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ָלם ַהֶּזה ִהיא  ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ָלעֹו,)ג"רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשל ֵלָאה ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוַרק ַלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְיִניָקה ִמֶּמּנּו , ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָרֵחל ְמַקֶּבֶלת

ב ְוֵעָׂשו הֹוִליד ֶאת ַיֲעקֹ, ִנְרֶאה ְּדִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ַיֲעקֹב ֶאת ַהֲחִצי , ְּדַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ִסְּמלּו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ִיְצָחק, "ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה" ְּכֶׁשָהָיה ְּתאֹוִמים

ֶּבן ְוָלֵכן ִיְצָחק ָהָיה , ְוֵעָׂשו ִסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְיִניָקה ִמֶּמּנּו, ֶׁשל ָרֵחל ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה

ְוַאף ַעל ִּפי . ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִמְסַּפר ֵׁשׁש, ְּדַהְׁשָּפָעה זֹו ִסְּמָלה ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִיְצָחק, ִּבְזַמן ֶזהִׁשִּׁשים ָׁשָנה 

, ֶזה ַרק ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב ָּבעֹוָלמֹות, ָּטהֶׁשֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַיֲעקֹב הֹוֶלֶכת ְלֵלָאה ְוֵאיָנה יֹוֶרֶדת ְלַמ, ֶׁשָאַמְרנּו

ֲאָבל ַיֲעקֹב ַעְצמֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבַוַּדאי ָהָיה ַׁשָּיְך ְלאֹותֹו , ְּדַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּמְתַחֵּלק ִלְׁשַנִים

  . ה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶּדֶרְך ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהָיה ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשהֶׁשהּוא ָיַרד ְלַמָּט, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים, ֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה

 ְּדַיֲעקֹב ָּבעֹוָלם ,)יז, בראשית כט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִמְּלַכְּתִחָּלה ֵלָאה ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו ְוָרֵחל ְלַיֲעקֹב

, ְוֵכן רֹוִאים. ֶׁשהּוא ַהֲחִצי ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּטה, ַנת ָרֵחלַהֶּזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ֶׁשהּוא ִּבְבִחי

ְוֵעָׂשו . ְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ַיֲעקֹב ַׁשָּיְך ֵאֶליָה, )יט, בראשית מו(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִעָּקרֹו ֶׁשל ַּבִיתֶׁשָרֵחל ָהְיָתה 

ְוֶזה ֶׁשרֹוִאים . ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה יֹוֵרד ַרק ַלִחיצֹוִנים, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵלָאה, ֹוןָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְלי

ְּדֵלָאה ָּבָאה ָלעֹוָלם , לֹא ַקְׁשָיא, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ִלְכאֹוָרה לֹא ַׁשֶּיֶכת ְלָכאן, ֶׁשֵּלָאה ָהְיָתה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ְלַסֵּמל , ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיָּׂשא ַּגם ֶאת ֵלָאה, ָּיְך ַלִחיצֹוִניםֶׁשַּׁש, ַהֶּזה ֶּדֶרְך ְּבתּוֵאל

ְלַהֲעִמיד ִׁשְבֵטי , ְוַרק ָּכְך הּוא יּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּותֹו, ֶׁשְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ִמְתַחֶּלֶקת ְלֵלָאה ְוָרֵחל

  .ה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה ְּכִדְלַקָּמןְוֵלָא, ּה"ָי

ְוָהיּו ְלָאָדם , ׁשּוְפֵרּה ְּדַיֲעקֹב ֵמֵעין ׁשּוְפֵרּה ְּדָאָדם )עג' ויצא ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם : "ַמרֶׁשָעֶליָה ֶנֱא', ְוַחָּוה ב, ֶׁשִהיא ִליִלית', ַחָּוה א: ְׁשֵּתי ָנִׁשים

, "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות"ל ַעל "ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז. 'ַּגם ַיֲעקֹב ָהיּו לֹו ֵלָאה ְוָרֵחל ְוכּו". ֵמֲעָצַמי

ְוַעל ְיֵדי , יתַּבְעָלּה ְּדִליִל, ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ל"ִּכי הּוא ַסָּמֵא, ֶׁשָהְיָתה ֲעִתיָדה ִלּפֹל ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵעָׂשו

, מ"ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהס, רֹוִאים ֶׁשֵּלָאה ִמַּצד ַעְצָמּה ִהיא ִּגְלּגּול ֶׁשל ִליִלית. ִּדְמעֹוֶתיָה ִנְתְקָנה ְוִנְּתָנה ְלַיֲעקֹב

ֲאָבל ֶזה ; ה ְוִנְּתָנה ְלַיֲעקֹבֶאָּלא ֶׁשִּנְתְקָנ, ָלֵכן ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו, ְּדַהְׁשָּפָעָתּה ָּבעֹוָלמֹות יֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְּכִדְלַקָּמן, ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, לֹא ִׁשָּנה ֶאת ְמִציאּות ֵלָאה ָּבעֹוָלמֹות
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ָהָיה ֶׁשִּתָּנֵתן , ָחַׁשב הּואִּכי ְּכִפי ַמה ֶּׁש" ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה"ְוֶזה סֹוד  )לט(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַמֲאָמֵרי רז

ֶאָּלא ֶׁשַעל ְיֵדי , ּדּוְגַמת ַחָּוה ַאַחת ִליִלית ַחָּיְבָתא ַּכָּלָתא ְּדַסָּמֵאל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ְלֵעָׂשו

ל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשֵעָׂשו ְמַסֵּמ' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר ְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ְּתִפּלֹוֶתיָה ְוִדְמעֹוֶתיָה ְלָקָחּה ַיֲעקֹב

  . ֶׁשל ֵעָׂשוַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפהִויִניַקת ַהִחיצֹוִנים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ִהיא ֶּדֶרְך , ִּדְקִלָּפה

' דא "ֵּכיָון ֶׁשִהיא לֹוַקַחת ִמז,  ֶׁשֵּלָאה ִנְקֵראת ִמַּדת)א"רחל ולאה פ( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

ְּדַהְׁשָּפַעת ֵלָאה . ֵמת ד ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ִנְרֶאה ְּד.ִמַּדתה ֶׁשֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא " ֶׁשְּבֵׁשמֹות אהין"ֲאְלִפי

ִסּדּור 'ְוֵכן רֹוִאים ְּב. ְּכֶׁשַהַהְׁשָּפָעה יֹוֶרֶדת ַלְּקִלּפֹות ֶׁשֵהן ְּבסֹוד ָמֶות, ִהיא ִּבְבִחיַנת ִמיָתה', ַהִּנְרֶמֶזת ָּבאֹות ד

ֶאת אֹוִתּיֹות ַהּׁשֶֹרׁש , ְּפָעִמים ָאֶלף ְּכִמְנַין ֵלָאה' ֶׁשִאם מֹוִציִאים ִמד, ְּבַכָּוַנת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְּבֶפַסח' ׁש"ַּׁשָהַר

ית בראש(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַהְמַרְּמִזים ַעל ִּדיֵני ֵלָאהֵמתְּכִמְנַין ְּפָעִמים לף ' דִנְׁשָאר , ֲאָלִפין' ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ַהד

  .ה"ִמיָתת "ס"  ֵלָאהה ַהְּגדָֹלם ֵׁשת ָבנֹויּוְלָלָבן ְׁשֵּת ")טז, כט

, ה ִנְקֵראת ֶאֶרץ ֱאדֹום"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם הוי'  ֶׁשאֹות ה)מטות קצא( ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ַּכּמּוָבא ְּב, הִראׁשֹוָנה ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָא' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדאֹות ה

  .ָלֵכן ִהיא ְּבסֹוד ֶאֶרץ ֱאדֹום ֶׁשל ֵעָׂשו, ְוֵלָאה ַׁשֶּיֶכת ְּבָׁשְרָׁשּה ְלֵעָׂשו, )קעב' ע(

ֶאְפָׁשר , ה ַמָּמׁשִאיֵליָמא ְׂשנּוָא, ַמאי ְׂשנּוָאה, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" .)ב קכג"ב(ַּבְּגָמָרא 

ֶאָּלא ָרָאה ַהָּקדֹוׁש , ִּבְגנּות ַצִּדיִקים ִּדֶּבר ַהָּכתּוב, ִּבְגנּות ְּבֵהָמה ְטֵמָאה לֹא ִדֶּבר ַהָּכתּוב

ָתה ֶׁשֵּלָאה ָהְי, ִּכי ַּפְׁשטּות ַהָּכתּוב הּוא, ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה. ֶׁשְּׂשנּוִאין ַמֲעֵׂשה ֵעָׂשו ְּבָפֶניָה, ָּברּוְך הּוא

, ְוָלָבן ִרָּמה אֹותֹו, ֶׁשַּיֲעקֹב ָרָצה ֶאת ָרֵחל, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ְלאֶֹרְך ָּכל ַהָּפָרָׁשה, ְׂשנּוָאה ַעל ַיֲעקֹב ְּבַפְׁשטּות

ְוֵכן ְלַאַחר , "ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה" )ל, בראשית כט(ָּכתּוב , ְוַגם ְלַאַחר ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ָרֵחל ְוֵלָאה

 )לא, שם(ָּכתּוב , ּוְלַאַחר ֶׁשָּיְלָדה ֶאת ִׁשְמעֹון, "ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי" )לב, שם(ָּכתּוב , ֶׁשָּיְלָדה ֶאת ְראּוֵבן

ֶבֱאֶמת ּו, ּוַמּדּוַע ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה ֶאת ַהָּפסּוק ְּבאֶֹפן ֶׁשּיֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה"

ּוַמּדּוַע ַהּתֹוָרה , ֵאיְך ַׁשָּיְך ֵאֶצל ַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק ֶׁשִּיְׂשָנא ֶאת ֵלָאה ַהַּצֶּדֶקת, קּוְׁשַית ַהְּגָמָרא ֲעַדִין ָקָׁשה

, ַחס ְוָׁשלֹום, ְנָאהֶׁשַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשְּלַיֲעקֹב לֹא ָהְיָתה ִׂש, ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו. ְמַסֶּפֶרת ֶאת ֶזה

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשאֹוָתם ֵיׁש ִמְצָוה ִלְׂשנֹא, ֶאָּלא ֶׁשַּיֲעקֹב ָיַדע ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְלַמָּטה יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

ֵנאִתים ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂש, ֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמָך ֶאְתקֹוָטט' ֲהלֹא ְמַׂשְנֶאיָך ה" )כא, תהלים קלט(

ְוֶזה . ֶאָּלא ֵמֲחַמת ַהְׁשָּפָעָתּה, ַחס ְוָׁשלֹום, לֹא ִמַּצד ִאיִׁשּיּוָתּה, ָלֵכן ֵלָאה ָהְיָתה ְׂשנּוָאה, "ְלאְֹיִבים ָהיּו ִלי

ְּדַגם , ָפֶניָהֶׁשְּׂשנּוִאין ַמֲעֵׂשה ֵעָׂשו ְּב, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה"ֶׁשֵּפרּוׁש ַהָּכתּוב , ְמַרֶּמֶזת ַהְּגָמָרא

ָׂשְנָאה ֶאת , ַּכְבָיכֹול, ִהיא, ְּכֶׁשִהיא ֵהִביָנה ֶׁשִהיא ֶּבֱאֶמת ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו ִמַּצד ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתּה, ְּכַלֵּפי ַעְצָמּה

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִקֵּׁשר ְוָאז, ָּבֶזה ִהיא ִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה, ּוְכֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ְלַדְרָּגה זֹו, ַעְצָמּה ִּבְגַלל ֶזה

, ּוָבֶזה ִהיא ִנְהְיָתה ֲאהּוָבה ַעל ַיֲעקֹב, ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה ַהְׁשָּפָעה ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, אֹוָתּה ַלְּקֻדָּׁשה ּוָפַתח ֶאת ַרְחָמּה

  . "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה' ַוַּיְרא ה" )לא, שם(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ְיֵפה 'ּוְבֵפרּוׁש . ֶׁשָהְיָתה ֲאמּוָדה ַלּׂשֹוֵנא, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" )ב, ר עא"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ֶׁשָּבְכָתה ', ֶׁשָהְיָתה ָמַרת ֶנֶפׁש ְוָׂשְנָאה ֶאת ַנְפָׁשּה ְוכּו, "ִּכי ְׂשנּוָאה"ָּדַרׁש ָׁשם ְמָבֵאר ' תַֹאר

 )אגדת בראשית מט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ִמְּפֵני ֶׁשָחְׁשָבה ֶׁשִּתָּנֵׂשא ַלּׂשֹוֵנא', ל ַמר ּגֹוָרָלּה ְוכּוְוִיְּלָלה ַע

ֶׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה ְלהֹוִציא ָּבִנים ְרָׁשִעים , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה"

ְוַגם ָּכאן . ִצְדִקָּיהּו, ְיהֹוָיִקים, ָאמֹון, ְמַנֶּׁשה, יֹוָאׁש, ָאָחז, ְיהֹוָרם: ְוֵאּלּו ֵהן, הְוָקָרא אֹוָתּה ְׂשנּוָא

שכל (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ֵּכיָון ֶׁשֶּיׁש ָלּה ַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים, ִנְרֶאה ֶׁשַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁשְּׂשנּוָאה ֵלָאה

ְוֵכן 

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ּוְמֻרָּמז 



' ָהִאּסּור ִלְמנֹות'ְו' ַחְׁשַמל ֵׁשָנה' ַוֲעֵיפּות ּוֵבַאְרנּו ַּבַמֲאָמִרים ֵלאּות ִהיא ִמְּלׁשֹון ֵּלָאה ֶׁש)טז,  כטטוב ויצא

ְוֵכן מּוָבא .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהְּקֻדָּׁשהֵערֶׁשהּוא ַהֵהיֶפְך ֵמ,  ָּבעֹוָלםַרעֶׁשֲעֵיפּות ְוֵׁשָנה ַׁשָּיִכים ַלַצד ָה

  .ַלֲחִצי ֶׁשל ֵלָאה,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָצִריְך ִלְדחֹות ְולֹוַמר לֹא,לֹא ִהיא ִמְּלׁשֹון ֵּלָאה ֶׁש)ויצא(' רֹוֵקַח'ָּב

ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי " )לב, שם(ֶּדֶרְך ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהָּכתּוב 

ָאַמר ַרִּבי ', ְראּוֵבן' :)ברכות ז(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . "ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי' י ָרָאה הָאְמָרה ִּכ

ְׁשמּוֵאל ֶהְרְצֶּבְרג ' ג ר"ְוָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה. 'ְוכּו, ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני ְלֶבן ָחִמי, ָאְמָרה ֵלָאה: ֶאְלָעָזר

, ַמּדּוַע ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ַטַעם ַאֵחר ַלֵּׁשם ְראּוֵבן ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק, ֶׁשְּמָבֵארא "א ְּבֵׁשם ַהגר"שליט

' ִּכי ָׁשַמע ה", ְּכמֹו ֵאֶצל ִׁשְמעֹון, ִּדְבָכל ַהְּׁשָבִטים ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ַהַּטַעם ִלְקִריַאת ַהֵּׁשם ִלְפֵני ְקִריַאת ַהֵּׁשם

, "ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן"ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֵאֶצל ְראּוֵבן ָּכתּוב קֶֹדם , "ִכי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹוןִּכי ְׂשנּוָאה ָאנֹ

ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני ְלֶבן , ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשָהָיה ָּכאן ַטַעם ַאֵחר', ְוגֹו" ִּכי ָאְמָרה"ְוַאַחר ָּכְך ַהַּטַעם 

, ַמּדּוַע ַהָּפסּוק לֹא ֵמִביא ֶאת ַטַעם ַהְּגָמָרא ִאם ֶזה ִעַּקר ַהַּטַעם, ֶׁשֲעַדִין ָקֶׁשה, ל ָהַרב ֶהְרְצֶּבְרגְוָׁשַא. ָחִמי

, ְּדִבְזַמן ֶׁשּנֹוַלד ְראּוֵבן, ֶׁשַהּכֹל ַטַעם ֶאָחד, ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְדָבֵרינּו. ּוַמּדּוַע ַהָּפסּוק ִהְזִּכיר ַטַעם נֹוָסף

ְוָלֵכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ', ְראּו ַמה ֵּבין ְראּוֵבן ְלֵעָׂשו ְוכּו, ְוָלֵכן ִמָּיד ָאְמָרה, ָרֲאָתה ֵלָאה ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה

י ָרָאה ִּכ", ֶׁשהּוא ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַהַּטַעם ָהִראׁשֹון, ְוַהָּפסּוק מֹוִסיף ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַטַעם נֹוָסף ַלֵּׁשם ְראּוֵבן, ְראּוֵבן

ַיֲעקֹב ִיְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ְלֵלָאה ַהְׁשָּפָעה ְלַצד , ִּבְגַלל ֶׁשְראּוֵבן ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה, "ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי' ה

' ְׁשמּוֵאל ַּבר ר' ם רָחִנין ְּבֵׁש' ר )ה, ר עא"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִמְדָרׁש . ִמֵּמיָלא הּוא יֹאַהב ַּגם אֹוָתּה, ַהְּקֻדָּׁשה

ְוֵכיָון , ִיְצָחק ָאַמר ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ָאִבינּו ַיֲעקֹב ַמֲעִׂשים ֶׁשִרָּמה ֵלָאה ַּבֲאחֹוָתּה ָנַתן ַּדַעּתֹו ְלָגְרָׁשּה

  .ֶׁשְּפָקָדּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָבִנים ָאַמר ְלִאָּמן ֶׁשל ֵאּלּו ֲאִני ְמָגֵרׁש

ְלַרֵּמז ,  ֶׁשֵאֶצל ְראּוֵבן ֶנֱאַמר קֹוֶדם ַהֵּׁשם ְוַאַחר ָּכְך ַהַּטַעם)שם' מתוק מדבש'ובביאור ה: ויחי רכב(ַהר ַּבּזֹ

 ִמְּלׁשֹון ְראּוֵבןְוָלֵכן ָקְראּו לֹו , ִמְּפֵני ֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ַעל ֵלָאה ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ָהְיָתה ְּבָרֵחל, ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּפָגם

ְּדָבֶזה ֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ַעל ֵלָאה ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ָהְיָתה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו  ,ן ְסָתם ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשםְראּו ֶּב

ְוָלֵכן ִהיא ָרְמָזה ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל , ְוָעַזר ְלֵלָאה ָלבֹא ַעל ִּתּקּוָנּה, הּוא ָנַתן ְּבֵלָאה ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשל ָרֵחל, ְּבָרֵחל

 ְלַרֵּמז ֶׁשְּׁשֵני ַהְּדָבִרים ְקׁשּוִרים ַיַחד "ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי"ַיַחד ִעם ָהִעְנָין ֶׁשל , ְראּו ֵבן ְללֹא ֵׁשם

   .ְּבִתּקּוָנּה

ּבּור ַהִּביָנה  ֶׁשַהְּבִחיָנה ֶשל ִח"ִמי ֵאֶּלה ָלְך" )ה, בראשית לג(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ְּבִדְבֵרי ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב 

ִּדְבִחיָנה זֹו ַׁשֶּיֶכת ,  ֵאיָנּה ַׁשֶּיֶכת ְלָך,.)הקדמה ב(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , "ִמי ֵאֶּלה"ַלִּתְפֶאֶרת ַהִּנְרֶמֶזת ַּבִּמִּלים 

ַהְיָלִדים " ְלֵעָׂשו ְוַעל ֶזה ָעָנה ַיֲעקֹב, ְויֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ֵאֶּלה ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות ֵלָאהְל

  . ְוַׁשֶּיֶכת ְלַיֲעקֹבַּבְּקֻדָּׁשה ִּדיָלִדים ֵאּלּו ַמְרִאים ֶׁשְּבִחיַנת ֵלָאה ִנְכְלָלה ,"ֲאֶׁשר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת ַעְבֶּדָך

, קֹב ְלֵלָאהָאַמר ַיֲע: ְוֵיׁש ַּבִּמְדָרׁש )כה, בראשית כט(ַעל ַהּתֹוָרה ' ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות'ְּבֵפרּוׁש 

ְוַהְׁשָּתא ָקֵריָנא ָלְך ֵלָאה ְוָעִנית , ַּבַּלְיָלה ָקָראִתי ָלְך ָרֵחל ְוָעִנית ִלי! ַרָּמִאית ַּבת ַרַּמאי

ּוִמּתֹוְך ְּדָבִרים '; ְוכּו, ָקָרא ְלָך ַיֲעקֹב ְוָעִניָת, ָאִביָך ָקָרא ֵעָׂשו ְוָעִניָת, ִמָּנְך ְיַלִפית: ָאְמָרה לֹו? ִלי

; "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה' ַוַּיְרא ה: "ְוַהְיינּו ִּדְכִתיב, לּו ִהְתִחיל ַיֲעקֹב ְלָׂשְנָאּהַהָּל

ִמָּיד , ּוַבְעָלּה ִנְכְסָפה ַנְפׁשֹו ָלֶהם, ֵאין ְרפּוָאה ֶׁשל זֹאת ֶאָּלא ְּבָבִנים: ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ֶׁשַּיֲעקֹב ָטַען , ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ַעל ַהִּוּכּוַח ַהְּפִניִמי ֶׁשָהָיה ֵּבין ַיֲעקֹב ְלֵלָאה". ָמּהַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְח"

ֶׁשַּגם הּוא ִרָּמה ְּבאֹוָתּה , ְוִהיא ָעְנָתה לֹו; ֲהֵרי ִהיא ֶּבֱאֶמת ַׁשֶּיֶכת ְלֵעָׂשו ְולֹא לֹו, ַמּדּוַע ִרְּמָתה אֹותֹו, ָלּה

ָחַׁשב ָלֵתת ֶאת , ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּדִיְצָחק, ֶׁשָּלַקח ְּבָרָכה ֶׁשָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו, יָנה ַמָּמׁשְּבִח

ַעל 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

מּוָבא 



ָּׁשה ָיכֹול ֱהיֹות ֶׁשַּצד ַהְּקֻד, ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון, ַּדֲהָבָנתֹו ָהְיָתה ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ַלִחיצֹוִנים, ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ְלֵעָׂשו

ָלֵכן ִהיא ָׁשְלָחה ֶאת , ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ְוִרְבָקה ָחְלָקה ַעל ִיְצָחק ְוָסְבָרה. ְלִהָּכֵׁשל ָּבֶזה

ִהיא ִּתְּקָנה ֶאת , ֵעָׂשוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּכָּלם ָסְברּו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ְל, ְוָכְך ֵלָאה. ַיֲעקֹב ָלַקַחת ֶאת ֶזה ְּבִמְרָמה

ְוֵלָאה ָטֲעָנה ְלַיֲעקֹב . ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ַּבַחִּיים ַחּיּוָתּה ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ַעְצָמּה ְוִרְּמָתה ֶאת ַיֲעקֹב

ְוהּוא ְּבמֹו ָיָדיו ,  ֵעָׂשו ֶׁשִהיא ֵלָאהֶׁשָּבַרָּמאּות ֶׁשּלֹו הּוא ָלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשל ֵעָׂשו ַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל

 ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ְּבֶדֶרְך ִמֶּמּנּוּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא ָעָׂשה זֹאת ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ַרָּמאּות ָּכְך ִהיא ָלְמָדה . ִקֵּׁשר אֹוָתּה ֵאָליו

ַעד , ְּדַיֲעקֹב ָסַבר ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון, ָאהֶׁשִּמָּכאן ִהְתִחיָלה ִׂשְנַאת ַיֲעקֹב ְלֵל, ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש. זֹו

ְוֶאְפָׁשר , ְוהֹוִכיַח ְלַיֲעקֹב ֶׁשֵּלָאה ִהְתַחְּבָרה ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּפַתח ֶאת ַרְחָמּה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשל , )רד' ב ע"שער לח ח(ל "ִריַזְלָהֲא' ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶלֱאהֹב אֹוָתּה

ְּכִפי , ְוֶזה ָהָיה ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו. ִנְתַמְּתָקה ֵלָאה ְוָהְיָתה ְּבסֹוד ַהְּקֻדָּׁשהָאז , ֵעָׂשו

יֹוֵסף ' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה.  ַּבּיֹום ֶׁשַּיֲעקֹב ָּגַנב ֶאת ַהְּבָרכֹותא ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו"ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהגר

ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע  ")לו, ויקרא יד(א ֶׁשַהָּכתּוב "סֹוֵפר שליט

ּוְמבָֹאר , ה"ה ֵלָא"ּבֹוִכָּית "ר" ָּבִיתַהת ֶאְראֹות ִלּכֵֹהן ַהבֹא ָין ֵּכַאַחר ְוָּבִית ַּבְולֹא ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁשר 

ּוִבְזכּות ֶזה ַיֲעקֹב ָּגַנב ֵמֵעָׂשו ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת , ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהֶּבִכי ֶׁשל ֵלָאה ִּתֵּקן אֹוָתּה ְּכִדְלֵעיל

ַּכּמּוָבא , ַמה ֶּׁשֶהְחִּביאּו ְּבתֹוְך ַהִּקירֹותֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ָאנּו לֹוְקִחים ֶׁשַפע ֵמָּכְך ִנְגֵעי ָּבִּתים ֶׁשָּבֶהם, ִּבְרכֹוָתיו

  . הּוא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ,)שם לד(י "ְּבַרִּׁש

ָּכל ַהּקֹוָמה ְלִהְזַּדֵּוג  ֶׁשִּבְזַמִּנים ֶׁשָרֵחל ִמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל )ב"ן פ"הארות זו( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

ֶזה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ְּגֵנַבת ַהְּבָרכֹות , ְוָרֵחל לֹוַקַחת ְמקֹום ֵלָאה, א ְּכגֹון ְּבַׁשָּבת ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר"ִעם ז

ֹוֵנק ִמְּבִחיַנת ֵלָאה ּוְכֶׁשָרֵחל ְּדֵעָׂשו יּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ֶׁשְּמַסְּלִקים ֶאת ֵעָׂשו ְולֹוְקִחים ֶאת ְמקֹומֹו, ֵמֵעָׂשו

  .רֹוָצה ָלַקַחת ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ּוְלִהְתַּפֵּׁשט ַעל ְמקֹום ֵלָאה ָצִריְך ְלַסֵּלק ֶאת ֵעָׂשו ְוִלְגנֹב ֶאת ְמקֹומֹו

ָּלה ֶאת ַהַּמְדֵרָגה ָהרּוָחִנית  ֶׁשַּיֲעקֹב לֹא ִהִּׂשיג ִּבְתִח)ב"שער רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ְּדִבְזָמן ֶׁשָהָיה ְׁשמֹו ַיֲעקֹב הּוא ִהִּׂשיג ַרק ֶאת ַהֵחִצי , ַעד ֶׁשִּנְקָרא ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ֵלָאה

ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת " )יח, בראשית כט(ָלֵכן ָּכתּוב , א ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשעֹוֵמד ְּכֶנֶגד ָרֵחל"ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ז

א ֶׁשִּנְקָרא "ּוְכֶׁשִּנְקָרא ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל הּוא ָזָכה ְלָכל ַּדְרַּגת ז.  ִּכי ָאז הּוא ִהִּׂשיג ַרק ֶאת ַּדְרַּגת ָרֵחל,"ָרֵחל

ַהֵּׁשם ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ֶׁשִּנֵּצַח ֶאת ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב ִקֵּבל ֶאת . ְוִהִּׂשיג ַגם ֶאת ַּדְרַּגת ֵלָאה, ִיְׂשָרֵאל

ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ") כח, בראשית לב (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו

ָלֵכן . ַמר ַהִּנָּצחֹון ַעל ֵעָׂשויֹוֵצא ֶׁשַרק ָאז הּוא ִהְׁשִלים ֶאת ְּג. "ָׂשִריָת ִעם ֱאלִֹהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל

ִּכי הּוא ִהְׁשִלים ֶאת ְלִקיַחת ַהְּבָרכֹות , א ִיְׂשָרֵאל"ְוָזָכה ַלֵּׁשם ֶׁשל ז, א"ִּבְזָמן ֶזה הּוא ָזָכה ְלָכל ַּדְרַּגת ז

ּוִמֵּמיָלא הּוא ִהִּׂשיג ֶאת , תא ִּבְׁשֵלמּו"ְוָזָכה ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ז, ֵמֵעָׂשו ִעם ְלִקיַחת ֵלָאה

ִמי ָהָיה רֹאׂש ִמָּטתֹו , "ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה") ב, ר עא"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַּדְרַּגת ֵלָאה

  .ָלֵכן ִהיא רֹאׁש ִמָּטתֹו, בּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּלָאה ַׁשֶּיֶכת ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַיֲעקֹ. ֶׁשל ַיֲעקֹב ֵלָאה

ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּתְך . ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך" )יד, בראשית ל(

ֶׁשָרֵחל ַמִהי ַהַּטֲעָנה ֶׁשל ֵלָאה ,  ּוַמְקִׁשים ַהְמָפְרִׁשים".ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני

, ְּבַמֲאְמֵרי ֲחֻנָּכהְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו . ֶׁשִּבְזכּות ָרֵחל ֵלָאה ִנְּׂשָאה ְלַיֲעקֹב, ֲהֵרי ָהָיה ַהֵהֶפְך, ָלְקָחּה ָלּה ֶאת ַּבְעָלּה

ְוָהְיָתה ָּכאן ַטֲעָנה ; הֶׁשָּׁשם ְמקֹום ֵלָא, ַהַּׁשֶּיֶכת ְלעֹוַלם ַהִּביָנה', ּדֹוִדי'ֶׁשַהּדּוָדִאים ְמַסְּמִלים ֶאת ְּבִחיַנת 

, ֶׁשּלֹא ַּדי ֶׁשָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַאְּת לֹוַקַחת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַיֲעקֹב ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה, ֲעֻמָּקה ֶׁשל ֵלָאה ַעל ָרֵחל

ַאְּת רֹוָצה ָלַקַחת ָּכאן , "יַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁש", ָהִאָּׁשה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַיֲעקֹב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּכְבָיכֹול, ְוַאְּת

, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ּדּוָדֵאי ְוֵכן . ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיְך ְלֵלָאה, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּגם ֶאת ַהּדּוָדִאים

ְוֵכן 

מּוָבא 

ָּכתּוב 



ְּדָרֵחל ִהיא , ה"ַּכָּלת "ס" ה ַהְּקַטָּנָךְּתִּבל ְּבָרֵח ")יח, בראשית כט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּדֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

א "א ֶׁשּיֹום ְּפִטיַרת ָרֵחל י"ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה. ַהַּכָּלה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַיֲעקֹב

  .א ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאלְלַרֵּמז ֶׁשָרֵחל ִהיא ָהִאָּמ, ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשָנהם "אהּוא יֹום ָה, ֶחְׁשָון

, ְּבעֹוד ֱהיֹות ֶהֶבל ַהֶּפה ַּבָּגרֹון ָאז הּוא ְּבִחיַנת קֹול )קמד' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְּב

ל הּוא ְּכֶנֶגד ְוִהֵּנה קֹו. ּוְבֵצאתֹו ִמן ַהֶּפה ְוַלחּוץ ָאז הּוא ְּבִחיַנת ִּדּבּור ֶׁשל ִחּתּוְך אֹוִתּיֹות

ְוַהִּדּבּור ַנֲעָׂשה ְנָׁשָמה ֶאל , ֶׁשַהּקֹול ַנֲעָׂשה ְנָׁשָמה ֶאל ְזֵעיר ַאְנִּפין', ְוִדּבּור ְּכֶנֶגד ָרֵחל ְוכּו, ֵלָאה

ְחָּתכֹות ָהאֹוִתּיֹות ּוְכֶׁשֶּנ, רֹוִאים ֶׁשַהּקֹול הּוא ְּבִחיַנת ְזֵעיר ַאְנִּפין ָהעֹוֵמד ְּכֶנֶגד ֵלָאה. נּוְקָבא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין

ְוֵכן . ְורֹוִאים ֶאת ְּבִחיַנת ַהִחּתּוְך ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ֵּבין ֵלָאה ְלָרֵחל, ֵהן עֹוְברֹות ַלַּמְלכּות ִלְבִחיַנת ָרֵחל, ְּבִדּבּור

 ֶׁשִחּתּוְך ָהאֹוִתּיֹות .)שמות ג(ּזַֹהר ּוָמִצינּו ַּב, ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה:) יתרו מג(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

. ְּגבּוָרהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָיא '  ִעם ַהדִּדּבּור ֶׁש)קמג' ע(ל ָׁשם "ְוֵכן מּוָבא ָּבֲאִריַז. ַנֲעֶׂשה ַרק ַּבֲחִצי ִמַהָּלׁשֹון

ְוִחּתּוְך ֶזה ְמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע , ְברֹות ַלַּמְלכּותּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשעֹו

 ֶׁשָּכל ָׁשְרֵׁשי ַהִּדּבּור )ז"מטות תשס(' ַהּמֹוִדיַע'ְוֵכן ָרִאיִתי ְּבַמֲאָמר ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַיֲעקֹב לֹוְיֶפר ְּב. ֵּבין ֵלָאה ְלָרֵחל

ְוֵכן ִּדּבּור .  ֶׁשִעְנָינֹו ְּכִריָתה ֵמֶאֶרץ ַהַחִּייםֶּדֶבר ִהיא ִמְּלׁשֹון ּבּור ִּדְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה, ֵיׁש ָּבֶהם ַמְׁשָמעּות ִחּתּוְך

.  ְוַלְחּתְֹך ְׂשָערֹות ְלַסֵּפר ִהיא ִמְּלׁשֹוןִסּפּורְוֵכן ַהָּלׁשֹון ,  ְוַלְחּתְֹךָלמּול ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִמיָלהַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך 

  .ְועֹוד,  ִאיָלָנא ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַלְחּתְֹך ִּגידּויְּלׁשֹון ִהיא ִמ ַהָּגָדהְוֵכן ַהָּלׁשֹון

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ִּבְכָללּוָתּה ִהיא , ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא , ם"ָוִוי' ַהְיינּו ג, וְּפָעִמים ' וְּפָעִמים ' וְּדָלֵכן 

ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ִּב, ם"ָוִוי' וְבִחיַנת ְּדַהְיסֹוד ִּבְׁשֵלמּותֹו הּוא ִּב, ַרק ֲחִצי ֵמַהְיסֹוד

ָלֵכן , ֶׁשָּכל ִעְנַין ַהְּגבּוָרה הּוא ַלֲעׂשֹות ָּכל ָּדָבר ְלֵחִצי, ְוַגם ְלַרֵּמז; ְוַהְּגבּוָרה ִהיא ַרק ֵחִצי, )רכז' העמידה ע(

ְוֵכן ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ְּבַקו ַהֶחֶסד ִהיא ְמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ,  ֲחָצִאיםִהיא ְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשְּבתֹוָכּה ִלְׁשֵני

ּוְמבָֹאר , ן"ָוִוי' ָּכל ֶאָחד ֻמְרָּכב ִמג, ה"א ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"אֹוִתּיֹות ֵה'  ֶׁשב,:)תיקונים כז( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ֲחָצִאין

ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ַּכּמּוָבא ְּב, ה ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָאה"ל ֵׁשם ֲהָוָיא ִראׁשֹוָנה ֶׁש"ִלְדָבֵרינּו ְּדאֹות ֵה

ה "א ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ְואֹות ֵה; ֶׁשֶּזה ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ן ֵמַהְיסֹוד"ָוִוי' ְוֵלָאה לֹוַקַחת ג, )קעב' ע(

' ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ְּב. ֶׁשֶּזה ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ן ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד"ָוִוי' ת גֶׁשּלֹוַקַח, ִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל

ֶׁשַּגם ַהֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ְוַגם ַהָחֵמׁש ְּגבּורֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבְיסֹוד ִמְתַחְּלִקים , )רד' א ע"שער יד ח(ל "ְלָהֲאִריַז

ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש , ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ָחָזקְוֵכן . ְעָלה ּוְׁשַּתִים ָוֵחִצי ְלַמָּטהְׁשַּתִים ָוֵחִצי ְלַמ

  .ַּתְׁשִּפיַע ַרק ֵחִצי' ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ּדֹוֶאֶגת ֶׁשָהאֹות ו, ֵחִצי' וְּבִגיַמְטִרָּיא , )א, בראשית ה(

,  ֶׁשְּסִפירֹות ַהִּביָנה ְוַהַּמְלכּות ֵהן ֲחִצי ֵמַהְּסִפירֹות)א"שער עתיק פ(ל "ָהֲאִריַזְל' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ִּדְׁשֵּתי ְסִפירֹות ֵאּלּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ְׁשֵּתי ְסִפירֹות ִמּתֹוְך ֶעֶׂשר ִנְקָראֹות ֲחִצי

ְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש , ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי'  הֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות

  .ָלֵכן ֵהן ֲחִצי ֵמַהְסִפירֹות, ְּבָכל ָהֶעֶׂשר ְסִפירֹות

, ֵחִציִמְּלׁשֹון , ֲחָצִאיתד ֶׁשְּׁשמֹו ְּדִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשַהָּנִׁשים לֹוְבׁשֹות ֶּבֶג, ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה

ְּדִאָּׁשה ִהיא ֲחִצי , 'ֶּפֶלג ש ִהיא אֹוִתּיֹות ִפֶלֶגׁשְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. ְלַרֵּמז ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ֵחִצי

 ְוֵכן .'ַחְׁשַמל אֹות'ַמֲאַמר  ִּכְדֵבַאְרנּו ְּב,ַקִּוים' ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ג' ן ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְׁשֵלמּות ָהאֹות ו"ֵמָהאֹות ִׁשי

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֲחִצי ֶׁשל , ֲחִצי ֶּכֶסף ֲחִצי ָזָהבְּבִגיַמְטִרָּיא ָּזָכר ּוְנֵקָבה ֶׁש, )ה וראה והבן"ד(' ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'מּוָבא ְּב

ַהְמַסֵּמל ֶאת , א ִּבְבִחיַנת ָזָהבְוַהֲחִצי ֶׁשל ַהְּנֵקָבה הּו, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין, ַהָּזָכר הּוא ִּבְבִחיַנת ֶּכֶסף

מּוָבא 

, ִנְרֶאה

מּוָבא 

ְּבַמֲאָמר [



, קהלת יב(ִנְקָרא ַּבָּכתּוב , ְוֵכן חּוט ַהִּׁשְדָרה ַהְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְׁשֵני ַהֲחָצִאים. ַהְּׂשמֹאל

  .]"ֶחֶבל ַהֶּכֶסף" )ו

ְּדַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת , "ִאיׁש ָחָלק"ַּיֲעקֹב ִנְקָרא ַּבּתֹוָרה ֶׁש) רכא' ב ע"שער לח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ָחָלק ְּד, ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף. ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּבֹו ֲחִצי ְלָרֵחל ַוֲחִצי ְלֵלָאהֶׁשְּמַחֵּלק , ְזֵעיר ַאְנִּפין

  .ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת יֹום ָוַלְיָלה,  ֶחֶסד ִלְגבּוָרהֱהיֹות ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ֲחֻלָּקה ֵּבין, יֹום ָוַלְיָלהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ּוָמִצינּו , ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ּוַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים', ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ֶחְציֹו ְלַמְעָלה ְוֶחְציֹו , ְך הּוא ֶאת ַהָּיםְּבָׁשָעה ֶׁשָחָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )עשרת הדברות א(ַּבִּמְדָרׁש 

 )קע(ל "יַזִרֲאָהְל' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. ְורֹוִאים ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשֵני ֲחָצִאים. ְלַמָּטה

ְוֶזה . 'ִים ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ְוכּוַמ, ְּבִחינֹות' ֵהם ב, "ָמַדד ְּבַׁשֲעלֹו ַמִים", ֶׁשהּוא ִאָּמא ִעָּלָאה" ִמי"

ִמֵּלא ַהִּמָּדה ַהִהיא ַמִיין , ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ְמִדיַדת ַהִּמָּדה ֶׁשַאַחר ֶׁשִּמְּלאּו ַּפַעם ַאַחת ַמִּיין ִעָּלִאין

ד ַרי ָיִצֵחה ְוָלְעַמר ְלַאְׁשי ִנִצֲח, תוֹום ָׁשִית ַמֹוּדי ִמֵּתל ְׁשה ֶׁשָּקֻלֲחה ַויָדִדאן ְמה ָּכָתְיָהים ֶׁשִארֹוְו .ַתָּתִאין

ָּכאן ַהּסֹוד ְלַהְבִּדיל " ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמִים" .)הקדמה יז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . הָּטַמְל

ַהְמַרֵּמז ַעל , ִלְבִריַאת ָהעֹוָלםי ֵּׁשִנְוֶזה ָהָיה ַּבּיֹום ַה. ֵּבין ַמִים ֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים ְּבסֹוד ַהְּׂשמֹאל

ֲעַדִין , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְבְראּו ָׁשַמִים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון )ו, בראשית א(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְׁשַנִיםַהֲחֻלָּקה ִל

 ְורֹוִאים ֶׁשָהְיָתה ָּכאן ". ָרִקיַעְיִהי"ְוָקְרׁשּו ַּבֵּׁשִני ִמְּגָעַרת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָאְמרֹו , ַלִחים ָהיּו

ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְקִּפיָאה ִּבְבִחיַנת ֶקַרח ֶאת ַהֶּׁשַפע , ְּבִחיַנת ַהְקָּפָאה ֶׁשל ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

  .  ַּבַּמִים ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרהָּגַער' ְוֵכן ַהְּגָעָרה ֶׁשה. ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְׁשָמר ֶלָעִתיד ָלבֹא

ר חּוְלָפִאי ִמי ֶׁשהּוא ָעִתיד ְלַרְּפאֹות ִׁשְברֹו ֶׁשל ָים הּוא ִיְרָּפא "א )יז, איכה רבה ב(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ְּגבּוָרה ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ַהְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַה,ִׁשְברֹו ֶשל ָים ְורֹוִאים ֶׁשֲחֻלַּקת ַהָּים ִנְקֵראת .ְלָך

 ָרֵחל ֶלָעִתיד ָלבֹאְּד, ְיַרֵּפא ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשִּיְהיּו ְמתּוִקים ְּכמֹו ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים'  הֶלָעִתיד ָלבֹא

' ּתֹוֶסְפָּתא'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ּתֹוִנים ִיְהיּו אֹותֹו ָּדָברְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ִמֵּמיָלא ַּגם ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְח

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ֶׁשַהַּמִים ֶׁשֵּיְצאּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶלָעִתיד ָלבֹא ַיִּגיעּו ַעד ַהָּים ְוַיְמִּתיקּו אֹותֹו)ג, סוכה ג(

ִים ֶׁשֵּיְצאּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶלָעִתיד ָלבֹא ָיבֹאּו ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשַהַּמ', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'

ְורֹוִאים ֶׁשַהְמָּתַקת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ִּתְהֶיה ַעל ְיֵדי . ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

א "צור שליט, ש, י' ג ר"והוסיף הרה. ְּבסֹוד ִחּבּור ָרֵחל ְוֵלָאה, ְחּתֹוִניםִחּבּור ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּת

ל "ְלָהֲאִריַזה ָרֹוי ּתֵטּוּקִלְּב וכעין זה מובא .המסמל את השפע של לאה כדלעיל, מדתבגימטריא מקדש ש

  .)תרי עשר(

א "ה ְמַסֵּמל ֶאת ַּפְרצּוף ז"ה ְּבִמּלּוי מ"ְּדֵׁשם הוי, ֲחִצי ִמֵּתַבת ַמִים ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"מה ְּבִמּלּוי "ְוֵכן ֵׁשם הוי

ל "יַזִרֲאָהְל' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. ַלֲחִצי ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ֶׁשְּמַחֵּבר ֵּבין ֲחִצי ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

ת ֶרֶאְפי ִּתיֵׁשִלְׁש' ד בק ַעה ַריָעִּגיא ַמִהן ֶׁשיָוֵּכ, ד" כןַיְנִמת ְּכרֹואֹו' ת בֶלֶּבַקל ְמֵחה ָרֶּזם ַהָלעֹוָּב ֶׁש)קצג(

ּוְמבָֹאר ". ְךִיַתׁשְֹמד ִׁשכְֹדי ַּכִּתְמַׂשְו"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ב"ן עַיְנִמד ְּכ"ים כִמָעְּפ' ל גֵּבַקא ְּתבֹיד ָלִתָעֶלְו, א"זְּד

א הּוֶׁש, ב"ען ַיְנִמ ְּכד"כים ִמָע ְּפ'ג לּוְּבַקן ְיֵכָל, דָחף ֶאצּוְר ַּפיּוְהה ִיָאֵלל ְוֵחא ָרבֹיד ָלִתָעֶל ֶׁשִלְדָבֵרינּו

  . יםִמתּוְּסים ַהִניֹוְלֶעים ָהִדָסֲחת ַהם ֶאל ַּגֵּבַקה ְלֶּכְזִּנז ֶׁשֵּמַרְל, ֶחֶסדְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵׁשב ") זכ, בראשית כה( ֶׁשַהָּכתּוב ,)תולדות' פ(ל ַעל ַהּתֹוָרה "ְּבֵפרּוׁש ָהרמח

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָרֵחל ְוֵלָאה . ֶׁשֵהם ָרֵחל ְוֵלָאה, ֶׁשִּמְזַּדֵּוג ִעם ְׁשֵני אָֹהִלים, ְמַרֵּמז ַעל ַיֲעקֹב" אָֹהִלים

ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ") ח,  כהבמדבר(י ַעל ַהָּכתּוב "ַּכּמּוָבא ְּבַרִׁש', ֻקָּבה'ְּדאֶֹהל ִנְקָרא ְּבֵׁשם , ֵהן ִּבְבִחיַנת אָֹהִלים

מּוָבא 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

מּוָבא 



ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפַעת , ּואהִריְך ְּבּוְדָׁשא קת " רה"קבְוֵכן . ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ֻקָּבה  ְו,"ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה

ב יֵׁש"ְוֵכן . ִחיַנת ַהְּנֵקָבהַהְמַסֵּמל ֶאת ְּב, ְּדאֶֹהל הּוא ּדּוְגַמת ַּבִית, אֶֹהלִהיא אֹוִתּיֹות ֵלָאה ְוֵכן . ַהֵחִצי

ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ָרֵחל , ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ב"מסֹוֵפי ֵּתבֹות , "םאָֹהִלי

  .ְּכִדְלַקָּמן, ְוֵלָאה

 ִעם ִיְצָחקְו, ה"הוי ִעם ֵׁשם ְבָרָהםַאא ֶׁש"ר ִמָּסאסֹוב שליט"ֵמָהַאְדמֹו' נַֹעם ֲאָמִרים 'ְּבֻקְנְטֵרס

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יֹוֵצא אֹותֹו ִּגיַמְטִרָּיא, י"ה אדנ"הויֵׁשמֹות '  ִעם בַיֲעקֹב ְו,י"אדנֵׁשם 

ָחק ְמַסֵּמל ְוִיְצ. ה"ְּדַאְבָרָהם ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ִּבְמקֹום ֵׁשם הוי

ְוַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים . י"ֶאת ֲחִצי ַהְּגבּורֹות ֶׁשּיֹוְרדֹות ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ִּבְמקֹום ֵׁשם אדנ

ַפע ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֶאת ַהֶּׁש, ָרֵחל ֵלָאהְּבִגיַמְטִרָּיא ְוָכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו הּוא . י"ה אדנ"ֵׁשמֹות הוי' ַהִּנְרָמִזים ְּבב

  .ַהִּנְזָּכר

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשִּבְזַמן ְמִכיַרת יֹוֵסף ָהָיה ַיֲעקֹב ְּבִגיל ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנה, )כט, בראשית לה(י "ְּבַרִּׁש

ַּיֲעקֹב ַמְׁשִּפיַע ְוַהֶּׁשַפע ֶׁש, ֶׁשּיֹוֵסף הּוא ִּבְבִחיַנת ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַיֲעקֹב ְּבְזֵעיר ַאְנִּפין', ַחְׁשַמל ִמיָלה'

ֶׁשִּבְמִכיַרת יֹוֵסף , .)תשא נד(ּוָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . עֹוֵבר ֶּדֶרְך יֹוֵסף, ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָרֵחל, ַלַּמְלכּות ְלַמָּטה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ַּמְלכּותְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַל, ִהְפִרידּו ָהַאִחים ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהַּמְלכּות

ַהְמַסֵּמל , ְלַרֵּמז ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ַיֲעקֹב, ֵחִציְּכִמְנַין , ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנהַהְּמִכיָרה ֶנֶעְׂשָתה ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ְּבִגיל 

 ְּכִמְנַין ו"ריֲאָלִפים ' ָהְיָתה ִּבְׁשַנת בְוֵכן ְמִכיַרת יֹוֵסף . ִנְפֶסֶקת ִּבְנֻקַּדת ַהֵחִצי, ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ַלַּמְלכּות

ַהְמַסֵּמל  ַלַהב  ֶׁשּיֹוֵסף הּוא ְּבִחיַנת"ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה" )יח, עובדיה א(  ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ִנְרֶאהְוֵכן. ְּגבּוָרה

ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה  ֶׁשּיֹוֵסף ָהָיה ִּבְמִכיָרתֹו )וישב פד(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַסִּכין ְוֵאׁש

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ז"יְּכִמְנַין " טֹובִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי "ְוִהְתִחיל ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְּבסֹוד , ָׁשָנה

ּוָמְכרּו , יָון ֶׁשָהַאִחים ָּפְסקּו ֶׁשהּוא ַחָּיב ִמיָתהֵּכ, ֶׁשְּמִכיַרת יֹוֵסף ָהְיָתה ֲעֹון ְנִטיַלת ׁשַֹחד' ְנהֹוָרא ְּדיֹוֵסף'

ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשּׁשַֹחד . יֹוֵצא ֶׁשָּלְקחּו ׁשַֹחד ְוֶנֱהנּו ִמְּפַסק ַהִּדין ֶׁשָּלֶהם, ְוָקנּו ְלַעְצָמם ַנֲעַלִים, אֹותֹו ְּבֶכֶסף

' דַהְו, תיקֹוִדְּבב "ים ַהִע, ַסִּכיןְּבִגיַמְטִרָּיא  יֹוֵסףם ֶׁשא ָׁשָב מּוןֵכְו. הּוא ַסִּכין ַחד ֶׁשְּמַעֵּות ֶאת ִחּתּוְך ַהִּדין

  .תֹוּיִתאֹו

ְּדָאָדם ְמַסֵּמל , ָאָדם ָּדר ֶחְציֹו ְלַמָּטה ְוֶחְציֹו ְלַמְעָלה .)מ קטז"ב(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ִלְדָבֵרינּו ַּבְּגָמָרא 

 ֶׁשַהֲחֻלָּקה )קכו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְּבְוֵכן מּוָבא . ק ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֶׁשִּמְתַחֵּל, ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין

, )קיב' א ע"תפילת השחר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב ּו,ְמקֹום ַהֲחָתְךֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ִהיא ְּבסֹוד 

, ֶׁשִּנְקָרא רּוַח, ְזֵעיר ַאְנִּפיןך חֹוֵתְך ֶאת "ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשֵּׁשם חת,  רּוַחיםְּפָעִמ' בְּבִגיַמְטִרָּיא ך "חתֶׁש

ֱאלִֹהים ' ה ")ח, בראשית ג(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת רּוַח . ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  .ַהְּגבּוָרהַהַּסִּכין ְוָהֵאׁש ֶׁשל ִמַּדת  ַהְמַסֵּמל ֶאת ב"ַלַהת " ר"ּיֹוםַה רּוַחְלָּגן ַּבִמְתַהֵּלְך 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש . ְוָכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא זֹוֵכר ַהְּבִרית ַהחֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ַחירֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶנֱאָמר 

 ַהְמַרֵּמז  זֹוֵכר ַהְּבִריתַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַּדת ַהְּגבּוָרהָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּביֹום ַהִּדין ֶׁשהּוא יֹום ֶׁשל ִמ

ְּדַהְׁשָּפָעה זֹו ֵיׁש ָּבּה ְּבִחיַנת , חֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ַחי ַּכְבָיכֹולְוַהְיסֹוד , ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ְּבִרית

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהִּדין , ִחיד ֶׁשהּוא ְׁשֵני ָיִמים ַּגם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְוֵכן רֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ֶהָחג ַהָּי. ִחּתּוְך

ַהְמַסֵּמל ֶאת  ב"ַלַהת "ר" חֶֹדׁשַלֶאָחד ְּבְּׁשִביִעי ַהַּבחֶֹדׁש ") כד, ויקרא כג(ְוֵכן ַהָּכתּוב . חֹוֵתְך ָּכל ָּדָבר ִלְׁשַנִים

ת "ְסֵלו ֵהם רִּכְׁשָון ֶחְׁשֵרי ִּתֶׁשֶהֳחָדִׁשים ' אֹור ֶיַׁשע'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּכִדְלֵעיל, בּוָרהַהְּגַהַּסִּכין ְוָהֵאׁש ֶׁשל 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְזַמן ֶזה ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּות . ך"חתת "ְלָך ֵהן סְך  ֵלַחנֹת ַהַּפְרִׁשּיות ְּבֵראִׁשי' ְוֵכן ג, ך"חת
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ְוֵכן 

ִּבְתִפַּלת 



ְיִהי ְמקֹוְרָך ") יח, משלי ה(ֶׁשַהָּכתּוב , )קלא' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהִחּתּוְךַהָּׁשָנה הּוא ְזַמן 

ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ך"חתסֹוֵפי ֵּתבֹות , "ָךְנעּוֶרית ֵמֵאֶׁשח ָברּוְך ּוְׁשַמ

  .ך"ֶׁשֶּנְחֶּתֶכת ַעל ְיֵדי ֵׁשם חת, ַלַּמְלכּות

ח "ְּכֶנֶגד ק, ח ֵּתבֹות ַּבָּפסּוק ַהְמַדֵּבר ַעל ְנִתיַנת ַהּלּוחֹות" ֶׁשֵּיׁש ק)טו, שמות לב(ָּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 .)תיקונים קלה(ַהר ָמִצינּו ַּבּזֹ. ו ְטָפִחים"ּוְבַיַחד ִּבְׁשֵני ַהּלּוחֹות ֵיׁש רי, ְטָפִחים ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל לּוַח

ְורֹוִאים . "ּוְׁשֵני לּוחֹת ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי" )טו, דברים ט(ְוֵכן ָּכתּוב ', ֶׁשַהּלּוחֹות ֵהם ִּבְבִחיַנת ָהאֹות ו

' ֵּמז ֶׁשָהאֹות וְלַר, ֵחִצי ְטָפִחים ְּכִמְנַין ח"קִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהיּו ְּבָכל לּוַח , ֶׁשַהּלּוחֹות ֵהם ִּבְבִחיַנת ְּבִרית

 ַהְמַרְּמִזים ַעל ,י"ַׁשֵיׁש ָּבּה ַּפֲעַמִים '  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהאֹות וִׁשיִׁשיְוֵכן ַהִּמָּלה , ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

 ְוֵכן. 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , י"ִּבְבִחיַנת ַּפֲעַמִים ַׁשַאְבֵני ַׁשִיׁש ְׁשֵני ַהּלּוחֹות ֶׁשֵהם ְּבסֹוד 

ַהְמַסֵּמל ְּדלּוחֹות ַהְּבִרית ֶנְחְצבּו ִמִּכֵּסא ַהָּכבֹוד , ְּגבּוָרה ְטָפִחים ְּכִמְנַין ו"ריִנְרֶאה ְּדִבְׁשֵני ַהּלּוחֹות ָהיּו 

ְוֵכן . ִלְׁשֵני ֲחָצִאים' וּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְמַחֶּלֶקת ֶאת ַה, .)תרומה קמז (ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר, ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש ב"ַלַהת "ר" ָידֹוְּב ֵעֻדתָה חֹתֻל") טו, שמות לב(ַהָּכתּוב 

ה ִהיא ּוַבִּמְדָרִׁשים ָמִצינּו ֶׁשַהֲחִציָב". ה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"קֹול הוי"ב תּון ָּכֵכ ְו.ְוַסִּכין ְּכִדְלֵעיל

ֶׁשַהּלּוחֹות ָהיּו ) טו, בראשית לב' תורת משה'(ְמָבֵאר ' ֲחַתם סֹוֵפר'ּוַב, ַּבּלּוחֹות ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ָהֵאׁש

  .רּוָחִנּיֹות ִּבְבִחיַנת ַלֲהבֹות ֵאׁש

ת ים ֶאִכְפהֹוים ֶׁשיִקִּדַּצַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנִּד, יםִאָצֲחי ַהֵנת ְׁשת ֶאלֹוְּמַסת ְמחֹוּוּל ַהַעּוּדר ַמֵאָב ְלהֶאְרִנְו

ה ָרֹוּתת ַהכּוְזר ִּבָׁשְפֶאת ֶׁשחֹוּוּלים ַהִזְּמַרה ְמת ֶזֶאְו. יםִאָצֲחי ַהֵנְׁשה ִלָרֹוּתת ַהכּוְזים ִּבִכב זֹוטֹוע ְלַרָה

 ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ַוִּיַּקח ")כב, ית כדבראש(' רָקי ָיִלְּכ'ז ַּבָּמֻרְמּו. הָּׁשֻדְּק ַהְךֶרן ֶּדיֹוְלֶעי ָהִצֵחם ַלת ַּגֹוּכְזִל

ּוְׁשֵני ", ָרַמז ְלִׁשְקֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת" ֶּבַקע"י "פרש". ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים

ְוָכל ֵאּלּו , םֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם ְּכֶנֶגד ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשָּבֶה, ָרַמז ִלְׁשֵני לּוחֹות" ְצִמיִדים

 ְּתַדְקֵּדק ִּבְלׁשֹון ְצִמיִדים ְוִאם. ַהְּדָבִרים ְצִריִכין ֵּבאּור ַמה ִעְנַין ַהְּׁשָקִלים ְוַהּלּוחֹות ֶזה ָלֶזה

ּוְׁשֵני , ִּכי ֶּבַקע הּוא ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשִּנְבַקע ִלְׁשַנִים, ִּתְמָצא ֶׁשֵהם ְׁשֵני ֲהָפִכים, ּוִבְלׁשֹון ֶּבַקע

ָרַמז ָּבֶזה ֶׁשּטֹוב ַסְחָרּה ִמַּסַחר , ים ַהְיינּו ְׁשֵני ְּדָבִרים ִנְפָרִדים ִיְהיּו ְצמּוִדים ּוְמֻחָּבִריםְצִמיִד

,  ַּתֲאָותֹו ְּבָידֹוִציִּכי ִקְנַין ַהֶּכֶסף ָּתִמיד ָּבקּוַע ַלֲחָצִאין ִּכי ֵאין ָאָדם ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ַוֲח, ֶּכֶסף

ֲאָבל ִקְנַין ַהּתֹוָרה ֻּכּלֹו ָצמּוד ּוְמֻחָּבר ּוַמְרֶּבה ַהָּשלֹום ְלַחֵּבר , ה ִמְתַאֶּוה ְלָמאַתִיםֵיׁש ְּבָידֹו ָמָנ

, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ַּבּלּוחֹות ֶרֶמז ֶׁשָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַרק ֵחִצי. ְׁשַנִים ַהִּנְפָרִדים

, יםִאָצֲחי ַהֵנְׁשְוָלֵכן ְּכֶׁשָּׁשַבר מֶֹשה ֶאת ַהּלּוחֹות ֵהם ִנְׁשְּברּו ָּכל לּוַח ִל. יםִאָצֲחי ַהֵנְׁשּוַבּתֹוָרה ֵיׁש ֶאת 

ת חֹוּוּל ַּביּון ָהֵכְו .ְוָחְזרּו ַלַּדְרָּגה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשל ֵחִצי, ְלַרֵּמז ֶׁשִהְפִסידּו ֶאת ַהַּדְרָּגה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ָׁשֵלם

 מֹום ְּכִיַנם ְׁשת ֵהחֹוּוּלם ַהַגְּד, לֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמה ְּבָיָהֶׁש" תֶלּגְֹלֻּג ַלֶּבַקע"ל ת ַעזֹוְּמַרְמַה, תבֹו ֵּתע"ֶּבַק

ת כּוְזה ִּבָרָזם ֲחָתיד אֹוִמְצַהר ְלָׁשְפֶאא ֶׁשָּלֶא, יםִאָצי ֲחֵנְׁשה ִליָעִקְּבד ַהת סֹום ֶאֶה ָּבׁשֵיְו, לֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמ

  .הָרֹוּתד ַהּוּמִל

ַׁשַער ַמַאְמֵרי 'ּומּוָבא ְּב.  ֶׁשְּבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּיֹום.)שמות ח(ַּבּזַֹהר 

ֶנְחַׁשְך ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ֶׁשְּבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְסַּתֵּלק ַהְיסֹוד ֵמַהַּמְלכּות)כו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"רשב

בין (ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְלַרֵּמז ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהֵחִצי ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע

ָהְלכּו ִּכי " )ג, יחזקאל כה(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ֶׁשְּׂשֵרַפת ַהֵהיָכל ָהְיָתה ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום)רה' ב ע"המצרים ח

  .ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא " ַּבּגֹוָלה
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  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

א בֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַרְל, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"ז שליט"הרמֵמ

ל ֵּמַסְמ ַהי"חן ַיְנִמ ְּכעַׁש ֵּתיםִמָעְּפ' בת ֹוּיִתאֹוב "תשער ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. תֹומּוֵלְׁש ּויתֹוִלְכַתד ְלסֹוְיַה

ד סֹוְיים ַלִרְּׁשַקְת ִמְךיָלֵאע ָו"תשים ִמִנר ָׁשֶׂשֶעל ָהל ָּכָלְכִבּו. הָעְׁשִּתת ֹוּיִתיא אֹו ִהה"תשעת ַנן ְׁשֵכ ְו.דסֹוְית ַהֶא

ל קֹו'ר ֶפֵסת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמַכא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמר ַהָּפְסא ִמהּוֶׁש, ע"ת תשֹוּיִתאֹוים ְלִכָּים ַׁשֵהם ֶׁשּוּׁשִמ

ב ּוׁשְו. ר"ק בכ"ף איּוּלִחת ְּבפֹוְּלַחְתִּמ ֶׁשץ"טצת ֹוּיִתף אֹוּוּלִחְבּו, דסֹוְיה ַּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתַה

. תאֹוע ֵמַׁשְּת ּהָרָּפְס ִמ'ץת אֹוְו, יםִעְׁשִּת ּהָרָּפְסִמ' צת אֹו, עַׁשֵּת ּהָרָּפְס ִמ'טת אֹו. עַׁשר ֵּתָּפְסִּמת ַהים ֶאִארֹו

ך "ך. ָּלן ְלׁשֹון ְּגֻאָּלה ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּו ְוֻכַרִּבי )ילקוט בראשית סד( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ם ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחק "ם. "ֵלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך"ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 

ינּו ַיֲעקֹב ִמַּיד ֵעָׂשו ן ּבֹו ִנְגַאל ָאִב"ן. "ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד"ֶׁשֶּנֱאַמר ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים 

ה "ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ץ. "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ִמִּמְצַרִים ָרֵאלף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיְׂש"ף. "ַהִּציֵלִני ָנא"ֶׁשֶּנֱאַמר 

י ִנאּוְרד ֶהעֹוְו ".ַּתְחָּתיו ִיְצָמחִמִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּו"ֶׁשֶּנֱאַמר ִלְגאֹל ְלִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות ְרִביִעית 

ן  ִמ לֹוּוּלִּג ֶׁשבֵתֹוּכא  הּובֹו ּו,)ב" פרשת בלק ופנחס תשע'המודיע'הובא על ידי בנימין חינקיס ב(ן אֹוה ָּגָיְדַעי ְסִּבב ַרַתָּכיר ֶׁשִׁש

ת ה ֶאֶזיף ָלִסם נֹוִאְו. יתִפ סֹו'ץת ֹוּיִת אֹו4872 הָרֹוּת ַּבׁשֵּי ֶׁש לֹוּוּלִגְו, הָרֹוּת ַּבׁשֵּית ֶׁשֹוּיִתאֹוי ָהֵרְּפְסת ִמם ֶאִיַמָּׁשַה

. אָקְו ַּדת זֹואֹוְּבה ָילּוה ְּתָּלֻאְּגַה ֶׁשינּוִאָרֶׁשי ִפְכּו, 5772ל ֵּבַק ְנ,ּהָמְצַע תאֹול ָהא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגא ַההּו ֶׁש900ר ַּפְסִמ

ם ד ִעַחר ַיָּפְסִּמַהת ֶא  לֹוּוּלִּגֶׁשן ֵכָּתִי.  לֹוּוּלִּגֶׁשר ָּפְסִּמַהת ֵמחֹות ָּפאֹוה ֵמָּמַּכ' ת ץֹוּיִתה אֹוֶאְר ַמבֵׁשַהַּמְחם ָנְמָא[

' יםִמדּול ְקַחַנ'ר ֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ. ידִתָעה ֶלֶּלַּגְתִיְו ,"ַעסְֹני ִּבִהְיַו"ת ַׁשָרק ָּפ ַרּוּנֶּמ ִמהָרֲאְׁשִנם ְוַלֱעֶּנ ֶׁשׁשָּמֻחַה

ה ָתְייא ָהִהְו, םֵלר ָׁשֶפֵסה ְּכָּכֻרה ֲאָרֹון ּתַּתן ַמַמְזה ִּבָתְי ָהה זֹוָׁשָרָּפֶׁש' יִקָנף ְוַּכ'ר ֶפֵּס ִמ)בהעלותך(א "יָדִחַל

ל ן ֶׁשֶכּתֹ ַהּוּנֶּמח ִמַּכְׁשִנ', נר ַהַעת ַׁשה ֶאֶשיד מִֹסְפל ִהֶגֵעא ָהְטֵחְּבן ֶׁשיָוֵכְו, הָרֹוּתַּבֶׁש' נר ַהַעת ַׁשת ֶאֶדֶּמַלְמ

' נר ַהַעת ַׁש ֶאנּוְדַסְפִהז ֶׁשֵּמַרין ְלִכפּון ֲה"יִנין נּוִׂשן עֹוֵכָל ְו,"ַעסְֹני ִּבִהְיַו"ל ת ֶׁשֹוּיִתה אֹו" פק ַררּוֲאְׁשִנר ְוֶפֵּסַה

ר ֵאָבה ְלֶאְרִנ ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהְוים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעיתִפק סֹו"יִּדַצן ֵכְו]. הָׁשָרָּפן ַּבמּוה ָטָיָהֶׁש

 ֵעץה ָּלִּמַהא ֶׁש"ן שליטַׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשה ֶּׁשי ַמל ִּפַע, יתִפסֹו' ת ץאֹוָּבה ָילּוה ְּתָּלֻאְּגַה ַעּוּדַמ

ן יֶהֵּתְׁשּו, הָכפּו ֲה'עת יא אֹוִה 'ץ תאֹו ָהינּוְיַה, הָון ָׁשָתָרּוּצת ֶׁשֹוּיִתי אֹוֵּתְּׁשת ִמֶבֶּכְרֻמ, דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַה

י ִצֵח. םִיַנל ְׁשפּוא ָּכע הּוַפל ֶׁשָּכ, ץֵעל ְלָׁשְמִּנד ַהסֹוְיַּבז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ץֵעי ָהֵפְנת ַעטּוְּׁשַּפְתל ִהת ַעזֹוְּמַרד ְמַחַי

ת ָּבל ַׁשע ֶׁשַבר ֶׁשָּפְסל ִמת ַעֶזֶּמַרְמ, יםִעְב ִׁשּהָרָּפְסִּמן ֶׁש"ִית ַעאֹוְו. ַעדּוָּיה ַּכָּפִלְּקד ַלֵרֹוּיי ֶׁשִצֵחְו, הָּׁשֻדְּקד ַלֵרֹוּיֶׁש

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמ, יםיִנן ִּדֵהך ֶׁש"ת מנצפֹוּיִתאֹוָהיא ֵמִהית ֶׁשִפק סֹו"יִּדת ַצאֹוָהְו. הָּׁשֻדְּקד ַהַצ ְליַעִּפְׁשַּמֶׁש

ה ָּפִלְּקד ַהַצה ְלָעָּפְׁשַהל ַהז ַעֵּמַרְל, הָכפּון ֲה"ִית ַעֹות אַרצּו ְּכּהָתָרן צּוֵכָל, הָּפִלְּקד ַהַצת ְלֶדֶרֹוּיה ֶׁשָעָּפְׁשַהַה

, הָּׁשֻדְּקד ַהַצ ְליַעִּפְׁשַהל ְלֵחָתְו, הָּפִלְּק ַליַעִּפְׁשַהיק ְלִסְפַּתֶׁש' ת ץאֹוָּבה ָילּו ְּתהָּלֻאְּג ַהְוָלֵכן. ְךפּול ָהּכֹ ַהֹוּבֶׁש

  .ַהְּגֻאָּלהד א סֹוהּוֶׁש

ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלבֹא ּגֹוג  .דֹוב ַמָּמׁש ִנְמריְוָהָיה ַסְנֵחִר )קפא(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'א ִּבָבמּו

 ּכּוׁש ֶׁשָהָיה ,ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו ּכּוׁש ְוִנְמרֹוד ְוַאְמָרֶפל' ג )ד, ר מב"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו .ּוָמגֹוג

 יִּתְעַמָׁש

 ןֵכְו



י ֶאְלָעָזר ַּבר ֲאִביָנא ִאם ָרִאיָת ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ַצֵּפה  ָאַמר ַרִּב.'כּוְו, ּכּוִׁשי ַוַּדאי

ְלַרְגלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֵּתַדע ֶׁשֵּכן ֶׁשֲהֵרי ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגרּו ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ָּבָאה 

ת  ֶאַחֵּצם ִנָהָרְבַא ֶׁשמֹוְּכים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. יִׁשּוּכה ָיָהד ֶׁשרֹוְמל ִנּוּגְלא ִּגג הּוֹוּגים ֶׁשִארֹוְו. ַהְּגֻאָּלה ְלַאְבָרָהם

י ִפְכּו .ֹוּת ִאיּוְהִּיים ֶׁשִכָלְּמר ַהַאְׁשג ּוֹות ּג ֶאַחֵּצַנ ְייַחִׁשָּמא ַהבֹיד ָלִתָע ֶלְךָּכ, יםִכָלְּמר ַהַאת ְׁשֶאד ְורֹוְמִנ

ת ֹוּיִתאֹום ָהִע דרֹוְמִנן ֵכ ְו.יוָנָבה ְלֶרְקם ִיָהָרְבַאע ְלַרֵאה ֶּׁשל ַמָכְו', רַאה תֵֹפְי 'ׁשרּוֵפם ְּבא ָׁשָבּוּמֶׁש

ת אֹוָצְמ ִניןֵסֻחת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹום ָהִע קָרָּב ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְּׁשִביִעי ַהּיֹום ַּבלִֹהים ֱאְיַכל ַו" )ב, בראשית ב. (םָלעֹוף ָהל סֹוז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַה" רה"אָמָּבאֹון ֵכְו. יבִרֵחְנַסְּב

 )כז, מו' ירמי(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ ה"אָמָּבאֹוא ֶׁש"י שליטִחָרְזה ִמֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". ֶׁשר ָעָׂשהֲאַלאְכּתֹו ְמ

ָׁשב ְוֶרץ ִׁשְבָים ֶאְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב "

ן ד ֶּבִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .תֹוּיִתאֹו' ג זּוּלִדְּב"  ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹבהַאָּת :ֲחִרידַמַנן ְוֵאין ֲא ְוָׁשַקט ְוַׁשבַיֲעקֹו

 ].האָמָּבאֹות ֹוּיִתאֹו[ ּוָהאַאְמּבִּכי ֲהָוה ָחִזי ,  ַרב.)סנהדרין ז. יומא פז(א ָרָמְּגז ַּבָּמֻרה ְמָמָּבֹואא ֶׁש"שליטן ָׁשּוׁש

  ." ְּכֶגְללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד,ִאם ַיֲעֶלה ַלָּׁשַמִים ִׂשיאֹו", ָאַמר, ְּדַסְפֵרי ַאַּבְתֵריּה

ְך ִׁשעּור ָּגלּות ַהֶּזה ַעד ֶרֶדת ַמְדֵרגֹות ֵאּלּו זֹו ׁשֹ ִיְמָאְמָנם )נהר ג' מעין א(' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ר ֶפֵס ְּבאָבמּו

 ֵיַדע ִׁשעּור , ְלַׁשֵער ְוִלְמנֹות ִׁשעּור ַמֲהָלְך ֶזה ַּכָּמה ָאנּו יֹוְרִדים ִמֵּדי יֹום ְּביֹוםְוַהּיֹוֵדַע, ַאַחר זֹו

 ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ,"ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת" בתּוָּכר ַהַמָאֶׁשה ְוֶז, ְוֵיַדע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ָּגלּוֵתנּו ַעד ַּכָּמה

ם ַעֶׁשה ְּכֶיְה ִּתּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגים ֶׁשִא רֹו".קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו"ְוָאז , נֹוֶפֶלת ְויֹוֶרֶדת ַעד ֶׁשִּתְׁשַּכב ְלָעָפר

ה יָדִרְי ַהןֵכְו. עַׁשד ֵּתד ַעָחֶאן ֵמֵהת ֶׁשרֹוָפְּסר ַּבֵתיֹון ְּבֹוּתְחַּתא ַהע הּוַׁשר ֵּתַּפְסִמּו. היָדִרְיית ַהִלְכַת ְּביּוְהל ִיֵאָרְׂשִי

ה יָדִרה ְיֶיְהא ִּתבֹ ָייַחִׁשָּמי ֶׁשֵנְפִּלר ֶׁשַמָאֶׁש' י ַחיׁשן ִאֶּב'ם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְיי ַהֵנָיְנִעיא ְּב ִהְּבדֹוֵרנּוה ָלדֹוְּגַה

) ב, עמוס ה( בתּוָּכַּבז ָמְרה ִנן ֶזָיְנִעא ֶׁש"ער שליטֶלְפְמן רּורֲֹהַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. תיעּוִני ְצֵנָיְנִעה ְּבָלדֹוְּג

קּום " זָא, ּוּנֶּמה ִמיָלִפר ְנֵתין יֹוֵאם ֶׁשקֹוָמית ְלִּתְחַּתה ַלָלְפָּנֶׁש ְּכ".ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל"

תֵמָעיו ") יד, ש ה"שה(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמע "תשא ֶׁש"שליטן ָׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ַלת ִיְׂשָרֵאלְּבתּו ֶׁש  ֶע

 ח ְונֹוֵפל ְוָׁשְךֶׁשהֹוֵל, ּוְלׁשֹון ָּגחֹון ְׁשִחָּיה, ֶזה ָנָחׁש, " ַעל ָּגחֹוןְךהֹוֵל" )מב, ויקרא יא(י "ְּבַרִּׁש ינּוִצָמְּד". ֵׁשן

ה ֶיְהה ִיֶז ְו.ֵּכיָון ֶׁשהּוא זֹוֵחל ַעל ֵמָעיו, ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא ָּגחֹון, ֵמַעִיםרֹוִאים ֶׁשַהָּנָחׁש הּוא ְּבִחיַנת . ַעל ֵמָעיו

) יד, ש ה"שה(ב תּוָּכן ֵכָל .ןֵׁשים ִמָעְּפ' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ש"ת תַנְׁשה ִּביָלִחְתִהה ֶׁשָאֵּמן ַהֵכְו .ע"תשל ר ֶׁשֹוׂשָעד ֶהַע

 אהּו יוָּנִׁש יןֵּב ׁשָחָנ סֶרֶא .)עח סנהדרין( ל ַהְּגָמָרא ַעא"ַלְּגָר' ל ֵאִלָּיהּוקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוְּד ,"ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן"

ת ֶשחְֹּנ ִמִיםֵמַעל ה ֶׁשָרצּון ְּבָות ָיכּוְלת ַמה ֶאָאָראל ֵיִנן ָּדֵכְו .ֵחט ֵׁשן ֵׁשן אֹוִתּיֹות ָנָחׁשְו ָּׂשָטןֶׁש .דֵמעֹו

ת לּוָּגל ַה ֶׁשׁשֶרּׁשֹיא ַהן ִהָות ָיכּוְלַּמן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנ ּו".ְמעֹוִהי ְוַיְרָכֵתּה ִּדי ְנָחׁש" )לב, דניאל ב(ב תּוָּכַּכ

  .םקּון ָּתֹוּיִצ, לֹוּפן ִּתָוָּיֶׁשְכּו. ׁשָחָּנ ַהׁשֶרא ׁשֹהּות ֶׁשֶשחֹת ְניַנִחְביא ִּבן ִהֵכָלְו, הָנרֹוֲחַאָה

ת ַנְׁשִבּו. עָרב ְו טֹוֶרֶבתעֶֹׁשְּמ ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, ). תיקונים צז. נשא קכה:בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצ ָמןֵכְו

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

ב "ת תשעַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטַהת ֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו,"לֹו ָסִביב

יף ִסהֹו ְו.יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקר ַלבֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעה ְויָעִרת ְּפַוְצד ִמסֹוְּב ,ּהַגנֹת ַּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִמְּיַס ְמנּוָא

ר ַּפְס ִמז"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא " נַֹגּהראֹוְּכְואַֹרח ַצִּדיִקים " )יח, משלי ד( בתּוָּכַהֶׁש א"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"הרה

ו "טְּב ֶׁשא"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָנָׁשים ִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"ף תשעֹוּס ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשַה

ת ּוׁשְלָחל ֵהז ַעֵּמַרְמּו. תעֹו ָׁש6 ְךֶׁשֶמה ְלָּמי ַחּוּקִלם ְלרְֹגִל ְוׁשֶמֶּׁשל ַה מּוּהַגנֹב ַכֹוד ּכמֲֹעי ַלפּוָצב "תשעסיון 



 ּהַג נֹבַכֹוּכת ֶׁשֶמֶדֹוּקם ַהַעַּפם ַּבַּגי ֶׁש ִלבּוְתָכְו. [ּהַגת נַֹּפִלְקת ִלֶכֶּיַּׁשת ֶׁשכּוְלַּמט ַהָרְפִּבּו, םָלעֹוה ָּבָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמַה

 ׁשּוּגת ִמקּוְּתַנְתִהת ַה ֶארּוְּׁשִאֶׁשְּכ, ׁשָּמים ַמִמם ָיָתאֹון ְּבטֹוְלִּׁשל ַּבדֹור ָּגֵּבְׁשה ַמָיָה, ד"ץ תשסִיַק ְּבׁשֶמֶּׁשת ַהה ֶאָצָח

י ֵדְמד לֹוֶגם ֶנָּלֻכם ְּכָּבים ֻרִבְּצַיְתט ִמָּפְׁשִּמי ַהֵּתם ָּבד ִעַחב ַי ַרבֶרֶען ָהטֹוְלִּׁש ֶׁשּוּלים ֵאִמָיים ְּבִאת רֹוֶמֱאֶבּו. יףִטָק

ם ֵחַרְי' ה. םֶהָּלן ֶׁשטֹוְלִּׁשַהת כּות ְזים ֶאִדְּבַאם ְמ ֵהְךָכְּבק ֶׁשֵפם ָסּוין ׁשֵאְו, אָבָּצם ַלָתס אֹוֵּיַגים ְלִׁשְּקַבְמּו, הָרֹוּתַה

י ל ִּפף ַעַאר ֶׁשַמָאא ֶׁש"י שליטִקְסְבֶיְנח ַק"גרם ַהֵׁשם ְּבַסְרן ֻּפֵכְו. ר"ים אכיִמֲחַר ְּבנּוֵלָאְגִיל ְוֵאָרְׂש ִיֹוּמל ַעס ַעחּוָיְו

ז "רמיף ָהִסהֹוְו.] ר לֹוכּוָזא  לֹּוּלים ֵאִמָיה ְּבֶרֹוּק ֶׁשמֹוה ְּכֶזב ָּכָּצל ַמָבֲא, הָרֹוּתי ַהֵנת ְּבף ֶאַדן ָרטֹוְלִּׁשיד ַהִמָּתֶׁש

, ב"ת תשעַנל ְׁשז ַעֵּמַרְּמֶׁש, 972ל ֵאָרְׂשת ִייַנִדת ְמל ֶאֵּמַסְּמן ֶׁשפֹוֶלֶּטר ַהַּפְסִמִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות א ֶׁש"שליט

ת ַּלִחְתּו, הָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמל ַהף ֶׁשֹוּסיא ַה ִהה זֹוָנָׁשְּד. ב"ע תש,72ת ֹוַהְּסָפרן ֵכְו, ב"תשעת ְּבֶזֶמְרִנ, עַׁשֵּתה ָרְפִּסַה

ת יבֹוִׁשְיי ַהֵנס ְּבּוּית ִּגַרֵזְּגא ֶׁש"ין שליטִרְפי ַסַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹואֹויף ִלְחַּתה ֶׁשָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַה

 ת"ר". ֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּביֶכם ְּבִנְכֵליָלם ֵהֲרִרים צִֹּכי  ")במדבר כה( קסּוָּפת ַּבֶזֶמְרִנ

 תיֹוָרי ֲעּוּלִּגֶׁשהּוא ' ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי, 'רעֹוְּפ ָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ְּפַגם ת ֶא ַהְיינּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ִלְפּגֹם ָלנּו'ְּבִנְכֵליֶהם', ל"צה

 ֵחְרפּו" )נב, תהילים פט( ם"יִּבְלַּמא ַּבָבן מּוֵכְו.  ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאלת ֶאֶׁשָּכל ַמְטָרָתם ְלַטֵּמא, ל"רח

 ,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקִע"הּוא , ֵיׁש ִלי ְנָחָמה ְּבַמה ֶּׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשַּמה ֶּׁשֵחְרפּור ַמה לֹוֶצֹו ר,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקִע

 ֶׁשָּיבֹאּו ִעְקבֹות ֹותּוָבֵעת ֶׁשִּיְרּבּו ֵחרּוֵפיֶהם הּוא ָהא, בֹאּו ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַחי ַהֵחרּוף ָיֵדל ְיֶׁשַע

  .ַהָּמִׁשיַח ְךֶלֶּמַה

ָלקּום ְולֹוַמר ִיְתַּגֵּדל  ליֵאִּתְלַאְׁשָעִתיד ְזרּוָּבֶבל ֶּבן  )א ליקוטים"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמן ָהֹוׁש ְלהֶזְו

 . הּוא ַהֵּקץ ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְלִלִּבי ִּגִּליִתי ּוְלֵאָבַרי לֹא ִּגִּליִתי,ְׁשֵמיּה ַרָּבא ַעד ֵקץ ְמִׁשיֵחיּהְוִיְתַקֵּדׁש 

ָׁשְרֵׁשי ' ְּבֵסֶפר אָבן מּוֵכְו". ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ה"ְוַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ֶנֱאַמר 

ן ֵכְו. ייִתִּלי ִגִּבִלְלב ֶׁשֵּלד ַהסֹוא ְּבהּון ֶׁשיָוץ ֵּכֵּקַהֶׁשִּלְמַטְטרּון ִנְתַּגָּלה ) 'ה סעיף ב" סימן קמאות א( 'ַהֵּׁשמֹות

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעייִתיִלן ִּגרּוְטַטְמִּב

ן "יִדי יּוּוּלִמה ְּב"ם הוית ֵׁשל ֶאֵּמַסב ְמ"עְו, דֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"עת ַנְׁשא ֵהְּתל ת ַעֶזֶּמַר ְמב"תשעת ַנְׁש ְוֵכן

 תיקוני .סז תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשֶסֶחת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַּמם ֶׁשֵּׁשא ַההּוֶׁש, ב"ם עא ֵׁשָרְקִּנֶׁש

 םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע םֵׁש ְךֶרֶּד אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה ץֵּקַהֶׁש .)קטו חדש זוהר

 "יִּבִלְל" םָׁש רַהּזַֹה רֵאָבְמּו .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל ייִתִּלִּג יִּבִלְל ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ

 .ייִתיִּלִג "יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו "ןֵכְו. ב"ע םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל ".ּוּלֻכְיַו" אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

  .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

ם ָלְׁשִנם ְוָּתים ִבְתֹור ּכֶפים ֵסִמְּיַסְמֶׁשְּכ, דעֹון ְו"א ר"א ריטב"ן רשב"ַּבְמַרת ָּבֶזֶּמֻר ְמב"תשעת ַנ ְׁשןֵכְו

ְלֵעיֵני " )יב, דברים לא(ה ָרֹוּת ַהםּוּיִסן ֵכְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהז ַעֵּמַרְמ, םָלְׁשִנְול ֶׁש' וַהְו. םָלֹועא ֵרֹובח ְלַבֶׁש

)ברכות יב(א ָרָמְּגן ַהֹוׁשן ְלֵכ ְו.ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָה ִע".לֵאָּכל ִיְׂשָר  םּוּתִחר ַהַח ַאְךֵלל הֹוּכַֹה .

 ַעדּוָּייר ַהִּׁשַהֶׁש א" שליטאןַמיְדִרן ְפֵהּכֹ ַההּוָּיִלר ֵאֶּתְלַא 'ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"ה תשעֶז ַמְטִרָּיאִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגי

 תֹוּיִתאֹוע ָהַׁשם ֵּתִעת "רָה עןֶמּוקן ְיֹוׁשאל ָז יַחִׁשָמ, הָּלֻאְּגי ִּדין ְיַזן ְיֹוׁשאל ָז :הָּלֻאְּגת ַהים ֶאִׁשְּקַבְּמ ֶׁשיׁשיִדִאְּב

  .ב"תשע'ה ִגיַמְטִרָּיאְּב



 ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד ַוִּיְרְּדֵפם ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו הּוא ַלְיָלה ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק" )טו ,יד בראשית(

 אָרְקִּנֶׁש םקֹוָמְּב הָיָה ,טלֹו תֶא ילִּצִהֶׁשְּכ םָהָרְבַא לֶׁש ןחֹוָּצִּנַהֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ ".ְלַדָּמֶׂשק

 ֶׁשֵאין ַהָּמִׁשיַח תֹוְימ )א ,יח ר"ויק( ׁשָרְדִּמַּב רַמֱאֶנ םיֶהֵלֲעֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי רבּוֲע דָעיְֹמ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,"הָבחֹו"

 ,הָבחֹוְו תכּוְז יןֵאֶׁש בָּצַמְל יעּוִּגִהֶׁש יֵרֲחַאְו ,הָמָחְלִמ הָתְיָה "חֹוָבה ַעד" ןֵכָלְו .חֹוָבה ְולֹא ְזכּות לֹא ָּבֶהם

 תֶא תֶלֶּמַסְּמֶׁש ,קֶׂשֶּמַּד דַי לַע הָיָה הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְּמֶׁש ןחֹוָּצִּנַה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה לֶׁש ןחֹוָּצִּנַה תֶא ׁשֵיְו יַחִׁשָמ ׁשֵי םָׁש

 ,קֶׂשֶּמַּד דֶגֶנ םָהָרְבַא םִע םַחְלִּנֶׁש יִמ ןֵכְו .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַּב םֵּיַּתְסִי םָהָרְבַא לֶצֵא ילִחְתִהֶּׁש הַמ ןֵכָל .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב

 הָיָה רֶזיֶעִלֱא לֶׁש רֹוקֹוְּמֶׁש םָׁש י"ִּׁשַרְּב אָבמּו ןֵכְו ".ֱאִליֶעֶזר ַּדֶּמֶׂשק" )ב, טו בראשית( אָרְקִּנֶׁש רֶזיֶעִלֱא הָיָה

 דרֹוְמִנ לֶׁש נֹוְּב הָיָה רֶזיֶעִלֱא יֵרֲהֶׁש ,קֶׂשֶּמַּד יןֵבְל יַחִׁשָמְּב םֵחֹוּלַה אהּוֶׁש גֹוּג יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵּיֶׁש יםִארֹוְו ,קֶׂשֶּמַּדִמ

 לַע זֵּמַרְמ הֶזְו .ׁשֶדֹוק תָּבַׁש יֵאָצֹומ דִוָּד ת"ר ק"ֶׂשֶּמַּדֶׁש )לך לך( 'ׁשֶמֶׁשָו ראֹוָמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .גֹוּג אהּוֶׁש

 יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵּיֶׁש יםִארֹוְו .תָּבַׁש לֶׁש תכּוְלַּמַה תַּׁשֻדְּקִמ לחֹוַהְו הָּפִלְּקַה תיַקִנְי ינּוְיַה ,דִוָּד לֶׁש לחֹוַהְו תָּבַּׁשַה רּוּבִח

 הֶּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש ראֹוָה תֶא לֵּמַסְמַה ,רֹוּנִּכְּבִגיַמְטִרָּיא  אָיְרסּו ןֵכְו .ְךֶלֶּמַה דִוָדְל הֶז םקֹוָמ

 תנֹוֲחַמ 'ד ת"ר ק"ֶׂשֶּמַּד ןֵכָל ,תכּוְלַּמַה תיַרִפְסִל הָרּוׁשְק קֶׂשֶּמַּדֶׁש )צד אופן ואתחנן ופרשת לך לך פרשת( 'תֹוּקֻמֲע

 "ֶׂשק ֱאִליֶעֶזרַּדֶּמ"א ֶׁש"ה שליטָּנד ַהיִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו . יןִּוַק הָשלְֹׁש ןִמְּד ןיקֹוִרָטנֹו אֹו ,הָׁשדֹוְק היָנִכְׁש

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע

 לַע יםִזְּמַרְּמֶׁש ,לֵאָרְׂשִי יֵפחֹו למּו םָּיַה יֵקְמִעְּב ּוּלַּגְתִהֶׁש זַּגַה יֵרָגֲאַמ לַע א"שליט ןַמְּדְלֶפ בַרָה יףִסהֹו

 ,םָי תיַנִחְּבִמ יםִאָּבֶׁש הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יֵקְמִע תֶא תֹוּלַגְל ּוּכְזִּיֶׁש ,אבָֹל ידִתָעֶל לֶׁש עַפֶּׁשַהֵמ היָמִעְט

 לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה תיַמִעְּטִמ םעְֹטִל ,םָּיַה יֵקְמִעֵמ יִמְׁשַּג עַפֶׁשְל ינּוִכָז ןֵכָלְו ".יםִּסַכְמ םָּיַל םִיַּמַּכ"

 יִפְּכ .אבָֹל ידִתָעֶל הֶּכְזִּנֶׁש יִנָחרּוָהְו יִמְׁשַּגַה עַפֶּׁשַה לַע זֵּמַרְמ ןָתָיְוִל .רָמָתְו ןָתָיְוִל יםִרָגֲאַּמַה תמֹוֵׁש תּוּיִמְׁשַגְּב

 תַּדֻעְס )יא( א"ָרְּגַל 'הָמֵלְׁש ןֶבֶא'ָּב אָבמּו ןֵכְו .ַּבָּים ָרִאיִתי ָּגדֹול ָמאֹור :)עד ב"ב( ןָתָיְוִּלַה לַע ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש

 אָבמּו ןֵכְו .ּהָּנֶּמִמ הָלְעַמְל יןֵאֶׁש הָלדֹוְּגַה הָחְמִּׂשַה אהּוֶׁש ,ץֶרָאָּב הֶּבַרְתִּת רֶׁשֲא תַעַּדַה אהּו ןָתָיְוִל

 .ו"ָּת ן"ִיַע ת"ֶלָּד ת"ַעַּד לֶׁש יּוּלִּמַה תֹוּיִתאֹו אהּו ןָתָיְוִלֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

 ".חַרְפִי רָמָּתַּכ יקִּדַצ" תיַנִחְבִּב אהּוְו ,דסֹו ֹוּבֶׁש דסֹוְי יקִּדַּצַהֵמ יםִאָּבֶׁש הָרֹוּתַה תדֹוסֹו עַפֶׁש לַע זֵּמַרְמ רָמָתְו

. הָּלֻאְּגַל יםִכָּיַּׁשֶׁש קָחְצִי דסֹוְו ,הָבּוׁשְּתַה דסֹו לַע מֹוְׁשִּב זֵּמַרְמַה ,'הָבּוׁשְּת קָחְצִי' אָרְקִנ יםִרָגֲאַּמַה יֵלֲעַּב ןֵכָלְו

ציון ' ג ר"והוסיף הרה .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּכי ָגז ִחיׁש" )י, תהילים צ(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט' ח' צ' ג ר"הרהְוהֹוִסיף 

לרמז לעם , א שהשתלשל בגשמיות שבאים לארץ ישראל הרבה פליטים מארץ סודן"דוד סיבוני שליט

  .'ומרמז על סודות התורה שבאים משער הנ, 'סוד נ אותיות סודן. הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא תֹוּלַגְל ּוּכְזִּיישראל ֶׁש

ְוֵאֶּלה " ְוָחַזר ְוָאַמר ,"םיֶהֵעְסַמ ְלַוִּיְכּתֹב מֶֹשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם" )ב, במדבר לג(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב

ְצַרִים ְוַהֵּׁשִני ְיִציָאֵתנּו ִמן ִּכי ָהֶאָחד הּוא ְיִציַאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמ, "ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם

י ִפְכּו, הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסל ַמים ַעִזְּמַרר ְמָּבְדִּמל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסַּמים ֶׁשִארֹו. ַהָּגלּות ָהֵחל ַהֶּזה

ל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"םיִדִפְרִּב"ה ָיָנֲחַהְו, הָּכֻנֲחל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"הָנמֹוְׁשַחְּב" הָיֶׁשַהֲחָנ' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבֶׁש

 )א, במדבר לג( בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ר, םדֹוֱאן ָוָיי ַדָמל ֶבָּבת ֹוּיֻלָּג' דל ַהת ֶׁש"רָהֶׁש' עַבר ָׁשֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִרּוּפ

 'מגלה עמוקות'בשם ה' שבילי פנחס'ספר  בוכן מובא ".ַרִיםֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצֲאְׂשָרֵאל ִי ֵניְבְסֵעי ַמֶּלה ֵא"

 ,"אלה מסעי בני ישראל" ,הגלויות על ארבעת המילים הללו שרמוזות בהן ארבעשלכן  ,)מ"ר ואתחנן(

 בתּוָּכ

 דעֹוְו

 אָבמּו



 , בגולההולכים מגורשים, "גרש אזלא"י ישראל שבנ לרמז, "אזלא גרש מונח רביעי": הם הטעמים

 ַוַּיֲחנּו" )מט, במדבר לג(ב תּוָּכַּב תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע זָּמֻרְמן ֵכְו .ות גלוימונחים בארבע "מונח רביעי"

 ןַמְז אהּוֶׁש בֶרֶעָה ןַמְז לַע זֵּמַרְמ "ְּבַעְרבֹת" ןֵכְו .מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים לֵבָא דַע מֹתִׁשַהְי תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן ַעל

 תעֹוָסַמ ב"מַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע דַחַי "מֹוָאב תְּבַעְרבֹ" ןֵכְו ".בָאמֹו תבְֹרַעְּב" בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה

 ְּבַעְרבֹת" בתּוָּכַהֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ַמְחמּוד ,אֹוָּבָמה חּוֵסיין ָּבָרק הָבֵרְּקַה גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּב יםִמֲחֹוּלַה יאֵׁשָר ְּבִגיַמְטִרָּיא "מֹוָאב

  .אד'ַאְחֶמִדיִנַז

ים ִמָעְּפ' ע גַמָּׁשֶׁש' קָחְצת ִיַלֲחַנ'ים ִלָּבֻקְמת ַהיַביִׁשא ִמ"אי שליטַּכים ַזִּיף ַחֵסיֹו' ג ר"ם הרהֵׁש ְּביִּתְעַמָׁש

ע ַמָּׁשי ֶׁשִדיהּום ִמי ַּגִּתְעַמ ָׁשּוּלין ֵאֵעים ֵמִרָבְּד. ב"ב תשע ָאׁשֶדחֹא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמל ֶׁש"י זצִרּוּדק ַּכָחְצִי' ג ר"רהָהֵמ

 ֹוּבֶׁש ,בָאה ְּבָעְׁש ִּתתֹוּיִת אֹוב"ב התשעָאן ֵכְו. ל"י זצִרּוּדב ַּכַרָהע ֵמַמָּׁשל ֶׁש"ם זצֶלֲעה מֹוָדהּוְי' ג ר"רהָהֵמ

 ב"תשעת ַנְׁשִּבא ֶׁש" שליטיְךְייר ַרִאֵמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא בָאְּב' ט ןֵכְו .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלד ֶמַלנֹו

 ַלֲעקֹר יִּבֲחִניָנה ִּבֵּקׁש ַר' ָּבא ַּבר ַזְבָּדא ְּבֵׁשם רַא' ר :)מגילה ה(י ִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצָמּו. תָּבַׁשל ְּבחּוב ָיָאה ְּבָעְׁשִּת

ת ַדבֹוֲע'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו . ָאַמר הֹוִאיל ְוִנְדָחה ִיָּדֶחה,ה ְּבָאב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ְולֹא ִהִּניחּו לֹוִּתְׁשָע

 ַלֲעקֹר יִּבַיֲעקֹב ִיְצָחק ָאַמר ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ִּבֵּקׁש ַר'  ַהַּצִּדיק ִאיׁש ֱאלִֹהים מוהְוִהֵּנה )מסעי(' לֵאָרְׂשִי

ֵּפרּוׁש ֶׁשָרָצה ַלֲעקֹר ָצַרת ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְּכָלל . ְוָאַמר הֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי, ָאב ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבתִּתְׁשָעה ְּב

 בתּוָּכן ַהֵכְו .ְוהֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי ְלַגְמֵרי, ְוִעָּקר ּוְלַגּלֹות ַהֵּקץ ַעל ְיֵדי ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת יֹום ַהָּקדֹוׁש

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"ב התשעָא'  טאָּיִרְטיַמִגְּב, " ַחְסֶּדָךַהְׁשִמיֵעִני ַבּבֶֹקר" )ח, גתהילים קמ(

 בתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִג ְּבב"ִיְׂשָרֵאל ְּבחֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו. ב ָאׁשֶד חֹואׁש רֹאָּיִרְטיַמִג ְּבב"ה התשעָלאּוְּגֶׁש

 .ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה אָּיִרְטיַמִגְּב ב"חֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו ." ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחָךַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך"

   .ּהיָּתִעץ ְּבן ֵקַמב ְזַאְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשע'הא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 ,ב"תשעב ה"א ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ ןָּלַהְל

 . ְוַכָּפָרהה ָבּוׁשי ְּתֵנְיְנד ִעל ַיַעְו, יַחִׁשא ָמָצ ָיּוּנֶּמִּמֶׁש" יִצְרַּפת ַהַחַּפְׁשץ ִמֶרֶפְל "קסּוָּפד ַהל ַיַע ַח"יִׁשָמ
 

  
  



ת "יִרֲחַא ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַטד עֹו יאִבן ָנָּלַהְל

ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהְּדָבִרים  "קסּוָּפל ַהַעֵמ. ה"ָבּוׁשְּת, ַח"יִׁשָמ ,ב"תשעב ה"ָא ׁש"ֶדחֹ, ם"יִמָי

   ."ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

  

 

  

ד "ַסַא ףרּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהת ֵמֹוּיִתג אֹוּוּלת ִּדַלְב ַטדיא עֹוִבן ָנָּלַהְל

  .ַח"יִׁשָמ, ב"תשע] ,ב"ָא'  יאֹו[, ב" ָאׁש"ֶדל חֹ"ֹוּפק ִּת"ֶׂשֶּמַּד

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  .א מצפת"שמואל טריאסטר שליט' ג ר"מכתב מאת הרה
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