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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ויגשפרשת גליון 

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

ֲאַמר  ִציסֹוד ַה'ַמ   'ֵח

ֶרק כג    .'ֶּפ

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

 ֶׁשְּמקֹום ַהֲחֻלָּקה ֶׁשל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ָּבעֹוָלמֹות הּוא ְּבָמקֹום )קטו' ב ע"שער לא ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ָּב

ּוָמִצינּו . ֶׁשְּלַמְעָלה ִמן ֶהָחֶזה ַעד ַהֵּלב הּוא ְמקֹום ֵלָאה ּוְלַמָּטה ִמן ֶהָחֶזה ִמְּמקֹום ַהֵּלב הּוא ְמקֹום ָרֵחל, ֵּלב ֶּבָחֶזהַה

ְּדִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם , ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּכִביַׁשת ַהֵּיֶצר ַנֲעֵׂשית .  ֵאיֶזהּו ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו)א, ּאבות ד(ַּבִּמְׁשָנה 

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּמְלכּות ֲחִצי ֵיֶצר ַהּטֹוב, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאה, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְוַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֵלָאהַוֲחִצי ֵיֶצר ָהָרע, לִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ְוַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ָרֵח

  ְּדזֹו . ַקֵּים ַוֲחִצי ָהַרע ִיָּדֶחהֶׁשַרק ַהֲחִצי ֶׁשל ֵיֶצר ַהּטֹוב ִיְת, ְוָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְלַהְפִריד ֵּבין ְׁשֵני ֲחָצִאים ֵאּלּו

  .ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְלַחֵּלק ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ָהֵאּלּו ֶׁשַרק ַהֵחִצי ֶׁשל ָרֵחל ֵיֵרד ְלַמָּטה  

ַמה .  ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּלֵחם ְּבִיְצרֹו ְּבָכל ָׁשָעה ְוַלֲעצֹר אֹותֹו)ו"פט( 'ַּתְנָיא'ֶזה ַׁשָּיְך ַרק ְּבִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבַדְרַּגת ַהֵּבינֹוִני ַהּמּוָבא ַּב

ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִמי ֶׁשִהִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהַּצִּדיק ְוָחִסיד ְּכמֹו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשָהַפְך ֶאת ָהַרע ֶׁשְּבִלּבֹו ְלטֹוב ְוַגם ַהֵּיֶצר ָהָרע ְמַׁשֵּמׁש אֹותֹו 

ּוִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ָהִייָת  :)משפטים קיד(ָעָליו ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , "ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי" ַעל ַהָּכתּוב :)ז ד"ע(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש', הַלֲעבֹוַדת 

ַהּזַֹהר .  ִמַּדת ַהֶחֶסדָךִנָּתן ְל ְלַקֵּים ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו ָךּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָּכל ִמְצוֹות ֶׁשְּל

 ָחִסידְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא . ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְקָרא ֶחֶסד, ְמַרֵּמז ַעל ָאָדם ֶׁשַּגם ֶאת ָהַרע הּוא הֹוֵפְך ְלטֹוב

ְּדֵאין ֲחָׁשׁש ָלֵתת לֹו ַהּכֹל ֵּכיָון ֶׁשַּמֲעֶלה ֶאת ַהּכֹל ֲחָזָרה . ַחֵּסד ִעם קֹונֹו ֱהיֹות ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶחֶסד ְלַאַחר ֶׁשִּמְתֶחֶסדִמְּלׁשֹון 

ֶאת ֶאָּלא ֶׁשֶאְצלֹו ַהּכֹל ְקֻדָּׁשה ֵּכיָון ֶׁשָהַפְך , ְונֹוְתִנים לֹו ֲחִצי ֶזה ֶּדֶרְך ַהֵּיֶצר ָהָרע ְּדֶדֶרְך ָׁשם ְמַקְּבִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ְלַמְעָלה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָחָלב , ב"ָחָלת "ִקְרִּבי רְּבַלל ָחִּבי ִלא ֶׁש"ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה. ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלטֹוב

  א "ן שליטַמיְדִרה ְפֶשד מִֹוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְלטֹובְוֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים ֶׁשֶּנְהַּפְך , נֹוָצר ֵמַהָּדם ֶׁשַּנֲעָׂשה ָחָלב

  .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיאִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי ֶׁש  

ָּלא ֶא, ָּדַרׁש ָרָבא ְראּוָיה ָהְיָתה ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ֱאִליָעם ְלָדִוד ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית .)סנהדרין קז(ַּבְּגָמָרא 

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל ָּדִוד , ל"י ֵא"ִעִּמאֹוִתּיֹות , ם" ֱאִליָעַּבת , ִנְרֶאה ְּדַבת ֶׁשַבע.ֶׁשָּבָאה ָעָליו ְּבַמְכאֹוב

 ַהְמַסְּמִלים ֶאת  ְיֵמי ְבֵראִׁשיתתֵּׁשֶׁשִמ, ְלָדִוד ְוָלֵכן ִהיא ָהְיָתה ְראּוָיה .ל"ֵאְּכֶׁשִקֵּבל ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ַהֶחֶסד ֶׁשִּנְרָמז ְּבֵׁשם 

 ויחי( ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו . ִּבְגַלל ֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות ַּבֵחִצי ָהֶעְליֹון ָּבָאה ָעָליו ְּבַמְכאֹובְוָלֵכן ִהיא.  ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִמְסַּפר ֵׁשׁשַהְיסֹוד

 ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּבא ַעד ִּבְׁשֵלמּות הּוֲאָרה לֹא ]דָּדִו ַמְלכּות[ ַהְּלָבָנה ֶׁשהּוֲאָרה ִּפי ַעל ַאף :)רכג

ַהְיינּו ְׁשֵני ,  ְורֹוִאים ֶׁשַּבת ֶׁשַבע ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֶהָאַרת ַהְּלָבָנה ִּבְׁשֵלמּוָתּה.ָהְיָתה ֶׁשַבע ַּבת ִאּמֹו ֶׁשֲהֵרי ,ְּכֶנְגָּדּה ָראּוי

מּוָבא 

ְוִעְנָין 

ָמִצינּו 



ב 

   ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד םִע הֹוִׁשיבְל ְביֹוןֶא ִריםָי ַאְׁשּפתֵמֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל  ")ח, ב' ואל אשמ(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהֲחָצִאים ִּכְדֵבַאְרנּו

  .ם"ֱאִליָעת "ר" ַיְנִחֵלם  

 ִּכְּבדֹו ִאּלּוְּכ ,ַהָּכתּוב ָעָליו ַמֲעֶלה ִיְצרֹו ֶאת ַהּזֹוֵבַח ָּכל ,ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי ָאַמר :)מג סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

   ּוְמבָֹאר ".ְיַכְּבָדְנִני ּתֹוָדה זֵֹבַח" ,ִּדְכִתיב .ַהָּבא ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם עֹוָלִמים ִּבְׁשֵני הּוא ָּברּוְך ְלַהָּקדֹוׁש

  .ַהָּבא ָלעֹוָלם ַהַּׁשָּיְך ֵלָאה ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַּבֲחִצי ַגם הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶאת ְמַכֵּבד הּוא ,ְלטֹוב ְוֲהָפכֹו ָהַרע ִיְצרֹו ֶאת ֶׁשָּזַבח ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו 

 ".ִיְקָרב לֹא מּום ּבֹו ֲאֶׁשר ִאיׁש ָכל" ֵּכן ְוַעל .ִּבְׁשֵלמּות ֶאָּלא ַהּכֹל ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ׁשֹוָרה ְולֹא :)צ אמור( ַּבּזַֹהר

 ֲהֵרי ,ּתֹאַמר ְוִאם ".ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָרצֹון לֹא ִּכי" ֶׁשָּכתּוב ,ַהַּטַעם ָמה .ָקֵרבִיְת לֹא מּום ֶׁשּבֹו ַהָּקְרָּבן ֵכן ְּכמֹו

 ַהֶּזה ַהָּמקֹום ".רּוַח ּוְׁשַפל ַּדָּכא ְוֶאת" ֶׁשָּכתּוב ,ָׁשבּור ִּבְכִלי ,ָׁשבּור ְּבָמקֹום ֶאָּלא ׁשֹוֶרה לֹא הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

   .ָׁשֵלם ְוֶזהּו ,ֶׁשְּלַמְעָלה ַהֵּגאּות ,ַהּכֹל ֵּגאּות ֶאת ָעָליו ְלַהְׁשרֹות ַעְצמֹו ֶׁשַּמְנִמיְך ִמּׁשּום ,לֵמַהּכֹ יֹוֵתר ָׁשֵלם הּוא

  .רַהּזַֹה יֵרְבִדְּכ םֵלָׁש תיֹוְהִל יםִאָצֲחַה יֵנְּׁשִמ תמּוֵלְׁשִל הֶכזֹו אהּו ,רֹוְצִי תֶא ְוזֹוֵבַח מֹוְצַע תֶא רֵבֹוׁש אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר  

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדׁשּוַרת ַהִּדין , ֶׁשָחִסיד הּוא ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין' סֹוֵדי ַרְזָּיא'ִתיָחה ְלֵסֶפר מּוָבא ַּבְּפ

ּוִמֵּמיָלא הּוא זֹוֶכה ֶׁשּנֹוְתִנים , ַמְעָלה ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹוןְמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְוֶהָחִסיד ֵאינֹו ִמְתַחֵּׁשב ָּבֶּזה ּוַמֲעֶלה ְל

ּוְמבָֹאר ,  ֶׁשָּנִזיר הּוא ִמְּלׁשֹון ֵנֶזר ְוֶכֶתר)במדבר ו(' ְּבכֹור ׁשֹור'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְוִנְקָרא ָחִסיד, לֹו ַּגם ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון

ְוזֹוֶכה ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר ,  ְּדִבְזכּות ְּפִריַׁשת ַהָּנִזיר ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹוןִלְדָבֵרינּו

 )ג, ש ח"שה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּבִחיַנת ֶּכֶתר ַלְּפִניִמיְוָכל ַמִּקיף הּוא , ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, ַלַּתְחּתֹון

  זֹוֶכה ַּגם , ְּדִמי ֶׁשְּמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְּבִדְבֵרי ָהְרׁשּות ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהּכֹל ְלַמְעָלה, ת"ְרׁשּות "ר" יִמינֹו ְּתַחְּבֵקִניִואִׁשי רַֹחת ַּתמֹאלֹו ְׂש"

  . 'ֵמה, ַעת ַהְּׂשמֹאלְלַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ְוַגם ְלַהְׁשָּפ  

מּוָטב ָיבֹא ָמֶנה ֶּבן ְּפָרס ֵאֶצל ָמֶנה ֶּבן ָמֶנה ְוַאל ָיבֹא ָמֶנה ֶּבן ָמֶנה ֵאֶצל ָמֶנה ֶּבן  :)תענית כא(ַּבְּגָמָרא 

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַלַּצִּדיק ֵיׁש , ֲחִצי ָמֶנהרֹוִאים ֶׁשַהַּצִּדיק ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָמֶנה ְוָאָדם ָרִגיל ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְּפָרס ֶׁשהּוא . ְּפָרס

  .ָלֵכן הּוא ִּבְבִחיַנת ָמֶנה, ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים  

 י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר .ְּגמּוֵרי ְלַצִּדיֵקי אֹו ְּגמּוֵרי ְלַרִּׁשיֵעי ֶאָּלא ָעְלָמא ִאָּבֵרי ָלא ָרָבא ְוָאַמר :)סא ברכות( ַּבְּגָמָרא

 ְּדָרָבא ִנְרֶאה .ָּכאן ְׂשָכָרן ִלּטֹל ּוְצִריִכין ְּכלּום ַהָּבא ָּבעֹוָלם ָלֶהם ֶׁשֵאין ,ַהֶּזה ָהעֹוָלם ְּגמּוֵרי ִּׁשיֵעיְלַר

 ֲחִצי ְּדֶבֱאֶמת .ָהָרע ֶצרֵי ֶׁשל ַהֲחִצי ֶאת ַּגם ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ְמַקֵּבל ְּכֶׁשָאָדם ַרק ִהיא ַהַחִּיים ֶׁשל ָהֲאִמִּתית ֶׁשַהְּׁשֵלמּות ְמַרֵּמז

 ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ֶזה ֲחִצי ְמַקֵּבל הּוא ,ְלטֹוב ֶנְהָּפְך ֶׁשּלֹו ָהָרע ְוַהֵּיֶצר ָּגמּור ַצִּדיק ֶׁשהּוא ִמי ָלֵכן .ָהָאָדם ֶׁשל ֵמַהֶּׁשַפע ֵחֶלק הּוא ֶזה

 .ָהעֹוָלם ִנְבָרא ֶׁשִּבְׁשִביָלם אֹוֵמר ֶׁשָרָבא ְּכִפי .ְּבַחֵּייֶהם ֲאִמִּתית ְׁשֵלמּות ֵיׁש ּוְלֵאּלּו ,ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ֶזה ֲחִצי ְמַקֵּבל ָּגמּור ָרָׁשע

 ,ְלַקָּמןְּכִד ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ְקָצת ֶּׁשּלֹוְקִחים ַמה ַעל ִיּסּוִרים ִלְסּבֹל ַהְּזַמן ָּכל ּוְצִריִכים ,ֲחִצי ַרק ֶׁשְּמַקְּבִלים ַהֵּבינֹוִנים ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה

 ְרָׁשִעים ַצִּדיִקים ֵּבין ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ַלֵּמיְמָרא זֹו ֵמיְמָרא ֶׁשַּמְסִמיָכה ָׁשם ֵמַהְּגָמָרא רֹוִאים ְוֵכן .ְּבַחֵּייֶהם ְוִׂשְמָחה ְׁשֵלמּות ָלֶהם ֵאין

 ְלׁשֹון ְוֶזה .ָּבֶזה ָּתלּוי ְּדֶזה ,ַהֵהֶפְך ְרָׁשִעים ְוֵאֶצל ְלטֹוב ֶנְהָּפְך עָהָר ַהֵּיֶצר ַצִּדיִקים ֶׁשֵאֶצל ,ַהּטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ֵיֶצר ְּבִעְנַין ,ּוֵבינֹוִנים

 ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶחְצָיּה ֶׁשִהיא ,נַֹגּה ִנְקֵראת ַהְּקֻדָּׁשה ִעם ַהְּדֻבָּקה ָהְרִביִעית ְקִלָּפה )לט 'ע נח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'

   ַהַּׁשָּיְך ַהֶּזה ֶׁשָהעֹוָלם רֹוִאים .ְךִלֵהיֶפ ּוַבְּקֻדָּׁשה ,ִחיצֹוִנים ֻּכָּלּה ַנֲעֵׂשית ַהְּקִלָּפה ּוְכֶׁשּגֹוֶבֶרת ,ֵמַהְּקִלָּפה ְוֶחְצָיּה

  .ְלטֹוב אֹו ְלָרע ַהּכֹל ֶאת ַלֲהפְֹך ֶׁשֶאְפָׁשר ְּבאֶֹפן ,ָוָרע טֹוב ֶׁשל ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחֵּלק נַֹגּה ִלְקִלַּפת  

, ְוֵאּלּו ֵהם, ָּתנּו ַרָּבָנן ְׁשלָׁשה ִהְטִעיָמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא .)ב יז"ב(ְּגָמָרא ַּב

יּה ַיֲעקֹב ִּדְכִתיב ֵּב". ִמּכֹל"ִיְצָחק ִּדְכִתיב ֵּביּה ". ַּבּכֹל"ַאְבָרָהם ִּדְכִתיב ֵּביּה . ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם

". ּכֹל", "ִמּכֹל", "ַּבּכֹל", ִּדְכִתיב ְּבהּו. ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם, ֵאּלּו ֵהם, לֹא ָׁשַלט ָּבֶהם ֵיֶצר ָהַרע, ְׁשלָׁשה". ּכֹל"

  ָמִצינּו

 ָמִצינּו

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 



ג 

ָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב לֹא ָׁשַלט ָּבֶהם  ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֵּכיָון ֶׁשַאְב".ְוִלִּבי ָחָלל ְּבִקְרִּבי"ִּדְכִתיב , ַאף ָּדִוד, ְוֵיׁש אֹוְמִרים

ְוָלֵכן ֶזה , ָזכּו ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים ִּבְבִחיַנת ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ַהְיינּו ֶׁשָהְפכּו ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְלטֹוב, ֵיֶצר ָהַרע

   ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֵהם ָזכּו ַּגם ,.)תיקונים כט(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ְּדכֹל ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד".ל ּכֹלַּבּכֹל ִמּכֹ"ִנְרָמז ְּבַמה ֶּׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם 

  .ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ַהַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד  

ְורּוַח ֶאָחד , ָחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזהרּוַח ֶא,  ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ֵיׁש לֹו ְׁשֵני רּוחֹות):נח נט(ַּבּזַֹהר 

ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל , ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב,  ִּתְמָצא ְּבָכל ַהַּצִּדיִקים מֶׁשה מֶׁשהְךְוָכ, ָּבעֹוָלם ַהָּבא

ק ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְקַרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ָיְצָאה ִּבְגַלל ֶׁשִּיְצָח, חּוץ ִמִּיְצָחק ֶׁשּלֹא ָּכתּוב ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם. ֵׁשם ֵׁשם

ָחְזָרה ּבֹו ִנְׁשַמת ָהעֹוָלם ,  ְמַחֵּיה ַהֵּמִתיםְךְוֵכיָון ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ְּבַאְבָרָהם ָּברּו, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָהְיָתה ּבֹו ָּבֶּזה ָהעֹוָלם

ִים ַּבֵּׁשם ְלַרֵּמז ֶׁשַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ָלֶהם ֶקֶׁשר ִעם ָהרּוַח ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִּנְמֵצאת רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה קֹוֵראת ַלַּצִּדיק ַּפֲעַמ. ַהָּבא

ְוִנְכַנס ּבֹו , ֵקָדהְוִיְצָחק ֶהֱעָלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ְלַמְעָלה ַּבֲע. ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ּוְׁשמּוָרה ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא ְּכִדְלֵעיל

ֶׁשִּנְׁשַמת ִיְצָחק ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ּוָבֲעֵקָדה  )נו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְלַהֲחיֹותֹו

  ְוֵהם ְּדָבֵרינּו , ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַהְמַסְּמִלים  ָזָכר ּוְנֵקָבהחֹות ֵאלּו ֵהם ְּבסֹוד ֶׁשְּׁשֵני רּוְורֹוִאים, ִקֵּבל ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכר

  .ְּדָהרּוַח ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ְוָהרּוַח ַהַּתְחּתֹוָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות  

ַּפַעם ַאַחת ְּכֶׁשִּנְפַטר , אֹון ֵמָרָגאְטׁשֹוב ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ִנְקַּבר ַּפֲעַמִים ְּבֵׁשם ַהָּג)רכה' ז ע"אדר תשס(' ֵנֶזר ַהּתֹוָרה'ְּבקֶֹבץ 

ּוְמַדֵּיק זֹאת ֵמַהָּכתּוב , ַקִּוים' ָאבֹות ְּבסֹוד ג' ְוִׁשּנּו ֶאת ֶסֶדר ְקבּוָרתֹו ֶׁשָּינּוחּו ג, ּוַפַעם ְׁשִנָּיה ְּכֶׁשָּקְברּו ֶאת ַיֲעקֹב

 ּוֻמְזָּכר "ַוָּיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהעִֹלים ִאּתֹו ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת ָאִביו" )יד, בראשית נ(

  ָּכְך הּוא , סֹוד ִנְׁשָמתֹוִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשִּיְצָחק ֵמת ַּפֲעַמִים ְלַסֵּמל ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ְּב, "ָקְברֹו ֶאת ָאִביו"ַּפֲעַמִים 

  .ָאבֹות' ַקִּוים ְּכֶנֶגד ג' ַקִּוים ַּדֲחֻּלָקה זֹו ִהיא ַּבְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ג' ְוָלֵכן ֶזה ָהָיה ְלַסֵּדר ֶאת ַהג, ִנְקַּבר ַּפֲעַמִים ְלַסֵּמל זֹאת  

 ַעל ְּגֵזָרה ָגְזרּו ָּבִראׁשֹוָנה ַּבְירּוַׁשְלִמי  )ביהודה ה"ד :נה גיטין( תפֹוְסֹוּתַה ִּדְבֵרי ֶאת ֶזה ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר

 ַנִּמי ְוַתְנָיא ,"אְֹיֶביָך ְּבעֶֹרף ָיְדָך" ִּדְכִתיב ,ֵעָׂשו ֶאת ָהַרג ֶׁשְּיהּוָדה ֵמֲאבֹוָתם ְּבָיָדם ֶׁשָּמסֶֹרת ְלִפי ְיהּוָדה

 ,קּוְלָפא ָׁשַקל ָּדן ֶּבן חּוִׁשים ְּדָאַמר ְּדסֹוָטה ַקָּמא ֶּפֶרק ּוְבסֹוף .ֵעָׂשו ֶאת ֶׁשָהַרג ְּבָׁשָעה "לֹו ָרב ָיָדיו" ְּבִסְפִרי

 ְיהּוָדה ָעָליו ֶׁשָעַמד ַעד ַהָּכָאה ְּבאֹוָתּה ֵמת לֹא ֶׁשָּמא ,ְּדַיֲעקֹב ַאַּכְרָעא ָנְפָלן ,ֵעיֵניּה ָנְתרּו ,ַאֵריֵׁשיּה ַמְחֵייּה

 ֲהָרגֹו הּוא ,ֵעָׂשו ֶאת ָהַרג ֶׁשְּיהּוָדה ַהּסֹוְבִרים ֶׁשֵאּלּו ,ֶׁשָּנִביא ֵמַהִּמְדָרִׁשים ֶׁשרֹוִאים ַהּתֹוְספֹות ִּדְבֵרי ַעל ָקֶׁשה ָרהְוִלְכאֹו .ַוֲהָרגֹו

 ֶׁשחּוִׁשים ְמָבֵאר ּתֹוְספֹות ְוֵאיְך .ַיֲעקֹב ְקבּוַרת ִּבְזַמן ֲהָרגֹו הּוא ,ֵעָׂשו ֶאת ָהַרג ָּדן ֶּבן ֶׁשחּוִׁשים ְוַהּסֹוְבִרים ,ִיְצָחק ְקבּוַרת ִּבְזַמן

 ,ִיְצָחק ְקבּוַרת ִּבְזַמן ַּגם ָהָיה ֶזה ָלֵכן ,ִיְצָחק ֶאת ַּגם ָקְברּו ַיֲעקֹב ְקבּוַרת ֶׁשִּבְזַמן ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְזָמן ְּבאֹותֹו ָּגַמר ִויהּוָדה ִהְתִחיל

 ֶׁשִּבְלׁשֹונֹות ִּפי ַעל ְוַאף .ַהִּמְדָרִׁשים ָּכל ְלִפי "ֶאָחד יֹום ְׁשֵניֶכם ַּגם ֶאְׁשַּכל ָלָמה" ַהָּפסּוק ַקֵּיםְוִהְת ,ַיֲעקֹב ְקבּוַרת ִּבְזַמן ְוַגם

 ָהְיָתה ֶׁשַּלּתֹוְספֹות ִיָּתֵכן ,ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִפי ְקבּוָרתֹו ְמקֹום ֶאת ְּכֶׁשִּׁשּנּו ְולֹא ,ַמָּמׁש ִיְצָחק ְקבּוַרת ִּבְזַמן ָהָיה ֶׁשֶּזה ַמְׁשַמע ַהִּמְדָרִׁשים

 ָאַמר )יח תהילים מדרש( :ַהִּמְדָרִׁשים ְלׁשֹונֹות ֶאת ְוָנִביא .אֹוָתם ִחֵּבר הּוא ְוָלֵכן ,ַהּזֹאת ַהֶּדֶרְך ַעל ַהִּמְדָרִׁשים ְּבֵבאּור ַאֶחֶרת ָמסֶֹרת

 ֶׁשֵּמת ְּבָׁשָעה ,ֵאיָמַתי .ְלֵעָׂשו ָהַרג ְיהּוָדה ,ִהיא ַאָּגָדה ָמסֶֹרת ,יִאָּלִעא ַּבר ְיהּוָדה ַרִּבי ְּבֵׁשם ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי

 הֹוְלִכין ְוָהיּו ".ָּבָניו ְוַיֲעקֹב ֵעָׂשו אֹותֹו ַוִּיְקְּברּו" ִּדְכְתיב ,אֹותֹו ִלְקּבֹר ַהְּׁשָבִטים ְוָכל ְוֵעָׂשו ַיֲעקֹב ָהְלכּו ִיְצָחק

 ַיֲעקֹב ְיֵהא ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ,ַלְּמָעָרה חּוץ ְוָיְצאּו ,ְלַיֲעקֹב ָּכבֹוד ְוחֹוְלִקין עֹוְמִדין ְוַהְּׁשָבִטים יןּובֹוִכ ְועֹוְמִדין ָרהַּבְּמָע

 הֹוֵרג הּוא ֶׁשָּמא ,ָאַמר ,ַאֲחָריו ְיהּוָדה ִנְכַנס .ַלְּמָעָרה ְוִנְכַנס ֵעָׂשו ַעְצמֹו ִהְׁשִחיל .ִלְפֵניֶהם ּוִמְתַּבֶּזה ִנְמָאס

 ֹוַוֲהָרג ְיהּוָדה ָעַמד ִמָּיד ,ָאִביו ֶאת ַלֲהרֹג ְמַבֵּקׁש ֶׁשָהָיה ֵעָׂשו ֶאת ּוָמָצא ,ְוִנְכַנס ַעְצמֹו ִהְׁשִחיל .ִּבְפִנים אְלַאָּב

 .ֵמַאֲחָריו ַוֲהָרגֹו ָּכבֹוד לֹו ָחַלק ,ְלָכְך ,ְלַיֲעקֹב ּדֹומֹות ָּפָניו ְקַלְסֵּתר ֶׁשָהָיה ,ָּפָניו ִמֶּנֶגד ֲהָרגֹו לֹא ְוָלָמה .ֵמַאֲחָריו

ָמִצינּו 

מּוָבא 

 ַּבַּמֲאָמר[



ד 

 ְּכֶׁשְּנָׂשֻאהּו ַיֲעקֹב ֶזה ".ָנָקם ָחָזה ִּכי ַצִּדיק ִיְׂשַמח" )תשעו תהילים ילקוט( ".אְֹיֶביָך ְּבעֶֹרף ָיְדָך" ,ְמָבְרכֹו ֶׁשָאִביו ְוהּוא

 ֶאת ִלְקּבֹר ַהְּמָעָרה ְׁשַטר ְלָהִביא ִמְצַרִיםְל ַנְפָּתִלי ְוָקַפץ ,ֵהִניחֹו ְולֹא ֵעָׂשו ָּבא ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ִליָקֵבר ִמִּמְצַרִים

 ַעל ְּבָידֹו ִהָּכהּו ַיֲעקֹב ֶאת ִלְקּבֹר מֹוְנִעין ֶׁשָהיּו ְּכֶׁשָרָאה ,ֵחֵרׁש ְוָהָיה ָּדן ֶּבן חּוִׁשים לֹו ָּבא הֹוֵלְך ֶׁשהּוא ַעד ,ָאִביו

   הּוא ֲהָדא ,ְוָׂשַמח ְנָקָמה ְוָרָאה ֵעיָניו ּוָפַתח ַיֲעקֹב ֶׁשל ִמָּטתֹו לַע ָאְזָניו ְׁשֵני ְוָנְפלּו רֹאׁשֹו ֶאת ְוִהִּתיז ַצָּוארֹו

   ".]ֶאָחד יֹום ְׁשֵניֶכם ַּגם ֶאְׁשַּכל ָלָמה" ִרְבָקה ְנבּוַאת ְוִנְתַקְּיָמה "ָנָקם ָחָזה ִּכי ַצִּדיק ִיְׂשַמח" ִּדְכִתיב  

מּוָבא . ֵמֶחְציֹו ּוְלַמְעָלה ָהֱאלִֹהים, ר ָאִבין ֵמֶחְציֹו ּוְלַמָּטה ִאיׁש" א"ִאיׁש ָהֱאלִֹהים" )ד, ר יא"דב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְּדֵלָאה ִהיא ְּבִחיַנת ֱאלִֹהים ְוָרֵחל ,  ֶׁשְּׁשֵני ֲחָצִאים ֵאּלּו ֵהם ְּבסֹוד ֵלָאה ְוָרֵחל)רכא' ב ע"שער לח ח (ל"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ָּב

 :)חולין קלט(א ַעל ַהְּגָמָרא "ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ָלאּוֶפר שליט. ים ֶׁשּמֶׁשה ָזָכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים ּוְכִדְלֵעילְורֹוִא. ִהיא ְּבִחיַנת ִאיׁש

  ֶׁשָּיַדע ְלַחֵּבר ֶאת ,  ֶׁשַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשּמֶֹשה הּוא ַּגם ִאיׁש ֱאלִֹהים ְוַגם ִאיׁש ָּבָׂשר"ְּבֶׁשַּגם הּוא ָּבָׂשר"מֶׁשה ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין 

  .ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהָּבָׂשר הּוא זֹוֶכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים. ְׁשֵני ַהְּקָצוֹות  

 ָעֶליָה ְלגֹוְדָרּה ְךִנְמַל ָׂשֵדהּו ְוְךָּתנּו ַרָּבָנן ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשִּנְפְרָצה לֹו ֶּפֶרץ ְּבתֹו :)שבת קנ( ַּבְּגָמָרא

ּוִמֶּמָּנה ָהְיָתה , ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוָעְלָתה ּבֹו ָצָלף, ְוִנְמַנע אֹותֹו ָחִסיד ְולֹא ְּגָדָרּה, ְוִנְזַּכר ֶׁשַּׁשָּבת הּוא

ְיהּוָדה ַּבר ִאָּלעִאי ' ַּדע ִּכי ֶהָחִסיד ֶזה הּוא ר )שבת( ל"ְלָהֲאִריַז' ס"ִלּקּוֵטי ַהַּׁש'ּומּוָבא ְּב. ַּפְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו

ְוַעָּתה ִּתֵּקן אֹותֹו ָחִסיד , ְוָאז ִנְתנֹוֵצץ ּבֹו ִנְׁשַמת ְצָלְפָחד ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ָחָטא ְּבִעְנַין ְקִׁשיַׁשת ֵעִצים ְּבַׁשָּבת

ִּכי ָצָלף ַחד ַהְיינּו ,  ַחד ּוִמֶּמּנּו ָהָיה ַּפְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ֵּביתֹול ֶׁשָּיָצא לֹו ָצָלף"ְוֶזה סֹוד ֶׁשָאְמרּו רז, ַּבֲחִסידּות ֶזה

ִנְרֶאה ְּדָחִסיד ֶזה ָזָכה ִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ְוִתּקּון  .ְוָהְיָתה ִמֶּזה ַּפְרָנָסתֹו ִּכי הּוא ִּתֵּקן ַמה ֶּׁשִּקְלֵקל ִמּקֹוֶדם, ְצָלְפָחד

,  ְמַרֵּמז ַעל ַהֲחִצי ַהַחד ַהָּׁשמּור ֶלָעִתיד ָלבֹואַחדְוָצָלף , ְלַקֵּבל ָׂשָכר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהָּׁשמּור ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ָחדַהְּפָגם ֶׁשל ְצָלְפ

ל "ׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות צְוָלֵכן ֵי, ד הּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות"ַּדע ִּכי ְצָלְפָח) פנחס קפט(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְּבְּדמּוָבא

ְוֵאיָנם הֹוְלכֹות ֶאל , א"ְּגבּורֹות ַהִּנְׁשָארֹות ַּבְיסֹוד ְּדז' ְוֵאּלּו ֵהם אֹוָתם ַהה. ְּגבּורֹות' ֵהם ַהה, ְּבנֹוָתיו' ְוה, ד"פח

ְוֵכן ְּפִרי ַהָּצָלף הּוא ְּבִחיַנת , ת ְוֵאינֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּותרֹוִאים ֶׁשְּצָלְפָחד ַשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשֶּנְחָּתְך ַעל ְיֵדי ַהְּגבּורֹו .ַהַּמְלכּות

ְיהּוָדה ַּבר ִאָּלעִאי '  ֶׁשר)הקדמה לה(' ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ֶׁשָּצָלף הּוא ָהַעז ֶׁשַּבֵּפרֹות:)ביצה כה(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְּגבּוָרה

   ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאָּלעִאי ֲחצּוָפה ִהיא ֶאֶרץ )תנחומא תצוה יג(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן . רֹות ֶׁשל ַקִיןָהָיה ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּו

  .ְורֹוִאים ְלִפי ִׁשיָטתֹו ֶׁשהּוא ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא עֹוָׂשה ֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  

 ִּדְכֶׁשִּתֵּקן ֶהָחִסיד ֶאת ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ֵׁשׁש ְּפָגם ַּבְיסֹוד ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ְּמקֵׁשׁש ֶׁשְּצָלְפָחד ַה.)שלח קנז( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר

' ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ֵסֶפר ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוִמֵּמיָלא הּוא ָזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֵמַהְיסֹוד, ְצָלְפָחד הּוא ִּתֵּקן ֶאת ַהְיסֹוד

ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ֶאת ַהְּגָמָרא . ף"ָצָלת "ר" ַעְלָּת ַלחִֹסים ָּבְךָּפיֵרֶאיָך ִּלַפְנָּת ָצָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר  ")כ, תהילים לא( ֶׁשַהָּכתּוב )ערך צלף(

   ֶׁשָּצָלף ְורֹוִאים, ת ָהִאיָלנֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשֲעִתיִדין ִלֵּתן ֵּפרֹות ְּבָכל יֹוםְּכדּוְגַמ.  ֶׁשְּפִרי ַהָּצָלף מֹוִציא ֵּפרֹות ְּבָכל יֹום:)שבת ל(

  .ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהָּׁשמּור ֶלָעִתיד ָלבֹואְמַרֵּמז ַעל   

ָאַמר ָלֶהם ֶמה , ם ִמי ָהָיהָׁשֲאלּו ְלַרִּבי ְמקֹוֵׁשׁש ֵעִצי )'פני יהושע'בשם ה' אפיריון'הובא בספר (ה יָאִל ְּפׁשַרְדִמְּב

א ָט ָחׁשֵׁשקֹוְמם ַהת ִאֶקלֲֹח ַמׁשֵּין ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ָאַמר ָלֶהם ְצָלְפָחד ָהָיה, ָאְמרּו לֹו ּתֹוֵלׁש ָהָיה, ָעָׂשה

ר ֵבאי סֹוַּד ַוׁשֵלֹוה ּתָי ָהׁשֵׁשקֹוְמַהר ֶׁשֵבֹוּסי ֶׁשִּמי ֶׁשִּבם ַרֶהר ָלַמָא, תּוׁשְרת ִלּוׁשְריר ֵמִבֲעה ַמָיָה ֶׁשאֹו, תָּבַׁשים ְּבִצת ֵעיַׁשִלְתִּב

, חַמת ֶציַחִמְצא ִּבן הּוּוּקִּתם ַהִאְו. לֹוְצח ֶאַמָּצד ֶׁשף ַחָלְּצת ַהיַחִמל ְצן ֶׁשּוּקִּתל ַה ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרד ְמָחְפָלְצִּד. דָחְפָלה ְצָיא ָההּוֶׁש

   ׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵכְו. ילֵעְלִדר ְּכֵבֹוׁש ְוׁשֵלֹוּתה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּלֻעל ְּפת ַעֶזֶּמַרה ְמיָׁשִלן ְּתֵכְו. חַמת ֶציַׁשִלְתה ִּבָי ָהלקּוְלִּקַהה ֶׁשָיָאאת ְרזֹ

  .דָחְפָלה ְצָיה ָהה ֶזיָׁשִלְתה ִּבָיא ָהְטֵחם ַהִא, תרֹובּוְּגַהד ֵמָחְפָלְצ  

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 ינּוִצָמ



ה 

ְמַלֵּמד ֶׁשָּנְטלּו ְּבנֹות ְצָלְפַחד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן " ָנתֹן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה" ) עחויחי' בתי מדרשות'(ַּבִּמְדָרׁש 

ָּבנֹות ָצֲעָדה "ְוַאף ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָאה ֶׁשּנֹוְטלֹות ְּבָכאן ּוְבָכאן ֶׁשֶּנֱאַמר , "ָנתֹן ִּתֵּתן"ִּדְכִתיב , ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען

 ִנְרֶאה . ַהַּיְרֵּדן ֶׁשַּנֲעָׂשה ְלמֶֹשה ְּכחֹוָמה ִמְּלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ְוָאַמר לֹו ְּבנֹוֶתיָך נֹוְטלֹות ָּכאן ְוָכאןֶזה" ֲעֵלי ׁשּור

ָּבנֹות ָצֲעָדה "ֵכן ַהָּכתּוב ָל, ֶׁשּפֹוֶעֶלת ַּבְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ּוְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה

ַהְמַרֵּמז ַעל , ֵחִצי ִמחּוץ ַלחֹוָמה, ֶׁשֶּנֱחָלִקים ִלְׁשֵני ֲחָצִאים,  ְמַרֵּמז ַעל ְּבנֹות ְצָלְפַחד ֶׁשֵהן ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף,"ֲעֵלי ׁשּור

ְוֵחִצי ְּבתֹוְך ַהחֹוָמה ַהְמַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהַּנֲחָלה ,  ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹודַהְיינּו, ַהֵחִצי ֶׁשָּלְקחּו ַנֲחָלה ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְּדַיְרֵּדן הּוא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשְּב, ְוָלֵכן ַהּׁשֹור ְמַרֵּמז ַעל ַהַּיְרֵּדן. ַהְיינּו ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון, ֶׁשָּלְקחּו ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ' ַיְרֵּדן סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו )רסד' דברים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּבַּכּמּוָבא 

  . ְיסֹוד  

, "ַוִּייַטב ִלּבֹו" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש, "ּיֹאַכל ּבַֹעז ַוֵּיְׁשְּת ַוִּייַטב ִלּבֹוַו" )ז, רות ג(ֵאֶצל ּבַֹעז קֶֹדם ֶׁשָּבא ְלִהְזַּדֵּוג ִעם רּות 

קֶֹדם ֶׁשָּבא ְלַהְׁשִּפיַע , "ַוִּייַטב ִלּבֹו"ַהֵּיֶצר טֹוב ֶׁשְּבִלּבֹו ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ֶׁשּבַֹעז ִהְתַקֵּׁשר ִעם . ָעַסק ַּבּתֹוָרה

ָלֵכן הּוא ָזָכה ִלְהיֹות ַהְיסֹוד , ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, "ִּגּבֹור ַחִיל"ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשּבַֹעז ָהָיה , ְּקֻדָּׁשהַלַּמְלכּות ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשל ַה

  ַעֵּין ְּבזַֹהר ָחָדׁש . ַהֵּיֶצר טֹוב ִּבְׁשֵלמּותִּדְלַאַחר ֶׁשּדֹוִחים ֶאת ֲחִצי ַהֵּיֶצר ָהָרע ִּבְׁשֵלמּות ִנָּתן ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֲחִצי . ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות

  . ְמַרֵּמז ֶׁשּבַֹעז ָּבא ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵלב"ַוִּייַטב ִלּבֹו" ֶׁשַהָּכתּוב .)רות קה(  

ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִעְנָיָנּה , ַסֵּמל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ִלְפעֹל ּוְלַנֵּצַחֲהֵרי ִּגּבֹור ְמ. ַמְקִׁשים ַמּדּוַע ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ְּגבּוָרה

ֶׁשַהְּגבּוָרה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת , ֵאיֶזהּו ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹוְּדרֹוִאים ֵמַהִּמְׁשָנה , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ַלֲעצֹר ּוְלַצְמֵצם

ְצִריָכה ֶאת , ָּכְך ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ְלַצְמֵצם ְוַלֲעצֹר ֶאת ַהֶּׁשַפע. ִהיא ִלְכּבׁש ֶאת ַהֵּיֶצר ֶׁשֶּזה ִעְנָין ֶׁשל ִצְמצּום ַוֲעִציָרה, ה ּכַֹחֲהִכי ַהְרֵּב

ים ֶאת ַהּכַֹח ָהַרב ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחִצי ַהֵּׁשִני ְמַקְּבִל, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוְצִרים ּוְמַצְמְצִמים ֶאת ַמה ֶּׁשּלֹא ָצִריְך. ַהּכַֹח ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול

הּוא עֹוֵצר ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵּׁשִני ְוָכְך הּוא ִנְהֶיה ִּגּבֹור ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַמה , ְוֵכן ָאָדם ִּגּבֹור ֶׁשְּמַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה. ֶׁשאֹותֹו ָצִריְך

  ְוכֹוֵבׁש ֵּפרּוׁשֹו ִלְכּבׁש ּוְלַאֵּמץ ֶאת , ְמַרֵּמז ַעל ַהַּצִּדיק ֶׁשָהַפְך ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלטֹוב, ֶאה ְלָפֵרׁש ְּדכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹוְועֹוד ִנְר. ֶּׁשַּמְׁשִּפיַע

  .'ִיְצרֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְלֵעֶזר ַּבֲעבֹוַדת ה  

 ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות )פרק סד(ל "ְלָהֲאִריַז' ּגּוִליםֵסֶפר ַהִּגְל'א ֶׁשּמּוָבא ְּב"ֶזִליג ַׁשאְרף שליט' ג ר"ָהרה

קֹול " )יח, שמות לב( ַעל ַהָּכתּוב :)תיקונים מז (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ּוִמי ֶשָּׁשְרׁשֹו ֵמַהֲחָסִדים הּוא ָחָלׁש, הּוא ָחָזק ּוֶבן ַחִיל

ַהֵרי ַהְּגבּורֹות ֲחָזִקים יֹוֵתר , ְוִהְקָׁשה ַמּדּוַע ַהָּיד ַהְּׂשָמאִלית ִהיא ַיד ֵקָהה ַוֲחָלָׁשה. ּוָׁשה ִהיא ֶחֶסדֶׁשֲחל, "ֲענֹות ֲחלּוָׁשה

ִּדיכֹוָלה .  חֶֹזק ּגּוָפִניְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדחֶֹזק ַהְּגבּוָרה הּוא ִעְנַין ֶשל ָחְכָמה ָלַדַעת ַלֲעצֹר ֶאת ַהֵּׁשִני ְולֹא. ֵמַהֲחָסִדים

ל אֹוֵמר הּוא ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ִמּׁשֶֹרׁש "ּוַמה ֶּׁשָהֲאִריַז. ִלְהיֹות ַיד ְׂשמֹאל ֲחָלָׁשה ֲאָבל ְמֻּתְחֶּכֶמת ֶׁשּיֹוַדַעת ֵאיְך ַלֲעצֹר ֶאת ַהֵּׁשִני

 ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִני ֶאָּלא ְלחֶֹזק ִׂשְכִלי ֶׁשּיֹוֵדַע ֵאיְך ְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמהֵאין ַהַּכָּוָנה ְלחֶֹזק ּגּוָפ, ַהְּגבּורֹות הּוא יֹוֵתר ָחָזק ּוֶבן ַחִיל

, "ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , הּוא ִמְּלׁשֹון חֶֹזק ּוְגבּוָרהַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַאִּיל א ֶׁש"ֵמָהַרב ָזִמיר ּכֵֹהן שליט' ַהּצֹוֶפן'

חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדַקְרַנִים ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהּמַֹחּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ּוָרתֹו ִהיא ְּבַקְרָניוּוְגב

ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  הּוא ִמְּלׁשֹון חֶֹזקַאִּילמּוָבא ֶׁש' ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל 'ְבֵסֶפרּו. ְוכַֹח ַהְּגבּוָרה הּוא ִעְנָין ִׂשְכִלי', ַלְּׁשִמיִני

. ְורֹוִאים ֶאת ּכַֹח ַהְּגבּוָרה ַּבֲעִציָרה ּוְבִצְמצּום ְּכִדְלֵעיל.  ּוְגבּוָרתֹו ִהיא ָּבֶזה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ַלֲעצֹר ֶאת ַזְרעֹו ֶׁשּלֹא ֵיֵצא ְלַבָּטָלה"ֱאָיל

ְּדחֶֹזק ּוְגבּוָרה ֶזה ָלַדַעת ַלֲחּתְֹך ֶאת ַהֶּׁשַפע ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ְּכִדְלֵעילץ"ֵקת "ס" ץ ֶוֱאַמקֲחַז" ֶׁשָּכתּוב ְוֵכן ָּכל ָמקֹום

  א הּול ֶׁשִיַאל ָהז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש ינּוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר. ָזָכר ֶׁשל ְרֵחִליםא ָרְקל ִנִיַאָה ֶׁש.)בכורות לה(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּוְלַצְמְצמֹו

  .לֵחד ָרסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמר ֶׁשָכָּזת ַהיַנִחְּב  

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ֵיׁש 

ִהְקָׁשה 



ו 

  

  לגליון הושענה רבההוספות 

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

  .הָדהּול ְייו ֶׁשִמה ָחָיו ָהָׂשֵע
  

  ].א"י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"י הרהִּנַעְּיה ִסר ֶזָמֲאר ַמאּוֵבְּב[

  

 ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה" )ערך יהודה(' רָסט מּוֶבֵּׁש'ל ַהַעַּבִמ' תֹוּיִּפְל ַּתׁשַרְדר ִמֶפֵסְּבא ָבמּו

 ְךַפע ָהָׁשה ָרָיָהיל ֶׁשִבְׁשִּבּו, וָׂשא ֵע הּוַעּוׁש]. יםִנֹואׁשִרד ָהָחה ֶאָיָהֶׁש [סימּוִנלֹול ְקֵאמּוי ְׁשִּב ַרׁשֵרֵּפ". ַוָּיבֹא ֵאֶליָה

ה ֶׁשר ָקָבָּדַהף ֶׁשַא, וָׂשל ֵע ֶׁשֹוּתח ִּבַקה ָלָדהּוְּיל ֶׁשֵּבַקה ְנָלָּבם ַקִא' רָסט מּוֶבֵּׁש'יף ַהִסמֹו ּו.ַעּו ׁשהּואּוָרְקת ּוֹוּיִתאֹוָה

ּוְמבָֹאר . הָדהּוְיל יו ֶׁשִמה ָחָיָהו ָׂשֵעים ֶׁשִארֹו ְו.הָרה ָזָדבֹו ֲעמֹוְציק ַעִזֲחה ַמָיָהי ֶׁשל ִמת ֶׁשח ַּבַק ָליְךד ֵאאֹד ְמַע

ה ָּׁשת ִאַחַקו ָלָׂשֵע ְלְךַלָה, תֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשְֹּבת ֶׁשצֹויצֹוִּנת ַהיא ֶאִצהֹו ְליְךִרה ָצָיָהה ֶׁשָדיהּוִו, ׁשָּמ ַמׁשֶר ׁשֹתֹואֹום ֵמיֶהֵנְּׁשִלְדָבֵרינּו ֶׁש

ת  ֶאירּוִהְזק ִהָחְצִים ְוָהָרְבי ַאֵרֲהֶׁש, ןַעַנל ְּכד ֶׁשֶכה ֶנָיָהה ֶׁשָנָּוַּכין ַה ֵא"יִנֲעַנ ְּכיׁשת ִאַּב" ֶׁש.)פסחים נ(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּוּנֶּמִמ

ת א ַּבלְֹו, יִנֲעַנת ְּכת ַּבֶנֶּיַצה ְמָרֹוּתַהן ֶׁשֵכָּתִיְו. [רֵח סֹוֹוׁשרּוי ֵּפִנֲעַני ְּכִּכ, רֵח סֹויׁש ִאׁשרּוֵּפא ַהָּלֶא, ןַעַנת ְּכנֹוְּב ִמחּוְקא ִיּלֹם ֶׁשיֶהֵנְּב

ים ִאן רֹוֵכְו]. ֹוּבע ֶׁשָרד ָהַּצא ִמלְֹו, וָׂשֵעְּבר ֶׁשֵחֹוּסד ַהל ַצ ֶׁשתַּב ַהינּוְיַה, וָׂשֵעְּבב ֶׁשֹוּטד ַהַּצה ִמָתְי ָהַעּות ׁשַּבז ֶׁשֵּמַרְל, וָׂשֵע

ַוֻּיַּגד ְלָתָמר : ִּתְמָנָתהַוַּיַעל ַעל ּגֲֹזֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ", הָנְמִתה ְּבָיה ָהֶׂשֲעַּמַהים ֶׁשִמָעה ְּפָּמת ַּכֶנֶּיַצה ְמָרֹוּתַהֶׁש

ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶׁשר ַעל :  ָלגֹז צֹאנֹוִתְמָנָתהֵּנה ָחִמיְך עֶֹלה ֵלאמֹר ִה

ְוִתְמַנע  ")יב, בראשית לו(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, דִול ָּדה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלם ַהֵהֶׁש, וָׂשֵעק ְוֵלָמֲע ַלְךָּיַּׁשם ֶׁשא ֵׁשהּוע ָנְמִתְו". ִּתְמָנָתהֶּדֶרְך 

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְמקֹמָֹתם  ")שם מ(. "ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו

, טלֹו ׁשֶרם ׁשֹר ִעֶׁש ֶקׁשֵיע ָנְמִתְּלז ֶׁשֵּמַר ְמ".ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע" )שם כב(ב ּותָּכַהה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. "ִּתְמָנעִּבְׁשמָֹתם ַאּלּוף 

  .בָהת ָזיַנִחְבא ִּבת הּוכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, זָּפא ָרְקִּנ ֶׁשבָהָּזל ַהז ַעֵּמַר ְמזיַפִלֱאן ֵכְו. יַחִׁש ָמׁשֶרם ׁשָֹּׁשֶׁש

 ".ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק" )יב, בראשית לו(ב תּוָּכת ַהה ֶאֶאְרק ִנֶמעֹר ֶתֶיְבּו

ִּתְמַנע זֹו ַּבת , ַזְרעֹוְלהֹוִדיַע ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ַּכָּמה ָהיּו ְּתֵאִבים ִלָּדֵבק ְּב"  ָהְיָתה ִּפיֶלֶגׁשְוִתְמַנע"י "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

ְולֹוָטן ֵמֲאלּוֵפי יְֹשֵבי ֵׂשִעיר ָהָיה ִמן ַהחֹוִרים ֶׁשָּיְׁשבּו ָבּה , "ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע"ֶׁשֶּנֱאַמר , ֲאלּוִפים ָהְיָתה

, ָּיִמים מֹוֶנה אֹוָתּה ְּבָבָניו ֶׁשל ֱאִליַפזּוְּבִדְבֵרי ַה, ֲהְלַואי ְוֶאֱהֶיה ִּפיֶלֶגׁש, ָאְמָרה ֵאיִני זֹוָכה ְלִהָּנֵׂשא ְלָך, ְלָפִנים

ן יָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ּוְכֶׁשָּגְדָלה ַנֲעֵׂשית ִּפיַלְגׁשֹו, ְמַלֵּמד ֶׁשָּבא ַעל ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֵׂשִעיר ְוָיְצָאה ִּתְמַנע ִמֵּביֵניֶהם

ק ֵבָּדה ִלָבֵאה ְּתָתְייא ָהִה, יַחִׁשָּמל ַהת ֶׁשצֹויצֹוִּנ ַהיּו ָהּהָמקֹוְמִבּו, יַחִׁשָּמ ַהׁשֶרל ׁשֹה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהק ִהֵלָמם ֲעע ֵאַנְמִּתֶׁש

ם ֵהֶׁש, תנּו ְזְךֶרא ֶּד הּוּהָּל ֶׁשׁשֶרּׁשֹל ַהן ָּכֵכָלְו. הָּפִלְּק ַהְךֶרת ֶּדמֹוָׁשְּנת ַהיד ֶאִלהֹות ְלֹוּסַנְלּו, ּוּנֶּמק ִמינֹום ִלָהָרְבל ַא ֶׁשעֹוְרַזְּב

ְּתִמיָמה 'ת ֶׁשל "ר )תהילים רמו( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב אָבן מּוֵכְו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהת ַעֹויׁשִּבְלַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקַה

ִּכי ֲאִפּלּו . ה"מֹוָתיו ֶׁשל הקבָּכל ַהּתֹוָרה ְׁש, ל" רזרּוְמָאה ֶּׁשִיְרמֹז ֶאל ַמ, ע"הּוא ִּתְמַנ, ֵעדּות'ָנֶפׁש 'ְמִׁשיַבת '

ְואֹוֵמר ֶׁשֵהם , ְרָׁשן ְלדִֹפיֶׁשָהָיה ְמַנֶּׁשה ּדֹו, ֶׁשהּוא ִמְּכַלל ַהִּמְקָראֹות, "ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע"ֶׁשל , ָּפסּוק ֶאָחד

ץ יצֹוִּנן ַהמּואן ָטָּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש .ָּלא ְלצֶֹרְךְולֹא ִנְכְּתָבה ֶא, ְּתִמיָמה' הּוא ִמְּכַלל ּתֹוַרת ה, ְמֻיָּתִרים ֶׁשּלֹא ְלצֶֹרְך

 ׁשה ֵיָנְמִתְבִּד, הֶנמֹוְׁשר ַּפְסא ִמהּו ֶׁשאָיְנַמְּתן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָנְמִּתן ֵכְו". ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש "יאִהה ֶׁשָרֹוא ּתֵצ ֵתּוּנֶּמִּמ ֶׁשיַחִׁשל ָמֶׁש



ז 

ת "ס" ה ָלֵהָּנם ָאָדת ְּדמּוןַמְרֵאיֶה ")ה, יחזקאל א(ְוֵכן ַהָּכתּוב . הָּכֻני ֲחֵרָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, דִו ָּדׁשֶרם ׁשָֹּׁשי ֶׁשיִנִמְּׁשר ַלּוּבִח

 ת ֶאהזֶֹר ")ב, רות ג(, זַעבֹל רּות ּוֶצת ַהָּכתּוב ֵא" סה"ִּתְמָנְוֵכן . ִׁשיַח ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלׁשֶֹרׁש ָּדִודָמִוד ָּדָדם ָאת "רם "ָדָאְו. ה"ִּתְמָנ

   ."ם ַהְּׂשעִֹריןּגֶֹר

א ָבּוּמה ֶּׁשי ַמִפְלּו .עָׁשָרו ָהָׂשל ֵע ֶׁשֹוּתִּב ִמדּוְלֹוּנן ֶׁשיָוים ֵּכִעָׁש ְריּו ָהַעּות ׁשַּב ִמדּוְלֹוּנן ֶׁשָנאֹור ְו ֵעַעּוּדן ַמָבה מּוֶזי ִפְלּו

ן ֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. יוִמת ָחג ֶאַרה ָהָדהּוְּיא ֶׁשֵצ יֹו,וָׂשת ֵעד ֶאַח ַיגּוְרה ָהָדיהּון ִון ָּדֻחִׁשים ֶּבֶׁש) ה ביהודה"ד: גיטין נה(ת פֹוְסֹוּתַּב

ַּבְירּוַׁשְלִמי ָּבִראׁשֹוָנה ָגְזרּו ְּגֵזָרה ַעל ְיהּוָדה ְלִפי ֶׁשָּמסֶֹרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹוָתם ֶׁשְּיהּוָדה ָהַרג ֶאת : םת ָׁשפֹוְסֹוּתַה

ּוְבסֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא . ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרג ֶאת ֵעָׂשו" ָיָדיו ָרב לֹו"ְוַתְנָיא ַנִּמי ְּבִסְפִרי , "ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך"ִּדְכִתיב , ֵעָׂשו

ָּמא לֹא ֵמת ֶׁש, ָנְפָלן ַאַּכְרָעא ְּדַיֲעקֹב, ָנְתרּו ֵעיֵניּה, ַמְחֵייּה ַאֵריֵׁשיּה, קּוְלָפא ְּדסֹוָטה ְּדָאַמר חּוִׁשים ֶּבן ָּדן ָׁשַקל

 ינּוְיַה, ףֵסת יֹויַרִכא ְמְטל ֵח ֶׁשְךֵׁשְמֶה ְלֵעָׂשו ְּכְךַלה ָהָדהּוְּיא ֶׁשֵצד יֹועֹוְו .ְּבאֹוָתּה ַהָּכָאה ַעד ֶׁשָעַמד ָעָליו ְיהּוָדה ַוֲהָרגֹו

 יּוח ָהַרֶזץ ְוֶרן ֶּפֵכ ְו).כה, שם ל(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ףֵסל יֹו ֶׁשבֹוְיא אֹוהּוו ֶׁשָׂשת ֵעד ֶאֵּבַכ ְלְךַלָה, דֶבֶע ְלרֹוָכְמף ּוֵסיֹור ֶׁשִּזְלֵזל ְּבַחַאְל

ל ָּכ ֶׁשַעדּוָּיַּכ, יַחִׁשָּמ ַהׁשֶרן ׁשֹמּוה ָטָין ֶׁשָּׁשם ָהָנאֹור ְול ֵע ֶׁשׁשדֹוָּקץ ַהיצֹוִּנת ַה ֶארּוְרָּב ֶׁשינּוְיַה. ןָנאֹור ְול ֵעם ֶׁשּוּבִּיד ַהסֹון ְּבּוּקִּת

  .יַחִׁשָּמל ַהה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּליא ַהִהו ֶׁשָׂשת ֵעַּפִלְקל ִּבַפ ָניַחִׁשָּמ ַהׁשֶרׁשְֹו, ֹוּלה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּליא ַהִהה ֶׁשָּפִלְּקל ַּבֵפץ נֹויצֹוִנ

 מֹוְּכ, ּוּנֶּמ ִמיַחִׁשת ָמַדָל הֹוְךֶרצֹט ְלת לֹויל ֶאִּצַה ְלְךַלָהֶׁשם ְּכָהָרְבַאם ְלר ַּגַז ָעַחן נֹם ֶּבֵׁשְו. ַחן נֹם ֶּבֵׁשל  ֶׁשֹוּתה ִּבָתְי ָהרָמָּתן ֵכְו

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

ם י ָׁש"ִּׁשַרְב ּו".ֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹוןּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמ: ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך

 )ו, ר מג"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . דִול ָּדת ֶׁשכּוְלַּמם ַהקֹוְמם ִּבִיַלָׁשירּו ִּבְךֶלם ֶמה ַּגָיא ָההּו ְו.הּוא ֵׁשם ֶּבן נַֹח" ּוַמְלִּכי ֶצֶדק"

 ַחנְֹו. יַחִׁשָמת ְּבאֹוָצְמ ִנםֵׁשת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. "ֶצֶדק ָיִלין ָּבּה"ֶצֶדק ִנְקֵראת ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֶּנֱאַמר "  ָׁשֵלםְךּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל"

ן ֵכְו. םאת ֵׁשֵרְקת ִנכּוְלַּמַה )קעא' א ע"קריאת שמע ח(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ן מּוָבא ְּבפרעֵכ ְ.ַח"יִׁשָמל  ֶׁשח" מיאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ".םים ֵׁשִקָהְל"א ם הּוּוּבִּין ַהַיְנִען ֶׁשיָוֵּכ, םּוּב ִיְךֶרם ֶּדָלעֹוא ָלד ָּבִו ָּדׁשֶר ׁשַֹעּוּדַמ' דִו ָּדׁשֶרשֹ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב

, יִקֵלָמֲעָהה ֵדת ְׂש ֶאּוׁשְבם ָּכֵה, דִות ָּדַמְׁשיל ִנִבְׁשִּב, יִבֶּׁשט ַּבת לֹו ֶאחּוְקים ָלִכָלְּמַהי ֶׁשֵנְפִל, יםִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמים ְּבִארֹון ֵכְו

ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ") ז, בראשית יד(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. רָמָּת מֹוְּׁשם ֶׁשקֹוָמּו

  .רְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵׁשב ְּבַחֲצצֹן ָּתָמ

ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן " )לד, בראשית כו(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. הָדהּוְיל ת ַעֶזֶּמַרְמַה, יתִדהּוְי ֹוּתְׁשִאו ֵמָׂשל ֵע ֶׁשֹוּתה ִּבָתְיָה, ַעּות ׁשַּבֶׁשן ֵכָּתִיְו

ת ֶׁשֵאע ַבת ֶׁשַּב ֶׁש)ב' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפ ִמע"רמא ָּבָבמּוְד". ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִחִּתי

ה ָּיִראּוה ְלָאְׂשִּנֶׁשְּכ, תכּוְלַּמת ַלֶמֶד קֹויםִּתִחַהת ַּפִלה ְקָתְיע ָהַבת ֶׁשל ַּבֶצם ֵאַגְו. הָדהּות ְיֶׁש ֵאַעּות ׁשַּבל ּוּגְלה ִּגָתְיד ָהִוָּד

' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ר א ְּבֵסֶפָבן מּוֵכְו. ע ְּכִדְלַקָּמןַבת ֶׁשל ַּבא ֶׁשָּבַּסה ַהָיָהֶש, לֶפתִֹחם ֲאֵׁשז ְּבָמְר ִנתֵחן ֵכְו. דִוי ָּדֵנְפִלי ִּתִחַה

 ְוֵכן ְּבֵני ֵחת .ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ִמיָלהת "ֵחְּד, ְּבֵני ֵחתַאְבָרָהם ָקָנה ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֶׁשְּקׁשּוָרה ְלִמְצַות ִמיָלה ִמ ֶׁש)מה

ת "ס" ףֶסל ֶּכֶקת ֶׁשאֹו ֵמעַּבְר ַאת ֵחיֵנ ְּביֵנְזָא ְּברֶּבר ִּדֶׁשֲא ")טז, בראשית כג(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ְּפָעִמים ַּבָּפָרָׁשה ְׁשמֹוֶנהים ֻמְזָּכִר

ם ָׁשְו, ת"ת ֵחאֹוז ָּבָמְרִּני ֶׁשיִנִמְּׁשה ַלָרּוׁשים ְקִּתִחת ַהַּפִלְּקים ֶׁשִארֹוְו. :)ויחי רמ(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמַּכ, ייִנִמְּׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהי"ִתָיְעַר

וכן  .ָּדִודת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ר" ַהִחִּתי ֵאִריְּבת ַּבהּוִדית ְי"ְוֵכן . הָּכֻני ֲחֵרָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, יםִנָּבי ַּביִנִמְּׁשה ַהָיָה ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִו ָּדׁשֶרׁשֹ

ת " סת"יִדהּוְין ֵכ ְו.ידִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא יתִדהּוְין ֵכְו . שמסמל את היסוד שבמלכות של דודבאר מרמז על "יְּבֵאִר"

  ". ֶמֶנת לֹו ְלאֹיַוְּתִה ּהְבֵחיָק ּוַוְּתִׁשֵתה דַהֶּיֶל תֶא יָנֳעִמ ִּתַּקחַו ")טז, רות ד( יַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשַֹדל ֵלר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפַה

ה נֹוֵׂשא ֵּכָליו ָיָהְו, י ֵחת ַמָּמׁשֵנָמָצאִתי ַּבִּמְדָרׁש ְּדאּוִרָּיה ְּבַעְצמֹו ָהָיה ִמְּב :)קידושין עו(' ַעֻׁשהֹוי ְיֵנְּפ'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

ְוָאַמר לֹו , ]תָיְלל ָּג ַּבִּנָּצחֹון ַעֹור לַזה ָעָּיִראּור ֶׁשַחַא[, ּוֶבֱאֶמת ֶנֱעַנׁש ָּדִוד ַעל ֶׁשֵהִׂשיאֹו ְלַבת ֶׁשַבע, ֶׁשל ָּגְלָית



ח 

ַהּסֹוד  :)נח עג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמְּד, עַבת ֶׁשַבי ְלִּתִחה ַהָּיִרת אּוד ֶאִויא ָּדִׂש ֵהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ. ה ַחֶּייָך ִאְׁשְּתָך ָנַתָּת לֹו"הקב

ַמּדּוַע ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ִלְכַנַען ַעד , ֵצא ְוַדֵּיק ְוִתְמָצא, ׁשֹוָנהֶׁשל ַּבת ֶׁשַבע ֶׁשִּנְּתָנה ְלאּוִרָּיה ַהִחִּתי ָּבִרא

ה יָזִחא ֲאָרֲחא ַאָרְטִּסת ַלֵתב ָלֵבסֹוה ְמ"הקב ֶׁשינּוְיַה .ְוִתְמָצא ָּדָבר ֶזה ַהּכֹל סֹוד ֶאָחד ְוָדָבר ֶאָחד, ֶׁשּלֹא ָּבאּו ִיְׂשָרֵאל

 מֹוְצַע ְּבְךֶלֶּמד ַהִון ָּדֵכָלְו. יִרְּפל ַהת ַעֶרֶמֹוּׁשה ַהָּפִלת ְקיַנִחְבה ִּבָּׁשֻדְּקל ַה ַערּוְמְׁשִּיי ֶׁשֵדְּכ, ןָמְּז ַהיַעִּגַּמי ֶׁשֵנְפה ִלָּׁשֻדְּקַהה ֵמיָקיִנִו

יא ִה ֶׁשבּוְׁשְחַּית ֶׁשֹוּפִלְּקַהה ֵמיָרִמה ְׁשֶיְהע ִּתַבת ֶׁשַבְּלד ֶׁשִול ָּד ֶׁשתֹוָבטֹוה ְלה ֶזָיי ָהִּכ, עַבת ֶׁשַבה ְלָּיִרת אּויא ֶאִׂשָהה ַהָּׁשִליַח ְלָיָה

  .םָתּוׁשְרִּב

הּוא ָסַבר ִאיהּו ֶמֶלְך ְולֹא ִהיא ַּבת , ֲאִחיתֶֹפל ָרָאה ָצַרַעת ֶׁשָּזְרָחה לֹו ַעל ַאָּמתֹו :)סנהדרין קא(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

, ֹוּלל ָּבֶזה ֶׁשָּצַרַעת ָזְרָחה ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשֶפיתִֹחֲאִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהָיה ִסיַמן ְּגֻדָּלה ַל. הֶׁשַבע ִּבּתֹו הּוא ְּדָנְפָקא ִמיֵּניּה ְׁשלֹמֹ

ם  ֵהיַחִׁשָּמי ַהֵרּוּסִּין ֶׁשָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפד ְּכִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמה ַעיָׁשִּבְלת ַמַעַרָּצת ַהַּפִלְקִּד. המֹלֹם ְׁשע ֵאַבת ֶׁש ַּבּוּנֶּמא ִמֵצֵּתֶׁש

   .עַגֶנ ְלְךַפָה ֶׁשגֶנעֹא הּו ֶׁשׁשדֹוץ ָקיצֹוים ִנִנְפ ִּבׁשֵּית ֶׁשֶזֶּמַרת ְמַעַרי ָצִּכ. תַעַרָצ

 ַצד ִלְהיֹות ִּכי ָהָיה לֹו, "ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" )'מ' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרַּז'א ְּבָבמּון ֵכְו

ם ֵהֶׁש, דִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמצֹויצֹו ִנּוּלֵאן ֶׁשֵכָּתִיְו. ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֵמֵחֶלק ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו ְנתּוִנים ְּבִפיו

ֵּכיָון ֶׁשָרָצה , ַּיֲעקֹב ָׁשַלח ֶאת ַהִּמְנָחה ְלֵעָׂשו ֶׁש:)וישלח כד(' תֹוָרה אֹור'ְוֵכן מּוָבא ְּב .וָׂשל ֵע ֶׁשיוִפְּבים ִנתּו ְניּון ָהֵכָל, הֶּפת יַנִחְבִּב

ְוֶיֱאָתיּו כֹל ְלָעְבֶדָך : ּוְמֻרָּמז ִּבְתִפַּלת ָיִמים נֹוָרִאים, ּוָבֶזה ִיְהֶיה ִּתּקּון ָּגדֹול ְמאֹד ָּבעֹוָלם, ְלַתֵּקן ֶאת ֵעָׂשו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה

  . ֶּכֶתר ְמלּוָכהַמִּגיִעים ַעד ְּבִחיַנת ' רֹוִאים ֶׁשִאם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִמְתָקְרִבים ַלה. ּוָכהְוִיְּתנּו ְלָך ֶּכֶתר ְמל', ְוכּו

ַמהּו ַהּצֶֹרְך ֵליַדע ֵׁשם ָהִאיׁש . " ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשָמּה ׁשּוַעַוַּיְרא" :)קנח(' הָּלַכא ְּדָרָּגִא'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשְלה ֶזְו

 "ׁשּוַע"ְוָרָאה ַּבת ִאיׁש ֲאֶׁשר ְׁשמֹו , "ֵעָׂשו"ַמְׁשִמיֵענּו ֶׁשָּכל ַמֲאָוָיו ֶׁשל ְיהּוָדה ְלהֹוִליד ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִנּגּוד . ֲעִניְּכַנ

 ַהָּדָבר ִּכי ֶמֶלְך ֵּיםַקַוֲהַגם ֶׁשּלֹא ִנְת,  ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ֱאלִֹקים,ְוָהָיה סֹוֵבר ִּכי ֶׁשָּמא ָּגִרים, "ֵעָׂשו"אֹוִתּיֹות 

ִנְתַּגְלֵּגל ְו. ִּכי ֶּפֶרץ ְוֶזַרח ִּגְלּגּוֵלי ֵער ְואֹוָנן ַּכּנֹוַדע,  ַהָּדָבר ְּבסֹוד ַהִּגְלּגּולֵּיםִעם ָּכל ֶזה ִנְתַק, ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד ִמָּתָמר

ֶׁשִּיְהֶיה ִעַּקר ַהֵחירּות ְלעֹוְלֵמי ַעד ַעל ְיֵדי ֶמֶלְך  ,ת ְלׁשֹון ֵחירּו"ִחיָרה"ַהָּדָבר ֶׁשָּנָטה ַעד ִאיׁש ֲאֶׁשר ְׁשמֹו 

 יֹוֶרה ֶׁשְּבָכאן ִיְהֶיה נֹוָלד ַהּגֹוֵאל ".ַעד עֹוָלם"ֵּתָבה ֻמְרֶּכֶבת , ם"ְוַעל ֵּכן ָהָיה ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ֵמִעיר ֲעֻדָּל, ַהָּמִׁשיַח

ן ֵכ ְו.ִּכי ְּבַוַּדאי ִמֶּמָּנה ֵיֵצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיַׁשי, ַקח אֹוָתּהיַטח ִלּבֹו ִל ָּבֶזה ָּב".ַעד עֹוָלם"ֶׁשַעל ָידֹו ִיְהֶיה ַהֵחירּות 

 ְועֹוִלים ,ֲעֻדָּלִמיָה ,ֲעֻדָּלִמיָה ,ְּפָעִמים ְּכִתיב ַּבָּפָרָׁשה ֲעֻדָּלִמי' ג. "ֲעֻדָּלִמי" .םת ָׁשפֹוְסֹוּתי ַהֵלֲע ַּבׁשרּוֵפא ְּבָבמּו

 ,ְוִחיָרם ָהָיה ֵמאֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה ְוָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֵׁשֶבט ְּבֵני ְיהּוָדה. " ִחיָרהּוְׁשמֹו. "ְך"ה ַהֶּמֶל" ְׁשלֹמֹאָּיִרְטְּבִגיַמ

ת "רה "יָרִחא ֶׁש"שליטִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג ' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה .ּוְלָכְך ָהָיה ִחיָרם אֹוֵהב ְׁשלֹמֹה ֶׁשָהָיה ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה

   ".ה"הוי ְוָנָחה ָעָליו רּוַח" )א, יא' ישעי( .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעַמֱאֶּנֶׁש, "ה"י הוַחּור"ל ת ֶׁש"סְו

ת יֹוֵסף ְלִמְצַרִים  ְמֻסָּפר ַעל ְיִריַדה זֹוָׁשִּדְבָפָר, ת ַוֵּיֶׁשב ָסמּוְך ַלֲחֻנָּכהַׁש ְּדָלֵכן קֹוִרין ָּפָר)צג' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ר ְּבֵסֶפמּוָבא 

. ּוְׁשֵּתי ְיִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ָׁשם. ִויִריַדת ְיהּוָדה ִלָּׂשא ִאָּׁשה

ִויִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו ְּכֵדי . ת ַמֲעֵׂשה ַהְּזנּות ִעם ָּתָמרמּוָכה ְּכֶׁשָעָׂשה ֶאְוֵכן ְיהּוָדה ָיַרד ְלַדְרָּגה ְנ, ְּדִמְצַרִים ָהְיָתה ְמקֹום ַהֻּטְמָאה

ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ַעל ְיֵדי יֹוֵסף ֶׁשהֹוִליד ְּבִמְצַרִים ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ְוֶאת ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעל ְיֵדי 

ה י ֶזל ִּפַע. ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל אֹור ַהֲחֻנָּכה ְואֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶׁשּיֹוְרִדים ְלָהִאיר ִּבְמקֹום ַהחֶׁשְך ִמַּתַחת ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ה ְוָתָמרְיהּוָד

 ְּבָפֶניָה ְוָנַעל ְּבֵתָבה ְנָתָנּה ,ְיָתהָה ֵהיָכן ְוִדיָנה ,"ְיָלָדיו ָעָׂשר ַאַחד ֶאת" )כג, לב בראשית( י"ִּׁשַרי ֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנ

 .ְׁשֶכם ְּבַיד ְוָנְפָלה ְלמּוָטב ַּתֲחִזיֶרנּו ֶׁשָּמא ,ֵמָאִחיו ֶׁשְּמָנָעּה ַיֲעקֹב ָנֱעַנׁש ְךּוְלָכ ,ֵעיָניו ֵעָׂשו ָּבּה ִיֵּתן ֶׁשּלֹא

 תַנְסָא תַמְׁשִנ תֶא היָדִלהֹוֶׁשְּכ היָנִּד ְךָּכ, ילֵעְלִדו ְּכָׂשת ֵעַחַּפְׁשם ִמן ִעֵּתַחְתִהֶׁשד ְּכִון ָּד ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלה הֹוָדהּוְּים ֶׁשֵׁשְכִּד



ט 

 ,וָׂשֵע םִע תֶגֶּוַּדְזִמ הָתְיָה לּו םַּג הָמָׁשְּנַה תֶא ידִלהֹוְל הָלְכָי יאִה, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרא ׁשָֹצה ָיָּנֶּמִמּו, רמֹוֲח ןֶּב םֶכְׁש םִע ּהָגּוּוִזְּב

 הָיָה היָנִדְּלֶׁש ןיָוֵּכֶׁש זֵּמַרְמ ׁשָרְדִּמַהְו ,הָּפִלְּקַהים ֵמיִחִׁשְּמת ַהצֹויצֹות ִנ ֶאֹוּכְריא ַּדִצהֹור ְלָׁשְפֶאה ֶׁשָּפִלְקד ִּדסֹוְיַל ְךָּיַׁש םַּג וָׂשֵעְּד

 וָׂשֵעְל ּהָתאֹו תֵתָל רָבְּכ יףִדָע הָיָה ,הֶז ְךֶרצְֹל הָּפִלְּקַה םִע גֵּוַּדְזִהְל היָכִרְצ הָתְיָה יאִהְו ,תַנְסָא תַמְׁשִנ תֶא יאִצהֹוְל ידִקְפַּת

 הָׂשֲעַנ גּוּוִּזַהֶׁש ׁשַנֱעֶנ אהּו ,עַנָמ בקֲֹעַּיֶׁש הֶזָבּו ,בָטמּוְל ירֹוִזֲחַהְל יַחִלְצַּתיא י ִהַלאּוְו, בקֲֹעל ַיח ֶׁשה ָאָיל ָהּכֹי ַהֵרֲחַאֶׁש

  .רמֹון ֲחם ֶּבֶכְׁש ְךֶרֶּד

ז( ל"יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהֶפֵס'ְּבא ָבמּו ס ַאְרַּבע :) סנהדרין פב(  ַּבְּגָמָראינּוִצָמּו. וָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָיא ָהלּון ָסי ֶּבִרְמִּזֶׁש) פרק 

 נּוְרַאֵבּו .ָחס ַעד ֶׁשָּתַׁשׁש ּכֹחֹוֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְּבִעילֹות ָּבַעל אֹותֹו ָרָׁשע אֹותֹו ַהּיֹום ְוִהְמִּתין לֹו ִּפְנ

, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאיא ַהִהֶׁש. יםִמָעע ְּפַּבְרַאים ְוִרְׂשת ֶעאֹוע ֵמַּבְרַא יִּבְזת ָּכל ֶאַעי ָּבִרְמִּזֶׁש' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ַמֲאַמְּב

ה ָתְית ָהרּוְו, קָלת ָּבה ַּבָתְיי ָהִּבְזי ָּכֵרֲהֶׁש, קָלת ָּבַחַּפְׁשִמה ְּבָנמּוה ְטָתְיָה ֶׁשיַחִׁשָּמת ַהַמְׁשת ִניא ֶאִצהֹו ְלחֹול ּכָֹכה ְּבָּסִני ִרְמי ִזִּכ

ה ָיא ָהְטֵחן ַהֵכְו .יַחִׁשָּמת ַהַמְׁשת ִנם ֶאּגְֹפה ִלֶּסַנו ְמָׂשֵעים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. יוָתילֹוִער ְּבַּפְסִמז ְּבָמְר ִניַחִׁשָּמן ַהֵכָל. קָלל ָּבה ֶׁשָּדְכֶנ

כה( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יםִּטִׁשְּב ר  ב  יםִּטִׁשְו ".ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב" )א, במד

ר ַחְרּבֹו ְּכִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָאַמר ָרָבא ְמַלֵּמד ֶׁשָחַג .)יבמות עז(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן ֵכְו. יַחִׁשָמְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ְמֻקְּבָלִני ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמִתי ַעּמֹוִני ְולֹא ַעּמֹוִנית מֹוֲאִבי ְולֹא ְךָּכ, ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר ַּבֶחֶרב

י ִמְּד, בֶרָחר ֶּבֵקָּד ִיה זֹוָכָלֲהים ַלִּכְס ַמינֹוֵאי ֶׁשִּמֶׁש, םקֹום ָמּוׁש ְּבינּוִצא ָמּלֹאת ֶׁשזֹן ָּכֹוׁשט ָלַקא ָנָׂשָמן ֲעֵכָלה ְּדֶאְר ִנ.מֹוֲאִבית

 ינּוִצן ָמֵכְו .בֶרָחר ֶּבֵקיָּדא ִללּון ָסי ֶּבִרְמין ִזִד ְּכינֹוִּד, יַחִׁשָמ ּוְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְׁש ִנׁשֶרׁשֹם ְּבָגיל ְּפִטָהה ְלֶּסַנְמ ּוה זֹוָכָלל ֲהק ַעֵלחֹוֶׁש

 ְוָקֶׁשה ," ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹוְךֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹור ָזָעְלן ֶאֶּבְנָחס י ִּפַוַּיְרא" )ווי העמודים יח(' ה"ָלְּׁש'ַּב

', כּו ְוָדה ָלַקח אֹותֹו אֹו ִמָּמקֹום ַאֵחר ָהֵעְך ַמה ִּלי ִאם ִמּתֹו, ָהֵעָדהְךַמה ֶּׁשִהְזִּכיר ֶׁשָּלַקח ָהרַֹמח ְּבָידֹו ִמּתֹו

 ַרק ָעָׂשה ַּכֲעָמָׂשא ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְוָאַמר ָּכל ִמי ,ֶאָּלא ְלהֹורֹות ֶׁשְּלִקיַחת ָהרַֹמח לֹא ָהָיה ִלְדקֹר ַהְמָנֲאִפים ְלָבד

 ִמֶּמּנּו ִלְׁשמַֹע , ָהֵעָדהְך ָהֵעָדה ְלצֶֹרְךרַֹמח ִמּתֹו ָעָׂשה ִּפְנָחס ָלַקח ָהְךָּכ, ֶׁשֵאין ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר ֶּבָחֶרב

   .ֲהָלָכה זֹו אֹו ְלָדְקרֹו ָּברַֹמח

 ָלֶכם ִנְּכלּו ֲאֶׁשר ְּבִנְכֵליֶהם ָלֶכם ֵהם צֲֹרִרים ִּכי :אֹוָתם ְוִהִּכיֶתם ַהִּמְדָיִנים ֶאת ָצרֹור" )יז ,כה במדבר( בתּוָּכ

 דִוָּד ׁשֶפֶנ תֶא םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהֶׁש ןיָוֵּכ זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנ ".ֲאחָֹתם ִמְדָין ְנִׂשיא ַבת ָּכְזִּבי ַברְּד ְוַעל ְּפעֹור ְּדַבר ַעל

 ִּכי" ',כּוְו "ָצרֹור"ְּב םָתאֹו ּויׁשִנֱעֶה ,"ַהַחִּיים ִּבְצרֹור ְצרּוָרה ֲאדִֹני ֶנֶפׁש ְוָהְיָתה" )כט ,כה א"ש( בתּוָּכ יָהֶלָעֶׁש

  .הֶזָּב םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהְו ,יםִּיַחַה רֶׁשֶק אהּוֶׁש יםִּיַחַה ררֹוְצִּב הָרּוׁשְק הָתְיָה דִוָּד ׁשֶפֶנְו ,הָרּוׁשְק ֹוׁשרּוֵּפ הָררּוְצִּד ".ֲרִריםצֹ

ן ֵכְו. ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוִנ הָיָה יִּבְזָכְּב ןֵכְו ,תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוִנ ׁשֵי רֶקֶׁש לָכְבִּד ,בָזָכְו רֶקֶׁש ןֹוׁשְּלִמ יאִה יִּבְזָּכ ןֵכְו

ת ַּב ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ".  ְּבִלְדָּתּה אֹתֹוִבְכִזיבַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה " )ה, בראשית לח(ב תּוה ָּכָדיהּוה ִמָלד ֵׁשַלֹוּנֶׁשְּכ

ה ָתְיא ָהיָלֵּמִמ. םל ֵׁשת ֶׁשה ַּבָתְיָהר ֶׁשָמק ָּתַר, יַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוה ְלָלְכא ָייא לִֹהְו, וָׂשת ֵעה ַּבָתְיה ָהָדהּות ְיֶׁש ֵאַעּוׁש

 דִוָּד לֶׁש תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוב ִנָזָכה ְּבָיי ָהִּכ. הילִֹׁשא ָרְקִּנ ֶׁשיַחִׁשָּמל ַהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁשהָלֵׁשת ַדֵל ְּביִּבְזָּכת ֹוּיִת אֹויבִזְּכל ה ֶׁשיָנִחְּב

ְוָיֵפַח ַלֵּקץ ְולֹא " )ג, חבקוק ב(ב תּוָּכן ַהֵכְו. היָנִח ְּבּהָתאֹוה ְּבָיָה ֶׁשאיָבִזּון ּכֶּבל ַע' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. ְךֶלֶּמַה

ן ֹוּיאת ִצָּטל ַחב ַעתּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. בָזָּכת יַנִחְבם ִּבה ֵהָּלֻאְּגַהץ ְוֵּקל ַהת ַעֹוׁשְּבַלְתִּמת ַהֹוּפִלְּקַהז ֶׁשֵּמַרְמ" ְיַכֵּזב

 ִנְמְצאּו ָבְך ִּכי ִצּיֹון ַבתְלֵראִׁשית ַחָּטאת ִהיא " )יג, מיכה א(. ַעּות ׁשם ַּבן ִעֵּתַחְתה ִהָדהּום ְיָּׁשם ֶׁשָּלֻדם ֲער ַּגָּכְזֻמּו, בָזה ָּכיָאִבְּמֶׁש

  ָלְך יֹוֶׁשֶבת ָמֵרָׁשה ַעדָאִביאעֹד ַהּיֵרׁש :  ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאלְלַאְכָזבַאְכִזיב ָלֵכן ִּתְּתִני ִׁשּלּוִחים ַעל מֹוֶרֶׁשת ַּגת ָּבֵּתי  :ֵעי ִיְׂשָרֵאלִּפְׁש

את ֵרְקִּנ ֶׁשַעּות ׁשין ַּבר ֵּבֶׁש ֶקׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. ב"ָזָּכת "ר" םדֹוֱאֶּבר ָכָזל ָּכ" )טז, א יא"מ(ב תּוָּכן ַהֵכְו".  ָיבֹוא ְּכבֹוד ִיְׂשָרֵאלֲעֻדָּלם



י 

יף ִסהֹוְו. יִּבְזָּכ ְךֶריד ֶּדִלהֹוה ְלָּסִנְו, "יתִנֲעַנְּכן ַהל ֶּבאּוָׁש"ק סּוָּפא ַּבָרְקִּני ֶׁשִרְמִז ְל,"יבִזְכִּב"ה ָדְלָי ְו"יִנֲעַנ ְּכיׁשת ִאַּב"ק סּוָּפַּב

  .תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהָנרֹוֲחא ַא"הה ַהָרֵסֲחַו. ו"אא ָו"ד ֵה"יּו אָּיִרְטיַמִג ְּביבִזְּכא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלֶפם ָהָרְבַא' ג ר"הרה

י ִּכ, ןֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוןיָוִס. "הָרא תֹוֵצן ֵּתֹוּיִּצי ִמִּכ"ר ַמֱא ֶניָהֶלָען ֶׁשֹוּיִצְל, הָרֹוה ּתָנְּת ִנֹוּבן ֶׁשיָו ִסׁשֶדין חֹר ֵּבֶׁשֶק יםִארֹו

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

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

ת ים ֶאִלְּמַסים ְמִמאֹוְּתים ֶׁשִארֹוְו. "ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה "ה"ָּכְך ָאַמר הקב, ֲחֵברֹו ַמְרִּגיׁש, ֶאָחד ֵמֶהן ְּברֹאׁשֹו

ו ָׂשם ֵעַגְו. חַרֶזץ ְוֶרים ֶּפִמאֹוְּתת ַהַדֵלר ְּבָמָּתא ִמד ָּבִוית ָּדת ֵּבכּוְל ַמׁשֶרן ׁשֵֹכְו. ילֵעְלִדְּכן ֹוּיִצת ְלֶכֶּיַּׁשל ֶׁשָלְּכר ַהַעַצת ְּבפּוְּתַּתְׁשִהַה

ים ִמאֹוְּתַל, רָמה ָּתיָדִלהֹוים ֶׁשִמאֹוְּתין ַהר ֵּבֵּׁשַקְּמֶׁש ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. בקֲֹעל ַים ֶׁשאֹוה ְּתָיד ָהִול ָּדה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלא ַההּוֶׁש

ר ֵּׁשַק ְמׁשָרְדִּמַהִנְרֶאה ְּדָלֵכן  . ֵהם ֶׁשִּנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים ִרְבָקה ְוָתָמרְׁשַּתִים )טו, ר ס"ב(. הָקְבה ִריָדִלהֹוֶׁש

ְוֵכן מּוָבא  .ְךֶמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצִעיף  ְוֵכן,"ִניף ְמלּוָכהּוְצ" )ג,  סב'ישעי( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסיף ְמִעָצְּד, יףִעָצם ְלָתאֹו

ֵּכיָון ,  ְוָתָמר ִהְתַּכְּסָתה ַּבָּצִעיףף"ָצִעית "ר. ְרָנָסהַּפִריִכים ְצְׂשָרֵאל ִיְּמָך ַעַעל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּבאּו ֵאָליו ְוָאְמרּו :) ברכות ג (ַּבְּגָמָרא

ה ִהְתַּכְּסָתה ָקְבִרְו. ְוָצִריְך ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ַמְלכּות ָּדִוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ְצִריִכים ַּפְרָנָסהֶׁשַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 

ל ים ֶׁשִׁשָדֳחי ֶהֵנל ְׁשת ֶׁשלֹוָּזַּמַהל ֶׁש" זצ'יםִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁש'ם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו .וָׂשא ֵעהּוד ֶׁשִול ָּדֶׁשה ת ֶזַּמֻעְּלַהת יד ֶאִלהֹוַּבָּצִעיף ְל

ן ֹוׁשְל ִּברּוְמֶאים ֶנִׁשָדֳחר ֶהַאל ְׁשת ֶׁשלֹוָּזַּמר ַהַאן ְׁשין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, יםִמאֹוְתים ּוִגָּד, יםִּבן ַרֹוׁשְל ִּברּוְמֶאֶנ, ןיָוִסר ְוָדֲא, הָרֹון ּתַּתַמ

ת כּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהים ֶאִלְּמַסְמים ַהִגָדים ְלִמאֹוין ְּתר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. דַחים ַיִדֲחַאְתים ִמִּבַרָה, הָרֹוּתת ַהכּוְזק ִּבַרז ֶׁשֵּמַרְל, ידִחָי

  .ןָּמַקְלִדְּכ

  
 ְךידּוִּׁשַל, קָחְצִיה ְלָקְבל ִר ֶׁשְךידּוִׁשין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִא רֹוּהא ָּב" שליטׁשַקְרס ַפָחְנִּפ' ג ר"ת הרהֵאה ֵמָלְביא ַטִבָנְו

  ]זַעבֹת ְלל רּוֶש
  

  זַעבֹת ְלרּו  קָחְצִיה ְלָקְבִר
  "תַקְל ֶחָהֶרְקִמר ֶקִּיַו"  "יַנָפא ְל ָנהֵרְקַה"

  "בָּצִנַה רֹוֲעַנְל"  "בָּצ ִניִכנָֹא"
  "אתּזַֹהה ָרֲעַּנַהי ִמְל"  "הָרֲעַּנַהה ָיָהְו"

  "יתִתָׁשְו"  "הֶּתְׁשֶאְו"
  "'הַלא הּו ְךרּוָּב"  "' הְךרּוָּב"

  "ֹוּדְסב ַחַזא ָעלֹ"  "ֹוּדְסב ַחַזא ָעלֹ"
  "יׁשִא ָהנּוב ָלרֹוָק"  "יִנדֹי ֲאֵחית ֲאֵּב"
  "אם לִֹאְול ַאל ְּגַאְגם ִּתִא"  "אם לִֹאְוי  ִלידּוִּגַה"
  "יׁשִאט ָהקְֹׁשא ִיי לִֹּכ"  "םד ִאל ַעַכא אֹלֹ"

  "יִנָּתְמַחִני ִּכ"  "קָחְצ ִיםֶחָּנִּיַו"
  "דֶסֶחם ֶכָּמִע'  הׂשַעַי"  "יִנדֹם ֲא ִעדֶסה ֶחֵׂשֲעַו"

 

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי , ְּבִסְפָרא ָּדא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָּגלּוָתא )שמיני(' םִיַרְפה ֶאֵנֲחל ַמֶגֶּד'ר ֶפֵסְּב אָבמּו

ְוִאיָתא . איַחן יֹון ֶּבעֹוְמי ִׁשִּבת ַר"ר" ׁש ַּגֵּלי"ִיְׂשָרֵאל ָנְפִקין ְּבֵריּוְבֵני "ְּבָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ֶרֶמז ִמֶּזה ַעל ַהַּתְרּגּום 

" ָּדרֹש ָּדַרׁש מֶֹשה"ְוֶזהּו , ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָהָיה ְּבִחיַנת מֶֹשה ְוַגם ִּכי ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש ְּבִחיַנת מֶֹשה

ַהְיינּו " ְוִהֵּנה ָׂשָרף"ָאז ,  ַמה ֶּׁשָּדַרׁש ְּכָבר מֶֹשה ַהְיינּו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֵסֶפר ַהּזַֹהרַהְיינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְוֻיְדַרׁש

ָּדרֹש "ק סּוָּפַהים ֶׁשִא רֹו.ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהְּקִלּפֹות ּוִמֵּמיָלא ִיְהֶיה ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד

א בֹ ָּתּהָתכּוְזִבּו, ת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶאּוׁשְרְדִּיֶׁשן ַהְּגֻאָּלה ְּכַמְזה ִּבֶיְהִּתֶׁש, הֶשל מֹה ֶׁשָּיִנְּׁשה ַהיָׁשִרְּדל ַהז ַעֵּמַר ְמ"ָּדַרׁש מֶֹשה
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,  ַהֵּׁשִני"ׁשַרָּד"ן ַלֹואׁשִר ָה"שרָֹּד"ין ַהן ֵּבֵכְו. תֹוּפִלְּקל ַה ָּכפּוְרָּׂשִּיֶׁש "ְוִהֵּנה ָׂשָרף "בתּוָּכ ַהְךֵׁשְמם ֶהֵּיַקְתִיְו, יםִמֲחַרַהְּגֻאָּלה ְּב

 ידִתָעה ֶלֶּלַּגְתִּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהּוּייִמִנל ְּפן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵחל ַהר ַעֵּבַדי ְמִנֵּׁשַה" ָּדַרׁש"ַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. תבֹוֵתה ְּבָרֹוּתי ַהִצֲחא ָצְמִנ

, א ִנְזֶּכה ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשּבֹו סֹודבֶֹׁשֶּלָעִתיד ָל' יִצֵחד ַהסֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. 'םִיַרְפה ֶאֵנֲחל ַמֶגֶּד'י ַהֵרְבִדְּכ, אבָֹל

ת "רָהְו, הֶּזק ַהסּוָּפא ַההּו, ד"ִוה ָּד"ֶשמֹת " רׁשֵּיך ֶׁש"תנד ְּביִחָּיק ַהסּוָּפַה: אֶלה ֶפה ֶזֵאְרּו. ְוָטמּון ּבֹו ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ת "סים ְּבִזָּמֻר ְמד"ִוה ָּד"ֶשמֹן ֵכְו". ָרףׂשִהֵּנה ְו ֶׁשהמ ַרׁשָּד רׁשָּד ַחָּטאתַה ִעירְׂש ֵאתְו ")טז, ויקרא י(: תיפּוִצְרים ִּבִמָעְּפ'  גיַעִפמֹו

 דּוִמַּי ּוֶאְדְרֶׁשּנ הַחָּי ֶאְדרׁש ִמַּיד ָּכל ְלַנְפׁשֵתיֶכםְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם  ")ה, בראשית ט(ב תּוָּכת ַּבַחם ַאַעַּפ; ך"תנל ַהָכים ְּבִמָעְּפ' ב

יל ֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, הָּיַחד סֹום ְּבֵהק ֶׁשֵלָמֲעו ַוָׂשֵעה ְּבָמָקְּנל ַהז ַעֵּמַרב ְמתּוָּכַה".  ָאִחיו ֶאְדרׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדםׁשִאי דִמַּי םָהָאָד

 ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ,ׁשָרְדִּמת ַהיל ֶאֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשָמים ָּדִקְּקַלם ְמֵהְו, "הֶנת ָקַּיר ַחַעְּג"ב תּוָּכת ַהֶא

" ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו" )יג, ר לד"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשָמת ָּדת ֶאֶקֶּקַלְּמה ֶׁשָּיַחם ַּבקְֹנִי' הַו, ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ֶאְדרֹש ֶאת ", "ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו"ִּדְכִתיב , ֶזה ֵעָׂשו" ִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיוּו", ַמְלֻכּיֹות' ֵאּלּו ד

ת "סים ְּבִזָּמֻר ְמד"ִוה ָּד"ֶשמֹן ֵכ ְו".ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם"ֶׁשֶּנֱאַמר , לֵאּלּו ִיְׂשָרֵא" ֶנֶפׁש ָהָאָדם

ִּכי ָרצּו : א מֹוֵעד ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם  ")קב(: יםִמָּיית ַהִרֲחַאן ְּבֹוּין ִצּוּקן ִּתַיְנִעים ְּבִּלִהְתִּב, הָּיִנְּׁשם ַהַעַּפַּב

ָּפָנה :  ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹוִצּיֹון' ִּכי ָבָנה ה: ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך' ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה: ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו

ִמָּׁשַמִים ' ִּכי ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו ה:  ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּהַאֲחרֹוןְלדֹור ִּתָּכֶתב זאת :  ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתםְולֹאֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער 

ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו : ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלם'  ֵׁשם הְּבִצּיֹוןְלַסֵּפר :  ְּבֵני ְתמּוָתהְלַפֵּתַחִלְׁשמַע ֶאְנַקת ָאִסיר : ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט

 ָיַסְדָּתְלָפִנים ָהָאֶרץ : אַמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך: ִעָּנה ַבֶּדֶרְך ּכִחי ִקַּצר ָיָמי: 'כֹות ַלֲעבד ֶאת הּוַמְמָל

 .)תיקונים מג( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ןֵכְו ".לֹפּוֲחִליֵפם ְוַיֲח ַּתׁשַּכְּלבּו ּוִיְבל דַּכֶּבֶג םְוֻכָּל דַתֲעמ הְוַאָּתֵהָּמה יאֵבדּו : ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשָמִים

ְוֶזה , רֹוִאים ֶׁשַּלָּמִׁשיַח ִיְהֶיה ַמֶּטה, ֶזה ֻקְלמֹוס, ַמֶּטה ֶׁשּלֹו ֶׁשּקֹוֵרַע ּבֹו ַהָּים, ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ַהּכֹל ְּבַים ַהּתֹוָרה

, ְּדַמֶּטה ְוקּוְלמּוס ַמֲחִזיִקים ַּבָּיד. ּוָבֶזה ִיְקַרע ֶאת ַים ַהּתֹוָרה ְוָתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, י ּתֹוָרהֶׁשּבֹו ִיְכּתֹב ִּדְבֵר, ִיְהֶיה ֻקְלמֹוס

, הֶּטת ַמיַנִחְבא ִּבהּות ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶשסֹוְי ַהְךֶרא ֶּדד הּוִוָדה ְלֶשר מֹּוּבִח ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ּוְמַסְּמִלים ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהְׁשָּפַעת ַהָּיד

  ְוֵכן ַהָּכתּוב.הָּלֻאְּגא ַהבֹ ָתֹוּכְרַדְו" ןֹוּיִּצִמ' ח הַלְׁש ִיָךְּזה ֻעֵּטַמ"ד ִוָדר ְלֵבעֹו, הֶשל מֹים ֶׁשִהלֱֹאה ָהֵּטַּמן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ

 . קּוְלמֹוס ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח" )ב, ד' ישעי(

ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ,  ָּפִניםט"מְמַרֵּמז ַעל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ה "ַּמֶּט ֶׁש:)פקודי רנה(א ַעל ַהּזַֹהר "מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהְּגָר ןְוֵכ

. ִעם ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְּבִחיַנת ַהִּנְגֶלה, ת ַהִּנְסָּתרְותֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ִהיא ְלַחֵּבר ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְּבִחיַנ.  ֻחָּמִׁשים'הֶׁשֵּיׁש ָּבּה 

ל ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָּפָרַׁשת "ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך ָאְמָרם ז" ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו" )יא, בראשית מט(' אֹור ַהַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ָּב

ְוזּוַלת , ֶּלה ַהּגֹוֵאל ָהָעצּום ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרהִּכי ָּגלּות ָהְרִביִעי ֶׁשּבֹו ִיָּג, ְּבֵראִׁשית

ֵּפרּוׁש ִּכי ּכֹחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה ִשילֹה ְׁשמֹו הּוא , "ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו"ְוָלֶזה ָרַמז ְּבָאְמרֹו , ֶזה ִיְתַעֵּכב ִמָּלבֹא

ְורֹוִאים ֶׁשַהּכַֹח ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח הּוא ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְמְשלּו . ק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרהְּבִחיַנת ֵעֶס

ָאַמר ַרִּבי ְּבֶרְכָיה ַהּכֵֹהן ִּבי  )יקתא רבתי חפס(, ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ֶּדֶרְך ֵנרֹות ַהְמַרְּמִזים ַעל אֹור ַהּתֹוָרה. ְלַיִין

ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי "ָלָמה ִהְכַּתְבִּתי ַּבּתֹוָרה , מֹוִציא ֲאִני אֹוָתּה ְלָחְפִׁשי, "ַאֲחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַּבֵּנרֹות"ַרִּבי 

ְּבֵׁשם ' קֹול ַהּתֹור'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  ".ֲחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַּבֵּנרֹותַא"ֱהֵוי , "ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

ְוַהְּגֻאָּלה , ֶׁשִעַּקר ְמקֹורֹו הּוא ִמִּצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים, ַהְיינּו ִהְתַּגּלּות סֹודֹות ַהּתֹוָרה, "ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה"א "ַהְּגָר

  .ְוִהיא ּתֹוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַּגֶּלה ִקְמָעא ִקְמָעא ּתֹוַרת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ַּקָּבָלהְּתלּוָיה ְּבִלּמּוד ַה
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 ִּכי ַוֵּתֶרא אֹותֹו"ֶזה הּוא ַהֵּלב ֶׁשּבֹו ֵמִאיר אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו " ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ".)תיקונים נא(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ְוֵכן

ּובֹו ָעִתיד ְלִהְתַּגּלֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה ַּבּתֹוָרה ַּבָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ְּכמֹו ֶׁשַּבְּגֻאָּלה , "טֹוב הּוא

ּוַבָּגלּות , ּוָאהָּבִראׁשֹוָנה ְּבַלַּבת ֵאׁש ֶׁשל ְנב, "ה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש''ַוֵּיָרא ַמְלַאְך יהו"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , ָהִראׁשֹוָנה

ְוַעל ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֵמִאָּמא ִעָּלָאה ִּבְבִחיַנת ,  ְנִתיבֹות ָחְכָמהב"ל ְמַרֵּמז ַעל ֵלבְוֵכן . ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַלַּבת ֵאׁש ֶׁשל ַהּתֹוָרה

א ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה "ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט' ג ר" הרהְוהֹוִסיף. ִּכי ַהֵּלב הּוא ִּביָנה ִּבְבִחיַנת ִאָּמא, ֶׁשִּתְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ָלבָח

 ַללָח ִּביִל, מֹוְצל ַע ַעְךֶלֶּמד ַהִור ָּדַמָאב ֶׁשתּוָּכא ֶׁשַה"ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה .ב"לּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּבאֹוִתּיֹות 

 .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיאִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי א ֶׁש"ן שליטַמיְדִרה ְפֶשד מִֹוָּד' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו, ב"ָחָלת "ִקְרִּבי רְּב

  . בֵּלה ַּביָנל ִּבֶׁשב ָלת ָחיַנִחְבִּב, הָאָּלא ִעָּמִאה ֵמָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשַהה ְלֶכא זֹוהּו" יִּבְרִקל ְּבַלי ָחִּבִל"ת ַהכּוְזִּב ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

ְלַתֵּקן לֹו ֵּבית י " ּוְמָבֵאר ַרִּׁש".ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְׁשָנה" )כח, בראשית מו(ּוב ָּכת

ֵּכיָון ֶׁשַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ְלִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך , ַהּתֹוָרהְלִעְנַין , רֹוִאים ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשַלח ֶאת ְיהּוָדה ַּדְוָקא, ַּתְלמּוד ֶׁשִּמָּׁשם ֵּתֵצא הֹוָרָאה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַיֲעקֹב ָרַמז ֶׁשִעַּקר , ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגְׁשָנה ֶׁש)א ויגש"ח(' קֹול ְמַבֵּׂשר'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר , ַהַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל

 הכתוב ת"ר, ה"ּגְׁשָנֶׁש, )'אות מ(' ן"ִׂשיחֹות ָהר'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .  ַעל ְיֵדי ָמִׁשיַח ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדהַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ִּתְהֶיה

ומבואר לדברינו שגילוי פנימית התורה מיהודה דרך בחינת גשנה תהיה בהר , "ר ִצּיֹון ַהֲחָלֶתָך ַנֶבטֵׁשַאְלָּת ָּג ")ב, תהילים עד(

   .ציון

ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך , ִּדְבנֹות לֹוט ִנְתַעְּברּו ְלַאַחר ֲהִפיַכת ְסדֹום,  ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָּבא ָלעֹוָלם ַיַחד ִעם ִיְצָחקרֹוִאים ִמֵּסֶדר ַהָּפָרִׁשּיֹותֵכן ְו

ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט , ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק )נח'  עוירא' פ(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה ְּבִיְצָחק

ְוֵכן . " ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ּוְבסֹוד , " ָנַתָּתה ּלֹוָךַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמ"ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד , י"ץ ַח"ֵק, ִיְצָחק

ּוָבֶזה לֹוט , )כט, בראשית יט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ּלֹוט לֹא ִּגָּלה ֶׁשָּׂשָרה ִהיא ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהםַהָּצַלת לֹוט ִמְּסדֹם ָהְיָתה ִּבְזכּות ֶׁש

ְוֵכן מּוָבא . ֹוָלםְוָלֵכן הּוא ִקֵּבל ָׂשָכר ַעל ֶזה ֶׁשִּנַּצל ִמְּסדֹם ְוָזָכה ְלָהִביא ֶאת ׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָלע, ַּכְבָיכֹול ָעַזר ְלָהִביא ֶאת ִיְצָחק ָלעֹוָלם

ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן  ְּבִגיַמְטִרָּיא " ָּכֵעת ַחָּיהָךָאׁשּוב ֵאֶלי"ְּד.  ֶׁשְּבֵלַדת ִיְצָחק ִנְרַמז ָמִׁשיַח)מט' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְּבֵסֶפר 

 ְמַסֶּמֶלת ֶאת 'הְואֹות ,  אֹוִתּיֹות'הְּבִדּלּוג , "ָּיהַחָך ָּכֵעת יּוב ֵאֶלׁשֹוֵעד ָאּמַל ")בראשית יח ד( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַח"ָמִׁשיְוֵכן . ְלָדִוד

' רָכׂשָּשי ִיֵנְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַח"ָמִׁשית "ס"  לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹותח ֶקַמם ְסִאיׁש ְׁשליַמֲהִר ")ו, שם יח(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .ַהַּמְלכּות

ְּדַאְבָרָהם ָרַמז ֶׁשָּכאן ִנְמָצא ַהַּמְלָאְך ֶׁשִּנְמָצא ַּבֶּדֶרְך ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ְּכֵדי ְלָהִביא .]. ו"שפ[, יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ַוֲעִׂשי"ֶׁש

  .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָרהִיְצָחק ְּגבּוְוֵכן . 'ּוְלָהִכין ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת ְוכּו, ּוִמֵּמיָלא ָצִריְך ְלַכְּבדֹו ָּכָראּוי, ֶאת ַהָּמִׁשיַח

ֵאׁש ְּבלֹא ֶלָהָבה ֵאינֹו " ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש" )כה, בראשית ל(י "ְּבַרִּׁשָמִצינּו 

. וָׂשת ֵע ֶאַחֵּצַנרֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף ְמ. הּוא ְוָרָצה ָלׁשּובִמֶּׁשּנֹוַלד יֹוֵסף ָּבַטח ַיֲעקֹב ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך . ׁשֹוֵלט ְלֵמָרחֹוק

ה ָּפִלְקד ִּדסֹוְי ַלְךָּיַּׁשו ֶׁשָׂשת ֵע ֶאַחֵּצַנ ְלַח ּכֹ לֹוׁשֵי, אָבְקּוּנת ַהיַנִחל ְּבט ַעֵלֹוּׁשה ֶׁשָּׁשֻדְקד ִּדסֹוא ְיף הּוֵסֹוּין ֶׁשיָוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכ

 י"שדם ה ֵׁשָיְה ִנ'ית א אֹוהּור ֶׁשָכָּדד ַהסֹום ְיד ִעַחַיְו, ד"שת ֹוּיִתת אֹויַנִחְבא ִּבת הּוכּוְלַּמד ַהסֹוְּין ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ. יוָּתְחַּתֶׁש

ְּבֻכָּלן ָהִאָּמהֹות ִנָּגׁשֹות " יֹוֵסף ְוָרֵחלִנַּגׁש " )ז, שם לג(י "ן ָמִצינּו ְּבַרִּׁשֵכ ְו.ד"שת ֹוּיִתאֹות ְּבזֹוָמְרִּנת ֶׁשֹוּפִלְּקת ַה ֶאַחֵּצַנְּמֶׁש

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

ד סֹוא ְיהּוה ֶׁשָדהּון ְיֵכ ְו.ֵעָׂשוֵמ, ַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשהת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמֵמֵגן ַעל ָרֵחל ַהף ֵסֹוּיים ֶׁשִארֹוְו. ְּכֶנְגָּדּה ַוֲאַעְּכֶבּנּו ִמְּלִהְסַּתֵּכל

 ֵאין "ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור" )תנחומא וישלח א( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, הָּפִלְקת ִּדכּוְלַמַּבד ֶׁשסֹוְיו ַהָׂשת ֵע ֶאַחֵּצַנְמ, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּבֶׁש

 ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשֶּנֱאַמר נֹוְוַגם ְיהּוָדה ְׂשָט, ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד" ַוֲחמֹור", ִלי ִליָרא ִמְּמָך ֶׁשֲהֵרי נֹוַלד יֹוֵסף ֶׁשִּנְקָרא ׁשֹור

יֹאַכל , ֶזה יֹוֵסף" ַּכָּבָקר", "הּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָד"ֵּפרּוׁש ַאְרֵיה ֶׁשהּוא ְיהּוָדה ֶׁשֶּנֱאַמר " ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן"



יג 

ת  ֶאגּוְרה ָהָדהּוְין ָּדן ְוֻחִׁשים ֶּבֶׁש) ה ביהודה"ד: גיטין נה(' תפֹוְסֹוּת' ְּבינּוִצן ָמֵכְו ".ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש"ֵעָׂשו ֶׁשהּוא ֶּתֶבן ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ,ְׁשָבִטים ִמְּׁשֵני ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח .)קס ויחי ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּוּו .וָׂשל ֵער ַעֵּבַּגְתן ִמָדה ְוָדהּור ְיּוּבִחים ֶׁשִארֹוְו, וָׂשֵע

  .ָמִׁשיַח אֹוִתּיֹות ֻחִׁשיםן ֵכְו .ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה ָאִביו

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני ָנא : ַוָּיֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף" )כט, בראשית כה( בתּוָּכ

'  ב"ָהָאדֹם ָהָאדֹם"ק סּוָּפן ַהֵּיַצ ְמַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו".ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום

' כּום ְודֹ ָאֹוׁשבּוְלּו, יִנמֹוְדד ַאַלֹוּנם ֶׁשּוּׁשא ִמלְֹו. אָקְוה ַּדֶּלֵאת ָהֹוּמֻדֲאים ָהִׁשָדֲעל ָהַלְגן ִבַּתִנ, וָׂשֵעם ְלדֹום ֱאֵּׁש ַהַעּוּדַמּו, יםִמָעְּפ

א יִה, יִנמֹוְדַאא הּוֶׁש, וָׂשת ֵעיַקיִנִּד, יםִמָעְּפ'  ב ָאדֹםבתּוָּכר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְר ִנ.)רכד אחרי( ל"ְלָהֲאִריַז' ר ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפ'א ְּבָבּוּמַּכ

, םָלעֹור ָהַעַצף ְּבֵּתַּתְׁשִּמַה, דִו ָּדׁשֶרׁשֹר ְלּוׁשָּקֶׁש, יםִלֵבל ֲאַכֲאה ַמָיים ָהִׁשָדֲעיד ָהִזְּנן ֶׁשיָוֵכְו. ְךֶלֶּמד ַהִוה ָּדָּׁשֻדְק ִּדיִנמֹוְדַאָהֵמ

ַעל ֵּכן ָקָרא  "ןֵּיַצק ְמסּוָּפַהְו. קֵנא יֹו הּוּוּנֶּמִמ ּוֹוּל ֶׁשׁשֶרּׁשֹ ַהֹוּבֶׁש, דָחֻיְמה ִּבֶּזל ַהָכֲאַּמק ַלֵקֹוּתְׁשו ִהָׂשֵע, יםִלֵבֲאת ָהם ֶאֵחַנְמּו

 אּוְרָק, הָּׁשֻדְקי ִּדִנמֹוְדַאָה ֵמֹוׁשְרָּׁשה ֶׁשָּלַּגְתאן ִהָּכן ֶׁשיָוֵכְו. קֵנא יֹו הּוּוּנֶּמ ִמתֹוָמְׁש ִנׁשֶרל ׁשֹה ַעֶרם מֹוָדָאם ָהֵׁשְּד, "ְׁשמֹו ֱאדֹום

ו ָׂשל ֵעה ֶׁשָקּוׁשְּתת ַה ֶאבּוְבם סֹוִיַמָּׁשִמּו. ַחיִׁשָּמת ִמֹוּיִתאֹו'  גׁש ֵייםִׁשָדֲעַבּו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ  ְּבִגיַמְטִרָּיאיםִׁשָדֲען ֵכְו. םדֹו ֱאלֹו

 ְךֶלֶּמק ִמֵנא יֹוהּו ֶׁשה לֹוָאְרב ֶהקֲֹעַיְּד; תֶמת ֱאַנֲעַטב ְּבקֲֹעַיה ְלָרכֹוְּבת ַהר ֶאּכְֹמִּיי ֶׁשֵדְּכ, קֵנא יֹום הּוָּׁשִּמה ֶׁשָּׁשֻדְּק ַּבֹוּל ֶׁשׁשֶרּׁשַֹהֵמ

ל ֵמַהָּמִׁשיַח ֵּבַקו ְמָׂשֵען ֶׁשיָוֵּכ, בקֲֹעַּיא ִמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמה ַלָיאּוה ְרָרכֹוְּבא ַהיָלֵּמִמ ּותֹוהּוַמ ּומֹו ְׁשׁשֶרם ׁשָֹׁשְו,  ָהֲעָדִׁשיםְךֶרַהָּמִׁשיַח ֶּד

ְוָלָמה ֲעָדִׁשים ֶׁשּדֹומֹות ְלַגְלַּגל , ִּבֵּׁשל ַיֲעקֹב ֲעָדִׁשים ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבלם י ָׁש"ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו. יוָלָעא ֵמָצְמִּנֶׁש

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

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

ן ֵכְו. :)ב תיקונים( בא ַּבּזַֹהרּוּמַּכ, ים ֶאת ַהַּמְלכּותִלְמַסְּמַהים יִצֵּבַל ין ָהֲעָדִׁשיםר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. ֶׁשֵהם ֲעֻגִּלים ְוֵאין ָלֶהם ֶּפה

ו ָׂשֵע ְלׁשֵּיֶׁשְּכ, תלּוֵבֲאן ַורֹוָּסל ִחב ֶׁשָּצַמְּבים ֶאת ַהַּמְלכּות ִלְמַסְּמם י ֵהִּכ, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותה ם ֶּפֶהין ָלים ֶׁשָהֲעָדִׁשים ֵאִארֹו

ן ֵכְו. ם"יִׁשָדֲעת "ר" ְׂשָרֵאלִי ֶלְךֶמ אּולָׁש ֶבדֶע ִודָד ")ג, א כט"ש(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ה ֶּפּהין ָלֵאת ֶׁשיַנִחְביא ִּבת ִהכּוְלַּמז ַהָאְו, היָקִנְי

י ֵרָמֲאַמּיֹוֵבל ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבד ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ְּבעֹוַלם ַהִוָּד ִּדיִניַקת ֵעָׂשו ִהיא ִמ,ל"יֹוֵבת "ס" י ַהְלִעיֵטִנב ַיֲעקֹל ֶאוַוּיֹאֶמר ֵעָׂש"ב תּוָּכַה

' ְּבִדּלּוג ד" ָאדֹםָהא ִמן ָנֵטִני י ַהְלִעבַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעקֹ"ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהּיֹוֵבלה"ִּביָנְוֵכן . הָּכֻנֲח

ו ָׂשת ֵעַּפִלְקִּד" ִזידַיֲעקֹב ָנ ֶזדַוָּי"ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמ"ֵזד ָיִהיר ֵלץ ְׁשמֹו" )כד, כאמשלי (ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכץֵל ֹוׁשרּוֵּפ ֶׁשדֵזן ֵכְו. אֹוִתּיֹות

ַהּׁשֶֹרׁש א הּוֶׁש' דֵּז' ַהׁשֶר ׁשְֹךֶרו ֶּדָׂשת ֵער ֶאֵרְוַיֲעקֹב עֹו, ד ְּכִדְלַקָּמןִול ָּדה ֶׁשָּׁשֻדְקק ִּדחֹוְּצל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמת ֶׁשנּויָצת ֵליַנִחְביא ִּבִה

  .ֹוּלֶׁש

. ִּדְפִרי ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָחִריץ, ְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּפִרי ָהֶאְתרֹוג ֵיׁש ּבֹו ִלְפָעִמים ֲחִריִציםִנְרֶאה 

, ם ַהֶּזהקֹוָּמל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ַהָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, הָיְנַמְרֶּגא ָּיִרְטיַמִגְבּו[,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותָׂשֶדה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִריץְוֵכן 

ְוַהַּטַעם ָלֶזה . )'מתוק מדבש'עם פירוש . הקדמה ו( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,ָקרֹוב ְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיא .]ןָּמַקְלִדְּכ

ת ַהְיסֹוד ל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפם ן ֵׁשֵכְו. ָבֵאר ְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות יֹוֵצר ִקְרָבה ֵּבין ֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוָלִדים ְלאֹוָתּה ִמְׁשָּפָחהִנְרֶאה ְל

ִמהָּלִּמז ַּבָמְרִנ, ןָּמַקְלִדֶׁשַּבַּמְלכּות ְּכ  ת"ר "ַצִּדיִקים ָאֳהֵליְּב ׁשּוָעהיִו ָּנהִר ֹולק" )טו ,קיח תהילים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .תֹוחָּפְׁש 

ַעְׂשָמחֹות ֶׁשֵהן 'ְוכּו ְוֵלָדה ִנּׂשּוִאין ִׂשְמַחת ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ְּדָכתּוב ,ב"ָקרֹו  ְלָבֵאר ֶאְפָׁשר ְועֹוד .ַהִּקְרָבה ִהְתַחְּדׁשּותל  

 ְּכַלל ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָקרֹוב ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודַה ֶּדֶרְך ה"הקב ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל ַהִּקְרָבה ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ֶׁשָּכתּוב

  .ה"ַלקב ִיְׂשָרֵאל

 )תתקכז איוב ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא .ילֵעְלִדְּכ תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה ,ץרּוָחֶה בָהָּז ַלןָתָיְוִּלַה יןֵּב רֶׁשֶק ָמִצינּו ְוֵכן

, ָּדג הּוא ִמְּלׁשֹון ָדָגןִנְרֶאה ְּד ְוֵכן ."ִטיט ֲעֵלי ָחרּוץ ִיְרַּפד" ֶנֱאַמר ְלָכְך ָזָהב ֶׁשל ָיֶפה ִלְוָיָתן ֶׁשל ְרִפיָדתֹו םְמקֹו



יד 

ַוְיַנְּצלּו ֶאת " :)ברכות ט(. יםִגָדן ְלָגת ָּדֶרֶּׁשַקְּמ ַּבְּגָמָרא ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו. גת ָּדיַנִחְביא ִּבִהת ֶׁשכּוְלַּמַהיא ֵמה ִהָסָנְרַּפַהן ְוָגָּדת ַהַעָּפְׁשַהְּד

  .ר ֲעָׂשאּוָה ִּכְמצּוָדה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדָגןַמָאִמי ָא' ר, ֲעָׂשאּוָה ִּכְמצּוָלה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדִגים "ִמְצָרִים

ם  ֵׁשַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְר ִנ.ׁש ָלֶהם ְלָסתֹות ְּכָאָדם ֵהם ַהּצֹוֲעִקים ַּבַּלְיָלה ְוֵי"ּכֹוס ְוַיְנׁשּוף" )יז, ויקרא יא(י "ִּׁשַרְּבא ָבמּו

) ז, תהילים קב( ָכתּובְּד. יַחִׁשָמד ִוָּדם ָדָאת "א רהּו ֶׁשם"ָדָאים ְלִמֹוף ּדּוׁשְנַּיַהס ְוֹוּכת ַהפֹו עֹוַעּוּדַמּו. ףּוׁשְנַּיף ַהעֹוז ְּבָּמֻר ְמו"שפ

ֶאת "ְּכמֹו , ֵׁשם עֹוף" ְּככֹוס ֳחָרבֹות" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ְהֶיה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגגָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות ָׁשַקְדִּתי ָוֶא"

ִחיַנת ַהְּׁשִכיָנה ִהיא ִּבְבֶׁש 'יםִברּול ְּכַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו,  ְמַדֵּבר ַעל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות ִעם ִיְׂשָרֵאלה ֶזָּכתּוב. "ַהּכֹוס

. ְּדָהעֹופֹות ַהַּגְׁשִמִּיים ְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹופֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים, "כֹוס ֳחָרבֹותְּכ", ְוִהיא ֲחֵרָבה, ּכֹוסעֹוף ֶׁשִּנְקָרא 

, ר יב"ויק( ַּבִּמְדָרׁשא ָבּוּמ ַּכַּמְלכּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ּכֹוסְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּב, ּכֹוסְועֹוף ֶזה ֶׁשְּׁשמֹו 

.  ֶׁשֵאין מֹוְזִגין ְלתֹוכֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע"כֹוס ֳחָרבֹותְּכ" ִהיא ִּבְבִחיַנת ,ְוֵכיָון ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָהְלָכה ַלָּגלּות ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע. )א

צּוָרתֹו ְּכצּוַרת ּכֹוס ְוִטְבעֹו ִלְצעֹק ַּבַּלְיָלה ְוהּוא ְמֻכֶּסה ִמְּבֵני ,  ֶׁשעֹוף ֶזה ֶׁשְּׁשמֹו ּכֹוס)'תקע' ב ע"ח( 'ְלֵפי ִיְׂשָרֵאלַא'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ְוצֹוֶעֶקת ַּבַּלְיָלה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,  ָאָדםְוִהיא ְמֻכָּסה ִמְּבֵני, ְוִעְנָיִנים ֵאּלּו ְמַרְּמִזים ַעל ַהְּׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא ִּבְבִחיַנת ּכֹוס. ָאָדם

 היָאִרְקל ז ַעֵּמַרא ְמָיְרַק ְו,אָיְרַקס ֹוּכף ַהל עֹום ַעֵּגְרַתְּמ ֶׁש)יז, ויקרא יא(ס לֹוְקְנם אּוּוּגְרַת ְּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגלּות

ין ִפקּויו ְזָּיָחְלּו, םָדל ָאֶׁשיו ְּכָנָפת ְלכֹוְליו הֹויָנֵעה ֶׁשֶזָּב, תפֹועֹול ָהָּכה ִמֶּנֻׁשא ְמָיְרַּקף ַהעֹוֶׁש.) נדה כג( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. הָקָעְצּו

   .ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדה ַעָרְמֶאֶּנ ֶׁש"םִייַנה ֵעֵפְי "תיַנִחל ְּבז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. םָדל ָאֶׁשְּכ

 ְוֵכן .הָרמּוְּתת יַנִחְבים ִּבִרֵחיל ַאִבְׁשל ִּבֵב סֹויַחִׁשָּמַהֶׁש, הָרמּוְּתן ַהַיְנל ִע ַעּהָמְׁשת ִּבֶזֶּמַרְמַה, רָמָּתא ִמ הּויַחִׁשָּמ ַהׁשֶרׁשֹן ֵכְו

 .ר"ָּתָמת "ת ְוס"ר תּור םְרָיִמ רָמָּת, ָהִאָּמהֹות ְלֵבית ָּדִוד'  ֶׁשְּׁשמֹות ג)מאמר דוד בן איש אפרתי( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ל ת ַעֶזֶּמַריא ְמי ִהִנד ֵׁשַּצִמּו, יםִרּוּסִּיַה ְורַּמל ַהד ַעָחד ֶאַּצת ִמֶזֶּמַר ְמרָמָּתא ֶׁש" שליטגְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"רהם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו

  .הָּׁשין ִאֵעה ְּכָקדּויא ְסִהר ֶׁשָמָּת ַהייֵנִעְרַּג )קצח( 'ירִהָּבֵסֶפר ַה'א ְּבָבמּון ֵכְו. רם ַמָּתֶׁש, הָּלֻאְּגַה

ל ל ֶׁשֶמא ֵס הּועַּבְרַאר ַּפְסִּמן ֶׁשיָוֵּכ. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַלאֹו ֵמעַּבְרַאר ַּפְסִמּו, ' תתאֹוין ָהר ֵּבֶׁשֶּקת ַהר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנד עֹוְו

יא  ִה'דת אֹוָה ֶׁש)תעט' פורים ע( ל"ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע אָבּוּמַּכ. ְּדָלתֹות' ִציִרים ּוב'  ב,םֵאיָבִרי הַאְרָּבָע ֹו ּבׁשֵּיֶׁש, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה

. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַּבִאָצְמִּנ ַהתתֹוָל ְּדיֵּתְׁשים ּויִרי ִצֵנם ְׁשר ֵהָכָּזַהר ֵמֵתה יֹוָבֵקְּנ ַלׁשֵּיים ֶׁשִריָב ֵא'דַהֵכן ָלְו, תֶלֶּדת יַנִחְבִּב

 ַמְתִחיל ְוִנְגָמר  ָּדִודְוֵכן .עַּבְרַאר ַּפְסל ִמת ַעזֹוְּמַרְמ ַהתתֹוָלְדִבּו, עַּבְרַאר ָּפְסִּמת ַּבֶזֶמְרִנ, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהיַנִחְּבים ֶׁשִארֹוְו

א ה הּוָדהּון ְיֵכְו, 'ה ד"ֲהָוָיאֹוִתּיֹות , ַּבָּבִנים' דָיה ַההּוָדה ֶׁשָהי ְו.הָנ ָׁשיםִעָּבְרַא ְךַלָמ ּוַּבֶּמְרָּכָבה' דְוהּוא ָהֶרֶגל ַה, 'דָּבאֹות 

 .דחּוִי ְלַהַּמְלכּותת ה ֶאֶלֲע ַמייִעִבְרם ַעַּטַה ֶׁש:)תיקונים מז( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר. ינּוִבם ָאָהָרְבַאים ֵמִנֹוּמת ֶׁשרֹוֹוּדר ַהֶדֵס ְּב'דר ַהֹוּדַה

ל  ֶׁשמֹוְׁש ִּב'דיא ַה ִה'דת אֹון ָהֵכְו. תרּוז ְוַעּבִֹמ' דר ַהֹוּדא ַה הּודִוָּדא ֶׁש"שליטן ַמְסרֹוה ְּגֶשם מָֹהָרְבַא' ג ר"רהח ָה"יף מוִסהֹוְו

' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש' ְּבאָבן מּוֵכְו". ְיהּוָדהַוִּיַּגׁש ֵאָליו " )יח, בראשית מד(ב תּוָּכ ַּב'דת אֹול ָהז ַעֵּמַרְמ ַהייִעִבְרם ַע ַטׁשֵיְו. הָדהּוְי

ה ָּדֻען ְסֵּק ִּתְךֶלֶּמד ַהִון ָּדֵכ ְו.דסֹוְיית ַהיִעִבְריא ִה, אָּמי ִאֵעְמר ִּבּוּבִעם ָהֶד קֹוּהָתָּלִחְתת ִּבכּוְלַּמת ַהיַרִפל ְסֶדּגֹ ֶׁש)קעח(ל "יַזִרֲאָהְל

ת ת ֶאֶלֶּמַסס ְמכֹו ְו',יתיִעִבְר'א ן הּוִיס ַיֹור ּכעּון ִׁשֵכְו .יםִּיַחר ַּבַאְׁשִּנה ֶׁשָאָרת ְוָּבת ַׁשֶרֶבה עֹוָתְיָהֶׁשְּכ, תָּבי ַׁשֵאָצמֹו ְּביתיִעִבְר

ַהְינּו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ָלאֹות , ְרִביִעית ְלַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא :)תיקונים קכא(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ן ֵכְו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה

 ְלַרֵּמז ִאָּמהֹות' ד ֶׁשָּלֵכן ָהיּו )כב' ע(ל "ש ִּפיְנקּוס זצ" ֵמַהגר'ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ה"ל ֵׁשם ֲהָוָי ֶׁשְרִביִעיתָה

 ְוָעְמָדה ת"ָּדֶל ִנְכְנָסה 'ע"ְּדר אֹוִתּיֹות' ִמְדַרׁש ְּבֵׁשם )שפד 'ע א"ח( 'ַחִּיים אֹות' רֶפְּבֵס מּוָבאן ֵכ ְו.'ֶׁשַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ד

 ְךֶׁשָּב ִמְּפֵני ָלאו הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֵהִׁשיב 'ְוכּו ָךעֹוָלְמ ֶאת ִּבי ֶׁשִּתְבָרא ָךְרצֹוְנ ְוָאְמָרה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני

 ְוֵכן . ֶׁשַּבַּמְלכּותדסֹוְיַל ַהַּׁשָּיִכים ּוְלִדין ְלָדם ת"ָּדֶל ָהאֹות ֶאת ַקֵּׁשרֶׁשְּמ רֹוִאים .ְלִדין ִּדין ּוֵבין ְלָדם ָּדם ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ִנּדֹוִנים

 ת"ֶלַהָּד ֶאת ְמַמֵּלא ְיסֹוד ְּדַהַּצִּדיק ,עֹוָלם ְיסֹוד ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ֶלָּד ָהאֹות ֶׁשִּמּלּוי 'ַׁשָּבת עֹוַלת' רֶפֵס ְּבֵׁשם ָׁשם מּוָבא



טו 

'  ָלֵכן ִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות ד,ִרּבּוַע ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת .)ואתחנן ע(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש  ןֵכְו .תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה ֶאת תֶׁשְּמַסֶּמֶל

ְוֵכן ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל .  ִהיא ִרּבּוַעתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְּמ ֶׁש ְסתּוָמה'םְוֵכן ָהאֹות . ַהְּצָדִדים ֶׁשל ָהִרּבּוַע' ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל ד

 ִרּבּוַע ְוֵכן . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותַמֲעָרבת ֹוּיִת אֹועָּבֻרְמן ֵכְו.  ָהָיה ִרּבּוַע)א, שמות כז(ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ג ְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"רהם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ִּבְבִחיַנת ִרּבּוַעא הּוֶׁש ֶׁשַּבַּמְלכּות דסֹוְיַלְיסֹוד יֹוֵרד  ְּדֶׁשַפע ַהֶּזַרע ֵמַהֶזַרעְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ַעּוּבִר יַנתִּבְבִחא הּוֶׁש. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיה ַּבֶׂשֲער ַנּוּבִעָהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . רּוּבִעת ֹוּיִתאֹו ַעּוּבִרא ֶׁש"שליט

 "הָדֵע ָה מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרְּגמּו בֹו ָּכלה"יהום ֵׁשנֵֹקב ְו" )טז, ויקרא כד(ב תּוָּכַה ֶׁש)ז"פרק ס(ל "יַזִרֲאָהים ְלִלּוּגְלִּגר ַהֶפֵסְּבא ָבמּו

ל ם ַעַגְו]. יןית ִּדי ֵּבֵדל ְי ַעלּוְקְסם ִניֶהֵנְׁשּו[, יםִרֵזְמ ַמיּום ָהיֶהֵנְׁשּו, ה"ם הויב ֵׁשַקָּנל ֶׁשֵּלַקְמל ַהּוּגְלה ִּגָי ָהּוׁשי ֵי ִּכ,ו"ישת "ר

ַרִּבי , "ַוִּיּקֹב"ַמהּו " ַוִּיּקֹב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית" .)אמור קו(א ַּבּזַֹהר ָבּוּמַּכ. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְים ַּבַגא ָּפהּו ֶׁשינּוִצל ָמֵּלַקְמַה

ד סֹוְים ַּבַגא ָּפהּוים ֶׁשִארֹוְו .ִנֵּקב ַמה ֶּׁשָהָיה ָסתּום, "ַוִּיּקֹב חֹר ְּבַדְלּתֹו"ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ,  ַוַּדאיַוִּיּקֹבַאָּבא ָאַמר 

  .תֶלֶדב ְוֶקת ֶניַנִחְבא ִּבהּות ֶׁשכּוְלַּמַּבֶׁש

  

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

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

  .ג"תשע

  .      א"דברי מרן המשגיח רבי דן סגל שליט

  . ב"בארהההוריקן ]. אובמה[מלך פרס המתגרה במלך ערבי :     אודות

  .והמלחמה בעזה
  .]ונרשם על ידי אחד השומעים. ו"ג בישיבת תפרח ת"פרשת וישב תשע' נאמר ביום ג [

יקר אצלי יותר מכל ] אמונה[אך ללמד דבר מעיקרי הדעת . ם כתב שללמד דבר מהתורה הקדושה הוא יקר מאד"הרמב

צדיק , על אחת, ג"כל התרי,  בא חבקוק והעמידן.מעמיד הכל ותכלית הכל. מדוע. יותר מכל התורה כולה. אשר אלמדנו

, כל דבר הם ניסים, ן כתב בסוף פרשת בא שאין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין שכל דברינו"הרמב. באמונתו יחיה

  .מעמיד הכל ותמצית הכל. הוא העיקר" שנאמין באלקינו ונודה לו שבראנו. "אין בכל הדברים טבע כלל

פתח דבריך . "וכותב והוא יסוד כל התורה', אמונת ה, ב שצריך להאמין בהשגחה פרטיתש באורחות חיים כות"הרא

והאור . אפשר לחשוב על עמוד שזה אדם ואדם שזה עמוד. בחושך אין רואים דברים, מהו האור האמיתי. אור". יאיר

  ".ן יתרון החכם מהכסילכיתרון האור מן החושך כ. "ההתחלה, פתח הדבר. להכל, האמונה הוא המעמיד. מעמיד הדברים

  .אור האמונה. פותחים הדברים צריך להתחיל עם האור, צור העולם', ידיעת ה

, ולכך אל תתנו בני על חפצי תמיד להוכיח"' א דרוש יא"כותב בפ, גאון הגאונים, יהונתן איבשיץ' ר, היערות דבש

אשר אני , כמו אפס שעה זו,  ליבי שעה אחתלא נבחר ולא העיד, כי כל ימי ושנותי עלי ארץ, ובאמונה אני אומר לכם

שום זמן מהזמנים כל כך כמו כשאני מגיע , בכל ימי חיי הבלי, מעידני עלי. ו"ובפרק ט". עומד להוכיח ולהשיב רבים מעון

ולמלאות . ולכן גם אתם השגיחו". אם לא בעשות כזה להשיב רבים מעוון... וזהו חפצי וישעי... 'להשיב רבים מעוון וכו

על כן . ומה זה דרך בטל להתלוצץ ויחשוב כאילו הוא רגע אחרון, ואיך אפשר לבטל הזמן, שהוא הזמן, קר הנבראיםי

  .'שעה זו נבחרת כי הוא זה תכלית חיים לשמוע בקול מוכיח וכו

הנכנס לכרך מברך "ולדידן התנא אמר בברכות . פתח דבריך יאיר. על תוכחת מוסר, ם"כתב הרמב" יקר אצלי מכל"

, שיאריך, ומדוע, תמיד התנא מקצר וחסורי מחסרא והכי קתני". נותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבוא' וכו... שתים
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וכאן יש מילה . ועל כן אם תבין לבד אין כותבים, אלא שתורה שבעל פה בעצם אסור לכתוב. שירחיב ויבואר יותר

  .תיד לבאויכלו לכתוב ומודה לשעבר וצועק לע' ונותן הודאה'מיותרת  

כשקיבל ישועה , רק כשיש צרה מיוחדת. ועל כן תמיד לא מתפללים. זה החיים. מנהגו של עולם. עולם כמנהגו נוהג

דברים , לא בעיות גדולות, להכנס לכרך ולצאת, וזה מגיע התנא לשלול. עולם כמנהגו נוהג, רק אז מודים, מיוחדת

  .נותן הודאה לשעבר, ה נותןכיון שהנותן בעין יפ, כותב התנא" ונותן", רגילים

מודה אני שהוצאתני "התפילות תפלה מיוחדת ' ואומר לומר לפני ג. הביאור הלכה מביא ירושלמי פרק תפילת השחר

אתה חושב שאם . וכותב הביאור הלכה ונכון להזהר בזה". ובלילה שתוציאני, שזכיתי לראותה במערב... מאפילה לאורה

  .שוב. אתה שוב חי. לא. ה גם אחר הצהרים דברים פשוטיםראית את השמש לפני הצהרים תרא

גם . איזה דברים נוראים קורים, תקופה של פתאום, "פתאום יבוא אל היכלו"שהוא התקופה של , היום

  .לנגדי תמיד' שויתי ה. הוא זן הוא נותן הוא מפרנס. עד מיתה, יחיד וגם רבים

הם לא , ל כשהיה בחור אמר לו אתה רואה אנשים שמתקלקלים"ין זצ'אלעזר טורצ' מובא שהחזון איש אמר פעם לר

מדוע הרב , וחזר אחר כך לחזון איש ושאל מה פשעי וחטאתי, הוא יצא שבור ורצוץ. אלא לאט לאט, מתקלקלים מיד

 .להשריש ללב. אמר לו החזון איש אמונה צריך בכל יום ויום מחדש. אמר לי זאת וכי רואים עלי תחילת ירידה חס ושלום

  .'וכו

, היא. היא תקום. היא תקום' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה. 'ה שעל כל פעולה לומר אם ירצה ה"לכן אומר השל

  .היא תקום באם אתה רוצה שיקום תאמר' ועצת ה. רבות מחשבות בלב איש. 'בראשי תבות הפוכים הוא אם ירצה ה

אתה מבקש מאדם חשוב . ר מנוול אתה יותר גדולאחד מבני ברק שהגיע מרוסיה אמר שאצל הרוסים כמה שאתה יות

ה יעזור תמיד "הקב. שאפשר לבקש בלא גבול, ה הפוך"אבל אצל הקב. אומר לאט לאט, תעשה לי את זה ואת זה ואת זה

  .לשמור ולעשות ולקים את כל דברי התורה הזאת. שנוכל לחזק ולהתחזק להגדיל ולרבות את כל דברי התורה הזאת

הוא בדור . לא נתפס, איזה אנשים גדולים.  לנו אפשרות תפיסה בכלל על אדם פשוט מימות הנביאיםא אומר שאין"הגר

  .מה הפירוש בזה שכזה דור נשארנו לבד. 'בלי שום נביאים וכו? השאירו אותו בלא כלום. ובדורנו הדור הזה. ההוא 

, מדוע. ואמר הא ראיה שתורה מן השמים. והיה שם הוראות. פעם קיבל מחוץ לארץ פרימוס, ל'חצק' המשגיח מורנו ר

, נתן לו הוראות, ה הוריד האדם לעולם"על כן וודאי כאשר הקב. כיון שרואים כאשר נותנים מכשיר נותנים הוראות

  .וההוראות היא התורה

 שיהיה כצלמנו, והתירוץ הוא נעשה אדם. 'הוראות שאדם צריך להתנהג על פיהם ואיך בדורנו אין לנו נביאים וכדו

והתכלית . מן הניסים המפורסמים. ה"המצב הוא שאדם צריך מהבריאה לראות את הקב. כדמותנו ושיהיה לו חכמה

  .ה מדבר איתנו עם ההנהגה"נדע שכל דברינו ומקרנו זה מדרגת האדם העיקרית שהקב. 'שמכל הנהגה נשמע את דבר ה

המביט לארץ ותרעד יגע "ואחר כך . כמה עשיתמה רבו מעשיך כולם בח. מתאר דוד המלך את כל הבריאה. ברכי נפשי

ה עשה הבריאה באופן "אלא הקב. כך קשה, לעולם' אחרי שאומר יהי כבוד ה, מקום נפרד, מה נכנס כאן". בהרים ויעשנו

". המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו"ה מתחיל לזעזע העולם "הקב, אך אם לא מתעוררים. שיגיעו ליראה

  .מזה לבד אפשר ללמוד, רוח סערה עושה דברו

אנשים , הרס נורא נוראות, מבול ממש' וכו, חושך, איזו שטפונות, עכשיו באמריקה מה שקרה שם

  .עיקר הטומאה, כיון שהוא עיקר הטומאה שם, ומדוע התחיל משם' הפסידו כל הונם וכו

זה שהים לא מציף זה . בל פרטאמונה מהנעשה בעולם . צריך לראות אמונה, כונס כנד מי הים נותן באוצרות תהומות

. צריך להגיע ליראה מזה. מדוע. מגיעים גלי הים ליבשה ונשברים". יקוו המים למקום אחד. "עד היום לא מבינים, פלא

. כלשון הפסוק ואם חס ושלום והלכתם עמי בקרי והלכתי אתכם בקרי, ה מוציא קצת הבריחים של הים"הקב, אך אם לא

  .ואם יותר בחמת קרי

ראה ארונו " וירא הים וינוס" ,גם שם יש מכשולות רחמנא ליצלן. לו שזה קרה גם במקומות של תורהואפי

יוסף שגער בים . וכותב רבנו יונה אחד שנכשל ולא גער בים התאוה עד שנכשל והתיבש". וינס החוצה"של יוסף שנאמר 

שטף , ו הפוך מתחיל להציף"ואם ח. ונהיה יבשה, והים התיבש מפניו, הוא יבש את ים התאוה, התאוה עד שיבשו

  .צועק לחזור אליו יתברך. צועק' דבר ה. באמריקה נורא נוראות

  !!!לא להיות אדיש המקרים הקורים כעת בעולם לא סתם
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  ". עושה דברו". "עושה דברו. "'חושבים ערבים וכו, סקאדים, רקטות. פה אני לא יודע מה שולחים פה

, "והלכתם עמי בקרי"נקרא , ולא מתקרבים, ס ושלום לא מתקניםואם ח. ה צועק להתקרב אליו"הקב

  .נורא נוראות. נגמר חס ושלום הולכים הלאה". והלכתי עמכם בחמת קרי"

 רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם אמר. 'ל בילקוט ישעי"נתן משגיח בלייקווד מביא חז' ר

ומחריב את כל  מלך פרס וחוזר,  לאדום ליטול עצה מהם, והולך מלך ערבי, ערבי מלך פרס מתגרה במלך,מתגרים זה בזה

 וישראל , ויאחוז אותם צירים כצירי יולדהפניהם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על ,העולם כולו

 לא עשיתי אלא  ואומר להם בני אל תתייראו כל מה שעשיתי,מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא

 כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד , ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, הגיע זמן גאולתכם,בשבילכם

 .אחריה אחריה אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכיות מלכיות
ני מבין מה א, ]יש מלך ערבי[עכשיו באמריקה " ערבי"בעבר לא ידעתי מי זה המלך !! אירן? מה זה פרס

  .זה ומי זה

  ...ובסוף. הימח שמו מאירופה בשואה גם כן אמרו משוגע

ואמר להם מעיד אני בכם שאם בכיתם בכיה אחת , ובכו שלא יעזבם, ה כשעזב אותם באמצע הדרך'כתוב אצל ירמי

  !כעת זה בעודכם  .בעודכם בציון לא גליתם

בקום עלינו ... שהיה לנו יאמר נא ישראל' לולי ה"' קכדכתוב בתהלים . מהדברים שמצילים את כלל ישראל. תפילה

אזי "והיום . לא היו כלום, פעם הערבים היו פלאחים. 'פרא אדם'חיים ויטאל שאדם זה ישמעאל שנקרא ' מסביר ר". אדם

  .אך הם רוצים עד כדי כך, ה עוזר ומציל מהם"והקב, "אזי המים שטפונו, חיים בלעונו

, תפלה אחדות, קדושת ישראל, מצוות, תורה"! יון שבימיו יצעקו ישראל עד שישמע קלכ, למה נקרא שמו ישמעאל"

עבירות כאלה , ה מזעזע את הבריאה אם עושים עבירות"כתוב שהקב. בירושלמי בברכות סד. להתחזק

  . אשרו את זה והגיע המבול. ועכשיו אשרו את זה בתור חוק שמה, שעושים באמריקה

הטילים לא מגיעים . הרקטות. אוי. יזעזע הבריאה.  העולם כשיש מחלוקתה יזעזע"כתוב בגמרא שהקב

  .צריך להתחזק לא פשוט. סתם

  .גבורי כח עושי דברו. לשמוע בקול דברו. בלא נביאים. ופה המדרגה הגדולה של הדור האחרון

. זקאך צריך להתח, אם מתחזקים אין לפחד מכלום. וזה בעודכם בציון. פשוט שזה לא זמן פשוט כעת

ובעיקר העבודה מוטלת . וכעת אי אפשר להתעלם. ל"כמו שכותבים חז. גמילות חסדים, תורה, בטחון, אמונה

נס , ה הראה לנו בחנוכה"ה כמו שהקב"ואם נתחזק בעז! פה זה הכוח. להתחזק. מי זה הכלל ישראל בני התורה. עלינו

  . תרעו ובא לציון גואל במהרה בימינו אמןה יעזור אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל"והקב. ה"כ בעז"ג, חנוכה

  

ִמּׁשּום ָּכְך ְׁשֵנים .  ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים]ףֵסיֹו [ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ָיַׁשב ַהַּצִּדיק ַההּוא :)חוקת סב( ׁשָדר ָחַהזְֹּב

, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ָנְתנּו ִמְנָחה,  ּוְבסֹוף ַהָּגלּות."ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה"ְוַעל ֶזה , ָעָׂשר ְׁשָבִטים ְּבָגלּות ֱאדֹום

, ףֵסת יֹויַרִכא ְמְטל ֵחַלְגיא ִּבת ִהלּוָּגַהים ֶׁשִא רֹו."'ְוֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם ִמָּכל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה"ִהְתַקֵּים ָּבֶהם 

ר ּוּבִחן ַהַמא ְזה הּוָחְנִּמן ַהַמְּז ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ףֵסת יֹויַרִכל ְמ ַערּוְּפִכְו, ףֵסֹוי ְליאּוִבים ֵהִחַאָהה ֶׁשָחְנִּמת ַהכּוְזיא ִּבה ִהָּלֻאְּגַהְו

ְקֵראת ַהִּמְנָחה ַהּזֹו ִנ, ּבֹא ְרֵאהם ר ָׁשַהּזֹ ַהיְךִׁשְמַמּו. ףֵסם יֹו ִעָהַאִחיםל ר ֶׁשּוּבִחד ַהסֹוְּב, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמֶׁש

ְוַעל ֵּכן ִצָּוה אֹוָתם . ְּכֶׁשִהיא ְּבִהְתַחְּברּות ְלַמְעָלה, ּוִמְׁשַּתַּבַחת ְּבִׁשְבָעה ֵּפרֹות ֶעְליֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ָּבּה, ֶאֶרץ ְקדֹוָׁשה

ִהָּׁשְמרּו , ָּכָך ָאַמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו. ֶׁשְּיַחְּברּו ִאָּׁשה ִעם ַּבְעָלּה, ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

. ְוָכל ָהעֹוָלם ְּבִׂשְמָחה, ִּתְתַּפְּיסּו ְּכֶאָחד, ּוְכֶׁשֵּתְרדּו. ִמָּלֶרֶדת ְלִמְצַרִים ִאם לֹא תֹוִרידּו ָלִאיׁש ֶאת ַהִּמְנָחה ַהִהיא

 ֶׁשַהִּמְנָחה ַהּזֹו ִהְתַּתְּקָנה ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָהַעּמּוִדים ."ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹא יֹוֵסף", ּובֹא ְרֵאה ַמה ָּכתּוב

ְוַסם ַהַחִּיים ִיְתעֹוֵרר , ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ֵהם יֹאְכלּו ָׁשם ֶלֶחם. ַעד ֶׁשָּבא ַּבְעָלּה ְלִהְתַחֵּבר ִעָּמּה ַּבָּצֳהַרִים, ֶׁשָּלּה

ם ר ָׁשַהּזֹ ַהיְךִׁשְמַמּו. תכּוְלַמד ְלסֹות ְיֶרֶּבַחְּמה ֶׁשָחְנִּמד ַהסֹוְבּו, הָחְנן ִמַמְזם ִּבִיַרֳהָּצה ַּבָיים ָהִחַאף ָלֵסר יֹוּוּבִחים ֶׁשִארֹו. ֲעֵליֶהם

ן ְוזֹו ַהָּיִמי. "ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְלַהְגִּביר ֶאת ַהָּיִמין ַעל ַהּכֹל. "ֵאל ְנָׂשא ָיֶדְך' קּוָמה ה", ָּפַתח ְוָאַמר

ְוהּוא ְיַקֵּבל ִמְּמְך אֹוָתּה , ְוֶזהּו ַצד ַהָּיִמין ֶׁשִהְתעֹוֵרר ָּבעֹוָלם. ֶׁשֵהִריָמה ִדְגָלּה ְלַמְעָלה, ֶׁשִּנְקֵראת ֵאל, ָהֶעְליֹוָנה

 ינּוִצָמ



יח 

, ֶגד ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ְצָדִדיםְּכֶנ, ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים. ְוֶחְׁשּבֹון ַהּכֵֹהן ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש. ִויַקֵּבל אֹוָתּה ְּבָיִמין, ַהִּמְנָחה

ְוָאז ִמְתָּבְרִכים ֶעְליֹוִנים . ּוְׁשלָֹׁשה ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּכֶנֶגד ָׁשלֹׁש ְּדָרגֹות ֶעְליֹונֹות ֶׁשִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהן. ְרׁשּוִמים ְּבַצד ַהֶחֶסד

לֹא ָיְצאּו , ְרָדה ִעָּמֶהם ּוְמַבֶּקֶׁשת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמיםִאְלָמֵלא אֹוָתּה ַהִּמְנָחה ֶׁשָּי, ּובֹא ְרֵאה. ְוַתְחּתֹוִנים ַעל ָידֹו

 זֹו "ִמן ָהֲעבָֹדה".  זֹו ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה"ָהֱאלִֹהים". "ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ִמָּׁשם

יא  ִהֹוּלת ֶׁשמּוֵלְּׁשַהם ְוִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדִּמה ִמָאָּבה ֶׁשָּלֻאְּגד ַהת סֹוים ֶאִארֹוְו .ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה, ִמְנָחה

 .ה"ד תשעַע, ב"ים תשעִנָּׁשַה ֵמיְךִלֲהַתיא ְּבה ִהָּלֻאְּגַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּנה ֶּׁשַמים ְלִרְּבַחְת ִמּוּלים ֵאִרָבְדּו. ׁשֵמָחים ְוִעְבר ִׁשַּפְסִמְּב

  . ב"עת "ר" אּבֹד ַע"א ֶׁש" שליטרֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ְוָאְמרּו .ָאְסַנת ֶאת ְוָיְלָדה ְוָהְרָתה ]ִּדיָנה ֶאת[ אֹוָתּה ָׁשַכב ֲחמֹור ֶּבן ְׁשֶכם )לח( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבְּדַר יֵקִפְר'ְּב מּוָבא

 ִציץ ֵהִביא ַיֲעקֹב ָעָׂשה ֶמה ,ַיֲעקֹב ְּבאֶֹהל ְזנּות ֵּבית ֶׁשֵּיׁש ָהָאֶרץ ָּכל רּויֹאְמ ֶׁשַעְכָׁשו ,ְלָהְרָגּה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 ְלִמְצַרִים ְוהֹוִריָדּהְך ַהַּמְלָא ִמיָכֵאל ְוָיַרד ,ָלּה ְוָהְלָכה ּוְׁשָלָחּה ַצָּואָרּה ַעל ְוָתָלה ַהּקֶֹדׁש ֵׁשם ָעָליו ְוָכַתב

 ,ְּכַבת ְוִגְּדָלּה ֲעָקָרה ּפֹוִטיֶפַרע ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ְוָהְיָתה ,ְלִאָּׁשה ְליֹוֵסף ְראּוָיה ָאְסַנת ְיָתהֶׁשָה ,ּפֹוִטיֶפַרע ֶׁשל ְלֵביתֹו

 דַיַח ִהְתַעְּברּו ְוֵלָאה ֶׁשָרֵחל )כא ,ל בראשית( יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל ְּבַתְרּגּום מּוָבא ְוֵכן .לֹו ְלָקָחּה ְלִמְצַרִים יֹוֵסף ּוְכֶׁשָּיַרד

 .ְליֹוֵסף ִּדיָנה ֵּבין ֶקֶׁשר ְורֹוִאים .ָהֻעָּבִרים ְוִהְתַחְּלפּו ,ֵלָאה ֵאֶצל ְויֹוֵסף ָרֵחל ֵאֶצל ִּדיָנה ָהְיָתה ּוִבְתִחָּלה ,ְויֹוֵסף ְּבִדיָנה

 אֵציֹוְו .םֶכְׁש םִע הָלְׁשְכִנְו יתִנָאְצַי הָתְיָהְו רָכָז תַנכּוְּת ְלִדיָנה הָתְיָהֶׁש הָמְרָּג יםִרָּבֻעָה תַפָלְחַהֶׁש רָאבְֹמ )וישלח( 'ה"של'ַבּו

ָרצּו ַלֲהרֹג ַּגם ֶאת , ֶׁשֲאֵחי יֹוֵסף ֶׁשָרצּו ַלֲהרֹג ֶאת יֹוֵסף' ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'רֹוִאים ֵמַה ְוֵכן .תַנְסָא תֶדֶּלֻה תֶא םַרָּג ףֵסֹוּיֶׁש

 ִאֵּמנּו ֵלָאה ןֵּכ םִא ֵליּה ָאְמרּו ,ַזְנָיא ִדְבַרָתה ַעד ַזְנָיא ִאְתָתא ֵלית )א ,פ שם( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ֹוּתְׁש ִאָאְסַנת

 ְוֵכן ".הָאֵל ַּבת ִדיָנה ַוֵּתֵצא" ְלִפיָכְך ,ְּכזֹוָנה ְמֻקֶּׁשֶטת ָיָצאת ,"ִלְקָראתֹו ֵלָאה ַוֵּתֵצא" ָלֶהם ָאַמר ,ָהְיָתה זֹוָנה

 ֵּבן ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִדיָנה ַוֵּתֵצא" ְוָלֵכן ,יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח ִניצֹוץ ָהָיה ֶׁשְּבִדיָנה )טז 'ע ז"תשנ( 'ָךִעֶּתי ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר מּוָבא

יא ה ִהיָנִּדר ֶׁשֵאָּבְתה ִמל ֶזָּכִמ .יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא ,א"ֵה ן"נּו ד"יֹו ת"ָּדֶל ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ה"ִּדיָנ ְוֵכן .יֹוֵסף

 ׁשה ֵיי ֶזִפְלּו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֶֹאת ְוַנְסת ָאיד ֶאִלהֹוף ְלֵסר יֹובּול ֲעעְֹפה ִלָּפִלְּק ַהְךתֹוס ְלֵנָּכִה ְלּהיָדִקְפַתְו, ףֵס יֹוׁשֶרּׁשִֹמ

יא ִהז ֶשמְֹרִל, היָנִדְמ םֵׁשאת ְּבֵרְקיא ִנִהֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמבּוים ֲעִלֵּכת ַהת ֶאֶלֶעֹוּפה ֶׁשָּפִלְּקת ַהּוּיִמְׁשַגה ְּבָלְׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִרֲאָבְמ

יר ִהְבַהב ְלּוׁשָחְו. היָנם ִּדר ִעמֹון ֲחם ֶּבֶכל ְׁשת ֶׁשנּוְּזל ַהד ֶׁשֹוּסא ַהה הּויָנִדְּמל ַהד ֶׁשֹוּסַהא ֶׁשֵציֹוְו. ִּדיָנה ִמ ,היָנ ִּדׁשֶרּׁשִֹמ

ת ַנָכת ֲהל ֶאעְֹפה ִלָּפִלְּק ַהְךתֹוים ְּביִחִלְּׁשת ַהיֹוְה ִלרּוֲחְב ִנּוּלֵאֶׁש, תיחּוִלְּׁשת ַהַּלֻעק ְּפיא ַר ִהַחֵּלַׁשְּמ ַליַחִלָּׁשין ַהֵּב ֶׁשַהֶּקֶׁשר

 יףִסהֹוְו .הֶז ָּבעּוה ָטֵּבְרַה ֶׁשמֹוְּכ, הֶמֹוּדַכ ְויַחִׁש ָמׁשֶרה ׁשֹיֶזם ֵאֶה ָלׁשֵּיל ֶׁשי עֵֹקְרֹוים ּפִׁשָנל ֲאר ַעַמם לֹולֹוָׁשס ְוא ַחלְֹו, יםִלֵּכַה

 רֹוֹור ׁשכֹוְּב "יוָלב ָעתּוָּכף ֶׁשֵסת יֹול ֶאֵּמַסְמ ַהרֹוׁש לֹוָּזַּמ ֶׁשרָּיִא ׁשֶדחֹה ְּבָמְקה הּויָנִדְּמַהא ֶׁש" שליטרֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

     ".ר לֹוָדָה
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