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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ואראפרשת גליון 

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

  .תירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנת ְּכֹוּכר ַמֶׂשֶע

,  ָיְצָאה ִמְּבִחיַנת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהְּנֵקָבה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה]ָּדם[ַמָּכה זֹו  )קלז' וארא ע(ל "ָהֲאִריַזְל 'יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'ְּב

ַּמַּכת ָּדם ָּבָאה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה  רֹוִאים ֶׁש.ְוָהְלָכה ְלַהּכֹות ְּבַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ֶׁשל נּוְקָבא ֶׁשַּבְּקִלּפֹות

 ֶׁשַּמַּכת ָּדם ִהיא ְּכֶנֶגד )יט, שמות ג(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי א ָבן מּוֵכְו .ְוִהְּכָתה ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ֶׁשהּוא ַהִּנילּוס, ֶׁשהּוא ַהַּמֶּטה

ְוִיְהיּו  ") יט,מות זש(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ּוַמַּכת ָּדם ִהיא ְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּות, ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ֵמַהּסֹוף ַלַהְתָחָלהןת ֵהַהַּמְלכּות ְּדֶעֶׂשר ַמּכֹו

 רַמה לֹוָצא ָר"ַמן שליטַאְבָרָהם מֶׁשה ַהֵּלִוי ְּגרֹוְס' רג "ח ָהרה" ּומו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותד"ָּדִות "ר" םָדָהָיה ְום ָד

  ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשַהָּממֹון ֻמְׁשָּפע ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות , ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמיםְּדָממֹון ִנְקָרא , ְּדָלֵכן ִהְתַעְּׁשרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמַּכת ָּדם

  .הּוא ָּדַאג ַּגם ְלָדִמים ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשהּוִבְזַמן ֶזה ֶׁשִהְתַּגֵּבר , ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם  

 סּוְנְכִּנֶׁש ְצַפְרֵּדַע תַּכַמְּב ְמֻיָחד ׁשֶנעֹ ׁשַנֱעֶנ העְֹרַּפֶׁש .)ל וארא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמְּד ,דסֹוְי דֶגֶנְּכ יאִה ְצַפְרֵּדַע תַּכַמ ְּדָלֵכן

 יםִארֹוְו ,ירִּקַה לַע לֹוְצֶא הָרָׂש תַרצּו תֶא קַקָחֶׁש דסֹוְיַה םַגְּפ לַלְגִּב ,תֹוָּטִמ לַע בֹוָּכְׁשִמ רַדֲחַּב יםְּצַפְרֵּדִעַה

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוּו ,םִיַרְצִמ רַהְנִל ְךָּיַּׁשַה ץֶרֶׁש אהּו ְּצַפְרֵּדַעֶׁש :)ל שם( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .דסֹוְיַה לַע םַקָנ ְּצַפְרֵּדַעֶׁש

   לֶׁש דַחַּפַהֵמ ְצַפְרֵּדַע תַּכַמְּב תּוֵמ יםִרְצִּמַה יֵדְלַיֶׁש םָׁש ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .הָּפִלְקִּד דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמ םִיַרְצִמ רַהְּנֶׁש 'ִמיָלה

  .דסֹוְיַל יםִכָּיַׁש תלֹוֹוּקֶׁש 'ַחְׁשַמלַה חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו ,יםְּצַפְרֵּדִעַה תלֹוקֹו  

ם "ִנִּכים ִבְתֹום ּכִא, זֹו ָלת זֹורֹוּוׁשְק, ְךֶשין חִֹחים ְׁשיִנת ִּכֹוּכַּמַה' ג ֶׁש)כה, שמות ז(' תפֹוְסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקת ְזַעַד'א ְּבָבמּו

ן ת ֵהנֹורֹוֲחַאת ָהֹוּיִתאֹוָה ְו,ן"ִחְׁשן ן ֵהיֶהֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָה, ְך"ֶשחֹן ֵהן ֶהָּלת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּיִתאֹוָה, ְך"ֶשן חֹ"ִחְׁש

ת ירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנת ְּכֹוּכר ַמֶׂשה ֶעָנָמ, ל"יַזִרֲאם ָהָנְמָאר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנְו. הָלָחְתַהף ָלֹוּסַהים ֵמִאְרֹוּקֶׁש, רֶד ֵסתֹואֹון ְּבָּלֻכְו. ם"ִנִּכ

  ו ַקן ְּב ֵהּוּלת ֵאֹוּכַמ' גא ֶׁשֵציֹו, ]רֶתֶּכת ַהּוּיִניצֹויא ִחת ִהַעי ַּדִּכ[, תַעל ַּדֵלֹות ּככּוְלד ַמה ַעָמְכָחה ֵמֶנְמם ִנִא. תכּוְלד ַמר ַעֶתֶּכִמ

  . דהֹוה ְוָרבּוה ְּגיָנת ִּבירֹוִפְּסד ַהֶגֶנְּכ, תירֹוִפר ְסֶׂשֶעל ָהאל ֶׁשמְֹּׂשַה  

ד ֶסה ֶחָמְכת ָחירֹוִפד ְסֶגֶנְּכ, ר"כֹד ְּב"ָרב ָּב"רָֹען ֵה, תירֹוִפר ְסֶׂשֶעל ָהין ֶׁשִמָּיו ַהַקת ְּבֹוּכַּמַה' גא ֶׁשֵצ ֵי זֹוְךֶרֶד ְּביְךִׁשְמַנ

   רּוְרֵּבת ֶׁשצֹויצֹוב ִנ"רל ָהת ַעזֹוְּמַרְמ ַה,ב"רת ֹוּיִת אֹוׁשן ֵיֶהת ֵמַחל ַאָכְּבת ֶׁשֹוּכַמ' גין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִאאן רֹום ָּכַגְו. חַצֶנ

  . 'םֶּתים ַאִלְּגַרְמ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, תצֹויצֹוִּנת ַהר ֶאֵרָבְּמה ֶׁשָּׁשֻדְקין ִּדִמָּי ַהַחכֹ ְּבְּבִמְצַרִים  

 ּוּלת ֵאֹוּכַמ' גק ְּבַרים ֶׁשִארֹוְו, הֶּבְרר ַאֶב ֶּדַעֵּדְרַפְצן ע ֵהַצְמֶאו ָהת ַקירֹוִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמת ַהֹוּכַּמַה ֶׁשינּוֵרָבְדא ִלֵציֹו

ת ֹוּכַמ' גל ַהָכים ְּבִארֹוְו. 'גא ַההּוע ֶׁשַצְמֶאו ָהל ַקז ַעֵּמַרְמַה, 'גְּבִגיַמְטִרָּיא  "אּבֹ" ּו,"העְֹרל ַּפא ֶאּבֹ"ן ֹוׁשָּלת ַהֶרֶּכְזֻמ

   ב"רת ֹוּיִתאֹוָהְו. רֶבֶדת ְּבאֹוָצְמ ִנַעֵּדְרַפְצִּב ֶׁשד"רת ֹוּיִתאֹון ָהֵכְו ".ְבֻדִני ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַע'הּכֹה ָאַמר "ל ה ֶשָמֹון ּדֹוׁשָל

  ה"ֶּבְרַאת ְּבאֹוָצְמִנר "ֶבֶדְּבֶׁש  

   תֹוּכַּמר ַהַאְׁשן ִּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, הָאָרְתא ַהלְֹל תֹוּכַּמת ַהיא ֶאִבֵהְו, העְֹרַפה ְּבָרְתא ִהלֹ'  הְךֶשין חִֹחים ְׁשִנִּכ תֹוּכַּמַה' גק ְּבַר

   .הָאָרְתא ַהלֹה ְלֶׁשר ָקֵתה יֹוָיין ָהִּדן ַהֵכָל, אלמְֹּׂשו ַהַקן ְּב ֵהּוּלת ֵאֹוּכַּמֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . הָאָרְתה ַהָתְים ָהֶדֹוּקֶׁש  

א ָבמּו

 ִנְרֶאה

ן ֵכְו

ם ִאְו

ד עֹוְו

ן ֵכְו



ב 

 ּוּלת ֵאֹוּכַּמֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  ".ֶקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹהַהְׁשֵּכם ַּבּבֹ"ן ֹוׁשָּלה ַהָרְמֶא ֶנדָרָבב ּורָֹעת ֹוּכַּמַה' בק ְּבַר

 היָדִמֲעי  ִּכ,"בֵּצַיְתִה"ְל ּו.רֶקּבֹם ַּביֶהֵלת ֲערֹוְתַה ְליְךִרן ָצֵכָל, "ַּבּבֶֹקר"ן ָּנַמְּזח ֶׁשַצֶּנַהד ְוֶסֶחת ַהירֹוִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמ

 ֶאל 'הַוּיֹאֶמר " )טז, שמות ח( רַמֱאב ֶנרֹת ָעַּכַמְּב. תֹוּכַּמי ַהֵּתְׁשה ִּבָמֹון ּדֹוׁשָּלַהים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. דֶסֶחת ְלֶכֶּיַּׁשת ֶׁשלּוְּטַּבְתת ִהֶלֶּמַסְמ

". ִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַׁשַּלח ַע'המֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִהֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר 

 'ה ֶאל מֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר 'הַוּיֹאֶמר ") יג, שם ט(ר ַמֱאד ֶנָרת ָּבַּכַמְבּו

ב תּוי ָּכִּכ, רֶקּבֹה ַּבעְֹרת ַּפת ֶארֹוְתַהה ְלֶשת מֹח ֶאַלא ָׁשלֹ' ת הרֹוכֹות ְּבַּכַמְב ּו".ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

: ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי ִהָּׁשֶמר ְלָך ַאל ּתֶֹסף ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּות" )כח, שמות י(ן ֵכם ָלֶדקֹו

  ֵלְך ֶאל " ןֹוׁשָּלת ַהֶרֶּכְזת ֻמכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמם ַהת ָדַּכַמן ְּבֵכְו ".יָךַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת לֹא אִֹסף עֹוד ְראֹות ָּפֶנ

  ".ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר  

 אהּוֶׁש אלמְֹׂש תיַנִחְּב םֵהְו .ףּוּגַה תֶא יזִּזַהְל לּוְכָי אלֹ ְךֶשחֹ תַּכַמְּב יִּכ ,םָדָאָה ףגּוְּב ייִמִנְּפ יּוָה ְךֶשחֹ יןִחְׁש יםִנִּכ תֹוּכַּמַה 'ג

 תַּכַמ רַּקִע יֵרֲהֶׁש[ .יףִּקַמ תיַנִחְבִּב ,ץחּוַּבִמ תיעֹוִרְפַמ יּוָה רכְֹּב דָרָּב ברָֹע תֹוּכַּמַה ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .תּוּייִמִנְפִּב םֵצְמַצְמ

 ל"ֵא םֵּׁשֶׁש )שכא 'ע ב"ח סוכות( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב אָבּוּמַּכ ,יןִמָיְל ְךָּיַׁש יףִּקַמּו ]רּוֲאְׁשִּנֶׁש יםִּיַחַה לֶׁש רַעַּצַה הָתְיָה תרֹוכֹוְּב

 ַעֵּדְרַפְצ תֹוּכַּמַה ןֵכְו .דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמַה ל"ֵא םֵׁש תיַנִחְבִּב םֵה יםיִפִּקַּמַה לָּכ יִּכ ,ףֵּקֶה ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"ֶמָל ף"ֶלַא יּוּלִמְּב

   ,תֹוּטִּמַלְו לֶכאָֹל הָסְנְכִנ ַעֵּדְרַפְּצַה .דָרָּבַהְו ברָֹעָהֵמ ְּפִניָמה רֵתיֹו ָחְדרּו ֲאָבל ,ַמִּקיף ִּבְבִחיַנת ִמַּבחּוץ ַמְפִריִעים ָהיּו ,הֶּבְרַא רֶבֶּד

  .ייִמִנְּפַל יףִּקַּמַה יןֵּב אהּוֶׁש עַצְמֶאָה וַקְל תכֹוָּיַׁש ּוּלֵא תֹוּכַּמֶׁש ןיָוֵּכ .דָרָּבַהְו ברָֹעָהֵמ ְּפִניָמה רֵתיֹו ָחְדרּו הֶּבְרַאָהְו רֶבֶּדַה ןֵכְו  

אל מְֹּׂשו ַהל ַקת ַעזֹוְּמַרְמ ּו,ב"ַחַא ְּבׁש"ַד ֲעְך"ַצְּדה ָדהּוי ְיִּבל ַרה ֶׁשָּקֻלֲחת ַּבֹוּייִׁשִלְּׁשן ַה ֵהְךֶשין חִֹחים ְׁשִנִּכת ֹוּכַמ' ג

  ו ם ַקֶדס קֹוָנְכִנ, ינּוֵהלֹה ֱא"ה הויָּתַאים ִרְמאֹוֶׁשְּכ, ל"ְלָהֲאִריַזת כֹוָרְּבת ַהנֹוָּוַּכ ִמַעדּוָּיַּכ. עַצְמֶאָהין ְוִמָּיו ַהי ַקֵרֲחס ַאָנְכִּנֶׁש

  . ינּוֵהלֹים ֱאִרְמאֹוֶׁשאל ְּכמֹו ְׂשס ַקָנְכף ִנֹוּסַבּו, עַצְמֶאו ָה ַקְךר ָּכַחַא, יןִמָּיַה  

ת ת ֶאֶלֶּמַס ְמקֶזחֹן ֹוׁשְל ּו,"העְֹרב ַּפק ֵלַזֱחֶּיַו" אֹו, "העְֹרב ַּפת ֵלֶא' ק הֵּזַחְיַו"ר ַמֱא ֶנְךֶשין חִֹחים ְׁשִּנִּכ תֹוּכַּמַה' גְּב

א  הּוֹוּבד ִלֵּבְכַּיַו", "ֹוּבת ִלה ֶאעְֹרד ַּפֵּבְכַּיַו"ר ַמֱאֶנד "ָרב ָּב"רָֹע תֹוּכַמְב ּו.הָקָזֲחד ַהַיאת ֵרְקִּנה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדִמ

  ו ת ַקֹוּכַמְבּו. הָמְכת ָחיבֹוִת ְנב"ל ְּבִגיַמְטִרָּיא דבֹוָּכל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵבְתִכ ְּבַעדּוָּיַּכ, יןִמָּיו ַהַקת ְלֶכֶּי ַׁשדבֹוָּכן ֹוׁשְלּו". יוָדָבֲעַו

  ".קֵּזַחְיַו" רַמֱאה ֶנֶּבְרַאְב ּו,"דַּבְכִּיַו", "דֵּבְכַהְו"  ֶנֱאַמררֶבֶדְב ּוַעֵּדְרַפְצִּב, עַצְמֶאָה  

ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ֲאֶׁשר " )יח, שמות ח( .ִיְׂשָרֵאלי ֵנת ְּבַאָלְפת ַהֶרֶּכְזֻמ, רכֹד ְּבָרב ָּברָֹעת ֹוּכַמ' גְּב

 ".ם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָהָיה ָּבָרדַרק ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ֲאֶׁשר ָׁש" )כו, שם ט( ".ַעִּמי עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב

ין ִחְׁשים ּוִּנת ִּכֹוּכַמְבּו. "ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל ")כז, שמות יב(

ה יָרִּכְזַּמֶׁש, יןִמָּיו ַהת ַקטּוְּׁשַּפְתִהה ֵמָאה ָּבָאָלְפַהת ַהַרָּכְזַהן ֶׁשיָוֵּכבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּוְמ. תֶרֶּכְזיא ֻמין ִהֵא, הָאָלְפה ַהָתְיאי ָהַּדַּוף ֶׁשַא

 )יח, ות חשמ(ב רֹת ָעַּכַמְּב "ְלַמַען ֵּתַדע" ןֹוׁשָּלין ַהִמָּיו ַהת ַקֹוּכַמ' גת ְּבֶרֶּכְזן ֻמֵכָלְו. רֵתה יֹוי ֶזֵדל ְיל ַעעְֹפי ִלֵדה ְּכָאָלְפַהת ַהֶא

  ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל " )יד, שמות ט(ד ָרת ָּבַּכַמְבּו".  ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ'הְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ' גֹוְוְוִהְפֵליִתי "

  ".ין ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵב'הְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה " )ז, שמות יא(ת רֹוכֹות ְּבַּכַמְבּו ".ָהָאֶרץ  

ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל  "הֶשמֹר ְלַמָא' ד הָרת ָּבַּכַמְבּו, מֹוְצַעְּב' י הֵדל ְי ַעַּהבֹן ָּגֶפאֹ ְּבּוׂשֲעַנ, תרֹוכֹוְבב ּורֹין ָעִמָּיו ַהת ַקֹוּכַמ

י ֵדל ְי ַעּוׂשֲעאל ַנמְֹּׂשו ַהת ַקֹוּכ ַמְךיָדִאֵמ. םִיַמָּׁש ַהה ְלמֶֹשה ְלַמְעָלה ִמן" ִהְגִּביהֹו הקבי"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו, "ַהָּׁשַמִים

  , עַצְמֶאו ָהת ַקֹוּכַמּו. הֶשי מֵֹדל ְי ַעְךֶשחְֹו, ןרֲֹהַאה ְוֶש מֹיֵדל ְיין ַעִחְׁש, ןרֲֹהי ַאֵדל ְיים ַעִּנִּכ. ץֶרָאל ָהת ַעֹוּלֻעְפן ִּברֲֹהַאה ְוֶשמֹ

  .הֶשי מֵֹדל ְיה ַעֶּבְרַאְו', י הֵדל ְיר ַעֶבֶדְו, ןרֲֹהי ַאֵדל ְיַע ַעֵּדְרַפְצ: ּוׂשֲעַנ  

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים " )יד, שמות ח(ים ִּנת ִּכַּכל ַמב ַעתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. יםִּמֻטְרַח ַליעּוִרְפן ִהֵהֶׁשאל מְֹּׂשו ַהת ַקֹוּכַמים ְּבִארֹו

  ְולֹא ָיְכלּו ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעמֹד ִלְפֵני " )יא, שמות ט(ב תּוין ָּכִחְׁשְבַמַּכת ּו ".ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ְולֹא ָיכֹלּו

  .תֹוׂשֲע ַללּוְכא ָי לְֹךֶשת חַֹּכת ַמם ֶאאי ַּגַּדַוְּב ּו".מֶׁשה ִמְּפֵני ַהְּׁשִחין  

ן ֵכְו

 ןֵכְו

ן ֵכְו

 ןֵכְו

ן ֵכְו

ן ֵכְו

ן ֵכְו



ג 

  ]א"פנחס פרקש שליט' ג ר"בטבלה זו סייעני הרה[

  

  ַמּכֹות ַקו ַהָּיִמין

  רכֹד ְּבָרב ָּברָֹע

  .חַצד ֶנֶסה ֶחָמְכת ָחירֹוִפד ְסֶגֶנְּכ

  עַצְמֶאו ָהת ַקֹוּכַמ

  הֶּבְרר ַאֶב ֶּדַעֵּדְרַפְצ

ת ֶרֶאְפת ִּתַעַּדת ירֹוִפד ְסֶגֶנְּכ

  דסֹוְי

  ַמּכֹות ַקו ַהְּׂשמֹאל

  ְךֶשין חִֹחים ְׁשִנִּכ

  .דהֹוה ְוָרבּוה ְּגיָנת ִּבירֹוִפְסד ֶגֶנְּכ

  תַּכַמ

  םָּד

  ד ֶגֶנְּכ

 תכּוְלַּמת ַהיַרִפְס

ה ָרְתִה' ה  .העְֹרַפה ְּבָרְתא ִהלֹ' ה  .העְֹרַפה ְּבָרְתִה' ה  .העְֹרַפה ְּבָרְתִה' ה

  .העְֹרַפְּב

ת יַנִחְבִּב, ץחּוַּבים ִמיִעִרְפ ַמיּוָה

ת רֹוכֹות ְּבַּכר ַמַּקי ִעֵרֲהֶׁש. [יףִּקַמ

] רּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִּיַחל ַהר ֶׁשַעַּצה ַהָתְיָה

  .יןִמָי ְלְךָּייף ַׁשִּקַמּו

, ץחּוַּבים ִמיִעִרְפ ַמיּוָה

ם  ַּגרּוְדל ָחָב ֲא.יףִּקת ַמיַנִחְבִּב

  .היָמִנְּפ

ת ַּכַמי ְּבִּכ, םָדָאף ָהגּוי ְּביִמִנ ְּפיּוָה

. ףּוּגת ַהיז ֶאִּזַה ְללּוְכא ָי לְֹךֶשחֹ

  .ייִמִנא ְּפהּואל ֶׁשמֹת ְׂשיַנִח ְּבםֵהְו

ת יַנִחְבה ִּבָתְיָה

  .ייִמִנְּפ

ת ַאָלְפת ַהֶרֶּכְזֻמת ֹוּכַמ' גל ַהָכְּב

  .ִיְׂשָרֵאלי ֵנְּב

א  לֹהֶּבְרַא ְוַעֵּדְרַפְצת ֹוּכַמְּב

  .ִיְׂשָרֵאלי ֵנת ְּבַאָלְפת ַהֶרֶּכְזֻמ

ת ֶרֶּכְזא ֻמין לִֹחְׁשים ּוִּנת ִּכֹוּכַמְּב

  .ִיְׂשָרֵאלי ֵנת ְּבַאָלְפַה

ת ֶרֶּכְזלא ֻמ

י ֵנת ְּבַאָלְפַה

  .ֵאלִיְׂשָר

ְלַמַען "ר ָּכְזת ֻמֹוּכַּמַה' ל גָכְּב

  ."ֵּתַדע

ר ָּכְזֻמ ַעֵּדְרַפְצת ַּכַמק ְּבַר

  ."ְלַמַען ֵּתַדע"

ְלַמַען "ר ָּכְזא ֻמת לֹֹוּכַּמַה' ל גָכְּב

  ".ֵּתַדע

את זְֹּב"ר ָּכְזֻמ

  ".עַדֵּת

 תֶרֶּכְזֻמ דָרָבב ּורָֹעת ֹוּכַמ' בְּב

ר ְוִהְתַיֵּצב ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹק"ן ֹוׁשָּלַה

ד ֶסֶחת ַהירֹוִפְסי ִּכ ".ִלְפֵני ַפְרעֹה

  ."ַּבּבֶֹקר"ן ָּנַמְז חַצֶּנַהְו

ן ֹוׁשָּל ַהתֶרֶּכְזֻמת ֹוּכַמ' גל ַהָכְּב

  ".העְֹרל ַּפא ֶאּבֹ"

ּכֹה "ן ֹוׁשָּל ַהתֶרֶּכְזֻמת ֹוּכַמ' גל ַהָכְּב

 ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי 'הָאַמר 

  ".ְוַיַעְבֻדִני

ן ֹוׁשָּלַה תֶרֶּכְזֻמ

ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה "

  "ַּבּבֶֹקר

י ֵדל ְי ַעּוׂשֲעת ַנרֹוכֹוְבב ּורֹת ָעֹוּכַמ

ת  ֶאיַּהִּבְגִה' ד הָרת ָּבַּכַמּו', ה

  .דֹות ָיה ֶאֶּטַּים ֶׁשִיַמָּׁשל ַהה ַעֶשמֹ

י ֵדל ְיה ַעָתְׂשֶע ֶנַעֵּדְרַפת ְצַּכַמ

ל ה ַעָתְׂשֶער ֶנֶבת ֶּדַּכַמּו, ןרֲֹהַא

ה ָתְׂשֶעה ֶנֶּבְרת ַאַּכַמּו. 'הי ֵדְי

  .הֶשי מֵֹדל ְיַע

ה ֶשי מֵֹדל ְי ַעּוׂשֲעת ַנֹוּכַּמַה' ג

  .ןרֲֹהַאְו

י ֵדל ְיה ַעָתְׂשֶעֶנ

  .ןרֲֹהַא

ר ַמֱאֶנד "ָרב ָּב"רָֹע תֹוּכַמְּב

, "ֹוּבת ִלה ֶאעְֹרד ַּפֵּבְכַּיַו"

  ".יוָדָבֲעא ַו הּוֹוּבד ִלֵּבְכַּיַו"

  ֶנֱאַמררֶבֶדְב ּוַעֵּדְרַפְצִּב

ה ֶּבְרַאְב ּו,"דַּבְכִּיַו", "דֵּבְכַהְו"

  ".קֵּזַחְיַו"ר ַמֱאֶנ

' ק הֵּזַחְיַו"ר ַמֱאֶנ תֹוּכַּמַה' גל ַהָכְּב

ב ק ֵלַזֱחֶּיַו" אֹו, "העְֹרב ַּפת ֵלֶא

  ".העְֹרַּפ

ק ַזֱחֶּיַו"ר ַמֱאֶנ

  ".העְֹרב ַּפֵל

ה יָעִרְפא ִה לַֹעֵּדְרַפת ְצַּכַמ  יםִּמֻטְרים ַחִרָּכְזא ֻמלֹ

ת ֹוּכַּמר ַהַאְׁשִבּו. יםִּמֻטְרַחַל

  .יםִּמֻטְרים ַחִרָּכְזא ֻמלֹ

 יעּוִרְפין ִהִחְׁשים ּוִּנת ִּכֹוּכַמ

  .יםִּמֻטְרַחַל

א ם לֹת ָּדַּכַמ

ה יָעִרְפִה

  .יםִּמֻטְרַחַל

 ,ב"רת ֹוּיִת אֹוׁשן ֵיֶהת ֵמַחל ַאָכְּב

ת צֹויצֹוב ִנ"רל ָהת ַעזֹוְּמַרְמַה

ין ִמָּי ַהַחכֹ ְּבְּבִמְצַרִים רּוְרֵּבֶׁש

  .תצֹויצֹוִּנת ַהר ֶאֵרָבְּמה ֶׁשָּׁשֻדְקִּד

 ַעֵּדְרַפְצִּב ֶׁשד"רת ֹוּיִתאֹוָה

 תֹוּיִתאֹוָהְו. רֶבֶדת ְּבאֹוָצְמִנ

ת אֹוָצְמִנר "ֶבֶדְּב ֶׁשב"ר

  .ה"ֶּבְרַאְּב

ת ֹוּיִתאֹוָה, ְך"ֶשן חֹ"ִחם ְׁש"ִנִּכ

, ְך"ֶשחֹן ן ֵהֶהָּלת ֶׁשנֹוֹואׁשִרָה

ן ן ֵהיֶהֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָה

ן ת ֵהנֹורֹוֲחַאת ָהֹוּיִתאֹוָה ְו,ן"ִחְׁש

  .ם"ִנִּכ

ָהָיה ְום ָדְוִיְהיּו "

 .ד"ָּדִות "ר" םָד

 



ד 

ֲאַמר  י'ַמ ִצ ֵח   'סֹוד ַה

ֶרק כ    .ו"ֶּפ

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

יֹון ְל ֶע י ָה ִצ ֵח ַסֵּמל ֶאת ַה ָמל ְמ ָּג   .ַה

ְּדהּוא ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגמּול ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד , ְּגמּול ִמְּלׁשֹון ָּגָמלְּבֵׁשם ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשַהָּגָמל ִנְקָרא ' ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל 'ְּבֵסֶפר

ְוֵכן מּוָבא . ְוֵכן ַהָּׂשָכר ֶלָעִתיד ָלבֹא ְלִפי ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָאָדם הּוא ְמַקֵּבל. ַמְטִעיִנים אֹותֹוְּדֶטַבע ַהָּגָמל ֶׁשְּלִפי ּכֹחֹו . ָלבֹא

י ָהֶעְליֹון ִנְרֶאה ְּדָגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצ". ַוִּיָּגַמלַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד " ּוִמְּלׁשֹון ְׁשֵלמּות ְּכמֹו ְּגִמילּות ֶחֶסדָׁשם ֶׁשָּגָמל הּוא ִמְּלׁשֹון 

ְּדֵחִצי ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד , "ַוִּיָּגַמל" ּוִמְּלׁשֹון ְׁשֵלמּות ְּגִמילּות ֶחֶסדָלֵכן הּוא ִמְּלׁשֹון .  ֶלָעִתיד ָלבֹאְּגמּולֶׁשִּמָּׁשם ַהָּׂשָכר ְוַה

ח ַקָּלי ֶׁשִמא ְל הּוׁשֶנעֹי ָהִּכ, עֶֹנׁשם ְל ַּגׁשֵרָּפְת ִמְּגמּולם לּוְׁשן ַּתֵכְו. ֶחֶסד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּגָמלְוֵכן . ּובֹו ֵיׁש ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ְּכִדְלֵעיל

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשָּגָמל הּוא . לָמָּגיר ַלִזֲחַּמל ֶׁשמּות ְּגיַנִחְבא ִּבם הּון ַּגֵכָל, ןיֹוְלֶען ָלֹוּתְחַּתי ַהִצֵחַהים ֵמִלְׁשַה ְליְךִרָצְו, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחַהֵמ

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשֻּמְפָרׁש ּוֻמְבָּדל ֶלָעִתיד . ְּגמּוָלה ָּדא ִמַּבֲעָלּהִמְּלׁשֹון ַהְפָרָׁשה ְוַהְבָּדָלה ְּכמֹו 

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֵמַהִּמְדָרׁש . ֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוָגבַֹּהְוֵכן ִנְרֶאה ְּדגַֹבּה ַהָּגָמל ְמַרֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ָה. ָלבֹא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַרְגֵלי ַהָּגָמל ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּגָמל ֶׁשּיֹוֶרֶדת . ֶׁשַרְגֵלי ַהָּגָמל ְמַסְּמלֹות ֶאת ַרְגֵלי ַהָּנָחׁש ִלְפֵני ֶׁשִּנְקְצצּו

 .)בכורות ח(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֵמַהְּגָמָרא . ָלֵכן ַרְגָליו ֵהן ִּבְבִחיַנת ַרְגֵלי ָנָחׁש, ְוַהְׁשָּפָעה זֹו יֹוֶרֶדת ַרק ֶּדֶרְך ַהָּנָחׁש ְוַהִחיצֹוִנים. הְלַמָּט

ְוֵכן .  ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָאחֹור ֶׁשִּמָּׁשם ְמַקְּבִלים ַהִחיצֹוִניםְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ִהיא. ֶׁשָּגָמל ִמְזַּדֵּוג ָאחֹור ְּכֶנֶגד ָאחֹור

  רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים  .)נדה יד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְוהּוא ֻמְחָזק ְלַהּכֹות ִּבְזַמן ֶזה,  ֶׁשַהָּגָמל ִמְתָּפֵרַע ִּבְזַמן ִזּוּוגֹו.)ב צג"ב(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

   .רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים ֵאָבֵריֶהם ִמְתַחְּמִמים ִּבְבַׂשר ַהָּגָמל ּומֹוִציִאים ֶזַרעי "ּוְמָבֵאר ַרִּׁש, יםֻּכָּלם ְרָׁשִע  

ֶזת ַעל  ִויִניָקה ְמַרֶּמ,"ְּגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי ִמָּׁשָדִים" )ט, כח' ישעי( הּוא ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ָּגָמל ֶׁש.)תיקונים יד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְוֵכן ְיִניָקה ְמַרֶּמֶזת ַעל ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת . ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ִאָּמא ִעָּלָאה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

' ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְוגֹו ")יב, ר סג"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ת ָּגָמלֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלֲאִכיַל, ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַעל ְיִניַקת ֵעָׂשו ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ָּגָמל

  ָאַמר ֵליּה ֲאָנא ְּפַתח ּפּוֵמי ְוַאְּת ְּתֵהא , ָאַמר ַרב ְזֵעיָרא ָּפַער ִּפיו אֹותֹו ָהָרָׁשע ְּכָגָמל, "ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם

  . אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל ְולֹא ּדֹוְרִסין ֲאָבל ַמְלִעיִטיןַּכֲהָדא ִּדְתִניָנן ֵאין, ִמְׁשְּתַדר ַוֲאִזיל  

ֵאין אֹוְבִסין ֶאת  .)שבת קנה (.ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ֲאִכיַלת ַּתֲאָוה, ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲאִכיל ֶאת ַהָּגָמל יֹוֵתר ִמְּכֵדי ָצְרּכֹו

  ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהָּגָמל אֹוֵכל קֹוִצים .  ֵמֶעיָהְך ְיהּוָדה ֵאין עֹוִׂשין ָלּה ֵאבּוס ְּבתֹוַרב ָאַמרּוַבְּגָמָרא ָׁשם . ַהָּגָמל

  .ָּכְך ֲאִכיָלתֹו ְּבֶדֶרְך ַּתֲאָוה ְמַרֶּמֶזת ַעל ְיִניַקת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ַהְּמַסְּמִלים ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  

ּוְמבָֹאר . ל"ָּגָמת "ר" דֹלֹותְּגַדֶּבֶרת ְמׁשֹון ָלָּכל ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ' ַיְכֵרת ה ")ד, תהלים יב(ֶׁשַהָּכתּוב ' ֵרי אֹורְמאֹו'ְּבֵסֶפר 

  ִפים ֵהם ִּבְבִחיַנת ְוַהַּמִּקי, )רמו' עקב ע( ל"ת ְלָהֲאִריַז"ַּכּמּוָבא ְּבלק, ִלְדָבֵרינּו ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ְּבִדּבּורֹו הּוא ּפֹוֵגם ַּבַּמִּקיִפים

  .ָּגדֹול ְּדִמַּדת ַהֶחֶסד ַהִּנְרֶמֶזת ְּבָגָמל ִהיא ִּבְבִחיַנת "ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות"ְוָלֵכן ָּכתּוב , ָּגָמל  

ְרַּבע ֵמאֹות ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַצד ְוַא, ָהיּו רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים, ֶׁשָהַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ֶׁשל ֵעָׂשו) קמא' ילקוט שמואל' (ַּבִּמְדָרׁש

ְוֵכן ְּגַמִּלים .  ֶׁשָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַצד ָהַרע ָּבעֹוָלם)פרשת וישלח('  ֵמיָׁשִריםַמִּגיד'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ָּבעֹוָלם

ֶׁשֵאין ְמקֹוָמם ִּבְמקֹום ,  ֶׁשַהִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה ָּבעֹוָלם.)תרומה קנז: פקודי רלו( ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר, ְּגֵדִלים ַּבִּמְדָּבר

מּוָבא 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

מּוָבא 

ָמִצינּו 



ה 

 ַאְבָרָהם ֶׁש)תולדות סה(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְוֵכן מּוָבא ְּב.ְוֵכן ּדֹור ַהִּמְדָּבר ָהיּו ִמּׁשֶֹרׁש ֵלָאה ְּכִדְלֵעיל. ִיּׁשּוב ַרק ַּבִּמְדָּבר

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמְדָּבר הּוא ְמקֹום ְׁשִליַטת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ', ּוִבְזכּותֹו ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ָלֶלֶכת ַּבִּמְדָּבר ְוכּו,  ַּבִּמְדָּבריַמְטִרָּיאְּבִג

  .ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַאְבָרָהם  

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהָּגָמל , ְּגַמִּלים ַּתְכִׁשיט ְּבצּוַרת ֲחִצי ָיֵרַח ַהִּנְקָרא ַׂשֲהרֹון ֶׁשָהיּו ּתֹוִלים ַל)כא, שופטים ח(ָמִצינּו ַּבָּכתּוב 

. ְלַמָּטהְּדָגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו יֹוֵרד . ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֲחִצי ָיֵרַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהַּמְלכּות

  ְּדַבִּמְדָּבר רֹוְכִבים ַעל ְּגַמִּלים , א ֶׁשְּמקֹום ַהְּגַמִּלים ִנְקָרא ִמְדַּבר ַסֲהָרה ִמְּלׁשֹון ָיֵרַח ַהִּנְקָרא ִסיֲהָרא"ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד שליט

  . ְוהֹוְלִכים ְלאֹור ַהָּיֵרַח  

ְמַרֵּמז ַעל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה , יַמן ַהָּטֳהָרה ְּבַחּיֹות ּוְבֵהמֹות ַמְפִריס ַּפְרָסהֶׁשִּס' ִהְתַקְּדׁשּות ַּבֲאִכיָלה'ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּפְרָסה ְמַסֶּמֶלת ֶאת . ְוחֹוֶדֶרת ִּבְבִחיַנת ַּפְרָסה ַעד ְלַמָּטה ַמָּטה ְּבאֶֹפן ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל אֹוָתּה

ְוִסיָמן ֶזה ִנְמָצא ַּבֵחֶלק , ֵמִאיָדְך ֵיׁש ַלָּגָמל ִסיַמן ַמֲעֶלה ֵּגָרה. ְוַלָּגָמל ֵאין ִסיָמן ֶזה, ה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְלַהְשִּפיַע ַלַּמְלכּותַהֲחֻלָּק

ְוַרק ְּכֶׁשהּוא יֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא יֹוֵרד ֶּדֶרְך . ן ָטֳהָרה ָׁשםְלַרֵּמז ֶׁשַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ַהָּגָמל ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה ְוֵיׁש לֹו ִסיַמ, ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּגָמל

  ,  ֶׁשַּפְרסֹוָתיו ֶׁשל ַהָּגָמל ְסדּוקֹות ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמָּטה)כו, ויקרא יא(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ַהִחיצֹוִנים ָלֵכן ֵאין הּוא ַמְפִריס ַּפְרָסה

  .ּתּוְך ֶׁשל ַהָּגָמל ֶׁשַּׁשָּיְך ַלֵחִצי ָהֶעְליֹוןִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהִח  

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .  ֶׁשַהָּזָנב ֶׁשל ַהָּגָמל ָקָצר ֵּכיָון ֶׁשַּדְרּכֹו ֶלֱאכֹל קֹוִצים ְוַהָּזָנב ָעלּול ְלִהְסַּתֵּבְך ָּבֶהם:)שבת עז(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּגָמל ֶׁשּיֹוֶרֶדת ', ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , חּוט ַהִּׁשְדָרה ִּבְבִחיַנת ְיסֹודְּדָזָנב הּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל 

 ִלְבִחיַנת קֹוִצים ַהְמַרְּמִזים ַעל ֵּכיָון ֶׁשַהָּגָמל ְלַמָּטה ַׁשָּיְך, ְוַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהָּזָנב ָקָצר ְוַהַהְׁשָּפָעה ִנְׁשֶאֶרת ְלַמְעָלה. ְלַמָּטה

  ֵמִאיָדְך ׁשֹור ַהְמַסֵּמל ֶאת . ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ָרָצה ֶׁשַהָּזָנב ִיְסַּתֵּבְך ַּבּקֹוִצים ָלֵכן הּוא ָּבָרא לֹו ָזָנב ָקָצר. ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

  . ָבא ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשְּזָנבֹו ָארְֹךמּו, ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשּיֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע ְלַמָּטה  

 ַעל ִיְׁשַאג ָׁשאֹג קֹולֹו ִיֵּתן ָקְדׁשֹו ּוִמְּמעֹון ִיְׁשָאג ִמָּמרֹום 'ה" אֹוֵמר הּוא ָמה ָּגָמל )ה פרק( 'ִׁשיָרה ֶפֶרק'ְּב

   ַהָּגָמל ,ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי ֶחְלקֹו ִלְגּבֹות ֶׁשָּבא ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבןֶׁש ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ".ָנֵוהּו

  .ֶזה ַעל ְמקֹוֵנן ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל  

ָאַמר ַרִּבי ָחָמא . הְוִהִּצילּוהּו ִמֶּמָּנ, ִמיָתה ִנְקְנָסה לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים, ָהרֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום :)ברכות נו(ַּבְּגָמָרא 

ְּדִמי  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו". ְוָאנִֹכי ַאֲעְלָך ַגם ָעלֹה, ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה", ַמאי ְקָרָאה, ְּבַרִּבי ֲחִניָנא

יִלים אֹותֹו ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְרָמז ּוַמִּצ, ְמַרְּמִזים לֹו ֶׁשִּמַּצד ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא ַחָּיב ִמיָתה, ֶׁשרֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום

ְוֵכן ָמִצינּו . ַמְבִטיַח ְלַיֲעקֹב ְלהֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ַּגם ִאם לֹא ִיְהיּו ְראּוִיים' ְוֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשה, ְוָעָליו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְּבָגָמל

ּוִמְּפֵני ָּכְך ִמי ֶׁשָרָאה ". אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי ְּגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו"ָמל הּוא סֹוד ֶׁשָּכתּוב ֶזה ַהָּג.) פקודי רלו(ַּבּזַֹהר 

  ִבים ִמיָתה ּוְמַחְּי, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָטִאים ֶׁשּלֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ַּבֲחלֹומֹו ָּגָמל ֶהְראּו לֹו ַהָּמֶות

  .ְוֶזה ַטַעם ַהְּגמּול ְוָהעֶֹנׁש ֶׁשַּמֲעִניִׁשים ֶאת ָהְרָׁשִעים ְּכִדְלֵעיל, ִמַּצד ַהִחָּסרֹון ַּבֵחִצי ַהַּתְחּתֹון  

ּלֹא ֵיֵרד ֵמַעל ַהָּגָמל ְוִנְׁשַּבע ְלָׂשָרה ֶׁש,  ַאְבָרָהם ִלְראֹות ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹוְךָהַל )לא(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ְּב

ּוָמָצא ָׁשם ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל ָאַמר ָלּה , ְוִהִּגיַע ְלָׁשם ַּבֲחִצי ַהּיֹום, ָמןקֹום ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל ָׁשרּוי ַּתְּבָמ

ְרֶאה ְּדָׂשָרה ִהְׁשִּביָעה ֶאת ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ִנ. ַּבִּמְדָּבר ָאְמָרה לֹו הּוא ְוִאּמֹו ָהְלכּו ִלְרעֹות ֶאת ַהְּגַמִּלים', ֵהיָכן הּוא ְוכּו

ְוָׂשָרה ִהְׁשִּביָעה אֹותֹו ֶׁשּלֹא ֵיֵרד ֵמַהָּגָמל ,  ְּדַאְבָרָהם הּוא ְּבסֹוד ַהָּגָמל ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד,ְלִיְׁשָמֵעאלֵיֵרד ֵמַהָּגָמל ְּכֶׁשהֹוֵלְך 

 ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלָּיִמין ִּדְקִלָּפה ֶׁשּמֹוִריָדה ִיְׁשָמֵעאלִּדיִריָדה זֹו ִּתְהֶיה ִלְקִלַּפת , ְלִיְׁשָמֵעאלְלַמָּטה ְּכֶׁשהֹוֵלְך ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשּלֹו 

. ְּמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהְּקֻדָּׁשהָמל ֶׁשֶאָּלא ִיָּׁשֵאר ְלַמְעָלה ַעל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּג, ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְלַמָּטה ַלִחיצֹוִנים

ְוֵכן 

ֵּבַאְרנּו 

ְוֵכן 

 מּוָבא

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ו 

ְוֵכן .  ַׁשָּיְך ְּבָׁשְרׁשֹו ִלְבִחיַנת ַהָּגָמלּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִיְׁשָמֵעאל, ִלְרעֹות ֶאת ַהְּגַמִּלים ָהַלְך ֶׁשִּיְׁשָמֵעאלְוֵכן רֹוִאים ֵמַהִּמְדָרׁש 

ְוֵכן רֹוִאים ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְבָרָהם . רֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום ָלָהרֹוֶאה ִיְׁשָמֵעאל ַּבֲחלֹום  ֶׁשַּמְסִמיָכה ֶאת:)ברכות נו(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

 ְוֵכן .ִיְׁשָמֵעאלְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמּיִניַקת ,  ֶׁשֶּזה ַהְּזָמן ֶׁשַאְבָרָהם ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ֶשּלֹו ְלַמָּטהַּבֲחִצי ַהּיֹום ְלִיְׁשָמֵעאלִהִּגיַע 

ְוִנְרֶאה ְּדַאְבָרָהם , ּוֶבן ָחָכם ַּכֲחִצי ָחָכם ֶאת ַהִּמִּלים ִיְׁשָמֵעאל לֹוַמר ְלִיְׁשָמֵעאלָמִצינּו ָׁשם ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְבָרָהם ָאַמר ְלֵאֶׁשת 

  ָלֵכן ֵאינֹו ָיכֹול . ִפיַרת ַהָחְכָמה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסדִּדְס, ָרַמז לֹו ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָחְכָמה

  . ָלֶרֶדת ֵמַהָּגָמל ְלִהְתַעֵּכב ֶאְצלֹו  

 ְּכמֹו ,ַוֲחמֹוִרים ְּגַמִּלים ]ְלִיְצָחק[ לֹו ָהיּו לֹא ְוִכי ,"ָבָקר ּוִמְקֵנה צֹאן ִמְקֵנה לֹו ַוְיִהי" )הביאור מדרש( ַּבִּמְדָרׁש

 ַעל ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש ִמְּפֵני ,ֻטְמָאה ִסיַמן ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ָּדָבר ִלְרׁשּותֹו ִהְכִניס ֶׁשּלֹא ֶאָּלא ,ְוַיֲעקֹב ְּבַאְבָרָהם ַמרֶׁשֶּנֱא

 ָלֵכן ,ְטֵמִאים ּוִבְדָבִרים ִּבְגַמִּלים זַהִּנְרָמ ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ּוְדִחַּית ִחּתּוְך ִהיא ִיְצָחק ֶׁשְּפֻעַּלת ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהִּמְזֵּבַח ַּגֵּבי

 ַּבַּפַעם ִיְצָחק ֶאת ְּכֶׁשָּפְגָׁשה ַהָּגָמל ֵמַעל ָנְפָלה ֶׁשִרְבָקה .)רלו פקודי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּטֵמִאים ַהְּדָבִרים ֶאת ֵמְרׁשּותֹו ָּדָחה ִיְצָחק

 ִלְדחֹות ִהיא ָּבעֹוָלמֹות ִיְצָחק ֶׁשְּפֻעַּלת ִּדְכֵׁשם ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלהֹוִסיף ְוִנְרֶאה .ַּבָּגָמל ִּנְרָמִזיםַה ֵמַהִחיצֹוִנים ִלְפרׁש ְּכֵדי ,ָהִראׁשֹוָנה

   ִּבְזַמן זֹו ְּפֻעָּלה ָעְׂשָתה ִרְבָקה ְךָּכ ,ַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ֶׁשּיֹוֵרד ַהֲחִצי ֶאת ּוְלַהְׁשִּפיַע ,ַּבָּגָמל ַהִּנְרָמִזים ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ֶׁשּיֹוֵרד ַהֲחִצי ֶאת

  .ְלִיְצָחק ְלִהָּנֵׂשא ֶׁשָּבָאה  

ֱהיֹות ֶׁשּלֹא ָרָצה ָלַקַחת ֵמַהְּקִלּפֹות ְּכַדְרּכֹו ֶׁשל , רֹוִאים ֵאֶצל ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ָרָצה ֶלֱאכֹל ִמַּמֲאָכלֹו ֶׁשל ְּבתּוֵאל

  ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא " )לב, בראשית כד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ַמִּלים הּוא ִהְסִּכים ֶׁשּיֹאְכלּוֲאָבל ַלְּג, ַאְבָרָהם

  ".ַלְּגַמִּלים  

  לגליון הושענה רבההוספות 

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

  .ןֹוּיִצְּבֶׁש ןּוּיִּצַה אהּו  ְךֶלֶּמַה דִוָּד רֶבֶק

ים ִארֹוְו". ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון", ִּדְכִתיב,  ִצּיּון ִליְׁשָנא ְדִסיָמָנא הּוא:)עירובין נד(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ינּוֵרָבי ְּדל ִּפיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. םקֹוָּמי ַלהּון ִזיָמ ִסנֹוָיְנִע ֶׁש,ןּוּיא ִצָרְקר ִנֶבם ֵקקֹול ָמָּכל ֶׁשֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָלְו. ןיָמִס ֹוׁשרּו ֵּפןּוּיִּצֶׁש

, תרּוְגַבת ּורּוֲע ַניֵניָמִסן ֵכְו. ד ֶׁשַּבַּמְלכּותסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהִצּיּוןא ָרְק ִנרֶבֵקן ֵכָל, רֶבא ֵקָרְקד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנסֹוְיַהן ֶׁשיָוֵּכ

. ןיָמִסן ְוּוּיד ִצא סֹוד הּויסֹוִּד, ּהָתיאּוִצל ְמל ָּכן ַעיָמִּסה ַהה ֶזָדָלהֹוְלה ּויָאִבה ְלָיאּויא ְרם ִהִאֶׁש, ד ֶׁשַּבַּמְלכּותסֹוְיים ַלִרּוׁשְק

 )כט, א כה"ש( קסּוָּפר ַהַמֱאד ֶנִול ָּדֶצֵאן ֶׁשיָוֵּכ, ןּוּיא ִצָרְקר ִנֶבם ֵקקֹול ָמָּכל ֶׁשֵׁשְלַּתְׁש ִהַעּוּדם ַמַעד ַטא עֹו"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ןֹוּיא ִצָרְקִּנד ֶׁשִול ָּדם ֶׁשֵּׁשת ַהר ֶאֶבל ֵקָכים ְּביִרִּכְזַמ, "'ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדִֹני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֵאת ה"

, בראשית טו( בתּוָּכַהא ֶׁש"ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"א ְּבֵׁשם הרהָב ְוֵכן מּו.ה"ְׁשִמיָרת "ס" םַהַחִּייר  ִּבְצרֹוהרּוָר ְצי ֲאדִֹנׁשֶנֶפ"

 .תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסת ְמֵב ֵטׁשֶדחֹ ֶׁשנּוְרַאֵבּו. ת"ֵבֵטת "ר" ֹוָבהטֵׂשיָבה ְּבָּקֵבר ִּתְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאבֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום  ")טו

ל ת ַעֶזֶּמַרה ְמָּכֻסְו .ה"ֻסָּכ ת"ר "ָאָדםָה לָּכ ֹוףס הּוא ַּבֲאֶׁשר" )ב ,ז קהלת( ֶׁשַהָּכתּוב )סכה ערך( 'ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות' רְּבֵסֶפ מּוָבא ְוֵכן

  .דִות ָּדַּכֻסא ָרְקִּנת ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה

 ֶּדֶרְך ָלעֹוָלם ָּבאֹות ֶׁשַהְּנָׁשמֹות :)יב הקדמה( רַהּזֹ ַּבינּוִצָמְּד, ןּוּיא ִצָרְקר ִנֶבם ֵקקֹול ָמָּכל ֶׁשֵׁשְלַּתְׁש ִהַעּוּדר ַמֵאָב ְלהֶאְרם ִנַעַטד עֹוְו

 ,ֵלָדה ִּבְבִחיַנת ִהיא ָהָאָדם ִּמיַתתֶׁש' אְטל ֵחַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו .ָלעֹוָלם ַהְּנָׁשמֹות ֶאת ַמְׁשִּפיַע ָהרּוָחִני ֶׁשַהְיסֹוד ְלַרֵּמז ַהְיסֹוד

 ָּכְך ִאּמֹו ְּבֶרֶחם ָּגֵדל ֶׁשַהָּוָלד ּוְכֵׁשם ,ֵמַהְיסֹוד ַהְּנָׁשמֹות ֶאת ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת הּוא ַהֶּזה ְּדָהעֹוָלם

 ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ֶׁשֵּלָדה ּוְכֵׁשם .ֵלָדה ִּבְזַמן ֵמַהְּנֵקָבה ַהְּנָׁשמֹות ְיִציַאת ִּבְבִחיַנת ִהיא ֵמָהעֹוָלם ַהְּנָׁשמֹות תִויִציַא ,ָּבעֹוָלם ָּגֵדל ָהָאָדם

 ָמִצינּו

ְוֵכן 



ז 

, ַרִּבי ַיֲעקֹב אֹוֵמר )טז, אבות ד(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ןּוּיא ִצָרְקר ִנֶבם ֵקקֹול ְמָּכל ֶׁשֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכָל, ןֹוּיא ִצָרְקִּנֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁש ַהְיסֹוד

ם ָדָאים ֶׁשִארֹוְו. ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין, ַהְתֵקן ַעְצְמָך ַבְּפרֹוְזדֹור. ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ַלְּפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא

ן ַמְזין ִּבִלְקַרְּטס ַלֵנָּכִהל ְלַכּוּיי ֶׁשֵדְּכ, רדֹוְזרֹוְּפרא ָקְּנֶׁש, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהיַנִחְבא ִּבהּוה ֶׁשֶּזם ַהָלעֹו ָּבמֹוְצת ַעין ֶאִכָה ְליְךִרָצ

ה ָּגְרַדין ְּבִּבְקין נּוִּיה ַמָלֲעים ַמיִקִּדת ַציַתִּמ ֶׁש)א רצט"נפילת אפים ח(ל "יַזִרֲאָהח ְל"פרעא ְּבָבן מּוֵכְו. הָדת ֵליַנִחְביא ִּבִהֶׁש, היָתִמ

. ה"ה ַלקבָׁשָדה ֲחָּלת ַּכיַנִחְבם ִּבים ֵהיִקִּדת ַציַתת ִמַעְׁשִּבֶׁש:) ק כה"מו(ן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֵכְו. יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ת קבֶדֶחַיְמּו, דאֹה ְמָהבֹוְּג

ד יסֹוא ִמָּבע ַהַפל ֶׁשָכְּד, יןִּבְקין נּוִּית ַמַאָלֲעה ַהֶז ָּבׁשֵי, היָדת ֵליַנִחְבא ִּבָבְקּוּנד ַהסֹו ְיְךֶרית ֶּדֵׂשֲעה ַניָתִּמן ֶׁשיָוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכ

 ד ֶאָּכֵבםִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָע ")ג, ויקרא י(ב תּוָּכַהֶׁש' ץֶרי ֶאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יןִּבְקין נּוִּית ַמיַנִחא ְּבא הּוָבְקּוּנַה

' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ן מּוָבא ְּבֵכְו. יןִּבְקין נּוִּיַמין ּוִרכּוין ְּדִּית ַמֶרֶרעֹוים ְמיִקִּדת ַציַתִּמז ֶׁשֵּמַר ְל.ן"ד מ"מת "ס, "ן ַאֲהרֹםַוִּיּדֹ

ר ֶׂשר ֶעָּפְסִּמת ַלֶכֶּיַּׁשת ַהכּוְלַּמַהים ֵמִלה עֹויָתן ִמַמְזִּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ד"ר יֹוֶׂשֶעת ֹוּיִתאֹוי ָו ְּדׂשֶרֶע ֶׁש)תהילים רנ(ל "ְלָהֲאִריַז

ן ֵכְו. דסֹוְית ַהֶרֶטֲעַל' ְקּוּנד ַהסֹור ְיּוּבִח ְּבׁשָּמא ַמָצְמא ִני הּוָו ְּדׂשֶרל ֶעב ַעֵכֹוּׁשי ֶׁשט ִמָרְפִבּו. ד"ת יֹואֹות ָּבֶזֶמְרִּנד ַהסֹוְית ַהֶרֶטֲעַל

ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ֲאִפיֵקי 'ר א ְּבֵסֶפָבמּוּו. ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ִלְמָעָרה ַּבִּמְדָּבר ַּתַחת ָהָאֶרץ )יב(ם  ָּתּונֵּבַרר ְלָׁשָּיר ַהֶפֵסא ְּבָבמּו

  .הָוְרֶען ֹוׁשְּל ִמהָרָעְמ, הָבֵקְּנד ַהסֹות ְית ֶאֶלֶּמַסה ְמָרָעְמא ֶׁש"ם ַהְּגָרֵׁש ְּב.)ב נח"ב(' ָים

ם ִיַלְגַרָהְו, תֶדֶלֹוּיל ַהי ֶׁש"נהַהת ֵמּוּיַחאת ַהֵצה יֹוָדן ֵלַמְזִבְּד. היָתת ִמיַנִחיא ְּבה ִהָד ֵלְךָּכ, הָדת ֵליַנִחיא ְּבה ִהיָתִּמֶׁשם ֵׁשְכּו

, הָּגְרַדה ְּביָדִר ְיּהָנָיְנה ִעיָתִּמֶׁש' יםִתים ֵמִירּום ְקיֶהֵּיַחים ְּבִעָשְר'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. היָתִּמד ַהה סֹוֶזְו, ַעדּוָּין ַּכֶבֶאת ְּכֹוׂשֲעַנ

. היָתת ִמיַנִחאן ְּב ָּכׁשן ֵיל ֵּכַע, הָלְעַמ ְלּהָתָלֲעַּמה ִמָלדֹוה ְּגיָדִריא ְיה ִהֶּזם ַהָלעֹוה ָּבָמָׁשת ְנַדֵּלן ֶׁשיָוֵכְו. הָּגְרַדה ְּבָּיִל ֲעּהָנָיְנה ִעָדֵלְו

, לאֹוְּׁשים ַלִדְרם יֹוָתיָתִמְּבים ֶׁשִעָׁשְרָבּו, היָתא ִמלֹה ְוָּגְרַדה ְּבָּיִלֲעה ַוָדת ֵליַנִחיא ְּבים ִהיִקִּדַּצם ַּבָלעֹוָהה ֵמָמָׁשְּנת ַהיַאִצ ְיְךיָדִאֵמ

  . הָּגְרַדה ְּביָדיִרית ִוִּתִמה ֲאיָתיא ִמה ִהיָתִּמַה

ת  ֵּמֶׁשק ְּכַר, תמּוֵלְׁשה ִּבָּיִבְרה ּוָיְרת ִּפַוְצם ִמֵּיַקם ְמָדָאם ֶׁשא ָׁשָבמּו ְּד)שו(' ְךינּות ִחַחְנִּמ'ים ַּבִאה רֹוָדֵלה ְליָתין ִמר ֵּבֶׁשֶקד עֹוְו

ה יָתן ִמַמְזִּבים ֶׁשִארֹוְו. תמּוֵלְׁשִּב הָוְצִּמת ַהם ֶאֵּיא ִקלֹ, םֶדֹוּקים ִמִנ ָּב לֹויּוָהי ֶׁשל ִּפף ַעים ַאִני ָּבִלת ְּבם ֵמִאְו. יםִּין ַחִיַדיו ֲעָנָבּו

  .הָדָלהֹות ַהַוְציא ִמִהה ֶׁשָּיִבְרה ּוָיְרת ִּפַוְצִמים ְלִכזֹו

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, תָּבֶחה ַׁש ּדֹוינֹוב ֵ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' רֵפ סֹוםַתֲח'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 ְּבָרָׂשת ֲעיַנִחְביא ִּבל ִהיְטִּנת ַהַרָּצז ֶׁשֵּמַר ְל,ליְטִּנל ַהז ָחָאת ֶׁשֵבֵט

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

 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 ֵטׁשֶדחֹ ֶׁש)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

ת יַנִחְבִּב, ןֹוּיִצְּבן ֶׁשּוּיִּצא ַההּוֶׁש, תרּוְצַּנַהת ַּפִלת ְקֶקֶנֹוּים ָּׁשֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִוָּדר ֶבל ֶקד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. תכּוְלַמַּבת ֶׁשכּוְלַמת יַנִחְבִּב

  .ןֹוּיִצְּבן ֶׁשּוּיִּצא ַהד הּוִור ָּדֶבֶקְו. ןֹוּיִצן ֹוׁשְּל ִמןּוּיִצא ָרְק ִנרֶבֵּקֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁשי ִפְּכ. תכּוְלַמַּבת ֶׁשכּוְלַמ



ח 

ְוַאף ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָעִתיד ִליָּפַרע .  ִמי ֶׁשָעִתיד ִליָּפַרע ֵמָאִביָהַּבת ַּפְרעֹה ְמַגֶּדֶלת )כו, ר א"שמו( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

ל ֵאָרְׂשי ִיֵנם ְּבה ִעָי ָהיַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶּמים ֶׁשִארֹו. "ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרַּבץ"ֵמֱאדֹום יֵֹשב ִעָּמֶהם ַּבְּמִדיָנה ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ִּתְכַּבד" )ט, שמות ה(ב תּוָּכה ְלָבֵאר ֶאת ַהֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע. םִיַרְצִמְּב

. רֶקי ֶׁשֵרְבִד ְּבןרֲֹהַאה ְות מֶׁשים ֶאִׁשֱאֶהֶׁש, העְֹרל ַּפא ֶׁשְוָּׁשת ַהמֹוָׁשֲאת ַהת ֶאֶנֶּיַצְמה ּוָרֹוּתת ַהֶבֶתֹו ּכַעּוּדה ַמָראֹוְכִלְו. "ָׁשֶקר

ים יִכִר ְציּום ָהִיַרְצִּמאת ִמֵציל ָלִבְׁשִבְּד, רֶקת ֶׁשיַנִחְבים ִלִכָּיל ַׁשֵאָרְׂשל ִיַלְּכן ֶׁשרֲֹהַאה ְומֶׁשז ְלֶמה ֶרָיה ָהעְֹרי ַּפֵרְבִדְבה ִּדֶאְרִנ

ן רֲֹהַאה ְול מֶׁשן ַעַעה ָטעְֹרַפּו. 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר סֹוְיַהה ֵמָלְרָעת ָהיד ֶאִרהֹוה ְליָלם ִמַדח ְוַסם ֶּפם ַּדר ִעֵּׁשַקְתִהְל

ה עְֹרן ַּפֵכָלְו .רֶקת ֶׁשיַנִחיא ְּבִהה ֶׁשָלְרָעם ָהים ִעִרּוׁשְקּו, יתִרְּבים ַּבִרְּקַׁשם ְמֶּתן ַאִיַדם ֲעם ִאִיַרְצִּמאת ִמֵצים ָלִׁשְּקַבם ְמֶּתה ַאָמ

ית ִּתִמא ֲאיא לֹה ִהָּלֻאְּגם ַהִאז ֶׁשֵּמַרְל. יוָׂשֵע, ילִּדְבַה ְלאֹו. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא".  ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקרִיְׁשעּוְוַאל "ה ָּלֻאְּגא ַלָרָק

ְוִהֵּנה אְֹרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה ִמִּגְלָעד  ")כה, בראשית לז(ב תּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. יוָׂשֵעְלי ַׁשן ִיד ֶּבִוָּדת ִמֶכֶּפַהְתיא ִמִה

  .ט לֹוׁשֶרּׁשֹא ִמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמת ַה ֶאידּוִרהֹוֶׁש".  הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמהָולֹטּוְגַמֵּליֶהם נְֹׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי 

. יםיִקִּדַּצי ַהֵרּוּסת ִייר ֶאִּכְזַהְל, אָּפירֹות ֵאַאֹוׁשים ְּבִּפְסִּנר ַהֶכֵזן ְליאֹוֵזם מֹו ָׁשּוׂשָעֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקת ְּבּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהן ֵכְו

מֹוְך ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד ) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ

ים ִרְמאֹוי ֶׁשִפְכּו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְים ַּבה ֵהָדי ֵלֵרּוּסן ִיֵכְו. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַלִכָּיים ַׁשִרּוּסִּיַהים ֶׁשִארֹו ְו,ה ְלִנָּדָתּהֶׁשִהְתִקיָנ

ִצּיֹון ֲהלֹא ח ַהִּקיָנה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ּנַֹסים ְּבִאן רֹוֵכְו. יָהיֶרִצה ְּבָּׁש ִאמֹו ְּכיָהֶרָען ְוֹוּיי ִצִלֵאב ָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִקְּב

 )כב, ויקרא כב( בתּוָּכַּכ. ילֵעְלִדְּכַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות  ץרּוָחא ָרְק ִנעַצֶּפ ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו.ֲאִסיַרִיְך ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום

 רָּבעֹו תַחַהִּמְסַּפ ָּפְׂשָתה הְוָרָאה ַהּכֵהן ְוִהֵּנ" )ח, ויקרא יג(, יםִעָגל ְנק ַעסּוָּפז ַּבָמְר ִנץ"רּוָחן ֵכ ְו".ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו ָחרּוץ"

סנהדרין (ָמָרא ַּבְּג ַּכּמּוָבא .הֶּזם ַהקֹוָּמַה ֵמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמים ֶׁשִרּוּסִּית ַה ֶאיםִלְּמַסים ְמִעָגְנּו".  ִהואַרַעתָצ ַהּכֵהן ֹוְוִטְּמא

ָּדִוד  )משפטים(' ׁשֶמֶׁשר ָואֹוָמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמ'הת אֹוְּד, תֹוּיִתאֹו' הג ּוּלִדז ְּבָמְר ִנץ"רּוָחן ֵכָל ְו.:)צח

 ַעל ַהחֹוִלים ,ֵאל ַעד ִּביַאת ְמִׁשיֵחנּו ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשְּצִריִכים ִיְׂשָרםלֹוָּׁשיו ַהָל ָעֶלְךַהֶּמ

  .רֹות ָקׁשֹותי ְוַעל ַּפְרָנָסָתם ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ּוְלַבֵּטל ֵמֶהם ָּכל ַהְּגֵז,ֶׁשִּיְתַרְּפאּו ְוַעל ַהְּבִריִאים ֶׁשּלֹא ֶיְחלּו
  

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

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

  .ג"תשע

  

ר חֹו ָׁשיׁשא ִאהּוְו, בָהָזף ְוֶסב ֶּכֵה אֹוםֲעֵליֶהד מֲֹעַי ֶׁשְךֶלֶּמַה )556 עמוד י"רשב מדרש (.הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ַעׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

  .הָמ קֹוּהַבְגּו

 לָכְּב נּוָל הָיָה אּלֶֹׁש רָבָּד ,הָאֹוּׁשַה רַחַאְל אָקְוַּד בַר בֶרֵעָה ייֵדִּב תלּוָגְל סַנְכִנ לֵאָרְׂשִי םַע ןֵכָּלֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ דעֹוְו

 מֹוְּכ םָעָה לָּכ לַע טּוְלָׁש אלֹ םֵה םַעַּפ ףַא ,םָעְל הָיְהִּנֶׁש זָאֵמ לֵאָרְׂשִי םַע תֶא הָּוַלְמ בַר בֶרֵעָה תַּפִלְּקֶׁש יִּפ לַע ףַא ,תרֹוֹוּדַה

 ,תצֹויצֹוִּנַה תֶא רֵרָבְל םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶצֵא תלּוָגְּב יּוָה לֵאָרְׂשִי םַע ,רֵרָבְל תצֹויצֹוִנ יּוָהֶׁש ןַמְז לָכְּד .ְךיָלֵאָו הָאֹוּׁשַה יֵרֲחַאֵמ

 קֵנֹוּיַה אהּוֶׁש יִמּו ,יםִררּוֵּבַה ְךֶרצְֹל םָלְצֶא רגּוָל אָּבֶׁש לֵאָרְׂשִי םַעֵמּו ,תצֹויצֹוִּנַהֵמ תּוּיִחַהְו היָקִנְיַה תֶא לּוְּבִק םָלעֹוָה תֹוּמֻאְו

 ,לֵאָרְׂשִי םַע לַע היָטִלְּׁשַה תֶא לֵּבַקְמ אהּו ,יתִרָּקִעָה יםִרּורֵּבַה תַדבֹוֲע תֶא ןָמְז תֹואֹוְּב יםִׂשעֹו לֹוְצֶאֶׁש ינּוְיַה ,רֵתיֹוְּב לדֹוָּגַה

 יאִה הָּפִלְּקַה תיַקִנְי ,תצֹויצֹוִּנַה תֶא רֵרָבְל נּוְרַמָּגֶׁש יוָׁשְכַעְו .הָּפִלְּקַה לָכְל עַפֶּׁשַה תֶא ןָמְז תֹואֹוְּב יִרָּקִעָה ירִבֲעַּמַה אהּוֶׁש ןיָוֵּכ



ט 

 תֶא יםיִרִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִיְּב יםִבָרעְֹּמֶׁש בַר בֶרֵעָה ְךֶרֶּד הָּפִלְּקַל תֶרֶבעֹו זֹו היָקִנְי ,הָרֹוּת יֵרְמֹוׁש םיָנֵאְו יםִּיַחֶׁש יםִׁשָנֲאָהֵמ קַר

 רַּקִעֶׁש ןיָוֵכְו ,לֵאָרְׂשִי ׁשֵּיֶׁש םקֹוָמ לָכְּב קמָֹע יםִבָרעְֹמ בַר בֶרֵעָהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִּד יםִעדּוְּיֶׁש יִפְכּו ,הָּפִלְּקַל לֵאָרְׂשִי םַעֵמ עַפֶּׁשַה

ם "אּון ָהּוּגְרִאְּב ֶׁשיִּתְעַמן ָׁשֵכְו[ .לֵאָרְׂשִי לַע תֶטֶלֹוּׁשֶׁש הָּפִלְּקַה םֵה ,םָּכְרַּד יוָׁשְכַע תֶרֶבעֹו םָלעֹוָה לָכְּב הָּפִלְּקַה תיַקִנְי

קן ַיְנִמת ְּכלֹו עֹום"אּוה ָּלִּמם ַהד ִעַחַּית ֶׁשינֹוִד ְמ193ת רֹוֵבֲח ֵל ָמ ת ֹוּמֻאל ָהת ָּכל ֶאֵלֹוק ּכֵלָמי ֲעִּכ. ֲע

ִנִּתְׂשֶלַּפת ַהו ֶאָׁשְכ ַעפּוְרם ֵצן ֵהֵכָלְו, ַעדּוָּיַּכ  יַחִׁשי ָמֵדל ְיל ַעֵטָּבִהת ְלֶדֶמב עֹוב ַרֶרֵעת ָהַּפִלי ְקִּכ, יםי

ם ֶאִלְׁשַּתת ֶׁשֶרֶחה ַאיָנִדים ְמיִכִרם ְצֵהְו, נּוֵקְדִצ ֶה  כּוְמם ָּת"אּות ָּבינֹוִדְמ 137י ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. רָּפְסִּמת ַהים ָל

ין ִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהַתר ְּבּוׁשן ָקָיְנִעָהז ֶׁשֵּמַרְל. םֵחַנְמ  אֹוחַמֶצ ןָיְנִמה ְּכֶזְו, יתיִנִּתְׂשֶלה ַּפיָנִדְמִּב

, ץֵקת ֹוּיִת אֹוק'ֶצ .ליֶגק ִא'ֶצ מֹוְׁשּו, לֵאָרְׂשד ִיֶגיו ֶנָרָבְד ִּבַעדּוָּי ֶׁשׁשָדה ָחָנָּגר ַהב ַׂש"ארה ְּבּוּנ ִמַעבּוָּׁשַהא ֶׁש"שליט

ֶגִאְו  בתּוָכְו, ןפֹוָצ ֹוׁשרּוֵּפֶׁש, טֶל ְּפ'תְרנֹו ֹוּתְדַּליר ֻהם ִעֵׁשְו. הָיְנַמְרֶּגיו ִמִבא ָאָצמֹוּו. םָּד אָּיִרְטיַמִגְּב לי

 ְּבֶחְבַרתד ַבא ָעהּוְו. קֵלָמֲעו ַוָׂשל ֵעים ֶׁשִׁשָנֲא' תל ַה ֶׁשׁשֵאָה, 'ר תנּו תֹוּיִתם אֹוה ַּגֶזְו ".הָעָרח ָהַתָּפן ִּתפֹוָּצִמ"

.דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְבּו, ׁשֵאב ּוה ׁשֶּז ֶׁשןטֹוְסיְרֶיַפ [   

ָרַמז ְּבָכאן ַעל ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַח ֶׁשְּיֵהא , "ַּגם ַאְּת ְּבַדם ְּבִריֵתְך ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַריְך" ) תקיזב"ן ח"כתבי רמב(ן "ָּבַרְמַּב מּוָבא

 ,ִמיָלה ִמְצַות ַרק ְּבָיָדם ִתָּׁשֵאר ְולֹא ,ְוָהַעּזּות ַהֻחְצָּפה ְוִתְרֶּבה ִמִּיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ְוִתְׁשַּתַּכח, ַהּדֹור ֶׁשֻּכּלֹו ַחָּיב

 ,ִיָּגֲאלּו ֶׁשִּבְזכּוָתּה ִמיָלה ִמְצַות ֶאת ַּדְוָקא ִיְׂשָרֵאל ְּבַעם ִהְׁשִאיר ה"הקב ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ִיָּגֲאלּו ִמיָלה ִמְצַות ּוִבְזכּות

 סֹוד' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי .ָּבעֹוָלם ְפעֹלִל ַהֶחֶסד ְלִמַּדת ֶאְפָׁשרּות נֹוֶתֶנת ִמיָלה ְּדִמְצַות .ַהִּמְצוֹות ָּכל ֶאת ֶׁשָעְזבּו ִּפי ַעל ַאף

 ֶּדֶרְך ָּבעֹוָלם ּוְלָהִאיר ָלֵצאת ַלֲחָסִדים ֶאְפָׁשרּות ֵאין ּוִבְלָעֶדיָה ,ֵמַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוְצִאים ַהֲחָסִדים ֶאת ְמַגָּלה ִמיָלה ֶׁשִּמְצַות 'ַהֵחִצי

 ְוֵכן .ְלהֹוִליד ִצינֹור לֹו ֵאין ַאֶחֶרת ִּכי ,ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַצד ֶׁשהֹוִליד ִלְפֵני ַעְצמֹו ֶאת ָלמּול ָּיבַח ָהָיה ַאְבָרָהם ְוָלֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ַצד

 ֶאת ְלהֹוִריד ִצינֹור ּהָל ֵאין ַאֶחֶרת ִּכי ,ִמיָלה ִמְצַות ְיַקְּימּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּכל ַחֶּיֶבת ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ִמַּצד ֶׁשָּבָאה ַהְּגֻאָּלה

 ּגּוָפא ְוֶזה .ִנְׁשָמתֹו ְּבׁשֶֹרׁש נֹוַגַעת ִהיא ִּכי ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ְּבִריתֹו ִנְקֵראת זֹו ִמְצָוה ְוָלֵכן .ָלעֹוָלם ַהְּגֻאָּלה אֹורֹות

 ה"ִמיָל ְוֵכן .ַהָּיִמין ִמַּצד ֶׁשָּבא ִנְׁשָמָתם ְלׁשֶֹרׁש ֶּיֶכתַׁש זֹו ֶׁשִּמְצָוה ַמְרִּגיִׁשים ֵהם ִּכי ,ַעְצָמם ֶאת ָמִלים ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשְּבֵני ַהַּטַעם

 ְוִנָּׂשא םָירּו יַעְבִּד לַיְׂשִּכי הִהֵּנ" )יג ,נב 'ישעי( ַהָּכתּוב ת"ְוס ,"ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ְךָל בֹואָי ְלֵּכְךַמ ֵּנהִה" )ט ,ט זכריה( ַהָּכתּוב ת"ר

ִיּמֹול  ")יב, בראשית יז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ִיְךָהֱאלֹ ְךַלָמ ֹוןּיְלִצ רֵמאֹ" )ז שם( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ְוֵכן ".ְמאֹד ְוָגַבּה

א ָבן מּוֵכְו. בָּי ַחֹוּלֻּכר ֶׁשדֹוא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמַה ֶׁשר לֹורּוה ָּבָיָהן ֶׁש"ַּבְמַרָהים ֵמִאד רֹועֹוְו [. ַהָּמִׁשיַחְךֶמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ָלֶכם ָּכל ָזָכר

  ].יִנֵּׁשן ַהֶפאֹאי ָּבַּדַו, בָּי ַחֹוּלֻּכר ֶׁשדֹו ְּבאי אֹוַּכ ַזֹוּלֻּכר ֶׁשדֹוְּב .)תיקונים סט(א "ָרְּגַּב
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