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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע שלחפרשת בגליון 
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ֲאַמר  ִציסֹוד ַה'ַמ   'ֵח

ֶרק כ   . ז"ֶּפ

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

ְצָחק ֵקַדת ִי יַעת ַים סּוףְק ְוֲע יִר ִצ ֵח    ְּבסֹוד ַה

 סלֹוְקְנאּו םֵּגְרַתְמּו ".לִֹהיםָהֱא לֹו ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם עָֹלה ֲעֵצי ַוְיַבַּקע" )ג ,כב בראשית(

 ןֹוׁשְל אהּו ַהְצָלָחה ןֹוׁשְּלֶׁש 'קָחְצִי יִוֵל יֵטּוּקִל' רֶפֵּסַה קֵּיַדְמּו .'ְלַאְתָרא ַוֲאַזל ְוָקם ַלֲעָלָתא ָאֵעי ְוַצַּלח'

 הָּדִמ םִע רֵּׁשַקְתִה םָהָרְבַא ןֵכָל ,תֶכֶתחֹוְו תַעַּקַבְּמֶׁש הָרבּוְּגַה תַּדִמ תֶא תֶלֶּמַסְמ הָחָלְצַהֶׁש הֶז יִּפ לַע רֵאָבְמּו .ְךּוּתִחְו ְּבִקיָעה

 ַהִהְצִליַח ָלַדַעת ַמֲחִריׁש ָלּה ִמְׁשָּתֵאה ְוָהִאיׁש" )כא ,כד בראשית( בתּוָּכ קָחְצִי לֶׁש ְךּוּדִּׁשַּב ןֵכָלְו .קָחְצִי תַדֵקֲע םֶדקֹו זֹו

   בָלּוּלַה תֶא יםִעְנְעַנְמ ,הָרבּוְּגַה תַּדִמ תֶא יםִלְּמַסְמַה איַּמַׁש יתֵבְל ןֵכָלְו .ִּדין ְּפָעִמים 'ב אְּבִגיַמְטִרָּי ח"צל ןֵכָלְו ".ַּדְרּכֹו 'ה

  .ׁשֶרׁשֹ תֹואֹוְל תכֹוָּיַׁש ןֵהְו ,היָחִלְצַה תַבֵתְּב תזֹוָמְרִנ ֵחִצי תֹוּיִתאֹוֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ָנא ַהְצִליָחה 'ה ָאָנאְּב םַּג  

 ָיד ֲעֵקַדת ָעקּוד ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר ָׁשם ּוַבְּגָמָרא .ָרגּול ְולֹא ָעקּוד לֹא ָּגָמל ֵיֵצא לֹא .)נד שבת( ַּבִּמְׁשָנה

 ִלְקׁשֹר ִהיא קִיְצָח ִּדְפֻעַּלת ,ָּבעֹוָלמֹות ִיְצָחק ְּפֻעַּלת ַעל ְמַרֶּמֶזת ִיְצָחק ַּדֲעֵקַדת ִנְרֶאה .ַאְבָרָהם ֶּבן ְּכִיְצָחק ְוֶרֶגל

 ָלַרְגַלִים ַהּגּוף ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַלֵחֶלק ַהַּׁשָּיכֹות ַהָּיַדִים ִּבְקִׁשיַרת ִנְרָמז ְוֶזה .ְלַמָּטה ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ְּכֵדי ְלַמָּטה ַהְּלַמְעָלה ֶאת

 ,ָוֶרֶגל ְוָיד ָוֶרֶגל ָיד ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהּגּוף ֶאת ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ְקִׁשיָרה ֶׁשל ֶרְךְּבֶד ַנֲעֶׂשה ֶזה ְוָכל .ַהּגּוף ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ַלֵחֶלק ַהַּׁשָּיכֹות

 יִלְׁשֵנ ּוְמַחְּלקֹו ַהֶּׁשַפע ֶׁשְּמַצְמֵצם ְיֵדי ַעל ָּדָבר ָּכל ּוַמְגִּביל ֶׁשּקֹוֵׁשר ִיְצָחק ְּפֻעַּלת ַעל ְלַרֵּמז ,ַהְּגָמָרא ִמְּלׁשֹון ֶׁשַּמְׁשַמע ְּכִפי

 ֶאת ּוְלַהְגִּביל ִלְקׁשֹר הּוא ִיְצָחק ֶׁשל ְּדַתְפִקידֹו ִיְצָחק ִלְקִׁשיַרת ַהָּגָמל ְקִׁשיַרת ֶאת ְמַקֶּׁשֶרת ַהְּגָמָרא ְוָלֵכן .ְּכִדְלֵעיל ֲחָצִאים

 ֵּבין ִּבְׁשַעת ֶנֱעַקד ֶׁשִּיְצָחק :)קסד ויצא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ַצד ֶּדֶרְך ָלעֹוָלמֹות ֵּתֵרד לֹא ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ַהָּגָמל ְּבִחיַנת

 ּומֹוַנַעת ,ַהּיֹום ֵמֲחצֹות ָהֵחל ַלַּמְלכּות ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ַהֶּׁשַפע ֶאת עֹוֶצֶרת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת זֹו ֶׁשְּבָׁשָעה ְלֵעיל ּוֵבַאְרנּו ָהַעְרַּבִים

 ְּפֻעּלֹות ֶאת ַהְמַסֵּמל ב"ַלַה ְוֵכן .ִיְצָחק ֶׁשל ַלֲחָצִאים ַהֲחֻלָּקה תְּפֻעַּל ִהיא זֹאת הְפֻעָּלּו .הַהַּלְיָל ֲחצֹות ַעד ַהֶּׁשַפע ֶאת

 ֶאת ִסְּמָלה ִיְצָחק ַּדֲעֵקַדת ,"ִניְּב ָלהְלעֹ ַהֶּׂשה ּלֹו ִיְרֶאה ֱאלִֹהים" )ח ,כב בראשית( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,ְוַסִּכין ֵאׁש ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה

   ֶׁשאֹוְמִרים ּוְכִפי ".ַהַּמֲאֶכֶלת ְוֶאת ָהֵאׁש ֶאת ְּבָידֹו ַוִּיַּקח" )ו שם( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ְוַסִּכין ֵאׁש ָּבּה ָהיּו ְוָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ְּפֻעּלֹות

  .ָוֵאׁש ֵעִצים ַעל ַהֶּנֱעַקד ֵּבן ְלַמַען ָנא הֹוַׁשע ַּבהֹוַׁשְענֹות  

 ֶׁשֵהם ּוְׁשִמָּטה יֹוֵבל ְלִתּקּון ָׁשָנה ָעָׂשר ַאְרָּבָעה ְוֵעֶבר ֵׁשם ְּבֵבית ִׁשֵּמׁש ַיֲעקֹב .)עד ליקוטים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 םַּג ָזָכה הּוא ָלֵכן ,ִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַּיֲעקֹב ְּדֵכיָון ְּגדֹוִלים סֹודֹות ְטמּוִנים ַהּזַֹהר ִּדְבִדְבֵרי ִנְרֶאה .ְוָרֵחל ֵלָאה

 בתּוָּכ

 ינּוָמִצ

 ָמִצינּו



ב 

 ַהַּמְלכּות ְסִפיַרת ִעם ְוַגם ,ֵלָאה ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהִּביָנה ְסִפיַרת ִעם ַּגם ִמְתַקֶּׁשֶרת ַהִּתְפֶאֶרת ִּדְסִפיַרת ְּבָרֵחל ְוַגם ְּבֵלָאה

 ָׁשָנה ד"י ְועֹוד ,ַהּזַֹהר ְּכִדְבֵרי ְוֵלָאה לְּבָרֵח ִלְזּכֹות ְּכֵדי ְוֵעֶבר ֵׁשם ְּבֵבית ָׁשָנה ד"י ִׁשֵּמׁש ַיֲעקֹב ְוָלֵכן .ָרֵחל ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא

 ֶׁשֵּיׁש ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ַהְמַסְּמלֹות ָיַדִים ְׁשֵּתי ָלּה ֵיׁש ַהִּתְפֶאֶרת ִּדְסִפיַרת .ְוֵלָאה ְּבָרֵחל ִלְזּכֹות ִּבְׁשִביל ָלָבן ֵאֶצל ָעַבד

 ַהֶּׁשֶמׁש ְוֵכן .ְלַמָּטה ַהְּלַמְעָלה ֶאת ְלַחֵּבר ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת ֶׁשל ַהּכַֹח ַעל ּוְמַרֵּמז ַחּכֹ ִּגיַמְטִרָּיא ד"ָי ַּפֲעַמִים ְוֵכן .ַּבִּתְפֶאֶרת

 ְוַאַחד ְוַהָּיֵרַח ַהֶּׁשֶמׁש ְוִהֵּנה" )ט ,לז בראשית( ַהָּכתּוב ַעל )י ,סח ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ַיֲעקֹב ֶׁשל ַהִּתְפֶאֶרת ֶאת ְמַסֶּמֶלת

 ח"כ ֶׁשל ַמֲחזֹור ֵיׁש ְוַלֶּׁשֶמׁש .ַחָּמה זֹו "ְוַהִּתְפֶאֶרת" .)נח ברכות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן ,"ִלי ִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוָכִבים רָעָׂש

 ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמלַה ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְוֵכן .ִמְתַחֶּדֶׁשת ְּכֶׁשַהַחָּמה ַהַחָּמה ִּבְרַּכת ֶאת ְמָבְרִכים ָׁשִנים ח"כ ּוְלַאַחר ,ָׁשִנים

   ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .)רנה 'ע א"ח ח"י שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ַּכּמּוָבא ,ְּדִמּלּוי ּוִמּלּוי ַהִּמּלּוי ִעם אֹוִתּיֹות ח"כ ּבֹו ֵיׁש

  .ַהִּתְפֶאֶרת ְסִפיַרת ֶאת ְמַסֵּמל ֵׁשׁש ּוִמְסַּפר ,םָדָאָּבֶׁש יםִרָבֵא ח"רמָה ְךֹוּתִמ ֵאָבִרים ִׁשִּׁשים ֵיׁש ָּיַדִיםַה יֶׁשִּבְׁשֵּת )ח ,א אהלות( 

 )יב ,לג דברים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ָיִדיד ִנְקָרא ֶׁשִּבְנָיִמין ָמִצינּו ְוֵכן ,ָיִדיד ִנְקָרא ֶׁשִּיְצָחק :)קלז שבת( ַהְּגָמָרא ֶאת ְלֵעיל

 זֹו ֶׁשֲחֻלָּקה ְוֵכיָון .ִיְצָחק ְיֵדי ַעל ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָיד ָיד ֶׁשל ַהֲחֻלָּקה ַעל ְמַרֵּמז ָיִדידְּד ִנְרֶאה ."'ה ידְיִד ָאַמר ְלִבְנָיִמן"

 ינּוִצָמ ןֵכְו .ָיִדיד ִנְקָרא ןִּבְנָיִמי ַּגם ָלֵכן ',אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ִּבְנָיִמין ֶׁשל ְמקֹומֹו ֶׁשָּׁשם ֶׁשַּבְיסֹוד ָּבֲעָטָרה ַנֲעֵׂשית

 תיַרִפְס דֶגֶנְּכ אהּו ְיִדיְדָיה םֵּׁשַהְו ,ם"נהי ת"חג תירֹוִפְּסַה דֶגֶנְּכ תמֹוֵׁש הָעְבִׁש יּוָה ְךֶלֶּמַה המֹלְֹׁשִּלֶׁש :)מז תזריע( רַהּזַֹּב

 ֶׁשַּבְיסֹוד ָּבֲעָטָרה ֶׁשִּנְמֵצאת ַהְּגבּוָרה ְלִמַּדת ַׁשָּיְך ,ָהעֹוָלם ְתַּפְּׁשטּותְלִה ַּדי ֶׁשאֹוֵמר ַׁשַּדי ֶׁשַהֵּׁשם ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .הָרבּוְּגַה

 ִמָּלֶרֶדת ָיִמין ַיד ֶאת ֶׁשעֹוֵצר ַהְיינּו ,ָיד אֹוִתּיֹות ַּדי אֹוֵמר ַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשְּמַחֶּלֶקת

 ָךָיֶד ֶאת ּפֹוֵתַח" ְּדַהָּכתּוב ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ְׂשמֹאל ַיד ֶּדֶרְך ֵיֵרד ֶׁשַהֶּׁשַפע עֹוֶׂשהְו ,ְלַמָּטה

 ְׂשמֹאל ְלַיד ַהַּכָּוָנה ,"ָךָיֶד תֶא ַחֵתּפֹו" ת"ִמס ֶׁשּיֹוֵצא ְך"ֲחָת ֵׁשם ֶּדֶרְך ַהַּפְרָנָסה ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ,"ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמְׂשִּביַע

 ַמְׁשָמע ְוֵכן .ְׂשמֹאל ְלַיד ַהַּכָּוָנה ְסָתם ָיד ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ָמקֹום ֶׁשָּכל )ח ,ו דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ְּדמּוָבא ,ָיִמין ְלַיד ְולֹא

 ִטְּפָחה ִויִמיִני ֶאֶרץ ָיְסָדה ָיִדי ַאף" לֹוַמר ַּתְלמּוד ,ָיִמין ֶאָּלא ֵאינֹו אֹו ,ְׂשמֹאל זֹו "ָיְדָך" .)לז מנחות( ֵמַהְּגָמָרא

   ָדִודְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ַצד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּדם ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ְׂשמֹאל ָיד ֶׁשִהיא ֵּכָהה ָיד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָךָיֶדי ְוֵכן ".ָׁשָמִים

   .ַאַחת ָיד ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ְמַקֵּבל ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ְּדָדִוד ָיד ְּבִגיַמְטִרָיא  

 )קצד 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ְׂשמֹאל ְּבַיד סּוף ַים ֶאת ָקַרע ֶׁשּמֶׁשה .)מח בשלח( ַּבּזַֹהר

 .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָיא "ָיָרה"ְּד ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ַעל ְמַרֵּמז "ַבָּים ָיָרה ילֹוְוֵח ַּפְרעֹה ַמְרְּכבֹת" )ד ,טו שמות( ֶׁשַהָּכתּוב

 ַהּנּוְקָבא ְיסֹוד ֶאת ֶׁשָּקַרע ַהָּזָכר ְיסֹוד ֶׁשל ִזּוּוג ָהְיָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת )קפח 'ע ב"ח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן

 .ֵלב ְּבִחיַנת ִהיא ְוַהַּמְלכּות ,"ָים ְּבֶלב ְתהֹמֹת ָקְפאּו" )ח ,טו שמות( סּוף ַים ִּבְקִריַעת ָּכתּוב ְוֵכן .ָים ְבִחיַנתִּב ֶׁשהּוא

 סּוף ַים ְלגֵֹזר" )יג ,קלו תהילים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ִחּתּוְך סּוף ַים ִּבְקִריַעת ָמִצינּו ְוֵכן .ְׂשמֹאל ַיד ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה ֶׁשֶּזה ְורֹוִאים

 ,כד בראשית( ם"ָּברשב מּוָבא ְוֵכן .ּוְׁשִביָרה ִחּתּוְך ֶּדֶרְך ַהּפֹוֶעֶלת ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה ַהִזּוּוג ְּדסֹוד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ."ִלְּגָזִרים

 ַהָּים ְּבִקיַעת ַעל ְמַרֵּמז ֶּבַקעְּד ַלֻּגְלּגֶֹלת ֶּבַקע ַהֶּׁשֶקל ִציתַמֲח נֹוְתִנים ָאנּו ֶזה ּוְכֶנֶגד ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִנְקַרע סּוף ֶׁשַּים )כב

 )יד שופטים תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהֲחֻלָּקה ֶאת ְמַסֶּמֶלת ַהֶּׁשֶקל ֶׁשַּמֲחִצית ּוֵבַאְרנּו ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני

 ּוֵבַאְרנּו .ֵחילֹוָתיו ְוָכל ַּפְרעֹה ֶׁשל סּוסֹו ְלַנֵּצַח ְּכרּוב ַעל הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָרַכב "ַוָּיעֹף ְּכרּוב ַעל ַוִּיְרַּכב"

 הַהְּגדָֹל דַהָּי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא" )לא ,יד שמות( ַהָּכתּוב ת"ס ה"ְּדָהָר ְוֵכן ,ַהֵחִצי ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַסְּמִלים ְוַהְּדָהָרה ֶׁשָהְרִכיָבה

 ֶאת ְּמַסֵּמלֶׁש ן"ָמכֹו ְוֵכן .ִמִּלים ְׁשֵּתי ְּבִחּבּור "ָזִריםִלְג ףסּו ַים ְלגֵֹזר" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,ֲחִצי ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ג"ֶּפֶל ְוֵכן ".הָעָׂש רֲאֶׁש

 ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשִהיא ָחָרָבה ְוֵכן ".דֵנ ֹומְּכ ִיםַמ ַּיֵּצבַו ַוַּיֲעִביֵרם ָים ָּבַקע" )יג ,עח תהילים( ַהָּכתּוב ת"ר ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת

 ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ַאִּדיר ְוֵכן ".ָחָרָבהֶל ַהָּים ֶאת ַוָּיֶׂשם" )כא ,יד שמות( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ּוְמַסֶּמֶלת

 ֵהֵבאנּו

 ָמִצינּו
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 ןֵכְו ".יםֲאִּדיִר ְּבַמִים ַּכעֹוֶפֶרת ָצֲללּו" )י ,טו שמות( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,:)ה בראשית( ָחָדׁש ְּבזַֹהר אַּכּמּוָב ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ּוְמַסֵּמל

 "ַאִּדיר ָיבֹוא" ".ָּבַאִּדיִרים ֵמַאִּדיִרים ָלַאִּדיִרים ְוִיָּפַרע ַאִּדיר ָיבֹוא" :)נג מנחות( ףסּו םַי תיַעִרְק לַע אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ָּכל ְוַאִּדיֵרי" ,ִּדְכִתיב ,ִיְׂשָרֵאל ּוֵאּל "ָלַאִּדיִרים ְוִיָּפַרע" ".'ה ַּבָּמרֹום ַאִּדיר" ,ִּדְכִתיב ,הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש הֶז

   ,ַמִים ֵאּלּו "ָּבַאִּדיִרים" ".ַאִּדיִרים ְּבַמִים ַּכעֹוֶפֶרת ָצַללּו" ,ִּדְכִתיב ,ִמְצַרִים ֵאּלּו "ֵמַאִּדיִרים" ".ָבם ֶחְפִצי

   ".ָים ִמְׁשְּבֵרי ַאִּדיִרים" ,ִּדְכִתיב  

 ִנְרֶאה .ְוָסגּור ָׁשֵלם ָּדָבר ֶׁשל ְׁשִביָרה ְמַסֶּמֶלת ֶּפַתח ְּפִתיַחת ֶׁשָּכל א"שליט לֹוְיֶפר ַיֲעקֹב ָהַרב ֶׁשָּכַתב ְּבַמֲאַמר

 ֶאת ְמַסֶּמֶלת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהֶּפַתח ִּדְפִתיַחת .ִלְפִנים ּוְכִניָסה ַהַּמְלכּות ֶׁשל חַהֶּפַת ְּפִתיַחת ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה ַהִּזּוּוג ְּדִעְנַין

 ִלְׁשֵני אֹותֹו ְמַחֵּלק ֶׁשַּכְבָיכֹול ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ְּבֶאְמַצע ַנֲעֶׂשה ֶזה ִחּתּוְך ְוֵכן .ַהְּמַזֶּוֶגת ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ְוַהִחּתּוְך ַהְּׁשִביָרה

 ַאְנֵׁשי ֵאת ָּבֶהם ַוּיַֹדע" )טז ,ח שופטים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו .ְׁשִביָרה ַּגם ִהיא ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ,ְיִדיָעה ִנְקָרא ִזּוּוג ְוֵכן .ֲחָצִאים

 בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ָלתֹותְּד ְׁשֵּתי ֵיׁש ָהִאָּׁשה ֶׁשִּביסֹוד )רלא 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"רשב ַמֲאָמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן ".ֻסּכֹות

 ִהיא ,ַהֶּׁשַפע ֶאת חֹוֶתֶכת ֶׁשַהְּגבּוָרה ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְךָּב ְוֵאעּול ְךֵמיָמי ְּפִליג ְּבסֹוד ִהיא ַלַּמְלכּות ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה :)נא

 ֶחֶרב ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָהֲעָטָרה :)קמ תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ֵכןְו .ַהְמַקֶּבֶלת ַּבְּנֵקָבה ַּגם ַהִחּתּוְך ֶאת ְמַרֶּמֶזת

   ַרק ִמָּבֶבל ֶעְזָרא ִעם ָעלּו ַהֵּׁשִני ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּבֵבית לֹוַמר ָרָצה ָלִקיׁש ֶׁשֵריׁש :)ט יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַצד ְלָכל ֶׁשְּמִניִפים

  .ַהֵחִצי ֶאת ְמַסְּמלֹות ֶׁשְּדָלתֹות ְורֹוִאים .ְלֵחִצי ַרק ִנְפַּתַחת ְּדֶדֶלת ִּכְדָלתֹות ֲעִליֶתם אֹוֵמר הּוא ,יןַלֲחָצִא  

 ָקְפאּו" אֹוֵמר ֶאָחד ְוָכתּוב .ָים ֶׁשל ַקְרָקִעיתֹו ַעד ַמְׁשַמע "ַהָּמִים ַוִּיָּבְקעּו" )כא ,יד שמות( 'ִחְזקּוִני'ַּב

 ַהַּמִים ִנְבְקעּו לֹא ְוִאּלּו ,הּוא ָּגדּוׁש ֶזה ָים ֶאָּלא ,ְלַגְמֵרי ִנְבְקעּו ֶׁשּלֹא ְּדַמְׁשַמע ,"ָים ְּבֶלב ְתהֹמֹת

 ִנְבַקע ְלִפיָכְך ְּתהֹום ַעד ֵליֵרד ֻהְצְרכּו ְלַגְמֵרי ִנְבְקעּו ְוִאם ,ְלַמְעָלה ְוַלֲעלֹות ִלְטרַֹח ִיְׂשָרֵאל ֻהְצְרכּו ,ְּכָלל

 ,"ָים ְּבֶלב" ַהְיינּו ,ָקְפאּו ַהָּידֹות ּוְׁשֵּתי ּוִמֶּזה ִמֶּזה חֹוָמה ְלִיְׂשָרֵאל ְוַנֲעָׂשה ,ֲהֵוי ]ְׁשִליׁש[ ְּדתּוְלָּתא ּוׁשַהָּגד

 ַהֲחָצִאים ְּׁשֵניֶׁש ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו .ָקְפאּו ִּבְׁשִליָׁשם ַהַּמִים ַאף ,ּגּופֹו ֶׁשל ָהֶעְליֹון ְׁשִליׁש ְּבסֹוף ָאָדם ֶׁשל ִּלּבֹו ַמה

 ִחּתּוְך ֶׁשָהָיה רֹוִאים ָּכאן ְוַגם ,ַהֵּלב ְּכֶנֶגד ֶהָחֶזה ִּבְמקֹום הּוא ֶׁשַהִחּתּוְך ַהְיינּו ,ּוְׁשִליׁש ְׁשִליׁש ִלְׁשֵני ַהָּפִנים ִמַּצד ִמְתַחְּלִקים

   ִחּתּוְך ָהָיה ַלחּוץ ִנְרָאה ֶׁשהּוא ְּכִפי ַהָּים ֶׁשל ַהָּפִנים ְּדִמַּצד ,ְבַקעִנ ּוְׁשִליׁש ָקְפאּו ְׁשִליׁש ֶׁשְּׁשֵני ,ָים ְּבֶלב סּוף ַים ִּבְקִריַעת

  .ָהֶעְליֹון ֲחִצי ֶׁשל ּוְׁשִליׁש ,ַהַּתְחּתֹון ֲחִצי ֶׁשל ְׁשִליִׁשים ְׁשֵני ֵּבין  

 ֶׁשֶּנֱאַמר ַאַחת ְּבָיד ִנְבָרא ֶׁשָהעֹוָלם ִּמְקָּדׁשַה ֵּבית ָחִביב "ָךָיֶדי ּכֹוֲננּו ֲאדָֹני ִמְּקָדׁש" )יז ,טו שמות( י"ְּבַרִּׁש

 ָוֶעד ְלעֹוָלם ְךִיְמלֹ 'ֶׁשה ִּבְזַמן ָיַדִים ִּבְׁשֵּתי ִיָּבֶנה ְוֵאיָמַתי ,ָיַדִים ִּבְׁשֵּתי ּוִמְקָּדׁש "ֶאֶרץ ָיְסָדה ָיִדי ַאף"

 ֶאֶרץ ָיְסָדה ָיִדי" )יג ,מח 'ישעי( ַהָּכתּוב ֶאת ֶׁשְּמָבֶאֶרת :)לו מנחות( ָראַּבְּגָמ ּוָמִצינּו .ֶׁשּלֹו ַהְּמלּוָכה ֶׁשָּכל ָלבֹא ֶלָעִתיד

 ְמַרֵּמז י"ְּדַרִּׁש ִנְרֶאה .ַהָּׁשַמִים ֶאת ָּבְרָאה 'ה ֶׁשל ָיִמין ְוַיד ,ָהָאֶרץ ֶאת ָּבְרָאה 'ה ֶׁשל ְׂשמֹאל ֶׁשַּיד ,"ָׁשָמִים ִטְּפָחה ִויִמיִני

 ,ְלַהְׁשִּפיַע ַמְסִּכים ֶּׁשַהְּׂשמֹאל ַמה ַהְיינּו ְׂשמֹאל ָיד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת ֶאֶרץ ֶׁשִּנְקֵראת ְלכּותַהַּמ ַהֶּזה ֶׁשָּבעֹוָלם

 ֶלָעִתיד ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ִדיםיֹוְר ֶׁשֵאיָנם ַהֲחָסִדים ִנְׁשָאִרים ֶׁשָּׁשם ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסְּמִלים ַהָּׁשַמִים ֶאת ּכֹוְנָנה ָיִמין ְוַיד

   ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶּדֶרְך ִיְהֶיה ְוֶזה ָיַדִים ְׁשֵּתי ִלְבִחיַנת ִנְזֶּכה ,ַהַּמְלכּות ֲחָצֵאי ְׁשֵני ֶאת ְלַקֵּבל ֶׁשִּנְזֶּכה ַהְיינּו ֶׁשּלֹו ַהְּמלּוָכה ֶׁשָּכל ָלבֹא

  .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ָהָיה ֶׁשָּשם סּוף ַים ְקִריַעת ְלַאַחר ַּבִּׁשיָרה ֶנֱאַמר ַהֶּזה ַהָּפסּוק ֵכןְוָל ,ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶׁשַפע ָּבא ֶׁשִּמָּׁשם  

 )קלט תהילים( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ,ָיַדִים ִּבְׁשֵּתי ִנְבְראּו ְוָהָאָדם ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית א"שליט יזיּוְנְגַרְי אּוִרי 'ר ג"ֵמָהרה מּוָבא

 "ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ָךָיֶדי" ְּכִתיב .ָיַדִים ִּבְׁשֵּתי ֶׁשִּנְבְראּו ַהִּמְקָּדׁש ּוְלֵבית ָלָאָדם ִמָּכאן ,"ַּכֶּפָכה ָעַלי ַוָּתֶׁשת"

   ּוְמבָֹאר .ָהָאֶרץ ֶאת ֶׁשָּבְרָאה ַהָּיד ִעם ַהָּׁשַמִים ֶאת ֶׁשָּבְרָאה ַהָּיד ִחּבּור ֵיׁש ָׁשם ִּכי ".ָךָיֶדי ּכֹוְננּו 'ה ִמְּקָדׁש" ּוְכִתיב

   .ָיַדִים ְׁשֵּתי ְּבסֹוד ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ִחּבּור ֵיׁש ּוָבָאָדם ַהִּמְקָּדׁש ִּדְבֵבית ִלְדָבֵרינּו  

 ָרִאיִתי

 מּוָבא

 ָמִצינּו

 ְוֵכן



ד 

  לגליון הושענה רבההוספות 

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

 ּהָתאֹות ְלכֹוָּין ַׁשֵהן ֶׁשיָוֵּכ, תּוּיִמְשַגים ְּבִּקֻלת ֲחמֹוקֹון ְמֶה ָלׁשֵיְו, תינֹוִחי ְּבֵּתן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצי ֶׁשל ִּפף ַעַאן ֶׁשֵּיַצְלב ּוׁשָח

ן ֵכְו, םה ָׁשָיָהן ֶׁשֹוּיל ִצל ֶׁשֶמֵּסה ַהָי ָהׁשָּדְקִּמית ַהֵבה ְּבָּיִתְּׁשן ַהֶבֶאֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. תדֹוֲחַאְתן ִמה ֵהיָנִחְּב

ד ִוית ָּדת ֵּבּוכְלי ַמִּכ. ילֵעְלִדם ְּכִיַלָׁשרּות ְיים ֶאִנְּקַת ְמבֹוּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדין ֶׁשיִזִּפְׁשאּום ָהא יֹוהּוים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ֶׁשִארֹו

ִהֵּנה ַמה " )א, תהילים קלג(ב תּוָּכל ַהן ַעָתָנם יֹוּוּגְרַת ְּבינּוִצן ָמֵכְו. זֹוה ְּבָרּוׁש ְקזֹוְו, ַעֵּבְט ַמתֹול אֹוים ֶׁשִדָדי ְצֵנן ְׁשם ֵהִיַלָׁשירּוִו

. ְּבַרם ַּכֲחָדא, ב ִצּיֹון ִוירּוְׁשֶלם ִּכְתֵרין ַאִחיןְכָמא ָטב ּוְכָמא ְּבִסים ְלִמַט" ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד

 ִּצּיֹוןֶׁש א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ֵׁשׁש ַהִּמְסָּפר סֹוד' רְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ. דַחים ַיִרָּבֻחְמים ַהִחי ַאֵנְׁשן ִּכם ֵהִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצים ֶׁשִארֹוְו

, דָבְלד ִּבִוית ָּדי ֵּבֵכְלַמא ְלָּלה ֶאָרָזֲעה ָּביָבִׁשין ְיֵא ֶׁש:)שלח קסא( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .עֹוָלם ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ִוירּוָׁשַלִים

ית ֵבְּבא ֶׁש"טה שליָייְליִבב ִסקֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.םָמקֹום ְמָׁשְּד, םת ָׁשֶבֶׁשם ָלֶהר ָלָּתֻמּו, הֶּזם ַהקֹוָּמַהם ֵמָתָמְׁש ִנׁשֶרי ׁשִֹּכ

ָהְפכּו ְּפֵניֶהן ִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב ְוָאְמרּו  .)סוכה נא(א ַּבִּמְׁשָנה ָבּוּמַּכ. ןֹוּיר ִצם ַהָּׁשב ֶׁשָרֲעד ַמַצים ְלִלְּלַּפְתִמים ּוִנֹו ּפיּו ָהׁשָּדְקִּמַה

. ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֵקְדָמה ְוָאנּו ְלָיּה ּוְלָיּה ֵעיֵנינּו, ְדָמהֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל ַהֵהיָכל ּוְפֵניֶהם ֵק

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְלָכל רּוַח הּוא עֹוֶׂשה חּוץ , ֵאין עֹוִׂשין ּבּוְרְסִקי ֶאָּלא ְלִמְזַרח ָהִעיר.) ב כה"ב(א ָרָמְּגַּב ינּוִצן ָמֵכְו

יק טֹוָבה ַלֲאבֹוֵתינּו י ּבֹואּו ְוַנְחִזִון ֵל ֶּבַעֻׁשהֹוי ְיִּבר ַרְּדָאַמ,  ַּבְּׁשִכיָנהִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּתִדיָרא', כּוִמַּמֲעָרָבה ְו

  ."ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים"ֶׁשהֹוִדיעּו ְמקֹום ְּתִפָּלה ִּדְכִתיב 

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

, הֶּזם ַהקֹוָּמ ַּביַחִׁשָמד ּוִו ָּדׁשֶרי ׁשִֹּכ. ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשָמ ַעּוּדַמּו]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵע ַעּוּדַמּו. יִנמֹוְדַא

ה ָּׁשֻדל ְקד ֶׁשָח ֶא,בָהָּזת ַהֶלסְֹּפּו, בָהָּזר ַהַהזֹ, יםִדָדי ְצֵנ ְׁשׁשָּמקֹום ַהֶּזה ֵיר ֶׁשַּלַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. היָזִח ֲאׁשָחָּנ ַלׁש ֵיֹוּב

י ִפְכּו. ]ָעְרָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא דֵׁש[ .הָּפִלְּקת ַהים ֶאיִאִצא מֹולְֹו, היָלית ִמִרים ְּבִׂשא עֹוַּבָּמקֹום ַהֶּזה לֹ. אָרֲחא ַאָרְטל ִסד ֶׁשָחֶאְו

אֹותֹו ָמקֹום ִהיא ְמֻלְכֶלֶכת ּוְמֻטֶּנֶפת ִמָּכל ָהֵאָבִרים ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלָהִריַח  )ז כב"תדבא( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָּמֶׁש

ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ָסחּו ִלי , ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּדָהַבִאי .)נדרים כ( אָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.]ףינּוִט ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֹוּיִצ[ .ֵריָחּה

ִמְּפֵני , סּוִמין ִמְּפֵני ָמה ַהְוָיין. ִמְּפֵני ֶׁשְּמַנְּׁשִקים ַעל אֹותֹו ָמקֹום, ִאְּלִמים ִמְּפֵני ָמה ַהְוָיין', כּוְו, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת

ת "ר" ץֵברֹ אתָּטַח חַתֶּפַל "בתּוָּכַהֶׁש )שסב' שופטים ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ר ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפ'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ָמקֹוםֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ְּבאֹותֹו

ְמֻרֶּמֶזת  ל"ֵחָרּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. ּהים ָּבִזֲחים אֹוִניצֹוִחַהית ֶׁשִלָלְּכה ַהָבֵקְּניא ַהִהת ֶׁשכּוְלַּמַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת ַה ל"ֵחָר

ים ִלֲעֹוּבל ַהת ַעכּוד ְזֵּמַלה ְמ"ֶׁשהקב .)יומא כ(  ַּבְּגָמָראינּוִצְוֵכן ָמ .עָרב ְלֹוּטת ִמֶכֶּפְהיא ֶנה ִהֶּזח ַהַתֶּפַּבז ֶׁשֵּמַרת ְלֹוּיִת אֹוְךּוּפִהְּב

' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. יׁשִמְׁשל ַּתע ֶׁשָרר ָהֶצֵּיל ַה ַעזֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפים ֶׁשִארֹוְו, הק ֶזסּוי ָּפֵדל ְית ַערֹוסּות ֲאילֹוִעְּב

 נּוְרַאֵּב ְּבַמה ֶּׁשִיְתָּבֵאר". הָעב ָרֶרֶח ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמַהּנֹוֵתן" )תהילים רסא (ל"ְלָהֲאִריַז

ִהֵּנה ֵהם ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים , ִּכי ַהְּקִלּפֹות ַהִּנְקָראֹות ֶחֶרב ָרָעה, "ַמִים ַעִּזים ְנִתיָבהַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶרְך ּוְב"ַהָּפסּוק 

ְסמּוָכה , ִּכי ִעם ֱהיֹות ַהֶחֶרב ָרָעה ַהִּנְזָּכר, ְוָאַמר, םלֹוָּׁשיו ַהֲאֶׁשר ָּבּה ִנְׁשַרׁש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָל, ְלִמַּדת ַהַּמְלכּות

ה ָבם ָעָתָּפִלְק, רָכת ָזיַנִחְבם ִּבֵהף ֶׁשֶרחֹת ַהירֹוֵּפת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהה ֶׁשֶאְרן ִנֵכ ְו.ה ַמִּצילֹו ִמֶּמָּנהל ֶזִעם ָּכ, ְלָׁשְרׁשֹו

ָאַמר ַרב  )א, ר מו"ב(ַּבִּמְדָרׁש א ָבּוּמַּכ. יִרְּפל ַה ַעֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשתה ָלְרָעת ָהיַנִחְביא ִּבי ִהִרְּפת ַהַּפִלְקִּד. היָלית ִמִרת ְּביַנִחְבת ִּבֶקֶרְזִנְו

ה " ָאַמר הקבְךָּכ, ַהֲעֵבר אֹותֹו ּוָבֵטל ַהּמּום, יּוָדן ָמה ַהְּתֵאָנה ַהּזֹאת ֵאין ָלּה ְּפסֶֹלת ֶאָּלא ֻעְקָצּה ִּבְלַבד

ְוֵכן מּוָבא . " ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםְךִהְתַהֵּל",  ַהּמּוםַהֲעֵבר אֹוָתּה ּוָבֵטל,  ְּפסֶֹלת ֶאָּלא ָהָעְרָלהָךְלַאְבָרָהם ֵאין ְּב

ם ֵהץ ֶׁשִיַּקת ַהרֹו ֵּפְךיָדִאֵמּו. ְוַהְּקִלָּפה חֹוֵפף ָעָליו ִמַּבחּוץ, ְּפִרי ֶׁשהּוא ַהּמַֹח ִמְּלָגיו )שמא' תהילים ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

א  לֹתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַּבֶׁש נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. תֹוּפִלְּקת ַהים ֶאיִרִסין ְמא ֵאָבְקּוּנַּבז ֶׁשֵּמַרְל, תֶלֶכֱאֶנה ְוָּקם ַּדָתָּפִלְק, אָבְקת נּויַנִחְבִּב

א  הּוַחּוּפַּתי ַהִרְּפֶׁש' בָלל לּוַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו. תֹוָּפִלם ְקד ִעַחל ַיָכֱאֶּנ ֶׁשַחּוּפַּתי ַהִרְפים ִּבִאן רֹוֵכְו. היָלית ִמִרים ְּבִׂשעֹו

    .ַחֵּבְזִּמ ַהאׁשרֹה ְּבָיָה ֶׁשַחּוּפַּתד ַהסֹוְבּו, יןיִׁשִּד ַקיןִחּוּפַּתל ַקד ֲחסֹוְּב. תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַּב ֶׁשַחפּוָּתר ַהָׂשָּבד ַהסֹוְּב



ה 

ת נֹוֹואׁשִרי ָהִצֵחה ָוָׁשָרָּפַּבים ֶׁשִארֹוְו', הָרי ָׂשֵּיַח' 'אָרֵּיַו' 'ָך ְלְךֶל': נּויִבם ָאָהָרְבַאת ְלכֹוָּיַּׁשת ֶׁשֹוּיִׁשְרַּפ' ן גָנְׁשית ֶיאִׁשֵרְּבר ֶפֵסְּב

ם ֵהְו, קָחְצִיים ְלִמְד קֹוְךֶלֶּמד ַהִוָדט ְוֹוּלים ֶׁשִארֹוְו, קָחְצם ִיק ִעֵּסַעְתא ִמת הּונֹורֹוֲחַאי ָהִצֵחה ָוָׁשָרָּפַּבּו, טם לֹוק ִעֵּסַעְתם ִמָהָרְבַא

ם ן ֵהֵכָל, הָּלֻאְּגיא ַהִהית ֶׁשִלְכַּתא ַהר הּוָּקִעָהל ֶׁשם ָּכֶדקֹו: תֹוּבה ִסָּמאן ַּכ ָּכׁשֵיְו, םָלעֹו ָּבינּוִבם ָאָהָרְבל ַאת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּלֻעְּפַה

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְכַרֱאֶהי ֶׁשִפְּכ, הָּלֻאְּג ַהְךֶרצֹם ְלָלעֹוא ָלאל ָּבֵעָמְׁשי ִיִּכ, הָנֹואׁשִרה ָהָׁשָרָּפאת ַּבֵצְמאל ִנֵעָמְׁשת ִיַדן ֵלֵכְו, רֵתים יֹוִבּוׁשֲחַה

ה ָּבד ִס עֹוׁשֵיְו. םָלעֹו ָלתֹויָאת ִּבַּבל ִסה ָּכֶזְו, יןִמָּיץ ַהת ֵקיא ֶאִבָהין ִּדְקֻדָּׁשה ְלִמָּיר ַלֵזה עֹוָּפִלְקין ִּדִמָּיאל ַהֵעָמְׁשִּיֶׁש' יןִמָּיץ ַהֵק'

ים ִארֹוי ֶׁשִפְכּו. הָלָחְתַהה ָלָרּוׁשף ְקֹוּסיא ַהִהה ֶׁשָּלֻאְּגַה ֶׁשינּוְיַה', ןָפסֹון ְּבָתָּלִחץ ְּתעֹוְנ'ל ל ֶׁשָלְּכל ַהַלְגִּב, טת לֹוים ֶאִּדְקַהְל

 ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִֹקים רּוַחְו" )ד, ר ב"ב(א ַּבִּמְדָרׁש ָבּוּמַּכ. יַחִׁשר ָמָּכְזה ֻמיָאִרְּבל ַהן ֶׁשֹואׁשִרם ָהֹוּיר ַּבָבְּכם ֶׁשָלעֹות ָהיַאִרְבִּב

  .ַהָּמִׁשיַח ְךֶמֶל ֶׁשל רּוחֹו ֶזה "ַהָּמִים

ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר ַאל ' ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ה" )א, בראשית טו(ב תּוים ָּכִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמי ֵרֲחַא

ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ' ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני ה:  ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹדִּתיָרא ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן

 ה זֹויָנִחְב ִּד,"ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ",ןֵגת ָמיַנִחְבה ִלָכא ָזיו הּוָׁשְכַעם ֶׁשָהָרְבַאז ְלַמָר' הה ַּדֶאְרִנ". ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר

 ָּתְחַוְרִהר ֶׁשָכָּׂשה ַהֶז, "ןֵגָּמ"ת ַהַּדת ִמ ֶאָך ְלׁשֵיד ְוִות ָּדַמְׁשת ִניו ֶׁשִהַּצְלָּת ֶאָׁשְכם ַעָהָרְבַאז ְלַמָר' ה ַו,דִון ָּדֵגָמ ְךֶלֶּמד ַהִוָדת ְלֶכֶּיַׁש

ה ם ַמֵׁשע ְלַרי ֶזה ִלֶיְהא ִים לִֹאֶׁש, "ן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִריַמה ִּתֶּת "הָנם ָעָהָרְבַא ְו".ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹד", ה זֹוָמָחְלִמְּב

  .ְךֶלֶּמד ַהִות ָּד ֶאיְךִרי ָצִנֲא

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָאַמר , " ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹוןִיןּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָי" )ו, ר מג"ב (ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

ַרָּבָנן ָאְמִרי ּתֹוָרה ִּגָּלה לֹו ְו. ֵאּלּו ַהְּנָסִכים" ָוָיִין", ֶזה ֶלֶחם ַהָּפִנים" ֶלֶחם", ְלכֹות ְּכהּוָנה ְּגדֹוָלה ִּגָּלה לֹוִה

ית ת ֵּבכֹוְלי ִהּוּלִגם ְלָהָרְבה ַאָכים ָזִכָלְּמת ַהֶמֶחְלי ִמֵרֲחַאים ֶׁשִארֹו". יִּתְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכ"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ת דֹות סֹוה ֶאָּלַגְמיא ַהִהְו, ׁשָּדְקִּמית ַהא ֵּב ָּבּהָּנֶּמִּמד ֶׁשִות ָּדַמְׁשִנה ְלָכָּז ֶׁשז לֹוֵּמַרְל, ןִית ַייַנִחְבה ִּבָרֹוּתת ַהדֹוי סֹוּוּלִגְלּו, ׁשָּדְקִּמַה

ם ֶׁשָּדִוד יֹאַכל ִיַמָּׁשַהן ִסְּבבּו ֵמֵכָל, דִות ָּדַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסים ְמִנָּפם ַהֶחֶלן ְוָחְלֻּׁשַהֶׁש' הן ֶּפָחְלֻּׁשַה'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. הָרֹוּתַה

ַּׁשָּיְך ְלׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ַעל ְיֵדי ְּכֵדי ֶׁשָּדִוד ִיְתַקֵּׁשר ִעם ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶׁש, ְּכֶׁשָהָיה ְּבַמָּצב ֶׁשל ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ֵאֶצל ֲאִחיֶמֶלְך, ִמֶּלֶחם ַהָּפִנים

  .ֲאִכיָלה זֹו

ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱאלִֹקים ֶאת ָעֵרי ַהִּכָּכר ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹקים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת ") כט, בראשית יט(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ְוֵכן 

 ֶׁשָהָיה ָצִריְך "ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹקים ֶאת ַאְבָרָהם"ן ַּבּקּוְׁשָיא ַמּדּוַע ָּכתּוב "י ְוָהרמב" ּוְכָבר ִהְרִּגיׁשּו ַרִּׁש"' ַהֲהֵפָכה ְוכּוְךלֹוט ִמּתֹו

ְּדָכל ַּתְכִלית ַהָּצַלת לֹוט ִהיא ִּבְׁשִביל ַאְבָרָהם ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ִנְׁשַמת ָּדִוד , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִלְכּתֹב ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹקים ֶאת לֹוט

' ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ר ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ.  ֶׁשֶּזה ָהָיה ְלצֶֹרְך ַאְבָרָהם"ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹקים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט"ְוָלֵכן . ַהֶּמֶלְך

  .ְּדִבְזכּות ָּדִוד ִנְּצלּו, ד"ָּדִות "ס"  ְׁשֵּתי ְבנָֹתיודַי ּוְבֹו ִאְׁשּתדַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַי ")טז, בראשית יט(ֶׁשַהָּכתּוב  )ערך דוד(

ְולֹא ַהַּמְלָאְך ֶׁשָּבא ְלַבֵּׂשר ְלָׂשָרה ַעל ֻהֶּלֶדת , ְּדָלֵכן ַהַּמְלָאְך ֶׁשָּבא ְלַרְּפאֹות ֶאת ַאְבָרָהם הּוא ֶזה ֶׁשָהַלְך ְלַהִּציל ֶאת לֹוטִנְרֶאה 

ְוָלֵכן , ִּדְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ַהָּללּו ָהיּו ְלֵהיִטיב ִעם ַאְבָרָהם, )א, בראשית יט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, א ַלֲהפְֹך ֶאת ְסדֹוםְולֹא ַהַּמְלָאְך ֶׁשָּב, ִיְצָחק

ִרֵּפא ֶאת ַאְבָרָהם ָהַלְך ְלַהִּציל  ַמּדּוַע ַהַּמְלָאְך ֶׁש)שם' שפתי חכמים' 'ע(ְוֵכן ְמֻיֶּׁשֶבת קּוְׁשַית ַהְמָפְרִׁשים . ַנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַמְלָאְך

ְוֵאין ָּכאן ְׁשֵּתי ְׁשִליֻחּיֹות ֶאָּלא , ִּדְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ָהיּו ְלֵהיִטיב ִעם ַאְבָרָהם, ְׁשִליֻחּיֹות' ַוֲהֵרי ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֶׂשה ב, ֶאת לֹוט

ָך ינֶֹתְבֵּתי ְׁשֶאת ְוְּתָך ְׁשַקח ֶאת ִא") טו, בראשית יט( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ן"יִבְׁשֹוׁשן ֵכְו .ְׁשִליחּות ַאַחת ֶׁשִהיא ֶחֶסד ִעם ַאְבָרָהם

 ח ֶקַמם ְסִאיׁש ְׁשליַמֲהִר ")ו, שם יח(ְוֵכן ַהָּכתּוב . יוָתנֹוְבט ּות לֹוג ֶאֵּוַזין ְלִבְׁשֹוה ׁשָיה ָה ֶזְךָאְלַמְּד, תֹוּיִתאֹו' ג גּוּלִדְּב" ְמָצאֹתִּנַה

ְּדַאְבָרָהם ָרַמז ֶׁשָּכאן , יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֲעִׂשי"ֶׁש' רָכׂשָּשי ִיֵנְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַח"ָמִׁשית "ס"  ַוֲעִׂשי ֻעגֹותלּוִׁשי

ּוְלָהִכין ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח , יָלא ָצִריְך ְלַכְּבדֹו ָּכָראּויּוִמֵּמ, ִנְמָצא ַהַּמְלָאְך ֶׁשִּנְמָצא ַּבֶּדֶרְך ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח

' ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְועֹוד ַטַעם ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָקׁשּור ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהֶּקַמח. 'סֶֹלת ְוכּו

 ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהָּצַלת לֹוט ּוְבנֹוָתיו ְלצֶֹרְך ח"ֶקַמְוֵכן . ְוַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל ֻמְׁשַּפַעת ֶּדֶרְך ַהַּמְלכּותֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון 

ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי "  ְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ֶאת ִאְׁשְּתָך ְוֶאתח ַקםּוקַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר  ")טו, שם יט(ֲהָבַאת ַהַּמְלכּות ָלעֹוָלם 

  .אֹוִתּיֹות



ו 

ץ ֵמָחת ֵמירּוִהְזז ִלֶמ ֶרׁשן ֵיֵכְו, חַסֶפם ְּבָהָרְבל ַאֶצ ֵאיּוים ָהִכָאְלַּמַה ֶׁש)יד, בראשית יח(' תפֹוָסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקת ְזַעַד'ְּבא ָבמּו

. רֵהַמ ְליְךִרה ָצָייץ ָהִמְחא ַיּלֹיל ֶׁשִבְׁשִב ְּד,"תי ֻעגֹוִׂשֲעי ַוִׁשת לּוֶלח סַֹמים ֶקִא ְסלׁשי ְׁשִרֲהַמ" )ו, בראשית יח(ב תּוָּכַּב

ן ֵכְו. ילֵעְלִדְּכַח "ָמִׁשית "ה סב ֶזתּוָכְו .).ויצא קנז( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,ֶלֶחם עִֹני ְּדַמּצֹות ֵהן ָהאֶֹכל ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

שם (ים ִקסּוְּפן ַהֵכְו. תיזּוִר ְזיְךִרה ָצֻדָּׁשְּקי ַהֵטם חּור ִעֵּׁשַקְתִהיל ְלִבְׁשִבְּד, םָהָרְבה ַאָׂשָעת ֶׁשֹוֻעּלְּפל ַהָכת ְּביזּוִרְזת ּוירּוִה ְמינּוִצָמ

ר ֵהָּזִהי ְלֵדה ְּכָתְית ָהירּוִהְּמַהז ֶׁשֵּמַרְל, ץ"ֵמָחת "ס" חַקִּי ַוםָהָרְב ַאץר ָרָקָּבל ַהֶאְו"ן ֵכְו" לֶהאֹ ָהחַתֶּפ ִמםאָתָרְק ִלץָרָּיַו ")ז, ב

ם ָהָרְבר ַאַמָאב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו. תיזּוִרְזיו ִּבָׂשֲעל ַמת ָּכם ֶאָהָרְבה ַאָׂשה ָעיל ֶזִבְׁשִבּו, אָרֲחא ַאָרְטִּסא ַההּוי ֶׁשִנָחרּוץ ָהֵמָחַהֵמ

א ָבּוּמב ַּכקֲֹען ַין ֶּבת ָּדֶׁשם ֵאא ֵׁשהּו ֶׁשֹו"לָלְפַאת "ר"  ַּתֲעברּוַחרַא ְּבֶכםִל ַסֲעדּוְו ֶחםֶל תַפְוֶאְקָחה  ")ה, בראשית יח(ים ִכָאְלַּמַל

ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד , "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה" )ילקוט ויחי קס(א ַּבִּמְדָרׁש ָבּוּמַּכ, יַחִׁשָּמל ַהת ֶׁשהֹוָּמִאת ָהַחיא ַאִהְו. רָׁשָּיר ַהֶפֵסְּב

  .ָאִביו ִמיהּוָדה ְוִאּמֹו ִמָּדן, ָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטיםֶׁש

, י"ץ ַח"ֵק, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק )נח' וירא ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ְוֵכן רֹוִאים ִמֵּסֶדר . " ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ּוְבסֹוד , " ָנַתָּתה ּלֹוָךְּמַחִּיים ָׁשַאל ִמ"ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד 

ה ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך ִנְתַעְּבָרה ָׂשָר, ִּדְבנֹות לֹוט ִנְתַעְּברּו ְלַאַחר ֲהִפיַכת ְסדֹום, ַהָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָּבא ָלעֹוָלם ַיַחד ִעם ִיְצָחק

, )כט, בראשית יט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְוֵכן ַהָּצַלת לֹוט ִמְּסדֹם ָהְיָתה ִּבְזכּות ֶׁשּלֹוט לֹא ִּגָּלה ֶׁשָּׂשָרה ִהיא ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם. ְּבִיְצָחק

   ֶזה ֶׁשִּנַּצל ִמְּסדֹם ְוָזָכה ְלָהִביא ֶאת ׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָלעֹוָלםְוָלֵכן הּוא ִקֵּבל ָׂשָכר ַעל, ּוָבֶזה לֹוט ַּכְבָיכֹול ָעַזר ְלָהִביא ֶאת ִיְצָחק ָלעֹוָלם

ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם ִמי י "ר רשֵאָבְמ ּו".ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים") ה, בראשית יג(ב תּוָּכ

ת ֶכֶּיַּׁשֶׁש, ְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְש ִנֹוה ּבָללּוה ְּכָתְיָהל ֶׁשַלְגָאר ִלְדָבֵרינּו ִּבּוְמבֹ. ָּגַרם ֶׁשָהְיָתה לֹו זֹאת ֲהִליָכתֹו ִעם ַאְבָרם

  .הָסָנְרַּפר ַהֹוּנא ִצָצְמ ֶׁשָּׁשם ִננּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, תירּוִׁש ֲעה לֹוָתְיָה, "ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם", םָהָרְבַאְל

ֶאָּלא ִּבְגָללֹו ֵהם יֹוְׁשִבים ְולֹא , ְוִכי ְּבֻכָּלן ָהָיה יֹוֵׁשב לֹוט" ֶׁשר ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוטֶהָעִרים ֲא" .)וירא קה(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ַהְיינּו צֶֹרְך , ְזכּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם,  ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש.ֶאָּלא ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, לֹא, ְוִאם ּתֹאַמר ִּבְזכּותֹו, ֶנְחְרבּו

 ִּדְכֵׁשם ֶׁשָּׂשָרה ָהְיָתה ַהְּכִלי ֶׁשל ,ָׂשָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ו ֵטי"ד ָו"ָלֶמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ט"לֹוְוֵכן . ֶׁשִּנְצַרְך ְללֹוט ְּכִדְלֵעיל, םַאְבָרָה

  . ָּכְך לֹוט ָהָיה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה, ַאְבָרָהם ְלהֹוִליד ִמֶּמּנּו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל

, ְּדקֶֹדם ָצִריְך ְלַכּלֹות ֶאת ָהָרע ְוַאַחר ָּכְך ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ֶאת ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ְּדָלֵכן ׁשֶֹרׁש ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד ְלַאַחר ֻחְרַּבן ְסדֹם ִנְרֶאה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ֶזה ֶׁשּלֹוט ָהָיה .  ְוִקְנָיָניוְוֵכן רֹוִאים ֶׁשּלֹוט ָיָצא ִמְּסדֹם ְּבִלי ׁשּום ְרכּוׁש ּוְבֻחְרַּבן ְסדֹם ֶנֶאְבדּו ָּכל ְרכּוׁשֹו

, ָצִריְך ִלְפעֹל ִּבְׁשִביל ַאְבָרָהם ְלהֹוִליד ֶאת ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַמָּצב ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה לֹו ׁשּום ַׁשָּיכּות ִלְסדֹם

ְּדָכְך ָהָיה ְרצֹונֹו ֶׁשל , )יג, בראשית יט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש. יו ִהְׁשקּוהּו ִנְזַּדֵּמן ָלֶהם ַּבְּמָעָרה ְולֹא ָהָיה ִמְּסדֹםַוֲאִפּלּו ַהַּיִין ֶׁשְּבנֹוָת

ן ֵכְו ".ְךָּכל ֲאֶׁשר ָל ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמְךִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו" )כג, שם יד(ב  ֶׁשָּכתּוְּכמֹו, ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ֵלָהנֹות ִמְּסדֹם ְּכָלל

תהילים  (,יַחִׁשָּמל ַהר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכל ַהז ַעֵּמַרְל, "ה ֵאל ֶעְליֹון"ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל הוי" )כב, בראשית יד(ר ַמם ָאָהָרְבַאה ֶׁשֶאְרִנ

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב  .הָּפִלְּקַהד ֵמִול ָּד ֶׁשץיצֹוִּנ ַהתַמָרֲהה ָתְיית ָהִלְכַּתַה ֶׁשינּוְיַה". ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם ")כ, פט

 ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמְלכּות ֶּנֶפׁש ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶאת ַה"ְךֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל" )שם כא(ֶׁשֶּמֶלְך ְסדֹם ָאַמר ְלַאְבָרָהם 

ע "יץ זיִׁשאְלָּקא ִמָנָח' צ ר"רהם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשַאְבָרָהם ִיַּקח ְּכֵדי ֶׁשַּלְּקִלָּפה ִּתְהֶיה ְיִניָקה, ַאְּדַרָּבה, ְוָהְרכּוׁש, ֶׁשִּתָּׁשֵאר ֶאְצלֹו

ל ה ָּכֶזְו, ה זֹויָנִחְּבה ִמיָקִנם ְיֶהה ָלָתְים ָהדְֹסה ִּבָתְיד ָהִות ָּדַמְׁשִּנן ֶׁשַמְזִבּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד, אָּכְלַמד ִוָדְּדֻעָּדָתא ְסת " רם"דְֹּסֶׁש

 ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי" )י, בראשית יג(ן ַהָּכתּוב ֵכְו .דִות ָּדַמְׁש ִנְךֶרֶּד' ן הַּגה ִמיָקִנ ְי,"'ן הַגְּכ"ם דְֹסה ִּבָיָהל ֶׁשדֹוָּגע ַהַפֶּׁשַה

ת ֶזֶּמֻרת ְמַחַּבֻׁשע ְמַקְרת ַקֶלֶּמַסְמ ַהת"ייִדִען ֵכ ְו.ִמְקָּדׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְׁשֶקהן ֵכְו .דִות ָּדַּכסּוְּבִגיַמְטִרָּיא " ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה

ע ַקְריא ַקד ִהִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמּו, עַקְרד ַקסֹויא ְּבת ִהכּוְלַמְּד, תֹוּיִתאֹו' ג גּוּלִדְּב, "ֹוָכםתא ְבי ָנִׂשד ָדִויְבִּדַעְו ")כד, יחזקאל לד(ב תּוָּכַּב

ת ם ַּבֵּׁשֶׁש' רָׁשָּיַה'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יתיִדִעה ָיט ָהת לֹוֶׁשל ֵא ֶׁשּהָמְּׁש ֶׁש)אות ע' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. יתיִדִע

  .ת"ת דטלנֹוּיִתאֹו ְּב' דתאֹות ָּבֶפֶּלַחְת ִמ' לתאֹוָהְו, יתיִלִעה ָית ְיהּוָדה ָהֶׁש ֵאַעּוׁש

ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ְךֶלֶּמד ַהִום ָּדר ִעֵּׁשַקְתם ִמֶטחְֹו.  ֶׁשְּסדֹום ֵהם ְּבִחיַנת חֶֹטם ִּדְקִלָּפה:)נז(' ִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא'א ַעל "א ַּבגרָבמּון ֵכְו

  ".'רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה" )כ, איכה ד(



ז 

ַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ֵחֶלק ָּכל ִמי ֶׁשְּמ )ילקוט ויקרא תרנג( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

". ֱאלִֹהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְעלָֹזה ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד"ֶׁשֶּנֱאַמר , ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּבֻסָּכָתּה ֶׁשל ְסדֹם

ֶּגֶפן , ל ְסדֹם ֶׁשָהְיָתה ְמסֹוֶכֶכת ְּבִׁשְבָעה ִאיָלנֹות ֶׁשֵהן ְמסֹוְככֹות זֹו ַעל ַּגב זֹוזֹו ֻסָּכָתּה ֶׁש, ַמהּו ֵעֶמק ֻסּכֹות

ּוְמבָֹאר , הָּכת ֻסיַנִחְבה ִּבָים ָהדֹל ְסל ֶׁשדֹוָּגע ַהַפֶּׁשַהים ֶׁשִא רֹו. ְוִרּמֹון ּוַפְרֵסק ּוְׁשֵקִדים ֶוֱאגֹוז ּוְתָמִרים ַעל ַּגֵּביֶהםָנהְּתֵא

ְּדִמְסָּפר ֶׁשַבע ְמַסֵּמל ֶאת , ִׁשְבָעה ִאיָלנֹות יּון ָהֵכָלְו. הָּכת ֻסַרצּום ְּבָלְצל ֶאֵׁשְלַּתְׁשה ִהֶז, דִות ָּדַּכֻּס ִמקּוְנָּין ֶׁשיָוָבֵרינּו ֵּכִלְד

נּו ָזֵקן ְוִאיׁש יִבָא הָריִעַהְּצאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַוּת") לא, בראשית יט(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרה ְמָּכֻּסר ַהת אֹול ֶאֵּמַסְמ ַהי"אַרֲען ֵכְו. ַהַּמְלכּות

ים ִכָאְלַּמר ַהּוּקִבז ְּבָּמֻרה ְמָּכת ֻסַוְצל ִמ ֶׁשלֵּצן ַהֵכְו .דִות ָּדַּכת ֻסיד ֶאִלה הֹוה ֶזֶׂשֲעַמְּד".  ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץָּבָאֶרץֵאין 

  ". קָֹרִתיְּבֵצלַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו  ")ח, ית יטבראש(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, טל לֹוֶצֵא

ַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְוַעל ָּכל ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ַוַּיְרא ' ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ְוגֹו" )כז, בראשית יט(ָּכתּוב 

 :)מנחות כו(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ,  ִמְתַקֶּׁשֶרת ִעם ַהְּקטֶֹרת"ִקיטֹר" ְוַהָּלׁשֹון ַּבָּכתּוב "טֹר ָהָאֶרץ ְּכִקיטֹר ַהִּכְבָׁשןְוִהֵּנה ָעָלה ִקי

ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ְּבֻרּבֹו ֶׁשל ַהְּקטֶֹרתיֹוָחָנן לֹוֵמד ִמָּכאן ֶׁשִּבְׁשִביל ֶלֱאכֹל ֶאת ַהִּׁשיַרִים ֶׁשל ַהְּקטֶֹרת ָצִריְך ֶׁשִּתְבַער ֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ' ֶׁשר

י ֵדל ְיַעְו, עָר ָּבׁשֵּיב ֶׁשֹוּטץ ַהיצֹוִּנת ַהה ֶאָּלַגת ְמֶרטְֹּקֶׁש' ִמְזַּבח ַהָּזָהב'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֲהִפיַכת ְסדֹום ְלִעְנַין ַהְּקטֶֹרת

, בטֹוע ְלַרת ָהה ֶאָכְפָהם ְודְֹסה ִּבָיָהל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשב ֶׁשֹוּטץ ַהיצֹוִּנת ַהה ֶאָתְּלם ִּגדֹת ְסיַכִפֲהַו. ת ֶאת ָהָרע ְלטֹובֶכֶפיא הֹוה ִהֶז

 ֶׁשָהַפְך ֶאת ָהָרע ָהֵאׁש ְוַהִּכְבָׁשן ֶׁשָּיַרד ִמן ַהָּׁשַמִים ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֵאׁש ַהְּקטֶֹרתְו. בטֹוע ְלָרה ֵמָכְּפְהֶּנֶׁש, םדֹת ְסיַכִפד ֲהה סֹוָיה ָהֶזְו

 ְךֶרם ֶּדָלעֹוא ָלְּדָדִוד ַהֶּמֶלְך ָּב.  ִנְתַאָּוה ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרתְךָּדִוד ַהֶּמֶל )תנחומא תצוה טו( ׁשָרְדִּמר ַהֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל. ְלטֹוב

  .ִנְתַאָּוה ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרתא א הּויָלֵּמִמּו, תֶרטֹת ְקיַנִחְּב

 יְךִרָצְו".  ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל ַהִּכָּכר ְוֵאת ָּכל יְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמהְךַוַּיֲהפֹ" )כה, יטבראשית (ב תּוָּכ

 ׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. כּוְּפַהְתים ִהִחָמְּצם ַהץ ַּגֶרָאת ָה ֶאְךַפָה' ם הִאיו ֶׁשָלֵאן ֵמָבה מּוי ֶזֵרֲה, הָמָדֲאח ָהַמת ֶצן ֶאֵּיַצב ְמתּוָּכ ַהַעּוּדין ַמִבָהְל

ד ִוח ָּדַמת ֶציא ֶאִצהֹויל ְלִבְׁשִבּו. דִוח ָּדַמֶצ, חַמֶצה ְלָלְׁשְמִּנד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמיא ֶאִצהֹוה ְלָתְיה ָהָכֵפֲהית ַהִלְכַּתז ֶׁשֶמאן ֶרָּכ

  .בטֹוע ְלָרם ֵמדֹל ְסה ֶׁשָמָדֲאח ָהַמת ֶצ ֶאְךפֲֹה ַליְךִרה ָצָיָה

 ְיהּוָדה אֹוֵמר ִהְכִריזּו ִּבְסדֹם ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ַמֲחִזיק ְּבַפת ֶלֶחם ְלָעִני ְוֶאְביֹון ִּביַר )ילקוט בראשית פג( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

ְרחֹוב ָהִעיר ָרֲאָתה ָעִני ֶאָחד ְמֻדָּקר ִּב, ְּפלֹוִטית ִּבּתֹו ֶׁשל לֹוט ָהְיָתה ְנׂשּוָאה ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ְסדֹם. ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש

ָמה ָהְיָתה עֹוָׂשה ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשָהְיָתה יֹוְצָאה ִלְׁשאֹב ַמִים ָהְיָתה נֹוֶתֶנת ַּבַּכד ֶׁשָּלּה ִמָּכל , ְוָעְגָמה ָעֶליָה ַנְפָׁשּה

ָאְמָרה ִרּבֹון , ָּדָבר הֹוִציאּוָה ִליָׂשֵרףָאְמרּו ֵמַאִין ַחי ֶהָעִני ַהֶּזה ּוְכֶׁשָּיְדעּו ַּב,  ּוַמֲאֶכֶלת ְלאֹותֹו ָעִניֶּׁשְּבֵביָתּהַמה 

א  הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ַה, ְוָעְלָתה ַצֲעָקָתּה ִלְפֵני ִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ָהעֹוָלִמים ֲעֵׂשה ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני

ַהְּכַצֲעָקָתם ֵאינֹו ,  ְיסֹודֹוֶתיָה ְלַמְעָלהְךדֹם ֶאֱהפִֹאם ַצֲעַקת ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ְס" ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה"

יו ָתנֹוְבה ִּבָתְיָהת ֶׁשכּוְלַּמר ַהת אֹוצּוְצנֹוְתִהה ֵמָתְיט ָהל לֹו ֶׁשֹוּתה ִּבָתְׂשָעד ֶׁשֶסֶחי ַהֵׂשֲעַמה ְּדֶאְרִנ. "ַהְּכַצֲעָקָתּה"אֹוֵמר ֶאָּלא 

ה ֶאְרן ִנֵכְו. דִו ָּדׁשֶרת ׁשַֹדָלת הֹויא ֶאִבֵהֶׁש, םדֹת ְסיַכִפת ֲהיא ֶאִבֵהֶׁש, םדֹל ְסג ַערּוְטִקם ְלֵרֹוּגַהה ָתְי ָהת זֹוצּוְצנֹוְתִהְו, טל לֹוֶׁש

ת יל ֶאִּצַהת ְלכּוְלַּמר ַהץ אֹוֵצנֹוְתִהֶׁשן ְּכֵכְו, ּהָּנֶּמה ִמיָלִחְתִהם ֶׁשדֹת ְסַּפִלְּקד ִמִות ָּדַמְׁש ִנתיַטֵלְּפל ז ַעֵּמַר ְליתִטלֹוְּפה ָי ָהּהָמְּׁשֶׁש

 קֹוְלל ֶח ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַר ְמטלֹון ֵכְו. הָמָׁשְּנ ַהתיַטֵלְּפל ז ַעֵּמַר ְל"יטִלָּפא ַהבָֹּיַו"ב תּוָּכיל ַּבִחְתה ִהים ֶזִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמט ְּבלֹו

  .הָמָׁשְּנ ַהתיַטֵלְפִּב

ִמַּדת ַהִּדין , ֵלִוי ֲאִפּלּו ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִלְׁשּתֹק ִמִּדיָנה' אי ִליְׁשָנא ָאַמר ר ְּדַמְפִקין ְּבַהְוִאיתם  ָׁשׁשָרְדִּמַה יְךִׁשְמַמּו

את ַמִים ִמן ַהַּמְעָין ָאְמָרה ַאַחת ַלֲחֶבְרָּתּה ָלָמה ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵּתי ַנֲערֹות ֶשָּיְרדּו ְלַמּלֹ. ֵאיָנּה ַמִּניָחה אֹוִתי ִלְׁשּתֹק

ֶמה ָעְׂשָתה ִמְּלָאה ַהַּכד ֶקַמח ְוֶהֱחִליפּו .  ָּכלּו ְמזֹונֹוֵתינּו ּוְכָבר ָאנּו הֹוְלִכין ָלמּותּהה ָלָרְמָא,  חֹוָלִנּיֹותְךָפַנִי

ה יָלִחְתת ִהכּוְלַּמר ַהת אֹוצּוְצנֹוְתִהים ֶׁשִארֹו. ְוֵכיָון ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ַּבָּדָבר ְׂשָרפּוָה, ָנְטָלה זֹו ַמה ֶּׁשְּבַיד זֹו ְוזֹו ַמה ֶּׁשְּבַיד זֹו

 ׁשֵּיֶׁש, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסד ְמַּכֶׁש' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. דר ַּכָּכ ֻמְזאנּוֵבֵהית ֶׁשִטלֹום ְּפה ִעֶשֲעַּמן ַּבֵכְו, דַּכם ה ִעֶׂשֲעַמְּב

  . י"ם אדני ֵׁשֵפרּוד ֵצ"כְו, הָּלי ַּכֵטּוּׁשד ִק" כּהָּב



ח 

ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ָהְיָתה ְו, תכּוְלַּמר ַהט אֹול לֹוֶצץ ֵאֵצנֹוְתִה ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁש,"ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹם" )א, שם שם(ָּכתּוב 

ָיֵתיב ַאִּפיְתָחא  .)סנהדרין צח(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ִּדְמקֹומֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח הּוא ְּבַׁשַער ָהִעיר, א ָיַׁשב ְּבַׁשַער ָהִעירָלֵכן הּו, ֹוְּכלּוָלה ּב

ּובַֹעז " )א, רות ד(ב תּות ָּככּוְלַּמר ַה אֹולֹוְצץ ֶאֵצנֹוְתִהֶׁשז ְּכַעל ּבֶֹצם ֵאַּגא ֶׁש"ן שליטיָטִרם ֲחָהָרְבַא' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. ְדַקְרָּתא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹם" ֶׁשַהָּכתּוב )נג' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ר  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפ".ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ' ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלַּׁשַער ַהנ, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְבאֹותֹו ְזָמן ָהְיָתה ְּכלּוָלה ּבֹו ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח. ֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ִּביָנה

  .ֲחֻנָּכה

ב תּויו ָּכָלָעֶׁש, הֹוִאיל ְוִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהםמּוָבא ָׁשם ֶׁשְוֵכן 

א הּוְו, יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד א ְּבִגיַמְטִרָּיאהּו ֶׁשו"שפן ֵכְו. ָלֵכן ִמּנּוהּו ְלׁשֹוֵפט ּוֶמֶלְך ֲעֵליֶהם. "יםִּבים ַרִּמין ַעט ֵּבַפָׁשְו" )ג, מיכה ד(

". טָׁשפֹו ַוִּיְׁשּפט גּורַוּיאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָל") ט, בראשית יט(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ' הָּלֻאְּגץ ַהֵק' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדם ֶׁשֵּׁשַה

ת ֹוּצַמ ְּד," ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּוַוַּיַעׂש" )ג, בראשית יט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םֹוּי ַהתֹואֹות ְּבֹוּצה ַמָפט ָאֹוּלה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו

ה ֶאְרן ִנֵכְו. ּותם ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ּבֹו אֹור ַהַּמְלכ יֹותֹואֹוְב ּו.).ויצא קנז( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,יִנם עֶֹחֶל ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדל ֶׁשֶכאֹן ָהֵה

  . ׁשֶפֶּנם ַהד ַּדסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהׁשֶפֶּנם ַה ַּדיּוּצִמן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָּצַמְּד

ם ָהָרְבַאח ְוַסב ֶּפֶרה ֶעָי ָההט ֶזה לֹוָּבְשִּנם ֶׁשָהָרְבַאר ְלֵּׂשַבא ְלג ָּבעֹון ֶׁשַמְזִּב ֶׁש)יג, בראשית יד(ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל מּוָבא 

ים ִכְלהֹון ֶׁשַמְזִּבים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. ם יֹותֹואֹוה ְּבָפם ָאָהָרְבַאת ֶׁשֹוּצת ַמֹוֻעּגם ָהל ֵׁשַע, גם עֹוֵׁשג ְּבעֹוים ְלִאְרן קֹוֵכָל, תֹוּצה ַמָפָא

ת ֹוּכְזיל ִלִבְׁשִּבז ֶׁשֵּמַרְל, חַמֶצא ת הּוֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבץֵמָחן ֵכְו. תֹוּצַּמַהי ֵדל ְית ַעכּוְלַּמר ַהת אֹוצּוְצנֹוְת ִהׁשט ֵית לֹויל ֶאִּצַהְל

  . הָּצַּמד ַהא סֹוד הּוִוח ָּדַמד ֶצסֹוְּד, הָּצַמץ ְלֵמָחֵמ, בטֹוע ְלַרֵמ, חַמֶצץ ְלֵמָחת ֶה ֶאְךפֲֹה ַליְךִרָצ, דִוח ָּדַמֶצְל

ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרב ַנְחָמן ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַעל ְיֵדי ֶׁשִּגּלּו ִמְסטֹוִרין ' ר, "י ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּוִּכ" )ט, ר נ"ב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

ם דְֹסם ִּבָתָּלֻעד ְּפֹוּסן ֶׁשיָו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכ.א ִנְּדחּו ִמְּמִחיָצָתן ֵמָאה ּוְׁשלִֹשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקֶׁשל ַה

א הּוֶׁשח "קלר ַּפְסִמ ְּבּוׁשְנֶעֶנ, םדֹת ְס ֶאְךפֲֹהים ַלִדְמעֹוט ֶׁשלֹו ְלּוּלִּגֶׁשם ְּכָתיחּוִלְׁש ִּבמּוְגם ָּפֵהְו, חַמֶצץ ְלֵמָחת ֶה ֶאְךפֲֹהה ַלָיָה

  .חַמֶצ  אֹוץֵמָחל ר ֶׁשָּפְסִּמַה

ֶׁשַהִהְתַמְהְמהּות ַהָּמִׁשיַח ִהיא ְּבתֹוְך ַהְיסֹוד ּוִביַאת ' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ּו ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנ" ַחֵּכה לֹוִיְתַמְהַמּה ִאם  ")ג, חבקוק ב(ָּכתּוב 

ת  ַיְמִׁשיְך ְלהֹוִליד ֶאת ָּכל ַהְׁשָּפעֹוְוַאַחר ָּכְך, ַהָּמִׁשיַח ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָדה ֶׁשָּבּה ַהְיסֹוד ַיְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו ְּכמֹו ְּבֵלָדה

ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו " )טז, בראשית יט(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַעל ִהְתַמְהְמהּות ַהָּמִׁשיַח ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל לֹוט . ַהְּגֻאָּלה

ּלֹוט ָעַמד ְלהֹוִליד ֶאת ׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ְוֵכיָון ֶׁש,  ְּדִנְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ָהְיָתה ְּכלּוָלה ְּבאֹותֹו ַהְּזָמן ְּבלֹוט"ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו

 ְךֶרצֹיא ְל ִהיַחִׁשָּמ ֶׁשִהְתַמְהְמהּות ַהמֹוְכּו. ה קֶֹדם ֵלַדת ָמִׁשיַחָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ִלְפֵני ֶזה ִעְנַין ַהִהְתַמְהְמהּות ֶׁשָּבָא, ְּבאֹותֹו ְזָמן

. תצֹויצֹויא ִנִצהֹוְלם ּודְֹּס ִמֹוׁשכּות ְרַחַקי ָלֵד ְּכַּהֵמְהַמְתט ִה לֹוְךָּכ, ת ַהְּגֻאָּלהַדם ֵלֶדר קֹוּוּבִען ָהַמְזה ִּבָׂשֲעַּנת ֶׁשצֹויצֹוִּנר ַהרּור ֵּבַמְּג

, ט ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ַׁשְלֶׁשֶלת ְלַרֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁשַהִהְתַמְהְמהּות ִהיא ְּבתֹוְך חּו"ַוִּיְתַמְהָמּה" ַעל ִמַּלת ַׁשְלֶׁשֶלתְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ַטַעם 

א הֹוִסיף ֶׁשַהַּטַעם "ר שליט"ְואאמו.  ֶׁשַּטַעם ַׁשְלֶׁשֶלת ְמַסֵּמל ִּתְפֶאֶרת ִויסֹוד)ג"שער כט פ(ק "ָלרמ' ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ר ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפ

ְלַרֵּמז ֶׁשַהִחיצֹוִנים ְמַנִּסים ִלְמׁשְֹך ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמָּכל ַצד ְוגֹוְרִמים ֶאת , תַׁשְלֶׁשֶלת ְמַרֵּמז ַעל חּוט ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ְּבצּוָרה ְמֻפֶּתֶל

 מֹות ְּכֶלֶּתֻפ ְמתֹוָרצּוְו, יַחִׁשָמ א ְּבִגיַמְטִרָּיאהּו ֶׁשׁשָחָּנל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמתֶלֶׁשְלַׁשן ֵכְו .ַהֲחָבִלים ְוַהִהְתַמְהְמהּות ְּבתֹוְך ַהְיסֹוד

  .תֶלֶׁשְלַׁש

ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ")  ט,בראשית מג(ב תּוָּכ

ל ה ַעָדהּול ְית ֶׁשבּוְרַעָהֶׁש 'אַחְׁשַמל ֵחְט'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ". ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים: ַהָּיִמים

ז ֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. ת ַהְּגֻאָּלהַדי ֵלֵלְבן ֶחַמְזל ִּבֵאָרְׂשם ִיר ַעבּו ֲעיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחֵבֹוּסֶׁש, הָדיהּוא ִמָּב ַהיַחִשי ָמֵרּוּסל ִית ַעֶזֶּמַרין ְמִמָיְנִּב

לּוֵלא "ר ַמא ָאן הּוֵכָל. דסֹוְי ַהְךתֹוְּב ַהְּגֻאָּלה ל ִהְתַמְהְמהּותַלְגת ַהִּיּסּוִרים ִּבל ֶאֵבסֹוא הּוב ֶׁשקֲֹעַיר ְלֵמה אֹוָדהּוְּיב ֶׁשתּוָּכַּב

ל ֶצֵא' ם בַעַפּו, טל לֹוֶצת ֵאַחם ַאַעַּפ, ַּפֲעַמִים ה ַהִהְתַמְהְמהּותָתְיא ָהם לִֹא. "ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים

  .ת ַהִּיּסּוִריםל ֶאּבְֹס ִליְךִרי ָציִתִיא ָהלְֹו, אה ָּבָיר ָהָב ְּכיַחִׁש ָמינּוְיַה, יַחִׁשָמ  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ַׁשְבנּוִּכי ַעָּתה " ,יַחִׁשָמ



ט 

א הּוֶׁש, עַרָהב ֵמֹוּטר ַהרּות ֵּבת ֶאֶלֶּמַסה ְמָדֵלְּד, הָדֵלל ְלָׁשְמן ַהְּגֻאָּלה ִנַיְנן ִעֵכָּלא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו

. ררּוֵּבת ַהיל ֶאִחְתִהע ְוַרת ָהם ֶאַגב ְוֹוּטת ַהם ֶאע ַּגַדָּי ֶׁשט"לֹות "ר, "ָרעָוֹוב טַדַעת ָל") כב, בראשית ג(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ד ַהְּגֻאָּלהסֹו

ת ר ֶאֵרָבא ְמהּון ֶׁשיָוֵּכ, ֶׁשֵהָריֹון הּוא ִּבְבִחיַנת ַרע )קלב 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'תַהַהְקָּדמֹו ַׁשַער'א ְּבָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפיו ַעָרָבת ְּדר ֶאֵאָבְנּו

. עַרק ָהֶלת ֵחים ֶאִלְּמַסְמַה' כּום ְוָּדַהר ֵמָרְבִּנב ֶׁשֹוּטק ַהֶלת ֵחל ֶאֵּמַסד ְמָלָּוַה, עַרָהב ֵמֹוּטת ַהיַאִציא ְיה ִהָדֵּלַהְו, עַרָהב ֵמֹוּטַה

 )ב"פ וכלים ניצוצות אורות( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהָריֹון ְוֵכן .ָיִמים ע"ַר ָּבֵהָריֹוןן ֵיׁש ֵכָלְו

ד סֹויא ְּבן ִהֵכָל, תצֹויצֹוִּנר ַהרּור ֵּבַמת ְּגת ֶאֶלֶּמַס ְמיַחִׁשת ָמַדֵלְו. עַר ָהְךתֹו ְּבלּוְפָּנת ֶׁשצֹויצֹוִנ ח"ָהרפ ררּוֵּב תֶא לֵּמַסְמ רּוּבִעֶׁש

  . הָדֵל

ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ' ַוּיֹאֶמר ה ")כב, בראשית ג(ן ֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחז ְּבָמְר ִנט"לֹו ַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרק ִנֶמעֹר ֶתֶיְבּו

ר ַּקִעז ֶׁשֵּמַרב ְמתּוָּכַה, תֹוּפִלְּקת ַּברֹוֹוּדל ַהל ָּכת ֶׁשמֹוָׁשְּנ ַהלּוְפָּנה ֶׁשָין ָהֹואׁשִרָהם ָדא ָאְטר ֵחַּקִען ֶׁשיָוֵּכ, "ָרעָוֹוב טַדַעת ָלִמֶּמּנּו 

, ןֹואׁשִר ָהםָדת ָאַמְׁשִּנק ִמֶלם ֵחֵהֶׁש, יַחִׁשָּמַה ְוְךֶלֶּמד ַהִול ָּדת ֶׁשהֹובֹוְּגת ַהמֹוָׁשְּנ ַהלּוְפם ָנָּׁשט ֶׁשת לֹוַּפִלן ְקַיְנִעה ְּבָיא ָהְטֵחַה

  .אְטֵחם ַהֶד קֹומֹון ְּכֶדן ֵעת ַּגיֹוְהר ִלזֲֹחה ַּתיָאִרְּבַהְו, ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטן ֵחַּקֻת ְיּוּלת ֵאמֹוָׁש ְננּוְקֻתְּיֶׁשְכּו

ל  ֶׁשתֹוָּלִפְּתי ֶׁשל ִּפף ַעַא', י הֵנְפה ִלָלְּבַקְתר ִהַעת צֹיל ֶאִּצַהט ְלל לֹו ֶשתֹוָּלִפן ְּתֵכָּלם ֶׁשָׁש' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ר א ְּבֵסֶפָבמּון ֵכְו

ה ְמֻרָּמז ֶּזיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. ת ֻּכָּלםה ֶאיָלִּצַּמ ֶׁשיַחִׁשָּמת ַהַמְׁשה ִנָללּוה ְּכָתְיט ָהלֹוְבִּד, הָלְּבַקְתא ִהם לֹדֹת ְסיל ֶאִּצַהם ְלָהָרְבַא

ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִהֵּנה " )כ ואילך, בראשית יט(ם ים ָׁשִקסּוְּפַּב

:  ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּתָךַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני: ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי

ל ז ַעֵּמַר ְמרַעצֹום ֵּׁש ַה". ָׁשָּמה ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַערָךי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד ּבֲֹאַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכ

ל  ֶׁשרֹוֲעאן ַצ ָּכׁשֵּין ֶׁשיָו ֵּכ,"אר הּוָעְצא ִמלֲֹה"ט ת לֹוַּלִפה ְּתָתְי ָהזֹוְו. ת ֻּכָּלםיל ֶאִּצַמל ֻּכָּלם ּור ַעֵּפַכְּמ ֶׁשיַחִׁשל ָמ ֶׁשרֹוֲעַצ

 ׁשדֹוָּק ַהר לֹוַמָא )ילקוט ישעיהו תצט( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הל ֶזַלְגר ִּבַעם צֹוֵׁשיר ְּבִע ָלאּוְרן ָקֵכָלְו, םָתיל אֹוִּצַה ְליְךִר ָציַחִׁשָמ

 ָּכֵעֶגל ַהֶּזה ָך ְּבעֹול ַּבְרֶזל ְועֹוִׂשים אֹוְתָך ְלַהְכִניְס ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֲעִתיִדיםָך ֲהָללּו ֶׁשְּגנּוִזים ֶאְצְליַחִׁשָמא ְל הּוְךרּוָּב

', כּו ְוְך ְּבָכָךְרצֹוְנ, ָך ְלִהָּדֵּבק ְּבִחְּכָךּוַבֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ָעִתיד ְלׁשֹוְנ,  ָּבעֹלָךּוְמַׁשְּנִקין ֶאת רּוֲח, ֶׁשָּכהּו ֵעיָניו

.  ֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי ַעל ְמָנת ֶׁשּלֹא יֹאַבד ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאלִלִּביְּבִגיַלת ִלִּבי ּוְבִׂשְמַחת ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 

ל  ֶׁשּהָּכְרַד ְּכמֹוְצין ַעִטְקַּמֶׁש, )יד, א יז"ש(" ןָטָּקא ַהד הּוִוָדְו", ןָט ָקֹוׁשרּו ֵּפרָעְצִּמא ֶׁש"י שליטִוֵּלף ַהֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ִּכי ִהיא , ֵכן ִנְקָרא צֹוַערָלְו )לה' לך לך ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. הָוָנֲעית ָהִלְכַתאת ְּבֵצְמִּנְקֻדָּׁשה ֶׁשת ִּדכּוְלַּמַה

ם ַלעֹוים ֵמִאָּבין ֶׁשִרהֹו ְנע"שְּבִגיַמְטִרָּיא ת ֹוּיִתאֹום ָה ִערַעצֹון ֵכְו. ּוְכֶנְגָּדם ַּבַמְלכּות ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה. ְצִעיָרה ּוְקַטָּנה ִמֻּכָּלם

  .)תמח' שבת ע( ל"ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע אָבּוּמַּכ, תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַהל ְלָּזַּמַה

 רֵאָּׁשִי טֹוּלֶׁש ְךֶרצֹ הָיָה ,םדְֹסִבּו טלֹוְּב ללּוָּכ הָיָה יַחִׁשָּמַהֶׁש ןיָוֵּכ ,הָלְּבַקְתִה טלֹו לֶׁש תֹוָּלִפְּת ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ דעֹוְו

 םקֹוָּמַהְו םָדָאָה םִע יםִרּוׁשְק ּוְרִבָּיה ְּפִרָּיהֶׁש )טו ,לד ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָּמִצינּו ְּכִפי ,יַחִׁשָּמַה תַמְׁשִנ ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלהֹוְל יֵדְּכ םדְֹסִּב

 ְלֻהֶּלֶדת חָרְכֶה הָיָה הֶזְּד הָלְּבַקְתִה תֹוָּלִפְּת ןֵכָל .םָלעֹוָל אתֵציֹו יאִה ּהָּבֶׁש ּהָּלֶׁש םקֹוָּמַה תֶא ּהָל ׁשֵי הָמָׁשְנ לָכְּד ,דַחַי

 ָּדִוד ָמָצאִתי" ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )ד ,מא ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָּמֶׁש יִפְכּו ,הָנמּוְט יאִה ֹוּבֶׁש םקֹוָּמַּב אתֵצָל היָכִרְּצֶׁש הָמָׁשְּנַה

 אלֲֹה הָּמָׁש אָנ הָטְלָּמִא" )כ ,יט בראשית( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמזּו ,םדְֹסִּב הָתְיָה דִוָּד תַמְׁשִנְּד ,םִּבְסדֹ ְמָצאִתיו ֵהיָכן "ִּדיַעְב

 לַע זֵּמַרְמ "יִׁשְפַנ יִחְתּו" ןֵכְו ,)ז ,סו 'ישעי( "רָכָז היָטִלְמִהְו" ןֹוׁשְּלִמ "הָטְלָּמִא" רַמָא טלֹו ".יִׁשְפַנ יִחְתּו ואִה רָעְצִמ

 ְוֵכן .יםִזָמְר םָתאֹו תֶא זֵּמַרְמ "ָךֶׁשְפַנ לַע טֵלָּמִה" )יז ,יט בראשית( םָׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .ׁשֶפֶנ תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה תַּיִחְּת

 ַאל ֲאֵלֶהם לֹוט ַוּיֹאֶמר" םָׁש בתּוָּכַה ןֵכְו ,"ָזָכר הְוִהְמִליָט" ִמְּלׁשֹון הּוא "ִהָּמֵלט ָהָהָרה" ֶׁשַהָּכתּוב )שם( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו

 "ֶניָךיְּבֵע ןֵח ָךְּדַעְב אָמָצ" ָׁשם ַהָּכתּוב ְּבֶהְמֵׁשְך ְמֻרָּמז י"ֲאדָֹנ םֵׁש ְוֵכן .י"ֲאדָֹנ םֵׁשְל תֶכֶּיַּׁשֶׁש תכּוְלַּמַה לַע זֵּמַרְמ "ֲאדָֹני ָנא

ת ֹוּיִתאֹום ָּבא ַּגָצְמִנ, "טֵלָּמִה הָטְלָּמִא" תבֹוֵּת ַהׁשֶרּׁשֹא ֶׁש"ן שליטַמיְדִרב ְפֵאְז' ג ר"רהיף הִסהֹוְו. אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג

ּוִמַּלט הּוא ֶאת ָהִעיר ְּבָחְכָמתֹו ְוָאָדם לֹא ָזַכר "אּוף ָהָכא " הָּמא ָׁשה ָנָטְלָּמִא" :)אחרי סח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. טלֹו

 ,תכּוְלַּמל ַהר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפַל, "הָּמָׁש אָנ הָטְלָּמִא"ק סּוָּפת ַהר ֶאֵּׁשַקר ְמַהּזַֹהים ֶׁשִא רֹו".ְסֵּכן ַההּואֶאת ָהִאיׁש ַהִּמ

  ".ּוִמַּלט הּוא ֶאת ָהִעיר ְּבָחְכָמתֹו ְוָאָדם לֹא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהִּמְסֵּכן ַההּוא"



י 

ם ָהָרְבַאֶׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמּו. םָהָרְבת ַאכּוְז ִּבירֹוִער ְּבגּוָּיט ֶׁשת לֹול ֶאֵּבַקים ְלִּכְסם ִהדֹ ְסְךֶלֶּמ ֶׁש:)וירא קז(ר ַהּזַֹּב ינּוִצָמ

ִנְרֶאה ', כּוד ְוֶסים ֶחיִכִרֲעם ַמדֹי ְסֵׁשְנַאר ֶׁשַמ לֹוְךָּי ַׁשיְךה ֵאֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו. בם טֹו ֵׁשה לֹוָיָהד ְוֶסֶחי ַהֵׂשֲעַמם ְּבָלעֹו ָּבַעדּוה ָיָיָה

ת יד ֶאִלהֹוי ְלֵדְּכ, ֹוּכְרָצְלם ּוָהָרְבת ַאכּוְזה ִּבָיל ָהּכֹם ַהדְֹסר ִּבגּו ָלְךַלט ָהֹוּלֶׁשה ְּכָּלִחְתר ִּבָבְּכז ֶׁשֵּמַרר ְמַהּזַֹהְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ֶׁש

א הּוֶׁש, רֶׂשֶעה ְוָאֵמר ָּפְסם ִמ ֵהּוּלי ֵאֵנְׁשּו .םדֹוְס ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶלֶּמד ַהִוָּדן ֵכְו. םדְֹסא ִּבָקְוד ַּדֵלָּוִהה ְליָכִרְּצת ֶׁשכּוְלַּמַה

ה "יְּבֶחְמַלת הוַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבנָֹתיו  ")טז, בראשית יט(ב תּוָּכל ַהא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגַה

  ".ָעָליו

ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש ָהְלָאה ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפֹוט ַעָּתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם ַוִּיְפְצרּו " )ט, בראשית יט(ָּכתּוב 

ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה ְוֶאת ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָיָדם ַוָּיִביאּו : ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמאֹד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלת

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . "ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח: ַהֶּדֶלת ָסָגרּו

ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ', ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְּדֶדֶלת ְמ, "ַהֶּדֶלת"ִמְלֶחֶמת ַאְנֵׁשי ְסדֹם ְּבלֹוט ָהְיָתה ְסִביב 

ז ֵּמַרְמ" ַוִּיְפְצרּו"ֶׁש' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהְתִחיָלה ָלֵצאת ִמָּׁשם ְּבאֹותֹו ְזַמן

   .הָמֵלְׁשה ָּלֻאְּגת "ר". ָהְלָאהֶּגׁש  "ןֵכְו. ץֶרֶּפא ִמָּבד ֶׁשִו ָּדׁשֶרל ׁשַֹע
  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"בארנו במאמר שלפי חז
ב תקפים גם לגבי שנת "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"יא שנת תשעג ה"שנת תשע

  .ג"תשע

ק "ל צד"גא ,ב"תשע ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ

  ".ִרית ַהָּיִמיםֲחם ְּבַאֶכא ֶאְתָרר ִיְקֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁש" בחבור לכתובו "אליה
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