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

 ְוַהֶּׁשַפע ָהאֹורֹות ַהְמָׁשַכת הּוא ְךָּברּוֶׁש ַהְּבָרכֹות ְּבֵבאּור )צה 'ע עקב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּמְצוֹות ַׁשַער'ְּב

 ְּכֶנֶגד ָהעֹוָלם ְךֶמֶל ,ַהְּׂשמֹאל ַקו לֵֹהינּוֱא ,ָהֶאְמַצע ַקו ה"ֲהָוָי ,ַהָּיִמין ַקו הּוא ַאָּתהְו ,ְלַמָּטה

 ְלַרֵּמז ,ַמְלכּות ,ְׂשמֹאל ,ֶאְמַצע ,ָיִמין הּוא ַהֵּסֶדר ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַקִּוין 'ֵמַהג ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות

 ִעם ֶׁשִהְתִחיל ,ַּבִּמְזֵּבַח ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ַּבֲעבֹוַדת ָמִצינּו ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ְלַהֲעִביר ַהֶּׁשַפע ָּכל ֶאת ְמַקֵּבל ֶׁשַהְּׂשמֹאל

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ַלָּצפֹון ָּכְך ְוַאַחר ,ָהֶאְמַצע ֶאת ַהְמַסֵּמל ַלִּמְזָרח ָהַלְך ָּכְך ְוַאַחר ,ַהָּיִמין ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּדרֹום ַצד

 ּוָפָנה ַּבֶּכֶבׁש ָעָלה )יא ,א ויקרא( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ַּכּמּוָבא .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ַלַּמֲעָרב ָּכְך ְוַאַחר ,ַהְּׂשמֹאל

 ,ַהֶחֶסד ִמַּדת ִהיא ְּדרֹוִמית ְלֶקֶרן ַּבַּמֲחָׁשָבה לֹו ּוָבא ,ַהּכֹל ֶאת ַהַּמִּקיף ָהֵראִׁשית הּוא ַלּסֹוֵבב

 ּוִמְּצפֹוִנית ,ַהְּגבּוָרה ַצד ְלַהְׁשִלים ַלָּצפֹון ִמְזָרִחיתּו ִיְׂשָרֵאל ִּתְפֶאֶרת הּוא ַלִּמְזָרִחית ּוִמְּדרֹוִמית

 'ַהִּליקּוִטים ֵסֶפר'ְּב ַּכּמּוָבא ,ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהִּמְזֵּבַח ִּדיסֹוד ִנְרֶאה ְוֵכן .ַמְלכּות ֶׁשִהיא ַלַּמֲעָרִבית

 ַהְמַסֵּמל ַהִּמְזֵּבַח ְיסֹוד ֵּבין ַהִּזּוּוג ֶׁשּסֹוד ְלַרֵּמז ,ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשל ּוַמֲעָרב ָצפֹון ִּבְצָדֵדי ָהָיה ,)קל 'ע ויחי( ל"ְלַהֲאִריַז

 ַהִּזּוּוג ְוָלֵכן .ַמֲעָרב ָצפֹון ֶׁשל ֵאּלּו ְצָדִדים ְׁשֵני ְּבסֹוד הּוא ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהִּמְזֵּבַח ּוֵבין ,ַהְיסֹוד ֶאת

 ְיסֹוד ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ְּדָדם ',ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהָּדם ְׁשִפיַכת ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה

 ְּדמּוָבא .ַהָּדם ֶאת נֹוְתִנים ָהיּו ֶׁשָּבֶהם ַּבֵּכִלים ַהְּגבּוָרה ְלִחּתּוְך ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .ּוַמְלכּות

   ַהִּנְרֶמֶזת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת ֶרֶמז ָּכאן ְוֵיׁש ,ַּתְחֵּתיֶהם ַחִּדין ָהיּו ֵאּלּו ֶׁשֵּכִלים )היו ולא ה"ד .סד פסחים( י"ְּבַרִּׁש

  .ְלַמָּטה ַהֶּׁשַפע יֹוֵרד ַּכְבָיכֹול ֶׁשִּמָׁשם ַהַּתְחּתֹון ָּבֵחֶלק ַחד ִּבְבִחיַנת ִהיא ְּבָדם  

 ָצפֹון ִעם ַהּגֹוֵבל ַּבֶּׁשַטח ַהַּבִית ַהר חֹוַמת ְּבתֹוְך ָּבנּוי ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית )א ,ב מידות( הַּבִּמְׁשָנ ָמִצינּו

 ְלַרֵּמז ְּדָבא ִנְרֶאה ָּכאן ְוַגם .ַלֲעָזָרה ִמחּוץ ָהיּו ּוִמְזָרח ָּדרֹום ִעם ַהּגֹוְבִלים ַהְּׁשָטִחים ְוִאּלּו ,ּוַמֲעָרב

 "ִיְצָחק ֶאת" .)קכ וירא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַלַּמֲעָרב ַהָּצפֹון ֶּדֶרְך יֹוֵרד ,ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשּיֹוֵרד ַהְּקֻדָּׁשה ַצד לֶׁש ֶׁשַהֶּׁשַפע

 )ב שם( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְצָחק ֶׁשל ַהִחּבּור הּוא ְלַמֲעָרב ָצפֹון ֶׁשִחּבּור רֹוִאים ,ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית הּוא ֶזה

 ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ָּכאן ְוַגם .ְׂשמֹאל ְךֶּדֶר ְויֹוְצִאין ּוַמִּקיִפין ָיִמין ְךֶּדֶר ִנְכָנִסין ַהַּבִית ְלַהר ַהִּנְכָנִסין ָּכל

 )א"פ( א"ָלרמ 'הָהעֹוָל ּתֹוַרת' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ָׁשם ֶּדֶרְך יֹוְצִאין ָלֵכן ַהְּׂשמֹאל ְּבַצד ִהיא ַהֶּׁשַפע ֶׁשַּקָּבַלת

 ִנְמָצא ַהִּיׁשּוב ִעַּקר ָּבעֹוָלם ָּכְך ,ַהְּצפֹוִני ַּבַּצד ָהְיָתה ָהֲעָזָרה ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ּוְכֵׁשם ,ַהִּמְקָּדׁש ּדּוְגַמת הּוא ֶׁשָהעֹוָלם

 מּוָבא

 ְוֵכן



 אלְֹל טַעְמִּכ ׁשֵבָי רָּבְדִמ אהּו םרֹוָּדַה דַּצֶׁש ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב תּוּיִמְׁשַגְּב יםִארֹו ןֵכְו .ָהעֹוָלם ֶׁשל ַהְּצפֹוִני ַּבַּצד

 פירוש עם :רו ויגש( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .היָחִמְצּו םִיַמְּב אֵלָמ ןפֹוָּצַה דַצְו ,עַפֶׁש יםִלְּמַסְמַה תרֹוֵּפ תיַחִמְצּו םִיַמ

 ַהְיסֹוד ִמָּצפֹון ִּכי ,ְירּוָׁשַלִים ִּבְצפֹון ָּבנּוי ְקָּדׁשַהִּמ ֶׁשֵּבית "ָצפֹון ַיְרְּכֵתי ִצּיֹון ַהר" ַהָּכתּוב ַעל )'מדבש מתוק'

 ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשל ַהְּצפֹוִני ַּבַּצד ִנְמֵצאת ֶׁשְּירּוָׁשַלִים )דברים פרשת( 'רֹוֵקַח'ָּב מּוָבא ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶאת ַמְשִּפיַע

 ,ַלָּצפֹון ּוִמָּׁשם ,ַלָּדרֹום ְוהֹוֶלֶכת ִמְזָרח ִמַּצד זֹוַרַחת ַהְיסֹוד ֶאת ֶּמֶלתַהְמַס ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש .)קמז ויצא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ,ְּבָרָכה ּוִמְּלׁשֹון ַמְבִריְך ִמְּלׁשֹון ,ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ַהְמַסֵּמל ְך"ַאְבֵר יֹוֵסף ֶׁשל ְׁשמֹו ְוֵכן .ְלַמֲעָרב ּוֵמַהָּצפֹון

 ֵיֵצא בֶנֶג רַׁשַע ְךֶּדֶר אְוַהָּב" )ט ,מו יחזקאל( ַּבָּכתּוב ֳאָפִנים ְּבִּתְׁשָעה ת"בס ְמֻרָּמז ,.)קצז מקץ( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא

   ןֹוּיִצ[ .ֵחִצי ןַיְנִמְּכ ך"תנַּב יםִמָעְּפ 108 היָעִפמֹו "ִצּיֹון" תַבֵּת ןֵכְו ".רַהַּׁשַע ְךֶּדֶר בָיׁשּו אלֹ ָצפֹוָנה ַׁשַער ֶּדֶרְך

  .יִצֵח יַעִּפְׁשַמ ְוַהְיסֹוד ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב דסֹוְיַה לֶׁש םֵּׁשַה אהּו ןֹוּיִצְּד ].תפֹוָסֹוּת אלְֹל  

 ּוְמנֹוָרה .ּוֶמֱחָצה ַאּמֹות ְׁשֵּתי ַהְּצפֹוִני ַהּכֶֹתל ִמן ָמׁשּוְך ַּבָּצפֹון ֻׁשְלָחן )לה ,כו שמות( י"ְּבַרִּׁש

 ֲאִויר ְּכֶנֶגד ָנתּון ַהָּזָהב ּוִמְזַּבח .ּוֶמֱחָצה ַאּמֹות ְׁשֵּתי ַהְּדרֹוִמי לַהּכֶֹת ִמן ְמׁשּוָכה ַּבָּדרֹום

 רֹוִאים .ּוְלָפִנים ַהִּמְׁשָּכן ֲחִצי ִמן ְנתּוִנים ְוֻכָּלם ַהִּמְזָרח ְּכַלֵּפי ִקְמָעא ָמׁשּוְך ַלְּמנֹוָרה ֻׁשְלָחן ֶׁשֵּבין

 ,ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשַפע ֶאת ַמְמִׁשיִכים ַהִּמְׁשָּכן ִּדְכֵלי ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ּוְלָפִנים ַהִּמְׁשָּכן ֵמֲחִצי ְנתּוִנים ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשְּכֵלי

   ֶׁשַּמִּגיעֹות ַיַחד ַהְיִריעֹות ְּבִמּדֹות ֶׁשְּמַחֵּׁשב )קעז תרומה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב ַעֵּין .ֵחִצי ְּבסֹוד ֶׁשהּוא

  .ָחקִיְצ ֶׁשל ַהֵחִצי ַהְׁשָּפַעת ֶאת ּוְמַסֵּמל ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא חֹקֶׁש ְלֵעיל ּוֵבַאְרנּו .ק"ח רְלִמְסַּפ  

 ֵהם ֲאֶׁשר ֲעבָֹדָתם ֵחֶלף ְלַנֲחָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ַמֲעֵׂשר ָּכל ָנַתִּתי ִהֵּנה ֵלִוי ְוִלְבֵני" )כא ,יח במדבר(

 ֵחֶלף" ִּבְבִחיַנת ִהיא מֹוֵעד אֶֹהל ֶׁשֲעבֹוַדת ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ."ֹוֵעדמ אֶֹהל ֲעבַֹדת ֶאת עְֹבִדים

 ַהֶּׁשַפע ֶאת ַלְחּתְֹך ַהַּסִּכין ְּבִחיַנת ֶאת ְלעֹוֵרר ִהיא מֹוֵעד אֶֹהל ַוֲעבֹוַדת .ַסִּכין הּוא ְּדֵחֶלף ,"ֲעבָֹדָתם

 ַהֵחֶלף ַּדֲעבֹוַדת ,ְסִפירֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֲעבַֹדְתֶכם ֵחֶלף ָלֶכם הּוא רָׂשָכ ִּכי" )לא שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ְלִיְׂשָרֵאל

 'ַהּקֶֹדׁש ֶעְרֵּכי' ְּבֵסֶפר ּומּוָבא ,ְׂשָערֹות ְּבִחיַנת ֵהן ֶׁשַהְּסִפירֹות ַלֵּסֶפר ַּבְּפִתיָחה ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ַּבְּסִפירֹות ַנֲעֵׂשית

 ֶׁשִּנְקָרִאים ְלַסִּכיִנים ּדֹומֹות ֵהן ִּכי "רֹאִׁשי ַמְחְלפֹות" ִנְקָראֹות ֶׁשַהְּׂשָערֹות 'ִׁשיםָׁשָר' ֵסֶפר ְּבֵׁשם )חלפים ערך(

 ַלְחּתְֹך ִהיא ַהַּסִּכין ַּדֲעבֹוַדת ,)ג ,ד ש"שה( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ֲחִצי ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶּפַלח אֹוִתּיֹות הּוא ֵחֶלף ְוֵכן ,ֲחָלִפים

 לֶא ףיֹוֵס ַוּיֹאֶמר" )ג ,מה בראשית( ,ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַרְּמִזים ַּבְּפסּוִקים ְמֻרָּמז ח"ַלֶּפ ְוֵכן ,ְלֵחִצי

 ףיֹוֵס אָֹתּה ַוָּיֶׂשם" )כו ,מז שם( ְוֵכן ,"םֶלֶח ףיֹוֵס ָלֶהם ַוִּיֵּתן" )יז ,מז שם( ְוֵכן ,אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג "יוָחֶא

   )י ,כז ויקרא( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ִחּלּוף ִמְּלׁשֹון הּוא ָּתָמרֶׁש א"שליט ַאְרמִֹני מֶֹשה 'ר ג"ֵמהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן ".קְלחֹ

  .ףִחּלּו ִּבְבִחיַנת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְּדָתָמר ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ".ּקֶֹדׁש ִיְהֶיה ּוְתמּוָרתֹו הּוא ְוָהָיה" 

 ָךָּבֶני ְולֹא ָּבַני עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו ְלָפָניו ָאַמר ,ָחְטאּו ָךָּבֶני ְלִיְצָחק לֹו ָאַמר :)פט שבת( ַּבְּגָמָרא

 ִיְצָחק ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָךָעֶלי ּוַפְלָּגא ָעַלי ַּפְלָּגא ָלאו ְוִאם ,מּוָטב ֻּכָּלם ֶאת סֹוֵבל ַאְּת ִאם ',ְוכּו

 ִלְׁשֵני ִחֵּלק הּוא ָּכאן ַּגם ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ָּדָבר ָּכל ְלַחֵּלק ֶׁשַּדְרּכֹו ְּדֵכיָון ,ָךָעֶלי ּוַפְלָּגא ָעַלי ְלָּגאַּפ ָאַמר

 ִלְסּבֹל מּוָכן ָחקִיְצ ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך קִיְצָח ֶׁשל ִּבְׁשמֹו ְמֻרָּמז ֵחִציֶׁש ֵּבַאְרנּו ֶׁשְּכָבר ּוְכִפי .ֲחָצִאים

 ַיֲעבֹר ֶׁשַהֶּׁשַפע ַאֲחָריּות ַּכְבָיכֹול ַמְרִּגיׁש הּוא ַּדְרּכֹו עֹוֵבר ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַהֶּׁשַפע ְּדֵכיָון ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֲעבּור ִיּסּוִרים

 ָמִצינּו

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו



 .ָהֲאסּוִרים ִמֵּבית יֹוֵסף ָיָצא ִנְפַטר ֶׁשִּיְצָחק ֶׁשַּבּיֹום )קמו וישב ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ֲעבּור ִלְסּבֹל ּומּוָכן

 ַהְיסֹוד יֹוֵסף ְיִציַאת ֲעבּור ,ַעְצמֹו ַעל ָלַקח ַּכְבָיכֹול ֶׁשהּוא ְוַהַּכָּפָרה ַהִּיּסּוִרים ָהְיָתה ִיְצָחק ִּדְפִטיַרת ְוִנְרֶאה

 :)י ה"ר( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ָהָיה ֶזה ְוָלֵכן .עֹוָלםָּב ַהְׁשָּפָעתֹו ְלַהְׁשִּפיַע ָהֲאסּוִרים ִמֵּבית ִּדְקֻדָּׁשה

 ָךְּבָיְד עֹז ַהָּׁשָנה רֹאׁש ִּבְתִפַּלת אֹוְמִרים ְוֵכן .ְּפֻעּלֹוָתיו ֶאת ּפֹוֵעל ִיְצָחק ֶׁשּבֹו ִּדין יֹום הּוא ַהָּׁשָנה ְּדרֹאׁש

 ,ְׂשמֹאל ֶׁשְּבַיד ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ָךְּבָיְד עֹז ְּבִחיַנת הּוא ֶזה יֹוםְּד ,נֹוָרא ָךְוִׁשְמ ָךִּביִמיֶנ ּוְגבּוָרה

   ַהַּקִּוים ְׁשֵני ֶאת ַהְמַסֵּמל נֹוָרא ָךִׁשְמ ַנֲעָׂשה ְוָאז ,ֶׁשַּבָּיִמין ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֶּמֶלת ָךִּביִמיֶנ ּוְגבּוָרה

  .נֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ְמַצעָהֶא ְּבַעּמּוד ַהִּנְכָלִלים  

 ֵהיַכל ֶאל ֶאְׁשַּתֲחֶוה" ,ַאְבָרָהם ֶזה "ָךֵביֶת ָאבֹוא ָךַחְסֶּד ְּברֹב ַוֲאִני" .)יא הקדמה( ַּבּזַֹהר

 ָלעֹוָלם ֵרדֶׁשּיֹו ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַהֶּׁשַפע ְמַרֵּמז ְּדַהּזַֹהר ִנְרֶאה .ַיֲעקֹב ֶזה "ָךְּבִיְרָאֶת" ,ִיְצָחק ֶזה "ָךָקְדֶׁש

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ִיְצָחק ֶזה "ָךָקְדֶׁש ֵהיַכל ֶאל ֶאְׁשַּתֲחֶוה" ָלֵכן ,ִיְצָחק ֶּדֶרְך יֹוֵרד

 ֶׁשִּמְתַגּלֹות ַהְּגבּורֹות ַעל ְמַרֵּמז "ְמֻסָּתֶרת ֵמַאֲהָבה ְמֻגָּלה ּתֹוַכַחת טֹוָבה" )ה ,כז משלי( ֶׁשַהָּכתּוב )קכו 'ע(

 .ִמְתַגִּלים ֶׁשֵאיָנם ַהִּנְסָּתִרים ַהֲחָסִדים ַעל ַהְּמַרֶּמֶזת 'ְמֻסֶּתֶרת ַאֲהָבה'ֵמ טֹובֹות ְוֵהן ,ּתֹוַכַחת ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם

   ֶּדֶרְך ִהיא ַהֶחֶסד ַכתֶׁשַהְמָׁש ְורֹוִאים ,ְונֹוֵקם ַקָּנא ֵאל ָךְליֹוְדֶעי ָךַחְסְּד ְךְמׁשֹ ֶנֱאַמר ַׁשָּבת ִּבְזִמירֹות ְוֵכן

  .ַהִּדין ִמַּדת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ְונֹוֵקם ַקָּנא ֵאל ְּבִחיַנת  

 ַהְּקטֶֹרת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָהַעְרַּבִים ֵּבין ּוְפָרס ְּבַׁשֲחִרית ְּפָרס ַמְקִריב יֹום ְּבָכל :)מג יומא( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשַהְּקטֶֹרת )קיח 'ע העשיה עולם( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ ְפִרי'ִּב ְּדמּוָבא ,ֶרבָּבֶע ַוֲחִצי ַּבּבֶֹקר ֲחִצי ָהְיָתה

 ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת ַהְּׂשמֹאל ֶׁשַהְמָׁשַכת ְוֵכיָון .ַהְּׂשמֹאל ַצד ַהְמָׁשַכת ֶׁשִהיא ְּדִאָּמא מֹוִחין ַהְמָׁשַכת ִהיא

   ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַדָּקהְו ,ַהַּדָּקה ִמן ַּדָּקה ַהְּקטֶֹרת ֶאת ָעׂשּו ְוֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶזה ֶאת ִחְּלקּו

  .ַהִּמְזֵּבַח ַעל ַהְּגבּוָרה ַהֲעָלַאת ַעל ַהְּמַרֶּמֶזת ִיְצָחק ֲעֵקַדת ְּבסֹוד ִהיא ֶׁשַהְּקטֶֹרת .)קכ וירא(  

 ַלּיֹום ְׁשַנִים )ז ,כח במדבר( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ָהַעְרַּבִים ֵּבין ְוֶאָחד ַּבּבֶֹקר ֶאָחד ִריבּוֶׁשִהְק ָּתִמיד ְּבָקְרַּבן

 ַלַּקו ַהַּכָּוָנה ִּכי ,ָהַעְרַּבִים ֵּבין ְּבֶׁשל ֵּבין ַׁשַחר ְּבֶׁשל ֵּבין ַהֶּׁשֶמׁש ְזִריַחת ֶנֶגד ְּכלֹוַמר ,ַהּיֹום ְּכֶנֶגד

 רֹוִאים .ִמְתָּבְרִכין ַהְּמזֹונֹות ְוָהיּו ּוִמְתַּפְרֵנס ִמְתַקֵּים עֹוָלם ָהָיה ּוָבֶזה ,ַהֶּׁשֶמׁש ּכַֹח הּואֶׁש ָהֶאְמָצִעי

 ָּכאן ְוַגם .ֶׁשֶמׁש ַהִּנְקָרא ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמעֹוֵרר ֶׁשהּוא ְלַרֵּמז ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֶנֶגד ִנְׁשָחט ָהָיה ָּתִמיד ֶׁשָּקְרַּבן

 ֵּבין ְוֶאָחד ַּבּבֶֹקר ֶאָחד ,ָקְרָּבנֹות ְׁשֵני ַמְקִריִבים ָהיּו ָלֵכן ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת זֹו ֶׁשַהְׁשָּפָעה ֶׁשִּבְגַלל ְרֶאהִנ

 ַהָּקדֹוׁש ִהְתִקין ְּבנֹו ִיְצָחק ֶאת ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשָעַקד ְּבָׁשָעה )יא ,ב ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ָהַעְרַּבִים

 ֶאת ְמַסֶּמֶלת ִיְצָחק ֶׁשֲעֵקַדת ְלַקָּמן ּוְנָבֵאר .ַעְרִבית ֶׁשל ְוֶאָחד ַׁשֲחִרית ֶׁשל ֶאָחד ְּכָבִׂשים 'ב הּוא ְךָּברּו

   ִמְתָקֵרב ֶאָחדָה ,יֹום ֶׁשְּבָכל ְּכָבִׂשים ְׁשֵני :)כא שמות( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהְּגבּוָרה ֲחֻלַּקת

  .ַהִּדין ִמַּדת ְּכֶנֶגד ְוַהֵּׁשִני ,ַהֶחֶסד ִמַּדת ְּכֶנֶגד  

 ןרֹוָּׂשִע ֲחִצי יאִבֵּמֶׁש אהּו יןִּדַה ,ָהַעְרַּבִים יןֵבּו רֶקּבַֹּב םיֹו לָכְּב לדֹוָּג ןֵהּכַֹה יאִבֵּמֶׁש תַבֲחַמ תַחְנִמְּב

 םֵלָׁש ןרֹוָּׂשִע יאִבָהְל בָּיַח לדֹוָּג ןֵהּכַֹהֶׁש :)נ מנחות( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמּו .םִיַּבְרַעָה יןֵּב ןרֹוָּׂשִע ֲחִציַו ,רֶקּבַֹּב

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ְוֵכן

 ןֵכְו



   דֹוּסַה לָּכ תֶא ילֵעְל נּוְרַאֵּב ןֵכְו .הָחְנִּמַה ןַּבְרָקְּב ,יםִאָצֲח יֵנְׁשִל ְךּוּתִחַה תַּלֻעְּפ תֶא יםִארֹוְו ,תֹואֹו תצֹוֲחַלְו

  .יִצֵחַה דסֹו אּוהֶׁש ,הָחְנִמ לֶׁש  

 ּוְבִריתֹו ִליֵרָאיו ה"הוי סֹוד" .)רלד פקודי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .סֹוד ּבֹו ְיסֹוד ַצִּדיק .)רלו פנחס( ַּבּזַֹהר

 ּתֹוָרהַה ֶׁשסֹודֹות 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ְלַגּלֹות ֶׁשעֹוֵמד ָמקֹום ֶׁשהּוא ִמְּפֵני "ְלהֹוִדיָעם

 ְוֶזה ,ַּבַּמְלכּות ּוִמְתַּגֶּלה ַהחּוָצה ֶׁשֵּיֵצא ַעד סֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְמָצא ְוַהֶּׁשַפע ,ָהרּוָחִני ֵמַהְיסֹוד ָּבִאים

 ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .הַהּתֹוָר סֹודֹות ֶאת ְמַגָּלה ֶׁשַהְּבִרית "ְלהֹוִדיָעם ּוְבִריתֹו" ְמַרֵּמז ֶׁשַהָּכתּוב ַהּזַֹהר אֹוֵמר

 ,ד"הֹו ת"ס "וִליֵרָאי ה"הוי דסֹו" )יד ,כה תהילים( ֶׁשַהָּכתּוב א"שליט ָוואְלְפסֹון מֶׁשה ר"ֵמָהג 'ְוָעֶריָה ִצּיֹון'

   ֶאת ֶׁשִּגָּלה י"רשב ֵכןְוָל ,ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַההֹוד ִמַּדת ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה ַהּסֹוד ֶׁשִּגּלּוי ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה

  .ִיְרָאה ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ַעל ְמַרֵּמז "ִליֵרָאיו" ְוֵכן .הֹוד ִּבְבִחיַנת ָהָיה ַהּתֹוָרה סֹודֹות  

 ַּדְרּכֹו ְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו רֹוְכבֹות ַהְּסִפירֹות ֶׁשָּכל ,סּוס ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּמַּדת :)רכח פנחס( ַּבּזַֹהר

 ִמַּדת ַעל ָּפָרׁש ְּכמֹו רֹוֵכב ַּכְבָיכֹול ה"ֶׁשהקב 'ְּכרּוִבים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶאת

 ִנְמְׁשָלה זֹו ַהְׁשָּפָעהֶׁש :)יא ש"שיה( אָיְנַּתל ַהַעַּבִמ ת"ְּבלק ּומּוָבא .ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ַהִּתְפֶאֶרת

 ֶׁשּיֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ַעל ְמַרֵּמז ְוֶזה ,ְרחֹוִקים ִלְמקֹומֹות ְלַהִּגיַע ּוִביָכְלּתֹו ַמֵהר ָרץ ֶׁשַהּסּוס ֵּכיָון סּוס ַעל ִלְרִכיָבה

 ִמַּדת ַעל ְמַרֵּמז ְוֶזה ,ְוִלְקּפֹץ ְלַדֵּלג ַּדְרּכֹו ְּדסּוס ,ְלסּוס ִנְמָׁשל ֶזה ֶׁשָּלֵכן ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה .ָרחֹוק ּוַמִּגיַע ַמֵהר

 ִלְרִכיָבה ֶׁשְמיָֹעד ְּכִלי ֶׁשהּוא אּוָכף ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶאת ְועֹוֶצֶרת ֵמַהְּמקֹומֹות ֵחֶלק ֵמַעל ֶׁשְּמַדֶּלֶגת ַהְּגבּוָרה

 ְורֹוִאים ,ִאָּׁשה לֹו נֹוְתִנין ָעָליו אּוָכפֹו לֹו ַמִּניִחין )ג פקודי תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַהְמַסֵּמל ַאִיל ְוֵכן .ַהֵחִצי ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַסְּמִלים ְוִנּׂשּוִאין ,אּוָכף ָעָליו ֶׁשָּׂשִמים ַלֲחמֹור ִנְמָׁשל ִאָּׁשה ֶׁשַהּנֹוֵׂשא

 ִּתְרְקדּו" )ו ,קיד תהילים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ָׁשוֹות ְּכֶׁשַרְגָליו ּוְלַדֵּלג ִלְקּפֹץ ְּתכּוָנה לֹו ֵיׁש ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת

 ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַהּסּוס ֶׁשְּקִפיַצת )ב ,ג נחום( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַחד ִחּתּוְך ַעל ְמַרֵּמז ְוֶזה ."ְכֵאיִלים

 ְּבנֹו ֶׁשם ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא" )ג ,כא בראשית( ַהָּכתּוב ת"ס ר"ּדֹוֵה ְוֵכן .ָרהְּגבּו ְּבִגיַמְטִרָּיא דֹוֵהרְו ,ּדֹוֵהר סּוס

 ֶאת ֶׁשּמֹוִליד ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ַאְבָרָהם ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ְּדָפסּוק ,"ִיְצָחק ָׂשָרה ּלֹו הָיְלָד רֲאֶש ֹול דַהּנֹוַל

 )סה ,כד שם( ִיְצָחק ַעל ַהְמַדֵּבר ַהָּפסּוק ת"ס ר"ּדֹוֵה ְוֵכן .ּדֹוֵהר ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ,ַהֶּׁשַפע ֶאת ַּדְרּכֹו ְלַהְׁשִּפיַע ִיְצָחק

 ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהָּכתּוב ְוֵכן ".ֲאדִֹני הּוא דָהֶעֶב רַוּיֹאֶמ ּוִלְקָראֵתנ הַּבָּׂשֶד ַההֵֹלְך ַהָּלֶזה ָהִאיׁש ִמי"

 ֶׁשִּמַּדת 'ְּכרּוִבים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ר"ּדֵֹה ת"ס "דְוָכבֹו רעֶׁש ּהִּבְׂשמֹאוָל" )טז ,ג משלי( ַהְּגבּוָרה

 ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהּסּוס ַעל ָהרֹוֵכב ַהָּפָרׁש ֶׁשל ְׁשמֹו הּוא ְּדַאִּביר ,ַיֲעקֹב ַאִּביר ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַהִּתְפֶאֶרת

   ַּגם ֵּפרּוׁשֹו ָּפָרׂש ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ְּפֻעַּלת ִהיא זֹו ֶׁשְּפֻעָּלה ְלַרֵּמז ,ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹותָה ִעם ַאִּבירְּד

  ."ָלֶהם ֵאין ּפֵֹרׂש ֶלֶחם ָׁשֲאלּו" )ד ,ד איכה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַלְחּתְֹך  

 ְּגַמר ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ."ֲעָנִבים ֶאְׁשּכֹלֶֹתיָה ִהְבִׁשילּו" ְּכמֹו ,ְּגַמר ְלׁשֹון ִּבּׁשּול )כו ,לד שמות( 'ִחְזקּוִני'ַּב

 ַׁשָּיְך ְוַהְּגַמר ,ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּגבּוָרה ְּפֻעַּלת ַעל ְמַרֵּמז ְּדִבּׁשּול ,ִּבּׁשּול ַּבִּמָּלה ִנְרָמז ָּדָבר ֶׁשל

   ְּבַפִּטיׁש ַמֶּכה ֶׁשַהָּלׁשֹון ָמִצינּו ְוֵכן .ְׂשמֹאל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמַבֵּׁשל ְוֵכן .ַהחּוָצה איֹוֵצ ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּמֶּמָּנה ַלְּגבּוָרה

  .ְלַהּכֹות ֶׁשִעְנָיָנּה ַהְּגבּוָרה ְּפֻעַּלת ַעל ְמַרֶּמֶזת ְּבַפִּטיׁש ְוַהָּכָאה ,ָּדָבר ֶׁשל ְּגַמר ַעל ְמַרֶּמֶזת  

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 מּוָבא



 ,ְוַלְחּתְֹך ְלַהְפִריד ֵּפרּוׁשֹו ר"פ אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּצרּוף )'ר אות( א" שליטּכֵֹהן ָזִמיר 'ג ר"הֵמָהר 'ַהּצֹוֶפן' ְּבֵסֶפר

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְועֹוד ,ְוִרְבָיה ה"ִּפְרָי ,ץ"פר ,ש"פר ,ד"פר ,מ"פר ,ק"פר ,ס"פר ַהָּׁשָרִׁשים ְּכמֹו

 ֶׁשֵהן ך"מנצפ אֹוִתּיֹות ְּבסֹוד ִהיא ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּפֻעַּלת )רסד 'ע א"ח יח שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ְּדמּוָבא

 ְוַהֵפרּור ַהִחּתּוְך סֹוד ְוֶזה ,ִחּתּוְך ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ַהְּגבּוָרה ּוְפֻעַּלת .ִּדיִנים ר"פ ֵיׁש ִּכי ,ר"פ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ,ֵּתבֹות ְּבסֹוֵפי ַהּמֹוִפיעֹות אֹוִתּיֹות ֵהן ך"מנצפ אֹוִתּיֹות ְוֵכן .ִדְלֵעילְּכ ה'ְוִרְבָי ָיהִּפְרַה סֹוד ,ַהִּזּוּוג ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש

 ֶאת ּוְמַסֵּמל ,ֱאלִֹהים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמּלּויֶׁש ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי .ַהֶּׁשַפע ְוִחּתּוְך ַהַהְׁשָּפָעה ִסּיּום ַעל ּוְמַרְּמזֹות

 'ה" הפסוק על מרמזים ך"מנצפ אותיות וכן .ֶׁשָּלה ַהִּמּלּוי סֹוף ַעד ְלִהְתַּפֵּׁשט אֹות ְלָכל ֶתֶנתֶׁשּנֹו ַהְּגבּוָרה

 .מלך בגימטריא ך"פצשבמנ 'צ .מלך בגימטריא ך"צפמנשב ן"מ ".ועד לעולם ימלך 'ה ,מלך 'ה ,מלך

 .העולם את היגמנ 'ה שדרכה הגבורה חיתוך את מסמלים ך"מנצפד .ימלך בגימטריא ך"פשבמנצ ך"פ

   ְךּוּתִח תֶא יםִלְּמַסְּמֶׁש ְוֵלָאה ָרֵחל אָּיִרְטיַמִגְּב ך"מנצפֶׁש א"שליט ןֹוּקַה ןֶּב הּוָּיִלֵא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

   .ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִסְּב היָרִסְּנַה תנֹוָּוַּכִמ ַעדּוָּיַּכ ך"מנצפ תֹוּיִתאֹו יֵדְי לַע הָׂשֲעַנ םָנָיְנִבּו .הָרבּוְּגַה  

 פּוְסֹוּתִנ אְטֵחַה רַחַאְו ,תֹוּיִתאֹו ב"כ קַר יּוָה ןֹואׁשִרָה םָדָא אְטֵח םֶדֹוּקֶׁש )נשא( 'ֲעֻמּקות ְּמַגֶּלה'ַּב מּוָבא

 ,ןֹואׁשִרָה םָדָא אְטֵחְּב ילִחְתִה יםִאָצֲח יֵנְׁשִל ְךּוּתִחַהֶׁש ילֵעְל ינּוֵרָבְּד יִּפ לַע רָאבְֹמּו .ך"מנצפ תֹוּיִתאֹו 'ה

 'רָאפְֹמַה' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ך"מנצפ תֹוּיִתאֹו 'ה פּוְסנֹו הֶז ןַמְזִּב ןֵכָל .תכּוְלַּמַל דסֹוְיַה תיַרִפְּסִמ דַרָּיֶׁשְּכ

 חּוִׁשים 'ה ֵאָליו ְוִנְתַחְּברּו ּגּוָפִנּיֹות ּוְבַתֲאוֹות ָחְמִרּיֹות ְּבכֹחֹות ָהָאָדם ֶׁשָּדַבק ֵּכיָון )א בראשית(

 אֹוִתּיֹות 'ה ֶׁשֵהם ך"מנצפ ָלֶהם ְוֻהְצַרְך ,ּוְפסּוִקים ְלַפְרִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה ֶנְחְלָקה ִמָּיד ,ּגּוָפִנִּיים

 ְלִפי ך"מנצפ אֹוִתּיֹות ַּבּתֹוָרה ָצִריְך ָהָיה לֹא ָאָדם ָחָטא לֹא ֶׁשִאם ,ֵּתבֹות סֹוֵפי ִעָּמֶהם ַלֲעׂשֹות

 ֶׁשָאְמרּו ֶזהּו .ְּדָרִכים ְלַכָּמה ֶנְחֶלֶקת ך"מנצפ ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹות ְּבֵאּלּו ְוַעָּתה ,ָחדֶא ָּדָבר ָהְיָתה ֶׁשֻּכָּלּה

 אֹוִתּיֹות 'ה ְּכֶנֶגד ֻחָּמִׁשים ַלֲחִמָּׁשה ַהּתֹוָרה ְוֶנְחֶלֶקת ,ּתֹוָרה ֶׁשל ְׁשִביֶליָה ְמֻטְלָטִלים ל"ז ַרּבֹוֵתינּו

 ּוְמבָֹאר ,יםִקסּוְפּו תֹוּיִׁשְרַפְל קֵּלַחְתִהְל ,הָּגְרַדְּב הָרֹוּתַה תֶא ידִרהֹו ך"מנצפַהֶׁש יםִארֹוְו .ך"מנצפ ֶׁשֵהם

 יףִסהֹוְו .הָרבּוְּגַה לֶׁש ְךּוּתִחְו הָּקֻלֲח ׁשֵי םָּׁשֶׁש ,תכּוְלַּמַל ,דָחֶא לּכַֹה םָּׁשֶׁש דסֹוְיַהֵמ הָדְרָי הָרֹוּתַהֶׁש ִלְדָבֵרינּו

 סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ יִּכ ,ך"מנצפ תֹוּיִתאֹוְל תכֹומּוְס י"ִּפ ל"ֲעַמ תֹוּיִתאֹוֶׁש א"טשלי רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

 ַלֲעַמל ִאם ,יֹוֵדַע ֵאיִני ,"יּוָּלד ְלָעָמל ָאָדם ִּכי" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִנְבָרא ְלָעָמל ָאָדם ,ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָאַמר :)צט

 ֶּפה ַלֲעַמל ,אֹוֵמר ֱהֵוי ,"ִּפיהּו ָעָליו ָאַכף ִּכי" ,אֹוֵמר ְּכֶׁשהּוא .ְבָראִנ ְמָלאָכה ַלֲעַמל ִאם ,ִנְבָרא ֶּפה

 ֵסֶפר ָימּוׁש לֹא" ,אֹוֵמר ֶׁשהּואְּכ ,ִׂשיָחה ַלֲעַמל ִאם ,ּתֹוָרה ַלֲעַמל ִאם ,יֹוֵדַע ֵאיִני ַוֲעַדִין .ִנְבָרא

 יִּכ ך"מנצפְל תכֹומּוְס י"ִּפ ל"ֲעַמ תֹוּיִתאֹו ןֵכָלְו .ְבָראִנ ּתֹוָרה ַלֲעַמל ,אֹוֵמר ֱהֵוי ,"ִמִּפיָך ַהֶּזה ַהּתֹוָרה

   ץֵעְל ןֶדֵעְל ןַּגִמ היָדִרְיַה יאִהֶׁש ,תכּוְלַּמַל דסֹוְיַהֵמ הָדְרָי הָרֹוּתַהֶׁשְּכ ,הֶּפַּב הָרֹוּתַה לַמֲע תֶא מּוְרָּג ך"מנצפַה

  .הֶּזַה םָלעֹוָה אהּוֶׁש תַעַּדַה  

  

  

 מּוָבא

 ְוֵכן



   רבהלגליון הושענה הוספות 

  .והקשר בין אותו האיש לחורבן בית המקדש. ירושליםלציון ההבדל בין 

 ְּדֵיׁש ,ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשל ַהחֹוָתם ֶאת ְלַהְׁשִלים ְמַכְּוִנים ָהֲעָרָבה ַּבֲחָבַטת ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ׁש"ַׁשַרָה

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּוִנים ַרק ֶאת , ֶׁשִּנְקָרא ְירּוָׁשָלִים ִחיצֹון חֹוָתם ְוֵיׁש ,ִצּיֹון ֶׁשִּנְקָרא ְּפִניִמי חֹוָתם

ך ֶׁשל חֹוַתם "אֹוִתּיֹות מנצפ' ֲחָבטֹות ָהֲעָרָבה ה' ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְמַכְּוִנים ְבה, ַהְּפִניִמי ֶׁשִּנְקָרא ִצּיֹון

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחן ְּבֹוּיה ִצָבְרְחי ֶנָתָמּו, ירּוָׁשָלִיםן ִלֹוּי ִציןל ֵּבֵּדְבֶהה ַהין ָמִבָה ְליְךִרָצְו. ְירּוָׁשַלִים

 ׁשָרְׁשה ֻמָי ָהְךֶלֶּמד ַהִוָּד ֶׁשינּוְי ַה.יםִעְבם נֹוִיַּמַהר ֶׁשקֹוָּמץ ַּבעּוה ָנָיד ָהִוָּד :)פקודי רסב(ר ַהּזַֹּב

ל ָכ ְליַעִּפְׁשַּמת ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיא ַהָרְקא ִנָבְקּוּנד ַהיסֹוִו, יןִּבְקנּוין ִּיה ַמֶלֲעַּמא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹוִּב

ָלֵכן ְו .ְךֶלת ֶמיֹוְהי ִלֵדה ְּכֶּזם ַהקֹוָּמת ַה ֶאַחֵקא לֹו הּוינּוְיַה, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיד ַהא סֹו הּוְךֶלֶּמד ַהסֹוְּד. תכּוְלַּמַה

 ַּבתְּדַהַּמְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת . )ט ועוד, וכן ט, יד, וכן זכריה ב, יא, וכן סב. ח, א' ישעי' ע(. ּיֹוןַּבת ִצִנְקֵראת ַהַּמְלכּות 

 ,ה ב"ש( אם הּוִיַלָׁשירּו ִּבְךלְֹמא ִלָּבֶׁש ְּכָעָׂשה ֶׁשָּדִוד ָהִראׁשֹון ַהָּדָברן ֵכְו. ְוִהיא ְמַקֶּבֶלת ִמִּצּיֹון ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ,ִצּיֹון ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֲהֵרי ַהֶּמֶלְך הּוא ֶׁשַעָּתה ֵּכיָון ."דיָּדִו ִעיר ִהיא ִצּיֹון ְמֻצַדת ֵאת ָּדִוד ִּיְלּכֹדַו" )ז

  .ֵאָליו ָעַבר ִצּיֹון ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַהְיסֹוד ְלַסֵּמל ,ִצּיֹון ְמֻצַדת ֶאת ָּכַבׁש ָלֵכן .ֵאָליו ָעַבר

. ְסתּוָמה'  ְּכִמְנַין ָהאֹות םַאְרָּבִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגֹוֵאל ֶׁש)רו' א ע"העמידה ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ר ַהַּכָּונֹותַׁשַע'ְּב

ְוֵכן . ּוִמָּׁשם ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה, ְסתּוָמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד ַהּגֹוֵאל' ְּדאֹות ם

ִהֵּנה הּוא ְּבסֹוד , ּוָבֶזה ָּתִבין ִּכי ִאם ֱהיֹות ִּכי ְּגֻאָּלה ַּבְיסֹוד )רטו' העמידה ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"פרעמּוָבא ְּב

ח ֵאיָבִרים "ֶׁשֵהם רמ, ב"ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ָראֵׁשי ֵּתבֹות רנ )ריט' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

רֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא . ַהּנּוְקָבא ְּדָלתֹות ֶׁשְּבֶרֶחם' ִציִרים ּוב' ָעה ֵאיָבִרים ְיֵתִרים בֶׁשָּבּה ְועֹוד ַאְרָּב

ת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבַח"יִׁשָמן ֵכְו. ב"ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶאת ָהֵאיָבִרים ֶׁשַּמְׁשִליִמים ְלִמְסָּפר רנ

   ."ִמִּצּיֹון'  ִיְׁשַלח הָךַמֵּטה ֻעְּז"ַּבָּכתּוב  ְמֻרָּמז ּו.תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"יד ֵח"ֹון י"ים ִׁש"ֶמ

הגדה  ('ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .יץִרָחְו קֶדֶס תיַנִחְבִּב אהּו הָּׁשִאָה דסֹוְיֶׁש )קצח( 'ירִהָּבַה ֵסֶפר'ְּב

 'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'א ְּבָבמּו ּו,"בֶלץ ֶּכַרֱחא ֶילֹ"ד סֹוְּב, יץִרא ָחָרְקים ִנִבָלְּכר ַהַּׂש ֶׁש)של פסח

 ְוהּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ֵׁשם ן"ֵּב ִמְסָּפרֹו ֶכֶלבְּד.  ֶׁשֶּכֶלב ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה)ש' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְׁשלֹמֹה ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה"ֶׁשִּמְסָּפרֹו ֵּב, ן"ִמּלּוי ֵהִהיה ְּב"ֲהָוָי

י ִּכ, "ְיִחיָדִתי ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב" )כא, תהילים כב(  ִהְתַּפֵּללְךֶלֶּמד ַהִון ָּדֵכָּלא ֶׁש"שליטֵרְייְסִקין 

   .דִוד ָּדַיְּבֶׁש, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ַהָּפִלְּקא ַהב הּוֶלֶּכ

 ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ְּדָחִריץ ִנְרֶאה ,ַהְּׂשָערֹות ִּבְמקֹום ְּברֹאׁשֹו ָחִריץ ְלָדִוד ֶׁשָהָיה :)כא סנהדרין( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו

 ֶׁשל ַהחּוִטים ַעל תֹוַהְמַרְּמז ַהְּׂשָערֹות ִּבְמקֹום ְוָהָיה ָּדִוד ְּבַיד ֶׁשָהָיה ,ָחִריץ ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 ָחִריץ :)עח עירובין( ַּבִּמְׁשָנה ּוָמִצינּו .ְטָפִחים ִׁשָּׁשה הּוא ָחִריץ ֶׁשּגֶֹדל :)קז ב"ב( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .ָּדִוד

 ְּדַמְלכּות ,ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסְּמִלים ֵאּלּו ּוִמְסָּפִרים .ַאְרָּבָעה ְורַֹחב ֲעָׂשָרה ָעמֹק ֲחֵצרֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵּבין

ר ּוּדִסְּב

 ינּוִצָמ

מּוָבא 

 אָבמּו



 .ַאְרַּבע ַּבִּמְסָּפר תֹוַהִּנְרָמז ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ֶׁשל ָהְרִביִעית ְוָהֶרֶגל ',ד ָהאֹות ִּבְבִחיַנת ְוִהיא ֶעֶׂשר ַלִּמְסָּפר ַׁשֶּיֶכת

 ָחִריץ ְוֵכן .ץ"ָחִרי ת"ס "ץָאֶר יְלַעְנֵו רְּבִמיׁשֹו ַחְוהֹוִכי" )ד ,יא 'ישעי( ַהָּמִׁשיַח ַעל ַהֶּנֱאָמר ַהָּכתּוב ֵכןְו

א ָרְק ִנבָהָזא ֶׁש" שליטְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ְמַזְּוִגיםַה ןִמָיְנִּב ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא

, 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ּוְנָבֵאר ְּבַמֲאַמר  .ֶהָחרּוץ הּוא ָזָהב" ִּביַרְקַרק ָחרּוץ" .)סוטה יב( י"ּמּוָבא ְּבַרִּׁשַּכ ,ץרּוָח

, ַבע ָזָהב ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצָזָהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודָלֵכן . ֶׁשחּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ְלָדִוד ֵהם ִּבְבִחיַנת ָזָהב

ע ַפֶּׁשא ַהם ָּבָּׁשִּמז ֶׁשֶמֶר, בה ַהֶזן יקֹוִרְט נֹובָהָּז ֶׁש)בראשית ב(' ַחֵקרֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. ְוָהָיה לֹו ַׁשְרִביט ָזָהב ַּבֶּכֶתר

  .םָלעֹוָל

ִּדְפִרי ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות , יִציםְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּפִרי ָהֶאְתרֹוג ֵיׁש ּבֹו ִלְפָעִמים ֲחִרִנְרֶאה 

 ַהְמַסֵּמל ,ָקרֹובְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיא ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותָׂשֶדה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִריץְוֵכן . ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָחִריץ

 ְּדַהְיסֹוד  ְוַהַּטַעם ָלֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר.)'ק מדבשמתו' רושעם פי. הקדמה ו(ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

 ָּנהִר ֹולק" )טו ,קיח תהילים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִמְׁשָּפָחה ְלאֹוָתּה ֶׁשּנֹוָלִדים ֲאָנִׁשים ֵּבין ִקְרָבה יֹוֵצר ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ְׂשָמחֹות ֶׁשֵהן 'ְוכּו ְוֵלָדה ִנּׂשּוִאין ִׂשְמַחת לַע ְמַרֵּמז ֶזה ְּדָכתּוב ,ב"ָקרֹו ת"ר "ַצִּדיִקים ָאֳהֵליְּב יׁשּוָעהִו

 ה"הקב ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל ַהִּקְרָבה ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ֶׁשָּכתּוב ְלָבֵאר ֶאְפָׁשר ְועֹוד .ַהִּקְרָבה ִהְתַחְּדׁשּותל ַע

  .ה"ַלקב ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָקרֹוב ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך

 ְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדָלתֹות ֶׁשֵּיׁש ת"ָּדֶל ִּדְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ,ָּדִודְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל 

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר , )לאר' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ַּכּמּוָבא ְּב, ַּבְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

. ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַעְצמֹו' וְואֹות . ת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּדָלתֹות ָהֵאּלּו" ֶׁשָהאֹות ָּדֶל'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'

 ד"ִוָּדן ֵכְו . ִנְמֵצאת ֵּבין ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ֵאּלּו ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת ַהְמַסֶּמֶל'וְלַרֵּמז ֶׁשַה, 'ד' ו' דָלֵכן ֵיׁש 

  . יםִּלִּמם ַה ִעתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּד ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות

ל ר מּוֶדֶחז ַהַּכְרֶמיר ְּבִּקיץ ַּבִרָחע ְוַקם ֶׁש ָׁשׁשֵּיֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִארֹו

א "ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יר הרהִעֵהְו .םקֹוָּמַהל ל ֶׁשֶמין ֵסֵעא ֵמה הּויק ֶזִּתע ַעַקֶׁשְו, הָבֵּצַּמַה

ת ַחַּפְׁשִמ, םָחְתִּמב ַהרֹה ְּביָבִׁשם ְיה ָׁשיָמִקֵהה ֶׁשָחָּפְׁשִּמם ַהֵׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש

 .תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהןֶבֶא ֹוׁשרּו ֵּפייןֵטְׁשּו, ילֵעְלִדד ְּכִול ָּדל ֶׁשֶמֵּסַה, בָהָז ֹוׁשרּו ֵּפדְלֹוּג, ו" היייןֵטְׁשְדְלֹוּג

ל ים ֶׁשִטְרֶצְנם קֹוים ָׁשִׂשעֹו ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבד ֶקל ַיַעק ֶׁשֶמֵעת ָּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו

ת ירֹוִמים ְזִע ְנְךֶלֶּמד ַהִול ָּדה ֶׁשָּׁשֻדְק ִּדהיָנִגְּנם ַהקֹול ְמים ַעיִׁשִּבְלַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקים ַהִאָצְמם ִני ָׁשִּכ, הָּפִלְקה ִּדיָנִגְנ

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

 ׁשֵּי ֶׁשׁשֶפת ֶנירּוִסְּמה ַליָלִּבְקַּמֶׁש, הָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמת ַלֶכֶּי ַׁשה זֹוָרה ָזָדבֹוֲעַו. ְךֶלּמֹים ַלִנָּבת ַה ֶאַמֲעִביִרים

ה ֶזְו, תֶפֹוּתא ָרְקק ִנֶמֵעָהק ֶׁשסּוָּפם ַּב ָׁשינּוִצן ָמֵכְו. תכּוְלַמ ִמְּלׁשֹון ְךֶלמֹואת ֵרְקן ִנֵכ ָל,הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּב

י ִלן ְּכֵכְו. 'הָּלֻאְּגץ ַהֵק'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, ו"תתפים ִפָלֲא' ב, ְךַלד ָמִוָּדד ֶׁשם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּבים ִמִנָּׁשן ַהַיְנִמְּכ

ח ַתם ֶּפָּׁשה ֶׁשֶּזם ַהקֹוָּמַהְו. תֶפֹוּתת ַבֵתז ְּבָמְרִנ', הָּׁשִאת ָהיעּוִנְצ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדת ִּככּוְלַּמ ַלְךָיַּׁש ֶׁשףֹוּתַה

רּוַח " )כ, איכה ד(תּוב ְּכמֹו ֶׁשָּכ, םָלעֹור ָהַעַצף ְּבֵּתַּתְׁש ִמְךֶלֶּמד ַהִוָּדְו. םָלעֹול ָהים ֶׁשִרּוּסִּיז ַהַּכְרא ֶמם הּוָּניִהֵּגַה

ִנְרֶאה 

ן ֵכְו



ֶׁשַהַּצִּדיִקים ) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. "ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם' ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה

ד סֹוְיים ַלִכָּיים ַׁשִרּוּסִּיַהים ֶׁשִארֹוְו, סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּה

  . תכּוְלַּמַּבֶׁש

ית ִרה ְּבָׂשָע ֶׁשְךֶליֶמִבֲא, ןֹוּית ִצַדצּוְמה ִּבֶּזם ַהקֹוָּמַּב רָּגה ָיָה, ןֵכם ָלֶדד קֹועֹוה ֶׁשֶאְרִּנַכְו, תבֹוָאן ָהַמְזִּבן ֵכְו

 ְךֲאִביֶמֶלֶׁש, 'סֹוד ַהֵחִצי'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , הָּפקְל ִּד,ְךֶמֶל ֲאִבי ִּבְבִחיַנת הָיא ָההּוְו. קָחְצִים ְוָהָרְבם ַאִע

 ְּדַהַהְׁשָּפָעה ,ָהאֹוִתּיֹות ִעם ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֲאִביֶמֶל ְוֵכן, ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 הֹוְרּדּוסְּב ִנְתַּגְלֵּגל ֶׁשֲאִביֶמֶלְך )א 'נשמות גלגולי'( ִמָּפאנֹו ע"רמָּב מּוָבא ְוֵכן .ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחֶּלֶקת ַלַּמְלכּות

ר ַּפְסד ִמסֹויא ְּבִה ֶׁשהָעבּוְׁש ְּבִרית ֲאִביֶמֶלְך ִעם ָעׂשּו ְוִיְצָחק ֶׁשַאְבָרָהם ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה

ְוֵכן  .'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַבעֶׁש ְבֵארִּב, ַהַּמְלכּות ֶאתל ֵּמַסְמ ַהעַבֶׁש

מּוָבא ְּבֵסֶפר ן ֵכְו. ִרְבָקהְוִכְמַעט ָלַקח ֶאת  ָׂשָרה ֶאת ְּכֶׁשָּלַקח רֹוִאים ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ִנָּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּות

ר ָחִנין ַעד "א"  ְוָגֵדלְך ָהלֹוְךַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל" )ז, ר סד"ב(ַהִּמְדָרׁש ל  ַע)מד, מא' ב ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'

ֶׁשַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך , ְךֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ְולֹא ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶל

ן ׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד הּוא ִמִּיְצָחק ַּכּמּוָבא  ְוֵכ.ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהּצֹוָאה, ֶׁשל ִיְצָחקיֹוְנִקים ִמֶּזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו 

  .:)וישלח קסח(ַּבּזַֹהר 

ד ִוא ָּדָּבֶׁשְכּו. תבֹוָאת ָהַעבּול ְׁשַלְגי ֲאִביֶמֶלְך ִּבֵדְכֶּנן ִמֹוּית ִצַדצּות ְמש ֶאּבְֹכ ִלצּוא ָרים לִֹטְפֹוּׁשַהְו ַעֻׁשיהֹוִו

ן יָוֵכְו, םָׁשם ְלֶדה קֹוָנא ָּפן הּוֵכָל, הם ֶזקֹוָמת ְלֶכֶּי ַׁשִּדְקֻדָּׁשהת כּוְלַּמַהד ֶׁשֹוּסת ַהע ֶאַדא ָים הּוִיַלָׁשירּו ִּבְךלְֹמִל

ת  ֶאׁשַבד ָּכִוָּד, ַּבְמָפְרִׁשיםם ן ָׁשֵּיַע, יםִמָעד ְטעֹוְו, ם ֲאִביֶמֶלְךת ִעבֹוָא ָהתּוְרָּכית ֶׁשִרְּבל ַהן ֶׁשַמְּזר ַהַבר ָעָבְּכֶׁש

) ו, ב ה"ש(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוד ְּכִוד ָּדֶגֶנם ְּכֵחָּלִה ְל,יםִחְסִפים ּוִרְּוִעם  ָׁשידּוִמֱעי ֲאִביֶמֶלְך ֶהֵדְכֶּנ ֶׁשינּוִצָמּו. םקֹוָּמַה

ָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ִאם ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָה"

: ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד: ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר לֹא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה

ֶנֶפׁש ָּדִוד  ְׂשֻנֵאיְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור 

י ֵנ ְׁשינּוִצָמ ּו".ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד: ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח לֹא ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית

ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ֵׁשם , ְוֶאָחד ִּפֵסַח, ֶאָחד ִעֵּור, ָהיּו ָלֶהם ְׁשֵני ְצָלִמים) ו, ב ה"ש(ד ָחר ֶאאּוֵּב, י"ִּׁשַרים ְּבִראּוֵּב

ר ֵּוד ִעָחֶא, יםִמָלי ְצֵנם ְׁש ָׁשיּוָה ֶׁשינּוְי ַה.ּוְּבִפיֶהם ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ַאְבָרָהם ַלֲאִביֶמֶלְך, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

ה ם ֶזקֹוָמְּבים ֶׁשִארֹוְו. תבֹוָאית ָהִרת ְּביר ֶאִּכְזַהי ְלֵד ְּכינּוִבב ָאקֲֹעם ַיל ֵׁש ַעַחֵּס ִּפיִנֵּׁשַהְו, ינּוִבק ָאָחְצם ִיל ֵׁשַע

ְתנּו ִעְּוִרים ּוִפְּסִחים ָנ) ה, א יא"דבהי(י "ִּׁשַרי ְּבִנר ֵׁשאּוֵבּו. דִון ָּדַמי ְזֵנְפד ִלים עֹויִקִּדַּצי ַהֵרּוּסל ִיים ֶׁשִלָמ ְסיּוָה

ַׁשַער ָהִעיר ֵלאמֹר לֹא ָיבֹא ָּדִוד ֵהָּנה ִּכי ִאם ִיָּלֵחם ִעם ָהִעְּוִרים ַהָּללּו ִּכי ָיְדעּו ִּכי ָּבזּוי הּוא ִלְפֵני 

ם קֹוָּמַהים ֶׁשִאה רֹו ֶזׁשרּוי ֵּפִפם ְלַגְו.  ִעם ָהִעְּוִרים ּוִמּתֹוְך ָּכְך ָיׁשּוב ְולֹא ִיָּלֵחם ִעָּמֶהםִהָּלֵחםְלֶמֶלְך ְל

  .יםִרּוּס ִיַּבֲעֵליל ם ֶׁשָלעֹוֵמז ּוָאה ֵמָיָהם ָׁש

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודא הּוֶׁש, אָבְקּוּנד ַהיסֹות ִלכֹוָּים ַׁשִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצֶׁש' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסח ְלַתֶּפ'ר ַמֲאַמְּב

ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשְלִבּו. תּוּיִניצֹוִחיא ַהם ִהִיַלָׁשירּוִו, אָבְקד נּוסֹוְית ַהּוּייִמִניא ְּפן ִהֹוּיִצ, עַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקְּמֶׁש

 נּוְרַאֵּב



. אָבְקד נּויסֹוִּב ֶׁשַחפּוָּתר ַהָׂשָּביא ַהם ִהִיַלָׁשירּוִו, אָבְקּוּנד ַהסֹוף ְיּויא ּגן ִהֹוּי ִצ)'דרך ג' אות ב(' ןֶדן ֵעי ַּגֵרֲעַׁש'

ד ֵרֹוּיט ֶׁשחּוו ְוַּקם ַהּוּיא ִסָצְמם ִנָׁשְו, ּוּלת ֵאמֹוקֹוְמת ִּבדֹוֲחַאְתת ִמירֹוִפְּסל ַהָּכ, עַפֶּׁשל ַה ָּכיַעִּגם ַמָׁשְּלן ֶׁשיָוֵכְו

ת ם ֶאֶדים קֹויִרִּכְזַּמֶׁש' אבֹוָיה ְוֶלֲעַי'ת ַּלִפְתים ִּבִאן רֹוֵכְו. ילֵעְלִדד ְּכסֹוְית ַהיַנִח ְּבֶּדֶרְךת מֹוָלעֹול ָהָכיר ְּבִאָהְל

ל ֵאָרְׂשם ִיל ַעת ָּכ ֶאְךר ָּכַחַאְו. ןיצֹוִחיא ַהִהם ֶׁשִיַלָׁשרּות ְי ֶאְךר ָּכַחַאְו, ייִמִנְּפיא ַהִהד ֶׁשִוָּדית ת ֵּבכּוְלַמ

ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית . ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך. םָּׁשים ִמִלְּבַקְּמֶׁש

ת ים ֶאִנְּקַת ְמְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבאּו, ןֹוּית ִצים ֶאִנְּקַתר ְמּוּפם ִּכיֹוְּבֶׁש' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס'ים ְּבִאן רֹוֵכְו. ִיְׂשָרֵאל

את ֵצן יֹוֹוּיִּצִּמים ֶׁשִארֹוְו. " ִמירּוָׁשָלִם'הִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר " )ג, ב' ישעי(ב תּון ָּכֵכְו. ְירּוָׁשַלִים

  .הָרֹוּתס ַלַחַיית ְּבִניצֹויא ִחִהֶׁש, הָאבּואת ְנֵצ יֹוירּוָׁשַלִיםִמּו, יתיִמִניא ְּפִהה ֶׁשָרֹוּת

 ֵמִביא 'ֵמַעם לֹוֵעז'ּוְב. "'ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוגֹו" )ח, ב ה"ש(ָּכתּוב 

, "ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור", ָּכל ִמי ֶׁשַּיֶּכה ִראׁשֹוָנה ֶאת ַהְיבּוִסים" ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי" נֹוֹוׁשְלה ְוֶז 'ְרָּבֵנאלֲאַב'ֵּפרּוׁש 

 ּוְמבָֹאר .ִמְגָּדל ּוִצּנֹורִנְקֵראת ַּבָּכתּוב  ְּמצּוַדת ִצּיֹוןֶׁשרֹוִאים . ַהְינּו ֶׁשִּיְכּבׁש ִראׁשֹוָנה ַהִּמְגָּדל ֶהָחָזק

 ַאְבָרָהם ָאַמר )טז( 'רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבּוּמַּכ, ןֹוּיִצל  ֶׁשַּמְלכּותַּבֶׁשד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַס ְמִצּנֹורְּד ְדָבֵרינּוִל

 ְּבָידֹו ַנַעןְּכ" רַמֱאֶׁשֶּנ ,ּבֹו ִמְרָמה ַהֶּזה ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל דּוָחׁש ַהֶּזה ָהֶעֶבד ,ְּבנֹו ְלִיְצָחק

 לָּדְגִמן ֵכְו. ַּבעְּבֶאְצ ְּבתּוֶליָה ְותֹוִציא ָהאֱֹהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ,"ִמְרָמה מֹאְזֵני

 י יְׁשֵבּוַוּיֹאְמר ")ה, א יא"דהי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . )מא' נח ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּבד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ

 "ְיבּוס ְלָדִויד"ְוֵכן .  ְּדַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָהָיה ְּבַיד ַהְיבּוִסיםד"ְיסֹות "ס" ד ְלָדִויסְיבּו

 ֵהן ַהְּסִפירֹותֶׁש .)תיקונים לט( ּזַֹהר ַּבןֵּיַע .ְּדָדִוד הֹוִציא ֵמֶהם ֶאת ְמקֹום ָהעֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה, עֹוָנהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ' )וישב תורה אור(' ה"ְׁשָל'ַּבא ָבן מּוֵכְו .נֹוריִצ ְּבִגיַמְטִרָּיא ְסִפיָרה ְוֵכן. ִצּנֹורֹות

ם ָלעֹול ָהי ָּכִנא ְּביָנִנל ֲחר ֶׁשֹוּנִּצ ַהְךֶרֶּדֶׁש, רֹוּנִציל ְוִבן ְׁשֹוׁשְל' ִּבְׁשִביל'י ִנא ְּביָנִנת ֲחכּוְזִּב ',ֲחִניָנא ְּבִני

   .ןֹוּזִנ

 ליַטִנ ֶׁשליְטִניל ֵלים ְּבִדְמין לֹוֵאם ֶׁשַעַּטַהל ֶׁש"ר זצֶלְדן ַאָת ָנַרִּבי ֹוּבם ַרֵׁשְּב' רֵפם סֹוַתֲח'ת ַהרֹוְּגִאְּב

. תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחת ַעלּוֵבֲאַּכ, בָאה ְּבָעְׁשיל ִּתֵלים ְּבִדְמין לֹוֵאם ֶׁשַע ַטתֹוא אֹוהּו, יׁשִא ָהתֹו אֹוהָלְתִנְו

ר ַחַאְל, יַחִדֵמית ּוִסה ֵמָיָהם ֶׁשּוּׁשין ִמִרְדֶהְנַּסי ַהֵדל ְיה ַעָלְתִּנ ֶׁשיׁשִא ָהתֹול אֹו ֶׁשתֹוָּיִל ְּתַעּוּדין ַמִבָה ְלְוָצִריְך

ת רֹוֹוּדל ַהָכל ְּבֵאָרְׂשת ִיֹוּלִהְקג ִּבָהְנִּמל ַהֵׁשְלַּתְׁשִה ֶׁשְךי ָּכֵדד ְּכַע, םִיַלָׁשרּון ְיַּבְרֻחה ְּכיָנִח ְּבּה ָלׁשֵי, ׁשֵרִפה ּוָנָּׁשֶׁש

ר ֵתיֹוד אן עֹוָּכא ֶׁש"אר שליטָדְנַלים ַּגִּיַח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. בָאה ְּבָעְׁשיל ִּתֵל ְּבמֹוה ְּכֶּזה ַהָלְיַּלד ַּבמְֹלא ִלּלֶֹׁש

ְּבֵליל ן ֵכְו. לָלד ְּכמְֹלא ִלּלֹ ֶׁשגּוֲהאן ָנָכְו, יםִרָּתֻּמים ַהִרָבְדים ִּבִדְמ לֹוְּבִתְׁשָעה ְּבָאבי ֵרֲהֶׁש, בָאה ְּבָעְׁשִּתר ִממּוָח

ִמְנָהג  )יח, יד( 'ְפִריםַמֶּסֶכת סֹו'ְּב אָבּוּמַּכ, יןִּדר ִמֵת יֹוַּהבֹא ָּגג הּוָהְנִמּו. גָהְנה ִמאן ֶזָכְו, יןה ִּדֶז, ִּתְׁשָעה ְּבָאב

ה ָדְלנֹו, יםִנָׁש' ה גָרֹוּת ַהְךֶרֶּד ִמׁשֵר ִּפיׁשִא ָהתֹואֹוה ֶׁשה ֶזֶׂשֲעַּמא ִמָקְו ַּדַעּוּדין ַמִבָה ְלָצִריְךד עֹוְו. ְמַבֵּטל ֲהָלָכה

. תרֹוֹוּדל ַהָכל ְּבֵאָרְׂשִית ְלרֹו ָצַהְרֵּבה מּוְרָגְו, םֹוּיד ַה ַעיָהֶרֲח ַאכּוְׁשְמם ִנָלעֹות ָהֹוּמב ֻארֹת ֶׁשרּוְצַּנת ַהַענּוְּת

. הָרֹוּת ַהְךֶרֶּדש ִמרְֹפ ִלם לֹוַרָג ְויׁשִא ָהתֹות אֹו ֶאֶׁשָּדָחהה ָיְחַרן ְּפ ֶּבַעֻׁשהֹוי ְיִּבל ַרה ַעָנֲעה ַטָתְיָהט ֶׁשָרְפִּבּו

מֹאל ּדֹוָחה ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת לֹא ֶּכֱאִליָׁשע ֶׁשְּדָחפֹו ָּתנּו ַרָּבָנן ְלעֹוָלם ְּתֵהא ְׂש .)סוטה מז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ

א ָבמּו



 לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ְולֹא ִּכיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ֶׁשְּדָחפֹו ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְלֵגָחִזי ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו

ה ֶׂשֲעַּמַה, ַעדּוָּית ַּכִיַּבן ַהַּבְרי ֻחֵנְפִּלה ֶׁשָפקּוְּת ַּבאּוְטָחים ֶׁשִעָׁשְרר ָהַאְׁשים ּוִכָלְּמי ַהֵאְטר ֶחַחַאְּל ֶׁשְּדָבֵרינּו יִּפ

ן ַיְנל ִעי ָּכֵרֲהֶׁש. םִיַלָׁשרּון ְיַּבְרי ֻחֵנְפה ִלָבְרְחֶּנֶׁש, ןֹוּין ִצַּבְרל ֻחֶׁש' יׁשִּטַפה ְּבֵּכַּמ'ה ַהָיָהל ְוֵּמ ִסאֹותֹו ָהִאיׁשל ֶׁש

ן ָּבְרֻחַהְו, םָמְצַעה ְלָּׁשֻדְּקל ַהע ֶׁשַפֶּׁשת ַהים ֶאִחְקֹוּל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלםל ה ֶׁשיָצִחְּמת ַהיַסִנא ְּכן הּוָּבְרֻחַה

ה ָענּוְּתה ַּבָין ָהֹוּין ִצַּבְרל ֻחל ֶׁשֶמֵּסַהְו, ייִמִנְּפע ַהַפֶּׁשת ַה ֶאחּוְקר ָלָבם ְּכָּׁשֶׁש, ןֹוּין ִצַּבְרֻח ְּבילּוִחְתה ִהיָצִחְּמַהְו

, םֶּתְגַרג ֲהרּוה ָהֵיְרַא )מא, ר א"איכ(ל "ַז ֲחרּוְמת ָאִיַּבב ַהַרְחֶּנֶׁש ְּכְךר ָּכַחַאְו. רֵאָבְּני ֶׁשִפ ְּכאֹותֹו ָהִאיׁשים ִקֵהֶׁש

ע ַפֶּׁשַהְו, בַרְחר ֶנָבְּכי יִמִנְּפא ַההּון ֶׁשֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהן ֶׁשיָוֵּכ. םֶּתְפַר ְׂשְׂשרּוָפהיר ִע, םֶּתְנַחן ְטחּוח ָטַמֶק

, דִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמל ֶאֵּמַסְמ ַה,גרּוה ָהֵיְרַאן ֵּיַצ ְמׁשָרְדִּמן ַהֵכָלְו. ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלְךֵלר הֹוָבה ְּכָּׁשֻדְּקל ַהֶׁש

ב תּון ָּכֵכְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלַּמה ִמָאָּבה ֶׁשָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשל ֶאֵּמַס ְמ,ןחּוח ָטַמֶקן ֵכְו, "הָדהּוה ְיֵיְרר ַאגּו"

 ".םָל ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוה"הויְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה " )ג, תהילים קלג(

הּוא ֶׁשָאַמר ָּדִוד , זֹאת ַהְּבָרָכה )א, דברים לג(ן "ַּבְמַרא ָּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹול ָהָכה ְלָכָרְּבה ַהָאן ָּבֹוּיִּצִּמים ֶׁשִארֹוְו

 ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד 'הִיְרמֹז ְלִצּיֹון ִעיר ָּדִוד ִּכי ָׁשם ִצָּוה , "זֹאת ָהְיָתה ִלי ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי"

   .םָלָהעֹו

ה ִלֵּתן " טֹובֹות ְוֶנָחמֹות ֶׁשָעִתיד הקב ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ָּכל ְּפֻעּלֹות)שמב' ילקוט ישעי( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמן ֵכְו

ְיׁשּוָעה ִמִּצּיֹון . "ִמִּצּיֹון' ַמֵּטה ֻעְּזָך ִיְׁשַלח ה"עֹז ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר . ְלִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ֶאָּלא ִמִּצּיֹון

ְּבָרָכה ִמִּצּיֹון . "ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון"ַמר ׁשֹוָפר ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱא. "ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם "ַטל ַחִּיים ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר . "ִמִּצּיֹון' ְיָבֶרְכָך ה"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִיְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּצּיֹון "ּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר ֵעֶזר ְוִסּיּוַע ִמִּצ. " ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם'ִצָּוה ה

  ".ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה"ּתֹוָרה ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר . "ִיְסָעֶדָּך

ר א ַהָרְקת ִנִיַּבר ַהם ַהים ַּגִמָעְפִל ְו,דִויר ָּדִעיא ים ִהִבתּוְּכ ַּב"ןֹוּיר ִצַה"ת טּוְׁשַּפ ֶׁש)א, תהילים פז(ק "ַּדַרָּבן ֵּיַע

ר ַה" ֶׁש)ג, תהילים מח(' ְמצּוַדת ָּדִוד'ִּבא ָבן מּוֵכ ְו".ןֹוּיי ִצֵרְרַה"  אֹו"ׁשֶדי קֵֹרְרַה"ן ֹוׁש ְלׁשֵּיֶׁשט ְּכָרְפִּב, ןֹוּיִצ

ְמצּוַדת ים ִּבִנ ָׁש33ר ֵרֹוּגְתד ִהִוָּדא ֶׁש"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהס ֵמֵרְטְנֻקא ְּבָבן מּוֵכְו. דִויר ָּדִעה ְלָנָּוַּכַה" ןֹוּיִצ

ת מֹוקֹוְּמב ַהא רֹיָלֵּמִמ. יוָמף ָיסֹוק ְּבה ַרָנָקה ְוָּלא ִּגת הּוִיַּבר ַה ַהְוֶאת, ירּוָׁשַלִים ִּבְךַלָּמים ֶׁשִנָּׁשל ַהָּכ, ִצּיֹון

  .ת ִצּיֹוןְמצּוַדה ִלָנָּוַּכר ַהַּקִע, יםִבתּוְּכן ַּבֹוּייר ִצִּכְז ַמדִו ָּדםֶהָּב

ה יָקִנְיאת ַהֵצְמם ִני ָׁשִּכ, ְּבָכל ַהּדֹורֹותת רּוְצַּני ַהֵרֲחים ַאִכָׁשְמם ִנָלעֹות ָהֹוּמֻאים ֵמִׁשָנ ֲאיֵדאְרַייְלִמ

 תֹואֹו ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכ ּו.תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבהּוֶׁש, הה ֶזֶׂשֲעַּמה ִמָלְׁשְלַּתְׁשִהן ֶשֹוּיִּצה ִמָלדֹוְּגַה

ד ַלא נֹוהּוְו". הֶרְפיו ִיָׁשָרָּׁש ִמרֶצֵנְו"ק סּוָּפם ַהל ֵׁשַע, יִרְצנֹו מֹוְצַעא ְלָרן ָקֵכָלְו, ְךֶלֶּמד ַהִוָדר ְלֶצה ֵנָי ָהיׁשִאָה

ה ָי ָהמֹוְּׁשי ֶׁשֹום ּגה ִעָתְנָּזֶׁש, דִוע ָּדַרֶּזִמל יֵאִּתְלַאת ְׁשַּדְכה ֶנָתְיָהם ֶׁשָיְר ִמֹוּמל ִאת ֶׁשנּוה ְזֵׂשֲעַּמ ִמַעדּוָּיַּכ

 מֹוקֹוְמן ִּבֹוּיר ִצַה ְּבַעדּוָּיה ַּכָתְי ָהתֹוילּוִעְפ ּו).חודש טבת(' יםִּנַמְּזַהל ְוֵאָרְׂשִי'ר ֶפֵסה ְּבָיְרטֹוְסִה ַהָּכלן ֵּיַע. איָרִדְנַּפ

' ןיָמת ֵּתֶרֶּגִא' ְּביַעִפֹוּמי ֶׁשִפְּכ, מֹון ְׁשֵכְו. 'כּות ְוֹוּיִסֵנם ְּכים ָׁשִרְצֹוּנ ַהימּוִק ֵהְךם ָּכּוּׁשִמּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדֶׁש

י ִנד ֵׁשַּצִמּו, ַהְּקֻדָּׁשה ֵמתֹויָקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהד"יֹום  ִעיוָׂשֵעאֹוִתּיֹות ד ָחד ֶאַּצא ִמהּו ֶׁשַעּוׁשְיה ָיָה, ם"ַּבְמַרָל

ן ֵכָלְו



 )ב תס"ג ח"ח פ"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. קֵנא יֹום הּוָּׁשי ִמִּכ. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו

ש "רת ָהַּלִפְתא ִּבָבּוּמ ַּכ,ו"שפן ַיְנִמיא ְּכִהאת ֶׁשּזַֹה ַּבִּגיַמְטִרָּיאה ָילּו ְּתַהְּגֻאָּלהל ָכְו .יוָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָי ָהַעּוׁשְי

, ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי"ַהֵּׁשם שפ: ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר: חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסאֹו

ל  ֶׁשִרָּיאִּגיַמְטַהים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו

ת יַקִנת ְייא ֶאִצהֹון ְלֹוּיִצן ְּבּוּקת ִּתֹוׂשֲע ַליְךִרָּצ ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַה ִהיַׁשן ִיד ֶּבִוָּד

 הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵע ֶׁשַּבּזַֹהרְוֵכן ָמִצינּו  .יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדע ְלַפֶּׁשת ַהיר ֶאִזְחַהְלּו, םָּׁש ִמַעּוׁשְי ְךֶר ֶּדיוָׂשֵע

ַוֲהלֹא ָּכתּוב ַּגם ', ְוגֹו" ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני"ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב  .)תזריע נא( :נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו.ִּבְבִחיַנת ָזָהב

ְּבֵעָׂשו , ְוָדִוד ְּבזַֹהר ַהָּזָהב ִנְדַּבק, ָהב ַנֲעָׂשהֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּז, "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ְּבָדִוד 

ִעם "ּוְבָדִוד ָּכתּוב .  ַהָּזָהב ָיָצאְךֶׁשהּוא ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת ִהּתּו" ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער"ָּכתּוב ּבֹו 

ָך רֹאׁש ְוַאָּתה ׁשּוְפהּוא ְי" )טו, בראשית ג(ב תּוָּכ ַּביםִמָעְּפ' ז בָּמֻר ְמו"שפם  ֵׁשןֵכְו ".ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי

י ִפְכּו. ַעדּוָּיר ַּכָּפְס ִמתֹום אֹוֵה ֶׁשׁשָחָּנ ַליַחִׁשָּמין ַהה ֵּבָלדֹוְּגה ַהָמָחְלִּמת ַהֶלֶהַנְתה ִמם ֶז ֵׁשְךֶרֶדְּד". ּנּו ָעֵקבׁשּוֶפְּת

יָתא ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב ָיּו ְלֵמֲעַבד ְׁשפיןֵּלִאין ְלֵּל ִאּנּוןיִהיִדין ֲעִת יִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבּוּמֶׁש

 ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְךְׁשפֹו: 'חַסל ֶּפה ֶׁשָדָּגַה' ַּבזָּמֻרְמו "שפם  ֵׁשןֵכְו .יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא

 .יַחִׁשל ָמר ֶׁשָפֹוׁשל ת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּיִתאֹו' גא ַה הּוו"שפם  ֵׁשןֵכְו. ִׁשְמָך לֹא ָקָראּוְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּב

ָאז ) ב, תהילים קכו(" ֶרץָּפמֹו ְׁשִּיְקָרא ַו" )כט, בראשית לח( יםִקסּוְּפת ַה" רו"שפם  ֵׁשןֵכְו. קרֹוְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוְו

 .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"א ָו"ן ֵּפ"יִׁשת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבו"שפם ן ֵׁשֵכְו". ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּוינּו ִּפחֹוק ְׂשִיָּמֵלא 

 )כו, דניאל ט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוץ ְּכֵּקם ַהא ֵׁשהּו ֶׁשףֶטֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע ְו.היָנִכְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפם ן ֵׁשֵכְו

  .לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע,"דקְֹפד ִיקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפם ן ֵׁשֵכְו. "ְוִקּצֹו ַבֶּׁשֶטף"

, רן ַמֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויםִרְצנֹו, רֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. ַעדּוָּי ַּכעָרת ָהת ֶאֶלֶּמַס ְמ'רת אֹו ְּד',ן רֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויִרְצנֹו

ל ד ֶׁשֶכֶּנא ַהק הּוֵלָמי ֲעִּכ, ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשק ַּבֵלָמת ֲעיַזִחל ֲאז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו, רַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוקֵלָמֲעַּד

ץ ּוּקִּׁשן ַהֵכְו. 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַהָכ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶׁשָּפִלְקד ִּדסֹוְיא ַההּוְו, וָׂשֵע

ק ָחְצִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. וָׂשֵעק ְוֵלָמע ֲעַרֶּז ִמַעדּוָּים ַּכֵהים ֶׁשִּנַמְרֶּגל ַהא ֶׁשן הּוֹוּיר ִצַהים ְּבִרְצֹוּנ ַהנּוָּבל ֶׁשדֹוָּגַה

ו ָׂשל ֵע ֶׁשַחּכֹר ַהֵּבַּגְתז ִהָאְו, םָלעֹות ָהיַאִרְב ִל3760ת ַנְׁשה ִּבָלֵחית ֵהִרְצֹוּנה ַהיָרִפְּסַהא ֶׁש"ים שליטִּנַגֹוּב

ַרִּבי ר ֶׁשַחַא ְלאֹותֹו ָהִאיׁשא ָטָחן ֶשֹואׁשִרא ָהְטֵחַה ֶׁש.)סוטה מז(א ָרָמְּגים ַּבִאן רֹוֵכְו .376 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוֶׁש

יא ִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמת ֶאֶלֶּמַסה ְמָנֵבְלּו. הָרה ָזָדבֹוֲע ַלהָנֵבְליד ִמֱעֶהה ֶׁשָיָה, הּוָּד ִנְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה

  . הָנָבְּלם ַהל ֵׁשַע, הָנֵבְלאת ֵרְקִּנֶׁש, ןֶבת ֶאיַנִחְבִּב

ר ַהן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעה ַיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש, ה" עְךֶלֶּמד ַהְור ָּדֶבל ֶקא ַע"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהס ֵמֵרְטְנֻקְּב

א י הּוִּכ, םֶדב קֹוַרְח ֶנֶׁשַהְּפִניִמים ֵׁשְּכֶׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ירּוָׁשַלִיםן ִלּוּקִּת ַהָּמֵׁשְךִים ָּׁשִמּו, ןֹוּיִצ

 )כא, עובדיה א( בתּון ָּכֵכְו. הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּג ַלּוּכְז ִיְךר ָּכַחַאְו, ןֹוּיא ִצהּוי ֶׁשיִמִנְּפם ַּבֶדה קֹוֶיְהן ִיּוּקִּת ַהְךָּכ, רָּקִעָה

יא ים ִהיִעִׁשֹוּמת ַהַּיִלת ֲעַּלִחְּתים ֶׁשִארֹו ְו".הָכ ַהְּמלּו'להְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה "

ן ֵכְו

א ָבמּו



 'להְוָהְיָתה "ז ָאְו, ןֹוּיִּצו ִמָׂשל ֵעה ֶׁשיָקִנְית ַהים ֶאִרְצעֹו ֶׁשינּוְי ַה,"וָׂשר ֵעַה"ת ים ֶאִטְפֹום ׁשָּׁש ֶׁש,"ןֹוּיר ִצַהְּב"

   ".הָכַהְּמלּו

ִמְּפֵני , תתֹות ָּדֶמֶחְלה ִמֶיְה ִּת,אלֵעָמְׁשִים ְודֹוין ֱא ֵּבגגֹוָמג ּוֹול ּגה ֶׁשָמָחְלִּמַהֶׁש )יז, יחזקאל לב( ם"יִּבְלַּמַּבא ָבמּו

, םָּׁשים ִמִרְצֹוּנת ַהיַקִנת ְייק ֶאִסְפַּתן ֶׁשֹוּיִצן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעַּין ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ֶדתֶׁשֱאמּוָנָתם ְמפֶֹר

. ןֹוּיִצה ְּבָילּו ְּתְּירּוָׁשַלִים ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ירּוָׁשַלִיםים ִמִקְנֹוּיים ֶׁשאִלֵעָמְׁשִּיַהת יַקִנם ְיק ַּגַסְפא ֻּתיָלֵּמִמ

, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְל ִמְךָּכ ִמַחֵּתַּפְתִּת, עַפם ֶׁשֶהים ָלִנְתם נֹויָנר ֵאָבם ְּכֶהָּלֶׁשת תֹוָּדַהם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמ ֻאּויׁשִּגְרַּיֶׁשְכּו

  .לֵאָרְׂשִי ְלַהְּגֻאָּלהא בָֹתְו, םיֶהֵתנֹומּול ֱאַע

ים ִרְצֹוּנ ַהאּוָּבם ֶשֶדד קֹוז עֹוַמָר' ָּיִמְרִּיים ֶׁשִארֹוְו, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהַע' ָּיִמְרת ִיַאבּוְּנים ִמִקסּויא ְּפִבָנ ְלַהָּלן

ים ִרְּוִעל ָהֶׁשְו, ןֹוּיִצְּבַהּנֹוְצִרים ל ל ֶׁשקּוְלִּקת ַה ֶאנּוְּקַתְּיֶׁש; ַהְּגֻאָּלהן ַמְזן ִּבֹוּיִצ ְּבּוׂשֲעַּין ֶׁשּוּקִּתל ַהַע, םָלעֹוָל

ת ַּמֻעְּליא ַהִהְו, יםִּיִאת ָּבֶבֶׁשֹוּין ֶׁשָות ָיַּפִלל ְקז ַעֵּמַרא ְמן הּו ֵכמֹוְּכ. הָּׁשֻדְּקד ַהַצר ְלזְֹחע ַיַפֶּׁשַהֶׁשְו, יםִחְּסִּפַהְו

ַהּנֹוְצִרים ל ים ַעִרְּבַדם ְמיָנים ֵאִקסּוְּפַהר ֶׁשרּוָּב[ .הָּכֻני ֲחֵרְמַאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, ִמִּצּיֹוןה ָאָּבה ֶׁשָרֹוּתל ַהה ֶׁשֶז

ים ִחְּסִּפַהים ְוִרְּוִעָהְוַהּנֹוְצִרים ל קּוְלל ִקן ֶׁשּוּקִּתַה, יםִּלִּמת ַלַחַּתר ִמֵּתַּתְס ִמזֶמֶרת ָהַרתֹוק ְּבַרְו, יםִעָׁשְרָה

 'הִּכי כֹה ָאַמר :  ֱאלֵֹהינּו'ה ֶאל ִצּיֹון ְּבַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה נְֹצִריםִּכי ֶיׁש יֹום ָקְראּו ") ה, לא' ירמי(]: ןֹוּיִצְּב

:  ֶאת ַעְּמָך ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל'ה ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו הֹוַׁשע ְוַצֲהלּו ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים ִׁשְמָחה ָרּנּו ְלַיֲעקֹב

בּו  ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּוִעֵּור ּוִפֵּסַחִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם 

ִּבְבִכי ָיבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ִּכי ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב : ֵהָּנה

ֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְׂשָרְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְרָחק  ּגֹוִים 'הִׁשְמעּו ְדַבר : ְוֶאְפַרִים ְּבכִֹרי הּוא

 ַעל 'הִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ּוָבאּו ְוִרְּננּו :  ֶאת ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו'הִּכי ָפָדה  :ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו

. " ָרֶוה ְולֹא יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹודָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגןְוָּדָגן ְוַעל ִּתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְּבֵני צֹאן ּוָבָקר 

' ָּיִמְרת ִיַאבּוְנִבּו, ְמצּוַדת ִצּיֹוןת ד ֶאִו ָּדׁשַבָּכֶׁשְּכ, ְך"ַנַּתל ַהָכם ְּבִיַמֲעק ַּפ ַריַעִפ מֹו"ִעֵּור ּוִפֵּסַח"ל ה ֶׁשח ֶזַסנֹ

ם ה ַּגָיה ָהֶזְו, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַמ ְזחַסֶּפַהג ל ַחַעז ֵּמַרְמ ִּפֵּסַחן ֵכְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַה ַעאנּוֵבֵהאת ֶׁשּזַֹה

י ִפְכּו. הן ֶזַמְזב ִּבּוה ׁשֶיְהן ִיֹוּיִצן ְּבּוּקִּתן ַהֵכָל, ַעדּוָּי ַּכחַסֶּפב ֶרֶע ְּביׁשִא ָהתֹוה אֹוָלְתִּנֶׁשן ְּכֹוּין ִצַּבְרל ֻחן ֶׁשַמְּזַה

ּוַבחֶֹדׁש ": נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ַהְּגֻאָּלהן ַמְזו ִּבָׂשֵעם ְּבקְֹנִי' ן היָסִנד ְּב"יְּב ֶׁש:)פנחס רמט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמֶׁש

ָׁשם ִנְׁשַּבע ְלַהֲעִביר . "ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה", ד ֶׁשּלֹו''ּוְבי.  ֶזה ִניָסן,ִמי הּוא ִראׁשֹון, "ָהִראׁשֹון

ָזכּו ִלְׁשלָֹׁשה " ִראׁשֹון"ִּבְׂשַכר ְׁשלָֹׁשה  .)פסחים ה(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ִקִּייםֵמָהעֹוָלם ַזְרעֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֲעָמֵל

, וָׂשֵע ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ֶׁשל הֶּכְז ִנ"יתּוִּבְׁשַּתָהִראׁשֹון ם ֹוּיַּב"ק סּוָּפת ַהכּוְזִּבא ֶׁש"ָׁשְרַהַּמם ַּבן ָׁשֵּיַע ְו,"ִראׁשֹון"

ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ) א, ר טו"שמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ".יַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִנ ",יוָלב ָעתּוָּכֶׁש

הּוא  ִראׁשֹון" ֶׁשֶּנֱאַמר , ְלִפיָכְך ִנְקָרא ִראׁשֹון,ה ֵאין ָלֶכם חֶֹדׁש ַאֵחר ָּגדֹול ִמֶּזה"ָאַמר ָלֶהם הקב

ה ֶׁשִּנְקָרא " ָיבֹא הקב, ּוָמִׁשיַח ִנְקָרא ִראׁשֹון, ְוֵעָׂשו ִנְקָרא ִראׁשֹון,ִראׁשֹון ְוִצּיֹון ִנְקָרא ,"ָלֶכם

 ָמִׁשיַח ֶׁשִּנְקָרא ְוָיבֹא ְוִיָּפַרע ִמן ֵעָׂשו ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹון  ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹוןׁשָּדְקִּמית ַהֵּבְוִיְבֶנה  ִראׁשֹון

  .ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִראׁשֹון



אֹותֹו ק ֵמינֹו ִליקּוִסְפ ַיֻאּמֹות ָהעֹוָלםֶׁשא ְּכבֹה ָתָּלֻאְּגַהים ֶׁשִנֹואׁשִרד ָהַחה ַאָיָהֶׁש' היָאִלְּפַה'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 ְוָרֵחל ֶׁשִהיא "ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן" )ט"ה שאל משה למט"ד(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. ָהִאיׁש

 ּוִמַּצד ֲעֹונֹות ִיְׂשָרֵאל ִהיא ָּבָאה ְלַאט , הּוא ֶחֶסד"ֲאֶׁשר ְלָאִביָה" ,ת" הּוא ת"צֹאן" ְו,ִיְׂשָרֵאלת ֶסֶנְּכ

ּו " הּוא ַהְּזָמן ֶׁשָאַמר ֵיׁש, ּוְבַהִּגיַע ַהְּזָמן,ִּכי ֵאין ָלּה ְרׁשּות' ְלַאט ְּבֵקרּוב ַהְּזַמן אֶֹרְך ַהָּגלּות ַהד

 ,ים ִהיא ַהְּזַמן ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמְלָחָמה ְלַמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִיְתָּבֵאר ְלָפִנ,יֹות עֹוָלם ָחֵרבְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִלְה

ִיְׂשָרֵאל ְוַיְחְזרּו ָהֻאּמֹות ְלַמָּטה ִליּפֹול ת ֶסֶנְוִיְּפלּו ָּכל ַהָּׂשִרים ְלַמְעָלה ְוִיְׁשַּתְעְּבדּו ַּתַחת ְּכ

 ְולֹא ,ְוֶזהּו ָקָרא אֹותֹו ָהִאיׁש ֻחְרַּבן ָהעֹוָלם הּוא ֻחְרַּבן ָהֻאּמֹות, ָרֵאלּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד ַּתַחת ַיד ִיְׂש

 ,ּו" ִּכי ָהָיה ָיֵרא ֵמֶהם ֶפן ַיְחְזרּו ָלֶהם ְוִאיׁש ַּתְחּבּולֹות ָהָיה ֵיׁש,ָאַמר ָלֶהם ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ֻחְרָּבָנם

ן " ְוָאז ֵיְלכּו ַהָּוִוי, ֶׁשִּבֵּׂשר ָלֶהם ֻחְרָּבָנםִעיםיָנם יֹוְד ְוֵהם ֵא,ְוֶהֱאִמינּו לֹו ֶׁשהּוא ֻחְרַּבן ָהעֹוָלם

י ל ִּפף ַעַאן ֶׁשֵּיַצב ְלּוׁשָח ְו.ְוֶזהּו ָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן, ִיְׂשָרֵאל קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלת ֶסֶנְויֹאְמרּו ִלְכ

ן ה ֵהיָנִח ְּבּהָתאֹות ְלכֹוָּין ַׁשֵהן ֶׁשיָוֵּכ, תּוּיִמְשַגים ְּבִּקֻלת ֲחמֹוקֹון ְמֶה ָלׁשֵיְו, תינֹוִחי ְּבֵּתן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצֶׁש

ה ָיָהן ֶׁשֹוּיל ִצל ֶׁשֶמֵּסה ַהָי ָהׁשָּדְקִּמית ַהֵבה ְּבָּיִתְּׁשן ַהֶבֶאֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. תדֹוֲחַאְתִמ

. ילֵעְלִדם ְּכִיַלָׁשרּות ְיים ֶאִנְּקַת ְמבֹוּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדין ֶׁשיִזִּפְׁשאּום ָהא יֹוהּו ֶׁשהֹוַׁשְעָנא ַרָּבאְּבים ִאן רֹוֵכְו, םָׁש

 ֹודס' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן. זֹוה ְּבָרּוׁש ְקזֹוְו, ַעֵּבְט ַמתֹול אֹוים ֶׁשִדָדי ְצֵנן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּוד ִוִוית ָּדת ֵּבכּוְלי ַמִּכ

  .עֹוָלם ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ִוירּוָׁשַלִים ִּצּיֹוןֶׁש א"שליט הּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהֵמ 'ֵׁשׁש ַהִּמְסָּפר
  

, י"ִרְצ נַֹע"ּוׁשְי: יםִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהא ָּב"שליטְּגָלֶזְרסֹון  הּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבן ָנָּלַהְל
  .ן"ֹוּית ִצ"ַּד, ר"יִעֵׂש, ו"ָׂשֵע, ת"יִסֵמ, ר"ֶק ֶׁשַח"יִׁשָמ

  

  
  

  
  

ן ֵכְו

 



  
  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

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

  .ג שלנו"תקפים גם לגבי שנת תשע

  

  .חַתֶפ ַּבגגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלא ִמ"ר שליטֶנואְזש ָו"גרַה

 גַח בֶרֶעְּב א"שליט רֶנואְזָו ש"גרַה לֶצֵא ְּבַרק יֵנְּב ירִעָה אׁשרֹ ְךַרָעֶׁש ׁשָּגְפִּמַּב ַחֵכנֹו הָיָהֶׁש יִדיהּוִמ יִּתְעַמָׁש

 הֶיְהִת יאִהְו ברֹוָקְּב ץרְֹפִל תֶדֶמעֹו םָלעֹו תֶמֶחְלִּמֶׁש ְךָּכ לַע הָעָׁש עַבֶרְּכ רֵּבִּד ש"גרַהֶׁש רַמָאְו .ג"תשע תֹוּכֻּסַה

  .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ

 גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמְבּו ,)כ ,יד שמות( אָּתיְלִכְּמַה לַע א"ָרְּגַה תַסיְרִגְּב

 נּוָא הֶז לַעְו .דָבְלִּב תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו תעֹוָׁש 'ג לֵחָּת

 םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ םִאְו .תעֹוָׁש שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ

 השירים שיר ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו

 ַעָּתה" ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַאּלּוָפיו ֵמֵעָׂשו ִליָּפַרע ה"הקב ָעִתיד ָׁשעֹות ְּבָׁשלֹש ְּבֶרְכָיה ַרִּבי ָאַמר )תתקפח

 .ג"תשע תֹוּיִתאֹו תעָֹׁש 'גֶׁש א"שליט ז"הרמֵמ יִּתְעַמָׁשְו ."ֲאַנֵּׂשא ַעָּתה ,םֲארֹוֵמ ַעָּתה ',ה יֹאַמר ָאקּום

 ַּדל ְלַעם ְוֵיָאֵמר תצֹוֲח ןּוּקִתְּב יםִרְמאֹוֶׁש חַסּנַֹה ןֵכְו .אָּבַר אָנְעַׁשהֹ ץֵנָה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע ןֵכְו

 )ח ,קלז תהילים( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט 'ח 'צ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ג"תשע אְּבִגיַמְטִרָּי .ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּוָבא .ַהּׁשֹוֵאל

 בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ָלנּו ֶׁשָּגַמְלָּת ְּגמּוֵלְך ֶאת ָלְך ֶׁשְיַׁשֶּלם ַאְׁשֵרי ַהְּׁשדּוָדה ָּבֶבל ַּבת"

 .תידהע אולהג ריתש ת"ר ג"תשע וכן .ְלִהָּגֵאל ֲעִתיִדין ִתְׁשֵריְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע תַנְׁשִּבֶׁש א"שליט

 הָּלִפְּתַה חַסּנֶֹׁש א"שליט רֶּגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ַהסּוּכֹות ְּבַחג ְּבִגיַמְטִרָּיא ש"ְּבאתב ג"ְּבתשע ןֵכְו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכֵראִׁשית ןֵכְו .אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םיֹו ,יֵרְׁשִּת א"כ תֹוּיִתאֹו ְּכֵראִׁשית ַאֲחִרית ֶאְתֶכם ָּגַאְלִּתי ֵהן

 א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ."ֶאְתֶכם ִיְפקֹד ָּפקֹד ֵואלִֹהים" )כד ,נ בראשית( הָּלֻאְּגַה לַע רֵּבַדְמ בתּוָּכַה

 אֵציֹו ,ְוַאּלּוָפיו ֵמֵעָׂשו ִליָּפַרע ה"הקב ידָעִת ָׁשעֹות ְּבָׁשלֹש ְּבֶרְכָיה ַרִּבי ָאַמר ׁשָרְדִּמַה חַסּנֶֹׁש

 ֶׁשל ּוְמִּדיָנּה ,ָמִׁשיַח ֶׁשל ֵמֶחְבלֹו ּפּוְרָעֻנּיֹות ִמָּׁשלֹׁש ִניצֹול .)קיח שבת( אָרָמְּגַה חַסנֹ לֶׁש תֶקֶּיֻדְמ אָּיִרְטיַמִּג

  .ּוָמגֹוג ּגֹוג ּוִמִמְלֶחֶמת ,ֵּגיִהּנֹום

 תִיַּב ןַּבְרֻח רַחַאְּלֶׁש ינּוְיַה .ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ֻהְׁשְּתָלה ֶׁשִּמֶּמּנּו "ְׁשַאְלִּתיֵאל" )ה ,י ר"קוי( ׁשָרְדִּמַּב

 ,תֹוּבַר יםִנָׁש רַהּסַֹה יתֵבְּב יםִרסּוֲא יּוָהְו ,הָיְניָכִו הּוָּיִקְדִצ יםיִדִרְׂש יֵנְׁש קַר דִוָּד יתֵּבִמ רּוֲאְׁשִנ ןֹואׁשִר

 'הֶׁש אָּבִנ הָּיִמְרִי יִּכ ,דִוָּד יתֵבְל ידִרָׂש הֶיְהִי אּלֶֹׁש לֵאָרְׂשִי םַעְּב לדֹוָּג ׁשָׁשֲח הָיָה הּוָּיִקְדִצ יֵנְּב לָּכ גּוְרֶהֶּנֶׁש רַחַאְלּו

 ןֵּיַע

 ינּוִצָמ



 ׁשָרְדִּמַּב רָּפֻסְמּו .תֹוָעבּוְׁש לֵּטִּב 'ה ,רַהּסַֹה יתֵבְּב הָבּוׁשְּת הָׂשָע הָיְנָכְּיֶׁש רַחַאְלּו ,ייִרִרֲע הֶיְהִּיֶׁש הָיְנָכְי תֶא לֵּלִק

 הָיָה ּהָמְּׁשֶׁש רַּצֶנְדַכבּוְנ תֶׁשֵאֵמ ּוׁשְּקִּב :דִוָּד יתֵבְל תֶלֶׁשֹוּׁשַה היָכִׁשְמִה ּוּנֶּמִּמֶׁש ליֵאִּתְלַאְׁש דַלנֹו יְךֵא )ו ,יט שם(

 לּוְׁשְלִׁש ,יםִּכְסִה רַּצֶנְדַכבּוְּנֶׁש רַחַאְלּו ,רַהּסַֹה יתֵבְל סֵנָּכִהְל הָיְנָכְי תֶׁשֵאְל ירִּתַהְל ּהָלֲעַּבִמ ׁשֵּקַבְּתֶׁש ,םָעיְרִמְׁש

 ,בּוׁש ּהָתאֹו לּוְׁשְלִׁש הָרֲהְטִנְו הָרְפָּסֶׁש רַחַאְלּו .הָּדִנ הָתְיָה יִּכ יָהֶלָע אָּב אלֹ הָּלִחְתִבּו ,יםִלָבֲחַּב הָיְנָכְי תֶׁשֵא תֶא

 ׁשָרְדִּמַה יֵרְבִדְּכ ליֵאִּתְלַאְׁש לֹו אּוְרָק ןֵכָל ,דִוָּד יתֵבְל ילִתָּׁשַה ּהָּנֶּמִמ דַלנֹוְו ,דָּמֻעְמ ּוּנֶּמִמ הָרְּבַעְתִּנֶׁש סֵנ הָיָהְו

 בַתָכְו .יַחִׁשָּמַה אֵצֵי ּוּנֶּמִּמֶׁש ַהָּׁשִתיל תֹויֹוֱה יאִה ,מֹוְׁשִּב תֶזֶמְרִּנַה ליֵאִּתְלַאְׁש לֶׁש תֹוהּוַמ לָּכֶׁש אֵציֹוְו .אנּוֵבֵהֶׁש

 .ב"תשע תַנְׁש ְךֶרצְֹל לַּתְׁשִּנֶׁש ינּוְיַה ,ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ליֵאִּתְלַאְׁשֶׁש א"שליט רֶגְרֶּבְניֶזַא יןִמָיְנִּב 'ר ג"הרה יִל

 ִיְתַּגֵּדל ְולֹוַמר ָלקּום ליֵאִּתְלַאְׁש ֶּבן ְזרּוָּבֶבל ָעִתיד )ליקוטים א"ח 'גנים מעין'( אנֹוָּפִמ ע"רמָה ןֹוׁשְל הֶזְו

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

 ָׁשְרֵׁשי' ֵסֶפרְּב אָבמּו ןֵכְו ".ַבָּׁשלֹום ַעּמֹו ֶאת ְיָבֵרְך 'ה ִיֵּתן ְלַעּמֹו עֹז 'ה" ֶנֱאַמר ָׁשָעה אֹוָתּה ְוַעל

 ןֵכְו .ייִתִּלִג יִּבִלְלֶׁש בֵּלַה דסֹוְּב אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ץֵּקַה ִנְתַּגָּלה ֶׁשִּלְמַטְטרּון )'ב סעיף ה"קמ סימן א אות( 'ַהֵּׁשמֹות

 ,ב"ע ת"ר "םלֹוָּׁשַב ֹוּמַע"ֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע ייִתיִלִּג ןרּוְטַטְמִּב

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע זָמְרִנ דַחַי 'ש יאִה "םלֹוָּׁשַּב" לֶׁש 'בַה יֵרֲחַא תאֹוָהְו ,'ת יאִה "ֹוּמַע" יֵנְפִל תאֹוָהְו

 "יִּבִלְּב םָקָנ םֹוי" ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב 'םלֹוָׁש הֶׂשֲעַי אהּו' הָּלְפְּתַה חַסּנֶֹׁש א"שליט רֶּגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו

 ַרִּבי ְּבֵׁשם ָלּה ַמְתֵני ְּדָנֶוה ָׁשאּול ַרִּבי )ט ,יב ר"קה( ַּבִּמְדָרׁשָמִצינּו  ןֵכְו ..ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב .ייִתיִּלִג

 רֵאֵבּו ."בְּכִתי ְּבִלִּבי ָנָקם יֹום ִּכי :לֹו אֹוֵמר ֱהֵוי ,ַהְּגֻאָּלה ֵקץ ָמַתי ָאָדם ְלָך יֹאַמר ִאם ִׁשְמעֹון

 םִע ְּכִתיב ְּבִלִּבי ָנָקם יֹום ִּכי חַסּנַֹה ןֵכָל .ג"תשע תַנְׁש לַע זֵּמַרְמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה

 יםִּלִּמַה םִע ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִּיָּגֶלה ְּבָׁשָעה )ט ,לב ר"שמו( ׁשָרְדִּמַה חַסנֹ ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ַהִּמִּליםְו ָהאֹוִתּיֹות

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ַּתַחת לּותָגְּב הֹוֶלֶכת ֲאַזי היָנִכְּׁשַהֵמ ּוִמְסַּתֵּלק ִנְבָּדל י"ָח ל"ְּכֶׁשֵא )ט 'ב( 'הָראֹו יֵרֲעַׁש' רֶפֵסְּב

 :ָאְמרּו ְלִפיָכְך ,"ְּגִביְרָּתּה ִתיַרׁש ִּכי ְוִׁשְפָחה" :ְוַהּסֹוד ,ָנְכִרּיֹות ְוּכֹחֹות ֶמְמָׁשלֹות ְׁשַאר

 ְׁשֵניֶהם ּוֶבֱהיֹוָתם ,היָנִכְׁש ,ְּתִפָּלה ְוסֹוד ,י"ָח ֵאל ,ְּגֻאָּלה סֹוד ִּכי ,הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג ִלְסמְֹך ָצִריך

 דסֹוְי תֶדֶחַיְמ הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג תיכּוִמְּסֶׁש יםִארֹו .ּוִּבְבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות ְּבִיחּוד ַהּכֹל ֲאַזי ָלֶזה ֶזה ְסמּוִכים

 הָּלֻאְּג ִּבְסִמיַכת )תרומה( ל"יַזִרֲאָהְל י"ִּבְׁשַר יֵרָמֲאַמ רַעַׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .יםיִחִׁשְמ 'ב דחּוִי דסֹוְּב ,תכּוְלַמּו

 בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ַיַחד ְׁשֵניֶהם ְיֵדי ַעל ָהעֹוָלם ּוִמְתַנֵהג ְוָהַרֲחִמים ַהִּדין ִמְתַמֵּזג הָּלִפְתִל

 ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא הָּלִפְתִל הָּלֻאְּג ְךֵמֹוּסַה לָּכֶׁש א"שליט

 בתּוָּכַה אְבִגיַמְטִרָּיּו .יַחִׁשָמ לֶׁש מֹוְׁש ְבִגיַמְטִרָּיאּו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ הָלאּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִֹהים ְורּוַח" )ב ,א בראשית( י"ִּׁשַרְּב רַמֱאֶנ הֶז לַעֶׁש ".תְמַרֶחֶפ ֱאלִֹהים ְורּוַח" )ב ,א בראשית(

 ֶדםקֹ ִנְבְראּו ְּדָבִרים ִׁשְבָעה .)נד פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ לֶׁש חֹורּו הֶז "ַהָּמִים ְּפֵני

 ּוְׁשמֹו ,ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבית ,ַהָּכבֹוד ְוִכֵּסא ,ְוֵגיִהָּנם ,ֵעֶדן ְוַגן ,ּוְתׁשּוָבה ,ּתֹוָרה ,ֵהן ֵאּלּו ,ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא

 אָבמּו



 יַחִׁשָּמַה לַע רֵּבַדְּמֶׁש בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ,םָלעֹוָה אָרְבִּנֶׁש םֶדקֹו אָרְבִּנֶׁש ָמִׁשיַח ֶׁשל ְׁשמֹו ןֵכָל .ָמִׁשיַח ֶׁשל

   ".תְמַרֶחֶפ ֱאלִֹהים ְורּוַח" .םָלעֹוָה תיַאִרְּב םֶדקֹו

 ִעְקְבָתא ְּתקּוַפת ַעל ְמַדֵּבר ַהָּנִביא .ַוִּיְׁשָמע״ 'ד ַוַּיְקֵׁשב ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש 'ד ִיְרֵאי ִנְדְּברּו

 ִּכי .ָהֱאמּוָנה ִחּזּוק ְּבנֹוֵׂשא ְלִהָּדְברּות ֵעת ְּבאֹוָתּה ְמֻיֶחֶדת חֹוָבה ֶׁשֵּיׁש ּוְמַצֵּין ִּדְמִׁשיָחא

 ֵאינֹו ֶּׁשּקֹוֶרה ַמה ֶׁשָּכל ּוְתִמיָמה ְטהֹוָרה ֶּבֱאמּוָנה ּוְלִהְתַחֵּזק ְלִהְתַּגֵּבר ָצִריְך ֵאּלּו ְטרּוִפים ְבָיִמים

 ְמַחֵּבר ֲאָבֵרְך ֵּכן ַעל .ִיָּוֵׁשַע ּוִמּתֹוָכּה הּוִמֶּמָּנ ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת ַהְּׁשֵלָמה ַלְּגֻאָּלה ֲהָכָנה ֶאָּלא

 ָּכל ֶּפֶׁשר ַמה ְוחז״ל ַהְּנִביִאים ִּדְבֵרי ִמּתֹוְך ְלַגּלֹות ַהָּׁשָעה ַצו ְלַמּלֹאת ֶׁשָּבא ,ַהֶּזה ַהֵּסֶפר

 ַהְּגאֹוִנים ,חז״ל ִּדְבֵרי ְלַהְפִליא ּתֹוֲאִמים ַּכָּמה ָאנּו ֶׁשרֹוִאים ֶזה ּוִמּתֹוְך ,אֹוָתנּו ַהְּמאֹוָרעֹות

 .ָהַאֲחרֹונֹות ִיְתַקְּימּו ָּכְך ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשִּנְתַקְּימּו ֶׁשְּכמֹו ֵנַדע ,ָלנּו ַהּקֹוֶרה ָּכל ִעם ,ְוָהִראׁשֹוִנים

 ָהֱאמּוָנה תְזכּוִבּו א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ].א"שליט .יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרה תַמָּכְסַה ְךֹוּתִמ[

  .ב"תשע ְּגאּוָלה ָמִׁשיַח אָּיִרְטיַמִגְּב ִצְדֵקנּו ָמִׁשיַח ָיבֹוא

 תֶא ַחֵּצַנְי דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו ,םדֹוֱא תֶא ַחֵּצַנְי ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ אבָֹל ידִתָעֶּלֶׁש :)רמו פנחס( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

משיח בן יוסף ינצח אדום א ש"לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .בַר בֶרֵעָה תֶא ַחֵּצַנְי הֶשמֹּו ,אלֵעָמְׁשִי

  .ה"תשעבגימטריא 

  

המעונינים להצטרף לשיעורים בספר סוד החשמל מידי ערב בשכונת 
  026537343: גבעת שאול בירושלים יתאמו בטל

 ניתן להעלות בקישור שיעורים 24ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי הוידאו"הושלמה  בס
6C5678BC3EA2C768PL=list?playlist/com.youtube.www://http  

 .ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעקישור למאמר
https://docs.google.com/open?id=0B-ynllIXzn7XTHk5UlNNUEpYNjg   

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

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

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