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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע פרשת תרומהגליון 
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ֲאַמר  ִציסֹוד ַה'ַמ   'ֵח

ֶרק    . לֶּפ

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

י" ִו   "ַּבת ֵל

 ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו יֵלִו ַּבת ִנְקֵראת יֹוֶכֶבד ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְוָרֵחל ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ֵהן ּוִמְרָים ֶׁשּיֹוֶכֶבד )קכה 'ע שמות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ַעל ּוְמַרֵּמז .ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת הּוא ֵלִויְו ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת ִהיא ַבתְּד ,"ֵלִוי ַּבת ֶאת ַוִּיַּקח ֵלִוי ִמֵּבית ִאיׁש ְךַוֵּיֶל" )א ,ב שמות(

   ֶׁשהּוא ב"מ ְּבִגיַמְטִרָּיא ִהיא יֹוֶכֶבד ְוֵכן ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּגבּוָרה יַנתִּבְבִח ִהיא ֵלָאה ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ְויֹוֶכֶבד .ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהְּגבּוָרה ְּבִחיַנת

  .ְׂשמֹאל ִּבְבִחיַנת הּוא ֵלִוי ְּדֵׁשֶבט ל"ְׂשמֹא ת"ר "ִביָךָא ֶבטֵׁש ִויֵל ֵּטהַמ" )ב ,יח במדבר( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶׁשל ַהֵּׁשם  

  ְויֹוֶכֶבד ֶׁשהֹוָרָתּה , ב ְמַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות"ְּדֵׁשם מ, ב"מ ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֶכֶבדִנְרֶאה ְלָבֵאר עֹוד ַטַעם ַמּדּוַע ַהֻּמְסָּגר 

  .] ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֵליָדָתּה ְּבִמְצַרִים ִחְּבָרה ְׁשֵני עֹוָלמֹות  

ְוִהְתַחְּתָנה ִעם ֱאִליָצָפן ֶּבן , ֹוֶכֶבד הֹוִליָדה ֶאת ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ְּכֶׁשָּפְרָׁשה ֵמַעְמָרם ֶׁשּי)אות א' גלגולי נשמות' (ע ִמָּפאנֹו"ָּברמ

  י  ְוַדֵּד,)בהעלותך קע( ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ַּכּמּוָבא ְּב, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ֵהם ְּבסֹוד ַּדֵּדי ִאָּׁשה. ָּפְרָנְך

  . ִאָּׁשה ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִאָּמא  

ִחָּיא ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ַיֲעֶלה ְלרֹאׁש ַהַּכְרֶמל ְוִיְצֶּפה ְוִיְרֶאה ' ָאַמר ר .)שבת לה(ַּבְּגָמָרא 

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ִנְרֶאה ְּבצּוַרת ָנָפה.  ֶׁשל ִמְרָיםְוזֹו ִהיא ְּבֵאָרּה, ְּכִמין ְּכָבָרה ַּבָּים

ה ּומֹוִריד ֶאת ַהְּקֻדָּׁש, ֶׁשִּמְרָים ְוָרֵחל ְמַקְּבלֹות עֹוֵבר ְּבִחיַנת ָנָפה ֶׁשְּמַסֶּלֶקת ּוְמַסֶּנֶנת ֶאת ַהִחיצֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְּפסֶֹלת

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכָבָרהְוֵכן  .ֶׁשִּטּפֹות ַהֶּזַרע ִנְקָרִאים ֵּפרּוִרים, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ְּבסֹוד ֵּפרּוִרים, ַהִּנְרֶמֶזת ָּבאֶֹכל

   'ַּׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ַהָבּה ִנְמָצא ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ְלִפי ּו, 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְטֶבְרָיה

  ).הקדמה לז(ל "ְלָהֲאִריַז  

ַוְיִהי עֹוד ִּכְבַרת " )טז, בראשית לה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּבִמיַתת ָרֵחל ָמִצינּו ֶׁשָהָאֶרץ ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָנָפה

ֶׁשָהָאֶרץ ֲחלּוָלה ּוְמֻנֶּקֶבת " ִּכְבַרת ָהָאֶרץ" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּהָהָא

', ַחְׁשַמל אֹות' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ְּדֶזה ָהְיָתה ִּבְזַמן ֵלַדת ִּבְנָיִמין ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַהְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות. ִּכְכָבָרה

י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְוָהָאֶרץ ְלַמָּטה ִסְּמָלה ֶאת ֶזה ְּבצּוַרת ַהְּכָבָרה ֶׁשָהְיָתה ָּבּה, ּוְכֶׁשִּבְנָיִמין נֹוַלד ִהְתעֹוֵרר ִזּוּוג ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות

ֶׁשְּבתֹוְך ְּתחּום ַׁשָּבת ׁשֹוָרה ְקֻדַּׁשת ' ַחְׁשַמל ִציִצית'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . חּום ַׁשָּבתִּכְבַרת ָהָאֶרץ ְּכִמַּדת ְּת )ז, בראשית מח(

, ל ֶאֶרץ ִּבְנָיִמיןָהָיה ִּבְגבּו, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ִּכְכָבָרה, ּוֵמָתה ָרֵחל, ְוֵכן ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶׁשּבֹו נֹוַלד ִּבְנָיִמין. ַהַּׁשָּבת ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות
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ַמֲעָרב ת "ר" ֶאֶרץ ְּכַנַעןְּבֵחל ָרַלי ָעָתה ֵמ ")ז, שם מח( ְוֵכן ַהָּכתּוב ".ְקֻבַרת ָרֵחל ִּבְגבּול ִּבְנָיִמן") ב, א י"ש(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

יל ִגה ְּבָיף ָהֵסֹוּיֶׁש' היָלל ִמַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. ָחקִיְצ ְּכִמְנַין ח"רֲאָלִפים ' ְוֵכן ָרֵחל ִנְפְטָרה ִּבְׁשַנת ב. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

 )כ, שם לה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ִיְצָחק. קָחְצל ִית ֶׁשרֹובּוְּג ַהׁשֶרת ׁשֹל ֶאֵּמַסְמה ַהֶנמֹוְׁש

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין ְּבֵבית . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותה "ְקָעָרת "ר" ּיֹוםַה דַעֵחל ָרֻבַרת ְקַמֶּצֶבת "

  ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ִחּתּוְך , ִמיםְּפָע'  בע"ָּבַצת "ר" ָּואָריוַצל ַעָכה ָּבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ִבְּואֵרי ַצל ַעַוִּיּפֹל  ")יד, בראשית מה(ַהִּמְקָּדׁש 

  .ְּבִחּבּור ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות  

 ְלַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהָּנָפה ְּכָבָרה הּוא ִמְּלׁשֹון ְכָברִנְרֶאה ִּד. ְנַהר ְּכָבר ֶׁשְּזֵעיר ַאְנִּפין ִנְקָרא ְּבֵׁשם .)תיקונים ד(ַּבּזַֹהר 

 :)תענית ט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַעל ָהֲעָנִנים ַהַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּגֶׁשם . ְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּותַהַּנֲעֵׂשית ּבֹו ִלְפֵני ֶׁשַּמ

 ְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשםַהְורֹוִאים ֶׁש, ָלֵכן ַהֶּגֶׁשם יֹוֵרד ִטּפֹות ִטּפֹות. ּוְמֻנָּקבֹות ֵהן ִּכְכָבָרה ּוָבאֹות ּוְמַחְּׁשרֹות ַמִים ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע

ְּגבּורֹות  ְוֵכן ַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ִנְקֵראת .ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ָּבָאה ֵמַהְיסֹוד' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו, יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָנָפה

 ֶׁשֶּגֶׁשם 'ָׁשָרִׁשים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .  ְקַטּנֹות ּומֹוִריָדה ֶאת ַהֶּגֶׁשם ְלַמָּטהְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהַּמִים ְלִטּפֹות, ְּגָׁשִמים

 אֹוִתּיֹות ְּכָבָרהְוֵכן  .ַהְּׁשִביָרה ֶׁשל ַהְּגבּורֹות ְּבַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשםְּפֻעַּלת ְורֹוִאים ֶאת , ְרִציָצה ִמְּלׁשֹון ְׁשִביָרה ּוְרִסיִסיםִנְקָרא 

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַפע ֶׁשל ָנָפה ַמָּצה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנָפהְוֵכן .  ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותָזָכר ּוְבִגיַמְטִרָּיא ָכהְּבָר

  ֶאְׁשָלֲחָך ֶאל  ")א, א טז"ש(ת ַהָּכתּוב " רה"ְּכָבָר ְוֵכן .ִּדְבַמָּצה ֵאין ְׂשאֹור ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ָהַרע, ִּדְקֻדָּׁשה ְמֻנָּקה ִמְּפסֶֹלת ַהִחיצֹוִנים

  .ְלַרֵּמז ֶׁשָּדִוד ָזָכה ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּכָבָרה, ֳאָפִנים' ְּבב" ָבָניו ִלי ֶמֶלְךְּבִאיִתי ָרי ִּכַּלְחִמי ַהית ֵּבִיַׁשי   

 ,ִּכְכָבָרה אֹותֹו ְמַנְּקִבין אֹוֵמר ִיְׁשָמֵעאל ַּבר עּוָלא ַּתְלִמיד ִמִּפי ֲהָלָכה ַהּמֹוֵנַע ָּכל .)צב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

   ְוָלֵכן ,ַלַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיַע ֶׁשֵאינֹו ָאָדם הּוא ֲאֵחִרים ְמַלֵּמד ֶׁשֵאינֹו ְּדָאָדם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

  .ִלְכָבָרה אֹותֹו עֹוִׂשים ,ְלַהְׁשִּפיַע ִּכְכָבָרה ַעְצמֹו ֶאת ָעָׂשה לֹא ֶׁשהּוא ֵּכיָון ,ִּכְכָבָרה אֹותֹו ֶׁשְּמַנְּקִבין ׁשֶנֱעָנ הּוא  

   ֶׁשֵּכיָון ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ָרהִּכְכָב ּגּופֹו ָּכל ֶׁשָעׂשּו ַּבִּמְלָחָמה ְוֶנֱעַנׁש ֶׁשָחָטא ַהֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו ַעל :)כב תענית( ַּבְּגָמָרא

  .ַהְּכָבָרה ִּבְבִחיַנת ֶשָּפַגם ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱעַנׁש ְלַרֵּמז ִּכְכָבָרה ּגּופֹו ֶאת ֶׁשָעׂשּו ֶנֱעַנׁש הּוא ,ַהִחיצֹוִנים ֶׁשל ַּבֵחֶלק ְוִנְכַנס ָחָטא ֶׁשהּוא

ִים" ָנ ְׁש י ִל ַח ֶלד ַה ֶּי רּו ֶאת ַה ְז   "ִּג

 זֹונֹות ָנִׁשים 'ב ַּבְּקִלָּפה ֵיׁש ֵּכן 'ְוכּו ְוָרֵחל ֵלָאה ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ְּכֵׁשם ִהֵּנה )רצו 'ע 'א מלכים( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ,ַהְּקֻדָּׁשה ִמן ראֹו ְוִלְגנֹב ַיַחד ְלִהְתַחֵּבר ָרצּו ְוִהֵּנה ,ָאָדם ִּבְפֵני ְּכקֹוף ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכמֹו נֹוֲהגֹות ַמָּמׁש ְוֵהם

 ְלָבֵאר ִנְרֶאה .רֹאׁש ּוְמִריָמה ַהִּדין ִיְגַּבר ֲחֶבְרָּתּה ְיֵדי ַעל ִּכי ֲחֶבְרָּתּה ֶּבן ִלְגנֹב ָרְצָתה ְּבָנּה ֵמת ְּכֶׁשַהַּתְחּתֹוָנה ְוָלֵכן

 ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵּיׁש ַהֶּׁשַפע ֶאת ִלְגנֹב ִנְּסָתה ִהיא ְוָאז ֶׁשָּלּה ַהֶּׁשַפע ֶאת ִאְּבָדה ִּדְקִלָּפה ָרֵחל ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ְּדַהּזֹוָנה ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל

 ֶאת ֶׁשָּגְנָבה ָהִעְנָין ָהָיה ְוֶזה .ַלְּקִלָּפה ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֵיֵרד נֹוָסף ֶׁשֶּׁשַפע ֶׁשִּיְגרֹם ִמֵּלָאה ִּדין ְלעֹוֵרר ְּכֵדי ְוַגם ,ֶׁשַפע ָלּה ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי .ִּדְקִלָּפה

 ֶאת ִּגְזרּו ְךַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר" )כה ,ג 'א מלכים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֵחִצי ְלֵחִצי ַהִּילֹוד ֶאת ִלְגזֹר ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָלֵכן .ַהֵּׁשִנית ַהּזֹוָנה ֶּבן

 ,ֶׁשַפע ָלּה ֶׁשַּמִּגיַע ִׁשיָטָתּה ְלִפי ֶׁשַּגם ָלּה ָרַמז ִּדְׁשלֹמֹה "ְלֶאָחת ַהֲחִצי ְוֶאת ְלַאַחת ַהֲחִצי ֶאת ּוְתנּו ִלְׁשָנִים ַהַחי ַהֶּיֶלד

 ֻּכָּלם ָיְדעּו ,ִיְתַמֵעט ְוַהֶּׁשַפע ָימּות ֶׁשַהֵּבן ִּפי ַעל ַאף ְלֶזה ִהְסִּכיָמה ּוְכֶׁשִהיא .ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת ָרֵחל ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהּנּוְקָבא

   ַהֵחִצי הּוא ֶזה ַּדֲחִצי ה"ֵלָא ת"ר "ַאַחתְל ֲחִציַה תֶא ּוְתנּו" ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּׁשִנָּיה ַלּזֹוָנה ַׁשָּיְך ֶזה ֶׁשֵּבן

  .ְלֵלָאה הֹוֵלְך ָהִראׁשֹון ְוַהֵחִצי ,ַּבָּכתּוב ַהֻּמְזָּכר ָהִראׁשֹון  

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .זֹונֹות ֶׁשל ִּדיָנן ְוָדן יֹוֵׁשב ְּבָנּה ֶּבן ְׁשלֹמֹה ֶׁשָרֲאָתה ַעד ַהּמֹוֲאִבָּיה רּות ֵמָתה לֹא )ב ,ב בהר רות( ַּבִּמְדָרׁש

   ְורּות ,ֵחִצי ַקֶּבֶלתֶׁשְּמ ַלַּמְלכּות ַהַהְׁשָּפָעה סֹוד ֶאת ִסֵּמל ֶזה ִדיןְּד ,זֹונֹות ֶׁשל ִּדיָנן ִלְראֹות ְמֻיֶחֶדת רּוַח ַנַחת ְלרּות ָהְיָתה

  .ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ִמּבַֹעז ֶׁשִּנְתַעְּבָרה ַמְלכּות ֶׁשל ִאָּמּה ָהְיָתה  

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

  ָמִצינּו

  מּוָבא

  ָמִצינּו



ג 

יָעה" ִר ְי י ַה ִצ   "ֲח

 'ו אֹותָה ֶאת ְמַסֵּמל "ַוִּתְתַעָּלף ַּבָּצִעיף ַוְּתַכס" )יד ,לח בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ּבֹו ִהְתַּכְּסָתה ֶׁשָּתָמר ְּדַהָּצִעיף

 ִּכְדֵבַאְרנּו ',ו ָהאֹות ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַהַּצָּואר ַעל לֹוְבִׁשים ְוָצִעיף ',ו אֹות ֶׁשל צּוָרה לֹו ֵיׁש ְּדָצִעיף .ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה

 ְוָתָמר )קכא 'ע א"ח 'וחקרת ודרשת' בספר הובא( .ְרָנָסהַּפ ִריִכיםְצ ְׂשָרֵאלִי ְּמָךַע ת"ר ף"ָצִעי ְוֵכן ',ֻסָּלם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ָּדִוד ַמְלכּות ֶאת ָלעֹוָלם ְלָהִביא ְוָצִריְך ,ַּפְרָנָסה ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעְּמָך ֵּכיָון ',ו ָהאֹות ֶאת ַהְמַסֵּמל ַּבָּצִעיף ִהְתַּכְּסָתה

 ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְיהּוָדה ֶלֶחם ְוֵכן ,"יףַּבָּצִע" ְּבֵתַבת ְמֻרָּמז ,ִחּתּוְך לַהְמַסֵּמ ע"ָּבַצ ְוֵכן .ְלִיְׂשָרֵאל ַהַּפְרָנָסה ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה

 ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ֶאת ּוְמַסֵּמל ַּבחֶׁשן ְיהּוָדה ֶׁשל ַאְבנֹו ֶׁשָהָיה ְך"נֹוֶפ ְוֵכן .ַהֵחִצי ְּבסֹוד ִהיא ִליהּוָדה ַהֶּלֶחם ְּדַהְׁשָּפַעת

 ְמלּוָכה ִּדְצִניף ,אֹוִתּיֹות 'ה ְּבִדּלּוג "ְךֱאלָֹהִי ףְּבַכ ָכהּוְמל יףִנּוְצ" )ג ,סב 'ישעי( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ',ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְדֵבַאְרנּוִּכ

   ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהֶּכֶסף ְּגִביַע ּוְבִגיַמְטִרָּיא ְךֶמֶל אְּבִגיַמְטִרָּי ָצִעיף ְוֵכן נֶֹפְך ֶׁשִּנְקָרא ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז

  .יֹוֵסף ֶׁשל ַהָּגִביַע ַעל 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע  

 ִרְבָקה ֵאֶצל ֶׁשָּמִצינּו ,ְּבָצִעיף ַהַּכָּלה ֶאת ְמַכֶּסה ָחָתןֶׁשֶה ַהִּמְנָהג ֵּבאּור )'תכ 'ע טז כרך( 'ַהַּתְלמּוִדית ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה'ָּב

 ֶאת ְמַסֵּמל ְּדַהָּצִעיף ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֻחָּפה ִמְצַות ְמַקְּיִמים ּוָבֶזה ,"ַוִּתְתָּכס ַהָּצִעיף ַוִּתַּקח" ְלִיְצָחק ִזּוּוָגּה ֶׁשִּבְזַמן

 ְוָלֵכן ,ְלִיְצָחק ִנּׂשּוֶאיָה ִּבְזַמן ְּבָצִעיף ִהְתַּכְּסָתה ִרְבָקה ָלֵכן ,ַלַּכָּלה ֶהָחָתן ֵּבין ּוְמַקֵּׁשר ַלַּמְלכּות ַעֶׁשַּמְׁשִּפי ִיְצָחק ֶׁשל ַהְיסֹוד

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצִעיףֶׁש 'ִיְצָחק ִויֵל ִלּקּוֵטי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ֻחָּפה ִמְצַות ָּבֶזה ִויַקְּימּו ,ְּבָצִעיף ַהַּכָּלה ֶאת ְיַכֶּסה ֶׁשֶהָחָתן ַהִּמְנָהג

   ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהֶעְליֹון ָהעֹוָלם ֶׁשל ַהִּיחּוד תינֹוִחְּב לָּכ ַעל ּוְמַרֵּמז ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ם"ֱאלִֹהי ה"ֲהָוָי ה"ֶאְהֶי ה"ֲהָוָי תמֹוֵׁש

  .ְנֵקָבה ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהַּתְחּתֹון ָהעֹוָלם ִעם ,ָזָכר  

 ָהַאַחת ַהְיִריָעה ְךאֶֹר" ְּבסֹוד הּוא ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד )רי 'ע א"ח העמידה כונת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ו"בוכ ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהִּמְסָּפר הּוא ְוַאְרַּבע ְׁשלִׁשים ְּדִמְסָּפר ."ָּבַאָּמה ַאְרַּבע ְורַֹחב ָּבַאָּמה ְׁשלִׁשים

 ְּפֵני מּול ֶאל ַהִּׁשִּׁשית ַהְיִריָעה ֶאת ְוָכַפְלָּת" )ט ,כו שמות( ָּכתּוב .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָהיּו ֶׁשַהְיִריעֹות ְורֹוִאים ,ַלַּמְלכּות

 ,ַהֶּפַתח ְּכֶנֶגד ֶׁשַּבִּמְזָרח ְךַהָּמָס ַעל לְוָכפּו ָּתלּוי ָהָיה ָרְחָּבּה ֲחִצי ,"ָהאֶֹהל ְּפֵני מּול ֶאל" י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר "ָהאֶֹהל

 ַהְיִריָעה ּוִבְפָרט ,ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהְיִריָעה ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ָּפֶניָה ַעל ְּבָצִעיף ַהְמַכָּסה ְצנּוָעה ְלַכָּלה ּדֹוֶמה

 ִלְׁשֵני ִמְתַחֵּלק הּוא ְוָלֵכן ,ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָצִעיף ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה ,ֵׁשׁש ִמְסַּפרְל ֶׁשַּׁשָּיְך ַהְיסֹוד ַעל ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַהִּׁשִּׁשית

 ַרק ֵמַהָּצִעיף ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדַכָּלה ,ָּפֶניָה ְלַכּסֹות ָצִעיף ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת ַהַּכָּלה ֶׁשַּכְבָיכֹול ְּבאֶֹפן ֲחָצִאים

 ַהִּזּוּוג ְלַהְׁשָּפַעת ִלְזּכֹות ְּדִבְׁשִביל ,ָּפֶניָה ְלַכּסֹות ְצנּוָעה ִלְהיֹות ַּבֶּׁשַפע ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְצִריָכה ֶׁשַהַּכָּלה רֹוִאים ְוֵכן .ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי

   ַצד ֶּדֶרְך ַמְׁשִּפיַע ְּדהּוא ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוהּוא ָצנּוַע ִנְקָרא הִּדְקֻדָּׁש ֶׁשַהְיסֹוד ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי .ְצִניעּות ָצִריְך ִּדְקֻדָּׁשה

  .ֶׁשּבֹו ַהְּגבּוָרה  

 "ַהִּמְׁשָּכן ֲאחֵֹרי ַעל ִּתְסַרח ָהעֶֹדֶפת ַהְיִריָעה ֲחִצי ָהאֶֹהל ִּביִריעֹת ָהעֵֹדף ְוֶסַרח" )יב שם( ַהָּכתּוב

 ּדֹוֶמה ִּמְׁשָּכן ְלַמה ִיְׁשָמעֵאל 'ר ְּדֵבי ָּתָנא 'ְוכּו ִּתְסַרח ָהעֶֹדֶפת ַהְיִריָעה ֲחִצי :)צח שבת( אַּבְּגָמָר ּוָמִצינּו

 הָהִאָּׁש ְיֵדי ַעל ָהָאֶרץ ַעל ִנְגָרר ֶׁשַּכְבָיכֹול ֶזה ְּדֵחִצי ִנְרֶאה .ַאֲחֶריָה ְמַהְּלִכין ְוִׁשּפֹוֶליָה ַּבׁשּוק ֶׁשְּמַהֶּלֶכת ְלִאָּׁשה

 ,ָהָאֶרץ ַעל ֶׁשִּנְמָצִאים ַהְּקִלּפֹות ִלְמקֹום ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ַלַּמְלכּות ֶׁשּיֹוֵרד ַהֵּׁשִני ַהֵחִצי ַעל ְמַרֵּמז ,ַהַּמְלכּות ַעל ֶׁשְּמַרֶּמֶזת

 ַהֵּמיְמָרא ֶאת ַמְסִמיָכה ְּבַׁשָּבת ַהְּגָמָרא ָלֵכןְּד ְוִנְרֶאה ,ַהְּקִלּפֹות ִלְמקֹום ,"ָמֶות יֹוְרדֹות ַרְגֶליָה"ֶׁש ָהִאָּׁשה ַרְגֵלי ְּבַתְחִּתית

   ֲחָצֵאי ְׁשֵני ִּבְבִחיַנת ֵהם ָהעְֹדִפים ֲחָצֵאי ֶׁשְׁשֵני ְלַרֵּמז .ֲאָדִנים ָהיּו ַוֲחלּוִלים ְקָרִׁשים ָהיּו ֲחרּוִצים ַלִּמיְמָרא ִּדְלֵעיל

   .ֲחָצִאים ְׁשֵני ִּבְבִחיַנת ַלַּמְלכּות ְיסֹוד ִחּבּור ְמַסֵּמל ַלֲאָדִנים ַהְּקָרִׁשים ֶׁשִחּבּור ְלֵעיל נּוִּכְדֵבַאְר ,ֲאָדִנים ִלְׁשֵני ֶׁשִּנְכָנִסים ַהֶּקֶרׁש  

 ִנְרֶאה

 מּוָבא

 מּוָבא

 ּוַמְמִׁשיְך



ד 

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻחְל ליְטִנ ילֵלְו יׁשִאָה תֹואֹו יןֵּב רֶׁשֶּקַהְו ,ירּוָׁשַלִיםִל ִצּיֹון יןֵּב לֵּדְבֶהַה

ן ֹוּיִּצה ִמָלדֹוְּגה ַהיָקִנְיאת ַהֵצְמם ִני ָׁשִּכ, ְּבָכל ַהּדֹורֹותת רּוְצַּני ַהֵרֲחים ַאִכָׁשְמם ִנָלעֹות ָהֹוּמֻאים ֵמִׁשָנ ֲאיֵדאְרַייְלִמן ֵכָלְו

א ָרן ָקֵכָלְו, ְךֶלֶּמד ַהִוָדר ְלֶצה ֵנָי ָהיׁשִא ָהתֹואֹו ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבהּוֶׁש, הה ֶזֶׂשֲעַּמה ִמָלְׁשְלַּתְׁשִהֶש

ת ַּדְכה ֶנָתְיָהם ֶׁשָיְר ִמֹוּמל ִאת ֶׁשנּוה ְזֵׂשֲעַּמ ִמַעדּוָּיד ַּכַלא נֹוהּוְו". הֶרְפיו ִיָׁשָרָּׁש ִמרֶצֵנְו"ק סּוָּפם ַהל ֵׁשַע, יִרְצנֹו מֹוְצַעְל

 תֹוילּוִעְפ ּו).חודש טבת(' יםִּנַמְּזַהל ְוֵאָרְׂשִי'ר ֶפֵסה ְּבָיְרטֹוְסִה ַהָּכלן ֵּיַע. איָרִדְנה ַּפָי ָהמֹוְּׁשי ֶׁשֹום ּגה ִעָתְנָּזֶׁש, דִוע ָּדַרֶּזל ִמיֵאִּתְלַאְׁש

ת ֶרֶּגִא' ְּביַעִפֹוּמי ֶׁשִפְּכ, מֹון ְׁשֵכְו. 'כּות ְוֹוּיִסֵנם ְּכָׁשים ִרְצֹוּנ ַהימּוִק ֵהְךם ָּכּוּׁשִמּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּד ֶׁשמֹוקֹוְמן ִּבֹוּיר ִצַה ְּבַעדּוָּיה ַּכָתְיָה

א י הּוִנד ֵׁשַּצִמּו, ַהְּקֻדָּׁשה ֵמתֹויָקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהד"יֹום  ִעיוָׂשֵעאֹוִתּיֹות ד ָחד ֶאַּצא ִמהּו ֶׁשַעּוׁשְיה ָיָה, ם"ַּבְמַרָל' ןיָמֵּת

 .יוָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָי ָהַעּוׁשְי )ב תס"ג ח"ח פ"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. קֵנא יֹום הּוָּׁשי ִמִּכ. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא

ּוַמה : חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹו ֶׁשיִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבּוּמ ַּכ,ו"שפן ַיְנִמיא ְּכִהאת ֶׁשּזַֹה ַּבִּגיַמְטִרָּיאה ָילּו ְּתַהְּגֻאָּלהל ָכְו

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

 יְךִרָּצ ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַה ִהיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

 אׁשם רֵֹׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ן ֵכְו. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדע ְלַפֶּׁשת ַהיר ֶאִזְחַהְלּו, םָּׁש ִמַעּוׁשְי ְךֶר ֶּדיוָׂשֵעת יַקִנת ְייא ֶאִצהֹון ְלֹוּיִצן ְּבּוּקת ִּתֹוׂשֲעַל

 .ׁשָחָּנת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ' ת קאֹוְּד' ן ק"ֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוׁשה ֵיָייְצִזְוְקְניִא ְךתֹון ְּבֵכְו .לֵלֹוּכם ַה ִעו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ריֹויְפִּפַאים ִרְצֹוּנַה

ם ַסְרֻּפא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"רהיף הִסהֹוְו. תינֹוִקת ֹוּיִת אֹוןיַקִתָוא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ר ָדֲאט ַּב"י ְּבידֹוִקְפַּתש ִמרְֹפד ִלֵמעֹו, יאִצַּנא ַהָבָּצ ַּבתֹוירּוִעְצת ִּבֵרֵּׂשֶׁש, יאִצי ַנִּנַמְרא ֶּגהּוי ֶׁשִחְכֹוּנר ַהיֹויְפִּפַאָהה ֶׁשָנרֹוֲחַאָל

ה ָפקּוְּתַהן ֶׁשיָוֵכְו. ףֵסיֹון  ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְתת ִלֶכֶּיַּׁשה ֶׁשָּפִלְּק ַלֹוּלר ֶׁשֶׁשֶּקל ַהז ַעֵּמַרְמַה. ףֶזיֹוה ָיי ָהִרקֹוְּמ ַהמֹוְׁשּו. ג"תשע

  .םֵּיַּתְס ִהידֹוִקְפם ַּתַּג, תֶמֶּיַּתְסִמ

ים ִארֹוְו". ם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּוןְוָרָאה ֶעֶצם ָאָד",  ִּ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

ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות ' רֶפְּבֵסא ָבמּוּו. ֶׁשַּבַּמְלכּותד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהִצּיּוןא ָרְק ִנרֶבֵקן ֵכָל, רֶבא ֵקָרְק ִנֶׁשַּבַּמְלכּותד סֹוְיַהן ֶׁשיָוֵּכ

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

. הָרעֹוְׂשת ַר צּוׁשר ֵיָּבל ֻעא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹוִּל ֶׁשינּוְיַה. ּהָּכְרָאה ְלָרעֹוְׂשה ִּכָנֹוּדה ִנָבֵקה ְנָתְים ָהִא .)הנדה כ( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ,א דברים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ו"ֵעָׂש ןֵכָלה ְּדֶאְר ִנ.יםִרעֹות ְׂשַחְנִמיא ִבָהה ְליָכִרְצ, ּהָּלד ֶׁשסֹוְיה ַּבָאְטם ָחת ִאֶקֶּדְבִּנה ֶׁשָטה סֹוָּׁשן ִאֵכְו

ָמִצינּו ן ֵכ ְו.עָרב ְלֹוּט ִמּהָתת אֹוֶכֶפהֹוה ְוָרעֹוְּׂשל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ֶׁשָּפִלְּקַה הּוא ְּדֵעָׂשו ,אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך "ָרהּוְׂשעֹ ִחָּטה ֶאֶרץ" )ח

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶעֶצם  ."ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר"ּוִמְּלׁשֹון , ַׂשֲעָרהִמְּלׁשֹון , ְסָעָרהאת  ֶׁשְּקִלַּפת רּוַח ְסָעָרה ִנְקֵר.)רות צג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַלִרְּׁשַקְתים ִמִתֵמְּד, ֶעֶצם ִּכְׂשעֹוָרה .)עירובין ד(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ַרק ִאם הּוא ָּגדֹול ִּכְׂשעֹוָרה, ַהֵּמת ְמַטֵּמא

ָמִצינּו ן ֵכְו.  ִנְדֶּבֶקת ְלֶעֶצם ַהֵּמת ַרק ִאם ֵיׁש ּבֹו ִׁשעּור ְׂשעֹוָרהיאִהְו. וָׂשֵע ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְׂשעֹוָרהאת ֵצְמם ִנָּׁשֶׁש

ְטָרא ַאֲחָרא ֵאין ָלֶהם ְׁשִליָטה ִּסים ֶׁשַהְוַגם ָּכאן רֹוִא. ֵאין ַהֵּׁשד ׁשֹוֵלט ַעל ְּבִרָּיה ָּפחֹות ִמִּכְׂשעֹוָרה )יד, שמות ח(י "ְּבַרִּׁש

 ׁשֵּקַבְּיֶׁש יםִרעֹוְׂש בַר יוִחָאֵמ ׁשֵּקִּב אהּו אָבָר לֶׁש תֹויָתִמ ןַמְזִּבֶש .)כח ק"מו( ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן ֵכ ְו.ְּבָפחֹות ִמִּכְׂשעֹוָרה

 יםִרעֹוְׂש תיַנִחְּבִמ ֹוׁשְרָּׁשֶׁש ןיָוֵּכ יםִרעֹוְׂש בַרֵמ ׁשֵּקִּב אָבָרְּד הֶאְרִנ .היָתִמ ןַמְזִּב תֹואֹו רֵעַצְי אּלֶֹׁש תֶוָּמַה ְךַאְלַּמִמ

 לָכְּלֶׁש 'ָהַאְחדּות ּכַֹח' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,הָּפִלְקִּד יםִרעֹוְּׂשַל ְךָּיַּׁשֶׁש תֶוָּמַה ְךַאְלַמ לַע יַעִּפְׁשַהְל לַכיּו אהּו ,ִּדְקֻדָּׁשה

   .תֶקֶניֹו יאִה הָנֶּמִּמֶׁש ְּקֻדָּׁשהַל דבֹוָּכ ׁשֵי הָּפִלְק



ה 

ן ֹוּיִצִמת ֶקֶנֹוּיה ֶׁשָּפִלְּקאת ַהֵצְמם ִני ָׁשִּכ, קֶׂשֶּמַד ְּביּוד ָהִות ָּדַמְׁשת ִניר ֶאִזְחַהן ְלחֹוָּצִּנַהה ְוָמָחְלִּמ ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְר ִנדעֹוְו

 ּוַמְלכּות ְּדִאָּמא ,ְירּוָׁשַלִים ְוִצּיֹון ֵהם רֹוְמִזים ִליסֹוד ּוַמְלכּות )זכריה שכח(ל "ְלָהֲאִריַזה ָרֹוי ּתֵטּוּקִלא ְּבָבּוּמַּכ, םִיַלָׁשירּוִו

 ֶׁשל ֲאָלִפין ְּדֵלָאה ְוִהיא ֶקֶׁשר' ת ְּבסֹוד ד" ִמַּדאָּיִרְטַמ ְוֵכן ַּדֶּמֶׂשק ִּגי.ַהּיֹוֵצאת ְלֵלָאה ֶנֶגד סּוְרָיא ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק

ֶׁשל ְּתִפִּלין ַלֶּקֶׁשר '  ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק ֶׁשִּתְהֶיה ְרחֹוָבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִּכי ֵכן ִהיא ְמׁשּוָכה ִּבְרצּועֹות ִמדםְּתִפִּלין ְוֵה

א ָבן מּוֵכְו .תֹוּפִלְּקַל, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצת ִמֶקֶנֹוּיה ֶׁשָּׁשֻדְּקע ַהַפת ֶׁשה ֶאיָדִרֹוּמה ֶׁשָאת ֵליַנִחיא ְּבק ִהֶׂשֶּמַּדים ֶׁשִארֹוְו. ֶׁשָּבָאחֹור

ן ֵכָל ְו. ְוֶנֶגד ִמְקָּדׁש ֵיׁש ְקִלָּפה ִנְקֵראת ַּדֶּמֶׂשק אֹוִתּיֹות ִמְקָּדׁש,"ִּכי ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה" )לך לך(' לַחי ַנֵבְרַע'ר ֶפֵסְּב

 בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. ׁשַקת יַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשוָׂשֵעה ְליָרִבֲעַמן ּוֹוּיִצְּב ֶׁשםָּדַהע ֵמַפֶּׁשת ַהת ֶאַחַקיא לֹוי ִהִּכ, ׁש"ם ַקַּדת ֹוּיִת אֹוקֶׂשֶּמַּד

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

 יְךֵאָהיו ִבת ָאל ֶאַאו ָׁשָׂשֵע ֶׁש)כז, בראשית כה(י "ִּׁשב ַרַתן ָּכֵכְו. וָׂשל ֵעו ֶׁשַּקא ַההּוֶׁש, אלמְֹׂשו ַקת "ר ׁש"ַקא ֶׁש"שליטִּגְנְזּבּוְרג 

 מדרש 'אייזנשטיין מדרשים אוצר'( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, קֶׂשֶּמת ַּדיַלִפְנה ִּבָילּוה ְּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהֵכָלְו. ׁשַקא הּוֶׁש ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהֶּתֶבן

 ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו )556 עמוד י"רשב

ְוֵכן . ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגה ַהָילּוה ְּתֶזָּבן ֶׁשֹוּין ִצּוּקִּתק ִמֶליא ֵחק ִהֶׂשֶּמת ַּדיַלִפי ְנִּכ .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[

 ֶקֶׁשר ׁשֵּי ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. ַּדֶּמֶׂש״ק אָּיִרְטיַמִגְּב, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה ּכֹו״ס ֲחִמִּׁש״יֶׁש 'ִעֶּתיָךֱאמּוַנת ' רֶפמּוָבא ְּבֵס

יף ִסהֹוְו. ַּדֶּמֶׂשק ְךֶרה ֶּדָּׁשֻדְּקַהת ֵמֶקֶנֹוּיו ֶׁשָׂש ֵעׁשֶרּׁשֹם ִמדֹויא ֱאה ִהָיְסי רּוִּכ, תֹוּיִתן אֹוָתן אֹוֵה ֶׁשהָיְסרּו ְלהָיְרסּוין ק ֵּבדּוָה

  .ילֵעְלִדת ְּככּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַלִכָּיַּׁשֶׁש, יםִרּוּסִיל ת ַעֶזֶּמַר ְמאָיְרּוּסא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"הרה

רֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון . ְיסֹוד ְלׁשֹון ִלּמּוִדים, ְּתֵרין ִׂשְפָוון ֶנַצח ָוהֹוד, ּפּוָמא ִּדיֵליּה ַמְלכּות ):יתרו מג( ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו

' ְקּוּנד ַהסֹוְּיֶׁש )ז"ן פ"הארות זו (ל" ְלָהֲאִריַז' ַחִּייםאֹוְצרֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִהיא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה ְוַהֶּפה ַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות

יא ן ִהֹוׁשָּלַהְו, תכּוְלא ַמ הּותֹולּוָלְכה ִּבֶפה ְּדֶאְרִנ. הָּטַמְּלה ֶׁשֶּפ, הָלְעַמְּלה ֶׁשֶפ .)מנחות צח( אָרָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הא ֶּפָרְקִנ

 ְוֵכן .'ְקנּוד ְּדסֹות ְייַנִחְביא ִּבִהן ֶׁשֹוׁשָּל ַהְךֶריא ֶּדית ִהִרְּבי ַהִּכ, הֶּפית ַהִרא ְּבלְֹו, ןֹוׁשָּלית ַהִרים ְּבִרְמן אֹוֵכָל', ְקנּוד ְּדסֹות ְייַנִחְבִּב

 ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ן"ָלׁשֹוְוֵכן  .'ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹות ו )כז, ויקרא יט( מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי

 ֶׁשֵּיׁש ָעְרָלה )ו, ר כה"ויק(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ן ֵכְו .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹונ ַאָּתהְו ֵּברּוַׂש ְייָךֶלֵא" )תהילים קמה(

. חֹומֹות' ָּכְך ֵיׁש ְּבָעְרַלת ַהֶּפה ב,  ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ַּבְּבִרית ָעְרָלה ּוְפִריָעה)נו' לך לך ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"קְּבלא ָבן מּוֵכְו. ַּבֶּפה

ד סֹות ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא  ןֹוׁשָל ְּדּוְמבָֹאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו.  ִּבְבִחיַנת ְּפִריָעהּוְׂשָפַתִים,  ִּבְבִחיַנת ָעְרָלהִׁשַּנִים

 ְּכמֹו ,ָלׁשֹון אֹו ָׂשָפהְּבִגיַמְטִרָּיא א הּוֶׁש ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי לד ֶׁשֹוּסם ַהה ַגֶזְו. ו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכם ַה ִעהָפָׂשן ֵכְו. 'ְקּוּנַה

ַעל  ְיהּוָדה ְוֵכן ְיהּוָדה ֶׁשִּמֶמּנּו יֹוֵצאת ַהַּמְלכּות ִנְקָרא ,"ת ָרָׁשעּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמי" )ד, יא' ישעי(ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

ֵמר ִמָּצרֹות ׁש ְלׁשֹונֹוּו יוִּפ ֵמרׁש" )כג, משלי כא(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.ּוְלָדִוד, ַלֶּפה ַׁשָּיכֹות ְּדִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְּבִדּבּור הֹוָדָאה ֵׁשם

ָּכל  :)ערכין טו(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו].ב''תשע'הא ֵצל יֹוֵלֹוּכם ַה ִענ"שפושמת "רל ָהן ָּכֵכְו[. יםִנָפֳא' ב ְּבו"שפת "ר, "ַנְפׁשֹו

י ַהָּמִׁשיַח ֵהם ֶׁשִּיּסּוֵר אנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, תכּוְלַּמַּב ֶׁשַהְיסֹודל ים ֶׁשִרּוּסִּים ַהים ֵהִעָגְנּו. ַהְּמַסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע ְנָגִעים ָּבִאים ָעָליו

  .ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא "עַגֶּנַהה ָׂשָפ"ב תּוָּכם ֶׁשקֹול ָמן ָּכֵכְו .יםִעָגְנ

ָאְמָרה לֹו ', כּוְו"  ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבאְוִהֵּנה" )כד, ר כ"במדב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ. יִּבְזָכי ְוִרְמה ִזֵׂשֲעת ַמר ֶאֵאָבְלר זֹוֲחַנְו

ָאַמר ָלּה , ְך ִצָּוה אֹוִתי ָּבָלק ַאָּבא ֶׁשּלֹא ִלְׁשמַֹע ֶאָּלא ְלמֶֹשה ַרְּבֶכם ֶׁשָאִבי ֶמֶלְךֶׁשָּכ,  ִנְׁשַמַעת ֶאָּלא ְלמֶֹשהֵאיִני

 ֶּבן ַעְמָרם זֹו ָאַמר לֹו, ְּתָפָׂשּה ִּבְבלֹוִריָתּה ְוֵהִביָאּה ֵאֶצל מֶֹשה, ְךְלֵעיֵניֶהם ֲאִני ֲאִביֵא,  ָּגדֹול ְּכמֹותֹוֲאִניֲהֵרי 

ִמָּיד ִנְתַרְּׁשלּו ָיָדיו , ָאַמר לֹו ִזְמִרי ְואֹוָתּה ֶׁשָּלַקְחָּת ִמְדָיִנית ִהיא, ָךָאַמר לֹו ֲאסּוָרה ִהיא ְל, ֻמֶּתֶרת אֹו ֲאסּוָרה

א ָׂשא ָני הּוֵר ֲה, ִנְתַרְּׁשלּו ָיָדיו ֶׁשל מֶֹשהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. ְוָגעּו ֻּכָּלם ִּבְבִכָּיה, ֶׁשל מֶֹשה ְוִנְתַעְּלָמה ִמֶּמּנּו ֲהָלָכה



ו 

י ְּתָפָׂשּה ִרְמִּזר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ. ּהיָתִרלֹוְבי ִּבִּבְזת ָּכס ֶאַפי ָּתִרְמ ִזַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרד ָצעֹוְו. הָרֹון ּתַּתם ַמֶדה קֹוָרֹוּפת ִצֶא

י ִפְּכ, לּוּטִּבית ַהִלְכַתאת ְּבֵצְמִּנד ֶׁשִוית ָּדל ֵּבל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָוֲאַּגת ַהַּפִלת ְקת ֶאֶלֶּמַסית ְמִרלֹוְבִּד, ִּבְבלֹוִריָתּה

, יּו ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו ְלָדִוד ֻּכָּלן ְּבֵני ְיַפת ּתַֹאר ָהָאַמר :)סנהדרין מט( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש

ת ֹוּפִלְּקַהים ֶׁשִארֹו. ְוֵהן ֵהן ַּבֲעֵלי ֶאְגרֹוִפין ֶׁשל ָּדִוד, ּוְמַהְּלִכין ְּבָראֵׁשי ַהְּגָיסֹות ָהיּו, ּוְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית ָהיּו

ֻּמַּנח  ֶׁשיׁשִּגְרה ִהֶשמֹּו, םה ָׁשָנמּוְּטד ֶׁשִות ָּדַמְׁשל ִנית ַעִרלֹוְּבה ַּבֶשמֹז ְלַמי ָרִרְמִזְו. יתִרלֹוְּבד ַהסֹום ְּבד ֵהִוית ָּדל ֵּבת ַעֹוׁשְּבַלְתִּמֶׁש

 יְּבֵנַוִּיְסעּו ") א, במדבר כב(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.ִּנְתַרְּׁשלּו ָיָדיו ֶׁשל מֶֹשהם ֶׁשַרה ָּגֶזְו, הּוֵׂשֲעַמי ְלִרְמת ִז ֶאיַעִנֵּמ ֶׁשׁשדֹוץ ָקיצֹואן ִנָּכ

  .יתִרלֹוְּבת ַהַּפִלם ְקקֹוְמ ִּבמֹוָאב  ְּבַעְרבֹותנּול ָחֵאָרְׂשי ִיֵנְב ִּד,ת"יִרלֹוְּבת "ס"  ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹורֵמֵעֶב בָאמֹו תְּבַעְרבֹו ּוַוַּיֲחנ לִיְׂשָרֵא

ם ִיַלָׁשרּוה ֶׁשל ְייא ַהְּלֻעַּמת ֶזִהה ֶׁשָּפִלְּקת ַהת ֶאֶלֶּמַסר ְמצֹוְּד, רצּוא ָרְקק ִנָלן ָּבֵכָּלא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו

לֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ', כּוְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל ְו )כג, בראשית כה(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, דִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמַה

  . םֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִי

 ָלֶכם ִנְּכלּו ֲאֶׁשר ְּבִנְכֵליֶהם ָלֶכם ֵהם צֲֹרִרים ִּכי :אֹוָתם םְוִהִּכיֶת ַהִּמְדָיִנים ֶאת ָצרֹור" )יז ,כה במדבר( בתּוָּכ

 דִוָּד ׁשֶפֶנ תֶא םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהֶׁש ןיָוֵּכ זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנ ".ֲאחָֹתם ִמְדָין ְנִׂשיא ַבת ָּכְזִּבי ְּדַבר ְוַעל ְּפעֹור ְּדַבר ַעל

 ִּכי" ',כּוְו "ָצרֹור"ְּב םָתאֹו ּויׁשִנֱעֶה ,"ַהַחִּיים ִּבְצרֹור ְצרּוָרה ֲאדִֹני ֶנֶפׁש ְיָתהְוָה" )כט ,כה א"ש( בתּוָּכ יָהֶלָעֶׁש

 .הֶזָּב םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהְו ,יםִּיַחַה רֶׁשֶק אהּוֶׁש יםִּיַחַה ררֹוְצִּב הָרּוׁשְק הָתְיָה דִוָּד ׁשֶפֶנְו ,הָרּוׁשְק ֹוׁשרּוֵּפ הָררּוְצִּד ".צֲֹרִרים

ן ֵכְו. ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוִנ הָיָה יִּבְזָכְּב ןֵכְו ,תֶמֱא לֶׁש ץיצֹוִנ ׁשֵי רֶקֶׁש לָכְבִּד ,בָזָכְו רֶקֶׁש ןֹוׁשְּלִמ יאִה יִּבְזָּכ ןֵכְו

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ".  ְּבִלְדָּתּה אֹתֹוִבְכִזיבְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּת ")ה, בראשית לח(ב תּוָּכ, הָדיהּוה ִמָלד ֵׁשַלֹוּנֶׁשְּכ

ת ה ַּבָתְיָהר ֶׁשָמק ָּתַר, יַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוה ְלָלְכא ָייא לִֹהְו, וָׂשת ֵעה ַּבָתְיה ָהָדהּות ְיֶׁש ֵאַעּות ׁשַּבֶׁש' הֶּטל ַמַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב

 ץיצֹוב ִנָזָּכה ַּבָיי ָהִּכ. הילִֹׁשא ָרְקִּנ ֶׁשיַחִׁשָּמל ַהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁשהָלֵׁשת ַדֵל ְּביִּבְזָּכת ֹוּיִת אֹויבִזְּכל ה ֶׁשיָנִחה ְּבָתְיא ָהיָלֵּמִמ. םל ֵׁשֶׁש

  .היָנִח ְּבּהָתאֹוה ְּבָיָה ֶׁשאיָבִזּון ּכֶּבל ן ַעָּמַקר ְלֵאָבן ְנֵכְו. ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש תֶמֱא לֶׁש

 ,"ָאֶלף ְוֶעְׂשִרים ַאְרָּבָעה ַּבַּמֵּגָפה ַהֵּמִתים ַוִּיְהיּו" )ט ,כה במדבר( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ףֶלֶא ד"כ לֵאָרְׂשִּיִמ לּוְפָנ ןֵכָלְּד הֶאְרִנ

 ',ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם' ְּבַמֲאָמר נּוְרַאֵּבֶׁש ְּכִפי ,תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמַה ד"כ רָּפְסִמְּב ּוׁשְנֶעֶנ םֵה ,תכּוְלַּמַה תֶא םּגְֹפִל ּוּסִנ םֵהֶׁש ןיָוֵּכ

   .י"אדנ םֵׁש יֵפרּוֵצ ד"כְו ,הָּלַּכ יֵטּוּׁשִק ד"כ ׁשֵי תכּוְלַּמַּבֶׁש

ם ּגְֹפ ִלּוּסַנְּי ֶׁשׁשָׁשה ֲחָין ָהִיַדֲען ֶׁשיָוֵּכ, בֶרָחק ֶּבָלָבם ּוָעְלת ִּבג ֶאַרס ָהָחְנִפּו, ןָיְדִמם ְּבֵחָּלִהס ְלָחְנת ִּפח ֶאַלה ָׁשֶשן מֵֹכָלְּדה ֶאְרִנ

ן ֵכָלְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמם ֶאּגְֹפים ִלִּסַנְּמ ֶׁשּוּלל ֵאת ָּכג ֶארֲֹהַי ְוּהָתר אֹומְֹגה ִיָוְצִּמיל ַּבִחְתִהס ֶׁשָחְנִּפג ֶׁשַאה ָּדֶשמֹּו, תכּוְלַּמת ַהֶא

ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ִּבְלָעם ִלְמָסר :  מֶׁשה ַהִחִּייֶתם ָּכל ְנֵקָבהַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ")טו, במדבר לא(ב תּוָּכ

ְוַעָּתה ִהְרגּו ָכל ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל ִאָּׁשה יַֹדַעת ִאיׁש ְלִמְׁשַּכב ָזָכר : 'ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת ה' ַמַעל ַּבה

ת ֻּכָּלם ג ֶארֲֹה ַליְךִרן ָצֵכ ָל,"'כּוה ְוָּנן ֵהֵה"ר ַמה ָאֶשּמֹי ֶׁשִפת ְּככּוְלַּמת ַהם ֶאּגְֹפ ִלּוּסה ִניָאִבת ְליֹואּוְרים ָהִׁשָּנַהן ֶׁשיָו ֵּכ".ֲהרֹגּו

  .ים ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּותִּסַנְּמ ֶׁשּוּלֵאם ֵמָלעֹור ָּבֵאָּׁשא ִיּלֶֹׁש

ָאַמר ָרָבא ְמַלֵּמד ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְּכִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר  ).יבמות עז(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ.  ְמֻקְּבָלִני ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמִתי ַעּמֹוִני ְולֹא ַעּמֹוִנית מֹוֲאִבי ְולֹא מֹוֲאִביתְךָּכ, ַּבֶחֶרב

 ה זֹוָכָלל ֲהק ַעֵלחֹוי ֶׁשִמְּד, בֶרָחר ֶּבֵקָּד ִיה זֹוָכָלֲהים ַלִּכְס ַמינֹוֵאי ֶׁשִּמֶׁש, םקֹום ָמּוׁש ְּבינּוִצא ָמּלֹאת ֶׁשזֹן ָּכֹוׁשט ָלַקא ָנָׂשָמֲע

  .בֶרָחר ֶּבֵקיָּדא ִללּון ָסֶּבי ִרְמין ִזִד ְּכינֹוִּד, יַחִׁשָמ ּוְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְׁש ִנׁשֶרׁשֹם ְּבָגיל ְּפִטָהה ְלֶּסַנְמּו

, " ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹוְךר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹוָזָעְלן ֶא ִּפיְנָחס ֶּבַוַּיְרא" )ווי העמודים יח(' ה"ָלְּׁש' ַּבינּוִצָמן ֵכְו

 ָהֵעָדה ָלַקח אֹותֹו אֹו ִמָּמקֹום ַאֵחר ְךַמה ִּלי ִאם ִמּתֹו, ה ָהֵעָדְךְוָקֶׁשה ַמה ֶּׁשִהְזִּכיר ֶׁשָּלַקח ָהרַֹמח ְּבָידֹו ִמּתֹו



ז 

ַרק ָעָׂשה ַּכֲעָמָׂשא ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְוָאַמר ָּכל , ֶאָּלא ְלהֹורֹות ֶׁשְּלִקיַחת ָהרַֹמח לֹא ָהָיה ִלְדקֹר ַהְמָנֲאִפים ְלָבד', כּוְו

 ִמֶּמּנּו ִלְׁשמַֹע,  ָהֵעָדהְך ָהֵעָדה ְלצֶֹרְך ָעָׂשה ִּפְנָחס ָלַקח ָהרַֹמח ִמּתֹוְך ָּכ,ִמי ֶׁשֵאין ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר ֶּבָחֶרב

ה ָדֵע ָהְךֹוּתב ִמֶרֶחת ַהח ֶאַקס ָלָחְנִּפר ֶׁשֵאָבְמּו, יםִנָיְנִעי ָהֵנת ְׁשר ֶאֵּׁשַקְמ' ה"ָלְּׁש'ַהים ֶׁשִא רֹו.ֲהָלָכה זֹו אֹו ְלָדְקרֹו ָּברַֹמח

ם ּגְֹפִּיי ֶׁשִּמ ֶׁשזּוְמא ָרָׂשָמֲעס ַוָחְנִּפ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָׂשא ָעָׂשָמֲע ֶׁשמֹוב ְּכֶרָחר ֶּבֵקָּד ִיה זֹוָכָלֲהיו ַּבָלק ָעלֲֹחַּיי ֶׁשִּמָּלם ֶׁשז ְלֻכֵּמַרְל

  .בֶרָחר ֶּבֵקיָּד ִלנֹויה ִּדָכָלק ֲהַסי ְּפֵדל ְיין ַעֵבת ּונּוי ְזֵדל ְיין ַע ֵּבְךֶלֶּמד ַהִות ָּדַמְׁשִנְּב

י ֵּדְגִב ְּבתֹוה אֹויָנִמְטִהֶׁש, הָנֹוּזב ַהָחי ָרֵדל ְיל ַעַּצא ִנהּוְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶד קַֹעֻׁשהֹוח ְיַלָּׁשים ֶׁשִלְּגַרְּמַהה ֵמָיס ָהָחְנִּפן ֵכְו

יא ִהת ֶׁשכּוְזִבּו]. ׁשר ֵׁשַּפְסִמ ְלְךָּיַּׁשד ַהסֹוְים ַהַגל ְּפז ַעֵּמַרְמּו, ׁשֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא גַּג[, גָּגל ַה ַעּהָלְצ ֶאיּוָהת ֶׁשנּוְּזל ַהן ֶׁשָּתְׁשִּפַה

ד סֹוְי ַלּהָתר אֹוֵּׁשא ִק הּוינּוְיַה, הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַה' ת ואֹויא ָהִה ֶׁש,"תֶמת ֱאאֹו" ּהן ָלַתא ָנ הּותֹוה אֹויָלִּצִה

ים ִאאן רֹום ָּכַגְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ןן נּו ִּבַעֻׁשיהֹוא ִלֵׂשָּנִהה ְלָתְכָּזד ֶׁשַע, ּהָּנֶּמת ִמנּוְּזת ַהַּפִלת ְקל ֶאֵּטִבּו, הָּׁשֻדְקִּד

 סּוְנְכִּני ֶׁשֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרל ֶאה ַעָׁשְּבַלְתִהת ֶׁשנּוְּזת ַהַּפִלל ְקל ֶׁשֶמה ֵסָתְיב ָהָחָרְּד, תנּוְּזת ַהַּפִלל ְקּוּטִבס ְּבָחְנל ִּפ ֶׁשַחּכֹת ַהֶא

ה ָיה ָהל ֶזָכ ְו. ָּכל ַׂשר ְוָנִגיד ֶׁשּלֹא ָבא ֶאל ָרָחב ַהּזֹוָנהָךֵאין ְל, ָאַמר ָמר :)זבחים קטז( א ַּבְּגָמָראָבּוּמַּכ, םָׁשל ְלֵאָרְׂשִי

א ְמָלִכים "ר לַמה לֹוֶצרֹו, " ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִיםְוַזְרעֹו" )ויחי(ה ָרֹוּתל ַהַע' תקֹומּוה ֲעֶּלַגְמ' ַּכּמּוָבא ַּב,ץֶרָא ָהׁשּוּבִכר ְלֵׁשְכֶהַה

, יםא ְמָלִכ"ֶׁשִּנָּׂשא ְלָרָחב ַהּזֹוָנה ֶׁשִּזיְנָתה ִעם ל, י ֶׁשָהָיה לֹו ֲאִחיָזה ּוְדֵבקּות ָּבֶהם ְקָצתֵדֶׁשָּכַבׁש ְיהֹוֻׁשַע ַעל ְי

א ַהּגֹוִים "ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא ִמל,  ָהָיה ָיכֹול ְלַהְכִניַע ִסיְטָרא ִּדיְלהֹוןּהָדַעל ָי, ְוהֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל

  .םי ֶזה ִיְׁשלֹט ָּבֶהל ְיֵדְוַע

 ןיָוֵכְּד הֶאְרִנ .היָנִּד לּוּגְלִּג הָתְיָה יִּבְזָכְו ,רמֹוֲח ןֶּב ְׁשֶכם לּוּגְלִּג הָיָה יִרְמִּזֶׁש ל"יַזִרֲאָה םֵׁשְּב )פנחס( 'לֵאָרְׂשִי תַדבֹוֲע' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלהֹוְל יוָׁשְכַע ּוּסִנ םֵה ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ אָצָי הָּנֶּמִּמֶׁש ףֵסיֹו תֶׁשֵא תַנְסָא תֶא ידּוִלהֹו םֶדֹוּקַה םָלּוּגְלִגְּב יִּבְזָכְו יִרְמִּזֶׁש

 לֶׁש תנּוְּזַה ְךֶרֶּד םָלעֹוָל אבָֹּת תַנְסָאֶׁש ְךָּיַׁש הָיָה ןֵכָל ,הָמָׁשְּנַּב תֶמֶגֹוּפ תנּוְּזַה יןֵא הָרֹוּת ןַּתַמ םֶדֹוּקֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ

 .יִּבְזָכְו יִרְמִז לֶׁש תנּוְּזַה הֶׂשֲעַּמִמ דֵלָּוִי יַחִׁשָמ ׁשֶרּׁשֶֹׁש ְךָּיַׁש הָיָה אלֹ ןֵכָל תֶמֶגֹוּפ תנּוְּזַה הָרֹוּת ןַּתַמ רַחַאְלּו ,היָנִדְו רמֹוֲח ןֶּב ְׁשֶכם

 ,םֶכְׁשִּב יןִמחּוְּת ןֵּקִּת בקֲֹעַּיֶׁש יֵרֲחַא ,תָּבַׁשְּב היָאִצְי רּוּסִאְּב ְךרּוָּכ םַּג הָיָה ,"היָנִד אֵצֵּתַו"ֶׁש )וישלח ליקוטים( 'תֶמֱא תַפְּׂש'ַּב ןֵּיַע[

  .].ַעדּוָּיַּכ דסֹוְיַה לּוּלִח אהּוֶׁש תָּבַׁש לּוּלִח אְטֵחְּב םַּג ,תנּוְּזַה אְטֵח דַבְּלִמ הָכרּוְּכ הָתְיָה ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ תַדָלהֹוֶׁש יםִארֹוְו

ד ֶאֶלף ֶׁשֵּמתּו ַּבַּמֵּגָפה "ְוַהכ, ֲעִקיָבא' ִזְמִרי ִנְתַּגְלֵּגל ְּברל "יַזִרֲאם ָהֵׁש ְּב)מעין ה נהר כה(' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'ר ְּבֵסֶפמּוָבא 

ס ָהְיָתה ִּגְלּגּול ָּכְזִּבי ְוֵאֶׁשת טֹוְרנּוְסרֹופּו. ֲעִקיָבא ֶׁשֵּמתּו ֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת' ד ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים ֶׁשל ר"ָהיּו ַהכ

 ינּוִצן ָמֵכָלה ְּדֶאְרִנ. ֹוּתְׁשִאא ְויָבִקי ֲעִּבַר ְּבלּוְּגְלַּגְתי ִנִּבְזָכי ְוִרְמִּזים ֶׁשִא רֹו.ִמיד ֶאת ְיִׁשיָבתֹוְוִנְתַּגְּיָרה ְוָזְכָתה ְלַהֲע, ַעְצָמּה

י ִּבַר ְּד.יָחאא ַּכד ֲהָוה ָחֵמי ֵליּה ְלָהֵדין ַּבר ּכּוִזיָבא ֲהָוה ֲאַמר ַהְיינּו ַמְלָּכא ְמִׁשיָבי ֲעִקִּבַר )ד, איכה רבה ב( ׁשָרְדִּמַּב

ה ֶאְרן ִנֵכְו. יַחִׁשא ָמיָבִזּון ּכֶבא ְלָרא ָקן הּוֵכָל, םֶדֹוּקל ַהּוּגְלִג ַּבמֹו ְּכּהָּנַמם ְזֶדד קֹוִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמיא ֶאִבָהה ְלָּסב ִנּוא ׁשיָבִקֲע

ן יֹוָּסל ִנב ֶׁשָז ָּכתֹו אֹויּום ָהיֶהֵנְׁשּו, איָבִזּון ּכ ֶּבְךָּכ, ילֵעְלִד ְּכבָזָּכ ןֹוׁשְּליא ִמי ִהִבְזָּכם ֶׁשֵׁשְכִּד, יִּבְזָּכן ֹוׁשְּלא ִמ הּואיָבִזכּוְּד

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר " ְוָיֵפַח ְלֵקץ ְולֹא ְיַכֵּזב"ַמאי  :)סנהדרין צז (ן ָמִצינּו ַּבְּגָמָראֵכְו. ץֵּקת ַהים ֶאִּדְקַהְל

, בָזן ָּכֹוׁשְלק ִּבסּוָּפים ַּבִאָרְקים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ִנִּדְקַהְּמַחְּׁשֵבי ִקִּצין ְלים ֶׁשִארֹו. ַּפח ַעְצָמן ֶׁשל ְמַחְּׁשֵבי ִקִּציןַרִּבי יֹוָנָתן ִּת

  .איָבִזּון ּכת ֶּבם ֶאה ַּגיָרִּכְזם ַמַהְּגָמָרא ָׁשְו

ן יָוֵּכ, קַחא ָׂשיָבִקי ֲעִּבַר, כּול ִמֵּבית קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְוֻכָּלם ָּבָעּוא ׁשָצָּיֶׁשְּכ ָּדׁשר ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקַח ַא:)מכות כד (ַּבְּגָמָראָמִצינּו 

ר ָבְּכא ֶׁשיָבִקי ֲעִּבַר ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תלּוָּגן ַהַמְזם ִּבי ַּגֵרְמַג ְללֹוְצית ֶאִׁשָחה מּוָתְייא ָהִה ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְוחֹוי רּויֵנֵעה ְּבָאא ָרהּוֶׁש

, דִון ָּד ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלט הֹוַעְמ ַהֵּׁשִני ִּכלֹוּוּגְלִגְבּו, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֶֹא ידִלהֹוָהִראׁשֹון ְו לֹוּוּגְלִג ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבׁשֵּׁשִמ



ח 

ִנְקָרא ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ) ג בעומר א"ל(' יקִּדי ַצִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִרֵחֲאר ֵמֵת יֹולֹוְצי ֶאִׁשָחה מּוָין ַהְּגֻאָּלה ָהַיְנל ִעָּכ

  .ְּכמֹו ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף

א ְּכֶׁשָהִייִתי ַעם ָהָאֶרץ ָאַמְרִּתי ִמי ִיֵּתן ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם יָבִקי ֲעִּבַּתְנָיא ָאַמר ַר:) פסחים מט(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

 ׁשֶרׁשֹ ְלְךָּיה ַׁשָיץ ָהֶרָאם ָהה ַעָיָהֶׁשְּכ, ל ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹורּוּגְלה ִּגָיָהי ֶׁשִרְמל ִזּוּגְלה ִּגָיָהא ֶׁשיָבִקי ֲעִּבַרה ְּדֶאְר ִנ.ְנָׁשֶכנּו ַּכֲחמֹורָוֶא

 )לד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. מֹורִמי ִיֵּתן ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּכֲחר ַמא ָאן הּוֵכָל. הָּפִלְקר ִּדמֹוֲחַה

, י ֵחְטא ַקְדמֹון ָיָצאת ֶאל ַהְּקִלּפֹותֵדֶאָּלא ֶׁשַעל ְי, א ַעְצמֹו ׁשֶֹרׁש ַנְפׁשֹו ָהְיָתה ִמן ְּפִניִמּיּות ַהְּקֻדָּׁשהיָבִקי ֲעִּבַר

י יֵדִמׂשֹוֵנא ַּתְל, ֶׁשָהָיה ִּבְתִחָּלתֹו ַעם ָהָאֶרץ, איָבִקי ֲעִּב ָּתִבין סֹוד ַרֶזהּוָב', כּוְו.  ָחְזָרה ַּבְּקֻדָּׁשהְךְוַאַחר ָּכ

ש "רָהֵמ' יםִּנַׁשֹוי ׁשֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְּבָאְמרֹו ִמי ִיֵּתן ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּכֲחמֹור, ָׁשָנה' ים מִמֲחָכ

  .רמֹון ֲחם ֶּבֶכל ְׁשּוּגְלה ִּגָיא ָהיָבִקי ֲעִּבַר ֶׁש)ם מטפסחי(י ִלְּפרֹוְטְסאֹו

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִּנְלַקח , ְּתַרְדיֹון'ֶּבן 'ֲחִניָנא ' 'ר'ת "ר" ת ָיַדִים"ְוָהָאֶרץ ַרֲחַב") מעין ה נהר כה(' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'ר ְּבֵסֶפמּוָבא 

ה ָיָהא ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרם ַעה ַּגם ֶזַער ַטֵאָבר ְלָׁשְפֶאה ְּדֶאְרִנ.  ֵליָהֵרג ּוְלִהְתַלֵּבןְך ֻהְצַרְךְלָכ, ת ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ְקִלַּפְךְּבתֹו

  .ןיֹוְדַרן ְּתא ֶּביָנִני ֲחִּב ַרמֹות ְּככּוְלי ַמֵגרּוה ֲהָרָׂשין ֲעג ֵּבַרֱהֶנ ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ְוׁשֶרּׁשִֹמ

 :)מנחות כט( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו' ים ֶׁשּלֹא ִנְגלּו ְלמֶׁשה ִנְגלּו ְלרְּדָבִר )ו, ר יט"במדב(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ,  הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְוקֹוֵׁשר ְּכָתִרים ָלאֹוִתּיֹותְך ֶׁשָעָלה מֶׁשה ַלָּמרֹום ְמָצאֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְּבָׁשָעה

, ָאַמר לֹו ָאָדם ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ְּבסֹוף ַּכָּמה ּדֹורֹות ַוֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ְׁשמֹו, ָךי ְמַעֵּכב ַעל ָיְדֶׁשל עֹוָלם ִמ

ֹו ָאַמר ל, ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהְרֵאהּו ִלי, ֶׁשָעִתיד ִלְדרׁש ַעל ָּכל קֹוץ ְוקֹוץ ִּתיִלין ִּתיִלין ֶׁשל ֲהָלכֹות

ם ַעד ַטר עֹוֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל. ָהַלְך ְוָיַׁשב ְּבסֹוף ְׁשמֹוֶנה ׁשּורֹות ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ָמה ֵהן אֹוְמִרין, ָךֲחזֹור ַלֲאחֹוֶר

א יָבִקי ֲעִּבת ַרַמְׁשת ִנ ֶאׁשי ֵיִרְמִזְּל ֶׁשיׁשִּגְרה ִהֶשמְֹּד. יִרְמם ִז ִעַחּוּכִּוה ַּבֶשל מֹיו ֶׁשָד ָילּוְּׁשַרְת ִנַעּוּד ַמׁשָרְדִּמ ַּבנּוֵׁשְקִהא ֶׁשָיְׁשּוּקַּב

  .הֶשי מֵֹד ְילּוְּׁשַרְתִּנם ֶׁשַרל ָּגֵּפְלַּפְתִהי ְלִרְמיל ִזִחְתִהֶׁשן ְּכֵכָל, לּוּפְלִפ ְּבּוּנֶּמה ִמָלדֹור ְּגֵתיא יֹוִהֶׁש

 )פח אופן ואתחנן( 'תקֹומּוֲע הֶּלַגְמ'ַּב ּומּוָבא .ִּבירּוָׁשַלִים ִּתינֹוקֹות ִלְּמדּו אִסיְסָר ֶׁשל ָּבָניו ִמְּבֵני :)נז גיטין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 ,יםִמָעְּפ 'ג "ֵאֶליָה ַוָּיַסר" ,קָלָּב תַׁשָרָפְּב דעֹו יףִסמֹוּו .ָיֵעל ֶׁשל 'ג ִמְּבִעיָלה ,ִסיְסָרא ֶׁשל ָבָניו ִמְּבֵני הּוא ֲעִקיָבא ַרִּבי

 ַּבְּׂשִמי ַוְּתַכֵּסהּו" )יח ,ד שופטים( ַהָּכתּוב סֹוד ְוֶזה ,ִמּזֹוֵלל ָיָקר ְלהֹוִציא ַהַּצֶּדֶקת ֶׁשָּיְדָעה ַהִּניצֹוץ ַעל ,סּוָרה ְלׁשֹון

 ִסיְסָרא ֵנהַמֲח ָּכל ַוִּיּפֹל" )טז שם( בתּוָּכַה דסֹו ֶזהְו .ֶעְליֹוִנים ְׁשָעִרים ה"כ ֶׁשְּמַיֵחד ִמי ִמֶּמָּנּה ֶׁשֵּיֵצא ֶׁשָּיְדָעה "ה"ָכ

 ֶׁשָּיָצאת ,ד"ֶאָח ֶׁשהֹוִציא ַעד ַהְּבִריָחה ְּבאֹותֹו ִסיְסָרא ִנְׁשַאר ֶׁשּלֹא רַמלֹו הָצָר ,"ד"ֶאָח ַעד ִנְׁשַאר לֹא ֶחֶרב ְלִפי

 א"ֲעִקיָב י"ַרִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ּפֹ ׁש"ֲהֵי ".ָאִין ְוָאַמְרְּת ִאיׁש ּפֹה ֲהֵיׁש ְוָאַמר" )ו שם( בתּוָּכַה דסֹו ֶזהְו .ְּבֶאָחד ִנְׁשָמתֹו

 ֲעִקיָבא ַרִּביֶׁש ןיָוֵּכ ,אָריְסִסְו לֵעָי הֶׂשֲעַּמִמ דַלנֹו איָבִקֲע יִּבַר ןֵכָלְּד הֶאְרִנ .הֶּפ ֶׁשְּבַעל ּתֹוָרה סֹוד ֶׁשהּוא "ֶּפה ֵיׁש" ָרַמז ַּגם

 ,לָלְּכ הָוֲאַּת יִלְּב םִיַמָׁש םֵׁשְל אָריְסִס םִע הָתְנָזְו לֵעָי הָאָּב ,הָּׁשֻדְק ץיצֹוִנ םִע הָוֲאַּת םֵׁשְל הָנָּזֶׁש יִרְמִז הֶׂשֲעַמ תֶא ןֵּקַתְל אָּב

  .איָבִקֲע יִּבַר תֶדֶּלֻהְּב יִרְמִז לֶׁש ןּוּקִּתַה תֶא היָלִחְתִה יאִה הֶזָבּו ,עָׁשָרָה אָריְסִס תֶא גרֲֹהַלְו איָבִקֲע יִּבַר תַמְׁשִנ תֶא יאִצהֹוְל

 תַנֲעַט .ְלָך ִהִּתיָרּה ִמי ִיְתרֹו ַּבת ,ַעְמָרם ֶּבן :)פב סנהדרין( הֶשמְֹל רַמָא יִרְמִּזֶׁש ילֵעְל אנּוֵבֵהֶּׁש הַמ לַע יףִסהֹוְל הֶאְרִנ הֶז יִפְלּו

 ֶׁשל ָבָניו ִמְּבֵני ָהָיה ֶׁשָּבָלק :)קצו בלק( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמְּד ,ׁשָּמַמ הָחָּפְׁשִמ ּהָתאֹו ןֵה הֶשמֹ תֶׁשֵא הָרֹוּפִצְו יִּבְזָּכֶׁש הָתְיָה הֶשמֹ לֶא יִרְמִז

 לֶׁש אתּזַֹה היָעִגְּפַה תֶאְו .הֶשמֹ תֶׁשֵא הָרֹוּפִצ לֶׁש הָחָּפְׁשִמ ּהָתאֹוֵמ רֹוְתִי לֶׁש הָּדְכֶנ הָתְיָה ,קָלָּב תַּב הָתְיָהֶׁש יִּבְזָּכ איָלֵּמִמּו ,ִיְתרֹו

 .ןִיַּקִמ אָּבֶׁש רֹוְתִי עַזֶּגִמ הָתְיָה ייִנֵּקַה רֶבֶח תֶׁשֵא לֵעָּיֶׁש )א יתרו( 'יקִּדַצ יִרְּפ' רֶפֵסְּב אָבמּוְּד ,ןֵּקַתְל הָיאּוְר לֵעָי הָתְיָה הֶשמְֹּב יִרְמִז

 לֵעָי איָלֵּמִמּו .ייִנֵּקַה רֶבֶח ּהָּנֶּמִמּו ,הָנֹוּזַה בָחָר הָאָּב רֹוְתִּיִמּו )שסב שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֵסֶפ'ְּב מּוָבא ןֵכְו

 יִּבַר לּוּגְלִגְּב בּוׁש יאֹוִבֲהַלְו יִרְמִז תֶא ןֵּקַתְל הָיאּוְר הָתְיָה יאִה ,הָרֹוּפִצְו יִּבְזָּכ לֶׁש הָחָּפְׁשִמ ּהָתאֹוֵמ רֹוְתִי לֶׁש הָּדְכֶנ הָתְיָהֶׁש



ט 

 ְׁשָבִטים .)מג סוטה( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ ,יִּבְזָּכ לֶׁש יָהִבָא ָּבָלק לֶׁש דדֹו ןֶּב ,רֹוְתִי לֶׁש דֶכֶנ הָיָה יִרְמִז תֶא רַקָּדֶׁש סָחְנִּפ ןֵכְו .איָבִקֲע

 .ִמִּיְׂשָרֵאל ָנִׂשיא ַיֲהרֹג ,ָזָרה ַלֲעבֹוָדה ֲעָגִלים ִאּמֹו ֲאִבי ֶׁשִּפֵטם ֶזה ּפּוִטי ֶּבן ְרִאיֶתם ]סָחְנִּפ תֶא[ אֹותֹו ְמַבִּזין

 אהּוֶׁש איָבִקֲע יִּבַר תֶא היָדִלהֹוֶׁש ,לֵעָי תֶא היָדִלהֹוֶׁש ,ַהּזֹוָנה בָחָר תֶא ןֵּקִּתֶּׁש הַמְּב ,נֹוּוּקִּת תֶא ילִחְתִה ,יִרְמִז תֶא רַקָּדֶׁש סָחְנִפּו

 םֵׁשְכּו .ל"יַזִרֲאָה יֵרְבִדְּכ לֵעָי הָאְצָי ּהָּנֶּמִּמֶׁש ,הָנֹוּזַה בָחָר לֶׁש הָחָּפְׁשִמ ברֹוְק הָיָה סָחְנִּפֶׁש ,ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו .ִזְמִרי לּוּגְלִּג

 'ִיְׁשָמֵעאל ָּגלּות' ְּבֵסֶפר מּוָבא ןֵכְו .לֵעָי הָתְׂשָע ְךָּכ ,סָחְנִּפ ֶּדֶרְך הָּׁשֻדְקִּד דסֹוְיַה םִע ְוִהְתַקְּׁשָרה תנּוְּזַה תֶא הָבְזָע הָנֹוּזַה בָחָרֶׁש

 לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .בֶרֶח תֹוּיִתאֹו ןֵה ,רֶבֶח תֶׁשֵא לֵעָי אֹו ,הָנֹוּזַה בָחָרֶׁש א"שליט ֹויֶגְרַׁשלנ ָמְרֳּדַכי 'ר ג"ֵמָהרה

  .)א ,יח שמות( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ רֶבֶח אָרְקִנ רֹוְתִי םֶהָּלֶׁש אָּבַּסַה ןֵכְו .סָחְנִּפ לֶׁש תֹוָּדִמ יאִהֶׁש "יתִרְּב םַקְנ תֶמֶקנֹו בֶרֶח"ַה

ֲעִקיָבא ָּבא ִמִּסיְסָרא ֶׁשָּבא ַעל ָיֵעל ֵאֶׁשת ' ת ֶׁשררֹוָמֲאה ַמָרָׂשִאיָתא ְּבֵסֶפר ֲע )יתרו א(' יקִּדי ַצִרְּפ'ר ֶפֵסְּבמּוָבא 

ְוִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶזה , ָרַׁשת ִמּנּוי ַהַּדָּיִניםַעל ֵּכן ִנְתַחֵּדׁש ַעל ְיֵדי ִיְתרֹו ַּגם ֵּכן ָּפְו. ֶחֶבר ַהֵּקִני ְוִהיא ָּבָאה ִמִּיְתרֹו

ְוֵכן ִנְקָרא ָּכל ָּפָרָׁשה ֶׁשל ַמַּתן . ֶׁשִּמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָּבא ִחּלּוק ַהַּמְדֵרגֹות, "ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה"ה ִיְתרֹו ֶׁשִּיֵּתר ָּפָרָׁש

ל ה ֶׁשל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרׁשֹר ְלּוׁש ָקרֹוְתִּיים ֶׁשִא רֹו. ׁשֶֹרׁש ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפהֲעִקיָבא ֶׁשָהָיה' ּתֹוָרה ִיְתרֹו ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא ר

 ׁשֶרא ׁשֹא הּויָבִקי ֲעִּבַרְו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפה ֶאֶּלַגְּמ ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהׁשֶריא ׁשִֹהת ֶׁשת רּויד ֶאִלהֹוק ֶׁשָלא ָּבָצ ָירֹוְתִּין ִמֵכְו. איָבִקי ֲעִּבַר

' ד זַבְּליו ִמָלל ָעֵּבִּקת ֶׁשוֹוְצ ִמו"תרת ְורֹוְּב ִּד'יל ז ַעֵּמַר ְמרֹוְתִּי ֶׁש)א, שמות יח(' יםִרּוּט'ל ַהַעַבא ְּבָבן מּוֵכְו .הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְּפ

, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרא ׁשֹהּוא ֶׁשיָבִקי ֲעִּבת ַרַמְׁשל ִנ ֶׁשְךּוּכִּז ַהיְךִלֲהת ַּתר ֶאֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל.  לֹויּור ָהָבְּכ ֶׁשַחי נֵֹנת ְּבוֹוְצִמ

ה ָּסא ִנן הּוֵכָל, םָלעֹו ָלּהָּלה ֶׁשָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַהיא ֶאִבָהְל ּוּהָנּוּקל ִּתא ַעבֹה ָלָתְצא ָריָבִקי ֲעִּבַר תַמְׁשִנְּד, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנ ְּפׁשֶרׁשְֹו

ר ּוׁשָּקף ֶׁשֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלא הֹו הּוּהָּנֶּמִמה ּויָנ ִּדְךֶרל ֶּדֵאָרְׂשם ִיַעק ְּבֵּבָּדִהר ְלמֹון ֲחם ֶּבֶכה ְׁשָיָהֶׁשן ְּכֹואׁשִרל ָהּוּגְלִּגַּב

, רֹוְתל ִיה ֶׁשָרֹוּת ַהׁשֶרׁשֹק ְּבֵּבָּדִהְלּו, רֹוְתִּיה ִמָאָּבי ַהִּבְזָכ ְּבקֵּבָּדִהה ְלָּסא ִני הּוִרְמל ִזּוּגְלִגא ְּבָּבֶׁשְכּו, ילֵעְלִדה ְּכָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפִל

,  ַּבת ִיְתרֹו ִמי ִהִּתיָרּה ְלָךהֶשמֹ ְלֹוּלה ֶׁשָנֲעַּטה ַהָתְיאת ָהזְֹו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפה ֶאֶּלַגְמד ַהִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמַמְׁשת ִניד ֶאִלהֹוְלּו

, רֹוְתל ִיה ֶׁשָרֹוּת ַהׁשֶרם ׁשֹר ִעָּׁשֻקת ְמיֹוְה ִלרֹוְתת ִיַחַּפְׁשִּמה ִמָּׁש ִאָּתְחַקה ָלֶשה מָֹּתַאם ֶׁשֵׁשְכִּד, ָך ְלּהיָרִּתי ִה ִצּפֹוָרה ִמרַמא ָאלְֹו

ה ָאָּבל ַהֵעָיְלִּד, אָריְסִסל ְוֵעה ָיֶׂשֲעַּמד ִמַלא נֹור הּוָבל ָּד ֶׁשפֹוסֹון ְּבֵכָלְו. הֶצי רֹוִנם ֲא ַּגְךָּכ, לֵאָרְׂשִיה ְלָרֹוּתת ַה ֶאיַעִּפְׁשַהי ְלֵדְּכ

  . רֹוְתל ִיה ֶׁשָרֹוּת ַהׁשֶרׁשֹ ְלתֹור אֹוֵּׁשַקְלּו, הָּפִלְּקַהי ֵמֵרְמַגת ְלֶכֶּכֻז ְמתֹוָמְׁשת ִניא ֶאִצהֹו ְלַחּכֹת ַהה ֶאָי ָהרֹוְתִּיִמ

  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל את 

ולפי זה , ל לא מונים את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה"בארנו במאמר שלפי חז

ב תקפים גם לגבי "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"שנת תשע

  .ג"שנת תשע

ן רֹוְבֶחד ְּבִו ָּדְךַלז ָמָאְו. גַרֱה ֶנְךר ָּכַחַאים ְוִנ ָׁש3 ְךַלל ָמאּוָׁש; יםִנ ָׁש43ד ַח ַיכּוְלד ָמִוָדל ְואּוָּׁשא ֶׁש"ד שליטָחם ֶאָכי ָחִלב ַתָּכ

ים ִנָּׁשס ַלֵחַיְתם ִנִאְו. יםִנ ָׁש33 םִיַלָׁשירּו ִּבֹוּדַבד ְלִוך ָּדַל ָמְךר ָּכַחַאְו. ְלָדִודל אּול ָׁש ֶׁשעֹוְרין ַזה ֵּביָפִפ ֲחְוָהְיָתה, יםִנע ָׁשַבֶׁש

, כּוְלד ָמִוָדל ְואּוָּׁשה ֶׁשָנ ָׁש43ל ָהה ֶׁשָפקּוְּתד ַהֶגֶנם ְּכֵהֶׁש, יםיִחִׁשְּמי ַהֵנְׁשת ִלדֹוָעיְֹמה ֶׁשָנ ָׁש292ן ֵהף ֶׁשֶלֶאף ָהד סֹוח ַע"תשִמ

ת ֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלן ִמֵכְו. דַב ְלְךַלָּמים ֶׁשִנ ָׁש33ה ְליָלִּבְקַּמד ֶׁשִות ָּדכּוְליל ַמִחְתַהה ְליָכִרְצה "תשעְּבא ֶׁשֵציֹו, 43 ְל292ת ַהק ֶאֵּלַחְנּו

ים ִנש ָׁשלָֹּׁשת ִמחֹות ָּפַצי ְקֵרֲחג ַאַרֱהל ֶנאּוי ָׁשִּכ, ןרֹוְבֶח ְּבְךלְֹמיל ִלִחְתד ִהִוָּדן ֶׁשַמְּזה ַלן ֶזֹוּבְׁשי ֶחִפה ְליָלִּבְקַמז "תשכים ְּבִמָּיַה

ל ֶתּכַֹבּו, ןרֹוְבֶחה ְּבָלֵּפְכַּמת ַהַרָעְמל ִּבֵּלַּפְתִהר ְלֵׁשְפַאְתב ִהּוּׁשֶׁשד ְּכִות ָּדַרָאץ ֶהֵצנֹוְתִהה ְליָלִחְתז ִה"תשכְבּו. ְךַלְמהּוי ֶׁשֵרֲחַא

ל "יָזִרֲאם ָהֵׁשא ְּב"יָדִחַל' יםִמדּול ְקַחַנ'ר ֶפֵסת ְּבֶרֶּכְזח ֻמ"ת תשכַנן ְׁשֵכְו. דִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמים ְלִכָּי ַׁשּוּלת ֵאמֹוקֹוְמִּד, יִבָרֲעַּמַה

' יֵרְדל ִנָּכ'י ֵנְפיז ִלִרְכל ִה"ין זצִליְבה ִרמֹלְֹׁש' ג ר"הרהֶׁש', המֹלֹ ְׁשׁשַרְדִמ'ר ֶפֵסל ְל"ט זצְנַּלף ַסֵסי יֹוִּבת ַרַמָּכְסַהן ְּבֵּיַע. היָדִקן ְּפַמְזִּכ



י 

 פֹוסֹוְּבֶׁש, דאֹה ְמֶׁשר ָקָבֲעה ַמֶיְהִיְו, א"ָרְּגי ַהִפה ְלָּלֻאְּגי ַהיֵכִלֲהַתה ְּבָלדֹוה ְּגיָדִקה ְּפֶיְה ִּתה זֹוָנָּׁשֶׁש, תֶסֶנְּכית ַהֵבח ְּב"ת תשַנל ְׁשֶׁש

ר ָּיִאְּב' הֶׁש, היָנִדְּמם ַהי קּוֵנְפה ִלֵּבְרד ַהא עֹו"ָרְּגם ַהֵׁשר ְּבַמל ָא"ין זצִליְבב ִרַרָהם ֶׁשא ָׁשָבן מּוֵכְו. לֵאָרְׂשִיל ְלדֹון ָּגחֹוָּצה ִנֶיְהִי

ן ֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמר ְלּוׁשָּק ֶׁשיְךִרֲאא ַּתהּו] יםִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלל ִמן ֶׁשַמְּזַה[ר ָּיִאז ְּב"כְו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמר ְלּוׁשָּק ֶׁשיְךִרֲאא ַּתהּו

  ".בקֲֹעַּיב ִמָכֹו ּכְךַרָּד"ד ִון ָּד ֶּביַחִׁש ָמלר ַעַמֱאֶּנ ֶׁשְך"ַרָּדן ַיְנִמים ְּכִנ ָׁש224 רּוֲאָּׁשף ִיֶלֶאף ָהד סֹוה ַע"תשעִמ

ִגַּלת ְסָתִרים  )ילקוט דברים תתעג( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ְמ ָּך'ָּכתּוב ִּב ֶב ְז ֶע י יֹוַמִים ֶא ִנ ֵב ְז ַע ה ֶּזם ַהָּגְתִּפַה. 'ִאם יֹום ַּת

ים ִנר ָּפֵּתְסם ֶהַרן ָּגֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחם ֶׁשֵׁשְכ ִּד.ח"ב תתכָאְּב' ט, ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרל ֻח ֶׁשַהַּתֲאִריְך מֹוְּכ ְּבִגיַמְטִרָּיאה ֶלעֹו

, ה"תשעת ַנף ְׁשסֹו ְּבמּוְּיַּתְסִּיֶׁש, יםִנ ָׁש1948ים ְלִנר ָּפֵּתְסם ֶהרְֹגִי ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְר ֻחְךָּכ, םָהָרְבד ַאַלֹוּנד ֶׁשים ַעִנ ָׁש1948ל

. דָח ֶאְליֹוםים ִבָׁשְחים ֶנִנף ָׁשֶלל ֶאי ָכִּכ, ה"ל הקבם ֶׁשִיַמיֹוים ְלִבָׁשְח ֶנ1948ם ֶׁשַעַּטַהְו. ןָּמַקְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַמָלְׁש ַההֶיְהז ִּתָאֶׁש

  .1948א ֵצה יֹוֶזְו. תֹויק אֹוִּתְמַּמה ֶׁש"ם הויד ֵׁשֶגֶנף ְּכֶלל ֶאָּכ ִמ26ים יִדִרמֹוּו

 'ג לֵחָּת גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמְבּו ,)כ ,יד שמות( אָּתיְלִכְּמַה לַע א"ָרְּגַה תַסיְרִגְּב ןֵּיַע

 אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ נּוָא הֶז לַעְו .דָבְלִּב תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו תעֹוָׁש

 יפּוָצ ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ םִאְו .תעֹוָׁש שלָֹׁש

 ָעִתיד  ָאַמר ַרִּבי ְּבֶרְכָיה ְּבָׁשלֹש ָׁשעֹות)ילקוט שיר השירים תתקפח (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ םיֹו תיֹוְהִל

ז "הרמי ֵמִּתְעַמָׁש ְו".ַעָּתה ֲאַנֵּׂשא, ַעָּתה ֲארֹוֵמם', ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה"ה ִליָּפַרע ֵמֵעָׂשו ְוַאּלּוָפיו ֶׁשֶּנֱאַמר "הקב

ח ַסּנֹא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אָּבא ַרָנְעַׁשהֹ ץֵנָה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע ןֵכְו. ג"תשעת ֹוּיִתאֹות עָֹׁש' גא ֶׁש"שליט

ח ַסל נֹת ֶׁשֶקֶּיֻדא ְמָּיִרְטיַמא ִּגֵצ יֹו,ה ִליָּפַרע ֵמֵעָׂשו ְוַאּלּוָפיו"ָאַמר ַרִּבי ְּבֶרְכָיה ְּבָׁשלֹש ָׁשעֹות ָעִתיד הקב ׁשָרְדִּמַה

והוסיף . ּוִמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹוםּוְמִּדיָנ, ִניצֹול ִמָּׁשלֹׁש ּפּוְרָעֻנּיֹות ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח .)שבת קיח(א ָרָמְּגַה

. שהיא שנת מוצאי שביעית שבא יושלם תהליך הגאולה כדלעיל, ו"תשע אותיות שעותא ששלש "שליט' ו' י' ג ר"הרה

   .ו"תשע בגימטריא ביאת המשיחולכן 

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו, א"תשע יםִפָלֲא 'ה ִגיַמְטִרָּיאְּב "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,מח 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו

 ה"ֶׁשהקב ַהְּזָמן ֶׁשהּוא ,ְּבִעָּתּה ָזכּו לֹא ֲאִחיֶׁשָּנה ָזכּו )במדבר( ל"ַחְמַרָּב אָבּוּמַּכ ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע רֵּבַדְמ הֶז קסּוָפּו

 בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע ןֵכְו .)קטו חדש זהר בתיקוני עיין( "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" ָחי לָּכ ְלֵעיֵני ִיחּודֹו ְלַגּלֹות ִיְרֶצה

 םיֶהֵנְב יֵנְבִל אָּיִרְטיַמִגְבּו .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ִּכי ִצּיֹון ְּתַרֵחם ָתקּום ַאָּתה" )יד ,קב תהילים(

ח ַסן נֵֹכ ְו.ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא מֹוְׁש ןַעַמְל םיֶהֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוּג ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע הָבֲהַאְּב מֹוְׁש ןַעַמְל

ֵאל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ָה. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו'  ַאָּתה הָּברּוְךה ָּלִפְּתַה

 גֵֹאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ִביאּוֵמ. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. קֹוֵנה ַהּכֹל. ּגֵֹמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון

ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשה הָּלִפְּתח ַהַסן נֵֹכְו. 5773  ְּבִגיַמְטִרָּיא: עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןֶמֶלְך: ְּבַאֲהָבה

 .5772 ים ְּבִגיַמְטִרָּיאִּלִּמם ַהִע, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך

ְּדָבִרים ַהָּללּו זֹוֶכה ּוְמַקֵּבל ְּפֵני ' ָּגָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ָּכל ַהָּזִריז לֹוַמר דָהִכי ִאְּתַמר ַּבַה )ח קכב"או(' רּוּט'א ַּבָבמּוּו

ְוֵכן ָנַהְגִּתי לֹוַמר ָקֵרב . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשהְׁשִכיָנה 

ה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב "הוי"הפסוקים ' וכן ג. 'כּויֶחָך ְּפֵדה ַעְּמָך ַׂשַּמח ֲעָדֶתָך ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוֵקץ ִּביַאת ְמִׁש

 ".ה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו"הוי: ה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְך"הוי: ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

ן ֵכְו .ם סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות" ֵמאֹות ְואֹות ֵמׁשֵמף סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ָח"ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות כ, 5772 ַמְטִרָּיאְּבִגי

   .ב"תשע  ְּבִגיַמְטִרָּיא.ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם

  



יא 

  מכתב

   א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ג''התשעאדר ' א

המעניין . במלחמת עמלק רוחנית וגשמית  שלדעתי מראה שהיום אנחנו, בתוך פרשת התוכחה בכי תבואאני שולח טבלה

מופיעה השנה   והמעניין ביותר שבאותו מקום.ק"ת עמל"מלחמ הפגישה הטובה ביותר של שהיא, שבטבלה

המעניין . והפסוקים המתאימים למצב ד" לפי'י ילה שלגם מעניין ההופעה המקב ,מינימלי בתורהדילוג ב, ג"התשע

ולכן  שכוחות הטומאה הקשורות בעמלק בצורה כל כך חזקה מעידה על כוחות הטומאה שחשים בסופם שתופעות כאלו

  . כוחם  מתחזקים בכל 

 .לילית או ,אחרא סטרא בגימטריא יווין בנטלשמעניין לציין ש

  

 

  ש"א את הקד" שונ.ד" לפיק"עמל

 
  

  
  
  
  



יב 

  מכתב

  . ו"א בענין האסיר יהונתן פולארד הי"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ב''כו בחשון התשע

  .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

. ל אמר ליהונתן פולארד שסוד נשמתו מיוסף הצדיק ושינה את שמו מיונתן ליהונתן"צ רבי מרדכי אליהו זצ"הראשל

ודוד , יהונתן הוא ביסוד) לז' בראשית ע' פ(ל "להאריז' ספר הלקוטים'מובא בוהביאור בזה כנראה על פי מה ש

להלן נראה את הממצאים  ".והוא נער") ב, בראשית לז(כמו שכתוב על יוסף  נער בגימטריא פולארד וכן .במלכות

 .בתוך הפרשה של יוסף הצדיק בבית הסהר יונתן פולארד האסיר בבית הסהר בארץ אדום בטבלה הראשונה

. ל שהיה הרב שלו"המרמז על הרב אליהו זצ. אליהו ויש גם". והוא נער"הדילוג יונתן נמצא בתוך הפסוק של יוסף 

 אותיות פולארדוכן . שלושיםויוסף יצא מבית הסהר בגיל . שלושיםוכן כתבו לי שפולארד נכנס לצינוק בגיל 

ד "שיוכן הולדתו בשנת ת). ו, שמות כא(' רבנו בחיי'כמובא ב, המסמל את היובל הגדול של הגאולה. אלף דור

תשעה כשבישראל כבר היה , ב"באב בארה'  חיום הולדתוו.  שמסמל את ספירת היסודי"שדהמרמזת על שם 

  .באב
  

 
 

  : בקישורניתן להורידפורים הכנה לשמחת שיעור 
sharing=usp?edit/SjgxVlU2IWjZMTEV15ZwLoJ8A6B0/d/file/com.google.docs://https  

   
  .כיון דלקמן  שיעורים ניתן להוריד באר26ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי וידאו"הושלמה  בס

  .ניתן לקבל בבקשה למייל, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא
ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל "יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש

  026537343פרטים בטל . השנה
ניתן להוריד בארכיון  ולעקוב מידי . מל מהתחלה עם הוספות חדשותסדרת שיעורי וידאו חדשה בספר סוד החש: חדש

  .פעם על הוספת שיעורים חדשים
כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס

  .ב ועוד''אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו כן ניתן להוריד . פורסמו
  : לארכיוןשורקי

edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  
 לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםודה מאד נ
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