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ק  ֶר   . 'טוֶּפ

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

מֹות עֹוָל צּום ָה ְמ   .סֹוד ִצ

 ֶׁשָּבֲאִצילּות ַהַּתְחּתֹון ָּבעֹוָלם ַרק לֹא הּוא ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה ַהִּזּוּוג ֶׁשּסֹוד ֶזה ִּדְכָלל ְלהֹוִסיף

 ְּבָכל ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ַּגם ֶאָּלא ,ן"זו ִּבְקָצָרה אֹו ְונּוְקָבא ַאְנִּפין ְזֵעיר ַּקָּבָלהַה ִּבְלׁשֹון ֶׁשִּנְקָרא

 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ַּכּמּוָבא ,ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ַהְּגבּוָרה ֲחִצי ֶּדֶרְך הּוא ַהִּזּוּוג סֹוד ָּתִמיד ָהעֹוָלמֹות ִהְׁשַּתְלְׁשלּות

 ֶאֶרץ ַהִּנְקָרא ַהַּמְלכּות ִּביסֹוד ך"מנצפ ְּגבּורֹות 'ה ִנְמְׁשכּו ַהָחְכָמה ִמן )רסח 'ע ב"ח ה"ר( ל"ֲאִריַזְלָה

 ֶאְצֵלנּו ַּכְמבָֹאר הּוא ָהִעְנָין ,ְּגבּורֹות ֵהם ך"ְוַהמנצפ ֶחֶסד הּוא ֶׁשַאָּבא ִּפי ַעל ְוַאף ,ָּבֶהם ְוִנְתַיְּסָדה

 ֶׁשִהיא ִמֻּכָּלם ְוַהְּקדּוָמה ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה ִּכי ,ַהְּגבּוָרה הּוא ַהָחְכָמה ׁשֶֹרׁש קֹוםָמ ְּבָכל ְלעֹוָלם ִּכי

 ֶׁשַּגם רֹוִאים .ֶזה ְּכָלל ּוְזכֹר ,יֹוִמין ְּדַעִּתיק ַהְּגבּוָרה ְּבתֹוָכּה ִנְתַלְּבָׁשה ַאְנִּפין ְךְּדָאִרי ,ְסִתיָמָאה ָחְכָמה

 ֶׁשִּנְקָרִאים ֶׁשַּתְחָּתם ָּבעֹוָלמֹות ְוֵכן ,ַאְנִּפין ַוֲאִריְך יֹוִמין ַעִּתיק ֶׁשל ַהֶּכֶתר עֹוָלמֹות ֶׁשל יֹוִניםָהֶעְל ַּבַּפְרצּוִפים

 מֹאלַהְּׂש ְלַצד ַמְׁשִּפיַע ֶׁשָּבַעִּתיק ַהָּיִמין ֶׁשַּצד ַהְיינּו .ַהְּגבּוָרה ַצד ֶּדֶרְך ִהיא ַהַהְׁשָּפָעה ָּתִמיד ,ְוִאָּמא ַאָּבא

 ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשַּתְחָּתיו ָהעֹוָלם ֶאת מֹוִליד ַהְּׂשמֹאל ְוַצד ,ַמְפִריָׁשה ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהֲחִצי ֶאת ַרק ַהִּזּוּוג ְּבסֹוד ֶׁשָּבַעִּתיק

 ִמְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשֶּזה ַעד ֹוָלמֹותָהע ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְּבָכל ָהְלָאה ַמְמִׁשיְך הּוא ְוָכְך ,ֶׁשִּקֵּבל ְּגבּוָרה ֲחִצי אֹותֹו ֶּדֶרְך ֲאִריְך

 ִהיא ֶזה ּוֵמֲחִצי .ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ִמֶּמּנּו ְמַקֶּבֶלת ֶׁשִהיא ֱהיֹות ,ֵמַהָּזָכר ֲחִצי ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהְּנֵקָבה ַהַּגְׁשִמי ָּבָאָדם

 ַאַחת ְּבִחיָנה ;ַהֶּׁשַפע ִּביִריַדת ְּבִחינֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵּיׁש איֹוֵצ .ֶׁשִּמַּתְחֶּתיָה ָהעֹוָלם ַּכְבָיכֹול ֶׁשֵהם ְיָלֶדיָה ֶאת מֹוִליָדה

 ֶׁשַּצד ַההֹוָלָדה ְּבִחיַנת ֶאת ֵיׁש ָּכְך ְוַאַחר ',ַהּנּוְק ְלַצד ֵחִצי ַמְׁשִּפיַע ַהָּזָכר ֶׁשַּצד ,ְועֹוָלם עֹוָלם ְּבָכל ַהִּזּוּוג ְּבסֹוד

 ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ַנֲעׂשֹות ֵאּלּו ְּבִחינֹות ּוְׁשֵּתי ,ֶׁשַּתְחָּתיו ָלעֹוָלם ַפעַהֶּׁש ֶאת מֹוִליד עֹוָלם ְּבָכל 'ַהּנּוְק

  .ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא 'ַהּנּוְק ַצד ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה ַההֹוָלָדה סֹוד ְוֵכן ,ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך הּוא ַהִּזּוּוג ֶׁשּסֹוד

 ְּבָכל ְךְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין ִויַדֶּמה ִמיְלָתא ְלִמיְלָתא ֵאי )פא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַער ַהַהְקָּדמֹותַׁש'מּוָבא ְּב

ֵהם ְּבִחיַנת ֵחִצי ַּתְחּתֹון , ַהְּמִאיִרים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה ֵמֶהם, ָהעֹוָלמֹות ַהֶּנֱאָצִלים ָּתִמיד

ְוָרֵחל , י הּוא ְמקֹום ֲעִמיַדת ָרֵחל ְּבָכל עֹוָלם"ְּדֵחִצי ַּתְחּתֹון ְּדִתְפֶאֶרת ְונהינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר .י"ְּדִתְפֶאֶרת ּונה

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב, י"ְמִאיָרה ּוַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה ֵמֶחְלָקּה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵחִצי ַּתְחּתֹון ְּדִתְפֶאֶרת ְונה

 ִנְרֶאה

ְוֵכן 



.  ֶׁשְּזֵעיר ַאְנִּפין ַמְׁשִּפיַע ַלּנּוְקָבא ֲחִצי ִמַּמה ֶּׁשהּוא ְמַקֵּבל ֵמַאָּבא ְוִאָּמא)שיד' ב ע"סוכות ח(ל "יַזְלָהֲאִר' ַהַּכָּונֹות

' ִּכי ִהיא ְמַקֶּבֶלת ֲחִצי ֵמַהי' ְוִאָּמא אֹות ה'  ֶׁשַאָּבא הּוא ִּבְבִחיַנת אֹות י:)תיקונים ב(ְוֵכן ָנִביא ְלַקָּמן ֵמַהּזַֹהר 

, ִהיא מֹוִליָדה ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּנְקָרא ּכֹל', ְׁשָעִרים ְּדָכל ֶאָחד ָּכלּול ִמי' ּוֵמֲחִצי ֶזה ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט ְלנ, ל ַאָּבאֶׁש

  .'ְּבִגיַמְטִרָּיא נ

, ר"ֹות ְּכִמְנַין ֶּכֶתך אֹור" ַּדע ִּכי ַהֶּכֶתר ֵיׁש ּבֹו תר)ב רמ"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

, י אֹורֹות"ְוֵהם ש, ְוֶנֱחָלִקים ַלֲחָצִאין ֶחְצָין ִנְׁשָאִרין ְלַעְצמֹו ְוֶחְצָין ִנָּתִנין ְּבַאָּבא ְוִאָּמא

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ָלֶזה ֵּכיָון ֶׁשֵּמעֹוָלם ְלעֹוָלם ָהאֹור ִמְצַטְמֵצם .ה ְלִאָּמא"ה אֹורֹות ְלַאָּבא ְוקנ"קנ

ָלֵכן סֹוד ַהִּזּוּוִגים ֶׁשַּדְרָּכם יֹוֶרֶדת ַהַהְׁשָּפָעה ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת , ְוהֹוֵלְך ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

י אֹורֹות "יו ֵיׁש שָּבעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּת, ך אֹורֹות"ְּבעֹוַלם ַהֶּכֶתר ֵיׁש תר, ְלָמָׁשל, ְוִאם. ַהְּגבּוָרה ְּכֵדי ְלַצְמֵצם ַהֶּׁשַפע

ּוֵמֶהם ִהיא מֹוִליָדה ֶאת , י אֹורֹות"ֶׁשְּבעֹוַלם ַהֶּכֶתר ִקְּבָלה ִמַּצד ַהָּזָכר ש' ְּדַצד ַהּנּוְק, ך"ֶׁשֵהם ֲחִצי ִמתר

ה ֶׁשֵהם ֲחִצי "ַמִים קנַהִּמְתַחְּלִקים ְלַּפֲע, י אֹורֹות"ָהעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה ּוִמֵּמיָלא ָהעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה ִיְהיּו ּבֹו ש

. ְוָכאן ִנְמָצא סֹוד ִצְמצּום ָהאֹור ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות. ְלעֹוָלםְוָכְך ָהאֹור ִמְצַטְמֵצם ְוהֹוֵלְך ֵמעֹוָלם , י"ִמש

, א"ץ שליט"מֶׁשה ַׁש' ל רג ַהְּמֻקָּב"ל ְוהרה"ִפיְׁשל ַאְייְזְנָּבְך זצוק' ג ַהְּמֻקָּבל ר"ר הרה"ָּדָבר ֶזה ֵּבַרְרִּתי ִעם מו[

ו " ְּבֵׁשם ַהמהרח,)תקה' ע(א "מ מֹוְרֶגְנְׁשֶטערן שליט"ֵמַהגרי' ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְוִהְסִּכימּו ִעם ֶזה

  .]ֶׁשּסֹוד ַהִּצְמצּום הּוא ְּבסֹוד ַהִּזּוּוג' ֶחְפִצי ָּבּה'ִּבְּדרּוֵׁשי 

ל ב ַעַתָכְו, ת ַּגְךֶל ֶמיׁשִכל ָאֶצה ֵאֶטֹו ׁשמֹוְצת ַעה ֶאָׂש ָעְךֶלֶּמד ַהִוָּד ֶׁש)לקוט שמואל קלאי( ַּבִּמְדָרׁש

ת ז ֶאַמד ָרִוָּדֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ֶפר ֵּסר ַהֵאָבְמּו. יםִּׁשִמ ֲחֹוּתְׁשִאְו, הָא ֵמב לֹוָּי ַחיׁשִכָאת ֶׁשתֹוָלְּדַה

ים ִּׁשִמֲחה ַוָאֵמ, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמד ַהִוָדים ְלִנְתנֹו, אָּמִאא ְוָּבת ַאים ֶאִלְּמַסְמ ַהֹוּתְׁשִא ְויׁשִכָאת ֶׁשֶמֱאָה

 ׁשֵּקא ִּבא הּוָּמִאָהֵמים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. יםִּלִהר ְּתֶפֵסד ְּבִויא ָּדִבֵהים ֶׁשִרמֹוְזים ִמִּׁשִמֲחה ַוָאֵּמד ַהֶגֶנְּכ, תרֹואֹו

א ָּמִאא ְוָּבַא ְלׁשֵּיה ֶׁש"ם קנִיַמֲעַּפי ִמִצ ֵחְךֶרֶעם ְּבֵהֶׁש, נ" קׁשֵּקא ִּבד הּוַחם ַייֶהֵנְּׁשִמּו. אָּבַא ֵמׁשֵּקִּבה ֶּׁשַּמי ִמִצֵח

ם ָּׁשה ֶׁשָּׁשִאד ָהסֹות ְית ֶאלֹוְּמַסת ְמתֹוָלי ְּדִּכ. תתֹוָלְּדל ַהאת ַעב זַֹתא ָּכ הּוַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרן ִנֵכְו. ילֵעְלִדְּכ

 נּוְרַאֵבְדִּכ, םֶחֶרל ָהת ֶׁשתֹוָלְּדי ַהֵּתין ְׁשד ֵּבִול ָּד ֶׁשתֹוָמְׁש ִנׁשֶרם ׁשָֹׁשְו, עַפֶּׁשת ַהת ֶאכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסֶלֶּבַקְמ

  .עַצְמֶאָּב' ת ום אֹוִע, ת"ֶלת ָּדֹוּיִתי אֹוֵּתד ְׁשִוָד ְּבׁש ֵיַעּוּדַמ' רָפֹול ׁשַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב

, ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלהן הּוא ְּבִחיַנת "ה ְּבִמּלּוי ב"ֶׁשֵּׁשם הוי) ד"ח פ"שער רפ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

 ו"ּוַפֲעַמִים כ, ו אֹורֹות"ּוְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֵיׁש כ, א"ֶאת ַהַּמְלכּות ְּכֶׁשִהיא ְמֻזֶּוֶגת ִעם זְּדֵׁשם ֶזה ְמַסֵּמל 

  .ִהיא ֵחִצי ֵחִצי ַמָּמׁש' א ְלנּוְק"ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשֲחֻלַּקת ָהאֹורֹות ֵּבין ז. ן"עֹוֶלה ב

 ְלַאָּבא ִמַּסָּבא ּוִמְתָמֵעט הֹוֵלְך ֶׁשַהֶּׁשַפע ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ֶׁשרֹוִאים ְּכמֹו ,ַהּדֹורֹות ְיִריַדת סֹוד ְּדֶזה

 ֵזיָרא ַרִּבי ָאַמר :)קיב שבת( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ַהּדֹורֹות ְיִריַדת ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ָּכְך ',ְוכּו ְוַלֵּבן

 ָאנּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ִראׁשֹוִנים ְוִאם ,ֲאָנִׁשים ְּבֵני ָאנּו ַמְלָאִכים ְּבֵני ִראׁשֹוִנים ִאם ִזיְמָנא ַּבר ָרָבא ָאַמר

 ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ַטְרפֹון ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ָׁשאּול ַאָּבא :)כד נדה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַּכֲחמֹוִרים

 ֵמִאיר ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ֲעִקיָבא ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ַטְרפֹון

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

ְוֵכן 

 ִנְרֶאה



 ִחָּיא ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ֵמִאיר ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע

 ַמִּגיַע ְיהּוָדה ְוַרב ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ַרב .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ְוַרב ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ִחָּיא ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע

 ָקִאי ְּדפּוְמְּבִדיָתא ּוַפְרָׁשְּתִכיָנא .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ַּדְייָלא ְוָאָדא ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ,ְיהּוָדה ְוַרב .ִלְכֵתפֹו

 ְּיִריַדתֶׁש ְורֹוִאים .ַפְלֵגיּה ַעד ְלַפְרָׁשְּתִכיָנא ֵליּה ַקִאי ָעְלָמא ְוכּוֵּלי ,ַפְלֵגיּה ַעד ַּדְייָלא ְלִאָּדא ֵליּה

 א"שליט טֹוב ִּכי עֹוֵדד 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ּגּוף ַּבֲחִצי ִליִריָדה אֹו ּגּוף ְלֻעַּמת ְלרֹאׁש ִנְמֶׁשֶלת ַהּדֹורֹות

ְוַגם ָּכאן , י ַּדְרְּדֵקי ַמְקֵר)מ"ובכ. מ צז"ב(ְוֵכן ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ִנְקָרא ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא . ִּדְרּדּור אֹוִתּיֹות ּדֹור ּדֹרֶׁש

  . ַהּדֹורֹותִּדְרּדּורֵיׁש ֶרֶמז ַעל 

 ֶׁשַּגם ְּבַפְרצּוף ַאָּבא ְוִאָּמא ֵיׁש ִהְתַחְּלקּות ֶׁשל ְׁשֵני ֲחָצִאים )קיז' א ע"ח' שער ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּב

 ִאָּמא ִנְקָרא ֵלָאה ֶׁשל ַהֲחִצי ְוָׁשם ,ְונּוְקָבא ַאְנִּפין ירְזֵע ֶׁשל ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ְוֵלָאה ָרֵחל ִּבְבִחיַנת

 ַלְּתבּוָנה ִעָּלָאה ִאָּמא ֵּבין ֶׁשַהָּמקֹום )רפה 'ע א"ח 'כ שער( ָׁשם ּומּוָבא .ְּתבּוָנה ִנְקָרא ָרֵחל ֶׁשל ְוַהֲחִצי ,ִעָּלָאה

 ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶזה ְּבָמקֹום עֹוָׂשה ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהִחּתּוְך ַעל אןָּכ ְמַרֵּמז ל"ְּדָהֲאִריַז ִנְרֶאה .ְךַהֲחָת ְמקֹום ִנְקָרא

 ְמקֹום הּוא ַהֲחָתְך ֶׁשְּמקֹום )רסז 'ע א"ח יט שער( ָׁשם מּוָבא ְוֵכן .ָהעֹוָלמֹות ְּבָכל זֹו ַלֲחֻלָּקה ַהַּטַעם ׁשֶֹרׁש ְּדֶזה

 ֵהם א"ז ַּפְרצּוף ֶׁשל ָהִעּבּור ּוִבְזַמן ,ַהְּקִלּפֹות ִּבְמקֹום ָהעֹוָלם ַאתִּבְבִרי ֶׁשָּנְפלּו ַהְּקֻדָּׁשה ִניצֹוצֹות ֵּברּור

 ְלַצד ַהֶּׁשַפע ֶאת ַהַּמְׁשִּפיָעה ָרֵחל ֵּבין ַמְפִריד ֶזה ְּדָמקֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהֲחָתְך ִּבְמקֹום ִמְתָּבְרִרים

   .ֵמָהַרע ַהּטֹוב ֶאת ְלָבֵרר ַהָּמקֹום ָּכאן ִמֵּמיָלא ,הַלְּקִלָּפ ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ְלֵלָאה ,ַהְּקֻדָּׁשה

ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא  )ריא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'מּוָבא ְּב

ֵעיל ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ּוֵבַאְרנּו ְל. ֲאֶׁשר הּוא נֹוֵתן ִקְצָבה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות, ַׁשַּדי

 ֶׁשַּגם ָּבַּפְרצּוִפים )פה' ב ע"שער כט ח(' ל"ֵעץ ַחִּיים ְלַהֲאִריַז'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ֶׁשאֹוֶמֶרת ַּדי ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ִחּתּוְך

  . סֹודָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַעִּתיק ַוֲאִריְך ַהַהְׁשָּפָעה ִהיא ְּבסֹוד ֲחִצי ַהְי

 ֵהן ך"ע ְוגיכ"אחה ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהֵחְך ְוַהָּגרֹון ֶׁשֵהם )ער' ב ע"ה ח"ר(' ל"ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ְלַהֲאִריַז'מּוָבא ְּב

ָּבא ְוִאָּמא  ְּדֵחְך ְוָגרֹון ְמַסְּמִלים ֶאת ְסִפירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשִּנְקָרִאים ַאְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ּה ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהִּזּוּוג "אֹוִתּיֹות ָי'  ֶׁשב)רלט' ע(ָׁשם ' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוִחּבּוָרן ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה

ִמְצַטֶּיֶרת ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ' אֹות הְּד. ְּגבּוָרהֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא , ו"ריֵהם ִמְתַחְּבִרים ְּבסֹוד , ֶׁשל ַהָחְכָמה ּוִביָנה

 ְלַגֵּבי ַהִּזּוּוג ָּבעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּנְרָמז )רלח' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ו ְמַחְּבָרם"ְּדָהרי, ו"ריֵהם ' ְוַיַחד ִעם ַהי' ּוו' ר

ְוֵכן מּוָבא . ו ְמַחְּבָרם"ו ְּדָהרי"ֵהם רי' ַיַחד ִעם ַהוְו' ְוי' ִמְצַטֶּיֶרת ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ר' ְּדאֹות ה, ה"ָּבאֹוִתּיֹות ו

ְּדֵׁשמֹות , ו"ֵיׁש ּבֹו ִמְסָּפר רי, י ַהְמַרְּמִזים ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות"ה ֲאדָֹנ" ֶׁשִחּבּור ֵׁשמֹות ֲהָוָי)רלט' ע(ָׁשם 

  . ו"ריּוְבַיַחד ֵהם ִמְסָּפר , ו"קכּבּוַע הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּבִרי"ֲאדָֹנְוֵׁשם , א"צ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָי

.  ְמַרֶּמֶזת ַעל ִזּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבהֶאָחד ֶׁשַהִּמָּלה "ה ֶאָחד"ֲהָוָי" ַעל ַהָּכתּוב .)תיקונים קכג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

 ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהֵּתַׁשע ְסִפירֹות ח"אֵקָבה ְואֹוִתּיֹות ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנ' ְּדאֹות ד

 ְלַרֵּמז ַעל ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם ַחד' א הּוא אֹוִתּיֹות ֶאָחדִנְרֶאה ְּד. ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ָזָכר ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות

ְוֵכן .  ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּבאֶֹפן ֶׁשַרק ֲחִצי ֵיֵרד ְלַמָּטהֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַסִּכין ַחד ֶׁשחֹוֵתְך

מּוָבא 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 



ְמַחְּלִקים ֶאת ַהֶּׁשַפע ',  ֶׁשְּבֵתַבת ֶאָחד ּוְבָּברּוְך ֵׁשם ְוכּו)קנו' א ע"קריאת שמע ח( 'ל"ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ְלָהֲאִריַז'מּוָבא ְּב

  .ָברָּדי ִצֲחי ִנֲאת "רד "ֶאָחא ֶׁש" שליטִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג' ג ר"ֵׁשם ָהרהְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּב. ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה

 ְלַרֵּמז ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִהיא "ְּבֵראִׁשית" ֶׁשל ַהִּמָּלה 'בה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ָּבאֹות "ְּדהקב

ּוְמַרֶּמֶזת ַעל ִצְמצּום ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות , םְׁשַנִיֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא ' ְּבסֹוד ָהאֹות ב

ה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם "ַהַּטַעם ֶׁשהקב' ֵסֶפר ַהָּקֶנה'ְּבֵׁשם  )כג' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ָהעֹוָלמֹות

. רֹא ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשַּׁשָּיְך ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבהְּדַתְכִלית ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ִלְב', ָּבאֹות ב

' ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְלִפי ְּדָבֵרינּו עֹוד ַטַעם ֶׁשָהאֹות ב. ת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּנֵקָבה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַּבִית"ְוָהאֹות ֵּבי

ְוֵכן ָמִצינּו . ְוַאַחת ֶׁשל ֵלָאה ְלַמְעָלה, ַמְלֻכּיֹות ַאַחת ֶׁשל ָרֵחל ְלַמָּטה' ז ֶׁשֵּיׁש בְלַרֵּמ, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות

ְסִפירֹות ֵאּלּו ֵהן ְּבסֹוד ' ּוב, ְסִפירֹות ַהִּביָנה ְוַהַּמְלכּות' ֶׁשל ְּבֵראִׁשית ְמַרֶּמֶזת ַעל ב'  ֶׁשָהאֹות ב:)ויחי רמ(ַּבּזַֹהר 

ל ֶׁש' ת הֹוּיִתי אֹוֵּתל ְׁשז ַעֵּמַר ְל,ָּבָרא ְׁשֵּתית ֹוּיִת אֹוְּבֵראִׁשית ֶׁש:)תיקונים עה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצ ָמןֵכְו. ָרֵחל ְוֵלָאה

  .ַמְלכּותְסִפירֹות ִּביָנה ּו' בת ַהיַנִחן ְּבֵהֶׁש, ה"ם הויֵׁש

 ַלָּצפֹון ּוְפתּוָחה ,ָהעֹוָלם ְמִחיצֹות ְׁשלָֹשה ֶגדְּכֶנ ַקִּוין 'ג ָלּה ֵיׁש 'ַהב )קסו ואתחנן( 'ֲעֻמּקֹות ְּמַגֶּלה'ַּב

 ְיכֹוֶלת' ָלֶהם' ֵאין' ת"ר ,ם"ֱאִליִל ם"ַעּכּו ִנְקָרא ֶזה ִמַּטַעם ֲאֶׁשר ,"ָהָרָעה ִּתָּפַתח ִמָּצפֹון ִּכי"

 'מ ְוִתְהֶיה ,ָהָרָעה חִּתָּפַת ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ָצפֹון ִמַּצד 'ַהב ִיָּסֵתם ָלבֹא ּוֶלָעִתיד .ְמִחיָצה' ַלֲעׂשֹות'

 ֶּפַתח ֵיׁש ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִנְבָרא ָּבּה 'ב ֶׁשָּבאֹות רֹוִאים ".ַהִּמְׂשָרה ְלַםְרֵּבה" ֶׁשל ְסתּוָמה 'מ סֹוד ְוֶזה ,ְסתּוָמה

 ֶהםָל יןֵא ,ם"ֱאִליִלְוָה ,ָלםָלעֹו ָהָרעֹות ָּבאֹות ֶׁשִּמָּׁשם ְלַרֵּמז ,ָהעֹוָלם ְצפֹון ְּכֶנֶגד ֶׁשהּוא ַהְּׂשמֹאל ִמַּצד ָּפתּוַח

 ְוִתְהֶיה 'ב ָהאֹות ִּתָּסֵתם ָלבֹא ְוֶלָעִתיד .ָלעֹוָלם ָהָרעֹות ֶאת ֶׁשֵּמִביא ַהֶּפַתח ֶאת ִלְסּגֹר ,ִחיָצהְמ ֲעׂשֹותַל כֹוֶלתְי

 ַהֵחִצי ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת ַהחֹוְטִאים יםאֹוְכִל ַהֶּזה ְּדָבעֹוָלם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָלעֹוָלם ָרעֹות ָיבֹאּו ְולֹא ,ְסתּוָמה 'ם

 ַמה .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ְלַחֵּלק ְמִחיָצה ַלֲעׂשֹות ְיכֶֹלת ָלֱאִליִלים ְוֵאין ,ַהְּׂשמֹאל ְּבַצד ַהִּנְרָמִזים ָהֱאִליִלים ֶּדֶרְך ָהֶעְליֹון

  .ִּבְׁשֵלמּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשּנֹוֶתֶנת ְסתּוָמה 'ם ִּתְהֶיה ָּׁשהַּבְּקֻד ִיָּכְללּו ַהֲחָצִאים ְּכֶׁשְּׁשֵני ָלבֹא ֶלָעִתיד ֵּכן ֶּׁשֵאין

 ,ַלַּמְלכּות ְלַמָּטה יֹוֵרד ְוֵאינֹו ִנְקָּפא ַהְּגבּוָרה ְּבַצד ֶׁשִּנְמָצא ֶׁשַהֶּׁשַפע :)כט בראשית( ַּבּזַֹהר

 ָׁשם ְלׁשֹונֹו ְוֶזה .יֹוֵרד ְוַהֶּׁשַפע ַּבְּגבּוָרהֶׁש ַהֶּקַרח ֶאת ַמְפִׁשיִרים ֵהם ַהֲחָסִדים ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים

 ְּבִסְטָרא ְּגִליִדין ַּדֲהוֹו ַמָּיא ְּכִדין ,ַּבֲהֵדיּה ֵליּה ּוַמְקִריב ְלַגֵּביּה ָמֵטי ְּדָדרֹום ְּדָתְקָּפא ְּבַׁשְעָּתא

 ַהְּגבּוָרה ְּבַצד ֶׁשִּנְקָּפא ַלֶּׁשַפע ֶׁשּקֹוֵרא ַהּזַֹהר ֶׁשל ֹוׁשַהָּקד ִּבְלׁשֹונֹו ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְוָנְגִדין ִמְׁשֶּתַרן ְּדָצפֹון

 ַהֲחָסִדים ֶאת ָצִריְך ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהֲחִצי ֶׁשַּגם ְמַרֵּמז ְוַהּזַֹהר ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְגִליִדיןִּד .ְּגִליִדין ְּבֵׁשם

 'ִמְּדַבׁש ָמתֹוק' ּוְבֵפרּוׁש ַאְתָין ָקא ִּדְגבּוָרה ִמִּסְטָרא ַמָּיא :)קג וירא( ּזַֹהרַּב ָמִצינּו ְוֵכן .אֹותֹו ֶׁשַּיְפִׁשירּו

 לֹוַקַחת ַהְּגבּוָרה ִּכי ,ַהְּגבּוָרה ִמַּצד יֹוְרִדים ,ָלעֹוָלם ַהּיֹוְרִדים ֶׁשַּבֶחֶסד ַהֶּׁשַפע ֵמיֵמי ִּכי ְמָבֵאר

, הָאפּול ְרם ֶׁשם ֵׁשא ַּגהּו, ֶּגֶלד אֹו, ְּגִלידן ֹוׁשָּלַה. [ְלַהַּתְחּתֹוִנים ִּפיַעְלַהְׁש ְּכֵדי ַהֶחֶסד ִמַּצד ַהֶּׁשַפע ֶאת

ַהְּקִלָּפה . ַהְּגִליד ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהַּמָּכהם ם ָׁש"ַּבְמַרר ָהֵאָבְמּו ,ֶגֶלד ֶׁשַעל ַהַּמָּכה )ד, מקואות ט(ה ָנְׁשִּמא ַּבָבּוּמַּכ

ה ָרבּוְּגת ַהַּלֻעְפּו', תרֹובּוְּגת ַהַלֲעַמ'י ֵרָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, הָרבּוְּגד ַהַּצה ִמָאה ָּבָאפּוְרִּד .ֲאֶׁשר ַּתֲעֶלה ַהַחּבּוָרה

  .]דֶלד ֶּגסֹויא ְּבִה

ִנְרֶאה 

  מּוָבא

 ָמִצינּו



מֹו ָמכֹון ֵיׁש ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָּבָרִקיַע ֶׁשְּׁש. ֶׁשּבֹו אֹוְצרֹות ֶׁשֶלג ְואֹוְצרֹות ָּבָרד" ָמכֹון" :)חגיגה יב( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשָּמכֹון ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת )כ' פתחי שערים'(א ֶחֶבר "ְּדמּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרי, אֹוְצרֹות ֶקַרח ֶׁשל ֶׁשֶלג ּוָבָרד

. ֶׁשל ֶׁשֶלג ּוָבָרדִמֵּמיָלא ֵיׁש ָׁשם אֹוְצרֹות ֶקַרח , ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְקִּפיָאה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְמָצא ֶאְצָלּה, ַהְּגבּוָרה

ַהְיינּו , ר"ו פ"כ ְמַרֵּמז ַעל "ְּכפֹור" ֶׁש,"ְּכפֹור ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר" ַעל ַהָּכתּוב )תשא(' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

א "ה ְּכִמְנַין כ"ַהְיינּו ֵׁשם אהי, ר"א פ"כ ְמַרֵּמז "ָּכֵאֶפר". ר ִּדיִנים"ו ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהפ"ה ְּכִמְנַין כ"ֵׁשם הוי

ר "ז ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהפ"ה ְּכִמְנַין י"ַהְיינּו ֵׁשם אהו, ר"ז פ"י ְמַרֵּמז ַעל "ְיַפֵּזר"ְו, ר ִּדיִנים"ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהפ

   .ְורֹוִאים ֶׁשַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ִהיא ְּבסֹוד ִּפּזּור ַהּקֹר ְוַהְפָׁשַרת ַהֶּקַרח. ִּדיִנים

. ֵכן ֶׁשֶלג יֹוֵרד ַרק ַּבְּמקֹומֹות ַהְּגבֹוִהים ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך יֹוֵתר ַלֲחָסִדים ַהַּׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹוןְּדָל

 ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא ִּבְבִחיַנת ֶקַרח ,ִמיָכֵאל ַׂשר ֶׁשל ֶׁשֶלג )כד, ר ג"שהש(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ֶׁשעֹוֶצֶרת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵמיֵמי , ְוַהְקָּפָאתֹו ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ַהְּגבּוָרה, ַהְיינּו ַהֶּׁשֶלג ַעְצמֹו הּוא ֶחֶסד, רֶׁשֻהְפַׁש

' יםְּפִרי ַחִּי'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ָלֵכן ַמה ֶּׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה נֹוָתר ָקפּוא ְּכמֹו ֶׁשֶלג, ַהֶחֶסד ֶׁשּלֹא ֵיְרדּו ָלעֹוָלם

 ְוָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהְּבָרִכה ַהַּגְׁשִמית ,ג"ֶׁשֶלת "ר, "ְךָלְמִּתיו ַׂשִביר ְּגֵהן " )לז, בראשית כז( ֶׁשַהָּכתּוב )קאמרנא(

  .ַעל ְיֵדי ַהְּגבּוָרה, ֶׁשָּבָאה ְּכתֹוָצָאה ִמִּצְמצּום ָהאֹור ֵאין סֹוף ַלַּגְׁשִמי

 ִמָּכל ֶׁשִּמְתַמֵּלאת ַהַּמְלכּות ַעל ְלַרֵּמז ְמֵליָאה אֹוִתּיֹות הּוא ֱאלִֹהים ֶׁשֵּׁשם .)עז תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ְּתַקֵּבל ַהַּמְלכּות ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד )רמט 'ע ב"ח העמידה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ ְפִרי'ִּב ּומּוָבא .ַהְּסִפירֹות

 ֶׁשֵּׁשם ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה ".'ה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ּוָמְלָאה" ַהָּכתּוב ְּבסֹוד ַהְּסִפירֹות ִמָּכל ַהֶּׁשַפע ֶאת

 ְוהּוא ֶאְצלֹו ַהֶּׁשַפע ָּכל ֶאת ַמְקִּפיא ֶׁשהּוא ֵּכיָון ְמֵליָאה ְּבסֹוד הּוא ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֱאלִֹהים

 ּוָמְלָאה" ְּבסֹוד ַלַּמְלכּות ַהֶּזה ַהֶּׁשַפע ֶאת ַיְׁשִּפיַע הּוא ָלבֹא ּוֶלָעִתיד .יוֶׁשְּבאֹוְצרֹוָת ַהֶּׁשַפע ִמָּכל ָמֵלא

 אֹותֹו ְלַהְׁשִּפיַע ,ְמַעֶּכֶבת ֶׁשִהיא ַהֵחִצי ֶאת ׁשֹוֶמֶרת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי "'ה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ

  .ֵמַהֶּׁשַפע ְמֵלָאה ִּתְהֶיה ֱאלִֹהים ִמֵּׁשם ְּמַקֶּבֶלתֶׁש ַהַּמְלכּות ְוָאז .ָלבֹא ֶלָעִתיד

   לגליון הושענה רבההוספות 

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

 ְּ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' ְמַכְּוִנים ְבהּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא , ַהְּפִניִמי ֶׁשִּנְקָרא ִצּיֹון

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחן ְּבֹוּיה ִצָבְרְחי ֶנָתָמּו, ירּוָׁשָלִיםן ִלֹוּיין ִצל ֵּ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, יןִּבְקין נּוִּיה ַמֶלֲעַּמא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹוִּב

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

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

 ָמִצינּו

ר ּוּדִסְּב

 ינּוִצָמ



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

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

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

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

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

ְוֵכן . ּוִמָּׁשם ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה, תּוָמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד ַהּגֹוֵאלְס' ְּדאֹות ם

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

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

רֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא . ַהּנּוְקָבא ְּדָלתֹות ֶׁשְּבֶרֶחם' ִציִרים ּוב' ֶׁשָּבּה ְועֹוד ַאְרָּבָעה ֵאיָבִרים ְיֵתִרים ב

ת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבַח"יִׁשָמן ֵכְו. ב"כּות ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶאת ָהֵאיָבִרים ֶׁשַּמְׁשִליִמים ְלִמְסָּפר רנֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְל

   ."ִמִּצּיֹון'  ִיְׁשַלח הָךַמֵּטה ֻעְּז"ַּבָּכתּוב  ְמֻרָּמז ּו.תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"יד ֵח"ן יֹו"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.  ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ֶׁשֶּכֶלב)ש' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְׁשלֹמֹה ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה"ֶׁשִּמְסָּפרֹו ֵּב, ן"ה ְּבִמּלּוי ֵהִהי"ֲהָוָי

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

   .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

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

 עירובין( ַּבִּמְׁשָנה ּוָמִצינּו .ְטָפִחים ִׁשָּׁשה הּוא ָחִריץ ֶׁשּגֶֹדל :)קז ב"ב( ַּבִּמְׁשָנה ינּוָמִצ ְוֵכן .ָּדִוד ֶׁשל ַהחּוִטים

 ,ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסְּמִלים ֵאּלּו ּוִמְסָּפִרים .ַאְרָּבָעה ְורַֹחב ֲעָׂשָרה ָעמֹק ֲחֵצרֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵּבין ָחִריץ :)עח

 ַּבִּמְסָּפר תֹוַהִּנְרָמז ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ֶׁשל ָהְרִביִעית ְוָהֶרֶגל ',ד ָהאֹות ִּבְבִחיַנת ְוִהיא ֶעֶׂשר רַלִּמְסָּפ ַׁשֶּיֶכת ְּדַמְלכּות

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

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

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

,  ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהבָזָהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודָלֵכן .  ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ְלָדִוד ֵהם ִּבְבִחיַנת ָזָהבֶׁשחּוֵטי

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 , ְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּפִרי ָהֶאְתרֹוג ֵיׁש ּבֹו ִלְפָעִמים ֲחִריִצים

 ,ָקרֹובְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיא , ְלכּות ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמָׂשֶדה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִריץְוֵכן . ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָחִריץ

  ְוַהַּטַעם ָלֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר.)'מתוק מדבש' רושעם פי. הקדמה ו(ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

מּוָבא 

 אָבמּו

 ָמִצינּו

ִנְרֶאה 



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

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

 ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל ַהִּקְרָבה ַעל זְמַרֵּמ ֶזה ֶׁשָּכתּוב ְלָבֵאר ֶאְפָׁשר ְועֹוד .ַהִּקְרָבה ִהְתַחְּדׁשּותל ַע ְׂשָמחֹות

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

לֹות ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדָלתֹות ֶׁשֵּיׁש  ְמַסְּמת"ָּדֶל ִּדְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ,ָּדִודְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל 

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

. ֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַעְצמֹוְמַס' וְואֹות . ֶאת ַהְּדָלתֹות ָהֵאּלּות ְמַסֶּמֶלת " ֶׁשָהאֹות ָּדֶל'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'

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

 'ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן'ְּבֵסֶפר  אָבמּון ֵכְו. יםִּלִּמם ַה ִעתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּד ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות

'  בינּוְיַה, ד" ַּדתֹוּיִתאֹו 'בל ז ַעֵּמַר ְמ"דָדָּב"ֶׁש" יִתָּביר ַרִעד ָהָדה ָבָבְׁשה ָייָכֵא" )א, איכה א (בתּוָּכַהל ַע

  .ה"יָרִּדת " וסה"יָאִּבת "ר" יִתָּבַר ריִעָה דָדָב הָבְׁשָיה יָכֵא"ן ֵכְו. דחּום ִיֶהין ָלֵאת ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ַּבתתֹוָלְּד

ל ר מּוֶדֶחז ַהַּכְרֶמיר ְּבִּקיץ ַּבִרָחע ְוַקם ֶׁש ָׁשׁשֵּיֶׁש, ְךֶלֶּמ ַהדִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִארֹו

א "ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יר הרהִעֵהְו. םקֹוָּמל ַהל ֶׁשֶמֵסין ֵעא ֵ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 ֶׁשָּׁשֻדְקה ִּדיָנִגְּנם ַהקֹול ְמים ַעיִׁשִּבְלַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקים ַהִאָצְמם ִנָׁשי ִּכ, 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 ִנֵכָל, 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(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , םָלעֹור ָהַעַצף ְּבֵּתַּתְׁש ִמְךֶלֶּמד ַהִוָּדְו. םָלעֹול ָהים ֶׁשִרּוּסִּיז ַהַּכְרא ֶמם הּוָּניִהֵּגַה

ר ֶכֵזן ְליאֹוֵזם מֹו ָׁשּוׂשָעֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. "ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם' ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה

) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. יםיִקִּדַּצי ַהֵרּוּסת ִייר ֶאִּכְזַהְל, אָּפירֹות ֵאַאֹוׁשים ְּבִּפְסִּנַה

ים ִכָּיים ַׁשִרּוּסִּיַהים ֶׁשִארֹוְו, ת ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּהֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹו

ן ֹוּיי ִצִלֵאב ָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִקים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִפְכּו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְים ַּבה ֵהָדי ֵלֵרּוּסן ִיֵכְו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַל

 ִצּיֹון ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹוםּנַֹסח ַהִּקיָנה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ים ְּבִאן רֹוֵכְו. יָהיֶרִצה ְּבָּׁש ִאמֹו ְּכיָהֶרָעְו

   .ֲאִסיַרִיְך

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

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

ִנְרֶאה 

ן ֵכְו

ן ֵכְו



 ,ָהאֹוִתּיֹות ִעם ֵחִצי אְּבִגיַמְטִרָּי ְךֲאִביֶמֶל ְוֵכן, ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֲאִביֶמֶלֶׁש

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

ד סֹויא ְּבִה ֶׁשהָעבּוְׁש ְּבִרית ִביֶמֶלְךֲא ִעם ָעׂשּו ְוִיְצָחק ֶׁשַאְבָרָהם ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה הֹוְרּדּוסְּב

 .'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַבע ְבֵארִּב, ַהַּמְלכּות ֶאתל ֵּמַסְמ ַהעַבֶׁשר ַּפְסִמ

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

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

ֶׁשַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך , ְךְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶלֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ְולֹא ַּכְסּפֹו ּו

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

  .:)וישלח קסח(ַּבּזַֹהר 

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

ם ֶדה קֹוָנא ָּפן הּוֵכָל, הם ֶזקֹוָמת ְלֶכֶּי ַׁשִּדְקֻדָּׁשהת כּוְלַּמַהד ֶׁשֹוּסת ַהע ֶאַדא ָים הּוִיַלָׁשירּו ִּבְךלְֹמִל

, ַּבְמָפְרִׁשיםם ן ָׁשֵּיַע, יםִמָעד ְטעֹוְו, ם ֲאִביֶמֶלְךת ִעבֹוָא ָהתּוְרָּכית ֶׁשִרְּבל ַהן ֶׁשַמְּזר ַהַבר ָעָבְּכן ֶׁשיָוֵכְו, םָׁשְל

 מֹוד ְּכִוד ָּדֶגֶנם ְּכֵחָּלִה ְל,יםִחְסִפים ּוִרְּוִעם  ָׁשידּוִמֱעי ֲאִביֶמֶלְך ֶהֵדְכֶּנ ֶׁשינּוִצָמּו. םקֹוָּמת ַה ֶאׁשַבד ָּכִוָּד

ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ") ו, ב ה"ש(ב תּוָּכֶׁש

ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת : ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ִאם ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר לֹא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה

ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת : ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד

א ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָר: ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח לֹא ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית ְׂשֻנֵאיַהִעְוִרים 

, ֶאָחד ִעֵּור, ָהיּו ָלֶהם ְׁשֵני ְצָלִמים) ו, ב ה"ש(ד ָחר ֶאאּוֵּב, י"ִּׁשַרים ְּבִראּוי ֵּבֵנ ְׁשינּוִצָמ ּו".ָלּה ִעיר ָּדִוד

 ינּוְי ַה.ּוְּבִפיֶהם ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ַאְבָרָהם ַלֲאִביֶמֶלְך, ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ֵׁשם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְוֶאָחד ִּפֵסַח

ת יר ֶאִּכְזַהי ְלֵד ְּכינּוִבב ָאקֲֹעם ַיל ֵׁש ַעַחֵּסי ִּפִנֵּׁשַהְו, ינּוִבק ָאָחְצם ִיל ֵׁשר ַעֵּוד ִעָחֶא, יםִמָלי ְצֵנם ְׁש ָׁשיּוָהֶׁש

י "ִּׁשַרי ְּבִנר ֵׁשאּוֵבּו. דִון ָּדַמי ְזֵנְפד ִלים עֹויִקִּדַּצי ַהֵרּוּסל ִיים ֶׁשִלָמ ְסיּוה ָהם ֶזקֹוָמְּבים ֶׁשִארֹוְו. תבֹוָאית ָהִרְּב

ְתנּו ִעְּוִרים ּוִפְּסִחים ִלְפֵני ַׁשַער ָהִעיר ֵלאמֹר לֹא ָיבֹא ָּדִוד ֵהָּנה ִּכי ִאם ִיָּלֵחם ִעם ָנ) ה, א יא"דבהי(

ְך ָיׁשּוב ְולֹא ִיָּלֵחם  ִעם ָהִעְּוִרים ּוִמּתֹוְך ָּכִהָּלֵחםָהִעְּוִרים ַהָּללּו ִּכי ָיְדעּו ִּכי ָּבזּוי הּוא ְלֶמֶלְך ְל

  .יםִרּוּס ִיַּבֲעֵליל ם ֶׁשָלעֹוֵמז ּוָאה ֵמָים ָהם ָׁשקֹוָּמַהים ֶׁשִאה רֹו ֶזׁשרּוי ֵּפִפם ְלַגְו. ִעָּמֶהם

 ֶׁ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

. אָבְקד נּויסֹוִּב ֶׁשַחפּוָּתר ַהָׂשָּבַהיא ם ִ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 ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ

ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית . ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ִוד ַעְבֶּדָךְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּד. םָּׁשים ִמִלְּבַקְּמֶׁש

 ַעֻׁשיהֹוִו

 נּוְרַאֵּב



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' יישע(ב תּון ָּכֵכְו. ְירּוָׁשַלִים

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

ר א ַהָרְקת ִנִיַּבר ַהם ַהים ַּגִמָעְפִלְו, דִויר ָּדִעיא ים ִהִבתּוְּכ ַּב"ןֹוּיִצר ַה"ת טּוְׁשַּפ ֶׁש)א, תהילים פז(ק "ַּדַרָּב

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  ֶאה לֹוָאְריא ֶהִבָּנד ַהָּגֶׁשְּכ, יוָמף ָיסֹוק ְּבַר, תאּוָּדַוה ְּבָּלא ִּגת הּוִיַּבר ַה ַהְוֶאת, ירּוָׁשַלִים ִּבְךַלָּמים ֶׁשִנָּׁשל ַהָּכ, ִצּיֹון

כפתור 'עיין ב(. ְמצּוַדת ִצּיֹוןה ִלָנָּוַּכר ַהַּקִע, יםִבתּוְּכן ַּבֹוּייר ִצִּכְזד ַמִום ָּדֶהת ָּבמֹוקֹוְּמב ַהא רֹיָלֵּמִמ. ַחֵּבְזִּמם ַהקֹוְמ

ֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ֵּבית ָקְד: ִצּיֹון ִמְדָּבר ָהָיָתה ְירּוָׁשַלִם ְׁשָמָמה") ט, סד' ישעי(ב תּון ָּכֵכְו ).א"פרק מ' ופרח

 .ׁשָּדְקִּמית ַהֵבּו, םִיַלָׁשרּוְי, ןֹוּיִצ; תמֹוקֹוְמ'  גׁשֵּיים ֶׁשִארֹו ְו".ֲאֶׁשר ִהְללּוָך ֲאבֵֹתינּו ָהָיה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש

' מלכים א(ים ִבתּוְּכים ַּבִאן רֹוֵכְו. רּוָׁשַלִיםְית ם ֶאַגְו, הָּיִתְּׁשן ַהֶבֶאן ְּבֹוּית ִצם ֶאל ַּגֵלֹו ּכׁשָּדְקִּמית ַהֵּבר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו

ָאז ַיְקֵהל ְׁשלֹמֹה ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל " )א, ח

ְלַמַען ִצּיֹון " )א, סב' ישעי( ."ִצּיֹון ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא 'הַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְירּוָׁשָלם ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית 

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

  .ָלִיםְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁש ,בָאה ְּבָעְׁשִתְּב" םֵחַנ"ח ַסנֹים ְּבִרְמן אֹוֵכ ְו".ּוִבירּוָׁשַלִם

ן ֵהן ֶׁשיָוֵּכ, תּוּיִמְשַגים ְּבִּקֻלת ֲחמֹוקֹון ְמֶה ָלׁשֵיְו, תינֹוִחי ְּבֵּתן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצי ֶׁשל ִּפף ַעַאן ֶׁשֵּיַצְל

ית ֵבה ְּבָּיִתְּׁשן ַהֶבֶאֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. תדֹוֲחַאְתן ִמה ֵהיָנִח ְּבּהָתאֹות ְלכֹוָּיַׁש

 בֹוּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדין ֶׁשיִזִּפְׁשאּום ָהא יֹוהּו ֶׁשְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבאים ִאן רֹוֵכְו, םה ָׁשָיָהן ֶׁשֹוּיל ִצל ֶׁשֶמֵּסה ַהָי ָהׁשָּדְקִּמַה

 .זֹוה ְּבָרּוׁש ְקזֹוְו, ַעֵּבְט ַמתֹול אֹוים ֶׁשִדָדי ְצֵנן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּוד ִוִוית ָּדת ֵּבכּוְלי ַמִּכ. ילֵעְלִדם ְּכִיַלָׁשרּות ְיים ֶאִנְּקַתְמ

  .עֹוָלם ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ִוירּוָׁשַלִים ִּצּיֹוןֶׁש א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ֵׁשׁש ַהִּמְסָּפר סֹוד' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן

 ֵמִביא 'ֵמַעם לֹוֵעז'ּוְב. "'ֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוגֹוַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּי" )ח, ב ה"ש(

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

 .ִמְגָּדל ּוִצּנֹורִנְקֵראת ַּבָּכתּוב  ְּמצּוַדת ִצּיֹוןֶׁשרֹוִאים . ִּמְגָּדל ֶהָחָזקַהְינּו ֶׁשִּיְכּבׁש ִראׁשֹוָנה ַה, "ַּבִּצּנֹור

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

 רַמֱאֶׁשֶּנ ,ּבֹו ִמְרָמה ַהֶּזה ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל דּוָחׁש ַהֶּזה ָהֶעֶבד ,ְּבנֹו ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם

 ְּבתּוֶליָה ְותֹוִציא ָהאֱֹהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ,"ִמְרָמה מֹאְזֵני ְּבָידֹו ְּכַנַען"

א "דהי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . )מא' נח ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּבד סֹוְית ַה ֶאלֵּמַס ְמלָּדְגִמן ֵכְו. ַּבעְּבֶאְצ

.  ְּדַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָהָיה ְּבַיד ַהְיבּוִסיםד"ְיסֹות "ס" ד ְלָדִויס ְיבּוי יְׁשֵבּוַוּיֹאְמר ")ה, יא

 .)תיקונים לט(  ַּבּזַֹהרןֵּיַע .ְּדָדִוד הֹוִציא ֵמֶהם ֶאת ְמקֹום ָהעֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה, עֹוָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָדִוידְיבּוס ְל"ְוֵכן 

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

ן ֵּיַע

ב ּוׁשָחְו

ָּכתּוב 



א יָנִנל ֲחר ֶׁשֹוּנִּצ ַהְךֶרֶּדֶׁש, רֹוּנִציל ְוִבן ְׁשֹוׁשְל' ִּבְׁשִביל'י ִנא ְּביָנִנת ֲחכּוְזִּב ',ֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִניֻּכּל

  . ןֹוּזם ִנָלעֹול ָהי ָּכִנְּב

 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 ִמִרְדֶהְנַּס ַהיֵדל ְ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 ֵתד יֹואן עֹוָּכא ֶׁש"אר שליטָדְנַלים ַּגִּיַח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. בָאה ְּבָעְׁשיל ִּתֵל ְּבֹומה ְּכֶּזה ַהָלְיַּלד ַּבמְֹלא ִלּלֶֹׁש

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

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

ה ָדְלנֹו, םיִנָׁש' 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 ִלֹום לַרָג ְויׁשִא ָהתֹות אֹו ֶאֶׁשָּדָחהה ָיְחַרן ְּפ ֶּבַעֻׁשהֹוי ְיִּבל ַרה ַעָנֲעה ַטָתְיָהט ֶׁשָרְפִּבּו

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

 לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָדיו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיוְולֹא ִּכיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ֶׁשְּדָחפֹו ְלֶאָחד ִמַּתְלִמי, ְ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 ִצַּבְר ֻחלֶׁש' 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 ֶנָבי ְּכיִמִנְּפא ַההּון ֶׁשֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהן ֶׁשיָוֵּכ. םֶּתְפַר ְׂשְׂשרּוָפהיר ִע, םֶּתְנַחן ְטחּוח ָטַמֶק

, דִוָּדית ת ֵּ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

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

   .םָלָהעֹו

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

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

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

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

א ָבמּו

ן ֵכְו



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

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

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

 תֹואֹו ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. 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 ָּדַרֶּזל ִמיֵאִּתְלַאת ְׁ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

 )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 ָכ ְו.יוָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָי ָהַעּוׁשְי

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

ל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁ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 ֶׁשְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .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 , ַהר ַהָּזָהב ִנְדַּבקְוָדִוד ְּבזֹ, ֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּזָהב ַנֲעָׂשה, "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ְּבָדִוד 

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

ו ָׂשֵעְּד, " ְלָהִביאדד ַצִיּוה ָלצֶד ַהָּׂשַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו" )ה, בראשית כז(ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמד"ִוָּדן ֵכְו ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי

   .ד"ִוָּדק ִמֵניֹוד ְוָצ

ה ם ֶז ֵׁשְךֶרֶדְּד". ּנּו ָעֵקבׁשּוֶפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוְפהּוא ְי" )טו, בראשית ג(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ז בָּמֻר ְמו"שפם ֵׁש

ם ּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. ַעדּוָּיר ַּכָּפְס ִמתֹום אֹוֵה ֶׁשׁשָחָּנ ַליַחִׁשָּמין ַהה ֵּבָלדֹוְּגה ַהָמָחְלִּמת ַהֶלֶהַנְתִמ

יָתא ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ָיּו ְלֵמֲעַבד ְׁשפיןֵּלִאין ְלֵּל ִאּנּוןיִהֲעִתיִדין  יִמְלַׁשרּוְי

 ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְךְׁשפֹו: 'חַסל ֶּפה ֶׁשָדָּגַה' ַּבזָּמֻרְמו "שפם  ֵׁשןֵכְו .ְמִׁשיָחא

. קרֹוְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ְו.יַחִׁשל ָמר ֶׁשָפֹוׁשל ת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּיִתאֹו' גא ַה הּוו"שפם  ֵׁשןֵכְו. ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו

ינּו ִּפחֹוק ְׂשָאז ִיָּמֵלא ) ב, תהילים קכו(" ֶרץָּפמֹו ְׁשִּיְקָרא ַו" )כט, בראשית לח( יםִקסּוְּפת ַה" רו"שפם  ֵׁשןֵכְו

 ו"שפם ן ֵׁשֵכ ְו.יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"א ָו"ן ֵּפ"יִׁשת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבו"שפם ן ֵׁשֵכְו". ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּו

ְוִקּצֹו " )כו, דניאל ט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוץ ְּכֵּקם ַהא ֵׁשהּו ֶׁשףֶטֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע ְו.היָנִכְׁש אְּבִגיַמְטִרָּי

  .לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע,"דקְֹפד ִיקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפם ן ֵׁשֵכְו. "ַ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 ְּבִגיַמְטִרָּיאא  הּוקֵלָמֲעַּד

ן ֵכָלְו

ן ֵכְו

ן ֵכְו



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

ת יַנִחא ְּבק הּוֵלָמן ֲעֵכְו. וָׂשֵעק ְוֵלָמע ֲעַרֶּז ִמַעדּוָּים ַּכֵהים ֶׁשִּנַמְרֶּגל ַהא ֶׁשן הּוֹוּיר ִצַהים ְּבִרְצֹוּנ ַהנּוָּבל ֶׁשדֹוָּגַה

ַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא  )תנחומא תצא ט( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, ילֵעְלִדה ְּכָּפִלְק ִּדתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהת ל ֶאֵּמַסְמב ַהֶלֶּכ

ד סֹוְיַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל אא ָּבן הּוֵכָלְו. ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

ת ַנְׁשה ִּבָלֵחית ֵהִרְצֹוּנה ַהיָרִפְּסַהא ֶׁש"ים שליטִּנַגֹוק ּבָחְצִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םָּדת יַנִחְבא ִּב הּותכּוְלַּמַּבֶׁש

 .)סוטה מז(א ָרָמְּג ַּביםִאן רֹוֵכְו. 376 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוו ֶׁשָׂשל ֵע ֶׁשַחּכֹר ַהֵּבַּגְתז ִהָאְו, םָלעֹות ָהיַאִרְב ִל3760

ה ָדבֹוֲע ַלהָנֵבְליד ִמֱעֶהה ֶׁשָיָה, הּוָּד ִנַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיהר ֶׁשַחַא ְלאֹותֹו ָהִאיׁשא ָטָחן ֶשֹואׁשִרא ָהְטֵחַהֶׁש

  . הָנָבְּלם ַהל ֵׁשַע, הָנֵבְלאת ֵרְקִּנֶׁש, ןֶבת ֶאיַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמת ֶאֶלֶּמַסה ְמָנֵבְלּו. הָרָז

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 ַהִיָּמֵׁשְךם ָּׁשִמּו, ןֹוּיִצ

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

ת ַּיִלת ֲעַּלִחְּתים ֶׁשִארֹו ְו".הָכ ַהְּמלּו'להְיָתה ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָה"

, ןֹוּיִּצו ִמָׂשל ֵעה ֶׁשיָקִנְית ַהים ֶאִרְצעֹו ֶׁשינּוְי ַה,"וָׂשר ֵעַה"ת ים ֶאִטְפֹום ׁשָּׁש ֶׁש,"ןֹוּיר ִצַהְּב"יא ים ִהיִעִׁשֹוּמַה

 ְּבֶמֶׁשְך יֹוֵתר דִות ָּדַדצּוְמ ִּב ָהָארֹוןהֶׁשָהָי )עולם רבהסדר (ץ "יעבא ַּבָבן מּוֵכְו". הָכ ַהְּמלּו'להְוָהְיָתה "ז ָאְו

ַוֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ,  ְוָׁשם ַּגם ִיֵּסד ֶאת ִמְׁשְמרֹות ַהְּלִוָּיה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ִלְפֵני ָהָארֹון,ֵמַאְרָּבִעים ָׁשִנים

, הָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפין ַהן ֵּביֹוְמים ִּדִאן רֹוֵכְו. ַהִּנְצִחיִׁשי יֶלָעִתיד ֶׁשִּמָּׁשם ַּתְתִחיל ַּגם ְצִמיַחת ַהַּבִית ַהְּׁשִל

' הִּכי יֹום ָנָקם ַל") ח, לד' ישעי( ןֹוּין ִצּוּקל ִּתק ֶׁשסּוָּפ ַל".ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה" )ד, סג' ישעי(

א "ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .נּוְרַאֵבְדן ִּכּוּק ִּתתֹום אֹו ֵהּוּלי ֵאֵנְׁש ִּד".ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון

יב ִרז ֶׁשֵּמַרְל, " ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום'להֶזַבח "ל ק ֶׁשסּוָּפי ַהֵרֲחא ַא ָּבןֹוּייב ִצִרל ק ַעסּוָּפַהֶׁש

  ".ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו"ק סּוָּפַהים ֵמִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוֱאר ֶלּוׁשן ָקֹוּיִצ

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

ים ִרְצֹוּנת ַהיַקִנת ְייק ֶאִסְפַּתן ֶׁשֹוּיִצן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעַּין ֶׁשיָו ֵּכָבֵרינּוּוְמבָֹאר ִלְד. ֶדתֶׁשֱאמּוָנָתם ְמפֶֹר

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

, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְל ִמְךָּכ ִמַחֵּתַּפְתִּת, עַפם ֶׁשֶהים ָלִנְתם נֹויָנר ֵאָבם ְּכֶהָּלת ֶׁשתֹוָּדַהם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמ ֻאּוׁשיִּגְרַּיֶׁשְכּו

  .לֵאָרְׂשִי ְלַהְּגֻאָּלהא בָֹתְו, םיֶהֵתנֹומּול ֱאַע

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

ל ֶׁשְו, ןֹוּיִצְּבַהּנֹוְצִרים ל ל ֶׁשקּוְלִּקת ַה ֶאנּוְּקַתְּיֶׁש; ַהְּגֻאָּלהן ַמְזן ִּבֹוּיִצ ְּבּוׂשֲעַּין ֶׁשּוּקִּתל ַהַע, םָלעֹוָל

יא ִהְו, יםִּיִאת ָּבֶבֶׁשֹוּין ֶׁשָות ָיַּפִלל ְקז ַעֵּמַרא ְמן הּו ֵכמֹוְּכ. הָּׁשֻדְּקד ַהַצר ְלזְֹחע ַיַפֶּׁשַהֶׁשְו, יםִחְּסִּפַהים ְוִרְּוִעָה

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

ים ִרְּוִעָהְוַהּנֹוְצִרים ל קּוְלל ִקן ֶׁשּוּקִּתַה, יםִּלִּמת ַלַחַּתר ִמֵּתַּתְסז ִמֶמֶרת ָהַרתֹוק ְּבַרְו, יםִעָׁשְרָהַהּנֹוְצִרים 

ִּכי :  ֱאלֵֹהינּו'ה ֶאל ִצּיֹון ְּבַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה נְֹצִריםִּכי ֶיׁש יֹום ָקְראּו ") ה, לא' ירמי(]: ןֹוּיִצים ְּבִחְּסִּפַהְו

א ָבמּו

א ָבמּו

 ְלַהָּלן



 ֶאת ַעְּמָך ֵאת 'ה ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו הֹוַׁשע ְוַצֲהלּו ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ִׁשְמָחה 'הכֹה ָאַמר 

יֶֹלֶדת ַיְחָּדו  ָהָרה ְוִעֵּור ּוִפֵּסַחִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם : ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל

ִּבְבִכי ָיבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ִּכי ָהִייִתי : ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה

ְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ִמֶּמְרָחק ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים  ּגֹוִים 'הִׁשְמעּו ְדַבר : ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְּבכִֹרי הּוא

ִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ּוָבאּו ְוִרְּננּו :  ֶאת ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו'הִּכי ָפָדה  :ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו

ָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה ְולֹא יֹוִסיפּו ְואן ּוָבָקר  ַעל ָּדָגן ְוַעל ִּתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְּבֵני צֹ'הֶאל טּוב 

, ְמצּוַדת ִצּיֹוןת ד ֶאִו ָּדׁשַבָּכֶׁשְּכ, ְך"ַנַּתל ַהָכם ְּבִיַמֲעק ַּפ ַריַעִפ מֹו"ִעֵּור ּוִפֵּסַח"ל ה ֶׁשח ֶזַסנֹ. "ְלַדֲאָבה עֹוד

, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַמ ְזחַסֶּפַהג ל ַחז ַעֵּמַרְמ ִּפֵּסַחן ֵכְו. היָדִתֲעָהה ָּלֻאְּגל ַה ַעאנּוֵבֵהאת ֶׁשּזַֹה' ָּיִמְרת ִיַאבּוְנִבּו

ב ּוה ׁשֶיְהן ִיֹוּיִצן ְּבּוּקִּתן ַהֵכָל, ַעדּוָּי ַּכחַסֶּפב ֶרֶע ְּביׁשִא ָהתֹוה אֹוָלְתִּנֶׁשן ְּכֹוּין ִצַּבְרל ֻחן ֶׁשַמְּזם ַהה ַּגָיה ָהֶזְו

: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ַהְּגֻאָּלהן ַמְזו ִּבָׂשֵעם ְּבקְֹנִי' ן היָסִנד ְּב"יְּב ֶׁש:)פנחס רמט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הן ֶזַמְזִּב

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

ָזכּו " ִראׁשֹון"ִּבְׂשַכר ְׁשלָֹׁשה  .)פסחים ה(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ֵמָהעֹוָלם ַזְרעֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֲעָמֵלִקִּייםְלַהֲעִביר 

ְרעֹו  ְלַהְכִרית ַזהֶּכְז ִנ"יתּוִּבְׁשַּתָהִראׁשֹון ם ֹוּיַּב"ק סּוָּפת ַהכּוְזִּבא ֶׁש"ָׁשְרַהַּמם ַּבן ָׁשֵּיַע ְו,"ִראׁשֹון"ִלְׁשלָֹׁשה 

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

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

ה " ָיבֹא הקב, ּוָמִׁשיַח ִנְקָרא ִראׁשֹון, ְוֵעָׂשו ִנְקָרא ִראׁשֹון, ְוִצּיֹון ִנְקָרא ִראׁשֹון,"הּוא ָלֶכם ֹוןִראׁש"

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

  .ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון  ִראׁשֹוןֶׁשִּנְקָרא

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

 ְוָרֵחל ֶׁשִהיא "ם ַהּצֹאןְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִע" )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 "ָאַמר ֵיׁש הּוא ַהְּזָמן ֶׁש, ּוְבַהִּגיַע ַהְּזָמן,ִּכי ֵאין ָלּה ְרׁשּות' ְלַאט ְּבֵקרּוב ַהְּזַמן אֶֹרְך ַהָּגלּות ַהד

 ,ים ִהיא ַהְּזַמן ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמְלָחָמה ְלַמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִיְתָּבֵאר ְלָפִנ,ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִלְהיֹות עֹוָלם ָחֵרב

 ִיְׂשָרֵאל ְוַיְחְזרּו ָהֻאּמֹות ְלַמָּטה ִליּפֹולת ֶסֶנְוִיְּפלּו ָּכל ַהָּׂשִרים ְלַמְעָלה ְוִיְׁשַּתְעְּבדּו ַּתַחת ְּכ

 ְולֹא ,ְוֶזהּו ָקָרא אֹותֹו ָהִאיׁש ֻחְרַּבן ָהעֹוָלם הּוא ֻחְרַּבן ָהֻאּמֹות, ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד ַּתַחת ַיד ִיְׂשָרֵאל

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

ן " ְוָאז ֵיְלכּו ַהָּוִוי, ֶׁשִּבֵּׂשר ָלֶהם ֻחְרָּבָנםִעים ְוֵהם ֵאיָנם יֹוְד, ֶׁשהּוא ֻחְרַּבן ָהעֹוָלםְוֶהֱאִמינּו לֹו

   .ְוֶזהּו ָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן, ִיְׂשָרֵאל קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלת ֶסֶנְויֹאְמרּו ִלְכ
  

  
  
  
  
  

ן ֵכְו



  
  
  

, 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

  

  
  

 ינּוְיַה ,ְךֶּמֶלַה ַּבְדַחן אָרְקִנ דִוָּד ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ .ָהָיה ְךַהֶּמֶל ַּבְדַחן ָּדִוד :)קז משפטים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ,קחֹוְּצַה םקֹוְמ םָּׁשֶׁש ,תכּוְלַּמַה דיסֹוִמ דִוָּד ׁשֶרּׁשֶֹׁש ןיָוֵּכ ,לכֹוָיְבַּכ ה"הקב לֶצֵא תיחֹוִדְּבַה תֶא רַמלֹו הֶּנֻמְמַה

 ְמיֶֹעֶדת ֶׁשַּבִּזּוּוג ֹוקַהְּצח ַהְׁשָּפַעתְו ."ִאְׁשּתֹו ִרְבָקה ֵאת ְמַצֵחק ִיְצָחק ְוִהֵּנה" )ח ,כו בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 ַחָּיב ָרָבא ָאַמר :)עב פסחים( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ִאְׁשּתֹו ֶאת ְלַׂשֵּמַח ַהָּזָכר ַעל ֶׁשִּמְצָוה ַהְיינּו ַהְּנֵקָבה ֲעבּור

 .ַּתֲאָותֹו ִׂשְמַחת ְולֹא ,אֹוָתּה ֶׁשְּמַׂשֵּמַח ָּבֶזה ִהיא ַהָּזָכר ְוִׂשְמַחת .ִמְצָוה ִלְדַבר ִאְׁשּתֹו ֶאת ְלַׂשֵּמַח ָאָדם

 .קחֹוְּצַה םקֹוְמִמ ֹוׁשְרּׁשֶֹׁש ְךַהֶּמֶל ַּבְדַחן אָרְקִנ ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָלֵכןְו .ִרְבָקה ֲעבּור ַהְּצחֹוק ֶאת ִהְׁשִּפיַע ִיְצָחק ְוֵכן

  .ְמַׂשֵחק ֶׁשהּוא ִמי ִעם ַהָּגמּור קְוִדּבּו ִהְתַאְחּדּות הּוא ַהְּׂשחֹוק )ד הגולה באר( ל"ָרֲהַּמַּב אָבמּו ןֵכְו

 )יט ,יז בראשית( י"ְּבַרִּׁש אָבמּוּו .:)קסח וישלח( רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ִמִּיְצָחק ָׁשְרׁשֹו ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ֵכןְו

 אָבמּו ןֵכְו .קָחְצִי לֶׁש קחֹוְּצַה םקֹוְּמִמ ָׁשְרׁשֹו ַהֶּמֶלְך ָּדִוד יִּכ .ַהְּצחֹוק ֵׁשם ַעל "ִיְצָחק ְׁשמֹו ֶאת ְוָקָראָת"

 ּהָּב יקִבָׁשְּד אָחרּוָהֵמ אָבְקּוּנַה דיסֹוִמ יאִה ִיְצָחק ִנְׁשַמת ׁשֶרֶׁשּׁשֹ )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב

 ּוְמבָֹאר .ָזָכר ִּבְבִחיַנת ֲחָדָׁשה ְנָׁשָמה ִקֵּבל ָבֲעֵקָדהּו ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת ִּבְתִחָּלה ָהְיָתה קָחְצִי תַמְׁשִנ ןֵכָלְו ,ּהָלְעַּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצחֹוק ןֵכְו .דִוָּד ׁשֶרׁשֹ םָׁשְו ,קחֹוְּצַה םקֹוְמ םָּׁשֶׁש אָבְקּוּנַה דיסֹוִמ אהּו ִיְצָחק ׁשֶרֶׁשּׁשֹ ִלְדָבֵרינּו

 םֵּׁשַה ןֵכְו .ןֹוּיִצ ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ינּוְיַה ,אָבְקּוּנַּבֶׁש יקִּדַּצַה תיַנִחְּב אהּוְו ,דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה ַצִּדיק

 ,אָבְקּוּנַּבֶׁש ְיסֹוד ףֵסֹוּיַה ינּוְיַה ,ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֹוּיִצְו ,קחֹוְצ ְּבִגיַמְטִרָּיא יאִהֶׁש יקִּדַצ תאֹוָּב ילִחְתַמ ןֹוּיִצ

 ַוַּיֲעֵנהּו" )ד ,יב איוב( ָּכתּוב ןֵכְו .ִצּיֹון ִנְקָרא ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַהְיסֹוד )רה 'ע נשא 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק ַּכּמּוָבא

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב אָבמּו ןֵכְו .יקִּדַּצַה תיַנִחְבִל ְךָּיַׁש קחֹוְּׂשַהֶׁש יםִארֹוְו ."ָּתִמים ַצִּדיק ְׂשחֹוק

 ַהְמַסֵּמל ֶׁשַהַּבִית ְלַרֵּמז ,ָהאֹורֹות ְׁשֵּתי ִעם ַּבִית ְבִגיַמְטִרָּיאּו אֹור ְּפָעִמים 'ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּׂשחֹוקֶׁש )חשמ 'ע(



 ָלֶהם ְלַרֵּמז ,הְוַהַּכָּל ֶהָחָתן ְלַׂשֵּמַח ַּבְּדָחן ְלָהִביא ִיְׂשָרֵאל ִמְנַהג ןֵכְו .ַהְּׂשחֹוק ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַקֵּבל ַהַּמְלכּות ֶאת

 ְמָחהִׂש קֹולְו ָׂשׂשֹון קֹול" )יא ,לג .י ,כה .ט ,טז .לד ,ז 'ירמי( ַהְּכתּוִבים ְוֵכן .ִּדְקֻדָּׁשה ַלְּצחֹוק ַׁשָּיְך ַהִּזּוּוג ֶׁשּׁשֶֹרׁש

  .ֳאָפִנים 'ְּבב ק"ְׂשחֹו ת"ר "ַּכָּלה קֹולְו ָתןָח ֹולק

 ֲהִפיַכת ְלַאַחר ִנְתַעְּברּו לֹוט ִּדְבנֹות ,ִיְצָחק ִעם ַיַחד ָלעֹוָלם ָּבא ָּדִוד ּׁשֶֹרׁשֶׁש ַהָּפָרִׁשּיֹות ִמֵּסֶדר רֹוִאים ְוֵכן

 ְּכמֹו )נח 'ע וירא 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ְּבִיְצָחק ָׂשָרה ִנְתַעְּבָרה ָּכְך ַאַחר ּוִמָּיד ,ְסדֹום

 ָׁשַאל ַחִּיים" ְּבסֹוד ַהָּמִׁשיַח ְּדַהְינּו ,י"ַח ץ"ֵק ,ִיְצָחק ִמּלֹוט ָיָצא ֵּכן ,ְצָחקִי ָיָצא ֶׁשֵּמַאְבָרָהם

 ֶׁשּלֹוט ִּבְזכּות ָהְיָתה ִמְּסדֹם לֹוט ַהָּצַלת ְוֵכן ."ְוַקָּים ַחי ִיְׂשָרֵאל ְךֶמֶל ָּדִוד" ּוְבסֹוד ,"ּלֹו ָנַתָּתה ָךִמְּמ

 ֶאת ְלָהִביא ָעַזר ַּכְבָיכֹול לֹוט ּוָבֶזה ,)כט ,יט בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ּתֹוִאְׁש ִהיא ֶׁשָּׂשָרה ִּגָּלה לֹא

 מּוָבא ְוֵכן .ָלעֹוָלם ָּדִוד ׁשֶֹרׁש ֶאת ְלָהִביא ְוָזָכה ִמְּסדֹם ֶׁשִּנַּצל ֶזה ַעל ָׂשָכר ִקֵּבל הּוא ְוָלֵכן ,ָלעֹוָלם ִיְצָחק

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַחָּיה ָּכֵעת ָךֵאֶלי ָאׁשּוב"ְּד .ָמִׁשיַח ִנְרַמז ִיְצָחק ֶׁשְּבֵלַדת )מט 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר

 ְּבִדּלּוג ,"ָּיהַח ָּכֵעת ָךיֵאֶל ּובׁשָא ֹוֵעדּמַל" )ד יח בראשית( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ַח"ָמִׁשי ְוֵכן .ְלָדִוד ֶקֶרן ַאְצִמיַח ָׁשם

  .ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרה ִיְצָחק ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֶּמֶלת 'ה ְואֹות ,ּיֹותאֹוִת 'ה

 ּוׂשֲעַי ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ".ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ִיָּמֵלא ָאז" )ב ,קכו תהילים( ָּכתּוב

 ִיָּמֵלא ָאז" הֶּזַה קסּוָּפַה ןֵכָלְו .ינּוִּפ קחֹוְׂש אֵלָּמִיֶׁש הָּׁשֻדְקִּד קחֹוְּצַל הֶּכְזִנְו ,קחֹוְּצַה םקֹוְמ םָּׁשֶׁש ןֹוּיִצְּב ןּוּקִּת

 ןֹוׁשָּלַה לַע זֵּמַרְמ "ּוְלׁשֹוֵננּו" ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ ןּוּקִּתַה תֶא ּוׂשֲעַי םָּׁשֶׁש ו"שפ ת"ר ".ִרָּנה ְלׁשֹוֵננּוּו ינּוִּפ חֹוקְׂש

 ְׁשֵלָמה ַּדַעת ַהַּצִּדיִקים ַיִּׂשיגּו ְזָמן ְּבאֹותֹו .)קלה תולדות( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא םַּג יאִהֶׁש

 ַהִּׂשְמָחה ּתֹוְלדֹות ֵהם ֵאּלּו ,"ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלדֹות ְוֵאֶּלה" ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא ',ְוכּו

  .ְזָמן ְּבאֹותֹו ָּבעֹוָלם ֶׁשְּיֵהא ַהְּׂשחֹוקְו

 ֵאין ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשָחַרב ִמּיֹום ,ִיְצָחק ַּבר ַנְחָמן ְלַרב ָאָחא ַרב ֵליּה ָאַמר :)ג ז"ע( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 הַּמִמ אהּו תלּוָּגַה ןַמְזִּב םָלעֹוָּב ׁשֵּיֶׁש קחֹוְׂשַה לָּכֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ְׂשחֹוק

 ְךֶרֶדְּב םַּג הָרֹוּתַה תֶא דּוְמְלִיְו ,ןֹוּיִצְּב ןּוּקִּת הֶיְהִּיֶׁשְּכ רזְֹחַי הָּׁשֻדְקִּד יִּתִמֲאָה קחֹוְּׂשַהְו ,ןֹוּיִּצִמ תֶקֶניֹו הָּפִלְּקַהֶּׁש

   .חַּמַׂשְי תֹוּיִתאֹו יַחִׁשָמ ןֵכְו .הָרֹוּתַה לֶׁש יםִנָּפ יםִעְבִּׁשַהֵמ דָחֶא אהּוֶׁש קחֹוְּצַה

 ,ְּבִכיסֹו ,ְּבכֹוסֹו ,ִניָּכר ָאָדם ְּדָבִרים ִּבְׁשלָֹׁשה ,ִאיָלָעא ַרב ָאַמר :)סה עירובין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 תֶא יםִלְּמַסְמַה יסֹוִכְבּו סֹוכֹוְּב רָּכִנ םָדָאָהֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִּבְׂשחֹקֹו ַאף ,אֹוְמִרים ְוֵיׁש ,ְּבַכֲעסֹו

 םַּג רָּכִנ אהּו ןֵכָל ,ּכֹוס ִמְּלׁשֹון ִּכיס ִנְקָרא אָבוְקּנַה ֶׁשְּיסֹוד )א ,יב ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ ,אָבוְקּנַה דסֹוְי

   .אָבְקּוּנַה דסֹוְי תֶא לֵּמַסְמַה קֹוחֹוְׂשִּב

 ,ַוֲהָפכֹו ֻׁשְלָחן לֹו ָעַרְכִּתי ַרִּבי לֹו ָאְמָרה ְּדַרב ְלַקֵּמיּה ַּדֲאָתֵאי ַהִהיא :)כ נדרים( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 הָּׁשִאָהֶׁש רֹוִאים .ֶׁשִּיְרֶצה ְּכמֹו ְלָאְכלֹו ֶׁשָּיכֹול ָּדג ִּביִניָתא י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו .ִּביִניָתא ִמן ְׁשָנא ַמאי ָאַמר

 ".ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָלרֹב ְוִיְדּגּו" )טז ,מח בראשית( בתּוָּכ ןֵכְו .תֹואֹו יםִלְכאֹוֶׁש גָּד תיַנִחְבִּב יאִה גּוּוִּזַה ןַמְזִּב

 ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן ."ּבֹו ְלַׂשֶחק ָיַצְרָּת ֶזה ִלְוָיָתן" בתּוָּכ גָּדַה לַעְו .גָּד תיַנִחְּב יאִה הָּיִבְרּו הָיְרִּפֶׁש יםִארֹוְו

 הלויתן בין קשר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן ַעל ִלְנקֹם ְּבָאב ִּתְׁשָעה ְּביֹום יֹוֵצא ְוָיָתןֶׁשַהִּל .)קעב שלח(



 ְמקֹום )תתקכז איוב ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא .כדלעיל שבמלכות היסוד את המסמל ,החרוץ זהבל

 הלויתן בין קשר מצינו ְוֵכן ."ִטיט ֲעֵלי ָחרּוץ ִיְרַּפד" ֶנֱאַמר ְלָכְך ָזָהב ֶׁשל ָיֶפה ִלְוָיָתן ֶׁשל ְרִפיָדתֹו

 ֶׁשל ּוְבַיָּמּה ִסיְבִכי ֶׁשל ְּבַיָּמּה ְךּוְמַהֵּל ַּפְּמַייס ִמְּמָעַרת יֹוֵצא ַיְרֵּדן :)עד ב"ב( ַּבְּגָמָרא כמובא לירדן

 ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִלְוָיָתן ֶׁשל ְלִפיו ֶׁשַּמִּגיַע ַעד ְויֹוֵרד ֵּגלּוִמְתַּגְל ,ַהָּגדֹול ַלָּים ְויֹוֵרד ּוִמְתַּגְלֵּגל ,ְטֶבְרָיא

 ְיסֹוד סֹוד ַיְרֵּדן )רסד 'ע דברים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבאו ."ִּפיהּו ֶאל ַיְרֵּדן ָיִגיַח ִּכי ִיְבַטח"

 ְמַׁשְּמִׁשין ַהּכֹל .)ח בכורות( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .ְיסֹוד ֵּדןְוַהַּיְר ַהּנּוְקָבא ִהיא ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ 'ְוכּו ְּדנּוְקָבא

 ּוְמבָֹאר .ְוָנָחׁש ָּדג ,ָאָדם ֵהן ְוֵאּלּו ָּפִנים ְּכֶנֶגד ָּפִנים ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ִמְּׁשלָׁשה חּוץ ,עֶֹרף ְּכֶנֶגד ָּפִנים

  .םָדָאָל יםִמֹוּדֶׁש גּוּוִזַה ןַיְנִעְּב הָלֲעַמ םֶהָל ׁשֵי ,אָבְקּוּנַה דיסֹוִל יםִכָּיַׁש ׁשָחָּנַהְו גָּדַהֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו

 ִּבְבִחיַנת הֶז תַּמֻעְל הֶז םֵה דִוָדְו יוָׂשֵעֶׁש .)נא תזריע( רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵהֶּׁש הַמ תֶא רֵאָבְל הֶאְרִנ ,קֶמעֹ רֶתֶיְבּו

 .ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשָמ ַעּוּדַמּו ].ו"שפ[ .יַׁשִי ןֶּב דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵע ַעּוּדַמּו .יִנמֹוְדַא תיַנִחְבִּבּו ,ָזָהב

 םֵׁש לֶׁש םִּיַרחֹוֲא תיַנִחְּב אהּו אָבְקּוּנַה ֶׁשְּיסֹוד )פו 'ע וישב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב אָבּוּמֶּׁש הַמ יִּפ לַע

 אָבְקּוּנַה ִּדיסֹוד .ָּדם ִּבְבִחיַנת הּוא אָבְקּוּנַה ֶׁשְּיסֹוד 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוּו .ם"ָּד רֹוָּפְסִּמֶׁש ה"אהי

 ִמּׁשּום ָּתָנא :)י כתובות( ַּבְּגָמָרא מּוָבא ,אָבְקּוּנַה ִמיסֹוד ֶׁשָּבִאים ַהָּבִנים ְוֵכן .ִנָּדה ְוַדם ֵלָדה ַּדם ַמְׁשִּפיַע

 ֶׁשָהִאָּׁשה ָהֵאם ֲחֵלב ְוֵכן .ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶיֶלד ְוֵכן .ְמֻרִּבים ָּבֶניָה ְמֻרִּבין ֶׁשָּדֶמיָה ִאָּׁשה ָּכל רֵמִאי ַרִּבי

 ּכֹלְוַה ָּדם ָמֵלא ִּפיָה ִאָּׁשה .)קנב שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְלָחָלב ֶׁשֶּנֱהַפְך ּהָּלֶׁש דסֹוְיַה םַּדִמ ָּבא ַמְׁשִּפיָעה

 ֶׁשל ְּדַהִחּבּור ,ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאם ָאב ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסְּמלֹות ָּדם ַהִּמָּלה אֹוִתּיֹות ְוֵכן .ַאֲחֶריָה ָרִצין

 דסֹוְי תמֹוְּׁשֶׁש 'ִיְצָחק ֵלִוי ִלּקּוֵטי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .םָּד תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש הָּׁשִאָה דסֹוְי ֶּדֶרְך הּוא ָוֵאם ָאב

 )רלא 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"ַרְׁשִּב ַמַאְמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבאּו .ם"ָּד יםִמָעְּפ 'ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ר רֶדֶח רֹוּדְזרֹוְּפ ,הָּׁשִאָה

 ְּבִחיַנת הּוא ַהִּציר ,]ֵלָדה יֵריִצ ִאָּׁשה ְּבֵלַדת ֶׁשָּמִצינּו ְּכמֹו[ ,ִציִרים ּוְׁשֵני ְּדָלתֹות ְׁשֵּתי ֵיׁש ָהִאָּׁשה ֶׁשִּביסֹוד

 ַהֵּׁשם ֶׁשל ',ד 'ׁש אֹוִתּיֹות םֵה ּוְבַיַחד ,ת"ָּדֶל ָהאֹות ְּבִחיַנת ֵהן ְוַהְּדָלתֹות ,'ׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציר ',ׁש ָהאֹות

 ַלָּנָחׁש ֵיׁש אָבְקּוּנַה דיסֹוִּבֶׁש יםִארֹוְו .'י ָהאֹות ְּבִחיַנת אּוהֶׁש :)רטו פנחס( ַּבּזַֹהר מּוָבא ָהִאיׁש ִויסֹוד ַׁשַּדי

 הָאֵמְט הָּׁשִאָה ׁשֶדחֹ יִצֲחֶׁש 'יִצֵחַה דסֹו' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .ֵׁשד ְּבִחיַנת הּוא ַאֲחָרא אָרְטְּדַהִּס ,ֲאִחיָזה

 'ע חוקת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ִּלּקּוִטיםַה' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .הֶּזַה םקֹוָּמַּב יםִניצֹוִחַה תיַזִחֲא לַלְגִּב ְלַבֲעָלּה הָרסּוֲאַו הָּדִנ

 הּוא ןֵכָלְו ,אָבְקּוּנַה דסֹוְי לֶׁש םקֹוָּמַה ִהיא ,ָוָדם ַׁשַּדי ֶׁשל ְּדַהְּבִחיָנה ,ָנָחׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ָוָדם ַּׁשַּדיֶׁש )רנד

 תיַנִחְבִּבּו ָזָהב ִּבְבִחיַנת הֶז תַּמֻעְל הֶז םֵה דִוָדְו יוָׂשֵע ןֵכָלְו .רְּביֹוֵת ַהָּנָחׁש ֲאִחיַזת ָׁשם יִּכ ,ָנָחׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 םקֹוָּמַּב יַחִׁשָמּו דִוָּד ׁשֶרׁשֹ יִּכ ,ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִשָמּו ].ו"שפ[ .יַׁשִי ןֶּב דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵעְו .יִנמֹוְדַא

 תֶלסְֹּפּו ,בָהָּזַה רַהזֹ ,יםִדָדְצ יֵנְׁש ׁשֵי ַהֶּזה ָּמקֹוםַּלֶׁש רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו .היָזִחֲא ׁשָחָּנַל ׁשֵי ֹוּב ,הֶּזַה

 תֶא יםיִאִצמֹו אלְֹו ,היָלִמ יתִרְּב יםִׂשעֹו אלֹ ַהֶּזה ַּבָּמקֹום .אָרֲחַא אָרְטִס לֶׁש דָחֶאְו הָּׁשֻדְק לֶׁש דָחֶא ,בָהָּזַה

 ְוֵאין ָהֵאָבִרים ִמָּכל ּוְמֻטֶּנֶפת ְמֻלְכֶלֶכת ִהיא ָמקֹום אֹותֹו )כב ז"תדבא( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָּמֶׁש יִפְכּו .הָּפִלְּקַה

 יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר .)כ נדרים( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .]ףינּוִט ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֹוּיִצ[ .ֵריָחּה ְלָהִריַח ְיכֹוָלה ְּבִרָּיה ָּכל

 ִמְּפֵני ,ַהְוָיין ָמה ִמְּפֵני ִאְּלִמים ',כּוְו ,ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ִלי ָסחּו ְּדָבִרים ַאְרָּבָעה ,ָהַבִאיְּד ֶּבן



 יםִארֹוְו .ָמקֹום ְּבאֹותֹו ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ִמְּפֵני ,ַהְוָיין ָמה ִמְּפֵני סּוִמין .ָמקֹום אֹותֹו ַעל ֶׁשְּמַנְּׁשִקים

 יםִכָּיַׁש יםִחְּסִּפַהְו יםִרְּוִעָהֶׁש ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו .הֶז םקֹוָמְל רּוׁשָק םָגְּפַהֶׁש יםִרְּוִעָה ׁשֶרׁשֹ תֶא םַּג אןָּכ

 אתָּטַח חַתֶּפַל" בתּוָּכַהֶׁש )שסב 'ע שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַהֶּזה ַּבָּמקֹוםֶׁש הָּפִלְּקַל

 ּוְמבָֹאר .ּהָּב יםִזֲחאֹו יםִניצֹוִחַהֶׁש יתִלָלְּכַה הָבֵקְּנַה יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה ְסִפיַרת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ל"ֵחָר ת"ר "ץֵברֹ

   .עָרְל בֹוּטִמ תֶכֶּפְהֶנ יאִה הֶּזַה חַתֶּפַּבֶׁש זֵּמַרְל תֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהְּב ְמֻרֶּמֶזת ל"ֵחָרְּד ִלְדָבֵרינּו

 ,הָּפִלְּקַהְו הָּׁשֻדְּקַה לֶׁש רּוּבִחַה םקֹוְמִּב םָׁש יִּכ ,ילֵעְלִדְּכ םָלעֹוָה לֶׁש יםִרּוּסִּיַה זַּכְרֶמ אהּו הֶז םקֹוָמ ןֵכָלְו

 ,יאִטְחַּמַה עָרָה רֶצֵּיַה תֶא לֵּמַסְּמֶׁש קֵלָמֲע לַע ׁשָרְדִּמַה תֶא ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו ,תנֹוֹוֲעָה םַגְּפ רַּקִע אָצְמִנ

 ַעם ֲעָמֵלק ַמהּו )ט תצא תנחומא( ,הָּפִלְּקַה דַּצִמ הֶּזַה םקֹוָּמַּב אָצְמִּנֶׁש ,םָּד ָללּוק ֶׁשָּבא בֶלֶּכ תיַנִחְבִּב אהּוְו

 רֵתיֹו םֵגָּפִּת אּלֶֹׁש היָנִכְּׁשַה ילִבְׁשִּב יםִרּוּסִּיַה תֶא יםִלְבסֹו יםיִקִּדַּצַהְו .ַּכֶּכֶלב ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָּדָמן ָללּוק ֶׁשָּבא

 ַהְּׁשִכיָנה ֲעבּור ִיְׂשָרֵאל ֲעונֹות ֶאת סֹוְבִלים ֶׁשַהַּצִּדיִקים )לב 'קשיטה מאה'( ִמַּפאנֹו ע"ָהרמֵמ אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,יַּדִמ

 עֹוָלם ֶׁשל ּבֹונֹוִר ה"הקב ִלְפֵני ָּדִוד ָאַמר .)ד ברכות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכְו .ְלִנָּדָתּה ֶׁשִהְתִקיָנה מֹוְך ְּבסֹוד

 ְמֻלְכָלכֹות ָיַדי ַוֲאִני ,ִּבְכבֹוָדם ֲאֻגּדֹות ֲאֻגּדֹות יֹוְׁשִבים ּוַמֲעָרב ִמְזָרח ַמְלֵכי ֶׁשָּכל ֲאִני ָחִסיד לֹא

 ְלַטֵהר ְּבָדם קֵּסַעְתִמּו לֵאָרְׂשִי תנֹוֹוֲע לֵבסֹו ְּדָדִוד .ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ְלַטֵהר ְּכֵדי ּוְבִׁשְלָיא ּוְבָׁשִפיר ְּבָדם

   .ה"הקב ְלַבֲעָלּה ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָהִאָּׁשה ֶאת ְלַטֵהר ,ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה

 .וָׂשֵע תֶא ,הֶז תַּמֻעְּלַבּו ,דִוָדְו קָחְצִי לֶׁש הָרבּוְּגַה תַּדִמ תֶא תֶלֶּמַסְמַה ׁשֵא תיַנִחְבִּב אהּו םָּדֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו

 אהּוֶׁש ,ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהֵאׁש ְיסֹוד ןֵכְו .ֵאׁש ֶטַבע הּוא ַהָּדם )נז פרק 'השם גבורות'( ל"ַּמֲהָרַּב אָבּוּמַּכ

 ְּבַרֵּבנּו ּמּוָבאַּכ ,ׁשֵא תיַנִחְבִּב אהּו ַהֶּזה ָּמקֹוםַה תֶא לֵּמַסְמַה בָהָז ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ ַהֶּזה ָּמקֹוםַה לֶׁש רָּפְסִּמַה

 ֵּכיָון .ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ל"חז ןֹוׁשְלִּב ִנְקָרא ַהָּממֹון ןֵכְו .ֵאׁש ְּכַמְרֵאה ַמְרֵאהּו ַהָּזָהב )יח ,כה ותשמ( ַּבְחֵיי

 .)רו גשוי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .םָּד תיַנִחְּב אהּוֶׁש דִוָּד תיֵּב תכּוְלַּמִמ אָבְקּוּנַה דסֹוְי ֶּדֶרְך ָּבָאה ַהָּדִמים ֶׁשַהְׁשָּפַעת

 ֶאל" אֹו "ְלָדִוד" ֶׁשָּכתּוב ך"ַּבנ ָמקֹום ָּכל ְוֵכן .ם"ָּד ת"ר ְךֶלֶמ דִוָּד ןֵכְו .םָּד יאִהֶׁש ֶנֶפׁש ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשָּדִוד

 ,יב דברים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ׁשֶֹרׁש אֵציֹו נֹוֶּמִּמֶׁש לֹוט ְוֵכן .ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּדִוד

 ָּדִוד ִּכי ַּדע )סנהדרין( ל"ְלָהֲאִריַז 'ס"ַהַּׁש ִּלּקּוֵטי'ַה ןֹוׁשְל הְוֶז .ַמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהָּנֶפׁש הּוא ַהָּדם" )כג

 ִמּבֹוא ְמָנַעִני ֶׁשרֲא" בתּוָּכַה רַמָאֶׁש הְוֶז ,ַאְדמֹוִני ָהָיה ְוָלֵכן ,ַהּנּוְקָבא ִמַּצד ָהָיה ה"ע ְךֶלַהֶּמ

 ינּוְיַה .ָטֵמא ְוָדם ָטהֹור ָּדם ֶׁשהּוא ַּבּנּוְקָבא ֲאֶׁשר ָּדִמים 'ַהב ִמן ָּבא ִיְהֶיה הּוא ִּכי ,"םְבָדִמי

 לַּצִּנֶׁש תכּוְזִבּו .תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַּבֶׁש יםִמָּדַה יֵנְׁש םִע רֵּׁשַקְתִמ הָיָה ,אֵטחֹו הָיָה דִוָּד םלֹוָׁשְו סַח םִאֶׁש

  .ילֵעְלִדְּכ ַהְּקִלּפֹות ֲאִחיַזת ֶׁשָּׁשם תכּוְלַּמַה דיסֹוִּבֶׁש אֵמָּטַה םָּדַה םִע תרּוְּׁשַקְתִהַהֵמ לַּצִנ אהּו ,אְטֵחַהֵמ

  

  

  

  

  

  



  

  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 "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"ולפי זה שנת תשע

 תקפים גם לגבי ג" הרמזים על שנת תשעןוכ .ג שלנו"תקפים גם לגבי שנת תשע
  . שלנוד"שנת תשע

  .רן ֵנר ֶּבֵנְבַא                                                          

 )בראשית שנה שניה' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .רֵנל ְלָׁשְמה ִנָּׁשִא ְויׁשג ִאּוּוִּז ֶׁש.)גיטין נח(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמ

, ק"ם ֵנר עֹוֶלה תְּפָעִמי' ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשַּמְדִליִקין ְּבֵליל ַׁשָּבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות ָרִאיִתי ַטַעם ַּבְּסָפִרים ִּכי ב

ח ֵאיָבִרים "ּוָבִאיׁש ֵיׁש רמ, ּוִבְפָרט ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ְזַמן ַהִּזּוּוג, ְוָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ֵהם ּגּוף ֶאָחד

ּגֶֹרן ֵכן ַּבִּמִּלים  ְו.ִּזּוּוגת ַהֶאֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַסֵּמל ים ִארֹוְו. ְּפָעִמים ֵנר' ק ְּכִמְנַין ב" ַהּכֹל תְךְוַס, ב"ּוָבִאָּׁשה רנ

ַׁשַער ' ְּבאָבן מּוֵכְו. ֵנרֵיׁש ַּפֲעַמִים אֹוִתּיֹות . ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה"ְמקֹום ַהִּזּוּוג ֶׁשל קב, ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁשֲאַרְוָנה 

ַהְמַחְּבִקים ֶאת ַהְּנֵקָבה ַיַחד ִעם ח ֵאיָבִרין " ֶׁשרמ:)שכח ומקורו מהזוהר תרומה קסו' ב ע"חנוכה ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהַּכָּונֹות

 )נה' ב ע"קבלת שבת ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוֵהם ְּבִחיַנת ֵנר ַׁשָּבת, ְזרֹועֹות ֵהם ְּכִמְסַּפר ֵנר' ַהב

ֶׁשל  ת ַהִּיחּודינֹוִחל ְּבָּכ  ּוְמַרֵּמז ַעל,י" ֲאדָֹנה"ם ֲהָוָי"ה ֱאלִֹהי"ה ֲהָוָי"ה ֶאְהֶי"ֲהָוָי תמֹו ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאר"ֵּנֶׁש

  .ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה"קב

 מֹוְׁשז ִּבָמְרד ִנָחד ֶאַּצה ִמיָרִתאן ְס ָּכׁשה ֵיָראֹוְכִלְו, רן ֵנר ֶּבֵנְבַאה ָי ָהְךֶלֶּמל ַהאּול ָׁשֶצא ֵאָבָּצר ַהַּׂשֶׁש ינּוִצָמ

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . רל ֵנן ֶׁשֵּב ַהינּוְיַה, רן ֵנֶּב מֹוְׁשז ִּבָמְר ִנְךיָדִאֵמּו, רֵּנל ַהא ֶׁשָּבַא ָהינּוְיַה, רב ֵנַאת יַנִחְבא ִּבהּוֶׁש

ה י ֶזל ִּפַע. אָבְקּוּנד ַהסֹות ְייַנִחְבה ִּבָיָהד ֶׁשִוָדה ְליָעִּפְׁשַּמֶׁשֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ת יַנִחְבה ִּבָיל ָהאּוָּׁש ֶׁש'ַחְׁשַמל אֹות'

 ינּוְיַה, הָּטַמה ְלָלְעַמְלד ִמחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹום ְמָּׁשל ֶׁשאּול ָׁשא ֶׁשָבָּצר ַהה ַׂשָיר ָהֵנְבַאן ֶׁשַמְזִּב ֶׁשְלָבֵארה ֶאְרִנ

ת יַנִחְבה ִּבָיא ָהּוז הָא, הָלְעַמְלר ִמ"ד נחּוִּית ַהר ֶאֵרעֹוא ְמה הּוֶזָבּו, רב ֵנת ַאיַנִחְבִּב, תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַה ְלידֹוִקְפַּתֶׁש

ה ָּטַמְלר ִמ"ד ֵנחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹום ְמָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, רן ֵנת ֶּביַנִחְבה ִּבָיְהִנ, דִוה ָּדֵנֲחַמק ְלַרר ָעֶׁשֲא ַּכְךר ָּכַחַאְו. רֵנְבַא

  . רֵּנל ַהן ֶׁשת ֵּביַנִחְבִּב, הָלְעַמְל

ּוְלָׁשאּול ִּפֶלֶגׁש ּוְׁשָמּה ") ז, ב ג"ש(ב תּוָּכא ַּבָבּוּמַּכ, ִרְצָּפה ַבת ַאָּיהל אּו ָׁשׁשֶגיֶלת ִּפח ֶאַקר ָלֵנְבַא ֶׁשינּוִצָמן ֵכְו

 ׁשֶגיֶלם ִּפה ַּגָתְיה ָהָּית ַאה ַבָּפְצִר ְו".ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּוַע ָּבאָתה ֶאל ִּפיֶלֶגׁש ָאִבי

ָּדִוד ֶׁשָּנָׂשא ִרְצָּפה :) יבמות יב(י ִמְלַׁשירּוא ִּבָבּוּמַּכ. םיֶהֵנל ְׁשֶצה ֵאָיָהר ֶׁשֵנְבַאה ְלֶמדֹו ְּב,דִו ָּדׁשֶגיֶלם ִּפַגל ְואּוָׁש

ה ָתְיה ָהָּית ַאה ַבָּפְצִרן ֶׁשֵכָּתִיְו. "ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבית ֲאדֶֹניָך ְוֶאת ְנֵׁשי ֲאדֶֹניָך ְּבֵחיֶקָך"ַבת ַאָּיה ֶׁשֶּנֱאַמר 

י ִפ ְּכ,ׁשת ֵאֶלֶחַּג ּהָׁשרּו ֵּפהָּפְצִרְּד. הָלְעַמה ְלָּטַמְלם ִמַגה ְוָּטַמה ְלָלְעַמְלם ִמר ַּג"נת ַהד ֶאֵחַיְּמר ֶׁשֵנְב ַאׁשֶרּׁשִֹמ

וירא ( ָּמִצינּו ַּבּזַֹהר ֶׁשיִפְּכ, הָלְעַמְּלר ִמּוּבִחת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָּיַאְו, הָּטַמְלר ִמֵרעֹוְּמר ֶׁשֵנה ְלֶמֹוה ּדֶזְו, ןָּמַקיא ְלִבָּנֶׁש



 ל"ת ְלָהֲאִריַז" מּוָבא ְּבלקןֵכְו .ַאֵּיה ֶׁשִחּבּור ָזָכר ּוְנֵקָבה הּוא ִּבְבִחיַנת "ָךַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת" ַעל ַהָּכתּוב :)קא

ֶאת "ת "ָלֵכן ר, ַהַּפְרצּוףְּבַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו עֹוֶלה ַהָּזָכר ְיסֹוד ִּדְדכּוָרא יֹוֵתר ִמְּׁשָאר  )קמט' יתרו ע(

ם קֹו ְמהֵּיַא'ְּב ֶׁשׁש"ַׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְכ ּו.ֶׁשְּבַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו הּוא עֹוֶלה, ה"ַאֵּי, "יֹום ַהַּׁשָּבת

ה "ם ֲהָוָי"ה ֱאלִֹהי"ה ֲהָוָי"ְהֶיה ֶא"ֲהָוָי :תמֹוֵׁשת ְּבָּבל ַׁשל ֶׁשדֹוָּג ַהר"ֵנד חּוִיה ְלָנָכֲהת ַהים ֶאִנְּוַכְמ' דֹובֹוְּכ

  . ר"ֵנן ַיְנִמ ְּכי"ֲאדָֹנ

ַוְיִהי ִּבְהיֹות ַהִּמְלָחָמה ֵּבין ֵּבית ָׁשאּול ּוֵבין ֵּבית ָּדִוד ְוַאְבֵנר " ):ג"פ(ל ֵאמּור ְׁשֶפֵסים ְּבִארֹו, קֶמעֹר ֶתֶיְבּו

ָמּה ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּוַע ָּבאָתה ּוְלָׁשאּול ִּפֶלֶגׁש ּוְׁש: ָהָיה ִמְתַחֵּזק ְּבֵבית ָׁשאּול

ַוִּיַחר ְלַאְבֵנר ְמאֹד ַעל ִּדְבֵרי ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוּיֹאֶמר ֲהרֹאׁש ֶּכֶלב ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִליהּוָדה : ֶאל ִּפיֶלֶגׁש ָאִבי

ֵרֵעהּו ְולֹא ִהְמִציִתָך ְּבַיד ָּדִוד ַוִּתְפקֹד ַהּיֹום ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד ִעם ֵּבית ָׁשאּול ָאִביָך ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵמ

 ְלָדִוד ִּכי ֵכן 'הּכֹה ַיֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ְלַאְבֵנר ְוכֹה יִֹסיף לֹו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע : ָעַלי ֲעֹון ָהִאָּׁשה ַהּיֹום

ָדִוד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ִמָּדן ְלַהֲעִביר ַהַּמְמָלָכה ִמֵּבית ָׁשאּול ּוְלָהִקים ֶאת ִּכֵּסא : ֶאֱעֶׂשה ּלֹו

ַוִּיְׁשַלח ַאְבֵנר ַמְלָאִכים ֶאל : ְולֹא ָיכֹל עֹוד ְלָהִׁשיב ֶאת ַאְבֵנר ָּדָבר ִמִּיְרָאתֹו אֹתֹו: ְוַעד ְּבֵאר ָׁשַבע

 ְלָהֵסב ֵאֶליָך ֶאת ָּכל  ֵלאמֹר ְלִמי ָאֶרץ ֵלאמֹר ָּכְרָתה ְבִריְתָך ִאִּתי ְוִהֵּנה ָיִדי ִעָּמְךַּתְחָּתיוָּדִוד 

ַוּיֹאֶמר טֹוב ֲאִני ֶאְכרֹת ִאְּתָך ְּבִרית ַאְך ָּדָבר ֶאָחד ָאנִֹכי ׁשֵֹאל ֵמִאְּתָך ֵלאמֹר לֹא ִתְרֶאה : ִיְׂשָרֵאל

ד ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח ָּדִו: ֶאת ָּפַני ִּכי ִאם ִלְפֵני ֱהִביֲאָך ֵאת ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ְּבבֲֹאָך ִלְראֹות ֶאת ָּפָני

ֶאל ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ֵלאמֹר ְּתָנה ֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ִמיַכל ֲאֶׁשר ֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֵמָאה ָעְרלֹות 

 ַוֵּיֶלְך ִאָּתּה ִאיָׁשּה ָהלֹוְך :ָלִיׁשַוִּיְׁשַלח ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוִּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיׁש ֵמִעם ַּפְלִטיֵאל ֶּבן : ְּפִלְׁשִּתים

ּוְדַבר ַאְבֵנר ָהָיה ִעם ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל : ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד ַּבֻחִרים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבֵנר ֵלְך ׁשּוב ַוָּיׁשֹב

 ָאַמר ֶאל 'הְוַעָּתה ֲעׂשּו ִּכי : ֵלאמֹר ַּגם ְּתמֹול ַּגם ִׁשְלׁשֹם ֱהִייֶתם ְמַבְקִׁשים ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם

ַוְיַדֵּבר ַּגם : ר ְּבַיד ָּדִוד ַעְבִּדי הֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים ּוִמַּיד ָּכל אְֹיֵביֶהםָּדִוד ֵלאמֹ

ַאְבֵנר ְּבָאְזֵני ִבְנָיִמין ַוֵּיֶלְך ַּגם ַאְבֵנר ְלָדֵּבר ְּבָאְזֵני ָדִוד ְּבֶחְברֹון ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוָּיבֹא ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים ַוַּיַעׂש ָּדִוד ְלַאְבֵנר : ֵעיֵני ָּכל ֵּבית ִּבְנָיִמןּוְב

ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאת : ְוַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמְׁשֶּתה

ְׂשָרֵאל ְוִיְכְרתּו ִאְּתָך ְּבִרית ּוָמַלְכָּת ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשָך ַוְּיַׁשַּלח ָּדִוד ֶאת ַאְבֵנר ַוֵּיֶלְך ָּכל ִי

ת כּוְלת ַמיַנִחם ְּב ַּגיּוָה, דַח ַייּום ָהיֶהֵנְּׁשֶׁשאי ְּכַּדַוְּבּו, םֶהד ֵמָחל ֶאָּכ הָּפְצִרר ְוֵנְבַא ֶׁשנּוְרַאֵּבר ֶׁשַח ַא".ְּבָׁשלֹום

ת ח ֶאַקר ָלֵנְבַאה ֶׁשֶׂשֲעַּמ ַהַעּוּדר ַמָאבְֹמ, תכּוְלַּמה ַלָרּוׁשְּקד ַהִות ָּדכּוְלת ַמיַנִחם ְּבַגד ְוסֹוְיה ַלָרּוׁשְּקל ַהאּוָׁש

 ,אנּוֵבֵה ֶשיםִקסּוְּפר ַּבָאבְֹּמַּכ, לֵאָרְׂשל ִיל ָּכד ַעִות ָּדַכָלְמַהְו. לאּות ָׁשכּוְלם ַמּוּיל ִסֶׁש" יׁשִּטַפה ְּבֶּכַּמ"ה ַהָיָה, הָּפְצִר

ת יַנִחְבה ִּבָיָהל ֶׁשאּוָּׁשל ִמֵאָרְׂשת ִיכּוְלת ַמיר ֶאִבֱעֶהְו, תכּוְלַּמד ַלסֹוְיַהר ֵמָבֲעַּמת ַהיל ֶאִעְפִה, הָּפְצִרר ְוֵנְבר ַאּוּבִחְּד

, הָּית ַאַּב, רן ֵנֶּבן ֵכָל, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבִחד ם סֹוה ַּגֶזְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּבָיָהד ֶׁשִוָדְל, דסֹוְי

. 'הָּלֻאְּגץ ַהֵק'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמד ֶאֵחַיְּמ ֶׁשב"עם ל ֵׁשז ַעֵּמַרְמ ַה720 ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .ב"תשע'ה ִגיַמְטִרָּיאְּב "ִרְצָּפה ַבת "ןֵכְו



 ַּבּזַֹהרא ָבּוּמַּכ. יםִכָאְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְּמה ֶׁשָּיַאף ָהעֹור ְלּוׁש ָקיּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ת קבֶדֶחַיְּמה ֶׁש"ֵּית ַאיַנִחְּב ֶׁשינּוִצָמן ֵכְו

ֵאּלּו ַמְלָאִכים ֶׁשאֹוְמִרים "  ַאָּיהֵעין"ַמהּו , "ָנִתיב לֹא ְיָדעֹו ָעִיט ְולֹא ְׁשָזַפּתּו ֵעין ַאָּיה" :)תיקונים עג(

ת ַחים ַּתִׁשָדֳח' ה זָרְמָּׁשֶׁש, םִיַמָּׁשת ַהפֹועֹום ְלה ַּגָּית ַאה ַבָּפְצין ִרר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמּו .ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו

 ָלנּוַח םִיַמָּׁשַהְולֹא ָנְתָנה עֹוף " )ד, ר ח"במדב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, םִיַמָּׁשף ַהעֹוים ֵמִגרּוֲה ַהיָהֶנל ָּבם ַעִיַמָּׁשת ַהַּפִּכ

 םִיַמָּׁשַה ּבֹא ּוְרֵאה ַהֶחֶסד ֶׁשָעְׂשָתה ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ִעָּמֶהם ֶׁשָהְיָתה ׁשֹוְמָרם ַּבּיֹום ֵמעֹוף "ֲעֵליֶהם

 הָּפְצִר ְךָּכ, ׁשת ֵאֹוּים ַחֵהים ֶׁשִכָאְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמף ַהיא עֹוִהה ָּיַאם ֶׁשֵׁשְכּו .ֳחָדִׁשים' ּוַבַּלְיָלה ֵמַחַּית ַהָּׂשֶדה ז

ַהְּׂשָרִפים ּוְבָידֹו  ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן" )ו, ו' ישעי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יםִכָאְלַּמה ַלָרּוׁשְּק ֶׁשׁשת ֵאֶּלֶחַּג ּהָׁשרּוֵּפ

ה ָּיַאף ָהד עֹוה סֹוֶזְו, רֵנ מֹות ְּכֶגֶּוַזְמ ַהׁשת ֵאיַנִחיא ְּב ִההָּפְצִרְּד ".ַח ְּבֶמְלָקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבִרְצָּפה

ת ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל "ר ה"ַאָּי ְוֵכן. ןיֹוְלֶעד ָהחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹוְמ ֶׁשׁשת ֵאֹוּיַחם ֵהֶׁש ַהַּמְלָאִכיםת ת ֶאֶלֶּמַסְמַה

, הָקְבִרק ְוָחְצל ִי ֶׁשׁשֵאג ָהּוּוִזת ְּבֶזֶּמֻר ְמה"ָּפְצִרן ֵכְו ."יִׁשי ֵאַליִא ָּלֶוהִי ַּפַעםַה ")לד, ת כטבראשי( :ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

 ".ָּגָמלַה ֵמַעל ֹלּפַוִּת ָחקְצִי  ֶאתאֶרַוֵּת" )סד ,בראשית כד(. 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ְדֵבַאְרנּוים ִּכִגּוּוִּזל ַה ָּכׁשֶרם ׁשָֹּׁשֶׁש

ב תּוָּכ ֶׁשמֹות ְּככּוְלַּמן ַהַיְנת ִּבל ֶאֵּמַסא ְמהּוְו. ר"ֵנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יףִעָצְו". ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס"ב תּו ָּכְךֵׁשְמֶהַבּו

 ".ּוָכה ְּבַכף ֱאלָֹהִיְךּוְצִניף ְמל" )ג, סב' ישעי(ָּכתּוב ן ֵכְו ,"ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף" )יד, בראשית לח( רָמל ָּתֶצֵא

ים ִארֹוְו". ֶבל ָאִחיָךֵאי ֶה" )ט, בראשית ד(ק סּוָּפר ַּבֵנְב ַאׁשֶרּׁשֹ ֶׁש)שופטים רסה(ל "יַזִרֲאָהְל' הָרֹוי ּתֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו

   .ה"אית יַנִחְבר ִלּוׁשר ָקֵנְבַאֶׁש

  

ונת המעונינים להצטרף לשיעורים בספר סוד החשמל מידי ערב בשכ
  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   

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

בספר סוד החשמל ובספר הזהר כולל מאות שיעורי אודיו . 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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