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 .שנוספו לאחרונה

  .'ֲחִצי ֲחִצי'ְּבִגיַמְטִרָּיא ' ְּגבּוָרה'

ָּצה ְׁשֵלָמה ִמִּסְטָרא ְוִאיִהי ַמ, ְוִאיִהי ַמָּצה ְּפרּוָסא ִמִּסְטָרא ִּדְׂשמֹאָלא .)תיקונים נו(ַּבּזַֹהר 

ֶׁשְּמַסֵּמל , ְּדַמָּצה זֹו ִהיא ְּכֶנֶגד ֵלִוי. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ְׁשִביַרת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית ְּבֵליל ַהֵּסֶדר. ִּדיִמיָנא

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבִמְצַות ַיַחץ .  ַהַּמָּצהָלֵכן ׁשֹוְבִרים ֶאת, ְוֵכיָון ֶׁשִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ִלְׁשּבֹר, ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמְּבִחיַנת ַהֶּׁשַפע הּוא , ֶאָחד ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן ְולֹא ֲחִצי ֲחִצי, ָאנּו ׁשֹוְבִרים ִלְׁשֵני ֲחָלִקים

ְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא יֹוֵתר ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ֶׁשַהֲחִצי ֶׁשִּנ, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז, ִמְתַחֵּלק ַלֲחִצי ֲחִצי ַמָּמׁש

ָלֵכן ְמַסְּמִלים ֶׁשהּוא , ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֵהם ְּבִצְמצּום, ֵמַהֲחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ָלֵכן ְמַסְּמִלים ֶׁשהּוא , ַמה ֶּׁשְּנַקֵּבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא יֹוֵתר ָחׁשּובְוַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ָלֲאִפיקֹוָמן ּוְמַרֵּמז ַעל , ָקָטן

, ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהּזַֹהר ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ְּבסֹוד ַמָּצה ְּפרּוָסה ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשּפֹוֵרס ִלְׁשַנִים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ָגדֹול

, ְּכֶׁשֵלָאה ְוָרֵחל ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד, ַהַּמְלכּות ִּתְהֶיה ַמָּצה ְׁשֵלָמה ֶלָעִתיד ָלבֹאְו, ְוׁשֹוֵמר ֵחִצי ֲעבּור ֶהָעִתיד ָלבֹא

ְּבִגיַמְטִרָּיא ' ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא'א ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ְולֹא ִיְהֶיה ִחּתּוְך ִלְׁשַנִים ְּכִדְלַקָּמן

  ד ֶגֶנְּכה ֶׁשָּצַּמיא ַהן ִהֵכָל. םִיַנְׁשת ִלֶכֶתחֹוה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדד ִמה סֹוֶּלַגְתִמ, םִיַנְׁשס ִלָרְפִּני ֶׁשִנם עֶֹחֶלי ְּבִּכ. ְּגבּוָרה

   .ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהי ִוֵל  

 ְוַהֲחִצי ,ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת הּוא ַהָּקָטן ֶׁשַהֲחִצי ,)קסט 'ע ב"ח פסח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא

 ָלבֹוא ֶלָעִתיד ֶׁשַהֲהָנָאה ,ַּבְחֵיי ֵמָהַרֵּבנּו ְלֵעיל ְוֵהֵבאנּו ,ַהְיסֹוד ְּכֶנֶגד הּוא ָלֲאִפיקֹוָמן ֶׁשִּנְׁשָאר ַהָּגדֹול

 ֶׁשָּמִצינּו ְּכמֹו ,ִּפָּקדֹון ְּבִחיַנת ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן ,ֵמַהְיסֹוד ִּתְהֶיה

 ָהָראּוי ַּבְזָמן ְלַהְׁשִּפיָעם ַהְׁשָּפעֹוָתיו ֶאת ׁשֹוֵמר ְּדַהְיסֹוד ."ָלָאֶרץ ְלִפָּקדֹון ָהאֶֹכל ְוָהָיה" יֹוֵסף ֵאֶצל

 ְוֶזה .ַהִּזּוּוג ִּבְזַמן ֶׁשֻּמְׁשָּפע ִּפָּקדֹון ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּגְׁשִמי ָּבָאָדם ֶׁשרֹוִאים ְכמֹוּו .ְלָכְך

 ְנַקם ְוִאָּנְקָמה" :)ז סוטה( ירּוַׁשְלִמיִּב ָמִצינּו ְוֵכן .ָלבֹא ֶלָעִתיד ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְׁשָמר ַהְמֻׁשָּמר ַיִין ֶׁשל ַהּסֹוד

 ֵעיִני ְׂשַכר ִלי ֵּתן עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו יוְלָפָנ ָאַמר ָאָחא ַרִּבי ָאַמר ,"ִמְּפִלְׁשִּתים ֵעיַני ִמְּׁשֵתי ַאַחת

   יִצֵח קֵּלַחְתִמ רָכָּׂשַהֶׁש יםִארֹוְו .ָלבֹא ֶלָעִתיד ִלי ֻמְתֶקֶנת ַאַחת ֵעיִני ּוְׂשַכר ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַאַחת

  .אבָֹל ידִתָעֶל יִצֵחְו ,הֶּזַה םָלעֹוָּב  

ָמִצינּו 

 ְוֵכן



ְּדַיַחץ ְמַסֵּמל ֶאת ְמִציאּות , ְּגבּוָרהַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַהִּמָּלה ֲחִצי א ֶׁשהּו, ַיַחץְּפֻעָּלה זֹו ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

אֹוְצרֹות 'מּוָבא ְּבְוֵכן . ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחִצי ֲחִצי ָלֵכן , ֵחִציאֹוִתּיֹות , ַיַחץֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ְועֹוָׂשה , ַהְּגבּוָרה

' ֶעֶבד ַאְבָרָהם 'ְּבֵסֶפר ְוֵכן מּוָבא .ָּכל ַהְּגבּורֹות ְוַהִּדיִנים ֵהם ְּכפּוִלים )ה"ח פ"שער רפ( ל"ְלָהֲאִריַז' ַחִּיים

ּפֹוֵרס ֶאת ַהְּפרּוָסה ֶׁשל ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה  ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּלֶחם עִֹניֶׁש

ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת , ִּדְבֵני ֵלִוי ְמַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ֵלִוי, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבֵני ֵלִוי ֵכן ְו. ַהֶּלֶחם עִֹני ַלַּמְלכּות

, ש ה"שה(ְוֵכן ַּבָּכתּוב , ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, קִיְצָחְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ֵחִצי ְוֵכן . ַהְּגבּוָרה

ֵחִצי ְוֵכן . ָאדֹוםֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת , ְּדָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות, "ְוָאדֹוםי ַצח ּדֹוִד ")י

ִדּלּוג ְׁשֵּתי ְּב, "ף ַוִּתְתָּכסיִעָּצַהח ַוִּתַּק ")סה, בראשית כד(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה 

ְוַהְׁשָּפַעת ', ַחְׁשַמל לּוָלב'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדָצִעיף ֶזה ִסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלִרְבָקה, אֹוִתּיֹות

, בראשית כד(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ָצִאים ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲח,ב"רֹוַחְוֵכן . ִיְצָחק ִהיא ֵחִצי

ְוֵכן ַסִּכין ְוֶחֶרב ֶׁשִּנְקָרִאים . ְּבִדּלּוג ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות, "ָקהְבֶאת ִרח ַוִּיַּקֹו ה ִאּמָרַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂש ")סז

  ִמי  ")סה, בראשית כד(ַדֵּבר ַעל ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה ת ַּבָּכתּוב ַהְמ"ְּברְמֻרָּמִזים , )ג, נחום ג(י " ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשַלַהב

  ".ְקָראֵתנּוִלָּׂשֶדה ַּבהֵֹלְך ַהָהִאיׁש ַהָּלֶזה   

 ֶׁשַהֵחֶלק )תלז' תהלים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּדמּוָבא ְּב, 'ֲחִצי ק הּוא אֹוִתּיֹות ִיְצָחקִנְרֶאה ְּד

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ' ְוָהֶרֶגל ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ָהאֹות ק', הּוא ִּבְבִחיַנת אֹות ה'  ָהאֹות קָהֶעְליֹון ֶׁשל

ְוַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר , ְּבסֹוד ֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשה', ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַהֵחִצי ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּבסֹוד אֹות ה. ַלִחיצֹוִנים

ִלְׁשֵני ' ּוִמֵּמיָלא ִיְצָחק ְמַחֵּלק ֶאת ָהאֹות ק. ָלבֹא ָיכֹול ָלֶרֶדת ְלַמָּטה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִניםֶלָעִתיד 

ה ֶׁשל ַוֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְּבסֹוד ָהֶרֶגל ָהֲאֻרָּכ', ֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְּבסֹוד ָהאֹות ה; ֲחָצִאים

' ְמאֹור ֵעיַנִים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְלַרֵּמז ֶׁשאֹוְכִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ֹוִניםִחיצִנְרָמז ַּבֵּׁשם ֵחִצי ְוֵכן . 'ָהאֹות ק

  ִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְרָמז ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמי ֶׁשחֹוֵטא הּוא עֹוֵבר ְוִנְכָנס ַלֵח. ה"ָעַבר יאֹוִתּיֹות ֲעֵביָרה ֶׁש) בראשית(

  .ה ְּכִדְלַקָּמן"ה ֶׁשל ֵׁשם הוי"ְּבאֹוִתּיֹות י  

. ץ הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה"ְוִנּקּוד ָקַמ, ח הּוא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד"ֶׁשִּנּקּוד ַּפָּת, :)תיקונים קכט(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ֶׁשהּוא ְלׁשֹון , "ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן"ץ הּוא ִמְּלׁשֹון "י ָקַמִּכ, ְמָבֵאר ָׁשם' ָמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְבֵפרּוׁש 

ּוְמַחְּלקֹו , ח ְּבֶאְמַצע"ץ ִנְכָנס ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ֶׁשל ַהַּפָּת"רֹוִאים ֶׁשַּקו ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַהָּקַמ. ִצְמצּום ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ְוֵכן ְּבתֹוְך ַקו , בּוָרה ִנְכָנס ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ְוׁשֹוְברֹו ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֶׁשַּקו ַהְּג, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

, ְּדִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ִלְׁשּבֹר ּוְלַחֵּלק ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע, ַהְּגבּוָרה ַעְצמֹו הּוא ְמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  . ְּבאֶֹפן ֶׁשַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ַיִּגיַע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות, ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ד ּוֵבין ֶזה ֶׁשְּבַקו ַהְּגבּוָרהֵּבין ֶזה ֶׁשְּבַקו ַהֶחֶס

  .ְּדַרק ֲחִצי ֵמַהֲחָסִדים ַמִּגיִעים ַלַּמְלכּות, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ' ה"ַחְסֵדי ֲהָוָי' )ב, תהלים פט(ְוֵכן ַהָּכתּוב   

ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ", ֶאָחד ֶׁשָּכתּוב. ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשִּנְזָּכר ַּפֲעַמִים ַּבָּכתּוב .)שמיני לח(ר ַהּזַֹּב

ַאִיל ְלעָֹלה "ְוַעל ֵּכן ". ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל", ְוֶאָחד, "ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַאִיל

ים ִארֹו .ּוֵמֶהם ִנְפָרִדים ְלַכָּמה ֲאֵחִרים, ְוַעל ֵּכן ָׁשִנינּו ְּגבּורֹות. ֶׁשהּוא ְׁשַנִים, ִילְׁשֵני ַא, "ְּתִמיִמם

ְוֵכן 

ְוֵכן 
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ים ִּבן ַרֹוׁשר ְלַמֱא ֶנַעּוּדַמּו, קָחְצת ִיַדֵקל ֲעק ֶׁשסּו ָּפתֹואֹול ְּבִים ַאִיַמֲער ַּפָּכְז ֻמַעּוּדר ַמֵאָבר ְמַהּזַֹהֶׁש

   ְׁשֵניְוֵכן רֹוִאים ְּבִמְנַחת ָהַאִיל ֶׁשֵּמִביא . םִיַנם ְׁשת ֵהרֹובּוְּג ַהׁשֶרּׁשֹז ֶׁשֵּמַרְל, דָחֶאל ִיל ַא ַע"ְּתִמיִמים"

  .ֶעְׂשרֹוִנים  

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִמַּדת ַהְּגבּוָרה . ָּדא ְגבּוָרה? ַמאי ֶזֶרת, "ְוָׁשַמִים ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן" .)תיקונים לח(ַּבּזַֹהר 

ֶׁשַאָּמה ְמַסֶּמֶלת ' ַחְׁשַמל לּוָלב'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ; ֲחִצי ַאָּמהְּדֶזֶרת זֹו ִמָּדה ֶׁשל ', ֶזֶרת'ת ְּבֵׁשם ִנְקֵרא

 -ָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת ֶזֶרת , ְוֵכיָון ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ַרק ֲחִצי ֵמַהְיסֹוד', ַאָּמה'ָלֵכן ַהְיסֹוד ִנְקָרא , ֶאת ַהְיסֹוד

 ֶׁשַהֶּזֶרת "ְוָׁשַמִים ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן" ַעל ַהָּכתּוב )'קע' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִצי ַאָּמהֲח

ּוִמָּכאן , ַאְנִּפיןמֹוֶדֶדת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּמְתַחֵּלק ֵּבין ְזֵעיר ַאְנִּפין ַלַּמְלכּות ְוַּכְבָיכֹול אֹוֶמֶרת ַעד ָּכאן ַׁשָּיְך ַלְּזֵעיר 

' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּב, ב ְׁשָבִטים"ֶׁשִּנְכָלִלים ָּבּה י, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ְוֵכן ַהחֶׁשן. ַׁשָּיְך ַלַּמְלכּות

ה ְמַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ְוִנְרֶאה ְּדֶז. )טז, שמות כח ("ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו"ָהָיה , )קפח' תצוה ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְוֵכן . ֶׁשַהֲחָצֵאי ַאּמֹות ֶׁשָהיּו ְּבִמּדֹות ָהָארֹון ְמַרְּמִזים ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות, .)פקודי רלד(ַעֵּין ַּבּזַֹהר , ַרק ֵחִצי

  ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהַּצִּדיק ְלַרֵּמז , ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחִצי ִמִּמְסַּפר ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם

  . ְיסֹוד  

' ג ר"ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבַמֲאַמר ֵמֵאת ָהרה, ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדסֹוד ַהֵחִצי ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות ָהעֹוָלם

ֶׁשֶּזה , ֶׁשל ַהֶחְלִקיִקים' ְּסִּפין'ִפיִזיָקה ַהּיֹום ֶזה נֹוֵגַע ַלַּב. א ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט

ֶחְלִקיֵקי , ֵיׁש ֶחְלִקיֵקי חֶֹמר ְוֶחְלִקיֵקי ּכַֹח. ְוֵיׁש עֹוד ֵחִצי, ָׁשֵלם ֶּבֱאֶמת ֶזה ְׁשֵני ֲחָצִאים, ַּבֲחָצִאים

  , ֶׁשָּלֶהם ֶזה ֲחָצִאים' ְּסִּפין'ְוָכל ֶחְלִקיֵקי ַהחֶֹמר ַה, ֶׁשָּלֶהם ָׁשֵלם' ְּסִּפין'ַה, ּכַֹח ְּכמֹו פּוטֹון ֶׁשל אֹור

  ] .אֹו ֶאָחד ָוֵחִצי, אֹו ֵחִצי  

ִהיא , ֶׁשִּמְּלַבד ֶזה ֶׁשַהְּנֵקָבה ִּבְכָללּוָתּה ִהיא ֲחִצי ֵמַהָּזָכר, )לח ואילך' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְּב

ְּדִהיא ֶנֱחֶלֶקת ַלֲחִצי ֶאָחד , ִמּקֹוַמת ָהִאיׁשֲחִצי ָלֵכן ִהיא ַרק , ֶנֱחֶלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאיןְּבַעְצָמּה ַּגם ֵּכן 

ְּבִחיַנת ָרֵחל , ַוֲחִצי ֵׁשִני ִּבְבִחיַנת ָזָנב, ְּבִחיַנת ֵלָאה ַהַחָּוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָהְיָתה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ִּבְבִחיַנת ַּפְרצּוף

ֶׁשל ' ַּיַחץ'ּוְׁשֵני ֲחָצִאין ֵאּלּו ֵהם סֹוד ַה, ָּבָנה ֵמַהֶּצַלע ֶׁשהּוא ַהָּזָנב' ִנָּיה ֶׁשָהְיָתה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשהַהַחָּוה ַהְּׁש

ם ֶׁשַאף ַעל ְוֵכן רֹוִאי. ְלַרֵּמז ֶׁשַּבַּמְלכּות ֵיׁש ְׁשֵני ֲחָצִאים, א ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵני ֲחָלִקים"ְוָלֵכן ָהאֹות ֵה, ֵליל ַהֵּסֶדר

ְוָכאן ׁשּוב . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ֶׁשל ֶעֶׂשרֲחִצי ֶׁשִהיא , א"ָהאֹות ֵה, ִּפי ֶׁשַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ְלִמְסַּפר ֶעֶׂשר

ג "ן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרהְוֵכ. ְּכִדְלֵעיל, ְּכמֹו ְּבִמְנַהג ַיַחץ, ֶׁשְּׁשֵני ַהֲחָצִאים ִנְקָרִאים ֶאָחד ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן, רֹוִאים

. ָנִׁשים ְּבֵׁשם ַחָּוה' ְלַרֵּמז ֶׁשָהיּו ב, א ֶׁשַהֵּׁשם ַחָּוה ֻמְזָּכר ַּפֲעַמִים ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית"ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ר

  ה "ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הֹוּיִתי אֹוֵּתל ְׁשז ַעֵּמַר ְל,ָּבָרא ְׁשֵּתית ֹוּיִת אֹוְּבֵראִׁשית ֶׁש:)תיקונים עה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

  .ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא " ֵאם ָּכל ָחי" )כ, בראשית ג(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ןֹואׁשִרם ָהָדל ָאת ֶׁשֹוּוַח' בת ַהיַנִחם ְּבֵהֶׁש  

ת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ְזֵעיר ֶׁשֵּלָאה לֹוַקַח, )ג ואילך"שער רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ֶׁשֵּלָאה , ְוֵכן ְמָבֵאר ָׁשם. ְוָרֵחל לֹוַקַחת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֵמֶהָחֶזה ּוְלַמָּטה, ַעד ֶהָחֶזה ֶׁשּלֹו, ַאְנִּפין

ֶׁשּיֹוְרִדים ַלַּמְלכּות , ִּגּלּוי ַהֲחָסִדיםּוְבָרֵחל ֵיׁש ֶאת , ְוִהיא ִנְמֵצאת ְלַמְעָלה, ִּדיָנא ַקְׁשָיא, ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה
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ַהֶחֶסד ; ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ֶנֱחֶלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְוֵהם ְּדָבֵרינּו. ְלַמָּטה

ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶׁשָּבא , ְוֶזה ְּבִחיַנת ָרֵחל, ה ַּבַּמְלכּות ְלַמָּטהֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶׁשָּבא ֵמַהְיסֹוד יֹוֵרד ְלַמָּטה ּוִמְתַּגֶּל

' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוֶאת ֶזה לֹוַקַחת ֵלָאה ְּכִדְלַקָּמן, ֵמַהְיסֹוד ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטה

   ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ְךִחּתּוּוְבסֹוד , ְךְמקֹום ַהֲחָתַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ִהיא ְּבסֹוד  ֶׁש)אבא ואמא ב (ל"ְלָהֲאִריַז

  . ֲחָצִאין  

ִּדְבַפְרצּוף ְזֵעיר ַאְנִּפין ֵיׁש ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש , ֵּבאּור ֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשָּכל ְמִציאּות ַהְּגבּוָרה הּוא ֵחִצי

ֲחִצי ֶׁשִהיא , ִהיא ְּבִחיַנת ְנֵקָבה, ְוֵכן ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְוַהְּגבּורֹות ֵהן ֵחִצי, ּורֹותְּגב

ֲחִצי ְּדִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק , ָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶרַבע ֵמַהָּזָכר ְולֹא ֵחִצי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלִפי ְּדָבֵרינּו, ֶׁשל ַהָּזָכר

, ֶׁשָהִאָּׁשה ְוַהַּמְלכּות ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵחִצי, ְוֶזה סֹוֵתר ְלַמה ֶּׁשִהְתַחְלנּו, ֶׁשֶּזה ֶרַבע ֵמַהֶּׁשַפע, ֵמַהְּגבּורֹות ֶׁשַּבְיסֹוד

ָּכְך , ֵהם ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסדֶׁש, ֶׁשַהַּמְלכּות ְוָהִאָּׁשה ְמַקְּבִלים ַּגם ֲחִצי ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבְיסֹוד, ְנָבֵאר ְלַקָּמן

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר , ְוָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְוֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ָהִאָּׁשה ִהיא ֲחִצי ֵמַהָּזָכר, ֶׁשִּבְכָללּות

ְוֶזה סֹוד . ִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְּגבּוָרהְו, ֶׁשַהַּמְלכּות ְלַמָּטה ֶׁשִּנְקֵראת ָרֵחל ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה

ְוֶזה , ְוֵלָאה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ַהִּזּוּוִגים ֶׁשֵּיׁש ְלָרֵחל ַאֲחֵרי ֲחצֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה

שער א (ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ְּב, ּוְלַגֵּבי ַהֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד. ְיָלה ַעד ֲחצֹותסֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשֵּיׁש ְלֵלָאה ִמְּתִחַּלת ַהַּל

ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת , ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲחָסִדים ֵאּלּו ִנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ִּבְמקֹום ֵלָאה ְוֵהם ַׁשָּיִכים ֵאֶליָה, )כ' א עמ"ח

ּוְכִפי ֶׁשַּנֲאִריְך ְלַקָּמן ֶׁשַהֶחֶסד . ְוָלֵכן ִהיא ִּבְבִחיַנת ִּדיָנא ַקְׁשָיא,  ְולֹא ִמְתַּגִּליםֱהיֹות ֶׁשֵהם ְסתּוִמים, אֹוָתם

   ֵלָאהְוֵכן . ְוַהִּזּוּוִגים ִּבְזַמן ֶזה ֵהם לֹא ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה, ֶׁשַּבֶחֶסד הּוא ְּבסֹוד ַהְּזָמן ֵמָהֵנץ ַהַחָּמה ַעד ֲחצֹות ַהּיֹום

  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ְׁשמֹות ַהְּגבּוָרה ֵאׁש ְוַסִּכין ְּכִדְלֵעיל,ַלַהבִרָּיא ְּבִגיַמְט  

, ו"א לֹוֵקַח ְּבסֹוד מַֹח ַהַּדַעת ֶׁשּבֹו ָּכל ָהרי"ְלִפי ֶׁשז )קלט(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש'מּוָבא ְּב

  רֹוִאים ֶׁשַהְּגבּורֹות . ֶחְציֹו נֹוֵתן ָלּה ַּבְיסֹוד ֶׁשָּבּהְו, ֲאָבל ֶנֱחָלִקים ּבֹו ְוֶחְציֹו לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו

  .ו ַרק ֶחְצָים ִנָּתִנים ְלָרֵחל ְּכִדְלֵעיל"ַהִּנְקָרִאים רי  

י ֵיֵרד ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ִּדיסֹוד ֶזה ֶׁשַהְּגבּוָרה ִנְמֵצאת ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבאֶֹפן ֶׁשַרק ֲחִצ

ִּדְכִפי , הּוא סֹוד ַהְיסֹוד ֶׁשַּתְפִקידֹו ְלַאֵחד ֶאת ְׁשֵני ַהַּקִּוים ֶׁשל ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרה, ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

, ]ד ֶׁשַּבְּגבּוָרהאֹו ְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד אֹו ֶחֶס[ֶׁשֵּבַאְרנּו ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא ֶׁשַפע ֶׁשְּמעָֹרב ֶחֶסד ִעם ְּגבּוָרה 

ְוֶזהּו סֹוד ַהְיסֹוד ֶׁשְּמָעֵרב ֶאת ְׁשֵני ַהַּקִּוים ּוַמְׁשִּפיָעם ְלַמָּטה , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּגבּוָרה ְלַבד ְוֶחֶסד ְלַבד לֹא יֹוְרִדים

ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר . 'ְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּוּו, ּוָמה ֵיֵרד ּוָמה לֹא, ֶאָּלא ֶׁשַהְּגבּוָרה קֹוַבַעת ֵאיְך ְלָעֵרב. ְּכֶׁשֵהם ְמעָֹרִבים

  ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלט ַעל , ל ֶׁשְּמֻמֶּנה ַעל ֵהיָכלֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ְסִפיַרת ַההֹוד" ַעל ַהַּמְלָאְך אורפניא:)פקודי רמו(

  .ַפע ָלעֹוָלםֶׁשֵּמֶהם יֹוֵצא ַהֶּׁש, ַקִּוים ֶׁשל ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת' ַהְּפָתִחים ֶׁשל ָּכל ַהג  

 ַהֲחֻלָּקה ֶׁשל סֹוד ְּבאֹותֹו ֶׁשִהיא ִלְתבּוָנה ִאָּמא ֵּבין ֶׁשַהֲחֻלָּקה )א ואמא אבא( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ְּב מּוָבא

 ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיְך ָהֶעְליֹון ְרצּוףַּבַּפ ְלַמְעָלה ִנְׁשֲארּו ּוְגבּורֹות ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשֲחִצי ִּבְגַלל ,נֹוְצָרה ,ְלֵלָאה ָרֵחל ֵּבין

ּוְבֶיֶתר 

ְוֵכן 

ְועֹוד 

  ְוֵכן



   ָרֵחל ִלְבִחיַנת ֵלָאה ְּבִחיַנת ֵּבין ֶׁשַהֲחֻלָּקה ְורֹוִאים ,ָרֵחל ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיְך ַהַּתְחּתֹון ַלַּפְרצּוף ְלַמָּטה ָיְרדּו ְוֵחִצי ,ֵלָאה

  .ַמָּמׁש ֵחִצי ֵחִצי ִהיא  

. ְוִנְרֶאה ְּדָבֶזה ְמֻרָּמז ָהִעְנָין ֶׁשֵהן ְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ָהיּו ְּתאֹומֹות, )ב"סדר עולם פ(ַּבִּמְדָרׁש 

, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּבֶזה ֶרֶמז, ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו ַּבּיֹום ֶׁשִּיְצָחק ֵּבַרְך ֶאת ַיֲעקֹב, א ָׁשם"ְוַעֵּין ְּבֵפרּוׁש ַהגר

ִמְתַחֶּלֶקת , ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב, ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת ַצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֵרד ְּבְזֵעיר ַאְנִּפין,  ְלַיֲעקֹבֶׁשִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִיְצָחק

ָּמז ְמֻרי "ֵחִצְוֵכן . ִּדְבָרָכה זֹו ְמיֶֹעֶדת ֲעבּוָרן, ָלֵכן ֵהן נֹוְלדּו ְּבאֹותֹו יֹום; ֲחִצי ְלָרֵחל ַוֲחִצי ְלֵלָאה, ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַּבת  ")י, בראשית כט(ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְּפִגיָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל 

  .ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ֶׁשַבע אֹוִתּיֹות, "י ִאּמֹוִחאן ָלָבן ֲאצֹ ִאּמֹו ְוֶאת יָלָבן ֲאִח  

  ב"אולה בשנת תשעהוספות למאמר קץ הג

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 ,הָלְעַמת ְללֹוֲעַּלת ִמֹוּלִפְּתת ַהים ֶאִבְּכַעְּמים ֶׁשִנָנ ֲעׁשֵיֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ז ָאֵּמֶׁש ):ברכות לב(ַּבְּגָמָרא 

ם ר יֹוֵזֹוה ּגָיא ָהא לָֹבה ָרל ֶזַלְגִבּו, " ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלהְך ָלַסּכֹוָתה ֶבָעָנן" )מד, איכה ג( בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ

 ָעָנן ְקִלַּפת, אתֵרְקת ִנאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְּקַה' גת ִמַחַאֶׁש )ד ,א( ָמִצינּו ִּביֶחְזֵקאלן ֵכְו .ְמֻעָּנןם ַהיֹוה ְּבָּלִפְתית ּוִנֲעַּת

א הּוב ֶׁשָע ָהַח ּכֹׁשַלְחֶנ ְוׁשַּתֶׁש. ב ָעׁשַּתת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"טשלי. ו. י' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְלּו .ָּגדֹול

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרן ֻחַמְּזם ִמִיַמָּׁשַּב ֶׁשַלֲאִביֶהםל ֵאָרְׂשין ִיה ֵּביָצִחְּמת ַהם ֶאֵרֹוּגַה, ןָנָעֶה

ד ַּיִמ, םִיַמָּׁשַה ֵמׁש ֵאה לֹוָדְרָיל ְוַעַּבי ַהיֵאִבת ְנ ֶאַחֵּציא ִנִבָּנ ַההּוָּיִלֵא ֶׁש)ה שהרי"ד: ברכות ו(א "מהרשא ַּבָבמּו

ה ֶיְה ִיֹוּלן ֶׁשחֹוָּצִּנַהֶׁש, הּוָּיִלי ֵאֵדל ְיה ַעֶיְהִּתה ֶׁשיָדִתֲעָה הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶזְו. הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמת ְזַּלִחְתִּב

ְלֵעת ֶעֶרב " ְּגֻאָּלה ְּדֶלָעִתיד "ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִמְנָחה" )פסחים ג(ה "ָלְּׁשא ַּבָבן מּוֵכְו .הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמת ְזַּלִחְתִּב

 ינּוִצָּמא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרה ְוהֹוִסיף.ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִיְתַּגֶּלה ְוַנֲעָנה ְּבִמְנָחה, "ִיְהֶיה אֹור

ן ֵכְו. בֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֵּמַר ְמעַּבְרַאְּב. ֵאל ְּבַאַחת ַּגְבִריֵאל ִּבְׁשַּתִים ֵאִלָּיהּו ְּבַאְרַּבעִמיָכ :)ברכות ד( ַּבְּגָמָרא

יא  ִהנּוָּלב ֶׁש"ת תשעַנְּׁשת ֶׁשיטֹוִּׁשי ַהִפְלּו, א"ב תשעָאב ְּבֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֵּמַרְמּו. ב"ֶרב ֶע"ָאת ֹוּיִת אֹועַּבְרַאְּב

ב "ת תשעַנְׁשב ָאא ְּבֵצה יֹו ֶז.א"ב תשעָאא ְּבלֹב ְו"ב תשעָאיל ְּבִחְתי ַמִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶען ָהַמְזּו, א"תשע

' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .בֶרֶעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעהּוָּיִלס ֵאָחְניִּפן ֵכְו. היָטִמְּׁש ַליתיִעִבְריא ָהִהֶׁש

ל "י זצִרּוּדק ַּכָחְצִי' ג ר"רהָהים ֵמִמָעְּפ' ע גַמָּׁשֶׁש' קָחְצת ִיַלֲחַנ'ים ִלָּבֻקְמת ַהיַביִׁשא ִמ"אי שליטַּכַזים ִּיף ַחֵסיֹו

ל "ם זצֶלֲעה מֹוָדהּוְי' ג ר"רהָהע ֵמַמָּׁשי ֶׁשִדיהּום ִמי ַּגִּתְעַמ ָׁשּוּלין ֵאֵעים ֵמִרָבְּד. ב"ב תשע ָאׁשֶדחֹא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמֶׁש

 בָאְּב' ט ןֵכְו .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלד ֶמַל נֹוֹוּבֶׁש ,בָאה ְּבָעְׁש ִּתתֹוּיִת אֹוב"ב התשעָאן ֵכְו. ל"י זצִרּוּדב ַּכַרָהע ֵמַמָּׁשֶׁש

 ינּוִצָמּו. תָּבַׁשל ְּבחּוב ָיָאה ְּבָעְׁש ִּתב"תשעת ַנְׁשִּבא ֶׁש" שליטיְךְייר ַרִאֵמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַלֲעקֹר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ִלְהיֹות יִּבֲחִניָנה ִּבֵּקׁש ַר' ָּבא ַּבר ַזְבָּדא ְּבֵׁשם רַא' ר :)מגילה ה(י ִמְלַׁשירּוִּב

 ַהַּצִּדיק ְוִהֵּנה )מסעי(' לֵאָרְׂשת ִיַדבֹוֲע'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו . ָאַמר הֹוִאיל ְוִנְדָחה ִיָּדֶחה,ְּבַׁשָּבת ְולֹא ִהִּניחּו לֹו

,  ַלֲעקֹר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבתיִּבַיֲעקֹב ִיְצָחק ָאַמר ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ִּבֵּקׁש ַר' ִאיׁש ֱאלִֹהים מוה

ֵּקץ ַעל ֵּפרּוׁש ֶׁשָרָצה ַלֲעקֹר ָצַרת ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְּכָלל ְוִעָּקר ּוְלַגּלֹות ַה. ְוָאַמר הֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

 ןֵכְו



ַהְׁשִמיֵעִני " )ח, תהילים קמג( בתּוָּכן ַהֵכְו .ְוהֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי ְלַגְמֵרי, ְיֵדי ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת יֹום ַהָּקדֹוׁש

 ב"ה התשעָלאּוְּגא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"ב התשעָא'  טאָּיִרְטיַמִגְּב, " ַחְסֶּדָךַבּבֶֹקר

ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך " בתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִג ְּבב"ִיְׂשָרֵאל ְּבחֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו. ב ָאׁשֶד חֹואׁש רֹאָּיִרְטיַמִגְּב

ר ֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה אָּיִרְטיַמִגְּב ב"חֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו ."ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך

 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנן ָּלַהְל .ּהיָּתִעץ ְּבן ֵקַמב ְזַאְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשע'הא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהַא

ת ַחַּפְׁשץ ִמֶרֶפְל "קסּוָּפד ַהל ַיַע ַח"יִׁשָמ ,ב"תשעב ה"א ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ

  .ְוַכָּפָרהה ָבּוׁשי ְּתֵנְיְנד ִעל ַיַעְו, יַחִׁשא ָמָצ ָיּוּנֶּמִּמֶׁש" יִצְרַּפַה
  

  
  

 יֵּצִח הָּיִנְּׁשַבּו ,רָטָמ הָנֹואׁשִרָה הָנָּׁשַּב )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל

 יתיִׁשִמֲחַבּו ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו ,יןִחְּלַּתְׁשִמ בָעָר

 חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִיְו ,לדֹוָג עַבׂשֹ

 תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ

 א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חָרְזִמ יֵנְּב

ת ֶזֶּמַרְּמ ֶׁשְּתְעַּבת ַהֶגֶלְפִמ ְלְךָּי ַׁשְּבַדֶּמֶׂשקן טֹוְלִּׁשן ַהֵכְו .יםִּלִּמַה םִע אדַסַא ארַׁשַּב אָּיִרְטיַמִגְּב יִחָרְזִמ ןרֹוִנֶׁש

ּוְכֶׁשִּיּפֹל . ֶזה ְּבִחיַנת ַׁשַער ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ַׁשַער ֲאָרם )נז(' ן"ָרֲהי מֹוֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו. ּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגַע

 ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּב'ַּב אָבן מּוֵכְו. ָּׁשהְוִיְבֶנה ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻד, ָאז ָיבֹוא ֶּבן ָּדִוד, ְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה

 ֶנֶפץ ֶׁשִּיְכֶלה ּוָבֵעת )ז יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל

 ַּתְתִחיל ָאז ִּכי ,ַהְּיאֹור ַפתְׂש ַעל ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים ֶמְמָׁשלֹות ָנהֶׁשִּתְכֶלי ,קֶֹדׁש ַעם ַיד

 ַוְיִהי" )יב ,טו בראשית( בתּוָּכַה לַע ,ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב סַרָּפ לַע אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ָׁשַמִים ַמְלכּות

 ֵליּה ְוֵלית ַּפלְלֵמ ַּדֲעִתיָדא ָפָרס הּוא ָּדא "ָנְפָלה" ".ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה ָלבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש

ּוָבֵעת ַהִהיא " )א, דניאל יב(' אָרְזן ֶעְּבִא'א ָּבָבן מּוֵכְו .ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעָּמא ְלֵמיַּסק ֲעִתיִדין ּוִמַּתָּמן ְזִקיָפא

ת ּגֹוי ַעד ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעל ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא ִנְהְיָתה ִמְהיֹו

ר ֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' רג "יף הרהִסהֹו ְו. ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ְלַהִּפיל ִּכָּסאֹות ֶׁשל ַמְלֵכי ִיְׁשָמֵעאל".ָהֵעת ַהִהיא

 ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכ ְו.ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִג ְּב"ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול" )א, דניאל יב( בתּוָּכַה ֶׁשא"שליט

  ".ִהיאָבֵעת ַהּו" םָׁש בתּוָּכ ַּבתֶזֶּמֻרְמ

ת בֹוחֹוְרד ָהַחא ַאהּוֶׁש, םִיַלָׁשירּו ִּבהּוָּיִמְרִיב חֹוְרים ִּבִארֹוא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

 הֶזְו

ן ֵכְו



ת ַדבֹול ֲעת ַעֶזֶּמַר ְמַּתֲעִׂשָּיה[, יִתא ָּדר לֹזֹוה ֵאָיָהְו, יםִטּוׁשים ְּפִנְבִמ ּוַּתֲעִׂשָּיהר זֹו ֵאֹוה ּבָיָהְו, ירִעים ָּבִּיִזָּכְרֶּמַה

, ירִעים ָּבִּיִתָרְקֹוּיַהים ְוִפָּית ַהבֹוחֹוְרד ָהַחת ַאיֹוְהת ִלנֹורֹוֲחַאים ָהִנָּׁש ַּבמֹוְצת ַע ֶאְךֵפהֹוְו]. תלּוָּגן ַהַמל ְזים ֶׁשִררּוֵּבַה

ת ַעָּפְׁשַהז ֶׁשֵּמַרא ְלה ָּבל ֶזָּכ. תָּבַׁשב ְּבחֹוְרָהק ֵמֶלר ֵחּגְֹס ִלכּוָזְו, תוֹוְצִמה ּוָרֹוי ּתֵרְמֹוים ׁשִדהּו ְיֹור ּבגּו ָלסּוְנְכִנְו

ה ָּלֻאְּג ַּבׁשָּמב ַמרֹוָקת ְּביֹוְהת ִלֶכֶפהֹו, בָאה ְּבָעְׁשם ִּת ִעתֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹר ְּבּוׁשָקְו, ןָּבְרֻחל ַהיא ֶׁשִבָּנה ַהָיָה ֶׁשהּוָּיִמְרִי

ב חֹון ְרֵכְו]. הָלאּוְּגי ֵּנ ַּגּהָמְּׁשה ֶׁשָׁשָדה ֲחָנכּוה ְׁשֶּזב ַהחֹוְרל ָה ַענּון ָּבֵכָלְו. [רֵתיֹוים ְּבִלדֹוְּגד ַהֵעֹוּמַהג ְוַחה ַהָמֵלְּׁשַה

, הָּׁשֻדְקאל ִּדמְֹּׂשַהה ֵמָתְיָה ֶׁשהּוָּיִמְרת ִיַמְׁש ִנׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרְמּו, םִיַלָׁשירּוה ִליָסִנְּכל ַהי ֶׁשאִלָמְּׂשד ַהַּצא ַּבָצְמ ִנהּוָּיִמְרִי

 ׁשֶפת ֶנירּוִסְמ ִלּוׁשְרְדים ִנִנלֹוי ְסיֵדִסֲחֶׁשה ְּכָלדֹוְּגה ַהָנָּגְפַהה ַהָתְיה ָהב ֶזחֹוְרן ִּבֵכְו. [רַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ

ל ת ָּכ ֶאׁשָדָח ֵמּה ָּבלּוְלָס ְוָהַאֲחרֹונֹותים ִנָּׁשה ַּבָצְּפֻּׁשם ֶׁשִיַלָׁשירּוית ִּבִרקֹוְּמ ַההָלאּוְּגת ַנכּוְׁשים ִּבִאן רֹוֵכְו]. ילֵעְלִדְּכ

ז ֵּמַרה ְמל ֶזָּכ, לֵאָרְׂשי ִיֵכְלַמ מֹוְּׁשה ֶׁשָנכּוְּׁשל ַהי ֶׁשִזָּכְרֶּמב ַהחֹוְרת ָה ֶאׁשָדָח ֵמםיסֹוְלִל ּוּלים ֵאִמָיְבּו. 'כּות ְובֹוחֹוְרָה

ת ידּוִסֲחל ים ֶׁשִּיִזָּכְרֶּמ ַהׁשָרְדִּמי ַהֵּתָּבֶׁש, ןֵיְנַער ְמָבָדב ְלים ֵלִׂשר ָלָׁשְפֶאְו. הָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהת ַהה ֶאָלְעַמְלים ִמִבְבסֹוְּמֶׁש

 רּוּג"ה ָּלֻאְּגל ַה ַעּהָמְׁשת ִּבֶזֶּמַרר ְמּות ּגידּוִסֲחַו. הּוָּיִמְרִיל ְוֵאָרְׂשי ִיֵכְלַמ, ׁשָּמ ַמּוּלת ֵאבֹוחֹוי ְרֵנל ְׁשים ַעִאָצְמ ִנרּוּג

ה ָיְפַלֲעּוּבם ַאָהָרְבַא' ם רֵׁשְּב )בהקדמה ט"תשס( א"שליטן ְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהֵמ' הָמְכָחם ַהַי'ר ֶפֵסְּבן ֵּיַע". הָדהּוה ְיֵיְרַא

ת ַּפ, םִיַּתי ְׁשֵפְתַכט ְּב"ט ּוׁשְרָּדים ַּבְּגָמָרא ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, וןָוְתי ֶאֵפּוּלִחת ְּב"השין ֵמים ֵהִיֹוּגת ַהנֹוֹוׁשם ְלַּגֶׁש

י ֵדל ְי ַעּוּלִפר ֲאָבָדן ְלָּתִּנם ַהל ֵׁשָּכֶׁש' ֻּסָּלם'ל ַהַעַּבִמ.) מגילה ו( 'בקֲֹעית ַיִרֵאְׁש 'רֹוְפִסיא ְּבִבן ֵמֵכְו ,םִיַּתי ְׁשיִקִרְפַאְּב

ל ָכה ְלָלְעַמְלם ִמַע ַטׁשֵי, ֹוּלים ֶׁשִמָעְּטם ִמֵּׁשת ַהן ֶאֵתם נֹו"ּוּכַעָהי ֶׁשל ִּפף ַעַא, ה"ֵמהקבה ָלְעַמְלל ִמּכֹאי ַהַּדַום ְּב"עכו

  .םֵׁשם ְוֵׁש

 ב"ארהְל ,אןיָרִא יןֵּב הָמָחְלִּמַה תחֹורּו םִאַה א"שליט יִקְסְביחֹוִנֶּג א"גרַה תֶא לַאָּׁשֶׁש ְךֵרְבַא יִל רֵּפִס

 ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַה רֵּבִּד םיֶהֵלֲע ,ּוּלֵא יםִמָיְּב אָפירֹוֵאְו

 ָּכל ֶאת ּוַמֲחִריב ָּפַרס ֶמֶלְך ְוחֹוֵזר .'כּוְו ,ָּבֶזה ֶזה ִמְתָּגִרים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה

 ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ָרֵאלְוִיְׂש ,ָהעֹוָלם

ֶּׁשָעִׂשיִתי לֹא ָעִׂשיִתי ֶאָּלא ִּבְׁשִביְלֶכם ִמְּפֵני ָמה ַאֶּתם ִמְתָיְרִאים  ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם

 ,םֵּיַקְתִמ רָבְּכ ׁשָרְדִּמַה לֶׁש ןֹואׁשִרָה יִצֵחַה ןֵכָאֶׁש לֹו רַמָאְו .ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן  ִהִּגיַעיםִוָנ ֲעַאל ִּתיָראּו

' ה ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִוָנֲען ֵכְו. הָּלֻאְּגַה תֶא ׁשֵּקיַבִו 'ה לֶא קַעְזִי לֵאָרְׂשִי םַעֶׁש יִנֵּׁשַה יִצֵחַל קַר יםִּפַצְמ ְוַעְכָׁשו

ר ֶפֵּסב ַהֵּׁשַחְּמי ֶׁשִפְּכ, יםִעָּבְרר ַאַּפְסִמם ְּבַגְו, תאֹו ֵמׁשר ֵׁשַּפְסִמם ְּבית ַּגִפם סֹו"ֶּמת ַהים ֶאִבְּׁשַחם ְמִא .ב"תשע

ת ַנְׁשא ֵהְּתת "רג "תשעא ֶׁש" שליטֵׁשיְנֶּבְרֶגר יֹוֵסף 'ר ג"הרהיף ִסהֹוְו. היָאִל ְּפׁשַרְדל ִמַע' ץֵּבְשת ַּתֶנתְֹּכ'

 ה"יהוא ָנ ֶחםַר'ה ָּלִפְּתח ַהַסת נֹ" רן"יַרִאא "א שליטָנֲה ַּכְךרּוָּב' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.יםִוָנֲעת ַּלֻאְּג

  . 'לֵֹהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָךֱא

ל ית ֶׁשיִעִבְרה ָהָנָּׁשַהר ֵמָבְּכֶׁש, אד ָּבִון ָּדית ֶּביִעִבי ְׁשֵאָצל מֹוא ַעָרָמְּגת ַהר ֶאֵאָב ְמ)לב' נצח ישראל'(

ת יַלִחְתר ִּבָבְּכא ֶׁשֵציֹו, ה"תשעת ַנְׁשה ִּבֶיְהט ִּת"בעלה ַהיָטִמְּׁשַהְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתה ַמיָטִמְּׁשַה

ֶׁשּבֹו , ִׁשיַחִּכי ִּביַאת ַהָּמ יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתית ַמיִעִבְרה ָהָנָּׁשיא ַהִה ֶׁשב"תשע

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָקרֹוב , ּוְלִפיָכְך ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא. ִיְגרֹם ֶהְפֵסד ֲהָוָיה ָהִראׁשֹוָנה, ִהְתַחְּדׁשּות ֲהָוָיה

ְכִלית הּוא ַּת, ַעד ָׁשָנה ְׁשִליִׁשית, ְלָכְך הּוא ּגֹוֵרם ֶהְפֵסד ֲהָוָיה ָהִראׁשֹוָנה, ֶאל ַהֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה

ֶׁשֵאין ָּכאן ,  לֹוַמרֶצהרֹו. ָאַמר ֶׁשִּיְהֶיה ׂשַבע ְוֵאינֹו ׂשַבע, ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע, ּוָבְרִביִעי. ֶהְפֵסד

ֶׁשָאז ִיְהֶיה ֲהָוָיה ְׁשֵליָמה ִמּכַֹח ַהֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִּתְהֶיה , ֲהָוָיה ְׁשֵלָמה ַעד ַהָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית

 ןֵכְו

 ל"ַרֲהַּמַה



 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוא ֶׁש"ָרְּגר ַהַמה ָאל ֶזַע ֶׁש,בם טֹויֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"ען ֵכְו. ְלָכְך ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַבע ָּגדֹול. ֹוָלםָּבע

ְּבִגיַמְטִרָּיא ד ַח ַי,םֶכָלת ַבל ֵּתֶׁשִּגיַמְטִרָּיא י ַהִצֲח ַו',הַלת ַבל ֵּתֶׁשִּגיַמְטִרָּיא י ַהִצ ֲחינּוְיַה. םֶכ ָליֹוְצֶחְו' ה ַליֹוְצֶח

ג "יף הרהִסהֹוְו. םֶכ ָליֹוְצֶחְו' ה ַליֹוְצת ֶחיַנִחְבִּב, תנֹוָחְלי ֻׁשֵנְׁשִלל ְודֹוע ָּגַבׂשֹל ְלֵאָרְׂש ִיּוּכְז ִיה זֹוָנָׁשְּבז ֶׁשֵּמַרְל. ג"ע

ת " רג"תשעְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע,"ׁשַבְדב ּוָלת ָחַבָז"ְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ר

. ףֵסת יֹוַּכְרִּב ְּבִגיַמְטִרָּיאג "תשע'הא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו .הָלדֹוְּגת ירּוִׁשֲעת ַנְשא ֵהְּת

ָּבֵרְך ָעֵלינּו ָׁשָנה  ַמְטִרָּיאְּבִגי ג"תשע ֶׁשא"שליט ןזֹוְנרֲֹהַא רֹוּדיְגִבֲא 'ר ג"הרהיף ִסהֹוְו. בר ָרֶׁשעֹו ְבִגיַמְטִרָּיאּו

  .תֹוּיִתאֹום ָהִע טָֹבה

 קֹוֶדם ֶׁשִּיָּגְמרּו ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו."ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" )ז ,יד זכריה(

ל  ֶׁשטֹוּוׁש ְּפׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִא רֹו.ֵאל ְוָכל ַהּטֹוב ָהָאמּור ַעל ִיְׂשָרַגּהֶאֶלף ָׁשָנה ִיְהֶיה אֹור ַהּנֹ

ְוָהָיה ְלֵעת " ןֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכ"ת תשעַנף ְׁשסֹויל ְּבִחְתַּמֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶען ָהַמ ְז,"בֶרת ֶעֵעְל"א ָרְקִמ

ת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִג ְּב"בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִג ְּב"תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

 ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו". רה אֹוֶיְהִי", ב"תשע

ז "רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהת ַעֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַיַעד 

ת יבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג אִׁשיתֵר" )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרא ֶׁש"שליט

. ב"עְּבִגיַמְטִרָּיא ". ֵבדאֹ ֵדיֲע ֲחִריתֹוַאְו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעֶׁש

ל ז ַעֵּמַר ְמע"ַגֶרן ֵכְו ".ָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעדָּגַעְר" )ו, תהילים ט( בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמעַגֶרן ֵכְו

ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו " )ו, תהילים ל(ב תּון ָּכֵכְו. היָטִלְּקי ַהֵמְי' ם גד ִעַחַי, הָדי ֵלֵלְבֶחן ְויֹוָרי ֵהֵמ ְיג"רע

 ".ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי", בֶרֶען ָהַמְזים ִליִעִּג ַמ,"ֶרַגע ְּבַאּפֹו"י ָהֵרֲחַאים ֶׁשִא רֹו".ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה

 ".ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי". ןֹויׁש ִלְךֵלי ֵיִכֶּבַהב ֶׁשֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ֹוּיִתאֹום ָה ִע"יִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכ" ןֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשֶקּבֹה ַלֶּכְזז ִנָאֶׁש, "ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה" יְךִׁשְמק ַמסּוָּפַהְו

  .ב"תשע'היַמְטִרָּיא ְּבִג

ְוֵכן ַמְׁשָמעּות . ַעל ַׁשָּבת ֶהָעִתיד ִלְהיֹות, ְּבִמְנָחה ַאָּתה ֶאָחד )שחרית של שבת(' םֹוּיר ַהֶדֵס'א ְּבָבמּו

,  בֹו ְיַרֵּנן ַיֲעקֹב ּוָבָניו ָינּוחּוִיְצָחקְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַאְבָרָהם ָיֵגל , ֻנְסַחת ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך ֶאָחד

ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה "ְוֵכן ָאנּו ְמַקִּוים ּוְמַצִּפים , ְוִנְתָקן ְּבִמְנָחה ֶׁשהּוא ְלֵעת ָהֶעֶרב. ְּכלֹוַמר ֶלָעִתיד

  .בֶרֶע אָּיִרְטיַמִגְּבין ק ִּדָחְצִיא ֶׁש"שליטי ִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף ".אֹור

 קֹוֶדם ֶׁשִּיָּגְמרּו ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו."ה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹורְוָהָי" )ז ,יד זכריה(

ל  ֶׁשטֹוּוׁש ְּפׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִא רֹו. ְוָכל ַהּטֹוב ָהָאמּור ַעל ִיְׂשָרֵאלַגּהֶאֶלף ָׁשָנה ִיְהֶיה אֹור ַהּנֹ

ְוָהָיה ְלֵעת " ןֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכ"ת תשעַנף ְׁשסֹויל ְּבִחְתַּמֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהֶׁשב ֶרֶען ָהַמ ְז,"בֶרת ֶעֵעְל"א ָרְקִמ

ת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִג ְּב"בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִג ְּב"תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ף ֶלֶאף ָהד סֹוה ַעָּנֶּמר ִמֵאָּׁשִּיֶׁש, ב"תשצית ְּביִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשף ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמ"ראֹו"ן ֵכ ְו,"רה אֹוֶיְהִי", ב"תשע

ד סֹוְּב. אבֹיד ָלִתָעת ֶליַנִחְבִּבע ּוַבֶּטל ַהַעֵּמה ֶּׁשת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמית ַהיִנִמְּׁשה ַהָעָּׁשים ַלִסָנְכ ִננּוְחַנז ֲאָאְו, יםִנ ָׁשר"אֹו

 ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" בתּוָּכַהֶׁשא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסֹוה ְו".ִיְהֶיה" םֵׁש

ים ִעְבִׁשה ְוָאע ֵמַבף ֶׁשֶלה ֶאָּׁשִמֲח ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְבּו. ב''ים תשעִפָלֲא' ן הַמְז ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ֲעָברַי ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"ההר יףִסהֹוְו. הָנם ָׁשִיַּתְׁשּו

 בתּוָּכ

ן ֵכְו

 בתּוָּכ



א "ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהת ַעֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה". ָזַעם

, קֵלָמל ֲעת ֶׁשיבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג אִׁשיתֵר" )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרֶׁש

ן ֵכְו[. ב"עְּבִגיַמְטִרָּיא ". ֵבדאֹ ֵדיֲע ֲחִריתֹוַאְו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש

   .]היָנִנן ֲחֹוּנה ִיילֹם ִׁשֵחַנְמ יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹוְׁש' ד ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ד אֵֹבֲעֵדי ְוַאֲחִריתֹו"

ר( ן"ַּבְמַרָּב או י ל הנה" על ב י שכ י י )עבד  ַעד ִיְתַאֵחר ,ָלאו ְוִאם ,ִמָּיד ָיבֹא ִּבְתׁשּוָבה ַהָּמִׁשיַח "

 ְּבֵחי ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ֶרםַוָּי" ,ְּכִדְכִתיב ,ִּבְׁשבּוָעה ָעָליו ָּבאַה ַהֵּקץ

 ןֵכְו .ּהָּתִעְּב לֵאָרְׂשִי םַע תֶא לאְֹגִל עַּבְׁשִנ ה"קבָהֶׁש ,הָעבּוְׁש דסֹוְּב יאִה ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּגֶׁש יםִארֹוְו ."ָהעֹוָלם

 נֹוֵׂשא ַהִּנְׁשָּבע ָּכל ִּכי ,ִּבְׁשבּוָעה ִהיא ָהֲעִתיָדה זֹו הְּגֻאָּל ַהְבָטַחת )מ ,לב דברים( 'יֵיְחַּב נּוֵּבַר'ְּב אָבמּו

 זֹו ְּגֻאָּלה ְּבַהְבָטַחת ְּבָדִנֵּיאל ֶּׁשָּכתּוב ַמה ְּכֶדֶרְך ְוהּוא ,ּבֹו ִנְׁשָּבע הּוא ֲאֶׁשר ַּבֵחֶפץ ְונֹוֵגַע ָידֹו

 ֵאל 'ה קּוָמה" ה"ע ָּדִוד ָאַמר ְוֵכן ,"'ְוגֹו ָהעֹוָלם ֵחיְּב ַוִּיָׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם"

 הָנָּׁשֶׁש זֵּמַרְל ,ב"תשע תֹוּיִתאֹו "ה"הוי תַעֻבְׁש" )י ,כב שמות( קסּוָּפַהֶׁש א"שליט ז"הרמ יףִסהֹוְו ".ָיֶדָך ְנָׂשא

 יםִּיַח 'ר ג"הרהְו .ב"תשע תַנְׁשִּב ּהָּתִעְבִּד ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי תֶא לאְֹגִל עַּבְׁשִּנֶׁש "ה"הוי תַעֻבְׁש" דסֹוְּב יאִה זֹו

 א"שליט ִסיּבֹוִני ִצּיֹון 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע'ה תֹוּיִתאֹו ,'ה תַעֻבְׁשֶׁש זֶמֶרָה תֶא דֵּדִח א"שליט רֶנְדֹוּב

 ןֵכָּתִּיֶׁש ילֵעְל נּוְרַאֵּבֶׁש ,האָמָּבאֹו תֹוּיִתאֹו הָאָמאֹוְּב אהּו תמֹוקֹוְמ הָּמַכְּב רַהּזַֹּב הָעבּוְׁש ןֹוׁשָּלַהֶׁש יםִארֹוֶׁש

 ֲהֵרי ,ַהֶּנֱאָמן רֹוֶעה ,ֵאִלָּיהּו ָאַמר :)קכה נשא( :הָּלֻאְּגַה לַע ַהּזַֹהר ְלׁשֹון תֶא יאִבָנְו .גגֹוָּמַה ְךֶלֶמ גֹוּג אהּוֶׁש

 רֹוֶצה ֲאִני ִּבְגָלְלְך ֶׁשֲהֵרי ,ַאָּתה ֱאמֹר ].ָמָאהְּבאֹו רַהּזַֹה ןֹוׁשְל[ ִּבְׁשבּוָעה ,ְלַמְעָלה ַלֲעלֹות ִהיא ָׁשָעה

 ,ִּבְקבּוָרְתְך ,ֶׁשְּלְך ָהֲאסּוִרים ְּבֵבית ְלְך ְלִהְתַּגּלֹות ְרׁשּות הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ִלי ֶׁשָּנַתן .ַלֲעלֹות

 ָאַמר ".ִמְּפָׁשֵעינּו ְמחֹוָלל ְוהּוא" בֶׁשָּכתּו ֶזהּו .ָהָעם ַּבֲחָטֵאי ְמחֹוָלל ֶׁשַאָּתה ,טֹוב ִעְּמְך ְוַלֲעׂשֹות

 ,ְיכֹוְלָּתְך ְּבָכל ְּתַאֵחר ָלא ',ה ְּבֵׁשם ָעֶליְך  ].ְּבאֹוָמָאה רַהּזַֹה ןֹוׁשְל[ ִּבְׁשבּוָעה ,ַהֶּנֱאָמן רֹוֶעה לֹו

 ִּבְקבּוָרה ,ֶזה ִמַּצַער הֹוִציֵאִניְל ,ִלי עֹוֵזר "ִאיׁש ֵאין ִּכי ַוַּיְרא ָוכֹה ּכֹה ַוִּיֶפן" .ַרב ְּבַצַער ֲאִני ֶׁשֲהֵרי

 ַרב ֵעֶרב ֵּבין ,ְּבֵעיֵניֶהם ָחׁשּוב יַוֲאִנ ,ִּבי נֹוָדע ְולֹא ,ִקְברֹו ָהְרָׁשִעים ֶאת ַוִּיֵּתן ,ָעַלי ֶׁשֶּנֱאַמר זֹו

 ּוְבָכל ָוִעיר ִעיר ְּבָכל ֵּביֵניֶהם ִּתְסַרח סֹוְפִרים ֶׁשָחְכַמת ,ֵּביֵניֶהם ֶׁשָּסַרח ֵמת ְּכֶכֶלב ,ָהְרָׁשִעים

 צֹאן ,ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹוִעים ַרב ֵעֶרב אֹוָתם ְוָחְזרּו .ַהְּמָלִכים ֵּבין ֵּביֵניֶהם ְמֻפָּזִרים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָמקֹום

 ְיכֶֹלת ָלֶהם ְוֵאין ,"ַאֶּתם ָאָדם ַמְרִעיִתי צֹאן צֹאִני ְוַאֵּתן" ָּבֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ,הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

 ,ְיחֹוָננּו ְולֹא ְלִעיר ֵמִעיר ְמסֹוְבִבים ֵחְטא ְוִיְרֵאי ַחִיל ְוַאְנֵׁשי .ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ִעם טֹוב ֲעׂשֹותַל

 ִתְהֶיה ֶׁשּלֹא ,ָקצּוב ָּדָבר ֶאָּלא ,ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות ָלֶהם נֹוְתִנים ְולֹא .ֵּביֵניֶהם ַרב ֵעֶרב ּוַמֲחִריִמים

 ,ְוָיגֹון ַחקְּבדֹ ֵחְטא ְוִיְרֵאי ַחִיל ְוַאְנֵׁשי ַהֲחָכִמים ְוָכל .ָׁשָעה ַחֵּיי ַוֲאִפּלּו ,ִלְנִפיָלָתם ְתקּוָמה

 ֶׁשּלֹא .חּוצֹות ָּכל ְּברֹאׁש ֶחֶרׂש ְלִנְבֵלי ֶנְחְׁשבּו ֵאיָכה ַּבָּפז ַהְמֻסָּלִאים ָּבִנים ,ִּכְכָלִבים ֲחׁשּוִבים

 ָיגֹון ְּבלֹא ,ַצַער ְּבִלי ,ְּבִׂשְמָחה ,ְּבַׁשְלָוה ֲעִׁשיִרים ֵהם ַרב ֵעֶרב םְואֹוָת .ֵּביֵניֶהם ַאְכַסְנָיה ָמְצאּו

 ֲעֵליֶהם "ִמְּפֵניֶהם ָחָמס ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִּכי" .ָהָעם ָראֵׁשי ַּדָּיִנים ֶׁשֵהם ,ׁשַֹחד ַּבֲעֵלי ,ַּגְזָלִנים ,ְּכָלל

 ְצָבאֹות 'ה ְּבַחי ,ְׁשִנָּיה ַּפַעם ָעֶליְך  ].ְּבאֹוָמָאה רַהּזַֹה ןֹוׁשְל[ ִּבְׁשבּוָעה ".ְלרֹאׁש ָצֶריָה ָהיּו" ֶנֱאַמר

 אֹוָתם ְלַדֵּבר ְיָכְלְּתְך ְּבָכל ,ִמִּפיְך ִיְּפלּו לֹא ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶׁשָּכל ,ַהְּכרּוִבים יֹוֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי

  .ֶׁשָּלֶהם ַחקַהּדֹ ֶאת ּוְלַהְראֹות הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני

 ג"רלבר ָהֵאָבְמ ּו". ַרְגַלי ְוִתְׁשמֹור ָּכל ָאְרחֹוָתי ַעל ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִּתְתַחֶּקהְוָתֵׂשם ַּבַּסד" )כז, איוב יג(

 אָבמּו

 בתּוָּכ



 .ָאָנה ָוָאָנהֵלי ַהַּמֲאָסר ֶׁשאֹוְסִרין ּבֹו ַרְגֵלי ַהֶּנֱאָסר ַּבֶּדֶרְך ֶׁשּלֹא יּוַכל ָלֶלֶכת  הּוא ְּכִלי ִמְּכ,"ַּבַּסד"

ל ב ֶׁשֵקָעֶהא ֶׁשיָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִען ְּבֵכְו. דַסא ָרְקים ִנִרסּוֲאית ָהֵבל ְּבֶגֶרית ָהִּתְחים ַּתִרְׁש קֹוֹוּבי ֶׁשִלְּכַהים ֶׁשִארֹו

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. יםִנד ָׁש"ס ינּוְיַה, "דַּסַּב"א ָצְמב ִנֵקָעֶה, אבֹ ָלים לֹוִנְתא נֹולְֹו, רָסֲאַמא ְּבָצְמ ִניַחִׁשָּמַה

ד "ת סיַנִחְּבים ֶׁשִארֹו". ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי"ד ִמְּלׁשֹון "ה ְוַנֲעָׂשה ס"ּגֹוֵרַע ִמֵּׁשם ס )צא' יונת אלם'( אנֹוָּפִמ
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