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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע  קדושים- אחרי מות פרשת גליון 

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

ֲאַמר  ִמ'ַמ ְּׁש ֶּטַבעָהעֹוָלם ַה י ֶׁשֵּמַעל ַה   .'יִנ

ֶרק    . 'גֶּפ

ָמה ְכ ָח י ַים ַה יִנ ִמ ְּׁש   עֹוַלם ַה

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

ַמִים ֲעֻמִּקים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש ") ה, משלי כ( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יםִּקֻמם ֲעִיַמת ְלֶלֶׁשְמ ִנ ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִניהיָנִּבַהֶׁש

 ַהָּנָהר ַנֲחֵלי ְרחֹובֹות', רֵּתַּתְסל ִמֵא'ר ֶמֶזא ְּבָבן מּוֵכְו. םל ָיים ַעִזְּמַרים ְמִּקֻמם ֲעִיַמּו, "ְוִאיׁש ְּתבּוָנה ִיְדֶלָּנה

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .'הֱאמּוִנים נֹוֵצר . ֶתיָה ֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ִביָנהּתֹוְצאֹו. ַמִים ֲעמּוִקים ִיְדֵלם ִאיׁש ְּתבּוָנה. ֱאמּוָנה

ם ַהָחְכָמה  ֶׁשַּי.)תיקונים מז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .ִּביָנהם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשִּנְקָרִאים ַי  ֶׁשַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים.)נח סב(

. ט ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע"ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַּׁשַער ַהֲחִמִּׁשים הּוא ַהְּׁשִמיִני ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהמ, ם"ָי ְּכִמְנַין ַער ַהֲחִמִּׁשיםַׁש אְלַמְעָלה הּו

ן ֵכְו .ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהֶׁשִּנְמָׁשִכים ִמַּי ְׁשִמיִני ִניִמין ְּכִמְנַין י"ת ֶׁשֵּיׁש )נ' ב ע"קבלת שבת ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב

   ְרחֹובֹות בָחא ָרהּוא ֶׁשָּמִאד ְּדסֹות ְיַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַר ְל,"םי ָיִּנה ִמָבָחְרּו"את ֵרְקם ִנָּית ַהַעָּפְׁשַה ֶׁש:)תיקונים מ(ר ַהּזֹא ַּבָבמּו

   .ַהָּנָהר  

ן ִסְדֵרי "הּוא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשהּוא ַּג" ַּגן", "עּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּוםַּגן ָנ" :)תיקונים עב(ַּבּזַֹהר 

ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר . רֹוִאים ֶׁשַהַּגן ְוַהַּגל ֵהם ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ֶׁשָּבאֹות ִמְלַמְעָלה. ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה" ַּגל", ַהּתֹוָרה

ְוֵכן ַהִּדיִנים ֶׁשָּבִאים ִמֶּמָּנה ֵהם .  ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּביָנה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָים ַמְׁשִּפיָעה ַהְׁשָּפָעָתּה ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים:)תיקונים קכד(ׁש ָחָד

ה ָׁשָּבַים ְלים ָיִרְּבַחְּדַגֵּלי ַהָּים ַהַּגְׁשִמי ֶׁשְּמ. יםָלֵכן ׁשֹוְבִרים ֶאת ַהַּגִּלים ְועֹוְצִרים אֹוָתם ְּכֵדי ַלֲעצֹר ֶאת ַהִּדיִנ. ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים

  ֶזה " )כה, תהילים קד(ְוֵכן ָּכתּוב . ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּים ָהרּוָחִני ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגִּליםּו ,ַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהָּיםְמ

  .םת ָייַנִחְּבת ִמֶכֶׁשְמִּנת ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמים ֶאִלְּמַסְמם ַהִיַדת ָייַנִח ְּבׁשם ֵיָּיַּלים ֶׁשִארֹוְו. "ִיםַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָד  

ֹון ִנְמְׁשלּו ְלָים  רֹוִאים ֶׁשֶּפה ְוָלׁש.ַּגָּליו ַּכֲהמֹון  ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהִאּלּו ֶנֱאַמר" ִנְׁשַמת"ִּבְתִפַּלת 

   ׁשֵּי ֶׁש.)ב עג"ב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכ ְו.םָּכְך ַהַּגִּלים ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּי,  ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶּפההּוְכמֹו ֶׁשַהָּלׁשֹון ַמְׁשִּפיָע ,ְוַגָּליו

  .הָׁשָּבַים ְור ָיֵּבַחְּמט ֶׁשת חּויַנִח ְּבׁשֵּיים ֶׁשִארֹוְו. הֶּזט ַהחּור ַלֶבֵעט ֵמֵּׁשַּפְתִהים ְלִלכֹום ְייָנם ֵאִיַּמַהֶׁש, הָׁשָּבַּים ַלָּיין ַהט ֵּבת חּויַנִחְּב 

ת ת ֶאֶלֶּמַסן ְמֹוׁשָּלַהְו, היָניא ִּבה ִהֶּפת ַהּוּייִמִנם ְּפִאְּד .ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע הָּלִפְּת ַהְךֵׁשְמר ֶהָאבֹה ְמֶז

  , תֶרֶאְפִּתת ַהיַרִפת ְסל ֶאֵּמַסְמ ַהיַעִקת ָריַנִחן ְּבה ֵהָעָּפְׁשַהת ַהל ֶאֵּבַקץ ְלחּות ַּבדֹוְמעֹום ֶׁשִיַתָפְּׂשַה, היָנִּבַהַהְׁשָּפַעת 

  ינּוִצָמ

 ָמִצינּו 

 ְוֵכן 

 י ִפְלּו



ב 

  .'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר   

 ְךתֹוְבר ּוָכָּז ַהְךתֹו ְּביּהֵב ּויּהיֵנג ִמּוּו ִזׁשֵי, הָבֵקְנר ּוָכין ָזג ֵּבּוּו ִזׁשֵּים ֶׁשֵׁשְּכ ֶׁש)נא'  עוירא(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'ְּב

א ָּבג ַאּוּוִזל ְלָׁשָמא ה הּוג ֶזּוּוִזְו. הָבֵקְּנל ַהֶצין ֵאִּבְקין נּוִּיַּמת ַהיד ֶאִלהֹוְלּו, רָכָּזל ַהֶצין ֵאִרכּוין ְּדִּיַּמת ַהיד ֶאִלהֹוְל, הָבֵקְּנַה

ל ד ֶׁשסֹוְית ַהיַנִחיא ְּבן ִהֹוׁשָּלַהְו, ןרֹוָּגד ַהט ַעֵּׁשַּפְתִּמה ֶׁשיָנִּב ַהַחם מֹג ִעֵּוַּדְזִּמֶׁש, יְךֵחד ַהט ַעֵּׁשַּפְתִּמה ֶׁשָמְכָח ַהַחד מֹסֹוא ְּבָּמִאְו

א ָּבל ַאי ֶׁשיִדִמג ְּתּוּו ִזֵיׁש ֶׁשָּׁשםה ָמְכָחם ַהת ַיל ֶאֵּמַס ְמְּדֶפה, יםִּלַּגד ַהת סֹוֶאֵאר ִנְרֶאה ְלָבה י ֶזִפְלּו. םָגְּוַזְּמא ֶׁשָּמל ִאֶׁשא ְוָּבַא

ת יַנִחם ְּבי ֵהֵרֲה, ןֹוׁשָּלת ַהיַנִחם ְּבם ֵהָּיי ַהֵּלַּגן ֶׁשיָוֵכְו, ןֹוׁשת ָליַנִחא ְּבהּוא ֶׁשָּמִאד ְּדסֹוְיַהאת ֵמֵצה יֹוָעָּפְׁשַהַהְו, קֵסְפי ֶהִלא ְּבָּמִאְו

. היָנִבה ּוָמְכָחת ַהג ֶאֵּוַזְּמד ֶׁשסֹוְית ַהים ֶאִלְּמַסם ְמב ָיֶלים ְּבִאָצְמִּנם ַהָּיי ַהֵּלַגה ְּדֶאְרִנְו. םָּיע ַהַפת ֶׁש ֶאיַעִּפְׁשַּמֶׁש, אָּמִאד ְּדסֹוְיַה

. יָהֶּתְחַּתת ֶׁשמֹוָלעֹוב ָלָלָחה ְוָדת ֵליַנִחְבִּב, אָּמִאד ְּדסֹוְיַהאת ֵמֵצֹוּיה ֶׁשָעָּפְׁשַהת ַהים ֶאִלְּמַסה ְמָׁשָּבַּיים ַלִרְּבַחְתִּמים ַהִּלַּגַהְו

  ים ִלּוּגי ִעֵנְּׁשת ִמֶבֶּכְר ֻמ8ה ָרְפִּסן ַהֵכְו. לּוּגת ִעַר צּו לֹוׁשֵיְו, לּוּגִען ֹוׁשְּלא ִמ הּולַּגא ֶׁש" שליטיִׂשָּגַאם ָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  . 8ה ָרְפִּסת ַהב ֶאּול ׁשֵּבַק ְנ33ר ָּפְסִּמב ַהָּכְרן ֻמֶהֵּמ ֶׁש3ת רֹוָפְּסי ַהֵּתת ְׁשר ֶאֵּבַחם ְנִאְו. 33א ָּיִרְטיַמִג ְּבל"ַּגן ֵכְו. יםִּלת ַּגַרצּוְּב  

ְוּאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים 'ֹוָלה ְוַעל ֶזה ִּתְּקנּו ָלנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגד )י"שער האהבה פ(' הָמְכית ָחאִׁשֵר'ר ֶפֵסְּב

, "ֱאלִֹהים ַאל ֳדִמי ָלְך"ְּכִעְנַין ,  הּוא ֶׁשַהָּים ָהֶעְליֹון הּוא ְמׁשֹוֵרר ִׁשיָרהׁשרּו ּוֵפ.'ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו

ּוָבֶזה יּוָבן .  רּוחֹות ַהִּכֵּסא ֶׁשּבֹו ְמעֹוְרִרים ִרָּנה ַּגם ֵּכן ְוַגָּליו ֵהם,ֶׁשְּלעֹוָלם ְמעֹוֶרֶרת ִׁשיָרה ְלִיחּוד ַאָּבא ְוִאָּמא

  ם ָּיי ַהֵּלַּגים ֶׁשִארֹו.  ְׁשָבָחה הּוא לֹון,ׁש ְּתַׁשְּבֵחם ַמָּמ".ְּבׂשֹוא ַּגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם"ַמה ֶּׁשִּפֵרׁש ַּבּזַֹהר ַּבָּפסּוק 

   .אָּמִאא ְוָּבַאד חּול ִיה ֶׁשיָרִּׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמ  

ַּדע ִּכי ָּכל ְמִציאּות ַּגִּלים ֵאּלּו ֵהם ֻּכָּלם , "ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם") 'דשם' תהילים ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ִמן ַהָחְכָמה ,  ַמִים ִמן ַהָּיםְוֵכן ָּכל ַהְּׂשָערֹות ָהֵאּלּו ֵהם סֹוד ַמּבּוִעים ּוְנָהרֹות ַהּמֹוְׁשִכין, ְּבסֹוד ַהְּׂשָערֹות

רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּגִּלים ִהיא ִּבְבִחיַנת ְׂשָערֹות ּוְנָהרֹות ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת . ְוֵאּלּו ַהְּׂשָערֹות ַנֲעִׂשים ַּגִּלים, ְסִתיָמָאה ִעָּלָאה

 )י, איוב כז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . יםִּלל ַּדֵמֹות ּגיַנִחְבה ִּבָעָּפְׁשת ַהֶלֶּמַסְמ ַהל"יֶמִּגת ֹוּיִתם אֹוֵה ם"ַּגִּליְוֵכן  .ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהַהָחְכָמה ִמַּי

 ַׁשַּדי ּוִמֵּמיָלא ַהַּתֲענּוג ִמֵּׁשם,  ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד'ַחְׁשַמל ִציִצית' ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ם"ַּגִּלית "ס" ג ִיְתַעָּני ַׁשַּדל ַעםִא"

 יֹוֵבלְוֵכן . ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ַהַּגִּלים, ע"אבי, ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות, ע"אבי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגִּליםְוֵכן . הּוא ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגִּלים

  ַהָּים ַּבֲהמֹון ") מב, נא' ירמי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ם ִנְמָׁשִכים ַהַּגִּלים ְּדיֹוֵבל הּוא ַהְּׁשִמיִני ִּבְבִחיַנת אֹוִתּיֹות ָיּה ֶׁשִּמָּׁשּה-ַּגל ָיְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ְּדַהַּגִּלים ֵהם חּוִטים ַהִּנְמָׁשִכים ֵמַהְּׁשִמיִני,  ַהְמַסְּמִלים ֶאת עֹוַלם ַהְּׁשִמיִניִיְצָחק אֹו ַאְרֶּבהְּבִגיַמְטִרָּיא " ַּגָּליו  

ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּים ָמֵלא ַמְרָּגִלּיֹות ָּכְך ַהֶּפה ָמֵלא  ,ָלׁשֹון ּוֶפה ִנְמְׁשלּו ַּבָּים ּוְבַגָּליו )ב" חבתי מדרשות(ַּבִּמְדָרׁש 

ָּכְך ַהֶּפה ,  ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּים ַּגל ֶׁשּבֹו ִמְתַּגֵּבר ְועֹוֶלה, ּוְכֵׁשם ֶׁשַהָּים נֹוֵבַע ַמִים ָּכְך ַהֶּפה נֹוֵבַע ַמִים,ַמְרָּגִלּיֹות

ְּכֵׁשם ֶׁשַּגל ַהָּים ַמְטִּביַע ַהְּסִפיָנה  ,ָּכְך ְלׁשֹון ַהֶּפה ְמַצְפֵצף, ְּכֵׁשם ֶׁשַּגל ַהָּים ְמַצְפֵצף, ֹון ֶׁשּבֹו ִמְתַּגֵּבר ְועֹוֶלהָלׁש

 ְּכֵׁשם ,נֹו ֶׁשל ָאָדם ַמְרִּגיׁש ָּכְך ְלׁשֹו, ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּים ַמְרִּגיׁש, ָּכְך ָלׁשֹון ָהָרע ַמְרִׁשיַע ּוַמְטִּביַע ֶאת ָהָאָדם,ַּבַּמִים

 לֹו ָׂשָפה ׁש ָּכְך ָלׁשֹון ָהָרע ֵי, לֹו ָׂשָפה ִמֶּזה ְוָׂשָפה ִמֶּזהׁש ְּכֵׁשם ֶׁשַּגל ַהָּים ֵי, ָּכְך ַהֶּפה ּפֹוֵלט ַמִים,ֶׁשַהָּים ּפֹוֵלט

 ְּכֵׁשם ֶׁשַּגל ַהָּים ְזַמִּנים ָזקּוף ,ׁשֹון ַמְבִאיׁש ּוַמְסִריַח ָּכְך ַהָּל, ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּים ַמְבִאיׁש ּוַמְסִריַח,ִמֶּזה ְוָׂשָפה ִמֶּזה

 . ְּכֵׁשם ֶׁשַּגל ַהָּים ַהּכֹל ִמְתָיְרִאין ִמֶּמּנּו ָּכְך ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתָיְרִאין ִמֶּמּנּו, ָּכְך ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ָאָדם,ּוְזַמִּנים מּוָטל

ְמַגִּלים ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהָחְכָמה , ַהָּים ְוַגָּליו, ָּכְך ָּבעֹוָלם, ׁשֹון ְמַגִּלים ֶאת ְּפִניִמּיּות ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּורִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהֶּפה ְוַהָּל

  , ְוֵכן ַהֶּפה הּוא ִּבְבִחיַנת ָים.  ְּבִחיַנת ַּגל ָלֵכן ִהיא, ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ַּבֶּפה'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ָהֶעְליֹוָנה

  . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָים, ְּדֶפה הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות  

 א ָבמּו

 א ָבמּו

 מּוָבא 

 ָמִצינּו 



ג 

 ,ו"בוכ ןַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֵה ַהְמה"ֶאְהֶי ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהָּבאֹות ַאֲחֵרי ֵׁשם )קלב' הקדישים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'יםִּיַחץ ֵעי ְפִר'ִּב

  ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָים ַּגל  ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"בוכִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ה"ו ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ֵׁשם ֶאְהֶי"ְּדֵׁשם בוכ

  . ַמְׁשִּפיַע ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגל  

ְּדַהְׁשָּפַעת  )ה"ד ופ"א פ"ובתדב, ד, ר ט"באסת' ע( ,ִנְתַּגְלְּגלּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֹון ל ָלׁש"ְּדָלֵכן ָמִצינּו ְּבחז

  ְּמַסֵּמל  ֶׁשרֶמֶצן ֵכְו. ִנְתַּגְלְּגלּוָלֵכן ֶזה ְּבִחיַנת . ָהַרֲחִמים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֻמְׁשַּפַעת ֶּדֶרְך ַהחּוט ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַּגל

  . ל"ן ַגַיְנִמ ְּכיםלִׁשְׁשת ּואֹו ֵמלׁשְׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה  

ְוָכל , ִמְּפֵני ֶׁשַהּכֹל ַקָּים ּבֹו ְוִנְכָלל ּבֹו ִּתֵּלי ִּתִּלים ְויֹוֵצא ִמֶּמּנּו, עֹוָלם ַהָּבא ִנְקָרא ַּגִּלים :)ויחי רמט(ַּבּזַֹהר 

רֹוִאים ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד . ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַּבת ַּגִּלים, ַּגִּלים ּוַמְעָינֹות יֹוְצִאים ֵמָהעֹוָלם ַהָּבאֵאּלּו 

 ּוֵבַאְרנּו ְּבַּמֲאַמר .ִּליםִּתֵּלי ִּתְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַהַּגִּלים ֵהם ִּבְבִחיַנת . ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשִּנְקָרא עֹוָלם ַהָּבא הּוא ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים ּוְנָהרֹות

ערך ( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ֶׁשִּתֵּלי ִּתִּלים ְמַסְּמִלים ֶאת חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַּתְלַּתִּלים'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָדִוד . ם"ַּגִּלית "ס"  ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהיםם ָמִייֵק ֲאִפיל ַעגְּכַאָּיל ַּתֲערֹ ")ב, תהילים מב( ֶׁשַהָּכתּוב )גלים

י ִכֵּסה ְמַאֵחז ְּפֵנ ")ט, איוב כו(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשַהָּכתּוב  .ַהֶּמֶלְך ִהְׁשּתֹוֵקק ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֶּדֶרְך ַהַּגִּלים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ּוְמַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת . ם"ַּגִּלית "ס" ם ָמִיי ְּפֵנל ַעגחֹק ָח: ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננֹו

  . ִחיַנת ַהַּגִּלים ַהִּנְכָלִלים ַּבְיסֹודַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּב, חֹקַהַּפְרָנָסה ִמִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא   

  ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן . "ה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי"ִׁשִּויִתי הוי" ),ח, תהילים טו(

  ."ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי" זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ַּגל " ְלֶנְגִּדי ָתִמידה"ִׁשִּויִתי הוי"ֶרֶמז ֶׁשִאם ָאָדם ִנְמָצא ְּבַמָּצב ֶׁשל   

 ְמַגָּלה ֶאת סֹודֹות "ַּגל" ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשְּבִחיַנת "ָךַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת" )יח, תהילים קיט(

 ֶׁשַהְיסֹוד ְמַגֶּלה ֶאת סֹודֹות 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , "ָךֹות ִמּתֹוָרֶתְוַאִּביָטה ִנְפָלא"ְוַעל ָיָדּה , ַהּתֹוָרה

ִרָּיא  ְּבִגיַמְט"ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות"ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַחְׁשַמל ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַעִין"ַּגל ֵעיַני"ְוֵכן . ַהּתֹוָרה ַלֲחָכִמים

  ת "ך ְוָהאֹוִתּיֹות ַהִּנְכָּפלֹות ְּכגֹון ֵּבי" ּכֹוֵלל אֹוִתּיֹות מנצפל אֹוִתּיֹות"גְוֵכן ֵיׁש . ְּדִמְסָּפר ֵׁשׁש ְמַגֶּלה ֶאת ַהִּנְפָלאֹות, ֵׁשׁש ֵמאֹות

  . חּוִטיםן ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֵה'ַחְׁשַמל אֹות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ף"ְוַכ  

ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעקֹב ִמְצַרְיָמה יְֹצֵאי ְיֵרכֹו " )כו, בראשית מו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָיַרד ְלִמְצַרִים ְּבִמְסָּפר ַּפֲעַמִים ַּגלַיֲעקֹב 

  ְוֵכן , ֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהְיסֹודֶׁשֶּזה ָהָיה ְּכ.) תיקונים ק(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . "ִמְּלַבד ְנֵׁשי ְבֵני ַיֲעקֹב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש

  . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ׁש ָוֵׁשםִּׁשיִׁש"ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ְמֻרֶּמֶזת ַּבִּמִּלים ׁש "ֶׁשֶמ  

ם ַמֶּסְכּתֹות ִמִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי ֵהם ִׁשִּׁשי "ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעקֹב ִמְצַרְיָמה ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש" .)השמטות רנג(ַּבּזַֹהר 

ַעּמּוד ים ְּבִדֲחַאְתִּמֶׁש,  ֶנֶפׁש ֶׁשל ַיֲעקֹב ִעם ַהִּׁשִּׁשים ַמֶּסְכּתֹותִּׁשִּׁשים ְוֵׁשׁשרֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַה. ִמְׁשָנה

ד  סֹוְךֶרֶדה ְּבָנְׁשי ִמֵרְדה ִסָּׁשִׁש .)תיקונים ה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ָהֶאְמַצע ֶׁשל ַיֲעקֹב ֶׁשהּוא ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש

 ִּמְׁשָנהֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמַה, ֵׁשׁש ְמַרְּמִזים ַעל ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ִמְׁשָנה ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ִנְרֶאה ְּד,עַצְמֶאד ָהּוּמַעם ֵמֵה

ְוַעּמּוד ָהֶאְמַצע ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש ְמַלֵּמד , ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכה ֶׁשַהִּמְׁשָנה ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה, ְׁשמָֹנהאֹוִתּיֹות 

ה יָנִּבם ַהַלת עֹול ֶאֵּמַסג ְמ"י סּוּלִמה ְּב"ם הויֵׁשְו, תֹוּתְכֶּס ַמג"ס ׁשֵּיא ֶׁשָבמּו) סוף התורה(' ַחֵקרֹו'ָב ּו.ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהִּמְׁשָניֹות

, תָּבַּׁשת ַהיאֹוִצל ְי ֶׁש'י, יַתיָמֵאל ֵמ ֶׁש'מ ינּוְיַה, הָנְׁשי ִמֵרְדי ִסאֵׁשל ָרא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגַהֶׁש) טו, ר יג"במדב (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. ייִנִמְּׁשַה

ם א ָשָבן מּוֵכְו. יםִנמֹוְׁשד ַחַי, תאֹוְמֻּטת ַהבֹול ֲא ֶׁש'א, יםִחָבְּזל ַהל ָּכ ֶׁש'כ, תבֹוה ָאָעָּבְרל ַא ֶׁש'א ,יםִׁשה ָנֵרְׂש ֶעׁשֵמל ֲח ֶׁש'ח

 מּוָבא 

 ִנְרֶאה 

 ָמִצינּו 

 ָּכתּוב 

 ָּכתּוב 

 ְוֵכן 

 ָמִצינּו 



ד 

  ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, ַח"ֵּתְפַמן ַיְנִמים ְּכִקָר ְּפׁשה ֵיָנְׁשי ִמֵרְדה ִסָּׁשִּׁשל ַהָכן ְּבֵכְו. 80ד ַחַי, 'מת אֹות ָּבֶמֶּיַּתְסִמה ּויָלִחְתה ַמָנְׁשִּמַהֶׁש

  . דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַס ְמַחֵּתְפַּמֶׁש' רָפֹול ׁשַמְׁשַח'  

 ָנִׂשיאְוֵכן . 'ַחְׁשַמל עֹוף'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ַרִּביַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֶׁשָּכַתב ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות ִנְקָרא ְּבֵׁשם 

 ֶׁשַרִּבי )שז'  כלים עכתהערות למס( 'ּתֹוַרת ֵלִוי ִיְצָחק' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֵּמל ֶאת ַהְיסֹודְמַס

בֹור לֹו ָהָאָדם ּכֹל ֶׁשִהיא  ְיָׁשָרה ֶׁשָּיְךַרִּבי אֹוֵמר ֵאיזֹו ִהיא ֶּדֶר )א, אבות ב(ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְׁשָנה . הּוא ְּבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת

ֶּדֶרְך ַעּמּוד  ֶׁשְּמִאיִרים רֶׁשּית ַהרֹול אֹות ַעֶזֶּמַרְמ ְיָׁשָרה ְךֶדֶרה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. ִּתְפֶאֶרת ְלעֹוֶׂשיָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם

, ינּוִבָאב קֲֹעַיל ֶׁשץ יצֹוִנת "רא "יִׂשָּנה ַהָדהּוי ְיִּבַר ֶׁש)עו' ע ב"שנת( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . תמֹוָלעֹול ָהָכְּבֶׁשָהֶאְמַצע 

ז "ז ָׁשָנה ְוָחָיה ְיהּוָדה ְּבִציפֹוִרי י"ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים י" )ה, ר צו"ב( ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש, תֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְּמֶׁש

 ינּוִצָמְוֵכן  .הָדהּוי ְיִּבַרא ָּיִרְטיַמִגְּב נּוִבב ָאקֲֹעַיְו. יִרֹוּפִצא ָּיִרְטיַמִג ְּבםִיַרְצִמֶׁש' םִיַמי ָׁשֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסְּבא ָבן מּוֵכְו". ְׁשִנין

ת יֹוָנְׁשִּמת ַהיל ֶאִחְתי ִהִּבַרֶׁש' סָחְנ ִּפייֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. וָׂשֵעב ְוקֲֹעת ַייַנִחְבם ִּבי ֵהִּבַרס ְוינּוִנטֹוְנַא ֶׁש:)ברכות נז(ַּבְּגָמָרא 

 מגילה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְוֵכן . יִּבל ַר ֶׁשתֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשֹה ְּבָתְיָה, תֹויָרִטת ְּפַעְׁש ִּבינּוִבב ָאקֲֹען ַיֵּקִּת ֶׁשה זֹוָוְצִמְּד, עַמת ְׁשיַאִרת ְקַוְצִמְּב

   ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ֶאֶרץ ,"ְרָיאְטֶב"ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה  .)מגילה ו(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמּו. הָיְרֶבְטר ִּבה ָּגָיי ָהִּבַרֶׁש:) ה

  .היָנת ִּבַניִחיא ְּבִהֶׁש, אָּמִאד ָלָלָּול ַהר ֶׁשּוּבִחת ַהל ֶאֵּמַסְמַה ,ַטּבּור ִנְקֵראת ְטֶבְרָיה ִמְּלׁשֹון ְטֶבְרָיהֶׁשָהִעיר ים ִארֹו. ִיְׂשָרֵאל  

ָזַקף ֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוָתיו ,  ִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי.)כתובות קד(א ַּבְּגָמָרא ָבּוּמַּכ, םִיַדם ָיי ִעִּבל ַרד ֶׁשָחֻיר ְמֶׁש ֶקינּוִצָמ

ְולֹא ֶנֱהֵניִתי , י ְּבֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוַתי ַּבּתֹוָרהָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶׁשָּיַגְעִּת, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאַמר, ְּכַלֵּפי ַמְעָלה

 ְּתֵריהֹון ָאְמִרין ֲאָנן לֹא יׁשִקן ָלן ֶּבעֹוְמי ִׁשִּבַר ְוַרִּבי יֹוָחָנן :)ביצה כ( ִּבירּוַׁשְלִמי ינּוִצן ָמֵכ ְו. ְקַטָּנהעֲאִפּלּו ְּבֶאְצַּב

ת  ֶאאּוָרת ֶׁשכּוְזה ִּבָרתֹו ְלכּוָּז ֶׁשינּוְי ַה. ֶאְצַּבָעֵתיּה ְּדַרִּבי ִמן ּגּוְלִּגיִקין ִּדיֵדיּהָזִכיָנן ְלאֹוַרְייָתא ֶאָּלא ְּבִגין ַּדֲחִמיָנן

  ב ַתי ָּכִּבן ַרֵכָלְו, םִיַדי ָיֵּת ְׁשְךֶרה ֶּדיָעִּפְׁשת ַמֶרֶאְפִּתַהְו, תֶרֶאְפת ִּתיַנִחא ְּבי הּוִּבַרְּד. דֶגֶּבַהאת ֵמֵצ יֹוׁשדֹוָּקי ַהִּבל ַרע ֶׁשַּבְצֶאָה

  .הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹוּתת ַהיו ֶאָתעֹוְּבְצֶאְּב  

, 'ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . "ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהִּגְלָּגל ּוְנַחֵּדׁש ָׁשם ַהְּמלּוָכה" )יד, א יא"ש(

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּגִּלים ִּתְהֶיה , ַּגלִמְּלׁשֹון , ִּגְלָּגלָׁשאּול הּוְקָמה ַּב ִנְרֶאה ְּדַמְלכּות. ַּבְיסֹודֶׁשָּׁשאּול ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ֶׁש

  ִאיׁש ְיהּוָדה ַוִּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשלׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְו" )ח(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ַעְכָׁשו ֶּדֶרְך ַהחּוט ֶׁשל ָׁשאּול

  . ְׁשלׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ֶאֶלףרֹוִאים ֶׁשָהיּו ָׁשם ְּבִמְסָּפר ַּגל . "ְׁשלִֹׁשים ָאֶלף  

ּלּוחֹות ָהיּו  ֶׁשַה'ַחְׁשַמל אֹות'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַּגל ִמְּלׁשֹון ְּגִליֵלי ָזָהב ִמְדָרׁש ֶׁשַהּלּוחֹות ִנְקָרִאים 'ַּגֵּלי ַהָּים'ְּבַמֲאַמר 

ּוֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא . ַּבת ַּגִּלים ֶׁשְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראת :)ויחי רמט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִּבְבִחיַנת חּוט

   ָּתָמרְּבִגיַמְטִרָּיא "  ַּבת ַּגִּליםְךקֹוֵל ")ל, י' ישעי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְורֹוִאים ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת ַּגִּלים. ְּבִחיַנת ַּבת ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד

  .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה  

ּוְבִחיַנת , ַּגלִּיים ֵיׁש ְּבִחיַנת ִּדְכֵׁשם ֶׁשַּבחּוִטים ָהרּוָחִנ, ְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֵּיׁש ַּגֵּלי קֹול ַּגְׁשִמִּיים ַּבֲאִויר ַהַּגְׁשִמי

ָּכְך ִהְׁשַּתְלֵׁשל , 'ַחְׁשַמל עֹוף' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֲאִוירְוַהחּוִטים ְקׁשּוִרים ָל, 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,קֹול

 ֶׁשַהִּׁשיָרה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַנֲעֵׂשית )משד' תהילים ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ִביא ֵמַהלקְוֵכן ָנ.  ַהַּגְׁשִמיַּגֵּלי קֹול ָּבֲאִוירְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֵּיׁש 

  ְּבׂשֹוא " ) י,תהילים פט(ְוֵכן ְּבַגֵּלי ַהָּים ָמִצינּו ִׁשיָרה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ַעל ְיֵדי ַּגִּלים ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ְלחּוֵטי ַהִּכּנֹור ְוַלְּׂשָערֹות ֶׁשְּלַמְעָלה

  ".ַהְללּוהּו" ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגִּלים ְוֵכן .ַּגָּליו ַּכֲהמֹון ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ֶנֱאַמר "ִנְׁשַמת"ְוֵכן ִּבְתִפַּלת , "ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם  

 ְוֵכן 

 ן ֵכְו

 ָּכתּוב 

 ֵהֵבאנּו 

 ִנְרֶאה 



ה 

ָנְׂשאּו ' ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה: ָלם ָאָּתה ֵמָאז ֵמעֹוָךָנכֹון ִּכְסֲא'  ֵּגאּות ָלֵבׁש ְוגֹוְךה ָמָל"הוי" )א ואילך, תהילים צג(

 ָךֵעדֶֹתי: 'ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה: ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים

ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהָחְכָמה ֶּדֶרְך . ָּיםֵהם ַּגֵּלי ַה, "ִמְׁשְּבֵרי ָים" ָׁשם 'ְמצּוַדת ִצּיֹון'ּוִב. "'ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְוגֹו

ְוָׁשם הּוא ְמַרֵּמז ,  ְּבָכתּוב ֶזה ְלָאז ָיִׁשירֵמָאז ֶׁשְּמַקֵּׁשר ַהֵּתָבה )א, ר כג"שמו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ַהַחְׁשַמל ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים ְוקֹולֹות

סֹוד קֹולֹות ֵאּלּו  )תד' שבת ע(ל " ְלָהֲאִריַז'יםִּיַחץ ֵעי ְפִר'ְוֵכן מּוָבא ִּב :). כחתיקונים(י ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר ַעל ַהְּׁשִמיִני ְּכִפ

  הּוא ִמְּלׁשֹון " ְּבֵרי ָים ִמְׁשַאִּדיִרים" ֶׁש)נא' ב ע"קבלת שבת ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבן ֵכְו, ִנְמָׁשִכין ִמּסֹוד ַהְּׂשָערֹות

   . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִנייֹוֵבל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֵמָאז"ְוֵכן . ם"ַּגִּלית "ר" ֵבׁשָלאּות ֵּגָלְך ָמה "יהו" ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֵׂשָערַאֶּדֶרת  

 ִּכֵּסאְוֵכן .  ִנְמָׁשִכים ִמְּבִחיַנת ָאז ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ְמַרֵּמז ֶׁשַהַחּיֹות ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד" ֵמָאזָךָנכֹון ִּכְסֲא"ַהָּכתּוב 

א ֵּסן ִּכֵכ ְו. ֶׁשַהָּים ּדֹוֶמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד.)סוטה יז(ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ,  ְּדַהַּגִּלים ִנְמָׁשִכים ִמִּכֵּסא ַהָּכבֹוד,ַּגִּליםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ם ֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ה"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנֹואׁשִר' ת הת אֹויַנִחְבִּב, ייִנִמְּׁשם ַהָלעֹות ָהל ֶאֵּמַסְּמה ֶׁשיָאִרְּבם ַהַל עֹואד הּובֹוָּכַה

, ֶׁשֶּנֱאַמר. הְוַהְחֵזר ָלֶהם ְּתׁשּוָב, בֹוִדיֱאחֹוז ְּבִכֵּסא ְּכ,  ָאַמר לֹו:)שבת פח(א ָרָמְּגל ַהא ַע"ץ שליטְלקֹוְׁשִּמר ִמ"מֹוְדַאָה

  ם ָלעֹוא ָההּוֶׁשה ָבּוׁשְּתם ַהַלעֹויק ְּבִזֲחד ַמבֹוָּכ ַהאֵּסִכיק ְּבִזֲחַּמי ֶׁשִּמז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש". ְמַאֵחז ְּפֵני ִּכֵּסא ַּפְרֵׁשז ָעָליו ֲעָננֹו"

  .ייִנִמְּׁשַה  

ְוֵכן , קֹלֹות ַמִים ַרִּבים ֵיׁש חּוִטים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ם ֶׁשָּבֶה',ה חּוֵטי ָהרֹותְנ ןעֹות ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ֵהַהָּכתּוב ֶׁשַהְׁשָּפ

 ֶנֶאְמנּו ָךֵעדֶֹתי"ְוחּוִטים ֵאּלּו ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה . "ִמְׁשְּבֵרי ָים", חּוִטים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים

 ֶׁשֵעדּות ְמַגָּלה ֶאת ַהִּנְסָּתר 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ָרה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֵעדּותְּדַהְׁשָּפַעת ָחְכַמת ַהּתֹו. "ְמאֹד

ז ֶׁשִּגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמ, ִּגּלּוי הּוא ִמְּלׁשֹון ַּגלְוֵכן . ְוִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַגֶּלה ֶאת ַהִּנְסָּתרֹות, ְלֵבית ִּדין

ּוְכֵׁשם ֶׁשַהַּגִּלים יֹוְצִאים ִמן ַהָּים ְוַאַחר ָּכְך  .ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֵעדּות ְוַגִּלים ַהְמַסְּמִלים ֶאת חּוֵטי ַהּתֹוָרה, ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ַלֲחָכִמים

  ִּדְלַאַחר ָהִאְתָערּוָתא , ָצִריְך ִלְלמֹד ְוִלְׁשלַֹח ּתֹוָרתֹו ֲחָזָרה ַלָּים ֶׁשְּלַמְעָלה, ְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלהָּכְך ָהָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ְלַגֵּלי ַהָח, חֹוְזִרים ַלָּים

   .:)תיקונים סא(ֶׁשָּמִצינּו ְּבזַֹהר  ְּכִפי. ִּדְלֵעיָּלא ָצִריְך ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ֲחָזָרה ְלַמְעָלה  

. ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ׁשֶֹרׁש ַהחּוִטים הּוא ִּבְבִחיַנת ֱאמּוָנה. ֱאמּוָנה ִהיא ִמְּלׁשֹון  ֶנֶאְמנּוָךֵעדֶֹתיִנְרֶאה ְּדַהָּלׁשֹון 

ְוַגם ָּכאן ְנָבֵאר , "ֶנֱאָמָנה' ֵעדּות ה" )ם יטתהילי(ְוֵכן ָּכתּוב . ְוַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבָאה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל ָׁשְרָׁשּה ֵמָהֱאמּוָנה

ְׁשְּבֵרי ִמִּדיִרים ַא" ֶׁשַהָּכתּוב )נא' ב ע"קבלת שבת ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶנֱאָמָנהָׁשְרָׁשּה ֵמָהֱאמּוָנה ' ֵעדּות הֶׁש

.  ְלַרֵּמז ַעל עֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּׁשִמיִני ֶׁשִּנְקָרִאים ַאָּבא ְוִאָּמא ִעָּלִאיןי"ָאִבת "ר" ה"יהוָּמרֹום ַּבִּדיר ַא"ְוַהָּכתּוב , י"ִאִּמת "ם רָי

  ת  ֶאיַעִּפְׁשי ַמ"ֶׁשרשבר ֵאָבְנ ּו,י"ֵמרשבת ֹוּיִת אֹו"ִמְׁשְּבֵרי"ֶׁש' ץֶרי ֶאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש ַהַּגִּלים ְוַהחּוִטים

  .הָאָּלא ִעָּמִאים ֵמִאָּבם ֶׁשָּיי ַהֵּל ַּגְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפַעָּפְׁשַה  

ְוַעל ֶזה ,  ֶׁשַהַּמִים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ַמְגִּביִהים ֶאת ַעְצָמם ְורֹוִצים ְלִהְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם:) טזבראשית(ָחָדׁש  ַּבּזַֹהר

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהִּנְקֵראת ַאִּדיר ִהיא ׁשֹוֶבֶרת ֶאת ַהֶחֶסד ֵמִהְתַּפְּׁשטּות. "ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים"ֶנֱאַמר 

ְוַעל ֶזה , ים ְוַגִּלים ַּדִּקים ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ׁשֹוֶבֶרת ֶאת ַהֶחֶסד ּוְמַצְמֶצֶמת אֹותֹו ְלחּוִט"ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים"

  ְוׁשֶֹרׁש ַהחּוִטים הּוא ,  הּוא ֵׁשם ֶׁשל ִמַּדת ַהְּגבּוָרהַאִּדירֶׁש, .)בראשית ה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש  ָמִצינּו ְוֵכן". ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים"ֶנֱאַמר 

  .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאִּדירן ְוֵכ. ֵמָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ְּכִדְלֵעיל  

 ָעַלי ָך ְוַגֶּליָךָּכל ִמְׁשָּבֶרי"ֵאּלּו ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , "ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים" .)תיקונים מז(ַּבּזַֹהר 

', ָהרֹאׁש ֶׁשּלֹו י'  ְּדיֹוַקן ָהאֹות ווא ַק"ְרָקא ַז" ֶסגֹוְלָתְך"ר הֹוֵל"ף ׁשֹוָפ"א ַמַּק"ְוֵאּלּו ֵהם ַזְרָק, "ָעָברּו

 ָּכתּוב 

 ְוֵכן 

 ּוַמְמִׁשיְך 

 ְוֵכן 

 ָמִצינּו 

 ָמִצינּו 



ו 

ְוָהאֹוַפִּנים , ְוָכל ַּגְלַּגל עֹוֶלה ַלֲעָׂשָרה ַּגְלַּגִּלים ְלַמְעָלה. ְוֵהם ֶסגֹוְלָתא, ם ַהּתֹוָרהְׁשלָׁשה ַּגְלַּגִּלים עֹוִלים ּבֹו ְּבַי

רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהַּגִּלים . "'ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה"ים ְלֻעָּמָתם ִמָּיד ְוַלְּזַמן ֶׁשִּיָּנְׂשאּו ָהאֹוַפִּנ, ִיָּנְׂשאּו ְלֻעָּמָתם

ם ים ְּבַיְׁשלָׁשה ַּגְלַּגִּלְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהּזַֹהר אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש . ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהַּגְלַּגִּלים ְוָהאֹוַפִּנים, ְּבָכתּוב ֶזה ִעם ַטֲעֵמי ּתֹוָרה ְוַגֵּלי ַהָּים

ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים "ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַּגְלַּגִּלים ֶׁשֵהם ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת' ְּדַהחּוט ֻמְרָּכב ִמג, ַהּתֹוָרה

,  ְּדַהְׁשָּפַעת ַהחּוִטים ָּבָאה ֶּדֶרְך ַהַּׁשָּבתַׁשַּבת קֶֹדׁשיַמְטִרָּיא  ְּבִג"ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום"ְוֵכן . ִּתְפֶאֶרת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאִּדיר

  ָּכל "ְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשהָּתָמר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָך ְוַגֶּליָךִמְׁשָּבֶרי" ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשַּמְזִּכיר ַהּזַֹהר .םָׁשִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶקֶׁשת ְּבִגיַמְטִרָּיא " ָעַליָך ְוַגֶּליָךָּבֶריִמְׁש  

 ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהִּנְׁשָאִבים ד"כּוְמַרֵּמז ַעל , ַּכד ָים ִהיא ָּדְכָים ֶׁשַהֵּתָבה "ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים"ַּבּזַֹהר ָׁשם ַעל ַהָּכתּוב 

ְּדִרְבָקה ָׁשֲאָבה ַּכד ֵמַהְּבֵאר ֶׁשִּסֵּמל ֶאת ַהַּכד ַהִּנְמָׁשְך . "ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל"ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר . ְליֹוָנה ַהָחְכָמה ָהֶעםַּיִמ

  בראשית ( בתּוָּכן ַהֵכְו .הָקְבִרר ְוֶזיֶעִלת ֱאַׁשָרָפ ְּבהיָבִאְׁשן ֹוׁשים ְלִמָע ְּפהֶנמֹוְׁש ׁשֵּיֶׁש' ַחֵקרֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהִמַּי

   .יְׁשִמיִנְּבִגיַמְטִרָּיא , " ִמַּכֵּדְךַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים" )יז, כד  

ְּדַהִּמָּלה , ָרה ְמַרֵּמז ַעל ְׁשִאיַבת ַהּתֹו"ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה" )שם יח( ֶׁשַהָּכתּוב )קצז' ע( 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות' רֶפמּוָבא ְּבֵס

 ר"ָדָהת "ס" ּה ַּכָּדד ַוּתֹוֶררַוְּתַמֵה"ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדַהָּכתּוב , ּתֹוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ּתֹוֶרדְו, ִמּתֹוָרה אֹוִתּיֹות "ַוְּתַמֵהר"

ד "ִמיִני הּוא ַים ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְׁשָאִבים כְּדעֹוַלם ַהְּׁש, .)חקת סד( ׁשָדר ָחַהּזֹא ַּבָבּוּמי ַּכיִנִמְּׁשם ַהָלעֹות ָהל ֶאֵּמַסְמַה

ִרְבָקה  ")בראשית שם מה( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת חּוֵטי ַהּתֹוָרה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה"ֲהָלָכְוֵכן  .ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה

ְּדַכד ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ֶׁשַּמְמִׁשיְך ֶאת ַהּתֹוָרה , ַחָּיה אֹו חּוט ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּכדְוֵכן .  ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות"ּהָמְכ ִׁשל ַעּהיֵֹצאת ְוַכָּד

 ְלַרֵּמז 'ַּכד האֹוִתּיֹות ַּכָּדּה  ֶׁש)ב"שער המוחין פ(ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותִמַּי

 ַהַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶחֶסד ַלַּמְלכּות הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ע ֶׁשֵּׁשם ם ָׁשְוֵכן מּוָבא. ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות'  ַלהַעל ְּבִחיַנת ַהַּכד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּבֶחֶסד, ְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ַהְׁשָּפעֹות ֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד'  ְלגְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ַּגם ִמְתַחֵּלק,  ַּכדְּפָעִמים' ג

  ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .  ַהִּמְתַקֵּׁשר ִעם ַהֶּׁשֶמׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודַּכד ַּכד ְמַרֵּמז ַעל ְּבִחיַנת "ְךְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁשְמׁשַֹתִי"ֶׁשַהָּכתּוב 

  .  ֶׁשָּכתּוב ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד'ַחְׁשַמל ַחָּמה'  

, ֶׁשִּמֶּמּנּו מֹוְזִגים ֶאת ַהּכֹוסֹות,  ֶׁשהּוא ַהּכֹוס ָּגדֹול ֶׁשל יֹוֵסףָּגִביַע ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְּדַכד הּוא ִּבְבִחיַנת ַּכדְּדָלֵכן 

ְוֵכן ַּבֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִנים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש .  ֶׁשַהָּגִביַע ֶׁשל יֹוֵסף ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד'ַמל אֹותַחְׁש'ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ד " ֶׁשַּכ)ד ל,בראשית כט(י "ּוָמִצינּו ְּבַרִּׁש, ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנהד "כְו,  ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנהד" כָהיּו, ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד

ְמַרֵּמז ַעל ִזּוּוג ה ב ֶזתּוָכְו. תנֹוָּתַמ ְּבהּוָּוִּלֶׁש" ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי" ַּבָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ֵׁשֶבט ֵלִוי תֹוַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה ִנְרָמז

ים ִׂש'ה ְּבֶיְהִּיג ֶׁשּוּוִּזת ַלכּוְלַּמת ַהין ֶאִכָהְל, הָּלי ַּכֵטּוּׁשד ִק"ל כים ַעִנֲהּכֹת ַּכְרִבן ְּבֵּוַכְל' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס'א ְּבָבן מּוֵכְו. ְיסֹוד ּוַמְלכּות

רֹות ד ִמְׁשְמ" ֶׁשכ)ח, דברים יח( ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי .ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּותה ְוָּלי ַּכֵטּוּׁשד ִק"כים ְלִנֲהּכֹין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. 'םלֹוָׁש

ד ִוָּדֶׁש ):תענית כז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ד ַּבַּמְלָאִכים"ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ִמְסָּפר כ,  ִמְׁשְמרֹות ַהַּמְלָאִכים ְלַמְעָלהד"כַהּכֲֹהִנים ֵהם ְּכֶנֶגד 

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ד"ר כַּפְסִּמל ִמֵּבַקת ְּתכּוְלַּמַהה ֶׁשָצ ָרְךֶלֶּמד ַהִוָדְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנהד " כיּוְהִּין ֶׁשֵּק ִּתְךֶלֶּמַה

  ת כּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהָּׁשִאת ָהּוׁשְּדַחְתִהים ֶׁשִארֹו. ׁשֶדה חָֹעָּבְרַאים ְוִרְׂשד ֶע ַעיָהֶלת ָעֶרֶז חֹוּהָׁשְפין ַנֵא :)בכורות ו(

  .'ב' ת אֹוּיִתאֹוְּבד "כת ַהאֹויא ָהִה, ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת ֶלֶּמַסְּמה ֶׁשָמתּו ְס'םת אֹון ָהֵכְו. ד"כר ַּפְסִמיא ְּבִה  

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ִמְּבִחיַנת ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּכָּלה ַה, )יח, שמות לא(ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי , ִקּׁשּוֵטי ַכָּלה ד"כְּדֵיׁש 

ֵצרּוִפים ' ְּדֵיׁש כד, ד ִקּׁשּוֵטי ַכָּלה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד" ֶׁשכ)רכד' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַּכד

 ָמִצינּו 

 ְוֵכן 

 ִנְרֶאה 

 ִנְרֶאה 



ז 

ְוֵכן ְמַקֵּׁשר ָׁשם ֶאת .  ִּתּקּוִנים ֶׁשֵּיׁש ַּבָּזָקן ַהַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותב"ִים יַּפֲעַמְּכֶנֶגד , י ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות"ַּבֵּׁשם ֲאדָֹנ

 רֶפ ְּבֵסְוֵכן מּוָבא. ד"כ עֹוֶלה ְלִמְנַין ֶזהְּדַפֲעַמִים , "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר" )ו, ג' ישעי(ד ַלָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַהַּמְלָאִכים "ַהכ

ֶּכָחָתן ְיַכֵהן " )י, סא' ישעי ( אֹוִתּיֹות ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִקּׁשּוֵטי ַכָּלהד"כ ֶׁשֵּיׁש 'ִסּדּור ָהרֹוֵקַח' ְּבֵׁשם )עט' ע( 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות'

  ְוָדִוד ִנְקָרא ָּדִויד , ד"כַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ִויד ָּד ֶׁש'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. "ְּפֵאר ְוַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶליָה

  .ְך" ַּבַּתַנד"כְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשהּוא ַהֵּסֶפר ַה, ד"ִעם יֹו  

 ִסְּמָלה ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשּמֶׁשה "ָּדלֹה ָדָלה ָלנּוְוַגם ") יט, שמות ב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּדַגם ְׁשִאיַבת ַהַּמִים ֶׁשּמֶׁשה ָׁשַאב ֵמַהְּבֵאר

 ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשְּמַחְּדִׁשים "וָיְלָּד ִמ ַמִיםִיַּזל" )ז, במדבר כד(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּו ְּד.ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהׁשֹוֵאב ִמַּי

 ,ד"ָּדִות "ר" ָלהָדלֹה ָּדַגם ְו"ַהָּכתּוב  ְוֵכן ,ַהּכֹל ָרמּוז ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתבֶׁש, ִמַּמה ֶּׁשָּדלֹה ָּדָלה מֶׁשה, וַּבּתֹוָרה הּוא ִמָּדְלָי

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַרִּביְּבִגיַמְטִרָּיא " ְוַגם ָּדלֹה ָדָלה ָלנּו"ן ֵכְו', ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדל ִּכֵאָרְׂשִיה ְלָרֹוּתת ַה ֶאיַעִּפְׁשַּמֶׁש

   ְךרּוָּב ׁשדֹוְּדַהָּקּתֹוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא " ְּבֶעְזֶרָךרֵֹכב ָׁשַמִים " )כו, דברים לג(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאלֶאֶרתִּתְפַה

  . ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ִמַּיְבָיכֹול רֹוֵכב ַעל ַהָּׁשַמִים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַה ַּכאהּו  

 )חיי העולם הבא(א ַאּבּוְלַעְפָיא "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ר. ַּגְלַּגִּלים' ג הּוא ִּבְבִחיַנת ֶסּגֹולרֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ִּדְלֵעיל ֶׁשִּנּקּוד 

ַקִּוין ֶחֶסד '  ְּכֶנֶגד גןְנֻקּדֹות ַהֶּסּגֹול ֵה'  ֶׁשג)השער התשיעי( 'ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק' רֶפֵכן מּוָבא ְּבֵסְו.  ַּגלְּפָעִמים' ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּסּגֹולֶׁש

ְמַסֵּמל ֶאת ', ו ֶׁשִּנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ֶׁשֶּיְׁשנֹו ַרק ָּבאֹות 'ַחְׁשַמל עֹוף'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְוַהֶּסּגֹול הּוא ִּבְנַין ַהּׁשּוֻרק, ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת

 ל"ַּגְוֵכן  ..)תיקונים לח( ֵמַהּזַֹהר 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר ִניָמא ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶסּגֹולְוֵכן . ַהְיסֹוד

  ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ְוהּוא ֵחֶלק ֵמַהחּוט, ְך ַלְיסֹודִּדְכֵׁשם ֶׁשַהָּזָקן ַׁשָּי. ָזָקןְּבִגיַמְטִרָּיא ד "ָלֶמ ל" ִּגיֶמְּבִמּלּוי

  .ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני  הּוא ַהחּוטַּגלָּכְך ַה, 'ַחְׁשַמל ִציִצית'  

, ַמאי ְסֻגָּלה ַרב ִחְסָּדא ָאַמר ֵסֶפר ּתֹוָרהֹוֶאֶלת ְוַהְּגָמָרא ׁש.  ֶׁשָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ִנְקָרא ְסֻגָּלה.)ב נב"ב(ַּבְּגָמָרא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּגָמָרא קֹוֵראת ְלָדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ְּבֵׁשם .  ַרב הּוָנא ָאַמר ִּדיְקָלא ְּדָאַכל ִמיַּנּה ַּתְמֵרירַּבַרָּבה 

ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא נֹוֶקֶטת ִצּיּור ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו . ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹותִּדְסֻגָּלה ִהיא ִמְּלׁשֹון ֶסּגֹול ַהְמַסֵּמל ֶאת , ְסֻגָּלה

ֶקל ְוַהֶּד, )שב' ספר תורה ע(ל " ְלָהֲאִריַז'יםִּיַחץ ֵעי ְפִר'ַּכּמּוָבא ִּב, ְּדֵסֶפר ּתֹוָרה הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹות רּוָחִנִּיים, ֶּדֶקל

 ֶזה ְּסֻגָּלה ֶׁש.)פאה לג(ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי . 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ַּגְׁשִמִּיים

  ְוֵכן ְסֻגָּלה . ְיסֹוד ַהּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ַהחּוִטיםֶׁשֶאְׁשּכֹול ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּב, 'ַחְׁשַמל ָּדם'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶאְׁשּכֹול

  .חּוִטים' ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ַהג  

. "ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים" )ה, שמות יט(

ָּכל ְיָקר ַוֲאָבִנים טֹובֹות ֶׁשַהְּמָלִכים ּגֹוְנִזים , "ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים"אֹוָצר ָחִביב ְּכמֹו , "ְסֻגָּלה" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

ִדי ֵיׁש חּוט ֶׁשל  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְלָכל ְיהּוֲאָבִנים טֹובֹות רֹוִאים ֶׁשְּסֻגָּלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת אֹוָתם

.  ֶׁשֲאָבִנים טֹובֹות ְמַרְּמזֹות ַעל ַהַחְׁשַמל.)יתרו מו (ָחָדׁש ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ֵמַהּזַֹהר. ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֶאֶבן טֹוָבה, ְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ְסֻגָּלה

 תיַרִמ ְׁשֶׁשִּבְזכּות, "ָהָאֶרץ י ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכלּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִל"ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ְׁשִנְרֶאה ן ֵכְו

  ִּכְדֵבַאְרנּו ,  ֶאת ָהָאָדם ַלַחְׁשַמליםִרְּׁשַקית ְמִרְּבת ַהיַרִמְׁש ּוִּדְבִרית ִמיָלה, ַהְּבִרית זֹוִכים ְלִהְתַחֵּבר ַלַחְׁשַמל ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְסֻגָּלה

  .ֳאָפִנים'  ְּבגה" ִמיָלת" ס"י ִּכם ָהַעִּמיל ִמָּכה ְסֻגָּלי ִלםִוְהִייֶת"ְוֵכן . 'ַמל ִמיָלהַחְׁש'ְּבַמֲאַמר   

  
  

 ִנְרֶאה 

 ְועֹוד 

 ָמִצינּו 

 ָּכתּוב 



ח 

  .ה" עד שנת תשעב"תשעשנת מהוספות למאמר קץ הגאולה 

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

חשוב . שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות מבוסס על תאריכים  שכתבנומאחר והקץ

 לא ל"וחז, ל"חזהזהר הוא מדרש כיון ש. ג שלנו" היא תשעהזהרב של "תשע שלהבהיר

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים ,  את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמהמנו

 גם ל" לפי חזב תקפים" על שנת תשע שהבאנוכל הרמזיםוכן . לפי שיטת בעל המאור

  .ג"י שנת תשעלגב

 72יסתיימו ה] ג שלנו"שהיא תשע[ב "ועוד חשוב להבהיר שבזהר כתוב שבסוף תשע

 ,הוא מלחמת גוג ומגוגשהשלב הבא אחר כך יחל  ו,שנים של חבלי משיח ולידת משיח

יה  תה]ד"תשע[ג " בתשעוהזהר לא ציין מתי. ד שלנו"ג שהיא תשע"שתהיה בשנת תשע

ל במקומות אחרים "ואף שיש ראיות מחז, בסוף או ,עאו באמצ, בתחילת השנה, המלחמה

ויתכן .  לא מוזכר תאריך מדוייק]ד"תשע [ג"בזהר על תשע, שהמלחמה תהיה בסוכות

כמו כן .  והגמר יהיה בסוכות שלאחר מכן]ד"תשע [ג"שהמלחמה תתחיל בסוף תשע

  .והארכנו במאמר, ה שתהיה סוף הבירור"ל שכתב מפורש על תשע"הבאנו מהאריז

ואם יזכו . ל אלו הם תאריכים של גאולת בעיתה שהוא הזמן האחרון שמשיח חייב לבאכ

  .יבא מיד

ְּבאֹותֹו ְזַמן  .)וארא לב(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמא ַעבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזַֹּב ינּוִצָמ

ְוִיְּפלּו , ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים, ְוַיֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים,  ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעל רֹוִמי ָהְרָׁשָעהִיְתעֹוֵרר ַעם ֶאָחד

ֶזהּו .  הּואְוָאז ִיְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך, ַעד ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלם, ִביֵדיֶהם

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

ֶאָּלא ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל , ם ֶׁשל ָהעֹוָלםְולֹא ִיָּׁשֵאר ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָע, ּכֹחֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ְוִיְׁשּבֹר ָּכל ַהֲחָילֹות, ִמֶּמָּנה

ם ֵחָּלִהא ְלבָֹּים ֶׁשָלעֹוף ָהֹוּסם ִמָעָהל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ְו".ִצְּלְך ַעל ַיד ְיִמיֶנך' ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ְלַבּדֹו

ים ִארֹו ְו.לאֹוְּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמליאֹוִסן ֵכְו. יַחִׁשץ ָמֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאֵרקֹון פֹוְצ ןֵכְו. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא ם הּודֹוֱאֶּב

. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ֵמָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוק ְּבחֹוָרה ָהֶצָּקא ַההּוֶׁש, הָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוי ְּבִחָרְזִּמה ַהֶצָּקאת ַּבֵצְמִנה יָאֵרן קֹופֹוְּצה ֶׁשָּפַּמַּב

ף א סֹוֵרָּקִהה ְל'ָיאּוְר, תֶׁשֶּבַּיר ַּבֵתיֹוה ְּבָקחֹוְריא ָהִהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצל ה ֶׁשָּדֻקְּנַה, םָלעֹול ָהע ֶׁשַפֶּׁשיל ַהִחְתל ַמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵּמן ֶׁשיָוֵכְו

 רָאבְֹמּו. יְךִרֲאַּתו ַהַקם ְּבָלעֹות ָה ֶאתַעַרקֹו, היָאֵרקֹוְו, יְךִרֲאַּתו ַהר ַקֵבה עֹויָאֵרקֹוְּבה ֶׁשָכָלֲהי ַהֵרְפִסא ְּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹוָה

ן ֵכְו. תלּוָּגל ַה ֶׁשְךּוׁשָחם ֶהָלעֹו ָלףסֹויא ִבָתְו, םָלעֹות ָה ֶאעַרְקִּתג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְליל ִמִחְתם ַּתָׁשְו, םָלעֹו ָהףסֹום ָּׁשֶׁש ינּוֵרָבְדִל

ל ם ֶׁשִיַדָיל ְלֹוּפם ִיטֹוָאָהת ֶׁששֹוָׁשה ֲחֶלֲעא ַמ הּוֹו ּב)ו"שבט תשמ' שיחת י(. םטֹוָאן ָהַיְנִעל ְּב"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאת ָהֵאֵמה יָחי ִׂש ִלחּוְלָׁש

ה ָדְסנֹו, םֹוּיל ַהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצן ֵכְו .םָלעֹול ָהָכו ְּב"ה חָעָרי ְלּוּנת ִׁשֹוׂשֲער ַלֹוּתְפת ַּכיַצִחְלל ִּבַכּוּיֶׁש, נֹוֹוׁשְלי ִּכפּוי ָׁשִּתְליר ִּבִער ָצַעַנ

ת יַנִדְּמ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו .לֵאָרְׂשת ִייַנִדל ְמֶגֶדה ְלֶמֹו ּדּהָלְגִדְו. 1948-ב, לֵאָרְׂשת ִייַנִדה ְמָמ ָקּהָּבה ֶׁשָנ ָׁשּהָתאֹות ְּבאּוָמְצה ַעָלְּבִקְו

א "י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.הָּלֻאְּגה ַלָנָכיא ֲהה ִהיָאֵרן קֹופֹות ְציַנִדם ְמַּגן ֶׁשֵכָּתִי, הָּלֻאְּגה ַלָנָכיא ֲהל ִהֵאָרְׂשִי

  .לֵאָרְׂשִי ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִעה ָאֵרן קֹופֹוְצֶׁש



ט 

ִמִּמְזָרח ָאִביא ַזְרֵעְך ּוִמַּמֲעָרב " בתּוָּכ ֶׁשֹולּו ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ְּכמַּבִּמְזָרח ֶׁשָּׁשם ָּג )יט, נט' ישעי(ם "יִּבְלַּמַּב אָבמּו

ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח " בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ, ִּמְזָרחִּכי ַהּגֹוֵאל ִיְתַּגֶּלה ַּב, ָׁשם ִיְתַּגּלּו ַהִּנִּסים ְוַהּמֹוְפִתים ְּתִחָּלה, "ֲאַקְּבֵצְך

ּוַבַּמֲעָרב ֶׁשָּׁשם ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְמֻנָּפִצים ֶׁשֵהם , ְוִנְפְלאֹוָתיו' ַעד ִּכי ַּבִּמְזָרח ִיְראּו ֶאת ְּכבֹוד ה, "ְגלֹוֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַר

בֹא  ְּבֵעת ָי"ִּכי ָיבֹוא", ַהָּבא ִמֶּמְרָחק' ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין ָׁשם ַרק ִיְׁשְמעּו ֶאת ַהִּנִּסים ֵמָרחֹוק ְוִיְראו ֶאת ֵׁשם ה

 ֹוְּכמ,  ַהֶּזה ְלָהִרים ְׁשאֹון ַּגָּליוַּבָּנָהרנֹוֵסָסה ּוִמְתַנְּׂשָאה '  ְורּוַח ה,ְוהּוא ַמֲחֵנה ּגֹוג ּוָמגֹוג, ַהָּצר ְּכָנָהר ׁשֹוֵטף

ים ִקסּוְּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ, םָלעֹו ָהחַרְזִמאת ְּבֵצְמִּנ ֶׁשהיָאֵרקֹון פֹו ְצ".ְוׁשַֹבְבִּתיָך ְוִׁשֵּׁשאִתיָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמַּיְרְּכֵתי ָצפֹון" בתּוָּכֶׁש

" ּוִיְקָרֵאה"".  ְלַרְגלֹו ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרְּדִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ֵהִעיר ִמִּמְזָרחִמי ") ב, מא' ישעי(. הָּלֻאְּג ַהתרּוְרעֹוְתִהל ֶׁש

ת "ר" ֱחָרדּוֶיָאֶרץ ָהצֹות ְקִייָראּו ְוִּיים ִאאּו ָר"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמן ֶהֵכְו. היָאֵרֹוקם רֹוְּדן פֹוְצת " ר"ֶצֶדק. "היָאֵר קֹואֹוִתּיֹות

, היָאֵר קֹוןפֹוְצל ז ַעֵּמַרְמַה, ןפֹוָצם א ַגה הּוֶּזח ַהָרְזִּמַה ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ ּו.יִאי ָהִצֲחא ָרְקה ִנם ֶזקֹוָּמ ֶׁשַעדּוָּיַכְו. ה"יָאֵרקֹו

ִמי ֵהִעיר " )ש ב"מדרש זוטא שה(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂש ֲעלּויו ָּגָלם ֵאקֹוָּמא ַההּוְו, הָיְסח ַאַרְזן ִמפֹוְצאת ִּבֵצְמִּנֶׁש

 ִמְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ֶזה ָמִׁשיַח ְוָלָמה הּוא ָּבא ִמִּמְזָרח ֶאָּלא ֵמֵהיָכן ֶׁשַהּיֹום עֹוֶלה. "ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו

ּוְכָמה ֶׁשָאַמר ָעָליו ַהָּכתּוב ֶׁשהּוא ֵנעֹור ְּכֶׁשהּוא . "ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי" ֶׁשהּוא ָמׁשּול ַּכַחָּמה ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָּדִוד

ירֹוִתי ִמָּצפֹון ַוַּיאת ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ִיְקָרא ַהִע" ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ַהֵּקץ ָאַמר ַהָּכתּוב ,ְּכִאּלּו ָיֵׁשן

 ְוָלָמה הּוא ָּבא ִמן ַהָּצפֹון ֶאָּלא ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּצפֹון ַּכְבָיכֹול ָּגָלה ִעָּמֶהם ַהָּכבֹוד ַלָּצפֹון ִּבְׁשִביל ָּכְך ".ִבְׁשִמי

'  הְךר ָּכַחַאְו, יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעיל ֵמִחְתת ַיֹוּיֻלָּגץ ַהּוּבִּק ֶׁש)יז ('ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב אָבמּו ןֵכְו. "ַהִעירֹוִתי ִמָּצפֹון"ֶנֱאַמר 

 ְלַקֵּבץ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרַּבע ִּפּנֹות ָהעֹוָלם א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּק ְּכֶׁשָעִתיד ַה:נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. הָדהּוי ְיֵחְּדת ִנץ ֶאֵּבַקְי

ֶאְפַרִים ָמעֹוז " רַמֱא ֶאְפַרִים ֶׁשֶּנְךר ָּכ ְוַאַח,"ִלי ִגְלָעד ְוִלי ְמַנֶּׁשה" רַמֱא ֶׁשֶּנ,ֹון הּוא ְמַקֵּבץ ֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשהִראׁש

א בֹה ָיל ֶזָּכא ֶׁש"ק מֶרֶּפ' ָיְעיַׁשים ִּבִקסּוְּפ ַהְךֵׁשְמֶהים ְּבִאן רֹוֵכ ְו".ְיהּוָדה ְמחֹוְקִקי" רַמֱא ְוַאַחר ָּכְך ְיהּוָדה ֶׁשֶּנ,"רֹאִׁשי

ָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביֹוִנים ְמַבְקִׁשים ַמִים ָוַאִין ְלׁשֹוָנם ַּבָּצָמא ָנָׁשָּתה ". לֵאָרְׂשי ִיֵנְּבים ִמִניֹוְבֶאָהים ְוִּיִנֲעת ָהַרל ָצה ַעָמָקְנִּכ

ים ִכָלְּמם ַּבָהָרְבת ַאֶמֶחְלל ִמק ַעסּוָּפת ַהים ֶאִרֲאָבְּמים ֶׁשִׁשְרָפְמי ַהִפם ְלַג ְו". ֶאֱעֵנם ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶאֶעְזֵבם'הֲאִני 

ל ים ַעִזְּמַרים ְמִקסּוְּפַהְו. ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלֹוּיט ֶׁשת לֹויל ֶאִּצַהי ְלֵדה ְּכָתְיה ָהָמָחְלִּמית ַהִלְכַּת ֶׁשנּוְרַאֵּב, טת לֹויל ֶאִּצַהְל

עֵׂשה   ְוָכלֵזִדיםִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל  ")יט, מלאכי ג(ב תּוָּכת ַה" רה"ָאֵרקֹון ֵכְו. יַחִׁשת ָמַדיא ֵלִהֶׁש, דִות ָּדַדֵל

ּכֹה ָאַמר " ,)ז, ח(ה ָיְרַכְזם ִּבב ַּגּותן ָּכָיְנִעָהא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה ". ַהָּבאּיֹוםַה ָֹתםא ִלַהטְו ׁשַק ְׁשָעהִר

 ְצָבאֹות 'הּכֹה ָאַמר "ם "יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו ". ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש'ה

ת צֹוָרל ַאז ַעֵּמַרְמ" ׁשֶמָּׁשא ַהבֹוְמ "ןֵכְו. ּו ְלִמְזָרח ֵהם ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָּגל"ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח

 ְלִפי ֶׁשֵהן ְׁשרּוִין "הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים" )א, יח' ישעי(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו. 'הָלעֹו ָהׁשֶמֶּׁשת ַהצֹוְרַא 'תאֹוָרְקִּנ ֶׁשּוּלֵא

 . ּוְנבּוָאה זֹו ַעל אּוְכלּוֵסי ּגֹוג ּוָמגֹוג,ים ָׁשם ְוִהיא ְמֻצְלֶצֶלת ְּבַכְנֵפי עֹופֹותְּבִמְזָרח ְוָהָאֶרץ ַחָּמה ָהעֹופֹות ֶנֱאָסִפ

ְּברּוַח ָקִדים ֶׁשִהיא ַעָּזה  )כא, שמות יד(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יתִחָרְז ִמַחי רּוֵדל ְיים ַעִעָׁשְרָהע ֵמָרְפִנ' הי ֶׁש"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו

 ".' הַחָיבֹוא ָקִדים רּו". " ָקִדים ֲאִפיֵצםְּכרּוַח" רַמה ִנְפָרע ָּבּה ִמן ָהְרָׁשִעים ֶׁשֶּנֱא"ת ִהיא ָהרּוַח ֶׁשהקבֶׁשָּברּוחֹו

ים ִדָּק ַהַחרּוין ר ֵּבֶׁשת ֶקָּבת ַׁשירֹוִמְזים ִּבִאן רֹוֵכְו". ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים" ".רּוַח ַהָּקִדים ְׁשָבֵרְך ְּבֵלב ַיִּמים"

ְוֵיז ִנְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו . ֶזַבח לֹו ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח לֹו ְּבבֹוְגִדים.  ְּבָגִדיםץְּבבֹאֹו ֵמֱאדֹום ֲחמּו הָּלֻאְּגן ַהַמְזם ִּבדֹוֱאה ֶּבָמָקְּנַל

ן דּוָי' ה ֶׁש.)בלק קצט(ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמן ֵכ ְו.ֹום ָקִדיםָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּבי. ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ִיְבצֹור רּוַח ְנִגיִדים. ְלַהֲאִדים

ק סּוָּפז ַּבָּמֻרְמק ֶדֶצְו". ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו "יַחִׁשָּמל ַהב ַעתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. קֶדֶּצת ַהַּדִמא ְּבבֹיד ָלִתָעים ֶלִעָׁשְרת ָהֶא

  ".ְגלֹו ְלַרִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ֵהִעיר ִמִּמְזָרחִמי " אנּוֵבֵהֶׁש



י 

 ְמַדֵּבר ַעל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִּנְמֵצאת ה ֶזָּכתּוב. "ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג") ז, תהילים קב(ָּכתּוב 

צּוָרתֹו ְּכצּוַרת ּכֹוס ְוִטְבעֹו ִלְצעֹק ,  ֶׁשְּׁשמֹו ּכֹוס ֶׁשעֹוף ֶזה)'תקע' ב ע"ח( 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַּבָּגלּות ִעם ִיְׂשָרֵאל

ְוצֹוֶעֶקת ,  ִמְּבֵני ָאָדםְמֻכָּסהְוִהיא , ּכֹוסְוִעְנָיִנים ֵאּלּו ְמַרְּמִזים ַעל ַהְּׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא ִּבְבִחיַנת . ַּבַּלְיָלה ְוהּוא ְמֻכֶּסה ִמְּבֵני ָאָדם

ז ֵּמַרא ְמָיְרַק ְו,אָיְרַקס ֹוּכף ַהל עֹום ַעֵּגְרַתְּמ ֶׁש)יז, ויקרא יא(ס לֹוְקְנם אּוּוּגְרַת ְּבינּוִצָמ ְו.ְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגלּותַּבַּלְיָלה ַעל ְּבֵני ִי

  .הָקָעְצ ּוהיָאִרְקל ַע

, ידִמן ָּתַּבְרל ָק ֶׁשׂשֶבֶּכל ַהז ַעֵּמַרְל, ׂשֶבֶּכ ְטִרָּיאְּבִגיַמ היָאֵרקֹוא ֶׁש"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו

א הּור ֶׁשֶקּבֹים ַּביִבִרְקַּמ ֶׁשׂשֶבֶּכד ַהֶגֶנה ְּכיָאֵרם קֹורֹות ְּדַחַא, תיאֹוֵרי קֹוֵּת ְׁשׁשן ֵיֵכָל, םִיַּבְרַעין ָהד ֵּבָחֶאר ְוֶקּבֹד ַּבָחים ֶאיִבִרְקַּמֶׁש

. ןפֹוד ָצַצז ְּבָמְרִּנין ַהת ִּדיַנִחא ְּבהּום ֶׁשִיַּבְרַעין ָהים ֵּביִבִרְקַּמ ֶׁשׂשֶבֶּכד ַהֶגֶנה ְּכיָאֵרן קֹופֹות ְצַחַאְו. םרֹוד ָּדַצז ְּבָמְרִּנד ַהֶסת ֶחיַנִחְּב

ם ץ ִעֵּקן ַהַמת ְז ֶאְךַרָּכאל ֶׁשֵּיִנָדים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְכּו. הָּלֻאְּגן ַהַמ ְזבֶרֶעל ָה ֶׁשׂשֶבֶּכד ַהֶגֶניא ְּכִהֶׁש, היָאֵרֹוקן פֹוְצי ִּבלּו ָתץֵּקן ַהֵכָלְו

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב : ַעד ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס" )יג, דניאל ח (.ידִמָּתן ַהַּבְרָק

 ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת" )יא ,יב( ".ּבֶֹקר ַאְלַּפִים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק קֶֹדׁש

 ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים

 טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" הָּלֻאְּגַה לַע רַהּזַֹה ירִּכְזַּמֶׁש קסּוָּפת ַה ֶאּואנֵבן ֵהֵכְו ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד

 הָנְׁשִּמַה ןֹוׁשְל ןֵכְו .םִיַּבְרַעָה יןֵּב לֶׁש ידִמָּת ןַּבְר ָקְּכֶנֶגד ֶׁשִהיאה ָחְנִמ תַּלִפְּת ןַמְז תֶא יִמְלַׁשרּוְיַה דֵמלֹו ּוּנֶּמִמ ֶׁש,"בֶרָע יֵלְלִצ

' ג ר"הרה ֵמאנּוֵבן ֵהֵכ ְו.ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ת"ר ַעְרָּבִיםָה יןֵּב לֶׁש ִמידָּת םִע )ג ,ז יומא( ,םִיַּבְרַעָה יןֵּב לֶׁש ידִמָּת ןַּבְרָק לַע

  ."ַּתֲעֶׂשהׂש ֶאָחד  ַהֶּכֶבֶאת. "ידִמָּתת ַהַׁשָרָפים ְּבִמָעְּפ' ת דֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש"ן שליטַמְריֶּבן ִלרֹוֲהַא

 ׁשֵיה ְּדֶאְרִנ". ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי" )דל, בראשית מד(ב תּוָּכ

ֵאיֶנּנּו " ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבל ֶאֵּמַסְמין ַהִמָיְנר ִּבַעַּנב ַהֶרֶעד ָהַעֶׁש, בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו, "ָבָרעֶּפן ֶאְרֶאה " ףֵסיֹור ְלֵמה אֹוָדהּוְּיז ֶׁשֶמאן ֶרָּכ

ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ַאל " )כב, שמות לב( בתּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשן ֵיֵכְו. םִיַמָּׁשַּבי ֶׁשִבל ָאר ֶאֵּׁשַקְתִה ְל,"ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי"ה ב ֶזָּצַמְב ּו"ִאִּתי

 בֶרֶען ֵכְו. םָלעֹוע ָּבַרת ָהיַטִלה ְׁשֶיְהִּת, בֶרֶען ָהַמד ְזַעֶׁש, בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו".  הּואְבָרעְעָּת ֶאת ָהָעם ִּכי ִיַחר ַאף ֲאדִֹני ַאָּתה ָיַד

ק סּוָּפים ַּבִזָמְרִּנַה, בָע ָרתֹוּיִת אֹובֶרֶען ֵכְו ". ְולֹא ֵאָדע ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְךַבַערַוֲאִני ") כב, תהילים עג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, רַעַּבת ֹוּיִתאֹו

 ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ לֹא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְולֹא ָצָמא ַלַּמִים 'הִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ֲאדָֹני " )יא, עמוס ח( הָּלֻאְּגל ַהֶׁש

  ."'הִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי 

ד ִו ָּדְךַלז ָמָאְו. גַרֱה ֶנְךר ָּכַחַאים ְוִנ ָׁש3 ְךַלל ָמאּוָׁש; יםִנ ָׁש43ד ַח ַיכּוְלד ָמִוָדל ְואּוָּׁש ֶׁשא"ד שליטָחם ֶאָכי ָחב ִלַתן ָּכֹוּבְׁשֶח דעֹוְו

ס ֵחַיְתם ִנִאְו. יםִנ ָׁש33 םִיַלָׁשירּו ִּבֹוּדַבד ְלִוך ָּדַל ָמְךר ָּכַחַאְו. ְלָדִודל אּול ָׁש ֶׁשעֹוְרין ַזה ֵּביָפִפ ֲחְוָהְיָתה, יםִנע ָׁשַבן ֶׁשרֹוְבֶחְּב

ד ִוָדל ְואּוָּׁשה ֶׁשָנ ָׁש43ל ָהה ֶׁשָפקּוְּתד ַהֶגֶנם ְּכֵהֶׁש, יםיִחִׁשְּמי ַהֵנְׁשת ִלדֹוָעיְֹמה ֶׁשָנ ָׁש292ן ֵהף ֶׁשֶלֶאף ָהד סֹוח ַע"תשים ִמִנָּׁשַל

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

ש לָֹּׁשת ִמחֹות ָּפַצי ְקֵרֲחג ַאַרֱהל ֶנאּוי ָׁשִּכ, ןרֹוְבֶח ְּבְךלְֹמיל ִלִחְתד ִהִוָּדן ֶׁשַמְּזה ַלן ֶזֹוּבְׁשי ֶחִפה ְליָלִּבְקַמז "תשכים ְּבִמָּית ַהֶׁשֵׁש

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

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

 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



יא 

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". בקֲֹעַּיב ִמָכֹו ּכְךַרָּד"ד ִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמר ַעַמֱאֶּנ ֶׁשְך"ַרָּדן ַיְנִמְּכים ִנ ָׁש224 רּוֲאָּׁשף ִיֶלֶאף ָהד סֹוה ַע"תשעִמ

ה ם ֶזיֹון ְּבֵכָל. דִות ָּדם ֶאַגל ְואּות ָׁשם ֶא ַּגיְךִלְמִהֶׁש, יאִבָּנל ַהֵאמּות ְׁשיַרִטם ְּפא יֹוהּויר ָּיִאח ְּב"כא ֶׁש"ט שליטּוּגְנְיה ַוָדהּוְי

" ְוַהֵּנַצח" .)ברכות נח(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ, חַצד ֶנסֹויא ְּבִהם ֶׁשִיַלָׁשירּוה ִּביָלִחְתת ִהצּוְצנֹוְתִהר ַהַּקִעְו. דִות ָּדַרָאץ ֶהֵצנֹוְתִהה ְליָלִחְתִה

ל ֵאמּוְּׁשק ֶׁשסּוָּפל ַה ַע:)בראשית כא(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמח ַּכַצֶּנַהת ן ֶאֵּקל ִּתֵאמּוי ְׁשִּכ .זֹו ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש" ְוַההֹוד. "זֹו ְירּוָׁשַלִים

   ".ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לֹא ְיַׁשֵּקר ְולֹא ִיָּנֵחם ִּכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם"ר ַמָא

 ַוֵּיֶלְך ַהִהוא ָּבָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשּכֹן ִהיַוְי :ֵעֶדר ְלִמְגַּדל ֵמָהְלָאה ָאֳהלֹה ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע" )כא ,לה בראשית( בתּוָּכ

 ְדֵעֶדר ְלַמְגְּדָלא ְלַהָּלא ןִמ ַמְׁשְּכֵנּהְל ּוְפַרס ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םֵּגְרַתְמּו ".ָאִביו ִּפיֶלֶגׁש ִּבְלָהה ֶאת ַוִּיְׁשַּכב ְראּוֵבן

 תּוּלַגְתִה םקֹוְמ אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ םקֹוָּמַהֶׁש ינּוְיַה .יֹוַמָּיא ְּבסֹוף יָחאְמִׁש ַמְלָּכא ְּדִאְתְּגֵלי ָעִתיד ְּדִמַּתָּמן ַאְתָרא

 ְוַאָּתה" )ח ,ד( היָכִמְּב קסּוָּפַהֵמ אתזֹ דַמָל ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָנֹוּיֶׁש ,םָׁש ןָתָניֹו ׁשרּוֵּפַה רֵאָבְמּו .הָּלֻאְּגַה ילִחְתַּת םָׁשְו ,יַחִׁשָּמַה

 ם"יִּבְלַּמַה רֵאָבְמּו ".ְירּוָׁשָלִם ְלַבת ַמְמֶלֶכת ָהִראׁשָֹנה ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה ֵתאֶתה ָעֶדיָך ִצּיֹון ַּבת עֶֹפל רֵעֶד ִמְגַּדל

 ֵעֶדרָה ֶׁשל ִמְגָּדל ֶׁשַאָּתה ,ִצּיֹון ַהר ַאָּתה ,ֵאָליו אֹוֵמר ,ַהִּנְזָּכר ִצּיֹון ַהר ֶאל ָּפָניו ֵמֵסב "ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה"

 ֶׁשהּוא עֶֹפל ִּתְהֶיה ְךָּכ רְוַאַח ,צֹאן ֶׁשל ְּכִמְגָּדל ִּתְהֶיה ְּתִחָּלה ,ְוַהִּנָּדָחה ַהּצֹוְלָעה ַהּצֹאן ֵעֶדר ֶׁשהּוא ַהָּלז

 ַיְתִחילּו ּיֹותֶׁשַהָּגֻל ,"ֵתאֶתה ָעֶדיָך" ִצּיֹון ַּבת ְּתִחָּלה ,ַמְדֵרגֹות ְּבָׁשלֹש ִיְהֶיה ֶׁשֶּזה ּוְמָפֵרׁש ,ָחָזק ִמְבָצר

 ֶמְמָׁשָלה ְקַצת ָלֶהם ֶׁשִּיְהֶיה ,ְקַטָּנה ֶמְמָׁשָלה ָּתבֹא ,"ָהִראׁשָֹנה ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה" ְךָּכ רְוַאַח .ְלִהְתַקֵּבץ

 ׁשֹוְפִטים ָלֶהם ָהָיהֶׁש ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך ְמלְֹך ִלְפֵני ָהִראׁשֹוִנים ַּבָּיִמים ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּכמֹו ,ְוַהְנָהָגה

 יתֵּב ַמְלכּות ֶׁשהּוא ָקבּוַע ַמְלכּות ָלֶהם ִיְהֶיה ,"ְירּוָׁשָלִם ְלַבת ַמְמֶלֶכת" ָּתבֹא ְךָּכ רְוַאַח .אֹוָתם ַמְנִהיִגים

 תכּוְלַּמַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ םקֹוָּמַהֶׁש יםִארֹו .ְקבּוָעה ְּבַמְמָלָכה ַהָּמִׁשיַח ַהֶּמֶלְך ִיְמלְֹך ְךָּכ רֶׁשַאַח ,דִוָּד

 אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע רֶדֵע לַּדְגִמ ןֵכְו .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ םֶדֹוּקֶׁש בָלָּׁשַה יאִהֶׁש ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב היָלִחְתִהֶׁש הָּפִלְקִּד

 תיֹוְהִל הֶּזַה יְךִלֲהַּתַה הָיָה לכֹוָי ,יםִכזֹו ינּוִיָה םִאֶׁש יףִסהֹוְל בּוׁשָחְו .ןָתָניֹו םּוּגְרַּתַה יֵרְבִדְּכ יְךִלֲהַּתַה ילִחְתַמ םָּׁשֶׁש .יַחִׁשָמ

 קַר נּוְלַּבִקְו ינּוִכָז אּלֶֹׁש אָּלֶא ,תיֹוְהִל יְךִרָצ הָיָהֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא םֵׁש הֶזָל הָיָהְו ,ילֵעְלִדְּכ יםִלֵּכ קַר אלְֹו תרֹואֹו םַּג

 םֶדּקֶֹׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .םָּניִהֵּגִל יםִנָּפ זַע ת"ר "לֶפעֹ"ֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג ִיְצָחק 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .יםִלֵּכַה תֶא

 ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש יןִמָיְנִּב דַלנֹו ֵעֶדר ְּבִמְגַּדלֶׁש )כא ,לה תבראשי( יֵיְחַּב נּוֵּבַרְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִנָּפ תּוּזַעְו הָּפְצחּו ׁשֵי יַחִׁשָּמַה תיַאִּב

 לֶׁש הֶּזַה רזֹוֵאָה ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ יתִנֹוּיִּצַה הָּפִלְּקַה יאִהֶׁש יןִמָיְנִּב תַּפִלְק לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה םַּג אהּו רֶדֵע לַּדְגִּמֶׁש הֶז יִפְל אֵציֹוְו .קֹוְלֶחְּב

 ֵעֶדר ִמְגַּדל דַי לַע ןֵכְו .לדֹוָּג רֵּבְׁשַמּו יםִגרּוֲה הֵּבְרַה םָׁש יּוָהְו ,ח"תש רָּיִאְּב 'הְּב יםִנֵּדְרַּיַה ייֵדִּב ֶׁשָּנַפל םקֹוָּמַה הָיָה ןיֹוְצֶע ׁשּוּג

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכ ְו.]לֵחד ָרסֹות ְּבכּוְלַּמת ַהיַרִפל ְסם ֶׁשֵּׁשַה ןֹוּיִצל ז ַעֵּמַר ְמןיֹוְצֶע[ .הָּלֻאְּגַה לַע הָּכַבְמַה לֵחָר הָרְּבְקִנ

 ַוִּיַּסע" ,ַהָּׁשֵלם ַהִּיחּוד ִעְנַין ְּבָכאן ְלַרֵּמז ֵיׁש ."ֵעֶדר ְלִמְגַּדל ֵמָהְלָאה ָאֳהלֹה ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע" .'הָּלַכְּד אָרָּגִא'

 ,ֵלָאה ְּבִחיַנת ִעם ַרק ָאֳהלֹו ִמּקֹוֶדם ֶׁשָהָיה רַמלֹו הֶצרֹו ,ָהְלָאהֵמ ה"ָאֳהלֹ ַוֵּיט ,ַאְנִּפין ְזֵעיר ְּבִחיַנת ,"ִיְׂשָרֵאל

  .ר"ֵעֶד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵלָאה ָרֵחל ְּדַהְיינּו ,ֵעֶדר ְּבִחיַנת ָּכל ְׁשֵלִמים ַּפְרצּוִפים ִּבְבִחיַנת ֶׁשִּמְתַּגֵּדל "ֵעֶדר ְלִמְגַּדל"

ֶכם ָלם ֵהֲרִרים צִֹּכי  ")במדבר כה( קסּוָּפת ַּבֶזֶמְרת ִניבֹוִׁשְיי ַהֵנס ְּבּוּית ִּגַרֵזְּגא ֶׁש"ין שליטִרְפ ַסיַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

 ָהֱאמּוָנה ת ֶאּו ַהְיינּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ִלְפּגֹם ָלנ'ְּבִנְכֵליֶהם', ל"צה ת"ר". ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי

ן ֵכְו.  ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאלת ֶאֶׁשָּכל ַמְטָרָתם ְלַטֵּמא, ל" רחתיֹוָרי ֲעּוּלִּגֶׁשהּוא ' ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי, 'רעֹוְּפֶׁשהּוא ְּפַגם 

הּוא , ֵיׁש ִלי ְנָחָמה ְּבַמה ֶּׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשַּמה ֶּׁשֵחְרפּור ַמה לֹוֶצֹו ר,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְק ִעֵחְרפּו" )נב, תהילים פט( ם"יִּבְלַּמא ַּבָבמּו

 ֶׁשָּיבֹאּו ֹותּוָבֵעת ֶׁשִּיְרּבּו ֵחרּוֵפיֶהם הּוא ָהא, י ַהֵחרּוף ָיבֹאּו ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַחֵדל ְי ֶׁשַע,"ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקִע"

,  ִאם ְּתַקְּבלּו תֹוָרִתי מּוָטב,ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָלֶהם ְּבַתְחִּתית ָהָהר :)נשא קכה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ַהָּמִׁשיַח ְךֶלֶּמַהִעְקבֹות 
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 ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ,ָּכְך ִיְהֶיה ִּביִציַאת ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה. ְוִאם ָלאו ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם

 .ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם ַּבָּגלּות, ְוִאם לֹא. ם ֶׁשרֹוֵכב ַעל סּוס ְוֶעֶבד ֶׁשְּמַׁשְּמׁשֹו מּוָטבְּכָאָד, ִּביִציַאת ַהָּגלּות

י ֵרֲחַאז ֶׁשֵּמַרְל". ט"ֶבם ֵׁש"ָקְו"ק סּוָּפן ַהֵה, ל"ר צה"ַחַאי ֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו ".לֵאָרְׂשִּיט ִמֶבם ֵׁשָקְו" יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבק ֶׁשסּוָּפם ַהַּיֻקל ְי"צהס ְלּוּיִּגת ַהַרֵזְּג

ל ץ ֶׁשֵּקן ַהַמד ְזם ַעֵּיַקְתה ִים ֶזקֹוָּמז ֶׁשֵּמַרְל, ב"ֶרֶען ַיְנִמְּכ' םב ָרֵלן ַיְנִּב'א ָרְקם ִנִיַלָׁשירּו ִּבְךּוּנִחד ַהַרְׂשל ִמי ֶׁשאִׁשָרן ָהָיְנִּבַהֶׁש

ה ֶּסַנְמּו', כּול ְוֵאָרְׂשע ִיַמה ְׁשה ֶּזים ַמִעְדם יֹויָנֵאֶׁש, הָרֹול ּת ֶׁשְךּוּנים ִחִדהּוים ְיִדָלן ְייֹוְלִּמר ִמֵתֹוּי ִמַעֵנֹוּמה ֶׁשֶּזם ַהקֹוָּמַהְו. בֶרֶעָה

 'הְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת " )יד, דברים ח( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָוֲאל ַּגֶׁש' םב ָרֵל'ד סֹוא ְּבהּו, רהֹוָּטי ַהִדֵרֲחַה ְךּוּנִחת ַהל ֶאֵקְלַקם ְלַג

 ם ָרןֵכְו. יִדֵרֲח ַהְךּוּנִחַל, בֵלל ת ַעֶזֶּמַרְמ ַההָּבִּלת ַהיר ֶאִּדְחַהה ְלֶּסַנא ְמהּו, בֵרָקְת ִמֹוּלף ֶׁשֹוּסַה ֶׁשיׁשִּגְרא ַמהּוֶׁשן ְּכֵכ ָל".ֱאלֶֹהיָך

  .'םב ָרֵל'ד סֹוה ְּבָוֲאַּגת ַהַּפִלת ְקל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשקֵלָמֲעְּבִגיַמְטִרָּיא 

י ִפְל, ר"ֶׁשֶנן ַיְנִמו ְּכָׂשֵעה ְלָחְנח ִמַלא ָׁשן הּוֵכָל, םדֹול ֱאר ֶׁשֶׁשֶּנת ַהיַנִחת ְּב ֶאיַעִנְכַהה ְלָצב ָרקֲֹעַּיֶׁשא "שליטז "הרמ יףִסהֹוְו

ברש(, יםִשלֹד ְׁשַח ַייּום ָהיֶהֵנְבת ּויקֹוִנים ֵמִּלַמְּגן ֶׁשֹוּבְׁשֶחַה ן  בראשית לב"עיי ל ב ַעקֲֹען ַיחֹוְצִנת ְּבֶזֶּמֻר ְמב"תשעת ַנן ְׁשֵכְו). טז, י 

ים ִּלִּמל ַהת ֶׁשֹוּיִתן אֹוָתן אֹו ֵה"אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו"ן ֵכְו". ו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹבָׂשֵעב ֵקֲע ַּבתְוָידֹו אֶֹחֶז" )כו, בראשית כה(, וָׂשֵע

 ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ׁש ֵאבקֲֹע ַיתְוָהָיה ֵבי ")יח, עובדיה א(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ת בֶזֶּמֻרְמ ב"תשעת ַנן ְׁשֵכ ְו.בֹוֵקב ֲע"ז תשעַחָא

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". ת ּוֵביׁשקֹב ֵאֲעית ַיֵבְוָהָיה "." ִּדֵּבר'הִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו ִּכי ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום ְולֹא 

א ָבן מּוֵכְו .ג''תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב". ְלַקׁש ּוֵבית ֵעָׂשו ֶלָהָבה ּוֵבית יֹוֵסף ֵאׁשְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב "ב תּוָּכַהֶׁש, א"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש

יר  ִעּהָנׁשֶּיא ֶׁש"ין שליטִקְסיְיֵר. ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". חֶׁשְךַלם ָׁשץ ֵק" )ג, איוב כח(ב תּוָּכת ַה"ר ,"ׁש"ַקְל"ֶׁש' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסְּב

  ."ַקׁשְל ּוֵבית ֵעָׂשו ֵאׁשְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב "ל ז ַעֵּמַרְל. ׁש"ַקְׁשַא ּהָמְׁשב ּו"ארהין ְּבִסְנקֹויְסת ִויַנִדְמִּב
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