
א 

  

  

  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                  דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ויצאפרשת גליון 

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

  'יַהֵחִצ סֹוד' ַמֲאַמר

   .'יט ֶּפֶרק

  .ְמַנֶּׁשה ֵׁשֶבט ֲחִצי

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

ֹו ֵהם קֹוָמה ְּדיֹוֵסף ְוִאְׁשּת, ְוִאְׁשּתֹו ָאְסַנת ָהְיָתה ַּבת ֶׁשל ִּדיָנה ַּבת ֵלָאה, ְּדָלֵכן יֹוֵסף ַהְיסֹוד ָהָיה ֵּבן ֶׁשל ָרֵחל

ְוֵכן מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל  .ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְיסֹוד ָּכלּול ֵמָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד, ְׁשֵלָמה ֶׁשל ְסִפיַרת ַהְיסֹוד

  ְוִהְתַחְּלפּו , ָנה ֵאֶצל ָרֵחל ְויֹוֵסף ֵאֶצל ֵלָאהּוִבְתִחָּלה ָהְיָתה ִּדי,  ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִהְתַעְּברּו ַיַחד ְּבִדיָנה ְויֹוֵסף)כא, בראשית ל(

  .ְּדיֹוֵסף ָּכלּול ֵמָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד, ְורֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף ָיכֹול ָלבֹא ָלעֹוָלם ַּגם ֵמָרֵחל ְוַגם ִמֵּלָאה, ָהֻעָּבִרים  

ֶׁשְּמַנֶּׁשה הּוא ְּבִחיַנת ' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , הֵאֶצל ָּבָניו ֶׁשל יֹוֵסף רֹוִאים ֶאת ַהִהְתַּכְּללּות ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָא

 ֶׁשְּמַנֶּׁשה הּוא ְּבִחיַנת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשַּׁשָּיְך ְלַצד )קצג' מטות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַּׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ִמ, ַהְּׂשמֹאל

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה . ְוָלֵכן ַיֲעקֹב ָׂשם ֶאת ַיד ְׂשמֹאל ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה, ד ְלַהְׁשִּפיַע ַלִחיצֹוִניםַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוֵר

ַמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ,  ִנְׁשֲארּו ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןֲחִציַו,  ִנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֲחִצי, ֶנֱחַלק ִלְׁשַנִים

 ְמַנֶּׁשה הּוא ִמן )קצג' מטות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֶזה ְלׁשֹון . ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע

ַרק אֹותֹו ַהַּמֲחִצית ֶׁשל ֵׁשֶבט ,  ָיָצא ַלחּוץֶאָּלא ֶׁשַּגם הּוא ֶחְציֹו ַמִים ְוָלֵכן לֹא, ַהֶּנֶקב ֶׁשל ֶזַרע ֶׁשַּבְיסֹוד

ַהְמַסְּמִלים ֶאת ֲחִצי ַהֲחָסִדים ֶׁשּיֹוְרִדים , ל ְמַרֵּמז ִּדְכֵׁשם ֶׁשֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד הּוא ַמִים"ִנְרֶאה ְּדָהֲאִריַז. ְמַנֶּׁשה

. ַעת ְמַנֶּׁשה ִנְׁשַאר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְולֹא ִנְכַנס ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלָּכְך ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפ, ַלַּמְלכּות ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

 ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש )ג"רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַקָּמן ֵמָה, ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה יֹוֵרד ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

  ּוְבִגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשהּוא ֶהְמֵׁשְך , ְוַהֵחִצי ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע ִנְרָמז ְּבֶנֶקב ַהַּמִים ֶׁשַּבְיסֹוד. ִניָקה ַּגם ֵמַהֲחִצי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּותְי

  . ּוָבָעְרָלה ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ַעל ַהְיסֹוד ְּכִדְלֵעיל, ַהִּׁשְדָרה ְּכמֹו ַהְיסֹוד  

 "ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם" )יב, בראשית מג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶּכֶפלִמְׁשֶנה אֹוִתּיֹות ְמַנֶּׁשהֶאה ִּדִנְר

ּורֹות ְוַהִּדיִנין ְונֹוָדע ִּכי ַהְּגב )ה"א פ"ח ח"שער י(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְוֶזה ְלׁשֹון ָה. ְּדַהְׁשָּפַעת ְמַנֶּׁשה ֵיׁש ָלּה ִמְׁשֶנה

ַהְיינּו . ך ְּבְזֵעיר ַאְנִּפין ֲאֶׁשר ְלִסָּבה זֹו ִנְקָרא ַהְּזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשֶמׁש"ְּפָעִמים ש' ְוִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ב, ֵהם ְּכפּולֹות

ְּפָעִמים ' בֵיׁש , ן ֶׁשַהְּגבּורֹות ֵיׁש ָלֶהן ֶּכֶפלְוֵכיָו. ך"שֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא , ְּפָעִמים ִּדין' הְּגבּורֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד ֶׁשֵהם ' ֶׁשַהה

' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ך"ְּפָעִמים ש' ְּדַבְיסֹוד ֵיׁש ֶּבֱאֶמת ב,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶׁשֶמׁש ֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ך"ש

ִנְרֶאה 

ַּגם 

ְוֵכן 
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. דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמם ַה"ְׁשֶכת ַבֵתז ְּבָמְר ִנך"שן ֵכְו. ֶנֶגד ָרֵחל ְוֵלָאהך ֵהן ְּכ"ְּפָעִמים ש'  ֶׁשב)מה' ב ע"שבת ח(ל "ְלָהֲאִריַז

, ֶחֶסדים ִמָע ְּפ'הא ְּבִגיַמְטִרָּיא הּו ֶׁשְסָרקן יָלל ִאים ַעִזְּמַרים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד ְמִדָסֲח' ֶׁשַהה' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

ם יָנֵאה ֶׁשֶּזם ַהָלעֹוים ָּבִדָסֲחת ַהל ֶאֵּמַסק ְמָרן ְסיַלִאר ֶׁשֵאָבְמּו. דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהם"ְׁשֶכַמְטִרָּיא ם ְּבִגיא ַּגהּוְו

ד ָחף ֶאצּוְר ַּפיּוְה ִיהָאֵלל ְוֵחא ָרבֹיד ָלִתָעֶּלּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. תרֹו ֵּפנּוֲעְטא ִיבֹיד ָלִתָעק ֶלַרְו, הָּׁשֻדְּקד ַהַצת ְלרֹוים ֵּפִנְתנֹו

ם  ַּגׁשֶדחֹע ַהַצְמֶאיר ְּבִאא ֵמי הּוִּכ, תנֹויָלִאל ָהָכה ְלָנָּׁש ַהאׁשא רֹט הּוַבְׁשו ִּב"טם ֶׁשר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחם ַלה ַּגֶּכְזִנְו

  ת יַנִחְבא ִּבט הּוַבְׁשו ִּב"טֶׁש' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעָאבְֹמּו. קָרת ְסנֹויָלִאם ָלַגְו, תרֹוים ֵּפִנְתֹוּנת ֶׁשנֹויָלִאָל

  .יםִאָצֲחי ַהֵנת ְׁשל ֶאֵלֹוּכד ֶׁשסֹוְי  

ֶּמֶלת ֶאת ַהְמַס, ִהָּכה ְּבֶרֶגל ָיִמין ֶׁשל ַיֲעקֹב,  ֶׁשָּׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשִהָּכה ֶאת ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:)בראשית כא(ַּבּזַֹהר 

מ ֵיׁש ֲאִחיָזה ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֶנַצח "ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשַּלס. ְסִפיַרת ַהֶּנַצח ּוָפַגם ִּבְסִפיַרת ַהֶּנַצח

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה . ים ַׁשָּיְך ִלְבִחיָנה זֹוְוִגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנ, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהֶחֶסד

מ "ֶׁשַּלס' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ְּבֵפרּוׁש ַה. ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא אֹוֵחז ּבֹו ֶּדֶרְך ַהָּיִמין, הּוא ְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ִמַּצד ַהְׁשָּפָעתֹו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְגַלל ֶׁשַּיֲעקֹב ָנָׂשא ַּגם ֶאת . ְגַלל ֶׁשָּנָׂשא ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ְוָהָיה ָּבֶזה ְּפָגםָהְיָתה ְרׁשּות ְלַהּכֹות ֶאת ַיֲעקֹב ִּב

 ּוִבְסִפיַרת מ ּכַֹח ְלַהּכֹות ֶאת ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה"ּוִמֶּזה ִקֵּבל ַהס, ָרֵחל ְוַגם ֶאת ֵלָאה הּוא ַּכְבָיכֹול ָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים

 ֶׁשָרֵחל ֵמָתה )כה, ויקרא יח(ן "ַּבְמְוֵכן מּוָבא ָּבַר. ַהֶּנַצח ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְמָצא ְלַמָּטה ִּבְׁשִליַטת ַהִחיצֹוִנים

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּבסֹוד . י ֲאָחיֹותְּכֵדי ֶׁשּלֹא ָיגּור ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִעם ְׁשֵּת, ְּכֶׁשִּנְכַנס ַיֲעקֹב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ה לֹא ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיְזַּדֵּוג ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּגם ִעם ָרֵחל ְוַגם ִעם ֵלָאה ַהְמַרְּמזֹות ַעל ְׁשֵני "ְוהקב, ַהֵחִצי ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

  .ִהְׁשִאיָרה ֶאת ַהִּזּוּוג ְלֵלָאה ֶׁשִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה ִליָכֵלל ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכִדְלֵעילָלֵכן ָרֵחל ֵמָתה ַּבֶּדֶרְך ְו. ַהֲחָצִאים  

 ְּבסֹוד ,ם"ֶקֶדת "ְזָרִחית ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח רִמרֹוִמית ְּדֶרן ֶּק ֶׁשְּיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ִמ)ואתחנן מז(' ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקות'ַּב

   ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַצד ָּדרֹום ְמַסֵּמל ".ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם" )ז,  כגבמדבר(ַהָּכתּוב 

  .ִויִניַקת ַהְּקִלּפֹות ִהיא ֵמַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת, ְוַצד ִמְזָרח ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת, ֶאת ַהֶחֶסד  

ר ַמד ְּגה ַעָׁשָרָּפת ַהַּלִחְּתה ִמָמתּו ְסה אֹוָחתּוה ְּפָׁשָרל ָּפה ֶׁשָקָסְפין ַהק ֵאָלת ָּבַׁשָרָפְּבֶׁש' יםִּיץ ַחֵפָח' ֶהםֵׁשְּב

ַהְפָסקֹות ָהיּו ְמַׁשְּמׁשֹות ִלֵּתן ֶרַּוח ְלמֶֹשה  )כ, ר יד"במדב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמר ֶׁשֵאָבְמּו. םָעְלת ִּבאֹובּוְנ

ד ַצְּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תנּוְנֹוּבְתִהן ַהַיְנת ִע ֶאלֹוְצין ֶאם ֵאָעְלִבּו. ּבֹוֵנן ֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה ּוֵבין ִעְנָין ְלִעְנָיןְלִהְת

ה יָעִקת ְּתיַנִחְבא ִּבהּוד ֶׁשֶסֶחד ַהַּצ ִמתֹוָאבּוק ְנֵנם יֹוָעְלִבּו. הָקָסְפַה ְוְךּוּתם ִחֶה ָּבׁשֵּית ֶׁשרֹובּוְּג ַהְךֶרים ֶּדִלְּבַקה ְמָּׁשֻדְּקַה

 ינּוְיַה. ַרִּבי ְיהּוָדה ָסַבר ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה ַחָּדא ִהיא .)ערכין י(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תקֹוָסְפא ַהלֹה ְלָטּוׁשְּפ

ק סּוָּפַהת ֵמֶלֶאֹוא ׁשָרָמְּגַהְו. הָערּוְתה ּויָעִקְּתת ִמֶבֶּכְריד ֻמִמה ָּתָעיִקְתִּד, דַבה ְליָעִקל ְּתג ֶׁשָּׂשין ֻמה ֵאָדהּוי ְיִּבַרְּלֶׁש

ה ָתְיא ָהלְֹו, תלּוֲהַקְתן ִהיָמִסק ְלה ַרָתְיה ָהיָעִקְּתם ַהָּׁשת ֶׁשֶבֶּׁשַיְמ ּו,"ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו"

  א הּו, הָערּום ְּתק ִעת ַרֶלֶּבַקה ְמָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַהְו, תכּוְלַמת יַנִחא ְּב הּוהָדהּוְיי ִּבַרן ֶׁשיָו ֵּכּוינֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָוְצ ִמּהָּב

  .דַחה ַיָערּוְתה ּויָעִקא ְּתה הּויָעִק ְּתְוֵׁשם, דַבה ְליָעִקל ְּתג ֶׁשָּׂשין ֻמֵאר ֶׁשַבָס  

 ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר " ְּבִרית ָלָעם ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיֶׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכםַוִּיְכרֹת ְיהֹוֻׁשַע" )כה, יהושע כד(

ַחְׁשַמל 'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ֶׁשָּבא ִמֵּׁשֶבט ֶאְפַרִים ָהָיה ִּגְלּגּול יֹוֵסף ְוָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד' ַחְׁשַמל ַחָּמה'

ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ָעָׂשה ֶאת ַהְּבִרית ִּבְׁשֶכם ' ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'ּומּוָבא ְּב. ְּׁשֶכם ֶׁשָהְיָתה ַנֲחָלתֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶׁש' ִמיָלה

  , ַהְיסֹוד עֹוֶׂשה ְּבִרית ַהַּׁשֶּיֶכת ַלְיסֹודִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע . ְּכֶׁשָהָיה ְּבִגיל ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנה, ְׁשָנַתִים קֶֹדם ֶׁשִּנְפַטר

  . ְלַרֵּמז ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֵחִציֵחִצי ְּכִמְנַין ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנהְּבִגיל , ִּבְׁשֶכם ֶׁשִהיא ְמקֹום ַהְיסֹוד  

ָמִצינּו 

מּוָבא 

א ָבמּו

ָּכתּוב 



ג 

 ָזכּו לֹא ָלֵכן ,ֵלָאה ִמְּבִחיַנת ָהָיה ַהִּמְדָּבר ּדֹור ֶׁשל ָתםִנְׁשָמ ֶׁשּׁשֶֹרׁש )שם 'מדבש מתוק' ובפירוש :כא בראשית( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשּדֹור )קכד 'ע ב"ח לב שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ָרֵחל ְּבִחיַנת ִהיא ִיְׂשָרֵאל ְּדֶאֶרץ .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִלָּכֵנס

 ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיְך ְיהֹוֻׁשַע ִמּׁשֶֹרׁש ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ֶׁשִּנְכַנס ְוַהּדֹור ,ֵלָאה ִּבְמקֹום ְלַמְעָלה ָצאֶׁשִּנְמ מֶׁשה ִמּׁשֶֹרׁש ָהיּו ַהִּמְדָּבר

 ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ְורֹוִאים ,ֵעילְּכִדְל ָרֵחל ִלְבִחיַנת ַׁשָּיִכים ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ֶׁשִּנְכְנסּו ֶׁשֵאּלּו ְורֹוִאים .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִנְכְנסּו ֵהם ָלֵכן ָרֵחל

 ֲחָטִאים ַהְרֵּבה ָּכְך ְּבָכל ִנְכְׁשלּו ַהִּמְדָּבר ּדֹור ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה ֶזה ִּפי ַעל ,ָרֵחל ִלְבִחיַנת ֶׁשּיֹוֵרד ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֵּמל

 ִמְּבִחיַנת ָהָיה ִנְׁשָמָתם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ְּדֵכיָון ',כּוְו ּתֹוָרה ּוַמַּתן סּוף ַים ְקִריַעת ֶאת ִלְראֹות ֶׁשָּזכּו ִּפי ַעל ַאף ,ָהֵעֶגל ְּבֵחְטא ּוִבְפָרט

 ֶּׁשַּׁשָּיִכים ָלִעְנָיִנים ֶׁשִּנְמָׁשְך ָהָאָדם ְּדֶטַבע ,ָּבֶהם ֲחָזָקה ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ָהְיָתה ,ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ַרק ְלַמָּטה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ֵלָאה

   ְּבאֶֹפן ָלֶזה ִנְמְׁשכּו ּוִמֵּמיָלא ,ָׁשְרָׁשם ֶׁשָּׁשם ֵלָאה ֶׁשל ַהְּפָתִחים ֶאת ַהֵחְטא ֶּדֶרְך ָלֶהם ּפֹוְתִחים ָהיּו ְוַהִחיצֹוִנים .ֶׁשּלֹו ּׁשֶֹרׁשַל

  .ְמאֹד ָחָזק  

  סֹוד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל

ּוִבְבִחיַנת ֲחִצי ,  ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַהַּיַחץ ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמןֲחִצית ַהֶּׁשֶקלַמ ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ִמְצַות :)תרומה קנח(ַּבּזַֹהר 

ִּכְדֵבַאְרנּו , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַהֶּׁשֶקל ְוַהָּממֹון ֻמְׁשָּפִעים ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ְוֵכן . ַהְיינּו ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה, ָאנּו נֹוְתִנים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשֶקל', יתַחְׁשַמל ִציִצ'ְּבַמֲאַמר 

ְּבִגיַמְטִרָּיא , "ל הּואִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵא" ַעל ַהָּכתּוב .)ביצה טז( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא חֹק

ַוִּיְקָרא " )ז, ר נג"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .  ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת חֹק)שג' ע' ישעי(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ֵחִצי

ל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקָרא ִיְצָחק ִמְּלׁשֹון ַהְמַסֵּמרֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק . ָיָצא חֹק ָלעֹוָלם" ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו

' חַמֶק'ים ִּלִּמז ַּבָמְר ִנחֹקן ֵכְו.  ֶׁשִּבְזכּות ִיְצָחק ָּבִאים ַהְּמזֹונֹות ֶׁשִּנְקָרִאים חֹק)ג, בראשית כא(' ַהֲעֵמק ָּדָבר'ּוְמָבֵאר ַה, חֹק

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . הָרבּוְּגל ַה ֶׁשְךּוּתִחת ַהת ֶאֶלֶמַסְמ ַהקֵּלִחת ַבֵתן ְּבֵכְו. ּהָתָעָּפְׁשַהה ְוָרבּוְּגת ַהַּדת ִמים ֶאִלְּמַסְמַה' חַרֶק'ְו

ְוֵכן ". רבֹוֲעא ַילֹן ְוַת ָנָחק "ֶׁשָּכתּוב מֹוְּכ. ִמַּדת ַהְּגבּוָרהים ְלִכָּיַּׁשֶׁש, הָּדִמל ּובּו ְּגְלׁשֹוןא  הּוחֹקֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'

   ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ּוְבָכל ְמאֹדֹו" )כה, ב כג"מ(תּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ְנִתיַנת ְצָדָקה ּוְׁשָאר ִחּיּוִבים ֶׁשַּנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ָממֹון ַהָּכ

  .ְּדָאָדם ָצִריְך ְלַהֲעלֹות ְלַמְעָלה ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשִּקֵּבל  

ּוִמי ֶׁשּגֹוֵזל ָממֹונֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו הּוא ּפֹוֵגם , חֹק ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָמסְּד, ָחָמסִנְקָרא ְּבֵׁשם ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶּגֶזל 

   ֶׁשִּמי ֶׁשּגֹוֵזל ָממֹון ֲחֵברֹו הּוא ּגֹוֵזל ִמֶּמּנּו )סט' א סי"ח(' ן"מֹוֲהַרִלּקּוֵטי 'ַעֵּין ְּב. ַּבחֹק ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ַהֲחִצי ֶׁשּלֹו

  .]ִהיא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ָּבָניו ִּדְׁשֵניֶהם ָּבִאים ֵמַהְיסֹוד,  ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּממֹון ֶׁשָּבָאה ָלָאָדם.ָּבִנים  

  ַהֶּׁשֶקלַמֲחִציתִלְרמֹז ָלּה ַעל , "ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו" ֶׁשֱאִליֶעֶזר ָנַתן ְלִרְבָקה )כב, בראשית כד(י "ְּבַרִּׁש

ָרַמז ָלּה ַעל ַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע , ִנְרֶאה ֶּדֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּבא ְלַקֵּדׁש ֶאת ִרְבָקה ְלִיְצָחק. ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹוֶׁשָהָיה 

  ְּכֶׁשְּיבַֹקע ַהֶּׁשֶקל "  ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקלֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת") כו, שמות לח(' יִנקּוְזִח'א ְּבָבן מּוֵכְו. ִּבְבִחיַנת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, ֲחִצי

  .םִיַנְׁשל ִלֶקֶּׁשת ַה ֶאַעֵּקַבְּמ ֶׁשְךּוּת ִחּה ָּבׁשל ֵיֶקֶּׁשית ַהִצֲחַּמים ֶׁשִארֹוְו. ֲהֵרי הּוא ַלֲחָצִאין  

ין ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ִמַּתַחת ִּכֵּסא  הּוא ְּכִמְךָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ָנַטל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )תנחומא תשא ט(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוִכי , ה ָהָיה ָצִריְך ְלַהְראֹות ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש" ְוֵיׁש ַמְקִׁשים ַמּדּוַע הקב.ַהָּכבֹוד ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֶׁשה ֶזה ִיְּתנּו

ַּמְטֵּבַע ֶׁשל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ָרַמז ְלמֶֹשה ֶׁשַה' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשה, מֶֹשה לֹא יֹוֵדַע ָמה הּוא ַמְטֵּבַע

, ִּדְמֵגָרה ִהיא ַסִּכין, "ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקלם ֵּגָרה ֶעְׂשִרי ")יג, שמות ל( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ְמֵּגָרהְוֵכן . ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש

ֲחִצי א ֶׁש"ְנַתְנֵאל ַסאְפִרין שליט' ר ִמּקֹוַמְרָנא ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו. ּוְך ַהְּגבּוָרהּוַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִחּת

ַהְמַרֵּמז ַעל ֵׁשם , ר"ּכֹוֶפֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִנְקֵראת ' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמִּמְסַּפר ֶׁשֶקל

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

ַּבַּמֲאָמר [

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ד 

  ל "ִּגיֶמת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ְּגבּוָרא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ִּדיִניםר "פ ֶׁשַּמְמִּתיק ֶאת ַה,ו"כ ְּכִמְנַין ה"הוי

  ".ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל" )טו, שמות ל (בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא א"ׁש ֵה"ו ֵרי"ת ָו"ֵּבי  

אַֹרח ַחד ָּפנּוי ִמְּבִלי ] ְךֶׁשל ֲאִרי[ְוִהֵּנה ֵיׁש ְּבֶאְמַצע ָהרֹאׁש ) קעב' תשא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק

ְואֹותֹו ָהאַֹרח , ְוֵהם ֶנַצח ְוהֹוד, ְוַהְּׂשָערֹות ֵמֲחִצי ָהרֹאׁש ִמַּצד ֶזה ּוֵמֲחִצי ָהרֹאׁש ִמַּצד ֶזה, ְׂשָערֹות

ּוְכֶנֶגד ֶזה ַהַּמֲחִצית הּוא ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְוֶזה ', ְקָרא אַֹרח ְוכּוֶׁשָּבֶאְמַצע הּוא ְּבִחיָנה ֶׁשל ַהְיסֹוד ַהִּנ

רֹוִאים ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲחֻּלָקה ֶׁשל ְׁשֵני , ה ִיְּתנּו"ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהִּנְקָרא ז" ֶזה ִיְּתנּו"ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב 

ְמֻמָּצע ֵּבין ' ְוָדא ו, ְּכגֹון ֲחִצי ַהִהין, ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל  ַמאן:)כי תשא קפז( ִצינּו ַּבּזַֹהרָמְוֵכן . ֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד

ְוָכל ֶאָחד ִּבְפֵני ַעְצמֹו הּוא , ה ֵהן ָּדָבר ָׁשֵלם"ן ֶׁשְּבֵׁשם הוי"ֶׁשְּׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֵהִהי' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְמָבֵאר ָׁשם ַה. ן"ְׁשֵני ֵהִהי

ן "רֹוִאים ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ַהִּנְרָמזֹות ִּבְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֵהִהי. ְוֶזה סֹוד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, ְּבִחיַנת ֲחִצי ְּבסֹוד ֲחִצי ַהִהין

   ,ה"ִּגְבָעת "ר, "ָרה ַהֶּׁשֶקלֵּגְׂשִרים ֶע ּקֶֹדׁשַהֶׁשֶקל ְּבַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ") יג, שמות ל (בתּוָּכן ַהֵכְו. ִנְרֶמֶזת ְּבַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל

  .ְךּוּתִחה ַהָׂשֲעד ַנסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעָבּו, )ז, ר כה"ויק( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, דסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהת ֶאֶלֶּמַסְמַה  

ּוְלָעִתיד ָלבֹא , ְּזַמן ַהֶּזה ְּכֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל נֹוְתִנים ַּב)מסכת שקלים(' ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח 'ְּבֵסֶפר

ל ַעל ַהִּפּיּוט "ֵמָהַרב ְיהּוָדה ַאַסאד זצ' א"ִּדְבֵרי מהרי 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֵני . א ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבְֹוֶׁשֶקל ֶאָׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְוִנָּׂשא

ֶׁשּלֹא זֹוִכים ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֵּׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך , ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם. ִמן ָהָראּוי ָלֵתת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ֲחָצִאים

ַבַעל 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִמן ָהָראּוי ָלֵתת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ּוֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְוִנְזֶּכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים. צֹוִניםַהִחי

בֹא ְוַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ְּכֶנֶגד ְיִציַאת ַהֵחִצי ָהִראׁשֹון ְּכֶנֶגד ֶלָעִתיד ָל,  ֶׁשֵּליל ֶּפַסח ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים)מב, שמות יב ('ַהּטּוִרים

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְזַמן ַהָּגלּות . ְורֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַּגם ַהֵחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה ִיָּכֵלל ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְּקֻדָּׁשה. ִמְצָרִים

ְוֵכן ְּבַׁשָּבת ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶלָעִתיד ָלבֹא ַהִּזּוּוג ַמְתִחיל ְּכָבר ַּבֵחִצי . ילַהַהְׁשָּפָעה ַמְתִחיָלה ַרק ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ְּכִדְלֵע

  ְלַאַחר ּו,  ֶׁשִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָזכּו ְלֶחֶסד ָׁשֵלם)שכא(ל "ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה ְּכִדְלֵעיל

  .יֹוֵרד ְּבאֶֹפן ִחיצֹון ְולֹא ְּפִניִמי, ְוַגם ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד,  ִהְתָמֵעט ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפעןַהֻחְרָּב  

. דסֹוְים ַהֵהים ֶׁשִנָדֲאת ָה ֶאּוׂש ָעּהָּנֶּמִּמֶׁש, ׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבד ֶׁשסֹוְייא ַהל ִהֶקֶּׁשית ַהִצֲחת ַמַוְצ ִמַעּוּדר ַמָאבֹה ְמֶז

ה ֶּנַּתְׁשִמּו, םֵל ָׁשי אֹוִציא ֵחם ִהִא, הָעָּפְׁשַהת ַהַרת צּוֶא ְוׁשָּדְקִּמית ַהֵבד ְּבסֹוְיל ַהב ֶׁשָּצַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמה זֹוָוְצִמְּד

  ִּבְנַיין ֵּבית  ָּיאְּבִגיַמְטִרַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכב ֶׁשָּצַּמי ַהִפְל

  .ַהִּמְקָּדׁש  

ִנְרֶאה ְּדֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשִהְתַחְּברּו . ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַעל ֶׁשָחְטאּו ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹות ַּבֲחִצי ַהּיֹום )שם שם י(ַּבִּמְדָרׁש 

ַּכּמּוָבא ,  ַלַּמְלכּותַּבֲחִצי ַהּיֹום ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִּדְקֻדָּׁשהֹוד ָּגַרם ֵּפרּוד ֵּבין ַהְיס, ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

ֵּבין ֵׁשׁש , ֲהֵרי ֶהֱעִמידּוהּו ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹות ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל" ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵׁשׁש מֶׁשה" .)תיקונים קלח(ַּבּזַֹהר 

ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִעְנַין , ְוָלֵכן ִמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת ֵחְטא ֶזה. ִהְפִרידּו ֵּבין ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ְלֶׁשַבע, ְלֶׁשַבע

ּוְבָכְך ֶׁשְּבֵני ִיְׁשָרֵאל . ַהְּתׁשּוָבה הּוא ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַמְעָלה ּוְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשִחֵּסר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ּוַמְׁשִליִמים ֶאת ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ְּבֵחְטא , ת ַהֶּׁשֶקל ֵהם ַּכְבָיכֹול ַמֲעִלים ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלֶהם ְלַמְעָלהנֹוְתִנים ַמֲחִצי

  ַהְמַרֵּמז ַעל , תֶׁשָחְטאּו ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹוְוֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת ֶאת ַהֵחְטא . ָהֵעֶגל ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהֵעֶגלְוֵכן ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִציַּבֲחִצי ַהּיֹום, ַהְיסֹוד  

 הּוא ֶׁשָעִתיד ָהָמן ְךָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )ילקוט אסתר תתרנד(ַּבִּמְדָרׁש 

ַהְיינּו ִּדְכִתיב ְּבֶאָחד ַּבֲאָדר ,  ִהְקִּדים ִׁשְקֵליֶהם ִלְׁשָקָליוְךְלִפיָכ, ל ְׁשָקִלים ַעל ִיְׂשָרֵאלִלְׁשקֹ

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדָהָמן ִנָּסה ִלְׁשקֹל ְׁשָקִלים ְׁשֵלִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶהם. ַמְׁשִמיִעין ַעל ַהְּׁשָקִלים

ְוֵכן 

מּוָבא 

י ִפְלּו

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ה 

ה ִהְקִּדים ֶאת ִמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְלַרֵּמז ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל "ְוהקב, ֶׁשּלֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְוֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם

ת ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ְוָלֵכן ְיׁשּוַעת ּפּוִרים ָהְיָתה ֵמֲחִצי ַהַּמְלכּו, עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ְוֵאיָנם לֹוְקִחים יֹוֵתר ֵמֲחִצי

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי . ִּדְתׁשּוַבת ִיְׂשָרֵאל ֶהֱחִזיָרה אֹוָתם ְלַמָּצב ֶׁשל ֵחִצי ְוָזכּו ִליׁשּוָעה, ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהּזַֹהר

  ֲחֶׁשֶבת ַמ", "ּקֶֹדׁשַהֶׁשֶקל ְּבֶּׁשֶקל ַהֲחִצית ַמ ")ה,  אסתר ח– יג, שמות ל(א ֶׁשְּׁשֵני ַהְּפסּוִקים "יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ֵמָהרה

  . ת"ֵהם אֹוָתם ר, "ְּמָדָתאַהן ֶּבָמן ָה  

, תְוֵהם ְּדָבֵרינּו ַּדֲחִצי ֶׁשֶקל הּוא ְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּו.  ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות.)תשא נד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ְוַהַּמְפִריׁש ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל , ְּדַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהָּממֹון ְּכִדְלֵעיל, ְוַהֲחִצי ַהֵּׁשִני ְּכֶנֶגד ַהְיסֹוד

ְוֵכן רֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל . דַּכְבָיכֹול ַמֲעֶלה ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשְּלַמָּטה ַּבַּמְלכּות ֶׁשִּיְזַּדֵּוג ִעם ַהֲחִצי ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבְיסֹו

 )כו, שמות לח( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּזּוּוג ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ק"ֵחֶׁשְוֵכן . ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַלֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 ְלַרֵּמז ֵחִצי סֹוְבבֹות ֶאת ַהֵמת ָהאֹוִתּיֹות ַמֲחִציתְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַבִּמָּלה .  אֹוִתּיֹות'ְּבִדּלּוג ה" ל ַהּקֶֹדׁשֶקֶקל ְּבֶׁשֶּׁשִצית ַהֲחַמ"

ְוֵכן ָמִצינּו . ּוִמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת זֹאת, ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹו הּוא ִנְכָנס ִלְמקֹום ַהָּמֶות ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות

   ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶקל ְזֵעיר ַאְנִּפיןַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ' ְּדָהאֹות וּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , 'ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶזה ו:) תיקונים קכח(ַהר ַּבּזֹ

  .ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶקלְוֵכן , ַלַּמְלכּות ִהיא ֲחִצי ֶׁשֶקל' ֶׁשל ַהוְוַהַהְׁשָּפָעה ָׁשֵלם   

ַחְׁשַמל 'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדָלֵכן ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִיֵּתן ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ּוִמְּׁשָקִלים ֵאּלּו ִיְקנּו ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות

ה "ְוהקב, ָאָדם הּוא ֵחֶלק ִמַּדם ָהָאָדםִּכי ָממֹון ָה, ֶׁשָּממֹון ִנְקָרא ָּדִמים ִמְּלׁשֹון ָּדם ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות' ָּדם

ִּדְזִריַקת ַהָּדם ַעל ְיסֹוד . ָרָצה ֶׁשַּדם ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשִּנְזָרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְהֶיה ְמעָֹרב ִמָּדָמם ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ָּכל ַהַּמְלכּות

ִּכְדֵבַאְרנּו , ִליסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ַחְּבִרים ֶאת ַהָּדם ַהַּׁשָּיְך ַלַּמְלכּותַהִּמְזֵּבַח ְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמ

ֵיׁש , ם ֶזהְוֵכיָון ֶׁשָּכל ַהַּמְלכּות ֵיׁש ָלּה ֵחֶלק ְּבָד, ּוְכֶׁשְּמַזְּוִגים ְיסֹוד ּוַמְלכּות ָצִריְך ְלַהְכִליל ֶאת ָּכל ַהַּמְלכּות. ַּבַּמֲאָמר ָׁשם

ְוֵכן ַהֶּכֶסף ֶׁשל ַהֲאָדִנים ָּבא ִמַּמֲחִצית . ְוִזּוּוג ֶזה הּוא ֶהְמֵׁשְך ַהִּזּוּוג ֶׁשל ַהְפָרַׁשת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּכִדְלֵעיל, ָּכאן ִזּוּוג ֻמְׁשָלם

   )קעד' פקודי ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ַּכּמּוָבא ְּבלק, י"ֵּׁשם ֲאדָֹנַּדֲאָדִנים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ַל, ַהֶּׁשֶקל ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל

  .ְוָכל ַהַּמְלכּות ְצִריָכה ְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֶּזה, י"ֲאדָֹנ ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֲאָדִניםֶׁשָה  

ְוֶהֱעָלה ֶאת , "ֲעֵלה ׁשֹור" ַהָּטס ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ָעָליו  ֶׁשֵחְטא ָהֵעֶגל ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך)שב' שבועות ע(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפר

ְּדָרצּו ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ּכַֹח ַהּׁשֹור ֶׁשל יֹוֵסף ַּבֶּמְרָּכָבה ּוְלַהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ַהְנָהָגה ִּבְבִחיַנת , ַעְצמֹות יֹוֵסף ֵמַהְיאֹור

ָּכְך ָרצּו ִלְפרֹק עֹל ּתֹוָרה ּוְלָהִביא ֲעֵליֶהם ַהְנָהָגה , ֶׁשַפע ְּבִלי ֶׁשִּקְּימּו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹותְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵסף ְּבִמְצַרִים ַהְׁשִּפיַע . יֹוֵסף

, ה ּוִמְצוֹותִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשַהּכַֹח ֶׁשל יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְּבַמָּצב ֶׁשֲעַדִין לֹא ִקְּימּו ּתֹוָר. ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים

ְוקֹוֶדם . ּוְליֹוֵסף ַהְיסֹוד ָהָיה ַהּכַֹח ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד. ָהָיה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

  ֶׁשָהָיה ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה ְוִנּסּו ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהֵחִצי , לּוְבֵחְטא ָהֵעֶג, ַמַּתן ּתֹוָרה לֹא ָהְיָתה ְמִניָעה ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֶזה

  .ָּגְרמּו ֵּפרּוד ֵּבין ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל, ָהֶעְליֹון  

ָלם ֶּכֶסף ְוָזָהב  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹו, הּואְךָאַמר ַרִּבי ַיַּנאי ָאַמר מֶׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו :)יומא פו(ַּבְּגָמָרא 

ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשִחּתּוְך ַהֲחָצִאים . ֶׁשִהְרֵּביָת ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשָאְמרּו ַּדי ָּגַרם ָלֶהם ֶׁשַּיֲעׂשּו ֱאלֵֹהי ָזָהב

, ְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ִמִּמְצַרִים ֶׁשָהָיה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןה ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשְּבֵני ִי"ִנְרֶאה ְּדמֶׁשה ָרַמז ַלקב. ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ֵׁשם ַׁשַּדי ֶׁשאֹוֵמר ַּדי

לֹא ָאַמר ' ִּדְבִמְצַרִים ה, ַעד ֶׁשָאְמרּו ַּדיָלֵכן מֶׁשה ָאַמר , ְוָלַקַחת ׁשּוב ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ָּגַרם ָלֶהם ְלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל

  ָהָיה אֹוֵמר ַּדי ְּבִמְצַרִים ' ְּדִאם ה. ְוֶזה ָּגַרם ָלֶהם ֶאת ַהֵחְטא, ד ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ָאְמרּו ַּדיַּדי ְוָנַתן ָלֶהם ַּגם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַע

  .לֹא ָהיּו ִמְׁשּתֹוְקִקים ַלֲחטֹא ְּכֵדי ָלַקַחת ִמָּׁשם ׁשּוב, ְולֹא ָהיּו ְמַקְּבִלים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון  
  
  

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

מּוָבא 

ָמִצינּו 



ו 

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻח ְליׁשִא ָהתֹוין אֹור ֵּבֶׁשֶּקַהְו, ירּוָׁשַלִיםִלִצּיֹון ין ֵּבל ֵּדְבֶהַה

 ַעֻׁשיהֹוִו. קָחְצִים ְוָהָרְבם ַאית ִעִרה ְּבָׂשָע ֶׁשְךֶליֶמִבֲא, ןֹוּית ִצַדצּוְמִּב רָּגה ָיָה, ןֵכם ָלֶדד קֹועֹוה ֶׁשֶאְרִּנַכְו, תבֹוָאָהן ַמְזִּב

א ם הּוִיַלָׁשירּו ִּבְךלְֹמד ִלִוא ָּדָּבֶׁשְכּו. תבֹוָאת ָהַעבּול ְׁשַלְגי ֲאִביֶמֶלְך ִּבֵדְכֶּנן ִמֹוּית ִצַדצּות ְמש ֶאּבְֹכ ִלצּוא ָרים לִֹטְפֹוּׁשַהְו

ית ִרְּבל ַהן ֶׁשַמְּזר ַהַבר ָעָבְּכן ֶׁשָויֵכְו, םָׁשם ְלֶדה קֹוָנא ָּפן הּוֵכָל, הם ֶזקֹוָמת ְלֶכֶּי ַׁשת ִּדְקֻדָּׁשהכּוְלַּמַהד ֶׁשֹוּסת ַהע ֶאַדָי

ַוֵּיֶלְך ") א, בראשית כו(ב תּון ָּכֵכְו .םקֹוָּמת ַה ֶאׁשַבד ָּכִוָּד, ַּבְמָפְרִׁשיםם ן ָׁשֵּיַע, יםִמָעד ְטעֹוְו, ם ֲאִביֶמֶלְךת ִעבֹוָא ָהתּוְרָּכֶׁש

ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי , 'וגו, ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה

: ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו

ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק ֵלאמֹר ָלנּו : אּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּייםַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל ַוִּיְמְצ

ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה : ַהָּמִים ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו

ם ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁש: ִׂשְטָנה

 ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְּדִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,םִית ַמרֹוֵאְּבל  ַעְךֶליֶמִבם ֲא ִעבּוק ָרָחְצִים ְוָהָרְבַאים ֶׁשִארֹו. "ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ' ה

ין  ֵּבְךּוּכִחַהְו. ת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ְלַהְׁשקֹות ֶאת ָּכל ַהַּמְלכּות ֶׁשַהְּבֵאר ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֵּבל ֶא:)ויצא קנא(

ְוֵכן , זֹו ִצּיֹון, "ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה" )ח, ר ע"ב(ַּבִּמְדָרׁש  ָמִצינּו ְוֵכן .ל ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותה ַעָיָה ְךֶליֶמִבֲאְלק ָחְצִים ְוָהָרְבַא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבֵאר ֶׁש)מב' ע(' ֶעֶבד ַאְבָרָהם'ר ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ .ְיסֹוד ַהַּמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה"ב תּוָּכַה

ם ק ֵהָחְצר ִיַפָחְּבֵארֹות ֶׁש' גַהם ֶׁשן ָׁש"ּמּוָבא ָּבַרְמַּבַּכ, ןֹוּיִצק ְלָחְצל ִית ֶׁשרֹוֵאְּבין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִאן רֹו ְוֵכ.ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני

 הּוא ַהַּבִית ֶהָעִתיד ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו,  ְוַהְּׁשִליִׁשי ָקָרא ְרחֹובֹות:יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו, תֹוׁשָּדְקי ִמֵּתָּב' ד גֶגֶנְּכ

ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְּגֻבְלָך ' ְוִאם ַיְרִחיב ה"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוָהֵאל ַיְרִחיב ֶאת ְּגבּוֵלנּו, ְוהּוא ַיֲעֶׂשה ְּבלֹא ִריב ּוַמָּצה

  .נּו ָּבָאֶרץּוָפִרי, "ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה"ּוְכִתיב ַּבַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי , ֶשהּוא ֶלָעִתיד, "ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר

 ָׁשם ק"ּוָברד ".ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי ַבֵּסֶתר ֻעֵּׂשיִתי ֲאֶׁשר ָּךִמֶּמ ָעְצִמי ִנְכַחד לֹא" )טו ,קלט תהילים( ָּכתּוב

ד סֹוְיים ֶׁשִארֹוְו .ָהָאֶרץ ַּתְחִּתּיֹות ְּכמֹו ְוָאֵפל ָׁשָפל ָמקֹום ֶׁשהּוא ָהֶרֶחם הּוא ,"ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי"

 ַּקְמִּתיֻר" ֵכןְו. ילֵעְלִדה ְּכֶּזם ַהקֹוָּמר ַלּוׁשָּקם ֶׁשָּניִהֵּגל ַהז ַעֵּמַר ְמָאֶרץ ַתְחִּתּיֹות ןֵכְו, ְוָאֵפל ָׁשָפל םקֹוא ָמת הּוכּוְלַּמַה

 םֵׁשְכִּד יִלְּד תֹוּיִתאֹו אהּו דַלָי ןֵכְו .ילֵעְלִדַהָּוָלד ְּכ ֹוַצרנ ֶׁשּבֹו ֶׁשַּבַּמְלכּות ת ַהְיסֹודל ֶאֵּמַסְמַה ר"ְּבֵא ת"ר "ֶרץָא ַתְחִּתּיֹותְּב

 קסּוָּפַּב לָׁשְמִנ הָּׁשִאָה םֶחֶרֶׁש )א ,נא 'ישעי( ק"ָּברד אָבמּו ןֵכְו .רֵאְּבַהֵמ עַפֶׁש היָאִצמֹו הָדֵל ְךָּכ ,רֵאְּבַהֵמ עַפֶׁש יאִצמֹו יִלְּדֶׁש

  . רּוּבִע תַבֵתְּב ְמֻרָּמז רֹוּב ןֵכְו .רבֹוְל

, "ַוַּיֲעֵלִני ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון" )ג, תהילים מ(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָּניִהֵּגל ַהר ֶׁשֹוּבד ַהסֹויא ְּבן ִהָות ָיַּפִלְּק ֶׁשינּוִצָמן ֵכְו

י ִּכ, ָיָון' צ אֹוִתּיֹות ִּצּיֹוןֶׁש' רָפֹול ׁשַמְׁשַח'ר ָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. ָיָוןת ַּפִלל ְקד ֶׁשֹוּסה ַהֶּזר ֶׁשֵאָבְמ' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסְבּו

ן ֵכָלְו. "ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון" )יג, זכריה ט(ב תּון ָּכֵכְו. ןֹוּיִּצאת ִמֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתל ַהה ַעיָׁשִּבְלן ַמָות ָיַּפִלְק

, הָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמרֵאְּבֶׁש' ַחְׁשַמל ָּדם'י ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִפְכּו, ןָוד ָיסֹוא ְּבם הּוָּניִהֵּגל ַהר ֶׁשֹוּבַה

ּוְקָבא ִּדְקִלָּפה  ֶׁשַהְיסֹוד נ)קנד' משפטים ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. הָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַס ְמרבֹוְו

ין ים ֵאִמָעְפִלם ְוִי ַמׁשים ֵיִמָעְפר ִלבֹוּו, מֹוְצל ַעֶּׁשם ִמִית ַמיַעִב ְנֹו ּבׁשר ֵיֵאְּב ֶׁש.)עירובין יח ( ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכְו. ִנְקָרא ּבֹור

ם ִית ַמיַעִב ְנין לֹוֵאה ֶׁשָּפִלְקא ִּדָבְקר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד נּוֹוּבּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. ץחּוַּב ִמים לֹויִסִנְכם ַמק ִא ַרינּוְיַה, םִיַמ



ז 

ת ֶאת ֶלֶּמַסר ְמֵאְבּו, הָּׁשֻדְּקַהק ֵמֵנֹוּיה ֶּׁשץ ַמחּוַּב ִמים לֹויִסִנְכַּמם ֶׁשִיים ַמִמָעְפ ִל לֹוׁשֵיְו, יןִּבְקין נּוִּי ְלַהֲעלֹות ַמֹוּלֶּׁשִמ

 ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת )ה כורא"ד: שבת קמ(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. יןִּבְקין נּוִּיה ַמֶלֲעיד ַמִמָּתה ֶׁשָּׁשֻדְקא ִּדָבְקַהְיסֹוד נּו

  .םָּניִהא ֵּגָּלר ֶאֹוין ּבֵא )ז כה"תדבא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  .ּבֹור

ְוָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשָעִתיד הּוא ,  ְּכמֹו ֶאת ֵעָׂשוְךְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ָּכל ָּכַמּדּוַע לֹא ָאַהב ִי :)תולדות קלז(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ּבֹוא ,  ִמין ַאַחר ִמינֹוְך ְוהֹוֵלְךְוִנְמָׁש, ֶאָּלא ָּכל ִמין אֹוֵהב ֶאת ִמינֹו, ְלַהֲעִמיד ִמֶּמּנּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים

ְוָיָצא ִמֶּמּנּו ֵעָׂשו ִּדין ָקֶׁשה ,  ִיְצָחק ֶׁשהּוא ִּדין ָקֶׁשה ֶׁשְּלַמְעָלהְוהּוא ִמין ֶׁשל, ּוְרֵאה ֵמֵעָׂשו ָיָצא ֱאדֹום

ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי "ֶׁשָּכתּוב , ְוַעל ֵּכן ָאַהב ֶאת ֵעָׂשו,  ְלִמינֹוְךְוָכל ִמין הֹוֵל, ֶׁשּדֹוֶמה ְלִמינֹו, ְלַמָּטה

ב ֵהין אֹול ִמָכְו, הָרבּוְּגת ַהַּדל ִמ ֶׁשׁשֶר ׁשֹתֹואֹום ֵמיֶהֵנְּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, בקֲֹעַּיר ִמֵתו יֹוָׂשת ֵעב ֶאַהק ָאָחְצִּיים ֶׁשִארֹו". ַצִיד ְּבִפיו

ד ִוָדק ְוָחְצִי ;דִול ָּדד ֶׁש סֹותֹואֹוְּב, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהֵמ, וָׂשֵעק ְוָחְצ ִיׁשֶרּׁשֹי ְּדָבֵרינּו ֶׁשל ִּפִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ַע. ינֹות ִמֶא

  .רַהּזֹי ַהֵרְבִדְּכ, ׁשֶר ׁשֹתֹו אֹוׁשָּמם ַמן ֵהם ֵּכִאְו, הָּפִלְּקד ַהַּצו ִמָׂשֵעְו, הָּׁשֻדְּקד ַהַּצם ִמים ָׁשִׁשָרְׁשֻמ

ֶּנֱאַמר סֹוד ְׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ּכֹחֹות ַהִחיצֹוִנים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֶתיָה ֶׁש )במדבר' פ(' ָרַקְנִטי'ְּבמּוָבא 

ן  ֵּביהְּכׁשֹוַׁשָּנ" )ב, ש ב"שה(ב תּוָּכן ַהֵכָלה ְּדֶאְר ִנ. ִלְׁשמֹר ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ְלָפִניםְךְוָצִרי" ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים"

  . קֵלָמֲען ַוָמָהיא ֵמ ִהׁשָּדְקִּמל ַהה ַעיָרִמְּׁשר ַהַּקִע ְּד,ן"ָמָהת "ס" םַהחֹוִחי

 ֶחְברֹוָנה ְךַוָּיבֹאּו ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶל" )ג, ב ה"ש(ָּכתּוב , ת ַהַּמְלכּות ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאלִוד ִקֵּבל ֶאְּכֶׁשָּדָמִצינּו 

 ְךֶלֶּמד ַהִוָּדֶׁשים ִארֹוְו. " ַעל ִיְׂשָרֵאלְךַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶל'  ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני הְךַוִּיְכרֹת ָלֶהם ַהֶּמֶל

ָּדִוד ֵאין לֹו ְלַקֵּבל ַּבַּמְלכּות  :)לך לך עט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . לֵאָרְׂשל ִי ַעְךֶלֶמ ְלתֹו אֹויכּוִלְמם ִהָׁשְו, ןרֹוְבֶחם ְלר ַּגּוׁשָק

 ינּוִצן ָמֵכְו. ל ֵּכן ִהְתַעֵּכב ָׁשם ֶׁשַבע ָׁשִניםַעד ֶׁשִּיְתַחֵּבר ָּבָאבֹות ֶׁשֵהם ְּבֶחְברֹון ְוָאז ָּבֶהם ְיַקֵּבל ַהַּמְלכּות ְוַע

 ם"ָאָדֶׁש )טשע' ע, מלכים א(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'א ְּבָבּוּמַּכ, ןרֹוְבֶחר ְּבבּוָּקן ֶׁשֹואׁשִרם ָהָדָא ְלְךֶלֶּמד ַהִוין ָּדר ֵּבֶׁשֶק

ק ינֹוים ִלִּסַנק ְמֵלָמֲעו ַוָׂשֵע ֶׁשינּוִצן ָמרֹוְבֶחם ְּבַגְו. ת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןְוָדִוד ָּבא ְלַתֵּקן ֶא, ִׁשיַחָמִוד ָּדָדם ָאת "ר

' יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשרֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְקַּבר ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, )יג, בראשית נ (ַּכּמּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן, סֵנָּכִהְלּו

ר אֹו'ן ֹוּלַעְבּו. הָרָעֶרֶמז ְלֵעָׂשו ֶׁשָּיקּום ְלַעְרֵער ַעל ַהְּמ. ו"ת ְּבֵהֶפך ֵעָׂש"ר" ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון" )יז, כגבראשית (

ת ַרָעְּמק ִמינֹוים ִלִּסַנן ְמָמ ָהֹוּדְכֶנו ְוָׂשֵעִלְדָבֵרינּו ֶׁש  ּוְמבָֹאר,ן"ָמָה" ן ֶעְפרֹוה ְׂשֵדםַוָּיָק"ל ת ֶׁש"סַהיף ֶׁשִסהֹו' ןיֹוְלֶע

ים ִארֹו. ְּתקּוָמה ָהְיָתה לֹו ֶׁשָּיָצא ִמַּיד ֶהְדיֹוט ְלַיד ֶמֶלְך" ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון"ם י ָׁש"ִּׁשב ַרַתן ָּכֵכְו. הָלֵּפְכַּמַה

ר "ם ָהַאְדמֹוֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמת ַעֶזֶּמַרְמַה, ְךֶלד ֶמַים ְלקֹוָּמת ַהה ֶאָתְלֶעה ֶהָלֵּפְכַּמת ַהַרָעת ְמַּלֻאְּגֶׁש

 ַרק ֲעבּור ְקבּוַרת רֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִּבְמָעַרת ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקלֶׁשַאְבָרָהם ִׁשֵּלם ) חיי שרה ב( ל" זצֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא

ָלֵכן ִׁשְּלמּו , ְמָבֵאר ֶׁשֵעָׂשו הּוא ְּבסֹוד ִמְסַּפר ַאְרַּבע ֵמאֹותּו, ַוֲעבּור ְׁשַאר ַהִּנְקָּבִרים ָׁשם לֹא ָהָיה צֶֹרְך ְלַׁשֵּלם, ַהַּמְכֵּפָלה

  .ָעָליו ַּבִּמְסָּפר ַהֶּזה

 ֶׁשְּבָכל ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּמְדֵרָגה ִמן ִאם ִּכי יֹוֶנֶקת ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֵאין ,ל"ָלרמח 'ַחִּיים ֵעץ ֶּדֶרְך' ְּבַמֲאַמר מּוָבא

 ַהּזֹאת ַהַּמְדֵרָגה ִהיא ֶׁשָּלּה ַהַּתְחּתֹוָנה ָהֶרֶגל סֹוף ,ת"ֵּבי ף"ֶׁשְּבָאֶל ו"ָּתי אֹות ֶזה ְוסֹוד ,ַהַּמְדֵרגֹות

 ַהֶּׁשַפע ֶאת ַמֲעִביָרה ו"ַהָּתי ֶׁשל ֶׁשָהֶרֶגל רֹוִאים .ַהּזֹאת ָהֶרֶגל ִעּקּום ִעְנַין ְוהּוא ,יֹוְנִקים ֶׁשִּמֶּמָּנּה ָהַאֲחרֹוָנה

ד ִול ָּדה ֶׁשָּׁשֻדְּקים ַהִרְּבַחְתם ִמָּׁשֶׁש ַאְרַּבע ֵמאֹות ַהִּמְסָּפר  ִהיאו"ָּתי ָהאֹותֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ִלָּפהַלְּק ֵמַהְּקֻדָּׁשה

 ,ְלחֹול ַהַּׁשָּבת ִחּבּור ְּבסֹוד ִהיא ת"ַׁשָּב ֶׁשְּבֵתַבת ו"ָּתי ֶׁשָהאֹות )ג בשלח( 'ַנַחל ַעְרֵבי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .וָׂשל ֵעה ֶׁשָּפִלְּקַהְו

 ,תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהב ַעתּוָּכי ֶׁשִפְכּו. ַהְּקֻדָּׁשה ַּתְחִּתית ַעל ְמַרֶּמֶזת 'ּת אֹות ְוֵכן .ַהַּׁשָּבת ִמְּקֻדַּׁשת ַהִחיצֹוִנים ִויִניַקת



ח 

ַוִּיַּגע ְּבַכף " )כו, בראשית לב(ַעל ַהָּכתּוב ' ְׁשִביֵלי ִּפְנָחס'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  ".ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי" )טו ,קלט תהילים(

"  ַּבֲעֵקב ֵעָׂשואֶֹחֶזתְוָידֹו  ")כה, שם כה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ו ִלינֹק ֵמַהְּקֻדָּׁשה"ֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ָנַגע ָּבֶרֶגל ֶׁשל ָהאֹות ָּתי, "ְיֵרכֹו

ל א ַע"א ְּבֻקְנְטֵרס ֵמָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליטָבְוֵכן מּו. ְּכֵדי ְלַהְפִסיק ִחּיּותֹו, ָׂשו יֹוֵנק ִמָּׁשםֶׁשֵע' אֹוֵחז תְמַרֵּמז ֶׁשַּיֲעקֹב 

 ְטִרָּיאְּבִגיַמ ןֹוׁשָּלַה ֶׁשנּוְרַאֵבּו. ַאְרַּבע ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא ַּיד ָלׁשֹון  ֶׁש"ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון" )כא, משלי יח(ַהָּכתּוב 

 ְסַנִּפירם ֶׁשְּבִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ַּבָּדִגים ֵיׁש ִמְסַּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות ִּדא ַּבֻּקְנְטֵרס ָׁשָבְוֵכן מּו. הֶּזם ַהקֹוָּמת ַלֶכֶּייא ַׁשִה ְוו"שפ

ם קֹוָּמים ַלִכָּיים ַׁשִגָּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש . ַאְרַּבע ֵמאֹותְּפָעִמים' ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקְׂשֶקֶׂשת ְו,ַאְרַּבע ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא 

יא ת ִהֶׂשֶקְׂשַּקים ֶׁשִארֹוְו .ְוַקְלִפין ִציִצין ְמַתְרֵּגם ,"ְוַקְׂשֶקֶׂשת ְסַנִּפיר" )יב ,יא ויקרא( ַהָּכתּוב ַעל ְוֵכן ַהַּתְרּגּום. הֶּזַה

ה ָּפִלְּקיא ַהת ִהֶׂשֶקְׂשַּקַהְו, הָּׁשֻדְּקא ַהיר הּוִּפַנְּסַהֶׁש' אְטל ֵחַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, גָּדל ַהַעה ֶׁשָּפִלת ְקיַנִחְּב

 י ַקְׂשֶקֶׂשתִהת ַמֶדֶמֹוּל ֶׁש:)נידה נא(א ָרָמְּגים ַּבִאן רֹוֵכְו. וָׂשל ֵע ֶׁשׁשַּקת ַהַּפִלל ְקת ַעֶזֶּמַר ְמתֶׂשֶקְׂשַקְו, יוָלת ָעֶׁשֶּבַלְתִּמֶׁש

  .ְךֶלֶּמד ַהִוָדת ְּבֶמֶחְלִּנת ֶׁשָיְלת ָּגַּפִלְּקד ִמָמְלֶרׁש ַהַּקְׂשֶקֶׂשת ִנּׁשֹים ֶׁשִארֹו ְו,"יםִּׂשַקְׂשן ַקיֹוְרִׂש"ה ָיָהת ֶׁשָיְל ָּגׁשּובְּלִמ

ַוֵּיֵצא "ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב  .)תזריע נא(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ִּבְבִחיַנת ָזָהב הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵעָמִצינּו ַּבּזַֹהר ֶׁש

ֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּזָהב , "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ַוֲהלֹא ָּכתּוב ַּגם ְּבָדִוד ', ְוגֹו" ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני

ֶׁשהּוא ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת " ֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָערַאְדמֹוִני ֻּכּל"ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב ּבֹו , ְוָדִוד ְּבזַֹהר ַהָּזָהב ִנְדַּבק, ַנֲעָׂשה

 ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁשד ִום ָּד ִעיּוָה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי"ּוְבָדִוד ָּכתּוב .  ַהָּזָהב ָיָצאְךִהּתּו

ל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכ" )ב, א כב"ש(ב תּוָּכַּכ, וָׂשֵעה ְלֶמֹוּדְּב

ים ִכָּיַּׁשֶׁש, יםִרּוּסי ִיֵלֲעַב ּוי ֶנֶפׁשֵרָמ ּוּלים ֵאִׁשָנ ֲאיּון ָהֵכָלְו. "ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

 :)סנהדרין מט(  ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכְו ".ַוַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש" )יג, שם כה(ב תּון ָּכֵכְו. ילֵעְלִדן ְּכֹוּיִצְל

, ּוְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית ָהיּו, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד ֻּכָּלן ְּבֵני ְיַפת ּתַֹאר ָהיּו

ב תּוָּכ, וָׂשק ִמֶּזַרע ֵעֵלָמת ֲעד ֶאִוה ָדָּכִהֶׁשן ְּכֵכ ְו.ְוֵהן ֵהן ַּבֲעֵלי ֶאְגרֹוִפין ֶׁשל ָּדִוד, ן ְּבָראֵׁשי ַהְּגָיסֹות ָהיּוּוְמַהְּלִכי

. " ִאיׁשַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ַאְרַּבע ֵמאֹות" )יז, א ל"ש(

ז ָּמֻר ְמד"ִוָּדן ֵכְו. ָצַרַעת ֶׁשִּיּסּוֵרי ַהָּמִׁשיַח ֵהם :)סנהדרין צח( וָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ,ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא עָרצְֹמן ֵכְו

י ִּכ, תֹוּיִת אֹו'דג ּוּלִדה ְּבן ֶזֵכָלְו. ד"ִוָּדִמק ֵניֹוד ְוו ָצָׂשֵעְּד, " ְלָהִביאדד ַצִיּוה ָלצֶדַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂש ")ה, בראשית כז(ב תּוָּכַּב

  .תכּוְלַּמד ַהיסֹוִּבֶׁש ַהְּדָלתֹותת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה'דת אֹוָהיא ֵמה ִהיָקִנְיַה

ן ֵכְו. ו"שפא ְּבִגיַמְטִרָּי "ְיַכְרְסֶמָּנה" ו.עָׁשָרָה ֶזה ֵעָׂשו ,"ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער ")תהילים רכ( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

ל ת ֶׁשיעּוִנְּצ ַּבֶׁשִּנְלָחִמיםק ֵלָמֲעו ַוָׂשת ֵעל ֶאֵּמַסיר ְמִזֲחי ַהִּכ, תיעּוִנְצן ִּברֹוָּסל ִחיר ַעִזר ֲחַמלֹות ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה

ְוֵכן מּוָבא . ידִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא " ָׂשַדי ִיְרֶעָּנהִזיזְו"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשִי

ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְרָּבָעה ַהִּמיִנים ַהְּטֵמִאים ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִסיָמן ה ֵּנִה )ח"שמיני תרע(' לֵאמּוְּׁשם ִמֵׁש' רֶפְּבֵס

ְוִהִּגיד ,  ֱאדֹום, ָיָון,סַר ָּפ, ָּבֶבל;ְמִזים ְלַאְרַּבע ַהַּמְלֻכּיֹותרֹו,  ֲחִזיר, ַאְרֶנֶבת, ָׁשָפן,ָּגָמל, ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה

 , ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָאְמָנם ׁשֶֹרׁש ַּבְּקֻדָּׁשההה ֶׁשִּסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם מֹוֶר"ר זצללה"י ַאְדמֹוִבק ָא"כ

ַהַּמְלֻכּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ַּבְּקֻדָּׁשה ֶאָּלא ' ְוֵכן ֵהן ד, מּוִריםֲאָבל ְּבִהְׁשַּתְלֵׁשל ְלַמָּטה ַנֲעׂשּו ְטֵמִאים ְּג

ְוִהֵּנה ַּבִּמְדָרׁש . ַהַּמְלֻכּיֹות' ַהִּמיִנים ֵהם ׁשֶֹרׁש ֶאָחד ִעם ד' ְוָׁשְרָׁשם ֶׁשל ד, ֶׁשַּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַנֲעִׂשים ָרִעים

ְוַהַּטַעם ְּבַוַּדאי , ַהִּמיִנים ֶׁשְּלֻכָּלם ֵיׁש ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה' ַּדאי ָּכל דּוְּבַו,  ַהֲחִזירִיָּטֵהרֶׁשֶּלָעִתיד 

ם ְוַהְיינּו ֶׁשִּיְתַחְּלקּו אֹוִתּיֹוָתיו ְׁשֵּתי ָהאֹוִתּיֹות "ֶׁשֶּלָעִתיד ֶׁשַּיֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוָעִתיד ִלְׁשחֹט ֶאת ס

ְוֵכן 



ט 

 ַנִּמי אֹוָתם ֶׁשֵּיׁש ןל ֵּכ ְוַע.ּוְׁשֵּתי אֹוִתּיֹוָתיו ָהַאֲחרֹוִנים ִיְתָּבְררּו ַלְּקֻדָּׁשה, ֵאׁש ִליִקיַדת הָהִראׁשֹונֹות ִיְהֶי

, ְוֶחְלֵקי ַהָּטֳהָרה ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו, ֵחֶלק ַהָּטֵמא ֶׁשָּבֶהם ִיְתָּבֵער, ַחְּלקּוָּבֶהם ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה ִיְת

, םדֹוֱאֶו וָׂשֵעל ְלָׁשא ָמהּויר ֶׁשִזֲחַהם ֶׁשֵׁשְּכים ֶׁשִארֹוְו .בּו ִלְהיֹות ְטהֹוִרים ְראּוִיין ְלַמֲאַכל ִיְׂשָרֵאל ָיׁשּוןל ֵּכְוַע

   .ֶלָעִתיד ָלבֹא נּוְּקֻתה ְיָּׁשֻדת ְקצֹויצֹום ִנֶה ָּבׁשֵּיו ֶׁשָׂשֵעים ֵמִקָל ֲחְךָּכ, ֶלָעִתיד ָלבֹאר ֵהָּטִי

 ֵמאֹות ּוְׁשמֹוֶנה ְטהֹוִרים ָּדִגים ִמיֵני ֵמאֹות ְׁשַבע )א ,כה תענית בירושלמי וכן ,לד רבה לאיכה פתיחתא( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 .ִׁשיּבּוָטא ֶׁשְּׁשמֹו ֶאָחד ִמָּדג חּוץ ,ִעָּמֶהם ָחְזרּו ּוְכֶׁשָחְזרּו ְלָבֶבל ִיְׂשָרֵאל ִעם ָּגלּו ְטהֹוִרים ֲחָגִבים ִמיֵני

 ְכֵׁשםּו ,ֲחִזיר ֶׁשל ַטַעם ֵיׁש ִׁשיּבּוָטא ָּדג ֶׁשל ֶׁשַּלּמַֹח :)קט חולין( ַּבְּגָמָרא ְּדמּוָבא ,ִמָּבֶבל ָחַזר לֹא ַהִּׁשיּבּוָטא ָּדג ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 לֹא ַהֲחִזיר ְּכַטַעם ֶׁשַּטֲעמֹו ָטאִׁשיּבּו ָּדג ָּכְך ,)ז ,יא ויקרא( 'יםִּיַהַח ראֹו'ָּב ַּכּמּוָבא ,ָלבֹא ֶלָעִתיד ָטהֹור ִלְהיֹות ַיֲחזֹר ֶׁשֲחִזיר

 ָרַמז ְּדָרָבא ִנְרֶאה ,ַׁשָּבת ִלְכבֹוד ִׁשיּבּוָטא ָּדג ָמַלח ֶׁשָרָבא .)קיט שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ָלבֹא ֶלָעִתיד ַיֲחזֹרְו ,ִמָּבֶבל ָחַזר

 ׁשֶרּׁשֶֹׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,גָּד תיַנִחְּב אהּו ,וָׂשֵע תֶא לֵּמַסְּמֶׁש ירִזֲחַהֶׁש יםִארֹוְו .ַׁשָּבת ִלְבִחיַנת ָלבֹא ֶלָעִתיד ַׁשָּיְך ֶזה ֶׁשָּדג

  .רזְֹחַּת וָׂשֵע תַחְנִּמֶׁש מֹוְּכ ,ָלבֹא ֶלָעִתיד רּוְזְחַי םֵה ןֵכָלְו ,גָּד תיַנִחְּב אהּוֶׁש ֶׁשַּבַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד וָׂשֵע

ר ֵאָבְמּו. ְולֹא ִיָּמֵצא, ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש ָּדג ְלחֹוֶלה, ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא .)צחסנהדרין (א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

ָּדג ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף , ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש ָּדג ַלחֹוֶלה ְולֹא ִיָּמֵצא )'ע' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמָה

ְוָאז ִיָּגֶלה ֶּבן ָּדִוד ִּבְמֵהָרה , ַלחֹוֶלה ֵהם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ְׁשבּוִים ַּבָּצָרה ְולֹא ִיָּמֵצא, "ְוִיְדּגּו ָלרֹב"ְכִתיב ִּד

א בֹת ָירֹוָּצ ַהרּוְּבַּגְתִּיֶׁשְכּו, תֹועּויׁשת ִואֹופּו ְריַעִּפְׁשַּמֶׁש, גת ָּדיַנִחְביא ִּב ִהיַחִׁשָּמת ַהַעָּפְׁשַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ְבָיֵמינּו

  .יַחִׁשָמ

ְוָקָראָת ֶאת " )יט, בראשית יז(י "א ְּבַרִּׁשָבמּו ּו.:)וישלח קסח(ר ַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָׁשְרׁשֹו ִמִּיְצָחק ְּכ

 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב אָבן מּוֵכְו. קָחְצל ִיק ֶׁשחֹוְּצם ַהקֹוְּמִמְך ָׁשְרׁשֹו ָּדִוד ַהֶּמֶלי ִּכ .ַעל ֵׁשם ַהְּצחֹוק "ְׁשמֹו ִיְצָחק

ק ָחְצת ִיַמְׁשן ִנֵכָלְו, ּהָלְע ַּבּהיק ָּבִבָׁשא ְּדָחרּוָהא ֵמָבְקּוּנד ַהיסֹוִמיא  ִהִיְצָחק  ִנְׁשַמתׁשֶרֶׁשּׁשֹ )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז

א  ִיְצָחק הּוׁשֶרֶׁשּׁשֹּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יַנת ְנֵקָבה ּוָבֲעֵקָדה ִקֵּבל ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכרָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ִּבְבִח

ְוֵכן . "'ְוִׂשַחְקִּתי ִלְפֵני ה" )כא, ב ו"ש(ד ִול ָּדֶצ ֵאינּוִצן ָמֵכְו. דִו ָּדׁשֶרם ׁשָֹׁשְו, קחֹוְּצם ַהקֹום ְמָּׁשא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹוִמ

ְוָׁשַחְקָּת " )לו, שמות ל(ת ָּכתּוב ֶרטְֹּקַב ּו. ִנְתַאָּוה ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרתְךָּדִוד ַהֶּמֶל )תנחומא תצוה טו(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

רּור ַהָחְכָמה ְלֵפרּוִרים ִּדְׂשחֹוק נֹוָצר ַעל ְיֵדי ֵּפ,  הּוא ִמְּלׁשֹון ִלְׁשחֹק ּוְלפֹוֵררְׂשחֹוק ְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה ."ִמֶּמָּנה ָהֵדק

, ב יט"מ(ב תּון ָּכֵכְו. ק"חְֹצת "ר"  מֹוֲעֵדנּוְרַיתִק ּיֹוןִצ ֵזהֲח" )כ, לג' ישעי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ְקַטִּנים ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּׂשחֹוק

  .ןֹוּיִּצא ִמָּבים ִעָׁשְרל ָהק ַעחֹוְצ ּוגַעַּלים ֶׁשִארֹוְו" ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון" )כא

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

ֶׁשָהיּו , ּול ֶׁשל ִנילּוסיֹום ִנּב ָׁשם 'ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה'ּוְב. ְךְוהּוא לֹא ָהַל, ְוָהְלכּו ַהּכֹל ִלְראֹות, ִנילּוס ָהָיה

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

 יֹוֵסף ַהַּצִּדיק לֶׁשה ִלְפּגֹם ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה  ִנָּסאּוה,  ִּדְקִלָּפה ִמְתַּגֵּברקחֹוְּׂשַהֶׁשִּדְביֹום ֶזה , ְלַהֲחִטיא ֶאת יֹוֵסף

 ְּדִהְתָּגרּות ו"ֵעָׂשת "ר" ִּמיִעְכָבה ִׁשּתֹאֶמר ַוַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף " )ז, בראשית לט(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .ּוְלַהֲחִטיאֹו

ְמַסֵּמל ֶאת  ַהרינֹוִצא הּוֶׁש, ןילֹוִסת ֹוּיִתם אֹוא ַּגהּוְו, ןֹוּיִצְּבִגיַמְטִרָּיא  סילּוִנן ֵכְו .ֵעָׂשול ֶׁשזֹו ָהְיָתה ֵמַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה 

  .ילֵעְלִד ְּכַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ֵכן ְו

ָמִצינּו 



י 

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

א יָלֵּמִמ, םָּׁשים ִמִרְצֹוּנת ַהיַקִנת ְייק ֶאִסְפַּתן ֶׁשֹוּיִצן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעַּין ֶׁשיָוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכ. ֶדתֶׁשֱאמּוָנָתם ְמפֶֹר

ם ָלעֹות ָהֹוּמ ֻאּויׁשִּגְרַּיֶׁשְכּו. ןֹוּיִצה ְּבָילּוְּירּוָׁשַלִים ְּת ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ים ִמירּוָׁשַלִיםִקְנֹוּיים ֶׁשאִלֵעָמְׁשִּית ַהיַקִנם ְיק ַּגַסְפֻּת

א ַהְּגֻאָּלה בָֹתְו, םיֶהֵתנֹומּול ֱאַע, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְל ִמְךָּכ ִמַחֵּתַּפְתִּת, עַפם ֶׁשֶהים ָלִנְתם נֹויָנר ֵאָבם ְּכֶהָּלת ֶׁשתֹוָּדַהֶׁש

ד סֹוְיַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנ ּו," ִיְלַעג ָלמֹו'היֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק " )ד, תהילים ב(ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמב ַעתּוָּכן ֵכְו. לֵאָרְׂשִיְל

  .קחֹוְׂשת יַנִחְבא ִּב הּוֶׁשַּבַּמְלכּות

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

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

  .ג"לגבי שנת תשע

  .יַחִׁשת ָמַדל ֵלת ַעֶזֶּמַרה ְמָּזַעג ְּב"ו תשעֵלְסח ִּכ"ערה ְּביָלִחְתִהה ֶׁשָמָחְלִּמַה

ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ,  ֵמַאֲחֵריֶהםְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְךַוִּיַּסע ַמְלַא" )יט, שם יד( בתּוָּכ

ְּדַעּמּוד , ר ֶאָחדֶאָּלא ְׁשֵניֶהם ָּדָב, ַמְלָאְך ְוַעּמּוד ֶהָעָנן, ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ָּכאן ְׁשֵני ְּדָבִרים, "ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם

 ְּכִתיב )ג ,לה ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצן ָמֵכ ְו.ְוהּוא ָנַסע ֵמַאֲחֵריֶהם ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ֵמַהִּמְצִרים, " ָהֱאלִֹהיםְךַמְלַא"ֶהָעָנן הּוא 

 ֶהָעָנן ַעּמּוד ַוִּיַּסע" רַמלֹו דמּוַּתְל הַמ ,"ֵמַאֲחֵריֶהם ְךַוֵּיֶל ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה ִלְפֵני ְךַההֵֹל ָהֱאלִֹהים ְךַמְלַא ַוִּיַּסע"

 ּוְמָתָחּה ה"הקב ֲהָפָכּה ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶגד ְמתּוָחה ֶׁשָהְיָתה ַהִּדין ִמַּדת אֹותֹו ֶאָּלא ,"ֵמַאֲחֵריֶהם ַוַּיֲעמֹד ִמְּפֵניֶהם

 ת ְמֻרֶּמֶזיןִּדַה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ן"ַסִּכיְוֵכן , יןִּדת ַהַּד ִמל ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנן הּוא ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים .ִמְצַרִים ְּכֶנֶגד

  . ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות" ּנּו ּוַמְרֵאה ֵאׁש ָלְיָלהְיַכֶּס ןֶהָעָנ ")טז, במדבר ט(ַּבָּכתּוב 

ן ,הָּזַעג ְּב"תשעו ֵלְסח ִּכ"ערה ְּביָלִחְתִהה ֶׁשָמָחְלִּמַהֵׁשם ת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה ְוֵכן ָנ ּמּוד ָע ָאְך ֵּפרּוׁשֹוֶש ַע ְל ל  ֶׁשַמ

ַמָּׂשא : "ִנְרָמז ְּבַהְפָטַרת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשַּמְתִחיָלהן סֹוָאָהְו. ְךָאְלַמל ז ַעֵּמַרְמַה ַמְלָאִכי ָאסֹון ְּבִקְרַיתה ָיָהְו .יןִּדת ַהַּדִמ

ה ָרָּקה ֶּׁש ַמְךֶרה ֶּדָבּוׁשת ְּתֹוׂשֲעל ַלֵאָרְׂשם ִיל ַעָכת ְלֵתאֹוה ְמ"הקבז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו".ַמְלָאִכיֶאל ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ' ְדַבר ה

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ְצָבאֹות הּוא' ה ַמְלַאְך ִּכי" ַּבָּפסּוק אה הּוָרָטְפַהם ַהּוּין ִסֵכְו. יִכָאְלת ַמַיְרִקְּב

, שמות יד(: םת ָׁשֶזֶּמֻר ְמהָּזַעם ַּגה ֶׁשֶאְרִנְו, ֶׁשִהְתַחְלנּוים ִקסּוְּפת ַהיא ֶאִבָנְו .לֵאָרְׂש ִיבּוֻׁשא ְּבִגיַמְטִרָּי הָּזת ַעַעצּוְרֶׁש

 :מֹד ֵמַאֲחֵריֶהםַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲע" )יט

ַוֵּיט : ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה

 ".ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים ָּכל ַעָּזה ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים 'המֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך 

ב "תשעת ַנְׁשר ִּבַהּזֹל ַהה ֶׁשָּלֻאְּגץ ַהם ֵקר ִעּוׁשָּק ֶׁשב"עם ל ֵׁש ֶׁשׁשֶרּׁשֹם ַה ֵה,"טֵּיַו, אבָֹּיַו, עַסִּיַו" ּוּלֵאים ָהִקסּוְּפַהְו

ַוֵּיֶלְך ":) בשלח נ(: יםִרָבְּדת ַהיא ֶאִבָנְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגה ַלק ֶזסּוָפן ְּבָנָעד ֶהּוּמת ַעֶאר ַהּזֹר ַהֵּׁשַקן ְמֵכְו .ְּכִדְלֵעיל ג"תשע

א "שליטב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ֶׁשֲעִתיָדה ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוף ַהָּיִמים ַלֲעקֹר אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם, "ֵמַאֲחֵריֶהם

ל ר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶזְו, מ"קת "י רִכָאְלַמת ַיְרִקן ֵכְו. ה" הויְךַאְלַמא ָּיִרְטיַמִגְּב וֵלְסִּכ' א, לַעפֹ ְּבהָמָחְלִּמת ַהַּלִחם ְּתֹוּיֶׁש

ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו :  ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני'הְּלֵצִני ַח" ילִחְתים ַמִּלִהִת ִּבמ"קק ֶרֶּפַהְו .ןָנָעד ּוּמַעת "רָה

א ָבמּו



יא 

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. יםִמָעה ְּפָּמד ַּכ עֹוסָּמַחם ֵּׁשק ַהֶרֶּפ ַהְךֵׁשְמֶהר ְּבָּכְזֻמּו". ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹותָרעֹות 

 'הַוֵּיֶרד ") ה, במדבר יב( קסּוָּפים ַּבִזָמְר ִנםָיְרִמן ּורֲֹהַאי ִכָאְלת ַמַיְרִקים ְּבִגרּוֲהת ַהמֹוְּׁשא ֶׁש"א שליטיָרִצֲחּוּבד ַאעּוְסַמ

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם

 ִהיא ֻעָּזּה ְוִנְׁשַּבת ָּבּה ְּגאֹון ִמְצַרִיםת ְּבִׁשְבִרי ָׁשם ֶאת מֹטֹו" )יח, יחזקאל ל(ק סּוָּפד ַּבַחים ַיִזָּמֻרן ְמָנָעֶהה ְוָּזם ַעִיַרְצִּמֶׁש

  ". ְיַכֶּסָּנה ּוְבנֹוֶתיָה ַּבְּׁשִבי ֵתַלְכָנהָעָנן

א ָבּוּמַּכ, ְךֶלֶּמד ַהִוָדְלּו ,תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמה ַהָדהּוט ְיֶבֵׁשְלד ָחֻין ְמֶפאְֹּבר ּוׁשה ָקָיָהר ָּבְדִּמה ַּבָיָהן ֶׁשָנָעד ֶהּוּמַען ֵכְו

 ְיהּוָדה ְּבֵני ַּגֵּבי ַעל ְךְוִנְמָׁש ְועֹוֶלה ִמַּתֵּמר ֶהָעָנן ַעּמּוד ָהָיה חֹוִנין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ֵּכיָון )תכז פקודי ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

 ָהָיה ,דבֹוָּכי ַהֵנְנַער ְלֶכיא ֵזִהה ֶׁשָּכֻסת ַוְצה ִמָא ָּבּוּנֶּמִּמ ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנןֶׁש' הָּכל ֻסַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו .ֻסָּכה ְּכִמין

 ֻסַּכת ִּבְבִחיַנת ִהיא זֹו ֶׁשֻּסָּכה ְלַסֵּמל .ֻסָּכה ְּכִמין ְיהּוָדה ְּבֵני ַּגֵּבי ַעל ְךְוִנְמָׁש עֹוֶלה ָהָיה ָלֵכן ."ָּדִויד ֻסַּכת" ִּבְבִחיַנת

ת ַלֲחַנה ְּבָתְי ָההָּזַען ֵכְו .ְיהּוָדה ֵמַעל ְבִגיַמְטִרָּיאּו ,ְיהּוָדה ַמֲחֵנה ֶּדֶגל ִגיַמְטִרָּיאְּב ָעָנן ְוֵכן .ְיהּוָדה ְלֵׁשֶבט תֶכֶׁשַּׁשֶּי ָּדִוד

ה ָּפִלְּקַה, לָבָנא ָּיִרְטיַמִגְּב הָּזַען ֵכְו ".ַוִּיְלּכֹד ְיהּוָדה ֶאת ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוָלּה" )יח, שופטים א(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָדהּוְיט ֶבֵׁש

 )יז ,ד רות( הָדיהּו ִמיַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשַֹדל ֵלַער ֵּבַדְמ ַהַהָּכתּוב ְוֵכן .]יִלֵמְרַּכל ַהָבָנ [ֹוה ּבָמֲחְלִנד ְוִול ָּדע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ַעיָׁשִּבְלִהֶׁש

 אֹוִתּיֹות "ַחִיל ִּגּבֹור ִאיׁש ְלִאיָׁשּה ָדעמֹו ּוְלָנֳעִמי" )א ,ב שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֶהָעָנן ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְלָנֳעִמי ֵּבן ֻיַּלד"

 ם ֲחָבִליְך ָלאְּבבֹ ")כג, כב' ירמי(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .הָּזַעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעזַעּבֹן ֵכְו ,ָעָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנֳעִמיְו. ַעּמּוד

שמות (ת ַהָּכתּוב " סן"ִיּנֹו ֶׁשְּׁשמֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח )ערך ינון( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ְך"ַמְלָאת "ס"  ַּכּיֵֹלָדהלִחי

סֹוד ְוֵכן  .ן"ָנָעת "ר" יִּמַע מּוֲחַנ מּוֲחַנ ")א, מ' ישעי(ב תּוָּכַהֶׁש' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  ".ןֶהָעָנו ָעָלין  ָׁשַכיִּכ ")לה, מ

ע ַצְבִמא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .תכּוְלַמא ָּיִרְטיַמִגְּב, ןָנָעד ֶהּוּמ ַעִמְבַצען ֵכְו .ַעּמּודִגיַמְטִרָּיא  ְּבַהְּגֻאָּלה

לֹו  רּות ַוְּתִהי  ֶאתַוִּיַּקח ּבַֹעז" )יג, רות ד( בתּוָּכ ַּביַחִׁשת ָמַדל ֵלא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגם ַה ַּגזֹוְו. יִתָּזַעָה אָּיִרְטיַמִגְּב ןָנד ָעּוּמַע

ן ֵכְו. יִתָּזַעָה  אֹוןָנד ָעּוּמע ַעַצְבִמא ָּיִרְטיַמִג ְּבּוּלֵאד ֵמָחל ֶא ָּכ".ַוֵּתֶלד ֵּבן ָלּה ֵהָריֹון ה"הוי ַוִּיֵּתן ְלִאָּׁשה ַוָּיבא ֵאֶליָה

א ָּיִרְטיַמִגְּב"  ָחָמס ָהָאֶרץַוִּתָּמֵלא" )יא, ית ובראש( בתּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִג ְּבםרֹוָּדל ַהים ַעיִלִט

  .ג"תשע

ן  ֶּביַחִׁשף ָמֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִגְּב ן"ן נּו"ן נּו" ַעִי,ת"ו ָּדֶל"ם ָוא"ן ֶמ"ַעִית ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבןָנד ָעּוּמַע ןֵכְו

   ."ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה" )לב, ויקרא כה( בתּוָּכל ַהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַגֶּזא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ידִוָּד

ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים " )ז"פ( ַחְּבֵלי ַהַחָּמס ִּבְתִהִּליםׁש ֶרֶמז ַעל ְמֵּיא ֶׁש"שליט' ְיהֹוָנָתן ג' ג ר"הרה ְוהֹוִסיף

חֹוְפִרים ּבֹורֹות  [ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו] ַׁשְקָרִנים[: ָׁשֶקר ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד] ִליםְמַחְּב [ָאֶון ְיַחֶּבל ִהֵּנה: ִיְפָעל

עֶֹנׁש ַהִחּסּוִלים ְלָראֵׁשי : [ֵיֵרד ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו ְוַעל: ַוִּיּפֹל ְּבַׁשַחת ִיְפָעל] ְלָצְרֵכי ֶטרֹור

.  ֶּבן ְיִמיִני- ְנַתְנָיהּו ִּבְנָיִמין ְוַעל,  ּכּוׁש-אֹוָּבָמה   ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל" כּוׁש ֶּבן ְיִמיִני ַעל ִּדְבֵרי" ַמְתִחיל  ְוַהֶּפֶרק]. ֶהַחָּמס

ה ְוָתִחיל ְמאֹד ֵּתֶרא ַאְׁשְקלֹון ְוִתיָרא ְוַעָּז" )זכריה פרק ט( ַּבְּפסּוִקים, ְוֵכן ֵיׁש ֶרֶמז ֶׁשַהְּגֻאָּלה ַּתְתִחיל ִמְּנִפיַלת ַעָּזה

ְוָיַׁשב ַמְמֵזר ְּבַאְׁשּדֹוד ְוִהְכַרִּתי ְּגאֹון : ְוֶעְקרֹון ִּכי הֹוִביׁש ֶמָּבָטּה ְוָאַבד ֶמֶלְך ֵמַעָּזה ְוַאְׁשְקלֹון לֹא ֵתֵׁשב

נּו ְוָהָיה ְּכַאֻּלף ִּביהּוָדה ַוֲהִסרִֹתי ָדָמיו ִמִּפיו ְוִׁשֻּקָציו ִמֵּבין ִׁשָּניו ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלאלֵֹהי: ְּפִלְׁשִּתים

: ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמָּצָבה ֵמעֵֹבר ּוִמָּׁשב ְולֹא ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם עֹוד נֵֹגׂש ִּכי ַעָּתה ָרִאיִתי ְּבֵעיָני: ְוֶעְקרֹון ִּכיבּוִסי

יק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ִּגיִלי ְמאֹד ַּבת ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּד

ְוָׁשַבְרִּתי " )ה, עמוס א(: הָּזת ַעיַלִפם ְנק ִעֶּׂשֶמת ַּדיַלִפת ְנ ֶאְךֵרֹוא ּכהּוס ֶׁשמֹות ָעַאבּוְנים ִּבִאן רֹוֵכ ְו".ַעִיר ֶּבן ֲאתֹנֹות
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ּכֹה : 'הֹוֵמְך ֵׁשֶבט ִמֵּבית ֶעֶדן ְוָגלּו ַעם ֲאָרם ִקיָרה ָאַמר ְּבִריַח ַּדֶּמֶׂשק ְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב ִמִּבְקַעת ָאֶון ְות

:  ַעל ְׁשלָׁשה ִּפְׁשֵעי ַעָּזה ְוַעל ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל ַהְגלֹוָתם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ְלַהְסִּגיר ֶלֱאדֹום'הָאַמר 

ְוַגם ֲחָמת ִּתְגָּבל ָּבּה צֹר ") ב( :ןידֹוִצר ְוצֹם ם ַּגת ָׁשרֹוָּכְזֻמּו ."ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַעָּזה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֶֹתיָה

  ".ְוִצידֹון

ה "ר ַעָּז"ֶטרֹו, ן"ד ָעָנ"ע ַעּמּו"ִמְבַצ א ֶׁשָּמָצא ֶאת ַהִּמִּלים"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"ה ֵמֵאת הרהָלְביא ַטִבָנְו

   .ל"ף ְוָרֵח"ַח יֹוֵס"ָמִׁשי, ג"ן תשע"ֶחְׁשָו
 

 

  

 ,אָתלּוָּג ףסֹו אהּו לֵצְו םיֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" .)ער ואתחנן( רַהּזַֹּב

 אָתּולָגְּב אָדְו .)טז ויקרא( רַהּזַֹּב םַּג ינּוִצָמ הֶז יןֵעְכּו .אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש לֵצ איַהְּד אָריעּוִׁשְו

 אָמיֹו אהּו יּהֵמּוּיִקְּב יםִאָקְּד דַע יקִלְסִּד אָּתְעַּׁשִמּו ,הָאָקְּלַסְל בֵּכַעְתֶאְּד זֶרֶא איַהְּכ אהּו הָאָרְתַּב

 הָנָׁש ףֶלֶא רַמלֹו הֶצרֹוְו םָׁש א"ָרְּגַה ׁשֵרָפְמּו .אָמיָמִּד אָרהֹוְנִּב לֵצ ידִבָעְּד דַע איָנִרֲחַא אָמיֹוְּד אָתירּוִׁשְו

 ׁשֵרָפְמ ןֵכְו .יבִרֲעַהְל םֹוּיַה ילִחְתַמ זָאֶׁש ,תצֹוֲח רַחַא הָעָׁש יִצֲח דַע םֹוּיַה יִצֲח דעֹוְו ,תלּוָּגַה לֶׁש

 לֵּצַה הָטָנ יִּכ רָּכִנ זָאֶׁש ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַּב יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש ֹוׁשרּוֵּפ אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה

 ְּבֵעיֶניָך ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי" )ד ,צ תהילים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָנָׁש ףֶלֶא ה"הקב לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש ןיָוֵּכ :יםִרָבְּדַה ראּוֵּב .בָרֲעַמְל

 ,םֵלָׁש םיֹו אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע יםִזְּמַרְמַה ,לֵצְו םיֹו רבֲֹעַּיֶׁשְּכ הֶיְהִי תלּוָּגַה םּוּיִס ,"ַיֲעבֹר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום

 םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ ינּוְיַה .לֵּצַה ןַמְז דַע יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָהֵמ קֶלֵחְו

 24ְל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קֵּלַחְנ םִאְו .תלּוָּגַה ףסֹו הּוֶז ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּוֶׁש ,ה"הקב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה

 לַעֶׁש .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו תֶא לֵּבַקְנ ,םיֹו לֶׁש תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש דעֹוְו ,הָלְיַל לֶׁש תעֹוָׁש 12 ,יִצֵחָו 18ְּב ילִּפְכַנְו ,תעֹוָׁש

ף ֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב יִּׁשם ִׁשיֹוה ְּבָחְנִמ ןֵכְו. אָתלּוָּג ףסֹו תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹה רֵמאֹו הֶז

 אָּתְלַחְתַאל ק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְל, ט"ֶבם ֵׁש"ָקן ֵה, ל"ר ֵצ"ַחַא, תֹוּיִתאֹוי ָהֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפסֹו

 הָמָחְנ  אֹוהָחְנִמים ִמָע ְּפ'בּו. הָמָחְנת ֹוּיִת אֹוהָחְנִמא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹו ְו".לֵאָרְׂשִּיט ִמֶבם ֵׁשָקְו "הָּלֻאְגִּד

א ָבּוּמ ַּכׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבת ֶׁשמֹוֵּׁשם ַהֵהֶׁש, תִיַּב אָּיִרְטיַמִגים ְּבִמָעְּפ' ד. הֶדָׂש אָּיִרְטיַמִגים ְּבִמָעְּפ' ג. רַה אָּיִרְטיַמִגְּב

 ינּוִצָמ
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י ִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָהֶׁש' םֶׁשֶּל'את ַּבֵבּוּמים ַהִלָּבֻקְּמת ַהיַטי ִׁשִפם ְלַּגא ֶׁש"שליט. א. ח. א' ג ר"יף הרהִסהֹוְו[ .).פסחים פא(א ָרָמְּגַּב

ר ָּיִא ח"כְּב, תָּבַׁש בֶרֶע לית ֶׁשִּׁשִמֲחה ַהָעָּׁשת ַהַּלִחְת ִליַעִּגַנ, תעֹו ָש24 ְל1093ק ֵּלַחם ְנִא, יםִנג ָׁש"ד צעֹוף ְוֶלא ֶאהּו

י ִפית ְלִּׁשִּׁשה ַהָעָּׁשת ַהַּלִחן ְּתֵכְו, יםִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלה ִמיָלִחְת ִהֹוק ּבָּיֻדְמן ַהַמְּז ַליַעִּגַנ, הּות ּתַֹניד ְׁשִרם נֹוִאְו, ח"תשכ

  .תָּבַׁשל ְלֹוּבְטה ִלֵוְקִּמת ַלֶכֶלר ָלָבר ְּכָׁשְפֶא אתּזֹה ַהיָטִּׁשי ַהִפם ְלז ַּגָאֶׁש, ג"יו תשעֵלְסִכג ְּב"יא ְּבֵצה יֹון ֶזֹוּבְׁשֶח

שמות ' תורת משה' ('רֵפם סֹוַתֲח'א ַּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו". םֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש"ב תּוָּכם ֶׁשקֹול ָמָכז ְּבָּמֻר ְמליֶׁשִמה ָמָּבת אֹוֶׁשם ֵאֵׁש

ֵהם ָּפִריֵצי ַהּדֹור " ּוָמְצָאה קִֹצים", ִהיא ַהְּגֵזָרה" ׁשִּכי ֵתֵצא ֵא",  ָּגלּות ֱאדֹום ָאַמרְוַעל )ד, כב

ְוַאַחר ֵהָאֵכל ַהָּקָמה ֵהם , ַאַחר ֶׁשֶּנֱאַכל ָּגִדיׁש ְּתִחָּלה ַעל ָיָדם ִּכי ָׂשְרפּו אֹוְצרֹות ַהְּתבּוָאה, ְלָאְכָלם

ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ", ִּמְקָּדׁש ַהִּנְקָרא ָׂשֶדה ַּכְמֻדָּבראֹו ַהָּׂשֶדה הּוא ֵּבית ַה, ַהַּצִּדיִקים ַאְנֵׁשי קֹוַמת ַהַּמֲעָלה

ִאם "  ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹורִכיְו" )משפטים(ל "יַזִרֲאָהְל' תוֹוְצִּמַטֲעֵמי ַה'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.הּוא ֱאדֹום" ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה

, א ִּדְקִלָּפה ֵהֶפְך ַהְּבֵאר ַהּקֶֹדׁשהּוא ְיסֹוד ְּדנּוְקָבם ֲעֵברֹות ֶׁשּגֹוְרִמים ַלְחּפֹר ּבֹור ֶׁשלֹוָׁשָעָׂשה ַחס ְו

 ְוהֹוִסיף ".ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם", ל ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףים ַעִזְּמַרְּמֶׁש" ְוָנַפל ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור"

" ֵּלםֵּלם ְיַׁשַׁש"ְוֵכן . ִמיֶׁשלאֹוִתּיֹות " ַׁשֵּלםַׁשֵּלם ְי"ְוֵכן , יֶׁשלִמ אֹוִתּיֹות "ְיַׁשֵּלם"א ֶׁש"מֶֹשה ֶלִויְנֶּגר שליט' ג ר"הרה

ל "יֶׁשק ִמ"ָרָּבא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ."ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם" ְּבל"ִמיֶׁשֵצרּוֵפי ' יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש ד. ִמיֶׁשלאֹוִתּיֹות 

ָלנּו  ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל" )ט, שמות יז(. קֵלָמת ֲעַּיִחל ְמק ֶׁשסּוָּפַּב] לָלין ְּכת ֵא"ר[ך "תניד ַּבִחת ָי"ס ְביַעִפמֹו

. האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב "רֹאׁש" ְו".ַהִּגְבָעה ׁשרא לַע בִנָּצ יָאנִכ רָמָח קַּבֲעָמֵל םִהָּלֵחֲאָנִׁשים ְוֵצא 

 .היָקִרֶמַאל ְּביטֹוִּפַּק ַהתַעְבִּגל ז ַעֵּמַר ְמ"הָעְבִּג"ְו

ת ֹוּיִת אֹוהָאָמאֹוְּבא ת הּומֹוקֹוה ְמָּמַכר ְּבַהּזֹה ַּבָעבּון ְׁשֹוׁשָּלַהים ֶׁשִארֹוא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"הרה

ָאַמר  :)נשא קכה(: הָּלֻאְּגל ַהַע ְלׁשֹון ַהּזַֹהרת יא ֶאִבָנְו. גגֹוָּמ ַהְךֶלג ֶמֹוא ּגהּון ֶׁשֵכָּתִּייל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבֶׁש, האָמָּבאֹו

, ֱאמֹר ַאָּתה].  ְּבאֹוָמָאהרַהּזֹן ַהֹוׁשְל[ִּבְׁשבּוָעה , ֲהֵרי ָׁשָעה ִהיא ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ֵאִלָּיהּו

, ׁש ָּברּוְך הּוא ְרׁשּות ְלִהְתַּגּלֹות ְלְך ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשְּלְךֶׁשָּנַתן ִלי ַהָּקדֹו. ֶׁשֲהֵרי ִּבְגָלְלְך ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות

". ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵעינּו"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשַאָּתה ְמחֹוָלל ַּבֲחָטֵאי ָהָעם, ְוַלֲעׂשֹות ִעְּמְך טֹוב, ִּבְקבּוָרְתְך

ֶׁשֲהֵרי , ָלא ְּתַאֵחר ְּבָכל ְיכֹוְלָּתְך', ָעֶליְך ְּבֵׁשם ה].  ְּבאֹוָמָאהרַהּזֹ ַהןֹוׁשְל[ִּבְׁשבּוָעה , ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן

ִּבְקבּוָרה זֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַער ֶזה, עֹוֵזר ִלי" ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש. "ֲאִני ְּבַצַער ַרב

ְּכֶכֶלב ֵמת , ֵּבין ֵעֶרב ַרב ָהְרָׁשִעים, ַוֲאִני ָחׁשּוב ְּבֵעיֵניֶהם, ְולֹא נֹוָדע ִּבי, ְברֹוַוִּיֵּתן ֶאת ָהְרָׁשִעים ִק, ָעַלי

ֶׁשָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח ֵּביֵניֶהם ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמֻפָּזִרים ֵּביֵניֶהם , ֶׁשָּסַרח ֵּביֵניֶהם

ְוַאֵּתן "ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , צֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאלְוָח. ֵּבין ַהְּמָלִכים

ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְרֵאי . ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, "צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם

ְולֹא נֹוְתִנים ָלֶהם ִּבְמקֹומֹות . ּוַמֲחִריִמים ֵעֶרב ַרב ֵּביֵניֶהם, יר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּוֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִע

ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל . ַוֲאִפּלּו ַחֵּיי ָׁשָעה, ֶׁשּלֹא ִתְהֶיה ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם, ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ַרִּבים

ָּבִנים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ְּברֹאׁש ָּכל , ֲחׁשּוִבים ִּכְכָלִבים, ָיגֹוןְוִיְרֵאי ֵחְטא ְּבדַֹחק ְו

ְּבלֹא , ְּבִלי ַצַער, ְּבִׂשְמָחה, ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוה. ֶׁשּלֹא ָמְצאּו ַאְכַסְנָיה ֵּביֵניֶהם. חּוצֹות

ֲעֵליֶהם " ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם. "ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהָעם, ַּבֲעֵלי ׁשַֹחד,  ַּגְזָלִנים,ָיגֹון ְּכָלל

 ַּפַעם רֵחָּבִיה ָמָּבאֹוז ֶׁשֶמֶר[, ָעֶליְך ַּפַעם ְׁשִנָּיה].  ְּבאֹוָמָאהרַהּזֹן ַהֹוׁשְל[ִּבְׁשבּוָעה ". ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש"ֶנֱאַמר 

 ןֵכְו

יף ִסהֹוְו



יד 

ְּבָכל ְיָכְלְּתְך , ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה לֹא ִיְּפלּו ִמִּפיְך, ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים' ְּבַחי ה]. ִנָּיהְׁש

  .ַחק ֶׁשָּלֶהםְלַדֵּבר אֹוָתם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּדֹ

א "יִׂשְנ: יםִּלִּמַה, ב"ארהת ְּבירֹוִחְּבי ַהֵנְפים ִלִׁשָד ֳח3א "ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִתַמ' ג ר"הרהם ֵסְרִּפה ֶׁשָלְביא ַטִבָנְו

  .ם"ַליְס ִאל"אֵעָמְׁשם ִי"דֹוג ֱא" תשער"ֶּבְמֶב נֹן"ָוְׁשה ֶח"ָּיִנר ְׁש"ֵחָּבה ִי"ָמָּבק אֹו"ָרב ָּב"ארה
  
 

   
 

 בָעָר יֵּצִח הָּיִנְּׁשַבּו ,רָטָמ הָנֹואׁשִרָה הָנָּׁשַּב )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין םמדרשי אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל

[יתיִׁשִמֲחַבּו ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו ,יןִחְּלַּתְׁשִמ  ]ג"תשע 

 יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִיְו ,לדֹוָג עַבׂשֹ

 ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו .דִוָּד ןֶּב

 יִחָרְזִמ ןרֹוִנֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[

ן ֵכְו. ּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַרְּמ ֶׁשְּתְעַּבת ַהֶגֶלְפִמ ְלְךָּין ְּבַדֶּמֶׂשק ַׁשטֹוְלִּׁשן ַהֵכְו .יםִּלִּמַה םִע אדַסַא ארַׁשַּב אָּיִרְטיַמִגְּב

ָאז , ּוְכֶׁשִּיּפֹל ְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה. ֶזה ְּבִחיַנת ַׁשַער ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ַׁשַער ֲאָרם )נז(' ן"ָרֲהי מֹוֵטּוּקִל'א ְּבָבמּו

ה ָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַהּכֹו״ס ֲחִמִּׁש״י ֶׁש' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ר ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ .ְוִיְבֶנה ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ָיבֹוא ֶּבן ָּדִוד

 ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ אָבמּו הין ֶזֵע ְּכ. ַּדֶּמֶׂש״ק אָּיִרְטיַמִגְּב, היָדִתֲעָה

 לֹותֶמְמָׁש ָנהֶׁשִּתְכֶלי ,קֶֹדׁש ַעם ַיד ֶנֶפץ ֶׁשִּיְכֶלה ּוָבֵעת )ז יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח

 םּוּגְרַתְּב סַרָּפ לַע אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ָׁשַמִים ַמְלכּות ַּתְתִחיל ָאז ִּכי ,ַהְּיאֹור ְׂשַפת ַעל ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים

 ָּדא "הָנְפָל" ".ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה ָלבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי" )יב ,טו בראשית( בתּוָּכַה לַע ,ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו

ן ְּבִא'א ָּבָבן מּוֵכ ְו.ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעָּמא ְלֵמיַּסק ֲעִתיִדין ּוִמַּתָּמן ְזִקיָפא ֵליּה ְוֵלית ְלֵמַּפל ַּדֲעִתיָדא ָפָרס הּוא

ת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעל ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָהְיָתה ֵע" )א, דניאל יב(' אָרְזֶע

' רג "יף הרהִסהֹו ְו.ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ְלַהִּפיל ִּכָּסאֹות ֶׁשל ַמְלֵכי ִיְׁשָמֵעאל". ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא

 הֶזְו



טו 

 ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכ ְו.ג"עתש'ה אָּיִרְטיַמִג ְּב"ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול" )א, דניאל יב( בתּוָּכַה ֶׁשא"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ

ל "ֹוּפִי: יםִּלִּמת ַהא ֶאָצ ָמּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבָנְו". ִהיאָבֵעת ַהּו" םָׁש בתּוָּכ ַּבתֶזֶּמֻרְמ

  .ף"ֵסי יֹו"ֵנ ְּבַח"יִׁשג ָמ"ם תשע"יִמָּית ַה"יִרֲחַאל ְּב"אֵעָמְׁשִי

  

'  

  

 רַבָע ל"ש תַנְּׁשִּמֶׁש י"ִרֲאָה םֵׁשְּב בתּוָּכ )רמה עמוד א"פכ 'נתן דרבי אבות' על( א"יָדִחַהֵמ 'ןֶדָאָל רָכִּכ' רֶפֵסְּב

 תדֹוסֹו תֶא תֹוּלַגְל ילִחְתִה ל"יַזִרֲאָה ל"ש תַנְׁשִבְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ּהָּתִעְּב לבּוְּג סַנְכִנְו הָּניֶׁשִחֲא לבּוְּג

ן( ,הָרֹוּתַה  תּוּייִמִנְּפ יּוּלִּג יאִה הָּלֻאְּגַה תּוּייִמִנְפִּד ,ּהָּתִעְּב ְּגֻאַּלת תַּלִחְּת אהּו הֶז יּוּלִגְו )'ה הערה לדורות כתבוני בספר עיי

 תַּלֻאְגִל רּוׁשָק ט"בעשַה ןֵכָלְו .םָׁש ילִחְתִהֶּׁש הַמ לֶׁש הָמָלְׁשַה םֵה יםיִכִלֲהַּתַה רַאְׁש לָכְו ,זֹו הָנָׁשְּב ילִחְתִהֶׁש הָרֹוּתַה

 ,לֵאָרְׂשִי לָכְל ל"יַזִרֲאָה תַרֹוּת תֶא יטִׁשְפִהְו ל"יַזִרֲאָה ילִחְתִהֶּׁש הַמ תֶא יְךִׁשְמִה אהּו יִּכ ,נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ּהָּתִעְבּו ּהָּתְעַׁשְּב

 'םלֹוָׁש תרֹוָהְנ' רּוּדִסְּב אָבמּו ןֵכְו .ל"ש תַנְׁשִּב ילִחְתִהֶׁש ּהָּתִעְּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה םּוּיִס הֶז הָצחּו יוָתנֹוָיְעַמ צּופּוָּיֶׁשְּכ ְוָלֵכן

 ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע זֵּמַרְמּו ,ם"ָקָנ אהּו .םלֹוָׁש קָחְצִי ןעֹוְמִׁש יּוָה םיֶהֵתמֹוְּׁשֶׁש ,ׁש"ַּׁשַרָהְו ל"יַזִרֲאָה י"ִּבְׁשַר לֶׁש ת"סַהֶׁש

 יִּכ ,הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא ןֹוׁשָּלַה היָמִאְתַמ ןֵּכ אןָכְו .ץֵק אָּיִרְטיַמִגְּב םַּג הֶזְו ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד

 לַע תּוּיִניצֹוִחְּב הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא רַמלֹו ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִּג אהּוֶׁש ,ּהָּלֶׁש ייִמִנְּפַה קֶלֵחַּב היָלִחְתִה ָּלהַהְּגֻא

 ןֵכְו .תרֹואֹו יִלְּב ןִיַדֲע יםִלֵּכַה יִּכ ,אָּתְלַחְתַא אלְֹו תּוּיִניצֹוִחְּב הָנָכֲה קַר ֹוֶּזֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,ןכֹוָנ ינֹוֵא ',כּוְו ץֶרָאָה ןַיְנִּב

ם'( 'הָמָלְחַאְו בֹוְׁש םֶׁשֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו י ל ו ג י שר ע ו י ף 'ו ת 'ב ענ  ילִחְתִה הָאְלָהָו ל"יַזִרֲאָה לֶׁש רֹוֹוּדִמ )'ז או

 אהּו םָנְמָא ,םיֹו לָכְּב ְךֵלהֹוְו בֵרָקְתִמ אהּוְו ,יַחִׁשָּמַה תימֹוִּד ןּוּקִּתַה ראֹו תמֹוָלעֹוָה תּוּייִמִנְפִּב ץֵצנֹוְתִהְל

 לֶּׁשִמ תֹוָלְלִק הָּבֻרְמ םיֹו לָכְבּו דאְֹמ ַערּוָּג הָּתַע אהּו תּוּיִניצֹוִחַהֶׁש םַגֲה ןֵכָלְו ,תמֹוָלעֹוָה תּוּייִמִנְפִּב קַר

 ,יָהֶנפּוְצ יֵרְתִסְּב הָרֹוּת יֵׁשּוּדִח ידִמָּת הָּטַמְל הֶּלַּגְתִמּו ,ידִמָּת ןֵּקַּתִמּו ְךֵלהֹו אהּו תּוּייִמִנְּפַה לָבֲא ,רֹוֵבֲח

 ןֵּיַעְמ לָּכ יׁשִּגְרַמ הֶזְו ,אָּבַה םֹוּיַּב רָּתֻמ אהּו ,רַבָעֶׁש םֹוּיַהְּב שרְֹדִלְו רקֲֹחַל רסּוָא הָיָהֶּׁש הַמ יִּכ אָצְמִנְו

 אָבמּו



טז 

 ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְוֵהִׁשיב ,ַמר ָאִתי ֵאיָמַתי .ט"בעשַה לֶׁש תֹוָלֵאְׁשִל יַחִׁשָּמַה לֶׁש תֹוָבּוׁשְּת רֵתיֹו תֶנֶבמּו הֶז יִפְלּו .יִּתִמֲא

 ,היָלִחְתִה רָבְּכ יאִה הָּלֻאְּגַה לֶׁש ייִמִנְּפַה קֶלֵחַּבֶׁש ןיָוֵּכ יַחִׁשָּמַה תֶא לַאָׁש ט"בעשַה .חּוָצה ַמְעָינֹוֶתיָך ְוָיפּוצּו ָרְתָךּתֹו

 לֶׁש ראֹוָה איָלֵּמִמּו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ ראֹו תֶא הָצחּוַה יץִפָהְל הָנָע יַחִׁשָּמַהְו .טֹוּוׁשְּפִּכ תּוּיִניצֹוִחְּב יַחִׁשָּמַה אבָֹי יַתָמ

ת ַנְּׁשִּמא ֶׁש"שליטז "הרמ יףִסהֹוְו .תּוּיִניצֹוִחְּב םַּג ּהָטּוׁשְּפִּכ הָּלֻאְּג הֶיְהִתְו .תּוּיִניצֹוִחַל תּוּייִמִנְּפַהֵמ הָצחּוַה אֵצֵי הָּלֻאְּגַה

ת ַמְכָחאת ֵרְקה ִנָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפּו. יםִנָׁש ת"ֶמֱא ׁש ֵיב"תשעת ַנד ְׁשל ַע"יַזִרֲאת ָהַרֹות ּתב ֶאַתו ָּכ"ז מהרחָא ֶׁשב"של

ַמִים ָׁשל ֶאָּׂשא ֶאי ִּכ ")מ, דברים לב. (הָּלֻאְּגל ַהַע' ת הַעבּוְׁשת ִּבֶזֶּמֻר ְמב"שלת ַנְּׁשא ֶׁש"ז שליט"יף הרמִסהֹוְו .תֶמֱאָה

י ִסַּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ָלֵבׁש ָלֵבׁשָמָלְך ֵּגאּות '  ה)א, תהילים צג (בתּוָּכן ַּבֵכ ְו.ב"של ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ר "ִדיָי

ן ֹוּבְׁשֶחי ַהִפְל. 2772 אָּיִרְטיַמִג ְּב".ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה ָּבְרחֹבֹות ַּפְלֵגי ָמִים ")טז, משלי ה(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט

ק ָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִנּוּוִּכי ַהֵנְּׁש ִמ772ז ָּמֻרה ְמֶּזר ַהָּפְסִּמַבּו. תאֹו ֵמׁשֵמֲחר ַּפְסיא ִמית ִהִפסֹו' ת ךאֹוֶׁש

ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ידִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְּבב ם טֹול ֵׁשַעל ַּבֵאָרְׂשִיא ֶׁש"שליטג ְרּוּבְזְנִּג

  .הָעּויׁש ִליָתִּפִצל ר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶּזא ֶׁש"טשלי

)שלח קעג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ר א ַההּו, יוָלה ָעֶלֲען ַּתֹוּית ִצֶרֶּׂשַבְּמ ֶׁשַּהבָֹּגר ַהָהָהְו, הָרֹוּת ַהְךֶרא ֶּדבֹה ָּתָּלֻאְּגל ַהה ַעָרֹוׂשְּבַה ֶׁש.

 ֶזה ַוַּדאי ַהר "ַעל ַהר ָּגבַּה". "'ַעל ַהר ָּגבַֹּה ֲעִלי ָלְך ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ְוגֹו": ויָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הֶשל מֹים ֶׁשִרָבֲעָה

ר ָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו .ֶׁשְּׁשִכיָנה ַתֲעֶלה ְלָׁשם ּוְתַבֵּׂשר ָלעֹוָלם, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה. ָמקֹום ֶׁשּמֶֹׁשה ִנְקַּבר ּבֹו, ָהֲעָבִרים

ַעל ַהר ָּגבַֹה ֲעִלי ָלְך ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך " )ט, מ' ישעי(. דֵחַפא ְלר לֵֹּׂשַבְמר ַלֵמק אֹוסּוָּפ ַהַעּוּדַמ

ה ָרֹוּת ַהְךֶריא ֶּדה ִהָרֹוׂשְּבַהן ֶׁשיָו ֵּכ".ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁשָלִם ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱאלֵֹהיֶכם

  .הָרֹול ּת ֶׁשּהָּתְמַחְלם ִמחְֹלת ִלמֹוּוצֲעַתז ְו עֹיְךִרָצ

  

 
  

 .  שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי וידאו"הושלמה  בס
 .ניתן להוריד בארכיון דלקמן, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא

ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל " בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרשיצאו לאור לאברכי כולל
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