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   .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ויראפרשת גליון 

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

ר  ַמ ֲא י'ַמ ִצ ֵח   'סֹוד ַה

ק  ֶר   . 'טזֶּפ

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

י ִצ א ֵח ָּי ִר ְט יַמ ִג ק ְּב ָז   .ָּב

" ָרצֹוא ָוׁשֹוב" .)ש עו"שה( ּוָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק" )יד, יחזקאל א(

ְוַהַחּיֹות ֵהם , ְלַמָּטה' ְלַמְעָלה ָלאֹות ה' ֵּבין ָהאֹות ה, ְמַצעַהִּנְמָצא ָּבֶא' ְּבסֹוד ָהאֹות ו

 :)פקודי רמו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ֶׁשְּלַמָּטה' ָוׁשֹוב ְלַגֵּבי ַהה, ֶׁשְּלַמְעָלה' ָרצֹוא ְלַגֵּבי ַהה, ָּבֶאְמַצע' ָהאֹות ו

' ְּדֶׁשַפע ֶזה ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ָהאֹות ו, ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבָזקְרֶאה ְּדָלֵכן ִנ. ֶׁשִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות הּוא ְּבסֹוד ַהָּבָזק

' ָלאֹות ה' ְוֵכן ַהִחּבּור ֵּבין ָהאֹות ו, ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ּוַמְלכּות הּוא ְּבסֹוד ַהֵחִצי' ָלאֹות ה

ְוֶאת ֶזה , ֶׁשְּלַמְעָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַאָּבא ֵחִצי' ְּדאֹות ה, ֶׁשְּלַמְעָלה הּוא ְּבסֹוד ַהֵחִצי

 ָנבֹוןֵאין  ")לט, בראשית מא(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל יֹוֵסף . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין' ִהיא ַמֲעִביָרה ָלאֹות ו

' ְּדֶזה ֶׁשּיֹוֵסף ִנְקָרא ָנבֹון ְמַרֵּמז ַעל ִחּבּורֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות ו. יֵחִצְּבִגיַמְטִרָּיא " ְוָחָכם ָּכמֹוָך

 "ַוּיֹוֶלד ֵּבן" )כח, שם ה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְוִחּבּור ֶזה הּוא ִחּבּור ַלֲחִצי ֶׁשל ִאָּמא. ְלִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִּביָנה

 )טז, שמות א(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ְמקֹום ַהֵּלָדה .  ְּדסֹוד ַהֵּלָדה הּוא ֶּדֶרְך ַהֲחִצי ֶׁשל ְנֵקָבהיֵחִצְּבִגיַמְטִרָּיא 

   ְלַרֵּמז ֶׁשַהֵּלָדה ׁשֹוֶבֶרת ַמְׁשֵּברְוֵכן ִנְרֶאה ִּדְמקֹום ַהֵּלָדה ִנְקָרא . ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ָהָאְבָנִיםּוְרִאיֶתן ַעל "

  .ֶכת ֶׁשַפע ֵמָהִאָּמאְוחֹוֶת  

ֶעֶׂשר ְּבָכל ְסִפיָרה , ֵהם ֲחִמִּׁשים' ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ה, ָחֵמׁש' ה, הּוא ֶעֶׂשר' י :)תיקונים ב(ַּבּזַֹהר 

ַרֵּמז ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמ, ל ָּכלּול ֵמֵאּלּו ֲחִמִּׁשים"ְוִנְקָרא ּכֹ, ְיסֹוד לֹוֵקַח ַהּכֹל', ֵמֵאּלּו ָחֵמׁש ְוכּו

ִּכי ִאָּמא ְמַקֶּבֶלת , ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִאָּמא ִהיא ָחֵמׁש' ְוָהאֹות ה, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַאָּבא ִהיא ֶעֶׂשר' ֶׁשָהאֹות י

ִנְמָׁשְך ֶׁשֵּמֶהם , ְוָחֵמׁש ֵאּלּו ֶׁשָּכל ַאַחת ְּכלּוָלה ֵמֶעֶׂשר ִמְתַּפְּׁשטֹות ַלֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ִּביָנה, ֵמַאָּבא ַרק ֲחִצי

עם פירוש . בראשית לב(ְוַעֵּין ַּבּזַֹהר . ְלַרֵּמז ֶׁשָּכלּול ֵמֲחִמִּׁשים ְׁשָעִרים ֵאּלּו', ל ְּבִגיַמְטִרָּיא נ"ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ּכֹ

, "ֵּבין ַמְׁשַאִּביםִמּקֹול ְמַחְצִצים " )יא, שופטים ה( ֶׁשַעל ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמָהִאָּמא ֶנֱאַמר ַהָּכתּוב )'מתוק מדבש'

. ַּגם ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשּלֹו ְוַגם ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשהּוא ַמֲעִביר ַלַּמְלכּות, ַהֲחָצִאיםְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ׁשֹוֵאב ֵמָהִאָּמא ֶאת ְׁשֵני 

  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשעֹוֵבר  ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמַחְצִצים"ְוֵכן . ְוַהִּמָּלה ְמַחְצִצים ְמַרֶּמֶזת ַעל ְׁשֵני ֲחָצִאים ֵאּלּו

  .ַלַּמְלכּות  

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 



ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ַּבר ֲחִניָנא ָּכאֹור ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין " ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק"ַמאי  :)חגיגה יג(ַּבְּגָמָרא 

ין ָּבֶהן ָזָהב ְוֵהם ְנקּוִבים ָּכאֹור ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ֶהָחָרִסים ֶׁשּצֹוְרִפ .)ערובין קד(י "ּוְבַרִּׁש. ֶהָחָרִסים

ִנְרֶאה ִּדְנָקִבים ְמַרְּמִזים ַעל ֶנֶקב . ְוַלַהב ַהּיֹוֵצא ַּבֶּנֶקב ֵיׁש ּבֹו ְּכַמְרֶאה ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמַדם, ּוְסדּוִקים

. ִחיַנת ִחּתּוְך ַהִּנְרָמז ְּבֶסֶדק ְּכִדְלַקָּמןּוְסָדִקים ְמַרְּמִזים ַעל ֶסֶדק ַהַּמְלכּות ְׁשְּמַקֶּבֶלת ֶּדֶרְך ְּב, ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע

ְוֵכן מּוָבא . ּוַמְרֶאה ָהָאדֹם ְוַהָּזָהב ְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְוֵכן ַמְרֶאה ַהָּירֹק ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע

  ְורֹוִאים , 'בּור ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֵעירּוִבין ּבֹוְזִקין ֶמַלח ְוכּוְוִעְנַין ָּבָזק ְלׁשֹון ָּכתּות ְוָׁש .)יומא כב ('ְּמִאיִרי'ַּב

  .ֶׁשָּבָזק ְמַסֵּמל ְׁשִביָרה ְוִחּתּוְך  

ִּכי הּוא ִסָּבה ֶׁשַהֲחיֹות , ְוַעל ֶזה ִנְקָרא ַחְׁשַמל ְלהֹורֹות ַעל ְּפֻעָּלתֹו )יח, שמות כה(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ה חֵֹצב "קֹול הוי"רֹות ֶׁשהּוא ְמָזֵרז אֹוָתם ֵלאמֹר ֲחׁשּו ִמן ַהָּמלּול ִמְּפֵני ָחׁשֹות ּוְמַמֲה

 רֹוִאים ֶׁשַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהַחּיֹות ֶׁשָחׁשֹות .ּוִמָּיד ַהַחּיֹות קֹוְפצֹות ְּכַמְרֶאה ַהָּבָזק, "ַלֲהבֹות ֵאׁש

 )ז, תהילים כט' אבן עזרא' 'ע(ּוְכָבר ִהְקׁשּו ַהְמָפְרִׁשים , "ֵצב ַלֲהבֹות ֵאשה חֹ"קֹול הוי"ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק ַלָּפסּוק 

ּוַבִּמְדָרִׁשים ָמִצינּו ֶׁשַהֲחִציָבה ִהיא ַּבּלּוחֹות ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ֶּדֶרְך . ַמה ַּׁשֶּיֶכת ְלׁשֹון ֲחִציָבה ְוִחּתּוְך ֵאֶצל ֵאׁש

ְמָבֵאר ' ֲחַתם סֹוֵפר'ּוַב. טּות ַהָּכתּוב ַמְׁשַמע ֶׁשַהֲחִציָבה ִהיא ָּבֵאׁש ְולֹא ַּבּלּוחֹותִּדְבַפְׁש, ּוֵפרּוׁש ֶזה ָקֶׁשה, ָהֵאׁש

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב ְלִפי ְּדָבֵרינּו .  ֶׁשַהּלּוחֹות ָהיּו רּוָחִנּיֹות ִּבְבִחיַנת ַלֲהבֹות ֵאׁש)טו, בראשית לב' תורת משה'(

ְוֶזה ַהּסֹוד ,  ָהֵאׁשְּפֻעַּלת ֶׁשַּמְׁשִּפיעֹות ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ֵיׁש ָּבּה ִחּתּוְך ַוֲחִציָבה ַיַחד ִעם ֵאׁש  ַהַחּיֹותְפֻעַּלתִּד

ִעם ַהּקֹולֹות ֶׁשָהיּו ְּבַמַּתן  ְוָלֵכן ָּכתּוב ֶזה ָקׁשּור, ְּדַלַהב הּוא ַּגם ַסִּכין ְּכִדְלֵעיל, "חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"ֶׁשל 

 ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַחְׁשַמלְוֵכן . ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַּמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ְּבסֹוד ַהֵחִציִּד, ּתֹוָרה

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו , דְורֹוִאים ֶׁשַהְּגבּוָרה קֹוֶדֶמת ַלֶחֶס. ְמַרֵּמז ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשְּמַמֵּלל ּוַמְׁשִּפיַעָמל ּו. ְּבסֹוד ְׁשִתיָקה, ָחׁש

ִּדְבַׁשָּבת , ת"ַׁשָּבת "ס" ש ֵאת ַלֲהבֹובחֵֹצ ")ז, תהילים כט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶחֶסד ַלַּמְלכּות

חֵֹצב ַלֲהבֹות ' קֹול ה") ה לאור"ד ('ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוְבַׁשָּבת ִנְּתָנה ּתֹוָרה, ֵיׁש ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

 ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ְּתִפִּלין ְּבִגיַמְטִרָּיא "ה חֵֹצב ַלֲהבֹות"ֲהָוָי"ֵכן  ְו.הּוא ִמַּדת ַהְּגבּוָרה". ֵאׁש

  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת , ְּתֵכֶלתא  ְּבִגיַמְטִרָּי"חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְּגבּוָרה

  .ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאַמר ָׁשם  

 ַהַּמִים ֵּבין ָׁשלֹום ֶׁשעֶֹׂשה ֶזה "ֵאׁש ַלֲהבֹות חֵֹצב 'ה קֹול" )כה( 'ַהָּבִהיר ֵסֶפר'ְּב

 מֹוְנָען ְוַגם ,ַּמִיםַה ְךִמִּלְלחֹ אֹותֹו ּומֹוֵנַע ָהֵאׁש ּכַֹח ֶׁשחֵֹצב ,ָהֵאׁש ּוֵבין

   ְּבסֹוד ְוַהְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ֵּבין ָׁשלֹום עֶֹׂשה ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ֶזה ְּדִחּתּוְך ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִמְּלַכּבֹותֹו

  .ַלַּמְלכּות ַיַעְברּו ֲחָסִדים ֵאּלּו ְוקֹוֵבַע ,ַהִּזּוּוג  

 ֶׁשל ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָהָיה ּתֹוָרה ֶׁשַּמַּתן רֹוִאים .ּתֹוָרה ַמַּתן ֶזה ֹוֲחֻתָּנת ְּביֹום .)רטו ויחי( ַּבּזַֹהר

 ֶאת ְלַקֵּבל ִסיַני ְלַהר ָעָלה ֶׁשּמֶׁשה )כשעלה ה"ד .פט שבת( י"ְּבַרִּׁש ּוָמִצינּו .ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת ִעם ה"הקב

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָטעּו ,ְּבַתּמּוז ז"ט ֶׁשל ַּבֲחצֹות ְׁשֵלִמים יֹום ִעיםַאְרָּב ְּכֶׁשִּנְׁשְלמּו ָלֵכן ,ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ַהּתֹוָרה

 ָעָלה מֶׁשה ֶזה ִּבְזַמן ָלֵכן ,ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ַמְתִחיָלה ַהִּזּוּוג ְּדַהְׁשָּפַעת ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָׁשם ַעֵּין ,ֵעֶגל ְוָעׂשּו

 ַהִּדְּברֹות ַּדֲעֶׂשֶרת ,ְׁשַמְענּום ַהְּגבּוָרה ִמִּפיָך ְל ִיְהֶיה ְולֹא ָאנִֹכי .)כד תמכו( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְלִסיַני
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 ָּכל ֵאת ֱאלִֹהים ַוְיַדֵּבר" )א ,כ שמות( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֱאלִֹהים ַּבֵּׁשם ֶנֶאְמרּו

 חֹוֵרב ִנְקָרא ִסיַני ַהר ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ִהיא ַהִּזּוּוג ְּדַהְׁשָּפַעת ּוִלְדָבֵרינ ּוְמבָֹאר ,"ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים

 'ּטּור'ַּב מּוָבא ְוָלֵכן ,ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשַחג ֲחֻנָּכה ְּבַמֲאְמֵרי ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ְּגבּוָרה ִּגיַמְטִרָּיא

 ,ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדַלְיָלה ,ֶזה ְּביֹום ַהַּלְיָלה ָּכל ֵעִרים ְוָלֵכן ,ִיְצָחק ְּכֶנֶגד הּוא עֹותַהָּׁשבּו ֶׁשַחג )תיז 'ס ח"או(

 ְמַדֶּבֶרת רּות ִּדְמִגַּלת ֶזה ְּביֹום רּות ְמִגַּלת קֹוְרִאים ְוָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ֶזה ְּביֹום ְוָלֵכן

 :)קד רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ְּביֹום נֹוַלד ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְוָלֵכן .ֵמַהְּגבּורֹות ַלַּמְלכּות ְׁשָּפָעהַהַה ַעל

 ָלֵכןְו .ּוְנֵקָבה ָזָכר ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ֶּפה ֶׁשְּבַעל ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּתֹוָרה ְּבסֹוד ִהיא רּות ֶׁשְּמִגַּלת

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ִזּוּוג ָהָיה ֵאּלּו ּתֹורֹות 'ב ֶׁשִּנְּתנּו ּתֹוָרה ִּדְבַמַּתן ַהָּׁשבּועֹות ְּבַחג אֹוָתּה קֹוִרין

 ַהְּגבּוָרה ַעתַהְׁשָּפ ַעל ַהְמַרֵּמז ר"ּדֹוֵה ת"ס "ה"הוי וָעָלי דָיַר רֲאֶׁש" )יח ,יט שמות( ּתֹוָרה ַמַּתן ַעל ַהְמַדֵּבר

 )מסכת שבועות(ה "ָלְּׁשא ַּבָבּוּמַּכ. הָרֹול ּת ַעיֹום ַהִּדיןא ת הּועֹובּוָּׁשג ַהן ַחֵכְו. ְּכִדְלֵעיל ַלַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד

  דֹון ְוָהעֹוָלם ִני, ה"ֵהם ַהְּנָׁשמֹות ַהּפֹוְרחֹות ֵמִאיָלנֹו ֶׁשל הקב, ְּבַעֶּצֶרת ִנידֹוִנין ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן

  . ְּביֹום ֶזה ַעל ַהּתֹוָרה  

 ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה "ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו") ב, דברים לג( ֶׁשַּמְקֶׁשה ֵמַהָּכתּוב .)יתרו פד(ַּבּזַֹהר 

ְוִנְרֶאה . ַחר ָּכְך ִנְכְלָלה ַּבָּיִמיןּוְמַיֵּׁשב ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִּבְגבּוָרה ְוַא. ִמַּצד ַהָּיִמין ְולֹא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה

 ְּדָהֵאׁש ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ִהיא ָיְצָאה ֵמַהָּיִמין ְוִהְׁשִּפיָעה ֶאת ַהָּיִמין "ִמיִמינֹו ֵאׁש"ְלַיֵּׁשב ֶׁשַהָּכתּוב ְמַרֵּמז 

ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . ַגם ַהֲחָסִדים יֹוְרִדים ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרהְּדסֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ְו, ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְלַמָּטה

ה ִלְׂשמֹאָלן "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ַהִּדּבּור יֹוֵצא ִמּיִמינֹו ֶׁשל הקב )ר א יג"שיהש(

ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשְּמַרְּמִזים ִעְנָין ֶזה ִּבְכִתיַבת ֵסֶפר .  ַהְּׂשמֹאלרֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ָהְיָתה ֶּדֶרְך. ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ּוְכֶׁשּכֹוְתִבים ֶאת . ְמַרְּמִזים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ָּבָאה ֵמַהָּיִמין, ְּכֶׁשּכֹוְתִבים ֶאת ַהֵּתבֹות ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל, ּתֹוָרה

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה מֹוִציָאה ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַהּתֹוָרה ּוַמְׁשִּפיָעה אֹותֹו , אל ְלָיִמיןָהאֹוִתּיֹות ּכֹוְתִבים ָּכל אֹות ִמְּׂשמֹ

   ַהְמַסֵּמל ֶאת ב"ַלַהת "ר" ֵני ִיְׂשָרֵאלְּבֵעיֵני ְלָהר ָהְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש  ")יז, שמות כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּבפֹוַעל

  .ְּגבּוָרה ְּכִדְלֵעילַהַהַּסִּכין ְוָהֵאׁש ֶׁשל ִמַּדת   

 ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְׁשִנָּיה ַלּתֹוָרה ,ְׁשִנָּיה ִמְּלׁשֹון ִמְׁשָנה ֶׁשַהִּמְׁשָנה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם )ערך משנה(' ָערּוְך' ָהְּבֵסֶפר

ת ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֵחֶלק ֵׁשִני ֶׁשִּנְׁשָאר ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַמְלכּוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . ֶׁשִּבְכָתב

ּוְכמֹו ְּבָכל ַהְׁשָּפָעה . ְזֵעיר ַאְנִּפיןְּבִחיַנת ְּדסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשִהיא . ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה

ְוֵכן . ֵיׁש סֹודֹות ֶׁשְּגנּוִזים ַּבְיסֹוד ְוֵאיָנם ִמְתַּגִּלים, ם ַּבּתֹוָרהֶׁשַהְּזֵעיר ַאְנִּפין ַמְׁשִּפיַע ַרק ֲחִצי ַלַּמְלכּות ָּכְך ַּג

 ָצִריְך ְלַרֵּמז ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותְּדֶמֶלְך , "ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה" )יח, דברים יז (ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב

  ְוֶאָחד ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה , ֶאָחד ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה,  ַעל ְׁשֵני ֲחָלִקיםַהְמַרֶּמֶזתִמְׁשֶנה ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה 

  .ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  

תּוב ָעֶליָה ָלֵכן ָּכ, ֶׁשרּות ִהיא ַּגם ְּבִחיַנת ָרֵחל ְוַגם ְּבִחיַנת ֵלָאה )מ(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְּב

ֶׁשרּות ' ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . " ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאהָךֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶת' ִיֵּתן ה"

ָּׁשבּועֹות ְוָלֵכן קֹוִרין ְמִגַּלת רּות ְּבַחג ַה, ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְלַמד ֶלָעִתיד ָלבֹא ֵמַהָּמִׁשיַח ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמָּנה
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ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ְלַרֵּמז ֶׁשִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָהֲאִמִּתית ֶּדֶרְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָּבא ֵמרּות

ְוָטמּון ּבֹו ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ,  סֹודִנְזֶּכה ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשּבֹו, ְּכֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ְּכמֹו רּות

. ְמַרֵּמז ַעל קֹול ַהּתֹוָרה" ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו" ֶׁשַהָּכתּוב :)ויחי רטו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ְוֵכן ָמִצינּו . ַהֻּמְזָּכר ַּבָּכתּוב" ּתֹורקֹול ַה " ִהיא ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ְוִהיא ְּבִחיַנתרּות ֶׁש:)תיקונים עה(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְוִּגיִלית ְמַרֶּמֶזת ַעל ִּגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה , ִּגיִלית ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל רּות קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה ָהָיה :)רות צו(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדִיָּשׂשָכר . ְוָעַלת רּות ְּבָרז" ַוָּתבֹא ַבָּלט" )ז, ם גש(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבַּתְרּגּום ַעל ַהָּכתּוב , ֶלָעִתיד ָלבֹא

ְּכֶׁשֵּלָאה ָׂשְכָרה ֶאת ִמְׁשַּכב , ָּבא ָלעֹוָלם ֶּדֶרְך ָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד, ַהְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ְׂשַכר ַהּתֹוָרה ֶלָעִתיד ָלבֹא

   ְלַרֵּמז ַעל ְׂשַכר ַהּתֹוָרה ֶלָעִתיד ָלבֹא .ּיֹום ְּבָרֵחל ּוָבֶעֶרב ָּבא ַעל ֵלָאהְוַיֲעקֹב ִהְרֵהר אֹותֹו ַה, ַיֲעקֹב ֵמָרֵחל

  .ֶׁשָּיבֹא ֶּדֶרְך ִחּבּור ָרֵחל ְוֵלָאה  

ה ִנְרֶאה ְּדמֶׁש. "ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח" )ו, שמות כד(

ְּדָדם ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת . ִטֵהר ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ֶׁשָּנַתן ֲעֵליֶהם ֲחִצי ֵמַהָּדם

. ָּדםּומֶׁשה ָרַמז ָלֶהם ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים ֵמַהְיסֹוד ַרק ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַה. 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְּגבּוָרה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֲחֻלָּקה .  ָּבא ְוִחְּלקֹוְךִמי ִחְּלקֹו ַמְלָא" ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם"י ָׁשם "ּומּוָבא ְּבַרִּׁש

 "ֲחִצי ַהָּדם"ָּיא  ְּבִגיַמְטִריֹוֵסףְוֵכן .  ָּבא ְוִחְּלקֹוְךַמְלָאָלֵכן , זֹו ַנֲעֵׂשית ַּבְיסֹוד ֶׁשהּוא ְמקֹום ַהַּמְלָאִכים

שם (ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב . ְּדֵחִצי ֵמַהְּגבּורֹות ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו יֹוֵרד. ֵמַהְיסֹוד ֵהם ַרק ֲחִצי] ָּדם[ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹות 

ה ִסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד  ְּדָדם ֶז"ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית" )ח

ֶׁשָּכל ַהֲהָכנֹות ְלַמַּתן ּתֹוָרה ָהיּו ֲהָכנֹות ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּבר ' ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְּבִריתַהִּנְקָרא 

  ְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודר"ָּתָמת "ס" ֶכםִעָּמ'  ָּכַרת הר ֲאֶׁשת ַהְּבִריםַד"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַלְיסֹוד ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

  . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודה"ַחָּמת "ר" ָּדםַהִצי ֲחֶׁשה מ"  

, ו"ָּבַאָּגנֹת ָּכתּוב ָחֵסר ָוא" ַוָּיֶׁשם ָּבַאָּגנֹת' ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ְוכּו" .)משפטים קכו(ַּבּזַֹהר 

ְוֶזה ,  ְמָבֵאר זַֹהר ֶזה)פרשת שקלים(' אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל 'ְבֵסֶפרּו. " ַאַּגן ַהַּסַהרְךְרֵרָׁש"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ", ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְּפַלג ּגּוָפא] ָיֵרַח" [ַאַּגן ַהַּסַהר"ְלַרֵּמז ַעל " ַוָּיֶׁשם ָּבַאָּגנֹת"ְלׁשֹונֹו 

רֹוִאים ֶׁשֲחִצי ַהָּדם ֶׁשּמֶׁשה . ּוִמן ַהָּדם ֶׁשָּבַאָּגנֹת ָזַרק ַעל ָהָעם, ַרֵּמז ַעל ְּפַלג ַהְּדַכרַּכְבָיכֹול ְל" ַהִּמְזֵּבַח

ְוָלֵכן הּוא ָׂשם ֶאת ַהָּדם , ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַוֲחִצי ַהָּדם ֶׁשָּזַרק ַעל ָהָעם ָהָיה ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות

.  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותַאַּגן ַהַּסַהר ְּדַאָּגנֹת הּוא ְּכִלי ָעגֹל ְּכמֹו ַהָּיֵרַח ֶׁשִּנְקָרא ָּבַאָּגנֹת ַהַּמְלכּות ֶׁשְּכֶנֶגד

 ּולִעּג ַהָּדם ֶׁשָּזַרק ַעל ָהָעם ִּבְכִלי ָעגֹל ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָיֵרַח ְּדֲחִציְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדָלֵכן מֶׁשה ָׂשם ֶאת 

ְוָלֵכן הּוא ִּבְבִחיַנת ָיֵרַח ְּדִעּגּול , ּומֶׁשה ָרַמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ַרק ֵחִצי,  ְּכִדְלֵעילֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

ר ֶׁש ֶקינּוִצן ָמֵכְו. ִדְלֵעילְלַרֵּמז ִעְנָין ֶזה ְּכ, ֲחִצי חֶֹדׁש עֹוֶלה ַוֲחִצי חֶֹדׁש יֹוֵרד, ַהָּיֵרַח ַּגם ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ם ָּדַה ֶׁשינּוְיַה. ָּדם ַסִּכין ְמַקְּדָׁשא ֵליּה:) מנחות טז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. הָרבּוְּג ַהְךּוּתת ִחל ֶאֵּמַסְמין ַהִּכַסם ְלין ָּדֵּב

  א ָּלֶא. םא ָּדֵצֵּיג ֶׁשאְֹדי ִלִעָצְמֶאק ָהא ַרין הּוִּכַּסַהר ֶׁשאַמל ּתַֹאְו. יןִּכַּס ַהְךּוּתִח ֵמׁשֵּדַקְת ִמַחֵּבְזִּמל ַהק ַעָרְזִּנַה

  .תֹו אֹוׁשֵּדַקא ְמהּוְו, אֵצֹוּים ֶׁשָּדם ַהר ִעּוׁשין ָקִּכַּס ַהְךּוּתִחֶׁש  

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 



ָאַמר ַרִּבי , םּוֵמֵהיָכן ָהָיה יֹוֵדַע מֶׁשה ֶחְציֹו ֶׁשל ָּד" ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם" )ה, ר ו"ויק(ַּבִּמְדָרׁש 

ִנְרֶאה ְּדַבת קֹול זֹו . ִיְצָחק ַּבת קֹול ָהְיָתה יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת ַעד ָּכאן ֶחְציֹו ֶׁשל ָּדם

ַּכּמּוָבא . ַּבת קֹול ֶׁשּיֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרהִהיא אֹוָתּה 

ְואֹוָתּה ַּבת קֹול ֶׁשַּמְזִהיָרה ִמן ַהֵחְטא . ְּדִמי ֶׁשחֹוֵטא לֹוֵקַח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּלֹו ְּכִדְלַקָּמן, )ב, אבות ו(ְׁשָנה ַּבִּמ

. ַח ֵמַהֲחִצי ַהֵּׁשִניְלַרֵּמז ֶׁשַרק ֲחִצי ַׁשָּיְך ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ּוִמי ֶׁשחֹוֵטא לֹוֵק, ָּדֲאָגה ְלַחֵּלק ֶאת ַהָּדם ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

, ְוָלֵכן ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה ַנֲעׂשּו ָּכל ָהְרָמִזים ָהֵאּלּו ִעם ֲחִצי ַהָּדם ְּדָכאן ִנְמָצא ׁשֶֹרׁש ַהַּטַעם ְלָכל ַהִּמְצוֹות

ָרֵאל ִנְצַטוּו ָהְיָתה ִמְצַות רֹאׁש ְוָלֵכן ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבֵני ִיְׂש. ֶׁשָהָאָדם לֹא ִיָּכֵנס ַלֵחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים

 ְּדסֹוד רֹאׁש חֶֹדׁש הּוא סֹוד ְׁשִמיַרת ָּכל ,"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים" )ב, שמות יב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , חֶֹדׁש

ְתַחֵּדׁש ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ְלֵחִצי חֶֹדׁש ֶׁשַּמְטָרָתן ִלְׁשמֹר ֶאת ָהָאָדם ִלְהיֹות ָקׁשּור ַלֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּמ, ַהִּמְצוֹות

ָאַמר ָרָבא ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ַאתּו ְלִמְדָּבר  :)שבת פו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְולֹא ְלִהָּכֵנס ַלֲחִצי ַהִחיצֹוִנים, ְּכִדְלֵעיל

. "חֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשיםַה"ּוְכִתיב ָהָתם " ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדָּבר ִסיָני"ְּכִתיב ָהָכא , ִסיַני

   ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ֶזהְוֵכן ַהִּמָּלה . ְורֹוִאים ֶׁשִּביָאָתם ְלִסיַני ָהְיָתה ְּבסֹוד רֹאׁש חֶֹדׁש

   ).פרשת ראה( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל' ַמְלַאְך ַהְּבִרית 'ְּבֵסֶפרַּכּמּוָבא , ַלַּמְלכּות  

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . ִיְׁשָמֵעאל ָּבִקי ָהָיה מֶׁשה ְּבִהְלכֹות ָּדם ְוִחְּלקֹו' ָּתֵני רַהִּמְדָרׁש ָׁשם 

ת ַּדִּמם ִמָׁשְרָּׁשי ֶׁשִוט ֵלֶבֵּׁשה ִמָיה ָהֶשי מֵֹרֲהֶׁש, ֶׁשּמֶׁשה ָהָיה ָּבִקי ְּבִהְלכֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְרָמִזים ַּבָּדם

י ִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְלַחְּלקֹו, ִמֵּמיָלא הּוא ָיַדע ֶׁשָּצִריְך ְלַחֵּלק ֶאת ַהָּדם ִלְׁשַנִים. הָרבּוְּגַה

ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה " )ב, שמות ב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹור ְּכֶדֵּסיל ַהֵלים ְּבִׂשעֹו ֶׁשץַחַית ַוְצה  ִמָזְמְרה ִנֶשת מַֹדֵלְּבֶׁש' קָחְצִי

י ִצל ֲחת ַעזֹוְּמַרְמ, "ַוֵּתֶרא אֹתֹו" יםִּלִּמַה. "ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָׁשה ְיָרִחים

  ן פּוָּצן ֶׁשָמיקֹוִפֲאל ָהה ֶׁשָּצַּמי ַהִצֲחל ז ַעֵּמַר ְמ"ַוִּתְצְּפֵנהּו" .דָּי ִמּוּנֶּמים ִמִנֱהֶנ ְותֹוים אֹוִארֹוה ֶׁשֶּלֻגְמה  ַהָּצַּמַה

  . אבֹיד ָלִתָעֶל  

ֶׁשַהר ְמַסֵּמל ' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,"ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו" )כג, שמות יט(ְּבַמַּתן ּתֹוָרה 

ְולֹא ִנְכָנִסים , יִלים ֶאת ָהָהר ַהְיינּו ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹודִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִאם ַמְגִּב, ֶאת ַהְיסֹוד

ג "ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ְּדֶזה סֹוד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהְתַּגְּלָתה ְּבַמַּתן ּתֹוָרה, "ְוִקַּדְׁשּתֹו"זֹוִכים ְל, ַּבֲחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים

' ְוש' ק', ְסמּוכֹות ְלה' ְוו' ד, קֹוֶדׁש ֵהן ַהרֹוִתּיֹות ַהְּסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות א ֶׁשָהא"ְּבלֹוי שליט' ַאֲהרֹון ְיַׁשְעָי' ר

  ּוִבְזכּות , ָיִמים קֹוֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ּוָפְרׁשּו ִמְּנׁשֹוֵתיֶהם' ֵכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְגִּבילּו ֶאת ָהָהר ֶׁשָּלֶהם גְו', ְסמּוכֹות ְלר

  .רּוָחִני ֶׁשִהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרהֶזה ָזכּו ְלַהְׁשָּפַעת ָהָהר ָה  

ְּדִבְסִפיַרת , ְלָבֵאר ַהַּטַעם ְלִמְנַהג ֲאִכיַלת ַמַאְכֵלי ָחָלב ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות) ס"אמור תר ('ְׂשַפת ֱאֶמת'ִּב

ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות ָּדם . ֻּטְמָאה ֵמֶהםַּדֲעַדִין לֹא ָּבְררּו ֶאת ַה, ָהעֶֹמר ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֲעַדִין ְּבַמָּצב ֶׁשל ָּדם

 ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר )'תצד ו(' ָמֵגן ַאְבָרָהם'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶנֱעַכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב ְלַרֵּמז ַעל ָטֳהָרָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֶזה

ֶׁשָאז ָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה , ל ִנְטָהר ִלְקַראת ַמַּתן ּתֹוָרהְנִקִּיים ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵא' ֶׁשְּיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֵהם ִּבְבִחיַנת ז

ֶׁשִּביסֹוד ָהִאָּׁשה ֵיׁש ' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְורֹוִאים ֶׁשִּבְזַמן ֶזה ֵהם ֲעַדִין ְּבַמָּצב ֶׁשל ֻטְמַאת ָּדם. ָחָלב

 ְוֵיׁש ָּדם ֶׁשֶּנֱעָכר ְוַנֲעֶׂשה ָחָלב ֶׁשְּמַסֵּמל ַהְׁשָּפַעת ֲחָסִדים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ,ַהְׁשָּפַעת ַּדם ִנָּדה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּגבּורֹות

ָמִצינּו 

 ַמְמִׁשיְךּו

ָּכתּוב 

מּוָבא 



ִנְרֶאה ִּדְׁשֵּתי ַהְׁשָּפעֹות ֵאּלּו ְמַרְּמזֹות ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבַּמְלכּות ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשָהִאָּׁשה ְטֵמָאה . ָהִאָּׁשה

ּוְזָמן ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ִּדיִנים ָקִׁשים . ֶדׁש ְלַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהְּזָמן ֶׁשֵאין ִזּוּוג ְוַהֶּׁשַפע ִנְׁשָאר ְלַמְעָלהִנָּדה ֲחִצי חֹ

, ְבִחיַנת ָחָלבְוִנְרֶאה ְּדַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ֶׁשהּוא ְזָמן ֶׁשל ַהִּזּוּוג הּוא ִּב. ַהִּנְרָמִזים ַּבָּדם ְוֵאין ָמקֹום ְלִזּוּוג

ְּדִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ְוֶהָחָלב . ֶׁשָאז ֵיׁש ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרה ַהְמעָֹרִבים ַיַחד ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּטה

 ֵמיֶנֶקת ִהיא ְמֻסֶּלֶקת ָּדִמים ּוְראּוָיה ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהִאָּׁשה, ַהּיֹוֵצא ִמֶּמָּנה ְמַרֵּמז ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ִּדְביֹום , ְוֶזה סֹוד ֲאִכיַלת ַמַאְכֵלי ָחָלב ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ְלַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶׁשֵּיׁש ְּביֹום ֶזה. ְלִזּוּוג

, ה ִעם ִיְׂשָרֵאל"ְוָלֵכן ֶזה יֹום ַחֻתָּנתֹו ֶׁשל הקב.  ֶׁשַּבְּגבּוָרהֶזה ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ּוַמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶחֶסד

  ְוִהֵּנה ְיֵמי ָהעֶֹמר ֵהם ְזַמן ִּדיִנים ַּכּנֹוָדע  )קעג' ב ע"ספירת העומר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב

  .א יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה יֹוְצִאין ַּגם ַהֲחָסִדים ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשהּוְךְוַאַחר ָּכ', ְוכּו  

ְוָלֵכן ָיְפָיּה ,  ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶהָחָלב ִהיא ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִּבין ַהַּׁשָּיִכים ִליסֹוד ָהִאָּׁשה:)יתרו פ(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ֶׁשֵאין ָלּה ַמִּיין , "חֹות ָלנּו ְקַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּהָא" )ח, ש ח"שה(ּוְמָבֵאר ֶאת ַהָּפסּוק . ִנָּכר ְּבָמקֹום ֶזה

  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַמִּיין נּוְקִּביןַׁשֶּיֶכת ַלְּזָמן ֶׁשָהִאָּׁשה ְראּוָיה ְלִזּוּוג ּוַמֲעָלה ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶהָחָלב ְורֹוִאים . נּוְקִּבין

  .ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה ַּדִּדים, ידִלהֹו ְלְיכֹוָלה ּהיָנֵאת ֶׁשלֹוִניְי ֶאָחד ִמִּסיָמֵני ַא:)יבמות פ(  

ַוֲחָכִמים ָּגְזרּו ֶׁשְּבָכל ֶעֶרב יֹום ,  ֶׁשֶעֶרב ַחג ַהָּׁשבּועֹות הּוא יֹום ַסָּכָנה ְלַהָּקַזת ָּדם:)שבת קכט(ַּבְּגָמָרא 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדיֹום ֶזה הּוא ַהּיֹום .  ַחג ַהָּׁשבּועֹותִמּׁשּום ַהַּסָּכָנה ֶׁשל ֶעֶרבטֹוב ָאסּור ְלַהִּקיז ָּדם 

ְוֵהם ִמְתַּגְּבִרים ְּביֹום ֶזה ִלְפֵני ֶׁשֵהם , ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ְׁשִליַטת ַהִּדיִנים ַהַּׁשָּיִכים ִליֵמי ַהְּסִפיָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָּדם

ְּדָכל ָּדָבר ִלְפֵני ֶׁשִּמְסַּתֵּלק הּוא . ַׁשְלֵהי ְּדַקְייָטא ַקְׁשָיא ִמַּקְייָטא .)יומא כט(א ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָר, ִמְסַּתְּלִקים

  .ָלֵכן ָאסּור ְלַהִּקיז ָּדם ְוַּכְבָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם ְּביֹום ֶזה, ִמְתַּגֵּבר

. ב"ָחָלת "ר" ָׁשֻבעֵֹתיֶכםְּב' הַלָדָׁשה ֲחִמְנָחה  ")כו, במדבר כח( ֶׁשַהָּכתּוב )פרק כח(' ַהּתֹוָדָעה 'ְּבֵסֶפר

ְוַהָּכתּוב , ְּדֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר ֶׁשִּמְנָחה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנְרָמז ְּבָכתּוב ֶזה

ִּדְביֹום ֶזה ַהַּמְלכּות . ָחָלבֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת  ַהְיינּו ַמְלכּות ֲחָדָׁשה "ִמְנָחה ֲחָדָׁשה"ְמַרֵּמז ֶׁשְּביֹום ֶזה ֵיׁש 

ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו , ּוַמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶזה ְלָכל ַהַּמְלכּות, ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלָחָלב

ֵמיֶנֶקת  ֶׁשַהּתֹוָרה )ש תתקצד"ילקוט שיה(ַעֵּין ַּבִּמְדָרׁש ְו.  ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲחֵלב ֵאם:)עירובין נד(ַּבְּגָמָרא 

 ְמָבֵאר ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה )יקוב'דז(' ִאְמֵרי נַֹעם 'ְבֵסֶפרּו. " ְבָכל ֵעתָךַּדֶּדיָה ְיַרֻּו"ְלָכל ָהעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּדָאָדם . ַמה ֶּׁשֵאין ְּבׁשּום ַמְׁשֶקה ַאֵחר, ְוַגם ְּתכּונֹות ַמְׁשֶקה, ַּדֲחֵלב ֵאם ֵיׁש ּבֹו ַּגם ְּתכּונֹות ָמזֹון, ַלֲחֵלב ֵאם

ְוֵכן ַהּתֹוָרה ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ְּבאֶֹפן ֶׁשֵאין . ָיכֹול ִלְׂשּבַֹע ִמֶּזה ְּכמֹו ֶלֶחם ּוְׁשָאר ַהַּמֲאָכִלים

ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה " ֶׁשַהָּכתּוב )רסה' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך 'ְּבֵסֶפרָבא ְוֵכן מּו. ָהָאָדם ִנְצָרְך ְלׁשּום ָּדָבר

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמְנָחה ֲחָדָׁשה ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמְלכּות . ָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ה"ֲחָדָׁשה ַלהוי

ת "ר" ְנָחה ֲחָדָׁשהִמִהְקַרְבֶּתם ְוֹום יִמִּׁשים ֲחְסְּפרּו ִּת ")טז, ויקרא כג(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ָלבַהֲחָדָׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָח

  .ּוְקָעָרה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, :)שבת מב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְקָעָרהי"ַּתְמחּו

ְויֹום ַחג . ה ָלאִוין"ה ְימֹות ַהָּׁשָנה הּוא ְּכֶנֶגד ֶאָחד ֵמַהשס"ם ִמשסֶׁשָּכל יֹו' מ"ִחּדּוֵׁשי ָהִרי 'ְּבֵסֶפר

ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה , "לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו"ַהָּׁשבּועֹות הּוא ְּכֶנֶגד ַהָּלאו ֶׁשל 
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, "ָךֱאלֶֹהי'  ָּתִביא ֵּבית הָךֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת" )יט,  כגשמות(ָלאו ֶזה ַלָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ְּבַמֲאַמר ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו , ְוָלֵכן אֹוְכִלים ַמַאְכֵלי ָחָלב ְּביֹום ֶזה ְּכֵדי ְלַהְפִריד ֵּבין ָּבָׂשר ְלָחָלב ּוְלַקֵּים ָלאו ֶזה

ֶׁשָאסּור ְלָעֵרב ָּבָׂשר ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשל , ָׂשר ְּבָחָלבֶאת ַהַּטַעם ְלִאּסּור ָּב' ַחְׁשַמל ָּדם'

ְוֵאין , ְוֵכן יֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֶהָחָלב. ְּבִחיַנת ַהָּדם ַיַחד ִעם ָחָלב ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות

ְּביֹום ' ַהְיינּו ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ַּבֲעבֹוַדת ה, גֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשרְלָעֵרב ּבֹו ֶאת ַהְּדָר

ִנְרֶאה . ם ְּבִלי מּוָנִקי ִּכְגִביָנהְלַרֵּמז ֶׁשהּוא , ַהר ַּגְבנּוִנים ֶׁשַהר ִסיַני ִנְקָרא )ד, ר ב"שמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. ֶזה

א ת לַֹוְצִּמל ֶׁשיַטים ִוִּיַח' ם רֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהַּדְרָּגה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֶהָחָלב ֶׁשֵאין ּבֹו מּום

א הּות ֶׁשעֹובּוָּׁשג ַהם ַחד יֹוֶגֶניא ְּכִהְו, הֶׂשֲעא ַתת לֹוֹוְצן ִמַיְנִמְּבִּׁשִּׁשים ְוֵׁשׁש יא ַהב ִהָלָחר ְוָׂשל ָּבה ֶׁשֶׂשֲעַת

  .יםִׁשָדֳחה ַלָנָּׁש ַהאׁשא רֹהּון ֶׁשיָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֵֹמִּׁשיִׁשים ְוֵׁשׁש ם ַהֹוּיַה

  

   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 ְירּוָׁשַלִים"אֹוִתּיֹות מנצפ' ֲחָבטֹות ָהֲעָרָבה ה' ּוְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ְמַכְּוִנים ְבה, ַהְּפִניִמי ֶׁשִּנְקָרא ִצּיֹון

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻחן ְּבֹוּיה ִצָבְרְחי ֶנָתָמּו, ירּוָׁשָלִיםן ִלֹוּיין ִצל ֵּבֵּדְבֶהה ַהין ָמִבָה ְליְךִרָצְו

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

ד סֹוְּד. תכּוְלַּמל ַהָכ ְליַעִּפְׁשַּמת ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיא ַהָרְקא ִנָבְקּוּנד ַהיסֹוִו, יןִּבְקין נּוִּיה ַמֶלֲעַּמא ֶׁשָבְקּוּנַה

ָלֵכן ִנְקֵראת ַהַּמְלכּות ְו .ְךֶלת ֶמיֹוְהי ִלֵדה ְּכֶּזם ַהקֹוָּמת ַה ֶאַחֵקא לֹו הּוינּוְיַה, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיד ַהא סֹו הּוְךֶלֶּמַה

 ְוִהיא ְמַקֶּבֶלת ִמִּצּיֹון ַּבתְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת ְּדַהַּמ. )ט ועוד, וכן ט, יד, וכן זכריה ב, יא, וכן סב. ח, א' ישעי' ע(. ַּבת ִצּיֹון

  . ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ן ֹוּיִצ, עַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקְּמֶׁש ֶׁשַּבַּמְלכּותד יסֹות ִלכֹוָּים ַׁשִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצֶׁש' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסח ְלַתֶּפ'ר ַמֲאַמְּב

דרך ' אות ב(' ןֶדן ֵעי ַּגֵרֲעַׁש'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשְלִבּו. תּוּיִניצֹוִחיא ַהם ִהִיַלָׁשירּוִו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהּוּייִמִניא ְּפִה

 יַעִּגם ַמָׁשְּלן ֶׁשיָוֵכ ְו.אָבְקד נּויסֹוִּב ֶׁשַחפּוָּתר ַהָׂשָּביא ַהם ִהִיַלָׁשירּוִו, אָבְקּוּנד ַהסֹוף ְיּויא ּגן ִהֹוּיִצ )'ג

ת מֹוָלעֹול ָהָכיר ְּבִאָהד ְלֵרֹוּיט ֶׁשחּוו ְוַּקם ַהּוּיא ִסָצְמם ִנָׁשְו, ּוּלת ֵאמֹוקֹוְמת ִּבדֹוֲחַאְתת ִמירֹוִפְּסל ַהָּכ, עַפֶּׁש ַהלָּכ

, ייִמִנְּפיא ַהִהד ֶׁשִוָּדית ת ֵּבכּוְלת ַמם ֶאֶדים קֹויִרִּכְזַּמֶׁש' אבֹוָיה ְוֶלֲעַי'ת ַּלִפְתים ִּבִאן רֹוֵכְו. דסֹוְית ַהיַנִח ְּבֶּדֶרְך

ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד . םָּׁשים ִמִלְּבַקְּמל ֶׁשֵאָרְׂשם ִיל ַעת ָּכ ֶאְךר ָּכַחַאְו. ןיצֹוִחיא ַהִהם ֶׁשִיַלָׁשרּות ְי ֶאְךר ָּכַחַאְו

ם יֹוְּבֶׁש' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס'ים ְּבִאן רֹוֵכְו. ִיְׂשָרֵאלְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית . ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ַעְבֶּדָך

' ישעי(ב תּון ָּכֵכְו. ןיצֹוִחיא ַהִה ֶׁשְירּוָׁשַלִיםת ים ֶאִנְּקַת ְמְבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבאּו, ייִמִנְּפיא ַהִהן ֶׁשֹוּית ִצים ֶאִנְּקַתר ְמּוּפִּכ

, יתיִמִניא ְּפִהה ֶׁשָרֹואת ּתֵצן יֹוֹוּיִּצִּמים ֶׁשִארֹוְו. " ִמירּוָׁשָלִם'הִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר " )ג, ב

  . הָרֹוּתס ַלַחַיית ְּבִניצֹויא ִחִהֶׁש, הָאבּואת ְנֵצ יֹוירּוָׁשַלִיםִמּו

ר ּוּדִסְּב

 ינּוִצָמ

 נּוְרַאֵּב



ר א ַהָרְקת ִנִיַּבר ַהם ַהים ַּגִמָעְפִלְו, דִויר ָּדִעיא ים ִהִבתּוְּכ ַּב"ןֹוּיר ִצַה"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 ָּבֹומקֹוְּמב ַהא רֹיָלֵּמִמ. ַחֵּבְזִּמם ַהקֹוְמ

ֵּבית ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו : ִצּיֹון ִמְדָּבר ָהָיָתה ְירּוָׁשַלִם ְׁשָמָמה") ט, סד' ישעי(ב תּון ָּכֵכ ְו).א"פרק מ' ופרח

 .ׁשָּדְקִּמית ַהֵבּו, םִיַלָׁשרּוְי, ןֹוּיִצ; תמֹוקֹוְמ'  גׁשֵּיים ֶׁשִארֹו ְו".ּו ָהָיה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁשֲאֶׁשר ִהְללּוָך ֲאבֵֹתינ

' מלכים א(ים ִבתּוְּכים ַּבִאן רֹוֵכְו. ְירּוָׁשַלִיםת 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( ." ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא ִצּיֹון'הַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְירּוָׁשָלם ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית 

 ". ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם'הִּכי ָמַלְך " )כג, כד' ישעי (".ה ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם לֹא ֶאְׁשקֹוטלֹא ֶאֱחֶׁש

  .ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים ,בָאה ְּבָעְׁשִתְּב" םֵחַנ"ח ַסנֹים ְּבִרְמן אֹוֵכְו

ן ֵהן ֶׁשיָוֵּכ, תּוּיִמְשַגים ְּבִּקֻלת ֲחמֹוקֹון ְמֶה ָלׁשֵיְו, תינֹוִחי ְּבֵּתן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּו ִוןֹוּיִּצי ֶׁ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

 ִהיא ִצּיֹון ְמֻצַדת ֵאת ָּדִוד ִּיְלּכֹדַו" )ז ,ה ב"ש( אם הּוִיַלָׁשירּו ִּבְךלְֹמא ִלָּבֶׁש ְּכָעָׂשה ֶׁשָּדִוד ָהִראׁשֹון ַהָּדָבר

 ,ִצּיֹון ְמֻצַדת ֶאת ָּכַבׁש ָלֵכן .ֵאָליו ָעַבר ,ִצּיֹון ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֲהֵרי ,ַהֶּמֶלְך הּוא ֶׁשַעָּתה ֵּכיָון ."דיָּדִו ִעיר

', הק ַלֶׁשֵחה ְוָקּוׁשת ְּתיַנִחְבה ִּבָתְיד ָהִול ָּד ֶׁשתֹוָדבֹוֲעֶׁש ינּוִצן ָמֵכְו .ֵאָליו ָעַבר ִצּיֹון ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשַהְיסֹוד ְלַסֵּמל

ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך " )פא, שם קיט(ב תּון ָּכֵכְו ".'הִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות " )ג, תהילים פד(ב תּוָּכַּכ

ׁשֶֹרׁש ת ת ֶאֶלֶּמַסְמַה ה"סּוָּכְוֵכן . קֶׁשֵחַהה ְוָקּוׁשְּתם ַהקֹוְּמ ִמתֹוָמְׁש ִנׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ,"ַנְפִׁשי

ְוֵכן ָמִצינּו  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ה" ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות הויהְלָתָּכַגם ְוָפה ְסִנְכ" ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ,ֻסַּכת ָּדִוד, ִנְׁשַמת ָּדִוד

, הֶּזם ַהקֹוָּמַהם ֵמָתָמְׁש ִנׁשֶרי ׁשִֹּכ, דָבְלד ִּבִוית ָּדי ֵּבֵכְלַמא ְלָּלה ֶאָרָזֲעה ָּביָבִׁשין ְיֵא ֶׁש:)שלח קסא( ַּבּזַֹהר

  .םָמקֹום ְמָׁשְּד, םת ָׁשֶבֶׁשם ָלֶהר ָלָּתֻמּו

ן "ים ִׁש"ֶמ תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבַח"יִׁשָמן ֵכְו. ַעל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשּזֹוֶכה ַלַחְׁשַמל, 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר 

   .תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"יד ֵח"יֹו

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

ְוֵכן מּוָבא . ּוִמָּׁשם ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה, ה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד ַהּגֹוֵאלְסתּוָמ' ְּדאֹות ם

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

 ."ַהִּמְׂשָרה ְלַםְרֵּבה"ִמ 'ם ֶׁשִהיא ְסתּוָמה 'ם ,ְלַמְעָלה 'א ָאָדם :)לד בראשית( ַּבּזַֹהר ינּוִצן ָמֵכְו. תֶׁשַּבַּמְלכּו

 בתּוָּכד ַהֶגֶניא ְּכן ִהֵכָלְו, יַחִׁשָמד ִוָּדם ָדָאת " רם"ָדָאי ֵרֲהֶׁש, יַחִׁשָּמת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמ, ְסתּוָמה'םרֹוִאים ֶׁשָהאֹות 

 ןֵּיַע

 בּוׁשָחְו

ן ֵכְו

ְוֵכן 

מּוָבא 



ְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ְַלם" )ו, ט' ישעי(, ְמַדֵּבר ַעל ְׁשלֹום ַמְלכּות ֵּבית ָּדִודַה, "ה ַהִּמְׂשָרהְרֵּבְַלם"

ְוֵכן מּוָבא  ".ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

ח ֵאיָבִרים ֶׁשָּבּה "ֶׁשֵהם רמ, ב"ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ָראֵׁשי ֵּתבֹות רנ )ריט' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ר ַהַּכָּונֹותַׁשַע'ְּב

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

 ָךַמֵּטה ֻעְּז"ַּבָּכתּוב  ִנְרֶאה ְּדְמֻרָּמזן ֵכ ְו.ב"ַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶאת ָהֵאיָבִרים ֶׁשַּמְׁשִליִמים ְלִמְסָּפר רנַהְיסֹוד ֶׁשַּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ןִצּיֹוְוֵכן .  ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרא ִצּיֹון)רה' נשא ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז" ְּדמּוָבא ְּבלק,"ִמִּצּיֹון' ִיְׁשַלח ה

ְמַסֵּמל ֶאת  ְךֶלֶמ ְּד.ְּדִמָּׁשם ָּתבֹא ַהְּגֻאָּלה, "ִמִּצּיֹון' ִיְׁשַלח ה"ְוָלֵכן ַהַּמֶּטה ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות , ְנֵקָבה

  .ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת ַעָּפְׁשַה ֶאת תְמַסֶּמֶל ְךֶלֶּמד ַהַיְּבה ֶׁשֶּטַּמת ַהַעָּפְׁשַהְו, ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

הגדה  ('ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .יץִרָחְו קֶדֶס תיַנִחְבִּב אהּוֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות  )קצח( 'ירִהָּבַה ֵסֶפר'ְּב

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

ה ְּבִמּלּוי " ְוהּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָין"ֵּב ִמְסָּפרֹו ֶכֶלבְּד.  ֶׁשֶּכֶלב ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה)ש' ע(

ן ֵכָּלא ֶׁש"שליטְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .כּות ִּדְקֻדָּׁשהן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְל"ֶׁשִּמְסָּפרֹו ֵּב, ן"ֵהִהי

ה ָּפִלְּקא ַהב הּוֶלי ֶּכִּכ, "ְיִחיָדִתי ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב" )כא, תהילים כב(  ִהְתַּפֵּללְךֶלֶּמד ַהִוָּד

   .דִוד ָּדַיְּבֶׁש, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמַה

ִמּדֶֹפן ,  ֲחָלָלּהְךַׁשְרִביט ֶׁשל ָזָהב ְּבתֹו,  ַעל ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך:)סנהדרין כא(י "ְּבַרִּׁש

, דּות ְלֵבית ָּדִודְוִהיא ֵע, ְלדֶֹפן ְוֵאיָנּה ִמְתַיֶּׁשֶבת ְּברֹאׁשֹו ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחִריץ ְּברֹאׁשֹו

רֹוִאים ֶׁשְּלָדִוד ַהֶּמֶלְך ָהְיָתה . ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ַלַּמְלכּות ֵאינֹו הֹוַלְמּתֹו, ֶׁשָּכל ָהָראּוי ַלַּמְלכּות הֹוַלְמּתֹו

 ַהְיסֹוד ֶאת ַסֵּמלְמ ֶזה ְּדָחִריץ ִנְרֶאה . ָחִריץ ִּבְמקֹום ַהְּׂשָערֹותְךַׁשְרִביט ָזָהב ֶׁשִּנְכַנס ְּבתֹוְּבִחיַנת 

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

 ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּון ֵכְו .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ׁשר ֵׁשַּפְסִמּו .ְטָפִחים ִׁשָּׁשה הּוא ָחִריץ ֶׁשּגֶֹדל :)קז ב"ב( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו

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

 תֹוַהִּנְרָמז ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ֶׁשל ָהְרִביִעית ָהֶרֶגלְו ',ד ָהאֹות ִּבְבִחיַנת ְוִהיא ֶעֶׂשר ַלִּמְסָּפר ַׁשֶּיֶכת ְּדַמְלכּות ,ַהַּמְלכּות

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

   .ּוַמְלכּות ֹודְיס ְמַזְּוִגיםַה ןִמָיְנִּב ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִריץ

" ִּביַרְקַרק ָחרּוץ" .)סוטה יב( י"ּמּוָבא ְּבַרִּׁשַּכ ,ץרּוָחא ָרְק ִנבָהָזא ֶׁש" שליטְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין' ג ר"הרה

 ֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשחּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ְלָדִוד, 'ַחְׁשַמל לּוָלב' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו .ֶהָחרּוץ הּוא ָזָהב

' ַחֵקרֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. ְוָהָיה לֹו ַׁשְרִביט ָזָהב ַּבֶּכֶתר,  ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהבָזָהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודָלֵכן . ָזָהב

, הָּׁשֻדְקר ִּדֵׁשן ָּכמֹול ָמֵּמַס ְמץרּוָחן ֵכ ְו.םָלעֹוע ָלַפֶּׁשא ַהם ָּבָּׁשִּמז ֶׁשֶמֶר, בה ַהֶזן יקֹוִרְט נֹובָהָּז ֶׁש)בראשית ב(

ָממֹון ,  ֶׁשהּוא ָחרּוץ ָיָקר הּוא"הֹון ָאָדםְו" םי ָׁש"ִּׁשַרְבּו". ְוהֹון ָאָדם ָיָקר ָחרּוץ" )כז, משלי יב(ב תּוָּכַּכ

הֹון ֶׁשִּנְקָּבץ  םם ָׁש"יִּבְלַּמַב ּו."ַיד ֲחרּוִצים ַּתֲעִׁשיר"ְּכמֹו ,  עֹוֵׂשה ֱאֶמת"ָחרּוץ". ָאָדם ָּכֵׁשר ָיָקר הּוא

 ל"ְלָהֲאִריַז' יםִּיַחץ ֵעי ְפִר'ִּב מּוָבא ְוֵכן .ְוָחרּוץ הּוא ּתַֹאר ֶאל ַההֹון, ַּבֲחִריצּות ְוִהְׁשַּתְּדלּות הּוא הֹון ָיָקר

 אָבמּו

ָמִצינּו 

ְוהֹוִסיף 



ת ֶלֶּבַקְּמ ֶׁשַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ל"ָרֵח ת"ר "צֹוןָר יַח ָכלְל ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע"ֶׁשַהָּכתּוב  )קמח 'ע הזמירות(

  .ץרּון ָחֹוּיִצת ֹוּיִתאֹו" ַחי ָרצֹון"ְו. עַפֶּׁשת ַהֶא

ִּדְפִרי ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא , ְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשְּפִרי ָהֶאְתרֹוג ֵיׁש ּבֹו ִלְפָעִמים ֲחִריִצים

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ,ָקרֹובְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיא ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותָׂשֶדה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִריץְוֵכן . יַנת ָחִריץִּבְבִח

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

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

 ִהְתַחְּדׁשּותל ַע ְׂשָמחֹות ֶׁשֵהן 'ְוכּו ְוֵלָדה ִנּׂשּוִאין ִׂשְמַחת ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ְּדָכתּוב ,ב"ָקרֹו ת"ר "ַצִּדיִקים

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ה"הקב ִעם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל ַהִּקְרָבה ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ֶׁשָּכתּוב ְלָבֵאר ֶאְפָׁשר ְועֹוד .ַהִּקְרָבה

  .ה"ַלקב ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָקרֹוב ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּדָלתֹות ֶׁשֵּיׁש ת"ָּדֶל ִּדְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ,ָּדִודּות ְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכ

ת ְמַסֶּמֶלת ֶאת "ֶׁשָהאֹות ָּדֶל, )רלא' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ַּכּמּוָבא ְּב, ַּבְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ֶאת ת ַהְמַסֶּמֶל'וְלַרֵּמז ֶׁשַה, 'ד' ו' דָלֵכן ֵיׁש . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַעְצמֹו' וְואֹות . ַהְּדָלתֹות ָהֵאּלּו

ד סֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּד ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ד"ִוָּדן ֵכְו .ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְמֵצאת ֵּבין ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ֵאּלּו

יר ִעד ָהָדה ָבָבְׁשה ָייָכֵא" )א, איכה א (בתּוָּכַהל ַע 'ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן'ְּבֵסֶפר  אָבמּון ֵכְו. יםִּלִּמם ַה ִעתכּוְלַּמַּבֶׁש

ן ֵכְו. דחּו ִיםֶהין ָלֵאת ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ַּבתתֹוָלְּד'  בינּוְיַה, ד" ַּדתֹוּיִתאֹו 'בל ז ַעֵּמַר ְמ"דָדָּב"ֶׁש" יִתָּבַר

  .ה"יָרִּדת " וסה"יָאִּבת "ר" יִתָּבַר ריִעָה דָדָב הָבְׁשָיה יָכֵא"

, הָבֵּצַּמל ַהר מּוֶדֶחז ַהַּכְרֶמיר ְּבִּקיץ ַּבִרָחע ְוַקם ֶׁש ָׁשׁשֵּיֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִארֹו

ל ֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יר הרהִעֵהְו. םקֹוָּמל ַהל ֶׁשֶמין ֵסֵעא ֵמ הּוהיק ֶזִּתע ַעַקֶׁשְו

, ו" היייןֵטְׁשְדְלֹוּגת ַחַּפְׁשִמ, םָחְתִּמב ַהרֹה ְּביָבִׁשם ְיה ָׁשיָמִקֵהה ֶׁשָחָּפְׁשִּמם ַהֵׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגְּב

ז "רמיף ָהִסהֹוְו. תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהןֶבֶא ֹוׁשרּו ֵּפייןֵטְׁשּו, ילֵעְלִדד ְּכִול ָּדל ֶׁשֶמֵּסַה, בָהָז ֹוׁשרּו ֵּפדְלֹוּג

י ִּכ, הָּפִלְקה ִּדיָנִגל ְנים ֶׁשִטְרֶצְנם קֹוים ָׁשִׂשעֹו ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבד ֶקל ַיַעק ֶׁשֶמֵעת ָּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"שליט

ב תּון ָּכֵכְו. לֵאָרְׂשת ִיירֹוִמים ְזִע ְנְךֶלֶּמד ַהִול ָּדה ֶׁשָּׁשֻדְקה ִּדיָנִגְּנם ַהקֹול ְמים ַעיִׁשִּבְלַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקים ַהִאָצְמם ִנָׁש

. ְךֶלּמֹים ַלִנָּבת ַה ֶאַמֲעִביִרים יּום ָהָׁשְו, םינֹון ִהא ֶּבְיא ַּגָרְקִּנם ֶׁשָּניִהֵּגל ַהח ֶשַתֶּפם ַהָּׁשה ֶׁשֶּזק ַהֶמֵעל ָה ַע)י, ב כג"מ(

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

ד ִוָּדד ֶׁשם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּבים ִמִנָּׁשן ַהַיְנִמה ְּכֶזְו, תֶפֹוּתא ָרְקק ִנֶמֵעָה ֶׁשקסּוָּפם ַּב ָׁשינּוִצן ָמֵכְו. תכּוְלַמ ִמְּלׁשֹון

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדת ִּככּוְלַּמ ַלְךָיַּׁש ֶׁשףֹוּתי ַהִלן ְּכֵכְו. 'הָּלֻאְּגץ ַהֵק'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, ו"תתפים ִפָלֲא' ב, ְךַלָמ

ד ִוָּדְו. םָלעֹול ָהים ֶׁשִרּוּסִּיז ַהַּכְרא ֶמם הּוָּניִהֵּגח ַהַתם ֶּפָּׁשה ֶׁשֶּזם ַהקֹוָּמַהְו. תֶפֹוּתת ַבֵתז ְּבָמְרִנ, 'הָּׁשִאת ָהיעּוִנְצ'

ן ֵכְו .ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם' רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה" )כ, איכה ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , םָלעֹור ָהַעַצף ְּבֵּתַּתְׁש ִמְךֶלֶּמַה

י ֵרּוּסת ִייר ֶאִּכְזַהְל, אָּפירֹות ֵאַאֹוׁשים ְּבִּפְסִּנר ַהֶכֵזן ְליאֹוֵזם מֹו ָׁשּוׂשָעֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה

ים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִל) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. יםיִקִּדַּצַה

ם ה ֵהָדי ֵלֵרּוּסן ִיֵכְו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַלִכָּיים ַׁשִרּוּסִּיַהים ֶׁשִארֹו ְו,מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּהַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד 

ים ִאן רֹוֵכְו. יָהיֶרִצה ְּבָּׁש ִאמֹו ְּכיָהֶרָען ְוֹוּיי ִצִלֵאב ָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִקים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִפְכּו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַּב

ִנְרֶאה 

ִנְרֶאה 

ן ֵכְו



 ץרּוָחא ָרְק ִנעַצֶּפ ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו .ֲאִסיַרִיְך ִצּיֹון ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹוםּנַֹסח ַהִּקיָנה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְּב

ז ָמְר ִנץ"רּוָחן ֵכ ְו".ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו ָחרּוץ" )כב, ויקרא כב( בתּוָּכַּכ. ילֵעְלִדְּכַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות 

ים ִעָגְנּו".  ִהואַרַעתָצ ַהּכֵהן ֹוְוִטְּמא רָּבעֹו תַחַהִּמְסַּפ ָּפְׂשָתה הְוָרָאה ַהּכֵהן ְוִהֵּנ" )ח, ויקרא יג(, יםִעָגל ְנק ַעסּוָּפַּב

 ץ"רּוָחן ֵכָל ְו.:)סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא. הֶּזם ַהקֹוָּמַה ֵמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמים ֶׁשִרּוּסִּית ַה ֶאיםִלְּמַסְמ

  . תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמ'הת אֹוְּד, תֹוּיִתאֹו' הג ּוּלִדז ְּבָמְרִנ

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

 ְךֲאִביֶמֶלֶׁש, 'סֹוד ַהֵחִצי'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , הָּפִלְק ִּד,ְךֶמֶל ֲאִבי ִּבְבִחיַנת הָיא ָההּוְו. קָחְצִים ְוָהָרְבַא

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

 ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה הֹוְרּדּוסְּב ִנְתַּגְלֵּגל ֶׁשֲאִביֶמֶלְך )א 'נשמות גלגולי'( ִמָּפאנֹו ע"ָּברמ מּוָבא ְוֵכן .ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחֶּלֶקת

ל ֵּמַסְמ ַהעַבֶׁשר ַּפְסד ִמסֹויא ְּבִה ֶׁשהָעבּוְׁש ְּבִרית ֲאִביֶמֶלְך ִעם ָעׂשּו ְוִיְצָחק ַאְבָרָהםֶׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ִנָּסה  .'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַבע ְבֵארִּב, ַהַּמְלכּות ֶאת

 )מד, מא' ב ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'מּוָבא ְּבֵסֶפר ן ֵכְו. ִרְבָקהְוִכְמַעט ָלַקח ֶאת  ָׂשָרה ֶאת ְּכֶׁשָּלַקח ֶאת ַהַּמְלכּותִלְפּגֹם 

יו ר ָחִנין ַעד ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָת"א"  ְוָגֵדלְך ָהלֹוְךַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל" )ז, ר סד"ב(ל ַהִּמְדָרׁש ַע

, ֶׁשַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך יֹוְנִקים ִמֶּזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק, ְךֶׁשל ִיְצָחק ְולֹא ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶל

  .:)וישלח קסח(ן ׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד הּוא ִמִּיְצָחק ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ְוֵכ. ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהּצֹוָאה

 ְךלְֹמד ִלִוא ָּדָּבֶׁשְכּו. תבֹוָאת ָהַעבּול ְׁשַלְגי ֲאִביֶמֶלְך ִּבֵדְכֶּנן ִמֹוּית ִצַדצּות ְמש ֶאּבְֹכ ִלצּוא ָרים לִֹטְפֹוּׁשַהְו

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

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

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

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

ַוּיֹאֶמר : ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד: הַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר לֹא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנ

ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן  ְׂשֻנֵאיָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים 

ים ִראּוי ֵּבֵנ ְׁשינּוִצָמ ּו".ֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִודַוֵּי: יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח לֹא ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית

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

ם ל ֵׁשר ַעֵּוד ִעָחֶא, יםִמָלי ְצֵנם ְׁש ָׁשיּוָה ֶׁשינּוְי ַה.ַּבע ַאְבָרָהם ַלֲאִביֶמֶלְךּוְּבִפיֶהם ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁש, ְוַיֲעקֹב

ים ִלָמ ְסיּוה ָהם ֶזקֹוָמְּבים ֶׁשִארֹוְו. תבֹוָאית ָהִרת ְּביר ֶאִּכְזַהי ְלֵד ְּכינּוִבב ָאקֲֹעם ַיל ֵׁש ַעַחֵּסי ִּפִנֵּׁשַהְו, ינּוִבק ָאָחְצִי

ְתנּו ִעְּוִרים ּוִפְּסִחים ִלְפֵני ַׁשַער ָנ) ה, א יא"דבהי(י "ִּׁשַרי ְּבִנר ֵׁשאּוֵבּו. דִון ָּדַמי ְזֵנְפד ִלים עֹויִקִּדַּצַהי ֵרּוּסל ִיֶׁש

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

ה ָים ָהם ָׁשקֹוָּמַהים ֶׁשִאה רֹו ֶזׁשרּוי ֵּפִפם ְלַגְו.  ִעם ָהִעְּוִרים ּוִמּתֹוְך ָּכְך ָיׁשּוב ְולֹא ִיָּלֵחם ִעָּמֶהםֵחםִהָּלְל

  .יםִרּוּס ִיַּבֲעֵליל ם ֶׁשָלעֹוֵמז ּוָאֵמ

 ֵמִביא ֵּפרּוׁש 'ֵמַעם לֹוֵעז'ּוְב. "'ִּצּנֹור ְוגֹוַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּב" )ח, ב ה"ש(

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

ן ֵכְו

 ַעֻׁשיהֹוִו

ָּכתּוב 



  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו.ִמְגָּדל ּוִצּנֹורִנְקֵראת ַּבָּכתּוב  ּיֹוןְּמצּוַדת ִצֶׁשרֹוִאים . ַהְינּו ֶׁשִּיְכּבׁש ִראׁשֹוָנה ַהִּמְגָּדל ֶהָחָזק

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

 מֹאְזֵני ְּבָידֹו ְּכַנַען" רַמֱאֶׁשֶּנ ,ּבֹו ִמְרָמה ַהֶּזה ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל דּוָחׁש ַהֶּזה ָהֶעֶבד

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ַּבעְּבֶאְצ ְּבתּוֶליָה ְותֹוִציא ָהאֱֹהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ,"ִמְרָמה

 'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּבד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַס ְמלָּדְגִמן ֵכ ְו.ןֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוׁשר ֵיינֹוִצְּבא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י

 ְּדַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ַעל ד"ְיסֹות "ס" ד ְלָדִויס ְיבּוי יְׁשֵבּוַוּיֹאְמר ")ה, א יא"דהי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . )מא' נח ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז

ְּדָדִוד הֹוִציא ֵמֶהם ֶאת ְמקֹום , עֹוָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְיבּוס ְלָדִויד"ְוֵכן . ַיד ַהְיבּוִסיםַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָהָיה ְּב

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו .נֹוריִצ ְּבִגיַמְטִרָּיא ְסִפיָרה ְוֵכן. ִצּנֹורֹות ֵהן ַהְּסִפירֹותֶׁש .)תיקונים לט(  ַּבּזַֹהרןֵּיַע .ָהעֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה

ָּכל ' )וישב תורה אור(' ה"ְׁשָל'ַּבא ָבן מּוֵכְו. רֹוּנת ִציַנִחְבא ִּבהּות ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ַליַעִּגת ַמירֹוִפְּסל ַהע ָּכַפֶּׁשֶׁש

ר ֹוּנִּצ ַהְךֶרֶּדֶׁש, רֹוּנִציל ְוִבן ְׁשֹוׁשְל' ִּבְׁשִביל'י ִנא ְּביָנִנת ֲחכּוְזִּב ',ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני

  . ןֹוּזם ִנָלעֹול ָהי ָּכִנא ְּביָנִנל ֲחֶׁש

 ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ה"הויְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה " )ג, תהילים קלג(ב תּוָּכ

הּוא , זֹאת ַהְּבָרָכה )א, דברים לג(ן "ַּבְמַרא ָּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹול ָהָכה ְלָכָרְּבה ַהָאן ָּבֹוּיִּצִּמים ֶׁשִארֹו ְו".םָלָהעֹו

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

   .םָלַחִּיים ַעד ָהעֹו

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

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

ְּבָרָכה ִמִּצּיֹון . "ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון"ׁשֹוָפר ִמִּצּיֹון ֶׁשֶּנֱאַמר . "ּוַעת ִיְׂשָרֵאלִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁש"ֶׁשֶּנֱאַמר 

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

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

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

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

 ְוָצִריְך. תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחת ַעלּוֵבֲאַּכ, בָאה ְּבָעְׁשִּתים ְּבִדְמין לֹוֵאם ֶׁשַע ַטתֹוא אֹוהּו, יׁשִא ָהתֹו אֹוהָלְתִנְו

, ׁשֵרִפה ּוָנָּׁשר ֶׁשַחַאְל, יַחִדֵמית ּוִסה ֵמָיָהם ֶׁשּוּׁשין ִמִרְדֶהְנַּסי ַהֵדל ְיה ַעָלְתִּנ ֶׁשיׁשִא ָהתֹול אֹו ֶׁשתֹוָּיִל ְּתַעּוּדין ַמִבָהְל

ד מְֹלא ִלּלֹת ֶׁשרֹוֹוּדל ַהָכל ְּבֵאָרְׂשת ִיֹוּלִהְקג ִּבָהְנִּמל ַהֵׁשְלַּתְׁשִה ֶׁשְךי ָּכֵדד ְּכַע, םִיַלָׁשרּון ְיַּבְרֻחה ְּכיָנִח ְּבּה ָלׁשֵי

, בָאה ְּבָעְׁשִּתר ִממּור ָחֵתד יֹואן עֹוָּכא ֶׁש"אר שליטָדְנַלים ַּגִּיַח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. בָאה ְּבָעְׁשִּת ְּבמֹוה ְּכֶּזה ַהָלְיַּלַּב

, יןה ִּדֶז, בְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאן ֵכְו. לָלד ְּכמְֹלא ִלּלֹ ֶׁשגּוֲהאן ָנָכְו, יםִרָּתֻּמים ַהִרָבְדים ִּבִדְמ לֹוְּבִתְׁשָעה ְּבָאבי ֵרֲהֶׁש

 ָצִריְךד עֹוְו. ִמְנָהג ְמַבֵּטל ֲהָלָכה )יח, יד( 'ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים'ְּב אָבּוּמַּכ, יןִּדר ִמֵת יֹוַּהבֹא ָּגג הּוָהְנִמּו. גָהְנה ִמאן ֶזָכְו

ת ֹוּמב ֻארֹת ֶׁשרּוְצַּנת ַהַענּוה ְּתָדְלנֹו, יםִנָׁש' ה גָרֹוּת ַהְךֶרֶּד ִמׁשֵר ִּפיׁשִא ָהתֹואֹוה ֶׁשה ֶזֶׂשֲעַּמא ִמָקְו ַּדַעּוּדין ַמִבָהְל

י ִּבל ַרה ַעָנֲעה ַטָתְיָהט ֶׁשָרְפִּבּו. תרֹוֹוּדל ַהָכל ְּבֵאָרְׂשִית ְלרֹו ָצַהְרֵּבה מּוְרָגְו, םֹוּיד ַה ַעיָהֶרֲח ַאכּוְׁשְמם ִנָלעֹוָה

ָּתנּו ַרָּבָנן  .)סוטה מז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. הָרֹוּת ַהְךֶרֶּדש ִמרְֹפ ִל לֹוםַרָג ְויׁשִא ָהתֹות אֹו ֶאֶׁשָּדָחהה ָיְחַרן ְּפ ֶּבַעֻׁשהֹוְי

ְולֹא ִּכיהֹוֻׁשַע , ְלעֹוָלם ְּתֵהא ְׂשמֹאל ּדֹוָחה ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת לֹא ֶּכֱאִליָׁשע ֶׁשְּדָחפֹו ְלֵגָחִזי ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו

ן ֵכְו

ן ֵכְו

א ָבמּו



ים ִכָלְּמי ַהֵאְטר ֶחַחַאְּל ֶׁשְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .יָדיו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיוֶּבן ְּפַרְחָיה ֶׁשְּדָחפֹו ְלֶאָחד ִמַּתְלִמ

ה ֵּכַּמ'ה ַהָיָהל ְוֵּמ ִסאֹותֹו ָהִאיׁשל ה ֶׁשֶׂשֲעַּמַה, ַעדּוָּית ַּכִיַּבן ַהַּבְרי ֻחֵנְפִּלה ֶׁשָפקּוְּת ַּבאּוְטָחים ֶׁשִעָׁשְרר ָהַאְׁשּו

ֻאּמֹות ל ה ֶׁשיָצִחְּמת ַהיַסִנא ְּכן הּוָּבְרֻחן ַהַיְנל ִעי ָּכֵרֲהֶׁש. םִיַלָׁשרּון ְיַּבְרי ֻחֵנְפה ִלָבְרְחֶּנֶׁש, ןֹוּין ִצַּבְרל ֻחֶׁש' יׁשִּטַפְּב

 חּוְקר ָלָבם ְּכָּׁשֶׁש, ןֹוּיִצן ַּבְרֻח ְּבילּוִחְתה ִהיָצִחְּמַהן ְוָּבְרֻחַהְו, םָמְצַעה ְלָּׁשֻדְּקל ַהע ֶׁשַפֶּׁשת ַהים ֶאִחְקֹוּל ֶׁשָהעֹוָלם

ב ַרְחֶּנֶׁש ְּכְךר ָּכַחַאְו. רֵאָבְּני ֶׁשִפ ְּכאֹותֹו ָהִאיׁשים ִקֵהה ֶׁשָענּוְּתה ַּבָין ָהֹוּין ִצַּבְרל ֻחל ֶׁשֶמֵּסַהְו, ייִמִנְּפע ַהַפֶּׁשת ַהֶא

ן יָוֵּכ. םֶּתְפַר ְׂשְׂשרּוָפהיר ִע, םֶּתְנַחן ְטחּו ָטחַמֶק, םֶּתְגַרג ֲהרּוה ָהֵיְרַא )מא, ר א"איכ(ל "ַז ֲחרּוְמת ָאִיַּבַה

ן ֵּיַצ ְמׁשָרְדִּמן ַהֵכָלְו. ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלְךֵלר הֹוָבה ְּכָּׁשֻדְּקל ַהע ֶׁשַפֶּׁשַהְו, בַרְחר ֶנָבי ְּכיִמִנְּפא ַההּון ֶׁשֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהֶׁש

ה ָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשל ֶאֵּמַס ְמ,ןחּוח ָטַמֶקן ֵכְו, "הָדהּוה ְיֵיְרר ַאגּו", דִות ָּדית ֵּבכּוְלת ַמל ֶאֵּמַסְמ ַה,גרּוה ָהֵיְרַא

  . דִוית ָּדת ֵּבכּוְלַּמה ִמָאָּבֶׁש

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

ה ָי ָהיׁשִא ָהתֹואֹו ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבהּוֶׁש, הה ֶזֶׂשֲעַּמה ִמָלְׁשְלַּתְׁשִהן ֶשֹוּיִּצִמ

ה ֵׂשֲעַּמ ִמַעדּוָּיד ַּכַלא נֹוהּוְו". הֶרְפיו ִיָׁשָרָּׁש ִמרֶצֵנְו"ק סּוָּפם ַהל ֵׁשַע, יִרְצנֹו מֹוְצַעא ְלָרן ָקֵכָלְו, ְךֶלֶּמד ַהִוָדר ְלֶצֵנ

 ָּכלן ֵּיַע. איָרִדְנה ַּפָי ָהמֹוְּׁשי ֶׁשֹום ּגה ִעָתְנָּזֶׁש, דִוע ָּדַרֶּזל ִמיֵאִּתְלַאת ְׁשַּדְכה ֶנָתְיָהם ֶׁשָיְר ִמֹוּמל ִאת ֶׁשנּוְז

, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּד ֶׁשמֹוקֹוְמן ִּבֹוּיר ִצַה ְּבַעדּוָּיה ַּכָתְי ָהתֹוילּוִעְפ ּו.)חודש טבת(' יםִּנַמְּזַהל ְוֵאָרְׂשִי'ר ֶפֵסה ְּבָיְרטֹוְסִהַה

א הּו ֶׁשַעּוׁשְיה ָיָה, ם"ַּבְמַרָל' ןיָמת ֵּתֶרֶּגִא' ְּביַעִפֹוּמי ֶׁשִפְּכ, מֹון ְׁשֵכְו. 'כּות ְוֹוּיִסֵנם ְּכים ָׁשִרְצֹוּנ ַהימּוִק ֵהְךם ָּכּוּׁשִמּו

י ִּכ. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיאא י הּוִנד ֵׁשַּצִמּו, ַהְּקֻדָּׁשה ֵמתֹויָקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהד"יֹום  ִעיוָׂשֵעאֹוִתּיֹות ד ָחד ֶאַּצִמ

 ַהְּגֻאָּלהל ָכ ְו.יוָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָי ָהַעּוׁשְי )ב תס"ג ח"ח פ"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. קֵנא יֹום הּוָּׁשִמ

ּוַמה : חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבּוּמ ַּכ,ו"שפן ַיְנִמיא ְּכִהאת ֶׁשּזַֹה ַּבִּגיַמְטִרָּיאה ָילּוְּת

, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי"ַהֵּׁשם שפ: ל"י ַז"ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר

ת יַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַה ִהיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ת יר ֶאִזְחַהְלּו, םָּׁש ִמַעּוׁשְי ְךֶר ֶּדיוָׂשֵעת יַקִנת ְיא ֶאיִצהֹון ְלֹוּיִצן ְּבּוּקת ִּתֹוׂשֲע ַליְךִרָּצ ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. יַחִׁשָּמַה

תזריע ( :נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו.ִּבְבִחיַנת ָזָהבה ת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵע ֶׁשְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדע ְלַפֶּׁשַה

, "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ַוֲהלֹא ָּכתּוב ַּגם ְּבָדִוד ', ְוגֹו"  ַאְדמֹוִניַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון"ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב  .)נא

ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת "ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב ּבֹו , ְוָדִוד ְּבזַֹהר ַהָּזָהב ִנְדַּבק, ֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּזָהב ַנֲעָׂשה

 ד"ִוָּדן ֵכ ְו".ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי"ּוְבָדִוד ָּכתּוב .  ַהָּזָהב ָיָצאְךּתּוֶׁשהּוא ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת ִה" ֵׂשָער

 'דג ּוּלִדה ְּבן ֶזֵכָלְו. ד"ִוָּדק ִמֵניֹוד ְוו ָצָׂשֵעְּד, " ְלָהִביאדד ַצִיּוה ָלצֶדַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂש" )ה, בראשית כז(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ

  .תכּוְלַּמד ַהיסֹוִּבֶׁש ַהְּדָלתֹותת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה'דת אֹוָהיא ֵמה ִהיָקִנְיי ַהִּכ, תֹוּיִתאֹו

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

ן ֵכָלְו

 ןֵכְו



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 יַמְטִרָּיאְּבִג

  .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',רן ֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויִרְצנֹו

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

ל דֹוָּגץ ַהּוּקִּׁשן ַהֵכְו. 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַהָכ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶׁשָּפִלְקד ִּדסֹוְיא ַההּוְו, וָׂשֵע

 יםאִצַנ אּוְרְקש ִנ"ים ימִּנַמְרֶּגן ַהֵכ ְו.וָׂשֵעק ְוֵלָמע ֲעַרֶּז ִמַעדּוָּים ַּכֵהים ֶׁשִּנַמְרֶּגל ַהא ֶׁשן הּוֹוּיר ִצַהים ְּבִרְצֹוּנ ַהנּוָּבֶׁש

 תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהת ל ֶאֵּמַסְמב ַהֶלת ֶּכיַנִחא ְּבק הּוֵלָמן ֲעֵכְו. ןֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוֹו ּבׁשֵּי ֶׁשלַניֹואְצַנל ר ֶׁשּוּצא ִקהּוֶׁש

.  ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלבַמהּו ֲעָמֵלק ַעם )תנחומא תצא ט( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, ילֵעְלִדה ְּכָּפִלְקִּד

ב תּוָּכן ַהֵכְו. םָּדת יַנִחְבא ִּב הּותכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל אא ָּבן הּוֵכָלְו

ה ָּלִּמְמֻרָּמז ַּב ׁשָחָנן ֵכְו. ב"כלת "ס" יָךַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶר לָּכ ָךְּב בַוְיַזֵּנ" )יח, דברים כה( קֵלָמל ֲער ַעַמֱאֶּנֶׁש

ת יַאִרְב ִל3760ת ַנְׁשה ִּבָלֵחית ֵהִרְצֹוּנה ַהיָרִפְּסַהא ֶׁש"ים שליטִּנַגֹוק ּבָחְצִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".יםִלָׁשֱחֶּנַה"

ן ֹואׁשִרא ָהְטֵחַה ֶׁש.)סוטה מז(א ָרָמְּגים ַּבִאן רֹוֵכְו. 376 יַמְטִרָּיאְּבִגא הּוו ֶׁשָׂשל ֵע ֶׁשַחּכֹר ַהֵּבַּגְתז ִהָאְו, םָלעֹוָה

ת ת ֶאֶלֶּמַסה ְמָנֵבְלּו. הָרה ָזָדבֹוֲע ַלהָנֵבְליד ִמֱעֶהה ֶׁשָיָה, הּוָּד ִנַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיהר ֶׁשַחַא ְלאֹותֹו ָהִאיׁשא ָטָחֶש

  . הָנָבְּלם ַהל ֵׁשַע, הָנֵבְלאת ֵרְקִּנֶׁש, ןֶבת ֶאיַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ

, ןֹוּיר ִצַהן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעה ַיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש, ה" עְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקא ַע"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהס ֵמֵרְטְנֻקְּב

 ְךָּכ, רָּקִעא ָהי הּוִּכ, םֶדב קֹוַרְח ֶנֶׁשַהְּפִניִמים ֵׁשְּכֶׁש, ְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו. ירּוָׁשַלִיםן ִלּוּקִּת ַהִיָּמֵׁשְךם ָּׁשִמּו

ְוָעלּו " )כא, עובדיה א( בתּון ָּכֵכְו. הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּג ַלּוּכְז ִיְךר ָּכַחַאְו, ןֹוּיא ִצהּוי ֶׁשיִמִנְּפם ַּבֶדה קֹוֶיְהן ִיּוּקִּתַה

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

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

 ְּבֶמֶׁשְך יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים דִות ָּדַדצּוְמ ִּב ָהָארֹוןהֶׁשָהָי )סדר עולם רבה(ץ "יעבא ַּבָבן מּוֵכ ְו".הָכַהְּמלּו

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

ִּכי " )ד, סג' ישעי(, הָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפין ַהן ֵּביֹוְמים ִּדִאן רֹוֵכ ְו.ִׁשי ַהִּנְצִחייִמיַחת ַהַּבִית ַהְּׁשִלַּתְתִחיל ַּגם ְצ

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

יב ִרל ק ַעסּוָּפַהא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .נּוְרַאֵבְדן ִּכּוּק ִּתתֹום אֹו ֵהּוּלי ֵאֵנְׁש ִּד".ְלִריב ִצּיֹון

, םדֹוֱאר ֶלּוׁשן ָקֹוּייב ִצִרז ֶׁשֵּמַרְל, " ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום'להֶזַבח "ל ק ֶׁשסּוָּפי ַהֵרֲחא ַא ָּבןֹוּיִצ

א בֹיד ָלִתָעה ֶלָמָקְּנַה ֶׁשינּוִצָמן ֵכְו ".ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו"ק סּוָּפַהים ֵמִארֹוי ֶׁשִפְּכ

ק ֶהָחרּוץ ִּכי ָקרֹוב ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים ְּבֵעֶמ" )יד, יואל ד(ב תּוָּכ ַּכןֹוּי ִצםת ַּגֶרֶּכְזֻמּו" ץרּוָחק ֶהֶמֵעְּב"ה ֶיְהִת

ת ל ֶאֵּמַס ְמץרּוָחיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵב ּו". ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו'הַו ',גֹוְו,  ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ'היֹום 

אֹו , םּגֹוִים ֲחרּוִצים ַוֲחתּוִכי ִּכי ָׁשם ִיְהיּו ַה"ץרּוָחֶה": םק ָׁש"ַּדַרר ָהֵאָבן ְמֵכְו. ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהה ֵמיָקִנְיַה

ין ִּדת ַהל ֶאֵּמַסץ ְמרּוָחים ֶׁשִארֹוְו. ִּכי ָׁשם ַיְחרֹץ ְוַיְחּתְֹך ִמְׁשָּפָטם ְּכמֹו ֶׁשָּקָרא אֹותֹו ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט

ן ֵכְו

א ָבמּו



ן ֹוּית ִצל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפם ן ֵׁשֵכ ְו.לדֹוָּגין ַהִּדַהה ְוָמָקְּנא ַהץ הּורּוָחֶהם ֵמָתיָקִנק ְיּוּתִּנ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, מֹוְצַע

יא ן ִהֹוּיִּצר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו". ְךָּׁשפּוַה ֲעָבֶדיָך ִיָּוַדע ַּבּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם" )י, תהילים עט(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ, ילֵעְלִדְּכ

  .ןֹוּיִּצים ִמִחְקלֹוים ְוִכְפֹום ׁשֵהם ֶׁשָּדע ַהַפֶּׁשם ִמָתיָקִנְיק ּוּת ִנְךֶרה ֶּדֶיְהה ִתָמָקְּנַהְו, םת ָּדיַנִחְבִּב

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

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

 ּויׁשִּגְרַּיֶׁשְכּו. ןֹוּיִצה ְּבָילּו ְּתְּירּוָׁשַלִים ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ירּוָׁשַלִיםים ִמִקְנֹוּיים ֶׁשאִלֵעָמְׁשִּית ַהיַקִנם ְיק ַּגַסְפא ֻּתיָלֵּמִמ

, םיֶהֵתנֹומּול ֱאַע, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְל ִמְךָּכ ִמַחֵּתַּפְתִּת, עַפם ֶׁשֶהים ָלִנְתם נֹויָנר ֵאָבם ְּכֶהָּלת ֶׁשתֹוָּדַהם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמֻא

  .לֵאָרְׂשִי ְלַהְּגֻאָּלהא בָֹתְו

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

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

ל ה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּליא ַהִהְו, יםִּיִאת ָּבֶבֶׁשֹוּין ֶׁשָות ָיַּפִלל ְקז ַעֵּמַרא ְמן הּו ֵכמֹוְּכ. הָּׁשֻדְּקד ַהַצְלר זְֹחע ַיַפֶּׁשַהֶׁשְו, יםִחְּסִּפַהְו

ק ַרְו, יםִעָׁשְרָהַהּנֹוְצִרים ל ים ַעִרְּבַדם ְמיָנים ֵאִקסּוְּפַהר ֶׁשרּוָּב[ .הָּכֻני ֲחֵרְמַאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, ִמִּצּיֹוןה ָאָּבה ֶׁשָרֹוּתַה

ִּכי ") ה, לא' ירמי(]: ןֹוּיִצים ְּבִחְּסִּפַהים ְוִרְּוִעָהְוַהּנֹוְצִרים ל קּוְלל ִקן ֶׁשּוּקִּתַה, יםִּלִּמת ַלַחַּתר ִמֵּתַּתְסז ִמֶמֶרת ָהַרתֹוְּב

ְוַצֲהלּו  ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ִׁשְמָחה 'הכֹה ָאַמר ִּכי :  ֱאלֵֹהינּו'ה ֶאל ִצּיֹון ְּבַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה נְֹצִריםֶיׁש יֹום ָקְראּו 

ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון :  ֶאת ַעְּמָך ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל'ה ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו הֹוַׁשע ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים

ִּבְבִכי ָיבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים :  ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה ָהָרה ְויֶֹלֶדתִעֵּור ּוִפֵּסַחְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם 

 ּגֹוִים 'הִׁשְמעּו ְדַבר : אֹוִביֵלם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ִּכי ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְּבכִֹרי הּוא

 ֶאת ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמַּיד 'הִּכי ָפָדה  :ְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹוָחק ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְר

 ַעל ָּדָגן ְוַעל ִּתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְּבֵני צֹאן 'הִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ּוָבאּו ְוִרְּננּו : ָחָזק ִמֶּמּנּו

ם ִיַמֲעק ַּפ ַריַעִפ מֹו"ִעֵּור ּוִפֵּסַח"ל ה ֶׁשח ֶזַסנֹ. "ָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה ְולֹא יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹודְוָקר ּוָב

 ִּפֵּסַחן ֵכְו. הָדיִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַה ַעאנּוֵבֵהאת ֶׁשּזַֹה' ָּיִמְרת ִיַאבּוְנִבּו, ְמצּוַדת ִצּיֹוןת ד ֶאִו ָּדׁשַבָּכֶׁשְּכ, ְך"ַנַּתל ַהָכְּב

 חַסֶּפב ֶרֶע ְּביׁשִא ָהתֹוה אֹוָלְתִּנֶׁשן ְּכֹוּין ִצַּבְרל ֻחן ֶׁשַמְּזם ַהה ַּגָיה ָהֶזְו, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַמ ְזחַסֶּפַהג ל ַחז ַעֵּמַרְמ

ן ַמְזו ִּבָׂשֵעם ְּבקְֹנִי' ן היָסִנד ְּב"יְּב ֶׁש:)פנחס רמט(ר ַהּזֹ ַּבנּויִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הן ֶזַמְזב ִּבּוה ׁשֶיְהן ִיֹוּיִצן ְּבּוּקִּתן ַהֵכָל, ַעדּוָּיַּכ

ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ", ד ֶׁשּלֹו''ּוְבי.  ֶזה ִניָסן,ִמי הּוא ִראׁשֹון, "ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון": נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ַהְּגֻאָּלה

 .)פסחים ה(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ָלם ַזְרעֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֲעָמֵלִקִּייםָׁשם ִנְׁשַּבע ְלַהֲעִביר ֵמָהעֹו. "ַעל ֵּכס ָיּה

ָהִראׁשֹון ם ֹוּיַּב"ק סּוָּפת ַהכּוְזִּבא ֶׁש"ָׁשְרַהַּמם ַּבן ָׁשֵּיַע ְו,"ִראׁשֹון"ָזכּו ִלְׁשלָֹׁשה " ִראׁשֹון"ִּבְׂשַכר ְׁשלָֹׁשה 

ר "שמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ".יַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִנ ",יוָלב ָעתּוָּכֶׁש, וָׂשֵעל  ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ֶׁשהֶּכְז ִנ"יתּוִּבְׁשַּת

 ְלִפיָכְך ִנְקָרא ,ה ֵאין ָלֶכם חֶֹדׁש ַאֵחר ָּגדֹול ִמֶּזה"ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָאַמר ָלֶהם הקב) א, טו

 ּוָמִׁשיַח ִנְקָרא , ְוֵעָׂשו ִנְקָרא ִראׁשֹון, ְוִצּיֹון ִנְקָרא ִראׁשֹון,"א ָלֶכםהּו ִראׁשֹון" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִראׁשֹון

ְוִיָּפַרע ִמן ֵעָׂשו ֶׁשִּנְקָרא   ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹוןׁשָּדְקִּמית ַהֵּבְוִיְבֶנה  ה ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹון" ָיבֹא הקב,ִראׁשֹון

  .ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ן ָמִׁשיַח ֶׁשִּנְקָרא ִראׁשֹוְוָיבֹא ִראׁשֹון

א ָבמּו

 ְלַהָּלן



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

 ְוָרֵחל ֶׁשִהיא "אןְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהּצֹ" )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 "ׁש הּוא ַהְּזָמן ֶׁשָאַמר ֵי, ּ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 ִליּפֹול ת ֶסֶנְוִיְּפלּו ָּכל ַהָּׂשִרים ְלַמְעָלה ְוִיְׁשַּתְעְּבדּו ַּתַחת ְּכ

 ְולֹא ,ְוֶזהּו ָקָרא אֹותֹו ָהִאיׁש ֻחְרַּבן ָהעֹוָלם הּוא ֻחְרַּבן ָהֻאּמֹות, ְׁשַּתְעֵּבד ַּתַחת ַיד ִיְׂשָרֵאלּוְלִה

 ,ּ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,א ֻחְרַּבן ָהעֹוָלםְוֶהֱאִמינּו לֹו ֶׁשהּו

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

  

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

  

  
  

 ינּוְיַה ,ְךַּבְדַחן ַהֶּמֶלא ָרְקד ִנִו ָּדַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ.  ָהָיהְךָּדִוד ַּבְדַחן ַהֶּמֶל :)משפטים קז( ַּבּזַֹהר

ם קֹום ְמָּׁשֶׁש, תכּוְלַּמד ַהיסֹוד ִמִו ָּדׁשֶרּׁשֶֹׁש ןיָו ֵּכ,לכֹוָיְבה ַּכ"ל הקבֶצת ֵאיחֹוִדְּבת ַהר ֶאַמה לֹוֶּנֻמְמַה

ּוּוג ַהְׁשָּפַעת ַהְּצחֹוק ֶׁשַּבִּזְו. "ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו" )ח, בראשית כו( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, קחֹוְּצַה

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

ְוֵכן . א ִׂשְמַחת ַּתֲאָותֹוְולֹ, ְוִׂשְמַחת ַהָּזָכר ִהיא ָּבֶזה ֶׁשְּמַׂשֵּמַח אֹוָתּה. ָאָדם ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה

ן ֵכְו .קחֹוְּצם ַהקֹוְמִמ ֹוׁשְרּׁשֹ ֶׁש.ְךַּבְדַחן ַהֶּמֶלא ָרְקִנָלֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְו. ִיְצָחק ִהְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּצחֹוק ֲעבּור ִרְבָקה

  .ִעם ִמי ֶׁשהּוא ְמַׂשֵחקַהְּׂשחֹוק הּוא ִהְתַאְחּדּות ְוִדּבּוק ַהָּגמּור  )באר הגולה ד(ל "ָרֲהַּמא ַּבָבמּו

ְוָקָראָת " )יט, בראשית יז(י " ְּבַרִּׁשאָבמּו ּו.:)וישלח קסח(ר ַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפ ְּכָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָׁשְרׁשֹו ִמִּיְצָחק

 ַׁשַער'ְּב אָבן מּוֵכְו. קָחְצל ִיק ֶׁשחֹוְּצם ַהקֹוְּמִמָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָׁשְרׁשֹו י ִּכ .ַעל ֵׁשם ַהְּצחֹוק "ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק

ן ֵכָלְו, ּהָלְע ַּבּהיק ָּבִבָׁשא ְּדָחרּוָהא ֵמָבְקּוּנד ַהיסֹוִמיא  ִהִיְצָחק  ִנְׁשַמתׁשֶרֶׁשּׁשֹ )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים

ן ֵכְו

 ָמִצינּו

 ֵכןְו



 ׁשֶרֶׁשּׁשֹ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר. ָזָכר ִּבְבִחיַנת ֲחָדָׁשה ְנָׁשָמה ֵּבלִק ּוָבֲעֵקָדה ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת ִּבְתִחָּלה ק ָהְיָתהָחְצת ִיַמְׁשִנ

ְוִׂשַחְקִּתי " )כא, ב ו"ש(ד ִול ָּדֶצ ֵאינּוִצן ָמֵכ ְו.דִו ָּדׁשֶרם ׁשָֹׁשְו, קחֹוְּצם ַהקֹום ְמָּׁשא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹוא ִמהּו ִיְצָחק

שמות (ת ָּכתּוב ֶרטְֹּקַב ּו. ִנְתַאָּוה ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרתְךָּדִוד ַהֶּמֶל )תנחומא תצוה טו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. "' הִלְפֵני

ִּדְׂשחֹוק נֹוָצר ַעל ְיֵדי ֵּפרּור ,  הּוא ִמְּלׁשֹון ִלְׁשחֹק ּוְלפֹוֵררְׂשחֹוק ְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה ."ִמֶּמָּנה ָהֵדקְוָׁשַחְקָּת " )לו, ל

ת "ר"  מֹוֲעֵדנּוְרַיתִק ּיֹוןִצ ֵזהֲח" )כ, לג' ישעי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ְקַטִּנים ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּׂשחֹוקַהָחְכָמה ְלֵפרּוִרים 

  .ק"חְֹצ

כּות ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְל ינּוְיַה, ֶׁשַּבַּמְלכּותיק ִּדַּצת ַהיַנִחא ְּבהּוְו, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצחֹוק

 ינּוְיַה, ףֵסיֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  ןֹוּיִצְו, קחֹוְצְּבִגיַמְטִרָּיא יא ִה ֶׁשיקִּדַצת אֹויל ָּבִחְתן ַמֹוּיִצם ֵּׁשן ַהֵכְו .ןֹוּיִצֶׁשִּנְקָרא 

איוב (ן ָּכתּוב ֵכ ְו.כּות ִנְקָרא ִצּיֹון ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְל)רה' נשא ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלקַּכּמּוָבא , ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודף ֵסֹוּיַה

' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'א ְּבָבן מּוֵכְו. יקִּדַּצת ַהיַנִחְב ִלְךָּי ַׁשקחֹוְּׂשַהים ֶׁשִארֹו ְו."ַוַּיֲעֵנהּו ְׂשחֹוק ַצִּדיק ָּתִמים" )ד, יב

ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּבִית ,  ִעם ְׁשֵּתי ָהאֹורֹותַּבִיתְבִגיַמְטִרָּיא  ּואֹור ְּפָעִמים 'בְּבִגיַמְטִרָּיא ְּׂשחֹוק  ֶׁש)שמח' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְלַרֵּמז , ן ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלָהִביא ַּבְּדָחן ְלַׂשֵּמַח ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלהֵכְו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּׂשחֹוק

ְמָחה ִׂשקֹול ְוקֹול ָׂשׂשֹון  ")יא, לג. י, כה. ט, טז. לד, ז' ירמי(ְוֵכן ַהְּכתּוִבים . ְּצחֹוק ִּדְקֻדָּׁשהָלֶהם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהִּזּוּוג ַׁשָּיְך ַל

  .ֳאָפִנים'  ְּבבק"ְׂשחֹות "ר" קֹול ַּכָּלהְוָתן ָחֹול ק

, ִּדְבנֹות לֹוט ִנְתַעְּברּו ְלַאַחר ֲהִפיַכת ְסדֹום, רֹוִאים ִמֵּסֶדר ַהָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָּבא ָלעֹוָלם ַיַחד ִעם ִיְצָחק

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

 ָךַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמ"ְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד ְּדַה, י"ץ ַח"ֵק, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק

ְוֵכן ַהָּצַלת לֹוט ִמְּסדֹם ָהְיָתה ִּבְזכּות ֶׁשּלֹוט לֹא ִּגָּלה . " ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ּוְבסֹוד , "ָנַתָּתה ּלֹו

, ּוָבֶזה לֹוט ַּכְבָיכֹול ָעַזר ְלָהִביא ֶאת ִיְצָחק ָלעֹוָלם, )כט,  יטבראשית(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ֶׁשָּׂשָרה ִהיא ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם

' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְוָלֵכן הּוא ִקֵּבל ָׂשָכר ַעל ֶזה ֶׁשִּנַּצל ִמְּסדֹם ְוָזָכה ְלָהִביא ֶאת ׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָלעֹוָלם

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

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

  .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחק ְּגבּוָרהְוֵכן  .ֶאת ַהַּמְלכּות
ן ּוּק ִּתּוׂשֲע ַיֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ".ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה") ב, תהילים קכו(

ָאז ִיָּמֵלא " הֶּזק ַהסּוָּפן ַהֵכָלְו. ינּוק ִּפחֹוא ְׂשֵלָּמִיה ֶׁשָּׁשֻדְקק ִּדחֹוְּצה ַלֶּכְזִנְו, קחֹוְּצם ַהקֹום ְמָּׁשן ֶׁשֹוּיִצְּב

 ןֹוׁשָּלל ַהז ַעֵּמַר ְמ"ּוְלׁשֹוֵננּו"ן ֵכְו. ילֵעְלִדן ְּכּוּקִּתת ַה ֶאּוׂשֲעם ַיָּׁש ֶׁשו"שפת " ר".ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּוינּו ִּפחֹוק ְׂש

ְוֵכן  .ו"שפת "ר, " ְּתרּוָעהְׂשָפֶתיָךּו יָךִּפ חֹוקְׂשְיַמֵּלה  ַעד" )כא ,איוב ח(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא ם יא ַּגִהֶׁש

ְוֵאֶּלה "ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', ְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה ְוכּו.) תולדות קלה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

  .ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן, "ָהםּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָר

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

ה ַּמא ִמת הּולּוָּגן ַהַמְזם ִּבָלעֹו ָּבׁשֵּיק ֶׁשחֹוְׂשל ַהָּכֶׁשְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּו .ְׂשחֹוק ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

 ְךֶרֶדם ְּבה ַּגָרֹוּתת ַה ֶאדּוְמְלִיְו, ןֹוּיִצן ְּבּוּקה ִּתֶיְהִּיֶׁשר ְּכזְֹחה ַיָּׁשֻדְקי ִּדִּתִמֲאק ָהחֹוְּׂשַהְו, ןֹוּיִּצת ִמֶקֶנה יֹוָּפִלְּקַהֶּׁש

  . חַּמַׂשְית ֹוּיִת אֹויַחִׁשָמן ֵכְו. הָרֹוּתל ַהים ֶׁשִנים ָּפִעְבִּׁשַהד ֵמָחא ֶאהּוק ֶׁשחֹוְּצַה

, ְּבַכֲעסֹו, ְּבִכיסֹו, ְּבכֹוסֹו, ִּבְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ָאָדם ִניָּכר, ָאַמר ַרב ִאיָלָעא :)עירובין סה(א ָרָמְּגַּב

ד סֹות ְיים ֶאִלְּמַסְמ ַהיסֹוִכְב ּוסֹוכֹור ְּבָּכם ִנָדָאָהן ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .ַאף ִּבְׂשחֹקֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים

ן ֵכְו

 ְוֵכן

 ָּכתּוב

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ



 קֹוחֹוְׂשם ִּבר ַּגָּכא ִנן הּוֵכָל, ּכֹוס ִמְּלׁשֹון ִּכיס ִנְקָרא תכּוְלַּמַה ֶׁשְּיסֹוד )א, ר יב"ויק(ַּבִּמְדָרׁש א ָבּוּמַּכ, תכּוְלַּמַה

   .תכּוְלַּמד ַהֹוסת ְיל ֶאֵּמַסְמַה

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

ה ָּׁשִאָה ֶׁשים רֹוִא.ִּביִניָתא ָּדג ֶׁשָּיכֹול ְלָאְכלֹו ְּכמֹו ֶׁשִּיְרֶצה י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו .ַמאי ְׁשָנא ִמן ִּביִניָתא

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. "ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו"ב תּוג ָּכָּדל ַהַעְו. תֹוים אֹוִלְכאֹוג ֶׁשת ָּדיַנִחְביא ִּבג ִהּוּוִּזן ַהַמְזִּב

ְוִיְדּגּו " )טז, בראשית מח(ב תּוָּכן ֵכְו. ְקָּדׁשֶׁשַהִּלְוָיָתן יֹוֵצא ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִלְנקֹם ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמ .)שלח קעב(

ַהּכֹל ְמַׁשְּמִׁשין  .)בכורות ח(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצן ָמֵכְו. גת ָּדיַנִחיא ְּבה ִהָּיִבְרה ּוָיְרִּפים ֶׁשִארֹו ְו".ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

ּוְמבָֹאר . ָּדג ְוָנָחׁש, ם ְּכֶנֶגד ָּפִנים ְוֵאּלּו ֵהן ָאָדםחּוץ ִמְּׁשלָׁשה ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ָּפִני, ָּפִנים ְּכֶנֶגד עֶֹרף

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.םָדָאים ָלִמֹוּדג ֶׁשּוּוִזן ַהַיְנִעה ְּבָלֲעם ַמֶה ָלׁשֵי, ד ַהַּמְלכּותיסֹוים ִלִכָּי ַׁשׁשָחָּנַהג ְוָּדַהן ֶׁשיָוֵּכִלְדָבֵרינּו 

ם ָּׁשִמ ּו,גֵּדְגַדאת ְלֵרְקם ִנָדָאים ָּביִׁשִגת ְרמֹוקֹוְמה ִּביָעִגְּנ ֶׁש) חמישימאמר רביעי פרק' מלחמות השם'(ג "ַּבְלַרָּב

, גָּדן ֹוׁשְּליא ִמִהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . רֵעַצְלם ַגְו, קחֹום ְצרֹוְגִלם  ַּגּהָתעּוָמְׁשַּמֶׁש, גֵּדְגַדה ְלָּלִּמה ַהָלְשְלַּתְשִה

, בֶלֶכ ְלגָּדם ֵּׁשית ַהִלְּגְנַאה ָהָפָּׂשל ַּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא גֻּדְגִּדן ֵכְו. יםִרּוּסִּיַה ְוקחֹוְּצם ַהקֹוְמז ִּבָמְרִּנַה

  .ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקת ַהל ֶאֵּמַסב ְמֶלֶּכיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵבּו

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

 ְוֵכן ."ִטיט ֲעֵלי ָחרּוץ ִיְרַּפד" ֶנֱאַמר ְלָכְך ָזָהב ֶׁשל ָיֶפה ִלְוָיָתן ֶׁשל ְרִפיָדתֹו ְמקֹום )תתקכז איוב

 ְּבַיָּמּה ֶׁשל ְךַיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס ּוְמַהֵּל :)ב עד"ב(ַּבְּגָמָרא  אָבּוּמַּכ ,ןֵּדְרַּיַל ןָתָיְוִּלַה יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

ּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלִפיו ֶׁשל , ּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ַלָּים ַהָּגדֹול, ִסיְבִכי ּוְבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיא

ַיְרֵּדן  )רסד' דברים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'מּוָבא ְּב ו."ִיְבַטח ִּכי ָיִגיַח ַיְרֵּדן ֶאל ִּפיהּו"ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוָיָתןִל

  .ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ְיסֹוד' סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו

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

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

ק ֶמֵעם ְּבדֹ ְסְךֶלֶמ ּוינּוִבם ָאָהָרְב ַאדּוֲעַוְתִה, יםִכָלְּמי ַהיֵדה ִּבָּבְׁשִּנט ֶׁשת לֹו ֶארּוְרְחִּׁשי ֶׁשֵרֲחד ַאַּיִּמים ֶשִארֹו ְו.ָׁשם

ד ִויל ָּדִבְׁשט ִּבת לֹויל ֶאִּצַהם ְלַחְלם ִנָהָרְבַאֶׁש' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ָמֲאַמ ְּבינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָּבְתִמּו. קחֹוְּצם ַהקֹוְמ ִּבְךֶלֶּמַה

 "ְךֶלֶּמק ַהֶמֵע"ם ְּבדֹ ְסְךֶלֶמם ּוָהָרְב ַאדּוֲעַוְתִה, הָמָחְלִּמן ַּבחֹוָּצִּני ַהֵרֲחד ַאָּין ִמֵכָלְו, ּוּנֶּמאת ִמֵצ ָליְךִרָּצ ֶׁשְךֶלֶּמַה

  .קחֹות ְציַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמ ֶאירּוִזֱחֶהל ֶׁשֵּמַסְל, קחֹוְּצם ַהקֹוְמִּב

ִאם : ה ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ"ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל הוי" )כב, בראשית יד( םר ָׁשַמם ָאָהָרְבַאן ֵכָלְו

ל ַען ֶׁשיָוֵּכ ". ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרםְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלְךִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו

, הָּפִלְּק ַהְךֶרל ֶּדֵּבַק ְלכּוְרָטְצא ִילֹה ְוָּׁשֻדְּקר ַלָׁשא ָיבֹע ָיַפֶּׁשַהֶׁש, דִות ָּדַמְׁשִנת יא ֶאִצהֹוה ְלָמָחְלִּמל ַהה ָּכָתְיה ָהֶז

 ׁשֶרד ׁשֵֹלָּוִּיֶׁשיד ְּכִתָעל ָּבָבֲא, יםִכָלְּמד ַהֶגה ֶנָּלֻעף ְּפּוּתִׁש ְּבֹוּתא ִאו הּוָׁשְכם ַעָנְמָאם ֶׁשדֹ ְסְךֶלֶמז ְלַמם ָרָהָרְבַאְו

, הָתְיה ָהָמָחְלִּמית ַהִלְכַּתז ֶׁשַמם ָרָהָרְבַאְו. םדֹת ְסיַכֵפֲהה ַּבָיָהי ֶׁשִפְּכ. םָלעֹוָהד ֵמאַבם יֹדֹ ְסְךֶלם ֶמַּג, דִות ָּדַמְׁשִנ

י ִּתְטַלַּתְׁשי ִהִנל ֲאכֹוָיְב ַּכינּוְי ַה".ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם" ראַמא תֹם לֹדֹ ְסְךֶלת ֶמַּפִלל ְקֵלֹוּכ, הָּפִלם ְקּוּׁשֶׁש

רֹוְך ְׂשט ְוַעד ּוִמח" ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ו"ֵעָׂשְוֵכן . יִּכְרר ַּדבֲֹעע ַיַפֶּׁשַהֶׁש, דִוא ָּדהּום ֶׁשָהָרְבל ַאה ֶׁשָסָנְרַּפר ַהֹוּנל ִצַע

, ילֵעְלִדד ְּכִוָּדק ִמֵנֹוּיו ֶׁשָׂשל ֵעע ֶׁשַפֶּׁשא ַהם הּודֹל ְסֶׁש עַפֶּׁשַהז ֶׁשַמם ָרָהָרְבי ַא ִּכ.אֹוִתּיֹות' הְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל " לַעַנ

ה ֵאל "ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל הוי" רַמם ָאָהָרְבַאה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמלת ֹוּיִת אֹו'הג ּוּלִדא ְּבן הּוֵכָל

 ינּוִצָמ

 ְוֵכן



ית ִלְכַּתַה ֶׁשינּוְיַה". ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם" )כ, תהילים פט (,יַחִׁשָּמַהַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ל ז ַעֵּמַרְל ,"ֶעְליֹון

  .הָּפִלְּקַהד ֵמִול ָּדץ ֶׁשיצֹוִּנ ַהתַמָרֲהה ָתְיָה

 ְךיֹוָחָנן אֹותֹו ַמְלָא' ָאַמר ר, "ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם" .)סנהדרין צו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

 :)לך לך צא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ּו".רֶבה ָּגָרר הַֹמה ָאָלְיַּלַהְו"ר ַמֱאֶּנֶׁש ,ֶׁשִּנְזַּדֵּמן לֹו ְלַאְבָרָהם ַלְיָלה ְׁשמֹו

 ".רֶבה ָּגָרר הַֹמה ָאָלְיַּלַהְו" )ב, איוב ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָלְיא ַלָרְקם ִנָדי ָאֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל 

ן יָוֵּכ, יםִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמם ְּבָהָרְבַאר ְלַזה ָעָלְי ַלמֹוְּׁשם ֶׁשָדי ָאֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעַהְמֻמֶּנה ַעל  ְךָאְלַּמן ַהֵכָלה ְּדֶאְרִנ

  .רזֲֹעא ַלר ָּבּוּבִע ָהְךַאְלן ַמֵכָל, רּוּבִעם ָהקֹוְּמ ִמתכּוְלַּמַהד יסֹוד ִמִות ָּדַמְׁש ִנׁשֶרּׁשֶֹׁש

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

. ׁשָחָנְּבִגיַמְטִרָּיא  יַחִׁשָמ ַעּוּדַמּו]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדְּבִגיַמְטִרָּיא  יוָׂשֵע ַעּוּדַמּו. יִנמֹוְדַאת יַנִחְבִּבּו

ם ל ֵׁשם ֶׁשִּיַרחֹות ֲאיַנִחא ְּב הּותכּוְלַּמַה ֶׁשְּיסֹוד )פו' וישב ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּבא ָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפַע

 ַמְׁשִּפיַע תכּוְלַּמַהִּדיסֹוד . ָּדם הּוא ִּבְבִחיַנת תכּוְלַּמַה  ֶׁשְּיסֹוד'ַחְׁשַמל ָּדם'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. ם"ָּד רֹוָּפְסִּמ ֶׁשה"אהי

ָּתָנא ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר  :)כתובות י(מּוָבא ַּבְּגָמָרא , תכּוְלַּמַהְוֵכן ַהָּבִנים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד . ַּדם ֵלָדה ְוַדם ִנָּדה

ם ַּדִמְוֵכן ֲחֵלב ָהֵאם ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ָּבא . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶלדֶיְוֵכן . ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשָּדֶמיָה ְמֻרִּבין ָּבֶניָה ְמֻרִּבים

ְוֵכן . ִאָּׁשה ִּפיָה ָמֵלא ָּדם ְוַהּכֹל ָרִצין ַאֲחֶריָה .)שבת קנב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ֶׁשֶּנֱהַפְך ְלָחָלב ּהָּלד ֶׁשסֹוְיַה

ד סֹוְיְּדַהִחּבּור ֶׁשל ָאב ָוֵאם הּוא ֶּדֶרְך , ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאב ֵאם ְוֵכן .ת ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַסְּמלֹוָּדםאֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה 

ת "ר רֶדֶחר ֹוּדְזרֹוְּפ, תכּוְלַּמַהד סֹות ְימֹוְּׁשֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . םת ָּדיַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשתכּוְלַּמַה

 ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות תכּוְלַּמַה ֶׁשִּביסֹוד )רלא' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרְׁשִּב'מּוָבא ְּבּו. ם"ָּדים ִמָע ְּפ'ב ִרָּיאְּבִגיַמְט

 ְוַהְּדָלתֹות ,'ׁשַמְטִרָּיא  ְּבִגיִציר', ַהִּציר הּוא ְּבִחיַנת ָהאֹות ׁש, ]ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵלַדת ִאָּׁשה ִציֵרי ֵלָדה[, ּוְׁשֵני ִציִרים

 אּוה ֶׁש:)פנחס רטו(  ִויסֹוד ָהִאיׁש מּוָבא ַּבּזַֹהרַׁשַּדיֶׁשל ַהֵּׁשם  ',ד' ׁש אֹוִתּיֹות ם ּוְבַיַחד ֵה,ת"ָּדֶלֵהן ְּבִחיַנת ָהאֹות 

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכ ּו.ֵׁשד הּוא ְּבִחיַנת א ַאֲחָראָרְטְּדַהִּס,  ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזהתכּוְלַּמַהד יסֹוִּבים ֶׁשִארֹוְו .'יְּבִחיַנת ָהאֹות 

ן ֵכְו. הֶּזם ַהקֹוָּמים ַּבִניצֹוִחת ַהיַזִחל ֲאַלְג ִּבְלַבֲעָלּהה ָרסּוֲאה ַוָּדה ִנָאֵמה ְטָּׁשִא ָהׁשֶדי חִֹצֲחֶׁש' יִצֵחד ַהסֹו'ר ַמֲאַמְּב

 ִהיא,  ְּדַהְּבִחיָנה ֶׁשל ַׁשַּדי ָוָדם,ָנָחׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּׁשַּדי ָוָדם ֶׁש)רנד' חוקת ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ִּלּקּוִטיםַה'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 ץרּוָחְּבִגיַמְטִרָּיא  דֵׁשן ֵכְו .ָׁשם ֲאִחיַזת ַהָּנָחׁש ְּביֹוֵתרי ִּכ, ָנָחׁש הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵכָלְו, תכּוְלַּמַהד סֹול ְים ֶׁשקֹוָּמַה

. יִנמֹוְדַאת יַנִחְבִּבּו ָזָהבִּבְבִחיַנת  הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשן ֵעֵכָל ְו.ילֵעְלִדְּכֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיס

 ׁש ֵיֹוּב, הֶּזם ַהקֹוָּמ ַּביַחִׁשָמד ּוִו ָּדׁשֶרי ׁשִֹּכ, ׁשָחָנְּבִגיַמְטִרָּיא  יַחִשָמּו]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדְּבִגיַמְטִרָּיא  יוָׂשֵעְו

ל ד ֶׁשָח ֶא,בָהָּזת ַהֶלסְֹּפּו, בָהָּזר ַהַהזֹ, יםִדָדי ְצֵנ ְׁשׁש ֵיָּמקֹום ַהֶּזהַּלר ֶׁשַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. היָזִח ֲאׁשָחָּנַל

 דֵׁש [.הָּפִלְּקת ַהים ֶאיִאִצא מֹולְֹו, היָלית ִמִרים ְּבִׂשא עֹו לַֹּבָּמקֹום ַהֶּזה. אָרֲחא ַאָרְטל ִסד ֶׁשָחֶאה ְוָּׁשֻדְק

אֹותֹו ָמקֹום ִהיא ְמֻלְכֶלֶכת ּוְמֻטֶּנֶפת ִמָּכל ָהֵאָבִרים  )ז כב"תדבא(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכ ּו].ָעְרָלהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ָאַמר ַרִּבי  .)נדרים כ(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמן ֵכ ְו.]ףינּוִטְּבִגיַמְטִרָּיא  ןֹוּיִצ[ .ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלָהִריַח ֵריָחּה

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

אן ים ָּכִארֹוְו. ַּתְּכִלים ְּבאֹותֹו ָמקֹום ִמְּפֵני ֶׁשִּמְס,סּוִמין ִמְּפֵני ָמה ַהְוָיין. ֶׁשְּמַנְּׁשִקים ַעל אֹותֹו ָמקֹום

ה ָּפִלְּקים ַלִכָּיַׁשים ִחְּסִּפַהים ְוִרְּוִעָהיל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. הם ֶזקֹוָמר ְלּוׁשם ָקָגְּפַה ֶׁשיםִרְּוִעָה ׁשֶרת ׁשֹם ֶאַּג

ת "ר" ץֵברֹ אתָּטַח חַתֶּפַל "בתּוָּכַהֶׁש )שסב' שופטים ע( ל"יַז ְלָהֲאִר' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַּבָּמקֹום ַהֶּזהֶׁש

 ל"ֵחָרְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ּהים ָּבִזֲחים אֹוִניצֹוִחַהית ֶׁשִלָלְּכה ַהָבֵקְּניא ַהִהת ֶׁשכּוְלַּמַהַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת  ל"ֵחָר

 רֶתֶיְבּו



ד ֵּמַלה ְמ"ֶׁשהקב .)יומא כ( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְוֵכן . עָרב ְלֹוּטת ִמֶכֶּפְהיא ֶנה ִהֶּזח ַהַתֶּפַּבז ֶׁשֵּמַרת ְלֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבְמֻרֶּמֶזת

  .יׁשִמְׁשל ַּתע ֶׁשָרר ָהֶצֵּיל ַהז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפים ֶׁשִארֹוְו, הק ֶזסּוי ָּפֵדל ְית ַערֹוסּות ֲאילֹוִעים ְּבִלֲעֹוּבל ַהת ַעכּוְז

 ָנָחׁש ַעל ְּכֶׁשָּבא י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. ִהִּטיל ָּבה זּוֲהָמא, ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה .)קמו שבת(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ים ִארֹו ְו. ְלׁשֹון ִנּׂשּוִאין"ַאִנייַהָּנָחׁש ִהִּׁש"ִּדְכִתיב ,  ָּבא ָעֶליָה,ַחָּוה ְּכֶׁשָּנַתן ָלּה ֵעָצה ֶלֱאכֹול ִמן ָהֵעץ

ה "ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכָמֲהיל זּוִּטא ִהם הּוָׁשְו, תכּוְלַּמַהד יסֹוא ִּב הּוׁשָחָּנ ַהםַגְּפֶׁש

י ַאְך ְלִפ, ָאז ָהיּו ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְּכִתּקּוָנן,  ַמְמִּתין ַעד יֹום ַהַּׁשָּבתןֹואׁשִרם ָהִאם ָהָיה ָאָד) ב תקנז"ד ח"פ

ִּכי ָלֵכן ָיְצאּו ַקִין ְוֶהֶבל ,  ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ִמּטֹוֵתיֶהןֶדםְוָהָיה ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה קֹו, ֶׁשָחְטאּו ָאָדם ְוַחָּוה

 ָּגַרם לֹו ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ִאְׁשּתֹו ּבֹו, עָרב ְוְוִהֵּנה ֵחְטא ַהֶּזה ֶׁשָאַכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹו, עָרב ְוְמעָֹרִבים ִמּטֹו

ק ג ַרֵּוַּדְזן ִמֹואׁשִרם ָהָדה ָאָים ָהִא ֶׁשרֹוִאים ."ַוֵּיַדע ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו"ִמְּלׁשֹון ,  ֵעץ ַהַּדַעתדה סֹוְוֶז, ַּבּיֹום

א  ָּבׁשָחָּנַהר ֶׁשַחַאת ְלָּבם ַׁשֶדה קֹוָּול ַחא ַעם ָּבָדָאם ֶׁשּוּׁשה ִמָים ָהָגְּפַהְו. תַעַּדץ ַהא ֵעְטה ֵחָיא ָהלֹ, תָּביל ַׁשֵלְּב

ת יא ֶאִצהֹון ְלּוּקה ִּתָּוַחה ְלֶׂשה עֹוָיָה, תָּבַׁשג ְּבֵּוַּדְזִהה ְלֶּכַחן ְמֹואׁשִרם ָהָדה ָאָים ָהִא ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. יָהֶלָע

. הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגה ַּבֶיְהִּי ֶׁשמֹוְּכ, דָּיי ִמֵרְמַגְלן ָקְתה ִנָים ָהָלעֹוָהְו, תֹוּפִלְּקת ַהקֹוְּלַּתְסת ִמָּבַׁשְּבן ֶׁשיָוֵּכ, ׁשָחָּנת ַהיַזִחֲא

ד יסֹו ִּבׁשָחָּנת ַהיַזִחת ֲאיר ֶאִּבְגא ִהז הּוָאְו, יָהֶלא ָע ָּבׁשָחָּנַהר ֶׁשַחַאת ְלָּבם ַׁשֶדה קֹוָול ַחא ַעָּבה ֶׁשָיא ָהְטֵחַהְו

, ּהָדיסֹוה ִּביָזִח ֲא לֹוׁשֵּי ֶׁשׁשָחָּנא ַההּוֶׁש, ֵעָׂשו ְּבִגיַמְטִרָּיא "יַאִניִהִּׁש ַהָּנָחׁש" )יג ,ג שם( ַהָּכתּוב  ְוֵכן.תכּוְלַּמַה

י ִּכ, תֹוּיִת אֹו'דג ּוּלִדה ְּבן ֶזֵכָלְו .אֹוִתּיֹות 'ד ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "רּוםָע ָהָיה ׁשַהָּנָחְו" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ו"ֵעָׂש ְוֵכן .ילֵעְלִדְּכ

 םיֶהֵנְׁש יּוְהִּיַו" )כה ,ב שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן . תכּוְלַּמד ַהיסֹוִּבֶׁש ַהְּדָלתֹותת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה'דת אֹוָהיא ֵמה ִהיָקִנְיַה

  . ו"ָׂשֵע ת"ר "יםִּמרּוֲע

 ָהִעְנָין ִּכי ׁשרּול ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה ֵּפ"רז רּוְמֶּׁשָאה ַמ )ז קלג"ב פ"שער ל(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'א ָּבָבמּון ֵכְו

ְוַכֲאֶׁשר ָהָעֹון , ים ַאֵחִריםִהֵיׁש ְׁשמֹות ֱאלִֹקים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְׁשַּתְלְׁשִלין ְלַמָּטה ַעד ַהְּקִלּפֹות ֱאלֹ

ִנים  ֶׁשל ְׁשמֹות ֱאלִֹקים ֶעְליֹותנֹוּגֹוֵרם ַהְּקִלּפֹות ִנְכָלִלין ֶזה ָּבֶזה ְוֵאּלּו ְּבֵאּלּו ַעד ֶׁשאֹוָתן ְּבִחי

ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבן מּוֵכְו. ּהָּלד ֶׁשסֹוְים ַּבר ָׁשֶׁשת ֲארֹובּוְּגד ַהסֹו ְּבִּדְקֻדָּׁשה ִנְכָנִסים ִּבְנֻקַּדת ִצּיֹון

 ׁשָחָּנַה ֶׁשינּוְיַה. םָד ְויַּדַׁשם ֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ׁשָחָנם ֶׁשּוּׁשִמ, הָּדת ִניֹוְה ִלּהם ָלַרה ָּגָּול ַחא ַעָּב ֶׁשׁשָחָּנַה ֶׁש)חוקת רכ(

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .הָּדת ִנַאְמם ֻטַרָגְו, םָּדת ַהא ֶאֵּמה ִטֶזְו, יַּדם ַׁשֵׁש ְלְךָּיַּׁש ֶׁשּהָּלד ֶׁשסֹוְיַּבם ֶׁשָּדם ַהקֹוְמס ִלַנְכִנ

 ֹוׁשְרָּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמים ֶׁשִרּוּסִּית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמת ַעַרָצְו. ְּכֶׁשָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה ִנְלָקה ְּבָצַרַעת).  יג,ר ג"שמו(

ִהִּטיל ָּבה , ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה )תולדות אדם ב(ה "א בשלָבן מּוֵכ ְו.:)סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא .הֶּזם ַהקֹוָּמַהֵמ

ֲחמּוָרה  )ז"יונת אלם פכ( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. לּותֶזה סֹוד ְׁשִכיָנה ַּבָּג, ְוִעְנַין ִּפְרָסה ִנָּדה, זּוֲהָמא

 )ז כב"תדבא(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ן ֵכְו .ה סֹוד ְּכִניַסת ַהְּקִלָּפה ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלּה"ע ו"ֶעְרָוה ֶׁשֵּצרּוָפּה ר

  .תֶות ָמיַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָּפִלְּקת ַהַזיִחֲא לז ַעֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְו, רֶבֶקא ָרְקת ִנכּוְלַּמד ַהסֹוְּיֶׁש

ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיֵׁשְך " )טז, בראשית ג(ב תּוָּכ

. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַּבִרּוּסל ִיּבְֹסִּתא ֶׁשְטֵחי ַהֵרֲחה ַאָּות ַחל ֶאֵּלִק' הים ֶׁשִא רֹו".ְּתׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּבך

  .הֶּזם ַהקֹוָּמים ַּבִרּוּס ִיּהם ָלֵרֹוה ּגא ֶזיָלֵּמִמּו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיה ַּבָסְנְכִּנ ֶׁשֵמַהּזּוֲהָמאה ָיא ָהְטֵחַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

 םִעִּזי" )יד, בראשית לב(ב תּוָּכו ֶׁשמְֹּכ, הָמתּוְס' םת אֹות ָּבֶמֶּיַּתְס ִמּהָּבֻרה ֶׁשָחְנו ִמָׂשֵעח ְלַלב ָׁשקֲֹעַּיה ֶׁשֶאְרִנן ֵכְו

 ם ָּפרֹות ַאְרָּבִעים ְׁשלִׁשים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהםְּגַמִּלי :ם ֶעְׂשִרים ְוֵאיִלים ָמאַתִים ְרֵחִלים ֶעְׂשִרים ּוְתָיִׁשיםָמאַתִי

א הּוֶׁש ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודת ן ֶאֵּקַתה ְלָצָר ַֹיֲעקֹבי ִּכ".  ֲעָׂשָרהםְעָיִר ַום ֲעָׂשָרה ֲאתֹנֹת ֶעְׂשִריםּוָפִרי



) ז, ר עו"ב( .ּוּלים ֵאִקסּוְּפת ִמֶדֶמְלה ִנָנת עֹוַוְצִּמ ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. וָׂשל ֵע ֶׁשתֹויָזִחֲאֵמ, הָמתּוְס' ת םיַנִחְבִּב

 ֶאְלָעָזר ִמָּכאן יִּבר ַרַמ ָא" ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים:ָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיוַוִּיַּקח ִמן ַה"

 ַהַּסָּפִנין ַאַחת ְלִׁשָּׁשה , ַהּפֹוֲעִלים ְׁשַּתִים ְּבַׁשָּבת, ַהַּטָּיִלים ְּבָכל יֹום,ָלעֹוָנה ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה

ָּכל אֹוָתן  )יב, שם עח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.'כּוְו ְצִריכֹות ְּתָיִׁשים ֶעְשִרים ןִים ֶׁשֵה ִעִּזים ָמאַת,ֳחָדִׁשים

 ,ַהּדֹורֹונֹות ֶׁשָּנַתן ָאִבינּו ַיֲעקֹב ְלֵעָׂשו ֲעִתיִדין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלַהְחִזיָרן ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶלָעִתיד ָלבֹא

ּוְמבָֹאר ". ָיִׁשיבּו" א ָיִביאּו ֵאין ְּכִתיב ָּכאן ֶאָּל"ִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּוַמְלֵכי ַתְר"ַמאי ַטְעֵמיּה 

  .ןּוּקִּתת ַה ֶאנּוְמַלְׁשִהל ֶׁשֵּמַס ְלינּוֵלר ֵאזֲֹחה ַּתָחְנִּמַהְו, ןֵּקַתה ְלָצָר ַֹּיֲעקֹבה ֶׁשָמתּוְס' םן ַהּוּקִתה ְלֶּכְזז ִנָא ֶׁשִלְדָבֵרינּו

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר יֹום ִנּבּול , "ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית" )ז, ר פז"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

, יֹום ִנּבּול ֶׁשל ִנילּוס ָׁשם 'ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה'ּוְב. ְךְוהּוא לֹא ָהַל, ְוָהְלכּו ַהּכֹל ִלְראֹות, ֶׁשל ִנילּוס ָהָיה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּביֹום ֶזה ִנְּסָתה . ְוָהיּו ְמַצֲחִקים ָׁשם ְּבִמיֵני ְׂשחֹוק,  עֹוִׂשין ַחג ַּבּיֹום ֶׁשַהִּנילּוס עֹוֶלהֶׁשָהיּו

 לֶׁשְקֻדָּׁשה  ִנָּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהְיסֹוד ִּדאּוה,  ִּדְקִלָּפה ִמְתַּגֵּברקחֹוְּׂשַהֶׁשִּדְביֹום ֶזה , ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ְלַהֲחִטיא ֶאת יֹוֵסף

" ִּמיִעְכָבה ִׁשּתֹאֶמר ַוַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף " )ז, בראשית לט(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ּוְלַהֲחִטיאֹו

ו ָׂשֵעֶׁש 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'נּו ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרי ל ִּפף ַעַא ְו.ֵעָׂשול ֶׁש ְּדִהְתָּגרּות זֹו ָהְיָתה ֵמַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ו"ֵעָׂשת "ר

ת ֶרֶטֲע ַלְךָּיו ַׁשָׂשי ֵעִּכ. דם ַחיֶהֵנְׁש, דִול ָּדה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלא ַהו הּוָׂשֵעים ֶׁשִרְמ אֹונּואן ָאָכְו, ףֵסל יֹוה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלא ַההּו

  .םיֶהֵנְׁשם ִּבּגְֹפה ִלֶּסַנא ְמהּוְו, הָּפִלְּקַּבד ִוָדף ְוֵסת יֹויַנִחת ְּבת ֶאֶרֶּבַחְּמה ֶׁשָּפִלְקד ִּדסֹוְיַה

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

ּבַֹעז ְוֵכן ֵאֶצל , "' ְוגֹוְךַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶר" ןם ֵּכַּג ָדה ְוָתָמרְיהּוְוֵאֶצל , "'ַוַּתְׁשֶקיָן ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ְוכּו"

 ,"ַוִּיָּלֵפת" )א, רות רבה ו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו ".ַוָּתבֹא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּגלָֹתיו ַוִּתְׁשָּכב" )ז, רות ג( מּוָבא ָׁשם ְורּות

ֶאָּלא ֶׁשּבַֹעז ִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ְוִחָּכה ַלּבֶֹקר ְוָעָׂשה ֶאת  .' וכוְׁשֵמׁש ִּבְׂשָעָרּה ִהְתִחיל ְמַמ,ְלַפָּתתֹו ַּכֲחָזִזית

, ִהִּטיל זּוֲהָמא ׁשָחָּנַה ֶׁשֵמַהָּמקֹום ַהֶּזהד ִות ָּדַמְׁש ִנׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .'ַהִּיּבּום ְוַהְּגֻאָּלה ְוכּו

ה ָרֹון ּתַּתם ַמֶדֹוּקֶׁש' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, ִנְׁשָמתֹות ֶדֶּלֻהְּבֲאִחיַזת ַהָּנָחׁש ת ּוּיִמְׁשַגה ְּבָלְׁשְלַּתְׁשִה

ת ם ֶאּגְֹפא ִלּלֹי ֶׁשֵדת ְּכנּוְזה ִּבֶיְהא ִיּלֹ ֶׁשׁשֶפר ֶנַסָמר ּוֵּבַּגְתז ִהַעה ּבָֹרֹון ּתַּתי ַמֵרֲחַאְו, הָמָׁשְּנת ַהה ֶאָמְגא ָּפת לֹנּוְּזַה

 יוָתנֹוְבט ּוה לֹוֵׂשֲעַמר ְּבַמֱאֶּנ ֶׁש ַּבָּכתּובתֶזֶּמֻרְמ,  ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשְּבַיד ָּדִודתַהְמַסֶּמֶל ן"ִצּיֹו ְוֵכן. הָמָׁשְּנַה

ְוֵכן  .תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמ'ה ְו. אֹוִתּיֹות'הְך ֶׁשל ְּבִדּלּוג ָהפּו "ץָּבָאֶר ןיֵא ִאיׁשְו ָזֵקן ּונָאִבי ")אל, בראשית יט(

 .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ד" ּמֹוִעְכִבי ִׁשבִֹאי ּו " )שם לד(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ, הֶּזם ַהקֹוָּמה ַּבָּפִלְּקַהַהְמַסֵּמל ֶאת ו "ֵעָׂש

  .תכּוְלַּמד ַהיסֹוִּבֶׁש ַהְּדָלתֹותת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה'דת אֹוָהיא ֵמה ִהיָקִנְיי ַהִּכ, תֹוּיִת אֹו'דג ּוּלִדה ְּבן ֶזֵכָלְו

א ָצְמִנ, הָּפִלְּקַהה ְוָּׁשֻדְּקל ַהר ֶׁשּוּבִחם ַהקֹוְמם ִּבי ָׁשִּכ, ילֵעְלִדם ְּכָלעֹול ָהים ֶׁשִרּוּסִּיז ַהַּכְרא ֶמה הּום ֶזקֹוָמ

א הּוְו, יאִטְחַּמע ַהָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְּמק ֶׁשֵלָמל ֲע ַעׁשָרְדִּמת ַהיל ֶאֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו, תנֹוֹוֲעם ָהַגר ְּפַּקִע

ַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל  )תנחומא תצא ט(, הָּפִלְּקד ַהַּצה ִמֶּזם ַהקֹוָּמא ַּבָצְמִּנב ֶׁשֶלת ֶּכיַנִחְבִּב

 אנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, יַּדר ִמֵתם יֹוֵגָּפא ִּתּלֹה ֶׁשיָנִכְּׁשיל ַהִבְׁשים ִּבִרּוּסִּית ַהים ֶאִלְבים סֹויִקִּדַּצַהְו. ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד ) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ָהרמֵמ

 ֶׁשָּכל ֲאִני ָחִסיד לֹא עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו ה"הקב ִלְפֵני ָּדִוד ָאַמר .)ד ברכות( ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן ֵכְו .ָּדָתּהְלִנ

 ּוְבִׁשְלָיא ּוְבָׁשִפיר ְּבָדם ְמֻלְכָלכֹות ָיַדי ַוֲאִני ,ִּבְכבֹוָדם ֲאֻגּדֹות ֲאֻגּדֹות יֹוְׁשִבים ּוַמֲעָרב ִמְזָרח ַמְלֵכי

 ןֵכָלְו



 ֶאת ְלַטֵהר ,ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ְלַטֵהר ְּבָדםק ֵּסַעְתִמל ּוֵאָרְׂשת ִינֹוֹול ֲעֵבסֹו ְּדָדִוד .ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ְלַטֵהר ְּכֵדי

   .ה"הקב ְלַבֲעָלּה ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָהִאָּׁשה

א ָבּוּמַּכ. וָׂשת ֵעֶא, הת ֶזַּמֻעְּלַבּו, דִוָדק ְוָחְצל ִיה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמַה ׁשֵאת יַנִחְבא ִּב הּוםָּד ֶׁשינּוִצָמ

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

, כהשמות (ּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַּכ, ׁשֵאת יַנִחְבא ִּב הּוָּמקֹום ַהֶּזהת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהבָהָזן ֵכְו. ילֵעְלִד ְּכָּמקֹום ַהֶּזהל ַהֶׁש

 ַהָּדִמים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵּכיָון .ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ל"ן חזֹוׁשְל ִּבִנְקָרא ַהָּממֹוןן ֵכ ְו.ַהָּזָהב ַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ֵאׁש )יח

  ֶׁשָּדִוד הּוא ִּבְבִחיַנת.)ויגש רו( ַּבּזַֹהר ָמִצינּון ֵכְו. םת ָּדיַנִחְּבא הּוד ֶׁשִות ָּדית ֵּבכּוְלַּמִמת כּוְלַּמד ַהסֹוְיֶּדֶרְך  ָּבָאה

. ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶאל ָּדִוד" אֹו "ְלָדִוד"ך ֶׁשָּכתּוב "ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ַּבנ. ם"ָּדת " רְךֶלֶמד ִוָּדן ֵכְו. םָּדיא ִה ֶׁשֶנֶפׁש

" ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ")כג, דברים יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ׁשֶֹרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִודא ֵצ יֹונֹוֶּמִּמֶׁש לֹוטְוֵכן 

ָיה ִמַּצד ה ָה"ע ְךֶלַּדע ִּכי ָּדִוד ַהֶּמ )סנהדרין(ל " ְלָהֲאִריַז'ס"ִּלּקּוֵטי ַהַּׁש' ַהןֹוׁשה ְלְוֶז. ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא 

ִּכי הּוא ִיְהֶיה ָּבא , "םֲאֶׁשר ְמָנַעִני ִמּבֹוא ְבָדִמי "בתּוָּכַהר ַמָאֶׁשה ְוֶז, ְוָלֵכן ָהָיה ַאְדמֹוִני, ַהּנּוְקָבא

ה ָיָה, אֵטה חֹוָיד ָהִום ָּדלֹוָׁשס ְום ַחִא ֶׁשינּוְיַה. ָּדִמים ֲאֶׁשר ַּבּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ָּדם ָטהֹור ְוָדם ָטֵמא' ִמן ַהב

א ֵמָּטם ַהָּדם ַהת ִערּוְּׁשַקְתִהַהל ֵמַּצא ִנהּו, אְטֵחַהל ֵמַּצִּנת ֶׁשכּוְזִבּו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַּבים ֶׁשִמָּדי ַהֵנם ְׁשר ִעֵּׁשַקְתִמ

  .ילֵעְלִד ְּכֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹותת כּוְלַּמד ַהיסֹוִּבֶׁש
 ָמָצאִתי" ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )ד ,מא ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ,םדְֹס תַבֵתְּב זָמְרִנ םָּד ןֵכְו

 אָנָח 'ר צ"רהָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו םדֹוְס ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו ,םִּבְסדֹ ְמָצאִתיו ֵהיָכן "ַעְבִּדי ָּדִוד

 ,דִוָּד ילִבְׁשִּב ילֹוִּצַהְל הָמָחְלִּמַל אָצָי םָהָרְבַא הָּבְׁשִנ טֹוּלֶׁשְכּו .אָּכְלַמ דִוָדְּד אֻעָּדָתְס ת"ר ם"דְֹּסֶׁש ע"זי יץִׁשאְלָּקִמ

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .דִוָּד תֶא ידִלהֹוְל םּדְֹסִל תֹואֹו ירּוִזֱחֶה קֶׂשֶּמַּדִמּו .ם"ָּד תֹוּיִתאֹוְּב היָלִחְתַּמֶׁש ,קֶׂשֶּמַדְּב הָיָה ןחֹוָּצִּנַהְו

  ".ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד ַוִּיְרְּדֵפם ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו הּוא ַלְיָלה ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק" )טו ,יד בראשית(

ה ָּפִלְּקאת ַהֵצְמם ִני ָׁש ִּכ,קֶׂשֶּמַד ְּביּוד ָהִות ָּדַמְׁשת ִניר ֶאִזְחַהן ְלחֹוָּצִּנַהה ְוָמָחְלִּמ ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנד עֹוְו

ְירּוָׁשַלִים ְוִצּיֹון ֵהם רֹוְמִזים ִליסֹוד  )זכריה שכח(ל "ְלָהֲאִריַזה ָרֹוי ּתֵטּוּקִלא ְּבָבּוּמַּכ, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצִמת ֶקֶנֹוּיֶׁש

ת " ִמַּדאָּיִרְטַמ ְוֵכן ַּדֶּמֶׂשק ִּגי.ֶׂשק ּוַמְלכּות ְּדִאָּמא ַהּיֹוֵצאת ְלֵלָאה ֶנֶגד סּוְרָיא ְּבסֹוד ַּדֶּמ,ּוַמְלכּות

 ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק ֶׁשִּתְהֶיה ְרחֹוָבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִּכי םֲאָלִפין ְּדֵלָאה ְוִהיא ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ְוֵה' ְּבסֹוד ד

ה ָאת ֵליַנִחיא ְּבק ִהֶׂשֶּמַּדים ֶׁשִאֹורְו. ֶׁשל ְּתִפִּלין ַלֶּקֶׁשר ֶׁשָּבָאחֹור' ֵכן ִהיא ְמׁשּוָכה ִּבְרצּועֹות ִמד

ִּכי ֶאת " )לך לך(' לַחי ַנֵבְרַע'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .תֹוּפִלְּקַל, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצת ִמֶקֶנֹוּיה ֶׁשָּׁשֻדְּקע ַהַפת ֶׁשה ֶאיָדִרֹוּמֶׁש

ם ַּדת ֹוּיִת אֹוקֶׂשֶּמַּדן ֵכָל ְו.ק אֹוִתּיֹות ִמְקָּדׁש ְוֶנֶגד ִמְקָּדׁש ֵיׁש ְקִלָּפה ִנְקֵראת ַּדֶּמֶׂש,"ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה

 ּוֵבית" בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. ׁשַקת יַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשוָׂשֵעה ְליָרִבֲעַמן ּוֹוּיִצְּב ֶׁשםָּדַהע ֵמַפֶּׁשת ַהת ֶאַחַקיא לֹוי ִהִּכ, ׁש"ַק

' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה. וָׂשל ֵע ֶׁשיׁשת ִאאֹוע ֵמַּבְרן ַאַיְנִמְּכ תאֹוֵמ עַּבְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשַק ןֵכְו ."ְלַקׁש ֵעָׂשו

ת יַלִפְנה ִּבָילּוה ְּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהֵכָלְו. וָׂשל ֵעו ֶׁשַּקא ַההּוֶׁש, אלמְֹׂשו ַקת "ר ׁש"ַקא ֶׁש"שליטִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג 

 הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו )556 עמוד י"רשב מדרש 'אייזנשטיין מדרשים אוצר'( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, קֶׂשֶּמַּד

 הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש

ֱאמּוַנת ' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגה ַהָילּוה ְּתֶזָּבן ֶׁשֹוּין ִצּוּקִּתק ִמֶליא ֵחק ִהֶׂשֶּמת ַּדיַלִפי ְנִּכ .לֵאָרְׂשִיְל

ין ק ֵּבדּו ָהֶקֶׁשר ׁשֵּי ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. ַּדֶּמֶׂש״ק אָּיִרְטיַמִגְּב, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה ּכֹו״ס ֲחִמִּׁש״יֶׁש 'ִעֶּתיָך

  .ַּדֶּמֶׂשק ְךֶרה ֶּדָּׁשֻדְּקַהת ֵמֶקֶנֹוּיו ֶׁשָׂש ֵעׁשֶרּׁשֹם ִמדֹויא ֱאה ִהָיְסי רּוִּכ, תֹוּיִתן אֹוָתן אֹוֵה ֶׁשהָיְסרּו ְלהָיְרסּו

 ןֵכְו



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

, את העולם כשנה שלמהל לא מונים את השבוע של ברי" בארנו במאמר שלפי חז
ב "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"ולפי זה שנת תשע

  .ג שלנו"תקפים גם לגבי שנת תשע

                                                            

, ה"ָלאּוד ְּג"ֵעמֹו ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"ליטש ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ ןָּלַהְל

  .ין ִּדנֹוָיְנִעט ֶׁשָּפְׁשִּמן ַהֶשל חֹק ֶׁשסּוָּפ ַהְךתֹוא ְּבָצְמ ִנג"תשער ֶׁשֲאַּכ. ג"תשע, ה"ָבּוׁשן ְּת"יִּדם ַה"יֹו
  

  

ת בֹוחֹוְרד ָהַחא ַאהּוֶׁש, םִיַלָׁשירּו ִּבהּוָּיִמְרִיב חֹוְרים ִּבִארֹוא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

ת ַדבֹול ֲעת ַעֶזֶּמַר ְמַּתֲעִׂשָּיה[, יִתא ָּדר לֹזֹוה ֵאָיָהְו, יםִטּוׁשים ְּפִנְבִמ ּוַּתֲעִׂשָּיהר זֹו ֵאֹוה ּבָיָהְו, ירִעים ָּבִּיִזָּכְרֶּמַה

, ירִעים ָּבִּיִתָרְקֹוּיַהים ְוִפָּית ַהבֹוחֹוְרד ָהַחת ַאיֹוְהת ִלנֹורֹוֲחַאים ָהִנָּׁש ַּבמֹוְצת ַע ֶאְךֵפהֹוְו]. תלּוָּגן ַהַמל ְזים ֶׁשִררּוֵּבַה

ת ַעָּפְׁשַהז ֶׁשֵּמַרא ְלה ָּבל ֶזָּכ. תָּבַׁשב ְּבחֹוְרָהק ֵמֶלר ֵחּגְֹס ִלכּוָזְו, תוֹוְצִמה ּוָרֹוי ּתֵרְמֹוים ׁשִדהּו ְיֹור ּבגּו ָלסּוְנְכִנְו

ה ָּלֻאְּג ַּבׁשָּמב ַמרֹוָקת ְּביֹוְהת ִלֶכֶפהֹו, בָאה ְּבָעְׁשם ִּת ִעתֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹר ְּבּוׁשָקְו, ןָּבְרֻחל ַהיא ֶׁשִבָּנה ַהָיָה ֶׁשהּוָּיִמְרִי

ב חֹון ְרֵכְו]. הָלאּוְּגי ֵּנ ַּגּהָמְּׁשה ֶׁשָׁשָדה ֲחָנכּוה ְׁשֶּזב ַהחֹוְרל ָה ַענּון ָּבֵכָלְו. [רֵתיֹוים ְּבִלדֹוְּגד ַהֵעֹוּמַהג ְוַחה ַהָמֵלְּׁשַה

, הָּׁשֻדְקאל ִּדמְֹּׂשַהה ֵמָתְיָה ֶׁשהּוָּיִמְרת ִיַמְׁש ִנׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרְמּו, םִיַלָׁשירּוה ִליָסִנְּכל ַהי ֶׁשאִלָמְּׂשד ַהַּצא ַּבָצְמ ִנהּוָּיִמְרִי

 ׁשֶפת ֶנירּוִסְמ ִלּוׁשְרְדים ִנִנלֹוי ְסיֵדִסֲחֶׁשה ְּכָלדֹוְּגה ַהָנָּגְפַהה ַהָתְי ָההב ֶזחֹוְרן ִּבֵכְו. [רַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ

ל ת ָּכ ֶאׁשָדָח ֵמּה ָּבלּוְלָס ְוָהַאֲחרֹונֹותים ִנָּׁשה ַּבָצְּפֻּׁשם ֶׁשִיַלָׁשירּוית ִּבִרקֹוְּמ ַההָלאּוְּגת ַנכּוְׁשים ִּבִאן רֹוֵכְו]. ילֵעְלִדְּכ

ז ֵּמַרה ְמל ֶזָּכ, לֵאָרְׂשי ִיֵכְלַמ מֹוְּׁשה ֶׁשָנכּוְּׁשל ַהי ֶׁשִזָּכְרֶּמב ַהחֹוְרת ָה ֶאׁשָדָח ֵמםיסֹוְלִל ּוּלים ֵאִמָיְבּו. 'כּות ְובֹוחֹוְרָה

ת ידּוִסֲחל ים ֶׁשִּיִזָּכְרֶּמ ַהׁשָרְדִּמי ַהֵּתָּבֶׁש, ןֵיְנַער ְמָבָדב ְלים ֵלִׂשר ָלָׁשְפֶאְו. הָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהת ַהה ֶאָלְעַמְלים ִמִבְבסֹוְּמֶׁש

ן ֵכְו



 רּוּג"ה ָּלֻאְּגל ַה ַעּהָמְׁשת ִּבֶזֶּמַרר ְמּות ּגידּוִסֲחַו. הּוָּיִמְרִיל ְוֵאָרְׂשי ִיֵכְלַמ, ׁשָּמ ַמּוּלת ֵאבֹוחֹוי ְרֵנל ְׁשים ַעִאָצְמ ִנרּוּג

ה ָיְפַלֲעּוּבם ַאָהָרְבַא' ם רֵׁשְּב )בהקדמה ט"תשס( א"שליטן ְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהֵמ' הָמְכָחם ַהַי'ר ֶפֵסְּבן ֵּיַע". הָדהּוה ְיֵיְרַא

ת ַּפ, םִיַּתי ְׁשֵפְתַכט ְּב"ט ּוׁשְרָּדים ַּבְּגָמָרא ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, וןָוְתי ֶאֵפּוּלִחת ְּב"השין ֵמים ֵהִיֹוּגת ַהנֹוֹוׁשם ְלַּגֶׁש

י ֵדל ְי ַעּוּלִפר ֲאָבָדן ְלָּתִּנם ַהל ֵׁשָּכֶׁש' ֻּסָּלם'ל ַהַעַּבִמ.) מגילה ו( 'בקֲֹעית ַיִרֵאְׁש 'רֹוְפִסיא ְּבִבן ֵמֵכְו ,םִיַּתי ְׁשיִקִרְפַאְּב

ל ָכה ְלָלְעַמְלם ִמַע ַטׁשֵי, ֹוּלים ֶׁשִמָעְּטם ִמֵּׁשת ַהן ֶאֵתם נֹו"ּוּכַעָהי ֶׁשל ִּפף ַעַא, ה"ֵמהקבה ָלְעַמְלל ִמּכֹאי ַהַּדַום ְּב"עכו

ר ָׁשְפה ֶאָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפּוּמי ִלֵדל ְיא ַעָקְוַּדא ֶׁש"א שליטיָרִּפה ַׁשֶשמֹ' ן ראֹוָּגי ַהֵרְבִּדט ִמּוּטיא ִצִבָנְו. םֵׁשם ְוֵׁש

ל ָכ ְּבן"ַּבְמַרָה). 'שבטי נחלתך'הובא בתחילת ספר (. יִמְׁשַּגם ַהָלעֹור ָּבָבל ָּדָכר ְּבֵּתַּתְסִּמי ֶשִקלֱֹאר ָהאֹות ָהת ֶאֹוּלַגְל

ה ֶזְו' תֶמֱא ָהְךֶרל ֶּדַעְו'ן ֹוׁשְל ִּבַחֵתֹוא ּפה הּוָרֹוּתת ַהּוּייִמִני ְּפֵנְיְנר ִעֵאָביל ְלִחְתא ַמהּום ֶׁשקֹוָמ

ר ָּתְסִּנת ַהַרתֹור ְּבמּוָאָה' תֶמֱא ָהְךֶרל ֶּדַע'. תֶמת ֱאַרֹויא ּתה ִהָרֹוּתל ַהי ָּכֵרד ֲהאֹ ְמַּהמּוָּת

ם  ַּגיְךת ֵאאֹוְרַהְלּו, היָאִרְּבַבה ּוָרֹוּתר ַּבָּתְסִּנה ֶּׁשק ַמֶמת עֹת ֶאֹוּלַג ְלאּו ָּבּוּלים ֵאִרָבְּד ֶׁשתֹועּוָמְׁשַמ

, רָּתְסים ִנִירּו ְקּוּלה ֵאָרֹוי ּתֵרְבן ִּדֵכָל. םִיַמד ָׁשבֹוה ְּכָּלַגה ְמָלֵפְּׁשַהה ְוָקחֹוְרית ָהִמְׁשַּגת ַהיאּוִצְּמַה

  ".רֵּתַּתְסל ִמה ֵאָּתן ַאֵכָא"ב תּוָּכַּכ. םָלעֹור ָּבָּתְסִּנה ֶּׁשת ַמֹוּלַגם ְלָתָנָּוַּכן ֶׁשיָוֵּכ

ַהּזַֹהר נֹוֵקט ַהֵּסֶדר ֶׁשל ְּפָׁשט ְּדרּוׁש  .ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹוד .)בלק רב(ַּבּזַֹהר 

ַהְיינּו ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר . ׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּבִרים ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹודֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּו

 ֵהם ְּכֶנֶגד ָהעֹוָלמֹות ֶׁשְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד )פרשת נשא( 'ַעְרֵבי ַנַחל' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ַהּסֹודיִּפל ֶאת ַהְּפָׁשט ַע

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

ְוֵכן ָמִצינּו . ָצִריְך ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך עֹוָלמֹות ַהְּבִריָאה ְוַהְיִציָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְּדרּוׁש ְוֶרֶמז, ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת סֹוד

ק " ָהרמןֹוׁשְלה ְוֶז .ִמָּׁשם ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ְלַמְעָלה' ִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו :)בראשית ג( ְּבזַֹהר ָחָדׁש

, ם ַהֵּצרּוִפייֵדְיל ְיִדיַעת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ַע :)סח' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ְּבִסְפרֹו 

ְוסֹוֵפי , ְוָראֵׁשי ְּפסּוִקים, ְותֹוֵכי אֹוִתּיֹות, סֹוֵפי ֵּתבֹות, ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוַהְּתמּורֹות, ְוַהִּגיַמְטִרָּיאֹות

ן ֵכ ְו.רֹוִאים ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ָהֶרֶמז .ְוִדּלּוג אֹוִתּיֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹות, ְּפסּוִקים

י ִּכ ,רֶפֶּת אָּיִרְטיַמִגְּב תאֹוָּיִרְטיַמִּג ןֵכְו .זָרים ָליִעִּגז ַמֶמֶר ָהְךֶרֶּדז ֶׁשֵּמַרְל, זֶמֶרת ַבֵתז ְּבֶמֶרת ְּבאֹוָצְמ ִנזָרת ֹוּיִתאֹו

ים ִרְמאֹו אָּיִרְטיַמב ִּגּוּׁשִחְּבֶׁשא "ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. הָרֹוּתי ַהֵקְלת ֶחים ֶאִרְפֹום ּתֵה

. תבֹוֵּת ַהׁשֶרת ׁשֹת ֶאַעַדה ָלָלְעַמ ְליםִלעֹו, תבֹוֵּתב ַהּוּׁשי ִחֵדל ְיַעז ֶׁשֵּמַרְל, ְךָכ ְוְך ָּכיםִלעֹו ּוּלֵא ְוּוּלת ֵאבֹוֵּתֶׁש

ה ָלְעַמְלת ִמֶדֶרֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, רָטָמ ׁשא ֵיָּיִרְטַמית ִּגֹוּיִתאֹוְּב ֶׁשא"שליט 'ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

  ".ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי") ב, דברים לב(ב תּוָּכַּכ, הָּטַמְל

 'ְּבו ִמְתַנֲהִגין ֵהן ,ֵאּלּו ָיִמים 'ְּבו ןֵהֶׁש ַהְּפָרִטים ְוָכל )ה"פ( 'אָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִס'א ְל"ָרְּג ַהׁשרּוֵפְּב

 םלֹוָׁשְו סַח ְּבִעָּתּה ּואהֶׁש הַהְּגֻאָּל ֵקץ ֵּתַדע ּוִמָּכאן .ּוְבָׁשָעתֹו ְּביֹומֹו דָחֶא ָּכל ִפיםֲאָל

 ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹקי 'ַּבה ַהּקֹוֵרא ֶאת ֲאִני ּוַמְׁשִּביַע ,ַאֲחרֹוןָה ֵקץ ֶׁשהּוא ַזָּכִאין ִיְהיּו ְּכֶׁשּלֹא

 דעֹוֶׁש ְךרָֹאָה ןָמְּזַהֵמ ׁשאּוֵיְל םלֹוָׁשְו סַח אּובֹוָי אּלֶֹׁש יֵדְּכ הֵּלַגְי אּלֶֹׁש אֵרֹוּקַה תֶא יַעִּבְׁשַמ א"ָרְּגַה .ֶזה ְיַגֵּלה

 ,ןָּמַקְל ן"ַּבְמַרָה יֵרְבִּדִמ יאִבָּנֶׁש יִפְכּו תקּוְּזַחְתִהְו הָחְמִׂש יאִבֵמ קַר יּוּלִּגַה ,ברֹוָק ְךָּכ לָּכ יםִדְמעֹוֶׁשְכּו ,רָאְׁשִנ

 ץֵּקַה תֶא נּוְמַסְרִפּו ,מֹוְצַע רַהּזַֹה יֵרְבִּדִמ ץֵּקַה תַנָבַה לֶא ד"בס נּוְעַּגִהֶׁש טָרְפִבּו ,רַסָא אלֹ א"ָרְּגַהֶׁש טּוׁשָפּו

 ינּוִצָמ

 אָבמּו



 ןֵכְו. תֶפֶסתֹוְּכ א"ָרְּגַה יֵרְבִּד תֶא זֹו הָנָׁשְּב נּוְפַסהֹו ,ע"תש רֶמעָֹּב ג"ל בֶרֶע 'לַמְׁשַחַה דסֹו' ןֹוּלַעְּב רַהּזַֹה לֶׁש

א הּוז ֶׁשַמא ָר"ָרְּגַהא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ַאֲחרֹוןָה ֵקץ ֶׁשהּוא א"ָרְּגַה לֶׁש נֹוֹוׁשְל

ף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבד ִחה סֹוֶזְו. י"ן אדנֹוׁשְל ִּבאָרְקִנה "ם הויֵּׁשן ֶׁשיָוֵּכ. ֱאלֵֹקי ִיְׂשָרֵאל'  ַּבהַהּקֹוֵראֶאת  יַעִּבְׁשַמ

ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּגן ַהֵכְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהַתאת ְּבּזֹה ַהָּדֻקְּנל ַהא ַעה הּוָעבּוְּׁשן ַהַמן ְזֵכָל, תכּוְלַמד ּוסֹוְי, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמּו

ת ֹוּיִתאֹות "ַעֻבְׁשז ֶׁשֵּמַרה ְלֶצרֹון ֶׁשֵכָּתִיְו. ת"ַעֻבְׁשת ַב ֵּתְךתֹוים ְּבִּוי ַקֵנם ְׁש ִע'ת ה"ַעֻבְׁשיר ִּכְזַמ) משפטים קטו(

   .ב"תשע

הראב( ,תעֹוָׁש' ק גֵלָמֲעת ֶמֶחְלִמיו ְּבָדת ָיים ֶאִרה ֵהֶשּמֶֹׁש רוש  י פ ב ן  י י א"ע רה  י צ י לספר  בפרע, ד  ו ח "ג 

ז  "ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש" )יב, שמות יז(' רָקי ָיִלְּכ' ַּבזָּמֻרְמּו. גגֹוָמג ּוֹול ּגת ֶׁשעֹוָׁש' גל ַהם ַעל ַּגֵּלַּפְתִה ְל)'תפלה 

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא "ְלָכְך ֶנֱאַמר , "ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי"ָרַמז ַּגם ַעל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 

ת ר ֶאֵרעֹוה ְלָאה ָּבֶשל מֹם ֶׁשִיַדָּית ַהַמָרֲהן ֶׁשֵכָּתִיְו.  ַעד ֶׁשָּיבֹא ָמִׁשיַח ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ֶׁשֶמׁש"ַהָּׁשֶמׁש

ת "ר" אּבֹד ַע"ן ֵכְו. הָלְעַמיו ְלָדת ָיַמָרֲהל ַּבכֹוָיְבע ַּכַּבְׁשִנ' הֶׁש ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁשי ִפְּכ, לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגִל' ת הַעבּוְׁש

 ׁשֶמֶּׁשַהֶׁשב ְּכ"תשעב ְּבֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֵּמַרְמ, "ד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁשַע"א ֶׁש"שליט' ן גָתָנהֹוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ע

 ְוָגַבר ָידֹו מֶׁשה ָיִריםְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר " )יא, שמות יז(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יבִרֲעַהה ְליָלִחְתַמ

   .ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא " ִיְׂשָרֵאל

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ַמְריּום ָלָמה עֹוִׂשים ָאנּו ֻסָּכה ַאַחר יֹום  )ילקוט ויקרא תרנג(ָרׁש ַּבִּמְד

 הּוא ְּבִדין ַעל ָּבֵאי ְך ֶׁשֵּכן ַאְּת מֹוֵצא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוָךלֹוַמר ְל, ַהִּכּפּוִרים

ְוַעל ְיֵדי ֵּכן , ֶׁשָּמא ֵיֵצא ִּדיָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלָגלּות, א חֹוֵתם ֶאת ַהִּדיןּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים הּו, ָהעֹוָלם

 רֹוִאים . הּוא ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו ָּגלּו ְלָבֶבלְךְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ֵהן עֹוִׂשין ֻסָּכה ְוגֹוִלין ִמָּבֵּתיֶהם ַלֻּסָּכה

 ִׁשְבַעת ַחג ַהֻּסּכֹות"ק סּוָּפת ַהֶא א" שליט ַמְסעּוד ַאּבּוֲחִציָרא'ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְלּו. ֶׁשֻּסָּכה ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות

 ְּבֻקְנְטֵרסא ָבן מּוֵכְו. רֵתא יֹולֹב ְו"ת תשעַנד ְׁשק ַעיא ַרִהית ֶׁשִלָלְּכת ַהלּוָּגל ַהז ַעֵּמַרְל. ב"תשעת ֹוּיִתאֹו" ִמיםָי

ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת " )יא, עמוס ט( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ֻסָּכהא ָרְקִנֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁש )ח"ואתחנן תשס( 'הָּי ַחׁשֶפֶנ'

ם רֹוָּמִמ", הָרְקִּתק ַהה ַרָבְרְחן ֶנֹואׁשִר ָהׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבֶׁש .)יומא ה( יִמְלַׁשירּוא ִּבָבמּוְּד ".ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת

 הָרְקי ִּתִלת ְּבִיַבּו, הָבְרְחֶנת ְוכּוה ְזָתְיא ָהה לָֹרְקִּתַלְו, תבֹוָאת ָהכּוְז ִּבנּוְבים ִנִלָתְּכ' דר ֶׁשֵאָבְמּו ,"ׁשח ֵאַלָׁש

ת יַנִחה ְּבָיא ָההּול ֶׁשַלְגִּבז ֶׁשֵּמַרְל, תֶלָפֹוּנַהֻסַּכת ָּדִוד א ָרְקִנ ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ןֵכָלְו, ֻסָּכהת יַנִחא ְּב הּוהיָבִצְי

, תֶלָפֹוּנַהֻסַּכת ָּדִוד ל ם ַעז ַּגֶמאן ֶר ָּכׁשה ֵיי ֶזִפְלּו. דַער ָלֵאָּׁשִית ְוִית ַּביַנִחה ְּבֶיְהא ִיא הּובֹיד ָלִתָעֶלְו, לַפא ָנ הּוֻסָּכה

יין ַׁשְנֶנה זֹומֹלֹר ְׁשֶזיֶעִלי ֱאִּבג ַר"רהָהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. רֵתא יֹולְֹו ב"תשעת ֹוּיִתאֹו" ִמיםָי ִׁשְבַעת"ל ֹויּפִּתֶׁש

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".תַעְבִׁש" תַבה ֵּתָרֹוּתים ַּבִמָעְּפת ַעְבִׁש בתּות ָּכֹוּכֻּסג ַהל ַחַעא ֶׁש"שליט

 הּוָיָנר ְּב"גם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב "ֲעֶצֶרת ִהוא" )לו, ויקרא כג( תֹוּכֻּסג ַהל ַחר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכַהֶׁש

  .י"ִּבְׁשִּתת "ר" ִמיםָיְבַעת ִׁשְׁשבּו ֵּתֻּסּכֹת ַּב" )מב, ויקרא כג(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליטי ִלֵאמּוְׁש

ים ִתֵּמ ַהתַּיִחְּתף רּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ

ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב " )גכ, במדבר כג(: יםִתֵּמת ַהַּיִחל ְּתים ַעִזְּמַרְמים ַהִקסּוְּפ ַלְךמּוָס ְּב,ץ"התש

ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ " )נג, במדבר לג( ".ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא :ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל

ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית " )ט, דברים ז( ".ם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּהִויַׁשְבֶּת

ה ֶאְרִנ

 ינּוִצָמ

 ןָּלַהְל



ם ֶדים קֹוִנה ָׁשָּמת ַּכיֹוְהה ִלָיפּוים ְציִקִדַּצים ַלִתֵּמת ַהַּיִחְּת ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו ".ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתו

ה ָכָרל ְּבֵאיָכִמ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְויקִּדַצת ַנְׁשא ֵהְּתן יקֹוִרָטיא נֹוִהץ "תשת ַנְׁשּו. םָעל ָהל ָּכים ֶׁשִתֵּמת ַהַּיִחְּת

ים ִנָׁש 210יא  ִהצ"תשת ַנְׁשּו, םָעל ָהי ָּכֵנְפים ִלִנ ָׁש210 מּוקּוים ָייִקִּדַּצַה ֶׁש)תולדות קמ(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמא ֶׁש"שליט

ַמְׁשַמע ִּדְכִתיב , "ְוַרִּבים ִמיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו" :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָני ָׁשֵפְלת ַאֶׁשֵּׁשף ַהי סֹוֵנְפִל

ַרִּבי ְיהּוָדה , ְוַכָּמה ָׁשִנים ֵהם ִנְקָּדִמים, ֵאּלּו ֵהם ַהַּצִּדיִקים ַהִּנְקָּדִמים ְּבַחֵּייֶהם קֹוֶדם ֶזה, "ִמיֵׁשֵני"

 לים ֶׁשִנ ָׁש210ת ילֹוִחְתַמץ "תשִּמא ֶׁש"י שליטִסַּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ֵמר ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִניםאֹו

ק סּול ָּפ ַע.)סנהדרין צט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. םִיַרְצת ִמלּוָג ְּב".ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה"

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ַרִּבי  :אָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדיא ֶאִבָנְו. םִיַרְצִמ ְּבנּויָתִּנת ִעימֹוִּכ, יַחִׁשָּמת ַהימֹו ִּבנּוָת אֹוַחֵּמַׂשְי' הֶׁש, הֶז

ם ְוִעּנּו אָֹתם ַוֲעָבדּו", ּוְכִתיב, "ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ּדֹוָסא אֹוֵמר

  ". ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

  

' םִיַמָּׁשר ַהַעַׁש'ת יַבִׁשי ְיאֵׁשָרה ֵמָיָהל ֶׁש"יץ זצִבְרן הּועֹוְמִׁש' ג ר"ג הרה"ת תרצַנְׁשב ִּבַתָּכב ֶׁשָּתְכִּמק ִמֶלֵח

 ֶׁשְּיַסֵּדר ֵהיֵטב ֶאת ָּכל תֹוָרֹוד ּתבֹוְּכִמ ְמַבֵּקׁש יִנֲא .)'לקץ הימין'בהסכמתו לספר (ים ִלָּבֻקְּמי ַהֵלדֹוְּגִמּו

ִּכי , הל ֶזַעֵרהּו ְזְּבַהְצָלָחה ַוה׳ ַיַע ַיְדִּפיסְו, ַהִחּדּוִׁשים ְּבִעְנַין ְּגֻאָּלֵתנּו ּוְפדּות ַנְפֵׁשנּוְוָהְרָמִזים 

ים ּוְרָמִזים ִרֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאיֶזה ְּדָבִרים ִנְסָּתָראּוי ְוָהגּון ְלָכל ִמי  ְּבֶחְׁשַּכת ַהָּגלּות ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה

ְוַכַּמִים  ,ְוגֹוֵרם ִחּזּוק ַהִּתְקָוה,  ְּבֶלב ִאיׁשהֶׁשּיֹוִציֵאם ָלאֹור ַהּגֹוֵרם ִׂשְמָח, ַהְּגֻאָּלה טֹוִבים ְלִעְנַין

ר ֶפם ֵסֵׁשְּב) אות ק(ל "ִמּמּוְנַקאְטׁש זצר "ֵמָהאדמו' הָרי תֹוֵרְבִּד'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה

  .אבֹא ָים לֹלֹוָׁשס ְום ַחה ִאֶיְהה ִּיש ַמׁשְֹח ַליְךִרא ָצלְֹו, הָברֹוה ְקָּלֻאְּגַהר ֶׁשֵרעֹור ְלָּתֻּמֶׁש' הֶנָּקַה'

 םדֹע ָאַב ֶצתאֹוְרַהְלּו, ץֶרָאר ָהּוּדַכב ְלֵרָקְתִהים ְלִדֲאב ַמַכֹוי ּכפּוָצ ג"ן תשעָוְׁשד ֶח"יְּבֶׁשה ָנרֹוֲחַאָל

ר ַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפח ְּכַתֶּפת ַּבֶדֶמעֹוג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמת ַעֶזֶּמַר ְמה זֹוָעָפֹוּתד ֶׁשאֹן ְמֵכָּתִי. םִיַמָּׁשַּב

ה ָתְיָהר ֶׁשֵתיֹוה ְּבָלדֹוְּגים ַהִמָּדת ַהיכּוִפה ְׁשָיפּוְצ ה זֹוָמָחְלִמְבּו, ג"ת תשעַנְׁשת ִּביֹוְהה ִלָיפּוג ְצגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמֶׁש

ן ֵכָאְו[. ְךֵפָּׁשִּים ֶׁשב ָּדרֹם ֵמדֹע ָאַבל ֶצֵּבַקל ְידֹוָּגם ַהָּיַהר ֶׁשַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ, יתִׁשנֹוֱאה ָהָיְרטֹוְסִהם ַּבַעי ַּפֵא

ד ָחם ֶאֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו,יםִּיִדהּוְּיים ַהִרזֹוֲאם ָּבַגְו, ב"ארהה ְּבָלדֹוה ְּגָרָעה ְסָתְיָהג ֶׁש"ן תשעָוְׁשֶחד ְּב"י ְּבינּוִאָר

, ַעדּוָּיה ַּכָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפּוּמא ִלה הּוֶזן ָלּוּקִּתַהְו. ןהֹו, יִרֶקל  ַעׁשֶנא עֹ הּוןיַקִרהּוֶׁשא "ים שליטִלָּבֻקְּמַהֵמ

ן רֲֹהה ַאֶשמֹ' רל ָּבֻקְמַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו".  ְוָנִעיםהֹון ָיָקרְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו ָּכל ּו" )ד,  כדמשלי(ב תּוָּכַכְו

 "ְוִקּצֹו ַבֶּׁשֶטף" )כו, דניאל ט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכ ּו.םָלעֹות ָהינֹוִדה ְמָּמַכף ְּבֶטֶּׁשד ִמאֹ ְמׁשֵשחֹא ֶׁש"ן שליטֵהּכַֹה

  ]."ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש") יג, יחזקאל יג(

 יאִבָנְו

ם ַסְרֻּפ
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  .ג"תשע'ד חשון ה"ב ביום י" שפגע בארהההוריקן סנדיא בענין "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה 

  .בארצות הבריתשפגע אני שולח טבלה מעניינת על ההוריקן סנדי  .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

   .ה" תשוב,ג" התשע,ב" בארה,י" סנד,ן"הוריק: איםהממצ

  הפגישות הכי טובות ומנימליים  שאלו,המעניין בטבלה 
   מופיע בתוך הפסוקיםי"סנד.  המסמל את האלף השישיחומש דבריםכל הטבלה בתוך 

 ַעּמֹו ה"ויהין ִדִּכי ָי: ֲעִתדֹת ָלמֹוֹום ֵאיָדם ְוָחׁש יִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם ִּכי ָקרֹוב "] לה, דברים לב[

   ". ָעצּור ְוָעזּובסָחם ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפֶנְוַעל ֲעָבָדיו ִיְת

ָפם ְדיֶהם ְּבָרֵנּוף ַעל ְּפסַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵחיל ִמְצַרִים ְלסּוָסיו ּוְלִרְכּבֹו ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת ֵמי ַים " ]ד, דברים יא[ 

  ". ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה'הֵדם ֶכם ַוְיַאְּביַאֲחֵר

  .ברק חוסיין אובמהשווה לגימטריה  סנדי וריקןההוהמעניין ביותר שהגימטרייא של  

 הֶּנֻמְּמֶׁש א"תק רַּׁשַה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,"ְוֶגֶׁשם ְורּוַח ְנִׂשיִאים" )יד ,כה משלי( ֶׁשָּכתּוביף ִסהֹוה ְלֶאְרִנְו[

 ֶׁשל ת"רָה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,חַסֶּפ בֶרֶעְּב יִלְּפרֹוְטְסאֹו ש"מהר תַּלִפְתִּב אָבּוּמַּכ ,הָלָּבַחַה יֵכֲאְלַמ לָּכ לַע

 ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר" )א ,מט בראשית( בתּוָּכַה לֶׁשְו .ַׁשַּדי ֵׁשם ִמּלּוי לֶׁשְו .ב"באח ש"עד ך"דצ ַמּכֹות ֶעֶׂשר

 יָראֵׁשַאָּתה ִרַּצְצָּת : י ַתִּניִנים ַעל ַהָּמִיםָראֵׁשַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים ִׁשַּבְרָּת " בתּוָּכַה לֶׁשְו ".ָּיִמיםַה ְּבַאֲחִרית

 ִריַקןֹוהַה אֹו הָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה ררּוָא לֶׁשְו ".ִלְוָיָתן

  ]חזקה מאד באמריקה יהיה רוח בגימטריאג "תשעא ש"לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .ֶסְנִדי
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