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ֲחִצי חֶֹדׁש ַו, ִהיא ְּבַמָּצב ֶׁשל מֹוִסיף ְוהֹוֵלְךֲחִצי חֶֹדׁש ֶׁש, ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ַעל ַהְּלָבָנה

, ָהאֹור ֶׁשָּלּה מֹוִסיף ְוהֹוֵלְךֲחִצי יֹום רֹוִאים ֶׁש, ְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶׁש, ְוֵכן ַּבֶּׁשֶמׁש. ְמַחֵּסר ְוהֹוֵלְך

ַהְמַרֵּמז , ַחד ׁשהּוא אֹוִתּיֹות חֶֹדׁש ְּד, ְוֵכן ִנְרֶאה. ְּדַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֵחִצי, ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְךֲחִצי יֹום ַו

ִלְׁשֵני , ַקִּוים ֶׁשּבֹו' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ִעם ַהג, ִׁשיןֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ָהאֹות , ָרהֶׁשל ַהְּגבּוַחד ַעל ַהַּסִּכין 

ְּבאֶֹפן ֶׁשֲחִצי ַהחֶֹדׁש מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ַוֲחִצי ַהחֶֹדׁש , ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה ַהַּמְלכּות ִמְתַחֶּדֶׁשת ָּכל רֹאׁש חֶֹדׁש, ֲחָצִאים

 ְּברֹאׁש ֲחִצי ַהֵּללְוֵכן ִנְרֶאה ְּדִמֶּזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהִּמְנָהג לֹוַמר . ְלַרֵּמז ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ֵחִצי, ְךְמַחֵּסר ְוהֹוֵל

ַּמָּצה ֶׁשַה,  ֶׁשֲחִצי ַהֵּלל ְמַרֵּמז ַעל ְּבִחיַנת ָרֵחל:)תיקונים כח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְלַרֵּמז ַעל ִהְתַחְּדׁשּות ַהֵחִצי, חֶֹדׁש

  .ְוַהֵּלל ָׁשֵלם ְמַרֵּמז ַעל ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ְוַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה, ְּפרּוָסה

ַחֶּדֶׁשת  ֶׁשרֹאׁש חֶֹדׁש הּוא ְזַמן ֶׁשּבֹו ָרֵחל ִמְת,)קטז' ב ע"ראש חדש ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב

 ְוֵכן רֹוִאים .ל"ָרֵחָראֵׁשי ֵּתבֹות ', ַעְּמָך ָנַתָּתְלָדִׁשים ֳחאֵׁשי ָר'ּוְמֻרָּמז ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה , ּוְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע

ר ִהיא ְמַקֶּבֶלת ְוִאם ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּכֶת,  הּוא ַהֶּכֶתר ֶׁשל ָּכל ַהחֶֹדׁשֶׁשרֹאׁש חֶֹדׁש' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְּב

. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ַמֲעָרב ְּבִגיַמְטִרָּיאחֶֹדׁש ְוֵכן . ְּדֶכֶתר הּוא ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַהּכֹל ְוַהּכֹל מּוָנח ּבֹו, ֶאת ַהּכֹל

  . ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְך ָּדִוד ֶמֶלְּבִגיַמְטִרָּיארֹאׁש חֶֹדׁש ֶׁש )רחצ' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא 

, ְךְוֶחְצָיּה ְמֵלָאה חֶׁש, ַהְּלָבָנה ִהיא ָּתִמיד ֶחְצָיּה ְמֵלָאה אֹור )ח"פ(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה 'ְּבֵסֶפר

ֵחֶלק ִּכי ַהְּלָבָנה ַּכּדּוִרית ְוֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה ַרק ַה, ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָחְכַמת ַהְּתכּוָנה

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהְּלָבָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת . ֶׁשְּכֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְמִאיָרה ְוהּוא ֲחִצי ַהַּכּדּור

ֹו ַסִּכין ֶׁשֵּפרּוׁשב "ַלַהְוֵכן . ְלַסֵּמל ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ַהַּמְלכּות ָּתִמיד ַרק ֶחְצָיּה ְמֵלָאה אֹור

, "ּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלהַהין ֵּבַהְבִּדיל ְלָּׁשַמִים ַהְרִקיַע ִּבְיִהי ְמאֹרֹת  ")יד, בראשית א (ֳאָפִנים ַּבָּכתּוב' ת ְּבג"ְמֻרָּמז ְּבר

בּוָרה חֹוֶתֶכת ֵּבין ַהְׁשָּפַעת ְּדַסִּכין ַהְּג, "ָהִאירְלָּׁשַמִים ַהְרִקיַע ִּבְמאֹורֹת ִלְוָהיּו  ")שם טו (ֳאָפִנים ַּבָּכתּוב' ּוְבב

  . ּוַמְבִּדיָלה ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהַּלְיָלה ַהְמַסְּמִלים ֶחֶסד ּוְגבּוָרה, ַהַחָּמה ַלְּלָבָנה

 ַהְיינּו ַהֵחִצי , ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ֶחְצָיּה ֵאׁש ְוֶחְצָיּה ָּבָרד)קיח(' ָּכל ּבֹו' ְּבֵׁשם ַה)יד, בראשית א(' ֵמַעם לֵֹעז'ְּבֵסֶפר 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת , ְוַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ָּבָרד, ֶׁשּפֹוֶנה ְּכַלֵּפי ָהָאֶרץ הּוא ֵאׁש

רֹוִאים 
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ָהֶעְליֹון הּוא ָּבָרד ְוֶחְצָיּה , ַהְיסֹוד ֶחְצָיּה ַהַּתְחּתֹון הּוא ֵאׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה את ַהֶּׁשַפע

  .ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלהַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ַהְמַסֵּמל ֶאת 

ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשַהְּלָבָנה ְמִאיָרה ֻּכָּלּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ִמַּתַחת ְלַכּדּור 

. ִהיא ֲחֻׁשָכה ְלַגְמֵרי,  ֵּבין ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַלֶּׁשֶמׁשַהְיינּוּוְכֶׁשִּנְמֵצאת ֵמַעל ַּכּדּור ָהָאֶרץ , ֶמׁשָהָאֶרץ ְּבַיַחס ַלֶּׁש

ֶמׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ֵּבין ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַלֶּׁשֶמׁש ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיְך ַלֶּׁש

ּוִבְזַמן ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ִמַּתַחת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְּבַיַחס ַלֶּׁשֶמׁש ָאז ִהיא ְמִאיָרה . ָלֵכן ִהיא ֲחֻׁשָכה, ְוֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטה

ַאְסְטרֹונֹוְמָיה ֶׁשִּמֶרַגע ְוֵכן רֹוִאים ָּב. ְּדַמָּצב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה, ֻּכָּלּה

. ְּבַיַחס ָלָאָדם ָהעֹוֵמד ַעל ָהָאֶרץ ּופֹוֶנה ַלֶּׁשֶמׁש, ַהּמֹוָלד ַמְתִחיָלה ַהְּלָבָנה ְלסֹוֵבב ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְלַצד ְׂשמֹאל

  . ּיֹוֵרד ְלַמָּטה ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹותִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּמֶרַגע ֶזה ַמְתִחיָלה ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ַהְּׂשָמאִלי ֶׁש

 ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֶחְטאֹו ָיַרד ִמְּסִפיַרת ַהְיסֹוד ִלְסִפיַרת )'מתוק מדבש'עם פירוש . בראשית לו(ַּבּזַֹהר 

ֲאסּוָרה ַעל ַּבְעָלּה ִצי חֶֹדׁש ֲחֶׁשָהִאָּׁשה , ְּדָלֵכן ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָּגַרם ֻטְמַאת ִנָּדה, ִנְרֶאה. ַהַּמְלכּות

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוְך ַהְיסֹוד, ְּדקֶֹדם ַהֵחְטא ָאָדם ְוַחָּוה ָהיּו ְּבַגן ֵעֶדן. ֻמֶּתֶרתֲחִצי חֶֹדׁש ַו

, ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע, ָּיְך ְלִהְזַּדֵּוג ָּכל ַהחֶֹדׁשְּבאֶֹפן ֶׁשַּׁש, ּוִמֵּמיָלא ָׁשם ֵהם ִקְּבלּו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים', ׁשֹוָפר

ְלַסֵּמל , ֻהְצְרָכה ַחָּוה ִלְהיֹות ְטֵמָאה ִנָּדה ְולֹא ְלִהְזַּדֵּוג ֲחִצי חֶֹדׁש, ּוְלַאַחר ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו ְוָיְרדּו ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות

  . ְוֵאין ִזּוּוג ָׁשֵלם, י ֵמַהְיסֹודֶׁשַהַּמְלכּות ְלַמָּטה ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצ

ִּדְבִריַאת , ַּגם ַהְּלָבָנה ֵהִאיָרה ָּכל ַהחֶֹדׁש ְללֹא ִּכּסּוי, ֶׁשּקֶֹדם ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, א"ר שליט"אאמו

ּבֹו ַהְּלָבָנה ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶׁש, ֶׁשהּוא יֹום רֹאׁש חֶֹדׁש, רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהְיָתה ְּביֹום ִׁשִּׁשי

ְוַרק ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהָיה חֶׁשְך , ֶׁשְּבֵליל ַׁשָּבת ָהָיה אֹור ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, )ו, ר יב"ב(ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ְמֻכָּסה

ְּכמֹו ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד , ֵני ַהֲחָצִאיםְּדקֶֹדם ַהֵחְטא ָהיּו ָלֶהם ֶאת ְׁש, ְוֻהְצַרְך ְלַהְדִליק ֵאׁש, ְּכתֹוָצָאה ֵמַהֵחְטא

) כו, לי' ישעי(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשָּׁשם ְמִאיִרים ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ֶׁשָהעֹוָלם ַיֲחזֹר ְלַדְרַּגת ַּגן ֵעֶדן ַהַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד, ָלבֹוא

 ֶׁשִאם :)נח סא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַהחֶֹדׁש ְללֹא ִׁשּנּוי ְוַהַחָּמה ְמִאיָרה ָּכל "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה"

' ראש חדש ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ָהָיה חֹוֵטא לֹא ָהָיה ֶנְחַׁשְך אֹור ַהְּלָבָנה

ְוָכל ִעְנַין ֻטְמַאת ִנָּדה ִהְתִחיל , ֲחִצי חֶֹדׁש ּוְטֵמָאה ֲחִצי חֶֹדׁשֶׁשַהְּלָבָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִאָּׁשה ֶׁשְּטהֹוָרה ) תנח

 ֶׁשָּנִׁשים ֵאיָנן ְמַקְּימֹות ִמְצַות ִקּדּוׁש )קדושה' שער האותיות אות ק(' ה"של'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ְורֹוִאים ֶׁשָּכל . ה ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוִמְתַרֲחקֹות ִמְּפֵני ַהּבּוָׁשהְלָבָנה ֱהיֹות ֶׁשֵהן ָּגְרמּו ֶאת ַהִחָּסרֹון ַּבְּלָבָנ

  ֶׁשַהָּפסּוק:)תיקונים כח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַהִחָּסרֹון ְוַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשֵּיׁש ַּבְּלָבָנה ִהְתִחילּו ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ְוַהַּמָּצה ,  ְמַרֵּמז ַעל ַהַּמָּצב ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד"ר ַהַחָּמהְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹו"

 ֶׁשַהַּמְלכּות )שער הפונה קדים פרק מא(' ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה ְולֹא ִיְפְרסּו אֹוָתּה

ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים , ּוֶלָעִתיד ָלבֹא ִּתְהֶיה ָלּה ְׁשֵלמּות, ַּפְלִּגיא ֲחֵסָרה ְּבסֹוד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִהי

  .ֵׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְּכִדְלַקָּמןְו, ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי

ְּדִאם ,  ְלָרֵחל הּוא ּתֹוָצָאה ֶׁשל ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןֵּבאּור ָּכל ַהַּמָּצב ֶׁשֵּיׁש ֲחֻלָּקה ָּבעֹוָלמֹות ֵּבין ֵלָאה

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ְוהֹוִסיף 

ּוְבֶיֶתר 



ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ָהָיה חֹוֵטא הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ִּתּקּון ָּבֲאִצילּות ְּבאֶֹפן ֶׁשֵּלָאה ְוָרֵחל ָהיּו ֶנֱהָפכֹות ְלַפְרצּוף 

ְוָכְך ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא , )ב ריא"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַּכָּונֹותַׁשַער ַה'ַּכּמּוָבא ְּב, ן ִּבְׁשֵלמּות"ְוָהָיה ִזּוּוג זו, ֶאָחד

ּוִבְגַלל ַהֵחְטא ָיְרדּו . ֶׁשֵּלָאה ְוָרֵחל ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ֶׁשְּיַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ְּבִלי ֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּׁשָּיְך ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְו, ְוַהְּנֵקבֹות ִמְתַחְּלקֹות ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְוֵאין ִזּוּוג ֻמְׁשָלם, ָהעֹוָלמֹות ְּבַדְרָּגה

ְּדָלֶעִתיד ָלבֹא ֵלָאה ְוָרֵחל , ְוָלֵכן ַהֵחִצי ֶׁשל ֵלָאה ִנְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹא, ִלְבִחיַנת ָרֵחל ְמַקֵּבל ַרק ֵחִצי ֵמַהֶּׁשַפע

 )א רד"שער לח ח( ל"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ד ְונּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןִיְהיּו ׁשּוב ַּפְרצּוף ֶאָח

  .ֶׁשַּיֲעקֹב ָזָכה ָלַקַחת ַּגם ֶאת ֵלָאה ְוַגם ֶאת ָרֵחל ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ִּתֵּקן ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ֶׁשַּצד ָיִמין ֶׁשּבֹו הּוא ְּבִחיַנת ,  ֶׁשַּבְּקִלָּפה ָרֵחל ְוֵלָאה ֵהן ַּפְרצּוף ֶאָחד)רחצ(ל "ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ִּב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְּבַצד ַהְּקִלָּפה אֹוְכִלים ֶאת ְׁשֵני , ְוַצד ְׂשמֹאל ֶׁשּבֹו הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, ֶחֶסד

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם  )ש(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ֵכן ְּבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאה ֶׁשָּלֶהם הּוא ַּפְרצּוף ֶאָחדָל, ַהֲחָצִאים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשִעַּקר .ִעיָקָרא ֵהם ִנְקָרִאים ֵלָאה ִּדְקִלָּפה, ִמְתַחְּבִרים ְלַמָּטה ְּכֶנֶגד ָרֵחל

  .ָלֵכן ָהִעָּקר ֶאְצָלם הּוא ְּבִחיַנת ֵלָאה, ן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵלָאהְיִניָקָתם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹו

 ֶׁשֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ַהִּנְקָרא ְקִלַּפת נַֹגּה ִמְתַחֵּלק ְלֵחִצי טֹוב )לט' נח ע (ל"ְלַהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון , ס ַלֲחִצי ָהָרע ֶׁשְּבֵעץ ַהַּדַעתְוָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֶחְטאֹו ִנְכַנ, ַוֲחִצי ָרע

. ְוהֹוִריד ֶאת ַהַּמְלכּות ִלְמקֹום ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְּבֶחְטאֹו ָיַרד ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות

הֹוִריד ֶאת ָּכל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֶחְטאֹו ֶׁש) פרשת קדושים(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַאְמֵרי רשבַׁשַער ַמ'ְוֵכן מּוָבא ָּבֲאִריכּות ְּב

הּוא הֹוִריד ַאֲחָריו , ַהְיינּו ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָיַרד ְלַמָּטה ִלְמקֹום ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָהָיה ָמקֹום ָחֵרב, ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם ְּבַדְרָּגה

  . ֶׁשָּכל עֹוָלם ָיַרד ְּבַדְרָּגה ְלִפי ֶעְרּכֹוַּכְבָיכֹולֵאין סֹוף ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַעד 

ָהָיה אֹור ַהַחָּמה ,  ֶׁשְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם)טז, בראשית א' תורת משה'(' ֲחַתם סֹוֵפר'ַּב

ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁשְך ָקָרא " )ה, ת אבראשי(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמאֹור ַהְּלָבָנה

ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ַאַחר ִקְטרּוג ַהְּלָבָנה , ֶאָּלא ֶׁשִּבְתִחָּלה ָהָיה ַלְּלָבָנה ֶאת ָהאֹור ַהֻּמָעט ֶׁשָּלּה ֵמַעְצָמּה, "ָלְיָלה

ְוָהָיה אֹור ") כו, ל' ישעי (ְוֵכן רֹוִאים ֵמַהָּכתּוב. ת ֵמַהֶּׁשֶמׁשֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה ַרק ַמה ֶּׁשְּמַקֶּבֶל, ּוִמעּוָטּה

ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ַהַּמָּצב ". ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים

ָלֵכן ִהיא ִּתְהֶיה ְּכמֹו , ְוַתְחזֹר ִלְהיֹות ַמה ֶּׁשָהְיָתה, יעּוט ַהְּלָבָנהֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשהּוא ַהַּמָּצב ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ִמ

 .ַהִּמיעּוט קֹוֶדם ֶׁשָהְיָתה ְּכמֹו ,ֵמִאיָדְך ַהַחָּמה ִּתְהֶיה יֹוֵתר ֵמַהְּלָבָנה, ְוִיְהֶיה ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה, ַהַחָּמה ֶׁשל ַהּיֹום

 ִקְטרּוג ֶׁשְּלַאַחר )טז ,א בראשית( 'ַהּתֹוָספֹות ִמַּבֲעֵלי ְזֵקִנים ַּדַעת'ַה ֶאת 'ִּפְנָחס ִביֵליְׁש' ַהֵּסֶפר ְמָבֵאר ֶזה ּוְלִפי

 ֶאת ָלּה ַמֲעִביר הּוא ֶׁשַעְכָׁשיו ,ַלְּלָבָנה ֶׁשָהָיה ָהאֹור ֶאת ַּגם ִקֵּבל ֶׁשהּוא ֵּכיָון .ַהֶּׁשֶמׁש אֹור ִנְתַּגֵּדל ,ַהְּלָבָנה

 ָהעֹוָלם ְּבִריַאת ֶׁשל ָהְרִביִעי ַּבּיֹום ְּכָבר ַהְּלָבָנה ִמעּוט ֶׁשָהָיה רֹוִאים ָּפִנים ָּכל ַעל .ְתַּגֵּדלִנ הּוא ָלֵכן ,ֶזה

 ֶׁשַהִּמיעּוט ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָהִראׁשֹון ָאָדם ְּבֵחְטא ָהָיה ֶׁשַהִּמיעּוט ִלְדָבֵרינּו ְוָקֶׁשה ,ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא קֹוֶדם

 ָלּה ְוֵאין ,ֵמַהֶּׁשֶמׁש ּוְלַקֵּבל ,ַלֶּׁשֶמׁש ִמַּתַחת ִלְהיֹות ִנְתָמֲעָטה ֶׁשַהְּלָבָנה ַלֶּׁשֶמׁש ְּבַיַחס ָהָיה ִביִעיָהְר ַּבּיֹום

 ִהיא ֶׁשאֹותֹו ַהּמּוָעט ָּבאֹור ֶׁשַּגם ְׁשִנָּיה ַּפַעם ִנְתָמֲעָטה ִהיא ָהִראׁשֹון ָאָדם ּוְבֵחְטא .ְּכַלל ֵמַעְצָמּה אֹור

מּוָבא 

מּוָבא 

מּוָבא 



 ְואֹור ַהַחָּמה ְּכאֹור ַהְּלָבָנה אֹור ֶׁשל ְוַהַּמָּצב .ְּכִדְלֵעיל חֶֹדׁש ֲחִצי ַרק ָּתִאיר ִהיא ,ֵמַהֶּׁשֶמׁש ֶּבֶלתְמַק

 ְוַהְּלָבָנה ַהַחָּמה ָהִראׁשֹון ַהִּמיעּוט ּוְלַאַחר ,ָהִראׁשֹון ַהִּמיעּוט קֹוֶדם ֶׁשל ַהַּמָּצב הּוא ,ִׁשְבָעַתִים ַהַחָּמה

 יֹום ְּבָכל ֶׁשְּמִאיָרה ַהּיֹום ַלַחָּמה ְּבדֹוֶמה ְּבָׁשֶוה ַהחֶֹדׁש ָּכל ֵהִאיָרה ֶׁשַהְּלָבָנה ֶאָּלא ,ַהּיֹום ְּכמֹו ֵהִאירּו

  .חֶֹדׁש ֲחִצי ַרק ֶׁשְּמִאיָרה ַהְּלָבָנה אֹור יֹוֵתר ִנְתָמֵעט ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא ּוְלַאַחר .צּוָרה ְּבאֹוָתּה

אׁש חֶֹדׁש ְּכֶׁשֵּיׁש ִהְתַחְּדׁשּות ַהַּמְלכּות ֵיׁש ָלּה ִהְתַחְּדׁשּות ַּגם ְּבַיַחס ַלִּמעּוט ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ְּברֹ

ֶׁשְּברֹאׁש חֶֹדׁש ) תקסו' ה ע"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ִּב, ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם

ְוֶזה ְּבאֹוָתּה , ְולֹא ְּכמֹו ָּתִמיד ֶׁשַהְּנֵקָבה ְצִריָכה ְלַקֵּבל ֵמַהָּזָכר, ָּזָכר עֹוִלים ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֵמאֹותֹו ָמקֹורַהְּנֵקָבה ְוַה

ְּלָבָנה ְלַמּלֹאת ְּפִגיַמת ַה יםִרְמאֹוה ֶׁשָנָב ְלׁשּוּדח ִקַסנֹים ְּבִאן רֹוֵכְו. ְּבִחיָנה ֶׁשָהְיָתה קֹוֶדם ַהִּמעּוט ָהִראׁשֹון

  . טיעּום ִמּו ׁשּהה ָּבֶיְהא ִיּלֹים ֶׁשִׁשְּקַבְמּו, יםִטיעּוה ִמָּמ ַּכיּוָהע ֶׁשַמְׁשַמּו. ְולֹא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ִמעּוט

ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִלְפֵני , "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"ה "ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר הקב' ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְּב

". ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות"ה ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָלָמה ָאַמְרָּת ְלָאָדם ָהִראׁשֹון "הקב

ִרְגזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל "ה ָעִתיד ֶׁשֵּיֵצא ֵּבן ֵמִיַׁשי ֶׁשּיֹאַמר "ָאַמר ָלֶהם הקב

הּוא ' ֶׁשִאם ְרצֹון ה, ה"ֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָטֲענּו ַלקב ִנְר".ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה

ַמּדּוַע , ְלַסֵּמל ֶאת ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶׁשִּתְהֶיה ִהְתַחְּדׁשּות ַלַּמְלכּות ַלֲחִצי חֶֹדׁש ִּבְלָבד

ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ' ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ְרצֹון ה, ְוִנְגְזָרה ָעָליו ִמיָתה, ם ָהִראׁשֹון ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַּדַעתָאסּור ָהָיה ְלָאָד

ה ֶׁשַהַּתְכִלית "ְוַעל ֶזה ָעָנה הקב. ְוַהִהְתַּגּלּות ַהּזֹאת ָּבָאה ַרק ְּכתֹוָצָאה ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, סֹוד ַהֵחִצי

, ְוִיְזּכּו ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים" ִרְגזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו"ֶׁשֵּיֵצא ֵּבן ֵמִיַׁשי ֶׁשּיֹאַמר , א ַהַּמָּצב ֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹאָהֲאִמִּתית ִהי

  .ְּכמֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון קֹוֶדם ַהֵחְטא

 ְלַמָּטה ַהַּמְלכּות ַמּדּוַע ַּטַעםַה ֶאת ָלנּו ְמַגָּלה חֶֹדׁש ֲחִצי ָהִאָּׁשה ֶׁשל ִנָּדה ְּדֻטְמַאת ,ְלהֹוִסיף

 ֶׁשִאם ֲחָׁשׁש ֵיׁש ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֶחֶסד ֶׁשהּוא ,ַהֵּׁשִני ְּדַהֵחִצי ,ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת

 ִנָּדה ְטֵמָאה ָהִאָּׁשה ָלֵכן ',ְוכּו ָקִׁשים יםְלִדיִנ ֶׁשֵּיָהֵפְך ְּבאֶֹפן ,ּבֹו ֲחָזָקה ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ִּתְהֶיה ,ְלַמָּטה ֵיֵרד

 ֶׁשָּנִביא ּוְכִפי ,ְלִזּוּוג ָמקֹום ְוֵאין ,ִנָּדה ְּבַדם ַהִּנְרָמִזים ,ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ֵיׁש ַהֶּזה ֶׁשַּבֵחֶלק ְלַרֵּמז ,ֶזה ִּבְזַמן

 ֵלָאה ֶׁשל ֵמַהֲחִצי ִויִניָקה ֲאִחיָזה ֵיׁש ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ,)ג"פ ולאה רחל( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ֵמָה ְלַקָּמן

 ְּפסֶֹלת ַּגם ֵיׁש ֵמָהִאָּׁשה ֶׁשּיֹוֵצא ֶׁשַּבָּדם ,)קמא 'ע ב"ח פסח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ַעֵּין .ְלַמְעָלה ֶׁשִּנְׁשָאר

 ְמַסֵּמל ֶזה ֶׁשָּדם ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .טַֹהר ְּבַדם ַהִּנְרָמזֹות ,ֲחָסִדים תְּפסֶֹל ְוַגם ,ָטֵמא ְּבָדם ַהִּנְרָמזֹות ,ְּגבּורֹות

 שמות( 'ִמְּדַבׁש ָּמתֹוק'ַּב מּוָבא ְוֵכן .ַהְּקִלָּפה ֶּדֶרְך ְלַמָּטה ְויֹוְרִדים ,ְלַמְעָלה ֶׁשְּמקֹוָמם ְוַהְּגבּורֹות ַהֲחָסִדים ֶאת

 ,ִנָּדה ֵּפְרָסה ֶׁשַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה ְוֵכן .ִנָּדה ֵמִאָּׁשה ִויִניָקה ֶׁשַפע ָלֶהם ֵיׁש יצֹוִניםַהִח ֶׁשָּכל ,ק"ָהרמ ְּבֵׁשם :)ג

 ֲחִצי הּוא ִנָּדָתּה ּוְזַמן ,ְּכִדְלַקָּמן ,ֵחִצי ֵּפרּוׁשֹו ִּדְפָרס ',ֵחִצי' ִמְּלׁשֹון הּוא ,)פב וירא ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא

 אֹו, 'ן ה"ָּדת ֹוּיִתאֹו, ה"ִנָדל ֶׁש"יַזִרֲאם ָהֵׁש ְּב.)אחרי עט(ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבּון מֵכְו. ֵמַהְּזָמן

 ּהיָנֵאין ְוִדיא ְּבו ִהָׁשְכַעֶׁש, תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְּמֶׁש' הת אֹול ָהַעִּדין אן  ָּכֶׁשֵּיׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . 'ד ה"ָנ

ּוֶבֱאֶמת 

ָמִצינּו 

 ְוִנְרֶאה



ן "דֶׁש:) תיקונים קיד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּהָלְעַּבה ִמָדָנת ְוֶדֶרְפיא ִנִה ֶׁשינּוְיַה, 'ָנד היא ן ִהֵכָלְו, עַפת ֶׁשֶלֶּבַקְמ

  .יןִּדל ַהה ֶׁשָאָצֹוא ּתם הּוָּדַה ֶׁשינּוְיַה. ְּדֵמיְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ,ַהְרֵּבה ְוָקָרא ,ַהְרֵּבה ֶׁשָּׁשָנה ֶאָחד ְבַּתְלִמיד ַמֲעֶׁשה ,ֵאִלָיהּו ְּדֵבי ָּתָנא .)יג שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ּוְמַחֶּזֶרת ,ְּתִפיָליו נֹוֶטֶלת ִאְׁשּתֹו ְוָהְיָתה .ָיָמיו ַּבֲחִצי ּוֵמת ,ַהְרֵּבה ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ְוִׁשֵּמׁש

 ,ִעִּמי ָאַכל ,ֶאְצֵליְך ַמהּו ִלּבּוֵניְך ִּביֵמי ,ִּבִּתי ,ָלּה ְרִּתיְוָאַמ ',ְוכּו ִמְדָרׁשֹות ּוְבָבֵּתי ְּכֵנִסיֹות ְּבָבֵּתי

 ָּברּוְך ,ָלּה ְוָאַמְרִּתי .ַאֵחר ָּדָבר ַעל ַּדְעּתֹו ָעְלָתה ְולֹא ,ָּבָׁשר ְבִקירּוב ִעִּמי ְוָיַׁשן ,ִעִּמי ְוָׁשָתה

 ֻטְמָאָתּה ְּבִנַּדת ִאָּׁשה ְוֶאל" ,ָאְמָרה ַהּתֹוָרה יֶׁשֲהֵר ,ַלּתֹוָרה ָּפִנים ָנָׂשא ֶׁשּלֹא ֶׁשֲהָרגֹו ַהָּמקֹום

  .ָיָמיו ַּבֲחִצי ֶׁשֵּמת הּוא ִנָּדה ִאּסּוֵרי ַעל ֶׁשָהעֶֹנׁש רֹוִאים ".ִתְקַרב לֹא

ָתּה ִּבְתִחָּלה ְּבָרָאּה לֹו ְוָרָאה אֹו, "ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהַּפַעם" )ילקוט בראשית כד(ַּבִּמְדָרׁש 

". זֹאת ַהַּפַעם"ֲהָדא הּוא ְּדָאַמר , ְוָחַזר ּוְבָרָאּה לֹו ַּפַעם ְׁשִנָּיה, ְמֵלָאה ִריִרים ְוָדם ְוִהְפִליָגה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ָהְיָתה ְמֵלָאה ִריִרים ְוָדם, רֹוִאים ֶׁשַחָּוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא ִליִלית ִּבְבִחיַנת ֵלָאה ְּכִדְלֵעיל

 ַהְמַסֵּמל ה"י ְּבִגיַמְטִרָּיאָּדָוה ְוֵכן ְׁשָמּה ֶׁשל ַהִּנָּדה . ָּוה זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדםְּדַח

, ְמֵעי ִאּמֹוֵעָׂשו ִנְקָרא ַאְדמֹוִני ֶׁשָּׁשָתה ָּכל ַּדם ִנּדֹות ֶׁשִּב )תולדות(' רֹוֵקַח'ָּבמּוָבא ְוֵכן . ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ַוַּתַהר  ")יט,  ל-לב , בראשית כט (ְוֵכן ַהְּפסּוִקים. ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵעָׂשו ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים

  . ְּדַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ִנָּדהה"ִנָדת "ס" ן ֵּבד ַוֵּתֶלהֵלָא

. נֹוַלד ַאְבָרָהםּוֵמִּזּוּוג ֶזה , ֶׁשֶּתַרח ִהְזַּדֵּוג ִעם ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשָהְיָתה ִנָּדה )לח(ל "ְלָהֲאִריַז' ִּגְלּגּוִליםַׁשַער ַה'ְּב

יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהֵחִצי ֶׁשל , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהְׁשָּפַעת ַאְבָרָהם ְּכִפי ֶׁשִהיא ִּבְפֵני ַעְצָמּה

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשִּיְצָחק נֹוַלד ָאז . ִּזּוּוג ֶזהָלֵכן ַאְבָרָהם נֹוַלד ִמ. יצֹוִנים ֶׁשִּנְרָמז ִּבְזַמן ֶׁשָהִאָּׁשה ְטֵמָאה ִנָּדהַהִח

 ֶׁשּלֹו ַעת ַהְיסֹודַהְׁשָּפְלַרֵּמז לֹו ֶׁשַעְכָׁשיו הּוא ַיְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ', ַאְבָרָהם ִנּמֹול ְוהֹוִסיפּו לֹו ֶאת ָהאֹות ה

ם ֶדּקֹז ֶׁשֵּמַר ְל".ִיםָמֹו ּבין ֵאק ֵר") כד, בראשית לז( בתּוַהָּכת " רם"ַאְבָרן ֵכְו. ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ִיְצָחק ְּכִדְלַקָּמן

  .הָּׁשֻדְקים ִּדִדָסֲחת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה, םִיַּמת ַה ֶאּוּנֶּמת ִמלֹוְדת ִלרּוָׁשְפה ֶאָתְיא ָהן לִֹיַדֲע', ת האֹו ָהה לֹוָפְסֹוּנֶׁש

. ִאיֵּמיּה ְּדַאְבָרָהם ַאְמְּתַלאי ַבת ַּכְרְנבֹו, ָאַמר ַרב ָחָנן ַּבר ָרָבא ָאַמר ַרב.) ב צא"ב(ַּבְּגָמָרא 

ים ֶׁשַהְּגָמָרא  רֹוִא.ָטהֹור ָטהֹור, ְוִסיָמֵניְך ָטֵמא ָטֵמא. ִאיֵּמיּה ְּדָהָמן ַאְמְּתַלאי ַּבת עֹוַרְבָּתא

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ֵלָאהְמַרֵּמז ַעל ַאְמְּתַלאי ִנְרֶאה ְּדַהֵּׁשם . ְמַקֶּׁשֶרת ֵּבין ַאְבָרָהם ְלָהָמן ְוָצִריְך ֵּבאּור

 ֵהם אֹותֹו עֹוֵרב ְוְרְנבֹוַּכְוַאף ַעל ִּפי ֶׁש, ְוַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַאְבָרָהם ְוָהָמן ַׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון, ָהֶעְליֹון

הּוא ֶׁשַאְבָרָהם ָּבא ֵמַאְמְּתַלאי ַּבת ַּכְרְנבֹו ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִמין , ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ׁשֶֹרׁש ַאְבָרָהם ְלׁשֶֹרׁש ָהָמן, ִּגיַמְטִרָּיא

ּוִמין ָטהֹור ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ַעל ְיֵדי , םם ָׁש"ַּכּמּוָבא ָּברשב, ְּדַכְרְנבֹו ְמַרֵּמז ַעל צֹאן ֶׁשִּנְקָרִאים ָּכִרים, ָטהֹור

ְפִרי 'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ְוַאְמְּתַלאי ַּבת עֹוַרְבָּתא ְמַרֶּמֶזת ַעל ָהעֹוֵרב ֶׁשהּוא ִמין ָטֵמא ֶׁשֵאין לֹו ִּתּקּון. 'ְׁשִחיָטה ְוכּו

,  ֶׁשְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיהי"ל אדנ"אִמְנַין ֵׁשמֹות  ְּכו"צ ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָמן ֶׁש)ב תע"פורים ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים

ַלַּמְלכּות , ל"ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵׁשמֹות ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם א, ֶׁשִּמָּׁשם ְיִניָקתֹו

ת " רי"ַאְמְּתַלאְוֵכן . ֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלִחיצֹוִניםְוַהְׁשָּפָעה זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַה, י"ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם אדנ

 ְוֵכן

ָמִצינּו 

 מּוָבא

ָמִצינּו 



הָֹוה ְיְזַּבח ִמ ")כא, דברים טז(". ֹוֵעדמֶהל אְֹמֶלאֶכת ִלהָוה ְירּוַמת ְּתת ֶאֵהִביאּו ") כא, שמות לה(ַהְּפסּוִקים 

ְזֵּבַח ְמַתְּקִנים ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּטהֹוִרים ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלׁשֶֹרׁש ְלַרֵּמז ֶׁשְּנִתיַנת ְצָדָקה ּוִמ". ְךָּלֲעֶׂשה ַּתֶׁשר ֲאלֶֹהיָך ֱא

ֶּתן ִּתה ַמהִוֹה ֱידָֹני ֲאְבָרם ַאַוּיֹאֶמר  ")ב, בראשית טו(ְוֵכן ַהָּכתּוב . 'ַאְמְּתַלאי ּוַמֲעִלים אֹוָתם ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלה

ֵּכיָון , ֶׁשהּוא ָצִריְך ֵּבן ְלִהְתַחֵּבר ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה' ַאְבָרָהם ָרַמז ַלהְּד. י"ַאְמְּתַלאת "ר" י ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִריִל

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַאְבָרָהם ִהְתַחֵּבר ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּדְקֻדָּׁשה . ֶׁשהּוא ִמּׁשֶֹרׁש ַאְמְּתַלאי ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  .ָחקְּכֶׁשִּנימֹול ְוהֹוִליד ֶאת ִיְצ

ָלַקח ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַּבֲחָזָרה , ֶׁשֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ִהְפִסיד ְלַאַחר ַהֵחְטא, .)בראשית לו(ַּבּזַֹהר 

ְיסֹוד ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָּיַרד ֵמַה, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ְּכֶׁשָּלַקח ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו, מ"ִמיֵדי ַהס

ּוְכֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו , ִהְפִסיד ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים, ַלַּמְלכּות ְלַאַחר ַהֵחְטא

, ֶרֶדת ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשהֶׁשהּוא ִּתֵּקן ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיּוַכל ָל, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל, הּוא ָלַקח ֶאת ַהֵחִצי ַהֶּזה

ְוֵכן . ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֶׁשהֹוְפִכים ֶאת ָהַרע ְלטֹוב ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן

 ְּבֵסֶפרּומּוָבא . ְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹבֶׁשִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ִהְתִחיָלה ִּבְמִכיַרת ַה'  ַהְּבכֹוָרהַמֲאְמֵרי'ֵּבַאְרנּו ְּב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַיֲעקֹב ָרַמז . ֶשִּבְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ָקָנה ֶאת ַהְּבכָֹרה ֵמֵעָׂשו הּוא ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶחֶרב' ִמְדַרׁש ָאבֹות'

. ּוִמֵּמיָלא ֵאינֹו ָצִריְך ֶאת ַהֶחֶרב ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפעְלֵעָׂשו ֶשִּבְלִקיַחת ַהְּבכָֹרה הּוא ָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים 

ה ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון "ְוי,  ְּכֶׁשָּקָנה ֶאת ַהְּבכֹוָרהה"יֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ְּבִגיל ' ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב

  .ְּכִדְלַקָּמן

 ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ,"ַהָּׁשַמִים ַּבֲחִצי ַהֶּׁשֶמׁש ַוַּיֲעמֹד" )יג ,י יהושע( ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהְׁשָּפָעָתּה ֶאת ִהְפִסיק הּוא "ּדֹום" ָלּה ָאַמר ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ְּדִבְזַמן ,ֵחִצי ַרק ַמְׁשִּפיָעה

 ,ְּבַתְפִקיָדּה ּוְלַהְמִׁשיְך ָלזּוז ּתּוַכל לֹא ּוִמֵּמיָלא ,ִׁשיָרה ִמּלֹוַמר ִלְׁשּתֹק ַלֶּׁשֶמׁש רָאַמ ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ',עֹוף ַחְׁשַמל'

 ֵּתבֹות ָראֵׁשי ,י"ֵחִצ ְוֵכן .ַהֵחִצי ִּבְנֻקַּדת ְלַהְׁשִּפיַע ַמְפִסיק ֶׁשַהְיסֹוד ְלַרֵּמז ,"ַהָּׁשַמִים ַּבֲחִצי" ָהָיה ֶזה ָלֵכן

 ִּפי" )לא ,י משלי( ְוֵכן ,"ְכָמהָח ְהֶּגהֶי ִּדיקַצ ִּפי" )ל ,לז תהלים( ְיסֹוד ַהַּצִּדיק ַהְׁשָּפַעת ַעל ַרְּמִזיםַהְמ ַהְּפסּוִקים

 הּוא ְּדַהְיסֹוד ,"ּוִריצ ָברּוְךּו ה"ָיֲהָו יַח" )מז ,יח תהלים( ַהָּכתּוב ֵּתבֹות ָראֵׁשי ֹו"ֶחְצי ְוֵכן ".ְכָמהָח נּובָי ִּדיקַצ

 ָּבֶהם" )יז ,לג דברים( ַהְיסֹוד ,יֹוֵסף ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּכתּוב ְוֵכן .'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,י"ַח תִּבְבִחיַנ

 אהּו ְּדַהְיסֹוד ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא י"ַח ְּפָעִמים 'ו ְוֵכן .ֹו"ֶחְצי ֵּתבֹות סֹוֵפי ,"ץָאֶר יַאְפֵס וַיְחָּד חְיַנַּג ַעִּמים

 ֵהם ְּבַהָּכָאה ֵאּלּו ִמְסָּפִרים ְׁשֵני ָלֵכן ,ֵחִצי ַרק ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ְוֵכיָון ,י"ַח ּוִבְבִחיַנת 'ו אֹות ִּבְבִחיַנת

 'ג ִעם ַיַחד ַהְיסֹוד ְסִפיַרת ֶאת סֹוְפִרים ְּדִאם ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"י ְּפָעִמים 'ט ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְּבִמּלּוָאּה ו"ָו ָהאֹות ְוֵכן .'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֵּתַׁשע ְלִמְסַּפר ַׁשָּיְך הּוא ,ָהִראׁשֹונֹות ַהְּסִפירֹות

 ֵאּלּו ִמְסָּפִרים ְׁשֵני ָלֵכן ',ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ב"י ִמְסַּפר ַּבְיסֹוד ְּדֵיׁש ,ב"י ְּבִגיַמְטִרָּיא ִהיא

 קֹול" ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ',ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ְּבַהָּכָאה

 ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,יֹוֵסף ֶׁשל דַהְיסֹו ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַדָּקהְו ,"ַדָּקה ְּדָמָמה

 ֵמָראֵׁשי ֶזַרע ָיָצא ֶזה ְּדִבְזַמן ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא )כד ,מט בראשית( "ָיָדיו ְזרֵֹעי ַוָּיפֹּזּו" 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

ָמִצינּו 

 ִנְרֶאה



 ,"ַחִליְצַמ ׁשיִא ַוְיִהי" )ב ,לט שם( יֹוֵסף ַעל ֶּנֱאַמרֶׁש ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז י"ֵחִצ ְוֵכן .ָׁשם י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֶאְצְּבעֹוָתיו

  .אֹוִתּיֹות ָׁשלׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג

 ַההּוא ָהָהר ֶׁשל ַהַּׂשר ִּכי ַהָּדָבר ִיְהֶיה ְוִלְפָעִמים )כה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּגְלּגּוִלים ַׁשַער'ְּב

 ְוֶחְצָיּה ,ַאֵחר ְלַׂשר ֶחְצָיּה ְוָנְתָנה ֶמְמַׁשְלּתֹו ְוֶנְחֶלֶקת ,ֶמְמַׁשְלּתֹו ְקַצת ִמֶּמנּו ְמִסיִרים

 ָמִצינּו .ִלְׁשַנִים ְוֶנְחָלק ִנְבַקע ֶמְמַׁשְלּתֹו ַּתַחת ֶׁשָהָיה ָהָהר אֹותֹו ְלַמָּטה ַּגם ְוָאז ,ֵאָליו ִנְׁשֶאֶרת

 ִנְרֶאה .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהר ְוֵכן ,ַהר ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְיסֹוד .)רנו השמטות( ַּבּזַֹהר

 ָׁשם ֶׁשַּגם ְלַמְעָלה ָהָהר ֶמְמֶׁשֶלת ִלְבִקיַעת ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ְלַמָּטה ָהָהר ְּבִקיַעת ֶאת ְמַׁשֵּיְך ל"ָהֲאִריַז ְּדָלֵכן

 ּוִמֵּמיָלא ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֲחֻלָּקה ֵיׁש ָהר ְּבִחיַנת אֶׁשהּו ֶׁשַּבְיסֹוד ְלַרֵּמז ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶנְחֶלֶקת ִהיא

  .ַּדְוָקא ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ָהר ְּבִקיַעת ְּבַגְׁשִמּיּות ִמְׁשַּתְלֵׁשל

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 אןָכְו ".מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים ָאֵבל ַעד ַהְיִׁשמֹת ִמֵּבית ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו" )מט ,לג במדבר(

 תֶזֶּמַרְמ זֹו הָיָנֲחַו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל סּוְנְכִּנֶׁש םֶדקֹו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶׁש הָנרֹוֲחַאָה הָיָנֲחַל תֶסֶחַיְתִמ הָרֹוּתַה

 ְּכמֹו ,ַהִּתּקּון עֹוַלם הּוא "ַעְרבֹות" ְוסֹוד )רכה דף קאמרנא( 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,הָּלֻאְּגַה ץֵק לַע

 ְּדֵׁשם ַהּזַֹהר ַעל ַלַּצִּדיק ְצִבי ְּבִסְפרֹו ע"זי ִמִּזיִדיְטׁשֹוב ַהָּקדֹוׁש ְצִבי ַרֵּבינּו ְוַרִּבי מֹוִרי ֶׁשֵּבֵאר

 ַאְנִּפין ְלִהְסַּתֵּכל ,ָּבֶזה ֶזה ְלִהְתָעֵרב ַהִּתּקּון ִעַּקר ֲאֶׁשר ,ַהִּתּקּון עֹוַלם ְּכָללּות ַעל הּוַנח ַעְרבֹות

 תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו" .תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע הֶז קסּוָפְּב זָּמֻרְמּו .ָּבֶזה ֶזה ּוְלִהְתַלֵּבׁש ,ְּבַאְנִּפין

 ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יםִּטִׁש" ןֵכְו ."ָאבמֹו ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים לֵבָא דַע מֹתִׁשַהְי

 תנֹוְבִּבֶׁש ּויׁשִּגְרִה לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש לַלְגִּב ,תנּוְזִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטֲחַהְל יחּוִלְצִה קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש םַעַּטַה תֶא 'דִוָּד

 אָּבֶׁש יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ הָיָה םָּׁשֶׁש ,מֹוָאב ַעְרבֹת אָרְקִנ הֶז םקֹוָמּו .היָאִצהֹוְל צּוָרְו יַחִׁשָמ תַמְׁשִנ ׁשֵי בָאמֹו

 ְרִאָּיה ַמאי ."ַוַּיְרא" ָאַמר ִׁשְמעֹון 'ר ."'ְוגֹו ִצּפֹור ֶּבן ָּבָלק ַוַּיְרא" :)קפד בלק( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .בָאֹוּמִמ

 הָמְכָחַה יֵנלֹוֲחַּב הָּיִאְר קָלָבְל הָתְיָהֶׁש יםִארֹו .ְּדָחְכָמָתא ְּבַמְׁשקֹוָפא ָחָמא ,ַמָּמׁש ַוַּדאי ְרִאָּיה ,ָחָמא

 הָיָה םָכָח עָׁשָר תֹואֹו :)קצח בלק( :רֵחַא םקֹוָמְּב רַהּזַֹה רֵאָבְמּו .לֵאָרְׂשִי תֶא לֵּלַקְל תצֹוְרִל לֹו הָמְרָּגֶׁש

 תבֹוָרְק הֶׂשעֹוְו הֵיְרַאְּכ קָזָח רֹוּבִּג הָּיִבֲאֹוּמַה תרּוֵמ אָּבֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד תֶא הָאָר ,קחֹוָרֵמְל הָאָרְו

 הָאָר קָלָּבֶׁש יםִארֹו .בָאמֹו תֶא תֹוּלַכְל אָצָי נּוָּתִאֵמ "יִּנֶּמִמ אהּו םצּוָע" רַמָא ,בָאמֹו תֶא ַחֵּצַנְמּו

 םָעְלִּב תֶא יאִבָהְל לֹו םַרָּג הֶזְו .בָאמֹו תֶא ּוּלַכְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמּו ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד ּוּנֶּמִמ אֵצֵּיֶׁש הָאְמֻּטַה תחֹוכְֹּב

 ֶּבן ָּבָלק ַוַּיְרא" קסּוָּפַה ןֵכָּלֶׁש א"שליט יןְיַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא 'ר ג"הרה רֵאֵבּו .לֵאָרְׂשִי תֶא לֵּלַקְל

  .ר"אכי זֹו הָנָׁשְּב ילִחְתַּתֶׁש הָמֵלְּׁשַה הָּלֻאְּגַה תֶא הָאָר אהּו יִּכ ,ב"תשע'ה אָּיִרְטַמיִגְּב "ִצּפֹור

" ןֵּדְרַּי ַהרֶבֵע"ְו, ןֵּדְרַּיר ַהֶבֵעים ְּבִאָצְמִנ" בָאת מֹובְֹרַע"א ֶׁש"שליט ִסיּבֹוִניד ִוָּדִצּיֹון ' ג ר"הרה

הּוא ן ֵּדְרַּיַהְו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹות ְייַנִחא ְּבד הּוִוי ָּדִּכ, ְךֶלֶּמד ַהִוָּדת יַנִחְבא ִּבּו הןֵּדְרַיְו. בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו

' ַיְרֵּדן סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו )רסד' דברים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְּבאָבּוּמַּכ ,ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

 מּוָבא

 בתּוָּכ

ְוהֹוִסיף 



 ד ְלָדִוןָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶר ")יז, תהילים קלב( בתּוָּכת ַה" סן"ֵּדְרַין ֵכ ְו.ֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ְיסֹודֶאֶרץ ִיְׂשָר

ת כּוְלי ַמֵנּוינם ִּג ִעְךֶל ֶמּה ָּבׁשֵּיֶׁש, ןֵּדְרת ַיֶכֶלְמַמ ְּבִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְכ ּו". ִלְמִׁשיִחיר ֵניָעַרְכִּת

 מֹוקֹום ְמָּׁשֶׁש, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבְלַּמה ַהָּפִלְּקם ַהֵהן ֶׁשיָוֵּכ, ינּוֵמָיי ְּבצּו ָמינֹוט ֵאַעְמִּכֶׁש', כּוְו

ַּיְרֵּדן  ֶׁש)אופן סט( 'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'ר מּוָבא ְּבֵסֶפן ֵכְו. יִרָּקר ִעָביא ָּדם ִהָלְצת ֶאכּוְלַּמן ַהֵכָל, ָּדִוד ַהֶּמֶלְךל ֶׁש

ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . הָּלֻאְּגַהת ְוכּוְלַּמַהֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש  ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים' ְּדַהַּיְרֵּדן ָיַרד ְוִנְמַׁשְך ֵמַהנ', ָיַרד נאֹוִתּיֹות 

 ֵמֶאֶרץ ְךָּכל ַעְצִמי ֵאיִני ָמׁשּום ָלל עֹוֶׁש נֹוֹוה ִרּב" ָאַמר מֶׁשה ִלְפֵני הקבְךָּכ )ילקוט דברים תתכב(

ָהִעיר ְיִריחֹו ֶׁשִּנְמֵצאת ָסמּוְך ַלַּיְרֵּדן ל ן ַעֵכְו .ֶאָּלא ַהַּיְרֵּדן ָהָיה ְמלֹא ֶחֶבל ֶׁשל ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ִיְׂשָרֵאל

 )56 'ע(א " ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט'ֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁשס'מּוָבא ְּבֵסֶפר , "ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו" )מח, במדבר לג(ְוִנְקֵראת ַּבָּכתּוב 

 ְךֶלל ֶמז ַעֵּמַרְּמ ֶׁשְוֵכן ַהֵּׁשם ְיִריחֹו הּוא ַעל ֵׁשם ָהֵריַח.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותָיֵרַח ִהיא ִמְּלׁשֹון ְיִריחֹוֶׁש

י ִּכ, הָנִכְׁשן  ֵהןֵּדְרַיי ֵרֲחת ַאֹוּיִתאֹוָה ֶׁשׁשיְטוִרֶוָאע ֵמֶטָנ' ם רֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו ".'ת הַאְרִי ְּביחֹוִרֵהְו" יַחִׁשָּמַה

  .ן"ד נּו עֹוׁשן ֵי"ּוּני ַהֵרֲחַא

ם ָדל ָאיו ֶׁשָתנֹון ְׁשַיְנִמה ְּכָנל ָׁש"ת תתקיֹוְהן ִלִיאּו ְריּו ָהתֹוּיֻלָּגַה )שמות(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'ר ֶפֵסְּב

ם ִיַרְצִמ ְּבהָי ָה"הָנת ָׁשאֹוע ֵמַּבְרם ַאָת אֹוּוּנִעם ְודּוָבֲעַו" ,ת"יִנֲען ַּתַיְנִמְכן ּוֹואׁשִרָה

ר ַחה ַאָנר ָׁשָׂשה ָעָנמֹ ְׁש,אָמְלָעא ְּביָדִקְפִל'  עינּוְיַהה ְוָנח ָׁש"ל פֶבת ָּבלּוָג ְּביּוָהְו. קָחְצד ִיַלֹוּנֶּׁשִמ

ה ָנפ ָׁש"ק ְךר ָּכַחַאְו. סַרת ָּפכּוְלד ַמּוּבְעִׁשה ְּבָנד ָׁש" ליּו ָהְךר ָּכַחַאְו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבן ַיְנִב ְלְךָּכ

 ןָמְּזַהים ֶׁשִא רֹו.ףֵסֹוּת ִנּוּבַר ֶׁשינּוֵתנֹוֹוֲעַבן ּורֹוֲחַאת ָהלּוָּג ַליַעִּג ַמ]ח"רכ [רָתֹוּמַהְו. ןָות ָיכּוְלַמְּב

 נֹויָאִצְרף ָמֵסיֹו' ג ר" הרהּוֵבֵאר. וָׁשְכד ַע ַעְךֵרָאְת ִנינּוֵתנֹוֹוֲעַבּו, הָנ ָׁשח"רכא  הּוןרֹוֲחַאת ָהלּוָּגר ַלַזְגִּנ ֶׁשיִלַמיִנִּמַה

ים ִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמח הּו" רכְךָּכ, תלּוָּגת נֹוְׁשי ִלִלַמייִנִּמים ַהִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמח הּו"רכ ֶׁשמֹוְּכת ֶׁשַפְרָּצא ִמ"שליט

 ,ְךם ָּכִאְו ".ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה") טו, תהילים צ(ב תּוי ָּכֵרֲהֶׁש, הָּלֻאְּגת נֹוְׁשי ִלִלַמייִנִּמַה

ן ֵכְו .יםִנ ָׁשח"רכ ּורֲאְׁשה ִנָנים ָׁשִפָלֲאָהת ֶׁשף ֵׁשד סֹוה ַעָּנֶּמִּמ ֶׁשב"תשעת ַנְׁשא ִּב הּולֵאָּגִה ְלןרֹוֲחַאן ָהָמְּזַה

ת ַבֵתם ְּבל יֹוָכְּבה ֶלֲע ַמ,ְךרּוָּב ְּכִמְנַין ,ב"ל ע"ו ק"כ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשח"רכר ַּפְסִּמש ֶׁש"רשר ָהּוּדִסים ְּבִארֹו

ן ֹוׁשָּלן ַהֵכְו .הָּלֻאְּגַלת לּוָּגַהה ֵמיָנִכְּׁשת ַהַרָזד ֲחה סֹוֶזְו, תילּוִצֲאה ַליָאִרְּבה ִמיָנִכְּׁשת ַהה ֶאיָדִמֲעת ָהַּלִחְת ִּבְךרּוָּב

ל ז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"רּכְֹזץ ֶאֶרָאָהְו"ב תּוָּכל ַהת ַעמֹוקֹוה ְמָּמַכר ְּבַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו. ח"רכְּבִגיַמְטִרָּיא " רּכְֹזֶא"ה ָרֹוּתַּב

ְּבִעָּתּה ' ִני הֲא"ְּכמֹו ֶזה ָּכתּוב , ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי .)וירא קיז(: הָרָצְק ִּבםֶהה ֵמָּמיא ַּכִבָנְו. ןרֹוֲחַאץ ָהֵּקַה

ּבֹא ,  ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה.'וכו, ָאז ֲאִחיֶׁשָּנה, ֶׁשָּתקּום ִמן ֶהָעָפר. ' ְּבֵעת ה,"ְּבִעָּתּה"ַמהּו . "ֲאִחיֶׁשָּנה

ׁש ִּכְבָיכֹול ָאז אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם ַהָּקדֹו, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָּגְלָתה ִמְּמקֹוָמּה. ְרֵאה ַהּסֹוד ֶׁשָּלַמְדנּו

ו ָיִקים ֶאת ''ָאז ָוא, ו''ֶׁשהּוא ַהּסֹוד ֶׁשל ָוא, ּוְכֶׁשָּיבֹא ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי, ו''א ִמן ָוא''ֶׁשִּנְפְרָדה ֵה, ִנְפְרדּו

יָבא ַהָּזֵקן ֶׁשֲהֵרי ְּבִסְפרֹו ֶׁשל ַרב ֵי, ְוֵאין ָלנּו ְלעֹוֵרר ֶחְׁשּבֹון ְוִקִּצים ֲאֵחִרים, ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי. א''ֵה

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי "ֶׁשָּכתּוב , ו''ְוהּוא ַהּסֹוד ֶׁשל ָוא, "ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ"ֶׁשָּכתּוב , ָמָצאנּו ֶחְׁשּבֹון ֶזה

. ִיְׂשָרֵאלזֹו ְּכֶנֶסת , "ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר"ְוַאַחר ָּכְך . "ֶאְזּכֹר"ְוַעל ֶזה . ַהּכֹל ְּכֶאָחד, ו''ְוֶזהּו ָוא, "ַיֲעקֹוב

ַאַחר ָּכְך ַיֲערְֹך ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח  .)שמות י( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן. הּואִּתְתַרֶּצה ָהָאֶרץ ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך , ִּתְרֶצה

ְוַאף ", ָאז. "ַחֶנְאָּדִרי ַּבּכֹ' ְיִמיְנְך ה"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְקָרבֹות ְּבָכל ָהעֹוָלם ִּביִמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

' ְוָהָיה ה", ְּבאֹותֹו ְזַמן ָּכתּוב. ַאֲחרֹוָנה' זֹו ה, "ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר"ְוַאַחר ָּכְך , "ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר

 אָבמּו



ָאַמר ַרִּבי  ):נגבשלח ( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן. "ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב "ֶׁשָּכתּוב , ְוֵכן ִּבְׁשִביל ָהָאבֹות ִמְזַּדֶּמֶנת ָּתִמיד ְּגֻאָּלה ְלִיְׂשָרֵאל, ִׁשְמעֹון

 ַמה ֶּזה ֲאָבל, רָאבָֹהָאבֹות ְמ. "ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר

ְוֵהם ְמעֹוְרִרים , ֶׁשהּוא ֶמְרָּכָבה ִעם ָהָאבֹות,  ֶאָּלא ְלַהְכִליל ִעָּמם ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך,"ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר"

  .ָּתִמיד ְּגֻאָּלה ְלִיְׂשָרֵאל

, הָרֹוּתי ַהֵדְמד לֹוֶגם ֶנָּלֻכם ְּכָּבים ֻרִבְּצַיְתט ִמָּפְׁשִּמי ַהֵּתם ָּבד ִעַחב ַיב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִּׁש ֶׁשּוּלים ֵאִמָיְּב

ם ֵחַרְי' ה. םֶהָּלן ֶׁשטֹוְלִּׁשת ַהכּות ְזים ֶאִדְּבַאם ְמ ֵהְךָכְּבק ֶׁשֵפם ָסּוין ׁשֵאְו, אָבָּצם ַלָתס אֹוֵּיַגים ְלִׁשְּקַבְמּו

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

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.]. ר לֹוכּוא ָז לֹּוּלים ֵאִמָיה ְּבֶרֹוּק ֶׁשמֹוה ְּכֶזב ָּכָּצל ַמָבֲא, הָרֹוּתי ַהֵנת ְּבף ֶאַדן ָרטֹוְלִּׁשיד ַהִמָּתֶׁש

ֶכם ָלם ֵהֲרִרים צִֹּכי  ")במדבר כה( קסּוָּפת ַּבֶזֶמְרת ִניבֹוִׁשְיי ַהֵנס ְּבּוּיִּגת ַרֵזְּגא ֶׁש"ין שליטִרְפי ַסַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא

 ת ֶא ַהְיינּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ִלְפּגֹם ָלנּו'ְּבִנְכֵליֶהם', ל"צה ת"ר". ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי

 ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ת ֶאֶׁשָּכל ַמְטָרָתם ְלַטֵּמא, ל" רחתיֹוָרי ֲעּוּלִּגֶׁשהּוא ' ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי, 'רעֹוְּפַגם ָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ְּפ

 ֵיׁש ִלי ְנָחָמהר ַמה לֹוֶצֹו ר,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְק ִעֵחְרפּו" )נב, תהילים פט( ם"יִּבְלַּמא ַּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

, י ַהֵחרּוף ָיבֹאּו ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַחֵדל ְי ֶׁשַע,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקִע"הּוא , ְּבַמה ֶּׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשַּמה ֶּׁשֵחְרפּו

 ְּכמֹו :)נשא קכה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ַהָּמִׁשיַח ְךֶלֶּמַה ֶׁשָּיבֹאּו ִעְקבֹות ֹותּוָבֵעת ֶׁשִּיְרּבּו ֵחרּוֵפיֶהם הּוא ָהא

ָּכְך ִיְהֶיה . ְוִאם ָלאו ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם,  ִאם ְּתַקְּבלּו תֹוָרִתי מּוָטב,ֶׁשָאַמר ָלֶהם ְּבַתְחִּתית ָהָהר

ְּכָאָדם ֶׁשרֹוֵכב ַעל ,  ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִּביִציַאת ַהָּגלּות,ִּביִציַאת ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה

  .ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם ַּבָּגלּות, ְוִאם לֹא.  ֶׁשְּמַׁשְּמׁשֹו מּוָטבסּוס ְוֶעֶבד

 ת"כד 'בקֲֹעַי תַּלִהְק' רֶפֵסְּב ַּכּמּוָבא ,הָּלֻאְּגַה ץֵק לַע זֵּמַרְמּו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְּב ת"כד

 םֵׁשְו ,נּוֵקְדִצ יַחִׁשָמ טֵּׁשַקְתִמ ןֶהָבּו ,י"אדנ יֵפרּוֵצ ד"כ דסֹו םֵהְו ,יןיִטִׁשְכַּת ד"כ ת"ר

 ת"ר ַּבְרָּת'ִּד ֲאֶׁשר'ַּכ ֲעֶׂשה'ַּת ֵּכן" )וירא( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .חֹוְצִמ לַע קקּוָח ]ת"כד[ הֶז

 ְלֵעת ְוִׁשֵּלם ָנָקם ִלי" "ַרְגֵליֶכם ַרֲחצּו" בתּוָּכֶׁש הֶז .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ אָּיִרְטַמְּבִגי הּוא ת"כד

 תַעַּד רֶתֶּכ ת"ר ת"כד ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְׁשַעת ָאז ְּבַרְגִלין ַרְגִלין ַהְּנָׁשמֹות ּוְכֶׁשַיִּגיעּו ,"ַרְגָלם ָּתמּוט

 תַּיִלֲע דסֹוְּב )ב"פ לה שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָּב אָבּוּמַּכ ,תכּוְלַּמַה רֶתֶּכ ןַיְנִּב לַע זֵּמַרְמּו ,תֶרֶאְפִּת

 )ח"תתקכ( יםיִדִסֲח רֶפֵס לַע 'םָלעֹו יתִרְּב' ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .ּהָּלֶׁש רֶתֶּכַה תֶא תנֹוְבִל 'ְקּוּנַּב תרֹובּוְּגַה

 תכּוְזִּב יִּכ ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ןַיְנִמְּכ תיֹוָנְׁשִמ יֵקְרִּפ ד"תכ ׁשֵּיֶׁש ַחֵקרֹו הֵׂשֲעַמ םֵׁשְּב ייִתִאָר

 הָּלֻאְּגַה ץֵק ֹוּב זָמְרִּנֶׁש ת"כה םֵׁש ןַיְנִמְּכ אהּו ַהּכֹוֵלל םִע ת"כד ם ֵׁשןֵכְו. יַחִׁשָמ אבָֹי תיֹוָנְׁשִּמַה תיַאִרְק

 ֶזה הְוִהֵּנ .ה"י ת"כה ת"ר .ַהְללּוָיּה ָיּה ְּתַהֵּלל ַהְּנָׁשָמה ָּכל )תהילים( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִטּוּקִּלַה' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ

 ד"ְויֹו .'ש ִּגיַמְטִרָּיא י"ֵה ְּפָעִמים ד"יֹו ִּכי ,ה"י הּוא ָׁשְרׁשֹו ְוָאְמָנם .ב"ע ִמֵּׁשם 'א ֵׁשם הּוא ,ת"כה

 יִרְפ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ֶזה ְוָהֵבן ,ה"תכ ֲהֵרי ',ַהה ׁשֶרְוׁשֹ .כ"ת ֲהֵרי ,ץ"ֵק עֹוֶלה ,א"ֵה ד"יֹו ,ה"ֵה ד"יֹו ,י"ֵה

 ִּכי" )ה ת"ס( םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ה"תכ ת"ס ֻעֶּזָך ְּבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה תאֹוְרִל ִויַכֵּון )ג ח"ר( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע

 ַתֶּכה ָלָמה" ,ַהִּמְצִרי ֶאת ּבֹו מֶֹשה ָהַרג ֲאֶׁשר ַהֵּׁשם ְוהּוא ,ה"כת ת"ס ,"'ה ָךיּדְֹרֶׁש ָעַזְבָּת לֹא

י ִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ַהּיֹום ָּכל ָרע ֵמָאָדם ִניצֹול ּבֹו ַהְמַכֵּון ְוָכל ,ַׁשַּדי ֶׁשל ְּפִניִמי ְוהּוא "ֵרֶעָך

ים ִארֹו

 ןֵכְו



יו ָרֲחַאה ֶּׁשַמּו, דסֹוְיא ַּבי הּו"ם שדי ֵׁשִּכ, י"שדם ת ֵׁשֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבה"תכם ת ֵׁשֹוּיִתאֹוֶׁש' קָחְצִי

 םֵּׁשַהֶׁש א"שליט ןזֹוְנרֲֹהַא רֹוּדיְגִבֲא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".הֵיְרר ַאּוּג" ְטִרָּיאְּבִגיַמ ה"תכן ֵכָל. תכּוְלַמל ֵּמַסְמ

 םַּג זָּמֻרְמ ה"תכ םֵּׁשֶׁש א"שליט סעְלייֶזַמ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַה םִע ה"תכ

  ."ְךַהֶּמֶל תְׁשַנ הָנְדָד ַההּוא ַּלְיָלהַּב" )א ,ו אסתר( בתּוָּכַּב ,יםִרּוּפ תַּלֻאְגִּב

, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק )נח' וירא ע' פ( ל"ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

 ִיְׂשָרֵאל ַחי ְךָּדִוד ֶמֶל"ים ֶׁשִארֹו ." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד , י"ץ ַח"ֵק

ת ֶרֶמֱאיא ֶנִהְו, ַקָּיםת ַבֵתת ְּבֶזֶמְרִּנ ַההָעבּוְׁש דסֹוא ְּבץ הּוֵּקַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ץֵּקד ַהל סֹוז ַעֵּמַרְמ "ְוַקָּים

 יְלׁשֹוִנ קִּתְדַּב .יְיִמיִנ חִּתְׁשַּכ ְירּוָׁשָלםְׁשָּכֵחְך ֶא ִאם" )ה, תהילים קלז (בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ס, םיַחי ַקָיְוֵכן  .ַחין ֹוׁשְלִּב

 'ר ג"הרה םֵׁשא ְּבָבן מּוֵכ ְו.הָּלֻאְגל ַהה ַעָחָטְבַהה ְוָעבּות ְׁשיַנִחְבם ִּבא ַּגה הּוֶּזק ַהסּוָּפַהְו". ילֹא ֶאְזְּכֵרִכ ם ִאיְלִחִּכ

א "ז שליט"רמיף ָהִסהֹו ְו.יַחִׁשָּמת ַהמֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ."ֵאל ַחי ְוַקָּים ִיְׂשָרְךָּדִוד ֶמֶל"א "שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי

א  הּו'דִוָּד'. ב"תשעת ֹוּיִתן אֹוֵה ֶׁשתַעְבִׁשת ֹוּיִתאֹוז ְּבֶמ ֶרּה ָלׁשֵי' םָּיַקי ְול ַחֵאָרְׂש ִיְךֶלד ֶמִוָד'ה ְּבָּלל ִמָּכֶׁש

ת בֹו ָא'גם ֶה ָלׁש ֵי'לֵאָרְׂשִי'. יתיִעִבְּׁשיא ַהִהת ֶׁשכּוְלַּמת ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַר ְמ'ְךֶלֶמ' .עַבֶׁשים ִמָעְּפ' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל ז ַעֵּמַרְמ' םָּיַקְו'. תַעְבִׁשת ֹוּיִת אֹועַׁשֵּתים ִמָע ְּפ'בא  הּו'יַח'. יםִע רֹותַעְבִׁשן ֵכְו. תַעְבִׁשד ַחת ַיהֹוָּמ ִא'דְו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"א ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' רג "הרה יףִסהֹוְו .ילֵעְלִד ְּכ'ת הַעבּוְׁש

  .ב"תשעה ְּבָלאּוְּג

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

י ִדיהּום ִמי ַּגִּתְעַמ ָׁשּוּלין ֵאֵעים ֵמִרָבְּד. ב"ב תשע ָאׁשֶדחֹא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמל ֶׁש"י זצִרּוּדק ַּכָחְצִי' ג ר"הרָהֵמ

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

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

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

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

 ַ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, ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת

 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, תהילים קמג(

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

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

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

 גְרּוּבְזְנִּג ִיְצָחק 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ב"ָאת "ר" ִחיֶׁשָּנה ֲאִעָּתּהְּב" )כב ,ס 'ישעי(ב תּוָּכַהֶׁשא "שליט. פ

ל ף ֶׁשרּוֵּצַהֶׁש' לֵאָרְׂשת ִיַבֲהַא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ייִחִׁשְּמַהת ֹוּיִתאֹו, ייִׁשִמֲחַה ׁשֶדחֹא ַההּו, בָא ׁשֶדחֹא ֶׁש"שליט

 ןֵכָלְו".  ִאם ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּוַהּיֹום"ה ָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְמ, "ַהּיֹוםַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל "ב  ָאׁשֶדחֹ

ְוֵעת "".ָּוֵׁשַעְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה ִי"ב תּוָּכל ַהם ַעא ָׁשָבן מּוֵכְו. ב ָאׁשֶד חֹאׁשרֹ אָּיִרְטיַמִגְּב" ִתְׁשָמעּו"

 מּוָבא

 ןֵכְו



ת "ב רָאם ֵחַנ ְמׁשֶדֹח אׁשרֹן ֵכָלְו. בם ָאֵחַנְמ אָּיִרְטיַמִגְּב" ִיָּוֵׁשַעּוִמֶּמָּנה ". זּוּמ ַּתׁשֶדחֹו אָּיִרְטיַמִג ְּב"ָצָרה

  .ם"ֵחַרֲא

 ַעד" בתּוָּכַה רַמָאֶׁש הֶז ."ֶהָהִרים ֶאל ֵעיַני ֶאָׂשא ַלַּמֲעלֹות ִׁשיר" )לו בראשית אגדת( ׁשָרְדִּמַּב

 ִרּבֹון אֹוְמִרים ֵהם ַּבַּמְלֻכּיֹות ִמְׁשַּתְעְּבִדים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְלִפי ,"יםִלָלְּצַה סּוָנְו ַהּיֹום ֶׁשָּיפּוַח

 ׁשְוַהָּקדֹו ,"ְּבַנְפִׁשי ֵעצֹות ָאִׁשית ָאָנה ַעד" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָּבנּו םִמְׁשַּתְעְּבִדי ָמַתי ַעד ָהעֹוָלִמים ָּכל

 ִּכי ָלנּו אֹוי" ֶׁשֶּנֱאַמר ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ,"יםִלָלְּצַה סּוָנְו ַהּיֹום ֶׁשָּיפּוַח ַעד" ָלֶהן אֹוֵמר הּוא ָּברּוְך

 יִּכ נּוָל יאֹו" בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ןזֹוְנרֲֹהַא רֹוּדיְגִבֲא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָעֶרב ִצְלֵלי ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה

  .בֶרֶעת ַבֵתז ְּבָמְר ִנב"עם ן ֵׁשֵכְו. ב"תשע ֹוּנַמְז אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה םִע "בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ

ֹוֵקט ַהּזַֹהר נ .ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹוד .)בלק רב(ַּבּזַֹהר  ינּוִצז ָמֶמֶרת ָהַרֹוּת

ַהְיינּו ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּדרּוׁש . ַהֵּסֶדר ֶׁשל ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּבִרים ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹוד

ֶׁשְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש  )פרשת נשא( 'ַעְרֵבי ַנַחל' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ַהּסֹודיִּפל ְוָהֶרֶמז ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת ַהְּפָׁשט ַע

 ְורֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל ַלֲעלֹות ֵמעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא .ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ֵהם ְּכֶנֶגד ָהעֹוָלמֹות סֹוד

מֹות ַהְּבִריָאה ְוַהְיִציָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָצִריְך ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך עֹוָל, ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת סֹוד, ִּבְבִחיַנת ְּפָׁשט

ִמָּׁשם ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ' ִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו :)בראשית ג( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש. ְּדרּוׁש ְוֶרֶמז

 יֵדְיל ִדיַעת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ַעְי :)סח' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ק ְּבִסְפרֹו " ָהרמןֹוׁשְלה ְוֶז .ְלַמְעָלה

ְוָראֵׁשי , ְותֹוֵכי אֹוִתּיֹות, סֹוֵפי ֵּתבֹות, ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוַהְּתמּורֹות, ְוַהִּגיַמְטִרָּיאֹות, ַהֵּצרּוִפים

ם ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת רֹוִאי .ְוִדּלּוג אֹוִתּיֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹות, ְוסֹוֵפי ְּפסּוִקים, ְּפסּוִקים

 אָּיִרְטיַמִגְּב תאֹוָּיִרְטיַמִּג ןֵכְו .זָרים ָליִעִּגז ַמֶמֶר ָהְךֶרֶּדז ֶׁשֵּמַרְל, זֶמֶרת ַבֵתז ְּבֶמֶרת ְּבאֹוָצְמ ִנזָרת ֹוּיִתן אֹוֵכ ְו.ָהֶרֶמז

א שבחישוב "יצחק גנזבורג שליט' ג ר"וכן שמעתי בשם הרה. הָרֹוּתי ַהֵקְלת ֶחים ֶאִרְפֹום ּתי ֵהִּכ ,רֶפֶּת

 למעלה לדעת את עוליםלרמז שעל ידי חישוב התבות ,  כך וכךעוליםגימטריא אומרים שתיבות אלו ואלו 

  .שרשם של התבות

 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

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

ּכֹו״ס ֶׁש 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ְוִיְבֶנה ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ָאז ָיבֹוא ֶּבן ָּדִוד, ְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה

      .ַּדֶּמֶׂש״ק אָּיִרְטיַמִגְּב, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה ֲחִמִּׁש״י

ד "ַסַא ףרּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהת ֵמֹוּיִתג אֹוּוּלת ִּדַלְביא ַטִבָנ

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

 זָּמֻרְמּו

ן ַיְנִעְּב

 הֶזְו

ן ָּלַהְל



ד  סֹות ֶאְמַסֵּמל ַעּוּבִר ְו.ב"יֹו״ם ִּתְׁשָע״ה ְּבָאִרָּיא ְּבִגיַמְט ,דמשק' דמש' דם' ד  ְּבִרּבּוַעַדֶּמֶׂשקֶׁש'ִעֶּתיָך

  .ּהָתּוּיִח ת ֶאהָּפִלְּקַהת ֶלֶּבַקְמם ָּׁשִּמם ֶׁשִיַרחֹוַאָה

  
  

  .ל"ש אלישיב זצוק"וספה למאמר על מרן הגריה

רה ל שעלה בסע"אלעזר זצ' ג ר"א בהספדו על אחיו הרה"דוד אבוחצירא שליט' ג ר"לעיל מהרה הבאנו

כי לאחיו היה . וסףין בשיח מהן " שראליני בסעי מאלה "ת של "שהר ,א"תשעז בתמוז "כהשמימה ביום 

ז "כפטירת יוסף הצדיק הוא שיום ' שלשלת הקבלה'בשם ' הדורותסדר 'וכן מובא ב. ניצוץ משיח בן יוסף

יח בן יוסף יהיה מש ,ד"מספינקא הי' חקל יצחק'טוט מהישמביא צ' פנינים' והראו לי בגליון .תמוזב

שהם בבחינת תמוז אב ומקשר שם ענין זה לחדשי  .ויבא מקודם לתקן העינים, הגואל הראשון

ש "שוב נצחו אראלים את המצוקים ונלקח מאיתנו מרן הגריב "ח בתמוז תשע"כוביום . עינים כידוע

 ) פט ,פח דף 'ושערים הקדמות'( ל"זצ' לשם' ההבאנו מסבו בעל. ל שהיה ניצוץ משיח בן יוסף"אלישיב זצוק

היינו זמן [, וכשתגיע העטרה לשיפול, היא תקופת משיח בן יוסף ,שהתקופה עד שתגיע העטרה לשיפול

סוף תמוז  נגמרת בת משיח בן יוסףתקופיוצא ש.  תתחיל תקופת משיח בן דוד,]הערב של האלף השישי

 ועל הזמן. יך מונים את השניםאות תלוי בשתי השיט, שזהו זמן הערב, ב"סוף תמוז תשעאו ב, א"תשע

אלא שיחיש , הכתוב מבטיח שלא ימשך כל הזמן כלו דבעתה )קו דף 'ושערים הקדמות'(' לשם'הזה כותב ה

כי בא יבא לא "וזהו גם כן מה שנאמר ". בעתה אחישנה"והרי יתקימו שניהם , עת הפדיון

.  אחישנה גם כןאלא שיהיה, שלא יאחר עד סוף כל הזמן דבעתה כלו חס ושלום, "יאחר

, היום כשהצל נוטה למערבשפול מרמז על ' לשם'ה .אבל כל זה הוא רק כשיגיע העטרה לשפולו

לפי השיטה ב "סוף תמוז תשע או א"סוף תמוז תשעכפי שהבאנו מהזהר על , לאחר שש שעות וחצי

' ג ר"והוסיף הרה .ב"את "ר "חישנהאעתה ב" )כב ,ס 'ישעי( א שהכתוב"שליט' פ' ג ר"והוסיף הרה. השנייה

והאותיות . לישיבאלום שוסף ית " שהם רש"אינה ישנם אותיות ישחאא שבתיבת "מרדכי גנוט שליט

יוסף א ש"לב שליט' ד' ג ר" והוסיף הרה.שממנה באה הגאולה,  מרמזות על אמא עלאה שנקראת חנהה"חנ

  . ב"כח תמוז התשעבגימטריא  חיה מושה - שלום אלישיב

 בפרשת קרשי ב"ב אלישי"הרבלת הדילוגים בו נמצא הדילוג היחיד בתורה  נביא שוב את טלהלן

ח "ככאשר המילים . ה"ב מית"ז תשע"ח תמו"כו מצא גם את המילים "וכאן הרב גלזרסון הי, המשכן



 לרמז שכל זה קשור לקץ ,ץ"ק בנוסף מופיע בטבלה .ב"ב אלישי"הר עוברים בתוך המילים ז"תמו

  .הגאולה

  
   :חדש מסוד החשמל
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