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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ויחיפרשת 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 כ    .ד"ֶּפ

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

 ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ַאֲחרֹוָנה 'ַהה ֶאת ְלַהֲעלֹות ,ה ָּתׁשּוב ֶׁשִעְנָיָנּה :)קכב נשא( ַּבּזַֹהר ֶׁשָּמִצינּו ְּתׁשּוָבהַה ִעְנַין ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ַמה ֶאת ַמְׁשִלים ַּכְבָיכֹול הּוא אֹוָתּה ַמֲעֶלה ֶׁשָהָאָדם ּוָבֶזה ,ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֶּמֶלת זֹו 'ְוה ,ְלַמְעָלה נּוְקִּבין ַמִּיין ִּבְבִחיַנת

 ֶׁשָּׁשם א"ַהֵה ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי ֶׁשעֹוֶלה 'ה ָּתׁשּוב רַהּזַֹה תֶא ֶׁשְּמָבֵאר )א"פ( 'ְּדבֹוָרה ּתֹוֶמר' ְּבֵסֶפר ַעֵּין .ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשִחֵּסר

 ֶּפַתח ֶׁשָּׁשם א"ַהֵה ַּגג ַיד ֶׁשַעל ַהָּצר ַּבֶּפַתח ֶׁשִּנְכָנס ַהְיינּו ,א"ַהֵה ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ,ַלִחיצֹוִנים ִלּפֹול ֶׁשָעלּול ַּתְחּתֹון ֶּפַתח ֵיׁש

 ְיֵדי ַעל ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ַמֲעָלה ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְּדָבֵרינּו ְוֵהם .ְלַעְצמֹו ְוִסּגּוִפים ָצרֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ְיֵדי ַעל ַנֲעֵׂשית זֹו ַוֲעִלָּיה ,ַהְּתׁשּוָבה

 ָמִצינּו ְוֵכן .ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ַעל ְמַרְּמִזים א"ֵה ָהאֹות ֲחָצֵאי ּוְׁשֵני .ִמָּׁשם ֶּׁשִחֵּסר ַמה ְלַהְׁשִלים ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ְלַמְעָלה ,ִמֶּמנּו ֶׁשּפֹוֵרׁש

 ּוְמבָֹאר ַהָּזָהב ִמְזַּבח ֶׁשל ָּגְבהֹו ֲחִצי ַעל ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַהַחָּטאת ַּדם ֶאת ַמֶּזה ָּגדֹול ֶׁשַהּכֵֹהן .)נט יומא( ַּבְּגָמָרא ֲאִמיָנא ֲהָוא

 תרה( 'ְּברּוָרה ִּמְׁשָנה'ַּב מּוָבא ְוֵכן .ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשָּלְקחּו ַמה ַעל ְלַכֵּפר ַהֵחִצי ִּבְנֻקַּדת ַנֲעֵׂשית ָרהֶׁשַהַּכָּפ ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִלְדָבֵרינּו

   ְך"ֲחָת ְּבֵׁשם ֶּׁשָּפְגמּו הַמ ַעל ֶׁשְּמַכְּפִרים ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ְך"ֲחָת ת"ר הּוא ָּפָרִתיַּכ מּוָרִתיְּת ִליָפִתיֲח ַהַּכָּפרֹות ֶׁשֻּנַּסח )ג"סק

  .ְּכִדְלֵעיל ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ַהחֹוֵתְך  

 ֶאָּלא ָּפַרע ֶׁשּלֹא ַּדּיֹו לֹא ְוֶאָחד ,ַלֶּמֶלְך ָּפַרע ֶאָחד ַהֶּמֶלְך ִמן ֶׁשָּלוּו ִלְׁשַנִים ָמָׁשל )תתקנה דברים ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

 ֲאֵחי ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַיֲעקֹב ְבֵני ְׁשֵני ַוִּיְקחּו" ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכִעְנַין ִּבְׁשֶכם ָלוּו ְׁשֵניֶהם ְוֵלִוי ןִׁשְמעֹו ָּכְך ,ְוָלָוה ָחַזר

 ֶאת הְוִהְלָו ְוָחַזר ".'ַלה ִמי ַוּיֹאֶמר ַהַּמֲחֶנה ְּבַׁשַער מֶֹשה ַוַּיֲעמֹד" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַּבִּמְדָּבר ֶּׁשָּלָוה ַמה ָּפַרע ֵלִוי ".ִּדיָנה

 ְוָלָוה ָחַזר ֶאָּלא ,ָּפַרע ֶׁשּלֹא ַּדּיֹו לֹא ִׁשְמעֹון ,"ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַּבִּׁשִּטים ַהָּמקֹום

 .ּפֹוֵרַע ִּבְבִחיַנת הּוא ְּתׁשּוָבה עֹוֶׂשהְוָה ,ה"ֵמהקב לֶֹוה ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהחֹוֵטא רֹוִאים ".ַהֻּמֶּכה ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְוֵׁשם" ֶׁשֶּנֱאַמר

 ִלְפרַֹע ְוָצִריְך ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי לֹוֵקַח ְּדחֹוֵטא ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ה"ַלקב ַמְלֶוה ִּבְבִחיַנת הּוא ֶּׁשְּמֻחָּיב ְלַמה ֵמֵעֶבר ִמְצוֹות מֹוִסיף ְוִאם

   ,ִזְמִרי ֶאת ֶׁשָּדַקר ִּפיְנָחס ְּכמֹו ֶּׁשְּמֻחָּיב ְלַמה ֵמֵעֶבר ֶׁשּמֹוִסיף ּוִמי .ֶּׁשָּלַקח ַמה ֶאת ָהֶעְליֹון ַלֵחִצי ַמֲחִזיר ְּתׁשּוָבה ְוָהעֹוֶׂשה .ַהְלָוָאתֹו

  .ַהַּצִּדיִקים ַּדְרַּגת ֶאת ּוֶׁשֵּבַאְרנ ְּכִפי ,ְלַמְעָלה ַהּכֹל ֶׁשַּמֲעֶלה ה"ַלקב ַמְלֶוה ִּבְבִחיַנת ְוהּוא ,ָלֶעְליֹון ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי ַמֲעֶלה הּוא  

 ֶאת ְלַמּלֹאֹות ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשִּמי ֶרֶמז ָּכאן ֶׁשֵּיׁש ִנְרֶאה ".ְוָנִעים ָיָקר הֹון ָּכל ִיָּמְלאּו ֲחָדִרים ּוְבַדַעת" )ד ,כד משלי(

   ּוָבֶזה ,ַּדַעת ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל ּוִּבְפָרט ,ַּבּתֹוָרה ַיֲעסֹק ,ַּבֲחָטָאיו ֶׁשָּפַגם ְוַהֶחְסרֹונֹות ַהֲחָדִרים

  .ֶּקִריַה ֶאת ְיַתֵּקן "ָּיָקר"ְוַה "ִיָּמְלאּו ֲחָדִרים"  

 ּוֶמה ,םֵה ֵהיָכן ָּבַני ,ֶאְבֶּכה ְולֹא ְלָפָניו ָאְמָרה ,ְמַבָּכה ַאְּת ָמה ,ָרֵחל ה"קב ָלּה ָאַמר :)קיא איכה( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 יֹוֵתר ָעִׂשיִתי לֹא ֲאִני ְוִכי ָאְמָרה ִמָּיד ,ְלֵביִתי אֹוָתּה ְוִהְכִניסּו ְלָפַני ָצָרִתי ֵהִביאּו ָלּה ָאַמר ,ָךְל ָחְטאּו

 ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶׁשָאְכלּו ְּבֶזה ְטאּוָח ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ְלָרֵחל ָאַמר ה"ֶׁשהקב ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ְּבֵביִתי ָצָרִתי ֶׁשִהְכַנְסִּתי

 ְוֵכן

 ָמִצינּו

 בתּוָּכ

 ָמִצינּו
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 ְוָרֵחל .ֵלָאה ִנְקָרא ָהֶעְליֹון ְוַהֵחִצי ָרֵחל ִנְקָרא ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהֵחִצי ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ַהַּתְחּתֹון ַלֵחֶלק ָצָרה ִאָּׁשה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ְלֵׁשם ָהָיה ְוֶזה ,ְלֵביָתּה ֵלָאה ֶׁשִהיא ַמָּמׁש ָצָרה אֹוָתּה ֶאת ִהְכִניָסה ֶׁשִהיא ְּכֵׁשם ִמָּדה ֶנֶגדְּכ ִמָּדה ְלִהְתַנֵהג ָצִריְך ה"ֶׁשהקב ָעְנָתה

   ַהּזַֹהר ִמְּלׁשֹון קּוְמֻדָּי ,ָּבֶזה ֶׁשחֹוְטִאים ִּפי ַעל ַאף ֶזה ֲחִצי ֶׁשַּמְכִניִסים ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ִיְסַלח ה"הקב ָּכְך ,ִּתְתַּבֵּיׁש לֹא ֶׁשֵּלָאה ָׁשַמִים

  .ֵמַהֲחָטִאים ְּכתֹוָצָאה ֶׁשָּבאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָּצרֹותַה ָּכל ׁשֶֹרׁש ֶׁשִּמָּׁשם ְמַרֵּמז ָצָרִתיְּד ִנְרֶאה ְוֵכן ,ַמָּמׁש ָצָרִתי אֹוָתּה ַעל ֶׁשְּמֻדָּבר  

 .ָהָאָדם ִּבְבַׂשר ֶׁשחֹוֵתְך ְלִאְזֵמל ִנְמָׁשִלים ְוַהִּיּסּוִרים ַהָּצרֹות ֶׁשָּכל :)יג שבת( ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה ַהָּצרֹות

 ְיֵדי ַעל ִיּסּוִרים ָעָליו ֵמִביא ה"הקב ,ַעְכָׁשו ַׁשָּיְך ֶׁשּלֹא ָהֶעְליֹון ַּבֲחִצי ְוִנְכָנס חֹוֵטא ֶׁשָהָאָדם ֶׁשֵּכיָון ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה

 לֹו ֶיְחַסר ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ,ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשִחֵּסר ַמה ֶאת ְלַהְׁשִלים ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי ְּבַסִּכין לֹו חֹוֶתֶכת ֶׁשַּכְבָיכֹול ְוַהְּגבּוָרה ִּדיןַה ִמַּדת

 עַרֶז' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו ְרפּוָאתֹו ְלצֶֹרְך ָהָאָדם ִמּגּוף ֵחֶלק ְוחֹוְתִכים ,ִנּתּוַח ֶׁשעֹוִׂשים ְּבַגְׁשִמּיּות ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶזה ָּדָבר[ .ָלבֹא ֶלָעִתיד

 לֹו ְוָחְתכּו לֹו ָׁשְברּו ֶזה ְּדָאָדם ָׁשבּור ָאָדם ִנְקָרא ָצרֹות לֹו ֶׁשֵּיׁש ָאָדם ְוֵכן .].ך"חת םֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנֱאָמן רֹוֵפאֶׁש 'ׁשֶדקֹ

 ְנִסיָרה ַעל ְמַרְּמִזים ִיּסּוִרים ְוֵכן .)ג ,ו תהלים( ק"ָּברד ַּכּמּוָבא ,ְוָכרּות ָּתלּוׁש ִמְּלׁשֹון הּוא ֻאְמָלל ןְוֵכ .ֶׁשּלֹו ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי

 ַהֵחִצי ֻקַּדתִּבְנ חֹוְתִכים ִּדיסּוִרים ,ָאָדם ֶׁשל ּגּופֹו ֲחִצי ׁשֹוֶבֶרת ֲאָנָחה ,ַרב ָאַמר .)סב כתובות( ַּבְּגָמָרא ּוְמֻרָּמז .ִחּתּוְך ֶׁשִהיא

 ְוהֹוִסיף .ֵחִצי ַעל ְמַרֵּמז ָּמַחץֶׁש ,"ֶאְרָּפא ַוֲאִני ָמַחְצִּתי" )לט ,לב דברים( ַהָּכתּוב ַעל 'ַנֲחָלֶתָך ִׁשְבֵטי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ָאָדם ֶׁשל

 ָּכל ֶׁשַעל ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְלטֹוָבה זּו ַּגם ,ַּגְמזּו ִאיׁש ַנחּום ֶׁשל ֶׁשַהִּפְתָּגם א"שליט יַאָּגִׂש ַאְבָרָהם 'ר ג"הרה

 ֶאת ַמְמִּתיִקים ְלטֹוָבה זּו ַּגם ּוְכֶׁשאֹוְמִרים .ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשָּלַקְחנּו ַמה ֶאת ַמְׁשִליָמה ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ,ְלטֹוָבה זּו ַּגם אֹוְמִרים ָצָרה

 ָאנִֹכי ְרֵאה" )כו ,יא דברים( ַהָּכתּוב ַעל א"שליט ְׁשמּוֵאִלי ְּבָנָיהּו ר"ַהג ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ָהֲאִמִּתי ְּבָׁשְרָׁשם ְגִעיםנֹו ִּכי ,ַהִּיּסּוִרים

 ָהָאָדם ַעל ָּבִאים ִּיּסּוִריםְוַה ְּקָלָלהֶׁשַה ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָּבאַה עֹוָלםָל ֹול ֶּיֶמתַק ַהֶּקֶרןְו ת"ר ".ּוְקָלָלה ְּבָרָכה ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם נֵֹתן

 ַּבְּפסּוִקים אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך ְמֻרֶּמֶזת ,ְּכִדְלֵעיל ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת י"ַאְמְּתַלא ְוֵכן .ַהָּבא ָלעֹוָלם ַהֶּקֶרן ֶאת לֹו ִלְׁשמֹר ְּכֵדי

   ָּתקֹץ ְוַאל סִּתְמָא ַאל יְּבִנ 'ה מּוַסר" )יא ,ג משלי( ".סִּתְמָא ַאל יַׁשַּד ּומּוַסר ֱאלֹוַּה ֶחּנּויֹוִכי ֱאנֹוׁש ַאְׁשֵרי ִהֵּנה" )יז ,ה איוב(

  ".ְּבתֹוַכְחּתֹו  

 ִּפַּנת רּוַח ,ַהָּצפֹון ִּפַּנת רּוַח ,ַהַּמֲעָרב ִּפַּנת רּוַח ָּבעֹוָלם ִנְבְראּו רּוחֹות ַאְרַּבע )ג( 'ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב

 ,ְּגָמרֹו ְולֹא ְּבָראֹו ָצפֹון רּוַח ,ָלעֹוָלם ָיָצא ְךַהחֶֹש ִמָּׁשם ָצפֹון ִּפַּנת רּוַח ',ְוכּו ָּדרֹום ִּפַּנת רּוַח ,ַהִּמְזָרח

 ָמדֹור הּוא ְוָׁשם ,לֹוַּהֱא ֶׁשהּוא ְוֵיְדעּו ַהּזֹאת ַהִּפָּנה ֶאת ְוִיְגמֹור ָיבֹא ֱאלֹוַּה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא ִמי ָּכל ֶׁשָאַמר

 ִּתָּפַתח ִמָּצפֹון" ֶׁשֶּנֱאַמר ָלעֹוָלם יֹוְצָאה ָרָעה ּוִמָּׁשם ְוָהְרָעִמים ְוַהְּבָרִקים ְוַהֵּׁשִדים ְוָהרּוחֹות ְוַלְּזָועֹות ַלַּמִּזיִקין

   ְּבִחיַנת ִהיא ִּדְגבּוָרה ,ָּגמּור ְולֹא ָׁשבּור הּוא ַהְּגבּוָרה ֶאת ַסֵּמלַהְמ ָצפֹון ֶׁשַּצד ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ".ָהָאֶרץ יְׁשֵבי ָּכל ַעל ָהָרָעה

   .ָׁשבּור  

 רֹוֶאה ָאָדם ְּדִאם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ְצָדָקה ֵמֶהן ַיֲעֶׂשה ְמֻצְמָצִמין ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ָאָדם רֹוֶאה ִאם .)ז גיטין( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשַּיְׁשִלים ְּכֵדי ,ֶׁשּלֹו ֵמַהֵחִצי עֹוד ְוַיְחּתְֹך ְצָדָקה ֵמֶהם ַיֲעֶׂשה ,ְמֻצְמָצִמין ּוְמזֹונֹוָתיו ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי לֹו ִכיןחֹוְת ֶׁשִּמָּׁשַמִים

   ִסיָמֵני לֹו ַמְרִאין ֵאין ֶׁשּׁשּוב ָׁשם ְּגָמָראַּב ַּכּמּוָבא ,ִּבְׁשֵלמּותֹו ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ְלַקֵּבל ְוַיֲחזֹר ,ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשָּלַקח ַמה ֶאת

  ".ְךִלְׁשֵלְוָת ַאְרָכה ֶּתֱהֵוה ֵהן ֲעָנִין ְּבִמַחן ְךַוֲעָוָיָת ְפֻרק ְּבִצְדָקה ְךַוֲחָטָא" )כד ,ד דניאל( ָּכתּוב ְוֵכן .ֲעִנּיּות  

 ,ד איכה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ִיְׂשָרֵאל ֲעוֹונֹות ְלַכֵּפר ְּכֵדי ִיּסּוִרים ֶׁשּסֹוְבִלים ֵאּלּו ֵהם יַחַהָּמִׁש ּוֶמֶלְך ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּדִוד ַהַּטַעם ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 סֹוְבִלים ֵהם ָלֵכן ,ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ָׁשְרָׁשם ִמֵּלָאה ֶׁשָּבִאים ּוָמִׁשיַח ְּדָדִוד ,"ִּבְׁשִחיתֹוָתם ִנְלַּכד 'ה ְמִׁשיַח ַאֵּפינּו רּוַח" )כ

 ֶׁשַהַּצִּדיִקים )לב 'קשיטה מאה'( ִמַּפאנֹו ע"ָהרמ ְּבִכְתֵבי מּוָבא ְוֵכן .ָהַרע ֶּדֶרְך ִמָּׁשם ְוָלְקחּו ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ֶׁשִּנְכְנסּו ֵאּלּו ָּכל ֲעבּור

 ,ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ַעל ְמַרֵּמז ִנָּדה ֶׁשַּדם ֵבַאְרנּוּו ,ְלִנָּדָתּה ֶׁשִהְתִקיָנה מֹוְך ְּבסֹוד ַהְּׁשִכיָנה ֲעבּור ִיְׂשָרֵאל ֲעונֹות ֶאת סֹוְבִלים

 ִלְלקֹט עֹוָלה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְּבָׁשָעה .)קצז בלק( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהֲחָטִאים ִּבְגַלל ֶׁשּיֹוֵצא ַהָּדם ֶאת ְלַקֵּנַח סֹוְבִלים ְוַהַּצִּדיִקים

 ּוִמָּיד ,ַחְרַּדל ֶׁשל ִטָּפה ֶאְצָלּה ַמִּגיָעה ָאז ,ְלַמָּטה ִנְמָצא ּומּום ,]ה"קב ִעם ְלִהְתַיֵחד ְיינּוַה[ ְוִכּסּוִפים ִעּנּוִגים

 "ְלַחלַוִּתְתַח" ַמאי ,"ַהַּמְלָּכה ַוִּתְתַחְלַחל" .)טו מגילה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ָהָמן ִּבְגֵזיַרת ְוֵכן .ְּבִמְנָין ָיִמים ָעֶליָה ְויֹוֶׁשֶבת ָסָרה

 ּוְבִעְנַין

 מּוָבא

 ָמִצינּו

 ְוֵכן



ג 

 ִמִּסְפְרָך ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחָּטאָתם ִּתָּׂשא ִאם ְוַעָּתה" )לב ,לב שמות( מֶׁשה ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִנָּדה ֶׁשֵּפְרָסה ,ָאַמר ַרב

   ְלַמָּטה ֶׁשּלֹו ַהֲחִצי ָּכל ֶאת ָלֵתת ְוַּכְבָיכֹול ,ִיְׂשָרֵאל תַּכָּפַר ִּבְׁשִביל ֶנֶפׁש ִלְמסֹר מּוָכן ָהָיה ְּדמֶׁשה ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּכָתְבָּת ֲאֶׁשר

  .ֶזה ִּבְׁשִביל  

 ְּפתּוָחה ֶהָחנּות ַהַחִּיים ָּכל ַעל ְּפרּוָסה ּוְמצּוָדה ְּבֵעָרבֹון ָנתּון ַהּכֹל אֹוֵמר ָהָיה הּוא )טז ,ג אבות( ַּבִּמְׁשָנה

 ִנְכָנִסים ָאָדם ּוְבֵני ְּפתּוָחה ֶהָחנּות ,ּוִמיָתה ִיּסּוִרים ְּפרּוָסה ּוְמצּוָדה ב"ָהרע ּוְמָפֵרׁש .ַמִּקיף ְוַהֶחְנָוִני

 ְוַהָּקדֹוׁש יֹום ְּבָכל חֹוְטִאים ָאָדם ְּבֵני ְךָּכ ,ִליטֹול ַהָּבא ְלָכל ּוַמֲאִמין ַמִּקיף ְוַהֶחְנָוִני ,ַּבֲהָּקָפה ִמָּׁשם ְולֹוְקִחים

   ֶשִהיא ַהֵחִצי ִּבְנֻקַּדת ִנְמֵצאת ֶׁשַהְּמצּוָדה ְמַרֶּמֶזת ְּפרּוָסה ּוְמצּוָדה ְּדַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה .ִעָּתם ּבֹא ַעד ָלֶהם יןַמְמִּת הּוא ָּברּוְך

  .ָהֶעְליֹון ַּבֲחִצי ֶׁשִּנְכָנִסים ֵאּלּו ֶאת ִלְלּכֹד ְּפָרס ִּבְבִחיַנת  

 תמֹוָלעֹוָּב הָּקֻלֲחַה תֶא רַצָי ה"הקבֶׁש )ג ,ב אונאה( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח תרֹוְצאֹו'ָּב אָבמּוְּד ה"הקב לֶׁש יוָמֲחַר תֶא יםִארֹו אןָּכ

 ,הָאָנאֹו דסֹוְּב ןיֹוְלֶעָה יִצֵחַהֵמ תַצְק ַחֵקלֹו ידִמָּת ןֹוּתְחַּתַה יִצֵחַהְו ,ׁשָּמַמ יִצֵח יִצֵחְל עַפֶּׁשַה תֶא קֵּלַחְל רָׁשְפֶא יִאֶׁש ןֶפאְֹּב

 ֶׁשהּוא אֹוָנָאה ְּבִחיַנת ַעָּתה ְנָבֵאר :יוָרָבְּדִמ קֶלֵח יאִבָנְו .ְךָּכ לַע ידִּפְקַמ ינֹוֵא ה"הקב תּוּתְׁש דַע תֶרֶּתֻמ הָאָנאֹוֶׁש ןיָוֵכְו

 ְלַמְעָלה ְנֻקּדֹות 'ח ַחֵּלקּוִמְת ',ְוכּו ִמּלּוי ִּבְלִּתי ְּפׁשּוָטה ה"הוי ֱהיֹוָתּה ִּבְבִחיַנת א"ז ֶׁשל ת"ַהת ֶאל ַהּנֹוֵגַע ַּבֶחֶסד

 ֶׁשֵהם ָהֶעְליֹוִנים ֶאת ְיַנְּצחּו ַהְמֻרִּבים ֶׁשֵהם ֶׁשַהַּתְחּתֹוִנים הּוא ַהָּדָבר ְוַטַעם .ְּבָגלּוי ְלַמָּטה ְנֻקּדֹות ח"ְוי ְמֻכִּסים

 ִּבְׁשִליׁש 'ְוח ְלַמְעָלה 'ח ְׁשִליִׁשים 'ְלג ְּבִהְתַחְּלָקם ַהְיֵתרֹות ְנֻקּדֹות 'ַהב ֶׁשֵהם ָהעֶֹדף ֶאת ִיְקחּו ְוֵהם ֻמָעִטים

 .'ְוכּו ָהַרִּבים ֶׁשֵהם ַהַּתְחּתֹוִנים ִיְקחּו ָהעֹוְדִפים 'ב ְוֵאּלּו ו"כ ְלַתְׁשלּום 'ב ִנְׁשֲארּו ַּתְחּתֹון ִּבְׁשִליׁש 'ְוח ֶאְמָצִעי

 ָּפחֹות אֹוָנָאה ִנְקָרא הּוא ְלַמָּטה ְמֻגּלֹות ח"ְוי ְלַמְעָלה ְמֻכִּסים ְנֻקּדֹות 'ח ֶׁשהּוא 'ָהא ַהְּבִחיָנה ֱהיֹות ִּכי ִנְמָצא

 ְׁשִליׁש ַּגם ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַהֶּזה תְמִציאּו ְוהּוא ִמְּׁשּתּות יֹוֵתר אֹוָנָאה ֶׁשֵּיׁש ְּפָעִמים ְוֵיׁש .ָּתִמיד הּוא ֵסֶדר ְוֶזה ִמְּׁשּתּות

 ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ִמְתַקֵּים ֶׁשֵאינֹו ְלִפי ֶמַקח ִּבּטּול ְוִנְקָרא ְזָמן ַאַחר ִמְתַּבֵּטל ֶזה ְוִעְנָין ְלַמָּטה ַהּיֹוֵרד ֻּכּלֹו ֶעְליֹון

   רּוְמבָֹא .הָאָנאֹו אתֵרְקִנ יאִה זָאְו ,א"זְּד תרֹובּוְּגַהֵמ תֶלֶּבַקְמ תכּוְלַּמַה לֵאָרְׂשִי תנֹוֹוֲע תַּבִּסִּמֶׁש )'מדבש מתוק' פירוש עם :קפ חקת(

  .הָאָנאֹו יןִּד הֶז לַע לָחְו ,א"זְּב רַאְׁשִנְו הָכְתָח הָרבּוְּגַהֶׁש ןיֹוְלֶעָה יִצֵחַהֵמ יםִחְקלֹו תנֹוֹוֲעָהֶׁש ִלְדָבֵרינּו  

 ָׁשָעה ָּכל ,אֹוָתּה ּגֹוֵזז ֶׁשֲאִני ַהִּגָּנה ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי ָאַמר "ֱאגֹוז ִּגַּנת ֶאל" )יא 'רבתי פסיקתא'( ַּבִּמְדָרׁש

 ֲאִני ִמָּיד ָחְטאּו ֶאָּלא ,ָלֶהם ַמִּקיף ֵאיִני ִיְׂשָרֵאל ֲאָבל ,ִעָּמֶהם רּוִחי ַמֲאִריְך ַוֲאִני חֹוְטִאים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות

 ֶׁשָּגַזְזִּתי ִּפי ַעל ַאף הּוא ָּברּוְך ׁשַהָּקדֹו ָאַמר ,ּוְמַׁשֵּבַח ַמֲחִליף הּוא ִמָּיד ִנְגָזז ֶׁשהּוא ָּדָבר ָּכל ֵכן ִּפי ַעל ַאף ,ּגֹוְזָזם

   ֵמֶאֶרץ ִנְגָזז ֶׁשַהחֹוֵטא ,ַהְּגִזיָזה ַעל ְמַרֵּמז ֱאגֹוזֶל ַהִּנְמָׁשל ֶׁשַהֵחְטא רֹוִאים .ֶּׁשָהיּו ִמַּמה יֹוֵתר אֹוָתם ִהְרֵּביִתי ִמָּיד ,אֹוָתם

  .אֹותֹו ּוְמַתֶּקֶנת ַהֵחְטא ַעל ְמַכֶּפֶרת ִּדְגִזיָזה ֵרינּוִלְדָב ּוְמבָֹאר .ְלטֹוָבתֹו ִהיא זֹו ּוְגִזיָזה ,ַהַחִּיים  

 ִיְגְזלּו ֲעִׂשיֶתם ְולֹא ַהַחָּמה ִּבימֹות ֶאְתֶכם ֶׁשִּצִּויִתי ְּדָבִרים ִּבְׁשִביל ִיְׁשָמֵעאל 'ר ְדֵבי ָּתָנא :)לב שבת( ַּבְּגָמָרא

 ְּבִלי ַעד ְּבָרָכה ָלֶכם ַוֲהִריקִֹתי 'ְוכּו ֶׁשֶּנֱאַמר ִמְתָּבְרִכים נֹוְתִנים ִאםְו ,ַהְּגָׁשִמים ִּבימֹות ֶׁשֶלג ֵמיֵמי ִמֶּכם

 ֶׁשִּצִּויִתי ְּדָבִרים ִּבְׁשִביל ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ַהְּגָמָרא ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַּדי ִמּלֹוַמר ִׂשְפתֹוֵתיֶכם ֶׁשִּיְבלּו ֲעֵדי ָדי ְּבִלי ַעד ַמאי ָדי

 ְצִריִכים ֶׁשֱהִייֶתם ַהְיינּו ,ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ַהַחָּמה ִּבימֹות ֶׁשִּנְרֶמֶזת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ַעל ַהְמַרְּמִזים ,ַהַחָּמה ֹותִּבימ ֶאְתֶכם

 ֶׁשֶלג ִמיֵמי ִמֶּכם ִיְגְזלּו ,ֲעִׂשיֶתם ְולֹא 'כּוְו ּוַמַעְׂשרֹות ְּתרּומֹות ִמֶּמּנּו ְוַלְחּתְֹך ֶׁשָּלֶכם ַהֶּׁשַפע ְלַצְמֵצם ַהְּגבּוָרה ְּבִמַּדת ְלִהְׁשַּתֵּמׁש

 ְּבָרָכה ִּתְהֶיה ֶׁשָּצִריְך ְּכמֹו ַיֲעׂשּו ֶׁשִאם ַהְּגָמָרא ּוַמְמִׁשיָכה .ַהֶּגֶׁשם ַהְׁשָּפַעת ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי ָלֶכם ַיְחְּתכּו ,ַהְּגָׁשִמים ִּבימֹות

 ַחס ְוִאם .ְּכִדְלֵעיל ַּדי ֶׁשאֹוֵמר ְיֵדי ַעל ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשחֹוֵתְך ַהְּגבּוָרה ֵׁשם ֶׁשהּוא ַׁשַּדי ֵׁשם ַעל ֶרֶמז אןָּכ ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ַּדי ְּבִלי ַעד

 ,ַּדי אֹוֵמר ֶׁשּלֹא ַהְיינּו יַּד ְּבִלי ַעד ַמְׁשִּפיַע הּוא חֹוְטִאים לֹא ְוִאם .ַהֲחָסִדים ֵמֲחִצי ֶׁשחֹוֵתְך ָּבֶזה ִּדין עֹוֶׂשה הּוא חֹוְטִאים ְוָׁשלֹום

 ַהְׁשָּפַעת ִהיא זֹו ְּדַהְׁשָּפָעה ,ל"ּבֹוֵע ת"ר "ָדי ְּבִלי דַע ָרָכהְּב ֶכםָל ֲהִריקִֹתיַו" )י ,ג מלאכי( ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ִּבְׁשֵלמּות ַהְּבָרָכה ֶאת ְונֹוֵתן

   ֶאת ַמֲעָלה ְּדַתֲעִנית ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַּתֲעִנּיֹות ֵסֶדר עֹוִׂשים ,ֶּגֶׁשם יֹוֵרד לֹא ִאםֶׁש ַּתֲעִנית ְּבַמֶּסֶכת רֹוִאים ְוֵכן .ִּבְׁשֵלמּות ַהְיסֹוד

  .ְלֶגֶׁשם ִלְזּכֹות ֶאְפָׁשר ְוָאז ,ָלֶעְליֹון ְלַהְׁשִלים ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי  

 ָמִצינּו

 םַגְו

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ד 

 ֶׁשַּיֲעקֹב רֹוִאים .ַּדי ְלָצרֹוַתי יֹאַמר ַּדי ָלעֹוָלם ֶׁשָאַמר ִמי ַׁשַּדי ְּבֵאל ִהְתַּפֵּלל ְךְלִפיָכ )יד ,מג בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ֶׁשהּוא ַהָּמקֹום ְלִפי ,ֶׁשּלֹו ַהִחּתּוְך אֶֹפן ְלִפי ֶזה ְלֵׁשם ַׁשָּיִכים ֵאּלּו ְּדִעְנָיִנים ,ְלָצרֹוָתיו ַּדי יֹאַמר ַׁשַּדי ֶׁשַהֵּׁשם ִהְתַּפֵּלל

   יֹוְרִדים ֵאיָנם ֶׁשַהֲחָסִדים ְּבאֶֹפן ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת ֶׁשַהַּמְלכּות ּגֹוֵרם ַהָּׂשָטן ֶׁשִּקְטרּוג .)נב בראשית( ּזַֹהרַּב ַעֵּין .ַּדי אֹוֵמר

  .ְלַמָּטה  

 ִמְׁשָּפָחה ְּבֵני ָּבִאין ,לֹו תהֹוֶגֶנ ֶׁשֵאיָנּה ִאָּׁשה ֶׁשָּנָׂשא ָהַאִחין ִמן ֶאָחד 'ְקָצָצה' ֵּכיַצד :)כח כתובות( ַּבְּגָמָרא

 ִׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַאֵחינּו ,ְואֹוְמִרים ,ְרָחָבה ְּבֶאְמַצע אֹוָתּה ְוׁשֹוְבִרין ,ֵּפרֹות ְמֵלָאה ָחִבית ּוְמִביִאין

 ּדּוְגָמא ָלֶכם ּוְקחּו ּבֹואּו ,ְּבַזְרֵענּו ַזְרעֹו בִיְתָעֵר ֶׁשּלֹא ָאנּו ּוִמְתָיְרִאין ,לֹו הֹוֶגֶנת ֶׁשֵאיָנּה ִאָּׁשה ָנָׂשא ,ְּפלֹוִני ָאִחינּו

   ֶזה ֶׁשָאָדם ְלַרֵּמז ְקָצָצה ְלֶזה ְוָקְראּו ָחִבית ָׁשְברּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .'ְקָצָצה' ִהיא ְוזֹו ".ְּבַזְרֵענּו ַזְרעֹו ִיְתָעֵרב ֶׁשּלֹא ,ְלדֹורֹות

  .ַהִחיצֹוִנים ִלְמקֹום ְוִנְכַנס ּלֹוֶׁש ְוַהְּקִציָצה ַהִחּתּוְך ִּבְבִחיַנת ָּפַגם  

 סֹוֶגֶרת ָהִאָּׁשה ֶזה ּוְבַתְכִׁשיט ,ִעּגּול ֲחִצי ְּכצּוַרת ֶׁשּצּוָרתֹו ַקְטָלא ֶׁשְּׁשמֹו ַּתְכִׁשיט ֶׁשֶּיְׁשנֹו )וקטליאות ה"ד :ז סוטה( י"ְּבַרִּׁש

 ִהיא ַּבְּצִניעּות ּפֹוֶגֶמת ָהִאָּׁשה ֶׁשִאם ְלַרֵּמז ,ַקְטָלא ּוְׁשמֹו ִעּגּול ַּכֲחִצי ָרתֹוצּו ֶזה ְּדַתְכִׁשיט ִנְרֶאה .ִלְצִניעּות ֲחלּוָקּה ֶאת

   ִחּתּוְך ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ַסִּכין ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקְטָלא ְוֵכן .ִמיָתה ַעל ְמַרֶּמֶזת ְּדַקְטָלא ,ִמיָתה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ִנְכֶנֶסת

  .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני בּוָרהַהְּג  

 ַטֲעֵמי' ְבֵסֶפרּו .ַּבִית ְׁשלֹום ֵמִביא ַחד ְּדַסִּכין ,ַׁשָּבת ִלְכבֹוד ַהַּסִּכין ֶאת ְלַהְׁשִחיז ֶׁשָּצִריְך יֹוָנה ְלַרֵּבנּו 'ַהִּיְרָאה ֵסֶפר'ְּב

 ְמעֹוֵרר ְלַׁשָּבת ַחד ְּדַסִּכין ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְך"ֲחָת ִמֵּׁשם ֶׁשָּבָאה ָנָסהְלַפְר ְסֻגָּלה הּוא ַחד ֶׁשַּסִּכין מּוָבא )קיז 'ע( 'ַהִּמְנָהִגים

 ןַהַּתְחּתֹו ַהֵחִצי ָּכל ֶאת ְּתַקֵּבל ְלַמָּטה ֶׁשַהַּמְלכּות ְּבאֶֹפן ,ָׁשִוים ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהֶּׁשַפע ֶאת ְוַיְחּתְֹך ַחד ֶׁשִּיְהֶיה ָהֶעְליֹון ַהַּסִּכין ֶאת

 ְלעֹוֵרר ָיכֹול ָיָׁשר חֹוֵתְך ֶׁשֵאינֹו ָּפגּום ַסִּכין ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ַהֻּמְׁשָלם ַהִּזּוּוג צּוַרת ְּדזֹאת ,ַּבִית ְוִלְׁשלֹום ְלַפְרָנָסה ְסֻגָּלה זֹאת ּוִמֵּמיָלא

 ֶאת ְלַהְׁשִחיז ְלֵעָׂשו ֶׁשָאַמר ִיְצָחק ֵאֶצל ָמִצינּו ְוֵכן .ְּכִדְלֵעיל ִריםִיּסּו ֵמִביא ֶזה ְוָדָבר ,ָיָׁשר ַיְחְּתכּו ֶׁשּלֹא ְוָׁשלֹום ַחס ְלַמְעָלה ַּגם

 ָךַסִּכיְנ ֲחֵדד ,ַהְׁשָחָזה ְלׁשֹון "ָנא ָׂשא" י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר "ָנא ָׂשא ְוַעָּתה" )ג ,כז בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֶׁשְּיָבְרֵכהּו קֹוֶדם ַהַּסִּכין

 ֵסֶפר ְּבֵׁשם )ז ,א( 'ַׁשָּבת ָקְרַּבן' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ַחד ַסִּכין ֶּדֶרְך ָּבָאה ַהְּגבּוָרה ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִיְצָחק ְרַּכתְּדִב ,ָיֶפה ּוְׁשחֹט

   ָהָרָׁשע ַסָּמֵאל ָּפגּום ַסִּכין ְוֵיׁש ,'ְוכּו ַּגְבִריֵאל ְוהּוא ְּפִגיָמה ׁשּום ְּבִלי ַהְּקֻדָּׁשה ִמַּצד ַחד ַסִּכין ֵיׁש 'ְיָׁשִנים ִּתּקּוִנים'

  .ַאְהָדִדי ְּדַסְּתֵרי ַּתְרֵּתי ֵהם ִּכי ָּפגּום ְּבַסִּכין ְּבַׁשָּבת ֲאִכיָלה ֶלֱאכֹל ֵמָהָראּוי ֵאין ְוָלֵכן ',ְוכּו  

 ֶׁשַהִּׁשַּנִים ּוֵבַאְרנּו ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ׁשֶֹרׁש ֶאת לֹותְמַסְּמ ֶׁשִּׁשַּנִים )רסד 'ע ב"ח ה"ר( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַּׁשַער'ִמ ְלֵעיל

   ְּכֶׁשֶאָחד ְיָׁשָרה לֹא ְּבצּוָרה ְּגֵדלֹות ַהֶּכֶלב ִׁשֵּני ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהְּגבּוָרה ִחּתּוְך ַעל ְלַרֵּמז ,ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחְּלקֹות

  .ִיּסּוִרים ְוגֹוֵרם ְיָׁשָרה לֹא ְּבצּוָרה ֶׁשחֹוֵתְך ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶאת ְמַסֵּמל ְּדֶּכֶלב ,.)י ק"מו( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ְלַמָּטה ְוֶאָחד ְלַמְעָלה  

 ְליֹוִניםֶע ַמִים ֵּבין ְלַהְבִּדיל ַהּסֹוד ָּכאן "ַהָּמִים ְךְּבתֹו ָרִקיַע ְיִהי ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר" .)יז הקדמה( ַּבּזַֹהר

 ַמֲחלֶֹקת ּוְבאֹוָתּה ,ַמֲחלֶֹקת ִהְתעֹוְרָרה ַהְּׂשמֹאל ִהְתעֹוֵרר ַּכֲאֶׁשר 'ְוכּו ַהְּׂשמֹאל ְּבסֹוד ַלַּתְחּתֹוִנים

 ֶׁשל ַהֵּׁשִני ַּבּיֹום ָרהֶׁשִהְתעֹוְר ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת רֹוִאים .ֵּגיִהָּנם ַמֲחלֶֹקת ֵמאֹוָתּה ִמֶּמָּנה ְוָיָצא ָהרֶֹגז ֶׁשל ָהֵאׁש ִהְתַחְּזָקה

 ֶאת ִחְּלָקה ִהיא ָלֵכן ֵחִצי ְלֵחִצי ְמַחֶּלֶקת ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּדת ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַלַּתְחּתֹוִנים ָהֶעְליֹוִנים ַהַּמִים ֵּבין ִחְּלָקה ָהעֹוָלם ְּבִריַאת

 ,ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ָהָרִקיַע ֶּדֶרְך ָעְׂשָתה ִהיא זֹו ַוֲחֻלָּקה .ְלַמָּטה ֵיֵרד ַוֲחִצי ְעָלהְלַמ ִיָּׁשֵאר ֶׁשֲחִצי ְּבאֶֹפן ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהַּמִים

 ְמֻרָּמז ,ְוֵאׁש יןַסִּכ ַהְמַסֵּמל ַלַהב ְוֵכן .ְלֵלָאה ָרֵחל ֵּבין ַהֲחֻלָּקה ֶאת עֹוָׂשה ֶׁשִהיא ַהָּמקֹום ְּדָׁשם .'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו

   ,ִמְתַלֵּקַח תֹוּיִתאֹו ַמֲחלֶֹקת ןֵכְו .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ר "ָּמִיםַה תֹוְךְּב ִקיַעָר ִהיְי" )ו ,א בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִּדילְלַהְב ְּבֵתַבת

  .רָבָּד לָּכ ידִרְפַהְלּו קֵּלַחְל ְוַדְרָּכּה ,ׁשֵא תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש הָרבּוְּגַה תַּדִמ ְךֶרֶּד תרֹוְרעֹוְתִמ םָלעֹוָּב ׁשֵּיֶׁש תקֹולְֹחַּמַה לָכְּד  

 זֹו ֶׁשֲחֻלָּקה ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ַהֵּגיִהָּנם ֵאׁש ִנְבָרא ,ַהֲחֻלָּקה ֶאת ֶׁשָעְׂשָתה ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַהּזֹאת ֶׁשֵּמָהֵאׁש ֵמַהּזַֹהר רֹוִאים

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּגיִהָּנם ְוֵכן .ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ֶׁשִּנְכָנִסים ֵאּלּו ַעל ְלַכֵּפר ַהֵּגיִהָּנם ֶאת ַמְצִריָכה ֶׁשִהיא ֱהיֹות יִהָּנםַהֵּג ֶאת יֹוֶצֶרת

 מּוָבא

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו
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 ְועֹוד



ה 

   )ב"פי היראה שער 'חכמה ראשית'ב הובא( ׁשַּבִּמְדָר מּוָבא ְוֵכן .ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹוְקִחים ֵאּלּו ַעל ְלַכֵּפר ִהיא ַהֵּגיִהָּנם ְּדַתְכִלית ֵחִצי

  .ֵאׁש ֶחְציֹו ,ַהֶּקֶבר ְּבִחּבּוט ָהָאָדם ֶאת ֶׁשַּמֲעִניׁש ֶׁשַהַּמְלָאְך  

 ֵּגיִהָּנם לֶׁש ִמִּדיָנּה ִנָּצל ְצָדָקה ֵמֶהן ְועֹוֶׂשה ִמְּנָכָסיו ַהּגֹוֵזז ָּכל ִיְׁשָמעֵאל ַרִּבי ְּדֵבי ָּתָנא .)ז גיטין( ַּבְּגָמָרא

 ְּגזּוָזה ְוֶׁשֵאיָנּה ָעְבָרה ְּגזּוָזה ְּגזּוָזה ֵאיָנּה ְוַאַחת ְּגזּוָזה ַאַחת ַּבַּמִים עֹוְברֹות ֶׁשָהיּו ְרֵחלֹות ִלְׁשֵּתי ָמָׁשל

 ַהֵחִצי ,ֶׁשָּצִריְך ְּכמֹו ֶׁשָּלֶהם ַהִחּתּוְך ֶאת ְזִזיםְוגֹו ְצָדָקה ֶׁשּנֹוְתִנים ֵאּלּו ,ָרֵחל ְּבִחינֹות ְׁשֵּתי ַעל ְמַרְּמזֹות ְרֵחלֹות ְׁשֵּתי ,ָעְבָרה לֹא

   ֶׁשָּלֶהם ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ְצָדָקה נֹוְתִנים ֶׁשֵאיָנם ְוֵאּלּו ,ְלַמִים ַמִים ֵּבין ַהַּמֲעָבר ֶאת ְּבָׁשלֹום עֹוֵבר ָרֵחל ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשָּלֶהם ַהַּתְחּתֹון

  .ַלֵּגיִהָּנם ְוִנְכָנִסים ְלַמִים ַמִים ֵּבין ַהַּמֲעָבר ֶאת ְּבָׁשלֹום ֹוֵברע ֵאינֹו ָרֵחל ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא  

 ְוֵכן .ַהֵּגיִהָּנם ַעל ְמַדֵּבר "ְּבַצְלמֹון ַּתְׁשֵלג ָּבּה ְמָלִכים ַׁשַּדי ְּבָפֵרׂש" )טו ,סח תהילים( ֶׁשַהָּכתּוב :)טו ברכות( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשַּנֲעֵׂשית ֵחִצי ֵחִצי ֶׁשל ַהֲחֻלָּקה ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ְּדָכתּוב ִנְרֶאה ,ם"ֵּגיִהָּנ ת"ס "ןְּבַצְלמֹו גַּתְׁשֵל ּהָּב םיְמָלִכ יַׁשַּד ְּבָפֵרׂש"

 ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ַׁשַּדי ֵׁשםְו ."ָלֶהם ֵאין ּפֵֹרׂש ֶלֶחם ָׁשֲאלּו" )ד ,ד איכה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַלְחּתְֹך ַּגם ֵּפרּוׁשֹו "ְּבָפֵרׂש" .ַאְנִּפין ְּבְזֵעיר

 ֶאת חֹוֵתְך ַּׁשַּדי ְּכֶׁשֵּׁשם ,"ְמָלִכים ַׁשַּדי ְּבָפֵרׂש" ְמַרֵּמז ְוַהָּכתּוב ,ַהַּמְלכּות ַעל ְמַרֵּמז ְמָלִכיםּו ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשחֹוֶתֶכת ַהְּגבּוָרה

 ,ֶׁשֶלג ֶׁשל ֵּגיִהָּנם ַעל ְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְוָלֵכן .ָהֶעְליֹון ַּבֲחִצי ֶׁשִּיָּכְנסּו ְלֵאּלּו ַהֵּגיִהָּנם ֶאת ֶרתיֹוֶצ זֹו ְּפֻעָּלה ,ַלַּמְלכּות ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַהַהְׁשָּפָעה

 'ַהְּבִריָאה ְיסֹוד' ְּבֵסֶפר ָבאמּו ְוֵכן .ֶׁשֶלג ֶׁשל ְּבֵגיִהָּנם ִנְכָנס ָהֶעְליֹון ַּבֲחִצי ֶׁשִּנְכָנס ּוִמי ,ְּכִדְלֵעיל ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֵּמל ְּדֶׁשֶלג

   ֶׁשַהְּקִלָּפה ֵׁשם ַעל ִחיָנם ִנְקָרא ַהְּקִלָּפה ֶּדֶרְך ֶׁשּיֹוֵרד ָהֶעְליֹון ֶׁשַהֵחִצי ּוְנָבֵאר ,ַהִחָּנם ֵעֶמק ַהְיינּו ,ִחָּנם ֵּגיי ִמְּלׁשֹון הּוא ֵּגיִהָּנםֶׁש

  .ָלָאָדם ַמִּגיַע לֹא ִאם ַּגם ְּבִחָּנם נֹוֶתֶנת  

 ."ְלִפְסלֹו ָעָׂשה ְלֵאל ּוְׁשֵאִריתֹו 'ְוגֹו ָצִלי ִיְצֶלה יֹאֵכל ָּבָׂשר ֶחְציֹו ַעל ֵאׁש ְּבמֹו ָׂשַרף ֶחְציֹו" )טז ,מד 'ישעי(

 ָלֶהם ִלְצלֹות ָּבֵאׁש ׂשֹוְרִפים ַהֵּׁשִני ֶחְציֹו ְוֶאת ֶּפֶסל עֹוִׂשים ּוֵמֶחְציֹו ֵעץ ֶׁשּלֹוְקִחים ,ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ַעל ְמַדֵּבר ַהָּכתּוב

 ַהֵחִצי ֶאת ְּבֶחְטֵאיֶהם ׂשֹוְרִפים ֶׁשַהחֹוְטִאים ְלַרֵּמז "ֵאׁש ְּבמֹו ָׂשַרף ֶחְציֹו" ּוְמַצֵּין ,ֶחְציֹו ְלׁשֹון נֹוֵקט ַהָּכתּוב ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָּבָׂשר

 .ֶּׁשָחְטאּו ַמה ְלַתֵּקן ַּבֵּגיִהָּנם ַהּזֹו ָהֵאׁש ְלתֹוְך ְלִהָּכֵנס ְצִריִכים ָּכְך ֶׁשַאַחר ְלַעְצָמם ְוגֹוְרִמים ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ְּבֵאׁש ֶׁשָּלֶהם ָהֶעְליֹון

   הֲאַכֶּל ֵחִצי" חֹוֵטא ָאָדם ִאם ֶׁשַּכְבָיכֹול "ָּבם ֲאַכֶּלה ִחַּצי ָרעֹות ָעֵלימֹו ַאְסֶּפה" )כג ,לב דברים( ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן

  .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַׁשַּדי ֵׁשם ֲחִצי ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ֶׁשָּפסּוק )רכה 'חסידים משנת'( ִמִּׁשְקלֹוב מ"ַהגרמ ְּבִכְתֵבי מּוָבא ְוֵכן ".ָּבם  

 ַזְרעֹו ַהָּללּו לֹו עֹוֶנה הּוא ָּברּוְך ְוַהָּקדֹוׁש לִיְׂשָרֵא ֶאת לֹו ִיֵּתן הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ְמַבֵּקׁש ֶׁשַהֵּגיִהָּנם .)קד שבת( ַּבְּגָמָרא

   ַהְמַחֶּלֶקת ִיְצָחק ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ְּבִמַּדת ְּדֵבִקים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְּדֵכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְלֵגיִהָּנם ִנְכָנִסים ֵאיָנם ָלֵכן ,ִיְצָחק ֶׁשל

  .ֵּגיִהָּנם ֶׁשל ִמִּדיָנּה ִניצֹוִלין ,ָהֶעְליֹון ִציַלֲח ִנְכָנִסים ְוֵאיָנם ֲחָצִאים ִלְׁשֵני  

 ,ַּבָּים ְוֶאָחד ,ַּבִּמְדָּבר ֶאָחד ,ְלֵגיֵהָּנם ֵיׁש ְּפָתִחים ָׁשלׁש ,ֶאְלָעָזר ֶבן ִיְרִמָיה ַרִּבי ָאַמר .)יט עירובין( ַּבְּגָמָרא

 ָמקֹום הּוא ֶׁשִּמְדָּבר :)רלו פקודי( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו ,ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֵּמל ַהָּיםֶׁש ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר .ִּבירּוָׁשַלִים ְוֶאָחד

   ְיסֹוד תֶׁשְּמַזֶּוֶג ְירּוָׁשַלִים ְוֵכן .ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹוֵקַח ְלִמי ַלֵּגיִהָּנם ֶּפַתח ֵיׁש ֵאּלּו ִּבְמקֹומֹות ָלֵכן ,ָּבעֹוָלם ַהֻּטְמָאה רּוַח ֶׁשל

  .ַלֵּגיִהָּנם ִנְכָנס ַּבִחּתּוְך ֶׁשּפֹוֵגם ּוִמי ,ַהִחּתּוְך ְמקֹום ִהיא ּוַמְלכּות  

 ִנְתַּגְּלָתה ַאַחת ,ְּבִמְצַרִים יֹוֵסף ִהְטִמין ַמְטמֹוִנּיֹות ָׁשלׁש ֲחִניָנא ְּבַרִּבי ָחָמא ַרִּבי ָאַמר .)קי סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ִנְרֶאה .ָלבֹוא ֶלָעִתיד ַלַּצִּדיִקים ְּגנּוָזה ְוַאַחת ,ַאְסֵוירּוס ֶּבן ְלַאְנטֹוִנינּוס ִנְתַּגְּלָתה תְוַאַח ,ְלקַֹרח

 ִמַּמְטמֹון ֵחֶלק ָלֵכן .ָלבֹא ֶלָעִתיד ָׂשָכר ָלֵתת ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְטַמן ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ְמַסְּמִלים ,ִהְטִמין ַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוֵסף ֵאּלּו ְּדַמְטמֹוִנּיֹות

 ְלֻאּמֹות ֶׁשֵּיׁש ַהְיִניָקה ֶאת ְמַסֵּמל ,רֹוִמי ֵקיַסר ֶׁשָהָיה ְלַאְנטֹוִנינּוס ֶׁשִהְתַּגָּלה ֶׁשַהֵחֶלק ִנְרֶאה ְוֵכן ,ָלבֹא ֶלָעִתיד ַלַּצִּדיִקים ָטמּון ֶזה

 ְוַהֵחֶלק .ֵלָאה ִמְּבִחיַנת ֶׁשּיֹוֵנק ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵעָׂשו ִמֶּזַרע הָהָי ְּדַאְנטֹוִנינּוס ,ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ֶזה ֵמֲחִצי ָהעֹוָלם

   .יקַצִּד ָהָיה ִּבְתִחָּלה ְּדקַֹרח ,ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֶׁשְּמַקְּבִלים ַלַּצִּדיִקים ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַהֵחֶלק ֶאת ְמַסֵּמל ְלקַֹרח ֶׁשִהְתַּגָּלה

  .ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ִמָּׁשם ֶׁשּלֹוֵקַח ִמִּמי ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ּתֹוֵבַע ֶׁשַהֵּגיִהָּנם ְלַסֵּמל ְרכּוׁשֹו ָּכל ִעם ַיַחד ַלֵּגיִהָּנם ָנַפל ּוְכֶׁשָחָטא  

  

 ְמֻרָּמזּו

 ָמִצינּו

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ו 

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחל ְליְטיל ִנֵל ְויׁשִא ָהתֹוין אֹור ֵּבֶׁשֶּקַהְו, ירּוָׁשַלִיםִלִצּיֹון ין ל ֵּבֵּדְבֶהַה

  

 הֶיְהִי הָּלֻאְּגַה דסֹוְו ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד לַע היָׁשִּבְלַּמֶׁש ֵעָׂשו תַּפִלְּקִמ הָיָה יׁשִאָה תֹואֹוֶׁש יםִׁשָרפְֹמ יםִרָבְּד ל"ַחְמַרָה יֵרְפִסְּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ייִתִאָר" )'ברי בריך' מאמר א"ח 'במרום אדיר'( :יוָרָבְּד יתִצְמַּת יאִבָנְו .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַּמִמ יׁשִאָה תֹואֹו לֶׁש תֹויָקִנְי תֶא קּוְּתַנְּיֶׁשְּכ

 קַר ]יׁשִאָה תֹואֹו[ לֵאָרְׂשִיְּב הָיָהֶׁש אֵמָּטַה ןַיְנִע לַע רֵּבַדְמ קסּוָּפַה "אָצְמִנ אלְֹו הּוֵׁשְקַבֲאָו 'גֹוְו יץִרָע עָׁשָר

 ְלִהְתַּגֵּבר אָרֲחַא אָרְטִּסַל מּוְרָּג לֵאָרְׂשִי יֵאָטֲחַו ,יםִרָבְּדַה ילּוִחְתִה וָׂשֵעֵּמֶׁש אהּו תֶמֱאָה ְךַא .ְךָּכ רַחַא הָחְדִּנֶׁש

 יִּכ ,"ןָנֲעַר חָרְזֶאְּכ הֶרָעְתִמּו" ,רַמָא לֵאָרְׂשִּיִמ הָיָהֶׁש יִפְל הֵּנִהְו .דִוָדְל הֵּבְרַה יַעִּגִה רָבָּדַה הֶז תֶמֱאֶּב םַגְו .'כּוְו

 םֹוּיַּב" דסֹו הֶזְו ,אבָֹל ידִתָעֶל אָרֲחַא אָרְטִּסַה ןיֹוְלִּכ ןֵּכ םַּג הֶיְהִי אןָּכִמּו .'כּוְו .ץֶרָאָה חַרְזֶאְּכ מֹוְצַע יבִׁשְחַמ אהּו

 ְךתֹוְּב הֶּלֵא הָדהּוְי יֵפּוּלַא דּוְרֵי ,הֶּלֵאָה ידִּפַלְו רּוּנַּתַה דסֹוְּב יִּכ ,"ׁשֵא רֹוּיִכְּכ הָדהּוְי יֵפּוּלַא תֶא יםִׂשָא אהּוַה

 ןֵּכ לַעְו .םיָבִבְס רֶׁשֲא אָרֲחַא אָרְטִּסַה יתּוִרְכַיְו ,אלמְֹׂש לַעְו יןִמָי לַע לּואְכיֹ זָאְו ,םֶהָּבֶׁש יםִרָתְּבַה יןֵּב תֹוּפִלְּקַה

 הָאְמֻּטַה תֶא יַעִלְבַי הֵּנִה ,יםִרָזְּגַה יןֵּב ְיהּוָדה ַאּלּוֵפי דסֹוְּב רבֲֹעַּיֶׁש הָעָׁשְּב יִּכ ,"נּויֶנֵא הֵּנִהְו רבֲֹעַּיַו" ,דִוָּד רַמָא

 .דעֹו םּגְֹפִי אלְֹו ,לָלְּכ דעֹו הֶאָרֵי אּלֶֹׁש דַע ]יׁשִאָה תֹואֹו ּהָּב ןֹוּדִּנֶׁש[ ,תַחַתרֹו הָאצֹו יאִהֶׁש אָמֲהּוּזַה ףסֹוְּב

 ןִמ יםִלּוּלִּג ירִבֲעַהְל ןָיְנִעָה הֶז הֶיְהִי טָרְפִּב לֹו לָבֲא ,אָּבַה םָלעֹוֵמ ֶׁשִּנְכַרת יִמ לָּכ לַע ןֵּכ םַּג רַמֱאֶנ הֶּזֶׁש יןִבָתְו

 דַלֹוּנֶׁש ,הָּמַּת תֹוָּכַמ הָיָה דִוָּד יִּכ ,"רָׁשָי הֵאְרּו םָּת רָמְׁש" ,דסֹו אהּוְו ,ןּוּקִּתַה םֵּלַּתְׁשִי ְךָּכ רַחַא הֵּנִהְו .ץֶרָאָה

 ןֹואׁשִרָה םָדָאְל ןּוּקִּת הָיָה דִוָּד ְךַא .תֹוָלְרָע הָכְׁשְמִנ אֹוְטֶחְּבֶׁש אָּלֶא ,להּוָמ דַלנֹו ןֵּכ םַּג ןֹואׁשִרָה םָדָאְו להּוָמ

 ְךֶלֶמ דַע ןּוּקִּתַה םַלְׁשִנ אלֹ יִּכ ,היָרִמְׁש ןִיַדֲע יְךִרָצ אהּוֶׁש אָּלֶא .להּוָמ דַלנֹו ןֵּכ לַעְו ,רֶשּיַֹה דסֹוְּב ירֹוִזֲחַהְל

 הּוֶזְו .הֶז ןּוּקִתְּב חֹוכְֹּב ןָקְתִּנַה ןֹואׁשִרָה םָדָא אהּוֶׁש ,"רָׁשָי הֵאְרּו" .דִוָּד אהּוֶׁש ,"םָּת רָמְׁש" ,רַמָא ןֵכָלְו .יַחִׁשָּמַה

 ןּוּקִּתַה הֶיְהִי זָאְו ,ֹוּלֶׁש 'םַה דסֹוְּב ,ם"ָדָאָה ףסֹו אהּוֶׁש יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמְּב לּכַֹה ףסֹו ְךַא .םָדָא לֶׁש 'דַהְו 'אָה דסֹו

 דִו'ָּד םָד'ָא ם"ָדָא לֶׁש םֵלָׁש ןּוּקִּת הּוֶזְו ".םלֹוָׁש יׁשִאְל ַאֲחִרית יִּכ" ,ןֵכָלְו ,"םלֹוָׁש הֶז הָיָהְו" ,דסֹוְּב ,םלֹוָׁש לֶׁש

 אדיר'( .תַחַתרֹו הָאֹוּצַה לֶׁש ֹוּתְמַהזּוְּב עַלְבִנ אֵמָּטַהֶׁש נּוְרַמָא רָבְּכ יִּכ ".ַיְחָּדו דּוְמְׁשִנ יםִעְשפֹּו" ,זָאְו .יַחִׁש'ָמ

 ,תַחַתרֹו הָאצֹו דסֹוְּב תֹוָאְמֻט ַחכְֹו ,וָׂשֵע דסֹוְּב ,םדֹוֱא דסֹוְּב אהּו ּו"ׁשֵי רָּכְזִּנַה הֵּנִהְו )מלכין 'ז ביאור מאמר ב"ח 'במרום

 לדֹוָּג ַחּכֹ םָּׁשִמּו .ּהָּבֶׁש הֶׁשָק יןִּדַּב תַחַתרֹוְו ,הָּׁשֻדְּקַה ןִמ יתֵחְדִּנַה אָמֲהּוּזַה תיַנִחְּב אהּוְו .ּהָּב ןֹוּדִנ אהּו ןֵכ לַעֶׁש

 אתזֹ אָרֲחַא אָרְטִס יִּכ ,יםִרָבְּדַה רֶשֶק יןִבָתְו .ְךָכְּב תֹוָדבֹוֲעֶׁש ,רעֹוְּפ דסֹו הֶזְו .תֹוּיִרְּבַה ְלַטֵּמא אָרֲחַא אָרְטִּסַל

 דֵמעֹו רָבָּדַה הֶזְו .תנּוְז םֵרֹוּגַה ןָיְעַמ אהּוֶׁש ,יםִּטִׁש דסֹו הֶזְו ,אָקְוַּד תנּוְּזַה יֵדְי לַע אָּלֶא םָלעֹוָּב תֶקֶּזַחְתִמ ּהיָנֵא

 היָרִכְּבַהְו ,יָהִבָא םֵׁש לַע ְךָּכ אּוְרָּקֶׁש ,היָרִכְּבַה יאִהֶׁש אָּפְצחּוַּב ,תנּוְּזַה דסֹוְּב יאִה ֶׁשַּגם ,בָאמֹו תַּפִלְק תַחַּת

 ןַיְנִע קֵּזַחְתִנְו ,תנּוְּזַה רֵּבַּגְתִנ זָאְו ,בָאמֹוְּב רּוְּבַחְתִנְו יםִנָיְדִּמַה כּוְלָה הֵּנִהְו ,תֹוׁשָק תֹוּפִלְק יֵּתְׁש םֵה היָרִעְּצַהְו

 תַּב ,הֶשמְֹל רּוְמָא זָאְו .יִרְמִז אהּוֶׁש ּו"ׁשֵי אֵמָּטַה יֵדְי לַע ,יִּבְזָּכ ואִהֶׁש ,תֶבֶזֹוּכ הָנמּוֱא הָאְצָיְו ,תַחַתרֹו הָאֹוּצַה

 יתֵּב למּו הֶשמֹ רַּבְקִּנֶׁש םַעַּטַה הֶז הֵּנִהְו .ַמָּמׁש הָרֹוּתַה תיַנִחְבִל ְךֵלהֹו לקּוְלִּקַה הָיָה הֶזְו ,ָךְל ּהיָרִּתִה יִמ רֹוְתִי

 ,תֹוָרבּוְּקִמ הֶשמֹ אֵצֵי זָאְו .אבָֹל ידִתָעֶל םָלעֹוָה ןִמ רַעְבִּתֶׁש דַע ,אתזֹ הָּפִלְק יַעִנְכַהְל יֵדְּכ ,בָאמֹו ץֶרֶאְּב רעֹוְּפ

 חֹוּכֹ יאִהֶׁש דִוָּד לֶׁש הָרָטֲעָה יִּכ ,בָאֹוּמַה הֶזָּב ׁשֵּיֶּׁש הַמ לדֹוָּג דסֹו הָּתַע ָךְל ׁשֵרָפֲאַו .הָרֹוּתַה יקִזְחַּמַה אהּו יִּכ

 ,הָּׁשֻדְּקַה דּוּבְעִׁש תַחַּת םָלעֹוָה תֹוּמֻא לָּכ ירִזֲחַהְל דֵמעֹוָה תיחּוִׁשְּמַה דסֹו אהּוְו ,םָׁש הָעקּוְׁש הָתְיָה ׁשָּמַמ

  .בָאֹוּמִמ אָצָּיֶׁש דִוָּד דסֹו הֶזְו ".הָררּוְב הָפָׂש יםִּמַע לֶא ְךּפְֹהֶא זָא יִּכ" דסֹוְּב



ז 

 תֹואֹו הָלְתִנְו ליַטִנֶׁש ליְטִנ ילֵלְּב יםִדְמלֹו יןֵאֶׁש םַעַּטַהֶׁש ל"זצ רֶלְדַא ןָתָנ ַרִּבי ֹוּבַר םֵׁשְּב 'רֵפסֹו םַתֲח'ַה תרֹוְּגִאְּב אָבמּו

 יׁשִאָה ֹותאֹו לֶׁש תֹוָּיִלְּת ַעּוּדַמ יןִבָהְל ְוָצִריְך .תִיַּבַה ןַּבְרֻח לַע תלּוֵבֲאַּכ ,בָאְּב הָעְׁשִּתְב יםִדְמלֹו יןֵאֶׁש םַעַט תֹואֹו אהּו ,יׁשִאָה

 ְךָּכ יֵדְּכ דַע ,םִיַלָׁשרּוְי ןַּבְרֻחְּכ היָנִחְּב ּהָל ׁשֵי ,ׁשֵרִפּו הָנָּׁשֶׁש רַחַאְל ,יַחִדֵמּו יתִסֵמ הָיָהֶׁש םּוּׁשִמ יןִרְדֶהְנַּסַה יֵדְי לַע הָלְתִּנֶׁש

 ארָּדְנַלַּג יםִּיַח 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .בָאְּב הָעְׁשִּתְּב מֹוְּכ הֶּזַה הָלְיַּלַּב דמְֹלִל אּלֶֹׁש תרֹוֹוּדַה לָכְּב לֵאָרְׂשִי תֹוּלִהְקִּב גָהְנִּמַה לֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש

 ןֵכְו .לָלְּכ דמְֹלִל אּלֶֹׁש גּוֲהָנ אןָכְו ,יםִרָּתֻּמַה יםִרָבְדִּב יםִדְמלֹו ְּבָאב ְּבִתְׁשָעה יֵרֲהֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּתִמ רמּוָח רֵתיֹו דעֹו אןָּכֶׁש א"שליט

 .ֲהָלָכה ְמַבֵּטל ִמְנָהג )יח ,יד( 'סֹוְפִרים ַמֶּסֶכת'ְּב אָבּוּמַּכ ,יןִּדִמ רֵתיֹו ַּהבָֹּג אהּו גָהְנִמּו .גָהְנִמ הֶז אןָכְו ,יןִּד הֶז ,ְּבָאב ִּתְׁשָעה ְּבֵליל

 תֹוּמֻא ברֶֹׁש תרּוְצַּנַה תַענּוְּת הָדְלנֹו ,יםִנָׁש 'ג הָרֹוּתַה ְךֶרֶּדִמ ׁשֵרִּפ יׁשִאָה תֹואֹוֶׁש הֶז הֶׂשֲעַּמִמ אָקְוַּד ַעּוּדַמ יןִבָהְל ָצִריְך דעֹוְו

 הָיְחַרְּפ ןֶּב ַעֻׁשהֹוְי יִּבַר לַע הָנֲעַט הָתְיָהֶׁש טָרְפִּבּו .תרֹוֹוּדַה לָכְּב לֵאָרְׂשִיְל תרֹוָצ ַהְרֵּבה מּוְרָגְו ,םֹוּיַה דַע יָהֶרֲחַא כּוְׁשְמִנ םָלעֹוָה

 ּדֹוָחה ְׂשמֹאל ְּתֵהא ְלעֹוָלם ַרָּבָנן ָּתנּו .)מז סוטה( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ .הָרֹוּתַה ְךֶרֶּדִמ שרְֹפִל לֹו םַרָגְו יׁשִאָה תֹואֹו תֶא ֶׁשָּדָחה

 ִמַּתְלִמיָדיו ְלֶאָחד ְּדָחפֹוֶׁש ְּפַרְחָיה ֶּבן ִּכיהֹוֻׁשַע ְולֹא ,ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי ְלֵגָחִזי ֶׁשְּדָחפֹו ֶּכֱאִליָׁשע לֹא ְמָקֶרֶבת ְוָיִמין

 ,ַעדּוָּיַּכ תִיַּבַה ןַּבְרֻח יֵנְפִּלֶׁש הָפקּוְּתַּב אּוְטָחֶׁש יםִעָׁשְרָה רַאְׁשּו יםִכָלְּמַה יֵאְטֶח רַחַאְּלֶׁש ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי

 אהּו ןָּבְרֻחַה ןַיְנִע לָּכ יֵרֲהֶׁש .םִיַלָׁשרּוְי ןַּבְרֻח יֵנְפִל הָבְרְחֶּנֶׁש ,ןֹוּיִצ ןַּבְרֻח לֶׁש 'יׁשִּטַפְּב הֵּכַּמ'ַה הָיָהְו לֵּמִס ָהִאיׁש אֹותֹו לֶׁש הֶׂשֲעַּמַה

 םָּׁשֶׁש ,ןֹוּיִצ ןַּבְרֻחְּב ילּוִחְתִה היָצִחְּמַהְו ןָּבְרֻחַהְו ,םָמְצַעְל הָּׁשֻדְּקַה לֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא יםִחְקֹוּלֶׁש ָהעֹוָלם ֻאּמֹות לֶׁש היָצִחְּמַה תיַסִנְּכ

 תִיַּבַה בַרְחֶּנֶׁשְּכ ְךָּכ רַחַאְו .רֵאָבְּנֶׁש יִפְּכ ָהִאיׁש אֹותֹו יםִקֵהֶׁש הָענּוְּתַּב הָיָה ןֹוּיִצ ןַּבְרֻח לֶׁש לֶמֵּסַהְו ,ייִמִנְּפַה עַפֶּׁשַה תֶא חּוְקָל רָבְּכ

 אהּוֶׁש ןֹוּיִצ לֶׁש עַפֶּׁשַהֶׁש ןיָוֵּכ .םֶּתְפַרְׂש ְׂשרּוָפה ירִע ,םֶּתְנַחְט ןחּוָט חַמֶק ,םֶּתְגַרֲה גרּוָה הֵיְרַא )מא ,א ר"איכ( ל"ַזֲח רּוְמָא

 יתֵּב תכּוְלַמ תֶא לֵּמַסְמַה ,גרּוָה הֵיְרַא ןֵּיַצְמ ׁשָרְדִּמַה ןֵכָלְו .ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ְךֵלהֹו רָבְּכ הָּׁשֻדְּקַה לֶׁש עַפֶּׁשַהְו ,בַרְחֶנ רָבְּכ ייִמִנְּפַה

 ר"מֹוְדַאָהֵמ אָבמּו ןֵכְו .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַּמִמ הָאָּבֶׁש הָסָנְרַּפַה עַפֶׁש תֶא לֵּמַסְמ ,ןחּוָט חַמֶק ןֵכְו ,"הָדהּוְי הֵיְרַא רגּו" ,דִוָּד

   .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבןְל םֵרֹוּגַה הָיָה יׁשִאָה תֹואֹו לֶׁש הֶׂשֲעַּמַהֶׁש )ח"תשכ ויגש ב"תע'א תורה דברי גליון( ל"זצ גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ

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 ֶׁשֵציֹו. וָׂשת ֵעד ֶאַח ַיגּוְרה ָהָדיהּון ָּדן ִוֻחִׁשים ֶּבֶׁש) ביהודהה "ד: גיטין נה(ת פֹוְסֹוּתַּב

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

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

ֶׁשָּמא לֹא ֵמת , ן ַאַּכְרָעא ְּדַיֲעקֹבָנְפָל, ָ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

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

 הּוא ְּכֶנֶגדָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל  ֶׁשַה).צו כח( א ַּבּזַֹהרָבּוּמַּכ, וָׂשת ֵעל ֶאֵּמַסְמ ַהיםִּזיר ִעִעְׂשא הּוֶׁש, יםִּזי ִעִדְגר ָמָתח ְלַלה ָׁשָדהּוְּיֶׁש

ְּדִחַּית ) ה"ג ס"ח' עשרה מאמרות'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו .וָׂשת ֵעַּפִלְּקת ִמצֹויצֹוִּנת ַהַאָצל הֹו ַעּהז ָלֵּמַרְל. "ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר"

י ִּת ִעיׁשִאל ְּבֵּגְלַּגְתה ִהָדהּול ְיִחיָרה ֵרֵעהּו ֶׁשים ֶׁשִארֹוְו. הָדהּול ְיּצּוק ַעל ְיֵדי ִאיׁש ִעִּתי הּוא ִחיָרה ֵרֵעהּו ֶׁשַהָּׂשִעיר ַל

יא ִצהֹוְל, וָׂשֵעְל ת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזליַנִחְבה ִּבָיה ָהָדהּוח ְיַלָּׁשי ֶׁשִדְּגם ַהַּגּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. רָּבְדִּמַל יר ַלֲעָזאֵזלִעָּׂשת ַהיל ֶאִבהֹוֶש

ב אְֹׁשִלו ְוָׂשֵעה ְלָדהּול ְיה ֶׁשָּׁשֻדְּקַהע ֵמַפת ֶׁשֵת ָלינּוְיַה, וָׂשֵע ְלתֹור אֹוֵּבַח ְלה ֵרֵעהּו ֶׁשל ְיהּוָדהָיִחיָרה ָהְו. ּוּנֶּמת ִמצֹויצֹוִּנת ַהֶא

ת ָׂשִעיר יַנִחְבה ִּבָיָהי ֶׁשִדְּגת ַהה ֶאָדהּוח ְיַל ָׁשדֹוָיְבּו, וָׂשת ֵעיא ַּבִה ֶׁשַעּות ׁשת ַּבה ֶאָדיהּוג ִלֵּוה ִזיָרן ִחֵכָלְו. תצֹויצֹוִּנת ַהו ֶאָׂשֵעֵמ

, וָׂשת ֵעַּפִלְק ִלְךָּיי ַׁשִּת ִעיׁשִאק ֶׁש"רמָל' יםִנֹוּמס ִרֵּדְרַפ'א ְּבָבן מּוֵכְו .םדֹוֱאן ֹוׁשְּל ִמיִמָּלֻדֲעא ָרְקא ִנן הּוֵכָלְו. וָׂשֵעְל ַלֲעָזאֵזל



ח 

ְוֵיׁש ֶׁשָּקְראּו אֹוָתּה . ּוִמֵּׁשם ֵׂשָער ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה, "ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר"ֵאל ִמֵּׁשם "ַׁשֲעִרי )ד"ה פ"שער כ(: ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו

  ."ִאיׁש ִעִּתי"ֵאל ְוֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ִמְּלׁשֹון "ִעיִּתי

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

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

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

ִנְתַּגְלֵּגל ְו. ֶזַרח ִּגְלּגּוֵלי ֵער ְואֹוָנן ַּכּנֹוַדעִּכי ֶּפֶרץ ְו,  ַהָּדָבר ְּבסֹוד ַהִּגְלּגּולֵּיםִעם ָּכל ֶזה ִנְתַק, ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד ִמָּתָמר

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

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

ן ֵכ ְו.ִּכי ְּבַוַּדאי ִמֶּמָּנה ֵיֵצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיַׁשי, ָּבֶזה ָּבַטח ִלּבֹו ִליַקח אֹוָתּה". ַעד עֹוָלם"ֶׁשַעל ָידֹו ִיְהֶיה ַהֵחירּות 

ְועֹוִלים , ֲעֻדָּלִמיָה, ֲעֻדָּלִמיָה, ְּפָעִמים ְּכִתיב ַּבָּפָרָׁשה ֲעֻדָּלִמי' ג". ֲעֻדָּלִמי" .ם ָׁשתפֹוְסֹוּתי ַהֵלֲע ַּבׁשרּוֵפא ְּבָבמּו

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

א "ש(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָּלֻדֲע ַלְךַלָה, לאּוָּׁשח ִמַרָּבֶׁש ְּכְךֶלֶּמד ַהִוָּדן ֵכְו .ָיה ִחיָרם אֹוֵהב ְׁשלֹמֹה ֶׁשָהָיה ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדהּוְלָכְך ָה

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם  ".ְרדּו ֵאָליו ָׁשָּמהַוֵּיֶלְך ָּדִוד ִמָּׁשם ַוִּיָּמֵלט ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו ְוָכל ֵּבית ָאִביו ַוֵּי" )א, כב

ְוָנָחה ָעָליו " )א, יא' ישעי( .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעַמֱאֶּנֶׁש, "ה"י הוַחּור"ל ת ֶׁש"סת ְו"רה "יָרִחא ֶׁש"שליטִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג ' ג ר"ָהרה

 ָעׂשּו ָּבנֹותַרּבֹות ") כט, משלי לא(ב תּוָּכת ַּבֶזֶמְרִנ ַעּות ׁשית ַּביִלִעא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ה"הוי רּוַח

ַוֲעֵׂשה ") יא, רות ד(, דִו ָּדׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוֶׁשה ְּכָדיהּוא ִמָצָּיז ֶׁשַעל ּבֹר ַעַמֱאֶּנק ֶׁשסּוָּפז ַּבָמְר ִנ"לִיָח"ְו".  ַעל ֻּכָּלָנהָעִליתָחִיל ְוַאְּת 

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו .יתיִלִעה ָיה ָהָדהּות ְיֶׁש ֵאַעּות ׁשל ַּב ֶׁשּהָמְּׁשֶׁש' רָׁשָּיַה'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ". ָרָתה ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם ְּבֶאְפַחִיל

 ַעּות ׁשַבְּד. ת"ת דטלנֹוּיִתאֹו ְּב' דתאֹות ָּבֶפֶּלַחְת ִמ' לתאֹוָהְו. יתיִדִעה ָיט ָהת לֹוֶׁשל ֵא ֶׁשּהָמְּׁש ֶׁש)אות ע' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפִמ

א י ָנִׂשד ָדִויְבִּדַעְו" )כד, יחזקאל לד(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמת"ייִדִען ֵכְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְל ַמׁשֶרׁשֹן ְלֶהָּלר ֶׁשֶׁשֶּקד ַּבאֹת ְממֹוֹוט ּדת לֹוֶׁשֵאְו

יא ת ִהכּוְלי ַמִּכ, תַחַּבֻׁשע ְמַקְרת ַקֶלֶּמַס ְמיתיִדִען ֵכְו. "םָכתֹוְּב"ה ָתְיד ָהִות ָּדַמְׁשִּנז ֶׁשֵּמַרְל .תֹוּיִתאֹו' ג גּוּלִדְּב, "ֹוָכםתְב

  .יתיִדע ִעַקְריא ַקד ִהִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמּו, ַקְרַקעת יַנִחְבִּב

זֹו ַחָּיה " ְּגַער ַחַּית". "יִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמיםְּגַער ַחַּית ָקֶנה ֲעַדת ַאִּב"ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר ' ר :)פנחס רנא(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ּוִמּׁשּום ָּכְך , ֶזה ַהָּזָכר ֶׁשל זֹו ַהַחָּיה ָהָרָעה ֶׁשֵּיׁש לֹו ַצד ָקָטן ְּבֵהָאֲחזּות ַהְּקֻדָּׁשה" ָקֶנה"ַמהּו , ֶׁשֶּנֱאַחז ָּבּה ֵעָׂשו

ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְׁשּבֹר " ָקֶנה", "ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו"ּוב ְוַעל ִׁשְלטֹון ֶזה ָּכת, ִהיא ׁשֹוֶלֶטת ַעל ָהעֹוָלם

ִהֵּנה ָבַטְחָּת " )ו, לו' ישעי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. ץקֹוא הּו ֶׁשהֶנָקת יַנִח ְּבְךֶריא ֶּדה ִהָּׁשֻדְּקַהו ֵמָׂשת ֵעיַקִנְּי רֹוִאים ֶׁש.אֹוָתּה ְּכָקֶנה ֶזה

 ".ָקֶנה ָרצּוץ"רֹוִאים ֶׁש, "ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה, ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו, ַעל ִמְצַרִים, ָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזהַעל ִמְׁשֶעֶנת ַה

ַוֵּיֶׁשב ָהָעם  ")ו, שמות לב(ל ֶגֵעא ָהְטל ֵחר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמץ"קֹון ֵכְו. ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ץצּוָרן ֵכְו. רֵקֹוּדץ ֶׁשקֹוא הּו

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהבָהָּזה ִמָיל ָהֶגֵען ָהֵכְו. הֶּזם ַהקֹוָּמ ַלְךָּי ַׁשקחֹוְצר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו, תֹוּיִתי אֹוֵּתג ְׁשּוּלִדְּב". ֵחקַצ ְלּומֻקַוָּיֶלֱאכל ְוָׁשתֹו 

 ַהִּמִּלים ִעם "ָהָאדֹם ָהָאדֹם ִמן ָנא ַהְלִעיֵטִני" )ל ,כה בראשית( ְקֻדָּׁשהֵמַה ֵעָׂשו ְיִניַקת ַעל ַהְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְוֵכן. הֶּזם ַהקֹוָּמַה

   .ֵעֶגל ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ְוַהּכֹוֵלל

ַּׁשַער א ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. קחֹוְׂשְּבִגיַמְטִרָּיא , ְךֶלֶּמד ַהִוא ָּדָצ ָיּוּנֶּמִּמב ֶׁשָדיָנִמן ֲע ֶּבןֹוׁשְחַּנא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו

א " שליטיִׂשָּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יַחִׁשָמְּבִגיַמְטִרָּיא א הּו ֶׁש,ָנָחׁשא ִמְּלׁשֹון  הּוַּנְחׁשֹון ֶׁש)לג(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהִּגְלּגּוִלים

  ".ַהְּקֵדָׁשהַאֵּיה " )כא, אשית לחבר( ,דִות ָּדה ֶאיָדִלהֹוֶׁשר ְּכָמי ָּתּוּנל ִּכא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגם ַהה ַּגֶּזֶׁש



ט 

 'ש, םָהָרְבַא ְל'ה, תבֹוָא' ג ַלפּוְסֹוּנת ֶׁשֹוּיִתאֹום ָהֵה, ה"שו, "הָדהּו ְיויָל ֵאׁשַּגִּיַו"ל ת ֶׁש"סַהֶׁש' ׁשֶדע קַֹרֶז'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

ַּבֲחִמָּׁשה , "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" )מב, ויקרא כו(י "א ְּבַרִּׁשָבּוּמ ַּכהּוָּיִלֵא ֵמַחֵקֹוּלב ֶׁשקֲֹעַי ְל'וְו. קָחְׂשִיה ְלָלָעֶׁש, קָחְצִיְל

ַיֲעקֹב ָנַטל אֹות ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון , ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות] ו"אָו[ְוֵאִלָּיהּו ָחֵסר , ]ו"אָו[ְמקֹומֹות ִנְכָּתב ָמֵלא 

ה ָּלֻאְּגן ַהַמְזף ִּבֵסיֹוה ְלָדהּור ְיּוּבל ִח ַעְמַרֵּמז "הָדהּויו ְיָל ֵאׁשַּגִּיַו"ק סּוָּפַהן ֶׁשיָור ֵּכֵאָב ְלִנְרֶאה. ָניוֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָּב

י ִפְּכ. הָּלֻאְּג ַהְךֶרצֹ ְליםִלְּבַקת ְמבֹוָאָהת ֶׁשֶפֶסֹוּתת ַהת ֶאלֹוְּמַסְּמ ֶׁשה"שות ֹוּיִתם אֹות ֵה"סן ַהֵכָל, יםיִחִׁשְמ'  ברּוְּבַחְתִּיֶׁשְּכ

ל ֵּבם ִקָהָרְבן ַאֵכְו. הָּלֻאְּג ַהְךֶרצֹ ְלהּוָּיִלֵא ֵמ'ות אֹות ָהל ֶאֵּבַק ְמבקֲֹעַין ֵכְו, הָּלֻאְּגן ַהַמְז ִּבקָחְׂשִייה ֶה ִיקָחְצִיר ֶׁשַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהֶׁש

ן ֵּיַע. [יםיִחִׁשְמ'  ברּוְּבַחְתִּיֶׁשף ְּכֵסיֹו ְלה"שוה ֶיְהה ִיָדהּוְּיה ֶׁשֶּכְזה ִנָּלֻאְּגן ַהַמְזִבּו. הָּלֻאְּגא ַהבֹ ָּתתֹוכּוְזִּבק ֶׁשָחְצת ִיֶדֶּל ֻהְךֶרצֹ ְל'ה

  ]."ׁש יֹאְכֵלםָע"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. ׁשָע ְלְךפֲֹהַיְו, וָׂשֵעֵמ' ות אֹות ָהה ֶאָּלֻאְּגן ַהַמְזח ִּבַּקב ִיקֲֹעַּי ֶׁש)פרשת תולדות( 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה'ַּב

ת יַנִחְבִּבּו ,ָזָהבִּבְבִחיַנת  הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵע ֶׁש.)תזריע נא (רַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהה ֶּׁשת ַמר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנ, קֶמעֹר ֶתֶיְבּו

ַׁשַער 'א ְּבָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפַע. ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשָמ ַעּוּדַמּו]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵע ַעּוּדַמּו. יִנמֹוְדַא

ַחְׁשַמל 'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. ם"ָּד רֹוָּפְסִּמ ֶׁשה"אהים ל ֵׁשם ֶׁשִּיַרחֹות ֲאיַנִחא ְּבה הּוָּׁשִא ֶׁשְּיסֹוד ָה)פו' וישב ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהְּפסּוִקים

מּוָבא , ְוֵכן ַהָּבִנים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ָהִאָּׁשה. ַּדם ֵלָדה ְוַדם ִנָּדהִּדיסֹוד ָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיַע . ָּדםא ִּבְבִחיַנת ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה הּו' ָּדם

ְוֵכן ֲחֵלב . ָּדםַמְטִרָּיא  ְּבִגיֶיֶלדְוֵכן . ָּתָנא ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשָּדֶמיָה ְמֻרִּבין ָּבֶניָה ְמֻרִּבים :)כתובות י(ַּבְּגָמָרא 

ִאָּׁשה ִּפיָה ָמֵלא ָּדם ְוַהּכֹל  .)שבת קנב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ֶׁשֶּנֱהַפְך ְלָחָלבּהָּלד ֶׁשסֹוְים ַהַּדָהֵאם ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ָּבא ִמ

]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵעְו. יִנמֹוְדַאת יַנִחְבִּבּו ָזָהביַנת ִּבְבִח הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשן ֵעֵכָלְו. ָרִצין ַאֲחֶריָה

 ׁשה ֵיָּמקֹום ַהֶּזר ֶׁשַּלַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. היָזִח ֲאׁשָחָּנ ַלׁש ֵיֹוּב, הֶּזם ַהקֹוָּמ ַּביַחִׁשָמד ּוִו ָּדׁשֶרי ׁשִֹּכ, ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִשָמּו

 ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. אָרֲחא ַאָרְטל ִסד ֶׁשָחֶאה ְוָּׁשֻדל ְקד ֶׁשָח ֶא,בָהָּזת ַהֶלסְֹּפּו, בָהָּזר ַהַהזֹ, יםִדָדי ְצֵנְׁש

 ַהָּפסּוק נּוְרַאֵּב ְּבַמה ֶּׁשִיְתָּבֵאר. "הָעב ָרֶרֶח ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמַהּנֹוֵתן" )תהילים רסא(

ִהֵּנה ֵהם ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים ְלִמַּדת , ִּכי ַהְּקִלּפֹות ַהִּנְקָראֹות ֶחֶרב ָרָעה, "ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶרְך ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבה"

, ְסמּוָכה ְלָׁשְרׁשֹו, ִּכי ִעם ֱהיֹות ַהֶחֶרב ָרָעה ַהִּנְזָּכר, ְוָאַמר, םלֹוָּׁשיו ַהֲאֶׁשר ָּבּה ִנְׁשַרׁש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָל, ַהַּמְלכּות

  . ה ַמִּצילֹו ִמֶּמָּנהל ֶזִעם ָּכ

 )ג חפת ע"אבי קצור נתיב( 'יםִרָעְׁש יֵחְתִּפ' רֶפֵסְּב אָבמּוְּד .דִוָּד לֶׁש תֹוָמְׁשִנ לַע הָמָחְלִּמַה לֶדּגֹ תֶא רֵאָבְל הֶאְרִנ קֶמעֹ רֶתֶיְבּו

 לֵלֹוּכֶׁש ןמֹוְדַק םָדָא םַלעֹו דסֹוְּב הָיָהֶׁש אְטֵחַה םֶדקֹו ןֹואׁשִרָה םָדָא לַע זֵּמַרְל ,ןמֹוְדַק םָדָא םֵׁשְּב אָרְקִנ ןמֹוְדַק םָדָא םַלעֹוֶׁש

 ל"ז ָהַרב מֹוִרי ֶׁשּסֹוֵבר ִנְרֶאה :)טו( 'םָכָח תַרֹוּת' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .פֹוסֹו דַע וַּקַה יתאִׁשֵרֵמ ,ֻּכָּלם תמֹוָלעֹוָה לָּכ תֶא כֹותֹוְּב

 ָידֹו ְוַעל ,ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשָּבא ַעד ֶׁשּלֹו ַהָּפִנים ִנְתְקנּו לֹא ןמֹוְדַק םָדָא ֲאִפּלּו ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהַּפְרצּוִפים 'א ֶׁשּׁשּום

 לַעֵמ אהּוֶׁש ,ןמֹוְדַק םָדָא םַלעֹוֵמ אהּו ִׁשיַחָמ ִודָּד ָדםָא לֶׁש םָתָמְׁשִנ ׁשֶרּׁשֶֹׁש יםִארֹוְו .ְּבָפִנים ָּפִנים ֻּכָּלם ְלִהָּתֵּקן ִהְתִחילּו

 ץֵּקַה' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְּד .םֵמֹוּד םֵהֶׁש ,בָהָזְו ןֶבֶא תיַנִחְּב אהּו ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכָלְו .תמֹוָלעֹוָה לָכְּב רֵתיֹוְּב ַּהבָֹּגַה אהּוְו ,תילּוִצֲאָה םַלעֹו

 ,ןמֹוְדַק םָדָא תרֹואֹו יםִרְּתַּתְסִמ םֵמֹוּדַבּו .ןָפסֹוְּב ןָתָּלִחְּת ץעּוָנ דסֹוְּב ןמֹוְדַק םָדָא תיַנִחְּבִמ םֵמֹוּדַה ׁשֶרּׁשֶֹׁש 'עַקְרַּקַּב ִמְתַּגֶּלה

 ֶׁשהּוא ַהָּמקֹום ֵמאֹותֹו ִנְבָרא ,ָהעֹוָלם ּוְכֶׁשִּנְבָרא .)קפו וישב( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ִׁשיַחָמ ִודָּד ָדםָא תַמְׁשִנ ׁשֶרשֹ דסֹו םֵהֶׁש

 ֶׁשָּכתּוב ,ִצּיֹון ,הּוא ּוִמי ,ַהּכֹל ֶׁשל ְוָהֶאְמַצע ָהעֹוָלם ֶׁשל ַאַחת ְנֻקָּדה ֶׁשהּוא ,ְוִתּקּונֹו ָהעֹוָלם ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות

 ֶׁשָּכתּוב ,ִמִּצּיֹון ,ָמקֹום ּוֵמֵאיֶזה ".ְמבֹאֹו ַעד ֶׁשֶמׁש ִּמְזַרחִמ ָאֶרץ ַוִּיְקָרא ִּדֶּבר 'ה ֱאלִֹהים ֶאל ְלָאָסף ִמְזמֹור"

 ְוִצּיֹון ָּכָראּוי ַהְּׁשֵלָמה ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות ַצד ֶׁשהּוא ַהָּמקֹום ֵמאֹותֹו ".הֹוִפיע ֱאלִֹהים יִֹפי ִמְכַלל ִמִּצּיֹון"

 יםִארֹו .ָהעֹוָלם ָּכל ִנּזֹון ּוִמּתֹוכֹו ,ְוַנֲעָׂשה ָהעֹוָלם ָּכל ִנְתַקן ַההּוא ַהָּמקֹוםּוֵמ ,ָהעֹוָלם ָּכל ֶׁשל ְוַהְּנֻקָּדה ַהחֶֹזק

 .רֵתיֹוְּב ַּהבָֹּגַה אהּוֶש ןמֹוְדַק םָדָא םַלעֹו לֶש דֹוּסַה הֶזְו .תמֹוָלעֹוָה לָּכ אּוְרְבִנ הָּנֶּמִּמֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה יאִה ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב ןֹוּיִצ תַּדֻקְּנֶׁש



י 

 ְלָכל ָהָאֶרץ ִנְתַּפְּׁשָטה ּוִמָּׁשם עֹוָלם ֶׁשל ְמקֹומֹו ִהיא ]ִצּיֹון ְנֻקַּדת[ ְנקּוָדא ַהִהיא .)צג רות( ָחָדׁש רַהזְֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ְוַרִּבי .ְלמֶֹׁשה ,ָאַמר מּוֵאלּוְׁש .ְלָדִוד ֶאָּלא ,ָעְלָמא ִאיְבִרי ָלא ,ַרב ָאַמר :)צח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .רּוחֶֹתיָה

  .תֶמֱא תיטֹוִּׁשַה לָּכֶׁש אֵציֹו ,דִוָדְו הֶשמֹ רּוְּבַחְתִי הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּבֶׁש ילֵעְל נּוְרַאֵּבֶּׁש הַמ יִפְלּו .ַלָּמִׁשיַח ,ָאַמר יֹוָחָנן

 תֹוּיִתאֹו יִּכ ,ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו ןיָוִס ."הָרתֹו אֵצֵּת ןֹוּיִּצִמ יִּכ" רַמֱאֶנ יָהֶלָעֶׁש ןֹוּיִצְל ,הָרֹוּת הָנְּתִנ ֹוּבֶׁש ןיָוִס ׁשֶדחֹ יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹו

 ָּדִוד ןֵכְו .)קסב שמות ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ןיָוִס ו"טְּב דַלנֹו תכּוְלַּמַה ׁשֶרׁשֹ הָדהּוְי ןֵכְו .ץ"זסשר תֹוּיִתאֹוְּב תפֹוְּלַחְתִמ 'צְו 'ס

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתאֹוִמים הּוא ִסיָון חֶֹדׁש ַמָּזל ְוֵכן ]א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרהֵמ לֵּבַקְתִה[ .ןיָוִס ׁשֶדחְֹּב תעֹובּוָּׁשַה גַחְּב דַלנֹו ַהֶּמֶלְך

 ָאַמר ָּכְך ,ַמְרִּגיׁש ֲחֵברֹו ,ְּברֹאׁשֹו ֵמֶהן ֶאָחד חֹוֵׁשׁש ִאם ַהָּללּו ַהְּתאֹוִמים ָמה )ה ,ב ר"שמו( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַמְלכּות

 ׁשֶרׁשֹ ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ ןֹוּיִצְל תֶכֶּיַּׁשֶׁש לָלְּכַה רַעַצְּב תפּוְּתַּתְׁשִהַה תֶא יםִלְּמַסְמ יםִמאֹוְּתֶׁש יםִארֹוְו ".ְבָצָרה ָאנִֹכי ִעּמֹו" ה"הקב

  .בקֲֹעַי לֶׁש םאֹוְּת הָיָה דִוָּד לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה אהּוֶׁש וָׂשֵע םַגְו .חַרֶזְו ץֶרֶּפ יםִמאֹוְּתַה תַדֵלְּב רָמָּתִמ אָּב דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ

 בָלְצן ֵכְו. תַעַרָצם ֵה לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹווֹוֲעל ֵבֹוּסְו, הֶּזם ַהקֹוָּמַה ֵמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמי ַהֵרּוּסִּיֶׁש:) סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמ

ָצַרַעת הּוא  )נא' תזריע ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'א ְּבָבּוּמַּכ, הָּׁשֻדְּק ַהגֶנעֹה ֵמָּפִלְּקת ַהיַקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמַה, עַגֶנ ַמְטִרָּיאְּבִגי

 ְּפָגם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנַגעְוֵכן .  ָׁשםרּוַח ַהֻּטְמָאה ְוַהֶּנַגע ֵאינֹו ֻטְמָאה ֶאָּלא ִניצֹוץ ֶאָחד ֶׁשל ִּדיָנא ַקְׁשָיא ָטהֹור ֶׁשִּנְגֶלה

ַהְּׁשִתי ְוָהֵעֶרב ִמַּטְּמִאים ) ח, נגעים יא(ה ָנְׁשִּמן ַהֹוׁשְלז ִּבָּמֻרְמּו. ת אֹוָתּהי ַהְּקִלּפֹות ֶׁשְּמסֹוְבבֹוֵדל ְיְּדֶנַגע הּוא ְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְפְּגָמה ַע

  . תֹוּיִתאֹו' ל ד ֶׁשְךפּוג ָהּוּלם ִּדה ַגֶז ְו.ב"ָלְצת "ר" ָרַעתָצ ֶנַגעְל ָׂשרֹוְּבְוָהָיה ְבעֹור ") ב, גויקרא י(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ַּבְּנָגִעים ִמָּיד

ְוָׁשם ַּגם ִיֵּסד ֶאת , ד ְּבֶמֶׁשְך יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ָׁשִניםִות ָּדַדצּוְמֶׁשָהָיה ָהָארֹון ִּב )סדר עולם רבה(ץ "יעבַּבא ָבמּו

ַוֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֶלָעִתיד ֶׁשִּמָּׁשם ַּתְתִחיל ַּגם ְצִמיַחת ַהַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי , ִוָּיה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ִלְפֵני ָהָארֹוןִמְׁשְמרֹות ַהְּל

 .)תיקונים קל( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו .ןֹוּיר ִצַהד ְּבִויר ָּדִע ְּבּוׂשֲעַּין ֶׁשּוּקִּתיל ַּבִחְתַי, ייִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנִּבים ֶׁשִא רֹו.ַהִּנְצִחי

ין יִחִׁשין ְמֵרְּתּו, םקּון ָיָּמַּתִמ, "יםִרָבֲער ָהַה "יּהר ֵּבַמְּתִאר ְּדא ַהא הּוָּד, ןֹוּיר ִצאי ַהַמ, "ןפֹוי ָצֵתְּכְרן ַיֹוּיר ִצַה"

ר ּוּבִחיל ִמִחְתה ַּתָּלֻאְּגַהים ֶשִא רֹו.הּוְייַנת ֵּב אֹויהּוִאְו, יּהיֵלין ִּדִכְרן ַיהֹוְי, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמּו, דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמּוּנִאְּד

ים ִנָּוֻכם ְמֵהץ ֶׁש"יעבי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנְו. יםִרָבֲער ָהם ַהן ִעֹוּיר ִצל ַהר ֶׁשּוּבִחד ַהא סֹוהּוֶׁש, יםיִחִׁשְמ' ם ב ִעינּוֵּבה ַרֶשמֹ

ה ֶזְו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְּבמֹוקֹוְמא ִלָּבי ֶׁשֵנְפן ִלֹוּיר ִצַהה ְּבָיָה, הֶשל מֹה ֶׁשָרֹוּתַהת ְוחֹוּוּלים ַהִחָנ מּוֹוּבן ֶׁשרֹוָאָהם ֶׁשֵׁשְכִּד: רַהּזֹי ַהֵרְבִדְל

ב תּון ָּכֵכְו. דִוָדה ְוֶשר מֹּוּבד ִחסֹוְּב. ןֹוּיר ִצַהה ֵמיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגיל ַהִחְת ַּתְךָּכ, דִוָדה ְלֶשל מֹן ֶׁשרֹוָאין ָהז ֵּבה ָאָיָהר ֶׁשּוּבִחד ַהסֹו

נּו ְרי ֶׁשֵּבַאִפְכּו, יל ִמִּצּיֹוןִחְתה ַּתָּלֻאְּגַהים ֶׁשִארֹו ְו".םֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ" )כ, תהילים נא(

  ".ַהר ִצּיֹוןְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּב "ְלֵעיל ֶאת ַהָּכתּוב

יב ִרֲעַמן ּוֹוּיִצים ְלִּכְׁשה ַמ"הקבְו, הֶּתְׁשִּמית ַהת ֵּביַנִחְביא ִּבם ִהִיַלָׁשירּוִו, רֶפֵּסית ַהת ֵּביַנִחְביא ִּבן ִהֹוּיִּצֶׁש ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמן ֵכְו

, ה"ִמי ָּבָכה ַּכְבָיכֹול הקב, "ְיָלה ֵאת ַחְלֵלי ַבת ַעִּמיְוֶאְבֶּכה יֹוָמם ָוַל" )איכה תתרכב(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. םִיַלָׁשירּוִל

ַאַחר ָיִמים . ּדֹוֶמה ְלָחָכם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵני ָבִנים ַמְׁשִּכים ּומֹוִליָכן ְלֵבית ַהֵּסֶפר ַמֲעִריב ּומֹוִליָכן ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה

 ירּוָׁשַלִיםָּכְך ֵּכיָון ֶׁשָחְרָבה ִצּיֹון ִו, ֵּסֶפר ּוְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה ּובֹוֶכהֵמתּו לֹו ְׁשֵניֶהם ְוָהָיה ַמְׁשִּכים ְוהֹוֵלְך ְלֵבית ַה

ּוַמֲעִריב ְוהֹוֵלְך ,  ָׁשם ִּבְרָיהֹוֵצאה ַמְׁשִּכים ְוהֹוֵלְך ְלִצּיֹון ּוְמַבֵּקׁש ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָׁשָּמה ְולֹא ָהָיה מ"ָהָיה הקב

  .הָיְר ָׁשם ׁשּום ִּבֹוֵצאד ִמִּיְׂשָרֵאל ָׁשָּמה ְולֹא ָהָיה מ ּוְמַבֵּקׁש ֶאָחירּוָׁשַלִיםִל

 ּהָתאֹות ְלכֹוָּין ַׁשֵהן ֶׁשיָוֵּכ, תּוּיִמְשַגים ְּבִּקֻלת ֲחמֹוקֹון ְמֶה ָלׁשֵיְו, תינֹוִחי ְּבֵּתן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצי ֶׁשל ִּפף ַעַאן ֶׁשֵּיַצְלב ּוׁשָחְו

ן ֵכְו, םה ָׁשָיָהן ֶׁשֹוּיל ִצל ֶׁשֶמֵּסה ַהָי ָהׁשָּדְקִּמית ַהֵבה ְּבָּיִתְּׁשן ַהֶבֶאֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. תדֹוֲחַאְתן ִמה ֵהיָנִחְּב

ד ִוית ָּדת ֵּבכּוְלי ַמִּכ. ילֵעְלִדם ְּכִיַלָׁשרּות ְיים ֶאִנְּקַת ְמבֹוּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדין ֶׁשיִזִּפְׁשאּום ָהא יֹוהּוים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ֶׁשִארֹו

ִהֵּנה ַמה " )א, תהילים קלג(ב תּוָּכל ַהן ַעָתָנם יֹוּוּגְרַת ְּבינּוִצן ָמֵכְו. זֹוה ְּבָרּוׁש ְקזֹוְו, ַעֵּבְט ַמתֹול אֹוים ֶׁשִדָדי ְצֵנן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּוִו



יא 

. ְּבַרם ַּכֲחָדא,  ְכָמא ָטב ּוְכָמא ְּבִסים ְלִמַטב ִצּיֹון ִוירּוְׁשֶלם ִּכְתֵרין ַאִחין"ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד

 ןִּצּיֹוֶׁש א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ֵׁשׁש ַהִּמְסָּפר סֹוד' רְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ. דַחים ַיִרָּבֻחְמים ַהִחי ַאֵנְׁשן ִּכם ֵהִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצים ֶׁשִארֹוְו

, דָבְלד ִּבִוית ָּדי ֵּבֵכְלַמא ְלָּלה ֶאָרָזֲעה ָּביָבִׁשין ְיֵא ֶׁש:)שלח קסא( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .עֹוָלם ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ִוירּוָׁשַלִים

 .םָמקֹום ְמָׁשְּד, םת ָׁשֶבֶׁשם ָלֶהר ָלָּתֻמּו, הֶּזם ַהקֹוָּמַהם ֵמָתָמְׁש ִנׁשֶרי ׁשִֹּכ

. ח"קצד ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחא ַיֵציֹו, א"ֵהְּפָעִמים ו "ָואְו, א"ֵהְּפָעִמים ד "יֹוה ֶּכם ַּתִא ֶׁש)העמידה רלא(ל "יַזִרֲאָהח ְל"פרעְּבא ָבמּו

, הָּלֻאְּגל ַהֶׁשק "חְֹּצ ַהלז ַעֶמאן ֶרה ֶׁשֵּיׁש ָּכֶאְרִנ. ח"קצא ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוה ֶׁשיָדִמֲע ַּבןיֹוְלל ֶעֵאת ַנָּול ַּכד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו]. ק"צח[

, קחֹוְׂשן ֹוׁשְּלע ִמַפֶּׁש ַהתיַקִחְׁשל ת ַעֶזֶּמַרה ְמָאָּכַהְּד, הָאָּכַהְּבז ָמְרא ִנן הּוֵכָלְו. םֵלם ָׁשֵּׁשה ַהֶיְהִיה ְו"וה ַל"י ַהרּוְּבַחְתז ִיָאֶׁש

ר ֶתֶּכת ה ֶאֶנֹוּבע ֶׁשַפֶּׁשת ַהים ֶאיִכִׁשְמז ַמָא ֶׁשןיֹוְלל ֶעֵאת נֹוָּוד ַּכה סֹוֶזְו. הָרבּוְּגל ַהם ֶׁשצּוְמִּצ ַהְךֶרים ֶּדִּנַטים ְקִררּוֵפ ְלרֹורּוֵפּו

ע ַבֹוּכ ַהׁשֶרּׁשֹז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְוֹוּפַׁשע ַבכֹוים ְלִאְרֹוּקֶׁש, יתִּתַפְרָּצה ַהָפָּׂשַּבת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. ל"יַזִרֲאי ָהִפְלת כּוְלַּמַה

  .ו"ם שפֵּׁשַהר ֵמֶתֶּכַהְו

ה יק ֶזִּתע ַעַקֶׁשְו, הָבֵּצַּמל ַהר מּוֶדֶחז ַהַּכְרֶמיר ְּבִּקיץ ַּבִרָחע ְוַקם ֶׁש ָׁשׁשֵּיֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִארֹון ֵכְו

ה ָחָּפְׁשִּמם ַהֵׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְב ַא'ג ר"יר הרהִעֵהְו. םקֹוָּמל ַהל ֶׁשֶמין ֵסֵעא ֵמהּו

 ֹוׁשרּו ֵּפייןֵטְׁשּו, ילֵעְלִדד ְּכִול ָּדל ֶׁשֶמֵּסַה, בָהָז ֹוׁשרּו ֵּפדְלֹוּג, ו" היייןֵטְׁשְדְלֹוּגת ַחַּפְׁשִמ, םָחְתִּמב ַהרֹה ְּביָבִׁשם ְיה ָׁשיָמִקֵהֶׁש

ם ים ָׁשִׂשעֹו ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבד ֶקל ַיַעק ֶׁשֶמֵעת ָּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו. תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהןֶבֶא

ת ירֹוִמים ְזִע ְנְךֶלֶּמד ַהִול ָּדה ֶׁשָּׁשֻדְקה ִּדיָנִגְּנם ַהקֹול ְמים ַעיִׁשִּבְלַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקים ַהִאָצְמם ִני ָׁשִּכ, הָּפִלְקה ִּדיָנִגל ְנים ֶׁשִטְרֶצְנקֹו

ים ִנָּבת ַה ַמֲעִביִרים ֶאיּום ָהָׁשְו, םינֹון ִהא ֶּבְיא ַּגָרְקִּנם ֶׁשָּניִהֵּגל ַהח ֶשַתֶּפם ַהָּׁשה ֶׁשֶּזק ַהֶמֵעל ָה ַע)י, ב כג"מ(ב תּון ָּכֵכְו. לֵאָרְׂשִי

 ִמְּלׁשֹון ְךֶלמֹואת ֵרְקן ִנֵכָל, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמ ַּבׁשֵּי ֶׁשׁשֶפת ֶנירּוִסְּמה ַליָלִּבְקַּמֶׁש, הָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמת ַלֶכֶּי ַׁשה זֹוָרה ָזָדבֹוֲעַו. ְךֶלּמַֹל

, ו"תתפים ִפָלֲא' ב, ְךַלד ָמִוָּדד ֶׁשם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּבים ִמִנָּׁשן ַהַיְנִמה ְּכֶזְו, תֶפֹוּתא ָרְקק ִנֶמֵעָהק ֶׁשסּוָּפם ַּב ָׁשינּוִצן ָמֵכְו. תכּוְלַמ

. תֶפֹוּתת ַבֵתז ְּבָמְרִנ', הָּׁשִאת ָהיעּוִנְצ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדת ִּככּוְלַּמ ַלְךָיַּׁש ֶׁשףֹוּתי ַהִלן ְּכֵכְו. 'הָּלֻאְּגץ ַהֵק'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ

 )כ, איכה ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , םָלעֹור ָהַעַצף ְּבֵּתַּתְׁש ִמְךֶלֶּמד ַהִוָּדְו. םָלעֹול ָהים ֶׁשִרּוּסִּיז ַהַּכְרא ֶמם הּוָּניִהֵּגח ַהַתם ֶּפָּׁשה ֶׁשֶּזם ַהקֹוָּמַהְו

ְוִהְכַרִּתי  ")ה, ויקרא כ( ,םָּניִהֵּגַה ְוְךֶלּמֹל ַהים ַעִקסּוְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהו"שפם ן ֵׁשֵכְו. "ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם' רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה"

, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכ ְו."ְׁשאֹול ֶחְבֵלי" )ח, תהילים כב (". ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶלְךַאֲחָריו ַהּזִנים ָּכל ְוֵאת אתֹו

מאה '(ע ִמַּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. יםיִקִּדַּצי ַהֵרּוּסת ִייר ֶאִּכְזַהְל, אָּפירֹות ֵאַאֹוׁשם ְּביִּפְסִּנר ַהֶכֵזן ְליאֹוֵזם מֹו ָׁשּוׂשָעֶׁש

ים ִכָּיים ַׁשִרּוּסִּיַהים ֶׁשִארֹו ְו,מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּהֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד ) לב' קשיטה

ה ָּׁש ִאמֹו ְּכיָהֶרָען ְוֹוּיי ִצִלֵאב ָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִקים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִפְכּו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְים ַּבה ֵהָדי ֵלֵרּוּסן ִיֵכְו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַל

א ָרְק ִנעַצֶּפ ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו.ֲאִסיַרִיְך ִצּיֹון ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹוםִוי ּנַֹסח ַהִּקיָנה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלים ְּבִאן רֹוֵכְו. יָהיֶרִצְּב

ק סּוָּפז ַּבָמְר ִנץ"רּוָחן ֵכ ְו".ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו ָחרּוץ" )כב, ויקרא כב( בתּוָּכַּכ. ילֵעְלִד ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּכץרּוָח

ים ִרּוּסִּית ַה ֶאיםִלְּמַסים ְמִעָגְנּו".  ִהואַרַעתָצ ַהּכֵהן ֹוְוִטְּמא רָּבעֹו תַחַהִּמְסַּפ ָּפְׂשָתה הְוָרָאה ַהּכֵהן ְוִהֵּנ" )ח, ויקרא יג(, יםִעָגל ְנַע

 'הת אֹוְּד, תֹוּיִתאֹו' הג ּוּלִדז ְּבָמְר ִנץ"רּוָחן ֵכָל ְו.:)סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא .הֶּזם ַהקֹוָּמַה ֵמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמֶׁש

, יםִלחֹוים ְלִרְזעֹוְו, לָלְּכר ַהַעַצים ְּבִפְּתַּתְשִּמל ֶׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאים ְּבִנּוּגְרת ִאמֹות ְׁשּוּיִמְׁשַג ְּבלּוְׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. [תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ

ד ִון ָּדֵגָמם ֶהָּלל ֶׁשֶמֵּסַהְו, ןָּמַקְלִד ְּכִׁשיַח ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלׁשֶֹרׁש ָּדִודָמִוד ָּדָדם ָאת "רם "ָדָאְו ,ם"ָדָאת ֹוּיִת אֹוא"מדן ּוּגְרִא. ל"ר

  ].'ןֹוּיִּצר ִמֶזֵע'ן ּוּגְרן ִאֵכְו.  םדָֹא
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  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע
  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

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

  .ג"תשע

  

ַהּזַֹהר נֹוֵקט ַהֵּסֶדר  .ט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹודִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁש .)בלק רב( ַּבּזַֹהר ינּוִצז ָמֶמֶרת ָהַרֹון ּתַיְנִעק ְּבֶמעֹר ֶתֶיְבּו

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

ֲאִצילּות  ֵהם ְּכֶנֶגד ָהעֹוָלמֹות ֶׁשְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד )פרשת נשא(' ַעְרֵבי ַנַחל'ר ְּבֵסֶפְוֵכן מּוָבא . ַהְּפָׁשט ַעל ִּפי ַהּסֹוד

ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ,  ְורֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל ַלֲעלֹות ֵמעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפָׁשט.ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה

ִּגיַמְטִרָּיאֹות  :)בראשית ג( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש. ָצִריְך ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך עֹוָלמֹות ַהְּבִריָאה ְוַהְיִציָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְּדרּוׁש ְוֶרֶמז, סֹוד

ְיִדיַעת סֹודֹות  :)סח' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים 'ק ְּבִסְפרֹו"ן ָהרמֹוה ְלׁשְוֶז .ִמָּׁשם ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ְלַמְעָלה' ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו

ְותֹוֵכי , סֹוֵפי ֵּתבֹות, ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוַהְּתמּורֹות, ְוַהִּגיַמְטִרָּיאֹות, י ַהֵּצרּוִפיםל ְיֵדּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ַע

רֹוִאים ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך  .ִתּיֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹותְוִדּלּוג אֹו, ְוסֹוֵפי ְּפסּוִקים, ְוָראֵׁשי ְּפסּוִקים, אֹוִתּיֹות

 ,רֶפֶּת אָּיִרְטיַמִגְּב תאֹוָּיִרְטיַמִּג ןֵכְו. זָרים ָליִעִּגז ַמֶמֶר ָהְךֶרֶּדז ֶׁשֵּמַרְל, זֶמֶרת ַבֵתז ְּבֶמֶרת ְּבאֹוָצְמ ִנזָרת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. ּתֹוַרת ָהֶרֶמז

ת בֹוֵּתים ֶׁשִרְמאֹו אָּיִרְטיַמב ִּגּוּׁשִחְּבא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. הָרֹוּתי ַהֵקְלת ֶחים ֶאִרְפֹום ּתי ֵהִּכ

 ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. תבֹוֵּת ַהׁשֶרת ׁשֹת ֶאַעַדה ָלָלְעַמ ְליםִלעֹו, תבֹוֵּתב ַהּוּׁשי ִחֵדל ְיַעז ֶׁשֵּמַרְל, ְךָכ ְוְך ָּכיםִלעֹו ּוּלֵא ְוּוּלֵא

ַיֲערֹף ") ב, דברים לב(ב תּוָּכַּכ, הָּטַמה ְלָלְעַמְלת ִמֶדֶרֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, רָטָמ ׁשא ֵיָּיִרְטַמית ִּגֹוּיִתאֹוְּב ֶׁשא"שליט 'ג

ְּבֵׁשם  )ק כג"אגה( 'ַּתְנָיא'ר ַהַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפ, ל" ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ַהְּדרּוׁש ְוַאָּגדֹות ֲחַז ְוֵכן ְיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה".ַּכָּמָטר ִלְקִחי

, ס"ַּׁשן ַּבֵהת ֶׁשדֹוָּגַא:) פקודי רנד(ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו. ל"ל ֶׁשרֹב סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ְּבַאָּגדֹות ֲחַז"ָהֲאִריַז

ת ק ֶאֵּלַחם ְנִאְו. אָתְיַראֹוין ְּדִזל ָרָּכ, הָרֹוּתַהה ְוָראֹול ָהז ָּכנּון ָּגֶהָּב, יבִרֵחְנַסה ְוָנר ָחר ַּבה ַּבָּבַרים ְּדִׂשֲעַּמ ַהמֹוְּכ

ל ֶׁש' ת הד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוׁשרּוְּדד ַהּוּמִל. הָמְכ ָחתיַנִחְבִּב, ה"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת יד אֹוֶגֶנא ְּכד ַהּסֹוד הּוּוּמִּלא ֶׁשֵצת יֹוירֹוִפְסס ִל"ֵּדְרַּפַה

א ד ַהְּפַׁשט הּוּוּמִלְו. תירֹוִפְס' ל וֵלֹוּכד ֶׁשסֹות ְייַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת וד אֹוֶגֶנא ְּכז הּוֶמֶרד ָהּוּמִל. היָנת ִּביַנִחְבה ִּב"ם הויֵׁש

ָּכל  )קפא' א ע"קריאת שמע ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבא ָבּוּמן ֶׁשיָוֵכְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנרֹוֲחַא' ת הד אֹוֶגֶנְּכ

 ְּתלּוִיים ַחִּיים :)כט בראשית(  ַּבּזַֹהרינּוִצן ָמֵכְו. דֹוּסים ַלִל עֹוֹוּכְרַּדֶׁש, זֶמֶרת ָהַרתֹוה ְּבָילּון ַהְּגֻאָּלה ְּתֵכָל, ְּגֻאָּלה הּוא ַּבְיסֹוד

 ֶּדֶרְך ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיַע ֶׁשַהָּמִׁשיַח רֹוִאים .ִנּזֹוָנה ִמֶּמּנּו ְוָהָאֶרץ ,ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט ּוָבֶהם ,לֹו ִנְמָׁשִכים ו"ּוַבָּוא ,ִיַׁשי ְּבֶבן

ת ַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהם"ֶרֶזת ֹוּיִת אֹוז"ֶמֶרן ֵכְו. ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט הּוא ֶזה ּוְבכַֹח, דסֹות ְייַנִחְביא ִּבִהה ֶׁש"ם הויל ֵׁשֶׁש 'ו ָהאֹות

ד סֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ְּד,ח"רמא ָּיִרְטיַמִגכ ְּב"עה ם"ֶר ֶזאֹו ז"ֶמֶר ןֵכְו ".םָתָמְרים ִזִסת סּוַמְרִזְו" )כ, יחזקאל כג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוד ְּכסֹוְיַה

, ם"ֶר ֶזאֹוז "ֶמֶרת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבׁש"ָחָנת ֹוּיִתאֹון ָהֵכָלְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ַמֲאַמר ים ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבִרָבח ֵא"רמל ָהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוּכ

ת ים ֶאִלְּמַסְמַה, זמּוְרי הּוֵרָצֵמיל ְּבִחְתה ַיָּלֻאְגת ִללּוין ָּגר ֵּבָבֲעַּמן ַהֵכָלְו. דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ַהָלְרת ָעיַנִחְבא ִּב הּוׁשָחָּני ַהִּכ

ג "יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגת ַללּוָּגין ַהֵּב, דֹוּסט ַלָׁשְּפין ַהר ֵּבָבֲעַּמא ַההּוֶׁש, זֶמֶרָהת ַרֹול ּתר ֶׁשָבֲעַּמַה ְורַצֵּמיא ַהִהֶׁש, דסֹוְית ַהיַרִפְס

ג ֹות ּגֶמֶחְלת ִמַניא ְׁשג ִה"ת תשעַנְּׁשֶׁש, רַהּזַֹהן ֵמָּמַק ְליאִבָּני ֶׁשִפְכּו. ׁשרּוְּדַהז ְוֶמֶרָה אָּיִרְטיַמִגְּבג "תשעא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ר
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ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה  ")יח, תהילים קיט(ב תּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּבג "תשעא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו. גגֹוָמּו

ד ֶגֶנא ְּכהּוי ֶׁשִּתִמֲאס ָה"ֵּדְרַּפל ַה ְמַדְּבִרים ַענּואן ָאָּכן ֶׁשֵּיַצב ְלּוׁשָחְו. ייַנֵעל ַּגת ַנְׁשא ֵהְּת ת" רג"תשען ֵכְו".  ִמּתֹוָרֶתָךִנְפָלאֹות

ס "ֵּדְרַפּו, ׁשרּוְּדַּבס ֶׁש"ֵּדְרַפּו, זֶמֶרָּבס ֶׁש"ֵּדְרַפּו, טָׁשְּפַּבס ֶׁש"ֵּדְר ַּפינּוְיַה; םָלל עֹוָכי ְּבִטָרס ְּפ"ֵּדְרם ַּפ ַּגׁשם ֵיָנְמָא. תמֹוָלעֹו' ד

 ְּבֵׁשִני רַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרה אֹוֵמר ֶנֱאַמ :)שבת קג(: ןגֹול ְּכ"ַזֲחת ַּבמֹוקֹוה ְמָּמַכ ְּבינּוִצָמ, טָׁשְּפַּבז ֶׁשֶמא ֶרָמְגֻדְל. דֹוּסַּבֶׁש

 .)ק ה"מו(. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִנּסּוְך ַמִים ִמן ַהּתֹוָרה, ם ַמִים"ד ֶמ"ם יֹו"ֲהֵרי ֶמ, "םְּכִמְׁשָּפָט"ִּבְׁשִביִעי " ּוְנָסֶכיָה"ְּבִׁשִּׁשי " ְוִנְסֵּכיֶהם"

סנהדרין ( ".ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון"ַּתְלמּוד לֹוַמר  ֶרֶמז ְלִצּיּון ְקָברֹות ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ָאַמר ַרִּבי ִשְמעֹון ֶּבן ַּפִזי

ג "יְו ".ר ִּתְקְּבֶרּנּוִּכי ָקבֹו"ַּתְלמּוד לֹוַמר  ֶרֶמז ִלְקבּוָרה ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִשְמעֹון ֶּבן יֹוַחיָאַמר  :)מו

ת ֶרֶּבַחְּמית ֶׁשִּתִמֲאז ָהֶמֶרת ָהַרתֹון ְּבֵכְו. טָׁשְּפַּב ֶׁשדֹוּסַהא ט הּוָׁשְּפַהק ֶמעְֹו. טָׁשְּפַּב ֶׁשׁשרּוְּדן ן ֵהֶה ָּבתֶׁשֶרְדִנה ָרֹוּתַהת ֶׁשֹוּדִמ

ד ם סֹוֶהֵמּוז ֶמֶרָּב ֶׁשׁשרּום ְּדֶהֵמּו, זֶמֶרָּבט ֶׁשָׁשת ְּפיַנִחם ְּבֵהים ֶׁשִזָמם ְרֶהֵמ, יםִזָמי ְריֵנ ַּכָּמה ִמׁשֵי, דֹוּסַל ְוׁשרּוְּדט ַלָׁשְּפין ַהֵּב

  .'כּוד ְוֹוּסן ַּבֵכְו. דסֹו ְוׁשרּוז ְּדֶמט ֶרָׁשם ְּפֶה ָּבׁשל ֵי"ַזת ֲחדֹוָּגיא ַאִהית ֶׁשִּתִמֲא ָהׁשרּוְּדת ַהַרתֹון ְּבֵכְו. זֶמֶרָּבֶׁש

ת ֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַי ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט  ")כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 אִׁשיתֵר" )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהַע

ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעת ֶׁשיבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג

ן ֹוּנה ִיילֹם ִׁשֵחַנְמ יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹוְׁש' ד ְּבִגיַמְטִרָּיא ," אֵֹבדֲעֵדי ְוַאֲחִריתֹו"ן ֵכְו. [ב"עְּבִגיַמְטִרָּיא ". ֵבדאֹ ֵדיֲע ֲחִריתֹוַאְו"

 ָךְּב'  הרַעְגִי ")ב, זכריה ג(". ָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעדְרָּגַע" )ו, תהילים ט (בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמעַגֶרן ֵכְו]. היָנִנֲח

  ].א"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה". [ןָטָּׂשַה

ית ִלְכַתְּד. ְךל ָּכה ָּכָּכֻרה ֲאָפקּו ְּתְךֶׁשֶמְּב, תמֹוָחְלִמ' גג ְלגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלת ִמק ֶאֵּלה ִח" הקבַעּוּדר ַמָאבֹה ְמֶז יִפְלּו

א  ָּביַחִׁשָּמה ַהָי ָהּוּלִאְו. הָּלֻאְּגת ַלֹוּכְזר ִלָׁשְפה ֶאֶיְהִּיֶׁש, תרֹוֹוּדל ַהל ָּכיר ֶׁשִחְּמת ַה ֶאַערְֹפיא ִלג ִהגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ

ים יִדִרל ְׂשאְֹגִל, הָּלֻאם ְּגה ֵׁשֶזת ָלֵתה ָלֶׁשה ָקָיָה, גגֹוָמג ּוֹול ּגה ֶׁשָּיִנְּׁשה ַהָמָחְלִּמה ַהָמְּיַּתְסִהֶׁשְּכ, הָאֹוּׁשי ַהֵרֲחַא

ם ֵּלַׁשל ְיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁש, הָּכֻרה ֲאָפקּוי ְּתֵנל ְּפַע, תמֹוָחְלִמ' גג ְלגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלת ִמק ֶאֵּלִח' ן הֵכָל. לּכֹת ַה ֶאדּוְּבִאֶׁש

, ל"ין זצִקיְסל ִּד"ריַה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. םִיֹוּגר ַהבּוה ֲעֶיְהית ִּתיִׁשִלְּׁשַהְו. תנֹוֹואׁשִרת ָהמֹוָחְלִּמ ַה'ביר ְּבִחְּמת ַהֶא

ת יל ֶאִּצַי' ה הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפטּוְּׁשַּפְתת ִהכּוְזִּבה ֶׁשֶּוַקְנּו. יםִּמַען ָהים ִמִלָּדְבֻּמים ֶׁשִדהּוְּיל ַה ָּכלּוְצָּנית ִייִׁשִלְּׁשַּבֶׁש

יר ִעד ֵמָחֶא, יןִדה ְּביָדִקה ְּפֶיְהה ִּתָּלֻאְּגת ַהַּלִחְּתא ֶׁש"ָרְּגא ַּבָבמּון ֵכְו .ר"ים אכיִדָסֲחים ַוִמֲח ַרְךֹוּתל ִמֵאָּגִהה ְלֶּכְזִנְו, םָּלֻּכ

ש "א כמאָלָמְׂשר ִּבַעְתה ִייָלִחְתִּב :)ח פה"תיקוני ז(: יוָרָבת ְּדֶאיא ִבָנְו. יםִלדֹוים ְּגִמֲחַרה ְּבֶיְהף ִיֹוּסַהְו, הָחָּפְׁשִמם ִמִיַנְׁשּו

ר ַעְת ִיְךר ָּכַחַאְו, ֹו ּבאּוְצְולֹא ֵי, ׁשֶרֹוי ּכיֵמי ִּבִנת ֵׁשִיַבה ְּבָיָה ֶׁשמֹוה ְּכיָדִקה ְּפֶיְהא ִיהּוְו, "יאִׁשרֹת ְלַח ַּתאלֹומְֹׂש"

   .ןיָבִרֲחַמת ּומֹוָלה עֹוֶנֹוּב, הָחָּפְׁשִּמם ִמִיַּתְׁשיר ּוִעד ֵמָחה ֶאֶיְהה ִיָּלֻאְּגם ַהֶדל קֹוָבֲא, םָלן עֹוַיְנא ִּבהּוא ֶׁשיָנִּמַי

 הּוא ַוֲהֵרי ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם טֹוֲעֵמי ְלָכל ָידּוַע הּוא ַהְיסֹוד ַעל ָהֲעָטָרה ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְלׁשֹון ְוֶזה

 ,"ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהָּכתּוב ַּפְׁשטּות ְוֶזהּו ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל ,ָרב ְזָמן ֶמֶׁשְך ֵּכן ַּגם

 ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם ִיְתַקְּימּו יַוֲהֵר ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא ,ִּדְבִעָּתּה ֻּכּלֹו ַהְּזָמן ָּכל ֻיְמָׁשְך ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח ַהָּכתּוב

 ,ְוָׁשלֹום ַחס ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ַהְּזַמן ָּכל סֹוף ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה ֵּכן ַּגם ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה

 םֹוּיַה לּוּפִׁש לַע זֵּמַרְמ 'םֶׁשֶּל'ַהְּד הֶאְרִנ .ְלִׁשּפּולֹו ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע קַר הּוא ֶזה ָּכל ֲאָבל .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא

 'שעריםו הקדמות'( 'םֶׁשֶּל'ַּב אָבמּו ןֵכְו .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו לַע רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש רַחַאְל ,בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁשְּכ

 ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת ילִחְתַּת לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁשְכּו ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת יאִה ,לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁש דַע הָפקּוְּתַהֶׁש )פט ,פח דף
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 ןֹוׁשְל הֶזְו .לּוּפִׁש תַבֵתְּב זָמְרִנ ,ילֵעְלִדְּכ דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תֶא יאִבֵמ אהּוְו ,יַׁשִי ןֶּב דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּוֶׁש ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .דִוָּד

 רּוַח ְּבַסֲעַרת ּוְמַדֵּבר ִמְסּתֹוֵבב ְּבַחְדרֹו ]אָניְלִּוִמ א"ָרְּגַה[ ַרֵּבנּו ֶאת ָרִאיִתי ְּפָעִמים ַהְרֵּבה )א"פ( 'רֹוּתַה לקֹו' רֶפֵּסַה

 ַעל ּתֶֹקף ְּבָכל עֹוְמִדים ָאנּו ,ֲאִחיֶׁשָּנהַל ְּבִעָּתּה יןֵּב ֶאְמָצִעית ֶּדֶרְך ְלָך ָהֵאין ,עֹוָלם ֶׁשל ּבֹונֹוִר ,ְואֹוֵמר ,נֹוָרָאה

 יאִה דסֹוְיַה תֶרֶטֲעֶׁש א"שליט ז"רמָה יףִסהֹוְו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהְבָטָחְתָך ֶׁשְּבִדְבֵרי ַהָּפׁשּוט ַהְּפַׁשט ִּדְבֵרי

יף ִסהֹוְו .יַׁשִי ןֶּב ְּבִגיַמְטִרָּיא עַבֶׁש ןֵכְו .יםִנָׁש ֶׁשַבע ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹו .תַעְבִׁש תֹוּיִתאֹו יאִה ב"תשע תַנְׁשּו ,עַבֶׁש רַּפְסִמ דסֹוְּב

ה ָדיהּוִו. ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא , ףֵסיֹו ןֶּב ַחיִׁשָמל  ֶׁשׁשֶרּׁשֹם ַהֵהֶׁשת ָנְסם ָאף ִעֵסיֹוא ֶׁש"ֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון שליט' ג ר"הרה

ר ַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכַהא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ה"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא , דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמל  ֶׁשׁשֶרּׁשֹם ַהֵהֶׁשר ָמם ָּתִע

ִהיא ִנְפָלאת  ָהְיָתה ּזֹאת 'הֵמֵאת :  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה)בכ, תהילים קיח(ד ִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמַמָקל ֲהַע

   .ה"תשעא ָּיִרְטיַמִג ְּב".ְּבֵעיֵנינּו

  

  

  

  
  

  .  שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי וידאו"הושלמה  בס
 

  .לקבל בבקשה למיילניתן , ג"כן מעומד מחדש בשנת תשע הגאולה המלא והמעודמרהופיע מא
 

ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל "יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש
  026537343פרטים בטל . השנה

  
וב מידי בארכיון  ולעקניתן להוריד . חדשות סדרת שיעורי וידאו חדשה בספר סוד החשמל מהתחלה עם הוספות :חדש

  .פעם על הוספת שיעורים חדשים
  

כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס
  .ב ועוד''כמו כן ניתן להוריד אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשע. פורסמו

  : לארכיוןקישור
edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  
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