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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשעפרשת בהעלתך 

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

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

ֶרק    . 'זֶּפ

י  יִנ ִמ ְּׁש ֵּׁשרַה ַק    .י"ִּבְׁשַר ְלְךֶלֶּמד ַהִוין ָּד ֵּבְמ

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

 רֹוִאים .ֶזה ֻקְלמֹוס, ַמֶּטה ֶׁשּלֹו ֶׁשּקֹוֵרַע ּבֹו ַהָּים, ָרהַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ַהּכֹל ְּבַים ַהּתֹו .)תיקונים מג(ַּבּזַֹהר 

י ִפְכ ּו.ּוָבֶזה ִיְקַרע ֶאת ַים ַהּתֹוָרה ְוָתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ֶׁשּבֹו ִיְכּתֹב ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוֶזה ִיְהֶיה ֻקְלמֹוס, ֶׁשַּלָּמִׁשיַח ִיְהֶיה ַמֶּטה

ר ּוּבִחֵמּו, הָרֹוּת ַהְךֶרֶּד, הֶּטת ַמיַנִחְבא ִּבהּות ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיים ַּבִרְּבַחְתד ִמִוָדה ְוֶשּמֶֹׁש" הֶש מֹׁשַרש ָּדרָֹּד"ב תּוָּכל ַה ַענּוְרַאֵּבֶׁש

  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה " )ב, ד' ישעי(ְוֵכן ַהָּכתּוב ] א"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה. [םָּיַהְּבִגיַמְטִרָּיא  הֶּטַמן ֵכְו. הָּלֻאְּגא ַהבֹה ָּתֶז

  . קּוְלמֹוס ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶצַמח  

ב ָתְכִּבה ֶׁשָרתֹוְו, יםִנ ָּפט"מ ּה ָּבׁשֵּיה ֶׁשל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹול ּתז ַעֵּמַרְמה "ֶּטַּמ ֶׁש:)פקודי רנה(ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבמּו

ת יַנִחה ְּבל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹוּתם ַהִע, רָּתְסִּנת ַהיַנִחב ְּבָתְכִּבה ֶׁשָרֹוּתת ַהר ֶאֵּבַחיא ְל ִהיַחִׁשל ָמ ֶׁשתֹוָרתֹו ְו.יםִׁשָּמ ֻח'ה ּה ָּבׁשֵּיֶׁש

 תַׁשָרזַֹהר ָחָדׁש ָּפל ְּב"ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך ָאְמָרם ז" ֹוׁשֻב ְלִּכֵּבס ַּבַּיִין" )יא, בראשית מט(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. הֶלְגִּנַה

ְוזּוַלת ,  ֶׁשּבֹו ִיָּגֶּלה ַהּגֹוֵאל ָהָעצּום ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרהייִעִבְרָה ִּכי ָּגלּות ,ְּבֵראִׁשית

 ִּכי ּכֹחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה ִשילֹה ְׁשמֹו הּוא ֵּפרּוׁש, "ֹוׁשֻב ְלִּכֵּבס ַּבַּיִין"ְוָלֶזה ָרַמז ְּבָאְמרֹו , אבָֹּלֶזה ִיְתַעֵּכב ִמ

 לּוְשְמִּנה ֶׁשָרֹוּתת ַהדֹוסֹוא ְּב הּויַחִׁשָּמל ַה ֶׁשַחּכַֹהים ֶׁשִארֹוְו.  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרהֶׁשִּיְתַעְּסקּוְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

 ְּבֶרְכָיה ַהּכֵֹהן ִּבי יִּבר ַרַמָא )פסיקתא רבתי ח(, הָרֹוּתר ַהל אֹוים ַעִזְּמַרְמת ַהרֹו ֵנְךֶרה ֶּדֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַה ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ןִיַיְל

ד ִעְבִרי ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶב" ָלָמה ִהְכַּתְבִּתי ַּבּתֹוָרה , מֹוִציא ֲאִני אֹוָתּה ְלָחְפִׁשי,"תרֹוֵּנ ַּבַאֲחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַלִים"ַרִּבי 

ם ֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו ".תרֹוֵּנ ַּבַאֲחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַלִים" ֱהֵוי ,"ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

  ה ָּלֻאְּגַהְו, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצא ִמ הּורֹוקֹור ְמַּקִעֶׁש, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוּוּלַּגְת ִהינּוְיַה, "הָרא תֹוֵצן ֵּתֹוּיִּצי ִמִּכ"א "ָרְּגַה

  .לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַרֹויא ּתִהְו, נּוֵקְד ִציַחִׁשת ְמַרֹוא ּתָעְמא ִקָעְמה ִקֶּלַּגְתה ִּתי ֶזֵדל ְיַעְו, הָלָּבַּקד ַהּוּמִלה ְּבָילּוְּת  

יר ִאֵּמם ֶׁש"ם אכדטל ֵׁשֶׁשל "גד ַהסֹוְּב, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוה ֶאָּלִגה ְוֶשץ מֹיצֹוה ִנָיָהי ֶׁש"ִּבְׁשַר ְלְךֶלֶּמד ַהִוין ָּדר ֵּבֶׁש ֶקָמִצינּו

ד ִוָדְּד .ל"ַּג ְּכִמְנַין " ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש ָׁשִניםְךם ָמַלִיּוִבירּוָׁשַל" )יא, ב, מלכים א(ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ל ַע אָבמּוְּד. רֶמעָֹּבג "ַלְּב

י הּוא ְּבסֹוד " ַרְׁשִּבְוֵכן .ןֹואׁשִרם ָהָדָאֵמג "לר ַהֹוּדה ַהָיד ָהִון ָּדֵכְו.  ִּבְבִחיַנת ַּגליאִה ֶׁשֶלָעִתיד ָלבֹא ַעת ַהּתֹוָרהַהְׁשָּפם  ִעָקׁשּור

י ִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הֹודִגיַמְטִרָּיא  ְּבָּדִודְוֵכן  . ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִלְסִפיַרת ַההֹוד.)ויקרא ד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו, ְסִפיַרת ַההֹוד

ָמִצינּו 

ן ֵכְו

ְוֵכן 



ב 

ל ַעַב'א ְּבָבּוּמַּכ ,הָרֹוּתת ַהדֹול סֹוז ַעֵּמַרְמד הֹוֶׁש' ץֶרי ֶאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. דד הֹוהֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  הָדהּוְּיֶׁש' יםִּיַח

א ָבן מּוֵכְו .לֹוַמר ְלָך ֶׁשָּמַסר לֹו סֹוד ַהֶּמְרָּכָבה ּוַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. א ַהּסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּי"ֵמהֹוְדָך" )כ, במדבר כז(' יםִרּוּטַה

  , םלֹוָׁשא ְּבָצָיס ְו"ֵדְרַּפס ַלַנְכִנְו, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוי ֶא"ִּבְׁשת ַרד ֶאֵּמִּלא ֶׁשיָבִקי ֲעִּבַר ֶׁש)ספירת העומר קצ(ל "יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ְּב

   .אָּמִאד ְּדהֹו ַהׁשֶרּׁשֹה ִמָיָה  

ה "ּוִמָּיד ֶׁשֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ָׁשָרה כ, ְוהּוא הֹוד ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ֲחֻנָּכה,  ְׁשִמיִני ְּבהֹוָדָאה:)תיקונים כח(ַּבּזַֹהר 

 ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּסִפיָרה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשִהיא  רֹוִאים.ה"ּו כ"ְוֶזה הּוא ֲחֻנָּכה ָחנ, ה ִּכְסֵליו"ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבכ

 ְוֶזה ,ָּדִוד ֶׁשל ְּבנֹו ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ֶזה "ַזִית ֲעֵלה" .)שלח קסה( ּזַֹהרּוָמִצינּו ַּב, "ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה"ִעם , ְסִפיַרת ַההֹוד

 ַזִית ַרֲעָנן ִנְקָרא ְךָּדִוד ַהֶּמֶל .)שלח קסה(ַּבּזַֹהר  ָמִצינּון ֵכ ְו".ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית הֲעֵל ְוִהֵּנה" נַֹח ִּביֵמי יֹוָנה ֶׁשָרְמָזה הּוא

ים ִלְּמַסְמ ַה רֹוִאים ֶׁשָּדִוד ָקׁשּור ַלַּזִית ְוַלֶּׁשֶמן."ַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית ֱאלִֹהים" הּוא ֶׁשָּכתּוב ְךִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

 ֶאת ּוְכֶׁשֵהִביאּו .'ְוגֹו "ָּבָניו ִׁשְבַעת ִיַׁשי ַוַּיֲעֵבר" )י ,טז א"ש( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ִיַׁשי ֶׁשל ַּבָּבִנים ַהְּׁשִמיִני ָהָיה ַהֶּמֶלְך ְוֵכן ָּדִוד. הָמְכָח

קידושין (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְּדֶׁשֶמן הֹוֵלְך ַלְּׁשִמיִני, "ח אֹתֹוַוִּיְמַׁש ַהֶּׁשֶמן ֶקֶרן ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּיַּקח" )יג שם( ָּכתּוב ַהְּׁשִמיִני ָּדִוד

ָּכאן ֶרֶמז ַעל  ׁשֵּיר ֶׁשֵאָבְמ )ג"פ(א " ָלרמ'ּתֹוַרת ָהעֹוָלה' רֶפ ּוְבֵס, ְּפסּוִקים יֹוֵתר ִמְּבֵסֶפר ּתֹוָרהְׁשמֹוָנה ֶׁשְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶיְׁשָנם .)ל

ל ף ַעַא. תַחם ַאַעַפל ְּבָלת ָחאֹוה ֵמֶנמֹוְשג ֵרהֹוץ ְוק ֵחֵרה זֹוָיד ָהִוָּד ֶׁש:)ק טז"מו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ד ַלְּׁשִמיִניַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ָּדִו

 ׁשדֹוָּקַהְו, הָניֹוְלֶעת ָהכּוְלת ַמיַנִחיא ְּבִהה ֶׁשיָנִּבַהה ֵמָיא ָה הּותֹוָמְׁש ִנׁשֶרׁשְֹּב, עַבר ֶׁשַּפְסִמת ְלֶכֶּיַּׁשת ַהכּוְלת ַמיַנִחה ְּבָיד ָהִוָּדי ֶׁשִּפ

  ם ַחְלִּני ֶׁשִמדֹוֲא ָהיגֵיֹוּדן ֵכ ְו.ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ְמִׁשיֵחנּוְוֵכן . הָּטַמת ְלכּוְלַּמת ַה ֶא לֹויׁשִרא הֹו הּוְךרּוָּב

  .ל"ַּג ְּבִגיַמְטִרָּיא, דִוָדְּב  

א ָבּוּמַּכ, דִו ָּדׁשֶר ׁשְֹךֶרא ֶּדבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְהי ִיִּתִמֲאה ָהָרֹון ּתַּתַּמז ֶׁשֵּמַרְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ר ְּבַטְפִנד ְוַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִון ָּדֵכָלְּד

 מֹוְכּו. יַחִׁשל ָמ ֶׁשתֹוָרֹוי ּתֵנְפיא ִלל ִהֶבה ֶהֶּזם ַהָלעֹוד ָּבֵמם לֹוָדָאה ֶׁשָרֹוּת )ח, ר יא"קה( ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ׁשָרְדִּמַּב

ה ָרֹוּתת ַהַלָּבַקים ְלִקְקֹוּתְׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ְּבְמִגַּלת רּות ין ִרן קֹוֵכָלְו. "אֵצי ֵתִּתִאה ֵמָרי תֹוִּכ" )ד, נא' ישעי(ב תּוָּכֶׁש

ל ל קֹוז ַעֵּמַרְמ" ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו"ב תּוָּכַה ֶׁש:)ויחי רטו(ִצינּו ַּבּזַֹהר ָמן ֵכְו. תרּוא ֵמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶרית ֶּדִּתִמֲאָה

 ַעל א"ְוֵכן מּוָבא ַּבְּגָר .ַהֻּמְזָּכר ַּבָּכתּוב" רֹוּתל ַהקֹו"ת יַנִחיא ְּבִהה ְוָרֹות ּתיַנִחיא ְּב ִהתרּו ֶׁש:)תיקונים עה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו. הָרֹוּתַה

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר ֶׁשַהּתֹור ֵיׁש לֹו ְׁשֵני קֹולֹות ְּבַיַחד ֶזה , ֶזהּו ַמַּתן ּתֹוָרה" ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע"ִׁשיר ַהִּׁשיִרים 

ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל רּות קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה  :)רות צו( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש  .ֵּכן הּוא ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע, ַאַחר ֶזה

" טָּלא ַבבָֹּתַו" )ז, שם ג( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבַּתְרּגּום ַעל ַהָּכתּוב, אבֹיד ָלִתָעה ֶלָרֹוּתת ַהדֹוי סֹוּוּלִּגִּגיִלית ְמַרֶּמֶזת ַעל ְו, ִּגיִליתָהָיה 

ל  ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַר ְמרֹוְתִיְו. ִיְתרֹול ֶׁשו ָבָניי ִמְּבֵנה ָהָיק ֶׁשָּבָל :)בלק קצו(ר ַּבּזַֹהא ָבּוּמַּכ, רֹוְתע ִיַרֶּזה ִמָתְית ָהן רּוֵכְו. זָרת ְּבת רּוַלָעְו

ל ז ַעֵּמַר ְמרֹוְתִּי ֶׁש)א, שמות יח(' יםִרּוּט'ל ַהַעב ַּבַתן ָּכֵכְו. ת רּומֹוה ְּכָרֹול ּתֵּבַקא ְלָּבר ֶׁשה ֵּגָי ָהרֹוְתן ִיֵכְו, "רֹוּתל ַהקֹו"ל ַעְו, תרּו

 )יתרו א(' ְּפִרי ַצִּדיק'ְוֵכן ָמִצינּו ַעל ִיְתרֹו ְּבֵסֶפר .  לֹויּור ָהָבְּכ ֶׁשַחי נֵֹנת ְּבוֹוְצִמ' ד זַבְּליו ִמָלל ָעֵּבִּקת ֶׁשוֹוְצ ִמו"תרת ְורֹוְּב ִּד'י

ּוְבֵסֶפר ַהַּמְפֵּתַח ָלַרב ִנִּסים ָּגאֹון הּוָבא , ירּוָׁשַלִיםִאיָתא ַּבְּגָמָרא ִמְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ִסיְסָרא ִלְּמדּו ִּתינֹוקֹות ִּב

ֲעִקיָבא ָּבא ִמִּסיְסָרא ֶׁשָּבא ַעל ָיֵעל ֵאֶׁשת ' ְוִאיָתא ְּבֵסֶפר ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשר, ֲעִקיָבא' ַהִּגיְרָסא ּוַמאן ִאינּון ר

ְוִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶזה , ְתַחֵּדׁש ַעל ְיֵדי ִיְתרֹו ַּגם ֵּכן ָּפָרַׁשת ִמּנּוי ַהַּדָּיִניםְוַעל ֵּכן ִנ. ֶחֶבר ַהֵּקִני ְוִהיא ָּבָאה ִמִּיְתרֹו

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

ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי  .)זבחים קטז( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ֲעִקיָבא ֶׁשָהָיה ׁשֶֹרׁש ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה' ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא רּתֹוָרה ִיְתרֹו 

ַוִּיְׁשַמע ", ַתָּנֵאיְּכ. ִיְתרֹו קֵֹדם ַמַּתן ּתֹוָרה ֲהָוה, ְוַחד ָאַמר, ִיְתרֹו ַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה ֲהָוה, ַחד ָאַמר, ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי

ֶׁשֲהֵרי , ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָׁשַמע, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ַמה ְּׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא ְוִנְתַּגֵּיר". ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֶֹתן מֶֹׁשה

ַמַּתן ּתֹוָרה ָׁשַמע , ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמרַרִּבי ".  ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרבהֹוֻׁשַעַוַּיֲחלֹוׁש ְי"ְּכתּוָבה ְבִצּדֹו 

ְוָכל ַמְלֵכי עֹוְבֵדי , ָהָיה קֹולֹו הֹוֵלְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְּכֶּׁשָּנָתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל. ּוָבא

ָמִצינּו 

 הֶאְרִנ



ג 

אֹו ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַמַּתן ; רֹוִאים ֶׁשִּיְתרֹו ָקׁשּור ְלַמַּתן ּתֹוָרה. רּו ִׁשיָרהְוָאְמ, ֲאָחָזָתם ְרָעָדה ְבֵהיָכֵליֶהן,  ּוַמָּזלֹותיםכֹוָכִב

ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן  ")ב, שמות יח(ָּכתּוב , ְוֵכן ְּכֶׁשָּבא ִיְתרֹו. אֹו ֶׁשָּבא ְּבִעְקבֹות ַמַּתן ּתֹוָרה, ּתֹוָרה ְוָהָיה נֹוֵכַח ִּבְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה

, ּתֹור ִּצּפֹורְמַרֶּמֶזת ִּבְׁשָמּה ַעל ַהַה, ִצּפֹוָרהְורֹוִאים ֶׁשֵהִביא ִאּתֹו ֶאת , "ת ִצּפָֹרה ֵאֶׁשת מֶׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָהמֶׁשה ֶא

א ֶׁשַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון "ִליל שליטְּכ. א' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ִיְתרֹו ָהָיה ֵחֶלק ִּבְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאלְלַרֵּמז ֶׁשְּל. הּתֹוָרְּבסֹוד 

 ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ּתֹוָרהּוְמַרֵּמז ַעל ,  ִמְּתִחַּלת ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה2002 הּוא ַהָּפסּוק ַה"'ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ְוגֹו"ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו 

   ֶׁשָהעֹוָלם ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד 6000ּתֹוָרה ָקרֹוב ְלִּכי ֵיׁש ַּב. ֶׁשִהְתִחילּו ְלַאַחר ַאְלַּפִים ָׁשָנה ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם

  .ַקָּים  

 ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּפִניִמּיּות ,"ַוִּתַּׁשק ָלֶהן" )ט, רות ג(ֶׁשְּנִׁשיַקת ָנֳעִמי ְלרּות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ) מאמר הר אדני על רות(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְלַרֵּמז ֶׁשרּות ָּדְבָקה . "ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה"ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשָּלֵכן ָּכתּוב ַּבֶהְמֵׁשְך " ָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּוִי", ַהּתֹוָרה

ף סֹוִפית ִהיא "ִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות ַכְל, ּתֹוָרה ֶׁשִּקֵּׁשר ֶאת רּות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאִליֶמֶלְךְוֵכן . ִּבְנִׁשיָקה זֹו ְוִהְתִמיָדה ָּבּה

  ְלִמי ַהַּנֲעָרה " )ה, רות ב(א ֶׁשַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל רּות "ר ִמְּקלֹויֶזְנּבּוְרג שליט" ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו.ְּבִמְסַּפר ֲחֵמׁש ֵמאֹות

   ".ְוזֹאת ַהּתֹוָרה", ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶאָּלא ּתֹוָרה" זֹאת"ֵאין  :)ז ב"ע(א ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָר,  ְמַרֵּמז ַעל ּתֹוָרה".ַהּזֹאת  

, ֲאָבל ֲעַדִין ֵהם ָּכל ֶאָחד ְלַבד, י ִּגָּלה ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ַהּתֹוָרה"ְורשב, ְלהֹוִסיף ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּבִסיַני ֶאת ַהּגּוף ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ְוִחּבּור ְׁשֵּתי , י"ַהְיינּו ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ַעל ִּפי ְיסֹודֹות ַהַּקָּבָלה ֶׁשִהְתַּגּלּו ַעל ְיֵדי רשב, ֶהםְוָחֵסר ַהִחּבּור ֵּביֵני

רות ( ֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁשְו. ְוָאז ֲהָבַנת ַהּתֹוָרה ִּתְהֶיה ִּבְׁשֵלמּות, ַהּתֹורֹות ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא ַעל ְיֵדי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַהּיֹוֵצא ֵמרּות

ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור . ֶׁשְּמִגַּלת רּות ִהיא ְּבסֹוד ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבה :)קד

  יֹוֵסף סֹוֵפר ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. הַקָּבָל ַהַּסָּבא ֶׁשל רּות ִנְרָמז ְּבֵתַבת ָּבָלקְוֵכן . ּותַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר ַיַחד ֶׁשּיֹוֵצא ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ר

  . טֹל ָרז ֵהן ָמִׁשיַחא ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות "שליט  

יד ָלבֹא ִנְזֶּכה ִלְׁשמַֹע ּתֹוָרה ִמָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּנְקָרא ֵּכיָון ֶׁשֶּלָעִתִנְרֶאה ְלָבֵאר  ."ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו" )תהלים קכו(

ִנְׁשַמע . :)וישלח קסח(ְוָׁשְרׁשֹו ִמִּיְצָחק ׁשֶֹרׁש ַהְּצחֹוק ִּדְקֻדָּׁשה ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , :)משפטים קז( ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְךַּבְדַחן ַהֶּמֶל

ְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים .) תולדות קלה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְוִנְזֶּכה ֶׁשִּיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו, חֹוקֵּפרּוׁש ַעל ַהּתֹוָרה ְּבֶדֶרְך ַהְּצ

ְּׂשחֹוק ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַה, "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם"ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', ַּדַעת ְׁשֵלָמה ְוכּו

 ְךַּכֲאֶׁשר רֹוִצים ָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיבֹות ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלתֹו :)שלח קסד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן

 . ֶמֶתק ְּדָבָריו ְּבָרצֹון עֹוִליםְךּוִמּתֹו,  ַהָּמִׁשיַח ְוהּוא ְמָפֵרׁש ְּדָבִריםְךֻּכָּלם ִמְתַאְּסִפים ֵאֶצל ֶמֶל, ְיִׁשיַבת ָהָרִקיַע

ד ִול ָּד ֶׁשֹוּמן ִאֵכְו .ּתֹוָרה אֹורְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים א ֶׁש"ַאְבָרָהם ַמייֶזעְלס שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה

   ִלי ָׁשם ַעל ִנַּצְבָּתֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶֹקר ְוָעִליָת ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסיַני ְו ")ב, שמות לד( הָרֹון ּתַּתַמת ְּבֶזֶמְרִנ, תַבְצִנה ָי ָהּהָמְּׁש ֶׁשְךֶלֶּמַה

  ".רֹאׁש ָהָהר  

ְלַתֵּקן לֹו ֵּבית י " ּוְמָבֵאר ַרִּׁש".ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְׁשָנה" )כח, בראשית מו(

ֵּכיָון ֶׁשַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת , ְלִעְנַין ַהּתֹוָרה, רֹוִאים ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשַלח ֶאת ְיהּוָדה ַּדְוָקא, ד ֶׁשִּמָּׁשם ֵּתֵצא הֹוָרָאהַּתְלמּו

, ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגְׁשָנה ֶׁש) ויגשא"ח(' קֹול ְמַבֵּׂשר'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר , ְוַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ְלִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ַהַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל, ִליהּוָדה

  ' ן"ִׂשיחֹות ָהר'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַיֲעקֹב ָרַמז ֶׁשִעַּקר ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ִּתְהֶיה ַעל ְיֵדי ָמִׁשיַח ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה

  . ְּדִמָּלה זֹו ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּגֻאָּלה, "ר ִצּיֹון ַהֲחָלֶתָך ַנֶבטֵׁשַאְלָּת ָּג"ת "ר, ה"ּגְׁשָנֶׁש, )'אות מ(  

יף ִסהֹוְו. הָרֹוּתת ַהַמְכל ָחת ַעֶזֶּמַרְמה ַהָרנֹות ְמַרה צּוָקקּוה ֲחָתְיד ָהִול ָּד ֶׁשֹוּנֵגל ָמַע ֶׁש)קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ה ֶּלַּגְת ִייַחִׁשָּמַהֶׁש.) וירא קיט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.איַחֹוין ֶּבן עֹוְמִׁשת ַרֹוּתת "רי "ִּבְׁשִּתא ֶׁש"טר שליֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

ן ֵכְו. ד סֹוֹוּבד ֶׁשסֹוְי ַהְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהדֹוי סֹוּוּל ִּגֹוׁשרּוף ֵּפֵסל יֹו ֶׁשקֹוְלֶח ְּביַחִׁשי ָמּוּלִגְו, דסֹוְיף ַהֵסל יֹו ֶׁשקֹוְלֶח ְּבילִלָּגַהץ ֶרֶאְּב

 'ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶרֶמז ְלה, ְּבַאְרָעא ְּדָגִליל, ִיְתְּגֵלי ַמְלָּכָתא ְמִׁשיָחא ֶּבן ָּדִודר ַהּזֹל ַהק ַע"רמַהֵמ' רָקר ָיאֹו 'ׁשרּוֵפא ְּבָבמּו

 ְוֵכן

ְוָחׁשּוב 

ָּכתּוב 

ּוב ָּכת

 ןֵכְו



ד 

יו ָלָעֶׁש, יַחִׁשָּמל ַהז ַעֵּמַר ְמר"מ, ן"ר ו"מת ֹוּיִתאֹון "רֹוֵמא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ָּגִליל ֶעְליֹון, ֶעְליֹוָנה

ג "ַלן ֵכְו. יַחִׁשָּמ ַהְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפד ֶאֵּמַלְּמֶׁש, ן"ּוּנר ַהַעַׁשר ְלֵּבַחְתִּמ ֶׁש'ות ַה ֶאׁשן ֵיירֹוִמְבּו, רַמי ִתָאי ָקַתיָמר ֵאַמֱאֶנ

, "ן ִצּיֹור ְּבַהם מֹוִׁשִעיּוְוָעל ")כא, עובדיה א(ב תּוָּכַהֶׁש' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יַחִׁש ָמאָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִערֶמעֹוָּב

ִנְפָלאֹות ' רֶפן מּוָבא ְּבֵסְוֵכ". ֵליָטהְפְהֶיה ִּתּיֹון ִצּוְבַהר  ")יז, עובדיה א( ַהָּכתּוב ת"ן ר"רֹוֵמה ְלָכמּוְּס ַהת"ְצַפְוֵכן . ן"רֹוֵמת "ס

  ּוְמבָֹאר . ם"ַּגִּלית "ס"  ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהיםם ָמִיי ֲאִפיֵקל ַעגְּכַאָּיל ַּתֲערֹ ")ב, תהילים מב( ֶׁשַהָּכתּוב )ערך גלים( 'ִמּתֹוָרֶתָך

  .הָרֹוּתת ַהַמְכָחַהַּגִּלים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ִלְדָבֵרינּו ְּדָדִוד ַהֶּמֶלְך ִהְׁשּתֹוֵקק ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֶּדֶרְך   

ַּגן ָנעּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול " )יב, ש ד"שיה(ָּכתּוב  ֶׁשמֹוְּכ, אָבְקד נּוסֹות ְייַנִחא ְּבל הּוַּגֶׁש' י ַחיׁשן ִאֶּב'י ַהֵרְפִסְּב

 ׁשת ֵיכּוְלַּמד ַהיסֹון ִּבֵכָל, לת ַּגיַנִח ְּב לֹוׁשֵּיד ֶׁשִות ָּדל ֶאֵּמַסת ְמכּוְלַּמד ַהֹוסְּין ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ַמְעָין ָחתּום

ת ַּדֻקְנּו, ה"א סָּיִרְטיַמִגי ְּב"ם אדנֵׁשְּד. תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהי"אדנם ל ֵׁשע ֶׁשַצְמֶאר ָהַּפְסא ִמ הּול"גר ַּפְסן ִמֵכְו. ל"ר גָּפְסִמ

ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע ֶאל " )ו, יחזקאל מא(י יִׁשִלְּׁשת ַהִיַּבת ַהַאבּוְנ ִּבל"ַּגר ַּפְס ִמינּוִצן ָמֵכְו. אָבְקּוּנַּבד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַס ְמֹוּלע ֶׁשַצְמֶאָה

את ֵרְבִּנה ֶׁשָּׁשִאת ָהים ֶאִלְּמַס ְמׁשָּדְקִּמית ַהֵבת ְּבעֹוָלְּצַהֶׁש' ַחן מֹרֹוָאָה'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ּו,"ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁשלִׁשים ְּפָעִמים

  ית ֵב ְּבּוּלים ֵאִרָדג ֲח"ן לֵכְו. דסֹוְי ַהְךֵׁשְמת ֶהיַנִחא ְּב הּוּוּנֶּמאת ִמֵרְבה ִנָּׁשִאָהע ֶׁשַלֶּצַה ֶׁש'ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ן ֵכְו. עַלֶּצַהֵמ

  . הָצחּול ַהיָכֵהת ַהַעָּפְׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמּו, ליָכֵהיב ַהִבְּסים ֶׁשִרָדם ֲח ֵהׁשָּדְקִּמַה  

ד סֹוְיַלְּדיֹוֶלֶדת ִמְתַקֶּׁשֶרת . )ריש תזריע' ע(, ל ְליֹוֶלֶדת ְנֵקָבה"ּוַפֲעַמִים ַּג,  ַּדם טַֹהרל ְיֵמי ָטֳהָרה"ַּגְּדָלֵכן ֵיׁש ַלּיֹוֶלֶדת ָזָכר 

ַּגל ְיֵמי , ְוִהְתַקְּׁשרּות זֹו ַמְׁשִּפיָעה ָעֶליָה ֶאת ְּבִחיַנת ַהַּגל, 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ִּבְזַמן ַהֵּלָדה ִּכתכּוְלַּמַּבֶׁש

ּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגן ָנע" :)תיקונים עב(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר . ַּדם ָטהֹורּוְבִחיָנה זֹו ִמְתַּגָּלה ְּבַדם ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְהֶיה . ָטֳהָרה

רֹוִאים . ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה" ַּגל", ן ִסְדֵרי ַהּתֹוָרה"הּוא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשהּוא ַּג" ַּגן", "ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום

ל ְיֵמי ָטֳהָרה ְּכֶנֶגד " ֶׁשָּנְתנּו ָלִאָּׁשה ַּג)ד, ויקרא יב(ֵיי ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְח. ֶׁשַהַּגן ְוַהַּגל ֵהם ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ֶׁשָּבאֹות ִמְלַמְעָלה

ג "ֵהם ל, ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה"ְוַהַּכָּלה ַיַחד ִעם ַהל, ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה"ַהַּכָּלה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ַהִּמְתַחֶּבֶרת ַלָחְכָמה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ל

  " עָּג קֶֹדׁש לֹא ִתל ָטֳהָרה ְּבָכי ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמםּוְׁשלִׁשים יֹום ּוְׁשלֶׁשת ָיִמי ")ד, ויקרא יב( ְמֻרָּמִזים ַּבָּכתּוב ם"ַּגִּליְוֵכן . ְיֵמי ָטֳהָרה

  . ְךֶלֶּמד ַהִוָּדל ֶאת  ַהְמַסֵּמִּכּנֹורְּבִגיַמְטִרָּיא " ִּבְדֵמי ָטֳהָרהֵּתֵׁשב  ")ד, ויקרא יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ז  

ַוֵּתֶרא אֹותֹו ִּכי " ֶזה הּוא ַהֵּלב ֶׁשּבֹו ֵמִאיר אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו "ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי" .)תיקונים נא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ַּבָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ְּכמֹו ֶׁשַּבְּגֻאָּלה ּובֹו ָעִתיד ְלִהְתַּגּלֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה ַּבּתֹוָרה , "טֹוב הּוא

ּוַבָּגלּות , ָּבִראׁשֹוָנה ְּבַלַּבת ֵאׁש ֶׁשל ְנבּוָאה, "ה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש''ַוֵּיָרא ַמְלַאְך יהו"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , ָהִראׁשֹוָנה

ן ֵכְו. בת ֵליַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָרֹוּתל ַהֶׁש" ׁשת ֵאַּבַל"א ַה הּו"יִּבִלם ְבָקם ָניֹו"ַהים ֶׁשִארֹו .ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַלַּבת ֵאׁש ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ה יָנא ִּבב הּוֵּלי ַהִּכ, אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְהִּתֶׁש, בָלת ָחיַנִחְבה ִּבָאָּלא ִעָּמִאה ֵמָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשל ַהַעְו, הָמְכת ָחיבֹוִת ְנב"לל ז ַעֵּמַר ְמבֵל

ת "ִקְרִּבי רְּבַלל ָחִּבי ִל, מֹוְצל ַע ַעְךֶלֶּמד ַהִור ָּדַמָאב ֶׁשתּוָּכא ֶׁשַה"ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה ְוֵכ.אָּמת ִאיַנִחְבִּב

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .יַח ֶּבן ָּדִודָמִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי א ֶׁש"ן שליטַמיְדִרה ְפֶשד מִֹוָּד' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו, ב"ָחָל

  ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. בֵּלה ַּביָנל ִּבב ֶׁשָלת ָחיַנִחְבִּב, הָאָּלא ִעָּמִאה ֵמָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשַהה ְלֶכא זֹוהּו" יִּבְרִקל ְּבַלי ָחִּבִל"ת ַהכּוְזִּבֶׁש

  .ב"לת ֹוּיִתאֹות ְּבֶמֶּיַּתְסִמּו היָלִחְתה ַמָרֹוּתַהא ֶׁש" שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי  

ל אֹוֵמר ַעד ֶׁשָהָיה "ְיהּוָדה ַּבר ַנְחָמן ְּבֵׁשם רשב' ֵמֵהיָכן ָנַטל מֶׁשה ַקְרֵני ַההֹוד ר )ו, ר מז"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

ּומֶׁשה לֹא "ֶׁשֶּנֱאַמר , ֵני ַההֹודּוִמֶּמּנּו ַנֲעׂשּו לֹו ַקְר, ְוֶהֱעִבירֹו ַעל רֹאׁשֹו, ּכֹוֵתב ַּבֻּקְלמֹוס ִנְׁשַּתֵּיר ִקְמָעא

 ְלמֶׁשה כּוּוִמֶּמּנּו ִנְמְׁש', ְּדַהֻּקְלמֹוס הּוא ְּבִחיַנת ָהאֹות ו, ֻּקְלמֹוס ָּבאּו ֵמַהַקְרֵני ַההֹודִנְרֶאה ְּדָלֵכן . "ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו

  ה ָאד ָּבן הֹוֶרֶק ְּד.ס"ר ַׁש"ַהזֹות ֹוּיִתן אֹו ֵהד"ן הֹו"ֶרֶקי ֵרֲחַאת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"שליטר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"רהיף ָהִסהֹו ְו.ַקְרֵני ַההֹוד

  .הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹול ּתת ַעזֹוְּמַרן ְמיֶהֵרֲחת ַאֹוּיִתאֹוָהְו, בָתְכִּבה ֶׁשָרֹוּתת ַהיַבִתְּכִמ  

א ָבמּו

ִנְרֶאה 

ן ֵכְו

ָמִצינּו 



ה 

רֹוִאים ֶׁשַּקְרֵני . "ּומֶׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו"ִּדְכִתיב ה ִזיו ַהָּפִנים "ָנַתן לֹו הקב )יב, ר ג"דב(ַּבִּמְדָרׁש 

 ף"ָּכָנְוֵכן .  ְוהּוא ָּבא ֵמַהַחְׁשַמלַחָּיה אֹו חּוט ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּזיוֶׁש, 'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִזיוַההֹוד ָהיּו ִּבְבִחיַנת 

' ְּבִדּלּוג ד" ָניוָּפ עֹור ןי ָקַרִּכ"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , 'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים' ַהַּמְלָאִכים ֶּדֶרְך ַהְּכָנַפִים ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת

 ן"אֹוָפ ְוֵכן ," ָּפָניור עֹון ָקַריִּכ עַדָי"ת "ס ,יןיִׁשִּדין ַקיִר ִעֶׁשִּנְקָרִאים ַמְלֲאֵכי ַהְּקֻדָּׁשהת  ֶאַהְמַסְּמִלים ן"יִרִען ֵכְו. אֹוִתּיֹות

ְוֵכן מּוָבא  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ד" ּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליואִּייְרַוָניו ָּפ עֹור ןְוִהֵּנה ָקַר ")שם ל(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל

א לֹמֶׁשה ּוָהר ָהן ִמּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ְּבִרְדּתֹו  ")כט, שמות לד( ֶׁשַהָּכתּוב )ירותמאמר פנים מא( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ְּבֵסֶפר 

  , ְרָלהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדאֹור ֶזה ָּבא ְלמֶׁשה ִּבְזכּות ֶׁשַהחּוט ָהרּוָחִני ֶׁשּלֹו ָהָיה ָמהּול ְללֹא ָע. ל"ָמהּות "ר" ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו

  . ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּמיָלה זֹוִכים ְלאֹור ַהַחְׁשַמל'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר   

ִחיַנת יֹוֵבל  ְורֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵּמַחְׁשַמל ֶזה ֶׁשהּוא ְּב.ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל ֶׁשִּמֶּמָּנה ָקַרן ְּפֵני מֶׁשה :)תיקונים קלז(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

, ָקַרן אֹור ְּפֵני מֶׁשה )ה תיקונא"ד:  דף קמ'בית עולמים'(ִיְצָחק ַאְיִזיק ֶחֶבר ' ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ר. ָקַרן עֹור ְּפֵני מֶׁשה

ִקֵּבל ַּגם הּוא , ְך ּבֹו ִיְתָּבַרְוַעל ְיֵדי ֶׁשִהְסַּתֵּכל ָּפִנים ְּבָפִנים, ח ְנהֹוִרין"שע, ִּגיַמְטִרָּיא ַחְׁשַמל, ִמּסֹוד אֹור ְּפֵניֵאל

ְּדַהְּקֻדָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ִּבְבִחיַנת , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן אֹור ַהַחְׁשַמל הּוא ִּבְבִחיַנת ָּפִנים. לַמְׁשַחַה ֵמיּוד ָההֹוי ַהֵנְרַּקֶׁשְורֹוִאים . אֹור ָּפִנים

ְּפֵני ַאְרֵיה ְּפֵני ", ְוֵכן רֹוִאים ַּבַחּיֹות ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ָּפִנים. ִחיַנת ָאחֹורְלֻעַּמת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִּבְב, ָּפִנים

ל י ָּכִנָחרּוד ָהסֹוְיַלים ִכָּיַּׁשים ֶׁשִכָאְלַּמן ַהֵכָלים ְוִנָּפ ַלְךָּיד ַׁשסֹוְיַהֶׁש' יםִברּול ְּכַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. "ֶׁשרְּפֵני ֶנ, ׁשֹור

ֶׁשַהְׁשָּפַעת ִּבְרַּכת , 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר  נּוְרַאֵּבְוֵכן . לָלר ְּכחֹום ָאֶהין ָלֵאים ְוִנת ָּפיַנִחיא ְּבם ִהָתיאּוִצְמ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִנָּפן ֵכְו.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוטָעָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּפֵניֵאלְוֵכן. ְׁשַמל ָּבָאה ֶּדֶרְך ַהַחָךָּפָניו ֵאֶליַהּכֲֹהִנים ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 

תּוב  ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכא"ִניָמְוֵכן  .'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ַּבׁשֵּי ֶׁשי"חר ַּפְסל ִמז ַעֵּמַרְמ ַהיםִנמֹוְׁשה ּוָאֵמ

   )ח, תהילים יט( ֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרהְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַר. ְּבִחּבּור ְׁשֵּתי ִמִּלים" ל ָּפִניםֶא ִניםָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפ ")ל, בראשית לב(

  .ם"ָּפִנית "ר" ִתיֶּפְחִּכיַמת ַמֱאָמָנה ֶנה "יֵעדּות הו"  

ַהְינּו . ד"ֹו אֹוִתּיֹות יֹו"ְּדי', א ייְוַהְּדיֹו ִה', ֶׁשֻּקְלמֹוס הּוא ו, )רמח' בהעלותך ע' פ(ל "ֲאִריַז ְלָה'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְּבאָבמּו

ֹות ְורֹוִאים ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמֶּטה הּוא ִּבְבִחיַנת א. ְלַמָּטה'  ֶאת ַהָחְכָמה ֶׁשַּביהֶׁשַּמְׁשִּפיָע' ֶׁשַהֻּקְלמֹוס הּוא אֹות ו

ְוֵכן קּוְלמֹוס הּוא ִּבְבִחיַנת ',  ַׁשָּיְך ָלאֹות וּקֹול ֶׁש'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . קֹול הּוא ִמְּלׁשֹון קּוְלמֹוסְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. 'ו

ּוְמבָֹאר . רֶפא ֵסָרְקה ִנָבֵקְּנד ַהסֹוְּי ֶׁש.)ויקהל ר(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לחֹוְכִמל ְלַׁשְמד ִנסֹוְיַה ֶׁש.)מכות ז( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. 'אֹות ו

 ְּכמֹו ,ֵעטְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ִנְקָרא . הָבֵקְּנד ַהסֹות ְיל ֶאֵּמַסְמר ַהֶפֵסב ְּבֵתֹוּכֶׁש, רָכָּזד ַהסֹות ְייַנִחא ְּבס הּומֹוְלּוּקַה ֶׁשִלְדָבֵרינּו

 'ס"ִלּקּוֵטי הש'ַּכּמּוָבא ְּב, ְוֵכן סֹוֵפר הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד. ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעטְו, "ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר" ) ב,תהילים מה(ֶׁשָּכתּוב 

 ֵעט סֹוֵפרֵכן ְו.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותא" ֵהְּפָעִמיםו "ָוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעטְוֵכן . )ליקוטים מעץ חיים(ל "ְלָהֲאִריַז

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעט ֶׁשֶקרֵמִאיָדְך , 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותַעּמּוד ָהֵאׁשְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ו "יד ָו"יּוִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ְּבף"ֵסיֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  סמֹוְלקּון ֵכְו. ֶׁשֶקרְוָהֵעט ֶנְהָּפְך ְלֵעט ,  ְּדָׁשם ַהַחְׁשַמל ֶנְהָּפְך ְלָנָחׁשְקִליַּפת נַֹגה

  .666ְּבִגיַמְטִרָּיא ד ִון ָּד ֶּביַחִׁשס ָממֹוְלקּוא ֶׁש"שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .א" ֵּפְך"ֶמָס  

 ִפְתֵחי'ּוְב .ְּבנֹוָצה ְולֹא ָקֶנה ֶׁשל ְּבֻקְלמֹוס ]ּתֹוָרה ֵסֶפר[ ִלְכּתֹב ֶׁשֵּיׁש אֹוְמִרים ֵיׁש )'ז רעא ד"יו( א"ָּברמ

 ְּבֻקְלמֹוס ְלִהְסַּתֵּפק ְּדֵיׁש 'קסד ִסיָמן ְׁשמּוֵאל ְּדַבר ִּבְתׁשּוַבת ְוָכַתב .ְך"ַׁש .ֵּכן נֹוֲהִגין ְוֵאין ָׁשם 'ְּתׁשּוָבה

 ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהֻּקְלמֹוס ְוֵכיָון ,עֹוף ֶׁשל חּוט ,ַׂשֲעָרה ִהיא ְּדנֹוָצה ,ִמּנֹוָצה ְּבֻקְלמֹוס ּתֹבִלְכ ַהִּמְנָהג ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָטֵמא ֵמעֹוף

 ֵיׁש ּנֹוָצהַל ,'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהחּוט ֶאת ְמַסֵּמל ַהָּקֶנה ֶׁשַּגם יִּפ לַע ףְוַא .חּוט ֶׁשִהיא ַּבּנֹוָצה ִהְׁשַּתְּמׁשּו ',ו אֹות

   םַּג ֶׁשהּוא עֹוף ֶׁשל נֹוָצה ָלַקַחת ִעְנָין ֵיׁש ָלֵכן ,ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ָהרּוָחִנִּיים ָהעֹופֹות ֶאת ְמַסְּמִלים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשָהעֹופֹות ַמֲעָלה

  .ַאֲחָרא ִסְטָרא ַמְלָאְך ֶׁשְּמַסֵּמל ָטֵמא עֹוף לֹאְו ,ִּדְקֻדָּׁשה ַמְלָאְך ֶׁשְּמַסֵּמל ָטהֹור ֵמעֹוף ְוַדְוָקא .חּוט ִּבְבִחיַנת ןֵּכ  

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ן ֵכְו

 ָמִצינּו



ו 

ֱהיֹות ֶׁשַּגְרִעין ַהָּתָמר ִׁשֵּמׁש , ּכֹוֶתֶבת ִנְקָרא ָּתָמרֶׁשַה,  ְּבֵׁשם ְּכַתב ָיד ָיָׁשן)187 גליון( 'ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי'ְּבִגְליֹון 

, 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּבַמֲאַמר  נּוְרַאֵּב.  ַהְּדיֹוהָמְוֵהן ִמְּפֵני ֶהָחִריץ ֶׁשַּבַּגְלִעין ֲאֶׁשר ּבֹו ָזְר, ּודֵהן ִמּׁשּום ֶׁשהּוא נַֹח ְלִחּד, ִלְכִתיָבה

ִלְבִחיַנת ' ַּׁשָּיְך ָלאֹות וְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשָּלְקחּו ַּגְלִעין ֶׁשל ָּתָמר ֶׁש. ְוַהַּגְלִעין ֶׁשּלֹו ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּנֵקָבה, ֶׁשַהָּתָמר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

א ָבּמּוַּכ , ֶׁשַּבַּגְלִעין ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותקֶדֶּסְוֵכן ַה. ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ְּכֻקְלמֹוס ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

  ל ַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְּד, קֶד ֶסׁשים ֵיִבָנֲעי ָהֵנְצְרַחן ְּבֵכְו. הָּׁשין ִאֵעה ְּכָקדּויא ְסִהֶׁשר ָמָּתי ַהיֵנִעְרַּג )קצח( 'ירִהָּבֵסֶפר ַה'ְּב

  .תכּוְלת ַמיַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהים ֶאִלְּמַסים ְמִבָנֲעָהֶׁש' םָּד  

ַיֲחדֹות ַּבֻּקְלמֹוס ִלְכִתיָבה ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ֶּבן זֹוָמא ֵאין ֵּבין ַמִים ָׁשלׁש ֶאְצָּבעֹות ִמְת.) תיקונים פט(ַּבּזַֹהר 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶאָּלא ְּכָׁשלׁש ֶאְצָּבעֹות ּוְׁשֵּתי ֶאְצָּבעֹות ֵהן ֶׁשּסֹוְמכֹות אֹוָתן

ֶׁשַהחּוט ָּכלּול , 'ַחְׁשַמל אֹות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶאְצָּבעֹות' ִנים ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים הּוא ִּבְבִחיַנת גַהחּוט ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ַהַּמִים ָהֶעְליֹו

  יחזקאל (ָּיא ַהָּכתּוב  ְּבִגיַמְטִרקּוְלמֹוסְוֵכן . ֶאְצָּבעֹות ֶׁשָּבֶהם ּכֹוֵתב ַהֻּקְלמֹוס ְמַסְּמלֹות ֶאת ֶזה' ְוֵכן ַהג. ָאבֹות' חּוִטים ְּכֶנֶגד ג' ִמג

  ". ָּבאֹוַפִּניםרּוַח ַהַחָּיה ")כ, א  

ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ָהִאיׁש ַהִּמְצִרי ִאיׁש ִמָּדה ָחֵמׁש ָּבַאָּמה ּוְבַיד ַהִּמְצִרי ֲחִנית ִּכְמנֹור אְֹרִגים " )כג, א יא"דהי(

" ִּכְמנֹור אְֹרִגים" ָׁשם 'ְמצּוַדת ָּדִוד'ּוִב. " ַהִּמְצִרי ַוַּיַהְרֵגהּו ַּבֲחִניתֹוַוֵּיֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט ַוִּיְגזֹל ֶאת ַהֲחִנית ִמַּיד

ּוְבַיד ַהִּמְצִרי ֲחִנית ִּכְמנֹור " .)הקדמה ט(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר .  ָעָליו ַהְּׁשִתי ְואֹוֵרג ָעָליוְךהּוא ָהֵעץ ֶהָעגֹל ֲאֶׁשר ָהאֹוֵרג ּכֹוֵר

ִּדְכֵׁשם ֶׁשְּמנֹור , ִלְמנֹור אְֹרִגיםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ִנְמַׁשל ַּבָּכתּוב .  ָהֱאלִֹהים ֶׁשָהָיה ְבָידֹוֶזה ַמֵּטה" אְֹרִגים

ְוֵכן . ְוהּוא ִּבְבִחיַנת חּוט, הָּכְך ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ִמֶּמּנּו ִנְמָׁשִכים חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁש, אֹוְרִגים הּוא ַמֵּקל ֶׁשְּמסֹוְבִבים ָעָליו ֶאת חּוֵטי ַהְּׁשִתי

   ר"ֶמֶת  אֹור"ָּתָמת "ס" ם אְֹרִגיר ִּכְמנֹותֲחִני"ְוֵכן .  ַהְמַסְּמִלים ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשהְּתִפִּלין ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּכְמנֹור אְֹרִגים

  .ְיסֹוד ַהַּמְלכּותּוְבִגיַמְטִרָּיא , ְּתִפיִליןִגיַמְטִרָּיא  ְּב"ַוֵּיֶרד ֵאָליו ַּבָּׁשֶבט"ְוֵכן . ִלים ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשהַהְמַסְּמ  

ַוּיֹאֶמר ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאל ָּדִוד ֲהֶכֶלב ָאנִֹכי ִּכי : 'ַוִּיַּקח ַמְקלֹו ְּבָידֹו ְוגֹו" )מ, יז, א"ש(ָּדִוד ִעם ָּגְלָית ָּכתּוב 

אֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ַוּיֹ: 'ַאָּתה ָבא ֵאַלי ַּבַּמְקלֹות ְוגֹו

 חּוֵטי ֶאת  ִנְרֶאה ְּדָדִוד ָרַמז ֶׁשָּבא ַּבַּמְקלֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְצָבאֹות ַהְמַסְּמִלים"'ְצָבאֹות ְוגֹו'  ְּבֵׁשם הָךְוָאנִֹכי ָבא ֵאֶלי

 הּוא ָּגְלָית ֶאת ַלֲהרֹג ָהֲאָבִנים ָּדִוד ָלַקח ִמֶּמּנּו ֶׁשַהַּנַחל )שעב 'ע ,א שמואל( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה

 ֹורנִּכְמ ֲחִניתֹו ְוֵעץ" )ז ,יז א"ש( ָּגְלָית ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמִזים ,ָּדִוד ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסְּמִלים ן"ִׁשִּתי ְוֵכן .'ו אֹות ִּבְבִחיַנת

 ֶאת לֹו הָתְוָהְי ,ָּדִוד ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת ָהָיה ְּדָגְלָית .אֹוִתּיֹות ֵׁשׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ְׁשָקִלים ֵמאֹות ׁשֵׁש ֲחִניתֹו תְוַלֶהֶב םיאְֹרִג

 ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ְּבָידֹו ֶׁשָהְיָתה זֹו ֶחֶרב ְיֵדי ַעל ֲהָרגֹו ָּדִוד ְוָלֵכן .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך ְמֻרָּמז הֶז ָלֵכן ,ֶזה ַהְּלֻעַּמת ֶׁשל ַהִּׁשִּתין ְּבִחיַנת

 תיַנִחְבִל ׁשָחָנ תיַנִחְּבִמ ּהָתאֹו ְךַפָה אהּו ּוּנֶּמִמ ּהיָאִצהֹו דִוָּדֶׁשְכּו ,ֶזה ַּבְּלֻעַּמת ָּדִוד ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ִסְּמָלה זֹו ְּדֶחֶרב ,)נא שם(

 ןֵכְו ."ַאּמֹות ֵׁשׁש ָּגְבהֹו ִמַּגת ְׁשמֹו ָּגְלָית" )ד ,יז א"ש( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֵׁשׁש ִמְסָּפר ָּגְלָית ֵאֶצל ָמִצינּו ְוֵכן .ָהֱאלִֹהים ַמֵּטה

 )י ,ג 'ב הימים דברי( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,לַמְׁשַחַהְו יםִכָאְלַּמַה תֶא יםִלְּמַסְּמֶׁש ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב יםִברּוְּכַה תֶא לֵּמַסְמַה ַע"ַצֲעֻצ

   "ָאְרָצה יוָּפָנ לַע ַוִּיּפֹל חֹוְצְּבִמ ָהֶאֶבן עַוִּתְטַּב חֹוְצִמ ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי תֶא ְךַּיַו" )מט ,יז א"ש( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,"ַצֲעֻצִעים ַמֲעֵׁשה"

  .תֹוּיִתאֹו 'ז גּוּלִדְּב  

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְגָלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא   ֶזה ִסיַני"ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה" ) ג,ר ב"במדב(ָרׁש ַּבִּמְד

ִּוים ִהְתִחילּו ִמְתַא, ְוָהיּו ֻּכָּלן ֲעׂשּוִים ְּדָגִלים ְּדָגִלים. ב ְרָבבֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים"ַעל ַהר ִסיַני ָיְרדּו ִעּמֹו כ

ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַחֵּייֶכם ֶׁשֲאִני ְמַמֵּלא ,  ָאנּו ַנֲעִׂשים ְּדָגִלים ְּכמֹוָתןְךָאְמרּו ַהְלַואי ָּכ. ַלְּדָגִלים

ת ַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה,לַּג' דא הּול ֶגֶדה ְּדֶאְר ִנ. ֲעֵׂשה אֹוָתם ְּדָגִלים ְּכמֹו ֶׁשִּנְתַאּוּוְךְוָאַמר ְלמֶׁשה ֵל, ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם

  ת  ֶאיַעִּפְׁש ִהַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואי יַנִסְבִּד, יםִלָגת ְּדַרצּו ְּביּו ָהיםִכָאְלַּמַהי יַנִסן ְּבֵכָל', ת דאֹוד ָהסֹויא ְּבִהא ֶׁשָּמִאָהים ֵמִּלַּגַה

  .יםִּלַּג ַהְךֶרה ֶּדָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשַה  

ָרִאיִתי 

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

ּוְבִמְלֶחֶמת 

ָמִצינּו 



ז 

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

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

 חשוב , מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות שכתבנוהקץשמאחר 

 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"לגבי שנת תשע

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

 ,הוא מלחמת גוג ומגוגשהשלב הבא אחר כך יחל  ו,יח ולידת משיחשנים של חבלי מש

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 ,או באמצע, בתחילת השנה, המלחמה

 לא מוזכר תאריך ]ד"תשע [ג"בזהר על תשע,  בסוכות והנצחון יהיההמלחמהגמר ש

 ה" תשע והגמר יהיה בסוכות]ד"תשע [ג"ויתכן שהמלחמה תתחיל בסוף תשע. מדוייק

וכפי שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה יהיו המלחמות שלפני ביאת , שלאחר מכן

ל שכתב מפורש על " הבאנו מהאריזוכן. ה תהיה שנת שמיטה"ושנת תשע, המשיח

  .אמרוהארכנו במ, ה שתהיה סוף הבירור"תשע

 חישב את קץ ]דניאל ז[ם "המלבי. גם לפני מאה שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים

, ד"הראשונה פרצה בבין המצרים של שנת תרעומלחמת העולם . ג"דניאל על שנת תרע

 כל אלו הם תאריכים של .ועליה אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

ובתוך התהליכים יש , ם כפי שהארכנו במאמרגאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכי

  .ואם יזכו יבא מיד. זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים
  

 ֶׁשָּכתּוב מֹוְּכ ,תלּוָּגַהֵמ לאְֹגִל אָּבֶׁש הָּלֻאְּגַה םֵׁש אהּו הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש )'ו ושער 'א שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס אָבמּו

 ֶאְהֶיה ֶׁשִּנְקָרא יםיִׁשִמֲחַה רַעַׁש ַעל זֵּמַרְל ,"ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ְבֵניִל תֹאַמר ּכֹה" )יד ,ג שמות(

ף "ֶלָא, יּוּלִמי ְּדּוּלִמּו, יּוּלִמן ְּב"יִהי ֵהּוּלִמְּב הֶיְהֶא םן ֵׁשֵכ ְו.ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְלהֹוִציא מֶׁשה ֶאת ָׁשַלח ֶׁשהּוא

ל ז ַעֵּמַר ְמ"הֶיְהר ֶאֶׁשה ֲאֶיְהֶא"ן ֶׁשֵכָּתִיְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .ה"ה ֵה"ֵה, ת"ֶלו ָּד"ָו. ה"ֵה, א"ד ֵּפ"ֶמָל, ה"ד ֵה"יֹוה "ֵה

ד ם סֹו ֵהן"יִהֵהי ִּכ, ה"ֶיְהם ֶאִיַמֲעל ַּפז ַעֵּמַרן ְמ"יִהי ֵהּוּלִמה ְּב"ֶיְהם ֶאן ֵׁשֵכְו. יּוּלִמי ְּדּוּלִמּו, יּוּל ִמינּוְיַה, הֶיְהֶאים ִמָע ְּפ'ב

 יףִסהֹוְו. הֶיְהֶא םן ֵׁשַיְנְמה ְּכֶל עֹו5+7+7+2, 5772ל ת ֶׁשרֹוָפְּסם ַהכּוְּסא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ה"ֶיְהֶא

 ת"בא הֶיְהֶא םֵּׁש םִע דַחַי א"קנ ןַיְנִמְּכ ן"יִהֵה יּוּלִמְּב הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש .י.נ יֹוֵאל ִּקְרַיתִמ א"שליט לֵאָרְׂשִי 'ר ג"הרה

 ׁשֵמָח ׁשֵּיא ֶׁש"י שליטִּמן ַעב ֶּבקֲֹעַי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב רֶתֶּכ אָּיִרְטיַמִגְּב ץ"תצמ ש"ב

ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני  ְהֶיהֶאֶׁשר ֲאְהֶיה ֶאל מֶׁשה ֶאלִֹהים ֱאאֶמר ַוּיֹ"ב תּוָּכת ַּב"רָּב, הָנ ָׁשיםִפָלֲא' הל ים ַעִזְּמַרְמ ַהן"יִפֶלֲא

אַמר תֹה ּכֹּיֹאֶמר ַו 'גֹו ְוּיֹאֶמרַו"ב תּוָּכת ַּב"רר ָהַאְׁשּו . תַחה ַאָבֵתת ְּכבֹוָׁשְח ֶנ"הֶשל מֶֹא"י ִּכ". ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם

  .ה"תשעה ֶלל עֹוֵלֹוּכם ַהִע" ֵליֶכםֲאָלַחִני ְׁש ְהֶיהֶאְׂשָרֵאל  ִיְבֵניִל



ח 

. רּוּסין ִאה ֵאָרֹוּתַה תּוּייִמִנד ְּפּוּמ ִלְךֶרים ֶּדִּלַגְּמֶׁשל ְּכָבֲא, הָרֹוּתת ַהלֹוְגד ִנּוּמ ִלְךֶרק ֶּדַר, ץֵּקת ַהת ֶאֹוּלַג ְלֶׁשָאסּור ינּוִצָמ ןֵכְו

ַהְיינּו ֶׁשַהִּכּסּוי הּוא ת ַעַּדח ַהֵּסֶהֶׁש, תַעַּדח ַהֵּסֶהא ְּב ָּביַחִׁשָּמא ֶׁשָרָמְּגל ַה ַע)ך ברי לעתיק יומין מאמר ברי'אדיר במרום'(ל "רמחא ָּבָבּוּמַּכ

 הּוא ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ,הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפה ּוָמָׁשת ְניַנִחְביא ִּבִה ֶׁש ֲאָבל ַּבִּביָנה].הָרֹוּתת ַהלֹוְגת ִניַנִחְּב[, ְבִחיַנת ַהַּדַעתם ִּבֵהֶׁשן "ַּבזו

סֹוד ַהֵּקץ ֵאינֹו ִּכְׁשָאר : הָרָצְק ִּבנֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו:) סנהדרין צו'י אגדות אפיקי יםביאור'(א ֶחֶבר "ְוֶהֱאִריְך ָּבֶזה ַהגרי. ְוָׁשם ֵיׁש ָלֶזה ִּגּלּוי

ֶאָּלא ָּבֵעי ְלנֹוֵקב ְלַהאי ֶסַלע ֵמֵעֶבר ְלֵעֶבר ַעד ֶׁשַּמִּגיַע , יָרהיִצ ְּדָנְפקּו ִטִּפין ִמֶּסַלע ִּד,ְרִמיִזין ְלַאְׁשְּכָחא ְּבֶסַלע

 ּוֶפה , ֶׁשֵּלב הּוא ְּבִביָנה',ַּגֵּליִלָּבא ְלפּוָמא ָלא ' ֶׁשֵּקץ ָמִׁשיַח רּוְמָאה ֶּׁשְוהּוא ַמ. ִלְתהֹום ְּבִריָאה ְוָׁשם ִיְתַּגֶּלה

 ַהֵּלב ,ְוָלֵכן ֵקץ ָמִׁשיַח ִנְׁשָאר ְּבַמֲחָׁשָבה ַּבֵּלב,  ַּכָּידּוַעה ִּביִציָרה ַוֲעִׂשָּין" ְוזו,יָאהּוִביָנה ִהיא ִּבְבִר, ן"ְוָלׁשֹון ֵהם זו

 'ִתיִּליְלִלִּבי ִּגִּליִתי ְלֵאיָבַרי לֹא ִּג' רּוְמָאה ֶּׁשן ַמם ֵּכַּגְוהּוא .  ְולֹא ָּבא ְּבִדּבּור ַלְּנִביִאים ֶׁשֲהָׂשָגָתם ַּבְיִציָרה.ֵמִבין

 , ְוהּוא ֶׁשָרָצה ֲחַבּקּוק ַלֲעמֹד ַעל ֵקץ ָמִׁשיַח.הָעְלִמין ְיִציָרה ַוֲעִׂשָּי'  ֶׁשֵהם ְּבבן"זוְּדֶׁשֵהם ֵאיָבִרים ְּדגּוָפא 

 ּוּלֵאים ֶׁשִארֹוְו ".ָךָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּב" בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ , ְּכִתיָבה ַּבֵּלבדְוֵהִׁשיבּו לֹו ַהֵּקץ ֵאינֹו ָּבא ְּבִדּבּור ַרק ְּבסֹו

. הֶּסֻכ ְמינֹוֵאי ְולּוץ ָּגֵּקם ַהָׁש,  ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּביָנה עֹוַלם ַהְּבִריָאה, ִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה, ַעל ֶּדֶרְך ַהִּנְסָּתרץֵּקת ַהין ֶאִבָהים ְלִקְּסַעְתִּמַה

 רָבָער ַּפְסין ִמ ֵּבׁשֵרְפַהֶהן ֵכְו. ַּדַעת ֶהֵּסח ַהיןֵא ִּביָנה ֶׁשִּבְבִחיַנת ןיָוֵּכ, יןִּצי ִקֵבּוּׁשִחֶזה ַהַּטַעם ּגּוָפא ֶׁשַהּזַֹהר ָמֵלא ֵמִעְנַין ְו

ל יד ֶׁשִתָעֶל, בֶרֶען ָהַמְזת ִּבֶמֶּיַּתְסִּמת ֶׁשלּוָּגל ַהר ֶׁשָבָעין ֶהר ֵּבֵּבַחר ְמַהּזֹי ַהִּכ, רַהזֹר ַּפְסא ִמהּויד ִתָער ַּפְסִמְל] בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו[

יד ִתָעד ֶלסֹוְּב, ידִתָען ֶהַמיל ְזִחְתב ַמֶרֶעָהֵמּו, בֶרֶעד ָל ַעְךָּיר ַׁשָבָעם ֶהַלעֹוז ֶׁשֵּמַר ְל,בֶרֶעת ֹוּיִת אֹורָבָעם ֶׁשַעַּטה ַהֶזְו .הָּלֻאְּגַה

 )ו, ירמיה ב( בתּוֶׁשָּכ ֹו ְּכמ,הָמָמְׁשר ּוָּבְדל ִמם ֶׁשא ֵׁש הּובָרֲען ֵכְו, בָעל ָרה ֶׁשֶׁשב ָקָּצל ַמז ַעֵּמַרְמּו, בָעָרת ֹוּיִת אֹובֶרֶען ֵכְואבָֹל

ַמהּו ָערֹב  :)וארא ל(ַּבּזַֹהר ַעל ַמַּכת ָערֹב א ָבּוּמַּכ ָהִעְרּבּוְבָיאל ז ַעֵּמַר ְמבֶרֶען ֵכְו. "ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְוׁשּוָחה"

   ).א"ציון דוד סיבוני שליט' ג ר"בביאור זה סייעני הרה( . לֹא ִתְזַרע ִּכְלָאִיםָךְדָׂש, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים, ַּתֲערֶֹבת

ד ֵּגַנְתא ִמָרֲחא ַאָרְטִּסַהר ֶׁשָבא ָדה הּוָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִעָכְּד; רָּתא ֻמר הּוָּתְסִּנת ַהַרֹו ּתְךֶרץ ֶּדֵּקי ַהּוּל ִּגַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרם ִנַעַטד עֹוְו

, יוָתנֹוְבט ּוי לֹוֵדל ְי ַעיַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֶֹדֶּל ֻהמֹוְּכ, הָמְרל ָעת ֶׁשֶרֶּתְס ִנְךֶרֶדה ְּב" הקבּהָתיא אֹוִבן ֵמל ֵּכַעְו, רֵתיֹוב ְּבף ַרֶקתְֹּביו ָלֵא

, יַחִׁשָּמ ַהׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוז ְלַעבֹת ְלֶכֶּדַּתְׁשִּמת ַהל רּוים ַעִקסּוְּפת ַּבת רּוַּלִגְמים ִּבִאן רֹוֵכְו. תנּו ְזְךֶרֶד ְּבאּוָּבֶׁש, רָמָתה ְוָדיהּוִו

י ִּכ. יםִכמּוים ְסִקסּוְפים ִּבִזָּכֻרְמים ַהִּביב ַרִתְכי ּוִרך ְק"תנל ַהָכ ְּבינּוִצא ָמלֹ ְו"יבִתְכי ּוִרְק"ד אֹה ְמֵּבְר ַהׁשֵּיֶׁש, ְךיַלֵאָו' ק גֶרֶּפִמ

י ּוּלן ִּגֵכָלְו. יִרְּק ַהינּוְיַה, ןָּוֻכְמא ַההּו, יבִתְּכ ַהינּוְיַה, יםִארֹוה ֶּׁשא ַמלְֹו, תֶרֶּתְס ִנְךֶרֶדים ְּבִנָיְנִעים ָהִׂשֲעַנ, יַחִׁשת ָמַדֵלים ְליִעִּגַּמֶׁשְּכ

  . זֹוְךֶרֶד ְּבַדְוָקאה ֶׂשֲעַּנץ ֶׁשֵּקן ַהַיְנת ִעין ֶאִבָהְלד ּומְֹלר ִלָׁשְפ ֶאֹויד ּבִחָּין ַהֶפאֹא ָההּו, הָרֹוּתת ַהרֹוָּתְס ִנְךֶרץ ֶּדֵּקַה

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּבמּוָבא 

' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵא ֵּבהי ֶזִפְל ּו.ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ה יָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתל ִּבאּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ים תתנִפָלֲא

ר ָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' ב ֶׁש)שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"תתפים ִפָלֲא' בת ַנְׁשִּב

 יַחִׁשָּמא ַההּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו. דַב ְלְךַלד ָמִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּזַה

ם ַעַּפל ַהז ַעֵּמַרי ְמַׁשן ִיד ֶּבִוים ָּדִמָעְּפ' בְּד, ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'ב ןֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁשִּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיא".  ְּכמֹו דֹר ָודֹרְׁשנֹוָתיוָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ּתֹוִסיף "ֶׁשא "שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְךלְֹמי ִיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדה ֶׁשָּיִנְּׁשַה

 )מה,  א'מלכים א(: ְךֶלֶמה ְלמֹלֹת ְׁש ֶאחּוְׁשָּמק ֶׁשסּוָּפת ַּבֶזֶּמֻר ְמג"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש"ין שליטִקייְסֵר' ש' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע

יף ִסהֹו ְו".הֹם ַהִּקְרָיה הּוא ַהּקֹול ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתםֵּתֵמִחים ַוְׂשלּו ִמָּׁשם ֲעחֹון ַוַּיִגֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶלְך ְּבַוִּיְמְׁשחּו אֹתֹו ָצדֹוק ַהּכֹ"

 .ב"תשע ְטִרָּיאְּבִגיַמת ֹוּיִתאֹום ָהִע" ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאלַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד " )ד, ב ה"ש(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרה

 ְוָרם ָרםְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת : ֶחְצרֹון ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ָּפֶרץְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות " ,תת רּוַּלִגף ְמסֹוים ְּבִאָבּוּמד ַהִות ָּדדֹוְלֹוּתן ֵכְו

:  ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבדּבַֹעז הֹוִליד ֶאת ַׂשְלמֹוןְו: ָמה ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלַנְחׁשֹוןְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת : ַעִּמיָנָדבהֹוִליד ֶאת 

ם סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות ְואֹות "ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות ֵמ. 5775 ְּבִגיַמְטִרָּיא, " ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִודִיָׁשי הֹוִליד ֶאת עֵֹבדְו



ט 

ם ִא, ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכם ַהִע ידִון ָּדֶּב ןֵכְו. תאֹוע ֵמַׁש ְּתּהָרָּפְסִמסֹוִפית ' ת ץאֹו ְואֹותן סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ְׁשַבע ֵמ"נּו

 ׁשַרְדל ִמַע' ץֵּבְׁשת ַּתֶנתְֹּכ'ר ֶפֵּסב ַהֵּׁשַחְּמי ֶׁשִפְּכ. תאֹוע ֵמַבר ְׁשַּפְסִמם ְּבַגְו, יםִּׁשִמר ֲחַּפְסִמם ְּבית ַּגִפן סֹו"ת נּואֹות ָהים ֶאִבְּׁשַחְמ

ף ֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשן ָמֹוׁשְחַנא ֶׁש"י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. )פנחס(ה יָאִלְּפ

ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך " )יח, ית כטבראש(ל ֵחד ָרסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמה ַלָנָכל ֲהז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש

ם  ִעא"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאד "ֶמ ָלת"י ֵחׁש"יֵר, ל"ֵחָרת ֹוּיִתי אֹוּוּלן ִמֵכ ְו.ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב, " ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנהֶׁשַבע ָׁשִנים

 ב"שעא ֶׁש"ר שליטֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַה ִעאיָחִׁשי ְמִתָאן ֵכְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

א ח הּו"ט ב"ף אּוּלִח ְּבב"ץ התשע"ֵקן ֵכְו. לֵחן ָרֵקת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"א ְּבב"תשע' הרֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. לֵחָרת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"אְּב

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבן ֶקֹוּיר ִצַהן ֵכ ְו.ַּמְלכּות ַהתל ֶאֵּמַסְמַה, ַח"ֵרן ָי"ֵּקַתְל

 ִיָּמֵׁשְךם ָּׁשִמּו, ןֹוּיר ִצַהן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעה ַיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש, ה" עְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקא ַע"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהס ֵמֵרְטְנֻקְּב אָבמּו

, ןֹוּיא ִצהּוי ֶׁשיִמִנְּפם ַּבֶדה קֹוֶיְהן ִיּוּקִּת ַהְךָּכ, רָּקִעא ָהי הּוִּכ, םֶדב קֹוַרְח ֶנֶׁשַהְּפִניִמים ֵׁשְּכֶׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ירּוָׁשַלִיםִלן ּוּקִּתַה

 'להִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ְוָעלּו מֹוִׁש" )כא, עובדיה א( בתּון ָּכֵכְו. הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּג ַלּוּכְז ִיְךר ָּכַחַאְו

ת ים ֶאִרְצעֹו ֶׁשינּוְי ַה,"וָׂשר ֵעַה"ת ים ֶאִטְפֹום ׁשָּׁש ֶׁש,"ןֹוּיר ִצַהְּב"יא ים ִהיִעִׁשֹוּמת ַהַּיִלת ֲעַּלִחְּתים ֶׁשִארֹו ְו".הָכַהְּמלּו

ס ֵסנֹוְתִּמים ֶׁשִרְצֹוּנל ַהל ֶׁשֶמֵּס ַה,ב"ָלְצת "ר "ְׁשּפֹטִלּיֹון ִצַהר ְּב"ן ֵכ ְו".הָכ ַהְּמלּו'להה ְוָהְיָת"ז ָאְו, ןֹוּיִּצו ִמָׂשל ֵעה ֶׁשיָקִנְיַה

ב ֵהאֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבמּון ֵכְו .םה ָקל ֶזֵפה נֹוֶּזֶׁשְכּו, םָתיָקִנת ְיַקָסְפי ַהֵדל ְיַע, תּוּיִמְׁשַגְבּו תּוּיִנָחרּוט ְּבָּפְׁשִּמת ַה ֶאּוׂשֲע ַיֹוּבֶׁש, ןֹוּיר ִצַהְּב

 אֹוִתּיֹות , ַהְיינּו ְּכֶׁשֶאְכרֹת ַוֲאַגֵּדַע ַקְרֵני ְרָׁשִעים,"ְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיק" )זכור(' לֵאָרְׂשִי

 ְוָאז ,ע"ִנְמָצא ִנְׁשַאר אֹוִתּיֹות יש. ק"ר ִמְסַּפר ֲעָמֵל" אֹוִתּיֹות מם ֶׁשל ְרָׁשִעים ֶׁשֵהּוְקָצוֹותֶׁשַּבְּקָרנֹות 

ְוָאז ִּתְהֶיה . ץ" ֶׁשל ַצִּדיק ֶׁשֵהם אֹוִתּיֹות ֵקּוְקָצוֹות אֹוִתּיֹות ֶׁשַּבְּקָרנֹות רַמה לֹוֶצֹור. ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיק

  .ַעּוׁש ְיְךֶרן ֶּדֹוּיִּצק ִמֵלָמל ֲעה ֶׁשיָקִנְית ַה ֶאַעֵּדַגא ְלהּו, הָּלֻאְּגד ַהֹוּס ֶׁשינּוֵרָבל ְּדז ַעֵּמַרְּמים ֶׁשִא רֹו.סֹוד ַהְּגֻאָּלה

ים ִמָכי ֲחיֵדִמְלַתל ְלדֹוע ָּגַבא ׂשבֹה ָיָּבַרְּדַאים ֶׁשִרֵחת ַאמֹוקֹוְמ ִּבינּוִצי ָמִּכ. הָּלֻאְּגב ַהֶרֶעת ְּבּוּיִנֲען ָהַיְנִעל ְּב"ַזי ֲחֵרְבִדה ְּביָרִתְס ׁשֵי

ַּתְלִמיֵדי , ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו, ּדֹור, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן )מ"י ובכ"וכן במסכת דרך ארץ פ. סנהדרין צז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. הָּלֻאְּגי ַהֵנְפִל

ַעד , ַחְּדׁשֹותּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ִמְת, ְוָצרֹות ַרּבֹות, ְוַהְּׁשָאר ֵעיֵניֶהם ָּכלֹות ְּבָיגֹון ַוֲאָנָחה, ַחֲכִמים ִמְתַמֲעִטין

ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ִמְתַקֵּים ִמְקָרא , ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו, ָּתנּו ַרָּבָנן,  ְׁשִנָּיה ְמַמֶהֶרת ָלבֹוא, ְּפקּוָדהָנהֶׁשָהִראׁשֹו

,  ָרָעב ָּגדֹולִליִׁשיתְׁש. ַּתְּלִחיןְׁשִנָּיה ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁש". ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר", ֶזה

. ָּבְרִביִעית ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע. ְותֹוָרה ִמְׁשַּתַּכַחת ִמּלֹוְמֶדיָה, ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ּוֵמִתים ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוַטף

ּוַבְּׁשִביִעית . ַּבִּׁשִּׁשית קֹולֹות. ה חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָהְותֹוָר, ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול

ְותֹוָרה ה ֶׁשב ָקָּצַמ ְּביּוְהה ִיָּלִחְתִּבֶׁש, יםִמָכי ֲחיֵדִמְלל ַּתת ַעֶרֶּבַדא ְמָיְגּוּסל ַהָּכ. ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא. ִמְלָחמֹות

ְותֹוָרה , ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול ַהְּגָמָרא יֵרְבִדְּכ, רֵּפַּתְׁשב ִמָּצַּמה ַהָּלֻאְּגים ַלִבְרָקְתִּמ ֶׁשלָכ ְּכְךר ָּכַחַאְו ,ִמְׁשַּתַּכַחת ִמּלֹוְמֶדיָה

 ְךֹוּתה ִמָקָעְּצַהְו, הָּלֻאְּגע ַהַגֶרד ְלַע, ְהֶיה ֲעִנּיּות ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםִּת ּוִבְׁשַאר ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֵהֵבאנּו ָּכתּוב ֶׁש.יָהחֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶד

ם ָתר אֹוֵרעֹוי ְלֵדה ְּכ"הקבה ֵמָאים ָּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַּתת ַלּוּיִנֲעת ָהַרֵזְּגב ֶׁשֵּׁשַיה ְלֶאְרִנְו .לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגִל' ת הר ֶאֵרעֹות ְּתּוּיִנֲע

ת ּוּייִמִנד ְּפּוּמ ִלְךֶרֶּד, הָּלֻאְּגת ַהּוּייִמִנְפר ִלֵּבַחְתִהר ְלָּקִעְבּו. ׁשֶפֶּנק ַהֶמעֹת ֵמֶמֱא ֶּבהָּלֻאְּגַלה ְוָעּוׁשְית ַלֹוּפַצְלּו, םָּכְלד ַמִות ָּד ֶאׁשֵּקַבְל

 ּוׁשְרם ָּדיֶהֵלֲע, ְךל ָּכם ַעָרְרעֹו ְלְךֶרין צֵֹאְו, םָמְצַע ֵמּוּלים ֵאִרָבים ְּדִׂשעֹוים ֶׁשִמָכֲחי ַהיֵדִמְלם ַּתָתאֹוְו. ֹוּכְרי ֶעִפד ְלָחל ֶאה ָּכָרֹוּתַה

ם יָנֵאים ֶׁשִרֵחַאָהְו. לֵאָּגִהיל ְלִחְתר ַמָּבֻחְּמי ֶׁשִמּו, ַהְּגֻאָּלהר אֹוים ְלִרָּבֻחר ְמָבם ְּכֵהן ֶׁשיָוֵּכ, ַהְּגֻאָּלהי ֵנְפל ִלדֹוע ָּגַבׂש ְלּוּכְזִּיל ֶׁש"ַזֲח

ְּכֶׁשָאָדם , ראּור ֵּבֶתֶיְבּו. יםִמֲחַר ְּבְּגֻאָּלה ַלּוּכְזִּיי ֶׁשֵד ְּכְךָכם ְלָרְרעֹוה ְלֶיְהת ִּתּוּיִנֲעת ָהַרְּטַמ, םֶהה ֵמֶּפַצְמ' הי ֶׁשִפים ְּכִרָּבֻחְמ

ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה .  ֶזה ַהִּסיָמן ַהֻּמְבָהק ֶׁשהּוא ָאֵכן ִמְׁשּתֹוֵקק, ִאם הּוא טֹוֵעם,ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָדָבר ְמֻסָּים ְוהּוא ָיכֹול ִלְטעֹם ִמֶּמּנּו

 ֲעַדִין לֹא ,ְוֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשּתֹוְקִקים ָלַהְׁשָּפעֹות ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ְּכֵדי ְלַמֵּלא ַּתֲאָוָתם, א"ַתְכִליָתּה הּוא ִלּמּוד ַהּסֹוד ַּכְמבָֹאר ַּבְּגָרְו

ה ָרֹוד ּתמּוְלַּתָהִעָּקר הּוא . ֶזה ָהִעָּקרין ֵא ,ְתִחַּית ַהֵּמִתיםִל ְו,תוֹוְצִּמת ַהמּוֵלְׁש ּוׁשָּדְקִּמת ַהַוֲאִפּלּו ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלֵבי, ָנְגעּו ְּכָלל



י 

י ִפְכּו. תמֹוקֹוה ְמָּמַכ ְּבּמּוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהרִל ְוִעַּקר ָהִעָּקִרים הּוא ְּגֻאַּלת ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשְּתלּוָיה ְּב,םָּלד ֻּכֶגֶנא ְּכהּוֶׁש

ה ָרֹוּתַהֶׁש, ׁשָּדְקִּמת ַהֵביים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְכּו. תנֹוָּבְרָּקל ַהָּכר ִמֵתה יֹויָנִכְּׁשת ַהס ֶאֵנְרַפה ְמָרֹוּתד ַהּוּמִּלֶׁש.) בלק רב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמֶׁש

 יםִאְרַמֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְמַנִּסים ִלְטעֹם ּוְלִהְתַחֵּבר ְו. ׁשָּדְקִּמי ַהֵקְלל ֶחָּכר ִמֵת יֹוּהָתָּׁשֻדְּקֶׁש, יםִׁשָדֳּק ַהׁשֶדת קַֹּדֻקיא ְנן ִהרֹוָאת ָּבַחַּנֻּמַה

ים ִארֹויף ֶׁשִסר הֹו"אאמוְו. יםִטּוׁשים ְּפִרָבְּדַהְו. ְוגֶֹדל ַהְּטִעיָמה ְמַגֶּלה ֶאת ּגֶֹדל ַהִהְׁשּתֹוְקקּות, ֶׁשֵאיָנם ִמְׁשּתֹוְקִקים ְלִעַּקר ַהְּגֻאָּלה

יא  ִהׁשָּדְקִּמת ַהֵּביל ית ֶׁשִלְכַּתם ַהַּג ֶׁש,ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך. ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּוה ָּלִפְּתח ַהַסּנִֹמ

לֹא ִנְתֲאוּו ַהֲחָכִמים ְוַהְּנִביִאים  )ד, מלכים יב(ם "ַּבְמַרא ָּבָבן מּוֵכְו .'ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך', הָרֹוּתד ַהּוּמִלת ְּבמּוֵלְׁשת ִלֹוּכְזִל

ם ְולֹא ְכֵדי ֶׁשְּיַנְּׂשאּו אֹוָתם ָהַעִּמים "ְימֹות ַהָּמִׁשיַח לֹא ְכֵדי ֶׁשִּיְׁשְלטּו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ְולֹא ְכֵדי ֶׁשִּיְרּדּו ַּבעכו

נּוִיין ַּבּתֹוָרה ְוָחְכָמָתּה ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם נֹוֵגׂש ּוְמַבֵּטל ְּכֵדי ְולֹא ְכֵדי ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׂשמַֹח ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְפ

 ּוְבאֹותֹו ַהְּזָמן לֹא ִיְהֶיה ָׁשם לֹא ָרָעב ְולֹא ִמְלָחָמה ְולֹא ִקְנָאה ְוַתֲחרּות ֶׁשַהּטֹוָבה .ֶׁשִּיְזּכּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

ִּבְלָבד ' ֲעָדִּנים ְמצּוִיין ֶּכָעָפר ְולֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ָּכל ָהעֹוָלם ֶאָּלא ָלַדַעת ֶאת הִתְהֶיה ֻמְׁשַּפַעת ַהְרֵּבה ְוָכל ַהַּמ

 רּוְלִפיָכְך ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ְויֹוְדִעים ְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים ְוַיִּׂשיגּו ַדַעת ּבֹוְרָאם ְּכִפי כַֹח ָהָאָדם ֶׁשֶּנֱאַמ

 ּוּלֵא ֶׁשינּוֵרָבְדא ִלֵציֹוְו. הָרֹוּתיא ַל ִהיַחִׁשָּמה ַלָּיִּפִּצר ַהַּקִעים ֶׁשִארֹוְו". ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים'  ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת הִּכי ָמְלָאה"

 הּולּוָאְּׁשן ֶׁשָת ָחתֹואֹום ְּכֵה ֶׁשאֹו, הָּלֻאְּגת ַלֶמֱאים ֶּבִּפַצם ְמיָנם ֵאלֹוָׁשס ְוַח ֶׁשאֹו; ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהם ִמעְֹטים ִלִּסַנם ְמיָנֵאֶׁש

  ...הָׁשָדֲחה ַהיָפִלֲחַלת ְוֶרמְֹזִּתַלם ְוָּלַּצה ַלֶּכַחא ְמהּוה ֶׁשָנָעְו, הָּנֻתֲחה ַלֶּכַחא ְמ הּוַעּוּדַמ

. ש. י' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה. ןָבָּל ִמְךיֶפֵהַה ינּוְי ַה"ןֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָב"ד סֹוא ְּבהּוְו [ןָבָּלת ַהִיַּבב ַּבֵׁשֹוּיב ַה"יא ארהִׂשְּנֶׁש ינּוִאָר

ץ ֶרָאר ָּבֵּקַבא ְלָבה ּוָׁשָדֲחה ַהָלָׁשְמֶּמת ַהַמָקם ֲהד ִעַחַי, בֵהאֹוְל, לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמים ִלִנָּׁשת ַהַּב ַרתֹוָאְנִּׂש ִמְךֵּפַהְתִנ, ]א"ר שליטצּו

 ּוׁשְּגְפִּנֶׁשיד ְּכִּפַלר ְלַמא ָאהּוי ֶׁשִפְכּו, הָּפִל ְקּהָתאֹוים ְלִכָּים ַׁשֵה ֶׁשיׁשִּגְרא ַמי הּוִּכ. יםִנע ָׁשַּבְרי ַאֵנְפיא ִלִׂשה ָנָיְהִּנז ֶׁשָאה ֵמָנֹואׁשִרָל

א ֵצֹוּייא ֶׁשג ִהֹול ּגת ֶׁשעּוְׁשִרָה, גֹוא ּגהּוים ֶׁשִניָמה ִסֵּבְר ַהאנּוֵבֵהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. רֵּבַדה ְּלה ַמֵּבְר ַה לֹוׁש ֵיֹוּתִאֶׁש, הָנֹואׁשִרָל

 ֵעָׂשו לֹא ,ָלָבןְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ֵאֶצל ה ָרֹוּת ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הָיָעם ְּבּו ׁשין לֹו ֵאּוּלת ֵאֹוּפִלם ְקל ִעָבֲא, יחֹוִׁשד ְמֶגֶנְו' ד הֶגם ֶנֵחָּלִהְל

 ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם ָךָּבאנּו ֶאל ָאִחי ")ז, בראשית לב( ָּכתּוב ָּלָבןּוִמָּיד ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָיָצא ִמ, ְךִנְלַחם ּבֹו ְולֹא ִנָּסה ְלַהִּזיק לֹו ְּבׁשּום ֶּדֶר

. םֵהיָכן הּוא ָהָיה ָּכל ַהָּׁשִני,  ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ִהְתעֹוֵרר ֵעָׂשו ְלִהָּלֵחם ְּבַיֲעקֹב," ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹוָך ִלְקָראְתְךהֵֹל

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

 ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ִּדְלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח רָאבְֹמּו.  ֵיׁש לֹו ַמה ְּלַפֵחדַוֲעַדִין,  ְּבנֹות ָלָבןןֲהֵרי ַיֲעקֹב הֹוֵלְך ִעם ְנׁשֹוָתיו ֶׁשֵה, ָיָצא ִמָּלָבן

ְוֶזה ָּגַרם , ִהְתעֹוֵרר ִקְטרּוג ָחָזק ְּבַצד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶנֶגד ַיֲעקֹב ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבִמְרָמה

ָלֵכן ִהְתַחְּכָמה , ְוִרְבָקה ָיְדָעה ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשל ַהָּׂשָטן, ֶׁשִּיְרֶצה ַלֲהרֹג ֶאת ַיֲעקֹב, ָׂשו ַּבָּׁשַמִים ִהְפִעיל ֶאת ֵעָׂשו ְלַמָּטהֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ֵע

,  ַהְיינּו ֶׁשַּיֲעקֹב ֵיֵלְך ְלָלָבן," ָחָרָנה ֶאל ָלָבן ָאִחיָךְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח ְל ")מג, בראשית כז(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב , ֶנְגּדֹו

ר קֲֹע ַלׁשֵּקַבְּמן ֶׁשָבָל ְלְךֵלב ֵיקֲֹעַּיה ֶׁשָּבַרְּדַא, עַּגְרו ִנָׂשל ֵער ֶׁשַּׂשַהְו ,וָׂשֵע ֵמַערּור ָּגֵתה יֹוֵּבְרא ַההּוֶׁשְוִיְהֶיה ַּתַחת ֲחסּותֹו ֶׁשל ָלָבן 

ְוַיֲעבֹר ְזַמן , ְּכֵדי ֶׁשַהָּׂשָטן ַּכְבָיכֹול ֵיָרַגע, ְוָכל ֶזה ָהָיה ְלצֶֹרְך ַהָּצָלה ִמָּיִדית ֶׁשל ַהּגּוף ֶׁשל ַיֲעקֹב. יִּנֶּמר ִמֵת יֹוַערּוא ָּגהּול ְוּכֹת ַהֶא

 ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ְוָיַׁשְבָּת ")שם מד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְוָאז ִקְּוָתה ִרְבָקה ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַהְּזָמן ִיְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצב, ְמֻסָּים

ְוַהָּׂשָטן ָרָאה ֶׁשָּיָצא , ְּדָבֶרַגע ֶׁשַּיֲעקֹב ָיָצא ִמָּלָבן, ְוָכל ֶזה לֹא ָעַזר. ְוַהַּכָּוָנה ַלַּׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ַּבָּׁשַמִים ֶׁשָּתׁשּוב ֲחָמתֹו, "ָךֲחַמת ָאִחי

 .ּוִמֵּמיָלא ָיָצא ֵעָׂשו ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו, ֹו ֵמָחָדׁש ְוִהְפִעיל ֶאת ֵעָׂשו ְלַמָּטה ִלְפעֹל ֶנֶגד ַיֲעקֹבהּוא ִהְתעֹוֵרר ְּבִקְטרּוג, ְּבָׁשלֹום

 ֹוּכְרַדר ְּבֵצָעד ֵיא עֹוהּול ֶׁשֶמאן ֵס ָּכׁשֵיְו, םִיַלָׁשירּות ִלֹוּיִלֲעה ַּבָלְקְלַקְתה ִהאָמָּבל אֹו ֶׁשיתֹוִנכֹוְּמת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו

בראשית ( ןָבָלב ְלקֲֹער ַיַמָא ֶׁשמֹוְּכ. קֶלֶּדם קֹוְמר ִּבֶל סֹומּוָּׂשה ֶׁשָתְיית ָהִנכֹוְּמה ַּבָלָּקַּתן ַהֵכָּלא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו. םִיַלָׁשירּוִל

 .)סנהדרין קה(ַּבְּגָמָרא א ָבּוּמַּכ, ןָבת ָלַּפִלְקים ִלִכָּיַּׁש ַהקָלם ָּבָעְלן ִּבָבָל אְּבִגיַמְטִרָּיה יָקִרֶּמַאן ֵכְו ".ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי") לו, לא

  .יִּמַרֲאן ָהָבל ָלד ֶׁשֶכ ֶנן אֹוה ֶּבָיר ָהעֹון ְּבם ֶּבָעְלִב ּו,הּוא ָלָבן ָהֲאַרִּמי, הּוא ְּבעֹור



יא 

ת ֶסֶחַיְתה ִמָרֹוּתאן ַהָכ ְו".ת ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת מֹוָאבַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבי" )מט, במדבר לג( בתּוָּכ

 ֵהיַכל' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,הָּלֻאְּגַה ץֵק לַע תֶזֶּמַרְמ זֹו הָיָנֲחַו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל סּוְנְכִּנֶׁש םֶדקֹו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהָיָנֲחַל

 ַהָּקדֹוׁש ְצִבי ַרֵּבינּו ְוַרִּבי מֹוִרי ֶׁשֵּבֵאר ְּכמֹו ,ַהִּתּקּון עֹוַלם הּוא "ַעְרבֹות" ְוסֹוד )רכה דף קאמרנא( 'ַהְּבָרָכה

 ִעַּקר ֲאֶׁשר ,ַהִּתּקּון עֹוַלם ְּכָללּות ַעל הּוַנח ַעְרבֹות ְּדֵׁשם ַהּזַֹהר ַעל ַלַּצִּדיק ְצִבי ְּבִסְפרֹו ע"זי ִמִּזיִדיְטׁשֹוב

 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע הֶז קסּוָפְּב זָּמֻרְמּו .ָּבֶזה ֶזה ּוְלִהְתַלֵּבׁש ,ְּבַאְנִּפין ַאְנִּפין ְלִהְסַּתֵּכל ,ָּבֶזה ֶזה ְלִהְתָעֵרב ּקּוןַהִּת

 יִפְכּו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יםִּטִׁש" ןֵכְו ."מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים לֵבָא דַע מֹתִׁשַהְי תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו" .תֹוּיִתאֹו

 ּויׁשִּגְרִה לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש לַלְגִּב ,תנּוְזִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטֲחַהְל יחּוִלְצִה קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש םַעַּטַה תֶא 'דִוָּד ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש

 אָּבֶׁש יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ הָיָה םָּׁשֶׁש ,מֹוָאב ַעְרבֹת אָרְקִנ הֶז םקֹוָמּו .היָאִצהֹוְל צּוָרְו יַחִׁשָמ תַמְׁשִנ ׁשֵי בָאמֹו תנֹוְבִּבֶׁש

 ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ,הָמָמְׁשִל ְךַּפְהֶּנֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻח לַע זֵּמַרְמ תמִֹׁשְיַה יתֵּבֶׁש םָׁש 'רָקָי יִלְּכ'ַּב אָבמּו ןֵכְו .בָאֹוּמִמ

 יַחִׁשָמ לַע זֵּמַרְּמֶׁש ,"יםִּטִּׁשַה לֵבָא דַע" ,ןָּבְרֻחַה לַע זֵּמַרְמַה ,"תמִֹׁשְיַה יתֵּבִמ" נּוָח לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש זֵּמַרְמ קסּוָּפַהֶׁש

 ַעד" בתּוָּכ ןֵכָלְו .הָּלֻאְגִל תלּוָּגִמ היָאִצְי לֶׁש היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב יּוָה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל םָּׁשִמ סּוְנְכִּנֶׁש לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו .הָּלֻאְגּו

 יןֵּב רָבֲעַּמַה תֶא לֵּמַסְמ זֶרֶא ץֵעְּד ,םָׁש 'רָקָי יִלְּכ'ַּב אָבּוּמַּכ ,היָטִׁש אָרְקִּנֶׁש ,זֶרֶא ץֵע לֶׁש םֵׁש אהּוֶׁש "ַהִּׁשִּטים ָאֵבל

 בֶרֶעָה ןַמְז לַע זֵּמַרְמ "ְּבַעְרבֹת" ןֵכְו ".הֶּגְׂשִי ןנֹוָבְּלַּב זֶרֶאְּכ" קסּוָּפַה לַע רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,ְּגֻאָּלהַל תלּוָּגַה

ה יָסִנְּכב ַהּוּכל ִער ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" רא"תשען ֵכְו ".בָאמֹו תבְֹרַעְּב" בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ ַהְּגֻאָּלה ןַמְז אהּוֶׁש

ן ֵכְו ".'ה יֵניַהּדֹור ָהעֶׂשה ָהָרע ְּבֵע  ָּכלםּתֹ דַע ָנהָׁש ְרָּבִעיםַא ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר 'הַאף  ַוִּיַחר )יג, במדבר לב(, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְל

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע "ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ" )יד, דברים יז(ב תּוָּכַה

 ְלֶמֶלְך ֶׁשּלֹו ֲעָטָרה נֹוֵתן ה"ְוהקב ,ֶׁשּלֹו ֲעָטָרה לֹוְבִׁשין ֵאין ָוָדם ָּבָׂשר ֶמֶלְך )תמ תהילים ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ֲעֶטֶרת ְלרֹאׁשֹו ָּתִׁשית" ּוְכִתיב ,"ָּפז ֶּכֶתם רֹאׁשֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ָּפז ֶּכֶתם" ה"הקב ֶׁשל ֲעָטָרה ּוַמהּו ,ַהָּמִׁשיַח

 ְלָאן ַנׁש ַּבר ָיַדע לֹא "עֹוד ֵאָליו ׁשּוב ָיְסָפה ְולֹא ',כּוְו "ַהּיֹוָנה ֶאת ַוִּיְׁשַלח" :)קסד שלח( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ."ָּפז

 ֵׁשיּהֵרי ַעל יֵּוּוְתַׁש ּוְמָהאְּבפ ֲעָטָרה ִּתּטֹול ְוִאיִהי ,ָּדא ְּבִפְתָחא ְוִאְתְּגִניַזת ְלַאְתָרה ֵּתַבת ְוִהיא ,ָאְזַלת

 לֵּבַקְּמֶׁש יַחִׁשָּמַה לֶׁש רֶתֶּכַהֶׁש יםִארֹו ."ָּפז ֲעֶטֶרת ְלרֹאׁשֹו ָּתִׁשית" ְּכִתיב ּוְכִדין .ָמֵּטי ְוָלא ָמֵּטי ְמִׁשיָחא ְּדַמְלָּכא

ן ֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע "זָּפ תֶרֶטֲע" ןֵכְו ".זָּפ תֶרֶטֲע" אָרְקִנְו ,ַחנֹ לֶׁש הָנֹוּיַה ְךֶרֶּד אהּו ,מֹוְצַעְּב ה"הקבֵמ

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבת ֹוּיִתאֹום ָה ִעהיָנה ִּבָמְכר ָחֶתֶּכ

 ,ּוּנֶּמִמ יַחִׁשָמ תַדָלהֹו ְךֶרצְֹל טלֹו תֶא ילִּצַהְל ְךַלָהֶׁשְּכ םָהָרְבַאְל םַּג רַזָע ַחנֹ ןֶּב םֵׁשְו .ַחנֹ ןֶּב םֵׁש לֶׁש ֹוּתִּב הָתְיָה רָמָּת ןֵכְו

 ֲאֶׁשר ַהְּמָלִכים ְוֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶאת ֵמַהּכֹות ׁשּובֹו ַאֲחֵרי ִלְקָראתֹו ְסדֹם ֶמֶלְך ַוֵּיֵצא" )יז ,יד בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 ".ֶעְליֹון ְלֵאל כֵֹהן ְוהּוא ָוָיִין ֶלֶחם הֹוִציא ָׁשֵלם ֶמֶלְך ֶצֶדק ּוַמְלִּכי :ַהֶּמֶלְך ֵעֶמק הּוא ָׁשֵוה ֵעֶמק ֶאל ִאּתֹו

 ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא .דִוָּד לֶׁש תכּוְלַּמַה םקֹוְמִּב םִיַלָׁשירּוִּב ְךֶלֶמ םַּג הָיָה אהּוְו .נַֹח ֶּבן ֵׁשם הּוא "ֶצֶדק ּוַמְלִּכי" םָׁש י"ִּׁשַרְבּו

 תאֹוָצְמִנ םֵׁש תֹוּיִתאֹו ןֵכְו ."ָּבּה ָיִלין ֶצֶדק" ֶּנֱאַמרֶׁש ְירּוָׁשַלִים ִנְקֵראת ֶצֶדק "ָׁשֵלם ְךֶמֶל ֶצֶדק ּוַמְלִּכי" )ו ,מג ר"ב(

 תכּוְלַּמַה )קעא 'ע א"ח שמע קריאת( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע מּוָבא ןֵכְו .ַח"יִׁשָמ לֶׁש ח"מי אֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחנְֹו .יַחִׁשָמְּב

 יםִקָהְל" אהּו םּוּבִּיַה ןַיְנִעֶׁש ןיָוֵּכ ,םּוּבִי ְךֶרֶּד םָלעֹוָל אָּב דִוָּד ׁשֶרׁשֹ ַעּוּדַמ 'דִוָּד ׁשֶרשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב ןֵכְו .םֵׁש אתֵרְקִנ

  .ה"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבת ֹוּיִתאֹום ָה ִע"ָׁשֵלם ְךֶמֶל ֶצֶדק ּוַמְלִּכי" ְוֵכן ַהָּכתּוב ".םֵׁש

ִּכי ֱאלִֹהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי " ) לו,תהילים סט(ב תּוָּכל ַהל ַע"י זצִנָמְחי ַנִוֵל' ג ר"הרהֵמ' היָרִּׁשה ַהָתְנָעְו'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

ֱאלִֹהים יֹוִׁשיַע "ה ָּלִחְתה ִּבֶיְהר ִיֶדֵּסַה ֶׁש".ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְואֲֹהֵבי ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו ָבּה: ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה

ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְואֲֹהֵבי " ְךר ָּכַחַאְו. יםִעָׁשְרם ָהל ַּגֵאָרְׂשם ִית ַעלּוָל ְּכ,"ּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָהִצ

 יּוְהה ִיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש' יקִּדַּצת ַהַקְדִצ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאן ְּבּכְֹׁש ִלּוּכְזים ִייִקִּדַּצק ַה ַרינּוְי ַה".ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו ָבּה

ים יִלִּפְעַּמַהל ֶׁש"ַזן ֲחֹוׁשְּלק ִמֵּיַדְמּו, ןָמְּזי ַהֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאש ֶאּבְֹכ ִלּוּסִּנֶׁש, םִיַרְצת ִמיַאיִצ ִּביּוָהים ֶׁשיִלִּפְעַּמ ַהמֹוים ְּכִדהּוְי
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ֶהְעִּפילּו ַלֲעלֹות ַאף ֶנֶגד  )ואות מ(. יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו, יחּוִלְצה ַייָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגי ַהֵנְפים ִליִלִּפְעַּמל ַהָבֲא, יחּוִלְצא ִהלֹה ֶשן מַֹמְזִּב

 ".א לֹא ִתְצָלחוְוִה"ה  ּוְלָכְך ָאַמר ָלֶהם מֶֹש, ְוֵהם לֹא ִהְצִליחּו ָּבֶזה ִמְּפֵני ֶשֲאָכלּוָה ַּפָּגה,ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך

ֶׁשֵּיׁש ְזַמן ַאֵחר , ל ִהיא ְולֹא ַאֶחֶרת" ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ָּדְרׁשּו ז, ְוִדֵּיק ְוִהיא,ִנְרֶאה ֶׁשֵעָצה ִהוא ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ִתְצָלח

ֶׁשָאז ,  ִּדְמִׁשיָחא חּוְצָּפא ַיְסֵּגאל ְּבִעְקְבָתא"מֹו ֶׁשָאְמרּו זְּכ :ֶׁשַּמְצִליַח ְוהּוא ְזַמֵּנינּו ֶזה ֶשהּוא ִעְקֵבי ְמִׁשיָחא

 יׁשיר ִאִּכם ַיֶרֶטה ְּבָלְיד ַלעֹום ְּבָקָּתַו"ת רּויב ְּבִת ְּכ)י"א דף ק"ח(ר ַהּזֹל ַהַע' יר ָחַהזֹ 'ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו. הּוא ָהֵעת ָלֶזה

  .לֵאָרְׂשת ִיֶסֶנְכה ִליָמה ִקֶיְהר ִיָבת ְּכלּוָּגת ַהַכְׁשד ֶחעֹוי ְבִּכ, "הּוֵעת ֵרֶא

ִמִּמְזָרח ָאִביא ַזְרֵעְך ּוִמַּמֲעָרב " בתּוָּכ ֶׁשֹוַּבִּמְזָרח ֶׁשָּׁשם ָּגלּו ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ְּכמ )יט, נט' ישעי(ם "יִּבְלַּמַּב אָבמּו

ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח " בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ, ִּמְזָרחה ַּבִּכי ַהּגֹוֵאל ִיְתַּגֶּל, ָׁשם ִיְתַּגּלּו ַהִּנִּסים ְוַהּמֹוְפִתים ְּתִחָּלה, "ֲאַקְּבֵצְך

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

 ְּבֵעת ָיבֹא "ִּכי ָיבֹוא", ַהָּבא ִמֶּמְרָחק' ִּסים ֵמָרחֹוק ְוִיְראו ֶאת ֵׁשם הְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין ָׁשם ַרק ִיְׁשְמעּו ֶאת ַהִּנ

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

ים ִקסּוְּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ, םָלעֹו ָהחַרְזִמאת ְּבֵצְמִּנ ֶׁשהיָאֵרקֹון פֹו ְצ".ִׁשֵּׁשאִתיָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמַּיְרְּכֵתי ָצפֹוןְוׁשַֹבְבִּתיָך ְו" בתּוָּכֶׁש

" ּוִיְקָרֵאה"". ִכים ַיְרְּד ְלַרְגלֹו ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִיְקָרֵאהּו ֶ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

את ֵצְמִּנה ַהיָאֵרן קֹופֹוְּצֶׁש, ינּוֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמים ַלִרָבְּדת ַהר ֶאֵּבַחם ְנ ִא.יִאי ָהִצֲחא ָרְקה ִנם ֶזקֹוָּמ ֶׁשַעדּוָּיַכְו. ה"יָאֵרקֹו

, היָאֵרן קֹופֹוְצים ִּבִאָצְמים ִנִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעל ֶׁש"חזר ֵמֵרָּבְתִמ, ב"ל ארהית ַעִדָּיית ִמִמֹוּטה ַאָמָחְלִמת ְּבֶמֶּיַאְמ, םָלעֹוח ָהַרְזִמְּב

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. םה ָׁשֵרֹוה ּקת ַמַעַדן ָלַּתא ִנלְֹו, םֹוּיד ַהר ַעָּגֻסְמר ּוגּום ָסקֹוָּמַהם ֶׁשּוּׁשִמ, תּויאִצְּמם ַּבר ַּגֵּבַּתְסִּמר ֶׁשָבָּד

י ֵאָצֱאֶּצם ִמֵהם ֶׁשיֶהֵלֲעים ִבְׁשחֹוה ֶׁשיָאֵרם קֹורֹוְדת ִּבֹוּלִה ְקאּוְצָּמֶׁש, יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשי ֲעֵנְיְנִעק ְּבֵסעֹוא ָה"ל שליטִייַחִב ֲאֵאִלָּיהּו

 יסּוִנְכן ִהֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשן ֲעַיְנת ִער ֶאַקָחו ֶׁש"ן היַחר ַׁשֹוּדיְגִבר ֲא"ם דֵׁשם ְּבי ַּג ִלבּוְת ָּכְךָכה ְלֶמדֹוְבּו. ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים

א ָּיִרְטיַמִּגה ַהָעדּוְּיא ֶׁש"שליטי ִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אָרָמְּגד ַהּוּמת ִלה ֶאיָאֵרם קֹורֹוְד ִּבְךּוּנִחת ַהֶכֶרֲעַמה ְּבָנרֹוֲחַאָל

 "ְוָׁשֶביָה "יףִסהֹור ְלָׁשְפֶאְו .יִלְבד ַּבמּוְלַּת ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקהִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה " )כז, א' שעיי(ב תּוָּכל ַהַע

  .יִלְבַּבד ַהמּוְלַּתד ַהּוּמת ִלכּוְזים ִּבִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂש ֲעבּוּוׁשָים ָּׁשִּמֶׁש, היָאֵרקֹו ִרָּיאְּבִגיַמְט
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