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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע שמיניפרשת גליון 

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

ֲאַמר יָהעֹוָל' ַמ יִנ ִמ ְּׁש ֶּטַבע ם ַה   .'ֶׁשֵּמַעל ַה

ֶרק    . 'אֶּפ

יָנה  ִּב ַה ְכָמה ְו ָח יםֵהַה יִנ ִמ ן ּוְׁש ֶמ יַנת ֶׁש ִח ְב   . ִּב

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' עולם השמיני שמעל הטבע'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהּמַֹח ְלָכל ָהֵאיָבִרים, ָּבָאָדם ָקׁשּור ַלּמַֹח ֶׁשחּוט ַהִּׁשְדָרה :)השמטות רסג( ַּבּזַֹהר

ה ּוִבְלׁשֹון ַהַּקָּבָל. ְלָכל ָהעֹוָלמֹות,  ֶׁשַּגם ָּבעֹוָלמֹות ַמְׁשִּפיִעים ַהחּוִטים ֶאת ַהְׁשָּפַעת עֹוַלם ַהּמַֹח ֶׁשְּלַמְעָלה'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'

 ,היָאִרְּבַהת ְוילּוִצֲאת ָהמֹוָלת עֹוים ֶאִלְּמַסְמַהה "ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהי ,היָרִצְים ַהַלת עֹול ֶאֵּמַסְמַה טחּוא ַההּו ֶׁשה" ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי'וַה

ה ' ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ַחָּי' ַהַחְׁשַמלחּוֵטי'ֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְו. הָּיִׂשֲעם ָהַלת עֹות ֶאֶלֶּמַסְמ ַהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהֵּׁשםָה 'הַל

   ְוָהרּוַח, ְּדַהַחָּיה ְקׁשּוָרה ַלְיִחיָדה ּוַמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיִחיָדה ַלְּנָׁשָמה. ְוַהחּוט הּוא ִּבְבִחיַנת ַהַחָּיה ְוָהרּוַח ֶׁשָּבָאָדם, ְיִחיָדה

  .ַלֶּנֶפׁש הָמָׁשְּנין ַהת ֵּבֶרֶּׁשַקְמ  

, ֶׁשֶמן ּוְׁשִמיִני ִּבְבִחיַנת ןֵה ֶׁשְּלַמְעָלה ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנהעֹוַלם ת ת ֶאלֹוְּמַסְמה ַה"ת יֹוּיִתאֹוָהֲחֻנָּכה ֶׁשי ְּבַמֲאְמֵר

 ְּכמֹו ֶׁשַהּמַֹח ׁשֹוֵלט ַעל ָּכל , ָעְלִמיןְוהּוא ָצף ַעל ָּכל ַהַּמְׁשִקים ִּבְבִחיַנת סֹוֵבב ּוַמִּקיף ָּכל, ָחְכָמה ְמַסֵּמל ֶׁשֶמןְּד

ְוהּוא ִנְקָרא ְׁשִמיִני ִמְּלׁשֹון ֶׁשֶמן . הּוא ֵמַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות ּוַמִּקיף ֲעֵליֶהם, ִּביָנה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהְּׁשִמיִניְוֵכן ָהעֹוָלם . ָהֵאיָבִרים

שער ( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְּבֵס אָבּוּמי ֶׁשִפְכ ּו.ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמן ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט ַּבִּביָנה ַלְּׁשִמיִניְּדהּוא ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת ְנֻקַּדת ַהָחְכָמה 

 הּוא ט"ביש "ת ב"ְּבאֶּׁשֶמן  ֶׁש)שער ט( 'קֶדי ֶצֵרֲעַׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ה" ַהֶּׁשֶמן ָּבא ִמן ָהָרצֹון ִלְסִפיַרת ַהִּביָנ)'ח

ִהֵּנה אֹוִתּיֹות ַהִּמּלּוי ֶׁשל ֵׁשם  )קנא(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. היָנִּבת ַהל ֶאֵּמַסְמַה ה"אהי םֵׁשִגיַמְטִרָּיא ְּב

 א"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְוֶזהּו ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך. ְך"ְּכִמְנַין ָז, ז אֹוִתּיֹות"ֵהם כ, ן"אֹו ְּדָאֶלִפי, ן"ה ְּדיֹוִדי"אהי

ת ל ֶאֵּמַסְמַה ה"אהי םֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא ן ֵה ֶׁשי"ים ִע, ןֶמֶׁשת ֹוּיִת אֹוֹו ּבׁש ֵיייִנִמְׁשן ֵכְו .ןֶמֶׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"הויים ִמָעְּפה "יֶׁש

   ֶׁשֶמןְוֵכן  .בינהך את המוחין ד מתחילים להמשיהשמינישביום , ש לספירת העומר" וכן רואים בסדור הרש.היָנִּבַה

  .ַׁשֲעֵרי ִּביָנה ְּכִדְלַקָּמן'  ְּדעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ִמְתַּפֵּׁשט ַּבִּביָנה ְלנ'ם נָׁשאֹוִתּיֹות   

ּוָמִצינּו . " ַאל ֶיְחָסרָךְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש"ְּבסֹוד ,  ֶׁשַהְיִחיָדה ִהיא ְּבִחיַנת ֶׁשֶמן)קלב' ויחי ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ָקׁשּור ְלעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן , ֵׁשׁשִנְרֶאה ְּדַהחּוט ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר . ּתֹוָרה ֶׁשֶמן, ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּפִתיָלה :)תיקונים ס(ַּבּזַֹהר 

ָמִצינּו 

ֵּבַאְרנּו 

מּוָבא 



ב 

ְוֶזה .  ֶׁשַבעַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר  ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהֵּׁשם'ה ַהֶּׁשַפע ְל ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת,ְׁשמֹוֶנהֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר , ַהְּׁשִמיִני

  חּוִטים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ַהְּדַהְּפִתיָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת , ֶׁשאֹוֵמר ַהּזַֹהר ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ַהְּפִתיָלה ֶׁשַּבֵּנר ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַהֶּׁשֶמן

   .ֶמן ְוַהּתֹוָרה ֶׁשְּלַמְעָלהְלעֹוַלם ַהֶּׁש  

ְנָבֵאר .  ְׁשִמָּטהְךְוהּוא נֹוֵטל ָּכל אֹורֹות ְונֹוֵתן ְלתֹו, ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ֵמִאיר ֶאָּלא ִמּיֹוֵבל .)ויצא קמז(ַּבּזַֹהר 

ְורֹוִאים ֵמַהּזַֹהר .  ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע'ֶׁשַהּיֹוֵבל הּוא ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ְוהּוא ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהמט

   ְּׁשִמָּטהּוַמֲעִביָרה ַל,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִניּיֹוֵבלְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַה, ֵׁשׁשַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר   ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶּׁשֶמׁשֶׁשַה

  .ַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע  

ּוָמה הּוא , ַמּדּוַע ִמְּפֵני ֶׁשִּמְּמקֹום ִׂשְמָחה הּוא ָּבא, "ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש"ָּכתּוב  .)ויחי רמ(ִצינּו ַּבּזַֹהר ָמ

ָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהַּיִין ּוְמבֹ. רֹוִאים ֶׁשְּמקֹור ַהַּיִין הּוא ֵמַהֶּׁשֶמן. ַוַּדאי ִמָּמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשֶמן" ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן"

 ְלַהְצִהילְוֵכן . ּוְמקֹור ַהַּיִין הּוא ֵמַהֶּׁשֶמן ֶׁשְּלַמְעָלה, 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְמַסֵּמל ֶאת ִמְסָּפר ֶׁשַבע ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן "ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז . ׁש ַהִּזּוּוִגים הּוא ֵמַהֶּׁשֶמןְּדׁשֶֹר, עֹוָנה ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצֳהָלההּוא ִמְּלׁשֹון 

  " ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים" )לז, תהילים קז( ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ְׁשִמיִניְוֵכן .  ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶּלֶחם ָּבָאה ֵמַהֶּׁשֶמן"ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד

  .ְּדַהַּיִין ִנְמָׁשְך ֵמַהֶּׁשֶמן, ֶּבן ִיְצָהר ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְׁשּכֹולְוֵכן .  ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע הּוא ֵמַהְּׁשִמיִניֶּכֶרםְּדׁשֶֹרׁש ַה  

ֲהֵרי ַהַּדַעת , ֵמַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּנְקָרא עֹוַלם ַהַּדַעתְוׁשֶֹרׁש ַהְיסֹוד הּוא ,  ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשעֹוַלם ַהְּׁשִמיִני הּוא ִּבְבִחיַנת ִּביָנהיל ִּפַע

ִראׁשֹוָנה '  ֵמָהאֹות התֶכה ִנְמֶׁש"ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ְּדַהו. ּוִמֵּמיָלא ׁשֶֹרׁש ַהְיסֹוד ְוַהַּדַעת ֵהם ֵמַהִּביָנה, ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ָחְכָמה ּוִביָנה

א ִּבְבִחיַנת יה ֶׁשִה"ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ְוִהיא ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ְנֻקַּדת ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ֵמַהי, יָנהה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּב"ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי

 ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ו ְּפָעִמים 'ח ְוֵכן .'ה ֶׁשִּמְתַקֵּטן ְויֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא יֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהו" ְלַרֵּמז ֶׁשַהי'ו ְּבִמְסָּפר ָקָטן ְּבִגיַמְטִרָּיא ּה"ָי ְוֵכן .ֶׁשֶמן

 יֹוֵבלְוֵכן . יֹוֵבל ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"ו ָוי"ו ָוא"ָו', ִמּלּוֵיי ָהאֹוִתּיֹות ו' ְוֵכן ג. ' ַהותֶכ ִנְמֶׁשהֶׁשִּמֶּמָּנ'  ְּדיֹוֵבל הּוא ְּבִחיַנת חיֹוֵבל

) כג' א ע"ח' שער א(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֹון ֶׁשֵּמַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַהְמַרֵּמז ַעל עֹוַלם ַהּמַֹח ָהֶעְלימַֹחְּבִגיַמְטִרָּיא 

   ֶׁשּׁשֶֹרׁש )שה' ב ע"שער מב ח(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעָתם' ּוִמָּׁשם ֵהם יֹוְרִדים ָלאֹות ו, ּה"ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהַּמְלָאִכים הּוא ִמֵּׁשם ָי

  .ְׁשַמל ֵמעֹוַלם ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִניַהַח  

ַאֲחרֹוָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות '  ְּדָהאֹות הֲחמֹות ֶׁשעֹוַלם ַהִּביָנה ִנְקָרא )קעד' ב ע"שער לה ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲחַתן '  ְוָהאֹות ו.ִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְקֵראת ִאָּמא' ִהיא ִּבְבִחיַנת ַּבת ֶׁשל ָהאֹות ה

. מֹותֲח ֵמַהתֶכ ִּדְבִחיַנת חֹוָתם ִנְמֶׁשחֹוָתם אֹוִתּיֹות מֹותֲחַו. מֹות ְּדִהיא ֲחמֹותֹו ֶׁשל ַעּמּוד ָהֶאְמַצעָלֵכן ַהִּביָנה ִנְקֵראת ֲח. ַהִּביָנה

ּוִמְסָּפר ֶׁשַבע ִנְמָׁשְך , 'ַחְׁשַמל ִציִצית' ְמַסֵּמל ֶאת ִמְסָּפר ֶׁשַבע ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדחֹוָתם

 רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. מֹותֲחְּדׁשֶֹרׁש ַהַחְׁשַמל הּוא ֵמַהִּביָנה ֶׁשִּנְקֵראת , סֹוד ַהַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחמֹותְוֵכן . מֹותִמִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה ֲח

ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ה "ִּביָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"ֶמָלם "ֵמן "יִׁשת "יל ֵח" ֶׁשִּמּלּוי ַהִּמיָלה ַחְׁשַמ)ד"ו פ"א ש"ח( 'ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה'

  ת ת ֶאֶלֶּמַסה ְמָבֵקְנִּד, אּוה יְךִרְּבא ָׁשְדּוק 'נל ת ַעֶזֶּמַר ְמהָבֵקְנן ֵכ ְו.ְלַרֵּמז ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהַחְׁשַמל ֵמַהִּביָנה, י"ן ֵה"ד נּו"ת יֹו"ֵּבי

  .'ת ניַנִחיא ְּבִהה ֶׁשָנֹואׁשִר' ת האֹוָהל ֵמֵּבַקְּמֶׁש, א הּויְךִרא ְּבָׁשְדאת קּוֵרְקִּנֶׁש' ת ואֹוָהע ֵמַפֶּׁשת ַהת ֶאֶלֶּבַקְּמֶׁש, הָנרֹוֲחַא' ת האֹוָה 

 ֶאת ָהאֹות תֶלא ְמַסֶּמיְוִה, יֹוד אֹוִתּיֹות ְּדיֹו ֶׁשַה)רמח' בהעלותך ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵּס' ִמ'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ר ְּבַמֲאַמ

ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין . ְוֶׁשֶמן ַזִית ִמן ַהֻּמְבָחר, ָּכל ַהְּׁשָמִנים ָיִפין ַלְּדיֹו .)שבת כג(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ה"ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי', י

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ף ַא

מּוָבא 

ֵהֵבאנּו 



ג 

 ה"ֶאְהֶי ם ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאְּדיֹוְוֵכן , א ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמןיִה',  ָהאֹות יתִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַסֵּמל ֶׁשַהְּדיֹו ָהרּוָחִני,  ַלֶּׁשֶמן ַהַּגְׁשִמיתַהְּדיֹו ַהַּגְׁשִמי

. " ִאם ַלִּביָנה ִתְקָראִּכי" )י תנמשל( ל"יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּלַה'ר ֶפֵסְּבַּכּמּוָבא , י ַהֵּׁשם ַהְמַסֵּמל ֶאת עֹוַלם ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִנאּוֶׁשה

, ן"ן ְוַגם ְּדַאְלִפי"ְוֵיׁש ְּבֶאְהֶיה ְּדיּוִדי, ה ַּבִּביָנה"ִּכי ֶאְהֶי, ְוַטַעם ֱהיֹות ִּביָנה ִנְקָרא ֵאם. ל ִּכי ֵאם ַלִּביָנה"רז ּוׁשְרְוָד

ת "סז ְּבָּמֻר ְמה"ֶיְהֶאם ן ֵׁשֵכְו. ְוָלֵכן ַהִּביָנה ִהיא ִנְקָרא ִאָּמא ִעָּלָאה. ם אֹוִתּיֹות"ֵא, א ּוָמֵלא ְּדָמֵלאָּפׁשּוט ּוָמֵל

 ׁשרּוֵכן מּוָבא ְּבֵפְו .ת"סע ַהַצְמֶאאת ְּבֵצְמ ִנ"םִא"ר ָהֶׁשֲאַּכ".  ִּתֵּתן קֹוֶלָךה ַלְּתבּוָנא ִתְקָרה ִאם ַלִּביָניִּכ ")ג, משלי ב(ה ֶּזב ַהתּוָּכַּב

   אָּמִאָהע ֵמַפֶּׁשת ַהיר ֶאִבֲע ַמְךָאְלַּמַהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ל"ם ּכֹ"ֵאת ֹוּיִתאֹו ְך"ָאְלַּמ ֶׁש.)בלק קפז(ר ַהּזֹל ַהַע 'ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ַה

  .ל"ּכֹא ָרְקִּנד ֶׁשסֹוְיַל  

ְוָהָיה עֹוֵמד ַעל ַרְגלֹו ַאַחת ְוחֹוֵלץ , ֶׁשָהָיה ֶּבן ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ל ַרִּבי ֲחִניָנא ָעָליו ַעָאְמרּו:) חולין כד(ַּבְּגָמָרא 

 ֵעת ָעְמדּו ִלי ְּבןֵה, ַחִּמין ְוֶׁשֶמן ֶׁשָּסַכְתִני ִאִּמי ְּבַיְלּדּוִתי, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא. ְונֹוֵעל ִמְנָעלֹו, ִמְנָעלֹו

י יִנִמְּׁשַלן ְוֶמֶּׁשת ַלרּוְּׁשַקְתִהל ַהז ַעֵּמַרְמַה, ֹוּמִאא ֵמָּב ַהןֶמֶּׁשַהא ֵמ הּויםִנמֹוְׁשיל ִג ְּבחֹוּכֹז ֶׁשֵּמַרא ְמיָנִנֲח' רה ְּדֶאְרִנ. ִזְקנּוִתי

י ִנֲח ׁשֶפֶּנד ַהַעְּב, 'ַהִּכּפּוִרים םיֹול ז ַעֵּמַר ְמאיָנִנֲח מֹוְּשֶׁש 'קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. אָּמת ִאיַנִחם ְּבֵהים ֶׁשִּיִנָחרּוָה

ים ִׂשל עֹוַעַּנת ַהיַלִעְנּו, ַהִּכּפּוִרים יֹוםב ֶרֶעים ְּבִׂשל עֹוַעַּנת ַהיַצִלי ֲחִּכ, ַהִּכּפּוִרים יֹוםר ְלּוׁשה ָקָיה ָהֶּזה ַהֶׂשֲעַּמל ַהָכְו. 'אָנ

ן ַמְּזז ַּבַמא ָרן הּוֵכָל, הָאָּלא ִעָּמל ִאר ֶׁשאֹום ָהים ִעִרְּׁשַקְת ִמנּו ָאֹום ּבֹוּיא ַה הּוּוִריםַהִּכּפ ּיֹוםן ֶׁשיָוֵכְו, ַהִּכּפּוִרים יֹוםי ֵאָצמֹוְּב

 ֶאָּלא .תֹוין אֹוִדְרטֹוין ְוִּזם ַעִיַּמַהֶׁש, םִיַמ ְּבתֹוין אֹוִקְדֹוין ּבֵאְו :)נדה כה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנל ִעה ַעֶּזַה

  ה ָעָּפְׁשַהת ַהל ֶאֵּמַסן ְמֶמֶּׁשַהֶׁש, ְךַרא הּו ֶׁשןֶמֶׁשר ְּבָּבין ֻעִקְדֹוּבים ֶׁשִארֹו. ְּבֶׁשֶמן ֶׁשַהֶּׁשֶמן ַרְך ּוְמַצְחְצחֹו תֹוין אֹוִקְדֹוּב

  .ם יֹויםִנמֹוְׁשא ה הּוָבֵקד ְנָלת ָויַרִצן ְיַמְּז ֶׁש.)ל(ם ה ָׁשָנְׁשִּמאל ַּבֵעָמְׁשי ִיִּבת ַריַט ִׁשינּוִצן ָמֵכְו. אָּמל ִאה ֶׁשָּכַרָה  

. ִמְּתִחַּלת ְיִריַדת ָהֵאין סֹוף ֵמִאיר אֹור ַּדק ְולֹא ָידּוַע ָסתּום ִּבְסִתימֹות ְּכחֹד ַהַּמַחט .)בראשית כא(ַּבּזַֹהר 

ט הּוא ַהּסֹוף ֶׁשל ַהחּוט ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ַעד ָלֵאין ְּדֻחָּדּה ֶׁשל ַמַח, ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא חּוָדּה ֶׁשל ַמַחטִנְרֶאה ְּדָלֵכן 

  ן ֵכ ְו.' ֶׁשַהַּמַחט ִהיא סֹוד אֹות ו)צו' התפילין ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע, סֹוף ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֻחָּדּה ֶׁשל ַמַחט ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר

  .'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ןיֹוְלֶעט ָהחּוַהת ל ֶאֵּמַסְמ ַהםֶטחֹת ֹוּיִת אֹוטַחַמ  

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי " )יא, בראשית לא(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ֶׁשַהחּוִטים ִנְמָׁשִכים ֵמעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ֶׁשְּלַמְעָלה.)נה: קרח נד(ת "מּוָבא ְּבלק

 ן"ֶׁשֶמת "ר" ִחתָנַמָּיא ְׁשן ִמִעיר ְוַקִּדיׁש  ")י, דניאל ד(ב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהַּמְלָאִכים ְוֵכן ַהָּכתּו, ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְךַמְלַא

. 'יִניעֹוַלם ַהְּׁשִמ'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדַהַּמְלָאִכים ִנְמָׁשִכים ֵמַהֶּׁשֶמן ֶׁשְּלַמְעָלה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָׁשַמִים ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת

. ָׁשַמִים ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶמןְוֵכן  ).קהלת שסח(ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבּוּמַּכ, תַחד ַנסֹויא ְּבִהא ֶׁשָּמת ִאַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַרְמ "ָנִחת "ןֵכְו

  ַהַּמְלָאִכים ַוָּיֻׁשבּו  ")ה, שם כ( ".ַפן ַהֶּמְרָּכָבהאֹו" )לג, שם ז( ,"ְךַוָּיָׁשב ַמְלַא" )ז, א יט"מ(  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְּפסּוִקיםְׁשִמיִניְוֵכן 

  ".ַוּיֹאְמרּו  

ַהְינּו ֶׁשַהְיסֹוד ָּבָאָדם הּוא . ּוְבִרית ִמיָלה ְּכֶנֶגד ְּפִתיָלה, ֶזַרע ָהָאָדם ְּכֶנֶגד ֶׁשֶמן :)תיקונים קטו(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהֶּזַרע ָּבא ֵמַהּמַֹח ֶׁשָּבָאָדם . ַרע ֶׁשהּוא ַמְׁשִּפיַע הּוא ְּבִחיַנת ַהֶּׁשֶמןְוַהֶּז, ִּבְבִחיַנת ַהְּפִתיָלה ֶׁשַּבֵּנר

ִתיָלה ֶׁשּׁשֹוֶאֶבת ְוהּוא יֹוֵרד ְלַמָּטה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפ. ָלֵכן ַהֶּזַרע הּוא ְּבִחיַנת ֶׁשֶמן, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהֶּׁשֶמן ֶׁשָּבָאָדם

הּוא ִמַּצד ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ּכֹוֵתׁש ְּכִתיׁשֹות , "ֶׁשֶמן ָּכִתית" :)בהר קט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶאת ַהֶּׁשֶמן ֵמעֹוַלם ַהּמַֹח ֶׁשְּלַמְעָלה

ְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִתיָלה ֶׁשּׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהֶּׁשֶמן רֹוִאים ֶׁשַהַּצִּדיק . ְלהֹוִריד ֶׁשֶמן ֵאֶצל ְּפִתיָלה, ֵמֵאיָבִרים ֶׁשֵהם ֵזיִתים

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 



ד 

 ִטּפֹותר עּוִּׁש ֶׁש)עקב רעב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו.  ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא ָּכִתית)קיא' ראה ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִמְּלַמְעָלה

 ַּכּמּוָבא , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּבְזַמן ֶׁשּׁשֹוֵאב ֶאת ַהֶּזַרע ֵמַהּמַֹח ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותִקּׁשּוי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיתַז ְוֵכן .תִיַזְּכא ע הּוַרֶּזַה

ים ִׂשֲע ַנְוַהְׁשָּפָעתֹוע ַרֶּזת ַהיַבִאְׁשּו, דסֹוְיי ַהּוּׁשִּק ֶׁש'סֹוד ַהֵחִצי'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ן ֵכְו ,)ו"פ, שער טז (ק" ָלרמ'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים' רֶפְּבֵס

א ָבן מּוֵכְו. םר ָׁשָמֲאַּמ ַּבנּוְרַאֵבְדד ִּכסֹוְיַּבה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהיתִזָּגת ַהַּכְׁשִלז ְּבָּמֻר ְמתִיַזן ֵכְו, ֶׁשַּבְיסֹודה ָרבּוְּג ַהְךֶרֶּד

ה ָרבּוְּגת ַהַּדל ִמם ֶׁשֵּׁשא ַהך הּו"ם חתֵׁשְו, ת"ִיַזת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבך"חתם ת ֵׁשֹוּיִתאֹוז ֶׁשעְלֶּבם ִמלֹוָׁש' ר ר"מֹוְדַאם ָהֵׁשְּב

 א ִּבְבִחיַנת ְּדָמעֹות ֶׁשַהֶּׁשֶמן ַהּיֹוֵצא ֵמַהֵּזיִתים הּו)כח, שמות כג(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . םר ָׁשָמֲאַּמ ַּבנּוְרַאֵבְדִּכ, דסֹוְית ַּבֶלֶעֹוּפֶׁש

ּוֵבַאְרנּו  יוִזן ֹוׁשְּלא ִמ הּותִיַּז ֶׁש)עקב(' ַחֵקרֹו'א ָּבָבן מּוֵכ ְו.)ג"פ( 'ַּתְנָיא'ַּכּמּוָבא ַּב, ְדָמעֹות ָּבאֹות ָלָאָדם ֵמַהּמַֹחּו, ַהּיֹוְצאֹות ֵמָהַעִין

י ִדָּמק ִעצּור ָיצּוְו" )ו, איוב כט( ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּובן ֵכְו. ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוטּוחּוט ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּזיו ֶׁש 'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ְּבַמֲאַמר 

  יא ִהד ֶׁשסֹוְית ַהַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַר ְמיֵגְלַּפן ֵכְו. 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ,רת צּויַנִחְבא ִּבד הּוסֹוְי ַהׁשֶרׁשֹ ְּד"ןֶמי ָׁשֵגְלַּפ

  .'סֹוד ַהֵחִצי'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ,יִצת ֵחיַנִחְבִּב  

 ִמּמַֹח ַהָּסתּום ֶׁשל ָּכל ְךְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ָהֶעְליֹון ַהִּנְמָׁש"  ְיַׂשֵּברּוָךֵעיֵני כֹל ֵאֶלי" :)וישב לו(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

, ל"רֹוִאים ֶׁשַהֶּׁשֶמן ַמְׁשִּפיַע ַלְיסֹוד ַהִּנְקָרא ּכֹ. "ֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹוְוַאָּתה נֹוֵתן ָל"ְוָאז , ל"ְסתּוִמים ֶאל ּכֹ

 )רמח' עקב ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז" ְוֵכן מּוָבא ְּבלק,.)פנחס רמז. תיקונים מא(ּוְכֵעין ֶזה מּוָבא ַּבּזַֹהר . ּוִמָּׁשם ָּבא ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ָלעֹוָלם

ֶׁשאֹוִתּיֹות  )100 'ע(, א" ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט'סֹוד ַהִּׂשְמָחה' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהְיסֹודט"ביש "ת ב" ְּבאֶּׁשֶמןֶׁש

ְּדַהֶּׁשֶמן ַמְׁשִּפיַע , ּוי ֶׁשל ַהֶּׁשֶמןּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדיֹוֵסף הּוא ַהִּמּל. יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא ן "ּו נם"ֵמן "יִׁש, ן"ֶׁשֶמַהִּמּלּוי ֶׁשל ַהִּמָּלה 

   ַהְמַסֵּמל ַׁשַּדיֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיאת " רְךָזת ִיַזן ֶמֶּׁש ֶׁש)תצוה' פ(' רֵפם סֹוַתֲח'ַל' הת מֶׁשַרֹוּת'ר ֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכ ְו.ֶאת ַהְׁשָּפָעתֹו ְליֹוֵסף

  .ֶאת ַהְיסֹוד  

ָּכְך ֶׁשֶמן ַזִית ַמֲחִזיר , ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּזִית ְמַׁשֵּכַח ַּתְלמּוד ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ַמר ַרִּבי יֹוָחָנןָא :)הוריות יג(א ָרָמְּגַּב

ה יָרִכד ְזסֹויא ְּבִהד ֶׁשסֹוְית ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסן ְמֶמֶּׁשַהֶׁש' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵּסר ַהֵאָבְמּו. ַּתְלמּוד ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה

  ד סֹוְיא ַלָּבם ֶׁשֶדן קֹוֶמֶּׁש ַהׁשֶרת ׁשֹל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשמֹוְצת ַעִיַּזן ַהין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, היָרִכְזיל ִלִעת מֹוִין ַזֶמן ֶׁשֵכָל, יַעִּפְׁשַּמר ַהָכן ָזֹוׁשְּלִמ

  .ן"ֶמֶׁשת "ס, "ן ִיֵּתם ַצִּדיִקיׁשְוׁשֶֹר" )יב, משלי יב(ב תּוָּכַהם ֶׁשא ָׁשָבן מּוֵכְו. היָרִכם ְזקֹו ְמינֹון ֵאִיַדם ֲעָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, הָחְכם ִׁשֵרֹוּג  

, ָידּוַע ֶׁשָּכל ָהִאיָלנֹות ֵיׁש ָלֶהן ֵלב ְּכֶׁשַּתְחּתְֹך אֹותֹו ֲאָבל ִאיַלן ַזִית ֵאין לֹו ֵלב ,)א, בראשית לד(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרָּב

  ִנְרֶאה.ל ַּבַּזִית"ְּכמֹו ֶׁשִהְזִּכירּו ַרּבֹוֵתינּו ז, ַח ַהַּתְלמּוד ּוְמַטְמֵטם ַהֵּלבְואּוַלי ִמְּפֵני ֶזה ֶטַבע ַהְּפִרי ְמַׁשֵּכ

   ֶׁשִּמְתַּגָּלה ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת הּוא ָהֵעץ ִּדְפִרי ,ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֵּמל ָהֵעץ ּוְפִרי ,ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ֵעץ ְּכָלל ִּדְבֶדֶרְך ְלָבֵאר

  .תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמב ַה ֵלין לֹו ֵאָלֵכן ,דסֹוְי ַהׁשֶרׁשֹד ְוסֹוְיַה ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשּלֹו יִרְּפַה ַּגם ֻּכּלֹו תִיַּזַהֶׁש ְוֵכיָון .תַּבַּמְלכּו  

ד( י ה  י ר כ  ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ְוַנְסֶּתם ֵּגיא ָהַרי ִּכי ַיִּגיַע ֵּגי ָהִרים ֶאל ָאַצל ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַנְסֶּתם" )ה, ז

 ְלִפי ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ָהִרים "ְוַנְסֶּתם ֵּגיא ָהַרי" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו ". ֱאלַֹהי ָּכל ְקדִׁשים ִעָּמְך'הֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוָבא 

רֹום ּוְכֶׁשִּיָּמֵׁשְך ֲחִצי ָהָהר ַהֵּזיִתים ֵאֶצל ַהר ָסִביב ָלּה ְוֵיׁש ֵּגיא ֵּבין ַהר ֶׁשַּבָּצפֹון ּוֵבין ַהר ַהֵּזיִתים ְוֵכן ַּבָּד

 יֶאל ֵאֶצל ֶאל ּגַֹבּה ָראֵׁש. ִּכי ַיִּגיַע ּגַֹבּה ֵּגיא ֶׁשָהָיה ֵּבין ֶהָהִרים. ֶׁשִּבְצפֹונֹו ִיְסַּתֵּתם ַהֵּגיא ֶׁשֵּביֵניֶהם ְוֵכן ַּבָּדרֹום

  ' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵּסר ַהֵאָבְמּו. דָחר ֶאַהת ְלִיַּבר ַהַהים ְויִתֵּזר ַה ַהרּוְּבַחְתא ִיבֹיד ָלִתָעֶּלים ֶׁשִארֹו. ֶהָהִרים ֶׁשִּמָּכאן ּוִמָּכאן

  .תִיַּבר ַהַהת ְּבֶזֶמְרִּנת ֶׁשכּוְלַּמַל, יםיִתֵּזר ַהַהז ְּבָמְרִּנד ֶׁשסֹוְיין ַהא ֵּבבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְהִּיד ֶׁשחּוִּיל ַהז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש  

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

א ָבמּו

 בתּוָּכ



ה 

ּוָבּה , ְּדַהְּנָׁשָמה ְמַקֶּבֶלת ֵמַהַחָּיה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ֶאת ֶׁשַפע ַהֶּׁשֶמן ֶׁשָּבא ֵמַהְיִחיָדה, 'ֶׁשֶמן ה אֹוִתּיֹות ְנָׁשָמהִּד

, 'ֶׁשֶמן ה אֹוִתּיֹות ְמַנֶּׁשהְוֵכן . 'ת ָלאֹות הֶׁשֶמן ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכ', ָלֵכן ִהיא ֶׁשֶמן ה.  ַהֶּׁשֶמן ְוַהָחְכָמה ְלַמָּטהיםִמְתַּגִּל

  ַּבּיֹום ְוֵכן ַהָּנִׂשיא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ִהְקִריב ָקְרָּבנֹו . 'ְוַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשֶמן ַלה, ִּדְמַנֶּׁשה ְּבנֹו ֶׁשל יֹוֵסף ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

  . "ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָנִׂשיא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור" )נד, בר זבמד( ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב ַהְּׁשִמיִני  

ִמָּכאן ָנֲהגּו לֹוַמר ִּבְׁשַעת , ְמַנֶּׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ֶאְפַרִים ִהְקִריב ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי )אות קסא( 'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְּב

ים ְּכֶאְפַרִים ִק ֱאלָֹך ִיְׂשָרֵאל ְיִׂשְמְך ְיָבֵרָךְּב"ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר , י ָאח ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנהַהִּמיָלה ְיִה

כֹו ֶאת ְּבִחיַנת ֶאְפַרִים ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁשַהִּתינֹוק ִמְתַקֵּׁשר ִּבְזַמן ְּבִרית ִמיָלה ַלְיסֹוד ָהרּוָחִני ֶׁשּכֹוֵלל ְּבתֹו. "ְוִכְמַנֶּׁשה

ְוֵכן ַהִּנּמֹול ִנְהֶיה ִּבְבִחיַנת ָאח ַלֶּׁשַבע ְוַלְּׁשמֹוֶנה ֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל ֶאְפַרִים . "ים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשהִקְיִׂשְמָך ֱאלֹ"ְוזֹוֶכה ְלִבְרַּכת , ּוְמַנֶּׁשה

 ּוָבֶזה הּוא ְמַסֵּמל ֶׁשהּוא ָקׁשּור .תָּבַׁשה ְּבָיה ָהֶּז ֶׁש)תנחומא נשא כח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ ּו,ִביִעיְּדֶאְפַרִים ִהְקִריב ַּבּיֹום ַהְּׁש, ּוְמַנֶּׁשה

ׁשּור ַלִּמְסָּפר ּוָבֶזה הּוא ְמַסֵּמל ֶׁשהּוא ָק, ּוְמַנֶּׁשה ִהְקִריב ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני. ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

   )כ, בראשית מח(ל יֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְלַהֲעִביר ַלַּמְלכּות,  ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנהיֵדל ְיַעְׁשמֹוֶנה 

  . ְוִכְמַנֶּׁשהים ְּכֶאְפַרִיםִק ֱאלָֹךִׂשְמ ְיהיָלִּמם ַהיֹול ְּבימֹוִּנת ַהים ֶאִכְרָבְּמֶׁש  

ֶׁשהּוא ' ְּדַהְמָׁשַכת ַהֶּׁשֶמן ִמְלַמְעָלה ְוַהֲהָנָאה ִמֶּמּנּו ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ַהו. ַסִּכיןִמְּלׁשֹון , ִסיָכהִּדְפֻעַּלת ַהֶּׁשֶמן ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

ַּכּמּוָבא . ִסיְּכָתאן ָמִצינּו ֶׁשַהָּוו ַהָּתלּוי ַּבִּקיר ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְוֵכ. 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּבְבִחיַנת ַסִּכין ְוֶחֶרב ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 .)תיקונים ח(ְוֵכן ֵהֵבאנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם ֵמַהּזַֹהר . ' ֶׁשַהָּוִוים ְמַסְּמִלים ֶאת ָהאֹות ו'ַחְׁשַמל לּוָלב' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,:)ערכין ז(ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשּלֹא ִנְקָרא . הּוא ַהּקֹוָרה,  ֶׁשִעַּקר ֵּבית ַהַּבד ֶׁשָּׁשם עֹוִׂשים ֶאת ַהֶּׁשֶמן:)ב סז"ב(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ֵראת ְּבֵׁשם קֹוָרהִנְק' ֶׁשָהאֹות ו

  ן ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך קֹוָרה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשְּיִציַרת ַהֶּׁשֶמ. ֵּבית ַהַּבד ֶאָּלא ַעל ׁשּום קֹוָרה

  .ֶׁשַּמְמִׁשיָכה ֶאת ַהֶּׁשֶמן ָלעֹוָלם' ָהאֹות ו  

 .ֶׁשַבע ִמְסָּפר ַלּסֹוד ,ְׁשמֹוֶנה ִמְסָּפר 'ַהי ֵּבין ְמַחֵּבר ,ֵׁשׁש ִמְסָּפר ְּדַהְיסֹוד .סֹוד 'י ,ִלְׁשַנִים ִמְתַחֶּלֶקת ְיסֹוד ְּדַהֵּתָבה

 ַעל ְיסֹוד ִנְקָרא ְוָלֵכן ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַׁשָּיְך ְוהּוא ,ִׁשְבִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא ּסֹודֶׁש 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְלֵעיל ַאְרנּוִּכְדֵב

 ַהִּמְסָּפר ְוֵכן .ַהַחְׁשַמל הּוא ֶׁשַבע ָּפרַלִּמְס ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְיסֹוד 'ְּדַהו ,ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ה ֶׁשַבע אֹו ֶׁשַבע 'ו ְוֵכן .ֶזה ִחּבּור ֵׁשם

 ְמַרֶּמֶזת ף"יֹוֵס ַהִּמָּלה ְוֵכן .ַהַחְׁשַמל הּוא ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת 'ה ָלאֹות ַהַּמְׁשִּפיָעה ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶׁשַבע

 'המצוות שער'ב זה כעין 'ע( ֶׁשַבע ִמְסָּפר ַעל ּוְמַרֵּמז ִׁשְבִעים ַּפֲעַמִים ְּבִגיַמְטִרָּיא סףְּד .סףַל ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה 'וַל ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה 'יַה ַעל

 'ַהנ ֵּבין ְמַחֶּבֶרת ק"ַצִּדי ְּדאֹות ',ְוז 'נ ֵמאֹוִתּיֹות ֻמְרֶּכֶבת ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ק"ַצִּדי ָהאֹות ְוֵכן .)יט 'ע לך לך 'פ ל"להאריז

 ִהיא ְלָך ֵלְך ְּבָפָרַׁשת ִמיָלה ֶׁשָּפָרַׁשת )סט 'ע( ,א"שליט ָוואְלְפסֹון מֶׁשה ְלָהַרב 'ְוָעֶריָה ִצּיֹון' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֶׁשַבע 'זַל ְׁשִמיִני

 ְלַרֵּמז ,"ֵיֵצאּוָך ֵמֲחָלֶצי ּוְמָלִכים" ַּבִּמִּלים הּוא ַהְּׁשִביִעית ָלֲעִלָּיה ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ְוַהִּסּיּום ,ַהְיסֹוד ְּכֶנֶגד ֶׁשִהיא ַהִּׁשִּׁשית ָּבֲעִלָּיה

 א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ֵׁשׁש ַהִּמְסָּפר סֹוד' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשֶּיֶכת ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ַעל

   'ו ָהאֹות ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל יֹוֵסף ֶׁשל ַמהּותֹו ֶאת ַהְמַסְּמִלים 'ו ְואֹות ּה"ָי אֹוִתּיֹות לַע ְמַרֶּמֶזת ,156 יֹוֵסף ֶׁשל ֶׁשַהִּגיַמְטִרָּיא

  .ּה"ָי ֵמָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת  
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ו 

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ולפי זה , וע של בריאת העולם כשנה שלמהל לא מונים את השב"בארנו במאמר שלפי חז

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

  .ג"שנת תשע

ים ִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂש ֲעלּויו ָּגָלם ֵאקֹוָּמיל ִמִחְתג ַּתגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמל ֶׁש"ַזֲחיא ֵמִבָנ

  .ןפֹום ָצא ַגהּום ֶׁשקֹוָמְּב, םָלעֹוח ָהַרְזִמא ְּבָצְמִּנֶׁש

 ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי" )ב ,מא 'ישעי( .הָּלֻאְּגַה תרּוְרעֹוְתִה לֶׁש יםִקסּוְּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ,םָלעֹוָה חַרְזִמְּב אתֵצְמִּנֶׁש היָאֵרקֹו ןפֹוְצ

 ןֵכְו .היָאֵרֹוק םרֹוְּד ןפֹוְצ ת"ר "ֶצֶדק" היָאֵרקֹו לַע זֵּמַרְמ "ּוִיְקָרֵאה" ".ַיְרְּד ּוְמָלִכים ּגֹוִים ְלָפָניו ִיֵּתן ְלַרְגלֹו ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק

 ינּוִצָמּו .יִאָה יִצֲח אָרְקִנ הֶז םקֹוָּמֶׁש ַעדּוָּיַכְו .ה"יָאֵרקֹו ת"ר "ֱחָרדּוֶי ָאֶרץָה צֹותְק ִייָראּוְו ִּייםִא אּוָר" בתּוָּכַה ְךֵׁשְמֶה

 תֶרֶׂשֲע לּוָּג יוָלֵא םקֹוָּמַה אהּוְו ,הָיְסַא חַרְזִמְּב אתֵצְמִּנֶׁש ,היָאֵרקֹו ןפֹוְצ לַע זֵּמַרְמַה ,ןפֹוָצ םַג אהּו הֶּזַה חָרְזִּמַהֶׁש ׁשָרְדִּמַּב

 ִמִּמְזָרח ָּבא הּוא ְוָלָמה ."ְלַרְגלֹו ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי" )ב ש"שה זוטא מדרש( :נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו .יםִטָבְּׁשַה

 ַכֶּׁשֶמׁש ְוִכְסאֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר ַּכַחָּמה ָמׁשּול ֶׁשהּוא ,ָּדִוד ֶׁשל ָבָניו ִמְּבֵני ָמִׁשיַח ֶזה עֹוֶלה ֶׁשַהּיֹום ֵמֵהיָכן ֶאָּלא

 ַהֵּקץ ֶׁשִהִּגיַע יָוןֵּכ הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ַאף ,ָיֵׁשן ְּכִאּלּו ְּכֶׁשהּוא ֵנעֹור ֶׁשהּוא ַהָּכתּוב ָעָליו ֶׁשָאַמר ּוְכָמה ."ֶנְגִּדי

 ֶׁשָּגלּו ֶאָּלא ַהָּצפֹון ִמן ָּבא הּוא ְוָלָמה ".ִבְׁשִמי ִיְקָרא ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח ַוַּיאת ִמָּצפֹון ַהִעירֹוִתי" ַהָּכתּוב ָאַמר

 ם"יִּבְלַּמַה רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ."ִמָּצפֹון ִעירֹוִתיַה" ֶנֱאַמר ָּכְך ִּבְׁשִביל ַלָּצפֹון ַהָּכבֹוד ִעָּמֶהם ָּגָלה ַּכְבָיכֹול ַלָּצפֹון ִיְׂשָרֵאל

 ָׁשם ,"ֲאַקְּבֵצְך ּוִמַּמֲעָרב ַזְרֵעְך ָאִביא ִמִּמְזָרח" בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ ַהְּׁשָבִטים ֲעֶׂשֶרת ָּגלּו ֶׁשָּׁשם ַּבִּמְזָרח )יט ,נט 'ישעי(

 ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי" בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ ,ִּמְזָרחַּב ִיְתַּגֶּלה ּגֹוֵאלַה ִּכי ,ְּתִחָּלה ְוַהּמֹוְפִתים ַהִּנִּסים ִיְתַּגּלּו

 ְיהּוָדה ֶׁשֵהם ְמֻנָּפִצים ַהּגֹוָלה ְּבֵני ֶׁשָּׁשם ּוַבַּמֲעָרב ,ְוִנְפְלאֹוָתיו 'ה ְּכבֹוד ֶאת ִיְראּו ַּבִּמְזָרח ִּכי ַעד ,"ְלַרְגלֹו

 ַהָּצר ָיבֹא ְּבֵעת "ָיבֹוא ִּכי" ,ִמֶּמְרָחק ַהָּבא 'ה ֵׁשם ֶאת ְוִיְראו ֵמָרחֹוק ַהִּנִּסים ֶאת ְׁשְמעּוִי ַרק ָׁשם ּוִבְנָיִמין

 בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ ,ַּגָּליו ְׁשאֹון ְלָהִרים ַהֶּזה ַּבָּנָהר ּוִמְתַנְּׂשָאה נֹוֵסָסה 'ה ְורּוַח ,ּוָמגֹוג ּגֹוג ַמֲחֵנה ְוהּוא ,ׁשֹוֵטף ְּכָנָהר

 הָמָקְנִּכ אבָֹי הֶז לָּכֶׁש א"מ קֶרֶּפ 'ָיְעיַׁשִּב יםִקסּוְּפַה ְךֵׁשְמֶהְּב יםִארֹו ןֵכְו ".ָצפֹון ִמַּיְרְּכֵתי ְוַהֲעִליִתיָך ְוִׁשֵּׁשאִתיָך ׁשַֹבְבִּתיָךְו"

 'ה ֲאִני ָנָׁשָּתה ַּבָּצָמא ְלׁשֹוָנם ָוַאִין ַמִים ִׁשיםְמַבְק ְוָהֶאְביֹוִנים ָהֲעִנִּיים" .לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ יםִניֹוְבֶאָהְו יםִּיִנֲעָה תַרָצ לַע

 ילִּצַהְל יםִכָלְּמַּב םָהָרְבַא תֶמֶחְלִמ לַע קסּוָּפַה תֶא יםִרֲאָבְּמֶׁש יםִׁשְרָפְמַה יִפְל םַגְו ".ֶאֶעְזֵבם לֹא ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ֶאֱעֵנם

 תַדֵל לַע יםִזְּמַרְמ יםִקסּוְּפַהְו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלֹוּיֶׁש טלֹו תֶא ילִּצַהְל יֵדְּכ הָתְיָה הָמָחְלִּמַה יתִלְכַּתֶׁש נּוְרַאֵּב ,טלֹו תֶא

 העֵׂש ְוָכל ֵזִדים ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ּבֵֹער ָּבא ַהּיֹום ִהֵּנה ִּכי" )יט ,ג מלאכי( בתּוָּכַה ת"ר ה"ָאֵרקֹו ןֵכְו .יַחִׁשָמ תַדֵל יאִהֶׁש ,דִוָּד

 ּכֹה" ,)ז ,ח( הָיְרַכְזִּב םַּג בתּוָּכ ןָיְנִעָהֶׁש א"שליט ִסיּבֹוִני ָּדִוד ִצּיֹון 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף ".ַהָּבא ּיֹוםַה ָֹתםא ִלַהטְו ׁשַק ְׁשָעהִר

   'ה ָאַמר ּכֹה" ם"יִּבְלַּמַה רֵאָבְמּו ".ַהָּׁשֶמׁש ְמבֹוא ּוֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ֵמֶאֶרץ ַעִּמי ֶאת מֹוִׁשיַע ִהְנִני ְצָבאֹות 'ה ָאַמר

   .ְלִמְזָרח ֶׁשָּגלּו ַהְּׁשָבִטים ֲעֶׂשֶרת ֵהם "ִמְזָרח ֵמֶאֶרץ ַעִּמי ֶאת מֹוִׁשיַע ִהְנִני ְצָבאֹות  

 ָמקֹום ֵמאֹותֹו ֵעֶדן ַּגן ִמּתֹוְך ָלֵצאת ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ִיְתעֹוֵרר ]הָּלֻאְּגַה ןַמְז[ ְזַמן ְּבאֹותֹו :)ז שמות( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו

 םִע רֹויּפִצ ןַק ןֵכְו .ץ"ֵק ת"ר רֹוּפִצ ןַק ןֵכְו .הָאיֵרקֹו ןפֹוְצִּב תאֹוָצְמִנ ר"ֹויּפִצ ן"ַק תֹוּיִתאֹוְו .ר''ִצּפֹו ן''ַק ֶׁשִּנְקָרא



ז 

 רַּפְסִמְּכ 358ְל ְךֵּפַהְתִּמֶׁש 538 רַּפְסִמ הֶז ןֵכָּלֶׁש א"שליט יִׂשָּגַא םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָאֵרקֹו ןפֹוְצ ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַה

   .היָקִרֶמַא ְּבִגיַמְטִרָּיא רֹויּפִצ ןַק ןֵכְו .יַחִׁשָמ

 יתִדָּיִמ יתִמֹוּטַא הָמָחְלִמְּב תֶמֶּיַאְמ ,םָלעֹוָה חַרְזִמְּב אתֵצְמִּנַה היָאֵרקֹו ןפֹוְּצֶׁש ,ינּוֵמָי לֶׁש תיאּוִצְּמַל יםִרָבְּדַה תֶא רֵּבַחְנ םִא

 רגּוָס םקֹוָּמַהֶׁש םּוּׁשִמ ,תיאּוִצְּמַּב םַּג רֵּבַּתְסִּמֶׁש רָבָּד ,היָאֵרקֹו ןפֹוְצִּב יםִאָצְמִנ יםִטָבְּׁשַה תֶרֶׂשֲעֶׁש ל"חזֵמ רֵרָּבְתִמ ,ב"ארה לַע

 תֶרֶׂשֲע יֵנְיְנִעְּב קֵסעֹוָה א"שליט לִייַחִבֲא ֵאִלָּיהּו 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .םָׁש הֵרֹוּק הַמ תַעַדָל ןַּתִנ אלְֹו ,םֹוּיַה דַע רָּגֻסְמּו

 םַּג יִל בּוְתָּכ ְךָכְל הֶמדֹוְבּו .ַהְּׁשָבִטים ֲעֶׂשֶרת יֵאָצֱאֶּצִמ םֵהֶׁש םיֶהֵלֲע יםִבְׁשחֹוֶׁש היָאֵרקֹו םרֹוְדִּב תֹוּלִהְק אּוְצָּמֶׁש ,יםִטָבְּׁשַה

 תֶא היָאֵרקֹו םרֹוְדִּב ְךּוּנִחַה תֶכֶרֲעַמְּב הָנרֹוֲחַאָל יסּוִנְכִה ןֵכְו .יםִטָבְּׁשַה תֶרֶׂשֲע ןַיְנִע תֶא רַקָחֶׁש ו"הי ןַחַׁש רֹוּדיְגִבֲא ר"ד םֵׁשְּב

 יִּתְעַמָׁשְו ,יִדהּוְי ןֹוׁשְּלִמ ,איַּדְניּו ,היָאֵרקֹו םרֹוְדִּב יםִרָּצֻיְמַה יםִבָכְרָה תמֹוְׁש תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו .אָרָמְּגַה דּוּמִל

 יֵּתְׁשִּב הָטְלָׁש 935 תַנְׁש דַע םָנָיְנִמְל 676 תַנְּׁשִמֶׁש יִל בּוְתָּכ ןֵכְו .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב רֵתיֹוְּב יםִרָּכְמִּנַה םֵה ּוּלֵא יםִבָכְרֶׁש

 הֵיְרַא רּוּג" לַע זֵּמַרְמַה איֹוֵרֹוּג םֵּׁשַל הָכָלְמַּמַה הָרְבָע ְךָּכ רַחַא .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ,הילִֹׁש םֵׁשְּב הָכָלְמַמ ,תיאֹוֵרֹוּקַה

 לַעְו ץֵּקַה לַע יםִזְּמַרְמ ץִיַּקַה תיַלִחְתִּב הָמָחְלִּמַה יֵמּוּיִאֶׁש א"שליט גְרֶּבְנְיַו קָחְצִי םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".הָדהּוְי

 תֶא כּוְפָהְו ,םָלְצֶא אָצְמִּנֶׁש ׁשַעַּג רַהֵמ הָרָז הָדבֹוֲע יםִׂשעֹו קֹוֵריָאה ְּצפֹוןֶׁש םַסְרֻּפ ןֵכְו .חָרְזִּמִמ הָאָּבֶׁש ׁשֶמֶּׁשַה תַעָּפְׁשַה

 ַוִּתְרַעׁש ִּתְגַעׁשַו" )ח ,יח תהילים( בתּוָּכַּב ְּפָעִמים 'ב תֶזֶּמֻרְמ ג"תשע תַנְׁשּו .ׁשַעַּגַה רַה תלֹוְּגְרַמְל דַלֹוּנֶׁש םּוּׁשִמ ילִלֱאֶל םיָגִהְנַמ

  ".לֹו ָחָרה ִּכי ּוְתָּגֲעׁשַוִּי ִיְרָּגזּו ָהִרים ּומֹוְסֵדי ָהָאֶרץ

 ,ָהאֹוָרה ָּתבֹא ַּבֲאֵפָלה ִמְתַנֵהג ָהעֹוָלם ְיֵהא ָמַתי ַעד הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָאַמר )ג ,ב ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ,ֵהִאיר ֶאָּלא ֵהִעיר ִּתְקָרא ַאל "ֶצֶדק ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי" יבִתְכִּד ,ַאְבָרָהם ֶזה "אֹור ְיִהי ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר"

 ֶזה "בֶֹקר ַוְיִהי" .וֵעָׂש ֶזה "ֶעֶרב ַוְיִהי" .ֵעָׂשו ֶזה "ָלְיָלה ָקָרא ְוַלחֶֹשְך" .ַיֲעקֹב ֶזה "יֹום ָלאֹור ֱאלִֹהים אַוִּיְקָר"

 הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה" ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶאָחד יֹום" ,ַיֲעקֹב ֶׁשל ָּבְקרֹו "בֶֹקר ַוְיִהי" ,ֵעָׂשו ֶׁשל ְרבֹוַע "ֶעֶרב ַוְיִהי" .ַיֲעקֹב

 זֵּמַרְמַה בֶרֶעָה ןַמְזִלְו ,הָּלֻאְּגַל "ֶצֶדק ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי" קסּוָּפַה תֶא רֵּׁשַקְּמֶׁש יםִארֹוְו ".ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא 'ַלה ִיָּוַדע

 ָּכל ֲעִתיִדין ְלִיְׂשָרֵאל ַאף ,ְמָלִכים ַאְרָּבָעה לֹו ִנְזַּדְּוגּו ַאְבָרָהם )ט לך לך תנחומא( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"תשע ץֵק לַע

 ֶאֶרץ ַמְלֵכי ַיְּצבּוִיְת" ְואֹוֵמר ".ִריק ֶיְהּגּו ּוְלֻאִּמים גֹוִים ָרְגׁשּו ָלָּמה" רַמֱאֶּנֶׁש ,ֲעֵליֶהם ְלִהְתַרֵּגׁש ַהְּמָלִכים

 ֵהִעיר ִמי" רַמֱאֶּנֶׁש ְּבׂשֹוְנָאיו ְוִנְלַחם ה"הקב ָיָצא ַאְבָרָהם ָמה ,"ְמִׁשיחֹו ְוַעל 'ה ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים

 ָעִתיד ָּכְך ַאף ,"ַקְׁשּתֹו ִנָּדף ְּכַקׁש ַחְרּבֹו ֶּכָעָפר ִיֵּתן ַיְרְּד ּוְמָלִכים ּגֹוִים ְלָפָניו ִיֵּתן ְלַרְגלֹו ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ִמִּמְזָרח

  ".בְקָר ְּביֹום ִהָּלֲחמֹו ְּכיֹום ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם 'ה ְוָיָצא" רַמֱאֶּנֶׁש ְלָבָניו ַלֲעׂשֹות ה"הקב

 ְזַמן ְּבאֹותֹו .)לב וארא( :נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו .םדֹוֱא דֶגֶנ םֵחָּלִהְל םָלעֹוָה ףֹוּסִמ םַע אבָֹי גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּבֶׁש רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ,ַעִּמים ָׁשם ְוִיְתַּכְּנסּו ,ֳחָדִׁשים ְׁשלָֹׁשה ְקָרב ָּבּה ְוַיֲערְֹך ,ָהְרָׁשָעה רֹוִמי ַעל ָהעֹוָלם ִמּסֹוף ֶאָחד ַעם ִיְתעֹוֵרר

 .הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֲעֵליֶהם ִיְתעֹוֵרר ְוָאז ,ָהעֹוָלם ָּכל ִמּסֹוֵפי ָעֶליָה ֱאדֹום ְּבֵני ָּכל ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ַעד ,ִביֵדיֶהם ְוִיְּפלּו

 ְּבֵני ֶאת ִויַכֶּלה ."'ְוגֹו ָהָאֶרץ ְּבַכְנפֹות ֶלֱאחֹז" ,ָּכתּוב ַמה ֶזה ַאַחר ."'ְוגֹו ְּבָבְצָרה 'ַלה ֶזַבח ִּכי" ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו

 ֶאָּלא ,ָהעֹוָלם ֶׁשל ָהָעם ַעל ְלַמְעָלה ּכַֹח ִיָּׁשֵאר ְולֹא ,ֶׁשְּלַמְעָלה ּכֹחֹות ַהֲחָילֹות ָּכל ְוִיְׁשּבֹר ,ִמֶּמָּנה ִיְׁשָמֵעאל

 םָלעֹוָה ףֹוּסִמ םָעָהֶׁש ל"זצ יִנָמְחַנ בַרָה לָּבֻקְמַה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁשְו ".ְיִמיֶנך ַיד ַעל ִצְּלְך 'ה" ֶׁשָּכתּוב ֶזהּו ,ְלַבּדֹו ִיְׂשָרֵאל ּכַֹח

 תֶׁשֶּבַיְּב רֵתיֹוְּב יִחָרְזִּמַה הֶצָּקַּב אתֵצְמִנ היָאֵרקֹו ןפֹוְּצֶׁש הָּפַּמַּב יםִארֹו ןֵכְו .ץ"ֵק ת"ר היָאֵרֹוק ןפֹוְצ אהּו םדֹוֱאֶּב םֵחָּלִהְל אבָֹּיֶׁש

 הָּדֻקְּנַה ,םָלעֹוָה לֶׁש עַפֶּׁשַה ילִחְתַמ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאֵּמֶׁש ןיָוֵכְו .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאֵמ הָיְסַא תֶׁשֶּבַיְּב רֵתיֹוְּב קחֹוָרָה הֶצָּקַה אהּוֶׁש ,הָיְסַא

 הָלְּבִקְו הָדְסנֹו ,םֹוּיַה לֶׁש היָאֵרקֹו ןפֹוְצ ןֵכְו .םָלעֹוָה ףסֹו אֵרָּקִהְל ה'ָיאּוְר ,תֶׁשֶּבַּיַּב רֵתיֹוְּב הָקחֹוְרָה יאִהֶׁש היָאֵרקֹו ןפֹוְצ לֶׁש



ח 

 אהּו םָׁש יגִהְנַּמַה םֵּׁשֶׁש א"שליט יןִקייְסֵר המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .1948-ב ,לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ הָמָק ּהָּבֶׁש הָנָׁש ּהָתאֹוְּב תאּוָמְצַע

 רַמֱאֶנ גֹוּג יאִׂשָּנַה לַע ןֵכְו .יאּוִרֹוגֹוּג ,ְךֵׁשְמֶהָבּו ,ןסאֹו'ְגגֹו הָיָה ,רָבָעֶּב היָאֵרקֹו ןפֹוְצ תיַנִדְמ םֵׁש ןֵכְו .גֹוּג לַע זֵּמַרְמַה גְנֹו'ּג

 םֵה "לָבֻּת"ֶׁש רֵאָבְמ )69 'עמ( א"שליט ץואְרַוְׁש לֵאיֹו 'ר ג"הרהֵמ הָעּויׁשִל יָתִּפִצ רֶפֵסְבּו "ְוֻתָבל ֶמֶׁשְך רֹאׁש ְנִׂשיא"

 היָאֵרקֹו ןפֹוְצֶׁש א"שליט רצּו 'ש 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".יהָיְניַתִו" זֹו לָבֻּתֶׁש )'ט 'הל א"פ מגילה( יִמְלַׁשרּוְיַּב אָבּוּמַּכ ,היָאֵרקֹו

  .תֶוָּמַה ְךַאְלַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ן "פֹות ְצ"יִמטֹוה ֲא"ָאֹוה ׁש"ָמָחְלם ִמ"ּוּיִאָה יםִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהָּבא "שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְב ַטיאִבָנְו

  .ג"ה תשע"יָאֵרקֹו  

  

 .בֵהאֹוְל, לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמים ִלִנָּׁשת ַהַּב ַרתֹוָאְנִּׂשב ִמ"יא ארהִׂש ְנְךֵּפַהְתִנַע ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ּדּוַמ

, ָאַמר ָרָבא. ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ָּכל ַהַּמְלכּות ְלִמינּות ַעד ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאין ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

, "ןָבָל "ְּבֵתַבתה ָרֹוּתת ַּבֶזֶמְרה ִנָּלֻאְּגי ַהֵנְפת ִלינּוִמ ְלְךֵפָהֵּתת ֶׁשכּוְלַּמַהים ֶׁשִארֹו". ָטהֹור הּוא, ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן" י ְקָראַמא

ית ִפ סֹויזּוִרְכִהֶׁשא ְּכָרְקִּית ַוַׁשָרָּפ' ם היֹוְּבא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹו ְו.יִנְבִלז ְּבָמְר ִנן"ָבָלן ֵכְו. ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ ת"יא רִהֶׁש

ֻּכּלֹו "ת יַנִחְבִּבן ָבָל ְּבֹוּל ֻּכׁשבּו ָלַעדּוָּיַּכֶׁש, ׁשָדר ָחיֹויְפִּפי ַאּוּנל ִמ ַעיזּוִרְכם ִה יֹותֹואֹוְּב, תינּוִּמת ַהֶלֶׁשְמת ֶמַמָקֲהה ַלָמָּכְסל ַהַע

ב "יא ארהִׂשְּנ ֶׁשינּוִאד ָרעֹוְו. ןָבָלן ָׁשם ָעה ִעָרה ָזָדבֹוה ֲעיֶזת ֵאֹוׂשֲעת ַלֶרסֹם ָמֶה ָלׁשר ֵייֹויְפִּפים ַאִּנַמם ְמֵהֶׁשן ְּכֵכְו. "ןָהַפְך ָלָב

ר ֵּקַבא ְלָבה ּוָׁשָדֲחה ַהָלָׁשְמֶּמת ַהַמָקם ֲהד ִעַחַי, בֵהאֹוְל, לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמים ִלִנָּׁשת ַהַּב ַרתֹוָאְנִּׂש ִמְךֵּפַהְת ִנןָבָּלת ַהִיַּבב ַּבֵׁשֹוּיַה

יד ִּפַלר ְלַמא ָאהּוי ֶׁשִפְכּו, הָּפִל ְקּהָתאֹוים ְלִכָּים ַׁשֵה ֶׁשיׁשִּגְרא ַמי הּוִּכ. יםִנע ָׁשַּבְרי ַאֵנְפיא ִלִׂשה ָנָיְהִּנז ֶׁשָאה ֵמָנֹואׁשִרץ ָלֶרָאָּב

יא ג ִהֹול ּגת ֶׁשעּוְׁשִרָה, גֹוא ּגהּוים ֶׁשִניָמה ִסֵּבְר ַהאנּוֵבֵהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. רֵּבַדה ְּלה ַמֵּבְר ַה לֹוׁש ֵיֹוּתִאֶׁש, הָנֹואׁשִר ָלּוׁשְּגְפִּנֶׁשְּכ

 ,ָלָבןָיה ֵאֶצל ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָהה ָרֹוּת ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הָיָעם ְּבּו ׁשין לֹו ֵאּוּלת ֵאֹוּפִלם ְקל ִעָבֲא, יחֹוִׁשד ְמֶגֶנְו' ד הֶגם ֶנֵחָּלִהא ְלֵצֹוּיֶׁש

 ֶאל ָךָּבאנּו ֶאל ָאִחי ")ז, בראשית לב( ָּכתּוב ָּלָבןּוִמָּיד ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָיָצא ִמ, ֵעָׂשו לֹא ִנְלַחם ּבֹו ְולֹא ִנָּסה ְלַהִּזיק לֹו ְּבׁשּום ֶּדֶרְך

ֵהיָכן הּוא ָהָיה ,  ַעְכָׁשו ִהְתעֹוֵרר ֵעָׂשו ְלִהָּלֵחם ְּבַיֲעקֹב ַמּדּוַע ַּדְוָקא," ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹוָך ִלְקָראְתְךֵעָׂשו ְוַגם הֵֹל

ַוֲעַדִין ָקֶׁשה ַמה ִהְׁשַּתָּנה , ְוֵיׁש ְמָבֲאִרים ֶׁשֵעָׂשו ָּפַחד ִמָּלָבן. ִמי ִּגָּלה לֹו ַעְכָׁשו, ְוִאם נֹאַמר ֶׁשֵעָׂשו לֹא ָיַדע ֵהיָכן ַיֲעקֹב. ָּכל ַהָּׁשִנים

 ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ִּדְלַאַחר רָאבְֹמּו. ַוֲעַדִין ֵיׁש לֹו ַמה ְּלַפֵחד,  ְּבנֹות ָלָבןןֲהֵרי ַיֲעקֹב הֹוֵלְך ִעם ְנׁשֹוָתיו ֶׁשֵה, ָצא ִמָּלָבןְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָי



ט 

, קֹב ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזהִהְתעֹוֵרר ִקְטרּוג ָחָזק ְּבַצד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶנֶגד ַיֲע, ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבִמְרָמה

ָלֵכן , ְוִרְבָקה ָיְדָעה ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשל ַהָּׂשָטן, ֶׁשִּיְרֶצה ַלֲהרֹג ֶאת ַיֲעקֹב, ְוֶזה ָּגַרם ֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ַּבָּׁשַמִים ִהְפִעיל ֶאת ֵעָׂשו ְלַמָּטה

 ַהְיינּו ֶׁשַּיֲעקֹב ," ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנהָךְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח ְל ")מג, בראשית כז( ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב, ִהְתַחְּכָמה ֶנְגּדֹו

ן ָבָל ְלְךֵלב ֵיקֲֹעַּיה ֶׁשָּבַרְּדַא, עַּגְרו ִנָׂשל ֵער ֶׁשַּׂשַהְו ,וָׂשֵע ֵמרוַער ָּגֵתה יֹוֵּבְרא ַההּוֶׁשְוִיְהֶיה ַּתַחת ֲחסּותֹו ֶׁשל ָלָבן , ֵיֵלְך ְלָלָבן

ְּכֵדי ֶׁשַהָּׂשָטן ַּכְבָיכֹול , ְוָכל ֶזה ָהָיה ְלצֶֹרְך ַהָּצָלה ִמָּיִדית ֶׁשל ַהּגּוף ֶׁשל ַיֲעקֹב. יִּנֶּמר ִמֵת יֹוַערּוא ָּגהּול ְוּכֹת ַהר ֶאקֲֹע ַלׁשֵּקַבְּמֶׁש

ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים  ")שם מד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזָמן ִיְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצבְוָאז ִקְּוָתה ִרְבָקה ֶׁש, ְוַיֲעבֹר ְזַמן ְמֻסָּים, ֵיָרַגע

, ָצא ִמָּלָבןְּדָבֶרַגע ֶׁשַּיֲעקֹב ָי, ְוָכל ֶזה לֹא ָעַזר. ְוַהַּכָּוָנה ַלַּׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ַּבָּׁשַמִים ֶׁשָּתׁשּוב ֲחָמתֹו, "ָךַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחי

ּוִמֵּמיָלא ָיָצא ֵעָׂשו , הּוא ִהְתעֹוֵרר ְּבִקְטרּוגֹו ֵמָחָדׁש ְוִהְפִעיל ֶאת ֵעָׂשו ְלַמָּטה ִלְפעֹל ֶנֶגד ַיֲעקֹב, ְוַהָּׂשָטן ָרָאה ֶׁשָּיָצא ְּבָׁשלֹום

ל ֶמאן ֵס ָּכׁשֵיְו, םִיַלָׁשירּות ִלֹוּיִלֲעה ַּבָלְקְלַקְתה ִהאָמָּבל אֹו ֶׁשֹויתִנכֹוְּמת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו[ .ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו

 מֹוְּכ. קֶלֶּדם קֹוְמר ִּבֶל סֹומּוָּׂשה ֶׁשָתְיית ָהִנכֹוְּמה ַּבָלָּקַּתן ַהֵכָּלא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .םִיַלָׁשירּו ִלֹוּכְרַדר ְּבֵצָעד ֵיא עֹוהּוֶׁש

  .]"ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי") לו, בראשית לא( ןָבָלב ְלקֲֹער ַיַמָאֶׁש

ָטהֹור , ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן"ֵאין ָמִׁשיַח ָּבא ַעד ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ָּכל ַהַּמְלכּות ְלִמינּות ֶׁשֶּנֱאַמר ) ז, ויקרא יג(' רָקי ָיְלְּכ'ַּב אָבמּו

 ְּכֶׁשֻּכָּלם ְיַנְּבלּו צּור ְיׁשּוָעָתם ָאז ְיַטֵהר רַמה לֹוֶצֹוְור, ּוָכה ִיְהֶיה ָנָבל ְּכֶׁשַהִּמָּלה ֲהפ"ָהַפְך ָלָבן"ֶרֶמז ַלָּדָבר  ."הּוא

ַוַּדאי ַהחֹוֵטא ִיֵּתן ֶאל , ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבןֶׁש ּוְכֶנׁשעֹ ּוְרָאָיתֹו ִמֶּנַגע ֶזה ַהָּבא ַעל ַצד ָה,ְּבֶהְכַרח ָּכל ָהָאֶרץ ִמִּגּלּוֶליָה' ה

ָּכְך ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשִּיְראּו ֶׁשָּכל ַהַּמְלכּות ֵיָהֵפְך ְלִמינּות ְוִיְראּו ִּכי ֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב ַוַדאי ִיְּתנּו ָאז ֶאל , ִלּבֹו ָלׁשּוב

ה ַהָּבָׂשר ֶׁשְלַמְעָלה ִנְרֶא, ְוִעְנַין ִמְחַית ָּבָׂשר ָחי ַּבְּׂשֵאת. ְוָאז ָטהֹור הּוא' ִלָּבם ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶאל ה

אּוַלי ַעל ַצד ָהעֶֹנׁש ָּבא ֶנַגע ֶזה ַעל ַּכת ַהֲחֵנִפים ַהְּצבּוִעים ַהַּמְרִאים ֶאת . ְּבִריָאה ְוַתְחֶּתיָה ַתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת

ת ַאבּוְנים ִּבִאן רֹוֵכ ְו.הִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּד,  ָּבא ֲעֵליֶהם ִמין ֶזהןל ֵּכַעְצָמם ְּכֵׁשִרים ִמַּבחּוץ ְותֹוָכם ָמֵלא ִמְרמֹות ָותְֹך ַע

ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר " )א, מלאכי ג( היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּג ַהלַעי ִכָאְלַמ

ָאז ִנְדְּברּו : עֵֹׂשי ִרְׁשָעה ַּגם ָּבֲחנּו ֱאלִֹהים ַוִּיָּמֵלטּוְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים ַּגם ִנְבנּו ', גֹוַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ְו

ְוַׁשְבֶּתם ', גֹוּוְלחְֹׁשֵבי ְׁשמֹו ְו' ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ִיְרֵאי ה

ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים : ֵבד ֱאלִֹהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹוּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין עֹ

ְוָזְרָחה ָלֶכם : ְצָבאֹות ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף' ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה

', ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְיֵגִעים ַלֲעבֹד ֶאת ה" ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים "ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו". ָדָקהִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצ

ת ְלַקֵּבל ְּפָרס ֵהם ִנְדְּברּו ִאיׁש ָנָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵאין עֹוְבִדים ַעל ְמ' ֲאָבל ִיְרֵאי ה. את ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעהּוְבָכל זֹ

ה ְּבַעְצמֹו י ֶזֵדְוַעל ְי, ה ֵאינֹו עֹוַלם ַהְּגמּול ְוָהעֶֹנׁש ַרק עֹוַלם ַהִּנָּסיֹוןֶּזם ַהְוהֹוִכיחּו ִמֶּזה ֶׁשָהעֹוָל, ֵרֵעהּוֶאל 

ים ִארֹוְו.  ְלִזָּכרֹוןָהָיה ֲעבֹוָדָתם ְּבַמְדֵרָגה ְּגדֹוָלה ְוֵהם ִנְכְּתבּו ָאז ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה, הֶּזם ַהֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמֻעִּנים ָּבעֹוָל

ים ִּיִּתִמֲאָה' י הֵדְבים עֹויִקִּדַּצד ַהֶגה ֶנָעְׁשי ִרֵׂשעֹ ְלרּוְּבַחְתִּיֶׁש', ת הד ֶאבֲֹעים ַלִעֵגם ְייָנֵא ֶׁשּוּלין ֵאר ֵּברּוה ֵּבֶיְהה ִיָּלֻאְּגי ַהֵנְפִּלֶׁש

'  וגוְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע" הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשרּוֵּביל ַהִחְתה ַיֶּז ַהןֶפאָֹבּו. ׁשֶפת ֶנירּוִסְמִבה ּויָעיִגִּב' ת הים ֶאִדְבעֹוֶׁש

. ִׁשילֹה אֹו מֶֹשה ְּבִגיַמְטִרָּיא,  ַהּלֹוֵחם ֶהָחָדׁש ְּבלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרהד"ר ַלִּפי"ָיִאיְוֵכן  ".ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש

ר "גם ַהֵׁשל ְּבֵּבַקְתִה. [ףן ַארֹוֲח אֹו, יםִרֵחים ַאִהלֱֹא ְּבִגיַמְטִרָּיאם א ַּגן הּוֵכָלְו. הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוה ְוֶש מְֹּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשלִּכי הּוא ַה

ר צּו. ש. י' ג ר"הרה ֵמִהְתַקֵּבל. [הָמָחְלִּמת ַהיל ֶאִחְתִה ֶׁשידִּפי ַלִמף טֹוֵסיֹויו ִבל ָאֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַהם ה ַגֶזְו ].א"ין שליטִׁשי ֶחִבְצ

יֹוֵסף ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .הֶשל מֹה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלה ַהָיָה ֶׁשהעְֹרַּפ ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעידִּפיר ַלִאָין ֵכְו .]א"שליט



י 

יא ִהֶׁש, היָדִמֲעים ָּביִנִּמת ַהַּכְרל ִּבת ַעֶזֶּמַרְמּו. לֵאָרְׂשת ִייַנִדל ְמ ֶׁש19ת ַהֶסֶנְּכיא ַהת ִהינּוִּמת ַהֶלֶׁשְמֶּמא ֶׁש"שליטֵׁשיְנֶּבְרֶּגר 

ה ָּפִלְּקַה, סילּוִמְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמם ַהִעיד ִּפיר ַלִאָי ןֵכ ְו.יםיִגִצ ְנ19 ׁשיד ֵיִּפיר ַלִאָין ְלֵכְו, ל"ַז ֲחנּוְּקִּת ֶׁש19ה ַהָכָרְּבַה

  .]יַחִׁשָּמת ַלֶדֶּגַנְתִּמֶׁש

ְּכֶׁשַהִּמָּלה , ].יִנְבִלז ְּבָמְר ִנן"ָבָלן ֵכ ְו,ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ ת"ר[" ן"ָבָל ָהַפְך"ֶׁש' רָקי ָיִלְּכ'ַה ֵמאנּוֵבֵהה ֶּׁשַמְל ְךֵׁשְמֶהְבּו

פסחים (  ַּבְּגָמָראינּוִצָּמ ֶׁשמֹוְּכ, לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשָתָסָנְרַפה ְּבָמָחְלל ִמז ַעֵּמַר ְמלָבָּניף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ, ל"ָבָנת ֹוּיִתֹוא ִיְהֶיה ֲהפּוָכה

א הּוְו, לָבל ָנֶצם ֵאִיַמָּׁשה ִמָדְרד ָיִול ָּד ֶׁשהָסָנְרַּפַהי ֶׁשִלֵמְרַּכַהל ָבָנל ן ָמִצינּו ַעֵכ ְו.ָנָבלֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ָהֲעִנּיּות ִנְקָרא  :)קיא

 ֶאת ְלַקֵּלל הָּסִּנֶׁש, םָעְלִּבל ּוּגְלה ִּגָיָה יִלֵמְרַּכַהל ָבָּנ ֶׁש)בלק קפח( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבן ֵכ ְו.יַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרלֹ

ְׂשָרֵאל אֹוְכִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמּכַֹח ְּבָרכֹות ָּכל ַמה ֶּׁשִּי )ד, ר ג"דב( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַּפְרָנָסהת ַהֶא ִלְפּגֹםְו ִיְׂשָרֵאל

 . ָהַפְך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכהא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, נּו ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם ִנּסּו ִלְפּגֹם ַּבַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאליַהְי. ֶׁשֵּבְרָכם ִּבְלָעם ָהָרָׁשע

ב קֲֹעַיה ְלָסָנְר ַּפיַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרּלֶֹׁש. יִמָרֲא ָהןָבָלל ּוּגְלה ִּגָיי ָהִלֵמְרַּכ ַהלָבָּנ ֶׁש)בלק קפח( ל" ְלָהֲאִריַז'יםַׁשַער ַהְּפסּוִק'מּוָבא ְּבן ֵכְו

 .)ב(ר ַהּזֹי ַהֵנּוּקִתן ְּבֵכְו. "ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם",  ָּדא ֵעֶרב ַרב"ָנָבל ִּכי ִיְׂשַּבע ָלֶחםְו" .)בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ינּוִבָא

ָנָבל ְּבָממֹונֹו , ֶׁשהּוא ַקְּמָצן, "ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , "ָנָבל ִּכי ִיְׂשַּבע ָלֶחםְו" רֹוֶגֶזת יֹוֵתר ַעל היָנִכְּׁשַה

ֶׁשֲהֵרי ַקְּמָצן הּוא ֲעִני , "ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו" ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ֶׁשֵאינֹו ָנִדיב ְוֵאינֹו ִמֶּזַרע ָהָאבֹות, ָנָבל ְׁשמֹו

. ה''ְותֹוָרה ְללֹא ִמְצוֹות ֵאיָנּה ּתֹוַרת יהו, ַאַחר ֶׁשּלֹא עֹוֶׂשה ֶחֶסד ְלַבֲעֵלי תֹוָרה ִלְהיֹות ַמֲחִזיק ִּביֵדיֶהם, ַהַּדַעת

ת ה ֶאֶּסַנְמ' הי ֶׁש"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכ ְו".יִנם עֶֹחֶל" ְּבִגיַמְטִרָּיאי יִּבט ִּבֶנ ֶּבַּלִּפידֶׁשא "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

 )ו, תהילים ס(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ןֵּכר ִמַחַאם ְלֶהן ָלֵּתִּיה ֶׁשָבֹוּטם ַּבָלעֹות ָהֹוּמ ֻארּוְהְרַהא ְים לֶֹה ָבדּוְמַעם ַיִאת ֶׁשנֹויֹוְסִניו ְּבָאֵרְי

ִמְּפֵני ".  ִלְהיֹות ְמֻנִּסים ָּבֶהם ִאם ַיַעְמדּו ְּבִיְרָאֶתָך"ֵססֹוְלִהְתנ". ִנְסיֹונֹות ֶשל ָצרֹות ַהְרֵּבה" ָנַתָּתה ִליֵרֶאיָך ֵנס"

ְּׁשטּו ִּדיֶניָך  ְלַקֵּׁשט ִמּדֹוֶתיָך ָּבעֹוָלם ֶׁשְּכֶׁשִּתֵּתן ָלֶהם ַהּטֹוָבה לֹא ְיַהְרְהרּו ָהֻאּמֹות ַאֲחֶריָך ֶאָּלא ְיַק"קֶֹשט

דברים (ב תּוָּכַהא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו . ָעְמדּו לֹו ְּבַכָּמה ִנְסיֹונֹותםב ָלֶהם ִּכי ֵהִטְויֹאְמרּו ָיֶפה ֵהי

  .ל"ָבָנת "ר" ַאֲחִריֶתָךְּבֵהיִטְבָך ְלּסֶֹתָך ַנְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען " )טז, ח

 ֶאת ִלְבלַֹע ָּגדֹול ָּדג 'ה ַוְּיַמן" :)נג תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תּוּיִנֲעָה קַחּדֹ ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש רַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵה ןֵכְו

 'ה ֶאל יֹוָנה ַוִּיְתַּפֵּלל" הּוא ָּדא ,ָגהָּד נּוְקָבא ָּדג ְּדכּוָרא ,ִעָּצבֹון ִּדיֵליּה ְונּוְקָבא ,ֶעֶצב ְּדִאיהּו ,ֲעִנּיּוָתא ָּדא ,"יֹוָנה

 ,"יֹוָנה ֶאת ַוָּיֵקא ַלָּדג 'ה ַוּיֹאֶמר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ,ְּדִיְׂשָרֵאל ְלֶמעֹוי ְּדָמֵטי ַּדֲעִנּיּוָתא ִמַּכְפָנא ,"ַהָּדָגה ִמְּמֵעי ו"ֱאלָֹקי

 ָעִני ַעם ְוֶאת" ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון ִמּדֹוְחָקא ,ָתאֲעִנּיּו ִמן ְּדדֹוֲאִגין ְלהֹוןִּדי ְּדַדֲאָגה ְּבדֹוְחָקא

ה ְּבֵסֶפר "ְראּוֵבן ָחֵמׁש ְּפָעִמים ֵמִקים ָּדִוד ַלהקב' ַרִּבי ִּפְנָחס ְּבֵׁשם ר )ילקוט זכריה תקסט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".ּתֹוִׁשיַע

ֵאיָמַתי , ה ָּדִוד ְּבִני ֲאִפּלּו ַאָּתה ְמִקיֵמִני ֶאֶלף ְּפָעִמים ֵאיִני ָקם"ָאַמר לֹו הקב, "'הקּוָמה "ִראׁשֹון ֶׁשל ְּתִהִּלים 

ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים "ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב , ֲאִני ָקם ִלְכֶׁשֶאְרֶאה ֲעִנִּיים ִנְׁשָּדִדים ְוֶאְביֹוִנים ֶנֱאָנִקים

 זָא ,הָסָנְרַּפַה תַגֲאַּדִמ דאְֹמ יםִדרּוְט יּוְהִי לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש הָעָׁשְּב קְצֹוּקִמ יִּבַרָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו. "'הַעָּתה ָאקּום יֹאַמר 

 רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְמ יםִמָכֲח ייֵדִמְלַּת לֶׁש אָקְחּוּד:) אחרי סז( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ אבָֹי

ל דֹוק ָּגַחֹוה ּדֶיְהִּיר ֶׁשַחַאא ְלבֹה ָתָּלֻאְּגַהֶׁש) ד, תיקונים מזהר חדש עד (רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכ ְו.אָקְחּוּד הָּלַכְּד אָרְּגִא

 ַאְגָרא רּוְמָא ֶׁשמֹוְּכ, הָּלֻאְּגר ַהֵהַמת ְילּוָּגל ַהֶדי ּגֵֹדל ְיַע: ויָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יםִׁשָדה ֳחָעְׁש ִּתְךֶׁשֶמים ְּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַתְל

 יַחִׁשר ָמֵּבַעְתז ִיָאְו, יםִׁשָדה ֳחָעְׁשל ִּתֵאָרְׂשל ִיה ַעָעְׁשִרת ָהכּוְלט ַמֵּׁשַּפְתִּתד ֶׁש ַערּוְמן ָאֵכָלְו, אָקְחּו ּדְּדַכָּלה

ה ָרָצים ְּבִׁשָדֳח'  טיּוְהה ִיָרֹוּתים ַּבִקְסעֹוָהְו, דֵּלַיְתִּיד ֶׁש ַעיַחִׁשי ָמֵלְב ֶחיּוְהז ִיָאְו, יםִׁשָדֳח' ה טָּׁשֻדְּקת ַהכּוְלַמְּב



יא 

א ָרָּגל ִאז ַעֵּמַרְל, ה"ָּלַּכת "ר" ןָבָל ְךַפָה ֹוּלֻּכ"א ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יוָׁשָד ֳחלּו ָּכיּוְהִּיד ֶׁשים ַעִלָבֲחַו

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ,  עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּוֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור הָדָּגַהח ַהַסן נֵֹכְו. הָּלֻאְּגת ַהר ֶאֵהַמְּמֶׁש, אָקְחּו ּדהָּלַכְּד

א "י שליטִקְסְרַבֹוב ּפר ּדֹ"גר ַלַמא ָא"ן שליטַמְניְיֵטל ְׁש"יגראן ַהָרָּמח ֶׁשַסֶּפג ַהַחם ְּבַסְרן ֻּפֵכְו. ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמָּיָדם

  .'רֵּׂשַבְמי ַהֵלְגַר'ת ים ֶאִאר רֹוָבְּכֶׁש, הָׁשָדֲחה ַהָלָׁשְמֶּמ ַלסֹוֲחַיְתִהְּב

 יַחִכהֹו ֶׁש)יב' הקדמה ג' עמק המלך'הובא ב(ל "יַזִרֲאָהה ֵמֶׂשֲעַּמ ַהַעדּוָיְו, הֶּבְרי ַאיֵלִחל ְנֵאָרְׂשץ ִיֶרל ֶא ַעטּוְׁש ָּפּוּלים ֵאִמָיְּב ןֵכְו

ל "יַזִרֲאָהְו. הָרָזֲח ַּברּוְזָח ְואּוָּבה ֶׁשֶּבְרי ַאיֵלִח ְנאּוָר, ֹו ּבְךמְֹת ִלזּוְרָּדְזִהֶׁשְכּו. תַפְּצם ִמָכיד ָחִמְלי ַּתִנָע ְּבכּוְמא ָתּלֹיו ֶׁשיָדִמְלת ַּתֶא

ה ֶּבְרת ַאַּכל ַמא ַעָּבִנ, לֵאיא יֹוִבָּנַהים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. יםִּיִנֲעה ָּביָעִגל ְּפ ַעׁשֶנעֹה ְּכָאָּבה ֶׁשֶּבְרת ַאַפֵּגַּמת ִמַפת ְצ ֶאילּוִּצִהם ֶׁשֶהר ָלַמָא

ים ִקָרְפִּבּו, הֶּבְרַאל ָהיא ַעה ִהָאבּוְּנַה' בּו' ים אִקָרְפִּב. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַהג ְוגֹוָמג ּוֹול ּגא ַעָּב ִנְךר ָּכַחד ַאָּיִמּו, יוָמָיה ְּבָתְיָהה ֶׁשָלדֹוְּג

ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר " :ילִחְתַמ' ק גֶרֶפּו. יםִמָּיית ַהִרֲחל ַאיא ַעה ִהָאבּוְּנים ַהִנרֹוֲחַאָה' דְו' ג

ת ַּכר ַמַח ַאינּוְיַה ,"ַאֲחֵרי ֵכן"ה ֶיְהה ִּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַהר ֶׁשַמ ָאַעּוּדים ַמִּׁשַקְתם ִמים ָׁשִׁשְרָפְמב ַה רֹ".ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם

ה ָּלֻאְּגל ַהז ַעֶמם ֶרֶה ָּבׁשים ֵיִנֹואׁשִרים ָהִקָרְּפם ַהַּגר ֶׁשֵאָבם ְמם ָׁש"יִּבְלַּמַהְו. יםִמָּיית ַהִרֲחי ַאֵנְפה ִלֵּבְרם ַהָּנַמְזה ִּבָתְיָהה ֶׁשֶּבְרַאָה

 ֲאָהּה ',גֹוְו, ִּכי גֹוי ָעָלה ַעל ַאְרִצי ָעצּום ְוֵאין ִמְסָּפר": יםִקסּוְּפם ַּבים ָׁשִארֹוי ֶׁשִפְכ ּו,"ןי ֵכֵרֲחַא"ר ַמן ָאֵכָלְו, היָדִתֲעָה

ֶׁשְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל יֹום ח  ִּכי ָקרֹוב'ה ִיְרְּגזּו ּכֹל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ִּכי ָבא יֹום ',גֹוְו' הַלּיֹום ִּכי ָקרֹוב יֹום 

' וה ":ְּכַׁשַחר ָּפֻרׂש ַעל ֶהָהִרים ַעם ַרב ְוָעצּום ָּכמֹהּו לֹא ִנְהָיה ִמן ָהעֹוָלם ְוַאֲחָריו לֹא יֹוֵסף ַעד ְׁשֵני ּדֹור ָודֹור

ַוַּיַען :  ְונֹוָרא ְמאֹד ּוִמי ְיִכיֶלּנּו'הָגדֹול יֹום ָנַתן קֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ִּכי ַרב ְמאֹד ַמֲחֵנהּו ִּכי ָעצּום עֵֹׂשה ְדָברֹו ִּכי 

 ַוּיֹאֶמר ְלַעּמֹו ִהְנִני ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֶאת ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ּוְׂשַבְעֶּתם אֹתֹו ְולֹא ֶאֵּתן ֶאְתֶכם עֹוד ֶחְרָּפה 'ה

ר ֵאָבם ְמ"יִּבְלַּמל ַהָבֲא, הֶּבְרַאל ָהים ַעִרְּבַדת ְמטּוְׁשַפ ְּבלּוָּלים ַהִקסּוְּפל ַהָּכ". ַּבּגֹוִים ְוֶאת ַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם

ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן  ":ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדהל ה ֶׁשָאבּוְּנה ַהיָלִחְת ַמְךר ָּכַחַאְו. ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדהל ם ַעים ַּגִזְּמַרְּמר ֶׁשרּוים ָּבִארֹוֶׁש

ְוַגם : ת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ִזְקֵניֶכם ֲחלֹמֹות ַיֲחלֹמּון ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹנֹות ִיְראּוֶאְׁשּפֹוְך ֶא

ם ָוֵאׁש ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָּד: ַעל ָהֲעָבִדים ְוַעל ַהְּׁשָפחֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת רּוִחי

ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם  : ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא'הַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹׁשְך ְוַהָּיֵרַח ְלָדם ִלְפֵני ּבֹוא יֹום : ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן

ה ל ֶזָּכא ִמֵצ יֹו".ים ֲאֶׁשר ְיהָֹוה קֵֹרא ּוַבְּׂשִריִד'ה ִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר ָאַמר 'ה

א "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַמְדל ַאה ַעֶּבְרת ַאַּכא ַמבֹה ָתָּלֻאְּגי ַהֵנְפִּלז ֶׁשַמל ָרֵאיא יֹוִבָּנַהֶׁש

  .ייִּבט ִּבֶנ ֶּב ַּלִּפידְּבִגיַמְטִרָּיאה ֶּבְרַאֶׁש

 תַנְׁש לֶׁש רַהּזַֹה ץֵק לַע א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרהֵמ רָמֲאַמ 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוא ְּבָבמּו ןֵכְו

 נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[ ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש תיכּוִרֲאַּב םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע

 הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל יםִסָנְכִנ

א ֵצֵּיַו"ב תּוָּכל ַה ַע.)תיקונים קלב( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. יםִּיִבְרַעָה תֶאְו .בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז

 רַהּזַֹּב ינּוִצן ָמֵכְו. בֶרֶעָהן ַמְזם ִּבָלעֹוָה ֵמבב ַרֶרֶעי ָהּוּנִּפל ז ַעֵּמַר ְמ,"בֶרת ָענֹוְפִל"ֶׁש. "בֶרת ָענֹוְפה ִלֶדָּׂש ַּבַחּוׂשק ָלָחְצִי

 ֶאֶלף .ָיִגילּו ְּבִרָּנה ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו םַצִּדיִקי ּוְבֵכן" ִזְמָנא ַּבֲההּוא ,ב"ע :)ריט פנחס(

 ֶאְתֶכם הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" יבִתְכִּד אהּו אָדֲה ,ֶעֶרב ִיְהֶיה ב"רע ַּתְׁשלּום ַעד 'כּוְו ְׁשִתיָתָאה

ת יר ֶאִּכְזר ַמַהּזַֹהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ."'ְוגֹו ַהַּנַער ֶאת בָעַר ַעְבְּדָך ִּכי" ".ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ

ד סֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִחא ְּבהּוֶׁש. יןִמָיְנ ִּבְךֶרה ֶּדָדיהּוף ִוֵסר יֹוּוּבל ִחז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוי ָּפִּכ, "רַהַּנַע ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי "קסּוָּפַה
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ם ִע, "ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך" ןֵכ ְו.דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַחת ת ֶאֶרֶּבַחְּמב ֶׁש"ת תשעַנל ְׁשד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, תכּוְלַמד ּוסֹות ְיֶרֶּבַחְּמֶׁש

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבים ִּלִּמַה

ף ָסנֹוְבּו, הָרֹוּתיד ַּבִחג ָיּוּלִדְּב ַח"יִׁשָּמא ַה"בֹוָיל ֶׁש יםִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבָנְו

  .ג" תשעדֹול ָיַעְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאִּבל ק ֶׁשסּוָּפת ַה ֶאְךֵתג חֹוּוּלִּדַה
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