
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                 דף מתוך סדרת הספרים
  

  ]הרבים לזיכוי לצלם מותר[ .דֶסֶח  בגימטריאב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָלִפים 'ה פרשת בלקגליון 

ר  ַמ ֲא י'ַמ ִצ ֵח   'סֹוד ַה

ֶר   ' ק אֶּפ

עם הוספות חדשות ' סוד החצי'מאמר פרקים מה " בעזנביאבשבועות הקרובים 

 .אחרונהלשנוספו 

, ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִניםְּפֻעָּלָתּה ּוְמָבֵאר ֶאת ַּדְרֵכי , ְמַגֶּלה ֶאת סֹודֹות ִמַּדת ַהְּגבּוָרה' סֹוד ַהֵחִצי'

ֶּלה ַהַּמֲאַמר ֶאת סֹודֹות ַהִּזּוּוִגים ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ֶׁשַּנֲעִׂשים ֶּדֶרְך ִמַּדת ְּכמֹו ֵכן ְמַג. ּוָבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי

  ִלּמּוד ַהַּמֲאַמר ּפֹוֵתַח ַלּלֹוֵמד ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְּדרּוִׁשים , ְוֶאת ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלמֹות, ַהְּגבּוָרה

  .ּוְבַחֵּיי ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ל ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי"ָהֲאִריַזְל' ֵעץ ַחִּיים'ְּבֵסֶפר   

ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת , קִיְצָחִּבְׁשמֹו ֶׁשל ְמֻרָּמז  ֵחִצי ּוַמּדּוַע ,ֵחִצי ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרהְלָהִבין ַמּדּוַע 

  ְנָבֵאר ֶאת ֶּדֶרְך , ְמַרֶּמֶזת ַּגם ַעל ִזּוּוג ֶׁשעֹוֶׂשה ַחד,  ַעל ִחּתּוְך ַחד ַהְמַרֶּמֶזתַחדּוַמּדּוַע ֵּתַבת , ַהְּגבּוָרה

  .ל ִלֵּמד" ְוַהַּפְרצּוִפים ֶׁשָהֲאִריַזְפֻעַּלת ַהְּסִפירֹותִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ּו  

ּוַבֲהָבַנת , ּוְבִעְנָיֵני ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה, ָכר ָועֶֹנׁשה ְּבִעְנָיֵני ָׂש"ֵכן ּפֹוֵתַח ַהַּמֲאַמר ֶּפַתח ַלֲהָבַנת ַּדְרֵכי הקב

  ְּבִרית ִמיָלה , רֹאׁש חֶֹדׁש, ֻסּכֹות, ָׁשבּועֹות, ֶּפַסח, ּפּוִרים, ד ָׁשעֹות"ׁש ְּבִעְנָיֵני כ"ל ְוָהַרַּׁש"ַּכָּונֹות ָהֲאִריַז

  .ָועֹוד  

  ֶׁשַּיַעְזרּו  )מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ר ַמַאְמֵרי רזַׁשַע'ְנַצֵּטט ַּכָּמה ְקָטִעים ִמּתֹוְך 

  .ַלֲהָבַנת ְיסֹודֹות ַהַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו  

 ,ָהְיָתה ָזָנב ָאַמר ְוַחד ָהְיָתה ַּפְרצּוף ָאַמר ַחד ְּבָרכֹות ְּבַמֶּסֶכת ּוְׁשמּוֵאל ַרב ֶׁשל ַהַּמֲחלֶֹקת

 ַאַחת ַחָּוה ָלָאָדם לֹו ָהיּו ָנִׁשים 'ב ִּכי ְּבֶרֶמז הּוא ְוָהִעְנָין .ַחִּיים ֱאלִֹהים ִּדְבֵרי ּוָוֵאּל ְוֵאּלּו

 'ְוַהב ,ָהֶעְליֹוִנים ֵמֲאחֹוָריו ָיְצָאה ָהַאַחת ִּכי הּוא ְוָהִעְנָין ,ְוָזָנב ַּפְרצּוף ל"רז ָאְמרּו ּוְכֶנְגָּדם ',ּוב

 ֶׁשֵּיׁש ִנְמָצא ,ָהִאיׁש קֹוַמת ֲחִצי ָהִאָּׁשה קֹוַמת ִּכי ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו ְּכָבר ִּכי ,ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמֲאחֹוָריו

 ֶאְתֶכם ְךָואֹוֵל" ַּבְתָרא ָּבָבא ְּבַמֶּסֶכת ל"רז ֶּׁשָאְמרּו ַמה סֹוד ְוֶזה ,ִמָּבִאָּׁשה קֹומֹות 'ב ָּבִאיׁש

   ,ְלזֹו 'ְונ ְלזֹו 'נ ֵהם ִּבְלָבד ַאָּמה ֵמָאה ,ַאָּמה 'ר ְוֵהם ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל קֹומֹות 'ב "קֹוְמִמּיּות

  .ֵמֶעֶׂשר ְּכלּוָלה 'א ָּכל ן"ֵהִהי 'ב ְּבסֹוד  

ַעד , ְנֻקָּדה ְלָבד ִּבְלִּתי ַּפְרצּוף, ֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ֶאָּלא ָזָנב' ְוַהב, ָהַאַחת ָהְיָתה ַּפְרצּוף

ּוִמי ֶׁשַּיְחּפֹץ ְלָהִבין ִיְסַּתֵּכל ְּבִדְבֵרי , "ֱאלִֹהים ֶאת ַהֶּצַלע' ַוִּיֶבן ה" ְּכִתיב ֵּביּה ְךֶׁשַאַחר ָּכ

ִּכי ִהֵּנה ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעקֹב ְּכֵעין ,  ָהֱאֶמתְך ְּדרּוׁש ַעל ֶּדֶרְךל ֶׁשל ַרב ּוְׁשמּוֵאל ְוַנֲחזֹור ְלָהִבין ַה"רז

ִהיא ' ִּכי ַחָּוה ָהא,  ְלַיֲעקֹב ֵלָאה ְוָרֵחלְךָּכ', ּוב' ָנִׁשים ַחָּוה א' ם בּוְכמֹו ֶׁשָהיּו ְלָאָד, ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם

לֹא ָהָיה ָחֵפץ ' ּוְלִפי ֶׁשָחַׁשב ַיֲעקֹב ִּכי ָהְיָתה ּדּוְגַמת ַחָּוה א, ַהְּקִלָּפה ַהחֹוֶפֶפת ַעל ֵלָאה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה

ִּכי ְּכִפי ַמה ֶּׁשָחַׁשב הּוא ָהָיה ֶׁשִּתָּנֵתן ְלֵעָׂשו ּדּוְגַמת ַחָּוה , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה"ְוֶזה סֹוד , ְלַקְחָּתּה

ֶאָּלא ֶׁשַעל ְיֵדי ְּתִפּלֹוֶתיָה ְוִדְמעֹוֶתיָה ְלָקָחּה , ַאַחת ִליִלית ַחֶּיְבָתא ַּכָּלָתא ְּדַסָּמֵאל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו

ַמֲאַמר 

ְּכֵדי 

ְּכמֹו 

ְלַהָּלן 

 סֹוד

ְוָאְמָנם 



ְוֶזה סֹוד ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל , א"ה ֵמֲאחֹוֵרי ַּפְרצּוף ְּדזְוֵלָאה ִהיא סֹוד ַּפְרצּוף ְלִפי ֶׁשָּיְצָת, ַיֲעקֹב

   ַּגם ִהיא ִנְתֶקֶנת ַּכֲאחֹוָתּה ְךְוָרֵחל ִהיא ָזָנב ִּכי ִהיא ֵמֲאחֹוָריו ּוְלַמָּטה ְוַאַחר ָּכ, רֹאׁש ֵמֲאחֹוָריו

  .ֶנֶגד ַהֵּלב ִּכי ָׁשם ֵּביָתּהְוַנֲעֵׂשת ַּפְרצּוף ְוִהיא ְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד ִּבְמקֹום ֶהָחֶזה ְּכ  

ָנִׁשים ֵהם סֹוד ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ַמה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָעִני ִּבְפרּוָסה ִהיא סֹוד ַהַּמְלכּות ַהִּנְקֵראת ' ב

ּה יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתָּפֵרס ְוִנָּכר ָּב' ְוָלֵכן ִנְפֶרֶסת ִלְׁשַּתִים ִּכי ֵכן אֹות ה', עֹוִני ְוכּו

  ּוְכֶנֶגד , י"ת ּונה"א ְוֵהם ְּבת"ִמּדֹות ַּבֲאחֹוֵרי ַהז' ְּכֶנֶגד ָרֵחל ַהּלֹוַקַחת ד' ַעל ו' ִּכי ִהיא ד, ָהאֹוִתּיֹות

  .ג"ד חו"א ְוֵהם כחב"ֵלָאה ֶׁשִּׁשעּוָרּה ִׁשָּׁשה ִמּדֹות ַּבֲאחֹוֵרי ַהז  

 ְוֵאין ַאַחת ְּבִחיָנה ַנֲעׂשֹות ֻּכָּלם ָאז ָהעֶׁשר ְּבֵעת ַאְך ,ַנִיםְׁש ַנֲעִׂשים ַּפְרִסין ְּבֵׁשם

 ָּבנּו ֲאֶׁשר ּוְכֵלָאה ְּכָרֵחל ֵּביֶתָך ֶאל ַהָּבָאה ָהִאָּׁשה ֶאת 'ה ִיֵּתן" סֹוד ְוֶזה ֵּפרּוד ֵּביֵניֶהם

 ְוֵלָאה ָרֵחל ִּכי נֹוָדע ְּכָבר ִּכי תְמֻיֶּתֶר ִהיא ְׁשֵּתיֶהם ִמַּלת ְוִהֵּנה ,"ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְׁשֵּתיֶהם

 ָהיּו ְוֵלָאה ָרֵחל ִּבְזַמן ִּכי הּוא ְוָהִעְנָין ,ִלי ָלָמה ִמְנָיָנא ְועֹוד ,ָׁשלׁש ְולֹא ִּבְלָבד ָהיּו ְׁשַּתִים

   ,ִּבְפרּוָסה הּואֶׁש עֹוִני ֶלֶחם ִנְקָרִאים ָהיּו ַוֲעַדִין ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה לֹא ֲעַדִין ִּכי ִלְהיֹות ִנְפָרדֹות

  .ְׁשֵּתיֶהם ֶנֱאַמר ָלֵכן ְּבַיַחד ְׁשֵּתיֶהם ּכֹוֶלֶלת ְלַבָּדה ְוִהיא ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְּכָבר רּות ִּביֵמי ָהָאְמָנם 

 ֶׁשהּוא ,ַעד ֶׁשָהָיה עֹוֶלה לֹו ְלַגֵּבי ָיִמין,  ְּבִנּגּוןְךִּבְתִקיָעה הּוא קֹול ָארֹ :)תיקונים נא(ַּבּזַֹהר 

ָחְכָמה , ְוָהָיה יֹוֵרד ִמֶּמּנּו ְּבִׂשְמָחה, ִּבְׁשָבִרים ָהָיה עֹוֶלה קֹול ֶׁשל ִנּגּון ְלַגֵּבי ְּגבּוָרה. ֶחֶסד

ִּבְתרּוָעה ָהָיה עֹוֶלה קֹול ֶׁשל . ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין, ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים: ְּכמֹו ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו; ָועֶׁשר

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּתִקיָעה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת .  ְלַגֵּבי ַּכָּלהְךְוָהָיה יֹוֵרד ִמֶּמּנּו ַהֶּמֶל,  ְלַגֵּבי ַעּמּוד ָהֶאְמַצעִנּגּון

ִּפיַע ְלַהְׁש, ְוֵכן ִמַּדת ַהֶחֶסד ִעְנָיָנּה; ֶׁשִּנְמָׁשְך ְללֹא ַהְפָסָקה, ִהיא קֹול ָּפׁשּוטְתִקיָעה ִּד, ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבֵּקׁש ֶחֶסד ַּגם ֲעבּור ַהּגֹוִיים, ּוְכמֹו ֶׁשרֹוִאים, ֶחֶסד ְּבִלי ֶחְׁשּבֹון ּוְבִלי ַהְפָסָקה

]. לֹא ָּפׁשּוטֶׁשהּוא , ִּדיןּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  [".ָךלּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני" )יח, בראשית יז(

ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהּׁשֹוֶבֶרת ְועֹוֶצֶרת ֶאת ַהֶחֶסד ַהִּנְׁשָּפע ,  ֶׁשּׁשֹוְבִרים ֶאת ַהְּתִקיָעה,ְׁשָבִרים, ֵמִאיָדְך

ׁשֹוֶמֶרת ֶאְצָלּה ֶאת , ֹוֶבֶרת ֶאת ַהֶחֶסדֶׁשּׁש,  ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה,)ז-שער ו(' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'ַעֵּין ְּב. ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד

 ,)מ, ויקרא כג(' ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי'ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב. ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶזה ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַהַהְׁשָּפעֹות ֶׁשִהיא ִצְמְצָמה

ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְנַקֵּבל ַּגם ֶאת , ת ַהַּמְלכּות ְלַמָּטהֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָאנּו ְמַקְּבִלים ַרק ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ִלְסִפיַר

ְתרּוָעה ּו. ִנְׁשָאר ַּבְיסֹוד, ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשֶּנֱעָצר ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן. ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ִּבְסִפיַרת ַהְיסֹוד

  , ֲאָבל ַּבֲעִדינּות, ֶׁשָאְמָנם עֹוֶצֶרת ֶאת ַהְּתִקיָעה, ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרהַהְמֻמַּצַעת ֵּבין , ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת

  . ְּכִפי ַהּצֶֹרְך, ְונֹוֶתֶנת ַלְּתִקיָעה ְמַעט ְּגבּוָרה ְּבתֹוָכּה  

ֶׁשעֹוֶצֶרת ֶאת , בּוָרהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּג" ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" ֶׁשַהָּכתּוב ,:)בראשית טז(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ַעל ְּפֻעַּלת " ִמְׁשְּבֵרי"ְורֹוִאים ֶׁשַהָּכתּוב ָנַקט ַהָּלׁשֹון , ַהַּמִים ַהְמַסְּמִלים ֶחֶסד ֵמִהְתַּפְּׁשטּות ָּבעֹוָלם

ְוֵכן מּוָבא ]. ְׁשָבִרים ִתּיֹות אֹוִמְׁשְּבֵרי. [ְׁשָבִריםִּדְפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ַהְּגבּוָרה

  ַהּיֹום ֶׁשל , ִּתְׁשָעה ְּבָאבְּבִגיַמְטִרָּיא ׁש "יֵרת "יֵּבן "י ִׁשר"שב ֶׁשִּמּלּוי אֹוִתּיֹות 'ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים'ְּבֵסֶפר 

  .ִמַּדת ַהְּגבּוָרה  

ְורֹוִאים ֶׁשִּמיָכֵאל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶחֶסד ָעף .  ִּבְׁשַּתִיםִמיָכֵאל ְּבַאַחת ַּגְבִריֵאל :)ברכות ד( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא

ְוַגְבִריֵאל ַהַּמְׁשִּפיַע ְּגבּוָרה ָעף ִּבְׁשֵּתי ֲעִפיפֹות , ַּבֲעִפיָפה ַאַחת ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְׁשָּפָעה ְּבִלי ַהְפָסָקה

ְׁשַּבַּלְיָלה :) פקודי רנד(א ַעל ַהּזַֹהר "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהגר. ַהְמַרְּמזֹות ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַהְפָסָקה

ְוִעְנַין 

 ְוִהֵּנה

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 



  , ִמְתַאֲחדֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו, ּוַבּבֶֹקר ְּכֶׁשַהֶחֶסד ׁשֹוֵלט, ֵיׁש ַלַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ֶאְצָּבעֹות ְמֻחָּלקֹות, ְּכֶׁשַהִּדין ׁשֹוֵלט

  .ְוִנְׁשָאר ַרק ֶסֶדק  

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ְוַקו ַהְּגבּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת רַֹחב, ֶׁשַּקו ַהֶחֶסד הּוא ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך, .)ואתחנן ע(ׁש ְּבזַֹהר ָחָד

ְּדִעַּקר ִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ְלִהָּכֵנס ְּבתֹוְך ַקו ָהאֶֹרְך ֶׁשל ַהֶחֶסד , ַקו ַהְּגבּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת רַֹחב

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן . ּוִמֵּמיָלא הּוא ִּבְבִחיַנת רַֹחב ֶׁשִּנְכָנס ָּבאֶֹרְך, ר ּוְלַצְמֵצם ֶאת ַהְּׁשָּפָעתֹוְוִלְׁשּבֹ

 ֵמִאיָדְך ֵיׁש ,ַהְיינּו ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ּוְמַצְמֶצֶמת אֹותֹו, ֶׁשְּבִחיָנה זֹו ִנְקֵראת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד

, ְוֵחֶלק ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ַּגם אֹור ֵאין סֹוף ֶׁשּזֹוֵרם ְּבתֹוְך ַקו ַהְּגבּוָרה ַעְצמֹו

ְּדַגם ְּבתֹוְך , ִהיא ִנְקֵראת רַֹחב ְולֹא אֶֹרְךָלֵכן , ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשִעְנַין ַהְּגבּוָרה הּוא ַהְּׁשִביָרה ְוַהִּצְמצּום. ְּכִדְלַקָּמן

, ְּכִדְלַקָּמן, ֶׁשַרק ֲחִצי ֵיֵרד ַלַּמְלכּות ְולֹא ַהּכֹל, ֶׁשְּמַצְמֶצֶמת ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה, ַקו ַהְּגבּוָרה ִהיא ְּבִחיַנת רַֹחב

) יז, קהלת י(ַּבָּכתּוב , ֶׁשַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת רַֹחב, ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז. ּוִמֵּמיָלא ְּבִחיַנת ַהְּגבּוָרה ִהיא רַֹחב

  , ְוחּוֵטי ָהרַֹחב ִנְקָרִאים ֵעֶרב, ְּדחּוֵטי ַהְּׁשִתי ַּבֶּבֶגד ֵהם חּוֵטי ָהאֶֹרְך ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, "ִּבְגבּוָרה ְולֹא ַבְּׁשִתי"

  . ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא רֹוַחב ְוֵכן . תּוב ְמַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ִהיא לֹא ְׁשִתיְוַהָּכ  

,  הּוא ֶאת ָהעֹוָלםְךְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו: ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב .)חגיגה יב(ַּבְּגָמָרא 

,  הּוא ְוֶהֱעִמידֹוְך ָּברּוַעד ֶׁשָּגַער ּבֹו ַהָּקדֹוׁש,  ִּכְׁשֵּתי ַּפְקִעּיֹות ֶׁשל ְׁשִתיְךָהָיה ַמְרִחיב ְוהֹוֵל

, ְנָבֵאר ְלַקָּמן. ֲאִני הּוא ֶׁשָאַמְרִּתי ְלעֹוָלִמי ַּדי, "ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי"ַמאי ִּדְכִתיב : ְוַהְיינּו ְּדָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש

ֶׁשֵּׁשם , ְורֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא, ֶמת אֹותֹוֶׁשִּנְכֶנֶסת ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ּוְמַצְמֶצ, י ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה"ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּד

  ֶׁשִּנְכֶנֶסת , ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת רַֹחב, ְוִכְדֵבַאְרנּו, ֶׁשל ָהעֹוָלםחּוֵטי ַהְּׁשִתי י ִנְכָנס ַּכְבָיכֹול ְּבתֹוְך "ַׁשַּד

  .ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך, ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד  

ֶזה ' ַוֲאָהלֹות, 'ֶׁשִּנְקָרא ַהר ַהּמֹר, ֶזה ַאְבָרָהם' מֹר'" מֹר ַוֲאָהלֹות" :)חקת סד(זַֹהר ָחָדׁש ְּב

ְוַהַּטַעם . ֶׁשֵהן ְּתֵאִנים ְמֻיָּבׁשֹות, רֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק ִנְמָׁשל ִלְקִציעֹות. ֶזה ִיְצָחק' ְקִציעֹות, 'ַיֲעקֹב

ַעל ֵׁשם ֶׁשחֹוְתִכין , קֹוְצֵעי ְקִציעֹות )ה, תענית ד(' ַּבְרְטנּוָרא'א ְּבֵפרּוׁש ַהמּוָב, ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶהן ְקִציעֹות

קֹוְרִאים לֹו , ֵּכיָון ֶׁשִעְנָינֹו ֶׁשל ִיְצָחק הּוא ַלְחּתְֹך ְוִלְׁשּבֹר, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִעּגּוֵלי ַהְּדֵבָלה ְּבַמְקצּועֹות

, ֵקץ ַחי הּוא אֹוִתּיֹות ִּיְצָחק ֶׁש:)תיקונים קכח( ּוְכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַקָּמן ֵמַהּזַֹהר ָחָדׁש .ֶׁשהּוא סּוג ִחּתּוְך, ְקִציעֹות

, ַּפַחד ִיְצָחקְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת , ְוֵכן ִנְרֶאה.  ֶׁשֵּקץ ֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְך ְּכמֹו ְקָצָצה)ערך קץ(' ָערּוְך'ּומּוָבא ָּב

. ִחּתּוְךְמַרֵּמז ַעל "  ֱאלִֹהיםִחַּתת"ְוֵכן . ַחדִּבְבִחיַנת ַסִּכין , ּוְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה, ַחדֹון הּוא ִמְּלׁשַפַחד ְּד

. ְויֹאְמרּו ִהֵּנה יֹום ַהִּדין. ְוִחיל ּוְרָעָדה יֹאֵחזּון', ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף'ַּכּמּוָבא ַּבִּפּיּוט , ְוֵכן ָמִצינּו ְרָעָדה ַּבִּדין

ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹא ִבי ַוְּתַכֵּסִני " )ו, תהילים נה(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב . הֹוֶלֶכת ְוָׁשָבה ִּבְבִחיַנת ְרָעָדה, ְּדַסִּכין ֶׁשחֹוֶתֶכת

  ן ֹוׁשְלִּב, הָאְריא ִיִה ֶׁשילּוְּדִחת ַבֵתז ְּבָּמֻר ְמַחדן ֵכְו. הּוא ּגֹוֵרם ַרַעד ָלָאָדם,  ְּדִבְזַמן ֶׁשַהִּדין חֹוֵתְך".ַּפָּלצּות

  .ּוְמַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַּדק ַּדק, ַּדק ַּדק ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקְוֵכן . אָרָמְּגַה  

סֹוף , ְּכגֹון ָּפֵסק, ֶׁשַהְּטָעִמים ֶׁשּמֹוִרים ַהְפָסָקה, )שם' מתוק מדבש'ובפירוש , א, ש צא"שה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ְוֵכן מּוָבא . ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַׁשֶּיֶכת ְלִעְנַין ַהַהְפָסָקה, ְוַגם ָּכאן רֹוִאים; ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, קָּפסּו

, י הּוא ִּבְסִפיַרת ַהִּביָנה ֶׁשִהיא ַהְּגבּוָרה ָהֶעְליֹוָנה" ֶׁשִּנּקּוד ֵציֵר)שכז' ב ע"שער מד ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּב

י "א הּוא ִּבְסִפיַרת ַהְּגבּוָרה ְורֹוִאים ֶׁשְּסִפירֹות ֵאּלּו ַהַּׁשָּיכֹות ְלַצד ַהְּגבּוָרה ִנְרָמזֹות ְּבִנּקּוד ֵציֵר"ְוִנּקּוד ְׁשָו

ְוֵכן . י ֲחָצִאים ְּכִדְלַקָּמןא ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהן ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות ַהְמַרְּמזֹות ַעל ַהֲחֻּלָקה ֶׁשַהְּגבּוָרה עֹוָׂשה ִלְׁשֵנ"ּוְׁשָו

ַהַּׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֵהם ֵאּלּו ֶׁשִּנְלָחִמים ְוׁשֹוְבִרים , א ְוַטַעם ְּתִביר" ֶׁשִּנּקּוד ְׁשָו.)תיקונים כה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



  א "ְׁשָב ֶׁש:)תיקונים קכט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֹוֵברׁש ֵּפרּוׁשֹו ְּתִבירְוֵכן , ֶׁשֶברהּוא ִמְּלׁשֹון א "ְׁשָבִּד, ֶאת ַהְּקִלָּפה

  .   ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ִיחּוד ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,"ְׁשָבה ִעָּמִדי" ְוהּוא ִנְרָמז ַּבָּפסּוק .ָּבֵאׁשאֹוִתּיֹות   

ְוִׁשיָרה ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי קֹול ֶׁשעֹוֶלה , ם ִהיא ִמַּצד ַהְּגבּוָרהֶׁשִּׁשיַרת ַהְלִוִּיי, .)רות ק(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ֶׁשַהִּׁשיָרה ', ַחְׁשַמל עֹוף'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְמַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּמְפִסיָקה ֶאת ַהּקֹול, ְויֹוֵרד

ֵהן ְזִמירֹות ְוֵכן . ֶׁשּיֹוֵצר ֶאת ַהִּׁשיָרה, ְלַרֵּמז ַעל ַהּקֹול ֶׁשעֹוֶלה ְויֹוֵרד, י ְלֵבָנהִנְכֶּתֶבת ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ָאִריַח ַעל ַּגֵּב

 :)נדרים לז(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ִּפּסּוק ְטָעִמיםְוֵכן ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא ִנְקָרִאים . ִמְּלׁשֹון ְלַזֵּמר ְוַלְחּתְֹך ֶאת ַהּקֹול

ְולֹא .) ערכין י(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו.  ּוִפּסּוק ְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה,"א ֶזה ִּפּסּוק ְטָעִמיםַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָר"

 ַמֲחִליק ֶאָּלא ָיהְולֹא ָה. ִמְּפֵני ֶׁשּקֹולֹו ָעֵרב, ָהָיה ַמֶּכה ְּבַאּבּוב ֶׁשל ְנחֶׁשת ֶאָּלא ְּבַאּבּוב ֶׁשל ָקֶנה

ת ַּלֻעל ְּפת ַעֶזֶּמַרְמַה, ַהָּכָאהת יַנִחְביא ִּבה ִהיָנִגְּנַהים ֶׁשִארֹו ְו.ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲחִליק ָיֶפה, יְבַאּבּוב ְיִחיִד

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ִׁשיר ִנְרָמז ְּבֵתַבת ָעִׁשירְוֵכן . הָרבּוְּג ַהְךּוּתת ִחל ֶאֵּמַסְמ ַהִחּלּוקת יַנִחְבם ִּבַגְו, הָרבּוְּגַה

 'ׁשֹוֵכן ַעד' ְוֵכן ַּבִּׁשיר . ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִיְצָחק ִרְבָקה  ְּבִגיַמְטִרָּיאִׁשיָרהְוֵכן . ּוָרה ְּכִדְלַקָּמןַהְּגב

ִאים ֶׁשַהִּׁשיָרה ְוֵכן רֹו. ַּכּמּוָבא ַּבַּמְחזֹוִרים ְלָיִמים נֹוָרִאים ִיְצָחק ִרְבָקהֶׁשְּמַזְּמִרים ְּבַשָּבת ְויֹום טֹוב ִנְרְמזּו 

  ַיְׁשֵרׁש ' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַאְבָרָהם ָיֵגל ִיְצָחק ְיַרֵּנן ַיֲעקֹב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹוַׁשֶּיֶכת ְלִיְצָחק ְּבנַֹסח ַהְּתִפָּלה

  . מֹאלְׂשֶגל ֶרְצָחק ִית "רר "ִּׁשיֶׁש' ַיֲעקֹב  

, ֶׁשִעְנָינֹו,  ַהִּדיןְךִחּתּו, ְּגַזר ִּדין, ְּפַסק ִּדיןְלָבֵאר ַהָּלׁשֹון ) יא, דברים כה(' ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה'ְּבֵסֶפר 

. ְוִחּתּוְך ַהִּדין ַמֲעִמיד ַהָּדָבר ַעל ַהִּׁשעּור ָהָראּוי, ְּדֵיׁש ֵּדעֹות ְלָכאן ּוְלָכאן, ְנִתיַנת ִקְצָבה ְוִׁשעּור ַלָּדָבר

' מס, ד"א ח"ח(ל "ְוֶזה ְלׁשֹון ַהמהר. ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִחּתּוְך, ַהַּׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, יןְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשָהִעְנָין ֶׁשל ִּד

ַעל ) יז, דברים א(ַעֵּין ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ְךִּכי ַהִּדין הּוא ַחד ְוֶיׁש לֹו ִחּתּו,  ַהִּדיןְךָקְראּו ֲחָכִמים ִחּתּו )עבודה זרה

ַהְמַסֵּמל ֶאת , ֶׁשִעְנַין ַהִּמְׁשָּפט ּוְפִסיַקת ִּדיִנים ַׁשָּיְך ְלֵׁשם ֱאלִֹהים, "ִּמְׁשָּפט ֵלאלִֹהים הּואִּכי ַה"ַהָּכתּוב 

ת ְוַלְחּתְֹך ֶאִלְגזֹז ִמְּלׁשֹון , ַהָּגִזיתָהיּו יֹוְׁשִבים ְּבִלְׁשַּכת , ֶׁשּפֹוְסִקים ִּדיִנים, ְוָלֵכן ַהַּסְנֶהְדִרין. ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ֵּכיָון ֶׁשַּמַּתן ,  ִנְּתָנה ְלִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ַאֲחֵרי ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹותִּדיִנים ֶׁשָּפָרַׁשת .)משפטים קכב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַהִּדין

  ָראּוי לֹו , ֹו ִמִּמַּדת ַהְּגבּוָרהֶׁשָאָדם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמת.) בא מב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּתֹוָרה ָהָיה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

  . ִלְהיֹות ַּדָּין  

, ָהאֹור ֵאין סֹוףהֹוָלַכת ִהיא ִמְּלׁשֹון ֲהָלָכה ֶׁש', ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשֵּיׁש ִלְפעֹל ְּבאֶֹפן ָּכֶזה , ְך ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמיְּדָכל ְּפַסק ִּדין ְוָכל ֲהָלָכה מֹוִליִכים ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ְלתֹו

ֶׁשָּׁשם לֹא יֹוֵרד , ִיָּכְנסּו ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְוִאם ַיֲעׂשּו ְּבאֶֹפן ַאֵחר, ְוָכְך ִמְתַחְּבִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָכֶזה

, ֵהיָכן הּוא ֵיֵרד ְלַמָּטה ְוֵהיָכן לֹא, ְך ּוְלַהְגִּביל ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוףַלְחּתֹ, ְוזֹו ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה. ָהאֹור ֵאין סֹוף

  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָנַתן ּכַֹח ַלֲחָכִמים ַלְחּתְֹך ֶאת ַהִּדין ְוַּכְבָיכֹול ְלַהְחִליט ֲעבּורֹו ֵהיָכן הּוא . 'ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּו

  . 'ֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּויֹוִריד ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ּוְב  

ֲאֶׁשר ָּבִאים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּפֹוְסִקים , ְּפָסִקים ֵמֵאּלּו ַּבֲעֵלי ָמִּגיִנים.) תיקונים מו(ַּבּזַֹהר 

  . חֹוֶתֶכתרֹוִאים ֶׁשִחּתּוְך ַהִּדין ִנְמָׁשל ַלֶחֶרב ַה. ֶׁשֵהם ִּכְרָמִחים ַוֲחָרבֹות, ְוחֹוְתִכים ָּבֶהם ִּבְלׁשֹוָנם

  ]. ֵּכיָון ֶׁשָּכל ִּדין ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלַקָּמן, 'ְׁשֵני ִּדיִנים'ִנְרֶאה ְּדִהְׁשַּתְלְׁשָלה ֵּבין לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַהָּלׁשֹון [ 

 ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ְׁשֵני ַאף ,ֲחֵברֹו ֶאת ְמַחֵּדד ֶאָחד ֶזה ַּבְרֶזל ַמה .)ז תענית( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ,ַחד ַסִּכין ָצִריְך ֲהָלָכה ִלְפסֹק ֶׁשִּבְׁשִביל ְורֹוִאים .ַּבֲהָלָכה ֶזה ֶאת ֶזה ְמַחְּדִדין

 מּוָבא ְוֵכן .ַסִּכיֵניּה ְּדָחִריף יֹוֵסף ְּדַרב ְלַקֵּמיּה ִזיל .)קכב יבמות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ֶאת ֶזה ְמַחְּדִדין

ְוֵכן 

מּוָבא 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

 ְוֵכן



 ,ְּבַבד ַּבד ֶׁשִּיְהיּו לֹא ְוָתִמים ָׁשֵלם ְּבֵלב ְּבִהְתַחְּברּות ֲחָכִמים ִיעּוד )ב ,יט שמות( 'ַהַחִּיים אֹור'ָּב

ְוֵכן רֹוִאים . ָלֶזה ֶזה ִויַחְּדדּו ַיַחד ִיְתַוֲעדּו ֶאָּלא ,"ַהַּבִּדים ֶאל ֶחֶרב" ַהָּכתּוב ָאַמר ֶׁשֲעֵליֶהם

ַהְּגָמָרא ְמִביָאה ַּכָּמה ֻּדְגָמאֹות ְּבִעְנַין ,  ְּבִעְנַין ִאם ֻמָּתר ְלהֹורֹות ֲהָלָכה ִּבְפֵני ַרּבֹו.)עירובין סג(ָיא ַּבְּגָמָרא ַּבּסּוְג

  ְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּו. ֹוּבם ַרקֹוְמם ִּב ַּגמֹוְצַעין ְלִּכַּסת ַהק ֶאּדְֹבל ִלכֹום ָיָכיד ָחִמְלם ַּתִא, ְבִדיַקת ַסִּכין ַהְּׁשִחיָטה

  .ד"ַחת "ה ריָׁשִרְּדה יָרִקֲחן ֵכ ְו.ַהִחּכּוְך הּוא ֶׁשל ַסִּכיִנים, ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ִחּכּוְך ֵּבין ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים  

יֵני ַהַּדָּין ַלְחּתְֹך ְלַרֵּמז ֶׁשּׁשַֹחד ְמַעֵּור ֶאת ֵע, ֶׁשהּוא ַחד, ַמאי ׁשַֹחד :)כתובות קה(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבְּגָמָרא 

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך חֶֹדש אֹוִתּיֹות ׁשַֹחדְוֵכן . ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ַסִּכין ַחד, ֶאת ַהִּדין ְּבצּוָרה ְמֻסֶּלֶפת

ם יַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמִּכי ַהּׁשֹ") יט, דברים טז(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודף "יֹוֵסְוֵכן . ַהְּגבּוָרה ְּכִדְלַקָּמן

  . ְוַהּׁשַֹחד ְמַסֵּלף ִחּתּוְך ֶזה, ְּכִדְלַקָּמן, ְּדִחּתּוְך ַהִּדין ַנֲעֶׂשה ַּבְיסֹוד, ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות, "ִּדְבֵרי ַצִּדיִקיםף ֵּלַסיִו

  .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ל' י' םם ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵּביָנַתִי' ְנהֹוָרא ְּדיֹוֵסף'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר   

ה "ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּדָּין ָצִריְך ִלְהיֹות ְּכמֹו הקב, ד"ֶאָחת "ס" ד ׁשַֹחח ִיַּקאְולֹ" ֶׁשַהָּכתּוב :)משפטים קיז(ַּבּזַֹהר 

 ֶאָחדִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁש, י ְדָבֵרינּוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפ. ְוֵאינֹו לֹוֵקַח ׁשַֹחד, ֶׁשהּוא ֶאָחד ְוֻכָּלם ָׁשִוים ֶאְצלֹו

  ְולֹא ָלַקַחת ׁשַֹחד ֶׁשְּמַסֵּלף ֶאת , ְוֵכן ַּדָּין ָצִריְך ִלְדּבֹק ְּבִמָּדה זֹו, ַחדלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשחֹוֵתְך ֲאְמַרֵּמז ַעל 

  .ַהִחּתּוְך  

ֶׁשַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ' ִנים ְיָׁשִניםִּתּקּו' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )ז, א(' ָקְרַּבן ַׁשָּבת'ְּבֵסֶפר 

, ִנְמֶׁשֶלת ַּגם ְלַסִּכין, יֹוֵצא ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ַהִּנְמֶׁשֶלת ְלֵאׁש. הּוא ִּבְבִחיַנת ַסִּכין ַחד ְללֹא ְּפִגיָמה

 ְוֵכן ,)ג, נחום ג(י "ַעֵּין ְּבַרִּׁש,  ַמְׁשָמעּוָתּה ַּגם ֵאׁש ְוַגם ַסִּכיןַלַהב ְּדֵתַבת ּוֶבֱאֶמת רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ֵאׁש ְלַסִּכין

ֵיׁש ָלּה עֹוד ַמְׁשָמעּות ַהְמַרֶּמֶזת ַעל חֹוֶזק ָהֵאׁש ְּכמֹו , "ַלַהט ַהֶחֶרבְּכמֹו ,  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה חֹד ַהַּסִּכיןַלַהטֵּתַבת 

ֵהם , "ֶאת ַהְּכֻרִבים" )כד, בראשית ד( ְוֶזה ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ".ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט") ד, תהילים קד(ֶׁשָּכתּוב 

ְוֵכן . ְוַהְּכֻרִבים ַהָּללּו ֵהם ָּדָבר ַהְמלָֹהט ִמן ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת, ]ַהְיינּו ַהֲחיֹות ֵאׁש[ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש 

ִּכי ַהֵּׁשִדין ֵהם ִניצֹוֵצי ֵאׁש ְוֵיׁש ָלֶהם ָּבָרק ְּכֵעין , ַהט ַהֶחֶרב ֵהם ַהֵּׁשִדיןַל' ִמְנַחת ְיהּוָדה'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

.  רֹוִאים ֶׁשֵאׁש ְוִחּתּוְך ַהֶחֶרב ַׁשָּיִכים ְלאֹוָתּה ְּבִחיָנה.ֶחֶרב ַהְמֻצְחַצַחת ְוַהְמֻלֶּטֶׁשת ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמָּנה ָּבָרק

  א הּול ֶׁשַמְׁשַח ַהַח ּכְֹךֶרים ֶּדִׂשֲעַּנֶׁש, הֶמֹוּדַכר ְוייֶזי ֵלֵחּוּת ִנמֹוְּכ, ׁשם ֵאים ִעִכְתחֹות ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו[

  .]ׁשֵא  

ֶׁשּיֹוֵצא ִמּסֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל ַהָּכתּוב , ך"חתָּבָאה ֶּדֶרְך ֵׁשם , ֶׁשָּבָאה ִמִּמַּדת ַהְּגבּוָרה, ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

ְוׁשּוב רֹוִאים ֶאת ַהִחּתּוְך ִּבְפֻעַּלת , )קנ' הזמירות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ִּב, "ָךָיֶדת ֶאַח ּפֹוֵת"

ֵּכן ִהיא ַּגם חֹוֶתֶכת ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁש, ֶׁשֶחְלקֹו לֹא ֵיֵרד ְלַמָּטה, ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת ַהֶּׁשַפע, ַהְּגבּוָרה

ְּדִעְנַין ַהִּמְׁשָּפט הּוא ַלְחּתְֹך ֶאת , ך"חתְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשָּפט ְוֵכן . ך"חתָלֵכן ַהְׁשָּפָעה זֹו ִנְקֵראת , יֹוֵרד ְלַמָּטה

ַּבֲעֹון ִעינּוי  .)שבת לג(א ַעל ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמָר. ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ָחַתְך, ִׁשַּסעְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיא , ְּכִדְלֵעיל, ַהִּדין

ָּבצֹוֶרת ָּבא ּוְבֵני ָאָדם אֹוְכִלין ְוֵאיָנן ְׂשֵבִעין ְואֹוְכִלין ַלְחָמם ' ַהִּדין ְוִעּוּות ַהִּדין ְוִקְלקּול ַהִּדין ְוכּו

  ְוִאם ְמַעְּוִתים . ַפע ַּפְרָנָסה ָלעֹוָלםְּדִחּתּוְך ִּדין ֲאִמִּתי ְלַמָּטה ְמעֹוֵרר ִחּתּוְך ִּדין ְלַמְעָלה ֶׁשֵּמִביא ֶׁש. ְּבִמְׁשָקל

  .ְּכִדְלַקָּמן ֵחִצי ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְּפָרס ִהיא ִמְּלׁשֹון ַּפְרָנָסהְוֵכן . ֶאת ַהִּדין ְלַמָּטה ֶזה ּגֹוֵרם ַחס ְוָׁשלֹום ַהֵהיֶפְך  

ּוְכַנֲעִני ִחִּתי , ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ִמּדֹותֶׁשָּׁשְלטּו ְּבֶאֶרץ ֻאּמֹות ֶׁשִּׁשְבָעה ' ְקִהַּלת ַיֲעקֹב'ְּבֵסֶפר 

ְוֵעָׂשו ָלַקח ָנִׁשים ִחִּתּיֹות ִּכי ֵעָׂשו הּוא ְּגבּוָרה ְוִחִּתים ֵהם , ֱאמֹוִרי ֵהם ְּכֶנֶגד ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת

. ִמַּדת ַהְּגבּוָרה הּוא ָיַכל ִלְפנֹות ֶאל ְּבֵני ֵחת ְלַבֵּקׁש ֶקֶברְוַאֲחֵרי ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְּכֶׁשַאְבָרָהם ִהְתַקֵּׁשר ִעם . ְּגבּוָרה

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ְוֵכן 

מּוָבא 



 )לך לך(' ִאָּגָרא ְּדַכָּלה'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּדסֹוד ַהְּגבּוָרה הּוא סֹוד ַהִחּתּוְך, ְךִחּתּו הּוא ִמּׁשֶֹרׁש ֵחתִנְרֶאה ְּד

' ַהְיסֹוד ֵיׁש ּבֹו ב )רמט' עקב ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלקן ְוֵכ. "ִחַּתת ֱאלִֹהים"ֵהם ִמְּלׁשֹון ְּבֵני ֵחת ֶׁש

הּוא ְּבסֹוד ְּבֵני ֵחת , ְוִצּנֹור ַהּמֹוִציא ַהּמֹוָתרֹות, ְׁשִביִעי קֶֹדׁש' הּוא ְּבסֹוד ז, ִצּנֹור ַהֶּזַרע, ִצּנֹורֹות

   ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת . ֵמי ַרְגַלִיםִמְּקֵצה ַהִּטָּפה ַהּיֹוֵצאת ִעם, ּוִמָּׁשם ִנּזֹוִנים ְּבֵני ֵחת

  .ּוֵבין ַצד ַהְּקִלָּפה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמִּצּנֹור ֵמי ָהַרְגַלִים, ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמִּצּנֹור ַהֶּזַרע  

ָּתָנא ְּכִמין קּוָּבה ֵיׁש ָּבָרִקיַע ֶׁשִּמֶּמָּנה ְּגָׁשִמים " א ָמִיםֶּפֶלג ֱאלִֹהים ָמֵל" :)תענית ח(ַּבְּגָמָרא 

ְּדָרִקיַע ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד , ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ְוַהַּפְרָנָסה ְּבסֹוד ַהֵחִצי. יֹוְצִאין

 ֻקָּבהּוְבסֹוד ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ֵחִציֶּפֶלג ְּבֵרָכה ָּבָרִקיַע ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָלֵכן ֵיׁש, ָהֶאְמַצע ֶׁשִּמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  , ּואהִריְך ְּבּוְדָׁשא קת " רה"קבְוֵכן . ְּדֵחִצי יֹוֵרד ְלַמָּטה,  ֶׁשִּמֶּמָּנה ְּגָׁשִמים יֹוְצִאים,ֵחִציֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ֶׁשַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּות  

ְוַגם . ֶׁשַהִּׁשַּנִים ֶׁשל ָאָדם ְמַסְּמלֹות ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, )רסד' ע, ב"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ַּדת ְּדִמ, ז ִׁשַּנִים ְלַמָּטה"ז ִׁשַּנִים ְלַמְעָלה ְוט"ט, ֶׁשַהִּׁשַּנִים ִמְתַחְּלקֹות ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ָּכאן רֹוִאים

ְוֵכן . ְׁשַנִים ֵהן ִמְּלׁשֹון ִּׁשַּנִיםֶׁש' ֵסֶפר ָׁשָרִׁשים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהְּגבּוָרה ִמְתַחֶּלֶקת ְּבתֹוְך ַעְצָמּה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ְוֵכן ָמִצינּו . ְּכִדְלֵעיל, ָּדָברִּדְפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִלְׁשּבֹר ָּכל , ּוְלפֹוֵרר ֶאת ַהַּמֲאָכלִלְׁשּבֹר ְּפֻעַּלת ַהִּׁשַּנִים ִהיא 

. ַחדִהיא ֶׁשל ָּדָבר ֵׁשן  ְורֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון ,ָךְוִׁשַּנְנָּתם ֶׁשְּיהּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמֻחָּדִדים ְּבִפי.) קידושין ל(ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ּוְמִכיָנה , ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּדֶזה ֶׁשַהִּׁשַּנִים ְמִכינֹות ֶאת ַהַּמֲאָכל ָלָאָדם ְלָאְכלֹו, ְוֵכן ִנְרֶאה

ָאַמר  .)נדה סה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . 'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי , ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ְוַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים

, ֶׁשֶּנֱאַמר, ִנְתַמֲעטּו ְמזֹונֹוָתיו, ֵּכיָון ֶׁשִנְּתּקּו ִׁשָּניו ֶׁשל ָאָדם, ַרִּבי ֲחִניָנא ַבר ָׁשַלְמָיה ִמְׁשֵּמיּה ְּדַרב

  רֹוִאים ֶׁשִּׁשַּנִים . "ְוחֹוֶסר ֶלֶחם ְּבָכל ְמקֹומֹוֵתיֶכם, ְוַגם ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶכם ִנְקיֹון ִׁשַּנִים ְּבָכל ָעֵריֶכם"

  .ם ִנְתָמֲעטּו ְמזֹונֹוָתיוּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ִׁשַּנִי, ְמִביאֹות ַּפְרָנָסה  

ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַּכֲאֶׁשר '  ָהאֹות אֲחֻלַּקתְּבַכָּונֹות ְלִעיַסת ַהַּמֲאָכל ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'רֹוִאים ְּב

הּוא ' ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָהאֹות אְו, הּוא ְּכֶנֶגד ַהִּׁשַּנִים ְוַהֶּלִחי ָהֶעְליֹוִנים' ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָהאֹות א

. ּוְבִסּיּום ַהַּכָּוָנה ְמַכְּוִנים ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּכֶנֶגד ַהִּׁשַּנִים ְוַהֶּלִחי ַהַּתְחּתֹוִנים

א "ה ִהיא ַּבזֲחֻלָּקּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַה', ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת אֹות ו' ִהיא ַּבַּקו ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל ָהא'  ָהאֲחֻלַּקתְּכמֹו ֵכן 

  , ְוֵכן ְמַכְּוִנים ֶׁשַהִּׁשַּנִים ַהּטֹוֲחנֹות ֶאת ַהַּמֲאָכל ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵּברּור אֶֹכל ִמּתֹוְך ְּפסֶֹלת. 'ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹות ו

  .אֶֹכלִּבְבִחיַנת ְוַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא , א ִּבְבִחיַנת ְּפסֶֹלתְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּו  

 הּוא ַהְּגבּורֹות ּוְתכּוַנת ,ּוְלִהְתַיֵחד ְלִהְתַחֵּבר הּוא ַהֲחָסִדים ְּתכּוַנת )ב הדעה ספר( 'ֶלֶׁשם'ַּב מּוָבא

ֶזה , ֶחֶסד ַּדְרּכֹו ְלִהְתַחֵּבר :)פקודי רנד(ל ַהּזַֹהר א ַע" ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֵפרּוׁש ַהגר.ּוְלִהְתַרֵחק ְלִהְתָּפֵרד

 ְלַהְדִּביק ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ַהְמַסְּמִלים ַהַּמִים ֶׁשֶּטַבע 'ַׁשַער ֵּבית' ְּבֵסֶפר ּוְמָבֵאר. ְוֶזה ְּבסֹוד ֵאׁש, ְּבסֹוד ַמִים

 ֵאֶפר .)יח שבת( ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי ,ָּדָבר ָּכל פֹוֵררְל ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָהֵאׁש ְוֶטַבע ,ָּדָבר ָּכל

 ,ַּבֲאִריכּות ְוַהְּקָללֹות ,ִּבְקָצָרה ֶנֶאְמרּו ֶׁשַהְּבָרכֹות ְּבֻחּקַֹתי ְּבָפָרַׁשת רֹוִאים ְוֵכן .הּוא ִּגּבּול ַּבר ָלאו

   ִהיא ְקָלָלה ְוָכל ,ֶׁשְּמפֹוֶרֶרת ֵמַהְּגבּוָרה ָּבאֹות ּוְקָללֹות ,ְּפָרִטים ַהְרֵּבה ּכֹוֶלֶלת ְּבָרָכה ֶׁשָּכל ֶחֶסד ֵהן ִּדְבָרכֹות

  . ֶאָחד ְּפָרט ַרק  

  

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ְוֵכן 

 ְוֵכן



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

. ייִעִבְּׁשיא ַהִבָּנַהם ֵּׁשת ַה ֶא לֹונּוְתָנל ְודֹוי ָּגִאָביל ְצִּגְר ַּתּוׂשים ָעאִניַרִאָה ֶׁשּוּלים ֵאִמָית ְּבּוּיִמְׁשַגְּב

יא ִבָּנא ַהָרְקִּנ ֶׁשיַחִׁשָּמל ַה ַענּוים ָלִזְּמַרם ְמִיַמָּׁשן ַהִמ, הָּפִלְּקי ַהֵׁשְנַאאי ְלַּדַום ְּבָתָנָּוַּכף ֶׁשַאְו

ַמאן ִניְנהּו ". ֵקמֹנּו ָעָליו ִׁשְבָעה רִֹעים ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדםַוֲה" :)סוכה נב(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ייִעִבְּׁשַה

. ּומֶֹׁשה ִמְּׂשמֹאלֹו, קֹבְוַיֲע, ַאְבָרָהם. ּוְמתּוֶׁשַלח ִמיִמינֹו, ֵׁשת, ָאָדם,  ָּדִוד ַּבֶאְמַצע,"ִׁשְבָעה רֹוִעים"

ּוָמִׁשיַח , ִחְזִקָּיהּו, ְצַפְנָיה, ְוָעמֹוס, ּוְׁשמּוֵאל, ְוָׁשאּול,  ִיַׁשי,"ְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדם"ּוַמאן ִניְנהּו 

, תנֹורֹוֲחַאים ָהִנָּׁשאל ַּבֵעָמְׁשת ִיֹוּמת ֻאיַלִפל ְנר ַעַמָאא ֶׁש"י שליטִלֵאמּו ְׁשהּוָיָנר ְּב"גם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו .ְוֵאִלָּיהּו

ג ַחא ָרְקִּנח ֶׁשַסד ֶּפסֹויא ְּבִהה ֶׁשָּלֻאְּגל ַה ַענּוים ָלִזְּמַרם ְמִיַמָּׁשִמ ּו,יִבָרֲעיב ָהִבָאָהם ֵּׁשת ַהּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש

  .יבִבָאָה

א ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם "ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמְּסלֹוִנים זיע"הרה 'ַיְלקּוט אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ַאְך ַיְחְׁשבּו , ֲחִרית ַהָּיִמים ִיְרצּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּלֵחם ֶזה ָּבֶזהא ֶׁשְּבַא"ק ֵמַאְּפָטא זיע"ָהרה

ְוִיְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְלַהְׁשוֹות ַהִחּלּוִקים ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁשּלֹא , ְוִיְתּבֹוְננּו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּזה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל

ְוִסֵּים ֶׁשֻּמָּתר . ְוֵהם ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע סֹוָפם, ֶהםַאְך ֶזה לֹא ַיֲעזֹר ָל, ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלֵחם

ס ַרָּפת "רס "ַרָּפא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.  ָּכאֹוֵמר ְּבֵׁשם ָנִביא,לֹוַמר ַהָּדָבר ִּבְׁשמֹו

ל "ין זצִוב ְלַרָהע ֵמַמָּׁשיף ֶׁשִסן הֹוֵכְו. ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוד ֱאֶגד ֶנַחת ַיכֹוְלש הֹולָֹּׁש ַהּוּלֵאֶׁש, יןִסה ָיְסּור

 ַחל רּוַעה ַּבָיָהֶׁש] רֶטְרפּוְקְנַרְפַה[, ל"ין זצִלְרַּקא ִמָקנּוְיר ַה"מֹוְדַאָהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יןִלְרי ַקיֵדִסי ֲחֵנְקִּזה ִמָיָהֶׁש

, יזִרָּפ, קְר יֹויּות ְניב ֶאִרְח ַּתֶׁשִּסיןר ַמ ָאְוהּוא, םֶדים קֹוִנה ָׁשֵּבְרה ַהָאֹוּׁשת ַה ֶאפּוָּצים ֶׁשִדיִחְיַהה ֵמָיָהְו, ׁשֶדּקַֹה

 .םטֹות ָאצֹוְצל ִּפם ַעָלעֹוע ָּבַדם נֹוֶרֶטה ְּבָנה ָׁשָאי ֵמֵנְפר ִלַמא ָאאת הּוזֹ. ַּדּקֹותש לֹ ָׁשְךתֹוְּב] ל"ת נפ"ר[, ןֹוּדְנלֹוְו

 .)וארא לב(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמא ַעבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצָמן ֵכְו

, ְוַיֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים, ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר ַעם ֶאָחד ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעל רֹוִמי ָהְרָׁשָעה

ְוָאז , ַעד ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלם, ְוִיְּפלּו ִביֵדיֶהם, ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים

 ,ַאַחר ֶזה ַמה ָּכתּוב. "'ְּבָבְצָרה ְוגֹו' ִּכי ֶזַבח ַלה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ִיְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ּכֹחֹות  ְוִיְׁשּבֹר ָּכל ַהֲחָילֹות, ִויַכֶּלה ֶאת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִמֶּמָּנה. "'ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו"

' ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ֶאָּלא ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו, ְולֹא ִיָּׁשֵאר ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָעם ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶׁשְּלַמְעָלה

ם דֹוֱאם ֶּבֵחָּלִהא ְלבָֹּים ֶׁשָלעֹוף ָהֹוּסם ִמָעָה ֶׁשל"י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁשְו ".ל ַיד ְיִמיֶנךִצְּלְך ַע

 זֵּמַרְמ ַהגְנֹו'ּגא ם הּויג ָׁשִהְנַּמם ַהֵּׁשא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא הּו

   .גֹוּגל ַע

ק רֹוְׁשה ִל"יד הקבִתר ָעֵמן אֹועֹוְמי ִׁשִּבַר )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְל

יג ִהְנַּמ ֶׁשְךֶלֶּמַהְו, םִיַרְצ ִמְךתֹוה ְּבָמָחְלים ִמִׂשעֹוים ְוִאָבּו, םִיַרְצי ִמֵראֹוה ְיֵצְקר ִּבֶׁשה ֲאָרבֹוְּדַל

ים ִאְציֹוְו, םיֶהֵנדֹול ֲא ַעדּוְרָּמים ֶׁשִׁשָניו ֲאָלים ֵאִצְּבַקְתִמּו', כּוְו, נֹודֹול ֲאד ַעַרָּמד ֶׁשֶבא ֶעם הּוָתֹוא

הדרך ( הָחנּוית ְמִרְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .'כּו ְולּוֲעל ַיֵאָרְׂשם ִירֹול ְמַעְו. הָרבּוְגת ִּבכּוְלים ַמיִקִזֲחַמט ּוָעְמִּב

 )א, יט' ישעי(ב תּוָּכת ַהן ֶאָּמַקר ְלֵאָבן ְנֵכְו ".ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים", ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ְּכִתיב )נייההש

 רֵֹכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָּפָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ה"הויַמָּׂשא ִמְצָרִים ִהֵּנה "

ל ֵׁשְלַּתְׁשִה

 ְוֵכן

 הֶזְו



ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ִעיר ְּבִעיר ַמְמָלָכה :  ְּבִקְרּבֹוִיַּמס

 ה"הוי ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשח"רכ רַּפְסִּמש ֶׁש"רש ָהרּוּדִּסיא ִמִבָּני ֶׁשִפְּכ. ב"ת תשעַנל ְׁשז ַעֵּמַרְּמֶׁש". ְּבַמְמָלָכה

ה ֶזְו, תילּוִצֲאה ַליָאִרְּבה ִמיָנִכְּׁשת ַהה ֶאיָדִמֲעת ָהַּלִחְת ִּבְךרּוָּבת ַבֵתם ְּבל יֹוָכְּבה ֶלֲע ַמ,ְךרּוָּב ְּכִמְנַין ,ל"ק ב"ע

ִהֵּנה "ן ֵכְו. הָנם ָׁשיִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹו ַעב"תשעת ַנְּׁשים ִמִנָּׁשר ַהַּפְסה ִמֶזְו. הָּלֻאְּגַלת לּוָּגַהה ֵמיָנִכְּׁשת ַהַרָזד ֲחסֹו

 ג"הרה יףִסהֹו ְו.5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא "רֵֹכב "ְּפָעִמים "ה''יהו"ן ֵכְו. ח"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ל"ב ַק'' ַעל ָערֹוֵכבה ''יהו

ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר  )ל פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב זָמְרם ִנִיַרְצִמים ִּבִמְלְסּוּמ ַהיםִחַאָהן טֹוְלִּׁש ֶׁשא"שליט 'ג ןָתָניֹו 'ר

ֵליֶהם ֲע ּוּוְׁשֵני ַאִחים ַיַעְמד', כּוְול ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים אֵעָמְּדָבִרים ֲעִתיִדין ְּבֵני ִיְׁש

א "ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו. ַיֲעמֹד ֶצַמח ֶּבן ָּדִודם ּוִביֵמיֶהףֹוּסַּבְנִׂשיִאים 

ת לֹוְׁשְמם ֶמֵהֶׁש, לּוָּלת ַהֹוּפִלְק' ל גר ַעֵּבַּגְתִה ְלה זֹוָנָׁשה ְּבֶּכְזִּנֶׁש, ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּביר ִהד ַקַּדְגק ַּבֶׂשֶּמַּדֶׁש

, קֶׂשֶּמת ַּדַּפִלת ְק ֶאיַעִנְכַהר ְלָּקִעָהיף ֶׁשִסהֹו ְו.לֵאָרְׂשל ִין ֶׁשָתָעּוׁשח ְיַמְצִתְו, ילֵעְלִדר ְּכאְֹּיל ַהים ַעִבְׁשֹוּיים ַהִרָּׂשַה

ם יֹו ְלּוּלִפ ֲאּהָת אֹוּוׁשְּבְכִּיֶׁש, קֶׂשֶּמַדים ְלִברֹו ְקיּוָהֶׁשים ְּכִרּוּפִּכם ַהת יֹוֶמֶחְלִמל ְּב"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאה ָהָרהֹוי ֶׁשִפְּכ

 )360ל עמוד "ח סנואני זצ"ל והגר"מ שרעבי זצ"תולדתיהם של הגר(' יםיִקִּד ַצְךֶרֶּד'ר ֶפֵסים ְּבִאָבן מּוֵכְו. ּהָתָּפִל ְקיַעִנְכַהד ְלָחֶא

ְּדעּו , ְּכֶׁשִּתְהֶיה ִהְתָּגרּות ְלִמְלָחָמה ֵּבין סּוְרָיה ְלֵבין רּוְסָיה"ל "י זצוִנאָויְנים ִסִּיַח' ל רָּבֻקְּמל ַהיו ֶׁשָרָבְּד

  ."ָּלהָלֶכם ֶׁשּזֹו ַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻא

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

י ִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ל אּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ים תתנִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"שליט

 )שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתִּב

. דַב ְלְךַלד ָמִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּזר ַהָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' בֶׁש

ן ֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמא ַההּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו

ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו" תתפןֵכְו. תֹוּיִתאֹום ָה ִעת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּדת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבד"ִוָּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבו"תתפ' ב

ר ָּפְסִּמַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו". יָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶלָּפתֹות" )ו, ויקרא ב(ה ָחְנת ִמַנָכל ֲהר ַעֵּבַדְמַה

ר ָׁשְפ ֶא"ָּפתֹות" ׁשֵּיי ֶׁשֵרֲחַאְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהת ַוכּוְלַּמת ַהַנָכיא ֲהִהֶׁש, הָחְנִּמת ַהַנָכם ֲהר ִעּוׁשו ָק"תתפ

ב תּוָּכן ַהֵכְו ".ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְּכ, ְךֶלֶּמת ַה ֶאיְךִלְמַהְלה ּוָחְׁשִּמן ַהֶמק ֶׁשיצִֹל

, ו"ים תתפִפָלֲא' בן ֵכ ְו.ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכם ַהִעְו, א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" תֹוח אַֹׁשְמִּיַו" )יב, ויקרא יח(

ת יַרִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמת ַהחֹוָנְמ' הת ַהמֹום ְׁשֵהֶׁש. םיִקִקת ְרֹוּלת ַחֶׁשֶחְרת ַמַבֲחת ַמֶלה סָֹחְנִמא ָּיִרְטיַמִגְּב

, םָעְלת ִּבַאבּוד ְנים ַעִנָּׁשי ַהל ִּפץ ַעב ֵקֵּׁשַחן ְמיָמת ֵּתֶרֶּגִאם ְּב"ַּבְמַרָהא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .תכּוְלַּמַה

ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל  "םָעְלר ִּבַמָאק ֶׁשסּוָּפ ַהל ַעְךֵּמַּתְסִמּו. ֹוּנַמד ְזם ַעָעְלת ִּבַאבּוְּנִמּו

ת ַאבּוְּנן ֶׁשיָוֵכְו. הָּלֻאְּגן ַהַמ ְזיַעִּגַּיד ֶׁש ַע,"תֵעָּכ"ים ִנר ָׁשָּפְס ִמתֹול אֹוה ֶׁשָפקּוב ְּתּוה ׁשֶיְהִּת ֶׁשיְךִרָּצ ֶׁשינּוְי ַה".ֵאל

ד ִות ָּדכּוְלל ַמז ַעֵּמַר ְמ,"תֵעָּכ"ר ֶׁשַמר לֹוָׁשְפ ֶא,"בקֲֹעַּיב ִמָכֹו ּכְךַרָּד" יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמם ַעת ַּגֶרֶּבַדם ְמָעְלִּב

  .ילֵעְלִדים ְּכִנר ָׁשָּפְס ִמתֹוי אֹוֵרֲחר ַאזֹוְחַּתֶׁש

ת ַנְׁשִבּו. עָרב ְו טֹוֶרֶבתעֶֹׁשְּמ ּהַגת נַֹּפִל ְקדסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, ). תיקונים צז. נשא קכה:בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

 )ד, יחזקאל א(ב תּוָּכן ַהַיְנִמ ְּכאֹו, ּהַגנֹון ַיְנִמל ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשים ְלִנ ָׁש64 מּוְלְׁש ֻיב"תשע

ת ַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו,"לֹו ָסִביבְונַֹגּה "

 .יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקר ַלבֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעה ְויָעִרת ְּפַוְצד ִמסֹוְּב ,ּהַגת נַֹּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִמְּיַס ְמנּוב ָא"תשע

מּוָבא 

 ןֵכְו



 ז"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא " נַֹגּהראֹוְּכְואַֹרח ַצִּדיִקים " )יח, משלי ד( בתּוָּכַהֶׁש א"טר שליֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"ף תשעֹוּס ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְסִמ

ל ז ַעֵּמַרְמּו. תעֹו ָׁש6 ְךֶׁשֶמה ְלָּמי ַחּוּקִלם ְלרְֹגִל ְוׁשֶמֶּׁשל ַה מּוּהַגנֹב ַכֹוד ּכמֲֹעי ַלפּוָצב "ו סיון תשע"טְּבֶׁש

ת ֶמֶדֹוּקם ַהַעַּפם ַּבַּגי ֶׁש ִלבּוְתָכְו. [ּהַגת נַֹּפִלְקת ִלֶכֶּיַּׁשת ֶׁשכּוְלַּמט ַהָרְפִּבּו, םָלעֹוה ָּבָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמת ַהּוׁשְלָחֵה

ת  ֶארּוְּׁשִאֶׁשְּכ, ׁשָּמים ַמִמם ָיָתאֹון ְּבטֹוְלִּׁשל ַּבדֹור ָּגֵּבְׁשה ַמָיָה, ד"ץ תשסִיַק ְּבׁשֶמֶּׁש ַהתה ֶאָצ ָחּהַגב נַֹכֹוּכֶׁש

ם ָּבים ֻרִבְּצַיְתט ִמָּפְׁשִּמי ַהֵּתם ָּבד ִעַחב ַיב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִּׁש ֶׁשּוּלים ֵאִמָיים ְּבִאת רֹוֶמֱאֶבּו. יףִט ָקׁשּוּגת ִמקּוְּתַנְתִהַה

ן טֹוְלִּׁשת ַהכּות ְזים ֶאִדְּבַאם ְמ ֵהְךָכְּבק ֶׁשֵפם ָסּוין ׁשֵאְו, אָבָּצם ַלָתס אֹוֵּיַגים ְלִׁשְּקַבְמּו, הָרֹוּתי ַהֵדְמד לֹוֶגם ֶנָּלֻכְּכ

א "י שליטִקְסְבֶיְנח ַק"גרם ַהֵׁשם ְּבַסְרן ֻּפֵכְו. ר"ים אכיִמֲחַר ְּבנּוֵלָאְגִיל ְוֵאָרְׂש ִיֹוּמל ַעס ַעחּוָים ְוֵחַרְי' ה. םֶהָּלֶׁש

 .]ר לֹוכּוא ָז לֹּוּלים ֵאִמָיה ְּבֶרֹוּק ֶׁשמֹוה ְּכֶזב ָּכָּצל ַמָבֲא, הָרֹוּתי ַהֵנת ְּבף ֶאַדן ָרטֹוְלִּׁשיד ַהִמָּתי ֶׁשל ִּפף ַעַאר ֶׁשַמָאֶׁש

ל ז ַעֵּמַרְּמֶׁש, 972ל ֵאָרְׂשת ִייַנִדת ְמל ֶאֵּמַסְּמן ֶׁשפֹוֶלֶּטר ַהַּפְסִמִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות א ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו

ת כּוְלַּמל ַהף ֶׁשֹוּסיא ַה ִהה זֹוָנָׁשְּד. ב"ע תש,72ת ֹוַהְּסָפרן ֵכְו, ב"תשעת ְּבֶזֶמְרִנ, עַׁשֵּתה ָרְפִּסַה, ב"ת תשעַנְׁש

  .תֹויף אֹוִלְחַּתה ֶׁשָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמת ַהַּלִחְתּו, הָּפִלְקִּד

י ֵקסּוְּפים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרָהת ְואֹוָּיִרְטיַמִּגת ַהַלֲעת ַמ ֶאַחֵּבַׁשְמיב ּוִחְרה ַמָּלֻאְּגר ַהַמֲאת ַמַּלִחְתִּב

ד מְֹל ִלְךֶרֶּדאת ַהי זִֹּכ, תֶרֶח ַאְךֶרֶדא ְּבלֹז ְוֶמֶרא ְּבָקְום ַּדָתת אֹוֶרֶמה אֹוָרֹוּתַהים ֶׁשִרָב ְּדׁשֵּיֶׁש, הָרֹוּתַה

ל ָכְּכ.  זֹוְךֶרֶדים ְּבִדָמְל ִנּוּלים ֵאִנָיְני ִעִּכ, זֶמֶרק ְּבַר, הָרֹוּת ַּבׁשָרפֹ ְמּוּניֶנה ֵאיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִען ָּכֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנִע

י יֵכִלֲהם ַּתר ִעּוׁשם ָקָלעֹוה ָּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמ ָּכיְךת ֵאאֹוְרַהְל, הָּלֻאְּגי ַהֵנְיְנל ִעה ַעָרֹוּתים ַּבִזָמד ְרעֹוד ְוים עֹוִּלַג ְמנּוָאֶׁש

ק קּוַבֲחֶׁש )תהילים ז( ׁשָרְדִּמ ַּביםִאן רֹוֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעּוּמִלת ְּבֶמֱא ָהְךֶראת ֶּדזֹ] יםיִכִרֲאא ַּתָקְואו ַּדָלְו[, הָּלֻאְּגַה

ן ֵכְו. ץֵּקת ַהע ֶאַדֵין ְוָיּוּלִמת ְּב"יף ֵּב"ֶּלַאת ָהיו ֶאָלב ָעּתְֹכִי ְוַחח לּוַּקִּי ֶׁשֹוה לֶנעֹו' ה ַו,"יַתד ָמַע"' ת הל ֶאֵאֹוׁש

. זֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאֹם ְמֵמרֹוְתִתא ְוֵּׂשָּנא ִּתבֹיד ָלִתָעֶּל ֶׁש,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוָּפל ַהא ַע"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָבמּו

ת ַרֹוד ּתאֹא ְמֵּׂשַנְתִתם ְוֵמרֹוְתה ִּתָּלֻאְּגן ַהַמְזן ִּבֵכָל, זֶמֶרת ָהַרֹוּתא ִמה ָּבָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִעָּכן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

 .הָמְכָחת ַלאֹוָרְּפְרת ַּפאֹוָּיִרְטיַמ ִּגּוּלֵא, "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא ":)תיקונים קכ(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לֵאָרְׂשב ִיֶרֶקז ְּבֶמֶרָה

ת כֹומּו ְסז"ֶמֶרת ֹוּיִתן אֹוֵכ ְו.דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִג ְּב,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא"א ֶׁש"שליט' פ' מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

, הָלְרָעת ָה ֶארּוְּמַזְּיה ֶׁשָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, רֶמֶזת ֹוּיִת אֹוזֶמֶרן ֵכְו. יַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִג ְּבֶׁשהּוא ׁש"ָנָחת ֹוּיִתאֹוְל

 ִהִּגיַע ְזַמָּנּה , ִהִּגיַע ְזַמָּנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּגֵאל"ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע" )לג, ר ב"שהש( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. 'ה ַלרּוְּמיַזִו

ִּתְכֶלה ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ָׁשַמִים  ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ּכּוִתים ֶׁש,ֶׁשל ָעְרָלה ְלִהָּזֵמר

ר ֵמאֹוי ֶׁשִמְלַׁשירּוים ִּבִאן רֹוֵכְו.  ֶזה קֹולֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח" ְּבַאְרֵצנּוִנְׁשַמעְוקֹול ַהּתֹור " .ֶׁשִּתָּגֶּלה

' יּוָדן ְּבֵריּה ְּדר'  ר,הֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ֶצַמח ְׁשמֹו ְיַרִּבי .)ברכות יז( יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹון ְׁשַיְנִעא ְּבָּיִרְטיַמִּג

ֲאָבהּו ְולֹא ְּפִליִגי חּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין ְּכחּוְׁשְּבֵניּה '  ָאַמר ֲחִניָנה ְּבֵריּה ְּדר,ַאְייבּו ָאַמר ְמַנֵחם ְׁשמֹו

ת ַרֹול ּת ַעׁשֵרֹוא ּד"ָרְּגַהב ֶׁשתּוָּכַהא ֶׁש"ר שליטֵפֹוף סֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ְּדָהֵדין הּוא ֶצַמח הּוא ְמַנֵחם

ב "כים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרת ָהד ֶאמְֹלה ִלֶּכְזִּנֶׁש. ב"ד כֶמ ָלאיו הּוָרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָה". ָּכל ֶּגיא"ז ֶמֶרָה

ף ּוּלִח ְּבַח"יִׁשָמן ֵכְו. זֶמֶרת ָהַרתֹו ְּבׁשֵּי ֶׁשתרֹומּוְּתל ַהז ַעֵּמַרְמ ַהר"ָמָּתת ֹוּיִתש אֹו"ת ב"אְּב" ֶּגיא"ן ֵכְו. תֹוּיִתאֹו

  .תֹוּיִתאֹוק ְּבֵּסַעְתִּמַה, ר"ֵפסֹוע "ס בט"ת אחֹוּיִתאֹו

 ַחיִׁשָמן יקֹוִרָטנֹוֵמֵאָמַתי .  ְּבַעְרִביתֵמֵאָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע )א, ברכות א(ה ָנְׁשִּמז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיֶׁשה ֶאְרִנ

ם יֶהֵל ֲעלּוְּביַקע ִוַמת ְׁשיַאִר ְקאּוְרְקם ִיָּלֻכ ְוהּוָּיִלֵא ְויַחִׁש ָמאּובֹי ָיַתָמ, הָנְׁשִּמת ַהֶלֶאֹו ׁשינּוְיַה. יַתָמ הּוָּיִלֵא

 ן"ַּבְמַרָה

 ןֵכְו



 .יַחִׁש ָמהּוָּיִלֵאְטִרָּיא ְּבִגיַמ עַמְׁשן ֵכְו. בֶרֶען ָהַמ ְזיַעִּגַּיֶׁש ְּכְּבַעְרִביתת ֶצֶרַתה ְמָנְׁשִּמַהְו. םִיַמת ָׁשכּוְלל ַמעֹ

  .)א"שליט. פ. מ' ג ר"בביאור זה סייעני הרה(

ן ּוּקִּתן ֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָואַֹמר ַעד ָמַתי" )יאו ' ישעי(ב תּוָּכַה

ְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשע ֶׁשא"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשעת "י רַּדַׁשת כּוְלַמְּבם ָלֹוע

ם קֹום ָמִַלָׁשרּוְיְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעֶׁש א" שליטאנֹוָיִצְרף ַמֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ןָקתּום ְמָלה עֹוֶיְהִי

  .]ׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבם ֶׁשֵּׁשַה[

ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין " )ד, עובדיה א(ב תּו ָּכְךָכְו, הָּלֻאְּגן ַהַמְזם ִּבדֹות ֱאַלָּפל ַמא ַעָּבה ִנָיְדַבעֹו

ִאם ַּגָּנִבים ָּבאּו ְלָך ִאם ׁשֹוְדֵדי ַלְיָלה ֵאיְך ": 'הּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם 

ֵאיְך ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו  :ם ָּבאּו ָלְך ֲהלֹוא ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹותִנְדֵמיָתה ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדָּים ִאם ּבְֹצִרי

ים ִרְצֹוא ּבלֲֹה. םָנצֹול ְר ָּכבּוְנָּגד ֶׁשם ַעָמּוה ּדָּתְמַּדְרה ִנָמ ָל"ֵאיְך ִנְדֵמיָתה "י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ַמְצֻּפָניו

יא ִבָּנַהים ֶׁשִארֹוְו .יָךֶנֻּפְצ ַמּוׁשְרְדִי ְוּוּליַג ִוָךּוׂשְּפַחי ְים ִּכלּוְּכ ָך ְלירּוִאְׁשא ַיה לֶֹּלֵא ְו,תלֹוֵל עֹירּוִאְׁשַי

ל ת ָּכים ֶאִּלַגְּמים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַגְו, לֵפֹוּנֶׁשֵּבין ּכֹוָכִבים ר ֶׁש ֶנמֹוְּכ, היָלִפְנִל, אבֹיד ָלִתָעם ֶלדֹות ֱאַלָּפת ַמיל ֶאִׁשְמַמ

ל ט ֶׁש"מזלת ַהאן ֶאיָרִאיל ְּבִּפה ִה"הקבֶׁש, תיאּוִצְּמה ַּבֶּזל ַהָׁשָּמת ַה ֶאינּוִא ָרּוּלים ֵאִמָיְבּו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפְצ

א ט הּו"מזלת ַהַלָּפל ַה ֶׁשְךֵׁשְמֶהַהְו. םֶהָּלה ֶׁשָוֲאַּגַהה ְוָיְגלֹונֹוְכֶּטל ַלֶמה ֵסֶּוַהְמּו, רֶׁשֶּנ ַּכיַּהִּבְגִהֶׁש, ]ב"ארה[ם דֹוֱא

י פּוָּצה ֶּׁשַמְל, תיאּוִצְּמל ַּבָׁש ָממֹוְּכ, זֶמק ֶרל ַרּכַֹהְו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפים ְצִּלַגְמּו, תֹוים אֹוִדְדֹוּׁשים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַּג

 ה זֹוָּמֻאים ֶׁשִאן רֹוֵכְו, קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ, יםִבָכֹוין ּכר ֵּבֶׁשר ֶנָּיֻצב ְמ"יא ארהִׂשל ְני ֶׁשִמְׁשִרם ָהָתחֹון ַּבֵכְו. ברֹוָקם ְּבֶהָל

ל ֶמֵּסא ַהם הּוֹוּיד ַהַעְו, ש"ים ימאִצַּנל ַהל ֶׁשֶמֵּסה ַהָיר ָהֶׁשן ֶנֵכְו. יםִבָכֹוּכם ַהקֹוְמִלל ְוָלָחת ֶללֹוֲעה ַלֵּבְרת ַהֶרֶתחֹו

ם דֹוי ֱאֵׁשְרל ָׁשָכים ְּבִארֹוְו. רֶׁש ֶנּהָמְּׁשים ֶׁשִבָכֹות ּכַצבּול ְקַלְגר ִּבֶׁשֶּנים ַּבִׁשְּמַּתְׁשם ִמֵהי ֶׁש ִלבּוְתָכְו, הָיְנַמְרל ֶּגֶׁש

ת מֹוְּׁש ִמחּוְקְל ִנְּׁשמֹות ִּגְבַעת ַהַּקִּפיטֹול ְּבָווִׁשיְנְגטֹון ְוַהֶּסַּנאטי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ יםִבָכֹוּכַהר ְוֶׁשֶּנת ַהֶא

.א"ז שליט"בביאור זה סייעני הרמ(. ֶׁשָהיּו ְּברֹוָמא, אטֶּסַּנַהִּגְבָעה ְוַה ר ָׂשה ָעָעְבִׁשְּב ֶׁשּוּלים ֵאִמָים ְּבַסְרן ֻּפֵכְו )

ְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה  )כג, בראשית כה( י"ִּׁשַרא ְּבָבמּוּו. רצֹון ַיְנִמְּכ, ב"ת ארהכּוְלַמים ְלִנ ָׁש296 מּוְלְׁשב ֻי"תשעז ּוּמַתְּב

ל  ֶׁשּהָנָּבְרֻח ֵמִּתְתַמֵּלאר ֹוּצז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו.םִילֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַל, 'כּו ְונֹוֵפל

  .ר"ר אכיֵתא יֹולְֹו, רן צֹוַיְנִמק ְּכם ַרִיַלָׁשרּוְי

  

  
  

 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
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  . ראיות על ביאת המשיח בקרוב360ב כ"ניתן לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשע
  .לשלוח בקשה למייל.  מחודש עם פרקים וכותרותיצא לאור בעימוד

  
 

ן ֵכְו

 יאִבָּנַה


