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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ]חנוכה [מקץפרשת גליון 

ר[ ת ו ם מ י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .]ל

ר  ֶׁש ֶּק ןַה י ה ֵּב ָּכ ֻנ ִלֲח הּוה ָבּוׁשְת  ָּל ֻא   .ְג

 הֵּנִה 'עָנְּצֻּמיר ַהִבְּד'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו.  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ֶׁשּקֹוֶדם ַהְּגֻאָּלה ַּתְתִחיל ַּבֲחֻנָּכה)קלוב'קוז(' ִאְמֵרי ְצִבי'ְּבֵסֶפר 

 אלֹ רֶׁשֲא תֹוּלִפְּתַה לָכְו ,רּוְבָעָה יםִאָרנֹו יםִמָי לֶׁש היָמִתֲח רַמְּג יאִה הֲחֻנָּכַּד יםִרָפְס יִּפִמ ַעדּוָי

ן ַמא ְזה הּוָּכֻנֲחים ֶׁשִארֹוְו .הֲחֻנָּכַּב לּוְּבַקְתִנ הָבּוׁשְּת הֶׂשעֹו םִא ,יםִאָרֹוּנַה יםִמָּיַּב יםִּבַרָה ינּוֵתנֹווֹוֲעַּב לּוְּבַקְתִנ

ית יִנִמְּׁשיא ַהִהה ֶׁשיָנִּבת ַהיַרִפא ְסה הּוָבּוׁשְּתם ַהַלעֹוֶׁש' ַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִניחּוֵטי ַהַחְׁש'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . הָבּוׁשְּת

 יֵדְי לַען ֶׁשיָוֵכְו. ןֶמֶׁשת יַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָמְכָחת ַהיַרִפְסן ִלַמְּזל ַהת ָּכֶרֶּבֻחיא ְמי ִהִּכ, ייִנִמְׁשם  ֵׁשּה ָלׁשֵיְו, הָלָחְתַהף ָלֹוּסַהֵמ

ל ֵאָרְׂשל ִיַלת ְּכת ֶאֶרֶּבַחת ְמרֹוֵּנת ַהַקָלְדי ַהִּכ, הָבּוׁשְּת ןַמְז אהּו הָּכֻנֲח ,ַהְּתׁשּוָבה עֹוַלם ֶׁשהּוא ַלְּׁשִמיִני ִמְתַקְּׁשִרים ְּתׁשּוָבה

ה יָנִּבַהה ְוָמְכָחת ַהירֹוִפם ְסר ִעֵּׁשַקְתִהיל ְלִבְׁשִּב ֶׁשׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס ְּבַעדּון ָיֵכְו .היָני ִבֵנְּבים ִאָרְקם ִנָּלֻכְו, ייִנִמְּׁשַל

ֶׁשֵּנס ֲחֻנָּכה ָהָיה ֵנס  נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ׁשֶפת ֶנירּוִסל ְמג ֶׁשא ַחה הּוָּכֻנֲחג ַהַחְו. ׁשֶפת ֶנירּוִס ְמיְךִרא ָצָּמִאא ְוָּבים ַאִאָרְקִּנֶׁש

ת ירּוִסְּמת ַהכּוְז ִּב,ָעָׂשה ֵנס ֶׁשִּיְמְצאּו ֶׁשֶמן ָטהֹור' ּוְבָכל זֹאת ה, ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא ְּבִצּבּורֶׁשָהָיה ֻמָּתר ְלַהְדִליק , ֶׁשֵאינֹו ִנְצָרְך

 ֵּכן יֹוֵתר ה ַּגם"ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַּכְבָיכֹול ַמֲחִזיִרים ַלקב,  ְוָלֵכן ֵיׁש ַּבֲחֻנָּכה ִעְנָין ֶׁשל ְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין,יםִאָנמֹוְׁשַחל ַה ֶׁשׁשֶפֶנ

ל ָכְו. 'ה ַלֹוׁשְפַּנן ִמֵתנֹור ְוֵסֹוּמֶׁש, ׁשֶפת ֶנירּוִסְמל ה ֶׁשיָנִחה ְּבֶז ָּבׁשב ֵיָּיֻחא ְמהּוה ֶּׁשַּמר ִמֵתן יֹוֵתם נֹוָדָאֶׁשְכּו, יְךִרָּצֶּׁשִמַּמה 

 יןִרְּדַהְּמֶׁש א"שליט גְרּוּבְזיְנִּג קָחְצִי 'ר ג"רהָה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו. הָבּוׁשת ְּתיַנִח ְּבּה ָּבׁש ֵיַהְּׁשִמיִני עֹוַלםם ת ִערּוְּׁשַקְתִה

ה ָבּוׁשְּתם ַהַלעֹום ְלָדָאת ָהר ֶאֵּׁשַקה ְמָּכֻנת ֲחרֹוֵנר ְּבּוּדִהַה ֶׁשִלְדָבֵרינּו  ּוְמבָֹאר.הָבּוׁשְּת אָּיִרְטיַמִגְּב יןִרְּדַהְמַה ןִמ

 ת"ר "ה"יהו ֻאםְנ ְׂשָרֵאלִי ֻׁשָבהְמ ּוָבהׁש" )יב ,ג ירמיה( ֶׁשַהָּכתּוב )שמיני ערך( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ייִנִמְּׁשַה

   תהילים( בתּוָּכַה ת"ר ה"ָּכנּוֲח ת"אזֹ אָרְקִּנה ֶׁשָּכֻנל ֲחי ֶׁשיִנִמְּׁשם ַהֹוּיא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.י"ְׁשִמיִנ

  ".'ה טּוְבָך ְלַמַען ַאָּתה ִלי ָכרְז ַחְסְּדָךְּכ ְזּכרִּת לַא ְפָׁשַעיּו עּוַריְנ ּטאותַח :ָּמהֵה ֵמעֹוָלם ִּכי ַוֲחָסֶדיָך 'ה ַרֲחֶמיָך ְזכר" )ו, כה  

 ֶזה "ְמָגִדים ָּכל ְּפָתֵחינּו ְוַעל ,יֹוֵסף ֶאת ֶׁשִהִּציל ְראּוֵבן ֶזה "ֵריַח ָנְתנּו ַהּדּוָדִאים" )לא( 'ְּפִליָאה ִמְדַרׁש'ְּב

 ּוּלִפה ֲאָבּוׁשה ְּתָׂשן ָעֵבאּוְרא ֶׁש"ץ שליטְלקֹויְׁשִּמר ִמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשְּב' יםיִנִנְּפ'ן יֹוָּלִגר ְּבאּוא ֵּבָבמּו ּו.ֲחֻנָּכה ֵנר

ל ֶצֵאיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. הָאְמֻטיק ְּבִלְדַה ְללּוְכי ָיִּכ, ְךָרְצ ִנינֹוֵאס ֶׁשה ֵנָׂשָע' הה ֶׁשָּכֻנל ֲחה ֶׁשיָנִחְּבאת ַהְוזֹ, אָטא ָחּלֶֹׁש

יא ִהה ֶׁשָאָּלא ִעָּמִא ְּבׁשֶרּׁשֹר ַלזְֹחַלב ְוּוׁשא ָלָּלֶא, אְטל ֵחה ַעָרָּפַכה ְויָחִלְסק ִל ַרינֹוֵאֶׁש, הָבּוׁשל ְּתד ֶׁשֹוּסה ַהָּלַּגְתן ִהֵבאּוְר

ה ה ַמֶזְו, הָבּוׁשְּתם ַהַלעֹוים ְלִלי עֹוִּכ, הָבּוׁשת ְּתיַנִח ְּבּה ָּבׁשה ֵיָאָּל ִעאָּמִאם ת ִערּוְּׁשַקְתל ִהָכְו. ייִנִמְּׁשה ַהָבּוׁשְּתם ַהַלעֹו

 ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ")יט, ר פד"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  .הָּכֻנת ֲחרֹות ֵנַקָלְדַהְבּו, אמו שקנא על כבוד ןֵבאּול ְרֶצה ֵאָיָהֶּׁש

ְוַאָּתה ָּפַתְחָּת ִּבְתׁשּוָבה , ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ָחָטא ָאָדם ְלָפַני ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, "ַהּבֹור

' ָרֵאל ַעד הׁשּוָבה ִיְׂש"ְוֵאיֶזה ֶזה הֹוֵׁשַע ֶׁשֶּנֱאַמר , ֲחֶייָך ֶׁשֶּבן ִּבְנָך עֹוֵמד ּופֹוֵתַח ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה, ְּתִחָּלה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון . ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ִלְפֵני ְראּוֵבן, ְוֵעָׂשו, ְוַקִין, ֲהֵרי ָאָדם ָהִראׁשֹון' ִאָּגָרא ְּדַכָּלה'ּוַמְקֶׁשה ָה". ֱאלֶֹהיָך

 ה ִּבְלָהת ֶאבַוִּיְׁשַּכ" )כב, בראשית לה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . א ֵחְטיִלְּבּוְראּוֵבן ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה . ֶׁשֵהם ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ַעל ֵחְטא ְּבָזדֹון

מּוָבא 

  ָמִצינּו



ב 

  שלא היה חטא אלא תשובה , דתשובתו של ראובן התחילה במעשה החטא שלו. ה"ְּתׁשּוָבת "ס" ו ָאִביׁשִּפיֶלֶג

  .כשקנא על כבוד אמו, להתקשר לאמא עלאה בבחינת תשובה  

ָלבּוׁש , ְּבנֹוַהג ֶׁשָּבעֹוָלם ָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּדין, ה ָּכֻאָּמה ַהּזֹאתֵאיזֹו ֻאָּמ:) ה ז"ר(ַּבְירּוַׁשְלִמי 

. ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ֵּכן,  יֹוֵצא ִּדינֹוְךֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵהיָא, ְׁשחֹוִרים ּוִמְתַעֵּטף ְׁשחֹוִרים ּוְמַגֵּדל ְזָקנֹו

, ם ְלָבִנים ּוְמַגְּלִחים ְזָקָנן ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוְׂשֵמִחים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנהֶאָּלא לֹוְבִׁשים ְלָבִנים ּוִמְתַעְּטִפי

 הּוא עֹוֶׂשה ְךֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִלְכאֹוָרה ָצִריְך ְלָהִבין ַהָּלׁשֹון . הּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם ִנִּסיםְךֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו

' ג ר"ְוָהרה. ּוַמה ַּׁשָּיִכים ִנִּסים ִלְזִכָּיה ַּבִּדין,  לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ְוַכּדֹוֶמה ָהָיה ָצִריְך,ָלֶהם ִנִּסים

ּוְמבָֹאר . 'ָחד ְוכּוא ֵּבֵאר ֶׁשְּתׁשּוָבה ִהיא ֵנס ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְּבֶרַגע ֶא"ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְּגרֹוְסַמן שליט

' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה. הָאָּלא ִעָּמִאר ְלֵּׁשַקְמע ּוַבֶּטל ַהַעא ֵמָּבה ֶׁשָּכֻנל ֲחס ֶׁשֵּנ ַהמֹוס ְּכת ֵניַנִחְביא ִּבה ִהָבּוׁשְּת ֶׁשינּוֵרָבְדִל

ְוֵכן מּוָבא . ּוִמֵּמיָלא ִהיא ֵמַעל ַהֶּטַבע ִּבְבִחיַנת ֵנס, א ֶׁשְּתׁשּוָבה ִנְבְרָאה קֹוֶדם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַהִּטְבִעי"ְרָפֵאל ֶּבֶקר שליט

  ְורֹוִאים ֶׁשְּתׁשּוָבה נֹוֶתֶנת ּכֹחֹות ֵמַעל , ַיֲעזֹור ַהֵּׁשם ַלָּׁשִבים ַּכֲאֶׁשר ֵאין ַיד ִטְבָעם ַמֶּׂשֶגת' ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה'ְּבֵסֶפר 

  .ַהֶּטַבע  

ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן " הּוא ֶׁשָּכתּוב ְך ַזִית ַרֲעָנן ִנְקָרא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְךֶּמֶלָּדִוד ַה .)שלח קסה(ַּבּזַֹהר 

ד ִות ָּדם ֶאב ָׂשנֹוי ְּבִּבְׁשִּי ֶׁש.)סנהדרין צה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . רֹוִאים ֶׁשָּדִוד ָקׁשּור ַלַּזִית ְוַלֶּׁשֶמן, "ְּבֵבית ֱאלִֹהים

ם ַּגים ֶׁשִארֹוְו. יוָּתְחא ַּתָמּוה ּגָרְצֹוּנס ֶׁש ֵנה לֹוָׂשָע' הַו, ֹוּגְרָהְלים ּויִת ֵזמֹו ְּכתֹו אֹוְךעְֹמה ִלָּסִנד ְוַּבית ַהת ֵּבַרקֹות ְלַחַּתִמ

. "ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד" )לד, ב יט"מ (םיִקסּוְּפַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִניְוֵכן . תִית ַזיַנִחְבה ִּבָיד ָהִוה ָּדָּפִלְּקת ַּבלּוְׁשְלַּתְׁשִהָּב

  א "ש(. "ָךַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד" )י, תהילים קלב (יםִקסּוְּפַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶמןְוֵכן . " ֵמִעּמֹוְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ")לד, תהילים פט(

  . "ֶּבן ִיַׁשי ַחי" )לא, כ  

 ֶאת ּוְכֶׁשֵהִביאּו .'ְוגֹו "ָּבָניו ִׁשְבַעת ִיַׁשי ַוַּיֲעֵבר" )י ,טז א"ש( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ִיַׁשי ֶׁשל ַּבָּבִנים יַהְּׁשִמיִנ ָהָיה ַהֶּמֶלְך ָּדִוד

ֵכן ָמִצינּו ְו. ְּדֶׁשֶמן הֹוֵלְך ַלְּׁשִמיִני, "ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו ַהֶּׁשֶמן ֶקֶרן ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּיַּקח" )יג שם( ָּכתּוב ַהְּׁשִמיִני ָּדִוד

 )ג"פ(א " ָלרמ'ּתֹוַרת ָהעֹוָלה' רֶפ ּוְבֵס, ְּפסּוִקים יֹוֵתר ִמְּבֵסֶפר ּתֹוָרהְׁשמֹוָנה ֶׁשְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶיְׁשָנם .)קידושין ל(ַּבְּגָמָרא 

ה ֶנמֹוְשג ֵרהֹוץ ְוק ֵחֵרה זֹוָיד ָהִוָּד ֶׁש:)ק טז"מו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ְמבָֹאר ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ָּדִוד ַלְּׁשִמיִני

ה ָיא ָה הּותֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשְֹּב, עַבר ֶׁשַּפְסִמת ְלֶכֶּיַּׁשת ַהכּוְלת ַמיַנִחה ְּבָיד ָהִוָּדי ֶׁשל ִּפף ַעַא. תַחם ַאַעַפל ְּבָלת ָחאֹוֵמ

 ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ְמִׁשיֵחנּוְוֵכן . הָּטַמת ְלכּוְלַּמת ַה ֶא לֹויׁשִרא הֹו הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, הָניֹוְלֶעת ָהכּוְלת ַמיַנִחיא ְּבִהה ֶׁשיָנִּבַהֵמ

  יד ִלי הֹוַׁשִיְו" )כב, רות ד(ב תּוָּכל ַהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶּזא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .יםִּלִּמם ַהִע" דִות ָּדֶא  

ְוֶׁשל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח , ְיהּוָדה אֹוֵמר ִּכּנֹור ֶׁשל ִמְקָּדׁש ֶׁשל ִׁשְבַעת ִניִמין ָהָיה'  ר:)ערכין יג(ַּבְּגָמָרא 

ּכּו ִיְׂשָרֵאל  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיְז.ַעל ִניָמא ְׁשִמיִנית" ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהְּׁשִמיִנית"ֶׁשֶּנֱאַמר , ְׁשמֹוָנה

י יִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהֵּב ֶׁש)צו(' יםִנֲהת ּכַֹרתֹו'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְוַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית ִּכּנֹור ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ִניִמין, ְלַמְדֵרַגת ַהֶּׁשֶמן

, ןעֹוְבִגְּבֶׁש, בנֹוְּבֶׁש, לָּגְלִגְּבֶׁש, רָּבְדִּמַּבן ֶׁשָּכְׁשִּמ ַהיּוים ָהִנֹואׁשִרה ָהָעְבִּׁשַה, לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכ ֶׁשייִנִמְּׁשַה ׁשָּדְקִּמה ַהֶיְהִי

 .דַעם ָלקּוי ָייִנִמְּׁשַה ְובּוְרְחה ֶנָעְבִּׁש ֶׁשינּוְי ַה".םָקיק ְוִּדל ַצֹוּפע ִיַבי ֶׁשִּכ"ר ָמֱאה ֶנל ֶזַעְו. יִנֵׁשן ְוֹואׁשת ִרִיַבּו, הילִֹׁשְּבֶׁש

   ֶׁשְּבָכל ְיֵמי ַּבִית ִראׁשֹון ְוֵׁשִני ָהיּו ֶׁשַבע :)שבועות יא(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש,  ִּתְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹאַהְּׁשִמיִניתה ָהֲאֻדָּמה ְוֵכן ַהָּפָר

  . ָּפרֹות ֲאֻדּמֹות  

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

  ְוֵכן

ָמִצינּו 



ג 

ְלַרֵּמז ַעל ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִלְסִפירֹות , "יֶּבן ִיַׁש"ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא ) 'מתוק מדבש' הפירושעם : בראשית כט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

 ) כט,בראשית מז(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ּוְסִפירֹות ֵאּלּו ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּׁשִמיִני,  ִיַׁשיַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ֶׁשִּנְקָראֹות

ה ָיי ָהַׁשִּי ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו )זי, יז, שמואל א( .ייִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, "ריִׁשָיז ָא"ק סּוָּפז ַּבָמְר ִנִיַׁשין ֵכְו . ָׁשָנהְׁשמֹוִניםֶׁשִּיַׁשי ַחי 

. "ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב ָהֵאֶּלה ָּתִביא ְלַׂשר ָהָאֶלף"  )יז יח' שמואל א(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, בָלי ָחיֵצִרֲח יַעִּפְׁשַמ

ד ַחַית " רי"ַׁשִין ֵכְו. 'ייִנִמְּׁשם ַהַלעֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, הָאָּלא ִעָּמל ִא ֶׁשייִנִמְּׁשַהת ַעָּפְׁשת ַה ֶאַסֶּמֶלתְמב ָלָחת ֶהַעָּפְׁשַהְו

   ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ְוָעְמדּו ")ד, זכריה יד(ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ַהָּמִׁשיַח . ייִנִמְּׁשת ַהּוּדְחַאם ָהַלל עֹוז ַעֵּמַרְמּו, לֵאָרְׂשִיי ֵטְבִׁש

  .יַחִׁשד ָמִום ָּדָדָאְּבִגיַמְטִרָּיא  תִיַּזֶׁש' סָחְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו. ַהר ַהֶּׁשֶמן ַהָחְכָמה"ַעל ַהר ַהֵּזיִתים  

 ַחי נֹיֵמה ִּבָנה יֹוָזְמָרא ֶׁשה הּוֶזְו, דִול ָּד ֶׁשנֹו ְּביַחִׁשָּמ ַהְךֶלה ֶמֶז" תִיה ַזֵלֲע" .)שלח קסה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ל ים ַעִׂשָתְו, יָהִפה ְּבָרָטל ֲעיטֹוִּת] ַחל נֹה ֶׁשָנֹוּיַה[יא ִהְום א ָׁשָבד מּועֹו ְו,"יָהִפף ְּבָרת ָטִיה ַזֵלה ֲעֵּנִהְו"

ה "ה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבכ" ָטָרף ְּבִפיָה ָׁשָרה כ ּוִמָּיד ֶׁשֲעֵלה ַזִית:)תיקונים כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו .יַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמאׁשרֹ

ן ֵכ ְו.יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדְּבִגיַמְטִרָּיא  "יָהִפף ְּבָרָט"ם ֶׁשָׁש' יר ַחַהּזֹ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ה"ּו כ"ְוֶזה הּוא ֲחֻנָּכה ָחנ, ִּכְסֵליו

" ן ִמִּצּיֹוה" הויח ִיְׁשַלָךַמֵּטה ֻעְּז ")ב, תהילים קי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . הָּכֻנֲחת רֹוֵנת "ר ַח"נֶֹׁש' הָרהֹוְּטה ַהָרנֹוְּמַה'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ָעִתיד אֹותֹו  )ילקוט חוקת תשסג(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ,  ְוָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ּכֹחֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח ִּבְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאלה"ֲחֻנָּכת "ס

 'ְמאֹור ֵעיַנִים' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ֵס. "ה ִמִּצּיֹון" ִיְׁשַלח הויָךַמֵּטה ֻעְּז" ֶנֱאַמר ְךְלָכ,  ַהָּמִׁשיַחְךַמֶּטה ִלָּמֵסר ְלֶמֶל

ל ֶׁשר ֵנת "רן "ֶמֶּׁש ֶׁש)קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְמַרֵּמז ַעל ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, "ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי"ֶׁשַהָּכתּוב 

ִמין ָיזּוָזה ְמת "ְוֵכן ר. ֻנָּכהֲחֵמי ְימֹוַנת ְׁשְתַּגֶּלה ִמת " רַח"ָּמִׁשי ֶׁש)פא' א ע"ח( 'ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. יַחִׁשָמ

ת וֹוְצִמ' גְּד, הָּכֻנֲחה ָזזּוְמית יִצִצת " ר,ח"ַמֶצ יַחִׁשָּמל ַה ֶׁשמֹוְּׁשֶׁש) חנוכה ד(' י ָחיׁשן ִאֶּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. מֹאלְׂשֻנָּכה ֲח

ת ִיַּבל ַהַעַבּו, אלמְֹּׂשה ִמָּכֻנר ֲחֵנְו, יןִמָּיה ִמָזזּוְמ )כו(' איַחב ַאַרת ְּדֹוּתיְלִאְׁש'א ִּבָבּוּמַּכ, הָּכֻנֲחת ַלרֹוּוׁש ְקּוּלֵא

 ש"נגה, הָּכֻנל ֲחן ֶׁשיבֹוִבְּסת ַהֹוּיִתאֹוא ֶׁש"י שליטִצרּוְמַא. א' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. עַצְמֶאת ָּבֶצֶּיֻצית ְמִּלַטְּב

ת " רמֹאלְׂש ֻנָּכהֲחר ֵּנ ֶׁש'ֶעֶבד ַאְבָרָהם' רֶפְּבֵסְוֵכן מּוָבא . חַמֶצְּבִגיַמְטִרָּיא  פ"נגהים ִבְתֹוּכ ֶׁשלּוֵאְלּו, יַחִׁשָמְּבִגיַמְטִרָּיא 

ת "ר, ינּוָיֱחֶהֶׁש, הָּכֻנֲח, יםִּסִנ; הָּכֻנל ֲחת ֶׁשכֹוָרְּבַה' גֶׁש' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ַח"יִׁשָמִרָּיא ְּבִגיַמְטא הּוֶׁש ,ׁש"ָחָנ

ַהְדָלַקת ֵנר א ְּבִגיַמְטִרָּי, ת"ד ֵחי"ן יֹו"ם ִׁשי"ֵמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ַח"ָּמִׁשי ֶׁש'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ׁש"ָחָנ

    ַהָּמִׁשיַחְךאֹור ֶמֶל ֶׁש)פז' ס ע"תש(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ה"ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת הויִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַהְוֶזה ַּגם , ָּכהּוֲחנ

  .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִנית ַהִּביָנהְסִפיַר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּׁשיר ָחָדׁש" ֶׁש)קמח' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ֵנר ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ְמֻסָּפר ַעל ְיִריַדת יֹוֵסף זֹו הָׁשָרִּדְבָפ,  ַוֵּיֶׁשב ָסמּוְך ַלֲחֻנָּכהתַׁשָר ְּדָלֵכן קֹוִרין ָּפ)צג' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְּבֵס

 ְיִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ּוְׁשֵּתי. ְלִמְצַרִים ִויִריַדת ְיהּוָדה ִלָּׂשא ִאָּׁשה

 ַמֲעֵׂשה ַהְּזנּות ִעם ת ֶאְוֵכן ְיהּוָדה ָיַרד ְלַדְרָּגה ְנמּוָכה ְּכֶׁשָעָׂשה, ְּדִמְצַרִים ָהְיָתה ְמקֹום ַהֻּטְמָאה. ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ָׁשם

 ֵאּלּו ָהיּו ְּכֵדי ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ַעל ְיֵדי יֹוֵסף ֶׁשהֹוִליד ְּבִמְצַרִים ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ִויִרידֹות. ָּתָמר

יַח ֶׁשּיֹוְרִדים ְלָהִאיר ִּבְמקֹום ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל אֹור ַהֲחֻנָּכה ְואֹורֹו ֶׁשל ָמִׁש, ְוֶאת ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעל ְיֵדי ְיהּוָדה ְוָתָמר

ר ָמָתה ְוָדהּוה ְיֵׂשֲעל ַמר ַעֵּבַדְּמב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו. הָּכֻנֲח ַליַחִׁש ָמׁשֶרין ׁשֹר ֵּבֶׁשד ֶקים עֹוִארֹו ְו.ַהחֶׁשְך ִמַּתַחת ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים

ל ת ַעֶזֶּמַרְמ "ַהחֶֹתֶמת", הָּכֻנל ֲחז ַעֵּמַר ְמ,"ָהֵאֶּלה ֶּטהְוַהַּמ ְוַהְּפִתיִלים ַהחֶֹתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶּכר" )כה ,לח בראשית(

 רֶפ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.הָּכֻנת ֲחרֹות ֵנילֹוִתל ְּפים ַעִזְּמַרְמ "ְוַהְּפִתיִלים", לדֹון ָּגֵהּכֹם ַהַתחֹו ְּבםתּוָחה ָיָהר ֶׁשהֹוָּטן ַהֶמֶּׁש ַהְךַּפ

ְוֵכן . "ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו" ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְצָוה ְלַהִּניָחּה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ִמַּבחּוץ ֶׁש)עו' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'

 ַהֵּנרֹות ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהםְוֵכן . ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחֻנָּכה ֶׁש)פז ואילך' ז ע"תשנ(מּוָבא ָׁשם 

ְוֵכן 

ן ֵכְו

מּוָבא 



ד 

  ְוֵכן . ה"רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ֲהָוָי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵנרֹות ֲחֻנָּכהְוֵכן . ָמִׁשיַח ֶּבן ֶאְפַרִים, ָמִׁשיַח ֶּבן ְיהּוָדהָּיא ְּבִגיַמְטִר

  . "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון" ְּבִגיַמְטִרָּיא ו ֵנרֹות ֲחֻנָּכה"ל )פד' ס ע"תש(מּוָבא ָׁשם   

ָׁשְרָׁשּה ֵמַהֶּכֶתר ֶׁשֵּמַעל , ֶׁשְּסִפיַרת ַהַּמְלכּות ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד' ֵּקץ ִמְתַּגֶּלה ַּבַּקְרַקעַה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ב ַעל  ֶׁשַהָּמִׁשיַח רֹוֵכ"ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור" ַעל ַהָּכתּוב )ג, דניאל ז(ם " ְוֵכן מּוָבא ַּבמלבי.ַהְּסִפירֹות ּוֵמַעל ַהֶּטַבע

,  ַחִּיים ִמֶּׁשּלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזהּוֶׁשְּלָדִוד ַהֶּמֶלְך לֹא ָהי )ילקוט בראשית מא(ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש ַהִּמְדָרׁש , ַהָחְמִרּיּות ֵמַעל ַהֶּטַבע

ְוָלֵכן ֵאין , ם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע ּוֵמַעל ַהֶּׁשַבעְּדָדִוד ַׁשָּיְך ָלעֹוָל, ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ָנַתן לֹו ְּבַמָּתָנה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִמְּׁשנֹוָתיו

  ִׁשְבִעים ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ָנַתן לֹו , ּוִמֵּמיָלא ֵאין לֹו ַחִּיים ָׁשם, ְּדהּוא לֹא ַׁשָּיְך ַלֶּטַבע ְּכָלל, לֹו ַחִּיים ִמֶּׁשּלֹו ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע

  . ַחִּיים ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע, ָׁשָנה  

, ִנְרֶאה ְּדַחָּייו ֶׁשל ָּדִוד ָהיּו ְמֵלֵאי ָצרֹות ְוִיּסּוִרים, נּו ַחִּיים ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע ֵמָאָדם ָהִראׁשֹוןיְּכֶׁשָּדִוד ִקֵּבל ִמְסָּפר ֶׁשַבע ַהְי

ְוִהְתַנְּגדּות זֹו ָּגְרָמה ,  ֶׁשהּוא ֵאינֹו ַׁשָּיְך ְלָכאןםּוּׁשִמ, ֵּכיָון ֶׁשָהעֹוָלם ַהִּטְבִעי ִהְתַנֵּגד ִלְמִציאּותֹו ֶׁשל ָּדִוד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ָהיּו לֹו , ָלעֹוָלם ַהִּטְבִעי, ְוָהָיה ַׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ַּבת ֶׁשַבע ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְׁשלֹמֹה ֶׁשָהָיה ֵּבן ֶׁשל .לֹו ֶאת ָּכל ַהִּיּסּוִרים

 לֹא הּוֲאָרה ]ַמְלכּות ָּדִוד[ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוֲאָרה ַהְּלָבָנה :)ויחי רכג(ֻרָּמז ַּבּזַֹהר ּוְמ. ַחִּיים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ן ה ֶּבָיד ָהִוָּדֶׁשד ְּכַלה נֹומֹלֹן ְׁשֵכְו .ֶׁשֲהֵרי ִאּמֹו ַּבת ֶׁשַבע ָהְיָתה, ִּבְׁשֵלמּות ַעד ֶׁשָּבא ְׁשלֹמֹה ֶׁשָהָיה ָראּוי ְּכֶנְגָּדּה

, "ְךה ְלֶמֶל"ְׁשלֹמֹה ַעל ִּכֵּסא הויַוֵּיֶׁשב  ")כג, א כט"דהי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . תָּבַּׁש ַהתַחנּוְמל ז ַעֵּמַרְמ ַה,יםִנ ָׁשח"נ

. ֶדׁשַׁשַּבת קֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה ַוֲהִניחֹוִתי לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו" )ט, שם כה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַׁשָּבתְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ֵנר  ְּבִגיַמְטִרָּיא " ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאלְך ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְךַוְיִהי ַהֶּמֶל" ֶׁשַהָּכתּוב )פט' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס

  . ֶׁשל ַׁשָּבת  

ְראּוָיה ָהְיָתה ַּבת ֶׁשַבע , "י ֶנְגִּדי ָתִמידִּכי ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון ּוַמְכאֹוִב"ַמאי ִּדְכִתיב  .)סנהדרין קז(ַּבְּגָמָרא 

 ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִעְנְיֵני ,ֶאָּלא ֶׁשָּבָאה ָעָליו ְּבַמְכאֹוב, ַּבת ֱאִליָעם ְלָדִוד ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית

' ַחְׁשַמל אֹות' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ֵני ָׁשאּול ָּבאּו ְלָדִוד ְּבַמְכאֹובְוֵכן ִעְנְי, ַהֶּׁשַבע ַהִּנְרָמִזים ְּבַבת ֶׁשַבע ָּבאּו ְלָדִוד ְּבַמְכאֹוב

,  לז'פסיקתא רבתי'(ְוֵכן ַעל ַהָּמִׁשיַח ָמִצינּו ִיּסּוִרים ֶׁשְּקׁשּוִרים ִעם ִמְסָּפר ֶׁשַבע ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . ֶׁשָּׁשאּול ַׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע

 רֹוִאים ֶׁשַהָּמִׁשיַח סֹוֵבל ֶׁשַבע 'ְמִביִאים קֹורֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ְונֹוְתִנים לֹו ַעל ַצָּוארֹו ְוכּו, ֶּבן ָּדִוד ָּבאָׁשבּוַע ֶׁש )ב

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ְּדַהִּיּסּוִרים ָּבִאים ִמִּמְסָּפר ֶׁשַבע ֶׁשִּמְתַנֵּגד ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח ֶׁשַּׁשָּיְך ַלְּׁשִמיִני, ִמְסָּפר ֶׁשַבע, ָׁשִנים

   ְךֵּפַהְת ִמ"תַעַרע ָצַגֶנ"א ֶׁש" שליטאנֹוָיִצְרף ַמֵסיֹו' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו. ָצַרַעת ֶׁשִּיּסּוֵרי ַהָּמִׁשיַח ֵהם :)צח סנהדרין(

   . ייִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמד ּוִוד ָּדֶגֶנְּכֶׁשג ָחא ֶההּוֶׁשְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ן יָו ֵּכִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .תֶרֶצג ֲעֶנעֹת ֹוּיִתאֹוְל  

 "ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו "ְךֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶל ")כ, בראשית מט(

, "ְוטֵֹבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו"ְוֵכן ֵּבְרכֹו מֶׁשה ,  ֶׁשֶמן ְּכַמְעָיןְךְוהּוא מֹוֵׁש, ֶׁשִּיְהיּו ֵזיִתים ְמֻרִּבים ְּבֶחְלקֹו

ִמֵּמיָלא ַהַּמֲעַדִּנים ֶׁשָּלּה ֵהם , ְּכִדְלֵעיל,  ְּדַהַּמְלכּות ָׁשְרָׁשּה ֵמעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני"ְךְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶל"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן 

 .)ויחי רמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ."ְךהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶל"ְוָאֵׁשר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהֶּׁשֶמן , ם ֶזהֶׁשָּׁשְרׁשֹו ַּגם ֵּכן ֵמעֹוָל, ַהֶּׁשֶמן

   אֹותֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְךֶׁשהּוא מֹוֵׁש, ְלַהְראֹות ֵהיָכן הּוא ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִּבְמקֹומֹו" ְוטֵֹבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו"

  . רֹוִאים ֶׁשָאֵׁשר ִמְתַקֵּׁשר ִעם ַהֶּׁשֶמן ָהֶעְליֹון. " ִמָּבִנים ָאֵׁשרְךָּברּו" ָּכתּוב ְךְגַלל ָּכִּב, ֶׁשְּלַמְעָלה  

 ְיָלַדּתּו ְךֶת ֲאֶׁשר ֲאֵהָבְךַכָּלֵת" )טו, רות ד(ָּכתּוב , :)ב צא"ב' ע(ַעל רּות ֶׁשָהְיָתה ִאָּמּה ֶׁשל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד 

טֹוָבה ִמִּׁשְבָעה "ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשַבע . " ִמִּׁשְבָעה ָּבִניםְךא טֹוָבה ָלֲאֶׁשר ִהי

ְוֵכן 

ְוַגם 

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 



ה 

  ָבֵאר ּוְנ. ן" ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת נּו"ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹו" ַעל ַהָּכתּוב )יז, תהילים עב(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש". ָּבִנים

  . ט ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע"ן הּוא ִּבְבִחיַנת ְׁשִמיִני ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהמ"ֶׁשַהּנּו  

ִּתְמָצא ָׁשם ָּכל אֹוִתּיֹות ,  ְּבִבְרַּכת ְיהּוָדה)ויחי(ְוִאם ִּתְסַּתֵּכל ְּבָפָרָׁשה זֹו  )יב, בראשית מט(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְוַהַּטַעם ְלִפי ֶׁשַּמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ַהָּבא ִמיהּוָדה ֵאין ִעַּקר ִנְצחֹוָנן , ן"ת חּוץ ֵמאֹות ַזִיַהּתֹוָרה ְרׁשּומֹו

 ן"ֵאין אֹות ַזִיֶׁשִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . ְךַרק ְלִפי ַהְּזכּות ְוָהעֶֹנׁש ְּבכַֹח ָהֶעְליֹון ִיְתָּבַר, ּוְבכַֹח ַהָּיד, ִּבְכֵלי ַזִין

ל "ְוֵכן מּוָבא ַּבמהר. ן ְוַהֶּׁשַבע"ַׁשֶּיֶכת ַלְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהַּזִי, ְלַסֵּמל ֶׁשַּמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ַהַּׁשֶּיֶכת ְלֵׁשֶבט ְיהּוָדה, ְּבִבְרַּכת ְיהּוָדה

ָראּוי ַלָּמִׁשיַח ַרק ַהִּמְסָּפר ֶׁשהּוא  ָלַדַעת ִּכי ֵאין ָךֵיׁש ְל, ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא .)א סנהדרין צז"ח(

, ּוִמְּפֵני ִּכי ַמְדֵרַגת ַהָּמִׁשיַח ַעל עֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ַמְדֵרגֹות עֹוָלם ַהֶּזה ִמְסָּפר ִׁשְבָעה ִּבְלַבד, ַאַחר ַהִּׁשְבָעה

, ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְמַׁשח ְּבָמִׁשיַחְקָרא ְוִנ, ֶּבן ִיְצָהר ְּבִגיַמְטִרָּיא ָמִׁשיַחְוֵכן . הּוא ַאַחר ִמְסָּפר ִׁשְבָעה

 )עד' ע' מועדים ג( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ֵּבית ַהַּבד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודְוֵכן . ְּדַהָּמִׁשיַח ָקׁשּור ַלֶּׁשֶמן

  ְמַסֵּמל ֶאת ַה  ְּדׁשֶֹרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד הּוא ֵמַהּיֹוֵבל,יֵֹבלת "הּוָדה רְיֶחם ֶלית ֵּבן ְוֵכ, יֵֹבלת "ר, "ָנֳעִמיְלן ֵּבַּלד ֻי"ֶׁש

  . ַהְּׁשִמיִני  

 ,ח"ה שמ"א בה אנו רואים את המילים חנוכ"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"ונביא טבלה מאת הרה

ל "ב ישרא"ת ישו"ג בחג הסכו"גו, ת"ח בחג המצו"משי, ג"ובסמוך מופיע תשע, יחיד בתורהבדילוג 

  .ה"להוי

 

  'ַהֵחִצי סֹוד' ַמֲאַמר

   .'בֶּפֶרק כ

  ָהְרָׁשִעים אֹוְכִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' סוד החצי'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

ְּבַחָּייו ְמַׁשֵּלם לֹו ְּגמּולֹו ַהּטֹוב ְּכֵדי  י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש "ָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹוּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְנ" )י, דברים ז(

ה ְמַׁשֵּלם ָלְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ָלֶהם ָלעֹוָלם "ִנְרֶאה ְּדהקב. ְלַהֲאִבידֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא

 ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש )ג"רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּדמּוָבא ְּב, ם ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵאר ָלֶהם ׁשּום ָׂשָכרְּכֵדי ְלַהֲאִביָד, ַהָּבא

י ֶׁשָּלֶהם ְלַמְעָלה ִמֵּמיָלא ָהְרָׁשִעים ֶׁשִּנְדָּבִקים ַּבִחיצֹוִנים ְמַקְּבִלים ֶאת ַהֲחִצ. ְיִניָקה ַוֲאִחיָזה ַּגם ַּבֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה

מּוָבא 

ָּכתּוב 



ו 

  ְּכמֹו ,  ֶׁשְּׂשַכר עֹוָלם ַהָּבא הּוא ִּבְבִחיַנת ָיִמין)מ, ויקרא כג(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ְואֹוְכִלים ֶאת ָּכל ְׂשָכָרם, ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

  .ה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ַהֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָׂשָכר ֶז, " ָיִמים ִּביִמיָנּהְךאֶֹר"ֶׁשָּכתּוב   

,  ַּדע ִּכי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹות ְנָׁשָמה)'ת ישעי"וכעין זה בלק, סו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ְּב

ְוַהְּׁשִנָּיה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶצֶלם ַהִּנְקֵראת אֹור , ָדם ּגּוף ָהָאְךָהַאַחת ִהיא ְנָׁשָמה ְּפִניִמית ֶׁשְּבתֹו

ְועֹוֶמֶדת ִּבְבִחיַנת ִצּנֹור ֶאָחד ַעל רֹאׁש ָהָאָדם ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ַהְּנָׁשָמה , ַמִּקיף

 ְךְוִנְכֶנֶסת ְלתֹו, ת ְמַעט ְמַעט ְלַמָּטהְוַכֲאֶׁשר ַחס ְוָׁשלֹום ַהְּנָׁשָמה ַהְּפִניִמית חֹוֵטאת יֹוֶרֶד, ַהִהיא

 ְךְוַכֲאֶׁשר ֻיְׁשַלם ִלְהיֹות ָרָׁשע ָּגמּור ָאז ֵּתֵרד ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה ְלתֹו,  ֲעוֹונֹוָתיוְךַהְּקִלּפֹות ְּכִפי ֵעֶר

. ְפִניִמּיּות ָהָאָדם ְוִנְׁשָאר ְּבִלי ֶצֶלם ַעל רֹאׁשֹו ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבסֹוד ֶצֶלם ַמִּקיף ִלָּכֵנס ִּבְךְוָאז ִּתְצָטֵר, ַהְּקִלּפֹות

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהַּצִּדיק .  ַהְּקִלּפֹותְךִּכי ִנְכֶרֶתת ִמן ָהָאָדם ְויֹוֶרֶדת ְלתֹו, "ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא"ְוֶזהּו סֹוד 

ּוא ַהֲחִצי ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשל ָאָדם ֶזה ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ִנְרֶאה ְּדָהאֹור ַמִּקיף ַהֶּזה ה. ֵיׁש לֹו ְּתֵרין ִנְׁשָמִתין

ְוֶזה . ּוְכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ֵחִצי ֶזה ִנְכָנס ִּבְפִניִמּיּותֹו, ֶׁשַהֲחָסִדים ֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ַעל ַעּמּוד ֶהָעָנן, ַמִּקיף

   ִּתָקֵרא :)רנד(' ִאְּגָרא ְּדַכָּלה'ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֵּסֶפר . ַהָּכֵרת ֶׁשִּנְכָרת ֵמֲחִצי ְׂשָכרֹו ֶׁשְּמיָֹעד ֲעבּורֹו ָלעֹוָלם ַהָּבאָהִעְנָין ֶׁשל 

  . ֵחִצי ַמָּמׁש ְורֹוִאים ֶׁשֲחֻלַּקת ַהְּנָׁשָמה ִהיא ֵחִצי.ַהְּנָׁשָמה ְׁשֵּתי ֲחָצֵאי צּורֹות ֶחְצָיּה ְלַמְעָלה ְוֶחְצָיּה ְלַמָּטה  

ּוְמבָֹאר , ְוַהְּנֵקָבה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ֶׁשַּבְּקִלָּפה ַהָּזָכר הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה) רעה' תצא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ְּנֵקָבה ְמַקֶּבֶלת ַרק ֶאת ַהֵחִצי ְוַה, ָלֵכן הּוא ְּבסֹוד ֶחֶסד,  ַהֲחָסִדים ִנְׁשָאִרים ֵאֶצל ַהָּזָכרִלְדָבֵרינּו ְּדַבְּקֻדָּׁשה

יֹוֶנֶקת ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל , ּוַבְּקִלָּפה ֶׁשַהְּנֵקָבה ַהְיינּו ַהַּמְלכּות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת ָלֵכן ִהיא ְּבסֹוד ְּגבּוָרה

 ִיְׂשֶּגה ָך ִמְצָער ְוַאֲחִריְתָךְוָהָיה ֵראִׁשיְת" )ז, איוב ח(ה ָּכתּוב ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשְּבַצד ַהְּקֻדָּׁש .ַהֲחָסִדים ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד

 עֹוֵבר ֶּדֶרְך ִּדְקֻדָּׁשה ְּדֶׁשַפע ,ֵיֶצר ָהָרע רֹאׁשֹו ָמתֹוק ְוסֹופֹו ַמר :)ירושלמי שבת עה( ּוַבֶּׁשַפע ִּדְקִלָּפה ָמִצינּו". ְמאֹד

ּוַבְּקִלָּפה לֹוְקִחים ִמִּצּנֹורֹות ,  ַמִּגיַע אֹו לֹא ְונֹוְתִנים ְלַאט ְלַאט ְלִפי ֲעבֹוַדת ָהָאָדםִצּנֹורֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשּבֹוְדִקים ִאם

 הִּדְקֻדָּׁשֶׁשָּכל ַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות .) וישלח קעד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ַהֲחָסִדים ְּבִחָּנם ַעד ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמִּגיָעה ּוַמֲאִביָדה אֹוָתם

  ' ב ע"שער מח ח(' ל"ֵעץ ַחִּיים ְלַהֲאִריַז'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ּוַבְּקִלָּפה ֶזה ַהֵהיֶפְך, מֹוִציָאה קֶֹדם ֶאת ַהִּדיִנים ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַהֶּׁשַפע

  . ֶׁשַּבְּקִלָּפה ַהְּנֵקָבה ׁשֹוֶלֶטת ַעל ַהָּזָכר)שעז  

מֹוִנים ֶאת ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ֶׁשָּלֶהם ְלִפי ַהָּיֵרַח , ְׁשָמֵעאִלים ַהַּׁשָּיִכים ַלָּיִמין ִּדְקִלָּפהֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשַהִּי

מֹוִנים ֶאת ָחְדֵׁשי , ְוֶצֱאָצֵאי ֵעָׂשו ַהַּׁשָּיִכים ַלְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָיִמין

  ַעם ִיְׂשָרֵאל מֹוִנים ְלִפי ַהַחָּמה , ּוְלַהְבִּדיל. ָנה ֶׁשָּלֶהם ְלִפי ַהַחָּמה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְׂשמֹאלַהָּׁש

  .ּוְלָבָנה ְּבַיַחד ְּכֵדי ְלַזֵּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות  

ִאם ָהַאָּבא ַעּמֹוִני ְוָהִאָּמא ִמְצִרית ַהָּוָלד ַעּמֹוִני ,  ַהָּוָלד ִמְתַיֵחס ַאֲחֵרי ָאִביוָלםֻאּמֹות ָהעֹו ֶׁשְּב:)יבמות עח(ַּבְּגָמָרא 

  ִנְרֶאה . ֶׁשִאם ָאִביו ּגֹוי ְוִאּמֹו ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו ִּדין ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא ְּכמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהָּוָלד ִמְתַיֵחס ַאֲחֵרי ִאּמֹו. ְוַכּדֹוֶמה

  . ָהָאב הּוא ִּדיןֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּוְב, ּוְבִיְׂשָרֵאל ָהִאָּמא ִהיא ִּדין, ִיחּוס הֹוֵלְך ְלִפי ַצד ַהִּדין ֶׁשהֹוִליד ֶאת ַהָּוָלדְּד  

. "ַנֶּׁשק לֹוַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן ֲאחֹתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק לֹו ַוְי ")יג, בראשית כט(

 רֹוִאים ֶׁשַּגם ָלָבן ְוַגם ֵעָׂשו "ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו" )ד, שם לג(ְוָכתּוב 

 ֶׁשַהִחּבּוק ְמַסֵּמל ֶאת )שד' ב ע"סוכות ח(ל "ִריַזְלָהֲא' ַּׁשַער ַהַּכָּונֹות'ָנִביא ְלַקָּמן ֵמַה. ְּכֶׁשָּפְגׁשּו ֶאת ַיֲעקֹב ִחְּבקּוהּו ְוִנְּׁשקּוהּו

ִנְרֶאה ְּדָלָבן ְוֵעָׂשו ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ּכַֹח ָהַרע ָּבעֹוָלם . ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה, "ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני"ָהאֹור ַמִּקיף ֶׁשל ַהֲחָסִדים 

מּוָבא 

מּוָבא 

ָּדָבר 

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 



ז 

ְוֵכן ַהֵּׁשם ָלָבן ְמַסֵּמל ֶאת . יָקה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָּבאֹור ַהֶּזה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִחּבּוקִחְּבקּו ֶאת ַיֲעקֹב ְלַרֵּמז לֹו ַעל ָהֲאִחיָזה ִויִנ

ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל " )טו, שם כז( ְּדָכתּוב, ְוֵכן ְלֵעָׂשו ֵיׁש ְיִניָקה ֵמֲחָסִדים ֵאּלּו. ַהֲחָסִדים ֶׁשַּשָּיִכים ַלֶּצַבע ַהָּלָבן

  ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא יֹוֵנק ֵמַהֲחָסִדים ַהַּׁשָּיִכים ְלִמַּדת ,  ְורֹוִאים ֶׁשֵעָׂשו ִנְקָרא ָּגדֹול ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָּמַכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה,"דֹתַהֲחֻמ

  .ַהְּגֻדָּלה  

 ָלֵכן ָלָבן ִנֵּׁשק ֶאת ַיֲעקֹב ְּדַדְרּכֹו ֶׁשל ָלָבן .ָרְמזּו ָלָבן ְוֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלהֹוִריד אֹור ֶזה ְלַמָּטה ַּבְּפִניִמּיּות

ּוְנִׁשיַקת . ְּדָלָבן ְמַסֵּמל ֶאת ְקִלַּפת ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּבעֹוָלם, ְלַהֲחִטיא ֶאת ַיֲעקֹב ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכָיִדיד ְוָחֵבר

ְּדַדְרּכֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַהֲחִטיא ַעל , )תנחומא וישלח ד(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ארֹו ִּבְזַמן ֶזהֵעָׂשו ָהְיָתה ְנִׁשיָכה ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת ַיֲעקֹב ְּבַצָּו

 ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא רֹוֶצה ַּבַּצָּוארְוָלֵכן הּוא ִנָּסה ִלְנׁשְֹך ', ַמְלכּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְיֵדי ֶׁשּגֹוֵרם ִיּסּוִרים

ְוָלֵכן . 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ַהְכִניס אֹור ֶזה ַּבְּפִניִמּיּות ֶׁשֵּיֶרד ְּבַצָּוארֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ֶׁשָּׁשם ַמֲעַבר ָהאֹור ַהְּפִניִמי ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְל

ְוֶזה ', ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ּלּוחֹות ְּדַׁשִיׁש ְמַרֵּמז ַעל ַאְבֵני ַׁשִיׁש ֶׁשֵהם ַאְבֵני ַהַׁשִיׁשַצָּוארֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ַנֲעָׂשה 

   ץ"קֹות "ס" ק ַוְיַחֶּבֹו ִלְקָראתץַוָּיָר"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ָּבא ְלַרֵּמז ֶׁשַהּתֹוָרה ׁשֹוֶמֶרת ִמְּכִניַסת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלתֹוְך ָהָאָדם

  .יַנת קֹוץִּדְפִניִמּיּות ַהִחּבּוק ֶׁשל ָלָבן ִהיא ִּבְבִח  

ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ְּבֶעֶצם ָּכל ַמהּותֹו ֶׁשל , ְּדָלֵכן ָלָבן ִרָּמה ֶאת ַיֲעקֹב ְוִהְכִניס לֹו ֶאת ֵלָאה ִּבְמקֹום ָרֵחל ִּבְזַמן ַהִּנּׂשּוִאין

ְּכֵדי ְלַקְטֵרג ָעָליו , א ִּבְבִחיַנת ֵלָאהָלָבן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלַהְכִניס ָלָאָדם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשהּו

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשָאָדם ֶׁשאֹוֵכל ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ָּבִאים , ְוָלַקַחת ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָרֵחל

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז . ַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשִחֵּסר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןָעָליו ִיּסּוִרים ֶׁשַּכְבָיכֹול לֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ַה

   ְּדָכל ַהַּפַחד ,"ַוַּיַחץ"ָלֵכן הּוא ָעָׂשה ,  ַיֲעקֹב ָּפַחד ֵמַהֵחְטא"ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ" )ז, בראשית לב(ַּבָּכתּוב 

  . א הּוא ָלַקח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְוִהְפִסיד ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹוןהּוא ֶׁשָּמ  

 ֶׁשָחְכַמת ַהְּתָרִפים ֶׁשל ָלָבן ָהְיָתה ַהְיִניָקה ֶׁשּלֹו ֵמאֹורֹות ֵלָאה ֶׁשּיֹוְרִדים )רי' ב ע"שער לח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָרֵחל . ָבה ֶאת ַהְּתָרִפים ֱהיֹות ֶׁשִהיא לֹא ָרְצָתה ֶׁשהּוא ַיְמִׁשיְך ִלינֹק ִמָּׁשםְוָרֵחל ָּגְנ. ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

ְוֵאין צֶֹרְך ָלַקַחת ֵמַהְׁשָּפַעת , ְּדָאז ִהיא הֹוִכיָחה ְלֻכָּלם ֶׁשַּגם ָלּה ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ָּבעֹוָלם, ָעְׂשָתה זֹאת ַרק ְלַאַחר ֵלַדת יֹוֵסף

ְּדַעְכָׁשו ֵאין ָלּה ַמה ְּלִהְתַּבֵּיׁש . "ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרָּפִתי" )כג, בראשית ל(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵלַדת יֹוֵסף , הֵלָא

 ְלַרֵּמז ם"ְּתָרִפית "ס" י ֶחְרָּפִתת ֶאם ֱאלִֹהיף ָאַסרַוּתֹאֶמ"ְוֵכן ָּכתּוב ֶזה . ֵמַעְצָמּה ֱהיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַהְׁשָּפָעה ָּבעֹוָלם

  ֶׁשַעְכָׁשיו ַיְפִסיקּו ָלרּוץ ַאַחר ַהְּתָרִפים ֶׁשְּמִביִאים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְוַיְתִחילּו ָלרּוץ ַאַחר יֹוֵסף ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד 

  .ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ָרֵחל  

 ְלַרֵּמז "ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל" )לד, בראשית לא(ת ַהְּתָרִפים ְּבַכר ַהָּגָמל ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּדָלֵכן ָרֵחל ִהִּניָחה ֶא

ֶׁשַהְּתָרִפים ַׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַהָּגָמל ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשּיֹוְרִדים ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים 

ַהְמַסֵּמל ,  ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ַּדם ִנָּדה," ָנִׁשים ִליְךֶּדֶר" )שם לה(ָלֵכן ְּכֶׁשִהיא ָיְׁשָבה ַעל ֶזה ִהיא ָאְמָרה ְו. ְּכִדְלַקָּמן

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ּתֶֹרף ֵהם ִמְּלׁשֹון ְּתָרִפים ֶׁש)רט' ע(ָׁשם ' ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ְּב. ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

הּוא '  ְּדָכל ִמי ֶׁשִּמְתַרֶּפה ַּבֲעבֹוַדת הִמְתַרִּפים ֵהן ִמְּלׁשֹון ְתָרִפיםְוֵכן ִנְרֶאה ִּד. ְמקֹום ָהֶעְרָוה ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

ְּבִדּלּוג " ֶּכםִמם יִנָפּו ריִּתְוַחּטֹאוֵתיֶכם ִהְס ")ב, נט' ישעי(ַּבָּכתּוב ִזים ְמֻרָּמ ם"ְּתָרִפיְוֵכן . ִמְתַקֵּׁשר ִעם ְּבִחיַנת ַהְּתָרִפים

   ִּדְתָרִפים מֹוִריִדים ָלעֹוָלם ֶאת ם"ְּתָרִפית "ס" ר ֶאְזּכֹם ַאְבָרָהי ְּבִריִתת ֶאףְוַא ")מב, ויקרא כו(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות

  .ַאְבָרָהםְבִחיַנת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּׁשָּיִכים ִל  

ְועֹוד 

ִנְרֶאה 

מּוָבא 

ְוִנְרֶאה 



ח 

ל ֵחי ָרֵאּוּׂשִנ ְּבְךיָדִא ֵמ".ַוֶּיֱאסֹף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה" )כב, בראשית כט( בתּוה ָּכָאֵל

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  ".ְלִאָּׁשהַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו " )שם כח( ,ִמְׁשֶּתהר ָּכְזא ֻמלֹ

  א ָּׂשב ִיקֲֹעַּיה ֶׁשָצָרה ֶׁשָּבִּס ַהזֹוְו', כּוה ְוֶּתְׁשה ִמָׂשא ָען הּוֵכָל, םֶהה ֵמיָקִנ ְי לֹוׁשֵּיֶׁש, הָאֵלב ְוקֲֹעי ַיֵאּוּׂשת ִנה ֶאָצן ָרָבָּלֶׁש

  .ּהָּתר ִאּוּב ִח לֹוׁשֵּיה ֶשָא ֵלְךֶרב ֶּדקֲֹעל ַיע ֶׁשַפֶּׁשַהק ֵמינֹוי ִלֵדְּכ, לֵחת ָרא ֶאלֹה ְוָאת ֵלֶא  

ִמּׁשּום ֶׁשִּצֲעָרה ֶאת ָאִביָה ְּבִעְנַין ,  ֶׁשֵּמָתה ְּבֵלַדת ִּבְנָיִמין ְולֹא ָזְכָתה ְלַגְּדלֹו ֶׁשָרֵחל ֶנֶעְנָׁשה.)ויצא קסה(ַּבּזַֹהר 

ְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּכָּוָנָתּה ָהְיָתה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ִלְמנַֹע ֶאת ָאִביָה  ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר. ֲאִפּלּו ֶׁשִהְתַּכְּוָנה ְלטֹוב, ַהְּתָרִפים

  ָהְיָתה ָעֶליָה ְּתִביָעה ְּבָדָבר ֶזה , ֶׁשְּיַקְּבלּו ִמֶּמָּנּה ְולֹא ִמֵּלָאה ְּכִדְלֵעיל, ֵּכיָון ֶׁשָהְיָתה ָלּה ְנִגיָעה ַּבָּדָבר, ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה

  .הְוֶנֶעְנָׁש  

 ,ַאְבָרָהם ֵּבאלֵֹהי ְולֹא ִיְצָחק ְּבַפַחד ַּטַעם ַמה ,"ִיְצָחק ָאִביו ְּבַפַחד ַיֲעקֹב ַוִּיָּׁשַבע" )שם( ַּבּזַֹהר

 ,ַאָּבא ֶאת ְוִהְׁשִאיר ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ָאַמר ָלָבן ֲהֵרי ,ְוָאַמר ַּבָּדָבר ִהְׁשִּגיַח ַיֲעקֹב ,יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר

 ַאְבָרָהם ֶׁשל ַּבֲחָסִדים ָּדבּוק ֶׁשהּוא ְלַרֵּמז ַאְבָרָהם ֵּבאלֵֹהי ִנְׁשַּבע ֶׁשָּלָבן ְמַרֵּמז ְּדַהּזַֹהר ִנְרֶאה .ַהּכֹל ַמְׁשִלים יֲאִנ

 ֶאת ְמַקֵּבל ְּדַיֲעקֹב ,ַהּזַֹהר ְבֵריְּכִד ַהּכֹל ֶאת ַמְׁשִלים ֶׁשהּוא ְלַרֵּמז ִיְצָחק ְּבַפַחד ִנְׁשַּבע ְוַיֲעקֹב ,ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ֶׁשּיֹוְרִדים

 ְלַאְבָרָהם 'ה ֶׁשָאַמר ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ַצד ֶּדֶרְך ַהַהְׁשָּפָעה ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִיְצָחק ֶּדֶרְך ַהַּקִּוים ָּכל

 )י ,מז תהלים( ָּכתּוב ְוֵכן .ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות יֹוֶרֶדת ַאְבָרָהם ָּפַעתֶׁשַהְׁש "ָךְנַתִּתי ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִּכי" )ה ,יז בראשית(

 ָמִצינּו ְוֵכן ."ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ַעם" ֵהם ָהעֹוָלם ֻאּמֹותֶׁש ְורֹוִאים ,"ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ַעם ֶנֱאָספּו ַעִּמים ְנִדיֵבי"

 ָעְמדּו ,ָהעֹוָלם ִמן ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְפַטר ַהּיֹום אֹותֹו ,ַרב רָאַמ ָרָבא ַּבר ָחָנן ַרִּבי ָאַמר .)צא ב"ב( ַּבְּגָמָרא

   ֶׁשָאַבד ַלְּסִפיָנה ָלּה ְואֹוי ,ַמְנִהיגֹו ֶׁשָאַבד ָלעֹוָלם לֹו אֹוי ,ְוָאְמרּו ,ְּבׁשּוָרה ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ְּגדֹוֵלי ָּכל

   .ַקְבָרִניָטּה  

. ֵצא ֵכִלים ַוֲעֵליֶהם צּוַרת ַחָּמה צּוַרת ְלָבָנה צּוַרת ְּדָרקֹון יֹוִליֵכם ְלַים ַהֶּמַלחַהּמֹו :)ז מב"ע(ַּבִּמְׁשָנה 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע . ס ֶׁשִאם ֵיׁש ְלָאָדם ָּדָבר ָהָאסּור ַּבֲהָנָאה יֹוִליכֹו ְלַים ַהֶּמַלח"ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבש

ּוְכֶׁשֵּיׁש , 'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרי , ְּדַים ַהֶּמַלח ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ֶמַלח. חַּדְוָקא ְלַים ַהֶּמַל

יכֹו ְלַים ַהֶּמַלח ֶׁשָּׁשם חֹוְתִכים ֶאת ָצִריְך ְלַהְׁשִל, ְוַׁשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ְלָאָדם ָּדָבר ָהָאסּור ַּבֲהָנָאה

  ּוְכֶׁשָאָדם ַמְׁשִליְך ְלַים ַהֶּמַלח הּוא ְמַסֵּמל , ְולֹא נֹוְתִנים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ָלֶרֶדת ְלַמָּטה ֶלֱהנֹות ִמֶּמּנּו, ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  . ת ֲהָנָאה ִמָּדָבר ֶזה ַהַּׁשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹוןֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַים ַהֶּמַלח מֹוַנַע  

 ַהִחּבּור ִעַּקר ,ַלּגּוף ָהרֹאׁש ֵּבין ִחּבּוִרים 'ג ָהָאָדם ְּבַצַּואר ֶׁשֶּיְׁשָנם )פה 'ע וישב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב

 ְוֵיׁש .ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ִחּבּור ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ְוִחּבּור ,ַלּגּוף ַהּמַֹח ִמן ּותַהִחּי ַּתְמִצית זֹוֶרֶמת ֶׁשַּדְרָּכם ַהְּוִריִדים ֵהם

 יֹוֶרֶדת ֶׁשַּדְרּכֹו ַהָּקֶנה ֶׁשהּוא ְׁשִליִׁשי ִחּבּור ְוֵיׁש ,ַהְּׂשמֹאל ַצד ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַהַּמֲאָכל יֹוֵרד ֶׁשַּדְרּכֹו ַהֵּוֶׁשט ִחּבּור ֶאת

 ְוַהִחיצֹוִנים ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְּדָקֶנה ִנְרֶאה .ַהֲחָסִדים ַצד ֶאת ּוְמַסֵּמל ַלּגּוף רֹאׁשָה ִמן ַלְחלּוִחית

 ָּגדֹול ִצְמצּוםְּב ִהיא ַהְּקִלָּפה ִּדיִניַקת ,ַלְחלּוִחית ַרק ִהיא ַהָּקֶנה ַהְׁשָּפַעת ָלֵכן ,ַהֲחָסִדים ִמַּצד ַּגם ִלינֹק עֹוִלים ֵהם ַּדְרּכֹו

 ְוַעל ָקֶנה ִנְקָרא ַּבְּקֻדָּׁשה ְקַטָּנה ֲאִחיָזה לֹו ֶׁשֵּיׁש ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ֶׁשַהְיסֹוד :)רנא פנחס( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַלְחלּוִחית ִּבְבִחיַנת

 .רֹוִמי ֶׁשל ָהִעיר ִנְבְנָתה ְוָעָליו ַהָּגדֹול ַּבָּים ָקֶנה ָנַעץ ַּגְבִריֵאל ָּבא ַּפְרעֹה ַּבת ֶאת ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּלַקח ֶׁשַּבּיֹום ֶנֱאַמר ֶזה

 ְוָנַעץ ,ָהָאָדם ֶׁשל ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשחֹוֵתְך ַהְּגבּוָרה ַצד ֶׁשל ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ָּבא ,ְׁשלֹמֹה ֶׁשָחָטא ֶׁשַּבּיֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

י ֵאּוּׂשִנְּב

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

 מּוָבא



ט 

   ַהְיסֹוד ִנְמָצא ֶׁשָּׁשם ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה ְּבַים ,ֵמַהֲחָסִדים ִלינֹק ְלַמְעָלה ֶׁשעֹוָלה הַהְּקִלָּפ ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָקֶנה

  .ִמָּׁשם ַלְּקִלָּפה ֶׁשָהְיָתה זֹו ִמיִניָקה רֹוִמי ֶׁשל ָהִעיר ִנְבְנָתה ְוָעָליו ,ְׁשלֹמֹה ֶׁשל ָהֶעְליֹון  

 ִהיא ְמִחיָצהִנְרֶאה ִּד. יִּפין ִאינּון ְמִחיָצה ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִיםְוִאֵלין ְקִל :)תיקונים קח(ְּבזַֹהר 

. ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְכָנס ָׁשם ִמְתַרֵחק ֵמָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ְּדַהְּקִלּפֹות ַׁשָּיכֹות ְּבַמהּוָתן ִלְבִחיַנת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןֶמְחָצהִמְּלׁשֹון 

 ְּפָעִמים' דְו. ַמְלֻכּיֹות' ְודְקִלּפֹות ' ַהדְמִחיצֹות ְּכֶנֶגד '  ֶׁשֵּיׁש ד)פרשת אמור(ַעל ַהּתֹוָרה ' ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקות'א ַּבְוֵכן מּוָב

ם ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ְׁשֵני ֶׁשָּׁש,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְמִחיצֹות ֵאּלּו ִנְמָצאֹות ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ְּבִרית.ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמִחיָצה

ָכם ָחְלִמיד ְוַתִּדיק ַצת " רת"ֲחצֹול ֶׁש"ְזֵאב ֶחִׁשין זצ' צ ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה. ָלֵכן ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבִרית, ַהֲחָצִאים

  ְולֹא ָלַקַחת ֵמַהֵחִצי , ְנֻקַּדת ַהֵחִצי ֶׁשִּנְרֶמֶזת ַּבֲחצֹותּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַמהּותֹו ֶׁשל ַצִּדיק ִהיא ָּבֶזה ֶׁשִּנְזָהר לֹא ִלְפּגֹם ִּב

  .ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים  

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻח ְליׁשִא ָהתֹוין אֹור ֵּבֶׁשֶּקַהְו, ירּוָׁשַלִיםִלִצּיֹון ין ל ֵּבֵּדְבֶהַה

 טָרְפִּב ,ןֹוּיִצ רַה אָרְקִנ תִיַּבַה רַה םַּג יםִמָעְפִלְו ,דִוָּד ירִע יאִה יםִבתּוְּכַּב "ןֹוּיִצ רַה" תטּוְׁשַּפֶׁש )א ,פז תהילים( ק"ַּדַרָּב ןֵּיַע

 ןֵכְו .דִוָּד ירִעְל הָנָּוַּכַה "ןֹוּיִצ רַה"ֶׁש )ג ,מח תהילים( 'ָּדִוד ְמצּוַדת'ִּב אָבמּו ןֵכְו ".ןֹוּיִצ יֵרְרַה" אֹו "ׁשֶדקֹ יֵרְרַה" ןֹוׁשְל ׁשֵּיֶׁשְּכ

 ְוֶאת ,ירּוָׁשַלִיםִּב ְךַלָּמֶׁש יםִנָּׁשַה לָּכ ,ִצּיֹון ְמצּוַדתִּב יםִנָׁש 33 רֵרֹוּגְתִה דִוָּדֶׁש א"שליט ןְרֶטְׁשְנֶּגְרמֹו מ"גריַהֵמ סֵרְטְנֻקְּב אָבמּו

 דִוָּד םֶהָּב תמֹוקֹוְּמַה ברֹ איָלֵּמִמ .ַחֵּבְזִּמַה םקֹוְמ תֶא לֹו הָאְרֶה יאִבָּנַה דָּגֶׁשְּכ ,יוָמָי ףסֹוְּב קַר ,תאּוָּדַוְּב הָּלִּג אהּו תִיַּבַה רַה

 ִמְדָּבר ִצּיֹון" )ט ,סד 'ישעי( בתּוָּכ ןֵכְו ).א"מ פרק 'ופרח כפתור'ב עיין( .ִצּיֹון ְמצּוַדתִל הָנָּוַּכַה רַּקִע ,יםִבתּוְּכַּב ןֹוּיִצ ירִּכְזַמ

 'ג ׁשֵּיֶׁש יםִארֹוְו ".ֵאׁש ִלְׂשֵרַפת ָהָיה ֲאבֵֹתינּו ִהְללּוָך ֲאֶׁשר ְוִתְפַאְרֵּתנּו ָקְדֵׁשנּו ֵּבית :ְׁשָמָמה ָׁשַלִםְירּו ָהָיָתה

 תֶא םַגְו ,הָּיִתְּׁשַה ןֶבֶאְּב ןֹוּיִצ תֶא םַּג לֵלֹוּכ ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש רֵאָבְּנֶׁש יִפְכּו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵבּו ,םִיַלָׁשרּוְי ,ןֹוּיִצ ;תמֹוקֹוְמ

 ַהַּמּטֹות ָראֵׁשי ָּכל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ֶאת ְׁשלֹמֹה ַיְקֵהל ָאז" )א ,ח 'א מלכים( יםִבתּוְּכַּב יםִארֹו ןֵכְו .ְירּוָׁשַלִים

 ִהיא ָּדִוד ֵמִעיר 'ה ִריתְּב ֲארֹון ֶאת ְלַהֲעלֹות ְירּוָׁשָלם ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ֶאל ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָהָאבֹות ְנִׂשיֵאי

 ְצָבאֹות ְיהָֹוה ָמַלְך ִּכי" )כג ,כד 'ישעי( ".ֶאְׁשקֹוט לֹא ְירּוָׁשַלִם ּוְלַמַען ֶאֱחֶׁשה לֹא ִצּיֹון ְלַמַען" )א ,סב 'ישעי( ."ִצּיֹון

ים ִטּוּטִציא ִבָנְו .ְירּוָׁשָלִים ּובֹוֵנה ִצּיֹון םְמַנֵח ,בָאְּב הָעְׁשִתְּב "םֵחַנ" חַסנְֹּב יםִרְמאֹו ןֵכְו ".ּוִבירּוָׁשַלִם ִצּיֹון ְּבַהר

 ִצּיֹון ְּבַהר ֶׁשהּוא ָּדִוד ֵּבית ַמְלֵכי מֹוַׁשב ִעיר ֶׁשהּוא ִצּיֹון ְּדַבר ַעל ָחַקְרִּתי'' ץֶרָאת ָהאֹובּוְּת"ר ֶפֵּסַהה ֵמָרָצְקִּב

 ִלְכנֹס ֻמָּתִרים ְטהֹוִרים ֵאיָנם ַּגם ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַוַּדאי. ָנהַהְּׁשִכי ְמקֹום ְוֵאינֹו ,ְקֻדָּׁשה ׁשּום ּבֹו ַׁשָּיְך ְולֹא

. ַהּמֹוִרָּיה ְּבַהר ֲאֶׁשר ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית םי ִאִּכ ְקֻדָּׁשה ּוְׁשִכיָנה ִנְמְצָאה ְולֹא ,ָׁשם ָיְׁשָבה ַּפְרעֹה ַּבת ְוַגם. ָׁשם

 ַהר ִצּיֹון ַעל ָנַסְכִּתי ַוֲאִני "ּוְכמֹו ַהְּׁשִכיָנה ּוְכאֶֹהל' ה ְּכִמְקַּדׁש ,ְקֻדָּׁשה ְּבֵׁשם ִצּיֹון ַהר ֶאת ָּדִוד ְמַכֶּנה ְוָלָמה

 עֵֹׂשה ִמִּצּיֹון' ה ְיָבֶרְכָך", "ִיְׂשָרֵאל ְיׁשּוַעת ִמִּצּיֹון ִיֵּתן ִמי", "ָוָאֶרץ ָׁשַמִים עֵֹׂשה ִמִּצּיֹון' ה ָּברּוְך"ּו ,"ָקְדִׁשי

 ַהַּבִית ֶׁשִּנְבָנה ַאַחר ַגםְו .ַהְּׁשִכיָנה ְמקֹום הּוא ֶׁשִּצּיֹון ֶׁשּמֹוִרים ִמְסָּפר ֵאין ָּכֵאֶּלה ַרִּביםְו ,"ָוָאֶרץ ָׁשַמִים

 ִיְרִמָּיה ַהָּנִביא ַעל ּוְלַהְתִמיַּה ִלְׁשאֹל ֵיׁש ּוְביֹוֵתר. ְוִנְכָּבדֹות ְמֻעּלֹות ְּבֵׁשמֹות ִצּיֹון  ְמֻכֶּנהְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה

 ַהֶּזה ַּבָּדָבר ָּגדֹול ְּכָלל ְבִלִּבי ְוָאַמְרִּתי .ַהִּסָּבה ִהיא ַמה. ִצּיֹון ַהר ֻחְרַּבן ַעל נֹוָתיויְּבִק ּוִמְתַמְרֵמר ְּמקֹוֵנןֶׁש

 ּוַמהּות ּותְמִציא. ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּנִביִאים ַּכָּוַנת ְוֵנַדע ִמְסָּפר ֵאין ַהְרֵּבה ִמְקָראֹות ּוְנָפֵרׁש ְנָבֵאר ּבֹו ֲאֶׁשר

. ּוְכֻהָּנהת כּוְלם ַמֵהְו, יוָלן ָעָעְׁשִנ ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֲאֶׁשר ַהִּבְנָין ַעּמּוֵדי ַעּמּוִדים' ב ַעל עֹוְמדֹות ִיְׂשָרֵאל

 ִנְבֲחרּו ָהֵאֶּלה יםַהְּכָתִר ְׁשֵני ּוְכֶנֶגד. ִויהּוָדה ֵלִוי ָיה ִמִּׁשְבֵטי ְׁשָבִטים' ב ִנְבֲחרּו ָהֵאֶּלה ַהְיָקִרים ְוַלְּדָבִרים

ָמִצינּו 



י 

 ַמְלכּות מֹוַׁשב ָהָיה ָׁשם ,ָּדִוד ִעיר ִצּיֹון ִּכי. ִלְכֻהָּנה ַהּמֹוִרָּיה ְוַהר ,ְלַמְלכּות ִצּיֹון ַהר. ָהִרים' ב ִּבירּוָׁשַלִים

 ַעל ּוָמִגִּנים ָהִעיר ְּבָכל םְורֹוִדי מֹוְׁשִלים ְיֵדיֶהם ַעל ֲאֶׁשר ְוַהֶּנֶׁשק ַהִּמְגָּדל ַהִּמְבָצר ָהָיה ָׁשם ָּדִוד ֵּבית

 ִּבְמקֹומֹות ֶהֱאַרְכִּתי ַּכֲאֶׁשר ָהִעיר ְּבָכל הַהְּגבֹוָה ַהְּנֻקָּדה ִהיא ִּכי ָּבִעיר ְוַצַער ׂשֹוֵנא ָיבֹא לֹא ִּכי. יֹוְׁשֶביָה

 ָנסֹובּו ְוַכֲאֶׁשר .ַהָּׁשַמִים ַׁשַער םְוָׁש ַהְמֻקָּדׁש ַהִּמְקָּדׁש' ה ֵּבית ָׁשם ַהּמֹוִרָּיה ְּבַהר ַהָּדָבר ְוֵכן. ַאֵחִרים

 ְוַגם. ִצּיֹון ַהר ֶׁשֶּנְחַרב ְיהּוָדה ֵּבית ַמְלכּות ֻהְׁשַּבת ,ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֶּנְחְרָבה ֲאבֹוֵתינּו ַוֲעוֹונֹות ֲעוֹונֹוֵתינּו

 ַהָּנִביא ִויָללֹות ִקינֹות ְוָכל', ה ִמְׁשַּכן יתֵּב הּוא, ַהַּבִית ַהר ַהּמֹוִרָּיה ַהר ֶׁשֶּנְחַרב ַהְּכֻהָּנה ֲעבֹוַדת ֻהְׁשַּבת

 לֹא ָלנּו ְוֵאין ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשֶּנְחַרב. ָהֲעבֹוָדה ֲהָׁשַבת ְוַעל ַהַּמְלכּות ֲהָׁשַבת ַעל. ֵהן ֵאֶּלה ְּדָבִרים' ב ַעל

. ִצּיֹון ִהְזִּכיר ְיהּוָדה ֶמְמֶשֶלת ֲהָׁשַבת לַע ֶׁשְּמקֹוֵנן ַּפַעם ּוְבָכל. ַהּקֶֹדׁש רּוַח ְולֹא ֲעבֹוָדה ְולֹא ּכֵֹהן

 ֵעיֶניָך מֹוֲעֵדנּו ִקְרַית ִצּיֹון ָחָזה'' .ְירּוָׁשַלִים ִהְזִּכיר ְוַהְּכֻהָּנה ַהִּמְקָּדׁש ֲעבֹוַדת ֲהָׁשַבת ַעל ּוְכֶׁשְּמקֹוֵנן

 אֹוֵמר ",ַהְּמלּוָכה ְלִצּיֹון ְמַיֵחסּו. ּוְכֻהָּנה ַמְלכּות. ירּוָׁשַלִיםִו ִצּיֹון ְּדָבִרים' ב ִהְזִּכיר "ְירּוָׁשַלִים ִתְרֶאָּנה

 עֹולֹוֵתיֶהם' ְוכּו ָקְדִׁשי ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים"". ִצּיֹון ְּבַהר ֲעֵליֶהם' ה ּוָמַלְך "ְוֵכן ,"ֱאלָֹהִיְך ָמַלְך ְלִצּיֹון

 ,ְׁשִכיָנה ְּבֵׁשם ְוִעָּקר ְּכָלל ְמֻכֶּנה לֹא ֶׁשִּצּיֹון ַמְחִליט יֲאִנ ְוֵאין .ַהּמֹוִרָּיה ַהר ַעל מֹוֶרה, "ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶהם

 ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ַהר ְּבֵׁשם' ִצּיֹון 'ַכֶּנהְּמֶׁש" ָקְדִׁשי ַהר ְּבִצּיֹון ׁשֹוֵכן ֱאלֵֹהיֶכם' ה ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם "ִנְמָצא ֲהלֹא

 ַהְּמָלִכים ְּבַחְצרֹות לֵא ַּבֲעַדת ִנָּצב' ה ִּכי. 'ְלִצּיֹון ְׁשִכיָנתֹו ֲחִזירַהַּמ 'ִּבְתִפָּלֵתנּו ָאַמְרנּו ְוֵכן .ִמְׁשָּכן

 ְׁשִכיָנתֹו ַהַּמֲחִזיר 'ֶּׁשִּמְתַּפְּלִלין ּוַמה. ְּבִצּיֹון ַהָּדָבר ֵּכן ִמְקָּדׁש ְּבֵׁשם ְמֻכֶּנה ַהֶּמֶלְך ֵּבית ַגםְו ,ַהַּצִּדיִקים

  .ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ַעל ִצּיֹון ְּבַהר ְׁשִכיָנתֹו ּכֹןֶׁשִּתְׁש ַהַּכָּוָנה' ְלִצּיֹון

ַוֵּיֵצא "ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב  .)תזריע נא( :נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו.ִּבְבִחיַנת ָזָהב הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵע ֶׁש ַּבּזַֹהרָמִצינּו

ֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּזָהב , "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ָדִוד ַוֲהלֹא ָּכתּוב ַּגם ְּב', ְוגֹו" ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני

ֶׁשהּוא ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת " ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער"ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב ּבֹו , ְוָדִוד ְּבזַֹהר ַהָּזָהב ִנְדַּבק, ַנֲעָׂשה

 ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁשד ִום ָּד ִעיּוָה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאיִע"ּוְבָדִוד ָּכתּוב .  ַהָּזָהב ָיָצאְךִהּתּו

ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש " )ב, א כב"ש(ב תּוָּכַּכ, וָׂשֵעה ְלֶמֹוּדְּב

ים ִכָּיַּׁשֶׁש, יםִרּוּסי ִיֵלֲעַב ּוֶנֶפׁשי ֵרָמ ּוּלים ֵאִׁשָנ ֲאיּון ָהֵכָלְו. "ְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁשַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּי

 :)סנהדרין מט(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצן ָמֵכ ְו".ַוַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש" )יג, שם כה(ב תּון ָּכֵכְו. ילֵעְלִדן ְּכֹוּיִצְל

, ּוְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית ָהיּו, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד ֻּכָּלן ְּבֵני ְיַפת ּתַֹאר ָהיּו

ב תּוָּכ, וָׂש ֵעִמֶּזַרעק ֵלָמת ֲעד ֶאִוה ָּדָּכִהֶׁשן ְּכֵכ ְו.ְוֵהן ֵהן ַּבֲעֵלי ֶאְגרֹוִפין ֶׁשל ָּדִוד, ּוְמַהְּלִכין ְּבָראֵׁשי ַהְּגָיסֹות ָהיּו

. "ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש" )יז, א ל"ש(

ו ָׂשֵעז ֵמ ָאטּוְמְׁשִּנת ֶׁשכּוְזִבּו, וָׂשם ֵע ִעיּוָהת ֶׁשאֹוע ֵמַּבְרַא ָלּוּלֵא ָהיׁשת ִאאֹוע ֵמַּבְרַאת ָהר ֶאֵּׁשַק ְמ)טז, בראשית לג(י "ִּׁשַרְו

 ִצינּו ַּבְּגָמָראָמּו ,ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא עָרצְֹמן ֵכְו. דִום ָּדה ִעָמָחְלִּמם ַּבֶהע ָלַרָּפ' ה, בקֲֹעַייק ְלִּזַה ְלצּוא ָרלְֹו

 דד ַצִיּוה ָלצֶדַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂש" )ה, בראשית כז(ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמד"ִוָּדן ֵכְו. ָצַרַעת ֵהםֶׁשִּיּסּוֵרי ַהָּמִׁשיַח  :)סנהדרין צח(

 ַהְּדָלתֹותת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה'דת אֹוָהיא ֵמה ִהיָקִנְיי ַהִּכ, תֹוּיִת אֹו'דג ּוּלִדה ְּבן ֶזֵכָלְו. ד"ִוָּדק ִמֵניֹוד ְוו ָצָׂשֵעְּד, "ְלָהִביא

ר ּוּבִחים ֶׁשִארֹוְו, וָׂשת ֵע ֶאגּוְרה ָהָדהּוְי ְו ָּדןן ֶּבֻחִׁשיםֶׁש) ה ביהודה"ד: גיטין נה(' תפֹוְסֹוּת' ְּבינּוִצן ָמֵכְו. תכּוְלַּמד ַהֹויסִּבֶׁש

 ִמיהּוָדה ָאִביו ,ְׁשָבִטים ְּׁשֵניִמ ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח .)קס ויחי ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּוּו .וָׂשל ֵער ַעֵּבַּגְתן ִמָדה ְוָדהּוְי

   .ָמִׁשיַח אֹוִתּיֹות ֻחִׁשיםן ֵכְו .ִמָּדן ְוִאּמֹו

י ִּכ, ןֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוןיָוִס. "כי מציון תצא תורה" שעליה נאמר ןֹוּיִצְל, הָרֹוה ּתָנְּת ִנֹוּבן ֶׁשיָו ִסׁשֶדין חֹר ֵּבֶׁשֶקים ִארֹו

ילקוט שמות ( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכן יָוו ִס"טד ְּבַלת נֹוכּוְלַּמ ַהׁשֶר ׁשֹהָדהּוְין ֵכְו. ץ"ת זסשרֹוּיִתאֹות ְּבפֹוְּלַחְתִמ' צְו' ת סֹוּיִתאֹו

ּו ָמה ַהְּתאֹוִמים ַהָּלל )ה, ר ב"שמו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ַמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתאֹוִמיםהּוא  ְוֵכן ַמָּזל חֶֹדׁש ִסיָון. )קסב

ים ִמאֹוְּתים ֶׁשִארֹוְו. "ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה "ה"ָּכְך ָאַמר הקב, ֲחֵברֹו ַמְרִּגיׁש, ִאם חֹוֵׁשׁש ֶאָחד ֵמֶהן ְּברֹאׁשֹו



יא 

ים ִמאֹוְּתת ַהַדֵלר ְּבָמָּתא ִמד ָּבִוית ָּדת ֵּבכּוְל ַמׁשֶרן ׁשֵֹכְו. ילֵעְלִדְּכן ֹוּיִצת ְלֶכֶּיַּׁשל ֶׁשָלְּכר ַהַעַצת ְּבפּוְּתַּתְׁשִהת ַהים ֶאִלְּמַסְמ

ים ִמאֹוְּתין ַהר ֵּבֵּׁשַקְּמֶׁש ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. בקֲֹעל ַים ֶׁשאֹוה ְּתָיד ָהִול ָּדה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלא ַההּוו ֶׁשָׂשם ֵעַגְו. חַרֶזץ ְוֶרֶּפ

 ֵהם ֶׁשִּנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים ִרְבָקה ַּתִיםְׁש )טו, ר ס"ב(. הָקְבה ִריָדִלהֹוים ֶׁשִמאֹוְּתַל, רָמה ָּתיָדִלהֹוֶׁש

ּוְצִניף " )ג,  סב'ישעי( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסיף ְמִעָצְּד, יףִעָצם ְלָתר אֹוֵּׁשַק ְמׁשָרְדִּמַהִנְרֶאה ְּדָלֵכן  .ְוָתָמר

ְׂשָרֵאל ִיְּמָך ַעַעל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּבאּו ֵאָליו ְוָאְמרּו :) ברכות ג (ְוֵכן מּוָבא ַּבְּגָמָרא .ְךֶמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצִעיף  ְוֵכן,"ְמלּוָכה

ת ְוָצִריְך ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶא, ֵּכיָון ֶׁשַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ַּפְרָנָסה,  ְוָתָמר ִהְתַּכְּסָתה ַּבָּצִעיףף"ָצִעית "ר. ְרָנָסהַּפִריִכים ְצ

 . להוליד את הלעומת זה של דוד שהוא עשוִהְתַּכְּסָתה ַּבָּצִעיף ורבקה .ַמְלכּות ָּדִוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל

, יםִּבן ַרֹוׁשְל ִּברּוְמֶאֶנ, ןיָוִסר ְוָדֲא, הָרֹון ּתַּתל ַמים ֶׁשִׁשָדֳחי ֶהֵנל ְׁשת ֶׁשלֹוָּזַּמַהל ֶׁש"זצ' יםִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁש'ם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו

, הָרֹוּתת ַהכּוְזק ִּבַרז ֶׁשֵּמַרְל, ידִחן ָיֹוׁשְל ִּברּוְמֶאים ֶנִׁשָדֳחר ֶהַאל ְׁשת ֶׁשלֹוָּזַּמר ַהַאן ְׁשין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, יםִמאֹוְתים ּוִגָּד

  .תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהים ֶאִלְּמַסְמים ַהִגָדים ְלִמאֹוין ְּתר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. דַחים ַיִדֲחַאְתים ִמִּבַרָה

 ְוָׁשם ַּגם ִיֵּסד ֶאת , ְּבֶמֶׁשְך יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ָׁשִניםדִות ָּדַדצּוְמ ִּב ָהָארֹוןהֶׁשָהָי )סדר עולם רבה(ץ "יעבַּבא ָבמּו

ֶלָעִתיד ֶׁשִּמָּׁשם ַּתְתִחיל ַּגם ְצִמיַחת ַהַּבִית ַוֲהֵרי ֶזה ִסיָמן , ִמְׁשְמרֹות ַהְּלִוָּיה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ִלְפֵני ָהָארֹון

ר ַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. ןֹוּיר ִצַהד ְּבִויר ָּדִע ְּבּוׂשֲעַּין ֶׁשּוּקִּתיל ַּבִחְתַי, ייִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנִּבים ֶׁשִא רֹו.ִׁשי ַהִּנְצִחייַהְּׁשִל

ן ָּמַּתִמ, "יםִרָבֲער ָהַה "יּהר ֵּבַמְּתִאר ְּדא ַהא הּוָּד, ןֹוּיר ִצאי ַהַמ, "ןפֹוי ָצֵתְּכְר ַיןֹוּיר ִצַה ".)תיקונים קל( ׁשָדָח

 .הּוְייַנת ֵּב אֹויהּוִאְו, יּהיֵלין ִּדִכְרן ַיהֹוְי, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמּו, דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמּוּנִאין ְּדיִחִׁשין ְמֵרְּתּו, םקּוָי

ד עֹוְו. יםִרָבֲער ָהם ַהן ִעֹוּיר ִצל ַהר ֶׁשּוּבִחד ַהא סֹוהּוֶׁש, יםיִחִׁשְמ' ם ב ִעינּוֵּבה ַרֶשר מֹּוּבִחיל ִמִחְתה ַּתָּלֻאְּגַהים ֶשִארֹו

ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי א ָבמּוּו. ִׁשילֹהְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוְו, הילֹא ִׁשָרְקה ִנָּלֻאְּגן ַהַמְזִּב מֶׁשהְּד, ןֹוּיר ִצַהה ְלֶשין מֹ ֵּבינּוִצר ָמֶׁשֶק

,  ָּכל ַהּנֹוָלִדיםְךְּכלֹוַמר ְּבנֹו ֶׁשִּיָּוֵלד ִמִּׁשְלַית ִאָּׁשה ְּכֶדֶר, ִהְזִּכיר ַיֲעקֹב ַהָּמִׁשיַח ְּבֵׁשם ִׁשילֹה )ט, בראשית מט(

 ְוֵכן .ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת ַלֶכֶּיַּש ֶׁש,ילֹה ְלִׁשְלַית ִאָּׁשהְּמַקֵּׁשר ֵּבין ִׁשים ֶׁשִארֹוְו. "ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה"ִמְּלׁשֹון 

ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת ") יח, ויקרא כ( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותָמקֹורְּבִגיַמְטִרָּיא , הֶשמֹ אֹו ִׁשילֹה

 מֶׁשהְוֵכן . ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ". ַעִּמיםת ִיְּקַהְולֹו ִׁשילֹהָיבא  ַעד ִּכי" )י, בראשית מט( בתּוָּכ ַהְוֵכן ."ְמקֹור ָּדֶמיָה

   .ילֵעְלִדְּכ ,ןֹוּיִצל  ֶׁשַּמְלכּותַּבֶׁשד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמֶׁש, ִצּנֹורְּבִגיַמְטִרָּיא 

 .ְלַבֲעֵליֶהם ִּפְתֵחיֶהן ֶׁשַּמִּגידֹות ִיְׂשָרֵאל ְבנֹות ֵאּלּו "ְמָגִדים ָּכל ְּפָתֵחינּו ְוַעל" :)כא עירובין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 קסּוָּפַּב יםִלָׁשְמִּנֶׁש יםִרָחְבֻמ יםִנָּבְל יםִכזֹו תיעּוִנְּצַה תכּוְזִּבֶׁש יםִארֹו .ְלַבֲעֵליֶהן ִּפְתֵחיֶהן ֶׁשאֹוְגדֹות ,ַאְחִריָנא ִלְׁשָנא

 ֵעָׂשו ֶזה ,"ִמָּיַער ֲחִזיר ְיַכְרְסֶמָּנה" )רכ תהילים( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ְךיָדִאֵמּו .ו"שפ ָּיאְּבִגיַמְטִר יםִדָגְמ יִרְפּו .ְמָגִדים יִרְפִל

 תֶא לֵּמַסְמ ירִזֲחַה יִּכ ,תיעּוִנְצִּב ןרֹוָּסִח לַע ירִזֲח רַמלֹו תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו .ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְיַכְרְסֶמָּנה"ְו .עָׁשָרָה

 ַהְּלִביָאה ָהֲאָריֹות ִיַחם ְּבֵעת )כ ,ה אבות( 'אָרנּוְטְרַּב'ַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .לֵאָרְׂשִי לֶׁש תיעּוִנְּצַּב ֶׁשִּנְלָחִמים קֵלָמֲעַו וָׂשֵע

 יֹוֵצא ְוָנֵמר ,ְורֹוְבָעּה ָלּהקֹו ׁשֹוֵמַע ְוַהֲחִזיר ,ַהָּזָכר ֶאת ְותֹוַבַעת ְונֹוֶהֶמת ַהַּיַער ְּבִסְבֵכי רֹאָׁשּה ְמַכֶּנֶסת

 ,הֵיְרַאָה לֶׁש הָבֵקְּנַה תֶא םֵגֹוּפ וָׂשֵע תֶא לֵּמַסְּמֶׁש ירִזֲחַהֶׁש יםִארֹו .ָּפִנים ַעז הּוא ַמְמֵזר ֶׁשהּוא ּוְלִפי ,ְׁשֵניֶהם ִמֵּבין

  .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ תֶא לֵּמַסְמַה הֵיְרַא תַניִחְבִּב אהּוֶׁש הָּׁשֻדְקִּד אָבְקּוּנַה דסֹוְי תֶא םֵגֹוּפ וָׂשֵעֶׁש זֵּמַרְל

ַוַּתְׁשֶקיָן " ָּכתּוב לֹוטֵאֶצל .  ְּבֶדֶרְך ְזנּותהָיָה, ִעְנַין ַהִּזּוּוגֶׁש ְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְׁש ִנׁשֶרת ׁשֹ ֶאידּוִלהֹוֶׁש ַהַּפָרִׁשּיֹות 'גְּב ינּוִצָמ

 מּוָבא ָׁשם ּבַֹעז ְורּותְוֵכן ֵאֶצל , "' ְוגֹוְךַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶר" ןם ֵּכַּג ה ְוָתָמרְיהּוָדְוֵאֶצל , "'ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ְוכּו

 , ְלַפָּתתֹו ַּכֲחָזִזית,"ַוִּיָּלֵפת" )א, רות רבה ו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו ".ַוָּתבֹא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּגלָֹתיו ַוִּתְׁשָּכב" )ז, רות ג(

ּוְמבָֹאר  .'ֶאָּלא ֶׁשּבַֹעז ִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ְוִחָּכה ַלּבֶֹקר ְוָעָׂשה ֶאת ַהִּיּבּום ְוַהְּגֻאָּלה ְוכּו .' וכוֵמׁש ִּבְׂשָעָרּהִהְתִחיל ְמַמְׁש

ת ֶדֶּלֻהְּבֲאִחיַזת ַהָּנָחׁש ת ּוּיִמְׁשַגְּבה ָלְׁשְלַּתְׁשִה, ִהִּטיל זּוֲהָמא ׁשָחָּנַה ֶׁשֵמַהָּמקֹום ַהֶּזהד ִות ָּדַמְׁש ִנׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵּכִלְדָבֵרינּו 

ז ַעה ּבָֹרֹון ּתַּתי ַמֵרֲחַאְו, הָמָׁשְּנת ַהה ֶאָמְגא ָּפת לֹנּוְּזה ַהָרֹון ּתַּתם ַמֶדֹוּקֶׁש' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, ִנְׁשָמתֹו
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ַוַּיְרא ָׁשם  ")ב, בראשית לח(ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו"ָׂשֵען ֵכְו .הָמָׁשְּנת ַהם ֶאּגְֹפא ִלּלֹי ֶׁשֵדת ְּכּונְזה ִּבֶיְהא ִיּלֹ ֶׁשׁשֶפר ֶנַסָמר ּוֵּבַּגְתִה

  ." ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיבֹא ֵאֶליָהׁשּוַעְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו 

ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ") ו, ב ה"ש(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוד ְּכִוד ָּדֶגֶנם ְּכֵחָּלִה ְל,יםִחְסִפ ּויםִרְּו ִעןֹוּיר ִצַהְּב ידּוִמֱעי ֲאִביֶמֶלְך ֶהֵדְכֶּנֶׁש ינּוִצָמ

ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ִאם ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים 

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא : ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד: ָּנהְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר לֹא ָיבֹוא ָדִוד ֵה

ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח לֹא  ְׂשֻנֵאיָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים 

) ה, א יא"דבהי(ד ָחר ֶאאּוֵּב, י"ִּׁשַרים ְּבִראּוי ֵּבֵנ ְׁשינּוִצָמ ּו".ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד: ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית

ִּכי ְתנּו ִעְּוִרים ּוִפְּסִחים ִלְפֵני ַׁשַער ָהִעיר ֵלאמֹר לֹא ָיבֹא ָּדִוד ֵהָּנה ִּכי ִאם ִיָּלֵחם ִעם ָהִעְּוִרים ַהָּללּו ָנ

ם ם ָׁשקֹוָּמַהים ֶׁשִארֹוְו.  ִעם ָהִעְּוִרים ּוִמּתֹוְך ָּכְך ָיׁשּוב ְולֹא ִיָּלֵחם ִעָּמֶהםִהָּלֵחםָיְדעּו ִּכי ָּבזּוי הּוא ְלֶמֶלְך ְל

, ְוֶאָחד ִּפֵסַח, ֶאָחד ִעֵּור, ִמיםָהיּו ָלֶהם ְׁשֵני ְצָל) ו, ב ה"ש(י "ִּׁשַרי ְּבִנר ֵׁשאּוֵבּו .יםִרּוּס ִיַּבֲעֵליל ם ֶׁשָלעֹוֵמז ּוָאה ֵמָיָה

, יםִמָלי ְצֵנם ְׁש ָׁשיּוָה ֶׁשינּוְי ַה.ּוְּבִפיֶהם ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ַאְבָרָהם ַלֲאִביֶמֶלְך, ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ֵׁשם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

ה ם ֶזקֹוָמְּבים ֶׁשִארֹוְו. תבֹוָאית ָהִרת ְּביר ֶאִּכְזַהי ְלֵד ְּכינּוִבב ָאקֲֹעם ַיל ֵׁש ַעַחֵּסי ִּפִנֵּׁשַהְו, ינּוִבק ָאָחְצם ִיל ֵׁשר ַעֵּוד ִעָחֶא

ט "שו(, יַחִׁשָּמי ַהֵרּוּסִית ְלבֹוָאי ָהֵרּוּסין ִיר ֵּבֶׁש ֶקׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. דִון ָּדַמי ְזֵנְפד ִלים עֹויִקִּדַּצי ַהֵרּוּסל ִיים ֶׁשִלָמ ְסיּוָה

ְוַאַחת ,  ָנְטלּו ָאבֹות ָהעֹוָלם ְוָכל ַהּדֹורֹותתַאַח. ִלְׁשלָֹשה ֲחָלִקים ֶנְחְלקּו ַהִּיּסּוִרין, הּוָנא ָאַמר' ר )תהילים ב

ה "ְוַכד ִּתיֵתי ַׁשְעֵּתיּה אֹוֵמר הקב.  ְוַאַחת ּדֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח]יוָרֵבֲחא ַויָבִקי ֲעִּבל ַר ֶׁשרֹוֹוּד [,ּדֹורֹו ֶׁשל ְׁשַמד

ת ֶזֶּמַרְמַה, רָמָּתא ִמ הּויַחִׁשָּמ ַהׁשֶרן ׁשֵֹכְו ."ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך", ְוֵכן הּוא אֹוֵמר. ְברֹאתֹו ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשהָעַלי ִל

 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.הָרמּוְּתת יַנִחְבים ִּבִרֵחיל ַאִבְׁשל ִּבֵב סֹויַחִׁשָּמַהֶׁש, הָרמּוְּתן ַהַיְנל ִע ַעּהָמְׁשִּב

' ג ר"רהם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו .ר"ָּתָמת "ת ְוס" רתּור םְרָיִמ רָמָּת, ָהִאָּמהֹות ְלֵבית ָּדִוד'  ֶׁשְּׁשמֹות ג)מאמר דוד בן איש אפרתי(

  .רם ַמָּתֶׁש, הָּלֻאְּגל ַהת ַעֶזֶּמַריא ְמי ִהִנד ֵׁשַּצִמּו, יםִרּוּסִּיַה ְורַּמל ַהד ַעָחד ֶאַּצת ִמֶזֶּמַר ְמרָמָּתא ֶׁש" שליטגְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי

ן ֹוּיִצן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲע ַיֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ".ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה") ב, תהילים קכו( ָּכתּוב

ְלׁשֹוֵננּו ּוינּו ִּפחֹוק ְׂשָאז ִיָּמֵלא " הֶּזק ַהסּוָּפן ַהֵכָלְו. ינּוק ִּפחֹוא ְׂשֵלָּמִיה ֶׁשָּׁשֻדְקִּדק חֹוְּצה ַלֶּכְזִנְו, קחֹוְּצם ַהקֹום ְמָּׁשֶׁש

ן ֵכ ְו.ו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא ם יא ַּגִהֶׁשן ֹוׁשָּלל ַהז ַעֵּמַרְמ" ּוְלׁשֹוֵננּו"ן ֵכְו. ילֵעְלִדן ְּכּוּקִּתת ַה ֶאּוׂשֲעם ַיָּׁש ֶׁשו"שפת " ר".ִרָּנה

ְּבאֹותֹו ְזָמן .) תולדות קלה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ו"שפת "ר ," ְּתרּוָעהְׂשָפֶתיָךּו יָךִּפ חֹוקְׂשְיַמֵּלה  ַעד" )כא ,איוב ח(ב תּוָּכַה

ֵאּלּו ֵהם , "ָרָהםְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְב"ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה ְוכּו

ה ֶּכם ַּתִאֶׁש )העמידה רלא(ל "יַזִרֲאָהח ְל"פרעא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן

 ןיֹוְלל ֶעֵאת ַנָּול ַּכד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו]. ק"צח[. ח"קצְּבִגיַמְטִרָּיא ד ַחא ַיֵציֹו, א"ֵהְּפָעִמים ו "ָואְו, א"ֵהְּפָעִמים ד "יֹו

ם ֵּׁשה ַהֶיְהִיה ְו"וה ַל"י ַהרּוְּבַחְתז ִיָאֶׁש, הָּלֻאְּגל ַהֶׁשק "חְֹּצל ַהז ַעֶמאן ֶר ָּכֶׁשֵּיׁשה ֶאְרִנ. ח"קצְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוה ֶׁשיָדִמֲעַּב

 ְךֶרים ֶּדִּנַטים ְקִררּוֵפ ְלרֹורּוֵפּו, קחֹוְׂשן ֹוׁשְּלע ִמַפֶּׁש ַהתיַקִחְׁשל ת ַעֶזֶּמַרה ְמָאָּכַהְּד, הָאָּכַהְּבז ָמְרא ִנן הּוֵכָלְו. םֵלָׁש

י ִפְלת כּוְלַּמר ַהֶתֶּכת ה ֶאֶנֹוּבע ֶׁשַפֶּׁשת ַהים ֶאיִכִׁשְמז ַמָא ֶׁשןיֹוְלל ֶעֵאת נֹוָּוד ַּכה סֹוֶזְו. הָרבּוְּגל ַהם ֶׁשצּוְמִּצַה

ּוְמבָֹאר . ח"קצְּבִגיַמְטִרָּיא , ם"אלהי, י"אדנ, ה"ה הוי"אהית מֹוֵּׁשֶׁש' רֵפם סֹוַתֲח'ם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ל"יַזִרֲאָה

  .קָחְצִיל  ֶׁשקחְֹּצד ַהסֹויא ְּבִה, הָרבּוְּגת יַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשיםִהלֱֹאם ֵשים ְלִדְרֹוּיֶׁשת ְּכמֹוֵּׁשל ַהת ָּכַעָּפְׁשַהֶׁשִלְדָבֵרינּו 

ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ") יז, בראשית יד(ב תּוָּכ

ים ִארֹו ְו. ֶׁשָהָיה ְמֻיָחד ַלֶּמֶלְך ְלַצֵחק ָׁשם"ֶמק ַהֶּמֶלְךֵע"י "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך

ם קֹוְמ ִּבְךֶלֶּמק ַהֶמֵעם ְּבדֹ ְסְךֶלֶמ ּוינּוִבם ָאָהָרְב ַאדּוֲעַוְתִה, יםִכָלְּמי ַהיֵדה ִּבָּבְׁשִּנט ֶׁשת לֹו ֶארּוְרְחִּׁשי ֶׁשֵרֲחד ַאַּיִּמֶש

את ֵצ ָליְךִרָּצ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִויל ָּדִבְׁשט ִּבת לֹויל ֶאִּצַהם ְלַחְלם ִנָהָרְבַאֶׁש' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ָמֲאַמ ְּבינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָּבְתִמּו. קחֹוְּצַה

ל ֵּמַסְל, קחֹוְּצם ַהקֹוְמ ִּב"ְךֶלֶּמק ַהֶמֵע"ם ְּבדֹ ְסְךֶלֶמם ּוָהָרְב ַאדּוֲעַוְתִה, הָמָחְלִּמן ַּבחֹוָּצִּני ַהֵרֲחד ַאָּין ִמֵכָלְו, ּוּנֶּמִמ
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א "ש(ב תּוָּכַּכ, תָיְלת ָּגג ֶאַרד ָהִוָּדֶׁש ְּכיםִשָנל  ֶׁשקחֹוְׂש ינּוִצן ָמֵכְו. קֹוחת ְציַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמ ֶאירּוִזֱחֶהֶׁש

 םר ָׁשַמם ָאָהָרְבן ַאֵכָל ְו".ְוָדִוד ְּבִרְבבָֹתיו ַּבֲאָלָפיוַוַּתֲעֶניָנה ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוּתֹאַמְרָן ִהָּכה ָׁשאּול ") ז, יח

 ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ְךִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו: ה ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ"ָיִדי ֶאל הויֲהִרמִֹתי " )כב, בראשית יד(

ת ַמְׁשִנת יא ֶאִצהֹוה ְלָמָחְלִּמל ַהה ָּכָתְיה ָהל ֶזַען ֶׁשיָוֵּכ ". ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרםְךִמָּכל ֲאֶׁשר ָל

 ֹוּתא ִאו הּוָׁשְכם ַעָנְמָאם ֶׁשדֹ ְסְךֶלֶמז ְלַמם ָרָהָרְבַאְו, הָּפִלְּק ַהְךֶרל ֶּדֵּבַק ְלכּוְרָטְצא ִילֹה ְוָּׁשֻדְּקר ַלָׁשא ָיבֹע ָיַפֶּׁשַהֶׁש, דִוָּד

ת יַכֵפֲהה ַּבָיָהי ֶׁשִפְּכ. םָלעֹוָהד ֵמאַבם יֹדֹ ְסְךֶלם ֶמַּג, דִות ָּדַמְׁשִנ ׁשֶרד ׁשֵֹלָּוִּיֶׁשיד ְּכִתָעל ָּבָבֲא, יםִכָלְּמד ַהֶגה ֶנָּלֻעף ְּפּוּתִׁשְּב

ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת " ראַמא תֹם לֹדֹ ְסְךֶלת ֶמַּפִלל ְקֵלֹוּכ, הָּפִלם ְקּוּׁשֶׁש, הָתְיה ָהָמָחְלִּמית ַהִלְכַּתז ֶׁשַמם ָרָהָרְבַאְו. םדְֹס

 ו"ֵעָׂשְוֵכן . יִּכְרר ַּדבֲֹעע ַיַפֶּׁשַהֶׁש, דִוא ָּדהּום ֶׁשָהָרְבל ַאה ֶׁשָסָנְרַּפר ַהֹוּנל ִצי ַעִּתְטַלַּתְׁשי ִהִנל ֲאכֹוָיְב ַּכינּוְי ַה".ַאְבָרם

ל ע ֶׁשַפֶּׁשא ַהם הּודֹל ְסֶׁש עַפֶּׁשַהז ֶׁשַמם ָרָהָרְבי ַא ִּכ.אֹוִתּיֹות' הְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל " לַערֹוְך ַנְׂשט ְוַעד ּוִמח"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

ֲהִרמִֹתי ָיִדי " רַמם ָאָהָרְבַאה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמלת ֹוּיִת אֹו'הג ּוּלִדא ְּבן הּוֵכָל, ילֵעְלִדד ְּכִוָּדק ִמֵנֹוּיו ֶׁשָׂשֵע

 ינּוְיַה". םֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָע" )כ, תהילים פט (,יַחִׁשָּמַהַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ל ז ַעֵּמַרְל ,"ה ֵאל ֶעְליֹון"ֶאל הוי

  .ילֵעְלִדד ְּכִות ָּדל ֶאֵּמַסְמ ַהקחְֹצְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵאל ֶעְליֹון ןֵכְו. הָּפִלְּקַהד ֵמִול ָּדץ ֶׁשיצֹוִּנ ַהתַמָרֲהה ָתְיית ָהִלְכַּתַהֶׁש

ר ֵאָבְמּו. ְולֹא ִיָּמֵצא, ֵּקׁש ָּדג ְלחֹוֶלהַעד ֶׁשִּיְתַּב, ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא .)סנהדרין צח(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ָּדג ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף , ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש ָּדג ַלחֹוֶלה ְולֹא ִיָּמֵצא )'ע' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמָה

ְוָאז ִיָּגֶלה ֶּבן ָּדִוד ִּבְמֵהָרה , בּוִים ַּבָּצָרה ְולֹא ִיָּמֵצאַלחֹוֶלה ֵהם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ְׁש, "ְוִיְדּגּו ָלרֹב"ִּדְכִתיב 

א בֹת ָירֹוָּצ ַהרּוְּבַּגְתִּיֶׁשְכּו, תעֹוּויׁשת ִואֹופּו ְריַעִּפְׁשַּמֶׁש, גת ָּדיַנִחְביא ִּב ִהיַחִׁשָּמת ַהַעָּפְׁשַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ְבָיֵמינּו

ְוָעִתיד קֹול  :)ויקהל קצט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ּו.ֶאָּלא יֹוְרֵדי ֵּגיִהּנֹום" ְרָפִאים"ֵאין  .)ב עט"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.יַחִׁשָמ

. "ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹורֹת ַטֶּלְך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל", ֶאָחד ְלָהִעיר ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ְויֹאַמר

ַמה ֶּזה . "ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . "ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁשה' ַוּיֹאֶמר ה", תּובָאז ָּכ

ּוַבָּדג ַהֶּזה ָמָצאנּו ְדָבִרים .  ֶׁשִּקְּבלּו ְרפּוָאה ְּכִמּקֶֹדם,ַמה ֶּזה ְרָפִאים.  ֶׁשָּתִקיא אֹוָתם ַהחּוָצה,ַּתִּפיל

ְוַאַחר ָּכְך ָחַזר , ּובֹו ָהָיה יֹוָנה ְׁשלָֹׁשה ָיִמים, הּוא ֵמת, ֵּכיָון ֶׁשָּבַלע ֶאת יֹוָנה. ה ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלםִלְרפּוָא

 ןֹוׁשְּל ִמיםִאָפְר ץֶרֶאא ָרְקִּנם ֶׁשָּניִהֵּגל ַהל ֶׁשֶמא ֵסג הּוָּדַהים ֶׁשִארֹו. ַלַחִּיים ְּכִמּקֶֹדם ְוֵהִקיא ֶאת יֹוָנה ַהחּוָצה

ת יא ֶאִקֵהג ֶׁשָּדל ַהה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹום ְּבָּניִהֵּגח ַהַתֶּפה ִמֶיְהים ִיִתֵּמת ַהַּיִחד ְּתסֹוְו, םָלעֹול ָהת ָּכא ֶאֵּפַרא ְמי הּוִּכ, הָאפּוְר

ד סֹוְי ַלְךָּים ַׁשָּניִהֵּגן ַהֵכְו, הָאפּו ְריַעִּפְׁשַּמג ֶשת ָּדיַנִחְבא ִּבהּו תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָׁשָּבַּיה ַלָניֹו

ב תּוָּכַּכ, יםִאָפק ְרֶמֵעא ָרְקִנם ֶׁשָּניִהֵּגח ַהַתא ֶּפָצְמן ִנֹוּיר ִצק ַהֶמֵעְּבן ֵכְו. גת ָּדיַנִחְבא ִּבן הּוֵכָל, נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, תכּוְלַּמַּבֶׁש

ר ֶבֶּקַה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו. "ה ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ֵּגי ֶבן ִהּנֹם ֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק ְרָפִאיםְוָיַרד ַהְּגבּול ֶאל ְקֵצ" )זט, יהושע יח(

ֶׁשְּכמֹו ֶׁשּגּוף ָהָאָדם ִנְקָּבר , ְוִהֵנה ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע )א"ח' אדיר במרום'(ל "ַחְמַרא ָּבָבּוּמַּכ, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהיַנִחְבא ִּבהּו

ִהֵּנה , ה ְלהֹוִציא ַהּגּוף ִמַּמֲאָסרֹו"ּוְכֶׁשִּיְרֶצה הקב. ָּכְך ׁשֶֹרׁש ַהּגּוף ֱנָאסר ְלַמְעָלה ַּבּנּוְקָבא, ָאֶרץְלַמָּטה ָּב

 רֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכְו, רֶבֶקא ָרְקה ִנָּׁשִאד ָהסֹוְּי ֶׁש)ז כב"תדבא(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוִצן ָמֵכ ְו.ַיִּגיַע ַהּכַֹח ֶזה ֶׁשָאַמְרנּו ֶאל ַהּנּוְקָבא

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.הָוְרֶען ֹוׁשְּל ִמהָרָעְמ, הָבֵקְּנד ַהסֹות ְית ֶאֶלֶּמַסה ְמָרָעְמא ֶׁש"ַהגרם ֵׁש ְּב.)ב נח"ב(' ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ֲאִפיֵקי ָים'

ֶאֶרץ : ִּכי ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה" )יט, בדברים (ב תּוָּכַּכ. דִוא ָּדָצם ָיָּׁשִּמֶׁש, טי לֹוֵנְבה ִלָׁשרּוה ְיָתְיים ָהִאָפץ ְרֶרֶאֶׁש

  ."ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף ִהוא ְרָפִאים ָיְׁשבּו ָבּה ְלָפִנים ְוָהַעּמִֹנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים

ן ּוּקל ִּתק ֶׁשסּוָּפ ַל". ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאהִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי" )ד, סג' ישעי(, הָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפין ַהן ֵּביֹוְמים ִּדִארֹון ֵכְו

יף ִסהֹוְו .נּוְרַאֵבְדן ִּכּוּק ִּתתֹום אֹו ֵהּוּלי ֵאֵנְׁש ִּד".ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון' הִּכי יֹום ָנָקם ַל") ח, לד' ישעי( ןֹוּיִצ

 ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול 'להֶזַבח "ל ק ֶׁשסּוָּפי ַהֵרֲחא ַא ָּבןֹוּייב ִצִרל ק ַעסּוָּפַהא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"הרה

ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר "ק סּוָּפַהים ֵמִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוֱאר ֶלּוׁשן ָקֹוּייב ִצִרז ֶׁשֵּמַרְל, "ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום



יד 

ֲהמֹוִנים " )יד, יואל ד(ב תּוָּכ ַּכןֹוּי ִצםת ַּגֶרֶּכְזֻמּו" ץרּוָחק ֶהֶמֵעְּב"ה ֶיְהא ִתבֹיד ָלִתָעה ֶלָמָקְּנַה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ֵעָׂשו

 ". ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו'הַו ',גֹוְו,  ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ'הֲהמֹוִנים ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ ִּכי ָקרֹוב יֹום 

 ִּכי ָׁשם ִיְהיּו ַהּגֹוִים "ץרּוָחֶה": םק ָׁש"ַּדַרר ָהֵאָבן ְמֵכְו. ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהה ֵמיָקִנְית ַהל ֶאֵּמַס ְמץרּוָחיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵבּו

ץ רּוָחים ֶׁשִארֹוְו. אֹו ִּכי ָׁשם ַיְחרֹץ ְוַיְחּתְֹך ִמְׁשָּפָטם ְּכמֹו ֶׁשָּקָרא אֹותֹו ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט, םֲחרּוִצים ַוֲחתּוִכי

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפם ן ֵׁשֵכְו .לדֹוָּגין ַהִּדַהה ְוָמָקְּנא ַהץ הּורּוָחֶהם ֵמָתיָקִנק ְיּוּתִּנ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, מֹוְצין ַעִּדת ַהל ֶאֵּמַסְמ

י ִפְכּו". ְךָּׁשפּוַה ֲעָבֶדיָך ם ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדםִיָּוַדע ַּבּגֹוִי" )י, תהילים עט(ב תּוָּכַּבן ֵכְו. טֹוָׁשָפֵעֶמק ְיהז ְּבָּמֻרְמ, ילֵעְלִדן ְּכֹוּיִצ

  .ןֹוּיִּצים ִמִחְקלֹוים ְוִכְפֹום ׁשֵהם ֶׁשָּדע ַהַפֶּׁשם ִמָתיָקִנק ְיּוּת ִנְךֶרה ֶּדֶיְהה ִתָמָקְּנַהְו, םת ָּדיַנִחְביא ִּבן ִהֹוּיִּצר ֶׁשֵאָבְּנֶׁש
א ָבּוּמַּכ. וָׂשת ֵעֶא, הת ֶזַּמֻעְּלַבּו, דִוָדק ְוָחְצל ִיה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמַה ׁשֵאת יַנִחְבא ִּב הּוםָּד ֶׁשינּוִצָמן ֵכְו

ָּמקֹום ל ַהר ֶׁשָּפְסִּמא ַההּוֶׁש, ו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא  ְיסֹוד ָהֵאׁשן ֵכְו .ַהָּדם הּוא ֶטַבע ֵאׁש ) פרק נז'גבורות השם'(ל "ַּבַּמֲהָר

ַהָּזָהב ַמְרֵאהּו  )יח, כהשמות (ּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַּכ, ׁשֵאת יַנִחְבא ִּב הּוָּמקֹום ַהֶּזהת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהבָהָזן ֵכְו. ילֵעְלִד ְּכַהֶּזה

א ָבְקּוּנד ַהסֹוְי ֶּדֶרְך הָּבָא ַהָּדִמים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵּכיָון .ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ל"ן חזֹוׁשְל ִּבִנְקָרא ַהָּממֹוןן ֵכ ְו.ְּכַמְרֵאה ֵאׁש

ת " רְךֶלֶמד ִוָּדן ֵכְו. םָּדיא ִה ֶׁשֶנֶפׁש  ֶׁשָּדִוד הּוא ִּבְבִחיַנת.)ויגש רו( ַּבּזַֹהר ָמִצינּון ֵכְו. םת ָּדיַנִחְּבא הּוד ֶׁשִות ָּדית ֵּבכּוְלַּמִמ

 ,ׁשֶֹרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִודא ֵצ יֹונֹוֶּמִּמֶׁש לֹוטְוֵכן . ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֶאל ָּדִוד" אֹו "ְלָדִוד"ך ֶׁשָּכתּוב "ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ַּבנ. ם"ָּד

ים ִמָעְּפ' ז בָּמֻר ְמו"שפם ן ֵׁשֵכְו .ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא " ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש" )כג, דברים יב( ְוֵכן ַהָּכתּוב. ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ד סֹוְיַּבה ֶׁשָרָטת ֲעיַנִחְבא ִּבין הּוִמָיְנִבְּד". ְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹוְוַנ" )ל, בראשית מד(, יןִמָיְנל ִּב ַעהָדהּור ְיַמָאב ֶׁשתּוָּכַּב

ן ֵכְו. ו"שפ םת ֵׁשיַנִחְבִּבּו, ֶנֶפׁשת יַנִחְבא ִּבהּות ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַּבִרְּבַחְתין ִמִמָיְנִבה ּוָדיהּוִו, הָדיהּו ִליַעִּפְׁשַּמֶׁש

' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו ".ִלְׁשפּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפִמי" )לט, במדבר כו(ב תּוָּכם ַּכָפפּוְׁשן ה ֵּבָיין ָהִמָיְנִבְל

ְוֶׁשּזֹאת ִּתְהֶיה ַהִּסָּבה ְלַקְחּתֹו ,  ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמין ַהָּגִביַעתֶא ְויֹוֵסף ִצָּוה ָלִׂשים ,ַעל ִּבְנָיִמיןה ָתְיָהיֹוֵסף ִויהּוָדה  ִּמְלֶחֶמתֶׁש

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ,  ַלַּמְלכּותגֵזֹוֶׁשּמ, ְיסֹוד  ָּגדֹול ִּבְבִחיַנתד ֶׁשל יֹוֵסף ְמַסֵּמל ַּכ"ַהָּגִביַע" ֶׁש'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְּדמּוָבא ְּבֵׁשם ַה,ְלֶעֶבד

 תֶאָלֵכן ִצָּוה יֹוֵסף ָלִׂשים , ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ִּבְנָיִמין ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, ּכֹוסַהְלָדִוד , ַעת יֹוֵסף ַהָּגִביַעְוֵכיָון ֶׁשַהְׁשָּפ ,"ּכֹוס"

. ִריְך ִלְהיֹות ָהֶעֶבד ֶׁשּלֹוָלֵכן הּוא ָצ, ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמין ְלַסֵּמל ֶׁשֱהיֹות ֶׁשִּבְנָיִמין ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּגִביַע

ם ֶדי קֹוִנָחא רּוהּוֶׁש ְּכ ַהֶּׁשַפעתֶאֶׁשִּבְנָיִמין ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ,  ָנכֹון ֶׁשּיֹוֵסף ָקׁשּור ְלִבְנָיִמין ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית:ִויהּוָדה ָעָנה לֹו

ְוַנְפׁשֹו "ָקׁשּור ִמְּבִחיָנה ַּגְׁשִמית , יִמְׁשַּגם ַהָלעֹוה ָּבָּטַמאת ְלֵצְמִּנֶׁש ֲאָבל ְיהּוָדה ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, יִמְׁשַג ְלְךֵפהֹוֶׁש

 לֹא ִיְהֶיה לֹו ֶאת ִּבְנָיִמין ָעלּול םלֹוָׁשס ְוַחְוִאם . ֶׁשִהיא ַהַּדְרָּגה ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשְּלַמָּטה, ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש, "ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּכתּוב ְמַדֵּבר ַעל ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ֶׁשְּקׁשּוָרה ִעם ".ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת", ד ְּכֵדי ִמיָתהִלְקרֹות ָאסֹון ַע

  .ֵּכיָון ֶׁשְּיהּוָדה ָאַמר ֶאת ֶזה הּוא ָרַמז ָּבֶזה ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשּלֹו ַּגם ְקׁשּוָרה ְּבִבְנָיִמין, ִּבְנָיִמין

ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ְו, תכּוְלַּמר ַהט אֹול לֹוֶצץ ֵאֵצנֹוְתִה ֶׁש ִנְרֶאה ְּדֵכיָון,"ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹם" )ט, ת יטבראשי(ָּכתּוב 

ָיֵתיב  .)סנהדרין צח(ָרא ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ִּדְמקֹומֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח הּוא ְּבַׁשַער ָהִעיר,  ָיַׁשב ְּבַׁשַער ָהִעירא הּוָלֵכן, ֹוּבָהְיָתה ְּכלּוָלה 

ב תּות ָּככּוְלַּמר ַה אֹולֹוְצץ ֶאֵצנֹוְתִהֶׁשז ְּכַעל ּבֶֹצם ֵאַּגא ֶׁש"שליטן יָטִרם ֲחָהָרְבַא' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. ַאִּפיְתָחא ְדַקְרָּתא

הֹוִאיל ְוִהְתִחיל , ּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהםאֹותֹו ַהּיֹום ִממּוָבא ָׁשם ֶׁשן ֵכ ְו".ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם" )א, רות ד(

ָלֵכן ִמּנּוהּו ְלׁשֹוֵפט ּוֶמֶלְך . "יםִּבים ַרִּמין ַעט ֵּבַפָׁשְו" )ג, מיכה ד(ב תּויו ָּכָלָעֶׁש, ְלִהְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח

  ".טָׁשפֹו ַוִּיְׁשּפט גּורָל ַוּיאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא" )ט, בראשית יט( בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו"שפן שם ֵכ ְו.ֲעֵליֶהם

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹב : ַוָּיֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף" )כט, בראשית כה(ב תּוָּכ

ק סּוָּפן ַהֵּיַצ ְמַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו".מֹו ֱאדֹוםַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁש

ר ֵאָבה ְלֶאְרִנ. אָקְוה ַּדֶּלֵאת ָהֹוּמֻדֲאים ָהִׁשָדֲעל ָהַלְגן ִבַּתִנ, וָׂשֵעם ְלדֹום ֱאֵּׁש ַהַעּוּדַמּו, יםִמָעְּפ' ב "ָהָאדֹם ָהָאדֹם"

ים ִׁשָדֲעיד ָהִזְּנן ֶׁשיָוֵכְו. ְךֶלֶּמד ַהִוה ָּדָּׁשֻדְק ִּדיִנמֹוְדַאָהיא ֵמִה, יִנמֹוְדַאא הּוֶׁש, וָׂשת ֵעיַקיִנִּד, יםִמָעְּפ'  בָאדֹם בתּוָּכֶׁש



טו 

ה ֶּזל ַהָכֲאַּמק ַלֵקֹוּתְׁשו ִהָׂשֵע, יםִלֵבֲאת ָהם ֶאֵחַנְמּו, םָלעֹור ָהַעַצף ְּבֵּתַּתְׁשִּמַה, דִו ָּדׁשֶרׁשֹר ְלּוׁשָּקֶׁש, יםִלֵבל ֲאַכֲאה ַמָיָה

 ׁשֶרל ׁשֹה ַעֶרם מֹוָדָאם ָהֵׁשְּד, "ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום" ןֵּיַצק ְמסּוָּפַהְו. קֵנא יֹו הּוּוּנֶּמִמ ּוֹוּל ֶׁשׁשֶרּׁשֹ ַהֹוּבֶׁש, דָחֻיְמִּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִׁשָדֲען ֵכְו. םדֹו ֱא לֹואּוְר ָק,הָּׁשֻדְקי ִּדִנמֹוְדַאָה ֵמֹוׁשְרָּׁשה ֶׁשָּלַּגְתאן ִהָּכן ֶׁשיָוֵכְו. קֵנא יֹו הּוּוּנֶּמ ִמתֹוָמְׁשִנ

ה ָּׁשֻדְּק ַּבֹוּל ֶׁשׁשֶרּׁשַֹהו ֵמָׂשל ֵעה ֶׁשָקּוׁשְּתת ַה ֶאבּוְבם סֹוִיַמָּׁשִמּו. ַחיִׁשָּמת ִמֹוּיִתאֹו'  גׁש ֵייםִׁשָדֲעַבּו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

 ְךֶרֶּדַהָּמִׁשיַח  ְךֶלֶּמק ִמֵנא יֹוהּו ֶׁשה לֹוָאְרב ֶהקֲֹעַיְּד; תֶמת ֱאַנֲעַטְּב בקֲֹעַיה ְלָרכֹוְּבת ַהר ֶאּכְֹמִּיי ֶׁשֵדְּכ, קֵנא יֹום הּוָּׁשִּמֶׁש

א ָצְמִּנ ֶׁשיַחַהָּמִׁשל ֵמֵּבַקו ְמָׂשֵען ֶׁשיָוֵּכ, בקֲֹעַּיא ִמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמה ַלָיאּוה ְרָרכֹוְּבא ַהיָלֵּמִמ ּותֹוהּוַמ ּומֹו ְׁשׁשֶרם ׁשָֹׁשְו, ָהֲעָדִׁשים

 ְוָלָמה ֲעָדִׁשים ֶׁשּדֹומֹות ְלַגְלַּגל ,ֵּׁשל ַיֲעקֹב ֲעָדִׁשים ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבלִּבם י ָׁש"ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו. יוָלָעֵמ

ְועֹוד ָמה ם י ָׁש"ִּׁש ַריְךִׁשְמַמּו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיאם ָלעֹר ָּבֵזל חַֹּגְלַגְו .ֶׁשָהֲאֵבלּות ַּגְלַּגל ַהחֹוֵזר ָּבעֹוָלם

 ּוְלִפיָכְך ַהִּמְנָהג ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבל ִּבְתִחַּלת , ָּכְך ָהָאֵבל ֵאין לֹו ֶּפה ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר,ֲעָדִׁשים ֵאין ָלֶהם ֶּפה

בא ּוּמַּכ, ים ֶאת ַהַּמְלכּותִלְמַסְּמים ַהיִצֵּבַל ֲעָדִׁשיםָהין ר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. ַמֲאָכלֹו ֵּביִצים ֶׁשֵהם ֲעֻגִּלים ְוֵאין ָלֶהם ֶּפה

ל ב ֶׁשָּצַמְּבים ֶאת ַהַּמְלכּות ִלְמַסְּמם י ֵהִּכ, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותה ם ֶּפֶהין ָל ֵאָהֲעָדִׁשיםים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. :)ב תיקונים( ַּבּזַֹהר

 אּולָׁש ֶבדֶע ִודָד ")ג, א כט"ש(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ה ֶּפּהין ָלֵאת ֶׁשיַנִחְביא ִּבת ִהכּוְלַּמז ַהָאְו, היָקִנו ְיָׂשֵע ְלׁשֵּיֶׁשְּכ, תלּוֵבֲאן ַורֹוָּסִח

 דִוָּדִמ ִּדיִניַקת ֵעָׂשו ִהיא ,ל"יֹוֵבת "ס" י ַהְלִעיֵטִנב ַיֲעקֹל ֶאוַוּיֹאֶמר ֵעָׂש "בתּוָּכן ַהֵכְו. ם"יִׁשָדֲעת "ר" ְׂשָרֵאלִי ֶלְךֶמ

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו "ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהּיֹוֵבלה"ִּביָנְוֵכן . הָּכֻני ֲחֵרָמֲאַמְּבְרׁשֹו ְּבעֹוַלם ַהּיֹוֵבל ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשָּׁש

ֵזד ָיִהיר ֵלץ " )כד, לי כאמש( כמו שכתוב לץ שפירושו זד וכן .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ָאדֹםָהא ִמן ָנֵטִני י ַהְלִעבֶאל ַיֲעקֹ

, דקליפת עשו היא בבחינת ליצנות שמלבישה על הצחוק דקדושה של דוד" דִזיַיֲעקֹב ָנֶזד ַוָּי" מרומז בכתוב "ְׁשמֹו

ָאַמר , ָנָתן אֹוֵמר' ר )ז, ר יט"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצן ָמֵכ ְו. שהוא השורש שלו'זד'ויעקב עורר את עשו דרך שורש ה

ר ַמֱאֶּנֶׁש,  ַהָּמִׁשיַח ְּבכֹורְך ֲאִני עֹוֶׂשה ְלֶמֶלְךָּכ, ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיִתי ַיֲעקֹב ְּבכֹור, ׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשהַהָּקדֹו

, ַהָּמִׁשיַחל ה ֶׁשָרכֹוְּבב ַלקֲֹעל ַיה ֶׁשָרכֹוְּבין ַהר ֵּבֶׁשֶּקה ַהין ָמִבָה ְליְךִרָצְו. "ץֶרי ָאֵכְלַמן ְליֹוְל ֶעהּוֵנְּתר ֶאכֹוי ְּבִנף ָאַא"

ין ֵא ֶׁשה לֹוָאְרֶהת ֶׁשֶמת ֱאַנֲעַטו ְּבָׂשֵעה ֵמָרכֹוְּבת ַהיא ֶאִצב הֹוקֲֹעַּי ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. רכֹוא ְּבָרְק ִנַהָּמִׁשיַחן ֶׁשָיְנִעה ָהָמּו

ת  ֶא לֹויַעִּפְׁשַּמ ֶׁשיַחִׁשָּמה ַלָיאּוה ְרָרכֹוְּבן ַהֵכָלְו, ֲעָדִׁשיםָה ְךֶרֶּד ַהָּמִׁשיַח ְךֶלֶּמק ִמֵנא יֹוהּוה ֶּׁשק ַמַר, םלּו ְּכמֹוְצַע ֵמלֹו

ו ָׂשֵע ְליַחִכב הֹוקֲֹעַּים ֶׁשֵׁשְכִּד. ַהָּמִׁשיַח ְךֶלר ֶמבּום ֲעה ַּגָתְיָה, בקֲֹעי ַיֵדל ְיה ַעָרכֹוְּבת ַהיַחִקְּלז ֶׁשֵּמַר ְמׁשָרְדִּמַהְו. עַפֶּׁשַה

 ּהָתאֹוה ְּבֶיְהִּת ַהָּמִׁשיַחת יַא ִּבְךָּכ, םלּו ְּכמֹוְצַע ֵמין לֹוֵאְו, הָּׁשֻדְּקַה ֵמתֹויָקיִנא ִמ הּותֹוהּוַמ ּומֹו ְׁשׁשֶרּׁשֹ ֶׁש,ָהֲעָדִׁשיםיד ִזְּנִמ

 ְוֵכן. יםִּיִּתִמֲא ָהַהְּבכֹוִריםם ל ֵהֵאָרְׂשם ִיַעְו, לֵאָרְׂשם ִי ַעְךֶרק ֶּדע ַרַפם ֶׁשֶהין ָלֵא ֶׁשאּוְרם ִיָלעֹות ָהֹוּמֻאו ְוָׂשֵעֶׁש; היָנִחְּב

 ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ר"ִציּנֹו ת"ס "ץָאֶר יְלַמְלֵכ ןֶעְליֹו ּוֶאְּתֵנה רְּבכֹו" )כח ,פט תהילים( ַהָּמִׁשיַח ַעל ַהֶּנֱאָמר ַהָּכתּוב

  .ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל

 ֶלָהָבה ְּבלֹא ֵאׁש "ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאׁש קֹבַיֲע ֵבית ְוָהָיה" )כה ,ל בראשית( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו

 ַחֵּצַנְמ ֶׁשּיֹוֵסף רֹוִאים .ָלׁשּוב ְוָרָצה הּוא ְךָּברּו ְּבַהָּקדֹוׁש ַיֲעקֹב ָּבַטח יֹוֵסף ִמֶּׁשּנֹוַלד .ְלֵמָרחֹוק ׁשֹוֵלט ֵאינֹו

 וָׂשֵע תֶא ַחֵּצַנְל ַחּכֹ לֹו ׁשֵי ,אָבְקּוּנַה תיַנִחְּב לַע טֵלֹוּׁשֶׁש הָּׁשֻדְקִּד דסֹוְי אהּו ףֵסֹוּיֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .וָׂשֵע תֶא

 ְפֵניִל ִנָּגׁשֹות ָהִאָּמהֹות ְּבֻכָּלן "ְוָרֵחל יֹוֵסף ִנַּגׁש" )ז ,לג שם( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ןֵכְו .יוָּתְחַּתֶׁש הָּפִלְקִּד דסֹוְיַל ְךָּיַּׁשֶׁש

 ֶאֱעמֹד ,ָרָׁשע אֹותֹו ֵעיָניו ָּבּה ִיְתֶלה ֶׁשָּמא ,ּתַֹאר ְיַפת ִאִּמי ָאַמר ,ְלָפֶניָה ִנַּגׁש יֹוֵסף ְּבָרֵחל ֲאָבל ַהָּבִנים

  .ֵעָׂשוֵמ ,ָּׁשהִּדְקֻד ַּמְלכּותַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ָרֵחל ַעל ֵמֵגן ףֵסֹוּיֶׁש יםִארֹוְו .ִמְּלִהְסַּתֵּכל ַוֲאַעְּכֶבּנּו ְּכֶנְגָּדּה

, "ַוַּיֲעֵלִני ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון" )ג, תהילים מ(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָּניִהֵּגל ַהר ֶׁשֹוּבד ַהסֹויא ְּבן ִהָות ָיַּפִלְּק ֶׁשינּוִצָמן ֵכְו

י ִּכ, ָיָון' צ אֹוִתּיֹות ִּצּיֹוןֶׁש' רָפֹול ׁשַמְׁשַח'ר ָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. ָיָוןת ַּפִלל ְקד ֶׁשֹוּסה ַהֶּזר ֶׁשֵאָבְמ' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסְבּו

ן ֵכָלְו. "ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון" )יג, זכריה ט(ב תּון ָּכֵכְו. ןֹוּיִּצאת ִמֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתל ַהה ַעיָׁשִּבְלן ַמָות ָיַּפִלְק

, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמרֵאְּבֶׁש' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י ֶׁשִפְכּו, ןָוד ָיסֹוא ְּבּום הָּניִהֵּגל ַהר ֶׁשֹוּבַה



טז 

נּוְקָבא ִּדְקִלָּפה  ֶׁשַהְיסֹוד )קנד' משפטים ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. הָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַס ְמרבֹוְו

ין ים ֵאִמָעְפִלם ְוִי ַמׁשים ֵיִמָעְפר ִלבֹוּו, מֹוְצל ַעֶּׁשם ִמִית ַמיַעִב ְנֹו ּבׁשר ֵיֵאְּב ֶׁש.)עירובין יח ( ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכ ְו.ִנְקָרא ּבֹור

ם ִית ַמיַעִב ְנין לֹוֵאה ֶׁשָּפִלְקא ִּדָבְקנּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ר ֹוּבֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ץחּוַּב ִמים לֹויִסִנְכם ַמק ִא ַרינּוְיַה, םִיַמ

ֶאת ת ֶלֶּמַסר ְמֵאְבּו, הָּׁשֻדְּקַהק ֵמֵנֹוּיה ֶּׁשץ ַמחּוַּב ִמים לֹויִסִנְכַּמם ֶׁשִיים ַמִמָעְפ ִל לֹוׁשֵיְו, יןִּבְקין נּוִּי ַמְלַהֲעלֹות ֹוּלֶּׁשִמ

 ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת )ה כורא"ד: שבת קמ(י " ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש.יןִּבְקין נּוִּיה ַמֶלֲעיד ַמִמָּתה ֶׁשָּׁשֻדְקא ִּדָבְקנּוַהְיסֹוד 

 ר ְּבַהוֵעָׂש בַוֵּיֶׁש ")ח, בראשית לו(ת ַהָּכתּוב " סר"ּבֹוְוֵכן  .םָּניִהא ֵּגָּלר ֶאֹוין ּבֵא )ז כה"תדבא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  .ּבֹור

 יונים וכן מצינו שה". ַעל ַהְּיהּוִדיםב ָחַׁשר ֲאֶׁשֹוַמֲחַׁשְבּת ")ג, אסתר ח(ת ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִרְׁשַעת ָהָמן "ְוֵכן ס". ֵׂשִעיר

 שמלבישים על הצחוק לצים פירושו זדים ו'וזדים ביד עוסקי תורתיך' ובא בנוסח התפילהכמ זדיםנקראים 

  .ן כדלעילדקדושה שבציו

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע
  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ולפי , ל לא מונים את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה"בארנו במאמר שלפי חז
ב תקפים גם "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"זה שנת תשע

  .ג"לגבי שנת תשע

 ְוָהָאֶרץ ,ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט ּוָבֶהם ,לֹו ִנְמָׁשִכים ו"ּוַבָּוא ,ִיַׁשי ְּבֶבן ְּתלּוִיים ַחִּיים :)כט בראשית( ַּבּזַֹהר

 ָאהַהֵּמ ְּדַבַעל .ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט הּוא ֶזה ּוְבכַֹח 'ו ָהאֹות ֶּדֶרְך ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיַע ֶׁשַהָּמִׁשיַח רֹוִאים .ִנּזֹוָנה ִמֶּמּנּו

, נב' ישעי(ב תּוָּכַהן ֵכְו. אֹוִתּיֹות'  גְּבִדּלּוג "ֹוחִׁשיְמ ֶרןֶק ְוָיֵרם" )י ,ב א"ש( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ח"ֶקַמ ְוֵכן .ַהֵּדָעה ַּבַעל הּוא

  .ח"ַמֶק ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ר" אֹדְמָגַבּה ְוִנָּׂשא ְוְבִּדי ָירּום ַעְׂשִּכיל ַיֵּנה ִה" )יג

 יַחִׁשָּמת ַהּוּלַּגְתִהְּד. רַהּזֹי ַהֵרְבִדְּכ, רָבל ָּדָּכר ִמֵתיֹו, יַחִׁשָּמה ַליָטִלְּׁשת ַהן ֶאֵתן נֹומֹוָּמ ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרק ִנֶמ עֹרֶתֶיְבּו

ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּים ַהָּגלּות  .)חפקודי רנ (ַהּזַֹהר ִּכְלׁשֹון, לֶגֶרית ָהִּתְחת ַּתיַנִחְּבת ִממֹוָׁשְּנ ַהׁשֶרל ׁשֹן ֶׁשרֹוֲחר ַאדֹויא ְּבִה

ְּבזַֹהר ְּפקּוֵדי ַּכד  )ויחי(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'ר ַהֵאָבְמּו. "ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַבּיֹום ַההּוא"ָאז , ְּבַהְמָׁשַכת ָהַרְגַלִים

ם  סֹוד ָאָד, ֵאּלּוםא סֹוד ְמָלִכי ִּכי ֲהלֹ,ִאְׁשַּתִלים ִזּוּוָגא ַעד ְּדָמטּו ַרְגִלין ְּבַרְגִלין ְּכִדין ָאִתי ְמִׁשיָחא

 ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָאנּו ַמֲעִלין ַמִּיין נּוְקִּבין , ְוַרְגָליו ֲאֶׁשר ִנְטַּבע ִּבְקִלּפֹות ֵאּלּו, ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד סֹופֹוןֹואׁשִרָה

ה  ֶז. ֲאַזי ִמָּיד ָיבֹא ָמִׁשיַח,ֻיְבְררּו ְוּה ְוַכֲאֶׁשר ַהִּניצֹוצֹות ַיֲעלּו ֵמֵחֶלק ָהַרְגַלִים ִּדיֵלי,ַמֲעִלין ִניצֹוצֹות

ְמחֵֹקק ִמֵּבין ּו" ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְוֵאיָמַתי ָיבֹא ָמִׁשיַח ְּבָׁשָעה ֶׁשְּיֵהא "הלֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָד" בתּוָּכֶׁש

 ֶהָאָרהק ן ַרֶהה ָּביָרִאְמּו, ַחּמַֹהת ֵמקֹוחֹום ְרִיַלְגַרָהְּד, הָמְכָחת ַהַרָאֶהן ֵממֹוָּמת ַהַרָאר ֶהֵתה יֹויָרִאם ְמִיַלְגַרָבּו ".ַרְגָליו

, "ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם" .)סנהדרין קי( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ןמֹות ָמיַנִחן ְּבם ֵהִיַלְגַר ָהְךיָדִאֵמ. ַחּמַֹהה ֵמָׁשלּוְק

א "ה דבליצקי שליטר שרי" וכן מובא מהג.ַרְגָליום ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָד

  .כי אנשים ממילא לא מעריכים את הענין, שבדורינו אין יוהרא וגאוה ללמוד ולכוין על פי סוד

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

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

ר ֵאָבְמ ּו".ֵעָׂשו ִנְבעּו ַמְצֻּפָניוֵאיְך ֶנְחְּפׂשּו  :ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדָּים ִאם ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך ֲהלֹוא ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹות

ה ֶּלֵא ְו,תלֹוֵל עֹירּוִאְׁשים ַיִרְצֹוא ּבלֲֹה. םָנצֹול ְר ָּכבּוְנָּגד ֶׁשם ַעָמּוה ּדָּתְמַּדְרה ִנָמ ָל"ֵאיְך ִנְדֵמיָתה "י"ִּׁשַר

יד ִתָעם ֶלדֹות ֱאַלָּפת ַמיל ֶאִׁשְמיא ַמִבָּנַהים ֶׁשִארֹוְו .יָךֶנֻּפְצ ַמּוׁשְרְדִי ְוּוּליַג ִוָךּוׂשְּפַחי ְים ִּכלּו ְּכָך ְלירּוִאְׁשא ַילֹ

 ינּוִא ָרּוּלים ֵאִמָיְבּו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפל ְצת ָּכים ֶאִּלַגְּמים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַגְו, לֵפֹוּנֶׁשֵּבין ּכֹוָכִבים ר ֶׁש ֶנמֹוְּכ, היָלִפְנִל, אבָֹל

ל ֶמה ֵסֶּוַהְמּו, רֶׁשֶּנ ַּכיַּהִּבְגִהֶׁש, ]ב"ארה[ם דֹול ֱאט ֶׁש"מזלת ַהאן ֶאיָרִאיל ְּבִּפה ִה"הקבֶׁש, תיאּוִצְּמה ַּבֶּזל ַהָׁשָּמת ַהֶא

 ָמִצינּו

 יאִבָּנַה 



יז 

ל יו ֶׁשָתֹוּנֻפְצים ִּלַגְמּו, תֹוים אֹוִדְדֹוּׁשים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנא ַּגט הּו"מזלת ַהַלָּפל ַה ֶׁשְךֵׁשְמֶהַהְו. םֶהָּלה ֶׁשָוֲאַּגַהה ְוָיְגלֹונֹוְכֶּטַל

ר ֶׁשר ֶנָּיֻצב ְמ"יא ארהִׂשל ְני ֶׁשִמְׁשִרם ָהָתחֹון ַּבֵכְו. ברֹוָקם ְּבֶהי ָלפּוָּצה ֶּׁשַמְל, תיאּוִצְּמל ַּבָׁש ָממֹוְּכ, זֶמק ֶרל ַרּכַֹהְו. םדֹוֱא

ית ִלָלֲחַהְו. יםִבָכֹוּכם ַהקֹוְמִלל ְוָלָחת ֶללֹוֲעה ַלֵּבְרת ַהֶרֶת חֹוה זֹוָּמֻאים ֶׁשִאן רֹוֵכְו, קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ, יםִבָכֹוין ּכֵּב

ם ֹוּיד ַהַעְו, ש"ים ימאִצַּנל ַהל ֶׁשֶמֵּסה ַהָיר ָהֶׁשן ֶנֵכְו. רֶׁשֶנה ָאְרְקִנ, ַחֵרָּיל ַהים ַעִׁשָנה ֲאיָתִחְנִהה ֶׁשָנֹואׁשִרית ָהִאָקִרֶמַאָה

י ֵׁשְרל ָׁשָכים ְּבִארֹוְו. רֶׁש ֶנּהָמְּׁשים ֶׁשִבָכֹות ּכַצבּול ְקַלְגר ִּבֶׁשֶּנים ַּבִׁשְּמַּתְׁשם ִמֵהי ֶׁש ִלבּוְתָכְו, הָיְנַמְרל ֶּגל ֶׁשֶמֵּסא ַההּו

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

ה ָנֹואׁשִר ָללּו ָעםדֹוֱא ֶׁשּוּלים ֵאִמָיים ְּבִאן רֹוֵכְו. אָמרֹום ֵׁשיר ְּב ִעׁשב ֵי"ארהְבּו, ֶׁשָהיּו ְּברֹוָמא, ֶּסַּנאטַהִּגְבָעה ְוַה

ה ֶלֲע ַיֶׁשֱאדֹום טֹוּוׁשְפ ִּכׁשֵרָּפְת ִמ"ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך"ק סּוָּפַהְו, ׁשָּמם ַמֶהָּלב ֶׁשָכֹוּכא ַההּוֶׁש, יםִדֲאַּמַל

.א"ז שליט"בביאור זה סייעני הרמ(. ֹוּלב ֶׁשָכֹוּכ ַּבֹוׁשְרם ָׁשר ִעֵּׁשַקְתִהְל ר ַׂשא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּבְנְיַו' א' ח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו )

בראשית ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצי ָמִּכ. רֶׁשֶנא ָּיִרְטיַמִגְּבם דֹוֱא . אבֹיד ָלִתָעיל ֶלִּפַי' הם ֶׁשדֹול ֱאר ֶׁשַּׂשא ַהר הּוֶׁשֶּנַה ֶׁש)קכאילקוט 

 ְלִיְׂשָרֵאל ְסִביב ַהָּמקֹום םדֹוֱאא ֶׁשרֹוִאים ְּבָיִמים ֵאֶּלה ֶׁשִהְתִחיל ִוּכּוַח ָקֶׁשה ֵּבין "ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

 יםִּמֻדֲאן ֵכְו .םִיַלָׁשרּול ְיג ַעגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ ְלםדֹוֱאת  ֶאהֶלֲעַמה ֶּזם ַהקֹוָּמַהז ֶׁשֶמ ֶראן ָּכׁשי ֵיַלאּו ְו.יםִּמֻד ֲאַמֲעֶלה

ם ִיַלָׁשירּו ִללּוֲעַיְו, םָלעֹוה ָּבֶיְהִּיי ֶׁשִלָּכְלר ַּכֵּבְׁשל ַמַלְגץ ִּברְֹפ ִּתגגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, יםִמָּדל ים ַעִזְּמַרְמ

ן ֵכְו. יתִׁשנֹוֱאה ָהָיְרטֹוְסִהם ַּבַעי ַּפה ֵאָתְיָהר ֶׁשֵתיֹוה ְּבָלדֹוְּג ַהיםִמָּדַהת יכּוִפה ְׁשָיפּוְצ ה זֹוָמָחְלִמן ְּבֵכְו. יםִמ ָּדׂשֵּפַחְל

ן ֵכְו". ְביֹוןֶא ִריםָי ַאְׁשּפתֵמ לָּד ָעָפרֵמ ְמִקיִמי") ז, תהילים קיג(. הָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתל ַאר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" רם"יִּמֻדֲא

 םֵלאלִֹהי  םָלֶה ֶאְהֶיה 'הַוֲאִני  ")כד, שם לד(" םְלעֹוָל םָלֶה אָנִׂשי יַעְבִּד דְוָדִו" )כה, יחזקאל לז(ים ִקסּוְּפת ַה" סם"יִּמֻדֲא

ין ִמָיְנל ִּבבּוה ְגֵצה ְקָיים ָהִּמֻדה ֲאֶלֲעַּמ ֶׁש)יז, יח( ַעֻׁשיהֹוק ִּבסּוָפים ַּבִאן רֹוֵכְו .יםִנָפֳא' בְּב םְבתֹוָכ אָנִׂשי דָדִו יְוַעְבִּד

   .יןִמָיְנת ִּבַלֲחַנה ְּבָיָה ֶׁשׁשָדְקִּמית ַהם ֵּבַחְתִמ ְלְךָּים ַׁשקֹוָּמַה ֶׁשינּוְיַה, םִיַלָׁשירּוִּב

  .ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב ַעּות ׁשַּב

ּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע ֵאֶׁשת ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ַוַּיַעל ַעל ּגֲֹזֵזי צֹאנֹו הּוא ַוִּיְר" )יב, בראשית לח( בתּוָּכ

אן  ָּכׁשֵיְו. יַחִׁשָּמ ַהׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוה ְלָדהּו ְיְךַל ָהַעּות ׁשַּבת י מֹוֵרֲחַאים ֶׁשִארֹו". ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה

ה ָּלֻאְּגא ַהבָֹת ְויַחִׁשָּמת ַהיד ֶאִל יֹוהָדהּוְים ֵׁשז ְּבָמְר ִנמֹוְּׁשה ֶׁש"הקב, ג'"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב ַעּוׁשת ַּבי ֵרֲחַא ֶׁשזֶמֶר

ח ַּקִּיַו" )וישב(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו, הָּלֻאְּגל ַה ַעְמַרֶּמֶזתאת זֹה ָׁשָרָּפֶׁש' בת טֹוַעַּדץ ַהֵע'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. לֵאָרְׂשִיְל

 "ְלֵער ְּבכֹורֹו" , ְוִהיא ִאֵּמנּו, ִּכי ִהיא ִאְׁשּתֹו,ה"א הקב הּוהָדהּו ְיּהָחָקְל ּו,היָנִכְּׁשיא ַה ִה"הָּׁש ִאהָדהּוְי

ת ֶנֶפׁש ַעל "א ָמַר ִּכי ָתִמיד ִהי, ָּכְךאתֵרַהִּנְקה ר ִהיא ַהְּׁשִכיָנ" ְלָתָמהְּכלֹוַמר ְלִסַּבת ֵער ְּבנֹו ָלַקח ְיהּוָד

ן ֹוׁש ְלתֹוָּלר ַּכָמָת ְלהָדהּור ְיַמז ָא ָא,תלּוָּג ַּבכּוְלָה ְותּוֵמ ָואּוְטן ָחָנאֹור ְויו ֵעָני ָבֵנז ְׁשָאְו. ָּבֶניָה ֶׁשַּבָּגלּות

ת ֶׁשֶבם לֹוָׁש ְו,"יְךִבית ָאֵּב" אָרְקִּנב ַהֵרָח ֶהַמֲעָרִביל ֶתכֹ ְּבׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְּב"הָנָמְלי ַאִבְׁש" ,הָּׁשִאה ְוָּלַּכ

ל ר ַעַהּזֹ ַהרֶפֵס ְּבבַתָּכ ֶׁשֹומְכ ּו,קֵּלַּתְסִנם ְוִיַמָּׁשה ַלָל ָעׁשֶמ ֶׁשאָרְקִּנ ַהּהָלֲעה ַּב"י הקב ִּכ,תנּוָמְלי ַאֵדְגִּב

ית ן ֵּבַיְנִע ְּכהָרֵה ְמּוּניֶאִבם ֲאי ִא ִּכיַחִׁשָּמה ַה ֶז"הָלל ֵׁשַּדְגד ִיַע". ּהָלֲעה ַּב ֶזּוּניֶני ֵא ִּכיָהֶנל ָּבה ַעֶּכַבל ְמֵחָר

ה  ֶז"הָדהּום ְיֶחָּנִּיַו"ז ָאְו, לֵאָרְׂשת ִיֶסֶניא ְּכ ִה"ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע". אּוְטְחי ֶיַלי אּוִנֵׁשן ְוֹואׁש ִרׁשָּדְקִּמַה

 יםִזְזֹוּגת ַהֹוּמֻאי ָהֵרים ָׂשִעְבם ִׁש ֵה"ֲזֵזי צֹאנֹוַוַּיַעל ַעל ּגֹ"ז ָא ְו,םָלֳאָגה ְלָצָרם ְוֶהה ָלָׂשר ָעֶׁשֲאה ֵמ"הקב

ד בֹוְּכא ֹובם ָיָּלֻדד ֲעַע"ר ַמֱאיו ֶנָלָע ֶׁשיַחִׁשָּמה ַה ָהֲעֻדָּלִמי ֶזהּוֵע ֵרֹוּמִעה ְו"ל הקב ֶׁשאנֹול צֵֹאָרְׂשת ִיֶא

ה "א הקב הּו,"רָמָּת" אתֵרְקִּנ ַההיָנִכְּש ַל"דַּגֻּיַו" ,הָעָׁשְרי ָהִמה רֹון ֶזיָמא ֵּתה הּו"ָתָנְמִת ְלְךַלָה ְו,"לֵאָרְׂשִי

 "יםַוָּיָגז ַׂשְלִו" ַרק ָלגֹז ְלׁשֹון ַהְפָרָחה ְּכמֹו ה ְּכַבְּתִחָּלִלְגזֹזָאַמר א  לֹ,"אנֹוז צֹגֹה ָלָתָנְמה ִתֶלעֹ" ,יְךִמָח



יח 

 ,"ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר" בתּוָּכ ֶׁשֹו ַהְמַבֵּׂשר ְּכמיֵדל ְי ַוֻּיַּגד ָלּה ַע,ְלַהְפִריַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל צֹאנֹו ִמן ַהָּגלּות

 זֹו "ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים" , ֵהם ִּבְגֵדי ָנָקם ִּתְלּבֶֹשת"ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף"ּוִמִּׂשְמָחָתּה 

ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון " בתּוָּכ ֶׁשֹוִחים ֶאל ִּתְמָנָתה הּוא רֹוִמי ְּכמ ְּכֵדי ֶׁשִּמָּׁשם ֵיְלכּו ַהְּמִׁשי,ְירּוָׁשַלִים

 'ְוָׁשם ִהְרֵּביָת ִּבְבִכָּיה ְוַתֲחנּוִנים ֶאל ה. "ֲאֶׁשר ַעל ֶּדֶרְך ִּתְמָנָתּה" בתּוָּכה ֶׁש ְוֶז,"ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו

ה ְׁשֵּתי ִנְׁשמֹות " ַעד ֲאֶׁשר ִהְׁשִּפיַע ָּבּה הקב,ִׁשיַח ַוֲעַדִין ִנְתַאֵחר ֶזה ַהָּמ"ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה"ִּבְראֹוָתּה 

 ַחֵרָּיד ַהסֹוץ ְּבֶרה ֶּפד ֶזִון ָּדֶבּו ,ד"ׁש ַהּזֹוֵרַח ַּכּנֹוַדע ִּכי הּוא ַהְיסֹו" ֶׁשֶמּוא ֶּבן יֹוֵסף ֶזה ה,ַהְּמִׁשיִחים

א ָבן מּוֵכְו .הָכלּוְמן ִלֹואׁשה ִרֶלֲעַי ְוהּוֵחְדץ ִיֶרי ֶּפ ִּכ,הֶיְהן ִיא ֵכלֹ ְוְךלְֹמח ִלַרב ֶזׁשְֹחַיְו. יםִּתִעת ְלֶצֶרְפִּנַה

ת ַּב :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָדהּות ְיֶׁש ֵאַעּות ׁשַּבל ּוּגְלה ִּגָתְיד ָהִות ָּדֶׁשֵאע ַבת ֶׁשַּב ֶׁש)ב' לגולי נשמותג'( אנֹוָּפע ִמ"רמָּב

, הָדיהּור ִּבָמה ָּתֵׂשֲען ַמֵּכ, דִוָדע ְּבַבת ֶׁשַבה ְּדֶׂשֲעַמְכּו, הָדהּות ְיֶׁשה ֵאָתְיי ָה ִּכַעדּוָיְו, עַבת ֶׁשיא ַּב ִהַעּוׁש

ר ָמָּתם ֶׁשֵׁשי ְּכִּכ, אֵׂשָּנִהה ְלָצה רֹוָּׁש ִא,אָּׂשה ִלֶצ רֹויׁשִאָהה ֶּׁשַּמר ִמֵתֹוּי ֶׁשְךֹוּתִמּו, הָדיהּוץ ִמיצֹוד ִנִוי ָּדִּכ

ִּכי ְראּוָיה ָהְיָתה לֹו , ַּבת ֶׁשַבע הֹוִאיל ֶׁשָּבאָתה ִמּכָֹחּהן ֵּכ, הָדיהּוע ִמַריא ֶזִצהֹוה ְלָאָצְמַהה ַהָתְׂש ָעיאִה

ה ְּבאֹותֹו ָהֶעֶרב ִנְטֲהָר, ַעל ֵּכן ִמֶּזה ִהְרִּגיָׁשה ַּבת ֶׁשַבע ְּכֶׁשָּׁשַלח ָּדִוד ָלַקַחת אֹוָתּה, ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית

ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִחּלּול ַהֵּׁשם ֵאין ,  ִלְצעֹק ְלַהְׁשִמיַע קֹוָלּהָלּהְולֹא ִמיֲחָתה ַּבָּדָבר ִּכי ָהָיה , ִמֻּטְמָאָתּה

ָעְׂשָתה לֹו ִּכי ָרְצָתה ַלֲעׂשֹות ְּכמֹו ֶׁש, ַרק ֵמְרצֹוָנּה ַהּטֹוב ֶׁשִּדֵּבר ִעָּמּה, ַוֲאִפּלּו ְלַמְלכּות, חֹוְלִקין ָּכבֹוד ָלַרב

ֵּכן ָעְׂשָתה , ְוָהְיָתה אֹוֶמֶרת ַאל ַּתְדִחיקּוִני ֶׁשֲאִני ָהָרה ְמָלִכים ּוְנִביִאים, ְּדָאְזָלה ִלְבנֹות ַהְּמָלִכים, ָּתָמר

ת  ַּביתיִלִעה ָי ָהּהָמן ְׁשֵכְו .ְךלְֹמ ִי ִמֶּמָּנה הּואּיֹוֵצאַּגם ִּכי ָאְמָרה ְּדָרְצָתה ֶׁשִּיָּׁשַבע ָלּה ַהֶּמֶלְך ֶׁשַהֵּבן ַה, ִהיא

 .יןִּבְקין נּוִּי ַמתלֹוֲעַהְל ּהָנָיְנר ִעַּקִעת ֶׁשכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסת ֶאֶלֶּמַסְמּו, ַעּוׁש
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