
 ה "ו בר"ב ע"מ לש"ד לש"בס

ִפיָלה יק ָהַרב ִמּמֹוֵרינוּ  ּתְ ּדִ י ַהּצַ ְרַלְנד ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ִליטָ  ּבֶ  א"ׁשְ

ַתּמּוז"י צֹום ְליֹום   ז ּבְ
ל ִרּבֹונוֹ  י ,ָיכֹול ּכֹל עֹוָלם ׁשֶ ּמּוז"ּבְ ּבוֹ  ַהּיֹום ,ז ּתַ ית ׁשֶ ּלֵ  ִמְתּגַ

ֲאִצילּות ַמְלכּות ּקּון ְיֵדי ַעל ,ּדַ ת ּתִ ָבִרים ֲחֵמׁשֶ   .ַהּדְ
ָבר ֱאַמר ַמה ,ִראׁשֹון ּדָ ּנֶ ר ַוְיִהי" ׁשֶ ֲאׁשֶ ֲחֶנה ֶאל ָקַרב ּכַ  ַהּמַ
ְרא ֵלךְ  ,ָהֵעֶגל ֶאת ַוּיַ ׁשְ ָדיו ַוּיַ  ּוְכִתיב ,"ַהּלּוחֹות ֶאת ִמּיָ

חֹוֶדשׁ  ָעה ָהְרִביִעי ׁשֶ ִתׁשְ  ְוָאז ,ָהִעיר הּוְבְקָעה ַלחֹוֶדשׁ  ּבְ
ֶלךְ  ן ָיָצא ַהּמֶ ים ִמּבֶ ֶרךְ  ַוּיֵֶלךְ  ,ַלחֹוָמַתּיִ יגוּ  ָהֲעָרָבה ּדֶ ִ ׂשּ  ַוּיַ
ַעְרבֹות אֹותוֹ  רוּ  ,ְיֵרחוֹ  ּבְ ט ִאּתוֹ  ַוְיַדּבְ ּפָ ֲחטוּ  ,ִמׁשְ ׁשְ  ֶאת ַוּיִ
ָניו הוּ  ֵעיֵני ְוֶאת ,ְלֵעיָניו ּבָ ר ִצְדִקּיָ  ,מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא ְוָאז ,ִעּוֵ

חֹות ְוָזַרק ,ַהֵהיָכל ְלַגג ְיהֹוָיִכין ְוָעָלה י ַמְפּתֵ ַלּפֵ  ,ַמְעָלה ּכְ
ת ְוָיְצָאה ּסַ ם ָיד ּפִ ְלּתָ  . ְוִקּבַ

ֶבט ְוהּוְכַחד ְנָיִמין ׁשֵ ֲארוּ  ,ּבִ תֹוָכם ,ִאיׁש  600 ַרק ְוִנׁשְ  ּבְ
אּול  . ׁשָ
ִמיד ְובּוַטל   .ַהּתָ
ַרף   .ַהּתֹוָרה ֶאת טּוְרנּוְסרּופּוס ְוׂשָ

ה ְוֶהֱעִמיד ֶ ֵהיָכל ֶצֶלם ְמַנׁשּ י ,ּבַ ה ּכִ ֶ  1000 ׁשֹוֵחט ָהָיה ְמַנׁשּ
ךְ  ְליֹום ִאישׁ  ֶמׁשֶ ָנה 22 ּבְ   .ׁשָ

ו י ְוַעְכׁשָ ַתּמּוז"ּבְ ית ,ז ּבְ ּלֵ ְתּגַ ּמִ  ַמְלכּות' ה ַמְלכּות ׁשֶ
ֲאִצילּות ַעִין ַעִין ּדַ ִתיַחת ְיֵדי ַעל ,ּבְ ֲעֵרי ִרּבֹוא ֶאֶלף 48 ּפְ  ׁשַ

יִהּנֹם ם ּומֹוִציִאים ,ּגֵ ְרּכָ ִעים ֶאת ּדַ ְרמוּ  ָהְרׁשָ ּגָ ֶ ן ׁשּ  ְלחּוְרּבַ
ית שׁ  ּבֵ ְקּדָ ִרים ,ַהּמִ ָעה ִלְפֵני יֹום ְוֶאָחד ֶעׂשְ ׁשְ ָאב ּתִ ' ְוה ,ּבְ

ל ִעים ֵמאֹוָתם ְמַבּטֵ ין ֶאת ָהְרׁשָ ם" ּדִ מּות ֹלא ְותֹוַלְעּתָ  ּתָ
ם ָ ה ֹלא ְוִאׁשּ ִרים" ִתְכּבֶ ָעה ִלְפֵני יֹום ְוֶאָחד ֶעׂשְ ׁשְ ָאב ּתִ , ּבְ
ֵני רֹוִאים ּוִמּיַד ִכיָנה ּפְ ְ יִקים .ַהׁשּ ּדִ עֹוָלם ְוַהּצַ ּמֵ  ,ָחְטאוּ  ֹלא ׁשֶ

נוּ  ּמְ ִאים סֹוף ֵאין ָלֶהם ְוִנְזּדַ ּלֹא ַחּטָ ִלים ,ָעׂשוּ  ׁשֶ  ְמַקּבְ
אֹותוֹ  ָכָרם יֹום ּבְ ִכְפֵלי ׂשְ ְפַלִים ּבְ סֹוד ,ּכִ י' ּבְ  ָלִקית ּכִ

ִכְפַלִים  . 'ּבְ
ֲעֵלי ְוִאילוּ  ׁשּוָבה ּבַ ְברוּ  ּתְ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ם ִלְפֵני ִליּבָ ֵ ַרךְ  ַהׁשּ  ַעל ִיְתּבָ

ל מוֹ  ,ֵמִתים ְלַהֲחיֹות ִיְזּכוּ  ְוֵחְטא ֵחְטא ּכָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ּוְבׁשּוב" ׁשֶ
ע ָעתוֹ  ָרׁשָ ה ֵמִרׁשְ ט ְוָעׂשָ ּפָ , "ִיְחֶיה הּוא ֲעֵליֶהם ּוְצָדָקה ִמׁשְ

ֶהם' א ֶנֱאַמר ֹלא 'ּבָ ד ',יֶהםֲעלֵ ' ֶאּלָ ֲעֵליֶהם ְמַלּמֵ ֶ  הּוא ׁשּ
י ִיְחֶיה מוֹ  ,עֹוָלם ַחּיֵ ַרח ּכְ ת ׂשֶ ר ּבַ ת ּוַבְתָיה ,ָאׁשֵ ְרֹעה ּבַ  ,ּפַ

ַחּיֹות יִקים ִעם ,ְלעֹוָלם ׁשֶ ִרים ּוְתִמיִמים ֲחִסיִדים ַצּדִ  ,ִויׁשָ
ֲעֵלי ֲחָסִדים ּגֹוְמֵלי ֲעֵלי ֱאמּוָנה ּוַבֲעֵלי ְצָדָקה ּבַ  ,ּתֹוָרה ּבַ

א עֹוד ְוֹלא ֲעִלין ֶאּלָ ּמַ יָבה אֹוָתם ּומֹוִשיִבין אֹוָתם ׁשֶ יׁשִ  ּבִ
ל י ּתֹוָרה ְוׁשֹוְמִעין ,ַמְעָלה ׁשֶ רּוךְ  ַהָקדֹוׁש  ִמּפִ ׁש  ּבָ   . הּוא ַמּמָ
י י ּכִ ַתּמּוז"ּבְ ל ִנְמָחִלין ז ּבְ ה ִמי ְלָכל ָהֲעֹונֹות ּכָ עֹוׂשֶ  ׁשֶ

ׁשּוָבה ֵלב ּתְ ֵלם ּבְ ל ִנְפָקדֹות ְוָאז .ׁשָ י ,ָהֲעָקרֹות ּכָ  ָאז ּכִ
קֹום יֹוְצִאין קֹום ְלַמְעָלה ִמּמָ  עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ְוָכל ,ִמּמָ

ֲאִצילּות ְלַמְלכּות ָהָארֹון ְלָמקֹום ,ּדְ  ּפֹוְרִחין ָהיוּ  ְוֹקַרח ׁשֶ
ֲאִויר ת ֹקַרח ַאֲחֵרי ִמּיַד ָלֵכן .ּבָ ָלק ֻחּקַ ַתּמּוז"י - ּבָ ָאז ,ז ּבְ  ׁשֶ

ּיֵם ּקּון ִמְסּתַ ּיֹוֶרֶדת" ק"הַ  ּתִ יִהּנֹם ְלתֹוךְ  ַעד ׁשֶ  ּומֹוִציָאה ,ַהּגֵ
ם ָ מֹות ֶאת ִמׁשּ ִעים ִנׁשְ ֲעׂשוּ  ָהְרׁשָ ּיַ ׁשּוָבה ׁשֶ ְרמוּ  ַעל ,ּתְ ּגָ ֶ  ׁשּ

ן ֶאת ים ַהֻחְרּבָ ֲעׂשִ ּמַ ת ִחּלּול ֵהן ,ָהָרִעים ּבַ ּבָ  ֲעָריֹות ׁשַ

ִפיכּות ִמים ּוׁשְ ָאר ּדָ לוּ  ְיֵדי ְוַעל .ירֹותַעבֵ  ּוׁשְ ּבְ ּקִ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ין יִהּנֹם ּדִ ַאֲהָבה ּגֵ רוּ  ,ּבְ ּפְ ל ִנְתּכַ י ְוזֹוִכין ,ֲעֹונֹוֵתיֶהם ּכָ ז "ּבְ

ַתּמּוז י ּתֹוָרה ְוִלְשמֹוע ַלֲעלֹות ּבְ רּוךְ  ַהָקדֹושׁ  ִמּפִ הּוא  ּבָ
ְכבֹודוֹ  ל ,"ִיְחֶיה ָחֹיה" ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְוָלֵכן .ּוְבַעְצמוֹ  ּבִ ּכָ  ׁשֶ

ה ִמי עֹוׂשֶ ׁשּוָבה ׁשֶ י ּתְ ַתּמּוז"ּבְ  ְרָבבֹות ְלהֹוִציא זֹוֶכה ,ז ּבְ
ל ְרָבבֹות מֹות ׁשֶ יָנהּ  ְנׁשָ ל ִמּדִ יִהּנֹם ׁשֶ ין ,ּגֵ ֲעֵלי ּבֵ  ְצָדָקה ּבַ

ין ֲעֵלי ּבֵ ין ֱאמּוָנה ּבַ ֲעֵלי ּבֵ יב ּוַמֲעֶלה ,ּתֹוָרה ּבַ  אֹוָתם ּומֹוׁשִ
יָבה יׁשִ ל ּבִ י ּתֹוָרה ְוׁשֹוְמִעין ,הַמְעלָ  ׁשֶ דֹושׁ  ִמּפִ רּוךְ  ַהּקָ  ּבָ

ן ַאַחר ,הּוא ּקֵ ּתִ ל ֶאת ׁשֶ ת ּכָ ֹלׁשֶ  ַרְגֶליהָ "ׁשֶ  ַהקּוִפין ׁשְ
  ".ָמֶות יֹוְרדֹות

י ֶרַגע ּכִ ָאָדם ּבְ ל ׁשֶ יָנה ְמַקּבֵ ל ּדִ ם ׁשֶ יִהּנֹ ַאֲהָבה ּגֵ ד ,ּבְ  ִמּיַ
ם יֹוֵצא ָ ב ְוזֹוֶכה ,ִמׁשּ יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ל ּבִ  ְוַגְבִריֵאל ,ַמְעָלה ׁשֶ

ל ִרּבֹוא 48.000 ּופֹוְתִחין הֹוְלִכין ּוִמיָכֵאל ֲעֵרי ׁשֶ יִהּנֹם ׁשַ  ,ּגֵ
ם ּומֹוִציִאין ָ ִעים ֶאת ִמׁשּ ָעׂשוּ  ָהְרׁשָ ׁשּוָבה ׁשֶ ית ּתְ  ,ַאִמיּתִ
יקוּ  ין ֲעֵליֶהם ְוִהְצּדִ ם ּדִ יִהּנֹ י .ּגֵ  ָאָדם ֵחְטא ְיֵדי ַעל ּכִ
בוּ  ָהִראׁשֹון ָרֵאל ִנְתַעְרּבְ ִיׂשְ ת ּבְ יִנין ֲחֵמׁשֶ ל ַהּמִ  ְנִפיִלין ׁשֶ
ּבֹוִרים קֹוְרִאין ְוֶזה .ֲעָמֵלִקים ְרָפִאים ֲעָנִקים ּגִ ת ׁשֶ ָפָרׁשַ  ּבְ

ת הּוא ,ֲעָרד ֶמֶלךְ  ַעל ֻחּקַ ל ֶמֶלךְ  ׁשֶ ֲעֵליֶהם ,ָהֲערֹוִדים ּכָ ֶ  ׁשּ
ַגע ְלָאָדם לוֹ  אֹוי' ֶנֱאַמר ּפָ ַגע ְלָערֹוד לוֹ  ְואֹוי ָערֹוד וֹ בּ  ׁשֶ ּפָ  ׁשֶ
י ַרּבִ ן ֲחִניָנא ּבְ י ',ּדֹוָסא ּבֶ ל ֵמַעְצמֹוָתיו ּכִ ְלָעם ׁשֶ ל ִנְהיוּ  ּבִ  ּכָ

עֹוָלם ָהֲערֹוִדים ּבָ ִהְפִריד ְיֵדי ַעל ,ׁשֶ ין ׁשֶ  ,ְוֵלָאה ָרֵחל ּבֵ
ֵבי ְוָיְצאוּ  ֶתר ֵלָאה ִעּקְ י ,ָרֵחל ִמּכֶ ְלָעם ּכִ ָלק ּבִ  ָרֵחל=  ּבָ
יחַ  ַרק ְוָלֵכן, ֲעָרד ,ָעֹרד=  ֵלָאה ְקָרא ָמׁשִ ּנִ ל' ׁשֶ  'ֵעֶדר ִמְגּדַ

בֹוא' ל ַוּיָ ְגּדַ ְרּגּום[ 'ֵעֶדר ִמּמִ ן יּוַכל, ]ּתַ ל ֶאת ְלַתּקֵ  ָהֲערֹוִדים ּכָ
ּבֹוִרים ְוַהְנִפיִלים ְוַהַעָמֵלִקים ים ְרָפִאים ְוַהּגִ ֵהם ,ֲעָנִקּיִ  ׁשֶ

אוּ  ,ַוֲחֵבָריו ְועֹוג ִסיחֹון ּבָ נֹות ֶאל ׁשֶ אוּ  ָהָאָדם ּבְ  אֹוָתם ְוִטּמְ
טּוְמֹאָתם ית ֶנְחַרב ְוָלֵכן ,ּבְ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ה ,ַהּמִ  ִנְזָהר לֹא ּוֹמׁשֶ

ָנה ָלֶהם ֵאין ְוָלֵכן ,ֵמֶהם ּקָ ימֹות ֹלא ּתַ יחַ  ּבִ ׁשִ  ְולֹא ַהּמָ
ְתִחּיַת ִתים ּבִ אֹול ּדֹורֹות ְלדֹוֵרי יֹוְרִדין ְוֵהם ,ַהּמֵ  ִלׁשְ
ם יֹוְצִאים ְוֵאיָנם ,ַוֲאַבּדֹון ָ י ,ְלעֹוָלם ִמׁשּ ׁשּוָבה ֵישׁ  ַלּכֹל ּכִ  ּתְ

ּבֹוִרים ְנִפיִלים ְרָפִאים ֲעָנִקים ֵמַעָמֵלִקים חּוץ ילוּ  ,ּגִ ִהּפִ  ְוׁשֶ
ָתם ֶאֶרץ ִחּתָ ים ּבְ גֹון ,ַהַחּיִ  ֶנֱאַמר ַוֲעֵליֶהם ,ַוֲחֵבָריו ָיָרְבָעם ּכְ

ְפִרית" ֵריָפה חָוֶמלַ  ּגָ ל ׂשְ י ,"ַאְרָצה ּכָ דֹושׁ  ּכִ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ
ד ָרָצה ִבְגדוֹ  ְוָתְפסוֹ  ,ְיָרְבָעם ַעל ְזכּות ְלַלּמֵ  ,לוֹ  ְוָאַמר ,ּבְ

ה ֲאִני' י ּוֶבן ַאּתָ ַגן ְנַטּיֵל ִיׁשַ ָחה ְיָרְבָעם ֲאָבל ',ֵעֶדן – ּבְ  ּדָ
ָעתוֹ  ֶאת ל ַהּצָ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ י ,הּוא ּבָ ִפיִלים ִמן ָהָיה ּכִ  ַהּנְ

ּום ׁשּ ָבר ׁשֶ עֹוָלם ּדָ ְתׁשּוָבה ְלַהְחִזיָרם ָיכֹול לֹא ּבָ  ְוִנדֹוִנין ,ּבִ
ֵמד ַמְצִליִחים ְוֵאיָנם ,ּדֹורֹות ְלדֹוֵרי  ְלִמיָכֵאל ְלִהּצָ

ים ְוַגְבִריֵאל ַנּסִ ּמְ יִהּנֹם ִמן ְלהֹוִציָאם ׁשֶ   .ַהּגֵ
י אּוָלה ּכִ ְהֶיה ַהּגְ י ּתִ ּמּוזז "ּבְ סֹוד ,ּתַ י" ּבְ  מֹוֲעִדים ְלמֹוֵעד ּכִ

זֶּה ,"ָוֵחִצי ָעה סֹוד ׁשֶ ׁשְ ָאב ּתִ ַתּמּוז"ְוי ,ּבְ ַעל ז ּבְ א ֶזה ׁשֶ יּבָ  ּנִ
ְבִריֵאל ים ְלבּושׁ " ּגַ ּדִ יֹום ְוָלֵכן ".ַהּבַ ּפּוִרים ּבְ  ִנְכָנִסים ַהּכִ

ִבְגֵדי ְוַרק ַאךְ  ד ּבְ ים ְלֹקֶדשׁ  ּבַ ָדׁשִ  ַמֲעִלין ֶזה יְיֵד  ְוַעל .ַהּקָ
ל ֶאת מֹות ּכָ ִעים ִנׁשְ ן ָהֲעׂשּוִיים ָהְרׁשָ ּתָ ׁשְ  ַקִין ְוָלֵכן ,ִמּפִ

ן ִהְקִריב ּתָ ׁשְ ּלֹא ָהָיה ָטעּותוֹ  ֲאָבל ,ּפִ ָבם ׁשֶ  ,ֶצֶמר ִעם ִעְרּבְ
ֶרת' סֹוד ַרק ',ְנִגיָנה ִמיֵני ֲעׂשֶ ְהֶיה ָיָדם ַעל ׁשֶ ִחּיַת ּתִ  ּתְ

ִתים  . ַהּמֵ

 ה "ו בר"ב ע"מ לש"ד לש"בס

ִפיָלה יק ָהַרב ִמּמֹוֵרינוּ  ּתְ ּדִ י ַהּצַ ְרַלְנד ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ִליטָ  ּבֶ  א"ׁשְ

ַתּמּוז"י צֹום ְליֹום   ז ּבְ
ל ִרּבֹונוֹ  י ,ָיכֹול ּכֹל עֹוָלם ׁשֶ ּמּוז"ּבְ ּבוֹ  ַהּיֹום ,ז ּתַ ית ׁשֶ ּלֵ  ִמְתּגַ

ֲאִצילּות ַמְלכּות ּקּון ְיֵדי ַעל ,ּדַ ָבִרים תֲחֵמׁשֶ  ּתִ   .ַהּדְ
ָבר ֱאַמר ַמה ,ִראׁשֹון ּדָ ּנֶ ר ַוְיִהי" ׁשֶ ֲאׁשֶ ֲחֶנה ֶאל ָקַרב ּכַ  ַהּמַ
ְרא ֵלךְ  ,ָהֵעֶגל ֶאת ַוּיַ ׁשְ ָדיו ַוּיַ  ּוְכִתיב ,"ַהּלּוחֹות ֶאת ִמּיָ

חֹוֶדשׁ  ָעה ָהְרִביִעי ׁשֶ ִתׁשְ  ְוָאז ,ָהִעיר הּוְבְקָעה ַלחֹוֶדשׁ  ּבְ
ֶלךְ  ן ָיָצא ַהּמֶ ים ִמּבֶ ֶרךְ  ַוּיֵֶלךְ  ,ַלחֹוָמַתּיִ יגוּ  ָהֲעָרָבה ּדֶ ִ ׂשּ  ַוּיַ
ַעְרבֹות אֹותוֹ  רוּ  ,ְיֵרחוֹ  ּבְ ט ִאּתוֹ  ַוְיַדּבְ ּפָ ֲחטוּ  ,ִמׁשְ ׁשְ  ֶאת ַוּיִ
ָניו הוּ  ֵעיֵני ְוֶאת ,ְלֵעיָניו ּבָ ר ִצְדִקּיָ  ,מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא ְוָאז ,ִעּוֵ

חֹות קְוָזַר  ,ַהֵהיָכל ְלַגג ְיהֹוָיִכין ְוָעָלה י ַמְפּתֵ ַלּפֵ  ,ַמְעָלה ּכְ
ת ְוָיְצָאה ּסַ ם ָיד ּפִ ְלּתָ  . ְוִקּבַ

ֶבט ְוהּוְכַחד ְנָיִמין ׁשֵ ֲארוּ  ,ּבִ תֹוָכם ,ִאיׁש  600 ַרק ְוִנׁשְ  ּבְ
אּול  . ׁשָ
ִמיד ְובּוַטל   .ַהּתָ
ַרף   .ַהּתֹוָרה ֶאת טּוְרנּוְסרּופּוס ְוׂשָ

ה ְוֶהֱעִמיד ֶ ֵהיָכל ֶצֶלם ְמַנׁשּ ה יכִּ  ,ּבַ ֶ  1000 ׁשֹוֵחט ָהָיה ְמַנׁשּ
ךְ  ְליֹום ִאישׁ  ֶמׁשֶ ָנה 22 ּבְ   .ׁשָ

ו י ְוַעְכׁשָ ַתּמּוז"ּבְ ית ,ז ּבְ ּלֵ ְתּגַ ּמִ  ַמְלכּות' ה ַמְלכּות ׁשֶ
ֲאִצילּות ַעִין ַעִין ּדַ ִתיַחת ְיֵדי ַעל ,ּבְ ֲעֵרי ִרּבֹוא ֶאֶלף 48 ּפְ  ׁשַ

יִהּנֹם ם ּומֹוִציִאים ,ּגֵ ְרּכָ ְרמוּ  ִעיםָהְרׁשָ  ֶאת ּדַ ּגָ ֶ ן ׁשּ  ְלחּוְרּבַ
ית שׁ  ּבֵ ְקּדָ ִרים ,ַהּמִ ָעה ִלְפֵני יֹום ְוֶאָחד ֶעׂשְ ׁשְ ָאב ּתִ ' ְוה ,ּבְ

ל ִעים ֵמאֹוָתם ְמַבּטֵ ין ֶאת ָהְרׁשָ ם" ּדִ מּות ֹלא ְותֹוַלְעּתָ  ּתָ
ם ָ ה ֹלא ְוִאׁשּ ִרים" ִתְכּבֶ ָעה ִלְפֵני יֹום ְוֶאָחד ֶעׂשְ ׁשְ ָאב ּתִ , ּבְ
ֵני רֹוִאים ּוִמּיַד ִכיָנה ּפְ ְ יִקים .ַהׁשּ ּדִ עֹוָלם ְוַהּצַ ּמֵ  ,ָחְטאוּ  ֹלא ׁשֶ

נוּ  ּמְ ִאים סֹוף ֵאין ָלֶהם ְוִנְזּדַ ּלֹא ַחּטָ ִלים ,ָעׂשוּ  ׁשֶ  ְמַקּבְ
אֹותוֹ  ָכָרם יֹום ּבְ ִכְפֵלי ׂשְ ְפַלִים ּבְ סֹוד ,ּכִ י' ּבְ  ָלִקית ּכִ

ִכְפַלִים  . 'ּבְ
ֲעֵלי ְוִאילוּ  ׁשּוָבה ּבַ ְברוּ  ּתְ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ם ִלְפֵני ִליּבָ ֵ ַרךְ  ַהׁשּ  ַעל ִיְתּבָ

ל מוֹ  ,ֵמִתים ְלַהֲחיֹות ִיְזּכוּ  ְוֵחְטא ֵחְטא ּכָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ּוְבׁשּוב" ׁשֶ
ע ָעתוֹ  ָרׁשָ ה ֵמִרׁשְ ט ְוָעׂשָ ּפָ , "ִיְחֶיה הּוא ֲעֵליֶהם ּוְצָדָקה ִמׁשְ

ֶהם' א ֶנֱאַמר ֹלא 'ּבָ ד ',ֲעֵליֶהם' ֶאּלָ ֲעֵליֶהם ְמַלּמֵ ֶ  הּוא ׁשּ
י ִיְחֶיה מוֹ  ,עֹוָלם ַחּיֵ ַרח ּכְ ת ׂשֶ ר ּבַ ת ּוַבְתָיה ,ָאׁשֵ ְרֹעה ּבַ  ,ּפַ

ַחּיֹות יִקים ִעם ,ְלעֹוָלם ׁשֶ ִרים ּוְתִמיִמים ֲחִסיִדים ַצּדִ  ,ִויׁשָ
ֲעֵלי ֲחָסִדים ּגֹוְמֵלי ֲעֵלי ֱאמּוָנה ּוַבֲעֵלי ְצָדָקה ּבַ  ,ּתֹוָרה ּבַ

א עֹוד ְוֹלא ֲעִלין ֶאּלָ ּמַ יָבה אֹוָתם ּומֹוִשיִבין אֹוָתם ׁשֶ יׁשִ  ּבִ
ל י ּתֹוָרה ְוׁשֹוְמִעין ,ַמְעָלה ׁשֶ רּוךְ  ַהָקדֹוׁש  ִמּפִ ׁש  ּבָ   . הּוא ַמּמָ
י י ּכִ ַתּמּוז"ּבְ ל ִנְמָחִלין ז ּבְ ה ִמי ְלָכל ָהֲעֹונֹות ּכָ עֹוׂשֶ  ׁשֶ

ׁשּוָבה ֵלב ּתְ ֵלם ּבְ ל ִנְפָקדֹות ְוָאז .ׁשָ י ,ָהֲעָקרֹות ּכָ  ָאז ּכִ
קֹום יֹוְצִאין קֹום ְלַמְעָלה ִמּמָ  עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ְוָכל ,ִמּמָ

ֲאִצילּות ְלַמְלכּות ָהָארֹון ְלָמקֹום ,ּדְ  ּפֹוְרִחין ָהיוּ  ְוֹקַרח ׁשֶ
ֲאִויר ת ֹקַרח ַאֲחֵרי ִמּיַד ָלֵכן .ּבָ ָלק ֻחּקַ ַתּמּוז"י - ּבָ ָאז ,ז ּבְ  ׁשֶ

ּיֵם ּקּון ִמְסּתַ ּיֹוֶרֶדת" ק"הַ  ּתִ יִהּנֹם ְלתֹוךְ  ַעד ׁשֶ  ּומֹוִציָאה ,ַהּגֵ
ם ָ מֹות ֶאת ִמׁשּ ִעים ִנׁשְ ֲעׂשוּ  ָהְרׁשָ ּיַ ׁשּוָבה ׁשֶ ְרמוּ  ַעל ,ּתְ ּגָ ֶ  ׁשּ

ן ֶאת ים ַהֻחְרּבָ ֲעׂשִ ּמַ ת ִחּלּול ֵהן ,ָהָרִעים ּבַ ּבָ  ֲעָריֹות ׁשַ

ִפיכּות ִמים ּוׁשְ ָאר ּדָ לוּ  ְיֵדי ְוַעל .ַעֵבירֹות ּוׁשְ ּבְ ּקִ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ין יִהּנֹם ּדִ ַאֲהָבה ּגֵ רוּ  ,ּבְ ּפְ ל ִנְתּכַ י ְוזֹוִכין ,ֲעֹונֹוֵתיֶהם ּכָ ז "ּבְ

ַתּמּוז י ּתֹוָרה ְוִלְשמֹוע ַלֲעלֹות ּבְ רּוךְ  ַהָקדֹושׁ  ִמּפִ הּוא  ּבָ
ְכבֹודוֹ  ל ,"ִיְחֶיה ָחֹיה" ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְוָלֵכן .ּוְבַעְצמוֹ  ּבִ ּכָ  ׁשֶ

עוֹ  ִמי הׁשֶ ׁשּוָבה ׂשֶ י ּתְ ַתּמּוז"ּבְ  ְרָבבֹות ְלהֹוִציא זֹוֶכה ,ז ּבְ
ל ְרָבבֹות מֹות ׁשֶ יָנהּ  ְנׁשָ ל ִמּדִ יִהּנֹם ׁשֶ ין ,ּגֵ ֲעֵלי ּבֵ  ְצָדָקה ּבַ

ין ֲעֵלי ּבֵ ין ֱאמּוָנה ּבַ ֲעֵלי ּבֵ יב ּוַמֲעֶלה ,ּתֹוָרה ּבַ  אֹוָתם ּומֹוׁשִ
יָבה יׁשִ ל ּבִ י ּתֹוָרה ְוׁשֹוְמִעין ,ַמְעָלה ׁשֶ דֹושׁ  ִמּפִ רּוךְ  ַהּקָ  ּבָ

ן ַאַחר ,הּוא ּקֵ ּתִ ל ֶאת ׁשֶ ת ּכָ ֹלׁשֶ  ַרְגֶליהָ "ׁשֶ  ַהקּוִפין ׁשְ
  ".ָמֶות יֹוְרדֹות

י ֶרַגע ּכִ ָאָדם ּבְ ל ׁשֶ יָנה ְמַקּבֵ ל ּדִ ם ׁשֶ יִהּנֹ ַאֲהָבה ּגֵ ד ,ּבְ  ִמּיַ
ם יֹוֵצא ָ ב ְוזֹוֶכה ,ִמׁשּ יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ל ּבִ  ְוַגְבִריֵאל ,ַמְעָלה ׁשֶ

ל ִרּבֹוא 48.000 ּופֹוְתִחין הֹוְלִכין ּוִמיָכֵאל ֲעֵרי ׁשֶ יִהּנֹם ׁשַ  ,ּגֵ
ם ּומֹוִציִאין ָ ִעים ֶאת ִמׁשּ ָעׂשוּ  ָהְרׁשָ ׁשּוָבה ׁשֶ ית ּתְ  ,ַאִמיּתִ
יקוּ  ין ֲעֵליֶהם ְוִהְצּדִ ם ּדִ יִהּנֹ י .ּגֵ  ָאָדם ֵחְטא ְיֵדי ַעל ּכִ
בוּ  ָהִראׁשֹון יִ  ִנְתַעְרּבְ ָרֵאלּבְ ת ׂשְ יִנין ֲחֵמׁשֶ ל ַהּמִ  ְנִפיִלין ׁשֶ
ּבֹוִרים קֹוְרִאין ְוֶזה .ֲעָמֵלִקים ְרָפִאים ֲעָנִקים ּגִ ת ׁשֶ ָפָרׁשַ  ּבְ

ת הּוא ,ֲעָרד ֶמֶלךְ  ַעל ֻחּקַ ל ֶמֶלךְ  ׁשֶ ֲעֵליֶהם ,ָהֲערֹוִדים ּכָ ֶ  ׁשּ
ַגע ְלָאָדם לוֹ  אֹוי' ֶנֱאַמר ּפָ ַגע ְלָערֹוד לוֹ  ְואֹוי ָערֹוד ּבוֹ  ׁשֶ ּפָ  ׁשֶ
י ַרּבִ ן ֲחִניָנא ּבְ י ',ּדֹוָסא ּבֶ ל ֵמַעְצמֹוָתיו ּכִ ְלָעם ׁשֶ ל ִנְהיוּ  ּבִ  ּכָ

עֹוָלם ָהֲערֹוִדים ּבָ ִהְפִריד ְיֵדי ַעל ,ׁשֶ ין ׁשֶ  ,ְוֵלָאה ָרֵחל ּבֵ
ֵבי ְוָיְצאוּ  ֶתר ֵלָאה ִעּקְ י ,ָרֵחל ִמּכֶ ְלָעם ּכִ ָלק ּבִ  ָרֵחל=  ּבָ
יחַ  ַרק ְוָלֵכן, ֲעָרד ,ָעֹרד=  ֵלָאה ְקָרא ָמׁשִ ּנִ ל' ׁשֶ  'ֵעֶדר ִמְגּדַ

בֹוא' ל ַוּיָ ְגּדַ ְרּגּום[ 'ֵעֶדר ִמּמִ ן יּוַכל, ]ּתַ ל ֶאת ְלַתּקֵ  ָהֲערֹוִדים ּכָ
ּבֹוִרים ְוַהְנִפיִלים ְוַהַעָמֵלִקים ים ְרָפִאים ְוַהּגִ ֵהם ,ֲעָנִקּיִ  ׁשֶ

אוּ  ,ַוֲחֵבָריו ְועֹוג ִסיחֹון ּבָ נֹות ֶאל ׁשֶ אוּ  ָהָאָדם ּבְ  אֹוָתם ְוִטּמְ
טּוְמֹאָתם ית ֶנְחַרב ְוָלֵכן ,ּבְ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ה ,ַהּמִ  ִנְזָהר לֹא ּוֹמׁשֶ

ָנה ָלֶהם ֵאין ְוָלֵכן ,ֵמֶהם ּקָ ימֹות ֹלא ּתַ יחַ  ּבִ ׁשִ  ְולֹא ַהּמָ
ְתִחּיַת ִתים ּבִ אֹול ּדֹורֹות ְלדֹוֵרי יֹוְרִדין ְוֵהם ,ַהּמֵ  ִלׁשְ
ם ְצִאיםיוֹ  ְוֵאיָנם ,ַוֲאַבּדֹון ָ י ,ְלעֹוָלם ִמׁשּ ׁשּוָבה ֵישׁ  ַלּכֹל ּכִ  ּתְ

ּבֹוִרים ְנִפיִלים ְרָפִאים ֲעָנִקים ֵמַעָמֵלִקים חּוץ ילוּ  ,ּגִ ִהּפִ  ְוׁשֶ
ָתם ֶאֶרץ ִחּתָ ים ּבְ גֹון ,ַהַחּיִ  ֶנֱאַמר ַוֲעֵליֶהם ,ַוֲחֵבָריו ָיָרְבָעם ּכְ

ְפִרית" ֵריָפה ָוֶמַלח ּגָ ל ׂשְ י ,"ַאְרָצה ּכָ דֹושׁ  ּכִ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ
ד ָרָצה ִבְגדוֹ  ְוָתְפסוֹ  ,ְיָרְבָעם ַעל ְזכּות ְלַלּמֵ  ,לוֹ  ְוָאַמר ,ּבְ

ה ֲאִני' י ּוֶבן ַאּתָ ַגן ְנַטּיֵל ִיׁשַ ָחה ְיָרְבָעם ֲאָבל ',ֵעֶדן – ּבְ  ּדָ
ָעתוֹ  ֶאת ל ַהּצָ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ י ,הּוא ּבָ ִפיִלים ִמן ָהָיה ּכִ  ַהּנְ

ּום ׁשּ ָבר ׁשֶ עֹוָלם ּדָ ְתׁשּוָבה ְלַהְחִזיָרם ָיכֹול לֹא ּבָ  ְוִנדֹוִנין ,ּבִ
ֵמד ַמְצִליִחים ְוֵאיָנם ,ּדֹורֹות ְלדֹוֵרי  ְלִמיָכֵאל ְלִהּצָ

ים ְוַגְבִריֵאל ַנּסִ ּמְ יִהּנֹם ִמן ְלהֹוִציָאם ׁשֶ   .ַהּגֵ
י אּוָלה ּכִ ְהֶיה ַהּגְ י ּתִ ּמּוז"ּבְ סֹוד ,ז ּתַ י" ּבְ  ֲעִדיםמוֹ  ְלמֹוֵעד ּכִ

זֶּה ,"ָוֵחִצי ָעה סֹוד ׁשֶ ׁשְ ָאב ּתִ ַתּמּוז"ְוי ,ּבְ ַעל ז ּבְ א ֶזה ׁשֶ יּבָ  ּנִ
ְבִריֵאל ים ְלבּושׁ " ּגַ ּדִ יֹום ְוָלֵכן ".ַהּבַ ּפּוִרים ּבְ  ִנְכָנִסים ַהּכִ

ִבְגֵדי ְוַרק ַאךְ  ד ּבְ ים ְלֹקֶדשׁ  ּבַ ָדׁשִ  ַמֲעִלין ֶזה ְיֵדי ְוַעל .ַהּקָ
ל ֶאת מֹות ּכָ ִעים ִנׁשְ ן ָהֲעׂשּוִיים ָהְרׁשָ ּתָ ׁשְ  ַקִין ְוָלֵכן ,ִמּפִ

ן ִהְקִריב ּתָ ׁשְ ּלֹא ָהָיה ָטעּותוֹ  ֲאָבל ,ּפִ ָבם ׁשֶ  ,ֶצֶמר ִעם ִעְרּבְ
ֶרת' סֹוד ַרק ',ְנִגיָנה ִמיֵני ֲעׂשֶ ְהֶיה ָיָדם ַעל ׁשֶ ִחּיַת ּתִ  ּתְ

ִתים  . ַהּמֵ


