
  סֹוד ַהֵחִצי ַמֲאַמר

 ]ההוספות בצבע אפור נוספו למאמר לאחר הדפסת הספרים[

  ְּפִתיָחה

ְּכמֹו ֵכן ְמַגֶּלה . ּוָבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִניםְּפֻעָּלָתּה ּוְמָבֵאר ֶאת ַּדְרֵכי , ְמַגֶּלה ֶאת סֹודֹות ִמַּדת ַהְּגבּוָרה' סֹוד ַהֵחִצי'ַמֲאַמר 

ִלּמּוד ַהַּמֲאַמר , ְוֶאת ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלמֹות, ֲאַמר ֶאת סֹודֹות ַהִּזּוּוִגים ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ֶׁשַּנֲעִׂשים ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרהַהַּמ

  .ּוְבַחֵּיי ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ל ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ּפֹוֵתַח ַלּלֹוֵמד ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְּדרּוִׁשים ְּבֵסֶפר 

 ַחדּוַמּדּוַע ֵּתַבת , ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, קִיְצָחִּבְׁשמֹו ֶׁשל ְמֻרָּמז  ֵחִצי ּוַמּדּוַע ,ֵחִצי ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרהְלָהִבין ַמּדּוַע ְּכֵדי 

 ְוַהַּפְרצּוִפים ְפֻעַּלת ַהְּסִפירֹותְנָבֵאר ֶאת ֶּדֶרְך ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ּו, ְמַרֶּמֶזת ַּגם ַעל ִזּוּוג ֶׁשעֹוֶׂשה ַחד, ּוְך ַחדַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִחּת

  .ל ִלֵּמד"ֶׁשָהֲאִריַז

ׁש "ל ְוָהַרַּׁש"ּוַבֲהָבַנת ַּכָּונֹות ָהֲאִריַז, ּוְבִעְנָיֵני ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה, ׁשה ְּבִעְנָיֵני ָׂשָכר ָועֶֹנ"ֵכן ּפֹוֵתַח ַהַּמֲאַמר ֶּפַתח ַלֲהָבַנת ַּדְרֵכי הקבְּכמֹו 

  .ְּבִרית ִמיָלה ָועֹוד, רֹאׁש חֶֹדׁש, ֻסּכֹות, ָׁשבּועֹות, ֶּפַסח, ּפּוִרים, ד ָׁשעֹות"ְּבִעְנָיֵני כ

ֶׁשַּיַעְזרּו ַלֲהָבַנת ְיסֹודֹות ַהַּמֲאָמר  )מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"י רזַׁשַער ַמַאְמֵר'ְנַצֵּטט ַּכָּמה ְקָטִעים ִמּתֹוְך ְלַהָּלן 

  .ֶׁשְּלָפֵנינּו

 ִּדְבֵרי ָוֵאּלּו ְוֵאּלּו ,ָהְיָתה ָזָנב ָאַמר ְוַחד ָהְיָתה ַּפְרצּוף ָאַמר ַחד ְּבָרכֹות ְּבַמֶּסֶכת ּוְׁשמּוֵאל ַרב ֶׁשל ַהַּמֲחלֶֹקת סֹוד
 ,ְוָזָנב ַּפְרצּוף ל"רז ָאְמרּו ּוְכֶנְגָּדם ',ּוב ַאַחת ַחָּוה ָלָאָדם לֹו ָהיּו ָנִׁשים 'ב ִּכי ְּבֶרֶמז הּוא ְוָהִעְנָין .ַחִּיים ֱאלִֹהים
 קֹוַמת ִּכי ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו ְּכָבר ִּכי ,ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמֲאחֹוָריו 'ְוַהב ,ָהֶעְליֹוִנים ֵמֲאחֹוָריו ָיְצָאה ָהַאַחת ִּכי הּוא ְוָהִעְנָין
 ַּבְתָרא ָּבָבא ְּבַמֶּסֶכת ל"רז ֶּׁשָאְמרּו ַמה סֹוד ְוֶזה ,ִמָּבִאָּׁשה קֹומֹות 'ב ָּבִאיׁש ֶׁשֵּיׁש ִנְמָצא ,ָהִאיׁש קֹוַמת ֲחִצי ָהִאָּׁשה

 ְּבסֹוד ,ְלזֹו 'ְונ ְלזֹו 'נ ֵהם ִּבְלָבד ַאָּמה ֵמָאה ,ַאָּמה 'ר ְוֵהם ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל קֹומֹות 'ב "קֹוְמִמּיּות ֶאְתֶכם ְךָואֹוֵל"
  .ֵמֶעֶׂשר ְּכלּוָלה 'א ָּכל ן"ֵהִהי 'ב

 ְּכִתיב ֵּביּה ְךַעד ֶׁשַאַחר ָּכ, ְנֻקָּדה ְלָבד ִּבְלִּתי ַּפְרצּוף, ֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ֶאָּלא ָזָנב' ְוַהב, ָהַאַחת ָהְיָתה ַּפְרצּוףְוָאְמָנם 
 ְּדרּוׁש ַעל ְךל ֶׁשל ַרב ּוְׁשמּוֵאל ְוַנֲחזֹור ְלָהִבין ַה"ּוִמי ֶׁשַּיְחּפֹץ ְלָהִבין ִיְסַּתֵּכל ְּבִדְבֵרי רז, "לִֹהים ֶאת ַהֶּצַלעֱא' ַוִּיֶבן ה"
 ְלַיֲעקֹב ְךָּכ', ּוב' ַחָּוה אָנִׁשים ' ּוְכמֹו ֶׁשָהיּו ְלָאָדם ב, ִּכי ִהֵּנה ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעקֹב ְּכֵעין ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם,  ָהֱאֶמתְךֶּדֶר

' ּוְלִפי ֶׁשָחַׁשב ַיֲעקֹב ִּכי ָהְיָתה ּדּוְגַמת ַחָּוה א, ִהיא ַהְּקִלָּפה ַהחֹוֶפֶפת ַעל ֵלָאה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה' ִּכי ַחָּוה ָהא, ֵלָאה ְוָרֵחל
ה ֶּׁשָחַׁשב הּוא ָהָיה ֶׁשִּתָּנֵתן ְלֵעָׂשו ּדּוְגַמת ַחָּוה ַאַחת ִּכי ְּכִפי ַמ, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה"ְוֶזה סֹוד , לֹא ָהָיה ָחֵפץ ְלַקְחָּתּה

ְוֵלָאה ִהיא סֹוד , ֶאָּלא ֶׁשַעל ְיֵדי ְּתִפּלֹוֶתיָה ְוִדְמעֹוֶתיָה ְלָקָחּה ַיֲעקֹב, ִליִלית ַחֶּיְבָתא ַּכָּלָתא ְּדַסָּמֵאל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו
ְוָרֵחל ִהיא ָזָנב ִּכי ִהיא , ְוֶזה סֹוד ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ֵמֲאחֹוָריו, א"ַּפְרצּוף ְּדזַּפְרצּוף ְלִפי ֶׁשָּיְצָתה ֵמֲאחֹוֵרי 

 ַּגם ִהיא ִנְתֶקֶנת ַּכֲאחֹוָתּה ְוַנֲעֵׂשת ַּפְרצּוף ְוִהיא ְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד ִּבְמקֹום ֶהָחֶזה ְּכֶנֶגד ַהֵּלב ְךֵמֲאחֹוָריו ּוְלַמָּטה ְוַאַחר ָּכ
  .ִּכי ָׁשם ֵּביָתּה

ְוָלֵכן ', ָנִׁשים ֵהם סֹוד ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ַמה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָעִני ִּבְפרּוָסה ִהיא סֹוד ַהַּמְלכּות ַהִּנְקֵראת עֹוִני ְוכּו' בְוִעְנַין 
ְּכֶנֶגד ָרֵחל ' ַעל ו' ִּכי ִהיא ד, ַאר ָהאֹוִתּיֹותִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתָּפֵרס ְוִנָּכר ָּבּה יֹוֵתר ִמְּׁש' ִנְפֶרֶסת ִלְׁשַּתִים ִּכי ֵכן אֹות ה

ד "א ְוֵהם כחב"ּוְכֶנֶגד ֵלָאה ֶׁשִּׁשעּוָרּה ִׁשָּׁשה ִמּדֹות ַּבֲאחֹוֵרי ַהז, י"ת ּונה"א ְוֵהם ְּבת"ִמּדֹות ַּבֲאחֹוֵרי ַהז' ַהּלֹוַקַחת ד
  .ג"חו

 סֹוד ְוֶזה ֵּפרּוד ֵּביֵניֶהם ְוֵאין ַאַחת ְּבִחיָנה ַנֲעׂשֹות ֻּכָּלם ָאז ָהעֶׁשר ֵעתְּב ַאְך ,ְׁשַנִים ַנֲעִׂשים ַּפְרִסין ְּבֵׁשם ְוִהֵּנה
 ְׁשֵּתיֶהם ִמַּלת ְוִהֵּנה ,"ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְׁשֵּתיֶהם ָּבנּו ֲאֶׁשר ּוְכֵלָאה ְּכָרֵחל ֵּביֶתָך ֶאל ַהָּבָאה ָהִאָּׁשה ֶאת 'ה ִיֵּתן"

 ִּכי הּוא ְוָהִעְנָין ,ִלי ָלָמה ִמְנָיָנא ְועֹוד ,ָׁשלׁש ְולֹא ִּבְלָבד ָהיּו ְׁשַּתִים ְוֵלָאה ָרֵחל ִּכי נֹוָדע ְּכָבר ִּכי ְמֻיֶּתֶרת ִהיא
 ֶׁשהּוא עֹוִני ֶלֶחם ִנְקָרִאים ָהיּו ַוֲעַדִין ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה לֹא ֲעַדִין ִּכי ִלְהיֹות ִנְפָרדֹות ָהיּו ְוֵלָאה ָרֵחל ִּבְזַמן
  .ְׁשֵּתיֶהם ֶנֱאַמר ָלֵכן ְּבַיַחד ְׁשֵּתיֶהם ּכֹוֶלֶלת ְלַבָּדה ְוִהיא ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְּכָבר רּות ִּביֵמי ָהָאְמָנם ,ָסהִּבְפרּו

  

  ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְמָצא ֶאְצָלּה

ִּבְׁשָבִרים ָהָיה . ֶׁשהּוא ֶחֶסד, ַעד ֶׁשָהָיה עֹוֶלה לֹו ְלַגֵּבי ָיִמין,  ְּבִנּגּוןְךִּבְתִקיָעה הּוא קֹול ָארֹ :)תיקונים נא(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים : ְּכמֹו ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו; ָחְכָמה ָועֶׁשר, ְוָהָיה יֹוֵרד ִמֶּמּנּו ְּבִׂשְמָחה, עֹוֶלה קֹול ֶׁשל ִנּגּון ְלַגֵּבי ְּגבּוָרה

.  ְלַגֵּבי ַּכָּלהְךְוָהָיה יֹוֵרד ִמֶּמּנּו ַהֶּמֶל, ִּבְתרּוָעה ָהָיה עֹוֶלה קֹול ֶׁשל ִנּגּון ְלַגֵּבי ַעּמּוד ָהֶאְמַצע. יר ַיְצִּפיןְלַהֲעִׁש, ַיְדִרים
, ְוֵכן ִמַּדת ַהֶחֶסד ִעְנָיָנּה;  ְללֹא ַהְפָסָקהֶׁשִּנְמָׁשְך, ִהיא קֹול ָּפׁשּוטְתִקיָעה ִּד, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּתִקיָעה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם

 )יח, בראשית יז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבֵּקׁש ֶחֶסד ַּגם ֲעבּור ַהּגֹוִיים, ּוְכמֹו ֶׁשרֹוִאים, ְלַהְׁשִּפיַע ֶחֶסד ְּבִלי ֶחְׁשּבֹון ּוְבִלי ַהְפָסָקה



 ֶׁשּׁשֹוְבִרים ֶאת ,ְׁשָבִרים, ֵמִאיָדְך]. לֹא ָּפׁשּוטֶׁשהּוא , ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִּדין [".ָךלּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני"

 ֶׁשִּמַּדת ,)ז-שער ו(' ֲעֵרי אֹוָרהַׁש'ַעֵּין ְּב. ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהּׁשֹוֶבֶרת ְועֹוֶצֶרת ֶאת ַהֶחֶסד ַהִּנְׁשָּפע ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד, ַהְּתִקיָעה

ַרֵּבנּו 'ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב. ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶזה ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ׁשֹוֶמֶרת ֶאְצָלּה ֶאת ַהַהְׁשָּפעֹות ֶׁשִהיא ִצְמְצָמה, ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ֶאת ַהֶחֶסד, ַהְּגבּוָרה

ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְנַקֵּבל ַּגם ֶאת ַהֶּׁשַפע ,  ָאנּו ְמַקְּבִלים ַרק ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ְלַמָּטה ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,)מ, ויקרא כג(' ַּבְחֵיי

ַהְמֻמַּצַעת , ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּתְפֶאֶרתרּוָעה ְתּו. ִנְׁשָאר ַּבְיסֹוד, ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשֶּנֱעָצר ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן. ֶׁשֵּיׁש ִּבְסִפיַרת ַהְיסֹוד

  . ְּכִפי ַהּצֶֹרְך, ְונֹוֶתֶנת ַלְּתִקיָעה ְמַעט ְּגבּוָרה ְּבתֹוָכּה, ֲאָבל ַּבֲעִדינּות, ֶׁשָאְמָנם עֹוֶצֶרת ֶאת ַהְּתִקיָעה, ֵּבין ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרה

ֶׁשעֹוֶצֶרת ֶאת ַהַּמִים ַהְמַסְּמִלים ֶחֶסד , ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה" ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים"ב  ֶׁשַהָּכתּו,:)בראשית טז(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

ְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִּדְפֻעַּלת ַה, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה" ִמְׁשְּבֵרי"ְורֹוִאים ֶׁשַהָּכתּוב ָנַקט ַהָּלׁשֹון , ֵמִהְתַּפְּׁשטּות ָּבעֹוָלם

ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁש "יֵרת "יֵּבן "י ִׁשר"שב ֶׁשִּמּלּוי אֹוִתּיֹות 'ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ]. ְׁשָבִרים  אֹוִתּיֹותִמְׁשְּבֵרי. [ְׁשָבִרים

 ַוֵּיֵצא" )סב ,כד בראשית( ַהָּכתּובְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּׁשָבִריםֶׁש' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסְּבא ָבן מּוֵכְו .ַהּיֹום ֶׁשל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ִּתְׁשָעה ְּבָאב

  ".ִיְצָחק ָלׂשּוַח
ִפיָפה ַאַחת ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ְורֹוִאים ֶׁשִּמיָכֵאל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶחֶסד ָעף ַּבֲע. ִמיָכֵאל ְּבַאַחת ַּגְבִריֵאל ִּבְׁשַּתִים :)ברכות ד( ָמִצינּו ַּבְּגָמָראְוֵכן 

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש . ְוַגְבִריֵאל ַהַּמְׁשִּפיַע ְּגבּוָרה ָעף ִּבְׁשֵּתי ֲעִפיפֹות ַהְמַרְּמזֹות ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַהְפָסָקה, ַהְׁשָּפָעה ְּבִלי ַהְפָסָקה

ִמְתַאֲחדֹות , ּוַבּבֶֹקר ְּכֶׁשַהֶחֶסד ׁשֹוֵלט, ֵיׁש ַלַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ֶאְצָּבעֹות ְמֻחָּלקֹות, ָלה ְּכֶׁשַהִּדין ׁשֹוֵלטְׁשַּבַּלְי:) פקודי רנד(א ַעל ַהּזַֹהר "ַהגר

  .ְוִנְׁשָאר ַרק ֶסֶדק, ֶאְצְּבעֹוָתיו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַקו ַהְּגבּוָרה הּוא . בּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת רַֹחבְוַקו ַהְּג, ֶׁשַּקו ַהֶחֶסד הּוא ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך, .)ואתחנן ע(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

ּוִמֵּמיָלא הּוא , ְּדִעַּקר ִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ְלִהָּכֵנס ְּבתֹוְך ַקו ָהאֶֹרְך ֶׁשל ַהֶחֶסד ְוִלְׁשּבֹר ּוְלַצְמֵצם ֶאת ַהְּׁשָּפָעתֹו, ִּבְבִחיַנת רַֹחב

ַהְיינּו ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד , ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּבִחיָנה זֹו ִנְקֵראת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד. ֶׁשִּנְכָנס ָּבאֶֹרְךִּבְבִחיַנת רַֹחב 

ְוֵחֶלק ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד , ה ַעְצמֹוֵמִאיָדְך ֵיׁש ַּגם אֹור ֵאין סֹוף ֶׁשּזֹוֵרם ְּבתֹוְך ַקו ַהְּגבּוָר, ּוְמַצְמֶצֶמת אֹותֹו

ְּדַגם ְּבתֹוְך ַקו ַהְּגבּוָרה , ָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת רַֹחב ְולֹא אֶֹרְך, ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשִעְנַין ַהְּגבּוָרה הּוא ַהְּׁשִביָרה ְוַהִּצְמצּום. ְּכִדְלַקָּמן, ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ְוֵכן . ּוִמֵּמיָלא ְּבִחיַנת ַהְּגבּוָרה ִהיא רַֹחב, ְּכִדְלַקָּמן, ֶׁשַרק ֲחִצי ֵיֵרד ַלַּמְלכּות ְולֹא ַהּכֹל, ֶׁשְּמַצְמֶצֶמת ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה, א ְּבִחיַנת רַֹחבִהי

ְּדחּוֵטי ַהְּׁשִתי ַּבֶּבֶגד ֵהם חּוֵטי ָהאֶֹרְך , "ְגבּוָרה ְולֹא ַבְּׁשִתיִּב") יז, קהלת י(ַּבָּכתּוב , ֶׁשַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת רַֹחב, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז

  . ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא רֹוַחב ְוֵכן . תּוב ְמַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ִהיא לֹא ְׁשִתיְוַהָּכ, ְוחּוֵטי ָהרַֹחב ִנְקָרִאים ֵעֶרב, ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה

 ְךָהָיה ַמְרִחיב ְוהֹוֵל,  הּוא ֶאת ָהעֹוָלםְךְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו: ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב .) יבחגיגה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ֲאִני ֵאל "ְכִתיב ַמאי ִּד: ְוַהְיינּו ְּדָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש,  הּוא ְוֶהֱעִמידֹוְךַעד ֶׁשָּגַער ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִּכְׁשֵּתי ַּפְקִעּיֹות ֶׁשל ְׁשִתי

ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ּוְמַצְמֶצֶמת , י ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה"ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּד, ְנָבֵאר ְלַקָּמן. ֲאִני הּוא ֶׁשָאַמְרִּתי ְלעֹוָלִמי ַּדי, "ַׁשַּדי

, ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת רַֹחב, ְוִכְדֵבַאְרנּו, ֶׁשל ָהעֹוָלםחּוֵטי ַהְּׁשִתי ֹול ְּבתֹוְך י ִנְכָנס ַּכְבָיכ"ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּד, ְורֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא, אֹותֹו

ד סֹוְיף ַהֵסת יֹו ֶאקֵּלַחא ְמהּוז ֶׁשֵּמַרְל. יֹוֵסףים ִמָע ְּפ'ב ְּבִגיַמְטִרָּיא י"ַׁשַּדם ן ֵׁשֵכְו. ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך, ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד

  .םִיַנְׁשִל

ֶזה ' ְקִציעֹות, 'ֶזה ַיֲעקֹב' ַוֲאָהלֹות, 'ֶׁשִּנְקָרא ַהר ַהּמֹר, ֶזה ַאְבָרָהם' מֹר'" מֹר ַוֲאָהלֹות" :)חקת סד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 
, תענית ד(' ַּבְרְטנּוָרא'מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה, ַהַּטַעם ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶהן ְקִציעֹותְו. ֶׁשֵהן ְּתֵאִנים ְמֻיָּבׁשֹות, רֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק ִנְמָׁשל ִלְקִציעֹות. ִיְצָחק

ֵּכיָון ֶׁשִעְנָינֹו ֶׁשל ִיְצָחק הּוא ַלְחּתְֹך , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ַעל ֵׁשם ֶׁשחֹוְתִכין ִעּגּוֵלי ַהְּדֵבָלה ְּבַמְקצּועֹות, קֹוְצֵעי ְקִציעֹות )ה

ּומּוָבא , ֵקץ ַחי הּוא אֹוִתּיֹות ִּיְצָחק ֶׁש:)תיקונים קכח(ּוְכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַקָּמן ֵמַהּזַֹהר ָחָדׁש . ֶׁשהּוא סּוג ִחּתּוְך, ְרִאים לֹו ְקִציעֹותקֹו, ְוִלְׁשּבֹר

ּוְמַרֵּמז ַעל , ַחדהּוא ִמְּלׁשֹון ַפַחד ְּד, ַּפַחד ִיְצָחקִנְקֵראת ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה , ְוֵכן ִנְרֶאה.  ֶׁשֵּקץ ֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְך ְּכמֹו ְקָצָצה)ערך קץ(' ָערּוְך'ָּב

ְוִחיל ', ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף'ַּכּמּוָבא ַּבִּפּיּוט , ְוֵכן ָמִצינּו ְרָעָדה ַּבִּדין. ִחּתּוְךְמַרֵּמז ַעל "  ֱאלִֹהיםִחַּתת"ְוֵכן . ַחדִּבְבִחיַנת ַסִּכין , ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה
ִיְרָאה " )ו, תהילים נה(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב . הֹוֶלֶכת ְוָׁשָבה ִּבְבִחיַנת ְרָעָדה, ְּדַסִּכין ֶׁשחֹוֶתֶכת. ְויֹאְמרּו ִהֵּנה יֹום ַהִּדין. ה יֹאֵחזּוןּוְרָעָד

ן ֹוׁשְלִּב, הָאְריא ִיִה ֶׁשילּוְּדִחת ַבֵתז ְּבָּמֻר ְמַחדן ֵכְו. הּוא ּגֹוֵרם ַרַעד ָלָאָדם,  ְּדִבְזַמן ֶׁשַהִּדין חֹוֵתְך".ָוַרַעד ָיבֹא ִבי ַוְּתַכֵּסִני ַּפָּלצּות

הערות לזהר עמוד (' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ּוְמַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַּדק ַּדק, ַּדק ַּדק ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקְוֵכן . אָרָמְּגַה

ז ֵּמַרְל, "ֶּפֶלג ֱאלִֹהים"ב תּון ָּכֵכָלְו. רָבל ָּדת ָּכֶקֶּלַחְּמין ֶׁשִּדת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסא ְמהּון ֶׁשיָוֵּכ, ַרִּביםן ֹוׁשְלר ִּבָמֱא ֶנלִֹהיםֱאם ֵּׁש ֶׁש)'סה' נד

ל ן ֶׁשַמְּזא ַהם הּוִיַרֳהי ָצִּכ, ידִחן ָיֹוׁשְל ִּברּוְמֶאֶּנב ֶׁשֶרֶער ְוֶק ּבֹמֹוא ְּכלְֹו, יםִּבן ַרֹוׁשְלר ִּבָמֱא ֶנָצֳהַרִיםן ֵכְו. רֵרפְֹמג ּוֵּלַפים ְמִהלֹם ֱאֵּׁשֶׁש

ת ֶמֶצְמַצְּמה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסט ְמעּוי ִמ ִּכ.'ַאְך ִחֵּלק'א ָרָמְּגל ַּבָלְּכת ַהר ֶאֵאָבן ְמֵכְו. תרֹובּוְּגים ַהִסָנְכִנְו, קָחְצן ִיֵּקִּתה ֶׁשָחְנִמ

ן ָמל ָהֶצֵא ְו".ֵיׁש ִלי ָרב"ר ַמֱאה ֶנָּפִלְקה ִּדָרבּוְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמו ַהָׂשל ֵעֶצן ֵאֵכְו, רֹוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקן ֵכְו. 'קֵּל ִחְךַא'ן ֵכָל. תֶקֶּלַחְמּו

 ְּכָלל הּוא ֶחֶסד ֶׁשּכֹוֵלל ;ֶחֶסד ּוְגבּוָרהֵהם ְּבסֹוד ט ְּכָלל ּוְפָר ֶׁש:)תיקונים קמה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ". ְורֹב ָּבָניו"ב תּוו ָּכָׂשל ֵעד ֶׁשֶכֶּנַה

  .א ְּגבּוָרה ֶׁשְּמָפֶרֶטת ָּכל ָּדָבר ְלַרִּביםּו ּוְפָרט ה,ַהּכֹל ַיַחד

ֱאלִֹהים ' ינּוִצא ָמן לֵֹכְו, םִיַמֲע ַּפ'ִיְצָחק ִיְצָחק'ב תּוָּכה ֶׁשָרֹוּתם ַּבקֹום ָמּוׁש ְּבינּוִצא ָמּלֶֹׁש' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוד עֹוְו
 ).ב, בראשית מו(ב תּו ָּכ"ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב"ן ֵכ ְו).יט, כה. יא, כב. לג, בראשית יח(, יםִמָעה ְּפָּמב ַּכתּוָּכ, "ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם" ְךיָדִא ֵמ',ֱאלִֹהים

, יםִהלֹם ֱאֵּׁשֶׁש' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ַהר ֵאָבְמ ּו).ב, תהילים כב(ב תּו ָּכ"ֵאִלי ֵאִלי"ן ֵכְו). א, תהילים קד. ו, שמות לד(ב תּוָּכ" ה"הויה הוי"ן ֵכְו

 םָהָרְבַאְו, לֵאה ְו"ת הוימֹו ֵׁשְךיָדִאֵמ, יִנֵּׁשַהק ֵמחֹוק ָרֶלל ֵחָּכן ֶׁשֶפאֹים ְּבִקְּלַחְתִּמת ֶׁשרֹובּום ְּגי ֵהם ִּכִיַמֲעים ַּפיִעִפם מֹויָנק ֵאָחְצִיְו

ת רֹובּום ְּגֵהֶׁש, קָחְצִיים ְוִהלֹם ֱאֵּׁשֶׁש, רֵחן ַאֶפאֹר ְּבֵאָבה ְלֶאְרִנְו. יםִכמּון ְסִיַדם ֲעים ֵהִקְּלַחְתִּמֶׁשם ְּכַּג, יםִמֲחַרד ְוֶסם ֶחֵהֶׁש, בקֲֹעַיְו



ן ֵכָל, יםִּבן ַרֹוׁשְלא ִּבהּו, יםִהלֹם ֱאֵּׁש ֶׁשאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, יםִמָעה ְּפָּמ ַּכֹוׁשרּות ֵּפַחם ַאַעב ַּפתּוָּכֶׁשם ְּכַּג, ילֵעְלִדים ְּכִקָּלֻחם ְמם ֵהָתהּוַמְּבֶׁש

  .  םִיַמֲעם ַּפָבְתָכ ָלְךֶרין צֵֹא

ָּיִכים ְלִמַּדת ַׁש, סֹוף ָּפסּוק, ְּכגֹון ָּפֵסק, ֶׁשַהְּטָעִמים ֶׁשּמֹוִרים ַהְפָסָקה, )שם' מתוק מדבש'ובפירוש , א, ש צא"שה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

י " ֶׁשִּנּקּוד ֵציֵר)שכז' ב ע"שער מד ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַׁשֶּיֶכת ְלִעְנַין ַהַהְפָסָקה, ְוַגם ָּכאן רֹוִאים; ַהְּגבּוָרה

א הּוא ִּבְסִפיַרת ַהְּגבּוָרה ְורֹוִאים ֶׁשְּסִפירֹות ֵאּלּו ַהַּׁשָּיכֹות ְלַצד ַהְּגבּוָרה "ּקּוד ְׁשָוְוִנ, הּוא ִּבְסִפיַרת ַהִּביָנה ֶׁשִהיא ַהְּגבּוָרה ָהֶעְליֹוָנה

ְוֵכן . ִאים ְּכִדְלַקָּמןא ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהן ְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות ַהְמַרְּמזֹות ַעל ַהֲחֻּלָקה ֶׁשַהְּגבּוָרה עֹוָׂשה ִלְׁשֵני ֲחָצ"י ּוְׁשָו"ִנְרָמזֹות ְּבִנּקּוד ֵציֵר

הּוא א "ְׁשָבִּד, ַהַּׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֵהם ֵאּלּו ֶׁשִּנְלָחִמים ְוׁשֹוְבִרים ֶאת ַהְּקִלָּפה, א ְוַטַעם ְּתִביר" ֶׁשִּנּקּוד ְׁשָו.)תיקונים כה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

 ,"ְׁשָבה ִעָּמִדי" ְוהּוא ִנְרָמז ַּבָּפסּוק .ָּבֵאׁשאֹוִתּיֹות א "ְׁשָב ֶׁש:)תיקונים קכט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .ׁשֹוֵבר ֵּפרּוׁשֹו ְּתִבירְוֵכן , ֶׁשֶברִמְּלׁשֹון 
  .  ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ִיחּוד ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ַהְמַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת , ְוִׁשיָרה ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי קֹול ֶׁשעֹוֶלה ְויֹוֵרד, ִמַּצד ַהְּגבּוָרהֶׁשִּׁשיַרת ַהְלִוִּיים ִהיא , .)רות ק(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ְוֵכן 

ְלַרֵּמז ַעל ַהּקֹול , הֶׁשַהִּׁשיָרה ִנְכֶּתֶבת ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ָאִריַח ַעל ַּגֵּבי ְלֵבָנ', ַחְׁשַמל עֹוף'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּמְפִסיָקה ֶאת ַהּקֹול

, ִּפּסּוק ְטָעִמיםְוֵכן ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא ִנְקָרִאים . ֵהן ִמְּלׁשֹון ְלַזֵּמר ְוַלְחּתְֹך ֶאת ַהּקֹולְזִמירֹות ְוֵכן . ֶׁשּיֹוֵצר ֶאת ַהִּׁשיָרה, ֶׁשעֹוֶלה ְויֹוֵרד

.) ערכין י(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו.  ּוִפּסּוק ְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה,"ִּפּסּוק ְטָעִמיםַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא ֶזה " :)נדרים לז(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

,  ַמֲחִליק ֶאָּלא ְבַאּבּוב ְיִחיִדיָיהְולֹא ָה. ִמְּפֵני ֶׁשּקֹולֹו ָעֵרב, ְולֹא ָהָיה ַמֶּכה ְּבַאּבּוב ֶׁשל ְנחֶׁשת ֶאָּלא ְּבַאּבּוב ֶׁשל ָקֶנה
ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהִחּלּוקת יַנִחְבם ִּבַגְו, הָרבּוְּגת ַהַּלֻעל ְּפת ַעֶזֶּמַרְמַה, ַהָּכָאהת יַנִחְביא ִּבה ִהיָנִגְּנַהים ֶׁשִארֹו ְו.ֵני ֶׁשהּוא ַמֲחִליק ָיֶפהִמְּפ

  .ִציֵח ְּבִגיַמְטִרָּיאִנּגּון א ֶׁש" שליטׁשּוּלד ַלִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָרבּוְּג ַהְךּוּתִח

 . ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִיְצָחק ִרְבָקה  ְּבִגיַמְטִרָּיאִׁשיָרהְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכִדְלַקָּמןִׁשיר ִנְרָמז ְּבֵתַבת ָעִׁשירְוֵכן 

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַהִּׁשיָרה . ַּכּמּוָבא ַּבַּמְחזֹוִרים ְלָיִמים נֹוָרִאים ְצָחק ִרְבָקהִי ֶׁשְּמַזְּמִרים ְּבַשָּבת ְויֹום טֹוב ִנְרְמזּו 'ׁשֹוֵכן ַעד'ְוֵכן ַּבִּׁשיר 

ק ְצָחִית "רר "ִּׁשיֶׁש' ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַאְבָרָהם ָיֵגל ִיְצָחק ְיַרֵּנן ַיֲעקֹב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹוַׁשֶּיֶכת ְלִיְצָחק ְּבנַֹסח ַהְּתִפָּלה

  . מֹאלְׂשֶגל ֶר

, ְנִתיַנת ִקְצָבה ְוִׁשעּור ַלָּדָבר, ֶׁשִעְנָינֹו,  ַהִּדיןְךִחּתּו, ְּגַזר ִּדין, ְּפַסק ִּדיןְלָבֵאר ַהָּלׁשֹון ) יא, דברים כה(' ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

ַנֲעֶׂשה , ַהַּׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשָהִעְנָין ֶׁשל ִּדין. ָבר ַעל ַהִּׁשעּור ָהָראּויְוִחּתּוְך ַהִּדין ַמֲעִמיד ַהָּד, ְּדֵיׁש ֵּדעֹות ְלָכאן ּוְלָכאן

ַעֵּין ְּבַרֵּבנּו . ְךִּכי ַהִּדין הּוא ַחד ְוֶיׁש לֹו ִחּתּו,  ַהִּדיןְךָקְראּו ֲחָכִמים ִחּתּו )עבודה זרה' מס, ד"א ח"ח(ל "ְוֶזה ְלׁשֹון ַהמהר. ֶּדֶרְך ִחּתּוְך

ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת , ֶׁשִעְנַין ַהִּמְׁשָּפט ּוְפִסיַקת ִּדיִנים ַׁשָּיְך ְלֵׁשם ֱאלִֹהים, "ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאלִֹהים הּוא"ַעל ַהָּכתּוב ) יז, דברים א(ַּבְחֵיי 

משפטים (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְוַלְחּתְֹך ֶאת ַהִּדיןִלְגזֹז ִמְּלׁשֹון , ַהָּגִזית יֹוְׁשִבים ְּבִלְׁשַּכת ָהיּו, ֶׁשּפֹוְסִקים ִּדיִנים, ְוָלֵכן ַהַּסְנֶהְדִרין. ַהְּגבּוָרה

.) בא מב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָרהֵּכיָון ֶׁשַּמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּו,  ִנְּתָנה ְלִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ַאֲחֵרי ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹותִּדיִנים ֶׁשָּפָרַׁשת .)קכב

. ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא', כּוי ְוִּב ַרִּדְבֵריה ָנְׁשִּמב ַּבתּוָּכם ֶׁשקֹול ָמן ָּכֵכְו. ָראּוי לֹו ִלְהיֹות ַּדָּין, ֶׁשָאָדם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ִמִּמַּדת ַהְּגבּוָרה

   .הָרבּוְּגת ַהַּד ִמְךֶריא ֶּדא ִהָּנַּתי ַהֵרְבִדין ְּבִּדת ַהיַקִסְפִּד

ְּדָכל ְּפַסק ִּדין ְוָכל ֲהָלָכה , ָהאֹור ֵאין סֹוףהֹוָלַכת ִהיא ִמְּלׁשֹון ֲהָלָכה ֶׁש', ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִנְרֶאה 

ְוִאם ַיֲעׂשּו ְּבאֶֹפן , ְוָכְך ִמְתַחְּבִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֵּיׁש ִלְפעֹל ְּבאֶֹפן ָּכֶזה ְוָכֶזה, ִמימֹוִליִכים ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ְלתֹוְך ָהעֹוָלם ַהַּגְׁש

ֵהיָכן הּוא ֵיֵרד , ת ָהאֹור ֵאין סֹוףַלְחּתְֹך ּוְלַהְגִּביל ֶא, ְוזֹו ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה. ֶׁשָּׁשם לֹא יֹוֵרד ָהאֹור ֵאין סֹוף, ִיָּכְנסּו ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ַאֵחר

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָנַתן ּכַֹח ַלֲחָכִמים ַלְחּתְֹך ֶאת ַהִּדין ְוַּכְבָיכֹול ְלַהְחִליט ֲעבּורֹו ֵהיָכן הּוא יֹוִריד . 'ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּו, ְלַמָּטה ְוֵהיָכן לֹא

  . 'ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּו

, ֲאֶׁשר ָּבִאים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּפֹוְסִקים ְוחֹוְתִכים ָּבֶהם ִּבְלׁשֹוָנם, ְּפָסִקים ֵמֵאּלּו ַּבֲעֵלי ָמִּגיִנים.) תיקונים מו(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
, 'ְׁשֵני ִּדיִנים'ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ֵּבין לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה ְּד. [רֹוִאים ֶׁשִחּתּוְך ַהִּדין ִנְמָׁשל ַלֶחֶרב ַהחֹוֶתֶכת. ֶׁשֵהם ִּכְרָמִחים ַוֲחָרבֹות

  ]. ֵּכיָון ֶׁשָּכל ִּדין ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלַקָּמן

 ֶזה ֶאת ֶזה ְמַחְּדִדין ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ְׁשֵני ַאף ,ֲחֵברֹו ֶאת ְמַחֵּדד ֶאָחד ֶזה ַּבְרֶזל ַמה .)ז תענית( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן
 .)קכב יבמות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ֶאת ֶזה ְמַחְּדִדין ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ,ַחד ַסִּכין ָצִריְך ֲהָלָכה ִלְפסֹק ֶׁשִּבְׁשִביל ְורֹוִאים .ַּבֲהָלָכה

 ָׁשֵלם ְּבֵלב ְּבִהְתַחְּברּות ֲחָכִמים ִיעּוד )ב ,יט שמות( 'ַהַחִּיים ראֹו'ָּב מּוָבא ְוֵכן .ַסִּכיֵניּה ְּדָחִריף יֹוֵסף ְּדַרב ְלַקֵּמיּה ִזיל
ְוֵכן  .ָלֶזה ֶזה ִויַחְּדדּו ַיַחד ִיְתַוֲעדּו ֶאָּלא ,"ַהַּבִּדים ֶאל ֶחֶרב" ַהָּכתּוב ָאַמר ֶׁשֲעֵליֶהם ,ְּבַבד ַּבד ֶׁשִּיְהיּו לֹא ְוָתִמים

ַהְּגָמָרא ְמִביָאה ַּכָּמה ֻּדְגָמאֹות ְּבִעְנַין ְּבִדיַקת ַסִּכין ,  ְּבִעְנַין ִאם ֻמָּתר ְלהֹורֹות ֲהָלָכה ִּבְפֵני ַרּבֹו.)בין סגעירו(רֹוִאים ַּבּסּוְגָיא ַּבְּגָמָרא 

, ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ִחּכּוְך ֵּבין ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ֹוּבם ַרקֹוְמם ִּב ַּגמֹוְצַעין ְלִּכַּסת ַהק ֶאּדְֹבל ִלכֹום ָיָכיד ָחִמְלם ַּתִא, ַהְּׁשִחיָטה

  .ד"ַחת "ה ריָׁשִרְּדה יָרִקֲחן ֵכ ְו.ַהִחּכּוְך הּוא ֶׁשל ַסִּכיִנים

ְך ֶאת ַהִּדין ְּבצּוָרה ְלַרֵּמז ֶׁשּׁשַֹחד ְמַעֵּור ֶאת ֵעיֵני ַהַּדָּין ַלְחּתֹ, ֶׁשהּוא ַחד, ַמאי ׁשַֹחד :)כתובות קה(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 

, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודף "יֹוֵסְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ְּכִדְלַקָּמןחֶֹדש אֹוִתּיֹות ׁשַֹחדְוֵכן . ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ַסִּכין ַחד, ְמֻסֶּלֶפת

, ְּדִחּתּוְך ַהִּדין ַנֲעֶׂשה ַּבְיסֹוד, ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות, "ִּדְבֵרי ַצִּדיִקיםף ֵּלַסיִום י ֲחָכִמִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני") יט, דברים טז(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

  .ְיסֹודִרָּיא  ְּבִגיַמְט'ל' י' םֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵּביָנַתִים ' ְנהֹוָרא ְּדיֹוֵסף'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְוַהּׁשַֹחד ְמַסֵּלף ִחּתּוְך ֶזה, ְּכִדְלַקָּמן



ה ֶׁשהּוא ֶאָחד ְוֻכָּלם ָׁשִוים "ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּדָּין ָצִריְך ִלְהיֹות ְּכמֹו הקב, ד"ֶאָחת "ס" ד ׁשַֹחח ִיַּקאְולֹ" ֶׁשַהָּכתּוב :)משפטים קיז(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ְוֵכן ַּדָּין ָצִריְך , ַחדלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשחֹוֵתְך ֲא ְמַרֵּמז ַעל ֶאָחדֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּדְנָב, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְדָבֵרינּו. ְוֵאינֹו לֹוֵקַח ׁשַֹחד, ֶאְצלֹו

  .ְולֹא ָלַקַחת ׁשַֹחד ֶׁשְּמַסֵּלף ֶאת ַהִחּתּוְך, ִלְדּבֹק ְּבִמָּדה זֹו

ְלָאְך ַּגְבִריֵאל ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת ַסִּכין ַחד ֶׁשַהַּמ' ִּתּקּוִנים ְיָׁשִנים' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )ז, א(' ָקְרַּבן ַׁשָּבת'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

 ַלַהבּוֶבֱאֶמת רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ֵאׁש ְלַסִּכין ְּדֵתַבת , ִנְמֶׁשֶלת ַּגם ְלַסִּכין, יֹוֵצא ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ַהִּנְמֶׁשֶלת ְלֵאׁש. ְללֹא ְּפִגיָמה

ֵיׁש ָלּה עֹוד , "ַלַהט ַהֶחֶרבְּכמֹו ,  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה חֹד ַהַּסִּכיןַלַהט ְוֵכן ֵּתַבת ,)ג, נחום ג(י "ַעֵּין ְּבַרִּׁש, ּוָתּה ַּגם ֵאׁש ְוַגם ַסִּכיןַמְׁשָמע

ֶאת " )כד, בראשית ד( ְוֶזה ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ."ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט") ד, תהילים קד(ַמְׁשָמעּות ַהְמַרֶּמֶזת ַעל חֹוֶזק ָהֵאׁש ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְוֵכן מּוָבא . ְוַהְּכֻרִבים ַהָּללּו ֵהם ָּדָבר ַהְמלָֹהט ִמן ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת, ]ַהְיינּו ַהֲחיֹות ֵאׁש[ֵהם ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש , "ַהְּכֻרִבים

ִּכי ַהֵּׁשִדין ֵהם ִניצֹוֵצי ֵאׁש ְוֵיׁש ָלֶהם ָּבָרק ְּכֵעין ֶחֶרב ַהְמֻצְחַצַחת , יןַלַהט ַהֶחֶרב ֵהם ַהֵּׁשִד' ִמְנַחת ְיהּוָדה'ְּבֵסֶפר 
, ׁשם ֵאים ִעִכְתחֹות ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו[ . רֹוִאים ֶׁשֵאׁש ְוִחּתּוְך ַהֶחֶרב ַׁשָּיִכים ְלאֹוָתּה ְּבִחיָנה.ְוַהְמֻלֶּטֶׁשת ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמָּנה ָּבָרק

  .]ׁשאת ֵאֵצ יֹוַמֶּתֶכתים ִכְתחֹוֶׁשן ְּכֵכְו. ׁשא ֵאהּול ֶׁשַמְׁשַח ַהַח ּכְֹךֶרים ֶּדִׂשֲעַּנֶׁש, הֶמֹוּדַכר ְוייֶזי ֵלֵחּוּת ִנמֹוְּכ

ַּכּמּוָבא , "ָךָיֶדת ֶאַח ּפֹוֵת"בֹות ֶׁשל ַהָּכתּוב ֶׁשּיֹוֵצא ִמּסֹוֵפי ֵּת, ך"חתָּבָאה ֶּדֶרְך ֵׁשם , ֶׁשָּבָאה ִמִּמַּדת ַהְּגבּוָרה, ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסהְוֵכן 

ֶׁשֶחְלקֹו , ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת ַהֶּׁשַפע, ְוׁשּוב רֹוִאים ֶאת ַהִחּתּוְך ִּבְפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה, )קנ' הזמירות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּב

ְּדִעְנַין , ך"חתְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשָּפט ְוֵכן . ך"חתָלֵכן ַהְׁשָּפָעה זֹו ִנְקֵראת , ֶתֶכת ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשֵּכן יֹוֵרד ְלַמָּטהִהיא ַּגם חֹו, לֹא ֵיֵרד ְלַמָּטה

ַּבֲעֹון ִעינּוי  .)שבת לג(ֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמָרא ַעל ִּפי ֶזה ִנְר. ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ָחַתְך, ִׁשַּסעְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיא , ְּכִדְלֵעיל, ַהִּמְׁשָּפט הּוא ַלְחּתְֹך ֶאת ַהִּדין
ְּדִחּתּוְך ִּדין . ָּבצֹוֶרת ָּבא ּוְבֵני ָאָדם אֹוְכִלין ְוֵאיָנן ְׂשֵבִעין ְואֹוְכִלין ַלְחָמם ְּבִמְׁשָקל' ַהִּדין ְוִעּוּות ַהִּדין ְוִקְלקּול ַהִּדין ְוכּו

ְוֵכן . ְוִאם ְמַעְּוִתים ֶאת ַהִּדין ְלַמָּטה ֶזה ּגֹוֵרם ַחס ְוָׁשלֹום ַהֵהיֶפְך. ְעָלה ֶׁשֵּמִביא ֶׁשַפע ַּפְרָנָסה ָלעֹוָלםֲאִמִּתי ְלַמָּטה ְמעֹוֵרר ִחּתּוְך ִּדין ְלַמ

ו "ים נִמָעְּפ' ה, ו"נ' הת ֹוּיִת אֹוהֹוןא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְּכִדְלַקָּמן ֵחִצי ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְּפָרס ִהיא ִמְּלׁשֹון ַּפְרָנָסה

  .םָלעֹוה ָלָסָנְרַּפה ַהָאן ָּבֶהֵּמת ֶׁשרֹובּו ְּגׁשֵמָחת ֶהים ֶאִלְּמַסְמַה

ֶנֶגד ֶחֶסד ְּגבּוָרה ּוְכַנֲעִני ִחִּתי ֱאמֹוִרי ֵהם ְּכ, ֶׁשָּׁשְלטּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ִמּדֹותֻאּמֹות ֶׁשִּׁשְבָעה ' ְקִהַּלת ַיֲעקֹב'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

ְוַאֲחֵרי ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְּכֶׁשַאְבָרָהם ִהְתַקֵּׁשר ִעם ִמַּדת ַהְּגבּוָרה . ְוֵעָׂשו ָלַקח ָנִׁשים ִחִּתּיֹות ִּכי ֵעָׂשו הּוא ְּגבּוָרה ְוִחִּתים ֵהם ְּגבּוָרה, ִּתְפֶאֶרת

ִאָּגָרא 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּדסֹוד ַהְּגבּוָרה הּוא סֹוד ַהִחּתּוְך, ְךִחּתּו הּוא ִמּׁשֶֹרׁש ֵחת ְּדִנְרֶאה. הּוא ָיַכל ִלְפנֹות ֶאל ְּבֵני ֵחת ְלַבֵּקׁש ֶקֶבר

 ִצּנֹור ,ִצּנֹורֹות' ַהְיסֹוד ֵיׁש ּבֹו ב )רמט' עקב ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלקְוֵכן . "ִחַּתת ֱאלִֹהים"ֵהם ִמְּלׁשֹון ְּבֵני ֵחת  ֶׁש)לך לך(' ְּדַכָּלה
ִמְּקֵצה , הּוא ְּבסֹוד ְּבֵני ֵחת ּוִמָּׁשם ִנּזֹוִנים ְּבֵני ֵחת, ְוִצּנֹור ַהּמֹוִציא ַהּמֹוָתרֹות, ְׁשִביִעי קֶֹדׁש' הּוא ְּבסֹוד ז, ַהֶּזַרע

ּוֵבין ַצד , ע ֵּבין ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמִּצּנֹור ַהֶּזַרע ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת ַהֶּׁשַפ.ַהִּטָּפה ַהּיֹוֵצאת ִעם ֵמי ַרְגַלִים

  .ַהְּקִלָּפה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמִּצּנֹור ֵמי ָהַרְגַלִים

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן . יןָּתָנא ְּכִמין קּוָּבה ֵיׁש ָּבָרִקיַע ֶׁשִּמֶּמָּנה ְּגָׁשִמים יֹוְצִא" ֶּפֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים" :)תענית ח(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ָלֵכן ֵיׁש ְּבֵרָכה ָּבָרִקיַע , ְּדָרִקיַע ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשִּמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶרֶמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ְוַהַּפְרָנָסה ְּבסֹוד ַהֵחִצי

ת " רה"קבְוֵכן . ְּדֵחִצי יֹוֵרד ְלַמָּטה,  ֶׁשִּמֶּמָּנה ְּגָׁשִמים יֹוְצִאים,ֵחִצי ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא הֻקָּבּוְבסֹוד ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ֵחִציֶּפֶלגֶׁשִהיא ְּבסֹוד 

ֶּפֶלג ֱאלִֹהים "ל ֶׁש"ן זצַמְרֶּבק הּוָחְצִי' ג ר"הרהֵמ' יִרְׁשָאן ְלֵּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּות, ּואהִריְך ְּבּוְדָׁשא ק
ָמֵלא "ים ְלִכז זֹוָאְו, ה"ה הוי"אהות מֹון ֵׁשַיְנִמה ְּכֶל עֹוֱאלִֹהיםן ַיְנִּמ ִמֲחִציי ִּכ, ֱאלִֹהיםם ת ֵׁש ֶאְלַפֵּלג יְךִרָּצז ֶׁשֵּמַר ְמ"ָמֵלא ָמִים

 ה"ה אהו"הוית מֹוְּׁשא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסֹוהְו. ה"ה הוי"ת אהומֹוֵׁשְּבֶׁש, םִיד ַמסֹוים ְּבִדָסֲחי ַהּוּל ִּגינּוְיַה, "ָמִים
ַיְׁשִמיַע ָּכל ' ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה"ד סֹוְּב, תרֹובּוְּגר ַהרּוֵפץ ּוּוּצִפיא ְּבה ִהָקָּתְמַהַהז ֶׁשֵּמַרְמ, ת"ץ פצצ"מפצש "ת ב"ף אּוּלִחְּב

ִמי הּוא ֶׁשַּיֲעֶלה ְוַיֲעִביר ְּגֵזָרה " ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב " 'ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה" .)ויחי רמט(ַּבּזַֹהר  אָבּוּמ ַּכ."ְּתִהָּלתֹו
  .ַאַחת ֵמֵאּלּו ַהְּגבּורֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ֶׁשַהִּׁשַּנִים , ְוַגם ָּכאן רֹוִאים.  ֶׁשל ָאָדם ְמַסְּמלֹות ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהֶׁשַהִּׁשַּנִים, )רסד' ע, ב"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 

ְוֵכן מּוָבא . ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִמְתַחֶּלֶקת ְּבתֹוְך ַעְצָמּה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ז ִׁשַּנִים ְלַמָּטה"ז ִׁשַּנִים ְלַמְעָלה ְוט"ט, ִמְתַחְּלקֹות ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ם ִיַנן ְׁשֹוׁשְּליא ִמן ִהֵּׁשא ֶׁש"יו שליטִבם ָאֵׁשא ְּב" שליטְךיַּבִלְרי ַקַכֳּדְרָמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְׁשַנִים ֵהן ִמְּלׁשֹון ִּׁשַּנִיםֶׁש' ֵסֶפר ָׁשָרִׁשים'ְּב

 ַהִּׁשַּנִים תַּלֻעְפה ִּדֶאְרִנ ְוֵכן .תֶרֶחן ַאא ֵׁשלֹה ְלָּלֻעת ְּפֹוׂשֲעה ַלָלֹוכ ְיּהיָנן ֵאֵּׁשַהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְכּו, יתִלְגְנַא ְויׁשיִד ִאמֹוז ְּכ"לעת פֹוְׂשם ִּבַּג

 ִּדְבֵרי ְוִׁשַּנְנָּתם ֶׁשְּיהּו.) קידושין ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְּכִדְלֵעיל, ִּדְפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִלְׁשּבֹר ָּכל ָּדָבר, ּוְלפֹוֵרר ֶאת ַהַּמֲאָכלִלְׁשּבֹר ִהיא 
ְמַרֵּמז , ְּדֶזה ֶׁשַהִּׁשַּנִים ְמִכינֹות ֶאת ַהַּמֲאָכל ָלָאָדם ְלָאְכלֹו, ְוֵכן ִנְרֶאה. ַחדִהיא ֶׁשל ָּדָבר ֵׁשן  ְורֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון ,ָךּתֹוָרה ְמֻחָּדִדים ְּבִפי

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . 'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי , ְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּייםֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ּוְמִכיָנה ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ְוַה, ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ַגם ְו", ֶׁשֶּנֱאַמר, ִנְתַמֲעטּו ְמזֹונֹוָתיו, ֵּכיָון ֶׁשִנְּתּקּו ִׁשָּניו ֶׁשל ָאָדם, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַבר ָׁשַלְמָיה ִמְׁשֵּמיּה ְּדַרב .)נדה סה(
ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו , רֹוִאים ֶׁשִּׁשַּנִים ְמִביאֹות ַּפְרָנָסה. "ְוחֹוֶסר ֶלֶחם ְּבָכל ְמקֹומֹוֵתיֶכם, ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶכם ִנְקיֹון ִׁשַּנִים ְּבָכל ָעֵריֶכם

  .ִׁשַּנִים ִנְתָמֲעטּו ְמזֹונֹוָתיו

' ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַּכֲאֶׁשר ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָהאֹות א'  ָהאֹות אֲחֻלַּקתַסת ַהַּמֲאָכל ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ְּבַכָּונֹות ְלִעי' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'רֹוִאים ְּבְוֵכן 

ּוְבִסּיּום ַהַּכָּוָנה ְמַכְּוִנים , ִניםהּוא ְּכֶנֶגד ַהִּׁשַּנִים ְוַהֶּלִחי ַהַּתְחּתֹו' ְוַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָהאֹות א, הּוא ְּכֶנֶגד ַהִּׁשַּנִים ְוַהֶּלִחי ָהֶעְליֹוִנים

ּוְכִפי ', ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת אֹות ו' ִהיא ַּבַּקו ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל ָהא'  ָהאֲחֻלַּקתְּכמֹו ֵכן . ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

, ְוֵכן ְמַכְּוִנים ֶׁשַהִּׁשַּנִים ַהּטֹוֲחנֹות ֶאת ַהַּמֲאָכל ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵּברּור אֶֹכל ִמּתֹוְך ְּפסֶֹלת. 'ִחיַנת אֹות וא ֶׁשהּוא ְּב"ה ִהיא ַּבזֲחֻלָּקֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַה



ְּבַמֲאָמר ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַיֲעקֹב לֹוְיֶפר ְוֵכן ָרִאיִתי  .אֶֹכלִּבְבִחיַנת ְוַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא , ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ִּבְבִחיַנת ְּפסֶֹלת

ן ֵה ֶׁשץ"זסשרת ֹוּיִתאֹוית ֵמִזָּכְרת ֶמל אֹוָל ְּכְךֶרֶדם ְּבֶה ָּבׁשֵי, ְךּוּתִחה ְוָדָרְפם ַהָתעּוָמְׁשַּמים ֶׁשִׁשָרֳּׁשַה ֶׁש)ג"ח שבט תשע"כ(' ַהּמֹוִדיַע'ְּב

, ס"קס, ם"כרס, ח"כיס, ם"גז, ר"גז, ר"פר, ץ"פר, ש"פר, ד"פר, מ"פר, ק"פר, ס"פר ַהָּׁשָרִׁשיםְּכמֹו . םִיַנִּׁשת ַהֹוּיִתאֹו
  .ש"קש, ה"קצ
 ְלִהְתָּפֵרד הּוא ַהְּגבּורֹות ּוְתכּוַנת ,ּוְלִהְתַיֵחד ְלִהְתַחֵּבר הּוא ַהֲחָסִדים ְּתכּוַנת )ב הדעה ספר( 'ֶלֶׁשם'ַּב מּוָבא ְוֵכן

 ּוְמָבֵאר. ְוֶזה ְּבסֹוד ֵאׁש, ֶזה ְּבסֹוד ַמִים, ֶחֶסד ַּדְרּכֹו ְלִהְתַחֵּבר :)פקודי רנד(א ַעל ַהּזַֹהר " ַהגרְוֵכן ָמִצינּו ְּבֵפרּוׁש .ּוְלִהְתַרֵחק

 ָּכל ְלפֹוֵרר בּוָרהַהְּג ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ָהֵאׁש ְוֶטַבע ,ָּדָבר ָּכל ְלַהְדִּביק ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ַהְמַסְּמִלים ַהַּמִים ֶׁשֶּטַבע 'ַׁשַער ֵּבית' ְּבֵסֶפר

 ְוַהְּקָללֹות ,ִּבְקָצָרה ֶנֶאְמרּו ֶׁשַהְּבָרכֹות ְּבֻחּקַֹתי ְּבָפָרַׁשת רֹוִאים ְוֵכן .הּוא ִּגּבּול ַּבר ָלאו ֵאֶפר .)יח שבת( ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי ,ָּדָבר

  . ֶאָחד ְּפָרט ַרק ִהיא ְקָלָלה ְוָכל ,ֶׁשְּמפֹוֶרֶרת ֵמַהְּגבּוָרה ָּבאֹות ּוְקָללֹות ,ְּפָרִטים ַהְרֵּבה ּכֹוֶלֶלת ְּבָרָכה ֶׁשָּכל ֶחֶסד ֵהן ִּדְבָרכֹות ,ַּבֲאִריכּות

  'ֲחִצי ֲחִצי'ְּבִגיַמְטִרָּיא ' ְּגבּוָרה'

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת .ָמה ִמִּסְטָרא ִּדיִמיָנאְוִאיִהי ַמָּצה ְׁשֵל, ְוִאיִהי ַמָּצה ְּפרּוָסא ִמִּסְטָרא ִּדְׂשמֹאָלא .)תיקונים נו(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

, ְוֵכיָון ֶׁשִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ִלְׁשּבֹר, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּדַמָּצה זֹו ִהיא ְּכֶנֶגד ֵלִוי. ְׁשִביַרת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית ְּבֵליל ַהֵּסֶדר

ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן , ֶאָחד ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן ְולֹא ֲחִצי ֲחִצי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבִמְצַות ַיַחץ ָאנּו ׁשֹוְבִרים ִלְׁשֵני ֲחָלִקים. ָלֵכן ׁשֹוְבִרים ֶאת ַהַּמָּצה

ָעִתיד ָלבֹוא הּוא יֹוֵתר ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ֵמַהֲחִצי ֶׁשַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ֶל, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז, ֶׁשִּמְּבִחיַנת ַהֶּׁשַפע הּוא ִמְתַחֵּלק ַלֲחִצי ֲחִצי ַמָּמׁש

ְוַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ָלֲאִפיקֹוָמן , ָלֵכן ְמַסְּמִלים ֶׁשהּוא ָקָטן, ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֵהם ְּבִצְמצּום, ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהּזַֹהר ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ְּבסֹוד ַמָּצה ְּפרּוָסה . ָלֵכן ְמַסְּמִלים ֶׁשהּוא ָגדֹול, ַקֵּבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא יֹוֵתר ָחׁשּובּוְמַרֵּמז ַעל ַמה ֶּׁשְּנ

ְּכֶׁשֵלָאה ְוָרֵחל , ת ִּתְהֶיה ַמָּצה ְׁשֵלָמה ֶלָעִתיד ָלבֹאְוַהַּמְלכּו, ְוׁשֹוֵמר ֵחִצי ֲעבּור ֶהָעִתיד ָלבֹא, ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשּפֹוֵרס ִלְׁשַנִים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

. ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא ' ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא'א ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְולֹא ִיְהֶיה ִחּתּוְך ִלְׁשַנִים ְּכִדְלַקָּמן, ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד

  .ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהי ִוד ֵלֶגֶנְּכה ֶׁשָּצַּמיא ַהן ִהֵכָל. םִיַנְׁשת ִלֶכֶתחֹוה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדד ִמה סֹוֶּלַגְתִמ, םִיַנְׁשס ִלָרְפִּני ֶׁשִנם עֶֹחֶלי ְּבִּכ

ְוַהֲחִצי ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְׁשָאר ָלֲאִפיקֹוָמן הּוא , ַמְלכּות ֶׁשַהֲחִצי ַהָּקָטן הּוא ִּבְבִחיַנת ,)קסט' ב ע"פסח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ' ַחְׁשַמל ָּדם'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשַהֲהָנָאה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִּתְהֶיה ֵמַהְיסֹוד, ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמָהַרֵּבנּו ַּבְחֵיי, ְּכֶנֶגד ַהְיסֹוד

 ְּדַהְיסֹוד ׁשֹוֵמר ֶאת ַהְׁשָּפעֹוָתיו ְלַהְׁשִּפיָעם ַּבְזָמן ָהָראּוי ."ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ"ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל יֹוֵסף , ָּקדֹוןְּבִחיַנת ִּפִהיא 

 ֶׁשִּנְׁשָמר ַיִין ַהְמֻׁשָּמרְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל . ֶׁשֻּמְׁשָּפע ִּבְזַמן ַהִּזּוּוגְכמֹו ֶׁשרֹוִאים ָּבָאָדם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ִּפָּקדֹון ּו. ְלָכְך

 ָאַמר ָאָחא ַרִּבי ָאַמר ,"ִמְּפִלְׁשִּתים ֵעיַני ִמְּׁשֵתי ַאַחת ְנַקם ְוִאָּנְקָמה" :)ז סוטה( ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי .ֶלָעִתיד ָלבֹאַּבְיסֹוד 
ים ִארֹו ְו.ָלבֹא ֶלָעִתיד ִלי ֻמְתֶקֶנת ַאַחת ֵעיִני ּוְׂשַכר ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַאַחת ֵעיִני ְׂשַכר ִלי ֵּתן עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו ְלָפָניו

  .אבֹיד ָלִתָעי ֶלִצֵחְו, הֶּזם ַהָלעֹוי ָּבִצק ֵחֵּלַחְתר ִמָכָּׂשַהֶׁש

ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ְועֹוָׂשה , ְּדַיַחץ ְמַסֵּמל ֶאת ְמִציאּות ַהְּגבּוָרה, ְּגבּוָרהיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַהִּמָּלה ַהִּגֲחִצי ֶׁשהּוא , ַיַחץְּפֻעָּלה זֹו ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ְוֵכן 

רֹות ָּכל ַהְּגבּו )ה"ח פ"שער רפ( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּבְוֵכן . ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחִצי ֲחִצי ָלֵכן , ֵחִציאֹוִתּיֹות , ַיַחץ
ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת  ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּלֶחם עִֹניֶׁש' ֶעֶבד ַאְבָרָהם 'ְּבֵסֶפר ְוֵכן מּוָבא .ְוַהִּדיִנים ֵהם ְּכפּוִלים

ַהְמַסֵּמל ֶאת , ִּדְבֵני ֵלִוי ְמַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ֵלִוי, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ִוי ְּבֵני ֵלְוֵכן . ּפֹוֵרס ֶאת ַהְּפרּוָסה ֶׁשל ַהֶּלֶחם עִֹני ַלַּמְלכּותַהְּגבּוָרה 

ח י ַצּדֹוִד ")י, ש ה"שה(ְוֵכן ַּבָּכתּוב , ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, קִיְצָחְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ֵחִצי ְוֵכן . ִמַּדת ַהְּגבּוָרה
ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ֵחִצי ְוֵכן . ָאדֹוםֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת , ְּדָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות, "ְוָאדֹום

, ְּדָצִעיף ֶזה ִסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלִרְבָקה, י אֹוִתּיֹותְּבִדּלּוג ְׁשֵּת, "ף ַוִּתְתָּכסיִעָּצַהח ַוִּתַּק ")סה, בראשית כד(ְוִרְבָקה 

ז ְמֻרָּמ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים,ב"רֹוַחְוֵכן . ְוַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ִהיא ֵחִצי', ַחְׁשַמל לּוָלב'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ַלַהבְוֵכן ַסִּכין ְוֶחֶרב ֶׁשִּנְקָרִאים . ְּבִדּלּוג ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות, "ָקהְבֶאת ִרח ַוִּיַּקֹו ה ִאּמָרַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂש ")סז, בראשית כד(ַּבָּכתּוב 

ָּׂשֶדה ַּבהֵֹלְך ַהִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה  ")סה, בראשית כד(ּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה ת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִנ"ְּברְמֻרָּמִזים , )ג, נחום ג(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

  ".ְקָראֵתנּוִל

א הּו'  ֶׁשַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָהאֹות ק)תלז' תהלים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּדמּוָבא ְּב, 'ֲחִצי ק הּוא אֹוִתּיֹות ִיְצָחקִנְרֶאה ְּדְוֵכן 

ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַהֵחִצי ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּבסֹוד . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים' ְוָהֶרֶגל ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ָהאֹות ק', ִּבְבִחיַנת אֹות ה

ּוִמֵּמיָלא ִיְצָחק ְמַחֵּלק . ֶרֶדת ְלַמָּטה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִניםְוַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹא ָיכֹול ָל, ְּבסֹוד ֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשה', אֹות ה

ת ַוֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְּבסֹוד ָהֶרֶגל ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ָהאֹו', ֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְּבסֹוד ָהאֹות ה; ִלְׁשֵני ֲחָצִאים' ֶאת ָהאֹות ק

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְלַרֵּמז ֶׁשאֹוְכִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ֹוִניםִחיצִנְרָמז ַּבֵּׁשם ֵחִצי  ְוֵכן .יםִמָע ְּפ'קה ָרֹוּת ַּביַעִפ מֹוִיְצָחקם ֵׁשן ַהֵכְו. 'ק

ִּמי ֶׁשחֹוֵטא הּוא עֹוֵבר ְוִנְכָנס ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְרָמז ְּבאֹוִתּיֹות ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. ה"ָעַבר יאֹוִתּיֹות ֲעֵביָרה ֶׁש) בראשית(' ְמאֹור ֵעיַנִים'

  .ה ְּכִדְלַקָּמן"ה ֶׁשל ֵׁשם הוי"י

' ָמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוׁש ּוְבֵפר. ץ הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה"ְוִנּקּוד ָקַמ, ח הּוא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד"ֶׁשִּנּקּוד ַּפָּת, :)תיקונים קכט(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

ץ ִנְכָנס "רֹוִאים ֶׁשַּקו ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַהָּקַמ. ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִצְמצּום ֶׁשַּבְּגבּוָרה, "ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן"ץ הּוא ִמְּלׁשֹון "ִּכי ָקַמ, ְמָבֵאר ָׁשם

ֶׁשַּקו ַהְּגבּוָרה ִנְכָנס ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ְוׁשֹוְברֹו ִלְׁשֵני , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. יםּוְמַחְּלקֹו ִלְׁשֵני ֲחָצִא, ח ְּבֶאְמַצע"ְּבתֹוְך ַקו ַהֶחֶסד ֶׁשל ַהַּפָּת



ֵּבין , ל ַהֶּׁשַפעְּדִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ִלְׁשּבֹר ּוְלַחֵּלק ֶאת ָּכ, ְוֵכן ְּבתֹוְך ַקו ַהְּגבּוָרה ַעְצמֹו הּוא ְמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֲחָצִאים

 )ב, תהלים פט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּבאֶֹפן ֶׁשַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ַיִּגיַע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות, ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶזה ֶׁשְּבַקו ַהֶחֶסד ּוֵבין ֶזה ֶׁשְּבַקו ַהְּגבּוָרה

ה "ְגבּוָרא ֶׁש"יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ִדים ַמִּגיִעים ַלַּמְלכּותְּדַרק ֲחִצי ֵמַהֲחָס, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ' ה"ַחְסֵדי ֲהָוָי'
  .ןָּמַקְלִדץ ְּכחּוַּביף ִמִּקר ַמָאְׁשי ִנִצֵחְו, יםִנְפס ִּבֵנָּכִהת ְלֶנֶתיא נֹוי ִהִצֵח, ִּבְפִנים ַּבחּוץ ינּוְי ַה,ר"ו ב"גל ת ַעֶזֶּמַרְמ

ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ", ֶאָחד ֶׁשָּכתּוב. ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשִּנְזָּכר ַּפֲעַמִים ַּבָּכתּוב .)שמיני לח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ
ְוַעל ֵּכן ָׁשִנינּו . ּוא ְׁשַנִיםֶׁשה, ְׁשֵני ַאִיל, "ַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם"ְוַעל ֵּכן ". ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל", ְוֶאָחד, "ַאִיל

 ַעּוּדַמּו, קָחְצת ִיַדֵקל ֲעק ֶׁשסּו ָּפתֹואֹול ְּבִים ַאִיַמֲער ַּפָּכְז ֻמַעּוּדר ַמֵאָבר ְמַהּזַֹהים ֶׁשִארֹו .ּוֵמֶהם ִנְפָרִדים ְלַכָּמה ֲאֵחִרים, ְּגבּורֹות

ְוֵכן .  ֶעְׂשרֹוִניםְׁשֵניְוֵכן רֹוִאים ְּבִמְנַחת ָהַאִיל ֶׁשֵּמִביא . םִיַנם ְׁשת ֵהרֹובּוְּג ַהׁשֶרּׁשֹז ֶׁשֵּמַרְל, דָחל ֶאִיל ַא ַע"ְּתִמיִמים"ים ִּבן ַרֹוׁשר ְלַמֱאֶנ

  .ְךַת ָחֹוׁשרּוֵּפ ֶׁש,ָחַקקְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחק  ֶׁש'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ְּדֶזֶרת ', ֶזֶרת'ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם . ָּדא ְגבּוָרה? ַמאי ֶזֶרת, "ִים ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכןְוָׁשַמ" .)תיקונים לח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ְוֵכיָון ֶׁשַהְּגבּוָרה ', הַאָּמ'ָלֵכן ַהְיסֹוד ִנְקָרא , ֶׁשַאָּמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד' ַחְׁשַמל לּוָלב'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ; ֲחִצי ַאָּמהזֹו ִמָּדה ֶׁשל 

ְוָׁשַמִים " ַעל ַהָּכתּוב )'קע' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ֲחִצי ַאָּמה- ָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת ֶזֶרת , ַמְׁשִּפיָעה ַרק ֲחִצי ֵמַהְיסֹוד
ּוִמָּכאן ַׁשָּיְך , ַחֵּלק ֵּבין ְזֵעיר ַאְנִּפין ַלַּמְלכּות ְוַּכְבָיכֹול אֹוֶמֶרת ַעד ָּכאן ַׁשָּיְך ַלְּזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשַהֶּזֶרת מֹוֶדֶדת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּמְת"ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן

ֶזֶרת "ָהָיה , )קפח' תצוה ע(ל "ֲאִריַזְלָה' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּב, ב ְׁשָבִטים"ֶׁשִּנְכָלִלים ָּבּה י, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ְוֵכן ַהחֶׁשן. ַלַּמְלכּות
ֶׁשַהֲחָצֵאי ַאּמֹות ֶׁשָהיּו , .)פקודי רלד(ַעֵּין ַּבּזַֹהר , ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ַרק ֵחִצי. )טז, שמות כח ("ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה , ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחִצי ִמִּמְסַּפר ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםְוֵכן . ַמְלכּותְּבִמּדֹות ָהָארֹון ְמַרְּמִזים ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּו

  . ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהַּצִּדיק ְיסֹוד

א "ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבַמֲאַמר ֵמֵאת ָהרה, ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדסֹוד ַהֵחִצי ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות ָהעֹוָלםְּבַמֲאָמר [

ְוֵיׁש עֹוד , ָׁשֵלם ֶּבֱאֶמת ֶזה ְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶׁשֶּזה ַּבֲחָצִאים, ֶׁשל ַהֶחְלִקיִקים' ְּסִּפין'ַּבִפיִזיָקה ַהּיֹום ֶזה נֹוֵגַע ַל. ְוֶזה ְלׁשֹונֹו
ְוָכל ֶחְלִקיֵקי ַהחֶֹמר , ֶׁשָּלֶהם ָׁשֵלם' ְּסִּפין'ַה, ֶחְלִקיֵקי ּכַֹח ְּכמֹו פּוטֹון ֶׁשל אֹור,  ְוֶחְלִקיֵקי ּכַֹחֵיׁש ֶחְלִקיֵקי חֶֹמר. ֵחִצי
  ] .אֹו ֶאָחד ָוֵחִצי, אֹו ֵחִצי, ֶׁשָּלֶהם ֶזה ֲחָצִאים' ְּסִּפין'ַה

  סֹוד ָרֵחל ְוֵלָאה

ִהיא ְּבַעְצָמּה ַּגם ֵּכן ֶנֱחֶלֶקת , ֶׁשִּמְּלַבד ֶזה ֶׁשַהְּנֵקָבה ִּבְכָללּוָתּה ִהיא ֲחִצי ֵמַהָּזָכר, )לח ואילך' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְּבמּוָבא 

ה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָהְיָתה ְּבִחיַנת ֵלָאה ַהַחָּו, ְּדִהיא ֶנֱחֶלֶקת ַלֲחִצי ֶאָחד ִּבְבִחיַנת ַּפְרצּוף, ִמּקֹוַמת ָהִאיׁשֲחִצי ָלֵכן ִהיא ַרק , ִלְׁשֵני ֲחָצִאין

ּוְׁשֵני , ָּבָנה ֵמַהֶּצַלע ֶׁשהּוא ַהָּזָנב' ְּבִחיַנת ָרֵחל ַהַחָּוה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָהְיָתה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשה, ַוֲחִצי ֵׁשִני ִּבְבִחיַנת ָזָנב, ְלָאָדם ָהִראׁשֹון

ְוֵכן רֹוִאים . ְלַרֵּמז ֶׁשַּבַּמְלכּות ֵיׁש ְׁשֵני ֲחָצִאים, א ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵני ֲחָלִקים" ְוָלֵכן ָהאֹות ֵה,ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר' ַּיַחץ'ֲחָצִאין ֵאּלּו ֵהם סֹוד ַה

ֶׁשְּׁשֵני , ִאיםְוָכאן ׁשּוב רֹו. ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ֶׁשל ֶעֶׂשרֲחִצי ֶׁשִהיא , א"ָהאֹות ֵה, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ְלִמְסַּפר ֶעֶׂשר

א ֶׁשַהֵּׁשם ַחָּוה "ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה. ְּכִדְלֵעיל, ְּכמֹו ְּבִמְנַהג ַיַחץ, ַהֲחָצִאים ִנְקָרִאים ֶאָחד ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן

 ,ָּבָרא ְׁשֵּתית ֹוּיִת אֹוְּבֵראִׁשית ֶׁש:)תיקונים עה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ָנִׁשים ְּבֵׁשם ַחָּוה' ְלַרֵּמז ֶׁשָהיּו ב, ֻמְזָּכר ַּפֲעַמִים ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית
בראשית  (בתּוָּכַהֶׁש' ןֶדן ֵעי ַּגֵרֲעַׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ןֹואׁשִרם ָהָדל ָאת ֶׁשֹוּוַח' בת ַהיַנִחן ְּבֵהה ֶׁש"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הֹוּיִתי אֹוֵּתל ְׁשז ַעֵּמַרְל

  .ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא " ֵאם ָּכל ָחי" ְוֵכן . ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהם"ֱאלִֹהים ת ֵׁש" ס"י ָחל ָּכם ֵאה ָהְיָתאִהי" )כ, ג

ְוָרֵחל , ַעד ֶהָחֶזה ֶׁשּלֹו, ֶעְליֹון ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפיןֶׁשֵּלָאה לֹוַקַחת ֶאת ַהֵחִצי ָה, )ג ואילך"שער רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ּוְבָרֵחל , ְוִהיא ִנְמֵצאת ְלַמְעָלה, ִּדיָנא ַקְׁשָיא, ֶׁשֵּלָאה ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה, ְוֵכן ְמָבֵאר ָׁשם. לֹוַקַחת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֵמֶהָחֶזה ּוְלַמָּטה

ּוְגבּוָרה , ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ֶנֱחֶלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְוֵהם ְּדָבֵרינּו. ֶׁשּיֹוְרִדים ַלַּמְלכּות ְלַמָּטה, יםֵיׁש ֶאת ִּגּלּוי ַהֲחָסִד

ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶׁשָּבא ֵמַהְיסֹוד , ְוֶזה ְּבִחיַנת ָרֵחל, ַמָּטהַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶׁשָּבא ֵמַהְיסֹוד יֹוֵרד ְלַמָּטה ּוִמְתַּגֶּלה ַּבַּמְלכּות ְל; ֶׁשַּבְּגבּוָרה

 ֶׁשַהֲחֻלָּקה )אבא ואמא ב (ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוֶאת ֶזה לֹוַקַחת ֵלָאה ְּכִדְלַקָּמן, ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטה

  .  ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיןְךִחּתּוּוְבסֹוד , ְךְמקֹום ַהֲחָתן ָרֵחל ְלֵלָאה ִהיא ְּבסֹוד ֵּבי
רֹות ֵהן ְוַהְּגבּו, ִּדְבַפְרצּוף ְזֵעיר ַאְנִּפין ֵיׁש ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ְּגבּורֹות, ֵּבאּור ֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשָּכל ְמִציאּות ַהְּגבּוָרה הּוא ֵחִציּוְבֶיֶתר 

ָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלִפי ְּדָבֵרינּו, ֶׁשל ַהָּזָכרֲחִצי ֶׁשִהיא , ִהיא ְּבִחיַנת ְנֵקָבה, ְוֵכן ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֵחִצי

ֶׁשָהִאָּׁשה ְוַהַּמְלכּות , ְוֶזה סֹוֵתר ְלַמה ֶּׁשִהְתַחְלנּו, ֶׁשֶּזה ֶרַבע ֵמַהֶּׁשַפע, ת ֶׁשַּבְיסֹודְּדִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהְּגבּורֹו, ֶרַבע ֵמַהָּזָכר ְולֹא ֵחִצי

ָּכְך , ֶׁשַּבֶחֶסדֶׁשֵהם ַהְּגבּוָרה , ֶׁשַהַּמְלכּות ְוָהִאָּׁשה ְמַקְּבִלים ַּגם ֲחִצי ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבְיסֹוד, ְנָבֵאר ְלַקָּמן, ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵחִצי

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשַהַּמְלכּות ְלַמָּטה , ְוָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְוֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ָהִאָּׁשה ִהיא ֲחִצי ֵמַהָּזָכר, ֶׁשִּבְכָללּות

ְוֶזה סֹוד ַהִּזּוּוִגים ֶׁשֵּיׁש ְלָרֵחל ַאֲחֵרי ֲחצֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה . ק ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְּגבּוָרהְוִהיא ְמַקֶּבֶלת ַר, ֶׁשִּנְקֵראת ָרֵחל ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה

, ּוְלַגֵּבי ַהֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד. ְוֶזה סֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשֵּיׁש ְלֵלָאה ִמְּתִחַּלת ַהַּלְיָלה ַעד ֲחצֹות, ְוֵלָאה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה

ֵאיָנּה , ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲחָסִדים ֵאּלּו ִנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ִּבְמקֹום ֵלָאה ְוֵהם ַׁשָּיִכים ֵאֶליָה, )כ' א עמ"שער א ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ְּב

ּוְכִפי ֶׁשַּנֲאִריְך ְלַקָּמן ֶׁשַהֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד הּוא ְּבסֹוד . ְוָלֵכן ִהיא ִּבְבִחיַנת ִּדיָנא ַקְׁשָיא, םֱהיֹות ֶׁשֵהם ְסתּוִמים ְולֹא ִמְתַּגִּלי, ְמַקֶּבֶלת אֹוָתם



ַסֵּמל ֶאת ְׁשמֹות  ַהְמ,ַלַהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵלָאהְוֵכן . ְוַהִּזּוּוִגים ִּבְזַמן ֶזה ֵהם לֹא ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה, ַהְּזָמן ֵמָהֵנץ ַהַחָּמה ַעד ֲחצֹות ַהּיֹום

  .ַהְּגבּוָרה ֵאׁש ְוַסִּכין ְּכִדְלֵעיל

ֲאָבל ֶנֱחָלִקים ּבֹו ְוֶחְציֹו , ו"א לֹוֵקַח ְּבסֹוד מַֹח ַהַּדַעת ֶׁשּבֹו ָּכל ָהרי"ְלִפי ֶׁשז )קלט(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש'מּוָבא ְּבְוֵכן 
  .ו ַרק ֶחְצָים ִנָּתִנים ְלָרֵחל ְּכִדְלֵעיל"רֹוִאים ֶׁשַהְּגבּורֹות ַהִּנְקָרִאים רי.  ַּבְיסֹוד ֶׁשָּבּהְוֶחְציֹו נֹוֵתן ָלּה, לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו

הּוא , ַּמְלכּותִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ִּדיסֹוד ֶזה ֶׁשַהְּגבּוָרה ִנְמֵצאת ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבאֶֹפן ֶׁשַרק ֲחִצי ֵיֵרד ֵמַהְיסֹוד ַלְועֹוד 

ִּדְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא ֶׁשַפע ֶׁשְּמעָֹרב ֶחֶסד ִעם , סֹוד ַהְיסֹוד ֶׁשַּתְפִקידֹו ְלַאֵחד ֶאת ְׁשֵני ַהַּקִּוים ֶׁשל ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרה

ְוֶזהּו סֹוד ַהְיסֹוד ֶׁשְּמָעֵרב ֶאת ְׁשֵני , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּגבּוָרה ְלַבד ְוֶחֶסד ְלַבד לֹא יֹוְרִדים, ]אֹו ְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד אֹו ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה[ְּגבּוָרה 

ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר . 'ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּו, ּוָמה ֵיֵרד ּוָמה לֹא, ֶאָּלא ֶׁשַהְּגבּוָרה קֹוַבַעת ֵאיְך ְלָעֵרב. ַהַּקִּוים ּוַמְׁשִּפיָעם ְלַמָּטה ְּכֶׁשֵהם ְמעָֹרִבים

ַקִּוים ֶׁשל ' ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלט ַעל ַהְּפָתִחים ֶׁשל ָּכל ַהג, ל ֶׁשְּמֻמֶּנה ַעל ֵהיָכלֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ְסִפיַרת ַההֹוד" ַעל ַהַּמְלָאְך אורפניא:)פקודי רמו(

  .ֶׁשֵּמֶהם יֹוֵצא ַהֶּׁשַפע ָלעֹוָלם, ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת

 ,נֹוְצָרה ,ְלֵלָאה ָרֵחל ֵּבין ַהֲחֻלָּקה ֶׁשל סֹוד ְּבאֹותֹו ֶׁשִהיא ִלְתבּוָנה ִאָּמא ֵּבין ֶׁשַהֲחֻלָּקה )א ואמא אבא( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ְּב מּוָבא ןְוֵכ

 ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיְך ַהַּתְחּתֹון ַלַּפְרצּוף ְלַמָּטה ָיְרדּו ְוֵחִצי ,ֵלָאה ִלְבִחיַנת ַּׁשָּיְךַה ָהֶעְליֹון ַּבַּפְרצּוף ְלַמְעָלה ִנְׁשֲארּו ּוְגבּורֹות ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשֲחִצי ִּבְגַלל

  .ַמָּמׁש ֵחִצי ֵחִצי ִהיא ָרֵחל ִלְבִחיַנת ֵלָאה ְּבִחיַנת ֵּבין ֶׁשַהֲחֻלָּקה ְורֹוִאים ,ָרֵחל

, א ָׁשם"ְוַעֵּין ְּבֵפרּוׁש ַהגר. ְוִנְרֶאה ְּדָבֶזה ְמֻרָּמז ָהִעְנָין ֶׁשֵהן ְׁשֵני ֲחָצִאים, ּו ְּתאֹומֹותֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ָהי, )ב"סדר עולם פ(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

ְרַּכת ַצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֵרד ֶׁשִהיא ִּב, ֶׁשִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּבֶזה ֶרֶמז, ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו ַּבּיֹום ֶׁשִּיְצָחק ֵּבַרְך ֶאת ַיֲעקֹב

ִּדְבָרָכה זֹו ְמיֶֹעֶדת , ָלֵכן ֵהן נֹוְלדּו ְּבאֹותֹו יֹום; ֲחִצי ְלָרֵחל ַוֲחִצי ְלֵלָאה, ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב, ְּבְזֵעיר ַאְנִּפין

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַּבת  ")י, בראשית כט(ֵּבר ַעל ַהְּפִגיָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַדי "ֵחִצְוֵכן . ֲעבּוָרן

  . ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ֶׁשַבע אֹוִתּיֹות, "י ִאּמֹוִחאן ָלָבן ֲאצֹ ִאּמֹו ְוֶאת יָלָבן ֲאִח

,  ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ִהיא ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָרֵחל ְמַקֶּבֶלת,)ג"רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ִלְׁשֵני ִנְרֶאה ְּדִיְצָחק ַהְמַסֵּמ. ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשל ֵלָאה ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוַרק ַלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְיִניָקה ִמֶּמּנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ַיֲעקֹב ֶאת , ְּדַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ִסְּמלּו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ִיְצָחק, "ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה" ְּכֶׁשָהָיה ְּתאֹוִמיםהֹוִליד ֶאת ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו , ֲחָצִאים

ִּבְזַמן ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָלֵכן ִיְצָחק ָהָיה , ו ִסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְיִניָקה ִמֶּמּנּוְוֵעָׂש, ַהֲחִצי ֶׁשל ָרֵחל ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה

ֶׁשֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַיֲעקֹב הֹוֶלֶכת ְלֵלָאה , ּוְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאַמְרנ. ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִמְסַּפר ֵׁשׁש, ְּדַהְׁשָּפָעה זֹו ִסְּמָלה ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִיְצָחק, ֶזה

ֲאָבל ַיֲעקֹב ַעְצמֹו ָּבעֹוָלם , ְּדַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּמְתַחֵּלק ִלְׁשַנִים, ֶזה ַרק ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב ָּבעֹוָלמֹות, ְוֵאיָנה יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה

  . ֶׁשהּוא ָיַרד ְלַמָּטה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶּדֶרְך ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהָיה ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים, אֹותֹו ֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטהַהֶּזה ְּבַוַּדאי ָהָיה ַׁשָּיְך ְל

 ְּדַיֲעקֹב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ֶׁשהּוא ,)יז, ת כטבראשי(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִמְּלַכְּתִחָּלה ֵלָאה ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו ְוָרֵחל ְלַיֲעקֹבְוָלֵכן 

, )יט, בראשית מו(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִעָּקרֹו ֶׁשל ַּבִיתֶׁשָרֵחל ָהְיָתה , ְוֵכן רֹוִאים. ֶׁשהּוא ַהֲחִצי ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּטה, ִּבְבִחיַנת ָרֵחל

ְוֶזה . ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה יֹוֵרד ַרק ַלִחיצֹוִנים, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵלָאה, ְוֵעָׂשו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון. קֹב ַׁשָּיְך ֵאֶליָהְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ַיֲע

, ְּדֵלָאה ָּבָאה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶּדֶרְך ְּבתּוֵאל, לֹא ַקְׁשָיא, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ִלְכאֹוָרה לֹא ַׁשֶּיֶכת ְלָכאן, ֶׁשרֹוִאים ֶׁשֵּלָאה ָהְיָתה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ְלַסֵּמל ֶׁשְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ִמְתַחֶּלֶקת ְלֵלָאה , ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיָּׂשא ַּגם ֶאת ֵלָאה, ֶׁשַּׁשָּיְך ַלִחיצֹוִנים

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ְוֵלָאה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה ְּכִדְלַקָּמן, ּה"ְלַהֲעִמיד ִׁשְבֵטי ָי,  הּוא יּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּותֹוְוַרק ָּכְך, ְוָרֵחל

ן ָּלם ֻּכן ִעֵּתַחְת ִהֶׁשַּיֲעקֹבת כּוְזִּבְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשּו. ֶּכֶתרְּבִגיַמְטִרָּיא , ִזְלָפה, ִּבְלָהה, ָרֵחל, ֵלָאה, ַיֲעקֹבא ֶׁש"י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא

; הָאל ֵלים ֶׁשִנָּב ַה'ות "רם "ְירּוָׁשַלִיא ֶׁש"י שליטִצרּוְמַא' א' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. תמּוֵלל ְׁשֵּמַסְמר ַהֶתֶּכת ַהיַנִחְבה ִלָכא ָזהּו

 ינּוִצָמּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. )כ ,ל שמות( ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵייא ָבּוּמַּכ, ֻבלּוןְזא הּוֶׁש, ְזבּולא ָרְקִּנ ֶׁשׁשָּדְקִמ, רָכׂשָּשִי, הָדהּוְי, יִוֵל, ןעֹוְמִׁש, ןֵבאּוְר

  .םִיַלָׁשירּוה ִּבָלְלְכִנ ְוּהָמְצת ַעה ֶאָנְּקה ִּתָאֵלְו, ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִיְרָאה ִמְּלׁשֹון ִהיא ְּירּוָׁשַלִיםֶׁש )י ,נו ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש

', ַחָּוה א: ְוָהיּו ְלָאָדם ְׁשֵּתי ָנִׁשים, ׁשּוְפֵרּה ְּדַיֲעקֹב ֵמֵעין ׁשּוְפֵרּה ְּדָאָדם )עג' ויצא ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּבמּוָבא 
ְוָלֵכן ָאְמרּו . 'ַּגם ַיֲעקֹב ָהיּו לֹו ֵלָאה ְוָרֵחל ְוכּו". זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי: "רֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמ', ְוַחָּוה ב, ֶׁשִהיא ִליִלית
ַּבְעָלּה , ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ל"ִּכי הּוא ַסָּמֵא, ֶׁשָהְיָתה ֲעִתיָדה ִלּפֹל ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות"ל ַעל "ַרּבֹוֵתינּו ז

, מ"ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהס, רֹוִאים ֶׁשֵּלָאה ִמַּצד ַעְצָמּה ִהיא ִּגְלּגּול ֶׁשל ִליִלית. ְוַעל ְיֵדי ִּדְמעֹוֶתיָה ִנְתְקָנה ְוִנְּתָנה ְלַיֲעקֹב, תְּדִליִלי

ֲאָבל ֶזה לֹא ִׁשָּנה ֶאת ְמִציאּות ֵלָאה ; ְוִנְּתָנה ְלַיֲעקֹבֶאָּלא ֶׁשִּנְתְקָנה , ָלֵכן ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו, ְּדַהְׁשָּפָעָתּה ָּבעֹוָלמֹות יֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים

" ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה"ְוֶזה סֹוד  )לט(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמֲאָמֵרי רז'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְּכִדְלַקָּמן, ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ָּבעֹוָלמֹות
ֶאָּלא , ּדּוְגַמת ַחָּוה ַאַחת ִליִלית ַחָּיְבָתא ַּכָּלָתא ְּדַסָּמֵאל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ָהָיה ֶׁשִּתָּנֵתן ְלֵעָׂשו, ַׁשב הּואִּכי ְּכִפי ַמה ֶּׁשָח

ִויִניַקת ,  ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפהֶׁשֵעָׂשו ְמַסֵּמל' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר ְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ֶׁשַעל ְיֵדי ְּתִפּלֹוֶתיָה ְוִדְמעֹוֶתיָה ְלָקָחּה ַיֲעקֹב

  . ֶׁשל ֵעָׂשוַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפהַהִחיצֹוִנים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ִהיא ֶּדֶרְך 

ה "ְּבֵׁשמֹות אהי ֶׁשן"ֲאְלִפי' דא "ֵּכיָון ֶׁשִהיא לֹוַקַחת ִמז,  ֶׁשֵּלָאה ִנְקֵראת ִמַּדת)א"רחל ולאה פ( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ְּכֶׁשַהַהְׁשָּפָעה יֹוֶרֶדת , ִהיא ִּבְבִחיַנת ִמיָתה', ְּדַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ַהִּנְרֶמֶזת ָּבאֹות ד. ֵמת ד ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ִנְרֶאה ְּד.ִמַּדתֶׁשֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶאת , ְּפָעִמים ָאֶלף ְּכִמְנַין ֵלָאה' ֶׁשִאם מֹוִציִאים ִמד, ְּבַכָּוַנת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְּבֶפַסח' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְוֵכן רֹוִאים ְּב. ַלְּקִלּפֹות ֶׁשֵהן ְּבסֹוד ָמֶות

 )טז, כטבראשית (ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַהְמַרְּמִזים ַעל ִּדיֵני ֵלָאהֵמתְּכִמְנַין ְּפָעִמים לף ' דִנְׁשָאר , ֲאָלִפין' אֹוִתּיֹות ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ַהד

  .ה"ִמיָתת "ס"  ֵלָאהה ַהְּגדָֹלם ֵׁשת ָבנֹויּוְלָלָבן ְׁשֵּת"



' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדאֹות ה, ה ִנְקֵראת ֶאֶרץ ֱאדֹום"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם הוי'  ֶׁשאֹות ה)מטות קצא( ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּבמּוָבא 

ָלֵכן ִהיא ְּבסֹוד ֶאֶרץ ֱאדֹום , ְוֵלָאה ַׁשֶּיֶכת ְּבָׁשְרָׁשּה ְלֵעָׂשו, )קעב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ּמּוָבא ְּבַּכ, ִראׁשֹוָנה ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָאה

  .ֶׁשל ֵעָׂשו

ֶאְפָׁשר ִּבְגנּות ְּבֵהָמה ְטֵמָאה , ׁשִאיֵליָמא ְׂשנּוָאה ַמָּמ, ַמאי ְׂשנּוָאה, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" .)ב קכג"ב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִלְכאֹוָרה . ֶׁשְּׂשנּוִאין ַמֲעֵׂשה ֵעָׂשו ְּבָפֶניָה,  הּואְךֶאָּלא ָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִּבְגנּות ַצִּדיִקים ִּדֶּבר ַהָּכתּוב, לֹא ִדֶּבר ַהָּכתּוב

, ֶׁשַּיֲעקֹב ָרָצה ֶאת ָרֵחל, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ְלאֶֹרְך ָּכל ַהָּפָרָׁשה, נּוָאה ַעל ַיֲעקֹב ְּבַפְׁשטּותֶׁשֵּלָאה ָהְיָתה ְׂש, ִּכי ַּפְׁשטּות ַהָּכתּוב הּוא, ָקֶׁשה

ְלָדה ֶאת ְוֵכן ְלַאַחר ֶׁשָּי, "ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה" )ל, בראשית כט(ָּכתּוב , ְוַגם ְלַאַחר ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ָרֵחל ְוֵלָאה, ְוָלָבן ִרָּמה אֹותֹו

ּוַמּדּוַע , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" )לא, שם(ָּכתּוב , ּוְלַאַחר ֶׁשָּיְלָדה ֶאת ִׁשְמעֹון, "ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי" )לב, שם(ָּכתּוב , ְראּוֵבן

ֵאיְך ַׁשָּיְך ֵאֶצל ַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק ֶׁשִּיְׂשָנא ֶאת , ֶמת קּוְׁשַית ַהְּגָמָרא ֲעַדִין ָקָׁשהּוֶבֱא, ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה ֶאת ַהָּפסּוק ְּבאֶֹפן ֶׁשּיֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו

, ַחס ְוָׁשלֹום, הֶׁשַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשְּלַיֲעקֹב לֹא ָהְיָתה ִׂשְנָא, ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו. ּוַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ֶאת ֶזה, ֵלָאה ַהַּצֶּדֶקת

ֲהלֹא " )כא, תהלים קלט(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשאֹוָתם ֵיׁש ִמְצָוה ִלְׂשנֹא, ֶאָּלא ֶׁשַּיֲעקֹב ָיַדע ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְלַמָּטה יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים
לֹא ִמַּצד , ָלֵכן ֵלָאה ָהְיָתה ְׂשנּוָאה, "ִתים ְלאְֹיִבים ָהיּו ִליַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנא,  ֶאְתקֹוָטטָךֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמ'  הָךְמַׂשְנֶאי

ֶׁשְּׂשנּוִאין , "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה"ֶׁשֵּפרּוׁש ַהָּכתּוב , ְוֶזה ְמַרֶּמֶזת ַהְּגָמָרא. ֶאָּלא ֵמֲחַמת ַהְׁשָּפָעָתּה, ַחס ְוָׁשלֹום, ִאיִׁשּיּוָתּה
ָׂשְנָאה ֶאת , ַּכְבָיכֹול, ִהיא, ְּכֶׁשִהיא ֵהִביָנה ֶׁשִהיא ֶּבֱאֶמת ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו ִמַּצד ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתּה, ְּדַגם ְּכַלֵּפי ַעְצָמּה, יָהַמֲעֵׂשה ֵעָׂשו ְּבָפֶנ

, דֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִקֵּׁשר אֹוָתּה ַלְּקֻדָּׁשה ּוָפַתח ֶאת ַרְחָמּהְוָאז ַהָּק, ָּבֶזה ִהיא ִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה, ּוְכֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ְלַדְרָּגה זֹו, ַעְצָמּה ִּבְגַלל ֶזה

ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ' ַוַּיְרא ה" )לא, שם(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ּוָבֶזה ִהיא ִנְהְיָתה ֲאהּוָבה ַעל ַיֲעקֹב, ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה ַהְׁשָּפָעה ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה
  . "ֶאת ַרְחָמּה

ִּכי "ָּדַרׁש ָׁשם ְמָבֵאר ' ְיֵפה תַֹאר'ּוְבֵפרּוׁש . ֶׁשָהְיָתה ֲאמּוָדה ַלּׂשֹוֵנא, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" )ב, ר עא"ב(ַּבִּמְדָרׁש ְמֻרָּמז ּו
ִמְּפֵני ֶׁשָחְׁשָבה ֶׁשִּתָּנֵׂשא ', ּגֹוָרָלּה ְוכּוֶׁשָּבְכָתה ְוִיְּלָלה ַעל ַמר ', ֶׁשָהְיָתה ָמַרת ֶנֶפׁש ְוָׂשְנָאה ֶאת ַנְפָׁשּה ְוכּו, "ְׂשנּוָאה
 הּוא ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה ְךֶׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה' ַוַּיְרא ה" )אגדת בראשית מט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַלּׂשֹוֵנא

ְוַגם ָּכאן . ִצְדִקָּיהּו, ְיהֹוָיִקים, ָאמֹון, ְמַנֶּׁשה, יֹוָאׁש, ָאָחז, ְיהֹוָרם: ּלּו ֵהןְוֵא, ְלהֹוִציא ָּבִנים ְרָׁשִעים ְוָקָרא אֹוָתּה ְׂשנּוָאה

 ֵּלָאה ֶׁש)זט, שכל טוב ויצא כט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ֵּכיָון ֶׁשֶּיׁש ָלּה ַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים, ִנְרֶאה ֶׁשַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁשְּׂשנּוָאה ֵלָאה

ֶׁשהּוא ַהֵהיֶפְך ,  ָּבעֹוָלםַרעֶׁשֲעֵיפּות ְוֵׁשָנה ַׁשָּיִכים ַלַצד ָה' ָהִאּסּור ִלְמנֹות'ְו' ַחְׁשַמל ֵׁשָנה' ַוֲעֵיפּות ּוֵבַאְרנּו ַּבַמֲאָמִרים ֵלאּותִהיא ִמְּלׁשֹון 

ַלֲחִצי ,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָצִריְך ִלְדחֹות ְולֹוַמר לֹא,לֹא ִהיא ִמְּלׁשֹון ֵּלָאה ֶׁש)אויצ(' רֹוֵקַח'ְוֵכן מּוָבא ָּב.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהְּקֻדָּׁשהֵערֵמ

  .ֶׁשל ֵלָאה

'  הַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה" )לב, שם(ֶּדֶרְך ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהָּכתּוב ַעל 
ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני ְלֶבן , ָאְמָרה ֵלָאה: ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר', ְראּוֵבן' :)ברכות ז(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . "ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי

ַמּדּוַע ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ַטַעם ַאֵחר ַלֵּׁשם ְראּוֵבן ִמַּמה , ֵארא ֶׁשְּמָב"א ְּבֵׁשם ַהגר"ְׁשמּוֵאל ֶהְרְצֶּבְרג שליט' ג ר"ְוָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה. 'ְוכּו, ָחִמי

ִּכי ' ִּכי ָׁשַמע ה", ְּכמֹו ֵאֶצל ִׁשְמעֹון, ִּדְבָכל ַהְּׁשָבִטים ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ַהַּטַעם ִלְקִריַאת ַהֵּׁשם ִלְפֵני ְקִריַאת ַהֵּׁשם, ֶּׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק
ִּכי "ְוַאַחר ָּכְך ַהַּטַעם , "ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן"ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֵאֶצל ְראּוֵבן ָּכתּוב קֶֹדם , "ְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹוןְׂשנּוָאה ָאנִֹכי ַוִּת

ַמּדּוַע , ֶׁשֲעַדִין ָקֶׁשה,  ֶהְרְצֶּבְרגְוָׁשַאל ָהַרב. ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני ְלֶבן ָחִמי, ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשָהָיה ָּכאן ַטַעם ַאֵחר', ְוגֹו" ָאְמָרה

ֶׁשַהּכֹל ַטַעם , ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְדָבֵרינּו. ּוַמּדּוַע ַהָּפסּוק ִהְזִּכיר ַטַעם נֹוָסף, ַהָּפסּוק לֹא ֵמִביא ֶאת ַטַעם ַהְּגָמָרא ִאם ֶזה ִעַּקר ַהַּטַעם

ְוָלֵכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ', ְראּו ַמה ֵּבין ְראּוֵבן ְלֵעָׂשו ְוכּו, ְוָלֵכן ִמָּיד ָאְמָרה,  ֵלָאה ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשהָרֲאָתה, ְּדִבְזַמן ֶׁשּנֹוַלד ְראּוֵבן, ֶאָחד

ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ' ה הִּכי ָרָא", ֶׁשהּוא ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַהַּטַעם ָהִראׁשֹון, ְוַהָּפסּוק מֹוִסיף ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַטַעם נֹוָסף ַלֵּׁשם ְראּוֵבן, ְראּוֵבן
ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִמְדָרׁש . ִמֵּמיָלא הּוא יֹאַהב ַּגם אֹוָתּה, ַיֲעקֹב ִיְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ְלֵלָאה ַהְׁשָּפָעה ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ִּבְגַלל ֶׁשְראּוֵבן ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה, "ִאיִׁשי

ִיְצָחק ָאַמר ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ָאִבינּו ַיֲעקֹב ַמֲעִׂשים ֶׁשִרָּמה ֵלָאה ַּבֲאחֹוָתּה ָנַתן ' ְׁשמּוֵאל ַּבר ר' ָחִנין ְּבֵׁשם ר' ר )ה, ר עא"ב(
  . הּוא ְּבָבִנים ָאַמר ְלִאָּמן ֶׁשל ֵאּלּו ֲאִני ְמָגֵרׁשְךְוֵכיָון ֶׁשְּפָקָדּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ַּדַעּתֹו ְלָגְרָׁשּה

ִמְּפֵני , ְלַרֵּמז ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּפָגם,  ֶׁשֵאֶצל ְראּוֵבן ֶנֱאַמר קֹוֶדם ַהֵּׁשם ְוַאַחר ָּכְך ַהַּטַעם)שם' מתוק מדבש'ובביאור ה: חי רכבוי(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי  ,ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשםְראּו ֶּבן ְסָתם  ִמְּלׁשֹון ְראּוֵבןְוָלֵכן ָקְראּו לֹו , ֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ַעל ֵלָאה ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ָהְיָתה ְּבָרֵחל

ְוָלֵכן , ְוָעַזר ְלֵלָאה ָלבֹא ַעל ִּתּקּוָנּה, הּוא ָנַתן ְּבֵלָאה ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשל ָרֵחל, ְּדָבֶזה ֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ַעל ֵלָאה ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ָהְיָתה ְּבָרֵחלְּדָבֵרינּו 

 ְלַרֵּמז ֶׁשְּׁשֵני ַהְּדָבִרים ְקׁשּוִרים ַיַחד "ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי"ַיַחד ִעם ָהִעְנָין ֶׁשל , ן ְללֹא ֵׁשםִהיא ָרְמָזה ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ְראּו ֵב

   .ְּבִתּקּוָנּה

ִמי "ִּביָנה ַלִּתְפֶאֶרת ַהִּנְרֶמֶזת ַּבִּמִּלים  ֶׁשַהְּבִחיָנה ֶשל ִחּבּור ַה"ְךִמי ֵאֶּלה ָל" )ה, בראשית לג(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ְּבִדְבֵרי ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב ְוֵכן 
, ְויֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ֵאֶּלה ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות ֵלָאהִּדְבִחיָנה זֹו ַׁשֶּיֶכת ְל,  ֵאיָנּה ַׁשֶּיֶכת ְלָך,.)הקדמה ב(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , "ֵאֶּלה

 ְוַׁשֶּיֶכת ַּבְּקֻדָּׁשה ִּדיָלִדים ֵאּלּו ַמְרִאים ֶׁשְּבִחיַנת ֵלָאה ִנְכְלָלה ,"ָךַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת ַעְבֶּד" ְוַעל ֶזה ָעָנה ַיֲעקֹב ְלֵעָׂשו

  .ְלַיֲעקֹב

ַּבַּלְיָלה ! ַרָּמִאית ַּבת ַרַּמאי, הָאַמר ַיֲעקֹב ְלֵלָא: ְוֵיׁש ַּבִּמְדָרׁש )כה, בראשית כט(ַעל ַהּתֹוָרה ' ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות'ְּבֵפרּוׁש מּוָבא 
,  ָקָרא ֵעָׂשו ְוָעִניָתָךָאִבי,  ְיַלִפיתְךִמָּנ: ָאְמָרה לֹו?  ֵלָאה ְוָעִנית ִליְךְוַהְׁשָּתא ָקֵריָנא ָל,  ָרֵחל ְוָעִנית ִליְךָקָראִתי ָל
ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ' ַוַּיְרא ה: "ְוַהְיינּו ִּדְכִתיב, יל ַיֲעקֹב ְלָׂשְנָאּה ְּדָבִרים ַהָּללּו ִהְתִחְךּוִמּתֹו'; ְוכּו,  ַיֲעקֹב ְוָעִניָתָךָקָרא ְל



ִמָּיד , ּוַבְעָלּה ִנְכְסָפה ַנְפׁשֹו ָלֶהם, ֵאין ְרפּוָאה ֶׁשל זֹאת ֶאָּלא ְּבָבִנים:  הּואְךָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו; "ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה
ֲהֵרי , ַמּדּוַע ִרְּמָתה אֹותֹו, ֶׁשַּיֲעקֹב ָטַען ָלּה, ְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ַעל ַהִּוּכּוַח ַהְּפִניִמי ֶׁשָהָיה ֵּבין ַיֲעקֹב ְלֵלָאהִנ". ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה"

, ְּדִיְצָחק, ֶׁשָּלַקח ְּבָרָכה ֶׁשָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו, ׁשֶׁשַּגם הּוא ִרָּמה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ַמָּמ, ְוִהיא ָעְנָתה לֹו; ִהיא ֶּבֱאֶמת ַׁשֶּיֶכת ְלֵעָׂשו ְולֹא לֹו

ֱהיֹות ֶׁשַּצד , ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון, ַּדֲהָבָנתֹו ָהְיָתה ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ַלִחיצֹוִנים, ָחַׁשב ָלֵתת ֶאת ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ְלֵעָׂשו, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ָלֵכן ִהיא ָׁשְלָחה ֶאת ַיֲעקֹב ָלַקַחת , ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ְוִרְבָקה ָחְלָקה ַעל ִיְצָחק ְוָסְבָרה. ל ְלִהָּכֵׁשל ָּבֶזהַהְּקֻדָּׁשה ָיכֹו

ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר , יא ִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה ְוִרְּמָתה ֶאת ַיֲעקֹבִה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּכָּלם ָסְברּו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ְלֵעָׂשו, ְוָכְך ֵלָאה. ֶאת ֶזה ְּבִמְרָמה

ְוֵלָאה ָטֲעָנה ְלַיֲעקֹב ֶׁשָּבַרָּמאּות ֶׁשּלֹו הּוא ָלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשל ֵעָׂשו ַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל . ַּבַחִּיים ַחּיּוָתּה ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

 ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ִמֶּמּנּוּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא ָעָׂשה זֹאת ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ַרָּמאּות ָּכְך ִהיא ָלְמָדה . ְוהּוא ְּבמֹו ָיָדיו ִקֵּׁשר אֹוָתּה ֵאָליו, ִהיא ֵלָאהֵעָׂשו ֶׁש

ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ֲעקֹב ָסַבר ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹוןְּדַי, ֶׁשִּמָּכאן ִהְתִחיָלה ִׂשְנַאת ַיֲעקֹב ְלֵלָאה, ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש. ְּבֶדֶרְך זֹו

ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוֶאְפָׁשר ֶלֱאהֹב אֹוָתּה, ְוהֹוִכיַח ְלַיֲעקֹב ֶׁשֵּלָאה ִהְתַחְּבָרה ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּדְקֻדָּׁשה, ָּפַתח ֶאת ַרְחָמּה

ְוֶזה ָהָיה ְּבאֹותֹו יֹום . ִנְתַמְּתָקה ֵלָאה ְוָהְיָתה ְּבסֹוד ַהְּקֻדָּׁשהָאז , ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ֵעָׂשו, )רד' ב ע"ער לח חש(

יֹוֵסף ' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ֶׁשַּיֲעקֹב ָּגַנב ֶאת ַהְּבָרכֹותא ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו ַּבּיֹום "ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהגר, ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו

ָּבִית ַּבְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁשר  ")לו, ויקרא יד(א ֶׁשַהָּכתּוב "סֹוֵפר שליט

ּוִבְזכּות , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהֶּבִכי ֶׁשל ֵלָאה ִּתֵּקן אֹוָתּה ְּכִדְלֵעיל, ה"ה ֵלָא"ּבֹוִכָּית "ר" ָּבִיתַהת ֶאְראֹות ִלּכֵֹהן ַהבֹא ָין ֵּכַאַחר ְו

, ַמה ֶּׁשֶהְחִּביאּו ְּבתֹוְך ַהִּקירֹותֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקִחים ֶׁשַפע ֵמָּכְך ִנְגֵעי ָּבִּתים ֶׁשָּבֶהם ָאנּו לֹו, ֶזה ַיֲעקֹב ָּגַנב ֵמֵעָׂשו ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ִּבְרכֹוָתיו

  . הּוא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ,)שם לד(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

א ְּכגֹון ְּבַׁשָּבת "ָמה ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ז ֶׁשִּבְזַמִּנים ֶׁשָרֵחל ִמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל ָּכל ַהּקֹו)ב"ן פ"הארות זו( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּבְוֵכן 

 ּוְמבָֹאר ,ְמקֹומֹו ֶאת ְולֹוְקִחים ֵעָׂשו ֶאת ֶׁשְּמַסְּלִקים ,ֵמֵעָׂשו ֶזה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ְּגֵנַבת ַהְּבָרכֹות, ְוָרֵחל לֹוַקַחת ְמקֹום ֵלָאה, ִּבְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר

  .ְמקֹומֹו ֶאת ְוִלְגנֹב ֵעָׂשו ֶאת ְלַסֵּלק ָצִריְך ֵלָאה ְמקֹום ַעל ּוְלִהְתַּפֵּׁשט ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ָלַקַחת רֹוָצה ּוְכֶׁשָרֵחל ֵלָאה ִחיַנתִמְּב יֹוֵנק ְּדֵעָׂשו ִלְדָבֵרינּו

ַעד , ְדֵרָגה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ֵלָאה ֶׁשַּיֲעקֹב לֹא ִהִּׂשיג ִּבְתִחָּלה ֶאת ַהַּמ)ב"שער רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ָלֵכן , א ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשעֹוֵמד ְּכֶנֶגד ָרֵחל"ְּדִבְזָמן ֶׁשָהָיה ְׁשמֹו ַיֲעקֹב הּוא ִהִּׂשיג ַרק ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ז, ֶׁשִּנְקָרא ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל

ּוְכֶׁשִּנְקָרא ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל הּוא ָזָכה ְלָכל ַּדְרַּגת .  ִּכי ָאז הּוא ִהִּׂשיג ַרק ֶאת ַּדְרַּגת ָרֵחל,"ַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחלַוֶּיֱא" )יח, בראשית כט(ָּכתּוב 

ְּכמֹו , ָרֵאל ְלַאַחר ֶׁשִּנֵּצַח ֶאת ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשוִנְרֶאה ְלָבֵאר ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב ִקֵּבל ֶאת ַהֵּׁשם ִיְׂש. ְוִהִּׂשיג ַגם ֶאת ַּדְרַּגת ֵלָאה, א ֶׁשִּנְקָרא ִיְׂשָרֵאל"ז

. "ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאלִֹהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל") כח, בראשית לב (ֶׁשָּכתּוב

ִּכי הּוא , א ִיְׂשָרֵאל"ְוָזָכה ַלֵּׁשם ֶׁשל ז, א"ָלֵכן ִּבְזָמן ֶזה הּוא ָזָכה ְלָכל ַּדְרַּגת ז. חֹון ַעל ֵעָׂשויֹוֵצא ֶׁשַרק ָאז הּוא ִהְׁשִלים ֶאת ְּגַמר ַהִּנָּצ

א הּוא ִהִּׂשיג ֶאת ּוִמֵּמיָל, א ִּבְׁשֵלמּות"ְוָזָכה ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ז, ִהְׁשִלים ֶאת ְלִקיַחת ַהְּבָרכֹות ֵמֵעָׂשו ִעם ְלִקיַחת ֵלָאה

. ִמי ָהָיה רֹאׂש ִמָּטתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ֵלָאה, "ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה") ב, ר עא"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַּדְרַּגת ֵלָאה
  .יא רֹאׁש ִמָּטתֹוָלֵכן ִה, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּלָאה ַׁשֶּיֶכת ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב

 ְוָלַקַחת ִאיִׁשי ֶאת ְךַקְחֵּת ַהְמַעט ָלּה ַוּתֹאֶמר .ְךְּבֵנ ִמּדּוָדֵאי ִלי ָנא ְּתִני ֵלָאה ֶאל ָרֵחל ַוּתֹאֶמר" )יד ,ל בראשית( ָּכתּוב
 ֵלָאה ָרֵחל ֶׁשִּבְזכּות ,ַהֵהֶפְך ָהָיה ֲהֵרי ,ַּבְעָלּה ֶאת ָלּה ָחּהָלְק ֶׁשָרֵחל ֵלָאה ֶׁשל ַהַּטֲעָנה ַמִהי ,ַהְמָפְרִׁשים ּוַמְקִׁשים ".ְּבִני ּדּוָדֵאי ֶאת ַּגם

 ;ֵלָאה ְמקֹום ֶׁשָּׁשם ,ַהִּביָנה ְלעֹוַלם ַהַּׁשֶּיֶכת ',ּדֹוִדי' ְּבִחיַנת ֶאת ְמַסְּמִלים ֶׁשַהּדּוָדִאים ,ֲחֻנָּכה ְּבַמֲאְמֵרי ִּבְדָבֵרינּו ְמבָֹאר .ְלַיֲעקֹב ִנְּׂשָאה

 ,ְוַאְּת ,ְלַמָּטה ֶׁשּיֹוֵרד ַיֲעקֹב ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת לֹוַקַחת ַאְּת ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֶׁשָּכאן ַּדי ֶׁשּלֹא ,ָרֵחל ַעל ֵלָאה ֶׁשל ֲעֻמָּקה ַטֲעָנה ָּכאן ְוָהְיָתה

 ,ַהּדּוָדִאים ֶאת ַּגם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ָּכאן ָלַקַחת ָצהרֹו ַאְּת ,"ִאיִׁשי ֶאת ְךַקְחֵּת" ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַיֲעקֹב ֶׁשל ָהֲאִמִּתית ָהִאָּׁשה ,ַּכְבָיכֹול

 )יח ,כט בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֵּמל ְּדֶזה ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ּדּוָדֵאי ְוֵכן .ְלֵלָאה ֶׁשַּׁשָּיְך ָהֶעְליֹון ַהֵחֶלק ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים

 ֶׁשּיֹום א"שליט ִּגְנְזּבּוְרג ִיְצָחק 'ר ג"הרה ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ַיֲעקֹב ֶׁשל ָהֲאִמִּתית ַהַּכָּלה ִהיא ְּדָרֵחל ,ה"ַּכָּל ת"ס "הַטָּנַהְּק ָךִּבְּת לְּבָרֵח"

  .ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶׁשל יתָהֲאִמִּת ָהִאָּמא ִהיא ֶׁשָרֵחל ְלַרֵּמז ,ַהָּׁשָנה ִמְּתִחַּלת ם"אָה יֹום הּוא ,ֶחְׁשָון א"י ָרֵחל ְּפִטיַרת

ּוְבֵצאתֹו ִמן ַהֶּפה ְוַלחּוץ , ְּבעֹוד ֱהיֹות ֶהֶבל ַהֶּפה ַּבָּגרֹון ָאז הּוא ְּבִחיַנת קֹול )קמד' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְּבמּוָבא 
ֶׁשַהּקֹול ַנֲעָׂשה ְנָׁשָמה ', ְוִדּבּור ְּכֶנֶגד ָרֵחל ְוכּו, ד ֵלָאהְוִהֵּנה קֹול הּוא ְּכֶנֶג.  אֹוִתּיֹותְךָאז הּוא ְּבִחיַנת ִּדּבּור ֶׁשל ִחּתּו

, רֹוִאים ֶׁשַהּקֹול הּוא ְּבִחיַנת ְזֵעיר ַאְנִּפין ָהעֹוֵמד ְּכֶנֶגד ֵלָאה. ְוַהִּדּבּור ַנֲעָׂשה ְנָׁשָמה ֶאל נּוְקָבא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ֶאל ְזֵעיר ַאְנִּפין

ְוֵכן ָמִצינּו . ְורֹוִאים ֶאת ְּבִחיַנת ַהִחּתּוְך ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ֵּבין ֵלָאה ְלָרֵחל, ֵהן עֹוְברֹות ַלַּמְלכּות ִלְבִחיַנת ָרֵחל, אֹוִתּיֹות ְּבִדּבּורּוְכֶׁשֶּנְחָּתכֹות ָה

ְוֵכן .  ֶׁשִחּתּוְך ָהאֹוִתּיֹות ַנֲעֶׂשה ַרק ַּבֲחִצי ִמַהָּלׁשֹון.) גשמות(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה:) יתרו מג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת ָהאֹוִתּיֹות . ְּגבּוָרהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָיא '  ִעם ַהדִּדּבּור ֶׁש)קמג' ע(ל ָׁשם "מּוָבא ָּבֲאִריַז

מטות (' ַהּמֹוִדיַע'ְוֵכן ָרִאיִתי ְּבַמֲאָמר ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַיֲעקֹב לֹוְיֶפר ְּב. ְוִחּתּוְך ֶזה ְמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ֵלָאה ְלָרֵחל, כּותֶׁשעֹוְברֹות ַלַּמְל

ְוֵכן ִּדּבּור .  ֶׁשִעְנָינֹו ְּכִריָתה ֵמֶאֶרץ ַהַחִּייםֶּדֶברׁשֹון  ִהיא ִמְּל ִּדּבּורְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה,  ֶׁשָּכל ָׁשְרֵׁשי ַהִּדּבּור ֵיׁש ָּבֶהם ַמְׁשָמעּות ִחּתּוְך)ז"תשס

 ִהיא  ַהָּגָדהְוֵכן ַהָּלׁשֹון.  ְוַלְחּתְֹך ְׂשָערֹות ְלַסֵּפר ִהיא ִמְּלׁשֹוןִסּפּורְוֵכן ַהָּלׁשֹון ,  ְוַלְחּתְֹךָלמּול ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִמיָלהַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך 

  .ְועֹוד,  ִאיָלָנא ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַלְחּתְֹךּוי ִּגידִמְּלׁשֹון

ין ִׁשּוּדִקד ְלָמְלם ִנָּׁשִמּו, הָּׁשט ִאֶגה ְּבָרֹוּת ַּברּוְמֶאר ֶנָטי ְׁשיֵנן ִּדֵכָל. הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמ ֶאְמַסְּמלֹותת רֹוָטְּׁשֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ְׁשָטר ּפֹוֵעל ֶּדֶרְך ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . תרֹוָטְּׁשן ַהַיְנ ִעׁשֶרם ׁשָֹׁש ְו,ֵסֶפר ּכֹוְרָתּה, םיֶהיֵנה ֵּביָדִרְפַּמה ַהָרבּוא ְּג הּוהָּׁשט ִאי ֶּגִּכ, רָטְׁשִּב

  .הָרבּוְּג ַהְךּוּת ִחאֹוִתּיֹות ַהְמַסְּמלֹות ֶאת



ְּדַהְיסֹוד , ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ִּבְכָללּוָתּה ִהיא ַרק ֲחִצי ֵמַהְיסֹוד, ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא , ם"ָוִוי' ַהְיינּו ג, וְּפָעִמים ' וְּפָעִמים ' וְּדָלֵכן , ִנְרֶאה

ֶׁשָּכל ִעְנַין , ַגם ְלַרֵּמזְו; ְוַהְּגבּוָרה ִהיא ַרק ֵחִצי, )רכז' העמידה ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ִּב, ם"ָוִוי' וִּבְׁשֵלמּותֹו הּוא ִּבְבִחיַנת 

ְוֵכן ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ְּבַקו ַהֶחֶסד ִהיא , ָלֵכן ִהיא ְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשְּבתֹוָכּה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ַהְּגבּוָרה הּוא ַלֲעׂשֹות ָּכל ָּדָבר ְלֵחִצי

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ן"ָוִוי' ָּכל ֶאָחד ֻמְרָּכב ִמג, ה"א ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"אֹוִתּיֹות ֵה'  ֶׁשב,:)נים כזתיקו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ְמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאין

ן " ָוִוי'ְוֵלָאה לֹוַקַחת ג, )קעב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ַּכּמּוָבא ְּב, ה ִהיא ְּבִחיַנת ֵלָאה"א ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ְּדאֹות ֵה

, ן ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד"ָוִוי' ֶׁשּלֹוַקַחת ג, ה ִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל"א ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ְואֹות ֵה; ֶׁשֶּזה ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ֵמַהְיסֹוד

ֶׁשַּגם ַהֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ְוַגם ַהָחֵמׁש ְּגבּורֹות ֶׁשִּנְמָצִאים , )רד' א ע"שער יד ח( ל"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ְּב. ֶׁשֶּזה ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם

, )א, הבראשית (ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש , ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ָחָזקְוֵכן . ַּבְיסֹוד ִמְתַחְּלִקים ְׁשַּתִים ָוֵחִצי ְלַמְעָלה ּוְׁשַּתִים ָוֵחִצי ְלַמָּטה

  .ַּתְׁשִּפיַע ַרק ֵחִצי' ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ּדֹוֶאֶגת ֶׁשָהאֹות ו, ֵחִצי' וְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֵּתי ְסִפירֹות ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ְׁש,  ֶׁשְּסִפירֹות ַהִּביָנה ְוַהַּמְלכּות ֵהן ֲחִצי ֵמַהְּסִפירֹות)א"שער עתיק פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵּתי , ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' ִּדְׁשֵּתי ְסִפירֹות ֵאּלּו ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות הּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ִמּתֹוְך ֶעֶׂשר ִנְקָראֹות ֲחִצי

  .ָלֵכן ֵהן ֲחִצי ֵמַהְסִפירֹות, רֹותַהְּנֵקבֹות ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ָהֶעֶׂשר ְסִפי

ְלַרֵּמז ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת , ֵחִציִמְּלׁשֹון , ֲחָצִאיתְּדִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשַהָּנִׁשים לֹוְבׁשֹות ֶּבֶגד ֶׁשְּׁשמֹו , ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאהְּבַמֲאָמר [

 ,ַקִּוים' ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ג' ן ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְׁשֵלמּות ָהאֹות ו"ְּדִאָּׁשה ִהיא ֲחִצי ֵמָהאֹות ִׁשי, 'ֶּפֶלג שֹות  ִהיא אֹוִתּיִפֶלֶגׁשְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. ֵחִצי

ְלַרֵּמז ,  ֶּכֶסף ֲחִצי ָזָהבֲחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ָּזָכר ּוְנֵקָבה ֶׁש, )ה וראה והבן"ד(' ֵסֶפר ַהְּפִליָאה' ְוֵכן מּוָבא ְּב.'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן חּוט . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׂשמֹאל, ְוַהֲחִצי ֶׁשל ַהְּנֵקָבה הּוא ִּבְבִחיַנת ָזָהב, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין, ֶׁשַהֲחִצי ֶׁשל ַהָּזָכר הּוא ִּבְבִחיַנת ֶּכֶסף

  .]"ֶחֶבל ַהֶּכֶסף" )ו, קהלת יב(ִנְקָרא ַּבָּכתּוב ,  ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםַהִּׁשְדָרה ַהְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשֵּיׁש ָּבּה

ֶׁשְּמַחֵּלק , ְּדַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין, "ִאיׁש ָחָלק"ֶׁשַּיֲעקֹב ִנְקָרא ַּבּתֹוָרה ) רכא' ב ע"שער לח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּבמּוָבא 
ֱהיֹות ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ֲחֻלָּקה ֵּבין ֶחֶסד , יֹום ָוַלְיָלהְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָלק ְּד, ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף. י ְלָרֵחל ַוֲחִצי ְלֵלָאהֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּבֹו ֲחִצ

  .ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת יֹום ָוַלְיָלה, ִלְגבּוָרה

 )עשרת הדברות א(ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ִּבְבִחיַנת ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ּוַמִים ַהַּתְחּתֹוִניםֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ֵהם ', ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְוֵכן 

. ְורֹוִאים ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשֵני ֲחָצִאים. ֶחְציֹו ְלַמְעָלה ְוֶחְציֹו ְלַמָּטה,  הּוא ֶאת ַהָּיםְךְּבָׁשָעה ֶׁשָחָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ַמִים ִעָּלִאין , ְּבִחינֹות' ֵהם ב, "ָמַדד ְּבַׁשֲעלֹו ַמִים", ֶׁשהּוא ִאָּמא ִעָּלָאה" ִמי" )קע(ל "יַזִרֲאָהְל' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש'א ְּבָב מּוןֵכְו
ִמֵּלא ַהִּמָּדה ַהִהיא ַמִיין , ָּלִאיןְוֶזה ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ְמִדיַדת ַהִּמָּדה ֶׁשַאַחר ֶׁשִּמְּלאּו ַּפַעם ַאַחת ַמִּיין ִע. 'ְוַתָּתִאין ְוכּו

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . הָּטַמד ְלַרי ָיִצֵחה ְוָלְעַמר ְלַאְׁשי ִנִצֲח, תוֹום ָׁשִית ַמֹוּדי ִמֵּתל ְׁשה ֶׁשָּקֻלֲחה ַויָדִדאן ְמה ָּכָתְיָהים ֶׁשִארֹוְו .ַתָּתִאין

. ָּכאן ַהּסֹוד ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַמִים ֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים ְּבסֹוד ַהְּׂשמֹאל"  ַהָּמִיםְךתֹוַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ְּב" .)הקדמה יז(
אּו ָׁשַמִים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְבְר )ו, בראשית א(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְׁשַנִיםַהְמַרֵּמז ַעל ַהֲחֻלָּקה ִל, ִלְבִריַאת ָהעֹוָלםֵּׁשִני ְוֶזה ָהָיה ַּבּיֹום ַה
 ְורֹוִאים ֶׁשָהְיָתה ָּכאן ".ְיִהי ָרִקיַע"ְוָקְרׁשּו ַּבֵּׁשִני ִמְּגָעַרת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָאְמרֹו , ֲעַדִין ַלִחים ָהיּו, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

ּוָרה ַמְקִּפיָאה ִּבְבִחיַנת ֶקַרח ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְׁשָמר ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמַּדת ַהְּגב, ְּבִחיַנת ַהְקָּפָאה ֶׁשל ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

ָרַמז ְׁשמֹו ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות  )טז(' תדֹון סֹוַׁשּוׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ָּגַער ַּבַּמִים ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה' ְוֵכן ַהְּגָעָרה ֶׁשה. ֶלָעִתיד ָלבֹא
  .ֲחִצי ַהֵּׁשם ְּבַמֲעֵׂשי ָׁשַמִים ַוֲחִצי ַהֵּׁשם ְּבַמֲעֵׂשי ָהָאֶרץ. ַהָּׁשַמִים"ַוְיֻכּלּו "ַהִּׁשִּׁשי "יֹום "

ֲחֻלַּקת  ְורֹוִאים ֶׁש.ָךר חּוְלָפִאי ִמי ֶׁשהּוא ָעִתיד ְלַרְּפאֹות ִׁשְברֹו ֶׁשל ָים הּוא ִיְרָּפא ְל"א )יז, איכה רבה ב(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן 

ְיַרֵּפא ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשִּיְהיּו '  הֶלָעִתיד ָלבֹאְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ַהְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת,ִׁשְברֹו ֶשל ָיםַהָּים ִנְקֵראת 

. ְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ִמֵּמיָלא ַּגם ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ִיְהיּו אֹותֹו ָּדָבר ָרֵחל ְוֵלָאה ִיֶלָעִתיד ָלבֹאְּד, ְמתּוִקים ְּכמֹו ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

חּוֵטי 'ּו ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנ.  ֶׁשַהַּמִים ֶׁשֵּיְצאּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶלָעִתיד ָלבֹא ַיִּגיעּו ַעד ַהָּים ְוַיְמִּתיקּו אֹותֹו)ג, סוכה ג(' ּתֹוֶסְפָּתא'ְוֵכן מּוָבא ַּב

ֶׁשַהַּמִים ֶׁשֵּיְצאּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶלָעִתיד ָלבֹא ָיבֹאּו ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ', ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני

. ְּבסֹוד ִחּבּור ָרֵחל ְוֵלָאה, ְחּתֹוִנים ִּתְהֶיה ַעל ְיֵדי ִחּבּור ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִניםְורֹוִאים ֶׁשַהְמָּתַקת ַהַּמִים ַהַּת. ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

י ֵטּוּקִלא ְּבָבה מּוין ֶזֵעְכּו. ילֵעְלִדה ְּכָאל ֵלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, ִמַּדת  ְּבִגיַמְטִרָּיאִמְקָּדׁשא ֶׁש"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .)תרי עשר( ל"ְלָהֲאִריַזה ָרֹוּת

א ֶׁשְּמַחֵּבר ֵּבין ֲחִצי ַהַּמִים "ה ְמַסֵּמל ֶאת ַּפְרצּוף ז"ה ְּבִמּלּוי מ"ְּדֵׁשם הוי, ֲחִצי ִמֵּתַבת ַמִים ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"מה ְּבִמּלּוי "ְוֵכן ֵׁשם הוי

, ד"ן כַיְנִמת ְּכרֹואֹו' ת בֶלֶּבַקל ְמֵחה ָרֶּזם ַהָלעֹוָּב ֶׁש)קצג(ל "יַזִרֲאָהְל' תמֹוָּדְקַהר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו .ַלֲחִצי ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ָהֶעְליֹוִנים

ד כְֹדי ַּכִּתְמַׂשְו"ב תּוָּכֶׁש מֹוְּכ, ב"ן עַיְנִמד ְּכ"ים כִמָעְּפ' ל גֵּבַקא ְּתבֹיד ָלִתָעֶלְו, א"זת ְּדֶרֶאְפי ִּתיֵׁשִלְׁש' ד בק ַעה ַריָעִּגיא ַמִהן ֶׁשיָוֵּכ

א ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוֶׁש, ב"ען ַיְנִמ ְּכד"כים ִמָע ְּפ'ג לּוְּבַקן ְיֵכָל, דָחף ֶאצּוְר ַּפיּוְהה ִיָאֵלל ְוֵחא ָרבֹיד ָלִתָעֶל ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו". ְךִיַתׁשְֹמִׁש

  .יםִמתּוְּסים ַהִניֹוְלֶעים ָהִדָסֲחת ַהם ֶאל ַּגֵּבַקה ְלֶּכְזִּנז ֶׁשֵּמַרְל, ֶחֶסד

, ְמַרֵּמז ַעל ַיֲעקֹב" ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵׁשב אָֹהִלים") כז, בראשית כה( ֶׁשַהָּכתּוב ,)תולדות' פ(ל ַעל ַהּתֹוָרה "ְּבֵפרּוׁש ָהרמחמּוָבא 

י ַעל "ַּכּמּוָבא ְּבַרִׁש', ֻקָּבה'ְּדאֶֹהל ִנְקָרא ְּבֵׁשם , ל ְוֵלָאה ֵהן ִּבְבִחיַנת אָֹהִליםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָרֵח. ֶׁשֵהם ָרֵחל ְוֵלָאה, ֶׁשִּמְזַּדֵּוג ִעם ְׁשֵני אָֹהִלים

, ּואהִריְך ְּבּוְדָׁשא קת " רה"קבְוֵכן . ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ֻקָּבה  ְו,"ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה") ח, במדבר כה(ַהָּכתּוב 

ב יֵׁש"ְוֵכן . ַהְמַסֵּמל ֶאת ְּבִחיַנת ַהְּנֵקָבה, ְּדאֶֹהל הּוא ּדּוְגַמת ַּבִית, אֶֹהלִהיא אֹוִתּיֹות ֵלָאה ְוֵכן . יַע ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִציֶׁשַּמְׁשִּפ
  .ְּכִדְלַקָּמן, ִאים ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָאהֶׁשְּמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ַהֲחָצ, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ב"מסֹוֵפי ֵּתבֹות , "םאָֹהִלי



'  ִעם בַיֲעקֹב ְו,י"אדנ ִעם ֵׁשם ִיְצָחקְו, ה"הוי ִעם ֵׁשם ַאְבָרָהםא ֶׁש"ר ִמָּסאסֹוב שליט"ֵמָהַאְדמֹו' נַֹעם ֲאָמִרים 'ְּבֻקְנְטֵרסמּוָבא 

ַאְבָרָהם ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יֹוֵצא אֹותֹו ִּגיַמְטִרָּיא, י"ה אדנ"הויֵׁשמֹות 

ְוַיֲעקֹב ְמַסֵּמל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים . י"ְוִיְצָחק ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהְּגבּורֹות ֶׁשּיֹוְרדֹות ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ִּבְמקֹום ֵׁשם אדנ. ה"ִּבְמקֹום ֵׁשם הוי

ּוָבּה ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּותָמְרֳּדַכיְּבִגיַמְטִרָּיא ְוָכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו הּוא . י"ה אדנ"ֵׁשמֹות הוי' ִזים ְּבבַהִּנְרָמ

  . ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהִּנְזָּכר,ֵלָאה ָרֵחלְּבִגיַמְטִרָּיא ְוָכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו הּוא . ַנֲעָׂשה ַהִחּתּוְך ְּכִדְלַקָּמן

 הּוא ֶׁשּיֹוֵסף ',ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ּוְׁשמֹוֶנה ֵמָאה ְּבִגיל ַיֲעקֹב ָהָיה יֹוֵסף ְמִכיַרת ֶׁשִּבְזַמן ,)כט ,לה בראשית( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו

 ּוָמִצינּו .יֹוֵסף ֶּדֶרְך עֹוֵבר ,ָרֵחל ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ,ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַּיֲעקֹב ְוַהֶּׁשַפע ,ְנִּפיןַא ְּבְזֵעיר ַיֲעקֹב ֶׁשל ַהֶהְמֵׁשְך ִּבְבִחיַנת

 ִנְרֶאה .ַלַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְיסֹודַה הּוא ְּדיֹוֵסף ,ֵמַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ֶאת ָהַאִחים ִהְפִרידּו יֹוֵסף ֶׁשִּבְמִכיַרת ,.)נד תשא( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶאת ַהְמַסֵּמל ,ַיֲעקֹב ֶׁשל ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְלַרֵּמז ,ֵחִצי ְּכִמְנַין ,ּוְׁשמֹוֶנה ֵמָאה ְּבִגיל ָהָיה ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ֶנֶעְׂשָתה ַהְּמִכיָרה ְּדָלֵכן

 עובדיה( ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ֶׁשֵּיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּכִמְנַין ו"רי ֲאָלִפים 'ב ִּבְׁשַנת ָהְיָתה יֹוֵסף ְמִכיַרת ְוֵכן .ַהֵחִצי ִּבְנֻקַּדת ִנְפֶסֶקת ,ַלַּמְלכּות

 ֶׁשּיֹוֵסף )פד וישב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ְוֵאׁש ַסִּכין ַהְמַסֵּמל ַלַהב ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשּיֹוֵסף "ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית" )יח ,א

א ָבן מּוֵכְו .ז"י ְּכִמְנַין "טֹוב ִּכי ַצִּדיק ִאְמרּו" ְּבסֹוד ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר ְוִהְתִחיל ,ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשַבע ֶּבן ִּבְמִכיָרתֹו ָהָיה

  .תֹוּיִתאֹו' דַהְו, תיקֹוִדְּבב "ים ַהִע, יןַסִּכְּבִגיַמְטִרָּיא  יֹוֵסףֶׁש 'ְּדיֹוֵסף ְנהֹוָרא' ְּבֵסֶפר

 אֹותֹו ּוָמְכרּו ,ִמיָתה ַחָּיב ֶׁשהּוא ָּפְסקּו ֶׁשָהַאִחים ֵּכיָון ,ׁשַֹחד ְנִטיַלת ֲעֹון ָהְיָתה יֹוֵסף ֶׁשְּמִכיַרת 'ְּדיֹוֵסף ְנהֹוָרא' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן

 ִחּתּוְך ֶאת ֶׁשְּמַעֵּות ַחד ַסִּכין הּוא ֶׁשּׁשַֹחד ְלֵעיל ּוֵבַאְרנּו .ֶׁשָּלֶהם ַהִּדין ִמְּפַסק ְוֶנֱהנּו ׁשַֹחד ֶׁשָּלְקחּו יֹוֵצא ,ַנֲעַלִים ְלַעְצָמם ְוָקנּו ,ְּבֶכֶסף

ַמה ֶּבַצע  ")כו, בראשית לז(, ףֵסה יֹוֶׂשעֹו ֶׁשיִצֵח ַהְךּוּתִחל ְּבֵזְלַזא ְמהּוֶׁש, היָרִכְּמן ַהַמְזה ִּבָדהּור ְיַמָאק ֶׁשסּוָּפז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו .ַהִּדין
' ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְוֵכן ָמִצינּו ְּב .ְּבִציָעה מֹוְּכ, ִחּתּוְך ֹוׁשרּו ֵּפֶּבַצעי ִּכ". ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים: ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו

ע ַפם ֶׁשֶהיא ָלִבף ָּתֵסת יֹויַרִכְּמ ֶׁשבּוְׁשים ָחִחַאָהים ֶׁשִארֹו ְו. ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציאְךֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ּוְנָבֵרַמה ֶּבַצע ִּכי ַנ )אות כח(

 .יםִאָצֲחי ַהֵנת ְׁש ֶאלּוְּבַקם ְיֵהְו, ףֵסה יֹוֶׂשעֹוי ֶׁשִצֵח ַהְךּוּתת ִחל ֶאֵּטַבף ְּתֵסת יֹויַרִכְּמ ֶׁשבּוְׁשם ָחֵהֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, ןזֹוָמה ּוָסָנְרַּפ
  ).א"שלמה רייסקין שליט' ג ר"בביאור זה סייעני הרה(

ֶׁשִּמְתַחֵּלק , ְּדָאָדם ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין, ָאָדם ָּדר ֶחְציֹו ְלַמָּטה ְוֶחְציֹו ְלַמְעָלה .)מ קטז"ב(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ִלְדָבֵרינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 

ַׁשַער 'מּוָבא ְּב ּו,ְךְמקֹום ַהֲחָת ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ִהיא ְּבסֹוד )קכו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְּבְוֵכן מּוָבא . ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ְזֵעיר ך חֹוֵתְך ֶאת "ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשֵּׁשם חת, רּוַח ְּפָעִמים' בְּבִגיַמְטִרָּיא ך "חתֶׁש, )קיב' א ע"תפילת השחר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהַּכָּונֹות

ָּגן ַּבֱאלִֹהים ִמְתַהֵּלְך ' ה ")ח, בראשית ג(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת רּוַח . ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֶׁשִּנְקָרא רּוַח, ַאְנִּפין

  .ַהְּגבּוָרהַהַּסִּכין ְוָהֵאׁש ֶׁשל ִמַּדת  ַהְמַסֵּמל ֶאת ב"ַלַהת " ר"ּיֹוםַהרּוַח ְל

 ֶׁשהּוא ַהִּדין ֶׁשְּביֹום ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ַחי ְלָכל ַחִּיים ְךַהחֹוֵת ַהְּבִרית זֹוֵכר ֶׁשהּוא ַמֲאִמיִנים ְוָכל ֶנֱאָמר ַהָּׁשָנה רֹאׁש ִּבְתִפַּלת

 ְלָכל ַחִּיים ְךחֹוֵת ַּכְבָיכֹול ְוַהְיסֹוד ,ְּבִרית ֶׁשִּנְקָרא ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַרֵּמז ַהְּבִרית זֹוֵכר הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ,ַהְּגבּוָרה תִמַּד ֶׁשל יֹום
 ֶׁשַהִּדין ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ַּגם ָיִמים ְׁשֵני ֶׁשהּוא ַהָּיִחיד ֶהָחג הּוא ַהָּׁשָנה רֹאׁש ְוֵכן .ִחּתּוְך ְּבִחיַנת ָּבּה ֵיׁש זֹו ְּדַהְׁשָּפָעה ,ַחי

 ,הַהְּגבּוָר ֶׁשל ְוָהֵאׁש ַהַּסִּכין ֶאת ַהְמַסֵּמל ב"ַלַה ת"ר "חֶֹדׁשַל ֶאָחדְּב ְּׁשִביִעיַה ַּבחֶֹדׁש" )כד ,כג ויקרא( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִלְׁשַנִים ָּדָבר ָּכל חֹוֵתְך

 ת"ס ֵהן ְלָך ְךֵל ַחנֹ תְּבֵראִׁשי ַהַּפְרִׁשּיות 'ג ְוֵכן ,ך"חת ת"ר ֵהם ְסֵלוִּכ ְׁשָוןֶח ְׁשֵריִּת ֶׁשֶהֳחָדִׁשים 'ֶיַׁשע אֹור' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ְּכִדְלֵעיל

ִּתְׁשֵרי א ֶׁש" שליטגְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ּתּוְךִהְתַחְּדׁשּות ַהָּׁשָנה הּוא ְזַמן ַהִח ֶׁשל ֶזה ִּדְזַמן ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ך"חת
 ַחת נַֹׁשָרָפ ּו,ִּתְׁשֵרי' ְּבאת ֹוּיִת אֹוְבֵראִׁשיתּו, יֵרְׁש ִּתׁשֶדחֹין ְּבִרית קֹואִׁשֵרת ְּבַׁשָרי ָּפִּכ, ְּבֵראִׁשית נַֹח ֵהם ְּכֶנֶגד ַהַּפְרִׁשּיות ֶחְׁשָון

 ְיִהי" )יח ,ה משלי( ֶׁשַהָּכתּוב ,)קלא 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .נַֹחן ה ֵהָנרֹוֲחַאָהה ְוָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהְו, ןָוְׁשֶחל ְּבָל ְּכְךֶרֶד ְּביןִרקֹו

 ַעל ֶׁשֶּנְחֶּתֶכת ,ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ְמַדֵּבר ֶזה ְּדָכתּוב ,נּוִלְדָבֵרי ּוְמבָֹאר .ך"חת ֵּתבֹות סֹוֵפי ,"ָךְנעּוֶרי תֵמֵאֶׁש חּוְׁשַמ ָברּוְך ְמקֹוְרָך

  .ך"חת ֵׁשם ְיֵדי

 ,לּוַח ְּבָכל ֶׁשֵּיׁש ְטָפִחים ח"ק ְּכֶנֶגד ,ַהּלּוחֹות ְנִתיַנת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּפסּוק ֵּתבֹות ח"ק ֶׁשֵּיׁש )טו ,לב שמות( ַּבְחֵיי ָּבַרֵּבנּו מּוָבא

 )טו ,ט דברים( ָּכתּוב ְוֵכן ',ו ָהאֹות ִּבְבִחיַנת ֵהם ֶׁשַהּלּוחֹות .)קלה תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו .ְטָפִחים ו"רי ֵיׁש ַהּלּוחֹות ִּבְׁשֵני ּוְבַיַחד

 ְּכִמְנַין ְטָפִחים ח"ק לּוַח ְּבָכל ָהיּו ְּדָלֵכן הִנְרֶא ,ְּבִרית ִּבְבִחיַנת ֵהם ֶׁשַהּלּוחֹות ְורֹוִאים ."ָיָדי ְׁשֵּתי ַעל ַהְּבִרית לּוחֹת ּוְׁשֵני"

 ַעל ַהְמַרְּמִזים ,י"ַׁש ַּפֲעַמִים ָּבּה ֵיׁש 'ו ָהאֹות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִׁשיִׁשי ַהִּמָּלה ְוֵכן ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת 'ו ֶׁשָהאֹות ְלַרֵּמז ,ֵחִצי

 ָהיּו ַהּלּוחֹות ְּדִבְׁשֵני ִנְרֶאה ְוֵכן .'ׁשֹוָפר ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,י"ַׁש ַּפֲעַמִים ִּבְבִחיַנת ַׁשִיׁש ַאְבֵני ְּבסֹוד ֶׁשֵהם ַהּלּוחֹות ְׁשֵני

 ,.)קמז תרומה( ַּבּזַֹהר ָבאַּכּמּו ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהָּכבֹוד ִמִּכֵּסא ֶנְחְצבּו ַהְּבִרית ְּדלּוחֹות ,ְּגבּוָרה ְּכִמְנַין ְטָפִחים ו"רי

ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת  ב"ַלַהת "ר" ָידֹוְּב ֵעֻדתָה חֹתֻל" )טו ,לב שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני 'ַהו ֶאת ְמַחֶּלֶקת ַהְּגבּוָרה ּוִמַּדת

ּוַבִּמְדָרִׁשים ָמִצינּו ֶׁשַהֲחִציָבה ִהיא ". ה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"הויקֹול "ב תּון ָּכֵכְו .ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש ְוַסִּכין ְּכִדְלֵעיל

  .ֶׁשַהּלּוחֹות ָהיּו רּוָחִנּיֹות ִּבְבִחיַנת ַלֲהבֹות ֵאׁש) טו, בראשית לב' תורת משה'(ְמָבֵאר ' ֲחַתם סֹוֵפר'ּוַב, ַּבּלּוחֹות ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ָהֵאׁש

ים ִנֹואׁשִרת ָהחֹוּלּוי ַהֵנְּׁש ֶׁש)ג, א(ה יָרִצר ְיֶפֵסא ְל"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבמּוּו. ֶׁשְּׁשֵני ָיַדִים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֵכְו

 )טו, דברים ט(ְוֵכן ָּכתּוב . דסֹוְיים ַּבִלָלְכִּנם ַהִיַלְגי ַרֵּתת ְׁשיַנִחְב ִּביּוים ָהִנרֹוֲחַאת ָהחֹוי לּוֵנְׁשּו. תֶרֶאְפִּתם ַהִּנְכָלִלים ַּבִיַדי ָיֵּתת ְׁשיַנִחְב ִּביּוָה

. "ֵּתי ָיָדיְׁש"ם ים ִעִרּוׁשְקּו. ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד" ְּבִרית"ת יַנִחְבם ִּבת ֵהחֹוּוּלַהים ֶׁשִארֹוְו, "ּוְׁשֵני לּוחֹת ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי"

ַוִּיֵּתן ֶאל מֶׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע  ")יח, מות לדש(ְוֵכן ָּכתּוב 
.  ַהָּידֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹותְּמזֹות ַעל  ֶׁשְּמַרֲעָׂשָרה ִדְּברֹותְוָהיּו .  ֶׁשָּבָאה ִמְּבִחיַנת ָידֶאְצַּבעְורֹוִאים ֶׁשַהּלּוחֹות ָהיּו ַהְׁשָּפַעת ָה, "ֱאלִֹהים



 ֶׁשָאַמר ִמי ְּבַיד ָהיּו ַּכְבָיכֹול ,ְטָפִחים ִׁשָּׁשה ָאְרָּכן ָהיּו ַהּלּוחֹות ְּבֶרְכָיה ַרִּבי ָאַמר )א ,כח ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן
ה ָתְיָהים ֶׁשִארֹו ְו.ְלָיד ָיד ֵּבין ַמְפִריִׁשין ָהיּו ְטָפִחים ּוְׁשֵני ,יםְטָפִח ְׁשֵני מֶֹשה ֶׁשל ּוְבָידֹו ,ְטָפִחים ְׁשֵני ָהעֹוָלם ְוָהָיה

  .תחֹוּוּלת ַהיַנִתְנה ִּב"ל הקבת ֶׁשעֹוָּבְצֶא' ל יה ֶׁשיָנִחְּב

ל ָלין ְּכאל ֵאמֹד ְׂשַצְּב ֶׁשַחּוּלַבּו. יםִהלֹה ֱא"ת הוימֹוה ֵׁשָרְּבל ִּדָכים ְּביִעִפמֹו, יןִמד ָיַצה ְּבָיָה ֶׁשַחּוּלַּבר ֶׁשַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּגא ַּבָבמּו

 ֹו ּבׁשן ֵיֵכָל, הָּׁשֻדְּקד ַהַצד ְלֵרֹוּיי ֶׁשִצֵחת ַהל ֶאֵּמַסין ְמִמד ָיַצְּב ֶׁשַחּוּלַה. יםִאָצֲחי ַהֵנל ְׁשז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . תמֹוֵׁש

ת ל ֶאֵּמַסאל ְממֹד ְׂשַצְּב ֶׁשַחּוּלַהְו. הָרבּוְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמים ַהִהלֹם ֱא ֵׁשְךֶר ֶּדיַעִּפְׁשַּמה ֶׁש"ם הויֵׁשל ז ַעֵּמַרְל. יםִהלֹה ֱא"ת הוימֹוֵׁש

לֹא ִתְרַצח ". עָרר ֵמסּול ן ֶׁשֶפאֹא ְּבהּו, יוָלב ָעתּוָּכה ֶּׁשַמר ְלֵּבַחְתִה ְלנּוָּל ֶׁשְךֶרֶּדַהְו. תמֹו ֵׁשֹוין ּבן ֵאֵכים ָלִניצֹוִחד ַלֵרֹוּיי ֶׁשִצֵחַה
  ".לֹא ַתְחמֹד' לֹא ִתְנָאף לֹא ִתְגנֹב לֹא ַתֲעֶנה ְוגֹו

ת כּוְזים ִּבִכב זֹוטֹוע ְלַרת ָהים ֶאִכְפהֹוים ֶׁשיִקִּדַּצַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנִּד, יםִאָצֲחי ַהֵנת ְׁשת ֶאלֹוְּמַסת ְמחֹוּוּל ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנְו

י ִלְּכ'ז ַּבָּמֻרְמּו. הָּׁשֻדְּק ַהְךֶרן ֶּדיֹוְלֶעי ָהִצֵחם ַלת ַּגֹוּכְזה ִלָרֹוּתת ַהכּוְזר ִּבָׁשְפֶאת ֶׁשחֹוּוּלים ַהִזְּמַרה ְמת ֶזֶאְו. יםִאָצֲחי ַהֵנְׁשה ִלָרֹוּתַה

ָרַמז ְלִׁשְקֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶּבַקע " ֶּבַקע "י"פרש".  ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדיםַוִּיַּקח ")כב, בראשית כד(' רָקָי
ְוָכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים , ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם ְּכֶנֶגד ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשָּבֶהם, ָרַמז ִלְׁשֵני לּוחֹות" ּוְׁשֵני ְצִמיִדים", ַלֻּגְלּגֶֹלת

ִּתְמָצא ֶׁשֵהם ְׁשֵני ,  ְּתַדְקֵּדק ִּבְלׁשֹון ְצִמיִדים ּוִבְלׁשֹון ֶּבַקעְוִאם. ה ָלֶזהְצִריִכין ֵּבאּור ַמה ִעְנַין ַהְּׁשָקִלים ְוַהּלּוחֹות ֶז
, ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַהְיינּו ְׁשֵני ְּדָבִרים ִנְפָרִדים ִיְהיּו ְצמּוִדים ּוְמֻחָּבִרים, ִּכי ֶּבַקע הּוא ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשִּנְבַקע ִלְׁשַנִים, ֲהָפִכים
 ַּתֲאָותֹו ִציִּכי ִקְנַין ַהֶּכֶסף ָּתִמיד ָּבקּוַע ַלֲחָצִאין ִּכי ֵאין ָאָדם ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ַוֲח,  ֶׁשּטֹוב ַסְחָרּה ִמַּסַחר ֶּכֶסףָרַמז ָּבֶזה

. ַהָּשלֹום ְלַחֵּבר ְׁשַנִים ַהִּנְפָרִדיםֲאָבל ִקְנַין ַהּתֹוָרה ֻּכּלֹו ָצמּוד ּוְמֻחָּבר ּוַמְרֶּבה , ֵיׁש ְּבָידֹו ָמָנה ִמְתַאֶּוה ְלָמאַתִים, ְּבָידֹו
ְוָלֵכן ְּכֶׁשָּׁשַבר מֶֹשה ֶאת . יםִאָצֲחי ַהֵנְׁשּוַבּתֹוָרה ֵיׁש ֶאת , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ַּבּלּוחֹות ֶרֶמז ֶׁשָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַרק ֵחִצי

ן ֵכְו .ְוָחְזרּו ַלַּדְרָּגה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשל ֵחִצי, ְלַרֵּמז ֶׁשִהְפִסידּו ֶאת ַהַּדְרָּגה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ָׁשֵלם, יםִאָצֲחי ַהֵנְׁשִ לַהּלּוחֹות ֵהם ִנְׁשְּברּו ָּכל לּוַח

, לֶקֶּׁשית ַהִצֲח ַממֹום ְּכִיַנם ְׁשת ֵהחֹוּוּלם ַהַגְּד, לֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמה ְּבָיָהֶׁש" תֶלּגְֹלֻּג ַלֶּבַקע"ל ת ַעזֹוְּמַרְמַה, תבֹו ֵּתע"ֶּבַקת חֹוּוּל ַּביּוָה

  .הָרֹוּתד ַהּוּמת ִלכּוְזה ִּבָרָזם ֲחָתיד אֹוִמְצַהר ְלָׁשְפֶאא ֶׁשָּלֶא, יםִאָצי ֲחֵנְׁשה ִליָעִקְּבד ַהת סֹום ֶאֶה ָּבׁשֵיְו

 )כו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ּומּוָבא ְּב. ֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּיֹום ֶׁשְּבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנְחַׁשְך ַהֶּׁש.)שמות ח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

. ִּפיַעִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶנְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְלַרֵּמז ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהֵחִצי ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁש. ֶׁשְּבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְסַּתֵּלק ַהְיסֹוד ֵמַהַּמְלכּות

 )ג, יחזקאל כה(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ֶׁשְּׂשֵרַפת ַהֵהיָכל ָהְיָתה ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום)רה' ב ע"בין המצרים ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב

ֲאֶׁשר ' ָעָׂשה ה ")יז, איכה ב(ב תּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"ן שליטיִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא " ָהְלכּו ַּבּגֹוָלהִּכי "
  .ִחּתּוְךיא ִהֶׁש ְּבִציָעהֶׁשַהֻחְרָּבן ָהָיה ִּבְבִחיַנת ". ָזָמם ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ִמיֵמי ֶקֶדם

  סֹוד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 ',ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ַיַחץ ְלִמְנַהג ְלֶאְסֵּתר ָלֵתת ָרָצה ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ֶאת ְּמַקֵּׁשרֶׁש :)קנח תרומה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ַהֶחֶסד ֶאת ַרק ֵמַהְיסֹוד ְמַקֶּבֶלת ַּמְלכּותֶׁשַה ֶׁשֵּכיָון ְלַקָּמן ּוְנָבֵאר ,ָהָעם ְלָכל ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוַמֲעִביָרה ֵמַהְיסֹוד ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַהַּמְלכּות

 ,ַהּזַֹהר ִּדְבֵרי ֶאת ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָלּה ַמְפִריָׁשה ֶּׁשַהְּגבּוָרה ַמה ֶאת ַרק ְמַקֶּבֶלת ְּדִהיא ,ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת ִהיא ,ֶׁשַּבֶחֶסד ַהְּגבּוָרה ְוֶאת ֶׁשַּבְּגבּוָרה

 ,ַהְּגבּוָרה ַהְׁשָּפַעת ָּכל ֶאת ַהְיינּו ,ַהַּמְלכּות ָּכל ֶאת ְלַקֵּבל ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ְלֶאְסֵּתר ָרַמז ,הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ַעל ַהְמַרֵּמז ,ְסֵּתרֶא ִּבְמִגַּלת 'ַהֶּמֶלְך'ֶׁש

 ִאְתַּפְלַגת ְוַכד :)קלד תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .כּותַהַּמְל ֲחִצי ַרק ְלַקֵּבל ְיכֹוָלה ִהיא ָלֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ,ֲחִצי ַלֲחִצי ׁשֹוֶבֶרת ְּדַהְּגבּוָרה
 ַהֲחֻלָּקה ַעל ְמַרֵּמז ַהַּמְלכּות ֶׁשֲחִצי רֹוִאים ,"ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ְךַּבָּקָׁשֵת ּוַמה" :ְלֶאְסֵּתר ַּבּה ִאְּתַמר ּוְׂשָמאָלא ְּבַיִּמיָנא

ּוַמאי . ְולֹא ָּדָבר ֶׁשחֹוֵצץ ַּבַּמְלכּות, ְולֹֹא ָּכל ַהַּמְלכּות, "ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות" :)מגילה טו(ן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכ. ּוְגבּוָרה ֶחֶסד ֶׁשל
ל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ִויַקְּבלּו ֶאת ָרֵח, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא. ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, הּוא

 ִּבְׁשֵני ְמֻרָּמז ֵחִצי ְוֵכן. ְולֹא ָׁשֵלם ְּכמֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ָרַמז ַהֶּמֶלְך ֶׁשַעְכָׁשיו ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַרק ֵחִצי, ָּכל ַהֶּׁשַפע

 ץֵפָח ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִאיׁש" )ז ,ו שם( ְוֵכן ,אֹוִתּיֹות ָׁשלׁש ְּבִדּלּוג ,"ַלְּיהּוִדים ֲעמֹדַי ָלהָּצְוַה חֶרַו" )יד ,ד אסתר( ּפּוִרים ַלתַהָּצ ַעל ַהְמַדְּבִרים ְּכתּוִבים
 ֶׁשל ָּבֶניָה ֶׁשֵהם ,ְוֶאְסֵּתר ִמָּמְרְּדַכי ָּבָאה זֹו ַהָּצָלה ָלֵכןְו ,ָרֵחל ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֲחִצי ֶּדֶרְך ָהְיָתה ּפּוִרים ְּדַהָּצַלת ,אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג ,"ָקרֹויִּב

 ַההּוא ַּבַּלְיָלה" )א ,ו אסתר( ְּבָפסּוק ִהְתִחיָלה ּפּוִרים ְיׁשּוַעת ְוֵכן .ֶׁשַּבְגבּוָרה ַהֶחֶסד ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַהַּמְלכּות ַלֲחִצי ַׁשֶּיֶכת ְּדָרֵחל ,ָרֵחל
 ֶׁשֵּמֲחצֹות ,ְלַקָּמן ּוְנָבֵאר .'ֶּפַסח ֶׁשל ַהָּגָדה'ַּב ַהּמּוָבא 'ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוְיִהי' ְּבִפּיּוט ַּכּמּוָבא ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ָהָיה ְוֶזה ,"ְךַהֶּמֶל תְׁשַנ ָנְדָדה

 ְׁשֵּתי ַּבֲעבּור ְלָמְרֳּדַכי ְלֶעֶבד ֶחְציֹו ָמַכר ֶׁשָהָמן )אסתר 'המדרשים אוצר'( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ַהְׁשָּפַעת ַמְתִחיָלה ַהַּלְיָלה

 ֶרתֲעֶט ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ָּבָאה ּפּוִרים ֶׁשְּיׁשּוַעת ',אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ֵּביֵניֶהם ַהִּקְנָאה ִהְתִחיָלה ַהֶּזה ּוֵמַהַּמֲעֶׂשה ,ֶלֶחם ִּכְּכרֹות

 )ז ,א ר"אסת( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֶׁשַּבְיסֹוד ָּבֲעָטָרה ַנֲעֵׂשית ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשַהֲחֻלָּקה ,ְלַקָּמן ּוְנָבֵאר ,ָמְרֳּדַכי ֶׁשל ַהּסֹוד ֶׁשִהיא ַהְיסֹוד

ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְמֻרֶּמֶזת ִּביׁשּוַעת ּפּוִרים ַּבָּכתּוב  ְוֵכן .ֲעָטָרה ֲחִצי דְּבסֹו עֹוָלם ֲחִצי ַעל ָמַלְך ַוֲאַחְׁשֵורֹוׁש ,ֲעָטָרה ְּבצּוַרת הּוא ֶׁשָהעֹוָלם

 ֶזֶרׁש ֵאֶׁשת ָרה ֲארּו'ַיֲעקֹבת ַּנַׁשֹוׁש'ט ּוּיִפא ְּבָבּוּמַּכ, ַמְפִחיִדיא ָרְקן ִנָמן ָהֵכְו. "ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרְּדַכי ֲעֵליֶהם" )ג, אסתר ט(
ב תּוָּכן ַהֹוׁשְּליא ִמ ִה'ְמִגָּלה'ּו. תכּוְלַּמת ַהה ֶאָנֹוּבֶׁש הָרבּוְּגת ַהַּדִּמה ִמָיים ָהִרּוּפר ַהאֹוֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן  .ַמְפִחיִדי

ת ַּדִמ ְלְךָּיַׁש, םה ָׁשָיָה ֶׁשַּיִיןן ַהַיְנן ִעֵכְו. קָחְצי ִיֵּיי ַחֵנן ְׁשַיְנִמְּכ, ם יֹוֵמָאה ְׁשמֹוִניםה ָתְי ָהׁשרֹוֵוְׁשַחת ֲאַּדֻען ְסֵכְו". קָחְצת ִי ֶאִהָּגֵמל"

  .הָרבּוְּגַה



 ֶאת ֶקתֶׁשְּמַחֶּל ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת ְּבסֹוד הּוא ֶׁשָּמְרֳּדַכי ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ֵלָאה ָרֵחל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּמְרֳּדַכיֶׁש 'ַמְחֶּבֶרת ַהקֶֹדׁש' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן

 ֶלָעִתיד ִּבְבִחיַנתה ין ֶזֵא, ַאַחת ִלְנֵקָבה הָאֵלל ְוֵחת ָרֶא ְמַאֵחד הּואְו ַהְּנִסיָרה ְזַמןל ִּבֵעֹוּפ י ֶׁשָּמְרֳּדַכיל ִּפף ַעַאְו .ְלֵלָאה ָרֵחל ֵּבין ַהֶּׁשַפע

. דָחף ֶאצּוְרַפ ְליּוְהִּנ ֶׁשהָאֵלל ְוֵחָרת אֹוָצְמה ִנָבֵקְּנד ַהַצְבּו, הָמֹוּקל ַהל ָּכ ַעיּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבחּו ִיׁשם ֵיי ָׁש ִּכ,עַפֶּׁשל ַהת ָּכים ֶאִלְּבַקְּמֶׁש ָלבֹא

ן ִיַדם ֲעָּׁשֶׁש, ץַחת ַיַוְצִמ ְּבֹומ ְּכְךּוּתיא ִחה ִהיָרִסְּנֶׁש' ַמְחֶּבֶרת ַהּקֶֹדׁש'ְּבֵׁשם ֵסֶפר ן ָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ, ןָיְנִּב ַהְךֶרצֹק ְלד ַרָחף ֶאצּוְרן ַּפה ֵהיָרִסְּנַבּו

 ,"ִאיׁש ְיִמיִני",  ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָהָיה ִמַּצד ָאִביו ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין)ח"פורים תרמ(' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ַּב. יםִאָצי ֲחֵנְׁש, הָאֵלְלל ּוֵחָרד ְלַרְפע ִנַפֶּׁשַה
ים ִרּוס ּפן ֵנֵכְו. ְוַגם ֶאת ְיהּוָדה ֶׁשָּבא ִמֵּלָאה,  יֹוֵצא ֶׁשהּוא ְמַאֵחד ְּבתֹוכֹו ַּגם ֶאת ִּבְנָיִמין ֶׁשָּבא ֵמָרֵחל,"ְיהּוִדיִאיׁש "ּוִמַּצד ִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה 

ת ל ֶאֵּמַס ְמֶעֶׂשרר ַּפְסִמּו, ו"ים תִפָלֲא' ת גַנְׁש ִּביםִרּוס ּפד ֵנַע, ו"ים שצִפָלֲא' ת גַנְׁשי ִּבִּתְׁשת ַויַגִרֲהֵמ, יםִנ ָׁשֶעֶׂשרל ה ֶׁשָפקּו ְּתְךֶׁשֶמ ְּבׁשֵחַרְתִה

  . ְלָׁשאּול ַהֶּמֶלְךֲעִׂשיִריְוֵכן מּוָבא ְּבַתְרּגּום ֵׁשִני ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָהָיה ּדֹור . יםִקָר ְּפהָרָׂשֲע ׁשר ֵיֵּתְסת ֶאַּלִגְמן ִּבֵכְו .תכּוְלַּמַה

ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְוֵכן מּוָבא ְּב. הּוא ֵחִציְּפַרס ֶׁשֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה , .)בכורות נח( ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָהָיה ֶמֶלְך ָּפַרסְוֵכן 

ה "ד ('ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  זֹוְוָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת ָּפַרס ַעל ֵׁשם ֲחֻּלָקה,  ֶׁשָּפַרס ּוָמַדי ֵהם ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָאה)לט' ע(

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ַהְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּקֹוֶצֶבת ָּכל ָּדָבר, ְמִדיָדה ִהיא ִמְּלׁשֹון ָמַדיּו, ִמְסָּפר ִהיא ִמְּלׁשֹון ָּפַרס ֶׁש)ושמע

ְוֶאָחד , ְוֶאָחד ִּביֵמי ֲאָדְרִּכיַאן, ֶאָחד ִּביֵמי ַּתְרָּדה,  ֶׁשִּקְּבָלה ֶאת ַהַּמְלכּות ְּפרּוסֹותָלָמה קֹוִרין אֹוָתּה ָּפַרס )יז, ר א"אסת(
] יתִּתַפְרָצית ְוִלְגְנַא[ז "ת לעפֹוְׂשים ִּבִארֹוי ֶׁשִפְּכ. ְּפָרס מֹו ְּכֵחִצי ֹוׁשרּוֵּפָמַדי א ֶׁש"ן שליטַמיְדִרב ְפֵאְז' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ֶלָעִתיד ָלבֹא

  .יִּדן ִמֹוׁשְלא ִּבָרְקת ִנצֹו ֲחע אֹוַצְמֶאֶׁש

ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים " )א, אסתר א(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְמִדיָנהִנְקֵראת ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְּבֵׁשם , ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ָהָאֶרץְּדָלֵכן ִנְרֶאה 
ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ְּבָכל , ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ֶאֶרץ'ְוִכְמַעט לֹא ָמִצינּו ְלׁשֹון . "ִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּהְמ" )יב, ג(ְוֵכן ָׁשם , "ּוֵמָאה ְמִדיָנה

, ז ַעל ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוַהְּגבּוָרהְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמ, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ְמִדיָנה ְוֵכן , ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ְּגבּוָרה, ִּדיןִהיא ִמְּלׁשֹון ְמִדיָנה ִּד, ַהּתֹוָרה

  . ַהְּמִגָּלה ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהַּמְלכּות ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ִהיא ִּבְבִחיַנת ְמִדיָנה ָוֵחִצי, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות' ֶאֶרץ'ְּדֵכיָון ֶׁש, ֶׁשָּפֲעלּו ֶאת ַהְיׁשּוָעה

' ְמִדיָנה'ּו, ִהיא ֵׁשם ּכֹוֵלל ֶׁשל ַמְלכּות ְׁשֵלָמה' ֶאֶרץ'ֶׁש, א ָרָצה לֹוַמר ַעל ִּפי ְּפָׁשט"רֹוְסַמן שליטַאְבָרָהם מֶׁשה ְּג' ג ר"ּומֹוִרי ָחִמי ָהרה

ָהָיה מֹוֵׁשל ַּבִּכָּפה ַעל ֶׁש, ָלֵכן ֵאֶצל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.  ֶׁשְּמִדיָנה זֹו ִעיר)ח, ר א"אסת( ַּבִּמְדָרׁשְוֵכן ָמִצינּו . ִהיא ֵׁשם ֶׁשל ֶאֶרץ ֶׁשִהיא ֵחֶלק ִמַּמְלכּות

ָלֵכן , ֱהיֹות ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ַמְלכּות ְׁשֵלָמה, ְּדָכל ֶאֶרץ ֶׁשָהְיָתה ַּתַחת ַמְלכּותֹו ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ָלּה ֶאֶרץ', ְמִדינֹות'ֶנֱאַמר , ַהְרֵּבה ֲאָרצֹות

ֶׁשהּוא , ְוַגם ַהֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה, ִהיא ֵׁשם ּכֹוֵלל ֶׁשל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים' ֶאֶרץ'ְּד,  ְּדָבֵרינּוְוִסְּיַעִני ָחָכם ֶאָחד ְלָבֵאר ַעל ִּפי. ָקְראּו ָלּה ְמִדיָנה

ִּדְמִדיָנה ִהיא , ִצי ֶאָחדַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְמִדיָנה ְמַסֶּמֶלת ַרק ֲח, ַהִּנְקָרא ֶאֶרץ ַהַחִּיים, ְּדֵלָאה ַׁשֶּיֶכת ְלעֹוַלם ַהִּביָנה, ִנְקָרא ֶאֶרץ, ְּבִחיַנת ֵלָאה

  .ְּדִהיא ִמְּלׁשֹון ִּדין ֶׁשְּמַצְמֵצם ַהֶּׁשַפע, ִּבְבִחיַנת ֵחִצי, ֵחֶלק ִמַּמְלכּות

 ְּדֶכֶסף .ִדיָנהֶּכֶסף ָהָאמּור ַּבּתֹוָרה ֶּכֶסף צּוִרי ְוֶׁשל ִּדְבֵריֶהם ֶּכֶסף ְמ ָּכל .)קידושין יא(ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמָרא ַּבַּמֲאָמר [

 ְלַרֵּמז ַעל ַׁשְּיכּותֹו ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל צּוִריָהָאמּור ַּבּתֹוָרה ְמַרֵּמז ַעל ַהֶּכֶסף ְּכִפי ֲאִמּתּותֹו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ָלֵכן הּוא ִנְקָרא 

ִּדְסִפיַרת ַהִּביָנה , י ָׁשם" ִמֶּכֶסף ְמִדיָנה ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשְׁשמֹוָנהְוָלֵכן הּוא ִּפי , 'ִמיִניעֹוַלם ַהְּׁש'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , צּורַהִּביָנה ֶׁשִּנְקֵראת 

ְמִדיָנה יא ִּבְבִחיַנת ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶּכֶסף ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם ַׁשָּיְך ַלַּמְלכּות ֶׁשִה. ָׁשםִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאַמר ,  ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבעְׁשִמיִניִהיא ִּבְבִחיַנת 
  .] ְּכִדְלֵעילֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

, ֶׁשֵּנס ַׁשָּיְך ַלְיסֹוד ֶׁשִּנְמָצא ֵמַעל ַהֶּטַבע' ַחְׁשַמל אֹות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדָלֵכן ְיׁשּוַעת ּפּוִרים ָהְיָתה ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע ְולֹא ְּבֶדֶרְך ֵנסִנְרֶאה 

ָלֵכן ַהְיׁשּוָעה ָּבָאה ְּבֶדֶרְך , ְוֵכיָון ֶׁשְּיׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ֵמֲחִצי ַהַּמְלכּות ַהִּנְמָצא ְלַמָּטה ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע. ָיכֹול רֹוִאים ֶאת ַהְיסֹודּוְבָכל ֵנס ַּכְב

  .ַהֶּטַבע

ַלְּיהּוִדים " )טז, אסתר ח( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְיהּוִדיםֵּתר ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם  ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִגַּלת ֶאְס)ב"פורים תשמ(' תֹוַרת ְמַנֵחם'מּוָבא ְּבְוֵכן 
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ְּבָכל ַהּתֹוָרה, ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'ְולֹא ָמִצינּו ְלׁשֹון . ְועֹוד" ָהְיָתה אֹוָרה

א ֵצר יֹוָד ֲאׁשֶדל חֹף ֶׁשרּוֵּצַהֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ֵמֲחִצי ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ְלֵׁשֶבט ְיהּוָדהֶׁשְּי

ל ֵאָרְׂשי ִיֵנים ְּבִאָרְקר ִנֵּתְסת ֶאַּלִגְמִּבן ֶׁשיָוֵּכ. הָדהּות ְיַּכְרִבר ְּבַמֱאֶּנ ֶׁש,"ִעירֹה ְוַלּׂשֵֹרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו") בראשית מט יא(ק סּוָּפַהֵמ

ְמַסֵּמל ֶאת ' ִיְׂשָרֵאל'ְּד, ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ִיְׂשָרֵאל'ל ְּדָלֵכן לֹא ֻמְזֶּכֶרת ְּכָלל ַהִּמָּלה "ִפיֶׁשל ַאְיֶזְנָּבאְך זצוק' צ ר"ר הרה" ְוהֹוִסיף מו.ְיהּוִדים

 ֶׁשְּזֵעיר ַאְנִּפין ָהָיה ַּכְבָיכֹול ָיֵׁשן ְּבָכל ְּתקּוַפת ּפּוִרים ִּבְבִחיַנת )שכט' ב ע"פורים ח(ל "ְלַהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבּו. ְזֵעיר ַאְנִּפין

ְוָהאֹור ֶׁשל ָמְרֳּדַכי . כֹול ֵאינֹו ַקָּים ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתרַּכְבָי' ִיְׂשָרֵאל'ּוִמֵּמיָלא . ִהִּפיל ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָּבָנה ֶאת ַחָּוה' ַהַּתְרֵּדָמה ֶׁשה

. ל ָׁשם"ְוֶאְסֵּתר ָהָיה ָהאֹור ֶׁשל ְּבִנַּית ַחָּוה ֶׁשהּוא אֹור ַהָּבא ֵמֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא ָיָׁשר ְלָרֵחל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ָּבֲאִריַז

א "ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ָהָיה אֹור ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ְיהּוָדה אֹו ְּבסֹוד ָרֵחל ֶׁשִּקְּבלּו ָיָׁשר ֵמַאָּבא ֶׁשָּבַקע ֶאת ְיסֹוד זּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד

   .ְוָלֵכן ָּכתּוב ְיהּוִדים ְולֹא ִיְׂשָרֵאל, ל ָׁשם"ַּכּמּוָבא ָּבֲאִריַז

ְּדַיֲעקֹב ַׁשָּיְך ְלַפְרצּוף ַהַּמְלכּות ַהִּנְקָרא ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ,  ְולֹא ׁשֹוַׁשַּנת ִיְׂשָרֵאלׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעקֹב ָאַמר ַהַּפָּיט ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַעּוְלִפי 

, טו ַעד יאְוֵכן ְמִגָּלה ִנְקֵראת ִמ .א"ְוָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים הּוא אֹור ַהַּמְלכּות ְולֹא אֹור ז, 'ׁש"ְלִסּדּור ָהַרַּׁשֶּפַתח 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות,י"אדנְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם 

ִפי ֶזה ֶׁשּיֹוֵצא ְל' ְׁשִביֵלי ִּפְנָחס'ּומּוָבא ְּבֵסֶפר . ה"אֹוִתּיֹות ֵׁשם הוי' ָּגֻלּיֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ד' ֶׁשד) תצא רעב(ל "ְלָהֲאִריַז' ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְּבמּוָבא 

ה ֶׁשל ֵׁשם "ּוְכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְגַאל ִמָּמַדי ֵהם הֹוִציאּו ֵמַהָּגלּות ֶאת ָהאֹוִתּיֹות י, ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם הוי' ֶׁשָּגלּות ָמַדי ִהיא ְּכֶנֶגד ָהאֹות ה

 ְמַרֶּמֶזת ַעל ֲחִצי אֹוִתּיֹות "ֲחִצי ַהַּמְלכּות" ְוֵכן .ְיהּוִדי אֹוִתּיֹות י" הד"יֹוְלַרֵּמז ַעל ַה, ְוָלֵכן ָּכתּוב ְלׁשֹון ְיהּוִדי ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, ה"הוי

ה "ְוָהאֹוִתּיֹות י, ה"ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיָצא ֵמַהָּגלּות ֶׁשְּכֶנֶגד ָהאֹוִתּיֹות י. ה ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם"ֵׁשם הוי



פורים (ל "ְלַהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ֹות ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ֵהִאירּו ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ָיָׁשר ְלָרֵחל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ְּבַהְמַסְּמל

   .)שכט' ב ע"ח
 ֶׁשַהְׁשָּפַעת ,ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ".ְבָׂשרֹו ֲחִצי ָאֵכלַוֵּי ִאּמֹו ֵמֶרֶחם ְּבֵצאתֹו ֲאֶׁשר ַּכֵּמת ְתִהי ָנא ַאל" )יב ,יב במדבר( ָּכתּוב

 ,ֵמת ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ְוֶׁשַפע ;ְבָׂשרֹו ֲחִצי ,ֵחִצי ַרק ַמְׁשִּפיַע ,ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ,ַהַּמְלכּות ַהְׁשָּפַעת ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ,ָהִאָּמא ֶרֶחם

  .ַהָּמֶות ִאיַלן ֶׁשִּנְקָרא ,ַהֶּזה ָלעֹוָלם ֹוֵצאתי ַהַּמְלכּות ְּדַהְׁשָּפַעת

  סֹוד רֹאׁש חֶֹדׁש

ים ִדָסֲחת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, ָּלָבןע ַהַבֶּצם ַהל ֵׁש ַעְלָבָנהאת ֵרְקִנ, ה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותָנָבְּלַה ֶׁש:)תיקונים קלז( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמ

ֲחִצי , ן ַהְּלָבָנהֵכְו. תֶלֶּבַקת ְמכּוְלַּמַהים ֶׁשִדָסֲחת ַהל ֶאֵּמַס ְמינּויֵנֵעה ְלֶּלַּגְתִּמה ַהָנָבְּלל ַהן ֶׁשָבָּלע ַהַבֶּצַהים ֶׁשִארֹוְו, תֶלֶּבַקת ְמכּוְלַּמַהֶׁש
ָהאֹור ֶׁשָּלּה ֲחִצי יֹום רֹוִאים ֶׁש, ֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶׁשְּמַס, ְוֵכן ַּבֶּׁשֶמׁש. ְמַחֵּסר ְוהֹוֵלְךֲחִצי חֶֹדׁש ַו, ִהיא ְּבַמָּצב ֶׁשל מֹוִסיף ְוהֹוֵלְךחֶֹדׁש 

ַהְמַרֵּמז ַעל ַהַּסִּכין , ַחד ׁשהּוא אֹוִתּיֹות חֶֹדׁש ְּד, ְוֵכן ִנְרֶאה. ְּדַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֵחִצי, ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְךֲחִצי יֹום ַו, מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך

ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה ַהַּמְלכּות , ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ַקִּוים ֶׁשּבֹו' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ִעם ַהג, ִׁשיןחֹוֵתְך ֶאת ָהאֹות ֶׁש, ֶׁשל ַהְּגבּוָרהַחד 

ְוֵכן ִנְרֶאה . ֵּמז ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ֵחִציְלַר, ְּבאֶֹפן ֶׁשֲחִצי ַהחֶֹדׁש מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ַוֲחִצי ַהחֶֹדׁש ְמַחֵּסר ְוהֹוֵלְך, ִמְתַחֶּדֶׁשת ָּכל רֹאׁש חֶֹדׁש

 ֶׁשֲחִצי ַהֵּלל ְמַרֵּמז :)תיקונים כח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְלַרֵּמז ַעל ִהְתַחְּדׁשּות ַהֵחִצי,  ְּברֹאׁש חֶֹדׁשֲחִצי ַהֵּללְּדִמֶּזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהִּמְנָהג לֹוַמר 

  .ְוַהֵּלל ָׁשֵלם ְמַרֵּמז ַעל ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ְוַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה, ה ְּפרּוָסהֶׁשַהַּמָּצ, ַעל ְּבִחיַנת ָרֵחל

ּוְמֻרָּמז ְּבֻנַּסח , ת ּוְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע ֶׁשרֹאׁש חֶֹדׁש הּוא ְזַמן ֶׁשּבֹו ָרֵחל ִמְתַחֶּדֶׁש,)קטז' ב ע"ראש חדש ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ְוִאם ,  הּוא ַהֶּכֶתר ֶׁשל ָּכל ַהחֶֹדׁשֶׁשרֹאׁש חֶֹדׁש' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש' ְוֵכן רֹוִאים ְּב.ל"ָרֵחָראֵׁשי ֵּתבֹות ', ַעְּמָך ָנַתָּתְלָדִׁשים ֳחאֵׁשי ָר'ַהְּתִפָּלה 

 ַמֲעָרב ְּבִגיַמְטִרָּיאחֶֹדׁש ְוֵכן . ְּדֶכֶתר הּוא ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַהּכֹל ְוַהּכֹל מּוָנח ּבֹו, ַקֶּבֶלת ֶאת ַהּכֹלַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּכֶתר ִהיא ְמ
  .ָרֵאל ַחי ְוַקָּים ִיְׂשְך ָּדִוד ֶמֶלְּבִגיַמְטִרָּיארֹאׁש חֶֹדׁש ֶׁש )רחצ' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר , ְךְוֶחְצָיּה ְמֵלָאה חֶׁש, ַהְּלָבָנה ִהיא ָּתִמיד ֶחְצָיּה ְמֵלָאה אֹור )ח"פ(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 
. ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְמִאיָרה ְוהּוא ֲחִצי ַהַּכּדּורִּכי ַהְּלָבָנה ַּכּדּוִרית ְוֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה ַרק ַהֵחֶלק ֶׁש, ְּבָחְכַמת ַהְּתכּוָנה

. ְלַסֵּמל ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהְּלָבָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ָּתִמיד ַרק ֶחְצָיּה ְמֵלָאה אֹור

, "ּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלהַהין ֵּבַהְבִּדיל ְלָּׁשַמִים ַהְרִקיַע ִּבְיִהי ְמאֹרֹת  ")יד, בראשית א (ֳאָפִנים ַּבָּכתּוב' ת ְּבג"ְמֻרָּמז ְּברין ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַסִּכב "ַלַהְוֵכן 

ּוַמְבִּדיָלה , חֹוֶתֶכת ֵּבין ַהְׁשָּפַעת ַהַחָּמה ַלְּלָבָנהְּדַסִּכין ַהְּגבּוָרה , "ָהִאירְלָּׁשַמִים ַהְרִקיַע ִּבְמאֹורֹת ִלְוָהיּו  ")שם טו (ֳאָפִנים ַּבָּכתּוב' ּוְבב

  . ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהַּלְיָלה ַהְמַסְּמִלים ֶחֶסד ּוְגבּוָרה

ַהֵחִצי ֶׁשּפֹוֶנה ְּכַלֵּפי ָהָאֶרץ הּוא ַהְיינּו ,  ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ֶחְצָיּה ֵאׁש ְוֶחְצָיּה ָּבָרד)קיח(' ָּכל ּבֹו' ְּבֵׁשם ַה)יד, בראשית א(' ֵמַעם לֵֹעז'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶחְצָיּה ַהַּתְחּתֹון הּוא ֵאׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה , ְוַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ָּבָרד, ֵאׁש

  .ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלהַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים  הּוא ָּבָרד ַהְמַסֵּמל ֶאת ְוֶחְצָיּה ָהֶעְליֹון, ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה את ַהֶּׁשַפע

, ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשַהְּלָבָנה ְמִאיָרה ֻּכָּלּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ִמַּתַחת ְלַכּדּור ָהָאֶרץ ְּבַיַחס ַלֶּׁשֶמׁשְוֵכן 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזַמן ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ֵּבין ַּכּדּור . ִהיא ֲחֻׁשָכה ְלַגְמֵרי,  ֵּבין ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַלֶּׁשֶמׁשַהְיינּוֶׁשִּנְמֵצאת ֵמַעל ַּכּדּור ָהָאֶרץ ּוְכ

ּוִבְזַמן ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ִמַּתַחת ַּכּדּור ָהָאֶרץ . ָלֵכן ִהיא ֲחֻׁשָכה, ֹו יֹוֵרד ְלַמָּטהָהָאֶרץ ַלֶּׁשֶמׁש ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיְך ַלֶּׁשֶמׁש ְוֵאינ

ֹוְמָיה ֶׁשִּמֶרַגע ְוֵכן רֹוִאים ָּבַאְסְטרֹונ. ְּדַמָּצב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה, ְּבַיַחס ַלֶּׁשֶמׁש ָאז ִהיא ְמִאיָרה ֻּכָּלּה

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . ְּבַיַחס ָלָאָדם ָהעֹוֵמד ַעל ָהָאֶרץ ּופֹוֶנה ַלֶּׁשֶמׁש, ַהּמֹוָלד ַמְתִחיָלה ַהְּלָבָנה ְלסֹוֵבב ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְלַצד ְׂשמֹאל

  . ַמָּטה ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹותֶׁשִּמֶרַגע ֶזה ַמְתִחיָלה ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשּיֹוֵרד ְל

ְּדָלֵכן ֵחְטא , ִנְרֶאה.  ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֶחְטאֹו ָיַרד ִמְּסִפיַרת ַהְיסֹוד ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות)'מתוק מדבש'עם פירוש . בראשית לו(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

, ְּדקֶֹדם ַהֵחְטא ָאָדם ְוַחָּוה ָהיּו ְּבַגן ֵעֶדן. ֻמֶּתֶרתֲחִצי חֶֹדׁש ֲאסּוָרה ַעל ַּבְעָלּה ַוֲחִצי חֶֹדׁש ֶׁשָהִאָּׁשה , ָאָדם ָהִראׁשֹון ָּגַרם ֻטְמַאת ִנָּדה

, ְזַּדֵּוג ָּכל ַהחֶֹדׁשְּבאֶֹפן ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִה, ּוִמֵּמיָלא ָׁשם ֵהם ִקְּבלּו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים', ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוְך ַהְיסֹוד

ְלַסֵּמל , ֻהְצְרָכה ַחָּוה ִלְהיֹות ְטֵמָאה ִנָּדה ְולֹא ְלִהְזַּדֵּוג ֲחִצי חֶֹדׁש, ּוְלַאַחר ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו ְוָיְרדּו ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות, ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע

  . ְוֵאין ִזּוּוג ָׁשֵלם, דֶׁשַהַּמְלכּות ְלַמָּטה ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהְיסֹו

ִּדְבִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהְיָתה , ַּגם ַהְּלָבָנה ֵהִאיָרה ָּכל ַהחֶֹדׁש ְללֹא ִּכּסּוי, ֶׁשּקֶֹדם ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, א"ר שליט"אאמוְוהֹוִסיף 

ֶׁשְּבֵליל ַׁשָּבת ָהָיה אֹור , )ו, ר יב"ב(ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש , ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְמֻכָּסהֶׁשּבֹו ַהְּלָבָנ, ֶׁשהּוא יֹום רֹאׁש חֶֹדׁש, רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּביֹום ִׁשִּׁשי

ְּכמֹו , יםְּדקֶֹדם ַהֵחְטא ָהיּו ָלֶהם ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִא, ְוֻהְצַרְך ְלַהְדִליק ֵאׁש, ְוַרק ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהָיה חֶׁשְך ְּכתֹוָצָאה ֵמַהֵחְטא, ְלָאָדם ָהִראׁשֹון

ְוָהָיה אֹור ") כו, לי' ישעי(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשָּׁשם ְמִאיִרים ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ֶׁשָהעֹוָלם ַיֲחזֹר ְלַדְרַּגת ַּגן ֵעֶדן ַהַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד, ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא
 ֶׁשִאם ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ָהָיה חֹוֵטא לֹא ָהָיה :)נח סא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . א ִׁשּנּוי ְוַהַחָּמה ְמִאיָרה ָּכל ַהחֶֹדׁש ְללֹ"ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה

ּוְטֵמָאה ֶׁשַהְּלָבָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִאָּׁשה ֶׁשְּטהֹוָרה ֲחִצי חֶֹדׁש ) תנח' ראש חדש ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ֶנְחַׁשְך אֹור ַהְּלָבָנה

 ֶׁשָּנִׁשים ֵאיָנן ְמַקְּימֹות )קדושה' שער האותיות אות ק(' ה"של'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ְוָכל ִעְנַין ֻטְמַאת ִנָּדה ִהְתִחיל ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֲחִצי חֶֹדׁש

ְורֹוִאים ֶׁשָּכל ַהִחָּסרֹון . ָדם ָהִראׁשֹון ּוִמְתַרֲחקֹות ִמְּפֵני ַהּבּוָׁשהִמְצַות ִקּדּוׁש ְלָבָנה ֱהיֹות ֶׁשֵהן ָּגְרמּו ֶאת ַהִחָּסרֹון ַּבְּלָבָנה ְּבֵחְטא ָא

ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור "  ֶׁשַהָּפסּוק:)תיקונים כח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְוַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשֵּיׁש ַּבְּלָבָנה ִהְתִחילּו ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון



 ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ְוַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה ְולֹא ִיְפְרסּו אֹוָתּה, ַרֵּמז ַעל ַהַּמָּצב ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ְמ"ַהַחָּמה

ְּכמֹו , ּוֶלָעִתיד ָלבֹא ִּתְהֶיה ָלּה ְׁשֵלמּות, ַּפְלִּגיסֹוד  ֶׁשַהַּמְלכּות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִהיא ֲחֵסָרה ְּב)שער הפונה קדים פרק מא(' ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה'

  .ֵׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְּכִדְלַקָּמןְו, ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדיֶׁשאֹוְמִרים 

ְּדִאם ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ָהָיה , ּתֹוָצָאה ֶׁשל ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןֵּבאּור ָּכל ַהַּמָּצב ֶׁשֵּיׁש ֲחֻלָּקה ָּבעֹוָלמֹות ֵּבין ֵלָאה ְלָרֵחל הּוא ּוְבֶיֶתר 

ַׁשַער 'ַּכּמּוָבא ְּב, ן ִּבְׁשֵלמּות"ְוָהָיה ִזּוּוג זו, חֹוֵטא הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ִּתּקּון ָּבֲאִצילּות ְּבאֶֹפן ֶׁשֵּלָאה ְוָרֵחל ָהיּו ֶנֱהָפכֹות ְלַפְרצּוף ֶאָחד

ְוָכְך ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשֵּלָאה ְוָרֵחל ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ֶׁשְּיַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ְּבִלי ֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני , )ב ריא"ה ח"ר(ל "ָהֲאִריַזְל' ַהַּכָּונֹות

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּׁשָּיְך ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְו, ִמְתַחְּלקֹות ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםְוַהְּנֵקבֹות , ְוֵאין ִזּוּוג ֻמְׁשָלם, ּוִבְגַלל ַהֵחְטא ָיְרדּו ָהעֹוָלמֹות ְּבַדְרָּגה. ֲחָצִאים

ְּדָלֶעִתיד ָלבֹא ֵלָאה ְוָרֵחל ִיְהיּו ׁשּוב ַּפְרצּוף ֶאָחד ְונּוַכל , ְוָלֵכן ַהֵחִצי ֶׁשל ֵלָאה ִנְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹא, ִלְבִחיַנת ָרֵחל ְמַקֵּבל ַרק ֵחִצי ֵמַהֶּׁשַפע

 ֶׁשַּיֲעקֹב ָזָכה ָלַקַחת ַּגם ֶאת ֵלָאה ְוַגם ֶאת ָרֵחל ִּבְגַלל ֶׁשהּוא )א רד"שער לח ח( ל"ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֵּבל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןְלַק

  .ִּתֵּקן ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ְוַצד ְׂשמֹאל ֶׁשּבֹו , ֶׁשַּצד ָיִמין ֶׁשּבֹו הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד, ִלָּפה ָרֵחל ְוֵלָאה ֵהן ַּפְרצּוף ֶאָחד ֶׁשַּבְּק)רחצ(ל "ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ִּבמּוָבא 

ָרֵחל ְוֵלָאה ֶׁשָּלֶהם הּוא ָלֵכן ְּבִחיַנת , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְּבַצד ַהְּקִלָּפה אֹוְכִלים ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה

 ּוְמבָֹאר .ִעיָקָרא ֵהם ִנְקָרִאים ֵלָאה ִּדְקִלָּפה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ִמְתַחְּבִרים ְלַמָּטה ְּכֶנֶגד ָרֵחל )ש(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ַּפְרצּוף ֶאָחד

  .ָלֵכן ָהִעָּקר ֶאְצָלם הּוא ְּבִחיַנת ֵלָאה, יַנת ֵלָאהִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשִעַּקר ְיִניָקָתם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִח

ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ,  ֶׁשֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ַהִּנְקָרא ְקִלַּפת נַֹגּה ִמְתַחֵּלק ְלֵחִצי טֹוב ַוֲחִצי ָרע)לט' נח ע (ל"ְלַהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבמּוָבא 

ְוהֹוִריד ֶאת ַהַּמְלכּות ִלְמקֹום , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֶחְטאֹו ָיַרד ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות,  ֶׁשְּבֵעץ ַהַּדַעתְּבֶחְטאֹו ִנְכַנס ַלֲחִצי ָהָרע

ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁש) פרשת קדושים(ל "ָהֲאִריַזְל' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ְוֵכן מּוָבא ָּבֲאִריכּות ְּב. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

הּוא הֹוִריד ַאֲחָריו , ַהְיינּו ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָיַרד ְלַמָּטה ִלְמקֹום ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָהָיה ָמקֹום ָחֵרב, הֹוִריד ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם ְּבַדְרָּגהְּבֶחְטאֹו 

  . ֶׁשָּכל עֹוָלם ָיַרד ְּבַדְרָּגה ְלִפי ֶעְרּכֹוכֹולַּכְבָיֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַעד ֵאין סֹוף 

, ָהָיה אֹור ַהַחָּמה ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמאֹור ַהְּלָבָנה,  ֶׁשְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם)טז, בראשית א' תורת משה'(' ֲחַתם סֹוֵפר'ַּבמּוָבא 

ֶאָּלא ֶׁשִּבְתִחָּלה ָהָיה ַלְּלָבָנה ֶאת ָהאֹור ַהֻּמָעט ֶׁשָּלּה , "א ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁשְך ָקָרא ָלְיָלהַוִּיְקָר" )ה, בראשית א(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

, ל' ישעי (ֵכן רֹוִאים ֵמַהָּכתּובְו. ֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה ַרק ַמה ֶּׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהֶּׁשֶמׁש, ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ַאַחר ִקְטרּוג ַהְּלָבָנה ּוִמעּוָטּה, ֵמַעְצָמּה

ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ַהַּמָּצב ֶׁשל ". ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים") כו

ְוִיְהֶיה ָלּה אֹור , ָלֵכן ִהיא ִּתְהֶיה ְּכמֹו ַהַחָּמה ֶׁשל ַהּיֹום, ְוַתְחזֹר ִלְהיֹות ַמה ֶּׁשָהְיָתה, ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשהּוא ַהַּמָּצב ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ִמיעּוט ַהְּלָבָנה

 ְזֵקִנים ַּדַעת'ַה ֶאת 'ִּפְנָחס ְׁשִביֵלי' ַהֵּסֶפר ְמָבֵאר ֶזה ּוְלִפי .ַהִּמיעּוט קֹוֶדם ֶׁשָהְיָתה ְּכמֹו ,ֵמִאיָדְך ַהַחָּמה ִּתְהֶיה יֹוֵתר ֵמַהְּלָבָנה, ֵמַעְצָמּה

 ,ַלְּלָבָנה ֶׁשָהָיה ָהאֹור ֶאת ַּגם ִקֵּבל ֶׁשהּוא ֵּכיָון .ַהֶּׁשֶמׁש אֹור ִנְתַּגֵּדל ,ַהְּלָבָנה ִקְטרּוג ֶׁשְּלַאַחר )טז ,א בראשית( 'ַהּתֹוָספֹות ִמַּבֲעֵלי

 ְּבִריַאת ֶׁשל ָהְרִביִעי ַּבּיֹום ְּכָבר ַהְּלָבָנה ִמעּוט ֶׁשָהָיה רֹוִאים ָּפִנים לָּכ ַעל .ִנְתַּגֵּדל הּוא ָלֵכן ,ֶזה ֶאת ָלּה ַמֲעִביר הּוא ֶׁשַעְכָׁשיו

 ָהְרִביִעי ַּבּיֹום ֶׁשַהִּמיעּוט ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָהִראׁשֹון ָאָדם ְּבֵחְטא ָהָיה ֶׁשַהִּמיעּוט ִלְדָבֵרינּו ְוָקֶׁשה ,ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא קֹוֶדם ָהעֹוָלם

 ָהִראׁשֹון ָאָדם ּוְבֵחְטא .ְּכַלל ֵמַעְצָמּה אֹור ָלּה ְוֵאין ,ֵמַהֶּׁשֶמׁש ּוְלַקֵּבל ,ַלֶּׁשֶמׁש ִמַּתַחת ִלְהיֹות ִנְתָמֲעָטה ֶׁשַהְּלָבָנה ַלֶּׁשֶמׁש ַיַחסְּב ָהָיה

 אֹור ֶׁשל ְוַהַּמָּצב .ְּכִדְלֵעיל חֶֹדׁש ֲחִצי ַרק ָּתִאיר ִהיא ,ׁשֵמַהֶּׁשֶמ ְמַקֶּבֶלת ִהיא ֶׁשאֹותֹו ַהּמּוָעט ָּבאֹור ֶׁשַּגם ְׁשִנָּיה ַּפַעם ִנְתָמֲעָטה ִהיא
 ַהַחָּמה ָהִראׁשֹון ַהִּמיעּוט ּוְלַאַחר ,ָהִראׁשֹון ַהִּמיעּוט קֹוֶדם ֶׁשל ַהַּמָּצב הּוא ,ִׁשְבָעַתִים ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ְּכאֹור ַהְּלָבָנה

 ּוְלַאַחר .צּוָרה ְּבאֹוָתּה יֹום ְּבָכל ֶׁשְּמִאיָרה ַהּיֹום ַלַחָּמה ְּבדֹוֶמה ְּבָׁשֶוה ַהחֶֹדׁש ָּכל ֵהִאיָרה ֶׁשַהְּלָבָנה ֶאָּלא ,ַהּיֹום ְּכמֹו ֵהִאירּו ְוַהְּלָבָנה

  .חֶֹדׁש ֲחִצי ַרק ֶׁשְּמִאיָרה ַהְּלָבָנה אֹור יֹוֵתר ִנְתָמֵעט ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא

ׁש ִהְתַחְּדׁשּות ַהַּמְלכּות ֵיׁש ָלּה ִהְתַחְּדׁשּות ַּגם ְּבַיַחס ַלִּמעּוט ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ִּבְבִריַאת ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ְּכֶׁשֵּיּוֶבֱאֶמת 

ְולֹא ְּכמֹו , ַקֵּבל ֶׁשַפע ֵמאֹותֹו ָמקֹורֶׁשְּברֹאׁש חֶֹדׁש ַהְּנֵקָבה ְוַהָּזָכר עֹוִלים ְל) תקסו' ה ע"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ִּב, ָהעֹוָלם

 יםִרְמאֹוה ֶׁשָנָב ְלׁשּוּדח ִקַסנֹים ְּבִאן רֹוֵכְו. ְוֶזה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשָהְיָתה קֹוֶדם ַהִּמעּוט ָהִראׁשֹון, ָּתִמיד ֶׁשַהְּנֵקָבה ְצִריָכה ְלַקֵּבל ֵמַהָּזָכר

  . טיעּום ִמּו ׁשּהה ָּבֶיְהא ִיּלֹים ֶׁשִׁשְּקַבְמּו, יםִטיעּוה ִמָּמ ַּכיּוָהע ֶׁשַמְׁשַמּו. ֶיה ָּבּה ׁשּום ִמעּוטְלַמּלֹאת ְּפִגיַמת ַהְּלָבָנה ְולֹא ִיְה

ל עֹוָלם ה ִרּבֹונֹו ֶׁש"ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִלְפֵני הקב, "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"ה "ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר הקב 'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ָמִצינּו ְּב
ה ָעִתיד ֶׁשֵּיֵצא ֵּבן ֵמִיַׁשי ֶׁשּיֹאַמר "ָאַמר ָלֶהם הקב". ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות"ָלָמה ָאַמְרָּת ְלָאָדם ָהִראׁשֹון 

, ה"י ְּדָבֵרינּו ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָטֲענּו ַלקב ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפ".ִרְגזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה"

ַמּדּוַע ָאסּור , ְלַסֵּמל ֶאת ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, הּוא ֶׁשִּתְהֶיה ִהְתַחְּדׁשּות ַלַּמְלכּות ַלֲחִצי חֶֹדׁש ִּבְלָבד' ֶׁשִאם ְרצֹון ה

ְוַהִהְתַּגּלּות ַהּזֹאת ָּבָאה , ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם סֹוד ַהֵחִצי' ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ְרצֹון ה, ְוִנְגְזָרה ָעָליו ִמיָתה, ל ֵמֵעץ ַהַּדַעתָהָיה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶלֱאכֹ

ֶׁשֵּיֵצא ֵּבן ֵמִיַׁשי ֶׁשּיֹאַמר , ָעִתיד ָלבֹאה ֶׁשַהַּתְכִלית ָהֲאִמִּתית ִהיא ַהַּמָּצב ֶׁשל ֶל"ְוַעל ֶזה ָעָנה הקב. ַרק ְּכתֹוָצָאה ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

  .ְּכמֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון קֹוֶדם ַהֵחְטא, ְוִיְזּכּו ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים" ִרְגזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו"

 ,ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת ְלַמָּטה ְלכּותַהַּמ ַמּדּוַע ַהַּטַעם ֶאת ָלנּו ְמַגָּלה חֶֹדׁש ֲחִצי ָהִאָּׁשה ֶׁשל ִנָּדה ְּדֻטְמַאת ,ְלהֹוִסיף ְוִנְרֶאה

 ֶׁשֵּיָהֵפְך ְּבאֶֹפן ,ּבֹו ֲחָזָקה ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ִּתְהֶיה ,ְלַמָּטה ֵיֵרד ֶׁשִאם ֲחָׁשׁש ֵיׁש ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֶחֶסד ֶׁשהּוא ,ַהֵּׁשִני ְּדַהֵחִצי

 ָמקֹום ְוֵאין ,ִנָּדה ְּבַדם ַהִּנְרָמִזים ,ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ֵיׁש ַהֶּזה ֶׁשַּבֵחֶלק ְלַרֵּמז ,ֶזה ִּבְזַמן ִנָּדה ְטֵמָאה ָהִאָּׁשה ָלֵכן ',ְוכּו ָקִׁשים ְלִדיִנים

 ֶׁשִּנְׁשָאר ֵלָאה ֶׁשל ֵמַהֲחִצי ִויִניָקה ֲאִחיָזה ׁשֵי ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ,)ג"פ ולאה רחל( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ֵמָה ְלַקָּמן ֶׁשָּנִביא ּוְכִפי ,ְלִזּוּוג

 ְוַגם ,ָטֵמא ְּבָדם ַהִּנְרָמזֹות ,ְּגבּורֹות ְּפסֶֹלת ַּגם ֵיׁש ֵמָהִאָּׁשה ֶׁשּיֹוֵצא ֶׁשַּבָּדם ,)קמא 'ע ב"ח פסח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ַעֵּין .ְלַמְעָלה



 ְלַמָּטה ְויֹוְרִדים ,ְלַמְעָלה ֶׁשְּמקֹוָמם ְוַהְּגבּורֹות ַהֲחָסִדים ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ֶׁשָּדם ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .טַֹהר ְּבַדם ָמזֹותַהִּנְר ,ֲחָסִדים ְּפסֶֹלת

 ִנְרֶאה ְוֵכן .ִנָּדה ֵמִאָּׁשה ִויִניָקה ֶׁשַפע ָלֶהם ֵיׁש ַהִחיצֹוִנים ֶׁשָּכל ,ק"ָהרמ ְּבֵׁשם :)ג שמות( 'ִמְּדַבׁש ָּמתֹוק'ַּב מּוָבא ְוֵכן .ַהְּקִלָּפה ֶּדֶרְך

 ֲחִצי הּוא ִנָּדָתּה ּוְזַמן ,ְּכִדְלַקָּמן ,ֵחִצי ֵּפרּוׁשֹו ִּדְפָרס ',ֵחִצי' ִמְּלׁשֹון הּוא ,)פב וירא ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ,ִנָּדה ֵּפְרָסה ֶׁשַהָּלׁשֹון

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . 'ד ה"ָנ אֹו, 'ן ה"ָּדת ֹוּיִתאֹו, ה"ִנָדל ֶׁש"יַזִרֲאם ָהֵׁש ְּב.)אחרי עט(ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו .ֵמַהְּזָמן

ת ֶדֶרְפיא ִנִה ֶׁשינּוְיַה, 'ָנד היא ן ִהֵכָלְו, עַפת ֶׁשֶלֶּבַק ְמּהיָנֵאין ְוִדיא ְּבו ִהָׁשְכַעֶׁש, תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְּמֶׁש' הת אֹול ָהַעִּדין אן  ָּכֶׁשֵּיׁש

  .יןִּדל ַהה ֶׁשָאָצֹוא ּתם הּוָּדַה ֶׁשינּוְיַה. ְּדֵמיְּבִגיַמְטִרָּיא ן "דֶׁש:) תיקונים קיד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּהָלְעַּבה ִמָדָנְו

 ַּתְלִמיֵדי ְוִׁשֵּמׁש ,ַהְרֵּבה ְוָקָרא ,ַהְרֵּבה ֶׁשָּׁשָנה ֶאָחד ְבַּתְלִמיד ַמֲעֶׁשה ,ֵאִלָיהּו ְּדֵבי ָּתָנא .)יג שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן
 ',ְוכּו ִמְדָרׁשֹות ּוְבָבֵּתי ְּכֵנִסיֹות ְּבָבֵּתי ּוְמַחֶּזֶרת ,ְּתִפיָליו נֹוֶטֶלת ִאְׁשּתֹו ְוָהְיָתה .ָיָמיו ַּבֲחִצי ּוֵמת ,ַהְרֵּבה ֲחָכִמים
 ַּדְעּתֹו ָעְלָתה ְולֹא ,ָּבָׁשר ְבִקירּוב ִעִּמי ְוָיַׁשן ,ִעִּמי ְוָׁשָתה ,ִעִּמי ָאַכל ,ֶאְצֵליְך ַמהּו ִלּבּוֵניְך ִּביֵמי ,ִּבִּתי ,ָלּה ְוָאַמְרִּתי

 ִאָּׁשה ְוֶאל" ,ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשֲהֵרי ,ַלּתֹוָרה ָּפִנים ָנָׂשא ֶׁשּלֹא ֶׁשֲהָרגֹו ַהָּמקֹום ָּברּוְך ,ָלּה ְוָאַמְרִּתי .ַאֵחר ָּדָבר ַעל
  .ָיָמיו ַּבֲחִצי ֶׁשֵּמת הּוא ִנָּדה ִאּסּוֵרי ַעל ֶׁשָהעֶֹנׁש רֹוִאים ".ִתְקַרב לֹא ֻטְמָאָתּה ְּבִנַּדת

ַהְדָלַקת ַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות ְּבִנָּדה ְּבַחָּלה ּוְב, ַעל ָׁשלׁש ֲעֵברֹות ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן :)שבת לא(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
ר ְמַתֶּקֶנת ָהִאָּׁשה ֶאת ַמה ֶּׁשָחְטָאה ֵנת ַהַקָלְדַהה ְוָּלה ַחָּדת ִניַרִמת ְׁשכּוְזִּב ֶׁש)ילקוט משלי תתקנט תנחומא נח א (ִּמְדָרׁש ַּבינּוִצָמּו. ַהֵּנר

ר ֵנָּלה ַחָּדה ִנִמְצֹות ' ְמַקְּיִמים ג, יָון ֶׁשַהֵחְטא ָּפַגם ְּבַהְׁשָּפַעת ַהֵחִציי ְּדָבֵרינּו ֵּכל ִּפִנְרֶאה ְלָבֵאר ַע. ְּכַלֵּפי ַּבֲעָלּה ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

. הָּוא ַחְטת ֵחים ֶאִנְּקַת ְמּוּלים ֵאִרָבְד' גְבִּד, הָקָלְדַהת ֶּסֶוה ָּלַחת "רה "ָּוַחֶׁש' םָהָרְדבּוַא'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשָּלֶהןת "ֶׁשָהר

א ְטת ֵחת ֶאנֹוְּקַת ְמּוּלת ֵאוֹוְצִמ' גְּד. ןֶמֶׁשה ָּלַחה ָּדִנ ת אֹוָּבַׁשר ה ֵנָּלַחה ָּדִנת " רש"ָחָּנ ֶׁש)קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

  . ׁשָחָּנַה

ה ְּבָרָאּה לֹו ְוָרָאה אֹוָתּה ְמֵלָאה ִריִרים ְוָדם ִּבְתִחָּל, "ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהַּפַעם" )ילקוט בראשית כד(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
רֹוִאים ֶׁשַחָּוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא ִליִלית ִּבְבִחיַנת ". זֹאת ַהַּפַעם"ֲהָדא הּוא ְּדָאַמר , ְוָחַזר ּוְבָרָאּה לֹו ַּפַעם ְׁשִנָּיה, ְוִהְפִליָגה

ְוֵכן ְׁשָמּה ֶׁשל ַהִּנָּדה . ְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַחָּוה זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדםּו, ָהְיָתה ְמֵלָאה ִריִרים ְוָדם, ֵלָאה ְּכִדְלֵעיל

ָתה ָּכל ַּדם ִנּדֹות ֶׁשִּבְמֵעי ֵעָׂשו ִנְקָרא ַאְדמֹוִני ֶׁשָּׁש )תולדות(' רֹוֵקַח'ָּבמּוָבא ְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןה"י ְּבִגיַמְטִרָּיאָּדָוה 
" ן ֵּבד ַוֵּתֶלהַוַּתַהר ֵלָא ")יט,  ל-לב , בראשית כט (ְוֵכן ַהְּפסּוִקים. ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵעָׂשו ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים, ִאּמֹו

  .ָּדה ְּדַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ִנה"ִנָדת "ס

' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'ן ְּבֵּיַעְו[. נֹוַלד ַאְבָרָהםּוֵמִּזּוּוג ֶזה , ֶׁשֶּתַרח ִהְזַּדֵּוג ִעם ִאְׁשּתֹו ְּכֶׁשָהְיָתה ִנָּדה )לח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ְּב מּוָבא

יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהֵחִצי ֶׁשל , ַהְׁשָּפַעת ַאְבָרָהם ְּכִפי ֶׁשִהיא ִּבְפֵני ַעְצָמּהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד]. ֹוּתְׁשת ִאס ֶאַנח ָאַרֶּתֶׁש) איוב רע(

ִנּמֹול ְוהֹוִסיפּו לֹו ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשִּיְצָחק נֹוַלד ָאז ַאְבָרָהם . ִּזּוּוג ֶזהָלֵכן ַאְבָרָהם נֹוַלד ִמ. ַהִחיצֹוִנים ֶׁשִּנְרָמז ִּבְזַמן ֶׁשָהִאָּׁשה ְטֵמָאה ִנָּדה

ת " רם"ַאְבָרן ֵכְו.  ֶׁשּלֹו ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ִיְצָחק ְּכִדְלַקָּמןַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹודְלַרֵּמז לֹו ֶׁשַעְכָׁשיו הּוא ַיְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ', ֶאת ָהאֹות ה

, םִיַּמת ַה ֶאּוּנֶּמת ִמלֹוְדת ִלרּוָׁשְפה ֶאָתְיא ָהן לִֹיַדֲע', ת האֹו ָהה לֹוָפְסֹוּנם ֶׁשֶדּקֹז ֶׁשֵּמַר ְל".ִיםָמֹו ּבין ֵאק ֵר") כד, בראשית לז( בתּוַהָּכ

  .הָּׁשֻדְקים ִּדִדָסֲחת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה

ִאיֵּמיּה ְּדָהָמן ַאְמְּתַלאי . ְנבֹוִאיֵּמיּה ְּדַאְבָרָהם ַאְמְּתַלאי ַבת ַּכְר, ָאַמר ַרב ָחָנן ַּבר ָרָבא ָאַמר ַרב.) ב צא"ב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִנְרֶאה ְּדַהֵּׁשם .  רֹוִאים ֶׁשַהְּגָמָרא ְמַקֶּׁשֶרת ֵּבין ַאְבָרָהם ְלָהָמן ְוָצִריְך ֵּבאּור.ָטהֹור ָטהֹור, ְוִסיָמֵניְך ָטֵמא ָטֵמא. ַּבת עֹוַרְבָּתא

 ַּכְרְנבֹוְוַאף ַעל ִּפי ֶׁש, ְוַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַאְבָרָהם ְוָהָמן ַׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון, ֹון ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֵלָאהְמַרֵּמז ַעל ַאְמְּתַלאי 

, ֶּמֶזת ַעל ִמין ָטהֹורהּוא ֶׁשַאְבָרָהם ָּבא ֵמַאְמְּתַלאי ַּבת ַּכְרְנבֹו ַהְמַר, ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ׁשֶֹרׁש ַאְבָרָהם ְלׁשֶֹרׁש ָהָמן,  ֵהם אֹותֹו ִּגיַמְטִרָּיאעֹוֵרבְו

ְוַאְמְּתַלאי ַּבת עֹוַרְבָּתא . 'ּוִמין ָטהֹור ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ַעל ְיֵדי ְׁשִחיָטה ְוכּו, ם ָׁשם"ַּכּמּוָבא ָּברשב, ְּדַכְרְנבֹו ְמַרֵּמז ַעל צֹאן ֶׁשִּנְקָרִאים ָּכִרים

 ְּכִמְנַין ו"צ ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָמן ֶׁש)ב תע"פורים ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ּוןְמַרֶּמֶזת ַעל ָהעֹוֵרב ֶׁשהּוא ִמין ָטֵמא ֶׁשֵאין לֹו ִּתּק

 ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵׁשמֹות ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד, ֶׁשִּמָּׁשם ְיִניָקתֹו,  ֶׁשְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיהי"ל אדנ"אֵׁשמֹות 

ת ַהְּפסּוִקים " רי"ַאְמְּתַלאְוֵכן . ְוַהְׁשָּפָעה זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלִחיצֹוִנים, י"ַלַּמְלכּות ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם אדנ, ל"א

ְלַרֵּמז ". ְךָּלֲעֶׂשה ַּתֶׁשר ֲאלֶֹהיָך ֱאהָֹוה ְיְזַּבח ִמ ")כא, דברים טז(". ֹוֵעדמֶהל אְֹמֶלאֶכת ִלהָוה ְירּוַמת ְּתת ֶאֵהִביאּו ") כא, שמות לה(

ְוֵכן ַהָּכתּוב . 'ֶׁשְּנִתיַנת ְצָדָקה ּוִמְזֵּבַח ְמַתְּקִנים ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּטהֹוִרים ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלׁשֶֹרׁש ַאְמְּתַלאי ּוַמֲעִלים אֹוָתם ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלה

ֶׁשהּוא ָצִריְך ֵּבן ' ְּדַאְבָרָהם ָרַמז ַלה. י"ַאְמְּתַלאת "ר" י ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִריִלֶּתן ִּתה ַמהִוֹה ֱידָֹני ֲאְבָרם ַאַוּיֹאֶמר  ") ב,בראשית טו(

ר ְלַקָּמן ֶׁשַאְבָרָהם ִהְתַחֵּבר ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּדְקֻדָּׁשה ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵא. ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִמּׁשֶֹרׁש ַאְמְּתַלאי ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ְלִהְתַחֵּבר ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה

  .ְּכֶׁשִּנימֹול ְוהֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

ֶׁשָּלַקח ֶאת ְּכ, מ"ָלַקח ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַּבֲחָזָרה ִמיֵדי ַהס, ֶׁשֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ִהְפִסיד ְלַאַחר ַהֵחְטא, .)בראשית לו(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ִהְפִסיד ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד , ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָּיַרד ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ְלַאַחר ַהֵחְטא, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו

ֶׁשהּוא ִּתֵּקן ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיּוַכל , ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל,  ֶאת ַהֵחִצי ַהֶּזהּוְכֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו הּוא ָלַקח, ַלִחיצֹוִנים

 ְוֵכן ֵּבַאְרנּו .ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֶׁשהֹוְפִכים ֶאת ָהַרע ְלטֹוב ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן, ָלֶרֶדת ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה

ֶשִּבְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ' ִמְדַרׁש ָאבֹות 'ְּבֵסֶפרּומּוָבא . ֶׁשִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ִהְתִחיָלה ִּבְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב'  ַהְּבכֹוָרהַמֲאְמֵרי'ְּב

ְלֵעָׂשו ֶשִּבְלִקיַחת ַהְּבכָֹרה הּוא ָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַיֲעקֹב ָרַמז ּוְמבֹ. ָקָנה ֶאת ַהְּבכָֹרה ֵמֵעָׂשו הּוא ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶחֶרב



ה "ְוי, ָרה ְּכֶׁשָּקָנה ֶאת ַהְּבכֹוה"יֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ְּבִגיל ' ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוִמֵּמיָלא ֵאינֹו ָצִריְך ֶאת ַהֶחֶרב ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפע

  .ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלַקָּמן

 ,ֵחִצי ַרק ַמְׁשִּפיָעה ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ,"ַהָּׁשַמִים ַּבֲחִצי ַהֶּׁשֶמׁש ַוַּיֲעמֹד" )יג ,י יהושע( ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה

 ִמּלֹוַמר ִלְׁשּתֹק ַלֶּׁשֶמׁש ָאַמר ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ',עֹוף ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהְׁשָּפָעָתּה ֶאת ִהְפִסיק הּוא "םּדֹו" ָלּה ָאַמר ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ְּדִבְזַמן

 .ַהֵחִצי ִּבְנֻקַּדת ְלַהְׁשִּפיַע ַמְפִסיק ַהְיסֹודֶׁש ְלַרֵּמז ,"ַהָּׁשַמִים ַּבֲחִצי" ָהָיה ֶזה ָלֵכן ,ְּבַתְפִקיָדּה ּוְלַהְמִׁשיְך ָלזּוז ּתּוַכל לֹא ּוִמֵּמיָלא ,ִׁשיָרה

 ִּפי" )לא ,י משלי( ְוֵכן ,"ְכָמהָח ְהֶּגהֶי ִּדיקַצ ִּפי" )ל ,לז תהלים( ְיסֹוד ַהַּצִּדיק ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַרְּמִזים ַהְּפסּוִקים ֵּתבֹות ָראֵׁשי ,י"ֵחִצ ְוֵכן

 ִּכְדֵבַאְרנּו ,י"ַח ִּבְבִחיַנת הּוא ְּדַהְיסֹוד ,"ּוִריצ ָברּוְךּו ה"ָיֲהָו יַח" )מז ,יח תהלים( ַהָּכתּוב ֵּתבֹות ָראֵׁשי ֹו"ֶחְצי ְוֵכן ".ְכָמהָח נּובָי ִּדיקַצ

 ֵּתבֹות סֹוֵפי ,"ץָאֶר יֵסַאְפ וַיְחָּד חְיַנַּג ַעִּמים ָּבֶהם" )יז ,לג דברים( ַהְיסֹוד ,יֹוֵסף ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּכתּוב ְוֵכן .'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְׁשֵני ָלֵכן ,ֵחִצי ַרק ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ְוֵכיָון ,י"ַח ּוִבְבִחיַנת 'ו אֹות ִּבְבִחיַנת הּוא ְּדַהְיסֹוד ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא י"ַח ְּפָעִמים 'ו ְוֵכן .ֹו"ֶחְצי

 'ג ִעם ַיַחד ַהְיסֹוד ְסִפיַרת ֶאת סֹוְפִרים ְּדִאם ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"י ְּפָעִמים 'ט ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ְּבַהָּכָאה ֵאּלּו ִמְסָּפִרים

 ְּדֵיׁש ,ב"י אְּבִגיַמְטִרָּי ִהיא ְּבִמּלּוָאּה ו"ָו ָהאֹות ְוֵכן .'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֵּתַׁשע ְלִמְסַּפר ַׁשָּיְך הּוא ,ָהִראׁשֹונֹות ַהְּסִפירֹות

 חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ְּבַהָּכָאה ֵאּלּו ִמְסָּפִרים ְׁשֵני ָלֵכן ',ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ב"י ִמְסַּפר ַּבְיסֹוד

 ֶׁשל ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַדָּקהְו ,"ַדָּקה ָמָמהְּד קֹול" ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ',ַהַחְׁשַמל

 ֵמָראֵׁשי עֶזַר ָיָצא ֶזה ְּדִבְזַמן ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא )כד ,מט בראשית( "ָיָדיו ְזרֵֹעי ַוָּיפֹּזּו" 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,יֹוֵסף

 ָׁשלׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג ,"ַחִליְצַמ ׁשיִא ַוְיִהי" )ב ,לט שם( יֹוֵסף ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז י"ֵחִצ ְוֵכן .ָׁשם י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֶאְצְּבעֹוָתיו

  .אֹוִתּיֹות

 ְקַצת ִמֶּמנּו ְמִסיִרים ַההּוא ָהָהר ֶׁשל ַהַּׂשר ִּכי ַהָּדָבר ִיְהֶיה ִמיםְוִלְפָע )כה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּגְלּגּוִלים ַׁשַער'ְּב מּוָבא
 ֶׁשָהָיה ָהָהר אֹותֹו ְלַמָּטה ַּגם ְוָאז ,ֵאָליו ִנְׁשֶאֶרת ְוֶחְצָיּה ,ַאֵחר ְלַׂשר ֶחְצָיּה ְוָנְתָנה ֶמְמַׁשְלּתֹו ְוֶנְחֶלֶקת ,ֶמְמַׁשְלּתֹו

 ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהר ְוֵכן ,ַהר ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְיסֹוד .)רנו השמטות( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו .ִלְׁשַנִים ֶנְחָלקְו ִנְבַקע ֶמְמַׁשְלּתֹו ַּתַחת
 ֶׁשַּגם ְלַמְעָלה ָהָהר ֶמְמֶׁשֶלת ִלְבִקיַעת ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ְלַמָּטה ָהָהר ְּבִקיַעת ֶאת ְמַׁשֵּיְך ל"ָהֲאִריַז ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל

 ְּבַגְׁשִמּיּות ִמְׁשַּתְלֵׁשל ּוִמֵּמיָלא ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֲחֻלָּקה ֵיׁש ָהר ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ֶׁשַּבְיסֹוד ְלַרֵּמז ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶנְחֶלֶקת ִהיא ָׁשם

  .ַּדְוָקא ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ָהר ְּבִקיַעת

  'יֵחִצ'ְּבִגיַמְטִרָּיא ' ִעּגּול'

 ְוַהְיסֹוד ,רַֹחב ִנְקָרא ַהְּגבּוָרה ְוַקו אֶֹרְך ִנְקָרא ַהֶחֶסד ֶׁשַּקו ,.)ע ואתחנן( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ְּדָמִצינּו ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּול ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ְוָכל ,ְמֻׁשָּלׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ,ַהְׁשָּפעֹות 'ג לֹו ֶיׁש ַהְיסֹודֶׁש ,ָׁשם ְמָבֵאר 'ִמְּדַבׁש ָמתֹוק' ּוְבֵפרּוׁש .ִעּגּוָלא ,ַהִּמָּדה ַקו ָׁשם ִנְקָרא

 360ר ָּפְסִּמן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַהֵכְו .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּול ָלֵכן ,ֵחִצי ַרק ַלַּמְלכּות ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ְוֵכיָון ,ִעּגּול הּוא ְמֻׁשָּלׁש

 ַהְיסֹוד  ֶאתיםַהְמַסְּמִל, תֹוּיִתאֹום ָה ִעְסִפיָרה  אֹוִצינֹורן ֵכְו. י"ַחם ִיַמֲע ַּפֹו ּבׁשֵּי ֶׁשַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל 360ר ַּפְסִמּו. לּוּגִעת ָּבלֹוֲעַמ

 ֶׁשָּכל ,ְּתנּוָעה ְּבַמְעַּגל ַהַּקִּוים ָּכל ֶאת ְמַאֵחד ִעּגּולֶׁש ,ְּבַגְׁשִמּיּות ּדּוְגָמא ְלַהְמִׁשיל ְּדֶאְפָׁשר ,ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר ְּבַמֲאָמר [.360ְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .]ּבֹו ִנְכָלִלים ַהַּקִּוים ֶׁשָּכל ,ִעּגּול ִּבְבִחיַנת הּוא ָהרּוָחִני ַהְיסֹוד ָּכְך ,ְּבתֹוכֹו ְוִנְכָלִלים ּבֹו ִמְתַאֲחִדים ֵאָליו ֶׁשָּבִאים ַהְּדָרִכים

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע , ְוִנְרֵאית ְלֵעיֵנינּו ֲחִצי ִעּגּול, ֶׁשַהֶּקֶׁשת ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִהיא ִעּגּול ָׁשֵלם', ַמל ֶקֶׁשתַחְׁש'ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו 

, ְוֵכן ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶקֶׁשת. ֲחִצי ִעּגּולֶיׁש ָלּה צּוָרה ֶׁשל , ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ְּכִדְלַקָּמן, ְוֵכן ַהֶּקֶׁשת ֶׁשּיֹוָרה ִחִּצים. ַרק ֵחִצי

 ֵמָאה ְוֵתַׁשעְוֵכן ִּבְנָיִמין ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַחי . ֶיׁש ָלּה צּוָרה ֶׁשל ֲחִצי ִעּגּול, ּוָבּה ַנֲעֶׂשה ַהִחּתּוְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלַקָּמן

ֶׁשֲחִצי יֹום עֹוֶלה ַוֲחִצי יֹום , ֶיׁש ָלּה צּוַרת ִעּגּול, ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד,  ְוֵכן ַהַחָּמה,)ו, שמות א( ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ,ּגּולִע ָׁשָנה ְּכִמְנַין

 ְוָלֵכן ָהִעּגּול ,ִעּגּול ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ֲחִציְמַקֶּבֶלת ַרק ְלַרֵּמז ֶׁשִהיא , ִהיא ֲעֻגָּלה, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ְוִנְרֶאה ְּדַגם ַהְּלָבָנה. יֹוֵרד

 ּוְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ִׁשִּׁשים ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְך"ָסֶמְוֵכן ָהאֹות . ֲחִצי חֶֹדׁש מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ַוֲחִצי חֶֹדׁש ּפֹוֵחת ְויֹוֵרד, ֶׁשָּלּה

  . ִעּגּולֵיׁש ָלּה צּוַרת, .)תרומה קכז(ר ַּבּזַֹה

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ,  ִעּגּולּוְכִמְנַין, ֵחִצי ְּכִמְנַין ֵמָאה ָוֵּתַׁשעְּדִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשּגֶֹדל ַהַחָּמה ְּבַיַחס ְלַכּדּור ָהָאֶרץ הּוא ִּפי ִנְרֶאה 

  .ִהיא ֵחִצי, ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלַכּדּור ָהָאֶרץ ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ת ַהְיסֹודַהַחָּמה ְוָהִעּגּול ַהְמַסְּמִלים ֶא

 ָּכאן  ִנְרֶאה ְּדֵיׁש.ֲחִצי ּגֶֹרן ֲעֻגָּלה ֶׁשַהַּמֲעלֹות ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש ֵּבין ֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים ָהיּו ְּבצּוַרת ,)ה, מידות ב(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 

 ְלַרֵּמז ,ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹותְוָלֵכן ָהיּו , הּוא ְּבסֹוד ֲחִצי ִעּגּול, ֶׁשִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַהִּנְרָמז ְּבִחּבּור ֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים, ֶרֶמז

ְוֵכן  .'ַחְׁשַמל עֹוף'ְמִרים ְּבָמקֹום ֶזה ַׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד ַהְמַזֵּוג ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְוֵכן ַהִּׁשיָרה ֶׁשָהיּו אֹו.  ֶׁשְּמַזֵּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות,ה"יַעל ֵׁשם 

  .ֵחִצי  ְּבִגיַמְטִרָּיאֲעֻגָּלה

ים ְלֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל  ַמֲעלֹות ֶׁשֵּבין ֶעְזַרת ָנִׁשו"טֶׁש) פרק נט' גבורות השם' (ל"ַהמהרא ַעל ִּפי "אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט' ג ר"ֵמָהרהמּוָבא 

 ַּבחֶֹדׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַאֲחֵרי ֶׁשָעָלה ָּכל יֹום ְויֹום ו"טְמַסְּמלֹות ֶאת ַהָּיֵרַח ְּביֹום ,  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותו"טֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד 

 ה"י ְּדֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ְמַסְּמִלים ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְּבסֹוד ַהֵּׁשם .ַאְׁשָלמּוָתאִסיֲהָרא ְּבְוִנְקָרא ִּבְלׁשֹון ַהּזַֹהר , עֹוד ַמֲעָלה ְועֹוד ַמֲעָלה
,  ּדֹורֹות ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּוו"ט ֶׁשִּנְׁשְלמּו ְּבַאְׁשָלמּוָתא ִסיֲהָרא ַהֶּמֶלְך ָהָיה ְׁשלֹמֹהְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשֵאֶצל . ַמֲעלֹותו "טַהִּנְרָמז ְּב

ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום 'ִעם ִיְׂשָרֵאל ִמיִציַאת ִמְצַרִים ַעד ִּבְנַין ֵּבית ַהְּבִחיָרה ַּכּמּוָבא ַּבִּפּיּוט '  ַמֲעלֹות ֶׁשָעָׂשה הו"טמּו ְוִנְׁשְל



ָלֵכן ֲחִצי ֶזה ִנְרָמז , ה ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹודְלֵעיל ֶׁשֲחִצי ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו . 'ָעֵלינּו

ְּכִליל . א' ג ר" ְוהֹוִסיף הרה.ו"טְּבִגיַמְטִרָּיא יו ָל ֵאיַעִּפְׁשַּמל ֶׁשֵלֹוּכם ַה ִעָּדִודן ֵכְו .ה ֶׁשְּמַזֵּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה"ּוַבֵּׁשם י, ו"ְּבִמְסַּפר ט

ֲחִצי ַהּתֹוָרה  הּוא ,"ַוָּיֶׂשם ָעָליו ֶאת ַהחֶׁשן ַוִּיֵּתן ֶאל ַהחֶׁשן ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמיםֹ" )ח, חויקרא (ק סּוָּפַהא ֶׁש"שליט
 2923ת ּוִבְׁשַנ,  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה2923ְוֵכן הּוא ַהָּפסּוק ַה, ִסיֲהָרא ְּבַאְׁשָלמּוָתאּוְמַרֵּמז ַעל ְנֻקַּדת ֲחִצי ַהחֶֹדׁש ֶׁש, ִּבְפסּוִקים

לפי  (. ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּיםֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד 6000ִּכי ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ָקרֹוב ְל. ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ִהְתִחיָלה ַמְלכּות ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך

. ) ליצירה2923זה יוצא בדיוק , ריאת העולם כשנהולפי המנין שמנו בזמנם שלא מנו את השבוע של ב,  ליצירה2924המנין שאנו מונים שלמה הומלך ב

ִסיֲהָרא ב ְׁשָבִטים ֶׁשֵהם ַהּסֹוד ֶׁשל ְׁשֵלמּות ַהַּמְלכּות "ִּכי ַהחֶֹשן ּכֹוֵלל ֶאת ָּכל ַהי,  ְּבפַֹעלחֶֹשןְוָלֵכן ַהָּפסּוק ְמַדֵּבר ַעל ְלִביַׁשת ַה
ְוָכל ַהְּׁשָבִטים ַׁשָּיִכים ְלעֹוַלם ַהְּנֵקָבה ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות , ֵסף ַׁשָּיְך ְלעֹוַלם ַהָּזָכר ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשּיֹו.)מקץ ר( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר. ְּבַאְׁשָלמּוָתא

אׁשֹו ַוָּיֶׂשם ַעל ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹ ". ְׁשלֹמֹה ְלֶמֶלְךְמִׁשיַחתְוֵכן ֶהְמֵׁשְך ַהְּפסּוִקים ְמַרְּמִזים ַעל . ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ִמּיֹוֵסף
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ַוִּיְמַׁשח : ֶאת מֶׁשה' ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל מּול ָּפָניו ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

  ".ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבֹו ַוְיַקֵּדׁש אָֹתם
ְוָלְמדּו ְּבָכל יֹום ,  ָׁשָנהו"טָאבֹות ָחיּו ַיַחד ָּבעֹוָלם ' ֶׁשג, ְיהּוָדה ֶהָחִסיד' ְּבֵׁשם ר) א, מערכת א(א "ַלחיד' ר ְקֵדמֹותִמְדַּב'מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן 

' ְּדִחּבּור גִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר . ְּבִניָסןו "טּוְכֶנֶגד ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ְּב, ו ֲמֲעלֹות ֶׁשָּבֲעָזָרה"ּוְכֶנֶגד ט,  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותו"טְּכֶנֶגד ,  ָׁשעֹותו"טַיַחד 

ְלַרֵּמז , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה, ֵהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ִיְצָחק, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד, ְּדַאְבָרָהם, ָאבֹות ַיַחד ְמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ַרק , ְוִיְצָחק ֵהִביא ֶאת ַיֲעקֹב ָלעֹוָלם, ְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּתֹוְך ַהֶחֶסדֶׁשַהֶחֶסד ַמְׁשִּפיַע ָלעֹוָלם ַרק ֶּדֶר

ִהיא , ָרה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותְּדִמַּדת ַהְּגבּו, ֶׁשְּמעֶֹרֶבת ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְּבַיַחד, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת, ֶאת ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב

ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּגֻאַּלת .  ִּכְדֵבַאְרנּוו"טְוַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא ְּבסֹוד ַהִּמְסָּפר . ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ְּגבּוָרה ְמעֶֹרֶבת ִעם ֶחֶסד

 ילּוִחְתז ִהָאא ֶׁשֵציֹוְו, ֵחִצין ַיְנִמ ְּכח"קים ִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַלב נֹוקֲֹעַּית ֶׁשרֹוֹוּדר ַהֶדֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ה ְּבסֹוד ַהֵחִציִניָסן ָהְיָתו "טִמְצַרִים ְּב

  .בקֲֹע ַיְךֶרי ֶּדִצֵחת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאיעּוִּפְׁשִהד ֶׁשַחת ַיבֹוָא' גל ַהה ֶׁשָנו ָׁש"טַה

 ִּבְנַין ֶזה ,הּוא ּוַמאי .ַּבַּמְלכּות ֶׁשחֹוֵצץ ָּדָבר ְולֹֹא ,ַהַּמְלכּות ָּכל ְולֹֹא ,"ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד" :)טו מגילה( ָמָראַּבְּג ָמִצינּו ְוֵכן
 ְלֵבית ַעד ַהַּכָּוָנה ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַמרָא ֶּׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוַמה .ָהעֹוָלם ֲחִצי ִּבְנֻקַּדת ִנְמָצא ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית

ד חּול ִיֵּמַסְמַה, ר"נְּבִגיַמְטִרָּיא  ,"ַהַּמְלכּות"ת ַבֵּתי ִמִצֲחא ֶׁש"שליט' ן גָתָניֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ָהעֹוָלם ֲחִצי ִּבְנֻקַּדת ֶׁשִּנְמָצא ַהִּמְקָּדׁש

ת ַבֵּתי ִמִצד ֲחת ַעֵתן ָלָכא מּוהּוז ֶׁשַמ ָרׁשרֹוֵוְׁשַחל ֲאכֹוָיְבַכְו. 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר  ִּכְדֵבַאְרנּוׁשָּדְקִּמַהית ֵבה ְּבָׂשֲעַּנ ֶׁשיּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"קב

 ,ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִביָרהּו ,יָרהִּב ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית .)ב יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַהִּמְקָּדׁש ל ֵּביתר ֶׁש"ֵּנד ַהה סֹוֶּזת ֶׁשכּוְלַּמַה
 .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִיְרָאה ִמְּלׁשֹון ִהיא ְּירּוָׁשַלִיםֶׁש )י ,נו ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהִּזּוּוג ָהָיה ֶזה ִּדְבָמקֹום

 ֵּבית ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְדִבירּו ,"ָךָקְדֶׁש ְּדִביר ֶאל ָיַדי ְּבָנְׂשִאי" )ב ,כח תהלים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ְּדִביר אִנְקָר ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן

 ,ח 'א מלכים( ָּכתּוב ְוֵכן ."ָךָיֶדי ֹוְננּוּכ י"ֲאדָֹנ ִמְּקָדׁש ה"ֲהָוָי ָּפַעְלָּת ָךְלִׁשְבְּת ָמכֹון" )יז ,טו שמות( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ָמכֹון ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש

 .ָמכֹון ִּבְבִחיַנת הּוא ָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשָּמכֹון )כ 'שערים פתחי'( ֶחֶבר א"ָהרי ְּבִכְתֵבי ּומּוָבא ."עֹוָלִמים ָךְלִׁשְבְּת ָמכֹון" )יג

 ַהְּקדֹוׁשֹות ֶהָעִרים 'ג ת"ר י"ֵחִצ ְוֵכן .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ַהְמַסְּמִלים ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ֵׁשמֹות ֶאת ְמַחֵּבר ְקָּדׁשַהִּמ ֶׁשְּבֵבית ֶׁשַהָּמכֹון ְמַרֵּמז ְוַהָּפסּוק

  .ֵחִצי ִהיא ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְלַרֵּמז ,רּוָׁשַלִיםְי ַפתְצ ְברֹוןֶח ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֶאֶרץ

ְּדָאַמר , ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,  ּוַבַּבְרְטנּוָרא ָׁשם ֵמִביא ֶאת ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא,ַסְנֶהְדִרין ָהְיָתה ַּכֲחִצי גֶֹרן ֲעֻגָּלה :)ין לוסנהדר(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
ְוִהיא , ה ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹוֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְּבַטּבּורֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְמִגָּנ, זֹו ַסְנֶהְּדִרין'  ַאַּגןְךָׁשְרֵר, '" ַאַּגן ַהַּסַהרְךָׁשְרֵר"ְקָרא 

 ֶׁשֲחֻלַּקת ַהְּזֵעיר ַאְנִּפין ִלְׁשֵני ֲחָצִאים )רז' א ע"שער יד ח( ל"ְלַהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'מּוָבא ָּב. ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבִעּגּול ַּכֲחִצי ָיֵרח, ּדֹוָמה ְלַסַהר

ַאף ָלֵכן , ּוִמַּצד ָהָאחֹור ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון יֹוֵרד ַעד ְּכֶנֶגד ַהַּטּבּור, ֵחִצי ָהֶעְליֹון יֹוֵרד ַעד ֶהָחֶזה ֶׁשלֹוְּזֵעיר ַאְנִּפין ַהֶׁשִּמַּצד ַהָּפִנים ֶׁשל ַה, ִהיא

ְרִדים ַעד ְּכֶנֶגד ַהַּטּבּור ֶׁשהּוא ִּכי ַּבַצד ָהָאחֹור ָהאֹורֹות יֹו, ֶזה ְׁשֵני ֲחָצִאים ַמָּמׁש, ְנֻקַּדת ַהֵחִציֶׁשֶהָחֶזה ִנְמָצא ְּבָמקֹום ָּגבַֹּה ֵמַעל ַעל ִּפי 

 ִנְמָׁשל ַלֲחִצי ְזֵעיר ַאְנִּפיןֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָהֶאְמַצע ֶׁשל , ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבֶאְמַצע ַהּגּוף, ְורֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא ֶׁשְּנֻקַּדת ַהַּטּבּור. ִמְּנֻקַּדת ַהֵחִציְלַמָּטה 

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת , ַהָּיֵרַח, ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה,  ַמְׁשִּפיַע ַרק ֵחִציְּזֵעיר ַאְנִּפיןֶׁש, ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ַחֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ָיֵר, ִעּגּול

ם ְּכִצּנֹור ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ּוְמַׁשְּמִׁשי, ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבָמקֹום ֶזה ַּבִּמְקָּדׁש, ָלֵכן ַהַּסְנֶהְדִרין. ְמַקֵּבל ַרק ֵחִצי, ַהַּמְלכּות

. ַמְׁשִּפיַע ַרק ֲחִצי ֵמַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּבֹו ַלַּמְלכּות, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִעּגּול, ְּזֵעיר ַאְנִּפיןְלַסֵּמל ֶׁש, יֹוְׁשִבים ְּבָמקֹום ֶזה ְּבצּוַרת ֲחִצי ִעּגּול, ַהֶּׁשַפע

 ְּבתֹוְך ַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֵּבל ַּכְבָיכֹולְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶאֶצל ִּתינֹוק ְּבֶבֶטן ִאּמֹו ֶׁשִּנְמָצא , ְּדָכאן ַנֲעָׂשה ַהִחּבּור ַלָּיֵרַחָיֵרַח ִגיַמְטִרָיא  ְּבַטּבּורְוֵכן 

ְוֵכן . ַהִחּתּוְך ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ְּדָמקֹום ֶזה הּוא ְמקֹום ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא  ַטּבּורְוֵכן . ֶׁשִּמָּׁשם ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות, ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶּדֶרְך ַהַּטּבּור

 ְוָלֵכן ֵהם ,"ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאלִֹהים הּוא",  ֶׁשַהַּסְנֶהְדִרין ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,)יז, דברים א(ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶאת ָהַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 .)יומא יט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ִמְּלׁשֹון ִחּתּוְך,ַהָּגִזיתְוָלֵכן ֵהם יֹוְׁשִבים ְּבִלְׁשַּכת , ְּדִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ַלְחּתְֹך,  ֶאת ַהִּדיןחֹוְתִכים

ִלְׁשַּכת ַהָּגִזית ֶחְצָיּה  .)שם כה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַּדת ַהְּגבּוָרהְמַסֵּמל ֶאת ִמ ְוַצד ָצפֹון, ֶׁשִּלְׁשַּכת ַהָּגִזית ָהְיָתה ְּבַצד ָצפֹון ֶׁשל ָהֲעָזָרה
ֹוֵרד ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשּי' ֶחְצָיּה ַּבּקֶֹדׁש'ְּד. ַהַּנֲעֵׂשית ְּבָמקֹום ֶזה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֲחֻלָּקה ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַה. ַּבּקֶֹדׁש ְוֶחְצָיּה ַּבחֹול

ְוֵכן ָמִצינּו . ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשל ֵלָאה ַהּיֹוֵרד ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְּכִדְלֵעיל' ֶחְצָיּה ַּבחֹול'ְו, ַהְּקֻדָּׁשהְלָרֵחל ֶׁשהּוא ַהֵחִצי ֶׁשל ַצד 

ְוִנְרֶאה ַּדֲחִצי ִעּגּול . ָיְׁשבּו ֲחִצי ִעּגּול ֶׁשל ַּתְלִמיִדים ַעל ַהַּקְרַקע, ַהַּסְנֶהְדִריןֶׁשְּכֶנֶגד ַהֲחִצי ִעּגּול ֶׁשל  )ה יושבין לפניהן"ד: סנהדרין לו(י "ְּבַרִּׁש

ַּגן ַאַּגן ַאְוֵכן . ָלֵכן ֵהם ָיְׁשבּו ַעל ַהַּקְרַקע ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ַהַּתְלִמיִדים ְמַרְּמִזים ַעל ַהֵחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד



, ֵהם ֲעַדִין ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ַהְינּו ְׁשֵני ָהַאָּגִנים ֶׁשּלֹו, ּוְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ַהָּיֵרַח, ְמַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהָּיֵרַחַאַּגן ַהַּסַהר  ְּד,ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ְּדַהָּיֵרַח ְמַקֵּבל ַרק ֵחִצי

ּוְכֶׁשַּיֲעקֹב . ֶׁשַעד ְזַמּנֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהיּו עֹוִׂשים ַמְטֵּבעֹות ְמֻרָּבעֹות', נֹוָדע ִּביהּוָדה'ְּבֵׁשם ֵסֶפר '  ַחיֶּבן ִאיׁש'ְּבִסְפֵרי ַּבַעל ַהמּוָבא 

ִנְרֶאה ְּדַיֲעקֹב ַהְמַסֵּמל ֶאת .  ָלֶהם ַמְטֵּבַע ֶׁשַּיֲעקֹב ִּתֵּקן:)שבת לג(ְוֶזה ַהֵּבאּור ַּבְּגָמָרא . ָּבא ִלְׁשֶכם הּוא ִּתֵּקן ֶׁשַּיֲעׂשּו ַמְטֵּבעֹות ֲעֻגּלֹות

ְוָלֵכן הּוא ִּתֵּקן , ִּתֵּקן ֶׁשַּיֲעׂשּו ַמְטֵּבעֹות ֲעֻגּלֹות ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ָּבא ֵמַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִעּגּול, ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִעּגּול

  .'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ם ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ִּדְׁשֶכ, ֶאת ֶזה ִּבְׁשֶכם

ְּכמֹו ָהאֹוַפִּנים , ֲעֻגָּלה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָהֶרֶגל ֵעֶגלֶׁשֶרֶגל :) תיקונים קטו ( ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר".ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְּכַכף ֶרֶגל ֵעֶגל" )ז ,א יחזקאל( בתּוָּכ

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל . ְמֻעֶּגֶלתֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהְנָהַגת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ַהְנָהָגה ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְמָבֵאר ַה. ּיֹות ֶׁשֵהם ֲעֻגִּליםֶׁשְּמַקְּבִלים ֵמַהַח

ְואֹוַפִּנים , ְוַחּיֹות ַּבְיִציָרה, ִבים ַּבְּבִריָאהְׂשָרִפים ֶׁשֵהם ַהְּכרּו )קעט' תרומה ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר 'ִּפי ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּב
ָלֵכן ַהִחּבּור ֶׁשל ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ָלאֹוַפִּנים , ]ְיִציָרה ַלֲעִׂשָּיה[, ְוֵכיָון ֶׁשִחּבּור ַהַחּיֹות ְוָהאֹוַפִּנים הּוא ְמַסֵּמל ִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ַּבֲעִׂשָּיה

 ֶׁשַהָּכתּוב )רכד' ישעי(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ְלַרֵּמז ַעל ַהְנָהַגת ָהִעּגּול ֶׁשְּמַיֶחֶדת ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ת ִעּגּולַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנ

  .חּוד ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהִּי. ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא  ו"רית "ר" ְגָליוַרַכֶּסה ְיִבְׁשַּתִים ּו"

  ָים ְוַיָּבָׁשה
ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן .  ֶׁשַהָּים ְמַכֶּסה ָעָליוַהְיינּוַוֲחִצי ָׁשקּוַע ַּבַּמִים , ֶׁשֲחִצי ֵמַּכּדּור ָהָאֶרץ ְמֻגֶּלה) ג"פכ(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

, ַוֲחִצי ַהֲחָסִדים ִנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה, ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ַמְׁשִּפיִעים ַרק ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרתֶרֶמז ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָהִעּגּוִלים 

ְוֶחְציֹו ַהְמֻכֶּסה ְּבַמִים ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי , תֶחְציֹו ַהְמֻגֶּלה ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶל, ָּכְך ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

ְוֵכן ַהָּים ְמַרֵּמז ַעל אֹורֹות ַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם . ְוַהַּמְלכּות ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת אֹוָתם, ַהֲחָסִדים ַהִּנְרָמִזים ַּבַּמִים ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְלַמְעָלה

  . ְּדַמִים ֵהם ְּבִחיַנת ַמִּקיף ְלִמי ֶׁשִּנְכָנס ָּבֶהם, ןִּבְבִחיַנת ַמִּקיִפים ְּכִדְלַקָּמ

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּים , א ֶׁשּכֹוֵלל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון" ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשָרִקיַע ְמַסֵּמל ֶאת ַּפְרצּוף ז,ָים ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע .)חולין פט(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

  .ֵניֶהם ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןִּדְׁש, ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע

ָים הּוא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדִאיְתַּכְסָיא  .)בשלח סב(' תֹוָרה אֹור'ַּכּמּוָבא ְּב ,ָים ְמַסֵּמל ֶאת ֵלָאה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָעְלָמא ְּדִאיְתַּכְסָיאְוֵכן 
ֵלָאה ִהיא ְּבִחיַנת ָעְלָמא  :)ומקורו בזוהר ויצא קנח: ויצא כב(ּוָבא ָׁשם ְוֵכן מ. ְוַיָּבָׁשה הּוא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדִאיְתַגְלָיא

דברים (ן " ּוָברמב)ז(' ֵסֶפר ַהָּבִהיר'ְוֵכן ָים ְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ַּכּמּוָבא ְּב. ְוָרֵחל ִהיא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדִאיְתַּגְלָיא, ְּדִאיְתַּכְסָיא

ְוַהָּים ַׁשָּיְך , ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ְמַסְּמִלים ֶאת ָרֵחל. ְליֹון ָׁשמּור ָלעֹוָלם ַהָּבא ְּכִדְלֵעילְוַהֵחִצי ָהֶע, )כג, לג

ְוֵכן ָמִצינּו . ְוַהַּיָּבָׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל,  ְּבִחיַנת ֵלָאהֲאָבל ְּבַיַחס ַלַּיָּבָׁשה ַהָּים הּוא, ָּכל ֶזה ְּבַיַחס ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים, ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל . ּוִמָּׁשם ִהיא ָּבָאה ְלַהְחִטיא ְּבֵני ָאָדם,  ֶׁשְּמקֹוָמּה ֶׁשל ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפה ֶׁשִּנְקֵראת ִליִלית הּוא ִּבְכַרֵּכי ַהָּים.)ויקרא יט(ַּבּזַֹהר 

ִּכי ְמצּוַלת ֵהם , ַסָּמֵאל ְוָנָחׁש" ְמצּוַלת ָים" )הנהגת הלימוד שנד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכ ְו.ׁש ֵלָאה הּוא ִמִּליִליתֶׁשּׁשֶֹר
ם ָּׁשן ֶׁשיָו ֵּכ,"ְּכסּוי ֲחָטָאה"ת אֹוָרְקם ִנת ָילֹוצּוְּמ ֶׁש:)אמור קא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ָמֶות נּוְקָּבא, ֵצל ּדּוְכָרא, אֹוִתּיֹות ֵצל ָמֶות

א הּון ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵחַהע ֵמַפים ֶׁשִחְקים לֹוִאָטֲחַהן ֶׁשָּמַק ְלינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעָאבְֹמּו. םיֶהֵלה ֲעֶּסַכ ְמְוַהָּים, לֵאָרְׂשת ִינֹוֹול ֲעת ָּכים ֶאיִכִלְׁשַמ

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. םת ָייַנִחְבם ִלָתיר אֹוִזֲחא ַמהּו, םָמקֹוְמים ִלִאָטֲחת ַהיר ֶאִזֲחַמה ּוָבּוׁשה ְּתֶׂשעֹוי ֶׁשִמן ֵכָל, ָׁשְרָׁשםם ָׁשְו, םת ָייַנִחְּב

.  ַתֲאִנָיה ַוֲאִנָּיהְּבסֹוד, ֶׁשָּתִדיר ְמַיְּלָלא, ֳאִנָּיה ִהיא ִׁשְפָחה ִביָׁשא, "ֶּדֶרְך ֳאִנָּיה ְבֶלב ָים" )משלי רסח( ל"ְלָהֲאִריַז' ַהְּפסּוִקים

 ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותא ֶׁש"ֵרְייְסִקין שליט. ש' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ָטֵמאְּבִגיַמְטִרָּיא  ָיםא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו

.  ַעל ַהָּיםַׁשִיט ִּבְבִחיַנת ְּגִליָׁשהְוַהִּׁשּמּוׁש ִנְקָרא , ֵּמל ֶאת ַהִחּבּור ַלָּיםְמַסַה, ַׁשִיטְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאְנֶטְרֶנטַהֵּׁשם ֶׁשל ַהְּקִלָּפה ַהּנֹוָרָאה 

ֶעְליֹון ֶׁשל ֶׁשָהִאְנֶטְרֶנט ַמְכִניס ֶאת ַהִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו ַלֲחִצי ָהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ]. ַסְרָטןְוֶזה ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַהַּמֲחָלה ַהָּקָׁשה ְּבדֹוֵרנּו [

ה י ַמל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנְו. "םִּׁשִּטיַּב"ז ָמְר ִנַּׁשִיטא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ֶלֱאכֹל ֶאת ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ַהֲחָסִדים

ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹא , ִּכי ַהַּמִים ֶׁשל ַנַחל ַהִּׁשִּטים ּגֹוְרִמים ְזנּות" יםַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּט" )בלק( 'בת טֹוַעַּדץ ַהֵע'ר ֶפֵסְּב אָבּוּמֶּׁש
ְוִלְרמֹז ָלֶזה ִנְקָרא . ְלַרּפֹאתֹו ִמִּטְבעֹו ַהּמֹוִליד ְזנּות ְוִנאּוף" ֵיֵצא ְוִהְׁשָקה ֶאת ַנַחל ַהִּׁשִּטים' ּוַמְעָין ִמֵּבית ה"ְּכִתיב 

ִּכי ַהָּמקֹום ּגֹוֵרם ְלַגֵּדל ָנִׁשים סֹוטֹות , "ְׂשֶטה ִאְׁשּתֹוִאיׁש ִּכי ִת"ד ִּכְּפׁשּוטֹו ִמְּלׁשֹון ָאֶחֶה. ִׁשִּטים ִלְׁשלָֹשה ִסּבֹות
ַּגם . ן ֲאנּוִסים ָהיּוְוִאם ֵּכ, ִּכי ַהָּׂשָטן ָמצּוי ָׁשם ְלַהְׂשטֹוָתם ְּבִנאּוף, ַּגם הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכמֹו ָׂשָטן. ֵליֶהןִמַּתַחת ַּבֲע
ְוֶזה ַהָּנָחׁש ַעְצמֹו ָחַזר , ףי ִנאּוֵדל ְיִּכי ַהָּנָחׁש ָהִראׁשֹון ֵהִטיל זּוֲהָמא ְּבַחָּוה ַע, א ָנָחׁש ִעם ַהּכֹוֵלל ַּכּנֹוַדעָּיִרְטהּוא ְּבִגיַמ

, ָׂשָטןְּבִגיַמְטִרָּיא א הּו ֶׁשִׁשִּטיםא ָרְקִּנם ֶׁשקֹוָּמם ַהר ִעּוׁשן ָקָטָּׂשַה ְוׁשָחָּנַהים ֵמִאָּבים ַהִאָטֲח ַהׁשֶרּׁשֹ ֶׁשינּוְיַה. ַעָּתה ְלַהְטעֹוָתן

ף צּוְר ַּפיּוְהה ִיָאֵלל ְוֵחָרֶׁשְּכ, הָאל ֵלן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַהֶאם ְוָּית ַהא ֶאֵּפַרְי' א הבֹיד ָלִתָעֶּלר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, אֵּפַרְתם ִיקֹוָּמא ַהבֹיד ָלִתָעֶלְו

  .דָחֶא

ָאַמר לֹו , ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְברֹאֹות ֶאת ָהעֹוָלם, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר ַרב :)ב עד"ב(ִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמ
ִמָיד ָּבַעט ּבֹו .  ֶׁשֶאֱעמֹוד ְּבֶּׁשִליַּדִיי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאַמר ְלָפָניו. ְּפַתח ִּפיָך ּוְבַלע ָּכל ֵמימֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְלָׂשר ֶׁשל ָים

. ְׁשמֹו' ַרַהב'ַׂשר ֶׁשל ָים , ְׁשַמע ִמיָנּה, ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק". ְּבכֹחֹו ָרַגע ַהָּים ּוִבְתבּוָנתֹו ָמַחץ ָרַהב", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוֲהָרגֹו
ּוְכָבר , ְורֹוִאים ֶׁשָּׂשרֹו ֶׁשל ָים ִנְקָרא ַרַהב ִמְּלׁשֹון ַּגֲאָוה. ֹוד ִמְּפֵני ֵריחֹוֵאין ָּכל ְּבִרָיה ְיכֹוָלה ַלֲעמ, ְוִאְלַמֵלא ַמִים ְמַכִּסים אֹותֹו

  .ְוָכל ָהִעְנָיִנים ָהֵאלּו ְמַרְּמִזים ַעל ְּבִחינֹות ַהִחיצֹוִנים ְוַהְּקִלָּפה ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו', ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם לֹא ִהְסִּכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ה



 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה רֹוַחב ְמַרֵּמז ֶׁשַהָּים הּוא ְּבִחיַנת "ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה ּוְרָחָבה ִמִּני ָים" )ט, איוב יא(ַהָּכתּוב ְוֵכן 

,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדְךאֶֹר ָהָאֶרץ ִהיא ְּבִחיַנת ּוֵמִאיָדְך. ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה עֹוֶצֶרת ֶאת ֶׁשַפע ַהָּים ֵמַהִהְתַּפְּׁשטּות ָּבעֹוָלם, ְּכִדְלֵעיל

ֶׁשָּדָבר ֶזה ִנָּכר ְּבחּוׁש ָהַעִין ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ַהָּים רֹוִאים ְּבִעָּקר ' ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶתָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּדָבָאֶרץ ִנָּכר ַהֶחֶסד ַהִּמְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם

  .ּוְכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ַהַּיָּבָׁשה רֹוִאים ָקִדיָמה ְלֵמָרחֹוק ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך, רַֹחב

ְוָהֲאָדָמה , ָלֵכן ָׁשם ֵיׁש חֹול, א ֶׁשְּׂשַפת ַהָּים ִהיא ְּבִחיַנת ֶּבֶגד ֶׁשּכֹוְפִלים אֹותֹו ִּבְׂשָפתֹו"מ ַׁשִּפיָרא שליט"מּוָבא ָׁשם ְּבֵׁשם ַהגרְועֹוד 

ינּו ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵר. ְוֵכן ַּגֵּלי ַהָּים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּכֶפל ַהַּנֲעָׂשה ִמַּצד ַהָּים, ֵבָׁשה ְויֹוֵתר ְּבִחיַנת ֲאָדָמה ִמָּכל ֲאָדָמה ֲאֶחֶרתיֹוֵתר ְי

  .ָלֵכן ִנְרָמז ִעְנַין ַהֶּכֶפל ִּבְׂשַפת ַהָּים, ֶּכֶפל ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהםְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהָּים ְוַהַּיָּבָׁשה לֹא ִנְגְמרּו ָּכאן ְוֵיׁש ָלֶהם 

ְּדָכל ְסִפיְנָּתא , ּוִמן ַאְיָלא ִּדְסִפיְנָּתא. ִמן ַּבר ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע,  ִמן ִׁשית ִמיֵלי ִאיַעָּתר ַרִּבי ֲעִקיָבא.)נדרים נ(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ
ְּדִזְמָנא ֲחָדא ָיִהיב ַאְרָּבָעה , ּוִמן ּגּוָזא. ֵחיּהָאָתא הּוא ַאְׁשְּכ, ִזְמָנא ֲחָדא ַאְנְׁשיּוָה ַעל ֵּכיף ַיָּמא, ַעְבִדין ָלּה ִמין ֵעיָנא

ַיֲעִביד ,  ֵליּהָאְמרּו, ַאְייתּוִהי ֵליּה, ְוָלא ַאְׁשְּכחּו ֶאָּלא ּגּוָזא ַעל ֵּכיף ַיָּמא, ַאְייתּו ִלי ִמיַדַעם, ָאַמר ְלהֹון, זּוֵזי ְלַסּפּוָנֵאי
, ְוכּוֵלי ִעְסָקא ֲהָוה ָמִחית ְּבַההּוא ּגּוָזא, ְּדִזְמָנא ֲחָדא ָטְבָעה ְסִפיְנָּתא, ִאיְׁשַּתַּכח ַּדֲהָוה ָמִלי ִּדיְנֵרי, ָמָרָנא ֲעֵליּה

 'ס"ַהַּׁש ִלּקּוֵטי'ְּב מּוָבא. ִמן ְקִטיָעא ַּבר ָׁשלֹוםּו, ּוִמן ִאְׁשּתֹו ֶׁשל טּוְרנּוְסרּופּוס, ּוִמן ַמְטרֹוִניָתא. ְוִאְׁשַּתַּכח ַההּוא ִזְמָנא

 ֶׁשל ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ַיֲעקֹב ֲאִבירֶׁש )טו ,מח בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ָמִצינּו ְוֵכן .ַיֲעקֹב ְּבִחיַנת הּוא ֲעִקיָבא ֶׁשַרִּבי )יבמות( ל"ְלָהֲאִריַז

 הָּׁשִּׁשר ִמֵּׁשַעְתא ִהיָבִקי ֲעִּבַר ֶׁשרֵאָבה ְלֶאְרִנ. ֲעִקיָבא ַרִּבי אֹוִתּיֹות ַיֲעקֹב ֲאִבירֶׁש )ד"פ גיטין( 'ְׁשלֹמֹה ֶׁשל ָים' רְּבֵסֶפ ּומּוָבא .ַיֲעקֹב
ַּגם ֶאת ָרֵחל ְוַגם ֶאת ֵלָאה , י ַהֲחָצִאים ֶאת ְׁשֵנְוֵכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹו. תירֹוִפ ְסׁשֵׁשל ֵלֹוּכ ֶׁשַיֲעקֹב ֶׁשל עַצְמֶאד ָהּוּמַע ְלְךָּיא ַׁשהּון ֶׁשיָוֵּכ, יםִרָבְד

, יםִנָּפַּס ַהאּוְצָּמה ֶׁשָבֵּתַהְו, היָנִפְּסל ַהל ֶׁשִיַאָה; םָּי ַהְךֶרל ֶּדֵׁשְלַּתְׁשִהר ֶׁשֶשת עֹרֹוקֹו ְמיּוה ָהָּׁשִּׁש ַהְךֹוּתה ִמָשלֹן ְׁשֵכָל, ְּכמֹו ַיֲעקֹב

א ָּמִאר ָלֵּבַחְתִּמע ֶׁשַצְמֶאד ָהּוּמל ַען ֶׁשיֹוְלֶעל ַהֵחִצי ָהז ַעֵּמַרְל. הָאָוְלַהת ַה ֶאּהע ָלַרם ָּפָּיַהא ְויָבִקי ֲעִּבַרף ְלֶסה ֶּכָתְוְלִהא ֶׁשיָתִנרֹוְטַּמַהְו

, ָלֵכן ֵהם ָּבאּו ִּבְזכּות ִאְׁשּתֹו ָרֵחל. תכּוְלַּמר ַלֵּבַחְתִּמד ֶׁשּוּמַעל ָהן ֶׁשֹוּתְחַּתי ַהִצֵחַה ֵמאּוים ָּבִרֵחַאה ָהָשלְֹּׁשַהְו, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָים

  . ְוְקִטיָעא ַּבר ָׁשלֹום, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל טּוְרנּוְסרּופּוס ְוֵכן, ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּנְקָרא ָרֵחל

ַמה ַהָּים ְמַצֶּפה ִלְרפּוָאה ַאף ִיְׂשָרֵאל , "ְךֹול ַּכָּים ִׁשְבֵרִּכי ָּגד"ָאַמר ַרִּבי ִחיְלָפא ְּדרֹוֵמיּה  )פסיקתא לג(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים "ְּכָמה ֶׁשָּכַתב , ְמַצִּפים ְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַהַּמִים יֹוְצִאים ִמַּתַחת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

, ְוֵהם ִנְכָנִסים ָלאֹוְקָינּוס ּוַמְמִּתיִקים אֹותֹו, "ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹוןַחִּיים ִמירּוָׁשַלִים ֶחְצָים ֶאל 
י ִמ, "ְךִמי ִיְרָּפא ָל"ֶהֵוי , ְואֹוְקָינּוס יֹוֵצא ַלָּים ּוְמַרֵּפא אֹותֹו, "ִּכי ָבאּו ָׁשָמּה ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ּוְרָפאִתיהּו"ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב 

ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ָרֵחל ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ,  רֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ֵמי ַהָּים ִיְהיּו ְמתּוִקים.ְךֶׁשהּוא ְמַרֵּפא ַמַּכת ַהָּים הּוא ְמַרֵּפא ַמָּכֵת

  .ִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ִיְהיּו ְמתּוִקים ְוִיָּכְללּו ַּבֲחִצי ַהַּתְחּתֹוןִמֵּמיָלא ֵמי ַהָּים ַהַּׁשָּי, ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ְוִנְזֶּכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים

' ְוִנְׂשַּגב ה", ֶׁשֶּנֱאַמר, אֹוָתן ֶאֶלף ָׁשִנים ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַחֵּדׁש ָּבֶהן ֶאת עֹוָלמֹו :)סנהדרין צב(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
, ְוָׁשִטין ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׁשה ָלֶהם ְּכָנַפִים ִּכְנָׁשִרים, ָמה ֵהם עֹוִׁשים,  ַצִּדיִקים,"ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא

ָׁשִטין ָלֵכן ַהָּׂשָכר הּוא , ָּים ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ֶיֱהנּו ַּגם ֵמַהֵחִצי ֶׁשל ַה.'ְוגֹו" ַעל ֵּכן לֹא ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ", ֶׁשֶּנֱאַמר
  .ַעל ְּפֵני ַהַּמִים

ְוָדִגים ֶׁשֵאיָנם ְטהֹוִרים ,  ֶׁשָּדִגים ְטהֹוִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ׁשֹוְכִנים ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהַּמִים)ט, ויקרא יא(ן "ָּברמבמּוָבא 

ָלֵכן ָּדִגים ַהּׁשֹוְכִנים ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָים ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ָעמֹוק יֹוֵתר ֶׁשל ַהַּמִיםׁשֹוְכִנים ַּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ָה

  . םָלֵכן ֵהם ְטהֹוִרי, ֶׁשל ַהָּים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהָּים ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ֶעְליֹון

ּוְבדֹור ֱאנֹוׁש ָקָרא , ְּתִחָּלה ָהָיה ְׁשִליׁש ָהעֹוָלם ָים ּוְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ַיָּבָׁשה )י, בראשית א(' ֲחַתם סֹוֵפר'ַל' תֹוַרת מֶׁשה'ְּבמּוָבא 
 ְּבִעְנַין ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן .ֹותְלֵמי ַהָּים ַוִּיְׁשְּפֵכם ְוַנֲעׂשּו ְׁשֵני ְׁשִליֵׁשי ָהעֹוָלם ָים ְוהּוא ְּכַהְתָרָאה ְלָכל ַהּדֹור

ָלֵכן , ֵּכיָון ֶׁשהּוא יֹוֵרד ַעד ֶהָחֶזה ֶׁשהּוא ְׁשִליׁש ֶעְליֹון ְּדִתְפֶאֶרת, ִציִצית ֶׁשַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא ִּבְבִחיַנת ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ִמַּצד ַהָּפִנים

, ְּדִמַּצד ַהָּפִנים ֶׁשל ָהעֹוָלם ְּכִפי ֶׁשהּוא ִנְרָאה ַלחּוץ ִהְתַּגּלּו ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ֶׁשל ַיָּבָׁשה ּוְׁשִליׁש ָים, יִׁשים ַיָּבָׁשהִּבְתִחָּלה ָהיּו ְׁשֵני ְׁשִל

 ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ּגֹוֶבה ֶאת חֹובֹו ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְוֶזה ,ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִאם חֹוְטִאים ְולֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ּוְכֶׁשָחְטאּו ַהָּים ִנְׁשַּפְך

ְוֵכן ְּבדֹור ֱאנֹוׁש ַהֵחְטא ָּגַרם ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְרָמז ַּבָּים ִהְתַּפֵּׁשט ְלתֹוְך ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ַהִּנְרָמז ַּבַּיָּבָׁשה ִלְגּבֹות ֶאת . 'ֵמִביא ִיּסּוִרים ְוכּו

ָסַרְרִּתי ָּפַׁשְעִּתי ְיַגֶּלה . ְוִנְׁשַּתּנּו ָעַלי ִסְדֵרי ְנִתיבֹו. ֶיַרח ֵטֵבת ְמאֹד ָלִקיִתי בֹו, ְוֵכן אֹוְמִרים ִּבְסִליחֹות ַלֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת. בֹוחֹו
 ֶׁשַּכּיֹום )כא, שמות יד ('ִחְזקּוִני'ְוֵכן מּוָבא ְּב. טּות ַהָּים ְורֹוִאים ֶׁשַהִּיּסּוִרים ִנְמָׁשִלים ְּבִהְתַּפְּׁש.ָהאֹוֵמר ַלָּים ַעד ּפֹה ָתבֹא. ִלי טּובֹו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַּבָּים ֵיׁש ַמְסִּפיק ַמִים , ּוְׁשִליׁש עֹוֶלה ֵמַעל ּגַֹבּה ַהַּיָּבָׁשה, ְׁשֵני ְׁשִליׁש ֵמַהָּים ֵהם ִמַּתַחת ְלגַֹבּה ַהַּיָּבָׁשה

  .  ַלֲעצֹר אֹותֹו ֵמִהְתַּפְּׁשטּות ַלַּיָּבָׁשה"חֹול ְּגבּול ַלָּים "ה ָׂשם"ְוהקב, ֹות ֶאת ָּכל ַהַּיָּבָׁשה ִאם חֹוְטִאיםְלַכּס

, ּור ָהָאֶרץ ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ָׁשִוים ֶׁשּקֹוֶדם ַהַּמּבּול ֵהִאיָרה ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֶנֶגד ַקו ַהַּמְׁשֶוה ַהְמַחֵּלק ֶאת ַּכּד)כב, בראשית ח ('ְּספֹוְרנֹו'א ַּבמּוָבְוֵכן 

ֶאת ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשֶמׁש ְלַכּדּור ָהָאֶרץ ְמַסֶּמֶלת ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ּוְלַאַחר ַהַּמּבּול ִהְׁשַּתָּנה ִסּבּוב ָהעֹוָלם ְּבַיַחס ַלֶּׁשֶמׁש ְוָנָטה ַעל ִצּדֹו

ּוְלַאַחר ֶׁשָחְטאּו , ְלַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִציַּכּדּור ָהָאֶרץ ַהַּמּבּול ִהיא ִהְסּתֹוְבָבה ְוֵהִאיָרה ְּכֶנֶגד ֶאְמַצע ְוקֹוֶדם , ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּמַקְּבִלים ָּפחֹות ֵמֲחִציְלַרֵּמז ֶׁש, ִהְׁשַּתָּנה ִסּבּוב ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְוָנָטה ַעל ִצּדֹו, ְוָחְתכּו ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַהְׁשִלים ָלֶעְליֹון

ַּכּמּוָבא ,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְךם"ִּגּמּות "ר" אֹד ַעל ָהָאֶרץְמאֹד ְמְברּו ָּגַהַּמִים ְו ")יט, בראשית ז(ַהְמַדֵּבר ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשָהְיָתה ַּבַּמּבּול 

  ".ְוָהְרָׁשִעים ַּכָּים ִנְגָרׁש" )כ, נז' עייש( ְוֵכן ָּכתּוב ..)חולין נט(י "ְּבַרִּׁש



  ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה יֹוֵרד ַלַּמְלכּות

ּוַבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַמָּמׁש ', ָּכל ִּדיִנים ֶׁשְּלַמָּטה ִמְתעֹוְרִרים ְוכּו, ְּתִחַּלת ָׁשָעה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהַּלְיָלה :)לך לך צב(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
ְוָדִוד ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ְּבֶזה ', ְוִדיִנים ֶׁשְּלַמָּטה ֵאין ִנְמָצִאים ְוכּו,  הּוא ִמְתעֹוֵרר ְּבַגן ֵעֶדןְךרּוַהָּקדֹוׁש ָּב

,  ַעד ַלֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ִּדין,ַהְיינּו ֶׁשַהַּלְיָלה ֶנֱחָלק ִלְׁשֵני ֲחָלִקים. ְוַעל ֵּכן ָקם ְּבזֹו ַהָּׁשָעה ְוָאַמר ִׁשיָרה, ַהַּלְיָלה ְּתלּוָיה

ר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ַהְלִלי אֹוִתּיֹות ַלְיָלהְוַאֲחֵרי ֲחצֹות , ְיָלָלה אֹוִתּיֹות ַלְיָלהַעד ֲחצֹות . [ּוֵמֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ֶחֶסד

,  רֹוִאים ֶׁשַהַּלְיָלה.]יםִמֲחל ַרן ֶׁשַמְזת ִּבצֹור ֲחַחַאְל' ה ַליֹוְצֶחְו, יןל ִּדן ֶׁשַמְזה ִּבָנֵׁשי ְל ִליֹוְצֶח. 'לי לה, םִיַנְׁשק ִלֵּלַחְת ִמַלְיָלהא ֶׁש"שליט

ֲחִצי ִּדין ֶׁשֵאינֹו , ֶׁשַהְּגבּוָרה ֶנֱחֶלֶקת ִלְׁשַנִים, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו,  ִּדין ָוֶחֶסד,ְׁשֵני ֲחָצִאיםֶיׁש ּבֹו , ֶׁשהּוא ִּבְכָללּותֹו ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה

, ֱהיֹות ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּוָרה ְּתלּוָיה ְּבֶׁשַפע ֶזה, ֶׁשָּדִוד ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ַּבֲחצֹות, ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהּזַֹהר. ַוֲחִצי ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע, ַמְׁשִּפיַע

ְוֵכיָון , ִּכּנֹור ָהָיה ָּתלּוי ְלַמְעָלה ִמִּמָּטתֹו ֶׁשל ָּדִוד :)ברכות ג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַּלְיָלהָהֵחל ֵמֲחצֹות ַה, ֶׁשָּבא ֵמַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה
, ְלָדִוד רּוַח ְצפֹוִניתִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ָהְיָתה ָּבָאה . ֶׁשִהִּגיַע ֲחצֹות ַלְיָלה ָּבָאה רּוַח ְצפֹוִנית ְונֹוֶׁשֶבת ּבֹו ּוְמַנֵּגן ֵמֵאָליו

ְּכֶׁשִהְתִחיָלה ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה , ּוִבְזַמן ֶזה', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדרּוַח ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים רּוחֹות

ְוֵכן ָמִצינּו . ְלעֹוְררֹו ּוְלַהְׁשִּפיַע לֹו ֶאת ַהֶחֶסד, ֶׁשִהיא רּוַח ֶׁשל ְּגבּוָרה, ָּבָאה רּוַח ְצפֹוִנית, ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהַחְׁשַמל ְוַהַּמְלָאִכים, ֵמַהְיסֹוד

ְפִרי ֵעץ 'ְוֵכן מּוָבא ִּב. לְוַהֲחִצי ַהֵּׁשִני הּוא ְּבִחיַנת ָרֵח,  ֶׁשֲחִצי ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון הּוא ְּבִחיַנת ֵלָאה,)מב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְּב

 ְּדִבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ַמְתִחיל ַהְּזָמן ֶׁשל ה"ֵלָאת "ָׁשלֹום רְלִבינּו ָאְׁשִּכיֵבנּו ַה ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה אֹוְמִרים )תנז' ראש חדש ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַחִּיים

ּוָמִצינּו . 'ַנֲעָרה'ְו' ַנַער'ְוהּוא ְּבסֹוד ', ַלְיָלה'ְוַאַחר ֲחצֹות ְּבִחיַנת ', ֵליל'ת הּוא ְּבִחיַנת  ֶׁשּקֶֹדם ֲחצֹו,)מה' הברכות ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ֵלָאה

' ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ן מּוָבא ְּבְוֵכ. 'ַלְיָלה'ְו' ַנֲעָרה'ּוְלַאַחר ַהִּזּוּוג ִנְקֵראת , ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִלי ִזּוּוג, ְמַסֵּמל ַמָּצב' ֵליל'ְו' ַּנַער' ֶׁש,:)בא לח(ַּבּזַֹהר 

ָראֵׁשי , "ֶסדֶחִּדיק ַצֶהְלֵמִני ֶי ")ה, תהלים קמא(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר ָּדִוד .  ֶׁשִעַּקר ַהִּזּוּוג ַמְתִחיל ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה,)לז' בראשית ע(ל "ְלָהֲאִריַז

 )ו, תהלים כ( ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ָּדִוד ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךָּדִוד ַהֶּמֶלְוֵכן . ִהיא ַרק ֵחִצי ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּצִּדיק ְיסֹוד ְלָדִוד ,י"ֵחִצֵּתבֹות 

י ַּבֲחִצי ַוְיִה") כט, שמות יב (א ֶׁשַהָּכתּוב" ֵריְיְסִקין שליט.ש' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָךה "ְיַמֵּלא ֲהָוָי"
י ֵתָאא ְּדָמְלָעד ְלִוָדא ְּדָּס ָּכּהיָּנע ִמַמי ְׁשֵּיַּבר ַאַמָא .)יומא עו(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ה"רויְבִגיַמְטִרָּיא ּו, אֹור ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהַּלְיָלה

  .יֵוי ָהִכְּבִגיַמְטִרָּיא ָה" הָיָוְר", "הָיָוי ְרִסֹוּכ"ר ַמֱאֶּנֶׁש, יקִזֲחא ַמָגד לֹוַחין ְוִרְׂשֶען ְואָתָמ

ָׁשם ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְבֵפרּוׁש ַה. 'ּוְלַאַחר ֲחצֹות ָצִריְך ָלקּום ַלֲעבֹוַדת ה, ֶׁשְּזַמן ַהֵּׁשָנה הּוא ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה .)ויגש רז(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ְולֹא ' ָהיּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ יֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת ה, ן ֶׁשַעד ֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ִּדין ְּבסֹוד ֵלָאהַמְקֶׁשה ְּדִלְכאֹוָרה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָהפּוְך ֵּכיָו

ֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ְלַצד ָהַרע  ֵּכיָון ֶׁשֵּׁשָנה ְמַקָרע ֵמַהֵהֶפְך ֶזה ֵערֶׁש' ָהִאּסּור ִלְמנֹות'ְו' ַחְׁשַמל ֵׁשָנה'ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ְּדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמִרים . ִליׁשֹון

ְוֵכיָון ֶׁשַעד ֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ְׁשִליַטת ָהַרע ָעִדיף ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ָהַרע ִּבְזַמן , ְּדֵׁשָנה ִהיא ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְּבִמיָתה, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָמֶות

ְוֵכן ָמִצינּו .  ֲחצֹות ְּכֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ׁשֹוֶלֶטת ָצִריְך ְלַנֵּצל ֶאת ַהְּזָמן ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְולֹא ִליׁשֹוןַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְלַאַחר. ֶזה ֶׁשהּוא ִמֵּמיָלא ׁשֹוֵלט

נּו ִּדְזַמן ֶזה ֶׁשל ַעד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרי. ַוֲעֵיפּות ֶׁשָהְיָתה ֲעֵיָפה ֵמַהֶּבִכי ַעל ֵעָׂשוֵלאּות  ִהיא ִמְּלׁשֹון ֵּלָאה ֶׁש)טז, ויצא כט' שכל טוב'(ַּבִּמְדָרׁש 

  .ֲחצֹות הּוא ְּבסֹוד ֵלָאה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָהֲעֵיפּות ְוַהֵּׁשָנה ַהִּמְתַקְּׁשִרים ִעם ַצד ָהַרע ְּכִדְלֵעיל

ַוְיִהי ַּבֲחִצי " )ח, רות ג(מֹו ֶׁשָּכתּוב ְּכ, ִהְתִחיל ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ַהִּזּוּוג ֶׁשל ּבַֹעז ִעם רּותְוֵכן 
ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשִהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות, ְּדבַֹעז ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד, "ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ׁשֶֹכֶבת ַמְרְּגלָֹתיו

ַהֲחָרָדה ֶׁשּבַֹעז ָחַרד ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת , ְוַגם ָּכאן. ְלכּות ִהיא ֵמאֹותֹו ֲחִצי ְגבּוָרה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶחֶסדְוַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמ', ַחְׁשַמל לּוָלב'

ּבַֹעז ִּבְדיֹוְקָנא  .)רות קד(זַֹהר ָחָדׁש  ְוֵכן ָמִצינּו ְּב.'עֹז' ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת ',ַעז'ּבְֹוֵכן ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְמֻרֶּמֶזת ִּבְׁשמֹו ֶׁשל , ַהְּגבּוָרה
ִהְׁשַּתֵּמׁש , ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד, רֹוִאים ֶׁשּבַֹעז; ְוִאְתַּתַּקף ַעל ִיְצֵרּה ְוִאְתְקִרי ִּגּבֹור ַחִיל, ָנַטר ְּבִרית, ִּגּבֹור, ַצִּדיק, ִעָּלָאה

ְוֵכן ְיהּוָדה ָיַרד . ּוְבכַֹח ֶזה הּוא ָנָׂשא ֶאת רּות ְלהֹוִליד ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ִּגּבֹורְוִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶזה , ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכֵדי ִלְכּבׁש ֶאת ִיְצרֹו

  .ְּגבּוָרה ְּכִמְנַין ו"ריֲאָלִפים ' ְלִחיָרה ָלֵׂשאת ִאָּׁשה ּוְלהֹוִליד ֶאת ַהַּמְלכּות ִּבְׁשַנת ב

 )ג, ר מג"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ְלצֶֹרְך ֲהָבַאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ָלעֹוָלם, ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת לֹוט, ַּבְּמָלִכיםַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְלַחםְוֵכן 

ף ֲאִני ּפֹוֵעל ִעם ָּבָניו ַּבֲחִצי ַא, ֲאִביֶהם ָּפַעל ִעִּמי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:  הּואְךָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו', ְוכּו" ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה"
 ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִהְתַחֵּלק ִלְׁשַנִים ְלצֶֹרְך ְּפֻעָּלה זֹו,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,ַלְיָלה ְּד,"ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה "ָּכתּובְוָלֵכן . ַהַּלְיָלה

א ָב מּו)וירא קסו(' ַחֵקרֹו'ָבּו. ְורֹוִאים ִהְתַחְּדׁשּות ֵאֶצל לֹוט ִּבְזַמן ֶזה, ֶׁשת לֹוט ִמְתַחֵּדׁש ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלהֶׁשַהְּנִציב ֶמַלח ֶׁשל ֵא' ִמְדַרׁש ָאבֹות'

ֶמַלח  ְוֵכן .תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָנָבְלּו. תֶטֶעָמְתה ִמָנָבְּלַהֶׁשט ְּכֵעָמְתִמּו, הָנָבְּלם ַהד ִעַחַי ְּבׁשֶד חֹאׁשל רָֹכ ְּבׁשֵּדַחְתח ִמַליב ֶמִצְּנַהֶׁש

ְּדֶזה ָהָיה  ִלְנִציב ֶמַלח ֶנְהְּפָכה ֵאֶׁשת לֹוט ַּבַּמֲאָמר ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן[ .'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי , ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ' ה" )ה, ב יג"דהי(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ּוֶמַלחֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה  ָלעֹוָלםְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד
  ]."ְלָדִויד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם לֹו ּוְלָבָניו ְּבִרית ֶמַלח

ַמה : ְוַהַּטַעם, ֶנֱאַסר ְּבזַֹהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ִּזּוּוג ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלהְּבִעְנַין ַה )לז' בראשית ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְּבמּוָבא 
 ְךַא, ֶׁשָאז ִּתְגּבֶֹרת ַהִּדיִנין, ְוֶזהּו ַהַּטַעם, ֶׁשהּוא ִזּוּוג ַהַּתְחּתֹון ִמָּכל ַהִּזּוּוִגים, ִּכי ָאז הּוא ִזּוּוג ַיֲעקֹב ְוֵלָאה, ֶּׁשָּיַדְעָּת

 ַּתְלִמיד ָחָכם ֵאין לֹו ְךַא. 'ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ֶׁשהּוא ְּכִׁשיעּור קֹוַמת ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ְוכּו,  הּוא ִיְׂשָרֵאל ְוֵלָאהְךיָלֵמֲחצֹות ְוֵא
ְרֶאה ְלָבֵאר ַעל  ִנ.ָהָאְמָנם ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדם ֲחצֹות הּוא ְּכמֹו ֵליל חֹל ַאַחר ֲחצֹות ',ְרׁשּות ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ַאַחר ֲחצֹות ְוכּו

ֶזה ַהְּזָמן ְלָכל ָאָדם ְלִהְזַּדֵּוג , ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֵמַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֵּכיָון ֶׁשְּלַאַחר ֲחצֹות ַמְתִחיל ַהִּזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָרֵחל, ִּפי ְדָבֵרינּו



ּוַבֲחצֹות ֵליל ַׁשָּבת ֶזה לֹא ַרק ,  ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ֵיׁש ֶאת אֹותֹו ִזּוּוג ֶׁשֵּיׁש ְּבחֹל ְלַאַחר ֲחצֹותְּכָבר, ּוְבֵליל ַׁשָּבת; ּוְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶׁשּלֹו

  . ְלִזּוּוג ָלֵכן ֶזה ַהְּזָמן ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר,)יד' ב ע"שבת ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב, ֶאָּלא ָרֵחל ַמָּמׁש, ְּבִחיַנת ָרֵחל

, ֶׁשָרֵחל ַעְצָמּה ֵאיָנּה זֹוָכה ְלִזּוּוג ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע,  ֶׁשֵּסֶדר ֶזה הּוא ַרק ִּבְזַמן ַהָּגלּות,)שנא' א ע"הלילה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבַעֵּין 

ְּכִפי ֶׁשְּמָבֵאר , ַהְיינּו ֶׁשֵּלָאה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְּבתֹוְך ַהֵּכִלים ֶׁשל ָרֵחל, ֶרְך ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ָרֵחלְוַהֶּׁשַפע יֹוֵרד ֶּד, ּוְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה

ַּדֶּוֶגת ַהּיֹום ְּבַׁשָּבת ְועֹוד יֹוֵתר ְּכמֹו ֶׁשִּמְז, ׁשּוב ַּתֲחזֹר ָרֵחל ְּבַעְצָמּה ְלִהְזַּדֵּוג, ֶׁשִּיְהֶיה יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא; ָׁשם

ְּבאֶֹפן , ְּדַהִּזּוּוג ֶׁשל ָרֵחל ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות הּוא ֶּדֶרְך ֵלָאה ְמַרֵּמז ֶׁשַּגם ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָרֵחל יֹוֵרד ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף. ִמֶּזה

ַמְלכּות ַהִּסְטָרא 'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן, יָזה ָּבֶזהֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש ֵאיזֹו ֲאִח

  .ֶׁשָּכל ַהֶּׁשַפע ִּבְזַמן ַהָּגלּות עֹוֵבר ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים', ַאֲחָרא

ֱאלִֹקים ' ַוִּיֶבן ה" )כב, בראשית ב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַעְצמֹו ִזֵּוג לֹו ֶאת ַחָּוה, ן ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹוןַהִּזּוּוג ְוַהִּנּׂשּוִאיְוֵכן 
 ֶׁשְּפֻעָּלה זֹו ֶנֶעְׂשָתה ַעל ְיֵדי ,)ריז' ב ע"השנה חראש (ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב,  ַנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה,"ֶאת ַהֵּצָלע

  .ְּדִאָּמא ִהיא ְּגבּוָרה, ֶׁשֶּזה ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ְּבִחיַנת ַהֶחֶסד ֶׁשְּבִאָּמא ִעָּלָאה

ֹוָנה ֵאין ָראּוי לֹוַמר ְּכָלל ׁשּום ְסִליחֹות ַּדע ִּכי ַּבֲחצֹות ַלְיָלה ָהִראׁש )שלט' א ע"הלילה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 
 ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף .ִּכי ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָאז ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּבִכָּיה ְלַמְעָלה ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש', ְוכּוג ִמּדֹות "ְולֹא ְלַהְזִּכיר י

ַוַּיֲעבֹר ֶׁש, ל"ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ָׁשם ֵמָהֲאִריַז, ג ִמּדֹות ּפֹוֶעֶלת ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות" ֶׁשֲאִמיַרת י',ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , עֹוד ַטַעם
ֶׁשִּתְהֶיה ּבֹו , ְגרֹם ִזּוּוגג ִמּדֹות ְוִל"ֵאין ָראּוי לֹוַמר י,  ְוֵכיָון ֶׁשּקֶֹדם ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ֶזה ֲעַדִין לֹא ְזָמן ֶׁשל ִזּוּוג,הּוא ַהֶּזַרעְּבִגיַמְטִרָּיא 

,  ֶׁשַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ָצִריְך ִליׁשֹן ַעל ַצד ְׂשמֹאל,)שלד' ש שעל המיטה ע"ק(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ִּב. ֲאִחיָזה ֲחָזָקה ַלִחיצֹוִנים

  .ְתִחיִלים ְלַהִּגיַע ַהֲחָסִדיםְּדַבֲחִצי ַהֵּׁשִני ַמ, ּוַבֲחִצי ַהֵּׁשִני ַעל ַצד ָיִמין

 ִטָּפה ִטָּפה ְמַטְפְטִפים ֶׁשָהיּו ַמִים ּבֹו ֶׁשָהיּו ִמְׁשָקל ֶּדֶרְך 'ה ַלֲעבֹוַדת ַהַּלְיָלה ַּבֲחצֹות ִמְתעֹוְרִרים ֶׁשָהיּו :)צב לך לך( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 :)ל בראשית( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו .'ה ַלֲעבֹוַדת אֹוָתם ְלָהִעיר ַמְרִעיׁש ָהָיה ְוַהִּמְׁשָקל ,ְלַגְמֵרי ִמְתרֹוְקִנים ַהַּמִים ָהיּו ַּבֲחצֹות ּוְבִדּיּוק

 ִהיא ָלהַהַּלְי ֲחצֹות ֶׁשִהְתַחְּלקּות ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְוַהְּגבּורֹות ַהֲחָסִדים ֵּבין ּוַמְכִריַע ֶׁשּׁשֹוֵקל ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשִּמְׁשָקל

 ִהיא ַהַּלְיָלה ֶׁשל ָהֶאְמָצִעית ֶׁשַהִּמְׁשָמָרה )'מדבש מתוק' פירוש עם :רלא ויחי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ִמְׁשָקל ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהֶאְמַצע ְּבַעּמּוד

 ְורֹוִאים ,ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ַהֶחֶסד ְּבסֹוד ֵהן ֲחצֹות ֶׁשַאַחר ָׁשעֹות 'בְוַה ,ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ַהִּדין ֵהן ֲחצֹות ֶׁשּקֹוֶדם ָׁשעֹות 'ְוַהב ,ִּתְפֶאֶרת ְּבסֹוד

 ְּבֵׁשם ִנְקָרא הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש :)לך לך צב( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ִלְׁשַנִים ָהֶאְמַצע ְלַעּמּוד ַהַּׁשֶּיֶכת ַהִּתְפֶאֶרת ֶאת ְמַחֵּלק ַלְיָלה ֶׁשֲחצֹות

 ְלֶחֶסד ֶנֱהָפְך ,הּוא ְּבִריְך קּוְדָׁשא ְוִנְקָרא ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַאְנִּפין ְזֵעיר ְּדַפְרצּוף ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ָלהַלְי ֲחצֹות

 ֶׁשֲחצֹות )שלח 'ע המטה שעל ש"ק( ל"ְלָהֲאִריַז 'יםַחִּי ֵעץ ְפִרי'ִּב מּוָבא ְוֵכן .ּוַמהּותֹו ְׁשמֹו ֶזה ּוִמֵּמיָלא ,ֶזה ִּבְזַמן ַהְׁשָּפעֹוָתיו ּוַמְׁשִּפיַע

  .ַהַּתְחּתֹון ַּבֲחִצי ֶזה ִּבְזַמן ֶׁשַּמְתִחיל ַהִזּוּוג ִּבְגַלל ֲחצֹות ִנְקָרא ַהַּלְיָלה

  ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ְוֵכן ְּבִמְצַרִים. ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרהַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה  ֶׁשְּיִצי)תקח' חג המצות ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבמּוָבא 

ת ּוְמַסֶּמֶלת ֶא, ֶאת ַהְּבכֹוִריםִּכְּלָתה  ֶׁש,ְּתֵכֶלתִּדְפֻעָּלה זֹו ָהְיָתה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַה, )כט, שמות יב ("ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה"ִהָּכה ֶאת ַהְּבכֹוִרים 

ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש . ֶׁשָּבא ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ְוֶזה ָהָיה ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה', ַהְּתֵכֶלת ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ָךִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִציֲא" )ט, שמות יג(ְוֵכן ָּכתּוב . ָדם ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרהְּד, ָּברּוְך הּוא ִצָּוה ָלֵתת ֶאת ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַהְּמזּוזֹות
ה ֲחָזָקד ְּבָיי ִּכ"ְוֵכן ,  ֶׁשָּיד ֲחָזָקה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,)מב' הברכות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים' ּומּוָבא ִּב,"ה ִמִּמְצָרִים"ֲהָוָי

ַיד ֶׁש' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,  ֶׁשִהיא ַהָּיד ַהְּׂשָמאִלית,ה"ד ֵּכָה"ָיסֹוֵפי ֵּתבֹות , "הֲהָוָי ָךהֹוִציֲא
  .ְׁשִכיָנהְּבִגיַמְטִרָּיא ְׂשמֹאל 

ְוֵכן ְיִציַאת . ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַההֹוד ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה' ְויֹום ה', ם ָהְיָתה ְּביֹום ה ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִי:)שבת פז( ַּבְּגָמָראְוֵכן ָמִצינּו 

ד ַמְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ְוַהְיסֹו,  ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּבֲחִצי ַהּיֹום ֵיׁש ְּכָבר ְּגבּוָרה)פסחים פרק י(' ּתֹוֶסְפָּתא'ִמְצַרִים ָהְיָתה ַּבֲחִצי ַהּיֹום ַּכּמּוָבא ַּב

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו " )ט, שמות י( ַּבָּכתּוב ו"נ ְּפָעִמים 'זְוֵכן רֹוִאים . ַהְּקֻדָּׁשהַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַצד 
ן ֵכְו. ר ְּבִבְרַּכת ָהָרב ֶאת ִריֵבנּוָאבְֹמַּכ. ו ְמַסְּמלֹות ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה"ְואֹוִתּיֹות נ". ָלנּו' ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה

  .ם"ֱאלִֹהית ֵׁשם "ר" ְיָלהָלִּמְצַרִים ִמלֶֹהיָך ֱאה "יֹוִציֲאָך הוה ")א, דברים טז( בתּוָּכַהֶׁש' ןֶדן ֵעי ַּגֵרֲעַׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

מּוָבא  ּו."ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים"ֶׁשֵהִציץ ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים ֶׁשֶּנֱאַמר  )ילקוט שלח תשנ(ְדָרׁש ָמִצינּו ַּבִּמְוֵכן 

ֹונֹות ְמַסְּמִלים ֶאת ֶׁשַחּל, "ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים" ַעל ַהָּכתּוב )שלו' ש ע"שה(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב

  .חֹר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקְוֵכן . ַוֲחַרִּכים ֶׁשֵהם ְּפָתִחים ְקַטִּנים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹות. ַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים

 ֶׁשַּיִּציֵלם ,ְוַהַּמְׁשקֹוף ַהְּמזּוזֹות ְׁשֵּתי ַעל ַהָּדם ֶאת ָלֵתת ַהִּצּוּוי ִעם ַיַחד ַהְּלָבָנה ִחּדּוׁש ֶאת ְלמֶׁשה ֶהְרָאה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ְּכֶׁשַהָּיֵרַח ,לֹו ְוָאַמר ְּבִחּדּוָׁשּה ְלָבָנה ֶהְרָאהּו ,"ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש" )ב ,יב שמות( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי
 ,ַהֶחֶסד ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַהֵחִצי ֶּדֶרְך ֶׁשָּבָאה ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַהַהָּצָלה ֶׁשְּפֻעַּלת ,לֹו ְלַרֵּמז ,חֶֹדׁש רֹאׁש ָךְל ִיְהֶיה ,ִמְתַחֵּדׁש

 ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ַהָּדם ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ,חֶֹדׁש ַלֲחִצי ְוהֹוֵלְך יףמֹוִס ִלְהיֹות ,ִמְתַחֶּדֶׁשת ְּכֶׁשַהְּלָבָנה חֶֹדׁש רֹאׁש ָּכל ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש ֵחִצי אֹותֹו הּוא

 ְלֵחרּות ֵמַעְבדּות אֹוָתם ְוָגַאל ַלֲאבֹוֵתינּו ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה ִמי ,ִמְצַרִים ְיִציַאת ַמְזִּכיִרים ,ַהחֶֹדׁש ֶאת ְּכֶׁשְּמָבְרִכים ְוָלֵכן .ַהְּגבּוָרה



 ִהְתִחיָלה ִמְצַרִים ֶׁשִּביִציַאת )'מדבש מתוק' פירוש עם :לט בא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .חֶֹדׁש רֹאׁש ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ָהְיָתה ַרִיםִמְצ ִּדיִציַאת ',ְוכּו

 .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש" )שם( בַהָּכתּו ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַתֵּקן ַהחֶֹדׁש ִקּדּוׁש ַעל ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָלֵכן ,ְלָהִאיר ַהַּמְלכּות

 רֹוִאים ְוֵכן .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה זֹו ִּדְפֻעָּלה ,ה"ִּביָא ת"ר "ִמְצָרִים תֹוְךְּב ֹוֵצאי ִניֲא ַּלְיָלהַה ַּכֲחצֹת" )ד ,יא שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן

 ְּכָנִפי ָוֶאְפרֹׂש ּדִֹדים ֵעת ְךִעֵּת ְוִהֵּנה ְךָוֶאְרֵא ְךָעַלִי ָוֶאֱעבֹר" )ח ,טז יחזקאל( ִמְצַרִים ְיִציַאת ַעל ַהְמַדֵּבר ּובָּכתַּב ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג
   .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ַסְּמלֹותַהְמ ה"ו אֹוִתּיֹות ֶּדֶרְך ָהְיָתה ִמְצַרִים ֶׁשְּיִציַאת )טו ,לב דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן ".ְךָעַלִי

 .ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשָעִׂשיָת ְּבִמְצַרִים ְוָלנּו ָעִׂשיָת ְצָדָקה" ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹדֹות ָלְך" )ב, ר יח"שמו(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשָּדִוד ָהָיה ָקם ַּבֲחצֹות , ָעָׂשה ְּבִמְצַרִים ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה' ִטים ֶׁשהַעל ַהִּמְׁשָּפ, ַּבֲחצֹות ַלְיָלה' רֹוִאים ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך הֹוָדה ַלה

  .ְלעֹוֵרר ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

ְּדַהַהָּצָלה , "ֵאל ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִיםְלִיְׂשָר' ִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה הַוִּיַחְּד  ")ט, שמות יח(ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב , הִנְרֶאְוֵכן 

  . ֶׁשחֹוֵתְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים,ַחדֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַסִּכין , ִמִּמְצַרִים ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ִנְרֶאה .  ֶלֱאכֹלְךֶׁשֲהֵרי ִּביִמינֹו הּוא ָצִרים ָׁשם "ּוְמָבֵאר ָהרשב. ֲהֵסיַבת ְיִמין לֹא ְׁשֵמיּה ֲהֵסיָבה .)פסחים קח(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשֲהֵסיַבת ָיִמין ֵאין , ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְוַהֵחרּות ָּבאּו ֶּדֶרְך ַצד ַהְּׁשמֹאל, ְּדָלֵכן ָצִריְך ְלָהֵסב ְּבֵליל ֶּפַסח ַעל ַצד ְׂשמֹאל

 ׁשָרְדִּמז ַּבָּמֻרְמּו. ְולֹא ַׁשָּיְך ְלַסֵּמל ֵחרּות ֲאִמִּתית ְּבַצד ַהָּיִמין, ְּדָתִמיד סֹוד ַהֵחרּות ָּבא ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּבְּׂשמֹאל. לָלּה ֵׁשם ֲהֵסיָבה ְּכָל

ֶׁשָּכְך ָעָׂשה , ִאל לֹא יֹאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב ַרּבֹוֵתינּו ֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָררּוִמָּכאן ָאְמ" ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים ֶאת ָהָעם" )יח, שמות רבה כ(
ד ַצה ְּביָבֵסיא ֲהִהֶׁש, רֶדֵּסיל ַהל ֵלה ֶׁשיָבֵסֲהת ַהיַנִחְבה ִּבָתְי ָהִמְצַרִיםת יַאִצְּיים ֶׁשִא רֹו".ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים"ה ֶׁשֶּנֱאַמר "ָלֶהם הקב

  .ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ַהְמַרֵּמז ק"פסת "ַסח רֶּפְרַּבן ָקֶדר ֵסְוֵכן . אלמְֹׂש

ְלִפי ֶׁשֵּלָאה ִמְתַּבֶּטֶלת , ָּכל ַּכָּוַנת ֵליל ֶּפַסח הּוא ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְולֹא ְּבֵלָאה )פסח ד(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 
ְּדָכל , ְּדָלֵכן ָּכל ֶּפַסח הּוא ְּבִחיַנת ָרֵחל ְולֹא ֵלָאה, ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף .ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ִמֶּמָּנה, ְּבֶפַסח ְוִנְכֶנֶסת ִּבְפִנים

,  ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו ַּבּיֹום ֶׁשִּיְצָחק ֵּבַרְך ֶאת ַיֲעקֹב,)א שם"ב ובפירוש הגר"פ(' ֵסֶדר עֹוָלם'ַעֵּין ְּבִמְדַרׁש , ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ָּבָאה ִמְּבִחיַנת ָרֵחל

' ג ר" הרהְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם . ְורֹוִאים ֶׁשָרֵחל ָּבָאה ָלעֹוָלם ְּבֶעֶרב ֶּפַסח,)לב(' ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'ַּכּמּוָבא ְּב, ֹום ֶזה ָהָיה ֶעֶרב ֶּפַסחְוי

  .ל"ָרֵחת " סחַס ֶּפרּוּד ִסלַסֲח ֶׁשא"ס שליטעְלייֶז ַמםָהָרְבַא

ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשהֹוְלכֹות ; ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ּדֹור :) יאסוטה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ּוָבאֹות , םְוׁשֹוֲאבֹות ֶמֱחָצה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָּדִגי,  הּוא ְמַזֵּמן ָלֶהן ָּדִגים ְקַטִּנים ְּבַכֵּדיֶהןְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִלְׁשאֹב ַמִים

ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתן ְוָסכֹות , ּומֹוִליכֹות ֵאֶצל ַּבְעֵליֶהן ַּבָּׂשֶדה, ַאַחת ֶׁשל ַחִּמין ְוַאַחת ֶׁשל ָּדִגים, ְוׁשֹוְפתֹות ְׁשֵּתי ְקֵדרֹות
, ָּלה זֹו ֶׁשל ַהָּנִׁשים ָהְיָתה ֵחֶלק ִמְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ִנְרֶאה ִּדְפֻע.אֹוָתן ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתן ּוַמְׁשקֹות אֹוָתן ְוִנְזָקקֹות ָלֶהן ֵּבין ְׁשַפָּתִים

ְוֵזְרָזה , ְּדהֹוָלַדת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ֵּבְרָרה ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהיּו ִּבְקִלַּפת ִמְצַרִים, ֶׁשִּבְזכּות ְּפֻעָּלה זֹו ִנְגֲאלּו, ְּכִפי ֶׁשַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת

 ֶׁשִּנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבִמְצַרִים ֵהן ָהיּו ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשֵּבְררּו ,)קלז' ב ע"פסח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב, ֻאָּלהֶאת ַהְּג

ְּדָדִגים ֵאּלּו ִסְּמלּו ֶאת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל , ת ַהְּנָׁשמֹות הֹוִציאּו ָּדִגים ֵמַהִּנילּוסֶׁשָּלֵכן ִלְפֵני הֹוָלַד', ָּדִגים ִמְסַּפר ֶׁשַבע'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִמָּׁשם

יּו ְּבתֹוְך  ֶׁשִּנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָה,)תמ' תהלים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּדָמִצינּו ְּב, ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ַעל ֶזה. ֶׁשּיֹוְצִאים ִמְּקִלַּפת ִמְצַרִים

 ֶׁשַהִּנילּוס הּוא ,.)מקץ קצד(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּוִמָּׁשם הֹוִציאּו אֹוָתם,  ִמְּלׁשֹון ְיסֹוד,"ֶעְרַות ָהָאֶרץ"ֶׁשִּנְקֵראת , ְקִלַּפת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִמְצַרִים

 ְוהּוא ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ,יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא ִּנילּוס ֶׁש', ַחְׁשַמל ִמיָלה'ַמֲאַמר ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּב, ְוהּוא ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף, ַהְיסֹוד ֶׁשל ִמְצַרִים

ָכאן ְּד,  ִּדְׁשִאיָבה זֹו ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְׁשִאיַבת ֶזַרע ֵמַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה,ֶמֱחָצה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָּדִגיםָלֵכן ָהיּו ׁשֹוֲאבֹות . ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ִמְצַרִים

, ֶׁשֶּזה ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּיָצא, ְוַהָּדִגים ִסְּמלּו ֶאת ֲחִצי ַהֶּזַרע, ִהְתִחילּו ְלִהָּׁשֵאב ִניצֹוצֹות ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוְך ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ִמְצַרִים

ֶׁשֶּזה , ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהֵּמי ַרְגַלִים ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהְיסֹוד, ם ִסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ַהֵּׁשִניְוַהֶּמֱחָצה ַמִי, ְּדָדִגים ֵאּלּו ִסְּמלּו ֶאת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל

ְפעֹל ֶאת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִהְתִחיל ִל, ְּכָבר ָהָיה ִנָּכר ַהֵחִצי, ְּכִדְלֵעיל, ּוִבְפֻעָּלה זֹו ֶׁשָהְיָתה ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה. ְּכִדְלַקָּמן, ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים

ּוָפִרים , ִהְזִמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדִגים ְקַטִּנים ִּבְכֵליֶהם ּוֵמֶהם ִנְתַעְּברּו ְנׁשֹוֵתיֶהם' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִמִּמְצַרִים
  .ם ְלִגְלּגּול ָאָדםְוָרִבים ְּכֵדי ְלהֹוִציא ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ִמִּגְלּגּוֵלי ָּדִגי

 ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָךִּכיֵמי ֵצאְת" )טו, מיכה ז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשִּתְהֶיה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַהְּגֻאָּלה ֶלָעִתיד ָלבֹואְוֵכן 
 ְוִתְהֶיה ,ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ָלְיָלה' ה ֶׁשל ֶּפַסחַהָּגָד'ַּכּמּוָבא ַּב,  ִּתְהֶיה ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה,"ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות

 ְוַהֶחֶסד רֹוִאים ֶׁשַהָּיִמין; "ִּבְגבּורֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו" )ז, תהלים כ(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהָּמִׁשיַח , ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְּבָׁשָעה זֹו, ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ְוָלֵכן ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה . ָך ְוהֹוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָךעֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרֶתְוֵכן ַּבְּתִפָּלה ֶנֱאַמר . ִיְפֲעלּו ֶּדֶרְך ַצד ַהְּגבּוָרה

" ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם" )ב, שמות יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב , ה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ְּדֶזה ִיְהֶי,הּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו ְּבָקרֹובְּכֶׁשְּמָבְרִכים ֶאת ַהחֶֹדׁש 
 ַהְמַסֵּמל ,ְך"חֶׁשסֹוֵפי ֵּתבֹות " ׁשִמּקֶֹד ָךֶעְזְרח ִיְׁשַל") ג, שם( ֶׁשַהָּכתּוב ,)יט, א(' ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר' ְוֵכן מּוָבא ְּב,ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודְּבִגיַמְטִרָּיא 

א "ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ְוֶזה ִעְנַין ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ְורֹוִאים ֶׁשַהֶחֶסד ָיבֹוא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה,  ַהְּגבּוָרהֶאת ַצד

' ג ר" ְוהֹוִסיף ָהרה.ת"ד ֵחי"ן יֹו"ם ִׁשי"ֶמת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבַח"ָמִׁשי ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ף"ן ַכ"ת ִׁשי"ֵחית ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְּבְך "חֶֹשֶׁש

 ִּכי הּוא ַיְמִליץ ',ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו'יֹאְמרּו ְלִיְצָחק  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ,:)שבת פט(ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא , א"ְׁשמּוֵאל ֶאְנֶּגל שליט

' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה.  ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבסֹוד ִיְצָחק:)שמיני לח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלהֶׁש, טֹוב ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  .ִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא "  ַעִּמיַנֲחמּו ַנֲחמּו ")א, מ' ישעי(ל ֶׁשַהָּכתּוב "ִיְצָחק ְּבֶרֶנר זצ



ֶאָּלא ְּכגֹון ְּפַלג ' ּוְפַלג ִעָּדן'ַמאי ; ִעָּדן ְּדָכל ִעָּדִנין ַׁשִּפיר, "ִעָּדן ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדן" :)תיקונים קלד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש  ָמִצינּו
 ,"ִעָּדן ְוִעָּדִנין"ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ְּב, ַהְּגֻאָּלהַהְמַרֵּמז ַעל ֵקץ ,  רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמָפֵרׁש ָּכתּוב ֶזה.ַהִּמְנָחה ִּבְׂשָמאָלא ִאְתַּפְלַגת ְלִדיָנא

ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת , ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַקָּמן ֵמַהּזַֹהר; ֶׁשֶּנֱחָלק ֵּבין ִּדין ְלֶחֶסד, ְמַרֵּמז ַעל ְּפַלג ַהִּמְנָחהְפַלג ִעָּדן ּו, ֶׁשהּוא ַהְּזָמן ֶׁשל ָּכל ַהְּזַמִּנים

  . ִבְזַמן ִמְנָחה ַמְתִחיָלה ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ַלַּמְלכּותְּד, ִמְנָחה

  ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד יֹוֶרֶדת ַלַּמְלכּות

ָדׁש ֶׁשל א ָח"ְּדָכל יֹום הּוא ז, א ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהְיסֹוד"ְּבִחיַנת ז', הּוא ְּבִחיַנת ָהאֹות ויֹום  ֶׁשָּכל ,:)השמטות רנא(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת , ָׁשעֹותֵׁשׁש ְוָכל ֵחִצי הּוא , ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהּיֹום ִמְתַחֵּלק ְליֹום ָוַלְיָלה, אֹותֹו יֹום

: ְוָכל ֲחִצי ׁשּוב ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ַוֲחִצי ְּגבּורֹות ִּבְבִחיַנת ַלְיָלה, ַנת יֹוםא ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֲחִצי ֲחָסִדים ִּבְבִחי"ַהְיסֹוד ֶׁשל ז

, ה ֶׁשַּבְּגבּוָרהְּדַבַּלְיָלה ַעד ֲחצֹות הּוא ְּגבּוָר, ְּדֶיׁש לֹו ַהְׁשָּפָעה ִמֶּׁשּלֹו, ְוָכל ֵחֶלק הּוא ִמְסַּפר ֵׁשׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ֲחִצי ֲחָסִדים ַוֲחִצי ְּגבּורֹות

ְוֵכיָון ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְלָרֵחל ָּבָאה ַרק . ּוְלַאַחר ֲחצֹות ְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ּוַבּיֹום ַעד ֲחצֹות הּוא ֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד; ּוְלַאַחר ֲחצֹות ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ְוֵכן ֵעֶצם . ְּכִדְלַקָּמן, ָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ּוֵמַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֲחָצִאיםִמַּמה ֶּׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת ְּכֶׁשִהיא ְמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני 

ַוַּיְבֵּדל " )א, ש צ"שה(ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש , ֶנֶעְׂשָתה ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם, ַהִהְתַחְּלקּות ֵּבין יֹום ְלַלְיָלה
ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא זֹו ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ּוְמַחֶּלֶקת ,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו.ְלעֹוָלם ַהְבָּדָלה ִּבְזרֹוַע ְׂשמֹאל, "ְךֱאלִֹהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש

ְוַאַחר ָּכְך ִהיא ְמַחֶּלֶקת ׁשּוב ֶאת ַהּיֹום ,  ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד ְוַלְיָלה ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרהֶׁשִּבְכָללּוָתם ֵהם יֹום, ֶאת ַהְיָמָמה ִּבְכָללּוָתּה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  . ְוָכל ִחּלּוק הּוא ִחּלּוק ֶׁשל ֲחִצי ֶחֶסד ַוֲחִצי ְגבּוָרה, ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְוֶאת ַהַּלְיָלה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ּוְגבּוָרה , ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֶׁשַּבְּגבּוָרהְּגבּוָרה , ֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסדֲחָלִקים ' ד ָׁשעֹות ִמְתַחְּלקֹות ְלד" ֶׁשכ:)בכ' נהר שלום'(ׁש "מּוָבא ָּבַרַּׁשְוֵכן 

ּוְלִפי ֶזה יֹוֵצא ֶׁשַהּיֹום , בּוָרהֶחֶסד ֶׁשַּבְּג ַוֲחצֹות ַהּיֹום ,ֶׁשַּבֶחֶסדְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְמָבֵאר ָׁשם ֶׁשֲחצֹות ַהַּלְיָלה הּוא ְּגבּוָרה . ֶׁשַּבֶחֶסד

ץ "מֶׁשה ַׁש' ג ר"ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה, ְוַהַּלְיָלה ִּבְכָללּותֹו הּוא ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ִּבְכָללּותֹו הּוא ֵמֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַעד ֲחצֹות ַהּיֹום

ׁש ׁשֹוֵלל ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּבִחיַנת יֹום ַּגם ֵמֲעלֹות "ּוְּבַוַּדאי ֵאין ָהַרַּׁש, ְמֻסֶּיֶמתה הּוא ַרק ִּבְבִחיָנה  ֶׁשָּכל ֶזא"ֲעִקיָבא ֶאְרַלְנֶּגר שליט'  ְורא"שליט

ּוְבִכְתֵבי  ַּבּזַֹהר ֶׁשֶּזה ַּפְׁשטּות ַמְׁשָמעּות יֹום ָוַלְיָלה, ַהַּׁשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ּוְבִחיַנת ַלְיָלה ִמֵּצאת ַהּכֹוָכִבים ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר

ׁש ָׁשם "ְוֵכן רֹוִאים ֵמֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ָהַרַּׁש. ְוֵאין ָאנּו ָּבִאים ֶאָּלא ִלְדרֹוׁש, ׁש ַמְזִּכיר ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּבִחיַנת ִחּלּוף"ְוֵכן הֹוִסיפּו ֶׁשָהַרַּׁש, ל"ָהֲאִריַז

  . ְוהּוא יֹוֵתר ָחׁשּוב, צֹות ַהַּלְיָלהֶׁשֲחצֹות ַהּיֹום הּוא ְּבִחיַנת ָּפִנים ְּבַיַחס ַלֲח

הּוא ,  ֶׁשַהְּזָמן ֶׁשּבֹו ַהְּנֵקָבה ָּבעֹוָלמֹות ְּגֵדָלה ְוִנְמֵצאת ְּבאֹוָתּה קֹוָמה ֶׁשל ַהָּזָכר,)יג-יב-יא-י' ב ע"שבת ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 

ָרֵחל עֹוָלה ְּבָכל ל ָׁשם "ְלׁשֹון ָהֲאִריַז. ְוֵכן ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ְּכִדְלֵעיל, ּוּוג ָּפִנים ְּבָפִנים ִּבְבִחיַנת ָרֵחלֶׁשָאז ֵיׁש ִז, ְלַאַחר ֲחצֹות ַהַּלְיָלה
ֵאין ֵּכן ַּבֲחִצי ַמה ֶּׁש, ְּבסֹוד ָאחֹור ְּבָאחֹור, ְוִנְמֵצאת ָׁשָוה ְּבקֹוָמָתּה ִעם ְזֵעיר ַאְנִּפין ֻּכּלֹו, ִׁשעּור קֹוַמת ֵלָאה ַּגם ֵּכן

ֶׁשַהְּזָמן ֶׁשּבֹו ֵיׁש , ִנְרֶאה ְּדַמָּצב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ְּדָבֵרינּו. ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ֵיׁש ֲחֻלָּקה ָּבעֹוָלמֹות ְּבאֶֹפן ֶׁשֵּלָאה ְלַמְעָלה ְוָרֵחל ְלַמָּטה

ְּכֶׁשַהִּמָּדה ְמעֶֹרֶבת ֶחֶסד ּוְגבּוָרה , הּוא ַרק ַּבֲחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה, ְׁשטּות ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּקֹוָמהִזּוּוג ָׁשֵלם ֶׁשל ְיסֹוד ְּכֶנֶגד ְיסֹוד ְּבִהְתַּפ

ֵאּלּו ִזּוּוִגים , ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאהל ַמְזִּכיר ָׁשם ִזּוּוִגים ֶׁשַּנֲעִׂשים "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהֲאִריַז, ִּבְׁשֵני ַהֲחָצִאים ָהֲאֵחִרים, ְלֻעַּמת זֹאת; ַיַחד

. ְולֹא ְּבאֶֹפן ֶׁשל ִהְתַּפְׁשטּות ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּקֹוָמה, ְּכִפי ֶׁשְּמָבֵאר ָׁשם ַּכָּמה ִמיֵני ִזּוּוִגים ְוַהְׁשָּפעֹות ְּבָכל ֵחֶלק ֵמַהְּתִפָּלה, ִּבְבִחינֹות ֲאֵחרֹות

ֶזה ִמּׁשּום ֶׁשַּבּבֶֹקר מֹוִליִדים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַאָּבא ְוִאָּמא , ִפַּלת ַׁשֲחִרית הּוא ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ַהְּתִפּלֹותְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהִּזּוּוג ֶׁשל ְּת

ם ַאֲחֵרי ֶׁשַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת  ַלַּמְלכּות ַנֲעֵׂשית ַרק ַּבֲחצֹות ַהּיֹולַעפְֹּבֲאָבל ַהַהְׁשָּפָעה , א ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ָּכל ַהּיֹום"ּוַמְכִניִסים ְלז

ְוֵכן ַהִּזּוּוג ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוֵלָאה , ְולֹא ִזּוּוג ֲאִמִּתי ַעל ָּכל ַהּקֹוָמה, ְוַהִּזּוּוג ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית הּוא ְּפָרִטי ֶׁשל אֹוָתּה ְּתִפָּלה, ַהֶּׁשַפע ֶׁשל יֹום ֶזה

  .הּוא ְּפָרִטי ְלֵלָאה ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ְולֹא מֹוִריד ֶׁשַפע ְלָרֵחלַּבֲחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה 

ּוְבִמְנָחה ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַקו ַהְּגבּוָרה ְּבסֹוד ,  ֶׁשְּבַׁשֲחִרית ְמעֹוְרִרים ֶאת ֶׁשַפע ַהֲחָסִדים ֵמֻעְמָּקא ִעָּלָאה ֵמָהֵאין סֹוף:)ויחי רכט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

ָלֵכן , ּוְבַעְרִבית ַהַּמְלכּות ְמַחֶּלֶקת ָלעֹוָלמֹות ַהַּתְחּתֹוִנים, ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְוַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל יֹום ֶזה"ַיֲחִדים קבְמ, ְרָנָנה

ו "ת ָו"ל ֵּבי"ִּגיֶמת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ָרְּגבּו ְּבִגיַמְטִרָּיאְּתִפיַלת ִמְנָחה א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ַעְרִבית ִהיא ְרׁשּות
  .א"ׁש ֵה"ֵרי

, ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ָּפִנים ְּבָפִנים ְּכמֹו ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ,ל אֹוֵמר ֶׁשָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ָאחֹור ְּבָאחֹור"ָהֲאִריַז, ַעל ִּפי ֶׁשְּלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹוםְוַאף 

ָלֵכן , ַהַּמְׁשִּפיַע ֶׁשָּלּה הּוא ִצּנֹורֹות ַהְּגבּוָרה, ְּכִדְלֵעיל, ְּדֵכיָון ֶׁשַהַּמְלכּות ָׁשְרָׁשּה ֵמַהְּגבּוָרה,  ַּדְעִּתי ְלָבֵאר ָּדָבר ֶזה ְּבַפְׁשטּותִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות

ְּבאֶֹפן ֶׁשל ִזּוּוג ֻמְׁשָלם ִּכי ַהְּגבּוָרה ,  ֻמְגֶּדֶרת ַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ָּפִנים ְּבָפִניםַהַהְׁשָּפָעה ְלַאַחר ֲחצֹות, ֶׁשִּבְכָללּותֹו ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ַּבַּלְיָלה

ָרה ְוִנְהֶיה ַמָּצב ֶׁשל ַּבֲחצֹות ַהּיֹום ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ִמַּדת ַהְּגבּו, ֲאָבל ַּבּיֹום ֶׁשִּבְכָללּותֹו ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהֶחֶסד, ַמְׁשִּפיָעה ָיָׁשר ַלַּמְלכּות ָּפִנים ְּבָפִנים

. ְּכִדְלֵעיל, ְוַתְפִקיד ַהְּגבּוָרה הּוא ַלֲעצֹר ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ְּדַהַּמְׁשִּפיַע הּוא ַהֶחֶסד, ֵאין ֶזה ַמָּצב ֶׁשל ְּגבּוָרה ֶׁשָּבָאה ְלַהְׁשִּפיַע, ְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד

ְּדַהַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֵאינֹו עֹוֵמד ְּבַמָּצב ֶׁשל , ָלֵכן ֶזה ֻמְגָּדר ָאחֹור ְּבָאחֹור, ִצי ַהֵּׁשִני ַלֲעבֹר ַּדְרּכֹו ַלֲחהּוא נֹוֵתן עֹוֵצר ֲחִצי ְּכֶׁשהּואּוִמֵּמיָלא 

, ִהיא ְמַקֶּבֶלת ְלַאַחר ֲחצֹות ַהַּלְיָלהֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע יֹוֵתר ָחׁשּוב ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁש. ֶאָּלא ְּבַמָּצב ֶׁשל עֹוֵצר ֶׁשַפע, ַהְׁשָּפָעה

ל "ְוֵכן רֹוִאים ֵמָהֲאִריַז. ֶׁשַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה, ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן, ְּדיֹום הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד ִּבְכָללּותֹו

ְוַהְׁשָּפַעת ִיְׂשָרֵאל ִהיא יֹוֵתר ְּגבֹוָהה , ְוַהַּמְׁשִּפיַע ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה הּוא ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב, ִחיַנת ִיְׂשָרֵאלֶׁשַהַּמְׁשִּפיַע ַּבֲחצֹות ַהּיֹום הּוא ְּב

, לֹוַקַחת ַּגם ְמקֹום ֵלָאהָאְמָנם ְלִפי ֶׁשָרֵחל ִנְגֶּדֶלת ְּבסֹוד ָהָאחֹור ְו )יג' ע(ָׁשם ' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֵמַהְׁשָּפַעת ַיֲעקֹב



רֹוִאים ֶׁשִהְתַּפְּׁשטּות ָרֵחל ִּבְזַמן ֶזה ְּכֶנֶגד ָהָאחֹור ֶׁשל . ְוַהִּדיִנים ֵהם ָאז ְמתּוִקים, ָלֵכן ֲעַדִין הּוא ִנְקָרא ְּבִחיַנת יֹום, ַּכִּנְזָּכר

  .ְזֵעיר ַאְנִּפין ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשֻּמְׁשָּפע ִּבְזַמן ֶזה

ֶׁשַהִּזּוּוג  ְורֹוִאים .ֶׁשל ַהּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ִנְזַּדְּוגּו ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַחָּוהְׁשִביִעית  ֶׁשְּבָׁשָעה :)סנהדרין לח(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֵכן ְו

  .ָהָיה ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום

ָׁשלׁש ָׁשעֹות ִראׁשֹונֹות יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש , ְׁשֵּתים ֶעְׂשֶרה ָׁשעֹות ֲהֵוי ַהּיֹום, ר ַרבָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמ:) ז ג"ע(ַּבְּגָמָרא ּוְמֻרָּמז 
עֹוֵמד ֵמַעל , ֵּכיָון ֶׁשרֹוֶאה ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמְתַחֵּיב ַּבִּדין, ְׁשִנּיֹות יֹוֵׁשב ְוָדן ֵאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ָּברּוְך הּוא ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה

ִמַּקְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד , ְׁשִליִׁשּיֹות יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָזן ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, א ַהִּדין ְויֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמיםִּכֵּס
ְוֵכן מּוָבא ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּגָמָרא ָׁשם . ל ָהעֹוָלם רֹוִאים ֶׁשַּבֲחצֹות ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקם ְלִכֵּסא ַרֲחִמים ָלזּון ֶאת ָּכ.ֵּביֵצי ִכִּנים

ַהּבֶֹקר הּוא , ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשִּמַּצד ַהְּזָמן. ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר ֶׁשַּבֲחצֹות ַלְיָלה ּגֹוְבִרים ָהַרֲחִמים, ֶׁשַהַּמָּצב ַּבַּלְיָלה הּוא ְּכמֹו ַּבּיֹום

  .ֶּדֶרְך ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשִּנְקָרא ַרֲחִמים, ַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ַנֲעֵׂשית ַּבֲחצֹות ַהּיֹום, ֶחֶסד ֶׁשַּבֶחֶסד, ְחָלטְזַמן ַהֶחֶסד ַהֻמ

ֲחצֹות ַהּיֹום ַהַהְׁשָּפָעה ַׁשֶּיֶכת  ֶׁשּקֹוֶדם ֲחצֹות ַהּיֹום ַהַהְׁשָּפָעה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ָהַרע ּוְלַאַחר )ב"ניסן תשמ' י(' תֹוַרת ְמַנֵחם'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ֶׁשִּמן ַהּתֹוָרה ַּבֲחצֹות ַהּיֹום יֹוְצִאים ֵמֶהָחֵמץ ַהְּמַסֵּמל ֶאת ָהַרע ְוִנְכָנִסים ְלַמָּצה , ְוֵכן רֹוִאים ְּבִאּסּור ָחֵמץ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ִלְבִחיַנת ַהּטֹוב

ְּדָכל ֵחֶלק ,  ַהְמַסֵּמל ִחּתּוְךע"ָּבַצת "ֶרב רֶעֳהַרִים ָצֶקר ּבְֹוֵכן .  ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ִנְכֶנֶסת ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבתְוֵכן ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהּטֹוב

. בֹות ַלַּמְלכּות ִהיא ֶּדֶרְך ִחּתּוְךָא' ְּדַהְׁשָּפַעת ַהג, ע"ָּבַצֵהם , קֹבֲעָחק ַיְצָרָהם ִיְבְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַהְּׁשִנּיֹות ֶׁשל ַא. ֵמַהּיֹום ֵיׁש לֹו ִחּתּוְך ַאֵחר

ג ּוּלִדְּב". ִׂשיִתיוֲע ַאף ְרִּתיוַצְי ָראִתיוְּבָּכל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי " )ז, מג' ישעי(, תמֹוָלעֹות ָהלּוְׁשְלַּתְׁשל ִהב ַעתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמע"ֶּבַצן ֵכְו

  .תֹוּיִתע אֹוַבֶׁש

ֶאָּלא , ְּבָכל יֹום ַׁשָּבת לֹא ָהָיה ִזּוּוג ְּכָלל ִלְזֵעיר ַאְנִּפין ִעם נּוְקָבא ָרֵחל )צו' ב ע"שבת ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ָּונֹותַׁשַער ַהַּכ'ְּבמּוָבא 
ִּכי ', ם ַהְיסֹוד ֶׁשָּלּה ְוכּוְוַהְיסֹוד ֶׁשּלֹו ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ִע, ַּכִּנְזָּכר, ֶׁשָעְלָתה ִעּמֹו ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה, ַּבֲחָזַרת מּוָסף ְּבקֹול ָרם, ַעָּתה

ְלַאַחר , ל ְמַסֵּכם ֶאת ָּכל ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת"רֹוִאים ֶׁשָהֲאִריַז. ַעָּתה ָיכֹול ְיסֹוד ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין ְלִהְזַּדֵּוג ְּבָׁשֶוה ִעם ַהְיסֹוד ֶׁשָּבּה

ֶזה , ְוַרק ְּכֶׁשֵּיׁש ְיסֹוד ְּכֶנֶגד ְיסֹוד ְּבִהְתַּפְׁשטּות ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּקֹוָמה, ל ֵאלּו ֵאיָנם ְּבֶגֶדר ִזּוּוג ֲאִמִּתיֶׁשִהְזִּכיר ְּבָכל ְּתִפָּלה ַּכָּמה ִמיֵני ִזּוּוִגים ְׁשָּכ

. ה ִּבְבִחיָנה ְמֻסֶּיֶמת ֲאָבל לֹא ְלִזּוּוג ֲאִמִּתיַהַּכָּוָנה ִהיא ְלַהְׁשָּפָע, ּוִבְׁשָאר ַהְּמקֹומֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶזה ְּבֵׁשם ִזּוּוג; ַהִּזּוּוג ָהֲאִמִּתי

ֵהם , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבִּזּוּוִגים ַהַּנֲעִׂשים ִמַּצד ֶעֶצם ַהּיֹום, ֶנֱאַמר ְּבַיַחס ְלִזּוּוֵגי ַהְּתִפּלֹות, ֶׁשִּזּוּוג ֶזה הּוא ַרק ְּבַׁשָּבת ְּבמּוָסף, ל"ְוִדְבֵרי ָהֲאִריַז

 ֶׁשַהִּזּוּוג ֶׁשל ְּתִפַּלת ִמְנָחה )קכ' א ע"קריאת שמע ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן , ְּכִדְלֵעיל, ר ֲחצֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלהַנֲעִׂשים ְלַאַח

  . ְּכִדְלֵעיל,  ָרֵחל ְּכֶנֶגד ָּכל קֹוַמת ַהְּזֵעיר ַאְנִּפיןַהִהְתַּפְׁשטּות ֶׁשלהּוא ָחׁשּוב ְמאֹד ְוֵאִלָּיהּו לֹא ַנֲעָנה ַרק ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ִּבְגַלל 

ת "ָלֵכן ר, ְּבַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו עֹוֶלה ַהָּזָכר ְיסֹוד ִּדְדכּוָרא יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ַהַּפְרצּוף )קמט' יתרו ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלקמּוָבא 
ָנִתיב לֹא ְיָדעֹו ָעִיט ְולֹא ְׁשָזַפּתּו " :)תיקונים עג(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֹום ְּכבֹודֹו הּוא עֹוֶלהֶׁשְּבַאֵּיה ְמק, ה"ַאֵּי, "ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת"

  רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת עֹוף ָהַאָּיה.ֵאּלּו ַמְלָאִכים ֶׁשאֹוְמִרים ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו" ֵעין ַאָּיה"ַמהּו , "ֵעין ַאָּיה

ּוְכֶׁשֵּיׁש ִהְתַּפְּׁשטּות ַעל ָּכל , ִנְרֶאה ְּדַמְלָאִכים ֵאּלּו ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹוַלַּמְלָאִכים ֶׁשאֹוְמִרים 

ְויֹוְנִקים ֵמַהְּקֻדָּׁשה ּוַמְׁשִּפיִעים , ֶׁשַּמְלָאִכים ֵאּלּו ֵהם ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה' ףַחְׁשַמל עֹו'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ַהּקֹוָמה זֹוִכים ְלִהְתַקֵּׁשר ִאָּתם

ז ְוִאִּיים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְרָמ, ִנְקֵראת ַאָּיה ַעל ֵׁשם ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ָּבִאִּיים )פרשת שמיני(' רֹוֵקַח'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ַלְּלֻעַּמת ֶזה

  . ַּבָּים

', ֶּבן זֹוָמא אֹוֵמר ֲעִתיִדין ֵהן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ְלַהְזִּכיר ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוכּו:) ברכות יא(ַּבְירּוַׁשְלִמי ָמִצינּו 
ָאְמרּו לֹא ". ָךם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמ עֹוד ַיֲעקֹב ִּכי ִאָךלֹא ִיָּקֵרא ִׁשְמ"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר . ַמְלֻכּיֹות ִעָּקר ּוִמְצַרִים ְטֵפיָלה

 רֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַנֲעֶלה ִמְּבִחיַנת ַיֲעקֹב .ִיְׂשָרֵאל ִעָּקר ְוַיֲעקֹב ָטֵפל. ֶׁשֵּיָעֵקר ֵׁשם ַיֲעקֹב ֶאָּלא ַיֲעקֹב מּוָסף ַעל ִיְׂשָרֵאל

ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשֵּלָאה ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ַהְיינּו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִיְכלֹל ַּגם ֶאת ַיֲעקֹב ְּבתֹוכֹו .ֵאלמּוָסף ַעל ִיְׂשָר הֶיְה ִיְוַיֲעקֹב, ִלְבִחיַנת ִיְׂשָרֵאל

ַהִּזּוּוג ְּבֵחֶלק ֵמַהּיֹום הּוא ַיֲעקֹב ְולֹא ְּכמֹו ַהּיֹום ֶׁש, ְוָרֵחל ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ִנְזֶּכה ְלִזּוּוג ִיְׂשָרֵאל ְוָרֵחל ָּכל ַהּיֹום ּוְנַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים

ת לּוָּגן ַהַמְזִבְּד. ָמִׁשיַחר ַּפְסא ִמ הּוִיְׂשָרֵאלר ַּפְסִמ ְלַיֲעקֹבר ַּפְסין ִמ ֵּבׁשֵרְפֶהן ַהֵכְו. ְוָרֵחל ּוִמּׁשּום ָּכְך ָאנּו ְמַקְּבִלים ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע

 ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ֶלָעִתיד .לֵחָרל ְוֵאָרְׂשל ִיה ֶׁשָמֹוּקל ַהל ָּכד ַעחּוִּיר ַהזֲֹחַי, ׁשָּדְקִּמית ַהה ֵּבֶנָּבִּיֶׁש ְּכיַחִׁשָּמן ַהַמְזִבּו, לֵחָרב ְוקֲֹעא ַיד הּוחּוִּיַה

ִּכי : ֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹוּגֹוִים ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְרָחק ְוִאְמרּו ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּב' ִׁשְמעּו ְדַבר ה" ) ט,ירמיה לא(ָלבֹא 
ְוֵכן . 'ְורֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַּגם ָהִאִּיים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְיַׁשְּבחּו ֶאת ה. "ֶאת ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו' ָפָדה ה

  .ְוַיִּגידּו ָבִאִּיים ִצְדֶקָך, ָךִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶד, ָךּו כֹל ְלָעְבֶדְוֶיֱאָתי, מּוָבא ִּבְתִפַּלת ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים
ַהְּכָלל ֶׁשל ְׁשֵני ְקדֹוִׁשים " ִמי זֹאת". "'ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ְוגֹו", ָּפַתח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר :)הקדמה י(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ּוִמְתַחֵּבר ִעם , י''ֶׁשֲהֵרי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִמ. ר ֶאָחד ְוֶקֶׁשר ֶאָחד עָֹלה ַמָּמׁש ִלְהיֹות קֶֹדׁש ָקָדִׁשיםֶׁשל ְׁשֵני עֹוָלמֹות ְּבִחּבּו
. ֻחָּפהֶׁשֲהֵרי ִמן ַהִּמְדָּבר ָיְרָׁשה ִלְהיֹות ַּכָּלה ּוְלִהָּכֵנס ַל" ִמן ַהִּמְדָּבר. "ֶׁשִהיא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ת ְּכֵדי ִלְהיֹות עֹוָלה''זֹא

רֹוִאים . ְּבאֹותֹו ִמְדָּבר ֶׁשל ַלַחׁש ַּבְּׂשָפַתִים ִהיא עֹוָלה". ּוִמְדָּבֵרְך ָנאֶוה"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ִמן ַהִּמְדָּבר ִהיא עֹוָלה, ְועֹוד

ָיְרָׁשה ִלְהיֹות ַּכָּלה ּוְלִהָּכֵנס ַרק ָאז , ּות ַהְּתִפָּלהֶׁשַּנֲעָׂשה ִּבְזכ, ת"ְלָרֵחל ֶׁשִּנְקֵראת זֹא, י"ֵמַהּזַֹהר ֶׁשַהִחּבּור ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשִּנְקֵראת ִמ
  . י ַהַּפְרצּוִפים ְוִזּוּוג ַעל ָּכל ַהּקֹוָמהֵנּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשִּזּוּוג ֲאִמִּתי הּוא ַרק ְּבִחּבּור ְׁש. ַלֻחָּפה

, ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ִלְדָבֵרינּו. ְוָלֵכן ְּבָׁשָעה זֹו ֶנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּדין ָקֶׁשה ָּבעֹוָלם ֶׁשַּבֲחצֹות ַהּיֹום ִמְתעֹוֵרר :)חיי שרה קלב(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

יא חֹוֶתֶכת ֶׁשַפע ְוִאם זֹוִכים ִה, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדִבְזַמן ֲחצֹות ַהּיֹום ִנְכֶנֶסת ַהְּגבּוָרה ְּבַקו ַהֶחֶסד. ֶׁשְּזַמן ֶזה הּוא ְזָמן ֶׁשל ִזּוּוג ְוַהְׁשָּפָעה



ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון , ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום חֹוְטִאים, ּוַמְׁשִּפיָעה ִּבְזַמן ֶזה

  . ָקֶׁשהּוִמֵּמיָלא ֶזה ְזָמן ֶׁשל ִּדין, ֶּדֶרְך ַהֵחְטא ְּכִדְלַקָּמן

ֶחְציֹו ָהָיה נֹוֵתן , ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה עֹוֶׂשה ּוִמְׂשַּתֵּכר ִּבְטַרָּפִעיק :)יומא לה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ִנְרֶאה ְּד. ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֶחְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוְלַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵביתֹו

ְלַסֵּמל ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ְּבִמַּדת , ַוֲחִצי ֲעבּור ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֲחִצי ֲעבּור ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה;  ִחֵּלק ֶאת ַּכְסּפֹו ִלְׁשֵני ֲחָצִאים:)בראשית יז(

  . ְתַחֵּלק ֲחִצי ֲעבּור ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַוֲחִצי ֲעבּור ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהָּבאַהֶחֶסד ִמ

ָחְדֵׁשי ַהַּקִיץ ֵהם ֵׁשֶׁשת ְו, א"ָחְדֵׁשי ַהחֶֹרף ֵהם ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ְּבִחיַנת זֵּׁשֶׁשת  ֶׁש,)ריב' ב ע"ה ח"ר (ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 

ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַעל ַהִחּלּוק ֶׁשל ֲחִצי ֲחָסִדים ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ַוֲחִצי ְּגבּורֹות ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות . ְבִחיַנת ַמְלכּות ְּבִחיַנת נּוְקָבאִּב

ַהְמַסְּמִלים , ָלֵכן ֶזה ְזָמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהַּמִים, ְּבִחיַנת ֶחֶסד, ָחְדֵׁשי ַהחֶֹרף ֵהם ִּבְבִחיַנת יֹום, ִּבְפֵני ַעְצמֹוִמְסַּפר ֵׁשׁש ֶׁשָּכל ֶאָחד הּוא 

ְוֵכן רֹוִאים ְּבָחְדֵׁשי ַהחֶֹרף ּוְבָחְדֵׁשי . ֶׁשַּׁשָּיְך ְלַצד ַהְּגבּוָרה, ָלֵכן ֵיׁש ָּבֶהם ֶאת ַהְׁשָּפעֹות ַהחֹם, ְוָחְדֵׁשי ַהַּקִיץ ֵהם ִּבְבִחיַנת ְּגבּורֹות, ֶחֶסד

מּוָבא ּו. ְוֵכן ַּתּמּוז ְוָאב ַּבַּקִיץ, ְּדָחְדֵׁשי ֵטֵבת ּוְׁשָבט ַּבחֶֹרף ֵהם ְזָמן ֶׁשל ִּדין,  ִּבְנֻקַּדת ַהֵחִצי ַמְתִחיל ְזָמן ֶׁשל ִּדיןֳחָדִׁשים' ִיץ ֶׁשְּלַאַחר גַהַּק

  .ֶאָּלא ֶׁשַּיֲעקֹב ָּגַנב אֹוָתם ֵמֵעָׂשו ְוֶנֶהְפכּו ְלַרֲחִמים, ר ֶוֱאלּול ֵהם ִּדין ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ֶׁשַּגם ָחְדֵׁשי ֲאָד)פא' ב ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך 'ְּבֵסֶפר

, ִהְׁשִּפיַע ָלעֹוָלם ֶאת ִיְצָחק, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד, ְּדַאְבָרָהם, ְּדָלֵכן ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ְוִיְצָחק הֹוִליד ֶאת ַיֲעקֹבִנְרֶאה 

ֱהיֹות ֶׁשַהֶחֶסד ִּבְפֵני ַעְצמֹו ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה , ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶחֶסד ַמְׁשִּפיַע ָלעֹוָלם ַרק ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּתֹוְך ַהֶחֶסד, ל ֶאת ַהְּגבּוָרהַהְמַסֵּמ

, ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ַרק ֶאת ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב, םְוֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשִּיְצָחק ֵהִביא ֶאת ַיֲעקֹב ָלעֹוָל. ְוֵאינֹו יֹוֵרד ָלעֹוָלם

ִהיא ְּגבּוָרה ְמעֶֹרֶבת ִעם , ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות, ֶׁשְּמעֶֹרֶבת ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְּבַיַחד, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת

  .ֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסדֶח, ֶחֶסד

 ִּדין ִמּתֹוְך ְּבַרֲחִמים ָיָצא ַיֲעקֹב ,ֶחֶסד ִמּתֹוְך ְּבִדין ִיְצָחק ָיָצא ,ַהֶחֶסד ְיֻרַּׁשת ָיַרׁש ַאְבָרָהם .)קעו תרומה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן
 ְּבֻהֶּלֶדת ,ִּתְפֶאֶרת ְּגבּוָרה ֶחֶסד ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּות רֹוִאים .ֶאָחד ֶׁשהּוא ַהּכֹל ָּכרֶׁשִּנ ַעד ,ֶזה ִמן ֶזה יֹוֵנק ְלַמְעָלה הּוא ְוָכְך ,ָקֶׁשה

 ה"יהו םְלעֹוָל" )פט ,קיט תהלים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ַהַהְׁשָּפָעה ֵסֶדר ֶׁשָּכְך ְלַרֵּמז ָּבָאה ,ִמִּיְצָחק ְוַיֲעקֹב ,ֵמַאְבָרָהם ִיְצָחק
 ְלַמְעָלה ִנְׁשָאִרים ַאְבָרָהם ְּדַחְסֵדי ,:)מט סוכה( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ב"ָנִדי ת"ר "ָּׁשָמִיםַּב ָּצבִנ ָבְרָךְּד

  .ָׁשַמִים ֶׁשִּנְקָרא ַאְנִּפין ַּבְּזֵעיר

ל פּון ָּכַמא ְזהּוֶׁש, הָלְיַּלל ַה ָּכּהָּנַמית ְזִבְרת ַעַּלִפְתם ּוי יֹוִצק ֲחן ַרָמם ְזֶה ָלׁשה ֵיָחְנִמית ּוִרֲחת ַׁשֹוּלִפְּת ַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע

א ן לִֹיַדֲעע ַוַפֶּׁשת ַהיד ֶאִלֹוּמר ֶׁשֶקּבֹל ַהי ֶׁשִצֵחד ַהֶגֶנא ְּכהּור ֶׁשמּוָּגד ַהֶסֶח ַלְךָּיַּׁשם ֶׁשָהָרְבד ַאֶגֶניא ְּכית ִהִרֲחת ַׁשַּלִפְתִּד. הָחְנִמית ּוִרֲחַּׁשִמ

ת ַּלִפן ְּתין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. תכּוְלַּמב ַלקֲֹעת ַייַנִחת ְּב ֶאיַעִּפְׁשַהה ְלָלְיַּלד ַהם ַעֹוּית ַהצֹוֲחק ֵמָחְצת ִיַּלֻעד ְּפֶגֶנה ְּכָחְנת ִמַּלִפְתּו, תכּוְלַּמ ַליַעִּגַמ

ר ָׁשְפֶא, הָאת ֵלם ֶאַגל ְוֵחת ָרם ֶאא ַּגָׂשָנְו, ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםת  ֶאֹו ּבׁשֵּיע ֶׁשַצְמֶאו ָהת ַקל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשמֹוְצב ַעקֲֹעד ַיֶגֶניא ְּכִהית ֶׁשִבְרַע

  .תצֹור ֲחַחַאי ֶׁשִצֵחַּבם ַגְו, עַפת ֶׁשֶלֶּבַקא ְמן לִֹיַדת ֲעכּוְלַּמַהֶׁשת ְּכצֹוי ֲחֵנְפִּלי ֶׁשִצֵחם ַּבַּג, הָלְיַּלל ַהל ָּכֵּלַּפְתִהְל

  ִיְצָחק ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֵמֲחצֹות ַהּיֹום

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן , ֱהיֹות ֶׁשִהיא ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִמְנָחה,  ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִמְנָחה.)חוקת סב(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

. ְוַּכְבָיכֹול ִיְצָחק ּבֹוֶנה ֶאת ַהִּמְנָחה,  ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְּדִיְצָחק ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות ּובֹוָנה ֶאת ַהַּמְלכּותִיְצָחק ִּתֵּקן

ת ִהיא ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֶׁשַּמְתִחיָלה ְלַהְׁשִּפיַע ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ְוָלֵכן הּוא ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ְוֵאיָלְך ְּדַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּו

' ִמְדַרׁש ָאבֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפעִּבְבִחיַנת ִמְנָחה ִמְּזַמן ֶזה ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין ְוַהַּמְלכּות ְצִריָכה . ְוֵאיָלְך

ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשּׁשֶֹרׁש . ְורֹוִאים ֶׁשֲחצֹות ַהּיֹום הּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ִמְנָחה, ָחה ֶׁשָּׁשַלח ַיֲעקֹב ְלֵעָׂשו ָהְיָתה ַּבֲחצֹות ַהּיֹוםֶׁשַהִּמְנ

ַוֵּיֵצא "ְוֵכן ְמַרֵּמז ַהּזַֹהר ָׁשם ֶׁשַהָּכתּוב .  ָּדִוד ָּבא ִמִּיְצָחקְּדִבְנַין ַהַּמְלכּות ֶׁשל, :)וישלח קסח(ִנְׁשַמת ָּדִוד הּוא ִמִּיְצָחק ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 
 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ב"רֹוַחְוֵכן . ְּדָׂשֶדה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות,  ְמַרֵּמז ֶׁשִּיְצָחק ָיָצא ַלָּׂשֶדה ְלַתֵּקן ְּתִפַּלת ִמְנָחה"ִיְצָחק ָלׁשּוַח ַּבָּׂשֶדה

ְּבִדּלּוג " ָּׂשֶדהַּבק ָלׁשּוַח ָחֵּיֵצא ִיְצַו: ץ ַהֶּנֶגבֶרְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶא ")סא, בראשית כד(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ְּכִדְלֵעיל,  ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםַהְּגבּוָרה

ּוְפֻעָּלה זֹו ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּגבּוָרה . ְּדֶנֶגב הּוא ָיִמין, ִיְצָחק ְּבַצד ַהֲחָסִדיםִּדיִׁשיַבת ִיְצָחק ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּפֻעָּלתֹו ֶׁשל .  אֹוִתּיֹותֵׁשׁש

ִגיַמְטִרָּיא  ְּבַמְלכּותְוֵכן .  אֹוִתּיֹות ְּדֶזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁשֵׁשׁשְוָלֵכן הּוא ְּבִדּלּוג . ֶׁשַּבֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות

ְּדַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּורֹות ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה , "ְּפָתֵיּה ַאִּמין ִׁשת" )א, דניאל ג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , רַֹחב ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַּבֲאָרִמית ְּפָתֵיּה

. ְּדַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵּתי ַהַּמְלֻכּיֹות ֵלָאה ְוָרֵחל ַהִּנְקָראֹות ִמְנָחה, ִּלים ִעם ַהִּמ ִמְנָחהְּפָעִמים' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקְוֵכן . ְורַֹחב

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ה ַהַּכָּלם ִען ָחָתַחת ְמַׂשֵּמ" סה"ִמְנָחְוֵכן .  ְּדַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ִהיא ַרק ֵחִציֵחִציאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא '  ִעם ַהדִמְנָחהְוֵכן 

ְּדִבְנַין ָהִאָּׁשה הּוא ִּבְנַין ַהַּמְלכּות ַהִּנְקֵראת . ה"ִמְנָחת "ס" ה ְלִאָּׁשם ָהָאָדן ִמחֱאלִֹהים ֶאת ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר ָלַק' ַוִּיֶבן ה ")כב, בראשית ב(

, שמות כז(ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ,  ְּדִמְזֵּבַח הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּותה"ְנָחִמת "ס" ה" להויַח ִמְזֵּבם ָׁשןַוִּיֶב ")ז, בראשית יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִמְנָחה

ת "קַעֵּין ְּבל. ּוִבְנַין ַהִּמְזֵּבַח הּוא ִּבְנַין ַהַּמְלכּות,  ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֱהיֹות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשִהיא ַהְּסִפיָרה ָהֲעִׂשיִרית)א

 )יח, א כא"דהי(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִּבְנַין ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָּבָנה . ִאָּׁשה ִמְּלׁשֹון ִאֵּׁשה ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ִנְקָרִאים )קפ' ויקרא ע(ל "ְלָהֲאִריַז

   .ה"ִמְנָחת "ס" י ָאְרָנן ַהְיֻבִסן ְּבגֶֹרה" להויַח ִמְזֵּבםִּכי ַיֲעֶלה ָדִויד ְלָהִקי"



' ר .)זבחים נח(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה , ַּבִּמְזֵּבַח ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ָמִצינּו ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָיִמין ּוְׂשמֹאלְוֵכן 
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהַּמְלכּות . רֹום ֵמֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח ְוַלָּצפֹון ַּכָּצפֹוןיֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה אֹוֵמר ֵמֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח ְוַלָּדרֹום ַּכָּד

ָּדִמים ְוחּוט ֶׁשל ִסְּקָרא ָחְגרּו ְּבֶאְמַצע ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּדִמים ָהֶעְליֹוִנים ַל )ג, מדות א(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים
חּוֵטי 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , רֹוִאים ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ְמֻחָּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַהְמַרְּמִזים ַעל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְוָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון. ַהַּתְחּתֹוִנים

ה ָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסא ְמהּוז ֶׁשֵּמַרְל, םדָֹאע ָהַבֶּצם ַהל ֵׁשא ַעָרְקה ִסָי ָהמֹוְׁשּו, םדֹע ָאַבֶצה ְּבָיא ָהָרְקִּסט ַהחּוה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו .'ַהַחְׁשַמל

  .יןִּדת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסא ְמהּון ֶׁשיָוֵּכ, םדֹא ָאא הּוָרְקִּסט ַהחּו ֶׁש)ג"לך לך תרע(' לֵאמּוְּׁשם ִמֵׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םדָֹאע ָהַבֶּצת ַּבֶזֶמְרִּנֶׁש

ֶׁשַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל ', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ֶׁשִּיְצָחק הּוא ְּבִחיַנת ְמנֹוָרה,:)תרומה קלג(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ת ַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְׁשלָׁשה ָקִנים ִמַּצד ָיִמין ְורֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַע; ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין, ַהְּמנֹוָרה ַהִּנְקָרא ְמנֹוָרה

ָּפַעת ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְזֵעיר ַאְנִּפין ַהַּמְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְּמנֹוָרה ְּבסֹוד ַהְׁש, ְּדַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ּוְׁשלָׁשה ָקִנים ִמַּצד ְׂשמֹאל

ְמֻרָּמז  ץ"ָקַצְוֵכן .  זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלִיְצָחקּוְפֻעָּלה. ַוֲחִצי ִלְׂשמֹאל ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה, ֲחִצי ְלָיִמין ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ְמַחֵּלק ָּכל ָּדָבר ִלְׁשַנִים, ַהְּגבּוָרה

לֹג ֲחִצי  ֶׁשָהיּו ָׂשִמים ,.)מנחות פח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה" יָהֶּדִּצִאים ִמְצִנים יָֹקְוִׁשָּׁשה ") לז יח, שמות כה לב(ַּבְּפסּוִקים 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ף"ת קֹו"י ֵחי"ד ָצִד"יֹוְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ק "ִיְצָחא ֶׁש"ַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה .ֶׁשֶמן ְלָכל ֵנר

  .ה"ׁש ֵה"ו ֵרי"ן ָוי"מ נּו"ֵמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ה"נֹוָרְמ

 ַּבֲחצֹות ,ַהְּזָמן ְּבאֹותֹו ַמְתִחיִלים ,ִמְנָחה ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ,ַּבִּמְקָּדׁש ַהְּמנֹוָרה ַהְדָלַקת ּוְזַמן ,ִיְצָחק ֶׁשִּתֵּקן ִמְנָחה ְּתִפַּלת ְזַמן ְּדָלֵכן ,ִנְרֶאה

 .ִיְצָחק נֹוַלד ַהּיֹום ַּבֲחצֹות )ו ,נג ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְצָחק ֶׁשל ְזַמּנֹו ַמְתִחיל ַהּיֹום ּוֵמֲחצֹות ,ְמנֹוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדִיְצָחק ,ַהּיֹום
 ֶׁשִּבְזַמן ְלַרֵּמז ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ְּבֵביתֹו ֶזה ִּבְזַמן נֹוַלד הּוא ןָלֵכ ,ָּבעֹוָלם ְלַהְׁשִּפיַע ַמְתִחיל ֶׁשִּיְצָחק ַהְּזָמן הּוא ַהּיֹום ַּדֲחצֹות ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ַהְמַסֵּמל ַּבָּדרֹום ָהְיָתה ַהְּמנֹוָרה ְוָלֵכן ,ֶׁשַּבֶחֶסד ִלְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֵמֶחֶסד ִמְׁשַּתֵּנית ְוַהִּמָּדה ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ְּבתֹוְך ִנְכָנס הּוא ֶזה

 ַהְמַדֵּבר ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָׁשם ֲאֶׁשר ַהֶּׁשַפע ֶאת ַמְׁשִּפיָעה ְוִהיא ,ַהֶחֶסד ַקו ְּבתֹוְך ִנְכֶנֶסת ְמנֹוָרה ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ֶׁשַהְּגבּוָרה ְלַרֵּמז ,ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְּכִדְלֵעיל ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסְּמִלים ְוֵאׁש ַסִּכין ַהְמַסֵּמל ב"ַלַה ת"ר "ֹול ּנֹוַלדַה נֹוְּב" )ג ,כא בראשית( ִיְצָחק ֵלַדת ַעל

  .קָחְצן ִיֵּקִּתה ֶׁשָחְנן ִמַמא ְזב הּוֶרֶעְּד, ֶעֶרב ְּבִגיַמְטִרָּיאִּיְצָחק ִּדין א ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ

 ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב )מח, דברים לב(י "ְּדָמִצינּו ְּבַרִּׁש, ַּבֲחִצי ַהּיֹוםת ִמיָלה ֶׁשַאְבָרָהם ָעָׂשה ַהֲהָכָנה ְלֵלַדת ִיְצָחק ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ְּבִריְוֵכן 

ַטָּוה ַּבּבֶֹקר ַעל ְּדַאְבָרָהם ִנְצ, "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם" )כו, בראשית יז(ְוָכתּוב . ַהַּכָּוָנה ַלֲחִצי ַהּיֹום, "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה"

ְּבִרית ִמיָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה  ְדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו).שם כג(י "ְּכִפי ֶשַּמְׁשָמע ֵמַרִּׁש, ּוָמל ִמָּיד ְלַאַחר ַהִּצּוּוי ַּבֲחִצי ַהּיֹום, ַהִּמיָלה

ָלֵכן זֹו , ַחְּברּות ֶׁשל ַאְבָרָהם ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשּיֹוֵרד ַלְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ִיְצָחק ְּכִדְלַקָּמןִמיַלת ַאְבָרָהם ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהִהְת ּוִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  .ֶחֶסדְוִחּבּור ֶזה ֶׁשל ַאְבָרָהם ַמְתִחיל ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְּכֶׁשַּמְתִחיָלה ַהַהְנָהָגה ֶׁשל ְּגבּוָרה ֶׁשַּב. ָהְיָתה ֲהָכָנה ְלֵלַדת ִיְצָחק

 'ֶׁשה ִלְפֵני עֹוד ִנְפְקָדה ֶׁשָּׂשָרה )א ,כא בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֲאִביֶמֶלְך ֶׁשל ֲחסּותֹו ַּתַחת ָהיּו ְוָׂשָרה ְּכֶׁשַאְבָרָהם ִנְפְקָדה ָׂשָרהְוֵכן 

 ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֲאִביֶמֶל ְוֵכן ,ְךֶמֶל ֲאִבי ִּבְבִחיַנת ַלַּמְלכּות ַּמְׁשִּפיַעַה ִיְהֶיה הּוא ֶׁשִּיְצָחק ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה ,ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ִרֵּפא

 ַלַּמְלכּות ְּדַהַהְׁשָּפָעה ,ָהאֹוִתּיֹות ִעם ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֲאִביֶמֶל ְוֵכן ,ִמִּיְצָחק ּוְמַקֶּבֶלת ַהּיֹום ַּבֲחִצי ֶׁשִהיא ְּכִפי ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת

 ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ּוְבהֹוְרּדּוס ,ְירּוַּבַעל ֶּבן ַּבֲאִביֶמֶלְך ִנְתַּגְלֵּגל ֶׁשֲאִביֶמֶלְך )א 'נשמות גלגולי'( ִמָּפאנֹו ע"ָּברמ מּוָבא ְוֵכן .ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחֶּלֶקת
 ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה ,)כח ,כו שם וכן ,לא שם( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ֶׁשַבע ִּבְבֵאר יֶמֶלְךֲאִב ִעם ְּבִרית ָעׂשּו ְוִיְצָחק ֶׁשַאְבָרָהם ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל

 .'ָּדם לַחְׁשַמ' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַבע ְבֵארִל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ,ַהְיסֹוד ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּבִריתַל ָקׁשּור ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ֶרֶמז

 ְּיִציָרהֶׁש' ַחְׁשַמל ִציִצית'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשל עֹוַלם ַהְיִציָרה ַהְּקִלָּפה הּוא ֶׁשֲאִביֶמֶלְך )פה 'ע תולדות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן

 ֶאת ְּכֶׁשָּלַקח ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ִנָּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּות, ת ְיסֹודְּדעֹוָלם ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנ, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ַׁשַּדיְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם 

ֶצל ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק ִהְתַעֵּׁשר ְּכֶׁשָּגר ִּבְגָרר ֵא, ְּדַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ְמַנֶּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְוִכְמַעט ָלַקח ֶאת ִרְבָקה ָׂשָרה

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל .  ְּדֶזה ָהָיה ָמקֹום ֶׁשל ֶׁשַפע" ְוָגֵדלְך ָהלֹוְךַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל" )יג, שם כו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֲאִביֶמֶלְך

  .ְך"ֲאִביֶמֶלת "ר" י ָחַזק ָהָרָעבִּכֹוֵסף יל ֶאְׁשּבֹר ִלְיָמה ְצַרִמאּו ָּבְוָכל ָהָאֶרץ  ")נז, בראשית מא(ד ַהְּקִלָּפה ַציֹוֵסף ַהְיסֹוד ְל

ַּכּמּוָבא , ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק ְוֵלָצנּות ִּדְקִלָּפה, ִיְצָחקַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל  ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ָהָיה )מד, מא' ב ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן 

ְוֵכן ְמָבֵאר ָׁשם ֶאת . ֶׁשּלֹא ָיַׁשב ְּבמֹוַׁשב ַאְנֵׁשי ְּפִלְׁשִּתים ִמְּפֵני ֶׁשֵּלָצִנים ָהיּו" מֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשבּוְב" .)ז יט"ע(ַּבְּגָמָרא 

ל ִיְצָחק ְולֹא ַּכְסּפֹו ר ָחִנין ַעד ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁש"א"  ְוָגֵדלְך ָהלֹוְךַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל" )ז, ר סד"ב(ַהִּמְדָרׁש 
  .ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהּצֹוָאה, ֶׁשַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך יֹוְנִקים ִמֶּזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק, ְךּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶל

ִּדְפִסיַקת , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֲהָלָכה ְּכמֹו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְּבָכל ָמקֹום. ָכל ָמקֹוםֶׁשֲהָלָכה ְּכמֹותֹו ְּב" ִעּמֹו' ַוה" :)סנהדרין צג(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

', אֶֹפן ְוכּוְוֵכיָון ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ֵמַהְּגבּוָרה הּוא יֹוֵדַע ֵאיְך ַלְחּתְֹך ּוְבֵאיֶזה , ַהֲהָלכֹות ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ֶאת ַהִּדין ְּכִדְלֵעיל

  .ָלֵכן ֲהָלָכה ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָמקֹום

ַעד ֶׁשֲאִני ְמַקֵּים ֲהָלָכה , ָנַעץ ַהֶחֶרב ְּבֶאְמַצע ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוָאַמר אֹו ַאֲהרֹג אֹו ֵאָהֵרג )א, רות רבה ד(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ִנְרֶאה . ֲעמֹוִני ְולֹא ֲעמֹוִנית מֹוֲאִבי ְולֹא מֹוֲאִבית, ֲאִני ַמִּתיז ֶאת רֹאׁשֹוָלַרִּבים ֶׁשָּכל ֶׁשְּיַבֵּטל ֲהָלָכה זֹו ַּבֶחֶרב ַהּזֹאת 

ּוִמי , ַּדֲהָלָכה זֹו נֹוַגַעת ִליחּוסֹו ֶׁשל ָּדִוד, ְּדָלֵכן ִיְתָרא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָלׁשֹון זֹו ְלַרֵּמז ֶׁשֲהָלָכה זֹו ֶנְחְּתָכה ַּבֶחֶרב ַהֲחָזָקה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך

  .ֶׁשְיַבְּטָלּה ָעלּול ִליָנֵזק ֵמֶחֶרב זֹו



ֶחְלֵקי ַקו '  ְּדמֶׁשה יֹוֵסף ְוָדִוד ְמַסְּמִלים ֶאת ג:)תרומה קנו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְּדָלֵכן מֶׁשה יֹוֵסף ְוָדִוד ִנְסַּתְּלקּו ִּבְזַמן ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבתִנְרֶאה 

ָלֵכן ֵהם ִנְסַּתְּלקּו ִּבְזַמן ִמְנָחה ְּדִהְסַּתְּלקּוָתם ִהיא ֲעִלַּית , ַּדְרּכֹו ַמֲעִלים ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ָהֶאְמַצע ַּדַעת ְיסֹוד ּוַמְלכּות

  .ם ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשבּוַעַמִּיין נּוְקִּבין ְוֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַהַּמְלכּות ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת ֶׁשָאז ַמֲעִלי

. ְוַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ִמְנָחה, ְּדָקְרַּבן ָעִני ְמַרֵּמז ַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ֲעִנָּיה ְוַדָּלה, ְּדָלֵכן ָקְרַּבן ָעִני ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ְּבֵׁשם ִמְנָחהִנְרֶאה 

 )א, ויקרא ב( ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ָקְרַּבן ִמְנָחה .).ויצא קנז( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,ֶלֶחם עִֹניְּדַמּצֹות ֵהן ָהאֶֹכל ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך . ה ַמָּצהְוָלֵכן ַהִּמְנָחה ָהְיָת

 ִמּצּוי ִהיא ִמְּלׁשֹון ַמָּצהְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְוֶנֶפׁש ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות. "ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה"

ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלבָֹנה ִמְנָחה " )טו, ויקרא ב(ְוֵכן ָּכתּוב . ַּדם ַהֶּנֶפׁש ַהְמַרֵּמז ַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַּדם ַהֶּנֶפׁש
,  ָלַאִילֶעְׂשרֹוִנים ַלֶּכֶבׂש ְׁשֵני ִעָּׂשרֹוןָחה ִנְמֶּדֶדת ְּבֶעְׂשרֹוִנים ְוֵכן ִמְנ. ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּלָבָנהת ַעל ַה ְמַרֶּמֶז"ְלבָֹנה" ּו".ִהוא

 ְךּתְֹחם ַלִיַמֲעה ַּפָחְנִּמת ַהים ֶאִלְפֹו ּכיּוָה ֶׁש:)מנחות עה(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו. ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותֶעֶׂשרּוִמְסַּפר ,  ַלָּפרֶעְׂשרֹוִניםְׁשלָׁשה 

ה ָחְנת ִמיַנִחיא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמַהְו, יִצֵחב ְלּוק ׁשֵּלַחְתד ִמָחל ֶאָּכ ֶׁשְׁשֵני ַהֲחָצִאיםת ה ֶאֶז ָּבלּוְּמִּס ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, יםִעָבע ְרַּבְרַא ְלּהָתאֹו

ד סֹות ְייַנִחיא ְּבד ִהָּיַהֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, יִלְכא ִּבלֹד ְוָּיץ ַּבמְֹקא ִלָקְויא ַּדה ִהָחְנִּמת ַהַבָרְקן ַהֵכְו. יִצל ֵחָּכי ִמִצת ֲחֶלֶּבַקְמ

ֵאין  :)פסחים קיב(א ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ִהיֶאְצַּבע ֶׁש)ד"ג פ"א ש"ח(' ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה'ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר , תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמֶׁש
 ֶׁשֵּיׁש ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת ָיד ַלְיסֹוד )שלו' ש שעל המיטה ע"ק(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע .ְוַהַּכָּוָנה ַעל ַהְיסֹוד, ָּכל ָהֶאְצָּבעֹות ָׁשוֹות

 :)תיקונים לה( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ִראׁשֹוִנים ָהיּו ְמַמֲעִכין ַּבָּיד ְוָהיּו מֹוִציִאים ְּבתּוִלים ָּבֶאְצַּבעֲחִסיִדים ָהֶׁשַּבַּמְלכּות ְּבסֹוד 

ת ַּלֻאל ְּגק ֶׁשסּוָּפת ַה" רץ"ַמָקן ֵכְו ,ְמַרְּמזֹות ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָיד,  ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוףדסֹוְי ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה ָידֶׁשאֹוִתּיֹות 

בראשית (ת כּוְלַּמ ַהׁשֶרת ׁשַֹדל ֵלק ֶׁשסּוָּפז ַּבָּמֻרן ְמֵכְו"  ַעִּמיּתֹוְךִמ אּוְּצ ּומּוק ַוּיֹאֶמרַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה ּוְלַאֲהרן ַלְיָלה  ")לא, שמות יב(, םִיַרְצִמ

  .תֹוּיִתאֹו' דג ּוּלִדְּב ".ץָּפֶר ֹומְׁש ָראְקַוִּי ")כח, לח
ַמה ִּנְׁשַּתָנה ִמְנָחה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ֲחִמָׁשה ִמיֵני ִטּגּון ַהָּללּו ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר , ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק :)מנחות קד(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

 .ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמְּמָך,  ִלי ֵמֶהן ֲחִמָּׁשה ִמיֵני ִטּגּוןֲעֵׂשה, ָאַמר לֹו, ְויֹוֵדַע ּבֹו ֶׁשהּוא ָעִני, ָוָדם ֶׁשָעָׂשה לֹו אֹוֲהבֹו ְסעּוָדה
י ִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 'ת הד אֹוסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמל ַהים ַעִזְּמַרְמּו, יןִּבְקין נּוִּיים ַמִלֲעַּמֶׁש, הָחְני ִמֵגה סּוָּׁשִמ ֲחׁשֵּיים ֶׁשִארֹו

 .יםִכָלְּמת ַהין ֶאִחְׁש מֹוֹוּבֶׁש, הָחְׁשִּמן ַהֶמל ֶׁשז ַעֵּמַרן ְמֶמֶׁשְו. ַמְלכּותא ָּיִרְטיַמִג ְּבסֶֹלתְו, ןֶמֶׁשת ְוֶלּסֹית ִמֵׂשֲעה ַנָחְנִּמא ֶׁש"שליט

ָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור ְוָכל ַנֲע" )ט, ויקרא ז(ק סּוָּפַהא ֶׁש"ְּכִליל שליט. א' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה
 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ָמַלְך ָּדִוד ְּבֶחְברֹון ַעל ָּכל 2886ּוִבְׁשַנת ,  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה2886 הּוא ַהָּפסּוק ַה,"ַלּכֵֹהן ַהַּמְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה

ת ַנת ְׁשיַלִחְתל ִּבאּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ם תתניִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדֶׁשֲהֵרי . ִיְׂשָרֵאל

 ְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' ב ֶׁש)שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"תתפ

  .םִיַלָׁשירּוִּב

' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַּכְמֻדָּברְּדָלֵכן ַהִמְנָהג ִלְכּתֹב ִּבְׁשָטר ַהְּתָנִאים ְּבִנּׂשּוִאין ַעל ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשָהִאָּׁשה ְמִביָאה ִנְרֶאה 

ּוְכֵׁשם ֶׁשאֹוְמִרים ְּבֻנַּסח . ֶׁשָהִאָּׁשה ְמִביָאה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמִּיין ְּדכּוִרין ֶׁשל ַהַּבַעלֶׁשְּנדּוְנָיה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִמְנָחה ֶׁשל ַמִּיין נּוְקִּבין 

' ל"ְתׁשּובֹות מהרש'ן ִּבַעֵּי. ָּכְך ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשּיֹאְמרּו ֶאת ֶזה ַּגם ַעל ִמְנַחת ַהְּנדּוְנָיה, ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּברַהְּתִפָּלה ַעל ַהְּמָנחֹות 

  . ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ִּדּבּור ִּכְמֻדָּברְוַהָּלׁשֹון.  ְּבִלי ַהִּמָּלה ְוִנְסֵּכיֶהםּוִמְנָחָתם ַּכְמֻדָּבר ֶׁשּגֹוֵרס ַּבִּסּדּור )סד(

ֶאֶבן ָמֲאסּו " )כב, תהילים קיח(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִצינּו ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֶאֶבןְּדָמ, ְּדָלֵכן ִּבְנַין ַהַּמְלכּות ִנְקָרא ְּבֵׁשם ִּבְנָיןִנְרֶאה 
ת ִנְקֵראת ְוֵכן ָהִאָּׁשה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּו.  ּוְבֶאֶבן ַׁשֶּיֶכת ְלׁשֹון ִּבְנָין"ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן" )טז, כח' ישעי(ְוֵכן ָּכתּוב . "ַהּבֹוִנים

ֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשִהיא , ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַהַּטַעם ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ִנְבֶנה ֵמֲאָבִנים. ֵּביתֹו זֹו ִאְׁשּתֹו .)יומא ב( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה ַּבִיתְּבֵׁשם 

  .ִּבְבִחיַנת ֶאֶבן

  ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ַנֲעָׂשה ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד

ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשַהֵּקץ ֶׁשל ַהַּצִּדיק . י"ץ ַח"ַצִּדיק ִאיהּו ָנֵטיל ִלְׂשָמאָלא ְּדִאיהּו ִיְצָחק ֵק :)תיקונים קכח(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

ְוַהּסֹוף ְוַהִּסּיּום ֶׁשל ַהְיסֹוד , י" ְּדַהְיסֹוד ִנְקָרא ַחי"ץ ַח"ֵק ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ִיְצָחקהּוא , ַהְיינּו ַהּסֹוף ְוַהִּסּיּום ֶׁשל ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ַצִּדיק

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ֲחִצי ֵׁשֶבט . ְּדִיְצָחק ַּכְבָיכֹול ִנְמָצא ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוַמְחִליט ֵאיֶזה ֶׁשַפע ֵיֵרד ַלַּמְלכּות ְוֵאיֶזה לֹא, ַׁשָּיְך ְלִיְצָחק

ְוִצּנֹור ַהֶּזַרע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע . ֶׁשַהְּגבּוָרה עֹוָׂשה ְּבָמקֹום ֶזה ֶׁשְּׁשֵני ַהִּצּנֹורֹות ַהִּנְמָצִאים ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֲחֻלָּקה, ַנֶׁשהַהְּמ

ְוִצּנֹור ַהַּמִים ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַרק ֶּדֶרְך , ָּׁשהַּבֲחִמימּות ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהּיֹוֵרד ַלֵחִצי ֶׁשל ַהְּקֻד

ְוֵכן  .ֵׁשם ֱאלִֹהים ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמקֹום ַהִּמיָלה הּוא ְּבסֹוד )נו' לך לך ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן ָנִביא ְלַקָּמן ֵמַהלק. ַהִחיצֹוִנים

 ֶׁשִּבׁשּול ַהֶּזַרע .)יבמות עו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ֶׁשֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה)תקסט' ה ע"ר(ל " ְלָהֲאִריַז'ִרי ֵעץ ַחִּייםְפ'ִּבמּוָבא 

 הּוא ִיחּודְּד,  ִהיא ַּגם ִחּתּוְך ְוַגם ַאְחדּותַחדֵכן ֵּתַבת ְוָל. ְורֹוִאים ֶׁשַהָּמקֹום ַהֶּזה הּוא ָמקֹום ֶׁשל ְּגבּוָרה, ְוִחּמּומֹו ַנֲעָׂשה ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד

 ֶׁשֵּקץ ַחי )'ס' וירא ע(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבְוֵכן מּוָבא .  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ַהַחד ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִּבְזַמן ַהִּזּוּוגַחדִמְּלׁשֹון 

ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשְּבָמקֹום ֶזה ִנְכָלִלים ַהְּגבּורֹות . ְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ֶׁשִּמְתַּגִּלים ָׁשםְמַרֵּמז ַעל ַה

  . ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו ִחּתּוְךִיּגֹוז אֹוִתּיֹות ִּזיּוגְוֵכן . ְך ַהְּגבּוָרה ַלַּמְלכּותֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ּוֻמְׁשָּפִעים ִמָּׁשם ֶּדֶר, ְוַהֲחָסִדים ַיַחד



ַּכָּידּוַע ְּבסֹוד ַהְּקטֶֹרת , ַהִּמּתּוק ֶׁשל ַהְּגבּורֹות ְלִהְתַּפֵּזר ַהְרֵּבה ְוִלְטחֹן ַּדק:) בראשית מג(א ַעל ַהּזַֹהר "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהְּגָר
ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. רֹוִאים ֶׁשִחּתּוְך ּוֵפרּור ַהֶּזַרע ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּורֹות .יֵטב ְוהּוא סֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשַהְּגבּורֹות ִמְתַמְּתִקיןָהֵדק ֵה

. ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,  ֶׁשַּטַעם ְּתִביר.)ים כהתיקונ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . רּבְֹׁש ִלֹוׁשרּוֵּפֶׁש, ְּתִבירת ֹוּיִתיא אֹו ִהְּבִרית ֶׁש.)תיקונים צג(

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן , ִּדְבִרית ֵיׁש ָלּה ִחּתּוְך ּוְכִריָתה,  ְּבִריתְּכִריַתתְוֶזה סֹוד  .ְךּוּתִחה ְויָרִבד ְׁשסֹויא ְּבית ִהִרְּבת ַהַּלֻעְּפ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

, ִׁשיעּורן ֹוׁשְּל ִמֵׂשָעראת ֵרְקד ִנסֹוְית ַהֶרֶטֲע ֶׁש.)תיקונים קכג(ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ית ֵּבין ַהְּבָתִריםְּבִעְנַין ְּבִר

  . ּהָּכְרת ַּדרֹוְבעֹות ֶׁשעֹוָּפְׁשַהר ָלעּות ִׁשֶנֶתיא נֹוִהן ֶׁשיָוֵּכ

ְלִפי , ְוֻרּבֹו הּוא ִּדין, ּוָבֶזה ָּתִבין ַמה ֶּׁשּמּוָבא ַּבּזַֹהר ִּדיסֹוד ְנִטיל ִלְׂשמֹאָלא )עא' ע(ל "ָהֲאִריַזְל' עֹוַלת ָּתִמיד'ְּבמּוָבא 
ָרא הּוא ְּבִחיַנת ֲעָט, ְוִעַּקר ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּכאן ַּבְיסֹוד ְלַמָּטה ִּבְהיֹותֹו ַּבַּמְלכּות, ֶׁשֲעָטָרא ְּדֶחֶסד ֶׁשּבֹו הּוא ֻמָעט ְמאֹד

  .ַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת ִּדין, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ִהיא ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות. ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהְיסֹוד ְּבִחיַנת ִּדין, ִּדְגבּוָרה

, ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ַהֵרי ֵלָאה ִנְמֵצאת ְלַמְעָלה ְּכֶנֶגד ָהעֶֹרף ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפיןְלַהְקׁשֹות ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ַנֲעֵׂשית ְוֵאין 

ה  ֶׁשָהאֹורֹות ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּט)טו' ב ע"שער כה ח(ל "ְלַהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּדמּוָבא ָּב, ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֵּלָאה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֶחְלָקּה ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד

ְמקֹום ,  ֶׁשְּכֶׁשְּׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶנֱהָפכֹות ְלַפְרצּוף ֶאָחד)רו(ל "ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. חֹוְזִרים ְועֹוִלים ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ַלְיסֹוד

ְורֹוִאים ֶׁשַהִחּתּוְך ַׁשָּיְך , הּוא ַעְכָׁשיו ַהְיסֹוד ֶׁשל ַהַּפְרצּוף ֶהָחָדׁש, ֶעְליֹוָנהָהַהֲחָתְך ֶׁשָּלֶהן ֶׁשָהָיה ֵּבין ָהרֹאׁש ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוָנה ָלַרְגַלִים ֶׁשל 

ִעם יֹוֵסף ַהִּנְקָרא , ֶׁשהּוא סֹוד ַהִּדיִנים, ְוִהֵּנה ִאם ְּתַחֵּבר ִיְצָחק )וירא נז(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַלְיסֹוד
ְוֶזה ִנְרָמז . ח"ֲהֵרי רפ', ִויסֹוד ִּגיַמְטִרָּיא פ, ח"ק ְּבִגיַמְטִרָּיא ר"ַהִחּבּור הּוא ִיְצָח. [ח ִניצֹוִצין"ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא רפ, ְיסֹוד

, ַּדע, הֹוִאיל ְוָאָתא ְלָיָדןְו.] ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד, י"ִקּצֹו ְוִחּבּורֹו הּוא ְּבַח, ְּכלֹוַמר, י"ץ ַח"ֶׁשהּוא ֵק, ַּגם ֵּכן ְּבֵׁשם ִיְצָחק ַעְצמֹו
ְּכִמְנַין אֹוִתּיֹות ְיסֹוד ִּדְדכּוָרא ֶׁשהּוא , ּוִמְסָּפָרם ְׁשמִֹנים, ן ְסתּומֹות"ֶמִמי' ֵהם ב, ִּכי ְׁשֵּתי ַהְיסֹודֹות ֶׁשל ֵלָאה ְוָרֵחל

ְוֵכן . ַלֲחֻלַּקת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה, ִחּבּור ֶׁשל ִיְצָחק ִעם ַהְיסֹודל ְמַקֵּׁשר ֶאת ַה"רֹוִאים ֶׁשָהֲאִריַז. ַהִּמְזַּדֵּוג ִעם ְׁשֵּתיֶהם, ְׁשמִֹנים

, ה"ְּפָעִמים מ' ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ְלב'  ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ְמַקְּבלֹות הּוא ְּבסֹוד ָהאֹות צ)ח"רחל ולאה פ( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

  .ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד' ְוָהאֹות צ. ְוֶאָחד ְלָרֵחל, הֶאָחד ְלֵלָא

 ַיֲעקֹב ֶׁשָעָלה ַעד ִיְצָחק ֶׁשִּמֶּׁשּנֹוַלד )יג ,טו בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,י"ַח ץ"ֵק ְּכִמְנַין ָהיּו ַיֲעקֹב ֶׁשִּנְפַטר ַעד ִיְצָחק ִמֶּׁשּנֹוַלד ַהָּׁשִנים ְוֵכן

 ַיֲעקֹב ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה :).י ה"ר( ַּבְּגָמָרא ַהִּׁשיטֹות ָּכל ְלִפי ְּבֶפַסח נֹוַלד ְוִיְצָחק .ָׁשִנים ז"ט עֹוד ָהיּו ּוְבִמְצַרִים ,ָׁשִנים ץ"ֵק ָהיּו ְלִמְצַרִים

 ִּדְׁשנֹוֵתיֶהם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָׁשָנה ָקרּוי ַּבָּׁשָנה ֶאָחד ְּדיֹום ,ָׁשָנה עֹוד ֵיׁש ִמֵּמיָלא ,ָׁשם ַּבְּגָמָרא ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ִׁשיַטת ְלִפי ְּבֻסּכֹות ִנְפַטר

 ֶׁשְּמַאֵחד ַהְיסֹוד ַּבֲעֶטֶרת י"ַח ֵקץ ֶׁשל ַהּסֹוד ֶׁשהּוא ,ַיֲעקֹב ֶׁשל ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶּדֶרְך ִיְצָחק ַהְׁשָּפַעת ַעל ְמַרְּמִזים ,ַיַחד ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק ֶׁשל

 ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ִּבְנָיִמין ְּבסֹוד הּוא ֶׁשִּיְצָחק )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוַמְׁשִּפיַע ַהַּקִּוים ְׁשֵני ֶאת

 ִּבְבִחיַנת ִּבְתִחָּלה ָהְיָתה ִיְצָחק ֶׁשִּנְׁשַמת )נו 'ע יראו( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב ְוַעֵּין .ַלְּנֵקָבה ַהָּזָכר ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה

   .ּוְנֵקָבה ָזָכר ֶׁשל ִחּבּור ִסֵּמל ִנְׁשָמתֹו ְּבסֹוד ֶׁשִּיְצָחק ְורֹוִאים ,ָזָכר ִּבְבִחיַנת ֲחָדָׁשה ְנָׁשָמה ִקֵּבל ּוָבֲעֵקָדה ְנֵקָבה

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ְּכִדְלַקָּמןְמַצֵחקִּדְצחֹוק ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ֶׁשִּנְקָרא , ה ֶׁשַּבְיסֹודַהְּצחֹוק ֶׁשל ִיְצָחק ְמַרֵּמז ַעל ָהֲעָטָרְוֵכן 

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ת ְצחֹוקֶׁשחֶֹדׁש ֲאָדר הּוא ִּבְבִחיַנ'  ְיִציָרהֵסֶפר'ְּבּומּוָבא , ֶׁשחֶֹדׁש ֲאָדר הּוא ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד' ַחְׁשַמל ָּדם'

, ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ָׁשם ֶׁשִּמְסָּפר ֶׁשַבע ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד. ב ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה"ָׁשם ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם מ

ְוֵכן ָמִצינּו .  ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהֵּבית ַׁשַּמאי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעֶטֶרת ַהְיסֹודְוֵכן . בּוָרה ֶׁשְּמַסֵּמל ְּגְׂשמֹאל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשַבעְו

אי ַּמַּׁשֶׁשְורֹוִאים  .הַטְעָמא ְּדַׁשַּמאי ִמּׁשּום ִּבּטּול ִּפְרָיה ּוְרִבָּי, תֶרֶאָבא ְמָרָמְּגַהְו. הָּדת ִנַאְמֻטל ְּביֵקאי ֵמַּמַּׁש ֶׁש:)נדה ג( ַּבְּגָמָרא

  . ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ֵמַהִּמְצָוה ַהּזֹאתּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ַמְחִמיר ְמאֹד ֶׁשּלֹא ְלַבֵּטל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַות ִּפְרָיה ּוְרִבָּיה

' ַחְׁשַמל לּוָלב'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ת ָזָהב ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנ.)תרומה קמח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ָראּוי ) ב, ר טז"ב(ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש .  ַהְיינּו ֲעֶטֶרת ָזָהב,"ֲעֶטֶרת ָּפז"ֶׁשֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ִנְקֵראת 
. "ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹון", "ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהיא טֹוב"ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוָלָמה ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵּמׁש ְּבָזָהבְלִהְׁשַּת

  .ִמִּתי ֶׁשל ַהָּזָהבָלֵכן ָׁשם ַהָּמקֹום ָהֲא, ֵבית ַהִּמְקָּדׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָזָהב ַנֲעֵׂשית ְּב

ְוהּוא ֵׁשם ֶׁשל ְּגבּוָרה ֶׁשאֹוֵמר ַּדי ְלֵחֶלק ,  ִנְמָצא ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם )סד' וירא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלקְוֵכן 

 ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ְמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות  ְנֵקָבהְּפָעִמים' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּדיַׁשְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵׁשם . ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹא ֵיֵרד ַלַּמְלכּות

ּוְכִפי . ַּדי ֶׁשאֹוֵמר ַּדי ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ִנְרֶמֶזת ְּבִעְנַין ֵׁשם ַׁש)קנב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶׁשֵהן ָרֵחל ְוֵלָאה

ֶׁשִּנְמָצאֹות ִּבְתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ַהְמַרְּמִזים ַעל , י"ד ֶׁשל ֵׁשם שד" ֶׁשֵּלָאה ִהיא ְּבסֹוד אֹוִתּיֹות ש)ה ז"ר(' ִמְׁשַנת ֲחִסיִדים'ֶׁשְּמבָֹאר ְּבֵסֶפר 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה יֹוֶרֶדת . ּוְמַרֶּמֶזת ַעל ָרֵחל,  ִּבְתִפִּלין ֶׁשל ָידי ֶׁשִּנְמֵצאת"ד ֶׁשל ֵׁשם שד"ְוָרֵחל ִהיא ְּבסֹוד אֹות יֹו, ֵלָאה

ֶׁשֵּׁשם ' ָּדםַחְׁשַמל 'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , י ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ַלִחיצֹוִנים"ד ֶׁשל ֵׁשם שד"ַלִחיצֹוִנים ָלֵכן ִהיא ִנְרֶמֶזת ָּבאֹוִתּיֹות ש

ן ֵכְו. ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַצד ַהּטֹוב' ְוָהאֹות י, ד ֶׁשּבֹו ְמַסְּמלֹות ֶאת ַצד ָהַרע"ְואֹוִתּיֹות ש, ן ֶׁשְּמעָֹרב טֹוב ְוָרע"י הּוא ַהַּמְלָאְך ְמַטְטרּו"שד

  . יָּדת ַהים ֶאִרְמת אֹוכּוְלַּמה ַלָעָּפְׁשַהָּבן ֶׁשיָוֵּכ. ןָתָנהֹוְיד ִוָּדת "רְו, ִודָּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבָּדיא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

. היָלִכ ֲאְּכִׁשעּור, תִיַזן ְּכע ֵהַרֶּזת ַהֹוּפר ִטעּוִׁשְו, םֶחת ֶלַסרּו ְּפְךּוּתד ִחסֹויא ְּבד ִהסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ֶׁש:)תיקונים פד. עקב רעב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

 )פד(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּב. םֶח ֶלְךּוּתִחד סֹוא ְּבהּו, ְךּוּתד ִחסֹוְבה ּויָלִכד ֲאסֹוא ְּבג הּוּוּוִּזן ֶׁשיֹו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

ְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך , ַהְיסֹוד ת ַהְׁשָּפַעת ֶאַהְמַסֵּמלי "ֵּׁשם ַׁשַּדרֹוִאים ֶׁש. י"ה שד"ָפרֹס ְּבִגיַמְטִרָּיא הוי, "ָךֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמ"

  .ַהֶּלֶחם



 ֶׁשַעד ָׁשם, ד"ֹו ית"ֶלָּדן "יִׁש,  ֶׁשֶּזה ִמְסַּפר ַהִּמּלּוי ֶׁשל ֵׁשם ַׁשַּדיק"תֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי אֹוֵמר ַּדי ְּבִמְסַּפר ' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְוֵכן 

.  ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּנֹוֶתֶנת ְלָכל ָּדָבר ְלִהְתַּפֵּׁשט ַעד סֹוף ַהִּמּלּוי ֶׁשּלֹוֱאלִֹהים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמּלּויְּד. הּוא נֹוֵתן ְלָכל ָהעֹוָלם ְלִהְתַּפֵּׁשט

 )רנד' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ּומּוָבא ְּב. ָּמקֹום ֶׁשאֹוֶמֶרת ַּדיּוִמּלּוי ֵׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ִהְתַּפְּׁשטּות ַהְּגבּוָרה ַעְצָמּה ַעד ַל

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"תן ֵכְו. ק ְמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ֵׁשם ַׁשַּדי ַלְּנֵקָבה"ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמּלּוי ת, ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהִּמּלּוי ֵהן ְּבסֹוד ְנֵקָבה
ם ּוּייא ִסת ִהכּוְלַּמַהְו, עַפֶּׁשת ַהים ֶאִלְּבַקְּמם ֶׁשָלל עֹוָכי ְּבּוּלִּמַהה ְוָבֵקְּנת ַהיַנִחת ְּבת ֶאֶלֶּמַסת ְמכּוְלַמְּד. תֹוּיִתאֹום ָה ִעכּותַמְל

ְּדֵׁשם ַׁשַּדי אֹוֵמר ַּדי ַעל . "ַוָּיַׂשר ַּבְּמֵגָרה" )ג, א כ"דהי(ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַלְחּתְֹךָׂשר ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ת ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדִמְסָּפר .ַהַהְׁשָּפָעה

ח " ְּדִחּתּוְך ֶזה ַנֲעֶׂשה ִּבְבִחיַנת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶאת ָהרמב"ח רנ"רמ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ת אֹו ָׂשרְוֵכן . ְיֵדי ְּבִחיַנת ִחּתּוְך

ק ְמַסֵּמל ֶאת ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה " ְּדִמְסָּפר תק"תת "הּוא ס" ק ִיְצָחתֶא"ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה . ב ֶׁשל ַהְּנֵקָבה" ָלרנֶׁשל ַהָּזָכר

.  ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשֵּתי ָיַדִיםְלַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה, ָיד אֹוִתּיֹות ַּדיְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי אֹוֵמר . ָּבעֹוָלם

  .ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא ַּדי' ְמאֹוֵרי אֹור'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .  ַאַחת ֶׁשּלֹא ֵּתֵרד ְלַמָּטהָיד ְלַּדיְוֵׁשם ַׁשַּדי אֹוֵמר 

, ֵמַרע ְלטֹוב ּוִמּטֹוב ְלַרע, ְלִעִּתים ָנָחׁש ְלַמֶּטה, ֶכת ְלִעִּתים ַמֶּטה ְלָנָחׁשַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפ :)תיקונים קלג(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
 ֶׁשִּמְתַהֶּפֶכת "ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת"ֶׁש' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ִמְּפֵני אֹורְך ְוחֶׁשְךְוֶזה הּוא ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶׁש

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְבָמקֹום ֶזה ַנֲעֶׂשה ַהִחּתּוְך .  ֲעֶטֶרת ַהְיסֹודע ּוֵמָרע ְלטֹוב ִנְמֵצאת ַּבְיִציָאה ִמַּגן ֵעֶדן ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא ְּבִחיַנתִמּטֹוב ְלָר

 לֹוֶהֶטתִמְּלׁשֹון ֵאׁש "  ַהֶחֶרבַלַהט"ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא , ד ָהָרע ַלֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּצַהְּקֻדָּׁשהֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֶחֶרב ֶׁשַּמְבִּדיָלה ֵּבין ַהֶּׁשַפע ֶׁשל 

 ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא :)תיקונים קמ( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ).כד, בראשית ד(ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמָהַרְּבנּו ַּבְחֵיי , ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְבָמקֹום ֶזה ַנֲעָׂשה ִחּתּוְך . ֶׁשַהְיסֹוד ִנְמַׁשל ְלֶחֶרב:) מ פד"ב(ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו . ֶרב ֶׁשְּמִניִפים ְלָכל ַצדִּבְבִחיַנת ֶח

ְוֵכן . ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ָתהִּדְבִרית ֵיׁש ָלּה ִחּתּוְך ּוְכִרי,  ְּבִריתְּכִריַתתְוֶזה סֹוד . ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֶחֶרב

ֲעָטָרה  ְּבִגיַמְטִרָיא "ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב" )כד, בראשית ג( ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִאיָלָנא ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַלְחּתְֹך ִּגידּוי ִמְּלׁשֹוןְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך,  ַהְיסֹודִּגיד
ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִלְׁשֵני ', ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ָהאֹות ו,  ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶרב',ו ֶחֶרבְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרה ְוֵכן . דֶׁשַּבְיסֹו

  .ֲחָצִאים

 ְּבזַֹהר ּוָמִצינּו ".עֹוָלם ְּכֻהַּנת ְּבִרית ַאֲחָריו ּוְלַזְרעֹו ּלֹו ְוָהְיָתה :ָׁשלֹום ְּבִריִתי ֶאת לֹו נֵֹתן ִהְנִני" )יב ,כה במדבר( ָּכתּוב

 ֶׁשַהִּמָּלה ,)ותאנא ה"ד .קמט דף( ֶחֶבר א"ָלרי 'עֹוָלִמים ֵּבית' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ְיסֹוד ִחֵּבר ְּבַקָּנאּותֹו ֶׁשִּפיְנָחס :)נו תשא( ָחָדׁש

 מּוָבא ְוֵכן .ִזְמִרי ַמֲעֵׂשה ַעל ְּכֶׁשִּקֵּנא ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד יֹוֵסף ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ִקְנָאה ִּבְלבּוׁש ִהְתַלֵּבׁש סּוִפיְנָח ,יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ִקְנָאה

 ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּפְנָחס ְוֵכן .יֹוֵסף ִּגְלּגּול ָהָיה ֶׁשִּפיְנָחס )לב הקדמה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּגְלּגּוִלים ַׁשַער'ְּב

 ְלַרֵּמז ,ְקִטיָעא ְּדָׁשלֹום ו"ָוא ,"ָׁשלֹום ְּבִריִתי ֶאת לֹו נֵֹתן ִהְנִני" )יב ,כה במדבר( ַהָּפסּוק ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשחֹוֶתֶכת

 "ָׁשלֹום"ְּד 'ו ְוָלֵכן ,ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַּתְמִׁשיְך ִלְׁשַנִים 'ו ָהאֹות ֶאת ָחַתְך ,סֹודַהְי ֶאת ֶׁשִּתֵּקן ִּפיְנָחס ֶׁשל ַהֶחֶרב ֶׁשִחּתּוְך
  .ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְּדָׁשלֹום ,ְקִטיָעא

ָעְׂשָתה ֲעָנָוה , ה ִיְרָאה ֲעָטָרה ְלרֹאָׁשהל ַמה ֶּׁשָעְׂשָת"ְוֶזה ָׁשְאְמרּו רז )רח' ב ע"שער לח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ָּבמּוָבא 
ֵּבַאְרנּו ַמֲאַמר . ָעְׂשָתה ִיְרָאה ֶׁשִהיא ָרֵחל ֶּכֶתר ְלרֹאָׁשּה, ָרָצה לֹוַמר ַרְגַלִים ְּדֵלָאה ֶׁשִהיא ַהִּנְקָרא ֲעָנָוה, ָעֵקב ְלסּוְלָיָתא

ְורֹוִאים ֶׁשֲעָטָרה זֹו , ֶׁשָהֲעָטָרה ְמַרֶּמֶזת ַעל ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, :)תיקונים קלט(ׁש ַעל ִּפי ַהּזַֹהר ָחָד' ַחְׁשַמל ִציִצית'ל ֶזה ְּבַמֲאַמר "חז

ְקלֹוב מ ִמִּׁש"ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ַהגרמ. ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשָּכאן ַנֲעֵׂשית ַהֲחֻלָּקה ֵּביֵניֶהם, ִנְמֵצאת ַּבִחּבּור ֶׁשל ַרְגֵלי ֵלָאה ִעם רֹאָׁשּה ֶׁשל ָרֵחל

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָמְרֳּדַכי ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְּבסֹוד ִּבְנָיִמין . ָרֵחל ֵלָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיאָּמְרֳּדַכי ֶׁש)דף רכא' ביאור משנת חסידים'(

  .ין ָרֵחל ְלֵלָאהּוְבָמקֹום ֶזה ַנֲעֵׂשית ַהֲחֻלָּקה ֵּב', ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר ֶׁשָּכל ,  ֶׁשָחְתֻכהּו ִמְּגֻדָּלתֹוְך ֶזה ָּדִנֵּיאל ְוָלָמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ֲהָתְךָאַמר ַרב ֲהָת .)מגילה טו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
 ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י"ַלֲאָדָנ אֹו 'ִאיַלן ד הּוא אֹוִתּיֹות ֵּיאלָּדִנ ֶׁש)ה אבג"ד(' ַהְּפִליָאה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא . ִּדְבֵרי ַמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיו

ָלֵכן הּוא ִקֵּׁשר ֵּבין ', י אֹו אֹות ד"ֶׁשָּדִנֵּיאל הּוא ִּבְבִחיַנת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם אדנ' ַחְׁשַמל אֹות'

ָּכל ִּדְבֵרי ְוָלֵכן , ִמְתַחְּלפֹות' ְוח'  ְּדאֹוִתּיֹות ה,ְךֲחָת ִמְּלׁשֹון ְךֲהָתִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנְקָרא . ֶאְסֵּתר ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּותָמְרֳּדַכי ְלֶאְסֵּתר ְּד
  .ְּדַהְׁשָּפָעתֹו ַלַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ִחּתּוְך, ַמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיו

 ְלַמאן ',ְוכּו ָזָנב ָאַמר ְוַחד ַּפְרצּוף ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל ַרב "ַהֵּצָלע ֶאת ֱאלִֹהים 'ה ַוִּיֶבן" .)יח עירובין( אַּבְּגָמָר ָמִצינּו
 לֹא קִיְצָח ַּבר ַנְחָמן ַרב ְוִאיֵּתיָמא ִיְרִמָיה ַרב ְוִאיֵּתיָמא ְזִביד ַרב ָאַמר "ַּתְחֶּתָּנה ָּבָׂשר ַוִּיְסגֹר" ַמאי ָזָנב ְּדָאַמר
 ַהֲחֻלָּקה ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז ְךֲחָת ִלְמקֹום ַּבְּגָמָרא ַהִּמִּלים ֶאת ְמָבֵאר )קכו 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב .ְךֲחָת ִלְמקֹום ֶאָּלא ִנְצְרָכה

 ְוַחָּוה ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהָּזָנב 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּוֶּׁש ַמה ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ְוֵלָאה ָרֵחל ִּבְבִחיַנת ָּבעֹוָלמֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשל

 ָהֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ְּדָמקֹום ,ַהֲחָתְך ְמקֹום הּוא ֶזה ָמקֹום ָלֵכן ,ָהִאיׁש ְיסֹוד ֶהְמֵׁשְך ִהיא ְּדָהִאָּׁשה ָזָנב ִּבְבִחיַנת ִּבְתִחיָלה ָהְיָתה

  .ְקָצָצה ְּכמֹו ִחּתּוְך ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֵקץ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶצַלע ְוֵכן .ֶזה ְּבָמקֹום ַנֲעֵׂשית ְוַהֲחֻלָּקה .ַלְּנֵקָבה ַהָּזָכר ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת סֹודֶׁשַּבְי

, ִּקים ָאחֹור ְּבָאחֹור ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְזַּדֵּוג ָּפִנים ְּבָפִניםֻבִנֵּסר ֶאת ַחָּוה ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָהיּו ְּד' ִנְרֶאה ְּדֶזה סֹוד ִחּתּוְך ַהְּנִסיָרה ֶׁשהְוֵכן 

 ַּתֲהִליְך ָּכְך, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַהִּזּוּוג ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע, ַהְיינּו קֹוֶדם ֵיׁש ִחּתּוְך ֶׁשְּמָבֵרר ֵאיֶזה ֶׁשַפע ֵיֵרד, ִּדְכֵׁשם ֶׁשִּזּוּוג הֹוֵלְך ַיַחד ִעם ִחּתּוְך

ְוָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ַּבְּנִסיָרה ֶאת ֶחְלָקּה , א"הּוא ְּבסֹוד ִחּתּוְך ֶׁשַּמְפִריד ֵּבין ַהֵחֶלק ֶׁשל ָרֵחל ַלֵחֶלק ֶׁשִּנְׁשָאר ְּבז, ַהְּנִסיָרה ֶׁשָּבא קֹוֶדם ַלִּזּוּוג

ּוַבְּנִסיָרה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ֶאת ַמה ֶּׁשִהיא ְּתַקֵּבל ַאַחר , ת עֹוְבִרים ְלָרֵחלְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהְּגבּורֹו, א"ֶׁשֵהן ַהְּגבּורֹות ֶׁשָהיּו ְּבז

ִסיָרה ַמְפִריד ֶאת ֶׁשִחּתּוְך ַהְּנ) רטז' ב ע"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן . ָלֵכן ֵיׁש ִחּתּוְך ִּבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות, א ַּבִּזּוּוג"ָּכְך ִמז



ּוְלָהִסיר ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ,  ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשהְלָבֵררּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַתְכִלית ַהְּנִסיָרה ִהיא , ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ָלֶהם ֲאִחיָזה ַּבִזּוּוג

  . ָּפִנים ְּבָפִניםֶׁשִּנְקָראָפִנים ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְזַּדֵּוג ָּפִנים ְּב, ַהְּקִלָּפה

ּוֵבַאְרנּו , ֶׁשְּנִסיָרה ִהיא ְּבסֹוד ַהַּיַחץ ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר' ַמְחֶּבֶרת ַהּקֶֹדׁש' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )רמו' ט ע"תשס(' ַים ַהָחְכָמה'מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן 

, ְוֵכן ֵנס ּפּוִרים ֶׁשָּבא ֵמֲחִצי ַהַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל ָהָיה ַּבְּזָמן ֶׁשל ָּגלּות ָּבֶבל ֶׁשָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְנִסיָרה. ַחץ ְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרהְלֵעיל ֶׁשַּי

ֶׁשָהָיה ְּבסֹוד ָמְרֳּדַכי ֲאָבל , א ַּכְבָיכֹול ָיֵׁשן"ְוז, ֵאין ִזּוּוג ִּבְזַמן ֶזהְוָהָמן ָחַׁשב ֶׁש, )שכט' ב ע"פורים ח (ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּמּוָבא ְּבַּכ

י ֶׁשֵהִביָאה ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשהּוא אֹותֹו ֵחִצ, ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא עֹוֵרר ִזּוּוג ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ָיָׁשר ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ְלָרֵחל ְּבסֹוד ַהְּנִסיָרה

  .ַּכְּמבָֹאר ָׁשם, ֶאָּלא ֶׁשַּבְּנִסיָרה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֶזה ְּבַדְרָּגה יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ָיָׁשר ֵמַאָּבא ְוִאָּמא, ֶׁשָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ַּבִּזּוּוג

ָהיּו ַעְצמֹוָתיו ֶׁשל ְיהּוָדה ְמֻגְלָּגִלין , רָּכל אֹוָתן ָׁשִנים ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּב" ְוזֹאת ִליהּוָדה" .)ק צב"ב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ְוזֹאת ", ִמי ָּגַרם ִלְראּוֵבן ֶׁשּיֹוֶדה ְיהּוָדה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאַמר ְלָפָניו, ַעד ֶׁשָעַמד מֶׁשה ּוִבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ָּבָארֹון
ְוֶאל ַעּמֹו "ְוָלא ֲהוּו ָקא ְמַעְּיִלין ֵליּה ִלְמִתיְבָּתא ִּדְרִקיָעא ,  ְלָׁשָפאַעל ֵאיְבֵריּה, "קֹול ְיהּוָדה' ְׁשַמע ה"ִמָּיד , "ִליהּוָדה
ָלא ֲהָוה ָקא ַסְלָקא ֵליּה ְׁשַמְעָּתא ַאִליָּבא , "ָיָדיו ָרב לֹו"ָלא ֲהָוה ָקא ָיַדע ְלִמְׁשַקל ּוְלִמיְטַרח ִּבְׁשַמְעָּתא , "ְּתִביֶאּנּו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדמֶֹשה הּוא ְּבסֹוד .  רֹוִאים ֶׁשּמֶֹשה ָּדַאג ִלְבנֹות ֶאת ְיהּוָדה ִּבְנָין ַּגְׁשִמי ּוִבְנָין רּוָחִני".יו ִּתְהֶיהְוֵעֶזר ִמָּצָר"ְּדִהְלְכָתא 

  .'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא ֶׁשּבֹוָנה ֶאת ַהַּמְלכּות ְּכמֹו ָמְרֳּדַכי

 )קעד' פקודי ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק . ֶׁשִחּבּור ַהְּקָרִׁשים ָלֲאָדִנים ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות:)פקודי רמא(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ְּדָלֵכן ַהְּקָרִׁשים ִמְתַּפְּצִלים ְּבסֹוָפם ִלְׁשֵּתי ָידֹות ֶׁשִּנְכָנסֹות ְּבתֹוְך  ִנְרֶאה .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותי "ֲאדָֹנ ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֲאָדִניםֶׁשָה

ְך ְּבאֶֹפן ֶׁשֲחִצי ֶאָחד יֹוֵרד ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהֲחִצי ַהֵּׁשִני יֹוֵרד ֶּדֶר, ְלַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבָמקֹום ֶזה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְׁשֵני ֲאָדִנים

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאֶדן ֶאָחד .  ֶׁשְּׁשֵני ֲאָדִנים ְמַרְּמִזים ַעל ְיסֹוד ּוַמְלכּות)ה שני"תרומה ד(' ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ַהִחיצֹוִנים

ְוָלֵכן ַהְּקָרִׁשים . ְוָהֶאֶדן ַהֵּׁשִני ְמַרֵּמז ַעל ַהֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ָּׁשהְמַרֵּמז ַעל ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּות ִּדְקֻד

ָדִנים ִנְקנּו ֶׁשָהֲא) טו, שמות ל(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְׁשֵּתי ָיַדִים ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ִּבְבִחיַנת ִלְׁשֵּתי ָידֹותִמְתַּפְּצִלים 

ֶּקֶרׁש ַלדֹות ָיְׁשֵּתי  ")יז, שמות כו(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַהֶּׁשֶקל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםַּמֲחִציתּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁש. ' ַהֶּׁשֶקלַּמֲחִצית'ֵמַה

 י ִלְׁשֵּתד ָהֶאָחׁשּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶר ")שם יט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ה ְּכִדְלַקָּמן ְּדִחּתּוְך ֶזה הּוא ִחּתּוְך ַהִּמיָלה"ִמיָלת "ר" ֻׁשָּלבֹתְמֶאָחד ָה
ד ּוְמַזֵּוג ְיסֹוד י ֶׁשִּנְמָצא ְּבִסּיּום ַהְיסֹו" ְלַרֵּמז ֶׁשִחּבּור ַהְּקָרִׁשים ָלֲאָדִנים ִעם ַהִחּתּוְך ֶׁשַּנֲעָׂשה ָׁשם ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ֵׁשם ַׁשַּדי"ַׁשַּדת "ס" ְידָֹתיו

  .ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות" ףֵני ָכֶסַאְד"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ָׁשם ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבָמקֹום ֶזהן"ַסִּכיְוֵכן . ּוַמְלכּות

  ְּבִרית ִמיָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

.  אֹוֵמר ֲאֶׁשר ִקַּדׁש ְיִדיד ִמֶּבֶטן ְוחֹק ִּבְׁשֵארֹו ָׂשם ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁשְךְוַהְמָבֵר :)שבת קלז(ְּגָמָרא ַּבָמִצינּו 

ת ַעל ְּפֻעָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ְּבָמקֹום ֶזה ִנְרֶאה ִּדְבִרית ִמיָלה ְמַרֶּמֶז. "ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת"ְיִדיד ִמֶּבֶטן ִיְצָחק ְקִרי ְיִדיד ַעל ֵׁשם  י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש

ּוְמַגֶּלה ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה , ְוַּכְבָיכֹול ּדֹוֶחה ֶאת ָהָעְרָלה ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲחִצי ֶׁשהֹוֵלְך ַלִחיצֹוִנים, ֶׁשְּמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבְּבָרָכה ֶׁשאֹוְמִרים קֶֹדם ,  ַהִּמיָלה ַּדְוָקא ֶאת ְּבִריתֹו ֶׁשל ִיְצָחקְּבִבְרַּכתָלֵכן ַמְזִּכיִרים . ְּקֻדָּׁשהֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשל ַצד ַה

ָרָכה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּבָרָכה ֶׁשָּבָאה ְלַאַחר ַהִּמיָלה ֶׁשִהיא ַהְּב, ְּבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּוַהִּמיָלה אֹוְמִרים 

, ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות' ַחְׁשַמל ָּדם'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִּדְקֻדָּׁשה ַלַּמְלכּות ִהיא ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִיְצָחק

 ְיֵמי 'ח ִעם ִּיְצָחק ֶׁש)שפו' ע' מלכים ב(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבְוֵכן מּוָבא .  ַמְמִׁשיָכה ְּבָרָכה זֹוְוַהְּבָרָכה ַעל ַהּכֹוס ְלַאַחר ַהִּמיָלה

ִּדְבָמקֹום ֶזה הּוא ַּכְבָיכֹול ִנְמָצא . ִמְתַּגָּלה ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק, ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּבִחּבּור ִיְצָחק ַלִּמיָלה. ְּגבּוָרהִמיָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ֶׁשָהָעְרָלה יֹוֶנֶקת ִמִּצּנֹור ַהַּמִים )קצג' מטות ע' שער הפסוקים'וב, קמא' ב ע"שער לג ח(ל "ְלַהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ָּב. ּוַמְפִעיל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

סֹוד ֵיׁש ְׁשֵני ֲחָצִאים ֲחִצי ַהֶּזַרע ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַצד ַהְּקֻדָׁשה ַוֲחִצי ַהַּמִים ַיַחד ִעם ָהָעְרָלה ְּדַבְי. ֶׁשַּבְיסֹוד ַהַּמְׁשִּפיַע ַלִחיצֹוִנים

  . ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים

ָלֵכן מֹוְצִצים ַּגם ֵּכן ְּבַיִין ', ה ִּגיַמְטִרָּיא ֱאלִֹהים ְוכּו"א ֶּפה ְועַּדע ִּכי ִמיָלה ִּגיַמְטִרָּי )נו' לך לך ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְלׁשֹון ַהלקְוֶזה 
ְּדֵׁשם ,  ִעם ַהּכֹוֵללֱאלִֹהים ֵהן אֹוִתּיֹות ִמיָלהרֹוִאים ֶׁשאֹוִתּיֹות . ְּגבּוָרה ַּבְּגבּוָרה, ִמין ְּבִמינֹו, ְלִפי ֶׁשַּיִין ַּגם ֵּכן ְּגבּוָרה ְּכַהִּמיָלה

 ַהָּקִׁשים ַהִּדיִנים ֶאת ֶׁשְּמַסֶּלֶקת ֱאלִֹהים ַלֵּׁשם ַהַּׁשֶּיֶכת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ִמיָלה ּוְבִרית ,ַהְּגבּוָרה ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדתֱאלִֹהים 

 ,"ִיְצָחק ֶאת ִהָּגֵמל ְּביֹום" ַהָּכתּוב ַעל )נז 'ע וירא( ל"ַזְלָהֲאִרי 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ִּדְקֻדָּׁשה ַהֲחָסִדים ֶאת ּוְמַגָּלה ִּדְקִלָּפה
 ְּבִגיַמְטִרָּיאג "הְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁש .ַּבִּמיָלה ַהַּנֲעֵׂשית ַהְּגבּורֹות ַהְמָּתַקת ַעל ְלַרֵּמז ,ָמל בּורֹותְּג 'ה נֹוָטִריקֹון ִהיא ִהָּגֵמל ֶׁשַהִּמָּלה

ה  מֹוֶנ  ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהָּגָמל ְּבִחיַנת ִחּתּוְך ַעל ְמַרֵּמז ִהָּגֵמלְּד ִנְרֶאה  ְוֵכן.ַהְּגבּורֹות ֶׁשָּׁשם ֵהם ִנְמָּתִקיםַהְמַסֵּמל ֶאת ׁשֶֹרׁש ְׁש

 ַלְיסֹוד ַהֲחָסִדים ֶאת מֹוִריָדה יָלהִמ ֶׁשְּבִרית )נה 'ע לך לך( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן.ְּכִדְלַקָּמן ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ְלַמָּטה ֶׁשּיֹוֵרד ָהֶעְליֹון

 ִמיָלה ִּדְבִרית ,ק"ָמתֹו ת"ס "ֹוְּבנ קִיְצָח תֶא םַאְבָרָה ַוָּיָמל" )ד ,כא בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְמָצא ְלִיְצָחק אֹוָתם ּוְמַחֶּבֶרת

 תֶא םֱאלִֹהי ַוְיָבֵרְך" )יא ,כה בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִיְצָחק ְּבִמַּלת ִנְרָמז ֶזה ָלֵכן ,ְצָחקִי ֶּדֶרְך ַהֲחָסִדים ֶאת ּוְמַגָּלה ַהִּדיִנים ֶאת ַמְמִּתיָקה
 ָּצִריְךֶׁש ְּביֹוֵתר ַהֻּמְׁשָלם ָּבאֶֹפן ַהֲחָסִדים ֶאת ּוְמַגָּלה ַהְּגבּורֹות ֶאת ַמְמִּתיָקה ְלִיְצָחק ַהְּבָרָכה ְּדַהְׁשָּפַעת ,ק"ָמתֹו ת"ס "ֹוְּבנ קִיְצָח

  .ֶלֶמתַהֻּמְׁש ַהַהְמָּתָקה ִהיא ַיַחד ַהַּקִּוים ָּכל ְּדַהְׁשָּפַעת ,ָמתֹוק ְּבִגיַמְטִרָּיא ם"נהי ת"חג ב"כח ַהְּסִפירֹות ָּכל ֶׁשל ת"ָהר ְוֵכן .ִלְהיֹות



ל ְנָקָמה ֵמֲעָמֵלק ֶׁשִחֵּלל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֶׁשֵהן ְׁשבּוָעה ִהיא ֶׁשּלֹא יֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ַעד ֶׁשּנֹוֵט .)תיקונים סח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
 ֶׁשַּכְבָיכֹול ּה"ל ָי"ָמ ִהיא אֹוִתּיֹות ִּמיָלהרֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁש. "ּה"ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָי"ּה ּוִמְּפֵני ֶזה "ל ָי"ה ָמ"ֶׁשּיֹוְצאֹות ִמן ִמיָל, ּה"ָי

. ְוָצִריְך ֵּבאּור, ּה"ָּפַרע ָי ִהיא אֹוִתּיֹות ְּפִריָעה ֶׁש)קמג' ב ע"שער לג ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ֵכן מּוָבא ְּבְו. ּה"חֹוְתִכים ַּבִּמיָלה ֶאת ַהֵּׁשם ָי

ִּכי "ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ָעָליו .  ְּכַלֵּפי ַמְעָלהּה ֶׁשל ִמיָלה ָּבֶזה ֶׁשָחַתְך ִמילֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּוְזָרָקן"ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשֲעָמֵלק ַּכְבָיכֹול ִנְלָחם ָּבאֹוִתּיֹות ָי
ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵהם ָרֵחל ְוֵלָאה ֵהם ַּכְבָיכֹול ְׁשֵני ֲחָצֵאי ָהאֹות . ְוָצִריְך ֵּבאּור, ּה ֶׁשל ִמיָלה"ֶׁשִּנְלַחם ַּבָּי, "ּה"ָיד ַעל ֵּכס ָי

ְוֶחְציֹו ָהֶעְליֹון ֶׁשל ְזֵעיר . ל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשֶחְציֹו ָהֶעְליֹון הּוא ְּכֶנֶגד ֵלָאה ְוֶחְציֹו ַהַּתְחּתֹון הּוא ְּכֶנֶגד ָרֵחלה ֶׁשְּמַסֵּמ"ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ו

' י"ַּׁשַער ַמַאְמֵרי רשב' ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ִמּוְכִפי. ִמְתַלֶּבֶׁשת ָעָליו ַמָּמׁש' ה ְּבאֶֹפן ֶׁשָהאֹות ה"ה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ַאְנִּפין ְמֻחָּבר ְלאֹוִתּיֹות י

. 'ִראׁשֹוָנה ַלו' ְּדֵלָאה עֹוֶמֶדת ְּבָמקֹום ֶזה ֶׁשל ִחּבּור ַהה, ה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵלָאה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי'  ֶׁשָהאֹות ה)קעב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְלַרֵּמז ֶׁשחֹוְתִכים ֶאת ָהָעְרָלה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשַּׁשָּיְך , ָמל ָיּהֹוִתּיֹות  ִהיא אִּמיָלהִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ֶׁש

ֹו ּגֹוֵרם ֵּפרּוד ֵּבין ָהאֹוִתּיֹות ַוֲעָמֵלק ֶׁשּיֹוֵנק ֵמָעְרָלה ז. ֱהיֹות ֶׁשֲחִצי ֶזה ִמְתַּגֶּלה ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ה"ּה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ָלאֹוִתּיֹות ָי

ּוָבֶרַגע ֶׁשּיֹוְנִקים . ְּדִחּבּוָרם הּוא ַרק ְּבסֹוד ַהְּקֻדָּׁשה ְּבאֶֹפן ֶׁשּדֹוִחים ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים ְוַנֲעֶׂשה ִזּוּוג ָׁשֵלם ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות. ה"ּה ְלָו"ָי

. "ּה"ֵּכס ָי"ְוָלֵכן הּוא , ֶׁשֵאיָנּה רֹוָצה ְלַהְׁשִּפיַע ְּבאֶֹפן ֶׁשֵּיֵרד ַלִחיצֹוִנים' ִראׁשֹוָנה ַלו'  עֹוִׂשים ֵּפרּוד ֵּבין ַההֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה

ְּדָמִצינּו , ּה"ַחְמּתֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק ָּבאֹוִתּיֹות ָיְוָלֵכן ְזִריַקת ָהָעְרָלה ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ִסְּמָלה ֶאת ִמְל. ה"ּה ֶׁשּלֹא ַיְׁשִּפיַע ְלו"ְּדהּוא ְמַכֶּסה ֶאת ַהָּי

ֶמה ָהיּו ֵּבית ֲעָמֵלק עֹוִׂשין חֹוְתִכין ִמילֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוזֹוְרִקין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְואֹוְמִרין ָּבֶזה  )תצא י(ְּבִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא 
ָלֵכן הּוא . ק ָיַדע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ֶׁשָעְרָלה זֹו ִּתָּׁשֵאר ְלַמְעָלה ְולֹא ִייְנקּו ִמֶּזה ְלַמָּטהֲעָמֵל.  ַמה ֶּׁשָּבַחְרָּתָךָּבַחְרָּת ֲהֵוי ְל

  .ָּבֶזה ָּבַחְרָּתַמר ָזַרק ֶאת ֶזה ְּבִזְלזּול ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְּבָכְך ֶׁשֶּזה ִיָּׁשֵאר ְלַמְעָלה ְּכִפי ֶׁשָא

ַוֲעָמֵלק ֶׁשִּמְתַקֵּׁשר ִעם ,  ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּׁשֵּתי ַהָּיַדִים ְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים"ָיד ַעל ֵּכס ָיּה"ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדָלֵכן ָּכתּוב ְועֹוד 

ּה ֶׁשּלֹא ַיְׁשִּפיַע "ְוִהְתַקְּׁשרּותֹו ִעָּמּה ּגֹוֶרֶמת ֶאת ִּכּסּוי ֵׁשם ָי, ֶּיֶכת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹוןַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ִמְתַקֵּׁשר ִעם ְּבִחיַנת ָיד זֹו ַהַּׁש

  .ה"ָוָי ֶׁשל ֵׁשם ֲהּה"ָי ִמְתַלְּבׁשֹות ַעל אֹוִתּיֹות י"ֲאדָֹנ ֶׁשל ֵׁשם ָיד ֶׁשאֹוִתּיֹות )קמב' בשלח ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ַעֵּין ְּבלק. ה"ְלאֹוִתּיֹות ו

ְלׁשֹון קֹור ְוחֹום ִצֶּנְנָך " ֲאֶׁשר ָקְרָך"י " ּוְמָבֵאר ַרִּׁש".ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך" )יח, דברים כה(ָּכתּוב 
 רֹוִאים ֶׁשַהָּפסּוק ְמַקֵּׁשר ֵּבין ְזִריַקת ָהָעְרָלה .ק ְּכַלֵּפי ַמְעָלהַמַּכת ָזָנב חֹוֵתְך ִמילֹות ְוזֹוֵר" ַוְיַזֵּנב ְּבָך. "ְוִהְפִׁשיְרָך ִמְרִתיָחְתָך

ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר " )ילקוט אסתר תתרנו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ְוָצִריְך ֵּבאּור ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים. "ֲאֶׁשר ָקְרָך"ַל
ְנָבֵאר . ְוָצִריְך ֵּבאּור, ְורֹוִאים ֶׁשַהּקֹר הּוא ֵחֶלק ֵמַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ֲעָמֵלק". ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך"ן ָקָרהּו ֶאָּלא ֲעָמֵלק ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאי, "ָקָרהּו

ַהֵחִצי . ּוֵבין ַצד ַהְּקִלָּפה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמִּצּנֹור ֵמי ָהַרְגַלִים, ַרעְלַקָּמן ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה חֹוֶתֶכת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמַקֵּבל ִמִּצּנֹור ַהֶּז

ְוַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא ְּבִחיַנת חֹם ְּכמֹו ַהְׁשָּפַעת ַהֶּזַרע . ָהֶעְליֹון הּוא ְּבִחיַנת קֹר ְּכמֹו ַהְׁשָּפַעת ֵמי ָהַרְגַלִים ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ִּבְקִרירּות

 ָלֵכן הּוא "ֲאֶׁשר ָקְרָך", ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ַעל ׁשֶֹרׁש ֲעָמֵלק ֶׁשּיֹוֵנק ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת קֹר. ְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַּבֲחִמימּותֶׁשַה

ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל " )פורים(' ִתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. זֹוֵרק ֶאת ָהָעְרָלה ְלַמְעָלה ְלַסֵּמל ֶׁשהּוא ְמֻעְנָין ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל
 ְוהֹוִסיף .ה"ו ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּנְקָרא ר"קּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדׁשֶֹרׁש ֲעָמֵלק מֹוִריד ֶאת ְּבִחיַנת ַה. ה"ר ו"אֹוִתּיֹות ק "ּו"ֲאֶׁשר ָקָרה

ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג ' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה. א ֶׁשָּידּוַע ָּבְרפּוָאה ֶׁשּקֹר ְמעֹוֵרר ְיִציַאת ֵמי ַרְגַלִים"ְלְדַמן שליטַאְבָרָהם ֶפ' ג ר"ָהרה

 יֹוֵסף סֹוֵפר' ג ר"ְעִּתי ֵמהרהְוֵכן ָׁשַמ.  ֶׁשל ֲעָמֵלקפֹורים ְמַבֵּטל ֶאת ַהְּכּפּוִרְואֹור ַה. ְוקֹור ְּכפֹור ִהיא ִמְּלׁשֹוןְּכִפיָרה א ֶׁש"שליט

ת  ֶאיַעִנְכה ַמָרֹוּתד ַהּוּמִּלז ֶׁשֵּמַר ְל,ן"ָמ ָהתֹוּיִתאֹות ְלכֹומּו ְסד"למת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. ׁש"ֶרֶזת ֹוּיִתאֹות ְלכֹומּו ְסר"קֹות ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"שליט

  .עָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְמק ַהֵלָמֲע

ל ֶאָחד לֹוֵקַח "ַק, ל"ְּפָעִמים ַק' ס אֹורֹות ְּכִמְנַין ב" ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּביָנה ַמְׁשִּפיָעה ר)רע' ב ע"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ֹותַׁשַער ַהַּכָּונ'ְּבמּוָבא 

 .ְּבסֹוד ַּדְעָּתן ֶׁשל ָנִׁשים ַקָּלה, ה"ָּלְוִנְהֶיה ַק', ל ֶאָחד לֹוַקַחת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת אֹות ה"ְוַק, ְוִנְהֶיה קֹול' ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹות ו
 ּוְמבָֹאר .ֶׁשֵּכן ֲעָמֵלק אֹוִתּיֹות ַעם ַקל, ל ַמֲחנֹות ֶׁשל ַסָּמֵאל"ַׂשר ֶׁשל ֲעָמֵלק ָּבא ִעם ק )'אופן מ(' ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'ּומּוָבא ְּבֵסֶפר 

  .ל ַמֲחנֹות"ָלֵכן ֵיׁש לֹו ק, ל"ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת קִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֲעָמֵלק יֹוֵנק ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון 

ְוַקל ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי , ְּדִדין ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ִמַּדת ַהַּקל ָוחֶֹמר ֶׁשִּנְקֵראת ִּדיןְוֵכן 

ִיְהֶיה יֹוֵתר ָחׁשּוב , ְולֹא ַׁשָּיְך ֶׁשַהָּדָבר ַהַּקל ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה לֹא ָנְתָנה לֹו ָלֶרֶדת ְלַמָּטה. י ַהַּתְחּתֹוןְוחֶֹמר ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצ, ָהֶעְליֹון

  . ִחּתּוְך ַהִּדיןַהְיינּו, ָלֵכן לֹוְמִדים ֶאת ַהַּקל ֵמַהָחמּור ִמן ַהִּדין, ֵמַהָחמּור ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ָהִאּׁשּור ָלֶרֶדת ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון

 ְּדַהְׁשָּפַעת ַאְבָרָהם ְּכִפי ֶׁשִהיא ִּבְפֵני ַעְצָמּה ֶחֶסד )ד, בראשית טז(י "ְּדָלֵכן ָהָגר ִנְתַעְּבָרה ֵמַאְבָרָהם ְּבִביָאה ִראׁשֹוָנה ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשִנְרֶאה 

ּוְכֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ָצִריְך ְלהֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ֶׁשּזֹו ְּכָבר ִהְתַחְּברּות ֶׁשל . יָעה ְלַהְׁשָּפָעה זֹוֶׁשַּבֶחֶסד יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְולֹא ָהְיָתה ָּכל ְמִנ

ית ִמיָלה ַּכְבָיכֹול ְמַחֶּבֶרת ִּדְבִר. ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּבִרית ִמיָלה, ַאְבָרָהם ְלַצד ַהְּגבּוָרה ְוַלֲחִצי ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשּיֹוֵרד ַלְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה

ְוָלֵכן ַאְבָרָהם ָעָׂשה ֶאת ַהְּבִרית ִמיָלה ַּבֲחִצי ַהּיֹום . ְּדִהיא ְמַחֶּבֶרת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשֵּיֵרד ְלַמָּטה ֶּדֶרְך ִיְצָחק. ֶאת ַאְבָרָהם ְלִיְצָחק

ֲאִני " )א, בראשית יז(ִצָּוהּו ַעל ַהִּמיָלה ְוַעל ֵלַדת ִיְצָחק ָאז ָאַמר לֹו ' ּוְכֶׁשה. ָרָהם ִמְתַחֵּבר ְלִיְצָחקְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַאְב, ְּכִדְלֵעיל
ֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַחֶּל"ַׁשַּדי"ְּדַעְכָׁשו ִּתְתַחֵּבר ְלֵׁשם , " ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםְךֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל

לך לך (ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו .  ְוַתִּגיַע ַלְּׁשֵלמּות ָהֲאִמִּתית ַעל ְיֵדי ֶׁשִּתְתַחֵּבר ַלֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלְּקֻדָּׁשה"ָּתִמים"ְוַעְכָׁשו ִּתְהֶיה , ִּבְבִחיַנת ִמיָלה

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמ ָׁשְוֵכן .ַׁשַּדיְוַהְיסֹוד ֶנֱהַפְך ִלְהיֹות ֵׁשם ' ּוִבְבִרית ִמיָלה נֹוֶסֶפת ָהאֹות י, ֶׁשּקֶֹדם ַהִּמיָלה ַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת ֵׁשד. :)צה

 תֹור אֹוֵּבק ִחָחְצִּי ֶׁשמֹוְּכ, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחם ַלָהָרְבת ַאה ֶאָרְּבר ִחָגָה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָגרא ֶׁש"י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא

  .ןֹוּתְחַּתי ַהִצֵחַל



" ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי"ִאם ֵאין ַאָּתה נֹוֵטל ַהִּמיָלה '  הּוא ְלַאְבָרָהם ְוכּוְךָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )תנחומא לך לך יט(ַּבִּמְדָרׁש ּוְמֻרָּמז 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרַמז ְלַאְבָרָהם ִאם ַאָּתה לֹא ְמַקֵּבל ַהִּמיָלה ּוִמְתַחֵּבר ַלֵּׁשם .ֲאִני אֹוֵמר ָלעֹוָלם ַּדי ַוֲאִני ַמֲחִזירֹו ְלתֹהּו ָובֹהּו

ם ַׁשַּדי יֹאַמר ַהֵּׁש, ְוַאָּתה ִנְׁשָאר ִעם ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ַׁשַּדי ֶׁשְּמַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ִּבְבִחיַנת ִמיָלה

ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ֱהיֹות ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה לֹא ְיכֹוָלה ְלִהְתַּגּלֹות ְלַמָּטה ֶׁשּזֹאת ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה, ָלעֹוָלם ַּדי ְוַיֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון

ְמַדֵּבר ַעל ְּבִרית ִמיָלה , "ם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָׂשְמִּתיִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמ" )כה, לג' ירמי( ֶׁשַהָּכתּוב .)נדרים לב(

ה ְוֶזה ַנֲעֶׂש. ְּדַתְכִלית ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ֶׁשִּיְדחּו ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ִויַגּלּו ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה. ְותֹוָרה

ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע ְלַכֵּון ָּכל ְּפֻעּלֹוָתיו . 'ְּדתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ֶאת ָהָאָדם ֵהיָכן יֹוֵרד ָהאֹור ֵאין סֹוף ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּו, ִּבְבִרית ִמיָלה ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה

ה ָרֹוי ּתֵׁשְּמ ֻחֲחִמָּׁשהל ת ֶׁש"רם ָהַּגל ֶׁש"ם הנָהָרְבַא' יף רִסהֹוְו. י ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשהּוַמֲעָׂשיו ְּבאֶֹפן ֶׁשל ְּדִחַּית ַהֲחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים ְוִגּלּוי ַהֲחִצ

ַסֵּלק ָּבָאה ַהִּמְצָוה ְל )ה"שמות תרע(' מּוֵאלֵׁשם ִמְּׁש' ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֵּסֶפר .ַׁשַּדים ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִרָבְּדר ָּבְדִּמַּבא ָרְקִּיַות מֹוְׁשית אִׁשֵרְּב
ּוִמְצַות ִמיָלה ִהיא ְׁשִמיָרה ְלַבל , ֵחֶלק ַהָּנָחׁש ֶׁשִהיא ָהָעְרָלה ְלַבל ִיְתַּגְּׁשמּו ְוִיְתַּפְּׁשטּו ּכֹחֹות ָהָאָדם יֹוֵתר ִמַּדי

ַוְיִהי ַבּבֶֹקר  ")כה, בראשית כט(תּוב ְוֵכן ַהָּכ. ִאם ֵּכן הּוא ִעְנָין ֶאָחד ִעם ַמה ֶּׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּדי, ִיְתַּפֵּׁשט ִלְגבּול ַהִחיצֹוִנים

ְּדַטֲעַנת ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ָהְיָתה ֶׁשהּוא ָרָצה , ל"ִאְזֵמת "ר" את ָעִׂשית ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְךּזֹה ַמָבן ָלל ֶאְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה ַוּיֹאֶמר 

  .ין ַהִּמיָלה ֶׁשחֹוֵתְך ַּכְבָיכֹול ֶאת ֵלָאה ּוְמַגֶּלה ֶאת ָרֵחלֶאת ָרֵחל ְולֹא ֶאת ֵלָאה ְּכמֹו ִאְזֵמל ֶׁשהּוא ַסִּכ

 ְלהֹוִציא ֶאת ְךְוִכי ַאָּתה הֹוֵל,  הּואְךָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו" ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו' ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה":) לך לך צג(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
 ".ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו"ִמָּיד ,  לֹא ִנּמֹולָך ַהְּבִרית ֶׁשִּבְנָךְוַאָּתה ִנְׁשְּכָחה ִמְּמ,  ָּגדֹול ְוַׁשִּליטְךּוְלַהְכִניַע ֶמֶל, ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

יל ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשִּבְׁשִב. ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָרֵחל

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרַמז ְלמֶׁשה ֶׁשִּבְבִרית . ִמִּמְצַרִים ָהָיה מֶׁשה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּבִרית ִמיָלה ְלִהְתַחֵּבר ַלֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּיְפַעל ְּפֻעָּלה זֹו

 ֶׁשַּמְקֶׁשה )ג"נדרים פ(' ִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל'ַעֵּין ְּב. ֵּבר ַלֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלהֹוִציא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִיםִמיָלה ַמְתִחיָלה ַהְּׁשִליחּות ֶׁשּלֹו ְלִהְתַח

ת ַהִּמיָלה ָהְיָתה ֵחֶלק ֵמַהִּצּוּוי ּוְמבָֹאר ַעל ִּפי ַהּזַֹהר ְּדִמְצַו, ֲהֵרי ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה, ֶמה ָהְיָתה ַהַּטֲעָנה ַעל מֶׁשה ֶׁשּלֹא ָמל

ְוֵכן ַהִּמְצָוה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ְּכֵדי ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים ָהְיָתה ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשָּמלּו ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה . ְוֵאין ָּכאן ְׁשֵּתי ִמְצוֹות, ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל

  .)ו, שמות יב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן , ִהיא ִּבְבִחיַנת ָרֵחל' ְוָׂשָרה ִעם ה, ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ֵלָאה'  ֶׁשָּׂשַרי ִעם י)קסא' א ע"שער יא ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ֶׁשל ָׂשַרי ִּתְתַחֵּלק ִלְׁשֵּתי ' ְּדָהָיה ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהי, ִמָּׂשַרי ְלָׂשָרהַהֲהָכָנה ֶׁשל ַאְבָרָהם ַלְּבִרית ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוי ַהֵּׁשם ֵמַאְבָרם ְלַאְבָרָהם ּו

 ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש. ה ְּבֵלַדת ִיְצָחק"ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשַעְכָׁשו ִיְזּכּו ְלִהְתַחֵּבר ָלאֹות ה. ְלָׂשָרה' ְלַאְבָרָהם ְוה' ה', אֹוִתּיֹות ה

 ְוָׂשָרה 'ֲחִצי י ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחָמִסיַּד. "ָךֲחָמִסי ָעֶלי" )ה, שם טז(ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ֶׁשָּׂשָרה ָאְמָרה ְלַאְבָרָהם ְלַאַחר ֶׁשָהָגר ִהְתַעְּבָרה ִמֶּמּנּו 

 ַּכּמּוָבא ֲחִציֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶּפַלח  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחָמִסיְוֵכן . ְזּכֹות ְּבֵבןְוָאז ַּגם ִהיא ּתּוַכל ִל, ֶׁשָּלּה' ָרְמָזה לֹו ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַקֵּבל ֲחִצי ֵמָהאֹות י

 יּון ָהֵכְו .קָחְצת ִייד ֶאִלֹוּי ֶׁשְךָּיה ַׁשָיָה', ת האֹום ָהָהָרְבַאה ְלָפְסֹוּנֶׁשק ְּכַרְו, ִיְׁשָמֵעאל  ְּבִגיַמְטִרָּיאַאְבָרם ָהָגרן ֵכְו .)ג, ש ד"שה(י "ְּבַרִּׁש

ר ָגיא ָהִהה ֶׁשָרטּוְקּו, לֵחת ָריַנִחְבד ַהְּקֻדָּׁשה ִּבַצה ְליָדִלה הֹוָרָׂש, הָאֵלל ְוֵחת ָריַנִחְב ִּביּוָהֶׁש, הָרטּוְקה ּוָרָׂש; יםִׁשי ָנֵּתם ְׁשָהָרְבַאְל

, ּהָמְצת ַעה ֶאָנְּקה ִּתָאי ֵלִּכ, ד ַהְּקֻדָּׁשהַצ ְלידּוִלן הֹויֶהֵּתְׁשּו, הָאֵלְול ֵחים ָרִׁשי ָנֵּת ְׁשָהיּו ְלַיֲעקֹבן ֵכְו. הָאת ֵליַנִחְבה ִּבָּפִלְּקד ַהַצה ְליָדִלהֹו

 תֹוהּול ַמי ָכִּכ, יםִׁשי ָנֵּת ְׁשה לֹויָנֶיְהִּת ֶשְךָּיה ַׁשָיא ָהלְֹו, הָקְבת ִרַחה ַאָּׁשק ִאה ַרָתְיק ָהָחְצִי ְלְךיָדִאֵמ. ילֵעְלִדו ְּכָׂשֵע ֵמּהָתב אֹוַנב ָּגקֲֹעַיְו

, ה"ָׂשָרב ּתְֹכם ִנִאא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְנְיק ַוָחְצם ִיָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאַענְֹמִלע ְוַפֶּׁשת ַה ֶאְךּתְֹחיא ַלִה
ל ֵחת ָרם ֶאת ַּגֶלֶלֹוה ּכָרָּׂש ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הָּטַמה ְלָלְעַמְל ִמה"ל ֵלָא"ה ָרֵח"ָׂשָרב ּול ׁשֵּבַקְנ, ת זֹוַחַּת ִמר זֹוטּו ְּבה"ֵלָא, ל"ָרֵח

  .לֵחת ָריַנִחת ְּבה ֶאָלְּבה ִקָרה ָׂשָאְרְקִּנֶׁשְכּו, הָאת ֵליַנִחְבה ִּבָתְיה ָהיָלִחְתי ִּבִּכ, הָאת ֵלם ֶאַגְו

 ה  ר ש

  ל ח  ר

 א  ל  ה

ְּדֵיֶצר ָהָרע הּוא ָהאֹוֵיב ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ', ֶׁשִּמְתַחֶּלֶפת ְּבה' ל ֵּבין אֹוֵיב ְלאֹוֵהב הּוא ַרק ָּבאֹות יַהֶהְבֵּדַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַּבַּמֲאָמר  [

', ַעל ַעְצמֹו ָלַקַחת ַרק הְוִאם ָהָאָדם ׁשֹוֵמר , ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ְמַנֶּסה ְלַהְכִניס ָלָאָדם' ְוהּוא ְּבִחיַנת י, ָהָאָדם

  .ְּבסֹוד ֲהִפיַכת ָהָרע ְלטֹוב, הּוא הֹוֵפְך ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֵמאֹוֵיב ְלאֹוֵהב

 ֲעָמֵלקדּוַע ֶׁשּוְכִפי ֶׁשָּי, א ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע הּוא ִּבְבִחיַנת ָסֵפק ְּדַדְרּכֹו ְלַהְכִניס ְסֵפקֹות ָּבָאָדם"יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרהְוֵכן 

ּוְמבָֹאר ,  ַהְיינּו ִלְׁשאֹל ְּדַבר ֲהָלָכה ּוְלַהִּתיר ַהְּסֵפקֹות,ק"ְּפַס ִלק"ָסֵפְוַהִּתּקּון ַלָּסֵפק הּוא ַלֲהפְֹך ֶאת ָהאֹוִתּיֹות , ָסֵפקְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .י ֲחָצִאים ּוָבֶזה ְמַנְּצִחים ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרעִלְדָבֵרינּו ִּדְפַסק ְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֵתְך ִלְׁשֵנ

 ֶׁשִאּיֹוב ָהָיה ִּבְבִחיַנת .)בא לג(ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר , ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּׂשָטן ַהִּנְקָרא אֹוֵיב, אֹוֵיב הּוא אֹוִתּיֹות ִאּיֹובִנְרֶאה ְּדְוֵכן 

ֶׁשִאּיֹוב ֵמת ְּכֶׁשָּבאּו ַהְמַרְּגִלים ְלֶאֶרץ .) סוטה לה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ָטן ִקְטֵרג ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוַעל ְקִריַעת ַים סּוףְּכֶׁשַהָּׂשַלֲעָזאֵזל ָׂשִעיר 

  .ַלֲעָזאֵזלְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשהּוא ָהָיה ִּבְבִחיַנת ָׂשִעיר , ִליםָרתֹו ְולֹא ִיְהֶיה ְליְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְּפַנאי ְלַהְפִריַע ַלְמַרְּגֻבְּכֵדי ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִּבְק, ִיְׂשָרֵאל

, ִנְרֶאה ְּדֵסֶפר ִאּיֹוב ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְזַמן ֶׁשָּלָקה,  ֶׁשִאּיֹוב ָלָקה ִּבְזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף.)אמור קב. בשלח נג(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

' ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב ֶׁשָּבא ְּבַטֲענֹות ַעל ה, ְקִלָּפה ַהּקֹוֶדֶמת ַלְּפִרי, ַמַּתן ּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת ֵיֶצר ָהָרע ַהּקֹוֶדם ְלֵיֶצר ַהּטֹובֶנֱאַמר קֹוֶדם 

ב ֹוּיין ִאר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. ִּדיָנה ַּבת ֵלָאהה ָתְיב ָהֹוּית ִאֶׁשֵא ֶׁש)איוב רע(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. ִמַּצד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשּבֹו

  . יןִּד ַהְךּוּתִחה ֵמָאָצתֹויו ְּכָלת ֵאֶכֶּייא ַׁשִהן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֲח ַהינּוְיַה, הָאל ֵלין ֶׁשִּדל ַה ַעּהָמְׁשת ִּבֶזֶּמַרְמַה, הָאת ֵלה ַּביָנִדט ְלָרְפִּבּו, הָאֵלְל



ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש , עֹוד ֵיׁש ַּבִּמְדָרׁש ְּכֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ְיַנֶּסּנּו עֹוד) יב, בראשית כב(, ַעל ַהּתֹוָרה' ּתֹוְספֹות'ְּבֵפרּוׁש ַהמּוָבא 
רֹוִאים ֶׁשִאּיֹוב . ב ֶׁשְּיַקְּבֵלם ַּבֲעבּוְרָךָאֵכן נֹוַלד עּוץ ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו ִאּיֹו, ָצרֹות ַרּבֹות ֲעִתיִדין ָלבֹא ָעֶליָך,  הּוא ַחֶּייָךְךָּברּו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִאּיֹוב הּוא ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ִלְסּבֹל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ַעל ַמה ֶּׁשּלֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון , סֹוֵבל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ֶׁשל ַאְבָרָהם

 ִּדיןַהים ֵמִחְקֹוּלה ֶּׁשל ַמים ַעִרּוּסִּית ַהל ֶאֵבא סֹוהּוז ֶׁשֵּמַרְל, ִּדיָנה ַּבת ֵלָאהת א ֶאָׂשא ָנן הּוֵכָלְו. ְבָרָהםֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַא

  . ֵלָאהל ֶׁש

אי ַלְּתְמל ַאּוּגְלה ִּגָתְיה ָהָאת ֵלה ַּביָנ ִּדֹוּתְׁשִאְו, םָהָרְבי ַאִבח ֲאַרל ֶּתּוּגְלה ִּגָיב ָהֹוּיִא ֶׁש)איוב רע(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו

ה ָּׁשֻדץ ְקיצֹוִּנה ַהָיב ָהֹוּיִאְו, הָּפִלְּקד ַהַּצח ִמַרֶתְו, הָּׁשֻדְּקד ַהַּצם ִמָהָרְבַא, הָמָׁש ְנּהָתם אֹוח ֵהַרֶתם ְוָהָרְבת ַאַמְׁשִנְו. םָהָרְבל ַא ֶׁשֹוּמִא

ם ָהָרְבַאז ְּבָמְרִּנן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֲחב ַלֹוּיי ִאֵרּוּסין ִיר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. הָּד ִנֹוּתְׁשת ִאל ֶאַעח ָּבַרֶּתם ֶׁשּוּׁשת ִמַעַרי ָצֵרּוּסל ִיַבָסְו. חַרת ֶּתַמְׁשִנְּבֶׁש

 ִּדיָנהא ֶש"ר שליטֶנְטְרף ֶּגֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ֵלָאה ַעל תֶזֶּמַרְמַאְמְּתַלאי יל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. הָּדת ִניַלִעְבִּבּו, איַלְּתְמַאח ְוַרֶתְו

  ].היָדה ִנָתְיָהֶׁשה ְּכָלֲעְבִנם ֶׁשֶדֹוּקל ַהּוּגְלִּגת ַהן ֶאֵּקַתה ְלָאיא ָבי ִהִּכ. ִניָדהת ֹוּיִתאֹו

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּזַֹהר ְמָבֵאר ֶׁשַאְבָרָהם . ְׁשִביל ְלהֹוִליד ֶאת ִיְצָחקִּב'  ֶׁשַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִהְתַחְּברּו ָלאֹות ה.)לך לך צו(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

ה סֹוד ִחּבּוָרן הּוא "ה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַּגם אֹוִתּיֹות י, ַאֲחרֹוָנה' ְוָׂשָרה ָלאֹות ה, ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ִהְתַחֵּבר ָלאֹות ה

ְּדֵהם ְמַסְּמִלים ֶאת ְסִפירֹות , ה"ּוֶבֱאֶמת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ַעְצָמם ַׁשָּיִכים ָלאֹוִתּיֹות י. ה"ָרה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשֵּיׁש ָּבאֹוִתּיֹות וֶּדֶרְך ַהְּגבּו

ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק ַמֲעִביָרה ֶאת .  ֶּדֶרְך ִיְצָחקהּוא' ַלה' ֶאָּלא ֶׁשַּגם ְלַמְעָלה ַהִחּבּור ֶׁשל ַהי, ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ֶׁשִּנְמָצאֹות ְלַמְעָלה

ַעֵּין . ּוְבָכל ַהַּפְרצּוִפים ְוָהעֹוָלמֹות ִיְצָחק ִנְמָצא ִּבְמקֹום ַהִחּבּור ֶׁשל ְּבִחיַנת ַהָּזָכר ּוְבִחיַנת ַהְּנֵקָבה ְּכִדְלַקָּמן', ַלה' ּוֵמַהו' ַלה' ַהֶּׁשַפע ֵמַהי

, ִּבְׁשָמּה' ְוָרֵחל ֶׁשּלֹא ָהָיה ָלּה ה. ְמֻסֶּגֶלת ְלָבִנים' ְּדאֹות ה, ְּבסֹוף ְׁשָמן'  ֶׁשְּלָכל ָהִאָּמהֹות ָהְיָתה אֹות ה)לך לך' פ(' ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים 'ְּבֵסֶפר

' ָצִריְך אֹות ה, ּו ְּדִבְׁשִביל ְלִהְתַחֵּבר ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּדְקֻדָּׁשהְוֵהם ְּדָבֵרינ, "ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִמִּבְלָהה' ִּבְּקָׁשה ה

ֵהא ָלֶכם "ְּבסֹוד ַהָּכתּוב , ִהיא נֹוֶתֶנת ֶאת ַהּכַֹח ְלהֹוִליד' ֶׁשָהאֹות ה) אות ה (ז"ָלרדב' ָמֵגן ָּדִוד'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהְמַסֶּמֶלת ֲחִצי ֶזה
  ". ֶזַרע

 הֹוִליד ַאְבָרָהם" י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ."ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלדֹת ְוֵאֶּלה" )יט ,כה אשיתבר( ָּכתּוב
 ְּדָבֵרינּו ַעל ֵּמזְמַר י"ְּדַרִּׁש ִנְרֶאה .ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ְךָּכ ַאַחר ַאְבָרָהם ְׁשמֹו הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּקָרא ְלַאַחר "ִיְצָחק ֶאת

 ְוָאז .ִיְצָחק ֶּדֶרְך 'ה ָלאֹות ֶׁשּלֹו ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוְלַהְׁשִּפיַע ִיְצָחק ֶאת ְלהֹוִליד ָיכֹל הּוא ָאז ',ה ָהאֹות ּתֹוֶסֶפת ֶאת ִקֵּבל ֶׁשַאְבָרָהם ֶׁשְּלַאַחר

 הֹוֵלְך הּוא ֶׁשַעְכָׁשו לֹו ָרַמז 'ֶׁשה ּוְכִפי ,ַהְׁשָּפעֹוָתיו ּוְבָכל ֵאָבָריו ְּבָכל םָׁשֵל ֶׁשִּנְהָיה ַהְיינּו ח"רמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְבָרָהם ִנְהָיה הּוא

ז ֵּמַרְל. ַמְלכּותת ַבֵּת ִמֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְבָרָהם אֹוח "רמא ֶׁש"שליט' ן גָתָנהֹוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְּכִדְלֵעיל ְוָׁשֵלם ָּתִמים ִלְהיֹות

  .תכּוְלַּמי ַלִצֵחת ַה ֶאיַעִּפְׁשַה ְלַחּכֹת ַהל ֶאֵּבא ִקו הּויָׁשְכַעֶׁש

ְוֶאל ַמֶּקֶבת , ַהִּביטּו ֶאל צּור ֻחַּצְבֶּתם", ֶׁשֶּנֱאַמר,  טּוְמטּוִמין ָהיּוָרהַאְבָרָהם ְוָׂש, ָאַמר ַרִּבי ָאִמי.) יבמות סד(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ
: ַנֲעָׂשה לֹו ִזְכרּות" ֻחַּצְבֶּתם"י "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו ".ְוֶאל ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם, ּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכםַהִּביט", ּוְכִתיב, "ּבֹור ֻנַּקְרֶּתם

 יּוְהִיֶׁש, הָרָׂש ְוםָהָרְבל ַאת ֶׁשדֹוסֹוְיה ַּביָבִצֲח ַוְךּוּתל ִחה ֶׁשיָנִחה ְּבָתְיק ָהָחְצת ִיַדיל ֵלִבְׁשִּבים ֶׁשִא רֹו.ַנֲעָׂשה ָלּה ִנְקבּות" ֻנַּקְרֶּתם"

   .ילֵעְלִדה ְּכיָלִּמ ַהְךּוּתת ִחכּוְזא ִּבָּבי ֶׁשִנָחרּו ָהְךּוּתִחה ַהָיה ָהֶּזּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. ידִלהֹוים ְלִיאּוְר

ְוָכל ַמְסעֹוָתיו ָהיּו " ָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה ְוְךַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹו"ַאף ַעל ַּגב ֶׁשַאְבָרָהם ָּכתּוב ּבֹו  :)וירא קיח(ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ְוֶזה 
ֵּכיָון ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק ָעָלה ִלְמקֹומֹו ְוִהְׁשַּתֵּתף ִאּתֹו , ַלָּדרֹום ְוִנְקַׁשר ּבֹו לֹא ָעָלה ִלְמקֹומֹו ְּכִפי ֶׁשָראּוי ַעד ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק

ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַעְכָׁשו ַאְבָרָהם ָיכֹול , ל ַאְבָרָהם לֹא ָהְיָתה ֻמְׁשֶלֶמת ַעד ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחקרֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁש. ְוִנְקְׁשרּו ֶזה ָּבֶזה

ְוֵכן מּוָבא . יצֹוִניםהּוא מֹוֵרד ְוִנְכָנס ַלִח, ְּדִמי ֶׁשִּנְדָּבק ַּבָּדרֹום ְּבִלי ַהְּגבּוָרה, מֹוֵרד אֹוִתּיֹות ָּדרֹוםְוֵכן . ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון

, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהֵּקץ ְוַהּסֹוף ֶׁשל ַאְבָרָהם הּוא ֶּדֶרְך ִיְצָחק. ֵקץת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ס" ם ַאְבָרָהן ֶּבקִּיְצָח" ֶׁש)כה' ע(' ֶעֶבד ַאְבָרָהם 'ְּבֵסֶפר

  . ֵקץ ַחי הּוא ִּיְצָחקְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֶׁש

ֹו ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְלֻעָּמת, ַאְבָרָהם ָהָיה ְּתִחָּלה ַלֵּגִרים :)סוכה מט(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ַאְבָרָהם נֹוַלד ּגֹוי ְוַאַחר ָּכְך ִהְתַּגֵּיררֹוִאים ֶׁשְוֵכן 

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ַמּדּוַע ָלָבן ִנְׁשַּבע , ת ָהעֹוָלםְלֻאּמֹוְּדַהְׁשָּפַעת ַאְבָרָהם ִמַּצד ַעְצמֹו ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַׁשֶּיֶכת . נֹוְלדּו ְיהּוִדים

' ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשַאְבָרָהם ִהְתַּגֵּיר הּוא ִהְתַחֵּבר ָלאֹות ה. "ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּוַמּדּוַע ִנְקָרִאים , "ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"ֶּב

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַּגם ְלַאַחר ֵלַדת ִיְצָחק ַאְבָרָהם ִהְמִׁשיְך ְלַהְׁשִּפיַע ַּגם .  ֶּדֶרְך ַיֲעקֹבֶאת ַהֶּׁשַפע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשהֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְוהֹוִליד ֶאת ִיְצָחק 

ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת : ּה ְקטּוָרהַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמ" )א, בראשית כה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ֻאּמֹות ְוהֹוִליד ָראֵׁשי ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם
  ".ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק ְוֶאת ׁשּוַח

 )ג ,יג( ָׁשם ּוַבֶהְמֵׁשְך ."ִמֶּקֶדם ְוָהַעי ִמָּים ֵאל ֵּבית ָאֳהלֹה ַוֵּיט ֵאל ְלֵבית ִמֶּקֶדם ָהָהָרה ִמָּׁשם ַוַּיְעֵּתק" )ח ,יב שם( ָּכתּוב

 ,'ה ֵלָאה אֹוִתּיֹות ֶזה ָאֳהלֹהְּד ִנְרֶאה ."ַּבְּתִחָּלה ָאֳהלֹה ָׁשם ָהָיה ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ַעד ֵאל ֵּבית ְוַעד ִמֶּנֶגב ְלַמָּסָעיו ְךַוֵּיֶל"
 ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי ,ַהֲחָסִדים ֶּדֶרְך ַרק ָהְיָתה ָּפָעתֹוֶׁשַהְׁש ְלַרֵּמז ָּדרֹום ְלַצד ָהיּו ּוַמָּסעֹוָתיו ,ַאְבָרם ִנְקָרא ָהָיה ֲעַדִין ֶׁשַאְבָרָהם ֶזה ְּדִבְזָמן

 אֹותֹו ָנַטע הּוא ְוָלֵכן ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ִראׁשֹוָנה 'ה ָלאֹות ַהַּׁשֶּיֶכת ֵלָאה ְּבסֹוד ָהָיה ֶׁשּלֹו ַהַהְׁשָּפָעה ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז ֶׁשּלֹו ָהאֶֹהל ,ֵמַהּזַֹהר

 ,"ָׂשָרה ֶאל ָהאֱֹהָלה ַאְבָרָהם ַוְיַמֵהר" )ו ,יח שם( ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל לֵא ְּדֵׁשם ,ֵאל ֵּבית ְלַיד
 ָלאֹות ַהִחּבּור ֶאת ְּכָבר ֶׁשֵּיׁש ֵּמזְלַר ,ּוַבּסֹוף ַּבְּתִחָּלה 'ה ְּפָעִמים 'ב ָּכאן ֵיׁש ָלֵכן ,ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְקָרא ּוְלַאַחר ַהִּמיָלה ְלַאַחר ְּכָבר ָהָיה ְּדֶזה

 ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז ,"ָהאֱֹהָלה ִיְצָחק ַוְיִבֶאָה" )סז ,כד בראשית( ַהָּכתּוב ַעל .)קלג שרה חיי( ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ַאֲחרֹוָנה 'ה

  .ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ַאֲחרֹוָנה 'ה ָלאֹות ַהִחּבּור



 ָמקֹום ְּבֵאיֶזה ָׁשֲאלּו ַּכְבָיכֹול ֵהם "ָךִאְׁשֶּת ָׂשָרה ַאֵּיה" ַאְבָרָהם ֶאת ָׁשֲאלּו ֶׁשַהַּמְלָאִכים )'מדבש מתוק' פירוש עם :קא וירא(ּזַֹהר ַּב ָמִצינּו

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .אֶֹהל ִּבְבִחיַנת ַהַּמְלכּות ִּבְמקֹום הּוא ֶׁשַהִּזּוּוג "ָּבאֶֹהל ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר" ָלֶהם ָעָנה ְוַאְבָרָהם ,ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ִנְמָצא

  .ְזָמן ְּבאֹותֹו ַהִּזּוּוג ַעל ַהְּמַרֵּמז ֵלָאה אֹוִתּיֹות אֶֹהלְּד

 ָצִריְך הּוא ּכֹל ֶׁשּקֹוֶדם ַאְבָרָהםְל ָרַמז הּוא ָּברּוְך ְּדַהָּקדֹוׁש ִנְרֶאה ."ּוְלָרְחָּבּה ְלָאְרָּכּה ָּבָאֶרץ ְךִהְתַהֵּל קּום" )יז ,יג בראשית( ָּכתּוב

 ,ִיְצָחק ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר ִיְזֶּכה הּוא ָּכְך ְוַאַחר ,ְּכִדְלֵעיל ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ְּדאֶֹרְך ,"ְלָאְרָּכּה" ָּבָאֶרץ ְלִהְתַהֵּלְך

  ".ּוְלָרְחָּבה" ,ַהְּגבּוָרה ֶאת ְמַסֵּמלַה ָהרַֹחב ִלְבִחיַנת ַּגם ְוִיְזֶּכה
". ֵלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך". "קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ". א ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ְּבַחָּייו ִּבְבִחיַנת ִמְתַהֵּלְך"ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט' ג ר"ֵמהרה ָׁשַמְעִּתי

ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם " )יא, בראשית כה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ֲאָבל ִיְצָחק ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִהְתַיְּׁשבּות."ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם". "ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו"
ּור ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ָקׁש". ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת: ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך" )ב, שם כו(". ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי

ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק ָּכתּוב . ְוֻהְצַרְך ְלִהַּטְלֵטל ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, לֹא ָהָיה לֹו ִיּׁשּוב ּוְמנּוָחה ֶׁשָּבִאים ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון

. "ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים:  עֹוָלםֵאל' ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה" )לג, בראשית כא(

ִויִׁשיָבה ְּבָמקֹום ֶאָחד ְמַרֶּמֶזת ַעל , א הֹוִסיף ֶׁשִהְתַהְּלכּות ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשַּדְרָּכּה ְלִהְתַּפֵּׁשט"ַחִּיים לֹוֶּבְרּבֹוים שליט' ג ר"ְוהרה

ּוְלַאַחר ֵלַדת . ְוָלֵכן קֹוֶדם ֵלַדת ִיְצָחק ָהָיה ַאְבָרָהם ִמְתַהֵּלְך ְּכִפי ָׁשְרׁשֹו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד. ְמֶצֶמת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹא ִיְתַּפֵּׁשטַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַצ

ָרָבא . יֹוֵׁשב ְוׁשֹוֶנה, עֹוֵמד ְולֹוֵמד,  ָאַמר ַרב.)מגילה כא(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ָהְיָתה לֹו ְיִׁשיָבה ְּבָמקֹום ֶאָחד, ִיְצָחק ְּכֶׁשִּנְכַלל ַּבְּגבּוָרה
ם ָהָרְבל ַאֶצב ֵאתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, דֶסת ֶחיַנִחיא ְּבה ִהיָדִמֲעֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ֵּסֶפר ר ַהֵאָבְמּו. ָקׁשֹות ְמֻיָּׁשב, ַרּכֹות ְמֻעָּמד, ָאַמר

ת ַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמ ַהָצַחקן ַיְנִמְּכָעַמד ר ַּפְסִּמר ִמֵתא יֹו הּוָיַׁשבר ַּפְסן ִמֵכָל. הָרבּות ְּגיַנִחיא ְּבה ִהיָביִׁשִו, "ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם"

  .קָחְצל ִייו ֶׁשָּיי ַחֵנ ְׁשִמְסַּפרא הּו ֶׁש,פ"קן ַיְנִמ ְּכ ַרּכֹותרַּפְסִּמר ִמֵתא יֹוהּוָקׁשֹות ר ַּפְסן ִמֵכְו. קָחְצל ִיה ֶׁשָרבּוְּגַה

  ִיְצָחק ֵקץ ַחי ִמְּלׁשֹון ְצחֹוק

 ֶׁשֵּקץ ַחי ְמַרֵּמז ַעל ַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַעל ְיֵדי )'ס' וירא ע(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵּסֶפר'ְלֵעיל ִמֵהֵבאנּו 

' ִּכי ַהה, י"ץ ַח"ְוֶזה סֹוד ִיְצָחק אֹוִתּיֹות ֵק) ג"ן פ"פרצופי זו (ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהֲחָסִדים ֶׁשִּמְתַּגִּלים ָׁשם
  ֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְך ְּכמֹוֵּקץ ֶׁש)ערך קץ(' ָערּוְך' מּוָבא ָּב.י ֶׁשהּוא ִסּיּום ְוֵקץ ַהּגּוף"ְּגבּורֹות ַהִּנְקָרא ִיְצָחק ֵהם ַּבְיסֹוד ַהִּנְקָרא ַח

ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ַחי ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפע , ַחי ָׁשָנה ְּכִמְנַין ּוְׁשמֹוִנים ֵמָאהִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִיְצָחק ַחי . ְקָצָצה

  .ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות

ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ָלעֹוָלם ְוָדָבר ֶזה ּגֹוֵרם , ְצחֹוק ִמְּלׁשֹון ִיְצָחקֶׁשִּיְצָחק ִנְקָרא  .)וירא קד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

מֹו ְוָקָראָת ֶאת ְׁש" )יט, בראשית יז(ְוָלֵכן ַאְבָרָהם ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ָהָיה ָצִריְך ִלְקרֹא ֶאת ַהֵּׁשם ִיְצָחק ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ְצחֹוק
 ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא "ַוַּיֲעֵנהּו ְׂשחֹוק ַצִּדיק ָּתִמים" )ד, איוב יב(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצחֹוקְוֵכן ". ִיְצָחק

 ְׂשחֹוקָלֵכן . ְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק ֶׁשַה)קמה' וילך ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִּבְבִחיַנת ְׂשחֹוק

ְלַרֵּמז ,  ִעם ְׁשֵּתי ָהאֹורֹותַּבִיתְּבִגיַמְטִרָּיא ְּׂשחֹוק  ֶׁש)שמח' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  אֹורְּפָעִמים' בְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוֵכן ִנְרֶאה ִּדְצחֹוק ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג . ְּפָעִמים אֹור' ל ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּׂשחֹוק ֶׁשֵּיׁש ּבֹו בֶׁשַהַּבִית ַהְמַסֵּמ

ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהִּזּוּוג ַׁשָּיְך ַלְּצחֹוק ִּדְקֻדָּׁשה , ָּלהְוִנְרֶאה ְּדֶזה ׁשֶֹרׁש ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלָהִביא ַּבְּדָחן ְלַׂשֵּמַח ֶהָחָתן ְוַהַּכ. ְמַצֵחקֶׁשִּנְקָרא 

 ק"ְׂשחֹות "ר" קֹול ַּכָּלהְוָתן ָחֹול קְמָחה ִׂשקֹול ְוקֹול ָׂשׂשֹון  ")יא, לג. י, כה. ט, טז. לד, ז' ירמי(ְוֵכן ַהְּכתּוִבים . ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד
ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ַעל ׁשֶֹרׁש ַהְּצחֹוק ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשהּוא .  ְּפָעִמיםְׁשמֹוֶנהת ֵאּלּו מֹוִפיִעים ַּבָּנִביא ַעל ִמִּלים ֵאּלּו " יֹוֵצא ֶׁשר,ֳאָפִנים' ְּבב

. 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ִּכְדה" ֲהָוָיְּפָעִמים ֵׁשםְׁשמֹוֶנה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחק ָלֵכן . ְּׁשִמיִניֵמעֹוַלם ַהִּביָנה ַה

 ְּבֵׁשם )י' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא .  ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ְוָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד'אֹות ז אֹו 'אֹות ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׂשחֹוקְוֵכן 

 :)יבמות סב(ְוָלֵכן מּוָבא ַּבְּגָמָרא . ִׂשְמָחהְּכמֹו ַהִּמְסָּפר ָקָטן ֶׁשל ַהִּמָּלה , 'כ ְּבִמְסָּפר ָקָטן ֵהם ִאיׁש ְוִאָּׁשהֶׁש' ַלָחְכָמהַּפְרְּפָראֹות 'ֵסֶפר 

ּוְמבָֹאר . ְך"חֶׁשת "ָּלה רַּכָתן ָחְמַחת ִּׂשֶׁש' ֵאלְקדֹוׁש ִיְׂשָר' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )קנג' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ֶׁשִאם ֵיׁש ָלָאָדם ִאָּׁשה הּוא ָׁשרּוי ְּבִׂשְמָחה

ְוָלֵכן ִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָצִריְך , ְמַזֵּוג ָחָתן ַלַּכָּלה ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּצחֹוק ְוַהִּׂשְמָחה ֵמֶהָחָתן ַלַּכָּלה, ִלְדָבֵרינּו ְּדחֶׁשְך ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ד הֹוַהֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר. הָבֵקְנר ּוָכת ָזלֹוְּמַסְמ ַהד"ות ֹוּיִת אֹוּה ָּבׁש ֵיהֹודת ַהיַרִפְּס ֶׁש:)תיקונים קכט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .חֶׁשְךְלֵהָעׂשֹות ַּב

  .הָבֵקְנר ִלָכד ָזֵחַיאל ְממְֹּׂשד ַהַצ ְלְךָּיַּׁשֶׁש

ָּכְך ַהְׁשָּפַעת ַהְּצחֹוק ֶׁשַּבִּזּוּוג ְמיֶֹעֶדת ֲעבּור ַהְּנֵקָבה ַהְיינּו , ת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ְצחֹוקִּדְכֵׁשם ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ַהְׁשָּפַעִנְרֶאה 

. ְׁשּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוהָאַמר ָרָבא ַחָּיב ָאָדם ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִא :)פסחים עב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ֶׁשִּמְצָוה ַעל ַהָּזָכר ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשּתֹו

ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת " )ח, בראשית כו(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . ְולֹא ִׂשְמַחת ַּתֲאָותֹו, ְוִׂשְמַחת ַהָּזָכר ִהיא ָּבֶזה ֶׁשְּמַׂשֵּמַח אֹוָתּה
ָהְרִאָּיה ְוַהֲחִגיָגה ֵאין ַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות  )א, חגיגה א(ם "ְוֵכן מּוָבא ָּברמב. ר ִרְבָקהֶׁשִּיְצָחק ִהְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּצחֹוק ֲעבּו. "ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו

ְוַהִּׂשְמָחה ָהֲאמּוָרה ָּבְרָגִלים ִהיא ֶׁשַּיְקִריב ְׁשָלִמים ֶיֶתר ַעל ַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה ְוֵאּלּו ֵהם ַהִּנְקָרִאים ַׁשְלֵמי ִׂשְמַחת , ָּבֶהן
לֹא , ְוָנִׁשים ַחָּיבֹות ְּבִמְצָוה זֹוד ָׁשם "ְוֵכן מּוָבא ָּבראב.  ְורֹוִאים ֶׁשִּׂשְמָחה ַׁשֶּיֶכת ְלָנִׁשים.ִׁשים ַחָּיבֹות ְּבִמְצָוה זֹוְוָנ, ֲחִגיָגה

  .ְוהּוא ְיַׂשֵּמַח אֹוָתּה, ֶׁשִּתְׂשַמח ִעם ַּבֲעָלּה ֶׁשַּתֲעֶלה ִעּמֹו, ַּבָּקְרָּבן ֶאָּלא ַּבִּׂשְמָחה



 ִמְתַחְּלפֹות ך"א ֶׁשאֹוִתּיֹות )ה אך חלק"ד. פסחים ה(י "ְּדָמִצינּו ְּבַרִּׁש, "ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח" )טו, דברים טז(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב  ְוֵכן

. ַרֵּמז ֶׁשּסֹוד ַהִּׂשְמָחה ָּבא ֵמַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםְוֵכן ָּכאן ַהָּכתּוב ְמ. ּוְמַרְּמזֹות ַעל ֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ע"ס בט"ְּבאח, צ"חְּבאֹוִתּיֹות 

 ְמֻרֶּמֶזת, אָרָמְּגן ַהֹוׁשְל ִּבִׂשְמָחהיא ִה ֶׁשיַחִדן ֵכ ְו.ַאִכין ְוַרִּקין ִמיעּוִטיןי ָׁשם "ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבַרִּׁש,  ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה"ַאְך"ְוֵכן 

  .ִּדיןא ָּיִרְטיַמִגְּב ַּבְדָחןא ֶׁש"ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .אָרָמְּגן ַהֹוׁשְלִּב, הָאְריא ִיִה ֶׁשלּוְּדִחית ַבֵתְּב

ִּדְׂשחֹוק ְמַסֵּמל ֶאת . "ה ָהֵדקְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנ" )לו, שמות ל(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  הּוא ִמְּלׁשֹון ִלְׁשחֹק ּוְלפֹוֵררְׂשחֹוקְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה ִנְרֶאה 

ְוֵכן ְׂשחֹוק נֹוָצר ַעל . ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ַעל ַהִּׁשַּנִים ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ֵּפרּור, ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמפֹוֶרֶרת ָּכל ָּדָבר

 ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ָהִעירּוְרחֹבֹות ") ה, זכריה ח(ב תּון ָּכֵכְו. ִּנים ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּׂשחֹוקְיֵדי ֵּפרּור ַהָחְכָמה ְלֵפרּוִרים ְקַט
 ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָאְמָרה :)כתובות קיא(ן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֵכְו. יםִּנַטְּק ַלְךָּי ַׁשְׂשחֹוקן ֹוׁשְּל ִמִּמְׂשָחקים ֶׁשִארֹוְו, " ִּבְרחֹבֶתיָהְמַׂשֲחִקים

 ְלׁשֹון ְׂשחֹוק ֶׁשַהּׂשֹוֵחק ִׁשָּניו ָךְוַאְחִוי ִלי ִׁשֶּני י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש ,ָך ְוַאְחִוי ִלי ִׁשֶּניָך הּוא ְרמֹז ְּבֵעיֶניְךִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ה ָרבּוְּגת ַהת ֶאלֹוְּמַסְּמם ֶׁשִיַּנת ִׁשיַנִחְבא ִּבק הּוחֹוְּׂשֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ק ְורֹוִאים ֶׁשַהְּגָמָרא ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ַהִּׁשַּנִים ִעם ַהְּׂשחֹו.ִנְּגִלין

 ְצחֹוק ֶׁשל 'צְואֹות , ְׂשחֹוק ֶׁשל 'ׂשא ֶׁשאֹות "ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרה. םָּתר ִאֵּׁשַקְתא ִמן הּוֵכָל, תֶרֶרפְֹמַה

ים ִאק ָּבחֹוְּצַהג ְוַעַּלי ַהֵנְיְנִעְּד, ֵחִציא ָּיִרְטיַמִגְּב"  ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹוןָלֲעָגה" )כא, ב יט"מ(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ַהִּׁשַּנִיםְתַחְּלפֹות ְּבאֹוִתּיֹות ִמ

  .יםִאָצי ֲחֵנְׁש ִלְךּוּתִחַהֵמ

 ,ַהְּגבּורֹות ׁשֶֹרׁש ֶׁשָּׁשם ֵמַהִּביָנה הּוא ַהְּצחֹוק ְּדׁשֶֹרׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ְכָמהָח ַעתַד יָנהִּב ת"ר הּוא ח"בד ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָׁשם מּוָבא ְוֵכן

 ְמָׁשִכיםַהִּנ ֶׁשֵהם ,"ֵלב ּוְלִיְׁשֵרי" )תנח ב"ח חודש ראש( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ ְפִרי'ִּב מּוָבא ְוֵכן .ִעּמֹו ִמְׁשַּתְּתפֹות ְוַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת
 ֶׁשֵהם ,ְוַיִין ְּבָבָׂשר ֶאָּלא ִׂשְמָחה ֶׁשֵאין ,ַהְּגבּורֹות ִהיא ְוִׂשְמָחה ,ֵמִאָּמא ָלֶהם ִנְמָׁשְך "ִׂשְמָחה" ,ֶׁשַּבֵּלב ֵמַהְּגבּורֹות
 ֹוָרהא ְיָתהָה ְּיהּוִדיםַל" ת"ר "ִיְצָחק ּתֹוְלדֹת ה"ְוֵאֶּל" )יט ,כג בראשית( ֶׁשַהָּכתּוב )כד 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ְּגבּורֹות

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ְזָמן ְּבאֹותֹו ָּבעֹוָלם ֶׁשְּיֵהא ְוַהְּׂשחֹוק ַהִּׂשְמָחה ּתֹוְלדֹות ֵהם ֵאּלּו .)קלה תולדות( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן ".ִׂשְמָחהְו

ל ה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמַה, ר"ׁשֹוָפת "ר, "ָּנהִרְלׁשֹוֵננּו ּוינּו ִּפחֹוק ְׂשָאז ִיָּמֵלא " )ב, ילים קכותה(ב תּוָּכַה ֶׁש)קוב'דזי(' םַעי נֵֹרְמִא'

  .'רָפֹול ׁשַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדק ִּכָחְצִי

 ְּבֵׁשם )קנו' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִמְּלׁשֹון ִחּתּוְך ַחד, "ִיְתרֹוַוִּיַחְּד  ")ט, שמות יח(ְקֵראת ַּבָּכתּוב ָמִצינּו ֶׁשִּׂשְמָחה ִנְוֵכן 

ְך "ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהְׁשָּפַעת ַהִּׂשְמָחה ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ֵׁשם ֲחָת. ְך"ֲחָתהּוא " ַח ָׂשֵמְך ַאָתְוָהִיי"ת ַהָּכתּוב "ֶׁשס' ִּביֻׁשרּון ֶמֶלְך'ֵסֶפר 

ְמצּום ִצת "רק "ְּצחֹוא ֶׁש"ְנַתְנֵאל ִׂשְמחֹוִני שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלֵעילַהְמ

א ָּיִרְטיַמִגְּב ִיְצָחקא ֶׁש"ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט' ג ר" ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה.ְּדסֹוד ַהִּצְמצּום ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק, וְוַקָלל ָח

  .ֶׁשַהְּצחֹוק ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְמַצְמֵצם ְלַאִין ּוְלֶאֶפס  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו.ַאִין ָוֶאֶפס

 ֶׁשֵּתַבת )ה קכח"ח(' ָּבאִתי ְלַגִּני'ֵּסֶפר  ּוְמָבֵאר ַה,סֹודֶׁשְּלׁשֹון ֶחְדָוה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְי) הזמירות קלט(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבמּוָבא 

ְוָלֵכן ֵּתַבת , ְוחֹוֵתְך ַחד, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶחְדָוה ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהִּזּוּוג ֶׁשעֹוֶׂשה ַחד, ה ֶׁשעֹוֶׂשה ַחד" ְלַרֵּמז ַעל ִזּוּוג ו,ה"ַחד ו ִהיא ֶחְדָוה

א ָרָמְּגז ַּבָּמֻרְמ ּו. ַהְמַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ַהַחד ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִּבְזַמן ַהִּזּוּוגַחד הּוא ִמְּלׁשֹון ִיחּודְּד, ְוַגם ַאְחדּות ִהיא ַּגם ִחּתּוְך ַחד

ַהְׁשָּתא ְּדָלא ֲעִזיָזא , א ָׁשְכִביןִּכי ַרִחיְמִּתין ֲהָוה ֲעִזיָזא ַאּפּוְתָיא ְדַסְפִסיָר, ַּדֲהָוה ָקָאַמר ְוָאִזיל, ַההּוא .)סנהדרין ז(
ְּכֶׁשַאֲהָבֵתנּו ָהְיָתה ַעָּזה ֵּביִני : ַרִחיְמִּתין ֲהָוה ֲעִזיָזאי "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו.ָלא ָסִגי ָלן, ּפּוְרָיא ַּבר ִׁשיִּתין ַּגְרִמיֵדי, ַרִחיְמִּתין
 ְךֶרה ֶּדָׂשֲע ַנֹוּתְׁשִא ְליׁשין ִאד ֵּבחּוִּיַהים ֶׁשִארֹו. ַּסִיף ָהִיינּו ׁשֹוְכִבים ְׁשֵנינּוַעל רַֹחב ַה: ַאּפּוְתָיא ְדַסְפִסיָרא ָׁשְכִבין. ְלִאְׁשִּתי

ד חּוִּיַה ֶׁשינּוְי ַה,ִׁשִּׁשים ַאָּמהל ה ֶׁשָּט ִמּוּלִפם ֲאֶהת ָלֶרֶזא עֹוה לָֹׁשְלְחה ֶנָבֲהַאָהן ֶׁשַמְזִּבא ֶׁשָרָמְּגה ַהיָכִׁשְמן ַמֵכָלְו. הָּדב ַחֶרת ֶחיַנִחְּב

  .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמִׁשִּׁשים ר ַּפְסִמּו, דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמַאָּמהי ִּכ. םֶהר ָלֵזא עֹוד לֹסֹוְיז ַּבָמְרִּנֶׁש

 ִלְקרַֹע ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֶצה לֹוַמר ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול, ְוָקֶׁשה ְלַזְּוָגם ִּכְקִריַעת ַים סּוף :)א סוטה ב"ח(ל "ָרֲהַּמא ַּבָבמּו
ָּכְך הּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול ְלַחֵּבר ְׁשֵני ְּדָבִרים ֶׁשֵהם , ְוָקֶׁשה הּוא ְלַחֵּלק ּוְלַהְפִרידֹו ִלְׁשַנִים, ֶאָחד ְּכמֹו ַהָּים ֶׁשהּוא ֶאָחד

ֶׁשֵהם ְמֻחָּלִקים ּוְמפָֹרִדים ְלהֹוִׁשיב אֹוָתם ְּכלֹוַמר ְיִחיִדים , "מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה"ְּכִדְכִתיב , ְּבַעְצָמם ְמֻחָּלִקים
, ידִרְפַהה ְלָאף ָּבם סּות ַייַעִרְקּו, דֵחַאא ְלג ָּבּוּוי ִזֵרֲה, ףם סּות ַייַעִרְקג ִלּוּוין ִזר ֵּבֶׁשֶּקה ַהה ָמֶּׁשַקְתל ִמ"ָרֲהַּמַהים ֶׁשִא רֹו.ְלַחֵּבר אֹוָתם

. ֹוּתְׁשִאיר ְלִבֲעַהע ְלַפֶּׁשת ַה ֶאְךֵתחֹוֶׁשְּכ, דַחים ַיִׂשֲעק ַנּוּלִחַהר ְוּוּבִחַה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. רֵּבַחה ְלֶׁש ָקְךק ָּכֵּלַחה ְלֶׁשָּקם ֶׁשֵׁשְּכר ֶׁשֵאָבְמּו

 ִזּוּוג ָהְיָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת )קפח 'ע ב"ח העומר ספירת( ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ן מּוָבא ְּבֵכְו. קָּיֻדא ְמף הּום סּות ַייַעִרְקן ִליֹוְמִּדַהְו

  .ָים ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהּנּוְקָבא ְיסֹוד ֶאת ֶׁשָּקַרע ַהָּזָכר ְיסֹוד ֶׁשל

ֶּדֶרְך ַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ְמפֹוֶרֶרת ֶאת ַהֶּׁשַפע ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד,  ֶׁשִּטּפֹות ַהֶּזַרע ִנְקָראֹות ֵּפרּוִרים)רעג' פורים ע(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ֶׁשְּפֻעַּלת  )כב, כז( ל ַעל ִמְׁשֵלי"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ָהרמח. ֶׁשְּפֻעַּלת ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת טֹוֵחן .)סוטה י( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא. ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל יֹוֵסף . ׁש"ַמְכֵּתת "ר" ְכַבת ָזַרעִׁשֶּמּנּו ִמֵצא ֵתי ִּכ ")טז, ויקרא טו( ְוֵכן ַהָּכתּוב, ְּבַמְכֵּתׁש הַהְיסֹוד ִהיא ְּבסֹוד ְּכִתיָׁש

  .ם"ֵּפרּוִרית "ס" רֲאֶׁשם  ֲאִחיֶכף יֹוֵסי ֲאִנר ַוּיֹאֶמּוַוִּיָּגׁש ")ד, בראשית מה(ַהְיסֹוד ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות 

ָאז ָׁשְלטּו ּבֹו ַהִּדיִנים , ר"ַהִּנְקָרִאים פ, ְוַעָּתה ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ַהְּגבּורֹות ָהֵהם )וישב פז(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבְוֵכן 
 .ר ַהְּגבּורֹות"ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו פ, ֵמרֹב ַהִּיּסּוִרין, רּוִריןָעַׂשִּני ֵּפרּוִרין ֵּפ, "ַוְיַפְרְּפֵרִני", ַהָּקִׁשים ְּדַקְטנּות ֵּדאלִֹהים

  .ְורֹוִאים ֶׁשְּפֻעַּלת ַהְּגבּורֹות ִהיא ְּבסֹוד ֵּפרּור

 ְוהּוא ֱאלִֹהים ְּבִגיַמְטִרָּיא כֹוסְּד, ר ְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשּׁשֹוְבִרים ּכֹוס ִּבְזַמן ֻחָּפה ְולֹא ְּכִלי ַאֵח)ריז' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ֶׁשְּמַרְּמִזים ִּבְׁשִביַרת ַהּכֹוס ַעל . ְוַעל ְיֵדי ְׁשִביַרת ַהּכֹוס ַמְמִּתיִקים ֶאת ַהְּגבּורֹות. ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה



ִויסֹוד ', ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ' ְּדכֹוס ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְק, ִביַרת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ּוְמפֶֹרֶרתסֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ְׁש

  .ְמַקֵּבל ֶׁשַפע ֶׁשל ֵּפרּוִרים' ַהּנּוְק
ִמי הּוא ֶׁשַּיֲעֶלה ְוַיֲעִביר ְּגֵזָרה ַאַחת " ְוָקַטְפָּת ְמִלילֹת"ּוב ְּכמֹו ֶׁשָּכת" 'ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה" .)ויחי רמט(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהְיסֹוד . רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר לֹוֵמד ָּכתּוב ֶזה ַעל ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים. ֵמֵאּלּו ַהְּגבּורֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

   .םֶאת ַהִּדיִנים ּוַמְמִּתיק אֹוָתִּדְקֻדָּׁשה ְמפֹוֵרר 

ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ִלְפֵני , ]ְלַאַחר ֵחְטא ַּבת ֶׁשַבע[ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ְּבַצַער ,  ָהָיהְךָּדִוד ַּבְדַחן ַהֶּמֶל :)משפטים קז(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
 ְוַאָּתה ,"ְוַנֵּסִני 'ה ְּבָחֵנִני" ָאַמר ֲאדֹון ָהעֹוָלם ֲאִני ָאַמְרִּתי, ְךֶּמֶל ָׁשב ִלְבִדיחּותֹו ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְּכֵדי ְלַבֵּדַח ֶאת ַהְךַהֶּמֶל

 ִהְתַּפֵּלל ָּדִוד ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֱאֶמת ָךְּדָבְר ְוִיְהֶיה ,"ָךְּבָדְבֶר ִּתְצַּדק ְלַמַען" ָחָטאִתי ֲהֵרי ,ָךְּבִנְּסיֹוְנ ַלֲעמֹד אּוַכל ֶׁשּלֹא ָאַמְרָּת

 ַהְּצחֹוק ֶאת ְמַתֵּקן ִּדְקֻדָּׁשה ְוַהְּצחֹוק ,ַהְמַזֵּוג ַהְּצחֹוק ִּבְבִחיַנת ָּפַגם הּוא ֶׁשַבע ַּבת ִּדְבֵחְטא ,ֶׁשַבע ַּבת ֵחְטא ַעל ְלַכֵּפר ְּבִדיָחה ִּבְלׁשֹון

  .לֹו ֶׁשְּיַכֵּפר ִּדְקֻדָּׁשה ְצחֹוק ְּבֶדֶרְך 'ֵמה ִּבֵּקׁש הּוא ָלֵכן ,ִּדְקִלָּפה

. ְולֹא ַחס ְוָׁשלֹום ָּדָבר ִחיצֹוִני, ָּכְך ִעְנַין ַהִּׂשְמָחה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְּבֶזה ִהיא ָּדָבר ְּפִניִמי, ְכֵׁשם ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ִהיא ַהְׁשָּפָעה ְּפִניִמיתִּדִנְרֶאה 

ְּדָצִריְך ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ְלַהִּגיַע , ֲהִכי ָקֶׁשה ְלַקְּיָמּה ִמָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁש"ָךְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג"א ֶׁשִּמְצַות "ְּכֵׁשם ֶׁשּמּוָבא ֵמַהגר

 ֶׁשל ַהֵּׁשִני ֲאָבל ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחתֹו, ֶׁשְּלִהְצַטֵער ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהֵּׁשִני ָצִריְך ִלְהיֹות ֶּבן ָאָדם; ּוְכֵעין ֶזה ֵיׁש ִּפְתָּגם. ְלִׂשְמָחה ְּפִניִמית ֲאִמִּתית

  .ּוִבְפָרט ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ַהּזּוַלת, ְּדָקֶׁשה ְלַהִּגיַע ְלִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ִּבְכָלל. ָצִריְך ִלְהיֹות ַמְלָאְך

ְׁשָּכן ְּבִׂשְמַחת ַהּיֹום ֶׁשּנֹוַלד ּבֹו  הּוא ְלָעֵרב ִׂשְמַחת ַהִּמְךִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )תנחומא פקודי יא(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
',  הּוא ֲהֵריִני ְמָעֵרב ִׂשְמַחְתֶכם ִׂשְמָחה ְּבִׂשְמָחה ְוכּוְךְלִפי ֶׁשְּבֶאָחד ְּבִניָסן נֹוַלד ִיְצָחק ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִיְצָחק ָאִבינּו

" ָךְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתי'  הָךַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי", ֶזה אֶֹהל מֹוֵעד" ָךָפֳעֶלְּב' ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה "ְךְוַעל ֶזה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל
ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן ּוַבִּמְקָּדׁש ָהָיה ִזּוּוג ' ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . יֹום ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק ָאִבינּו, ֶׁשָהִייָת חֹוֵׁשב ְלָעֵרב ִׂשְמָחה ְּבִׂשְמָחה

, ה ֵעֵרב ֶאת ִׂשְמַחת ֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן ִעם ִׂשְמַחת יֹום ֵלָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הקב. ּוִמָּׁשם ֻהְׁשַּפע ַהֶּׁשַפע ָלעֹוָלם, סֹוד ּוַמְלכּותְי

ְוָלֵכן ָּדִוד , ְוִׂשְמָחה זּו ָּבָאה ִמִּצּדֹו ֶׁשל ִיְצָחק. ְתִחיל ְּבאֹותֹו יֹוםְּדִׂשְמָחה זֹו ָהְיָתה ִׂשְמַחת ַהַּמְלכּות ִּבְבִחיַנת ִנּׂשּוִאין ַעל ְיֵדי ַהִּזּוּוג ֶׁשִה

  ."ָךְּבָפֳעֶל' ִׂשַּמְחַּתִני ה"ְוָלֵכן הּוא ָאַמר , ְּדִׂשְמָחה זּו ִהיא ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ָּדִוד, ַהֶּמֶלְך ִׁשַּבח זֹאת

  ַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת ֶאת ְיִציַאת ַהֶּׁשַפע

ְוַכֲאֶׁשר ָרְצָתה ְלִהְתַקֵּׁשר הֹוִׁשיט ', ְׁשִמיָטה זֹו לֹא ִנְקְׁשָרה ְּבִקּיּום ָׁשֵלם ְּבָיִמין ּוִבְׂשמֹאל ְוכּו :)בראשית נ(ַּבּזַֹהר ינּו ָמִצ
ְוָאז ִּתְהֶיה , ד ִנְקֶׁשֶרת ָאז ְּבָיִמיןַעד ְזַמן ָהֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ְלחּו', ְזרֹוַע ְׂשמֹאל ְּכֶנְגָּדּה ּוָבָרא עֹוָלם ֶזה ְוכּו

ַמה , רֹוִאים ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ְׁשִמיָטה ְמַקֶּבֶלת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַרק ֶּדֶרְך ַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין. ֵּבין ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְּבִקּיּום ָׁשֵלם

ּוְלָעִתיד ָלבֹא , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ְמַקְּבִלים ַרק ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת. ם ֵמַהָּיִמיןֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹא ִהיא ְּתַקֵּבל ַּג

 :)ויחי רלג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .  ָהֶעְליֹוןְּדָלֶעִתיד ָלבֹא ֵלָאה ְוָרֵחל ִיְהיּו ׁשּוב ַּפְרצּוף ֶאָחד ְונּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ַהֵחִצי, ְיַקְּבלּו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים

ֶׁשַהְׁשָּפַעת .) ויחי רמ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְורֹוִאים ֶׁשַהַּצִּדיק ְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ֶּדֶרְך ַצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשַּבְיסֹוד, ַצִּדיִקים ִמִּסְטָרא ִּדְׂשמֹאָלא

ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד :) נח סג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפָעה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה"ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק"תּוב ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִהיא ְּבסֹוד ַהָּכ

ֹו לְלָדה ָיֲאֶׁשר  ")ג, בראשית כא(תּוב ת ַהָּכ" רׁש"ַלִיְוֵכן ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפָעה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה"ַלִיׁש ִּגּבֹור"ַלַּמְלכּות ִהיא ְּבסֹוד ַהָּכתּוב 

  . ְּדִיְצָחק הּוא ִּבְבִחיַנת ַלִיׁשֳאָפִנים' ְּבב" ְצָחקִיָרה ָׂש

. לֹוםְּברֹב עֹז ְוָׁשְוֵכן אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה , " ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹוםְךְיָבֵר' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ה" )יא, תהילים כט(ָּכתּוב 

ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּׁשלֹום ִהיא ,  ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא ָׁשלֹום:)עקב רעג(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדעֹז ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

,  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶמֶלְךַאְרֵיה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרהְוֵכן , ֵצא ֵמַהְיסֹוד ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותְּדַרק ַהֶּׁשַפע ֶׁשְּמֻאָּׁשר ַעל ְיֵדי ַצד ַהְּגבּוָרה יֹו, ֶּדֶרְך ָהעֹז

 'צ ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶּמֶלֶׁש' ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶמֶלְך ֶׁשּקֹוֵבַע ְּבֵאיֶזה אֶֹפן ְלַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע
  .ֱהיֹות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלָכל ַהַּמְלכּות

רּוחֹות ְמַנְּׁשבֹות ְּבָכל יֹום ְורּוַח ְצפֹוִנית ְמַנֶּׁשֶבת ִעם ֻּכָּלן ' ָאַמר ַרב ָחָנן ַּבר ָרָבא ָאַמר ַרב ד :)גיטין לא(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ְצִריכֹות ֶאת ָהרּוַח ְצפֹוִנית , א ֵכן ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֲאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחתֶׁשִאְלָמֵל

  .ּוְבִלי רּוַח ְצפֹוִנית ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ֶׁשִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְמַסֵּמל .)תרומה קמז(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר .  ֶׁשִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ַמֲעִביר ֶאת ַהֶּזַרע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות.)ש עז"שה(ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו 

ת יַנִחא ְּבד הּובֹוָּכא ַהֵּסִּכם ֶׁש ָׁשנּוְרַאן ֵּבֵכְו. תְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמֲעִביָרה ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּו. ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . "ַנְפִׁשי ָּכְלָתה" ְּכמֹו, ְוַהְּתׁשּוָקה ַהִּזּוּוג ַעלת ֶזֶּמַרת ְמֶלֵכְתּו. הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמַה, תֶלֵכְּת

ְוַגם ֵמַהּסֹוף ָלַהְתָחָלה , ג"ד ח"ְלִפי ֵסֶדר כחב, ָלֵכן ִהיא ַהִּׁשִּׁשית ְּבִמְנַין ַהְּסִפירֹות ֵמַהַהְתָחָלה ַלּסֹוף,  ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹודהָרבּוְּגת ַהַּדִּמֶׁש

 ֶׁשַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל )טו, בראשית לז(י "נּו ְּבַרִּׁשְוֵכן ָמִצי .ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַרק ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה. ם"ת נהי"ְלִפי ֵסֶדר חג

ְוִקּׁשּור ֶזה הּוא ִקּׁשּור ֶׁשל ְיסֹוד . ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִקֵּׁשר ֵּבין יֹוֵסף ָלַאִחים ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשַלח אֹותֹו ִלְראֹות ֶאת ְׁשלֹום ֶאָחיו

 ֶׁשַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל .)פקודי רלא(ַעֵּין ַּבּזַֹהר , ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשַלח ֶאת יֹוֵסף ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהֶּׁשַפע' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲא, ַלַּמְלכּות

  . הּוא ַהָּׁשִליַח ִלְפעֹל ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשַּׁשָּיְך ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות



 בראשית( ָּכתּוב ֶׁשָּלֵכן א"שליט קֹוֶרן ְיהּוָדה 'ר ג"הרה ְוֵהִעיר .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָהָיה ַיֲעקֹב ֶׁשָרָאה ֶׁשַהֻּסָּלם :)קמט ויצא( ַּבּזַֹהר נּוָמִצי

 מֹוִריד ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל לִֹהיםֱא ֶׁשֵּׁשם ְלַרֵּמז ,ֱאלִֹהים ֵׁשם ּוְמֻרָּמז ."ּבֹו ְויְֹרִדים עִֹלים ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה" )יב ,כח

 ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּבֹו ְויְֹרִדים" ְוֵכן .ַלְיסֹוד ֵמַהַּמְלכּות נּוְקִּבין ַהַּמִּיין ֶאת ּוַמֲעֶלה ,ַלַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד ַהֶּׁשַפע ֶאת

 ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ַהָּכבֹוד ֶׁשִּכֵּסא ְלֵעיל ּוֵבַאְרנּו ,ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֻּסָּלםֶׁש ָשם 'ּטּוִריםַה ַבַעל'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַהְיסֹוד

  .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ר "ְרָצהַא ָּצבֻמ ָּלםֻס ִהֵּנהְו" )יב ,כח בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה

 ,"ְּתַחְּבֵקִני ִויִמינֹו ְלרֹאִׁשי ַּתַחת ְׂשמֹאלֹו" )ו ,ב ש"שה( ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת ִעם ה"הקב ֶׁשל ַהִּזּוּוג ַעל ַהְמַדֵּבר ָּכתּובַּב ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה
 ֶׁשְּמעָֹרב ֶחֶסד ִּבְבִחיַנת ,"ְּבֵקִניְּתַח ִויִמינֹו" ַהָּיִמין ֶאת ַמְכִניס ַהְּׂשמֹאל ְוָאז ,"ְלרֹאִׁשי ַּתַחת ְׂשמֹאלֹו" ַהְּׂשמֹאל ַמְתִחיל ּכֹל ֶׁשּקֶֹדם

 ִמַּצד ֶׁשַּמְתִחיל ַהִּזּוּוג ַעל ְמַרֵּמז "ֵתיָמן ּובִֹאי ָצפֹון עּוִרי" ֶׁשַהָּכתּוב )תקיג 'ע המצות חג( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ ְפִרי'ִּב מּוָבא ְוֵכן .ְּגבּוָרה ִעם

 ְוַרק ,ִּבְׂשמֹאל ֶׁשִּנְמָצא ָהָרע ַהֵּיֶצר ִעם ַמְתִחיל ְוִאָּׁשה ִאיׁש ֶׁשִּזּוּוג .)מט בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ִמיןַהָּי ֶאת ַמְכִניס ָּכְך ְוַאַחר ַהְּׂשמֹאל

 ְּכֶנֶגד הּוא ה'ָהְרִאָּי ֶׁשחּוׁש )ז"פ( א"ָלרמ 'עֹוָלהָה ּתֹוַרת' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .אֹותֹו ּוַמְמִּתיָקה ַּבִּזּוּוג ִנְכֶלֶלת ַּבָּיִמין ֶׁשִּנְמֵצאת ַהְּקֻדָּׁשה ָּכְך ַאַחר

 ,ֵאּלּו ְלִעְנָיִנים ַהַּתֲאָוה ָּבָאה ֶׁשִּמָּׁשם ָצפֹון ְּכֶנֶגד ַהִּמיׁשּוׁש ְוחּוׁש ,ָּדרֹום ְּכֶנֶגד ְוָהֵריַח ַהַּטַעם ְוחּוֵׁשי ,ַמֲעָרב ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַמע ְוחּוׁש ,ִמְזָרח

 ּוִמַּצד ,ֲאחֹוִתי ִנְקֵראת ַהֶחֶסד ִמַּצד ֶׁשַהְּׁשִכיָנה .)קיב וירא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַּבָּצפֹון ֶׁשִּנְמָצא ֵמַהְּׂשמֹאל ִמְתעֹוֵרר ַהִּזּוּוג ןֶׁשִעְנַי ְורֹוִאים

 ְוַהְּׁשִכיָנה ִזּוּוג ֶׁשל ַמָּצב ִנְהָיה ַהְּגבּוָרה ּוִמַּצד ,ֲאחֹוִתי ְבִחיַנתִּב ַרק ִהיא ְוַהְּׁשִכיָנה ,ִזּוּוג ֵאין ֲעַדִין ַהֶחֶסד ֶׁשִּמַּצד ְורֹוִאים ,ַרְעָיִתי ַהְּגבּוָרה

 ִּגּבֹור ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ּוְמַסֵּמל ,ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ַאְרֵיה ֵאֶצל ֲחָזָקה ַאֲהָבה ֶׁשל ֵאׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַרְעָיִתי ַהֵּׁשם ֶאת ְמַקֶּבֶלת
ל ת ַעֶזֶּמַר ְמְלִביָאה .ֶזה ִעם ֶזה ֶׁשִּנְזָקִקין ְּבָׁשָעה ,ִלְלִביָאה ָלִביא ֵּבין ְּכסּותֹו ַמִּטיל ִמי .)קו סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא .ֲאִריָּכ

 ב"ַלַה ְוֵכן ,ְוַסִּכין ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְמַסֵּמל ב"ַלַה ת"ר "ָאֶרץָה ֶקֶרבְּב רֹבָל ְוִיְדּגּו" )טז ,מח בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן. ִּביָאה
  ".ֵניְּב ֶּלהֵא" ֶׁשָּכתּוב ָמקֹום ְּבָכל ְמֻרָּמז

ַהֶחֶסד ה ָרַמז ְלַאְבָרָהם ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת " ֶׁשהקב" ָזַרעָךִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל" )יב, בראשית כא(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ְוֵכן 

ִּיְצָחק  ֶׁש)קלה' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ְוַהֶּזַרע ֶׁשּלֹו ָלעֹוָלם ִהיא ַרק ֶּדֶרְך ַצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ִיְצָחק
 ֶׁשַּצד ָצפֹון ַהְמַסֵּמל " ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִניםָךּוְצפּוְנ" )יד, תהילים יז(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאִבינּו

 :)ברכות ה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . :)תקונים קלג(ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש , הּוא ְמַמֵּלא ֶאת ַהֶּבֶטן ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ֶאת ַהְּׂשמֹאל

ִנְקָרא , א ֶׁשֵּלִוי ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה"שליטִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג ' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה. ר ַעל ִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשהֶׁשָּכתּוב ֶזה ְמַדֵּב

  .ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהִחּבּור ֶׁשל ָה,"ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי" )לד, בראשית כט(ֵלִוי ַעל ֵׁשם 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ַהִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא ַעם ְסֻגָּלה א ֶׁש"ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט' ג ר"ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה

ּוֵבַאְרנּו . ְוַהֶּסּגֹול הּוא ִּבְנַין ַהּׁשּוֻרק, ַקִּוין ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת' ֹול ֵהן ְּכֶנֶגד גְנֻקּדֹות ַהֶּסּג'  ֶׁשג)השער התשיעי(' ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק'ר ְּדמּוָבא ְּבֵסֶפ

ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ִנְקָרא  ֶׁשָּדָבר .)ב נב"ב(ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּו. ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד', ֶׁשִּנּקּוד ַהּׁשּוֻרק ֶׁשֶּיְׁשנֹו ַרק ָּבאֹות ו' ַחְׁשַמל עֹוף'ְּבַמֲאַמר 

 ְּסֻגָּלה ֶׁש.)פאה לג(ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי . ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיאַעם ְסֻגָּלה ָלֵכן , ַהְיסֹוד ִהיא ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשּבֹוֶׁשַהְׁשָּפַעת ְוֵכיָון . ְסֻגָּלה

  .ֶׁשֶאְׁשּכֹול ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד', ַחְׁשַמל ָּדם'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶאְׁשּכֹולֶזה 

ֶׁשַחּלֹונֹות ְמַסְּמִלים , "ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים" ַעל ַהָּכתּוב )שלו' ש ע"שה(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבמּוָבא 

ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן . חֹר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקְוֵכן . ָתִחים ְקַטִּנים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹותַוֲחַרִּכים ֶׁשֵהם ְּפ. ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים

ַהְּגבּוָרה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַׁשֶּיֶכת ְלַצד , ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶּזַרע ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלַּמְלכּות ְויֹוֶצֶרת ִעּבּור, ִעּבּור אֹו ֶזַרע ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחַרִּכים

  . ְּדַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ֲחִצי ַהְּגבּוָרהֵחִצית ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּדּוִׁשין רִקָּפה ֻחְוֵכן . ֲחַרִּכים
 ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֵהָריֹון סֹוד ֶזה ִּכי ,ץֵק ְלֵאין ַהֶּזַרע ִרּבּוי סֹוד הּוא ָהַאְרֶּבה סֹוד )קפה 'ע שמיני 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא

 ֶׁשל ֵמַהְּגבּורֹות ָהַאְרֶּבה ְוׁשֶֹרׁש .ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרֶּבהֶׁש )ריד 'ע שמיני 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֵסֶפ'ְּב  ְומּוָבא".ַאְרֶּבה ַהְרָּבה" ּבֹו

   .ה"ַאְרֶּב ת"ר "ָּגדֹול ֹורא אּוָר חֶׁשְךַּב ִכיםהְֹלַה" )א ,ט 'ישעי( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִיְצָחק

קֹול ָחָתן  ְּכִמְנַין ט"תרמֶׁשִּמְנַין ַהְּפסּוִקים ִמְּבֵראִׁשית ַעד ָּפָרַׁשת ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְלִרְבָקה הּוא ' ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאְבָרָהם 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 
, בראשית ב(ב תּוָּכל ַהז ַעֵּמַרְל, "ִאּמֹוי ֵרֲחק ַאָחְצם ִיֵחָנִּיַו "ֹוּמִאת ְּבֶמֶּיַתְסִמּו, "ןֵק ָזְוַאְבָרָהם"יו ִבָאְּבה יָלִחְתין ַמִאּוּׂשִּנת ַהַׁשָרָפּו. ְוַכָּלה

, ףֶסֶּכ; ף ְׁשָטר ּוִביָאהֶּכֶסים ִכָרְּד' גה ְּבָקְבת ִר ֶאׁשֵּדק ִקָחְצן ִיֵכְו. "ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו" )כד

 ִנְרֶאה ."ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה" )סז, בראשית כד(ה יָאִבּו, רֶזיֶעִלם ֱאם ִעָהָרְבח ַאַלָּׁשה ֶׁשָנָּתר ַמַטְּׁשי ַהֵדל ְיַע, רָטְׁש, בָהם ָזֶזֶּני ַהֵדל ְיַע

 ְּדִמּלּוי ִיְצָחק ָחָתן ְוַכָּלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ף"ֹו קת"י ֵחי"ִד ָצד"ֹו יִיְצָחקְוֵכן ִמּלּוי . ִיְצָחקְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשּסֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת 

 ֶׁשַהּתֹוָרה ֶהֱאִריָכה ְוֵכן רֹוִאים.  ִעם ַהִּמִּלים ָחָתן ְוַכָּלה ְּבִגיַמְטִרָּיאִיְצָחק ְוִרְבָקהְוֵכן . ָחָתן ְוַכָּלהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ֶׁשְּמַזֶּוֶגת 

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָּכאן ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהִּזּוּוִגים ֶׁשַּנֲעִׂשים ֶּדֶרְך . ְּבָפָרַׁשת ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה ְוַהִּׁשּדּוְך ֶׁשָּקַדם לֹו יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָהָאבֹות

' ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ְוגֹו" ֶׁשֵאֶצל ִיְצָחק ֶנֶאְמָרה ַּבָּכתּוב ְלׁשֹון ַאֲהָבה ְּבַיַחס ְלִרְבָקה .)יי שרה קלגח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְּבִחיַנת ִיְצָחק
ְוֵכן ִּכּסּוי . ְּׂשמֹאל ֶׁשל ִיְצָחקְלַרֵּמז ֶׁשּסֹוד ָהַאֲהָבה ֶׁשַּבִּזּוּוג ַׁשָּיְך ְלַצד ַה,  ְוֵאֶצל ַאְבָרָהם לֹא ָמִצינּו ְלׁשֹון ַאֲהָבה ְּבַיַחס ְלָׂשָרה"ַוֶּיֱאָהֶבָה

 ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהַּכָּלה ַּבְּבָרָכה ֶׁשִּנְתָּבְרָכה ".ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס" )סה, בראשית כד(ְּפֵני ַהַּכָּלה ְּבָצִעיף ִנְלָמד ִמִּנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה 

ֶׁשְּבִזּוּוג ִיְצָחק ְוִרְבָקה ַגם ִמַּדת ַהִּדין ' ֲחַתם סֹוֵפר'ְוֵכן מּוָבא ַּב". ּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבהֲאחֵֹתנ" )שם ס(ִרְבָקה קֹוֶדם ִנּׂשּוֶאיָה 

ְוֵכן מּוָבא . 'ןַרֵּנִיְצָחק ְי'ִנְרָמז ְּבִמַּדת ' ַחְׁשַמל ָּדם' ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּזּוּוג ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ר"ֵנְוֵכן  .ְולֹא ַרק ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ִהְסִּכיָמה

ְולֹא ִמַּצד ֶחֶסד , ִמְתָּבֵאר ִמִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ְּדִעַּקר ַהִּזּוּוג ִמַּצד ְּגבּורֹות ְּדִיְצָחק) קמט' ב חיי שרה ע"חי(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן'ְּבֵסֶפר 
ֵאׁש ַעד ֶׁשַּיְכִניסּו ָּבֶהם ְיסֹוד ָה,  ּפֹוְרִצים ְלַהְׁשִּפיַע ַהחּוָצהְוֵאיָנם, ְּדַהַּמִים ִמַּצד ַעְצָמם ְׁשֵקִטים ִּבְמקֹוָמם, ְּדַאְבָרָהם



א "ַלִחיָד' ִמְדַּבר ְקֵדמֹות'ּוָבֶזה יּוָבן ָהא ְּדמּוָבא ְּב, ֶׁשּיֹוְרִדים ִּבְגבּוָרה, ְּבסֹוד ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים, ֶׁשּיֹוִציֵאם ִמְּמקֹוָמם
ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא " ְמַצֵחק ֶאת ִרְבָקה"ְוַרק ֵאֶצל ִיְצָחק ָמִצינּו ,  ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשָהְיָתה ָׂשָרה ֲעָקָרהְּדַאְבָרָהם לֹא ָּגַמר ִזּוּוגֹו

א "יל שליטְּכִל. א' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ְלַלֵּמד ְּדִעַּקר ִּתּקּון ַהִּזּוּוג ּוִמְצַות עֹוָנה ֵאֶצל ִיְצָחק ַּדְוָקא, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְתַעְּבָרה

 ִמְּתִחַּלת ְּפסּוֵקי 2085 הּוא ַהָּפסּוק ַה"ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה לֹא ִיְגָרע" )י, שמות כא(, ֶׁשַהָּפסּוק ֶׁשִּמֶּמּנּו לֹוְמִדים ִחּיּוֵבי ִנּׂשּוִאין

ֵׁשֶׁשת  ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד 6000ִּכי ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ָקרֹוב ְל. ַדת ִיְצָחק ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשִהיא ְׁשַנת ֲעֵק2085ּוְמַרֵּמז ַעל ַהָּׁשָנה ַה, ַהּתֹוָרה
ְוֵכיָון ֶׁשִּבְזַמן ֲעֵקַדת ִיְצָחק נֹוְלָדה ִרְבָקה ַּכּמּוָבא , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשּסֹוד ַהִּנּׂשּוִאין הּוא ַהּסֹוד ֶׁשל ִיְצָחק.  ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּיםֲאָלִפים ָׁשָנה

ָלֵכן ַהָּפסּוק ֶׁשל , ְוָאז ִהְתִחיל ְלִהְתַרֵּקם ָּבעֹוָלם ַהִּׁשּדּוְך ֶׁשל ִיְצָחק ְוִרְבָקה ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהִּׁשּדּוִכים, )סז, בראשית כד(ֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבַר

ֶּכֶסף ְׁשָטר ֶׁש' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו, ְׁשָטר ּוְּבִביָאהה ְּבֶכֶסף ִּבְוֵכן ֵּבַאְרנּו ֶׁשִּיְצָחק ִקֵּדׁש ֶאת ִרְבָק. ִהְלכֹות ִנּׂשּוִאין ְמֻכָּון ְּכֶנְגּדֹו
  .ְׁשֵאר ְּכסּות ְועֹוָנהֵהם ְּכֶנֶגד ּוִביָאה 

ְוָלֵכן . ת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִנָּקיֹוןִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמַּד. "ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ָׁשָנה ֶאָחת" )ה, דברים כד(ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ְוֵכן 

  ."ָנִקי"ְורֹוִאים ֶׁשַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו הּוא ִּבְבִחיַנת , ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִנָּקיֹון
 ְרֵאה ',ְוכּו ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל ָחׁשּוד הַהֶּז ָהֶעֶבד ,ְּבנֹו ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם ָאַמר )טז( 'ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב מּוָבא
 ָךְל ְראּוָיה ִהיא ֲהֵרי ִּבְבתּוֶליָה ְטהֹוָרה ִאם ,ְּבֶאְצַּבע ְּבתּוֶליָה ְותֹוִציא ָהאֱֹהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור ָנַגע ֶׁשָּמא
 ּוְמָבֵאר .ְלִאָּׁשה ְלָקָחּה ְךָּכ ְוַאַחר ,ָאִביו ְלַאְבָרָהם ְוֶהְרָאם ֶאְצַּבעְּב ְּבתּוֶליָה ֶאת ְוהֹוִציא ,ִאָּמּה ִמְּמֵעי ְלִאָּׁשה

 ֶּדֶרְך ְּכִלי אֹותֹו ְועֹוִׂשים 'ַהּנּוְק ְיסֹוד ֶאת ְמכֹוְנִנים ָאבֹות 'ֶׁשג ְלַסֵּמל ְּבֶאְצַּבע ִמֵעְך ֶׁשִּיְצָחק )רעח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ְׁשָעִרים ְמבֹוא'ַה

 ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְלִהָּׁשֵאר ַחָּיב ָהָיה ְּדִיְצָחק ִנְרֶאה ְוֵכן .ָהָאבֹות ִּבְׁשָאר ְולֹא ְּבִיְצָחק ִנְרָמז ֶׁשָהִעְנָין רֹוִאים ָּכאן ְוַגם .ָיד ְּבִחיַנת

 ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָּברְמֻח ֶׁשִּיְצָחק ְלַרֵּמז ,)ב ,כו בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ָלָאֶרץ ְלחּוץ ָלֵצאת לֹו ָאסּור

  .ִּדְקֻדָּׁשה

 ּוְמבָֹאר .ֵמיֵמי ַהַּיְרֵּדן סֹוְבִבין ְלָכל ָהָאֶרץ ֶחְצָין ְלַמְעָלה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחְצָין ְלַמָּטה ִמן ָהָאֶרץ) י' א"פרקי דר'(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

 )רסד' דברים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּב, ְוַהַּיְרֵּדן הּוא ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא, ָרֵאל ִהיא ִּבְבִחיַנת נּוְקָבאִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂש

   .ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵחִצי, ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהַּיְרֵּדן ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

 ְּדֵׁשם ֱאלִֹהים ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה הּוא ְמָבֵרְך " ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעיְךַוְיָבֶר" )ג, בראשית ב(ׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ִנְרֶאה ְּדֵיְוֵכן 

 ֵמַהְׁשָּפַעת ַהַּׁשָּבת יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם ֲחִצי ֶׁש:)רדויקהל (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּׁשָּבת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

  . ִנְׁשֶאֶרת ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹוןֵחִציְו, ַהַּתְחּתֹון

ָמִים ֵּכן ַנְפִׁשי ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי " )מג, מב( ֶׁשַהִּמְזמֹוִרים ִּבְתִהִּלים )שעו' א ע"הלילה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן 
ְורֹוִאים .  ְמַרְּמִזים ַעל ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ֶׁשל ַהַּמְלכּות ְלִהְזַּדֵּוג ּוְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֵמַהְיסֹוד"'ָׁשְפֵטִני ֱאלִֹהים ְוגֹו'  ֱאלִֹהים ְוגֹוָךַתֲערֹג ֵאֶלי

, ר יד"במדב( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש, ְוֵכן ַאִיל ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. ִמַּדת ַהְּגבּוָרהֶׁשַהַּמְלכּות ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלַקֵּבל ִמֵּׁשם ֱאלִֹהים ַהְמַסֵּמל ֶאת 

   .ְּכֶנֶגד ִיְצָחק" ַאִיל ֶאָחד" )ה

ַעל ְמֻמֶּנה ָּכְך ַהֶחֶסד , ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטהִרין ְּדכּוַהַּמִּיין ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ְמֻמָּנה ָחׁשּוב ְלַצֵּין ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהֻּמְסָּגר ַּבַּמֲאָמר [

 ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשַּצד ַהֶחֶסד ִמְׁשּתֹוֵקק ָּתִמיד ְלַהֲעלֹות .)ויצא קנו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלהַהַּמִּיין נּוְקִּביןַהֲעָלַאת 

ֶׁשִּמיָכֵאל ַמְלַאְך ַהֶחֶסד הּוא ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבֵבית  )ילקוט יחזקאל שלט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַעל ֶזהְמֻמֶּנה ָלֵכן הּוא ַּכְבָיכֹול , ֹוןֶאת ַהִּזּוּוג ָהֶעְלי

  .]ַּמִּיין נּוְקִּביןַה ִהיא ַהֲעָלַאת ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹותְו, ַהִּמְקָּדׁש ָהֶעְליֹון ְלַהְקִריב ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ָׁשם

ְוֵיׁש ,  ֶׁשַּלְּזֵעיר ַאְנִּפין ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָזֵקן ְוָאז ְזָקנֹו ָלָבן ַהְמַרֵּמז ַעל ֶחֶסד)תקלט' שבועות ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבמּוָבא 

 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ּוְמַרֵּמז ַעל ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבחּורִּכי . ַרֵּמז ַעל ִּדיןְוָאז ְזָקנֹו ָׁשחֹור ַהְמ, ַמָּצב ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּבחּור

ְרֶאה ְּדָלֵכן ָּכתּוב ִנ. "ָּבחּור ִּגּבֹור ָחִיל" )ג, ב יג"דהי(ְוֵכן ָּכתּוב .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶאֶרז ְו"ָּבחּור ָּכֲאָרִזים"

) ב, א ט"ש(ְוֵכן ָמִצינּו ַעל ָׁשאּול .  ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָּבחּורִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּדסֹוד ַהִּזּוּוג ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך "ִּכי ִיְבַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה" )ה, סב' ישעי(

ֶעֶבד  'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . 'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַהְמַזֶּוֶגתְוָׁשאּול ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָט. "ּוְׁשמֹו ָׁשאּול ָּבחּור ָוטֹוב"

  .ִויֵחיְרְמזֹוֵני ּוֵּיי ַחֵני ָּבת " רר"ָּבחּוֶׁש' ַאְבָרָהם

ֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשלֹמֹה ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִה" )ח,ז, ש ג"שה( ַעל ַהָּכתּוב )שיד' א ע"ב ח"שער כ(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּבמּוָבא 
, ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמְלכּות" ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשלֹמֹה"ְּד.  ֶׁשהּוא ְמַרֵּמז ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות"'ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְוגֹו. ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָרֵאל

ְוִנְרֶאה . ַהְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש ְוִלְבִחיַנת ִיְׂשָרֵאל" ים ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָרֵאלִׁשִּׁשים ִּגּבִֹר"ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ִמ

 ַעל ָךַחְרְּב" ֶׁש)ב(' ן"מֹוֲהַרִלּקּוֵטי 'ַעֵּין ְּב. ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶרב ֶׁשחֹוֵתְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים" ֲאֻחֵזי ֶחֶרב"ְלהֹוִסיף ְּדָלֵכן ֵהם 
 ֶׁשָהֲעָטָרה :)תיקונים קמ(ְוֵכן ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ְמַהּזַֹהר ָחָדׁש , "ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו"ְוֵכן ָּכאן ָּכתּוב . ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ֶיֶרְך" ְךָיֵר

ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה "ב תּון ָּכֵכָל, הָרבּוד ְּגסֹויא ְּבה ִהָּטִּמֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .בֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶר
ה ֶאְרִנְו. הָּכֻּסל ַהים ֶׁשִדָסֲחת ַהַעָּפְׁשת ַהֶא ַעֵנמֹוץ ּוֵצחֹוין ֶׁשת ִּדיַנִחיא ְּבי ִהִּכ, הָּכֻּסה ַּבָּטת ִמַחן ַּתֹויׁשר ִלסּון ָאֵכָל ְו".ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָרֵאל

י ִּכ, ַּתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטהא ָרְקד ִנחּון ִיֵכָלְו, הָרבּוְּגת ַהַּדִמ ְלְךָּיה ַׁשֶז, יתִלְכַתים ְּבִּיַחת ַהת ֶאֶמֶצְמַצְּמֶׁש, היָנֵׁשת ְלֶדֶעיֹה ְמיָטִּמן ֶׁשיָור ֵּכֵאָבְל

ָאסּור , ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן:) נדה טז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ִּדיןְּבִגיַמְטִרָּיא  ִמיָטהן ֵכְו. הָּטת ִמיַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּד ִמְךֶרה ֶּדֶׂשֲעה ַנֶז
" ְוַהַּלְיָלה ָאַמר הֹוָרה ָּגֶבר, ֹויֹאַבד יֹום ִאָּוֵלד ּב", ֶׁשֶּנֱאַמר, ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא ַמאי ְקָרא. ְלָאָדם ֶׁשְיַּׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ַּביֹום

 .ןיֹוָרֵהן ְלַּתא ִנק הּוַרְו, גּוּוִּזן ַהַמא ְזה הּוָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמ ַהַּלְיָלהַהים ֶׁשִארֹוְו.  ִניָּתן ְלֵהָריֹוןאְויֹום לֹ, ַלְיָלה ִניָּתן ְלֵהָריֹון



ה ָּׁשִאָהֶׁשל ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ְּכה ֶׁשיָנִח ְּבׁשֵּיֶׁש.) נדה לח(ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו ְוֵכן .ןָריֹות ֵהַב ֵּתְךתֹות ְּבֶזֶּמֻר ְמו"רי יא ְּבִגיַמְטִרָּיאִה ֶׁשְּגבּוָרהן ֵכְו

ר ֵאָבם ְמא ָׁש"ָביְטִרָהְו. תֶדֶלת ָלֶדֶמה עֹוָּׁשִאָהיז ֶׁשִרְכל ַמכֹוָיְבַּכ ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהר ָפֹוּׁשַהְו, ןיֹוָרֵהי ָליִעִשְת ַהׁשֶדחֹת ַלֶסֶנְכִנ

  .ת ְּתִקיַעת ׁשֹוָפריַנִחְבם ִּבה ֵהָדֵּלי ַהֵנְפים ִליִרִּצַהי ֶׁש"ִּׁשי ַרֵרְבִדְּב

 ְלַרֵּמז ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַעָצנּו ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .ֵאָבר ָצנּוַע ְוִנְסָּתר ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא )רל' אמור ע(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבמּוָבא 

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ֵׁשם ֶּבן ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים  .)קידושין עא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַרק ֶּדֶרְך ַצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשּבֹו
ב ְמַסֵּמל ֶאת "ֶׁשֵּׁשם מ' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . נּוַע ְוָעָנו ְועֹוֵמד ַּבֲחִצי ָיָמיואֹוִתּיֹות ֵאין מֹוְסִרין אֹותֹו ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשָּצ

ֶׁשָּצנּוַע ה ַרק ְלִמי ִנְרֶאה ְּדַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשֵאין מֹוְסִרין ֵׁשם ֶז. ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְוֵׁשם ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה
 ְמַרֵּמז ָעָנוְו.  ְוֶזה ִסיָמן ֶׁשהּוא ָראּוי ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרתְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצנּוַעְּד, ְוָעָנו ְועֹוֵמד ַּבֲחִצי ָיָמיו

 ְמַרֵּמז ֶׁשהּוא ָראּוי ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפַעת ְועֹוֵמד ַּבֲחִצי ָיָמיו. 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ּו ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנ, ה" ִעם הקבעֹוָנהֶׁשִּנְמָצא ִּבְבִחיַנת 

  . ֶׁשַּבְיסֹוד ַלַּמְלכּותַהֲחִצי

, ס"פר ַהָּׁשָרִׁשיםְּכמֹו , ַהְפִריד ְוַלְחּתְֹך ֵּפרּוׁשֹו ְלר"פ ֶׁשֵּצרּוף אֹוִתּיֹות )'אות ר(א "ָזִמיר ּכֵֹהן שליט' ג ר"ֵמָהרה' ַהּצֹוֶפן 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 
 )רסד' א ע"שער יח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים' ִלְדָבֵרינּו ְּדמּוָבא ְּבּוְמבָֹאר. ְועֹוד, ה ְוִרְבָיה"ִּפְרָי, ץ"פר, ש"פר ,ד"פר, מ"פר, ק"פר

, ּוְפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ִחּתּוְך. ר ִּדיִנים"פִּכי ֵיׁש , ר"פִגיַמְטִרָּיא ְּב ֶׁשֵהן ך"מנצפֶׁשְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ִהיא ְּבסֹוד אֹוִתּיֹות 

, יעֹות ְּבסֹוֵפי ֵּתבֹותַהּמֹוִפאֹוִתּיֹות ך ֵהן "מנצפאֹוִתּיֹות ְוֵכן . ִדְלֵעיל ְּכה'ִּפְרָיה ְוִרְבָיסֹוד ַה,  ֶׁשֵּיׁש ִּבְזַמן ַהִּזּוּוג ְוַהֵפרּורְוֶזה סֹוד ַהִחּתּוְך

 ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּנֹוֶתֶנת ְלָכל אֹות ,ֱאלִֹהים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמּלּויּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁש. ּוְמַרְּמזֹות ַעל ִסּיּום ַהַהְׁשָּפָעה ְוִחּתּוְך ַהֶּׁשַפע

ן " מ".ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה, ָמָלְך' ה, ֶמֶלְך' ה"ק סּוָּפל ַהת ַעזֹוְּמַר ְמך"מנצפת ֹוּיִתן אֹוֵכְו .ְלִהְתַּפֵּׁשט ַעד סֹוף ַהִּמּלּוי ֶׁשָּלה

 ְךּוּתת ִחת ֶאלֹוְּמַסך ְמ"מנצפְּד. ִיְמלְֹך ְּבִגיַמְטִרָּיאך "פמנצַּבך ֶׁש"פ, ָמָלְך ְּבִגיַמְטִרָּיאך "פצמנַּבֶׁש' צ, ֶמֶלְך ְּבִגיַמְטִרָּיאך "צפמנַּבֶׁש

ת ים ֶאִלְּמַסְּמ ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאהא ָּיִרְטיַמִגְּבך "מנצפא ֶׁש"ן שליטֹוּקן ַה ֶּבהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םָלעֹות ָהיג ֶאִהְנַמ'  הּהָּכְרַּדה ֶׁשָרּובְּגַה

  . ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסה ְּביָרִסְּנת ַהנֹוָּוַּכ ִמַעדּוָּיך ַּכ"ת מנצפֹוּיִתי אֹוֵדל ְיה ַעָׂשֲעם ַנָנָיְנִבּו. הָרבּוְּג ַהְךּוּתִח

שבת (א ָרָמְּג ַּבינּוִצי ָמִּכ, תילּוִצֲאם ָהָלי עֹוֵפצּוְרר ַּפּוּבד ִחת סֹות ֶאלֹוְּמַסך ְמ"מנצפַהח ֶׁשַמי ֶצ"הרֵמ' םָדת ָאֶרֶאְפִּת'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

ה ָרבּוְּג ַהְךּוּתת ִחת ֶאלֹוְּמַסך ְמ"מנצפַהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ַּפְרצּוִפיםת ַבא ֵּתֵציֹו. צֹוִפים ֲאָמרּום] ר"פְּבִגיַמְטִרָּיא [ך "מנצפ.) קד

  . תילּוִצֲאם ָהָלי עֹוֵפצּוְרל ַּפים ָּכִרְּבַחְתִמים ּוִדֲחַאְת ִמֹוּכְרַּדֶׁש

ר ָאבְֹמּו. ך"ת מנצפֹוּיִתאֹו'  הפּוְסֹוּתא ִנְטֵחר ַהַחַאְו, תֹוּיִתב אֹו"כק  ַריּון ָהֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטם ֵחֶדֹוּק ֶׁש)נשא(' ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקות'ְוֵכן מּוָבא ַּב

'  הפּוְסה נֹון ֶזַמְזן ִּבֵכָל. תכּוְלַּמד ַלסֹוְית ַהיַרִפְּסד ִמַרָּיֶׁשְּכ, ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחיל ְּבִחְתים ִהִאָצי ֲחֵנְׁש ִלְךּוּתִחַהיל ֶׁשֵע ְלינּוֵרָבי ְּדל ִּפַע

ֵּכיָון ֶׁשָּדַבק ָהָאָדם ְּבכֹחֹות ָחְמִרּיֹות ּוְבַתֲאוֹות ּגּוָפִנּיֹות ְוִנְתַחְּברּו  )בראשית א(' רָאפְֹמַה'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ך"ת מנצפֹוּיִתאֹו
אֹוִתּיֹות ַלֲעׂשֹות ' ך ֶׁשֵהם ה"צפְוֻהְצַרְך ָלֶהם מנ, ִמָּיד ֶנְחְלָקה ַהּתֹוָרה ְלַפְרִׁשּיֹות ּוְפסּוִקים, חּוִׁשים ּגּוָפִנִּיים' ֵאָליו ה

, ך ְלִפי ֶׁשֻּכָּלּה ָהְיָתה ָּדָבר ֶאָחד"ֶׁשִאם לֹא ָחָטא ָאָדם לֹא ָהָיה ָצִריְך ַּבּתֹוָרה אֹוִתּיֹות מנצפ, ִעָּמֶהם סֹוֵפי ֵּתבֹות
, ל ְמֻטְלָטִלים ְׁשִביֶליָה ֶׁשל ּתֹוָרה"ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זֶזהּו ֶׁשָא. ך ֶנְחֶלֶקת ְלַכָּמה ְּדָרִכים"ְוַעָּתה ְּבֵאּלּו ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל מנצפ

, הָּגְרַדה ְּבָרֹוּתת ַהיד ֶאִרך הֹו"מנצפַהים ֶׁשִארֹו ְו.ך"אֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם מנצפ' ְוֶנְחֶלֶקת ַהּתֹוָרה ַלֲחִמָּׁשה ֻחָּמִׁשים ְּכֶנֶגד ה

ל  ֶׁשְךּוּתִחה ְוָּקֻל ֲחׁשם ֵיָּׁשֶׁש, תכּוְלַּמַל, דָחל ֶאּכֹם ַהָּׁשד ֶׁשסֹוְיַהה ֵמָדְרה ָיָרֹוּתַהֶׁשָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ִלְד, יםִקסּוְפת ּוֹוּיִׁשְרַפק ְלֵּלַחְתִהְל

 :)נהדרין צטס(א ָרָמְּג ַּבינּוִצי ָמִּכ, ך"מנצפת ֹוּיִתאֹות ְלכֹומּו ְסי"ל ִּפ"ֲעַמת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָרבּוְּגַה

ִאם ַלֲעַמל , ִאם ַלֲעַמל ֶּפה ִנְבָרא, ֵאיִני יֹוֵדַע, "ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד"ֶׁשֶּנֱאַמר , ָאָדם ְלָעָמל ִנְבָרא, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר
ִאם ַלֲעַמל ,  ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע.ַלֲעַמל ֶּפה ִנְבָרא, ֱהֵוי אֹוֵמר, "ִּכי ָאַכף ָעָליו ִּפיהּו", ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר. ְמָלאָכה ִנְבָרא

ן ֵכָלְו, ַלֲעַמל ּתֹוָרה ִנְבָרא, ֱהֵוי אֹוֵמר, "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך",  אֹוֵמרֶׁשהּואְּכ, ִאם ַלֲעַמל ִׂשיָחה, ּתֹוָרה

ה יָדִרְייא ַהִהֶׁש, תכּוְלַּמד ַלסֹוְיַהה ֵמָדְרה ָיָרֹוּתַהֶׁשְּכ, הֶּפה ַּבָרֹוּתל ַהַמת ֲע ֶאמּוְרך ָּג"מנצפי ַהִּכך "מנצפת ְלכֹומּו ְסי"ל ִּפ"ֲעַמת ֹוּיִתאֹו

  . הֶּזם ַהָלעֹוא ָההּות ֶׁשַעַּדץ ַהֵען ְלֶדֵען ְלַּגִמ

ל ת ַעזֹוְּמַרן ְמֵהְו. יָהֶנָפְּל ֶׁשזֹוה ְלָׁשָרין ָּפק ֵּבּוּלִחת ַהים ֶאִאא רֹוּלֹת ֶׁשמֹותּות ְסֹוּיִׁשְר ַּפׁשן ֵיִיַדה ֲעָּקֻלֲחי ַהֵרֲחם ַאַּגיף ֶׁשִסהֹוב ְלּוׁשָחְו

א ָבּוּמַּכ. תֶדֶרְפיא ִנִהת ֶׁשכּוְלת ַמיַנִחל ְּבת ַעזֹוְּמַרְמּו, מֹוְצי ַעֵנְפן ִּבָיְנן ִעֵהת ֶׁשחֹותּות ְּפֹוּיִׁשְר ַּפׁשֵיְו, דָחֻאל ְמּכֹ ַהלֹוְצֶאד ֶׁשסֹות ְייַנִחְּב

ה "ת קביַנִחְבן ִּבת ֵהחֹותּות ְּפֹוּיִׁשְרַפּו. יםִרגּויו ְסָלָעֶׁש, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמב ַהָלת לּויַנִחְבן ִּב ֵהְסתּומֹותת ֹוּיִׁשְרַּפ ֶׁש:)יחמשפטים ק(ר ַהּזַֹּב

 ׁשֵיְו. דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהַחְׁשַמלן ַיְנִמ ְּכְסתּומֹותת ֹוּיִׁשְר ַּפ379 ׁשה ֵיָרֹוּתל ַהָכן ְּבֵכְו. םָדֲחַא ְליְךִרָצה ְוֶּזה ִמים ֶזִדָרְפם ִנֵה ֶׁשיּהֵּתיְנִכְׁשּו

ה ָמתּוה ְסָׁשָרן ָּפֵכְו. ה"ם קב ִעּהָתד אֹוֵחַי ְליְךִרָּצת ֶׁשכּוְלַּמת ַהים ֶאִלְּמַסְמַהִּכּנֹור ָּדִוד   אֹוִמְרָיםן ַיְנִמת ְּכחֹותּות ְּפֹוּיִׁשְר ַּפ290

  .הָרּות ׁשיַלִחְתיד ִּבִמה ָּתיָלִחְתַּמה ֶׁשָחתּוה ְּפָׁשָרן ָּפין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, עַצְמא ֶאהּו ֶׁשְיסֹודת יַנִחְביא ִּבי ִהה ִּכָרּו ׁשעְּבֶאְמַציד ִמה ָּתיָלִחְתַמ

 הּוא ַקו ַאָּתהְו, ַהֶּׁשַפע ְלַמָּטה הּוא ַהְמָׁשַכת ָהאֹורֹות ְוְךָּברּו ְּבֵבאּור ַהְּבָרכֹות ֶׁש)צה' עקב ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'ְּבמּוָבא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהֵּסֶדר . ַקִּוין'  ְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהג ָהעֹוָלםְךֶמֶל,  ַקו ַהְּׂשמֹאלֱאלֵֹהינּו,  ַקו ָהֶאְמַצעה"ֲהָוָי, ַהָּיִמין

, ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֲעבֹוַדת ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ַּבִּמְזֵּבַח. ז ֶׁשַהְּׂשמֹאל ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ְלַהֲעִביר ַלַּמְלכּותְלַרֵּמ, ַמְלכּות, ְׂשמֹאל, ֶאְמַצע, הּוא ָיִמין

ְוַאַחר , ָּצפֹון ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׂשמֹאלְוַאַחר ָּכְך ַל, ְוַאַחר ָּכְך ָהַלְך ַלִּמְזָרח ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֶאְמַצע, ֶׁשִהְתִחיל ִעם ַצד ָּדרֹום ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין

, ָעָלה ַּבֶּכֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב הּוא ָהֵראִׁשית ַהַּמִּקיף ֶאת ַהּכֹל )יא, ויקרא א(ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ָּכְך ַלַּמֲעָרב ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות
ּוִמְּדרֹוִמית ַלִּמְזָרִחית הּוא ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ּוִמְזָרִחית ַלָּצפֹון ,  ִמַּדת ַהֶחֶסדּוָבא לֹו ַּבַּמֲחָׁשָבה ְלֶקֶרן ְּדרֹוִמית ִהיא

 ֵסֶפר'ְּבַּכּמּוָבא , ְוֵכן ִנְרֶאה ִּדיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ּוִמְּצפֹוִנית ַלַּמֲעָרִבית ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ְלַהְׁשִלים ַצד ַהְּגבּוָרה



ּוֵבין , ְלַרֵּמז ֶׁשּסֹוד ַהִּזּוּוג ֵּבין ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד,  ָהָיה ִּבְצָדֵדי ָצפֹון ּוַמֲעָרב ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח,)קל' ויחי ע(ל "ְלַהֲאִריַז' ִּליקּוִטיםַה

ְוָלֵכן ַהִּזּוּוג ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ְׁשִפיַכת ַהָּדם ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ֶׁשל ָצפֹון ַמֲעָרבהּוא ְּבסֹוד ְׁשֵני ְצָדִדים ֵאּלּו, ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

בּוָרה ַּבֵּכִלים ֶׁשָּבֶהם ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְלִחּתּוְך ַהְּג. ְּדָדם ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות', ַחְׁשַמל ָּדם'

ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה , ַחִּדין ַּתְחֵּתיֶהם ֶׁשֵּכִלים ֵאּלּו ָהיּו )ה ולא היו"ד. פסחים סד(י "ְּדמּוָבא ְּבַרִּׁש. ָהיּו נֹוְתִנים ֶאת ַהָּדם

  .ִּמָׁשם ַּכְבָיכֹול יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ְלַמָּטהַהִּנְרֶמֶזת ְּבָדם ִהיא ִּבְבִחיַנת ַחד ָּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁש

ְוִאּלּו ַהְּׁשָטִחים ,  ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָּבנּוי ְּבתֹוְך חֹוַמת ַהר ַהַּבִית ַּבֶּׁשַטח ַהּגֹוֵבל ִעם ָצפֹון ּוַמֲעָרב)א, מידות ב(ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ְוֵכן 

יֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהָּצפֹון , ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְּדָבא ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֵרד ַּבִּמְקָּדׁש. יּו ִמחּוץ ַלֲעָזָרהַהּגֹוְבִלים ִעם ָּדרֹום ּוִמְזָרח ָה

. ָצפֹון ְלַמֲעָרב הּוא ַהִחּבּור ֶׁשל ִיְצָחקרֹוִאים ֶׁשִחּבּור , ֶזה הּוא ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית" ֶאת ִיְצָחק" .)וירא קכ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַלַּמֲעָרב

ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז .  ְׂשמֹאלְך ָיִמין ּוַמִּקיִפין ְויֹוְצִאין ֶּדֶרְךָּכל ַהִּנְכָנִסין ְלַהר ַהַּבִית ִנְכָנִסין ֶּדֶר )שם ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה 

,  ֶׁשָהעֹוָלם הּוא ּדּוְגַמת ַהִּמְקָּדׁש)א"פ(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . מֹאל ָלֵכן יֹוְצִאין ֶּדֶרְך ָׁשםֶׁשַּקָּבַלת ַהֶּׁשַפע ִהיא ְּבַצד ַהְּׂש

ץ ֶרֶאת ְּבּוּיִמְׁשַגים ְּבִאן רֹוֵכְו. י ֶׁשל ָהעֹוָלםָּכְך ָּבעֹוָלם ִעַּקר ַהִּיׁשּוב ִנְמָצא ַּבַּצד ַהְּצפֹוִנ, ּוְכֵׁשם ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ָהֲעָזָרה ָהְיָתה ַּבַּצד ַהְּצפֹוִני

 ְוֵכן ָמִצינּו .היָחִמְצם ּוִיַמא ְּבֵלן ָמפֹוָּצד ַהַצְו, עַפים ֶׁשִלְּמַסְמת ַהרֹות ֵּפיַחִמְצם ּוִיא ַמלֹט ְלַעְמ ִּכׁשֵבר ָיָּבְדא ִמם הּורֹוָּדד ַהַּצֶׁש, לֵאָרְׂשִי

ִּכי ִמָּצפֹון ַהְיסֹוד ,  ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבנּוי ִּבְצפֹון ְירּוָׁשַלִים"ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון" ַעל ַהָּכתּוב )'מתוק מדבש 'עם פירוש: ויגש רו(ַּבּזַֹהר 

 .)ויצא קמז( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֶׁשְּירּוָׁשַלִים ִנְמֵצאת ַּבַּצד ַהְּצפֹוִני ֶׁשל ) פרשת דברים(' רֹוֵקַח'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ַמְשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע

 ְך"ַאְבֵריֹוֵסף ְוֵכן ְׁשמֹו ֶׁשל . ּוֵמַהָּצפֹון ְלַמֲעָרב, ּוִמָּׁשם ַלָּצפֹון, ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד זֹוַרַחת ִמַּצד ִמְזָרח ְוהֹוֶלֶכת ַלָּדרֹום
, יחזקאל מו( ֳאָפִנים ַּבָּכתּוב ְּבִּתְׁשָעהת "ְמֻרָּמז בס, .)מקץ קצז(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ִמְּלׁשֹון ַמְבִריְך ּוִמְּלׁשֹון ְּבָרָכה, תַהְמַסֵּמל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּו

. ֵחִצין ַיְנִמך ְּכ"תנים ַּבִמָע ְּפ108ה יָעִפ מֹו"ןִצּיֹו"ת ַבן ֵּתֵכְו". ר ַהַּׁשַעְך ֶּדֶרב ָיׁשּוא ֵיֵצא ֶּדֶרְך ַׁשַער ָצפֹוָנה לֹב ֶנֶגר ַׁשַעְך ֶּדֶראְוַהָּב ")ט

  .יִצ ֵחיַעִּפְׁש ַמְוַהְיסֹוד, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבד ְּבסֹוְיל ַהם ֶׁשֵּׁשא ַהן הּוֹוּיִצְּד]. תפֹוָסֹוא ּתלֹן ְלֹוּיִצ[

ּוְמנֹוָרה ַּבָּדרֹום ְמׁשּוָכה ִמן . ִני ְׁשֵּתי ַאּמֹות ּוֶמֱחָצהֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון ָמׁשּוְך ִמן ַהּכֶֹתל ַהְּצפֹו )לה, שמות כו( י"ְּבַרִּׁשָמִצינּו 
ּוִמְזַּבח ַהָּזָהב ָנתּון ְּכֶנֶגד ֲאִויר ֶׁשֵּבין ֻׁשְלָחן ַלְּמנֹוָרה ָמׁשּוְך ִקְמָעא ְּכַלֵּפי ַהִּמְזָרח . ַהּכֶֹתל ַהְּדרֹוִמי ְׁשֵּתי ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֵלי ַהִּמְׁשָּכן , ֵמֲחִצי ַהִּמְׁשָּכן ּוְלָפִנים רֹוִאים ֶׁשְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְנתּוִנים .ִּמְׁשָּכן ּוְלָפִניםְוֻכָּלם ְנתּוִנים ִמן ֲחִצי ַה

 ֶׁשְּמַחֵּׁשב ְּבִמּדֹות ַהְיִריעֹות ַיַחד ֶׁשַּמִּגיעֹות ) קעזתרומה(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ַעֵּין ְּב .ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ֵחִצי, ַמְמִׁשיִכים ֶאת ֶׁשַפע ַהִּמְׁשָּכן

  .ָחק ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ֶׁשל ִיְצ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא חֹק ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁש.ק"חְלִמְסַּפר 

ָרֵאל ְלַנֲחָלה ֵחֶלף ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ֵהם עְֹבִדים ֶאת ֲעבַֹדת ְוִלְבֵני ֵלִוי ִהֵּנה ָנַתִּתי ָּכל ַמֲעֵׂשר ְּבִיְׂש" )כא, במדבר יח(ָּכתּוב 
ַוֲעבֹוַדת אֶֹהל מֹוֵעד ִהיא . ְּדֵחֶלף הּוא ַסִּכין, "ֵחֶלף ֲעבָֹדָתם"ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֲעבֹוַדת אֶֹהל מֹוֵעד ִהיא ִּבְבִחיַנת . "אֶֹהל מֹוֵעד

ְּבִגיַמְטִרָּיא " הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבַֹדְתֶכםִּכי ָׂשָכר  ")שם לא(ְוֵכן ַהָּכתּוב  ,ְחּתְֹך ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלִיְׂשָרֵאלְלעֹוֵרר ֶאת ְּבִחיַנת ַהַּסִּכין ַל

' ֶעְרֵּכי ַהּקֶֹדׁש' ּומּוָבא ְּבֵסֶפר ,ֵּבַאְרנּו ַּבְּפִתיָחה ַלֵּסֶפר ֶׁשַהְּסִפירֹות ֵהן ְּבִחיַנת ְׂשָערֹות ְוֵכן .ַּדֲעבֹוַדת ַהֵחֶלף ַנֲעֵׂשית ַּבְּסִפירֹות, ְסִפירֹות

 הּוא ֵחֶלףְוֵכן ,  ִּכי ֵהן ּדֹומֹות ְלַסִּכיִנים ֶׁשִּנְקָרִאים ֲחָלִפים"ַמְחְלפֹות רֹאִׁשי"ֶׁשַהְּׂשָערֹות ִנְקָראֹות ' ָׁשָרִׁשים' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )ערך חלפים(

 ְמֻרָּמז ַּבְּפסּוִקים ַהְמַרְּמִזים ַעל ח"ֶּפַלְוֵכן , ַּדֲעבֹוַדת ַהַּסִּכין ִהיא ַלְחּתְֹך ְלֵחִצי, )ג, ש ד"שה(י " ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשֲחִציֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶּפַלח אֹוִתּיֹות 

ְוֵכן , "םף ֶלֶחן ָלֶהם יֹוֵסַוִּיֵּת ")יז, שם מז(ְוֵכן , ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" יוָח ֶאלֶאף ַוּיֹאֶמר יֹוֵס ")ג, בראשית מה(, ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

, ויקרא כז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  הּוא ִמְּלׁשֹון ִחּלּוףָּתָמרא ֶׁש"מֶֹשה ַאְרמִֹני שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה". קף ְלחַֹוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵס ")כו, שם מז(

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְּדָתָמר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִּבְבִחיַנת ִחּלּוף, ינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר".ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש" )י

ּוְמבָֹאר . ַמרְוַעל ַהְּגבּורֹות ֶשֵהם ְּבִחיַנת , ָּתםַהְמַרְּמִזים ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת , ָּתם ָמר הּוא ִמְּלׁשֹון ָּתָמר ֶׁש.)בהעלתך קנג(

ֶׁשַרק , ְוִחּתּוְך ֶזה הּוא ְּבסֹוד ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות. ַלַּמר ֶׁשל ַצד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשַּלָּתָמר ֵיׁש ִחּתּוְך ֵּבין ַהָּתם ֶׁשל ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ָבֵרינּוִלְד

 ',ַחְצצֹן ָּתָמר' ֶׁשָהָיה ָמקֹום ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקָרא )ז, ידבראשית (ְוֵכן ָּכתּוב . ֵחֶלק ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָּתם עֹוְבִרים ַלַּמְלכּות

הּוא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ַּבֶחְציֹון ֶׁשל ָּתָמר" ְּבַחְצצֹן ָּתָמר ")שם ה(' ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוְמַרֵמז ַעל ִחּתּוְך ַהֵחִצי ֶׁשֵּיׁש ַּבָּתָמר
 רֹוִאים ֶׁשַחְצצֹן הּוא ִמְּלׁשֹון ֵחִצי ּוְמַרֵּמז ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְמֵצאת ִּבְנֻקַּדת ַהֵחִצי .ֶׁשָהֱאמִֹרי יֵֹשב ָּבּה, ָהעֹוָלםֶׁשִהיא ְּבֶאְמָצעּות 

  . ֶׁשל ָהעֹוָלם

ִאם ַאְּת סֹוֵבל ',  ְוכּוָךם ָּבַני ְולֹא ָּבֶניָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָל,  ָחְטאּוָךָאַמר לֹו ְלִיְצָחק ָּבֶני :)שבת פט(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ְּדֵכיָון ֶׁשַּדְרּכֹו ְלַחֵּלק , ָךַּפְלָּגא ָעַלי ּוַפְלָּגא ָעֶליִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִיְצָחק ָאַמר . ָךְוִאם ָלאו ַּפְלָּגא ָעַלי ּוַפְלָּגא ָעֶלי, ֶאת ֻּכָּלם מּוָטב

ְוִנְרֶאה . ק ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹותִיְצָח ְמֻרָּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ֵחִציּוְכִפי ֶׁשְּכָבר ֵּבַאְרנּו ֶׁש. ן הּוא ִחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםַּגם ָּכא, ָּכל ָּדָבר ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ֹו הּוא ַמְרִּגיׁש ַּכְבָיכֹול ַאֲחָריּות ֶׁשַהֶּׁשַפע ַיֲעבֹר ְּדָלֵכן ִיְצָחק מּוָכן ִלְסּבֹל ִיּסּוִרים ֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּדֵכיָון ֶׁשַהֶּׁשַפע ִּדְקֻדָּׁשה עֹוֵבר ַּדְרּכ

ְוִנְרֶאה ִּדְפִטיַרת ִיְצָחק .  ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשִּיְצָחק ִנְפַטר ָיָצא יֹוֵסף ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים)ילקוט וישב קמו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ּומּוָכן ִלְסּבֹל ֲעבּור ֶזה

ֲעבּור ְיִציַאת יֹוֵסף ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעתֹו , ְוַהַּכָּפָרה ֶׁשהּוא ַּכְבָיכֹול ָלַקח ַעל ַעְצמֹוָהְיָתה ַהִּיּסּוִרים 

ְוֵכן אֹוְמִרים . ין ֶׁשּבֹו ִיְצָחק ּפֹוֵעל ֶאת ְּפֻעּלֹוָתיו ְּדרֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא יֹום ִּד:)ה י"ר(ְוָלֵכן ֶזה ָהָיה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא . ָּבעֹוָלם

ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּבַיד  ָךעֹז ְּבָיְדְּדיֹום ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ,  נֹוָראָך ְוִׁשְמָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָךעֹז ְּבָיְד ִּבְתִפַּלת רֹאׁש ַהָּׁשָנה

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ְׁשֵני ַהַּקִּוים ַהִּנְכָלִלים ְּבַעּמּוד  נֹוָראָךִׁשְמְוָאז ַנֲעָׂשה , ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבָּיִמין ָךִמיֶנּוְגבּוָרה ִּבי, ְׂשמֹאל

  .ָהֶאְמַצע ֶׁשִּנְקָרא נֹוָרא



, ֶזה ִיְצָחק" ָךֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש", ָרָהםֶזה ַאְב" ָך ָאבֹוא ֵביֶתָךַוֲאִני ְּברֹב ַחְסֶּד".) הקדמה יא(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
" ָךֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש"ָלֵכן , ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֵרד ָלעֹוָלם יֹוֵרד ֶּדֶרְך ִיְצָחק. ֶזה ַיֲעקֹב" ָךְּבִיְרָאֶת"

 "טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת" )ה, משלי כז( ֶׁשַהָּכתּוב )קכו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶזה ִיְצָחק
ים ַהִּנְסָּתִרים ֶׁשֵאיָנם ַהְּמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲחָסִד' ַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת'ְוֵהן טֹובֹות ֵמ, ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגבּורֹות ֶׁשִּמְתַגּלֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ּתֹוַכַחת

ְורֹוִאים ֶׁשַהְמָׁשַכת ַהֶחֶסד ִהיא ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֵאל ַקָּנא ,  ֵאל ַקָּנא ְונֹוֵקםָך ְליֹוְדֶעיָך ַחְסְּדְךְמׁשְֹוֵכן ִּבְזִמירֹות ַׁשָּבת ֶנֱאַמר . ִמְתַגִּלים

  .ְונֹוֵקם ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת ַהִּדין

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּקטֶֹרת ָהְיָתה ֲחִצי ַּבּבֶֹקר ַוֲחִצי . ְּבָכל יֹום ַמְקִריב ְּפָרס ְּבַׁשֲחִרית ּוְפָרס ֵּבין ָהַעְרַּבִים :)יומא מג(א ַּבְּגָמָרָמִצינּו 

.  ְּדִאָּמא ֶׁשִהיא ַהְמָׁשַכת ַצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשַהְּקטֶֹרת ִהיא ַהְמָׁשַכת מֹוִחין)קיח' עולם העשיה ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְּדמּוָבא ִּב, ָּבֶעֶרב

 ַדָּקהְו, ְוֵכן ָעׂשּו ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה. ִחְּלקּו ֶאת ֶזה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְוֵכיָון ֶׁשַהְמָׁשַכת ַהְּׂשמֹאל ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  . ֶׁשַהְּקטֶֹרת ִהיא ְּבסֹוד ֲעֵקַדת ִיְצָחק ַהְּמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲעָלַאת ַהְּגבּוָרה ַעל ַהִּמְזֵּבַח.)וירא קכ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְּכלֹוַמר ֶנֶגד , ֶנֶגד ַהּיֹוםְׁשַנִים ַלּיֹום ְּכ )ז, במדבר כח(ְּבָקְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשִהְקִריבּו ֶאָחד ַּבּבֶֹקר ְוֶאָחד ֵּבין ָהַעְרַּבִים מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְוֵכן 
ּוָבֶזה ָהָיה עֹוָלם , ִּכי ַהַּכָּוָנה ַלַּקו ָהֶאְמָצִעי ֶׁשהּוא ּכַֹח ַהֶּׁשֶמׁש, ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש ֵּבין ְּבֶׁשל ַׁשַחר ֵּבין ְּבֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים

ִאים ֶׁשָּקְרַּבן ָּתִמיד ָהָיה ִנְׁשָחט ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ְמעֹוֵרר ֶאת ַהְׁשָּפַעת רֹו. ִמְתַקֵּים ּוִמְתַּפְרֵנס ְוָהיּו ַהְּמזֹונֹות ִמְתָּבְרִכין

ֶאָחד ַּבּבֶֹקר , תָלֵכן ָהיּו ַמְקִריִבים ְׁשֵני ָקְרָּבנֹו, ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ֶׁשֶמׁש

 הּוא ְךְּבָׁשָעה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ִהְתִקין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )יא, ר ב"ויק(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ְוֶאָחד ֵּבין ָהַעְרַּבִים
ְוֵכן .  ֶׁשֲעֵקַדת ִיְצָחק ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֲחֻלַּקת ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםּוְנָבֵאר ְלַקָּמן. ְּכָבִׂשים ֶאָחד ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוֶאָחד ֶׁשל ַעְרִבית' ב

  .ְוַהֵּׁשִני ְּכֶנֶגד ִמַּדת ַהִּדין, ָהֶאָחד ִמְתָקֵרב ְּכֶנֶגד ִמַּדת ַהֶחֶסד,  ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֶׁשְּבָכל יֹום:)שמות כא(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ין ן ֵּברֹוָּׂש ִעֲחִציַו, רֶקּבֹן ַּברֹוָּׂש ִעֲחִצייא ִבֵּמא ֶׁשין הּוִּדַה, ָהַעְרַּבִיםין ֵבר ּוֶקּבֹם ַּבל יֹוָכל ְּבדֹון ָּגֵהּכֹיא ַהִבֵּמת ֶׁשַבֲחת ַמַחְנִמן ְּבֵכְו

, יםִאָצי ֲחֵנְׁש ִלְךּוּתִחת ַהַּלֻעת ְּפים ֶאִארֹוְו, תֹואֹות צֹוֲחַלם ְוֵלן ָׁשרֹוָּׂשיא ִעִבָהב ְלָּיל ַחדֹון ָּגֵהּכַֹה ֶׁש:)מנחות נ(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָמּו. םִיַּבְרַעָה

  .יִצֵחד ַהא סֹוהּוֶׁש, הָחְנל ִמד ֶׁשֹוּסל ַהת ָּכיל ֶאֵע ְלנּוְרַאן ֵּבֵכְו. הָחְנִּמן ַהַּבְרָקְּב

ִמְּפֵני " ה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם"סֹוד הוי" ).פקודי רלד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַצִּדיק ְיסֹוד ּבֹו סֹוד .)פנחס רלו(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְמָצא ַּבְיסֹוד הּוא , ֶׁשסֹודֹות ַהּתֹוָרה ָּבִאים ֵמַהְיסֹוד ָהרּוָחִני' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשהּוא ָמקֹום ֶׁשעֹוֵמד ְלַגּלֹות

 ֶׁשַהְּבִרית ְמַגָּלה ֶאת סֹודֹות "ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם"ְוֶזה אֹוֵמר ַהּזַֹהר ֶׁשַהָּכתּוב ְמַרֵּמז , ּוָצה ּוִמְתַּגֶּלה ַּבַּמְלכּותִּבְבִחיַנת סֹוד ַעד ֶׁשֵּיֵצא ַהח

, ד"הֹות "ס" ו ִליֵרָאיה" הוידסֹו ")יד, תהילים כה(א ֶׁשַהָּכתּוב "ר מֶׁשה ָוואְלְפסֹון שליט"ֵמָהג' ִצּיֹון ְוָעֶריָה 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ַהּתֹוָרה
י ֶׁשִּגָּלה ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָהָיה ִּבְבִחיַנת "ְוָלֵכן רשב, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּגּלּוי ַהּסֹוד ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַההֹוד ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה

  .ָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִיְרָאה ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּו"ִליֵרָאיו"ְוֵכן . הֹוד

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ֶׁשָּכל ַהְּסִפירֹות רֹוְכבֹות ָעָליו ְלַהְׁשִּפיַע ַּדְרּכֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע,  ֶׁשִּמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ִהיא ִּבְבִחיַנת סּוס:)פנחס רכח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ש "שיה(ת "ּומּוָבא ְּבלק. ֹול רֹוֵכב ְּכמֹו ָּפָרׁש ַעל ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּותה ַּכְבָיכ" ֶׁשהקב'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ְּבַמֲאַמר 

ֵּמז ַעל ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ְוֶזה ְמַר,  ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ִנְמְׁשָלה ִלְרִכיָבה ַעל סּוס ֵּכיָון ֶׁשַהּסּוס ָרץ ַמֵהר ּוִביָכְלּתֹו ְלַהִּגיַע ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים:)יא

ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַדֶּלֶגת ֵמַעל ֵחֶלק , ְּדסּוס ַּדְרּכֹו ְלַדֵּלג ְוִלְקּפֹץ, ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשָּלֵכן ֶזה ִנְמָׁשל ְלסּוס. ַמֵהר ּוַמִּגיַע ָרחֹוק

ַמִּניִחין  )תנחומא פקודי ג (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. ֵחִצי ֶׁשהּוא ְּכִלי ֶׁשְמיָֹעד ִלְרִכיָבה ְּבִגיַמְטִרָּיא אּוָכףְוֵכן . ֵמַהְּמקֹומֹות ְועֹוֶצֶרת ֶאת ַהֶּׁשַפע
ן ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ְוִנּׂשּוִאי,  ְורֹוִאים ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ִנְמָׁשל ַלֲחמֹור ֶׁשָּׂשִמים ָעָליו אּוָכף,לֹו אּוָכפֹו ָעָליו נֹוְתִנין לֹו ִאָּׁשה

ִּתְרְקדּו " )ו, תהילים קיד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְוֵכן ַאִיל ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֵיׁש לֹו ְּתכּוָנה ִלְקּפֹץ ּוְלַדֵּלג ְּכֶׁשַרְגָליו ָׁשוֹות. ַהֵחִצי
 דֹוֵהרְו,  ֶׁשְּקִפיַצת ַהּסּוס ִנְקֵראת ְּבֵׁשם סּוס ּדֹוֵהר)ב, נחום ג(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַחד ֶׁשל ַהְּגבּוָרה. "ְכֵאיִלים

, "ק ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחה ָיְלָדרֲאֶשֹו  לדַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַל ")ג, בראשית כא(ת ַהָּכתּוב " סר"ּדֹוֵהְוֵכן . ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ר"ּדֹוֵהְוֵכן . ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ּדֹוֵהר,  ֶׁשּמֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ְלַהְׁשִּפיַע ַּדְרּכֹו ֶאת ַהֶּׁשַפעַאְבָרָהם ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדְּדָפסּוק ֶזה ְמַרֵּמז ַעל 
ַהְמַסֵּמל ְוֵכן ַהָּכתּוב ".  הּוא ֲאדִֹניד ָהֶעֶבר ַוּיֹאֶמּו ִלְקָראֵתנהַּבָּׂשֶדִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַההֵֹלְך  ")סה, שם כד(ת ַהָּפסּוק ַהְמַדֵּבר ַעל ִיְצָחק "ס

 ֶׁשִּמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת 'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ְּבַמֲאַמר ְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ר"ּדֵֹהת "ס" ד ְוָכבֹור עֶׁשּהִּבְׂשמֹאוָל ")טז, משלי ג( ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְׁשָּפַעת

 ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאִּבירְוֵכן ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּד. ְּדַאִּביר הּוא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּפָרׁש ָהרֹוֵכב ַעל ַהּסּוס, ֵׁשם ַאִּביר ַיֲעקֹבִנְקֵראת ְּב

  ."ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ּפֵֹרׂש ֵאין ָלֶהם" )ד, איכה ד( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֵּפרּוׁשֹו ַּגם ַלְחּתְֹךָּפָרׂשְוֵכן . ְלַרֵּמז ֶׁשְּפֻעָּלה זֹו ִהיא ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה, ְּגבּוָרה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּגַמר ֶׁשל ָּדָבר ִנְרָמז ַּבִּמָּלה . "ִהְבִׁשילּו ֶאְׁשּכֹלֶֹתיָה ֲעָנִבים"ְּכמֹו , ִּבּׁשּול ְלׁשֹון ְּגַמר )כו, שמות לד(' ִחְזקּוִני'ַּבמּוָבא 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְמַבֵּׁשלְוֵכן . ְוַהְּגַמר ַׁשָּיְך ַלְּגבּוָרה ֶׁשִּמֶּמָּנה ַהֶּׁשַפע יֹוֵצא ַהחּוָצה, ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁשְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ְמַרֵּמז ַעל ְּדִבּׁשּול , ִּבּׁשּול

  .ֶׁשִעְנָיָנּה ְלַהּכֹותְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ְוַהָּכָאה ְּבַפִּטיׁש ְמַרֶּמֶזת ַעל , ר ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּגַמר ֶׁשל ָּדָבַמֶּכה ְּבַפִּטיׁשְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהָּלׁשֹון . ְׂשמֹאל

  סֹוד ִצְמצּום ָהעֹוָלמֹות

ִּנְקָרא ִּבְלׁשֹון ַהַּקָּבָלה ְלהֹוִסיף ִּדְכָלל ֶזה ֶׁשּסֹוד ַהִּזּוּוג ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה הּוא לֹא ַרק ָּבעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּבֲאִצילּות ֶׁשִנְרֶאה 

ֶאָּלא ַּגם ַּבַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ְּבָכל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ָּתִמיד סֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך ֲחִצי , ן"ְזֵעיר ַאְנִּפין ְונּוְקָבא אֹו ִּבְקָצָרה זו

ך ִּביסֹוד "ְּגבּורֹות מנצפ' ִמן ַהָחְכָמה ִנְמְׁשכּו ה )רסח' ב ע"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ר ַהַּכָּונֹותַׁשַע'ַּכּמּוָבא ְּב, ַהְּגבּוָרה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה



ָהִעְנָין הּוא ַּכְמבָֹאר , ך ֵהם ְּגבּורֹות"ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאָּבא הּוא ֶחֶסד ְוַהמנצפ, ַהַּמְלכּות ַהִּנְקָרא ֶאֶרץ ְוִנְתַיְּסָדה ָּבֶהם
ִּכי ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ְוַהְּקדּוָמה ִמֻּכָּלם ֶׁשִהיא ָחְכָמה , י ְלעֹוָלם ְּבָכל ָמקֹום ׁשֶֹרׁש ַהָחְכָמה הּוא ַהְּגבּוָרהֶאְצֵלנּו ִּכ
ַּבַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל רֹוִאים ֶׁשַּגם . ּוְזכֹר ְּכָלל ֶזה,  ַאְנִּפין ִנְתַלְּבָׁשה ְּבתֹוָכּה ַהְּגבּוָרה ְּדַעִּתיק יֹוִמיןְךְּדָאִרי, ְסִתיָמָאה

. ָּתִמיד ַהַהְׁשָּפָעה ִהיא ֶּדֶרְך ַצד ַהְּגבּוָרה, ְוֵכן ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשַּתְחָּתם ֶׁשִּנְקָרִאים ַאָּבא ְוִאָּמא, עֹוָלמֹות ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַעִּתיק יֹוִמין ַוֲאִריְך ַאְנִּפין

ְוַצד ַהְּׂשמֹאל מֹוִליד ֶאת , ִּפיַע ְלַצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשָּבַעִּתיק ְּבסֹוד ַהִּזּוּוג ַרק ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְפִריָׁשהַהְיינּו ֶׁשַּצד ַהָּיִמין ֶׁשָּבַעִּתיק ַמְׁש

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ַעד ֶׁשֶּזה ִמְׁשַּתְלֵׁשל ְוָכְך הּוא ַמְמִׁשיְך ָהְלָאה ְּבָכל , ָהעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּתיו ֶׁשִּנְקָרא ֲאִריְך ֶּדֶרְך אֹותֹו ֲחִצי ְּגבּוָרה ֶׁשִּקֵּבל

ּוֵמֲחִצי ֶזה ִהיא מֹוִליָדה ֶאת ְיָלֶדיָה ֶׁשֵהם . ֱהיֹות ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ִמֶּמּנּו ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ָּבָאָדם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשַהְּנֵקָבה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ֵמַהָּזָכר

ֶׁשַּצד ַהָּזָכר ַמְׁשִּפיַע , ְּבִחיָנה ַאַחת ְּבסֹוד ַהִּזּוּוג ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם; יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ִּביִריַדת ַהֶּׁשַפע .ִּמַּתְחֶּתיָהַּכְבָיכֹול ָהעֹוָלם ֶׁש

ּוְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו , ָלם מֹוִליד ֶאת ַהֶּׁשַפע ָלעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּתיוְּבָכל עֹו' ְוַאַחר ָּכְך ֵיׁש ֶאת ְּבִחיַנת ַההֹוָלָדה ֶׁשַּצד ַהּנּוְק', ֵחִצי ְלַצד ַהּנּוְק

  .ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה' ְוֵכן סֹוד ַההֹוָלָדה ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַצד ַהּנּוְק, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשּסֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה, ַנֲעׂשֹות ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה

 ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהֶּנֱאָצִלים ְךְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין ִויַדֶּמה ִמיְלָתא ְלִמיְלָתא ֵאי )פא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן 
ְּדֵחִצי ַּתְחּתֹון ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .י"ֵהם ְּבִחיַנת ֵחִצי ַּתְחּתֹון ְּדִתְפֶאֶרת ּונה, ַהְּמִאיִרים ָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה ֵמֶהם, ָּתִמיד

ְוָרֵחל ְמִאיָרה ּוַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה ֵמֶחְלָקּה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵחִצי ַּתְחּתֹון , י הּוא ְמקֹום ֲעִמיַדת ָרֵחל ְּבָכל עֹוָלם"ְּדִתְפֶאֶרת ְונה

 ֶׁשְּזֵעיר ַאְנִּפין ַמְׁשִּפיַע ַלּנּוְקָבא ֲחִצי ִמַּמה ֶּׁשהּוא ְמַקֵּבל ֵמַאָּבא )שיד' ב ע"סוכות ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַּכָּונֹותַׁשַער ַה'ְוֵכן מּוָבא ְּב, י"ְּדִתְפֶאֶרת ְונה

ּוֵמֲחִצי ֶזה , ֶׁשל ַאָּבא' ֶלת ֲחִצי ֵמַהיִּכי ִהיא ְמַקֶּב' ְוִאָּמא אֹות ה'  ֶׁשַאָּבא הּוא ִּבְבִחיַנת אֹות י:)תיקונים ב(ְוֵכן ָנִביא ְלַקָּמן ֵמַהּזַֹהר . ְוִאָּמא

  .'ְּבִגיַמְטִרָּיא נ, ִהיא מֹוִליָדה ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּנְקָרא ּכֹל', ְׁשָעִרים ְּדָכל ֶאָחד ָּכלּול ִמי' ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט ְלנ

ְוֶנֱחָלִקים ַלֲחָצִאין ֶחְצָין , ר"ך אֹורֹות ְּכִמְנַין ֶּכֶת"ֵיׁש ּבֹו תר ַּדע ִּכי ַהֶּכֶתר )ב רמ"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 
' יםִּיץ ַחֵע'א ָּבָבן מּוֵכְו .ה ְלִאָּמא"ה אֹורֹות ְלַאָּבא ְוקנ"קנ, י אֹורֹות"ְוֵהם ש, ִנְׁשָאִרין ְלַעְצמֹו ְוֶחְצָין ִנָּתִנין ְּבַאָּבא ְוִאָּמא

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר .הּוא ֲחִצי ָהֶעְליֹון' ִּכי ְלעֹוַלם ַהַּפְרצּוף ַהב, ְוֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ֶׁשָּתִבין ּבֹו ַהּכֹל) עהר' דרוש ח' שער מ(ל "יַזִרֲאָהְל

ם יֹוֶרֶדת ַהַהְׁשָּפָעה ֵמעֹוָלם ָלֵכן סֹוד ַהִּזּוּוִגים ֶׁשַּדְרָּכ, ַהַּטַעם ָלֶזה ֵּכיָון ֶׁשֵּמעֹוָלם ְלעֹוָלם ָהאֹור ִמְצַטְמֵצם ְוהֹוֵלְך ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

י אֹורֹות "ָּבעֹוָלם ֶׁשַּתְחָּתיו ֵיׁש ש, ך אֹורֹות"ְּבעֹוַלם ַהֶּכֶתר ֵיׁש תר, ְלָמָׁשל, ְוִאם. ְלעֹוָלם ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכֵדי ְלַצְמֵצם ַהֶּׁשַפע

ּוֵמֶהם ִהיא מֹוִליָדה ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה ּוִמֵּמיָלא , י אֹורֹות"ֶּכֶתר ִקְּבָלה ִמַּצד ַהָּזָכר שֶׁשְּבעֹוַלם ַה' ְּדַצד ַהּנּוְק, ך"ֶׁשֵהם ֲחִצי ִמתר

ְוָכאן . ם ְלעֹוָלםְוָכְך ָהאֹור ִמְצַטְמֵצם ְוהֹוֵלְך ֵמעֹוָל, י"ה ֶׁשֵהם ֲחִצי ִמש"ַהִּמְתַחְּלִקים ְלַּפֲעַמִים קנ, י אֹורֹות"ָהעֹוָלם ֶׁשַּתְחֶּתיָה ִיְהיּו ּבֹו ש

ג "ל ְוהרה"ִפיְׁשל ַאְייְזְנָּבְך זצוק' ג ַהְּמֻקָּבל ר"ר הרה"ָּדָבר ֶזה ֵּבַרְרִּתי ִעם מו. [ִנְמָצא סֹוד ִצְמצּום ָהאֹור ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות

 ְּבֵׁשם ,)תקה' ע(א "מ מֹוְרֶגְנְׁשֶטערן שליט"ֵמַהגרי' ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְוִהְסִּכימּו ִעם ֶזה, א"ץ שליט"מֶׁשה ַׁש' ַהְּמֻקָּבל ר

  .]ֶׁשּסֹוד ַהִּצְמצּום הּוא ְּבסֹוד ַהִּזּוּוג' ֶחְפִצי ָּבּה'ו ִּבְּדרּוֵׁשי "ַהמהרח

, הָא ֵמב לֹוָּי ַחיׁשִכָאת ֶׁשתֹוָלְּדל ַהב ַעַתָכְו, ת ַּגְךֶל ֶמׁשיִכל ָאֶצה ֵאֶטֹו ׁשמֹוְצת ַעה ֶאָׂש ָעְךֶלֶּמד ַהִוָּד ֶׁש)ילקוט שמואל קלא( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָמ

ד ִוָדים ְלִנְתנֹו, אָּמִאא ְוָּבת ַאים ֶאִלְּמַסְמ ַהֹוּתְׁשִא ְויׁשִכָאת ֶׁשֶמֱאת ָהז ֶאַמד ָרִוָּדֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ֶפר ֵּסר ַהֵאָבְמּו. יםִּׁשִמ ֲחֹוּתְׁשִאְו

א ָּמִאָהֵמים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. יםִּלִהר ְּתֶפֵסד ְּבִויא ָּדִבֵהים ֶׁשִרמֹוְזים ִמִּׁשִמֲחה ַוָאֵּמד ַהֶגֶנְּכ, תרֹוים אֹוִּׁשִמֲחה ַוָאֵמ, תכּוְלַּמ ַהתל ֶאֵּמַסְמַה

ן ֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכָּמִאא ְוָּבַא ְלׁשֵּיה ֶׁש"ם קנִיַמֲעַּפי ִמִצ ֵחְךֶרֶעם ְּבֵהֶׁש, נ" קׁשֵּקא ִּבד הּוַחם ַייֶהֵנְּׁשִמּו. אָּבַא ֵמׁשֵּקִּבה ֶּׁשַּמי ִמִצ ֵחׁשֵּקא ִּבהּו

, עַפֶּׁשת ַהת ֶאכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסֶלֶּבַקם ְמָּׁשה ֶׁשָּׁשִאד ָהסֹות ְית ֶאלֹוְּמַסת ְמתֹוָלי ְּדִּכ. תתֹוָלְּדל ַהאת ַעב זַֹתא ָּכ הּוַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ

ם ִע, ת"ֶלת ָּדֹוּיִתי אֹוֵּתד ְׁשִוָד ְּבׁש ֵיַעּוּדַמ' רָפֹול ׁשַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, םֶחֶרל ָהת ֶׁשתֹוָלְּדי ַהֵּתין ְׁשד ֵּבִול ָּד ֶׁשתֹוָמְׁשִנ ׁשֶרם ׁשָֹׁשְו

  .עַצְמֶאָּב' ת ואֹו

ֶאת ְּדֵׁשם ֶזה ְמַסֵּמל , ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלהן הּוא ְּבִחיַנת "ה ְּבִמּלּוי ב" הויֶׁשֵּׁשם) ד"ח פ"שער רפ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּבְוֵכן 

א "ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשֲחֻלַּקת ָהאֹורֹות ֵּבין ז. ן"ו עֹוֶלה ב"ּוַפֲעַמִים כ, ו אֹורֹות"ּוְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֵיׁש כ, א"ַהַּמְלכּות ְּכֶׁשִהיא ְמֻזֶּוֶגת ִעם ז

  .יא ֵחִצי ֵחִצי ַמָּמׁשִה' ְלנּוְק

 ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ָּכְך ',ְוכּו ְוַלֵּבן ְלַאָּבא ִמַּסָּבא ּוִמְתָמֵעט הֹוֵלְך ֶׁשַהֶּׁשַפע ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ֶׁשרֹוִאים ְּכמֹו ,ַהּדֹורֹות ְיִריַדת סֹוד ְּדֶזה ִנְרֶאה

 ָאנּו ַמְלָאִכים ְּבֵני ִראׁשֹוִנים ִאם ִזיְמָנא ַּבר ָרָבא ָאַמר ֵזיָרא ַרִּבי ָאַמר :)קיב שבת( ְּגָמָראַּב ַּכּמּוָבא ַהּדֹורֹות ְיִריַדת ַהֶּזה ָּבעֹוָלם
 ַרִּביְו ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ָׁשאּול ַאָּבא :)כד נדה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַּכֲחמֹוִרים ָאנּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ִראׁשֹוִנים ְוִאם ,ֲאָנִׁשים ְּבֵני

 ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ֲעִקיָבא ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ַטְרפֹון ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ַטְרפֹון
 .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ִחָּיא ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ְוַרִּבי .פֹוִלְכֵת ַמִּגיַע ְוַרִּבי ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ֵמִאיר ְוַרִּבי .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ֵמִאיר
 ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ,ְיהּוָדה ְוַרב .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ְיהּוָדה ְוַרב ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ַרב .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ְוַרב ֲהָוה ְּבדֹורֹו ְךָארֹ ִחָּיא ְוַרִּבי
 ֵליּה ַקִאי ָעְלָמא ְוכּוֵּלי ,ַפְלֵגיּה ַעד ַּדְייָלא ְלִאָּדא ֵליּה ָקִאי ְּדפּוְמְּבִדיָתא ּוַפְרָׁשְּתִכיָנא .ִלְכֵתפֹו ַמִּגיַע ַּדְייָלא ְוָאָדא ֲהָוה

 ִּכי עֹוֵדד 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ּגּוף יַּבֲחִצ ִליִריָדה אֹו ּגּוף ְלֻעַּמת ְלרֹאׁש ִנְמֶׁשֶלת ַהּדֹורֹות ֶׁשְּיִריַדת ְורֹוִאים .ַפְלֵגיּה ַעד ְלַפְרָׁשְּתִכיָנא

ְוַגם ָּכאן ֵיׁש ֶרֶמז ,  ַמְקֵרי ַּדְרְּדֵקי)מ"ובכ. מ צז"ב(ְוֵכן ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ִנְקָרא ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא . ִּדְרּדּור אֹוִתּיֹות ּדֹור ּדֹרֶׁש א"שליט טֹוב

  . ַהּדֹורֹותִּדְרּדּורַעל 

 ְוֵלָאה ָרֵחל  ֶׁשַּגם ְּבַפְרצּוף ַאָּבא ְוִאָּמא ֵיׁש ִהְתַחְּלקּות ֶׁשל ְׁשֵני ֲחָצִאים ִּבְבִחיַנת)קיז' א ע"ח' שער ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

 שער( ָׁשם ּומּוָבא .ְּתבּוָנה ִנְקָרא ָרֵחל ֶׁשל ַהֲחִציְו ,ִעָּלָאה ִאָּמא ִנְקָרא ֵלָאה ֶׁשל ַהֲחִצי ְוָׁשם ,ְונּוְקָבא ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶׁשל ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה

 עֹוָׂשה ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהִחּתּוְך ַעל ָּכאן ְמַרֵּמז ל"ְּדָהֲאִריַז ִנְרֶאה .ְךַהֲחָת ְמקֹום ִנְקָרא ַלְּתבּוָנה ִעָּלָאה ִאָּמא ֵּבין ֶׁשַהָּמקֹום )רפה 'ע א"ח 'כ



 הּוא ַהֲחָתְך ֶׁשְּמקֹום )רסז 'ע א"ח יט שער( ָׁשם מּוָבא ְוֵכן .ָהעֹוָלמֹות ְּבָכל זֹו ַלֲחֻלָּקה ַהַּטַעם ׁשֶֹרׁש ֶזהְּד ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶזה ְּבָמקֹום

 ִּבְמקֹום ִמְתָּבְרִרים םֵה א"ז ַּפְרצּוף ֶׁשל ָהִעּבּור ּוִבְזַמן ,ַהְּקִלּפֹות ִּבְמקֹום ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת ֶׁשָּנְפלּו ַהְּקֻדָּׁשה ִניצֹוצֹות ֵּברּור ְמקֹום

 ָּכאן ִמֵּמיָלא ,ַלְּקִלָּפה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ְלֵלָאה ,ַהְּקֻדָּׁשה ְלַצד ַהֶּׁשַפע ֶאת ַהַּמְׁשִּפיָעה ָרֵחל ֵּבין ַמְפִריד ֶזה ְּדָמקֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהֲחָתְך

   .ֵמָהַרע ַהּטֹוב ֶאת ְלָבֵרר ַהָּמקֹום

ֲאֶׁשר הּוא נֹוֵתן , ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ַׁשַּדי )ריא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'מּוָבא ְּבְוֵכן 
ֵעץ ַחִּיים 'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ִחיַנת ִחּתּוְךּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשאֹוֶמֶרת ַּדי ַעל ְיֵדי ְּב. ִקְצָבה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות

  .  ֶׁשַּגם ָּבַּפְרצּוִפים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ַעִּתיק ַוֲאִריְך ַהַהְׁשָּפָעה ִהיא ְּבסֹוד ֲחִצי ַהְיסֹוד)פה' ב ע"שער כט ח(' ל"ְלַהֲאִריַז
 ְּדֵחְך ְוָגרֹון ְּגבּוָרה ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיא ך"ע ְוגיכ"אחהאֹוִתּיֹות ַהֵחְך ְוַהָּגרֹון ֶׁשֵהם  ֶׁש)ער' ב ע"ה ח"ר(' ל"ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ְלַהֲאִריַז'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ָׁשם ' ר ַהַּכָּונֹותַׁשַע'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְמַסְּמִלים ֶאת ְסִפירֹות ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשִּנְקָרִאים ַאָּבא ְוִאָּמא ְוִחּבּוָרן ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה

' ְּדאֹות ה. ְּגבּוָרהֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא , ו"ריֵהם ִמְתַחְּבִרים ְּבסֹוד , ּה ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל ַהָחְכָמה ּוִביָנה"אֹוִתּיֹות ָי'  ֶׁשב)רלט' ע(

 ְלַגֵּבי ַהִּזּוּוג ָּבעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּנְרָמז )רלח' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ו ְמַחְּבָרם"ָהריְּד, ו"ריֵהם ' ְוַיַחד ִעם ַהי' ּוו' ִמְצַטֶּיֶרת ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ר

ּור ֵׁשמֹות  ֶׁשִחּב)רלט' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ו ְמַחְּבָרם"ו ְּדָהרי"ֵהם רי' ְוַיַחד ִעם ַהו' ְוי' ִמְצַטֶּיֶרת ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ר' ְּדאֹות ה, ה"ָּבאֹוִתּיֹות ו

 ְּבִרּבּוַע י"ֲאדָֹנְוֵׁשם , א"צ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָיְּדֵׁשמֹות , ו"ֵיׁש ּבֹו ִמְסָּפר רי, י ַהְמַרְּמִזים ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָי

  . ו"ריּוְבַיַחד ֵהם ִמְסָּפר , ו"קכהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ' ְּדאֹות ד.  ְמַרֶּמֶזת ַעל ִזּוּוג ָזָכר ּוְנֵקָבהֶאָחד ֶׁשַהִּמָּלה "ה ֶאָחד"ֲהָוָי" ַעל ַהָּכתּוב .)תיקונים קכג(ַהר ָחָדׁש ְּבזָֹמִצינּו 

 הּוא ֶאָחדִנְרֶאה ְּד. ָכר ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהֵּתַׁשע ְסִפירֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ָזח"אַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ְואֹוִתּיֹות 

 ְלַרֵּמז ַעל ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַסִּכין ַחד ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּבאֶֹפן ֶׁשַרק ֲחִצי ַחד' אאֹוִתּיֹות 

ְמַחְּלִקים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ָרֵחל ',  ֶׁשְּבֵתַבת ֶאָחד ּוְבָּברּוְך ֵׁשם ְוכּו)קנו' א ע"קריאת שמע ח( 'ל"ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ְלָהֲאִריַז'ָבא ְּבמּוְוֵכן . ֵיֵרד ְלַמָּטה

  .ָברָּדי ִצֲחי ִנֲאת "רד "ֶאָחא ֶׁש" שליטִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה. ְלֵלָאה

ֶׁשִהיא '  ְלַרֵּמז ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִהיא ְּבסֹוד ָהאֹות ב"ְּבֵראִׁשית" ֶׁשל ַהִּמָּלה 'בה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ָּבאֹות "ְּדהקבִנְרֶאה 

ְּבֵׁשם  )כג' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ֹוָלמֹותּוְמַרֶּמֶזת ַעל ִצְמצּום ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהע, ְׁשַנִיםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְּדַתְכִלית ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשַּׁשָּיְך ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ', ה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ָּבאֹות ב"ַהַּטַעם ֶׁשהקב' ֵסֶפר ַהָּקֶנה'

' ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְלִפי ְּדָבֵרינּו עֹוד ַטַעם ֶׁשָהאֹות ב. ת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּנֵקָבה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַּבִית"ְוָהאֹות ֵּבי. ֵקָבהֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנ

'  ֶׁשָהאֹות ב:)ויחי רמ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְוַאַחת ֶׁשל ֵלָאה ְלַמְעָלה, ַמְלֻכּיֹות ַאַחת ֶׁשל ָרֵחל ְלַמָּטה' ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ב, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות

 :)תיקונים עה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ְסִפירֹות ֵאּלּו ֵהן ְּבסֹוד ָרֵחל ְוֵלָאה' ּוב, ְסִפירֹות ַהִּביָנה ְוַהַּמְלכּות' ֶׁשל ְּבֵראִׁשית ְמַרֶּמֶזת ַעל ב

  .ַמְלכּותְסִפירֹות ִּביָנה ּו' בת ַהיַנִחן ְּבֵהֶׁש, ה"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הֹוּיִתי אֹוֵּתל ְׁשז ַעֵּמַר ְל,ָּבָרא ְׁשֵּתית ֹוּיִת אֹוְּבֵראִׁשיתֶׁש

 ִמָּצפֹון ִּכי" ַלָּצפֹון ּוְפתּוָחה ,ָהעֹוָלם ְמִחיצֹות ְׁשלָֹשה ְּכֶנֶגד ַקִּוין 'ג ָלּה ֵיׁש 'ַהב )קסו ואתחנן( 'ֲעֻמּקֹות ְּמַגֶּלה'ַּב מּוָבא
 ָלבֹא ּוֶלָעִתיד .ְמִחיָצה' ַלֲעׂשֹות' ְיכֹוֶלת' ָלֶהם' ֵאין' ת"ר ,ם"ֱאִליִל ם"ַעּכּו ִנְקָרא ֶזה ִמַּטַעם ֲאֶׁשר ,"ָרָעהָה ִּתָּפַתח
 ".ָרהַהִּמְׂש ְלַםְרֵּבה" ֶׁשל ְסתּוָמה 'מ סֹוד ְוֶזה ,ְסתּוָמה 'מ ְוִתְהֶיה ,ָהָרָעה ִּתָּפַתח ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ָצפֹון ִמַּצד 'ַהב ִיָּסֵתם

 ָהָרעֹות ָּבאֹות ֶׁשִּמָּׁשם ְלַרֵּמז ,ָהעֹוָלם ְצפֹון ְּכֶנֶגד ֶׁשהּוא ַהְּׂשמֹאל ִמַּצד ָּפתּוַח ֶּפַתח ֵיׁש ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִנְבָרא ָּבּה 'ב ֶׁשָּבאֹות רֹוִאים

 'ב ָהאֹות ִּתָּסֵתם ָלבֹא ְוֶלָעִתיד .ָלעֹוָלם ָהָרעֹות ֶאת ֶׁשֵּמִביא ַהֶּפַתח ֶאת ִלְסּגֹר ,ִחיָצהְמ ֲעׂשֹותַל כֹוֶלתְי ֶהםָל יןֵא ,ם"ֱאִליִלְוָה ,ָלעֹוָלם

 ֶּדֶרְך ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת ַהחֹוְטִאים אֹוְכִלים ַהֶּזה ְּדָבעֹוָלם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָלעֹוָלם ָרעֹות ָיבֹאּו ְולֹא ,ְסתּוָמה 'ם ְוִתְהֶיה

 ְּכֶׁשְּׁשֵני ָלבֹא ֶלָעִתיד ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ְלַחֵּלק ְמִחיָצה ַלֲעׂשֹות ְיכֶֹלת ָלֱאִליִלים ְוֵאין ,ַהְּׂשמֹאל ְּבַצד ִזיםַהִּנְרָמ ָהֱאִליִלים

  .ִּבְׁשֵלמּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשּנֹוֶתֶנת ְסתּוָמה 'ם ִּתְהֶיה ַּבְּקֻדָּׁשה ִיָּכְללּו ַהֲחָצִאים

 ֵהם ַהֲחָסִדים ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים ,ַלַּמְלכּות ְלַמָּטה יֹוֵרד ְוֵאינֹו ִנְקָּפא ַהְּגבּוָרה ְּבַצד ֶׁשִּנְמָצא ֶׁשַהֶּׁשַפע :)כט בראשית( ַהרַּבּזֹ ָמִצינּו

 ,ַּבֲהֵדיּה ֵליּה ּוַמְקִריב ְלַגֵּביּה ָמֵטי רֹוםְּדָד ְּדָתְקָּפא ְּבַׁשְעָּתא ָׁשם ְלׁשֹונֹו ְוֶזה .יֹוֵרד ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהֶּקַרח ֶאת ַמְפִׁשיִרים
 ֶׁשִּנְקָּפא ַלֶּׁשַפע ֶׁשּקֹוֵרא ַהּזַֹהר ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ִּבְלׁשֹונֹו ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְוָנְגִדין ִמְׁשֶּתַרן ְּדָצפֹון ְּבִסְטָרא ְּגִליִדין ַּדֲהוֹו ַמָּיא ְּכִדין

 ֶׁשַּיְפִׁשירּו ַהֲחָסִדים ֶאת ָצִריְך ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהֲחִצי ֶׁשַּגם ְמַרֵּמז ְוַהּזַֹהר ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְגִליִדיןִּד .ִליִדיןְּג ְּבֵׁשם ַהְּגבּוָרה ְּבַצד

 ֶׁשַּבֶחֶסד ַהֶּׁשַפע ֵמיֵמי ִּכי ְמָבֵאר 'ְּדַבׁשִמ ָמתֹוק' ּוְבֵפרּוׁש ַאְתָין ָקא ִּדְגבּוָרה ִמִּסְטָרא ַמָּיא :)קג וירא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .אֹותֹו
. ְלַהַּתְחּתֹוִנים ְלַהְׁשִּפיַע ְּכֵדי ַהֶחֶסד ִמַּצד ַהֶּׁשַפע ֶאת לֹוַקַחת ַהְּגבּוָרה ִּכי ,ַהְּגבּוָרה ִמַּצד יֹוְרִדים ,ָלעֹוָלם ַהּיֹוְרִדים

ַהְּגִליד ם ם ָׁש"ַּבְמַרר ָהֵאָבְמּו ,ֶגֶלד ֶׁשַעל ַהַּמָּכה )ד, מקואות ט(ה ָנְׁשִּמא ַּבָבּוּמַּכ, הָאּופל ְרם ֶׁשם ֵׁשא ַּגהּו, ֶּגֶלד אֹו, ְּגִלידן ֹוׁשָּלַה[
ת ַּלֻעְפּו', תרֹובּוְּגת ַהַלֲעַמ'י ֵרָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, הָרבּוְּגד ַהַּצה ִמָאה ָּבָאפּוְר ִּד.ַהְּקִלָּפה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶלה ַהַחּבּוָרה. ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהַּמָּכה

  .]דֶלד ֶּגסֹויא ְּבה ִהָרבּוְּגַה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָּבָרִקיַע ֶׁשְּׁשמֹו ָמכֹון ֵיׁש אֹוְצרֹות ֶקַרח ֶׁשל ֶׁשֶלג . ֶׁשּבֹו אֹוְצרֹות ֶׁשֶלג ְואֹוְצרֹות ָּבָרד" ָמכֹון" :)חגיגה יב( ַּבְּגָמָראָמִצינּו 

ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְקִּפיָאה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְמָצא ,  ֶׁשָּמכֹון ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה)כ' פתחי שערים'(ֶחֶבר א "ְּדמּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרי, ּוָבָרד

 "ְּכפֹור" ֶׁש,"ר ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזרְּכפֹו" ַעל ַהָּכתּוב )תשא(' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִמֵּמיָלא ֵיׁש ָׁשם אֹוְצרֹות ֶקַרח ֶׁשל ֶׁשֶלג ּוָבָרד, ֶאְצָלּה
א "ה ְּכִמְנַין כ"ַהְיינּו ֵׁשם אהי, ר"א פ"כ ְמַרֵּמז "ָּכֵאֶפר". ר ִּדיִנים"ו ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהפ"ה ְּכִמְנַין כ"ַהְיינּו ֵׁשם הוי, ר"ו פ"כְמַרֵּמז ַעל 

ְורֹוִאים ֶׁשַהְמָּתַקת . ר ִּדיִנים"ז ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהפ"ה ְּכִמְנַין י"ַהְיינּו ֵׁשם אהו, ר"ז פ"י ְמַרֵּמז ַעל "ְיַפֵּזר"ְו, ר ִּדיִנים"ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהפ

   .ַהִּדיִנים ִהיא ְּבסֹוד ִּפּזּור ַהּקֹר ְוַהְפָׁשַרת ַהֶּקַרח



 )כד, ר ג"שהש(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . ָסִדים ַהַּׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹוןְּדָלֵכן ֶׁשֶלג יֹוֵרד ַרק ַּבְּמקֹומֹות ַהְּגבֹוִהים ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך יֹוֵתר ַלֲחִנְרֶאה 

ְוַהְקָּפָאתֹו ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי , ַהְיינּו ַהֶּׁשֶלג ַעְצמֹו הּוא ֶחֶסד,  ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא ִּבְבִחיַנת ֶקַרח ֶׁשֻהְפַׁשר,ִמיָכֵאל ַׂשר ֶׁשל ֶׁשֶלג

ְּפִרי 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ָלֵכן ַמה ֶּׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה נֹוָתר ָקפּוא ְּכמֹו ֶׁשֶלג, ֶׁשעֹוֶצֶרת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵמיֵמי ַהֶחֶסד ֶׁשּלֹא ֵיְרדּו ָלעֹוָלם, ָרהַהְּגבּו

 ְוָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהְּבָרִכה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשָּבָאה ְּכתֹוָצָאה ,ג"ֶׁשֶלת "ר, "ְךָלְמִּתיו ַׂשִביר ְּגֵהן " )לז, בראשית כז( ֶׁשַהָּכתּוב )קאמרנא(' ַחִּיים

  .ַעל ְיֵדי ַהְּגבּוָרה, ִמִּצְמצּום ָהאֹור ֵאין סֹוף ַלַּגְׁשִמי

 ֵעץ ְפִרי'ִּב ּומּוָבא .ַהְּסִפירֹות ִמָּכל ֶׁשִּמְתַמֵּלאת ַהַּמְלכּות ַעל ְלַרֵּמז ְמֵליָאה אֹוִתּיֹות הּוא ֱאלִֹהים ֶׁשֵּׁשם .)עז תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ֵּדָעה ָהָאֶרץ ּוָמְלָאה" ַהָּכתּוב ְּבסֹוד ַהְּסִפירֹות ִמָּכל ַהֶּׁשַפע ֶאת ְּתַקֵּבל ַהַּמְלכּות ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד )רמט 'ע ב"ח העמידה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים

 ָּכל ֶאת ַמְקִּפיא ֶׁשהּוא ֵּכיָון ְמֵליָאה ְּבסֹוד הּוא ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֱאלִֹהים ֵּׁשםֶׁש ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה ".'ה ֶאת

 ָהָאֶרץ ָאהּוָמְל" ְּבסֹוד ַלַּמְלכּות ַהֶּזה ַהֶּׁשַפע ֶאת ַיְׁשִּפיַע הּוא ָלבֹא ּוֶלָעִתיד .ֶׁשְּבאֹוְצרֹוָתיו ַהֶּׁשַפע ִמָּכל ָמֵלא ְוהּוא ֶאְצלֹו ַהֶּׁשַפע
 ַהַּמְלכּות ְוָאז .ָלבֹא ֶלָעִתיד אֹותֹו ְלַהְׁשִּפיַע ,ְמַעֶּכֶבת ֶׁשִהיא ַהֵחִצי ֶאת ׁשֹוֶמֶרת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי "'ה ֶאת ֵּדָעה

  .ֵמַהֶּׁשַפע ְמֵלָאה ִּתְהֶיה ֱאלִֹהים ִמֵּׁשם ֶׁשְּמַקֶּבֶלת

  ִציָּבָזק ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵח

' ְּבסֹוד ָהאֹות ו" ָרצֹוא ָוׁשֹוב" .)ש עו"שה( ּוָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק" )יד, יחזקאל א(ָּכתּוב 
, ֶׁשְּלַמְעָלה' ָרצֹוא ְלַגֵּבי ַהה, ָּבֶאְמַצע' ְוַהַחּיֹות ֵהם ָהאֹות ו, ְלַמָּטה' ְלַמְעָלה ָלאֹות ה' ֵּבין ָהאֹות ה, ַהִּנְמָצא ָּבֶאְמַצע
, ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבָזקִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ֶׁשִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות הּוא ְּבסֹוד ַהָּבָזק:)פקודי רמו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ֶׁשְּלַמָּטה' ָוׁשֹוב ְלַגֵּבי ַהה

' ָלאֹות ה' ְוֵכן ַהִחּבּור ֵּבין ָהאֹות ו, ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ּוַמְלכּות הּוא ְּבסֹוד ַהֵחִצי' ת הָלאֹו' ְּדֶׁשַפע ֶזה ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ָהאֹות ו

'  ַמֲעִביָרה ָלאֹות וְוֶאת ֶזה ִהיא, ֶׁשְּלַמְעָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַאָּבא ֵחִצי' ְּדאֹות ה, ֶׁשְּלַמְעָלה הּוא ְּבסֹוד ַהֵחִצי

ְּדֶזה ֶׁשּיֹוֵסף ִנְקָרא . ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא "  ְוָחָכם ָּכמֹוָךָנבֹוןֵאין  ")לט, בראשית מא(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל יֹוֵסף . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין

ְוֵכן . ְוִחּבּור ֶזה הּוא ִחּבּור ַלֲחִצי ֶׁשל ִאָּמא. ְלִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִּביָנה'  וָנבֹון ְמַרֵּמז ַעל ִחּבּורֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות

, שמות א(ַהֵּלָדה ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ְמקֹום .  ְּדסֹוד ַהֵּלָדה הּוא ֶּדֶרְך ַהֲחִצי ֶׁשל ְנֵקָבהֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוּיֹוֶלד ֵּבן" )כח, שם ה(ַהָּכתּוב 

  . ְלַרֵּמז ֶׁשַהֵּלָדה ׁשֹוֶבֶרת ְוחֹוֶתֶכת ֶׁשַפע ֵמָהִאָּמאַמְׁשֵּברְוֵכן ִנְרֶאה ִּדְמקֹום ַהֵּלָדה ִנְקָרא . ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ָהָאְבָנִיםּוְרִאיֶתן ַעל  ")טז

', ֶעֶׂשר ְּבָכל ְסִפיָרה ֵמֵאּלּו ָחֵמׁש ְוכּו, ֵהם ֲחִמִּׁשים' ָעִמים הֶעֶׂשר ְּפ, ָחֵמׁש' ה, הּוא ֶעֶׂשר' י :)תיקונים ב(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
' ְוָהאֹות ה, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַאָּבא ִהיא ֶעֶׂשר' ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשָהאֹות י, ל ָּכלּול ֵמֵאּלּו ֲחִמִּׁשים"ְוִנְקָרא ּכֹ, ְיסֹוד לֹוֵקַח ַהּכֹל

ְוָחֵמׁש ֵאּלּו ֶׁשָּכל ַאַחת ְּכלּוָלה ֵמֶעֶׂשר ִמְתַּפְּׁשטֹות ַלֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי , ִּכי ִאָּמא ְמַקֶּבֶלת ֵמַאָּבא ַרק ֲחִצי,  ִהיא ָחֵמׁשַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִאָּמא

מתוק 'עם פירוש . בראשית לב(ְוַעֵּין ַּבּזַֹהר . ָעִרים ֵאּלּוְלַרֵּמז ֶׁשָּכלּול ֵמֲחִמִּׁשים ְׁש', ל ְּבִגיַמְטִרָּיא נ"ֶׁשֵּמֶהם ִנְמָׁשְך ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ּכֹ, ִּביָנה

ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ׁשֹוֵאב ֵמָהִאָּמא , "ִמּקֹול ְמַחְצִצים ֵּבין ַמְׁשַאִּבים" )יא, שופטים ה( ֶׁשַעל ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמָהִאָּמא ֶנֱאַמר ַהָּכתּוב )'מדבש

ְוֵכן . ְוַהִּמָּלה ְמַחְצִצים ְמַרֶּמֶזת ַעל ְׁשֵני ֲחָצִאים ֵאּלּו. ִצי ֶׁשּלֹו ְוַגם ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשהּוא ַמֲעִביר ַלַּמְלכּותַּגם ֶאת ַהֲח, ַהֲחָצִאיםֶאת ְׁשֵני 

  .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשעֹוֵבר ַלַּמְלכּותֶזַרע  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמַחְצִצים"

ערובין (י "ּוְבַרִּׁש. ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ַּבר ֲחִניָנא ָּכאֹור ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ֶהָחָרִסים" ְרֵאה ַהָּבָזקְּכַמ"ַמאי  :)חגיגה יג(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ְוַלַהב ַהּיֹוֵצא ַּבֶּנֶקב ֵיׁש ּבֹו ְּכַמְרֶאה , ָּכאֹור ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ֶהָחָרִסים ֶׁשּצֹוְרִפין ָּבֶהן ָזָהב ְוֵהם ְנקּוִבים ּוְסדּוִקים .)קד
ּוְסָדִקים ְמַרְּמִזים ַעל ֶסֶדק ַהַּמְלכּות ְׁשְּמַקֶּבֶלת ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת , ִנְרֶאה ִּדְנָקִבים ְמַרְּמִזים ַעל ֶנֶקב ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע. ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמַדם

ְוֵכן . ּוַמְרֶאה ָהָאדֹם ְוַהָּזָהב ְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַעְוֵכן ַמְרֶאה ַהָּירֹק ְמַרֵּמז ַעל ַהְיס. ִחּתּוְך ַהִּנְרָמז ְּבֶסֶדק ְּכִדְלַקָּמן

ְורֹוִאים ֶׁשָּבָזק ְמַסֵּמל , 'ְוִעְנַין ָּבָזק ְלׁשֹון ָּכתּות ְוָׁשבּור ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֵעירּוִבין ּבֹוְזִקין ֶמַלח ְוכּו .)יומא כב ('ְּמִאיִרי'ַּבמּוָבא 

  .ִביָרה ְוִחּתּוְךְׁש

ִּכי הּוא ִסָּבה ֶׁשַהֲחיֹות ָחׁשֹות ּוְמַמֲהרֹות , ְוַעל ֶזה ִנְקָרא ַחְׁשַמל ְלהֹורֹות ַעל ְּפֻעָּלתֹו )יח, שמות כה(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי מּוָבא 
ּוִמָּיד ַהַחּיֹות קֹוְפצֹות ְּכַמְרֶאה , "ה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"קֹול הוי"ֶׁשהּוא ְמָזֵרז אֹוָתם ֵלאמֹר ֲחׁשּו ִמן ַהָּמלּול ִמְּפֵני 

 ּוְכָבר ִהְקׁשּו ,"ה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאש"קֹול הוי"רֹוִאים ֶׁשַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהַחּיֹות ֶׁשָחׁשֹות ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק ַלָּפסּוק . ַהָּבָזק

ּוַבִּמְדָרִׁשים ָמִצינּו ֶׁשַהֲחִציָבה ִהיא ַּבּלּוחֹות ְּבַמַּתן . ְלׁשֹון ֲחִציָבה ְוִחּתּוְך ֵאֶצל ֵאׁש ַמה ַּׁשֶּיֶכת )ז, תהילים כט' אבן עזרא' 'ע(ַהְמָפְרִׁשים 

' תורת משה'(ֵאר ְמָב' ֲחַתם סֹוֵפר'ּוַב. ִּדְבַפְׁשטּות ַהָּכתּוב ַמְׁשַמע ֶׁשַהֲחִציָבה ִהיא ָּבֵאׁש ְולֹא ַּבּלּוחֹות, ּוֵפרּוׁש ֶזה ָקֶׁשה, ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ָהֵאׁש

 ַהַחּיֹות ֵאׁש ֶׁשַּמְׁשִּפיעֹות ְפֻעַּלתִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב ְלִפי ְּדָבֵרינּו ִּד.  ֶׁשַהּלּוחֹות ָהיּו רּוָחִנּיֹות ִּבְבִחיַנת ַלֲהבֹות ֵאׁש)טו, בראשית לב

, ְּדַלַהב הּוא ַּגם ַסִּכין ְּכִדְלֵעיל, "חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל , ֵאׁש ָהְּפֻעַּלתֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ֵיׁש ָּבּה ִחּתּוְך ַוֲחִציָבה ַיַחד ִעם 

ְמַרֵּמז ַעל  ַחְׁשַמלְוֵכן . ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַּמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ְּבסֹוד ַהֵחִצי, ִעם ַהּקֹולֹות ֶׁשָהיּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ְוָלֵכן ָּכתּוב ֶזה ָקׁשּור

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו , ְורֹוִאים ֶׁשַהְּגבּוָרה קֹוֶדֶמת ַלֶחֶסד. ְמַרֵּמז ַעל ַהֶחֶסד ֶׁשְּמַמֵּלל ּוַמְׁשִּפיַעָמל ּו. ְּבסֹוד ְׁשִתיָקה, ָחׁשַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד 

, ִּדְבַׁשָּבת ֵיׁש ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ת"ַׁשָּבת "ס" ש ֵאת ַלֲהבֹובחֵֹצ ")ז, הילים כטת(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶחֶסד ַלַּמְלכּות

ה חֵֹצב "ֲהָוָי"ֵכן  ְו.הּוא ִמַּדת ַהְּגבּוָרה". חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש' קֹול ה") ה לאור"ד ('ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוְבַׁשָּבת ִנְּתָנה ּתֹוָרה
 "חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש"ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרהְּתִפִּלין ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַלֲהבֹות

  .ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאַמר ָׁשם, ְּתֵכֶלתְּבִגיַמְטִרָּיא 



 ,ָהֵאׁש ּוֵבין ַהַּמִים ֵּבין ָׁשלֹום ֶׁשעֶֹׂשה ֶזה "ֵאׁש ַלֲהבֹות חֵֹצב 'ה קֹול" )כה( 'ַהָּבִהיר ֵסֶפר'ְּב מּוָבא
 ֶׁשל ֶזה ְּדִחּתּוְך ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִמְּלַכּבֹותֹו מֹוְנָען ְוַגם ,ַהַּמִים ְךִמִּלְלחֹ אֹותֹו ּומֹוֵנַע ָהֵאׁש ּכַֹח ֶׁשחֵֹצב

  .ַלַּמְלכּות ַיַעְברּו ֲחָסִדים ֵאּלּו ְוקֹוֵבַע ,ַהִּזּוּוג ְּבסֹוד ְוַהְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ֵּבין ָׁשלֹום עֶֹׂשה ַהְּגבּוָרה

  ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות

 .ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת ִעם ה"הקב ֶׁשל ִזּוּוג ְבִחיַנתִּב ָהָיה ּתֹוָרה ֶׁשַּמַּתן רֹוִאים .ּתֹוָרה ַמַּתן ֶזה ֲחֻתָּנתֹו ְּביֹום .)רטו ויחי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ְׁשֵלִמים יֹום ַאְרָּבִעים ְּכֶׁשִּנְׁשְלמּו ָלֵכן ,ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקֵּבל ִסיַני ְלַהר ָעָלה ֶׁשּמֶׁשה )כשעלה ה"ד .פט שבת( י"ְּבַרִּׁש ּוָמִצינּו

 ִּבְזַמן ָלֵכן ,ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ַמְתִחיָלה ַהִּזּוּוג ְּדַהְׁשָּפַעת ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָׁשם ַעֵּין ,ֵעֶגל ְוָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָטעּו ,ְּבַתּמּוז ז"ט ֶׁשל ַּבֲחצֹות

 ֶנֶאְמרּו ַהִּדְּברֹות ַּדֲעֶׂשֶרת ,ְענּוםְׁשַמ ַהְּגבּוָרה ִמִּפיָך ְל ִיְהֶיה ְולֹא ָאנִֹכי .)כד מכות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְלִסיַני ָעָלה מֶׁשה ֶזה

 ּוְמבָֹאר ,"ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֱאלִֹהים ַוְיַדֵּבר" )א ,כ שמות( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֱאלִֹהים ַּבֵּׁשם

 ֶׁשַחג ֲחֻנָּכה ְּבַמֲאְמֵרי ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ְּגבּוָרה ִּגיַמְטִרָּיא חֹוֵרב ִנְקָרא ִסיַני ַהר ֵכןְו .ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ִהיא ַהִּזּוּוג ְּדַהְׁשָּפַעת ִלְדָבֵרינּו

 ,ֶזה ְּביֹום הַהַּלְיָל ָּכל ֵעִרים ְוָלֵכן ,ִיְצָחק ְּכֶנֶגד הּוא ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשַחג )תיז 'ס ח"או( 'ּטּור'ַּב מּוָבא ְוָלֵכן ,ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ַהָּׁשבּועֹות

 ְמַדֶּבֶרת רּות ִּדְמִגַּלת ֶזה ְּביֹום רּות ְמִגַּלת קֹוְרִאים ְוָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ֶזה ְּביֹום ְוָלֵכן ,ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדַלְיָלה

 ּתֹוָרה ְּבסֹוד ִהיא רּות ֶׁשְּמִגַּלת :)קד רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ְּביֹום נֹוַלד ֶלְךַהֶּמ ָּדִוד ְוָלֵכן .ֵמַהְּגבּורֹות ַלַּמְלכּות ַהַהְׁשָּפָעה ַעל

 'ב ֶׁשִּנְּתנּו ֹוָרהּת ִּדְבַמַּתן ַהָּׁשבּועֹות ְּבַחג אֹוָתּה קֹוִרין ְוָלֵכן .ּוְנֵקָבה ָזָכר ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ֶּפה ֶׁשְּבַעל ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב

 ר"ּדֹוֵה ת"ס "ה"הוי וָעָלי דָיַר רֲאֶׁש" )יח ,יט שמות( ּתֹוָרה ַמַּתן ַעל ַהְמַדֵּבר ַהָּכתּוב ְוֵכן .ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ִזּוּוג ָהָיה ֵאּלּו ּתֹורֹות
 )מסכת שבועות(ה "ָלְּׁשא ַּבָבּוּמַּכ. הָרֹול ּת ַעיֹום ַהִּדיןא ת הּועֹובּוָּׁשג ַה ַחןֵכְו. ְּכִדְלֵעיל ַלַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד ַהְּגבּוָרה ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַרֵּמז

  . ְוָהעֹוָלם ִנידֹון ְּביֹום ֶזה ַעל ַהּתֹוָרה, ה"ֵהם ַהְּנָׁשמֹות ַהּפֹוְרחֹות ֵמִאיָלנֹו ֶׁשל הקב, ְּבַעֶּצֶרת ִנידֹוִנין ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן

 ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִמַּצד ַהָּיִמין ְולֹא ִמַּצד "ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו") ב, דברים לג( ֶׁשַּמְקֶׁשה ֵמַהָּכתּוב .) פדיתרו(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

 ְּדָהֵאׁש ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת "ִמיִמינֹו ֵאׁש"ָּכתּוב ְמַרֵּמז ְוִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ֶׁשַה. ּוְמַיֵּׁשב ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִּבְגבּוָרה ְוַאַחר ָּכְך ִנְכְלָלה ַּבָּיִמין. ַהְּגבּוָרה

. ְּדסֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ְוַגם ַהֲחָסִדים יֹוְרִדים ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה, ְּגבּוָרה ִהיא ָיְצָאה ֵמַהָּיִמין ְוִהְׁשִּפיָעה ֶאת ַהָּיִמין ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְלַמָּטה

ה ִלְׂשמֹאָלן ֶׁשל "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ַהִּדּבּור יֹוֵצא ִמּיִמינֹו ֶׁשל הקב )ר א יג"שיהש(ַּבִּמְדָרׁש ּוְמֻרָּמז 
ְּכֶׁשּכֹוְתִבים ֶאת ַהֵּתבֹות , ְכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרהְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשְּמַרְּמִזים ִעְנָין ֶזה ִּב. רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ָהְיָתה ֶּדֶרְך ַהְּׂשמֹאל. ִיְׂשָרֵאל

ְלַרֵּמז , ּוְכֶׁשּכֹוְתִבים ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ּכֹוְתִבים ָּכל אֹות ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין. ְמַרְּמִזים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ָּבָאה ֵמַהָּיִמין, ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל

ֵני ְּבֵעיֵני ְלָהר ָהְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש  ")יז, שמות כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ֶׁשל ַהּתֹוָרה ּוַמְׁשִּפיָעה אֹותֹו ְּבפֹוַעלֶׁשַהְּגבּוָרה מֹוִציָאה ֶאת ַהֶחֶסד

  .ַהְּגבּוָרה ְּכִדְלֵעילַהַּסִּכין ְוָהֵאׁש ֶׁשל ִמַּדת  ַהְמַסֵּמל ֶאת ב"ַלַהת "ר" ִיְׂשָרֵאל

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן .  ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְׁשִנָּיה ַלּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב,ְׁשִנָּיה ִמְּלׁשֹון ִמְׁשָנה ֶׁשַהִּמְׁשָנה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם )שנהערך מ(' ָערּוְך' ָהְּבֵסֶפרמּוָבא 

ְּדסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ַּבּתֹוָרה .  ִמְתַּגֶּלהַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַמְלכּות ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֵחֶלק ֵׁשִני ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹוֶרֶמז 

ֵיׁש סֹודֹות ֶׁשְּגנּוִזים , ּוְכמֹו ְּבָכל ַהְׁשָּפָעה ֶׁשַהְּזֵעיר ַאְנִּפין ַמְׁשִּפיַע ַרק ֲחִצי ַלַּמְלכּות ָּכְך ַּגם ַּבּתֹוָרה. ְזֵעיר ַאְנִּפיןְּבִחיַנת ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשִהיא 

 ָצִריְך ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותְּדֶמֶלְך , "ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה" )יח, דברים יז (ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב. ם ִמְתַּגִּליםַּבְיסֹוד ְוֵאיָנ

ְוֶאָחד ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה , ֵאינֹו ִמְתַּגֶּלהֶאָחד ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁש, ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ְׁשֵני ֲחָלִקיםִמְׁשֶנה ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה 

   .ֶׁשִּמְתַּגֶּלה

 הֶּזי ִמִצֵחק ְּכ ַרׁש ֵינּוָל, הָרֹוּתת ַּבֹוּיִתא אֹוֹוּבים ִרִּׁש ִׁשׁשֵּיי ֶׁשל ִּפף ַעַאל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵרּום ּגֵׁשְּב) ו, י(א "יָדִחַל' תמֹוֵדר ְקַּבְדִמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

יר ִאֵהז ֶׁשנּוָּגר ַהאֹוָהֶׁש' ַחְׁשַמל ַחָּמה' ְּבַמֲאַמר ינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָּבְתִמּו. זנּוָּגר ַהאֹוז ָהַנְגִּנֶׁש ְּכזּוְנְגת ִנֹוּיִתאֹוָהי ֵמִצי ֵחִּכ] 304,805[

  . ד סֹוֹוּבד ֶׁשסֹוְיז ַּבנּוה ָגָרֹוּתל ַהן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵחַה ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, הָרֹוּתַהי ֵמִצ ֲחֹוּמז ִעַנְגן ִנֵכָל, דסֹוְיז ַּבַנְגִנ, דסֹות ְייַנִחיא ְּבִה ֶׁשׁשֶמֶּׁשַהֵמ

ה ֶאת ָהִאָּׁש' ִיֵּתן ה"ָלֵכן ָּכתּוב ָעֶליָה , ֶׁשרּות ִהיא ַּגם ְּבִחיַנת ָרֵחל ְוַגם ְּבִחיַנת ֵלָאה )מ(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְּבמּוָבא 
ֶׁשרּות ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְלַמד ֶלָעִתיד ָלבֹא ֵמַהָּמִׁשיַח ֶׁשּיֹוֵצא ' ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . " ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאהָךַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶת

ּוְמבָֹאר . ֹוְקִקים ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָהֲאִמִּתית ֶּדֶרְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָּבא ֵמרּותְוָלֵכן קֹוִרין ְמִגַּלת רּות ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ְלַרֵּמז ֶׁשִּמְׁשּת, ִמֶּמָּנה

ְליֹון ְוָטמּון ּבֹו ַהֵחִצי ָהֶע, ִנְזֶּכה ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשּבֹו סֹוד, ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ְּכמֹו רּותִלְדָבֵרינּו 

 :)תיקונים עה(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְמַרֵּמז ַעל קֹול ַהּתֹוָרה" ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו" ֶׁשַהָּכתּוב :)ויחי רטו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶׁשל ַהּתֹוָרה

 ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל רּות קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה :)רות צו(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . תּובַהֻּמְזָּכר ַּבָּכ" ּתֹורקֹול ַה" ִהיא ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ְוִהיא ְּבִחיַנת רּותֶׁש

 רּות ְוָעַלת" ַוָּתבֹא ַבָּלט" )ז, שם ג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבַּתְרּגּום ַעל ַהָּכתּוב , ְוִּגיִלית ְמַרֶּמֶזת ַעל ִּגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ִּגיִליתָהָיה 
ְּכֶׁשֵּלָאה ָׂשְכָרה ֶאת ִמְׁשַּכב , ָּבא ָלעֹוָלם ֶּדֶרְך ָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד, ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדִיָּשׂשָכר ַהְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ְׂשַכר ַהּתֹוָרה ֶלָעִתיד ָלבֹא. ְּבָרז

  . ְלַרֵּמז ַעל ְׂשַכר ַהּתֹוָרה ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָּיבֹא ֶּדֶרְך ִחּבּור ָרֵחל ְוֵלָאה. ֵלָאהְוַיֲעקֹב ִהְרֵהר אֹותֹו ַהּיֹום ְּבָרֵחל ּוָבֶעֶרב ָּבא ַעל, ַיֲעקֹב ֵמָרֵחל

ִנְרֶאה ְּדמֶׁשה ִטֵהר ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל . "ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח" )ו, שמות כד(ָּכתּוב 

ּומֶׁשה ָרַמז ָלֶהם . 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדָדם ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. ֵני ַמַּתן ּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ֶׁשָּנַתן ֲעֵליֶהם ֲחִצי ֵמַהָּדםִלְפ

.  ָּבא ְוִחְּלקֹוְךִמי ִחְּלקֹו ַמְלָא" ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם"י ָׁשם "ּומּוָבא ְּבַרִּׁש. ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים ֵמַהְיסֹוד ַרק ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהָּדם

 "ֲחִצי ַהָּדם" ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֵסףְוֵכן .  ָּבא ְוִחְּלקֹוְךַמְלָאָלֵכן , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ַנֲעֵׂשית ַּבְיסֹוד ֶׁשהּוא ְמקֹום ַהַּמְלָאִכים



ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת " )שם ח(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב . ְּדֵחִצי ֵמַהְּגבּורֹות ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו יֹוֵרד. ֵמַהְיסֹוד ֵהם ַרק ֲחִצי] ָּדם[ת ַהְּגבּורֹות ְּדַהְׁשָּפַע
ַחְׁשַמל 'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְּבִריתַהִּנְקָרא  ְּדָדם ֶזה ִסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד "ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית

ת "ס" ִעָּמֶכם'  ָּכַרת הר ֲאֶׁשת ַהְּבִריםַד"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶׁשָּכל ַהֲהָכנֹות ְלַמַּתן ּתֹוָרה ָהיּו ֲהָכנֹות ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּבר ַלְיסֹוד ְּבַמַּתן ּתֹוָרה' ּתֹוָרה

  . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודה"ַחָּמת "ר" ָּדםַהִצי ֲחֶׁשה מ"ְוֵכן . ְיסֹוד ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהר"ָּתָמ

 ְךָׁשְרֵר"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ו"ָּבַאָּגנֹת ָּכתּוב ָחֵסר ָוא" ַוָּיֶׁשם ָּבַאָּגנֹת' ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ְוכּו" .)משפטים קכו(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
] ָיֵרַח" [ַאַּגן ַהַּסַהר"ְלַרֵּמז ַעל " ַוָּיֶׁשם ָּבַאָּגנֹת"ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ,  ְמָבֵאר זַֹהר ֶזה)פרשת שקלים(' אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל 'רְבֵסֶפּו. "ַאַּגן ַהַּסַהר

ָּדם ֶׁשָּבַאָּגנֹת ָזַרק ַעל ּוִמן ַה, ַּכְבָיכֹול ְלַרֵּמז ַעל ְּפַלג ַהְּדַכר" ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח", ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְּפַלג ּגּוָפא
ְוָלֵכן הּוא ָׂשם , רֹוִאים ֶׁשֲחִצי ַהָּדם ֶׁשּמֶׁשה ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַוֲחִצי ַהָּדם ֶׁשָּזַרק ַעל ָהָעם ָהָיה ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות. ָהָעם

ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדָלֵכן .  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותַאַּגן ַהַּסַהרת הּוא ְּכִלי ָעגֹל ְּכמֹו ַהָּיֵרַח ֶׁשִּנְקָרא  ְּדַאָּגנָֹּבַאָּגנֹתֶאת ַהָּדם ֶׁשְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּות 

ּומֶׁשה ָרַמז ֶׁשַהַּמְלכּות , יל ְּכִדְלֵעֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּול ַהָּדם ֶׁשָּזַרק ַעל ָהָעם ִּבְכִלי ָעגֹל ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָיֵרַח ְּדֲחִצימֶׁשה ָׂשם ֶאת 

ְלַרֵּמז , ֲחִצי חֶֹדׁש עֹוֶלה ַוֲחִצי חֶֹדׁש יֹוֵרד, ְוָלֵכן הּוא ִּבְבִחיַנת ָיֵרַח ְּדִעּגּול ַהָּיֵרַח ַּגם ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ַרק ֵחִצי

. ָּדם ַסִּכין ְמַקְּדָׁשא ֵליּה:) מנחות טז(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. הָרבּוְּג ַהְךּוּתת ִחל ֶאֵּמַסְמין ַהִּכַסם ְלין ָּדר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצן ָמֵכ ְו.ִעְנָין ֶזה ְּכִדְלֵעיל

ין ִּכַּס ַהְךּוּתִחא ֶׁשָּלֶא. םא ָּדֵצֵּיג ֶׁשאְֹדי ִלִעָצְמֶאק ָהא ַרין הּוִּכַּסַהר ֶׁשאַמל ּתַֹאְו. יןִּכַּס ַהְךּוּתִח ֵמׁשֵּדַקְת ִמַחֵּבְזִּמל ַהק ַעָרְזִּנם ַהָּדַה ֶׁשינּוְיַה

  .תֹו אֹוׁשֵּדַקא ְמהּוְו, אֵצֹוּים ֶׁשָּדם ַהר ִעּוׁשָק

ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ַּבת קֹול , ּוֵמֵהיָכן ָהָיה יֹוֵדַע מֶׁשה ֶחְציֹו ֶׁשל ָּדם" ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם" )ה, ר ו"ויק(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ַּבת קֹול ֶׁשּיֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ִנְרֶאה ְּדַבת קֹול זֹו ִהיא אֹוָתּה . ְיָתה יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת ַעד ָּכאן ֶחְציֹו ֶׁשל ָּדםָה

. א לֹוֵקַח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּלֹו ְּכִדְלַקָּמןְּדִמי ֶׁשחֹוֵט, )ב, אבות ו(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה . ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה

ְלַרֵּמז ֶׁשַרק ֲחִצי ַׁשָּיְך ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ּוִמי ֶׁשחֹוֵטא לֹוֵקַח , ְואֹוָתּה ַּבת קֹול ֶׁשַּמְזִהיָרה ִמן ַהֵחְטא ָּדֲאָגה ְלַחֵּלק ֶאת ַהָּדם ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ֶׁשָהָאָדם לֹא , ֵני ַמַּתן ּתֹוָרה ַנֲעׂשּו ָּכל ָהְרָמִזים ָהֵאּלּו ִעם ֲחִצי ַהָּדם ְּדָכאן ִנְמָצא ׁשֶֹרׁש ַהַּטַעם ְלָכל ַהִּמְצוֹותְוָלֵכן ִלְפ. ֵמַהֲחִצי ַהֵּׁשִני

ַהחֶֹדׁש " )ב, שמות יב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  חֶֹדׁשְוָלֵכן ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְצַטוּו ָהְיָתה ִמְצַות רֹאׁש. ִיָּכֵנס ַלֵחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים
ֶׁשַּמְטָרָתן ִלְׁשמֹר ֶאת ָהָאָדם ִלְהיֹות ָקׁשּור ַלֲחִצי ,  ְּדסֹוד רֹאׁש חֶֹדׁש הּוא סֹוד ְׁשִמיַרת ָּכל ַהִּמְצוֹות,"ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים

ָאַמר ָרָבא ְּברֹאׁש  :)שבת פו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְולֹא ְלִהָּכֵנס ַלֲחִצי ַהִחיצֹוִנים, ֶדׁש ְּכִדְלֵעילַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ְלֵחִצי חֹ
. "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים"ּוְכִתיב ָהָתם " ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדָּבר ִסיָני"ְּכִתיב ָהָכא , חֶֹדׁש ַאתּו ְלִמְדָּבר ִסיַני

ַמְלַאְך  'ְּבֵסֶפרַּכּמּוָבא ,  ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ַלַּמְלכּותֶזהְוֵכן ַהִּמָּלה . ְורֹוִאים ֶׁשִּביָאָתם ְלִסיַני ָהְיָתה ְּבסֹוד רֹאׁש חֶֹדׁש

   ).פרשת ראה( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל' ַהְּבִרית

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשּמֶׁשה ָהָיה ָּבִקי ְּבִהְלכֹות . ִיְׁשָמֵעאל ָּבִקי ָהָיה מֶׁשה ְּבִהְלכֹות ָּדם ְוִחְּלקֹו' רָּתֵני  ַהִּמְדָרׁש ָׁשם ּוַמְמִׁשיְך

,  ֶׁשָּצִריְך ְלַחֵּלק ֶאת ַהָּדם ִלְׁשַנִיםִמֵּמיָלא הּוא ָיַדע. הָרבּוְּגת ַהַּדִּמם ִמָׁשְרָּׁשי ֶׁשִוט ֵלֶבֵּׁשה ִמָיה ָהֶשי מֵֹרֲהֶׁש, ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְרָמִזים ַּבָּדם

, שמות ב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹור ְּכֶדֵּסיל ַהֵלים ְּבִׂשעֹו ֶׁשץַחַית ַוְצה ִמָזְמְרה ִנֶשת מַֹדֵלְּבֶׁש' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְלַחְּלקֹו

י ִצל ֲחת ַעזֹוְּמַרְמ, "ַוֵּתֶרא אֹתֹו" יםִּלִּמַה. " ַוֵּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָׁשה ְיָרִחיםַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן" )ב

  . אבֹיד ָלִתָען ֶלפּוָּצן ֶׁשָמיקֹוִפֲאל ָהה ֶׁשָּצַּמי ַהִצל ֲחז ַעֵּמַר ְמ"ַוִּתְצְּפֵנהּו" .דָּי ִמּוּנֶּמים ִמִנֱהֶנ ְותֹוים אֹוִארֹוה ֶׁשֶּלֻגְמה ַהָּצַּמַה

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש , ֶׁשַהר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,"ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו" )כג, שמות יט(ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ָּכתּוב 

ְּדֶזה סֹוד , "ְוִקַּדְׁשּתֹו"זֹוִכים ְל, ְולֹא ִנְכָנִסים ַּבֲחִצי ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים, ת ַהְיסֹודָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִאם ַמְגִּביִלים ֶאת ָהָהר ַהְיינּו ֶאת ַהְׁשָּפַע

, קֹוֶדׁשֵהן  ַהרא ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות "ְּבלֹוי שליט' ַאֲהרֹון ְיַׁשְעָי' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהְתַּגְּלָתה ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

, ָיִמים קֹוֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ּוָפְרׁשּו ִמְּנׁשֹוֵתיֶהם' ֵכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְגִּבילּו ֶאת ָהָהר ֶׁשָּלֶהם גְו', ְסמּוכֹות ְלר' ְוש' ק', ְסמּוכֹות ְלה' ְוו' ד

  .ָרהּוִבְזכּות ֶזה ָזכּו ְלַהְׁשָּפַעת ָהָהר ָהרּוָחִני ֶׁשִהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהּתֹו

, ְלַעם ְּתִליַתִאי, ְּבִריְך ַרְחָמָנא ִּדיַהב אּוְרָיין ְּתִליַתִאי, ָּדַרׁש ַההּוא ְּגִליָלָאה ֲעֵליּה ְּדַרב ִחְסָּדא .)שבת פח( ַּבְּגָמָראָמִצינּו 
ְלַעם , ְמֻׁשֶּלֶׁשתּתֹוָרה . ּתֹוָרה ָהיּו ְּבסֹוד ְמֻׁשָּלׁש רֹוִאים ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ַמַּתן .ְּבַיְרָחא ְּתִליַתאי, ְּביֹום ְּתִליַתִאי, ַעל ַיד ְּתִליַתִאי

ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבסֹוד ].  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלםַהְּׁשִליִׁשיָּבֶאֶלף . [ַהְּׁשִליִׁשיַּבחֶֹדׁש , ַהְּׁשִליִׁשיַּבּיֹום , ָׁשלׁשַעל ְיֵדי , ְמֻׁשָּלׁש

ת "ר" רַׂשִאיׁש ְלְמָך ָׂשי ִמ ")יד, שמות ב(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל מֶֹשה . ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי, ֵחִציַמְטִרָּיא  ֶׁשהּוא ְּבִגיִעּגּול

ה ָרֹוּתל ַה ֶׁשְּמֻׁשָּלׁשד ַהה סֹוֶזְו. םִיַנין ְׁשר ֵּבֵּבַחְמ ַהָׁשִליׁש ינּוְיַה, ְךֵּוַת ְמֹוׁשרּו ֵּפְּתִליָתִאיֶׁש:) ערכין טו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ׁש"ְמֻׁשָּל

  .לֵאָרְׂשת ִיֶסֶנם ְּכה ִע"ת הקבר ֶאֵּבַחְמ ַהְיסֹודת יַנִחְבא ִּבהּוֶׁש

 ,ֱאֶמת ֵראתִנְק ֶׁשַהּתֹוָרה ְּכלֹוַמר ,ְמֻׁשָּלִׁשים אֹוִתּיֹוֶתיָה ַהַהָּגָדה ְוהֹוִסיָפה ָׁשם ַהְּגָמָרא ַעל ָּגאֹון ִנִּסים ַרב ּומֹוִסיף
 'מ ,ִּבְתִחָּלה 'א ,אֹוִתּיֹות ב"ַהכ ֶׁשל ְמֻׁשָּלׁש ֶׁשִהיא ֱאֶמת ִנְקֵראת ֶׁשַהּתֹוָרה ְלהֹוִסיף ְוִנְרֶאה .אֹוִתּיֹות ָׁשלֹש ֱאֶמת ּוִמְסַּפר

 מֹוִסיף ְועֹוד .ֱאֶמת ּתֹוַרת ִנְּתָנה ָידֹו ְוַעל ,ֱאֶמת ָראִנְק ְמֻׁשָּלׁש אֹו ִעּגּול ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ְוָלֵכן .ַּבּסֹוף 'ְות ָּבֶאְמַצע

 ֵלִוי ,ּתֹוָרה ִנְּתָנה ָידֹו ֶׁשַעל מֶֹשה נֹוַלד ,ַהְּׁשִליִׁשי ַהֵּׁשֶבט ֵלִוי ּוִמן ,ְׁשלָֹשה ָאבֹות ְּבֵני ְוִיְׂשָרֵאל ,ָּגאֹון ִנִּסים ַרב ָׁשם
 ָהָיה ַהּיֹום אֹותֹו ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּכל ָלַמְדָּתה ָהא ,ְיָרִחים ָׁשלֹש ְוִנְצַּפן ,ֹוִתּיֹותא ָׁשלֹש מֶֹשה ,אֹוִתּיֹות ָׁשלֹש ּבֹו ֵיׁש

 ֲהָלכֹות ַּתְלמּוד ְמֻׁשֶּלֶׁשת ִמְׁשָנה ,ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּתֹוָרה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ּתֹוָרה ,ַּבִּמְדָרׁש עֹוד ֵיׁש ֶזה ּוְכגֹון ,ְמֻׁשָּלׁש
 ָׁשלֹש ִעם ְלִביבֹות ְּבָׁשבּועֹות ֶלֱאכֹל ִיְׂשָרֵאל ִמְנַהג ְוֵכן .ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְקֻדָּׁשה ,ְוָצֳהַרִים ָובֶֹקר ֶעֶרב ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְּתִפָּלה ,ְוַאָּגדֹות

 ִמי ְּבַיד ָהיּו ְבָיכֹולַּכ ,ְטָפִחים ִׁשָּׁשה ָאְרָּכן ָהיּו ַהּלּוחֹות ְּבֶרְכָיה ַרִּבי ָאַמר )א ,כח ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ְצָלעֹות



 רֹוִאים .ְלָיד ָיד ֵּבין ַמְפִריִׁשין ָהיּו ְטָפִחים ּוְׁשֵני ,ְטָפִחים ְׁשֵני מֶֹשה ֶׁשל ּוְבָידֹו ,ְטָפִחים ְׁשֵני ָהעֹוָלם ְוָהָיה ֶׁשָאַמר

 ְׁשלָֹשהּו, ָכל ּבֶֹקר ְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה ְּבָׁשלֹשֵכן אֹוְמִרים  מֹוִסיף ֶׁשָּל'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְבֵסֶפר ּו. ְלָׁשלֹש ִהְתַחְּלקּו ֶׁשַהּלּוחֹות

ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה : ְוֵכן אֹוְמִרים ְּבנַֹסח ַהְּתִפָּלה. ְּפסּוִקים ֶׁשל ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ַאֲחֵריֶהן
  .רֹוִאים ֶׁשַהְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ְקׁשּוָרה ְלמֶֹשהְו. ַעְבֶּדָך

ברכות ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ּוְבַמָּתָנה, ּוִבְלִקיָחה, ְּבֶׁשִבי: ְּבָׁשלֹש ְּבִחינֹות,  ֶׁשּמֶֹשה ִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה)ר כח א"שמו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

ּוִמיץ ,  ָדםִציאּוִמיץ ַאף יֹו, ִּכי ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאה" ַּבָּכתּוב  ֶאת ַהָּׁשלֹש ְּפָעִמים ִמיץ ֶׁשֶּנֶאְמרּו ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ַעל ַהּתֹוָרה:)סג
ָנה ְּבָׁשלֹש ְוַהּתֹוָרה ִנְּת. ְוַהֵהיָכל ָקדֹש, ְוַנְרִּתקֹו ָקדֹש, ֵסֶפר ּתֹוָרה ָקדֹש .)נשא קלד( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ".ַאַּפִים יֹוִציא ִריב

  .לּוחֹות ְוָארֹון ְוֵהיָכל, ְׁשִכיָנה ְּבָׁשלֹש. ְּבָיִמים ְׁשלָֹשה. ְּבָׁשלֹש ַמֲעלֹות. ְקדֹוׁשֹות

ַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים חּוֵטי ַה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִהְׁשִּפיָעה ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ְוָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְיסֹודְוֵכן 

  .יֹוֵצא ֶׁשַּלְּמנֹוָרה ָהְיָתה צּוַרת ְמֻׁשָּלׁש,  ֶׁשַהָּקִנים ָהיּו יֹוְצִאים ִמִּצֶּדיָה ַּבֲאַלְכסֹון)לב, שמות כה(י "ָמִצינּו ִׁשיַטת ַרִּׁש, 'ַלְּׁשִמיִני

ְוֶזה יֹוֵצר ַּבַּמָּפה , ְּדִמְדַּבר ִסיַני ִנְמָצא ֵּבין ַים סּוף ַהִּמְזָרִחי ְלַים סּוף ַהַּמֲעָרִבי, ְמֻׁשָּלׁשָמקֹום ֶׁשּצּוָרתֹו ַּבַּמָּפה ַהר ִסיַני ִנְמָצא ְּבְוֵכן 

ה ָּפִלְּקיא ַהִהה ֶׁשיָקִּתֲע ָהםִיַרְצִמן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְּבֵכְו.  ָהִאי ִסיַניֲחִציְוִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשּקֹוְרִאים ַלָּמקֹום ַהֶּזה . צּוַרת ְמֻׁשָּלׁש

  . ַעדּוָּי ַּכְמֻׁשָּלׁשת ַרצּום ְּבֶהָּלת ֶׁשידֹוִמיָרִּפת ַה ֶאּוׂשָעֶׁש, הָרֹון ּתַּתר ַמֹול ּדת ֶׁשעֹוָּפְׁשַהל ַהה ַעיָׁשִּבְלִהֶׁש

 ַהַּמָּפה ֶׁשֶהְמֵׁשְך יֹוֵצא ,רֹאׁש צּוַרת ֵיׁש ָרֵאלִיְׂש ֶאֶרץ ֶׁשְּלַמַּפת ',ֵּתֵבל ַעְפרֹות רֹאׁש' ְּבַמֲאַמר ֶּׁשֵּבַאְרנּו ַמה ּוְלִפי

 צּוַרת ָּכאן ֶׁשֵּיׁש ְויֹוֵצא ,ַהּנּוְקָבא ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשַהָּים ָׁשם ַּבַּמֲאָמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ִסיַני ִמְדַּבר הּוא ַהְיסֹוד ִּבְמקֹום ְלַמָּטה

   .ְךָּב ְוֵאעּול ָךֵמיֶמי ְּפִליג ְּבסֹוד ִהיא ַלַּמְלכּות ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה :)נא בראשית( רַּבּזַֹה ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי .ַּבַּמָּפה ִזּוּוג

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

 .)מא יתרו( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .נּוְקָבא ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא סּוף ְּבַים ַהֶּזה ֶׁשַהָּמקֹום ְורֹוִאים .ָים ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָבאַהּנּוְק

 הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש :)קצח ויקהל( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַּבָּׁשבּוַע ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ָהְיָתה ,ּתֹוָרה ְלַמַּתן ֲהָכָנה ָׁשָהְיָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת

 ,א בראשית( 'ַהּתֹוָספֹות ִמַּבֲעֵלי ְזֵקִנים ַדַעת'ְּב מּוָבא ְוֵכן ,ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֶׁשִּיָּבַקע ַהָּים ִעם ָהעֹוָלם ְּבִריַאת ֶׁשל ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ִהְּתָנה

 ֶאָחד ָמקֹום ֶאל ַהָּׁשַמִים ִמַּתַחת ַהַּמִים ִיָּקוּו" ַהְּׁשִליִׁשי ַהּיֹום ְּבִריַאת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְרֶמֶזתִנ סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת )ט
   .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך "םַוַּיֲעִביֵר םָי ָּבַקע" )יג ,עח תהילים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,ָּבָאבֹות ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָהָיה ַיֲעקֹב ְוֵכן ".ַהַּיָּבָׁשה ְוֵתָרֶאה

  

  
י ֵנל ְּבת ֶׁשֹוּיֻמים ְּדִרָהת ֶהַרצּוים ְּבִאם רֹוֶהָבא ּו" שליטיםִּנּבֹוַגק ָחְצִי' ג ר"ח הרהַלָּׁשי ֶׁשיַנר ִסַּבְדר ִמזֹול ֲאן ֶׁשָיְוי ַלֵמּוּליא ִצִבן ָנָּלַהְל

  .יםִּיי ַחֵלֲעַבם ּוָדָא

ל ז ַעֵּמַרי ְמַלאּוְו. יָהֶלה ֵאֶנֹוּפם ֶׁשָדת ָאמּו ְּדׁשין ֵיִמד ָיַצְבּו, אלמֹד ְׂשַצה ְּבָנמּוְּת ַהְּבֶמְרַּכזד ֶלה ֶייָקִזֲחה ַמָּׁשת ִאמּו ְּדׁשן ֵיֹואׁשִרם ָהּוּלִּצַּב

ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך ָהָגר " ]יז, בראשית כא[ קסּוָּפַה
יא ר ִהָגי ָהֵרֲהֶׁש". קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו: ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם

  .אלֵעָמְׁשי ִיֵנְּבם ִמֵהה ֶׁשֶּלים ֵאִרזֹוֲא ַּבבּוְּׁשַיְתִהת ֶׁשֹוּמֻאל ָהל ָּכא ֶׁשָּמִאָה

  
  

  
ַוֵּתֶלְך " ,]יז, בראשית כא[ יוָנָפְּלק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרי ְמַלאּוְו. ְךֶרֶּדם ַהל ֵאת ַעֶבֶׁשה יֹוָּׁשת ִאמּוה ְּדָנמּוְּת ַהְּבֶמְרַּכזים ִאי רֹוִנֵּׁשם ַהּוּלִּצַּב

  ".ִּתָּׂשא ֶאת קָֹלּה ַוֵּתְבְּךָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד ַוַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי 
  
  
ת ַּיִנ ְּבְךֶרצֹר ְלָּבְדִּמה ַּבֶשמֹן ְלֵּמַּדְזִה ֶׁשׁשַחַּתל ַהז ַעֵּמַרי ְמַלאּוְו. חֹוְצִמת ְּבַחן ַאֶרם ֶקים ִעִּיל ַחַעל ַּבת ֶׁשמּוים ְּדִאי רֹויִׁשִלְׁשם ַהּוּלִּצַּב

ין ם ִמים ִאִמָכ ֲחּה ָּביעּוִרְכא ִהלֹ ְו,הָי ָהּהָמְצי ַעֵנְפה ִּבָּיִרה ְּבֶשי מֹיֵמ ִּבֶׁשָהָיה ַחׁשַּת :]שבת כח[ אָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ןָּכְׁשִּמַה
 .זַנְגִנן ְוָּכְׁש ִמּוּנֶּמה ִמָׂשָעה ְוֶשמֹ ְלן לֹוֵּמַּדְזִנה ָעי ָׁשִפְל ּו,חֹוְצִמ ְּבה לֹוָתְית ָהַחן ַאֶרֶק ְו,אה הּוָמֵהין ְּבם ִמא ִאה הּוָּיַח
 ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. לֵאָרְׂשם ִיל ַעם ֶׁשִייַנֵעל ָהן ַעֵגָהא ְלָּב ֶׁשׁשַחַּתר ַהל עֹוז ַעֵּמַרה ְמֶזְו, יםִּיַחל ַהַעל ַּבן ַעִית ַעַרם צּום ַּגּוּלִּצים ַּבִארֹוְו

 ׁשֶדּקֹת ַהע ֶאַּלַבת ְּכאֹוְר ִלאּובֹא ָילְֹו" ֶׁשֶּנֱאַמרם לּון ְּכרֹוָא ָּבאּוְרא ִיּלֹיו ֶׁשָל ָעׁשַחר ַּתי עֹוּוּסין ִּכִנְתנֹו ]תנחומא ויקהל ז[
 בּוָּׁשה ֶׁשָעָׁשְּב ֶׁשָךְלע ַד ֵּת.יןִת ֵמיּוד ָהָּין ִמִיַעל ָּבֵפא נֹוהּוה ֶׁשֶּזע ַהַלֶּבן ַּכרֹוָאים ָּבִאם רֹוי ִאִור ֵל"ע אַּלַב ְּכהּו ַמ"תּוֵמָו
 ינּוִבֵה ְועּוְדָי ְו,ןרֹוָאן ָליֶהֵרחֹוג ֲאָהְנִּמן ַּכָת אֹורּוְׁשָקת ְורֹוָּפת ַה ֶאיאּוִבד ֵהָּי ִמ,ירֹוִזְחַה ְלּוׁשְּקִבן ּורֹוָאת ָהים ֶאִּתְׁשִלְּפ
ית ֵב ְליעּוִּגִהן ֶׁשיָוֵּכ. ִלְפֵניֶהםן רֹוָאת ָהין ֶאיִגִהְנ ַמיּוָהן ְורֹוָאי ָהֵּפַלם ְּכיֶהֵנ ְּפְוִעְּקמּום יֶהֵלן ֲעתּוה ָנָיה ָהד ֶמָּית ִמרֹוָּפַה
ק חֹוָרם ֵמיֶהיֵנת ֵע ֶאאּוְׂשִּיה ַוָלָגֲען ָּבתּון ָנרֹוָאָהה ְויָרת ִׁשרֹוְמ אֹויּוָהת ֶשרֹוָּפת ַהֶאה ְוָלָגֲעת ָהין ֶאִא רֹויּו ָהׁשֶמֶׁש
, ןִיַעד ָלאֹה ְמֶפה ָיָי ָהׁשַחַּתן ַה ֵכמֹוְכּו. יׁשף ִאֶלים ֶאִעְבן ִׁשֶהג ָּבַרן ָהרֹוָאה ָהָּלַּגְתִנ ְוַחרּוה ָהָסְנְכִּנן ֶׁשיָו ֵּכ,תאֹוְר ִלחּוְמְׂשִּיַו

 ,ְךר ָּכַחז ַאַנְגִניו ְוָלֵכן ְורֹוָא ָהֹות ּבֹוּסַכ ְלֹוּתְעַׁשא ְלָרְבִּנה ֶׁשֶשי מֹיֵמה ִּבָיָה ֶׁשׁשַחר ַּתעֹו] כא, בראשית ג[ יֵיְח ַּבנּוֵּבַרא ְּבָבּוּמַּכ
  . הֵּבְרין ַהִנָוְג ִּבׂשָּׂשא ֶׁשָנֹוּגְסס ַסלֹוְקְנם אּוֵּגְרִּת ֶׁשמֹוְכה ּוֵּבְרים ַהִנָוי ְּגיֵנִמים ּוִעָב ְצֹו ּביּוָה



  
  
ם ּוּלִּצַהל ם ֶׁשָדָאת ָהַרת צּוים ֶאִאה רֹוָּטַמית ְלאִלָמְּׂשה ַהָּנִּפַבּו, זָּכְרֶּמים ַּבִּיַחל ַהַעַּב, דַחים ַיִמּוּלִּצי ַהֵנת ְׁשר ֶאֵּבַחן ְמָּלַהְלם ּוּלִּצַה

  .ןֹואׁשִרָה

  

ִאי ָלאו ַהאי יֹוָמא ְּדָקא , ָאַמר. ָעְבדּו ִלי ֶעְגָלא ִּתְלָּתא, ְּביֹוָמא ַּדֲעַצְרָּתא ָאַמר, ַרב יֹוֵסף :)פסחים סח(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
, ְוָתִלי ְוָקִאי ְּבִעיְבָרא ְּדָדָׁשא, ָּכל ְּתָלִתין יֹוִמין ְמַהַּדר ֵליּה ַּתְלמּוֵדיּה, ַרב ֵׁשֶׁשת. ֵסף ִאיָּכא ְּבׁשּוָקאַּכָּמה יֹו, ָּגִרים
 יֹוֵסףְוִנְרֶאה ְּדַרב . ֹוָרה ְורֹוִאים ׁשּוב ֶאת ַהִּמְסָּפר ָׁשלׁש ְּבַמַּתן ּת.ָלְך ָּתָנִאי, ָלְך ָקָרִאי, ֲחָדִאי ַנְפָׁשִאי, ֲחָדִאי ַנְפָׁשִאי, ָאַמר

ְּמֻׁשָּלׁש ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁש,  ְמֻׁשָּלׁשֶׁשהּואִעּגּול ד סֹוא ְּבהּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשֵעֶגל ְּד, ֶעְגָלא ְמֻׁשֶּלֶׁשתִּבֵּקׁש ַּדְוָקא , ְיסֹודֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת 
ְוֵכיָון ֶׁשַהְּמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ָׁשבּועֹות ָּבא ְלַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל . ּיֹוֵסף ַהְיסֹוד ִנְמָׁשל ְלׁשֹור ּוְלֵעֶגלְו, יֵחִצ ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּולהּוא ְּבסֹוד 

  . ֶׁשַרב יֹוֵסף ִנְקָרא ִסיַני.)הוריות יד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . הּוא ִּבֵּקׁש ֶעְגָלא ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ַמַּתן ּתֹוָרה

ִחֵּלק ָּכל ֶאָחד ִלְׁשֵני " ַוְיַבֵּתר אָֹתם" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ְךַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר אָֹתם ַּבָּתֶו" )י, ראשית טוב(ָּכתּוב 
ן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַאף ָּכאן ַּתּנּור ָעָׁש'  ּכֹוְרֵתי ְּבִרית ְלַחֵּלק ְּבֵהָמה ְוַלֲעבֹר ֵּבין ְּבָתֶריָה ְוכּוְךְוֶדֶר' ֲחָלִקים ְוכּו

ֶׁשְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ָהְיָתה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ַהְּגָזִרים הּוא ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ְׁשִכיָנה ֶׁשהּוא ֵאׁש

ְוָלֵכן ָהֵאׁש ָעְבָרה , ָלֵכן ָּכל ּכֹוְרֵתי ְּבִרית ָהיּו ְמַחְּלִקים ִלְׁשַנִים, ְקָרא ְּבִרית ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָלִקיםִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשִּנ, ְּבִרית

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּבָתִרים ְמֻׁשָּלִׁשים ִּבְבִרית ֵּבין ַהְוֵכן ָמִצינּו. ְלַרֵּמז ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ָהֵאׁש ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה, ָּבֶאְמַצע

 ֶׁשהּוא ִעּגּול ּוֵבַאְרנּו ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבסֹוד ".ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש" )ט, בראשית טו(

 ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהַּלִּפיד ֵאׁש ֶׁשָעַבר ִּבְבִרית ֵּבין )ח' משנת רבי אליעזר'(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ֵחִציּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַה, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

. 'ְוכּו, ְמֻׁשָּלׁשְלַעם , ְמֻׁשֶּלֶׁשתּתֹוָרה , ְוָהָיה ְּבסֹוד ְמֻׁשָּלׁש, ְוַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ֶּדֶרְך ֲחִצי ַהְּגבּוָרה, ַהְּבָתִרים ַלַּלִּפיִדים ֶׁשָהיּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

ּוְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ַּבָּמקֹום ַהְמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַמַּתן , ִלְקִריַעת ַים סּוף, "ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים" )יז ,טו בראשית(ְוֵכן ְמַקֵּׁשר ָׁשם ֵּבין ַהָּכתּוב 

  .ּתֹוָרה

ּומֹוַׁשב ְּבֵני " )מ, שמות יב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ַהְיסֹוד ֵּבין ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ִליִציַאת ִמְצַרִים ּוַמַּתן ּתֹוָרהִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּבִריתְוֵכן 
אֹות ָׁשָנה ַוְיִהי ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמ: ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

י ֶׁשָהַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ָׁשָנה ִהְתִחילּו ִמְּבִרית ֵּבין "ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ה

ֶׁשְּיִציַרת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ְּכַלל ' ְמַרְּגִלים ַאֶּתם'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאָמר . ְׁשַּתְעְּבדּו ְּבִמְצַרִיםה ִּבֵּׂשר ְלַאְבָרָהם ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ֵּבן ְוֶׁשָּבָניו ִי"ֶׁשהקב, ַהְּבָתִרים

 )יג, ראשית טוב(ה ְלַאְבָרָהם ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים "ָלֵכן ָאַמר הקב. ִיְׂשָרֵאל ִהְתִחיָלה ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ְוִהְסַּתְּיָמה ִּביִציַאת ִמְצַרִים

. ְלַרֵּמז לֹו ֶׁשַהֵּבן ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלהֹוִליד הּוא ַרק ַהְתָחַלת ַהֵּלָדה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, "'ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוגֹו"

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשיםְוֵכן . ּבֹוא ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש ַהְּכָלִליתְוַהֵּלָדה ָהֲאִמִּתית ִּתְהֶיה ְּבִמְצַרִים ָׁשם יֹוִציאּו ֶאת ָּכל ַהִּׁשִּׁשים ִר

   . ֶׁשּמֹוִליד ֶאת ַהֶּנֶפׁשַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםּוְבִגיַמְטִרָּיא . ֶנֶפׁש

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ,  ָׁשִניםָׁשלֹשאֹו ,  ָיִמיםְׁשלָֹשהֲהִליְך ֶׁשל ֶׁשַהִּזּוּוִגים ַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלמֹות ֵהם ְּבַת' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'רֹוִאים ְּבְוֵכן 

, ו"ָוא, ו"ָוי, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֵיׁש ְׁשלָֹשה ִמּלּוִּיים' ְוֵכן ָּבאֹות ו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשלָֹשה ַקִּוים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד, ָׁשלֹשְקׁשּוָרה ִעם ִמְסַּפר 

  . ֶזַרעאָּיִרְטיַמִג ְּבְטִריגֹוןּו, ןיגֹוִרא ְטָרְקית ִנִניָו ִּבׁשָּלֻׁשְּמ ֶׁש:)ב קסד"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. 'אֹוִתּיֹות ו' ת ַהְּמֻׁשָּלׁש ֲעׂשּוָיה ִמגְוצּוַר, ו"ָו

ֲהַדִּסים '  ֶׁשּלֹוְקִחים ג)שח' ב ע"סוכות ח (ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְּבאָבמּוּו. ְמֻׁשָּלִׁשיםת יֹוְהים ִליִכִרְצ, תֹוּכֻסים ְּבִלְטֹוּנים ֶׁשִּסַדֲהן ַהֵכְו

ֵעץ ֶׁשאֹוֵחז ֶאת , "ֲעַנף ֵעץ ָעבֹת" :)ויחי רכ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָאבֹות ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ַהִּנְכָלִלים ְּבַעּמּוד ָהֶאְמַצע' ְּכֶנֶגד ג
ַּדֲהַדס ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת , הּוא ִמְּלׁשֹון ֵעץ ָאבֹות" ֵעץ ָעבֹת"רֹוִאים ֶׁש. ֶּזה לֹוֵקַח ְיסֹוד ָהעֹוָלם ְלָהִריק ַּבְּבֵארֶׁשֲהֵרי ִמ, ָהָאבֹות

 ְך"ֶמת ָס"ֶלי ָּד"ֵה יֹוּוּלִמּוס "ַדֲהֶׁשא "ט שליטמּויְסְיהֹוֻׁשַע ִּב' ג ר"רהי ָהב ִלַתן ָּכֵכְו. ָאבֹות ֵמַהִּתְפֶאֶרת ַלְיסֹוד ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות' ַהג
  .בקֲֹעק ַיָחְצם ִיָהָרְבַאְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכגֹון ָּפרֶֹכת ּוִמְטְּפחֹות ֶסֶפר ּתֹוָרה ְוַעל ' ֶאֶרץ ַהַחִּיים'ְּבֵׁשם ֵסֶפר  )ערך מגן דוד(' ַמְטַעִּמים'ְּבֵסֶפר מּוָבא 
ִמּׁשּום , ְוהּוא ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְמֻׁשָּלִבים ֶזה ְּבתֹוְך ֶזה, ְׁשִמים ֵׁשׁש ְקָצוֹות ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ָמֵגן ָּדִודרֹו, ַהֵהיָכל

ּוִמֵּמיָלא ְׁשֵני , דּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹו. ּוַמְלכּותֹו ְּבֵׁשׁש ְקָצוֹות' ֶׁשַהְּתמּוָנה ַהִהיא מֹוָרה ַעל ִיחּוד ה

ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּפִנים ָאז ֵיׁש ָלּה צּוַרת ַהָּמֵגן ד ָוואִלי "ָלרמ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְמֻׁשָּלִׁשים ַיַחד ֵהם ִיחּוד
 ֳחָדִׁשים ב"י . ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלהב"י, י" ֵצרּוֵפי ֵׁשם אדנב"י,  ְׁשָבִטיםב"י,  ַלַּמְלכּות ַׁשָּיְךב"יִמְסַּפר ּו, תוֹוָצ ְקב"י ׁשד ֵיִון ָּדֵגָּמן ַלֵכְו. ָּדִוד

  .ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמֵגן ָּדִודן ֵכְו. יםִּלִהְּתר ַהֶפת ֵסם ֶאֵתחֹונ ֶׁש"ר קמֹוְזִמה ְּבָילּוְלים ַהִמָע ְּפב"י. ֶׁשַהְּלָבָנה ִמְתַחֶּדֶׁשת ְּבָׁשָנה

ְּבֵׁשם ' ַנֲחֵלי ָּבא ָגד' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .יִלל חָֹכיל ְלִעיֹוְו, דִון ָּדֵגל ָמר ֶׁשּוּי ִציַעֵמָקב ְּבּתְֹכ ִל)פרק יב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִדחּוִּיר ַהַעַׁש'א ְּבָבּון מֵכְו

ָהָיה ֻמְרָּכב ְלִפי ֵחֶלק ֵמַהִּׁשיטֹות , ְמָאָּדִמים ֶׁשָהָיה ַעל ַהִּמְׁשָּכןִׁשְמעֹון ַּכץ ִמֶּפַתח ִּתְקָוה ֶׁשִּמְכֵסה עֹור ַהַּתַחׁש ְוָהֵאיִלים ַה' ג ר"הרה

ְלקּוט ַי'ַעֵּין ְּבֵסֶפר . ְנַקֵּבל ַיַחד ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְּגדֹוִלים, ְוִאם ְנָצֵרף ֶאת ְׁשֵני ַהְּקַטִּנים ְלֶאָחד, ִמּצּוַרת ְמֻׁשָּלׁש ָּגדֹול ּוְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְקַטִּנים

  .  ֶׁשֵּמִביא ִמַּקְדמֹוִנים ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ַעל צּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִוד)ח ו"או(' יֹוֵסף

ַּכּמּוָבא ', ְוַגם ִּביסֹוד ַהּנּוְק, ב אֹוִתּיֹות ִנְרָׁשמֹות ִּביסֹוד ַהָּזָכר"ְוכ, ך"ב ּומנצפ"ֶהְראּו ִלי ֶׁשְּבצּוַרת ָמֵגן ָּדִוד ְרׁשּומֹות ָּכל אֹוִתּיֹות אְוֵכן 

ב "ִּכי כ, ב אֹוִתּיֹות"ִטַּפת ַהֶּזַרע ֶׁשל ַהָּזָכר ִהיא ְּכלּוָלה ִמכל " ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז)וירא' פ(' ֶּבן ִאיׁש ַחי'ֵמַה' ַמְלַאְך ַהְּבִרית'ְּבֵסֶפר 



ִתּיֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָּבּה ּכַֹח ְלַקֵּבל ַהִּטָּפה ֶׁשל ב אֹו"אֹוִתּיֹות ִנְרָׁשִמין ַּבְיסֹוד ֶׁשל ַהָּזָכר ְוַגם ֵאֶצל ַהְּנֵקָבה ִנְרָׁשִמים כ
ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו  .ב"ְּפָעִמים כ' ד ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ְוֵכן ֶיֶל, ב"ְּפָעִמים כ' ם ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ב ָוֵא"ְוֵכן ָא, ַהָּזָכר ּוְלַיְּצָרּה ְּבַרְחָמּה

ְוִנְרֶאה ְּדַגם ַהְּמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא ְּבסֹוד . אֹות ִמיָלה ְואֹות ַׁשָּבת ְועֹוד, ֶרת ַהְיסֹוד ִהיא ְּבִחיַנת אֹותֶׁשֲעֶט' ַחְׁשַמל אֹות'ְּבַמֲאַמר 

  .ַּבּסֹוף' ָּבֶאְמַצע ְות' מ, ִּבְתִחָּלה'  א,ב אֹוִתּיֹות"ְמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַהכ ֶׁשִהיא ֱאֶמתְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְקֵראת , אֹוִתּיֹות

  

  

ֵלִוי  )ב, ר צט"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ָמִצינּו ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְמֻׁשָּלׁש, ַעל ָחְכַמת ָיָון ֶׁשִהיא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבִסיַניְוֵכן 
ֵאּלּו ּתֹוְקֵעי , ֶזה אֹוִתּיֹוָתיו ְמֻׁשָּלִׁשין ְוזֹו אֹוִתּיֹוֶתיָה ְמֻׁשָּלִׁשין,  ַמְלכּות ְׁשִליִׁשָּיהֶזה ֵׁשֶבט ְׁשִליִׁשי ְוזֹו, ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ָיָון

ד ְּבֵני ְּבַיד ִמי ַמְלכּות ָיָון נֹוֶפֶלת ְּבַי', ֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ּכֹוָבִעים ְוֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ִקיִסים ְוכּו, ַקְרַנִים ְוֵאּלּו ּתֹוְקֵעי סֹוְלִפיִרים
ת מֹוְכָח' ל גה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלם ַהי ֵהִּכ, ב"כים ִמָע ְּפ'ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ָיָון ֶׁש'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַחְׁשמֹוָנִאי ֶׁשֵהם ִמֶּׁשל ֵלִוי

 ׁשָּלֻׁשְּמל ַהה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּליא ַהן ִהָו ָיְךָּכ, ילֵעְלִד ְּכׁשָּלֻׁשת ְמיַנִח ְּבׁשת ֵיֹוּיִתב אֹו"כַּבם ֶׁשֵׁשְּכ ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הָרֹוּתת ַהֹוּיִתב אֹו"כ ְּבׁשֵּיֶׁש

ָלֵכן ,  ִּדְקִלָּפהֶׁשָּיָון ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ב"כים ִמָע ְּפָׁשלֹׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאיא ן ִהֵכָל, תֹוּיִתב אֹו"ל כֶׁש

  .ילֵעְלִדד ְּכסֹוְית ַּבמֹוָׁשְרת ִנֹוּיִתב אֹו"כְו.  ְועֹודיֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶמֶלְך ָיָון

 ִיְׂשָרֵאל ֲעַדִין ְּדִבְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְּכַלל, ְלָבֵאר ַהַּטַעם ְלִמְנַהג ֲאִכיַלת ַמַאְכֵלי ָחָלב ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות) ס"אמור תר ('ְׂשַפת ֱאֶמת'ִּבמּוָבא 

ְוֵכן . ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות ָּדם ֶנֱעַכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב ְלַרֵּמז ַעל ָטֳהָרָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֶזה. ַּדֲעַדִין לֹא ָּבְררּו ֶאת ַהֻּטְמָאה ֵמֶהם, ְּבַמָּצב ֶׁשל ָּדם

ֶׁשָאז , ְנִקִּיים ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִנְטָהר ִלְקַראת ַמַּתן ּתֹוָרה' ֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֵהם ִּבְבִחיַנת ז ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ֶׁשְּי)'תצד ו(' ָמֵגן ַאְבָרָהם'מּוָבא ְּב

סֹוד ָהִאָּׁשה ֵיׁש ַהְׁשָּפַעת ֶׁשִּבי' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְורֹוִאים ֶׁשִּבְזַמן ֶזה ֵהם ֲעַדִין ְּבַמָּצב ֶׁשל ֻטְמַאת ָּדם. ָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב

ִנְרֶאה ִּדְׁשֵּתי ַהְׁשָּפעֹות ֵאּלּו . ְוֵיׁש ָּדם ֶׁשֶּנֱעָכר ְוַנֲעֶׂשה ָחָלב ֶׁשְּמַסֵּמל ַהְׁשָּפַעת ֲחָסִדים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ָהִאָּׁשה, ַּדם ִנָּדה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּגבּורֹות

 ַּבַּמְלכּות ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשָהִאָּׁשה ְטֵמָאה ִנָּדה ֲחִצי חֶֹדׁש ְלַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהְּזָמן ֶׁשֵאין ִזּוּוג ְוַהֶּׁשַפע ִנְׁשָאר ְמַרְּמזֹות ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש

ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ֶׁשהּוא ְזָמן ֶׁשל ַהִּזּוּוג ְוִנְרֶאה ְּד. ּוְזָמן ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ִּדיִנים ָקִׁשים ַהִּנְרָמִזים ַּבָּדם ְוֵאין ָמקֹום ְלִזּוּוג. ְלַמְעָלה

ְּדִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ְוֶהָחָלב ַהּיֹוֵצא . ֶׁשָאז ֵיׁש ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ְוַהְּגבּוָרה ַהְמעָֹרִבים ַיַחד ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּטה, הּוא ִּבְבִחיַנת ָחָלב

ְוֶזה סֹוד ֲאִכיַלת ַמַאְכֵלי . ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִהיא ְמֻסֶּלֶקת ָּדִמים ּוְראּוָיה ְלִזּוּוג, ל ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרהִמֶּמָּנה ְמַרֵּמז ַע

יֹום ֶזה ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ּוַמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶחֶסד ִּדְב, ָחָלב ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ְלַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶׁשֵּיׁש ְּביֹום ֶזה

ְוִהֵּנה ְיֵמי  )קעג' ב ע"ספירת העומר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב, ה ִעם ִיְׂשָרֵאל"ְוָלֵכן ֶזה יֹום ַחֻתָּנתֹו ֶׁשל הקב. ֶׁשַּבְּגבּוָרה
  . ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשהּוא יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה יֹוְצִאין ַּגם ַהֲחָסִדיםְךְוַאַחר ָּכ', יִנים ַּכּנֹוָדע ְוכּוָהעֶֹמר ֵהם ְזַמן ִּד

ּוְמָבֵאר ֶאת . ְפָיּה ִנָּכר ְּבָמקֹום ֶזהְוָלֵכן ָי,  ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶהָחָלב ִהיא ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִּבין ַהַּׁשָּיִכים ִליסֹוד ָהִאָּׁשה:)יתרו פ(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

ַׁשֶּיֶכת ַלְּזָמן ֶׁשָהִאָּׁשה ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶהָחָלב ְורֹוִאים . ֶׁשֵאין ָלּה ַמִּיין נּוְקִּבין, "ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה" )ח, ש ח"שה(ַהָּפסּוק 

  .ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה ַּדִּדים, ידִלהֹו ְלְיכֹוָלה ּהיָנֵאלֹוִנית ֶׁשְי ֶאָחד ִמִּסיָמֵני ַא:)יבמות פ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ןַמִּיין נּוְקִּביְראּוָיה ְלִזּוּוג ּוַמֲעָלה 
ֶרב יֹום טֹוב ָאסּור ְלַהִּקיז ָּדם ַוֲחָכִמים ָּגְזרּו ֶׁשְּבָכל ֶע,  ֶׁשֶעֶרב ַחג ַהָּׁשבּועֹות הּוא יֹום ַסָּכָנה ְלַהָּקַזת ָּדם:)שבת קכט(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדיֹום ֶזה הּוא ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ְׁשִליַטת ַהִּדיִנים ַהַּׁשָּיִכים ִליֵמי ַהְּסִפיָרה ֶׁשֵהם . ִמּׁשּום ַהַּסָּכָנה ֶׁשל ֶעֶרב ַחג ַהָּׁשבּועֹות

ְּדָכל . ַׁשְלֵהי ְּדַקְייָטא ַקְׁשָיא ִמַּקְייָטא .)יומא כט(ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ֹום ֶזה ִלְפֵני ֶׁשֵהם ִמְסַּתְּלִקיםְוֵהם ִמְתַּגְּבִרים ְּבי, ִּבְבִחיַנת ָּדם

  .ָלֵכן ָאסּור ְלַהִּקיז ָּדם ְוַּכְבָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם ְּביֹום ֶזה, ָּדָבר ִלְפֵני ֶׁשִּמְסַּתֵּלק הּוא ִמְתַּגֵּבר

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנְרָמז . ב"ָחָלת "ר" ָׁשֻבעֵֹתיֶכםְּב' הַלָדָׁשה ֲחִמְנָחה  ")כו, במדבר כח( ֶׁשַהָּכתּוב )פרק כח(' ַהּתֹוָדָעה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

 ַהְיינּו ַמְלכּות "ִמְנָחה ֲחָדָׁשה" ֶׁשְּביֹום ֶזה ֵיׁש ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז, ְּדֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר ֶׁשִּמְנָחה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ְּבָכתּוב ֶזה

ּוַמְׁשִּפיָעה ֶאת ֶזה ְלָכל , ִּדְביֹום ֶזה ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלָחָלב. ָחָלבֲחָדָׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 

ֵמיֶנֶקת  ֶׁשַהּתֹוָרה )ש תתקצד"ילקוט שיה(ְוַעֵּין ַּבִּמְדָרׁש .  ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲחֵלב ֵאם:)עירובין נד(ְּגָמָרא ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּב, ַהַּמְלכּות
ַּדֲחֵלב ֵאם ֵיׁש , ְׁשָלה ַלֲחֵלב ֵאם ְמָבֵאר ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ִנְמ)יקוב'דז(' ִאְמֵרי נַֹעם 'ְבֵסֶפרּו. " ְבָכל ֵעתָךַּדֶּדיָה ְיַרֻּו"ְלָכל ָהעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוֵכן . ְּדָאָדם ָיכֹול ִלְׂשּבַֹע ִמֶּזה ְּכמֹו ֶלֶחם ּוְׁשָאר ַהַּמֲאָכִלים. ַמה ֶּׁשֵאין ְּבׁשּום ַמְׁשֶקה ַאֵחר, ְוַגם ְּתכּונֹות ַמְׁשֶקה, ּבֹו ַּגם ְּתכּונֹות ָמזֹון

 )רסה' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ָּפעֹות ְּבאֶֹפן ֶׁשֵאין ָהָאָדם ִנְצָרְך ְלׁשּום ָּדָברַהּתֹוָרה ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ַהַהְׁש

ָדָׁשה ְמַרֶּמֶזת ַעל ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמְנָחה ֲח. ָּדם ֶנֱעָּכר ְוַנֲעָׂשה ָחָלב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ה"ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלהוי"ֶׁשַהָּכתּוב 

 י"ַּתְמחּות "ר" ְנָחה ֲחָדָׁשהִמִהְקַרְבֶּתם ְוֹום יִמִּׁשים ֲחְסְּפרּו ִּת ")טז, ויקרא כג(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהַּמְלכּות ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָחָלב
  .ת ֶאת ַהַּמְלכּותּוְקָעָרה ְמַסֶּמֶל, :)שבת מב(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְקָעָרה

ְויֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות הּוא ְּכֶנֶגד ַהָּלאו . ה ָלאִוין"ה ְימֹות ַהָּׁשָנה הּוא ְּכֶנֶגד ֶאָחד ֵמַהשס"ֶׁשָּכל יֹום ִמשס' מ"ִחּדּוֵׁשי ָהִרי 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

 )יט, שמות כג(ְסִמיָכה ָלאו ֶזה ַלָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ִה, "לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו"ֶׁשל 

ְוָלֵכן אֹוְכִלים ַמַאְכֵלי ָחָלב ְּביֹום ֶזה ְּכֵדי ְלַהְפִריד ֵּבין ָּבָׂשר ְלָחָלב ּוְלַקֵּים ָלאו , "ָךֱאלֶֹהי'  ָּתִביא ֵּבית הָךֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת"

ֶׁשָאסּור ְלָעֵרב ָּבָׂשר ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשל , ֶאת ַהַּטַעם ְלִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר ְדָבֵרינּו ְוַכְמבָֹאר ִּב, ֶזה

ְוֵאין ְלָעֵרב ּבֹו ֶאת ַהְּדָרגֹות , ּועֹות ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֶהָחָלבְוֵכן יֹום ַחג ַהָּׁשב. ְּבִחיַנת ַהָּדם ַיַחד ִעם ָחָלב ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות

 ֶׁשַהר ִסיַני )ד, ר ב"שמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. ְּביֹום ֶזה' ַהְיינּו ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ַּבֲעבֹוַדת ה, ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר

ן ֵכְו. ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהַּדְרָּגה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֶהָחָלב ֶׁשֵאין ּבֹו מּום.  ְּבִלי מּוםָנִקי ִּכְגִביָנהְלַרֵּמז ֶׁשהּוא , ַהר ַּגְבנּוִניםא ִנְקָר



ג ם ַחד יֹוֶגֶניא ְּכִהְו, הֶׂשֲעא ַתת לֹוֹוְצן ִמַיְנִמְּבים ְוֵׁשׁש ִּׁשִּׁשיא ַהב ִהָלָחר ְוָׂשל ָּבה ֶׁשֶׂשֲעא ַתת לַֹוְצִּמל ֶׁשיַטים ִוִּיַח' ם רֵׁשא ְּבָבמּו

  .יםִׁשָדֳחה ַלָנָּׁש ַהאׁשא רֹהּון ֶׁשיָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֵֹמִּׁשיִׁשים ְוֵׁשׁש ם ַהֹוּיא ַההּות ֶׁשעֹובּוָּׁשַה

  ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַּבֲחִמימּות

 ,ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ִהיא ָהרּוָחִני ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ִּדְכֵׁשם ִנְרֶאה .ֶׁשַּבְיסֹוד ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ָלעֹוָלם ָּבאֹות מֹותֶׁשַהְּנָׁש :)צ לך לך( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ְוִהיא ,ַּבֲחִמימּות ִהיא ָּבָאָדם ַהְיסֹוד ַעתַהְׁשָּפ ָּכְך ',ָּדם ַחְׁשַמל' ּוְבַמֲאַמר ',ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ָהֵאׁש ְוַעּמּוד ,ֵאׁש ְוַחּיֹות

 ְוֵכן .ֵאׁש ְלַבֵּטל ְיכֹוָלה לֹא ְּדֵאׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ֶזַרע ִׁשְכַבת ְלַיֵּבׁש ָיכֹול לֹא ָהֵאׁש ֶׁשחֹם .)נז גיטין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת

 ֶׁשל ָהרּוָחִני ֵמַהחֹם ָׁשְרׁשֹו ,ַּגְׁשִמי חֹם ַמְׁשִּפיָעה ֶּׁשַהֶּׁשֶמׁש ּוַמה .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ַּבֲחִמימּות ַמְׁשִּפיָעה ,סֹודַהְי ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהֶּׁשֶמׁש

 ְמעֹוֵרר ֶזה ְּדֶלֶחם ,ָּתִמיד ַחם ָהָיה ַהָּפִנים ֶׁשֶּלֶחם ַהַּטַעם )קצז 'ע אחרי( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק ַעֵּין .ַּבֲחִמימּות ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ָהרּוָחִני ַהְיסֹוד

 .ָּתִמיד ַחם ַהֶּלֶחם ָהָיה ָלֵכן ,ַּבֲחִמימּות ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְוֵכיָון .ָהֶעְליֹון ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהַּפְרָנָסה ְלַהְׁשִּפיַע ָהֶעְליֹון ַהִּזּוּוג ַהְׁשָּפַעת ֶאת

  ."רּוַוִּיְפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאׁש ְוֵכן

ּוֵבַאְרנּו ָׁשם ֶׁשָהָרִקיַע ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשהּוא , ֶאת ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָּבָרִקיַע ֵיׁש ַּגם ֶׁשֶלג ְוַגם ֵאׁש' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִמְתַּגָּלה ַּבַּמְלכּות ְלַמָּטה ַרק ַּבֲחִמימּות , ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשָּכלּול ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶלג ְוֵאׁש

 ֶׁשַּצד ַהְּגבּוָרה ַמְפִריׁש ֲחִציְלַרֵּמז ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבְיסֹוד ֵיׁש ַּגם ֶחֶסד ְוַגם ְּגבּוָרה ַהַּמְלכּות ְלַמָּטה ְמַקֶּבֶלת ַרק ֶאת ַה, ִּבְבִחיַנת ֵאׁש

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֵאׁשְוֵכן ִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת . ְוַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש, בּוָרּהֲע

ְּדסֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך , ת ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ַהּׁשֹוָרה ֵּביֵניֶהם ַהְמַסְּמלֹוה"י ִעם אֹוִתּיֹות ֵאׁש ֵאׁש ֵהם אֹוִתּיֹות ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֶׁש.)סוטה יז(

 הּוא ִכְבָׁשןֵאׁש ְּדָהְבַׁשן ִּכתֹוְך ְלת " רה"ַּכָּלֶׁש' ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאְבָרָהם' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )קנ' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ַהְּגבּוָרה

 ְּבִגיַמְטִרָּיאִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ִאָּׁשה הּוא אֹוִתּיֹות ָהֵאׁשְו,  ַהֶּנֱאָמר ַעל ַהִּזּוּוג"ְבֻׁשָהְוִכ"ִמְּלׁשֹון 

  .א"ׁש ֵה"ו ֵרי"ת ָו"ל ֵּבי"ִּגיֶמת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ְּגבּוָר

ּוְמָנא ָלן ְּדִאיְתָקֵרי ְוֶזה ְלׁשֹונֹו . ׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיָעה ַּבֲחִמימּות ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַהֶּׁשֶמ:)רות צג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 
ֹוֵצא ִנְדָלִקים ּבֹו  ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֶׁשּיְךָּכ', ְוכּו" ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו"ּוְכִתיב " ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח"ִּגּבֹור ִּדְכִתיב 

ַאף ַׁשַחר , ָמה ַאָּיָלה זֹו ַקְרֶניָה ַמְפִצילֹות ְלָכאן ּוְלָכאן .)יומא כט( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא. ַׁשְלֲהבֹוָתיו ְוהּוא ָאדֹם ֵמרֹב ְּגבּוָרתֹו
 ָמה ַאָּיָלה ַרְחָמּה ַצר ַוֲחִביָבה ַעל ָךה לֹוַמר ְלָאַמר ַרב ֵזיָרא ָלָמה ִנְמְׁשָלה ֶאְסֵּתר ְלַאָּיָל, ֶזה ַמְפִציַע ְלָכאן ּוְלָכאן

. ַאף ֶאְסֵּתר ָהְיָתה ֲחִביָבה ַעל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ְּכָׁשָעה ִראׁשֹוָנה, ַּבֲעָלּה ָּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ְּכָׁשָעה ִראׁשֹוָנה
" ַאִיל ֶאָחד" )ה, ר יד"במדב( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַאִיל הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, רֹוִאים ֶׁשאֹור ַהַחָּמה הּוא ִּבְבִחיַנת ַקְרֵני ַאִיל

ׁשֹון ָקֶׁשה ְּכמֹו ָל" ַאִיל" )טו, ויקרא ה( י"ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. "ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו"ְּכֶנֶגד ִיְצָחק ֶׁשָּכתּוב ּבֹו 
ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ְוַקְרֵני ָהַאִיל ִמְתַּפְּצלֹות ְלָכאן ּוְלָכאן , ְוַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשֶמׁש ִהיא ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה. "ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח"

ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשָהַאָּיָלה ִהיא ְּבסֹוד , ָמָרא ְמַקֶּׁשֶרת ָלֶזה ֶאת ָהַאָּיָלה ֶׁשֲחִביָבה ַעל ַּבֲעָלּהְוָלֵכן ַהְּג. ְלַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . רֹוִנים ֶעְׂשְׁשֵניְוֵכן רֹוִאים ְּבִמְנַחת ָהַאִיל ֶׁשֵּמִביא . ָלֵכן ֵיׁש ָּבּה ֶאת ֲחִביבּות ַהִּזּוּוג ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה, ְּגבּוָרה

ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ְלִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ,  ַעל ַצד ְׂשמֹאלֹוֳחָדִׁשיםְוִׁשָּׁשה ,  ַעל ַצד ְיִמינֹוֳחָדִׁשיםֶׁשֶּטַבע ָהַאִיל ִליׁשֹון ִׁשָּׁשה ' ַיְלקּוט ָּדִנֵּיאל'

  .ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשִּׁשיָרה ַׁשֶּיֶכת ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשַאִיל אֹוֵהב ִׁשיָרה ְוָצִדים אֹותֹו ֶּדֶרְך ִׁשיר ּוְׁשִריָקה' ֹותִמְדַרׁש ַּתְלִּפּי'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֲחָצִאים

ִמְּפֵני ַּגְלַּגל , ִּנְׁשָמע ַּבַּלְיָלה ֶׁשְךָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ִמְּפֵני ָמה ֵאין קֹולֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְׁשָמע ַּבּיֹום ְּכֶדֶר :)יומא כ(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 
ְוָכל ַּדָּייֵרי "ְוַהְיינּו ִּדְקָאַמר ְנבּוַכְדֶנַּצר , ְוַהאי ִחיְרָגא ְּדיֹוָמא ָלא ְׁשֵמיּה, ַחָּמה ֶׁשְּמַנֵּסר ָּבָרִקיַע ְּכָחָרׁש ַהְמַנֵּסר ָּבֳאָרִזים

ְועֹוד רֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא ֶׁשַהְּנסֶֹרת , ת ַהֶּׁשֶמׁש ֵיׁש ָּבּה ִחּתּוְך ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרהְורֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַע ."ַאְרָעא ְּכָלא ֲחִׁשיִבין

,  ֲחׁשּוִביםָלאעֹוָלם ְּכְוַעל ֶזה ָאַמר ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶׁשָּכל ְּבֵני ָה, ָלאְוהּוא ִנְקָרא ְּבֵׁשם , ִהיא ָהָאָבק ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם, ֶׁשּיֹוֵצאת ֵמִחּתּוְך ַהֶּׁשֶמׁש

ַעל  :)בא מא( ְוֶׁשַפע ֶזה ִנְמָׁשל ְלָאָבק ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִחּתּוְך ַהַחָּמה מֹוִריד ַגם ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלְּקִלּפֹות ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי  .ְדֶנַּצר ֶׁשָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ַהֶּנֱהִנים ֵמֲחִצי ֶזה ֵהם ְּכָלא ֲחׁשּוִביםְוַעל ֶזה ָאַמר ְנבּוַכ, "ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו"ַהָּכתּוב 

. ִחּתּוְךּובֹו ַנֲעָׂשה ַה, ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַּבְּבִרית ֵיׁש ֶאת ְׁשֵּתי ַהֲחָצִאים. ֶדׁשקִֹרית ְּבֹות את " רק"ָאָב ֶׁש)דף לד' רזא דמהימנותא'(מ ִמְּׁשְקלֹוב "ַהגרמ

  .ַהַּקִּוים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד' ַהְמַסְּמִלים ֶאת ג. ָצרָק, ינֹוִניֵּב, רְֹךָאת " רק"ָאָבא ֶׁש"ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה

 ְּדֵעץ ֶאֶרז ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ָרִזיםֶׁשַּגְלַּגל ַחָּמה ְמַנֵּסר ָּבָרִקיַע ְּכָחָרׁש ַהְמַנֵּסר ָּבֳא רֹוִאים ֵמַהְּגָמָראְועֹוד 

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶאֶרזְוֵכן  ', ֶׁשָהֵעץ ֶאֶרז הּוא ִּבְבִחיַנת ָהאֹות ו:)מצורע נג( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא, ֶׁשִּמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  .ַהְּגבּוָרה

 ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִחִּצים ֵהם ִמְּלׁשֹון ֲחִצי ,"ָךְלנַֹגּה ְּבַרק ֲחִניֶת,  ְיַהֵּלכּוָךְלאֹור ִחֶּצי. ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה" )יא, חבקוק ג(ָּכתּוב 

ְוֵכן . ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ִחּתּוְך ְּתִמיִדי ְּבִהּלּוְך ַהֶּׁשֶמׁש, ְך ְּבַרק ַהֲחִניתְוֶדֶר, ְורֹוִאים ֶׁשִהּלּוְך ַהֶּׁשֶמׁש הּוא ֶּדֶרְך ִחִּצים, ּוְמַסְּמִלים ֶאת ִחּתּוְך ַהֵחִצי

   .ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא ָזַרח 

ּקּוד ׁשּורּוק ְמַסֵּמל ֶאת ְוִנ, ְוִנּקּוד ֻקּבּוץ ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַההֹוד, ל ֶׁשִּנּקּוד ִחיִריק ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַהֶּנַצח"מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז

ּוְמבָֹאר . ִהיא ְּכצּוַרת ַהֻּקּבּוץ, ֲאָבל צּוַרת ֲהָבָרתֹו ַּבֶּפה, ַהְיינּו ְנֻקָּדה ַאַחת, ק צּוָרתֹו ְּכצּוַרת ִחיִריקְורֹוִאים ֶׁשַהּׁשּורּו. ְסִפיַרת ַהְיסֹוד

ֲאָבל צּוַרת ֲהָבָרתֹו , ק ֶׁשהּוא ְיסֹוד צּוָרתֹו ְּכצּוַרת ַהֶּנַצח ֶׁשִהיא ַקו ַהָּיִמיןן ַהּׁשּורּוְוָלֵכ, ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָאְמָנם ַקו ָהֶאְמַצע נֹוֶטה ַלָּיִמין



ַקו ת ֶּדֶרְך ִּכי ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַּבֲחִמימּו, ַקו ַהְּׂשמֹאלִהיא ְּכצּוַרת ַהֻּקּבּוץ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַההֹוד ֶׁשהּוא , ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ֶּדֶרְך ַהְׁשָּפָעתֹו

  .ַהְּׂשמֹאל

. 'ַׁשָּבת ַלה אֹוִתּיֹות ַׁשְלֶהֶבת ְּד"ַׁשְלֶהֶבת ָיּה" ֶׁשֲעִלּיֹות ָהעֹוָלמֹות ְּבַׁשָּבת ֵהן ְּבסֹוד )שפד' שבת ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבמּוָבא 

ָלֵכן ֶזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַׁשְלֶהֶבת ֶׁשל ֵאׁש . ֵאלּו ֵהן ְּבסֹוד ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּותֶׁשֲעִלּיֹות ' אֹותַחְׁשַמל 'ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר 

 ַסִּכין ְוֵכן. ת"ַׁשָּבת "ס" ׁש ֵאת ַלֲהבֹובה חֵֹצ"קֹול הוי ")ז, תהילים כט(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשאֹוְמִרים ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת . ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

  ".ב חֵֹצה" הוילקֹו"ת "ּוְבס, "ת ָיּהְלֶהֶבַׁש"ּוְב" ֹות ֵאׁשַלֲהב"ְּבְמֻרָּמִזים , )ג, נחום ג(י " ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשַלַהבְוֶחֶרב ֶׁשִּנְקָרִאים 

 ִּדְכִתיב ,ָּכפּול עֶֹמר ,ָּכפּול ְּדַׁשָּבת יְסָקאִע ָּכל ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר ְּתִהִּלים ְּבִמְדָרׁש ָאְמרּו )כט ,טז שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא
 מֹות ְמַחְלֶליָה" ִּדְכִתיב ָּכפּול ָעְנׁשֹו ,"ְכָבִׂשים ְׁשֵני ַהַּׁשָּבת ּוְביֹום" ְּדָכתּוב ,ָּכפּול ָקְרָּבנֹו ,"ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ְׁשֵני"

 ִמְזמֹור ,"ְוָׁשמֹור ָזכֹור" ,ְּכפּולֹות ַאְזָהרֹוֶתיָה ,"ְמֻכָּבד 'ה ִלְקדֹוׁש געֶֹנ ַלַּׁשָּבת ְוָקָראָת" ִּדְכִתיב ָּכפּול ְׂשָכרֹו ,"יּוָמת
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּלֶּשַפע ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ֵיׁש ֶּכֶפל ֶׁשִּנְׁשָאר  .ָּכפּול ַהּכֹל ֶׁשְּבַׁשָּבת רֹוִאים. "ַהַּׁשָּבת ְליֹום ִׁשיר ִמְזמֹור" ִּדְכִתיב ָּכפּול

ְוַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֶכה ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ַהַּפְיָטן . ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹא ְנַקֵּבל ַּגם ֶאת ַהֶּכֶפל ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ָּכפּול ְׂשָכרֹוְוָלֵכן , ָלהְלַמְע
ן ָתָרּוּצת ֶׁשֹוּיִתי אֹוֵּתְּׁשת ִמֶבֶּכְרֻמ, דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהֵעץה ָּלִּמַהא ֶׁש"ן שליטַׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ְלַתְׁשלּוֵמי ֵכֶפל

ד סֹוְיַּבז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ץֵעי ָהֵפְנת ַעטּוְּׁשַּפְתל ִהת ַעזֹוְּמַרד ְמַחן ַייֶהֵּתְׁשּו, הָכפּוֲה' עת יא אֹוִה'  ץתאֹו ָהינּוְיַה, הָוָׁש

יא ִהית ֶׁשִפק סֹו"יִּדת ַצאֹוָהְו. הָּׁשֻדְּקד ַהַצ ְליַעִּפְׁשַּמת ֶׁשָּבל ַׁשע ֶׁשַבר ֶׁשָּפְסל ִמת ַעֶזֶּמַרן ְמ"ִית ַעאֹוְו. םִיַנל ְׁשפּו ָּכאע הּוַפל ֶׁשָּכ

ל ז ַעֵּמַרְל, הָכפּון ֲה"ִית ַעת אֹוַרצּו ְּכּהָתָרן צּוֵכָל, הָּפִלְּקד ַהַצת ְלֶדֶרֹוּיה ֶׁשָעָּפְׁשַהת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ, יםיִנן ִּדֵהך ֶׁש"ת מנצפֹוּיִתאֹוָהֵמ

  .ְךפּול ָהּכֹ ַהֹוּבה ֶׁשָּפִלְּקד ַהַצה ְלָעָּפְׁשַהַה
א רֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהי. ְיסֹוד ְלׁשֹון ִלּמּוִדים, ְּתֵרין ִׂשְפָוון ֶנַצח ָוהֹוד, ּפּוָמא ִּדיֵליּה ַמְלכּות :)יתרו מג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

ְלׁשֹון ָלֵכן אֹוְמִרים , ֶׁשְּלֵאׁש ֶלָהָבה ֵיׁש צּוַרת ָלׁשֹון) כד' ישעי(ק "ּומּוָבא ָּברד. ְוַהֶּפה ַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה
  .ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש, ֵאׁש

 ָהֶעְליֹון ַהִּזּוּוג ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמעֹוֵרר ֶזה ְּדֶלֶחם ,ָּתִמיד ַחם ָהָיה ַהָּפִנים ֶׁשֶּלֶחם )קצז 'ע אחרי( ל"ְלָהֲאִריַז ת"לקת ַהיל ֶאֵע ְלאנּוֵבֵה

השמטות ( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו. ָּתִמיד ַחם ַהֶּלֶחם ָהָיה ָלֵכן ,תַּבֲחִמימּו ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְוֵכיָון .ָהֶעְליֹון ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהַּפְרָנָסה ְלַהְׁשִּפיַע

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהיּו ַחָּיִבים ֶלֱאפֹות ֶאת ֶלֶחם .  ֱהיֹות ֶׁשהּוא אֹוֶפה ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ְלַהְׁשִּפיעֹו ַלַּמְלכּותאֹוֶפה ֶׁשַהַּצִּדיק ְיסֹוד ִנְקָרא :)רסא

ְוֶזה , ֲאִפּיֹותֵׁשׁש ֵיׁש , ְוֵכן ִאם אֹוִפים ְׁשַנִים ְׁשַנִים,  ְלַרֵּמז ֶׁשַּבְיסֹוד ֵיׁש ֶׁשַפע ָּכפּול.)מנחות צד( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה ַנִיםְׁשַנִים ְׁשַהָּפִנים 

  .ְּפָעִמים ֶלֶחם' בְטִרָּיא  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ְּבִגיַמיֹוֵסףְוֵכן . ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֶׁשאֹוֶפה ֶאת ַהֶּלֶחם

ָאַמר ַרב  .)יומא נד(ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְוֵכן רֹוִאים ִּדּמּוי ְלׁשֹונֹות ַּבְּגָמָרא ֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל ַהחֹם ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג
ְּלִלין ָלֶהם ֶאת ַהָּפרֶֹכת ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבים ֶׁשָהיּו ְמעִֹרים ֶזה ְקִטיָנא ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִלין ָלֶרֶגל ְמַג

ְמַלֵּמד " ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר ".)יומא נד(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ָּבֶזה ְואֹוְמִרים ָלֶהם ְראּו ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְּכִחַּבת ָזָכר ּוְנֵקָבה
', ִחַּבְתֶכם,ַמאי , ָּמקֹוםְראּו ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַה, ְואֹוְמִרים ָלֶהם, ין אֹותֹו ּוַמְרִאין ּבֹו ֶלֶחם ַהָּפִנים ְלעֹוֵלי ְרָגִליםֶׁשַּמְגִּביִה

, ֶׁשֶּנֱאַמר, ִסּלּוקֹו ְּכִסּדּורֹו, ֵנס ָּגדֹול ַנֲעֶׂשה ְּבֶלֶחם ַהָּפִנים, ְּדָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי
  ". ָלׁשּום ֶלֶחם חֹם ְּביֹום ִהָּלְקחֹו"

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְפֻעָּלה זֹו ַהַּׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות . מּוָבא ַּבִּמְׁשָנה ָׁשם ֶׁשֲאִפַּית ַהֶּלֶחם ָהְיָתה ַחֶּיֶבת ִלְהיֹות ָּבֲעָזָרהְוֵכן 

ְּכִמין ֲחָצֵאי ָקִנים ֲחלּוִלים ַהִּנְסָּדִקין ְלָאְרָּכן ּדּוְגָמָתן  )כט, שמות כה(י "ּוָמִצינּו ְּבַרִּׁש. קֹום ֶׁשּׁשֹוֶרה ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ַּבִּמְקָּדׁשַּבָּמ
ְּדַהֶּלֶחם , ֲחָצֵאי ָקִנים ֲחלּוִליםֻּׁשְלָחן ָהָיה יֹוֵׁשב ַעל ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהֶּלֶחם ַעל ַה. ּוַמְבִּדיִלין ֵּבין ֶלֶחם ְלֶלֶחם. 'ָעָׂשה ֶׁשל ָזָהב ְוכּו

 )כב, שמות מ(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת

רֹוִאים ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ָהָיה מּוָנח . ַּבֵחִצי ַהְּצפֹוִני ֶׁשל רַֹחב ַהַּבִית"  ַהִּמְׁשָּכן ָצפָֹנהְךֻּׁשְלָחן ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַעל ֶיֶרַוִּיֵּתן ֶאת ַה"

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַחְׁשַמלְּבִגיַמְטִרָּיא " ָּפִניםָעָליו ֶלֶחם ַהַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר  ")מח, א ז"מ(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְּמַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהְּגבּוָרהַּבֵחִצי ַהְּצפֹוִני 

ִּכְדֵבַאְרנּו ,  ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותן"ִׁשִּתית "ס"  ִׁשִּטיםי ֲעֵצן ַהֻּׁשְלָחת ֶאׂשַוַּיַע ")י, שמות לז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד

  .ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלּכֹוס ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות'  ְּדָהאֹוֶפה הּוא ָהאֹות וּכֹוס' ו ְּבִגיַמְטִרָּיא האֹוֶפְוֵכן . 'ַחְׁשַמל אֹות'ְּבַמֲאַמר 

 ְּבִחיַנת ֶאת ְמַסֵּמל ַתּנּורְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּבְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ָהֵאׁש ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשַּתּנּור :)צו רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן

 ְוֵכן .ַּתּנּור ִּבְבִחיַנת הּוא ָהִאָּׁשה ֶׁשְּיסֹוד )כורא ה"ד :קמ שבת( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֵמָהאֹוֶפה ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 ַהְמַסֵּמל ָׂשׂשֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתּנּור ְוֵכן .ָּבּה ֶׁשְּמַבְּׁשִלים ְקֵדָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ִזּוּוג ְזַמןִּב ָהִאָּׁשה ֶׁשְּיסֹוד .)קיב פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ,ַהְיסֹוד ֶאת ֵּמלַהְמַס ת"ָּדֶל ו"ָו ם"ֵמ ן"ַעִי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ד"ַעּמּו ּוְבִגיַמְטִרָּיא ',ֻסָּכה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְיסֹוד ֶאת

 'ד ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ַיֵּצבְתַוִּי ןָנֶּבָע ה"יוה דֶרַוֵּי" )ה ,לד שמות( ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַדְּבִרים ַּבְּכתּוִבים ְמֻרָּמז ר"ַּתּנּו ְוֵכן

 ַעל 'ׁשֹוָפר ַחְׁשַמל'ְו 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ַּבַּמֲאָמִרים ְוִכְדֵבַאְרנּו ,ִתּיֹותאֹו ְּבִהּפּוְך "רּוָעהְּת רֹוןִזְכ ַׁשָּבתֹון" )כד ,כג ויקרא( ְוֵכן .אֹוִתּיֹות

  .ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים ֵאּלּו ְּפסּוִקים

ְוָׁשֲאָלה אֹותֹו ַמּדּוַע הּוא ִנְכָנס , ֹוִניָתא ַלֲעֵבָרהָצדֹוק ִנְכַנס ְלתֹוְך ַּתּנּור ַחם ְּכֶׁשָּתְבָעה אֹותֹו ַהַּמְטר' ֶׁשר.) קידושין מ(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 

ֶנֱעָנׁש ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה , ִמי ֶׁשחֹוֵטא ָּבֶזה, הּוא ְּבִחיַנת ַּתּנּור' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְּיסֹוד ַהּנּוְק. ְוָעָנה ִמי ֶׁשחֹוֵטא ָּבֶזה ֶנֱעָנׁש ָּבֶזה, ְלָׁשם

  . ם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּתּנּורַּבֵּגיִהָּנ



, "ְּכחֹם ַהּיֹום"ֵאיַמת , ֶּפַתח ַהּגּוף, ֶׁשהּוא ּפּום ָהַאָּמה" יֵׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל") סד' וירא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלקמּוָבא 
ַקֵּׁשר ֵּבין חֹם ַהּיֹום ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַאְבָרָהם ַלֶּלֶחם ַהַחם ֶׁשָהָיה  ְמ)ט, לא(' ן"מֹוֲהַרִלּקּוֵטי 'ּוְב. ְּכֶׁשִּנְתַחֵּמם ַהָּזָכר ַהִּנְקָרא יָֹמם ְלִהְזַּדֵּוג

 )א, בראשית יח(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְׁשֵני ְמקֹומֹות ֵאּלּו ְמַרְּמִזים ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַהַּנֲעָׂשה ַּבֲחִמימּות. ְּבֶלֶחם ַהָּפִנים

  .ת"ו ָּדֵלי"ְך ָו"ד ָסֶמ"יֹו ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ד"ְיסֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְּכחֹם"ְוֵכן . ם"ֶלֶחת "ס" ם ְּכחֹלֶה ָהאֹחֶּפַת"

 ְמָבֵאר )שם טז(י " ּוְבַרִּׁש."ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם יֹאְכלּו ָלֶחם" )כה, בראשית מג(ָּכתּוב 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהּתֹוָרה . ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ָצֳהַרִים ַהַּכָּוָנה ִלְסֻעַּדת ַהּבֶֹקר, ֳהַרִים ַהַּכָּוָנה ְלֶאְמַצע ַהּיֹוםֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַּבּתֹוָרה ָצ

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ַהְיסֹוד , ָּצֳהַרִיםַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָהָיה ֶזה ַּב, ִׁשְּנָתה ַהָּלׁשֹון ְוָנְקָטה ְלׁשֹון ָצֳהַרִים ַעל ַהְּסֻעָּדה ֶׁשּיֹוֵסף ֵהִכין ָלַאִחים

ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו , ְוָאז ֶזה ֲחצֹות ַהּיֹום, ִהיא ִּבְבִחיַנת ָצֳהַרִים ֶׁשָאז חֹם ַהֶּׁשֶמׁש ְּבָתְקּפֹו, ָלַאִחים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות

'  ֶׁשּיֹוֵסף נֹוַלד ְּבא)ו, שמות א( ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי. ְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה,  ִּבְזַמן ֶזהִמְנָחהן ֶׁשל ָהִעְנָי ְמֻרָּמזְוָלֵכן . ַלַּמְלכּות

 )בא קלח(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ׁש ַּתּמּוזִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ָּבָאה ָלעֹוָלם ִּבְזַמן ּתֶֹקף ַהחֹם ְּכמֹו ְּבחֶֹד. ְּבַתּמּוז

 ַעל )יד, יחזקאל ח(ק "י ְורד" ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש".ֶּבן ּפַֹרת ֲעֵלי ַעִין" )כב, בראשית מט(ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף . ֶׁשחֶֹדׁש ַּתּמּוז הּוא ְּבִחיַנת ַעִין

   .ְוָהיּו עֹוְבִדים אֹותֹו ַעל ְיֵדי ְּדָמעֹות,  ֶׁשַּתּמּוז הּוא ֵׁשם ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכמֹוִריד ְּדָמעֹות,"ְמַבּכֹות ֶאת ַהַּתּמּוז"ַהָּכתּוב 

ר ַעּמּוִדים ֶׁשָּלּה ֶׁשאֹוָתּה ִמְנָחה ִנְתְקָנה ִּבְׁשֵנים ָעָׂש" ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף" .)חוקת סב(ַּבּזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 
רֹוִאים ֶׁשַּבָּצֳהַרִים ֵיׁש ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִּבְזַמן ֶׁשַהַּמְלכּות ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין , ַעד ֶׁשָּבא ַּבֲעָלּה ְלִהְתַחֵּבר ָּבּה ַּבָּצֳהַרִים

ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר . ַעל ִמְנָחה זֹו ֶׁשִּסְּמָלה ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשִּנְקָרִאים ִמְנָחה

ְוַהְיסֹוד ֵאינֹו רֵֹבץ ַעל ,  ּוַמְלכּות ְמַרֵּמז ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְפַסק ִזּוּוג ְיסֹוד"ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים" ֶׁשַהָּכתּוב :)ש פו"שה(ָחָדׁש 

, ַחּלֹון, צַֹהר ֵהם ִמְּלׁשֹון ָצֳהַרִיםְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. ְּדֶזה ַהְּזַמן ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֵחִצי, ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא חֹם ַהּיֹוםְוֵכן . ַהַּמְלכּות ַּבָּצֳהַרִים

אְכלּו יִֹּתי ִא ")שם טז (ת ַהָּכתּוב"ר ה"ִּביָאְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים ֵמ

ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ', ים ַלְּׁשִמיִניחּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִר' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ׁשֶֹרׁש ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה"ִּביָנְוֵכן , "ָּצֳהָרִיםַּבֲאָנִׁשים ָה

  .ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ָּצֳהָרִיםַּבם יִׁשָנֲאָהִאִּתי יֹאְכלּו "

ָיה ָרִגיל ָה, ִאם ָהָיה ָרִגיל ֶלֱאכֹל ִליְטָרא ָּבָׂשר יֹאַכל ֲחִצי ִליְטָרא' ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְוכּו .)תענית ל(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ְלַסֵּמל ֶאת ֶהְפֵסד ַהְׁשָּפַעת ,  ֵמָהֲאִכיָלה ְּבֶעֶרב ִּתְשָעה ְּבָאבֲחִציִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָצִריְך ְלַמֵעט . ִלְׁשּתֹות לֹוג ַיִין ִיְׁשֶּתה ֲחִצי לֹוג ַיִין

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ִהיא ְּבסֹוד סּוס , ה"ְּדָהָרת "ס" ר ָהִעיד ָבָדהָיְׁשָב הֵאיָכ ")א, איכה א(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהֵחִצי ֶׁשָהְיָתה ֶּדֶרְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

  .ה"יָרִּדת " וסה"יָאִּבת "ר" יִתָּב ַרריִעָה דָדָב הָבְׁשָיה יָכֵא"ן ֵכְו. ִהְפַסְדנּו ֶאת ַהְּדָהָרהּוְבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ּדֹוֵהר ְּכִדְלֵעיל

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי "נַֹח ָּכתּוב ּבֹו ְּבִרית ְוַעד ֶׁשִהְתַקְּיָמה ּבֹו ְּבִרית לֹא ִנְכַנס ַלֵּתָבה ֶׁשָּכתּוב  :) נטנח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
ּוִמָּכאן . ֹוד ְוַהֵּתָבה ַמְלכּותְּדנַֹח הּוא ִּבְבִחיַנת ְיס, רֹוִאים ֶׁשְּכִניַסת נַֹח ַלֵּתָבה ָהְיָתה ִחּבּור ְיסֹוד ַלַּמְלכּות. " ּוָבאָת ֶאל ַהֵּתָבהְךִאָּת

ְוֵכן . ְמַרֵּמז ַעל ִקּׁשּוי ַהְיסֹוד ְּכֶׁשָּבא ְלִהְזַּדֵּוג, "ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי" ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב )ו"פ, שער טז(ק "ָלרמ' ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'לֹוֵמד ַה

ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת "ַלָּכתּוב , " ּוָבאָת ֶאל ַהֵּתָבהְךַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּת"תּוב  ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהָּכ:)נח סו(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 
בָֹאר ִלְדָבֵרינּו ּוְמ. ָׁשם ְמָבֵאר ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ִקּׁשּוי ַהְיסֹוד ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות' ָמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְבֵפרּוׁש . "ִיְצָחק

 )יט, בראשית יז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ִיְצָחק ָלׁשֹון זֹו. ְלֵעיל ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְמֵצאת ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות

י " ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשַּבֲחִצי ַהּיֹוםְוֵכן ִנְרֶאה ְּדנַֹח ִנְכַנס ַלֵּתָבה . "ת עֹוָלםְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרי"

 "ֱאלֵֹהי ִיְצָחק"א ֶׁש"ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה. ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ַהְּזַמן ֶׁשַהְיסֹוד ִמְזַּדֵּוג ַּבַּמְלכּות, )מח, דברים לב(
  ".עֹוד יֹוֵסף ָחי"ִגיַמְטִרָּיא ְּב

 ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ְּבזַֹהרְוֵאיָנּה רֹוָצה ְלַהְׁשִּפיַע , ְּדָלֵכן ִקּׁשּוי ַהְיסֹוד ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ָקֶׁשהִנְרֶאה 

ּׁשּוי ַהְיסֹוד ְמעֹוֵרר ֶאת ַהְּנֵקָבה ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין ְּכֵדי ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּתַאֵּׁשר ַלְיסֹוד  ְוִק,ְּדִאְתַקֵּׁשי ִּדיָנא ְלֵעיָלא.) וישלח קעה(

ין ִּיַמ, ד"מת ֹוּיִתאֹום "ָּד [.ְוַהָּדם ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְוֵכן ִקּׁשּוי ַהְיסֹוד ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַהָּדם ְּבגּוף ָהָאָדם. ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע

ָקִׁשין ְלַזְּוָּגן  .)סוטה ב(ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶאת ַהְּגָמָרא ' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ַעֵּין ְּבַמֲאַמר .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶקֶׁשת ִנְרָמז ַּבֵּׁשם ִקּׁשּויְוֵכן ]. יןִרכּוְּד
 ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּקֶׁשהֶׁש' ִאְמֵרי נַֹעם' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )מד' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ְיסֹוד ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ִקּׁשּוי ַהִּכְקִריַעת ַים סּוף

ה "ֲהָוָיד ְלַזֵּוג ֶאת ְׁשמֹות ְלֵעיל ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי הּוא ַהְּגבּוָרה ֶׁשּפֹוֶעֶלת ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו  י"ַׁשַּד י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָיְׁשמֹות 
 )ב, דברים כג(' ִאְּבן ֶעְזָרא'ָּב ּומּוָבא ,ָׁשְפָכה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָקֶׁשהְוֵכן . ּוְפֻעָּלה זֹו ִהיא ִּבְבִחיַנת ָקֶׁשה,  ֶׁשְּמַסְּמִלים ְיסֹוד ּוַמְלכּותי"ֲאדָֹנ

ִּכְדֵבַאְרנּו ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהְמַזֶּוֶגת ִּבְבִחיַנת עֹוָנהַעּמּוד ָהֵאׁשְוֵכן . ְוַהֶּזַרע ֵמיָמיו ְךֶזה ָהֵאֶבר ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיָּׁשֵפ" ָׁשְפָכה"

  .ִקיׁשּויְּבִגיַמְטִרָּיא ' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ר ֵאָבה ְלֶאְרִנ. ְוַהּנּוְקָבא ְלֵהיֶפְך, ֵריָׁשא ְוַנייִחין ְּבסֹוָפאִּדיִנין ִּדְדכּוָרא ַּתִּקיִפין ְּב )קעט(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהַהְקָּדמֹותַׁשַער 'מּוָבא ְּב

 יםְדָסֲחים ַהִּלַּגְת ִמְךר ָּכַחַאְו, יַעִּפְׁש ַמינֹוֵאין ְות ִּדיַנִחְבה ִּבֶּׁשַקְתִּמד ֶׁשסֹוְיי ַהּוּׁש ִקינּוְיַה, יםיִנִּד ַהלֹוְצים ֶאִּלַּגְתה ִמָּלִחְתר ִּבָכָּזל ַהֶצֵאֶׁש

ף סֹוְבּו, יןִּבְקין נּוִּיה ַמָלֲעַמת ּוַעַרְזיא ַמִהים ְוִדָסֲח ַהּהָלְצים ֶאִּלַּגְתד ִמחּוִּית ַהַּלִחְתִּב, ְךיֶפֵהא ְלָבְקּוּנל ַהֶצֵאְו. דחּוִּיף ַהסֹו ְּביַעִּפְׁשַּמֶׁשְּכ

ת ַאָלֲעַהַהה ְוָקָּתְמַהה ַהֶיְהִּתי ֶׁשֵדאת ְּכת זֹיאּוִצר ְמַצה ָי"הקבְו. יַעִּפְׁשל ַמַעַּבַהים ֶׁשִדָסֲחים ַּבִקָּתְמִנְו, ּהָּלת ֶׁשרֹובּוְּגים ַהִּלַּגְתד ִמחּוִּיַה

ם ַגְו. הָקָּתְמ ַהיְךִרָּצע ֶׁשַרר ָהֶצת ֵייַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאָהְו, בֹוּטר ַהֶצת ֵייַנִחא ְּב הּויׁשִאָהֶׁש' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. תמּוֵלְׁשן ִּב"מ

ּוֵמִאיָדְך ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב ְּתִחָּלתֹו ַמר ְוסֹופֹו . ֵיֶצר ָהָרע רֹאׁשֹו ָמתֹוק ְוסֹופֹו ַמר :)שבת עה( 'ְירּוַׁשְלִמי' ַּבאָבּוּמה ַּכיָנִח ְּבּהָתם ָמִצינּו אֹוָׁש

  .ָקֶׁשה ְּכַדְרָּכן ֶׁשל ַצִּדיִקים



 ֶׁשִּיְצָחק הּוא ִּבְבִחיַנת ְמנֹוָרה ּוֵבַאְרנּו ֶׁשְּזַמן ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ַּבִּמְקָּדׁש ַמְתִחיל ַּבֲחצֹות ַהּיֹום ):תרומה קלג(ְלֵעיל ֶאת ַהּזַֹהר ֵהֵבאנּו 

ְורֹוִאים .  ְמנֹוָרה ֶׁשל ֵאׁש הּוא ְלמֶׁשהְךֶׁשֶהְרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )מ, שמות כה(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

ִמְקָׁשה " )לא, שמות כה(ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָּכתּוב . ֵאׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמנֹוָרהְוֵכן . ֶׁשַהְּמנֹוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה
ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמנֹוָרה ִמְקָׁשה " )ד, ר טו"במדב(ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . ד ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ְמַרֵּמז ַעל ִקּׁשּוי ַהְיסֹוִמְקָׁשה ְּד"ֵּתיָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה

 הּוא ְלמֶׁשה טֹול ְךֵּכיָון ֶׁשִּנְתַקָּׁשה ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ֶׁשַהְרֵּבה ָיַגע ָּבּה מֶׁשה, ְּכלֹוַמר ַמה ָּקָׁשה ִהיא ֵלָעשֹות, "ָזָהב
ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשָהֵאׁש , ָקֶׁשה הּוא ִמְּלׁשֹון ִּמְקָׁשהרֹוִאים ֶׁש, ָזָהב ְוַהְׁשִליכֹו ָלאּור ְוהֹוִציאּוהּו ְוִהיא ֵמַעְצָמּה ַנֲעֵׂשיתִּכַּכר 

  .ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה ָעְׂשָתה ֶאת ַהְּמנֹוָרה

ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו . ה ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְּכמֹו ְּכִניַסת נַֹח ַלֵּתָבה ֶׁשְּפִטיַרת מֶׁשה ָהְיָת)מח, דברים לב(י "ְּבַרִּׁשָמִצינּו 

ְקִּבין ֶׁשְּמעֹוֶרֶרת ּוִמיַתת ַצִּדיִקים ִהיא ִּבְבִחיַנת ֲעִלַּית ַמִּיין נּו, ֶׁשִּבְזַמן ְּפִטיָרה ַהְּנָׁשָמה עֹוָלה ֵמַהַּמְלכּות ַלְיסֹוד' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְּבַמֲאַמר 

  .ָלֵכן ֶזה ָהָיה ַּבֲחִצי ַהּיֹום ַּבְּזָמן ַהְמֻסָּגל ְלִזּוּוג, ֶאת ַהְיסֹוד ְלַהְׁשִּפיַע ַמִּיין ְּדכּוִרין

  ֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה

ְּדיֹוֵסף ְוִאְׁשּתֹו ֵהם קֹוָמה ְׁשֵלָמה ֶׁשל ְסִפיַרת , יָנה ַּבת ֵלָאהְוִאְׁשּתֹו ָאְסַנת ָהְיָתה ַּבת ֶׁשל ִּד, ְּדָלֵכן יֹוֵסף ַהְיסֹוד ָהָיה ֵּבן ֶׁשל ָרֵחלִנְרֶאה 

 ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ִהְתַעְּברּו ַיַחד )כא, בראשית ל(ְוֵכן מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל  .ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְיסֹוד ָּכלּול ֵמָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד, ַהְיסֹוד

ְורֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף ָיכֹול ָלבֹא ָלעֹוָלם ַּגם ֵמָרֵחל ְוַגם , ְוִהְתַחְּלפּו ָהֻעָּבִרים, ּוִבְתִחָּלה ָהְיָתה ִּדיָנה ֵאֶצל ָרֵחל ְויֹוֵסף ֵאֶצל ֵלָאה, ְויֹוֵסףְּבִדיָנה 

  .ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםְּבִגיַמְטִרָּיא  ָרֵחל ֵלָאה יֹוֵסףא ֶׁש"ֵלב שליט' ד' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ְּדיֹוֵסף ָּכלּול ֵמָרֵחל ְוֵלָאה ַיַחד, ִמֵּלָאה

ְּכִפי , ֶׁשְּמַנֶּׁשה הּוא ְּבִחיַנת ַהְּׂשמֹאל' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֵאֶצל ָּבָניו ֶׁשל יֹוֵסף רֹוִאים ֶאת ַהִהְתַּכְּללּות ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָאהַּגם 

 ֶׁשְּמַנֶּׁשה הּוא ְּבִחיַנת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשַּׁשָּיְך ְלַצד ַהְּׂשמֹאל ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע )קצג' מטות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' םַּׁשַער ַהְּפסּוִקי'ֶׁשֵהֵבאנּו ִמ

 ֲחִציַו,  ִנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֲחִצי, ק ִלְׁשַנִיםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ֶנֱחַל. ְוָלֵכן ַיֲעקֹב ָׂשם ֶאת ַיד ְׂשמֹאל ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה, ַלִחיצֹוִנים

ַׁשַער 'ְוֶזה ְלׁשֹון . ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ִנְׁשֲארּו ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

ֶאָּלא ֶׁשַּגם הּוא ֶחְציֹו ַמִים ְוָלֵכן לֹא ָיָצא ,  ְמַנֶּׁשה הּוא ִמן ַהֶּנֶקב ֶׁשל ֶזַרע ֶׁשַּבְיסֹוד)קצג' מטות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' םַהְּפסּוִקי
ַהְמַסְּמִלים ֶאת , ְיסֹוד הּוא ַמִיםל ְמַרֵּמז ִּדְכֵׁשם ֶׁשֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַה"ִנְרֶאה ְּדָהֲאִריַז. ַרק אֹותֹו ַהַּמֲחִצית ֶׁשל ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה, ַלחּוץ

ָּכְך ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ְמַנֶּׁשה ִנְׁשַאר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְולֹא ִנְכַנס ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה , ֲחִצי ַהֲחָסִדים ֶׁשּיֹוְרִדים ַלַּמְלכּות ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

 ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש )ג"רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַקָּמן ֵמָה, ק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִניםְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה יֹוֵרד ַר. ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ִגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשהּוא ֶהְמֵׁשְך ַהִּׁשְדָרה ְּכמֹו ּוְב, ְוַהֵחִצי ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע ִנְרָמז ְּבֶנֶקב ַהַּמִים ֶׁשַּבְיסֹוד. ְיִניָקה ַּגם ֵמַהֲחִצי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּות

  . ּוָבָעְרָלה ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ַעל ַהְיסֹוד ְּכִדְלֵעיל, ַהְיסֹוד

 ְּדַהְׁשָּפַעת ְמַנֶּׁשה ֵיׁש "ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם" )יב, בראשית מג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶּכֶפלִמְׁשֶנה אֹוִתּיֹות ְמַנֶּׁשהְוֵכן ִנְרֶאה ִּד

' ְוִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ב, ְונֹוָדע ִּכי ַהְּגבּורֹות ְוַהִּדיִנין ֵהם ְּכפּולֹות )ה"א פ"ח ח"שער י(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְוֶזה ְלׁשֹון ָה. ָלּה ִמְׁשֶנה
ְּפָעִמים ' הְּגבּורֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד ֶׁשֵהם ' ַהְיינּו ֶׁשַהה. ר ַאְנִּפין ֶׁשֶמׁשך ְּבְזֵעיר ַאְנִּפין ֲאֶׁשר ְלִסָּבה זֹו ִנְקָרא ַהְּזֵעי"ְּפָעִמים ש

ד ְּדַבְיסֹו,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶׁשֶמׁש ֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ך"ְּפָעִמים ש' בֵיׁש , ְוֵכיָון ֶׁשַהְּגבּורֹות ֵיׁש ָלֶהן ֶּכֶפל. ך"שֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא , ִּדין

ז ָמְר ִנך"שן ֵכְו .ך ֵהן ְּכֶנֶגד ָרֵחל ְוֵלָאה"ְּפָעִמים ש'  ֶׁשב)מה' ב ע"שבת ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ך"ְּפָעִמים ש' ֵיׁש ֶּבֱאֶמת ב

א הּו ֶׁשְסָרקן יָלל ִאים ַעִזְּמַרים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד ְמִדָסֲח' ֶׁשַהה' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמם ַה"ְׁשֶכת ַבֵתְּב

ה ֶּזם ַהָלעֹוים ָּבִדָסֲחת ַהל ֶאֵּמַסק ְמָרן ְסיַלִאר ֶׁשֵאָבְמּו. דסֹוְית ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהם"ְׁשֶכם ְּבִגיַמְטִרָּיא א ַּגהּוְו, ֶחֶסדים ִמָע ְּפ'הְּבִגיַמְטִרָּיא 

ד ָחף ֶאצּוְר ַּפיּוְהה ִיָאֵלל ְוֵחא ָרבֹיד ָלִתָעֶּלּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. תרֹו ֵּפנּוֲעְטא ִיבֹיד ָלִתָעק ֶלַרְו, הָּׁשֻדְּקד ַהַצת ְלרֹוים ֵּפִנְתם נֹויָנֵאֶׁש

ת נֹויָלִאם ָל ַּגׁשֶדחֹע ַהַצְמֶאיר ְּבִאא ֵמי הּוִּכ, תנֹויָלִאל ָהָכה ְלָנָּׁש ַהאׁשא רֹט הּוַבְׁשו ִּב"טם ֶׁשר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחם ַלה ַּגֶּכְזִנְו

י ֵנת ְׁשל ֶאֵלֹוּכד ֶׁשסֹות ְייַנִחְבא ִּבט הּוַבְׁשו ִּב"טֶׁש' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעָאבְֹמּו. קָרת ְסנֹויָלִאם ָלַגְו, תרֹוים ֵּפִנְתֹוּנֶׁש

  .יםִאָצֲחַה

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת ַהֶּנַצח , ִהָּכה ְּבֶרֶגל ָיִמין ֶׁשל ַיֲעקֹב,  ֶׁשָּׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשִהָּכה ֶאת ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:)בראשית כא(ּזַֹהר ַּבָמִצינּו 

ְוִגיד ַהָּנֶׁשה , ן ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֶנַצח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהֶחֶסדמ ֵיׁש ֲאִחיָזה ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹו"ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשַּלס. ּוָפַגם ִּבְסִפיַרת ַהֶּנַצח

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה הּוא ְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ִמַּצד ַהְׁשָּפָעתֹו. ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים ַׁשָּיְך ִלְבִחיָנה זֹו

מ ָהְיָתה ְרׁשּות ְלַהּכֹות ֶאת ַיֲעקֹב ִּבְגַלל ֶׁשָּנָׂשא ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ְוָהָיה "ֶׁשַּלס' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ְּבֵפרּוׁש ַה. ז ּבֹו ֶּדֶרְך ַהָּיִמיןאֹוֵח

מ ּכַֹח "ּוִמֶּזה ִקֵּבל ַהס, ַגם ֶאת ֵלָאה הּוא ַּכְבָיכֹול ָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְגַלל ֶׁשַּיֲעקֹב ָנָׂשא ַּגם ֶאת ָרֵחל ְו. ָּבֶזה ְּפָגם

ויקרא (ן "ַּבְמְוֵכן מּוָבא ָּבַר. ְלַהּכֹות ֶאת ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה ּוִבְסִפיַרת ַהֶּנַצח ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְמָצא ְלַמָּטה ִּבְׁשִליַטת ַהִחיצֹוִנים

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא . ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ָיגּור ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִעם ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות,  ֶׁשָרֵחל ֵמָתה ְּכֶׁשִּנְכַנס ַיֲעקֹב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל)כה, יח

ָלֵכן . ַּדֵּוג ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּגם ִעם ָרֵחל ְוַגם ִעם ֵלָאה ַהְמַרְּמזֹות ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםה לֹא ָרָצה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיְז"ְוהקב, ְּבסֹוד ַהֵחִצי ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

  .ָרֵחל ֵמָתה ַּבֶּדֶרְך ְוִהְׁשִאיָרה ֶאת ַהִּזּוּוג ְלֵלָאה ֶׁשִּתְּקָנה ֶאת ַעְצָמּה ִליָכֵלל ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכִדְלֵעיל

, במדבר כג( ְּבסֹוד ַהָּכתּוב ,ם"ֶקֶדת "ְזָרִחית ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח רִמרֹוִמית ְּדֶרן ֶּק ֶׁשְּיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ִמ)ואתחנן מז(' ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקות'ַּבמּוָבא 

ד ִמְזָרח ְמַסֵּמל ֶאת ְוַצ,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַצד ָּדרֹום ְמַסֵּמל ֶאת ַהֶחֶסד".ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם" )ז



 ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם )ג"רחל ולאה פ(ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'א ְּבָבן מּוֵכְו. ִויִניַקת ַהְּקִלּפֹות ִהיא ֵמַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת, ַהִּתְפֶאֶרת

א הּוֶׁש ל"ִמיָכֵא ְךָאְלַּמן ַהֵכְו. ָרֵחל ֵלָאהְּבִגיַמְטִרָּיא  ִּבְלָעם ָּבָלק ןֵכ ְו.ִחיַנת ֵלָאהִמְּב, לֵח ָראׁשרֹת ְּבסֹוָנְכִּנה ֶׁשָאי ֵלֵלְגַרֵמיֹוְנִקים 

ִתִּתי ְל ה"יהון ֵאֵמ יִּכ ְרְצֶכםַא ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל ")יג, במדבר כב( ְךָאְלַּמַהם ְוָעְלת ִּבַׁשָרָפים ְּבִמָעה ְּפָּמז ַּכָּמֻרְמ, דֶסֶח ַהְךַאְלַמ

א לֹי ִּכָחָטאִתי  ה"יהו ְךַמְלַא לַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶא" )לדשם ( ".ָך ֲאתְֹני ָאנִֹכא ֲהלֹום ִּבְלָעלַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶא" )ל, שם( ".ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם

 ִעם ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֵלְך ל ִּבְלָעםֶא ה"יהוְלַאְך ַמַוּיֹאֶמר " )לה( ".ָבה ִּליָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶרְך ְוַעָּתה ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּו

  ".ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ְתַדֵּבר ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי ָבָלק

. םָעְלת ִּבאֹובּור ְנַמד ְּגה ַעָׁשָרָּפת ַהַּלִחְּתה ִמָמתּו ְסה אֹוָחתּוה ְּפָׁשָרל ָּפה ֶׁשָקָסְפין ַהק ֵאָלת ָּבַׁשָרָפְּבֶׁש' יםִּיץ ַחֵפָח'ם ֶהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו

ַהְפָסקֹות ָהיּו ְמַׁשְּמׁשֹות ִלֵּתן ֶרַּוח ְלמֶֹשה ְלִהְתּבֹוֵנן ֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה ּוֵבין ִעְנָין  )כ, ר יד"במדב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמר ֶׁשֵאָבְמּו
. הָקָסְפַה ְוְךּוּתם ִחֶה ָּבׁשֵּית ֶׁשרֹובּוְּג ַהְךֶרים ֶּדִלְּבַקה ְמָּׁשֻדְּקד ַהַצְּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תנּוְנֹוּבְתִהן ַהַיְנת ִע ֶאלֹוְצין ֶאם ֵאָעְלִבּו. ְלִעְנָין

ַרִּבי ְיהּוָדה ָסַבר  .)ערכין י(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תקֹוָסְפא ַהלֹה ְלָטּוׁשה ְּפיָעִקת ְּתיַנִחְבא ִּבהּוד ֶׁשֶסֶחד ַהַּצ ִמתֹוָאבּוק ְנֵנם יֹוָעְלִבּו
. הָערּוְתה ּויָעִקְּתת ִמֶבֶּכְריד ֻמִמה ָּתיָעִקְתִּד, דַבה ְליָעִקל ְּתג ֶׁשָּׂשין ֻמה ֵאָדהּוי ְיִּבַרְּל ֶׁשינּוְיַה. ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה ַחָּדא ִהיא

, תלּוֲהַקְתן ִהיָמִסק ְלה ַרָתְיה ָהיָעִקְּתם ַהָּׁשת ֶׁשֶבֶּׁשַיְמ ּו,"ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו"ק סּוָּפַהת ֵמֶלֶאֹוא ׁשָרָמְּגַהְו

ר ַבא ָסהּו, הָערּום ְּתק ִעת ַרֶלֶּבַקה ְמָּׁשֻדְקת ִּדכּוְלַּמַהְו, תכּוְלַמת יַנִחא ְּב הּוהָדהּוְיי ִּבַרן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָוְצ ִמּהה ָּבָתְיא ָהלְֹו

  .דַחה ַיָערּוְתה ּויָעִקא ְּתה הּויָעִק ְּתְוֵׁשם, דַבה ְליָעִקל ְּתג ֶׁשָּׂשין ֻמֵאֶׁש

' ַחְׁשַמל ַחָּמה' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר "ְׁשֶכםַוִּיְכרֹת ְיהֹוֻׁשַע ְּבִרית ָלָעם ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיֶׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ִּב" )כה, יהושע כד(ָּכתּוב 

ֶׁשְּׁשֶכם ֶׁשָהְיָתה ַנֲחָלתֹו ֶׁשל ' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ֶׁשָּבא ִמֵּׁשֶבט ֶאְפַרִים ָהָיה ִּגְלּגּול יֹוֵסף ְוָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

ְּכֶׁשָהָיה ְּבִגיל ֵמָאה , ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ָעָׂשה ֶאת ַהְּבִרית ִּבְׁשֶכם ְׁשָנַתִים קֶֹדם ֶׁשִּנְפַטר' ֵסֶדר ַהּדֹורֹות'ּומּוָבא ְּב. דיֹוֵסף ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹו

 ְּכִמְנַין ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנהְּבִגיל , יא ְמקֹום ַהְיסֹודִּבְׁשֶכם ֶׁשִה, ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ַהְיסֹוד עֹוֶׂשה ְּבִרית ַהַּׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד. ּוְׁשמֹוֶנה

  . ְלַרֵּמז ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֵחִציֵחִצי

 ְלֶאֶרץ ִלָּכֵנס כּוָז לֹא ָלֵכן ,ֵלָאה ִמְּבִחיַנת ָהָיה ַהִּמְדָּבר ּדֹור ֶׁשל ִנְׁשָמָתם ֶׁשּׁשֶֹרׁש )שם 'מדבש מתוק' ובפירוש :כא בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ֶׁשִּנְמָצא מֶׁשה ִמּׁשֶֹרׁש ָהיּו ַהִּמְדָּבר ֶׁשּדֹור )קכד 'ע ב"ח לב שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ָרֵחל ְּבִחיַנת ִהיא ִיְׂשָרֵאל ְּדֶאֶרץ .ִיְׂשָרֵאל

 ֶׁשֵאּלּו ְורֹוִאים .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִנְכְנסּו ֵהם ָלֵכן ָרֵחל ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיְך ְיהֹוֻׁשַע ִמּׁשֶֹרׁש ָהיּו ָרֵאלִיְׂש ְלֶאֶרץ ֶׁשִּנְכַנס ְוַהּדֹור ,ֵלָאה ִּבְמקֹום ְלַמְעָלה

 ִנְרֶאה ֶזה ִּפי ַעל ,ָרֵחל ִלְבִחיַנת ֶׁשּיֹוֵרד ןַהַּתְחּתֹו ַהֵחִצי ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ְורֹוִאים ,ְּכִדְלֵעיל ָרֵחל ִלְבִחיַנת ַׁשָּיִכים ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ֶׁשִּנְכְנסּו

 ּתֹוָרה ּוַמַּתן סּוף ַים ְקִריַעת ֶאת ִלְראֹות ֶׁשָּזכּו ִּפי ַעל ַאף ,ָהֵעֶגל ְּבֵחְטא ּוִבְפָרט ֲחָטִאים ַהְרֵּבה ָּכְך ְּבָכל ִנְכְׁשלּו ַהִּמְדָּבר ּדֹור ַמּדּוַע ְלָבֵאר

 ָהָאָדם ְּדֶטַבע ,ָּבֶהם ֲחָזָקה ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ָהְיָתה ,ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ַרק ְלַמָּטה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ֵלָאה ִמְּבִחיַנת ָהָיה ִנְׁשָמָתם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ְּדֵכיָון ',כּוְו

 ּוִמֵּמיָלא ,ָׁשְרָׁשם ֶׁשָּׁשם ֵלָאה ֶׁשל ַהְּפָתִחים ֶאת ַהֵחְטא ֶּדֶרְך ָלֶהם ּפֹוְתִחים ָהיּו ְוַהִחיצֹוִנים .ֶׁשּלֹו ַלּׁשֶֹרׁש ֶּׁשַּׁשָּיִכים ָלִעְנָיִנים ֶׁשִּנְמָׁשְך

  .ְמאֹד ָחָזק ְּבאֶֹפן ָלֶזה ִנְמְׁשכּו

  סֹוד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל

 ּוִבְבִחיַנת ֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשל , ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַהַּיַחץ ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמןַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ִמְצַות :)תרומה קנח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ָאנּו נֹוְתִנים ', ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַהֶּׁשֶקל ְוַהָּממֹון ֻמְׁשָּפִעים ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ְנִתיַנת ְצָדָקה ּוְׁשָאר ִחּיּוִבים . ַהְיינּו ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה, ק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשֶקלַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַר

  .ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשִּקֵּבל ְּדָאָדם ָצִריְך ְלַהֲעלֹות ְלַמְעָלה ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ּוְבָכל ְמאֹדֹו" )כה, ב כג"מ(ֶׁשַּנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ָממֹון 

ְוֵכן . ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ִּכי חֹק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא" ַעל ַהָּכתּוב .)ביצה טז( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא חֹקְוֵכן 

 ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו" )ז, ר נג"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .  ִנְקֵראת חֹק ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה)שג' ע' ישעי(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק

 )ג, בראשית כא(' ַהֲעֵמק ָּדָבר'ּוְמָבֵאר ַה, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקָרא ִיְצָחק ִמְּלׁשֹון חֹקרֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק . ָיָצא חֹק ָלעֹוָלם" ִיְצָחק

 ַיד ְׂשמֹאלְּבִגיַמְטִרָּיא ָּיָצא ָחק ָלעֹוָלם א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ְזכּות ִיְצָחק ָּבִאים ַהְּמזֹונֹות ֶׁשִּנְקָרִאים חֹקֶׁשִּב

ת ת ֶאֶלֶמַסְמ ַהקֵּלִחת ַבֵתן ְּבֵכְו. ּהָתָעָּפְׁשַהה ְוָרבּוְּגת ַהַּדת ִמים ֶאִלְּמַסְמַה' חַרֶק'ְו' חַמֶק'ים ִּלִּמז ַּבָמְר ִנחֹקן ֵכְו. קָחְצת ִית ֶאֶלֶּמַסְמַה

ן ַת ָנָחק "ֶׁשָּכתּוב מֹוְּכ. ִמַּדת ַהְּגבּוָרהים ְלִכָּיַּׁשֶׁש, הָּדִמל ּובּו ְּגְלׁשֹוןא  הּוחֹקֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . הָרבּוְּגל ַה ֶׁשְךּוּתִחַה

ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו,ִחּתּוְך ֹוׁשרּו ֵּפֶּּבַצע ו".ֶּבַצע ֶּכֶסף לֹא ָלָקחּו" )יט, שופטים ה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו. ָממֹוןל ם ֶׁשא ֵׁש הּוֶּבַצען ֵכְו". רבֹוֲעא ַילְֹו

ד סֹויא ְּבִה, הָסָנְרַּפַהן ְוזֹוָּמת ַהַעָּפְׁשַהז ֶׁשֵּמַרְל. ְּבִציַעת ַהַּפת, תַּפ ַהְךּוּתִחה ְליָעִצן ְּבֹוׁשים ְלִטְקן נֹוֵכ ְו".ּבֹוֵצַע ָּבַצע" )כז, משלי טו(

ק ֶלֵחת ַהל ֶאַעּפֹיא ַלִצ מֹוְךּוּתִחי ַה ִּכ".'ִּכי ְיַבַּצע ה" )יב, י', ישעי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ְלַבֵּצע, לַעּפֹה ַלָאָצן הֹוֹוׁשא ְל הּוֶּבַצען ֵכְו. היָעִצְּב

ן ֵכ ְו".ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו" )בראשית לז כו( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו. עַפל ֶׁשז ַעֵּמַרְמַה, ֶרַוח ֹוׁשרּו ֵּפֶּבַצען ֵכְו. ילֵעְלִד ְּכיַעִּפְׁשא ַמהּוֶׁש

 ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין ְוֵכן ַהָּכתּוב. ילֵעְלִד ְּכְךּוּתִחם ַהקֹום ְמָּׁשד ֶׁשסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲע ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהִּבְנָיִמין ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּבַצע

, יןִמָיְנִבף ּוֵסר יֹוּוּבִחְּד, ע"ָּבַצ ע"ָּבַצת "ר" ָּואָריוַצל ַעָכה ָּבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ִבְּואֵרי ַצל ַעַוִּיּפֹל  ")יד, בראשית מה(ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

  .היָעִצ ְּבׁשֵי



ּוִמי ֶׁשּגֹוֵזל ָממֹונֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו הּוא ּפֹוֵגם ַּבחֹק ֶׁשּלֹו , חֹק ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָמסְּד, ָחָמסְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶּגֶזל ִנְקָרא ְּבֵׁשם ַהֻּמַּבַּמֲאָמר [

, ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּממֹון ֶׁשָּבָאה ָלָאָדם. הּוא ּגֹוֵזל ִמֶּמּנּו ָּבִנים ֶׁשִּמי ֶׁשּגֹוֵזל ָממֹון ֲחֵברֹו )סט' א סי"ח(' ן"מֹוֲהַרִלּקּוֵטי 'ַעֵּין ְּב. ֶׁשהּוא ַהֲחִצי ֶׁשּלֹו

  .]ִהיא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ָּבָניו ִּדְׁשֵניֶהם ָּבִאים ֵמַהְיסֹוד

ֶּבַקע  ֶׁשָהָיה ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקלִלְרמֹז ָלּה ַעל , "ֹוֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקל" ֶׁשֱאִליֶעֶזר ָנַתן ְלִרְבָקה )כב, בראשית כד(י "ְּבַרִּׁשָמִצינּו 
ן ֵכְו. ִּבְבִחיַנת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, ָרַמז ָלּה ַעל ַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֲחִצי, ִנְרֶאה ֶּדֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּבא ְלַקֵּדׁש ֶאת ִרְבָקה ְלִיְצָחק. ִמְׁשָקלֹו

ל ֶקֶּׁשית ַהִצֲחַּמים ֶׁשִארֹוְו. ְּכֶׁשְּיבַֹקע ַהֶּׁשֶקל ֲהֵרי הּוא ַלֲחָצִאין" ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל") כו,  לחשמות(' יִנקּוְזִח'א ְּבָבמּו

  .םִיַנְׁשל ִלֶקֶּׁשת ַה ֶאַעֵּקַבְּמ ֶׁשְךּוּת ִחּה ָּבׁשֵי

 הּוא ְּכִמין ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְךָּקדֹוׁש ָּברּוָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ָנַטל ַה )תנחומא תשא ט(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
, ְוִכי מֶֹשה לֹא יֹוֵדַע ָמה הּוא ַמְטֵּבַע, ה ָהָיה ָצִריְך ְלַהְראֹות ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש" ְוֵיׁש ַמְקִׁשים ַמּדּוַע הקב.ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֶׁשה ֶזה ִיְּתנּו

ְמֻרֶּמֶזת  ְמֵּגָרהְוֵכן . ָרַמז ְלמֶֹשה ֶׁשַהַּמְטֵּבַע ֶׁשל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵאׁש' נּו ֶׁשהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרי

ְוֵכן מּוָבא .  ַהֶּׁשֶקל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרהּוַמֲחִצית, ִּדְמֵגָרה ִהיא ַסִּכין, "ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקלם ֵּגָרה ֶעְׂשִרי ")יג, שמות ל( ַּבָּכתּוב

' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחִצי ִמִּמְסַּפר ֶׁשֶקלא ֶׁש"ְנַתְנֵאל ַסאְפִרין שליט' ר ִמּקֹוַמְרָנא ר"ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ִּדיִניםר "פ ֶׁשַּמְמִּתיק ֶאת ַה,ו"כה ְּכִמְנַין "ַהְמַרֵּמז ַעל ֵׁשם הוי, ר"ּכֹוֶפֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִנְקֵראת 

  ".ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל" )טו, שמות ל (בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא א"ׁש ֵה"ו ֵרי"ת ָו"ל ֵּבי"ִּגיֶמת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ְּגבּוָרֶׁש

ְוַהְּׂשָערֹות , אַֹרח ַחד ָּפנּוי ִמְּבִלי ְׂשָערֹות] ְךֶׁשל ֲאִרי[ְוִהֵּנה ֵיׁש ְּבֶאְמַצע ָהרֹאׁש ) קעב' תשא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ּוָבא ְּבלקמְוֵכן 
ִחיָנה ֶׁשל ַהְיסֹוד ְואֹותֹו ָהאַֹרח ֶׁשָּבֶאְמַצע הּוא ְּב, ְוֵהם ֶנַצח ְוהֹוד, ֵמֲחִצי ָהרֹאׁש ִמַּצד ֶזה ּוֵמֲחִצי ָהרֹאׁש ִמַּצד ֶזה

ה "ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהִּנְקָרא ז" ֶזה ִיְּתנּו"ּוְכֶנֶגד ֶזה ַהַּמֲחִצית הּוא ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ', ַהִּנְקָרא אַֹרח ְוכּו
ַמֲחִצית   ַמאן:)כי תשא קפז( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרְוֵכן . ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹודרֹוִאים ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲחֻּלָקה ֶׁשל ְׁשֵני ֲחָצִאים , ִיְּתנּו

ה ֵהן "ן ֶׁשְּבֵׁשם הוי"ֶׁשְּׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֵהִהי' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְמָבֵאר ָׁשם ַה. ן"ְמֻמָּצע ֵּבין ְׁשֵני ֵהִהי' ְוָדא ו, ְּכגֹון ֲחִצי ַהִהין, ַהֶּׁשֶקל

רֹוִאים ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה . ְוֶזה סֹוד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, ֶאָחד ִּבְפֵני ַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ֲחִצי ְּבסֹוד ֲחִצי ַהִהיןְוָכל , ָּדָבר ָׁשֵלם

, "ָרה ַהֶּׁשֶקלֵּגְׂשִרים ֶעּקֶֹדׁש ַהֶׁשֶקל ְּבֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַה") יג, שמות ל (בתּוָּכן ַהֵכְו. ן ִנְרֶמֶזת ְּבַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל"ַהִּנְרָמזֹות ִּבְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֵהִהי

  .ְךּוּתִחה ַהָׂשֲעד ַנסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעָבּו, )ז, ר כה"ויק( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, דסֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה,ה"ִּגְבָעת "ר

ּוְלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם , ית ַהֶּׁשֶקל נֹוְתִנים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ֶׁשַּמֲחִצ)מסכת שקלים(' ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

 ְוִנָּׂשאְוֶׁשֶקל ֶאָׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ל ַעל ַהִּפּיּוט "ֵמָהַרב ְיהּוָדה ַאַסאד זצ' א"ִּדְבֵרי מהרי 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ָׁשֵלם

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל . ִמן ָהָראּוי ָלֵתת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם

ּוֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְוִנְזֶּכה ִלְׁשֵני . ם ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִניםֶׁשּלֹא זֹוִכים ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֵּׁש, ֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם

אׁשֹון ְּכֶנֶגד ַהֵחִצי ָהִר,  ֶׁשֵּליל ֶּפַסח ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים)מב, שמות יב ('ַבַעל ַהּטּוִרים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִמן ָהָראּוי ָלֵתת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ַהֲחָצִאים

ַמה . ְורֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַּגם ַהֵחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה ִיָּכֵלל ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְּקֻדָּׁשה. ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ְּכֶנֶגד ְיִציַאת ִמְצָרִים

ְוֵכן ְּבַׁשָּבת ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶלָעִתיד ָלבֹא ַהִּזּוּוג ַמְתִחיל ְּכָבר ַּבֵחִצי . ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ְּכִדְלֵעילֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַהַהְׁשָּפָעה ַמְתִחיָלה ַרק ַּב

 ְלַאַחר ַהֻחְרָּבןּו,  ָׁשֵלם ֶׁשִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָזכּו ְלֶחֶסד)שכא(ל "ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה ְּכִדְלֵעיל

  .יֹוֵרד ְּבאֶֹפן ִחיצֹון ְולֹא ְּפִניִמי, ְוַגם ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד, ִהְתָמֵעט ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע

ת ֶלֶּמַס ְמה זֹוָוְצִמְּד. דסֹוְים ַהֵהם ֶׁשיִנָדֲאת ָה ֶאּוׂש ָעּהָּנֶּמִּמֶׁש, ׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבד ֶׁשסֹוְייא ַהל ִהֶקֶּׁשית ַהִצֲחת ַמַוְצ ִמַעּוּדר ַמָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו

י ִּתְעַמן ָׁשֵכְו. לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכב ֶׁשָּצַּמי ַהִפה ְלֶּנַּתְׁשִמּו, םֵל ָׁשי אֹוִציא ֵחם ִהִא, הָעָּפְׁשַהת ַהַרת צּוֶא ְוׁשָּדְקִּמית ַהֵבד ְּבסֹוְיל ַהב ֶׁשָּצַּמת ַהֶא

  .ִּבְנַיין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאית ַהֶּׁשֶקל ַּמֲחִצא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרהֵמ

ִנְרֶאה ְּדֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשִהְתַחְּברּו ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון . ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַעל ֶׁשָחְטאּו ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹות ַּבֲחִצי ַהּיֹום )שם שם י(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי " .)תיקונים קלח(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ַלַּמְלכּותַּבֲחִצי ַהּיֹום ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִּדְקֻדָּׁשהַרם ֵּפרּוד ֵּבין ַהְיסֹוד ָּג, ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים
ְוָלֵכן . ּמּוד ָהֶאְמַצע ְלֶׁשַבעִהְפִרידּו ֵּבין ַע, ֵּבין ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע, ֲהֵרי ֶהֱעִמידּוהּו ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹות ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל" בֵׁשׁש מֶׁשה

ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִעְנַין ַהְּתׁשּוָבה הּוא ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַמְעָלה ּוְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה , ִמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת ֵחְטא ֶזה

ּוַמְׁשִליִמים , ָרֵאל נֹוְתִנים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ֵהם ַּכְבָיכֹול ַמֲעִלים ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלֶהם ְלַמְעָלהּוְבָכְך ֶׁשְּבֵני ִיְׁש. ֶּׁשִחֵּסר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

, ֶׁשָחְטאּו ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹותְוֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת ֶאת ַהֵחְטא . ֶאת ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון
  .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהֵעֶגלְוֵכן ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִציַּבֲחִצי ַהּיֹום, ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד

 ֶׁשָעִתיד ָהָמן ִלְׁשקֹל ְׁשָקִלים  הּואְךָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )ילקוט אסתר תתרנד(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . ַהְיינּו ִּדְכִתיב ְּבֶאָחד ַּבֲאָדר ַמְׁשִמיִעין ַעל ַהְּׁשָקִלים,  ִהְקִּדים ִׁשְקֵליֶהם ִלְׁשָקָליוְךְלִפיָכ, ַעל ִיְׂשָרֵאל

ה "ְוהקב, ָרֵאל ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶהם ֶׁשּלֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְוֵהם ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶקל ָׁשֵלםְּדָבֵרינּו ְּדָהָמן ִנָּסה ִלְׁשקֹל ְׁשָקִלים ְׁשֵלִמים ַעל ִיְׂש

ְיָתה ֵמֲחִצי ְוָלֵכן ְיׁשּוַעת ּפּוִרים ָה, ִהְקִּדים ֶאת ִמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְלַרֵּמז ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ְוֵאיָנם לֹוְקִחים יֹוֵתר ֵמֲחִצי

ִּדְתׁשּוַבת ִיְׂשָרֵאל ֶהֱחִזיָרה אֹוָתם ְלַמָּצב ֶׁשל ֵחִצי ְוָזכּו , ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהּזַֹהר

, "ּקֶֹדׁשַהֶׁשֶקל ְּבֶּׁשֶקל ַהֲחִצית ַמ ")ה,  אסתר ח–יג , שמות ל(ַהְּפסּוִקים א ֶׁשְּׁשֵני "יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה. ִליׁשּוָעה

, שמות ל(ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ל ר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכַהא ֶׁש" שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ת"ֵהם אֹוָתם ר, "ְּמָדָתאַהן ֶּבָמן ָהֲחֶׁשֶבת ַמ"

   .ּפּוִריםס ל ֵנז ַעֵּמַרְמ"  ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֻּפִריםֶּכֶסף ַהִּכְוָלַקְחָּת ֶאת " )טז



ְוַהֲחִצי ַהֵּׁשִני ְּכֶנֶגד , ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ַּדֲחִצי ֶׁשֶקל הּוא ְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּות.  ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות.)תשא נד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 

ְוַהַּמְפִריׁש ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַּכְבָיכֹול ַמֲעֶלה ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשְּלַמָּטה ַּבַּמְלכּות , ְּדַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ַרק ֲחִצי ֵמַהְׁשָּפַעת ַהָּממֹון ְּכִדְלֵעיל, ֹודַהְיס

ְוֵכן . נּו ְלֵעיל ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַלֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁשְוֵכן רֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבא. ֶׁשִּיְזַּדֵּוג ִעם ַהֲחִצי ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבְיסֹוד

 ַמֲחִציתה ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַבִּמָּל. אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה" ל ַהּקֶֹדׁשֶקֶקל ְּבֶׁשֶּׁשִצית ַהֲחַמ ")כו, שמות לח( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּזּוּוג ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ק"ֵחֶׁש

ּוִמְצַות ַמֲחִצית ,  ְלַרֵּמז ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹו הּוא ִנְכָנס ִלְמקֹום ַהָּמֶות ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹותֵחִצי סֹוְבבֹות ֶאת ַהֵמתָהאֹוִתּיֹות 

 ִהיא ְזֵעיר ַאְנִּפיןַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ' ְּדָהאֹות וּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ' ֶזה וֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש:) תיקונים קכח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת זֹאת

  .ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶקלְוֵכן , ַלַּמְלכּות ִהיא ֲחִצי ֶׁשֶקל' ֶׁשל ַהוְוַהַהְׁשָּפָעה ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם 

יא ל ִהֶקֶּׁשית ַהִצֲחת ַמַוְצִּמים ֶׁשִא רֹו".'ל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת הּכֹל ָהעֵֹבר ַע" )יד, שמות ל(ב תּוָּכ

' ת ות אֹויַנִחא ְּבהּוֶׁש, דסֹוְיד ַּבָּדְמם ִנָד ָאְךֶרֶעֶׁש' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ה ֶּׁשי ַמל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ. הָלְעַמה ָוָנים ָׁשִרְׂשיל ֶעִּגק ִמַר

ה ָבְתן ָּכֵכָל, ן"יִפי ַּכֵּתת ְׁשיַנִחם ְּבֵהה ֶׁשָנֹוּתְחַּתַהה ְוָניֹוְלֶעת ָהכּוְלַּמת ַהת ֶאלֹוְּמַסְמַה, ה"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הֹוּיִתי אֹוֵּתין ְׁשאת ֵּבֵצְמִּנֶׁש

ֶזה ַהְּזָמן , ִמּׁשּום ֶׁשִהִּגיַע ִלְׁשֵלמּות ַהְיסֹוד, ַמִּגיַע ָהָאָדם ְלֶעְרּכֹו ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר, הָנים ָׁשִרְׂשיל ֶעִּגִּמְוֵכיָון ֶׁש. ן"יִפי ַּכֵּתְׁש ִּב"ָךֶּכְרֶע"ה ָרֹוּתַה

  .לֶקֶּׁשית ַהִצֲחת ַמַוְצִמְּבֶׁשהּוא ָיכֹול ְלַיֵחד ְיסֹוד ּוַמְלכּות 

ֶׁשָּממֹון ' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , י ִיֵּתן ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ּוִמְּׁשָקִלים ֵאּלּו ִיְקנּו ֶאת ַהָּקְרָּבנֹותְּדָלֵכן ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכל ְיהּוִדִנְרֶאה 

ם ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשִּנְזָרק ַעל ה ָרָצה ֶׁשַּד"ְוהקב, ִּכי ָממֹון ָהָאָדם הּוא ֵחֶלק ִמַּדם ָהָאָדם, ִנְקָרא ָּדִמים ִמְּלׁשֹון ָּדם ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

ִּדְזִריַקת ַהָּדם ַעל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַחְּבִרים . ַהִּמְזֵּבַח ִיְהֶיה ְמעָֹרב ִמָּדָמם ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ָּכל ַהַּמְלכּות

ּוְכֶׁשְּמַזְּוִגים ְיסֹוד ּוַמְלכּות ָצִריְך ְלַהְכִליל ֶאת ָּכל . ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם, ֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודִליס, ֶאת ַהָּדם ַהַּׁשָּיְך ַלַּמְלכּות

א ֶהְמֵׁשְך ַהִּזּוּוג ֶׁשל ַהְפָרַׁשת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְוִזּוּוג ֶזה הּו, ֵיׁש ָּכאן ִזּוּוג ֻמְׁשָלם, ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ַהַּמְלכּות ֵיׁש ָלּה ֵחֶלק ְּבָדם ֶזה, ַהַּמְלכּות

ַּכּמּוָבא , י"ַּדֲאָדִנים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ַלֵּׁשם ֲאדָֹנ, ְוֵכן ַהֶּכֶסף ֶׁשל ַהֲאָדִנים ָּבא ִמַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְּכִדְלֵעיל

  .ְוָכל ַהַּמְלכּות ְצִריָכה ְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֶּזה, י"ֲאדָֹנ ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֲאָדִנים ֶׁשָה)קעד' ודי עפק(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ָלה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ְוֶהֱע, "ֲעֵלה ׁשֹור" ֶׁשֵחְטא ָהֵעֶגל ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַהָּטס ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ָעָליו )שב' שבועות ע(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

ְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵסף ְּבִמְצַרִים ַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע . ְּדָרצּו ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ּכַֹח ַהּׁשֹור ֶׁשל יֹוֵסף ַּבֶּמְרָּכָבה ּוְלַהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ַהְנָהָגה ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף, ֵמַהְיאֹור

ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשַהּכַֹח ֶׁשל יֹוֵסף . ָרצּו ִלְפרֹק עֹל ּתֹוָרה ּוְלָהִביא ֲעֵליֶהם ַהְנָהָגה ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף ְּבִמְצַרִיםָּכְך , ְּבִלי ֶׁשִּקְּימּו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות

ּוְליֹוֵסף ַהְיסֹוד ָהָיה ַהּכַֹח . ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִניםָהָיה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד , ְּבִמְצַרִים ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְּבַמָּצב ֶׁשֲעַדִין לֹא ִקְּימּו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות

ֶׁשָהָיה ְלַאַחר ַמַּתן , ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל, ְוקֹוֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה לֹא ָהְיָתה ְמִניָעה ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֶזה. ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד

  .ָּגְרמּו ֵּפרּוד ֵּבין ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל, ר ִעם ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןּתֹוָרה ְוִנּסּו ְלִהְתַקֵּׁש

 הּוא ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶּכֶסף ְוָזָהב ֶׁשִהְרֵּביָת ְךָאַמר ַרִּבי ַיַּנאי ָאַמר מֶׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו :)יומא פו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
. ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשִחּתּוְך ַהֲחָצִאים ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ֵׁשם ַׁשַּדי ֶׁשאֹוֵמר ַּדי. ד ֶׁשָאְמרּו ַּדי ָּגַרם ָלֶהם ֶׁשַּיֲעׂשּו ֱאלֵֹהי ָזָהבָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ַע

ְוָלַקַחת ׁשּוב , ָּגַרם ָלֶהם ְלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, יֹוןה ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ִמִּמְצַרִים ֶׁשָהָיה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְל"ִנְרֶאה ְּדמֶׁשה ָרַמז ַלקב

, לֹא ָאַמר ַּדי ְוָנַתן ָלֶהם ַּגם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַעד ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ָאְמרּו ַּדי' ִּדְבִמְצַרִים ה, ַעד ֶׁשָאְמרּו ַּדיָלֵכן מֶׁשה ָאַמר , ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

לֹא ָהיּו ִמְׁשּתֹוְקִקים ַלֲחטֹא ְּכֵדי ָלַקַחת , ָהָיה אֹוֵמר ַּדי ְּבִמְצַרִים ְולֹא ָהיּו ְמַקְּבִלים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון' ְּדִאם ה. ת ַהֵחְטאְוֶזה ָּגַרם ָלֶהם ֶא

  .ִמָּׁשם ׁשּוב

  ִׁשְמׁשֹון ַהִּגּבֹור ָּפַעל ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ְּבֵׁשם ִנְקָרא ֶׁשִּׁשְמׁשֹון )רפד ירמיהו ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ּוָמִצינּו ,ַהִּביָנה ְלעֹוַלם ְּבַׂשֲערֹוָתיו ָקׁשּור ַהָּנִזירֶׁש 'ְנָדִרים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו

 ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא .ְּגבּוָרה ֶׁשִּנְקָרא ָנהַהִּבי ְלעֹוַלם ְנִזירּותֹו ְיֵדי ַעל ָקׁשּור ְּדָהָיה ,ִּגּבֹור ִּבְבִחיַנת ָהָיה הּוא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַהִּגּבֹור ִׁשְמׁשֹון

 ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ֵּבְרכֹו ַּבֶּמה ,"ה"הוי ַוְיָבְרֵכהּו ַהַּנַער ַוִּיְגַּדל" .)י סוטה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְּגבּוָרה הּוא ִּביָנה :)יג תיקונים(
  .ַהְיסֹוד ְּבכַֹח ְמבָֹרְך ָהָיה ֶׁשִּׁשְמׁשֹון רֹוִאים .ׁשֹוֵטף ְּכַנַחל ְוַזְרעֹו ָאָדם ִּכְבֵני ַאָּמתֹו ,ְּבַאָּמתֹו ֶׁשֵּבְרכֹו ַרב ָאַמר

 ַוָּיָקם ַהַּלְיָלה ֲחִצי ַעד ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְׁשַּכב" )ג ,טז שופטים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ְּגבּוָרה ַמֲעֵׂשה ָעָׂשה ֶׁשִּׁשְמׁשֹון ָמִצינּו ְוֵכן
 ֶׁשַהְּגבּוָרה ַהְּזָמן הּוא ַהַּלְיָלה ַּדֲחִצי ,"ַהְּבִריַח ִעם ַוִּיָּסֵעם ַהְּמזּוזֹות ּוִבְׁשֵּתי ָהִעיר ַׁשַער ְּבַדְלתֹות ַוֶּיֱאחֹז ַהַּלְיָלה ֲחִציַּב

 ְוִהיא ,ֲחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשִהיא ה"ְמִדיָנ ת"ס "םַוָּיָק הְיָלַהַּל יֲחִצ דַע ןִׁשְמׁשֹו ַוִּיְׁשַּכב" ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֶׁשְּבתֹוָכּה ַהֲחָסִדים ֶאת ַמְׁשִּפיָעה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֶּיֱאחֹז ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוָּיָקם" ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ַהֲחָסִדים ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַהְּגבּוָרה ֲחִצי ֶאת ּוְמַסֶּמֶלת ,ִּדין ִמְּלׁשֹון

 .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּתָמר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֶּיֱאחֹז ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוָּיָקם ַהַּלְיָלה ֲחִצי ַעד" ַהִּמִּלים ְוֵכן .ַהְיסֹוד ֶאת ַסֵּמלַהְמ ַחְׁשַמל

  .אֹוִתּיֹות ֵׁשׁש ְּבִדּלּוג "ה"הוי ּוהַוְיָבְרֵכ רַהַּנַע ַּדלְגַוִּי ׁשֹוןְמִׁש ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא" )כד ,יג שופטים( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ַסִּכין ֶׁשִהיא ְמֵגָרה ְוֵכן

  סֹוד ַהִחִּצים ֶׁשְּיהֹוָנָתן ָזַרק ְלָדִוד

, תּגֹוֵני ַהֶּקֶׁש' ֵהם ג' ְוֵאּלּו ַהג, ן ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָאבֹות"ָוִוי' ִהיא ג'  ַהש)לז' בראשית ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבמּוָבא 
ְוֶזה ֶׁשָאַמר , ְוָדִוד ַּבַּמְלכּות, ִּכי ְיהֹוָנָתן הּוא ַּבְיסֹוד, ִחִּצים ֶׁשָּזַרק ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד' ְוֵאּלּו ֵהם ַהג, ֶׁשַהֶּקֶׁשת ִהיא ַהְיסֹוד

ַחְׁשַמל 'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  .ֶזַרע ַהּיֹוֶרה ְּכֵחץְּבסֹוד ִׁשְכַבת ' ְוָזַרק לֹו ֵאּלּו ַהג"  ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשיםָךִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְת"ַהָּכתּוב 



ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶׁשָּׁשאּול ִויהֹוָנָתן ֵהם ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ְוָדִוד הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד' אֹות

ְּדִחִּצים ֵאּלּו ִסְּמלּו ֶאת ַהֶּזַרע ֶׁשָּבא ֵמָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשל , אֹו ָרחֹוק ִמֶּמּנּו, ְלָדִוד ִאם ַהִחִּצים ִיְּפלּו ָקרֹוב ֵאָליוְיהֹוָנָתן ָעָׂשה ִסיָמן 

, ְוִאם ִיְּפלּו ָרחֹוק ִמָּדִוד. ָלׁשּוב ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ָׁשאּולְוָדִוד ָיכֹול , ָׁשאּול ְלַהְׁשִּפיַע ְלָדִוד ְוִאם ֵהם ִיְּפלּו ָקרֹוב ְלָדִוד ֶזה ִסיָמן ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר

ִהֵּנה ַהִחִּצים ִאם ָאמֹר אַֹמר ַלַּנַער  ")כא, א כ"ש(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶזה ִסיָמן ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו ְוָעָליו ְלִהָּזֵהר ִמָּׁשאּול ֶׁשרֹוֶצה ְלָהְרגֹו
ְּדִסיָמן ֶזה ָהָיה ֶׁשַהַחְׁשַמל ֶׁשל .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַחְׁשַמלְּבִגיַמְטִרָּיא , "ה"ֶחּנּו ָובָֹאה ִּכי ָׁשלֹום ְלָך ְוֵאין ָּדָבר ַחי הוי ָק ָוֵהָּנהָךִמְּמ

ַוֵּיֵצא " )שם לה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַחיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ֶׁשַהְי' ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ה"ַחי ֲהָוָיְוָלֵכן הּוא , ָׁשאּול ַמְׁשִּפיַע ַהֶּׁשַפע
 ן"ַיִיְוֵכן . 'ַחְׁשַמל אֹות' ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְיהֹוָנָתן ַהָּׂשֶדה ְלמֹוֵעד ָּדִוד

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ה"ְרצּוָעְוֵכן . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ָתןָנהֹוְיֵצא ֵּיַו"ְיסֹוד ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּב

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ד" ן ָיָרה ְיהֹוָנָתרי ֲאֶׁשִצם ַהֵחֹוד ְמקַעַּנַער ַהַוָּיבֹא  ")שם לז(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב , ַּבַּמֲאָמר ָׁשם

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהֶּזַרע  .ץ"ן ִּגיַמְטִרָּיא ֵח"ה ּוב"ָּכל ִזּוּוג הּוא סֹוד ִחּבּור מ .)קלב(א ֶחֶבר "ֵמָהרי' ֵּבית עֹוָלִמים'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

ְוֵכן ַהְּכתּוִבים ַעל ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד .  ּוְמַרֵּמז ַעל ַהֲחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלתֲחִצי  הּוא ִמְּלׁשֹוןֵחץְּד. ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת הּוא ִּבְבִחיַנת ֵחץ

ַוּיֹאֶמר ' ַוָּיבֹא ַהַּנַער ַעד ְמקֹום ַהֵחִצי ְוגֹו" )שם לז(ְוֵכן , "ְוהּוא ָיָרה ַהֵחִצי" )שם לו( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֵחִציקֹוְרִאים ַלֵחץ ְּבֵׁשם 
 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ה"ַמָּצְוֵכן . ִלְרמֹז ֶׁשַהִחִּצים ֶׁשּיֹוָנָתן ַמְׁשִּפיַע ְלָדִוד ֵהם ִּבְבִחיַנת ֵחִצי, " ָוָהְלָאהָךֵחִצי ִמְּמֲהלֹוא ַה

 )שם לז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹותְּב" םיִּצִחַהְמָצא ָנא ֶאת  ")שם לו(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב , ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלֵעיל

ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ְּדיֹוֵסף ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת, יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא "  ִמְּמָך ָוָהְלָאהֲהלֹוא ַהֵחִצי"

ֶׁשְּמאֹד ְמַסֵּמל ֶאת ' ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרי , "ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִּלי ְמאֹד" )כו, ב א"ש(ַמר ַעל ְיהֹוָנָתן ַהָּכתּוב ֶׁשָּדִוד ָא

  .ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוָדִוד ָרַמז ֶׁשִּקֵּבל ִמיהֹוָנָתן ֶאת ְּבִחיַנת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְקֵראת ְמאֹד

 ַהָּלׁשֹון ֶאת ָּכאן ִׁשָּנה ַהָּכתּוב ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ".ֲאדָֹניו ֶאל ַוָּיבֹא ַהִחִּצי ֶאת ְיהֹוָנָתן ַנַער ַוְיַלֵּקט" )לח ,כ 'א מואלש( ָּכתּוב

 ֲאֶׁשר ַהֵחִצי" ,"ַהֵחִצי ָיָרה ְוהּוא" ָּכתּוב ָלֵכן .ֵחִצי ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ְיהֹוָנָתן ִּדְפֻעַּלת ,ְלִחִּצי ֵמֵחִצי
 .ְרִגיִלים ִחִּצים ִלְהיֹות ָחְזרּו ֵהם ,ְלַלְּקָטם ַהַּנַער ְוֻהְצָרְך ְלָדִוד ִהִּגיַע לֹא ֶׁשַהֵחִצי ּוְלַאַחר "ָוָהְלָאה ָךִמְּמ ַהֵחִצי ֲהלֹוא" ,"ָיָרה

  ".ַהִחִּצים" הּוא ַבְּקִריּו "ַהִחִּצי ֶאת ְיהֹוָנָתן ַנַער ַוְיַלֵּקט" ָּכתּוב ָלֵכן

ִנְרֶאה ְּדִמְלַבד ֶזה ֶׁשֵחץ הּוא .  ֵחץְךַעד ֶׁשַּיְחּתֹ" ַעד ְיַפַּלח ֵחץ"ג ָׁשם " ּוְמָבֵאר ָהרלב"ַעד ְיַפַּלח ֵחץ ְּכֵבדֹו" )כג, משלי ז(ָּכתּוב 

ְוֵכן ִחּתּוְך ַהֵחץ .  ְּבִחיַנת ִחּתּוְך ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִחּתּוְך ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֵיׁש ַּבֵחץ ַּגם, ִמְּלׁשֹון ֲחִצי ְלַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפָעתֹו ִּבְבִחיַנת ֵחִצי

יֹוָחָנן ' ת ר ְוֵכן ָמִצינּו ִׁשיַט.ִּבְבִחיַנת ֵחִצי הּוא ְוִחּתּוְך ַהֵחץ, ֲחִציֵּפרּוׁשֹו ֶּפַלח ֶׁש) ג, ש ד"שה(י "מּוָבא ְּבַרִּׁשְּד, ִנְקָרא ְיַפַּלח ִמְּלׁשֹון ֶּפַלח

 ַעל ַאְחַראיְּכמֹו ֶׁשַהּזֹוֵרק ֵחץ הּוא , ֶׁשִּמְתַיֲחִסים ְלָאָדם ֶׁשַּמְדִליק ֵאׁש ְּכמֹו ְלָאָדם ֶׁשּזֹוֵרק ֵחץ, ִאּׁשֹו ִמּׁשּום ִחָּציו .)ק כב"ב(ַּבְּגָמָרא 

ְמַסְּמִלים ֶאת ְּדֵחץ ְוֵאׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ֵאׁש ַּבָּמקֹום ֶׁשִהיא ַמִּזיָקה ַעל ָהַאְחַראיָּכְך ַהַּמְדִליק ֵאׁש הּוא , ַהֵחץ ַּבָּמקֹום ֶׁשהּוא ּפֹוֵגַע

  .ּוְׁשֵניֶהם ַׁשָּיִכים ְלאֹוָתּה ְּבִחיָנה, ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ַּבת ָיְצָתה ַהָּׂשֶדה ֶאת ַּתְחְלקּו ְוִציָבא ַאָּתה ִלְמִפיבֶׁשת ָּדִוד ֶׁשָאַמר ְּבָׁשָעה ְיהּוָדה ַרב ָאַמר :)נו שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו
 .ָׁשאּול ִמֶּזַרע ְּדָהָיה ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ָהָיה ִּדְמִפיבֶׁשת ִנְרֶאה .ַהְּמלּוָכה ֶאת ַיְחְלקּו ְוָיָרְבָעם ְרַחְבָעם לֹו ְוָאְמָרה קֹול

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציָבא ְוֵכן .ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת ְלַמָּטה ָׁשאּול ֶׁשל ְךַלֶהְמֵׁש ַׁשָּיְך ָהָיה ָׁשאּול ֶׁשל ֶעֶבד ֶׁשָהָיה ְוִציָבא

 ִציַהֲח ֶאת ְלַקֵּבל ָצִריְך ֶׁשְּמִפיבֶׁשת ָרַמז הּוא ,ֵחִצי ֲחִציְל ַהָּׂשֶדה ֶאת ַיְחְלקּו ְוִציָבא ֶׁשְּמִפיבֶׁשת ָאַמר ֶׁשָּדִוד ּוַבְּזָמן .ַהַּמְלכּות

 ֶׁשל ְּבֶדֶרְך ֶזה ֶאת ָעָׂשה ֶׁשהּוא ְוֵכיָון .ַלַּמְלכּות ֶׁשּיֹוֵרד ַהֵּׁשִני ַהֲחִצי ֶאת ְיַקֵּבל ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ְוִציָבא ,ְלַמְעָלה ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְׁשָאר

 ֶׁשָהיּו ְוָיָרְבָעם ְרַחְבָעם ֵּבין ֶנֱחַלק ֶׁשַהֶּׁשַפע .ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ְּבִחיָנה אֹוָתּהְּב ֶנֱעַנׁש הּוא ,ָׁשם ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ָהָרע ָלׁשֹון ֶׁשִּקֵּבל ְּפָגם

 ַהַּמְלכּות תַוֲחֻלַּק .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ָּדִוד ִמֶּזַרע ּוְרַחְבָעם ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל יֹוֵסף ִמֶּזַרע ָהָיה ְּדָיָרְבָעם .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת

  .'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהֶּׁשַפע ְוִצְמצּום ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֵּבין ֵּפרּוד ְּבִחיַנת ָּבּה ְּדָהְיָתה ,ְלִיְׂשָרֵאל עֶֹנׁש ָהְיָתה

  "ַאף ַחָּצֶציָך ִיְתַהָּלכּון"

"  ִיְתַהָּלכּוןָךַאף ַחָּצֶצי"ֶׁשֶּנֱאַמר , ַהַחָּצצֹות נֹוְפלֹות',  ָהָיה ַהָּבָרד יֹוֵרד ְוכּוֵּכיַצד )יט' משנת רבי אליעזר'(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
 :)רכות נדב( ַּבְּגָמָראְּדָמִצינּו . ֵחִצי ַעל ַאְבֵני ַהָּבָרד ְּבִמְצַרִים הּוא ִמְּלׁשֹון "ָךַחָּצֶצי"ִנְרֶאה ְּדַהָּלׁשֹון . ְוֵאין ָׁשם ָמָטר ֶאָּלא ַאְבֵני ָּבָרד

ֶׁשַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפַעת ' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשַאְבֵני ַהָּבָרד ֵהן ַאְבֵני ָהֶאְלָּגִביׁש ֶׁשֵּיְרדּו ַּגם ְלָעִתיד ָלבֹא

  .ֵחץְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִמְּלׁשֹון ' ַחָּצֶציָך' ֶׁש)אלם מזיונת (ע ִמָּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

  "ְוָחִציָת ֶאת ַהַּמְלקֹוַח"

' ָּוה ה ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִצ".ְוָחִציָת ֶאת ַהַּמְלקֹוַח ֵּבין ּתְֹפֵׂשי ַהִּמְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלָּצָבא ּוֵבין ָּכל ָהֵעָדה" )כז, במדבר לא(ָּכתּוב 

מטות (ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבְוֵכן . ְלַרֵּמז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְמַקְּבִלים ַרק ֵחִצי, ַלֲחצֹות ֶאת ַהָּׁשָלל ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

  .ל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָאה ְּכִדְלֵעילה ַהְמַרְּמִזים ַע"ן ֶׁשל ֵׁשם הוי"ֵהִהי'  ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ְּבסֹוד ב)קצא

ֶאָחד ָאֻחז ִמן " )רלא' מטות ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוַעל ַהְפָרָׁשה זּו מּוָבא ְּבלק, ִצָּוה ָלַקַחת ֵמַהֲחִצי ּוְלַהְפִריׁש ַלּכֲֹהִנים ְוַלְּלִוִּים' ָּכְך הְוַאַחר 
 אֹות ְּבסֹוף ֲאחּוָזה ִהיא ְּבָכאן ִּכי ָאֻחז ִמַּלת ְוֶזהּו ְמַקֶּבֶלת ִמָּׁשם ִּכי ',נ ִּגיַמְטִרָּיא ,ּכֹל אַהִּנְקָר ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא" ַהֲחִמִּׁשים



 ַעל ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה .'ַהנ ִמַּׁשַער ַהִּנְמָׁשְך ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז ,ַלְּלִוִּים ֶׁשָּלֶהם ֵמַהֲחִצי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ַהַהְפָרָׁשה ַעל ַהְמַדֵּבר ֶׁשַהָּכתּוב רֹוִאים .'ו

 ,ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה ַהֲעָלָאה ְּבִחיַנת ִהיא ְוַהַהְפָרָׁשה ַמְלכּות ְּבִחיַנת הּוא ַמְפִריִׁשים ֶׁשִּמֶּמּנּו ְּדַהֲחִצי ,ֶזה ְּבָכתּוב ִנְרָמז הּוא ְּדָלֵכן ְּדָבֵרינּו ִּפי

  .'ַהנ ַלַּׁשַער ַעד ָהעֹוֶלה ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהַּנֲעֵׂשית

 ֵּבַאְרנּו .ָלָעם ּוֶמֱחָצה ְךַלֶּמֶל ֶמֱחָצה ֶׁשּבֹוְזִזין ִּבָּזה ּוְׁשָאר ְךַלֶּמֶל ְמָלִכים אֹוְצרֹות ַרָּבָנן ָּתנּו :)כ סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ְךַלֶּמֶל ֶמֱחָצה ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהָּׁשָלל ְמַחְּלִקים ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָהָעם ְלָכל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְיסֹוד ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהֶּמֶלְך 'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר
  .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהֶּמֶלְך ֵאֶצל ִנְׁשָאר ַהֵּׁשִני ְוַהֲחִצי ,ֲחִצי ַרק ְמַקֵּבל ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶׁשָהָעם ְלַרֵּמז ,ָלָעם ּוֶמֱחָצה

  "ָחהִאיׁש ְמנּו"

ִּדְמנּוָחה ְמַסֶּמֶלת ַמָּצב ֶׁשל ִחּבּור ְיסֹוד , "הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה" )ט, א כב"דהי( ֶׁשָּלֵכן ָּכתּוב ַעל ְׁשלֹמֹה .)פקודי רמב(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

 ּוְכֶׁשַהַּמְלכּות ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמנּוָחהִּד, ֶלת ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּותִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמנּוָחה ְמַסֶּמ. ּוַמְלכּות ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ְׁשלֹמֹה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית " )ט, רות א(ְוֵכן ְּבִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָּכתּוב . ְוִהיא ְּבַמַּצב ְמנּוָחה, ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשָּלּה ֵיׁש ָלּה ְׁשֵלמּות
 ֶזה ְמנּוָחהְוֵכן . ְוֵיׁש ָלּה ְמנּוָחה,  ִּדְבַׁשָּבת ַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹודיֹום ְמנּוָחהְוָלֵכן ַהַּׁשָּבת ִנְקֵראת . "ּהִאיָׁש

  .ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג,  ְּבתֹוְך ַהַּמְלכּות ָּבֶאְמַצע ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְכָנס'וִעם ָהאֹות ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותִמְנָחהאֹוִתּיֹות 

 ִנְרֶאה .ִׁשילֹה זֹו ַהְּמנּוָחה ֶאל ,"ַהַּנֲחָלה ְוֶאל ַהְּמנּוָחה ֶאל ָעָּתה ַעד ָבאֶתם לֹא ִּכי" .)קיט זבחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשל ְּבֶחְלקֹו ֶׁשָהָיה ִׁשילֹה ֶׁשִּמְׁשַּכן 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ְמנּוָחה ִנְקָרא ִׁשילֹה ִמְׁשַּכן ְּדָלֵכן

 ָּדִויד ַוָּיָקם" )ב ,כח א"דהי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,"ְמנּוָחה ֵּבית" ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְמנּוָחה ְּכִמְסַּפר ֲחִצי ַמְׁשִּפיַע ְוַהְיסֹוד
 ַרְגֵלי ְוַלֲהדֹם 'ה ְּבִרית ַלֲארֹון ְמנּוָחה ֵּבית ִלְבנֹות ְלָבִבי ִעם ֲאִני ְוַעִּמי ַאַחי ְׁשָמעּוִני ַוּיֹאֶמר ַרְגָליו ַעל ֶלְךַהֶּמ

  ".ִלְבנֹות ַוֲהִכינֹוִתי ֱאלֵֹהינּו

יַני ְוִהֵּנה לֹא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ָוטֹוב ְולֹא ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵע" )ז, א י"מ( ָּכתּוב
ְּדַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ַרק , ִנְרֶאה ְּדַמְלַּכת ְׁשָבא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָרֲאָתה ֵאֶצל ְׁשלֹמֹה ֶזה ַרק ֵחִצי. "ֶאל ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי

  ".ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצילֹא "ָלֵכן ִהיא אֹוֶמֶרת . ֵחִצי

  ׁשֹור ָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק

ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהּׁשֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ַּכְסּפֹו ְוַגם ֶאת ַהֵּמת " )לה, שמות כא(ָּכתּוב 
. ֶאָּלא ֶׁשַהָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק ִמּגּופֹו ּומּוָעד ֶנֶזק ָׁשֵלם ֵמָהֲעִלָּיה, מּוָעדַמה ֵּבין ָּתם ְל :)ק טז"ב(ּוָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . "ֶיֱחצּון

ֶאה ִנְר, ְוֵכן ֶקֶרן ַהּׁשֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ֶׁשל ְּבִחיַנת ׁשֹור, ה"ֶׁשֶּקֶרן ְמַסֵּמל ֶאת חּוֵטי ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל הקב' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל יֹוֵסף , ְּדׁשֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ׁשֹור ָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק ִמּגּופֹו ּומּוָעד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ְּדָלֵכן ְּבִנְזֵקי ֶקֶרן ֶׁשל ׁשֹור

ְוַיֲעקֹב " )כז, בראשית כה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַיֲעקֹב , ֶאֶרת ֶׁשִּנְקֵראת ָּתםְוָתם ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפ, "ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו" )יז, דברים לג(
ְלַרֵּמז , ְמַׁשֵּלם ַרק ֲחִצי, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ִויסֹוד, ְוֶקֶרן ֶׁשל ׁשֹור ָּתם ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ָהרּוָחִני ֶׁשל ׁשֹור ָּתם. "ִאיׁש ָּתם

ְוֶזה ַרק . ְּדִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ִהיא ִּבְבִחיַנת ּגּוף, ִמּגּופֹוָלֵכן הּוא ְמַׁשֵּלם ,  ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות ִהיא ַרק ֲחִצי ֵמַהַהְׁשָּפָעהֶׁשַהְׁשָּפַעת

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ׁשֹור מּוָעד ֶׁשָּנַגח . ָּתם ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּבאֹוִתּיֹות  ַמְתִחיָלהתְלכּוַמְּבׁשֹור ָּתם ֶׁשַהְּפָגם הּוא ַרק ַּבַּמְלכּות ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהִּמָּלה 

ּוְפָגמֹו עֹוֶלה ַעד ְלִחּבּור ַהִּתְפֶאֶרת , ַעּמּוד אֹוִתּיֹות ּמּוָעדְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁש, ַהַּקִּוים ַהִּנְמָצִאים ָּבַעּמּוד' הּוא ָּפַגם ְּבָכל ג, ְּפָעִמים' ג

 ּוְמבָֹאר ,ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם .)ק כו"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ִּדְבַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֵיׁש ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ֵכן הּוא ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלםָל. ַלִּביָנה

' ִּדְפָגמֹו ּפֹוֵגם ְּבָכל ַהג, ַעּמּודאֹוִתּיֹות  מּוָעדן הּוא ָּתִמיד ָלֵכ', ַחְׁשַמל ָּדם'ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִלְדָבֵרינּו ְּדָאָדם 

' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ַעֵּין ְּב. ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ַּבְיסֹוד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודיֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנֶזק ְוֵכן .ַקִּוים ַהִּנְכָלִלים ּבֹו

ְוֵכן ְמַקֵּׁשר ֲחִצי ֶנֶזק ֶׁשל ׁשֹור ָּתם ַלֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָרָצה ָלֵתת ,  ֶׁשְּמַקֵּׁשר ׁשֹור ָּתם ְלַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם)כו' ע(ל "יַזְלָהֲאִר

 ְּדׁשֹור מּוָעד ּפֹוֵגם ַּבִחּבּור ִלְסִפיַרת ַהִּביָנה "ְּתמֹל ִׁשְלׁשֹםִמּוא הָּגח ַנֹור ׁשִאם ְו ")כט, שמות כא(ת ַהָּכתּוב " רה"ְׁשמֹוָנְוֵכן . ְלֶאְסֵּתר

  .ֶׁשִּנְקֵראת ְׁשמֹוָנה

, ַיֲעקֹב ַמאי ֲעִביְדֵּתיּה' ר. ַרִּבי ַיֲעקֹב ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, ָּתנּו ַרָּבָנן ׁשֹור ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֶׁשָּנַגח :)ק לט"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ
ר ֵמֹוׁש'ר ֶפֵסא ְבָבמּו ּו.ֶאָּלא ֵאיָמא ַרִּבי ַיֲעקֹב אֹוֵמר ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, ]ַיֲעקֹב ֶׁשָּצִריְך ְלַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזקֶמה ָעָׂשה ַרִּבי [

ָבל ָהֱאֶמת הּוא ֲא, ֲהלֹא ַהֵּתרּוץ ָּפׁשּוט ִּכי ֵאיְך ַיֲעֶלה ְּבַדַעת ְלָהִבין ְּדַרִּבי ַיֲעקֹב ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק' ןמֹוְדַּקים ַהִנמּוֱא
ס ּוּפרֹוְטֹוּפַאָהֶׁש, ןָט ָקה אֹוֶטֹו ׁש אֹוׁשֵרֵח ְלְךָּיר ַׁשֹוּׁשם ַהִאז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ֶׁשִּכְּונּו ְלָהִעיֶדנּו ַעל סֹוד ִנְסָּתר

ס ּוּפרֹוְטֹוּפה ַאֶיְה ִי,"ַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם"ת יַנִחא ְּבהּוב ֶׁשקֲֹעי ַיִּבַר, סּוּפרֹוְטֹוּפין ַאם ֵאִאא ֶׁשיָנִמא ֲאָוה ֲהָיָה, םלּוְׁשַּתל ַהאי ַעַרְחַא

  . םר ָּתֹול ׁשם ֶׁשלּוְׁשַּתַל

  ִציִצית ּוְמזּוָזה ַּבְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון



ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ָׁשם ֶׁשְּמזּוָזה ְמַסֶּמֶלת ֶאת , ָּפַעת ַהָּיִמין ֶׁשִּציִצית ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁש.)פינחס רכח(ֵמַהּזַֹהר ' ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו 

ְוֵכן ִקְׁשֵרי חּוֵטי , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמקֹום ַהְּמזּוָזה הּוא ַּבְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֶּפַתח. ָלֵכן ְמקֹום ַהְּמזּוָזה הּוא ְּבַצד ָיִמין, ַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין

ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה , ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ִנְׁשֶאֶרת ְלַמְעָלה ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון, ים ַרק ַּבְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהחּוִטיםַהִּציִצית ַנֲעִׂש

ְוָלֵכן חּוֵטי ַהִּציִצית ִּבְׁשֵני , ּה לֹא ִנְכֶנֶסת ִּבְפִניִמּיּותְוֵכן ְמזּוָזה ִהיא ְׁשִמיָרה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוַהְׁשָּפָעָת. ִּבְפִניִמּיּות ַרק ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ִּבְפֵני ַעְצמֹו יֹוֶרֶדת ַּגם ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֲאָבל ַרק ַלִחיצֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת , ַהְּׁשִליִׁשים ַהַּתְחּתֹוִנים ֵהם ִנְפָרִדים

ים ִבָכֹוי ּכֵדְבל עֹוית ֶׁשִרלֹוְּב ַהמֹוְּכ, יםִדָרְפ ִניּוְהִּיית ֶׁשיִצִּצי ַהֵטת חּויד ֶאִרְפַה ְליְךִרָּצ ֶׁש.)מנחות מב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְּכִדְלַקָּמן, ִנְפָרִדים

  .הָּפִלְּקד ַהַצת ְלכֹוָּיַּׁשת ֶׁשרֹוָעְׂשִל, יםִדָרְפִּנית ַהִציִּצי ַהֵטין חּות ֵּבֶרֶּׁשַקא ְמָרָמְּגַהים ֶׁשִארֹוְו. תדֹוָרְפם ִניֶהֵתרֹוֲעַּׂשֶׁש

שער יד (ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב, ִּדְׁשִליׁש ֶעְליֹון ַמִּגיַע ַעד ְּבִחיַנת ֶהָחֶזה ֶׁשהּוא ֲחִצי ַהּגּוף, ְוִעְנַין ַהְּׁשִליׁש הּוא ְּבִחיַנת ֵחִצי

ְוֵכן מּוָבא . ּוִמֵּמיָלא הּוא ַמָּמׁש ֵחִצי ֵחִצי, ִּמַּצד ַהָּפִנים הּוא ַמִּגיַע ַעד ֶהָחֶזה ֲאָבל ִמַּצד ָהָאחֹור הּוא יֹוֵרד ַעד ְּכֶנֶגד ַהַּטּבּורֶׁש )רז' א ע"ח

ּוְׁשֵני , א ְּכֶנֶגד ֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין ַעד ֶהָחֶזה ֶׁשַהְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהִּציִצית הּו)מז' א ע"ציצית ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

 ְוֵכן ָמִצינּו.  ֶׁשְּמַקֵּׁשר ִציִצית ּוְמזּוָזה ְלִעְנַין ַהְּׁשִליׁש ָהֶעְליֹון)לח, במדבר טו(ַעֵּין ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ְׁשִליִׁשים ַּתְחּתֹוִנים ֵהם ְּכֶנֶגד ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון

ְמזּוָזה  )כו(' ְׁשִאיְלּתֹות ְּדַרב ַאַחאי'ִּב ְוֵכן ָמִצינּו ֶקֶׁשר ֵּבין ִציִצית ִלְמזּוָזה . ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת ֶאת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ְלחּוֵטי ַהִּציִצית.)שבת כב(ַּבְּגָמָרא 
ְוֵאין ְרׁשּות , ְוֵכן ֵנר ֲחֻנָּכה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמִּקיף ִּבְלָבד .ְמַצעּוַבַעל ַהַּבִית ְּבַטִּלית ְמֻצֶּיֶצת ָּבֶא, ְוֵנר ֲחֻנָּכה ִמְּׂשמֹאל, ִמָּיִמין

 ח"ק ׁשֵי, הָּכֻנֲחים ַּבִרְמאֹוֶׁש' יםִּסִּנל ַהַע'ת ַּלִפְתן ִּבֵכְו. ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ִּבְבִחיַנת ִציִצית ּוְמזּוָזה, ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּבְפִניִמּיּות
  .ֵחִצין ַיְנִמת ְּכבֹוֵּת

ַּתְנָיא . ִמיָּכן ָוֵאיָלְך ַחֶּיֶבת, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ַטִּלית ְׁשאּוָלה ָּכל ְׁשלִֹשים יֹום ְּפטּוָרה ִמן ַהִּציִצית .)מנחות מד(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ
ין ת ֵּבֶרֶּׁשַקא ְמָרָמְּגַהים ֶׁשִארֹו. ִמיָּכן ָוֵאיָלְך ַחָּיב, זּוָזהַנִמי ָהִכי ַהּׂשֹוֵכר ַּבִית ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ָּכל ְׁשלִֹשים יֹום ָּפטּור ִמן ַהְּמ

  . ּוּלת ֵאוֹוְצי ִמֵּתְׁש ִּבׁשֵּי ֶׁשְּׁשִליׁשד ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמְּׁשלִֹשיםן ֶׁשֵכָּתִיְו. םים יֹוִשלְֹּשן ַהַיְנִעה ְּבָזזּוְמית ִליִצת ִצכֹוְלִה

ָאַמר מֶֹשה ִאם ֵּכן ָלָמה , "ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך" הּוא ְלמֶֹשה ְךְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו' הִמְדַרׁש ְּפִליָא'ְּבָמִצינּו 
ִציִצית ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשּמֶֹשה ָטַען ֶׁשִאם ִמְצַות .  הּוא ַוֲהלֹא ִהְרֵּבִתי ֶאת ַהּכֹוָכִביםְךָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִמיַעְטָּת ֶאת ַהָּיֵרַח

ִמֵעט ֶאת ַהָּיֵרַח ֶׁשְּמַקֵּבל ַרק ֶאת ' ְוִאם ֵּכן ָלָמה ה, ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֲחִׁשיבּות ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ֶׁשאֹור ַהּכֹוָכִבים ' ַחְׁשַמל ֻסָּכה'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןָעָנה לֹו ֶׁשִהְרָּבה ֶאת ַהּכֹוָכִבים ַהְמַסְּמִלי' ַוה. ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון

ֵּמז ְלַר, ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים. ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, הּוא ִּבְבִחיַנת ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל אֹור ַהֻּסָּכה

  . ֶׁשְּקׁשּוִרים ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ּכֹוָכִבים

ּוְגבּוָרה נֹוֶתֶנת ָלָאָדם ַמה , ֶׁשֶחֶסד נֹוֵתן ָלָאָדם ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה, ֶׁשַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֶחֶסד ִלְגבּוָרה הּוא' ֵקץ ַהָּיִמין'ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ְנָבֵאר 

ַּכְנפֹות ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיב ' ְּדֵאין ָהָאָדם ַחָּיב ִלְלּבֹש ֶּבֶגד ֶׁשל ד, ְרֶאה ְּדִמְצוֹות ִציִצית ּוְמזּוָזה ֵהן ִמְצוֹות ִקּיּוִמּיֹות ְולֹא ִחּיּוִבּיֹותִנ. ֶּׁשהּוא ָצִריְך

 ַהִּמְצוֹות ֵהן ִמּׁשֶֹרׁש ַהֶחֶסד ֶׁשּנֹוֵתן ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ְּדֵאּלּו.  ִמְצַות ְמזּוָזהְוֵכן ֵאין ִחּיּוב ָלגּור ְּבַבִית ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִחּיּוב ְמזּוָזה ְּכֵדי ְלַקֵּים, ְּבִציִצית

  .ְולֹא ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ִחּיּוב, ָרצֹון

ַּכְנפֹות ְּבִלי ' ִלְלּבֹש ֶּבֶגד ֶׁשל דֵאין ִחּיּוב ְלהֹוִריד ֶאת ַהֶּבֶגד ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ,  ֶׁשִאם ִנְפְסָלה ַהִּציִצית ְּבַׁשָּבת)מנחות תתקמד(' ָמְרֳּדַכי'ַּבמּוָבא 

ֵמַהְרֵּבה ִמְצוֹות ' ָּמְרֳּדַכי'ְוָהַאֲחרֹוִנים ַמְקִׁשים ַעל ַה. ה ִמְּמזּוָזה ֶׁשִאם הּוא ָאנּוס ְוֵאין לֹו ְמזּוָזה ָיכֹול ָלגּור ַּבַּבִית'ּוֵמִביא ְרָאָי, ִציִצית

אֹו ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹט ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ִאם יֹוֵדַע ֶׁשְּבַׁשָּבת ִיְהֶיה ָאנּוס ְולֹא , ַהֶּבֶגד ִמָּידֶׁשַחָּיִבים ְלהֹוִריד ֶאת , ְּכמֹו ַׁשַעְטֵנז

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו .  ַלַּבִיתאֹו ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס, ִאם ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַהֶּבֶגד, ּוַמּדּוַע ְּבִציִצית ּוִבְמזּוָזה הּוא ִנְקָרא ָאנּוס, יּוַכל ְלַכּסֹות

ֲהֵרי , אֹו ִאם ָּגר ְּבַבִית ַהָּפטּור ִמְּמזּוָזה, ַּכְנפֹות' ְולֹא ִיְתְּבעּו ֶאת ָהָאָדם ֶׁשּלֹא ָלַבׁש ֶּבֶגד ֶׁשל ד, ֵּכיָון ֶׁשִּציִצית ּוְמזּוָזה ֵהן ִמְצוֹות ִקּיּוִמּיֹות

ּוִמֵּמיָלא ֵאין ְלַהְקׁשֹות ִמְּׁשַאר . ְוִיְתְּבעּו אֹותֹו ִאם לֹא ִקְּיָמן, ֹות ֲחמּורֹות ִמִּמְצֹות ִחּיּוִבּיֹות ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלַקְּיָמןֶׁשִּמְצוֹות ֵאּלּו ֵהן ָּפח

  . ֶאה ָּדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻכֶּסה ַחָּיב ְלַכּסֹותֹוְּדָכל ִמי ֶׁשרֹו, ְוֵכן ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם ִהיא ִמְצָוה ִחּיּוִבית. ִמְצוֹות ַעל ִציִצית ּוְמזּוָזה

ֶמה ָעָׂשה ָעַמד ְוָעָׂשה ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ֲאָתא ַּגֵּבי מֶׁשה , ַרב ָאַמר קַֹרח ֶאִּפיקְֹרִסי ָהָיה .)סנהדרין נ(ִּבירּוַׁשְלִמי ָמִצינּו 
ַּבִית ֶׁשהּוא ',  ְוגֹוְךְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּל"ִּדְכִתיב , ָאַמר לֹו ַחֶּיֶבת, ֶּיֶבת ְּבִציִציתָאַמר לֹו ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ַמה ֶּׁשְּתֵהא ַח

. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר קַֹרח ֵאין ּתֹוָרה ִמן ַהָּׁשַמִים', ָמֵלא ְסָפִרים ַמהּו ֶׁשְּיֵהא ַחָּיב ִּבְמזּוָזה ָאַמר לֹו ַחָּיב ִּבְמזּוָזה ְוכּו

ָלֵכן . 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדקַֹרח ֶׁשָהָיה ֵלִוי ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה, ָלֵכן קַֹרח ִהְתַנֵּגד ְלִמְצוֹות ִציִצית ּוְמזּוָזה ַּדְוָקאִנְרֶאה ְּד

 ִּדְתֵכֶלת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת 'ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת ְוכּוּוא ָאַמר ְוָלֵכן ה, הּוא ִהְתַנֵּגד ְלִמְצוֹות ֵאּלּו ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפעֹות ַהָּיִמין

ׁש "יֵרף "ֹו קח"ַרקֹת ֹוּיִתי אֹוּוּלן ִמֵכְו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ַהְּגבּוָרה ְוהּוא ָטַען ֶׁשָהִעָּקר ַּבִּציִצית הּוא ַהְּתֵכֶלת ֶׁשַּבִּציִצית
  .הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמ ַהלֹא ַתֲעֶׂשה יַמְטִרָּיאְּבִגת "יֵח

ְוֶזהּו , ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד ִלְהיֹות ֶנְחָלק ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ְלעֹוֵרר ַעל ַהְּכֻהָּנה, "ַוִּיַּקח קַֹרח" )א, במדבר טז(י "ִּׁשַרא ְּבָבמּו
לֹוֵקַח אֹוְתָך ְלַהְפִליְגָך " ַמה ִּיָּקֲחָך ִלֶּבָך"ְוֵכן ,  ִמְּׁשַאר ָהֵעָדה ְלַהְחִזיק ַּבַּמְחלֶֹקתֶנְחָלק, ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס ְוִאְתְּפֵלג

בּוָרה ֵחִצי ְּג  ְּבִגיַמְטִרָּיא,"ַוִּיַּקח קַֹרח"ן ֵכָלה ְּדֶאְר ִנ.ֶנְחָלק ְוִהְתַּפֵּלג תֹועּוָמְׁש ַמ,"ַוִּיַּקח"ן ֹוׁשָּלַהים ֶׁשִארֹו. ִמְּׁשַאר ְּבֵני ָאָדם
ה ָרבּוְּגת ַהַּדִּמה ִמָאָּבת ֶׁשֶקלְֹחַמ ַהׁשֶרת ׁשֹז ֶאֵּמַרְל. ֵחִצי םִיַמֲען ַּפַיְנִמְּכ, ַקח אֹוִתּיֹותם ִיַמֲע ַּפׁש ֵי".ַוִּיַּקח קַֹרח"ר ֵחן ַאֶפאְֹב ּו,ֵחִצי

ִהְצַטְרפּו ְלקַֹרח ְּבַמְחָלְקתֹו ֶנֶגד מֶׁשה ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ָראֵׁשי ן ִנְרֶאה ֶׁשֵכְו. גֵּלַּפְתִהְלים ּוִאָצי ֲחֵנְׁש ִלְךּתְֹח ַלּהָנָיְנִעֶׁש, חַרל קֶֹׁש

 ְּדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּסְנֶהְדִרין "ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה" )ב, במדבר טז(ַסְנֶהְּדָראֹות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

  .ִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ֶאת ַהִּדין ָלֵכן ֵהם ִהְרִּגיׁשּו ְמִׁשיָכה ְלִהְתַחֵּבר ִעם קַֹרח ֶׁשָהָיה ֵמאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ֶׁשָּלֶהםַׁשָּי



ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּכתּוב . "י ַעָּמםְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ְּבֵנ" )יז, ויקרא כ(ָּכתּוב 

ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו . ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ִהְתַקְּׁשרּו ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשּיֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים"ֶחֶסד"קֹוֵרא ְלֵחְטא ַהְּזנּות ְּבֵׁשם 

, ןיֹוְלֶע ָהֵחִצית ַה ֶאּוּלֵאם ָהִיַּמ ַּבּהים ָלִזְּמַרְּמֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר. יםִרֲרָאְמם ַהִיַּמם ַלִיג ַמלֹו ֲחִצי, הָטסֹוים ְלִדְד מֹויּוָה ֶׁש.)מנחות פח(

. ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָמֵאןַוְּי" )ח, בראשית לט(ב תּוד ָּכסֹוְית ַהם ֶאּגְֹפים ִלִּכְסא ִהד לֹסֹוְיף ַהֵסֹוּיֶׁשן ְּכֵכְו. םַּגְפא ִנם הּוה ִאיָקִד ְּביְךִרָּצֶׁש

  .דסֹוְיַה ֵמֶׁשָּבָאהי ִצֵחת ַהַעָּפְׁשת ַהם ֶאּגְֹפים ִלִּכְסא ִהּלֹז ֶׁשֵּמַרְל

  "ֲחִצי ְזָקָנם"

 ֶׁשָּכל ַמֲעֶׂשה ַּגם ִאם ָידּוַע. "ַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגַּלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַוִּיְכרֹת ֶאת ַמְדֵויֶהם ַּבֵחִצי" )ד, ב י"ש(ָּכתּוב 

 ַעל ְיֵדי "ַעְבֵדי ָדִוד"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָחנּון ִּבָּזה ֶאת . ִמַּצד ִאיהּו ָלא ָחֵזי ַמָּזֵליּה ָחֵזי, הּוא ַנֲעֶׂשה ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ֵיׁש לֹו ׁשֶֹרׁש ַּבְּקֻדָּׁשה

ְּדַהָּזָקן ְוַהְּבָגִדים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע , ְלַרֵּמז ָלֶהם ֶׁשַהַּמְלכּות ַמְׁשִּפיָעה ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, "ֲחִצי ַמְדֵויֶהם" ְוִחּתּוְך "ֲחִצי ְזָקָנם"ִּגּלּוַח 

ְוֵכיָון ֶׁשַהַּמְלכּות . 'ִרים ַלְּׁשִמיִניחּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּב'ו' ַחְׁשַמל ִציִצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמִרים , ֶׁשָהָאָדם ַמְׁשִּפיַע ָהְלָאה ַלּזּוַלת ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד

 ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ָׁשם ,.)תרומה נב( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש ב"ַיִּציְוֵכן . ִהיא ַמְׁשִּפיָעה ָהְלָאה ַרק ֵחִצי, ְמַקֶּבֶלת ַרק ֵחִצי

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ז" ְכֵרתַּיי ְזָקָנם ַוִצֶאת ֲחַגַּלח ְיֵדי ָדִוד ַוְבַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַע"

 ְולֹא אַֹכל ֶלֶחם ְך לֹא ָאבֹא ִעָּמָך ִאם ִּתֶּתן ִלי ֶאת ֲחִצי ֵביֶתְךַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֶאל ַהֶּמֶל" )ח, יג' מלכים א(ָּכתּוב 
  .ְלַרֵּמז לֹו ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ֲחִצי, ָךֲחִצי ֵביֶת ְּדָלֵכן הּוא ָאַמר ַלֶּמֶלְך  ִנְרֶאה".ְולֹא ֶאְׁשֶּתה ַּמִים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

 ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְלַרֵּמז ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּבֶלְכָּתן ִיַּסּבּו לֹא" )יב ,א יחזקאל( ַהַּמְלָאִכים ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּכתּוב ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּלְך ְיַצֶּוה ַמְלָאָכיו ִּכי" )כ ,קג תהילים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהֵּׁשִני ַהֲחִצי ְלֵעֶבר ,זֹו ֵמַהְׁשָּפָעה ָזִזים ְוֵאיָנם ,ֲחִצי ַרק ִהיא ְיסֹודַה

  .ֵחִצי

  ֵּביָצה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵחִצי

 ֵהם ֶׁשֵּביִצים :)ב תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַמְלכּות ְּבִחיַנת ִהיא ְּדֵביָצה ,ְּכֵביָצה רֹוִׁשעּו ֶׁשָהֶאְתרֹג .)רטז פינחס( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ְוֵכן ,יֲחִצ ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדֵביָצה ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּביָצה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,ַמְלכּות ְׁשִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה ָהִאָּמא ִמַּצד

 ַהֵּביָצה ֶאת ָׂשִמים ל"ָהֲאִריַז ִּפי ַעל ַהֵּסֶדר ֵליל ֶׁשְּבַקֲעַרת רֹוִאים ְוֵכן .ֶחְלּבֹון ַוֲחִצי ֶחְלמֹון ֲחִצי ָּבּה ֶׁשֵּיׁש ַעְצָמּה ַּבֵּביָצה רֹוִאים

 ִמַּדת ַעל ַהְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֲאֵבִלים ַמֲאַכל ֵהן ַהֵּביִציםֶׁש )ל ,כה בראשית( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ַצד ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ְּבַצד

  .ה"ֵּביָצ ת"ר "ְׂשָרֵאלִי ֵניְב ֲעַקתַצ ֵּנהִה" )ט ,ג שמות( ַהְּגבּוָרה

ְוֵכן . ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ֶזה ַׁשָּיְך ַלּנּוְקָבאָמקֹום , ְּדֵכיָון ֶׁשֵּביָצה ִהיא ָמקֹום ֶׁשָּׁשם נֹוָצר ַהָּוָלד, ְּדָלֵכן ֵּביָצה ְמַסֶּמֶלת ַמְלכּותִנְרֶאה 

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָׁשם .  ֶׁשֵּיׁש ַּבֵּביָצה ְּבִחיַנת ֶקֶׁשר ְוחּוט ֶׁשָּׁשם ַהַּתְרְנגֹול ַמְפֶרה ֶאת ַהֵּביָצה ַעל ְיֵדי ַהֶּזַרע ֶׁשּלֹו:)חולין סד(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ְצִבי ִהיְרׁש ֵמִריְמנֹוב ' ר ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו. 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְוָדם ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, יִצים ְלָדםֶקֶׁשר ֵּבין ֵּב

 .ב ְׁשָבִטים ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלַּמְלכּות"ה ֵהם ְּכֶנֶגד י"ָיב ֵצרּוֵפי ֲהָו" ֶׁשי)'שער ז(' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה 'ְּבֵסֶפרְוַעֵּין . ה"ָוָיֲהרּוֵפי ב ֵצ"ית " רה"ֵּביָצֶׁש

  .ָמֵגן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּביָצהא ֶׁש" שליטׁשּוּלד ַלִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו
, ד ְורֹאָׁשּה ֶאָחד ַחד ְטהֹוָרהֵאּלּו ֵהן ִסיָמֵני ֵּביִצים ָּכל ֶׁשּכֹוֶדֶרת ַוֲעגֹוְלגֶֹלת רֹאָׁשּה ֶאָחד ַּכ .)חולין סד(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ֶחְלמֹון ִמַּבחּוץ ְוֶחְלּבֹון , ֶחְלּבֹון ִמַּבחּוץ ְוֶחְלמֹון ִמִּבְפִנים ְטהֹוָרה, ְׁשֵני ָראֶׁשיָה ַּכִּדין אֹו ְׁשֵני ָראֶׁשיָה ַחִּדין ְטֵמָאה
, ְלַרֵּמז ֶׁשַהֵּביָצה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ה ָלּה רֹאׁש ֶאָחד ַחד ְוֶאָחד ָעגֹלִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵּביָצה ְטהֹוָרה ַחֶּיֶבת ֶׁשִּיְהֶי. ִמִּבְפִנים ְטֵמָאה

ת ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ְוחֹוֶתֶכת ֶא, ַחדְמַקֶּבֶלת ִמְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ְוֵכיָון ֶׁשַהֶחְלמֹון הּוא . ְּדַהֵחֶלק ַהְּפִניִמי הּוא ָּתִמיד יֹוֵתר ָחׁשּוב ִמַּמה ֶּׁשַּבחּוץ, ְוָלֵכן ַהֶחְלמֹון ָצִריְך ִלְהיֹות ִּבְפִנים. ַהֶּׁשַפע ְּבַסִּכין ַחד

ְטֵמאֹות ֶׁשַהְּקִלָּפה ׁשֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם ָהִעְנָיִנים ֲהפּוִכים ְּכַדְרָּכּה ֶׁשל ְקִלָּפה ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵביִצים . ַהֵחֶלק ֶהָחׁשּוב ֶׁשַּבֵּביָצה ְמקֹומֹו ִּבְפִנים

ים ִלְּמַסְמ ַהן"ה ב"מת מֹוֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּבָצהא ֶׁש"ק שליטּו ּבַעֻׁשהֹוְי' ג ר"הרהא ֵמָבן מּוֵכְו. ַלֲהפְֹך ָּכל ָּדָבר ְולֹא ְלַהִּציג ֶאת ָהֱאֶמת

   .תכּוְלַמד ּוסֹוד ְיחּוִי

ְוהּוא ֶׁשַהָּטֵמא רֹאׁשֹו ַחד , עֹוד ֵיׁש ִסיָמן ַאֵחר ְּבָדג ָטהֹור )ג"ד פ"יו(' ּטּור'ַּב ינּוִצָמ, רהֹוָּטַהר ֵמֵתד יֹוא ַחֵמָּטַהה ֶׁשֶזה ְלֶמֹון ּדָיְנִע
ל "ֵאָּמא ַסָרְקה ִנָאְמֻּטד ַהַּצר ֶׁשֵאא ֵּב"ר שליטצּו' ש' י' רג "הרה ְו.ְוַהָּטהֹור ֵאין רֹאׁשֹו ַחד ְוֵיׁש לֹו ִׁשְדָרה, ְוֵאין לֹו ִׁשְדָרה

  .אלמְֹּׂשד ַהת ַצל ֶאֵּמַסְמד ַהר ַחֵתא יֹון הּוֵכָל, אלמֹן ְׂשֹוׁשְּלִמ

 רֹוִאים .לּוז ְּבִאיַלן ֹוּוְכֶנְגד יֹום ְוַאַחת ְלֶעְׂשִרים ]ֵּביִצים ְמִטיָלה[ ַּתְרְנגֶֹלֹת ,ַרָּבָנן ָּתנּו .)ח בכורות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ִּדְפִרי ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יֹום ְוֶאָחד ְלֶעְׂשִרים ֵּביִצים ֶׁשְּמִטיָלה ַּתְרְנגֶֹלת ִּבְבִחיַנת ,יֹום ְוֶאָחד ְלֶעְׂשִרים ֵּפרֹות מֹוִציא ַהּלּוז ֶׁשִאיַלן

 ַהּלּוז ְּפִרי ָּכְך ,ְּבֵביָצה ַהִּנְרָמז ַהֵחִצי סֹוד ֶאת ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשַּתְרְנגֶֹלת ּוְכֵׁשם ,עֹוָלםָה ֶׁשל ַהּלּוז ֶׁשָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶאת ְמַסֵּמל ַהּלּוז

 ֶׁשֵהם ָׁשבּועֹות ְׁשלָׁשה )פה( 'ן"מֹוֲהָר ִלּקּוֵטי'ּב מּוָבא ְוֵכן .ַהֵחִצי ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיִעים ֶׁשָּׁשם ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְּבִחיַנת הּוא
 ַהַּמֶפֶסֶקת ַּבְּסֻעָּדה ֵּביָצה ֶלֱאכֹל נֹוֲהִגין ֶזה ִּבְׁשִביל .לּוז ְּבִאיַלן ּוְכֶנְגּדֹו ,ַהְּמָצִרים ֶׁשֵּבין יֹום ְוֶאָחד ֶעְׂשִרים
 מֹוֶלֶדת ַּתְרְנגֶֹלת ,הִלְבָרָכ ִזְכרֹוָנם ,ֲחָכֵמינּו ְּכַמֲאַמר ,יֹום ְוֶאָחד ְּבֶעְׂשִרים ִנְגֶמֶרת ַהֵּביָצה ִּכי ,ְּבָאב ְּבִתְׁשָעה
 ּוִמֶּמּנּו ,ַהּגּוף ִּכְליֹון ַאַחר ֶׁשִּיָּׁשֵאר ,ָאָדם ְּבעֶֹרף ֶׁשֵּיׁש לּוז ָהֶעֶצם ְוֶזהּו .לּוז ְּבִאיַלן ּוְכֶנְגּדֹו יֹום ְוֶאָחד ְלֶעְׂשִרים



 ,ַהְּמָצִרים ֵּבין ְיֵמי א"כ ַעל ְמַרְּמִזים ,ַהֵּביָצה ְיֵמי א"ְוכ ַהּלּוז ְיֵמי א"ֶׁשכ רֹוִאים .ַהֵּמִתים ְּתִחַּית ִּבְׁשַעת ַהּגּוף ִּבְנַין ִיְתַחֵּדׁש

 ְלַסֵּמל ,ְּבָאב ִּתְׁשָעה ְּבֶעֶרב ְּבֵאֶפר ְטבּוָלה ֵּביָצה ֶלֱאכֹל ּתֹוָרה ִיְׂשָרֵאל ְּדִמְנַהג ִנְרֶאה ְוֵכן .ְּבָאב ְּבִתְׁשָעה ָמִׁשיַח נֹוַלד ֶׁשַאֲחֵריֶהם

  .ְּבָעָפר ּוִמְתַּפֶּלֶׁשת ְּבָגלּות ִנְמֵצאת ְּבֵביָצה ַהִּנְרֶמֶזת ]ַהְּׁשִכיָנה[ ֶׁשַהַּמְלכּות

 ,ְּבֵביָצה ַהִּנְרֶמֶזת ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֵּביִצים ֵמִטיל ָטהֹור ָּדג ,ַמְׁשִריץ ָטֵמא ָּדג .)מ ז"ע(א ַּבְּגָמָר ָמִצינּו

   .ֵּביִצים ְמִטיִלים ְטהֹוִרים ָּדִגים ַרק ָלֵכן ,ַהְּקֻדָּׁשה ְלַצד ֶכתַׁשֶּי

  "ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי"

ַאל ְּתַסֵּלק אֹוָתנּו ְלַהְׁשִמיֵדנּו ִמן , "ַּבֲחִצי ָיָמי" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש "אַֹמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי" )כה, תהילים קב(ָּכתּוב 
, "ַּבֲחִצי ָיַמי"הּוא ִהְתַּפֵּלל ֶׁשֶּזה לֹא ִיְקֶרה , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּכֶׁשָּדִוד ִהְתַּפֵּלל ֶׁשּלֹא ָימּות ָצִעיר. ֲאָדָמה ְּבַיד אֹוְיֵבינּו ַּבֲחִצי ָיֵמינּוָה

ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ָהָאָדם חֹוֵטא ְוִנְכָנס , ָּיִכים ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹוְּדַבֲחִצי ָיַמי ָעלּול ְלִהְתעֹוֵרר ִקְטרּוג ַעל ַהֲחִצי ַהֵּׁשִני ְּדַחֵּיי ָהָאָדם ַׁש

ה עֶֹׂש" )יא, ירמיה יז(ּוְכִפי ֶׁשָּכתּוב ַעל ָהְרָׁשִעים . ְמַקְּצִצים לֹו ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַהְׁשִלים ָלֶעְליֹון ְּכִדְלַקָּמן, ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים
ֱהיֹות ֶׁשָעׂשּו עֶׁשר ְּבִלי ,  ְּדַהִּקְטרּוג ַעל ָהְרָׁשִעים ְמַאֵּבד ֵמֶהם ֶאת ַהֶּׁשַפע ִּבְנֻקַּדת ַהֲחִצי"עֶׁשר ְולֹא ְבִמְׁשָּפט ַּבֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו

ְוֵכן .  ֶׁשִּבְלָעם ֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו)לו(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'מּוָבא ְּבְוֵכן . ִמְׁשָּפט ְוָאְכלּו ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  . ְּדַחֵּיי ָהָאָדם ִנְכָלִלים ַּבֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹוֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָךְיֵמי ַחֶּיי"

ַאְּיבּו ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַוֲחִצי ַּתֲאָותֹו ְּבָידֹו ' י יּוָדן ְּבֵׁשם ר ָאַמר ַרִּב)יג, ר ג"קה(ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּמְדָרׁש ּוְכֵעין 
, ָלֵכן ִאם ֵיׁש לֹו ֵמָאה, ְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ָהָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵּבל יֹוֵתר ֵמֲחִצי ַהֶּׁשַפע. ֶאָּלא ִאם ִאית ֵליּה ֵמָאה ָּבֵעי ְּדֵיָעְבדּון ַּתְרֵּתי

ְוֵכן מּוָבא . ְוָלֵכן ָּתִמיד הּוא ִמְׁשּתֹוֵקק ּוִמְתַאֶּוה ְלַקֵּבל ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני, ְּדָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ַרק ֲחִצי,  רֹוֶצה ָמאַתִיםהּוא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְלָכל . ן"ו נ"מ ָו"מ ֵמ"ֵמ, ְכָּפלֹות ְּבִמּלּוָין ִנן"ָממֹוא ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה " ְּבֵׁשם ַהחיד)284' ע(' סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש 'ְּבֵסֶפר

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָהאֹות ַעְצָמּה ִנְׁשֶאֶרת , ָממֹון ֵיׁש ֶאת ַהֶּכֶפל ֶׁשּלֹו ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה ּוִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְמַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה

  .ָלהְלַמְע

ִנְרֶאה ְּדַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת .  ֶׁשִאם ָאָדם זֹוֵרַע ַרק ֲחִצי ֵמַהָּׂשֶדה הּוא מֹוִעיל ְמאֹד ְלַהְׁשִּביַח ֶאת ַהְּתבּוָאה:)מנחות פה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ִמן ָהָראּוי ִלְזרַֹע ַרק ֲחִצי ֵמַהָּׂשֶדה ְוָאז ַהְּתבּוָאה ִּתְהֶיה , ִציֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהָּׂשֶדה ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ּוַמְׁשִּפיָעה ָהְלָאה ַרק ֲח

  .ִּבְׁשֵלמּוָתּה

  ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס

ֱהוּו ֶאָּלא , הּוא ָהָיה אֹוֵמר ַאל ִּתְהיּו ַּכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס )ג, אבות א(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
, ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה. ֵחִצי ֵּפרּוׁשֹו ְּפָרס ֶׁש.)בכורות נח(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַּכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס

ּוְכֵעין ֶזה ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ה ָצִריְך לֹוַמר ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ָׂשָכרָהָי,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֵחִציַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרסַמּדּוַע ַהִּמְׁשָנה נֹוֶקֶטת ֶאת ַהָּלׁשֹון 

ַאֲחרֹונֹות , ֶאְמָצִעּיֹות ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְּפָרס ֵמַרּבֹו, ִראׁשֹונֹות ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ֶׁשְּמַסֵּדר ֶׁשַבח ִלְפֵני ַרּבֹו .)ברכות לד(
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהַהְׁשָּפָעה . ְּפָרסה ַמְׁשִּפיַע ָלָאָדם ִּבְבִחיַנת "ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשהקב. ָרס ֵמַרּבֹוּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ֶׁשִּקֵּבל ְּפ

ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ָׂשָכר ', אֹוָרהַּׁשֲעֵרי 'ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַה, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִהיא ַרק ֵחִצי ְוַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ִנְׁשָאר ָלעֹוָלם ַהָּבא

ֶׁשֶּזה ַהֵחִצי ֶׁשָּׁשמּור , אֹו ֶׁשעֹוֵבד ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּזה ַהֵחִצי ֶׁשּלֹו ֶׁשְּמַקֵּבל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּכָּוָנתֹו ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס

ְוֵכן ַּבְּתִפָּלה , ה ַמְׁשִּפיַע ֲעבּורֹו ַהְׁשָּפָעה זֹו ֵאין ָראּוי ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ַהְׁשָּפָעה זֹו"ף ַעל ִּפי ֶׁשהקבְוַא, לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא

.) תיקונים לה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶּזה ִּבְתִפָּלתֹוְוָהָאָדם ְמַבֵּקׁש ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשל עֹוָלם ַה, ָהָאָדם ְמַבֵּקׁש ְּפָרס ֵמַרּבֹו ִּדְתִפָּלה ִהיא ַחֵּיי ָׁשָעה

ה ַמְׁשִּפיַע " ְורֹוִאים ֶׁשִּבְבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות הקב.ָּבֶאְמָצִעּיֹות" ַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש"

  .ֶאת ֲחִצי ַהַּמְלכּות

ֵּכיָון ֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶׁשה ָעָליו ִנְמְנָעה ִמֶּמּנּו ', ְּתִפָּלה ָעְׂשָתה ֶמֱחָצה ִמִּמי ַאָּתה ָלֵמד ֵמַאֲהרֹן ְוכּו )ה, ר י"ויק(ִּמְדָרׁש ַּבּוְמֻרָּמז 
ְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות '  ֶׁשְּבג)ח קיג"או(' ּטּור' ַּבְוֵכן מּוָבא. רֹוִאים ֶׁשַהְּתִפָּלה ּפֹוֶעֶלת ֵחִצי. ֲחִצי ַהְּגֵזָרה ֵמתּו ְׁשַנִים ְוִנְׁשַּתְּירּו ְׁשַנִים

 ִיְצָחק ִרְבָקה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתִפָּלה ְוֵכן. ֵחִציכ ְּכִמְנַין " ְוֶזה עהֵמָאה ְוֶׁשַבע ֵּתבֹותִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשֵהם ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ֵיׁש 

   .ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו . )בברטנורא שם' ע(, ֲחִצי ִּכָּכר הּוא ֲאִכיַלת ְּפָרס ֶׁשִּׁשעּור ְסֻעָּדה ֶׁשל ָאָדם ַהִּנְקָרא :)עירובין פב(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 

. ֵכן ֲחִצי ִּכָּכר ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד הּוא ִׁשעּור ְסֻעָּדהָל,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודִּכָּכרֶׁש' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן ִנְרֶאה . ְּבַוַּדאי ֵיׁש ּבֹו ִׁשעּור ְסֻעָּדה, ְוִאם ֶזה ָּכל ַהֶּׁשַפע ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ה ַמְׁשִּפיַע ַהֶּׁשַפע ְּבאֶֹפן ֶׁשַּיְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם"ִּדְבַוַּדאי הקב

ְפִרי 'ְוֵכן מּוָבא ִּב.  ֶׁשַּמְׁשִּפיעֹות ַרק ֲחִציֶׁשִּנְכָללֹות ַּבְיסֹודִּדְפָרס ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּסִפירֹות , ָסַפר הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפָרסׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה ְּד

 ֶׁשַהְּסִפירֹות .)ש צ"שה(ַעל זַֹהר ָחָדׁש ' ָמתֹוק ִמְּדַבׁש'ֵפרּוׁש ְוַעֵּין ְּב, ָּכל ְסִפיָרה ִנְקָרא ַּפְרָסה )שעא' שבת ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים

 ְּפָרתְּבִגיַמְטִרָּיא ,  ַהְמַרֵּמז ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבְיסֹוד ְּפָרסְּפָעִמים' בְוֵכן . ִנְקָראֹות ַּפְרָסאֹות ֱהיֹות ֶׁשֵהן ַמְגִּבילֹות ֶאת ָהאֹור

ְוָנָהר  ")י, בראשית ב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדןֶׁשהּוא ַהָּנָה



ם ֱאלִֹהים ּפֹוֵעל ִּביִציַאת ַהָּנָהר ֵמֵעֶדן ַהְמַרֵּמז ַעל ְּדֵׁש,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהם"ֱאלִֹהית ֵׁשם "ר" ָּגןַהת ֶאַהְׁשקֹות ְלֵעֶדן ֵמֵצא יֹ

  .ְיִציַאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

ֵערּוב ְּד. ֶחֶסד ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעירּוב ֶׁש:)תיקונים נה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֵערּוב הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמַצע .)תיקונים סט(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה  ֶׁשִּׁשעּור ַהַּפת ָלֵערּוב הּוא :)עירובין כב(ם "ְוֵכן מּוָבא ָּברמב. ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ַהּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה
ַעל ִּפי ֶזה . ֵׁשׁש ֵּביִצים ֶׁשִּׁשעּור ֶזה הּוא )ג, ח שסח"או(ע "ְוֵכן מּוָבא ְּבשו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד י"ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ַלִּמְסָּפר ַח, ְּגרֹוָגרֹות

ִאם הּוא ָּפרּוס ִאי ,  ַוֲאִפּלּו ִּכָּכר ָּגדֹול,ִּכָּכר ָׁשֵלם ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָעֵרב ַרק ִעם :)עירובין פ(ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ִׁשיַטת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּמְׁשָנה 

הּוא ַחָּיב ִלְהיֹות ִּכָּכר ָׁשֵלם ַהְמַסֵּמל ֶאת , ְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֵערּוב ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםּו. ֶאְפָׁשר ְלָעֵרב ּבֹו

  .ְולֹא ְּפרּוָסה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ַהְיסֹוד

ה ָצִריְך ִלֵּתן " ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִאם ָאָדם רֹוֶצה ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּפָרס ֶׁשּלֹו ֵמהקב"ָךֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמ" )ז, נח' ישעי(ָּכתּוב 

 ֶׁשֵּיׁש ֶלָעִני הּוא נֹוֵתן ֶאת ַהְּפָרס ָהֲאִמִּתי, ּוְכֶׁשּנֹוֵתן ְצָדָקה, ה"ְּדָממֹונֹו ֶׁשל ָעִני ִנְמָצא ֶאְצלֹו ְּבִפָּקדֹון ֵמהקב, ֶלָעִני ֶאת ַהְּפָרס ֶׁשּלֹו

  .ְוהּוא ַרק ָׁשִליַח, ה"ֵמהקב

ץ "ְוֵכן ָרִאיִתי ֵּפרּוׁש ְּבֵׁשם מהרא.  ֶׁשֶחְלקֹו ֶׁשל ֶהָעִני ִנְמָצא ִעָּמְך"ְךֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" )כד, שמות כב(ַעל ַהָּכתּוב ' ַאְלֵׁשיְך'מּוָבא ָּבְוֵכן 

, ֶׁשָּׂשֵמַח ְוֶנֱהֶנה ַרק ֵמַהָּממֹון ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֶחְלקֹו ְלַאַחר ֶׁשָּנַתן ָלֲעִנִּיים ֶאת ֶחְלָקם, ֵמַח ְּבֶחְלקֹוֵאיֶזהּו ָעִׁשיר ַהָּׂשְּבִריְסק ַעל ַהִּמְׁשָנה 

ִסים ֶׁשִּנְכִסים ִמֶּזה ְוִנְגִלין  ִנְקָרא ְׁשָמם ְנָכְךְלָכ )ז, ר כב"במדב(ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . ְולֹא ֶׁשֶּנֱהֶנה ַחס ְוָׁשלֹום ֵמֵחֶלק ָהֲעִנִּיים ֶׁשִּבְרׁשּותֹו
ה י ַמִּכ, ָצרֹותל ים ַעִזְּמַר ְמאֹוָצרֹותן ֵכְו . ֶאְצלֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַעל ְּפֻעָּלתֹוִמְתַּגֶּלהְוַרק , רֹוִאים ֶׁשָּממֹון ֶׁשָּבא ְלַיד ָהָאָדם ֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ָלֶזה

ֲחצּו ל ת ַעזֹוְּמַרְמ, ֲחצֹוְצרֹותַהה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. יןִּדת ַהן ֶאֵּתיד ִלִתָעְו, רֹוֵבל ֲחת ֶׁשּוּיִנֲעָהת ְורֹוָּצת ַהם ֶאֵרֹוּג, תרֹוָצאֹום ָּבָדָאן ָהֵתנֹוֶּׁש
 ׁשָּדְקִּמ ַּביּוָה ֶׁש:)ערכין יג(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכָלְו. יִנֵּׁשל ַהק ֶׁשֶלֵח ַּבְוִנְכָנִסים, ֵחִציים ַּבִמְגֹוּפם ֶׁשּוּׁשת ִמאֹו ָּבָּצרֹותל ַהָּכ ֶׁשינּוְי ַה,ָצרֹות

   .יםִאָצי ֲחֵנְׁשק ִלֵּלַחְתִּמע ֶׁשַצְמֶאד ָהּוּמל ַעת ַעזֹוְּמַרת ְמרֹוְצצֹוֲחי ַהִּכ. ַעּמּודן ַיְנִמת ְּכרֹוְצצֹו ֲח120

 ְמיָֹעד ,ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ַהַּׁשָּיְך ַאְבָרָהם ֶׁשל ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ,ָנִדיב ִנְקָרא ָאִבינּו ֶׁשַאְבָרָהם :)מט סוכה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ַהַּׁשָּיְך ָממֹון אֹו ,ַאֵחר ָאָדם ֶׁשל ָממֹון ָּכאן ֵיׁש ְּבַוַּדאי ָצִריְך ֶׁשהּוא ִמַּמה יֹוֵתר ֶׁשַפע ְמַקֵּבל ָאָדם ְּדִאם ,ְנִדיִבים ֶׁשֵהם ְלֵאּלּו ַרק

 ַאֵחר ָאָדם ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ַּבֲחִצי ֶזה ֶאת ְלַהְכִליל ָנִדיב ִלְהיֹות ַחָּיב ְוהּוא ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ִמֶּזה ֶלֱהנֹות ְלָאָדם ָאסּורֶׁש ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי

  .ְלַמְעָלה ֲחָזָרה ֶזה ֶאת ּוַמֲעֶלה ְמַקֵּדׁש הּוא ּוָבֶּזה ,ָצְרּכֹו ֵּדי לֹו ֶׁשֵאין

ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ,  ְיסֹודַּצִּדיק ִהיא ִּבְבִחיַנת ַהְׁשָּפַעת ַהֶּזַרע ֵמַהְצָדָקהֶׁשְּנִתיַנת  )'שער ב('  אֹוָרהַׁשֲעֵרי 'ְּבֵסֶפרמּוָבא ְוֵכן 

,  ֶׁשַּגָּבֵאי ְצָדָקה ֵהם ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד:)ויגש רח( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר.  ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ְּבסֹוד ַהֵחִציָּפרֹסְוָלֵכן ַהְׁשָּפָעה זֹו ִנְקֵראת . ֶצֶדק

  . ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַגַּבאי ְצָדָקהְו

ִנְרֶאה . "ַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלּוְוָכל ְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹס" )ו, דברים יד(ָּכתּוב 

ִּדְבֵהָמה ֶׁשַּמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשְּמיָֹעד ָלֶרֶדת ְלַמָּטה , ְּדָלֵכן ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ּוַמֲעַלת ֵּגָרה ֵהם ִסיָמֵני ָטֳהָרה

, ָלֵכן ָצִריְך ֶׁשַהֶּׁשַסע ֵּבין ַהְּפָרסֹות ִיְהֶיה ַעד ַהּסֹוף, ֶׁשִּנְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַּתְחִּתית ָהֶרֶגל ֶנֱחָלק ִלְׁשַנִים, עֹוָלם ַהֶּזהַמָּטה ָל

ְולֹא ַרק , ת ַעל ָהִעְנָין ֶׁשֵּיׁש ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמֲעִלים ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלהְוֵכן ַמֲעַלת ֵּגָרה ְמַרֶּמֶז. ְלַרֵּמז ֶׁשְּׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶנְחָלִקים ֶזה ִמֶּזה ְלַגְמֵרי

 אֹו ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשַסעְוֵכן . ְוַהֲעָלָאה זֹו ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, ְמַקְּבִלים ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה

  .ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש, ְּדֶׁשַסע ְמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָּבָאה ֵמַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ַלַּמְלכּות ֶנֶפׁש

ּתּוְך ָהָעְרָלה  ְלֵעיל ֶׁשִחּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו.  ֶׁשַּמֲעַלת ֵּגָרה ּוַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ֵהם ְּבסֹוד ָעְרָלה ּוְפִריָעה:)משפטים קיח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ר ַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְוִסָּמֵני ַהְּבֵהָמה ְמַסְּמִלים ִחּתּוְך ֶזה, ּוַמֲעֵׂשה ַהְּפִריָעה ְמַסְּמִלים ֶאת ַהִחּתּוְך ֶׁשל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלמֹות

ד סֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמים ַליִרִאְּמים ֶׁשיִנ ִּדר"פד יא סֹו ִהַּפְרָסהם ֶׁשּוּׁשִמ, הָרהֹוה ְטָסְרת ַּפֶסֶרְפה ַמָמֵהְּבֶׁש) שמיני מח(ל "ְלָהֲאִריַז' תֹוְצִּמַה

  .תכּוְלַּמת ַּברֹובּוְּגת ַהַרָאת ֶהל ֶאֵּמַסה ְמָסְריס ַּפִרְפַּמים ֶׁשִארֹוְו. י"אדנם ן ֵׁשַיְנִמ ְּכה"ס

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן , ַעת ַהְיסֹוד ָּבָאה ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבַכְנֵפיֶהם ֶׁשַהְׁשָּפ'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו 

  . ְלַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ְּבסֹוד ַהְּפָרס,ְּפִריַסת ַהְּכָנַפִיםְּפִתיַחת ַהְּכָנַפִים ִנְקֵראת 

 ֶׁשֻּסַּכת ָׁשלֹום ְמַרֶּמֶזת .)בראשית מח(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָךֵלה ָנא ּוְפרֹוס ֲחִביִבי ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמִהָּגְיִדיד ֶנֶפׁש ֶנֱאַמר ִּבְתִפַּלת 

 )תיד' שבת ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַחִּייםְפִרי ֵעץ 'ַעֵּין ִּב. ְלַרֵּמז ֶׁשִּזּוּוג ֶזה הּוא ְּבסֹוד ַהְּפָרס, ּוְפרֹוסִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶנֱאַמר . ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

  .ֶׁשְּפִריַסת ֻסַּכת ָׁשלֹום יֹוֶצֶרת ָמָסְך ֶׁשְּמַעֵּכב ֵחֶלק ֵמָהאֹורֹות ָלֶרֶדת

  ָהְרָׁשִעים אֹוְכִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ְּבַחָּייו ְמַׁשֵּלם לֹו ְּגמּולֹו ַהּטֹוב ְּכֵדי ְלַהֲאִבידֹו ִמן  י"ָבֵאר ַרִּׁשּוְמ "ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו" )י, דברים ז(ָּכתּוב 
ְּכֵדי ְלַהֲאִביָדם ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵאר ָלֶהם , ה ְמַׁשֵּלם ָלְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא"ִנְרֶאה ְּדהקב. ָהעֹוָלם ַהָּבא

ִמֵּמיָלא .  ֶׁשַּלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְיִניָקה ַוֲאִחיָזה ַּגם ַּבֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה)ג"רחל ולאה פ(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּדמּוָבא ְּב, ָכרׁשּום ָׂש

ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ְואֹוְכִלים ֶאת ָּכל ְׂשָכָרם, יצֹוִניםָהְרָׁשִעים ֶׁשִּנְדָּבִקים ַּבִחיצֹוִנים ְמַקְּבִלים ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשָּלֶהם ְלַמְעָלה ֶּדֶרְך ַהִח

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָׂשָכר ֶזה ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ַהֶחֶסד , " ָיִמים ִּביִמיָנּהְךאֶֹר"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ֶׁשְּׂשַכר עֹוָלם ַהָּבא הּוא ִּבְבִחיַנת ָיִמין)מ, ויקרא כג(

  .ֶסד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטהֶׁשַּבֶח



ָהַאַחת ִהיא ,  ַּדע ִּכי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹות ְנָׁשָמה)'ת ישעי"וכעין זה בלק, סו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ְּבמּוָבא 
ְועֹוֶמֶדת ִּבְבִחיַנת ִצּנֹור ֶאָחד ,  ֶצֶלם ַהִּנְקֵראת אֹור ַמִּקיףְוַהְּׁשִנָּיה ִהיא ִּבְבִחיַנת,  ּגּוף ָהָאָדםְךְנָׁשָמה ְּפִניִמית ֶׁשְּבתֹו

ְוַכֲאֶׁשר ַחס ְוָׁשלֹום ַהְּנָׁשָמה ַהְּפִניִמית , ַעל רֹאׁש ָהָאָדם ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ַהְּנָׁשָמה ַהִהיא
ְוַכֲאֶׁשר ֻיְׁשַלם ִלְהיֹות ָרָׁשע ָּגמּור ָאז ,  ֲעוֹונֹוָתיוְך ַהְּקִלּפֹות ְּכִפי ֵעֶרְך ְלתֹוְוִנְכֶנֶסת, חֹוֵטאת יֹוֶרֶדת ְמַעט ְמַעט ְלַמָּטה

י  ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבסֹוד ֶצֶלם ַמִּקיף ִלָּכֵנס ִּבְפִניִמּיּות ָהָאָדם ְוִנְׁשָאר ְּבִלְךְוָאז ִּתְצָטֵר,  ַהְּקִלּפֹותְךֵּתֵרד ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה ְלתֹו
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן .  ַהְּקִלּפֹותְךִּכי ִנְכֶרֶתת ִמן ָהָאָדם ְויֹוֶרֶדת ְלתֹו, "ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא"ְוֶזהּו סֹוד . ֶצֶלם ַעל רֹאׁשֹו

, ם ֶזה ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיףִנְרֶאה ְּדָהאֹור ַמִּקיף ַהֶּזה הּוא ַהֲחִצי ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשל ָאָד. ַהַּצִּדיק ֵיׁש לֹו ְּתֵרין ִנְׁשָמִתין

ְוֶזה ָהִעְנָין ֶׁשל ַהָּכֵרת . ּוְכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ֵחִצי ֶזה ִנְכָנס ִּבְפִניִמּיּותֹו, ֶׁשַהֲחָסִדים ֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ַעל ַעּמּוד ֶהָעָנן

 ִּתָקֵרא ַהְּנָׁשָמה ְׁשֵּתי ֲחָצֵאי צּורֹות ֶחְצָיּה :)רנד(' ִאְּגָרא ְּדַכָּלה'ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֵּסֶפר .  ֶׁשְּמיָֹעד ֲעבּורֹו ָלעֹוָלם ַהָּבאֶׁשִּנְכָרת ֵמֲחִצי ְׂשָכרֹו
  . ְורֹוִאים ֶׁשֲחֻלַּקת ַהְּנָׁשָמה ִהיא ֵחִצי ֵחִצי ַמָּמׁש.ְלַמְעָלה ְוֶחְצָיּה ְלַמָּטה

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַבְּקֻדָּׁשה, ְוַהְּנֵקָבה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ֶׁשַּבְּקִלָּפה ַהָּזָכר הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה) רעה' תצא ע(ל "ִריַזת ְלָהֲא"ְּבלקמּוָבא 

, ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת ָלֵכן ִהיא ְּבסֹוד ְּגבּוָרהְוַהְּנֵקָבה ְמַקֶּבֶלת ַרק ֶאת ַהֵחִצי , ָלֵכן הּוא ְּבסֹוד ֶחֶסד, ַהֲחָסִדים ִנְׁשָאִרים ֵאֶצל ַהָּזָכר

ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ָּכתּוב  .יֹוֶנֶקת ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ּוַבְּקִלָּפה ֶׁשַהְּנֵקָבה ַהְיינּו ַהַּמְלכּות ֶׁשָּלֶהם

ֵיֶצר ָהָרע רֹאׁשֹו ָמתֹוק  :)ירושלמי שבת עה( ּוַבֶּׁשַפע ִּדְקִלָּפה ָמִצינּו".  ִיְׂשֶּגה ְמאֹדָך ִמְצָער ְוַאֲחִריְתָךִׁשיְתְוָהָיה ֵרא" )ז, איוב ח(
ּוַבְּקִלָּפה , ַאט ְלִפי ֲעבֹוַדת ָהָאָדם עֹוֵבר ֶּדֶרְך ִצּנֹורֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשּבֹוְדִקים ִאם ַמִּגיַע אֹו לֹא ְונֹוְתִנים ְלַאט ְלִּדְקֻדָּׁשה ְּדֶׁשַפע ,ְוסֹופֹו ַמר

ֶׁשָּכל ַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות .) וישלח קעד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , לֹוְקִחים ִמִּצּנֹורֹות ַהֲחָסִדים ְּבִחָּנם ַעד ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמִּגיָעה ּוַמֲאִביָדה אֹוָתם

 )שעז' ב ע"שער מח ח(' ל"ֵעץ ַחִּיים ְלַהֲאִריַז'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ּוַבְּקִלָּפה ֶזה ַהֵהיֶפְך, ַחר ָּכְך ָּבא ַהֶּׁשַפע מֹוִציָאה קֶֹדם ֶאת ַהִּדיִנים ְוַאִּדְקֻדָּׁשה

  .ֶׁשַּבְּקִלָּפה ַהְּנֵקָבה ׁשֹוֶלֶטת ַעל ַהָּזָכר
מֹוִנים ֶאת ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ֶׁשָּלֶהם ְלִפי ַהָּיֵרַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ,  ִּדְקִלָּפהֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשַהִּיְׁשָמֵעאִלים ַהַּׁשָּיִכים ַלָּיִמיןָּדָבר 

ֶלת מֹוִנים ֶאת ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ֶׁשָּלֶהם ְלִפי ַהַחָּמה ַהְמַסֶּמ, ְוֶצֱאָצֵאי ֵעָׂשו ַהַּׁשָּיִכים ַלְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה. ַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָיִמין

  .ַעם ִיְׂשָרֵאל מֹוִנים ְלִפי ַהַחָּמה ּוְלָבָנה ְּבַיַחד ְּכֵדי ְלַזֵּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ּוְלַהְבִּדיל. ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְׂשמֹאל

ְולֹא . ִאם ָהַאָּבא ַעּמֹוִני ְוָהִאָּמא ִמְצִרית ַהָּוָלד ַעּמֹוִני ְוַכּדֹוֶמה,  ַהָּוָלד ִמְתַיֵחס ַאֲחֵרי ָאִביוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשְּב:)יבמות עח(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ִליד ִנְרֶאה ְּדִיחּוס הֹוֵלְך ְלִפי ַצד ַהִּדין ֶׁשהֹו. ֶׁשִאם ָאִביו ּגֹוי ְוִאּמֹו ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו ִּדין ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהָּוָלד ִמְתַיֵחס ַאֲחֵרי ִאּמֹו

  . ָהָאב הּוא ִּדיןֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּוְב, ּוְבִיְׂשָרֵאל ָהִאָּמא ִהיא ִּדין, ֶאת ַהָּוָלד

, שם לג(ְוָכתּוב . "ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן ֲאחֹתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק לֹו ַוְיַנֶּׁשק לֹו ")יג, בראשית כט(ָּכתּוב 

.  רֹוִאים ֶׁשַּגם ָלָבן ְוַגם ֵעָׂשו ְּכֶׁשָּפְגׁשּו ֶאת ַיֲעקֹב ִחְּבקּוהּו ְוִנְּׁשקּוהּו"ָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּוַוָּי" )ד

, "ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני"ְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹור ַמִּקיף ֶׁשל ַהֲחָסִדים  ֶׁשַהִחּבּוק )שד' ב ע"סוכות ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַּׁשַער ַהַּכָּונֹות'ָנִביא ְלַקָּמן ֵמַה

ִנְרֶאה ְּדָלָבן ְוֵעָׂשו ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ּכַֹח ָהַרע ָּבעֹוָלם ִחְּבקּו ֶאת ַיֲעקֹב ְלַרֵּמז לֹו ַעל ָהֲאִחיָזה ִויִניָקה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָּבאֹור . ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה

שם ( ְּדָכתּוב, ְוֵכן ְלֵעָׂשו ֵיׁש ְיִניָקה ֵמֲחָסִדים ֵאּלּו. ְוֵכן ַהֵּׁשם ָלָבן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּשָּיִכים ַלֶּצַבע ַהָּלָבן. ּוא ִּבְבִחיַנת ִחּבּוקַהֶּזה ֶׁשה

ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא יֹוֵנק , ל ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָּמַכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְורֹוִאים ֶׁשֵעָׂשו ִנְקָרא ָּגדֹו,"ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַהֲחֻמדֹת" )טו, כז

  .ֵמַהֲחָסִדים ַהַּׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגֻדָּלה

ֹו ֶׁשל ָלָבן ְלַהֲחִטיא ֶאת ָלֵכן ָלָבן ִנֵּׁשק ֶאת ַיֲעקֹב ְּדַדְרּכ. ָרְמזּו ָלָבן ְוֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלהֹוִריד אֹור ֶזה ְלַמָּטה ַּבְּפִניִמּיּותְועֹוד 

ּוְנִׁשיַקת ֵעָׂשו ָהְיָתה ְנִׁשיָכה ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת . ְּדָלָבן ְמַסֵּמל ֶאת ְקִלַּפת ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּבעֹוָלם, ַיֲעקֹב ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכָיִדיד ְוָחֵבר

ַמְלכּות 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדַדְרּכֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַהֲחִטיא ַעל ְיֵדי ֶׁשּגֹוֵרם ִיּסּוִרים, )תנחומא וישלח ד(ׁש ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָר, ַיֲעקֹב ְּבַצָּוארֹו ִּבְזַמן ֶזה

ֶרד ְּבַצָּוארֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ֶׁשָּׁשם ַמֲעַבר  ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלַהְכִניס אֹור ֶזה ַּבְּפִניִמּיּות ֶׁשֵּיַּבַּצָּוארְוָלֵכן הּוא ִנָּסה ִלְנׁשְֹך ', ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

,  ְּדַׁשִיׁש ְמַרֵּמז ַעל ַאְבֵני ַׁשִיׁש ֶׁשֵהם ַאְבֵני ַהּלּוחֹותַׁשִיׁשְוָלֵכן ַצָּוארֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ַנֲעָׂשה . 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ָהאֹור ַהְּפִניִמי ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ֹו ִלְקָראתץַוָּיָר"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְוֶזה ָּבא ְלַרֵּמז ֶׁשַהּתֹוָרה ׁשֹוֶמֶרת ִמְּכִניַסת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלתֹוְך ָהָאָדם', ַמל ׁשֹוָפרַחְׁש'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 
  . ִּדְפִניִמּיּות ַהִחּבּוק ֶׁשל ָלָבן ִהיא ִּבְבִחיַנת קֹוץץ"קֹות "ס" קַוְיַחֶּב

ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ְּבֶעֶצם ָּכל ַמהּותֹו ֶׁשל ָלָבן ַהְמַסֵּמל , ֶאת ַיֲעקֹב ְוִהְכִניס לֹו ֶאת ֵלָאה ִּבְמקֹום ָרֵחל ִּבְזַמן ַהִּנּׂשּוִאיןְּדָלֵכן ָלָבן ִרָּמה ִנְרֶאה 

יו ְוָלַקַחת ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ְּכֵדי ְלַקְטֵרג ָעָל, ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלַהְכִניס ָלָאָדם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵלָאה

ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשָאָדם ֶׁשאֹוֵכל ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ָּבִאים ָעָליו ִיּסּוִרים ֶׁשַּכְבָיכֹול לֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו , ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָרֵחל

 ַיֲעקֹב "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ" )ז, בראשית לב(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . ִחֵּסר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁש

  . ִסיד ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְּדָכל ַהַּפַחד הּוא ֶׁשָּמא הּוא ָלַקח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְוִהְפ,"ַוַּיַחץ"ָלֵכן הּוא ָעָׂשה , ָּפַחד ֵמַהֵחְטא

 ֶׁשָחְכַמת ַהְּתָרִפים ֶׁשל ָלָבן ָהְיָתה ַהְיִניָקה ֶׁשּלֹו ֵמאֹורֹות ֵלָאה ֶׁשּיֹוְרִדים ֶּדֶרְך )רי' ב ע"שער לח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָרֵחל ָעְׂשָתה זֹאת ַרק ְלַאַחר ֵלַדת . ָתה ֶׁשהּוא ַיְמִׁשיְך ִלינֹק ִמָּׁשםְוָרֵחל ָּגְנָבה ֶאת ַהְּתָרִפים ֱהיֹות ֶׁשִהיא לֹא ָרְצ. ַהִחיצֹוִנים

 )כג, ת לבראשי(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵלַדת יֹוֵסף , ְוֵאין צֶֹרְך ָלַקַחת ֵמַהְׁשָּפַעת ֵלָאה, ְּדָאז ִהיא הֹוִכיָחה ְלֻכָּלם ֶׁשַּגם ָלּה ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ָּבעֹוָלם, יֹוֵסף

ְוֵכן ָּכתּוב ֶזה . ְּדַעְכָׁשו ֵאין ָלּה ַמה ְּלִהְתַּבֵּיׁש ֵמַעְצָמּה ֱהיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַהְׁשָּפָעה ָּבעֹוָלם. "ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרָּפִתי"

 ָלרּוץ ַאַחר ַהְּתָרִפים ֶׁשְּמִביִאים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְוַיְתִחילּו  ְלַרֵּמז ֶׁשַעְכָׁשיו ַיְפִסיקּום"ְּתָרִפית "ס" י ֶחְרָּפִתת ֶאם ֱאלִֹהיף ָאַסרַוּתֹאֶמ"

  .ָלרּוץ ַאַחר יֹוֵסף ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ָרֵחל



 ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּתָרִפים ַׁשָּיִכים "ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל" )לד, בראשית לא(ּוב ְּדָלֵכן ָרֵחל ִהִּניָחה ֶאת ַהְּתָרִפים ְּבַכר ַהָּגָמל ְּכמֹו ֶׁשָּכתְוִנְרֶאה 

ה ְוָלֵכן ְּכֶׁשִהיא ָיְׁשָבה ַעל ֶזה ִהיא ָאְמָר. ִלְבִחיַנת ַהָּגָמל ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשּיֹוְרִדים ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְּכִדְלַקָּמן

ֵעץ 'ַעֵּין ְּב. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים,  ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ַּדם ִנָּדה," ָנִׁשים ִליְךֶּדֶר" )שם לה(

 ֵהן ִמְּלׁשֹון ְתָרִפיםְוֵכן ִנְרֶאה ִּד.  ָהֶעְרָוה ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ַהְמַסֵּמל ֶאת ְמקֹוםּתֶֹרף ֵהם ִמְּלׁשֹון ְּתָרִפים ֶׁש)רט' ע(ָׁשם ' ַחִּיים

ם ְוַחּטֹאוֵתיֶכ ")ב, נט' ישעי(ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמִזים  ם"ְּתָרִפיְוֵכן . הּוא ִמְתַקֵּׁשר ִעם ְּבִחיַנת ַהְּתָרִפים'  ְּדָכל ִמי ֶׁשִּמְתַרֶּפה ַּבֲעבֹוַדת הִמְתַרִּפים

 ִּדְתָרִפים ם"ְּתָרִפית "ס" ר ֶאְזּכֹם ַאְבָרָהי ְּבִריִתת ֶאףְוַא ")מב, ויקרא כו(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ֶּכםִמם יִנָפּו ריִּתִהְס

  .מֹוִריִדים ָלעֹוָלם ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַאְבָרָהם

ר ָּכְזא ֻמל לֵֹחי ָרֵאּוּׂשִנ ְּבְךיָדִא ֵמ".ַוֶּיֱאסֹף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה" )כב, בראשית כט( בּותה ָּכָאי ֵלֵאּוּׂשִנְּב

, הָאֵלב ְוקֲֹעי ַיֵאּוּׂשת ִנה ֶאָצָרן ָבָּלֶׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ".ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו ְלִאָּׁשה" )שם כח( ,ִמְׁשֶּתה

ל ע ֶׁשַפֶּׁשַהק ֵמינֹוי ִלֵדְּכ, לֵחת ָרא ֶאלֹה ְוָאת ֵלא ֶאָּׂשב ִיקֲֹעַּיה ֶׁשָצָרה ֶׁשָּבִּס ַהזֹוְו', כּוה ְוֶּתְׁשה ִמָׂשא ָען הּוֵכָל, םֶהה ֵמיָקִנ ְי לֹוׁשֵּיֶׁש

  .ּהָּתר ִאּוּב ִח לֹוׁשֵּיה ֶשָא ֵלְךֶרב ֶּדקֲֹעַי

ֲאִפּלּו , ִמּׁשּום ֶׁשִּצֲעָרה ֶאת ָאִביָה ְּבִעְנַין ַהְּתָרִפים,  ֶׁשָרֵחל ֶנֶעְנָׁשה ֶׁשֵּמָתה ְּבֵלַדת ִּבְנָיִמין ְולֹא ָזְכָתה ְלַגְּדלֹו.)ויצא קסה(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ֵּכיָון ֶׁשָהְיָתה ָלּה ְנִגיָעה , ָהְיָתה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ִלְמנַֹע ֶאת ָאִביָה ֵמֲעבֹוָדה ָזָרהְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּכָּוָנָתּה ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ֶׁשִהְתַּכְּוָנה ְלטֹוב

  .ָהְיָתה ָעֶליָה ְּתִביָעה ְּבָדָבר ֶזה ְוֶנֶעְנָׁשה, ֶׁשְּיַקְּבלּו ִמֶּמָּנּה ְולֹא ִמֵּלָאה ְּכִדְלֵעיל, ַּבָּדָבר

 ,יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר ,ַאְבָרָהם ֵּבאלֵֹהי ְולֹא ִיְצָחק ְּבַפַחד ַּטַעם ַמה ,"ִיְצָחק ָאִביו ְּבַפַחד קֹבַיֲע ַוִּיָּׁשַבע" )שם( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו
 זְמַרֵּמ ְּדַהּזַֹהר ִנְרֶאה .ַהּכֹל ַמְׁשִלים ֲאִני ,ַאָּבא ֶאת ְוִהְׁשִאיר ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ָאַמר ָלָבן ֲהֵרי ,ְוָאַמר ַּבָּדָבר ִהְׁשִּגיַח ַיֲעקֹב

 ְלַרֵּמז ִיְצָחק ְּבַפַחד ִנְׁשַּבע ְוַיֲעקֹב ,ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ֶׁשּיֹוְרִדים ַאְבָרָהם ֶׁשל ַּבֲחָסִדים ָּדבּוק ֶׁשהּוא ְלַרֵּמז ַאְבָרָהם ֵּבאלֵֹהי ִנְׁשַּבע ֶׁשָּלָבן

 ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ַצד ֶּדֶרְך ַהַהְׁשָּפָעה ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִיְצָחק ֶּדֶרְך ַּקִּויםַה ָּכל ֶאת ְמַקֵּבל ְּדַיֲעקֹב ,ַהּזַֹהר ְּכִדְבֵרי ַהּכֹל ֶאת ַמְׁשִלים ֶׁשהּוא

 ֵכןְו .ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות יֹוֶרֶדת ַאְבָרָהם ֶׁשַהְׁשָּפַעת "ָךְנַתִּתי ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִּכי" )ה ,יז בראשית( ְלַאְבָרָהם 'ה ֶׁשָאַמר ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש

 ָמִצינּו ְוֵכן ."ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ַעם" ֵהם ָהעֹוָלם ֻאּמֹותֶׁש ְורֹוִאים ,"ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ַעם ֶנֱאָספּו ַעִּמים ְנִדיֵבי" )י ,מז תהלים( ָּכתּוב

 ְּגדֹוֵלי ָּכל ָעְמדּו ,ָהעֹוָלם ִמן ינּוָאִב ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְפַטר ַהּיֹום אֹותֹו ,ַרב ָאַמר ָרָבא ַּבר ָחָנן ַרִּבי ָאַמר .)צא ב"ב( ַּבְּגָמָרא
   .ַקְבָרִניָטּה ֶׁשָאַבד ַלְּסִפיָנה ָלּה ְואֹוי ,ַמְנִהיגֹו ֶׁשָאַבד ָלעֹוָלם לֹו אֹוי ,ְוָאְמרּו ,ְּבׁשּוָרה ָהעֹוָלם ֻאּמֹות

ְוֵכן ָמִצינּו . ָנה צּוַרת ְּדָרקֹון יֹוִליֵכם ְלַים ַהֶּמַלחַהּמֹוֵצא ֵכִלים ַוֲעֵליֶהם צּוַרת ַחָּמה צּוַרת ְלָב :)ז מב"ע(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 

ְּדַים ַהֶּמַלח . ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְלַים ַהֶּמַלח. ס ֶׁשִאם ֵיׁש ְלָאָדם ָּדָבר ָהָאסּור ַּבֲהָנָאה יֹוִליכֹו ְלַים ַהֶּמַלח"ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבש

ְוַׁשָּיְך ַלֲחִצי , ּוְכֶׁשֵּיׁש ְלָאָדם ָּדָבר ָהָאסּור ַּבֲהָנָאה, 'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרי , ָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ֶמַלחְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּו

ְולֹא נֹוְתִנים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ָלֶרֶדת , ַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםָצִריְך ְלַהְׁשִליכֹו ְלַים ַהֶּמַלח ֶׁשָּׁשם חֹוְתִכים ֶאת ַהֶּׁש, ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

ּוְכֶׁשָאָדם ַמְׁשִליְך ְלַים ַהֶּמַלח הּוא ְמַסֵּמל ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַים ַהֶּמַלח מֹוַנַעת ֲהָנָאה ִמָּדָבר ֶזה ַהַּׁשָּיְך , ְלַמָּטה ֶלֱהנֹות ִמֶּמּנּו

  . יֹוןַלֲחִצי ָהֶעְל

,  ַהַּמְטִריַח נֹוֵפל ְלׁשֹון ּגֶֹדלְּבָדָבר )ד, במדבר כא(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצָמ ְוֵכן .ָאָדם ַהָּקץ ְּבָדָבר ִנְרֶאה לֹו ְּכָגדֹול.) נדה מז(י "ָמִצינּו ְּבַרִּׁש
ֵּכיָון ֶׁשַהָּדָבר ָּבא ֵמַהִחיצֹוִנים ִלְדָבֵרינּו  ּוְמבָֹאר .יָּגְדָלה ָעַל" ְוַגם ַנְפָׁשם ָּבֲחָלה ִבי"ֶׁשָּגדֹול הּוא ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם ְּכגֹון 

 ְוֵכן. ְוָלֵכן ֶזה ָּכֵבד ָעָליו, ַהֻּטְמָאה ִּכי הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ָּבא ִמַּצד, ָהָאָדם ָקץ ּומֹוֵאס ָּבֶהם, ֶׁשִּנְקָרא ָּגדֹולֲחִצי ָהֶעְליֹון ַהֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת 

  .ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם הוי' ֶׁשִּנְרָמז ְּבָחָלב ּוָבאֹות הֲחִצי ָהֶעְליֹון ַהֵמַהְיינּו ֶׁשֶּזה ֶׁשַפע ֶׁשָּבא  ',ָחָלב ה ֹוִתּיֹותא "ָּבֲחָלה"

 ַהְּוִריִדים ֵהם ַהִחּבּור ִעַּקר ,ּוףַלּג ָהרֹאׁש ֵּבין ִחּבּוִרים 'ג ָהָאָדם ְּבַצַּואר ֶׁשֶּיְׁשָנם )פה 'ע וישב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב מּוָבא

 יֹוֵרד ֶׁשַּדְרּכֹו ַהֵּוֶׁשט ִחּבּור ֶאת ְוֵיׁש .ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ִחּבּור ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ְוִחּבּור ,ַלּגּוף ַהּמַֹח ִמן ַהִחּיּות ַּתְמִצית זֹוֶרֶמת ֶׁשַּדְרָּכם

 ַצד ֶאת ּוְמַסֵּמל ַלּגּוף ָהרֹאׁש ִמן ַלְחלּוִחית יֹוֶרֶדת ֶׁשַּדְרּכֹו ַהָּקֶנה ֶׁשהּוא ְׁשִליִׁשי ִחּבּור ְוֵיׁש ,ַהְּׂשמֹאל ַצד ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַהַּמֲאָכל

 ַהְׁשָּפַעת ןָלֵכ ,ַהֲחָסִדים ִמַּצד ַּגם ִלינֹק עֹוִלים ֵהם ַּדְרּכֹו ְוַהִחיצֹוִנים ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְּדָקֶנה ִנְרֶאה .ַהֲחָסִדים

 ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ֶׁשַהְיסֹוד :)רנא פנחס( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַלְחלּוִחית ִּבְבִחיַנת ָּגדֹול ְּבִצְמצּום ִהיא ַהְּקִלָּפה ִּדיִניַקת ,ַלְחלּוִחית ַרק ִהיא ַהָּקֶנה

 ַהָּגדֹול ַּבָּים ָקֶנה ָנַעץ ַּגְבִריֵאל ָּבא ַּפְרעֹה ַּבת ֶאת ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּלַקח ֶׁשַּבּיֹום ֱאַמרֶנ ֶזה ְוַעל ָקֶנה ִנְקָרא ַּבְּקֻדָּׁשה ְקַטָּנה ֲאִחיָזה לֹו ֶׁשֵּיׁש

 ֶׁשל ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשחֹוֵתְך ַהְּגבּוָרה ַצד ֶׁשל ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ָּבא ,ְׁשלֹמֹה ֶׁשָחָטא ֶׁשַּבּיֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .רֹוִמי ֶׁשל ָהִעיר ִנְבְנָתה ְוָעָליו

 ַהְיסֹוד ִנְמָצא ֶׁשָּׁשם ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה ְּבַים ,ֵמַהֲחָסִדים ִלינֹק ְלַמְעָלה ֶׁשעֹוָלה ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָקֶנה ְוָנַעץ ,ָהָאָדם

  .ִמָּׁשם ַלְּקִלָּפה ֶׁשָהְיָתה זֹו ִמיִניָקה רֹוִמי ֶׁשל ָהִעיר ִנְבְנָתה ְוָעָליו ,ְׁשלֹמֹה ֶׁשל ָהֶעְליֹון

 ִהיא ִמְּלׁשֹון ְמִחיָצהִנְרֶאה ִּד. ְוִאֵלין ְקִליִּפין ִאינּון ְמִחיָצה ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים :)תיקונים קח(ְּבזַֹהר ָמִצינּו 

ַעל ' ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקות'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְכָנס ָׁשם ִמְתַרֵחק ֵמָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ן ְּדַהְּקִלּפֹות ַׁשָּיכֹות ְּבַמהּוָתן ִלְבִחיַנת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוֶמְחָצה

ָבֵרינּו  ּוְמבָֹאר ִלְד.ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְמִחיָצהְּפָעִמים' דְו. ַמְלֻכּיֹות' ְודְקִלּפֹות ' ַהדְמִחיצֹות ְּכֶנֶגד '  ֶׁשֵּיׁש ד)פרשת אמור(ַהּתֹוָרה 

צ "ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה. ָלֵכן ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבִרית, ֶׁשָּׁשם ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ִּדְמִחיצֹות ֵאּלּו ִנְמָצאֹות ַּבְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ְּבִרית

ִלְדָבֵרינּו ְּדַמהּותֹו ֶׁשל ַצִּדיק ִהיא ָּבֶזה ֶׁשִּנְזָהר לֹא ִלְפּגֹם ִּבְנֻקַּדת ַהֵחִצי ָכם ּוְמבָֹאר ָחְלִמיד ְוַתִּדיק ַצת " רת"ֲחצֹול ֶׁש"ְזֵאב ֶחִׁשין זצ' ר

  .ְולֹא ָלַקַחת ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ֶׁשִּנְרֶמֶזת ַּבֲחצֹות

ֻלָּקה ֶׁשל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ָּבעֹוָלמֹות הּוא ְּבָמקֹום ַהֵּלב  ֶׁשְּמקֹום ַהֲח)קטו' ב ע"שער לא ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'מּוָבא ָּבְוֵכן 

 )א, ּאבות ד(ּוָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ֶׁשְּלַמְעָלה ִמן ֶהָחֶזה ַעד ַהֵּלב הּוא ְמקֹום ֵלָאה ּוְלַמָּטה ִמן ֶהָחֶזה ִמְּמקֹום ַהֵּלב הּוא ְמקֹום ָרֵחל, ֶּבָחֶזה



ְּדִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּכִביַׁשת ַהֵּיֶצר ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹוֵאיֶזהּו 

 ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּמְלכּות ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ְוַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת  ַהְמַסֵּמל ֶאתֲחִצי ֵיֶצר ַהּטֹוב, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאה, ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ְוָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמַּדת .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּמְלכּות ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְוַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֵלָאהַוֲחִצי ֵיֶצר ָהָרע, ָרֵחל

ְּדזֹו ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְלַחֵּלק . ֶׁשַרק ַהֲחִצי ֶׁשל ֵיֶצר ַהּטֹוב ִיְתַקֵּים ַוֲחִצי ָהַרע ִיָּדֶחה,  ְלַהְפִריד ֵּבין ְׁשֵני ֲחָצִאים ֵאּלּוַהְּגבּוָרה

  .ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ָהֵאּלּו ֶׁשַרק ַהֵחִצי ֶׁשל ָרֵחל ֵיֵרד ְלַמָּטה

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן .  ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּלֵחם ְּבִיְצרֹו ְּבָכל ָׁשָעה ְוַלֲעצֹר אֹותֹו)ו"פט(' ַּתְנָיא'ָּיְך ַרק ְּבִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבַדְרַּגת ַהֵּבינֹוִני ַהּמּוָבא ַּבֶזה ַׁשְוִעְנָין 

ַּכּמּוָבא ', ת ָהַרע ֶׁשְּבִלּבֹו ְלטֹוב ְוַגם ַהֵּיֶצר ָהָרע ְמַׁשֵּמׁש אֹותֹו ַלֲעבֹוַדת הְּבִמי ֶׁשִהִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהַּצִּדיק ְוָחִסיד ְּכמֹו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשָהַפְך ֶא

ה ּוִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ָהִייָת ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ַהְּׁשִכיָנ :)משפטים קיד(ָעָליו ָמִצינּו ַּבּזַֹהר , "ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי" ַעל ַהָּכתּוב :)ז ד"ע(י "ְּבַרִּׁש
ִנְרֶאה ֶׁשַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ַעל ָאָדם ֶׁשַּגם ֶאת .  ִמַּדת ַהֶחֶסדָך ְלַקֵּים ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו ִנָּתן ְלָךֶׁשָּכל ִמְצוֹות ֶׁשְּל

 ֱהיֹות ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ֶאת ֶחֶסד ִמְּלׁשֹון ָחִסידן הּוא ִנְקָרא ְוָלֵכ. ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְקָרא ֶחֶסד, ָהַרע הּוא הֹוֵפְך ְלטֹוב

ְונֹוְתִנים לֹו ֲחִצי ֶזה ֶּדֶרְך ַהֵּיֶצר ָהָרע , ְּדֵאין ֲחָׁשׁש ָלֵתת לֹו ַהּכֹל ֵּכיָון ֶׁשַּמֲעֶלה ֶאת ַהּכֹל ֲחָזָרה ְלַמְעָלה. ַהֶחֶסד ְלַאַחר ֶׁשִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו

ִיְצָחק ' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה .ֶאָּלא ֶׁשֶאְצלֹו ַהּכֹל ְקֻדָּׁשה ֵּכיָון ֶׁשָהַפְך ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלטֹוב,  ְמַקְּבִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןְּדֶדֶרְך ָׁשם

ְוֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל , ר ֵמַהָּדם ֶׁשַּנֲעָׂשה ָחָלבּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָחָלב נֹוָצ, ב"ָחָלת "ִקְרִּבי רְּבַלל ָחִּבי ִלא ֶׁש"ִּגיְנְזּבּוְרג שליט

  .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבִגיַמְטִרָּיאִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי א ֶׁש"ן שליטַמיְדִרה ְפֶשד מִֹוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ַהִחיצֹוִנים ֶׁשֶּנְהַּפְך ְלטֹוב
ֶאָּלא ֶׁשָּבָאה ,  ָרָבא ְראּוָיה ָהְיָתה ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ֱאִליָעם ְלָדִוד ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשיתָּדַרׁש .)סנהדרין קז(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

י ֶׁשל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל ָּדִוד ְּכֶׁשִקֵּבל ַּגם ֶאת ַהֵחִצ, ל"י ֵא"ִעִּמאֹוִתּיֹות , ם" ֱאִליָעַּבת , ִנְרֶאה ְּדַבת ֶׁשַבע.ָעָליו ְּבַמְכאֹוב

 ְוָלֵכן ִהיא.  ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִמְסַּפר ֵׁשׁשַהְיסֹוד ַהְמַסְּמִלים ֶאת  ְיֵמי ְבֵראִׁשיתֵּׁשֶׁשתִמ, ְלָדִוד ְוָלֵכן ִהיא ָהְיָתה ְראּוָיה .ל"ֵאַהֶחֶסד ֶׁשִּנְרָמז ְּבֵׁשם 
 ַהְּלָבָנה ֶׁשהּוֲאָרה ִּפי ַעל ַאף :)רכג ויחי( ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו . ִּבְגַלל ֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות ַּבֵחִצי ָהֶעְליֹוןָּבָאה ָעָליו ְּבַמְכאֹוב

 .ָהְיָתה ֶׁשַבע ַּבת ִאּמֹו ֶׁשֲהֵרי ,ְּכֶנְגָּדּה ָראּוי ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּבא ַעד ִּבְׁשֵלמּות הּוֲאָרה לֹא ]ָּדִוד ַמְלכּות[
ֵמִקים ֵמָעָפר  ")ח, ב' שמואל א(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְיינּו ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ִּכְדֵבַאְרנּו, ְּלָבָנה ִּבְׁשֵלמּוָתּהְורֹוִאים ֶׁשַּבת ֶׁשַבע ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֶהָאַרת ַה

  .ם"ֱאִליָעת "ר"  ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד ַיְנִחֵלםםִע הֹוִׁשיבְל ְביֹוןֶא ִריםָי ַאְׁשּפתֵמָּדל 

ְּכִאּלּו ִּכְּבדֹו ְלַהָּקדֹוׁש , ָּכל ַהּזֹוֵבַח ֶאת ִיְצרֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב, ר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִויָאַמ :)סנהדרין מג(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ֵּכיָון ֶׁשָּזַבח ֶאת  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ".זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני", ִּדְכִתיב. ָּברּוְך הּוא ִּבְׁשֵני עֹוָלִמים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

  .הּוא ְמַכֵּבד ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַגם ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ֵלָאה ַהַּׁשָּיְך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִיְצרֹו ָהַרע ְוֲהָפכֹו ְלטֹוב

ְּכמֹו ֵכן ". ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב"ן ְוַעל ֵּכ. ְולֹא ׁשֹוָרה ְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַהּכֹל ֶאָּלא ִּבְׁשֵלמּות :)אמור צ(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 
ֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ְוִאם ּתֹאַמר". ִּכי לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם"ֶׁשָּכתּוב , ָמה ַהַּטַעם. ַהָּקְרָּבן ֶׁשּבֹו מּום לֹא ִיְתָקֵרב
, ַהָּמקֹום ַהֶּזה הּוא ָׁשֵלם יֹוֵתר ֵמַהּכֹל". ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח" ֶׁשָּכתּוב ,ִּבְכִלי ָׁשבּור, לֹא ׁשֹוֶרה ֶאָּלא ְּבָמקֹום ָׁשבּור

ר ֵבֹוא ׁשהּון ֶׁשיָו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכ.ְוֶזהּו ָׁשֵלם, ַהֵּגאּות ֶׁשְּלַמְעָלה, ִמּׁשּום ֶׁשַּמְנִמיְך ַעְצמֹו ְלַהְׁשרֹות ָעָליו ֶאת ֵּגאּות ַהּכֹל

  .רַהּזֹי ַהֵרְבִדם ְּכֵלת ָׁשיֹוְהים ִלִאָצֲחי ַהֵנְּׁשת ִממּוֵלְׁשה ִלֶכא זֹוהּו, רֹוְצת ִי ֶאְוזֹוֵבַח מֹוְצת ַעֶא

ַהִּדין ְמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדׁשּוַרת , ֶׁשָחִסיד הּוא ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין' סֹוֵדי ַרְזָּיא'ִתיָחה ְלֵסֶפר מּוָבא ַּבְּפְוֵכן 

ּוִמֵּמיָלא הּוא זֹוֶכה ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ַּגם ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּבֲחִצי , ֲחָצִאים ְוֶהָחִסיד ֵאינֹו ִמְתַחֵּׁשב ָּבֶּזה ּוַמֲעֶלה ְלַמְעָלה ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִבְזכּות ְּפִריַׁשת ַהָּנִזיר ,  ֶׁשָּנִזיר הּוא ִמְּלׁשֹון ֵנֶזר ְוֶכֶתר)במדבר ו(' כֹור ׁשֹורְּב'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְוִנְקָרא ָחִסיד, ָהֶעְליֹון

ִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכ, ְוזֹוֶכה ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר ַלַּתְחּתֹון, ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון

ת "ר" יִמינֹו ְּתַחְּבֵקִניִואִׁשי רַֹחת ַּתמֹאלֹו ְׂש ")ג, ש ח"שה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְוָכל ַמִּקיף הּוא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר ַלְּפִניִמי, הּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף

  . 'ֵמה, זֹוֶכה ַּגם ְלַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ְוַגם ְלַהְׁשָּפַעת ַהְּׂשמֹאל, ת ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהּכֹל ְלַמְעָלהְּדִמי ֶׁשְּמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְּבִדְבֵרי ָהְרׁשּו, ת"ְרׁשּו

. מּוָטב ָיבֹא ָמֶנה ֶּבן ְּפָרס ֵאֶצל ָמֶנה ֶּבן ָמֶנה ְוַאל ָיבֹא ָמֶנה ֶּבן ָמֶנה ֵאֶצל ָמֶנה ֶּבן ְּפָרס :)תענית כא(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ָלֵכן , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַלַּצִּדיק ֵיׁש ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ים ֶׁשַהַּצִּדיק ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָמֶנה ְוָאָדם ָרִגיל ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְּפָרס ֶׁשהּוא ֲחִצי ָמֶנהרֹוִא

  .הּוא ִּבְבִחיַנת ָמֶנה

 ְלַרִּׁשיֵעי י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר .ְּגמּוֵרי ְלַצִּדיֵקי אֹו ְּגמּוֵרי ְלַרִּׁשיֵעי ֶאָּלא ָמאָעְל ִאָּבֵרי ָלא ָרָבא ְוָאַמר :)סא ברכות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו
 ָהֲאִמִּתית ֶׁשַהְּׁשֵלמּות ְמַרֵּמז ְּדָרָבא ִנְרֶאה .ָּכאן ְׂשָכָרן ִלּטֹל ּוְצִריִכין ְּכלּום ַהָּבא ָּבעֹוָלם ָלֶהם ֶׁשֵאין ,ַהֶּזה ָהעֹוָלם ְּגמּוֵרי

 .ָהָאָדם ֶׁשל ֵמַהֶּׁשַפע ֵחֶלק הּוא ֶזה ֲחִצי ְּדֶבֱאֶמת .ָהָרע ֵיֶצר ֶׁשל ַהֲחִצי ֶאת ַּגם ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ְמַקֵּבל ְּכֶׁשָאָדם ַרק ִהיא ַחִּייםַה ֶׁשל

 ,ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ֶזה ֲחִצי ְמַקֵּבל ָּגמּור ָרָׁשע ְוֵכן ,ִדְלֵעילְּכ ֶזה ֲחִצי ְמַקֵּבל הּוא ,ְלטֹוב ֶנְהָּפְך ֶׁשּלֹו ָהָרע ְוַהֵּיֶצר ָּגמּור ַצִּדיק ֶׁשהּוא ִמי ָלֵכן

 ,ֲחִצי ַרק ֶׁשְּמַקְּבִלים ַהֵּבינֹוִנים ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ָהעֹוָלם ִנְבָרא ֶׁשִּבְׁשִביָלם אֹוֵמר ֶׁשָרָבא ְּכִפי .ְּבַחֵּייֶהם ֲאִמִּתית ְׁשֵלמּות ֵיׁש ּוְלֵאּלּו

 רֹוִאים ְוֵכן .ְּבַחֵּייֶהם ְוִׂשְמָחה ְׁשֵלמּות ָלֶהם ֵאין ,ְּכִדְלַקָּמן ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ְקָצת ֶּׁשּלֹוְקִחים ַמה ַעל ִיּסּוִרים ִלְסּבֹל ַהְּזַמן ָּכל ּוְצִריִכים

 ַצִּדיִקים ֶׁשֵאֶצל ,ַהּטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ֵיֶצר ְּבִעְנַין ,ֵבינֹוִניםּו ְרָׁשִעים ַצִּדיִקים ֵּבין ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ַלֵּמיְמָרא זֹו ֵמיְמָרא ֶׁשַּמְסִמיָכה ָׁשם ֵמַהְּגָמָרא

 ָהְרִביִעית ְקִלָּפה )לט 'ע נח( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר' ְלׁשֹון ְוֶזה .ָּבֶזה ָּתלּוי ְּדֶזה ,ַהֵהֶפְך ְרָׁשִעים ְוֵאֶצל ְלטֹוב ֶנְהָּפְך ָהָרע ַהֵּיֶצר
 ֻּכָּלּה ַנֲעֵׂשית ַהְּקִלָּפה ּוְכֶׁשּגֹוֶבֶרת ,ֵמַהְּקִלָּפה ְוֶחְצָיּה ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶחְצָיּה ֶׁשִהיא ,נַֹגּה ִנְקֵראת ֻדָּׁשהַהְּק ִעם ַהְּדֻבָּקה
 ֶאת ַלֲהפְֹך ֶׁשֶאְפָׁשר ְּבאֶֹפן ,ָוָרע טֹוב לֶׁש ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחֵּלק נַֹגּה ִלְקִלַּפת ַהַּׁשָּיְך ַהֶּזה ֶׁשָהעֹוָלם רֹוִאים .ְךִלֵהיֶפ ּוַבְּקֻדָּׁשה ,ִחיצֹוִנים

  .ְלטֹוב אֹו ְלָרע ַהּכֹל



, ְוֵאּלּו ֵהם, ָּתנּו ַרָּבָנן ְׁשלָׁשה ִהְטִעיָמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָבעֹוָלם ַהֶּזה ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא .)ב יז"ב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
לֹא , ְׁשלָׁשה". ּכֹל"ַיֲעקֹב ִּדְכִתיב ֵּביּה ". ִמּכֹל"ִיְצָחק ִּדְכִתיב ֵּביּה ". ַּבּכֹל" ִּדְכִתיב ֵּביּה ַאְבָרָהם. ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם

 ,ַאף ָּדִוד, ְוֵיׁש אֹוְמִרים". ּכֹל", "ִמּכֹל", "ַּבּכֹל", ִּדְכִתיב ְּבהּו. ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם, ֵאּלּו ֵהם, ָׁשַלט ָּבֶהם ֵיֶצר ָהַרע
ַהְיינּו ֶׁשָהְפכּו ֶאת ַהֵּיֶצר ,  ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֵּכיָון ֶׁשַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב לֹא ָׁשַלט ָּבֶהם ֵיֶצר ָהַרע".ְוִלִּבי ָחָלל ְּבִקְרִּבי"ִּדְכִתיב 

ַּבּכֹל ִמּכֹל "ְוָלֵכן ֶזה ִנְרָמז ְּבַמה ֶּׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם , ה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאיםָזכּו ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים ִּבְבִחיַנת ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשִּנְזֶּכ, ָהַרע ְלטֹוב
  . ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֵהם ָזכּו ַּגם ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ַהַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד,.)תיקונים כט(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ְּדכֹל ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד".ּכֹל

ְורּוַח ֶאָחד ָּבעֹוָלם , רּוַח ֶאָחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,  ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ֵיׁש לֹו ְׁשֵני רּוחֹות):נח נט( ַּבּזַֹהרָמִצינּו 
חּוץ . ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל ֵׁשם ֵׁשם, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב,  ִּתְמָצא ְּבָכל ַהַּצִּדיִקים מֶׁשה מֶׁשהְךְוָכ, ַהָּבא

ִּבְגַלל ֶׁשִּיְצָחק ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְקַרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ָיְצָאה ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָהְיָתה ּבֹו , ִמִּיְצָחק ֶׁשּלֹא ָּכתּוב ּבֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם
רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה קֹוֵראת . ָרה ּבֹו ִנְׁשַמת ָהעֹוָלם ַהָּבאָחְז,  ְמַחֵּיה ַהֵּמִתיםְךְוֵכיָון ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ְּבַאְבָרָהם ָּברּו, ָּבֶּזה ָהעֹוָלם

ַלַּצִּדיק ַּפֲעַמִים ַּבֵּׁשם ְלַרֵּמז ֶׁשַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ָלֶהם ֶקֶׁשר ִעם ָהרּוַח ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִּנְמֵצאת ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ּוְׁשמּוָרה ָלֶהם 

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוִנְכַנס ּבֹו ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְלַהֲחיֹותֹו, ְוִיְצָחק ֶהֱעָלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ְלַמְעָלה ַּבֲעֵקָדה. א ְּכִדְלֵעילָלעֹוָלם ַהָּב

 ֶׁשְּׁשֵני ְורֹוִאים, ה ּוָבֲעֵקָדה ִקֵּבל ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכרֶׁשִּנְׁשַמת ִיְצָחק ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ִּבְבִחיַנת ְנֵקָב )נו' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהְּפסּוִקים

ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ְּדָהרּוַח ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ְוָהרּוַח ַהַּתְחּתֹוָנה ִהיא , ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַהְמַסְּמִלים  ָזָכר ּוְנֵקָבהרּוחֹות ֵאלּו ֵהם ְּבסֹוד

  .ִחיַנת ַמְלכּותִּבְב

ַּפַעם ַאַחת ְּכֶׁשִּנְפַטר ּוַפַעם ,  ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ֵמָרָגאְטׁשֹוב ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ִנְקַּבר ַּפֲעַמִים)רכה' ז ע"אדר תשס(' ֵנֶזר ַהּתֹוָרה'ְּבקֶֹבץ מּוָבא 

ַוָּיָׁשב יֹוֵסף " )יד, בראשית נ(ּוְמַדֵּיק זֹאת ֵמַהָּכתּוב , ַקִּוים' ָאבֹות ְּבסֹוד ג' נּוחּו גְוִׁשּנּו ֶאת ֶסֶדר ְקבּוָרתֹו ֶׁשָּי, ְׁשִנָּיה ְּכֶׁשָּקְברּו ֶאת ַיֲעקֹב
ִנְרֶאה , "ָקְברֹו ֶאת ָאִביו" ּוֻמְזָּכר ַּפֲעַמִים "ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהעִֹלים ִאּתֹו ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת ָאִביו

ְוָלֵכן ֶזה ָהָיה , ָּכְך הּוא ִנְקַּבר ַּפֲעַמִים ְלַסֵּמל זֹאת, ֶׁשִּיְצָחק ֵמת ַּפֲעַמִים ְלַסֵּמל ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ְּבסֹוד ִנְׁשָמתֹוִּדְכֵׁשם 

  .ָאבֹות' ַקִּוים ְּכֶנֶגד ג' ַקִּוים ַּדֲחֻּלָקה זֹו ִהיא ַּבְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ג' ְלַסֵּדר ֶאת ַהג

ַּבְירּוַׁשְלִמי ָּבִראׁשֹוָנה ָגְזרּו ְּגֵזָרה ַעל ְיהּוָדה  )ה ביהודה"ד: גיטין נה(ת פֹוְסֹוּתַּבַּמֲאָמר ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ֶזה ֶאת ִּדְבֵרי ַה[
" ָיָדיו ָרב לֹו"ְוַתְנָיא ַנִּמי ְּבִסְפִרי , "ָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָךָיְד"ִּדְכִתיב , ְלִפי ֶׁשָּמסֶֹרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹוָתם ֶׁשְּיהּוָדה ָהַרג ֶאת ֵעָׂשו

, ָנְתרּו ֵעיֵניּה, ַמְחֵייּה ַאֵריֵׁשיּה, קּוְלָפא ּוְבסֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא ְּדסֹוָטה ְּדָאַמר חּוִׁשים ֶּבן ָּדן ָׁשַקל. ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרג ֶאת ֵעָׂשו
 ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוְספֹות .א לֹא ֵמת ְּבאֹוָתּה ַהָּכָאה ַעד ֶׁשָעַמד ָעָליו ְיהּוָדה ַוֲהָרגֹוֶׁשָּמ, ָנְפָלן ַאַּכְרָעא ְּדַיֲעקֹב

ֹוְבִרים ֶׁשחּוִׁשים ֶּבן ָּדן ָהַרג ְוַהּס, הּוא ֲהָרגֹו ִּבְזַמן ְקבּוַרת ִיְצָחק, ֶׁשֵאּלּו ַהּסֹוְבִרים ֶׁשְּיהּוָדה ָהַרג ֶאת ֵעָׂשו, ֶׁשרֹוִאים ֵמַהִּמְדָרִׁשים ֶׁשָּנִביא

 ֶׁשִּבְזַמן ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ְוֵאיְך ּתֹוְספֹות ְמָבֵאר ֶׁשחּוִׁשים ִהְתִחיל ִויהּוָדה ָּגַמר ְּבאֹותֹו ְזָמן. הּוא ֲהָרגֹו ִּבְזַמן ְקבּוַרת ַיֲעקֹב, ֶאת ֵעָׂשו

ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם "ְוִהְתַקֵּים ַהָּפסּוק , ְוַגם ִּבְזַמן ְקבּוַרת ַיֲעקֹב, ה ָהָיה ַּגם ִּבְזַמן ְקבּוַרת ִיְצָחקָלֵכן ֶז, ְקבּוַרת ַיֲעקֹב ָקְברּו ַּגם ֶאת ִיְצָחק
ְולֹא ְּכֶׁשִּׁשּנּו , ִיְצָחק ַמָּמׁשְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְלׁשֹונֹות ַהִּמְדָרִׁשים ַמְׁשַמע ֶׁשֶּזה ָהָיה ִּבְזַמן ְקבּוַרת .  ְלִפי ָּכל ַהִּמְדָרִׁשים"ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד

. ְוָלֵכן הּוא ִחֵּבר אֹוָתם, ִיָּתֵכן ֶׁשַּלּתֹוְספֹות ָהְיָתה ָמסֶֹרת ַאֶחֶרת ְּבֵבאּור ַהִּמְדָרִׁשים ַעל ַהֶּדֶרְך ַהּזֹאת, ֶאת ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה

, ָמסֶֹרת ַאָּגָדה ִהיא, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאָּלִעאי )ים יחמדרש תהיל(: ְוָנִביא ֶאת ְלׁשֹונֹות ַהִּמְדָרִׁשים
ֹו ַוִּיְקְּברּו אֹות"ִּדְכְתיב , ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמת ִיְצָחק ָהְלכּו ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ְוָכל ַהְּׁשָבִטים ִלְקּבֹר אֹותֹו, ֵאיָמַתי. ְיהּוָדה ָהַרג ְלֵעָׂשו
ְוָיְצאּו חּוץ ,  ְועֹוְמִדין ּובֹוִכין ְוַהְּׁשָבִטים עֹוְמִדין ְוחֹוְלִקין ָּכבֹוד ְלַיֲעקֹבָרהְוָהיּו הֹוְלִכין ַּבְּמָע". ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב ָּבָניו

, ִנְכַנס ְיהּוָדה ַאֲחָריו. ְכַנס ַלְּמָעָרהִהְׁשִחיל ַעְצמֹו ֵעָׂשו ְוִנ. ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַיֲעקֹב ִנְמָאס ּוִמְתַּבֶּזה ִלְפֵניֶהם, ַלְּמָעָרה
ִמָּיד , ּוָמָצא ֶאת ֵעָׂשו ֶׁשָהָיה ְמַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת ָאִביו, ִהְׁשִחיל ַעְצמֹו ְוִנְכַנס. ֶׁשָּמא הּוא הֹוֵרג ְלַאָּבא ִּבְפִנים, ָאַמר

ָחַלק לֹו ָּכבֹוד , ְלָכְך, ֶׁשָהָיה ְקַלְסֵּתר ָּפָניו ּדֹומֹות ְלַיֲעקֹב, ָניוְוָלָמה לֹא ֲהָרגֹו ִמֶּנֶגד ָּפ.  ֵמַאֲחָריוֹוָעַמד ְיהּוָדה ַוֲהָרג
ֶזה ַיֲעקֹב ".  ַצִּדיק ִּכי ָחָזה ָנָקםִיְׂשַמח" )ילקוט תהילים תשעו( ".ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך", ְוהּוא ֶׁשָאִביו ְמָבְרכֹו. ַוֲהָרגֹו ֵמַאֲחָריו

ְוָקַפץ ַנְפָּתִלי ְלִמְצַרִים ְלָהִביא ְׁשַטר ַהְּמָעָרה ִלְקּבֹר , ם ִליָקֵבר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבא ֵעָׂשו ְולֹא ֵהִניחֹוְּכֶׁשְּנָׂשֻאהּו ִמִּמְצַרִי
הּו ְּבָידֹו ַעל ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשָהיּו מֹוְנִעין ִלְקּבֹר ֶאת ַיֲעקֹב ִהָּכ, ַעד ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ָּבא לֹו חּוִׁשים ֶּבן ָּדן ְוָהָיה ֵחֵרׁש, ֶאת ָאִביו

ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב ,  ְׁשֵני ָאְזָניו ַעל ִמָּטתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ּוָפַתח ֵעיָניו ְוָרָאה ְנָקָמה ְוָׂשַמחְוָנְפלּוַצָּוארֹו ְוִהִּתיז ֶאת רֹאׁשֹו 
  ".] ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחדָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם "ְוִנְתַקְּיָמה ְנבּוַאת ִרְבָקה "  ַצִּדיק ִּכי ָחָזה ָנָקםִיְׂשַמח"

ֵעץ 'מּוָבא ָּב. ֵמֶחְציֹו ּוְלַמְעָלה ָהֱאלִֹהים, ר ָאִבין ֵמֶחְציֹו ּוְלַמָּטה ִאיׁש"א" ִאיׁש ָהֱאלִֹהים" )ד, ר יא"דב(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

. ְּדֵלָאה ִהיא ְּבִחיַנת ֱאלִֹהים ְוָרֵחל ִהיא ְּבִחיַנת ִאיׁש, ָרֵחל ֶׁשְּׁשֵני ֲחָצִאים ֵאּלּו ֵהם ְּבסֹוד ֵלָאה ְו)רכא' ב ע"שער לח ח (ל"ְלָהֲאִריַז' ַחִּיים

מֶׁשה ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין  :)חולין קלט(א ַעל ַהְּגָמָרא "ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ָלאּוֶפר שליט. ְורֹוִאים ֶׁשּמֶׁשה ָזָכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים ּוְכִדְלֵעיל
ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשִּמי . ֶׁשָּיַדע ְלַחֵּבר ֶאת ְׁשֵני ַהְּקָצוֹות, ֶׁשַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשּמֶֹשה הּוא ַּגם ִאיׁש ֱאלִֹהים ְוַגם ִאיׁש ָּבָׂשר "ְּבֶׁשַּגם הּוא ָּבָׂשר"

  .ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהָּבָׂשר הּוא זֹוֶכה ִלְׁשֵני ַהֲחָצִאים

 ָעֶליָה ְלגֹוְדָרּה ְוִנְזַּכר ְך ָׂשֵדהּו ְוִנְמַלְךָּבָנן ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשִּנְפְרָצה לֹו ֶּפֶרץ ְּבתֹוָּתנּו ַר :)שבת קנ( ַּבְּגָמָראָמִצינּו 
ָנַסת ַאְנֵׁשי ּוִמֶּמָּנה ָהְיָתה ַּפְרָנָסתֹו ּוַפְר, ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוָעְלָתה ּבֹו ָצָלף, ְוִנְמַנע אֹותֹו ָחִסיד ְולֹא ְּגָדָרּה, ֶׁשַּׁשָּבת הּוא

ְיהּוָדה ַּבר ִאָּלעִאי ְוָאז ִנְתנֹוֵצץ ּבֹו ִנְׁשַמת ' ַּדע ִּכי ֶהָחִסיד ֶזה הּוא ר )שבת( ל"ְלָהֲאִריַז' ס"ִלּקּוֵטי ַהַּׁש'ּומּוָבא ְּב. ֵּביתֹו
ְוֶזה סֹוד ֶׁשָאְמרּו , ֹותֹו ָחִסיד ַּבֲחִסידּות ֶזהְוַעָּתה ִּתֵּקן א, ְצָלְפָחד ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ָחָטא ְּבִעְנַין ְקִׁשיַׁשת ֵעִצים ְּבַׁשָּבת



ְוָהְיָתה ִמֶּזה ַּפְרָנָסתֹו ִּכי הּוא , ִּכי ָצָלף ַחד ַהְיינּו ְצָלְפָחד, ל ֶׁשָּיָצא לֹו ָצָלף ַחד ּוִמֶּמּנּו ָהָיה ַּפְרָנָסתֹו ּוַפְרָנַסת ֵּביתֹו"רז
ְלַקֵּבל ָׂשָכר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון , ָחִסיד ֶזה ָזָכה ִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ְוִתּקּון ַהְּפָגם ֶׁשל ְצָלְפָחדִנְרֶאה ְּד. ִּתֵּקן ַמה ֶּׁשִּקְלֵקל ִמּקֹוֶדם

ַּדע ִּכי ) פנחס קפט(ל "ִריַזְלָהֲא' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְּבְּדמּוָבא,  ְמַרֵּמז ַעל ַהֲחִצי ַהַחד ַהָּׁשמּור ֶלָעִתיד ָלבֹואַחדְוָצָלף , ַהָּׁשמּור ֶלָעִתיד ָלבֹוא
' ְוֵאּלּו ֵהם אֹוָתם ַהה. ְּגבּורֹות' ֵהם ַהה, ְּבנֹוָתיו' ְוה, ד"ל פח"ְוָלֵכן ֵיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות צ, ד הּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות"ְצָלְפָח

 ֶׁשְּצָלְפָחד ַשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשֶּנְחָּתְך ַעל ְיֵדי ַהְּגבּורֹות רֹוִאים. ְוֵאיָנם הֹוְלכֹות ֶאל ַהַּמְלכּות, א"ְּגבּורֹות ַהִּנְׁשָארֹות ַּבְיסֹוד ְּדז

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ֶׁשָּצָלף הּוא ָהַעז ֶׁשַּבֵּפרֹות:)ביצה כה(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְוֵכן ְּפִרי ַהָּצָלף הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, ְוֵאינֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּות

 ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה )תנחומא תצוה יג(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן . ְיהּוָדה ַּבר ִאָּלעִאי ָהָיה ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ַקִין'  ֶׁשר)הקדמה לה(' ּגּוִליםַהִּגְל
  .ים ְלִפי ִׁשיָטתֹו ֶׁשהּוא ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹותְורֹוִא. ַּבר ִאָּלעִאי ֲחצּוָפה ִהיא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא עֹוָׂשה ֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

 ִּדְכֶׁשִּתֵּקן ֶהָחִסיד ֶאת ְצָלְפָחד הּוא ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ֵׁשׁש ְּפָגם ַּבְיסֹוד ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ְּמקֵׁשׁש ֶׁשְּצָלְפָחד ַה.)שלח קנז(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

תהילים ( ֶׁשַהָּכתּוב )ערך צלף(' ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . יָלא הּוא ָזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֵמַהְיסֹודּוִמֵּמ, ִּתֵּקן ֶאת ַהְיסֹוד

 ֶׁשְּפִרי ַהָּצָלף מֹוִציא :)שבת ל(ְּגָמָרא ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ֶאת ַה. ף"ָצָלת "ר" ַעְלָּת ַלחִֹסים ָּבְךָּפיֵרֶאיָך ִּלַפְנָּת ָצָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר  ")כ, לא

 ֶׁשָּצָלף ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהָּׁשמּור ֶלָעִתיד ְורֹוִאים, ְּכדּוְגַמת ָהִאיָלנֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשֲעִתיִדין ִלֵּתן ֵּפרֹות ְּבָכל יֹום. ֵּפרֹות ְּבָכל יֹום

  .ָלבֹוא

ָאְמרּו , ָאַמר ָלֶהם ֶמה ָעָׂשה, ָׁשֲאלּו ְלַרִּבי ְמקֹוֵׁשׁש ֵעִצים ִמי ָהָיה )'פני יהושע'בשם ה' אפיריון'הובא בספר (ה יָאִל ְּפׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ
 אֹו, תָּבַׁשים ְּבִצת ֵעיַׁשִלְתא ִּבָט ָחׁשֵׁשקֹוְמם ַהת ִאֶקלֲֹח ַמׁשֵּין ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ָאַמר ָלֶהם ְצָלְפָחד ָהָיה, לֹו ּתֹוֵלׁש ָהָיה

ז ֵּמַרד ְמָחְפָלְצִּד. דָחְפָלה ְצָיא ָההּור ֶׁשֵבאי סֹוַּד ַוׁשֵלֹוה ּתָי ָהׁשֵׁשקֹוְמַהר ֶׁשֵבֹוּסי ֶׁשִּמי ֶׁשִּבם ַרֶהר ָלַמָא, תּוׁשְרת ִלּוׁשְריר ֵמִבֲעה ַמָיָהֶׁש

. חַמת ֶציַׁשִלְתה ִּבָיל ָהקּוְלִּקַהה ֶׁשָיָאאת ְרזֹ, חַמת ֶציַחִמְצא ִּבן הּוּוּקִּתם ַהִאְו. לֹוְצח ֶאַמָּצד ֶׁשף ַחָלְּצת ַהיַחִמל ְצן ֶׁשּוּקִּתל ַה ַעמֹוְׁשִּב

ה ָיה ָהה ֶזיָׁשִלְתִּבה ָיא ָהְטֵחם ַהִא, תרֹובּוְּגַהד ֵמָחְפָל ְצׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵכְו. ילֵעְלִדר ְּכֵבֹוׁש ְוׁשֵלֹוּתה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּלֻעל ְּפת ַעֶזֶּמַרה ְמיָׁשִלן ְּתֵכְו

  .דָחְפָלְצ

ְמַלֵּמד ֶׁשָּנְטלּו ְּבנֹות ְצָלְפַחד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ּוְבֶאֶרץ " ָנתֹן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה" )ויחי עח' בתי מדרשות'(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ֶזה ַהַּיְרֵּדן " ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור"ּנֹוְטלֹות ְּבָכאן ּוְבָכאן ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַאף ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָאה ֶׁש, "ָנתֹן ִּתֵּתן"ִּדְכִתיב , ְּכַנַען

,  ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה.ֶׁשַּנֲעָׂשה ְלמֶֹשה ְּכחֹוָמה ִמְּלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ְוָאַמר לֹו ְּבנֹוֶתיָך נֹוְטלֹות ָּכאן ְוָכאן

 ְמַרֵּמז ַעל ְּבנֹות ְצָלְפַחד ֶׁשֵהן ,"ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור"ָלֵכן ַהָּכתּוב , ֶלת ַּבְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ּוְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֶׁשּפֹוֶע

ַהְיינּו , ַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשָּלְקחּו ַנֲחָלה ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַהְמ, ֵחִצי ִמחּוץ ַלחֹוָמה, ֶׁשֶּנֱחָלִקים ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף

ְוָלֵכן . ַהְיינּו ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון, ְוֵחִצי ְּבתֹוְך ַהחֹוָמה ַהְמַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהַּנֲחָלה ֶׁשָּלְקחּו ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹוד

ַיְרֵּדן סֹוד  )רסד' דברים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּבַּכּמּוָבא , ְּדַיְרֵּדן הּוא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּׁשֹור ְמַרֵּמז ַעל ַהַּיְרֵּדןַה
  . ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ְיסֹוד' ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו

ָעַסק , "ַוִּייַטב ִלּבֹו" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש, "ַוּיֹאַכל ּבַֹעז ַוֵּיְׁשְּת ַוִּייַטב ִלּבֹו" )ז, רות ג(ֵאֶצל ּבַֹעז קֶֹדם ֶׁשָּבא ְלִהְזַּדֵּוג ִעם רּות ָמִצינּו 
קֶֹדם ֶׁשָּבא ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶאת ַהֲחִצי ֶׁשל , "יַטב ִלּבֹוַוִּי"ַהֵּיֶצר טֹוב ֶׁשְּבִלּבֹו ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ֶׁשּבַֹעז ִהְתַקֵּׁשר ִעם . ַּבּתֹוָרה

ִּדְלַאַחר . ָלֵכן הּוא ָזָכה ִלְהיֹות ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות, ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, "ִּגּבֹור ַחִיל"ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשּבַֹעז ָהָיה , ַהְּקֻדָּׁשה

 "ַוִּייַטב ִלּבֹו" ֶׁשַהָּכתּוב .)רות קה(ַעֵּין ְּבזַֹהר ָחָדׁש . ים ֶאת ֲחִצי ַהֵּיֶצר ָהָרע ִּבְׁשֵלמּות ִנָּתן ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֲחִצי ַהֵּיֶצר טֹוב ִּבְׁשֵלמּותֶׁשּדֹוִח
  .ְמַרֵּמז ֶׁשּבַֹעז ָּבא ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵלב

ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִעְנָיָנּה ַלֲעצֹר , ֲהֵרי ִּגּבֹור ְמַסֵּמל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ִלְפעֹל ּוְלַנֵּצַח. ַמּדּוַע ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ְּגבּוָרהַמְקִׁשים ֵיׁש 

ִהיא , ֶׁשַהְּגבּוָרה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ֲהִכי ַהְרֵּבה ּכַֹח,  ֶאת ִיְצרֹוֵאיֶזהּו ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁשְּדרֹוִאים ֵמַהִּמְׁשָנה , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ּוְלַצְמֵצם

ל ְיֵדי ְוַע. ְצִריָכה ֶאת ַהּכַֹח ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול, ָּכְך ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ְלַצְמֵצם ְוַלֲעצֹר ֶאת ַהֶּׁשַפע. ִלְכּבׁש ֶאת ַהֵּיֶצר ֶׁשֶּזה ִעְנָין ֶׁשל ִצְמצּום ַוֲעִציָרה

ְוֵכן ָאָדם ִּגּבֹור ֶׁשְּמַנֵּצַח . ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּכַֹח ָהַרב ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשאֹותֹו ָצִריְך, ֶׁשעֹוְצִרים ּוְמַצְמְצִמים ֶאת ַמה ֶּׁשּלֹא ָצִריְך

ְועֹוד ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש ְּדכֹוֵבׁש ֶאת . ּוא ִנְהֶיה ִּגּבֹור ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַמה ֶּׁשַּמְׁשִּפיַעהּוא עֹוֵצר ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵּׁשִני ְוָכְך ה, ַּבִּמְלָחָמה

  .'ְוכֹוֵבׁש ֵּפרּוׁשֹו ִלְכּבׁש ּוְלַאֵּמץ ֶאת ִיְצרֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְלֵעֶזר ַּבֲעבֹוַדת ה, ְמַרֵּמז ַעל ַהַּצִּדיק ֶׁשָהַפְך ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלטֹוב, ִיְצרֹו

 ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות הּוא )פרק סד(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים'א ֶׁשּמּוָבא ְּב"ֶזִליג ַׁשאְרף שליט' ג ר"ָהרהִהְקָׁשה 

, "קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה" )יח, שמות לב( ַעל ַהָּכתּוב :)יקונים מזת (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ּוִמי ֶשָּׁשְרׁשֹו ֵמַהֲחָסִדים הּוא ָחָלׁש, ָחָזק ּוֶבן ַחִיל
ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . ַהֵרי ַהְּגבּורֹות ֲחָזִקים יֹוֵתר ֵמַהֲחָסִדים, ְוִהְקָׁשה ַמּדּוַע ַהָּיד ַהְּׂשָמאִלית ִהיא ַיד ֵקָהה ַוֲחָלָׁשה. ֶׁשֲחלּוָׁשה ִהיא ֶחֶסד

ִּדיכֹוָלה ִלְהיֹות ַיד ְׂשמֹאל ֲחָלָׁשה ֲאָבל ְמֻּתְחֶּכֶמת . ְּגבּוָרה הּוא ִעְנַין ֶשל ָחְכָמה ָלַדַעת ַלֲעצֹר ֶאת ַהֵּׁשִני ְולֹא חֶֹזק ּגּוָפִניְּדָבֵרינּו ְּדחֶֹזק ַה

ֵאין ַהַּכָּוָנה ְלחֶֹזק , בּורֹות הּוא יֹוֵתר ָחָזק ּוֶבן ַחִילל אֹוֵמר הּוא ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ִמּׁשֶֹרׁש ַהְּג"ּוַמה ֶּׁשָהֲאִריַז. ֶׁשּיֹוַדַעת ֵאיְך ַלֲעצֹר ֶאת ַהֵּׁשִני

ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַאִּיל א ֶׁש"ֵמָהַרב ָזִמיר ּכֵֹהן שליט' ַהּצֹוֶפן 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ּגּוָפִני ֶאָּלא ְלחֶֹזק ִׂשְכִלי ֶׁשּיֹוֵדַע ֵאיְך ְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה

ְּדַקְרַנִים ְמַסְּמלֹות ֶאת ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ּוְגבּוָרתֹו ִהיא ְּבַקְרָניו, "ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּלׁשֹון חֶֹזק ּוְגבּוָרההּוא ִמַהְּגבּוָרה 

מּוָבא ' ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל 'ְבֵסֶפרּו. בּוָרה הּוא ִעְנָין ִׂשְכִליְוכַֹח ַהְּג', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְׁשָּפַעת ַהּמַֹח

.  ּוְגבּוָרתֹו ִהיא ָּבֶזה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ַלֲעצֹר ֶאת ַזְרעֹו ֶׁשּלֹא ֵיֵצא ְלַבָּטָלה"ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  הּוא ִמְּלׁשֹון חֶֹזקַאִּילֶׁש

 ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ץ"ֵקת "ס" ץ ֶוֱאַמקֲחַז"ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב . ַח ַהְּגבּוָרה ַּבֲעִציָרה ּוְבִצְמצּום ְּכִדְלֵעילְורֹוִאים ֶאת ּכֹ



. ָזָכר ֶׁשל ְרֵחִליםא ָרְקל ִנִיַאָה ֶׁש.)בכורות לה(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ְּדחֶֹזק ּוְגבּוָרה ֶזה ָלַדַעת ַלֲחּתְֹך ֶאת ַהֶּׁשַפע ּוְלַצְמְצמֹו, ְּכִדְלֵעיל

  .לֵחד ָרסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמר ֶׁשָכָּזת ַהיַנִחא ְּבהּול ֶׁשִיַאל ָהז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

ה ִּבְבִחיַנת "ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהה, ָּתׁשּוב ה ֶׁשִעְנָיָנּה :)א קכבנש( ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר ְּתׁשּוָבהִנְרֶאה ְלָבֵאר ִעְנַין ַהְוֵכן 

ֵחִצי ּוָבֶזה ֶׁשָהָאָדם ַמֲעֶלה אֹוָתּה הּוא ַּכְבָיכֹול ַמְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשִחֵּסר ֵמַה, זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון' ְוה, ַמִּיין נּוְקִּבין ְלַמְעָלה

א ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֶּפַתח ַּתְחּתֹון "ֶׁשעֹוֶלה ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהֵה' ת ַהּזַֹהר ָּתׁשּוב ה ֶׁשְּמָבֵאר ֶא)א"פ(' ּתֹוֶמר ְּדבֹוָרה 'ְּבֵסֶפרַעֵּין . ָהֶעְליֹון

ַוֲעִלָּיה זֹו ַנֲעֵׂשית , א ֶׁשָּׁשם ֶּפַתח ַהְּתׁשּוָבה"ָנס ַּבֶּפַתח ַהָּצר ֶׁשַעל ַיד ַּגג ַהֵהַהְיינּו ֶׁשִּנְכ, א"ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֵה, ֶׁשָעלּול ִלּפֹול ַלִחיצֹוִנים

ָלה ַלֲחִצי ְלַמְע, ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ַמֲעָלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוֵרׁש ִמֶּמנּו. ַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוֶׂשה ָצרֹות ְוִסּגּוִפים ְלַעְצמֹו

 .)יומא נט(ְוֵכן ָמִצינּו ֲהָוא ֲאִמיָנא ַּבְּגָמָרא . א ְמַרְּמִזים ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים"ּוְׁשֵני ֲחָצֵאי ָהאֹות ֵה. ָהֶעְליֹון ְלַהְׁשִלים ַמה ֶּׁשִחֵּסר ִמָּׁשם

 ֶׁשַהַּכָּפָרה ַנֲעֵׂשית ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמזְבהֹו ֶׁשל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ֶׁשַהּכֵֹהן ָּגדֹול ַמֶּזה ֶאת ַּדם ַהַחָּטאת ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַעל ֲחִצי ָּג

ָּפָרִתי ַּכמּוָרִתי ְּתִליָפִתי ֲח ַהַּכָּפרֹות ֶׁשֻּנַּסח )ג"תרה סק(' ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ִּבְנֻקַּדת ַהֵחִצי ְלַכֵּפר ַעל ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  .ְך ַהחֹוֵתְך ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ְּכִדְלֵעיל"ֶׁשְּמַכְּפִרים ַעל ַמה ֶּׁשָּפְגמּו ְּבֵׁשם ֲחָתּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ְך"ֲחָתת "הּוא ר

ְוֶאָחד לֹא ַּדּיֹו ֶׁשּלֹא ָּפַרע ֶאָּלא ָחַזר , ע ַלֶּמֶלְךָמָׁשל ִלְׁשַנִים ֶׁשָּלוּו ִמן ַהֶּמֶלְך ֶאָחד ָּפַר )ילקוט דברים תתקנה(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 
ֵלִוי ָּפַרע ". ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִּדיָנה"ָּכְך ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ְׁשֵניֶהם ָלוּו ִּבְׁשֶכם ְּכִעְנַין ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוָלָוה

, ְוָחַזר ְוִהְלָוה ֶאת ַהָּמקֹום ַּבִּׁשִּטים". 'ַוַּיֲעמֹד מֶֹשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאֶמר ִמי ַלה"ֱאַמר ֶׁשֶּנ, ַמה ֶּׁשָּלָוה ַּבִּמְדָּבר
יׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֵׁשם ִא"ֶאָּלא ָחַזר ְוָלָוה ֶׁשֶּנֱאַמר , ִׁשְמעֹון לֹא ַּדּיֹו ֶׁשּלֹא ָּפַרע, "ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן"ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוִאם מֹוִסיף ִמְצוֹות ֵמֵעֶבר ְלַמה ֶּׁשְּמֻחָּיב . ְוָהעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה הּוא ִּבְבִחיַנת ּפֹוֵרַע, ה" רֹוִאים ֶׁשַהחֹוֵטא הּוא ִּבְבִחיַנת לֶֹוה ֵמהקב".ַהֻּמֶּכה

ְוָהעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ַמֲחִזיר ַלֵחִצי . ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְוָצִריְך ִלְפרַֹע ַהְלָוָאתֹוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדחֹוֵטא לֹוֵקַח ֵמ. ה"הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְלֶוה ַלקב

 ְוהּוא ,הּוא ַמֲעֶלה ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ָלֶעְליֹון, ּוִמי ֶׁשּמֹוִסיף ֵמֵעֶבר ְלַמה ֶּׁשְּמֻחָּיב ְּכמֹו ִּפיְנָחס ֶׁשָּדַקר ֶאת ִזְמִרי. ָהֶעְליֹון ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַקח

  .ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶאת ַּדְרַּגת ַהַּצִּדיִקים, ה ֶׁשַּמֲעֶלה ַהּכֹל ְלַמְעָלה"ִּבְבִחיַנת ַמְלֶוה ַלקב

 ַהֲחָדִרים  ֶאתְלַמּלֹאֹות ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ".ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו ָּכל הֹון ָיָקר ְוָנִעים ")ד, משלי כד(ב תּוָּכ

 "ָּיָקר"ְוַה" ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו"ּוָבֶזה , ַּדַעתה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפּוּמּוִּבְפָרט ִל, ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ְוַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָּפַגם ַּבֲחָטָאיו
  .ֶּקִריְיַתֵּקן ֶאת ַה

 ּוֶמה ,ֵהם ֵהיָכן ָּבַני ,ֶאְבֶּכה ְולֹא ְלָפָניו ָאְמָרה ,ְמַבָּכה ַאְּת ָמה ,ָרֵחל ה"קב ָלּה ָאַמר :)קיא איכה( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו
 ֶׁשִהְכַנְסִּתי יֹוֵתר ָעִׂשיִתי לֹא ֲאִני ְוִכי ָאְמָרה ִמָּיד ,ְלֵביִתי אֹוָתּה ְוִהְכִניסּו ְלָפַני ָצָרִתי ֵהִביאּו ָלּה ָאַמר ,ָךְל ָחְטאּו
 ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶׁשָאְכלּו ְּבֶזה ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ְלָרֵחל ָאַמר ה"ֶׁשהקב ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְרֶאהִנ ,ְּבֵביִתי ָצָרִתי

 ה"ֶׁשהקב ָעְנָתה ְוָרֵחל .ֵלָאה ִנְקָרא ָהֶעְליֹון יְוַהֵחִצ ָרֵחל ִנְקָרא ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהֵחִצי ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ַהַּתְחּתֹון ַלֵחֶלק ָצָרה ִאָּׁשה

 לֹא ֶׁשֵּלָאה ָׁשַמִים ְלֵׁשם ָהָיה ְוֶזה ,ְלֵביָתּה ֵלָאה ֶׁשִהיא ַמָּמׁש ָצָרה אֹוָתּה ֶאת ִהְכִניָסה ֶׁשִהיא ְּכֵׁשם ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ְלִהְתַנֵהג ָצִריְך

 אֹוָתּה ַעל ֶׁשְּמֻדָּבר ַהּזַֹהר ִמְּלׁשֹון ּוְמֻדָּיק ,ָּבֶזה ֶׁשחֹוְטִאים ִּפי ַעל ַאף ֶזה ֲחִצי ֶׁשַּמְכִניִסים ִיְׂשָרֵאל יִלְבֵנ ִיְסַלח ה"הקב ָּכְך ,ִּתְתַּבֵּיׁש

  .ֲחָטִאיםֵמַה ְּכתֹוָצָאה ֶׁשָּבאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָּצרֹותַה ָּכל ׁשֶֹרׁש ֶׁשִּמָּׁשם ְמַרֵּמז ָצָרִתיְּד ִנְרֶאה ְוֵכן ,ַמָּמׁש ָצָרִתי

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש .  ֶׁשָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ִנְמָׁשִלים ְלִאְזֵמל ֶׁשחֹוֵתְך ִּבְבַׂשר ָהָאָדם:)שבת יג(ַהָּצרֹות ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּוְבִעְנַין 

ה ֵמִביא ָעָליו ִיּסּוִרים ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהִּדין ְוַהְּגבּוָרה "הקב, ֹון ֶׁשּלֹא ַׁשָּיְך ַעְכָׁשוָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם חֹוֵטא ְוִנְכָנס ַּבֲחִצי ָהֶעְלי

ָּדָבר ֶזה . [אְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֶיְחַסר לֹו ֶלָעִתיד ָלבֹ, ֶׁשַּכְבָיכֹול חֹוֶתֶכת לֹו ְּבַסִּכין ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשִחֵּסר ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

רֹוֵפא ֶנֱאָמן ֶׁש' ׁשֶדע קַֹרֶז'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְוְוחֹוְתִכים ֵחֶלק ִמּגּוף ָהָאָדם ְלצֶֹרְך ְרפּוָאתֹו , ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשעֹוִׂשים ִנּתּוַח
 ֻאְמָללְוֵכן .  ְּדָאָדם ֶזה ָׁשְברּו לֹו ְוָחְתכּו לֹו ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹובּורָאָדם ָׁש ְוֵכן ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָצרֹות ִנְקָרא .].ך"חתם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁש

 .)כתובות סב(ַּבְּגָמָרא ּוְמֻרָּמז .  ֶׁשִהיא ִחּתּוְךְנִסיָרה ְמַרְּמִזים ַעל ִיּסּוִריםְוֵכן . )ג, תהלים ו(ק "ַּכּמּוָבא ָּברד, הּוא ִמְּלׁשֹון ָּתלּוׁש ְוָכרּות

ְּדֶעֶצב , ֶּבַצע ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות ֶעֶצבְוֵכן . ַהֵחִצי ֶׁשל ָאָדםִּבְנֻקַּדת  ִּדיסּוִרים חֹוְתִכים ,ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת ֲחִצי ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם, ַמר ַרבָא

 .ֵחִצי ְמַרֵּמז ַעל ָּמַחץֶׁש, "ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא" )לט,  לבדברים (ַעל ַהָּכתּוב' ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶתָך' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .ָּבא ְּכתֹוָצָאה ֵמַהְּבִציָעה
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַעל ָּכל . ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגם זּו ְלטֹוָבה, א ֶׁשַהִּפְתָּגם ֶׁשל ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו"ַאְבָרָהם ַאָּגִסי שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

ּוְכֶׁשאֹוְמִרים ַּגם זּו ְלטֹוָבה ַמְמִּתיִקים ֶאת . ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ַמְׁשִליָמה ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַקְחנּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, זּו ְלטֹוָבהָצָרה אֹוְמִרים ַּגם 

ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן  ")כו, דברים יא( ַעל ַהָּכתּוב א"ר ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי שליט"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהג. ִּכי נֹוְגִעים ְּבָׁשְרָׁשם ָהֲאִמִּתי, ַהִּיּסּוִרים

ִּיּסּוִרים ָּבִאים ַעל ָהָאָדם ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ֶׁשַהְּקָלָלה ְוַהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ָּבאַהעֹוָלם ָלֹו לֶּיֶמת ַקַהֶּקֶרן ְות " ר".ּוְקָלָלהִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה 

ִהֵּנה ") יז, איוב ה(ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות ַּבְּפסּוִקים ְמֻרֶּמֶזת , ְּכִדְלֵעיל  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןי"ַאְמְּתַלא ְוֵכן .אלֹו ֶאת ַהֶּקֶרן ָלעֹוָלם ַהָּב

  ".ַאל ָּתקֹץ ְּבתֹוַכְחּתֹוס ְוי ַאל ִּתְמָאְּבִנ' מּוַסר ה ")יא, משלי ג(". סי ַאל ִּתְמָאַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יֹוִכיֶחּנּו ֱאלֹוַּה ּומּוַסר ַׁשַּד

, רּוַח ִּפַּנת ַהִּמְזָרח, רּוַח ִּפַּנת ַהָּצפֹון, ַאְרַּבע רּוחֹות ִנְבְראּו ָּבעֹוָלם רּוַח ִּפַּנת ַהַּמֲעָרב )ג(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ְּבמּוָבא 
ֶׁשָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשהּוא , רּוַח ָצפֹון ְּבָראֹו ְולֹא ְּגָמרֹו, ָיָצא ָלעֹוָלם ְךרּוַח ִּפַּנת ָצפֹון ִמָּׁשם ַהחֶֹש', רּוַח ִּפַּנת ָּדרֹום ְוכּו

ְוָׁשם הּוא ָמדֹור ַלַּמִּזיִקין ְוַלְּזָועֹות ְוָהרּוחֹות , אֹוֵמר ֶׁשהּוא ֱאלֹוַּה ָיבֹא ְוִיְגמֹור ֶאת ַהִּפָּנה ַהּזֹאת ְוֵיְדעּו ֶׁשהּוא ֱאלֹוַּה
 ִנְרֶאה ".ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ" ְוָהְרָעִמים ּוִמָּׁשם ָרָעה יֹוְצָאה ָלעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַהֵּׁשִדים ְוַהְּבָרִקים

  . ִּדְגבּוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ָׁשבּור, ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַּצד ָצפֹון ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה הּוא ָׁשבּור ְולֹא ָּגמּור



 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִאם ָאָדם רֹוֶאה ,ִאם רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ְמֻצְמָצִמין ַיֲעֶׂשה ֵמֶהן ְצָדָקה .)גיטין ז(ַּבְּגָמָרא נּו ָמִצי

ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַקח ,  עֹוד ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹוַיֲעֶׂשה ֵמֶהם ְצָדָקה ְוַיְחּתְֹך, ֶׁשִּמָּׁשַמִים חֹוְתִכין לֹו ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ּוְמזֹונֹוָתיו ְמֻצְמָצִמין

 ְוֵכן ָּכתּוב . ֵאין ַמְרִאין לֹו ִסיָמֵני ֲעִנּיּותַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשּׁשּוב, ְוַיֲחזֹר ְלַקֵּבל ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּבְׁשֵלמּותֹו, ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  ".ְך ְּבִמַחן ֲעָנִין ֵהן ֶּתֱהֵוה ַאְרָכה ִלְׁשֵלְוָתְך ְּבִצְדָקה ְפֻרק ַוֲעָוָיָתְךָטָאַוֲח" )כד, דניאל ד(
 )כ, איכה ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ּוֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֵהם ֵאּלּו ֶׁשּסֹוְבִלים ִיּסּוִרים ְּכֵדי ְלַכֵּפר ֲעוֹונֹות ִיְׂשָרֵאלְוֵכן 

ָלֵכן ֵהם סֹוְבִלים ֲעבּור , ְּדָדִוד ּוָמִׁשיַח ֶׁשָּבִאים ִמֵּלָאה ָׁשְרָׁשם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלַקָּמן, "ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם' רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה"

ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. עָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּנְכְנסּו ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ְוָלְקחּו ִמָּׁשם ֶּדֶרְך ָהַר

ַהַּצִּדיִקים ְו, ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַּדם ִנָּדה ְמַרֵּמז ַעל ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ֲעונֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנה ְּבסֹוד מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּה

ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה עֹוָלה ִלְלקֹט ִעּנּוִגים ְוִכּסּוִפים  .)בלק קצז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. סֹוְבִלים ְלַקֵּנַח ֶאת ַהָּדם ֶׁשּיֹוֵצא ִּבְגַלל ַהֲחָטִאים
ּוִמָּיד ָסָרה ְויֹוֶׁשֶבת ָעֶליָה ָיִמים , ּה ִטָּפה ֶׁשל ַחְרַּדלָאז ַמִּגיָעה ֶאְצָל, ּומּום ִנְמָצא ְלַמָּטה, ]ה"ַהְיינּו ְלִהְתַיֵחד ִעם קב[

 ְוֵכן .ֶׁשֵּפְרָסה ִנָּדה, ַרב ָאַמר" ַוִּתְתַחְלַחל"ַמאי , "ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה" .)מגילה טו( ְוֵכן ִּבְגֵזיַרת ָהָמן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ְּבִמְנָין

 ְּדמֶׁשה ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא "  ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּתְמֵחִניְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין  ")לב, שמות לב( ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל מֶׁשה

י ִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ִביל ֶזהְוַּכְבָיכֹול ָלֵתת ֶאת ָּכל ַהֲחִצי ֶׁשּלֹו ְלַמָּטה ִּבְׁש, ָהָיה מּוָכן ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ִּבְׁשִביל ַּכָּפַרת ִיְׂשָרֵאל

ל ּבְֹס ִלָקְרַּבן ָּתִמידת יַנִחְבא ִּב הּויַחִׁשָּמַהז ֶׁשֵּמַרְל, ָּתִמיד ְּבִגיַמְטִרָּיאֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ּו, קֹוְרָּבן ְּבִגיַמְטִרָּיא ָמִׁשיַחא ֶׁש"שליט

 ה זֹוָּדֻקְנִבּו, יםִאָצֲחי ַהֵנד ְׁשֶגֶנ ְּכּוָבֶעֶרבר ֶקּבֹם ַּבִיַנְׁשק ִלֵּלַחְתיד ִהִמן ָּתַּבְרָּקיל ֶׁשֵע ְלינּוֵרָבי ְּדל ִּפ ַערָאבְֹמּו. לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹוֹוֲע

  .הָרָּפַּכת ַהֶׁשֶרְדִנ

ָסה ַעל ָּכל ַהַחִּיים ֶהָחנּות ְּפתּוָחה ְוַהֶחְנָוִני הּוא ָהָיה אֹוֵמר ַהּכֹל ָנתּון ְּבֵעָרבֹון ּוְמצּוָדה ְּפרּו )טז, אבות ג(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
, ֶהָחנּות ְּפתּוָחה ּוְבֵני ָאָדם ִנְכָנִסים ְולֹוְקִחים ִמָּׁשם ַּבֲהָּקָפה, ּוְמצּוָדה ְּפרּוָסה ִיּסּוִרים ּוִמיָתהב "ּוְמָפֵרׁש ָהרע. ַמִּקיף

 ְּבֵני ָאָדם חֹוְטִאים ְּבָכל יֹום ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְמִּתין ָלֶהם ַעד ּבֹא ְךָּכ, ְוַהֶחְנָוִני ַמִּקיף ּוַמֲאִמין ְלָכל ַהָּבא ִליטֹול
ִסים  ִלְלּכֹד ֶאת ֵאּלּו ֶׁשִּנְכָנְּפָרסְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהְּמצּוָדה ִנְמֵצאת ִּבְנֻקַּדת ַהֵחִצי ֶשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּפרּוָסה ִנְרֶאה ְּדַהָּלׁשֹון ּוְמצּוָדה . ִעָּתם

  .ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון

ן ֶפאֹת ְּבמֹוָלעֹוה ָּבָּקֻלֲחת ַהר ֶאַצה ָי"הקב ֶׁש)ג, אונאה ב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּית ַחרֹוְצאֹו'א ָּבָבמּוה ְּד"ל הקביו ֶׁשָמֲחת ַרים ֶאִאאן רֹום ָּכַגְו

ה ָאָנאֹון ֶׁשיָוֵכְו, הָאָנד אֹוסֹון ְּביֹוְלֶעי ָהִצֵחַהת ֵמַצ ְקַחֵקיד לֹוִמן ָּתֹוּתְחַּתי ַהִצֵחַהְו, ׁשָּמי ַמִצי ֵחִצֵחע ְלַפֶּׁשת ַהק ֶאֵּלַחר ְלָׁשְפי ֶאִאֶׁש

ְנָבֵאר ַעָּתה ְּבִחיַנת אֹוָנָאה ֶׁשהּוא ַּבֶחֶסד ַהּנֹוֵגַע ֶאל : יוָרָבְּדק ִמֶליא ֵחִבָנְו. ְךל ָּכיד ַעִּפְק ַמינֹוה ֵא"ת הקבּוּתד ְׁשת ַעֶרֶּתֻמ
ח ְנֻקּדֹות "ְנֻקּדֹות ְלַמְעָלה ְמֻכִּסים ְוי' ּוִמְתַחֵּלק ח', ה ְּפׁשּוָטה ִּבְלִּתי ִמּלּוי ְוכּו"א ִּבְבִחיַנת ֱהיֹוָתּה הוי"ת ֶׁשל ז"ַהת

ֵהם ִיְקחּו ֶאת ְוַטַעם ַהָּדָבר הּוא ֶׁשַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשֵהם ַהְמֻרִּבים ְיַנְּצחּו ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם ֻמָעִטים ְו. ְלַמָּטה ְּבָגלּוי
ִּבְׁשִליׁש ַּתְחּתֹון ' ִּבְׁשִליׁש ֶאְמָצִעי ְוח' ְלַמְעָלה ְוח' ְׁשִליִׁשים ח' ְנֻקּדֹות ַהְיֵתרֹות ְּבִהְתַחְּלָקם ְלג' ָהעֶֹדף ֶׁשֵהם ַהב

ֶׁשהּוא ' ִנְמָצא ִּכי ֱהיֹות ַהְּבִחיָנה ָהא. 'כּוָהעֹוְדִפים ִיְקחּו ַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשֵהם ָהַרִּבים ְו' ו ְוֵאּלּו ב"ְלַתְׁשלּום כ' ִנְׁשֲארּו ב
ְוֵיׁש ְּפָעִמים . ח ְמֻגּלֹות ְלַמָּטה הּוא ִנְקָרא אֹוָנָאה ָּפחֹות ִמְּׁשּתּות ְוֶזה ֵסֶדר הּוא ָּתִמיד"ְנֻקּדֹות ְמֻכִּסים ְלַמְעָלה ְוי' ח

ִּמְתַּגֶּלה ַּגם ְׁשִליׁש ֶעְליֹון ֻּכּלֹו ַהּיֹוֵרד ְלַמָּטה ְוִעְנָין ֶזה ִמְתַּבֵּטל ַאַחר ת ַהֶּזה ֶׁשֶׁשֵּיׁש אֹוָנָאה יֹוֵתר ִמְּׁשּתּות ְוהּוא ְמִציאּו
ת כּוְלַּמל ַהֵאָרְׂשת ִינֹוֹות ֲעַּבִּסִּמ ֶׁש)'מתוק מדבש'עם פירוש : חקת קפ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .ְזָמן ְוִנְקָרא ִּבּטּול ֶמַקח ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּים

ר ַאְׁשִנה ְוָכְתה ָחָרבּוְּגַהן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵחַהים ֵמִחְקת לֹונֹוֹוֲעָהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. הָאָנאת אֹוֵרְקיא ִנז ִהָאְו, א"זת ְּדרֹובּוְּגַהת ֵמֶלֶּבַקְמ

  . הָאָנין אֹוה ִּדל ֶזל ַעָחְו, א"זְּב

ָּכל ָׁשָעה ֻאּמֹות , ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ַהִּגָּנה ֶׁשֲאִני ּגֹוֵזז אֹוָתּה" ַּנת ֱאגֹוזֶאל ִּג" )יא' פסיקתא רבתי'(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן , ֶאָּלא ָחְטאּו ִמָּיד ֲאִני ּגֹוְזָזם, ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ֵאיִני ַמִּקיף ָלֶהם, ָהעֹוָלם חֹוְטִאים ַוֲאִני ַמֲאִריְך רּוִחי ִעָּמֶהם

ִמָּיד ִהְרֵּביִתי , ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּגַזְזִּתי אֹוָתם, ל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִנְגָזז ִמָּיד הּוא ַמֲחִליף ּוְמַׁשֵּבַחָּכ
. ּוְגִזיָזה זֹו ִהיא ְלטֹוָבתֹו, ִנְגָזז ֵמֶאֶרץ ַהַחִּייםֶׁשַהחֹוֵטא , ַהְּגִזיָזהְמַרֵּמז ַעל ֱאגֹוז רֹוִאים ֶׁשַהֵחְטא ַהִּנְמָׁשל ֶל. אֹוָתם יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָהיּו

  .ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְגִזיָזה ְמַכֶּפֶרת ַעל ַהֵחְטא ּוְמַתֶּקֶנת אֹותֹו

ה ְולֹא ֲעִׂשיֶתם ִיְגְזלּו ִמֶּכם ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשִביל ְּדָבִרים ֶׁשִּצִּויִתי ֶאְתֶכם ִּבימֹות ַהַחָּמ' ָּתָנא ְדֵבי ר :)שבת לב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי ַמאי ַעד ְּבִלי ָדי ' ְוִאם נֹוְתִנים ִמְתָּבְרִכים ֶׁשֶּנֱאַמר ְוכּו, ֵמיֵמי ֶׁשֶלג ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים

, ִּבְׁשִביל ְּדָבִרים ֶׁשִּצִּויִתי ֶאְתֶכם ִּבימֹות ַהַחָּמהָרא ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמ. ֲעֵדי ֶׁשִּיְבלּו ִׂשְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר ַּדי

ֵצם ַהְיינּו ֶׁשֱהִייֶתם ְצִריִכים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְלַצְמ, ַהְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְרֶמֶזת ִּבימֹות ַהַחָּמה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֵאׁש

ַיְחְּתכּו ָלֶכם ֵמַהֵחִצי , ִיְגְזלּו ִמֶּכם ִמיֵמי ֶׁשֶלג ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים, ְולֹא ֲעִׂשיֶתם' ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּלֶכם ְוַלְחּתְֹך ִמֶּמּנּו ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ְוכּו

 ַׁשַּדיִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ֵׁשם . ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ַּדי ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ִּתְהֶיה ּוַמְמִׁשיָכה ַהְּגָמָרא ֶׁשִאם ַיֲעׂשּו. ַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשםַהַּתְחּתֹון ֶׁשל 

ְך ֵמֲחִצי ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום חֹוְטִאים הּוא עֹוֶׂשה ִּדין ָּבֶזה ֶׁשחֹוֵת. ֶׁשהּוא ֵׁשם ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֵתְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַעל ְיֵדי ֶׁשאֹוֵמר ַּדי ְּכִדְלֵעיל

 )י, מלאכי ג(ְוֵכן ַהָּכתּוב , ְונֹוֵתן ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות, ְוִאם לֹא חֹוְטִאים הּוא ַמְׁשִּפיַע ַעד ְּבִלי ַּדי ַהְיינּו ֶׁשּלֹא אֹוֵמר ַּדי. ַהֲחָסִדים

ְוֵכן רֹוִאים ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ֶׁשִאם לֹא .  ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִּבְׁשֵלמּותְּדַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא, ל"ּבֹוֵעת "ר" ד ְּבִלי ָדיַעָרָכה ְּבֶכם ָלֲהִריקִֹתי ַו"

  .ְוָאז ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלֶגֶׁשם, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַתֲעִנית ַמֲעָלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַהְׁשִלים ָלֶעְליֹון. עֹוִׂשים ֵסֶדר ַּתֲעִנּיֹות, יֹוֵרד ֶּגֶׁשם



רֹוִאים ֶׁשַּיֲעקֹב .  ִהְתַּפֵּלל ְּבֵאל ַׁשַּדי ִמי ֶׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּדי יֹאַמר ְלָצרֹוַתי ַּדיְךְלִפיָכ )יד, בראשית מג(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ּוָבא מ

ַעֵּין ַּבּזַֹהר . ְלִפי ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא אֹוֵמר ַּדי, אֶֹפן ַהִחּתּוְך ֶׁשּלֹוְּדִעְנָיִנים ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלֵׁשם ֶזה ְלִפי ,  ְלָצרֹוָתיוַּדי יֹאַמר ַׁשַּדיִהְתַּפֵּלל ֶׁשַהֵּׁשם 

  . ֶׁשִּקְטרּוג ַהָּׂשָטן ּגֹוֵרם ֶׁשַהַּמְלכּות ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּבאֶֹפן ֶׁשַהֲחָסִדים ֵאיָנם יֹוְרִדים ְלַמָּטה.)בראשית נב(

ָּבִאין ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ּוְמִביִאין ,  ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ֶׁשָּנָׂשא ִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו'ְקָצָצה'יַצד ֵּכ :)כתובות כח(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
א ִאָּׁשה ָנָׂש, ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ָאִחינּו ְּפלֹוִני, ְואֹוְמִרים, ְוׁשֹוְבִרין אֹוָתּה ְּבֶאְמַצע ְרָחָבה, ָחִבית ְמֵלָאה ֵּפרֹות
ֶׁשּלֹא ִיְתָעֵרב ַזְרעֹו , ּבֹואּו ּוְקחּו ָלֶכם ּדּוְגָמא ְלדֹורֹות, ּוִמְתָיְרִאין ָאנּו ֶׁשּלֹא ִיְתָעֵרב ַזְרעֹו ְּבַזְרֵענּו, ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו

ְלַרֵּמז ֶׁשָאָדם ֶזה ָּפַגם ִּבְבִחיַנת ַהִחּתּוְך ְוַהְּקִציָצה ֶׁשּלֹו ה ְקָצָצ ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָׁשְברּו ָחִבית ְוָקְראּו ְלֶזה .'ְקָצָצה'ְוזֹו ִהיא ". ְּבַזְרֵענּו

  .ְוִנְכַנס ִלְמקֹום ַהִחיצֹוִנים

ָּׁשה סֹוֶגֶרת ֶאת ּוְבַתְכִׁשיט ֶזה ָהִא, ֲחִצי ִעּגּול ֶׁשּצּוָרתֹו ְּכצּוַרת ַקְטָלא ֶׁשֶּיְׁשנֹו ַּתְכִׁשיט ֶׁשְּׁשמֹו )ה וקטליאות"ד: סוטה ז(י "ְּבַרִּׁשָמִצינּו 

ְלַרֵּמז ֶׁשִאם ָהִאָּׁשה ּפֹוֶגֶמת ַּבְּצִניעּות ִהיא ִנְכֶנֶסת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון , ִנְרֶאה ְּדַתְכִׁשיט ֶזה צּוָרתֹו ַּכֲחִצי ִעּגּול ּוְׁשמֹו ַקְטָלא. ֲחלּוָקּה ִלְצִניעּות

  .ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַסִּכיןְּבִגיַמְטִרָּיא  ַקְטָלאְוֵכן . ְּדַקְטָלא ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמיָתה, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִמיָתה

' י ַהִּמְנָהִגיםַטֲעֵמ 'ְבֵסֶפרּו. ְּדַסִּכין ַחד ֵמִביא ְׁשלֹום ַּבִית, ְלַרֵּבנּו יֹוָנה ֶׁשָּצִריְך ְלַהְׁשִחיז ֶאת ַהַּסִּכין ִלְכבֹוד ַׁשָּבת'  ַהִּיְרָאהֵסֶפר'ְּבמּוָבא 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַסִּכין ַחד ְלַׁשָּבת ְמעֹוֵרר ֶאת ַהַּסִּכין ָהֶעְליֹון ֶׁשִּיְהֶיה . ְך" מּוָבא ֶׁשַּסִּכין ַחד הּוא ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה ֶׁשָּבָאה ִמֵּׁשם ֲחָת)קיז' ע(

אֶֹפן ֶׁשַהַּמְלכּות ְלַמָּטה ְּתַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ּוִמֵּמיָלא זֹאת ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה ְּב, ַחד ְוַיְחּתְֹך ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ָׁשִוים

ה ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשּלֹא ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַסִּכין ָּפגּום ֶׁשֵאינֹו חֹוֵתְך ָיָׁשר ָיכֹול ְלעֹוֵרר ַּגם ְלַמְעָל. ְּדזֹאת צּוַרת ַהִּזּוּוג ַהֻּמְׁשָלם, ְוִלְׁשלֹום ַּבִית

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ִיְצָחק ֶׁשָאַמר ְלֵעָׂשו ְלַהְׁשִחיז ֶאת ַהַּסִּכין קֹוֶדם ֶׁשְּיָבְרֵכהּו. ְוָדָבר ֶזה ֵמִביא ִיּסּוִרים ְּכִדְלֵעיל, ַיְחְּתכּו ָיָׁשר

ְּדִבְרַּכת ִיְצָחק ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ,  ּוְׁשחֹט ָיֶפהָךֲחֵדד ַסִּכיְנ, ְלׁשֹון ַהְׁשָחָזה" ָׂשא ָנא" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש "ְוַעָּתה ָׂשא ָנא" )ג, בראשית כז(

 ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֵיׁש ַסִּכין ַחד' ִּתּקּוִנים ְיָׁשִנים' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )ז, א(' ָקְרַּבן ַׁשָּבת'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרה ָּבָאה ֶּדֶרְך ַסִּכין ַחד
ְוָלֵכן ֵאין ֵמָהָראּוי ֶלֱאכֹל ֲאִכיָלה ְּבַׁשָּבת ', ְוֵיׁש ַסִּכין ָּפגּום ַסָּמֵאל ָהָרָׁשע ְוכּו', ְּבִלי ׁשּום ְּפִגיָמה ְוהּוא ַּגְבִריֵאל ְוכּו

  .ְּבַסִּכין ָּפגּום ִּכי ֵהם ַּתְרֵּתי ְּדַסְּתֵרי ַאְהָדִדי

 ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהִּׁשַּנִים ִמְתַחְּלקֹות , ֶׁשִּׁשַּנִים ְמַסְּמלֹות ֶאת ׁשֶֹרׁש ִמַּדת ַהְּגבּוָרה)רסד 'ע ב"ח ה"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַער ַהַּכָּונֹותַּׁש'ִמְלֵעיל ֵהֵבאנּו 

, לֹות ְּבצּוָרה לֹא ְיָׁשָרה ְּכֶׁשֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמָּטהִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִׁשֵּני ַהֶּכֶלב ְּגֵד. ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםְלַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה , ְלֵחִצי ֵחִצי

  .ֶׁשחֹוֵתְך ְּבצּוָרה לֹא ְיָׁשָרה ְוגֹוֵרם ִיּסּוִריםַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְּדֶּכֶלב ְמַסֵּמל ֶאת , .)ק י"מו(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ָּכאן ַהּסֹוד ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַמִים ֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים "  ַהָּמִיםְךָרִקיַע ְּבתֹוַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי " .)הקדמה יז(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
ּוְבאֹוָתּה ַמֲחלֶֹקת ִהְתַחְּזָקה ָהֵאׁש ֶׁשל ָהרֶֹגז ְוָיָצא , ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוֵרר ַהְּׂשמֹאל ִהְתעֹוְרָרה ַמֲחלֶֹקת' ְּבסֹוד ַהְּׂשמֹאל ְוכּו

רֹוִאים ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהְתעֹוְרָרה ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִחְּלָקה ֵּבין ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים .  ַמֲחלֶֹקת ֵּגיִהָּנםִמֶּמָּנה ֵמאֹוָתּה

ְּבאֶֹפן ֶׁשֲחִצי ִיָּׁשֵאר ְלַמְעָלה , ה ֶאת ַהַּמִים ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְמַחֶּלֶקת ְלֵחִצי ֵחִצי ָלֵכן ִהיא ִחְּלָק. ַלַּתְחּתֹוִנים

ְּדָׁשם ַהָּמקֹום ֶׁשִהיא . 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַוֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ָעְׂשָתה ֶּדֶרְך ָהָרִקיַע ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין. ַוֲחִצי ֵיֵרד ְלַמָּטה

תֹוְך ְּבִקיַע ָרִהי ְי ")ו, בראשית א(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .ִּדילְלַהְבְּבֵתַבת ְמֻרָּמז , ַהְמַסֵּמל ַסִּכין ְוֵאׁש ַלַהב ְוֵכן. ה ֶאת ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאהעֹוָׂש

יא ִהה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּד ִמְךֶרת ֶּדרֹוְרעֹוְתם ִמָלעֹו ָּבׁשֵּית ֶׁשקֹולְֹחַּמל ַהָכְּד, ִמְתַלֵּקַחת ֹוּיִת אֹוַמֲחלֶֹקתן ֵכְו .ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא  ת"ר" ָּמִיםַה

  .רָבל ָּדיד ָּכִרְפַהְלק ּוֵּלַח ְלְוַדְרָּכּה, ׁשת ֵאיַנִחְבִּב

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו יֹוֶצֶרת . ָּנםִנְבָרא ֵאׁש ַהֵּגיִה, רֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵּמָהֵאׁש ַהּזֹאת ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ֶׁשָעְׂשָתה ֶאת ַהֲחֻלָּקהְועֹוד 

 ְּדַתְכִלית ַהֵּגיִהָּנם ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּגיִהָּנםְוֵכן . ֶאת ַהֵּגיִהָּנם ֱהיֹות ֶׁשִהיא ַמְצִריָכה ֶאת ַהֵּגיִהָּנם ְלַכֵּפר ַעל ֵאּלּו ֶׁשִּנְכָנִסים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון

 ֶׁשַהַּמְלָאְך ֶׁשַּמֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם )ב"שער היראה פי' ראשית חכמה'הובא ב(ְוֵכן מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש .  ֵאּלּו ֶׁשּלֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןִהיא ְלַכֵּפר ַעל

  .ֶחְציֹו ֵאׁש, ְּבִחּבּוט ַהֶּקֶבר

ּגֹוֵזז ִמְּנָכָסיו ְועֹוֶׂשה ֵמֶהן ְצָדָקה ִנָּצל ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהָּנם ָמָׁשל ָּתָנא ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמעֵאל ָּכל ַה .)גיטין ז(ַּבְּגָמָרא  ְמֻרָּמזּו
ְׁשֵּתי , ִלְׁשֵּתי ְרֵחלֹות ֶׁשָהיּו עֹוְברֹות ַּבַּמִים ַאַחת ְּגזּוָזה ְוַאַחת ֵאיָנּה ְּגזּוָזה ְּגזּוָזה ָעְבָרה ְוֶׁשֵאיָנּה ְּגזּוָזה לֹא ָעְבָרה

ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִּנְקָרא , ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְוגֹוְזִזים ֶאת ַהִחּתּוְך ֶׁשָּלֶהם ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ת ַעל ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ָרֵחלְרֵחלֹות ְמַרְּמזֹו

ה ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלֶהם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָרֵחל ֵאינֹו עֹוֵבר ְוֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם נֹוְתִנים ְצָדָק, ָרֵחל עֹוֵבר ְּבָׁשלֹום ֶאת ַהַּמֲעָבר ֵּבין ַמִים ְלַמִים

  .ְּבָׁשלֹום ֶאת ַהַּמֲעָבר ֵּבין ַמִים ְלַמִים ְוִנְכָנִסים ַלֵּגיִהָּנם

ְּבָפֵרׂש "ְוֵכן . ְמַדֵּבר ַעל ַהֵּגיִהָּנם" מֹוןְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְל") טו, תהילים סח( ֶׁשַהָּכתּוב :)ברכות טו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

 "ְּבָפֵרׂש". ִנְרֶאה ְּדָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהֲחֻלָּקה ֶׁשל ֵחִצי ֵחִצי ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּבְזֵעיר ַאְנִּפין, ם"ֵּגיִהָּנת "ס" ן ְּבַצְלמֹוג ַּתְׁשֵלּה ָּבם ְמָלִכייַׁשַּד
 ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ִלְׁשֵני ַׁשַּדיְוֵׁשם . "ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ּפֵֹרׂש ֵאין ָלֶהם" )ד, איכה ד( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ֵּפרּוׁשֹו ַּגם ַלְחּתְֹך

,  ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַלַּמְלכּותְּכֶׁשֵּׁשם ַּׁשַּדי חֹוֵתְך, "ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים"ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ,  ְמַרֵּמז ַעל ַהַּמְלכּותְמָלִכיםּו, ֲחָצִאים

ְּדֶׁשֶלג ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון , ְוָלֵכן ַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ַעל ֵּגיִהָּנם ֶׁשל ֶׁשֶלג. ְּפֻעָּלה זֹו יֹוֶצֶרת ֶאת ַהֵּגיִהָּנם ְלֵאּלּו ֶׁשִּיָּכְנסּו ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון

ַהְיינּו , ֵּגיי ִחָּנם הּוא ִמְּלׁשֹון ֵּגיִהָּנםֶׁש' ְיסֹוד ַהְּבִריָאה'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ס ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ִנְכָנס ְּבֵגיִהָּנם ֶׁשל ֶׁשֶלגּוִמי ֶׁשִּנְכָנ, ְּכִדְלֵעיל

  .ל ֵׁשם ֶׁשַהְּקִלָּפה נֹוֶתֶנת ְּבִחָּנם ַּגם ִאם לֹא ַמִּגיַע ָלָאָדםּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה ִנְקָרא ִחיָנם ַע, ֵעֶמק ַהִחָּנם

ַהָּכתּוב . "ּוְׁשֵאִריתֹו ְלֵאל ָעָׂשה ְלִפְסלֹו' ֶחְציֹו ָׂשַרף ְּבמֹו ֵאׁש ַעל ֶחְציֹו ָּבָׂשר יֹאֵכל ִיְצֶלה ָצִלי ְוגֹו" )טז, מד' ישעי(ָּכתּוב 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶׁשּלֹוְקִחים ֵעץ ּוֵמֶחְציֹו עֹוִׂשים ֶּפֶסל ְוֶאת ֶחְציֹו ַהֵּׁשִני ׂשֹוְרִפים ָּבֵאׁש ִלְצלֹות ָלֶהם ָּבָׂשר, הֲעבֹוָדה ָזָרְמַדֵּבר ַעל עֹוְבֵדי 



ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשָּלֶהם ְּבֵאׁש ְלַרֵּמז ֶׁשַהחֹוְטִאים ׂשֹוְרִפים ְּבֶחְטֵאיֶהם " ֶחְציֹו ָׂשַרף ְּבמֹו ֵאׁש "ּוְמַצֵּין,  ֶחְציֹוַהָּכתּוב נֹוֵקט ְלׁשֹון

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוגֹוְרִמים ְלַעְצָמם ֶׁשַאַחר ָּכְך ְצִריִכים ְלִהָּכֵנס ְלתֹוְך ָהֵאׁש ַהּזֹו ַּבֵּגיִהָּנם ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָחְטאּו

מ "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ַהגרמ".  ֲאַכֶּלה ָּבםֵחִצי" ֶׁשַּכְבָיכֹול ִאם ָאָדם חֹוֵטא "ֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה ָּבםַאְסֶּפה ָעֵלימֹו ָרע" )כג, דברים לב(

  .ֵׁשם ַׁשַּדי ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשָּפסּוק ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ֲחִצי )רכה' משנת חסידים'( ִמִּׁשְקלֹוב

ַהָּללּו ַזְרעֹו ֶׁשל יִהָּנם ְמַבֵּקׁש ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן לֹו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶנה לֹו  ֶׁשַהֵּג.)שבת קד(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ה ֶׁשל ִיְצָחק ַהְמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְוֵאיָנם ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְּדֵבִקים ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָר.  ָלֵכן ֵאיָנם ִנְכָנִסים ְלֵגיִהָּנם,ִיְצָחק

  .ִניצֹוִלין ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהָּנם, ִנְכָנִסים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון

ְוֶאָחד , ֶאָחד ַּבָּיםְו, ֶאָחד ַּבִּמְדָּבר, ָׁשלׁש ְּפָתִחים ֵיׁש ְלֵגיֵהָּנם, ָאַמר ַרִּבי ִיְרִמָיה ֶבן ֶאְלָעָזר .)עירובין יט(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
 ֶׁשִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ֶׁשל רּוַח :)פקודי רלו(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר ,  ְלֵעיל ֶׁשַהָּים ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו. ִּבירּוָׁשַלִים

ְוֵכן ְירּוָׁשַלִים ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות ִהיא ְמקֹום . ָּנם ְלִמי ֶׁשּלֹוֵקַח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןָלֵכן ִּבְמקֹומֹות ֵאּלּו ֵיׁש ֶּפַתח ַלֵּגיִה,  ָּבעֹוָלםַהֻּטְמָאה

  .ּוִמי ֶׁשּפֹוֵגם ַּבִחּתּוְך ִנְכָנס ַלֵּגיִהָּנם, ַהִחּתּוְך ְּכִדְלֵעיל

ַאַחת ִנְתַּגְּלָתה , א ָׁשלׁש ַמְטמֹוִנּיֹות ִהְטִמין יֹוֵסף ְּבִמְצַרִיםָאַמר ַרִּבי ָחָמא ְּבַרִּבי ֲחִניָנ .)סנהדרין קי(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִנְרֶאה ְּדַמְטמֹוִנּיֹות ֵאּלּו ֶׁשּיֹוֵסף . ְוַאַחת ְּגנּוָזה ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְוַאַחת ִנְתַּגְּלָתה ְלַאְנטֹוִנינּוס ֶּבן ַאְסֵוירּוס, ְלקַֹרח

ָלֵכן ֵחֶלק ִמַּמְטמֹון ֶזה ָטמּון ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד . ְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְטַמן ַּבְיסֹוד ָלֵתת ָׂשָכר ֶלָעִתיד ָלבֹאְמַס, ַהְיסֹוד ִהְטִמין

ַהְיסֹוד ׁש ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵמֲחִצי ֶזה ֶּדֶרְך ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיִניָקה ֶׁשֵּי, ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשַהֵחֶלק ֶׁשִהְתַּגָּלה ְלַאְנטֹוִנינּוס ֶׁשָהָיה ֵקיַסר רֹוִמי, ָלבֹא

ְוַהֵחֶלק ֶׁשִהְתַּגָּלה ְלקַֹרח ְמַסֵּמל .  ֶׁשּיֹוֵנק ִמְּבִחיַנת ֵלָאה ְּכִדְלֵעילַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפהְּדַאְנטֹוִנינּוס ָהָיה ִמֶּזַרע ֵעָׂשו ַהְמַסֵּמל ֶאת , ִּדְקִלָּפה

ּוְכֶׁשָחָטא ָנַפל ַלֵּגיִהָּנם ַיַחד . ְּדקַֹרח ִּבְתִחָּלה ָהָיה ַצִּדיק, ַּצִּדיִקים ֶׁשְּמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַל

ָאַמר  .)פסחים קיט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ֶּזהִעם ָּכל ְרכּוׁשֹו ְלַסֵּמל ֶׁשַהֵּגיִהָּנם ּתֹוֵבַע ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ִמִּמי ֶׁשּלֹוֵקַח ִמָּׁשם ָּבעֹוָלם ַה
ת דֹוָרל ְּפ ַעיּור ָהֶשעֹת ָהחֹוְּתְפַּמים ֶׁשִארֹוְו.  קַֹרחלַמּׂשאֹוי ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ְּפָרדֹות ְלָבנֹות ָהיּו ַמְפְּתחֹות ֵּבית ְּגָנָזיו ֶׁש, ַרִּבי ֵלִוי

ר ֵּׁשַעְתח ִהַרּקֹ ֶׁשׁשָרְדיא ִמִבֵמ' רָסט מּוֶבֵּׁש'ל ַהַעַּבִמ' הָדֵעי ָהיֵנֵע'ר ֶפֵסְבּו. ןָבָּלע ַהַבֶּצז ַּבָמְרִּנן ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵח ַלְךָּיא ַׁשהּול ֶׁשֵּמַסְל, תנֹוָבְל

  . יםִנֵבְלז ִּבָמְרִּנ ֶׁשַהָּלָבןע ַבֶּצר ַלֶׁשים ֶקִאב רֹוּוׁשְו. דּוּבְעִּׁשן ַהַמְזם ִּבִיַרְצִמים ְּבִדהּוְּי ַלְלֵבִניםת יַרִכְּמִמ

 ְמַרֵּמֶזת ַעל ֵחְטא ַהַּיִין ֶׁשל נַֹח ְוַעל ֵחְטא ָאֳהלֹה ֶׁשַהִּמָּלה " ָאֳהלֹהְךַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל ְּבתֹו" )כא, בראשית ט(י ַעל ַהָּכתּוב "ְּבַרִּׁשָמִצינּו 

ּוְמַרֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁשִּנְכְנסּו ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא , 'ֵלָאה ה אֹוִתּיֹות ָאֳהלֹהְרֶאה ְּדִנ. ַהַּיִין ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִּבְגָללֹו ָּגלּו ִמן ָהָאֶרץ

ֶׁשַּיִין ' ְׁשַמל ָּדםַח'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְוָלֵכן ְּבֵחְטא ַהַּיִין ַּדְוָקא ִנְרָמז ָּדָבר ֶזה. ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי'  ְוהּוא ַׁשָּיְך ָלאֹות הֵלָאהִּבְבִחיַנת 

אֹוְצרֹות 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוָהֲעִלָּיה ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַיִין, ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

ִּגָּלה ִּפְרַצת " ַוִּיְתַּגל" :)נח עג(ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּזַֹהר . ר ֵּבין ָרֵחל ְוֵלָאה הּוא ְּבסֹוד ַיִין ֶׁשְּמקֹום ַהִחּבּו)ד"רחל ולאה פ(ל " ְלָהֲאִריַז'ַחִּיים
 ָאֳהָלּה ֶׁשל ְךְּבתֹו" ְוַאל ִּתְקַרב ֶאל ֶּפַתח ֵּביָתּה"ְוַעל ֶזה ָּכתּוב , א"ָּכתּוב ְּבֵה"  ָאֳהָלּהְךְּבתֹו"ָהעֹוָלם ֶׁשָהְיָתה ְסתּוָמה 

רֹוִאים ֶׁשּנַֹח , ֶׁשִּגָּלה ִּפְרַצת ָהעֹוָלם ֶׁשָהְיָתה ְסתּוָמה ַהְיינּו ְמקֹום ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפהָׁשם ' ָמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְבֵפרּוׁש .  ֶּכֶרםאֹותֹו

 ֶׁשֵּלָאה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִליִלית ַהּנּוְקָבא )עג' ויצא ע(ל "ִריַזְלָהֲא' ַּׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַה, ִנְכַנס ְּבֶחְטאֹו ִלְמקֹום ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפה

  .ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהְׁשָּפָעָתּה יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה, ִּדְקִלָּפה

 ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשַהֵחְטא ּדֹור ַהַּפָּלָגהל ֵׁשם  ִנְרֶאה ְּדֶפֶלג ֶׁשִּנְקָרא ַע"ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ" )כה, בראשית י(ָּכתּוב 

ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבַּכּמּוָבא , ֶשִּנְכְנסּו ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד ְוָרצּו ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים,  ָהָיה ַּבֵחִציּדֹור ַהַּפָּלָגהֶׁשל 

ּדֹור ְוָלֵכן ֶּפֶלג ִנְקָרא ַעל ֵׁשם .  ֶּדֶרְך ַהִּמְגָּדלֵמַהְּקֻדָּׁשה ַלְּקִלָּפהְוֵהם ִנּסּו ִלְמׁשְֹך ֶׁשַפע ,  ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹודּדֹור ַהַּפָּלָגהְגַּדל ֶׁשִּמ) מא' נח ע(

. ֶּפֶלג ִנְפְלגּו ַחֵּיי ָהֲאָנִׁשים ְוָחיּו ַרק ַמֲחִצית ִמְּׁשנֹות ַחֵּיי ָהִראׁשֹוִניםֶשִּמ' ִחְזקּוִני'ְוֵכן מּוָבא ָּב,  ְּדֶפֶלג ִסֵּמל ִּבְׁשמֹו ֶאת סֹוד ַהֵחִצי,ַהַּפָּלָגה

  .   ֶׁשָּפְגמּו ַּבֵחִצי ָּגְרמּו ֶאת ָהעֶֹנׁש ַהֶּזהדֹור ַהַּפָּלָגהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד

ְוַעל ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם , ֶאָחד' ֱאלֵֹהינּו ה'  ְּדָבִרים ַחִּדים ַעל הֶׁשָאְמרּו" ּוְדָבִרים ֲאָחִדים ")ו, ר לח"ב(ַּבִּמְדָרׁש ּוְמֻרָּמז 
ֱאלֵֹהינּו ָאְמרּו לֹא ָּכל ֵהיֶמנּו ָלבּור לֹו ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ' ְוַעל ה, ָאְמרּו ַאְבָרָהם ֶזה ִּפְרָּדה ֲעָקָרה ֵאינֹו מֹוִליד, ָּבָאֶרץ

ְוִנֵּתן ֶחֶרב ְּבָיָדּה ּוְתֵהא , א ּבֹאּו ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ִמְגָּדל ְוַנֲעֶׂשה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְּברֹאׁשֹוֶאָּל, ְוִלֵּתן ָלנּו ֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים
 ָלֶהם ַטֲענֹות ַעל ְוָלֵכן ָהיּו,  ַלְחּתְֹך ֶׁשַפע ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןַחִּדים ְּכַסִּכין ַהְיינּו ֶׁשָאְמרּו ְּדָבִרים .ִנְרֵאת ְּכּאּלּו עֹוָׂשה ִעּמֹו ִמְלָחָמה

' הְוָלֵכן ָהיּו ָלֶהם ַטֲענֹות ַעל ,  ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהֲחָסִדים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַאְבָרָהםַאְבָרָהם ֶׁשֵאינֹו מֹוִליד
 ֶׁשַּתְחּתְֹך ָלֶהם ֶחֶרב ְּברֹאׁש ַהִּמְגָּדלְוָלֵכן ָרצּו ָלֵתת , ִנים ַלַּתְחּתֹוִניםֵּבין ָהֶעְליֹוּוְמַחֵּלק , ַחד ֶׁשחֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבַסִּכין ֶאָחד

  .ֶׁשַפע ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ְונַֹח , ו"ָּיא כה ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִר"ו ּדֹורֹות ֶׁשָהיּו ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה ֵהם ְּכֶנֶגד ֵׁשם הוי" ֶׁשכ.)פסחים קיח (א"ַּבמהרשמּוָבא 

, ה"ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם הוי' ּדֹורֹות ַאֲחֵרי נַֹח ִּתֵּקן ֶאת ָהאֹות ה' ּוֶפֶלג ֶׁשָהָיה ה, ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' ִּתֵּקן ֶאת ָהאֹות י' ֶׁשָהָיה ַּבּדֹור ַהי

ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו " )כה, בראשית י( ַהָּפסּוק ֶׁשִהְזַּכְרנּו ְוֶזה סֹוד, ה"ה ְלו"ּוְכֶׁשָחְטאּו ּדֹור ַהַּפָּלָגה ִהְפִרידּו ֵּבין ָהאֹוִתּיֹות י
ֶׁשָּלְקחּו ֶׁשַפע , ה"ה ֶׁשל ֵׁשם הוי"ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהָּפסּוק ַהֶּזה ְמַרֵּמז ַעל ַהְּפָגם ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְרָמז ָּבאֹוִתּיֹות י. "ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ

 ּוּנֶּמִּמן ֶׁשיָוֵּכ, גֶלא ֶּפָרְקג ִנֶלֶּפה ֶׁשֶאְרד ִנעֹוְו .ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ֶׁשַפע ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ה"ה ְלו"י ָהֶעְליֹון ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְוָגְרמּו ֵּפרּוד ֵּבין יֵמַהֵחִצ

  .יםִאָצי ֲחֵנְׁשה ִלָּקֻלֲחת ַהים ֶאִׂשעֹוב ֶׁשקֲֹעַיק ְוָחְצִים ְוָהָרְב ַאאּוְצָי



ָעָׂשה ִמְצָוה ַאַחת ַאְׁשָריו ֶׁשִהְכִריַע ַעְצמֹו ,  ִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ֶחְציֹו ַחָּיב ְוֶחְציֹו ַזַּכאי:)קידושין מ(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִמְצָוה ַאַחת ַאְׁשָריו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ָעָׂשה  ְוֵכן ָׁשם .ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף חֹוָבה, ְלַכף ְזכּות

ָצִריְך . ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה, ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות

ּוָמה ָהִעְנָין ֶׁשל ַהִּמְׁשָקל ַהֶּזה ֶׁשּׁשֹוֵקל ֶאת ַהְּזֻכּיֹות ְוַהחֹובֹות , ל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹוְלָהִבין ֵאיְך ַׁשָּיְך ֶׁשַּמֲעֶׂשה ָקָטן ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד ַמְכִריַע ֶאת ָּכ

, ֹון ָלֶעְליֹוןּוְכֶׁשעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה הּוא ַמֲחִזיר ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּת, ְּדָכל ָאָדם ֶׁשחֹוֵטא לֹוֵקַח ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ַמה ּיֹוֵתר ָּכֵבד

ִאם , ְוֵכן ׁשֹוְקִלים ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְּבאֶֹפן ְּכָלִלי. ְוָאז הּוא ַזַּכאי, ָלֵכן ׁשֹוְקִלים ְּבִמְׁשָקל ִלְראֹות ִאם ֵאין הּוא ִנְכָנס ַּבֵחִצי ֶׁשל ַהְּקִלָּפה

  .  ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןַהַּצִּדיִקים ִהְרּבּו ְּבִמְצוֹות ְוִהְׁשִלימּו ַמה ֶּׁשָהְרָׁשִעים ָלְקחּו
רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ָלַמד ֶׁשִּמְׁשָקל ְמַסֵּמל ֶאת . 'ה' ְׁשֵני מֹאְזֵני ַהֶּׁשֶקל ֵהם ה', ִמְׁשָקל ִמַּצד ָהאֹות ו :)תיקונים קכח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

ֵּבין ְׁשֵני ֶׁשַהִּמְׁשָקל ׁשֹוֵקל ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' י אֹוִתּיֹות הּוְׁשֵני ָמאְזֵני ַהֶּׁשֶקל ְמַסְּמִלים ֶאת ְׁשֵּת, ה"ֶׁשל ֵׁשם הוי' ָהאֹות ו

ה ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ָרֵחל "ֶׁשל ֵׁשם הוי' ְוהּוא ׁשֹוֵקל ֶאת ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ה. ִלְראֹות ֶׁשּלֹא ָלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון'  ֶׁשל ָהאֹות וַהֲחָצִאים

.  ִלְראֹות ֶׁשָרֵחל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ִמְתַּגֶּבֶרת ַעל ֵלָאה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה,ְוֵלָאה

ֹוֵקל ּוַמְכִריַע ֵּבין ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבַצד ָיִמין  ֶׁשַהִּמְׁשָקל הּוא ְּבסֹוד ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשּׁש:)בראשית ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ָּמתֹוק 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה. ְוַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד. ּוְׂשמֹאל ֶׁשל ַהִּמְׁשָקל

ְוֵכן .  ַהַּדַעתִׁשּקּולַעל  ְלַרֵּמז,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצעַּדַעת ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְׁשַקל ֶׁש:)תשא קפז (ַעל ַהּזַֹהר' ִמְּדַבׁש

 ַהַּלְיָלה ֵּבין ְׁשֵני ֲחָצֵאי ֶׁשָהָיה ַמְבִּדיל ,ֶרְך ִמְׁשָקלֶּד'  ֶׁשָהיּו ִמְתעֹוְרִרים ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַלֲעבֹוַדת ה:)לך לך צב( ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶאת ַהּזַֹהר

  .ַהְמַסְּמִלים ֶאת ֵלָאה ְוָרֵחל

י ֶׁשַּכְבָיכֹול ַעל ְיֵד, ְוַתְפִקיָדם הּוא ְלַזֵּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְּבסֹוד ַהִּמְׁשָקל,  ֶׁשֵּיׁש ַמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים מֹאְזַנִים:)פקודי רנה(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

 ְוֶזה סֹוד ֵּבין ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםֶׁשְּבַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ֶנְחָּתְך ַהֶּׁשַפע ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ׁשֹוְקִלים אֹוָתם ַיַחד ִלְראֹות ֶׁשֵהם ַמְתִאיִמים ֶזה ָלֶזה

  .)עב' וירא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ַּכּמּוָבא ְּבלק,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַהר ַהּמֹוִרָּיהיַמְטִרָּיא ְּבִגִמְׁשָקל ְוֵכן . ֵּבין ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםַהִּמְׁשָקל ֶׁשַּמְפִריד 

ְּכִפי , ֲחִמיםְּדָבֵרינּו ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָהֵעֶסק ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַמְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ֵמַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַרּוְלִפי 

ְּכִפי ֶׁשִּגּלּו , ֵּכיָון ֶׁשָּכל ְּפֻעָּלה ַּבְּתחּום ַהֶּזה ִהיא ְּגדֹוָלה ְוַכִּביָרה ְלֵאין ֲערֹוְך ֵמָהֵעֶסק ִּבְתחּום ַהְּפָׁשט. ֶׁשֵהֵבאנּו ַּבֲאִריכּות ַּבְּפִתיָחה ַלֵּסֶפר

. ְוֵאין ְלָך ַהְמָּתָקה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו, ֶאת ַהִּמְׁשָקל ָהֶעְליֹון ַהְּכָלִלי ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלַכף ְזכּותִמֵּמיָלא ִמְׁשָקָלּה ַרב ְמאֹד ּוַמְכִריָעה , ל"ָלנּו חז

 ְוֵכן ,"ַעל רֹב ֲעֹוֵנְך"ֶׁשֶּנֱאַמר , ָאָדם ֶׁשֲעֹונֹוָתיו ְמֻרִּבין ַעל ְזֻכּיֹוָתיו ִמָּיד הּוא ֵמת ְּבִרְׁשעֹו )ב, תשובה ג(ם "ְוֶזה ְלׁשֹון ָהרמב
ְוֵכן ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִאם ָהיּו , "'ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ָרָּבה ְוגֹו"ֶׁשֶּנֱאַמר , ְמִדיָנה ֶׁשֲעֹונֹוֶתיָה ְמֻרִּבין ִמָּיד ִהיא אֹוֶבֶדת

ְוִׁשּקּול ֶזה ֵאינֹו ְלִפי ִמְנַין , "ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדםִּכי ' ַוַּיְרא ה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ֲעֹונֹוֵתיֶהם ְמֻרִּבין ִמְּזֻכּיֹוֵתיֶהן ִמָּיד ֵהן ִנְׁשָחִתין
ְוֵיׁש ָעֹון , "ַיַען ִנְמָצא בֹו ָּדָבר טֹוב"ֵיׁש ְזכּות ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ַּכָּמה ֲעֹונֹות ֶׁשֶּנֱאַמר , ַהְּזֻכּיֹות ְוָהֲעֹונֹות ֶאָּלא ְלִפי ָּגְדָלם

ְוֵאין ׁשֹוְקִלין ֶאָּלא ְּבַדְעּתֹו ֶׁשל ֵאל ֵּדעֹות ְוהּוא , "ְוחֹוֵטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה"ַמר ֶׁשֶּנֱא, ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ַּכָּמה ְזֻכּיֹות
  .ַהּיֹוֵדַע ֵהיָאְך עֹוְרִכין ַהְּזֻכּיֹות ְּכֶנֶגד ָהֲעֹונֹות

ומבואר לדברינו . םוממתיקים את הדיני,  פניםהסתר תורה מבטלים את הסתרישגילוי ' באתי לארמוני'וכן מובא בספר 

, יסוד שבא מהסודשהוא ה, ועל ידי שמגלים את החצי העליון של התורה, דהסתר פנים בא בגלל שלוקחים מהחצי העליון

 " ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַעְוַהַּמְׂשִּכיִלים" :)נשא קכד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. וזוכים להמתקה, מבטלים את ההסתר פנים מהחצי העליון
ה ָאָּלא ִעָּמת ִאַעָּפְׁשל ַהר ֶׁשא אֹור הּוַהּזֹר ַהֶפֵּסים ֶׁשִא רֹו.ְּבַהאי ַחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאָּמא ִעָּלָאה

  . המסמלת את החצי העליון

ֶׁשהּוא ְזַמן ְּפִריַחת ,  ָלֵכן ִהיא ָהְיָתה ִׁשְבִעים ָׁשָנה,"ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח"ֶׁשָּגלּות ָּבֶבל ָהְיָתה ְּבסֹוד ַהָּכתּוב .) ויקרא טז( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְרֶאה ִנ. ' ֶׁשָהֶאֶרז ִמְתַעֵּכב ַהְרֵּבה ְזָמן ְוכּו,"ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה"ְוַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ִּתְהֶיה ְּבסֹוד ַהָּכתּוב . ַהָּתָמר ַעד ֶׁשּנֹוֵתן ֵּפרֹות

ַּכּמּוָבא ְּבֵפרּוׁש ,  ְמַרֵּמז ַעל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהְלָבנֹוןְוֵכן , ָרז ֶׁשֵּיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ֶאֶרזֶׁשַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ַעל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהִּנְרֶמֶזת ְּב

  . ַׁשֲעֵרי ִּביָנהן"נּו,  ְנִתיבֹות ָחְכָמהב"ֵלן  נֹוָטִריקֹוְּלָבנֹון ֶׁש.)חיי שרה קלב(ַעל ַהּזַֹהר ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ַה

ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ' ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ְוגֹו" )ד, במדבר יא(ָּכתּוב 
, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִחָּנם. ִחָּנםרֹוִאים ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָּבָאה ִמְּקִלָּפה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם . ִּמְצוֹותִחָּנם ִמן ַה" ִחָּנם" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ִחָּנם

ן ָמִצינּו ַמאן ְּדָאַמר ַּבְּגָמָרא ְוֵכ.  ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ָּבָאה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא 'י ִעם ִחיָנםְּד

ּוְלִפי ֶזה ֵהם ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהִהְתַקְּׁשרּות ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה .  ֶׁשַהְּתלּוָנה ָהְיָתה ַעל ֲעָריֹות ֶׁשֶּנֶאְסרּו ֲעֵליֶהם ַּבִּמְדָּבר.)יומא עה(

ל ַעְו. אבֹיד ָלִתָע ֶלֶׁשּנֹאַכלן ָתָיְוִּלג ַהם ַּדַעם ַטִיַרְצִמ ְּבמּוֲעָּטא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' ׁשָרְדית ִמֵּב'ר ֶפֵסא ְּבָבּון מֵכְו .ֶׁשִהיא ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל

יד ִתָע ֶלּוּנֶּמ ִמֶׁשּנֹאַכל, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַה ֶאלּוְכָאּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁש. "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם" רּוְמה ָאֶז

  .םָּנים ִחִאָרְקִּנת ֶׁשֹוּפִלְּקַהא ֵמֵצד יֹוֶבֶעָה ֶׁש,"ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם"ב תּוָּכל ַה ַע.)בהר קח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . אבָֹל

, ָאַמר ַרָּבה ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, "ִיְבכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת קֹוָלם ַונּוַוִּתָׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִיְּת" .)תענית כט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ
ֲאִני ֶאְקַּבע ָלֶכם ִּבְכָיה , ַאֶּתם ְּבִכיֶתם ִּבְכָיה ֶׁשל ִחָּנם, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְּבָאב ָהָיה' אֹוָתּה ַהַּלְיָלה ֵליל ט

  .ִחָּנםֶׁשְהִתַקְׁשרּות ִעם ַהְּקִלָּפה ִנְקֵראת  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִחָּנםה ֶׁשל ְורֹוִאים ֶאת ַהָּלׁשֹון ִּבְכָי. ַלּדֹורֹות

 ֱהיֹות ֶׁשהּוא נֹוֵתן ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים. ִּדְקִלָּפה נֹוֶתֶנת ְּבִחָּנם ְּבִלי ְיִגיָעה, ְּדָלֵכן ַהַהְׁשָּפָעה ֵמַהְּקִלָּפה ִנְקֵראת ִחָּנםִנְרֶאה 

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבִעְנַין ַהְּתִקיעֹות ֶׁשַאְבָרָהם ִּבֵּקׁש ֶחֶסד ַּגם . ֶׁשִעְנָינֹו ְלַהְׁשִּפיַע ֶחֶסד ְּבִלי ֶחְׁשּבֹון ּוְבִלי ִלְבּדֹק ִאם ַמִּגיַע ָלָאָדם ִאם לֹא



ֲהֵרי ֲחִצי ֶזה עֹוֵבר ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשּבֹוֶדֶקת ִאם ַמִּגיַע ָלָאָדם אֹו , ה ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹוןַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִמי ֶׁשְּמַקֵּבל ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁש. ֲעבּור ַהּגֹוִיים

ּוי ּומּוָכן ִעם ְׂשָערֹות ָמִצינּו ֶׁשּנֹוַלד ָעׂש, ְוֵכן ֵאֶצל ֵעָׂשו ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהְּקִלָּפה ְּכִדְלֵעיל. ִמֵּמיָלא ְצִריִכים ְיִגיָעה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ֶזה, לֹא

, בראשית כז(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשְּבַצד ַהְּקִלָּפה ְמַקְּבִלים ַהּכֹל ִמן ַהּמּוָכן ְּבִלי ֶׁשָאָדם ִיְצָטֵרְך ַלֲעבֹד ּוְלִהְתַיֵּגַע. ְוִׁשַּנִים

ִמְּׁשַמֵּני "ֲאָבל ְלֵעָׂשו ָאַמר , ָךְוִאם ָלאו לֹא ִיֵּתן ְל, ָך ִיֵּתן ְלָךִאם ָראּוי ְל, ְּבִדין, יםַמהּו ָהֱאלִֹה"  ָהֱאלִֹהיםָךְוִיֶּתן ְל" )כח
ְּדִׁשּלּוב , "ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו" )ב, תהילים קיז(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . ָךֵּבין ַצִּדיק ֵּבין ָרָׁשע ִיֵּתן ְל" ָךָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶב

ְּדֶׁשַפע ֶזה הּוא ֶׁשַפע ֶׁשַּׁשָּיְך , "ה ְלעֹוָלם"ֶוֱאֶמת הוי"ּוְכִפי ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהָּכתּוב . "ָעֵלינּו"ַהְּגבּוָרה ִעם ַהֶחֶסד ַיַחד הּוא ַרק ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל 

 ֶׁשְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ָּכל ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָּבִאים .)וישלח קעד(ינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצ. ְלַהְׁשָּפַעת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְקָרא ֱאֶמת

 ִהיא ְּבַנַחת ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַצד ַהְּקִלָּפה ַהַהְתָחָלה, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ְזָמן ֶׁשל ִּדין, ֶּדֶרְך ַצד ַהְּגבּוָרה

  .ּוְבֲחָסִדים ְוַאַחר ָּכְך ַהִּדין ָּבא ְלַכּלֹוָתם

רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוִאם הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבִחָּנם , ֶׁשָאָדם ָצִריְך ְלהֹוִציא ָממֹון ֲעבּור ִקּיּום ַהִּמְצוֹות.) תרומה קכח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

  .ׁשֹוָרה ַעל ַהִּמְצָוה

ְּדמּוָבא , ֵיׁש ֶרֶמז ַעל ֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּמעָֹרב ֵמַהְּגבּוָרה ְוַהֶחֶסד ַיַחד, ְּבַהְׁשָּפַעת ַהָּמן ֶׁשִּקְּבלּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשהֵכן ְו

 ּוְמבָֹאר ,ַאְבָרָהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמֻחְסָּפס ּו,ִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא " ַּכְּכפֹר ַּדק סְמֻחְסָּפַּדק  ")יד, שמות טז( ֶׁשַהָּכתּוב )רנח' ע(' ֵּבית ִיַׁשי 'ְּבֵסֶפר

ְׁשֵני ֲחָצִאים ַּדק ְלַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ִל, ְּפָעִמים ַּדק' ְּבבְמֻרָּמז ְוִיְצָחק , ִלְדָבֵרינּו ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּמן ָהְיָתה ֶּדֶרְך ְׁשֵני ַהַּקִּוים ֶׁשל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק

  . ַּדק ֶׁשִּיְצָחק עֹוֶׂשה ַּבֲחָסִדים

ַוֲחִצי ָהֲאִפיקֹוָמן הּוא ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹוד . ְלֵעיל ֶׁשִּמְנָהג ַיַחץ ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְמַסֵּמל ֶאת ֲחֻלַּקת ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֵּבַאְרנּו 

 ְלָבֵאר ַהִּמְנָהג ֶׁשחֹוְטִפים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ְלַרֵּמז ֶׁשַהִחיצֹוִנים ְמַנִּסים ְלִהְתַלֵּבׁש ַעל )יח' פסח ע(' אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפרָבא ּומּו. ָלָעִתיד ָלבֹא

ִּדְבָכל . ה ֶׁשִּנְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ֵלָאהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְפֻעַּלת ַהִחיצֹוִנים ִהיא ְלַנּסֹות ַלֲחטֹוף ֵמֲחִצי ֶז. ַהְיסֹוד ְוִלְפּגֹם ּבֹו

ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּמְנָהג ֶׁשְּמַחְּלִקים ַמָּתנֹות ַלְּקַטִּנים . ֵחְטא ֶׁשָאָדם חֹוֵטא הּוא ּגֹוֵרם ַּכְבָיכֹול ֶׁשַהִחיצֹוִנים חֹוְטִפים לֹו ֵמַהֲחִצי ַהֶּזה

ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע . ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָהֲאִפיקֹוָמן ַׁשָּיְך ְלִעְנַין ַהַּמָּתָנה ְוַהָּׂשָכר ֶׁשָהָאָדם ְיַקֵּבל ֶלָעִתיד ָלבֹא, ת ֲאִפיקֹוָמןַהִּנְקָרִאים ַמְּתנֹו

ֶׁשָּקְרַּבן ֶּפַסח הּוא ְּכֶנֶגד ָהאֹור ַהַּמִּקיף ) קפב' ב ע"ספירת העומר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּדמּוָבא ְּב, ָהֲאִפיקֹוָמן ֶנֱאָכל ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן ֶּפַסח

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֵחִצי , ְוֵכן ַמָּצה זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלאֹורֹות ַהֲחָסִדים ַהַּמִּקיִפים ֶׁשַּׁשָּיִכים ֶלָעִתיד ָלבֹא. ֶּפה ָסח, ַהִּמְתַקֵּׁשר ִעם ֶהֶבל ַהֶּפה

ּוְלִפי ֶזה ְמבָֹאר ַמּדּוַע אֹוְכִלים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן , ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ַּבִּנְסָּפח ֶׁשֶּפַסח הּוא ְזַמן ְׁשִליַטת ַהֶחֶסד. ה הּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיףֶז

ֲאִפיקּו  ֵּפרּוׁשֹו ֲאִפיקֹוָמןֶׁש' ֶּבן ִאיׁש ָחי'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַה .ְולֹא ְלָאְכלֹו, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ָׁשמּור ֶלָעִתיד ָלבֹא
ְוהּוא ּדֹוֵרׁש ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָהֲאִפיקֹוָמן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ן"ת מ"ַהְיינּו ַּתֲעלּו ַמִּיין נּוְקִּבין ר, ן"מ

  .ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלַקָּמן, ַהַּתְחּתֹון ָלֶעְליֹוןֵמַהֵחִצי 

ְוהּוא ְסֻגָּלה , ִיַּקח ְמַעט ֵמַהַּמָּצה ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמן ְוִיָּׂשא ֶאְצלֹו ְּבֵחיקֹו )ערך צפון(י 'ח ַּפַלאִג"ֵמַהגר' ַחִּיים ְלרֹאׁש'ְּבֵסֶפר מּוָבא 
ָּבא ֵמַהְּקִלּפֹות ֶׁשרֹוִצים ִלְגזֹל ֵמָהָאָדם ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַקח יֹוֵתר , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדׁשֶֹרׁש ַהֶּגֶזל. ל ִמַּגְזָלִנים ּוְלַהְבִריַח ַהְּקִלּפֹותְלִהָּנֵצ

. ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶאְצלֹו ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֵהם עֹוְזִבים אֹותֹוּוְכֶׁשָהָאָדם ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע , ַהְיינּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ֵמֶחְלקֹו

, ְסֻגָּלה ְלַהְׁשִקיט ַהָּים ִמַּזֲעּפֹו, ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ְזִכיָרה .ּוֵמאֹותֹו ַטַעם ֶזה ַמְבִריַח ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּמְתָּגִרים ָּבָאָדם ֶּדֶרְך ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון
 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָים ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי .א"ְוִיְזּכֹר ֶאת ַהֵּׁשם אגל, ְׁשִליְך ְמַעט ֲאִפיקֹוָמן ַלָּים ְלָכל ַאְרָּבָעה רּוחֹותטֹוב ְלַה

  .ָלֵכן ָהֲאִפיקֹוָמן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַמְׁשִקיט אֹותֹו, ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל

ִּדְבִמְנָהג ַיַחץ ְמַחְּלִקים ַהַּמָּצה . ַמּצֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבַלְיָלה ֶזה' ּכֹוסֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ַהד' ל ֶׁשד" ְּבֵׁשם ָהרמח)נג' פסח ע(' ְסִרי ַלֶּגֶפןאֹ 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

ִּדְׁשֵני , ֵחִצי ְּבכֹוס ֵׁשִני ְוֵחִצי ְּבכֹוס ְרִביִעי; ֵני ֲחָצִאיםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמַחְּלִקים ֶאת ַהַהֵּלל ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִלְׁש. ַמּצֹות' ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש ד, ִלְׁשַנִים

ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֲחִצי . ְּדַמָּצה זֹו ִהיא ַהַּמָּצה ַהְּׁשִנָּיה ְוַהֵחִצי ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמן ִנְׁשָאר ַלּסֹוף. ּכֹוסֹות ֵאּלּו ֵהם ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתי ַהַּמּצֹות ֶׁשל ַיַחץ

ְוַהֵחִצי ,  ַהְמַדֵּבר ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוףְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִיםָלֵכן ַמְזִּכיִרים , ל ָהִראׁשֹון הּוא ְּכֶנֶגד עֹוָלם ַהֶּזהַהַהֵּל

 )קה' ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . 'ְוכּו' ְׁשפֹוְך ֲחָמְתָך'ָלֵכן אֹוְמִרים , בֹאַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַהֵּלל הּוא ְּכֶנֶגד ָהֲאִפיקֹוָמן ַהְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָל

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵלָאה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְׁשָמר . ְוכֹוס ַאֲחרֹוָנה ְּכֶנֶגד ֵלָאה, ִאָּמהֹות' ּכֹוסֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ד' ה ֶׁשד"ְּבֵׁשם ַהשל

  .אֶלָעִתיד ָלבֹ

 ָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ֶלָעִתיד ָלבֹאּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. ְולֹא ִנְפרֹוס אֹוָתּה,  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה:)תיקונים כח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

  .ַּפְרצּוף ֶאָחד ִמֵּמיָלא ַּגם ַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה

' ר, ֶאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֵאין לֹו ָלָאָדם ְּביֹום טֹוב ֶאָּלא אֹו אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה אֹו יֹוֵׁשב ְוׁשֹוֶנה' ר :)חים סחפס(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ֱאִליֶעֶזר ' ַמת רֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁש'' ֶחְציֹו ַלה' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ַחְּלֵקהּו ֶחְציֹו ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָיה ְוֶחְציֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרש

' ְור.  ְּדָכְך ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ְלַחֵּלק,ְלֵחִצי ֵחִציְיהֹוֻׁשַע ְמַחֵּלק ' ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ר. ְיהֹוֻׁשַע ִמַּצד ַהְּגבּוָרה' ְוׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ר, הּוא ִמַּצד ַהֶחֶסד

ְוַעל . ָלֵכן ַרק ֶחְציֹו ָלֶכם. ּתֹות ָצִריְך ְלִהָּזֵהר לֹא ְלִהָּכֵנס ָּבֲחִצי ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך ָלעֹוָלם ַהֶּזהְיהֹוֻׁשַע ְמַרֵּמז ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ֶלֱאכֹל ְוִלְׁש

  .ְיֵדי ֶׁשעֹוִׂשים ֶחְציֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִנְזָהִרים לֹא ְלִהָּכֵנס ָּבֵחִצי ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך ָלעֹוָלם ַהֶּזה

 ַהּתֹוָרה ֶאת ְמַחֶּלֶקת ו"ָוא ָהאֹות ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶׁשל אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֶחְצָין ְּדָגחֹון ו"ָוא .)ל קידושין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 )מב ,יא ויקרא( ַהָּפסּוק ֶׁשל ֹוןָּגח ַּבִּמָּלה ֶזה ְוָלֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ו"ָוא ֶׁשָהאֹות ְלַרֵּמז ִלְׁשַנִים

 .ַהָּנָחׁש ִעְנַין ְּבסֹוף ו"ַהָּוא ָלֵכן ,ו"ַהָּוא ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהֵחִצי ַעל ִמְתַלֵּבׁש ֶׁשַהָּנָחׁש ְלַרֵּמז ,ַהָּנָחׁש ַעל ֶׁשְּמַדֵּבר "ָּגחֹון ַעלְך הֹוֵל ָּכל"



 .ַהַּבִית ַּבַעל ֶׁשל ְוִלְפִנים ֵמֶחְציֹו ,ֶׁשּלֹו ְוַלחּוץ ֵמֶחְציֹו ָחָדׁש ְּבּכֹוֶתל ָמָצא :)הכ מציעא בבא( ַּבִּמְׁשָנה ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן

 ַהַּׁשָּיְך ו"כ ְּכִמְנַין ה"הוי ֵׁשם ֶאת ְמַסְּמלֹות ֶתל ּכֹו ְּדאֹוִתּיֹות ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ְמַסֵּמל ּכֹוֶתלֶׁש .)קטז משפטים( ַּבּזַֹהר ְּדָמִצינּו

 ַהֵחִצי ְוִאּלּו ָלָאָדם ַׁשָּיְך ַהִחיצֹוִני ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהֵחִצי ְמַרֶּמֶזת ְוַהִּמְׁשָנה .ַהְיסֹוד ַעל ַהְמַרֵּמז ֵּתל ְּבִחיַנת ְוֶאת ,ַהִּתְפֶאֶרת ְסִפיַרתִל

  .ה"ַלקב ,ַהַּבִית ְלַּבַעל ַׁשָּיְך ַהְּפִניִמי ָהֶעְליֹון

  ְליֹוןַהָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶע

. ְּדהּוא ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגמּול ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא, ְּגמּול ִמְּלׁשֹון ָּגָמלְּבֵׁשם ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשַהָּגָמל ִנְקָרא ' ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשָּגָמל הּוא ִמְּלׁשֹון . בֹא ְלִפי ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָאָדם הּוא ְמַקֵּבלְוֵכן ַהָּׂשָכר ֶלָעִתיד ָל. ְּדֶטַבע ַהָּגָמל ֶׁשְּלִפי ּכֹחֹו ַמְטִעיִנים אֹותֹו

 ֶלָעִתיד ְּגמּולִנְרֶאה ְּדָגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּמָּׁשם ַהָּׂשָכר ְוַה". ַוִּיָּגַמלַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד " ּוִמְּלׁשֹון ְׁשֵלמּות ְּכמֹו ְּגִמילּות ֶחֶסד

 ָּגָמלְוֵכן . ְּדֵחִצי ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד ּובֹו ֵיׁש ֶאת ַהְּׁשֵלמּות ְּכִדְלֵעיל, "ַוִּיָּגַמל" ּוִמְּלׁשֹון ְׁשֵלמּות ְּגִמילּות ֶחֶסדָלֵכן הּוא ִמְּלׁשֹון . ָלבֹא

ן ֹוּתְחַּתי ַהִצֵחַהים ֵמִלְׁשַה ְליְךִרָצְו, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחַהח ֵמַקָּלי ֶׁשִמא ְל הּוׁשֶנעֹי ָהִּכ, ׁשעֶֹנם ְל ַּגׁשֵרָּפְת ִמְּגמּולם לּוְׁשן ַּתֵכְו. ֶחֶסדְּבִגיַמְטִרָּיא 

. ּוָלה ָּדא ִמַּבֲעָלּהְּגמְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשָּגָמל הּוא ִמְּלׁשֹון ַהְפָרָׁשה ְוַהְבָּדָלה ְּכמֹו . לָמָּגיר ַלִזֲחַּמל ֶׁשמּות ְּגיַנִחְבא ִּבם הּון ַּגֵכָל, ןיֹוְלֶעָל

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדגַֹבּה ַהָּגָמל ְמַרֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלֲחִצי . ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשֻּמְפָרׁש ּוֻמְבָּדל ֶלָעִתיד ָלבֹא

ּוְמבָֹאר . ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁשַרְגֵלי ַהָּגָמל ְמַסְּמלֹות ֶאת ַרְגֵלי ַהָּנָחׁש ִלְפֵני ֶׁשִּנְקְצצּו.  ְּכִדְלַקָּמןָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוָגבַֹּה

ָלֵכן ַרְגָליו ֵהן , ק ֶּדֶרְך ַהָּנָחׁש ְוַהִחיצֹוִניםְוַהְׁשָּפָעה זֹו יֹוֶרֶדת ַר. ִלְדָבֵרינּו ְּדַרְגֵלי ַהָּגָמל ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּגָמל ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ִהיא ֶּדֶרְך .  ֶׁשָּגָמל ִמְזַּדֵּוג ָאחֹור ְּכֶנֶגד ָאחֹור.)בכורות ח(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֵמַהְּגָמָרא . ִּבְבִחיַנת ַרְגֵלי ָנָחׁש

ְוֵכן . ְוהּוא ֻמְחָזק ְלַהּכֹות ִּבְזַמן ֶזה,  ֶׁשַהָּגָמל ִמְתָּפֵרַע ִּבְזַמן ִזּוּוגֹו.)ב צג"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ָּׁשם ְמַקְּבִלים ַהִחיצֹוִניםְּבִחיַנת ָאחֹור ֶׁשִּמ

ְּגַמִּלים ֵאָבֵריֶהם ִמְתַחְּמִמים ִּבְבַׂשר ַהָּגָמל רֹוְכֵבי י "ּוְמָבֵאר ַרִּׁש, רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים ֻּכָּלם ְרָׁשִעים .)נדה יד(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
   .ּומֹוִציִאים ֶזַרע

 ִויִניָקה ְמַרֶּמֶזת ַעל ,"ְּגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעִּתיֵקי ִמָּׁשָדִים" )ט, כח' ישעי( הּוא ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ָּגָמל ֶׁש.)תיקונים יד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

ּוְכִפי , ְוֵכן ְיִניָקה ְמַרֶּמֶזת ַעל ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָּגָמל. א ִעָּלָאה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ִאָּמ

ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ' ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְוגֹו ")יב, ר סג"ב( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלֲאִכיַלת ָּגָמל, ֶׁשָּמִצינּו ַעל ְיִניַקת ֵעָׂשו ֵמַהְּקֻדָּׁשה
ַּכֲהָדא , ָאַמר ֵליּה ֲאָנא ְּפַתח ּפּוֵמי ְוַאְּת ְּתֵהא ִמְׁשְּתַדר ַוֲאִזיל, ָאַמר ַרב ְזֵעיָרא ָּפַער ִּפיו אֹותֹו ָהָרָׁשע ְּכָגָמל, "ָהָאדֹם

  .ְרִסין ֲאָבל ַמְלִעיִטיןִּדְתִניָנן ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל ְולֹא ּדֹו

. ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל .)שבת קנה (.ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ֲאִכיַלת ַּתֲאָוה, ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲאִכיל ֶאת ַהָּגָמל יֹוֵתר ִמְּכֵדי ָצְרּכֹוְוֵכן

ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהָּגָמל אֹוֵכל קֹוִצים ַהְּמַסְּמִלים ֶאת ַהִּסְטָרא .  ֵמֶעיָהְך ְּבתֹוַרב ְיהּוָדה ֵאין עֹוִׂשין ָלּה ֵאבּוס ָאַמרּוַבְּגָמָרא ָׁשם 

  .ָּכְך ֲאִכיָלתֹו ְּבֶדֶרְך ַּתֲאָוה ְמַרֶּמֶזת ַעל ְיִניַקת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ַאֲחָרא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ל"ָּגָמת "ר" דֹלֹותְּגַדֶּבֶרת ְמׁשֹון ָלָּכל ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ' ַיְכֵרת ה ")ד, תהלים יב(ֶׁשַהָּכתּוב ' ְמאֹוֵרי אֹור'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

ָלׁשֹון " ָּכתּוב ְוָלֵכן, ְוַהַּמִּקיִפים ֵהם ִּבְבִחיַנת ָּגָמל, )רמו' עקב ע( ל"ת ְלָהֲאִריַז"ַּכּמּוָבא ְּבלק, ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ְּבִדּבּורֹו הּוא ּפֹוֵגם ַּבַּמִּקיִפים
  .ָּגדֹול ְּדִמַּדת ַהֶחֶסד ַהִּנְרֶמֶזת ְּבָגָמל ִהיא ִּבְבִחיַנת "ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות

ַצד ַהִּסְטָרא ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ֶאת , ָהיּו רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים, ֶׁשָהַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ֶׁשל ֵעָׂשו) קמא' ילקוט שמואל' (ַּבִּמְדָרׁשָמִצינּו 

 ְוָעַבר ִּפְׁשָּתן ָטעּון ֶׁשָהָיה ָּגָמל :)סב קמא בבא( ַּבִּמְׁשָנה ינּוִצָּמא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְנְיק ַוָחְצם ִיָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ַאֲחָרא ָּבעֹוָלם
 ,ַחָּיב ַהָּגָמל ַּבַעל ַהִּביָרה ֶאת ְוִהְדִליק ֶחְנָוִני לֶׁש ְּבֵנרֹו ְוָדְלָקה ַהֲחנּות ְךְלתֹו ִּפְׁשָּתנֹו ְוִנְכְנָסה ָהַרִּבים ִּבְרׁשּות
 ֶׁשַּמְדִליק ֲחֻנָּכה ֵנר ֶׁשל ִצּיּור ָנַקט ְיהּוָדה 'ר .ָּפטּור ֲחֻנָּכה ְּבֵנר אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִּבי .ַחָּיב ַהֶחְנָוִני ִמַּבחּוץ ֵנרֹו ֶחְנָוִני ִהִּניַח

 ,אָרֲחַא אָרְטַהִּס ֶאת ְוַהָּגָמל ֶׁשְּמַסְּמִלים ַהִּפְׁשָּתן ֶאת ְוׂשֹוֵרף ַמְדִליק ַהְּקֻדָּׁשה ֶאת ַהְמַסֵּמל ֲחֻנָּכה ֶׁשֵּנר ְלַרֵּמז ,ִּפְׁשָּתן ַעל ַהָּגָמל

ג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ׁשּום ְּתִביָעה ָעָליו ְוֵאין ,ְטָפִחים ַלֲעָׂשָרה ִמַּתַחת י ות  רי )הו ָהעֹוֵבר , ים ַלַּתְלמּוד ְּדָבִרים ָקִׁשָׂשָרהָע :
 ְורֹוִאים ֶׁשַּתַחת ַהָּגָמל הּוא ְמקֹום ֲאִחיַזת .ְוָהעֹוֵבר ֵּבין ְׁשֵני ְּגַמִּלים. ְוכֹל ֶׁשֵּכן ַּתַחת ָּגָמל ַעְצמֹו, ַּתַחת ַאְפַסר ָּגָמל

  .ַהִחיצֹוִנים

: פקודי רלו( ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר, ְוֵכן ְּגַמִּלים ְּגֵדִלים ַּבִּמְדָּבר. ֵּמל ֶאת ַצד ָהַרע ָּבעֹוָלם ֶׁשָּגָמל ְמַס)פרשת וישלח('  ֵמיָׁשִריםַמִּגיד'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

יּו ִמּׁשֶֹרׁש ֵלָאה ְוֵכן ּדֹור ַהִּמְדָּבר ָה. ֶׁשֵאין ְמקֹוָמם ִּבְמקֹום ִיּׁשּוב ַרק ַּבִּמְדָּבר,  ֶׁשַהִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה ָּבעֹוָלם.)תרומה קנז

', ּוִבְזכּותֹו ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ָלֶלֶכת ַּבִּמְדָּבר ְוכּו,  ַּבִּמְדָּברְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְבָרָהם ֶׁש)תולדות סה(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְוֵכן מּוָבא ְּב.ְּכִדְלֵעיל

  .ַטת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַאְבָרָהםּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּמְדָּבר הּוא ְמקֹום ְׁשִלי

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהָּגָמל ַׁשָּיְך ,  ֶׁשָהיּו ּתֹוִלים ַלְּגַמִּלים ַּתְכִׁשיט ְּבצּוַרת ֲחִצי ָיֵרַח ַהִּנְקָרא ַׂשֲהרֹון)כא, שופטים ח(ָמִצינּו ַּבָּכתּוב ְוֵכן 

ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד . ְּדָגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטה.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהַּמְלכּותִלְבִחיַנת ֲחִצי ָיֵרַח

  .  רֹוְכִבים ַעל ְּגַמִּלים ְוהֹוְלִכים ְלאֹור ַהָּיֵרַחְּדַבִּמְדָּבר, א ֶׁשְּמקֹום ַהְּגַמִּלים ִנְקָרא ִמְדַּבר ַסֲהָרה ִמְּלׁשֹון ָיֵרַח ַהִּנְקָרא ִסיֲהָרא"שליט

ְמַרֵּמז ַעל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ְוחֹוֶדֶרת , ֶׁשִּסיַמן ַהָּטֳהָרה ְּבַחּיֹות ּוְבֵהמֹות ַמְפִריס ַּפְרָסה' ִהְתַקְּדׁשּות ַּבֲאִכיָלה'ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו 

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּפְרָסה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְלַהְשִּפיַע . ַמָּטה ַמָּטה ְּבאֶֹפן ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל אֹוָתּהִּבְבִחיַנת ַּפְרָסה ַעד ְל

ְלַרֵּמז ֶׁשַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ,  ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּגָמלְוִסיָמן ֶזה ִנְמָצא, ֵמִאיָדְך ֵיׁש ַלָּגָמל ִסיַמן ַמֲעֶלה ֵּגָרה. ְוַלָּגָמל ֵאין ִסיָמן ֶזה, ַלַּמְלכּות



ְוֵכן מּוָבא . ְוַרק ְּכֶׁשהּוא יֹוֵרד ְלַמָּטה הּוא יֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ָלֵכן ֵאין הּוא ַמְפִריס ַּפְרָסה. ַהָּגָמל ַׁשָּיְך ַלְּקֻדָּׁשה ְוֵיׁש לֹו ִסיַמן ָטֳהָרה ָׁשם

  .ִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ֶׁשל ַהָּגָמל ֶׁשַּׁשָּיְך ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון,  ֶׁשַּפְרסֹוָתיו ֶׁשל ַהָּגָמל ְסדּוקֹות ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמָּטה)כו, ויקרא יא( י"ְּבַרִּׁש

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָזָנב .  ֶלֱאכֹל קֹוִצים ְוַהָּזָנב ָעלּול ְלִהְסַּתֵּבְך ָּבֶהם ֶׁשַהָּזָנב ֶׁשל ַהָּגָמל ָקָצר ֵּכיָון ֶׁשַּדְרּכֹו:)שבת עז(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 

ְּגָמָרא ְוַה. ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּגָמל ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה', ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , הּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל חּוט ַהִּׁשְדָרה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

ְוַהָּקדֹוׁש . ֵּכיָון ֶׁשַהָּגָמל ְלַמָּטה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת קֹוִצים ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהָּזָנב ָקָצר ְוַהַהְׁשָּפָעה ִנְׁשֶאֶרת ְלַמְעָלה

ֵמִאיָדְך ׁשֹור ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשּיֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע . ָּבָרא לֹו ָזָנב ָקָצרָּברּוְך הּוא לֹא ָרָצה ֶׁשַהָּזָנב ִיְסַּתֵּבְך ַּבּקֹוִצים ָלֵכן הּוא 

  . מּוָבא ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשְּזָנבֹו ָארְֹך, ְלַמָּטה

 ".ָנֵוהּו ַעל ִיְׁשַאג ָׁשאֹג קֹולֹו ִיֵּתן ָקְדׁשֹו ּוִמְּמעֹון ִיְׁשָאג ִמָּמרֹום 'ה" אֹוֵמר הּוא ָמה ָּגָמל )ה פרק( 'ִׁשיָרה ֶפֶרק'ְּב מּוָבא

 ַהֵחִצי ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַהָּגָמל ,ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי ֶחְלקֹו ִלְגּבֹות ֶׁשָּבא ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבןֶׁש ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

  .ֶזה ַעל ְמקֹוֵנן ָהֶעְליֹון

ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ְּבַרִּבי . ְוִהִּצילּוהּו ִמֶּמָּנה, ִמיָתה ִנְקְנָסה לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים, ָהרֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום :)ברכות נו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
, ְּדִמי ֶׁשרֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו". ְוָאנִֹכי ַאֲעְלָך ַגם ָעלֹה, ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה", ַמאי ְקָרָאה, ֲחִניָנא

, ְוָעָליו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ּוַמִּציִלים אֹותֹו ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְרָמז ְּבָגָמל, ְמַרְּמִזים לֹו ֶׁשִּמַּצד ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון הּוא ַחָּיב ִמיָתה

ֶזה ַהָּגָמל הּוא סֹוד .) פקודי רלו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ַיֲעקֹב ְלהֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ַּגם ִאם לֹא ִיְהיּו ְראּוִייםַמְבִטיַח ְל' ְוֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשה
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ָּמֶותּוִמְּפֵני ָּכְך ִמי ֶׁשָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ָּגָמל ֶהְראּו לֹו ַה". אֹוי ְלָרָׁשע ָרע ִּכי ְּגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלֹו"ֶׁשָּכתּוב 

ְוֶזה ַטַעם ַהְּגמּול ְוָהעֶֹנׁש , ּוְמַחְּיִבים ִמיָתה ִמַּצד ַהִחָּסרֹון ַּבֵחִצי ַהַּתְחּתֹון, ֶׁשַהָּגָמל ְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָטִאים ֶׁשּלֹוְקִחים ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  .ֶׁשַּמֲעִניִׁשים ֶאת ָהְרָׁשִעים ְּכִדְלֵעיל

ְוִנְׁשַּבע ְלָׂשָרה ֶׁשּלֹא ֵיֵרד ֵמַעל ַהָּגָמל ,  ַאְבָרָהם ִלְראֹות ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹוְךָהַל )לא(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ְּבָמִצינּו 
אל ָאַמר ָלּה ֵהיָכן הּוא ּוָמָצא ָׁשם ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ִיְׁשָמֵע, ְוִהִּגיַע ְלָׁשם ַּבֲחִצי ַהּיֹום, ְּבָמקֹום ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל ָׁשרּוי ַּתָמן

ִנְרֶאה ְּדָׂשָרה ִהְׁשִּביָעה ֶאת ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ֵיֵרד ֵמַהָּגָמל ְּכֶׁשהֹוֵלְך . ַּבִּמְדָּבר ָאְמָרה לֹו הּוא ְוִאּמֹו ָהְלכּו ִלְרעֹות ֶאת ַהְּגַמִּלים', ְוכּו

ְוָׂשָרה ִהְׁשִּביָעה אֹותֹו ֶׁשּלֹא ֵיֵרד ֵמַהָּגָמל ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשּלֹו , ת ִמַּדת ַהֶחֶסד ְּדַאְבָרָהם הּוא ְּבסֹוד ַהָּגָמל ֶׁשְּמַסֵּמל ֶא,ְלִיְׁשָמֵעאל

ים ֶׁשל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון  ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלָּיִמין ִּדְקִלָּפה ֶׁשּמֹוִריָדה ֶאת ַהֲחָסִדִיְׁשָמֵעאלִּדיִריָדה זֹו ִּתְהֶיה ִלְקִלַּפת , ְלִיְׁשָמֵעאלְלַמָּטה ְּכֶׁשהֹוֵלְך 

 ָהַלְך ֶׁשִּיְׁשָמֵעאלְוֵכן רֹוִאים ֵמַהִּמְדָרׁש . ְּמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהְּקֻדָּׁשהֶאָּלא ִיָּׁשֵאר ְלַמְעָלה ַעל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּגָמל ֶׁש, ְלַמָּטה ַלִחיצֹוִנים

 ֶׁשַּמְסִמיָכה ֶאת :)ברכות נו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ַׁשָּיְך ְּבָׁשְרׁשֹו ִלְבִחיַנת ַהָּגָמלְׁשָמֵעאלּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִי, ִלְרעֹות ֶאת ַהְּגַמִּלים

 ַהְּזָמן  ֶׁשֶּזהַּבֲחִצי ַהּיֹום ְלִיְׁשָמֵעאלְוֵכן רֹוִאים ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְבָרָהם ִהִּגיַע . רֹוֶאה ָּגָמל ַּבֲחלֹום ָלָהרֹוֶאה ִיְׁשָמֵעאל ַּבֲחלֹום

 ִיְׁשָמֵעאל ְוֵכן ָמִצינּו ָׁשם ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְבָרָהם ָאַמר ְלֵאֶׁשת .ִיְׁשָמֵעאלְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמּיִניַקת , ֶׁשַאְבָרָהם ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ֶשּלֹו ְלַמָּטה

ה ְּדַאְבָרָהם ָרַמז לֹו ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְוִנְרֶא, ּוֶבן ָחָכם ַּכֲחִצי ָחָכם ֶאת ַהִּמִּלים ִיְׁשָמֵעאללֹוַמר ְל

  . ָלֵכן ֵאינֹו ָיכֹול ָלֶרֶדת ֵמַהָּגָמל ְלִהְתַעֵּכב ֶאְצלֹו. ִּדְסִפיַרת ַהָחְכָמה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ָחְכָמה

 ְּכמֹו ,ַוֲחמֹוִרים ְּגַמִּלים ]ְלִיְצָחק[ לֹו ָהיּו לֹא ְוִכי ,"ָבָקר ּוִמְקֵנה צֹאן ִמְקֵנה לֹו יַוְיִה" )הביאור מדרש( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו
 .ַחַהִּמְזֵּב ַּגֵּבי ַעל ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש ִמְּפֵני ,ֻטְמָאה ִסיַמן ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ָּדָבר ִלְרׁשּותֹו ִהְכִניס ֶׁשּלֹא ֶאָּלא ,ְוַיֲעקֹב ְּבַאְבָרָהם ֶׁשֶּנֱאַמר
 ֶאת ֵמְרׁשּותֹו ָּדָחה ִיְצָחק ָלֵכן ,ְטֵמִאים ּוִבְדָבִרים ִּבְגַמִּלים ַהִּנְרָמז ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ּוְדִחַּית ִחּתּוְך ִהיא ִיְצָחק ֶׁשְּפֻעַּלת ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ִלְפרׁש ְּכֵדי ,ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּפַעם ִיְצָחק ֶאת ְּכֶׁשָּפְגָׁשה ַהָּגָמל ֵמַעל ָנְפָלה הֶׁשִרְבָק .)רלו פקודי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּטֵמִאים ַהְּדָבִרים

 ֶרְךֶּד ֶׁשּיֹוֵרד ַהֲחִצי ֶאת ִלְדחֹות ִהיא ָּבעֹוָלמֹות ִיְצָחק ֶׁשְּפֻעַּלת ִּדְכֵׁשם ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלהֹוִסיף ְוִנְרֶאה .ַּבָּגָמל ַהִּנְרָמִזים ֵמַהִחיצֹוִנים

  .ְלִיְצָחק ְלִהָּנֵׂשא ֶׁשָּבָאה ִּבְזַמן זֹו ְּפֻעָּלה ָעְׂשָתה ִרְבָקה ָּכְך ,ַהְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ֶׁשּיֹוֵרד ַהֲחִצי ֶאת ּוְלַהְׁשִּפיַע ,ַּבָּגָמל ַהִּנְרָמִזים ַהִחיצֹוִנים

, ֱהיֹות ֶׁשּלֹא ָרָצה ָלַקַחת ֵמַהְּקִלּפֹות ְּכַדְרּכֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ַּמֲאָכלֹו ֶׁשל ְּבתּוֵאלרֹוִאים ֵאֶצל ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶׁשּלֹא ָרָצה ֶלֱאכֹל ִמְוֵכן 

  ". ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים" )לב, בראשית כד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֲאָבל ַלְּגַמִּלים הּוא ִהְסִּכים ֶׁשּיֹאְכלּו

  ת ִיְצָחק ְּבסֹוד ַהֵחִציֲעֵקַד

ֶׁשִּבְזכּות ַהָּקָפה ַהּזֹאת ַהֵּׁשִנית ָהרֹוֶמֶזת ַלְּגבּוָרה ְיִהי ָרצֹון ֶׁשאֹוְמִרים ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ַאֲחֵרי ַהַהָּקָפה ַהְּׁשִנָּיה ֶנֱאָמר ִּבְתִפַּלת 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו '  ַּתֲאוֹוֵתינּו ַהּגּוָפִנּיֹות ְוכּוְוֵתן ָּבנּו ּכַֹח ִלְכּבׁש, ְּתַזֵּכנּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצֵרנּו

ֱאלֵֹקינּו '  ְוִתְתַנֵהג ִעָּמנּו הָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך ְוָיּגֹלּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכַעְסָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָךַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ
ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְסִּכים ָלַקַחת ֶאת ַהֵחִצי . ד ְוִתָּכֵנס ָלנּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדיןְּבִמַּדת ַהֶחֶס

ָּכְך ָאנּו , ַוֵּתר ַעל ַהֲחִצי ֶׁשהּוא ִקֵּבל ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשהְוַּכְבָיכֹול ְל', ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ִיְצָחק ָקְרָּבן ַלה, ֶׁשֶּזה ִיְצָחק, ַהַּתְחּתֹון ֶׁשִּקֵּבל ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה

ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאנּו חֹוְטִאים ְוַּכְבָיכֹול לֹוְקִחים ַּגם ֵמַהֲחִצי ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּׁשֵאר ְלַמְעָלה . ה ֶׁשִּיְנַהג ִאָּתנּו ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה"ְמַבְּקִׁשים ֵמהקב

ְוֶזה ָאנּו . ְּכמֹו ֶׁשַאְבָרָהם ֵצֵרף ֶאת ַהַּתְחּתֹון ָלֶעְליֹון, ה ַּכְבָיכֹול ְיָצֵרף ַּגם ֶאת אֹותֹו ֵחֶלק ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון"ֶׁשהקב, ר ָלֶרֶדת ְלַמָּטהְולֹא ָאמּו

ה ִיָּכֵנס ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין "ֶׁשהקב, ָקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשּׁשּוַרת ַהִּדין ִחְּל. ְוִתָּכֵנס ָלנּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדיןאֹוְמִרים 

' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשה, ַקו ַאל ִּתְמַּתח ְּבאֹוְרחֹוֵתינּוְוֵכן מּוָבא ִּבְסִליחֹות ְלֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים . ִויָצֵרף ַּגם ֵחֶלק ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַלַּתְחּתֹון

  .ְוִיֵּתן ָלנּו ַּגם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון,  ְלַחֵּלק ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשָּלנּולֹא ִיְמַּתח ַקו



ָלבּוׁש ְׁשחֹוִרים ּוִמְתַעֵּטף , ְּבנֹוַהג ֶׁשָּבעֹוָלם ָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּדין, ֵאיזֹו ֻאָּמה ָּכֻאָּמה ַהּזֹאת:) ה ז"ר(ַּבְירּוַׁשְלִמי ָמִצינּו 
ֶאָּלא לֹוְבִׁשים ְלָבִנים ּוִמְתַעְּטִפים ְלָבִנים . ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ֵּכן,  יֹוֵצא ִּדינֹוְךֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵהיָא, ַגֵּדל ְזָקנֹוְׁשחֹוִרים ּוְמ

 ִלְכאֹוָרה .ּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם ִנִּסים הְךֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ּוְמַגְּלִחים ְזָקָנן ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוְׂשֵמִחים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה

ּוַמה ,  ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ְוַכּדֹוֶמה, הּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם ִנִּסיםְךֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוָצִריְך ְלָהִבין ַהָּלׁשֹון 

ּוְכֶׁשרֹוִאים , ְוַהַּמְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת ֶטַבע, ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת ֵנס' אֹותַחְׁשַמל 'י ְּדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר ּוְמבָֹאר ְלִפ. ַּׁשָּיִכים ִנִּסים ִלְזִכָּיה ַּבִּדין

ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין ְונֹוֵתן ְוָכאן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְכָנס , ֵנס ֵמַעל ַהֶּטַבע ַּכְבָיכֹול רֹוִאים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשִהיא ֵמַעל ַהֶּטַבע

 ּוְמבָֹאר .א"ְנִסיָר ֶׁשַהַּמְלָאִכים ֶׁשעֹוִׂשים ִנִּסים ִנְקָרִאים .)פקודי רסח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד ֲהֵרי ֶזה ֵנס ַמָּמׁש

א ִּבְגַלל "ְוֵכן מּוָבא ַּבּזַֹהר ָׁשם ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ְנִסיָר. ֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְקָרא ֵנס ְלַהְׁשִלים ַלֵחִצי ַהַּתְחּתֹוןִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵהם ִנְנְסרּו ְוֶנְחְּתכּו ֵמַה

 הּוא ְּבִחיַנת ִניָסן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע חֶֹדׁש ְוֵכן. ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵהם ִנְנְסרּו ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים. ֶׁשִּנְנְסרּו ִמַּצד ַהֻּטְמָאה

  . ְוַהֲחָסִדים ְּכִפי ֶׁשֵהם ִּבְפֵני ַעְצָמם ַׁשָּיִכים ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל, ֵּכיָון ֶׁשחֶֹדׁש ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד. ֵנס

ּוְמבָֹאר ְלִפי . 'ֶׁשְּתׁשּוָבה ִהיא ֵנס ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְּבֶרַגע ֶאָחד ְוכּוא ֵּבֵאר "ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְּגרֹוְסַמן שליט' ג ר"ְוָהרה

ְּבסֹוד , י ָהֶעְליֹון ְלֵעיל ַעל ִּפי ַהּזַֹהר ֶׁשְּתׁשּוָבה ַמֲעָלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ְלַמְעָלה ְלַהְׁשִלים ּוְלַהֲחִזיר ֶאת ַמה ֶּׁשָחַסְרנּו ֵמַהֵחִצְּדָבֵרינּו

א ֶׁשְּתׁשּוָבה "ְרָפֵאל ֶּבֶקר שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה, ְוֵכיָון ֶׁשְּתׁשּוָבה נֹוֶתֶנת ֶאְפָׁשרּות ְלַהֲחִזיר ְלַמְעָלה ֲהֵרי ִהיא ְּבִחיַנת ֵנס', ָּתׁשּוב ה

ַיֲעזֹור ַהֵּׁשם ַלָּׁשִבים  'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַבע ִּבְבִחיַנת ֵנסּוִמֵּמיָלא ִהיא ֵמַעל ַהֶּט, ִנְבְרָאה קֹוֶדם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַהִּטְבִעי
  .ְורֹוִאים ֶׁשְּתׁשּוָבה נֹוֶתֶנת ּכֹחֹות ֵמַעל ַהֶּטַבע, ַּכֲאֶׁשר ֵאין ַיד ִטְבָעם ַמֶּׂשֶגת

, ַעד ֶׁשַּׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה ְּפתּוִחים ֲעׂשּו ְּתִפָּלה ּוְתׁשּוָבה, ָּבַני, ִיְׂשָרֵאל הּוא ְלְךָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו )תהילים יז(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ְלֵעיל ֶׁשּׁשַֹחד הּוא ִמְּלׁשֹון ַסִּכין ַחד ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו , רֹוִאים ֶׁשְּתׁשּוָבה ִהיא ְּבִחיַנת ׁשַֹחד. ֶׁשֲאִני נֹוֵטל ׁשַֹחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְכָנס ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין ְונֹוֵתן ְּפֻעָּלה ּוְתׁשּוָבה עֹוָׂשה ֶאת אֹוָתּה , ְך ֶאת ַהִּדין ְּבצּוָרה לֹא ְנכֹוָנהֶׁשחֹוֵת

  .ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ְלַרֵּמז ֶׁשָאֵכן ַאְבָרָהם ֶהֱעָלה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון , )ב, בראשית כג(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִנְרֶאה ֶׁשָּׂשָרה ִנְפְטָרה ְּכתֹוָצָאה ֵמֲעֵקַדת ִיְצָחקְוֵכן 

ִצי ַהַּתְחּתֹון ֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר ֶׁשַהֵח, ה ָאַמר לֹו ַּבּסֹוף ֶׁשּלֹא ִיְׁשַחט"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהקב. ְּבפַֹעל ַמָּמׁש ַּבֲעֵקַדת ִיְצָחק, ֶׁשּלֹו ֶׁשֶּזה ָׂשָרה

 ֶׁשָהָיה ִּדין ַעל .)בראשית יא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּוִמיַתת ָׂשָרה ְמַרֶּמֶזת ֶׁשָאֵכן ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ָעָלה ְלַמְעָלה, ֶׁשל ִנְׁשַמת ִיְצָחק ָעָלה ְלַמְעָלה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַהָּׂשָטן ָאַמר ְלָׂשָרה , 'ֵסֶפר ַהָּיָׁשר'ְּבֵׁשם ' ִמְדַרׁש ָאבֹות 'ְּבֵסֶפרֵכן מּוָבא ְו. ַאְבָרָהם ִּבְזַמן ַהֲעֵקָדה ְוִדין ֶזה ָּגַרם ֶׁשָּׂשָרה ָּתמּות

ְבָרָהם ֶאת ַוִּיֵּתן ַא " ַעל ַהָּכתּוב:)חיי שרה קלג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָךְּבִני ִיְצָחק ִמי ִיֵּתן מּוִתי ֲאִני ַּתְחֶּתיֶׁשִּיְצָחק ֶנְעַקד ִהיא ָאְמָרה 
ִּדְדיֹוַקן ָׂשָרה ָהָיה ָּבא ְלאֶֹהל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָנַתן , ֶׁשַאְבָרָהם ַּכְבָיכֹול ָנַתן ֶאת ָׂשָרה ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה ְלִיְצָחק, "ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְלִיְצָחק

א ָבן מּוֵכ ְו.ָּׂשָרה ָנְתָנה ֶאת ַעְצָמּה ְלִיְצָחק הּוא ַּגם ָנַתן אֹוָתּה ְלִיְצָחקּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַאְבָרָהם ָיַדע ֶׁש. ֶאת ָהאֶֹהל ְלִיְצָחק

ָחָרה ַאּפֹו ֶׁשל ַסָּמֵאל ֶׁשָרָאה ֶׁשּלֹא ָעְלָתה ְּבָידֹו ַּתֲאַות ִלּבֹו , ּמֹוִרָּיהְּכֶׁשָׁשב ַאְבָרָהם ֵמַהר ַה )לא(' רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרי ְּדֵקְרִפ'ְּב
ָאַמר , ֶמה ָעָׂשה ָהַלְך ְוָאַמר ְלָׂשָרה ֲהלֹא ָׁשַמַעְּת ַמה ַּנֲעָׂשה ָּבעֹוָלם ָאְמָרה לֹו ָלאו, ְרָּבנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּוְלַבֵּטל ָק

ֹות ּוְמַיֶּלֶלת ְׁשלָֹשה ִהְתִחיָלה ָׂשָרה ִלְבּכ, ָלּה ָלַקח ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ְוָׁשֲחטֹו ְוִהְקִריבֹו ַעל ַגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ְלעֹוָלה
ה ָרָּׂשים ֶׁשִארֹו ְו.ּוָפְרָחה ִנְׁשָמָתּה ָוֵמָתה,  ְיָללֹות ְּכֶנֶגד ְׁשלָֹשה ְיָבבֹותְיָבבֹותְׁשלָֹשה , ְיָבבֹות ְּכֶנֶגד ְׁשלָֹשה ְּתִקיעֹות

ת ת ֶאֶרֶרעֹוה ְמָנָּׁש ַהאׁשרֹר ְּבָפֹות ׁשיַעִקְּת ֶׁש)תפילת ראש השנה(ם ָהָרְדּוּבַאן ְּבֵּיַעְו. קָחְצל ִיה ֶׁשָרבּוְּגת ַהים ֶאִלְּמַסְמים ַהִרָב ְׁשמֹוה ְּכָתְכָּב

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּתְקעּו ְלָפַני ְּבׁשֹוָפר ֶׁשל ַאִיל ְּכֵדי  .)ה טז"ר(ַּבְּגָמָרא  רַמֱאה ֶנל ֶזַעְו. הָרל ָׂשה ֶׁשֶּזי ַהִכְּבל ַהת ֶׁשכּוְּזַה
ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו. ָלֶכם ֲעֵקַדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ּוַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ֲעַקְדֶּתם ַעְצְמֶכם ְלָפַניֶׁשֶאְזּכֹר

, ִאּמֹות ֹוּיִת אֹוֵיׁש, ְּבנֹות ֹוּיִתת אֹוַחַּתֶׁש, "ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו" )יג, בראשית כב( בתּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"שליט

  .ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָה ִעָׂשָרהן ֵכְו. ֵאם ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאִילן ֵכְו. ֵּבןת ֹוּיִתאֹות ְלכֹומּו ְסֵאםת ֹוּיִתאֹו ֶׁשינּוְיַה

ה "ִרְבָקא ֶׁש"שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"הרהֵמ יִּתְעַמָׁשְו, )סז, בראשית כד(ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ִרְבָקה נֹוְלָדה ִּבְזַמן ֲעֵקַדת ִיְצָחק ַּכּמּוָבא ְּבְוֵכן 
 ְּדמּוָבא ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ְּדִבְזַמן ִמיַתת ָׂשָרה נֹוְלָדה ִרְבָקה, "ַית ַאְרַּבעָרה ְּבִקְרַוָּתָמת ָׂש ")ב, בראשית כג(ֳאָפִנים ַּבָּפסּוק ' ְמֻרֶּמֶזת ְּבב

ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשִרְבָקה ָּבָאה ,  ֶׁשִרְבָקה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשָּׁשם ִמְׁשַּכן ַהֵּיֶצר ָהָרע.)תולדות יח(' תֹוָרה אֹור'ְּב

, ּוִבְזכּות ֶׁשִּיְצָחק ֶהֱעָלה ַּבֲעֵקָדה ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ְלַמְעָלה. ֹוִניםִמְּבתּוֵאל ְּדִהיא ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצ

ן מּוָבא ְוֵכ.  ֶׁשְּלַאַחר ַהֲעֵקָדה ָזָכה ִיְצָחק ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון:)נח נט(ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהּזַֹהר . ָזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ִרְבָקה ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

,  ֶׁשִּנְׁשַמת ִיְצָחק ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ּוָבֲעֵקָדה ִקֵּבל ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכר)נו' וירא ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדִרְבָקה ָּדֲאָגה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיְלַּבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ִויַקֵּבל ֶאת , ֶעְליֹוןְוָזָכר ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָה, ּוְנֵקָבה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון

ָיְצָאה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ִּדְכֵׁשם ֶׁשִרְבָקה ְּבַעְצָמּה , ֶׁשִהיא ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ַּבְּדָבִרים ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון, ִּבְרַּכת ִיְצָחק ֶׁשְּמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו

ְמֻרָּמז ֵחִצי ְוֵכן . ְּדַצִּדיִקים ְמַקְּבִלים ֶאת ְׁשֵניֶהם ְּכִדְלֵעיל. ָּכְך ִהיא ָרְצָתה ֶׁשַּגם ַיֲעקֹב ִיְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ַּבְּקֻדָּׁשהְוִנְכְלָלה 

ְּבִדּלּוג ַאְרַּבע , "ויָּואָרַצְלַקת ֶחְוַעל  ")טז, בראשית כז(ִהְלִּביָׁשה ְלַיֲעקֹב ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ִיְצָחק ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְּבָגִדים ֶׁשִרְבָקה , ַּבָּכתּוב

ּתֹות ְוַאַחר ָּכְך ֱאִליֶעֶזר ָנַתן ָלּה ֶׁשָּנְתָנה ִלְגַמָּליו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ִלְׁש. ְוֵכן רֹוִאים ַּבָּפָרִׁשּיֹות ֶקֶׁשר ְמֻיָחד ֶׁשל ִרְבָקה ִעם ְּגַמִּלים, אֹוִתּיֹות

  .ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִרְבָקה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ַהָּגָמל ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל. ֲעָׂשָרה ְּגַמִּלים ְועֹוד

הֹוִציא לֹו ֲאִפיקֹוָמן ְוֶהְרָאה " ָךַוִּיַּקח ִּבְרָכֶת"ְּבָחְכַמת ּתֹוָרתֹו , " ְּבִמְרָמהָךָּבא ָאִחי" )אות קסז(' ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְּבָמִצינּו 
 ְוִיְצָחק ָרַמז ְלֵעָׂשו ֶׁשַּיֲעקֹב, ִנְרֶאה ְּדַהִּמְדָרׁש ְמַרֵּמז ֶׁשִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ָהְיָתה ַעל ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְרָמז ָּבֲאִפיקֹוָמן ְּכִדְלֵעיל. לֹו



ח זֹוֶנְנֶפְלד "ֵמַהגרי' ָחְכַמת ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ָלַקח ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשָהָיה ְמיָֹעד ְלֵעָׂשו,  ֶׁשהּוא ַצִּדיקָחְכַמת ּתֹוָרתֹוִּבְזכּות 

   .ֲאִפיקֹוָמן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּבִמְרָמה"ל ֶׁש"זצ

ִנְרֶאה ִּדְבְלִקיַחת ַיֲעקֹב ֶאת ַהֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים . ְּלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ַהְּבָרכֹות ֵמֵעָׂשו ֵמת ִיְׁשָמעֵאלֶׁש.) מגילה יז(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

 ַלְּקִלָּפה ֶּדֶרְך ִיְׁשָמֵעאל ֻמְׁשָּפע ֶזה ְּדֵחִצי. ָּבֶזה הּוא ִהְכִניַע ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶחֶסד ִּדְקִלָּפה, ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּטה ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה

 ְמַרֵּמז ַעל ְסִפיַרת ַהִּביָנה ג"סּוִמְסַּפר ,  ָׁשָנה ְּכֶׁשִּנְתָּבֵרְך ֵמָאִביוג"סְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ֶּבן . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין ִּדְקִלָּפה

   .ג" ְּבִמּלּוי סה"ֲהָוָיִּדְסִפיַרת ַהִּביָנה ִנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם , ְליֹון ְּכִדְלֵעילַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶע

ְוַצַּלח ָאֵעי ' סלֹוְקְנם אּוֵּגְרַתְמּו". ַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים" )ג, בראשית כב(ב תּוָּכ
ה י ֶזל ִּפר ַעֵאָבְמּו. ְךּוּתִח ְוְּבִקיָעהן ֹוׁשא ְל הּוַהְצָלָחהן ֹוׁשְּלֶׁש' קָחְצי ִיִוי ֵלֵטּוּקִל'ר ֶפֵּסק ַהֵּיַדְמ ּו.'ַזל ְלַאְתָראַלֲעָלָתא ְוָקם ַוֲא

ל  ֶׁשְךּוּדִּׁשן ַּבֵכָלְו. קָחְצת ִיַדֵקם ֲעֶד קֹוזֹוה ָּדם ִמר ִעֵּׁשַקְתם ִהָהָרְבן ַאֵכָל, תֶכֶתחֹות ְוַעַּקַבְּמה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסה ְמָחָלְצַהֶׁש

ְּפָעִמים ' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ח"צלן ֵכָל ְו".ַּדְרּכֹו' ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה" )כא, בראשית כד(ב תּוק ָּכָחְצִי
ת ֹוּיִתאֹויף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. ַהְצִליָחה ָנא' ָאָנא הם ְּבב ַּגָלּוּלת ַהים ֶאִעְנְעַנְמ, הָרבּוְּגת ַהַּדת ִמים ֶאִלְּמַסְמאי ַהַּמית ַׁשֵבן ְלֵכָלְו. ִּדין

  .ׁשֶר ׁשֹתֹואֹות ְלכֹוָּין ַׁשֵהְו, היָחִלְצת ַהַבֵתת ְּבזֹוָמְר ִנֵחִצי

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָעקּוד ֲעֵקַדת ָיד ְוֶרֶגל ְּכִיְצָחק  ּוַבְּגָמָרא ָׁשם .לֹא ֵיֵצא ָּגָמל לֹא ָעקּוד ְולֹא ָרגּול .)שבת נד(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
ִּדְפֻעַּלת ִיְצָחק ִהיא ִלְקׁשֹר ֶאת ַהְּלַמְעָלה ְלַמָּטה ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע , ִנְרֶאה ַּדֲעֵקַדת ִיְצָחק ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּפֻעַּלת ִיְצָחק ָּבעֹוָלמֹות. ֶּבן ַאְבָרָהם

ְוָכל ֶזה . ְוֶזה ִנְרָמז ִּבְקִׁשיַרת ַהָּיַדִים ַהַּׁשָּיכֹות ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהּגּוף ָלַרְגַלִים ַהַּׁשָּיכֹות ַלֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהּגּוף. ֶּׁשַפע ְלַמָּטהֶאת ַה

ְלַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ִיְצָחק , ְּכִפי ֶׁשַּמְׁשַמע ִמְּלׁשֹון ַהְּגָמָרא, ָוֶרֶגל ְוָיד ָוֶרֶגלַנֲעֶׂשה ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ְקִׁשיָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ֶאת ַהּגּוף ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ָיד 

ַהָּגָמל ִלְקִׁשיַרת ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ְקִׁשיַרת . ֶׁשּקֹוֵׁשר ּוַמְגִּביל ָּכל ָּדָבר ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַצְמֵצם ַהֶּׁשַפע ּוְמַחְּלקֹו ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלֵעיל

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִיְצָחק ְּדַתְפִקידֹו ֶׁשל ִיְצָחק הּוא ִלְקׁשֹר ּוְלַהְגִּביל ֶאת ְּבִחיַנת ַהָּגָמל ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו לֹא ֵּתֵרד ָלעֹוָלמֹות ֶּדֶרְך ַצד ַהְּקֻדָּׁשה

ם ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּבָׁשָעה זֹו ִמַּדת ַהְּגבּוָרה עֹוֶצֶרת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות  ֶׁשִּיְצָחק ֶנֱעַקד ִּבְׁשַעת ֵּבין ָהַעְרַּבִי:)ויצא קסד(

 ַהְמַסֵּמל ב"ַלַהְוֵכן . ת ַהֲחֻלָּקה ַלֲחָצִאים ֶׁשל ִיְצָחקְּפֻעַּלה זֹאת ִהיא ְפֻעָּלּו. ּומֹוַנַעת ֶאת ַהֶּׁשַפע ַעד ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ָהֵחל ֵמֲחצֹות ַהּיֹום

ַּדֲעֵקַדת ִיְצָחק ִסְּמָלה ֶאת , "ִניָלה ְּבֱאלִֹהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעֹ ")ח, בראשית כב(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ֵאׁש ְוַסִּכיןְּפֻעּלֹות ֶאת 

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

  .הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען ֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַעל ֵעִצים ָוֵאׁש

 ָׁשָנה ְלִתּקּון יֹוֵבל ּוְׁשִמָּטה ֶׁשֵהם ֵלָאה ַיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר ַאְרָּבָעה ָעָׂשר .)ליקוטים עד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 
ָלֵכן הּוא ָזָכה ַּגם ְּבֵלָאה ְוַגם ְּבָרֵחל ִּדְסִפיַרת , ִנְרֶאה ִּדְבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְטמּוִנים סֹודֹות ְּגדֹוִלים ְּדֵכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב הּוא ְּבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת. ְוָרֵחל

 ד"יְוָלֵכן ַיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש . ְוַגם ִעם ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל,  ִעם ְסִפיַרת ַהִּביָנה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֵלָאהַהִּתְפֶאֶרת ִמְתַקֶּׁשֶרת ַּגם
ִּדְסִפיַרת . ְׁשִביל ִלְזּכֹות ְּבָרֵחל ְוֵלָאה ָׁשָנה ָעַבד ֵאֶצל ָלָבן ִּבד"יְועֹוד , ָׁשָנה ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבָרֵחל ְוֵלָאה ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר

 ּוְמַרֵּמז ַעל ַהּכַֹח ֶׁשל ִמַּדת ּכַֹח ִּגיַמְטִרָּיא ד"ַּפֲעַמִים ָיְוֵכן .  ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבִּתְפֶאֶרתְׁשֵּתי ָיַדִיםַהִּתְפֶאֶרת ֵיׁש ָלּה 

, בראשית לז(ַעל ַהָּכתּוב  )י, ר סח"ב(ְוֵכן ַהֶּׁשֶמׁש ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשל ַיֲעקֹב ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . ַמְעָלה ְלַמָּטהַהִּתְפֶאֶרת ְלַחֵּבר ֶאת ַהְּל

 ְוַלֶּׁשֶמׁש . זֹו ַחָּמה"ְוַהִּתְפֶאֶרת" .)חברכות נ(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא   ְוֵכן,"ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי ")ט

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ה"ֲהָוָיְוֵכן ֵׁשם  .ח ָׁשִנים ְמָבְרִכים ֶאת ִּבְרַּכת ַהַחָּמה ְּכֶׁשַהַחָּמה ִמְתַחֶּדֶׁשת"ּוְלַאַחר כ, ח ָׁשִנים"ֵיׁש ַמֲחזֹור ֶׁשל כ

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

  .ַהִּתְפֶאֶרת ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ֵׁשׁשּוִמְסַּפר , םָדָאָּבים ֶׁשִרָבח ֵא"רמ ָהְךֹוּת ִמ ֵאָבִריםִׁשִּׁשיםָּיַדִים ֵיׁש ַהי ֵּת ֶׁשִּבְׁש)ח, א

ְלִבְנָיִמן ָאַמר " )יב, דברים לג(ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשִּבְנָיִמין ִנְקָרא ָיִדיד ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ֶׁשִּיְצָחק ִנְקָרא ָיִדיד:)שבת קלז(ְלֵעיל ֶאת ַהְּגָמָרא ֵהֵבאנּו 
ְוֵכיָון ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ַנֲעֵׂשית ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָּׁשם ְמקֹומֹו . ֵׂשית ַעל ְיֵדי ִיְצָחק ֶׁשַּנֲעָיד ָיד ְמַרֵּמז ַעל ַהֲחֻלָּקה ֶׁשל ָיִדידִנְרֶאה ְּד. "'ְיִדיד ה

ה ָעְב ִׁשיּו ָהְךֶלֶּמה ַהמֹלְֹׁשִּלֶׁש :)תזריע מז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ָלֵכן ַּגם ִּבְנָיִמין ִנְקָרא ָיִדיד', ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשל ִּבְנָיִמין

 ְלִהְתַּפְּׁשטּות ַּדי ֶׁשאֹוֵמר ַׁשַּדי ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהֵּׁשם .הָרבּוְּגת ַהיַרִפד ְסֶגֶנא ְּכ הּוְיִדיְדָיהם ֵּׁשַהְו, ם"ת נהי"ת חגירֹוִפְּסד ַהֶגֶנת ְּכמֹוֵׁש

 אֹוִתּיֹות ַּדיְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי אֹוֵמר . ָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּנְמֵצאת ָּבֲע, ָהעֹוָלם

ְוֵכן ִנְרֶאה . ַפע ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרהְועֹוֶׂשה ֶׁשַהֶּׁשַפע ֵיֵרד ֶּדֶרְך ַיד ְׂשמֹאל ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁש, ַהְיינּו ֶׁשעֹוֵצר ֶאת ַיד ָיִמין ִמָּלֶרֶדת ְלַמָּטה, ָיד

, "ָך ָיֶדת ֶאַחּפֹוֵת"ת "ֶׁשּיֹוֵצא ִמס ְך"ֲחָתֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶּדֶרְך ֵׁשם , " ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד"ְּדַהָּכתּוב 

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

 ְוֵכן ".ָחה ָׁשָמִיםַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפ"ַּתְלמּוד לֹוַמר , אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ָיִמין, זֹו ְׂשמֹאל" ָיְדָך" .)מנחות לז (ֵמַהְּגָמָרא

 ְּדָדִוד ַהְמַסֵּמל ָיד ְּבִגיַמְטִרָיא ָדִודְוֵכן ִנְרֶאה ְּד.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהְּגבּוָרהָּדםּוְבִגיַמְטִרָּיא ,  ֶׁשִהיא ָיד ְׂשמֹאלָיד ֵּכָהה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָךָיֶדי

  . ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַקֵּבל ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָיד ַאַחת

 ,שמות טו ( ֶׁשַהָּכתּוב)קצד' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהַהְקָּדמֹותַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ֶׁשּמֶׁשה ָקַרע ֶאת ַים סּוף ְּבַיד ְׂשמֹאל.)בשלח מח(ַּבּזַֹהר נּו ָמִצי

' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב ְוֵכן מּוָבא. ְּגבּוָרהִרָיא  ְּבִגיַמְט"ָיָרה"ְּד, ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה "ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים") ד

ְוֵכן ָּכתּוב ִּבְקִריַעת .  ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ִזּוּוג ֶׁשל ְיסֹוד ַהָּזָכר ֶׁשָּקַרע ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָים)קפח' ב ע"ח(ל "ְלָהֲאִריַז

ְוֵכן ָמִצינּו ִּבְקִריַעת . ְורֹוִאים ֶׁשֶּזה ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַיד ְׂשמֹאל. ֵלב ְוַהַּמְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת ,"ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָים" ) ח,שמות טו(ַים סּוף 

ֹוד ַהִזּוּוג ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ַהּפֹוֶעֶלת ֶּדֶרְך ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדס. "ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְּגָזִרים" )יג, תהילים קלו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ַים סּוף ִחּתּוְך



ֶׁשַּים סּוף ִנְקַרע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ּוְכֶנֶגד ֶזה ָאנּו נֹוְתִנים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ) כב, בראשית כד(ם "ְוֵכן מּוָבא ָּברשב. ִחּתּוְך ּוְׁשִביָרה

 ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן. ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים,  ַהָּים ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםִקיַעתְּב ְמַרֵּמז ַעל ֶּבַקעְּד

.  סּוסֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ְוָכל ֵחילֹוָתיו הּוא ַעל ְּכרּוב ְלַנֵּצַחְךָרַכב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו" ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף" )תנחומא שופטים יד(

 ה ַהְּגדָֹלדַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּי ")לא, שמות יד(ת ַהָּכתּוב " סה"ְּדָהָרְוֵכן , ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשָהְרִכיָבה ְוַהְּדָהָרה ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי
ְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת  ֶׁשן" ָמכֹוְוֵכן. ְּבִחּבּור ְׁשֵּתי ִמִּלים" ָזִריםִלְג ףְלגֵֹזר ַים סּו"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ִצי ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֲחג"ֶּפֶלְוֵכן ". ה ָעָׂשרֲאֶׁש

 ּוְמַסֶּמֶלת ְּגבּוָרהיַמְטִרָּיא ֶׁשִהיא ְּבִג ָחָרָבהְוֵכן ". דֵנמֹו ְּכִים ַמַּיֵּצב ַוָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם  ")יג, תהילים עח(ת ַהָּכתּוב " ְּכִדְלֵעיל רַהְּגבּוָרה

 ּוְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶׁשהּוא ַאִּדירְוֵכן ". ָחָרָבהַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶל ")כא, שמות יד(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב , ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ם ת ַייַעִרל ְקא ַעָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו". יםֲאִּדיִרָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים  ")י, שמות טו(ָּמז ַּבָּכתּוב ְמֻר, :)בראשית ה( ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש ַהְּגבּוָרה

, יבִּדְכִת, ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא" ָיבֹוא ַאִּדיר". "ָיבֹוא ַאִּדיר ְוִיָּפַרע ָלַאִּדיִרים ֵמַאִּדיִרים ָּבַאִּדיִרים" :)מנחות נג(ף סּו
, ֵאּלּו ִמְצַרִים" ֵמַאִּדיִרים". "ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם", ִּדְכִתיב,  ִיְׂשָרֵאלּוֵאּל" ְוִיָּפַרע ָלַאִּדיִרים". "'ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה"

  ". ם ִמְׁשְּבֵרי ָיםַאִּדיִרי", ִּדְכִתיב, ֵאּלּו ַמִים" ָּבַאִּדיִרים". "ָצַללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים", ִּדְכִתיב
 ַהִּזּוּוג ְּדִעְנַין ִנְרֶאה .ְוָסגּור ָׁשֵלם ָּדָבר ֶׁשל ְׁשִביָרה ְמַסֶּמֶלת ֶּפַתח ְּפִתיַחת ֶׁשָּכל א"שליט לֹוְיֶפר ַיֲעקֹב ָהַרב ֶׁשָּכַתב ְּבַמֲאַמר ָרִאיִתי

 ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ְוַהִחּתּוְך ַהְּׁשִביָרה ֶאת ְמַסֶּמֶלת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהֶּפַתח ִּדְפִתיַחת .יםִלְפִנ ּוְכִניָסה ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהֶּפַתח ְּפִתיַחת ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה

ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה , יָעהְוֵכן ִזּוּוג ִנְקָרא ְיִד. ֲחָצִאים ִלְׁשֵני אֹותֹו ְמַחֵּלק ֶׁשַּכְבָיכֹול ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ְּבֶאְמַצע ַנֲעֶׂשה ֶזה ִחּתּוְך ְוֵכן .ַהְּמַזֶּוֶגת

 )רלא 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"רשב ַמֲאָמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן ".ַוּיַֹדע ָּבֶהם ֵאת ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות" )טז, שופטים ח(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ִהיא ַּגם ְׁשִביָרה

 .ְךָּב ְוֵאעּולְך ֵמיָמי ְּפִליג ְּבסֹוד ִהיא ַלַּמְלכּות ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה :)נא ראשיתב( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְּדָלתֹות ְׁשֵּתי ֵיׁש ָהִאָּׁשה ֶׁשִּביסֹוד
 םתיקוני( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְמַקֶּבֶלת ַּבְּנֵקָבה ַּגם ַהִחּתּוְך ֶאת ְמַרֶּמֶזת ִהיא ,ַהֶּׁשַפע ֶאת חֹוֶתֶכת ֶׁשַהְּגבּוָרה ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ֶׁשְּבֵבית לֹוַמר ָרָצה ָלִקיׁש ֶׁשֵריׁש :)ט יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַצד ְלָכל ֶׁשְּמִניִפים ֶחֶרב ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָהֲעָטָרה :)קמ

 ֶׁשְּדָלתֹות ְורֹוִאים .ְלֵחִצי ַרק ִנְפַּתַחת ְּדֶדֶלת תִּכְדָלתֹו ֲעִליֶתם אֹוֵמר הּוא ,ַלֲחָצִאין ַרק ִמָּבֶבל ֶעְזָרא ִעם ָעלּו ַהֵּׁשִני ַהִּמְקָּדׁש

  .ַהֵחִצי ֶאת ְמַסְּמלֹות

ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב "ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר . ַמְׁשַמע ַעד ַקְרָקִעיתֹו ֶׁשל ָים" ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים" )כא, שמות יד(' ִחְזקּוִני'ַּבמּוָבא 
ֻהְצְרכּו ִיְׂשָרֵאל ִלְטרַֹח , ְוִאּלּו לֹא ִנְבְקעּו ַהַּמִים ְּכָלל, ֶאָּלא ָים ֶזה ָּגדּוׁש הּוא, ְקעּו ְלַגְמֵריְּדַמְׁשַמע ֶׁשּלֹא ִנְב, "ָים

ַנֲעָׂשה ְו, ֲהֵוי] ְׁשִליׁש[ְוִאם ִנְבְקעּו ְלַגְמֵרי ֻהְצְרכּו ֵליֵרד ַעד ְּתהֹום ְלִפיָכְך ִנְבַקע ַהָּגדּוׁש ְּדתּוְלָּתא , ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה
, ַמה ִּלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ְּבסֹוף ְׁשִליׁש ָהֶעְליֹון ֶׁשל ּגּופֹו, "ְּבֶלב ָים"ַהְיינּו , ְלִיְׂשָרֵאל חֹוָמה ִמֶּזה ּוִמֶּזה ּוְׁשֵּתי ַהָּידֹות ָקְפאּו

ַהְיינּו ֶׁשַהִחּתּוְך הּוא ִּבְמקֹום , ד ַהָּפִנים ִלְׁשֵני ְׁשִליׁש ּוְׁשִליׁש ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּׁשֵני ַהֲחָצִאים ִמְתַחְּלִקים ִמַּצ.ַאף ַהַּמִים ִּבְׁשִליָׁשם ָקְפאּו

ם ְּדִמַּצד ַהָּפִנים ֶׁשל ַהָּי, ֶׁשְּׁשֵני ְׁשִליׁש ָקְפאּו ּוְׁשִליׁש ִנְבַקע, ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשָהָיה ִחּתּוְך ִּבְקִריַעת ַים סּוף ְּבֶלב ָים, ֶהָחֶזה ְּכֶנֶגד ַהֵּלב

  .ּוְׁשִליׁש ֶׁשל ֲחִצי ָהֶעְליֹון,  ֵּבין ְׁשֵני ְׁשִליִׁשים ֶׁשל ֲחִצי ַהַּתְחּתֹוןָהָיה ִחּתּוְךְּכִפי ֶׁשהּוא ִנְרָאה ַלחּוץ 

ַאף ָיִדי " ַאַחת ֶׁשֶּנֱאַמר ָחִביב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהעֹוָלם ִנְבָרא ְּבָיד" ָךִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוֲננּו ָיֶדי" )יז, שמות טו(י "ְּבַרִּׁשָמִצינּו 
 ְלעֹוָלם ָוֶעד ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָּכל ְךִיְמלֹ' ְוֵאיָמַתי ִיָּבֶנה ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים ִּבְזַמן ֶׁשה, ּוִמְקָּדׁש ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים" ָיְסָדה ֶאֶרץ

ֶׁשַּיד , "ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפָחה ָׁשָמִים" )יג, מח' ישעי(תּוב  ֶׁשְּמָבֶאֶרת ֶאת ַהָּכ:)מנחות לו(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַהְּמלּוָכה ֶׁשּלֹו

י ְמַרֵּמז ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ֶאֶרץ "ִנְרֶאה ְּדַרִּׁש. ָּבְרָאה ֶאת ַהָּׁשַמִים' ְוַיד ָיִמין ֶׁשל ה, ָּבְרָאה ֶאת ָהָאֶרץ' ְׂשמֹאל ֶׁשל ה

ְוַיד ָיִמין ּכֹוְנָנה ֶאת ַהָּׁשַמִים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי , ַרק ֲחִצי ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָיד ְׂשמֹאל ַהְיינּו ַמה ֶּׁשַהְּׂשמֹאל ַמְסִּכים ְלַהְׁשִּפיַעְמַקֶּבֶלת 

 ֶׁשָּכל ַהְּמלּוָכה ֶׁשּלֹו ַהְיינּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני ֲחָצֵאי ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹא, ָהֶעְליֹון ֶׁשָּׁשם ִנְׁשָאִרים ַהֲחָסִדים ֶׁשֵאיָנם יֹוְרִדים

ָרה ְוָלֵכן ַהָּפסּוק ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַּבִּׁשי, ִנְזֶּכה ִלְבִחיַנת ְׁשֵּתי ָיַדִים ְוֶזה ִיְהֶיה ֶּדֶרְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּמָּׁשם ָּבא ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות, ַהַּמְלכּות

  . ֶׁשָּשם ָהָיה ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּותְקִריַעת ַים סּוףְלַאַחר 

ַוָּתֶׁשת ָעַלי " )תהילים קלט(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , א ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָהָאָדם ִנְבְראּו ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים"אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט' ג ר"מּוָבא ֵמָהרהְוֵכן 
ּכֹוְננּו ' ִמְּקָדׁש ה"ּוְכִתיב "  ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִניָךָיֶדי"ְּכִתיב . אן ָלָאָדם ּוְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְבְראּו ִּבְׁשֵּתי ָיַדִיםִמָּכ, "ַּכֶּפָכה
ִּדְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבָאָדם ֵיׁש ִחּבּור ִלְדָבֵרינּו ר ּוְמבָֹא. ִּכי ָׁשם ֵיׁש ִחּבּור ַהָּיד ֶׁשָּבְרָאה ֶאת ַהָּׁשַמִים ִעם ַהָּיד ֶׁשָּבְרָאה ֶאת ָהָאֶרץ". ָךָיֶדי

  . ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ְּבסֹוד ְׁשֵּתי ָיַדִים

  ְּדָפנֹות ְוֶטַפח ַּבֻּסָּכה ְּבסֹוד ָהֲאִפיקֹוָמן' ב

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ִסֵּמל ֶאת ַקו ַהְּגבּוָרה, ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנן ֶׁשָהָיה ַּבִּמְדָּבר ִסֵּמל ֶאת ַקו ַהֶחֶסד:)השמטות רנב(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ה ִעם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִחיַנת עֹוָנה ֶׁשִהיא אֹור ְּפִניִמי"ֶׁשַעּמּוד ָהֵאׁש ַּבִּמְדָּבר ִסֵּמל ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל הקב' ַחְׁשַמל ָּדם'

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַעּמּוד ָהֵאׁש ָהָיה ְּפִניִמי ְוַעּמּוד . ֶׁשַעְנֵני ָּכבֹוד ְוַעּמּוד ֶהָעָנן ִסְּמלּו ֶאת ָהאֹור ַהַּמִּקיף ֶׁשָהָיה ְלִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר' ַחְׁשַמל ֻסָּכה'

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן . ַלַּמְלכּות ְלַהְׁשִּפיַע ַּבְּפִניִמּיּות ִּבְבִחיַנת עֹוָנהְּדַרק ַעּמּוד ָהֵאׁש ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַקו ַהְּגבּוָרה יֹוֵרד ְלַמָּטה , ֶהָעָנן ָהָיה ַמִּקיף

ְלַרֵּמז ֶׁשאֹור ֶזה ַמִּקיף , ֵּכיָון ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ִנְׁשֶאֶרת ְלַמְעָלה הּוא ִמְתַּגֶּלה ְלַמָּטה ַעל ְיֵדי אֹור ַמִּקיף, ַעּמּוד ֶהָעָנן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַקו ַהֶחֶסד

ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית ' ִּכי ֲעַנן ה" )לח ,מ שמות(  ְוֵכן ָּכתּוב.ְעָלה ְוֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטהִמְלַמ
אֹוְצרֹות ' ְוֵכן מּוָבא ְּב".ַעל ַהִּמְׁשָּכן"יף ְוַעּמּוד ֶהָעָנן ָהָיה ַמִּק, "ּבֹו"ְּפִניִמי ְורֹוִאים ֶׁשַעּמּוד ָהֵאׁש ָהָיה , "ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם



 ל"א ֶׁשֵּׁשם )שכא' ב ע"סוכות ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַעְנֵני ָּכבֹוד ֵהם ְּבֶחֶסד' ז )ז"ן פ"הארות זו(ל " ְלָהֲאִריַז'ַחִּיים
ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן . ל ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד" ִּכי ָּכל ַהַּמִּקיִפים ֵהם ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ֵאֵּקףֶהְּבִגיַמְטִרָּיא , ד"ף ָלֶמ"ָאֶלְּבִמּלּויֹו 

" ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו" ):יומא יז(ּוָמִצינּו ִׁשיַטת ַרִּבי ַּבְּגָמָרא . ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד ֵהִביא ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל ַעְנֵני ַהָּכבֹוד
 ַהַּׁשָּיְך הּוא ְּבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ֶׁשַאֲהרֹן 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְוֵכן . ְורֹוִאים ֶׁשַאֲהרֹן ְמַקֵּבל ֲחִצי, ֶמְחָצה ְלַאֲהרֹן ּוֶמְחָצה ְלָבָניו

  . ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ב"ְוֵהן ְּבסֹוד ֵׁשם ע,  ֶׁשָהַעְפַעַּפִים ֶׁשל ָהַעִין ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם ָעִבים)רפא' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ָּדמֹותַׁשַער ַהַהְק'מּוָבא ְּבְוֵכן 

ְוֵכן ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה .  ּוְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדֶחֶסדֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא , ב"עְּדַעְפַעַּפִים ֵהן ִּבְבִחיַנת ַמִּקיִפים ֶׁשל ָהַעִין ָלֵכן ֵהן ַׁשָּיכֹות ְלֵׁשם 

  .  הּוא ָעָנן ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדָעב

 ְמָבֵאר )שד' ב ע"סוכות ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּוְב. ָּתנּו ַרָּבָנן ְׁשַּתִים ְּכִהְלָכָתן ּוְׁשִליִׁשית ֲאִפּלּו ֶטַפח :)סוכה ו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ְּבַיד , ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִחּבּוק ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה, ִּדין ֶזה ֶׁשַהֻּסָּכה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהאֹור ַהַּמִּקיף ֶׁשל ַהֲחָסִדים ְוַעְנֵני ַהָּכבֹוד

ּוְבִחּבּוק , ְּדִחּבּוק הּוא ִּבְבִחיַנת אֹור ַמִּקיף. ֶדם ַהִּזּוּוג ֶׁשל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרתְוֶזה ָּבא קֹ, "ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני", ה ַּכְבָיכֹול"ְיִמינֹו ֶׁשל הקב

 זֹו ְואֹות, ַּדְפנֹות ַהֻּסָּכה' ְסתּוָמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ד'  ֶׁשָהאֹות ם:)פנחס רנה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . 'ְצָדִדים ְועֹוד ֶטַפח ְּבַצד ג' ַהְּנֵקָבה ְמַחְּבִקים ב

ִנְרֶאה . )א שסט"הלילה ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵלָאה

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֻּסָּכה , ָלֵכן ַמְסִּפיקֹות ְׁשֵּתי ְּדָפנֹות ֶׁשֵהן ֵחִצי, ִחיַנת ַמִּקיףְּדֵכיָון ֶׁשֻּסָּכה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה ְוֵהם ַרק ִּבְב

נּו ְּדֵבַאְר. ל ֶׁשּסֹוד ַהִחּבּוק ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִּקיף ֵיׁש ּבֹו עֹוד ֶטַפח"ְוָלֵכן מֹוִסיִפים ֶטַפח ְּכִפי ֶׁשאֹוֵמר ָהֲאִריַז. ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

ְוָלֵכן חֹוְתִכים ֵחִצי ָּגדֹול ְוֵחִצי , ְלֵעיל ְלַגֵּבי ֲאִפיקֹוָמן ֶׁשַהֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה הּוא יֹוֵתר ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִנְׁשָאר ֶלָעִתיד ָלבֹא

אֹוִתּיֹות '  ִעם ַהדִחּבּוקְוֵכן . אֹותֹו ְּבֵחִצי ָּגדֹול יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ַהֶּטַפח ַהּנֹוָסףָּכְך ְּבִחּבּוק ַהֵחִצי ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהֶּלָעִתיד ָלבֹא ְמַסְּמִלים , ָקָטן

ר "ֵמהרְוֵכן ָׁשַמְעִּתי . 'ַחְׁשַמל ֻסָּכה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ָהאֹור ַהַּמִּקיף ֶׁשל ַהֻּסָּכהְךָמָס אֹו ַעּמּוד אֹו ֵצלְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוֵכן ִנְרֶאה . ְךָמָס אֹו ַעּמּוד אֹו ֵצלְּכִמְנַין , ]ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָּכפּול ֵׁשׁש[ ְטָפִחים ֵמָאה ְוֶעְׂשִריםא ֶׁשּגַֹבּה ַהֻּסָּכה הּוא "ְרָפֵאל ַמִּגיד שליט

  . ִּבְבִחיַנת ָיִמין ֶׁשֵּצל הּוא,"ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך' ה" )ה, תהילים קכא(ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב 

ִאם ְּתַמֵּלא ַּתֲאָוְתָך ְוַתֲעֶׂשה " ַהְתַמֵּלא": י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ַהְתַמֵּלא ְבֻׂשּכֹות עֹורֹו ּוְבִצְלַצל ָּדִגים רֹאׁשו" )לא, איוב מ(ב תּוָּכ
" ְבֻׂשּכֹות": ןֹוּית ִצַּדֻצְמן ִּבֵכְו. רֹות ַהָּדִגים ַהְּגדֹוִליםהּוא ַהֶחֶרב ֶׁשּכֹוְרִתין ּבֹו עֹו" ְבֻׂשּכֹות" :רֵאָבג ְמ"רלבָהְו .ֻסּכֹות ֵמעֹורֹו
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יןִּכל ַסג ַע"רלב ָהׁשֵרָפְמ, תֹוּכל ֻסי ַע"ִּׁשר ַרֵאָבְּמק ֶׁשסּו ָּפתֹואֹוְו, ַסִּכיןן ֹוׁשְּליא ִמ ִהֻּסָּכהים ֶׁשִארֹו ְו.ִמְּלׁשֹון ַסִּכין

  .ן ִּבְבִחיַנת ַמִּקיףיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַה ֶאיַעִּפְׁשַמּו, ין ַהחֹוֵתְך ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםִּכת ַסיַנִחְביא ִּבה ִהָּכֻּסֶׁש

ֲאִפּלּו ְּדָפנֹות ּוְׁשִליִׁשית '  הּוא ֻסָּכה ַּבת בְךְוֶהְרָאהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִנְתָרֵעם ִאּיֹוב ַעל ַהִּיּסּוִרין' ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְּבָמִצינּו 
ֵּכיָון ֶׁשֵהִבין , ְוִנְתַיְּׁשָבה ַּדְעּתֹו, ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש ַהִּיּסּוִרים' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשה. ְוִנְתַיְּׁשָבה ַּדְעּתֹו, ֶטַפח

 הּוא ִאּיֹובָלֵכן , ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשּשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ִאּיֹוב ָהָיה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲחִזיר ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶאת ַמה ֶּׁשָּלְקחּו ִמֶּמּנּו

ְּכֶׁשַהָּׂשָטן ַלֲעָזאֵזל ִעיר  ֶׁשִאּיֹוב ָהָיה ִּבְבִחיַנת ָׂש.)בא לג(ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר , ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּׂשָטן ַהִּנְקָרא אֹוֵיב, אֹוֵיבאֹוִתּיֹות 

  .ִקְטֵרג ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוַעל ְקִריַעת ַים סּוף

ָּתר ְלִפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְּבִקּדּוִׁשין ֻמ. ַהִּקּדּוִׁשין ֵהם אֹור ַמִּקיף ֶׁשּקֹוֵדם ָלאֹור ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהִּנּׂשּוִאין, ְּבִקּדּוִׁשין ְוִנּׂשּוִאיןְוֵכן 

ּוַבֵחִצי , ֵּכיָון ֶׁשִּקּדּוִׁשין ְמַקְּׁשִרים ֶאת ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ֶּדֶרְך ַהַּמִּקיִפים ִּבְלָבד ַהַּׁשָּיִכים ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון, ּוְבִנּׂשּוִאין ָאסּור, ַלֲעׂשֹות ְּתָנִאים

ַהֶּקֶׁשר הּוא ֶקֶׁשר , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָּבאֹור ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהִּנּׂשּוִאין. ִחיצֹוִנים ֵמַהֶּקֶׁשרָהֶעְליֹון ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּתָנִאים ְּכֵדי ְלַסֵּלק ֶאת ֲאִחיַזת ַה

  .ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ּבֹו ְּתָנִאים, ָחָזק ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ל ַהַּטַעם ֶׁשּמֹוִציִאים ֶאת ַטְּבעֹות ַהּלּוָלב "יץ ַזַּצק ֵמָראְּפִׁש"ל ְּבֵׁשם ָהרה"ִפיְׁשל ַאְייְזְנָּבאְך זצוק' צ ר"ר ָהרה"ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹוְוֵכן 

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל . ִּדְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא ְזַמן ַהִּיחּוד. ְלַרֵּמז ֶׁשֲאַנְחנּו ִּבְבִחיַנת ַּכָּלה ֶׁשּפֹוַרַעת ַׂשֲערֹוֶתיָה ֶעֶרב ֻחָּפָתּה, ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ה"ַיָּבָׁשת "ר" ִראׁשֹון ַׁשָּבתֹוןָהּיֹום ַּבִמים ָיְבַעת ִׁשה "ָּתחֹּגּו ֶאת ַחג הוי ")לט, ויקרא כג(ת ַחג ַהֻּסּכֹו

ְוֵכן ְּבֻסּכֹות . ְוֶאֶרץ ְמַסֶּמֶלת ַמָּצב ֶׁשֵּיׁש ִזּוּוג, ֵאין ִזּוּוגּוְמַסֶּמֶלת ַמָּצב ֶׁש, ְיֵבָׁשהִהיא ִמְּלׁשֹון ַּיָּבָׁשה  ֶׁש.)הקדמה יב(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ִזּוּוג

  . ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמִּקיף ֶׁשָּבא קֶֹדם ַהִּנּׂשּוִאיןחּוָּפה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךְסָכְוֵכן  .ָהאֹורֹות ֵהם ַמִּקיִפים ְּבַמָּצב ֶׁשֵאין ִזּוּוג ַעד ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת

ַאָּתה ָאַמְרָּת ,  הּוא ְלַאְבָרָהםְךָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ִסיַמאי ָאַמר' ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבֵׁשם ר )י, ר מח"ב(ִּמְדָרׁש ַּבָמִצינּו 
, ֲהֵרי ַּבִּמְדָּבר, "ְך ְלָמָסָּפַרׂש ָעָנן", ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא,  ַּבִּמְדָּבר ּוַבִּיּׁשּובָך ֶׁשֲאִני ּפֹוֵרַע ְלָבֶניָךַחֶּיי, "ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ"

ְוֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמחֶֹרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ", ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִמַּנִין, "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים", ָּבָאֶרץ ִמַּנִין
 ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשִּמְצַות ֻסָּכהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ְזכּות ַאְבָרָהםרֹוִאים ֶׁשַעְנֵני ָּכבֹוד ּוִמְצַות ֻסָּכה ֵהם ִּב. "ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר

ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא " )א, בראשית כד(א ַעל ַהָּכתּוב " ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַהגר.ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשֵאיָנם יֹוְרִדים ְלַמָּטה ְּבאֶֹפן ְּפִניִמי
ל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַּב ")מב, ויקרא כג( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב "ל"ַּבּכֹ"ֶׁש. "ַויהָֹוה ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹלַּבָּיִמים 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְבָרָהםֶׁש' ַמְחֶּבֶרת ַהּקֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . "ַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְל: ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת

  .י"ף ֵה"ו ַּכ"ְך ָוא"ָסֶמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ה"סּוָּכ

ְּדֶאְזָרח ְמַסֵּמל , ִמְצַות ֻסָּכה ַעל ָרחֶאְזִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּכתּוב נֹוֵקט ְלׁשֹון . "ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻסּכֹת" )מב, ויקרא כג(ב ָּכתּו

 ֶׁשָּכל )שלח' פ( 'ִסְפִרי'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ָאַמר ַרב ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ֶזה ַאְבָרָהם .)ב טו"ב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאְזָרח ְמַסֵּמל ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשִּנְשָאִרים ְלַמְעָלה ַּבְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת .ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ֶאְזָרח ֵּפרּוׁשֹו ָזָכר ְולֹא ְנֵקָבה



ְמַרֵּמז ַעל ְזִריַחת א ֶׁשֶאְזָרח הּוא ִמְּלׁשֹון ֶזַרח ַה"ֶזַרח ֶפֶדר שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה. ְוֵאיָנם יֹוְרִדים ַלַּמְלכּות ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּנֵקָבה, ָזָכר

ְולֹא , ן ֶׁשֶאְזָרח ֵּפרּוׁשֹו ָאָדם ֶׁשִּנְמָצא ְּבַמָּצב ֶׁשל ֶאְזָרח ַרֲעָנן" ְּבֵׁשם ָהרמב:)סוכה כח(' א"ריטב'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ַהֶּׁשֶמׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד

ה ֶז ")יג, כז. כט, איוב כ(ת ַהְּפסּוִקים " רח"ֶאְזָרְוֵכן . ים ֶׁשֶאְזָרח ְמַסֵּמל ַמָּצב ֶׁשל ֶחֶסדְורֹוִא, ְּדִמְצַטֵער ָּפטּור ִמן ַהֻּסָּכה, ְּבַמָּצב ֶׁשל ַצַער

) יז, ב טז"ש(ת ַהְּפסּוִקים ַהְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד " רח"ֶאְזָרְוֵכן . ִּדְבִחיַנת ֶאְזַרח יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים" ָׁשעָרָדם ָאֶלק ֵח

ַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון ' ג ר"ֵמָהרה' סֹוד ַהִּנּׂשּוִאין'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ". ָסֶדיָךֲחב רֹת ֶאְכרּו  ָזלֹא") ז, תהילים קו(ְוֵכן " ֶעָךֵרת ֶאְסְּדָך ַחה ֶז"

  . ָּדה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשִּנ. ִניָדהְסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות , סּוָּכה ֶׁשאֹוִתּיֹות א"שליט

ַּפר ְיִחיִדי ָלָּמה ְּכֶנֶגד , ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹות, ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהֵני ִׁשְבִעים ָּפִרים ְּכֶנֶגד ִמי :)סוכה נה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ֵדי ּכֹוָכִבים ֶׁשִאְּבדּו ְוֵאין יֹוְדִעין ַמה ֶּׁשִאְּבדּוָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוי ָלֶהם ְלעֹוְב' ֻאָּמה ְיִחיָדה ְוכּו

 ִנְרֶאה ְּדֻסּכֹות הּוא ְזָמן ֶׁשּבֹו ְמַכְּפִרים ַעל ִׁשְבִעים ֻאּמֹות ּוַמְׁשִּפיִעים ָלֶהם. ְוַעְכָׁשו ִמי ְמַכֵּפר ֲעֵליֶהן, ַקָּים ִמְזֵּבַח ְמַכֵּפר ֲעֵליֶהן

ּוִמֵּמיָלא ֶזה ַהְּזָמן ִלְדאֹג ָלֶהם , ְּדִבְזַמן ֶּזה ׁשֹוֶרה אֹור ַמִּקיף ֶׁשל ַהֲחָסִדים ֶׁשַרק ַלִחיצֹוִנים ֵיׁש ִמֶּמּנּו ְיִניָקה ַוֲאִחיָזה. ֶאת ַהֶּׁשַפע

ָרֵאל ְּדֵיׁש ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשל ָהאֹור ַהְּפִניִמי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ְלַצד ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא ְּכֶנֶגד ִיְׂש. ּוְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת ַהֶּׁשַפע

  .ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרי ֲחֻנָּכה ֶׁשְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא ִּבְבִחיַנת ַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשַהֶּׁשַפע יֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה, ַהְּקֻדָּׁשה

ְּדֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִים .  ֶׁשִּנּסּוְך ַהַּמִים ְּבֻסּכֹות ְמעֹוֵרר ֶאת ְׁשִליַטת ִיְׂשָרֵאל ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם.)נח סד(ר ָמִצינּו ַּבּזַֹהְוֵכן 

ְוִנּסּוְך ַהַּמִים ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים , ים ֶחֶסדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַמִים ְמַסְּמִל. ַהֵּזידֹוִנים ַהּיֹוְנִקים ֵמַהַּמִים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ִויְׂשָרֵאל ׁשֹוְלִטים ֲעֵליֶהם ֵּכיָון ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים ִּבְזכּות ִיְׂשָרֵאל. ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֶׁשּיֹוְרִדים ִּבְזַמן ֶזה ִּבְזכּות ִיְׂשָרֵאל

ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל , ְולֹא ְּכמֹו ְׁשָאר ֲעבֹודֹות ֶׁשעֹוִלין ֶּדֶרְך ַצד ָיִמין, ְּבִנּסּוְך ַהַּמִים ָהיּו עֹוִלין ַלִּמְזֵּבַח ֶּדֶרְך ַצד ְׂשמֹאל ֶׁש:)שם מח(

ְולֹא ְּכמֹו ְׁשַאר ֲעבֹודֹות ַהִּמְזֵּבַח , ִּנּסּוְך ַהַּמִים ָּכֵׁשר ַּגם ַּבַּלְיָלה ֶׁש.)סוכה כא(ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי . ְיִניַקת ַהְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה

ין ֵיׁש ּוִבְׁשלֶֹשת לּוִג.  ֶׁשִּׁשעּור ַהִּנּסּוְך ָהָיה ְׁשלָֹשה לּוִגין:)זבחים קי(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְוַלְיָלה הּוא ְּבִחיַנת ְׂשמֹאל, ֶׁשְּכֵׁשרֹות ַרק ַּבּיֹום

  . ְׁשלֶׁשת ֻלִּגין ַמִים ְׁשאּוִבין ּפֹוְסִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה)  ג,עדיות א(ֲאִחיָזה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה 
, )א א לג"מ(י "ה ִנְקָרא ִּגיחֹון ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשּוַמְעָין ֶז,  ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ַהַּמִים ְלִנּסּוְך ַהַּמִים ִמַּמְעַין ַהִּׁשילֹוַח.)סוכה מח(ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ְוֵכן 

 הּוא ׁשֶֹרׁש ִּגיחֹוןֶׁשַה) שפ' א ע"מ, שכה' האזינו ע (ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבַּכּמּוָבא , ְּדַמְעָין ִּגיחֹון נֹוֵתן ְיִניָקה ַלְּקִלָּפהּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

 ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַחג ַהֻּסּכֹות. ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְמַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ַלְּקִלָּפה ְּכמֹו ָׂשִעיר ִׁשילֹוַחְוֵכן ִנְרֶאה ְּד, ֹוןָּגחַהָּנָחׁש ַהִּנְקָרא 
  .ַח"ִׁשילֹות "ר" ִמים ָיְבַעתִׁשה "הויַלג ַחַחּגֶֹתם ְו" )יב, במדבר כט(

 מֹוְּׁשים ֶׁשִארֹוְו, הּוָּיִקְזִחה ְלָנָּוַּכַהר ֶׁשֵאָבְמ םי ָׁש"ִּׁש ַר".ָמַאס ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ֵמי ַהִּׁשלַֹח ַההְֹלִכים ְלַאטַיַען ִּכי " )ו, ח' ישעי( ָּכתּוב

ה ָאי ָריד ִּכִלהֹוְלן ּוֵּתַחְתִהה ְלָצָרא  לֹהּוָּיִקְזִח ֶׁש.)ברכות י(א ָרָמְּגת ַהר ֶאֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע. ֵמי ַהִּׁשלַֹחא ק הּוסּוָּפ ַּבהּוָּיִקְזל ִחֶׁש

ד ַחא ָּפהּו, הָּפִלְּקה ַלָּׁשֻדְּקע ַהַפא ֶׁשֵצם יֹוָּׁשִּמ ֶׁשַחֹוּלִּׁשן ַהַיְעד ַמסֹוה ְּבָי ָהתֹוָמְׁש ִנׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָוֵּכ. יםִעָׁשים ְרִנ ָּבּוּנֶּמ ִמאּוְצֵּי ֶׁשׁשֶדּקֹ ַהַחרּוְּב

ר ֵסֶפ' ְּבאָבּוּמַּכ, ַחֹוּלִּׁשן ַהַיְעת ַמ ֶאהּוָּיִקְזם ִחַת ָסַעּוּדר ַמָאבֹן ְמֵכְו. הֶּׁשַנ ְמּוּנֶּמד ִמַלן נֹוֵכָאי ֶׁשִפְּכ, הָּפִלְּקע ַלַפ ֶׁשיאּוִציֹו ְויעּוִׁשְריו ַיָנָּבֶׁש

ְלַבל ִיְׁשּתּו ְוֵיָהנּו ַהְּקִלּפֹות , תֹוְך ְירּוָׁשַלִיםֵמי ִּגיחֹון ֶׁשְּב] ִחְזִקָּיהּו[ְוָלֶזה ָסַתם  )שפ' ע' מלכים א(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטים
  .ְוַהִחיצֹוִנים

ֶׁשֵּיְצאּו , ִמְּפֵני ֶׁשָּצָפה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש,  ִחְזִקָּיהּו לֹא ָהָיה רֹוֶצה ִליָׂשא ִאָּׁשה)רכח' ישעי(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבמּו
, "ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה"ֶׁשָאַמר לֹו , ִמְּפֵני ְׁשִליחּות ְיַׁשְעָיהּו, ְוַאַחר ֶׁשֻהְכַרח ִליָׂשא ִאָּׁשה. ִעיםִמֶּמּנּו ָּבִנים ְרָׁש

 םָיה מֹוִליָכּוְכֶׁשָה. ְוֵהם ְמַנֶּׁשה ְוַרְבָׁשֵקה, ּוְׁשֵניֶהם ְרָׁשִעים, ָּבִנים' ְוִעם ָּכל ֶזה ָיְצאּו ִמֶּמּנּו ב. ֻהְצַרְך ָלַקַחת ִאָּׁשה
ַוֲחָבטֹו , ְלַהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ָיִאי ַצָּואֵריּה ְּדַאָּבא, ָאַמר ַרְבָׁשֵקה, ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַעל ְׁשֵני ְּכֵתָפיו

יו ִבל ָאאר ֶׁשָּוַּצַהר ֶׁשַמה ָאֵקָׁשְבַרים ֶׁשִא רֹו.מֹוְוִקְּי, ִלְצלֹות ָעָליו ָּדִגים, ָיִאי ַצָּואֵריּה ְּדַאָּבא, ּוְמַנֶּׁשה ָאַמר. ָוֵמת, ַּבַּקְרַקע

 גֹוָרן ֲהֵכָלְו. ארֹוָּות ַציַנִח ְּבְךֶרת ֶּדֹוּפִלְּקה ַלָּטַמד ְלֵרֹוּייו ֶשִבל ָאע ֶׁשַפֶּׁשל ַהז ַעַמא ָר הּוינּוְיַה, הָרה ָזָדבֹוֲען ַלָּבְריו ָקָליב ָעִרְקַהה ְלֶפָי

  .ילֵעְלִדם ְּכִין ַמַיְעת ַמיַנִחא ְּביו הּוִבי ָאים ִּכִגת ָּדַּיִלל ְצז ַעַמה ָרֶּׁשַנְמּו. ידֹוִלהֹוה ְלָּלִחְתַכְּלה ִמָצא ָרא לֹ הּוְךָּכם ּוּׁשי ִמִּכ, יוִבָא

. ְיהֹוָׁשָפט ְוִחְזִקָּיהּו, ִוד ְוָאָסאָּד: ְוֵאּלּו ֵהן, ַמה ֶּׁשָּתַבע ֶזה לֹא ָּתַבע ֶזה, ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ָהיּו )טו, ר ד"איכ( ׁשָרְדִּמ ַּבָמִצינּו
ְיהֹוָׁשָפט . ָאָסא ָאַמר ֵאין ִּבי ּכַֹח ַלֲהרֹג ָלֶהם ֶאָּלא ֲאִני רֹוֵדף אֹוָתם ְוַאָּתה עֹוֶׂשה". ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם"ָּדִוד ָאַמר 

ִחְזִקָּיהּו ָאַמר ֲאִני ֵאין ִּבי ּכַֹח לֹא . י אֹוֵמר ִׁשיָרה ְוַאָּתה עֹוֶׂשהָאַמר ֲאִני ֵאין ִּבי ּכַֹח לֹא ַלֲהרֹג ְולֹא ִלְרּדֹף ֶאָּלא ֲאִנ
ה ֲאִני עֹוֶׂשה ֶׁשֶּנֱאַמר "ָאַמר לֹו הקב, ֶאָּלא ֲאִני ָיֵׁשן ַעל ִמָּטִתי ְוַאָּתה עֹוֶׂשה, ַלֲהרֹג ְולֹא ִלְרּדֹף ְולֹא לֹוַמר ִׁשיָרה

 ִהְׁשַּתְּדלּותם ּות ׁשֹוׂשֲעה ַלָצא ָר לִֹחְזִקָּיהּו ַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו".ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור' ְלַאְך הַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמ"

ה ָּטַמה ְלָמָחְלִּמי ַהֵרֲה ֶׁשָבֵרינּוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּד. תֹוָּלִפל ְּתֵּבִק' הַו, לּכֹה ַהֶׂשֲעַי' הל ֶׁשֵּלַּפְתִהְו, םָלעֹות ָהֹוּמ ֻאֶנְגּדֹו מּוֲחְלִּנֶׁשְּכ

ם ַּג, תֹוכּוְלַמד ְלאֹד ְמֵּגַנְתא ִמָרֲחא ַאָרְטִּסַהע ֶׁשַד ָיְךֶלֶּמד ַהִוָּד. 'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוְדִּכ, הָלְעַמית ְלִנָחה רּוָמָחְלת ִמֶלֶּמַסְמ

, רָׁשְפֶאה ֶׁשָּמ ַּכִהְׁשַּתְּדלּותת ֹוׂשֲעב ַלָּיֻח ְמיׁשִּגְרא ִההּו, יִטָרן ְּפֶפאֹ ְּבתֹום אֹוָתָאְנִּׂשם ִמ ַּגֹו ּבמּוֲחְלִּנן ֶׁשיָוֵכְו, ְּכָלִלין ֶפאֹם ְּבַגְו, ייִׁשן ִאֶפאְֹּב

ע ַדא ָיהּו, ִמֶּמּנּוים ִקְנם יֹוָלעֹות ָהֹוּפִלל ְקָּכ ֶׁשתֹוָמְׁש ִנׁשֶרת ׁשֹע ֶאַדָּי ֶׁשִחְזִקָּיהּון ין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ַחֵּצַנ ְלר לֹוזֲֹעַּיֶׁש' הל ַלֵּלַּפְת ִהְךר ָּכַחַאְו

, םָדי ָאֵנג ְּבנּוֲעם ַּתֵׁש ְלתֹוָּטל ִמן ַעֵׁשה ָיָיא ָה לֹהּוָּיִקְזִחאי ֶׁשַּדה ַוֶזְו. תֹולּוָלְכל ִּבֵאָרְׂשל ִיַלד ְּכֶגק ֶנַר, ייִׁשן ִאֶפאֹ ְּבֹוּדְג ֶנּהיָנה ֵאָמָחְלִּמַהֶׁש

, ידִמ ָּתמֹוְּכ'  הַּבֲעבֹוַדת יְךִׁשְמא ַיהּוה ֶׁש"קבר ַלַמא ָאן הּוֵכָל. הָרֹוּתת ַהיַעיִגח ִליף ּכִֹלְחַהן ְלֵׁשה ָיָיָהְו, יוָמל ָיה ָּכָרֹוּת ַּבַעֵגה ָיָיי ָהֵרֲהֶׁש

ל ָּכם ִמיָעִׁשהֹול ְלֵאָרְׂשל ִיַלר ְּכבּום ֲעֵחָּלִי' הַו, לֵאָרְׂשל ִיַלר ְּכבּות ֲעלּוְּדַּתְׁשִהת ַה ֶאַיֲעֶׂשהא ה הּוֶזָבּו, דד עֹומְֹלי ִלֵדן ְּכֹויׁשִלד ְומְֹלִל

ים ִבָּיֻחְמ, ְךם ָּכּוּׁש ִמּויׁשִּגְרם ִהֵה, יִטָרן ְּפֶפאֹם ְּבָּדְגם ֶנה ַּגָתְיה ָהָמָחְלִּמַהים ֶׁשִכָלְּמר ַהַאְׁשּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדֶצן ֵאין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. םיֶהֵבְיאֹו



ק ַרְו. רזֲֹעַּיֶׁש' ה ֵמׁשֵּקַב ְלְךר ָּכַחק ַאַרְו, יםִּיִטָרְּפיו ַהָנָיְנ ִעְךֶרצְֹלַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּות  יְךִרם ָצָדָאי ָהִּכ, ְּבַעְצָמםת ֶדֶחֻיְמַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּות 

ה "ר קבבּו ֲעֶׁשּלֹוה יָלִגְרָה' ת הַדבֹות ֲע ֶאיְךִׁשְמַהְל' ה ֵמׁשֵּקַבל ְלַכא ָיהּו, יִלָלק ְּכא ַרן הּוָיְנִעָהת ֶׁשאּוָּדַו ְּבר לֹורּוה ָּבָיָהֶׁשִחְזִקָּיהּו 

ים ִׂשֲעה ַמֶׂשעֹו ֶׁשאֹו, היָלִגְרָה' ת הַדבֹו ֲעְךֶרל ֶּדֵעֹוא ּפם הּול ִאֵּדְבין ֶהי ֵאִּכ, לֵאָרְׂש ִיֹוּמר ַעבּוד ֲעַבה ְלָמָחְלִּמת ַהה ֶאֶׂשֲעַי' הַו, יּהֵּתיְנִכְׁשּו

  . םִיַמם ָׁשֵׁשא ְליָלֵּמל ִמּכַֹהר ֶׁשַחַאֵמ, יםִדָחֻיְמ

ִאם ִיֵּתן " )ז, ש ח"שה(ַּבָּפסּוק ים ִזָמְרִּנַה, תֹוּכל ֻסֶׁש' זְו' ו' ים בִמָיה ְּבָית ָהֹוּמֻאת ָה ֶאיַעִנְכַהם ְלִיַּמ ַהְךּוּסר ִנַּקִע ֶׁש:)מצורע נד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ה ָבֲהַאְו, קסּוָּפת ַּבֶרֶּכְזֻּמה ַהָבֲהַאת ָהַּדִמם ְלִיַּמ ַהְךּוּסת ִנר ֶאֵּׁשַקר ְמַהּזַֹהים ֶׁשִארֹוְו".  ָיבּוזּו לֹוּבֹוזָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ִאיׁש ֶאת 

  .ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחל ַהים ֶׁשִדָסֲחת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ

ְוֵכן ָהָיה , ָׂשִרים ַהּׁשֹוְלִטים ַּבַחג' ֶנֶגד ע. ָּפִרים ַּבַחג' ְוָלֵכן ָהיּו ַמְקִריִבין ע) שמות קכד(ל " ְלָהֲאִריַז'ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ְּבאָבן מּוֵכְו
ֵּלַח ְוֵכן ְּבִעְנַין ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּת, ְוַאף ֶׁשּזֹו ְּכמֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ז"ְולֹא ָהָיה ִנּסּוְך ַהַּמִים ֶאָּלא בו, ִנּסּוְך ַהַּמִים ְּכֶנְגָּדם

ה לֹא ָהָיה ּבֹו "ְויֹום אגד. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ְּגֵזיָרתֹו ָעֵלינּו ָאנּו ְמַקְּיִמים ִמְצֹוָתיו, ַלֲעָזאֵזל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
 ְךּוּסין ִנר ֵּבֵּׁשַקל ְמ"יַזִרֲאָהים ֶׁשִא רֹו.ְלָהֵרַע ָלנּוֶׁשִאם ָהָיה ַּגם ֵּכן ִנּסּוְך ַהַּמִים ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים לֹא ָהיּו ְיכֹוִלין , ִנּסּוְך ַהַּמִים

  . ַחֵּלַּתְׁשִּמיר ַהִעָּׂשם ַלִיַּמַה

" י ְיֵרַכִיְךַחּמּוֵק" .)סוכה מט(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ּוִמָּׁשם ַלְּתהֹום, א ֶׁשַהַּמִים ָהיּו יֹוְרִדין ַלִּׁשִּתין"ַאְבָרָהם ֶפְלְּדַמן שליט' ג ר"ָהרהְוהֹוִסיף 
ְּבנּוְקֵבי  ֶׁשְּמקֹום ַהְּקִלּפֹות הּוא :)ויחי רמב(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶׁשְּמחֹוְלִלין ְויֹוְרִדין ַעד ַהְּתהֹום, "ְּכמֹו ֲחָלִאים", ֵאּלּו ַהִּׁשיִתין
  .ֹוֵטא ַהְּתהֹום רֹוָצה ְלָהִציף ֶאת ָהעֹוָלםל ֶׁשִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ח" ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְּבחז.ִּדְתהֹוָמא ַרָּבה

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא ְּבֶבִכי ִנְתָּפְרׁשּו ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ִמן ָהֶעְליֹוִנים ָאְמרּו אֹוי  )יג, הובא ברבנו בחיי ויקרא ב(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
 הּוא ֲעִתיִדין ַאֶּתם ִליְקַרב ְךָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו', ם ְליֹוְצֵרנּו ְוכּוָלנּו ֶׁשּלֹא ָזִכינּו ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ִלְהיֹות ְקרֹוִבי

ְמָצא ְּדַמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ֶזה ַהָּים ֶׁשִּנ,  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִנּסּוְך ַהַּמִים ֵמִביא ֶׁשַפע ַּגם ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ַהַּמִיםְךַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ְּבֶמַלח ְוִנּסּו

ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו . ֶזה ַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ּוְכֶׁשַּמֲעִלים ֵמַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ְלָׁשְרָׁשם ּוְמעֹוְרִרים ֶאת ַהֶּׁשַפע, ְּבָכל ָמקֹום

ְוֵהם חֹוְזִרים ִמָּׁשם ְלָׁשְרָׁשם ַּבַּמִים , ְוֵכיָון ֶׁשַהַּמִים יֹוְרִדים ַלְּתהֹום, ֹוִניםֶׁשַּבְּתהֹום ֵיׁש ִחּבּור ַלַּמִים ָהֶעְלי' עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר 

  .ְוֶזה ַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ֵהם ְמַחְּבִרים ֶאת ְּכָללּות ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ִעם ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים, ָהֶעְליֹוִנים

ָּכְך ַעל ְיֵדי ְיִׁשיָבה ַּבֻּסּכֹות ֵזֶכר ְלַעְנֵני . ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהַּמִים ַעל ְיֵדי ִמְצַות ִנּסּוְך ַהַּמִים, ֶׁשְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ֶׁשַפע ַהַּמִים ְּבֻסּכֹותּוְכֵׁשם 

ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהֶּגֶׁשם ָׁשְרׁשֹו . ָנִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשְּמִביִאים ֶאת ַהַּמִים ָלעֹוָלםֶׁשֵהם ַהּׁשֶֹרׁש ָהרּוָחִני ֶׁשל ָהֲע, ִמְתַקְּׁשִרים ִעם ַעְנֵני ַהָּכבֹוד, ָּכבֹוד

. ֵמַעְנֵני ַהָּכבֹודָּכְך ָהֲעָנִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ָׁשְרָׁשם ֵמָהֲעָנִנים ָהרּוָחִנִּיים , .)תענית י(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ִמַּים ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה

ִמיִנים ְּבֻסּכֹות ' ְוֵכן ַהד. ְוַעְנֵני ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאין ָּבֶהם ֶּגֶׁשם, ֶׁשַעְנֵני ַהֶּגֶׁשם ֵהם ַעְנֵני ְקֻדָּׁשה' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר הֹוִאיל ְוַאְרָּבַעת ִמיִנין ַהָּללּו ֵאיָנן ָּבִאין ֶאָּלא ְלַרּצֹות ַעל  :)תענית ב(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ָּבִאין ְלצֶֹרְך ַהַּמִים
יֹוֵסף ' ג ר" ְוהֹוִסיף הרה. ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבלֹא ַמִיםְךָּכ, ְּכֵׁשם ֶׁשַאְרַּבע ִמיִנין ַהָּללּו ִאי ֶאְפָׁשר ָּבֶהם ְּבלֹא ַמִים, ַהַּמִים

  .ִּדין ַמִים אֹוִתּיֹותִמיִנים ' דא ֶׁש" שליטסֹוֵפר

ּוְרָגמּוהּו ָכל ָהָעם ,  ֶאָחד ַעל ַּגֵּבי ַרְגָליוְךֶׁשַּפַעם ַאַחת ִנֵּס, ָךַהְגֵּבַּה ָיֶד,  אֹוְמִרים לֹוְךְוַלְמַנֵּס :)סוכה מח(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
ּוַמּדּוַע הּוא , לֹא ָהָיה ָצִריְך ַהְּצדֹוִקי ְלַנֵּסְך ְּכָלל, ן ֶׁשַהְּצדֹוִקים ֵאיָנם מֹוִדים ְּבִנּסּוְך ַהַּמִים ֵּכיָו'ּתֹוַרת ְמַנֵחם'ּוַמְקֶׁשה ַה, ְּבֶאְתרֹוֵגיֶהן

, ֶאת ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִמִּנּסּוְך ַהַּמִיםָרָצה ְלַקֵּבל , ִּדְצדֹוִקי ֶזה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו מֹוֶדה ְּבִנּסּוְך ַהַּמִיםּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ִנֵּסְך ַעל ַּגֵּבי ַרְגָליו

, ְּבֶאְתרֹוֵגיֶהןְוָלֵכן ָרְגמּו אֹותֹו , ְולֹא ֶּדֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ִצּנֹורֹות ַהְּקֻדָּׁשה, ָלֵכן הּוא ִנֵּסְך ָיָׁשר ַעל ַרְגָליו ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְּקִלָּפה

ְוָרְמזּו לֹו ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַּגם ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ,  ַהְיסֹוד ָׁשם ַנֲעֵׂשית ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ֲחִצי ַהְּקֻדָּׁשה ַלֲחִצי ַהְּקִלָּפהְּדֶאְתרֹג ְמַסֵּמל ֶאת ֲעֶטֶרת

ר ֵמַרְגֵלי ֵלָאה ְּכמֹו ֶׁשּיֹוְנִקים ֶּדֶרְך ְוֵאין ְיִניָקה ָיָׁש, ּוִמָּׁשם יֹוְנִקים ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוֵבר ֶּדֶרְך ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ְלָרֵחל

  .ַהֲחָטִאים

 ָהָיה נֹוֵטל  ַהּׁשֹוֵאָבהַּתְנָיא ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְּכֶׁשָהָיה ָׂשֵמַח ִׂשְמַחת ֵּבית .)סוכה נג(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ּוְכֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה נֹוֵעץ ְׁשֵני ּגֹוְדָליו ָּבָאֶרץ , ת ְונֹוֵטל ַאַחת ְוֵאין נֹוְגעֹות זֹו ְּבזֹוְׁשמֶֹנה ֲאבּוקֹות ֶׁשל אֹור ְוזֹוֵרק ַאַח

ּו ַּבִּמְקָּדׁש ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַרק ְּבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ָמִצינ. ְוׁשֹוֶחה ְונֹוֵׁשק ֶאת ָהִרְצָּפה ְוזֹוֵקף ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ֵּכן

ְּדִבְדָבִרים ֵאּלּו ֵיׁש , ַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ֵיׁש ָּבֶהם ְרָמִזים ְּגבֹוִהים, ֶׁשָעׂשּו ַׁשֲעׁשּוִעים ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵאין ָלֶהם ַׁשָּיכּות ִעם ּתֹוָרה

א "ָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליטְוֵכן מּוָבא ֵמ. ְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ִהיא ְזַמן ְיִניָקָתםְוִׂש', ַלְּקִלָּפה ְיִניָקה ֵמִהְתַלֲהבּות ֲהמֹון ָהָעם ְוכּו

ִמין ְוָהיּו זֹוְרִקים ִמָּי. "ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו" ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשעֹוֶלה ְוִנְכָלל ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָאָבק ְמַרֶּמֶזת ַעל ָהֲאבּוקֹותֶׁשְּזִריַקת ָה

  .ִלְׂשמֹאל ּוִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין ְלַרֵּמז ַעל ִהְתַּכְללּות ַהְּׂשמֹאל ַּבָּיִמין

ף ִּבְצִניעּות ֶׁשַהָּנִׁשים ּתּוַכְלָנה ִלְראֹות ּוְלִהְׁשַּתֵּת,  ֶׁשָעׂשּו ִּתּקּון ָּגדֹול ְּבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ְּבֶעְזַרת ָנִׁשים.)סוכה נא(ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ְוֵכן 

ְוַעל ֵּכן ָהָיה ָחׁשּוב ְמאֹד ְלַׁשֵּתף ֶאת ַהָּנִׁשים , 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֶּדֶרְך ַהָּנִׁשים . 'ְוכּו

  .ֶׁשּלֹא ְלַהְגִּביר ֶאת ַהְיִניָקה יֹוֵתר ִמַּדי, תְוָהָיה ָחׁשּוב ְמאֹד ַלֲעׂשֹות זֹאת ִּבְצִניעּו, ְּבִׂשְמָחה זֹו

ָהיּו עֹוִׂשין ֵמֶהן ְּפִתילֹות ּוַמְדִליִקין ָּבֶהן , ִמְכְנֵסי ּכֲֹהִנים ֶהְדיֹוִטים ֶׁשָּבלּו ְוַאְבְנֵטיֶהם) ו, כלי המקדש ח(ם "ָּברמבמּוָבא 
 ִנְרֶאה .ֲהִנים ֶהְדיֹוִטים ֶׁשָּבלּו ָהיּו עֹוִׂשין ֵמֶהן ְּפִתילֹות ִלְמנֹוַרת ָּתִמידְוָכְתנֹות ּכֹ, ַּבִּמְקָּדׁש ְּבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה

ְּכִפי . הָלְקחּו ִלְּפִתילֹוֶתיָה ֵמַהִּמְכָנַסִים ֶׁשל ַהּכֲֹהִנים ֶׁשֵּמֶהם ֵיׁש ְיִניָקה ַלְּקִלָּפ, ְּדֵכיָון ֶׁשִּׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה נֹוֶתֶנת ְיִניָקה ַלְּקִלָּפה

. "ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה" ּוִמַּנִין ֶׁשִּפְׁשִּתים הּוא ִמַּצד ָהֶעְרָוה ֶׁשֶּנֱאַמר .)תיקונים קיח(ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר 



ְּכֵדי ָלֵתת ָלֶהם ְיִניָקה , ְרָוה ּוְמַכִּסים ֶאת ֶזה ְּבִפְׁשָּתן ַהַּׁשָּיְך ַלְּקִלָּפהֶׁשֵּיׁש ַלְּקִלָּפה ֲאִחיָזה ִּבְבַׂשר ָהֶע' ַחְׁשַמל ִציִצית'ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  . ֶׁשִּיְׁשְמרּו ֵמַהִחיצֹוִנים ֶׁשרֹוִצים ְלִהָּכֵנס ַּבְּפִניִמּיּות, ַּבֶּבֶגד

ְלַקת ַהָּׂשֶדה ְמֵלָאה ְׂשעֹוִרים ְוָהָעם ָנסּו ִמְּפֵני ְוַהְּפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ָׁשם ַלִּמְלָחָמה ַוְּתִהי ֶח" )יג, א יא"דבהי (בתּוָּכ
ַוֵּיְרדּו ְׁשלֹוָׁשה ִמן : ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה' ַוִּיְתַיְּצבּו ְבתֹוְך ַהֶחְלָקה ַוַּיִּצילּוָה ַוַּיּכּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוּיֹוַׁשע ה: ְפִלְׁשִּתים

ְוָדִויד ָאז ַּבְּמצּוָדה : ל ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ּוַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים חָֹנה ְּבֵעֶמק ְרָפִאיםַהְּׁשלֹוִׁשים רֹאׁש ַעל ַהֻּצר ֶאל ָּדִויד ֶא
ַוִּיְבְקעּו ַהְּׁשלָֹׁשה : ַוִּיְתַאו ָּדִויד ַוּיֹאַמר ִמי ַיְׁשֵקִני ַמִים ִמּבֹור ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַער: ּוְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ָאז ְּבֵבית ָלֶחם

ֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים ִמּבֹור ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער ַוִּיְׂשאּו ַוָּיִבאּו ֶאל ָּדִויד ְולֹא ָאָבה ָדִויד ִלְׁשּתֹוָתם ַוְיַנֵּסְך ְּבַמ
ְוֶהיֵּתר ַּבֶּמה ָהָיה ,  ָהָיה ְוִנּסּוְך ַמִיםַּבר ַקָּפָרא ָאַמר ַחג" 'ַוְיַנֵּסְך אָֹתם ַלה" :)סנהדרין יב(י ִמְלַׁשירּוא ִּבָבמּו ּו".'אָֹתם ַלה

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ְוֶאָחד ַמְכִניס ְצלֹוִחית ְּבָטֳהָרה, ְוֶאָחד ְמַפֶּנה ֲהרּוִגים, ֶאָחד הֹוֵרג, ְוָלָמה ְׁשלָֹשה" ַוִּיְבְקעּו ַהְּׁשלָֹׁשה"

ת ֹוּכֻסְּב ם ִנּסּוְך ַהַּמִיםָת אֹוְךֵּסַנם ְלֶחית ֶלֵבר ְּבֵאְּבַהם ֵמִי ַמ לֹויאּוִבָּיק ֶׁשֵקֹוּתְׁשא ִההּו, יםִּתְׁשִלְּפם ַהה ִעָמָחְלה ִמָתְי ָהְךֶלֶּמד ַהִוָדְּלן ֶׁשיָוֵּכ

ים ִבְיאֹור ָהֵאְּבא ִמָקְום ַּדִית ַמַחַקה ָלָצָרְו. לֵאָרְׂשת ִיַחם ַּתָלעֹות ָהֹוּמת ֻא ֶאיַעִנְכַמ ּסּוְך ַהַּמִיםִּנד ֶׁשֹוּסת ַהע ֶאַדא ָיי הּוִּכ. ַחֵּבְזִּמל ַהַע

ת ן ֶאֵּכד ִסִו ָּדַעּוּדַמ, םים ָׁשִׁשְרָפְמת ַהַיְׁשת קּוֶרֶאבֹה ְמ ֶזּוְלִפי. יםִקְנם יֹו ֵהּוּנֶּמִּמם ֶׁשֶהָּל ֶׁשׁשֶרּׁשֹת ַה ֶאיַעִנְכַהל ְלַכא יּוה הּוי ֶזֵדל ְיַעֶׁש

 ַחֵּצַנם ְלָּכְחֻתה ְמֶׂשֲעם ַמה ָׁשָיָהא ֶׁשָּלֶא. םלֹוָׁשס ְוה ַחָוֲא ַּתיזֹול ֵאיו ַעָׁשָנת ֲאן ֶאֵּכִּסן ֶׁשֵכָּתא ִיי לֵֹרֲהֶׁש, הל ֶז ַעׁשֶפר ֶנסְֹמיו ִלָׁשָנֲא

  . הָמָחְלִּמַּב

 ְבָׁשָנה ָנהָׁש ִמֵּדי ְוָעלּו ְירּוָׁשָלִים ַעל ַהָּבִאים ַהּגֹוִים ִמָּכל ַהּנֹוָתר ָּכל ְוָהָיה" )ואילך טז ,יד ה'זכרי( ָּכתּוב
 ֶאל ָהָאֶרץ ִמְׁשְּפחֹות ֵמֵאת ַיֲעֶלה לֹא ֲאֶׁשר ְוָהָיה :ַהֻּסּכֹות ַחג ֶאת ְוָלחֹג ְצָבאֹות 'ה ְלֶמֶלְך ְלִהְׁשַּתֲחֹות
 ֶאת ַמֲעִניִׁשים ּוַעַמּד ְלָהִבין ָצִריְך ְוִלְכאֹוָרה ,"ַהָּגֶׁשם ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ְולֹא ְצָבאֹות 'ה ְלֶמֶלְך ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְירּוָׁשַלִים

 .ֶּגֶׁשם ְיַקֵּבל לֹא ַיֲעֶלה ֶׁשּלֹא ִמי ּוַמּדּוַע ,נַֹח ְּבֵני ֶׁשל ִמְצוֹות 'ִמז ֵאיָנּה ֻסּכֹות ֲהֵרי ,ַהֻּסּכֹות ַחג ֶאת ָלחֹג ָיבֹואּו ֶׁשּלֹא ַהּגֹוִים

, ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקְּבִלים ֵהם ֶׁשִּמָּכאן ְלַהְראֹות ָלבֹא ַחָּיִבים םֵה ַהֻּסּכֹות ֵמַחג ִהיא ְיִניָקָתם ֶׁשָּכל ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

  .ָלֵכן ִמי ֶׁשּלֹא ַיֲעֶלה לֹא ְיַקֵּבל ֶּגֶׁשם, ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

, ְּדֶפֶסח הּוא ִּבְזַמן, ֶנֶפׁש, ָׁשָנה, ה ְּבעֹוָלםֶנְחָקק ֶהָאָרה ְלָכל ַהָּׁשָנ, ֻסּכֹות, ָׁשבּועֹות, ֶּפַסח )בא(' יִות ֵלַׁשדּוְק'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו
ְוֻסּכֹות הּוא ָּבעֹוָלם . ְוָׁשבּועֹות הּוא ַּבֶּנֶפׁש ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. ְּדַהְיינּו ִׁשעּור ִמיל, ִּכי ֵאין ֵּבין ָחֵמץ ְלַמָּצה ֶאָּלא ַמֶּׁשהּו

  .םָלת עֹויַנִחְבא ִּבן הּוֵכָל, םָלעֹות ָהֹוּמֻא ְליַעִּפְׁשת ַמֹוּכֻּסֶׁשֵרינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָב .ָנהֶׁשֵהם ַמְׁשִּפיִעין ְלָכל ַהָּׁש

ְוַעל ְיֵדי ְּפָרִטּיּות  )ח"פ'' דרך ה'(ל "ּוְמָבֵאר ָהרמח. ִמיִנים ַמְׁשִליִטים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם'  ֶׁשד.)נח סד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 
, ְלִהְתַחֵּזק ְׁשִליַטת ַהֵּׁשם ָּברּוְך הּוא ַעל רֹאָׁשם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ִמְׁשַּתֵּלם ִעְנָין ֶזה, ָלב ְּבַנֲענּוָעיו ַוֲהָקפֹוָתיוִמְצַות ַהּלּו

, הּוא ָהִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמרְו, ַעד ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ִיְבֲחרּו ִלְהיֹות ָלֶהם ַלֲעָבִדים, ּוְלַהִּפיל אֹוְיֵביֶהם ִלְפֵניֶהם ּוְלַהְכִניָעם ַּתְחָּתם
ְלַקֵּבל ַעל , ִּכי ֻכָּלם ִיְׁשַּתְעְּבדּו ָלֶהם ְוִיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם', ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִיְך ְוכּו', ַאַּפִים ָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְוכּו

ְוָיׁשּובּו ַעל ָיָדם ֶאל , ְוִהֵּנה ִּתְׁשַּפל ָּכל ַּגֲאָוָתם ְוִיָּכְנעּו ַּתַחת ִיְׂשָרֵאל. ָיָדם אֹור ֵמאֹור ַהֵּׁשם ָּברּוְך הּוא ַהּׁשֹוֶרה ֲעֵליֶהם
  .ְוָלֶזה הֹוֵלְך ָּכל ִעְנַין ַהּלּוָלב ִּבְפָרָטיו. ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך

, ַהְיינּו ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֻּסּכֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֵאּלּו, ֹות ֶחֶסד ַעד ַמְלכּותֶׁשֻּסּכֹות הּוא ְּבסֹוד ַהְּסִפיר, ְלֻסּכֹות' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'רֹוִאים ְּבְוֵכן 

ִפירֹות ֶׁשְּס', ַחְׁשַמל ֵחְטא'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְוֵכן ַהַּנֲענּוִעים ַמְמִׁשיִכים מֹוִחין ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֵאּלּו, ִמיִנים ֵהם ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֵאּלּו' ְוֵכן ַהד

  .ֵהן ְּבִחיַנת ִמּדֹות ּוְלבּוִׁשים ֶׁשָּנְפלּו ִּביֵדי ַהְּקִלָּפה ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֵאּלּו ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ּגּוף

ר ָׁשם ֶׁשֻּסּכֹות הּוא ְּבסֹוד ְנחֶֹשת ּוְמבָֹא, יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוֻסּכֹות ֵהם ְּבסֹוד ָזָהב ֶּכֶסף ּוְנחֶֹשת,  ֶׁשרֹאׁש ַהָּׁשָנה.)תרומה קלה(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ּוַמְׁשָמע ֵמַהּזַֹהר ֶׁשַּמהּות . ֵּכיָון ֶׁשֻּסּכֹות נֹוֵתן ֶׁשַפע ַלִּׁשְבִעים ֻאּמֹות, ָהֵרי ְנחֶֹשת ְוַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְקָרִאים ָּנָחׁשַהְמַרֶּמֶזת ַעל ַה

נֹוֶתֶנת ְיִניָקה ַלְּקִלָּפה , ִמְצַות ֻסָּכה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ַהחּוָצה ִלְמקֹום ַהְּקִלָּפה ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ַּבחּוץְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. ֶהָחג ִהיא ֲעבּור ָהֻאּמֹות

ה ְּבַוַּדאי ֵיׁש ָּכאן ֵאיזֹו ְיִניָקה ַּגם ַלְּקִלָּפה ֵּכיָון ֶׁשּיֹוְצִאים ַהחּוָצ', ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּׁשִכיָנה יֹוֵצאת ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ְוכּו, ִּבְזַמן ֶזה

  .  הּוא ְזָמן ֶׁשּבֹו נֹוְתִנים ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלִּׁשְבִעים ֻאּמֹות ְלָכל ַהָּׁשָנהֻּסּכֹותּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁש. ַהִּנְמֵצאת ַּבחּוץ

. ְּפַסל קֹוֵראת ַלְּסַכְך ְּבֵׁשם .)יט(ְוַהְּגָמָרא ָׁשם , ִמְּפסֶֹלת ּגֶֹרן ְוֶיֶקבֹות ֶאת ַהְּסַכְך  ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ַלֲעׂש.)סוכה יב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ִויִניַקת ,  ְוֶיֶקבֶפן ֶׁשֵהם ּגֶֹרן ֶּגָּטהִחת " רג"ַחְוֵכן . ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהְיִניָקה ֶׁשל ַהְּקִלָּפה ֶׁשּיֹוֶנֶקת ִמְּבִחיַנת ַהְּפסֶֹלת ַּכָּידּוַע

ַוָּיבֹא ֶאל " :)ברכות סב(. הָּכֻסה ְלָלְׁשְמת ִניעּוִנְצים ִּבִכָרת ְצַּיִׂשֲעא ֶׁשָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהְּפסֶֹלת ֶׁשל ֶהָחג ֶּדֶרְך ַהֻּסָּכה
ּוְמָעָרה ִלְפִנים , ָּגֵדר ִלְפִנים ִמָּגֵדר, אָּתָנ". ָהֵסְך ֶאת ַרְגָליוַוָּיבֹא ָׁשאּול ְל, ְוָׁשם ְמָעָרה, ִּגְדרֹות ַהּצֹאן ַעל ַהֶּדֶרְך

ת ת ֶאֶלֶּמַסת ְמיעּוִנְצים ִּבִכָר ְצַּדֲעִׂשַּית ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ְמַלֵּמד ֶׁשִסֵּכְך ַעְצמֹו ְּכֻסָּכה, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, "ְלָהֵסְך. "ִמְּמָעָרה

ר אֹוין ָהר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצן ָמֵכְו. יםִניצֹוִחה ַלָּׁשֻדְּקל ַהע ֶׁשַפֶּׁשת ַהה ֶאיָעִּפְׁשַּמה ֶׁשָּכֻּסה ַלֶמֹוה ּדֶזְו, יםִניצֹוִח ַליׁשִרְפה ַמָּׁשֻדְּקד ַהַּצע ֶשַפֶּׁשַה

 ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ּמֹו ּוְתַקֵּנַח ֶאת ַהּצֹוָאהָּתבֹא ִא) תנחומא חוקת ח (ׁשָרְדִּמ ַּבאָבּוּמַּכ, הָאצֹוְל, הָּכֻּסל ַהר ֶשאֹוא ָההּוא ֶׁשָּמל ִאֶׁש

 ַהְמַרֵּמז ְוֵכן ַהָּכתּוב. בטֹו ְלְךֵפָהֵּיה ֶׁשָלְרָער ָהא עֹוהּו, ןָתָיְוִּלל ַהר ֶׁשעֹוָהה ֵמֶיְהִּיא ֶׁשבֹיד ָלִתָע ֶלְךַכְּסַה ֶׁש)א"פ(א ָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִסא ְל"ָרְּגַה

ת "ר, " ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹואןצ תֶא ַּיְׁשְקַו ְּבֵארַהָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי  ַוִּיַּגׁש ַיֲעקב ַוָּיֶגל ֶאת") י, בראשית כט(, ֶׁשַפע ִלְקִלַּפת ָלָבןַעל ַיֲעקֹב ֶׁשָּנַתן 

  .ה"צֹוָא

. ֶׁשֵהם ִׁשְבִעים ְטָפִחים ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹות, ָפִחים ּגַֹבּהא ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ֶׁשּדֶֹפן ַהֻּסָּכה הּוא ִׁשְבָעה ְטָפִחים רַֹחב ַעל ֲעָׂשָרה ְטָבְוֵכן מּו

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ֵּכיָון ְּדָיְתבּו ַּבֻּסּכֹות ָהא ֶאְׁשְּתִזיבּו ִמן ְמַקְטְרָגא ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָחֵדי ֶּבְּבנֹוי :)אמור ק(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו



ת ִהיא ִּגיַמְטִרָּיא "ִּכי ֻסּכֹ, ה הּוא ָּגדֹול ְמאֹד" ֻסָּכה ִהיא ַקָּלה ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות ֲאָבל ְּבֵעיֵני הקבִמְצַות )צה(' רָׁשָּיב ַהַק'
ים ִמן ה ַיֲעִביר ֶאת ַהִּגּלּוִל"ְוֶלָעִתיד הקב, פ"ת ֶׁשִהיא ִּגיַמְטִרָּיא ת"ּוִמְצָוה זֹו ִהיא ַמְכִניָעה ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ִליִלי, פ"ת

ְוָלֵכן ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים , ה ָׁשֵלם ְוִכְסאֹו ִיְהֶיה ָׁשֵלם" ַּדְוָקא ְוָאז ִיְהֶיה ֵׁשם הויֻסָּכהת ַעל ְיֵדי ִמְצַות "ָהָאֶרץ ֶׁשִהיא ִליִלי
  ".ּוְפרֹוס ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך"

 ָזִכינּו "ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ" ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְצָוה ֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם ַלַּמְלָאִכים )י, ר מח"ב( ֶׁשָּמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש א"שליטְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד 

 ָהֵעץ ֶּדֶרְך'  ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ְמָקֵרב ֶאת ַהּגֹוִים ַלֲעבֹוַדת ה.)וירא קב(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְוָהֵעץ ֶׁשל ַאְבָרָהם ָהָיה ֲעבּור ַהּגֹוִים. ְלִמְצַות ֻסָּכה

 א"ף ֵה"ְך ָּכ"ָסֶמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ה"ֻסָּכְוֵכן . ֶּדֶרְך ְנִתיַנת ְיִניָקה ֵמַהְּקֻדָּׁשה' ְוזֹו ַּתְכִלית ַהֻּסָּכה ְלָקֵרב ֶאת ַהּגֹוִים ַלֲעבֹוַדת ה, ַהֶּזה
 'ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן. ְוַחג ַהֻּסּכֹות ַמְׁשִּפיַע ַלְּקִלָּפה, אֹוִתּיֹותְּדִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ָה, ְקִליָּפהְּבִגיַמְטִרָּיא 

 רַֹחב ְוֵכן .ְוָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ְיִניַקת ַהְּקִלָּפה ְּבִמיַתת ָהָאָדם .ה"ֻסָּכ ת"ר "ָאָדםָה לָּכ ֹוףס הּוא ַּבֲאֶׁשר" )ב ,ז קהלת( ֶׁשַהָּכתּוב )סכה ערך(

  .ם ִׁשְבָעה ְטָפִחיםיא ַּגִהת ַהֻּסָּכה ֶׁשַּדִמה ְלֶמֹוה ּדֶז ְו.)ה כוך"ד: ברכות יד(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ִׁשְבָעה ְטָפִחיםַהֶּקֶבר הּוא 

ִהֵּנה ָהֵאׁש "ִּדְכִתיב , ּׁשֹו ֶׁשל ִיְצָחקֶזה ִא, "ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִתְכֶּבה"ַרִּבי ִחָּיא ָאַמר  .)צו ל(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ
ים ִצֵעָהים ֶׁשִארֹו". ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר"ִּדְכִתיב , ֵאּלּו ֵעִצים ֶׁשל ַאְבָרָהם, "ְוָהֵעִצים", "ְוָהֵעִצים

ים ִכָּיַּׁשד ַהיסֹות ִוֶרֶאְפת ִּתיַנִחא ְּבץ הּוֵעי ֶׁשל ִּפף ַעַא ְו".ים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקרֵעִצ"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָהָרְבל ַאד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדת ִמים ֶאִלְּמַסְמ

 ַּתַחת ְוִהָּׁשֲענּו" מֹוְּכ, םִיֹוּגר ַהבּוים ֲעִדָעיֹ ְמּוּלֵאֶׁש, רֶקּבֹים ַלִכָּיַּׁשם ֶׁשָהָרְבל ַאים ֶׁשִצֵעל ָהר ַעַהּזֹת ַהַנָּוַּכה ֶׁשֶאְרִנ, עַצְמֶאו ָהַקְל
  .ילֵעְלִדיף ְּכִּקת ַמיַנִחיא ְּבִהד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדִמים ְלִכָּי ַׁשּוּלֵאְו, הָּכֻּס ַהְךַכל ְסים ֶׁשִצֵע ָהמֹוְכ ּו,"ָהֵעץ

 ָךלֹוַמר ְל, ּוִריםָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ַמְריּום ָלָמה עֹוִׂשים ָאנּו ֻסָּכה ַאַחר יֹום ַהִּכּפ )ילקוט ויקרא תרנג(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא חֹוֵתם ֶאת ַהִּדין,  הּוא ְּבִדין ַעל ָּבֵאי ָהעֹוָלםְךֶׁשֵּכן ַאְּת מֹוֵצא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

 הּוא ַמֲעֶלה ְךְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו, גֹוִלין ִמָּבֵּתיֶהם ַלֻּסָּכהְוַעל ְיֵדי ֵּכן ֵהן עֹוִׂשין ֻסָּכה ְו, ֶׁשָּמא ֵיֵצא ִּדיָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלָגלּות
ִּדְכֵׁשם ֶׁשָּגלּות ִהיא ְיִציָאה ִלְמקֹום ַהְּקִלּפֹות ָלֵתת ָלֶהן ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ,  רֹוִאים ֶׁשֻּסָּכה ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות.ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו ָּגלּו ְלָבֶבל

ָּכְך ֻסָּכה ִהיא ְיִציָאה ִלְמקֹום ַהְּקִלָּפה ַּבחּוץ ָלֵתת ָלֶהם ְיִניָקה ְוִלְׁשלֹוט ֲעֵליֶהם ְּבכַֹח , ְפִריעּו ְּבֵברּור ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשִּבְרׁשּוָתםְיִניָקה ֶׁשּלֹא ַי

  .ֶזה ְּכִדְלֵעיל

 ְועֹוֶׂשה ֻסָּכה ְךִמָּיד ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ְוהֹוֵל. ׂשּו אֹוָתּהְלכּו ַוֲע, ִמְצָוה ַקָּלה ֵיׁש ִלי ְוֻסָּכה ְׁשָמּה .)ז ג"ע(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִנְרֶאה . ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַבֵעט ְּבֻסָּכתֹו ְויֹוֵצא,  הּוא ַמְקִּדיר ֲעֵליֶהם ַחָּמה ִּבְתקּוַפת ַּתּמּוזְךְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ְּברֹאׁש ַּגּגֹו

ְוִאם , ְּדִמְצָוה זֹו ֶׁשּנֹוֶתֶנת ָלֶהם ֶאת ַהֶּׁשַפע ְמַחֶּיֶבת אֹוָתם יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה, ֹות ָהעֹוָלם ְּבִמְצַות ֻסָּכהה ְמַנֶּסה ֶאת ֻאּמ"ְּדָלֵכן הקב

  .ֵהם ּבֹוֲעִטים ַּבֻּסָּכה ָעְנָׁשם ָּגדֹול יֹוֵתר

 .ִּכי ְּכֶנֶגד ָּכל ִמְצֹות ַּדת ֻחּקֹוֶתיָה ְׁשקּוָלה, ְּבֵעיֶניָך ַקָּלה, ַות ֻסָּכה ְּתִהי ִמְצַּבל, תֹוּכֻסים ְּבִרְמאֹויר ֶׁשִלָּקט ַהּוּיִפא ְּבָבן מּוֵכְו
יר ִלָּקד ַהַמה ָלֶּזִמ. הָּלה ַקָוְציא ִמִהֶׁש, הָּכת ֻסַוְצם ִמֵּיַקם ְלֶהר ָלַמָאְו, םָלעֹות ָהֹוּמת ֻאה ֶאָּסִנ' הֶׁש' הָכָלְמַּמַהת ְוֶרֶּדַאָה'ר ֶפֵּסר ַהֵאָבְמּו

ן ֵּכל ֶׁשָכְו, תוֹוְצִּמל ַהת ָּכ ֶאמּוְּי ִקּוּלִאם ְּכֶהת ָלֶבֶׁשְחה ֶנָתְי ָהה זֹוָוְצים ִמִמְּיַק ְמיּות ָהֹוּמֻאם ָהי ִאֵרֲהֶׁש, תוֹוְצִּמל ַהד ָּכֶגֶנה ְּכָלקּויא ְׁשִהֶׁש

  .עַפֶּׁשת ַהים ֶאִלְּבַקם ְמה ֵהָנֶּמִּמן ֶׁשיָוֵּכ, הָּכת ֻסַוְצא ִמר הּוַּקִעם ָהָלעֹות ָהֹוּמֻאְּלֶׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ְךב ָּכֵׁשָחל ֵיֵאָרְׂשי ִיֵנְבִל

 הּוא ֶאָחד ָּכל ֶׁשְּבֶפַסח ּוֵבֵאר ,ְּבֶפַסח ְולֹא אּוְׁשִּפיִזין ָּבִאים ְּבֻּסּכֹות ַרק ַמּדּוַע א"שליט ָּגִליְנְסִקי ַיֲעקֹב 'ר ג"ֵמָהרה קּוְׁשָיא ָׁשַמְעִּתי

 ,ְלִסּיּוַע ְזקּוִקים ָאנּו ,ַהְּקִלָּפה ִלְמקֹום יֹוְצִאים ֶׁשְּבֻסּכֹות ֵּכיָון ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .אֹוְרִחים ְמַקֵּבל ֵאינֹו ּוֶמֶלְך ,ֶמֶלְך

  .ּוְלָׁשְמָרם ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעזֹר ָּבִאים ְוָהאּוְׁשִּפיִזין

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִמי . ְּדָאָדם ֶׁשָּדבּוק ַּבְּקֻדָּׁשה הּוא ְּבִחיַנת ֵער , ִמְנַהג ַהֲחִסיִדים ֶׁשֵאיָנם ְיֵׁשִנים ַּבֻּסָּכהֶרׁשׁשֹ ֶּדֶרְך ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאתַעל 

ֵׁשָנה ֶאָחד  :)ברכות נז(ינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצ. ֵער ֵהן ַהֵהֶפְך ֵמַרעְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשאֹוִתּיֹות , ֶׁשָּיֵׁשן הּוא ָעלּול ִליּפֹול ְּבַקּלּות ְלַצד ָהַרע
תשובה (ם "ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְמַּב. יֹוֵׁשב ָּבֵטל ְּכָיֵׁשן ָּדֵמי )תקפג' ס(' ָמֵגן ַאְבָרָהם'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוַהְּקִלּפֹות ִנְקָראֹות ָמֶות. ִמִּׁשִּׁשים ְלִמיָתה

ָהָאָדם ׁשֹוֵלט ְּבַעְצמֹו ְונֹוֵפל ִּביֵדי   ְוֵכיָון ֶׁשִּבְזַמן ֵׁשָנה ֵאין.ׂשּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם ְוִחְזרּו ִּבְתׁשּוָבהְוַחְּפ, עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם )ז, ג

  .ַּגם ֵמַהֵּׁשָנה ְוַגם ֵמַהֻּסָּכה, לֹא ָרצּו ָלֵתת ַלְּקִלָּפה ְיִניָקה ְּכפּוָלה, ַהְּקִלָּפה

,  הּוא ֻסָּכה ִּבירּוָׁשַלִיםְךִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל עֹוָלם ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ַמר ַרִּבי ְּבֶרְכָיהָא )תהילים עז(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
, י ּוִמְקָּדִׁשיְיִהי ָרצֹון ִמִּלָפַני ֶׁשְּיהּו ָּבַני עֹוִׂשין ְרצֹוִני ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַאֲחִריב ֵּביִת, ַּכְבָיכֹול ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵלל ְּבתֹוָכּה ְואֹוֵמר

ה ָעָׂשה ִּבירּוָׁשַלִים ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְמַרֶּמֶזת ַעל " ִנְרֶאה ְּדֻסָּכה זֹו ֶׁשַהָּקָּב".ַוַּיֲחמֹס ַּכַּגן ֻׂשָּכֹו", ֵּכיָון ֶׁשָּגַרם ַהֵחְטא ַמה ְּכִתיב

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַנֲעָׂשה ֻחְרַּבן ְּד, ה ִמְתַּפֵלל ְּבתֹוָכּה ֶׁשּלֹא ֵיָחֵרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש"ָּבְוָלֵכן ַהָּק, ַהַהְׁשָּפָעה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשּיֹוֵצאת ִמירּוָׁשַלִים

, ת ַהְּקִלָּפה ִמֻּסָּכה זֹוְוַהֻּסָּכה ִהיא ַהָּמקֹום ְלִהְתַּפֵלל ֶׁשּלֹא ִּתְתַּגֵּבר ְיִניַק, ְּבכַֹח ִהְתַּגְּברּות ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות ִמירּוָׁשַלִים ֶּדֶרְך אֹוָתּה ֻסָּכה

.  ְּדֶדֶרְך אֹוָתּה ֻסָּכה ֶנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,"ַוַּיֲחמֹס ַּכַּגן ֻׂשָּכֹו"ַנֲעָׂשה ִּבְבִחיַנת ַהֻחְרָּבן ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁש, ְולֹא ֵיָחֵרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ְוֵכן ַעל ִמְצַות ִנּסּוְך ַהַּמִים ֶׁשּנֹוֶתֶנת ֶאת . ֶׁשִהיא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֻּסָּכה ַהּזֹאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלתָיִקים ֶאת' ְוַהּיֹום ָאנּו ִמְתַּפְלִלים ֶׁשה

, ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ִהיא, ןָאַמר ַרב ַנְחָמ :)סוכה נ(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ָמִצינּו ֶׁשִהיא ִהְתִחיָלה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם, ֻאּמֹות ָהעֹוָלםַהֶּׁשַפע ְל
  .ּוָבָאה ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית

ִמּׁשּום ֶׁשְּנִפיָלה ְקׁשּוָרה ִעם ִמְסַּפר , ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת ְיֵמי ֻסּכֹות ְקׁשּוִרים ִעם ִּׁשְבַעתא ֶׁש"אּוִרי יּוְנְּגַרייז שליט' ג ר"ֵמָהרהמּוָבא 

,  ְמָלִכים ּוְנִפיָלָתםִּׁשְבָעהְּדִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ְׁשִביַרת ַה, "ִּכי ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ָוָקם" )טז,  כדמשלי(ָּכתּוב ְּכמֹו ֶׁש, ֶׁשַבע

ְוַהִּתּקּון ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ְנִפיָלה , ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה ָהֲעבֹוָדה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִהיא ְלַתֵּקן ֶאת ְנִפיַלת ַהְּמָלִכים,  ָנְפָלה ִּבְמקֹום ַהְּקִלָּפהְּקֻדָּׁשהֶׁשַה



ְוָלֵכן ַיֲעקֹב . ּוְכֶׁשָּקם הּוא ַמֲעֶלה ִאּתֹו ִניצֹוצֹות ֶׁשָהיּו ְּבַיד ַהְּקִלָּפה ּוְמָבְרָרם, ֶׁשַהַּצִּדיק נֹוֵפל ִּביֵדי ַהְּקִלָּפה, ְוִקיָמה ְּבִמְסַּפר ֶׁשַבע

ַעד .  ְיֵמי ֻסּכֹותֶׁשַבעַהּנֹוָפֶלת ִהיא ְּבֻסַּכת ָּדִוד ְוֵכן ,  ַהָּיִמיםִׁשְבַעתֶשה ֵהִקים ּוֵפֵרק ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ָּכל ּומֹ,  ְּפָעִמיםֶׁשַבעִהְׁשַּתֲחָוה ְלֵעָׂשו 

ְוַגם .  ַהֲהָבִלים ֶׁשִּבְמִגַּלת קֶֹהֶלתַעתִׁשְבּוְכֶנֶגד ֶזה קֹוְרִאים ְּבֻסּכֹות ֶאת , ֶׁשָּיבֹא ַהְּׁשִמיִני ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוָיִקיָמּה ְּבאֶֹפן ֶׁשּלֹא ִּתּפֹול יֹוֵתר

ין ִקְסיְיֵר' ש' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ְּקֻדָּׁשה ִּביֵדי ַהְּקִלָּפה ִויִניַקת ַהְּקִלָּפה ֵמַהְּקֻדָּׁשהָּכאן רֹוִאים ֶׁשַחג ַהֻּסּכֹות ְמַסֵּמל ֶאת ְנִפיַלת ַה

ד ִות ָּדַּכת ֻסים ֶאִקָהְל' ת הַדבֹוֲער ַלֵרעֹוְתִמם ּוה ָקָיד ָהִוָּדן ֶׁשַמְּזה ַהֶּזֶׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ֲחצֹות ְּבִגיַמְטִרָּיאֻּסַּכת ָּדִויד א ֶׁש"שליט

  .ּהָתיָלִפְּנִמ

ֵאּלּו ְׁשמֹוָנה ְיֵמי " ְׁשמֹוָנהְוַגם ִל", ֵאּלּו ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּנָּדה" ֵּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה"הּוָנא ָאַמר ' ר )ב, ר יא"קה(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
רֹוִאים ֶׁשַהִּמְדָרׁש . ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת" ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה", ֵאּלּו ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֻּסָּכה" ֵּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה"ֵלִוי ָאַמר ' ר. ַהִּמיָלה

 א"ַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון שליט' ג ר" ֵמָהרהילֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו. ֵּיׁש ָּבֶהם ְיִניָקה ַלִחיצֹוִניםְמַקֵּׁשר ֶאת ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֻּסָּכה ְלִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּנָּדה ֶׁש

רּו ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשָעְב, "'ֵּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוכּו" )ח"סוכות תרל(' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ִניָדהְסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות , סּוָּכהֶׁשאֹוִתּיֹות 
ָיכֹול ִלְגּבֹר ּוְלַהְכִניַע ָּכל ַהִּסְטָרא ,  ִנְכַנס ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה ַעל ְיֵדי ַהִּמיָלהְךָיִמים ְּבעֹודֹו ָעֵרל ְוַאַחר ָּכ' ָעָליו ז
ְוַעָּתה ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִהיא , ם ֲהָגָנהָלֵכן ְצִריִכי' ּוְכמֹו ֵכן ְיֵמי ַהֻּסּכֹות ְּבעֹוד ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים ׁשֹוְלִטים ְוכּו. ַאֲחָרא

  .ֲהָסַרת ָהָעְרָלה

ָמָצאנּו ִמְדָרׁש ֻמְפָלא ָׁשַאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַיֲעקֹב  )טו, דברים ה(' ֶמֶׁשְך ָחְכָמה'ְּבֵסֶפר מּוָבא 
 ֶׁשָהָיה לֹו ַּבת ְיִחיָדה ְוָהָיה ְמַחְּבָבּה ְךְלֶמֶל, ָאַמר ֵליּה ֵהן" ָטָרה ֶׁשִעְּטָרה לֹו ִאּמֹוָּבֲע" ַמהּו ָךֶאְפָׁשר ֶׁשָּׁשַמְעָּת ֵמָאִבי

, ְולֹא ָזז ֵמַחְּבָבּה ַעד ֶׁשְּקָרָאּה ִאִּמי, ְולֹא ָזז ֵמַחְּבָבּה ַעד ֶׁשָּקָרא אֹוָתּה ֲאחֹוִתי, יֹוֵתר ִמַּדאי ְוָהָיה קֹוֵרא אֹוָתּה ִּבִּתי
ַעל ַמה ֶּׁשָהָיה , ]ְרָגִלים' ג[, ְזַמִּנים ָהֵאֶּלה' ְוֶזה מֹוֶרה ַעל ג.  הּוא יֹוֵתר ִמַּדאי ְלִיְׂשָרֵאלְך ָהָיה ְמַחֵּבב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְךָּכ

ְבֵעת ַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ְּבֶגֶדר ּו, ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע ְלַבד, ְּבֵעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶׁשָאז ִּבְבִחיַנת ַהֶּׁשַפע ָהָיה ִּבְבִחיַנת ַּבת
,  ְּבֵעת ֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ְּבֶגֶדר ִאּמֹוְךְוַאַחר ָּכ, ּוְמַכְּבִדים ֶזה ָלֶזה, ֲאחֹוִתי ֶׁשְּׁשֵניֶהם ַמְׁשִּפיִעים ּוְמַקְּבִלים ֶזה ִמֶּזה
ּוְבָׁשבּועֹות ְּכַלל , ְורֹוִאים ֶׁשְּבֶפַסח ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבֶגֶדר ְמַקֵּבל ְולֹא ַמְׁשִּפיַע. ֶׁשַרק ִהיא ַהַּמְׁשַּפַעת ְוִהיא ַהּפֹוֶעֶלת ִמִּצָּדּה ְלָבד

ת ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ִּדְבֻסּכֹוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ּוְבֻסּכֹות ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבֶגֶדר ַמְׁשִּפיַע ְולֹא ְמַקֵּבל, ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַּגם ַמְׁשִּפיַע ְוַגם ְמַקֵּבל

  . ּוְמַקְּבִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע ַרק ִּבְׁשִמיִני ַעֶּצֶרת, ֻאּמֹות ָהעֹוָלםַהֶּׁשַפע ְל

ים ְּכֶנֶגד  ֶׁשַהָּפִרים ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹות ְוַהְּכָבִׂש)יח, במדבר כט(י ְמָבֵאר "ַמְקֶׁשה ַמּדּוַע ְּבָקְרְּבנֹות ַחג ַהֻּסּכֹות ַרִּׁש' ְמַנֵחםתֹוַרת 'ְּב

ּוְמבָֹאר . ּוְכָבִׂשים ְּכֶנֶגד ַיֲעקֹב, ֵאיִלים ְּכֶנֶגד ִיְצָחק,  ֶׁשַהָּפִרים ְּכֶנֶגד ַאְבָרָהם)יט, שם כח(י ְמָבֵאר "ּוְבָקְרְּבנֹות ַחג ַהֶּפַסח ַרִּׁש, ִיְׂשָרֵאל

ְוֵכן ַהְּׁשֵני ֵאיִלים ֶׁשל ֻסּכֹות ֵהם ,  ָלֵכן ַהָּפִרים ֶׁשל ֻסּכֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹותְּדֻסּכֹות הּוא ְזָמן ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַלִּׁשְבִעים ֻאּמֹותִלְדָבֵרינּו 

ִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֶפַסח ַהֶּׁשַפע ַׁשָּיְך ַרק ְלִיְׂשָרֵאל ְּכ, ִּדְבֻסּכֹות נֹוְתִנים ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְּכֶנֶגד ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ְּכִדְמבָֹאר ָׁשם

  .ָאבֹות ִּבְלָבד' ִמֵּמיָלא ַהָּקְרָּבנֹות ֵהם ְּכֶנֶגד ג, ַּבִּנְסָּפח

ְוִאם ּתֹאַמר , ַוֲהלֹא ָנָׂשא ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ָלָמה, "ָואַֹהב ֶאת ַיֲעקֹב"ה ָאַמְרָּת "ָאַמר ֵעָׂשו ִלְפֵני הקבה יָאִל ְּפׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ
ם י ַּגֵרֲה, בקֲֹעת ַיב ֶאֵהא אֹו הּוַעּוּדה ַמ"קבן ַלַעו ָטָׂשֵער ֶׁשֵאָבה ְלֶאְר ִנ.ִאם ֵּכן ָלָמה ַּתְסִּתיֵרהּו ְּבֵצל ֻסָּכה, ְמִּתי לֹוֶׁשֲאִני ָּגַר

, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחַה ֵמחּוְקם ָליֶהֵני ְׁשֵרֲהֶׁש, בקֲֹעַיין ֵב ְלינֹול ֵּבֵּדְבין ֶהֵאְו, הָאת ֵלם ֶאַגל ְוֵחת ָרם ֶא ַּגְּכֶׁשָּנָׂשאן יֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַהח ֶאַקב ָלקֲֹעַי

 תֹואּוָּמת ַרל ֶאּבְֹסִלן ְוָבית ָלֵבס ְּבֵנָּכִהץ ְלַלֱאֶנְו, ֹוּפְסת ַּכח ֶאַקָלְו, גֹוְרָהז ְליַפִלת ֱאי ֶאִּתְחַלָּׁש ֶׁשי לֹוִּתְמַרי ָּגִנֲאֶׁש, וָׂשל ֵעֵאֹוׁש, ראַמם ּתִֹאְו

יא ה ִהָּכת ֻסַוְצי ִמֵרֲהֶׁש. ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַהל ֶאֵּמַסְּמה ֶׁשָּכֻּסל ַהל ֶׁשֵּצת ַהל ֶאֵּבַקב ְמקֲֹע ַיַעּוּדַמ. 'כּול ְוֵחם ָרקֹוְמה ִּבָאת ֵל ֶאיס לֹוִנְכִהֶׁש

י ל ִּפף ַעַאְו. ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַלֶכֶּיַּׁשה ֶׁשָּכת ֻסַוְצ ִמתל ֶאֵּבַקב ְמקֲֹע ַיַעּוּדַמ, ןיֹוְלֶעי ָהִצֵחת ַהל ֶאֵּבַקר ְלמּוא ָאב לֹקֲֹעם ַיִאְו, בקֲֹעד ַיֶגֶנְּכ

ע ַרת ָהים ֶאִכְפהֹוים ֶׁשיִקִּדַּצ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ל ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםֵּבַקב ְמקֲֹע ַיַעּוּדה ַמָבּוׁשְּתת ַה ֶאיְךִׁשְמ ַננּוָא, יְךִׁשְמ ַמינֹו ֵאׁשָרְדִּמַהֶׁש

  .ילֵעְלִדים ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ְּכִלָלְכ ִנֹוׁשְרָׁשְבּו, ּהָנְּקִתה ְוָאם ֵלח ַּגַקָּלב ֶׁשקֲֹעט ַיָרְפִּבּו, ים ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאיםִלְּבַקב ְמטֹוְל

ַאָּתה ְמַבֵּקׁש , ז לֹוָרַמי "ּוְמָבֵאר רש. " ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִליםָךַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל" )כח, במדבר כב(ָּכתּוב 
א ֶׁשַּמְקֶׁשה ַמּדּוַע ָהָאתֹון הֹוִכיָחה ֶאת ִּבְלָעם ַּדְוָקא ִעם ִמְצַות " ּומּוָבא ְּבֵׁשם ַהְּגָר.ַלֲעקֹר ֻאָּמה ַהחֹוֶגֶגת ָׁשלֹש ְרָגִלים ַּבָּׁשָנה

, ָרְמָזה לֹו ֵּכיָון ֶׁשָּכל ִחּיּותֹו ְוִחּיּות ָּכל ָהֻאּמֹות ֵהם ְמַקְּבִלים ֵמַחג ַהֻּסּכֹותּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִהיא . ְולֹא ִעם ְׁשַאר ִמְצוֹות, ָׁשלֹש ְרָגִלים

ִּסּדּור ֲהֵרי ָידּוַע ִמ, ְרָגִלים' ְוָהָאתֹון ִהְזִּכיָרה ג, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהֻאּמֹות יֹוְנקֹות ַרק ֵמֻסּכֹות. ִאם הּוא ַיֲעקֹר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּגם הּוא ֵיָעֵקר

ּוִמֵּמיָלא ַמה ֶּׁשָהֻאּמֹות יֹוְנקֹות ֵמֻסּכֹות מּוָנח , ְרָגִלים ַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה ּובֹוִנים ַיַחד ֶאת ַּפְרצּוף ַהְּזַמִּנים ֶׁשל ַהָּׁשָנה' ׁש ֶׁשג"ָהַרַּׁש

  .תֹוּכֻּסג ַה ַחֶאתַּבֶּׁשַפע ַּגם ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ֶּפַסח ְוָׁשבּועֹות ַמה ֶּׁשֵהם ִהְׁשִלימּו 

ְּכמֹו , ִּכי ֲאָגג הּוא ְּכָללּות ָהַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, "ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאת ֲאָגג" )ל(ן "ָרֲהי מֹוֵטּוּקִלא ְּבָבן מּוֵכְו
ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָׁשבּועֹות , "ַוְיַׁשֵּסף"ְוֶזה . 'ְרָּבָעהַוְיַׁשֵּסף ֲחָתכֹו ְלַא'י "ְוֶזה ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש". ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק"ֶׁשָּכתּוב 

  .ִּכי ִעַּקר ִחּיּוָתּה ֵמאֹור ַהָּפִנים ֶׁשְּבָׁשלׁש ְרָגִלים, ֻסּכֹות ֶּפַסח

ְולֹא ִּבְגַלל ִׂשְמַחת ֵּבית , ֻסּכֹותָרה ֶׁשֵּיׁש ְּב ִהיא ִמַּצד ַהִּׂשְמָחה ַהְיֵתֻּסּכֹותֶׁשַהִּׂשְמָחה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבַחג ַה) יב, לולב ח(ם "ָּבַרְמַּבמּוָבא 

 ִהיא ַעל ָּכל "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגיָך"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְצַות ,  יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ַהַחִּגיםְזַמן ִׂשְמָחֵתינּוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַחג ַהֻּסּכֹות ִנְקָרא . ַהּׁשֹוֵאָבה

ִּדְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ַלְּקִלּפֹות ְיִניָקה ֵהם לֹא ַמְפִריִעים ְלַקֵּים ֶאת ]. ַח"ָׂשֵמת "רּוֵתנּו רֵחַּתן ּתֹוָרֵתנּו ּוְזַמן ַמַמן ְז, ְמָחֵתנּוִׂשְזַמן . [ַהַחִּגים

ִמָּיָמיו לֹא ִנְתַעֵּצל ַהּכֵֹהן ִמְּלהֹוִציא  ).תמיד כט( ֶאת ַהִּמְׁשָנה' ִמְזֵּבַח ַהָּזָהב'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהִּמְצָוה ְוֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלִׂשְמָחה
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְׁשָאר ַהַחִּגים . ְּדִבְתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ֵיׁש ַלְּקִלּפֹות ְיִניָקה ְוֵהם לֹא ַמְפִריִעים ַלְּזִריזּות ְוַלִּׁשְמָחה ֶׁשל ַהִּמְצָוה, ֶאת ַהֶּדֶׁשן



 ָהְיָתה ִּבְׁשִאיַבת ְּבֻסּכֹותְוָלֵכן ִעַּקר ַהִּׂשְמָחה , יֹוֵתר ָקֶׁשה ִלְזּכֹות ְלִׂשְמָחה, ּום ַהִּמְצוֹות ְּכמֹו ְּבָכל ִמְצָוהְּכֶׁשַהְּקִלּפֹות ַמְפִריעֹות ְלִקּי

 ַהָּׁשַמִים ָהיּו ְּפתּוִחים ִלְׁשאֹב רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְללֹא ּוִמֵּמיָלא,  נֹוֵתן ֶאת ַהְיִניָקה ַהְּגדֹוָלה ַלְּקִלָּפה ְּכִדְלֵעילְּדִנּסּוְך ַהַּמִים, ְוִנּסּוְך ַהַּמִים, ַהַּמִים

 ַהְמַרֵּמז ַעל ַחג ַהֻּסּכֹות ,י"ֲעַראת "ר" ֵליֶהםֲעּוחֹו רת ֶאה "יְנִביִאים ִּכי ִיֵּתן הו' ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה ")כט, במדבר יא(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְפָרעֹות

  . ּבֹו יֹוְצִאים ְלִדיַרת ֲעַראי

ְלַרֵּמז ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו ַהָּנָחׁש ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאיָנם ַמְפִריִעים ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָיִמים , ַהֻּסּכֹות ָיִמים ַּבָּׁשָנה חּוץ ֵמַחג ש"נחִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֵכן ְו

  .ֵאּלּו ֵהם ִמחּוץ ִלְבִחיַנת ָנָחׁש

ֻאּמֹות ִּבְגַלל ֶׁשְּבָכל ַהַחִּגים ,  ִנְקָרא ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ַהַחִּגיםֶׁשֻּסּכֹותל "ְך ִמַּקאׁשֹוי זצָׁשאּול ְּבָרא' צ ר"ָרִאיִתי ְּבֵׁשם הגה ְוֵכן 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , ג אֹו ַחֻסָּכה ֶׁשֵהם ֵאיָנם עֹוִׂשים ֻּסּכֹותחּוץ ִמ, עֹוִׂשים ְּבאֹותֹו ְזָמן ַחג ִמֶּׁשָּלֶהם ְלַחּקֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאלָהעֹוָלם 

 ַעל 'ַתְרּגּום ֵׁשִני'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוֵאין ָלֶהם צֶֹרְך ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר,  ֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֶהָחג ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ַהֶּׁשַפעֻסּכֹותִּדְב

הּוא ָאַמר ַחג ַהֻּסּכֹות ּוְלַגֵּבי , י ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּלִלים אֹותֹו ְוֶאת ַהַּמְלכּות ְּבָכל ַחג ְוַחג ֶׁשָּלֶהםַאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשְּבֵנֶׁשָהָמן ָאַמר ְלְמִגַּלת ֶאְסֵּתר 

  .'ֶּפַסח ֵמֲעִלילֹות ָּדם ְוכּוְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָסְבלּו ֵמַהּגֹוִים ִּבְׁשנֹות ָּגלּוָתם ְּבִעָּקר ְּבַחג ַה. ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ֵהם ְמַקְּלִלים ְּבַחג ֶזה

ַעל מּוַסף ַהּיֹום ָּבִראׁשֹון , ְּבָכל יֹום ָויֹום ִמיֵמי ֶהָחג ָהיּו אֹוְמִרים ִׁשיָרה ִּבְפֵני ַעְצָמּה )יא, תמידין י (ם"מּוָבא ָּברמבְוֵכן 
ִמי ָיקּום ִלי ִעם "ַּבְּׁשִליִׁשי , "'ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱאלִֹהים ְוגֹו "ַּבֵּׁשִני, "ְּבֵני ֵאִלים' ָהבּו ַלה"ִמיֵמי ֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד ָהיּו אֹוְמִרין 

". 'ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ ְוגֹו"ַּבִּׁשִּׁשי , "ֲהִסירִֹתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו"ַּבֲחִמִּׁשי , "'ִּבינּו ּבֲֹעִרים ָּבָעם ְוגֹו"ָּבְרִביִעי , "ְמֵרִעים
  . ֵהם ְּכֶנֶגד ָהְרָׁשִעיםרֹוִאים ֶׁשִּמְזמֹוֵרי ֶהָחג

ִּדְמִגַּלת קֶֹהֶלת ְמַלֶּמֶדת ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ֲהֵבל ֲהָבִלים ְוֵאין ּבֹו ׁשּום , ְּדָבֵרינּו ְמבָֹאר ַמּדּוַע קֹוְרִאים ְמִגַּלת קֶֹהֶלת ְּבַחג ַהֻּסּכֹותּוְלִפי 

ַחָּייו ֲחׁשּוִבים , ִמי ֶׁשָּקׁשּור ַלְּלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן, ַחִּיים ַחִּיים ַּבֲהִמִּייםּוְלֵאּלּו ֶׁש ְוָכל ֶזה ְּבַיַחס ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֲחִׁשיבּות

  ".ם ַהּכֹל ָהֶבלֲהֵבל ֲהָבִלי"ָחׁשּוב ְלַׁשֵּנן ֶׁשָּכל ֶזה , ְלָכל ַהָּׁשָנה ּוִבְזַמן ַחג ַהֻּסּכֹות ְּכֶׁשּנֹוְתִנים ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ְמאֹד

ְּכמֹו , ְמַדֶּבֶרת ַעל ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא ִמּכַֹח ַחג ַהֻּסּכֹות, ַהְפָטַרת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשּקֹוְרִאים ְּבַׁשַּבת חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹותְוֵכן 

' ִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשָלִים ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך הְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ִמָּכל ַהּגֹו" )טז, ה יד'זכרי(ֶׁשָּכתּוב 
ּוִמֵּמיָלא ֵהם ִמְׁשַּתְעְּבִדים ְלַעם , ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמַקְּבִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל". ְצָבאֹות ְוָלחֹג ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות

ג חֹ ָלאּובָֹי, הָמָחְלִּמי ַהֵרֲח ַארּוֲאָּׁשִּיל ַהּגֹוִיים ֶׁשה ָּכֶּזה ִמָאָצֹוּתְכּו, תֹוּכֻסה ְּבֶיְהג ִּתגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמים ֶׁשִקסּוְּפַהים ֵמִאן רֹוֵכְו. ִיְׂשָרֵאל

ברד( .הָמָחְלִּמם ַהָּׁשָנה ַלת יֹון ֶאֵּיַצי ְלֵדְּכ, םִיַלָׁשירּות ִּבֹוּכֻּסג ַהת ַחֶא שם  ן  י י ד"ע ו ד דת  במצו ו ו( 'רּוּט'א ַּבָבן מּוֵכְו .)ק  תצ"א  ְּתִחַּית )ח 
ּוְבִתְׁשֵרי ". ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות"י ְּבִניָסן ַמְפִטיִרין ִכם ָהְוִנְצַחת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְּבִתְׁשֵרי ּוִמּׁשּו, ַהֵּמִתים ֲעִתיָדה ִלְהיֹות ְּבִניָסן

ג( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו". ְּביֹום ּבֹוא ּגֹוג" נ תר קרא  י ו ט  לקו  ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֻסָּכה ַלַּצִּדיִקים ּוַמְטִמין )י
". אִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשקעֹז ְיׁשּוָעִתי ַסּכֹוָתה ְלרֹ' ֱאלִֹהים ה", "'ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְבֻסּכֹה ְּביֹום ָרָעה ְוגֹו"אֹוָתם ְלתֹוָכּה ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל "ֶׁשֶּנֱאַמר . ם ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה ִעָּמֶהםָלעֹות ָהֹוּמֶלָעִתיד ָלבֹא ֲעִתיִדין ֻא

ְוִנְלַחם ' ְוָיָצא ה"ָחם ִעם ַהּגֹוִים ֶׁשֶּנֱאַמר ּוָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה יֹוֵצא ְוִנְל, "ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוָׁשַלִם ַלִּמְלָחָמה
ֶׁשֶּנֱאַמר , ּוַמהּו עֹוֶׂשה ְמַסֵּכְך ַעל רֹאָׁשם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ְּכיֹומֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה" ַּבּגֹוִים ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרב

ל(ם א ָׁשָבן מּוֵכְו". ַסּכֹוָתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק" י תתפחתה ם  י יֹוִסי ַּבר ּבֹון ִּבר ַרָאַמ". ַסּכֹוָתה ְלרֹאִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק" )י
קכד( ל"ת ְלָהֲאִריַז"א ְּבלקָבן מּוֵכְו. ֶזה ִנְׁשקֹו ֶׁשל ּגֹוג" ְּביֹום ָנֶׁשק" ִּכי . ֻאּמֹות' ְּכֶנֶגד ָּכל ָהע'  ּגֹוג ּוָמגֹוג עֹוֶלה עִעְנַין )שמות 

ּוְכֶׁשִּיָּגֲאלּו ִמָּיָדם ָאז ִיְהֶיה הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ִּכי ַעָּתה . ֻאּמֹות ְוֻכָּלם ָיבֹאּו ַיַחד ַעל ִיְׂשָרֵאל' ֹוג ַעל ָּכל עָאז ִיְמלְֹך ּגֹוג ּוָמג
ְיֵמי ֶהָחג ' ְוֵכן ִעְנַין ז. ֶהְחֵלטֶׁשִּנְגֲאלּו ִמַּיד ָּבֶבל ָּגלּו ְלָמַדי ְוַאַחר ָּכְך ְלָיָון ְוַאַחר ָּכְך ֶלֱאדֹום ְוַאַחר ָּכְך ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ְּב

ִניצֹולּו ִמַּיד ' ְויֹום ַהז, ְוגֹוִלים ְלַיד ַׂשר ַאֵחר, ָׂשִרים ּוְבָכל יֹום ִניצֹוִלים ִמַּיד ַׂשר ֶאָחד ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ֲעָׂשָרה' עֶנֶגד 
ֶּבָחג ָלֵכן ֵאין ָאנּו ׁשֹוֲאִלין ָהָיה ִנּסּוְך ַהַּמִים ַמִים ֶׁשַעל ֵּכן ּוְלִפי ֶׁשֵהם ִנְמְׁשלּו ְל. ְוָלֵכן הּוא יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ֻּכָּלם

ח "ְוָלֵכן לּוָלב עֹוֶלה ס. ֶׁשְּיֵהא ַהַּמִים ַהֵּזדֹוִנים,  ִיְּתנּו ָלנּו ַהַּמִים ְּבעֹוָדם ׁשֹוְלִטיםּלֹאְיֵמי ֶהָחג ֶׁש' ַהַּמִים ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ז
ָׂשִרים ַהּׁשֹוְלִטים ֶּבָחג ֶׁשֵהם ' ב ֶנֶגד ע"אֹוִתּיֹוָתיו עֹוֶלה ע' ב ְוֵכן ֲהָדס ִעם ג"ע אֹוִתּיֹוָתיו ֲהֵרי 'ְּכִמְנַין ַחִּיים ְוד

' ֶגד עּוְלִפי ֶׁשַהָּיִמים ַהָּללּו ֶנ, ָּפִרים ֶּבָחג' ְוָלֵכן ָהיּו ַמְקִריִבין ע. סֹוְפִרים' ַּדָּיִנים ּוב' ד ָהֶעְליֹון ֶׁשֵהם ע"ֶנֱאָחִזים ְּבב
ִּכי ַהָּׂשִרים , ֶׁשהּוא ָּדר ִעָּמנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ה"הקב" ְּפִרי ֵעץ ָהָדר"ָׂשִרים ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ִלַּקח ְלֶחְלֵקינּו 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ִּׁשְבִעים ָּפִרים ֶׁשא "ְרָפֵאל ַמִּגיד שליט' ג ר"ֵמהרה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .ִמְתַּבְּטִלים ְוהֹוְלִכים

  ".ָנכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמים' ִיְהֶיה ַהר ֵּבית הְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ") א, מיכה ד(

ְוַאְּת ָאַמְרְּת , ו יֹום הּוא"ַוֲהלֹא ט, ְוִכי ִראׁשֹון הּוא" ֹום ָהִראׁשֹוןּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּי" )תנחומא אמור כב(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ֶׁשל ֻסּכֹות הּוא ִראׁשֹון ' ַמּדּוַע יֹום א,  ְוַהְרֵּבה ׁשֹוֲאִלים ַעל ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה.ֶאָּלא ִראׁשֹון הּוא ְלֶחְׁשּבֹון ֲעֹונֹות, "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"

, ֵּכיָון ֶׁשִעְנַין ָהֲעֹונֹות הּוא הֹוָרַדת ֶׁשַפע ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ַלְּקִלָּפה, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו, ְולֹא ְלָמֳחַרת יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְלֶחְׁשּבֹון ֲעֹונֹות

ַאף ֶׁשִּמַּצד ַעם ִיְׂשָרֵאל . ל ָעֹון ִמַּצד ֶעֶצם ַמהּות ֶהָחגֵיׁש ָּכאן ְּבִחיָנה ֶׁש, ּוְבֻסּכֹות ַמהּות ֶהָחג נֹוֶתֶנת ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלְּקִלּפֹות ְלָכל ַהָּׁשָנה

  .ְוֶאת ֶזה ְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש, ִמַּצד ַמהּות ֶהָחג ֵיׁש ָּכאן ְּבִחיָנה ֶׁשל ָעֹון, עֹוִׂשים ָּכאן ִמְצוֹות

ָּדָבר ֶׁשּלֹא ', ָבה ַיַחד ִעם ְׁשַאר ַהִּמיִנים ּוְלָקֵרב ֶאת ָהְרָׁשִעים ַלֲעבֹוַדת הִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ֵיׁש ִמְצָוה ֶלֱאגֹד ֶאת ָהֲעָרְוֵכן 

 ֶזה ַהְּזָמן ַלֲחׁשֹב ַּגם ַעל ָהְרָׁשִעים ֶׁשִהְתַחְּברּו', ֲעבּור ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּכֵדי ְלָקֵרב אֹוָתם ַלהְּדִבְזַמן ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים . ָמִצינּו ִּבְׁשַאר ַהַחִּגים

ְוֵכן ִמְנַהג ֲחָבַטת ָהֲעָרָבה הּוא ְּבַחג  .ּוִבְפָרט ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו ַמְפִריַע ְּבָיִמים ֵאּלּו ְּכִדְלֵעיל, ֵרב ַּגם אֹוָתםְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלָק



ּוְמַסְּמלֹות ֶאת ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵאיָנם ֶנֱאָגִדים ִעם , ֹות ֶׁשֵהן ְלַבדֵּכיָון ֶׁשָאנּו ׁשֹוְלִטים ַעל ָהְרָׁשִעים ֶזה ַהְּזַמן ַּגם ַלְחּבֹט ָּבֲעָרב, ַהֻּסּכֹות

ִמי ַהְיינּו , ְך"ן ְצָפ"ַמְלַרֵּמז , ך"אֹוִתּיֹות מנצפ' ְּפָעִמים ְמַכְּוִנים ה' ְוָלֵכן ְּכֶׁשחֹוְבִטים אֹוָתּה ה. ַרע ָּבּה אֹוִתּיֹות ֲעָרָבהְוֵכן . ַהַצִּדיִקים
  . ינֹו ָיֵרא ִמָּפֶניָך אֹוְתָך ְוֵארֹוֶאה

ְלַרֵּמז ֶׁשאֹוטֹוּבּוִסים ֵאּלּו עֹוִׂשים ֶאֶגד ,  ָלאֹוטֹוּבּוִסים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֶאֶגדִנְרֶאה ְּדִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַהֵּׁשם  ִּדְבִדיחּוָתאְּכִמיְלָתא [

מֹוִביִלים ֶאת ַהַּצִּדיִקים " ֶאֶגד"ָּכְך , ָצִריְך ַּגם ְלַנֲעֵנַע, ִמיִנים לֹא ַמְסִּפיק ֶלֱאגֹד' ְכמֹו ֶׁשְּבדּו, ִמיִנים' ֵּבין ַצִּדיִקים ִלְרָׁשִעים ְּכמֹו ֲאִגיַדת ַהד

ֶׁשָהָיה ַהָּירּוד , ן ְמַרְּמִזים ַעל ֵׁשֶבט ָּדָּדןְוֵכן אֹוטֹוּבּוֵסי . ִמיִנים' ְוֵכן ִצְבָעם ָירֹק ְּכמֹו ֶצַבע ַהד. ְוָהְרָׁשִעים ַיַחד ּוְמַנְעְנִעים אֹוָתם

ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים  )יב, ג' פסיקתא דרב כהנא'(ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַצִּדיִקים ִלְרָׁשִעים, ֶׁשַּבְּׁשָבִטים ִּבְבִחיַנת ָנָחׁש ַהְמַחֵּבר ְקֻדָּׁשה ִלְקִלָּפה
א ֶׁשּצּוַרת ָאְרּכֹו ֶׁשל " ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד שליט. ֻּכָּלן עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה ָזָרהַאֲחֶריָך ֶזה ִׁשְבטֹו ֶׁשל ָּדן ֶׁשּפֹוְלטֹו ֶהָעָנן ֶׁשָהיּו

  .]ַהְמַסֵּמל ֶאת עֹוַלם ָהַאְחּדּות ַהְּׁשִמיִני ֶׁשְּמַאֵחד ֶאת ֻּכָּלםְׁשמֹוֶנה ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶאֶגדְוֵכן . ָהאֹוטֹוּבּוס ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהּלּוָלב ָהָארְֹך

ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמַכְּוִנים ְלהֹוִריד ֶאת ָהאֹורֹות ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל ַהּמֹוִחין ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין ' ְוַלַּמְלִׁשיִנים'ֶׁשְּבִבְרַּכת ' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְּב מּוָבא

ְּדַמִּקיִפים , ְּדָלֵכן ַּדְוָקא ִּבְבָרָכה זֹו מֹוִריִדים ֶאת ַהַּמִּקיִפים ָהֶעְליֹוִניםִנְרֶאה . ְוֵכן ֶאת ַהְּכָתִרים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשַּגם ֵהם ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, ְונּוְקָבא

ָתם ָאנּו ַמְכִניִעים אֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָאנּו ִמְתַקְּׁשִרים ִעם ׁשֶֹרׁש ַהְּקִלָּפה ֶׁשִּמָּׁשם ֵהם יֹוְנִקים. ֵאּלּו נֹוְתִנים ֶאת ַהְיִניָקה ַלְּקִלָּפה ְּכִדְלֵעיל

  .ַּתְחֵּתינּו ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ַעל ִנּסּוְך ַהַּמִים ֵמַהּזַֹהר

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְּיִניַקת ַהִחיצֹוִנים ִהיא ֵמַהֵחִצי . ִיְׂשָרֵאל מֹוִנין ַלְּלָבָנה ְועֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ַלַחָּמה .)סוכה כט( ַּבְּגָמָראָמִצינּו 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמַקְּבִלים ֵמַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֵרד . ָלֵכן ֵהם מֹוִנין ַלַחָּמה, ָאר ַּבְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַחָּמהָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְׁש

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשֵהם מֹוִנין ַלַחָּמה סֹוָפן  )בתי מדרשות ראה(ׁש ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָר. ָלֵכן ֵהם מֹוִנין ַלְּלָבָנה, ַלַּמְלכּות ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלְּלָבָנה
ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשֵהם ִמְתַקְּׁשִרים ִעם ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשַּׁשָּיְך ַלַחָּמה ֵהם הֹוְלִכים ַלֵּגיִהָּנם. ְלַבּלֹות ַּבֵּגיִהָּנם

 ֶׁשִּׁשְבִעים ָׂשִרים ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם )'פרק ב( 'ִסיְפָרא ִדְצִניעּוָתא'א ְל"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהגר. ִּנְכָנס ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ִנְכָנס ַלֵּגיִהָּנםֶׁשִּמי ֶׁש

ִויְׂשָרֵאל ,  ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶנֱעָנִׁשים ֵמַהִּדין ֶׁשל ַהְיסֹוד.)מקץ רא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . יֹוְנִקים ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמִּׁשְבִעים ַאְנִּפין ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד

  . ֶנֱעָנִׁשים ֵמַהִּדין ֶׁשל ַהַּמְלכּות

ִעם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוַהַהְנָהָגה , ְׂשמֹאל ּדֹוָחה ִויִמין ְמָקֶרֶבת ֶׁשַהְנָהַגת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעם ִיְׂשָרֵאל ִהיא .)וארא כז(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

', ֵיׁש ָלֶהם קֹוֶדם ְׂשמֹאל ֶׁשּדֹוֶחה ְוחֹוֵתְך ְוכּו,  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶּדֶרְך ַהְּׂשמֹאל,ִויִמין ּדֹוָחה ְׂשמֹאל ְמָקֶרֶבתִהיא 

ְוֵאֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶזה ָהפּוְך קֹוֶדם ַהְּׂשמֹאל ְמָקֵרב ּופֹוֵתַח ָלֶהם ֶאת ָּכל , ָקֶרֶבתְוַאַחר ָּכְך ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַהָּיִמין ַמִּגיִעים ְּבסֹוד ָיִמין ְמ

  .ְוַאַחר ָּכְך ַהָּיִמין ּדֹוֶחה ִּכי לֹא ִנְׁשָאר ָלֶהם ְּכלּום ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹאְכלּו ִחָּנם

 ֶׁשְּמַנְעְנִעין ֶאת ַהּלּוָלב ְלִׁשָּׁשה ְצָדִדים ְּכֶנֶגד ֵׁשׁש ַהְּסִפירֹות ֶׁשִּנְכָללֹות ִּבְזֵעיר )שט' ב ע"סוכות ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 

ַצח ְוַההֹוד עֹוְמדֹות ְּבצּוָרה ֶׁשַהֶּנַצח ֱהיֹות ֶׁשְּסִפירֹות ַהֶּנ, ְוַהִּנְענּוַע ְלַמְעָלה הּוא ְּכֶנֶגד ְסִפיַרת ַהֶּנַצח ּוְלַמָּטה ְּכֶנֶגד ְסִפיַרת ַההֹוד. ַאְנִּפין

, ְרצּועֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ֶׁשָהְרצּוָעה ַהְּקָצָרה ִהיא ְּבִחיַנת ֶנַצח'  ְּבִעְנַין ב:)תיקונים ט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְלַמְעָלה ְוַההֹוד ִמַּתְחָּתיו

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּסִפיַרת ַהֶּנַצח . ְוַהֶּנַצח ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה, ְורֹוִאים ֶׁשַההֹוד יֹוֵרד ְלַמָּטה, דָּכה ִהיא ְּבִחיַנת הֹוְוָהְרצּוָעה ָהֲאֻר

ְוָלֵכן , ד ְלַמָּטה ּוַמה ּלֹאְּדַהְּגבּוָרה קֹוַבַעת ַמה ֵּיֵר, ּוְסִפיַרת ַההֹוד ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּגבּוָרה יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה, ַהְמַסֶּמֶלת ֶחֶסד ִנְׁשֶאֶרת ְלַמְעָלה

ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם ַאְרָּבָעה ִמיִנים ַיֲעקֹב ֶׁש' א ְּבֵׁשם ָאִחיו ר"מֶׁשה ַׁשץ שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה. ְמַסְּמִלים אֹוָתּה ְּבִנְענּוַע ְלַמָּטה

ְוֵהֵבאנּו . ִמיִנים ַמְמִּתיִקים ֶאת ַהִּדין ֶׁשל ַהַּמִים'  ֶׁשד:)תענית ב(א ָרָמְּגת ַהיל ֶאֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרהְך"ֲחָת

  .ַסִּכיןן ֹוׁשְּליא ִמ ִהֻּסָּכהיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאן ֵּבֵכְו. ִּדין ַמִים אֹוִתּיֹותִמיִנים ' דא ֶׁש"יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ֵמהרה

  י ָהֶעְליֹוןַהִּלְוָיָתן ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצ

ְוָקֶׁשה ֵאיְך ֵנֵׁשב ְּבֻסַּכת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ֲהֵרי עֹורֹו ֶׁשל , ֵמעֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ֶׁשַהֻּסָּכה ֶלָעִתיד ָלבֹא ִּתְהֶיה .)ב עה"ב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ַּכּמּוָבא  .ְועֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן הּוא ַעְנֵני ָּכבֹוד ַמָּמׁש, ה ִהיא ֵזֶכר ְלַעְנֵני ַהָּכבֹודֶׁשֻּסָּכ' ַחְׁשַמל ֻסָּכה'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִלְוָיָתן ָּפסּול ִלְסָכְך

ִלְבִחיַנת ְורֹוִאים ֶׁשִּלְוָיָתן ַׁשָּיְך .  ֶׁשֻּסַּכת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ִהיא ֻסַּכת ַחְׁשַמל)נתיב פנימיות וחיצוניות פתח כ' פתחי שערים'(א ֶחֶבר "ְּבִכְתֵבי ָהרי

  .ַהַּמִּקיִפים ֶׁשל ֻסָּכה ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ּוְנָבֵאר

ֶׁשַּמְכִניס , "ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול" ֶׁשַהִּלְוָיָתן הּוא ַּפְרעֹה ֶׁשִּנְקָרא .)ב עה"ומהגמרא ב. בא לד(ֵמַהּזַֹהר ' ָּדִגים ִמְסָּפר ֶׁשַבע'ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו 

 ֶׁשְּיִניַקת ַּפְרעֹה )קלד' וארא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק. ּוַמְׁשִּפיַע ִמָּׁשם ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ְלָכל ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות, ַגן ֵעֶדןרֹאׁשֹו ְל

בָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַפְרעֹה ַהְּמַסֵּמל ֶאת ַהִּלְוָיָתן ַמֲעִביר ֶאת ּוְמ. ְורֹוִאים ֶׁשַּפְרעֹה ִמְתַחֵּבר ִלְבִחיַנת ָים, ֱאלִֹהים ֶׁשְּבֵׁשם ָיםִהיא ֵמאֹוִתּיֹות 

 ִּמְצַרִים ֶׁש)תצג' חג המצות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבְוֵכן מּוָבא . ְלָכל ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות ַהֶּׁשַפע ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָים

 ֶׁשַהִּמְצִרים ָהיּו )י שם"י וברש, יט' ישעי(ַעֵּין ַּבָּכתּוב . ְלַרֵּמז ֶׁשעֹוִׂשים ַּכְבָיכֹול ֶמֶצר ַעל ַהָּים ָהֶעְליֹון ְויֹוְנִקים ִמָּׁשם ֶמֶצר ָיםאֹוִתּיֹות 

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ל ְּפֻעָּלָתם ָהרּוָחִניתְוִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ַע. ְּכֵדי ִליצֹר ְלַעְצָמם ֲאָגִמים, עֹוִׂשים ְסָכִרים ִלְסּתֹם ֶאת ְזִריַמת ַהַּמִים

ָלֵכן ָהיּו ָּבּה ִׁשְבָעה ַמְנִהיִגים ֶׁשֵהם ׁשֶֹרׁש ,  ַעל ַהְּסִפיָנה ֶׁשל יֹוָנה ַהָּנִביא ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת רֹאׁש ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִׁשְבָעה ְנָקִבים.)תיקונים נג(

  .ֶרׁש ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות הּוא ִּבְבִחיַנת ְסִפיָנה ַהִּמְתַחֶּבֶרת ַלָּיםְורֹוִאים ֶׁשּׁשֹ. ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות

ָּכל ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ֵחֶלק ֶלָעִתיד  )ילקוט ויקרא תרנג(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
ַמהּו ֵעֶמק ". ֱאלִֹהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְעלָֹזה ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד"ֶּנֱאַמר ֶׁש, ָלבֹא ְּבֻסָּכָתּה ֶׁשל ְסדֹם



ק ֶּגֶפן ְּתֵאָנה ְוִרּמֹון ּוַפְרֵס, זֹו ֻסָּכָתּה ֶׁשל ְסדֹם ֶׁשָהְיָתה ְמסֹוֶכֶכת ְּבִׁשְבָעה ִאיָלנֹות ֶׁשֵהן ְמסֹוְככֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו, ֻסּכֹות
ָּדָבר ַאֵחר ָּכל ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוִׁשיבֹו . ּוְׁשֵקִדים ֶוֱאגֹוז ּוְתָמִרים ַעל ַּגֵּביֶהם

ת " רם"ְּסדֶֹׁש 'ַּתְכִלית ִסּפּוֵרי לֹוט'ֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְּבַמ". ִהְתַמֵּלא ְּבֻׂשּכֹות עֹורֹו"ְּבֻסָּכתֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוָלֵכן ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּלֶהם ָהָיה , ֶׁשָהְיָתה ָלֶהם ְיִניָקה ֵמִּנְׁשַמת ָּדִוד ֶׁשָהְיָתה ִּבְסדֹם, ְוֶזה ָּכל ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ִּבְסדֹם, ְלָּכאַמָדִוד ְּדֻעָּדָתא ְס

ֶלָעִתיד ָלבֹא , ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ֻּסַּכת ָּדִודיָון ֶׁשָּיְנקּו ִמ ֵּכ,ֻסַּכת ְסדֹםִּבְבִחיַנת 

ְוֵכן . ה ַהְּקִלָּפה ִמִּמְצַות ֻסָּכה ֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמיםְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ֶׁשָּיְנָק, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ֵחֶלק ְּבֻסָּכָתּה ֶׁשל ְסדֹם

ְּכֶאֶרץ ' ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ה' ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ה" )י, בראשית יג(ַהָּכתּוב 
 ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָּמקֹום ֶזה ָהְיָתה לֹו ְיִניָקה ִמֻּסַּכת ָּדִוד ִמְקָּדׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְׁשֶקהְּד, ְקָּדׁשֵּבית ַהִּמ ְמַרֵּמז ַעל. "ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער

  .ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

 ָּברּוְך הּוא מֹוִׁשיבֹו ְּבֻסָּכתֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ֶלָעִתיד ָּכל ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁשַמְמִׁשיְך ַהִּמְדָרׁש ְוָלֵכן 
ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ֶׁשָּיְנָקה ַהְּקִלָּפה ִמִּמְצַות , ִיְזֶּכה ָלֶׁשֶבת ְּבֻסַּכת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן, ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ָלבֹא

 )ילקוט איוב תתקכז(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש . ְוֵכן ָמִצינּו ֲעִׁשירּות ַּגְׁשִמית ֵאֶצל ַהִּלְוָיָתן .ְוֶזה אֹותֹו ָׂשָכר ְּכמֹו ֻסַּכת ְסדֹם, ָאנּו ְמַקְּיִמיםֻסָּכה ֶׁש

 ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת )ז(ן "ֵכן מּוָבא ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהָרְו .ְמקֹום ְרִפיָדתֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ָיֶפה ֶׁשל ָזָהב ְלָכְך ֶנֱאַמר ִיְרַּפד ָחרּוץ ֲעֵלי ִטיט
  .ֶׁשָּׁשם ׁשֹוֲחִקין ָמן ְּדַהְינּו ַּפְרָנָסה, ְלַשֶֹחק ּבֹו ְּבִחיַנת ְׁשָחִקים

 ִמְצַרִים ְוִאם הּוא ֶאֶרץ ִאם הּוא ֶאֶרץ' ַעד ָּכאן לֹא נֹוַדע ַּגן ה" ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים' ְּכַגן ה"ָּכתּוב  ).וירא קט(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 
,  ַּגם ִמְצַרִיםְךְוָכ,  ַּגם ָהְיָתה ְסדֹםְךָּכ, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִסּפּוק ְוִעּדּון ַהּכֹל' ֶאָּלא ְּכַגן ה, ֶׁשִּנְקָרא ַּגן ֵעֶדן' ְוִאם הּוא ַּגן ה, ְסדֹם

ִמְּפֵני ֶׁשַהִּנילּוס הּוא יֹוֵצא , ִריָכה ַאֵחר ֶׁשַּיְׁשֶקה אֹוָתּה ִמְצַרִים לֹא ְצְךָּכ,  ֶּבן ָאָדם ְלַהְׁשקֹותֹוְךלֹא ָצִרי' ַמה ַּגן ה
ּוְמבָֹאר . ֶׁשֵהם ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה, ְוַגן ֵעֶדן, ּוְסדֹם, רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ִמְצַרִים. ּוַמְׁשֶקה ֶאת ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים

  .ּוַמֲעִביִרים ַלְּקִלָּפה, ֹוְנִקים ֶׁשַפע ֵמַהְּקֻדָּׁשה ְּבסֹוד ַּגן ֵעֶדןִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּׁשֵניֶהם י

 הֹוְלכֹות ְזַמן ּוְבאֹותֹו ,ָקדֹוׁש ָנָחׁש ׁשֹוֵלט ,ַהָּים ִמן ַרע ָנָחׁש אֹותֹו ֶׁשֶּנֱעַבר ְזַמן ְּבאֹותֹו .)מג תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו
 ֶרֶמׂש ָׁשם" ְזַמן ּוְבאֹותֹו ,ַהּתֹוָרה ַים ִמן ִׁשְלטֹונֹו ֶנֱעַבר ְסָעָרה רּוַח ֶׁשֲהֵרי ,טֹוְבעֹות ֶׁשּלֹא ְּבִבְטָחה ַּבָּים ֳאִנּיֹות
 רֹוִאים .ִעָּמֶהם ָׂשֵמַח ְוִיְהֶיה ,"ּבֹו ְלַׂשֶחק ָיַצְרָּת ֶזה ִלְוָיָתן ְיַהֵּלכּון ֳאִנּיֹות ָׁשם ְּגדֹלֹות ִעם ְקַטּנֹות ַחּיֹות ִמְסָּפר ְוֵאין

 ַּפְרצּוף ִיְהיּו ְוָרֵחל ֵלָאה ָלבֹא ְּדֶלָעִתיד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָקדֹוׁש ָנָחׁשְל ֵיָהֵפְך ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד ָרע ָנָחׁש ִּבְבִחיַנת הּוא ַהִּלְוָיָתןֶׁש

 ֵיׁשְו" )טז ,לא ירמיה( ָרֵחל ֶאת ֶׁשְּמַנֵחם ַהָּכתּוב ת"ר ן"ִלְוָיָת ְוֵכן .ַהִּלְוָיָתן ֶׁשַפע ֶאת ְנַקֵּבל ִמֵּמיָלא ,ֵלָאה ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוְנַקֵּבל ,ֶאָחד

ַיְחְזרּו ִלְהיֹות ַּפְרצּוף  ְוָרֵחל ְּכֶׁשֵּלָאה ,ְלָרֵחל ָלבֹא ֶלָעִתיד ַיֲחזֹר ֶׁשַהִּלְוָיָתן ְלַרֵּמז ,ֳאָפִנים 'ְּבב "ָׁשבּוְו ה"יהו ֻאםְנ ַאֲחִריֵתְךְל ְקָוהִּת

  .ֶאָחד

ְּכֶׁשִהִּגיַע . ְוָכל ַהָּדִגים ָהְלכּו ְלָכאן ּוְלָכאן, ְוָכל ַהָּים ִהְזַּדֲעַזע, יֹום ֶאָחד ַּבָּים ַהָּגדֹול ָיָצא ִלְוָיָתן .)שלח קעב(ּזַֹהר ָמִצינּו ַּב
 רֹוִאים .ְּבָאב' הּוא ט, ַהִּמְקָּדׁשיֹום ֶׁשֶּנֱחַרב ֵּבית , יֹום ֶזה ֶׁשִהְזַּדֲעַזע ַהָּים, ַמְתִחיל ִלְׂשמַֹח, ַהִּלְוָיָתן ְלֶפַתח ַהְּתהֹום

ֻחְרַּבן ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַלְּתהֹום הּוא ִנְרָּגע ְוִנְהָיה ָשֵמַח, ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשֶׁשַהִּלְוָיָתן יֹוֵצא ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִלְנקֹם ַעל 

ָלֵכן הּוא . ְוֶנְהַּפְך ְלִצּנֹור ַהַּמְׁשִּפיַע ַלְּקִלָּפה, ְּגדֹוָלה ַלִּלְוָיָתן ֶׁשָּיַרד ִמַּדְרָּגתֹו ִלְהיֹות ִצּנֹור ַהַּמְׁשִּפיַע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ָּגַרם ְיִריָדה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ֶׁשַהְּתהֹום ' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְּדֵב, ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַלְּתהֹום הּוא ִנְרָּגע. ּוְמַזְעֵזַע ֶאת ַהָּים, יֹוֵצא ִלְנקֹם ַעל ֶזה

  .  ּוְכֶׁשַהִּלְוָיָתן ַמִּגיַע ְלָׁשם הּוא ַמִּגיַע ׁשּוב ְלָׁשְרׁשֹו ַּבְּקֻדָּׁשה ַּבַּמִים ָהֶעְליֹוִנים. ִמְתַחֵּבר ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

 ְּבסֹוד הּוא ֶׁשַהִּלְוָיָתן רֹוִאים .ַהְּקָרִׁשים ְךְּבתֹו ַהִּתיכֹון ַהְּבִריַח ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר אֹותֹו ֶזה ,"ָּבִרַח ָחׁשָנ" )שם( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְועֹוד

ְוָנָחׁש ָּבִריַח ּוָמדֹורֹו ַּבַּמִים ִהְׁשִריץ ִמן ַהַּמִים ִלְוָיָתן  )ח ('ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב מּוָבאְוֵכן  .ַּבִּמְׁשָּכן ֶׁשָהָיה ַהִּתיכֹון ַהָּבִריַח
 ַהִּתיכֹון ֶׁשַהְּבִריַח )כח ,כו שמות( עּוִזיֵאל ֶּבן יֹוָנָתן ְּבַתְרּגּום ָמִצינּו .ַהַּתְחּתֹוִנים ּוֵבין ְסַנִּפיִרּיֹוָתיו ַהָּבִריַח ַהִּתיכֹון ֶׁשל ֶאֶרץ עֹוֵמד

 ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ָהֵעץ ֶׁשֶּזה ְוִהְכִריזּו סּוף ַים ִלְקִריַעת ֱהִביאּוהּו ּוַמְלָאִכים ].ַאְבָרָהם ֵאֶשל[ ַבעֶׁש ִּבְבֵאר ַאְבָרָהם ֶׁשָּנַטע ֵמָהֵעץ ַנֲעָׂשה

 ֵאֶׁשל ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַלָּקֶצה ֶצהַהָּק ִמן ּוַמְבִריַח ַהְּקָרִׁשים ְּבתֹוְך ָנָחׁש ְּכמֹו ִמְתַעֵּקם ֶׁשָהָיה ַהִּתיכֹון ְּבִריַח ִמֶּמּנּו ְוָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְנָטלּוהּו
 ָהָיה ְוָלֵכן .ָהֶעְליֹון ַלֵחִצי ַהַּׁשָּיִכים ַאְבָרָהם ֶׁשל ָהֶעְליֹוִנים ַלֲחָסִדים ִמְתַחֵּבר ַהִּתיכֹון ֶׁשַהָּבִריַח ְלַרֵּמז ,ַהִּתיכֹון ַלְּבִריַח ְךֶנְהַּפ ַאְבָרָהם

 ֶנֱאַמר ֶׁשָּלֵכן )שיב 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"רשב ַמַאָמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ָּבִרַח ָנָחׁש ַהִּנְקָרא ִלְוָיָתן ְּבִחיַנת אהּו ֶזה ִּדְבִריַח ,ְּכָנָחׁש ִמְתַעֵּקם

 ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ָהִראׁשֹוָנה 'ַהה ֵּבין ַמְבִריַח ֶׁשהּוא ְלַרֵּמז ,ה"ֵה ְּבתֹוֶסֶפת "ָּקֶצהַה ֶאל ָּקֶצהַה ִמן ַמְבִרַח" )כח ,כו שמות( ַהִּתיכֹון ַּבְּבִריַח

 ְּבִהּפּוְך ,"ַהָּקֶצה ֶאל הַהָּקֶצ ִמן ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ה"ֵלָא ְוֵכן ,ָרֵחל ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ָהַאֲחרֹוָנה 'ַלה ,ֵלָאה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת

  .אֹוִתּיֹות

ּוְכמֹו ֶׁשַהְּלָבָנה לֹוָוה , ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן סֹוד ָהֲעִנִּיים, סֹוד ָהֲעִׁשיִרים"  ַהָּגדֹלֶאת ַהָּמאֹור" :)תיקונים פב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ
ם ֶׁשָּכְך ָצִריְך ָאָד, ָּכְך ַהְּׁשִכיָנה אֹוֶמֶרת ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני ּפֹוֵרַע, ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ְוֵאין ָלּה אֹור ֶאָּלא ִמַּמה ֶּׁשַהֶּׁשֶמׁש נֹוֶתֶנת ָלּה

ן ין ִמְוסֹוד ַהָּדָבר ּוְמַקְּבִלים ֵּד. ְוַהַּמְלָאִכים ֶזה ִמֶּזה, ּוְכמֹו ֵכן לֹוִוים ַהּכֹוָכִבים ְוַהַּמָּזלֹות ֶזה ִמֶּזה, ִלְהיֹות ַמְלֶוה ֶלָעִני
ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן "ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , ְמַקֶּבֶלת ִמֶּמּנּוּו, ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשִהיא ַהְּלָבָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ָּכְך לֹוָוה ַהְּׁשִכיָנה, יןֵּד
. תרֹואֹוְּמַהים ְוִכָאְלַּמין ַהה ֵּבָאָוְלת ַהיַנִח ְּבׁשה ֵיֶּזה ִמָאָצֹוּתְכּו, עַפֶּׁשת ַה ֶאיּהֵּתיְנִכְׁשה ִלֶוְלה ַמ"קבים ֶׁשֵּיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשִא רֹו".ֱאלִֹהים' ה

, ּכי ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון מּוָכן ְלַהְלוֹות ְּכֶׁשָחֵסר. ְוָכל ַהַהְלָואֹות ָׁשְרָׁשם ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ַהִּנְרָמז ַּבִּלְוָיָתן, ִלְוָיָתןא ִמּׁשֶֹרׁש  ִהיַהְלָוָאהִנְרֶאה ְּד

, הָלְעַמה ְליָנִח ְּבּהָתת אֹור ֶאֵרעֹוְמ, הָּטַמי ְלִנָעה ֶלֶוְלַּמי ֶׁשִּמר ֶׁשָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו. הָלְעַמה ְלָרָזִּבְּתַנאי ֶׁשְּיַקְּדׁשּו ֶאת ַהֶּׁשַפע ְוַיְחִזירּו אֹותֹו ֲח



ע ַפֶׁשְו, ׁשָדד ָחחּור ִיֵרעֹוא ְמא הּויָלֵּמִמּו, הָקָדת ְצַוְצת ִמכּוְזה ִּבָלְעַמה ְלָרָזה ֲחָלעֹוֶׁש, תֶמֶדֹוּקה ַהָאָוְלַהת ַהיר ֶאִזֲחַהג ְלֵאֹוא ּדהּון ֶׁשיָוֵּכ

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ֲאלּוָמהּוְבִגיַמְטִרָּיא ,  ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיאַמְלֶוהְוֵכן . בּוה ׁשֶוְלה ַמ"הקבֶׁש, תמֹוָלעֹו ָּבׁשָד ָחהָאָוְלַה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַנְלֶוהןֵכְו. ַּבֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְקָרא ְּבִריתית ּפֹוֵגם ִּב ִרַחֵקֹוּלה ֶׁשֶוְלַמְּד, יתִרְּבת ֹוּיִת אֹויתִּבִרן ֵכְו. 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

ה "ּוְמַחֵּבר ֵׁשם ֲהָוָי, ה ְלִיְׂשָרֵאלָאָוְלת ַהיַנִחְב ְּדִמי ֶׁשַּמְלֶוה ָממֹון ַלֲחֵברֹו הּוא ְמעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ְלַהְׁשִּפיַע ִּב,י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָית מֹוְׁש

  . י"ָנַלֵּׁשם ֲאדֹ

  

  "ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני"

. "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשַלם ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹון" )ח, זכריה יד(ָּכתּוב 

' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְוָים ָהַאֲחרֹון ַמְלכּות, ָּים ַהַּקְדמֹוִני הּוא ִּביָנה ֶׁש)י"ז פ"א ש"ח(' ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

ינּו ַּבִּמְדָרׁש ּוָמִצ. ְוָרֵחל ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ֶׁשֵּלָאה ִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב ֶׁשַהַּמִים ַחִּיים ֶׁשֵּיְצאּו ִמירּוָׁשַלִים ֶׁשִהיא .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִיְרָאה ִמְּלׁשֹון ְּירּוָׁשַלִים ֶׁש)י, ר נו"ב(

ַוֲחִצי יֹוֵרד ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם ְּבִחיַנת , ְׁשָאר ְלַמְעָלה ַּבִּביָנה ֶׁשָּׁשם ְּבִחיַנת ֵלָאהֲחִצי ִנ. ִמְתַחְּלִקים ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה

  .ָרֵחל

ָרָחה ָוָיָּמה ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְז" )ד, זכריה יד( ַעל ַהָּכתּוב )רפה' א ע"ויעבור ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן 
חּוֵטי 'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ַהִּמְתַחְּלִקים ֵּבין ֵלָאה ְוָרֵחל, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ִּבּקּוַע ַהְיסֹוד ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, "ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגָּבה

ְוָיָצא ֲחִצי " )ב, זכריה יד(ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב . ְבִחיַנת ַזִית ַהִּנְרָמז ְּבַהר ַהֵּזיִתיםֶׁשִּביָנה ּוַמְלכּות ֵהם ִּב' ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני
 ִיְקחּו ַּבֶּׁשִבי ַרק ֲחִצי ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשּגֹוג ּוָמגֹוג. ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ִּכּבּוׁש ְירּוָׁשַלִים ֶלָעִתיד ָלבֹא ַעל ְיֵדי ּגֹוג ּוָמגֹוג, "ָהִעיר ַּבּגֹוָלה

ַהְמַסֶּמֶלת ה "ִיְרָאת "ס" ה ַּבּגֹוָלר ָהִעיי ֲחִצאְוָיָצ"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִּדירּוָׁשַלִים ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאין, ִמירּוָׁשַלִים

  :).תרומה קנד(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָראה"חֹוָבת "ר" ּגֹוָלהַּבִעיר ָהִצי ֲחָיָצא ְו"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

  ָּדִוד ָּבא ִמּלֹוט ְוֵאין לֹו ְׁשנֹות ַחִּיים ִמֶּׁשּלֹו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִנְׁשַמת ָּדִוד ָהְיָתה ִּבְסדֹום ְוָהְיָתה , ַנת ֵלָאה ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם יֹוְנִקים ִמְּבִחי)ג"רחל ולאה פ(ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּבמּוָבא 

ַרק ֶּדֶרְך , ָׁשְרׁשֹו ֵמַהֲחִצי ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה ְלַמָּטה, ֵּכיָון ֶׁשָּדִוד ָּבא ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ִמֵּלָאה, ְצִריָכה ְלִהָּוֵלד ֵמרּות ֶׁשָּיְצָאה ִמּלֹוט

ֵיׁש לֹו , ְּדָׁשם יֹוֶרֶדת ַּגם ַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָּבָלק ַהַּסָּבא ֶׁשל רּות ֶׁשָהָיה ִמּׁשֶֹרׁש לֹוט, ָלֵכן ִנְׁשָמתֹו ָהְיָתה ִּבְסדֹום. יםַהִחיצֹוִנ

ְוֵכן ֵלָאה ַעְצָמּה נֹוְלָדה .  ָּדִוד ָהָיה ֵמַהִּביָנה ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ֵלָאהֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמתֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכה ּוְכִפי . ְיִניָקה ִמְּבִחיַנת ֵלָאה

  . ִּבְמקֹום ַהְּקִלָּפה ֵאֶצל ָלָבן

ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ם ָהִראׁשֹוןְוֻהְצַרְך ְלַקֵּבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֵמָאָד,  ֶׁשְּלָדִוד ַהֶּמֶלְך לֹא ָהיּו ַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה)ילקוט בראשית מא(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

ָלֵכן ֻהְצַרְך ְלַקֵּבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמְלכּות . ְּדָדִוד ַעְצמֹו ַׁשָּיְך ְלׁשֶֹרׁש ֵלָאה ֶׁשֵאין ָלּה ַחִּיים ְלַמָּטה ַּבַּמְלכּות ַהַּתְחּתֹוָנה

ַעֵּין . ֶׁשַּיְׁשִּפיַע לֹו ֵמאֹותֹו ֲחִצי ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע, ְיסֹודֹו ֶׁשל עֹוָלם, הּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹודֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁש, ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִמְסַּפר ֶׁשַבע

ָלֶהם ֵחֶלק ְּבִׁשְבִעים ָׁשִנים  ֶׁשָהָאבֹות ִּתְּקנּו ֶאת ַהִּׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ָנַתן ְלָדִוד ְוָהָיה )נה' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְּב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד . ּומּוָבא ָׁשם ֶׁשֶאת ַהָּׁשִנים ֶׁשִּיְצָחק ִּתֵּקן יֹוֵסף ִהְׁשִּפיַע ְלָדִוד ְולֹא ִיְצָחק. ֵאּלּו ֶׁשִּיְהיּו ְמֻתָּקִנים

  .ָלֵכן יֹוֵסף ִהְׁשִּפיַע ֶאת ֵחֶלק ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק ְלָדִוד, ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֵמַהְּגבּורֹות ֶׁשּבֹו

ל ַעל ָּדִוד ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשָעָׂשה ֶׁשּלֹא ַּכֵּסֶדר ְוָלא ְּכִמְצַות ַהּתֹוָרה ִּכי ִּבְתִחָּלה "ָאְמרּו רז )כג, דברים יא(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי מּוָבא 
 ָּכַבׁש ַהְּקרֹוִבים ּוִמְּפֵני ֶּזה ָאְמרּו ְךְוַאַחר ָּכ, ַרם צֹוָבה ַוֲאַרם ַנֲהַרִים ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ִמן ָהָאֶרץָּכַבׁש ָהְרחֹוִקים ְוֵהם ֲא

. ק ַהַּתְחּתֹון ִנְקָרא ָקרֹובְוַהֵחֶל,  ֶׁשַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין ִנְקָרא ָרחֹוק.)הקדמה ו(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִּכּבּוׁש ָיִחיד ָלא ְׁשֵמיּה ִּכּבּוׁש

ָלֵכן הּוא ָּכַבׁש קֶֹדם ֶאת ָהֲאָרצֹות ַהְמֻרָחקֹות ְּדֵאּלּו ָהיּו ַׁשָּיִכים יֹוֵתר , ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ֵמַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָרחֹוק

ְוָדִוד ֶׁשָּׁשְרׁשֹו , ְוחּוץ ָלָאֶרץ ְמַסֵּמל ֶאת ְּבִחיַנת ֵלָאה, ְרנּו ְלֵעיל ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחלְוֵכן ֵּבַא. ְלָׁשְרׁשֹו ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָרחֹוק

  .ִמֵּלָאה ִנְמָׁשְך ִלְכּבׁש ֲחָלִקים ַהַּׁשָּיִכים ֵאֶליָה

  ַחָּנה ּוְפִנָּנה

ְולֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ַאַחת ', צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ְוכּוַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים " )א, א א"ש(ָּכתּוב 
 )שכז' א ע"עלינו לשבח ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב. "ַחָּנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְּפִנָּנה ַוְיִהי ִלְפִנָּנה ְיָלִדים ּוְלַחָּנה ֵאין ְיָלִדים

 ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחָּנהְו', ְוכּו' ְּפָעִמים ה' ה', ְּפָעִמים י'  ְּבַהָּכָאה יה"ֵׁשם ֲהָוָי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְלָקָנהה ִּכי " הּוא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ֲהָוָיֶׁשֶאְלָקָנה

ַחָּנה ַהַּׁשֶּיֶכת , ְרֶאה ְּדַחָּנה ּוְפִנָּנה ָהיּו ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאהִנ. ג"ה ְּבִמּלּוי ס" ִּכי ִהיא ִּבְבִחיַנת ְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהִּנְרֶמֶזת ַּבֵּׁשם ֲהָוָיג"ס

ַנת ּוְפִנָּנה ָהְיָתה ִּבְבִחי. ָלֵכן לֹא ָהיּו ָלּה ְיָלִדים ִּכי ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ַלֵחִצי ֶׁשִּנְׁשַאר ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ְלַמָּטה, ַלִּביָנה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ֵלָאה

ְוֶאְלָקָנה ָהָיה ִּבְבִחיַנת .  ְלַרֵּמז ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶעֶׂשר)ח, א א"ש(י " ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשֲעָׂשָרה ָבִניםָלֵכן ָהיּו ָלּה , ָרֵחל



 ֶׁשַחָּנה ּוְפִנָּנה ָהיּו )'אות ב' גלגולי נשמות'(ע ִמָּפאנֹו "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרמ. ה ַהְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּמְזַּדֵּוג ִעם ְׁשֵניֶהם"ֵׁשם ֲהָוָי

ָקָנה ָהָיה ֵלִוי ְוֵכן ֶאְל. ל ֶׁשְּׁשֵּתי ָנִׁשים ֵאּלּו ָהיּו ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאה"ְוָנִביא ְלַקָּמן ֵמָהֲאִריַז. ְּבסֹוד ְׁשֵּתי ַהָּנִׁשים ַהּזֹונֹות ֶׁשָּבאּו ֶאל ְׁשלֹמֹה

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל , ָלֵכן ַהְׁשָּפָעתֹו ִהְתַחְּלָקה ִלְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵאּלּו.  ְוַהְּלִוִּיים ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה)שם א(י "ִמֶּזַרע קַֹרח ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

 "ה ָסִביב" הויְךחֶֹנה ַמְלַא" )ח, תהילים לד(ַהָּכתּוב ְוֵכן  .ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְּגבּוָרהֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ֶאת 
 ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ה חֹוֵתְך ֶאת"ְּדֵׁשם ֲהָוָי,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְךְּגִדיָדה ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ֲהָוָיְוֵכן ֵׁשם . יבִבָּסיף ִמִּקיא ַמִה ֶשַחָנהת יַנִחל ְּבז ַעֵּמַרְמ

  .ֶׁשּבֹו' ֲחָצִאים ַהִּמְתַחְּלִקים ֵּבין ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ה

ִנְרֶאה ְּדַחָּנה . "ה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו" ֶזַרע ֲאָנִׁשים ּוְנַתִּתיו ַלֲהָוָיָךְוָנַתָּת ַלֲאָמְת ")יא, א א"ש(ָּכתּוב 

ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ֵּבן ֶׁשַּׁשָּיְך , ֵּכיָון ֶׁשִּמַּצד ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד ֵיׁש ָלּה ֶׁשַפע,  ַעל ִּפי ֶׁשִּמַּצד ַהַּמְלכּות ֵאין ָלּה ֶׁשַפעִהְתַּפְּלָלה ֶׁשַאף

 ֶׁשִּיְהֶיה ָקׁשּור ָּתִמיד "ה"ּוְנַתִּתיו ַלֲהָוָי"ְבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָּכל ַחָּייו ִּב' ְוִהיא ִּתֵּתן אֹותֹו ַלה, ִלְבִחיַנת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד

ְּדָנִזיר ִנְמָצא ְּבִחּבּור ָיָׁשר ַלִּביָנה ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ֵמַעל , "ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו"ְוֵכן ִיְהֶיה ָנִזיר . ה ֶׁשֵּמַעל ַהַּמְלכּות"ְלֵׁשם ֲהָוָי

ֵּכיָון ֶׁשֵהם , ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון. 'ַחְׁשַמל ְנָדִרים'ְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ַהַּמְלכּות ִּכ

 :)בראשית כא(ֵמַהּזַֹהר ' ַחְׁשַמל לּוָלב'ְוֵכן ֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר . ָלהְוַחָּנה ִּבְּקָׁשה ֵּבן ֶׁשַּיֲעֶלה ֶאת ַהּכֹל ֲחָזָרה ְלַמְע, ַמֲעִלים אֹותֹו ֲחָזָרה ְלַמְעָלה

  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשמּוֵאלָלֵכן ,  ֶׁשְּׁשמּוֵאל ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד)רו' ויקהל ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵּסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ּוִמ

  ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים

, ּוְדָחפֹו ַלֲאחֹוָריו, חֹוֵלק ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ֶחְציֹו ָקׁשּור ְּבֶסַלע ְוֶחְציֹו ָקׁשּור ֵּבין ְׁשֵני ַקְרָניו .)יומא סז(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 
ֶׁשְּׁשֵני ' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֵּב. ְוהּוא ִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ְולֹא ָהָיה ַמִּגיַע ַלֲחִצי ָהָהר ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאָבִרים ֵאָבִרים

, ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה' ְוַהָּׂשִעיר ַלה. ַהְּׂשִעיִרים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְׂשִעיר ִעִּזים

. ִנְרֶאה ִּדְׁשֵני ְׂשִעיִרים ֵאּלּו ְמַרְּמִזים ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד. ְׁשָּפַעת ֵעָׂשו ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפהְוַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְמַסֵּמל ֶאת ַה

ל ַהֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוַרק ַלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְוַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְמַרֵּמז ַע, ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה' ַהָּׂשִעיר ַלה

ְּדֶסַלע ְוַקְרַנִים ְמַרְּמִזים ַעל ָהעֹוָלמֹות . ָלֵכן ָהיּו קֹוְׁשִרים ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ֶׁשל ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ַּבֶּסַלע ּוֵבין ַקְרָניו. ְיִניָקה ִמֶּמּנּו

ְוָלֵכן ֵאָבָריו ָהיּו . ְוֵכן ַהְׁשָּפָעה זֹו ַׁשֶּיֶכת ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה. 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ְרנּו ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַא, ָהֶעְליֹוִנים

 ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ַׁשֶּיֶכת ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ,.)השמטות רנו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ָהָהר ָהֶעְליֹון ְּדַהר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַּבֲחִציִמְתָּפְרִקים 

ְּבַמְרֶאה  ֶׁשְּׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ַחָּיִבים ִלְהיֹות ָׁשִוים .)יומא סב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ּוְלֵעָׂשו ֵיׁש ְיִניָקה ִמָּׁשם, ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטה
ֻאּמֹות ַהְמַסֵּמל ֶאת ַלַעז ְוֵכן . ַּפְלָּגא אֹו ֶחְציֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעָזאֵזלְוֵכן . ְורֹוִאים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשֵני ֲחָצִאים ַמָּמׁש. ְבָדִמיםְּבקֹוָמה ּו

  .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַלַעז ְואֵזלַלֲעָזִּמָּלה ְמֻרָּמז ַּב, ֶׁשְּׂשָפָתם ִנְקֵראת ַלַעזָהעֹוָלם 

ִהיא " ֶאֶרץ ְּגֵזָרה" ֶׁש:)יומא סז(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . "ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ")כב, ויקרא טז( ָּכתּוב

 ַהֻּטְמָאה ֶׁשִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ֶׁשל רּוַח :)לופקודי ר(ְּדָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ִנְרֶאה ְּדָכל ַהִּמְדָּבר הּוא ִּבְבִחיַנת ֶאֶרץ ֲחתּוָכה. ֶאֶרץ ֲחתּוָכה

 )שם' מתוק מדבש'ובפירוש : בראשית כא( ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהּזַֹהר. ְוֵכיָון ֶׁשָּמקֹום ֶזה ַׁשָּיְך ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ִנְקָרא ֶאֶרץ ֲחתּוָכה, ָּבעֹוָלם

ְוָלֵכן ָׁשְלחּו ֶאת ַהָּׂשִעיר , ְוַהְּגַמִּלים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּגֵדִלים ַּבִּמְדָּבר, ְדָּבר ָהָיה ִמְּבִחיַנת ֵלָאהֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתם ֶׁשל ּדֹור ַהִּמ

 ֶׁשְּתִחַּלת ַהִּמְדָּבר ְורֹאׁש :)יומא סח(ָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּג. ַלֲעָזאֵזל ַלִּמְדָּבר ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ָהָאֶרץ ַהֲחתּוָכה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  .ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהִחּתּוְך ַהַחד ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבָמקֹום ֶזה ֵּבין ְׁשֵני ַהֲחָצִאים, ֵּבית ִחּדּודֹוַהִּמְדָּבר ִנְקָרא ְּבֵׁשם 

ְּדָכל ַהֲחָטִאים ַנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ְלִקיָחה . ֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ּוְמַכֵּפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלְּדָלֵכן ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ָהָיה ַמְלִּבין ָלׁשִנְרֶאה 

,  ַאֲחָרא ֵחִצי ֶזה ִּבְׁשֵלמּותְוָכאן ֶׁשּנֹוְתִנים ַלִּסְטָרא. ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְמַקְטֵרג ֶׁשָּלְקחּו ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹו

 חְוִׁשַּל" )כא, ויקרא טז(ב תּוָּכַהֶׁש' ןֵהי ּכֵֹתְפִׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ּוִמֵּמיָלא ִמְתַּכְּפִרים ָהֲעוֹונֹות, ֵאין הּוא ְמַקְטֵרג ַעל ָמה ֶׁשָּלְקחּו ֵמֶחְציֹו
י ֵנל ְׁש ֶׁשְךּוּתִחת ַהה ֶאֶּנַׁשא ְמהּוְו, ַחדין ִּכן ַסֹוׁשְּלא ִמ הּוּׁשַֹחדיל ֶׁשֵעְלָאר ִלְדָבֵרינּו ּוְמבֹ, ד"ׁשַֹחת "ר" ָרה ִעִּתי ַהִּמְדָּבׁש ִאידְּבַי

  .ןיֹוְלֶעי ָהִצֲחַה ֵמחּוְקָּלה ֶּׁשל ַמג ַעֵרְטַקא ְילְֹו, ְךּוּתִחת ַהה ֶאֶּנַׁשְּיא ֶׁשָרֲחא ַאָרְטִּסד ַלַחן ׁשֵֹת נֹוַחֵּלַּתְׁשִּמיר ַהִעָּׂשן ַהֵכְו. יםִאָצֲחַה

 .)ט שבועות( ַּבְּגָמָרא חֶֹדׁש רֹאׁש ְׂשִעיר ַעל ּוָמִצינּו .ַלֲעָזאֵזל ָׂשִעיר ִּבְבִחיַנת הּוא חֶֹדׁש רֹאׁש ֶׁשְּׂשִעיר .)סד נח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ַעל ַמְקֶׁשה )בראשית( 'מֶֹשה ִיְׂשַמח' ּוְבֵסֶפר .ָּיֵרַחַה ֶאת ֶׁשִּמיַעְטִּתי ַעל ַּכָּפָרה ְיֵהא ֶזה ָׂשִעיר הּואְך ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר

 ַהּיֹוֵצר הּוא ,ְועֹוד ,ֵיָרֶצה ּוְלִמי ,ַהְּפַרְקִליט ִיָּכֵנס ּוְלִמי ,ְוָׁשלֹום ַחס ָחָטא ְלִמי ,ֲהָבָנה ְמֻׁשָּלל ַהֶּזה ַהַּמֲאָמר ַהְּגָמָרא
 ַהְיסֹוד ִמְּסִפיַרת ָיַרד ְּבֶחְטאֹו ָהִראׁשֹון ֶׁשָאָדם ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו .ַּתֲעֶׂשה ַמה לֹו ריֹאַמ ּוִמי ,ָלַקח 'ַוה ,ָנַתן 'ה ,ַהּבֹוֵרא ְוהּוא

 ִציְּדַהֵח .ַלֶּׁשֶמׁש ְּבַיַחס ֶׁשִּנְתָמֲעָטה ַהִּמיעּוט ִמְּלַבד ,חֶֹדׁש ֲחִצי ַרק ֶׁשֵּמִאיר ַּבָּיֵרַח נֹוָסף ִמיעּוט ָּגַרם ּוָבֶזה ,ַהַּמְלכּות ִלְּסִפיַרת

 ְוֵאין .ַּכָּפָרה ַהַּמְצִריִכים ַהֲחָטִאים ָּכל ׁשֶֹרׁש ְּדָכאן ,ֶזה ַעל ַּכָּפָרה רֹוֶצה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַלִחיצֹוִנים יֹוֵרד ַהֵּׁשִני

 ֶׁשָּׂשִעיר ּוְכֵׁשם ,ַּכָּפָרה ְצִריִכים ֶׁשָהעֹוָלמֹות ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס ֹוְלַעְצמ ַּכָּפָרה ָצִריְך ַּכְבָיכֹול הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ַּבְּגָמָרא ַהֵּפרּוׁש

 ְמַכֵּפר הּוא ּוִמֵּמיָלא ,ְּפֻעָּלה אֹוָתּה עֹוֶׂשה חֶֹדׁש ְׂשִעיר ָּכְך ,ָהֲעוֹונֹות ּוִמְתַּכְּפִרים ֶׁשּלֹו ַהֵחִצי ֶאת ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא נֹוֵתן ַלֲעָזאֵזל

  .ָּיֵרַחַה ִמיעּוט ַעל



ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ. ִּׁשּלּוַח ַהִּצּפֹור ַהַחָּיה ֶׁשל ְמצָֹרע ִהיא ִּבְבִחיַנת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ֶׁשּׁשֹוְלִחים ַלִּצֳּפִרים ִּדְקִלָּפה ֶׁש)ז, ויקרא יד(מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

, הָטחּוְּׁשה ַלָּיַחר ַהֹוּפִּצין ַהה ֵּביָלִּדְבַּמֶׁש, םד ָּדסֹויא ְּבִהה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְל, הָטחּוְּׁשר ַהֹוּפִּצ ַהְּבַדם ּהָתים אֹוִלְב טֹויּוָה

  .ֲחָצִאיםי ֵנְׁש ִלְךּוּתִחד ַהסֹוְּב

  "ַּבת ֵלִוי"

 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבת ֵלִויה ְּדָלֵכן יֹוֶכֶבד ִנְקֵראת ִנְרֶא.  ֶׁשּיֹוֶכֶבד ּוִמְרָים ֵהן ִּבְבִחיַנת ֵלָאה ְוָרֵחל)קכה' שמות ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלקמּוָבא 

ּוְמַרֵּמז ַעל ְּבִחיַנת .  הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרהֵלִוי ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ְוַבתְּד, " ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִויְךַוֵּיֶל" )א, שמות ב(

 ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ֶׁשל ִמַּדת ב"מ ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֶכֶבדְוֵכן , ֶבד ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֵלָאה ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרהְויֹוֶכ. ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה

  .ַנת ְׂשמֹאל ְּדֵׁשֶבט ֵלִוי הּוא ִּבְבִחיל"ְׂשמֹאת "ר" ִביָךָאֶבט ֵׁשִוי ֵלֵּטה ַמ ")ב, במדבר יח(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְּגבּוָרה

ְויֹוֶכֶבד ֶׁשהֹוָרָתּה ְּבֶאֶרץ , ב ְמַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלמֹות"ְּדֵׁשם מ, ב"מ ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֶכֶבדַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְלָבֵאר עֹוד ַטַעם ַמּדּוַע ַּבַּמֲאָמר [

  .] ִיְׂשָרֵאל ְוֵליָדָתּה ְּבִמְצַרִים ִחְּבָרה ְׁשֵני עֹוָלמֹות

. ְוִהְתַחְּתָנה ִעם ֱאִליָצָפן ֶּבן ָּפְרָנְך,  ֶׁשּיֹוֶכֶבד הֹוִליָדה ֶאת ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ְּכֶׁשָּפְרָׁשה ֵמַעְמָרם)אות א' גלגולי נשמות' (ִמָּפאנֹוע "ָּברממּוָבא 

 ְוַדֵּדי ִאָּׁשה ְמַסְּמִלים ֶאת ,)בהעלותך קע( ל"ְלָהֲאִריַז' יםַׁשַער ַהְּפסּוִק'ַּכּמּוָבא ְּב, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ֵהם ְּבסֹוד ַּדֵּדי ִאָּׁשה

   .ַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִאָּמא

ִחָּיא ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ַיֲעֶלה ְלרֹאׁש ַהַּכְרֶמל ְוִיְצֶּפה ְוִיְרֶאה ְּכִמין ' ָאַמר ר .)שבת לה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשִּמְרָים ְוָרֵחל ְמַקְּבלֹות , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ִנְרֶאה ְּבצּוַרת ָנָפה. ְוזֹו ִהיא ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים, ָבָרה ַּבָּיםְּכ

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל , ּומֹוִריד ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ַהִּנְרֶמֶזת ָּבאֶֹכל,  ְּפסֶֹלתעֹוֵבר ְּבִחיַנת ָנָפה ֶׁשְּמַסֶּלֶקת ּוְמַסֶּנֶנת ֶאת ַהִחיצֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת

ַאְרנּו ִּכְדֵב ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְטֶבְרָיה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכָבָרהְוֵכן . ֶׁשִּטּפֹות ַהֶּזַרע ִנְקָרִאים ֵּפרּוִרים, ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ְּבסֹוד ֵּפרּוִרים

  ).הקדמה לז(ל " ְלָהֲאִריַז'ַּׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ַהּוָבּה ִנְמָצא ְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים ְלִפי , 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר 

ַוְיִהי עֹוד ִּכְבַרת " )טז, בראשית לה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּבִמיַתת ָרֵחל ָמִצינּו ֶׁשָהָאֶרץ ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָנָפהְוֵכן 
ְּדֶזה . ֶׁשָהָאֶרץ ֲחלּוָלה ּוְמֻנֶּקֶבת ִּכְכָבָרה" ִּכְבַרת ָהָאֶרץ" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה

ּוְכֶׁשִּבְנָיִמין נֹוַלד ', ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַּבְיסֹוד ַהְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּותָהְיָתה ִּבְזַמן ֵלַדת ִּבְנָיִמין ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁש

ִּכְבַרת  )ז, אשית מחבר(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְוָהָאֶרץ ְלַמָּטה ִסְּמָלה ֶאת ֶזה ְּבצּוַרת ַהְּכָבָרה ֶׁשָהְיָתה ָּבּה, ִהְתעֹוֵרר ִזּוּוג ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות
ְוֵכן . ֶׁשְּבתֹוְך ְּתחּום ַׁשָּבת ׁשֹוָרה ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות' ַחְׁשַמל ִציִצית'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ָהָאֶרץ ְּכִמַּדת ְּתחּום ַׁשָּבת

ְקֻבַרת ָרֵחל ") ב, א י"ש(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָהָיה ִּבְגבּול ֶאֶרץ ִּבְנָיִמין, ָהָאֶרץ ָהְיָתה ִּכְכָבָרהְו, ּוֵמָתה ָרֵחל, ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶׁשּבֹו נֹוַלד ִּבְנָיִמין
' ה ִּבְׁשַנת בְוֵכן ָרֵחל ִנְפְטָר. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותַמֲעָרב ת "ר" ֶאֶרץ ְּכַנַעןְּבֵחל ָרַלי ָעָתה ֵמ ")ז, שם מח( ְוֵכן ַהָּכתּוב ".ִּבְגבּול ִּבְנָיִמן

 ְלַרֵּמז .קָחְצל ִית ֶׁשרֹובּוְּג ַהׁשֶרת ׁשֹל ֶאֵּמַסְמה ַהֶנמֹויל ְׁשִגה ְּבָיף ָהֵסֹוּיֶׁש' היָלל ִמַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. ִיְצָחק ְּכִמְנַין ח"רֲאָלִפים 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ה "ְקָעָרת "ר" ּיֹוםַהד ַעֵחל ָרֻבַרת ְקַמֶּצֶבת  ")כ, שם לה(ּוב ְוֵכן ַהָּכת. ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ִיְצָחק

ָכה ָּבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ִבְּואֵרי ַצל ַעַוִּיּפֹל  ")יד, בראשית מה(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש . ַהַּמְלכּות

  .ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ִחּתּוְך ְּבִחּבּור ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות, ְּפָעִמים'  בע"ָּבַצת "ר" ָּואָריוַצל ַע

 ַהָּנָפה ַהַּנֲעֵׂשית ּבֹו  ְלַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלתְּכָבָרה הּוא ִמְּלׁשֹון ְכָברִנְרֶאה ִּד. ְנַהר ְּכָבר ֶׁשְּזֵעיר ַאְנִּפין ִנְקָרא ְּבֵׁשם .)תיקונים ד(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

ּוְמֻנָּקבֹות ֵהן ִּכְכָבָרה ּוָבאֹות  :)תענית ט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַעל ָהֲעָנִנים ַהַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּגֶׁשם . ִלְפֵני ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלַּמְלכּות
ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו,  יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָנָפהַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשםְורֹוִאים ֶׁש, ם יֹוֵרד ִטּפֹות ִטּפֹותָלֵכן ַהֶּגֶׁש. ּוְמַחְּׁשרֹות ַמִים ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע

בּוָרה ְמַחֶּלֶקת ֶאת ַהַּמִים ְּדִמַּדת ַהְּג, ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים ְוֵכן ַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ִנְקֵראת .ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ָּבָאה ֵמַהְיסֹוד' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'

ְורֹוִאים ֶאת , ְרִציָצה ִמְּלׁשֹון ְׁשִביָרה ּוְרִסיִסים ֶׁשֶּגֶׁשם ִנְקָרא 'ָׁשָרִׁשים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְלִטּפֹות ְקַטּנֹות ּומֹוִריָדה ֶאת ַהֶּגֶׁשם ְלַמָּטה

 ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ָזָכר ּוְבִגיַמְטִרָּיא ְּבָרָכה אֹוִתּיֹות ְּכָבָרהְוֵכן  .ֶּגֶׁשםַהְּׁשִביָרה ֶׁשל ַהְּגבּורֹות ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְּפֻעַּלת 

ה ֵאין ְׂשאֹור ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ִּדְבַמָּצ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַפע ֶׁשל ָנָפה ִּדְקֻדָּׁשה ְמֻנָּקה ִמְּפסֶֹלת ַהִחיצֹוִניםַמָּצה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנָפהְוֵכן . ַלַּמְלכּות

ְלַרֵּמז ֶׁשָּדִוד ָזָכה , ֳאָפִנים' ְּבב" ָבָניו ִלי ֶמֶלְךְּבִאיִתי ָרי ִּכַּלְחִמי ַהית ֵּבֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי  ")א, א טז"ש(ת ַהָּכתּוב " רה"ְּכָבָרְוֵכן . ָהַרע

  .ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּכָבָרה

 ,ִּכְכָבָרה אֹותֹו ְמַנְּקִבין אֹוֵמר ִיְׁשָמֵעאל ַּבר עּוָלא ַּתְלִמיד ִמִּפי ֲהָלָכה ַהּמֹוֵנַע ָּכל .)צב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו
 ֶנֱעָנׁש הּוא ְוָלֵכן ,ַלַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיַע ֶׁשֵאינֹו ָאָדם הּוא ֲאֵחִרים ְמַלֵּמד ֶׁשֵאינֹו ְּדָאָדם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

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

ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֵּכיָון . ֶׁשָעׂשּו ָּכל ּגּופֹו ִּכְכָבָרהְלָחָמה  ַעל יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך ֶׁשָחָטא ְוֶנֱעַנׁש ַּבִּמ:)תענית כב (ַּבְּגָמָראָמִצינּו 

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

ים יִרִפ ְמּהָלֲעַב ּויָהִבָא, הָסָראֹוְמה ַהָרֲעַּנ ֶׁשינּוְיַה. ְלֵבית ַׁשַּמאי ֵמיַגז ָּגִייז ְלֵבית ִהֵּלל ִמְקַלׁש ָקִליׁש .)נדרים סט( אָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

 ׁשֶרּׁשֹן ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. רֶדֶּנַהק ֵמֶל ֵחיׁשִלֲחד ַמָחל ֶאל ָּכֵּלית ִהֵבְלּו. איַּמית ַׁשֵבְל, רֶדי ֶנִצז ֲחֵזֹוד ּגָחל ֶאָּכ ֶׁשְךָכְּב, דַח ַייָהֶרָדְנ

 יׁשִלֲחד ַמָחל ֶאָּכֶׁש, יםִרְבד סֹוֶסֶחת ַהַּדִּמם ִמָׁשְרָּׁשל ֶׁשֵּלית ִהֵבּו. ֵמיַגז ָּגִייז, יִצ ֵחְךֵתד חֹוָחל ֶאָּכים ֶׁשִרְבם סֹוֵה, הָרבּוְּגת ַהַּדִּמאי ִמַּמַׁש

  .ְךּתְֹחי ַלִלְּב



  "ִּגְזרּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַהַחי ִלְׁשָנִים"

 ְוֵהם זֹונֹות ָנִׁשים 'ב ַּבְּקִלָּפה ֵיׁש ֵּכן 'ְוכּו ְוָרֵחל ֵלָאה ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ְּכֵׁשם ִהֵּנה )רצו 'ע 'א מלכים( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא
 ֵמת ְּכֶׁשַהַּתְחּתֹוָנה ְוָלֵכן ,ַהְּקֻדָּׁשה ִמן אֹור ְוִלְגנֹב ַיַחד ְלִהְתַחֵּבר ָרצּו ְוִהֵּנה ,ָדםָא ִּבְפֵני ְּכקֹוף ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכמֹו נֹוֲהגֹות ַמָּמׁש
 ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא הְּדַהּזֹוָנ ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .רֹאׁש ּוְמִריָמה ַהִּדין ִיְגַּבר ֲחֶבְרָּתּה ְיֵדי ַעל ִּכי ֲחֶבְרָּתּה ֶּבן ִלְגנֹב ָרְצָתה ְּבָנּה

 ְלעֹוֵרר ְּכֵדי ְוַגם ֶׁשַפע ָלּה ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי .ִּדְקִלָּפה ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵּיׁש ַהֶּׁשַפע ֶאת ִלְגנֹב ִנְּסָתה ִהיא ְוָאז ֶׁשָּלּה ַהֶּׁשַפע ֶאת ִאְּבָדה ִּדְקִלָּפה ָרֵחל

 ֶאת ִלְגזֹר ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָלֵכן .ַהֵּׁשִנית ַהּזֹוָנה ֶּבן ֶאת ֶׁשָּגְנָבה ָהִעְנָין ָהָיה ְוֶזה .ַלְּקִלָּפה ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֵיֵרד נֹוָסף ֶׁשֶּׁשַפע ֶׁשִּיְגרֹם ִמֵּלָאה ִּדין

 ַהֲחִצי ְוֶאת ְלַאַחת ַהֲחִצי ֶאת ּוְתנּו ִלְׁשָנִים ַהַחי ַהֶּיֶלד ֶאת ִּגְזרּו ְךַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר" )כה ,ג 'א מלכים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֵחִצי ְלֵחִצי ַהִּילֹוד
 ִהְסִּכיָמה ּוְכֶׁשִהיא .ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת ָרֵחל ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהּנּוְקָבא ,ֶׁשַפע ָלּה ֶׁשַּמִּגיַע ִׁשיָטָתּה ְלִפי ֶׁשַּגם ָלּה ָרַמז ִּדְׁשלֹמֹה "ְלֶאָחת

 תֶא ּוְתנּו" ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּׁשִנָּיה ַלּזֹוָנה ַׁשָּיְך ֶזה ֶׁשֵּבן ֻּכָּלם ָיְדעּו ,ִיְתַמֵעט ַהֶּׁשַפעְו ָימּות ֶׁשַהֵּבן ִּפי ַעל ַאף ְלֶזה
  .ְלֵלָאה הֹוֵלְך ֹוןָהִראׁש ְוַהֵחִצי ,ַּבָּכתּוב ַהֻּמְזָּכר ָהִראׁשֹון ַהֵחִצי הּוא ֶזה ַּדֲחִצי ה"ֵלָא ת"ר "ַאַחתְל ֲחִציַה

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

 ַמְלכּות ֶׁשל ִאָּמּה ָהְיָתה ְורּות ,ֵחִצי ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַלַּמְלכּות ַהַהְׁשָּפָעה סֹוד ֶאת ִסֵּמל הֶז ִדיןְּד ,זֹונֹות ֶׁשל ִּדיָנן ִלְראֹות ְמֻיֶחֶדת רּוַח ַנַחת ְלרּות

  .ְּכִדְלֵעיל ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ִמּבַֹעז ֶׁשִּנְתַעְּבָרה

  "ֲחִצי ַהְיִריָעה"
ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה '  ְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות ו"ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף" )יד, ת לחבראשי(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּדַהָּצִעיף ֶׁשָּתָמר ִהְתַּכְּסָתה ּבֹוִנְרֶאה 

ְוֵכן ', ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ', ְוָצִעיף לֹוְבִׁשים ַעל ַהַּצָּואר ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות ו', ְּדָצִעיף ֵיׁש לֹו צּוָרה ֶׁשל אֹות ו. ַלַּמְלכּות

ֵּכיָון ',  ְוָתָמר ִהְתַּכְּסָתה ַּבָּצִעיף ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהאֹות ו)קכא' א ע"ח' ודרשת וחקרת'הובא בספר (. ְרָנָסהַּפִריִכים ְצְׂשָרֵאל ִיְּמָך ַעת " רף"יָצִע

,  ַהְמַסֵּמל ִחּתּוְךע"ָּבַצְוֵכן . יָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאלְוָצִריְך ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ַמְלכּות ָּדִוד ֶׁשַּמְׁשִּפ, ֶׁשַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ַּפְרָנָסה

 ֶׁשָהָיה ַאְבנֹו ֶׁשל ְך"נֹוֶפְוֵכן . ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּלֶחם ִליהּוָדה ִהיא ְּבסֹוד ַהֵחִצי, ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶלֶחם ְיהּוָדהְוֵכן , "יףַּבָּצִע"ְמֻרָּמז ְּבֵתַבת 

 ףָכה ְּבַכּויף ְמלִנּוְצ ")ג, סב' ישעי(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ', ַחְׁשַמל ִמיָלה'ֶׁשן ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְיהּוָדה ַּבח
 ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצִעיף ַלַּמְלכּות ֶׁשִּנְקָרא נֶֹפְך ְוֵכן ִּדְצִניף ְמלּוָכה ְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע, אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה" ְךֱאלָֹהִי

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

ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל ִרְבָקה ֶׁשִּבְזַמן ִזּוּוָגּה ,  ֵּבאּור ַהִּמְנָהג ֶׁשֶהָחָתן ְמַכֶּסה ֶאת ַהַּכָּלה ְּבָצִעיף)'תכ' טז עכרך (' ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ַהַּתְלמּוִדית'ָּבמּוָבא 

ְיסֹוד ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהָּצִעיף ְמַסֵּמל ֶאת ַה. ּוָבֶזה ְמַקְּיִמים ִמְצַות ֻחָּפה, "ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס"ְלִיְצָחק 

, ְוָלֵכן ַהִּמְנָהג ֶׁשֶהָחָתן ְיַכֶּסה ֶאת ַהַּכָּלה ְּבָצִעיף, ָלֵכן ִרְבָקה ִהְתַּכְּסָתה ְּבָצִעיף ִּבְזַמן ִנּׂשּוֶאיָה ְלִיְצָחק, ַלַּמְלכּות ּוְמַקֵּׁשר ֵּבין ֶהָחָתן ַלַּכָּלה

ה "ם ֲהָוָי"ה ֱאלִֹהי"ה ֲהָוָי"ה ֶאְהֶי"ֲהָוָית מֹוְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁש ָצִעיףֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִויַקְּימּו ָּבֶזה ִמְצַות ֻחָּפה
  .ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנֵקָבהִעם ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון , ת ַהִּיחּוד ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָזָכרינֹוִחל ְּבָּכ  ּוְמַרֵּמז ַעל,י"ֲאדָֹנ

 ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשלִׁשים ְךאֶֹר" ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות הּוא ְּבסֹוד )רי' א ע"כונת העמידה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבמּוָבא 
ְורֹוִאים ֶׁשַהְיִריעֹות ָהיּו ,  ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותו"בוכע הּוא ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ַהֵּׁשם ְּדִמְסָּפר ְׁשלִׁשים ְוַאְרַּב. "ָּבַאָּמה ְורַֹחב ַאְרַּבע ָּבַאָּמה

, "ֶאל מּול ְּפֵני ָהאֶֹהל" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש "ְוָכַפְלָּת ֶאת ַהְיִריָעה ַהִּׁשִּׁשית ֶאל מּול ְּפֵני ָהאֶֹהל" )ט, שמות כו(ָּכתּוב . ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד
ִנְרֶאה . ּדֹוֶמה ְלַכָּלה ְצנּוָעה ַהְמַכָּסה ְּבָצִעיף ַעל ָּפֶניָה,  ֶׁשַּבִּמְזָרח ְּכֶנֶגד ַהֶּפַתחְךי ָרְחָּבּה ָהָיה ָּתלּוי ְוָכפּול ַעל ַהָּמָסֲחִצ

ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת , ֵׁשׁשֶזת ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִמְסַּפר  ֶׁשְּמַרֶּמַהִּׁשִּׁשיתּוִבְפָרט ַהְיִריָעה , ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְיִריָעה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד

ְּדַכָּלה ,  ָצִעיף ְלַכּסֹות ָּפֶניָהֲחִציְוָלֵכן הּוא ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּבאֶֹפן ֶׁשַּכְבָיכֹול ַהַּכָּלה ְמַקֶּבֶלת ַרק , ָצִעיף ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

, ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַהַּכָּלה ְצִריָכה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּׁשַפע ִלְהיֹות ְצנּוָעה ְלַכּסֹות ָּפֶניָה. ְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהָּצִעיף ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפעְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמ

 ְּגבּוָרה ְוהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ָצנּוַענּו ְלֵעיל ֶׁשַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ִנְקָרא ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְר. ְּדִבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְלַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ִּדְקֻדָּׁשה ָצִריְך ְצִניעּות

  .ְּדהּוא ַמְׁשִּפיַע ֶּדֶרְך ַצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשּבֹו

 ַּבְּגָמָרא ּוָמִצינּו "ִּמְׁשָּכןַה ֲאחֵֹרי ַעל ִּתְסַרח ָהעֶֹדֶפת ַהְיִריָעה ֲחִצי ָהאֶֹהל ִּביִריעֹת ָהעֵֹדף ְוֶסַרח" )יב שם( ַהָּכתּוב ּוַמְמִׁשיְך

 ְוִׁשּפֹוֶליָה ַּבׁשּוק ֶׁשְּמַהֶּלֶכת ְלִאָּׁשה ּדֹוֶמה ִּמְׁשָּכן ְלַמה ִיְׁשָמעֵאל 'ר ְּדֵבי ָּתָנא 'ְוכּו ִּתְסַרח ָהעֶֹדֶפת ַהְיִריָעה ֲחִצי :)צח שבת(
 ֶׁשּיֹוֵרד ַהֵּׁשִני ַהֵחִצי ַעל ְמַרֵּמז ,ַהַּמְלכּות ַעל ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ָהִאָּׁשה ְיֵדי ַעל ָהָאֶרץ ַעל רִנְגָר ֶׁשַּכְבָיכֹול ֶזה ְּדֵחִצי ִנְרֶאה .ַאֲחֶריָה ְמַהְּלִכין

 ,ַהְּקִלּפֹות ְמקֹוםִל ,"ָמֶות יֹוְרדֹות ַרְגֶליָה"ֶׁש ָהִאָּׁשה ַרְגֵלי ְּבַתְחִּתית ,ָהָאֶרץ ַעל ֶׁשִּנְמָצִאים ַהְּקִלּפֹות ִלְמקֹום ַהִחיצֹוִנים ֶּדֶרְך ַלַּמְלכּות

 ֲחָצֵאי ֶׁשְׁשֵני ְלַרֵּמז .ֲאָדִנים ָהיּו ַוֲחלּוִלים ְקָרִׁשים ָהיּו ֲחרּוִצים ַלִּמיְמָרא ִּדְלֵעיל ַהֵּמיְמָרא ֶאת ַמְסִמיָכה ְּבַׁשָּבת ַהְּגָמָרא ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה

 ַלַּמְלכּות ְיסֹוד ִחּבּור ְמַסֵּמל ַלֲאָדִנים ַהְּקָרִׁשים ֶׁשִחּבּור ְלֵעיל ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֲאָדִנים ִלְׁשֵני יםֶׁשִּנְכָנִס ַהֶּקֶרׁש ֲחָצֵאי ְׁשֵני ִּבְבִחיַנת ֵהם ָהעְֹדִפים

  .ֲחָצִאים ְׁשֵני ִּבְבִחיַנת

   ַהֶּׁשַפע ַהַּגְׁשִמי ָּבא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה- ִנְסָּפח ַלַּמֲאָמר סֹוד ַהֵחִצי
 רֹוִאים ֶׁשרּוַח ְצפֹוִנית ֶׁשִהיא רּוַח ְׂשָמאִלית זֹו רּוַח ְצפֹוִנית ֶׁשַּמֶּזֶלת ֶאת ַהָּזָהב" ִמָּצפֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה" :)ב כה"ב(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶֹׁשר " )טז, לי גמש(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְטמּוִנים ְּבַצד ָצפֹון, ְּדִעְנְיֵני ָהעֶׁשר ְוַהָּזָהב, ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה מֹוִזיָלה ֶאת ַהָּזָהב
ָּכל ַהְּמזֹונֹות ֵהם ִמַּצד  )קא' וישב ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ָהרֹוֶצה ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין :)ב כה"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , "ְוָכבֹוד

 ְּפָרס ִהיא ִמְּלׁשֹון ַּפְרָנָסהְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרהֵחִציִרָּיא  ְּבִגיַמְטֵציָדהְוֵכן ָמזֹון ֶׁשִּנְקָרא . ַהְּגבּוָרה ַקו ְׂשמֹאל



 ַּכְסֵּפנּוֵכן ְו.  ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו ָּבא ִמַּצד ַהְּגבּוָרהְּגבּוָרה ְוהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרה הּוא ִמְּלׁשֹון ְגִבירְוֵכן ִנְרֶאה ִּד. ֵחִציֶׁשֵּפרּוׁשֹו 

  . ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶׁשִּיְצָחק ָׁשַפְך ְּתִפּלֹות , ָעִתירְּכמֹו , ֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון ֲעִׁשירּות, " ִיְצָחק ַלה ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹוַוֶּיְעַּתר" ַעל ַהָּכתּוב )ה, ר סג"ב(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֶּיְעַּתר"א ֶׁש"ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ֶׁשל ִיְצָחק ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ֲעִׁשירּות' ְורֹוִאים ֶׁשֲעבֹוַדת ה. ְּבעֶֹשר

ין ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְזַרַעת ְמַסְּמִלים ֶאת ֶׁשַפע ַהָּממֹון ֶׁשַּמִּיין נּוְקִּב' ְצִניעּות ָהִאָּׁשה'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִּכי ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ִלְזּכֹות ְלֶזַרע, ַּתְזִריַע

ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה  ")יב, בראשית כו( ְוֵכן ִיְצָחק ָהָיה ָעִׁשיר ְּבַגְׁשִמּיּות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב .ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה
 .ָיָצא חֹק ָלעֹוָלם" ִיְצָחק ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו" )ז, ר נג"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ".'הּו הַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכ

 )קלה' ע('  ְרׁשּומֹותּדֹוְרֵׁשי 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא  . ֶׁשִּבְזכּות ִיְצָחק ָּבִאים ַהְּמזֹונֹות ֶׁשִּנְקָרִאים חֹק)ג, בראשית כא(' ַהֲעֵמק ָּדָבר'ּוְמָבֵאר ַה

  ]. ק ָחי'ֶצ אֹוִתּיֹות ִיְצָחק. [ן"ו נּו"ם ָו"ם ֵמ"ֵמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ָממֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּיְצָחק ָאִבינּוֶׁש

ָלֵכן ַהַהְׁשָּפעֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות , ל הּוא ְלַצְמֵצם ּוְלַהְגִּבילְּדִעְנַין ַהְּׂשמֹא, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשָהעֶׁשר ְוַהַהְׁשָּפעֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות ָּבִאים ֵמַהְּׂשמֹאל

' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב, ָּבאֹות ַעל ְיֵדי ַהְּגבּורֹות ֶׁשְּמַצְמְצמֹות ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה, ֶׁשֵהן ַהְׁשָּפעֹות ְּבִחיַנת ִצְמצּום ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול

 ֶׁשַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת .ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף .)פסחים קיח(ָרא ל ַעל ַהְּגָמ"ְלָהֲאִריַז

  .ל"ְׂשמֹאת "ר" ֶכלאַֹעט ְמנּו ָלְברּו ִׁש ")ב, בראשית מג( ְוֵכן ַהָּכתּוב .ָקֶׁשה

ָאְמִרי ֵהיִכי ַנֲעֵביד ִנְבֵעי ַרֲחֵמי ַאַּתְרֵתי לֹא , ִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ֲהָוה ַּכְפָנא ּומֹוָתָנאִּביֵמי ַר :)תענית ח(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ב ִּדְכִתי, ְּדִכי ָיֵהיב ַרֲחָמָנא ׂשּוְבָעא ְלָחֵיי הּוא ְּדָיֵהיב, ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ִנְבֵעי ַרֲחֵמי ַאַּכְפָנא' ֲאַמר ְלהּו ר, ֶאְפָׁשר

ֵיׁש ', ְׁשמּוֵאל ָרַמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבָאה ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְוכּו' ִנְרֶאה ְּדר. " ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד"

ּנֹור ַהַחִּיים ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל ְמַצְמֵצם ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשַּיַהְפכּו ִלְדָבִרים ְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּצ, ְּבתֹוָכּה ַּגם ַהְׁשָּפַעת ַחִּיים ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל

ַבְּקׁשּו ַעל ְׁשמּוֵאל ֶׁשְּי' ְוֶזה ֶׁשָאַמר ר. ֶׁשּיּוְכלּו ֵלָהנֹות ִמְּדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֵאּלּו, ֲעַדִין ֵיׁש ְּבתֹוְך ַהַּגְׁשִמי ַּגם ַהְׁשָּפַעת ַחִּיים, ַּגְׁשִמִּיים

 ְורֹוִאים .ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו .)פסחים קיט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ּוִמֵּמיָלא ְיַקְּבלּו ִעם ֶזה ַּגם ַחִּיים, ַהַּפְרָנָסה

 ֶׁשהֹוֵלְך ַעל ,"ְרֵאה ַחִּיים" )ט, קהלת ט( ַעל ַהָּכתּוב :)קידושין ל(ְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו ַּב. ֶׁשַּבָּממֹון ֵיׁש ַחִּיים ֶׁשַּמֲעִמיד ֶאת ָהָאָדם ַעל ַרְגָליו

. ַהְּמזֹונֹות ֶׁשּלֹו הּוא ִחּיּותֹו ּוְמִציאּותֹו )ב"נתיב הליצנות פ' נתיבות עולם'(ל "ְוֵכן מּוָבא ַּבמהר. ֻאָּמנּות ּוַפְרָנָסה ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ַחִּיים
ִּכי ַתֲעבֹד " )יב, בראשית ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְוָלאו ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה,  ֶׁשַהְּתבּוָאה נֹוֶתֶנת ּכַֹח ָלָאָדם)ו, ויקרא כו( 'קּוִניִחְז'ְוֵכן מּוָבא ְּב

  ."ְךֶאת ָהֲאָדָמה לֹא תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָל

ַוּיֹאֶמר " )כט, בראשית א(ַּבַּמֲאַמר ָהֲעִׂשיִרי ' ֵאיזֹו ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה ָּבָרא ה, ל"זצַיֲעקֹב ַקִמיֶנְצִקי ' ג ר"ָׁשַמְעִּתי קּוְׁשָיא ְּבֵׁשם ָהרהְוֵכן 
ֱאלִֹהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע 

  .ְוַיְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם ִהיא ְּבִריָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, "ְלָאְכָלה"ֶׁשִּיְהֶיה , ּוְמָבֵאר ֶׁשְּבִריַאת ַהּכַֹח ֶׁשַּבַמֲאָכל". הָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָל

ַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ָנַטל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִמין ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ִמַּת )תנחומא תשא ט(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 
, ְוִכי מֶֹשה לֹא יֹוֵדַע ָמה הּוא ַמְטֵּבַע, ה ָהָיה ָצִריְך ְלַהְראֹות ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש" ְוֵיׁש ַמְקִׁשים ַמּדּוַע הקב.ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֶׁשה ֶזה ִיְּתנּו

ּוְכֶׁשּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְּכמֹו ַמֲחִצית , ִּבְפִניִמּיּותֹו ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש רּוָחִנית ֶׁשל ַחִּייםָרַמז ְלמֶֹשה ֶׁשָּכל ַמְטֵּבַע ַּגְׁשִמי ֵיׁש ' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשה

יּו אֹוְמִרים ִמְּנָדָבה ְוָה,  ֶׁשְּכֶׁשָעׂשּו ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון ַעל ִנְדבֹות ַהִּמְׁשָּכן.)פקודי רכג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִמְתַחְּבִרים ָלֵאׁש ֶׁשַּבַּמְטֵּבַע, ַהֶּׁשֶקל

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּבָכְך ִהְכִניסּו ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ֶׁשָהָיה ַּבָּממֹון . ָאז ִנְכַנס רּוַח ִחּיּוִני ְּבאֹותֹו ְּכִלי ְוִנְתַקֵּים, ְּפלֹוִנית ַנֲעָׂשה ְּכִלי ְּפלֹוִני

  .ִלי ִּבְׁשֵלמּותְוִנְתַקֵּים ַהְּכ, ְלתֹוְך ַהְּכִלי, ֶׁשִּנְּדבּו

ֵיׁש ְּבַהְׁשָּפָעה זֹו ַחִּיים ֲעבּור , ְּבַהְׁשָּפַעת ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַצְמֶצֶמת ֶאת ַהַחִּיים ְּבאֶֹפן ֶׁשָּיבֹאּו ִיּסּוִרים ַעל ָהָאָדםְוֵכן 

ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשַהָּצָרה ַמְׂשַּבַעת ָלָאָדם ְוֵאינֹו " י ִּדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמםָהְיָתה ִל" )א עז"ילקוט ש(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ָהָאָדם
 ָּכְך ַהְׁשָּפַעת, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַצְמֶצֶמת ֶאת ַהַחִּיים ִלְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֶׁשַּמְׂשִּביִעים ֶאת ָהָאָדם. ְמַבֵּקׁש ֶלֱאכֹל

 ֶׁשִּתינֹוק ֶּבן יֹומֹו :)יבמות עא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ֵיׁש ָּבּה ֶאת ְּתכּונֹות ַהְּגבּוָרה ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם, ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּבָאה ִמִּצְמצּום ַהְּגבּוָרה

  . ֵדי ָּכְך ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַקֵּים ִמֶּמּנּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְללֹא ָמזֹוןַעד ְּכ, הּוא ִנּזֹון ִמֶּמּנּו ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלָמזֹון, ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹוִלי

 ָלבֹא ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ,ְמאֹד ָּגדֹול ִהְתּבֹוְננּות ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ַהּתֹוָרה ְׁשִביֵלי ֶׁשֵּיׁש ַּדע )א ,ס( 'ן"מֹוֲהַר ִלּקּוֵטי'ְּב מּוָבא
 ָּגדֹול ֲעִׁשירּות ָלֶהם ָהָיה ַהְּנִביִאים ְוָכל מֶׁשה ֵּכן ְוַעל ',ְוכּו ְמאֹד ָּגדֹול ֲעִׁשירּות ֵדיְי ַעל ִאם ִּכי ַהּזֹאת ָלִהְתּבֹוְננּות

 ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ֵּכן ַעל ,ַהּזֹאת ִהְתּבֹוְננּות ְּבַהּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ּוֵמֲחַמת ,ַהּזֹאת ַלִהְתּבֹוְננּות ָידֹו ַעל ָלבֹוא ְּכֵדי ,ְמאֹד
 ְּכֶׁשָהָיה ָּתם ַרֵּבנּו ַעל ָאְמרּו )ו ליקוטים( ל"ַּבמהרי מּוָבא ְוֵכן .ַהּתֹוָרה ַּבֲהָבַנת רּוָחִנית ִחּיּות ָלָאָדם נֹוֶתֶנת ֶׁשֲעִׁשירּות יםרֹוִא .הֹון

 ַצִּדיק' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .כַֹחְּב ְוָלַמד ,ָּבֶהם ִלְׂשמַֹח ְזהּוִבים ֶׁשל ֵּתל ְלָפָניו נֹוֵתן ָהָיה ,ַהֲהָלָכה ְלַתְמִצית ָלֶרֶדת רֹוֶצה

 ִלְלמֹוד יּוַכל ְוָהָאָדם רּוָחִנית יֹוֵתר ֶׁשַּבָּממֹון ַהֲחיּות ֶׁשָאז ,ִמְצוֹות ּוְמַקֵּים ַּבּתֹוָרה ֶׁשעֹוֵסק ֵמָעִׁשיר ְצָדָקה ְלַקֵּבל ַמֲעָלה ֶׁשֵּיׁש 'לֹו ְוטֹוב

 ֶׁשָהָיה מּוָבן ְּבכֹורֹות ְּבַמַּכת ִּבְׁשָלָמא ,ָּדם ְּבַמַּכת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶהֱעִׁשיר ה"הקב ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה ןְוֵכ .ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ְּבַדְרָּגה ּתֹוָרה

 ֶאת ְלַהְראֹות ִהְתִחיל ה"הקב ֶזה ַמןְּדִבְז ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ָּדם ְּבַמַּכת ַּגם ּוַמּדּוַע ,ָּגדֹול ִּבְרכּוׁש ֶׁשֵּיְצאּו ַהַהְבָטָחה ֶאת ְלַקֵּים צֶֹרְך

 ָיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָהַאֲהָבה ֶׁשִּגּלּוי ָרָצה ה"ְוהקב .ַהִּמְצִרים ֶאת ַרק ַמֶּכה ֶׁשהּוא ,ֵמַהִּמְצִרים יֹוֵתר ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶׁשּלֹו ַהְמֻיֶחֶדת ָהַאֲהָבה

 םֶהָהִרי ןּתּוָבלּו םּוְבָׁשלֹו ּוֵתֵצא ְבִׂשְמָחה ִּכי" )יב ,נה 'ישעי( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהַּגְׁשִמי ַהָּממֹון ֶּדֶרְך ֶׁשּזֹוְרִמים ְוִׂשְמָחה ִחּיּות ִעם ַיַחד
  .ן"ָממֹו ת"ס "ִרָּנה ִלְפֵניֶכם ִיְפְצחּו ְוַהְּגָבעֹות



  סֹוד ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְּבֶפַסח

' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ִּב,  ֵמֶחֶסד ּוִמְתַּגִּלים ַעל ְיֵדי ְּגבּורֹותְךַהָּמזֹון ִנְמָׁש )ברכות(ל "ֲאִריַז ְלָה'ס"ִלּקּוֵטי ַהַּׁש'ְּבמּוָבא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶלת ֶאת ַצד ַהָּיִמיןֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה ִהיא ְּכֶנֶגד ְסִפיַרת ַהֶּנַצח ַהְמַסֶּמ' ָּבֵרְך ָעֵלינּו' ֶׁשִּבְרַּכת )רנג' העמידה ע(ל "ְלָהֲאִריַז

. ְלַסֵּמל ֶׁשַהְּגבּורֹות ָׁשְרָׁשם ֵמַהֶחֶסד ַהָּגמּור ֶׁשָּבא ֵמַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד ֵהִביא ֶאת ִיְצָחק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּגבּורֹות ָלעֹוָלם

ִּבְזַמן ֶׁשַהֶחֶסד ַמְתִחיל , ַּבֲחצֹות ַהּיֹום ֶׁשִּיְצָחק נֹוַלד ְלֵעילְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ָסִדים יֹוֵצאת ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֲחְלֵעילּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו 

  . ְּדִיְצָחק הּוא ַהִּצּנֹור ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ְלַהְׁשִּפיַע ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות

 ֶׁשֶּפַסח הּוא :)השמטות רסא(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּוְלִׁשיָטה ַאַחת ַּגם ִנְפַטר ְּבֶפַסח, :)ה י"ר(ק נֹוַלד ְּבֶפַסח ְלִפי ָּכל ַהִּׁשיטֹות ַּבְּגָמָרא ִיְצָחְוֵכן 

ָלֵכן ְּבֶפַסח ֶׁשָאז ַהָּיִמין , ִּדי ֶׁשִּיְפַעל ְלִפי ְרצֹון ַהּׁשֹוֵלטִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשְּׁשִליָטה ְמעֹוֶרֶרת ָרצֹון ַלֲחדֹר ֶאת ַהַּצד ַהֶּנְג. ְזַמן ְׁשִליַטת ַהָּיִמין

ְוֵכן ַהַּמְלָאִכים ִּבְּׂשרּו ְלַאְבָרָהם . הּוא ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶחֶסד ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול ּומֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹות, ׁשֹוֵלט ְוגֹוֵבר

 ֶׁשַהַהְבָטָחה ְלַאְבָרָהם )ילקוט בראשית עו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ).יד, בראשית יח' דעת זקנים'עין ב(. ָׁשָנה קֶֹדם ַהֵּלָדה, ַדת ִיְצָחק ְּבֶפַסחַעל ֵל

. ָהְיָתה ְּבֵליל ֶּפַסח, "ָךּכֹוָכִבים ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְספֹר ַה", ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ְׁשלִֹשים ָׁשָנה קֹוֶדם ֵלַדת ִיְצָחק

לּוִׁשי ַוֲעִׂשי "ֶּפַסח ְּכֶנֶגד ַאְבָרָהם ִּדְכִתיב ) ח תיז"או ('ּטּור'ַּכּמּוָבא ַּב. ְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֶׁשָּׁשְמרּו ֶאת ַחג ַהֶּפַסח
ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהּסֹוד ֶׁשל ֶּפַסח הּוא סֹוד ַהִחּבּור ֶׁשל .  ֶׁשָאַכל ָקְרַּבן ֶּפַסח)ט, בראשית כז(י "ְּבַרִּׁש ְוֵכן ֵאֶצל ִיְצָחק ָמִצינּו ".ֻעגֹות

. קָחְצי ִיֵּית ַחנֹון ְׁשַיְנִמ ְּכפ"קְּבִגיַמְטִרָּיא , תסֹוֹוּכר רֹוָמה ָּצַמח ַסֶּפל ת ֶׁש"רָהֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַאְבָרָהם ְלִיְצָחק

   ".ֵמָאה ְׁשָעִרים" ְךֵרָּבְתק ִהָחְצִּיה ֶׁשָסָנְרַּפת ַהַּכְרְּבִגיַמְטִרָּיא ִּבֵליל ִׁשּמּוִרים א ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ֶׁשהּוא ְסֻגָּלה ִנָּקיֹון ַּגְׁשִמי ְועֹוְסִקים ְּב, הּוא חֹוֵדר ֶאת ַהַּצד ַהֶּנְגִּדי ְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה, ֵלטְועֹוד ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשִּלְקַראת ֶּפַסח ְּכֶׁשַהָּיִמין ׁשֹו

ל עֹוָלם ְמַחֵּלק ְמזֹונֹות  הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּברּומֹו ֶׁשְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶׁשְּבֵליל ֶּפַסח .)פסחים קיח(ְוָלֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ְלַפְרָנָסה ְּכִדְלַקָּמן
ֶזה ְזָמן ֶׁשל ׁשֶֹרׁש , ּוְבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי ְּכֶׁשַהְּגבּוָרה ׁשֹוֶלֶטת. ְּדֶפַסח הּוא ְזַמן ַהַהְׁשָּפָעה ְּבפַֹעל ֶׁשָּבָאה ִּבְזכּות ֶׁשַהֶחֶסד ׁשֹוֵלט. ְלָכל ְּבִרָּיה

, ְלַסֵּלק ָהֲעֹונֹותִנָּקיֹון רּוָחִני ְוַהְּגבּוָרה חֹוֶדֶרת ֶאת ַהַּצד ַהֶּנְגִּדי ַלֲעסֹק ְּב. ַעל ֶׁשָּתבֹא ְּבִניָסןֲהָכָנה ַלֲחֻלָּקה ְּבפֹ, ַהַהְׁשָּפָעה ְלָכל ַהָּׁשָנה

ק "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה. א ַרק ְּבֶחֶסדְולֹ, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ַּבִּדין ְּבִלי ִקְטרּוג, ֵאיֶזהּו ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ְוֶזה ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

  .ִנְבָרִאים ֵמֲעבֹודֹות ַהִּנָּקיֹון ַהַּגְׁשִמי ֶׁשְּמַנִּקים ִלְכבֹוד ֶּפַסח, ]ִנָּקיֹון רּוָחִני[ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב ֶׁשאֹוָתם ַמְלָאִכים ֶׁשִּנְבָרִאים ִמְּתִקיַעת ׁשֹוָפר 

ו "רי ַהְךֶרה ֶּדָרבּול ְּגב ֶׁשּוּלם ִׁש ַגּהה ָּבָיָה, ֶחֶסדת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמ ַהב"עם  ֵשְךֶרה ֶּדָתְיָהח ֶׁשַסל ֶּפ ֶׁשייִעִבְׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ן ֵכְו
 לֵאָרְׂשל ִיה ֶׁשָסָנְרַּפ ַהׁשֶרם ׁשֹן ָׁשֵכָלְו, אלמֹד ְׂשַיְּבָּים ְקִריַעת ַהד ת סֹויל ֶאֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, ב"ם עֵׁש ְּבׁשֵּי ֶׁשה"ְּגבּוָרן ַיְנִמת ְּכֹוּיִתאֹו

  .ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרהה ֵמָאה ָּבָסָנְרַּפת ַהַעָּפְׁשי ַהִּכ. ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף .)פסחים קיח(ַּבְּגָמָרא  אָבּוּמַּכ

ִּדְגֻאַּלת ֶּפַסח ִהיא . ְוֵכן ִּבְסִפיַרת ָהעֶֹמר ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשל ֶּפַסח ְמַתְּקִנים ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד. ָרָהם ֶׁשֶּפַסח ְּכֶנֶגד ַאְב)ח תיז"או( 'ּטּור'מּוָבא ַּבְוֵכן 

ִויִציַאת , א ָהָיה ָמקֹום ִלְגֻאָּלהּוִמַּצד ַהִּדין לֹ, ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה"ִּבְזַמן ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְׁשקּוִעים ְּבמ, ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָּלאְּגֻאָּלה ֶׁשָּבָאה 

 ָיִמין ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ַידְּבִניָסן הּוא ְּבִחיַנת ד "י ֶׁש.)תיקונים נ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִמְצַרִים ָּבָאה ִמַּצד ַהֶחֶסד ֶׁשּגֹוֵאל ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְראּוִיים

ְוֵכן מּוָבא . ֶׁשְּבחֶֹדׁש ִניָסן ׁשֹוֵלט ַהַּמְלָאְך ִמיָכֵאל ֶׁשהּוא ַמְלַאְך ַהֶחֶסד) תנט' ראש חדש ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. הּוא

ל ֶׁשַּׁשָּבת " ְּבֵׁשם ַהמהר) י'ע (ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ,ֶחֶסד ְּדֶחֶסד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפַסחֶׁש' ְקִהַּלת ַיֲעקֹב' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )צט' פסח ע( 'אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפר

ְוֵכן ַמְזִּכיִרים ְּבַהְפָטַרת ַׁשָּבת ַהָּגדֹול ֶאת ַהָּכתּוב . ָּלה ְוַהֶחֶסד ֶׁשַּמְתִחיָלה ְלַהְׁשִּפיַע ִּבְזַמן ֶזהֻדַהָּגדֹול ִנְקֵראת ָּגדֹול ַעל ֵׁשם ִמַּדת ַהְּג

ְוָכל  'חַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַס'ְוֵכן מּוָבא ְּב". ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי" )י, מלאכי ג(, יַהְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשֵאיָנּה אֹוֶמֶרת ַּד
ֹוָרה ִּביֵמי חֹול  ְוֵכן ִּבְקִריַאת ַהּת.ְוִעְנַין ָהִרּבּוי ְוָהֲאִריכּות ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהֶחֶסד, ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח

' ב ע"ראש חודש ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְלֻעַּמת חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ֶׁשַהְּקִריאֹות ְקָצרֹות, ַהְּקִריאֹות ֲאֻרּכֹות, ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

ים יִרִּׁשיר ַהת ִׁשַּלִגין ְמִרח קֹוַסֶפן ְּבֵכְו.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהָּיִמיןֶנַצחִגיַמְטִרָּיא  ְּבֶּפַסחְוֵכן .  ֶׁשֶּפַסח הּוא ְזַמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּנַצח)קטו

ז ָאֶׁש, חַסיל ֶּפֵלם ְּבים ַּגיִרִּׁשיר ַהין ִׁשִרן קֹוֵכָלְו. דֶסיא ֶחה ִהָבֲהַאְו. לֵאָרְׂשם ִיַעה ְל"ין הקבה ֵּבָנְׁשֶּיה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָבֲהַאל ָהת ַעֶרֶּבַדְמַה

   .הָלדֹוְּגה ַהָבֲהַאה ָהָּלַּגְתִמ

 ְּבִדיָקה ּוְבִלי ֶחְׁשּבֹון ְּבִלי ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַהֶחֶסד ִמַּדת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ,ְוֵיכֹול ֵייֵתי ִּדְכִפין ָּכל ִהיא ֶּפַסח ְּבֵליל ַהַהָּגָדה ְּתִחַּלת ְוֵכן

   .ִּדְכִפין ְלָכל ֵּביתֹו ֶאת ֶׁשָּפַתח םַאְבָרָה ֵאֶצל ֶׁשרֹוִאים ְּכמֹו ,ִּדְכִפין ְלָכל

 ֻהֶּלֶדת ְלצֶֹרְך ֶזה ְוָהָיה ,)כז( 'ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב ַּכּמּוָבא ,ַהְּמָלִכים ְּבִמְלֶחֶמת לֹוט ֶאת ַאְבָרָהם ִהִּציל ֶּפַסח ְּבֵליל ְוֵכן

 ֵמַהְּׂשמֹאל ִיְצָחק ִמּׁשֶֹרׁש הּוא ַהֶּמֶלְך ְוָדִוד .'ַּבּתֹוָרה לֹוט ִסּפּוֵרי ַּתְכִלית' ַּבַּמֲאָמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ִמּלֹוט ֶׁשּיֹוֵצא ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת

 ָּכאן ְוַגם .'ֶּפה ןַהֻּׁשְלָח' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְלִיְׂשָרֵאל ַהַּפְרָנָסה ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיַע ְוָדִוד ,:)קסח וישלח( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִּדְקֻדָּׁשה

 ,יט בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ְּבֶפַסח ָהְיָתה ִמְּסדֹום לֹוט ַהָּצַלת ְוֵכן ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהְּׂשמֹאל ֶאת ָלעֹוָלם ְלָהִביא ַאְבָרָהם ָּדַאג ֶּפַסח ֶׁשְּבֵליל רֹוִאים

 ָׁשָנה ָהָיה ְוֶזה .ָּדִוד ׁשֶֹרׁש ָיָצא ֶׁשִּמָּׁשם ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ֶׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ָהָיה ְזָמן ּוְבאֹותֹו .ֶּפַסח ָהָיה ֶזה ִּכי ַלַּמְלָאִכים ַמּצֹות ָאָפה ֶׁשּלֹוט )ג

 ֶאת ִהְסִמיָכה ָרהֶׁשַהּתֹו רֹוִאים ְוֵכן ,"ֵבן ּוְלָׂשָרה ַחָּיה ָּכֵעת" ְסדֹום ֲהִפיַכת קֶֹדם ְלַאְבָרָהם ָאְמרּו ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֲהֵרי ִיְצָחק ֵלַדת ִלְפֵני

 )כב ,ב רות( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ְּבֶפַסח ִהְתִחיל ,ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ֻהֶּלֶדת ְלצֶֹרְך ְורּות ּבַֹעז ֶׁשל ַהִּזּוּוג ְוֵכן .ִיְצָחק ֵלַדת ְלָפָרַׁשת ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ָּפָרַׁשת

 )ו ,ג רבה רות( ,ֶּפַסח ִּבְתִחַּלת מֹוָאב ִמְּׂשֵדי ָיְצאּו ְוָנֳעִמי ֶׁשרּות ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי ."ְׂשעִֹרים ְקִציר ִּבְתִחַּלת ֶלֶחם ֵּבית ָּבאּו ְוֵהָּמה"

   .ָהָיה ָהעֶֹמר ְקִציר ַהּיֹום אֹותֹו ִסימֹון 'ְּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי ָאַמר "ְׁשֵּתיֶהן ַוֵּתַלְכָנה"



ְוֵכן ִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ֶׁשָהְיָתה ִּבְרַּכת . )ילקוט שמות קסב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ִמַּדת ַהְּגבּוָרה נֹוַלד ְּבֶפַסחֵלִוי ֶּבן ַיֲעקֹב ַהְמַסֵּמל ֶאת ְוֵכן 

ּוא ּדֹוֵאג ֶׁשַהְּׂשמֹאל ַיְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּבָרָכה ְּדִבְזַמן ְׁשִליַטת ַהָּיִמין ה. )לב(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ַצד ַהְּגבּוָרה ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַּכּמּוָבא ְּב

. ֶׁשִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ִהְתִחיָלה ִּבְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב'  ַהְּבכֹוָרהַמֲאְמֵרי'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּב. ַהּיֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִיְצָחק

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהָּיִמין ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ח"ֶנַצְוֵכן .  ֶׁשְּמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח)ח תעו"או(' יםְּפִרי ְמָגִד'ּומּוָבא ַּב

  . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה"  ִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזיםחאן ְוַקּצֹא ֶאל ַהָנֶלְך  ")ט, בראשית כז(

.  ּוַבַּבְרְטנּוָרא ָׁשם ְמָבֵאר ֶׁשְּבֶפַסח ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתבּוָאה ָלעֹוָלםִנּדֹוִנין ַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשְּבֶפַסח .)ה טז"ר(ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 

ְּכִפי . ְוֵכן ַהִחָּטה ַעְצָמּה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת ַהֶחֶסד. ְצָחקּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַהָּיִמין ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּתבּוָאה ְוַהַּפְרָנָסה ֶּדֶרְך ִי

 .)פסחים קיח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְוִחָּטה ִהיא ְּכֶנֶגד ֶחֶסד,  ֶׁשִּׁשְבָעה ִמיִנים ֵהם ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֶחֶסד ַעד ַמְלכּות.)תיקונים סט(ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר 

 הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְמַחֵּלק ְמזֹונֹות ְךַהָּקדֹוׁש ָּברּוַסח אֹוְמִרים ַהֵּלל ַהָּגדֹול ִּבְגַלל ֶׁשַהֵּלל ַהָּגדֹול ְמַדֵּבר ַעל ֶׁשְּבֵליל ֶּפ
. קֹוֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ְּכֶׁשּלֹא ָהיּו ְראּוִיים ִמִּמַּדת ַחְסּדֹוֶׁשָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ַּגם '  ֶׁשל הִמַּדת ַהֶחֶסדְוֵכן ַהֵּלל ַהָּגדֹול ְמַסֵּמל ֶאת . ְלָכל ְּבִרָּיה

ְמַרֵּמז , ַהָּגדֹולְוֵכן ַהֵּלל . ְוֶזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִּכְדֵבַאְרנּו, ְורֹוִאים ֶׁשֵּליל ֶּפַסח ִמְתַקֵּׁשר ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִמַּצד ַהֶחֶסד

  . ֶׁשִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסדַהְּגֻדָּלהת ַעל ִמַּד

, )כא(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ַּכּמּוָבא ְּב,  ְּבֵליל ַהֶּפַסח"ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן"ֶהֶבל ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ְוֵכן 

' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ְּדָמִצינּו ְּב, ְוֵכן ֲעִׁשירּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְתִחיָלה ְּבֵליל ֶּפַסח. ִמּיּות ְּבֶׁשַפעְּדִבְזַמן ֶזה ַהָּיִמין ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּגְׁש

ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב , ה ֶהֱעִׁשיר ֶאת ַאְבָרָהםּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה ַּפְרעֹ, ִהָּכה אֹותֹו ִּבְנָגִעים ְּגדֹוִלים' ַוה,  ֶׁשָּׂשָרה ִנְלְקָחה ְלַפְרעֹה ְּבֵליל ֶּפַסח)כו(

ר "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו, י ֶׁשַּבֲחָזָרתֹו ָּפַרע ֲהָקפֹוָתיו" ְוַעֵּין ָׁשם ְּבַרִּׁש"ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב" )ב, בראשית יג(

 ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים )וירא' פ' נחל קדומים'(' א"חיד'ְוֵכן מּוָבא ַּב. "ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּלֶחם עִֹניל ֶׁש"ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר זצ

 ַמָּצהְוֵכן ,  ַעל ַּפְרָנָסה ְמַדֶּבֶרת ְוֵכן ְּתִפַּלת ַטל ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבֶפַסח.ְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּקַמח ָלעֹוָלם. ֶקַמח ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפַסחֶׁש

ְוֵכן , ן"ָממֹות "ס "ֹואֹתם  ְוַחגֶֹתן ְלִזָּכרֹוםְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכ ")יד, שמות יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַחג ַהֶּפַסח . ָממֹוןְּבִגיַמְטִרָּיא 

  . ן"ָממֹות "ס" ם ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכן צֹאם ָלֶכּוּוְקח ")שם כא(ַהָּכתּוב 

ָּכְך , ִּדְכֵׁשם ֶׁשַחג ַהַּמּצֹות הּוא ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות, ִצָּוה ֶאת ִמְצַות ְּתִפִּלין ִּביִציַאת ִמְצַרִים' ְּדָלֵכן הִנְרֶאה 

 ּוַמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶּדֶרְך ,)צא' א ע"תפילין ח( ל"ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבַּכּמּוָבא , ְּתִפִּלין ָׁשְרָׁשם ֵמַאָּבא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד

 ֶׁשֶּפַסח )ד"ה תרמ"ר( 'ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ְּתִפִּליןְּבִגיַמְטִרָּיא " ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה"ְוֵכן ', ַחְׁשַמל ִצִּצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר , ַהְּגבּורֹות

 ְוֵכן ִמְצַות ְּתִפִּלין ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ָקְרַּבן ֶּפַסח ֵהן ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֶׁשֵאין ְמַחְּנִכים ָּבֶהן ֶאת .ְּבִחיַנת ְזרֹוַע ַהְּנטּוָיה, הּוא ְּבִחיַנת ִמְצַות ְּתִפִּלין

ן ֶׁשִּבְתִפִּלין " ֶׁשאֹות ִׁשי)קאמרנא פרשת בא(' ְּפִרי ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְיין סֹוף ֶּפֶרק לּוָלב ַהָּגזּולס ׁשֹוֶטְנְׁשַט"ַעֵּין ְּבֶהָערֹות ְּבַׁש. ַהְּקַטִּנים

ְוֵכן מּוָבא ְּבִסּדּור  .ּכֹוסֹות' ַעל דְמַרֶּמֶזת , ָראִׁשים' ן ֶׁשִּבְתִפִּלין ֶׁשֵּיׁש ָלּה ד"ְואֹות ִׁשי. ְמַרֶּמֶזת ַעל ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור, ָראִׁשים' ֶׁשֵּיׁש ָלּה ג

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ֵמָהעֹור ְוַהִּגיִדים ֶׁשל ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח, ל ִּדיְסִקין ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהִכינּו ְּתִפִּלין ִּביִציַאת ִמְצַרִים"ְּבֵׁשם ַהגרי' אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'

' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה. ְורֹוִאים ֶׁשִּמְצַות ְּתִפִּלין ָהְיָתה ֵחֶלק ִמִּמְצַות ָקְרַּבן ֶּפַסח. יחּו ְּתִפִּלין ִּביִציַאת ִמְצַרִיםֶׁשֵהִנ, 'ְיָקְרָך ִעָּמם ַמֲעִביִרים'

  .ְּפֵארְּתִפִּלין ֵׁשם ַהְּבִגיַמְטִרָּיא ש "ת ב"ְּבִחּלּוף אֵּליל ַהֵּסֶדר א ֶׁש"שליט ַאְבָרָהם ֶפְלְדַמן

 . ְסִפיַרת ַהֶּנַצחַעל ְיֵדי ֶׁשַהִּנָּצחֹון ַעל ָהָמן ָהָיה :)תיקונים קמח(ּוָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש , )ח, ר י"אסת(ָלה ְּבֶפַסח ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ָהָמן ִנְתְוֵכן 

 ְורֹוִאים ,ַׁשָּבת ַהּיֹום ֶּפַסח ַהּיֹוםים ִמְּמָלאָכה ְּבַטֲעַנת  ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתְּמִטַאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁשָהָמן ָאַמר ְל:) מגילה יג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ְּבִדּלּוג " ְכְרָתהִנ ְוץֵמָחָּכל אֵֹכל  ")שמות יב טו( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ח"ֶנַצ ְוֵכן .ְמֻיָחדְּדַחג ֶזה ִהְפִריַע לֹו ְּבאֶֹפן , ֶׁשָהָמן ִהְזִּכיר ַרק ֶאת ַחג ַהֶּפַסח

ֹו בי ִּכחֶֹדׁש ָהָאִביב  ")טו, שמות כג(ְוֵכן ַהָּכתּוב , ְּדִמי ֶׁשאֹוֵכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח ּפֹוֵגם ְּבִמַּדת ַהֶּנַצח ַהּׁשֹוֶלֶטת ְּבֶפַסח, ֵּתי אֹוִתּיֹותָהפּוְך ֶׁשל ְׁש

  ..)תיקונים קטו(ּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש ּוְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ַּכ, ֶחֶסדֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא , י"ַמַּכִּבת "ר" ִּמְצָרִיםִמָצאָת ָי

ְלַרֵּמז ֶׁשְּזַמן ֶזה הּוא , ְּדָלֵכן ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִעם ָּבֵצק ַעל ִׁשְכָמם ְוַּכְבָיכֹול ַהָּבֵצק ָהָיה ַהֶּדֶגל ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִאּתֹו ֻּכָּלם ָהְלכּו ְלֵעין ּכֹלִנְרֶאה 

ְוֵכן . ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ַהְּזַמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהָּבֵצק ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵאינֹו ַמְחִמיץ, ָלֵכן ָהָיה ָלֶהם ֵנס ֶׁשַהָּבֵצק לֹא ֶהְחִמיץְו. ְזַמן ַהָּבֵצק ְוַהַּפְרָנָסה

 ַהְמַסְּמִלים ֶאת ם"ֲעַצִּבית "ר" ְכָמםל ִׁשַעִׂשְמלָֹתם ְּברֹת ֻרְצְׁשֲארָֹתם ִמְחָמץ ֶיַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת ְּבֵצקֹו ֶטֶרם  ")לד, שמות יב(ַהָּכתּוב 

ָּדָגן ֶנֱעְׂשָתה ֶּדֶרְך ֶׁשַּגם ַהְיִריָדה ְלִמְצַרִים ל "ֵלִוי ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרָסהן זצוק' ח ר"ָהרה ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ).ד, נח' ישעי(ק "ַּכּמּוָבא ָּברד, ַהָּממֹון

 ִנְמָצאֹותה ָּצַמְּב ֶׁשצ"מת ֹוּיִתאֹו[. ְוֵכן ֲאֵחי יֹוֵסף ָיְרדּו ְלִמְצַרִים ִלְׁשּבֹר ָּבר ּוְלָהִביא ֶקַמח, ַעל ָּדָגןָהָיה ֲחלֹום ָהֲאֻלּמֹות ַּדֲחלֹום , ְוֶקַמח

ְּדִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה ". ס ַוִּתְתָּכף ַהָּצִעיחַוִּתַּק ")סה, בראשית כד(ת ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה " סח"ֶּפַסְוֵכן ]. םִיַרִמְצְּב

ֶׁשִּיָּתֵכן ַּגם ֶׁשֶּזה ָהָיה ִּבְתקּוַפת , א"ְוֶהִעיַרִני ָהַרב ְרָפֵאל ַמִּגיד שליט. ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ְלִרְבָקה ַהַּנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֶּפַסח

ָהָיה ֶזה , ְוִאם ָמְלאּו לֹו ַאְרָּבִעים ִּבְתקּוָפה זֹו, "ָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקהַוְיִהי ִיְצ" )כ, בראשית כה(ְּדָכתּוב , ֶּפַסח

 ֶׁשַהָּבֵצק ָּתַפח ִּבְזַמן )זשם ס(י "ְּדמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְוֵיׁש ְלָהִעיר ַעל ֶזה ֶׁשּלֹא ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֶּזה ָהָיה ְּבֶפַסח ַעְצמֹו. ִּבְתקּוַפת ֶּפַסח ֶׁשִהיא ְזַמן ֵלָדתֹו

  . ְולֹא ִמְסַּתֵּבר ֶׁשִּיְצָחק ָאַכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ֶזה

ְצָחק ַּדֲעֵקַדת ִיְצָחק ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּקִׁשיָרה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְלִבְרַּכת ִי )יא, ר טו"שמו(ֲעֵקַדת ִיְצָחק ָהְיָתה ְּבחֶֹדׁש ִניָסן ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן 

  .ּוִבְזַמן ֶזה ֶׁשִּיְצָחק ַמְׁשִּפיַע ִּבְרָכתֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְקִׁשיָרה זֹו. 'ַחְׁשַמל ִצִּצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ', ֶׁשִּתְהֶיה ַלֲעבֹוַדת ה

 ֲאִפיקֹוָמן לֹו הֹוִציא "ָךִּבְרָכֶת ִּיַּקחַו" ּתֹוָרתֹו ְּבָחְכַמת ,"ְּבִמְרָמה ָךָאִחי ָּבא" )קסז אות( 'ְּפִליָאה ִמְדַרׁש'ְּב ָמִצינּו
 .זֹו ְּבָרָכה ַמְמִׁשיָכה ַהֵּסֶדר ֵליל ֲעבֹוַדת ,ַהֶּפַסח ַחג ִעם ְקׁשּוָרה ִיְצָחק ֶׁשִּבְרַּכת ְּדֵכיָון ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .לֹו ְוֶהְרָאה



 ָלַקח ֶׁשַּיֲעקֹב ,ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת לֹו ֶׁשֶהְרָאה ָּבֶזה ְלֵעָׂשו ָרַמז ְוִיְצָחק .ַהֵּסֶדר ְּגַמר ִהיאֶׁש ֲאִפיקֹוָמן ְּבִמְצַות הּוא ַהַהְמָׁשָכה ּוְגַמר

   .ְּכלּום לֹו הֹוִתיר ְולֹא ַהְּבָרָכה ָּכל ֶאת

. ַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבחִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְל 'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ַּבמּוָבא 

ֶׁשעֹוַלם ַהֶּטַבע הּוא ְּבִחיַנת ִמְסָּפר ֶׁשּבֹו ָּכל ָּדָבר הּוא ֻמְגָּבל ְּכמֹו ִמְסָּפר ֶׁשֵּיׁש לֹו ' ָהִאּסּור ִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר 

ְּדִסּפּור ְמָפֵרט ֶאת ַהָּדָבר , ִמְסָּפר ַהְמֻלָּבׁש ַּבֶּטַבע הּוא ִמְּלׁשֹון ִסּפּורִנְרֶאה ְּד. ַׁשָּיְך ַלַּמֲעֶרֶכת ֶׁשֵּמַעל ַהִּמְסָּפרּוַמה ֶּׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע . ִקְצָבה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְּבֵליל . ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְלַמָּטה,  ְוַהִּמְסָּפרְוהּוא מֹוִריד ֵׂשֶכל ַנֲעֶלה ְלַמֲעֶרֶכת ַהֶּטַבע, ְּבאֶֹפן ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַקֵּבל ַּגם ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן

ְולֹא ַמְסִּפיָקה ,  ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן"ָךְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ" ְוֵכן ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִיםֶּפַסח ֵיׁש ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל 

ֶׁשֶּזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה , ה ְּבַלְיָלה ֶזה ְלַחֵּלק ָמזֹון ְלָכל ְּבִרָּיה"ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְנָהַגת הקב. ִמְצַרִים ְּכמֹו ְּבָכל ַהָּׁשָנהְזִכיַרת ְיִציַאת 

ת ַהִּסּפּור ִהיא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשְּמַצְמֵצם ַהֵּׂשֶכל ְּבאֶֹפן ָּכְך ְּפֻעַּל, ַהְמַצְמֶצֶמת ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְמאֹד ֶׁשַּיֲהפְֹך ְלַגְׁשִמי

ְוָלֵכן ָהיּו ְמַסְּפִרים ָּכל ַהַּלְיָלה ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַהֶּׁשַפע ְּבֶמֶׁשְך ָּכל . ְוָדָבר ֶזה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ֵליל ֶּפַסח. ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן

  .  ָּכל ַהַּלְיָלהה יֹוֵׁשב ּוְמַחֵּלק ְמזֹונֹות"ֶׁשהקב ֵמַהְּגָמָרא  ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל,ְיָלהַהַּל

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ,ִעְנַין ֵליל ֶּפַסח הּוא ְּבסֹוד ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות )קסב' ב ע"פסח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' מּוָבא ְּבְוֵכן

ּוְמבָֹאר , ֶמזֶררּוׁש ְּדֹוד סת "רר "ֵּסֶדֶׁשֵּליל ַה' ִּתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. עֹות ֶׁשל ַלְיָלה ֶזה ַׁשָּיכֹות ִלְבִחיַנת מֹוִחין ְּדַקְטנּותַהְׁשָּפְּדַה

ְלַרֵּמז ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִריד ֶאת , ֶמז ֵמַהָּגבַֹּה ַלָּנמּוְךֶררּוׁש ְּדֹוד סת "ָלֵכן הּוא ר, ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר מֹוִריִדים ֶאת ָהאֹור ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה

 ְּבִגיַמְטִרָּיאמֹוִחין ְּדַקְטנּות א ֶׁש"ְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן, ָהאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים ְלַמָּטה ַמָּטה

ְּבאֹותֹו סֹוד , ׁש ֶׁשִּמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִעם ְּתִפִּלין ַמְמִׁשיָכה ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ֶׁשל ָּכל יֹום"ְּדרֹוִאים ְּבִסּדּור ָהַרַּׁש.  ְּתִפיִליןְלָהִניַח

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַחג ַהַּמּצֹות ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה, ַרִיםּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשִּמְצַות ְּתִפִּלין ֶנֶאְמָרה ִּביִציַאת ִמְצ. ֶׁשל ֵליל ֶּפַסח

 ,"ּורַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צ" )יג, דברים לב(: ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ְלִתינֹוקֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּנֹוְלדּו ַּבָּׂשֶדה ְּבִמְצַרִים
ְוֵכן . ִּדיִניָקהל מֹוִחין " ְמַרֵּמז ַעל ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות ֶׁשִּנְקָרִאים ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ַוֵּיִנֵקהּו". ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ֵמַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות

 ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ִאָּׁשה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְדַבׁש". ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּגְׁשִמּיּות ְּכִדְלַקָּמן ֶׁשַּמְמִׁשיְך ִנָּקיֹון ְמַרֵּמז ַעל ׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה "ַוֵּיִנֵקהּו"

  .ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ך"חתֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיא" ֵמַחְלִמיׁש". ַּפְרָנָסה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוֶׁשֶמן".  ּוִבְזכּוָתּה ֵיׁש ַּפְרָנָסהִּנָּקיֹון ְוַהַהְיִניָקה

ְוהּוא ְמַסֵּמל ֶאת , ַקְטנּותהּוא ִמְּלׁשֹון ,  ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵאָלה ִאם ֻמָּתר ְלָאְכלֹו ְּבֶפַסחִּקְטִנּיֹותֶׁשַּמֲאַכל ַה' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

סֹוְבִרים ֶׁשַאְּדַרָּבה ֶזה ַהְּזָמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת , ם ֶׁשֻּמָּתר ֶלֱאכֹל ִקְטִנּיֹות ְּבֶפַסחֶׁשַהּסֹוְבִרי. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּׁשיטֹות ָּבֶזה. ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות

ַּגְׁשִמי ֵיׁש ֵּכיָון ֶׁשַּב, ָסְברּו ֶׁשָּצִריְך ְלָהִאיר ֶאת ַהַּקְטנּות ָהרּוָחִנית ְולֹא ֶאת ַהַּקְטנּות ַהַּגְׁשִמית, ְוַהּסֹוְבִרים ֶׁשָאסּור. ַהַּקְטנּות ְּכִדְלֵעיל

ׁש ְּבֵליל ֶּפַסח ֶׁשֲאִפּלּו ַּבַּקְטנּות ָהרּוָחִנית ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיָכּה ָּבעֹוָלמֹות "ְוֵכן רֹוִאים ְּבִסּדּור ָהַרַׁש. ֵהר ֵמֶהםָּזֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ְוָצִריְך ִלִה

  .ְכָבר לֹא ְמַפֲחִדים ֵמַהִחיצֹוִנים ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ּוְמִׁשיִכים אֹותֹו ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּנְכְנסּוּוַמ, ִמַּפַחד ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ֶׁשּלֹא ַּכֵּסֶדר ָהָרִגיל

 ֻמְזָּכר לֹא, ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל' ל ַמּדּוַע ְׁשמֹו ֶׁשל מֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ַהָּׁשִליַח ֵמֵאת ה"ר ִמַּצאְנז זצוק"קּוְׁשָיא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹוָרִאיִתי 

ְּדֶזה ָהָיה ִנְצָרְך ְלַתְפִקידֹו ֶׁשל מֶׁשה .  ֶׁשַהָּמן ָהָיה ִּבְזכּות מֶׁשה'ָמן ִּבְזכּות מֶׁשה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת 'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ַּב

, ּוְכֵדי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְּכִלי ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ָּכָראּוי, ּוְנִתיָנָתּה ְלִיְׂשָרֵאלְּדמֶׁשה ִעַּקר ַּתְפִקידֹו ָּבעֹוָלם ָהָיה ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה , ָּבעֹוָלם

ַּמת ְׁשָאר ַהַּמֲאָכִלים ְלֻע. ֶׁשֵאינֹו ְמַגֵּׁשם ֶאת ַהּגּוף, ֶׁשהּוא ָמזֹון רּוָחִני, ְוָלֵכן ָאְכלּו ָמן, ֻהְצְרכּו ִלְהיֹות ְמֻזָּכִכים ִמן ַהָחְמִרּיּות ְוַהַּגְׁשִמּיּות

לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי " )יד, במדבר יא(ָּכתּוב , ּוְכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְתַאּוּו ְלָבָׂשר. ֶׁשֵהם ְמַגְּׁשִמים ֶאת ַהּגּוף ּוַמְפִריִעים ָלָאָדם ִלְלמֹד ּתֹוָרה
ְוַאל , ָךִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני, ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג, ָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּליְוִאם ָּכ, ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני, ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה

ֶׁשִּׁשיַטת מֶׁשה ' ַהֵּצל ְמִניַעת ַהְפָרעֹות'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְּדִאם ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּתְפִקיִדי ָּבעֹוָלם ָלָּמה ִלי ַחִּיים, "ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי

ִּדְכמֹו ֶׁשּמֶׁשה ְּבַעְצמֹו ֶׁשָהָיה , ְוֵיׁש ָלֶהם ְיכֶֹלת ִקּיּום ִמַּצד ַעְצָמם, ֲאִפּלּו לֹא ְלַבִית, ה ֶׁשָהָארֹון ְוַהֵּכִלים ֵאיָנם ְצִריִכים ְלׁשּום ָּדָברָהְיָת

ָּכְך ָחַׁשב מֶׁשה , ּוָפַרׁש ִמן ַהַּגְׁשִמּיּות, ם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתהְוֵכן ַאְרָּבִעים יֹום ֶלֶח, ֵּביתֹו זֹו ִאְׁשּתֹו, ָּפַרׁש ִמן ָהִאָּׁשה, ֻּכּלֹו ּתֹוָרה

ִאם ֵּכן ', ְוָכל ַהִחּיּוב ַלֲעׂשֹות ַּבִית ֶזה ִמּׁשּום ִצּוּוי ה, ֵאיָנם ְצִריִכים ִלְכלּום ִמַּצד ַעְצָמם, ְוֵכן ְׁשָאר ַהֵּכִלים, ֶׁשָהָארֹון ְוַהּלּוחֹות ֶׁשּבֹו

' ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ַּבְוֵכן . ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֶׂשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא ַהַּבִית ֶׁשל ַהֵּכִלים, ֶׁשֵהם ַהֵּכִלים,  קֶֹדם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים יֹוֵתרַנֲעֶׂשה

  . ְוִׁשיַטת מֶׁשה ָהְיָתה ֶׁשֵאין צֶֹרְך ְּבַגְׁשִמּיּות, ּיּות ָלעֹוָלםְּדִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהַּגְׁשִמ, לֹא ַמְזִּכיִרים ֶאת מֶׁשה

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות " ְל"ָךְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני"א ֶׁשַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה "ֶּבן ִצּיֹון מּוַצִפי שליט' ג ר"ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרהַהֻּמְסָּגר ַּבַּמֲאָמר [
ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ַעל ִּפי . 'ְולֹא ְלָהִסיַח ַּדַעת ְוכּו, ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ְּכֶנֶגד ַהֵּלב, ִּמְצַות ְּתִפִּלין ְמַלֶּמֶדת ַעל ִחּנּוְך ַהָּבִניםְלַרֵּמז ֶׁש, "ָךַעל ָיֶדי

 ְמַצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ֶׁשֵּיָהֵפְך ה"ד ִמָּדה ֶׁשהקבהּוא ְמעֹוֵרר ִמָּדה ְּכֶנֶג, ְּדָבֶזה ֶׁשָהָאָדם ְמַצְמֵצם ֶאת ִׂשְכלֹו ְלַדֵּבר ַלָּקָטן, ְּדָבֵרינּו

ְּדִחּנּוְך ַהְּקַטִּנים ּוִמְצַות ְּתִפִּלין ְמעֹוְרִרים ֶאת ַהְׁשָּפַעת , ָלֵכן ַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה ֶאת ְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ָהֵאּלּו. ְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה, ְלַגְׁשִמי

, ינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבןָהָיה ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשיַלת ֶׁשָהָיה ְמַלֵּמד ִּת, ְוֵכן ַהִּניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָיה ְּבָהָמן ְוָיָצא ִמְּבֵני ָּבָניו. ֵאלַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָר

, ִּדְבָהָמן ָהָיה ִניצֹוץ ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוֵצאת ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל. ָלה ְּבֶפַסחּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִהְפִריַע ְלָהָמן ִּבְמֻיָחד ְוָלֵכן הּוא ִנְּת

 ְורֹוִאים ֶׁשַהִּׁשּנּון ,ָךְוִׁשַּנְנָּתם ֶׁשְּיהּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמֻחָּדִדים ְּבִפי.) קידושין ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ַהְמַסֵּמל ָמזֹוןָמן ִמְּלׁשֹון ָהָמן

א "ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהרה.  ֶאת ַהִּלּמּוד ּוְמַצְמֶצֶמת אֹותֹוַחדַלְּקַטִּנים ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהחֹוֶתֶכת 

ָּגדֹול ְּבדֹורֹו ֻמְמֶחה  ַמֲעֶׂשה ַעל ְמַלֵּמד ַּדְרָּדִקי ֶׁשָהָיה .)גיטין לו(ָרא ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ.  ַּבִּׁשַּנִיםְּגִריָסא ְּדַיְנקּוָתא ִהיא ִמְּלׁשֹון ִּגיְרָסאֶׁש

ִּגּדּול  ֶׁש.)וארא כט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְורֹוִאים ֶׁשָהיּו ּבֹו ְּתכּונֹות ִמַּדת ַהִּדין ְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו, ּוִמַּצד ֵׁשִני ָהָיה ַמֶּכה ֶאת ַהַּתְלִמיִדים, ְלַלֵּמד



 ְמַבֵּׁשלְוֵכן . ּוִבּׁשּול ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ֵאׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשַהֶּיֶלד ִמְתַּבֵׁשל ְוהֹוֵלְך, ַהֶּיֶלד ְוִהְתַּפְּתחּותֹו ִנְמָׁשִלים ְלִבּׁשּול

  .ְּדֵהָריֹון הּוא ְּבִחיַנת ִּבּׁשּול ֶׁשל ַהָּוָלד, ל"ִּבּׁשּות "ר" ֹוטלנֹות  ְבֵּתיְׁשַּתֲהֶרין ַו") לו, בראשית יט(ְוֵכן ַהָּכתּוב ,  ְּכִדְלֵעילְׂשמֹאל ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְּלַמְעָלה ֶׁשֵּתֵרד ֶׁשֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְּבַגְׁשִמּיּות ְמעֹוְרִרים ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ִמ, ָּדָבר ּדֹוֶמה ָלֶזה ְּבֵהיֶפְך) ק ה"אגה ('ַּתְנָיא'ָמִצינּו ְּב ְוֵכן

ְוֵכן מּוָבא .  ֶׁשִּיְתַקֵּבל ֵאֶצל ַהַּתְלִמיִדיםאֹור ַהּתֹוָרהְוָהאֹור ַהֶּזה עֹוֵזר ִלְמַלְּמֵדי ַהּתֹוָרה ְלַצְמֵצם ֶאת , ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְּבתֹוְך ַהַּגְׁשִמי

ְוֵאין ֲעֵבָרה ָיכֹול ְלַכּבֹות ֶזה ַהָּמעֹות , ָכם הּוא ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ַמָּמׁשַהָּמעֹות ֶׁשּנֹוְתִנין ְלַתְלִמיד ָח )רד ('ן"מֹוֲהַרִלּקּוֵטי 'ְּב
ְוֵכן ָמִצינּו  .]ת ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוֵאין ֲעֵביָרה ְמַכֶּבה ּתֹוָרה"ְוֶזה ָמעֹו. 'ֵאין ֲעֵבָרה ְמַכָּבה ּתֹוָרה'ִּכי , ֶׁשּנֹוְתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם

אֹוָתם ַהּתֹוְמִכים . ָּׁשר ֶאָּלא ֵמרֹאׁשֹוַאל ִּתְקֵרי ְמאּו" ָּׁשרץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותְֹמֶכיָה ְמאּוֵע":) מצורע נג(ַּבּזַֹהר 
  . ְורֹוִאים ֶׁשּתֹוְמֵכי ּתֹוָרה ְמעֹוְרִרים ֶׁשַפע ַעד ְלַמָּטה ַמָּטה.ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד סֹופֹו

ְוַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא יֹוֶרֶדת ְלתֹוְך ַהֶּטַבע ִהיא ָּבָאה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֵנס ַהְמַסֶּמֶלת ָּדָבר , ֵנסא ִמְּלׁשֹון  הּוִניָסןחֶֹדׁש ְוֵכן 

 ָּפָרהְוִנְכָנסֹות ְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות , הָנָס ַהִּמָּלה ַּפְר ִנְמָצאֹות ְּבֶאְמַצעֵנסּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשאֹוִתּיֹות . ֶׁשהּוא ֵמַעל ַהֶּטַבע ֶׁשּיֹוֵרד ְלתֹוְך ַהֶּטַבע

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר , ְוֵכן חֶֹדׁש ִניָסן הּוא ְזָמן ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּות ַהַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה. ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהֶּטַבע ַהַּבֲהִמי

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא ֵנס ֶׁשּפֹוֵעל ֶּדֶרְך ' ר ה"פ ִנְכָנסֹות ְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות ֵנסא ֶׁשָהאֹוִתּיֹות " ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד שליט.'הַהֻּׁשְלָחן ֶּפ'

 ן"זְּגבּורֹות ָּכל ֶאָחד ְּכִמְנַין ' ְתַחְּלִקים ְלה ִּדיִנים ִמר"פ ֶׁש)קנה' ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ְּגבּורֹות' ְוה, ר ִּדיִנים"ַהפ
ל ֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ְיקּוִתיֵאל ָראּפ שליט' ג ר" ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה.ר ִּדיִנים ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה"ְורֹוִאים ֶׁשפ, כ"עה

' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה. ֶׁשּסֹוֲחִרים ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ַהֵּנס, ִּביז ֵנס, י ִמִּליםּוִמְתַחֵּלק ְּבִאיִדיׁש ִלְׁשֵּת, ֵנסן  ְלַפְרָנָסה ִמְלׁשֹוִּביְזֶנסַהֵּׁשם ת ּוּיִמְׁשַגְּב

  . ְּכֵדי ִליצֹור ַּפְרָנָסהָפָרהר ְל ָּתִמיד ְמֻחָּבִניָסן ֶׁשל ֵּנסְלַלֶּמְדָך ֶׁשַה, א ֶׁשָּלֵכן ָּפָרַׁשת ָּפָרה ְסמּוָכה ָּתִמיד ְלָפָרַׁשת ַהחֶֹדׁש"ֲעִמית ָּגרֹון שליט

לֹא ֶלֱאכֹל , ְוָׂשם ֶרֶסן ְלִפיו, ְּדִמי ֶׁשְּמַקֵּדׁש ֶאת ִּפיו, ֶרֶסן ֶּפה ִהיא אֹוִתּיֹות ַּפְרָנָסהא ֶׁש"ַנְפָּתִלי ּבּוְרְנְׁשֵטיין שליט' ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמְּזֵקִני ר

  .זֹוֶכה ְלַקֵּבל ַּפְרָנָסה ֵמַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶּפה,  ֶּׁשּלֹא ָצִריְךְולֹא ְלַדֵּבר ַמה, ִמַּמה ֶּׁשּלֹא ֶׁשּלֹו

ָנה  ַהִּמְׁשַמּדּוַע ְוַהּסּוְגָיא ָהִראׁשֹוָנה ִּבְּפָסִחים ָּדָנה אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץְּדָלֵכן ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַמְתִחיָלה ִנְרֶאה 

ְּבִחיַנת ַהֶחֶסד , ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהּסֹוד ֶׁשל ֶּפַסח הּוא ָהאֹור ֶׁשּבֹוֵקַע ִמּתֹוְך ַהַּלְיָלה ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, קֹוֵראת ָלַּלְיָלה ְּבֵׁשם אֹור

ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁש. ז ַעל אֹור ֶׁשָּבא ִּבְבִחיַנת ִּדּלּוג ּוְקִפיָצהּוְמַרֵּמ',  הּוא ַעל ֵׁשם ֶׁשָּפַסח הֶּפַסחְוֵכן ַהֵּׁשם . ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ָחק ִּגְנְזּבּוְרג ִיְצ' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה .ְוֵחֶלק ֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע,  ִהיא ִּבְבִחיַנת ְקִפיַצת ַהּסּוס ֶׁשּדֹוֵלג ּוַמְׁשִּפיַע ֵחֶלק ֵמַהֶּׁשַפעֶׁשַּבְּגבּוָרה

ת "רח "ֶּפַסל ֶׁש"ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּזיְדְטׁשֹוב זצ' ר ר" ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו.ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד, ָּגדֹול אֹוִתּיֹות ִּדּלּוגא ֶׁש"שליט

ַהֵּׁשמֹות ' ת ֶׁשל ג"א ֶׁשַהס"ֵלב שליט. ד' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ך"תחל "אס, י"אפ" ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך"ְׁשמֹות ַהַּפְרָנָסה ַהּיֹוְצִאים ֵמַהָּכתּוב ' ג

ְוהֹוִסיף  .י"ְּכִלת "ְׂשָרֵאל רִיִוי ֵלֵהן ּכַֹמּצֹות ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד '  ְמַרֵּמז ַעל ַהגי"ְּכִלְוֵכן . ְלַרֵּמז ַעל ַהְּכִלי ַמְחִזיק ְּבָרָכה, י"ְּכִלֵהן 

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי  ְּבִגיַמְטִרָּיאאֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ א ֶׁש"ְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין שליט' רג "הרה
ס עְלייֶזם ַמָהָרְבַא 'ר ג"ן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה ְוֵכ".ֶּבן ֵּגְרׁשֹום ֶּבן מֶֹׁשה ָנִגיד ַעל ָהאָֹצרֹות ּוְׁשֻבֵאל" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵליל ַהֵּסֶדר ְוֵכן .ָרצֹון

ָּכל ֶׁשַפע ' ִּתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ך"חתַאֲחֵרי ִסיָמן ', אַֹרח ַחִּיים'ע "א ֶׁשִהְלכֹות ֶּפַסח ַמְתִחילֹות ַּבּטּור ְושו"שליט
ּוְלָכְך ַהַּמָּצה הּוא ֶׁשָּגַרם . ַּכְּמבָֹאר ַּבְּסָפִרים, ם ַהֶּזה הּוא ָּבא ַעל ְיֵדי ַהַּמָּצהּוַפְרָנסֹות ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְרִדים ָלעֹוָל

  .ַעל ְיֵדי ִמְצַות ֶּפַסח ִנְמָׁשְך ׂשֹוַבע ָּבעֹוָלם. ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ֶּפַסח ֶנֱאָכל ַעל ַהּׂשֹוַבע. ִליִריַדת ַהָּמן

ּוְביֹום טֹוב ִראׁשֹון , ּוִבְׁשִחיַטת ֶּפַסח ֵׁשִני, ִּבְׁשִחיַטת ֶּפַסח ִראׁשֹון, ָחִליל ַמֶּכה ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַחֶה .)ערכין י(ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה 
ְוֵכן .  ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאלְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע, לָּזַמ  אֹוםֶחֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִלילְּד,  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הֹוִסיפּו ְלַנֵּגן ַּגם ֶּבָחִליל ְּבֶפַסח.ֶׁשל ֶּפַסח

 ֶהָחִליל ַמֶּכהא ֶׁש"ֵלב שליט. ד' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ַהָּכָאה ְמַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶהָחִליל ַמֶּכה ְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה

  .ֶקַמח ְּבִגיַמְטִרָּיא

, ֲאֶׁשר ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע, ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ַהָּׁשִליׁש )'אות ש(ע ִמָּפאנֹו "ָלרמ' ִּגְלּגּוֵלי ְנָׁשמֹות'ְּבֵסֶפר מּוָבא 
ֹו ָרָאה ּוְבֵעינ, ]ַיְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל' ְולֹא ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ֱאִליָׁשע ֶׁשה[, "ָעָׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמִים' ְוִהֵּנה ה"ִּכי ָאַמר 

ְּבִעְנַין ֶּפַסח ְמעּוִכין ִּכי , ְוַגם ַּפַעם ַאֶחֶרת לֹא ָסר ֵמֵעינֹו ָרָעה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת, ּוִמָּׁשם לֹא ָאַכל
ֶּפַסח , ְוָקְראּו ְלאֹותֹו ֶּפַסח, ַמֶּסֶכת ְּפָסִחיםִּכי ֵעינֹו ָרָאה ָּבֶהם ִלְראֹות ָּכל ָּכְך אּוְכֻלִסין ַּכִּנְזָּכר ְּב, ִנְתָמֵעְך ַּפַעם ַאֶחֶרת

ַׂשר , ָׂשִרים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגרֹון'  ֶׁשַּפְרעֹה הּוא ִּבְבִחיַנת ָהעֶֹרף ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע ְלג)'צ' וישב ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' מּוָבא ְּב.ְמעּוִכין

. ְוַׂשר ַהַּטָּבִחים הּוא ְּבִחיַנת ַהְּוִריִדים ֶׁשָּבֶאְמַצע, ַׂשר ָהאֹוִפים ְּבִחיַנת ֵוֶׁשט ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂשמֹאל, ֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמיןַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ָק

ה ְלָכל ִׁשְבִעים ָהֻאּמֹות ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמַּפְרעֹה ְורֹוִאים ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּצּנֹור ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּמֲאָכל ְוַהַּפְרָנָס

ַהְּפָעִמים הּוא ' ּוְבָכל ג, ע ִמָּפאנֹו ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ָּבא ְּבִגְלּגּול עֹוד ְׁשֵּתי ְּפָעִמים"ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵרי ָהרמ. 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְּכֶׁשָהָיה ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ָחַלם ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְׁשִקים ֶאת . ה ָצָרה ְּבַפְרָנָסָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלֶנֱהַרג ְּכֶׁשֵעינֹו ָהְיָת

ל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יֹאְכלּו ֶהְרָאהּו ַהָּגלּות ֶׁש, "ַוַּיְרא ַׂשר ָהאִֹפים" )טז, בראשית מ(' אֹור ַהַחִּיים'ַּכּמּוָבא ָּב, ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
אְֹכֵלי ַעִּמי "ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָהְרמּוִזים ַלֶּלֶחם ִּדְכִתיב , "ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים"ְּכָאְמרֹו , ָהֻאּמֹות ַהִּנְמָׁשִלים ְלעֹופֹות

ּוֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ָּכל ָּגלּות , ם ּוְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל ְוַהֲחלֹום ַהֶּזה הֹוִביל ֶאת יֹוֵסף ִלְהיֹות ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִי".ָאְכלּו ֶלֶחם

ת ֶׁשַפע ְּבִגְלּגּולֹו ַהֵּׁשִני הּוא ָהָיה ַהָּׁשִליׁש ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַא. ּוְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִעם ָּכל ַהְׁשָּפעֹות ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבאּו ִמָּׁשם

ּוְבִגְלּגּולֹו ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִנָּסה ְלַהְכִניס ַעִין ָרָעה ָּבאּוְכֻלִסין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו . ּוֵמת ִּבְזַמן ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהֶּׁשַפע, ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

, ָאַכל ֶאת ְּבָׂשרֹוּוְכמו ֶׁשְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון ָהעֹוף . ְוִנְמַעְך ַלָּמֶות, ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאלּוְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע ַה, ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבַהר ַהַּבִית



 ָהְיָתה ָצָרה ְלַרֵּמז ֶׁשֵעינֹו. ְּבָׂשרֹו ִנְמַעְך ָּכְך ִּבְׁשֵני ַהִּגְלּגּוִלים ַהָּבִאים ".ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְרָך") יט, בראשית מ(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

  ).א"חיים צבי לרפלד שליט' ג ר"בבאור זה סייעני הרה(. ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ִּבְבָׂשרֹו, ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרֶמֶזת ַּבָּבָׂשר

 ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ַסֵּלי חִֹרי ַעל ַוַּיְרא ַׂשר ָהאִֹפים ִּכי טֹוב ָּפָתר ַוּיֹאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי" )טז, שם מ(ָּכתּוב 
ַוַּיַען יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ֶזה : ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמּכֹל ַמֲאַכל ַּפְרעֹה ַמֲעֵׂשה אֶֹפה ְוָהעֹוף אֵֹכל אָֹתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי: רֹאִׁשי

 ִיָּׂשא ַפְרעֹה ֶאת רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך ְוָתָלה אֹוְתָך ַעל ֵעץ ְּבעֹוד ְׁשלֶׁשת ָיִמים: ִּפְתרֹנֹו ְׁשלֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵהם
ַהַּסל ָהֶעְליֹון ְמַרֵּמז ַעל ִמיָתתֹו ְּבִגְלּגּול , ַהִּגְלּגּוִלים ֶׁשּלֹו' ִנְרֶאה ִּדְׁשלָֹשה ַסֵּלי חִֹרי ְמַרְּמִזים ַעל ג. "ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליָך

" ַסֵּלי חִֹרי ")טז(י ָׁשם "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְוַאַחר ָּכְך ָהיּו לֹו עֹוד ְׁשֵני ַסִּלים ְּבאֹותֹו סֹוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו, ּיֹוֵסף ָּפַתר לֹוָהִראׁשֹון ְּכִפי ֶׁש
 ְוִיָּתֵכן ֶׁשַּסֵּלי ֶלֶחם ְמחָֹרִרין ְמַרְּמִזים .יםַסִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפים חֹוִרין חֹוִרין ְוֶדֶרְך מֹוְכֵרי ַּפת ִּכְסִנין ְלִתָּתם ְּבאֹוָתן ַסִּל

  .ְּפָעִמים' הּוא ֶנֱהַרג ג, ֶׁשִּבְזכּות ּכַֹח ַהַּמָּצה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַּפְרָנָסה ְלִיְשָרֵאל, ַעל ַהַּמָּצה ֶׁשִהיא ֶלֶחם ְמחָֹרר

ְוֵכן . ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיׁשּועֹות ּבֹו ְמִקיפֹותֶׁשאֹוְמִרים ַּבּיֹוֵצר ְלָפָרַׁשת ַהחֶֹדׁש ֶקֶׁשר ֵּבין חֶֹדׁש ִניָסן ָלאֹורֹות ַהַּמִקיִפים ְּכִפי ָמִצינּו 

ּוְמבָֹאר . )קפב' ב ע"ספירת העומר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב,  ַהִּמְתַקֵּׁשר ָלאֹורֹות ַהַּמִּקיִפיםֶּפה ָסח הּוא ִמְּלׁשֹון ֶּפַסח

 ֶׁשֵׁשם )שכא' ב ע"סוכות ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב,  ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְׁשִליַטתֵרינּו ִּדְזַמן ֶזה הּוא ְזָמן ֶׁשלִלְדָב

  .ֵּקףֶה ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוא ד"ף ָלֶמ"ָאֶל ְּבִמּלּויֹו,  ַהְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדל"ֵא

  סֹוד ַהִּנָּקיֹון ְּבֶעֶרב ֶּפַסח

ְוַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ,  ֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ָנִקיד:)פסחים קיא(ְּדָלֵכן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח עֹוְסִקים ְּבִנָּקיֹון ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ִנְרֶאה 

 ֶׁשְּיהּו ֵּפרּוִרין ִנְׁשָלִכין ְך ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְכלּוְךְלִפיָכ, ְלׁשֹון ְנִקּיּות, ָנִקיד ְׁשֵמיּה )ה נקיד"ד( י"ר ַרִּׁשּוְמָבֵא. ַעל ָהֲעִנּיּות ִנְקָרא ָנָבל
, ְוָנִביל ָקֵרי ֵליּה, יּהָׂשָרא ַדֲעִנּיּוָתא ָנִביל ְׁשֵמ )ה לידי"ד: שבת סב(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְךְלׁשֹון ִלְכלּו, ָנָבל ְׁשֵמיּה, ִלָּדֵרס ָּבֶרֶגל

ַעֵּין . עֹוְסִקים ּבֹו ְּבִנָּקיֹון, ְוֵכיָון ֶׁשחֶֹדׁש ֶזה הּוא ַהְּזָמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה, רֹוִאים ֶׁשַהִּנָּקיֹון ֵמִביא ַּפְרָנָסה. ְואֹוֵהב ְמקֹום ִמאּוס

 ֶׁשַהִּנָּקיֹון הּוא )א יז"משנת ר( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ִמָּטה ֻמַּצַעת ִלְנִקּיּות ִּכְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה ֶׁשָהיּו ְמִכיִנים ַּבַּבִית.)נדרים נו(ש "ְּבֵפרּוׁש ָהרא

ְוֵכן מּוָבא . ִנְקָרא ִלְכלּוְךֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא :) וישב קצ( ּוֵמִאיָדְך ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֵיׁש ֶׁשַפע ּוְבָרָכהְקֻדָּׁשהּוְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש , ְקֻדָּׁשהֵסֶמל ֶׁשל 

. ְלַרֵּמז ֶׁשִאם ְמִסיִרים ַהִּלְכלּוְך זֹוִכים ְלַכְלָּכָלה ּוְלַפְרָנָסה, לכלך הּוא כלכל ֶׁשִהּפּוְך אֹוִתּיֹות )לך לך' ריש פ(ְך ַעל ַהּתֹוָרה "ְּבֵפרּוׁש ַהַּׁש

ְּבִהּפּוְך , "ֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחםִּדיק ֶנְולֹא ָרִאיִתי ַצ ")כה, תהילים לז(ז ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמד "ָּנִקיא ֶׁש"יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה

ת ֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ב שליטֵל. ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ַחג ַהֶּפַסח ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּנִּקידא ֶׁש"ין שליטִקיְסְיה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אֹוִתּיֹות

  .ָּבֵרְך ל ְּבִגיַמְטִרָּיאֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעִנָּקיֹוןן ֵכְו. ו"נקן  ֵהה"ַמָּצת ְלכֹומּוְּסַה

ל  ַעְנֻקּדֹותף ּוּלִקְו, ְנֻקִּדיםאן  צְֹךֶרֶּד, הָסָנְרת ַּפֹוׂשֲען ַלָבָל ְּבינּוִבב ָאקֲֹעם ַיַחְלן ִנֵכָּלא ֶׁש"ר שליטֶנְטְרף ֶּגֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת רּוְּׁשַקְת ִהְךֶר ֶּדֹום ּבַחְלב ִנקֲֹעַיְו. הָסָנְר ַּפּוּנֶּמ ִמַענְֹמִל ְותֹוֹוּמַרְלב ּוקֲֹעַים ְּבֵחָּלִהְל, ָנָבלת ּוּיִנֲע ָהְךַאְלַמר ְלָּׁשֻקה ְמָי ָהָלָבןי ִּכ. תלֹוְקַּמַה

א ּלֹי ֶׁשִלֵמְרַּכ ַהלָבָנ ִהְתַּגְלֵּגל ְּבןָבָּל ֶׁש)בלק קפח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְּבאָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. הָסָנְרַּפל ַהה ַעֶּנֻמְמ ַהַנִּקיד ְךָאְלַּמם ַהִע

, ֶהֱעִמיד ִּבְבֵרכֹות ַהַּמִיםַהַּמְּקלֹות ֶׁש ְיֵדי ַעל ְּתִפִּלין ִמְצַות ִקֵּים ֶׁשַּיֲעקֹב .)קסב ויצא( ַּבּזַֹהר ינּוִצן ָמֵכ ְו.ה ְלָדִוד ַהֶּמֶלְךָסָנְר ַּפיַעִּפְׁשַהה ְלָצָר

 נּוְרַאֵבְדל ַּפְרָנָסה ְּכמֹו ְּבֶפֶסח ִּכּוִמְצַות ְּתִפִּלין ְמַקֶּׁשֶרת ַלַּמְלָאְך ַנִּקיד ְלַהְמִׁשיְך ְּבָרָכה ֶׁש', ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחְּממּו ַהּצֹאן ְויֹוִלידּו ְוִיְתַרּבּו ְוכּו

 ַיֲעקֹב ְדִמְצַות ְּתִפִּלין ִהִּציָלה ֶאת ן"ְּתִפיִלי ת"ס "יַמְׂשֻּכְרִּת תֶא ףְוֶהֱחִל יִּב לֵהֶת ןַוֲאִביֶכ" )ז שם( ָּכתּובַה ְוֵכן .'יתיִצְּבַמֲאַמר ַחְׁשַמל ִצ

 'הֶׁש הָסָנְרַּפַה תַּכְרִּב ְמֻרֶּמֶזת הֶּזַה קסּוָּפַּבֶׁש .)קסא ויצא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַפע ֶאת ְלַיֲעקֹב ְוִהְׁשִּפיָעה ָלָבן ֶׁשל ֵמַרָּמאּותֹו

  .בקֲֹעַי תֶא ְךַרֵּב
ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶדר ַהְקָרַבת , א ֶׁשְּלַאַחר ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח ִהְקִּפידּו ִּבְמֻיָחד ַעל ִנְּקיֹון ַהִּמְקָּדׁש"ַחִּיים ְצִבי ֶלְרֶפְלד שליט' ג ר"ָהרהְוהֹוִסיף 

, ֲאַמת ַהַּמִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ָּבֲעָזָרה, ר ֶׁשָּיְצאּו ֻּכָלן רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ֵמִלְכלּוֵכי ַהָּדם ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבתַאַח, ָקְרַּבן ֶּפַסח
ם עֹוִלין ְוָצִפין ֶׁשְּכֶׁשרֹוִצין ְלָהִדיַח ַהִרְצָּפה סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציַאת ַהַּמִים ְוִהיא ִמְתַמְּלָאה ַעל ָּכל ְּגדֹוֶתיָה ַעד ֶׁשַהַּמִי

ִנְמַצֲאת ָהִרְצָּפה , ַאַחר ַּכְך ּפֹוְתִחין ַהְסִתיָמה ְויֹוְצִאין ַהַּמִים ִעם ַהִּלְכלּוְך, ּוְמַקְּבִצין ֲאֵליֶהם ָּכל ַּדם ְוִלְכלּוְך ֶׁשָּבֲעָזָרה
  .ָיְצאּו ָּכל ֶאָחד ִעם ִּפְסחֹו ְוָצלּו אֹוָתם, ֶזהּו ְּכבֹוד ַהַּבִית, ְמֻנָּקה

ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל .  ֶׁשאֹוֵהב ִנָּקיֹוןֶּדֶרְך ַהַּמְלָאְך ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִנָּקיֹוןְּדָלֵכן ִנְרֶאה 

 ק ִיְצָחן ָזֵקיַוְיִהי ִּכ ")א, בראשית כז( " ָהֱאלִֹהיםָךְוִיֶּתן ְל"ַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכֶׁשָּבא ָלֵתת ֶאת ִּבְרַּכת ַה
 )ה עינוי דרישא"ד(ל "ַחְמָלַר' ַאִּדיר ַּבָּמרֹום 'ְּבֵסֶפרַּכּמּוָבא , ְוָכתּוב ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק, ן"ִנָּקיֹות "ס" ו ֵעיָניָןַוִּתְכֶהי

ל ֶׁשַּגם "ִפיְׁשל ַאְיְזְנָּבאְך זצוק' צ ר"ר הרה"ְוהֹוִסיף מו. ֶׁשִהיא ָיד ְׂשמֹאל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ָיד ֵּכָהה ְמַרֵּמז ַעל "ַוִּתְכֶהיָן"ֶׁש

ן ֶׁשהּוא "ַקִי .)תיקונים קיח(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו, יִקָנן ְלִיין ַקֵּבר ֵּׁשַקְּמר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו, ָנִקי ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה אֹוִתּיֹות ַקִין
א ֶׁשִּנָּקיֹון ַנֲעָׂשה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַעל ְיֵדי ָנִׁשים ַהַּׁשָּיכֹות ְלִמַּדת "ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד שליט .ְּכגֹון ִיְתרֹו, י"ָיכֹול ִלְהיֹות ָנִק, ְמזָֹהם

  .ַהְּגבּוָרה

ְוִקְנָין הּוא ֵחֶלק ִמִּצּנֹור , ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ֶּדֶרְך ַמָּׂשא ּוַמָּתן ַהַּנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִקְנָיִנים, ִנָּקיֹון הּוא ִמְּלׁשֹון ִקְנָיןְּדַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה 

ת ת ֶאֶלֶּמַסה ְמיָקיִנִּד. תֹוּיִתן אֹוָת אֹוׁשה ֵיִניָקי ִוָנִקיים ִּלִּמן ַּבֵכ ְו.א ּוַמָּתן ַּכַּפִים ְּבַמָּׂשְנִקּיּותְוָלֵכן ָצִריְך , ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּנְקָרא ִנָּקיֹון

ת ֶלֶּמַסְמ ַה,ןזֹות ָמַעָּפְׁשיא ַהה ִהָקָנֲהת ַהַּלֻען ְּפֵכְו. א ׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹותן הּויֹוָּקם ִנַגְו, ה ׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹותיָנד ִּבסֹויא ְּבִהא ֶׁשָּמִאת ָהַעָּפְׁשַה



ת ֶלסְֹּפת ַהֶאְו, בָלָח ְלְךֵפא הֹור הּוָחְבֻּמק ַהֶלֵחת ַהֶא, מֹוְצת ַעה ֶאֶּקַנם ְמָּדַהי ֶׁשֵדל ְיית ַעֵׂשֲעה ַנָקָנֲהַהְו, הָרבּוְּגַהת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ֵמֶא

ב ּוׁשְו, ָנִקי ְלְךָּפְהֶּנ ֶׁשַקִיןד סֹוְּב, ׁשֶפֶנָּבא ֶׁשָמֲהּוּזן ַהיֹוְקא ִנהּו, הָרבּוְּקד ַהֹוּס ֶׁש)ויחי כא(ל "יַזִרֲאָהְל' תוֹוְצִּמר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. קֵּלַסְמ

  .ִּתיקּוןת ֹוּיִת אֹוְנִקּיּותא ֶׁש" שליטגְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשן מּוָבא ְּבֵכְו. ןיֹוָּקד ִנסֹו ְּבּוּלת ֵאֹוּיִת אֹוׁשֶרת ׁשֹים ֶאִארֹו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִהְקִּפידּו ַעל ִנָּקיֹון ִּבירּוָׁשַלִים ְּדָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ׁשּוֵקי ְירּוָׁשַלִים ֲעׂשּוִין ְלִהְתַּכֵּבד ְּבָכל יֹום .)פסחים ז(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

 )ו, ר מג"ב( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ִנָּקיֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְרָאהְּגבּוָרה ְו ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהִיְרָאהִהיא ִמְּלׁשֹון ְּירּוָׁשַלִים  ֶׁש)י, ר נו"ב(

  .ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ִנְקֵראת ֶצֶדק ַהְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ׁש ֶׁשָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים הּוא ְמקֹום ַהִּנָּקיֹון ָהרּוָחִני ֶׁשְּמַנִּקים ֶאת ְּדֵבית ַהִּמְקָּד. ְועֹוד ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְירּוָׁשַלִים ִהיא ְּבסֹוד ְּגבּוָרה ְוִנָּקיֹון

ְוֵאׁש . ִּמְזֵּבַחְוֵאׁש ַה, ְוֵכן ַהִּנָּקיֹון ָהרּוָחִני ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַּדם ַהָּקְרָּבנֹות. ּוִמֵּמיָלא ַהִּנָּקיֹון ַהַּגְׁשִמי ַחָּיב ִלְהיֹות ַּבָּמקֹום, ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

 .)ב יומא( ַּבְּגָמָרא ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו, ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְּבסֹוד ְּגבּוָרה' סֹוד ַהֵחִצי'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ְוֵכן .ְוָדם ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ֶאל ָיַדי ְּבָנְׂשִאי" )ב ,כח תהלים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ְּדִביר ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְּגבּוָרה אְּבִגיַמְטִרָּי ִביָרהּו ,ִּביָרה ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית
 ."עֹוָלִמים ָךְּתְלִׁשְב ָמכֹון" )יג ,ח 'א מלכים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ָמכֹון ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְדִבירּו ,"ָךָקְדֶׁש ְּדִביר
  .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשָּמכֹון )כ 'שערים פתחי'( ֶחֶבר א"ָהרי ְּבִכְתֵבי ּומּוָבא

  סֹוד ִמְצַות ְנִטיַלת ָיַדִים

ְׁשלָׁשה  :)שבת סב(ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ,  ַהָּיַדִים ִּבְנִקּיּותִנָּקיֹון ַהִּמָּלה ְּכתּוָבהִנְרֶאה ְּדָלֵכן . "ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי" )ו, תהילים כו(ָּכתּוב 
ִטיַלת ְנל ַע ֶׁש)אות קמב(' ׁשּוַׁשן סֹודֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְמַזְלֵזל ִּבְנִטיַלת ָיַדִים' ְּדָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּות ְוכּו

ְלַרֵּמז , "ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי"ָלֵכן ָּכתּוב , ְוֵכיָון ֶׁשַּמְלַאְך ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ִנָּקיֹון. יֵדי ֲעִנּיּותְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה מֹוִציא ִמ, י"ָעִנת "ַדִים רָי

ְּדַהְׁשָּפַעת ,  ַּדְוָקאְנִקּיּות ַהָּיַדִים ַעל  ַּבָּכתּובִנָּקיֹוןה ַהִּמָּלה ְּכתּוָבְועֹוד ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ֶׁשֵּמִביא ַּפְרָנָסהִנָּקיֹוןֶׁשְּנִטיַלת ַהָּיַדִים ְמִביָאה 

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . " ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד" )טז, תהילים קמה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמְּבִחיַנת ָיד

 ִהיא ִמְּלׁשֹון ְנִטיָלהְוֵכן . ים ֶאת ַמְלֲאֵכי ַהִּנָּקיֹון ִלְבִחיַנת ַהָּיַדִים ָהרּוָחִנּיֹות ְלַהְׁשִּפיַע ַהַּפְרָנָסה ִמָּׁשםּוְכֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים ַמְמִׁשיִכ', אֹות

ַכֵּון ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ְלַהְמִׁשיְך ֶׁשַפע ֶׁשל ְל' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוְכֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים לֹוְקִחים ֶׁשַפע ֵמַהָּיַדִים ָהֶעְליֹונֹות, ְלִקיָחה

ְוֵכן . ְמַדְּבִרים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק' ְוִיֵּתן ְלָך'ּוְפסּוֵקי , ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהִּנְרָמִזים ִּבְבִחיַנת ָיַדִים' ְוִיֵּתן ְלָך'ְּפסּוֵקי 

ְוֵכן .  ִלְפׁשֹוט ַּכּפֹות ַהָּיַדִים ְּכִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַקֵּבל ָּבֶהם ֵאיֶזה ָּדָברְךָצִרי )א ז"ברכת השחר ח (ל" ְלָהֲאִריַז' ַהַּכָּונֹותַׁשַער'מּוָבא ְּב

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ָּבַלת ַהֶּׁשַפע ִמְּלַמְעָלהֶׁשָּצִריְך ְלַהְגִּביַּה ָיָדיו ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ְלַרֵּמז ַעל ַק )ד"פי(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא 

. ִמְּפֵני ֶׁשַאַחר ַהְּנִטיָלה הּוא ֵמִרים ָיָדיו ִּכְכָנַפִים) תוספתא סוטה(' ַחְסֵּדי ָּדִוד'ּוְמָבֵאר ַה, 'ְּכָנַפִים' ֶׁשְּנִטיַלת ָיַדִים ִנְקֵראת :)בכורות ל(

 .ּוִבְנִטיַלת ָיַדִים ִמְתַקְּׁשִרים ְלַמְלֲאֵכי ַהַּפְרָנָסה. ֶׁשַהַּמְלָאִכים ַמֲעִלים ּומֹוִריִדים ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבַכְנֵפיֶהם' רּוִביםַחְׁשַמל ְּכ'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְצַּבעְוֵכן  ".ִיםֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמ" )ד, שמות טז(ב תּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיאְּנִטיַלת ָיַדִים א ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ּוַמְלָאְך ֶזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ָהֶאְצָּבעֹות ָהרּוָחִנּיֹות ,  ֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ָנִקיד:)פסחים קיא( ֵמַהְּגָמָרא ְּדֵהֵבאנּו ְלֵעיל ָנִקיד

  .ףֶסֶּכת ַבֵתת ְּבאֹוָצְמ ִנף"ַּכ ֶׁשאֹוִתּיֹותא " שליטגְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו ."ָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד"ַּכְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

ִאי ִויֲהבּו ִלי ְמָלא ָחְפָנ, יֹוִסיף ִלּטֹל ְּבֶׁשַפע ַּדֲאַמר ַרב ִחְסָּדא ֲאָנא ְמַׁשאי ְמָלא ָחְפָנִאי ַמָּיא )ח קנח"או( 'ּטּור'ַּבמּוָבא 
 רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ִלְׁשּפְֹך . קֶֹדם ַהִּנּגּוב ָהֵוי ַׁשִּפיר קֶֹדם ַלֲעִׂשָּיָתן ֶׁשַּגם ִנּגּוב הּוא ִמן ַהִּמְצָוהְךֵּכיָון ִּדְמָבֵר', ִטיבּוָתא ְוכּו

ְּדִעַּקר ַהְּנִטיָלה הּוא ַהִּנָּקיֹון ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַעל , ַהִּנּגּוב הּוא ֵחֶלק ֵמַהְּנִטיָלהְוֵכן רֹוִאים ֶׁש. ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ִמְּפֻעָּלה זֹו, ַמִים ְּבֶׁשַפע

  . ְיֵדי ַהִּנּגּוב

ְלֲאֵכי  ְנִקּיּות ְּכַגָּווָנא ְּדַמְךְּבִגין ַּדֲאִכיָלה ִאיְצְּטִרי, ְנִטיַלת ָיַדִים קֶֹדם ֲאִכיָלה ַמאי ַטֲעָמא :)רות קה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו 
ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשְּנִטיַלת . ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָלעֹוָלם ָּבָאה ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ַהָּׁשֵרת ִּדְלֵעיָּלא

  . ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִנָּקיֹוןֶׁשַּמְׁשִּפיִעים, ָיַדִים ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת

ִּדְנִטיַלת ָיַדִים ַמֲעָלה ֶאת , "ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנְּׂשֵאם"ִהיא ִמְּלׁשֹון ְּנִטיַלת ָיַדִים  ֶׁש)קיג' ב ע"שער לא ח( ל" ְלַהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ָּבמּוָבא 

, ְקֻדָּׁשה ֶׁשַהִּנָּקיֹון הּוא ֵסֶמל ֶׁשל )יז' משנת רבי אליעזר'(ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהִּמְדָרׁש , " ְיֵדיֶכם קֶֹדׁשְׂשאּו"ִּבְבִחיַנת , ַהָּיַדִים ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה

ִּדְלִוִּיים ֵהם .  ְיֵדי ַהּכֲֹהִניםֶׁשַהְּלִוִּים נֹוְטִלים:) נשא קמו(ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר .  ֵיׁש ֶׁשַפע ּוְבָרָכהְקֻדָּׁשהּוְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 

  .ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ּוְפֻעַּלת ַהִּנָּקיֹון ַׁשֶּיֶכת ַלְּגבּוָרה

ִפיַח ַמאי ִהיא ַאָּבֵיי ָאַמר ֶׁשּלֹא ָי, ָאַמר ַרִּבי ַיַּנאי ְּתִפִּלין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי ֶּכֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים .)שבת מט(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶׁשְּתִפִּלין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָלָאָדם' ַחְׁשַמל ִצִּצית'ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ָּבֶהן ָרָבא ָאַמר ֶׁשּלֹא ִייַׁשן ָּבֶהן

ּוְתִפִּלין ְּבגּוף , ְּדִנָּקיֹון הּוא ְּתַנאי קֹוֵדם ַלַּפְרָנָסה. ְקִּפידּו ְּבֶזה ִּבְׁשָאר ִמְצוֹותיֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִה, ִהְקִּפידּו ַּבְּתִפִּלין ַעל ִעְנַין ַהְּנִקּיּות ִּבְמֻיָחד

ָמא ִלְתִפִּלין ְּבגּוף ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא ַמְזִּכיָרה ֶאת ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים ֶׁשהּוא ּדּוְג. ֶׁשֵאינֹו ָנִקי ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפָעָתם ָלָאָדם

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּתִפִּלין ְמעֹוְרִרים ֶאת ַּכְנֵפי ַהַּמְלָאִכים , ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו ֵנס ִעם ַהְּתִפִּלין ֶׁשֶּנֶהְפכּו ִלְכָנַפִים' ַחְׁשַמל עֹוף'ְּדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ָנִקי

, "ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף"א ָׁשם ַמְזִּכיָרה ַּבַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים ֶאת ַהָּכתּוב ְוָלֵכן ַהְּגָמָר. ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא, " ַבֶּכֶסףַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה"א ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְלַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּבָאה ִּבְכָנַפִים ֵאּלּו

  .ילֵעְלִדה ְּכָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשת ֶאיעֹוִּפְׁשַּמֶׁש, ַמּצֹות



ְוקֹוֵרא , ּוַמִּניַח ְּתִפִּלין, ְונֹוֵטל ָיָדיו, ָּכל ַהִּנְפֶנה,  ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן.)ברכות טו( ַּבְּגָמָראָמִצינּו 
, ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ָּבָנה ִמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן, ּוִמְתַּפֵּלל, ְׁשַמעְקִריַאת 

 ִּדַבִּמְזֵּבַח ַמֲעִלים ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ְלֵריַח ְדָבֵרינּוּוְמבָֹאר ִל. רֹוִאים ֶׁשִּנְקיֹון ַהּגּוף הּוא ְּבִחיַנת ְּבִנַּית ִמְזֵּבַח". 'ַוֲאסְֹבָבה ֶאת ִמְזַּבֲחָך ה

ְוֵכן ְּתִפָּלה ַמֲעָלה ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשָּבָאָדם ְלעֹוֵרר ַחֵּיי ָׁשָעה ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה ְּכמֹו , ּוְמעֹוְרִרים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּגְׁשִמּיּות ָלעֹוָלם, ִניחֹוַח

ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת , ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ְיכֹוָלה ִלְׁשרֹות ָעָליו, ְוגּוף ֶׁשֵאינֹו ָנִקי הּוא ְּבִחיַנת ִמְזֵּבַח ֶׁשֵאינֹו ָנִקי', ַחְׁשַמל ָּדם'ְרנּו ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַא, ָקְרָּבן

  .י ֵיׁש ִמְזֵּבַח ְלַהְקִריב ָעָליו ֶאת ָקְרַּבן ַהְּתִפָּלהּוְכֶׁשַהּגּוף ָנִק, ּוִמֵּמיָלא ִהיא ְּבִחיַנת ָקְרָּבן ְּבִלי ִמְזֵּבַח, ַהַּגְׁשִמּיּות

', אֹו ִמָּמזֹון ֶׁשִּנְתַעֵּכל ְּבגּוף ָהָאָדם ְוכּו, ֵּכיָון ֶׁשַהִּלְכלּוְך ַנֲעָׂשה ִמְּׁשָיֵרי ָמזֹון, ְלָבֵאר ַטַעם ַמּדּוַע ַמְלֲאֵכי ַהַּפְרָנָסה אֹוֲהִבים ִנָּקיֹוןִנְרֶאה 

ְועֹוד . ָלֵכן ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ַעל ִנָּקיֹון ְּכֶׁשֵהם ָּבִאים ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעָתם, ָיכֹול ְּפִגיָעה ִּבְכבֹוָדם ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ַנֲעִׂשים ֵמַהְׁשָּפָעָתםֲהֵרי זֹו ַּכְב

ָלֵכן ַהְּׂשמֹאל אֹוֵהב ֶאת ַהִּנָּקיֹון ֶׁשּבֹו , ְוֶׁשל ַהְּׂשמֹאל ִלְדחֹות,  ַהָּיִמין ְלָקֵרבְוַדְרּכֹו ֶׁשל, ִנְרֶאה ְּדַבִּלְכלּוְך ֵיׁש ְנָׁשמֹות ֶׁשּלֹא ָּבאּו ַעל ִּתּקּוָנם

ִקי ִאם ִהָּנ" .)קידושין סב(ן "ַּכּמּוָבא ָּברמב,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִּכָּליֹון ֵּפרּוׁשֹו ִלְפָעִמים ִנָּקיֹוןְוֵכן . ּדֹוִחים ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ָהֵאּלּו
ְוֵכן , ּוֵפרּוׁשֹו ְּבלֹא ָעֹון ְּכמֹו ְנִקּיּות, "ְנִקי ַכַּפִים"ְּכִדְכִתיב , ְוִיָּׁשֵאר ַהּגּוף ְּבלֹא ֶנֶפׁש, ֵּתֵצא רּוֵחְך ְוַנְפֵׁשְך ִמּגּוֵפְך" ָׂשִטית

  ".ְוִנָּקָתה ָלָאֶרץ ֵּתֵׁשב"ְוֵכן , ָיָצא ְּפלֹוִני ָנֵקי ִמְּנָכָסיו

  ֵקץ ַהָּיִמין

ְוֵכן ְּבֻנַּסח ,  רֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ִמַּצד ַהָּיִמין" ְלֵקץ ַהָּיִמיןָך ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלְךְוַאָּתה ֵל" )יג, דניאל יב(ָּכתּוב 

,  ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִביםָךִּכי ְיִמיְנִפָּלה ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֻנַּסח ַהְּת, ּוְמֻרָּמז ָיִמין, ִיְׁשַלח ְלֵקץ ַהָּיִמין ְמִׁשיֵחנּוַהְּתִפָּלה 

 ּוַמּדּוַע ְּתׁשּוָבה ּוְגֻאָּלה ָּבִאים "ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני" )ו, ש ב"שה(ֲהֵרי ֵיׁש ַּגם ַצד ַהְּׂשמֹאל ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשַהְּׂשמֹאל ִמַּצד . ְוהּוא ַּגם ֵּכן עֹוֵזר ִּבְׁשִביָלם, ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ַּגם ַהְּׂשמֹאל ִּדְקֻדָּׁשה ַמְסִּכים ִלְתׁשּוָבה ְוִלְגֻאָּלה, ִמַּצד ַהָּיִמין

ְולֹא ַמְסִּכים ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה , ֹות ֶאת ַהִּדין ִעם ַהחֹוְטִאיםְוהּוא ּדֹוֵרׁש ְלַמּצ, ִּדְׂשמֹאל הּוא ִּדין, ַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְסִּכים ָלִעְנָין ֶׁשל ְּתׁשּוָבה

, ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה חֹוֵטא ַמהּו ָעְנׁשֹו .)מכות ז (ִּבירּוַׁשְלִמיְוֵכן ָמִצינּו . ּוִמֵּמיָלא ֵאינֹו ַמְסִּכים ַלְּגֻאָּלה ֶׁשְּתלּוָיה ִּבְתׁשּוָבה, ְוִיְתַּכֵּפר ָלֶהם
 ְּדִמַּצד ".ַהֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת ָּתמּות"ָׁשֲאלּו ַלְּנבּוָאה חֹוֵטא ָמה ָעְנׁשֹו ָאְמָרה ָלֶהם , ם ַחָּטִאים ְּתְרּדֹף ָרָעהָאְמָרה ָלֶה

ַּכּמּוָבא ֵאֶצל , ָלָרִעים ְוַלּטֹוִביםְוָיִמין ַמְׁשִּפיַע ֶחֶסד , ְּדָיִמין הּוא ֶחֶסד, ָיִמין ְוָלֵכן ְמֻרָּמז, ַהָחְכָמה ְוַהְּנבּוָאה ֵאין ָמקֹום ִלְתׁשּוָבה ְּכָלל

, ה ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ַחְסּדֹו ַּגם ְלִיְׁשָמֵעאל" ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמהקב"ָךלּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני" )יח, בראשית יז(ַאְבָרָהם ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד 

, "ְמאֹד' ָרִעים ַוֲחָטִאים ַלה "ַעל ַאְנֵׁשי ְסדֹם ֶׁשָהיּו' ְוֵכן ַאְבָרָהם ִהְתַּפֵּלל ַלה. ם לֹא ַמִּגיַעְּדִמַּדת ַהֶחֶסד ְמֻעְנֶיֶנת ְלַהְׁשִּפיַע ֶחֶסד ַּגם ִא
ַאף ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל , ים ַלְּגֻאָּלהְוזֹוִכ, ַהֶּׁשַפע יֹוֵרד, ְוִנְתַּכְּפרּו ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ּוְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו ְּתׁשּוָבָתם, ְוַצד ַהָּיִמין הּוא ֶזה ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהָּׁשִבים

הושע (ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ְּתׁשּוָבה . ֲאָבל ִמְּלַכְּתִחָּלה ַהְּתׁשּוָבה ְוַהְּגֻאָּלה ָּבִאים ִמַּצד ַהָּיִמין, ְוִנְכָלל ַּבָּיִמין, ָּדָבר ַהְּׂשמֹאל ִנְכָנע ַלָּיִמין

ַהְמַסֵּמל ֶאת , ט"ָּפׁשּות "ר" ָפֵתינּוְׂשִרים ָּפְנַׁשְּלָמה ּוֹוב טה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח "ׁשּובּו ֶאל הויְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְו) "ג, יד

א "ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי'  רג"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו . ְלַקֵּבל ָׁשִביםְּפׁשּוָטהִּכי ְיִמיְנָך  ,ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות

   . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדה"ַאֲהָבת "ר" ָּפִניםַהֶׁשת ּבְֹּצָדָקה ְוָלנּו ַהדָֹני ֲאְלָך  ")ז, דניאל ט(ֶׁשַּמְתִחיִלים ֶאת נַֹסח ַהְּסִליחֹות ַּבָּפסּוק 

 ְךַהַּמְלָא"ְּדִאּלּו ַּבְּגֻאָּלה ְּכִתיב , ין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם יֹוֵתר ִמן ַהְּגֻאָּלהי יֹוָחָנן ָקִׁשִּבר ַרַמָא .)פסחים קיח( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא
 ִּדְגֻאָּלה ָּבָאה ִמַּצד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו". ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי"ְוִאּלּו ַּבְּמזֹונֹות ְּכִתיב ,  ְּבָעְלָמאְךַמְלָא, "ַהּגֵֹאל אֹוִתי ִמָּכל ָרע

ּוְכִפי . ָלֵכן ִהיא ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ֵמַהְּגֻאָּלה, ּוַפְרָנָסה ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל ָצִריְך ֶׁשַּגם ִמַּדת ַהִּדין ַּתְסִּכים. ַּגם ִאם ַהְּשמֹאל ִמְתַנֵּגד, ָּיִמיןַה

  . ֵׁשם ֱאלִֹהים ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּדיןֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַהְּגָמָרא ֶׁשַּפְרָנָסה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ְצִריָכה

" ָךַוֲאָבֶרְכ", ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"  ְלגֹוי ָּגדֹולָךְוֶאֶעְׂש"ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש  :)פסחים קיז(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ָיכֹול ִיְהיּו חֹוְתִמין ְּבֻכָּלן ַּתְלמּוד לֹוַמר ,  ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב"ָךַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ", ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים ֱאלֵֹהי ִיְצָחק

ְּדִסּיּום , ָמֵגן ַאְבָרָהםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ְּבַאְבָרָהם .  חֹוְתִמין ְוֵאין חֹוְתִמין ְּבֻכָּלןָךְּב" ֶוְהֵיה ְּבָרָכה"

ָלֵכן חֹוְתִמין , ְוֵכיָון ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ִמַּצד ַהָּיִמין ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהםה ְמַדֵּבר ַעל ַהְּגֻאָּלה ַהְּבָרָכ

 ְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרהָאָּנא.  ִיְׂשָרֵאלֶׁשַהָּיִמין ִיְגַאל ֶאת ַעם, " ְּבכַֹחָאָּנא'ְוֵכן רֹוִאים ִּבְתִפַּלת  .ָמֵגן ַאְבָרָהם

. יַחּוִמֶּמָּנה ֶמֶלְך ַהָּמִׁש, ִּבְגַלל ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְצָאה רּות, ַמּדּוַע ַאְבָרָהם ָיָצא ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ֵמַהִּמְלָחָמה' ׁשֶֹרׁש ָּדִוד'ְּבַמֲאַמר 

ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם ְלַּדֵּבק ִעּמֹו לֹוט ֶאָּלא  "ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו" .)לך לך עט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 
 לֹוט ןֵכְו. ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָּדַאג ַלְּגֻאָּלה, ַאג ְללֹוט ְורֹוִאים ֶׁשַאְבָרָהם ָּד.ִּבְׁשִביל ֶׁשָּצָפה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ָּדִוד

". ְׂשָרֵאלִיְדֵחי ִנַקֵּבץ ְמה "יָני הו"ְנֻאם ֲאדֹ ")ח, נו' ישעי(ת ַהָּכתּוב " רן"ָיִמיְוֵכן . הָּלֻאְּגַה ְויַחִׁשָּמ ַהׁשֶרא ׁשֹט הּולֹוְּד, הָלאּוְּגְּבִגיַמְטִרָּיא 

  . ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדם"ַמִית "ר" ְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹוַמׁשּועֹות ְיְגִּדיל ַמ ")אנ, ב כב"ש(ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ֵני  הּוא ְּכִמין ַמְחֶּתֶרת ָּבָרִקיַע ְּכֵדי ְלַקְּבלֹו ִּבְתׁשּוָבה ִמְּפְךְמַלֵּמד ֶׁשָעָׂשה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו.) סנהדרין קג(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ה ַמְחֶּתֶרת "ְוָעָׂשה ַהָּקָּב, ִמַּדת ַהִּדין ָהְיָתה ְמַעֶּכֶבת ֶׁשּלֹא ְלַהְקִּביל ְּפֵני ְמַנֶּׁשה ִּבְתׁשּוָבהי "ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. ִמַּדת ַהִּדין

ַאף ַעל ִּפי , ֵאיֶנָּנה ַמְסִּכיָמה ִלְתׁשּוַבת ְמַנֶּׁשה, ְּׂשמֹאלרֹוִאים ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ְוַה. ּוָפַׁשט ָידֹו ְוִקְּבלֹו ְּבלֹא ְיִדיַעת ִמַּדת ַהִּדין, ָּבָרִקיַע

  . ְּדַהְּׂשמֹאל ִמְתַנֵּגד ַלְּתׁשּוָבה, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ָׁשם, ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש ָׁשִנים, ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת



',  ְוכּוָךָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָּבַני ְולֹא ָּבֶני,  ָחְטאּוָךָאַמר לֹו ְלִיְצָחק ָּבֶני :)שבת פט(ַעל ִּפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוַאף 
ן ֶׁשל  ְורֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק מּוָכן ִלְסּבֹל ִיּסּוִרים ֲעבּור ְּגֻאָּלָת.ָךְוִאם ָלאו ַּפְלָּגא ָעַלי ּוַפְלָּגא ָעֶלי, ִאם ַאְּת סֹוֵבל ֶאת ֻּכָּלם מּוָטב

ִיְצָחק , ַוֲעַדִין ֵיׁש ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשּתֹוַבַעת עֶֹנׁש ַעל ַהֲחָטִאים, ְוַהְּׂשמֹאל ִנְכַנע ַלָּיִמין, ָׁשם ְמֻדָּבר ְלַאַחר ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִהְתִחיָלה ְּבפַֹעל, ִיְׂשָרֵאל

  .ֵאין ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְסִּכיָמה, יא ַמָּצב ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ּוְגֻאָּלהֲאָבל ְלַכְּתִחָּלה ְלָהִב, מּוָכן ִלְסּבֹל ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ִיְׂשָרֵאל

ה ַהִּנְרָמז "ַהְיינּו ֶׁשהקב, ָירֹם יהוְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ַהֻחְרָּבן , ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיְרִמָיהּו ֶׁשִּנָּבא ַעל :)תצוה קעט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן 

 ,ֶיַׁשע יהוֵמִאיָדְך ְיַׁשְעָיהּו ֶׁשִּנָּבא ַעל ַהְּגֻאָּלה ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ַהְּגֻאָּלה , ו ִהְתרֹוֵמם ְוִהְסַּתֵּלק ְלַמְעָלה ִּבְזַמן ַהֻחְרָּבן"ֹות יהְּבאֹוִתּי
 .ֵּכן ְׁשמֹות ְׁשֵני ְנִביִאים ֵאּלּו עֹוְמִדים ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזהְוַעל ּומֹוִסיף ָׁשם . ה ַיֲחזֹר ְלַהְׁשִּכין ְׁשִכיָנתֹו ּוְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל"ֶׁשהקב

  .ִויַׁשְעָיהּו ִמַּצד ַהֶחֶסד ֶׁשַּבָּיִמין,  ִּכי ִיְרִמָיהּו ִמַּצד ַהִּדין ֶׁשַּבְּׂשמֹאל',ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּוְמָבֵאר ַה
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ,  ָאַמר ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי.)סנהדרין צח(א ְמָבֵאר ֶאת ַהְּגָמָרא " שליטָמְרֳּדַכי נֹויֶגְרַׁשל' ג ר"ֵמָהרה' ָּגלּות ִיְׁשָמֵעאל'ְּבֵסֶפר 

לֹא , "ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא"ָזכּו , "ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור"ּוְכִתיב " ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא ְּכַבר ֱאָנׁש ָאֵתה"ֶּבן ֵלִוי ָרֵמי ְּכִתיב 
ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹא , ֶשִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל זֹוִכים ַלֲאִחיֶׁשָנה, ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ָּגלּות ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלֲחמֹור. " ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹורָעִני"ָזכּו 

ָעִני ְורֵֹכב "יא ִּתְהֶיה ִמּתֹוְך ָּגלּות ִיְׁשָמֵעאל ַהִּנְמָׁשל ַלֲחמֹור ִה, ְוִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל לֹא ָזכּו ְוִהִּגיַע ְזַמן ְּגֻאַּלת ְּבִעָּתּה, ַגם ִמּתֹוְך ָּגלּות ֱאדֹום
ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ,  ַאְדמֹון-ִיְדֶחה ֶאת ֱאדֹום '  ֶׁשה.ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹוןֶׁשאֹוְמִרים ַּבֲחֻנָּכה ' ָמעֹוז צּור'ּוְמֻרָּמז ְּבֶזֶמר . "ַעל ֲחמֹור

ִּבי ִפְרֵקי ְּדַר'ְּבְוֵכן מּוָבא . ְּדַצְלמֹון הּוא ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהֵּגיִהָּנם ֶׁשל ֶׁשֶלג ַהַּׁשָּיְך ְלִיְׁשָמֵעאל ַהָּיִמין ִּדְקִלָּפה.  ַצְלמֹון-ְׁשָמֵעאל ִיְהיּו ְּבֵצל ִי

ְוֵהיָכן ָׁשִרי 'ְוָאַמר  )כו' נצח ישראל'(ל "ָׁשם ֶאת ַהמהרְוֵכן ֵמִביא . ֵאּלּו ִיְׁשָמֵעאִלים ֶׁשֲעֵליֶהם ֶּבן ָּדִוד ִיְצַמח" ָעָליו" )כז(' ֱאִליֶעֶזר
, ִּכי ַהָּמִׁשיַח הּוא רֹוֵכב ּוִמְתַעֶּלה ַעל ַמְדֵרַגת ָהַעְרִבִּיים, ֶאְצָלם ָּגֵדל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ָהַעְרִבִּיים. 'ְּבִביַרת ַעְרָבא] ַהָּמִׁשיַח[

ַהְּׂשמֹאל ַמְסִּכים ַלְּגֻאָּלה , ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל זֹוֶכה ַלֲאִחיֶׁשָנה, ֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּבָאה ִמַּצד ַהָּיִמין ּוְמבָֹאר ִלְדָב.ֶׁשֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמעֵאל

ֲאָבל ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו .  ִמְׁשַּתֵּתףִּכי ַהְּׂשמֹאל ִּדְקֻדָּׁשה, ּוִמֵּמיָלא ִהיא ְיכֹוָלה ָלבֹא ַגם ִמּתֹוְך ֱאדֹום ַהְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה, ּוִמְׁשַּתֵּתף ָּבּה

, ֶזה ַחָּיב ָלבֹא ִמּתֹוְך ְׁשִליַטת ִיְׁשָמֵעאל ַהָּיִמין ִּדְקִלָּפה, זֹוֶכה ְוַהְּגֻאָּלה ָּבָאה ְּבִעָּתּה ִמַּצד ִהְתעֹוְררּות ַהָּיִמין ִּבְלָבד ְּבִלי ַהְסָּכַמת ַהְּׂשמֹאל

ָלֵכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלָגלּות ַּתַחת ִיְׁשָמֵעאל ְוִנְגָאִלים ֵמֱאדֹום ְּבֵצל ַצְלמֹון ֶׁשהּוא . ְקֻדָּׁשה ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא יֹוֵנקֶׁשַּמֲעִריְך ֶאת ַהָּיִמין ִּד

ַהְיינּו ְּבֶעְזָרָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל , ד ִיְצַמחֶׁשֲעֵליֶהם ֶּבן ָּדִו ּוְכִפי ֶׁשאֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש, ּוִבְרִכיָבה ַעל ַהֲחמֹור ֶׁשהּוא ִיְׁשָמֵעאל, ִיְׁשָמעֵאל

ְוִהיא ַהְּכִלי ֶׁשל ַהָּיִמין ְלַמָּטה , ֵּכיָון ֶׁשַּבְּפִניִמּיּות ְקִלַּפת ִיְׁשָמֵעאל עֹוֶזֶרת ַלָּיִמין ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהיא יֹוֶנֶקת, צֹוַמַחת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד

  .ִלּפֹות ְּכֶׁשָּצִריְך ִלְפעֹל ֶּדֶרְך ַהְּקִלּפֹותְּבִעְמֵקי ַהְּק

ְּדֵעָׂשו ַהְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה הּוא . ְּדַגם ֶזה ֶחֶסד ָּגדֹול, ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַאְבָרָהם ֵהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ַהָּיִמין ִּדְקִלָּפהַּבַּמֲאָמר [

. ֶׁשִּיְהיּו ְּבַיד ִיְׁשָמֵעאל ְולֹא ְּבַיד ֵעָׂשו, ּוְבַוַּדאי ָעִדיף ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִאם ֵיׁש ִּדיִנים ּוְגֵזרֹות ָרעֹות. ָרֵאל ִמִּיְׁשָמֵעאלַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגרּוַע ְלִיְׂש

ָיִמין ,  ְלֻעַּמת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל].ֵעָׂשוְּבִגיַמְטִרָּיא ש "ר ימֵרֹוּצל ַה ֶׁשמֹוְׁש[, ּפּוק ֲחֵזי ְּבדֹוֵרנּו ָמה עֹוְללּו ֶּגְרַמְנָיה ֶׁשֵהם ֱאדֹום ַהְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה

ְוַאף . ְלֵסֶבל ֶׁשָּבא ֵמַהְּׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה, ֵאין ַמה ְּלַהְׁשוֹות ֵסֶבל ֶׁשָּבא ִמָּיִמין ִּדְקִלָּפה, ֶׁשַאף ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל סֹוֵבל ֵמֶהם ַרּבֹות. ִּדְקִלָּפה

ָעִדיף ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהִּדיִנים ֶׁשָּבִאים ֵמַהְּגבּורֹות ִיְתַּבְּצעּו ֶּדֶרְך ָיִמין , ָּכל ַהִּדיִנים ָּבא ֵמַהְּגבּורֹות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשְּגבֹוִהים ֵמַהֲחָסִדיםֶׁשּׁשֶֹרׁש 

ר ָרָבא ַּבר ַמְחֵסָּיא ֲאַמר ַרב ָחָמא ַּבר ּגּוְרָיא ֲאַמר ַרב ַוֲאַמ .)שבת יא( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ְולֹא ֶּדֶרְך ְׂשמֹאל ִּדְקִלָּפה, ִּדְקִלָּפה
פסחים ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ֶׁשָהיּו ְרָׁשִעים יֹוֵתר, ֲאדֹוִמים, ְולֹא ַּתַחת ָנְכִרי י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש, ַּתַחת ִיְׁשָמֵעאל ְולֹא ַּתַחת ָנְכִרי

 ֶהְגָלה ְךְלִפיָכ,  הּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ְּגֵזרֹות ַאְכָזִרּיֹות ֶאדֹוםְךָּקדֹוׁש ָּברּוָּתֵני ַרִּבי ִחָּייא יֹוֵדַע ַה :)פז
' ְוָצִמים ל, ִלין ֶאת ַעְצָמםּוָמ, ּומֹוִנין ַלְּלָבָנה', ּוַמֲאִמיִנים ַּבה, ּמֹותֻאְוֵכן ַהִּיְׁשָמעֵאִלים ֵאיָנם עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּכְׁשָאר ָה .אֹוָתם ְלָבֶבל

 ְּבֵסֶפר מּוָבא  ְוֵכן).ט, בראשית כה(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְוֵכן ִיְׁשָמֵעאל ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְּבסֹוף ָיָמיו. ְּתִפּלֹות ְּבָכל יֹום' ּוִמְתַּפְּלִלים ה, יֹום ְּבָׁשָנה

 ּבֹו ְוֵיׁש ,ַהִּמיָלה ְזכּות לֹו ֶׁשֵּיׁש ִמְּפֵני ,ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ַהָּׁשֵלם ָאָדם ְולֹא "ֶּפֶרא ָאָדם" ָראִנְק ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל )קכד תהילים( 'טֹוב ַהַּדַעת ֵעץ'

 ּכַֹח ַּגם לְמַקֵּב ֶׁשִיְׁשָמֵעאל )מצוה נר ריש( ל"ַּבַּמֲהַר מּוָבא ְוֵכן .ְּכָלל ָאָדם ִנְקָרִאים ֶׁשֵאיָנם ָהֻאּמֹות ְׁשַאר ְּכמֹו ְולֹא .ָאָדם ְּבִחיַנת

 )'ל א"דר פרקי( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ".ְׁשַמְעִּתיָך ּוְלִיְׁשָמֵעאל" ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו .ָהֻאּמֹות ִּכְׁשַאר ִמִּיְׂשָרֵאל ְיִניָקה ַרק ְולֹא 'ֵמה ְיִׁשירֹות

א ֶׁשַעל ִיְׁשָמֵעאל "ָּדִנֵּיאל ְסַטְבְסִקי שליט' ג ר"ִּתי ֵמהרה ְוֵכן ָׁשַמְע.ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ִלְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשל ְׁשמֹו ה"הקב ִהְׁשָוה

ַוֲאַמְרֶּתם ַּבָּמה ֲאַהְבָּתנּו ' ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה ")ב, מלאכי א(ֵמִאיָדְך ַעל ֵעָׂשו ָּכתּוב .  ַּבּתֹוָרהִׂשְנָאהלֹא ָמִצינּו ְלׁשֹון 
ֵהם ָזכּו ִלְהיֹות ַהְּקִלָּפה ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ַעל ְוֵכן רֹוִאים ֶׁש". ְוֶאת ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי:  ֶאת ַיֲעקֹבָואַֹהב' ֲהלֹוא ָאח ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב ְנֻאם ה

ינּו ָהָיה ַמֲחַמֵּדָכל ְו ")י, סד' ישעי(, ְוֵכן ֵׁשם ַהָּנִביא ֶׁשָּלֶהם ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְרָּבןֻחְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ִּבְזַמן ַה

, ֻׁשָעִלים ֵיׁש אֹוִתּיֹות ִיְׁשָמֵעאלא ֶׁשְּב"ָּדִוד ֶּדַהאן שליט' ג ר" ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה.ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּפִלְׁשִּתיםְוֵכן ". ְלָחְרָּבה

 .)וירא קי(ַעל ַהּזַֹהר ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַה". ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו בֹוַהר ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם" )יח, איכה ה(ְלַרֵּמז ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב 

ת ֹוּפִלְּקת ַהמֹות ְׁשּוּיִמְשַג ְּבלּוְׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ֶׁשְּקִלַּפת ִיְׁשָמעֵאל ִהיא ְקִלָּפה ַהְּקרֹוָבה ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

 )מט' ב ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְירּוָׁשַלִים ְּבִגיַמְטִרָּיאם ֵהְו, ַחָּמס, ַפַּתח, םִיַלָׁשרּול ְית ַעֹוֹיׁשִּבְלַּמאל ֶׁשֵעָמְׁשל ִיֶׁש

  .]ְלַרֵּמז ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיָזתֹו, ל"ַסָּמֵאאֹוִתּיֹות ל "ְּׂשמֹאֶׁש

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ְוַרק נֹוֶסֶפת ֲעֵליֶהם ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה, ָּגֻלּיֹות' ַאַחת ֵמַהדִיְׁשָמֵעאל  ַמְקֶׁשה ַמּדּוַע ֵאין ָּגלּות )ריש נר מצוה(ל "ַרַהַּמֲה

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי . ה ַלָּיִמין ִּדְקֻדָּׁשה ַלֲעזֹר ְלַהְצִמיַח ֶאת ַהְיׁשּוָעהַהְיינּו ֶׁשֵהם ֶמְרָּכָב, ַּתְכִליָתּה ֲעבּור ְּגֻאָּלה ְולֹא ֲעבּור ָּגלּותִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָּגלּות 

ֶׁשֵאֶצל ֵעָׂשו ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה ְלׁשֹון . ל ֶׁשָּדַרׁש ְלַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלִהָּנֵצל ֵמַהָּמטֹוס ֶׁשֶּנְחַטף ַעל ְיֵדי ִיְׁשָמֵעאִלים"ִיְצָחק הּוְטֶנר זצ' ג ר"ְּבֵׁשם הרה

ִּכי לֹא " )י, בראשית כא( ֵמִאיָדְך ֵאֶצל ִיְׁשָמֵעאל ָּכתּוב ".ִּכי ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר" )ה, דברים ב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , רּוָׁשהְי



ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ") מג, בראשית לו(ֹו ֶׁשָּכתּוב ְּכמ,  ַהְיינּו ֶׁשֵעָׂשו ֵיׁש לֹו ַנֲחָלה ֲאִמִּתית ִמֶּׁשּלֹו ָּבעֹוָלם".ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת
, בראשית כה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ֲעַראי ָּבעֹוָלם,  ֵמִאיָדְך ִיְׁשָמֵעאל ֵאין לֹו ָמקֹום ֲאִמִּתי ִמֶּׁשּלֹו".ְלמְׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם

ית ִּתִמת ֲאכּוְל ַמׁשו ֵיָׂשֵעְליא ֶׁשים ִהִרָבְּדת ַהעּוָמְׁשַמּו". ה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתםֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּל" )טז

. יוָרָבאן ְּדד ָּכַע, םָלעֹוי ָּבִּתִמם ֲאקֹו ָמין לֹון ֵאֵכית ָלִּתִמת ֲאכּוְלא ַמלֹד ְובֹוָכת ְויאּוִׂשק ְנ ַר לֹוׁשאל ֵיֵעָמְׁשִיְו, םקֹו ָמ לֹוׁשן ֵיֵכָל, םָלעֹוָּב

ֵעָׂשו . ּוְלצֶֹרְך ַהְּגֻאָּלה ְּכִדְלֵעיל, ה ִׁשֵּתף ֶאת ַהֶחֶסד ַרק ְּכֵדי ֶׁשָהעֹוָלם לֹא ֵיָחֵרב"ְוהקב, ֵּכיָון ֶׁשָהעֹוָלם ִנְבָרא ְּבִמַּדת ַהִּדיןּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשָּכל , בּוִעים ָּבעֹוָלם ֶׁשַּׁשָּיְך ְלָׁשְרׁשֹוֶׁשהּוא ִמּשֶֹרׁש ַהִּדין הּוא יֹוֵרׁש ָמקֹום ְוַנֲחָלה ְק

ַנֵהל ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהִּדין ֵאין לֹו ְירּוָׁשה ְוַנֲחָלה ֲאִמִּתית ָּבעֹוָלם ֶׁשַעל ִּפי ָהֱאֶמת ִמְת, ַּתְפִקיָדּה ָּבעֹוָלם הּוא ֲעבּור ַהְּגֻאָּלה ְוַהְמָּתַקת ַהִּדין

  .ְוַׁשָּיְך ַלִּדין

ה ִלְׁשמַֹע ְּבֶאְנַקת ָהָעם ִמַּמה ֶּׁשְּבֵני "ְוָלָמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָעִתיד הקב )ילקוט בראשית מג( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשְוֵכן 
, ְמַרֵּמז ַעל ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשּלֹוִיְׁשָמֵעאל ֵּׁשם ֶׁשל רֹוִאים ֶׁשַה. ִיְׁשָמֵעאל עֹוִׂשין ָלֶהם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

  . ֶאת ַהְּגֻאָּלהָיִביא ' ָּבעֹוָלם הּוא ִלְהיֹות ַהְּקִלָּפה ֶׁשַּדְרָּכּה הִיְׁשָמֵעאל  ֶׁשָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

ּוְכִתיב , "ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם"ְוֶנֱאַמר , " ָּפאָרןִמְדַּברַוֵּיֶׁשב ְּב"ְּבִיְׁשָמֵעאל ְּכִתיב  )'וירא ד(' ְּפִרי ַצִּדיק'ֵסֶפר ְוֵכן מּוָבא ְּב
ּׁשּוב ַרק ָּבֳאָהִלים חֶֹדׁש ָּכאן ְוֵאין לֹו ָמקֹום ַּבִּי, ִמְּפֵני ֶׁשָּגֵדל ְּבִמְדָּבר ְוֵאינֹו ְּכָלל ְּבִיּׁשּוב ָהעֹוָלם, "ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר"

ַהְיינּו ֶׁשֵאיָנם ָעם ֶׁשַּׁשָּיְך ְלעֹוַלם . ֵיׁש, ָעם, לֹא ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות ִיְׁשָמֵעאלא ֶׁש"שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ְוחֶֹדׁש ָּכאן

  .ַרק ָּבאּו ִּבְבִחיַנת ֲעַראי, ַהֵּיׁש

ֵאין  )יד, בראשית כא(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  .ִיְׁשָמֵעאל ָּגלּות ְּכמֹו ְלִיְׂשָרֵאל ָקָׁשה ָּגלּות ְלָך ֵאין .)יז שמות( רַּבּזַֹה ָמִצינּו
 ִיְׁשָמֵעאל ַּתַחת .)יא תשב( ַהְּגָמָרא ֶאת ְלֵעיל ֵהֵבאנּו ְוִלְכאֹוָרה. ֻאָּמה ָּבעֹוָלם ֶׁשִּיְהיּו ׂשֹוְנִאים ְלִיְׂשָרֵאל ִּכְבֵני ִיְׁשָמֵעאל

 ֶׁשְּבאֶֹפן ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .יֹוֵתר ְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו ,ֲאדֹוִמים ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא

 ֶׁשל ַהְּתקּוָפה ִּתְהֶיה ֶׁשִהיא ִּבְגַלל ַהָּגֻלּיֹות ִמָּכל ָקֶׁשה יֹוֵתר ִּתְהֶיה ִיְׁשָמֵעאל ָּגלּות ֲאָבל ,ָּפחֹות ְּגרּוִעים ֵהם ִיְׁשָמֵעאל ְּכָלִלי

ֲאָבל הּוא , א ֵּבֵאר ֶׁשֱאדֹום ָּפחֹות ָקֶׁשה ַלּגּוף"ִׁשְמעֹון ַזָּיאת שליט' ג ר"ְוהרה .ְּכִדְלֵעיל ַצְלמֹון ְּבֵצל ִלְהיֹות ֶׁשְּצִריָכה ָמִׁשיַח ֶחְבֵלי

ְּבָכל  :)ב עד"ב(א "ְוֵכן מּוָבא ַּבמהרש. ְוָגדֹול ַהַּמֲחִטיאֹו יֹוֵתר ֵמַההֹוְרגֹו, ִּיְׁשָמֵעאל ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ַּגם ַמֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאלָרָׁשע יֹוֵתר ָּגדֹול ִמ
ֲהָדר ָאָתא ַמְלכּות ִיְׁשָמֵעאל ְּכמֹו ', ּדֹור ִמּיֹום ֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ָּגְזרּו ָעֵלינּו ֶׁשּלֹא ַיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוכּו

ן ֵכְו .ֶׁשָרִאינּו ְּבָכל ּדֹור ַעל ָהרֹב ְּבַמְלֵכי ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָהיּו ַמְלֵכי ֶחֶסד ִנְּתָנה ְרׁשּות ְלָכל ָאָדם ְלַקֵּבל עֹל ּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה

ת אֹוְּכ, היָרִּבן ַהַׁשּות ׁשַרת צּוי ֶאִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבח ֶׁשָרְזִּמר ַהַעל ַׁש ַעקּוְקָח ֶׁש)עם ביאור הרבנו גרשום שם. מנחות צח(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

ם "יִּבְלַּמא ַּבָבּוּמַּכ, ת ְלִיְׁשָמֵעאלֶכֶּיַׁשס ַהַרת ָּפכּוְלַּמים ֶׁשִארֹוְו. ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבת ֶאנֹוְבת ִלּוׁשם ְרֶה ָלנּוְתָּנס ֶׁשַרת ָּפכּוְלַמב ְלֹוּטת ַהַרָּכַה

  . ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנל ִּבה ַעָבם טֹוֶה ָלירּוִּכִהְו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבת ְלדּוְּגַנְת ִהּהין ָל ֵא,)ה, יחזקאל לח(

ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַח ֶׁשְּיֵהא ַהּדֹור ָרַמז ְּבָכאן ַעל , "ַּגם ַאְּת ְּבַדם ְּבִריֵתְך ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַריְך" )ב תקיז"ן ח"כתבי רמב(ן "מּוָבא ָּבַרְמַּב
ּוִבְזכּות ִמְצַות , ְולֹא ִתָּׁשֵאר ְּבָיָדם ַרק ִמְצַות ִמיָלה, ְוִתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל ְוִתְרֶּבה ַהֻחְצָּפה ְוָהַעּזּות, ֶׁשֻּכּלֹו ַחָּיב
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעְזבּו ֶאת ָּכל , ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּדְוָקא ֶאת ִמְצַות ִמיָלה ֶׁשִּבְזכּוָתּה ִיָּגֲאלּוה ִהְׁשִאיר ְּב"ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע הקב. ִמיָלה ִיָּגֲאלּו

ה ְמַגָּלה ֶאת ֶׁשִּמְצַות ִמיָל' סֹוד ַהֵחִצי'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְּדִמְצַות ִמיָלה נֹוֶתֶנת ֶאְפָׁשרּות ְלִמַּדת ַהֶחֶסד ִלְפעֹל ָּבעֹוָלם. ַהִּמְצוֹות

ְוָלֵכן ַאְבָרָהם ָהָיה ַחָּיב ָלמּול . ּוִבְלָעֶדיָה ֵאין ֶאְפָׁשרּות ַלֲחָסִדים ָלֵצאת ּוְלָהִאיר ָּבעֹוָלם ֶּדֶרְך ַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ַהֲחָסִדים ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהְיסֹוד

ַחֶּיֶבת ֶׁשָּכל , ְוֵכן ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַאְבָרָהם.  לֹו ִצינֹור ְלהֹוִלידִּכי ַאֶחֶרת ֵאין, ֶאת ַעְצמֹו ִלְפֵני ֶׁשהֹוִליד ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה

ֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְּבִריתְוָלֵכן ִמְצָוה זֹו ִנְקֵראת .  ִצינֹור ְלהֹוִריד ֶאת אֹורֹות ַהְּגֻאָּלה ָלעֹוָלםּהִּכי ַאֶחֶרת ֵאין ָל, ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּימּו ִמְצַות ִמיָלה
ִּכי ֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשִּמְצָוה זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלׁשֶֹרׁש , ְוֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ָמִלים ֶאת ַעְצָמם.  ִּכי ִהיא נֹוַגַעת ְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו,ָאִבינּו

 הִהֵּנ" )יג ,נב 'ישעי( ַהָּכתּוב ת"ְוס ,"ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ְךָל בֹואָי ְלֵּכְךַמ ֵּנהִה" )ט ,ט זכריה( בַהָּכתּו ת"ר ה"ִמיָל ְוֵכן. ִנְׁשָמָתם ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהָּיִמין
בראשית (ְוֵכן ַהָּכתּוב  .אֹוִתּיֹות' ד ְּבִדּלּוג "ִיְךָהֱאלֹ ְךַלָמ ֹוןּיְלִצ רֵמאֹ" )ז שם( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ְוֵכן ".ְמאֹד ְוָגַבּה ְוִנָּׂשא םָירּו יַעְבִּד לַיְׂשִּכי

  . ַהָּמִׁשיַחְךֶמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ")יב, יז

. "ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה"ָאְמָרה , ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ָׂשָרה ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס מֶֹשה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלָמִצינּו ִמְדַרׁש ְּפִליָאה 

ָׂשָרה ָרְמָזה ֵּכיָון ֶׁשּמֶֹשה לֹא ִיָּכֵנס ְלֶאֶרץ , ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְלצֶֹרְך ַהְּגֻאָּלה ִיְׁשָמֵעאלֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ִלְד

  . ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמה ַּלֲעׂשֹותִיְׁשָמֵעאלֵאין ְל, ְוַהְּגֻאָּלה ִּתְתַאֵחר ְלַאֲחִרית ַהָּיִמים, ִיְׂשָרֵאל

 ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ֵחְטא ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאגֹוזְּד ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ֱאגֹוִזים ֶלֱאכֹל ֶׁשּלֹא הּוא ֶׁשַהִּמְנָהג )'תקפג סימן( 'ֶאְפַרִים ַמֵּטה'ְּב מּוָבא

 ,ָהֱאגֹוז ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּפִרי ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ַהְּטֵמאֹות ֹותַהְּקִלּפ ַעל ְמַרְּמזֹות ָהֱאגֹוז ֶׁשְּקִלּפֹות 'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל'

 )ד ,ג ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ,ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ְלִתינֹוקֹות ֱאגֹוִזים ְמַחְּלִקים ֶׁשְּבֶפַסח .)קט פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ַמּדּוַע ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה

 ְּדרֹאׁש ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .ַלִּתינֹוקֹות ִהְתַּקְנָּת ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ַּכָּמה ִמְצַרִים ְיִציַאת קֹוֶדם ה"הקב ֶאת ָׁשַאל ֶׁשּמֶֹשה

 ַמה .ֵחְטא ֶׁשַּמְזִּכיר ָּדָבר ׁשּום ִיְהֶיה ֶׁשּלֹא ְלִהָּזֵהר ָצִריְך ָלֵכן ,:)רכו ויחי( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִיְצָחק ֶׁשל ַהִּדין ִמַּדת ֶׁשּׁשֹוָרה ְזַמן הּוא ַהָּׁשָנה

 ַהֶחֶסד ְּדִמַּדת ַהֵחְטא ֵמַהְזָּכַרת חֹוְׁשִׁשים לֹא ,:)רסא השמטות( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ְּכֶׁשּׁשֹוָרה ְּבֶפַסח ֵּכן ֶּׁשֵאין

 אֹוָתם ָּגַאל ה"הקב ,ֻטְמָאה ַׁשֲעֵרי ט"ְּבמ ְׁשקּוִעים ֶׁשָהיּו ִּפי ַעל ַאף ִניָסן ְּבחֶֹדׁש ָהְיָתה ִמִּמְצַרִים ַהְּגֻאָּלה ְוֵכן .ַלּכֹל ֶחֶסד ִּפיָעהַמְׁש

 ְוֵכן .ְראּוִיים ֶׁשּלֹא ֲאִפּלּו ֶׁשּגֹוֵאל ַהֶחֶסד ִמַּצד ,יָּלאִּדְלֵע ְּבִאְתָערּוָתא ֶׁשָּבָאה ְּגֻאָּלה ִהיא ֶּפַסח ִּדְגֻאַּלת .ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַעל ִהִּביט ְולֹא



 ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהָּיִמין ׁשֹוֵלט ִּדְבִניָסן ,.)צח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ַחָּיב ֶׁשֻּכּלֹו ְּבדֹור ַּגם ִּתְהֶיה ְּבִניָסן ֶׁשִּתְהֶיה ָלבֹא ֶלָעִתיד ַהְּגֻאָּלה

  .ֵחְטא ֶׁשל ַמָּצבְּב ַּגם

ּוְכֵעין ֶזה ָמִצינּו ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות , ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמַחְּלִקים ֱאגֹוִזים ַלִּתינֹוקֹות ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ִמְצַות ַהֶּפַסחַּבַּמֲאָמר [

ִּדְמַרְּמִזים ַלִּתינֹוק ֶׁשִּלּמּוד ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס הּוא , ק ָלֶהם ֱאגֹוִזים ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ֶׁשַהְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ָצִריְך ְלַחֵּל)א' סנהדרין ע(ם "ָלרמב

  .]סְוַהַּתְכִלית ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶׁשִּיְלַמד ֶׁשּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָר, ִּבְבִחיַנת ֱאגֹוז ֶׁשַהְּקִלָּפה ְמַכָּסה ֶאת ַהְּפִרי ֶׁשִּבְפִנים

ְוַדע ִּכי ֶהְמֵׁשְך ְזַמן ָהִעּבּור ַהֶּזה הּוא ִנְמָׁשְך ִמּיֹום ְׁשִמיִני  )ב שכה"סוכות ח(' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ֶּפַסח הּוא ְּבִחיַנת ִעּבּור ַּכּמּוָבא ְּבְוֵכן 
 ְוִעּבּור .סֹוד ְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשהּוא ֵעת ֵלַדת ָרֵחלֶׁשל ֶּפַסח ְוָאז נֹוָלד ַהָּוָלד ַהַּנֲעָׂשה ָּבֶזה ָהִעּבּור ְּב' ַעֶּצֶרת ַעד יֹום ז

 ְוֵכן מּוָבא ).א רסט"שער יט ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ְּב,  ָיִמיםע" רָלֵכן ֵיׁש ָּבִעּבּור, ְמַסֵּמל ַמָּצב ֶׁשָהַרע ֲעַדִין ְמעָֹרב ִעם ַהּטֹוב

  .ֶׁשְּבֶפַסח ֵיׁש ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים,  ִּבְדרּוֵׁשי ַהֶּפַסח'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּבֲאִריכּות ְּב

י 'ַחִּיים ַּפַּלאִג' ּוָבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְלר, הּוא ַמְמִּתיק ֶאת ַהִּדין ֵמָעָליו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה,  ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל ַמָּצה ַּבֶּפַסח:)תצוה קפג(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְוַהֶחֶסד ַמְמִּתיק ֶאת , ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ִּדין, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶפַסח הּוא ֶחֶסד, ַּמָּצה ֶׁשל ֶּפַסח ְלָאְכָלּה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנהמּוָבא ִלְׁשמֹר ֵמַה

ְלַרֵּמז ֶׁשִּמי ֶׁשַּמְגִּביַּה ֶאת ַהְּקָעָרה ְּבֵליל , ה"ָעָרְק ָּבאֹות ַאֲחֵרי אֹוִתּיֹות ר"ׁשֹוָפ ֶׁשאֹוִתּיֹות )ניסן(' ֶצַמח ַצִּדיק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהִּדין

ּוְלִפי ְּדָבֵרינּו . ּוְמבָֹאר ָׁשם ֶׁשְּקָעָרה ַמְמִּתיָקה ֶאת ַהִּדין ְּכמֹו ׁשֹוָפר, מֹוֵצא ַּתְחֶּתיָה ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהָּבאֹות ַאֲחֶריָה ֶׁשֵהן ׁשֹוָפר, ַהֵּסֶדר

רֹוֵמז ַעל " ַהּיֹום", "ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב"' ִּדְבֵרי ְיֶחְזְקֵאל'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִּתיָקה ֶאת ַהּׁשֹוָפרנֹוִסיף ֶׁשְּקָעָרה ַמְמ
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה , "ָטן ְּבתֹוָכםַוָּיבֹוא ַגם ַהָּׂש' ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיֵּצב ַעל ה"רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ג " הרה ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם.ִּבְזכּות ֲאִכיַלת ַהַּמּצֹות ְּבחֶֹדׁש ִניָסן ְּבֶפַסח, "ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב", ַאֶּתם יֹוְצִאים ְּבִדימּוס ִמן ַהִּדין

 )יא, תהילים צו(, ְוֵכן ַהָּפסּוק ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוֵצא ַהֵּצרּוף ֶׁשל חֶֹדׁש ִניָסן. ֹוָפרׁשְּבִגיַמְטִרָּיא ַמָּצה ּוָמרֹור א ֶׁש"ס שליטעְלייֶז ַמםָהָרְבַא' ר

ַוִּיְראּו " )טו, בראשית יב(. הּוא אֹותֹו ִמְסָּפר ֶׁשל ַהָּפסּוק ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוֵצא ַהֵּצרּוף ֶׁשל חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי, "ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ"
  ." ָׂשֵרי ַפְרעֹהאָֹתּה

ְּדִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ִּבְזַמן ֶזה . ַמה ֶּׁשּלֹא ָמִצינּו ְּבׁשּום ִמְצָוה ַּבּתֹוָרה, ְּדָלֵכן ַרק ְּבִמְצַות ַהֶּפַסח ָמִצינּו ִמְצָוה ֶׁשל ֶּפַסח ֵׁשִניִנְרֶאה 

ְּדזֹו ַּדְרָּכּה ֶׁשל ִמַּדת ַהֶחֶסד ָלֵתת . א ָהְיָתה לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלַקְּיָמּה ְּבֶפַסח ִראׁשֹוןנֹוֶתֶנת ֶאְפָׁשרּות ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהֶּפַסח ְלִמי ֶׁשּלֹ

א ְמֻאָחר ְוָתִמיד ְוֵכן ִמְצָוה זֹו ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַאף ַּפַעם לֹ. ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִעְנַין ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלַצד ַהֶחֶסד, ֶאְפָׁשרּות ְלַתֵּקן ּוְלַהְׁשִלים

ט ָלעֶֹמר ַמְתִחיִלים ְלַהְכִניס ֶאת ַהּמֹוִחין "ֶׁשְּביֹום ֶּפַסח ֵׁשִני ֶׁשהּוא יֹום כ' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְוֵכן רֹוִאים ְּב. ֶאְפָׁשר עֹוד ְלַתֵּקן ּוְלַהְׁשִלים

יֹום ֶּפַסח ֵׁשִני ,  ֶׁשִאם סֹוְפִרים ֶאת ַהִּמּדֹות ֵמַהּסֹוף ָלַהְתָחָלה)ד רלג"ת יו"שו(ֵפר ְוֵכן מּוָבא ַּבֲחַתם סֹו .ְּדֶחֶסד ַהְּכָלִלִּיים ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

  .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין ֶׁשַּבָּיִמין, ֶנַצח ֶׁשַּבֶּנַצחהּוא ְּכֶנֶגד 

ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים "ְּבַבת ַאַחת ְואֹוְכָלן ֶׁשֶּנֱאַמר ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשָהָיה ּכֹוְרָכן  .)פסחים קטו(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ְוֶׁשִּבְזכּות ַהַּצִּדיק ִיָּנֵצל ,  ִנְרֶאה ְּדּכֹוֵרְך ְמַאֵחד ֶאת ַהַּמָּצה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּצִּדיק ִעם ַהָּמרֹור ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהָרָׁשע ֶׁשִּיְהיּו ַיַחד".יֹאְכֻלהּו

. ָהָיה ּכֹוְרָכן ַיַחד ְּדַתְכִלית ַהּכֹוֵרְך ִהיא ְלַקֵּׁשר ֶאת ָהְרָׁשִעים ַלְּקֻדָּׁשה ּוְלַהִּציל אֹוָתם, ֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ִמַּצד ַהָּיִמיןְוָלֵכן ִה. ָהָרָׁשע

ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ֶּפַסח " ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו" )יא, בר טבמד(י ִמֶּבעְלְזא ַמּדּוַע ַהְּגָמָרא ַמְזִּכיָרה ֶאת ַהָּכתּוב "ּוְמֻיֶּׁשֶבת קּוְׁשַית מהר

 ְלַרֵּמז ֶׁשִּמְצַות ּכֹוֵרְך ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶּפַסח ,"ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )ח, יב שמות(ְולֹא ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ֶּפַסח ִראׁשֹון , ֵׁשִני

ַּצִּדיק ַּכָהָיה ְוָׁשע ָרָחִלָלה ְלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם " )כה, בראשית יח(ב ֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם ַעּמּוד ַהֶחֶסד ְוֵכן ַהָּכתּו. ֵׁשִני

ְוֶׁשִּבְזכּות ַהַּצִּדיק ,  ָהָרָׁשע ֶׁשִּיְהיּו ַיַחד ְּדּכֹוֵרְך ְמַאֵחד ֶאת ַהַּמָּצה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּצִּדיק ִעם ַהָּמרֹור ַהְמַסֵּמל ֶאתְך"ּכֹוֵרת "ר" ָרָׁשעָּכ

 ִּדְזַמן ֵחרּוֵתנּו ְמַאֵחד ֶאת ָּכל ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹלְום ָּתָׁשע ָרָכם ָחת "רת "ֵחרּוְוֵכן מּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶׁש. ִיָּנֵצל ָהָרָׁשע

  .ָּכּה ֶׁשל ִמַּדת ַהֶחֶסדָהַאְרָּבָעה ָּבִנים ַיַחד ְּכַדְר

, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּבַיד ֲחָזָקה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ל"ִפיְׁשל ַאְייֶזְנַּבְך זצוק' צ ר"ר ָהרה"ָׁשַמְעִּתי ִממו

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד " )לא, שמות יד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדֶׁשְּמַסֶּמֶל" ָיד ַהְּגדֹוָלה"ִּבְקִריַעת ַים סּוף ָמִצינּו ָלׁשֹון 
ב ַהּיֹוֵצא ֵמַהְּפסּוִקים ֶׁשל ְקִריַעת ַים "ְּדִבְקִריַעת ַים סּוף ָּפֲעָלה ַּגם ִמַּדת ַהֶחֶסד ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם ע, "ְּבִמְצַרִים' ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה

 ָךְיִמיְנ" )ו, שמות טו(ָמִצינּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף  ְוֵכן. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַרק ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. "ִּיַּסע ַוָּיבֹא ַוֵּיטַו"סּוף 
 ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ".ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם זּו ָּגָאְלָּת:  ָאֶרץָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו', ְוגֹו, "ִּתְרַעץ אֹוֵיב'  הָךֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח ְיִמיְנ' ה

ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ' ַוּיֹוַׁשע ה" )ל, שמות יד(, ְוֵכן ָמִצינּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף ְלׁשֹון ְיׁשּוָעה. ְּבַיִּמיָנא ִאיְּתַּבְקָעא ַיָּמא :)תיקונים קיט(ָחָדׁש 
ֶׁשָּכתּוב , ֶזה ָיִמין ֶׁשהּוא מֹוִׁשיַע ִמָּכל ְמַקְטְרֵגי ָהעֹוָלם, ִמי ֵהן ְיׁשּועֹות .)תרומה קסט(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר ". ָרִיםִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצ

ַוְיִהי "ָלֵכן ָּכתּוב , ְקַרע ַהָּים ֶׁשִּבְזכּות ַאְבָרָהם ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ִנ:)תרומה קע( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ".הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני"
ְמַרֵּמז ַעל ַאְבָרָהם " ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו"ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ֶׁשל ַאְבָרָהם,"ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר

, ה"ָנה ֶׁשֶהֱאִמין ַאְבָרָהם ְלהקבר ִׁשְמעֹון ַּבר ַאָּבא ִּבְׁשִביל ָהֱאמּו"א )ה, ה כגשמות רב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ֵאיָתןֶׁשִּנְקָרא 
 ".ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה" ִׁשיָרה ַעל ַהָּים ֶׁשֶּנֱאַמר ָאז ָיִׁשיר מֶֹשה ֱהֵוי ֹוַמרִמֶּמָּנה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ל, "'ְוֶהֱאִמין ַּבה"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ".מֹוִליְך ִליִמין מֶׁשה ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלם" )יב, סג' עייש(ְוֵכן ָּכתּוב 

ת "ר" ה"ויהֵאִלם ָּבמָֹכה ָכי ִמ" ֶׁשַהָּכתּוב .)תיקונים קטו(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . זֹו ְקִריַעת ַים סּוף" ַהְּגֻדָּלה' ְלָך ה" .)ברכות נח(

  . ְלַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשָּפֲעָלה ִּבְקִריַעת ַים סּוףֶחֶסדְּבִגיַמְטִרָּיא 



ּוַמִּניִחים , ַטִּניםְוָהיּו נֹוְטִלין ַהִּמְצִרִּיים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשֵהם ְק, ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ּבֹוִנין )ד, שמות לב' גור אריה'(ל "מּוָבא ַּבַמֲהַר
ה "ָאַמר הקב,  ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבְבָרָהםָאַמר מֶֹשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְוִכי ָּכְך עֹוִׂשים ִלְבֵני ַא. אֹוָתם ַּבִּבְנָין ִּבְמקֹום ֶאֶבן

ֵאין ַאָּתה ַמֲאִמין ַקח ֶאָחד ֵמֶהם ְוִתְרֶאה ַמה ְוִאם , ָּכל אֹוָתן ַהָּבִנים ִאם ָהיּו ַחִּיים ְוִנְתַקְּימּו ָּבעֹוָלם ָהיּו ְרָׁשִעים
ֶׁשִּנְתָמֵעְך ְּבִדימּוֵסי ִּבְנָין ' ִמיָכה'ּוְלִפיָכְך ִנְקָרא , ְוהּוא ָעָׂשה ֶאת ָהֵעֶגל ּוֶפֶסל ִמיָכה, ְוָלַקח ֶאת ִמיָכה, ִּיְהֶיה ַמֲעָׂשיו
ה ִנְתַמֵּלא "ֶׁשהקב, חָֹמה ְּכִתיב ָחֵסר" חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם") כט, שמות יד(' ּטּוִרים'ּומּוָבא ְּבַבַעל ַה. ֶׁשל ִמְצַרִים

. ה ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפֶסל ִמיָכה"ת רמ"ס, "ְוָעַבר ַּבָּים ָצָרה"ְוַהְיינּו ִּדְכִתיב . ֲעֵליֶהם ֵחָמה ַעל ֶּפֶסל ִמיָכה ֶׁשָעַבר ַּבָּים

ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהֶחֶסד . ה"ם סֹוֵפי ֵּתבֹות ִמָכ'ְך ַהָּי'ה ְּבתֹו'ַּבַּיָּבָׁשָׁשם ' ִמְנַחת ַׁשי'ּומֹוִסיף ַהֵּסֶפר 

ב "פ' ווי העמודים'(ה "ְכֵעין ֶזה מּוָבא ַּבְּׁשָלּו. ַּצל ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקיםָלֵכן ִמיָכה ָעַבר ְּבַים סּוף ְוִנ, ֶׁשַּמִּציָלה ֶאת ָהְרָׁשִעים ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים

ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ָלָרִעים , ָקִׁשים ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף )'חכמת מנוח'בשם ספר 
ֵּכן ַהְּמזֹונֹות נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל , ָכִבים ּוֶפֶסל ִמיָכה ָעַבר ְּבתֹוכֹו ֲעבֹוַדת ּכֹויִּכי ַּכָּמה ִמִּיְׂשָרֵאל ָהיּו עֹוְבֵד, ְוַלּטֹוִבים ַיַחד

ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ִמיָכה ִהְצַטֵּין ְּבִמַּדת ַהְּצָדָקה" ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּׁשָל.טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ָּבָׂשר

 ֵּכיָון .ִמְּפֵני ֶׁשִּפּתֹו ְמצּוָיה ְלעֹוְבֵרי ְּדָרִכים, ]ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא[, ְּפֵני ַמה לֹא ָמנּו ֶאת ִמיָכהִמ :)סנהדרין קג(

ָהָיה ַּבַעל ְצָדָקה ְוָנַתן ָמזֹון ְלָכל ָלֵכן הּוא ְּבַעְצמֹו , ַּצל ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשָהְיָתה ְּבַים סּוף ֶׁשָּזָנה ּוְמַפְרֶנֶסת ָלָרִעים ְוַלּטֹוִביםֶׁשִמיָכה ִנ

ַהְּצָדָקה ' ְלָך ה"ִיְׂשָרֵאל עֹוְבִרים ַּבָּים ְוַכְסּפֹו ֶׁשל ֶּפֶסל ִמיָכה עֹוֵבר ַּבָּים ֱהֵוי  )ל, שמות רבה מא( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. ִּדְכִּפין
" ָּפִניםַהֶׁשת ּבְֹּצָדָקה ְוָלנּו ַהדָֹני ֲאְלָך  ")ז, דניאל ט( יר ַעל ִמיָכה ְּבַים סּוף ֶאת ַהָּפסּוקרֹוִאים ֶׁשַהִּמְדָרׁש ַמְזִּכ". ְוָלנּו ּבֶֹשת ַהָּפִנים

מָֹכה ִמי ָכ" ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ִמָכהְוֵכן  .ִעם ָהאֹוִתּיֹות ֶחֶסד ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמיָכהְוֵכן .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדה"ַאֲהָבת "ֶׁשְמֻרֶּמֶזת ּבֹו ר
 ֶׁשָּפסּוק ֶזה ְמַסֵּמל ֶחֶסד ַּגם ָלְרָׁשִעים ַהְּגדֹוִלים :)גיטין נו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא. ילֵעְלִד ְּכֶחֶסדת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶׁשהּוא ר" ה"ָּבֵאִלם הוי

ִמי ". ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה", ַאָּבא ָחָנן אֹוֵמר. 'ְוכּו. ַלֵּפי ַמְעָלה ִטיטּוס ָהָרָׁשע ֶׁשֵחֵרף ְוִגֵּדף ְּכ:ְוָנִביא ֶאת ְלׁשֹון ַהְּגָמָרא. ְּביֹוֵתר
ִמי ָכמָֹכה ָבֵאִלם ", ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַּתָּנא.  ׁשֹוֵמַע ִנאּוצֹו ְוִגּדּופֹו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע ְוׁשֹוֵתקַאָּתהֶׁש, ָּכמֹוָך ָחִסין ְוָקֶׁשה

ַעל ֶּדֶרְך ַמֲאַמר  )קרח(' ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר , ָחד ֲעבּור ָּדָתן ַוֲאִביָרם ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהָּים ִנְבַקע ִּבְמֻי.ִמיםִמי ָּכמֹוָך ָּבִאְּל". 'ה
רּו ָלבֹוא ֲעבּור ִרְׁשָעָתם ֶׁשֵהם ֵאֲח,  ֶׁשֲעֵליֶהם ְלָבד ִנְבַקע ַהָּים ַאֲחֵרי ֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמֶּמּנּו)'ג, ד"תרגום יונתן בשלח י(ל "חז

 ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה', ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ְוגֹו"ֶׁשָּלֶזה יֹאַמר ַהָּכתּוב . ְוִנְבַקע ִּבְׁשִביָלם

  .כּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבַּיָּבָׁשה ְוֵהם ָּדָתן ַוֲאִביָרם ֶׁשִּנְבַקע ֲעבּוָרםֵּפרּוׁש ַּגם ַאַחר ֶׁשְּכָבר ָּבא סּוס ַּפְרעֹה ַּבָּים ָהְל". 'ְוגֹו
ַּבֲאבֹד ַאְחָאב ֶּבן , "ּוַבֲאבֹד ְרָׁשִעים ִרָּנה", ָאַמר ַרִּבי ַאָחא ַּבר ֲחִניָנא" ַוַּיֲעבֹר ָהִרָּנה ַּבַּמֲחֶנה ":)סנהדרין לט(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּבְּקׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת לֹוַמר ִׁשיָרה ', ְוכּו, י ֲחִדי קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבַמַּפְלָּתן ֶׁשל ְרָׁשִעיםּוִמ. ָעְמִרי ִרָּנה

ָאַמר . ִרים ִׁשיָרה ְלָפַניְוַאֶּתם אֹוְמ, ַמֲעֵׂשי ָיַדי טֹוְבִעים ַּבָּים, ּואָאַמר ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ה, ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ֶׁשָּתלּוי , ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ְסִתיַרת ַהְּגָמָרא ְּבאֶֹפן ַאֵחר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו. ֲאָבל ֲאֵחִרים ֵמִׂשיׂש, הּוא ֵאינֹו ָׂשׂש, ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא

ּוַבֲאבֹד " ַעל ֶזה ֶנֱאַמר,  ַהִּדין ֶׁשעֹוָׂשה ִּדין ָּבְרָׁשִעים ּוַמִּציָלה ֶאת ַהַּצִּדיִקיםִאם ַהַהְנָהָגה ִהיא ֶׁשל ִמַּדת;  ַהְנָהָגה ִנְמָצִאיםְּבֵאיזֹו
 סּוף ּוִבְקִריַעת ַים, ִּכי ַהֶחֶסד רֹוֶצה ְלֵהִטיב ְלֻכָּלם, ֵאין ִרָּנה, ְוִאם ַהַהְנָהָגה ִהיא ֶׁשל ִמַּדת ַהֶחֶסד ְּכמֹו ִּבְקִריַעת ַים סּוף ,"ְרָׁשִעים ִרָּנה

ִּכי ַהַּתְכִלית . ַרק ֶאְמָצִעי, ֲאָבל לֹא ָהְיָתה זֹו ַּתְכִלית ַהְּפֻעָּלה, ַוֲעבּור ִּבַּזת ַהָּים, ַהֶחֶסד ָאְמָנם ָעָׂשה ִּדין ַּבִמְצִרים ְלצֶֹרְך ַהָּצַלת ִיְׂשָרֵאל

 )תהלים יח( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. ָּצב ֶׁשל ִׁשיָרה ְוִׂשְמָחה ְּבַפַּמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלהְוֵכיָון ֶׁשָהָיה ְמעָֹרב ְּבִדין לֹא ָהָיה ַמ, ָהְיָתה ְלֵהִטיב ְלִיְׂשָרֵאל

ִויִמינֹו ַאַחת , ְיִמינֹו ַאַחת ַמֶּצֶלת ְלִיְׂשָרֵאל. ֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה. ַעל ֵאּלּו ְוַעל ֵאּלּו ָהַפְך ַהָּים, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש
 רֹוִאים ֶׁשַּגם ַהִּדין .ַלִּמְצִרִּיים, "ִּתְרַעץ אֹוֵיב' ְיִמיְנָך ה. "ְלִיְׂשָרֵאל, "ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח' ְיִמיְנָך ה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ִּמְצִרִּייםׁשֹוַקַעת ַל

  .ְוַעל ִּדין ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהָּיִמין ֵאין לֹוַמר ִׁשיָרה ְּכִדְלֵעיל, ַלִּמְצִרים ָּבא ִמַּצד ַהָּיִמין

רֹוִאים ֶׁשְּיסֹוד ִמְצַות . ִקֵּים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאִפּלּו ֵעירּוֵבי ַתְבִׁשיִלין, ְוִאיֵתיָמא ַרב ַאִׁשי, ָאַמר ָרָבא :)יומא כח(ִצינּו ַּבְּגָמָרא ָמ

ָאַמר ַאָּבא ָּכל ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְלָהֵקל ְּבֵעירּוִבין  .)עירובין פ(ּוְלִפי ֶזה מּוָבִנים ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא . ִאיׁש ַהֶחֶסד, ֵערּוב נֹוַסד ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו
ַמּדּוַע ' ַחְׁשַמל לּוָלב'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֵערּוב הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמַצע .)תיקונים סט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִּכי קּוָלא ָּבָאה ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד. ָהֵקל

ּוְרׁשּות ַהָּיִחיד ְמַסֶּמֶלת ֶאת . ְועֹוֶׂשה אֹוָתן ְרׁשּות ַאַחת, ֵערּוב ְמַחֵּבר ֵּבין ְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּביםְּד. ֵערּוב הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמַצע

ְוֶזה ִעְנַין ַעּמּוד . ְבִחיַנת ַרִּביםעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ְמקֹום ַהִּנְפָרִדים ֶׁשֵהם ִּבת ָהּוְרׁשּות ָהַרִּבים ְמַסֶּמֶלת ֶא, ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְיִחידֹו ֶׁשל עֹוָלם

ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶאת ְיסֹוד ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשְּמָעֶרֶבת ּוְמַחֶּבֶרת ַצִּדיִקים ִלְרָׁשִעים ְּכֵדי . ְלַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַלַּתְחּתֹון, ָהֶאְמַצע

  .ְרׁשּות ָהַרִּבים ָנָחׁש ֵאֶׁשת ְזנּוִנים, ת ַהָּיִחיד ִהיא ַהְּׁשִכיָנהְרׁשּו .)תיקונים סט(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְלַהִּציֵלם

 ָעָׂשה ֶמה ,א"שליט ָאִביו ְּבֵׁשם ֶׁשָּׁשַאל א"שליט ָקאְהן ַהּכֵֹהן ָׁשלֹום ְׁשלֹמֹה 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ,ִלְׂשמֹאל ָיִמין ֵּבין ַהִחּלּוק ּוְלָבֵאר

 ְלֵהיִטיב ָרָצה ,ֶחֶסד ִמָּדתֹו ֶׁשַאְבָרָהם ּוֵבֵאר .ַהָּפָרה ְלׁשֹון ֶאת ֶלֱאכֹל ְואֹוֵרַח אֹוֵרַח ְלָכל ֶׁשָּנַתן ְלַאַחר לֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ַהָּבָׂשר ָּכל ִעם ַאְבָרָהם

 ,ָּכבֹוד ְורֹוִצים ְמֻכָּבִדים ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ֵהִבין אהּו ַהַּמְלָאִכים ְוֵאֶצל ,רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ַהֵּׁשִני ָמה ָחַׁשב ָּתִמיד ָלֵכן .ַהְּׁשֵלמּות ְּבַתְכִלית ַלֵּׁשִני

 ַהֶהְבֵּדל ָטמּון ְּדָכאן ְוִנְרֶאה .אֹוֵרַח ְלָכל ְולֹא ,ָּכבֹוד ֶׁשרֹוִצים ָלֲאָנִׁשים ַרק ָהְיָתה זֹו ְוַהְנָהָגה ,ָּבֶזה ְלַכְּבָדם ָּפִרים 'ג ִלְכבֹוָדם ָׁשַחט ָלֵכן

 ָמה חֹוֵׁשב ַהְּׂשמֹאל ְוִאּלּו .ּוִבְׁשֵלמּות ִמָּיד טֹוב לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַלֵּׁשִני ְלֵהיִטיב ְּכֵדי רֹוֶצה ַהֵּׁשִני ָמה חֹוֵׁשב ְּדָיִמין ,מֹאלִלְׂש ָיִמין ֵּבין ַהָּגדֹול

  .ַהֶהְכֵרִחי ַהִּצְמצּום ֶאת ַרק ְונֹוֵתן ,רֹוֶצה הּוא ַמה ְולֹא ְךָצִרי ֶּבֱאֶמת ַהֵּׁשִני

.  הּוא ִמַּצד ַהְּגבּוָרהְצִריָכאְוָכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב , הּוא ִמַּצד ַהֶחֶסד, ַמְתִקיףס " ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ַּבַּׁש.)תיקונים מו(ר ַּבּזַֹהָמִצינּו 

ְצִריָכא ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ֵמִבין ֶׁשָּצִריְך ָלֵכן הּוא אֹוֵמר ,  ְּדַצד ַהְּׂשמֹאל ּבֹוֵדק ַמה ָּצִריְך ֶּבֱאֶמת ּוְלִפי ֶזה הּוא ּפֹוֵעלּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו



 ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו .ּוְלַסֵּלק ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַּמֲעִלימֹות ֶאת ָהאֹור, ְוַצד ַהֶחֶסד ַמְתִקיף ּוַמְקֶׁשה קּוְׁשיֹות ְּכֵדי ְלַגּלֹות ֶאת ָהאֹור, אֹותֹו

ּוְכֶׁשֵּיׁש . ְּפׁשּוָטה ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשִהיא ,ְּפִשיָטאס " ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ַּבַּׁש.)תיקונים קיט(ָחָדׁש ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ַה

  .ַהָּקֶׁשה ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהִּדין קּוְׁשָיא

ֲהֵרי ְלַרִּבי ֵמִאיר חֹוב , ֹוֵצא ְלֵחרּות ְּכֶׁשֲאדֹונֹו הֹוִציא לֹו ֵׁשן אֹו ַעִיןׁשֹוֵאל ַמּדּוַע ֶעֶבד ְּכַנֲעִני י, ג"ְּבֵפרּוׁש ָהַרב ֶלִוין ְלֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ָלרס

ַהְיִציָאה , ּוְמַיֵּׁשב ֶׁשָאְמָנם ְּבַדְעּתֹו ֶׁשל ֶעֶבד. ּוַמּדּוַע ַמִּגיַע לֹו עֶֹנׁש נֹוָסף ְּכֶׁשֲאדֹונֹו הֹוִציא לֹו ֵׁשן אֹו ַעִין. הּוא ְלֶעֶבד ָלֵצאת ְלֵחרּות

ֲאָבל ַעל ִפי ָהֱאֶמת ַהְיִציָאה ְלֵחרּות . ְוהּוא ַמֲעִדיף ְלִהָּׁשֵאר ֶעֶבד, ִּכי ַעְבָּדא ְּבֶהְפֵקיָרא ִניָחא ֵליּה, ְוָדָבר לֹא טֹוב, ֵחרּות ִהיא חֹובְל

, רֹוֶצהֶׁשַעל ִּפי ִמַּדת ַהֶחֶסד ִאם ִמְסַּתְּכִלים ָמה הּוא יֹוֵצא . ְוִהיא ְזכּות ְּגדֹוָלה ִּבְׁשִבילֹו, ַמֲעָלה אֹותֹו ִמַּדְרַּגת ֶעֶבד ְלַדְרַּגת ִיְׂשָרֵאל

. ַהְיִציָאה ְלֵחרּות ִהיא ְזכּות, ָצִריְךּוָמה הּוא , ְוַעל ִּפי ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִאם ִמְסַּתְּכִלים ַמה ֶּבֱאֶמת טֹוב ִּבְׁשִבילֹו. ַהְיִציָאה ְלֵחרּות ִהיא חֹוב

  .'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ,  ַהְּגבּורֹות ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשֵהם ְּבסֹוד ִהְתַּגְּברּות ָהאֹורּוִמָּכאן ָנִבין ֶאת ַמֲעַלת

ַרֶּמֶזת ַעל ׁשּוַרת ַהִּדין ְּדׁשּוָרה ְמ, ֶׁשִּמַּדת ַהֶחֶסד ִהיא ִּבְבִחיַנת ַאֲהָבה ַהְמַקְלֶקֶלת ֶאת ַהּׁשּוָרה) מד' ע(' ִּבְנַין ֲאִריֵאל'מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן 

 ֶׁשֶחֶסד הּוא ְּבִחיַנת ַמִים ֶׁשִּטְבָעם ָלֶרֶדת ִמְּלַמְעָלה ּוְלִהְתַּפֵּׁשט )ק יב"אגה ('ַּתְנָיא'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ֶׁשַהֶחֶסד ְמַקְלֵקל אֹוָתּה ְוֵאינֹו ִמְתַחֵּׁשב ָּבּה

ָלֵכן ִטְבָעּה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלַסֵּמל ֶׁשִהיא ְמַסֶּלֶקת ֶאת ַהַהְׁשָּפעֹות ֲחָזָרה ְלַמְעָלה ֶׁשּלֹא , רֹותְוֵאׁש ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגבּו, ְלַמָּטה ְלָכל ָמקֹום

  .ֵיְרדּו ְלַמָּטה

ף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְצָחק ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשּיֹוֵסף  ֶׁשָּכל אֹוָתם ָׁשִנים ֶׁשַּיֲעקֹב ִהְתַאֵּבל ַעל יֹוֵסף ַא)לג, בראשית לז(י "ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבַרִּׁשְוֵכן 

ְּדִאם ֵיׁש ֵאיֶזה , ְּדָכאן רֹוִאים ֶאת ִמַּדת ִיְצָחק ֶׁשל ְׂשמֹאל ְוִצְמצּום, ה ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַגּלֹות"לֹא ִּגָּלה ְלַיֲעקֹב ֶׁשָאַמר ָהֵאיְך ֲאַגֶּלה ְוהקב, ַחי

, )שם לה(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְוָהָיה ּבֹוֶכה ִמּׁשּום ָּכְך, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְצָחק ִהְצַטֵער ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב, םלֹא עֹוִׂשי, ַטַעם לֹא ַלֲעׂשֹות ְּפֻעָּלה

ת ַצד ַהָּיִמין ִהיא ִהְתַּפְּׁשטּות ֶחֶסד ְּדִׁשיַט, ְּבַוַּדאי ָהָיה ְמַגֶּלה, ְוִנְרֶאה ֶׁשִאּלּו ֶזה ַאְבָרָהם ִּבְמקֹום ִיְצָחק, ֲאָבל לֹא ִּגָּלה ֵמַהַּטַעם ִּדְלֵעיל

ֶאָּלא , ְוָכאן לֹא ָהָיה ִאּסּור ְלִיְצָחק ְלַגּלֹות. ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶזה ָאסּור, ְוִאם ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ְלֵהיִטיב ְוַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְּבַוַּדאי ַיֲעׂשּו, ְּבִלי ְּגבּול

ְוִאם נֹאַמר ֶׁשַהְּׁשָבִטים , ְּדַהְּׁשָבִטים ֶהֱחִרימּו ֶאת ִמי ִמּתֹוָכם ֶׁשְּיַגֶּלה, ם ֶזה לֹא ָּגַרם ִאּסּור ְלַגּלֹותְוַטַע, ָהָיה לֹו ַטַעם ַלָּדָבר ְּכִדְלֵעיל

ֶּזה ָנַבע ִמּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ֶאָּלא ֶׁש, ֶׁשִּיְתֶלה ַהַּטַעם ִמּׁשּום ַהֵחֶרם, ה לֹא ְמַגֶּלה"ַמּדּוַע ָּתָלה ַהַּטַעם ָּבֶזה ֶׁשהקב, ֶהֱחִרימּו ַּגם ֶאת ִיְצָחק

  .ת"ְוִׁשיָטתֹו ַּבֲעבֹוַדת השי

  

  

 
 
 
 
 


