֹו ָסִביבְונַֹגּה " )ד, יחזקאל א(ב תּוָּכן ַהַיְנִמ ְּכאֹו, ּהַגנֹון ַיְנִמל ְּכֵאָרְׂשִי

ר בֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעְו, ּהַגת נַֹּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִמְּיַס ְמנּוב ָא"ת תשעַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַהֶא

  .יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקַל

  .הֵּקַנר ְוֵצנֹו

ַמָּזלֹות ָיבֹא '  ֵאּלּו ַהבגּוּו ּוִמִּז',כּוְו, ַמָּזלֹות נֹוֵצר ְוַנֵּקה' ַּדע ִּכי ֵיׁש ב )אבות(ל "יַזִרֲאָהס ְל"ַּׁשי ַהֵטּוּקִלְּב

ר ֵצת נֹולֹוָּזַמ' ג בּוּו ִזְךֶרֶּד, יְךִרף ֲאצּוְרַּפה ִמָאָּב, ןיֹוְלֶעל ָהָּזַּמַהה ֵמָאָּבת ֶׁשנֹוזֹוְּמת ַהַעָּפְׁשַהים ֶׁשִא רֹו.ְלָך ָמזֹון

 )ז, שמות לד(ק סּוָּפַּבים ֶׁשִנּוּקִּת' הל ַהת ָּכם ֶאָכתֹוים ְּבִלְלֹו ּכּוּלת ֵאלֹוָּזַמ' בה ֶׁשָּכֻנת ֲחנֹוָּוַּכ ִמַעדּוָיְו .יְךִרֲאא ַּדָניְקִדְּבה ֶׁשֵּקַנְו

 בתּוָּכ

 הַמּו

 אָבמּו



ת בֹו ֵּת'חם ַהד ִעַח ַי,"נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ְוַנֵּקה"ן ֵכְו". נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה"

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאם ֶהת ָּבלֹוָלְכִּנֶׁש

 יִּבר ַרַמָא .)פסחים קיח( ָמִצינּו ַּבְּגָמָראְּד. הָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאה ָהָילּו ְּתֹוּב ֶׁשנּוְרַּכְזִהע ֶׁשַבּׂשַהן ַיְנ ִעיָךיֶנֵעל ְּבי ַקִהְי

 ַהּגֵֹאל אֹוִתי ִמָּכל ְךַהַּמְלָא"ְּדִאּלּו ַּבְּגֻאָּלה ְּכִתיב , יֹוָחָנן ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם יֹוֵתר ִמן ַהְּגֻאָּלה

ליקוטים (' תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו ".ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי"ְוִאּלּו ַּבְּמזֹונֹות ְּכִתיב ,  ְּבָעְלָמאְךַמְלָא, "ָרע

ְּבִבְרַּכת  ּוְכִתיב ,"ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף" ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשעֹוִׂשין ַּבִּמיָלה ִּכי יֹוֵסף הּוא ַהְמַפְרֵנסַהְּסֻעָּדה )לברית מילה

 ּוְׁשֵניֶהם ְּבכַֹח ,ל ִהִּקיׁש ַּפְרָנָסה ִלְגֻאָּלה" ָּדְרׁשּו חז"ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל' כּוְוָהֱאלִֹקים ָהרֶֹעה אֹוִתי "יֹוֵסף 

ָאַמר ַרב  .)תענית ז(א ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָר .הָרֵהְמה ָמֵלְׁשה ָּלֻאְּגת "רם "ֶׁשֶגֶׁש' יםִּיי ַחִרְּפ'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .יֹוֵסף

ְּדִבְׁשִביל . ָרָבא ָאַמר יֹוֵתר ִמּיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ּתֹוָרה, ְיהּוָדה ָּגדֹול יֹום ַהְּגָׁשִמים ְּכיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ּתֹוָרה

 ּוְלָרָבא ֶזה .ָהֵפְך ְלֶגֶׁשם ַּגְׁשִמיְוֵל, ָּטה ְּבַגְׁשִמּיּותְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלֶרֶדת ְלַמ, ָצִריְך ֶהָאָרה ִמָּמקֹום ָּגבַֹּה, ְלהֹוִריד ֶּגֶׁשם ַּגְׁשִמי

 ַּדְרָּגה ְּכמֹו ּהּוְלַרב ְיהּוָדה ֶזה ְּבאֹוָת, ָמקֹום ָּכל ָּכְך ָּגבַֹּה ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ָהאֹור ֶׁשָהָיה ַּבּיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ַהּתֹוָרה

 ֹוּתיא ִאִבר ֵמָטָּמז ֶׁשֵּמַרְל. יַחֵרם ַעַטה ֶאְרַמת "רר "ָטָמֶׁש' ֶזַרע קֶֹדׁש'ֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ְו. ָהאֹור ֶׁשָהָיה ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

יד ִרר מֹוַמ לֹוילּוִחְתִהֶׁשד ְּכָּיִמּו, יםִמָׁשְגת ִּבֶכֶרבֹה ְמָתְיָהב ֶׁש"תשע'ת הַנְׁש ִּבינּוִאת ָרֶמֱאֶב ּו.תעֹוָּפְׁשַהל ַהת ָּכֶא

  .'י הֵדְסַחל ְּבֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאים ְּבִמָׁש ְּגדּוְרָי, םֶׁשֶּגַה

  ."ָּדן ּגּור ַאְרֵיה" ,"ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה"

ָאִביו ִמיהּוָדה , ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים, "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה" .)ילקוט ויחי קס(ַּבִּמְדָרׁש 

ְורֹוִאים ֶׁשַהָּמִׁשיַח ְמַאֵחד ְּבתֹוכֹו ֶאת ְׁשֵני , "ָּדן ּגּור ַאְרֵיה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ְׁשֵניֶהם ִנְקְראּו ַאְרֵיהּו, ְוִאּמֹו ִמָּדן

ְוֵאין ,  ָּגדֹול ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדהָך ֲחִניָנא ֶּבן ָּפִזי ֵאין ְליִּבַרר ַמָא )ד, ר מ"שמו(ְּדָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ְיהּוָדה ְוָדן, ַהְּקָצוֹות

ְלַסֵּמל ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַאֶחֶדת , ְוָלֵכן ַהָּמִׁשיַח ָּבא ִמיהּוָדה ְוָדן, ]ְׁשָפחֹות[ֶׁשָהָיה ִמן ַהְּלִחינֹות ,  ָירּוד ִמֵּׁשֶבט ָּדןָךְל

ּול ִמְּבִחיַנת ֵלָאה ָעְלָמא  ֶׁשִעְנָינֹו ִּבּט"'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה"  ְיהּוָדהלֶׁש ַהְּבִחיָנה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתרת ְּבתֹוָכּה ֶא

ִמְּבִחיַנת ָרֵחל ָעְלָמא ְּדִאיְתַגְלָיא , ֶׁשָהָיה ַהָּירּוד ֶׁשַּבְּׁשָבִטים, ָּדןל ֶׁשה ַהְּבִחיָנת ְוֶא, .) ויצא כג'תורה אור'ב' ע(ְדִאיְתַּכַּסָּיא 

ְוָׁשְרׁשֹו ,  ַהַּמְלכּות ִנְמָצא ְּבָדןתֶאל ַהְמַסֵּמ ְוָהַאְרֵיה, ֵתרֵמַהְּבִחיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה ְּביֹו, ּוְבָרֵחל ַעְצָמּה ִמִּׁשְפַחת ָרֵחל

   .דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִגְּב, "ּגּור ַאְרֵיה"ן ֵכ ְו.ִמיהּוָדה

ְּדֵכיָון  ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. "ְךְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶר ")יז, בראשית מט( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ֶׁשָּדן הּוא ִּבְבִחיַנת ָנָחׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֻחִׁשיםְו, ְּבנֹו ְיִחידֹו ֶׁשל ָּדן ָהָיה ֻחִׁשיםן ְוֵכ. הּוא ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר ְלָנָחׁש, ֶׁשָּדן הּוא ַהָּירּוד ְּביֹוֵתר

ּוְכֵׁשם ֶׁשֻחִׁשים ָהַרג .  ְּדַהָּמִׁשיַח ִאּמֹו ִמָּדן ֵמֻחִׁשיםָמִׁשיַח אֹוִתּיֹות ֻחִׁשים ֶׁש'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפֵסְּב אמּוָבן  ְוֵכ.ָנָחׁש

ת  ֶאגּוְרה ָהָדהּום ְיַג ְוֻחִׁשיםם ַּגֶׁש) ה ביהודה"ד: גיטין נה(' תפֹוְסֹוּת'ן ְּבֵּיַע. ָּכְך ַהָּמִׁשיַח ַיֲהרֹג ֶאת ֲעָמֵלק ְוֵעָׂשו, ֶאת ֵעָׂשו

  .וָׂשל ֵער ַעֵּבַּגְתן ִמָדה ְוָדהּור ְיּוּבִחים ֶׁשִארֹוְו, וָׂשֵע

 ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ְך ַהְתָחָלה ְוסֹוף ֶׁשל ַאְרָּבָעה ְּדָגִלים ָקׁשּור ִּביהּוָדה ֶׁשהּוא ֶמֶל:)ויחי רמד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

, "ָּדן ּגּור ַאְרֵיה"ב ֶׁשָּכתּו, ְוסֹוף ַהְּדָגִלים ָּדן, ְוהּוא ַהְתָחַלת ַהְּדָגִלים, "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה"אֹוֵמר 

 מּוְּיִסה ְוָדיהּו ִמילּוִחְתִהים ֶׁשִאם רֹוַהְּנִׂשיִאית ָקְרְּבנֹות ַבָרְקַהן ְּבֵכ ְו.ִלְהיֹות ַהְתָחָלה ְוסֹוף ָקׁשּור ְּבָמקֹום ֶאָחד

  .הֶצָקה ְלֶצָּק ִמְמַקְּׁשִריםם ֵהז ֶׁשֵּמַרְל, ןָדְּב

 בתּון ָּכל ָּדֶצֵאְו, "הּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָד" )ט, בראשית מט(ב תּוָּכה ָדהּול ְיֶצֵא, יםִקסּוְּפי ַּבּוּנ ִׁשׁש ֵיַעּוּדין ַמִבָהְל

, הֵיְרת ַאיַנִחא ְּבן הּוָּדים ֶׁשִאד רֹוָחם ֶאקֹוָמ ְּבַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרד ָצעֹוְו ".הֵיְרר ַאּון ּגָּד" )כב, דברים לג(

  ."ְךְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶר" )יז, בראשית מט( קסּוָּפת ַה ֶאאנּוֵבֵה ֶׁשֹוְּכמ ׁשָחת ָניַנִחא ְּבן הּוָּדֶׁשים ִאי רֹוִנ ֵׁשּוְבָמקֹום

 לַאְו

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ן ְוֵכ

 יְךִרָצ



, הֵיְרַאָה ֵמַּהבֹר ָּגֵתה יֹוָין ָהֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטם ֵחֶד קֹוׁשָחָּנַהים ֶׁשִּדְקַה ְליְךִרָצ, תיֹוְׁשּוּקי ַהֵּתת ְׁשב ֶאֵּׁשַיְל

ּוָבא  ". ֶזה ָאָדם ְוַחָּוה,"ְוַאָנִׁשים ָּבּה ְמַעט".  זֹו ַּגן ֵעֶדן"ִעיר ְקַטָּנה ")אגדת בראשית עט( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ

ָׁשה חּוץ ִמְּׁשל, ַהּכֹל ְמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד עֶֹרף .)בכורות ח( ְוֵכן מּוָבא ַּבְּגָמָרא . ֶזה ָנָחׁש"ֵאֶליָה ֶמֶלְך ָּגדֹול

 אם הּוַעַּטַה ְו,רֹוִאים ֶׁשִּזּוּוג ַהָּנָחׁש הּוא ְּכֻדְגַמת ָהָאָדם. ָּדג ְוָנָחׁש, ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד ָּפִנים ְוֵאּלּו ֵהן ָאָדם

ָהָיה צֶֹרְך ֶׁשִּיְהֶיה , עֹוָלםְמַסֵּמל ֶאת ַצד ָהָרע ָּבֶׁשְוַהָּנָחׁש , )יד, קהלת ז( ".ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים"ִמּׁשּום 

ל ַעא ַּב הּוׁשָחָּנֶׁש) ערך חיה ובהמה' כרך ג(' ׁשֶדּקֹי ַהֵּכְרֶע'ר ֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכְו ".ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה"ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה , ָאָדםּדֹוֶמה ָל

י ִּבַר .)סנהדרין נט(ינּו ַעל ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש ַּבְּגָמָרא ֵכן ָמִצְו. םָדָא ָהמֹור ְּכּוּבן ִעַמְז ִּבׁשֵּמַׁשְּמיד ֶׁשִחָּיים ַהִּיַחַה

ָּכל ֶאָחד , ֶׁשִאְלָמֵלא ִנְתַקֵּלל ָנָחׁש,  ֶּבן ְמַנְסָיא אֹוֵמר ֲחָבל ַעל ַׁשָּמׁש ָּגדֹול ֶׁשָאַבד ִמן ָהעֹוָלםןעֹוְמִׁש

ְלָהִביא , ְוֶאָחד ְמַׁשְּגרֹו ַלָּדרֹום, ֶאָחד ְמַׁשְּגרֹו ַלָּצפֹון, ים טֹוִביםְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ִמְזַּדְּמִנין לֹו ְׁשֵני ְנָחִׁש

ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַּמְפִׁשיִלין ְרצּוָעה ַּתַחת ְזָנבֹו ּומֹוִציא ָּבּה ָעָפר ְלִגָּנתֹו , לֹו ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות

ָנָחׁש  :)שבת עז(ַּבְּגָמָרא   ְוֵכן ָמִצינּו.ַּגְלַּגל ֵעינֹו ֶׁשל ָנָחׁש ֲעֻגָּלה ְּכֶׁשל ָאָדם .)נדה כג( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ּוְלֻחְרָּבתֹו

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָּכל ְזַמן ֶׁשַּמְזִקיִנין ָחְכָמה  .)שם קנה(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ָּכל ַמה ֶּׁשַּמְזִקין מֹוִסיף ְּגבּוָרה

א ה הּוֵיְרַאָהְו, תֹוָּגְרַּד ִמׁשָחָּנד ַהַרן ָיֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטר ֵחַחַאְל ּו".הֶזת ְלֻעַּמה ֶז"ם רֹוִאין ָּכאם ְוַג .ִנּתֹוֶסֶפת ָּבֶהם

ת יַנִחם ְּבֶה ָלִנְׁשָארּו, ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחם ְּבַּגְפא ִנּלֹה ֶׁשָּׁשֻדְק ִּדׁשָחת ָניַנִחם ְּבן ֵהט ָּדֶבֵּׁשן ֶׁשיָוֵכְו. רֵתיֹו ְּבַּהבָֹּגַה

. םָתנּויֹוְלֶעם ְוָתיבּוִׁשת ֲחל ֶאֵּמַסְל, הֵיְרר ַאַא ּתֹלּוְּבִקְו, אְטֵחם ַהֶד קֹוה לֹוָיָהי ֶׁשִפְּכ, ַהָּנָחׁשל ת ֶׂשיבּוִׁשֲחַהת ְוכּוְלַּמַה

ם ֵהל ְוֵּלַקְת ִהׁשָחָּנַהל ֶׁשֵּמַסְל, לָאְׁשם ֻמק ֵׁשַרא ה הּוֵיְרַאָהְו, ׁשָחת ָניַנִחם ְּבת ֵהֶמֱאֶּבֶׁש, תיֹוְׁשּוּקי ַהֵּתת ְׁשבֹוָּׁשֻיְמּו

ר ַחַאְו, "הֵיְרר ַאּוּג"ם ֶדב קֹותּוה ָּכָדהּול ְיֶצן ֵאֵכָלְו. תכּוְלַמ, םֹוּים ַהל ַּגֵּמַסְּמה ֶׁשֵיְרת ַאיַנִחם ְּבֶה ָלׁשא ֵייָלֵּמִמּו, אלֹ

 ינֹוה ֵאֵיְרַאָהז ֶׁשֵּמַר ְל,"הֵיְרר ַאּוּג" ְךר ָּכַחַא ְו,"ןָּד"ם ֶדב קֹותּון ָּכל ָּדֶצֵאְו, יִּתִמֲאה ָהֵיְרַאא ָההּון ֶׁשיָו ֵּכ,"הָדהּוְי" ְךָּכ

  . ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטל ֵחַלְג ִּבף לֹוַסֹוּנר ֶׁשַאק ּתַֹר, םֶצֶעם ָהֵׁש

ה ָי ָהׁשָחָּנַהא ֶׁשָפּוה ּגֶזְּד, ןת ָּדיַנִחְבם ִּבַגְו, הָדהּות ְייַנִחְבם ִּביא ַּגת ִהכּוְלַּמ ַהַעּוּדן ַמָיְנִעק ָהֶמר עָֹאבֹה ְמֶז

ץ עּול ָנן ֶׁשָיְנִעל ָהַלְגא ִּבהּו, "ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים "לן ֶׁשָיְנִעל ָהָכְו. רֵתיֹוב ְּבּוׁשָחה ֶהָּלִחְתִּב

ת ר ֶאֵצה יֹוֶזְו, רֵתיֹול ְּבדֹוָּגר ַהאֹוה ָהֶּלַּגְתר ִמֵתיֹוים ְּבִכמּוְּנת ַהמֹוקֹוְּמת ַּבֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִעם ְּבַּגֶׁש, ןָפסֹון ְּבָתָּלִחְּת

ה ָּטַמְלה ּוָלְעַמְל, הֵיְרַאת ָהינֹוִחת ְּב ֶאּה ָלׁשֵי, הֶצָּקה ַלֶצָּקַהה ֵמיָחִרְבַּמת ֶׁשכּוְלַּמַה ְו".ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה"ל ת ֶׁשיאּוִצְּמַה

  .ילֵעְלִדה ְּכָּׁשֻדְק ִּדׁשָחד ָנסֹויא ְּבִהְו

  .מדוע מותר לחשב קיצין

בנוגע לדעה שכלו כל הקיצים הכוונה על מועדים כאלה שלא  )'סוף פרק ד(' קול התור'בספר 

ולמאן דאמר תיפח עצמותיהם של , נתקיימו בהם המעשים של היעודים בידי המיועדים

שאינם , של האתערותא דלתתאהכונה למחשבי קיצין גרידא בלי המעשים , מחשבי קיצין

, להכשרת הגאולה בפועל, משיח בן יוסף, מתחשבים עם האתחלתא הבאה על ידי משיח הראשון

, שבזה צפון סוד משיח בן יוסף, כי הם החוטאים נגד עצמות יוסף, ולכן כתוב בלשון עצמותיהם

 לרצות את ובמידה שאנו מקדמים את פני הגאולה". ויקח משה את עצמות יוסף"כמו שכתוב 

שובו אלי "וכמו שכתוב , "כי בא מועד"הגאולה מתקרבת אלינו בסוד , אבניה ולחונן את עפרה

ובמידה זו מתגלים לפנינו רמזים קדישין על מועדי הפקידות וקץ המגולה בדור , "ואשובה אליכם

לקרב את רואים שאין איסור לחשב קיצין אם מחשבים במטרה לעשות מעשים באתערותא דלתתא . האחרון

מגלים מהשמים תאריכי פקידה כדי לעזור לו , ואדרבה מי שעושה מעשים לקרב את הגאולה. הגאולה ברחמים

  .בעשיית המעשים

י ֵדְּכ

ל ָּכִמּו

 מובא



   

  .עוד הוספות ורמזים

א ה הּוָּלֻאְּגד ַהֹוּסן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, תֹוּיִתב אֹו"כת ַהמּוֵלְׁשה ִלָּלֻאְּגה ַהָרּוׁש ְקַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרק ִנֶמעֹ

ִלּקּוֵטי ֵלִוי ' רֶפְּבֵסא ָבּוּמַּכ, תֹוּיִתאֹות ָהמּוֵלת ְׁשיַנִח ְּבהּוֶזְו. יםיִחִׁשְמ' ת בֶרֶּבַחְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטד ֲעסֹו

ּוא ַרק ְּבֵחֶלק ּוִמיָלה ה, ִּכי ֲהֵרי ִמיָלה ִנְקֵראת אֹות, ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ִנְקֵראת אֹות )מו' וארא ע( 'ִיְצָחק

 תרֹוִאים ֶׁשָהאֹות ְמַסֶּמֶל. ִּכי ְּבִחיָנה זֹו ִּדיסֹוד הּוא ַהִּגּלּוי, "ֲאָתא בֶֹקר"ִמְּלׁשֹון , ְואֹות ֵּפרּוׁשֹו ִּגּלּוי, ָהֲעָטָרה

 ָּכלֶׁש זֵּמַרְל 'ת' ו' א אֹוִתּיֹות 'גִמ ֻמְרֶּכֶבת אֹות ,ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

 )'שער ב( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת 'ו ָּבאֹות תֹוְּכלּול ,ו"ָּתי ְוַעדף "ָאֶלֵמ ָהאֹוִתּיֹות

 ְוֵכן מּוָבא מּוָבא .הָּלֻאְּגת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמּו תאֹואת ֵרְקִּנֶׁש, תָּבַּׁשל ַהד ֶׁשֹוּסם ַהה ַּגֶז ְו. ְיסֹוד ּוַמְלכּותתֶׁשָהאֹות ְמַחֶּבֶר

, בראשית ב( תָּבַּׁשת ַהיַסִנת ְּכֶא ְו ֶׁשַהָּכתּוב ַהְמַסֵּים ֶאת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם)קלה' ע(א " ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט'ַוְיֻכּלּו' רֶפְּבֵס

ים ִרָבְּדל ַהָּכֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאן ֵּבֵכ ְו.ב אֹוִתּיֹות"כ ֵיׁש ּבֹו "םַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָא" )א

ִבְגֻאַּלת ִמְצַרִים ָמִצינּו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ן ֵכְו .ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודָהֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֵהם ִּבְבִחיַנת אֹות ת ָּבב ַׁשֶרֶעְּבִּנְבְראּו ֶׁש

ר ָאבְֹמּו "אֹותֹת ּומְֹפִתים ְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים' ַוִּיֵּתן ה" )כב, דברים ו(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ אֹותֹון ַּבּתֹוָרה ֶאת ַהָּלׁש

 ִניָסןָהְיָתה ְּבחֶֹדׁש ְוֵכן ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים . תאת אֹוֵרְקִּנ ֶׁש ְּבִחיַנת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודְךֶרֶּדִּדְגֻאַּלת ִמְצַרִים ָהְיָתה  ינּוֵרָבְדִל

 ְּדחֶֹדׁש ִניָסן הּוא ,ִּבְבִחיַנת ֵנס' ָהאֹות ו חֶֹדׁש ִניָסן הּוא ְזָמן ְמֻסָּגל ְלַהְׁשָּפַעתן ֵכ ְו.א ֵנסי ִה' וְּדָהאֹות, ֵנסִמְּלׁשֹון 

 הָנָּׁשַה אׁשח ִניָסן הּוא רֹ"רֶׁש.) אש השנה בר(ה ָנְׁשִּמא ַּבָבּוּמַּכ. ְּבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות ַהַּמְלכּות ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

ְוֵכן מּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶׁשָּכל חֶֹדׁש ִניָסן הּוא ְּבִחיַנת רֹאׁש חֶֹדׁש ֶׁשַהַּמְלכּות ִמְתַחֶּדֶׁשת . יםִׁשְּדַחְתם ִמ ֵהֹוּב ֶׁשַלְּמָלִכים

 ֶׁשְּבחֶֹדׁש )בא' פ( 'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי'ר ֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. " ֳחָדִׁשיםַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש" )ב, שמות יב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ּבֹו

ְוַהְׁשָּפָעה ָּכזֹו ְּבַוַּדאי , ֶׁשּלֹא ְלִפי ֵעֶרְך ֲעבֹוַדת ַהִּנְבָרִאים, ִניָסן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָּלא

  .ְבִחיַנת ֵנסְמֻסֶּגֶלת ִלְהיֹות ִּב

 ַאְרֶאּנּו ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הָמֹוּד היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה

 הֶשּמֶֹׁשְּכ ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ז"תמ יםִפָלֲא 'ב זּוּמַּת לֶׁש הָפקּוְּתַּב ץֵצנֹוְתִהְל היָלִחְתִה םִיַרְצִמ תַּלֻאְגּו ".ִנְפָלאֹות

 םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג ןֵכְו ).ימים חודש שמשה מכה כל כי( םָּד תַּכַמ הָתְיָה זָאְו ,תתֹואֹוָה תֶא ּוׂשָעְו העְֹרַּפ יֵנְפִל בּוְּצַיְתִה ןרֲֹהַאְו

 ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ִמִּמְצַרִים ֵאּלּו ָיְצאּו ֵאיָמַתי )ה בא( אָּתיְלִכְמִּב אָבּוּמַּכ ,בֶרֶע יֵלְלִצ טּוָּנֶׁשְּכ ,םֹוּיַה תצֹוֲח יֵרֲחַא הָתְיָה

 ָהַעְרַּבִים ְלֵבין ְרָאָיה ִמַּנִין אֹוֵמר ָנָתן 'ר ."'ְוגֹו ָיְצאּו ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ַוְיִהי" אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ַמְעָלהּוְל

 ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה ִּכי ָלנּו אֹוי" ַלָּדָבר ֵזֶכר ַלָּדָבר ְרָאָיה ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף ַמְעָלהּוְל ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ֶׁשהּוא

ה ֶשן מֹיָכֵה": םִיַרְצִּמל ִמֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּביא ֶאִצהֹוה ְלעְֹרת ַּפַקֲעַּצא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ָעֶרב ִצְלֵלי

 ַמִּגיד " ַלְיָלהןַוִּיְקָרא ְלמֶֹשה ּוְלַאֲהרֹ" )ילקוט שמות רח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב" ןרֲֹהן ַאיָכֵה

  ".ַוּיֹאֶמר קּומּו ְצאּו ".ירּון ָׁשרֲֹהן ַאיָכי ֵהרּוה ָׁשֶשן מֹיָכֵהֶׁשָהָיה ַּפְרעֹה ְמַחֵּזר ְוׁשֹוֵאל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

 ַעדּוָּיַכְו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֵּלַּפְתִמ הָיָהֶׁש תֹויָטִׁשְל אהּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז לַע אנּוֵבֵהֶׁש א"ָרְּגַהֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ

 תֶמֱאֶבּו .)א רלג ח"או ע"שו על א"הגר בביאור עיין( ,דַביֲעִדְּב קַר אֹלְֹו היָלִחְתַכְל יאִה הָלדֹוְּג הָחְנִּמֶׁש א"ָרְּגַה תיַטִׁש

 דסֹוְּב אהּו היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּד ,תיטֹוִּׁשַה לָכְל הָּלִחְתַכְל אהּו הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְלִּד הֶאְרִנ

 ֶּפַסח ֶעֶרב ָחל )א ,ה פסחים( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמּו ,]יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב[ תָּבַׁש בֶרֶעְּב לָחֶׁש ,]הָּלֻאְּגַה בֶרֶע[ חַסֶּפ בֶרֶע

ח ַסֶּפג ַהן ַחֵכְו. תָּבב ַׁשֶרֶעל ְּבחּוח ָיַסב ֶּפֶר ֶעב"תשעת ַנְׁשן ִּבֵכְו .ּוֶמֱחָצה ְּבֵׁשׁש ִנְׁשָחט ,ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ִלְהיֹות

ב "וכן ביום ערב פסח תשע. הָלדֹוה ְּגָחְנ ִמלב ֶׁשֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֵּמַרְמּו, הָנָּׁשת ַהַּלִחְּתים ִמִׁשָדי ֳחִצֵח ָוׁשר ֵׁשַחַאיל ְלִחְתַמ

ְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת " )ח, ויקרא יא( בפרשת שמיני את הפסוק. קוראים בתורה לפי סדר חלוקת הפרשיות לכל יום

ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה ְו. זֹו ְׁשַרְקַרק" ָרָחם", ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה .)חולין סג( אָרָמְּג ַּבינּוִצוָמ ".ְוֶאת ָהָרָחםַהָּקָאת 

 רֶתֶיְבּו

 ןֵכְו

 דעֹוְו



ְוהּוא ְּדָיִתיב ,  ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵייַמרָא. ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם, ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן" ָרָחם"

ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ", ֱאַמרֶׁשֶּנ, ּוְגִמיִרי ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ְמִׁשיָחא, "ְׁשַרְקַרק"ְוָעִביד , ֲאִמיֵדי

 ְךֶרה ֶּדָאָּבה ֶׁשָלֻאְּגה ַלָנָכֲהל ַהז ַעֵּמַרְל, אֵמף ָטא עֹום הּוָחָרָהא ֶׁש"ט שליטמּויְס ִּבַעֻׁשהֹוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ַוֲאַקְּבֵצם

   .ל"ָרֲהַּמַהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ, יִרְּפת ַהים ֶאִלְכאֹוְוה ָּפִלְּקת ַהים ֶאִפְּלַק ְמְךר ָּכַחַאְו, אֵמף ָטת עֹויַנִחְבם ִּבֵהֶׁש, תֹוּפִלְקַּה

 אּלֶֹׁש יםִׂשֲעַמְּב ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְבּו ל"חוְּב יםִּפִּסַה תֹוּמַא תֶא ַעֵזְעִּזֶׁש ,ה"הקב תַגָהְנַהְּב ןֵנֹוּבְתִהְל םקֹוָּמַה

 יתֵּבִמ אָצָּיֶׁש ר"תשב דֶלֶי רּוְקָדְו ,םָּבַר תֶא רּוְקָּדֶׁש ,הֶנֲחַּמַה ְךתֹוְּב ּואָּבֶׁש תאֹוָרנֹו תיחֹוִצְר ,םָלעֹוֵמ נּוְעַמָׁש

 דַע תֶרֶעֹוּב ׁשֵאָהֶׁש ,יוָגָלְּפ לָּכ לַע הָרֹוּתַה יֵרְמֹוׁש לֶׁש הֶנֲחַּמַה תֶא ַעֵזְעַזְל אּוָּב ּוּלֵא יםִׂשֲעַּמֶׁש קֵפָס יןֵא .דֹומּוְלַּת

 .םָּלֻּכ תֶא ילִּצַהְל רָבָּדַה ינּוֵדָיְּב יִּכ ,חַתֶּפַּבֶׁש הָּלֻאְּגַה תֶא יקִּתְמַהְל יםִׂשֲעַמ תֹוׂשֲעַל רֵרעֹוְתִהְל יְךִרָצְו ,םִיַמָּׁשַה בֵל

ן ֵכְו. נֹוצֹוְר תֹוׂשֲעַל םרֹוָּמִמ ַחרּו ינּוֵלָע הֶרֲעַיְו םֵחַרְי 'ה .נּוָל הֶּכַחְמ דעֹו הָמ ַעֵדיֹו יִמ ,דַּיִמ רֵרעֹוְתִנ אלֹ םִאְו

, הָנרֹוֲחַאה ָהָפקּוְּתים ַּביִקִּדה ַצֵּבְר ַהְךל ָּכ ָּכְּפִטיַרתל ר ַעַמָאא ֶׁש"ין שליטְיֵטְׁשְליֶדן ֵאֹוׁשְרר ֵּג"גם ַהֵׁשה ְּבָנרֹוֲחַאם ָלַסְרֻּפ

ד אֹה ְמָחתּוה ְמָתְיין ָהִּדת ַהַּדִּמא ֶׁשָּפירֹות ֵאַאֹוי ׁשֵנְפִּלה ֶׁשָפקּוְּתת ַהים ֶאיִרִּכְזַּמֶׁש, תבֹוחֹוְרִבּו, זלֹוטּות ְּבנֹוסֹוֲאָהְו

 יּול ָה" זצּפקֹוש ְׁש"גרַהְו, ל"יץ זצִבֹויּבער ֵל ֶּבְךרּור ָּב"גד ַהל עֹוָּכז ֶׁשר ָאַמָא' יׁשן ִאזֹוֲח'ַהְו. יםיִקִּדה ַצֵּבְר ַהחּוְקְלִנְו

  .  ילִחְתַהה ְלָלְכא ָיה לָֹאֹוּׁשַה, יםִּיַחַּב

גואל'הובא במכתב לספר (' יזִבנֹוֹוּפב ִמַרם ָהֵׁשא ְּבָבמּו ן שליט' ג ר"מהרה' ובא לציון  זליג רובינשטיי  ׁשַרָּד ֶׁש)א"אשר 

 ',הֶלְכן ִּתָׁשָע ְּכּהָּל ֻּכָהִרְׁשָעהל ָכְו'ח ַסּנֹ ַהה לֹוֶׁשה ָקָייד ָהִמָּתר ֶׁשַמָאְו, יםִרּוּפִּכם ַהיל יֹוֵלְּב' יזִבנֹוֹות ּפיַביִׁשִּב

: רַמָאיף ְוִסהֹוְו. רָּבֻדן ְמָׁשה ָעיֶזל ֵאין ַעִבֵה, ןָּפל ָיַעם ֵמטֹוָאת ָהַצָצְּפה ִמָאְצָּין ֶׁשָׁשָעת ֶהַּיִרְטת ִּפה ֶאָאָרֶׁשְכּו. ןָׁשָעְּכ ַעּוּדַמ

ל ֵׁשְלַּתְׁשִהן ֶׁשֵכָּתן ִיֵכְו. הֶלְכן ִּתָׁשָע ְּכּהָּל ֻּכָהִרְׁשָעה ֶׁשָּכלה ָחָטְבַהים ָלִּכַח ְמנּוו ָאָׁשְכַעְו, אָצְמן ִנָׁשָעֶהְו, אתֵצְמה ִנָעְׁשִרָהֶׁש

א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יןִּדם ַהיֹות ֹוּיִת אֹוהָנימֹוִּד, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאי ְּביִנִעְרַּגר ַהּוּכא ַהָצְמם ִנָּׁשם ֶׁשקֹוָּמם ַלֵּׁשת ַהּוּיִמְׁשַגְּב

)גיטין ז(  ָּכל ֶׁשֵּיׁש לֹו ,"ְוִקיָנה ְוִדימֹוָנה ְוַעְדָעָדה" :אָרָמְּגן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. יןן ִּדֹוׁשְּליא ִמה ִהָנֹוימיר ִּדִעָהֶׁש .

ק סּוָּפת ַה"סה "ָנימֹוִּדא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ׁשֹוֵכן ֲעֵדי ַעד עֹוֶׂשה לֹו ִּדין, ִקְנָאה ַעל ֲחֵברֹו ְודֹוֵמם

  ". ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלה"הויד ָפַקי  ִּכּו ַוִּיְׁשְמעם ָהָעןַוַּיֲאֵמ") לא, שמות ד(. הָּלֻאְּגת ַהַרֹוׂשל ְּב ַערֵּבַדְמֶׁש

א ָתְבְקִעְּב ֶׁש)פרשת נצבים(' ןָתָנהֹות ְיֶרֶאְפִּת 'רֹוְפִסל ְּב"יץ זצִׁשיְּבן ַאָתָנהֹוְי' ן ראֹוָּגל ַהים ֶׁשיִלִהְבַּמיו ַהָרָבת ְּדֶא

' ם הֶדֹוּק ֶׁש"ָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו"ק סּוָּפַהאת ֵמק זֵֹּיַדְמּו, לֵאָרְׂשם ִיי ַעֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְלּוׁשה ָּתיָנִכְּׁשא ַהיָחִׁשְמִּד

ן ָלָלְגִּבֶׁש, תרֹום ָצֵחַרְי' ם היֶהֵל ֲעאּובָֹיְו, ץֶרָאץ ָלחּוים ְּבִדהּוְּיל ַהן ַעֵגָּיי ֶׁשה ִמֶיְהא ִיה לֹל ֶזַלְגִבּו, ץֵּבַק ְיְךר ָּכַחַאְו, בּוׁשָי

, יַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹוְבן ֶחָיְנִע ָההּוֶז, "יםִּמַעל ָהָּכ ִמָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו": יוָרָבה ְּדֵּנִהְו. יּהיֵנִמֲחא ַאלֹי ְויֵתל ֵי"ַז ֲחרּוְמָא

 נּוָּמה ִעיָנִכְּׁשי ַהם ִּכַעַּטַהְו, יּהיֵנִמֲחא ַאלֹי ְויֵת ֵירּוְמל ָאֵאָרְׂשי ִיֵמְכַחים ֵמִּבַרד ֶׁשַע, הָּלֻאְּג ַלְךמּוה ָסֶיְהִּיֶׁש

ב ּוׁשה ָייָנִכְּׁשק ַהַר, תַחם ַאַעַפ ְּבנּוָּתה ִאיָנִכְּׁשב ַהּוׁשא ָיה לָֹּלֻאְּגת ַהֵעְלּו, נּוֵרְמָׁשים ְלִנָּבל ַהם ַעת ֵאלּוָּגַּב

 ינּוֵלה ָעֶיְה ִינּוֵּבְרִקין ְּבֵא' הה ַוָלֹוּג ַּבנּוָאֶׁשן ְּכם ֵּכִאְו, םָׁש ְלנּוְחַנב ֲאּוׁש ָנְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְלֶדֹוּקִמ

ר ַחַאְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְל' ב הּוׁשה ָיָּלִחְּתי ִמִּכ" בָׁשְו"א ָרְּקר ַהַמֲא ַמהּוֶזְו. ןֵגאן ָמין ָּכי ֵאת ִּכקֹוצּות ְמרֹוָצ

 'הְנֻאם ֲאדָֹני " )ח, נו' ישעי(ב תּוָּכל ַהַע' אלֵקְזֶחי ְיֵרְבִּד'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .תַחם ַאַעַפה ְּבֶיְהא ִילְֹו, "ָךְצֶּבִקְו "ְךָּכ

  .םִיַמֲעת ַּפֹוּיֻלץ ָּגּוּבה ִקֶיְהִּיֶׁש, "ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל עֹוד ֲאַקֵּבץ ָעָליו ְלִנְקָּבָציו

יֹוָחָנן אֹוֵמר ְּבֵהָמה ַאַחת '  ַרִּבי יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ר"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף" )י,  כב רבהאויקר( ׁשָרְדִּמַּב

 ְוֵריׁש . ְוֶאֶלף ָהִרים ְמַגְּדִלין ָלּה ָּכל ִמיֵני ֲעָׂשִבים ְוִהיא אֹוֶכֶלת,ִהיא ּוְרבּוָצה ַעל ֶאֶלף ָהִרים

 ְוֶאֶלף ָהִרים ְמַגְּדִלין ָלּה ַמֲאָכל ַלֲאִכיָלָתן ֶׁשל ,בּוָצה ַעל ֶאֶלף ָהִריםָלִקיׁש ָאַמר ְּבֵהָמה ַאַחת ִהיא ְר

ַּדע ִּכי ְּבָאָדם ָהִראׁשֹון ֻהְבְררּו ) ג, שער מט(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'א ָּבָבמּוּו . ְוִהיא אֹוֶכֶלתאבֹיד ָלִתָע ֶלםַצִּדיִקי

 ,יםִנָפים ְּבִנָּפ תַנ ָאחֹור ְּבָאחֹור ְוָהיּו ֲחֵסִרים ְּבִחיתַנת ְוָכל ַהְּנָׁשמֹות ִּבְבִחיָּכל ַהֵּברּוִרין ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלמֹו

 )מעין ד נהר כז(' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ר ַהֵאָבְמּו. ְוֶלָעִתיד ִיְתָּבְררּו ַהְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף, זּוַלת ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף

 אןָכְו

ן ֵכְו

יא ִבָנְו

 ינּוִצָמ



 ְוָלֵכן ֵאּלּו ְמֻזָּמִנים ַלֲאִכיַלת ַהַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוָאז ,יֵרְמַג ְלֶלף לֹא יּוְכלּו ְלִהְתָּבֵררְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶא

 הֶׂשָעֵּיל ֶׁשדֹוָּגר ַהרּוֵּבא ַה הּו,"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף"ל ד ֶׁשֹוּסַהים ֶׁשִארֹו.  ְלַגְמֵריּוַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ַהִהיא ִיְתָּבְרר

ת ַעַּדץ ַהֵע'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. תצֹויצֹוִּנ ַהלּוְפם ָנָּׁשן ֶׁש"ם ֵּבֵׁש ְלְךָּיים ַׁשִררּוֵּבל ַה ָּכמֹוה ְּכר ֶזרּוֵבּו. הָּלֻאְּגן ַהַמְזִּב

ן ֵכ ְו.ָצה ַעל ֶאֶלף ָהִרים ָהְרבּו"ף"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶל" סֹוד ,ה"ן ְּכִמְנַין ְּבֵהָמ"ן ְּבֵהִהי"ם ֵּבֵׁש) ויקרא(' בטֹו

' ר' ג ר"ר הרהֵאֵבּו. ה"ן ְּבֵהָמ"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף סֹוד ֵׁשם ֵּב :)ק ס"ב(' םי ָייֵקִפת ֲאדֹוָּגי ַאֵראּוֵּב'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ל ֵּבַקְנ] ן" ֵּבה אֹו"ָמֵהן ְּבַיְנִמ ְּכ52ל פּוף ָּכ"ֶלן ֶאַיְנִמ ְּכ111 ינּוְיַה[, ה"ָמֵהְּבים ִמָע ְּפף"ֶלֶאב ֵּׁשַחם ְנא ִא"שליט' ב

, יָךֶיָחְלים ִּבִבָׂש ֲעלּוֲעד ַיסֹוְּב, תלּוָּגן ַהַמל ְזת ַעֶזֶּמַרְמ, הֶּזם ַהָלעֹות ָּבֶלֶכיא אֹוִה ֶׁשיםִבָׂשֲעת ָהיַלִכן ֲאֵכְו .5772

ים ִררּו ֵּבֶׁשָעׂשּו ינּוִצם ָמִיַרְצת ִמיַאיִצן ִּבֵכְו. ררּוֵּבל ז ַעֵּמַר ְמיֵרְרַהְּבן ֵכְו. ןָּמַקְלִדְּכ" בֶׂש ֵעמֹוים ְּכִעָׁש ְרַחרְֹפִּב"ד סֹוְבּו

ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה " )כב, שמות ג(ב תּוָּכל ַהַע' רֵפם סֹוַתֲח'א ַּבָבּוּמַּכ. דּוּבְעִּׁשן ַהַמְזת ִּבֹוׂשֲע ַללּוְכא ָיּלֶֹׁש

 ילּוִאְׁשל ִהֵאָרְׂשי ִיֵנְּבֶׁש ."ף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל ְּבנֵֹתיֶכםּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶס

א ּלֹ ֶׁשידּוִּפְקד ִהּוּבְעִּׁשן ַהַמְזִּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא. םִיַרְצת ִמיַאיִצם ִּביֶהֵתנֹוְבם ּויֶהֵנן ְּבָת אֹוּוׁשְבָלים ְוִרְצִּמַהת ֵמלֹוָמְׂש

ים ִררּו ֵּביּוָה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. םּוׁשָבם ְלִיַרְצִּמ ִמאּוְצָּיֶׁשְּכ, םִיַרְצי ִמֵׁשּוּבְלת ַמ ֶאּוׁשְבא ָללְֹו, םָׁשבּות ְל ֶאּנֹותְלַׁש

ת צֹויצֹוִּנת ַה ֶארּוְרֵּב, ּוׁשְׁשא ָחלֹ ְואּוְצָּיֶׁשְכּו, יםִרְצִּמַהל ֵמֵדָּבִהי ְלֵדְּכ, דּוּבְעִּׁשן ַהַמְזת ִּבֹוׂשֲע ַללּוְכא ָיּלֹים ֶׁשִׁשּוּבְלַּמַּב

  .םִיַרְצי ִמֵׁשּוּבְלַמ ְּביּוָהֶׁש

 ּוְבֵכן ;הָּלֻאְּגַה לַע ןֵכְבּו יםיִרִּכְזַּמֶׁש תמֹוקֹוְמ 'דְּב ב"ע םֵש יםִנְּוַכְּמֶׁש נֹוָרִאים יםִמָיְל ׁש"ַּשַרָה רּוּדִסְּב יםִארֹו

 ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ןֵכְּבֶׁש יםִנְּוַכְמּו .ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו ַצִּדיִקים ּוְבֵכן .ָּכבֹוד ֵּתן ּוְבֵכן .ַּפְחְּדָך ֵּתן ְבֵכןּו .ִׁשְמָך ִיְתַקֵּדׁש

 ,ה"הוי םֵׁש יםִמָעְּפ 'גִמ ,עַפֶׁש לֵּבַקְי ב"ע םֵּׁשַהֶׁש יםִמָעְּפ 'ד יםִנְּוַכְמ ןֵכְו .ב"ע םֵׁשְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִחְּב 'ד יםִנְּוַכְמּו

 דַצְל עַבּׂשַֹה ילִחְתַי ב"תשע תַנְּׁשִּמֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶּׁש הַמְל רֵּבַחְתִמ הֶזְו ,ןֵכְבּו אָּיִרְטיַמִגְבּו ,םֶחֶל אֹו אָלָּזַמ ןַיְנִמְּכ

  .תאֹוע ֵמַבר ְׁשַּפְסִמיא ְּבית ִהִפן סֹו"נּות אֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחי ַהִפ ְלב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִג ְּבןֵכְבּון ֵכְו. םָלעֹוָּב הָּׁשֻדְּקַה

ל "פ שינברג זצ"ן הגרחָרָּמע ִמַמָּׁשא ֶׁש" שליטיטֹוא ִוָסָא' ג ר"א הרה"יבלחט, ל"פ זצ"גרחל ַה ֶׁשינֹוִמד ְיַּיִמ

, יםִעְדא יֹום לֵֹה, יַחִשָּמא ַהבֹי ָיַתים ָמִרְמאֹו ֶׁשּוּלֵאר ֶׁשֵמם אֹוָלעֹוָה: ןֹוׁשָּלה ַהֶזים ָּבִרּות ּפַּדֻעְסִּב

. דאֹה ְמָברֹו ְקתֹויָאִבּו, ׁשָּמח ַמַתֶּפ ַּביַחִׁשָּמַהֶׁש, םֶכר ָלֵמי אֹוִנל ֲאָבֲא. יםִרְמא אֹוים לִֹעְדֹוּי ֶׁשּוּלֵאְו

 ֹוּדְכֶּני ִמִּתְעַמן ָׁש ֵכמֹוְּכ. ילִחְתל ַיּכֹ ַהְךר ָּכַחַאְו, ]מֹוְצל ַעא ַעָּבִנ. [יםִנר ָּפֵּתְסה ֶהֶיְהים ִיִברֹוְּק ַהַּבָּׁשבּועֹות

 ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ֶׁשִרפּום ְּבֶהר ָלַמל ָא"פ זצ"גרחַה ֶׁש לֹורּוְּפ ִסֲאָנִׁשיםי ֵנת ְׁשחֹוָפְּלא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְנְים ַׁשלֹוָׁש' ג ר"הרה

ר ַמן ָאֵכְו .תֹונֹוְבר ִלזֹוֲע ַלְךֵלא הֹוהּוְו, ברֹו ָקׁשָּדְקִּמַהית ֵּבֶׁש, ר לֹוַמפ ָא"גרחַהר ֶׁשַמָאיף ְוִסם הֹוֶהד ֵמָחֶא. ברֹוָק

   .לֵאָרְׂשי ִיֵנין ְּבד ֵּבֶסֶחת ְוּוּדְחת ַאֹוּבְרַהא ְלָרָקְו, ץֵּקד ַלאֹים ְמִברֹו ְקנּוָאֶׁש, לדֹוָּגת ַהָּבַׁשא ְּב"א שליטָריגּוִּדַּסר ִמ"מֹוְדַאָה

ְלַדֶּמֶׂשק ּבֹוָׁשה ֲחָמת ְוַאְרָּפד " )כג, מט' ירמי( בתּוָּכ, קֶׂשֶּמַד ְּבינּוֵמָיה ְּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמז ַעֶמה ֶר'ָּיִמְרת ִיַאבּוְנים ִּבִארֹו

ָרְפָתה ַדֶּמֶׂשק ִהְפְנָתה ָלנּוס ְוֶרֶטט : ִּכי ְׁשֻמָעה ָרָעה ָׁשְמעּו ָנמֹגּו ַּבָּים ְּדָאָגה ַהְׁשֵקט לֹא יּוָכל

 ָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיַּדּמּו .'גֹו ְוֲחָבִלים ֲאָחַזָּתה ַּכּיֹוֵלָדהֶהֱחִזיָקה ָצָרה ַו

 ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו ".ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַּדָּמֶׂשק ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ֶּבן ֲהָדד:  ְצָבאֹות'הַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם 

 .לִי ָחּוׂשֲעא ַילֹ ְותּוְריָּכ ִו"ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיַּדּמּו", הָכָרֲעַּמה ַהֵדְׂשא ִּב לֹ"לּו ַבחּוֶריָה ִּבְרחֹבֶֹתיָהִיְּפ"

ב תּוָּכת ַה"סא ֶׁש" שליטׁשיְטֹוּד' א' ג ר"יף הרהִסן הֹוֵכְו. דַּסַאא ָּיִרְטיַמִגְּב "ֶּבן ֲהָדד"א ֶׁש"שליט' ר' ז' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו

ית ִרֲחל ַאק ֶׁשחֹון ָרַמל ְזז ַעֵּמַר ְמ"אהּום ַהֹוּיַּב"ק סּוָּפן ַהֹוׁשן ְלֵכְו. דַּסַאא ָּיִרְטיַמִגְּב "ָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה ַבחּוֶריּו ִיְּפלןָלֵכ"

 ְךֶלֶּמן ַהֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע" בֶֹתיָהֹוִיְּפלּו ִּבְרח"א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יםִמָּיַה

  .הָּלֻאְּגַהן ְוּוּקִּתן ַהַמת ְזל ֶאֵּמַסה ְמ ֶזְךֶלֶמּו, דָדֲהם ֵׁש ְּב)א, א(ים ִמָּיי ַהֵרְבר ִּדֶפֵסא ְּבָרְקִנ, םדֹוי ֱאֵכְלַּמי ִמיִנִמְּׁשַה

 ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי 'הְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִי" )טז, שמות ג(ב תּוָּכ

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. "ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֵלאמֹר ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים

 ןֵכְו

י ִּתְעַמָׁש

ן ֵכְו

 ןֵכְו



ִיְׂשָרֵאל ְוָעׂשּו אֹותֹות ְלֵעיֵניֶהם ָהְלכּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאֶצל  מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ִזְקֵני ְּכֶׁשָּבאּו )ילקוט בראשית סד(

 ֵאין ָּבאֹותֹות םֶהה ָלָרְמ ָא,ֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר ָאְמרּו ָלּה ָּבא ָאָדם ֶאָחד ְוָעָׂשה אֹותֹות ְלֵעיֵנינּו ָּכְך ְוָכְך

 ֶׁשָּכְך , הּוא ָהִאיׁש ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּבאםֶהה ָלָרְמ ָא,"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ָאַמר ּה ָלרּוְמ ָא,ַהָּללּו ַמָּמׁש

ים ִזְּמַרה ְמיָדִקן ְּפֹוׁשים ְלִמָעְּפ' בֶׁש' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּוּו". ַוַּיאֵמן ָהָעם" ִמָּיד ,"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי"ָׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא 

ְּפִקידֹות '  ָאַמר ב"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" )זט, שמות ג(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהי ַעִנֵּׁשַהְו, םִיַרְצת ִמַּלֻאל ְּגד ַעָחֶא

א ָבן מּוֵכְו .ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ןֵכְו. ּוְכֶנֶגד ְּפִקיָדָתם ִמָּצָרָתם, ְּכֶנֶגד ְּפִקיַדת ֵקץ ַהְּגֻאָּלה

ל ִסָּמן "ארז, "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" )שמות(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. ב"עם ם ֵׁשר ִעּוׁשָק" יִּתְדַקד ָּפקָֹּפ" ֶׁשל"יַזִרֲאָהת ְל"לקְּב

ת יא ֶאִבא ֵמהּוְו, יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשו"שפם ן ֵׁשֵכְו .ב" ְּבסֹוד ִרּבּוַע ע"ָּפקֹד"ִהֵּנה ' ָמסּור ְּבָיָדם כּו

  .לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע,"דקְֹפד ִיקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא, ילֵעְלִדד ְּכִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

 רַבָע ל"ש תַנְּׁשִּמֶׁש י"ִרֲאָה םֵׁשְּב בתּוָּכ )רמה עמוד א"פכ 'נתן דרבי אבות' על( א"יָדִחַהֵמ 'ןֶדָאָל רָכִּכ' רֶפֵסְּב

 תדֹוסֹו תֶא תֹוּלַגְל ילִחְתִה ל"יַזִרֲאָה ל"ש תַנְׁשִבְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ּהָּתִעְּב לבּוְּג סַנְכִנְו הָּניֶׁשִחֲא לבּוְּג

 תּוּייִמִנְּפ יּוּלִּג יאִה הָּלֻאְּגַה תּוּייִמִנְפִּד ,ּהָּתִעְּב ְּגֻאַּלת תַּלִחְּת אהּו הֶז יּוּלִגְו )'ה הערה לדורות כתבוני בספר עיין( ,הָרֹוּתַה

 תַּלֻאְגִל רּוׁשָק ט"בעשַה ןֵכָלְו .םָׁש ילִחְתִהֶּׁש הַמ לֶׁש הָמָלְׁשַה םֵה יםיִכִלֲהַּתַה רַאְׁש לָכְו ,זֹו הָנָׁשְּב ילִחְתִהֶׁש הָרֹוּתַה

 ,לֵאָרְׂשִי לָכְל ל"יַזִרֲאָה תַרֹוּת תֶא יטִׁשְפִהְו ל"יַזִרֲאָה ילִחְתִהֶּׁש הַמ תֶא יְךִׁשְמִה אהּו יִּכ ,נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ּהָּתִעְבּו ּהָּתְעַׁשְּב

 'םלֹוָׁש תרֹוָהְנ' רּוּדִסְּב אָבמּו ןֵכְו .ל"ש תַנְׁשִּב ילִחְתִהֶׁש ּהָּתִעְּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה םּוּיִס הֶז הָצחּו יוָתנֹוָיְעַמ צּופּוָּיֶׁשְּכ ְוָלֵכן

 ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע זֵּמַרְמּו ,ם"ָקָנ אהּו .םלֹוָׁש קָחְצִי ןעֹוְמִׁש יּוָה םיֶהֵתֹומְּׁשֶׁש ,ׁש"ַּׁשַרָהְו ל"יַזִרֲאָה י"ִּבְׁשַר לֶׁש ת"סַהֶׁש

 יִּכ ,הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא ןֹוׁשָּלַה היָמִאְתַמ ןֵּכ אןָכְו .ץֵק אָּיִרְטיַמִגְּב םַּג הֶזְו ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד

 לַע תּוּיִניצֹוִחְּב הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא רַמלֹו ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִּג אהּוֶׁש ,ּהָּלֶׁש ייִמִנְּפַה קֶלֵחַּב היָלִחְתִה הָּלֻאַהְּג

 ןֵכְו .תרֹואֹו יִלְּב ןִיַדֲע יםִלֵּכַה יִּכ ,אָּתְלַחְתַא אלְֹו תּוּיִניצֹוִחְּב הָנָכֲה קַר ֹוֶּזֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,ןכֹוָנ ינֹוֵא ',כּוְו ץֶרָאָה ןַיְנִּב

ם'( 'הָמָלְחַאְו בֹוְׁש םֶׁשֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו י ל ו ג י שר ע ו י ף 'ו ת 'ב ענ  ילִחְתִה הָאְלָהָו ל"יַזִרֲאָה לֶׁש רֹוֹוּדִמ )'ז או

 אהּו םָנְמָא ,םיֹו לָכְּב ְךֵלהֹוְו בֵרָקְתִמ אהּוְו ,יַחִׁשָּמַה תימֹוִּד ןּוּקִּתַה ראֹו תמֹוָלעֹוָה תּוּייִמִנְפִּב ץֵצנֹוְתִהְל

 לֶּׁשִמ תֹוָלְלִק הָּבֻרְמ םיֹו לָכְבּו דאְֹמ ַערּוָּג הָּתַע אהּו תּוּיִניצֹוִחַהֶׁש םַגֲה ןֵכָלְו ,תמֹוָלעֹוָה תּוּייִמִנְפִּב קַר

 ,יָהֶנפּוְצ יֵרְתִסְּב הָרֹוּת יֵׁשּוּדִח ידִמָּת הָּטַמְל הֶּלַּגְתִמּו ,ידִמָּת ןֵּקַּתִמּו ְךֵלהֹו אהּו תּוּייִמִנְּפַה לָבֲא ,רֹוֵבֲח

 ןֵּיַעְמ לָּכ יׁשִּגְרַמ הֶזְו ,אָּבַה םֹוּיַּב רָּתֻמ אהּו ,רַבָעֶׁש םֹוּיַהְּב שרְֹדִלְו רקֲֹחַל רסּוָא הָיָהֶּׁש הַמ יִּכ אָצְמִנְו

 ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְוֵהִׁשיב ,ַמר ָאִתי ֵאיָמַתי .ט"בעשַה לֶׁש תֹוָלֵאְׁשִל יַחִׁשָּמַה לֶׁש ֹותָבּוׁשְּת רֵתיֹו תֶנֶבמּו הֶז יִפְלּו .יִּתִמֲא

 ,היָלִחְתִה רָבְּכ יאִה הָּלֻאְּגַה לֶׁש ייִמִנְּפַה קֶלֵחַּבֶׁש ןיָוֵּכ יַחִׁשָּמַה תֶא לַאָׁש ט"בעשַה .חּוָצה ַמְעָינֹוֶתיָך ְוָיפּוצּו ּתֹוָרְתָך

 לֶׁש ראֹוָה איָלֵּמִמּו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ ראֹו תֶא הָצחּוַה יץִפָהְל הָנָע יַחִׁשָּמַהְו .טֹוּוׁשְּפִּכ תּוּיִניצֹוִחְּב יַחִׁשָּמַה אבָֹי יַתָמ

ת ַנְּׁשִּמא ֶׁש"שליטז "הרמ יףִסהֹוְו .תּוּיִניצֹוִחְּב םַּג ּהָטּוׁשְּפִּכ הָּלֻאְּג הֶיְהִתְו .תּוּיִניצֹוִחַל תּוּייִמִנְּפַהֵמ הָצחּוַה אֵצֵי הָּלֻאְּגַה

ת ַמְכָחאת ֵרְקה ִנָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפּו. יםִנָׁש ת"ֶמֱא ׁש ֵיב"תשעת ַנד ְׁשל ַע"יַזִרֲאת ָהַרֹות ּתב ֶאַתו ָּכ"ז מהרחָא ֶׁשב"של

ל ֶאָּׂשא ֶאי ִּכ" )מ, דברים לב (.הָּלֻאְּגל ַהַע' ת הַעבּוְׁשת ִּבֶזֶּמֻר ְמב"שלת ַנְּׁשא ֶׁש"ז שליט"יף הרמִסהֹוְו .תֶמֱאָה

ם ָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ָלֵבׁש ָלֵבׁש ָמָלְך ֵּגאּות 'ה )א, תהילים צג( בתּוָּכן ַּבֵכ ְו.ב"של ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ר "ִדיָיַמִים ָׁש

י ִפְל. 2772 אָּיִרְטיַמִג ְּב".חֹבֹות ַּפְלֵגי ָמִיםָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה ָּבְר" )טז, משלי ה(ב תּוָּכַהא ֶׁש"י שליטִסַּגַא

  .יםִנּוּוִּכי ַהֵנְּׁש ִמ772ז ָּמֻרה ְמֶּזר ַהָּפְסִּמַבּו. תאֹו ֵמׁשֵמר ֲחַּפְסיא ִמית ִהִפסֹו' ת ךאֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחַה

 אָבמּו



  מכתב

  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  .' וכו'החשמל סוד'לכבוד עורך העלון 

  ב"ט תשעז בשב"ט

נא  .י"בתושחש מן השמים "ישלח לו רפו' א ה"שליט  אלישיבש"מרן הגריאני שולח לכם טבלה שמצאתי על 

  .לפרסם את המכתב לזכותו

 ח"מ והדילוג הוא ,הארוןקרשי המשכן ו בפרשת  מופיעים בדילוג יחיד בתורהב"ב אלישי"הרהמילים 

הפסוקים הם בדיוק בפסוקים  .ח קרשי המשכן"מוכנגד .  שהתורה נקנית בהםח קנינים"מאותיות כנגד 

וכמו  ,בחוץמזהב טהור בפנים והוא שכמו הארון  תוכו כברו  להיותתלמיד חכם צריךשלומדים מהם  ל"שחז

  . כן אמות שבורות לרמז על תלמיד חכם שיסתפק במועט

 מובא בגלל ש.תורה ובפרט שהוא דילוג יחיד בכל ה, יש לו חשיבות מיוחדתארוןבפרשת ה ח"מוכן הדילוג 

, העליון בעולם וכמוהם, אמצעי עולם שהוא במשכן דברים עשר שמונהשיש . ]מ, כה שמות[' עזרא אבן'ב

' בעל התניא' מהת"בלק מובא ו]ה"בהג ד"פ' א שער' החיים נפש 'בספרעיין [.  שהוא האדםהקטן העולם וככה

, עצמות בבחינת הם המשכן קרשי', וכו כבד, לב, מח, הפנימיים אברים בבחינת הם המשכן שכלי ]:כב נשא[

 תכלית, דבמשכן,  באדםמחה כנגד הוא במשכן ארוןהופשוט לפי זה ש. ובשר עור בבחינת המשכן ויריעות

 שהתכלית לדעת צריך האדם כךו. והתורה העדות נתינת היתה , שהוא הגבוה ביותר בין כלי המשכןהארון

   .הקדושה התורה את שם ויכניס שילמד כדי היא ,בגוף האדם שהוא הגבוה ביותר ,המח לו נברא שבשבילה
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