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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע שמותפרשת גליון 
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ֲאַמר  ִציסֹוד ַה'ַמ   'ֵח

ֶרק כ    .ה"ֶּפ

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

ָעָׂשה ִמְצָוה ַאַחת ַאְׁשָריו ֶׁשִהְכִריַע ,  ִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ֶחְציֹו ַחָּיב ְוֶחְציֹו ַזַּכאי:)קידושין מ(ַּבְּגָמָרא 

ָעָׂשה ִמְצָוה ַאַחת  ְוֵכן ָׁשם .ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף חֹוָבה, ַכף ְזכּותַעְצמֹו ְל

ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל , ַאְׁשָריו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות

ּוָמה ָהִעְנָין ֶׁשל ַהִּמְׁשָקל , ָצִריְך ְלָהִבין ֵאיְך ַׁשָּיְך ֶׁשַּמֲעֶׂשה ָקָטן ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד ַמְכִריַע ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ְלַכף חֹוָבהָהעֹוָלם 

ּוְכֶׁשעֹוֶׂשה , ֶׁשחֹוֵטא לֹוֵקַח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןְּדָכל ָאָדם ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ַהֶּזה ֶׁשּׁשֹוֵקל ֶאת ַהְּזֻכּיֹות ְוַהחֹובֹות ַמה ּיֹוֵתר ָּכֵבד

  ְוָאז הּוא , ָלֵכן ׁשֹוְקִלים ְּבִמְׁשָקל ִלְראֹות ִאם ֵאין הּוא ִנְכָנס ַּבֵחִצי ֶׁשל ַהְּקִלָּפה, ְּתׁשּוָבה הּוא ַמֲחִזיר ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ָלֶעְליֹון

  . ִאם ַהַּצִּדיִקים ִהְרּבּו ְּבִמְצוֹות ְוִהְׁשִלימּו ַמה ֶּׁשָהְרָׁשִעים ָלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון,  ְּבאֶֹפן ְּכָלִליְוֵכן ׁשֹוְקִלים ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם. ַזַּכאי  

ִּמְׁשָקל רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ָלַמד ֶׁש. 'ה' ְׁשֵני מֹאְזֵני ַהֶּׁשֶקל ֵהם ה', ִמְׁשָקל ִמַּצד ָהאֹות ו :)תיקונים קכח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' ּוְׁשֵני ָמאְזֵני ַהֶּׁשֶקל ְמַסְּמִלים ֶאת ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ה, ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' ְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות ו

ֶׁשל ֵׁשם ' ְוהּוא ׁשֹוֵקל ֶאת ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ה. ֶעְליֹוןִלְראֹות ֶׁשּלֹא ָלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָה'  ֶׁשל ָהאֹות וֵּבין ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםֶׁשַהִּמְׁשָקל ׁשֹוֵקל 

ִלְראֹות ֶׁשָרֵחל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ִמְתַּגֶּבֶרת ַעל ֵלָאה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת , ה ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ָרֵחל ְוֵלָאה"הוי

 ֶׁשַהִּמְׁשָקל הּוא ְּבסֹוד ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשּׁשֹוֵקל ּוַמְכִריַע ֵּבין :)בראשית ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְּקִלָּפהַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַה

ְוַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא , ֶחֶסדּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ְּבִחיַנת . ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבַצד ָיִמין ּוְׂשמֹאל ֶׁשל ַהִּמְׁשָקל

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַּדַעת ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְׁשַקל ֶׁש:)תשא קפז (ַעל ַהּזַֹהר' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה. ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה

  '  ֶׁשָהיּו ִמְתעֹוְרִרים ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַלֲעבֹוַדת ה:)לך לך צב( ֵבאנּו ְלֵעיל ֶאת ַהּזַֹהרְוֵכן ֵה.  ַהַּדַעתִׁשּקּולַעל  ְלַרֵּמז, ַעּמּוד ָהֶאְמַצע

  . ַהַּלְיָלה ַהְמַסְּמִלים ֶאת ֵלָאה ְוָרֵחלֵּבין ְׁשֵני ֲחָצֵאי ֶׁשָהָיה ַמְבִּדיל ,ֶּדֶרְך ִמְׁשָקל  

ַעל ְיֵדי , ְוַתְפִקיָדם הּוא ְלַזֵּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְּבסֹוד ַהִּמְׁשָקל, ם ֶׁשִּנְקָרִאים מֹאְזַנִים ֶׁשֵּיׁש ַמְלָאִכי:)פקודי רנה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ין ְׁשֵני ֵּבֶׁשְּבַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ֶנְחָּתְך ַהֶּׁשַפע ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ֶׁשַּכְבָיכֹול ׁשֹוְקִלים אֹוָתם ַיַחד ִלְראֹות ֶׁשֵהם ַמְתִאיִמים ֶזה ָלֶזה

  ַּכּמּוָבא ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַהר ַהּמֹוִרָּיהְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשָקל ְוֵכן . ֵּבין ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ְוֶזה סֹוד ַהִּמְׁשָקל ֶׁשַּמְפִריד ַהֲחָצִאים

  .)עב' וירא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק  

,  ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַמְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ֵמַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמיםְּדָבֵרינּו ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָהֵעֶסק

ֵעֶסק ִּבְתחּום ֵּכיָון ֶׁשָּכל ְּפֻעָּלה ַּבְּתחּום ַהֶּזה ִהיא ְּגדֹוָלה ְוַכִּביָרה ְלֵאין ֲערֹוְך ֵמָה. ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ַּבֲאִריכּות ַּבְּפִתיָחה ַלֵּסֶפר

ְוֵאין , ִמֵּמיָלא ִמְׁשָקָלּה ַרב ְמאֹד ּוַמְכִריָעה ֶאת ַהִּמְׁשָקל ָהֶעְליֹון ַהְּכָלִלי ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלַכף ְזכּות, ל"ְּכִפי ֶׁשִּגּלּו ָלנּו חז, ַהְּפָׁשט
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, ֶׁשֲעֹונֹוָתיו ְמֻרִּבין ַעל ְזֻכּיֹוָתיו ִמָּיד הּוא ֵמת ְּבִרְׁשעֹוָאָדם  )ב, תשובה ג(ם "ְוֶזה ְלׁשֹון ָהרמב. ְלָך ַהְמָּתָקה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו

ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ָרָּבה "ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוֵכן ְמִדיָנה ֶׁשֲעֹונֹוֶתיָה ְמֻרִּבין ִמָּיד ִהיא אֹוֶבֶדת, "ַעל רֹב ֲעֹוֵנְך"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִּכי ַרָּבה ' ַוַּיְרא ה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ָהיּו ֲעֹונֹוֵתיֶהם ְמֻרִּבין ִמְּזֻכּיֹוֵתיֶהן ִמָּיד ֵהן ִנְׁשָחִתיןְוֵכן ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִאם , "'ְוגֹו

ֵיׁש ְזכּות ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ַּכָּמה ֲעֹונֹות , ְוִׁשּקּול ֶזה ֵאינֹו ְלִפי ִמְנַין ַהְּזֻכּיֹות ְוָהֲעֹונֹות ֶאָּלא ְלִפי ָּגְדָלם, "ָרַעת ָהָאָדם

  ְוחֹוֵטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה "ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוֵיׁש ָעֹון ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ַּכָּמה ְזֻכּיֹות, "ַיַען ִנְמָצא בֹו ָּדָבר טֹוב"ֶׁשֶּנֱאַמר 

  .ֶגד ָהֲעֹונֹותְוֵאין ׁשֹוְקִלין ֶאָּלא ְּבַדְעּתֹו ֶׁשל ֵאל ֵּדעֹות ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ֵהיָאְך עֹוְרִכין ַהְּזֻכּיֹות ְּכֶנ, "ַהְרֵּבה  

ֶׁשהּוא ְזַמן ,  ָלֵכן ִהיא ָהְיָתה ִׁשְבִעים ָׁשָנה,"ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח"ֶׁשָּגלּות ָּבֶבל ָהְיָתה ְּבסֹוד ַהָּכתּוב .) ויקרא טז(ַּבּזַֹהר 

 ֶׁשָהֶאֶרז ִמְתַעֵּכב ,"ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה"ד ַהָּכתּוב ְוַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ִּתְהֶיה ְּבסֹו. ְּפִריַחת ַהָּתָמר ַעד ֶׁשּנֹוֵתן ֵּפרֹות

   ְמַרֵּמז ַעל ְּפִניִמּיּות ְלָבנֹוןְוֵכן , ָרז ֶׁשֵּיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ֶאֶרזִנְרֶאה ֶׁשַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ַעל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהִּנְרֶמֶזת ְּב. 'ַהְרֵּבה ְזָמן ְוכּו

  . ַׁשֲעֵרי ִּביָנהן"נּו,  ְנִתיבֹות ָחְכָמהב"ֵל נֹוָטִריקֹון ְּלָבנֹון ֶׁש.)חיי שרה קלב(ַעל ַהּזַֹהר ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּמּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהַּכ, ַהּתֹוָרה  

נּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ָזַכְר' ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ְוגֹו" )ד, במדבר יא(

. ִחָּנםרֹוִאים ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָּבָאה ִמְּקִלָּפה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם . ִחָּנם ִמן ַהִּמְצוֹות" ִחָּנם" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ְּבִמְצַרִים ִחָּנם

. ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ָּבָאה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה ְוֵיׁש ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא 'י ִעם ִחיָנםְּד, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִחָּנם

ּוְלִפי ֶזה ֵהם ִהְתלֹוְננּו ַעל .  ֶׁשַהְּתלּוָנה ָהְיָתה ַעל ֲעָריֹות ֶׁשֶּנֶאְסרּו ֲעֵליֶהם ַּבִּמְדָּבר.)יומא עה(ְוֵכן ָמִצינּו ַמאן ְּדָאַמר ַּבְּגָמָרא 

 מּוֲעָּטא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' ׁשָרְדית ִמֵּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְּׁשרּות ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהיא ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעילַהִהְתַק

ּוְמבָֹאר . "ָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנםָזַכְרנּו ֶאת ַהָּד" רּוְמה ָאל ֶזַעְו. אבֹיד ָלִתָע ֶלֶׁשּנֹאַכלן ָתָיְוִּלג ַהם ַּדַעם ַטִיַרְצִמְּב

   ,"ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם"ב תּוָּכל ַה ַע.)בהר קח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . אבֹיד ָלִתָע ֶלּוּנֶּמ ִמֶׁשּנֹאַכל, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַה ֶאלּוְכָאִלְדָבֵרינּו ֶׁש

  .םָּנים ִחִאָרְקִּנת ֶׁשֹוּפִלְּקַהא ֵמֵצד יֹוֶבֶעָהֶׁש  

ֱהיֹות ֶׁשהּוא נֹוֵתן ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל . ִּדְקִלָּפה נֹוֶתֶנת ְּבִחָּנם ְּבִלי ְיִגיָעה, ְּדָלֵכן ַהַהְׁשָּפָעה ֵמַהְּקִלָּפה ִנְקֵראת ִחָּנם

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבִעְנַין ַהְּתִקיעֹות . ִּגיַע ָלָאָדם ִאם לֹאַהֲחָסִדים ֶׁשִעְנָינֹו ְלַהְׁשִּפיַע ֶחֶסד ְּבִלי ֶחְׁשּבֹון ּוְבִלי ִלְבּדֹק ִאם ַמ

ֲהֵרי ֲחִצי ֶזה עֹוֵבר ֶּדֶרְך , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִמי ֶׁשְּמַקֵּבל ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון. ֶׁשַאְבָרָהם ִּבֵּקׁש ֶחֶסד ַּגם ֲעבּור ַהּגֹוִיים

ְוֵכן ֵאֶצל ֵעָׂשו ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהְּקִלָּפה . ִמֵּמיָלא ְצִריִכים ְיִגיָעה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ֶזה, ֹוֶדֶקת ִאם ַמִּגיַע ָלָאָדם אֹו לֹאַהְּגבּוָרה ֶׁשּב

ד ַהְּקִלָּפה ְמַקְּבִלים ַהּכֹל ִמן ַהּמּוָכן ְּבִלי ֶׁשָאָדם ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשְּבַצ. ָמִצינּו ֶׁשּנֹוַלד ָעׂשּוי ּומּוָכן ִעם ְׂשָערֹות ְוִׁשַּנִים, ְּכִדְלֵעיל

 ִיֵּתן ָךִאם ָראּוי ְל, ְּבִדין, ַמהּו ָהֱאלִֹהים"  ָהֱאלִֹהיםָךְוִיֶּתן ְל" )כח, בראשית כז(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ִיְצָטֵרְך ַלֲעבֹד ּוְלִהְתַיֵּגַע

ְוֵכן . ָךֵּבין ַצִּדיק ֵּבין ָרָׁשע ִיֵּתן ְל" ָךִמְּׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶב"ל ְלֵעָׂשו ָאַמר ֲאָב, ָךְוִאם ָלאו לֹא ִיֵּתן ְל, ָךְל

ְּדִׁשּלּוב ַהְּגבּוָרה ִעם ַהֶחֶסד ַיַחד הּוא ַרק ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל , "ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו" )ב, תהילים קיז(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב 

ְּדֶׁשַפע ֶזה הּוא ֶׁשַפע ֶׁשַּׁשָּיְך ְלַהְׁשָּפַעת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ִּדְקֻדָּׁשה , "ה ְלעֹוָלם"ֶוֱאֶמת הוי"ּוְכִפי ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהָּכתּוב . "ֵלינּוָע"

ְּכִפי , ת ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָּבִאים ֶּדֶרְך ַצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ָּכל ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹו.)וישלח קעד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶׁשִּנְקָרא ֱאֶמת

  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַצד ַהְּקִלָּפה ַהַהְתָחָלה ִהיא ְּבַנַחת ּוְבֲחָסִדים ְוַאַחר ָּכְך , ֶׁשרֹוִאים ֶׁשְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ְזָמן ֶׁשל ִּדין

  .ַהִּדין ָּבא ְלַכּלֹוָתם  

  רּוַח ְוִאם הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבִחָּנם , ֶׁשָאָדם ָצִריְך ְלהֹוִציא ָממֹון ֲעבּור ִקּיּום ַהִּמְצוֹות.) תרומה קכח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

  .ׁשֹוָרה ַעל ַהִּמְצָוהַהֻּטְמָאה   

 ְמַרֵּמֶזת ַעל ֵחְטא ַהַּיִין ֶׁשל נַֹח ָאֳהלֹה ֶׁשַהִּמָּלה " ָאֳהלֹהְךל ְּבתֹוַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּג" )כא, בראשית ט(י ַעל ַהָּכתּוב "ְּבַרִּׁש

ּוְמַרֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁשִּנְכְנסּו , 'ֵלָאה ה אֹוִתּיֹות ָאֳהלֹהִנְרֶאה ְּד. ְוַעל ֵחְטא ַהַּיִין ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִּבְגָללֹו ָּגלּו ִמן ָהָאֶרץ

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

ִנְרֶאה 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 



ג 

ְּדֵבַאְרנּו , ְוָלֵכן ְּבֵחְטא ַהַּיִין ַּדְוָקא ִנְרָמז ָּדָבר ֶזה. ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי'  ְוהּוא ַׁשָּיְך ָלאֹות הֵלָאה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון

ן ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהיא ְוָהֲעִלָּיה ַלֲחִצי ָהֶעְליֹו, ֶׁשַּיִין ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ְוֶזה ְלׁשֹון .  ֶׁשְּמקֹום ַהִחּבּור ֵּבין ָרֵחל ְוֵלָאה הּוא ְּבסֹוד ַיִין)ד"רחל ולאה פ(ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִּבְבִחיַנת ַיִין

ְוַאל "ְוַעל ֶזה ָּכתּוב , א"ָּכתּוב ְּבֵה"  ָאֳהָלּהְךְּבתֹו"ָּלה ִּפְרַצת ָהעֹוָלם ֶׁשָהְיָתה ְסתּוָמה ִּג" ַוִּיְתַּגל" :)נח עג(ַהּזַֹהר 

ֶׁשִּגָּלה ִּפְרַצת ָהעֹוָלם ֶׁשָהְיָתה ָׁשם ' ָמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְבֵפרּוׁש .  ָאֳהָלּה ֶׁשל אֹותֹו ֶּכֶרםְךְּבתֹו" ִּתְקַרב ֶאל ֶּפַתח ֵּביָתּה

  ַּׁשַער 'ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַה,  רֹוִאים ֶׁשּנַֹח ִנְכַנס ְּבֶחְטאֹו ִלְמקֹום ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפה.ה ַהְיינּו ְמקֹום ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפהְסתּוָמ

  .ַאְרנּו ֶׁשַהְׁשָּפָעָתּה יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפהּוְכִפי ֶׁשֵּב,  ֶׁשֵּלָאה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִליִלית ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפה)עג' ויצא ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהְּפסּוִקים  

 ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ּדֹור ַהַּפָּלָגה ִנְרֶאה ְּדֶפֶלג ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם "ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ" )כה, בראשית י(

ַּכּמּוָבא , ֶשִּנְכְנסּו ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד ְוָרצּו ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ִצי ָהָיה ַּבֵחּדֹור ַהַּפָּלָגהֶׁשַהֵחְטא ֶׁשל 

 ֶּדֶרְך ָּׁשה ַלְּקִלָּפהֵמַהְּקֻדְוֵהם ִנּסּו ִלְמׁשְֹך ֶׁשַפע ,  ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹודּדֹור ַהַּפָּלָגהֶׁשִּמְגַּדל ) מא' נח ע(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב

  ֶשִּמֶּפֶלג ִנְפְלגּו ַחֵּיי ' ִחְזקּוִני'ְוֵכן מּוָבא ָּב,  ְּדֶפֶלג ִסֵּמל ִּבְׁשמֹו ֶאת סֹוד ַהֵחִצי,ּדֹור ַהַּפָּלָגהְוָלֵכן ֶּפֶלג ִנְקָרא ַעל ֵׁשם . ַהִּמְגָּדל

  .   ֶׁשָּפְגמּו ַּבֵחִצי ָּגְרמּו ֶאת ָהעֶֹנׁש ַהֶּזהדֹור ַהַּפָּלָגהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. ָהֲאָנִׁשים ְוָחיּו ַרק ַמֲחִצית ִמְּׁשנֹות ַחֵּיי ָהִראׁשֹוִנים  

ְוַעל ֶאָחד ָהָיה , ֶאָחד' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶׁשָאְמרּו ְּדָבִרים ַחִּדים ַעל ה" ּוְדָבִרים ֲאָחִדים ")ו, ר לח"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ֱאלֵֹהינּו ָאְמרּו לֹא ָּכל ֵהיֶמנּו ' ְוַעל ה, רּו ַאְבָרָהם ֶזה ִּפְרָּדה ֲעָקָרה ֵאינֹו מֹוִלידָאְמ, ַאְבָרָהם ָּבָאֶרץ

ֶאָּלא ּבֹאּו ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ִמְגָּדל ְוַנֲעֶׂשה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ָלבּור לֹו ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ְוִלֵּתן ָלנּו ֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים

 ַלְחּתְֹך ֶׁשַפע ַחִּדים ְּכַסִּכין ַהְיינּו ֶׁשָאְמרּו ְּדָבִרים .ֶרב ְּבָיָדּה ּוְתֵהא ִנְרֵאת ְּכּאּלּו עֹוָׂשה ִעּמֹו ִמְלָחָמהְוִנֵּתן ֶח, ְּברֹאׁשֹו

ִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיִכים  ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהֲחָסִדים ֵמַהֵחַאְבָרָהם ֶׁשֵאינֹו מֹוִלידְוָלֵכן ָהיּו ָלֶהם ַטֲענֹות ַעל , ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  , ֵּבין ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִניםּוְמַחֵּלק , ַחד ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבַסִּכין ֶאָחד' הְוָלֵכן ָהיּו ָלֶהם ַטֲענֹות ַעל , ַלּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַאְבָרָהם

  .ֶׁשַפע ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּתְחּתְֹך ָלֶהם ֶחֶרב ְּברֹאׁש ַהִּמְגָּדלְוָלֵכן ָרצּו ָלֵתת   

, ו"ה ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא כ"ו ּדֹורֹות ֶׁשָהיּו ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה ֵהם ְּכֶנֶגד ֵׁשם הוי" ֶׁשכ.)פסחים קיח (א"ַּבמהרש

ִראׁשֹוָנה ' ּדֹורֹות ַאֲחֵרי נַֹח ִּתֵּקן ֶאת ָהאֹות ה' ֶׁשָהָיה הּוֶפֶלג , ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' ִּתֵּקן ֶאת ָהאֹות י' ְונַֹח ֶׁשָהָיה ַּבּדֹור ַהי

ֵׁשם ָהֶאָחד " )כה, בראשית י(ְוֶזה סֹוד ַהָּפסּוק ֶׁשִהְזַּכְרנּו , ה"ה ְלו"ּוְכֶׁשָחְטאּו ּדֹור ַהַּפָּלָגה ִהְפִרידּו ֵּבין ָהאֹוִתּיֹות י, ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי

ה ֶׁשל ֵׁשם "ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהָּפסּוק ַהֶּזה ְמַרֵּמז ַעל ַהְּפָגם ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְרָמז ָּבאֹוִתּיֹות י. "ָאֶרץֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָה

  ה ֶאְרד ִנעֹוְו. ַפע ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשהֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ֶׁש, ה"ה ְלו"ֶׁשָּלְקחּו ֶׁשַפע ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְוָגְרמּו ֵּפרּוד ֵּבין י, ה"הוי

  .יםִאָצי ֲחֵנְׁשה ִלָּקֻלֲחת ַהים ֶאִׂשעֹוב ֶׁשקֲֹעַיק ְוָחְצִים ְוָהָרְב ַאאּוְצ ָיּוּנֶּמִּמן ֶׁשיָוֵּכ, גֶלא ֶּפָרְקג ִנֶלֶּפֶׁש  

, ֵיׁש ֶרֶמז ַעל ֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמעָֹרב ֵמַהְּגבּוָרה ְוַהֶחֶסד ַיַחד, ְּקֻדָּׁשהְּבַהְׁשָּפַעת ַהָּמן ֶׁשִּקְּבלּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַה

 ְמֻחְסָּפס ּו,ִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא " ַּכְּכפֹר ַּדק ְמֻחְסָּפסַּדק  ")יד, שמות טז( ֶׁשַהָּכתּוב )רנח' ע(' ֵּבית ִיַׁשי 'ְּבֵסֶפרְּדמּוָבא 

  , ְּפָעִמים ַּדק' ְּבבְמֻרָּמז ְוִיְצָחק ,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּמן ָהְיָתה ֶּדֶרְך ְׁשֵני ַהַּקִּוים ֶׁשל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק,םַאְבָרָהְּבִגיַמְטִרָּיא 

  . ְלַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַּדק ַּדק ֶׁשִּיְצָחק עֹוֶׂשה ַּבֲחָסִדים  

ַוֲחִצי ָהֲאִפיקֹוָמן הּוא ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְׁשָאר . ִּמְנָהג ַיַחץ ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְמַסֵּמל ֶאת ֲחֻלַּקת ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםְלֵעיל ֶׁש

 ָהֲאִפיקֹוָמן ְלַרֵּמז ֶׁשַהִחיצֹוִנים  ְלָבֵאר ַהִּמְנָהג ֶׁשחֹוְטִפים ֶאת)יח' פסח ע(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפרּומּוָבא . ַּבְיסֹוד ָלָעִתיד ָלבֹא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְפֻעַּלת ַהִחיצֹוִנים ִהיא ְלַנּסֹות ַלֲחטֹוף ֵמֲחִצי ֶזה ֶׁשִּנְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹא . ְמַנִּסים ְלִהְתַלֵּבׁש ַעל ַהְיסֹוד ְוִלְפּגֹם ּבֹו

ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ם חֹוֵטא הּוא ּגֹוֵרם ַּכְבָיכֹול ֶׁשַהִחיצֹוִנים חֹוְטִפים לֹו ֵמַהֲחִצי ַהֶּזהִּדְבָכל ֵחְטא ֶׁשָאָד. ְוַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֵלָאה

ָנה ְוַהָּׂשָכר ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָהֲאִפיקֹוָמן ַׁשָּיְך ְלִעְנַין ַהַּמָּת, ַהִּמְנָהג ֶׁשְּמַחְּלִקים ַמָּתנֹות ַלְּקַטִּנים ַהִּנְקָרִאים ַמְּתנֹות ֲאִפיקֹוָמן

ָּכתּוב 

ּוְמֻרָּמז 

מּוָבא 

ְוֵכן 

ֵּבַאְרנּו 



ד 

ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּדמּוָבא ְּב, ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָהֲאִפיקֹוָמן ֶנֱאָכל ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן ֶּפַסח. ֶׁשָהָאָדם ְיַקֵּבל ֶלָעִתיד ָלבֹא

ְוֵכן ַמָּצה זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלאֹורֹות . ֶּפה ָסח,  ַהִּמְתַקֵּׁשר ִעם ֶהֶבל ַהֶּפהֶׁשָּקְרַּבן ֶּפַסח הּוא ְּכֶנֶגד ָהאֹור ַהַּמִּקיף) קפב' ב ע"ספירת העומר ח(

ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ַּבִּנְסָּפח ֶׁשֶּפַסח . ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵחִצי ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, ַהֲחָסִדים ַהַּמִּקיִפים ֶׁשַּׁשָּיִכים ֶלָעִתיד ָלבֹא

ּוְלִפי ֶזה ְמבָֹאר ַמּדּוַע אֹוְכִלים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ָׁשמּור ֶלָעִתיד , ַמן ְׁשִליַטת ַהֶחֶסדהּוא ְז

ּוְמבָֹאר . ן"ת מ" ַהְיינּו ַּתֲעלּו ַמִּיין נּוְקִּבין ר,ן"ֲאִפיקּו מ ֵּפרּוׁשֹו ֲאִפיקֹוָמןֶׁש' ֶּבן ִאיׁש ָחי'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַה. ְולֹא ְלָאְכלֹו, ָלבֹא

  ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה , ְוהּוא ּדֹוֵרׁש ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ָלֶעְליֹון, ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָהֲאִפיקֹוָמן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  .ִדְלַקָּמןֶּׁשָּלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכ  

ְוהּוא , ִיַּקח ְמַעט ֵמַהַּמָּצה ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמן ְוִיָּׂשא ֶאְצלֹו ְּבֵחיקֹו )ערך צפון(י 'ח ַּפַלאִג"ֵמַהגר' ַחִּיים ְלרֹאׁש'ְּבֵסֶפר 

ָּבא ֵמַהְּקִלּפֹות ֶׁשרֹוִצים ִלְגזֹל ֵמָהָאָדם , ַהֶּגֶזלּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדׁשֶֹרׁש . ְסֻגָּלה ְלִהָּנֵצל ִמַּגְזָלִנים ּוְלַהְבִריַח ַהְּקִלּפֹות

ּוְכֶׁשָהָאָדם ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶאְצלֹו ִמַּצד , ַהְיינּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַקח יֹוֵתר ֵמֶחְלקֹו

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ֹותֹו ַטַעם ֶזה ַמְבִריַח ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּמְתָּגִרים ָּבָאָדם ֶּדֶרְך ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןּוֵמא. ַהְּקֻדָּׁשה ֵהם עֹוְזִבים אֹותֹו

  ם ְוִיְזּכֹר ֶאת ַהֵּׁש, טֹוב ְלַהְׁשִליְך ְמַעט ֲאִפיקֹוָמן ַלָּים ְלָכל ַאְרָּבָעה רּוחֹות, ְסֻגָּלה ְלַהְׁשִקיט ַהָּים ִמַּזֲעּפֹו, ְזִכיָרה

  .ָלֵכן ָהֲאִפיקֹוָמן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַמְׁשִקיט אֹותֹו,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָים ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל.א"אגל  

ִּדְבִמְנָהג ַיַחץ ְמַחְּלִקים . ַמּצֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבַלְיָלה ֶזה' ּכֹוסֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ַהד' ל ֶׁשד" ְּבֵׁשם ָהרמח)נג' פסח ע(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפר

ֵחִצי ְּבכֹוס ֵׁשִני ְוֵחִצי ; ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמַחְּלִקים ֶאת ַהַהֵּלל ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ַמּצֹות' ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש ד, ַהַּמָּצה ִלְׁשַנִים

ְּדַמָּצה זֹו ִהיא ַהַּמָּצה ַהְּׁשִנָּיה ְוַהֵחִצי ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמן ִנְׁשָאר . ת ֵאּלּו ֵהם ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתי ַהַּמּצֹות ֶׁשל ַיַחץִּדְׁשֵני ּכֹוסֹו, ְּבכֹוס ְרִביִעי

 ַהְמַדֵּבר ַעל ְיִציַאת ל ִמִּמְצַרִיםְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאָלֵכן ַמְזִּכיִרים , ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֲחִצי ַהַהֵּלל ָהִראׁשֹון הּוא ְּכֶנֶגד עֹוָלם ַהֶּזה. ַלּסֹוף

ָלֵכן אֹוְמִרים , ְוַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַהֵּלל הּוא ְּכֶנֶגד ָהֲאִפיקֹוָמן ַהְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף

  ּוְמבָֹאר . ְוכֹוס ַאֲחרֹוָנה ְּכֶנֶגד ֵלָאה, ִאָּמהֹות' ּכֹוסֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ד' ה ֶׁשד"ֵׁשם ַהשל ְּב)קה' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . 'ְוכּו' ְׁשפֹוְך ֲחָמְתָך'

  .ִלְדָבֵרינּו ְּדֵלָאה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְׁשָמר ֶלָעִתיד ָלבֹא  

   ָרֵחל ְוֵלָאה ֶלָעִתיד ָלבֹאּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. ְולֹא ִנְפרֹוס אֹוָתּה, ֵלָמה ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁש:)תיקונים כח(ַּבּזַֹהר 

  .ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ִמֵּמיָלא ַּגם ַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה  

, ל ְוׁשֹוֶתה אֹו יֹוֵׁשב ְוׁשֹוֶנהֶאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֵאין לֹו ָלָאָדם ְּביֹום טֹוב ֶאָּלא אֹו אֹוֵכ' ר :)פסחים סח(ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשּׁשֶֹרׁש '' ֶחְציֹו ַלה' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ַחְּלֵקהּו ֶחְציֹו ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָיה ְוֶחְציֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרש' ר

 ְּדָכְך ֶּדֶרְך ,ְלֵחִצי ֵחִציְיהֹוֻׁשַע ְמַחֵּלק ' ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ר. ד ַהְּגבּוָרהְיהֹוֻׁשַע ִמַּצ' ְוׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ר, ֱאִליֶעֶזר הּוא ִמַּצד ַהֶחֶסד' ִנְׁשַמת ר

  ם ְיהֹוֻׁשַע ְמַרֵּמז ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ָצִריְך ְלִהָּזֵהר לֹא ְלִהָּכֵנס ָּבֲחִצי ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך ָלעֹוָל' ְור. ַהְּגבּוָרה ְלַחֵּלק

  .ְוַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוִׂשים ֶחְציֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִנְזָהִרים לֹא ְלִהָּכֵנס ָּבֵחִצי ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך ָלעֹוָלם ַהֶּזה. ָלֵכן ַרק ֶחְציֹו ָלֶכם. ַהֶּזה  

 ֶאת ְמַחֶּלֶקת ו"ָוא ָהאֹות ְּדָלֵכן ֶאהִנְר .ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶׁשל אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֶחְצָין ְּדָגחֹון ו"ָוא .)ל קידושין( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשל ָּגחֹון ַּבִּמָּלה ֶזה ְוָלֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ו"ָוא ֶׁשָהאֹות ְלַרֵּמז ִלְׁשַנִים ַהּתֹוָרה

 ,ו"ַהָּוא ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהֵחִצי ַעל ִמְתַלֵּבׁש ֶׁשַהָּנָחׁש ְלַרֵּמז ,ַהָּנָחׁש לַע ֶׁשְּמַדֵּבר "ָּגחֹון ַעלְך הֹוֵל ָּכל" )מב ,יא ויקרא( ַהָּפסּוק

 ,ֶׁשּלֹו ְוַלחּוץ ֵמֶחְציֹו ָחָדׁש ְּבּכֹוֶתל ָמָצא :)כה מציעא בבא( ַּבִּמְׁשָנה ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהָּנָחׁש ִעְנַין ְּבסֹוף ו"ַהָּוא ָלֵכן

 ֶתל ּכֹו ְּדאֹוִתּיֹות ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ְמַסֵּמל ּכֹוֶתלֶׁש .)קטז משפטים( ַּבּזַֹהר ְּדָמִצינּו .ַהַּבִית ַּבַעל ֶׁשל םְוִלְפִני ֵמֶחְציֹו

   ְמַרֶּמֶזת ְׁשָנהְוַהִּמ .ַהְיסֹוד ַעל ַהְמַרֵּמז ֵּתל ְּבִחיַנת ְוֶאת ,ַהִּתְפֶאֶרת ִלְסִפיַרת ַהַּׁשָּיְך ו"כ ְּכִמְנַין ה"הוי ֵׁשם ֶאת ְמַסְּמלֹות

  .ה"ַלקב ,ַהַּבִית ְלַּבַעל ַׁשָּיְך ַהְּפִניִמי ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ְוִאּלּו ָלָאָדם ַׁשָּיְך ַהִחיצֹוִני ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהֵחִצי  

מּוָבא 

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו



ה 

". רבֹוֲעא ַילֹן ְוַת ָנָחק "ֶׁשָּכתּוב מֹוְּכ. בּוָרהִמַּדת ַהְּגים ְלִכָּיַּׁשֶׁש, הָּדִמל ּובּו ְּגְלׁשֹוןא  הּוחֹקֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְּבֵסֶפר 

, "ִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא" ַעל ַהָּכתּוב .)ביצה טז( ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא חֹקְוֵכן 

 ,ִחּתּוְך ֹוׁשרּו ֵּפֶּּבַצע ו".ֶּבַצע ֶּכֶסף לֹא ָלָקחּו" )יט, שופטים ה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו. ָממֹוןל ם ֶׁשא ֵׁש הּוֶּבַצען ֵכְו. ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן זֹוָּמת ַהַעָּפְׁשַהז ֶׁשֵּמַרְל. ְּבִציַעת ַהַּפת, תַּפ ַהְךּוּתִחה ְליָעִצן ְּבֹוׁשים ְלִטְקן נֹוֵכ ְו".ּבֹוֵצַע ָּבַצע" )כז, משלי טו(ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו

 ְךּוּתִחי ַה ִּכ".'ִּכי ְיַבַּצע ה" )יב, י', ישעי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ְלַבֵּצע, לַעּפֹה ַלָאָצן הֹוֹוׁשא ְל הּוֶּבַצען ֵכְו. היָעִצד ְּבסֹויא ְּבִה, הָסָנְרַּפַהְו

ַמה " )בראשית לז כו( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו. עַפל ֶׁשז ַעֵּמַרְמַה, ֶרַוח ֹוׁשרּו ֵּפֶּבַצען ֵכְו. ילֵעְלִד ְּכיַעִּפְׁשא ַמהּוק ֶׁשֶלֵחת ַהל ֶאַעּפֹיא ַלִצמֹו

ְוֵכן . ילֵעְלִד ְּכְךּוּתִחם ַהקֹום ְמָּׁשד ֶׁשסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲע ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהִּבְנָיִמין ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּבַצען ֵכ ְו".ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו

ל ַעָכה ָּבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ִבְּואֵרי ַצל ַעַוִּיּפֹל  ")יד, בראשית מה(ָיִמין ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור יֹוֵסף ּוִבְנ

ְּדָכל ֵחֶלק , ּוְך ַהְמַסֵּמל ִחּתע"ָּבַצת "ֶרב רֶעֳהַרִים ָצֶקר ּבְֹוֵכן . היָעִצ ְּבׁשֵי, יןִמָיְנִבף ּוֵסר יֹוּוּבִחְּד, ע"ָּבַצ ע"ָּבַצת "ר" ָּואָריוַצ

ָאבֹות ַלַּמְלכּות ִהיא ֶּדֶרְך ' ְּדַהְׁשָּפַעת ַהג, ע"ָּבַצֵהם , קֹבֲעָחק ַיְצָרָהם ִיְבְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַהְּׁשִנּיֹות ֶׁשל ַא. ֵמַהּיֹום ֵיׁש לֹו ִחּתּוְך ַאֵחר

   ַאף ְרִּתיוַצְי ָראִתיוְּבָּכל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי " )ז, מג' ישעי(, תמֹוָלעֹות ָהלּוְׁשְלַּתְׁשל ִהב ַעתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמע"ֶּבַצן ֵכְו. ִחּתּוְך

  .ְּדֶעֶצב ָּבא ְּכתֹוָצָאה ֵמַהְּבִציָעה,  ֶעֶצבְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹותֶּבַצע ְוֵכן  .תֹוּיִתע אֹוַבג ֶׁשּוּלִדְּב". ִׂשיִתיוֲע  

 אֹותֹו ּוָמְכרּו ,ִמיָתה ַחָּיב ֶׁשהּוא ָּפְסקּו ֶׁשָהַאִחים ֵּכיָון ,ׁשַֹחד ְנִטיַלת ֲעֹון ָהְיָתה יֹוֵסף ְּמִכיַרתֶׁש 'ְּדיֹוֵסף ְנהֹוָרא' ְּבֵסֶפר

 ֶׁשְּמַעֵּות ַחד ַסִּכין הּוא ֶׁשּׁשַֹחד ּוֵבַאְרנּו .ֶׁשָּלֶהם ַהִּדין ִמְּפַסק ְוֶנֱהנּו ׁשַֹחד ֶׁשָּלְקחּו יֹוֵצא ,ַנֲעַלִים ְלַעְצָמם ְוָקנּו ,ְּבֶכֶסף

בראשית (, שהוא מזלזל בחיתוך החצי שעושה יוסף, וכן נראה שיש רמז בפסוק שיהודה אמר בזמן המכירה. ַהִּדין ִחּתּוְך ֶאת

ְוֵכן  .בציעהכמו , תוךח פירושו בצעכי ". ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים: ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹוַמה ֶּבַצע  ")כו, לז

 ורואים שהאחים חשבו . ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציאְךַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ּוְנָבֵר )אות כח(' ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ָמִצינּו ְּב

ומבואר לדברינו שהם חשבו שמכירת יוסף תבטל את חיתוך החצי שיוסף , שמכירת יוסף תביא להם שפע פרנסה ומזון

 ֵמָאה ְּבִגיל ַיֲעקֹב ָהָיה יֹוֵסף ְמִכיַרת ֶׁשִּבְזַמן ,)כט ,לה בראשית( י"א ְּבַרִּׁשָבן מּוֵכְו. והם יקבלו את שתי החצאים, עושה

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים רַׁשַע'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּכִמְנַין ו"רי ֲאָלִפים 'ב ִּבְׁשַנת ָהְיָתה יֹוֵסף ְמִכיַרת ְוֵכן ,ֵחִצי ְּכִמְנַין ,ּוְׁשמֹוֶנה

   "טֹוב ִּכי ַצִּדיק ִאְמרּו" ְּבסֹוד ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר ְוִהְתִחיל ,ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשַבע ֶּבן ִּבְמִכיָרתֹו ָהָיה ֶׁשּיֹוֵסף )פד וישב(

  ).א"שלמה רייסקין שליט' ג ר"בביאור זה סייעהני הרה( .ז"י ְּכִמְנַין  

  

  לגליון הושענה רבה הוספות

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

ַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכ" )ערך יהודה(' רָסט מּוֶבֵּׁש'ל ַהַעַּבִמ' תֹוּיִּפְל ַּתׁשַרְדר ִמֶפֵסְּבא ָבמּו

 ְךַפע ָהָׁשה ָרָיָהיל ֶׁשִבְׁשִּבּו, וָׂשא ֵע הּוַעּוׁש]. יםִנֹואׁשִרד ָהָחה ֶאָיָהֶׁש [סימּוִנלֹול ְקֵאמּוי ְׁשִּב ַרׁשֵרֵּפ". ַוָּיבֹא ֵאֶליָה

ה ֶׁשר ָקָבָּדַהף ֶׁשַא, וָׂשל ֵע ֶׁשֹוּתח ִּבַקה ָלָדהּוְּיל ֶׁשֵּבַקה ְנָלָּבם ַקִא' רָסט מּוֶבֵּׁש'יף ַהִסמֹו ּו.ַעּו ׁשהּואּוָרְקת ּוֹוּיִתאֹוָה

ּוְמבָֹאר . הָדהּוְיל יו ֶׁשִמה ָחָיָהו ָׂשֵעים ֶׁשִארֹו ְו.הָרה ָזָדבֹו ֲעמֹוְציק ַעִזֲחה ַמָיָהי ֶׁשל ִמת ֶׁשח ַּבַק ָליְךד ֵאאֹד ְמַע

ה ָּׁשת ִאַחַקו ָלָׂשֵע ְלְךַלָה, תֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשְֹּבת ֶׁשצֹויצֹוִּנת ַהיא ֶאִצהֹו ְליְךִרה ָצָיָהה ֶׁשָדיהּוִו, ׁשָּמ ַמׁשֶר ׁשֹתֹואֹום ֵמיֶהֵנְּׁשִלְדָבֵרינּו ֶׁש

ת  ֶאירּוִהְזק ִהָחְצִים ְוָהָרְבי ַאֵרֲהֶׁש, ןַעַנל ְּכד ֶׁשֶכה ֶנָיָהה ֶׁשָנָּוַּכין ַה ֵא"יִנֲעַנ ְּכיׁשת ִאַּב" ֶׁש.)פסחים נ(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּוּנֶּמִמ

ת א ַּבלְֹו, יִנֲעַנת ְּכת ַּבֶנֶּיַצה ְמָרֹוּתַהן ֶׁשֵכָּתִיְו. [רֵח סֹוֹוׁשרּוי ֵּפִנֲעַני ְּכִּכ, רֵח סֹויׁש ִאׁשרּוֵּפא ַהָּלֶא, ןַעַנת ְּכנֹוְּב ִמחּוְקא ִיּלֹם ֶׁשיֶהֵנְּב

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו]. ֹוּבע ֶׁשָרד ָהַּצא ִמלְֹו, וָׂשֵעְּבר ֶׁשֵחֹוּסד ַהל ַצת ֶׁשַּב ַהינּוְיַה, וָׂשֵעְּבב ֶׁשֹוּטד ַהַּצה ִמָתְי ָהַעּות ׁשַּבז ֶׁשֵּמַרְל, וָׂשֵע

 מּוָבא

 מּוָבא



ו 

, ַעּו ׁשתח ַּבַק ָליָךִחה ָאָדהּוד ְייַצ ֵּכה לֹוָרְמָא, "יִּמה ִעָבְכר ִׁשאַמּתֹ ַודֹוְגִב ְּבהּוֵׂשְּפְתִּתַו") פרשת וישב(' יםִמֲחא ַרֵּסִּכ'

 ּהָתיר אֹוִזֲחר ַאָׁשְפ ֶאֹוּבִלר ְּבַמה ָאָדהּוְּיי ֶׁשֵנְּפִמ, וָׂשת ֵעֹוּיִת אֹוַעּול ׁש" רזרּוְמָא ֶׁשמֹוְּכ. [וָׂשת ֵעיא ַּבִהֶׁש

. יׁשת ִאֶׁשה ֵאָתְיא ָהלְֹות ֶרֹוּי ִּגּהָתה אֹוָׂשה ָעָדהּוְי, ףֵס יֹוּהיב ָלִׁשֵה.] הָבּוׁשְתאל ִּבֵעָמְׁשר ִיַזָח ֶׁשמֹוה ְּכָבּוׁשְתִּב

ה ָיא ָהי הּוִּכ, ]ו"שפ[יו ָׂשֵעְּבִגיַמְטִרָּיא  ריַפִטֹוּפן ֵכָּליף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ ְו.ַע"ּות ׁש"ר" בזֲֹעַּי'י ַוִּמ'ה ִעָבְכ'ִׁש"ב תּוָּכה ֶׁשֶזְו

ָאַמר ַרב " ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה" ):סוטה יג(  ַּבְּגָמָראינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְית ַהם ֶאּגְֹפה ִלֶּסַנְּמו ֶׁשָׂשת ֵעַּפִלְּקִמ

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו . ָיְפיֹוְךֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ְלִמְׁשַּכב ָזכּור ִמּתֹוי "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו.ֶׁשְּקָנאֹו ְלַעְצמֹו ָּבא ַּגְבִריֵאל ְוֵסְרסֹו

 ְּכֵדי אֹוֵמר ֶאְלָעָזר 'ר )קמד בראשית ילקוט(. דִו ָּדׁשֶרד ׁשַֹלה נֹוָנֶּמִּמר ֶׁשָמה ָּתֵׂשֲעַמְל, ריַפִטֹות ּפֶׁשה ֵאֵׂשֲעַמין ר ֵּבֶׁשֶק

 'ר ְּדָאַמר ,ָׁשַמִים ְלֵׁשם זֹו ַאף ָׁשַמִים ְלֵׁשם ּזֹו ַמה ,ּפֹוִטיַפר ֵאֶׁשת ְלַמֲעֵׂשה ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ְךִלְסמֹ

 יֹוַדַעת ָהְיָתה ְולֹא ֵּבן ִמֶּמָּנּה ְלַהֲעִמיד ָעִתיד ֶׁשהּוא ֶׁשָּלּה ְּבִאיְסְטרֹולֹוִגין ָהְיָתה רֹוָאה ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע

 ָּגחֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ָכאְזִליּו, ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ָהָיה ְזִליָכא' ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַהַּקְדמֹון'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִמִּבָּתּה ִאם ִמֶּמָּנּה ִאם

  .יַחִׁשָמא ְּבִגיַמְטִרָּיא הּו ֶׁשָנָחׁשֶׁשֶּזה ְׁשמֹו ֶׁשל 

ּוְתִחַּלת ַמְלכּוָתם ִמּסֹוף ,  ָיַדְעָּת ֶׁשִּביֵמיֶהם ָהיּו מֹוִנין ִלְׁשָטרֹות ְלַמְלכּות ְיָוִניםְּכָבר .)ז י"ע(' ייִרִאְמ'ַּבא ָבמּו

ד "ם ְלסֹוף לקֹול ָמּוִמָּכ, פ ָׁשָנה ְּכֶׁשָחַרב ַהַּבִית"ְוִנְמְצאּו ש, ]יִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבֶׁש[ָינֹו ַאְרָּבִעים ִלְתִחַּלת ִּבְנ

ָטה  ִנְתַּפְּׁשָטה ַמְלכּוָתם ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִּנְתַּפְּׁשְךְוַאַחר ָּכ, ְלִבְנָינֹו ֵהֵחָלה ַמְלכּוָתם ָּבעֹוָלם ּוָמְלכּו ֵׁשׁש ָׁשִנים

ֲהֵרי ֶׁשָּמִצינּו ְׁשָטר ְמֻאָחר ְּבֵׁשׁש ָׁשִנים ְּכגֹון , ְוֵאין מֹוִנין ָלֶהם אֹוָתם ֵׁשׁש ָׁשִנים, מֹוִנין ָלֶהם ְּבָכל ָמקֹום

ֶהם אֹוְמִרים ֶׁשּסֹוֵפר ֶזה ָמָנה ָל, ו ָׁשִנים ְלַמְלכּות ְיָוִנים"ֶׁשָּיְצָאה ְׁשָטר ִּבְׁשַנת ַהֻחְרָּבן ֶׁשהּוא אֹוֵמר שפ

 בּוְתָּכ ֶׁשּוּלֵא ָּכיּוָה ְו.ןָות ָיכּוְלַמו ְל"שפה ָי ָהׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻח ֶׁשתּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִא רֹו.ִמְּתִחַּלת ַמְלכּוָתם

, ו"ת שפַנְׁש ִּבׁשֵחַרְתן ִהָּבְרֻחַה ֶׁשתּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. ו"ת שפַנְׁש יְךִרֲאַּת, הָנ ָׁשּהָתאֹו ְּבאּוְצָּית ֶׁשרֹוָטְּׁשַּב

  .ןָּבְרֻח ַהׁשֶרא ׁשָֹצְמו ִנ"ם שפֵׁשְּבז ֶׁשֵּמַרְל

ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון  "ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב.) תזריע נא(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ה ִּבְבִחיַנת ָזָהבת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵעַּבּזַֹהר ֶׁשָמִצינּו 

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

ּוְבָדִוד . ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת ִהּתּוְך ַהָּזָהב ָיָצאֶׁשהּוא " ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער"ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב ּבֹו , ַהָּזָהב ִנְדַּבק

 )ב, א כב"ש(ב תּוָּכַּכ, וָׂשֵעה ְלֶמֹוּד ְּבַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁשד ִום ָּד ִעיּוָה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי"ָּכתּוב 

ר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁש"

ן ֵכְו. ָצַרַעתֶׁשִּיּסּוֵרי ַהָּמִׁשיַח ֵהם :) סנהדרין צח(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ּו,ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא עָרצְֹמן ֵכ ְו".ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

ַקח ָׂשֶדה ָׁשֶוה , ַהַּבִית ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַאַחר ַאְרַּבע ֵמאֹות ְלחּוְרָּבן :)ז ט"ע( אָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

. הָברֹור ְקָבה ְּכָּלֻאְּגַה, ןָּבְרֻחי ַהֵרֲחה ַאָנת ָׁשאֹוע ֵמַּבְרַאה ֶׁשיָנִבא ֵהָרָמְּגַהים ֶׁשִארֹו. ְּבִדיָנר ֶאָחד ַאל ִּתַּקח, ֶאֶלף ִּדיָנִרין

ה ָמְּית ִסאֹוע ֵמַּבְרר ַאַּפְסִּמת ִמֶקֶנֹוּיֶׁש, ןָּבְרֻחל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ַהָּפִלְּקַהְו, הָנת ָׁשאֹוע ֵמַּבְרן ַאָּבְרֻחַה ֵמרּוְבָען ֶׁשיָוֵּכ ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

   .הָּלֻאְּגן ַלַמְּזה ַהֶז, ּהָתיָקִנת ְיֶא

ה נֹוֵׂשא ֵּכָליו ָיָהְו, י ֵחת ַמָּמׁשֵנָמָצאִתי ַּבִּמְדָרׁש ְּדאּוִרָּיה ְּבַעְצמֹו ָהָיה ִמְּב :)קידושין עו(' ַעֻׁשהֹו ְייֵנְּפ'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

א ד לִֹוי ָּדִּכ, תָיְלל ָּג ַּבִּנָּצחֹון ַער לֹוַזה ָעָּיִראּור ֶׁשַחַא[, ּוֶבֱאֶמת ֶנֱעַנׁש ָּדִוד ַעל ֶׁשֵהִׂשיאֹו ְלַבת ֶׁשַבע, ֶׁשל ָּגְלָית

את א זֹלֹור ֲהאֶמּיַֹו" )סנהדרין עמוד תקלז(ים ִנאֹוְּגר ַהַצאֹוא ֵמר הּוקֹוָּמַהְו. ַחֶּייָך ִאְׁשְּתָך ָנַתָּת לֹו: ה"ְוָאַמר לֹו הקב, ]לַכָי

  לֹוּהָת אֹוָּתַתָּני ֶׁשִּתִחה ַהָּיִר ֵאֶׁשת אּוּהָת אֹויָתִׂשה ָעָּתר ַאֶׁשֲא". יִּתִחה ַהָּיִרם ֵאֶׁשת אּויָעִלת ֱאע ַּבַבת ֶׁשַּב



ז 

, ֹואׁשת רֹת ֶארְֹכי ִלֵד ְּכַחֵתֹוין ּפֵאְו, ]רגּות ָסָיְלל ָּגֶׁש[ע ַבֹוּכה ַהָיָהת ְוָיְלם ָּגא ִעָּבֶׁשל ְּכ"ַז ֲחרּוְמָא ֶׁשמֹוְּכ, ןָנְתֶאְל

 יָךֶּיַח, קֵּלַחה ְמָּתל ַאֵאָרְׂשת ִינֹוה ְּב"ר הקבַמָא, ןֵּתר ֶאַמָא, הָּׁשי ִאן ִלֵּת ִּתָךח ְלַּתְפם ֶאה ִאָּיִר אּור לֹוַמז ָאָא

 ינּוִצָמְּד, עַבת ֶׁשַבי ְלִּתִחה ַהָּיִרת אּוד ֶאִויא ָּדִׂש ֵהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ. דִוָדה ְלָיאּוְרע ָהַבת ֶׁשיא ַּבִה, ה לֹוָנתּו ְנָךְּתְׁשִא

ַמּדּוַע ִנְּתָנה ָהָאֶרץ , ֵצא ְוַדֵּיק ְוִתְמָצא, ִּנְּתָנה ְלאּוִרָּיה ַהִחִּתי ָּבִראׁשֹוָנהַהּסֹוד ֶׁשל ַּבת ֶׁשַבע ֶׁש :)נח עג(ר ַהּזַֹּב

ת ֵתב ָלֵבסֹוה ְמ"הקב ֶׁשינּוְיַה .ְוִתְמָצא ָּדָבר ֶזה ַהּכֹל סֹוד ֶאָחד ְוָדָבר ֶאָחד, ַעד ֶׁשּלֹא ָּבאּו ִיְׂשָרֵאלַהְּקדֹוָׁשה ִלְכַנַען 

ן ֵכָלְו. יִרְּפל ַהת ַעֶרֶמֹוּׁשה ַהָּפִלת ְקיַנִחְבה ִּבָּׁשֻדְּקל ַה ַערּוְמְׁשִּיי ֶׁשֵדְּכ, ןָמְּז ַהיַעִּגַּמי ֶׁשֵנְפה ִלָּׁשֻדְּקַהה ֵמיָקיִנה ִויָזִחא ֲאָרֲחא ַאָרְטִּסַל

ה יָרִמה ְׁשֶיְהע ִּתַבת ֶׁשַבְּלד ֶׁשִול ָּד ֶׁשתֹוָבטֹוה ְל ֶזהָיי ָהִּכ, עַבת ֶׁשַבה ְלָּיִרת אּויא ֶאִׂשָהה ַהָּׁשִליַח ְלָי ָהמֹוְצַע ְּבְךֶלֶּמד ַהִוָּד

  .םָתּוׁשְריא ִּבִה ֶׁשבּוְׁשְחַּית ֶׁשֹוּפִלְּקַהֵמ

ָּיה זֹו ַח" ְּגַער ַחַּית". "ְּגַער ַחַּית ָקֶנה ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים"ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר ' ר :)פנחס רנא(ַּבּזַֹהר 

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

דֹוׁש ָּברּוְך ֶׁשָעִתיד ַהָּק" ָקֶנה", "ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו"ְוַעל ִׁשְלטֹון ֶזה ָּכתּוב , ּוִמּׁשּום ָּכְך ִהיא ׁשֹוֶלֶטת ַעל ָהעֹוָלם

 )ו, לו' ישעי( בתּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ.ץקֹוא הּו ֶׁשהֶנָקת יַנִח ְּבְךֶריא ֶּדה ִהָּׁשֻדְּקַהו ֵמָׂשת ֵעיַקִנְּיֶׁש רֹוִאים .הּוא ִלְׁשּבֹר אֹוָתּה ְּכָקֶנה ֶזה

רֹוִאים , "ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה, ֵמְך ִאיׁש ָעָליוֲאֶׁשר ִיָּס, ַעל ִמְצַרִים, ִהֵּנה ָבַטְחָּת ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה"

, ןָּמַקְלִדן ְּכֹוּיִּצק ִמֵנֹוּיו ֶׁשָׂשל ֵעד ֶׁשֶכֶּנ ַהןָמָה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו. ו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא  ץצּוָרן ֵכְו. רֵקֹוּדץ ֶׁשקֹוא  הּו."ָקֶנה ָרצּוץ"ֶׁש

 ֲאִני ֶׁשֵאין םָלל עֹו ֶׁשנֹוֹוּבִר ,ה"ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ַהּקֹוץ ִלְפֵני הקב )ב, ר ט"אסת( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, ץקֹות יַנִחא ְּבהּו

 ְוָנֶאה ֶׁשִּיָּתֵלה , ְוהּוא קֹוץ ַמְכִאיב, ֶׁשֲאִני ִנְקָרא ְׁשִמי קֹוץ, ֶאֵּתן ֶאת ַעְצִמי ְוִיָּתֵלה ָטֵמא ֶזה,ִלי ַּבֶּמה ִלְתלֹות

 ְראֹות ְוֵכיָון ֶׁשֱהִביֻאהּו ְלָפָניו ֵהִכינֹו ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ּוָמַדד ַעְצמֹו ָעָליו ְלַה,ּנּו ְמָצאֹו ַוֲעָׂשאֹו ּוִמֶּמ,קֹוץ ַעל קֹוץ

ה ֶאְרִנ.  ָנֶאה ְלָך ָהֵעץ ְמֻתָּקן ְלָך ָהֵעץ ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית, ֱהִׁשיַבּתּו ַּבת קֹול,ֲעָבָדיו ֵהיָאְך ִיָּתֵלה ָמְרֳּדַכי ָעָליו

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפ ְּכ,ץֵקת ֹוּיִתה אֹוָנְרֵאָּׁשִתְו, יֹוֵנקא ה הּוָּנֶּמִּמֶׁש, וָׂשל ֵע ֶׁשץֹוּקַה ֵמ'ות אֹות ָהיא ֶאִציֹו' הֶׁש, הָּלֻאְּג ַהץֵקד ה סֹוֶזְּד

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ץקֹון ֵכְו. ץּוּקת ִׁשַבֵתז ְּבָמְר ִנץקֹון ֵכְו .הָּלֻאְּגה ַהָילּוה ְּתֶזָבּו, ץֵּקל ַהל ֶׁשדֹוָּגין ַהִּדא ַההּו, וָׂשת ֵעיַקִנל ְיּוּטִּבֶׁש

קֹול ְנִהי ִנְׁשַמע ִמִּצּיֹון ֵאיְך ֻׁשָּדְדנּו ּבְֹׁשנּו ְמאֹד ִּכי ָעַזְבנּו " )יח, ט' ירמי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכּו. ןֹוּיִּציא ִמץ ִהֹוּקת ַהיַקיִנִּד, ןֹוּיִּצִמ

ו ָׂשת ֵעַּפְלְקה ִליָקִנן ְיֵתה נֹוָיָה ֶׁשַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלא "ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. "ּו ִמְׁשְּכנֹוֵתינּוָאֶרץ ִּכי ִהְׁשִליכ

 קּוּצל ַהים ַעִפֲחֹו ּדיּו ָהתֹו אֹו,"ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר" הּוא ְּכֶנֶגדָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל  ֶׁשַה.)צו כח(ַּבּזַֹהר א ָבּוּמַּכ, ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבִמ

ר ֵּבְׁשַמ ְלׁשָׁש ֲחׁשֵּיֶׁש ְּכתּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו[ .ץת קֹויַנִחְּביא ִמו ִהָׂשת ֵעיַקִנְּיז ֶׁשֵּמַר ְל,.)יומא סז(ה ָנְׁשִּמא ַּבָבּוּמַּכ, ץקֹות ֹוּיִתאֹו

  ].קצֹוָמ ים לֹוִאְרם קֹו ֵהָהעֹוָלםת ֹוּמֻאל ְּבדֹוי ָּגִלָּכְלַּכ

י ִפְּכ, בָאה ְּבָעְׁשם ִּתֹוּצר ִמֵתר יֹומּות ָחֵבֵטה ְּבָרָׂשם ֲע צֹוַעּוּדַמ) טבת' דרשות לח, אדר' דרוש לז' תורת משה'(ל ֵאֹוׁש' רֵפסֹום ַתֲח'ַה

, תָּבַׁשל ְּבחּוא ָית לֵֹבֵטה ְּבָרָׂש ֲענּוָּל ֶׁשַחּוּלַּב. [תָּבה ַׁשֶחֹות ּדֵבֵטה ְּבָרָׂשם ֲעצֹוְו, תָּב ּדֹוֶחה ַׁשינֹוב ֵאָאה ְּבָעְׁשם ִּתֹוּצים ֶׁשִארֹוֶׁש

ם י ָׁשִּכ, הָרָּצר ַהַמְּגר ִמֵתה יֹוָׁשה ָקָרָּצת ַהַלָחְתַהֶׁש' רֵפם סֹוַתֲח'ר ַהֵאָבְמּו]. לחּוָּין ֶׁשֵכָּתִי, הָּיִאְרי ָהל ִּפים ַעִׁשְּדַקם ְמל ִאָבֲא

ת ַּלִחְתת ּורֹוָּצף ַהת סֹון ֶאֵּיַצת ְמרֹוָּצר ַהַמה ְּגָּבַרְּדַאְו. םיל ָׁשִחְתִהה ֶּׁשַּמה ִמָאָצֹום ּתר ֵהָאְּׁשל ַהָכְו, תרֹוָּצל ַהל ָּכ ֶׁשׁשֶרּׁשַֹה

ה ָרָׂשל ֲעם ֶׁש יֹותֹו אֹויַעִּגַּמֶׁשר ְּכדֹור ָוֹול ּדָכְּב' רֵפם סֹוַתֲח'יף ַהִסמֹוּו. בָאה ְּבָעְׁשִת ְּביַחִׁשד ָמַלֹוּנה ֶׁשָעּוׁשְית ַהיַחִמְצ

 ׁשֶדחֹת ְּברּוְצַּנת ַהַרת ָצים ֶאִנְּיַצן ְמֵכָלה ְּדֶאְר ִנ.הָנָׁשה ְוָנל ָׁשל ָּכן ֶׁשָּבְרֻחין ַהִרְזגֹוה ְוָלְעַמְּלין ֶׁשית ִּדין ֵּבִבְׁשיֹו, תֵבֵטְּב

ל ֻחְרַּבן ֵּבית  ֶׁשׁשֶרּׁשֹא ַהת הּוֵבֵטה ְּבָרָׂשֲעם ֶׁשֵׁשְּכ, תֵבֵטה ְּבָרָׂשֲעת יַנִחְביא ִּבל ִהיְטִּנת ַהַרָּצז ֶׁשֵּמַרְל, ליְטִּנל ַהז ָחָאת ֶׁשֵבֵט

' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ּוְבֵסֶפר  .ילֵעְלִדל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכים ֶׁשִׁשָרֳּׁש ַהׁשֶריא ׁשֹן ִהֹוּיה ִצָבְרְח ֶנּהָּבל ֶׁשיְטִּנת ַהַר ָצְךָּכ, ַהִּמְקָּדׁש

ָמִצינּו 



ח 

 ינּוְיַה. תַּב' ט ִמְּלׁשֹון תֵבֵטא ָרְקן ִנֵכָל. יתיִרִׂשֲעה ָהיָרִפְּסיא ַהִהֶׁש, תכּוְלת ַמיַנִח ְּב,ייִרִׂשֲעָה ׁשֶדחֹא ַהת הּוֵב ֵטׁשֶדחֹמּוָבא ֶׁש

ה ֶנֱהף ֶנּוּגַהה ֶׁשָּנת ִצֵעא ת הּוֵב ֵטׁשֶדחֶֹׁש )טז, אסתר ב(י "ִׁשַרא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו, תכּוְלַּמיא ַהִהֶׁש, תַּבת ַליעֹוִּפְׁשַּמת ֶׁשירֹוִפְס' ט

ית יִעִבְרת ָהאֹויא ָהת ִהכּוְלַמְּד, יתיִעִבְרָהה ָפקּוְּתיא ַהִה, תֵבת ֵטַפקּון ְּתֵכָלְו. תרֹוֵּנ ַהתַבָּטַהן ֹוׁשְּלא ִמ הּותֵב ֵטןֵכְו. ףּוּגן ַהִמ

, ייִרִׂשֲעָּבי ֶׁשיִרִׂשֲעא הּוֶׁשת ֵבֵטי ְּביִרִׂשֲעם ָהט יֹוָרְפִּבּו, תכּוְלַּמ ַהׁשֶרא ׁשֹה הּו ֶזׁשֶדחֹּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. ה"ם הויֵׁשְּבֶׁש

ם יא ָׁשִבֵמּו, בֶלֶּכת ַהַּפִלת ְקֶרֶּבַּגְתל ִמיְטיל ִנֵלְּב ֶׁש)ז"אות י' מערכת ט(' הָרָׁשל ְיֶגֶר'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תכּוְלַמַּבת ֶׁשכּוְלַמת יַנִחְבִּב

  .תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלב ַמֶלֶּכת ַהַּפִלְּקיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵבּו. בֶלֶּכ ִמקּויזֹוִנל ְויְטיל ִנֵל ְּבדּוְמָלים ֶׁשִדהּול ְיים ַעִׂשֲעה ַמָּמַּכ

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

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

  .ג"תשע

 ּוְגַאְלִּתיְך ְךֵלֳאָגא ַיְחּפֹץ ְלְוִאם לֹ" ) הוצאת החיים והשלוםםמודפס בסוף שער היחודי( ל"יַזִרֲאָל' םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַצ'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

ב ּתְֹכן ִלַּתא ִנּלֹל ֶׁשדֹוז ָּגֶמאן ֶרָכ ְּבׁשֵיְו. ת"א תהּו" 'ה", דסֹוד ְיסֹוא ְּבהּו" יַח" "ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ָאנִֹכי ַחי ה

' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִע"ה ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר"ַחי הוי"ן ֵכְו .הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ֶאַעֵגֹוּנר ֶׁשֶׁשֲאַּב

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּבת "ר" ְדִעין ֵאיְך ִיּפֹל ָּדָברֵּתֶׁשר ֲאד ַעִּתי ִבִבי ְׁשַוּתֹאֶמר  ")יח, רות ג(ת רּוז ְלַער ּבָֹמָאב ֶׁשתּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל

 ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ֵהָאְספּו ראֶמּיַֹו יוָנָּב לֶא בקֲֹעַי אָרְקִּיַו" )א ,מט בראשית( בתּוָּכ

 ִיְקָרא" יםִּלִּמַהְו .הָּלֻאְּגַה ןַמְז תֶא הֶּזַה קסּוָּפַּב זֶמֶרְּב ירִּתְסִה בקֲֹעַּיֶׁש :)רלד ויחי( רַהּזַֹּב ינּוִצָמּו ".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית

ת ת ֶאֹוּלַגה ְלָצב ָרקֲֹעַּיל ֶׁש"א זצָריגּוִּדַּסר ִמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשְּב' ןָנָּבי ַרֵבא ְּדיָתִנְּגְרַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶאְתֶכם

י ִּכ, היָנִכְּׁשב ַהקֲֹעַּיה ִמָקְּלַּתְסן ִנֵכָּלר ֶׁשֵאָבְמּו. היָרִחְבי ִּבלּוָּתר ַהָבה ָּדֶּלַגְּי ֶׁשְךָּיא ַׁשי לִֹּכ, הָּניֶׁשִחץ ֲאת ֵקא ֶאלְֹו, ּהָּתִעל ְּבץ ֶׁשֵּקַה

   .ּהָּתִעְבק ִלַר, הָּניֶׁשִחֲא ַלּוּכְזא ִיּלֹל ֶׁשֵאָרְׂשל ִיג ַעֵרְטַקה ְלָצא ָרהּו

 ּגֹוִים ֶׁשל יֹותּוַּתְרּב יםֶׁשְּמִביִא ,ָהאְרִליק ְּפרֹוֶפסֹורּו ְּגָלֶזְרסֹון ָהַרבֵמ 'ְוַהַּיֲהדּות ַהַּמאָיה ַּתְרּבּות' ֵסֶפר ִלי ֶהְראּו

ם יֹוים ֶאת ַהּלּוַח ֶׁשָּלֶהם ְּבִמְּיַסם ְמק ֵהּוּיּוְבֶיֶתר ִּד,  ְלִמְנָיָנם ְּכסֹוף ָהעֹוָלם2012ֶׁשִהְתַיֲחסּו ִלְׁשַנת  ָׁשָנה 2000ִמ יֹוֵתר ִמִּלְפֵני

 2012 ִּבְׁשַנת ָּגדֹול ִׁשּנּוי ָלחּול עֹוֵמדֶׁש ,ָהֶאְסְטרֹונֹוְמָיה עַמַּד ִּפי ַעל הֶז ְליעּוִּגה ִהָיְאַּמַהְו. ג"תשע'ת הֵבֵטה ְּבָרָׂשֲע

 ַלֶּׁשֶמׁש הָיָהֶאֶנְרְּג ֶאת ֶׁשּנֹוֵתן ַהַּקו ֶׁשהּוא ,ַההּוָנב ִמַּקו ָיִׁשיר ְּבאֶֹפן ֶאֶנְרְּגָיה ָהָאֶרץ ַּכּדּור ְיַקֵּבל ֶׁשָלִראׁשֹוָנה

 ַמָּדִעּיֹות ַּתְגִלּיֹות ָׁשם ּוֵמִביא .ְוכֹוָכִבים ַהֶּׁשֶמׁש ֶּדֶרְך ַרק ְמַקֵּבל ָהָאֶרץ ֶׁשַּכּדּור ידָּתִמ ְּכמֹו ְולֹא .'ְוכּו ְוכֹוָכִבים

ְוָנַמּקּו ָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים " )ד, לד' ישעי( בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ הֶז לָכְּד הֶאְרִנְו .ַהּזֹאת ַלָּׁשָנה ֶׁשְמיָֹעדֹות ,נֹוָספֹות ְּגדֹולֹות

ְמַצֵּיר , "ְוָנַמּקּו"ם "יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו". ָנגֹּלּו ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים ְוָכל ְצָבָאם ִיּבֹול ִּכְנבֹל ָעֶלה ִמֶּגֶפן ּוְכנֶֹבֶלת ִמְּתֵאָנהְו

. ֵהם ַהִּנְקָרִאים ָׂשֵרי ָהַעִּמים ָהֵהםְוֵאֶּלה , ֶׁשָּכל ַעם ָוָעם ֵיׁש לֹו ׁשֶֹרׁש ַּבָּׁשַמִים ֶׁשִּמֶּמּנּו מֵֹׁשְך ִׁשְפעֹו ּכֹחֹו ְוִקּיּומֹו

, ֶׁשעֹוד ָיׁשּוב ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצַמח, ְוִאם ָהָעם נֹוֵפל ְלַמָּטה ְוָׁשְרׁשֹו ַקָּים ַּבָּׁשַמִים ּדֹוֶמה ְּכֵעץ ֶׁשִּנְקַטע ְוָׁשְרׁשֹו ִנְׁשָאר

, "ְוָנגֹּלּו ַכֵּסֶפר. " ַהִּנימֹוק ְּבֵהָעֵדר ַהִחּיּותרי ִיַּמקּו ְּכָבָׂשר ֶׁשַּגם ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֶׁשָּׁשם ּכָֹחם ַהָּׁשְרִׁשַמָלֶזה ָא

ּבֹו ָהיּו ַמִּביִטים ְּבָחְכַמת ַהִאְצַטְגִנינֹות ֲאֶׁשר ָהָיה ָלֶהם ָּבֵעת , ָהַעִּמים ַהַּקְדמֹוִנים ָהָיה ָלֶהם ַהָּׁשַמִים ְּכֵסֶפר

ּוַבֵּסֶפר ַהֶּזה ְלִפי ָהאֹותֹות , ּו ְמַיֲחִסים ָּכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְלכֹוָכב ְמֻיָחדְוָהי, ָּכל ֶהָעִתיד ָלבֹא ֲעֵליֶהם, ַהִהיא

ְוַהּקֹוְרִאים לֹא יּוְכלּו , ִיָּגֵלל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה, םָּלִצַעָּתה ִּכי ָיסּור . ְוַהִּסיָמִנים ֶׁשָהָיה ָלֶהם ָהיּו קֹוְרִאים ָּכל ֶהָעִתיד



ט 

ֵהם , "ְוָכל ְצָבָאם"ן י ֵכֵדְוַעל ְי. ִּכי לֹא ִיְפֲעלּו ּכֹחֹות ָּכֵאֶּלה עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת, ת ּבֹוְלָפְתחֹו עֹוד ְוִלְקרֹו

' ישעי (ְצָבא ַמָּטה ַהִּמְתַיֲחִסים ֶאל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ַּתַחת ֶמְמַׁשְלָּתם ִיּבֹולּו ְּכֵעץ ֲאֶׁשר ִיּבֹולּו ָעָליו ֵעת ִיַּמק ָׁשְרׁשֹו

  ". ְוָנַמּקּו ָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוָנגֹּלּו ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים ְוָכל ְצָבָאם ִיּבֹול ִּכְנבֹל ָעֶלה ִמֶּגֶפן ּוְכנֶֹבֶלת ִמְּתֵאָנה" )ד, לד

. ב"ם ישול א"ג יגאל ישרא"ל בהתשע"א: יםִּלִּמת ַה ֶאאָצ ָמּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבָנְו
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