בעזהשי"ת

ליקוט מתוך עלוני סוד החשמל משנת תשע"ד

אלול תשע"ד.

מתקרבים לשנת תשע"ה שנת הקץ של
ה'עץ חיים' להאריז"ל ]שער נ' סוף פ"ג[.
וסיום תהליך הקץ של הזוהר שהחל בשנת
תשע"ב .דברים מגדולי ישראל שליט"א על
המצב של כלל ישראל כיום ,והקשר
לגאולה שבפתח.
מסוף שנת

תשע"ה יוצאים בעז"ה מחיי שעה לחיי עולם כדברי הגמרא במוצאי שביעית בן דוד בא.

יכי ַה ְגּ ֻא ָלּה ַעל ִפּי ַהזֹּ ַהר.
ַה ְב ָהרוֹת ְנחוּצוֹת ְבּ ִע ְנ ַין ַתּ ֲא ִר ֵ

]עמוד ב'[

יך ֵמ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת תשע"ד ַעד ֶא ְמ ַצע ֱאלוּל תשע"ד,
ָנ ִביא ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ֵיּשׁ ַתּ ֲה ִל ְ
ֶשׁל ִשׁ ְב ִעים ָי ִמים ,וְ עוֹד ְשׁלֹ ִשים וּ ְשׁ ַנ ִים ָי ִמים ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַמ ְת ִחילוֹת ִמ ְל ָחמוֹת
יח.
ֶשׁ ִתּ ָמּ ֵשׁ ְכ ָנה י"ב ֳח ָד ִשׁים וּ ְבסוֹ ָפם ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ

]עמוד ב'[

ִל ְפ ֵני ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת תשע"ד ִנ ְפ ְתּ ָחה ְמ ָע ָרה ֶבּ ָח ֵצר ֶשׁל ֶק ֶבר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך.

]עמוד ב'[

ידים
ְבּ ֶע ֶרב ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת תשע"ד ִנ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ָבּעוֹ ָלם קוֹלוֹת ַמ ְח ִר ִ
שׁוֹפרוֹת.
ֶשׁל ָ

]עמוד ב'[

ילה
ֲר ָכה ֶשׁ ִה ְת ִח ָ
ָנ ִביא ְדּ ָב ִרים ְבּ ֵשׁם ַצ ִדּיק ָגּדוֹל ִמ ְגּדוֹ ֵלי ִי ְשׂ ָר ֵאל שליט"אַ :ה ַמּע ָ
ישׁית,
ְבּי ִ
עוֹלם ְשׁ ִל ִ
ָמים ֵאלּוּ ְבּ ַעזָּה לֹא ִתּ ָפּ ֵסק ִל ְפנֵי ֶשׁ ִתּ ְת ַפּ ֵתּ ַח ִמ ֶמּנָּהּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָ
יאיםֶ ,שׁ ְבּ ַמ ֲה ָל ָכהּ
נּוֹראָה ֶשׁ ָע ֶלי ָה ִנ ְבּאוּ ָכל ַה ְנּ ִב ִ
וּמגוֹג ַה ָ
ֶשׁ ִהיא ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג ָ
עוֹלם.
אָלנוּ ְג ֻא ַלּת ָ
יח וְ ִי ְג ֵ
ַלּה ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִי ְתגּ ֶ

]עמוד ב'[

הבהרות נחוצות לשאלת רבים.
מאחר שהקץ שכתבנו מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות ,חשוב
להבהיר שתשע"ב של הזהר היא תשע"ג שלנו .כיון שהזהר הוא מדרש חז"ל ,וחז"ל לא מנו
את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה ,כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים לפי שיטת
בעל המאור .וכן כל הרמזים שהבאנו על שנת תשע"ב תקפים לפי חז"ל גם לגבי שנת תשע"ג.
ועוד חשוב להבהיר שבזהר כתוב שבסוף תשע"ב ]שהיא תשע"ג שלנו[ יסתיימו ה 72שנים
של חבלי משיח ולידת משיח ,ואחר כך יחל השלב הבא שהוא מלחמת גוג ומגוג ,שתהיה
בשנת תשע"ג שהיא תשע"ד שלנו .והזהר לא ציין מתי בתשע"ג ]תשע"ד[ תהיה המלחמה,
בתחילת השנה ,או באמצע ,או בסוף ,ואף שיש ראיות מחז"ל במקומות אחרים שגמר
המלחמה והנצחון יהיה בסוכות ,בזהר על תשע"ג ]תשע"ד[ לא מוזכר תאריך מדוייק.
ונביא שהמלחמה שהתחילה בעזה בי' בתמוז תשע"ד ,היא תחילת מלחמת גוג ומגוג .והגמר
יהיה בסוכות תשע"ה או תשע"ו שלאחר מכן ,וכפי שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה יהיו
המלחמות שלפני ביאת המשיח ,ובמוצאי שביעית בן דוד בא ,ושנת תשע"ה תהיה שנת
שמיטה ,ומוצאי שביעי היא תחילת שנת תשע"ו .וכן נביא מהאריז"ל שכתב מפורש על
תשע"ה שתהיה סוף הבירור.
גם לפני מאה שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים .המלבי"ם ]דניאל ז[ חישב את קץ
דניאל על שנת תרע"ג .ומלחמת העולם הראשונה פרצה בבין המצרים של שנת תרע"ד ,ועליה
אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג.
וגם לפני מאתיים שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים .כידוע שכמה מתלמידי המגיד
ממעזריטש זי"ע נתאחדו בעבודה להחיש את ביאת המשיח בשנים תקע"ב תקע"ה ,ונסתלקו
בשנת תקע"ה .הלא המה :המגיד מקאז'ניץ ,ורבי מנחם מענדל מרימנאב ,והחוזה מלובלין
זיע"א .וכמו שבימינו בארנו על פי חז"ל שזמן ביאת המשיח ומלחמת גוג ומגוג ,הם תהליך
מסוף שנת תשע"ב עד סוף שנת תשע"ה .כך בזמנם מלחמת נפולאון נגד אלכסנדר הרוסי
פרצה בי"ד בתמוז תקע"ב ,ונמשכה עד י' בסיון תקע"ה .וכל השנים הללו נתאמצו הרמ"מ
מרימנאב עם עוד גדולים זיע"א להפוך את המלחמה למלחמת גוג ומגוג להחיש את הגאולה.
כל אלו הם תאריכים של גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמר ,ובתוך
התהליכים יש זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים .ואם יזכו יבא מיד.
והעירני הרה"ג ר' יוסף אוחנה שליט"א בקשר למניין השנים ,שאפשר שתאריך הקץ יתאחר בשנה נוספת .כיון שישנם שלוש דרכים שונות למנות לבריאת העולם .א.
לבריאת העולם .ב .לאדם הראשון .ג .לשנים שלימות .לדוגמא נס חנוכה אירע בשנת ג' תרכ"ד לבריאת העולם .בשנת ג' תרכ"ג לאדם הראשון .ובשנת ג' תרכ"ב לשנים
שלמות .תחילתו של המנין לבריאה היא שנה אחת לפני בריאת אדם הראשון .וזהו המנהג הנהוג כיום .לפי מנין זה השנה הראשונה של אדם היא שנה ב'] .תוס' ר"ה ח.
בעל המאור ע"ז ט :ורמב"ם שמיטה ויובל פ"י ה"ב[ ולפי השיטה הזאת תשע"ב של הזהר יכול להיות גם תשע"ד שלנו.

ְאינוֹ ְמ ַח ֵדּשׁ ְדּ ָב ִרים ֵמ ַע ְצמוֹ.
ֻק ְנ ְט ֵרס ֶזה ַרק ְמ ַל ֵקּט ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ו ֵ
ָה ְר ָמזִ ים ָבּ ִאים ַרק ְכּתוֹ ֶס ֶפת ְל ִד ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ,וְ ָהראב"ד ,וְ ַה ְגּ ָר"א ,וְ ָהאַ ִרי ַז"לֶ ,שׁ ָכּ ְתבוּ ְמפֹ ָרשׁ ַעל ַה ָשּׁ ִנים תשע"ב תשע"ה ִכּ ְשׁ ַנת ֵקץ .וְ ֵאין
ַה ִקּ ִצּים ְמ ֻב ָסּ ִסים ַעל ָה ְר ָמזִ יםְ ] .כּמוֹ ֵכן ָכּל ָה ְר ָמזִ ים ֵאי ָנם ְמ ַחיְּ ִבים ָשׁ ָנה ְמ ֻסֶיּ ֶמת ַדּוְ ָקאַ ,רק ַמ ְר ִאים ֶשׁ ְמּ ַכוְּ ִנים ְבּאֹ ֶפן ְכּ ָל ִלי ִל ְתקוּ ָפה זוֹ.
ימ ְט ִר ָיּא ִנ ָתּן ְלהוֹ ִסיף כּוֹ ֵלל ,אוֹ ִמ ִלּים ,אוֹ אוֹ ִתיּוֹת ,וּ ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַה ָשּׁ ָנה ַה ְמ ֻדֶיּ ֶקת וְ ֵכן ָה ְלאָהֶ ,א ָלּא ָבּא ְל ַה ְראוֹת
ֶשׁ ֲה ֵרי ְל ָכל ִגּ ַ
ֶשׁ ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ִמ ְת ַח ְבּ ִרים ַל ְתּקוּ ָפה[.

ב

ְיסוֹדוֹת ַה ַמּ ֲא ָמר ֶשׁ ְלּ ָפ ֵנינוְּ ,בּנוּיִ ים ַעל ִחבּוּר ֵבּין ַכּ ָמּה ְמקוֹמוֹת ְבּ ִד ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ְכּ ִפי ֶשׁ ְנּ ָב ֵאר ַבּ ֲא ִריכוּת
אשׁי ַה ְפּ ָר ִקים:
ַבּ ַמּ ֲא ָמרְ .ו ָנ ִביא ִבּ ְק ָצ ָרה ֶאת ָר ֵ
ֶי ְשׁנוֹ ַהזֹּ ַהר ִבּ ְשׁ ֵני ְמקוֹמוֹת) :ואתחנן ער .ויקרא טזֶ (.שׁ ִבּזְ ַמן ֶשׁ ָיּחוּל ָה ֶע ֶרב ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁיַ ,היְ ינוּ סוֹף ַתּמּוּז ְשׁ ַנת תשע"א ,אוֹ סוֹף
ַתּמּוּז ְשׁ ַנת תשע"בָ ] ,תּלוּי ֵא ְ
יך מוֹ ִנים ֶאת ַה ָשּׁ ִנים[ַ ,ה ְזּ ַמן ַה ֶזּה יִ ָקּ ֵרא סוֹף ַה ָגּלוּת ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ָי ֵחל ַה ָשּׁ ָלב ַה ָבּא ֶשׁיִּ ָקּ ֵרא 'גּוֹג וּ ָמגוֹג
יח.
יח' .וְ ַהזֹּ ַהר ֵאינוֹ ְמ ַצ ֵיּן ָמה ַה ַמּ ְשׁ ָמעוּת ֶשׁל סוֹף ַה ָגּלוּת ,וְ ַכ ָמּה זְ ַמן ַי ֲעבֹר ַעד ַה ָשּׁ ָלב ַה ָבּא ֶשׁיִּ ָקּ ֵרא ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
וּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ

ֶי ְשׁנוֹ

ַהזּ ַֹהר ִבּ ְשׁ ֵני ְמקוֹמוֹת:

)משפטים קיט :אחרי סח(.

יח ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ֵישׁ ב' ָשׁ ִנים ְבּסוֹד ַה ֵלּ ָדה ַע ְצ ָמהּ.
ֶשׁ ֵיּשׁ ִשׁ ְב ִעים ָשׁ ִנים ֶשׁל ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ

יח ִה ְת ִחילוּ ַבּ ֵמּאָה ַה ְשּׁ ִמ ִינית ֶשׁל ָה ֶא ֶלףֶ ,שׁ ִהיא ַה ֵמּאָה ַהנּוֹ ְכ ִחיתֶ ,שׁמּוּ ָבא ָשׁם ַכּד
וְ כוֹ ֵתב ְמפֹ ָרשֶׁ ,שׁ ִשּׁ ְב ִעים ַה ָשּׁ ִנים ֶשׁל ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
ֲא ֵעי ַלת ֵר ָ
ילת ַה ֵמּאָה ַהנּוֹ ְכ ִחית ָהיְ ָתה ַה ְנּ ֻק ָדּה ֶשׁ ֵבּין ַה ֵמּאָה ֶשׁל ַה ֶנּ ַצח ַל ֵמּאָה ֶשׁל ַההוֹד
ֶצח ְלהוֹד .וּ ְת ִח ַ
ישׁ ָהא ֵבּין ִבּ ְר ָכּ ָהאַ .היְ ינוּ ֵבּין נ ַ
יחֶ ,שׁ ֲה ֵרי
יך ְל ַחכּוֹת עוֹד ָשׁ ָנה ִמ ְזּ ַמן ָה ֶע ֶרב ֶשׁ ִנּ ְק ָרא סוֹף ַה ָגּלוּת ַעד ַה ְזּ ַמן ֶשׁל גּוֹג וּ ָמגוֹג וּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵבּין ִבּ ְר ָכּ ָהא .וּ ְל ִפי ֶזה יוֹ ֵצא ֶשׁ ָצּ ִר ְ
סוֹף ַה ָגּלוּת הוּא ְבּסוֹף ַה ִשּׁ ְב ִעים וְ אַ ַחת ָשׁ ָנה ִמ ְתּ ִח ַלּת ַה ֵמּאָה ַה ְשּׁ ִמ ִינית ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ,וְ ַה ִשּׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַתּיִ ם ָשׁ ָנה ִמ ְס ַתּיְ מוֹת ְבּסוֹף ַה ָשּׁ ָנה
יפים עוֹד י"ב חֹ ֶדשׁ ַעד
ימ ְט ִר ָיּא ֲארוּ ָסה ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך מוֹ ִס ִ
ַה ִשּׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַתּיִ ם .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁ ֶע ֶרב ְבּ ִג ַ
ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ִהיא ְבּסוֹד ִנשּׂוּ ִאין.

ֶי ְשׁנוֹ ַהזּ ַֹהר

)פנחס ריט(:

יח .וּ ְב ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַהזֹּ ַהר ָשׁם ְבּ ַדף רמ"ט ע"א
ֶשׁנּוֹ ֵתן ִמ ְס ָפּר ֶשׁל רע"ב ָשׁ ִנים ְכּ ִמ ְנ ַין ֶע ֶר"בֶ ,שׁאָז ִתּ ְהֶיה ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ

הוּא ְמ ַצ ֵיּן ֶשׁ ָהע"ב ָשׁ ִנים ֶשׁל ֲח ָב ִלים וְ ֵל ָדה ֵהן ָהע"ב ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ֶשׁל ָהרע"ב .יוֹ ֵצא ְבּ ִחבּוּר ְשׁ ֵני ַה ְמּקוֹמוֹת ָה ֵאלוֶּ ,שׁ ַהזֹּ ַהר
יחַ ,היְ ינוּ
יהם ְכּ ִד ְל ֵעילָ ,כּאן ַהזֹּ ַהר ִמ ְת ַי ֵחס ְל ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְמ ַק ֵשּׁר ֶאת זְ ַמן ָה ֶע ֶרב ַל ְזּ ַמן ֶשׁל ע"ב ָשׁ ִנים ,וְ אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵיּשׁ ֶה ְפ ֵרשׁ ָשׁ ָנה ֵבּי ֵנ ֶ
זְ ַמן ַה ֵלּ ָדהָ ,ל ֵכן הוּא ְמ ַצֵיּן ֶשׁ ָה ֶע ֶרב ַי ִגּ ַ
יח ַמ ָמּשׁ .וְ ַה ַטּ ַעם ְל ִמ ְס ַפּר רע"ב,
יע ְל ַת ְכ ִליתוֹ ְלאַ ַחר רע"ב ָשׁ ִנים ֶשׁאָז ְכּ ָבר ִתּ ְהֶיה ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְנ ָב ֵאר ְל ַה ָלּן ֶשׁ ֵמּ ַהבֹּ ֶקר ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ַעד ָה ֶע ֶרב ֵישׁ רע"ב ָשׁ ִנים ְכּ ִמ ְנ ַין ֶע ֶר"ב.

ֶי ְשׁנוֹ

יך ֶשׁל ְגּ ֻא ַלּת ְבּ ִע ָתּהּ ֶשׁ ִנּ ְמ ָשׁ ְך ֵמאָה ָשׁ ָנהַ .הזֹּ ַהר ֵאינוֹ ְמ ַצֵיּן ָמ ַתי יִ ְהיוּ
ַהזּ ַֹהר ִבּ ְשׁ ֵני ְמקוֹמוֹת )פנחס רנב .וירא קיטֶ (.שׁ ְמּ ַד ֵבּר ַעל ַתּ ֲה ִל ְ
ַה ֵמּאָה ָשׁ ִנים .וְ ִאם ְנ ַע ֵיּן ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ְגּ ָר"א ַעל ַהזֹּ ַהר )פנחס ריטָ ,(:שׁם ְמ ַד ֵבּר ַהזֹּ ַהר ַעל ָהע"ב ָשׁ ִנים ֶשׁל ֲח ָב ִלים וְ ֵל ָדהַ ,ה ְגּ ָר"א כּוֹ ֵתב

ֶשׁ ָהע"ב ָשׁ ִנים ָה ֵאלוֵּ ,הן אוֹ ָתן ע"ב ָשׁ ִנים ֶשׁל ַה ֵמּאָה ָשׁ ָנה ֶשׁל ַהזֹּ ַהרֶ ,שׁ ְמּ ַח ֵלּק ֵמאָה ָשׁ ִנים ִל ְשׁ ֵתּי ְתּקוּפוֹת; ע"ב ָשׁ ִנים ַל ֲה ָכ ַנת ַה ְגּ ֻא ָלּה
ְבּסוֹד ָמ ִשׁ ַ
יח ֶבּן ָדּוִ ד .וּ ְלאַ ַחר ֶשׁ ַה ְגּ ָר"א ִח ֵבּר ַגּם ֶאת ַהזֹּ ַהר ֶשׁל ֵמאָה ָשׁ ָנה ְלסוֹף
יך ֶשׁל ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ְך ְל ָמ ִשׁ ַ
יוֹסף ,וְ כ"ח ָשׁ ִנים ַל ַתּ ֲה ִל ְ
יח ֶבּן ֵ
יוֹסף
יח ֶבּן ֵ
יך ִדּ ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ַעל ע"ב ָשׁ ִנים ֶשׁל ֲה ָכ ַנת ַה ְגּ ֻא ָלּה ְבּסוֹד ָמ ִשׁ ַ
ְשׁ ַנת תשע"ג] ,אוֹ סוֹף ְשׁ ַנת תשע"ד[ְ ,נ ָב ֵאר ַבּ ֲא ִריכוּת ַבּ ַמ ֲא ָמרֵ ,א ְ
יל ְך .וְ ָכאן ָחשׁוּב ָל ִשׂים ֵלב ִל ְנ ֻק ָדּה יְ סוֹ ִדיתֶ ,שׁאַף ַעל ִפּי ֶשׁ ַה ְגּ ָר"א ִמ ְת ַי ֵחס ְל ֵמאָה ָשׁ ָנה ַבּ ֲח ֻל ָקּה
ִה ְת ַקיְּ מוּ ִבּזְ ַמ ֵנּנוָּ ,ה ֵחל ִמ ְשּׁ ַנת ת"ש ָו ֵא ָ
ֶשׁל ע"ב וְ כ"חֶ ,זה ַהכֹּל ְל ִפי ַהזֹּ ַהר ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד
ֵרא
ַי ַחד ְל ִשׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַתּיִ םֲ .א ָבל ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ָ

)קיט(.

)פנחס רנב(.

יעים
ָשׁם הוּא נוֹ ֵקט זְ ָמן ֶשׁל ִשׁ ִשּׁים ָשׁ ִנים ,וְ עוֹד ַפּ ֲע ַמיִ ם ֵשׁשׁ ָשׁ ִניםֶ ,שׁ ַמּ ִגּ ִ

ָח ִצי ,וְ עוֹד ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים ,וְ ֵישׁ
ֵישׁ ִגּ ְר ָסא ַבּזֹּ ַהר ֶשׁגּוֹ ֶר ֶסת ִשׁ ִשּׁים ָשׁ ִנים ,וְ עוֹד ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים ו ֵ

יע ְל ֶא ְמ ַצע אוֹ ְלסוֹף ע"ג ָשׁ ִנים ,וּ ְל ִפי ֶזה ַה ְזּ ָמן ָיכוֹל ְל ִה ְת ַר ֵחק עוֹד ְק ַצת .וְ ָנדוּן ַבּ ַמּ ֲא ָמר
ִגּ ְר ָסא ֶשׁגּוֹ ֶר ֶסת ַפּ ֲע ַמיִ ם ֵשׁשׁ ָו ֵח ִצי ָשׁ ִניםֶ ,שׁ ַמּ ִגּ ַ
יסן ִנ ְב ָרא
יטת ַר ִבּי יְ הוֹ ֻשׁ ַע ֶשׁ ְבּ ִנ ָ
ֶשׁיִּ ָתּ ֵכן ֶשׁ ַהזֹּ ַהר ַה ֶזּה ַמ ְת ִחיל ֶאת ַה ִשּׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַתּיִ ם ָשׁ ָנה קוֹ ֶדם ,וְ יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ַחכּוֹת עוֹד ֲח ִצי ָשׁ ָנה ְל ִפי ִשׁ ַ
ָהעוֹ ָלם .וְ ָצ ִר ְיך ִעיּוּן.

ַכּמּוּ ָבן

יכים ֶשׁל ְגּ ֻא ַלּת ְבּ ִע ָתּהּ ֶשׁ ִאם ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא יִ זְ כּוּ ,וְ ִאם ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ זְ כּוָּ ,יבֹא ִמ ַיּד.
ָכּל ֵאלּוּ ֵהם ַתּ ֲא ִר ִ

ְבּ ֶע ֶרב ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת תשע"ד ִנ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ָבּעוֹ ָלם קוֹלוֹת
שׁוֹפרוֹת.
ָ
ידים ֶשׁל
ַמ ְח ִר ִ
ְבּ ֶע ֶרב

צוֹצרוֹת ַרבּוֹת ע ְֹצ ָמהֶ .את ַהקּוֹלוֹת
שׁוֹפרוֹת אוֹ ֲח ְ
ידים ֶשׁל ָ
ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת תשע"ד ִנ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ָבּעוֹ ָלם קוֹלוֹת ַמ ְח ִר ִ
קוֹנ ִסין וְ עוֹד ְמ ִדינוֹת ,וְ ֵאי ָנם יוֹ ְד ִעים ֶאת ְמקוֹר ַהקּוֹלוֹת ֶשׁ ְבּ ִמ ְק ִרים ְמ ֻס ָיּ ִמים
יס ְ
טוֹנוִ ויל ְבּוִ ְ
ִה ְק ִליטוּ ְבּ ֶמ ְק ִסיקוֹ ,וּ ְבארה"ב ִבּ ְק ִל ְינ ְ

ָבּאוּ ִעם ְר ִעידוֹת ֲא ָד ָמה ַקלּוֹתַ ,עד ֶשׁ ְבּארה"ב ָשׂ ְכרוּ ְמ ַה ְנ ְדּ ִסים ְבּ ָממוֹן ַרב ַל ֲחקֹר ֶאת ַהקּוֹלוֹת .וּ ֵב ֵאר הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם ַויְ ְס ִפישׁ

אָמר
אוֹתהַּ .
וּמי יָכוֹל ִל ְסבֹּל ָ
אָמר :אוֹי ֶשׁ ַהגָּלוּת נִ ְמ ֶשׁ ֶכתִ ,
שליט"א ֶשׁ ָה ִענְ ָין ְמ ֻר ָמּז ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )בלק סחָ (:בּ ָכה ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ ַ
יוֹד ַע ַכּ ָמּה ֶב ָה ָלה ִ
יעים ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָגּזַר
רוּך הוּא ְבּ ָכל ָה ְר ִק ִ
וּב ְלבּוּל ָע ָשׂה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ית ֵ
לוִֹ :אי ַר ִבּיִ ,אי ַר ִבּיִ ,אלּוּ ָה ִי ָ
ַפּל ה' ֱאל ִֹהים
אָמרַ " ,ויּ ֵ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֵבּד ַתּ ַחת ַהיָּד ֶשׁל ֱאדוֹם .וְ כוּ'ָ .פּ ַתח וְ ַ
אוֹתהּ ַה ִשּׁ ְפ ָחהְ ,
אוֹתם ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּיַד ָ
וּמ ַסר ָ
ָ
ג

צוּפים ,וְ ָהיוּ ְמ ֻח ָבּ ִרים
אָדם ָה ִראשׁוֹןָ ,בּ ָרא אוֹתוֹ דּוּ ַפ ְר ִ
רוּך הוּא ֶאת ָ
ישׁן"ְ .כּ ֶשׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אָדם ַו ִיּ ָ
ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעל ָה ָ
ַחד ְבּ ִלי ֵפרוּדָ .מה ַה ַטּ ַעםִ ,משּׁוּם ֶשׁ ָכּתוּב "ז ָ
יַ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ְבּ ָראָם"ְ ,בּ ִלי ֵפרוּד ,וְ לֹא ָכתוּב ְבּ ָראוֶֹ ,א ָלּא ְבּ ָראָםֵ .כּיוָן
ָטל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַהנְּ ֵק ָבה,
ירה ,וְ נ ַ
רוּך הוּא ,נִ ֵסּר אוֹתוֹ נְ ִס ָ
ַחד זֶה ִעם זֶה ְבּ ָשׁוֶהֶ .מה ָע ָשׂה לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֶשׁנִּ ְב ְראוָּ ,היוּ י ַ
בוּשׁים וְ כוּ'ִ ,אי ַר ִבּי ִאי ַר ִבּי,
אוֹתהּ ְבּ ַכ ָמּה ְל ִ
שּׁוּטים ,וְ ִה ְל ִבּישׁ ָ
אוֹתהּ ְבּ ַכ ָמּה ִק ִ
אוֹתהּ ְבּ ַכ ָמּה ִתקּוּנִ ים ,וְ ִק ֵשּׁט ָ
וְ ִה ְת ִקין ָ
יהם ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּגָּלוּת ,וְ ַכ ָמּה ַחיּוֹת
ַכּ ָמּה ָק ֶשׁה ַה ָדּ ָברַ ,כּ ָמּה אָר ְֹך ַהזְּ ַמןַ ,כּ ָמּה ָצרוֹת ַעל ָצרוֹת ְמז ָ
שׂוֹנ ֵא ֶ
ֻמּנִ ים ְל ְ
ָמיםְ ,כּ ִפי ָשׁ ָעה ֶשׁל יוֹםִ ,בּזְ ַמן
ָמיםְ .לסוֹף ַהיּ ִ
ִשׁ ֲאגוּ ִל ְטרֹף ֶט ֶרף ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל זְ ַמן וּזְ ַמן ַעד סוֹף ַהיּ ִ
ִי ְשׁ ְלטוּ ,וְ ַכ ָמּה י ְ
ַחדֶ ,שׁהוּא רע''ד ֵמ ַהיּוֹם
וּשׁ ִמ ָטּה י ַ
יוֹבל ְ
זּוֹר ַח ַה ֶשּׁ ֶמשֵׁ ,מ ַהיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִיּזְ ַדּ ְמּנוּ ְל ִפי ִמנְ יַן ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁל ֵ
ֶשׁ ֵ
יעים ,קוֹל ָעצוּב ִבּ ְמ ִרירוּתַ ,מה ֶשּׁלֹּא ָהיָה ָכּ ְך ִמיּוֹם ֶשׁנִּ ְב ְראוּ
רוּמי ָה ְר ִק ִ
עוֹרר ֵמרוּם ֵ
ַה ִשּׁ ִשּׁיָ .ע ִתיד קוֹל ֶא ָחד ְל ִה ְת ֵ
ֶלת ֲא ָה ִבים
אוֹמר :אַיּ ֶ
יוֹרד ,וְ ֵכן ֵ
עוֹלה וְ ֵ
וֹלהֶ ,
יוֹרד וְ ע ֶ
עוֹלמוֹת .וְ ַהקּוֹל ַההוּא ִי ְהיֶה ַדקַ ,בּ ֲח ַשׁאיִ ,בּ ְמ ִרירוּת וְ ַע ְצבוּתֵ ,
ָה ָ
יוֹקנָהּ ָהיָה ָחתוּם ַעל
חוֹתם ְדּ ְ
ָמים ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ נִ ְשׁ ַכּ ַח ְתּ ִמ ֶמּנִּ יֲ .א ָהבוֹת ַקיָּמוֹת ָהיוּ ִלי ִע ָמּהֲּ .אנִ י נִ זְ ָכּר ֶשׁ ַ
ָה ִיית ִלי ִמיּ ִ
תוֹכיְ .בּ ָ
צוֹעק
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֵ
בּוֹע ִרים ְבּ ִ
אַה ָב ָתהּ ,וְ ִר ְשׁ ֵפי ַשׁ ְל ַה ְב ָתּהּ ֲ
תוֹכי ֲ
ָקה ְבּ ִ
רוֹעי ,וְ ָה ְי ָתה ֲחז ָ
ִל ִבּי ,וְ ָהיָה ָחתוּם ַעל זְ ִ
עוֹררוּ ַעל ָה ָעם ַה ָקּדוֹשׁ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ִי ְת ְ
עוֹל ִמיםְ ,בּ ָ
יעים ,וְ יִזְ ַדּ ְעזְ עוּ ָכּל ָה ָ
אַחר זוֹ ,וְ יִזְ ַדּ ְעזְ עוּ ָה ְר ִק ִ
ָשׁלשׁ ְצ ָעקוֹת זוֹ ַ
אוֹתהּ ,וְ ִהיא
יעוֹררוּ ָ
אַחר ְדּ ָמעוֹת ,וִ ְ
אַחר ְצ ָע ָקהְ ,דּ ָמעוֹת ַ
ָצרוֹת ֵאלּוּ ַעל ֵאלּוְּ ,בּדּ ַֹחק ַרב ,וְ ֵהם ֲ
צוֹע ִקים ְצ ָע ָקה ַ
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגַּנִּ ים,
ָתיְ ,שׁ ֵל ָמ ִתי ַה ֶ
זוֹהי אַיּ ְַל ִתּיֲ ,ח ֶב ְר ִתּי ,יוֹנ ִ
אוֹמרִ :
קוֹרא וְ ֵ
רוּך הוּא ֵ
ֶיה .וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יעה קוֹל ַעל ָבּנ ָ
ַמ ְשׁ ִמ ָ
ימה" .וְ ָכ ֵעת ַבּגַּנִּ ים,
בוּדּה ַבת ֶמ ֶל ְך ְפּנִ ָ
ֶא ַמר " ָכּל ְכּ ָ
ימיתְ ,כּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
ְתה ֶ
ֶשׁלֹּא ָהי ָ
יוֹשׁ ֶבת ֶא ָלּא ְבּ ֵס ֶתר ַה ַמּ ְד ֵרגָה ַה ְפּנִ ִ
וּב ְרחוֹבוֹת ַה ִקּ ְריָה ִמ ַפּ ַחד ֶשׁלֹּא יַזִּ יקוּ לוֹ .אַיּ ְַל ִתּי ֲח ֶב ְר ִתּי ְר ִאיֲ ,ה ֵרי ָכּל
ָקים ִ
אַחר ְבּנָהּ ַבּ ְשּׁו ִ
ְבּ ֻח ְצ ָפּהְ ,כּ ֵאם ֶשׁ ָה ְל ָכה ַ
שׁוּק ִתי ִל ְשׁמ ַֹע
יענִ יֶ ,שׁ ְתּ ָ
קוֹל ְך ַה ְשׁ ִמ ִ
יבים ְל ֵ
ְשׁיבוֹת ַמ ְק ִשׁ ִ
ְשׁיבוֹת ָכּאןַ ,ה ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ֵהם ְבּנֵי ַהי ִ
ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁל ְשׁ ֵתּי ַהי ִ
ימי,
יר ִאי ִא ְמ ִרי"ָ .ה ִר ִ
ימי אַל ִתּ ָ
קוֹל ְך ָה ִר ִ
ימי ַבכּ ַֹח ֵ
קוֹל ְך וְ כוּ' .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב " ַעל ַהר ָגּב ַֹהּ ֲע ִלי ָל ְך ְמ ַב ֶשּׂ ֶרת ִציּוֹן ָה ִר ִ
ְל ֵ
יעה
רוּעה ְתּ ִק ָ
יעהִ .א ְמ ִרי ִהנֵּה ְת ָ
ימי אַל ִתּ ָ
רוּעהָ .ה ִר ִ
יר ִאי ְתּ ִק ָ
ימי זוֹ ְת ָ
אַחתָ .ה ִר ִ
רוּעה ְכּ ַ
וּת ָ
יעה ְ
וּת ִק ָ
רוּעה ְ
ימי זוֹ ְת ָ
ָה ִר ִ
אַחר ֶשׁנִּ ְק ָרא
שׁוֹפר ָק ָטןִ ,משּׁוּם ֶשׁיֵּשׁ ֵ
רוּעה ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלהָ .
אוֹתהּ ַה ְתּ ָ
שׁוֹפר ֵמ ָ
רוּעהָ ,
שׁוֹפר ְתּ ָ
אַחת .וְ זֶה נִ ְק ָרא ַ
רוּעה ְכּ ַ
וּת ָ
ְ
הוֹל ְך"ִ .משּׁוּם
נוּעת ַה ָמּאוֹר .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב " ַוי ְִהי קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ֵ
תּוֹך ְתּ ַ
הוֹל ְך ְ
שׁוֹפר ֵ
שׁוֹפר ָק ָטן זֶה נִ ְק ָרא ָ
שׁוֹפר גָּדוֹלָ .
ָ
הוֹל ְךֲ .א ָבל זֶה ַה ָקּ ָטן ,הוּא ָכּאן ְבּיוֹם ַה ָשּׁבוּעוֹת ,וְ זֶהוּ ֶשׁ ִמּ ְת ֵ
עוֹרר ַבּיּוֹם ֶשׁל
שׁוֹפר גָּנוּז וְ ָט ִמיר ,וְ לֹא ֵ
אַחר הוּא ָ
ֶשׁ ֵ
תּוֹך
עוֹררוּ ָהאָבוֹת ִמ ְ
רוּעהִ ,י ְת ְ
וּת ָ
יעה ְ
וּת ִק ָ
רוּעה ְ
עוֹרר ִבּ ְת ָ
עוֹררוּת ַהשּׁוֹ ָפר ַהזֶּהֶ ,שׁ ִמּ ְת ֵ
תּוֹרהְ ,בּיוֹם ַה ָשּׁבוּעוֹתְ .בּ ִה ְת ְ
ַה ָ
עוֹלם.
דוֹשׁה יָמוּתוּ ,וְ י ְִס ַתּ ְלּקוּ ִמן ָה ָ
יהֵ .
אָרץ ַה ְקּ ָ
וּמאוֹתוֹ ַהקּוֹל ַכּ ָמּה ְר ָשׁ ִעים ָבּ ֶ
רוּח ,וְ ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
ַה ְמּ ָע ָרה ,וְ ִי ְת ַעלּוּ ְב ַ
ַחד ,וְ ִי ְהיוּ ְבּאוֹתוֹ
ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם עוֹלוֹת ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ָמקוֹםֶ ,שׁ ֵהם ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ָקּדוֹשׁ .וְ ָהאָבוֹת יָבאוּ י ַ
יהם,
עוֹרר ֲא ֵל ֶ
ִת ֵ
יח י ְ
משׁה .וְ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֻלּם י ִָכּנְ סוּ ִל ְמ ָע ַרת ֶ
עוֹלה ִע ָמּם ,וְ ָשׁם י ְִס ַתּ ֵכּל ָבּאָבוֹת ,וְ ֵהם בּוֹ ,וְ כ ָ
וּמשׁה ֶ
ָה ָהרֶ .
ָמים ָ
ָמיםְ .לסוֹף ִשׁ ְב ִעים י ִ
ַא ַקת ְבּנֵי
עוֹלה נ ֲ
משׁה ִשׁ ְב ִעים י ִ
ֻלּם ַבּיּוֹם ַהזֶּה וְ כוּ'ַ .ה ְשּׁ ִכינָה ֵתּ ֵל ְך וְ ַת ֲחזֹּר ְל ֶ
וְ ִי ְת ַח ְבּרוּ כ ָ
ֹאבד וְ ֶת ֱח ַרב,
אַחת ְל ַצד ָדּרוֹם תּ ַ
ֶסת ַ
וּכנ ֶ
עוֹלםְ .
יקים ָל ֶהם ְבּ ָכל ִצ ְד ֵדי ָה ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁ ִיּ ְהיוּ ְמ ִצ ִ
ֶסת ַה ִהיא ,י ְִל ַבּשׁ ַה ָקּדוֹשׁ
ַה ְרגוּ ֶאת ַה ְכּנ ֶ
ָמים ֶשׁיּ ַ
וּשׁ ַנ ִים י ִ
לשׁים ְ
ֵיהם .וְ אָזְ ,לסוֹף ְשׁ ִ
וֲ
ֵה ְרגוּ ֵבּינ ֶ
יקי ֱא ֶמת י ָ
ַח ִמ ָשּׁה ַצ ִדּ ֵ
שׁוֹפר ָק ָטן ,וְ אוֹתוֹ ָמ ִשׁ ַ
עוֹלים ְכּ ַק ְרנֵי
ישׂה ְכּמוֹ שׁוֹר ֶא ָחד ֶשׁ ַקּ ְרנָיו ִ
יח ֶבּן ֶא ְפ ַריִם י ְִפרֹשׂ ְפּ ִר ָ
רוּך הוּא ִקנְ אָה ְלאוֹתוֹ ָ
ָבּ ְ
נוֹס ִעים
רוּעהָ ,שׁלשׁ ְפּ ָע ִמים ְבּרֹאשׁ ָה ָהר ְכּמוֹ ִמקּ ֶֹדם ,אָז ְ
וּת ָ
יעה ְ
רוּעה ְתּ ִק ָ
שׁוֹפר ָק ָטן ִי ְת ַקע ְתּ ָ
ָ
ְר ֵאם .וְ אוֹתוֹ
ִשׁ ְמעוּ וְ י ְִראוּ,
עוֹלם י ְ
אוֹתם ְבּנֵי ָה ָ
שּׁוֹפר .וְ ָכל ָ
אוֹתם קוֹלוֹת ַה ָ
עוֹלם ְבּ ָ
יח ,וְ ִיפֹּל ַר ַעשׁ ַעל ָה ָ
ָלים ֶשׁל אוֹתוֹ ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ְדּג ִ
לּוּלים
ִת ַבּ ֲערוּ ַהגִּ ִ
שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָמעוּ" .וְ אָז י ְ
אָרץ ִכּנְ שֹׁא נֵס ָה ִרים ִתּ ְראוּ וְ ִכ ְתק ַֹע ָ
ישׁ ֵבי ֵת ֵבל וְ שׁ ְֹכנֵי ֶ
ֶא ַמר " ָכּל ְ
ְכּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
עוֹלם ְבּ ַהר
ִשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ִרבּוֹן ָה ָ
יח ַהזֶּה ,וְ ֵהם ָיבֹאוּ וְ י ְ
ִשׁ ָמ ֵעאל ִעם ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַעשׂוּ ְבּנֵי י ְ
לשׁה ְק ָרבוֹת י ֲ
וּשׁ ָ
דוֹשׁהְ ,
ֵמ ָה ֶ
אָרץ ַה ְקּ ָ
לּוּלים
אוֹתם גִּ ִ
ַע ְברוּ ָכּל ָ
יהם ,וְ י ַ
ירוּשׁ ַל ִים .וְ ֵאלּוּ ַה ְקּ ָרבוֹת י ְִהיוּ ָבּ ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁיְ .
שׂוֹנ ֵא ֶ
וּבח ֶֹדשׁ ֶח ְשׁוָן י ְִפּלוּ ְ
ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ָ
עוֹלם,
ַע ְרכוּ ְק ָרבוֹת ִעם ָכּל ְבּנֵי ָה ָ
וּבעוֹד ֶשׁ ֵהם י ַ
עוֹלםְ .
יעוֹררוּ ְק ָרבוֹת ַעל ָה ָ
ֵלכוּ וִ ְ
וּמ ָשּׁם י ְ
דוֹשׁהִ .
אָרץ ַה ְקּ ָ
ֶשׁיִּ ָשּׁ ֲארוּ ָבּ ֶ
יה ְשׁנֵים ָע ָשׂר י ְָר ִחיםְ .לסוֹף ְשׁנֵים ָע ָשׂר י ְָר ִחים
ִשׁ ִלטוּ ָע ֶל ָ
אוֹתהּ ,וְ י ְ
דוֹשׁה ,וְ ִי ְת ְפּסוּ ָ
אָרץ ַה ְקּ ָ
ִי ְת ַכּנְּ סוּ ְבּנֵי ֱאדוֹם ַעל ָה ֶ
עוֹלם.
ָעשׁ וְ י ְִר ַעשׁ ָכּל ָה ָ
יה ְשׁנֵים ָע ָשׂר י ְָר ִחיםְ .לסוֹף ְשׁנֵים ָע ָשׂר י ְָר ִחים ִי ְתגּ ֵ
ִשׁ ְלטוּ ָע ֶל ָ
עוֹלם .וְ י ְ
ָעשׁ וְ י ְִר ַעשׁ ָכּל ָה ָ
ִי ְתגּ ֵ
ד

יך ֶשׁל ְדּ ָב ִרים ִנ ְס ָתּ ִרים ֵמ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ַעד ֶא ְמ ַצע ֱאלוּלֶ ,שׁל ִשׁ ְב ִעים ָי ִמים ,וְ עוֹד ְשׁלֹ ִשים וּ ְשׁ ַניִ ם ָי ִמים,
רוֹ ִאים ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ַתּ ֲה ִל ְ
יח .וְ ַהזֹּ ַהר ַמזְ ִכּיר ְמפֹ ָרשׁ ֶאת ְשׁ ַנת רע"ד ֶשׁ ִהיא ֵמ ַהבֹּ ֶקר ֶשׁל
וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַמ ְת ִחילוֹת ִמ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ִתּ ָמּ ֵשׁ ְכ ָנה י"ב ֳח ָד ִשׁים וּ ְבסוֹ ָפם ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁיַ ,היְ ינוּ ְשׁ ַנת תשע"ד .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' א .ח .א .שליט"א ֶשׁ ַה ֶח ְשׁבּוֹן ֶשׁל ִשׁ ְב ִעים ָי ִמים ,וְ עוֹד ְשׁלֹ ִשים וּ ְשׁ ַניִ ם ָי ִמים,

יטה
ִמ ְס ַתֵּיּם ְבּיוֹם י"ז ֶבּ ֱאלוּל תשע"ד ֶשׁהוּא ַה ַתּ ֲא ִר ְיך בּוֹ ָפּ ְר ָצה ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ַה ְשּׁ ִנ ָיּה .וְ ֵכן רוֹ ִאים ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ַה ְזּ ַמן ָקשׁוּר ִעם ְשׁ ִמ ָ
יעית ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָפּסוּק ַעל יוֹ ֵבל ) :ויקרא כה  ,ח ( "וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך
ישׁ ַמן שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ו ֶשׁ ִהיא מוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
וְ יוֹ ֵבל ,וּ ֵב ֵאר הרה"ג ר' יִ .פ ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ַר ִשּׁ"י )סנהדרין צז(.
ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁ ִנים ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁ ִנים ֵתּ ַשׁע וְ ְ
שׁוֹפר גָּדוֹל".
ִתּ ַקע ְבּ ָ
ֶא ַמר "י ָ
שׁוֹפר ֶשׁנּ ֱ
יעת ָ
אַח ִרינָא קוֹלוֹת ִמ ְתּ ִק ַ
ישׁנָא ֲ
ֵצאוּ קוֹלוֹת ֶשׁ ֶבּן ָדּוִ ד ָבּאִ ,ל ְ
ַבּ ִשּׁ ִשּׁית קוֹלוֹת י ְ
יעית .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַהיִּ חוּד ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה,
וְ ֵכן קוֹלוֹת ַהשּׁוֹ ָפרוֹת ְבּ ֶע ֶרב ָשׁבוּעוֹתְ ,מ ַר ְמּזִ ים ַעל ַהקּוֹלוֹת ְבּ ֶע ֶרב ַה ָשּׁ ָנה ַה ְשּׁ ִב ִ
יך ָשׁ ָמּה" .ר"ת ה'תשע"ד.
וֹר ְר ִתּ ָ
פּוּח ע ַ
וֹדהּ ַתּ ַחת ַה ַתּ ַ
)שיה"ש ח ,ה( " ִמי זֹאת ע ָֹלה ִמן ַה ִמּ ְד ָבּר ִמ ְת ַר ֶפּ ֶקת ַעל דּ ָ

ִנ ְפ ְתּ ָחה ְמ ָע ָרה ֶבּ ָח ֵצר ֶשׁל ֶק ֶבר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך.
ִל ְפ ֵני

ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת תשע"ד ִנ ְפ ְתּ ָחה ְמ ָע ָרה ֶבּ ָח ֵצר ֶשׁל ֶק ֶבר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,בּ ִדיּוּק ַבּ ָמּקוֹם בּוֹ ָה ָיה ִמ ְת ַפּ ֵלּל הגה"צ ר' אָ ֵשׁר ְפ ַרייְ ְנד זצ"ל,
יע ַעל ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָשׁם ַה ְכּ ִנ ָ
וְ ִה ְצ ִבּ ַ
יסה ְל ִק ְב ֵרי ַמ ְל ֵכי ֵבּית ָדּוִ ד ,וּ ֵב ֵאר הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם ַויְ ְס ִפישׁ שליט"א ֶשׁ ָה ִע ְנ ָין ְמ ֻר ָמּז ַבּזֹּ ַהר

ריב(:

)בלק

יח .וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹן
יח ִתּ ָפּ ַתח ְמ ָע ָרה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ֶשׁ ִתּ ְהֶיה ְקשׁוּ ָרה ִעם ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יך ֶשׁל ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ילת ַה ַתּ ֲה ִל ְ
ֶשׁ ִבּ ְת ִח ַ

וּמ ֶהם
אַחר זְ ַמןֵ ,
וּמ ֶהם ְל ַ
ַהזֹּ ַהר ִמתּוֹ ְך ַה ַתּ ְרגּוּםֶ " .א ְר ֶאנּוּ וְ לֹא ַע ָתּה"ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ ֵמ ֶהם ִה ְת ַקיְּמוּ ְבאוֹתוֹ זְ ַמןֵ ,
וּל ַה ְראוֹת ָ
רוּשׁ ַל ִים ְ
רוּך הוּא ִל ְבנוֹת ֶאת ְי ָ
ִבּזְ ַמן ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
נוֹצץ
בוּע ֵ
כּוֹכב ֶא ָחד ָק ַ
יחָ .שׁנִ ינוָּ ,ע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יהא ֵמ ִאיר
כּוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים ,וִ ֵ
ִבּ ְלעוּ בוֹ ִשׁ ְב ִעים ָ
יע ,וְ י ָ
וּב ִשׁ ְב ִעים רוּחוֹת ְמ ִאירוֹת ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ֶא ְמ ַצע ָה ָר ִק ַ
ְבּ ִשׁ ְב ִעים ָר ִציםְ ,
לוֹהט ִשׁ ְב ִעים יוֹם .וְ י ָ
וְ ֵ
ֵר ֶאה ְבּ ִעיר
יעי ְלסוֹף ִשׁ ְב ִעים יוֹם .יוֹם ִראשׁוֹן י ָ
ֵר ֶאה ְבּכ''ה ַלח ֶֹדשׁ ַה ִשּׁ ִשּׁי ,וְ ִי ְת ַכּנֵּס ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אוֹתהּ ָה ִעיר
יכל גָּדוֹל ִיפֹּל ,וְ ַשׁ ִלּיט ָ
רוֹמי ,וְ ֵה ָ
אוֹתהּ ִעיר ֶשׁל ִ
רוֹמא ,וְ אוֹתוֹ יוֹם י ְִפּלוּ ָשׁלשׁ חוֹמוֹת ֶע ְליוֹנוֹת ֵמ ָ
ֶשׁל ָ
אַר ָבּ ָעה ְצ ָד ִדים,
עוֹלם ְל ָכל ְ
ָקים ָבּ ָ
עוֹררוּ ְק ָרבוֹת ֲחז ִ
ִת ְ
וּבאוֹתוֹ זְ ַמן י ְ
וֹלםְ ,
כּוֹכב ְל ֵה ָראוֹת ָבּע ָ
יָמוּת .אָז ִי ְת ַפּ ֵשּׁט אוֹתוֹ ָ
כּוֹכב ְבּ ֶא ְמ ַצע ָה ָר ִק ַ
ָאיר אוֹתוֹ ָ
וּב ֶא ְמ ַצע ָה ָ
ֵיהםְ .
ֶאמוּנָה לֹא ִת ָמּ ֵצא ֵבינ ֶ
וֱ
שׁוֹלט
יע ,יָקוּם ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד גָּדוֹל וְ ֵ
עוֹלםְ ,כּ ֶשׁיּ ִ
כּוֹכב,
ִבּ ֵרא ַה ָ
וּביּוֹם ֶשׁיּ ָ
יהםַ .
ַבּר ֲע ֵל ֶ
יעוֹרר ְק ָרבוֹת ִבּ ְשׁנֵי ְצ ָד ִדים וְ ִי ְתגּ ֵ
עוֹלם ,וְ ִת ְת ָגּ ֶאה רוּחוֹ ַעל ָכּל ְשׁאָר ַה ְמּ ָל ִכים ,וִ ֵ
ָבּ ָ
אַחת
ַלּה ְמ ָע ָרה ַ
ילים ְס ִביב ַה ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ָהיָה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ ִת ְתגּ ֶ
ַח ִמ ָשּׁה ִמ ִ
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
דוֹשׁה ְ
אָרץ ַה ְקּ ָ
ִתּזְ ַדּ ֲעזַע ָה ֶ
ָקה ִל ְשׂרֹף ֶאת ָה ָ
אוֹתהּ ְמ ָע ָרה ֵתּ ֵצא ֵאשׁ ֲחז ָ
וּמ ָ
ִמ ַתּ ַחת ַה ַקּ ְר ַקעֵ .
אוֹתהּ ְמ ָע ָרה ִיגְ ַדּל עוֹף ] ָע ָנף[ ֶא ָחד גָּדוֹל
וּמ ָ
עוֹלםֵ .
יח ְבּ ָכל
ַלּה ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
דוֹשׁים ֶע ְליוֹנִ ים ִי ְת ַכּנְּ סוּ ֵא ָליו ,וְ אָז ִי ְתגּ ֶ
וּק ִ
ָתן ַה ַמּ ְלכוּתְ .
עוֹלם ,וְ לוֹ ִתּנּ ֵ
ִשׁלֹט ְבּ ָכל ָה ָ
ֶע ְליוֹן ֶשׁיּ ְ
וּבנֵי ָה ָ
ָתן ַה ַמּ ְלכוּת ְ
עוֹלם ,וְ לוֹ ִתּנּ ֵ
ָה ָ
ִשׂ ָר ֵאל
יהם ֶשׁל י ְ
אַחר ָצ ָרה ,וְ שׂוֹנְ ֵא ֶ
ַלּהִ ,י ְהיוּ נִ ְמ ָצ ִאים ְבּ ָצ ָרה ַ
עוֹלםְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִיּ ְתגּ ֶ
יהם וְ י ְַכ ִרית ֶל ֱאדוֹם ָה ְר ָשׁ ָעה ,וְ ָכל ֶא ֶרץ ֵשׂ ִעיר י ְ
יח ֲע ֵל ֶ
רוּח ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹרר ַ
ַבּרוּ ,אָז ִי ְת ֵ
ִי ְתגּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל
ִשׂרֹף ָבּ ֵאשׁ .אָז ָכּתוּב" ,וְ י ְ
ְביו ֶשׁל י ְ
ְביו" .אוֹי ָ
ְר ָשׁה ֵשׂ ִעיר אֹי ָ
ְר ָשׁה וְ ָהיָה י ֵ
ֹשׂה ָחיִל" .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב" ,וְ ָהיָה ֱאדוֹם י ֵ
עֶ
ִשׂ ָר ֵאל .וְ רוֹ ִאים ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ְבּאוֹ ָתהּ
ָשׁ ָנה ֵי ֵצא יוֹם כ"ה ֶבּ ֱאלוּל ֶשׁהוּא יוֹם ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ְבּ ַשׁ ָבּת ,וּ ִב ְשׁ ַנת תשע"ד כ"ה ֶבּ ֱאלוּל ָיחוּל ְבּ ַשׁ ָבּת .וּ ְבנוֹ ָסף קוֹ ִרין ְבּ ַשׁ ָבּת זוֹ ֶאת
ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ִנ ָצּ ִבים ַו ֵיּ ֶל ְך ֶשׁ ְקּשׁוּרוֹת ַל ֵמּאָה ָשׁ ָנה ַהנּוֹ ְכ ִחית וְ ַל ְגּ ֻא ָלּה.

ה

ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ַעד ְמאֹד ַעל גְּ ֻא ָלּה ְבּתשע"ד.
פּוֹריִ ,מ ְפּ ֵני ַמה
אָמר ַר ִבּי ַתּנְ חוּםָ ,דּ ַרשׁ ַבּר ַק ָפּ ָרא ְבּ ִצ ִ
וּל ָשׁלוֹם ֵאין ֵקץ"ַ ,
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין צדְ " (.ל ַמ ְר ֵבּה ַה ִמּ ְשׂ ָרה ְ
תוּמהִ ,בּ ֵקּשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
תוּחה ,וְ זוֹ ְס ָ
ָכּל ֵמ"ם ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ַצע ֵתּ ָבה ְפּ ָ
יח ,וְ ַסנְ ֵח ִריב גּוֹג
רוּך הוּא ַל ֲעשׂוֹת ִחזְ ִקיָּהוּ ָמ ִשׁ ַ
אָמר ַכּ ָמּה ִשׁירוֹת
וּמה ָדּוִ ד ֶמ ֶל ְך ִי ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ַ
עוֹלםַ ,
רוּך הוּאִ ,רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
אָמ ָרה ִמ ַדּת ַה ִדּין ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
וּמגוֹגְ .
ָ
יח
ירהַ ,תּ ֲע ֶשׂה ָמ ִשׁ ַ
אָמר ְל ָפנֶי ָך ִשׁ ָ
ית לוֹ ָכּל ַהנִּ ִסּים ַה ָלּלוּ ,וְ לֹא ַ
יחִ ,חזְ ִקיָּהֶ ,שׁ ָע ִשׂ ָ
וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת ְל ָפנֶי ָך ,לֹא ֲע ִשׂיתוֹ ָמ ִשׁ ַ
וּל ָשׁלוֹם ֵאין
ְל ָכ ְך נִ ְס ַתּ ֵתּם .וּ ְמ ָב ֵאר ' ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחֵיי' ָמה ִע ְנ ָין ֶשׁ ִנּ ְס ַתּ ֵתּם ַהם' ְכּ ֶשׁ ִנּ ְד ֲח ָתה ַה ְגּ ֻא ָלּה )בראשית מז ,כח( " ְל ַם ְר ֵבּה ַה ִמּ ְשׂ ָרה" ְ
תוּמה ִל ְרמֹז ִכּי
תוּחה וְ זוֹ ְס ָ
וּמה ֶשׁלֹּא ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּטִ ,כּי ִמ ְשׁ ָפּט ַה ֶמּ"ם ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ַצע ֵתּ ָבה ִל ְהיוֹת ְפּ ָ
וּבאָה ַה ֶמּ"ם ְסת ָ
ֵקץ"ָ ,
יס ָתהּ ָכּאן,
תוּמה ִבּזְ ַמן ַהגָּלוּתַ .היְ ינו ֶשׁם' ְסתוּ ָמה ְמקוֹ ָמהּ ְבּסוֹף ַה ֵתּ ָבה ,וּ ְכ ִנ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ֲהלֹא ִהיא ְס ָ
ַה ַמּ ֲע ָלה וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה ֶשׁל י ְ
ֹאמר ֵל ְך
ָבּ ֶא ְמ ַצעַ ,מ ְראָה ֶשׁ ִהיא ֶבּ ֱא ֶמת מ' ְפּתוּ ָחהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִנּ ְס ְתּ ָמה ַעד זְ ַמן ַה ֵקּץ ,וְ אָז ִתּ ָפּ ַתח .וְ ֵכן ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ַה ָכּתוּב )דניאל יב ,ט( " ַויּ ֶ
ַח ֻ
ָדּנִ יֵּאל ִכּי ְס ֻת ִמים ו ֲ
ַח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים" ְל ַר ֵמּז ַעל
ת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים ַעד ֵעת ֵקץ" ֵישׁ בּוֹ ג' ְפּ ָע ִמים ם' ְסתוּ ָמה ַבּ ֵתּבוֹת " ְס ֻת ִמים ו ֲ
וּל ָשׁלוֹם ֵאין ֵקץ".
ָהאוֹת ם' ְסתוּ ָמה ֶשׁ ִתּ ָשּׁ ֵאר ְסתוּ ָמה ַו ֲחתוּ ָמה " ַעד ֵעת ֵקץ" .וְ הוּא ַמ ְשׁ ִלים ֶאת ַה ָכּתוּב " ְל ַמ ְר ֵבּה ַה ִמּ ְשׂ ָרה ְ
אה ֶזה ֶפ ֶלאַ ,ה ָכּתוּב )דניאל
ת ִמים" ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַהם' ְסתוּ ָמה .וּ ְר ֵ
ַח ֻ
ַהיְ ינוּ ָה" ֵאין ֵקץ" ִנ ְפ ָתּר ְבּ" ַעד ֵעת ֵקץ" .וְ ֵכן ַה ָלּשׁוֹן " ְס ֻת ִמים ו ֲ
ימ ְט ִריָּא תשע"ד .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶר ֶמז ַעל ָהאוֹת ם' ֶשׁל " ַה ְדּ ָב ִרים"
ַח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים ַעד ֵעת ֵקץ" ְבּ ִג ַ
ֹאמר ֵל ְך ָדּ ִניֵּאל ִכּי ְס ֻת ִמים ו ֲ
יב ,ט( " ַויּ ֶ
ֶשׁ ִנּ ְכ ֶל ֶלת ְבּ ִג ַ
יח אכי"ר .וְ ֵכן " ַעד" ְמ ַר ֵמּז ַעל ְשׁ ַנת
ימ ְט ִריָּא תשע"דֶ ,שׁאָז ִהיא ִתּ ָפּ ַתח וְ ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
ימ ְט ִריָּא ִעם ַה ֵתּבוֹת " ַעד ֵעת ֵקץ" ְבּ ִג ַ
תשע"ד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ִלקּוּ ֵטי ַה ְגּ ָר"א' ֶשׁאוֹ ִתיּוֹת ע"ד ֶשׁ ְבּ' ָו ֶעד' ֶשׁל בשכמל"וִ ,מ ְת ַי ֲחדוֹת ִעם אוֹ ִתיּוֹת ע"ד ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וּ ְבד' ֶשׁל ָו ֶעד
יח .וְ ֵכן
יחת ַהם' ְסתוּ ָמה ְבּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ָתהּ ִהיא סוֹד ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ שׁוּב רוֹ ִאים ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל ע"ד ִל ְפ ִת ַ
ִנ ְפ ַתּ ַחת ָהאוֹת ם' ְסתוּ ָמה ֶשׁ ְפּ ִת ָ
יבתינוּ ִכּ ְלח ְֹך ַהשּׁוֹר ֵאת
רוֹמזַ " ,ע ָתּה י ְַל ֲחכוּ ַה ָקּ ָהל ֶאת ָכּל ְס ִב ֵ
יוֹסף הוּא ֵ
יח ֶבּן ֵ
ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )משפטים קכְ (.בּ ַד ְרגַּת ָמ ִשׁ ַ
יהם נ ֱ
ֶרק ַה ָשּׂ ֶדה"ֶ ,שׁ ֲע ֵל ֶ
יֶ
ֶא ַמר " ִבּ ְפר ַֹח ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד" .וְ לֹא ַעד ִבּ ְכ ָללֶ ,א ָלּא ַעד ְדּ ָמ ִטי ָל' ַעד',
ָא ָ
ִמ ַתּ ָמּן ו ֵ
ימ ְט ִריָּא ַמ ְלכוּת ָר ֵחל.
יל ְך " ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ז .ר .שליט"א ֶשׁ" ַעד ֵעת ֵקץ"ְ .בּ ִג ַ
ֹאמר
וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' ַי ֲעקֹב ֶבּן ַע ִמּי שליט"א ֶשֵׁיּשׁ ָח ֵמשׁ ֲא ֶל ִפי"ן ַה ְמ ַר ְמּזִ ים ַעל ה' ֲא ָל ִפים ָשׁ ָנהָ ,בּר"ת ַבּ ָכּתוּב " ַויּ ֶ
שה" ֶנ ְח ָשׁבוֹת ְכּ ֵת ָבה
יכם"ִ .כּי " ֶאל מֹ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ֶא ְהיֶה ְשׁ ָל ַח ִני ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ִל ְבנֵי ְ
ֹאמר כֹּה ת ַ
משׁה ֶא ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה ַויּ ֶ
ֱאל ִֹהים ֶאל ֶ
יכם" ִעם ַהכּוֹ ֵלל עוֹ ֶלה תשע"ה .וְ הוֹ ִסיף
אמר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְהיֶה ְשׁ ָל ַח ִני ֲא ֵל ֶ
ֹאמר כֹּה תֹ ַ
ֹאמר וְ גוֹ' ַויּ ֶ
אַ ַחת .וּ ְשׁאַר ָהר"ת ַבּ ָכּתוּב " ַויּ ֶ
ידעס שליט"א ֶשׁ ֶזּה ַגם
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ַפיְ וִ וישׁ ַזיְ ֶ
הרה"ג ר' יוֹ ֵסף מוֹ ְר ִסיאָנוֹ שליט"א ֶשׁ ֵעת ֵקץ ַה ָיּ ִמין ְבּ ִג ַ
ַה ִמּ ְס ָפּר ֶשׁל ֶע ֶרב ַחג סוּכּוֹת
שׁיִּ ָשׁ ֵפ ְך .וְ ַעֵיּן ַבּ ְפּסוּ ִקים ִבּזְ ַכ ְר ָיה ) יג  ,ח ( ֶשׁ ְשּׁ ֵני ְשׁ ִלישׁ
ַע ֵיּן ְבּ ִתקּוּ ֵני זֹ ַהר מחֶ :שׁ ְבּגוֹג וּ ָמגוֹג ַה ָיּם ַה ָגּדוֹל ְי ַק ֵבּל ֶצ ַבע אָדֹם ֵמרֹב ָדּם ֶ
יח יְ שׁוּ ָעה' ְבּ ֵשׁם הגר"מ ְשׁ ֶט ְר ְנבּוּ ְך שליט"א ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַהגר"י אַ ְבּ ַר ְמ ְס ִקי
ֵמ ָהעוֹ ָלם לֹא יִ ְשׂרֹד ֶאת ַה ִמּ ְל ָח ָמה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ְצ ִמ ַ
יך ְל ָה ִבין ַמה ַה ֶה ְב ֵדּל
זצ"ל ֶשׁ ְמ ֻק ָבּל ֵמ ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ְשׁ ִלישׁ עוֹ ָלם ֵי ָח ֵרב ,וְ עוֹד ְשׁ ִלישׁ יִ ָפּ ַגע ,וְ ַרק ְשׁ ִלישׁ עוֹ ָלם יִ ָנּ ֵצל .וְ ָצ ִר ְ
ֵבּין יִ ָפּ ַגע ְל ֵי ָח ֵרב .אוּ ַלי יִ ָפּ ַגעַ ,ה ַכּ ָוּ ָנה ְל ִמ ְל ָח ָמה ,וְ ֵי ָח ֵרבַ ,ה ַכּ ָוּ ָנה ִל ְר ִעידוֹת ֲא ָד ָמה וְ ַכדּוֹ ֶמה .וְ ֵכן רוֹ ִאים ֵמ ַה ָפּסוּק

) זכריה יד  ,יב (

ֶשׁ ִתּ ְהֶיה

ַמ ֵגּ ָפה ְבּתוֹ ְך ַה ִמּ ְל ָח ָמהֶ ,שׁ ַתּ ֲהרֹג ֶאת ַהגּוֹיִ ים ֶשׁ ָיּבֹאוּ ְל ִה ָלּ ֵחם ַעל יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם .וְ ַה ֵתּאוּר ֶשׁל ַה ַמּ ֵגּ ָפה ַמ ְת ִאים ְמאֹד ַלתּוֹ ָצאוֹת ֶשׁל ַה ֶנּ ֶשׁק

ֵפה ֲא ֶשׁר ִיגֹּף ה' ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָצ ְבאוּ
ַה ִבּ ְל ִתּי קוֹ ְנ ֶב ְנ ְציוֹ ַנ ִלי ֶשׁ ַקּ ָיּם ִבּזְ ַמ ֵנּנוּ .וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹן ַה ָכּתוּב "וְ זֹאת ִתּ ְהיֶה ַה ַמּגּ ָ
וּלשׁוֹנוֹ ִתּ ַמּק ְבּ ִפ ֶ
יהן ְ
ְרוּשׁ ָלִם ָה ֵמק ְבּ ָשׂרוֹ וְ הוּא ע ֵֹמד ַעל ַרגְ ָליו וְ ֵעינָיו ִתּ ַמּ ְקנָה ְבח ֵֹר ֶ
ַעל י ָ
יהם" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' י .ש.
ימי ִבּיאוֹלֹגִ י ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵלל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ז .ר .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶר ֶמז ַעל
ימ ְט ִר ָיּא ִכ ִ
צוּר שליט"א ֶשׁ" ָה ֵמק" ְבּ ִג ַ
ֶשׁק
דּוֹמה ,אוֹ ֶשׁ ְמּ ַי ְצּרוֹת נ ֶ
כּוּרים ַגּ ְר ִע ִיניִּ ים וְ ַכ ֶ
ַמה ֶשּׁ ָר ִאינוּ ְבּ ָי ֵמינוּ ֶשׁ ְמּ ִדינוֹת יִ ְצּרוּ ְל ַע ְצ ָמן ֶאת ַה ֶנּ ֶשׁק ֶשׁ ִא ֵבּד אוֹ ָתןְ ,כּ ֶשׁ ָהיוּ ְדּ ִליפוֹת ִמ ִ

עוֹלם,
יעית ָגּזַר ֶשׁ ָתּ ִביא ֵע ִצים ִמ ֶשּׁ ָלּהּ וְ ִת ָשּׂ ֵרף ָבּ ֶהם ְל ָ
יהן .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ) ילקוט ישעי ' תלט ( ַעל ַמ ְלכוּת ְר ִב ִ
ֲעבוּר אוֹיְ ֵב ֶ
עוֹלם י ֲ
יוֹמם לֹא ִת ְכ ֶבּה ְל ָ
ֶפת וְ גוֹ' ַלי ְָלה וְ ָ
יה ְלז ֶ
ֶה ְפכוּ נְ ָח ֶל ָ
ֶא ַמר "וְ נ ֶ
ֶשׁנּ ֱ
שׁם ָה ַרב ִמפּוֹנוֹ ִביז' ) הובא
ַע ֶלה ֲע ָשׁנָהּ" .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵ
במכתב לספר ' ובא לציון גואל ' מהרה " ג ר ' אשר זליג רובינשטיין זצ " ל (

יבת פּוֹנוֹ ִביז' ְבּ ֵליל יוֹם ַה ִכּפּוּ ִרים ,וְ אָ ַמר ֶשׁ ָתּ ִמיד ָה ָיה
ישׁ ַ
ֶשׁ ָדּ ַרשׁ ִבּ ִ

ָק ֶשׁה לוֹ ַהנֹּ ַסח 'וְ ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ֶכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה'ַ ,מדּוּ ַע ֶכּ ָע ָשׁן .וּ ְכ ֶשׁ ָראָה ֶאת ִפּ ְט ִר ַיּת ֶה ָע ָשׁן ֶשׁ ָיּ ְצאָה ִמ ְפּ ָצ ַצת ָהאָטוֹם ֵמ ַעל ָי ָפּן,
ֵה ִבין ַעל ֵאי ֶזה ָע ָשׁן ְמ ֻד ָבּר .וְ הוֹ ִסיף וְ אָ ַמרֶ :שׁ ָה ִר ְשׁ ָעה ִנ ְמ ֵצאת ,וְ ֶה ָע ָשׁן ִנ ְמ ָצא ,וְ ַע ְכ ָשׁו אָנוּ ְמ ַח ִכּים ָל ַה ְב ָט ָחה ֶשׁ ָכּל ָה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן
יך
ִתּ ְכ ֶלה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר ֶשׁ ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה ָיבֹא ָע ָנן ]שמרמז על ענן רדיו אקטיבי[ְ ,בּ ַצד ַמ ֲע ָרב ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ָהעוֹ ָלם ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ֶשׁ ַיּ ְח ִשׁ ְ

ו

תוֹך ַהגָּלוּת ַעד אוֹתוֹ ַהזְּ ַמן ,וְ ַהכֹּל ָתּ ָלה
יוֹסיַ ,כּ ָמּה יֵשׁ ָלנוּ ְל ִה ָמּ ֵשׁ ְך ְבּ ְ
אָמר ַר ִבּי ִ
ֶאת ָהעוֹ ָלם ,וְ ָנ ִביא ֶאת ְדּ ָב ָריו ) :וירא קיח ַ (.
שׁוּבה ִאם ִיזְ כּוּ וְ ִאם לֹא יִזְ כּוְּ ,כּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
רוּך הוּא ְכּ ֶשׁיָּשׁוּבוּ ִב ְת ָ
לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֶא ַמר ַבּ ָפּסוּק ַהזֶּה ֶשׁ ָכּתוּב " ֲאנִ י ה' ְבּ ִע ָתּהּ
וּמ ָצא ֵס ֶפר ֶא ָחד
אַחתָ ,
תוֹך ְמ ָע ָרה ַ
יוֹסי וְ ִנ ְכנַס ְל ְ
ישׁנָּה .לֹא זָכוּ ְבּ ִע ָתּהּ .וְ כוּ'ֵ ,בּין ָכּ ְך נִ ְפ ַרד ַר ִבּי ִ
ישׁנָּה" .זָכוּ ֲא ִח ֶ
ֲא ִח ֶ
תוֹך נ ֶ
קּוּקי
וּשׁ ַתּ ִים ִח ֵ
ָצא ִאתּוֵֹ .כּיוָן ֶשׁ ָפּ ַתח אוֹתוָֹ ,ראָה ִשׁ ְב ִעים ְ
ֶקב ֶשׁל ַה ֶסּ ַלע ִבּ ְק ֵצה ַה ְמּ ָע ָרה .י ָ
ֶשׁ ָהיָה נָעוּץ ְבּ ְ
יח ִים
אַחר ָה ֵר ַ
אוֹתם ֶשׁ ַ
דוֹשׁים וְ ָכל ָ
יוֹד ַע ָכּל ַה ָח ְכ ָמה ֶשׁל ֶע ְליוֹנִ ים ְק ִ
וּב ֶהם ָהיָה ֵ
אוֹתיּוֹת ֶשׁנִּ ְמ ְסרוּ ְל ָ
ִ
אָדם ָה ִראשׁוֹןָ ,
עוֹלם ַעד ַהיּוֹם ֶשׁיָּקוּם ָענָן
ידים ָלבֹא ָל ָ
אוֹתם ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֲע ִת ִ
תּוֹך אוֹרוֹת ֶע ְליוֹנִ ים וְ ָכל ָ
אַחר ַה ָפּר ֶֹכת ְ
ַלגְּ ִלים ַ
ֶשׁ ִמּ ְתגּ ְ
עוֹלם.
יך ֶאת ָה ָ
ַח ִשׁ ְ
ְבּ ַצד ַמ ֲע ָרב וְ י ְ
מוּבא ְבּלק"ת
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )שבת עזֶ (:שׁ ַגּ ְר ִעין הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ָגּ ַרעִ ,כּי ַה ַגּ ְר ִעין הוּא ַה ֵח ֶלק ֶשׁנִּ גְ ַרע ֵמ ַה ְפּ ִרי ֶשׁ ִאי אָ ְפ ָשׁר ְלאָ ְכלוֹ .וְ ֵכן ָ
ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ַה ַגּ ְר ִע ִינים ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָראְ ,כּמוֹ ַה ְקּ ִלפּוֹת .וְ ָנ ִביא ֶאת ְדּ ָב ָריו) :תהילים ע' שמא( ַה ְתּ ֵאנָה הוּא ֶנגֶד
ילנוֹת
ילן ְס ָרק ַהכֹּל ַרע ,וְ יֵשׁ ִא ָ
ַר ִעינִ ין[ ,וְ ִא ַ
ַמה ֶשּׁנִּ ְת ָבּ ֵרר ַהכֹּלִ ,כּי ַהכֹּל טוֹב ] ַהיְינוּ ְדּ ִב ְפ ִרי ַה ְתּ ֵאנָה ֵאין ְק ִלפּוֹת וְ ג ְ
ֵיתים
ילנוֹת ְכּגוֹן ז ִ
חוֹפף ָע ָליו ִמ ַבּחוּץ ְכּמוֹ ֱאגוֹזִ ים וְ ִרמּוֹנִ ים ,וְ יֵשׁ ִמינֵי ִא ָ
ֶשׁ ְפּ ִרי ֶשׁהוּא ַהמּ ַֹח ִמ ְלּגָיו ,וְ ַה ְקּ ִל ָפּה ֵ
ָבים וְ ַכ ֵ
ַר ִעינִ ין ֶשׁ ְבּתוֹ ְך ָה ֲענ ִ
וּת ָמ ִרים ֶשׁ ַהמּ ַֹח ִמ ְלּ ַבר וְ ַה ְקּ ִל ָפּה ִמ ְלּגָיו ֶשׁהוּא ַהגּ ְ
ְ
יּוֹצאְ .ל ִפי ֶזה ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַמדּוּ ַע ַג ְר ִעין הוּא
ִמ ְלּשׁוֹן ָגּ ַרעִ ,כּי ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא הוּא ְבּ ִחי ַנת ָגּ ַרעֶ ,שׁ ְמ ָג ֵר ַע ֵמ ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ָהאָ ָדם וְ ָהעוֹ ָלם ,וְ ֵכן ָרע ִנ ְר ָמז ְבּ ָג ַרע .וְ ָל ֵכן ה' יִ ָלּ ֵחם ָבּ ָרע
ִבּ ְפ ָצ ָצה ַג ְר ִעינִ ית ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָה ָרע .וְ ֵכן יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ָנּ ְתנוּ ֵשׁם ְל ַג ְר ִעי ֵני ִמ ְשׁ ֵמשׁ גּוֹגוֹ ִאיםֶ ,שׁ ְמּ ַר ֵמּז ַעל ִמ ְל ֶח ֶמת
גּוֹג וּ ָמגוֹג ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ִמ ְל ָח ָמה ַג ְר ִעינִ ית .וְ ָל ֵכן ְמ ַשׂ ֲח ִקים ָבּ ֶהם ַהיְ ָל ִדים ַבּ ַקּ ִיץ ִמ ְלּשׁוֹן ֵקץ.

כותרת מעתון יתד נאמן ג' תמוז תשע"ד

וְ ֵכן

ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' ֵא ִל ָיּהוּ בּוֹ ֵרר שליט"א ֶשׁ ָזּ ָכה ִל ְלמֹד ַח ְברוּ ָתא ִעם ָמ ָרן הגר"ח ַק ְנֶי ְב ְס ִקי ִל ְפ ֵני ִכּ ְשׁלֹ ִשׁים ָשׁ ָנה ,וְ ָזכוּר לוֹ
ֶשׁ ָמּ ָרן ִה ְת ַבּ ֵטּא ִבּזְ ַמנּוֹ ַעל ֵקץ ַה ְגּ ֻא ָלּהֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁיּוֹ ֵד ַע ֵאינוֹ אוֹ ֵמרִ .כּי ֵישׁ ֵקץ ֶשׁל ַה ְגּ ָר"א ֶשֵׁיּשׁ ַהיּוֹ ְד ִעים אוֹתוֹ ,אָ ְמ ָנם ֵאי ָנם ְמ ַד ְבּ ִרים.

יע.
יח ַבּ ֶפּ ַתח ,וְ ִל ְכאוֹ ָרה זֹאת ְראָ ָי'ה ֶשׁאָ ֵכן ַה ֵקּץ ֶשׁל ַה ְגּ ָר"א ִה ִגּ ַ
וְ ִה ֵנּה ַכּ ֲעבוֹר ִכּ ְשׁלֹ ִשׁים ָשׁ ָנה שׁוֹ ְמ ִעים ִמ ָמּ ָרן שׁוּב וְ שׁוּב ַעל ָכּ ְך ֶשׁ ָמּ ִשׁ ַ

ישׁ ְע ָיהוּ ֶבּן אָמוֹץַ ,ה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ִמּ ְס ָפּר ֶא ֶלף וְ עוֹד מו"ץ
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף מוֹ ְר ִסיאָנוֹ שליט"א ֶשׁ ְנּבוּאַת ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶנ ֶא ְמ ָרה ִל ַ
ָשׁ ִניםַ ,היְ ינוּ ָ 1946שׁ ִנים ַל ֻח ְר ָבּןִ ,מ ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָב תשע"דֶ .שׁאָז ַתּ ְת ֶח ְל ָנה ְל ִה ְת ַקֵיּם ְנבוּאוֹת ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן תשע"ד
ימ ְט ִר ָיּא ַשׁ ַבּת ֲחזוֹן.
ְבּגִ ַ
יח )עין שם
וֹכב וְ ֵשׁ ֶבט ַה ַכּ ָוּנָה ְל ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִשׂ ָר ֵאל" ,הוּא ְמ ַת ְרגֵּם ֶשׁכּ ָ
ַעקֹב וְ ָקם ֵשׁ ֶבט ִמיּ ְ
כּוֹכב ִמיּ ֲ
ַבּ ַתּ ְרגּוּם ַעל ַה ָכּתוּב " ָדּ ַר ְך ָ
אוֹמר ַה ִמּ ְד ָרשׁ )מדרש רשב"י עמוד ַ (556בּ ִשּׁ ִשּׁית ִי ְצ ַמח כּוֹ ָכב ֶא ָחד ַבּ ִמּזְ ָרח וּ ְברֹאשׁוֹ ֵשׁ ֶבט,
ברמב"ן( ִנ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ֵ
ז

וְ הוּא כּוֹ ָכב ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ אָז ִי ְצ ַמח ָמ ִשׁ ַ
יח ֶבּן ָדּוִ ד ְל ַר ֵמּז ַעל ַה ָפּסוּק ַהזֶּה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּלק"ת ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )בלק ע' רכח( " ָדּ ַר ְך
וּמזֶּה
הוֹליד ָבּנִ יםְ ,בּסוֹד " ְכּ ִח ִצּים ְבּיַד גִּ בּוֹר"ִ ,
דּוֹר ְך ִח ָצּיו ְל ִ
ַעקֹב"ָ " ,דּ ַר ְך " הוּא ַהיְסוֹדֶ ,שׁהוּא ַה ֶקּ ֶשׁת ַה ֵ
כּוֹכב ִמיּ ֲ
ָ
כּוֹכב" ְלשׁוֹן
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ַר ִשּׁ"י )במדבר כד ,יז( " ָדּ ַר ְך ָ
כּוֹכ ִביםֶ ,שׁ ֵהם נִ ְשׁמוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ְ
יוֹצ ִאים ס' ִרבּוֹא ָ
ְ
כוֹכב ָשׁ ִביט
עוֹבר ַכּ ֵחץְ .ל ִפי זֶה ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַמה ֶשּׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּח ֶֹדשׁ אָב תשע"ד ֶשׁ ַה ַמּ ָדּע ִמ ְת ָק ֵרב ְל ָ
כּוֹכב ֵ
" ָדּ ַר ְך ַק ְשׁתּוֹ"ֶ ,שׁ ַה ָ
כּוֹנ ִנים ְל ַה ְנ ִחית ְכּ ִלי ֶר ֶכב ַעל
מוּך ֵא ָליו ,וְ ֵהם ִמ ְת ְ
עוֹב ֶרת  100ק"מ ְבּ ָס ְ
ֶשׁנָהּ ֲח ָל ִלית ֶשׁ ְכּ ָבר ֶ
אָרץ ,וְ י ְ
ֶשׁ ָרחוֹק ִ 55מ ְליוֹן ק"מ ִמ ַכּדּוּר ָה ֶ
מּוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )ברכות נח :ד"ה כוכבא(
יּוֹרה ִח ִצּיםַ ,כּ ָ
כּוֹכב ֶשׁ ֶ
כּוֹכב ָשׁ ִביט ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ָ
ַה ָשּׁ ִביט ְבּי"ח ְבּ ֶח ְשׁוָן תשע"הִ .כּי ָ

כּוֹכב
ֶשׁ ָ

הוֹסיף
יח .וְ ִ
ימ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁ ַ
שׁ ֶבט ְבּ ִג ַ
יח ְכּ ִד ְל ֵעיל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁכּוֹ ָכב ֵ
יוֹרה ִח ִצּים ,וְ ֶזה ַהסּוֹד ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ָשׁ ִביט ֶ
ימ ְט ִר ָיּא ֶבּן ִי ַשׁי.
יבּוֹני שליט"א ֶשׁכּוֹ ָבב ָשׁ ִביט ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵלל ְבּ ִג ַ
הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִס ִ

נוֹפ ִלין תּוֹ ְך יְסוֹד
יּוֹצ ִאים ִמ ָשּׁם וְ ְ
כּוֹכ ִבים ֵהם ְבּ ִחינַת ַה ֲח ָס ִדים ַה ְ
אוֹצרוֹת ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )רחל ולאה פ"ג( ַה ָ
מוּבא ְבּ' ְ
וְ ֵכן ָ
ַעקֹב .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַהכּוֹ ָכב ְמ ַס ֵמּל ֶאת
כּוֹכב" ,יְסוֹד י ֲ
אוֹתיּוֹת ,וְ זוֹ " ָדּ ַר ְך ָ
כּוֹכב" ,כ"ו ֵשׁם ֲה ָו ָי"ה וְ כב' ִ
נּוֹדע ,וכו'ָ " ,
ְדּז"א ַכּ ַ
כּוֹכב ָשׁ ִביט ַבּ ֶטּ ַבע הוּא ְבּצוּ ַרת
ימיּוּת ַהתּוֹ ָרה וְ ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן צוּ ַרת ַה ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ֶשׁל ָ
יע ֶד ֶר ְך כ"ב אוֹ ִתיּוֹת ,סוֹד ְפּ ִנ ִ
ֵשׁם הוי"ה ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִפּ ַ
ֶק ַרח ,וְ הוּא ָק ָטן ְמאֹד ְבּ ִמדּוֹ ָתיו ְכִּ 4קילוֹ ֶמ ֶטר ִבּ ְל ָבדָ ,כּל ֵאלּוּ ְמ ַר ְמּזִ ים ַעל ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ִדּין ֶשׁ ִנּ ְר ָמז ְבּ ֶק ַרח ,וְ ִהיא ְבּ ִחי ַנת

ָק ָטןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )ש"א יז ,יד( "וְ ָדוִ ד הוּא ַה ָקּ ָטן" ,וְ ִהיא ַשֶׁיּ ֶכת ָלאוֹת ד'.

וְ ֵכן

ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ְבּחֹ ֶדשׁ אָב תשע"ד ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ַמ ְטמוֹן ַמ ְט ֵבּעוֹת ַע ִתּיקוֹת ִמ ְתּקוּ ַפת ַבּיִ ת ֵשׁ ִניְ ,בּ ָסמוּ ְך ִל ְכ ִבישׁ ֶא ָחד ֶשׁמּוֹ ִביל
יהם ַה ִמּ ִלּים ִלגְ אוּ ַלת ִציּוֹן ,וּ ִמ ַצּד ֵשׁ ִני ִציּוּר לוּ ָלב וְ ֶא ְתרֹג .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶר ֶמז ַעל ְגּ ֻא ַלּת ִציּוֹן ַה ְקּרוֹ ָבה,
ִלירוּ ָשׁ ַל ִיםֶ ,שׁ ֲחקוּקוֹת ֲע ֵל ֶ

אָדם
קּוּטים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )פ' עקב ע' רעב( ֶשׁ ְבּ ֵח ְטא ָ
וְ ַעל ִחבּוּר ַהלּוּ ָלב ָל ֶא ְתרֹג ,סוֹד ַה ִתּקּוּן ֶשׁל ֵח ְטא אָ ָדם ָה ִראשׁוֹןַ .כּמּוּ ָבא ְבּ' ֵס ֶפר ַה ִלּ ִ
לּוּלב ָל ֶא ְתרוֹג.
ָה ִראשׁוֹן הוּא ִה ְפ ִריד ֵבּין ַה ָ
דול ִ
דָבִרים ׁ ֶש ָּׁש ַ
מ ְ
דו ֵ
מְּג ֹ
דיק ּ ָג ֹ
שָראֵ ל שליט"א:
לי ִי ְ ׂ
ע ּ ִתי ּ ְב ֵׁשם ַצ ִ ּ
ְוָנִביא ְ ּ

ָמים ֵאלּוּ ְבּ ַעזָּה לֹא ִתּ ָפּ ֵסק ִל ְפנֵי
ילה ְבּי ִ
ַה ַמּ ֲע ָר ָכה ֶשׁ ִה ְת ִח ָ
ישׁיתֶ ,שׁ ִהיא ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג
עוֹלם ְשׁ ִל ִ
ֶשׁ ִתּ ְת ַפּ ֵתּ ַח ִמ ֶמּנָּהּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָ
ַלּה
ִתגּ ֶ
יאיםֶ ,שׁ ְבּ ַמ ֲה ָל ָכהּ י ְ
נּוֹראָה ֶשׁ ָע ֶלי ָה ִנ ְבּאוּ ָכל ַה ְנּ ִב ִ
וּמגוֹג ַה ָ
ָ
עוֹלם.
אָלנוּ ְג ֻא ַלּת ָ
יח וְ י ְִג ֵ
ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
וְ ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶשׁ ִתּ ְת ַפּ ֵתּ ַח ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ִמ ִמּ ְל ֶח ֶמת ַע ָזּהַ ,על ִפּי ַמה ֶשּׁ ָכּתוּב )דניאל יא ,יג( "וְ ָשׁב ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן וְ ֶה ֱע ִמיד
ַע ְמדוּ
וּב ִע ִתּים ָה ֵהם ַר ִבּים י ַ
וּב ְרכוּשׁ ָרבָ :
וּל ֵקץ ָה ִע ִתּים ָשׁנִ ים יָבוֹא בוֹא ְבּ ַחיִ ל גָּדוֹל ִ
ָהמוֹן ַרב ִמן ָה ִראשׁוֹן ְ
יצי ַע ְמּ ָך ִינּ ְ
וּבנֵי ָפּ ִר ֵ
סוֹל ָלה וְ ָל ַכד ִעיר ִמ ְב ָצרוֹת
ִשׁפּ ְֹך ְ
ַשּׂאוּ ְל ַה ֲע ִמיד ָחזוֹן וְ נִ ְכ ָשׁלוּ :וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן וְ י ְ
ַעל ֶמ ֶל ְך ַה ֶנּגֶב ְ
ַעמֹד ְבּ ֶא ֶרץ
עוֹמד ְל ָפנָיו וְ י ֲ
ַעשׂ ַה ָבּא ֵא ָליו ִכּ ְרצוֹנוֹ וְ ֵאין ֵ
וּזְ רֹעוֹת ַה ֶנּגֶב לֹא י ֲ
ַעמֹדוּ וְ ַעם ִמ ְב ָח ָריו וְ ֵאין כּ ַֹח ַל ֲעמֹד :וְ י ַ
יתהּ וְ לֹא
ָשׁים ִי ֶתּן לוֹ ְל ַה ְשׁ ִח ָ
וּבת ַהנּ ִ
ישׁ ִרים ִעמּוֹ וְ ָע ָשׂה ַ
ָשׂם ָפּנָיו ָלבוֹא ְבּת ֶֹקף ָכּל ַמ ְלכוּתוֹ וִ ָ
ַה ְצּ ִבי וְ ָכ ָלה ְביָדוֹ :וְ י ֵ
ָשׂם ָפּנָיו ְל ִא ִיּים וְ ָל ַכד ַר ִבּים וְ ִה ְשׁ ִבּית ָק ִצין ֶח ְר ָפּתוֹ לוֹ ִבּ ְל ִתּי ֶח ְר ָפּתוֹ י ִ
ַת ֲעמֹד וְ לֹא לוֹ ִת ְהיֶה :וְ י ֵ
ָשׁב ָפּנָיו
ָשׁיב לוֹ :וְ י ֵ
אַפּיִם
ִשּׁ ֵבר וְ לֹא ְב ַ
ָמים ֲא ָח ִדים י ָ
ָפל וְ לֹא י ָ
אַרצוֹ וְ נִ ְכ ַשׁל וְ נ ַ
ְל ָמעוּזֵּי ְ
וּבי ִ
ִמּ ֵצא :וְ ָע ַמד ַעל ַכּנּוֹ ַמ ֲע ִביר נוֹגֵשׂ ֶה ֶדר ַמ ְלכוּת ְ
ָחל ְל ַד ֵבּר ַעל ָה ֲע ִתידוֹת ֶשׁ ִנּ ְשׁ ֲארוּ וְ ַדע ִכּי ֲא ָרם ִהיא ְצפוֹנִ ית ַמ ֲע ָר ִבית
וְ לֹא ְב ִמ ְל ָח ָמה" .וּ ְמ ָב ֵאר ָה' ִא ְבּן ֶעזְ ָרא' וְ ַע ָתּה י ֵ
ַעם אָז
יח ַעד ַכּ ֵלּה ז ַ
אָמר וְ ִה ְצ ִל ַ
וּב ֵעת ֵקץ ֶשׁ ַיּגִּ ַ
קוֹס ַטנְ ִטינָא ִהיא ְצפוֹנִ יתְ ,
ִשׂ ָר ֵאל גַּם ְ
ְל ֶא ֶרץ י ְ
יע ֵקץ ֶמ ֶל ְך ַה ָצּפוֹן ֲא ֶשׁר ַ
ֵצא וְ ָע ָשׂה ִמ ְל ָח ָמה ִעם
גּוֹאל ַכּ ֲא ֶשׁר י ְָפ ֵרשׁ ,וְ ִהנֵּה לֹא ִהזְ ִכּיר ָמ ַתי י ְִהיֶה זֶה ַרק ִהזְ ִכּיר ִכּי זֶה ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר י ֵ
ָיבֹא ֵקץ ַה ֵ
גּוֹאל
ְדוּעים ְבּ ִמ ְס ַפּר ִמיּוֹם מוֹתוֹ ָיבֹא ַה ֵ
ָמים י ִ
אַחר י ִ
ֵה ֵרג ,וְ ַ
אָרץ וְ אָז י ָ
ֵל ְך ָל ֶ
ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם וְ י ְִלכֹּד ֶאת ִמ ְצ ַר ִים ,וְ י ֵ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל .רוֹ ִאים ֵמ ָה' ִא ְבּן ֶעזְ ָרא' ֶשׁ ִלּ ְפ ֵני ִבּיאַת ַהגּוֹ ֵאל ִתּ ְת ַפּ ֵתּ ַח ִמ ְל ָח ָמה ֵבּין טוּ ְר ִק ָיּה ְל ִמ ְצ ַריִ םַ ,כּ ֲא ֶשׁר ַהטּוּ ְר ִקים יִ ְכ ְבּשׁוּ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם,
ח

יב ְקּשׁוּ ְל ַכלּוֹת ֶאת
יצי ַע ְמּ ָך ,וְ ַי ְשׁ ִחיתוּ ַר ִבּים ִמ ְבּ ֵני ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,היל"ת ,וִ ַ
וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַי ֲעלוּ ְל ִמ ְל ָח ָמה ַעל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְכ ְבּשׁוּ ָה ִמ ְבּ ֵני ָפּ ִר ֵ

יצי ַע ְמּ ָך
ילת ַמ ְלכוּת ָה ֶע ֶרב ַרב ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹגְ " ,וּבנֵי ָפּ ִר ֵ
ְכּ ֶנ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל וּ ָב ֶזה לֹא ַי ְצ ִליחוּ .וּ ְר ֵאה ֶזה ֶפ ֶלאְ :לשׁוֹן ַה ָפּסוּק ַעל ְנ ִפ ַ
ַשּׂאוּ ְל ַה ֲע ִמיד ָחזוֹן וְ ִנ ְכ ָשׁלוּ" ְבּ ִג ַ
יִ נּ ְ
וּבנֵי" ְמ ַר ֵמּז ַעל ִבּנְ ָי ִמין .וְ ֵכן ְבּנֵי ר"ת ִבּ ְנ ָי ִמיןָ ,י ִאירַ ,נ ְפ ָתּ ִלי.
ימ ְט ִר ָיּא נְ ַתנְ ָיהוּ ,וְ ֵכן " ְ

וּ ְב ָי ִמים

ֵאלּוּ אָנוּ שׁוֹ ְמ ִעים ַעל ִה ְת ָגּ ֻריּוֹת ִמ ְל ָח ָמה ֵבּין טוּ ְר ִק ָיּה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְס ִביב ַהנּוֹ ֵשׂא ֶשׁל ַע ָזּה וְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .וּ ְכ ָבר ָר ִאינוּ ֶבּ ָע ָבר
יה ִמ ְל ֶח ֶמת ֱאדוֹם
ְבּ ִע ְנ ַין ְס ִפי ַנת ַה ֶמּ ְר ְמ ָרה ֶשׁ ַהטּוּ ְר ִקים ָהיוּ מוּ ָכ ִנים ְל ִה ָלּ ֵחם ֲעבוּר ַע ָזּה .וְ ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַהזֹּאת ִתּ ְגרוֹר אַ ֲח ֶר ָ

וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּ ָכל ָהעוֹ ָלםִ ,כּי רוּ ְס ָיה ֵת ֵצא ְל ִמ ְל ָח ָמה ֶנ ֶגד טוּ ְר ִק ָיּהַ ,כּ ָיּדוּ ַע ֶשׁ ֵהם ְשׁ ֵכ ִנים אוֹיְ ִבים ֶזה ָל ֶזה ַו ֲחלוּ ִקים ְמאֹד ְבּ ִע ְנ ַין ַע ָזּה .וּ ְכ ָבר

ידי
ָדינוּ ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַה ֵסּ ֶפר 'אוֹ ְרחוֹת ַר ֵבּנוּ' ֵמ ַה ְסּ ַטיְ ְיפּ ֶלר )עקבתא דמשיחא חלק ה עמוד עג וכעין זה בחלק א עמוד מד( ַק ָבּ ָלה ְבּי ֵ
יכים ִל ְלבֹּש
ַלּים'[ ְצ ִר ִ
בּוּספוֹרוּס' ] ַה' ַדּ ְר ַדּנ ִ
יצר ' ְ
ֶחצוּ ֶאת ֵמ ַ
רוּס ָיא י ֱ
ַהגְּ ָר"א ְבּ ֵשׁם ַהגָּאוֹןִ :אם ַה ְסּ ִפינוֹת ֶשׁל ַמ ְלכוּת ְ
ִבּגְ ֵדי ַשׁ ָבּתַ ,
יפּ ֶלר זצ"ל ֵבּ ֵארֶ ,שׁ ַה ַכּ ָוּ ָנה ֶשׁיִּ ְכ ְבּשׁוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם .וְ ֵכן
יח .וּ ָמ ָרן ַה ְסּ ַטיְ ְ
רוֹבה אָז ְל ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
לוֹמר ְל ָךֶ ,שׁ ַה ָשּׁ ָעה ְק ָ
ִשׂ ָר ֵאל
יס ָחא ,וְ ַר ִבּי י ְ
הוּדי ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ְפּ ִשׁ ְ
ַבּאוּ ְבּ ִסגְ נוֹן ֶא ָחדַ ,הגְּ ָר"אַ ,ה ְיּ ִ
יאים נִ ְתנ ְ
מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְכּ ִל ַילת יוֹ ִפי' )עמוד ש"ז( ג' נְ ִב ִ
רוּסים י ִָכּ ְנסוּ ְל ְ
אָמרוּ ַמ ָמּשׁ ְבּנ ַֹסח ֶא ָחדִ ,כּי ְב ָשׁ ָעה ֶשׁ ָה ִ
ֵמרוּזִ 'יןָ ,כּל ֵאלּוּ ַה ְשּׁל ָֹשה ְ
יכין אָנוּ ִל ְלבֹּש ִבּגְ ֵדי
טוּר ִקיָּאְ ,צ ִר ִ
יוֹם טוֹב ִל ְכבוֹד ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יאל ַהכֹּ ֵהן ַר ִבּינוֹ ִביץ שליט"א בעמח"ס ' ַגּם ֲא ִני אוֹ ֶד ָךּ' ֶשׁ ַח ָמּאס
יח .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ַגּ ְמ ִל ֵ
ימ ְט ִריָּא ְלגוֹג וּ ָמגוֹג ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹתְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִמּ ְל ֶח ֶמת ַה ַח ָמּאס ְבּ ַע ָזּה תּוֹ ִביל ְל ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' דֵ .לב שליט"א
ְבּ ִג ַ
יעית ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
יעיתִ ,כּי ָכל ֶזה ֲה ָכ ָנה ִל" ְבּ ָ
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
ימ ְט ִריָּא ְבּ ָ
יתן ַעזָּה ְבּ ִג ַ
ֶשׁ ִמּ ְב ַצע צוּק ֵא ָ
ימ ְט ִריָּא ַה ְפ ָס ַקת ֵאשְׁ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ַרק אָז ִנזְ ֶכּה ְל ַה ְפ ָס ַקת ֵאשׁ ְכּ ֶשׁ ִתּ ְס ַתֶּיּ ְמ ָנה
יעית ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ
ָדּוִ ד ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁ ְבּמ ָֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
יעית ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' שֵ .רייְ ְס ִקין שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַבּ ֵס ֶמל ֶשׁל ַה ַח ָמּאס
יעית ,וּ ְבמוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁל ְשׁ ַנת ַה ְשּׁ ִב ִ
אלי ְבּ ַהר ַה ַבּיִ תְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁאָ ֵכן ֵמ ֶהם יִ ְת ַגּ ְל ְגּלוּ ָה ִע ְנ ָי ִנים ֶשׁ ָיּ ִביאוּ ֶאת ֻח ְר ַבּן ַה ִמּ ְס ָגּד
ְשׁ ֵתּי ֲח ָרבוֹת ֶשׁ ִנּ ְראוֹת חוֹ ְתכוֹת ֶאת ַה ִמּ ְס ָגּד ַהיִּ ְשׁ ָמ ֵע ִ

ַה ֶזּה ,וְ ֶאת ִבּ ְנ ַין ֵבּית ַה ִמ ְק ָדּשׁ בב"א .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנ ֵחם ַבּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ַה ְפ ָסקוֹת ֵאשׁ ְל72
ָשׁעוֹתְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּ מוּ ַהָ 72שׁ ִנים ֶשׁל ֵקץ ַהזֹּ ַהר ,וְ ַה ְגּ ֻא ָלּה ַבּ ֶפּ ַתח.

יאל ַעל ַה ָכּתוּב ָהאַ ֲחרוֹן ֶשׁל ְנבוּאַת ִבּ ְל ָעם )במדבר כד ,כד( "וְ ִצים ִמיַּד ִכּ ִתּים
ָמסֹ ֶרת זוֹ ַעל בּוֹ ְספוֹרוּס נִ ְר ֶמֶזת ַגּם ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹ ָנ ָתן ֶבּן עוּזִ ֵ
לוּסין
יצין י ְִצ ָט ְר ָחן ְבּ ָמנֵי ֵז ְיינָא ,וְ י ְִפקוּן ְבּ ֻא ְכ ִ
וְ ִענּוּ אַשּׁוּר וְ ִענּוּ ֵע ֶבר וְ גַם הוּא ֲע ֵדי א ֵֹבד" .וּ ְמ ַת ְר ֵגּם יוֹ ָנ ָתן וְ ִצ ִ
אַתוֹר ִאי,
ָ
קוּס ַטנְ ִטינִ י] ,טוּ ְר ִק ָיּה[ וְ י ְִצ ֲערוּן ְל
ְ
אַרע ִא ַט ְליָא ,וְ י ְִצ ַט ְרפוּן ְבּ ִלגְ יוֹנִ ין ְדּי ְִפקוּן ִמן
וּמ ָ
יאין ִמן ִל ְמ ַבּ ְרנִ יָּאֵ ,
ַסגִּ ִ
אוּב ָדנָא.
יהוָון ַעד ָע ְל ָמא ְל ְ
יחא וִ ֲ
יפּל ְבּיַד ַמ ְל ָכּא ְמ ִשׁ ָ
אַליָין ְל ֵמ ַ
אַליָין וְ ְ
סוֹפהוֹן ְדּ ְ
ישׁ ְע ְבּדוּן ָכּל ָבּנוֹי ְדּ ֵע ֶברְ ,בּ ַרם ְ
וִ ַ
וּ ְב ַת ְרגּוּם יְ רוּ ַשׁ ְל ִמי מוֹ ִסיף ָשׁם ְדּרוֹ ַמאיֶ ,שׁ ְמּ ַר ֵמּ ז ַע ל ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁ ִנּ ְמ ָצ ִאים ְבּ ַצד ָדּרוֹם .וְ ֵכן ְשׁ ַנת תשע"ד ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָפּסוּק "וְ גַם הוּא
בוּתא ְדּ ִמ ְשׁ ַתּיֵּר ִמן
יצי ֵשׁיזְ ָ
ישׁ ִ
יוֹביד וִ ֵ
ַעקֹב וְ ִ
ֲע ֵדי א ֵֹבד" .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹ ָנ ָתן ָשׁם ) יט ( וְ יָקוּם ַשׁ ִלּיט ִמ ְדּ ֵבית י ֲ
ימ ְט ִר ָיּא
ישׁר שליט"א ֶשׁ ְשּׁמוֹ ֶשׁל ַשׁ ִלּיט טוּ ְר ִק ָיּה אַ ְרדוּאַן ְבּ ִג ַ
ָב ָתא .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' ָמ ְר ֳדּ ַכי ֱא ִל ָ
קוּס ַטנְ ִטינִ י ַק ְר ָתּא ַחיּ ְ
ְ
ימ ְט ִר ָיּא ִשׁדּוּ ְךְ .דּקוֹ ֶדם ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַנת ִנשּׂוּ ִאיןֵ ,ישׁ ַשׁ ְדּ ָכן ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר.
יראן[ .וְ ֵכן טוּ ְר ִק ָיּה ְבּ ִג ַ
ֶא ֶרס] .וְ ֶזה ַגּם ַה ִמּ ְס ָפּר ֶשׁל ִא ַ
ירא וְ ַעזָּה וְ ָת ִחיל ְמאֹד וְ ֶע ְקרוֹן ִכּי
אַשׁ ְקלוֹן וְ ִת ָ
סוּקים )זכריה פרק ט( " ֵתּ ֶרא ְ
ילת ַעזָּהַ ,בּ ְפּ ִ
וְ ֵכן יֵשׁ ֶר ֶמז ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה ַתּ ְת ִחיל ִמ ְנּ ִפ ַ
ַה ִסר ִֹתי
אַשׁדּוֹד וְ ִה ְכ ַר ִתּי גְּ אוֹן ְפּ ִל ְשׁ ִתּים :ו ֲ
ָשׁב ַמ ְמזֵר ְבּ ְ
אַשׁ ְקלוֹן לֹא ֵת ֵשׁב :וְ י ַ
אָבד ֶמ ֶל ְך ֵמ ַעזָּה וְ ְ
הוֹבישׁ ֶמ ָבּ ָטהּ וְ ַ
ִ
יתי ִמ ָצּ ָבה
יתי ְל ֵב ִ
יבוּסי :וְ ָחנִ ִ
יהוּדה וְ ֶע ְקרוֹן ִכּ ִ
ָד ָמיו ִמ ִפּיו וְ ִשׁ ֻקּ ָציו ִמ ֵבּין ִשׁנָּיו וְ נִ ְשׁאַר גַּם הוּא ֵלאל ֵֹהינוּ וְ ָהיָה ְכּאַלֻּף ִבּ ָ
יעי ַבּת י ָ
ילי ְמאֹד ַבּת ִציּוֹן ָה ִר ִ
יתי ְבּ ֵעינָי :גִּ ִ
ְרוּשׁ ַלִם ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ ְך
יהם עוֹד נֹגֵשׂ ִכּי ַע ָתּה ָר ִא ִ
ַעבֹר ֲע ֵל ֶ
וּמ ָשּׁב וְ לֹא י ֲ
ֵמע ֵֹבר ִ
ילת
נוֹשׁע הוּא ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל ֲחמוֹר וְ ַעל ַעיִר ֶבּן ֲאתֹנוֹת" .וְ ֵכן רוֹ ִאים ִבּ ְנבוּאַת ָעמוֹס ֶשׁהוּא כּוֹ ֵר ְך ֶאת ְנ ִפ ַ
יָבוֹא ָל ְך ַצ ִדּיק וְ ָ
ַדּ ֶמ ֶשּׂק ִעם ְנ ִפ ַ
תוֹמ ְך ֵשׁ ֶבט ִמ ֵבּית ֶע ֶדן וְ גָלוּ ַעם
יוֹשׁב ִמ ִבּ ְק ַעת אָוֶן וְ ֵ
יח ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ִה ְכ ַר ִתּי ֵ
ילת ַע ָזּה) :עמוס א ,ה( "וְ ָשׁ ַב ְר ִתּי ְבּ ִר ַ
ט

לוֹתם גָּלוּת ְשׁ ֵל ָמה ְל ַה ְסגִּ יר
יבנּוּ ַעל ַהגְ ָ
אַר ָבּ ָעה לֹא ֲא ִשׁ ֶ
לשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי ַעזָּה וְ ַעל ְ
אָמר ה' ַעל ְשׁ ָ
אָמר ה' :כֹּה ַ
ירה ַ
ֲא ָרם ִק ָ
אַר ְמנ ֶֹת ָ
אָכ ָלה ְ
חוֹמת ַעזָּה וְ ְ
ֶל ֱאדוֹם :וְ ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֵאשׁ ְבּ ַ
יה" .וּ ֻמזְ ָכּרוֹת ָשׁם ַגּם צֹר וְ ִצידוֹן) :ב( "וְ גַם ֲח ָמת ִתּגְ ָבּל ָבּהּ צֹר
וְ ִצידוֹן" .וְ ֵכן " ְל ַה ְסגִּ יר ֶל ֱאדוֹם" ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ִמּ ָכּאן ִתּ ְת ַפּ ֵתּ ַח ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ֶשׁ ָתּ ִביא ֶאת ַה ְנּ ָק ָמה ֶבּ ֱאדוֹם.

ַע ָזּ"ה סוֹ"ד.
ָמגוֹ"ר ַק ָבּ ָל"ה.
ַר ֶקּ ָט"א ַר ְשׁ ִבּ"י.
ִמ ְנ ָה ָר"ה ֶנ ֶשׁ"ק ִלמּוּ"ד סוֹ"ד
ֵהן

ָהאוֹ ִתיּוֹת ִל ְפ ֵני

ֵהן

ָהאוֹ ִתיּוֹת ִל ְפ ֵני
ָהאוֹ ִתיּוֹת אַ ֲח ֵרי
אוֹתיּוֹת ִל ְפ ֵני וְ אַ ֲח ֵרי
ָה ִ

וְ הוֹ ִסיף

ֵהן

ֵהן

.

הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר סוֹ ֵפר שליט"א ֶשׁ ָהאוֹ ִתיּוֹת ִל ְפ ֵני ַע ָזּ"ה ֵהן סוֹ"ד ְל ִפי ַה ֵסּ ֶדרְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִלּמּוּד ַהסּוֹד ַמ ְמ ִתּיק ֶאת ַה ִדּ ִינים
יהם .וְ ֵכן ָהאוֹ ִתיּוֹת ִל ְפ ֵני ָמגוֹ"ר ֵהן ַק ָבּ ָל"הְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִאם
ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ַע ָזּהֵ ,כּי ָון ֶשׁהוּא ַהשֹּׁ ֶרשׁ ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ִנּ ְר ָמז ָבּאוֹ ִתיּוֹת ֶשׁ ִלּ ְפ ֵנ ֶ

שׁה ַי ִין ְמ ִפיגוֹ .וְ ַק ָבּ ָלה ִהיא ְבּ ִחי ַנת ַייִ ן ֶשׁ ֵמּ ִפיג ַפּ ַחד .וְ ֵכן
ֵישׁ ָמגוֹר וּ ַפ ַחד ָצ ִר ְיך ִל ְלמֹד ַק ָבּ ָלה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ב"ב יַ (.פּ ַחד ָק ֶ
אשׁי ַה ַח ָמּאס
ָהאוֹ ִתיּוֹת אַ ֲח ֵרי ַר ֶקּ ָט"א ֵהן ַר ְשׁ ִבּ"י .וְ ָהאוֹ ִתיּוֹת אַ ֲח ֵרי ַר ֶקּ ָט"ה ַס ָמּ ֵא"ל ֵהן ַר ִבּ"י ִשׁ ְמעוֹ"ן .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּ ְשׁמוֹת ָר ֵ
ְבּ ַע ָזּה זוֹ ֲה ִרי ,אַ ַז ָהרְ ,מ ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ָצּרוֹת ָבּאוֹת ִבּ ְג ַלל ֶשׁלֹּא לוֹ ְמ ִדים ַמ ְס ִפּיק ְבּ ֵס ֶפר ַהזֹּ ַהר .וְ ֵכן ַע ָזּה ָהיְ ָתה ְבּ ַנ ֲח ַלת ֵשׁ ֶבט ְיהוּ ָדהְ ,כּמוֹ
יח ֶבּן ָדּוִ ד .וְ ֵכן
ימיּוּת ַהתּוֹ ָרה ֶד ֶר ְך ָמ ִשׁ ַ
יע ֶאת ְפּ ִנ ִ
בוּלהּ" .וְ ֵשׁ ֶבט יְ הוּ ָדה ַמ ְשׁ ִפּ ַ
הוּדה ֶאת ַעזָּה וְ ֶאת גְּ ָ
ֶשׁ ָכּתוּב )שופטים א ,יח( " ַויּ ְִלכֹּד ְי ָ
ימ ְט ִר ָיּא ַע ָזּה .וְ ֵכן
ישׁה ַעל ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ָדּוִ ד וְ ִנ ְל ֲח ָמה בּוֹ ] ָנ ָבל ַה ַכּ ְר ֵמ ִלי[ .וְ ֵכן בֹּ ַעז ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא ָנ ָבלַ ,ה ְקּ ִל ָפּה ֶשׁ ִה ְל ִבּ ָ
ַע ָזּה ְבּ ִג ַ
ַע ָזּה ִנ ְל ֶח ֶמת ְבּאַ ְשׁדּוֹד אוֹ ִתיּוֹת ֵא"שׁ ָדּוִ "דִ ,כּי אַ ְשׁדּוֹד ִהיא ַגם ֵח ֶלק ִמ ַנּ ֲח ַלת יְ הוּ ָדה .וְ ֵכן ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָבּאוֹת ֵמ ֶא ֶרץ ְל ָבנוֹן ְמ ַר ְמּזוֹת ַעל

נוֹט ִריקוֹן ֵל"ב ְנ ִתיבוֹת ָח ְכ ָמה ,נוּ"ן
מּוּבא ְבּ ֵפרוּשׁ ַה' ָמּתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ' ַעל ַהזּ ַֹהר )חיי שרה קלבֶ (.שׁ ְלּ ָבנוֹן ָ
ִר ְפיוֹן ְבּ ִלמּוּד סוֹדוֹת ַהתּוֹ ָרהַ ,כּ ָ
וּמיּוֹם ל"ג
אשׁוֹנים ֶשׁל ָהע ֶֹמר ֵהם ְכּ ֶנגֶד ל"ב ְנ ִתיבוֹת ָח ְכ ָמהִ ,
ִ
ָמים ָה ִר
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר 'יַם ַה ָח ְכ ָמה' )תש"ע( ֶשׁל"ב ַהיּ ִ
ַשׁ ֲע ֵרי ִבּינָה ,וְ ֵכן ָ

ארץ שליט"א ֶשׁאַ ֲח ֵרי ֶשׁ ִה ְת ַקֵיּם ָבּנוּ " ָמ ְלאָה ָהאָ ֶרץ
אָרת ַהנ' ַשׁ ֲע ֵרי ִבּינָה ֵמ ָה ִא ָמּא .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יְ הוּ ָדה ְשׁ ַו ְ
ילה ֶה ַ
ָבּע ֶֹמר ַמ ְת ִח ָ
יך
יתן ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ָצּ ִר ְ
ָח ָמס"ְ ,נ ַצ ֶפּה ֶשׁיִּ ְת ַקֵיּם ָבּנוּ ְבּ ָקרוֹב " ָמ ְלאָה ָהאָ ֶרץ ֵדּ ָעה" אכי"ר .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁצּוּק ֵא ָ
יתן אוֹ ִתיּוֹת ַתּנְ ָיאַ ,כּ ָיּדוּ ַע ֶשׁ ַה ַשּׂר ֶשׁל ִנ ְגלוֹת ַהתּוֹ ָרה ְשׁמוֹ ַתּנְ ָיאִ ,ל ְב ִחי ַנת צוּק אוֹ ִתיּוֹת קוּצוֹ
ַל ֲעלוֹת ִמ ַמּ ְד ֵר ַגת ַה ִנּ ְג ֶלה ֶשׁ ִנּ ְר ֶמ ֶזת ְבּ ֵא ָ
וּת ִפ ִלּין .וְ ֵכן ְמ ִדינוֹת ַק ַטּר וְ טוּ ְר ִק ָיּה ֶשׁתּוֹ ְמכוֹת ְבּ ַח ַמּאס,
ימיּוּת ַהתּוֹ ָרה .וְ ֵכן ָה ַר ֶקּטוֹת ְמ ַר ְמּזוֹת ַרק ַט ִלּית ְ
ֶשׁל יוֹ"ד ֶשׁ ְמּ ַס ֵמּל ֶאת ְפּ ִנ ִ
ֵהן ִמשֹּׁ ֶרש ַר ֶקּ ָטה.
ימיּוּת ַהתּוֹ ָרהַ .כּמוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנא דבי אליהו רבא ו(
וְ ֵכן ָצ ַרת ַה ִמּנְ ָהרוֹת ְמ ַר ֶמּ ֶזת ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ְל ִה ָכּ ֵנס ַל ִמּנְ ָהרוֹת ֶשׁל ַהתּוֹ ָרהִ ,ל ְפנִ ִ
ידי ֲח ָכ ִמים ְל ָכל ֶא ָחד
תוֹרתוָֹ ,כּ ְך יֵשׁ ָל ֶהם ַל ַתּ ְל ִמ ֵ
" ֱה ִביאַנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֲח ָד ָריו"ְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁיֵּשׁ ְלהקב"ה ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ְבּ ָ
וּבאוֹת ָע ֶל ָ
וְ ֶא ָחד ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ְבּ ָ
ִסּוּרין
וּמיָּד ַהיּ ִ
יך רוּץ ְל ַח ְד ֵרי ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה ִ
ִסּוּרין ְמ ַמ ְשׁ ְמ ִשׁין ָ
ית ֶשׁ ַהיּ ִ
תוֹרתוֹ ,וְ ִאם ָר ִא ָ
בּוֹר ִחין ִמ ְמּ ָךֶ ,שׁנּ ֱ
ְ
ֶא ַמר " ֵל ְך ַע ִמּי בֹּא ַב ֲח ָד ֶרי ָך" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יְ הוּ ָדה ַויְ ְנגּוּט שליט"א ַעל ִפּי ַהמּוּ ָבא ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ַה ֵסּ ֶפר ' ַדּ ַעת
ירת ַה ְבּ ֵארוֹת ֶשׁל יִ ְצ ָחק ,וְ ָח ַפר ְבּ ֵארוֹת ַמיִ ם ַחיִּ ים ַבּתּוֹ ָרה.
וּ ְתבוּ ָנה' ַל ֶבּן ִאישׁ ָחי ֶשׁ ָה ֲא ִרי ַז"ל ְשׁמוֹ ָה ָיה יִ ְצ ָחקִ ,כּי ִנ ְד ַבּק ְבּ ִמ ַדּת ֲח ִפ ַ

ָשׁב
ֵשׁב ָשׁםַ :ויּ ָ
ַחל גְּ ָרר ַויּ ֶ
ִחן ְבּנ ַ
ֵל ְך ִמ ָשּׁם י ְִצ ָחק ַויּ ַ
ירת ְבּ ֵארוֹת יִ ְצ ָחק ָה ָיה ְבּ ֵאזוֹר ַע ָזּהִ ,כּי ָכתוּב )בראשית כו ,יז( " ַויּ ֶ
וּ ְמקוֹם ֲח ִפ ַ
אַב ָר ָהם ִ
ימי ְ
ַחפֹּר ֶאת ְבּ ֵארֹת ַה ַמּ ִים ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ִבּ ֵ
י ְִצ ָחק ַויּ ְ
ֹא ָכה גְ ָר ָרה ַעד ַעזָּה" .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶר ֶמז
אָביו" ,וְ ָכתוּב )שם י ,יט( "בּ ֲ
ימיּוּת ַהתּוֹ ָרהֶ ,שׁ ֵהם ְבּסוֹד ְבּ ֵארוֹת ֶשׁל ַע ָזּהְ ,נ ַק ֵבּל ְבּ ַע ָזּה ֲח ִפירוֹת ֶשׁל ֶטרוֹר ה'
ֶשׁ ִאם ַחס וְ ָשׁלוֹם לֹא ַנ ְחפֹּר ְבּ ֵארוֹת ַמיִ ם ַחיִּ ים ִבּ ְפ ִנ ִ
יְ ַר ֵחם .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִמנְ ָהרוֹ"ת ְבּ ִהפּוּ ְך אוֹ ִתיּוֹת תּוֹ ָר"ה ָנ"ם .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר סוֹ ֵפר שליט"א
אוֹתיּוֹת ִל ְפ ֵני ִמנְ ָה ָר"ה ֵהן ִל ֻמ"ד ַדּ"קַ ,היְ ינוּ ִלמּוּד סוֹדוֹת ַהתּוֹ ָרה ֶשׁ ֵהם ַה ֵח ֶלק ַה ַדּק וְ ָהרוּ ָח ִני .וּ ְבאֹ ֶפן אַ ֵחר ִלמּוּד קֹ"דֶ ,שׁ ִע ְניָנוֹ
ֶשׁ ָה ִ
אוֹתיּוֹת ִל ְפ ֵני
אוֹתיּוֹת ַהקּוֹ ְדמוֹת ְל'ז ַֹהר' ֵהן קוֹ"ד ,וְ ֵכן ָה ִ
סוֹדי .וְ ֵכן ָה ִ
ַשׁ ִמיּוּת קוֹד ִ
וּכמוֹ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ַבּגּ ְ
מּוֹביל ָל ָרזְ ,
ימן ֶשׁ ִ
ֶר ֶמז וְ ִס ָ
שׁ"ק ִלמּוּ"ד סוֹ"ד .וְ הוֹ ִסיף
אוֹתיּוֹת ִל ְפ ֵני וְ אַ ֲח ֵרי ִמנְ ָה ָר"ה ֵהן ֶנ ֶ
ִמנְ ָהרוֹ"ת ֵהן ִל ֻמ"ד ֶה ֵקּ"שֶׁ ,שׁהוּא ָה ֶר ֶמז ֶשׁמּוֹ ִביל ָל ָרז .וְ ֵכן ָה ִ

י

ימ ְט ִר ָיּא ַשׁ ָבּתַ ,ה ְזּ ַמן ַה ְמ ֻס ָגּל ְל ִלמּוּד סוֹדוֹת ַהתּוֹ ָרה .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק
הרה"ג ר' דֵ .לב שליט"א ֶשׁ ִמנְ ָהרוֹת ְבּ ִג ַ
ידישׁ
אבּי שליט"א ֶשׁ ִמּ ְנ ָהרוֹת ֶשׁ ֵהן ָדּ ָבר ֶשׁ ַבּ ֵסּ ֶתרָ ,בּאוֹת ַעל ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ַבּ ֵסּ ֶתר ֶשׁ ָח ְטאוּ ָבּ ִא ְינ ֶט ְר ֶנטִ ,מ ָדּה ְכּ ֶנ ֶגד ִמ ָדּה .וְ ֵכן ִמנְ ָה ָרה ְבּ ִא ִ
ַר ַצ ִ

ִאינְ ֶטרְ ,מ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַח ָטּ ֵאי ָה ִאינְ ֶט ְר ֶנט .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר סוֹ ֵפר שליט"א ֶשׁ ְפּ ָצצֹ"ת ְבּ ִחלּוּף א"ת ב"ש הוּא ֵשׁם אהו"ה
ירת ַה ַדּ ַעת .וְ ֵכי ָון ֶשׁפּוֹ ְג ִמים ֶאת ַה ַדּ ַעת ח"וְ ,מ ַק ְבּ ִלים ֶאת ַה ְלּ ֻע ַמּת ֶזה ֶשׁלּוֶֹ ,שׁ ִנּ ְר ָמז ָבּא"ת ב"ש ֶשׁלּוֹ ְפּ ָצצֹ"ת .וְ הוֹ ִסיף
ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ְס ִפ ַ
ימ ְט ִריָּא ֵי ֶצר.
הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִמנְ ָה ָרה ְבּ ִג ַ
יקי
ָש ַמ ְע ִתּי ֵמהרה"ג ר' י.מ.ד.ג .שליט"א ֶשׁ ְקּ ִל ַפּת ָה ִא ְינ ֶט ְר ֶנט ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָכּתוּב )תהילים פט ,נא( "זְ כֹר ֲאדֹנָי ֶח ְר ַפּת ֲע ָב ֶדי ָך ְשׂ ֵא ִתי ְב ֵח ִ
יקם ֶאת ְק ִל ַפּת ַע ִמּים ַר ִבּים[ ֲא ֶשׁר ֵח ְרפוּ
ָכּל ַר ִבּים ַע ִמּיםֲ ] :א ָנ ִשׁים ֶשׁ ֵהם ֵמ ֲע ָב ֶדי ָךַ ,היְ ינוּ יְ ֵר ֵאי ַה ֵשּׁם ,נוֹ ְשׂ ִאים ְבּ ֵח ָ
יחאְ ,מ ַע ְכּ ִבים ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה[ .וְ ָכאן ַה ָמּקוֹם ְלהוֹ ִסיף ֶאת ַמה
יח ָך" ] ִבּ ְתקוּ ַפת ִע ְק ְב ָתא ִד ְמ ִשׁ ָ
אוֹיְב ָיך הוי"ה ֲא ֶשׁר ֵח ְרפוּ ִע ְקּבוֹת ְמ ִשׁ ֶ
ֶ
יס ִקין ַז ַצּ"ל ֶשׁ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ָהאַ ֲחרוֹ ָנה קוֹ ֶדם ִבּיאַת
ֶשּׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַה ֵסּ ֶפר ' ֶל ֶקט ְר ִשׁימוֹת' ֶשֵׁיּשׁ לוֹ ַק ָבּ ָלה ִאישׁ ִמ ִפּי ִאישׁ ֵמ ַר ִבּי יְ הוֹ ֻשׁ ַע ֵלייבּ ִדּ ְ

ידים
וּב ְשּׂ ִר ִ
יח יִ ָנּ ְצלוּ ָכּל ַהיְּ הוּ ִדים ַה ֲח ֵר ִדים ִל ְד ַבר ה' ֶשׁ ֻמּ ְב ָדּ ִלים ִמן ָה ַע ִמּיםֵ ] .מ ִא ְינ ֶט ְר ֶנט ְמ ֻל ְכ ָל ְך וְ כוּ'[ַ .היְ ינוּ ֶשׁאָז יִ ְת ַקֵיּם ַה ָפּסוּק " ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֲא ֶ
אָמנָם ָידוּ ַע ַמה ֶשּׁאָ ַמר ָהאַ ְדמוֹ"ר ר'
ידים ֲא ֶשׁר ה' קוֹ ֵרא ְל ִה ָבּ ֵדל ֵמ ָה ַע ִמּיםְ .
שׁר ה' ק ֵֹרא" .וְ יִ ְצ ָט ְרכוּ ִבּ ְשׁ ִביל ְל ִה ָנּ ֵצל ִל ְהיוֹת ֵמ ַה ְשּׂ ִר ִ
עלזְ א זצוק"ל אַ ַחר ַהשּׁוֹאָהֶ ,שׁקּוֹ ֶדם ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְצ ִר ִ
אַ ֲהרוֹן ִמ ֶבּ ְ
יחַ .היְ ינוּ ֶשׁלֹּא ַשׁ ָיּ ְך
יכים ַל ֲחזֹר ִל ְהיוֹת ַמה ֶשּׁ ָהיוּ ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
יכים ַל ֲחזֹר ְל ַמ ָצּב ֶשׁל
יח ָיבֹא ִל ְשׁבוּ ֵרי ֵלב ֶשׁ ִא ְבּדוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם וְ ֶאת ָכּל ַה ָיּ ָקר ָל ֶהםֵ ,כּי ָון ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה לֹא ִת ְהֶיה ְשׁ ֵל ָמהַ ,על ֵכּן ְצ ִר ִ
ֶשׁ ָמּ ִשׁ ַ
יך ַשׁ ָיּ ְך ֶשׁשּׁוּב יִ ְה ֶיה אָסוֹן ִל ְפ ֵני ִבּיאַת
יס ִקין זצ"ל ֶשׁיִּ ְה ֶיה ֵבּרוּר ֵבּין ַצ ִדּיק ְל ָר ָשׁע ֵא ְ
ַגּ ְדלוּת ְכּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ַל ְגּ ֻא ָלּה .וּ ְל ִפי ִדּ ְב ֵרי ַהגרי"ל ִדּ ְ
יח וצ"ע.
ַה ָמּ ִשׁ ַ

יך ִמ ְת ַה ֵלּ ְך
יתן אוֹ ִתיּוֹת ְתּ ַנאיְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ֶזּה ָתּלוּי ָבּ ֶזה ַכּ ָכּתוּב )דברים כג ,טו( " ִכּי ה' ֱאל ֶֹה ָ
וְ ֵכן צוּ"ק ר"ת ְצנִ יעוּת וּ ְק ֻד ָשּׁה ,וְ ֵא ָ
ְבי ָך ְל ָפנֶי ָך וְ ָהיָה ַמ ֲחנֶי ָך ָקדוֹשׁ וְ לֹא י ְִר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַת ָדּ ָבר וְ ָשׁב ֵמ ֲ
יל ָך וְ ָל ֵתת אֹי ֶ
ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲח ֶנ ָך ְל ַה ִצּ ְ
אַח ֶרי ָך" .וְ הוֹ ִסיף
שׁבוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁ ֶזּה ַגם ַה ִמּ ְס ָפּר ֶשׁל
ימ ְט ִריָּא ֻ
הרה"ג ר' דֵ .לב שליט"א ֶשׁ ְרצוּ ַעת ַע ָזּה ְבּ ִג ַ
ישׁנָּה" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ַח ָמּא"ס ְמ ַר ְמּזִ ים ַעל ָח"ם ֵאין סוֹףַ .היְ ינוּ ִה ְת ַח ְמּמוּת ַה ִדּ ִינים ֶשׁ ָבּ ִאים
" ְבּ ִע ָתּהּ ֲא ִח ֶ
ֵמ ָה ֵאין סוֹף .וּ ְמ ַח ְבּ ֵלי ְמ ַר ְמּזִ ים ַעל מֹ" ַח ְבּ ִל"י ֵשׂ ֶכל ֶשׁגּוֹ ֵרם ֶאת ַה ָצּרוֹתִ ,כּי ֵאין אָ ָדם חוֹ ֵטא ֶא ָלּא ִאם ֵכּן ִנ ְכ ְנ ָסה בוֹ רוּ ַח ְשׁטוּת.
ַכּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַנ ֲה ִגים ְבּצוּ ָרה ְמטֹ ֶר ֶפת ,וְ חוֹ ְט ִאים ַבּ ֲח ָט ִאים ֶשׁ ֵהם ֵטרוּף ֶשׁל ְשׁטוּתְ ,מ ַק ְבּ ִלים ִמ ָדּה ְכּ ֶנ ֶגד ִמ ָדּה עֹ ֶנשׁ ִמ ֶטּרוֹר ֶשׁל ֵטרוּף ְמ ֻשׁ ָגּע
ימה ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ְשּׁמוֹ שׁוּ ַג' ְע ָיה ִמ ְלּשׁוֹן ִשׁ ָגּעוֹן .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יְ הוּ ָדה ְשׁ ַו ְרץ
ֶשׁ ֵאין בּוֹ שׁוּם ֵשׂ ֶכל .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ִע ַקּר ַה ְלּ ִח ָ
יח.
שליט"א ֶשׁ ַח ָמּא"ס ר"ת ֵאלּוּ סוֹף ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ

מוֹרים ֶשׁל ַה' ִתּקּוּן ַה ְכּ ָל ִלי' :ט"ז,
ימ ְט ִריָּא ְכּ ִמ ְניַן ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִמּזְ ִ
עוֹלה ְבּ ִג ַ
יפּת ַה ַבּ ְרזֵל ֶ
וְ ֵכן מוּ ָבא ֵמהרה"ג ר' ִשׁ ְמעוֹן ַמזוּז שליט"א ֶשׁ ִכּ ַ
מוֹרים ַה ָלּלוּ ִבּ ְת ִה ִלּים,
מוֹה ָר"ן ֶשׁ ְבּכ ַֹח ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִמּזְ ִ
ָדוּע ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ ֲ
ל"ב ,מ"א ,מ"ב ,נ"ט ,ע"ז ,צ' ,ק"ה ,קל"ז ,ק"ן .וְ ַכיּ ַ
ילוֹתיו .וְ ִנ ְר ֶאה ְלהוֹ ִסיף ֶשׁ ֶזּה ַגם ִמ ְס ַפּר ַה ָכּתוּב )חבקוק ב ,ד( "וְ ַצ ִדּיק
שּׁוֹל ִחים נ ְֶגדּוֹ ַהס"מ וְ ֵח ָ
אָדם ִמ ָכּל סוּגֵי ַה ִח ִצּים ֶשׁ ְ
ילים ֶאת ָה ָ
ַמ ִצּ ִ
ימ ְט ִריָּא ִתּיקוּן ְכּ ָל ִלי .וְ ִכ ַפּת ַבּ ְר ֵזל ִעם
יתן ְבּ ִג ַ
ֶבּ ֱאמוּ ָנתוֹ י ְִחיֶה" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁ ִמּ ְב ַצע צוּק ֵא ָ
חוֹמת ֵאשׁ ָס ִביב".
ַא ִני ֶא ְהיֶה ָלּהּ ְנ ֻאם ה' ַ
ימ ְט ִר ָיּא ַה ָכּתוּב )זכריה ב ,ט( "ו ֲ
ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְמ ָתּ ַקת ַה ִדּ ִינים "וְ יִ ְמ ְתּקוּ
ימ ְט ִריָּא ' ֵעת ֵקץ' .וּ ְב ִג ַ
יתן' ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵללְ ,בּ ִג ַ
וְ ֵכן ִמ ְב ַצע 'צוּק ֵא ָ
ית"ן ר"ת ְבּב' ֳא ָפ ִנים ֶשׁל ַה ָכּתוּב )ירמי' ד ,א( " ִאם ָתּשׁוּב ִי ְשׂ ָר ֵאל ְנ ֻאם
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב " ִא ְתּ ָך אָנִ י ְל ַה ִצּ ְל ָך" .וְ ֵכן ֵא ָ
ַה ָמּ ִים" וּ ְב ִג ַ
ַע ֶלה ִציּוֹן" .וְ ֵכן ַעל ַה ַפּ ֶל ְס ִטי ָנ ִאים ָכּתוּב) :במדבר לג ,נה( "וְ ִאם לֹא
הוי"ה ֵא ַלי ָתּשׁוּב" .וְ ֵכן צוּ"ק ר"ת )ירמיהו לא ,ה( "קוּמוּ וְ נ ֲ
ֵיכם וְ ִל ְצנִ ינִ ם ְבּ ִצ ֵדּ ֶ
תּוֹתירוּ ֵמ ֶהם ְל ִשׂ ִכּים ְבּ ֵעינ ֶ
ֵיכם וְ ָהיָה ֲא ֶשׁר ִ
אָרץ ִמ ְפּנ ֶ
ישׁ ֵבי ָה ֶ
תוֹרישׁוּ ֶאת ְ
ִ
יכם" ,וּ ְצנִ נִ ים ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשּׁ"י
קוֹ ִציםַ .היְ ינוּ ֶשׁ ַה ַפּ ֶל ְס ִטי ָנ ִאים ֵהם ְבּ ִחי ַנת קוֹ"ץ ,אוֹ ִתיּוֹת צוּ"ק .וְ ֵכן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ַע ָזּ"ה ִהיא ְבּ ֶעזְ ַרת ַה ֵשּׁם.
יא

יתן ר"ת ֵצ"א וְ ס"ת ק"ןַ ,היְ ינוּ ֶר ֶמז ַעל ֶפּ ֶרק צ"א ִמתּוֹ ְך ק"ן ִפּ ְר ֵקי ַה ְתּ ִה ִלּיםֶ ,שׁ ָשּׁם ָכּתוּב "י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי
וְ ֵכן צוּק ֵא ָ
יל ָך ִמ ַפּח
ַצּ ְ
צוּד ִתי ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח בּוִֹ :כּי הוּא י ִ
ימ ְט ִריָּא ַר ֶקּ ָטא ,שׁוֹ ֵמר ַדּ ְלתוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל[ א ַֹמר ַלה' ַמ ְח ִסי וּ ְמ ָ
יִתלוֹנָןֵ ] :שׁם ַשׁ ַדּי ְבּ ִג ַ
ְ
ָס ְך ָל ְך וְ ַת ַחת ְכּנ ָ
יָקוּשׁ ִמ ֶדּ ֶבר ַהוּוֹתְ :בּ ֶא ְב ָרתוֹ י ֶ
יוֹמם ִמ ֶדּ ֶבר ָבּא ֶֹפל
ירא ִמ ַפּ ַחד ָליְ ָלה ֵמ ֵחץ יָעוּף ָ
ָפיו ֶתּ ְח ֶסה ִצנָּה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמתּוֹ :לֹא ִת ָ
ילים ,וּ ָברוּ ְך ַה ֵשּׁם ֵישׁ ִנ ִסּים
יך לֹא יִ גָּשׁ" ] ָנ ְפלוּ יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ִט ִ
ֶך ֵא ֶל ָ
ימינ ָ
וּר ָב ָבה ִמ ִ
ַהל ְֹך ִמ ֶקּ ֶטב יָשׁוּד ָצ ֳה ָריִםִ :יפֹּל ִמ ִצּ ְדּ ָך ֶא ֶלף ְ
יֲ
ָעיםַ .היְ ינוּ ֶשׁ ָראוּי לוֹ ַמר ִמזְ מוֹר צ"א
ְגּדוֹ ִלים[ .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ִא ְגּרוֹת ַה ֲחזוֹן ִאישׁ' )א' ר"ד( ִבּזְ ַמן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְתּ ֵהא ָרגִ יל ְבּ ִשׁיר ֶשׁל ְפּג ִ
ימ ְט ִריָּא
סוּכּהֶ ,שׁה' יִ ְפרֹשׂ ֻס ַכּת ְשׁלוֹמוֹ ָע ֵלינוּ ,וְ ִנזְ ֶכּה ְבּ ָקרוֹב ְלסוּ ַכּת ָדּוִ ד .וְ ֵכן ֵצ"א ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ָ
ִבּזְ ַמן ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ָכל ֵעת .וְ ֵכן צ"א ְבּ ִג ַ
יח ֶבּן ָדּוִ ד .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם ַהג"ר ְצ ִבי ֶח ִשׁין שליט"א ֶשׁ ַה ָכּתוּב "לֹא
יח ֶבּן יוֹ ֵסף וּ ָמ ִשׁ ַ
ֵשׁמוֹת הוי"ה אדנ"י ֶשׁ ְמּ ַס ְמּ ִלים ֶאת ִחבּוּר ָמ ִשׁ ַ
ִת ָ
ימ ְט ִר ָיּא ַה ָפּסוּק ֵמ ַה ְפ ָט ַרת ָפּ ָר ַשׁת ַמטּוֹת ָבּהּ ֵה ֵחל ַה ִמּ ְב ָצע )ירמי' א ,ח( "אַל
יתן ְבּגִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ד .וְ ֵכן צוּק ֵא ָ
ירא ִמ ַפּ ַחד" ְבּ ִג ַ
ירא ִמ ְפּנ ֶ
ִתּ ָ
ֵיהם ִכּי ִא ְתּ ָך ֲאנִ י ְל ַה ִצּ ֶל ָך".
וְ ֵכן צוּק ֵא ָ
סף ַהיְ סוֹדַ ,כּ ָכּתוּב ַעל יוֹ ֵסף )בראשית מט ,כד(
יתן ְמ ַס ֵמּל ֶאת יוֹ ֵ
יח ֶבּן ָדּוִ דִ ,כּי ֵא ָ
יח ֶבּן יוֹ ֵסף וּ ָמ ִשׁ ַ
יתן ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִחבּוּר ָמ ִשׁ ַ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֵא ָ
"ו ֵ
יח ֶבּן ָדּוִ דֶ ,שׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ָשׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל ֶשׁ ִנּ ְשׁ ָל ְך ֵמ ַהצּוּקַ ,כּמּוּ ָבא ָבּרמ"ע
יתן ַק ְשׁתּוֹ" .וְ צוּק ְמ ַס ֵמּל ֶאת ָמ ִשׁ ַ
ִמ ָפּאנוֹ )'עשרה מאמרות' ח"ג ס"ה( ֶשׁיְּ הוּ ָדה ָר ַמז ְל ָת ָמר ֶשׁיִּ זְ כּוּ ִל ְנ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָתּ ֵקל ֶאת ַצ ַער ַה ְשּׁ ִכינָהְ ,כּ ֶשׁ ִתּ ְסבֹּל ֲעוֹנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָל ֵכן הוּא
יח ַע ְצמוֹ הוּא ִבּ ְב ִחינַת ָשׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל ִמשּׁוּם ֶשׁהוּא
ָשׁ ַלח ָלהּ ְגּ ִדי ִע ִזּים ֲעבוּר ַה ְזּנוּתְ ,ל ַר ֵמּז ָלהּ ַעל ְבּ ִחינַת ָשׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵלְ ,בּסוֹד ֶשׁ ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ָל ֵכן ַעל ַה ָשּׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל ָהיְ ָתה ָלשׁוֹן ֶשׁל זְ הוֹ ִרית ֶשׁ ָהיְ ָתה ַמ ְל ִבּי ָנה ְל ַס ֵמּל ֶאת ַכּ ָפּ ַרת ֲעוֹנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל,
סוֹ ֵבל ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
ְל ַר ֵמּז ַעל ַהכֹּ ַח ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ימיּוּת ַהתּוֹ ָרה ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁהּ ִמ ֵסּ ֶפר ַהזּוֹ ַהר .וְ ֵכן ַע ָזּה נִ ְר ֶמ ֶזת ַבּ ֲע ָזא ֵזל .וְ ֵכן צוּק ָה ָיה
יח ֶבּן ָדּוִ ד ֶשׁפּוֹ ֵעל ֶדּ ֶר ְך ְפּ ִנ ִ
ָבישׁ וְ כוּ',
אַבנֵי ֶא ְלגּ ִ
וּמגוֹג ְבּ ְ
תּוּשׁ ַלם ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג ָ
ְ
ֶשׁנוֹ ֶר ֶמז דּוֹ ֶמה ְבּ ַמ ַכּת ָבּ ָרד ֶשׁ ִהיא ַמ ָכּה ֲא ֶשׁר
ָרמוּז ְבּ ִמ ְב ַצע עוֹ ֶפ ֶרת יְ צוּ ָקה .וְ ֵכן י ְ
ֶשׁנּ ֱ
רוֹמז
אוֹתיּוֹת ַעזָּה .וְ ֵכן ְשׁ ַלח ֵ
שׁנִּ ְשׁ ַלח ַל ֲע ָזא ֵזל ,וְ ֵכן " ָה ֵעז" ִ
ֶא ַמר ָשׁם "וְ ַע ָתּה ְשׁ ַלח ָה ֵעז ֶאת ִמ ְקנְ ָך" וְ גוֹ' ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל ָה ֵעז ֶ
יפת ַה ְנּ ָע ִרים .וְ ֵכן "וְ ַע ָתּה" ְמ ַר ֵמּז ַעל ֵקץ ְבּ ִע ָתּהּ .וְ ֵכן ַה ָשּׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל נִ ְשׁ ַלח
תּוֹבב ִעם ֲח ִט ַ
ַלגַּל ְל ִה ְס ֵ
ְל ָפ ָר ַשׁת ְשׁ ַלח ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּה ִה ְת ִחיל ַהגּ ְ
רוֹמזוֹת ִל ְשׁנַת
בוּצת עד"ש ָה ְ
אַחר ַה ַמּכּוֹת ִמ ְקּ ַ
רוֹמז ְל ַמ ַכּת ָבּ ָרד ֲא ֶשׁר ָבּאָה ִמיָּד ְל ַ
ְבּיַד ִאישׁ ִע ִתּי .וְ ֵכן ִשׁלּוּ ַח ַה ָשּׂ ִעיר ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה ֵ
יה ֶנ ֱא ַמר ַבּ ִשּׁ ִשּׁית קוֹלוֹת ,וְ ֵכן ַה ָבּ ָרד הוּא
יטהָ ,ע ֶל ָ
תשע"ד .וְ ֵכן ְבּ ַמ ַכּת ָבּ ָרד ָכּתוּב ֶשׁ ָהיוּ קוֹלוֹת ,וְ אָנוּ ָכּ ֵעת ַבּ ָשּׁ ָנה ַה ִשּׁ ִשּׁית ַל ְשּׁ ִמ ָ
יעית יֵשׁ ְבּ ִחינָה ֶשׁל
וּמ ֵכּיוָן ֶשׁ ַע ְכ ָשׁו ֶע ֶרב ְשׁ ִב ִ
יעית ִמ ְל ָחמוֹתִ ,
יה ֶנ ֱא ַמר ַבּ ְשּׁ ִב ִ
יעית ָע ֶל ָ
יעית ֶשׁ ְקּשׁוּ ָרה ַל ָשּׁ ָנה ַה ְשּׁ ִב ִ
ַה ַמּ ָכּה ַה ְשּׁ ִב ִ
תּוֹלל ְבּ ַע ִמּי" וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל
עוֹד ָך ִמ ְס ֵ
ֶא ַמר עוֹד ְבּ ַמ ַכּת ָבּ ָרד " ְ
יעית ַמ ְת ִחילוֹת ְכּ ָבר ִמסּוֹף ִשׁ ִשּׁית .וְ ֵכן נ ֱ
תּוֹס ֶפת ַשׁ ָבּתָ ,ל ֵכן ִמ ְל ֲחמוֹת ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶ

אַחרוֹנָה ֲע ִליַּת ִא ְרגּוּן דע"ש
רוֹאים ָל ֲ
ילים .וְ ֵכן ִ
סוֹללוֹת ִט ִ
ְ

ַה ָצּרוֹת

אוֹתיּוֹת שע"ד) .בביאור זה סייעני הרמ"ז שליט"א(.
מּוּס ְל ִמיִ ,
ַה ְ

ֶשׁסּוֹ ְב ִלים ַהיּוֹם ֵמ ַע ָזּהִ ,נ ְג ְרמוּ ְכּתוֹ ָצאָה ֵמ ֶה ְס ְכּ ֵמי אוֹ ְסלוֹ ַהיְ דוּ ִעים ְל ִשׁ ְמ ָצהָ ,בּ ֶהם ָנ ְתנוּ ָל ֲע ָר ִבים ְבּ ַע ָזּה ְמ ִדי ָנה ִמ ֶשּׁ ָלּ ֶהם,

יריחוֹ ְתּ ִח ָלּה.
ֶשׁיּוּ ְכלוּ ְל ַה ְכ ִניס ֶנ ֶשׁק וְ ַל ְחפֹּר ִמ ְנ ָהרוֹת וְ כוּ' .וְ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּ ֶה ְס ֵכּ ִמים ֵאלּוּ ַה ֶה ְס ֵכּם ָה ִראשׁוֹן ַבּ ֵשּׁם ַע ָזּה וִ ִ
וְ ִנ ְר ֶאה ֶשֵׁיּשׁ ָכּאן ֶר ֶמז ַעל ְתּ ִח ַלּת ַהגְּ ֻא ָלּה ֶשׁ ִתּ ְהֶיה ְקשׁוּ ָרה ִעם ְי ִריחוֹ ִתּ ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֵמ ַע ָזּהִ ,דּ ִיריחוֹ ִנ ְק ֵראת ַבּ ָכּתוּב )דברים לד ,ג( " ִעיר
וּמ ְלכוּת .וְ ֵכן יְ ִריחוֹ ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ָר ֵחל ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת ,וְ ִעם
לוּלב' ֶשׁ ַה ָתּ ָמר ְמ ַס ֵמּל יְ סוֹד ַ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָ
וּב ְ
ַה ְתּ ָמ ִרים"ֵ .
ָר ַח
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר 'סוֹד ַה ִמּ ְס ָפּר ֵשׁשׁ' ֵמ ָה ַרב ְגּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א )ע' ֶ (56שׁיּ ְִריחוֹ ִהיא ִמ ְלּשׁוֹן י ֵ
ימ ְט ִריָּא ָר ֵחל .וְ ֵכן ָ
ָהאוֹ ִתיּוֹת עוֹ ָלה ְבּ ִג ַ
ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ַמּ ְלכוּת .וְ ֵכן ָה ִעיר יְ ִריחוֹ ֶשׁנִּ ְמ ֵצאת ָס ְ
שׁוּרה ַליְ סוֹד ֶשׁ ַבּ ַמּ ְלכוּת
ַר ֵדּן ְי ֵרחוֹ"ְ ,ק ָ
מוּך ַל ַיּ ְר ֵדּן וְ ִנ ְק ֵראת ַבּ ָכּתוּב )במדבר לג ,מח( "י ְ
יח טוֹב .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ
יח ַכּמּוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )מ"ב כ ,יג( ֶשׁ ָה ָיה ָגּ ֵדל ָשׁם ֲא ַפ ְר ְסמוֹן ֶשׁנּוֹ ֵתן ֵר ַ
ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ַי ְר ֵדּן .וְ ֵכן ַה ֵשּׁם יְ ִריחוֹ הוּא ַעל ֵשׁם ָה ֵר ַ
יח
יריחוֹ ֵאינָן ְצ ִריכוֹת ְל ִה ְת ַבּ ֵשּׂם ֵמ ֵר ַ
ָשׁים ֶשׁ ִבּ ִ
יח ְקט ֶֹרת .נ ִ
יריחוֹ ָהיוּ ִמ ְת ַע ְטּשׁוֹת ֵמ ֵר ַ
ַבּ ְגּ ָמ ָרא )יומא לטִ (:עזִּ ים ֶשׁ ִבּ ִ
ַה ִריחוֹ ְבּ ִי ְראַת הוי"ה".
יח )ישעי' יא ג( "ו ֲ
יחְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַעל ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ְמ ַס ֵמּל ֶאת ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְקט ֶֹרת .וְ ֵר ַ
מוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ ַה ְגּ ָר"א ְל ִתקּוּ ֵני זֹ ַהר )תיקון כא( ָכּל ַה ַמּבּוּל וְ ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִדּ ְשׁ ִליחוּת יוֹ ָנה ִמ ְת ָפּ ֵרשׁ ַהכֹּל ַעל ַה ָגּלוּת
וְ ַהגְּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ' ֵס ֶדר עוֹ ָלם ַר ָבּה' )פרק רביעי( ֶשׁנֹּ ַח ָשׁ ַלח ֶאת ָהעוֹ ֵרב ְבּי' ְבּ ַתמּוּז ,וְ ָשׁ ַלח ֶאת ַהיּוֹ ָנה
ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹ ָנה ְבּי"ז ְבּ ַתמּוּז ,וְ שׁוּב ָשׁ ַלח ֶאת ַהיּוֹ ָנה ְבּכ"ד ְבּ ַתמּוּז ,וּ ְביוֹם כ"ד ְבּ ַתמּוּז ָחזְ ָרה ַהיּוֹ ָנה ְל ֵעת ֶע ֶרב ִעם ֲע ֵלה
יתן ִה ְת ִחיל ְבּי' ְבּ ַתמּוּז .וְ ָהיְ ָתה ֵמ ֵעין ַה ְפ ָס ָקה וְ ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ְבּ ֶי ֶתר ְשׂ ֵאת ְבּי"ז ְבּ ַתמּוּז .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר
יה .וְ ֵכן ִמ ְב ַצע צוּק ֵא ָ
ַזיִ ת ְבּ ִפ ָ

יה".
ימי נ ַֹח "וְ ִהנֵּה ֲע ֵלה ַזיִת ָט ָרף ְבּ ִפ ָ
יח ְבּנוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ,וְ זֶה הוּא ֶשׁ ָר ְמזָה יוֹנָה ִבּ ֵ
)שלח קסהֲ " (.ע ֵלה ַז ִית" זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ְ 477כּ ִמ ְנ ַין
יך ַה ָיּ ִחיד ַבּ ָשּׁ ָנה ֶשׁיּוֹ ֵצא ְבּ ִג ַ
וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק ִגּ ְנזְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁכ"ד ַתּמּוּז הוּא ַה ַתּ ֲא ִר ְ
ימ ְט ִר ָיּא .477
ימ ְט ִר ָיּא  .477וְ ַרק ֵח ֶלק ַה ִמּלּוּי ֵבּית ַע ִין ָתּו ֵהא ְבּ ַע ְצמוֹ ,שׁוּב ְבּ ִג ַ
ְבּ ִע ָתּהָּ .האוֹ ִתיּוֹת ַה ְגּלוּיוֹת ְבּ ְבּ ִע ָתּהּ ְבּגִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ַע ֻזּת.
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְבּ ִע ָתּהּ ְבּ ִג ַ
יב

תשע"ד
ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)תיקונים סז .פנחס ריט :תיקוני זוהר חדש קטו(.

)ישעי' סג ,ד(

ירת ַה ָיּם.
אוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִשׁ ַ
ֶשׁ ַה ֵקּץ ָהאַ ֲחרוֹן ָיבוֹא ֶדּ ֶר ְך ֵשׁם ע"בַ ,ה ִנּ ְר ָמז ְבּ ַמ ֲא ַמר ֲח ַז"ל ַעל ַה ָכּתוּב

יתי .וּ ְמ ָב ֵאר ַהזֹּ ַהר ָשׁם
יתי ְל ֵא ָב ַרי לֹא ִגּ ִלּ ִ
" ִכּי יוֹם ָנ ָקם ְבּ ִל ִבּי וּ ְשׁ ַנת גְּ אוּ ַלי ָבּאָה"ְ .ל ִל ִבּי גִּ ִלּ ִ

ימ ְט ִר ָיּא " ַו ְי ֻכלּוּ"ְ .ל ַר ֵמּז ַעל ַה ֵקּץ ֶשׁ ָיּבֹא ִמ ֵשּׁם ע"ב .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב " ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן יִ ְראוּ ְבּשׁוּב ה' ִציּוֹן"
ימ ְט ִר ָיּא ע"ב  ,וּ ְב ִג ַ
" ְל ִל ִבּי" ְבּ ִג ַ

ימ ְט ִר ָיּא ע"ב .וּ ְמ ָב ֵאר ַה' ָמּתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ' ֶשׁהוּא ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין
יהי ַמ ְב ִדּיל ֵבּין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם" ר"ת ְבּ ִג ַ
ר"ת ע"ב ,וְ ֵכן ַה ָכּתוּב "וִ ִ
ַה ַמּ ִים ַה ָמּ ִרים ֶשׁל ַה ָגּלוּתְ ,ל ֵבין ַמ ִים ַה ְמּתוּ ִקים ֶ
ימ ְט ִר ָיּא ע"ב.
שׁל ַהגְּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב " ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּ ֲע ָמ ֵלק" ,ר"ת ְבּ ִג ַ
אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן
ִ
וּשׁ ַתּ ִים
ָא ָלם גּ ֲֹא ָלם ְבּ ִשׁ ְב ִעים ְ
ַעד ָכּאן ִלקּוּט ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )דברים רבה א ,יא( ְכּ ֶשׁ ָבּא ְלג ֳ
ידה.
ימ ְט ִר ָיּא פק"ד ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל סוֹד ַה ְפּ ִק ָ
מוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ְפּסוּ ִקים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )יתרו קמז( ֶשׁ ֵשׁם ע"ב ֵישׁ לוֹ ִמלּוּי ֶשׁהוּא ְבּ ִג ַ
יעת
ימ ְט ִריָּא ֶח ֶסד ְל ַר ֵמּז ַעל ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד ֶשׁ ָפּ ֲע ָלה ִבּ ְק ִר ַ
ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )תיקונים קטוֶ (.שׁ ַה ָכּתוּב " ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם הוי"ה" ר"ת ְבּ ִג ַ
ירת ַה ָיּם ֵמע"ה
יעת יַם סוּף " ַו ִיּ ַסּע ַו ָיּבֹא ַויֵּט" ,וּ ְב ֵס ֶפר תּוֹ ָרה ְכּתוּ ָבה ִשׁ ַ
סוּקים ֶשׁל ְק ִר ַ
יוֹצא ֵמ ַה ְפּ ִ
יַם סוּף .וְ ֵכן ֵשׁם ע"ב ֵ
ְל ֵב ִנים .וּמוּ ָבא ְבּ' ַי ְלקוּט ְראוּ ֵבנִ י' )ערך גאולה( ֶשׁ ַהגְּ ֻא ָלּה ָתּבֹא ֶדּ ֶר ְך ֵשׁם ע"בֶ ,שׁ ִי ְפ ַעל ֶדּ ֶר ְך ֵשׁם ע"ה ֶשׁהוּא אַ ַחד ַה ֵשּׁמוֹת ֶשׁל ע"ב
אַך ָה ֱאל ִֹהים ַהה ֵֹל ְך ִל ְפנֵי
ְכּ ִמנְ ַין כֹּ ֵה"ן ִאישׁ ַה ֶח ֶסד .וְ ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ַגּם ַע ָזּה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַב ְפּסוּ ִקים " ַו ִיּ ַסעַ ,ו ָיּבֹאַ ,ו ֵיּט") ,שמות יד ,יט( "וַיִּ ַסּע ַמ ְל ְ
ַיְהי ֶה ָענָן
יהםַ :ו ָיּבֹא ֵבּין ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִם וּ ֵבין ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִ
אַח ֵר ֶ
ַעמֹד ֵמ ֲ
ֵיהם ַויּ ֲ
יהם וַיִּ ַסּע ַעמּוּד ֶה ָענָן ִמ ְפּנ ֶ
אַח ֵר ֶ
ֵל ְך ֵמ ֲ
יִשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ַמ ֲחנֵה ְ
ַיּוֹל ְך ה' ֶאת ַהיָּם ְבּ ַ
משׁה ֶאת יָדוֹ ַעל ַהיָּם ו ֶ
ָאר ֶאת ַה ָלּיְ ָלה וְ לֹא ָק ַרב זֶה ֶאל זֶה ָכּל ַה ָלּיְ ָלהַ :ויֵּט ֶ
חשׁ ְך ַויּ ֶ
וְ ַה ֶ
רוּח ָק ִדים ַעזָּה ָכּל ַה ַלּיְ ָלה
ַיִּבּ ְקעוּ ַה ָמּיִם".
ָשׂם ֶאת ַהיָּם ֶל ָח ָר ָבה ו ָ
ַויּ ֶ

וְ ֵכן

יפים ֶאת ְפּסוּ ֵקי ַה ְגּ ֻא ָלּה
ירת ָכּל ַהתשע"ד אוֹ ִתיּוֹת ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ,מוֹ ִס ִ
ירת ַה ָיּם הוּא תשע"דָ .ל ֵכן אַ ֲח ֵרי ֲא ִמ ַ
ִמ ְס ַפּר ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִשׁ ַ

מוֹשׁ ִ
"וְ ָעלוּ ִ
יעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ֲא ִב ְיגדּוֹר אַ ֲהרֹ ְנזוֹן שליט"א ֶשׁ ָהר"ת ֶשׁל ָכּל ַה ָפּסוּק
ימ ְט ִריָּא ה'תשע"ד ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת .וְ ָכתוּב ֶזה ִנ ְכ ָתּב
וֹרא ְת ִהלֹּת עֹ ֵשׂה ֶפ ֶלא" ְבּ ִג ַ
" ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם הוי"ה ִמי ָכּמ ָֹכה ֶנ ְא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ נ ָ
ירהָ ,ל ֵכן הוּא
יח ַה ִתּיכוֹן ֶשׁל ָכּל ַה ִשּׁ ָ
ירת ַהָיּםַ ,היְ ינוּ ַה ְלּ ֵב ָנה ָה ֶא ְמ ָצ ִעיתְ ,ל ַר ֵמּז ָשּ ָכּתוּב ֶזה הוּא ַה ָבּ ִר ַ
ַבּ ֵסּ ֶפר תּוֹ ָרה ְבּ ִדיּוּק ְבּ ֶא ְמ ַצע ִשׁ ַ
דוֹלים
אוֹמ ִרים ַפּ ֲע ַמיִ ם ִמי ָכמ ָֹכהַ ,על ְשׁנֵי ִנ ִסּים ְגּ ִ
תּוֹספוֹת )שמות טו ,יא( ֶשׁ ְ
ִנ ְמ ָצא ִבּ ְנ ֻק ַדּת ָה ֶא ְמ ַצעַ .כּמּוּ ָבא ְבּ' ַד ַעת זְ ֵק ִנים' ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
יעת יַם סוּף
יר"ה .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַעל ְק ִר ַ
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ" ס"ת ִשׁ ָ
יעת יַם סוּף וְ כוּ' .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )שמות טו ,יא( " ִמי ָכּמ ָֹכה נ ְ
ֶשׁ ָהיוּ ִבּ ְק ִר ַ
ימ ְט ִריָּא ה'תשע"ד.
ֶא ָדּ ִרי ַבּכֹּ ַח יְ ִמ ְינ ָך ה' ִתּ ְר ַעץ אוֹיֵב"ְ ,בּ ִג ַ
)שמות טו ,ו( "יְ ִמ ְינ ָך ה' נ ְ

ֹאמר
אַחר זְ ַמן ָכּל ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ,אָז ַויּ ֶ
יכת ֲח ַמת ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
מוּ ָבא ְבּ ִכ ְת ֵבי ַהגרמ"מ ִמ ִשּׁ ְקלוֹב )ביאורי הזהר יא( ִע ַקּר ְשׁ ִכ ַ
ַתּוֹסף
אַחר ֲחצוֹת ִמ ְשׁ ָפּ ֵטנוּ ַכּ ָצּ ֳה ַריִם" ,ו ֵ
אַחר ָכּ ְך ַ
יוֹציא ָכאוֹר ִצ ְד ֵקנוּ הוּא סוֹף ֲחצוֹת ַהיּוֹם ,וְ ַ
ַח ְרבוֹנָא כוּ' ,וְ ִ
ַתּפֹּל ִל ְפנֵי ַר ְג ָליו ו ֵ
ְבי
ַתּ ְב ְךּ" ,וְ הוּא סוֹד ְתּ ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה ְל ַה ֲע ִביר ָר ַעת כוּ' ,וְ אָז ְל ֵעת ֶע ֶרב ,יוֹם ֲא ֶשׁר ִשׂ ְבּרוּ אוֹי ֵ
וִ
ֶה ַפּ ְך ,וּ ְל ֵעת ֶע ֶרב י ְ
הוּדים ,נ ְ
ַה ְיּ ִ
ִהיֶה אוֹר .וְ אָ ֵכן ָר ִאינוּ ִבּזְ ַמן ֲחצוֹת ַהיּוֹם ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ַבּ ָשּׁ ִנים תש"ן תשנ"אֶ ,שׁ ָה ָיה ִאחוּד
ירק ,וּ ָב ֶה ְמ ֵשׁ ְך ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ִמּ ְפ ָרץ וְ כוּ' .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר'
ילת ַהקּוֹ ֶמ ִניזְ ם ,וְ ִכבּוּשׁ ְכּ ֵויית ַעל יְ ֵדי ִע ַ
ִמזְ ַרח ֶגּ ְר ַמ ְנ ָיא וּ ַמ ֲע ָר ָבהּ ,וּ ְב ִע ְקבוֹ ָתיו ְנ ִפ ַ
ילה ִבּ ְשׁ ַנת ת"שִ .דּ ְכ ֵשׁם ֶשֵׁיּשׁ
ידעס שליט"א ֶשׁ ַגּם ֵקץ תשע"ה הוּא ִבּזְ ַמן ֲחצוֹת ַהיּוֹם ַה ְפּ ָר ִטי ֶשׁל ַה ֵמּאָה ַהנּוֹ ְכ ִחית ֶשׁ ִה ְת ִח ָ
ַפיְ ִבישׁ ַזיְ ֶ
ְבּ ִחי ַנת יוֹם ָו ַליְ ָלה ַו ֲחצוֹת וְ כוּ' ְל ָכל ֶא ֶלףָ ,כּ ְך ֵישׁ ְבּאֹ ֶפן ְפּ ָר ִטי ְל ָכל ֵמאָה ,וּ ְל ָכל ֶע ֶשׂר ,וּ ְל ָכל ָשׁ ָנה וְ כוּ'ַ ,כּ ָיּדוּ ַע ְבּ ִסדּוּר ָה ַר ַשּׁ"שׁ .וְ ָל ֵכן
יח ,וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ַעל תרע"ה וְ תקע"ה ֶשׁ ָהיוּ ָב ֶהן ִמ ְל ֲחמוֹת עוֹ ָלםִ ,כּי ַגם ֵהן
ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ה ְצפוּיִ ים ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג וּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ידת זְ ַמן.
ָהיוּ ְבּ ִחי ַנת ֲחצוֹת ֶשׁל ַה ֵמּאוֹת ַהקּוֹ ְדמוֹת .וְ ֵכן ֶע ֶר ב אוֹ ִתיּוֹת ֶר ַב עִ ,כּי ָה ֶע ֶרב ַשׁ ָיּ ְך ָל ֶר ַבע ָהאַ ֲחרוֹן ֶשׁל ָכּל יְ ִח ַ

ְבּמוֹ ָצ ֵאי

ְשׁ ַנת תשע"ה אָנוּ ִנ ְכ ָנ ִסים ִל ְשׁ ַנת ה' ֲא ָל ִפים תשע"ו ֶשׁ ִהיא ָשׁ ָנה ֶשׁחוֹ ֶז ֶרת ַלשֹּׁ ֶרשַׁ ,היְ ינוּ ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֶלּ ֶקת ְלאוֹתוֹ ִמ ְס ָפּר ]76
ָכּפוּל ָ [76דּ ָבר ָנ ִדיר ֶשׁ ָקּ ָרה ַבּ ַפּ ַעם ֶשׁ ָע ְב ָרה ִבּ ְשׁ ַנת תרכ"הְ ] ,שׁ ַנת ַה ֶכּ ֶת"ר[ וְ יִ ְק ֶרה ַבּ ַפּ ַעם ַה ָבּאָה ִבּ ְשׁ ַנת תתקכ"ט .וּ ִמ ְשּׁ ַנת

יעית תשע"ה הוּא ִסיּוּם זְ ַמן ַהגָּלוּת ,אָז יְ ֵמי
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
ַה ֶכּ ֶת"ר ַעד ְשׁ ַנת תשע"ו ָע ְברוּ ָ 151שׁ ִנים ְכּ ִמ ְנ ַין קוּ ָמ"ה ,אוֹ ִמ ְק ֶו"ה .וְ ֵכן ִאם ָ
נּוֹלד ְ
עוֹלם ַעד ֶשׁ ַ
ַהגָּלוּת ֵהם ְבּ ִדיּוּק ְכּמוֹ ִמ ְבּ ִריאַת ָה ָ
ַע ָשׂה
אַב ָר ָהםֶ ,שׁהוּא ֶא ֶלף תתקמ"ח ָשׁנִ יםִ ,כּי ְבּ ִת ְשׁ ָעה ְבּאָב תשע"ה נ ֲ
ְמי גָּלוּת .וּ ְכ ֵשׁם ֶשׁ ָבּא אַ ְב ָר ָהם וְ ָנ ַטל ְשׂ ַכר ָכּל ַהדּוֹרוֹת ֶשׁ ְלּ ָפ ָניוָ ,כּ ְך ָיבֹאוּ ְבּ ֵני דּוֹר ַהגְּ ֻא ָלּה וְ יִ ְטלוּ ְשׂ ַכר
ְבּ ִדיּוּק ֶא ֶלף תתקמ"ח ָשׁנִ ים י ֵ
ָכּל יְ ֵמי ַה ָגּלוּת .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

)הקדמה לברכות השחר א(

ֶשׁ ֵבּרוּ ֵרי ַה ְנּ ָשׁמוֹת ֶשׁ ִנּ ְב ְררוּ ִמ ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ַעד אַ ְב ָר ָהם

אָ ִבינוֵּ ,הם אוֹתוֹ סוֹד ֶשׁל ֵבּרוּ ֵרי ַה ְנּ ָשׁמוֹת ֶשׁ ִנּ ְב ָררוֹת ִבּזְ ַמ ֵנּי ַה ָגּלוּת .וְ ָנ ִביא ֵמ ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ה יִ ְס ַתּיְּ מוּ ָכּל ַה ֵבּרוּ ִרים .וְ ֵכן

יג

מוֹצ ֵאי
יטה ַהבעל"ט .וְ ֵכן ר"ת וְ ס"ת ְבּ ָ
שׂה ְשׁ ִמ ָטּה" אוֹ ִתיּוֹת תשע"ה ֶשׁ ִתּ ְהֶיה ְשׁ ַנת ַה ְשּׁ ִמ ָ
ַה ָכּתוּב )דברים טו ,א( " ִמ ֵקּץ ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ַתּ ֲע ֶ
ימ ְט ִריָּא
יח .וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימ ְט ִריָּא ַה ְישׁוּ ָעה ַה ְשּׁ ֵל ָמה .וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ֵכן תשע"ו ְבּ ִג ַ
ְשׁ ִב ִעת ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ְלשׁוֹן ַה ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין צח (.לֹא זָכוּ " ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל ֲחמוֹר".
שׂה"  .וּ ְב ִג ַ
ַה ָכּתוּב )ישעי' מח ,יא( " ְל ַמ ֲענִ י ְל ַמ ֲענִ י ֶא ֱע ֶ
וּב ֵה ָמה תּוֹ ִשׁי ַע יְ ה ָו"ה".
אָדם ְ
ְמי ֶנ ָך" .וְ ֵכן ְשׁ ַנת תשע"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָכּתוּב )תהילים לו ,ז( " ָ
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב )תהילים פט ,יד( " ָתּרוּם י ִ
וּ ְב ִג ַ
ֶפשׁ
לוּבת נ ֶ
וְ ִל ְפ ֵני ֶזה ֵישׁ אוֹת ה'ַ ,ה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ה' ֲא ָל ִפים .וְ ֵכן תשע"ה ס"ת נֹ ַסח ַה ְתּ ִפ ָלּה ' ַר ֵחם ַעל ִציּוֹן ִכּי ִהיא ֵבּית ַחיֵּינוּ .וְ ַל ֲע ַ
ִ
תּוֹשׁי ַע ִבּ ְמ ֵה ָרה'.
אַר ָבּ ָעה ִלקּוּיֵי י ֵָר ַחָ .ה ִראשׁוֹן ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר תשע"דַ ,ה ֵשּׁ ִני ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל
וְ ֵכן אוֹ ְמ ִרים ֶשׁ ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר תשע"ד ָתּ ֵחל ִס ְד ָרה ֶשׁל ְ
שׁל ֻסכּוֹת תשע"וָ ,דּ ָבר ָנ ִדיר ְבּ ָכל ְק ֵנה ִמ ָדּה.
ישׁי ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר תשע"ה ,וְ ָה ְר ִב ִיעי ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶ
ֻסכּוֹת תשע"הַ ,ה ְשּׁ ִל ִ
ֶא ַמר ט"ו ְבּ ֶפ ַסח
יוֹחנָן ְבּ ֵשׁם ר' ִי ְשׁ ָמ ֵעאל נ ֱ
וּ ְשׁ ֵני ַתּ ֲא ִר ִיכים ֵאלּוּ ְקשׁוּ ִרים ֶזה ָבּ ֶזה ִבּ ְג ֵז ָרה ָשׁ ָוהַ ,כּמּוּ ָבא ַבּיְ רוּ ַשׁ ְל ִמי )סוכה י (:ר' ָ
ֶא ַמר ֶבּ ָחג ַלי ְָלה
ָמים ְרשׁוּת אַף ט"ו ֶשׁנּ ֱ
וּשׁאַר ָכּל ַהיּ ִ
חוֹבה ְ
ֶא ַמר ְבּ ֶפ ַסח ַלי ְָלה ָה ִראשׁוֹן ָ
ֶא ַמר ט"ו ֶבּ ָחגַ .מה ט"ו ֶשׁנּ ֱ
וְ נ ֱ
וּשׁאַר ָכּל ַהיּ ִ
חוֹבה ְ
ָה ִראשׁוֹן ָ
אפ ִרין שליט"א ֶשׁו' ְפּ ָע ִמים הוי"ה הוּא
ָמים ְרשׁוּת .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמהרה"ג ר' יְ הוּ ָדה אַ ְרֵיה ַס ְ
יעית ִהיא ְכּ ָבר
יעית ֶשׁל הוי"ה הוּא ָה ֱאלֹ ִהים ,וְ ַה ְשּׁ ִב ִ
ימ ְט ִריָּא תשע"דְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ד ִנ ְכ ָנ ִסים ַל ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָה ֱאלֹ ִהים ְבּ ִג ַ
יח ֶבּן ָדּוִ דַ ,היְ ינוּ ְג ֻא ָלּה ַמ ָמּשׁ.
ָמ ִשׁ ַ

בוּע ֶשׁ ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא בּוָֹ ,שׁנָה
וּנְ ַנ ֶסּה ְל ָב ֵאר ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְגּ ָמ ָרא ְל ִפי ַה ַמּ ֲה ַר"ל ִעם ַה ְמּ ִציאוּת ֶשׁל ָי ֵמינוּ )סנהדרין צזָ (.תּנוּ ַר ָבּנָןָ ,שׁ ַ
אַמ ִטיר"ְ ] .בּ ָשׁ ָנה זוֹ ִה ְת ִחיל
אַחת לֹא ְ
ִראשׁוֹנָה ]תשס"ט[ ִמ ְת ַקיֵּם ִמ ְק ָרא זֶה" ,וְ ִה ְמ ַט ְר ִתּי ַעל ִעיר ֶא ָחת וְ ַעל ִעיר ַ
ישׁית
ַמ ְשׁ ֵבּר ַכּ ְל ָכּ ִלי ְבּ ָכל ָהעוֹ ָלם חוּץ ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל[ְ .שׁנִ יָּה ]תש"ע[ ִח ֵצּי ָר ָעב ִמ ְשׁ ַתּ ְלּ ִחיןַ ] .ה ַמּ ְשׁ ֵבּר ַה ַכּ ְל ָכּ ִלי ַמ ֲח ִריף[ְ .שׁ ִל ִ
שׂהְ ] .ל ַצ ֲע ֵרנוּ ִנ ְפ ָט ִרים ַה ְר ֵבּה ְגּדוֹ ֵלי יִ ְשׂ ָר ֵאל היל"ת .וְ ֶזה ַגּם ְבּסוֹד ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
אַנ ֵשׁי ַמ ֲע ֶ
ידים וְ ְ
וּמ ִתים ֲח ִס ִ
]תשע"א[ ָר ָעב ָגּדוֹלֵ ,
ישׁית
ילה ֲה ָו ַית ַה ְגּ ֻא ָלּה ְכּ ִד ְב ֵרי ַה ַמּ ֲה ַר"ל[ַ .בּ ֲח ִמ ִ
יעית ]תשע"ב[ שׂ ַֹבע וְ ֵאינוֹ שׂ ַֹבעַ ] .מ ְת ִח ָ
ֶשׁאוֹ ְמ ִרים ִבּ ְת ִח ַלּת ְתּ ִפ ַלּת ִמ ְנ ָחה[ָ .בּ ְר ִב ִ
לוֹמ ֶד ָ
ֶרת ְל ְ
תוֹרה חוֹז ֶ
וּשׂ ֵמ ִחין ,וְ ָ
שׁוֹתין ְ
אוֹכ ִלין וְ ִ
שׂ ַֹבע גָּדוֹל ,וְ ְ
יהַ .בּ ִשּׁ ִשּׁית ]תשע"ד[ קוֹלוֹתְ .מ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י קוֹלוֹת ֶשׁ ֶבּן ָדּוִ ד
יעית
וּב ְשּׁ ִב ִ
יח ַבּ ֶפּ ַתח[ .וְ ֵכן תשע"ד אוֹ ִתיּוֹת ֶשׁ ֵתּ ַדעֶ ,שׁ ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא) .התקבל מהרה"ג ר' דוד ללוש שליט"א(ַ .
ָבּאְ ] ,גּדוֹ ֵלי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָ ְמרוּ ֶשׁ ָמּ ִשׁ ַ
יטה תשס"א ָהיְ ָתה
ילת תשע"ו[ ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁ ְבּמוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ַנת ַה ְשּׁ ִמ ָ
יעית ] ְתּ ִח ַ
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
]תשע"ה[ ִמ ְל ָחמוֹתְ .בּ ָ
יטת ְכּ ָס ִפיםֶ ,שׁאָז ְבּסוֹף ַה ָשּׁ ָנה
יטה תשס"ח ָהיְ ָתה ְשׁ ִמ ַ
ילת ִמ ְג ְדּ ֵלי ַה ְתּאוֹ ִמים[ ,וּ ְבמוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ַנת ַה ְשּׁ ִמ ָ
יטת ַק ְר ָקעוֹת ] ְנ ִפ ַ
ְבּארה"ב ְשׁ ִמ ַ
ילה ַה ְנּ ִפ ָ
ַמ ָמּשׁ ִה ְת ִח ָ
יטה ָפּ ְר ָצה ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם
ילה ַה ַכּ ְל ָכּ ִלית ְבּארה"ב .וְ עוֹד קוֹ ֶדם ָל ֵכן ִבּ ְשׁ ַנת תרצ"ט ְשׁ ָהיְ ָתה מוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ַנת ַה ְשּׁ ִמ ָ
יטה ָהיְ ָתה ַה ְצ ָה ַרת ַבּ ְלפוּרַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'יְ מוֹת עוֹ ָלם' ֵמהרה"ג ר' יוֹ ֵאל ְשׁ ַו ְרץ שליט"א.
ַה ְשּׁ ִנ ָיּה .וּ ִב ְשׁ ַנת תרע"ח ֶשׁ ָהיְ ָתה מוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ִמ ָ
יטה ַה ָבּאָה תשע"הֶ ,שׁאָז יִ ָגּ ֵמר ֵבּרוּר ַהטּוֹב ֵמ ָה ַרע ְכּ ִד ְב ֵרי ָה ֲא ִרי ַז"ל .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב
וְ ַע ְכ ָשׁיו אָנוּ ְמ ַצ ִפּים ְלמוֹ ָצ ֵאי ַה ְשּׁ ִמ ָ

)דברים טו ,א(

" ִמ ֵקּץ

מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִעת ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא
יטה ַהבעל"ט .וְ ֵכן ר"ת וְ ס"ת ְבּ ָ
שׂה ְשׁ ִמ ָטּה" אוֹ ִתיּוֹת תשע"ה ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ְשׁ ַנת ַה ְשּׁ ִמ ָ
ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ַתּ ֲע ֶ
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב )ישעי' מח ,יא(
יח .וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימ ְט ִריָּא ַהיְ שׁוּ ָעה ַה ְשּׁ ֵל ָמה .וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ֵכן תשע"ו ְבּ ִג ַ
ְבּ ִג ַ
" ְל ַמ ֲענִ י ְל ַמ ֲענִ י ֶא ֱע ֶ
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב
ימ ְט ִריָּא ְלשׁוֹן ַה ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין צח (.לֹא זָכוּ " ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל ֲחמוֹר" .וּ ְב ִג ַ
שׂה"  .וּ ְב ִג ַ
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְך ַעד ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת וְ ֵת ָעשׂ" .וְ הוֹ ִסיף
ָתן ָל ְך ַ
ְמי ֶנ ָך" .וּ ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )אסתר ה ,ה( " ַמה ְשּׁ ֵא ָל ֵת ְך וְ יִ נּ ֵ
)תהילים פט ,יד( " ָתּרוּם י ִ
ימ ְט ִריָּא ַה ָפּסוּק )דברים ל ,ג( "וְ ָשׁב וְ ִק ֶבּ ְצ ָך ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְשׁמוּ ֵאל
הרה"ג ר' א .ח .א .שליט"א ֶשׁה'תשע"ו ְבּ ִג ַ
מּ ֶזת ַבּ ָכּתוּב )תהילים לו ,ז(
ימ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ ֵכן ְשׁ ַנת תשע"ה ְמ ֻר ֶ
תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ" ְבּ ִג ַ
ְגּרוֹס שליט"א ֶשׁנֹּ ַסח ַה ְתּ ִפ ָלּה "וְ ִת ְשׁכֹּן ְבּ ָ
וּב ֵה ָמה תּוֹ ִשׁי ַע ְיה ָו"ה" .וְ ִל ְפ ֵני ֶזה ֵישׁ אוֹת ה'ַ ,ה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ה' ֲא ָל ִפים .וְ ֵכן תשע"ה ר"ת ַה ָפּסוּק ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל ָגּלוּת ִמ ְצ ַריִ ם,
אָדם ְ
" ָ
ימ ְט ִריָּא נֹ ַסח
יהם לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ" .וְ ֵכן תשע"ה ְבּ ִג ַ
)שמות ה ,ח( "וְ ֶאת ַמ ְתכּנֶת ַה ְלּ ֵב ִנים ֲא ֶשׁר ֵהם ע ִשׂים ְתּמוֹל ִשׁ ְלשׁם ָתּ ִשׂימוּ ֲע ֵל ֶ
תּוֹשׁי ַע
ִ
ֶפשׁ
לוּבת נ ֶ
ָכ ֵרנוּ ְבּזִ ָכּרוֹן טוֹב ְל ָפנֶי ָך .וְ ֵכן תשע"ה ס"ת נֹ ַסח ַה ְתּ ִפ ָלּה ' ַר ֵחם ַעל ִציּוֹן ִכּי ִהיא ֵבּית ַחיֵּינוּ .וְ ַל ֲע ַ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ז ְ
תּוֹעה .וְ ָת ִקים
ֵיהם ִתּ ְשׁ ֶעה .וְ ֶת ֱאסֹף ֵע ֶדר ֶ
ִבּ ְמ ֵה ָרה' .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' צ .ח .שליט"א ֶשׁתשע"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ְבּנֹ ַסח ַה ְתּ ִפ ָלּהָ :י'ה ִדּ ְמ ַעת ְפּנ ֶ
ֶך .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' שֵ .רייְ ְס ִקין שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ְבּנֹ ַסח ַה ְתּ ִפ ָלּהְ :ר ֵצה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך
וּפקֹד ְבּטוֹב צֹאנ ָ
רוֹעהְ .
ְל ָך ֶ
ית ָך.
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ
יִשׂ ָר ֵאל ִ
ְ

מוּ ָבא

ואכ ְטפוֹי ֶגל ַז ַצּ"ל
יקו ָואד הרה"ג ר' ָנ ָתן ַו ְ
יח ְדּ ֵל ְ
ְבּ ֵס ֶפר ' ֶל ֶקט ְר ִשׁימוֹת' ֵמ ַה ַמּ ְשׁ ִגּ ַ

)עניני בית המקדש(

ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר'

אַ ֲהרֹן קוֹ ְט ֶלר ַז ַצּ"ל ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִראשׁוֹ ָנה ָהיוּ ַכּ ָמּה ֶשׁ ָשּׁ ֲאלוּ ֶאת ֶה' ָח ֵפץ ַחיִּ ים' ִאם זוֹ ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג
וּ ָמגוֹג ,וְ ָע ָנה ְל ֻכ ָלּם ֶשׁאַ ֲח ֵרי ִמ ְל ָח ָמה זוֹ יִ ְה ֶיה ֶה ְפ ֵסק ,אַ ַחר ָכּ ְך שׁוּב ִתּ ְה ֶיה ִמ ְל ָח ָמה ,וְ שׁוּב יִ ְהֶיה ֶה ְפ ֵסק ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך שׁוּב

יד

אפּ ַיאן
יחְ .דּ ָב ִרים ֵאלּוּ מוּ ָב ִאים ַגּם ְבּ ֵס ֶפר ' ֵלב ֵא ִל ָיּהוּ' סוֹף ח"א ֵמ ַהגר"א ָל ְ
ִתּ ְה ֶיה ִמ ְל ָח ָמה ,וְ ִעם ִמ ְל ָח ָמה זוֹ ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ

וּמגוֹג ִתּ ְת ַח ֵלּק
אָמר ֶשׁ ִמּ ְל ֶח ֶמת גּוֹג ָ
ַז ַצּ"ל ְבּ ֵשׁם ַהגר"א ַו ֶס ְר ַמן הי"ד ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ֶה' ָח ֵפץ ַחיִּ ים' ,וְ ָנ ִביא ֶאת ְדּ ָב ָריוֶ :ה ָח ֵפץ ַח ִיּים ַ
יה.
אַח ֶר ָ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָה .וְ ַה ֵשּׁנִ י ִי ְהיֶה ְכּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ַעד ְשׁל ִֹשים ָשׁנָה ֲ
ִל ְשׁל ָֹשה ֲח ָל ִקיםָ .ה ִראשׁוֹן ָהיָה ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
וְ ַ
רוֹאים ֶשׁ ֶה' ָח ֵפץ ַחיִּ ים' אָ ַמר ֶשׁ ִמּ ְל ֶח ֶמת
יח .וְ ִ
אַח ֵרי זֶה ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
עוֹלם ,וְ ֲ
ישׁיתֶ ,שׁ ָבּהּ י ְִסבֹּל ָכּל ָה ָ
אַחר ָכּ ְך ָתּבֹא ִמ ְל ָח ָמה ְשׁ ִל ִ
אפּ ַיאן זצ"ל הוֹ ִסיף
גּוֹג וּ ָמגוֹג ַע ְצ ָמהּ ִתּ ְת ַח ֵלּק ְלג' ִמ ְל ָחמוֹת .וּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִראשׁוֹ ָנהִ ,היא ָה ִראשׁוֹ ָנה ֶשׁל גּוֹג וּ ָמגוֹג ,וְ ַה ְגּ ָר"א ָל ְ
ֶשׁשּׁוֹאַת ֵאירוֹ ָפּא ִהיא ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ְשּׁ ִנ ָיּה ֶשׁל גּוֹג וּ ָמגוֹג .וְ ֵכן ָידוּ ַע ֶשׁ ַה ֶגּ ְר ָמנִ ים ימ"ש ָרצוּ ַל ֲעלוֹת ִלירוּ ָשׁ ַליִ ם .וְ ַה ֶגּ ֶנ ָרל ֶשׁ ָשּׁ ְלחוּ ָהָיה רוּ ֶמל,
ימה ְבּ ַי ַפּן ֶשׁ ֶנּ ְח ְר ָבה ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ַה ְשּׁ ִנ ָיּה ִמ ְפּ ָצ ַצת
ייס ִקין שליט"א ֶשׁ ָה ִעיר ִהירוֹ ִשׁ ָ
ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל אַ ְר ִמילוּס .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' שֵ .ר ְ
אוִ ירַ .כּמּוּ ָבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵי )ויקרא כה,
ָבּ ֲ

פּוֹר ַח
אוֹתיּוֹת יְ רוּ ָשׁ ַל ִים חוּץ ֵמ ָהאוֹת ל' ֶשׁ ִהיא ִנ ְק ֵראת ִמגְ ָדּל ַה ֵ
אָטוֹםֵ ,ישׁ ְבּתוֹ ָכהּ ֶאת ָכּל ִ
יעית ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
יעית ִמ ְל ָחמוֹתְ .בּ ָ
וּב ְשּׁ ִב ִ
כג( וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנ ֵחם ַבּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁ ִדּ ְב ֵרי ַה ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין צזַ (.
יטה ,וְ ֵכן ִמ ְל ֶח ֶמת
ִמ ְת ַח ְבּ ִרים ְל ָכל ַהג' ִמ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ִהזְ ַכּ ְרנוְּ ,דּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִראשׁוֹ ָנה ִה ְס ַתּיְּ ָמה ִבּ ְשׁ ַנת תרע"ז ֶשׁ ָהיְ ָתה ְשׁ ַנת ְשׁ ִמ ָ
ישׁית ֶשׁ ִתּ ְס ַתֵּיּם ִבּ ְשׁ ַנת
יטה ,וְ ַע ָתּה אָנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ִמ ְל ֶח ֶמת עוֹ ָלם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָהעוֹ ָלם ַה ְשּׁ ִנ ָיּה ִה ְס ַתּיְּ ָמה ִבּ ְשׁ ַנת תש"ה ֶשׁ ָהיְ ָתה ְשׁ ַנת ְשׁ ִמ ָ
יטה
יבּוֹני שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת ַה ְשּׁ ִמ ָ
הוֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִס ִ
יעית ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא .וְ ִ
יטה ,וּ ְבמוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
תשע"ה ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ְשׁ ַנת ְשׁ ִמ ָ
יִשׂ ָר ֵאל הוי"ה ֱאל ֵֹהינוּ הוי"ה ֶא ָחד".
ימ ְט ִריָּא " ְשׁ ַמע ְ
ְבּ ִג ַ
יהן ַמ ְת ִחילוֹת ְבּיוֹם ה'ַ ,היְ ינוּ ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל
וְ הוֹ ִסיף ָהרמ"ז שליט"א ֶשׁרוֹ ִאים ֶק ֶשׁר ֵבּין ַה ָשּׁ ִנים תשע"ב תשע"הֶ ,שׁ ְשּׁ ֵתּ ֶ
רֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ָחל ְבּיוֹם ה' .וְ אַ ַחר ָכּ ְך ָכּל ַה ַח ִגּים וּ ְק ִריאַת ַה ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ֵהם ְבּאוֹתוֹ ֵס ֶדר ְבּ ִדיּוּק ְלא ֶֹר ְך ָכּל ַה ָשּׁ ָנה .וְ ֵכן ַהיּוֹם ַה ֵשּׁ ִני
ֶשׁל רֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ֶשׁ ָחל ְבּיוֹם ו' ִבּ ְשׁ ֵתּי ַה ָשּׁ ִנים דּוֹ ֶמה ִלזְ ַמן ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ֶשׁרֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ָה ָיה ְבּיוֹם ו' .וְ אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל
יכ ָתּא ,וְ ֵישׁ ָכּאן ְבּ ִחי ָנה ֶשׁל ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ְכּמוֹ ְבּ ִריאַת
רֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ְלעוֹ ָלם לֹא ָיחוּל ְבּיוֹם ו'] ,לֹא אד"ו רֹאשׁ[ְ ,שׁ ֵני ַה ָיּ ִמים ֵהם יוֹ ָמא ֲא ִר ְ

הוֹל ְך
ַיְהי קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ֵ
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב )שמות יט ,יט( "ו ִ
ָהעוֹ ָלם ֵמ ָח ָדשׁ .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יְ הוּ ָדה אַ ְר ֵיה ַס ְפ ִרין שליט"א ֶשׁה'תשע"ה ְבּ ִג ַ
יע זְ ַמן
ימ ְט ִריָּא ֲענָוִ ים ִהגִּ ַ
הוֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁרֹאשׁ ַה ָשּׁ ָנה ְבּ ִג ַ
וְ ָחזֵק ְמאֹד" ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת וְ ַהכּוֹ ֵלל .וְ ִ
ימ ְט ִריָּא ְשׁ ֵלמוּת.
גְּ אוּ ַלּ ְת ֶכם .וְ תשע"ו ְבּ ִג ַ
יח ֵישׁ תשע"ד ַחלּוֹנוֹתֶ ,שׁ ֵהם ְבּסוֹד ַה ֵשּׁמוֹת מצפ"ץ עד"תֶ ,שׁ ֵמּ ֶהם ִתּ ְתעוֹ ֵרר ִבּיאַת
יכלוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַק ְר ַניִ ם' ֶשׁ ְבּ ֵה ָ
יח ֶבּן ָדּוִ ד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ִכ ְת ֵבי
ימ ְט ִר ָיּא ֶק ֶרן ָמ ִשׁ ַ
יח ִל ְגאֹל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ַהגר"ש ֵמאוֹ ְס ְטרוֹ ְפּ ִלי מוֹ ִסיף ָשׁם ֶשׁתשע"ד ְבּ ִג ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַהגרמ"מ ִמ ִשּׁ ְקלוֹב זצ"ל תשע"דְ ,כּ ִמנְ יַן ַשׁ ֲע ֵר"י ֶצ ֶד"קֶ ,שׁ ֵהן ֲע ָנ ָו"ה וְ י ְִראַ"ת ֲה ָו ָי"הֶ ,שׁ ֵהן גִּ י ַמ ְט ִר ָיא ֵע ֶד"ן ְכּ ֶשׁ ַתּ ְחשֹׁב ַהנּוּ"ן
יע ִני
יחנוּ .וְ ֵכן תשע"ד ר"ת ַה ָכּתוּב ֶשׁ ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך אוֹ ֵמר )תהילים נא ,י( " ַתּ ְשׁ ִמ ֵ
ימ ְט ִריָּא רוּ ַח ַמ ְל ֵכּנוּ ְמ ִשׁ ֵ
ז' ֵמאוֹת .וְ ֵכן תשע"ד ְבּ ִג ַ
שׁ ַעת ָדּוִ ד ,אוֹ ָתּשׁוּבוּ ַעד ה'
הוֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁתשע"ד נוֹ ָט ִריקוֹן ְתּ ֻ
ית" .וְ ִ
ֵלנָה ֲע ָצמוֹת ִדּ ִכּ ָ
ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה ָתּג ְ
יחת ָדּוִ ד ַעל יְ ֵדי ְשׁמוּ ֵאל
ימ ְט ִריָּא התשע"ד .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַעל ְמ ִשׁ ַ
יח ְבּ ִג ַ
ֱאלֹ ֶה ָיך .אוֹ ְת ֵהא ְשׁ ַנת ַע ְב ִדּי ָדּוִ ד .וְ ֵכן ְישׁוּ ָעה ְל ָמ ִשׁ ַ
יח ֶנ ֱא ַמר )ישעי' יא ,ב( "וְ ָנ ָחה ָע ָליו רוּ ַח הוי"ה" .וְ ֵכן
ימ ְט ִריָּא תשע"ד .וְ ֵכן ַעל ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ָנּ ִביא )ש"א טז ,יג( " ַו ִתּ ְצ ַלח רוּ ַח הוי"ה" ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא תשע"ד .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר'
אתיו רוּ ַח ָח ְכ ָמה" ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא התשע"ד .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )שמות כח ,ג( " ִמ ֵלּ ִ
ישׁ ִבּי ְבּ ִג ַ
ֵא ִל ָיּהוּ ַה ִתּ ְ
ַה ִריק ִֹתי ָל ֶכם ְבּ ָר ָכה ַעד ְבּ ִלי ָדי"ַ " ,עד" ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל תשע"ד,
אַ ְב ָר ָהם ַויְ ְס ִפישׁ שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ד ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָכּתוּב )מלאכי ג ,י( "ו ֲ
וְ " ָדי" ְמ ַר ֵמּז ַעל ְשׁ ַנת ְ 14כּ ִפי ֶשׁ ִהיא ְל ִמ ְנ ָינָם.
שׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )פרקי דר"א
ימ ְט ִריָּא ג' ְפּ ָע ִמים ֲחמוֹר ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת .וּ ְכ ִפי ֶ
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְשׁלֹמֹה ְבּ ַר ֶייער שליט"א ֶשׁתשע"ד ְבּ ִג ַ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר וְ ָח ַבשׁ ֶאת ַה ֲחמוֹר ,הוּא ַה ֲחמוֹר ֶבּן ָהאָתוֹן ֶשׁנִּ ְב ֵראת ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת ,הוּא ַה ֲחמוֹר
ל( ִה ְשׁ ִכּים ְ
ֶשׁ ָר ַכב ָע ָליו מ ֶ
שׁ ֶנּ ֱא ַמר " ָענִ י וְ ר ֵֹכב ַעל ַה ֲחמוֹר" .וְ רוֹ ִאים
ֹשה ְבּבֹאוֹ ְל ִמ ְצ ַר ִים ,הוּא ַה ֲחמוֹר ֶשׁ ָע ִתיד ֶבּן ָדּוִ ד ִל ְרכֹּב ָע ָליו ֶ
ימ ְט ִריָּא תשע"ד.
יבה ַבּ ַפּ ַעם ַהג' ַעל ַה ֲחמוֹרָ .ל ֵכן ג' ְפּ ָע ִמים ֲחמוֹר ְבּ ִג ַ
יח ִהיא ְבּסוֹד ָה ְר ִכ ָ
ֶשׁ ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
קוֹמהּ ֶשׁל ָהאוֹת ֶמ"ם ְבּכ"ב
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ַמ ְר ִצ ָיאנוֹ שליט"א ֶר ֶמז ִנ ְפ ָלא ַעל ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ְשׁ ַנת תשע"ד ְל ָמ ִשׁי" ַחְ .מ ָ
קוֹמהּ ֶשׁל אוֹת ֵחי"ת
וּמ ָ
קוֹמהּ ֶשׁל אוֹת יוֹ"ד הוּא ְ 10
קוֹמהּ ֶשׁל אוֹת ִשׁי"ן הוּא ְ ,21מ ָ
אָל"ף ֵבּי"ת הוּא ְ ,13מ ָ
אוֹ ִתיּוֹת ֶ
הוּא  .8וְ ִאם ַנ ְכ ִפּיל ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ִריםַ ,היְ ינוּ מ' ְ 13 -פּ ָע ִמים ֵ 13הם קס״ט ,ש' ְ 21 -פּ ָע ִמים ֵ 21הם תמ״א .י' ְ 10 -פּ ָע ִמים ֵ 10הם
ה תנ " ך ַבּ ָכּתוּב )תהילים ו ,ד(
יע ַפּ ַע ם אַ ַח ת ְבּ ָכ ל ַ
ק' .ח' ְ 8 -פּ ָע ִמים ֵ 8הם ס״דַ .ס ְך ַהכֹּל :תשע״ד .וְ ֵכן ָמ ִשׁי" ַח ְבּר"ת ְכּ ִס ְד ָרן מוֹ ִפ ַ
ַפ ִשׁי" .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ֵתּ ָבה ָהאַ ֲחרוֹ ָנה ִל ְפ ֵני ָהר"ת ָמ ִשׁ י" ַח ִהיא ֵתּ ַבת " ַע ד" ַה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ְשׁ ַנת
וּבה הוי"ה ַח ְלּ ָצה נ ְ
אַתּה ה' ַעד ָמ ָתי שׁ ָ
וְ ָ
טו

ָר ַח דּוֹר
אוּך ִעם ָשׁ ֶמשׁ וְ ִל ְפ ֵני י ֵ
יִיר ָ
תשע"ד .וְ ֵכן ַהס"ת ַה ָיּ ִחיד ַבּתנ"ך ֶשׁל אוֹ ִתיּוֹת ָמ ִשׁי" ַח ְכּ ִס ְד ָרן הוּא ַבּ ֶפּ ֶרק ע"ב )תהילים עב ,ה( " ָ
דּוֹרים" .וְ ָהאוֹ ִתיּוֹת ַה ְסּמוּכוֹת ָל ֶר ֶמז ִמ ְשּׁ ֵני ַה ְצּ ָד ִדים ֵהן ע"ד.
ִ

אשׁם ֵליל ט' ְבּאָב וְ ֶר ֶמז
ימין ֶא ֶבן ַתּ ַחת רֹ ָ
מוּ ָבא ַבּ ָמּ ְר ֳדּ ַכי )מועד קטן תתקלד והובא בשו"ע או"ח תקנה ג( ֵישׁ ְבּ ֵני אָ ָדם ֶשׁ ְמּ ִשׂ ִ
ַל ָדּ ָבר " ַו ִיּ ַקּח ֵמאַ ְב ֵני ַה ָמּקוֹם ַו ָיּ ֶ
שׂם וְ גוֹ'" ,וּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָראָה ,וְ ֻח ְר ָבּן ָראָהַ .היְ ינוּ ֵכּי ָון ֶשׁה' ִנ ְראָה ְל ַי ֲעקֹב וְ ֶה ְראָה
לוֹ ֶאת ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְכּ ֶשׁ ַיּ ֲעקֹב ָי ַשׁן ַעל ָה ֶא ֶבןֵ ,ז ֶכר ָל ֶזה אָנוּ נוֹ ֲה ִגים ָל ִשׂים ֶא ֶבן ַתּ ַחת ָהרֹאשׁ ְבּ ֵליל ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָב .וּמוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר
ימ ְט ִר ָיּא ֶשׁ ָראָה ַהחוּ ְר ָבּן ִעם ַה ִמּ ִלּים .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ָכל ֶא ָחד
שׂם"ְ ,בּ ִג ַ
' ַר ַמת ְשׁמוּ ֵאל' ֶשׁ ַה ָכּתוּב " ַו ִיּ ַקּח ֵמאַ ְב ֵני ַה ָמּקוֹם ַו ָיּ ֶ
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ד ,וְ ֵישׁ ָכּאן ֶר ֶמז ֶשׁ ַה ֻח ְר ָבּן יִ ָמּ ֵשׁ ְך ַעד ָשׁ ָנה זוֹ וְ לֹא יוֹ ֵתר.
ֵמ ֶהם עוֹ ֶלה ְבּ ִג ַ

וְ ֵכן

וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים"ְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ֵקץ
ָנ ִביא ְל ַק ָמּן ֵמ ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ַה ָפּסוּק "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
ִבּ ְשׁ ַנת ה' ֲא ָל ִפים תשע"ה .וּמוּ ָבא ְבּ ִכ ְת ֵבי ַהגרמ"מ ִמ ִשּׁ ְקלוֹב )רזא דמהימנותא צז ,ביאורי הזהר קנו ,ליקוטים שלא( ֶשׁא' תשע"ה ַה ְמ ַר ֵמּז

ַתּ ְק ֶראנָה
יחְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )רות ד ,יז( "ו ִ
ימ ְט ִר ָיּא ְשׁ ֵכנוֹ"תֶ ,שׁ ָנּ ְתנוּ ֶאת ַה ֵשּׁם ְלשֹׁ ֶרשׁ ָמ ִשׁ ַ
ָע ִמ"י ,וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא רוּ"ת נ ֳ
ַעל ַה ָפּסוּק ַה ֶזּהְ ,בּ ִג ַ
ִשׁי ֲא ִבי ָדוִ ד".
עוֹבד הוּא ֲא ִבי י ַ
ַתּ ְק ֶראנָה ְשׁמוֹ ֵ
ָע ִמי ו ִ
ֻלּד ֵבּן ְלנ ֳ
לוֹ ַה ְשּׁ ֵכנוֹת ֵשׁם ֵלאמֹר י ַ
וּמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י ְל ַת ֵקּן לוֹ ֵבּית ַתּ ְלמוּד
גּשׁנָה"ְ .
יוֹסף ְלהוֹרֹת ְל ָפנָיו ְ
הוּדה ָשׁ ַלח ְל ָפנָיו ֶאל ֵ
ָכּתוּב )בראשית מו ,כח( "וְ ֶאת ְי ָ
ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ֵתּ ֵצא ָ
ימ ְט ִריָּא
גּשׁנָה ְבּ ִג ַ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר 'קוֹל ְמ ַב ֵשּׂר' )ח"א ויגש( ֶשׁ ְ
יְהוּדה ַדּוְ ָקא ,וּ ָ
ָ
ַעקֹב ָשׁ ַלח ֶאת
רוֹאים ֶשׁיּ ֲ
הוֹראָהִ ,
ימ ְט ִריָּא תשע"ה.
ְהוּדה ָשׁ ַלח ְל ָפנָיו" ְבּ ִג ַ
יח ,וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵשׁיְ ְנ ֶבּ ְר ֶגר שליט"א ֶשׁ ַה ָכּתוּב "וְ ֶאת י ָ
ָמ ִשׁ ַ

' ֵעץ ַח ִיּים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"לִ :בּ ְשׁ ַנת ה' ֲא ָל ִפים תשע"ה ֶשׁ ִהיא ְשׁ ַנת
יטה ,יִ ְה ֶיה ֵבּרוּר ָבּעוֹ ָלם ַה ֶזּה.
ְשׁ ִמ ָ
מוּ ָבא

ְבּ' ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

)שער נ' סוף פ"ג(.

יטה ,יִ ְהֶיה ֵבּרוּר ָבּעוֹ ָלם ַה ֶזּה ַה ִנּ ְק ָרא ֵעץ ַה ַדּ ַעתֵ ,בּין
ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ה ֶשׁ ִהיא ְשׁ ַנת ְשׁ ִמ ָ

יוֹמין ְדּחוֹל ,וְ ָה ִענְ יָן ִכּי
ַהטּוֹב ָל ַרע ,וְ ַהטּוֹב יִ ָפּ ֵרד ֵמ ָה ַרע ,וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹנוֹ .גַּם ָבּזֶה ָתּ ִבין ִענְ יַן ַהגָּלוּת ֶשׁהוּא ֶא ֶלף ִ
יוֹתן
וּב ְה ָ
ָמין ,וְ ה' גְּ בוּרוֹת ְכּ ִמנְ יַן ָכּ ֵתף ְשׂמֹאלֲ ,ה ֵרי ֶא ֶלףִ ,
ֵהם ה' ֲח ָס ִדים ָכּל ֶא ָחד ָכּלוּל ִמק' ֲה ֵרי ת"ק ְכּ ִמנְ יַן ָכּ ֵת"ף י ִ
ַען ִכּי ָשׁם הוּא טוֹב וְ ָרע ֶשׁ ֵהם ָבּר וְ ֶת ֶבן ,וְ ַהגָּלוּת הוּא ֱהיוֹת ֵאלּוּ ָה ֶא ֶלף
יוֹמין ְדּחוֹל ,י ַ
ְבּ ֵעץ ַה ַדּ ַעת נִ ְק ָרא ֶא ֶלף ִ
וּל ַמ ָטּה ֲא ֶשׁר ָשׁם נה"י
תּוֹך ז"א הוּא ֵמ ֶה ָחזֶה ְ
תּוֹך ָה ָרע ֲא ֶשׁר ָשׁם וְ ִל ְהיוֹת ִכּי גִּ לּוּי ַה ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹת ְ
נְ תוּנִ ים ָשׁם ְ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה ָווִ ים
ֻשּׁה "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
ֻג ַמת ַה ְקּד ָ
מּוּדיםָ ,ל ֵכן ֵאלּוּ ֵהם דּ ְ
ַהנִּ ְק ָרא ָווֵי ַע ִ
ָל ַעמּוּ ִדים" ,וְ ָה ֵבן זֶהִ .כּי ֵאין ֲא ִחיזַת ֵעץ ַה ַדּ ַעת ֶא ָלּא ְבּ ָמקוֹם ַהגָּלוּי וְ ֶזה סוֹד " ָכּל ַהיּוֹם ָדּוָה" ֶא ֶלף ְשׁנִ יןַ .היְ ינוּ
ישׁי ֶשׁהוּא ְבּסוֹד " ָכּל
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים"ְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ֶשׁ ַה ָפּסוּק "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
יוֹמין ְדּחוֹל ,וְ עוֹד ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁ ִנים ָבּ ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ] ְבּסוֹד ַה" ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים",
ַהיּוֹם ָדּוָה" ,וְ ִנ ְק ָרא ַבּזֹּ ַהר ֶא ֶלף ִ
ְדּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁשׁ הוּא ִבּ ְב ִחי ַנת ָו"ו וְ ַעמּוּד ַכּ ָיּדוּ ַע[ֶ .שׁ ָבּ ֶהם ֵישׁ ֲא ִחי ָזה ַל ְקּ ִל ָפּה ,וְ ֵישׁ ֵערוּב טוֹב וְ ָרע ,וּ ִב ְשׁ ַנת ה' ֲא ָל ִפים תשע"ה ִי ָפּ ְרדוּ
יפה "וְ ֶאת
יח וְ ִי ָלּ ֵחם ָבּ ַרע וְ ַי ְפ ִרידוֹ ֵמ ַהטּוֹב .וְ ֵכן רוֹ ִאים ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה הוֹ ִס ָ
ַהטּוֹב ֵמ ָה ַרע .וְ ֶזה ַח ָיּב ִל ְהיוֹת ְתּקוּ ָפה ְלאַ ַחר ֶשׁ ָיּבֹא ַה ָמּ ִשׁ ַ
ישׁי .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם ֶפ ְל ְדּ ַמן שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן
ָה ֶא ֶלף"ִ ,עם אוֹת ה'ְ ,ל ַר ֵמּז ַעל ה' ֲא ָל ִפיםַ ,ה ְיינוּ ֶשׁ ָה ֶא ֶלף הוּא ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ידה ֶשׁל גְּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְשׁאַל ְל ָך אוֹת' ֶשׁ ָראָה ְבּ ֵס ֶפר ָי ָשׁן נוֹ ָשׁן ֶשׁ ְזּ ַמן ֵקץ
נִ ְמ ָצא ַה ָפּסוּק ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְפּקוּ ֵדי ֶשׁ ְמּ ַר ֵמּז ִבּ ְשׁמוֹ ַעל ְפּ ִק ָ
ָמ ִשׁ ַ
מּוּדים" ,וְ ָה ֶר ֶמז הוּא "וְ ֶאת
ַח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה וָוִ ים ָל ַע ִ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ו ֲ
יח ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )שמות לח ,כח( "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
שׁ ָעה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ֵכן
ָה ֶא ֶלף" ר"ת וְ ִאם ִתּ ְמ ֶנה ה' ֶא ֶלף ,וּ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ ֶשׁ ֶק"ל ,ר"ת ְשׁ ַנת ֵקץ ְליִ ְשׂ ָר ֵאלְ .שׁ ַנת ְתּ ֻ
אַלּוּפי ֵע ָשׂו
ֵ
ַה ְכּתוּ ִבים ֶשׁ ָבּ ֶהם ְרמוּ ָזה ֲעבוֹ ַדת ַה ֵבּרוּ ִרים ִמ ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ַעד זְ ַמן ַהגְּ ֻא ָלּה) :בראשית לו ,מ( "וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת
יב ָמה אַלּוּף ֵא ָלה אַלּוּף ִפּינֹן :אַלּוּף
אָה ִל ָ
ְתת :אַלּוּף ֳ
] ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְמקֹמ ָֹתם ִבּ ְשׁמ ָֹתם[ אַלּוּף ִתּ ְמנָע אַלּוּף ַע ְלוָה אַלּוּף י ֵ
ימ ְט ִריָּא  .5775וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ֲא ִב ְיגדּוֹר אַ ֲהרֹ ְנזוֹן שליט"א
ירם"ְ ,בּ ִג ַ
יאל אַלּוּף ִע ָ
ימן אַלּוּף ִמ ְב ָצר :אַלּוּף ַמ ְג ִדּ ֵ
ְקנַז אַלּוּף ֵתּ ָ

טז

ימ ְט ִריָּא ִהיא ַהגְּ אוּ ָלה ַעל ְי ֵדי
ידים ְל ִה ָגּ ֵאל .וְ ִעם ַהכּוֹ ֵלל ְבּ ִג ַ
יסן ֲע ִת ִ
ימ ְט ִריָּא ְבּנִ ָ
ימ ְט ִריָּא ֶזה זְ ַמן גְּ ַמר ַה ֵבּירוּר ,וּ ְב ִג ַ
ֶשׁתשע"ה ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּקֹ ֶבץ ' ֵבּית אַ ֲהרוֹן וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל' )שנה יז ,ה עמוד ְ (150בּ ֵשׁם
יח ִצ ְד ֶק ָך .וְ ֵכן אוֹר ָח ָדשׁ ַעל ִציּוֹן ְבּ ִג ַ
ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ַ
' ַבּ ַעל ַהטּוּ ִרים' ֶשׁהוּ ְד ַפּס ְבּ ַמ ְהדּוּ ַרת ַויְ ין ִבּ ְשׁ ַנת תקנ"ד וְ ֵאינוֹ ְל ָפ ֵנינוּ וְ ָשׁם ָכּתוּב ְבּסוֹף ָפּ ָר ַשׁת ַהתּוֹ ֵכ ָחה ְבּ ִכי ָתבֹאֶ ,שׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַהתּוֹ ֵכ ָחה
ֵישׁ תשע"ה ֵתּבוֹת ְכּ ִמ ְנ ַין ֵיין ַתּ ְר ֵע ָלה ,וְ הוּא כּוֹס ֶשׁל ֻפּ ְר ָענוּת .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ַה ָגּלוּת ֶשׁ ִנּ ְמ ְשׁ ָלה ְלכוֹס ֶשׁל ֻפּ ְר ָענוּת ִתּ ָמּ ֵשׁ ְך ַעד
יקת ַמ ְח ֵשׁב ָי ָצא ִבּ ְמ ֻד ָיּק ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב[ .וְ ֵכן ֵמ ִביא ָשׁם ְבּ ֵשׁם ָהרוֹ ֵק ַח ֶשׁ ְבּט"ו
ְשׁ ַנת תשע"ה ,וְ אָז ִתּ ְכ ֶלי ָנה ַה ְקּ ָללוֹת ֶשׁ ַבּתּוֹ ֵכ ָחה] .וּ ִבּ ְב ִד ַ
יקת ַמ ְח ֵשׁב ָי ָצא תתי"א ֵתּבוֹת[.
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ֵישׁ תשע"ה ֵתּבוֹת] ,אָ ְמ ָנם ִבּ ְב ִד ַ

מּוּדים" ,וְ כוּ'
ַח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה וָוִ ים ָל ַע ִ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ו ֲ
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר" ,וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )פקודי רכזַ (:
ַמּי
ֻשּׁהָ ,ה ִכי נ ִ
יוֹמין ִדּ ְקד ָ
ָלוּתאְ .כּ ָמה ְדּ ִאית ֶא ֶלף ִ
יוֹמי ְדּג ָ
יוֹמי ַהחוֹל ,וְ ִאינוּן ֵ
" ָה ֶא ֶלף ְל ָך ְשׁלֹמֹה"ְ ,דּ ִאינוּן ֶא ֶלף ֵ
ָלוּתא ֶא ֶלף ְשׁנִ ין ֲהווּ ,וְ ַעל ָדּא ִאית ֶא ֶלף וְ ִאית
יוֹמין ְדּג ָ
אַח ָרא ,וְ ַעל ָדּא ִא ְת ָערוּ ֶח ְב ַריָּאִ ,אינוּן ִ
יוֹמין ְל ִס ְט ָרא ֲ
ֶא ֶלף ִ
ָתירְ ,בּ ַהנֵּי ֶא ֶלף ְשׁנִ ין ִי ְת ַמ ְשּׁכוּן.
ָלוּתא וְ ִי ְת ַמ ְשּׁכוּן י ִ
ִשׂ ָר ֵאל ְיהוֹן ְבּג ָ
ָלוּתא ,אַף ַעל גַּב ְדּי ְ
ֶא ֶלף ,וְ ִאינוּן ֶא ֶלף ְשׁנִ ין ְדּג ָ
ישׁי ֶשׁ ִנּ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף" ,וּ ַב ָפּסוּק " ָה ֶא ֶלף ְל ָך ְשׁלֹמֹה"ִ ,נ ְק ָרא ֶא ֶלף יוֹ ִמין ְדּחוֹלִ ,בּ ְג ַלל
רוֹ ִאים ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
יטת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה .וְ ַהזֹּ ַהר מוֹ ִסיף ֶשׁ ַגּם ִאם ִתּ ָמּ ֵשׁ ְך ַה ָגּלוּת ְלתוֹ ְך
יטת ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא ,וְ ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ִנ ְק ָרא ֶא ֶלף יוֹ ִמין ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ִבּ ְג ַלל ְשׁ ִל ַ
ְשׁ ִל ַ
ָה ֶא ֶלף יוֹ ִמין ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ,הוּא לֹא יִ ָמּ ֵשׁ ְך יוֹ ֵתר ִמ ַמּה ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ַבּ ָפּסוּק ַעל ָה ֶא ֶלף ַה ֶזּהַ ,היְ ינוְּ :שׁ ַבע ֵמאוֹת ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ .וְ אַף ַעל ִפּי
ֶשׁ ֵיּשׁ ְמ ָפ ְר ִשׁים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ְבּאֹ ֶפן אַ ֵחר ,אָנוּ ֵבּאַ ְרנוּ ַעל ִפּי יְ סוֹדוֹת ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ָלּ ַמד ְבּ ִד ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ָה ֵאלּוּ.

אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָרֵ ,ר ֶמז ָר ַמז
אוֹכל גְּ ִשׁי ֲהלֹם"ַ .
בּוֹעז ְל ֵעת ָה ֵ
ֹאמר ָלהּ ַ
וְ ֵכן יֵשׁ ֶר ֶמז ִנ ְפ ָלא ְבּיוֹ ֵתר ַבּ ְגּ ָמ ָרא )שבת קיגַ " (:ויּ ֶ
ֵשׁב ִל ְפנֵי ה'
ֶא ַמר " ַו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַויּ ֶ
ידה ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ָל ֵצאת ִמ ֶמּנָּהִ .דּ ְכ ִתיב ֵבּיהֲּ " ,הלֹם"ֶ ,שׁנּ ֱ
ָלהֲּ ,ע ִת ָ
יח ִנ ְר ֶמֶזת ַבּ ִמּ ִלּים " ַעד ֲהלֹם"ַ " ,עד" ְמ ַר ֵמּז
ֹתנִ י ַעד ֲהלֹם" .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ֵלּ ַדת ָמ ִשׁ ַ
יתי ִכּי ֲה ִביא ַ
וּמי ֵב ִ
ֹאמרִ ,מי אָנ ִֹכי ה' ֱאל ִֹהים ִ
ַוי ֶ
ימ ְט ִריָּא ע"ה ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל ְשׁ ַנת תשע"ה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ח .וַ .ויְ ְנ ֶבּ ְר ֶגּר שליט"א ֶשׁתשע"ה נִ ְר ָמז ָבּר"ת
ַעל ְשׁ ַנת תשע"דֲ " ,הלֹם" ְבּ ִג ַ
"וְ גַם שֹׁל ָתּשֹׁלּוּ ָלהּ ִמן ַה ְצּ ָב ִתים".
יע ְבּ ִדלּוּג 1820
אשׁית ,וְ הוּא מוֹ ִפ ַ
יע ַפּ ַעם אַ ַחת ִבּ ְל ָבד ְבּ ֵס ֶפר ְבּ ֵר ִ
יר"י ֶשׁמּוֹ ִפ ַ
וְ ָנ ִביא צֹ ָפן יְ ִח ִידי ַמ ְד ִהים; ָמ ִשׁי" ַח ֵט ֵב"ת ֲע ִשׂ ִ
אשׁית ְבּ ִמלּוּי ָהאוֹ ִתיּוֹת ,וְ הוּא ַכּ ָיּדוּ ַעִ ,מ ְס ָפּר ֶשׁל חוֹ ָתם ָקדוֹשׁ ַבּתּוֹ ָרהְ ,כּ ִמ ְס ַפּר ְשׁמוֹת
אוֹ ִתיּוֹתֶ ,שׁהוּא ַה ִמּ ְס ָפּר ֶשׁל ְבּ ֵר ִ
יח ,וּ ְכ ִפי ֶשׁרוֹ ִאים ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֶבּ ֶרת
ילה ָבּאוֹת ם' ְסתוּ ָמהֶ ,שׁ ִהיא סוֹד ֵל ַדת ָמ ִשׁ ַ
הוי"ה ֶשׁ ֵיּשׁ ַבּתּוֹ ָרהַ .ה ִמּ ָלּה ָמ ִשׁי" ַח ַבּ ִדּלּוּג ַה ֶזּה ַמ ְת ִח ָ
יח ִממּוֹאָב ְבּנוֹ ֶשׁל לוֹט ,חוֹ ֵת ְך ֶאת ַה ִדּלּוּג ַה ֶזּה ,וְ רוֹ ִאים
ִל ְת ִח ַלּת ַה ִדּלּוּג ֵתּ ַבת הוֹ ִליד"וַּ ,ה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַה ֵלּ ָדה .וְ ֵכן ַה ָפּסוּק ֶשׁל ֵל ַדת ָמ ִשׁ ַ
ֶשׁ ֵתּ ַבת מוֹאָ"ב ,וְ ֵת ַבת לוֹ"ט ִנ ְמ ָצאוֹת ְבּתוֹ ְך ַה ִדּלּוּג ַמ ָמּשׁ .וְ ַגם ֵתּ ַבת ע"ד ַה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל תשע"ד ְדּ ֻב ָקּה ַל ִדּלּוּג .וּ ִמ ַצּד ְשׂמֹאל ָצמוּד
ַל ִדּלּוּג ַמ ָמּשֵׁ ,ישׁ תשע"ו ִמ ְלּ ַמ ָטּה ְל ַמ ְע ָלה .וְ ֵכן חוֹ ֵת ְך ֶאת ַה ִדּלּוּג ַה ָכּתוּב )בראשית כב ,טז( " ִבּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם ה'" ֶשׁ ָע ָליו אוֹ ֵמר
ידה ָלנוּ" .וְ ֵכן חוֹ ֵת ְך ֶאת ַה ִדּלּוּג ַה ָכּתוּב )בראשית יד ,יז( " ֶאל ֵע ֶמק ָשׁ ֵוה הוּא
ָה ַר ְמ ַבּ"ן "וְ ִה ֵנּה זוֹ ַה ְב ָט ָחה ְשׁ ֵל ָמה ַבּגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ
יח.
יחִ ,כּי ָשׁם ָח ַגג אַ ְב ָר ָהם ֶאת ַה ָצּ ַלת לוֹט ִמ ִמּ ְל ֶח ֶמת ַה ְמּ ָל ִכים ְלצֹ ֶר ְך הוֹ ָל ַדת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵע ֶמק ַה ֶמּ ֶל ְך" ֶשׁ ָקּשׁוּר ְל ֵל ַדת ָמ ִשׁ ַ

יז

וְ ָנ ִביא ַט ְב ָלה ֵמהרה"ג ר' ָבּרוּ ְך ִגּיל שליט"א ָבּהּ ָמ ְצאוּ ַבתּוֹ ָרה ְבּ ִדלּוּג ֶא ָחד ָרצוּף ֶאת ַה ִמּ ִלּיםַ :ה ַתּ ֲא ִרי" ְך ָנ ַפ"ל התשע"ה ֵא ִל ָיּה"וּ.

אַריֵה ֵלייבּ ִציוִ ויַאק זצ"ל ֶשׁ ִסּ ֵפּר ֶשׁ ִבּ ְהיוֹתוֹ גָּר
הוּדה ְ
ֻר ָסם ר' ְי ָ
מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'כּוֹנ ְַנ ָתּ ֵמאָז' ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמזְּ ֵקנִ י ָהרה"ח ַה ְמפ ְ
תּוֹרה ֵא ֶצל ָה ַרב ַבּ ַעל ַה' ַתּנְ יָא'
ידי ָהרש"ב זי"ע ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ ַעל ָח ִסיד ֶא ָחד ֶשׁ ָע ָלה ַל ָ
ַר ָשׁא ָשׁ ַמע ִמזִּ ְקנֵי ֲח ִס ֵ
ְבּו ְ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים
יע ָה ַרב ַל ָפּסוּק "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
תּוֹרהְ ,כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
קּוֹרא ַבּ ָ
קוּדי וְ ָה ַרב ָהיָה ַה ֵ
זי"ע ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְפּ ֵ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים הוּא זְ ַמן
ישׁה ֶשׁ ְשּׁנַת ֶא ֶלף ְ
אוֹמר ִבּ ְל ִח ָ
ָע ָשׂה ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים וְ גוֹ"ָ ,שׁ ַמע ֵמ ָהרה"ק ֶשׁ ֵ
וּכ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ַבּ ַעל ַה' ַתּנְ יָא' ִה ְק ִפּיד ַבּ ָדּ ָבר
אַחר ָכּ ְך ִס ֵפּר ֶה ָח ִסיד ַמה ֶשּׁ ָשּׁ ַמע ִמ ֶפּה ָק ְדשׁוְֹ ,
ָלה ,וְ ַ
יח ִבּ ְמ ֵה ָרה ִיגּ ֵ
ִבּיאַת ָמ ִשׁ ַ
יכי ַה ְגּ ֻא ָלּה,
הוֹציא ֲה ָלה ֶאת ְשׁנָתוֹ .וְ יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ַבּ ַעל ַה' ַתּ ְנ ָיא' ָר ַמז ַעל ִדּ ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י ֶשֵׁיּשׁ ְבּ ָשׁ ָנה זוֹ ִה ְת ַק ְדּמוּת ְגּדוֹ ָלה ְבּ ַת ֲה ִל ֵ
וְ לֹא ִ
יח ְל ִפי ַהזֹּ ַהר ִהיא קוֹ ֶדם.
יח ,וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ֶשׁ ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח ,וּ ֵפ ֵרשׁ ֶאת ֶזה ְכּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
וְ ַהשּׁוֹ ֵמ ַע ָשׁ ַמע ַמ ֶשּׁהוּ ַעל ָמ ִשׁ ַ

וְ עוֹד

ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ַהשּׁוֹ ֵמ ַע ָשׁ ַמע ֶא ֶלף וְ תשע"ה ,וְ ַכ ָוּ ַנת ַבּ ַעל ַה' ַתּ ְנָיא' ָהיְ ָתה ִל ְשׁ ַנת תר"ג ֶשׁ ִהיא ָהיְ ָתה ֶא ֶלף וְ תשע"ה ָשׁ ָנה ַל ֻח ְר ָבּן ,וְ לֹא ִח ֵשּׁב
ישׁיְ .כּ ִפי ֶשׁמּוּ ָבא ְבּ ִס ְפ ֵרי ַבּ ַעל ַה' ַתּ ְנָיא' ֶשׁאוֹ ֵמר ֵקץ ַעל ְשׁ ַנת תר"ג ,וְ ָנ ִביא ֶאת תֹּ ֶכן ְדּ ָב ָריו ִבּ ְק ָצ ָרה.
ילת ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ִמ ְתּ ִח ַ

)מאמרי אדמו"ר

וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים" ַה ַטּ ַעם הוּא אַזְ ָלא ֵגּ ֵרשׁ,
הזקן פקודי עמוד תיט ואילך" (.וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
יך
וּ ְמבֹאָר ַבּזֹּ ַהר אַזְ ָלא ֵגּ ֵרשׁ ַכּד אַזְ ִלא ְשׁ ִכינְ ָתּא ְבּ ָגלוּ ָתא .וְ ֶזהוּ ֶר ֶמז ַעל ֵקץ ַה ָיּ ִמין ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּ ָי ֵמינוּ .וּ ְל ָה ִבין ֵא ְ
ישׁי וְ כוּ' ,וְ ִה ֵנּה קע"ב ָשׁ ָנה
ְמבֹאָר ְבּ ָפסוּק ֶזה ַה ֵקּץ ָה ֲא ִמ ִתּי הוּאְ ,דּ ִה ֵנּה ֻח ְר ַבּן ַבּ ִית ֵשׁנִ י ָה ָיה קע"ב ָשׁ ָנה קוֹ ֶדם ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה
ישׁי וְ תר"ג ֵמ ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ,עוֹ ֶלה ִמ ְס ָפּ ָרם " ָה ֶא ֶלף ְ
יעי ,וְ ָכל ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ֵמ ֶא ֶלף ָה ְר ִב ִ
שׁ ֶזה זְ ַמן ֶמ ֶשׁ ְך ַה ָגּלוּת וְ כוּ' .יוֹ ֵצא ֶשׁ ַבּ ַעל ַה' ַתּ ְנ ָיא' ָל ַמד ֶאת ַה ָפּסוּק ַה ֶזּה ַעל ַה ֵקּץ ְכּמוֹ ָה' ֵעץ ַחיִּ ים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"לֶ ,א ָלּא
ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים"ֶ ,
ישׁי ,וְ ַבּ ַעל ַה' ַתּ ְנ ָיא' ִח ְשׁ ֵבּן ֵמ ַה ֻח ְר ָבּןַ .על ָכּל ָפּ ִנים ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַה ֵסּ ֶפר 'כּוֹ ַנ ְנ ָתּ ֵמאָז' ֵאין בּוֹ
ילת ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ֶשׁ ָה ֲא ִרי ַז"ל ִח ְשׁ ֵבּן ִמ ְתּ ִח ַ
ְראָ ָיה ְכּ ָלל ַעל תשע"ה.

ֻמּז ַבּתּוֹ ָרה ְבּסוֹד "וְ ֶאת
אמ ְרנָא זצ"ל )דברים דף ח ע"ב( וְ ֵקץ זֶה ְמר ָ
אוֹצר ַה ַחיִּים' ֵמ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק אַיְיזִ יק ִמ ָקּ ָ
וּ ְכ ֵעין ֶזה מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַ
יהם עוֹד ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ֲח ִמ ָשּׁה
נוֹסף ֲע ֵל ֶ
ָלוּתא ְדּחוֹל ,וְ ַ
יוֹמין ְדּג ָ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים" ֶא ֶלף ִ
ָה ֶא ֶלף ְ
יעי .עכ"ל .וְ ֵה ִעיר ֶנ ְכ דוֹ הרה"ג ר' יְ הוּ ָדה אַ ְרֵיה
וְ ִשׁ ְב ִעים ,וְ נִ ְס ַתּיֵּם זֶה ַהזְּ ָמן ִבּ ְשׁנַת תר"ג ִמ ְשּׁנַת תתכ"ח ָל ֶא ֶלף ָה ְר ִב ִ
ישׁי ,הוּא ְמ ַר ֵמּז ַעל ה' ֲא ָל ִפים תשע"ה .אַף
ַס ְפ ִרין שליט"א ֶשׁ ִמּ ְדּ ָב ָריו ֶשׁ ַמּזְ ִכּיר ֶאת ָה ֶא ֶלף יוֹ ִמין ְדּחוֹל ַה ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ַעל ִפּי ֶשׁאוֹ ֵמר ִבּ ְמפֹ ָרשׁ תר"גַ ,כּ ִנּ ְר ֶאה ֵכּי ָון ֶש ָה ָיה ָקרוֹב ִלזְ ַמנּוֹ וְ לֹא ָר ָצה לוֹ ַמר ֵקץ ָרחוֹק .וּ ְב ֵס ֶפר 'וְ ֶזה ְל ָך ָהאוֹת' ֵמ ָה ַרב ָדּוִ ד ַמ ְר ָגּ ִלית
יטה תשע"ה ,וְ אָז ָיבֹא ֶבּן ָדּוִ ד ,וְ ָשׁם רוֹ ִאים
יך ֶשׁל גְּ ֻא ָלּה ִמתש"ס ַעד ְשׁ ַנת ַה ְשׁ ִמ ָ
זצ"ל ַתּ ְל ִמיד ַה' ְכּ ַתב סוֹ ֵפר' מוּ ָבא ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ַתּ ֲה ִל ְ
יך ֶשׁל ַה ֵמּאָה ָשׁ ָנה ֶשׁל ַהזֹּ ַהר ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ַבּזֹּ ַהר ַע ְצמוֹ ָכּתוּב ֶשׁ ֶזּה ִי ְה ֶיה ְבּסוֹף תשע"ב וְ לֹא ְכּ ִפי
ֶשׁהוּא ְמ ַח ֵבּר ֶאת תשע"ה ַל ַתּ ֲה ִל ְ
יטה ַתּ ְת ִחיל ַהגְּ ֻא ָלּה ִעם ִענְ ַין ַהשֹּׂ ַבע ֶשׁ ָיּבֹא ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל,
יעית ֶשׁל ַה ְשּׁ ִמ ָ
ֶשׁהוּא ָל ַמד .וּ ְל ִפי ִדּ ְב ֵרי ַה ַמּ ֲה ַר"ל ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָנה ָה ְר ִב ִ
יטהֶ ,א ְפ ָשׁר ְל ַח ֵבּר ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ִשּׁיטוֹת ַי ַחד .וְ ֵכן תשע"ה ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל שע"ה נְ הוֹ ִרין
אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא ַרק ְבּמוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ִמ ָ
יהם אוֹ ֵמר ָה ֲא ִרי ַז"ל
ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ַע ִתּיקֶ ,שׁ ֲע ֵל ֶ

)שער הפסוקים יתרו קמח(

יח

יוֹמיןַ ,כּנִּ זְ ָכּר
ילן ְבּ ֶח ֶסד ְדּ ַע ִתּיק ִ
שע"ה ֲח ָס ִדים ִדּ ְכ ִל ָ

וּכנֶגְ ָדּם ַבּח ֶֹטם ָה ֶע ְליוֹןְ ,
ְבּ ִא ְד ָרא ַר ָבּא ְ
יבּ ְר ַמן שליט"א
אָרכּוֹ שע"ה ָע ְל ִמיןִ ,ל ְכפּוֹת ַה ִדּינִ ים .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ֲהרוֹן ִל ֶ
שׂה ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִם".
ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ד' ְפּ ָע ִמים ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָתּ ִמידֶ " .את ַה ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ַתּ ֲע ֶשׂה ַבבּ ֶֹקר .וְ ֵאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁ ִני ַתּ ֲע ֶ
ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ה ִנזְ ֶכּה ַל ֲעשׂוֹת וּ ְל ַה ְק ִריב שׁוּב ָק ְר ַבּן ָתּ ִמיד .וּ ִמ ְשּׁ ַנת תשע"ה יוֹ ְצ ִאים ֵמ ַחֵיּי ָשׁ ָעה ְל ַחֵיּי עוֹ ָלם .וְ ֵכן ְשׁ ַנת

יתא ִדּ ְקטֹ ֶרת :בּ ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁ ָעה ַק ִבּיןְ .דּבּ ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָה ָבּאָה ְל ַנקּוֹת ֶאת ַה ִצּפֹּ ֶרןַ ,כּמּוּ ָבא ָשׁם .בּ ִֹרית
תשע"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָבּ ַריְ ָ
ַכּ ְר ִשׁי ָנה ֶשׁ ָשׁ ִפין ָבּה ֶאת ַה ִצּפּ ֶֹרן ְכּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא נָאָה .וּ ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַה ִנּ ָקּיוֹן ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן בּוֹ ִרית ַכּ ְר ִשׁי ָנה נוֹ ָט ִריקוֹן ְבּ ִרית
יסיןָ ,האוֹ ִתיּוֹת ַה ְשּׁ ִניּוֹת ַר ְשׁ ִבּ"י ֶשׁ ִבּזְ כוּת תּוֹ ָרתוֹ
ָכּ ִראשׁוֹ ָנה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ֲח ַמ ֵדּי ֶא ֶרץ' ֶשׁבּוֹ ִרית ַכּ ְר ִשׁי ָנה ִתּ ְשׁ ָעה ַק ִבּין ֵיין ַק ְפ ִר ִ
ִנזְ ֶכּה ַל ְגּ ֻא ָלּה.

מוּ ָבא

אמ ְרנָא זצ"ל
ְבּ ֵפרוּשׁ 'זֹ ַהר ָחי' ֵמ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק אַיְיזִ יק ִמ ָקּ ָ

)פקודי(

ימ ְט ִריָּא ֶשׁל ָכּל ָהאוֹ ִתיּוֹת א' ב' ִעם אוֹ ִתיּוֹת מנצפ"ך,
ֶשׁ ַה ִגּ ַ

וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ַו ֲח ִמ ָשּׁה
ְכּ ֶשׁ ְמ ַח ְשּׁ ִבים א' וְ עוֹד ב' וְ עוֹד ג' וְ כוּ' ,הוּא ְ 1775ל ַר ֵמּז ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁל ַה ֵקּץ "וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל אוֹ ִתיּוֹת א' ב' ְמ ֻר ָמּז ַה ֵקּץ.
וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה ָווִ ים ָל ַעמּוּ ִדים" ,וּ ְמבֹאָר ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל ֶשׁ ְבּ ִחשּׁוּב ַה ִגּ ַ
ימ ֵני ָכּל ַה' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ ְך' ֵהם
ימ ְט ִר ָיּא  .1775וְ ֵכן ִס ָ
שה אַ ֲהרֹן יוֹ ֵסף ָדּוִ ד ִעם ַה ִמּ ִלּים ְבּ ִג ַ
וְ ֵכן ז' רוֹ ִעים ,אַ ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ִי ְשׂ ָר ֵאל מֹ ֶ
יך ְבְּ 70שׁנוֹ ָתיו ִל ְחיוֹת ַעל ִפּי
שׁן ִמ ְשׁ ָפּטֶ ,א ֶבן ָה ֶע ֶזרְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁאָ ָדם ָצ ִר ְ
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל אֹ ַרח ַח ִיּים ,יוֹ ֶרה ֵדּ ָעה ,חוֹ ֶ
 .1705וְ ֶזה ַגּם ַה ִגּ ַ
ִמ ְס ַפּר ֶ 1705שׁהוּא ַה' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ ְך' ,וְ אָז הוּא זוֹ ֶכה ְל ִמ ְס ַפּר ֶ 1775שׁהוּא ִמ ְס ַפּר ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן נֹ ַסח ַה ַה ָגּ ָדה ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ֶשׁ ֵה ִביא
ימ ְט ִר ָיּא
חשׁ ְךַ ,מ ַכּת ְבּכוֹרוֹתְ :בּ ִג ַ
אַר ֶבּהֶ ,
רוּך הוּא ַעל ַה ִמּ ְצ ִריםָ :דּםְ ,צ ַפ ְר ֵדּ ַעִ ,כּנִּ םָ ,ערֹבֶ ,דּ ֶברְ ,שׁ ִחיןָ ,בּ ָרדְ ,
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ידה.
ֶ 5775שׁ ַעד אָז יִ ְס ַתּיְּ מוּ ָה ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ
ֹאמר ִכּי ַע ָתּה
יה ַו ִיּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ ְרחֹבוֹת ַויּ ֶ
אַח ֶרת וְ לֹא ָרבוּ ָע ֶל ָ
ַחפֹּר ְבּ ֵאר ֶ
ַע ֵתּק ִמ ָשּׁם ַויּ ְ
ָכּתוּב )בראשית כו ,כב( " ַויּ ְ
ִבּנֶה
ישׁי ָק ָרא ְרחוֹבוֹת ,הוּא ַה ַבּ ִית ֶה ָע ִתיד ֶשׁיּ ָ
אָרץ" .וּמוּ ָבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ן ָשׁם וְ ַה ְשּׁ ִל ִ
וּפ ִרינוּ ָב ֶ
ִה ְר ִחיב ה' ָלנוּ ָ
יך
ֶא ַמר "וְ ִאם י ְַר ִחיב ה' ֱאל ֶֹה ָ
בוּלנוְּ ,כּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
וּמ ָצּה ,וְ ָה ֵאל י ְַר ִחיב ֶאת גְּ ֵ
ַע ֶשׂה ְבּלֹא ִריב ַ
ָמינוּ וְ הוּא י ֲ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּי ֵ
וּפ ִרינוּ ָבּאָרֶץ.
ָס ָבה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה"ָ ,
ישׁי "וְ ָר ֲח ָבה וְ נ ְ
וּכ ִתיב ַבּ ַבּ ִית ַה ְשּׁ ִל ִ
ֻל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר"ֶ ,שהוּא ֶל ָע ִתידְ ,
ֶאת גְּ ב ְ
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ה ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת
וְ ָכ ַתב ִלי הרה"ג ר' ְשׁלֹמֹה ְבּ ַרֶייער שליט"אֶ ,שׁ ַה ָכּתוּב " ִכּי ַע ָתּה ִה ְר ִחיב הוי"ה"ְ .בּ ִג ַ
וְ ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵלל.

ֻלּם ְלסוֹד גְּ ֻא ָלּה,
אוֹמר ָח ֵמשׁ ֶא ְצ ָבּעוֹת ֶשׁל יַד י ְִמינוֹ ֶשׁל הקב"ה כּ ָ
ִשׁ ָמ ֵעאל ֵ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות קפג( ַר ִבּי י ְ
ֶא ַמר "וְ זֶה ֲא ֶשׁר ַתּ ֲע ֶשׂה א ָֹתהּ"ֶ ,א ְצ ַבּע ְשׁנִ יָּה ַל ְקּ ַטנָּה
ֶא ְצ ַבּע ְק ַט ָנּה ָבּהּ ֶה ְראָה הקב"ה ַמה ַלּ ֲעשׂוֹת ַבּ ֵתּ ָבהֶ ,שׁנּ ֱ
ישׁית ַל ְקּ ַטנָּה ָכּ ַתב ָבּהּ
ישׁית ֶשׁ ִהיא ְשׁ ִל ִ
ָבּהּ ִה ָכּה ֶאת ַה ִמּ ְצ ִר ִיּים " ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים ִהיא"ַ ,כּ ָמּה ָלקוּ ְבּ ֶא ְצ ַבּע וְ גוֹ'ְ ,שׁ ִל ִ
ַפ ָשׁם,
ֹשה ַמה ִיּ ְתּנוּ ְל ִפ ְדיוֹן נ ְ
יעית ֶשׁ ִהיא ְשׁנִ יָּה ַלבּ ֶֹהן ָבּהּ ֶה ְראָה ְלמ ֶ
ֶא ַמר " ְכּ ֻת ִבים ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים"ְ ,ר ִב ִ
ַהלּוּחוֹתֶ ,שׁנּ ֱ
ֶא ַמר " ָתּרֹם י ְָד ָך ַעל
ְביוֶ ,שׁנּ ֱ
וּל ַה ְכ ִרית ֶאת ֶשׁ ֵהן אוֹי ָ
ֶא ַמר "זֶה ִי ְתּנוּ" ,בּ ֶֹהן וְ ָכל ַהיָּד ָבּהּ ָע ִתיד ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת ָצ ָריו ְ
ֶשׁנּ ֱ
ימ ְט ִר ָיּא ה'תשע"ד.
ֹהן ָכּל ַהיָּד ִעם ַה ִמּ ִלּים ְבּ ִג ַ
ְבי ָך ִי ָכּ ֵרתוּ" .וְ ֵכן בּ ֶ
ָצ ֶרי ָך וְ ָכל אֹי ֶ

ְתּקוּ ָפה ֶשׁל ָשׁלֹש ָו ֵח ִצי ָשׁ ִניםֶ ,שׁ ָבּ ֶהם ִתּ ְה ֶיה ַמ ָפּ ָלה ְל ַמ ְלכוּת
יִ ְשׁ ָמ ֵעאלֵ .ה ֵח ָלה ְבּיוֹם כ' ִבּ ְשׁ ָבט תשע"א ִעם ַה ֲה ֵפ ָכה
ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ,וּ ִמ ְס ַתּ ֶיּ ֶמת ְבּכ"ה ֶבּ ֱאלוּל תשע"ד ֶשׁ ָיּחוּל ְבּ ַשׁ ָבּת,
יך ֶשׁל ֵקץ ַהזֹּ ַהר ]בלק ריב.[:
ֶשׁהוּא ַתּ ֲא ִר ְ
וְ ִנ ְר ֶאה

יע ְמפֹ ָרשׁ ַבּ ְפּסוּ ִקים ְבּ ָד ִנֵיּאל ֶפּ ֶרק י"ב ְל ִפי ֵפּרוּשׁ ָה' ִא ְבּן ֶעזְ ָרא',
יך ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁל תשע"ב ַעד תשע"ה מוֹ ִפ ַ
ִדּיסוֹד ָה ִע ְנ ָין ֶשׁל ַתּ ֲה ִל ְ
וּפ ַלג ִע ָדּן"ַ ,ה ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ְתּקוּ ָפה ֶשׁל
ֶשׁ ְמּ ָפ ֵרשׁ ֶאת ַה ָפּסוּק " ְלמוֹ ֵעד מוֹ ֲע ִדים ָו ֵח ִצי" ,וְ ַגם ֶאת ַה ָפּסוּק " ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ין ְ

ידי ֲח ָכ ִמיםַ " ,נ ֵפּץ ַיד ַעם
ָשׁלֹש ָו ֵח ִצי ָשׁנִ יםֶ ,שׁ ָבּ ֶהם ִתּ ְה ֶיה ַמ ָפּ ָלה ְל ַמ ְלכוּת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ,וְ ַי ַחד ִעם ֶזה ִתּ ְה ֶיה ָצ ָרה וְ ַד ְחקוּת ְל ַת ְל ִמ ֵ
יט

יח .וְ ָכ ְך הוּא ְמ ָפ ֵרשׁ ַגּם ֶאת ָ 1335י ִמים ֶשׁ ֻמּזְ ָכּ ִרים ְבּסוֹף ָדּ ִנֵיּאל ֶשׁ ֵהם אוֹ ָתן ָשׁלֹש ָו ֵח ִצי ָשׁנִ ים ֶשֵׁיּשׁ
קֹ ֶדשׁ" ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
ידה ְל ִה ָמּ ֵשׁ ְך ַעד סוֹף
ָבּ ֶהם ָ 1335י ִמים .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ַה ַמּ ָפּ ָלה ִבּ ְמ ִדינוֹת ֲע ָרב ֵה ֵח ָלה ַבּחוֹ ֶרף תשע"א ,וּ ְל ִפי ַה ֶח ְשׁבּוֹן ַה ֶזּה ִהיא ֲע ִת ָ
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ה .וְ ֵכן ֵישׁ ֶר ֶמז ַעל ְשׁ ַנת
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ד ,וְ ִעם ַהכּוֹ ֵלל ְבּ ִג ַ
תשע"ד ֶשׁאָז יִ ְס ַתּיְּ מוּ ַה ָשּׁלֹש ָו ֵח ִצי ָשׁ ִנים .וְ ֵכן " ִע ָדּן" ְבּ ִג ַ

יבת ְלהוֹן ַעד זְ ַמן
אַר ָכה ְב ַח ִיּין י ְִה ַ
ָתא ֶה ְע ִדּיו ָשׁ ְל ָטנְ הוֹן וְ ְ
וּשׁאָר ֵחיו ָ
תשע"ד ַבּ ָכּתוּב ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ַעל ֵקץ ַה ְגּ ֻא ָלּה) ,דניאל ז ,יב( " ְ
וְ ִע ָדּן"ַ .היְ ינוּ ֶשׁ ְזּ ַמן ִשׁ ְלטוֹן ָה ֻאמּוֹת יִ ָמּ ֵשׁ ְך ַעד "זְ ַמן ו' ֲא ָל ִפים ִע ָדּן" ֶשׁעוֹ ֶלה תשע"ד .וְ ֵכן ֵישׁ ֶר ֶמז ַעל תשע"ד ַבּ ָכּתוּב " ִע ָדּן וְ ִע ָדּ ִנין
ילה ְתּקוּ ָפה ֲח ָד ָשׁה.
אוֹתיּוֹת ַעד ָה ַשׁ ָתּאֶ ,שׁ ֵמּאָז ַמ ְת ִח ָ
וּ ְפ ַלג ִע ָדּן" .וְ ֵכן התשע"ד ִ
ָהבוּן
ִתי ַ
ִשׁ ָמ ֵעאל ,י ְ
וּב ֵעת" הוּא ַרק ָע ַמד ְל ַה ִפּיל ִכּ ְסאוֹת ֶשׁל ַמ ְל ֵכי י ְ
וְ ָנ ִביא ִקצּוּר ִדּ ְב ֵרי ָה' ִא ְבּן ֶעזְ ָרא' )דניאל יב ,א ואילך( " ָ
מוֹע ִדים
מוֹעד ֲ
ָח ִצי ָשׁנָה ,וְ זֶהוּ " ְל ֵ
אַחת ,וְ ִע ָדּנִ ין ָשׁלֹש ָשׁנִ ים ,ו ֵ
וּפ ַלג ִע ָדּןִ ,ע ָדּן ָשׁנָה ַ
ָדיהּ ַעד ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ין ְ
ְבּי ֵ
ָמים ֶשׁ ָע ְמ ָדה
ַח ִמ ָשּׁה"ִ ,כּי ָקרוֹב ִמ ִמּ ְס ַפּר ַהיּ ִ
לשׁים ו ֲ
ָמים ֶא ֶלף ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ְשׁ ִ
יע ְלי ִ
אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה וְ יַגִּ ַ
ָח ִצי" ,וְ זֶהוּ " ְ
וֵ
גּוֹאל .וְ ֵכן ָכּתוּב ַעל
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ָצ ָרה גְ ָ
ַע ְמדוּ י ְ
ָמים ֶשׁיּ ַ
ְרוּשׁ ַל ִים ְבּ ָצ ָרה ִל ְפנֵי ַהגָּלוּתְ ,כּ ִמ ְס ָפּ ָרם ִי ְהיוּ ַהיּ ִ
דוֹלה ִל ְפנֵי בֹּא ַה ֵ
י ָ
אָמר ה' ֵא ָלי ְבּעוֹד ָשׁנָה ִכּ ְשׁנֵי ָשׂ ִכיר וְ ָכ ָלה ָכּל ְכּבוֹד ֵק ָדר" .וּ ָמ ִצינוּ ַבּתּוֹ ְספוֹת
ַהסּוֹף ֶשׁל יִ ְשׁ ָמ ֵעאל )ישעי' כא ,טז( " ִכּי כֹה ַ
ַפּץ יַד ַעם ק ֶֹדשׁ,
וּב ֵעת ֶשׁיִּ ְכ ֶלה נ ֵ
)קידושין יזֵ (.כּיוָן ְדּ ָע ְבדוּ ג' ָשׁנִ ים ְדּ ַה ְיינוּ ְשׁנֵי ָשׂ ִכיר .וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ ַמּ ְל ִבּי"ם )דניאל יב  ,ז( ָ
עוֹמ ִדים ַעל ְשׂ ַפת ַה ְיּאֹרִ ,כּי אָז ַתּ ְת ִחיל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמ ִים .וְ ֵכן מוּ ָבא ִמ ַבּ ַעל ַה'טּוּ ִרים'
ֶשׁ ִתּ ְכ ֶלינָה ֶמ ְמ ָשׁלוֹת ַה ָשּׂ ִרים ָה ְ
ָמים אָז ִי ְצ ַמח ֶבּן ָדּוִ ד .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְבּ ָר ָכה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת' ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ֵמ ַר ֲע ָנ ָנה ָה ַרב הוּ ֶבּ ְר ַמן
אַח ִרית ַהיּ ִ
ִשׁ ָמ ֵעאל ְבּ ֲ
ְכּ ֶשׁ ִיּפֹּל י ְ
יך ֶאת
ימיּוֹת ,וּ ְב ִמ ְצ ַריִ ם יִ ְת ַח ֵלּף ַה ִשּׁ ְלטוֹן ,וּ ַמ ְס ִמ ְ
אבד ְל ַג ְמ ֵרי ִמ ִמּ ְל ָחמוֹת ְפּ ִנ ִ
זצ"ל ֶשׁ ָכּ ַתב ִל ְפ ֵני ֶע ְשׂרוֹת ָשׁ ִנים ֶשׁ ִלּ ְפ ֵני ַה ְגּ ֻא ָלּה סוּ ְר ָיא תֹּ ֵ
ְדּ ָב ָריו ַל ָפּסוּק

)דברים כו ,ה(

אבדַ " .ו ֵיּ ֶרד ִמ ְצ ַר ְי ָמה" ְמ ַר ֵמּז ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ֶשׁ ֵיּ ֵרד
" ֲא ַר ִמּי אֹ ֵבד אָ ִבי"ֶ ,שׁ ֲא ַר ִמּי ְמ ַר ֵמּז ַעל סוּ ְר ָיא ֶשׁתֹּ ֵ
ִשׁ ְלטוֹ ָנהּ וְ יִ ְת ַח ֵלּף.

וּמ ְח ָצה ִה ִקּיף
יה ָשׁלוּ" זֶה ִטיטוּסָ ,שׁלֹש ָשׁנִ ים ֶ
ְב ָ
אַס ַפּ ְסיָאנוּס" ,אֹי ֶ
יה ְלרֹאשׁ" זֶה ְ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )איכ"ר א ,לא( " ָהיוּ ָצ ֶר ָ
אַל ְכּ ַס ְנ ְדּ ִריָּא,
יקא ,דּוּ ָכס ְדּ ֶ
אַפ ִר ָ
דּוּכס ְדּ ְ
דּוּכס ַדּ ֲע ַר ְביָאָ ,
דוּכ ִסין ָ
אַר ָבּ ָעה ָ
רוּשׁ ַלִם ,וְ ָהיוּ ִעמּוֹ ְ
אַס ַפּ ְסיָאנוּס ֶאת ְי ָ
ְ
קוּפה
רוֹאים ֶשׁ ַה ְתּ ָ
קוּפה ֶשׁל ָשׁלֹש ָו ֵח ִצי ָשׁנִ יםְ ,כּ ִד ְב ֵרי ָה' ִא ְבּן ֶעזְ ָרא' ,וְ ִ
רוֹאים ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ַה ֻח ְר ָבּן גַּם ָהיְ ָתה ְתּ ָ
דּוּכס ְדּ ַפ ֶל ְס ִטינִ י .וְ ִ
ָ
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְך
ָתן ָל ְך ַ
שׁוּרה ִעם ָה ַע ְר ִב ִיּים וְ ַה ֶפּ ַל ְס ִטינִ יםְ ,כּ ִד ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ .וּ ְמ ֻר ָמּז ַבּ ָכּתוּב )אסתר ה ,ה( " ַמה ְשּׁ ֵא ָל ֵת ְך וְ ִינּ ֵ
יְתה ְק ָ
ָה ָ
ַח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת הוּא ָשׁלֹש ָו ֵח ִציָ ,ל ֵכן ָכּתוּב " ַעד ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת"ְ ,ל ַר ֵמּז
ֶכת ְל ִמ ְס ַפּר ֶשׁ ַבע ,ו ֲ
ַעד ֲח ִצי ַה ַמּ ְלכוּת וְ ֵת ָעשׂ"ַ .ה ַמּ ְלכוּת ַשׁיּ ֶ
אוֹתיּוֹת תשע"ו.
ַעל ְשׁנַת תשע"ד ,וְ ֵכן "וְ ֵת ָעשׂ" ִ
אוֹתיּוֹת
יוֹסי ַבּר זִ ְמ ָראִ ,בּ ְשׁ ֵתּי ִ
יע ֶזר ְבּ ֵשׁם ר' ִ
ַעבֹדוּ ָדן אָנ ִֹכי" ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר מד ,יט( "וְ גַם ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר י ֲ
וּשׁ ַתּ ִים
גוֹא ָלן ְבּ ִשׁ ְב ִעים ְ
ַעשׂוּ ְתּשׁוּ ָבה ֲ
גוֹאל ֶאת ָבּנָיו ,וְ ֶשׁ ִאם י ֲ
אָבינוּ ֶשׁהוּא ֵ
אַב ָר ָהם ִ
יח הקב"ה ְל ְ
ַה ָלּלוּ ִה ְב ִט ַ
וּשׁ ַתּ ִים
מוֹצא ִשׁ ְב ִעים ְ
אַתּה ֵ
דוֹלים" ָ
מוֹר ִאים גְּ ִ
יוּדן ִמ" ָלבֹא ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי"ַ ,עד " ָ
אוֹתיּוֹתְ ,דּאָ ַמר ַר ִבּי ָ
ִ
ַח ִמ ָשּׁה ֵהםֱ ,אמוֹר לוֹ ֵצא ֵמ ֶהם גּוֹי ֵשׁנִ י ֶשׁ ֵאינוֹ ִמן ַה ִמּנְ יָן .ר'
אָדם ִשׁ ְב ִעים ו ֲ
ֹאמר ְל ָך ָ
אוֹתיּוֹת ֶשׁל הקב"ה ,וְ ִאם י ַ
ִ
רוֹאים ֶשׁסּוֹד ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ִמ ְס ַפּר
אוֹתיּוֹת .וְ ִ
אָלןֶ ,שׁ ְשּׁמוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ִשׁ ְב ִעים ְ
וּשׁ ַתּ ִים ִ
אָמר ִבּ ְשׁמוֹ ְג ָ
אָבין ַ
ִ
אַב ָרם ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ְב ִעים
מוּבא ְבּ' ִת ְפ ֶא ֶרת ְשׁלֹמֹה' )לך לך( "וְ ְ
ִשׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַנ ִיםָ ,קשׁוּר ַגּם ִעם ִמ ְס ַפּר ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ .וְ ֵכן ָ
נוֹתיו ְבּ ֵצאתוֹ ֵמ ָח ָרןָ .ה ֶר ֶמז הוּא ֶשׁשֹּׁ ֶרשׁ ַה ֶח ֶסד
תּוֹרה ַכּ ָמּה ָהיוּ ְשׁ ָ
אוֹרה ָל ָמה נִ ְכ ְתּ ָבה ְבּ ַה ָ
ָשׁנָה ְבּ ֵצאתוֹ ֵמ ָח ָרן"ִ .ל ְכ ָ
עוֹלה
וּבי ָנ"הֲ .ה ֵרי ֶ
ירת ֶכּ ֶת"ר וְ ָח ְכ ָמ"ה ִ
הוּא ֵשׁם ע"ב .וְ עוֹד ַה ָשּׁלֹש ִראשׁוֹנוֹת" ,אַיֵּה ֲח ָס ֶדי ָך ָה ִראשֹׁנִ ים" ַה ְיינוּ ְס ִפ ַ
עוֹלם ָה ֲע ִשׂ ָיּה הוּא
יך ָלעוֹ ָלם ַה ֶזּה ֲח ָס ִדים .וְ ַ
אָמר ֶבּ"ן ָח ֵמשׁ וְ ִשׁ ְב ִעיםְ .דּ ַה ְיינוּ ֶשׁ ִה ְמ ִשׁ ְ
ְבּ ִמ ְס ָפּר ָח ֵמשׁ וְ ִשׁ ְב ִעים .וְ ָלזֶה ַ
ְכּ ֶנגֶד ֵשׁם ֵבּ"ן.
א ָלּה וְ ַל ִמּ ְס ָפּ ִרים ע"ב ַעד ע"הַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר צה ,ג(
יך ֶשׁל ָשׁלֹש ָשׁנִ ים ֵא ֶצל אַ ְב ָר ָהם אָ ִבינוּ ֶשׁ ָקּשׁוּר ַל ְגּ ֻ
ֵכּן ָמ ִצינוּ עוֹד ַתּ ֲה ִל ְ
אָמר ֶבּן ָשׁלֹש ָשׁנִ ים,
בּוֹראוֵֹ ,רישׁ ָל ִקישׁ ַ
אַב ָר ָהם ֶאת ְ
" ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע אַ ְב ָר ָהם ְבּקֹ ִלי"ֶ ,בּן ַכּ ָמּה ָשׁנִ ים ִה ִכּיר ְ
בּוֹראוֹ .רוֹ ִאים ֶשׁ ֵא ֶצל
את ָל ֵמד ֶשׁ ֶבּן ָשׁלֹש ָשׁנִ ים ִה ִכּיר ֶאת ְ
אַב ָר ָהם ַחי קע"ה ָשׁנִ ים ,נִ ְמ ֵצ ָ
ִדּ ְכ ִתיב " ֵע ֶקב"ִ ,מנְ יַן ֵע ֶק"בְ ,
יך ֶשׁל ָשׁלֹש ָשׁ ִנים ַעד ֶשׁ ִה ִכּיר ֶאת בּוֹ ְראוֹ ,וְ ַת ֲה ִל ְ
אַ ְב ָר ָהם ָה ָיה ַתּ ֲה ִל ְ
יך ֶזה ָקשׁוּר ַל ִמּ ְס ָפּ ִרים ִמקע"ב ַעד קע"הֶ ,שׁ ִנּ ְר ָמזִ ים ַבּ ָפּסוּק
יך",
אָב ְ
אַב ָר ָהם ִ
" ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע אַ ְב ָר ָהם ְבּקֹ ִלי" .וּ ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ ֶשׁ ַה ָפּסוּק ַה ֶזּה ְמ ַד ֵבּר ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה )שלח( " ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
כ

ֶשׁבּוֹ ַהגְּ ֻא ָלּה .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב " ַחי ה' ִשׁ ְכ ִבי ַעד ַהבּ ֶֹקר"ֵ " ,ע ֶקב ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ְ
אַב ָר ָהם ְבּק ִֹלי" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ

)תולדות לג(:

בּוֹראוַֹ ,דּוְ ָקא ֶבּן ָשׁלֹשׁ .וּבֹא ְר ֵאה סוֹד ֶשׁל ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ֵאלּוּ וְ לֹא ָח ֵסרִ ,משּׁוּם
אַב ָר ָהם ֶאת ְ
ֶבּן ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ִה ִכּיר ְ
וּל ָה ִאיר ַלכֹּל ,וְ כוּ',
ֶשׁ ְשּׁ ִכינָה נִ ְק ֵראת ַבּת ֶשׁ ַבע ,וְ לֹא ָיכֹל ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ֶל ָ
תּוֹכהּ וְ ִל ְהיוֹת מוּאָר ְ
ָדע ִמ ָ
יה ַעד ֶשׁ ָע ָלה ְל ִהוּ ַ
ימ ֶל ְך ֶשׁלֹּא י ִָפּ ְרעוּ ֵמ ֶהםַ ,עד ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ְלּמוּ
אַב ָר ָהם ֶאת ֶשׁ ַבע ִכּ ְבשׂת ַהצֹּאן" .וְ סוֹד זֶה ָר ַמז ַל ֲא ִב ֶ
ַצּב ְ
ְבּסוֹד ַה ָכּתוּב " ַויּ ֵ
עוֹלם ַה ַתּ ְחתּוֹן
אוֹתן ֶשׁ ַבע ְדּ ָרגוֹת ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלהֵ .כּיוָן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְלּמוִּ ,י ְהיֶה ָה ָ
ִשׂ ָר ֵאלְ .כּ ֶנגֶד ָ
אוֹתם ִשׁ ְב ָעה ַצ ִדּ ֵ
ָ
יקי ֱא ֶמת ְבּי ְ
נוֹק ֶמת
אוֹתהּ ַבּת ֶשׁ ַבע ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלהֶ ,שׁ ִהיא ֶ
יעוֹרר ֶאת ָ
יעי ,וִ ֵ
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן ְבּ ִקיּוּם ָשׁ ֵלם ,וְ ָיבֹא ָדוִ דֶ ,שׁהוּא ְשׁ ִב ִ
ְכּמוֹ ָה ָ
שׁ ַבע ,וְ ַל ְגּ ֻא ָלּה .וּ ְמבֹאָר ַעל
נִ ְקמוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִת ְפ ַרע ֵמ ֶהם .רוֹ ִאים ֶשׁ ַהזֹּ ַהר ְמ ַק ֵשּׁר ֶאת ַה ָשּׁלֹש ָשׁנִ ים ֶשׁל אַ ְב ָר ָהם ַלסּוֹד ֶשׁל ַבּת ֶ
יע ַלסּוֹד ֶשׁל
יך ְלהוֹ ִסיף ַעל ַבּת ֶשׁ ַבע ,עוֹד ָשׁלֹש ָשׁ ִנים ְל ַה ִגּ ַ
שׁ ַבע אוֹ ִתיּוֹת ְבּתשע"ב ,וְ ַהזֹּ ַהר ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ָצּ ִר ְ
ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ ְל ֵעיל ֶשׁ ַבּת ֶ
ימ ְט ִר ָיּא שע"ה .וְ ֵכן מוּ ָבא
תשע"ה .וְ ֵכן ְשׁלֹמֹה ֶשׁנּוֹ ַלד ִמ ַבּת ֶשׁ ַבע וּ ָב ָנה ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ הוּא ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְך ֶשׁ ָלּהּ ְבּסוֹד ַה ְגּ ֻא ָלּהְ ,בּ ִג ַ
ַא ָכ ָלהּ ָפּגָהִ .כּי
סוּקים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל ֶשׁ ֵקּץ ַה ְגּ ֻא ָלּה ָתּלוּי ְבּזִ וּוּג ָדּוִ ד ִעם ַבּת ֶשׁ ַבע) ,תהילים רמט( ָדּוִ ד ֶשׁ ָלּ ַקח ַבּת ֶשׁ ַבע ,ו ֲ
ְבּ' ַשׁ ַער ַה ְפּ ִ
ַס ִפּיק לוֹ ְל ַק ְח ָתּהּ .וְ ָט ָעה
ִבּ ְת ִח ָלּה ָח ַשׁב ָדּוִ דֶ ,שׁ ֵכּיוָן ֶשׁ ָמּ ַל ְך ִשׁ ְב ָעה ָשׁנִ ים ְבּ ֶח ְברוֹן ,וְ ִת ֵקּן ֶאת ָר ֵחל ֶשׁ ִהיא ַבּת ֶשׁ ַבע ,י ְ
יעהוּ א ֶֹפן
יּוֹד ֵ
ָדע ֶשׁ ָח ָטאָ ,שׁאַל ֵמ ִאתּוֹ ִי ְת ָבּ ַר ְךֶ ,שׁ ִ
יך ְל ַת ֵקּן גַּם ֶאת ֵלאָה ָה ֶע ְליוֹנָה .וְ ֵכיוָן ֶשׁיּ ַ
ָבּזֶהִ ,כּי ֲע ַד ִין ָהיָה ָצ ִר ְ
ֶא ַחז ַבּ ַמּ ְלכוּת,
וּל ִפי ֶשׁ ָדּוִ ד נ ֱ
אַחרוֹןְ .
ָמין ָה ֲ
יענִ י ה' ִק ִצּי"ִ ,היא ָר ֵחל ַה ַתּ ְחתּוֹנָהֵ ,קץ ַהיּ ִ
הוֹד ֵ
יהם .וְ ֶזה ֶשׁ ָכּתוּב " ִ
ִתּקּוּן ְשׁ ֵתּ ֶ
ָמי ַמה ִהיא"ֵ ,לאָה ָה ֶע ְליוֹנָהֶ ,שׁ ָבּהּ ַגּם ֵכּן ְתּלוּיִים ַחיֵּי ָדוִ ד ,וְ זֶהוּ
וּמ ַדּת י ַ
ֶא ָחז ָבּהִּ " .
אָמר ִק ִצּי ,רוֹ ֶצה לוֹ ַמרֶ ,שׁ ֲאנִ י נ ֱ
ַ
ָמי".
וּמ ַדּת י ַ
" ִ

"וְ לֹא ָי ַדע ִאישׁ ֶאת ְק ֻב ָרתוֹ" ס"ת תשע"ו.
אַה ָבה ַעד
עוֹררוּ ֶאת ָה ֲ
ֶא ַמר " ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּ ְ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )קה"ר יב ,ט( ִבּ ֵקּשׁ ק ֶֹה ֶלת ַל ֲעמֹד ַעל ַה ֵקּץ ָמ ַתיֶ ,שׁנּ ֱ
ָקם ְבּ ִל ִבּי וּ ְשׁ ַנת גְּ אוּ ַלי
ָשׁר " ִכּי יוֹם נ ָ
רוּך הוּא ְכּ ָבר ִה ְכ ַתּ ְב ִתּיהוּ ַעל ֵס ֶפר ַהיּ ָ
אָמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֶשׁ ֶתּ ְח ָפּץ"ַ ,
ָקם
אוֹמר לוֹ " ִכּי יוֹם נ ָ
אָדם ָמ ַתי ֵקץ ַהגְּ ֻא ָלּה ֱהוֵי ֵ
ֹאמר ְל ָך ָ
ָבּאָה"ַ .ר ִבּי ָשׁאוּל ְד ָנוֶוה ַמ ְתנִ י ֵלהּ ְבּ ֵשׁם ר' ִשׁ ְמעוֹן ִאם י ַ
ֻרתוֹ ֶשׁל
ַמ ִתּי ְל ָך ִבּ ְקב ָ
ימנְ ִתּי ְל ָך וְ ִסיּ ְ
ימנִ ים ִס ַ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוֵי ְשׁל ָֹשה ִס ָ
הוּדה ְבּר' ִסימוֹן ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ְי ֻ
ְבּ ִל ִבּי" ְכּ ִתיב ,ר' ְי ָ
ַלּי .וְ רוֹ ִאים
פוּמא לֹא גּ ֵ
ֹשה " ַבגַּי ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב מוּל ֵבּית ְפּעוֹר" ,וְ אַף ַעל ִפּי ֵכן "וְ לֹא ָי ַדע ִאישׁ ֶאת ְק ֻב ָרתוֹ" ִל ָבּא ְל ָ
מֶ
ֶשׁ ֵקּץ ַה ְגּ ֻא ָלּה ִנ ְר ָמז ִבּ ְקבוּ ַרת מֹ ֶשה ,וּ ְכמוֹ ֶשׁ ַעל ְקבוּ ַרת מֹ ֶשה ָכּתוּב "וְ לֹא ָי ַדע ִאישׁ ֶאת ְק ֻב ָרתוֹ"ָ ,כּ ְך זְ ַמן ֵקץ ַה ְגּ ֻא ָלּה ִנ ְס ָתּר וְ לֹא
יח וְ יִ ְהֶיה
נוֹ ַדע .וּ ֵב ֵאר הרה"ג ר' יוֹ ֵסף מוֹ ְר ִס ָיּאנוֹ שליט"א ֶשׁ ַה ָכּתוּב "וְ לֹא ָי ַדע ִאישׁ ֶאת ְק ֻב ָרתוֹ" ס"ת תשע"וֶ .שׁאָז ְכּ ָבר ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ו.
" ָי ַדע ִאישׁ ֶאת ְק ֻב ָרתוֹ" וְ ָל ֵכן ֶזה ִנ ְר ָמז ְבּסוֹ ֵפי ֵתבוֹת ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים ַעל ַהסּוֹף .וְ ֵכן ֵבּית ְפּעוֹר ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת וְ ַהכּוֹ ֵלל ְבּ ִג ַ
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )תצא רפַ (.על ַה ָכּתוּב " ַויִּ ְקבֹּר אֹתוֹ ַב ַגּי"ֶ ,שׁמֹּ ֶשה ִנ ְק ַבּר ְבּסוֹד ַה ָכּתוּב " ָכּל ֶגּיא יִ ָנּ ֵשׂא" .וְ ַעל ֶזה ֶנ ֱא ַמר ַה ָפּסוּק ֶשׁל
ידה ַעל ַהנְּ ָק ָמה ֶבּ ֱאדוֹםַ " ,ויּ ְַך ֶאת ֱאדוֹם ְבּגֵיא ֶמ ַלח".
ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ

ֵישׁ

יך ֶשׁל גּוֹג וּ ָמגוֹג וּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָלדוּן ָמ ַתי יִ ְה ֶיה ַה ַתּ ֲא ִר ְ
יח ְל ִפי ַהזֹּ ַהר ֶשׁל ֵמאָה ָשׁ ָנה ְגּ ֻא ַלּת ְבּ ִע ָתּהְּ .ל ִפי ִדּ ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ְבּ ָפ ָר ַשׁת ִפּ ְנ ָחס
)רנב(.

יך הוּא ִשׁ ִשּׁים ָשׁ ָנה וְ עוֹד ַפּ ֲע ַמיִ ם ֵשׁשׁ ָשׁ ִניםַ ,י ַחד ע"ב ָשׁ ִנים ,וְ ֶזה ִמ ְת ַח ֵבּר טוֹב ִעם ִדּ ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ֶשֵׁיּשׁ
ַה ַתּ ֲה ִל ְ

יח וְ עוֹד ְשׁ ָנ ַתיִ ם ֵל ָדה ,יוֹ ֵצא ֶשׁ ַה ְתּקוּ ָפה ִהיא ָ 72שׁ ִנים וְ ִה ְס ַתּיְּ ָמה ְכּ ָבר ְבּסוֹף תשע"ב ,אוֹ ְבּסוֹף תשע"גָ .תּלוּי
ִשׁ ְב ִעים ָשׁ ָנה ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
ִמ ָמּ ַתי ַמ ְת ִח ִ
ילים ִל ְמנוֹת ֶאת ַה ֵמּאָה ָשׁ ָנה ֶשׁל ַהזֹּ ַהרִ ,אם מוֹ ִנים ִמ ְתּ ִח ַלּת ְשׁ ַנת תש"א ,אוֹ ִמ ְתּ ִח ַלּת ְשׁ ַנת תש"ב .וּ ְב ִד ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר
יסן תשע"ב אוֹ
ָח ִצי וְ עוֹד ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים ,וּ ְל ִפי ֶזה יוֹ ֵצא ֶשׁ ְבּ ִנ ָ
ֵרא )קיטֵ (.ישׁ ְשׁ ֵתּי ִגּ ְר ָסאוֹת; ֵישׁ ִגּ ְר ָסא ַבּזֹּ ַהר ֶשׁגּוֹ ֶר ֶסת ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים ו ֵ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ָ
ָח ִצי ,וְ ָצ ִר ְיך ְל ַחכּוֹת ע"ג ָשׁ ִנים ,וְ ַה ְתּקוּ ָפה ִתּ ְס ַתֵּיּם
יסן תשע"ג ִמ ְס ַתּ ֶיּ ֶמת ַה ְתּקוּ ָפה .וְ ֵישׁ ִגּ ְר ָסא ַבּזֹּ ַהר ֶשׁגּוֹ ֶר ֶסת ַפּ ֲע ַמיִ ם ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים ו ֵ
ְבּ ִנ ָ
ְבּסוֹף ְשׁ ַנת תשע"ב – תשע"ג ,אוֹ ְבּסוֹף ְשׁ ַנת תשע"ג – תשע"ד .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנ ֵחם ַבּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁ ָר ִאינוּ ְבּסוֹף ְשׁ ַנת תשס"א
יטה ַה ְמ ֻא ֶח ֶרת
ֶשׁ ָה ָיה ֲאסוֹן ַה ְתּאוֹ ִמים ְבּארה"ב ,וְ יִ ָתּ ֵכן ֶשׁהוּא ָה ָיה ַה ֵסּ ֶמל ְל ִסיּוּם ַה ִשּׁ ִשּׁים ָשׁ ָנה ֶשׁ ָנּ ְפלוּ חוֹמוֹת רוֹ ִמי ,וְ ֶזה יוֹ ֵצא ְל ִפי ַה ִשּׁ ָ
יכה ְל ַה ְת ִחיל ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג
יע ֶל ֱאלוּל תשע"דֶ ,שׁאָז ְל ָכל ַה ְמ ֻא ָחר ְצ ִר ָ
ְבּיוֹ ֵתר ,וְ ִאם ְנ ַח ֵשּׁב ֵמאָז ֵשׁשׁ ָו ֵח ִצי וְ ֵשׁשׁ ,אוֹ ַפּ ֲע ַמיִ ם ֵשׁשׁ ָו ֵח ִציַ ,נ ִגּ ַ
וּ ָמגוֹג.

כא

ַהזֹּ ַהר

ְמ ַצ ֵיּן ֶשׁ ָסּמוּ ְך ִל ְג ַמר ַה ִשּׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַתּיִ ם

]סוף תשע"ד לשיטה הכי מאוחרת[

יִ ְתעוֹ ְררוּ ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ֶנ ֶגד יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם וְ ִת ְהֶיה "וְ ֵעת ָצ ָרה

ָשׁ ַע"ַ ,מה ֶשּׁ ְלּ ַצ ֲע ֵרנוּ ְכּ ָבר רוֹ ִאים ְבּ ָי ֵמינוּ ֶשׁאַ ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית יוֹ ֵצאת ֶנ ֶגד יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
וּמ ֶמּנָּה יִ וּ ֵ
ַעקֹב ִ
ִהיא ְלי ֲ
ַעל זְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה.

)מדרש רשב"י עמוד (556

אמ"ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק
ארה"ב אוֹ ָבּ ָ

יהם אוֹ ֵהב ֶכּ ֶסף וְ ָז ָהב ,וְ הוּא ִאישׁ ָשׁחוֹר וּגְ ַבהּ קוֹ ָמה .וְ ֵכן נְ ִשׂיא
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ַי ֲעמֹד ֲע ֵל ֶ

)יחזקאל לח ,ב(

ֶיך ֶאל גּוֹג ֶא ֶרץ ַה ָמּגוֹג ְנ ִשׂיא ראשׁ ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻת ָבל וְ ִה ָנּ ֵבא ָע ָליו:
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
" ֶבּן ָ

אוֹבּ ָמה  .וְ ֵכן
ימ ְט ִר ָיּא ָבּ ָרק ָ
אָמר ֲאדֹנָי הוי"ה"ְ ,בּ ִג ַ
וְ אָ ַמ ְר ָתּ כֹּה אָ ַמר ֲאדנָי הוי"ה ִה ְנ ִני ֵא ֶל ָיך גּוֹג" ְבּ ִדלּוּג ז' אוֹ ִתיּוֹת .וְ ֵכן "כֹּה ַ

ימ ְט ִר ָיּא נ"ב ְכּ ִמ ְס ַפּר ַה ְמּ ִדינוֹת ֶשֵׁיּשׁ ְבּארה"ב .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ַי ֲעקֹב ְפ ִריד זצ"ל ֶשׁ"גּוֹג ְנ ִשׂיא רֹאשׁ
ָמגוֹג אַ ְרצוֹ ֶשׁל גּוֹגְ ,בּ ִג ַ
יקהִ ,עם ַה ִמּ ִלּים .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹ ִני שליט"א ֶשׁ ֶא ֶרץ ַה ָמּגוֹג ִעם
ימ ְט ִריָּא אַ ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית אַ ֶמ ִר ָ
ת ָבל"ְ ,בּ ִג ַ
ֶמ ֶשׁ ְך וְ ֻ
יקה.
ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִגי ַמ ְט ִריָּא אַ ֶמּ ִר ָ
וּת ָלת] ,תשע"ה לפי השיטה הכי מאוחרת[ ָכּל ַמ ְל ֵכי ָע ְל ָמא ִי ְת ַכּנְּ שׁוּן ְלגוֹ ַק ְר ָתּא
יך ַהזֹּ ַהר ֶשׁל ַתּ ֲה ִל ְיך ֵמאָה ָשׁ ָנה ְבּ ַשׁ ְב ִעין ְ
וּ ַמ ְמ ִשׁ ְ
אַבּדוּן ֵמ ָע ְל ָמאַ .בּר
ָבישׁ וְ ִי ְת ְ
אַבנֵי ֶא ְלגּ ִ
וּב ְר ָדּא וְ ְ
ִת ַער ָע ַל ְיהוּ ֶא ָשּׂא ַ
יך הוּא י ְ
רוֹמי ,וְ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ַר ְבּ ָתא ְדּ ִ
ִתּ ַער ְבּ ָכל
יחא י ְ
וּמ ַההוּא זִ ְמנָא ַמ ְל ָכּא ְמ ִשׁ ָ
אַח ָרנִ יןֵ ,
ָחא ְק ָר ִבין ֲ
ָה ְדרוּן ְלאַגּ ָ
ִאנּוּן ַמ ְל ִכין ְדּ ָלא י ְִמטוּן ְל ַת ָמּן ,וְ י ַ
אַת ֵרי.
ִשׂ ָר ֵאל ִי ְת ַכּנְּ שׁוּן ְבּ ָכל ִאנּוּן ְ
ְפי ָע ְל ָמא ,וְ ָכל ְבּנֵי י ְ
ָע ְל ָמא ,וְ ִי ְת ַכּנְּ שׁוּן ִע ֵמּהּ ַכּ ָמּה ַע ִמּין וְ ַכ ָמּה ַחיּ ִָלין ִמ ָכּל ַסי ֵ
יכם ִמ ָכּל ַהגּוֹ ִים ִמנְ ָחה
וּכ ֵדין "וְ ֵה ִביאוּ ֶאת ָכּל ֲא ֵח ֶ
ַעד ְדּ ִא ְשׁ ְתּ ִלימוּ ִאנּוּן ְשׁנִ ין ַל ֵמּאָהְ ,כּ ֵדין וָא"ו ִי ְת ַח ָבּר ְבּ ֵה"אְ ,
ְרוּשׁ ַל ִים,
יתי ַעל י ָ
ִשׁ ָמ ֵעאל זְ ִמינִ ין ְבּ ַההוּא זִ ְמנָא ְל ִא ְתּ ָע ָרא ַע ֵליהוֹן ִעם ָכּל ַע ִמּין ְדּ ָע ְל ָמא ְל ֵמ ֵ
וּבנֵי י ְ
ַליהו"ה וְ גוֹ'"ְ .
ָחד
נוֹסדוּ י ַ
ַצּבוּ ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וְ רוֹזְ נִ ים ְ
ִתי ְ
וּכ ִתיב "י ְ
ְרוּשׁ ַל ִים ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ גוֹ'"ְ ,
אָס ְפ ִתּי ֶאת ָכּל ַהגּוֹ ִים ֶאל י ָ
ִדּ ְכ ִתּיב "וְ ַ
ִתּ ַערְ ,ל ִא ְת ַח ְבּ ָרא
ירא י ְ
ִשׂ ָחק יהו"ה י ְִל ַעג ָלמוֹ"ְ .ל ָב ַתר וָא"ו זְ ֵע ָ
יוֹשׁב ַבּ ָשּׁ ַמ ִים י ְ
וּכ ִתיב " ֵ
ַעל יהו"ה וְ ַעל ְמ ִשׁיחוֹ"ְ ,
וּכ ִתיב " ְי ִהי ְכבוֹד
ִשׂ ַמח יהו"ה ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו"ְ ,
יקיןְ ,בּגִ ין ְל ַח ְד ָתּא ָע ְל ָמאְ ,כּ ָמה ִדּ ְכ ִתּיב "י ְ
וּל ַח ְדּ ָשׁא נִ ְשׁ ָמ ִתין ַדּ ֲהווֹ ַע ִתּ ִ
ְ
ֻלּהוֹן ִבּ ְריָן
וּל ֶמ ֱהוֵי כּ ְ
ַח ָתּא לוֹן ְל ָע ְל ָמאְ ,
ִשׂ ַמח יהו"ה ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו"ְ ,לנ ְ
עוֹלם"ְ ,ל ִא ְת ַח ְבּ ָרא ַכּ ְד ָקא יֵאוֹת" .י ְ
יהו"ה ְל ָ
ֻלּהוּ ְכּ ַחדָ .כּאן ְמ ַד ֵבּר ַהזֹּ ַהר ַעל ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶשׁ ַבע ַה ָשּׁ ִנים ַעד סוֹף ַה ֵמּאָהֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ַנת ַה ִשּׁ ְב ִעים וְ ָשׁלֹש
ַח ְד ִתּיןְ ,ל ַח ְבּ ָרא ָע ְל ִמין כּ ְ
יח ֶבּן ָדּוִ ד ֶשׁיִּ ְתעוֹ ֵרר
ַתּ ְת ִחיל ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַעל יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם וְ הקב"ה ַי ְמ ִטיר ַעל ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם אַ ְב ֵני ֶא ְל ָגּ ִבישׁ ,וְ ַת ְת ִחיל ְתּקוּ ָפה ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ְל ִה ָלּ ֵחם ִמ ְל ֲחמוֹת ה' ,וּ ִמ ְל ָחמוֹת ֵאלּוּ ִתּ ָמּ ֶשׁ ְכ ָנה ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים ַעד סוֹף ַה ֵמּאָה ,וְ אָז יִ ְהֶיה ַהיִּ חוּד ַה ָשּׁ ֵלם וְ ִקבּוּץ ָגּ ֻליּוֹת ַה ָשּׁ ֵלם.
יקה.
ימ ְט ִר ָיּא ִבּנְ יוּ יוֹ ְרק אַ ֶמ ִר ָ
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנ ֵחם ַבּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁ ְלשׁוֹן ַהזֹּ ַהר ְלגוֹ ַק ְר ָתּא ְבּגִ ַ

מוּ ָבא ְבּגִ ְיר ַסת ַהגְּ ָר"א ַעל ַה ְמּ ִכ ְיל ָתּא )שמות יד ,כ( ,וּ ְב ִמ ְד ַרשׁ ַתּ ְל ִפּיּוֹת ֶע ֶר ְך גּוֹגֶ ,שׁ ִמּ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ָתּ ֵחל ג' ָשׁעוֹת קוֹ ֶדם
ָה ֵנץ ַה ַח ָמּה ֶשׁל הוֹ ַשׁ ְע ָנא ַר ָבּא ,וְ ִת ָמּ ֵשׁ ְך ג' ָשׁעוֹת ִבּ ְל ָבד .וְ ַעל ֶזה אָנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים הוֹ ַשׁ ְע ָנא ָשׁלֹש ָשׁעוֹת.
וְ ִאם נְ ַח ֵבּר ְדּ ָב ִרים ֵא ֶלּה ְל ִד ְב ֵרי ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ,יוֹ ֵצא ֶשׁיּוֹם הוֹ ַשׁ ְע ָנא ַר ָבּא תשע"ה אוֹ תשע"ו ָצפוּי ִל ְהיוֹת יוֹם
יפּ ַרע
אָמר ַר ִבּי ְבּ ֶר ְכיָה ְבּ ָשׁלֹש ָשׁעוֹת ָע ִתיד הקב"ה ִל ָ
ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שיר השירים תתקפח( ַ
ַשּׂא" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' י' ו' שליט"א ֶשׁ ָשּׁלֹש
רוֹמםַ ,ע ָתּה ֲאנ ֵ
ֹאמר ה'ַ ,ע ָתּה ֲא ֵ
ֶא ַמר " ַע ָתּה אָקוּם י ַ
אַלּוּפיו ֶשׁנּ ֱ
ָ
ֵמ ֵע ָשׂו וְ
ימ ְט ִריָּא
יח ְבּ ִג ַ
ָשׁעוֹת אוֹ ִתיּוֹת תשע"וֶ ,שׁ ִהיא ְשׁ ַנת מוֹ ָצ ֵאי ְשׁ ִב ִיעית ֶשׁ ָבּהּ יֻ ְשׁ ַלם ַתּ ֲה ִל ְיך ַה ְגּ ֻא ָלּה ְכּ ִד ְל ֵעיל .וְ ָל ֵכן ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
תשע"ו.
ימ ְט ִריָּא שפ"ה ְכּ ִמ ְנ ַין ְשׁ ִכי ָנה ,וְ ִאם ֵישׁ
מוּ ָבא ַבּ ְגּ ָר"א )תיקונים תיקון כ"ב( ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה " ִכּי ְב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצאוּ"ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִג ַ
ְבּ ָשׁ ָנה ְמ ֻע ֶבּ ֶרת שפ"ה ָי ִמיםִ ,היא ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ַמּ ֲע ָלה ֲה ִכי ְגּדוֹ ָלה ֶשׁל ַה ָשּׁ ִנים ,וּ ְמ ֻס ֶגּ ֶלת ִל ְג ֻא ָלּה .וּ ִב ְשׁ ַנת תשע"א ,וְ ַגם
ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ד ,וְ ַגם ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ו ֵישׁ שפ"ה ָי ִמים ,וְ ֵצרוּף ֶשׁל ג' ָשׁ ִנים ְמ ֻע ָבּרוֹת ְרצוּפוֹת שפ"ה ,לֹא יִ ְה ֶיה ַעד סוֹף ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי.
יבין ִל ְדרֹש ב' אוֹ ִתיּוֹתִ ,כּי ָכל ֶא ָחד ִבּ ְפ ֵני ַע ְצמוֹ,
וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹן ַה ְגּ ָר"אִ " :כּי ְב ִשׂ ְמ ָחה וְ כוּ" ,וְ ֶנ ְח ָלק ִכּי ְב ִשׂ ְמ ָחה ְלב' ֵתּ ִ
ימ ְט ִר ָיּא ִשׂ ְמ ָחהְ ,מ ֵלאָה וּ ְשׁ ֵל ָמה שנ"ה ֶח ְשׁבּוֹן ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ,וְ עוֹד ֵאי ָנהּ ְשׁ ֵל ָמה ְבּ ִלי ְשׁ ַנת
ִכּי ְשׁ ַנת ַה ְלּ ָב ָנה ֲח ֵס ָרה שנ"ג ,גִּ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ְשׁ ִכי ָנה ֶשׁ ִתּ ְת ַמ ֵלּא ,תּוֹ ֶס ֶפת
ַה ַח ָמּה ֶא ָלּא ְבּ ִעבּוּ ָרהּ ל' יוֹם ,וְ הוּא ֶח ְשׁבּוֹן " ִכּי ְב ִשׂ ְמ ָחה" וְ הוּא שפ"ה יוֹם ,גִּ ַ
טוֹ ָבה ַתּ ְכ ִלית ַה ְשּׁ ֵלמוּת .וְ ֵכן שפ"ה ִעם ַהכּוֹ ֵלל עוֹ ֶלה ֵשׁם שפ"ו ְכּ ִמ ְנ ַין ָדּוִ ד ֶבּן ִי ַשׁי.
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנ ֵחם ַבּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ֶר ֶמז ַעל ְשׁ ַנת ה' ֲא ָל ִפים תשע"ה ַבּ ְפּסוּ ִקים ֶשׁל ְשׁמוֹ ַנת ַה ְמּ ָל ִכיםִ .כּי ְשׁמוֹת
ימ ְט ִריָּא ָ 5750בּאֹ ֶפן ַה ֶזּה) :בראשית לו ,לא( "וְ ֵא ֶלּה ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ָמ ְלכוּ ְבּ ֶא ֶרץ
ִשׁ ְב ַעת ַה ְמּ ָל ִכים ִעם ָה ִעיר ָבּהּ ָמ ְלכוּ עוֹ ִלים ְבּ ִג ַ
כב

ֶרח
יוֹבב ֶבּן ז ַ
ָמת ָבּ ַלע וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ָ
יִשׂ ָר ֵאל :וַיִּ ְמל ְֹך ֶבּ ֱאדוֹם ֶבּ ַלע ֶבּן ְבּעוֹר וְ ֵשׁם ִעירוֹ ִדּנְ ָה ָבהַ :ויּ ָ
ֱאדוֹם ִל ְפנֵי ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך ִל ְבנֵי ְ
ָמת ֻח ָשׁם וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדד ֶבּן ְבּ ַדד ַה ַמּ ֶכּה ֶאת ִמ ְדיָן ִבּ ְשׂ ֵדה מוֹאָב
ימנִ יַ :ויּ ָ
יוֹבב וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֻח ָשׁם ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֵתּ ָ
ָמת ָ
ִמ ָבּ ְצ ָרהַ :ויּ ָ
ָמת ָשׁאוּל
ָהרַ :ויּ ָ
ָמת ַשׂ ְמ ָלה וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ָשׁאוּל ֵמ ְרחֹבוֹת ַהנּ ָ
ָמת ֲה ָדד וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַשׂ ְמ ָלה ִמ ַמּ ְשׂ ֵר ָקהַ :ויּ ָ
וְ ֵשׁם ִעירוֹ ֲעוִ יתַ :ויּ ָ
ימ ְט ִריָּא ֶ ,5750שׁאָ ָז ָהיָה זְ ַמן ֲחצוֹת ַהיּוֹם ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ,וְ ִה ְת ִחיל
וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַבּ ַעל ָחנָן ֶבּן ַע ְכבּוֹר"ָ .כּל ֵאלּוּ עוֹ ִלים ְבּ ִג ַ
עוֹלם
עוֹבר ַל ֶמּ ֶל ְך ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁ ֻמּזְ ֶכּ ֶרת ִא ְשׁתּוֹ ֵכּיוָן ֶשׁ ֵהם סוֹד ַ
אַחר ָכּ ְך ַה ָפּסוּק ֵ
יעיַ .
ְל ָה ִאיר אוֹר ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁל ַה ַשּׁ ָבּת ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶשׁנָם ג' ְפּ ָע ִמים ֶר ֶמז ְל ִמ ְס ַפּר ֶ 25שׁ ַמּ ְשׁ ִלים ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּר ִל ְשׁנַת ְ ,5775בּ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל
זוּטא ,וְ י ְ
מּוּבא ָבּ ִא ְדּ ָרא ָ
ַה ִתּקּוּן ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּהַ ,כּ ָ
יט ְב ֵאל ] ִמ ְס ָפּר ָק ָטן ַ ,[25בּת ַמ ְט ֵרד ] ִמ ְס ָפּר
ָמת ַבּ ַעל ָחנָן ֶבּן ַע ְכבּוֹר וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדר וְ ֵשׁם ִעירוֹ ָפּעוּ וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ְמ ֵה ַ
ַה ֶמּ ֶל ְךַ " ,ויּ ָ
יִהיֶה ַה ֶמּ ֶל ְך
אוֹתיּוֹת וְ ַה ִמּ ִלּיםִ ,כּי הוּא ְ
אוֹבּ ָמה ִעם ָה ִ
ימ ְט ִריָּא ָבּ ָרק ָ
ָהב"ִ ] ,מ ְס ָפּר ָק ָטן  .[25וְ ֵכן " ֲה ַדר ָפּעוּ" ְבּ ִג ַ
ָק ָטן ַ ,[25בּת ֵמי ז ָ

ילת ֱאדוֹם
פּוּרה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ְנ ִפ ַ
פּוּרה ע"דָ ,
אוֹתיּוֹת ָ
אַחרוֹן ֶשׁל ֱאדוֹם ֶשׁ ִנּ ְר ָמז ַבּ ֶמּ ֶל ְך ַה ְשּׁ ִמ ִיני .וְ ֵכן ֲה ַדר ָפּעוּ ִ
ָה ֲ
יאים ַבּ ָפּסוּק ְבּ ִלי
יִשׁ ָמ ֵעאל יֵשׁ ֶר ֶמז ְל ִמ ְס ָפּר ִ 5774אם ְנ ַח ֵשּׁב ֶאת ַה ְנּ ִשׂ ִ
יאי ְ
פּוּרה ָדּ ַר ְכ ִתּי ְל ַב ִדּי" ,וְ ִי ְפּלוּ ִבּ ְשׁ ַנת ע"ד .וְ ֵכן ִבּ ְנ ִשׂ ֵ
" ָ
תוֹלד ָֹתם ְבּכֹר
ִשׁ ָמ ֵעאל ִבּ ְשׁמ ָֹתם ְל ְ
וּמ ִלּים ֶשׁחוֹזְ רוֹת ַעל ַע ְצ ָמןָ ,בּא ֶֹפן ַהזֶּה) :בראשית כה ,טז( "וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי י ְ
אוֹתיּוֹת ִחבּוּר ִ
ִ
ָפישׁ ָו ֵק ְד ָמה"ַ ] .בּ ַמ ֲא ָמר ַה ֻמּ ְס ָגּר נִ ְר ֶאה
ימא יְטוּר נ ִ
דוּמה וּ ַמ ָשּׂאֲ :ח ַדד וְ ֵת ָ
אַד ְבּ ֵאל וּ ִמ ְב ָשׂם :וּ ִמ ְשׁ ָמע וְ ָ
יִשׁ ָמ ֵעאל נְ ָביֹת וְ ֵק ָדר וְ ְ
ְ
עוֹלם
ֻכּת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָהיְ ָתה ִתּקּוּן ָה ָ
ֻמּזֶת ְבּ" ַבּת ַמ ְט ֵרד"ִ ,כּי ֲחנ ַ
עוֹלם ֶשׁ ָבּהּ ָח ְנכוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְמר ֶ
ִדּ ְשׁנַת ב' ֲא ָל ִפים תמ"ט ִל ְב ִריאַת ָה ָ
ָהב"ֶ ,שׁ ִהיא
עוֹלםַ .בּת ַמ ְט ֵרד ַבּת ֵמי ז ָ
ילה ֶשׁ ְמּ ַס ְמּ ִלים ֶאת ָט ֳה ַרת ָה ָ
אוֹתיּוֹת ֵמי ְט ִב ָ
ִ
יט ְב ֵאל
ְבּיִ חוּד קב"ה וּ ְשׁ ִכ ְינ ֵתּיהּ .וְ ֵכן ְמ ֵה ַ
טוֹר ֶדת ֶאת ֵמי ַהזִּ ָבה ֵמ ָהעוֹ ָלם[.
ֶ
וּקנֵה
את ִים ְ
וּמ ָ
אַתּה ַקח ְל ָך ְבּ ָשׂ ִמים רֹאשׁ ָמר ְדּרוֹר ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת וְ ִקנְּ ָמן ֶבּ ֶשׂם ַמ ֲח ִציתוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ָכּתוּב )שמות ל ,כג( "וְ ָ
ית אֹתוֹ ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ק ֶֹדשׁ
את ִים :וְ ִק ָדּה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶשׁ ֶמן ַז ִית ִהין :וְ ָע ִשׂ ָ
וּמ ָ
ֹשׂם ֲח ִמ ִשּׁים ָ
בֶ
שׂם ) 500עיין
ִהיֶה" .רוֹ ִאים ֶשׁ ֶשּׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ְמ ִכ ִינים ִמ ָמּר ְדּרוֹר  ,500וְ ִק ְנּ ָמן ֶבּ ֶ
ר ַֹקח ִמ ְר ַק ַחת ַמ ֲע ֵשׂה ר ֵֹק ַח ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ק ֶֹדשׁ י ְ
ימ ְט ִריָּא י"חָ ,כּל ֵאלּוּ ַס ְך ַהכֹּל ִעם ַהה' ַס ְמּ ָמ ִניםֶ ,א ֶלף תשע"ג
רש"י שם( ,וּ ְק ֵנה בֹ ֶשׂם  ,250וְ ִק ָדּה " ,500וְ ֶשׁ ֶמן ַזיִת ִהין" ,ר"ת ְבּ ִג ַ
ישׁ ָחה ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת
יח ֶשׁיִּ ָמּ ַשׁח ְבּ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה .וְ ֵכן ַה ֶשּׁ ֶמן ַה ִמּ ְ
] ֶשׁ ִהיא תשע"ד ֶשׁ ָלּנוּ[ְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁ ְבּ ָשׁ ָנה זוֹ ִנזְ ֶכּה ְל ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימ ְט ִריָּא רע"גֶ .שׁ ְמּ ַר ֵמּז ַעל רע"ג ָשׁ ִנים ֵמ ַהבֹּ ֶקר ֶשׁל
שׁ ֶמ"ן ַה ִמּ ְשׁ ָח"ה ְבּא"ת ב"ש בי"ט צב"יס"צ ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא תשע"ג .וְ ֵכן ֶ
ְבּ ִג ַ
ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁ ִמּ ְס ַתּיְּ ִמים ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ג.
ַכּ ָכּתוּב )ישעי' סג ,א(

ֲח ִצי ָה ִאי ָק ִרים.
וּמ ָב ֵאר ַר ִשּׁ"י " ֲא ֶשׁר ָק ְר ָך" ְלשׁוֹן קוֹר וְ חוֹם
אַח ֶרי ָך"ְ .
ֶח ָשׁ ִלים ֲ
ָכּתוּב )דברים כה ,יח( " ֲא ֶשׁר ָק ְר ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַו ְי ַזנֵּב ְבּ ָך ָכּל ַהנּ ֱ
רוֹאים ֶשׁ ַה ָפּסוּק ְמ ַק ֵשּׁר ֵבּין
זוֹרק ְכּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלהִ .
חוֹת ְך ִמילוֹת וְ ֵ
יח ְת ָךַ " .ו ְי ַזנֵּב ְבּ ָך" ַמ ַכּת ָזנָב ֵ
יר ָך ִמ ְר ִת ָ
ִצנֶּנְ ָך וְ ִה ְפ ִשׁ ְ
ֳכי ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָק ָרהוּ"ֵ ,אין ָק ָרהוּ ֶא ָלּא
יקת ָה ָע ְר ָלה ַל" ֲא ֶשׁר ָק ְר ָך" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט אסתר תתרנו( " ַו ַיּגֶּד לוֹ ָמ ְרדּ ַ
זְ ִר ַ
בּוּרג
רוֹאים ֶשׁ ַהקֹּר הוּא ֵח ֶלק ֵמ ַהשּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל ֲע ָמ ֵלק .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק ִגּ ְנזְ ְ
שׁר ָק ְר ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך" .וְ ִ
ֶא ַמר " ֲא ֶ
ֲע ָמ ֵלק ֶשׁנּ ֱ
פּוּרים ְמ ַב ֵטּל ֶאת ַה ְכּפוֹר ֶשׁל ֲע ָמ ֵלק .וְ ִנ ְר ֶאה ְלהוֹ ִסיף ֶשׁ ָלּ ֵכן פּוּ ִרים הוּא ִבּזְ ַמן
ירה ִהיא ִמ ְלּשׁוֹן ְכּפוֹר וְ קוֹר .וְ אוֹר ַה ִ
שליט"א ֶשׁ ְכּ ִפ ָ
ַהקּוֹר ַבּחוֹ ֶרף ,וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה טזֶ (.שׁ ָה ָמן ָה ָיה ַס ָפּר ֶשׁל ְכּ ַפר ַק ְרצוּם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )פנים אחרים( ֶשׁ ַפּ ְר ַשׁ ְנ ָדּ ָתא ָה ָיה
אך.
וּמי גַּם ְבּ ִלי ֶקר וּ ְב ַע ָרק ,וְ אוֹ ְכ ִלים ְק ֶר ְפּ ַל ְ
וּמ ַקיְּ ִמים ִל ְבס ֵ
פוּרים ְ
וֹב"ץ ְל ִ
ֶה ְגמוֹן ְבּ ַק ְרדּוּנְ ָיא .וּ ְכ ֶנ ֶגד ֶזה אָנוּ עוֹ ִשׂים ִמ ְק ָרא ְמגִ ָלּה .וּ ְקר ַ
פּוּרים ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּ ְבּ ֶד ֶר ְך ִמ ְק ֶרהַ ,על יְ ֵדי ֶא ְס ֵתּר ֶשׁ ָהיְ ָתה יְ ַר ְקרֹ ֶקת.
יסי ִ
וּמ ַכוְּ ִנים ְק ַרע ָשׂ ָטן .וְ ֵכן ָכּל ִנ ֵ
ְ
אָבי ַר ִבּי
מוּנים זצ"לִ :
שּׁוֹמ ֵרי ֱא ִ
אָמר ְלכ"ק ִמ ְ
אלי זצ"ל ֶשׁ ַ
לּוּלא ֶשׁל ָבּ ָבּא ַס ִ
יע' )ד' שבט תשע"ד( ַעל יוֹם ִה ָ
מּוֹד ַ
מּוּסף ֶשׁל ' ַה ִ
פּ ְר ַסם ַבּ ַ
ֻ
ֹשת
וּשׁל ֶ
יע יוֹם ְ
רוּסיָה ,יַגִּ ַ
ַעקֹב ָקבוּר ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ,וְ ַהבעש"ט ַה ָקּדוֹשׁ ָקבוּר ְבּ ְ
סוּריָהָ ,ס ִבי ַר ִבּי י ֲ
ַמ ְסעוּד ָקבוּר ְבּ ְ
שׁ ֵהם ְטמוּנִ ים ָבּהּ .וְ רוֹ ִאים ְבּחוּשׁ ֶשׁ ַה ְמּ ִדינוֹת ָה ֵאלּוּ; סוּ ְר ָיהִ ,מ ְצ ַריִ ם וְ אוֹ ְק ַר ִאי ָנה ָבּ ֶהם ְקבוּ ִרים
ַח ִריבוּ ֶאת ַה ְמּ ִדינָה ֶ
יקים י ֲ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ימי .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ַויְ ְנ ֶבּ ְרג שליט"א ֶשׁסוּ ְר ָיהִ ,מ ְצ ַריִ ם אוֹ ְק ַר ִאי ָנה ר"ת
יקיםִ ,נ ְמ ָצ ִאים ְבּ ַמ ָצּב ֶשׁל ֻח ְר ָבּן ְפּ ִנ ִ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ַס ָמּ ֵא"ל .וְ ֵכן יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ָקּ ָרה ֵבּין רוּ ְס ָיה וְ ַה ְקּ ֶר ְמ ִלין ְלאוֹ ְק ַראיְ ָנה וְ ַה ַמּ ֲע ָרבֶ ,שׁ ֵהם ְמקוֹמוֹת ֶשׁל קֹרֶ ,שׁשּׁוֹ ִתים
ימי חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר תשע"ד ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַו ִיּ ְק ָרא) ,התקבל מהרה"ג ר' יהונתן גליס שליט"א(ְ ,ס ִביב ֲח ִצי ָה ִאי ָק ִרים,
ָבּ ֶהם ַה ְר ֵבּה ִלי ֶקר וְ ַע ָרקִ ,בּ ֵ
כג

יבּוֹני שליט"א
הוֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִס ִ
וְ ַה ִמּ ְב ָצר ָבּ ִעיר ֶקר ְטשׁ ְכּ ִד ְל ַק ָמּןְ ,מ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ְמ ִח ַיּת ֲע ָמ ֵלק ֶשׁ ְמּ ַס ֵמּל ֶאת ֲח ִצי ַהקּוֹר .וְ ִ
יח ֶבּן ָדּוִ ד ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵלל.
ימ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁ ַ
ֶשׁ' ִמ ְל ָח ָמה ָק ָרה' ְבּ ִג ַ

ידי
ָדינוּ ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'אוֹ ְרחוֹת ַר ֵבּנוּ' ֵמ ַה ְסּ ַטיְ ְיפּ ֶלר )עקבתא דמשיחא חלק ה עמוד עג וכעין זה בחלק א עמוד מד( ַק ָבּ ָלה ְבּי ֵ
יכים
ַלּים'[ ְצ ִר ִ
בּוּספוֹרוּס' ] ַה' ַדּ ְר ַדּנ ִ
יצר ' ְ
ֶחצוּ ֶאת ֵמ ַ
רוּסיָא י ֱ
ַהגְּ ָר"א ְבּ ֵשׁם ַה ָגּאוֹןִ :אם ַה ְסּ ִפינוֹת ֶשׁל ַמ ְלכוּת ְ
יפּ ֶלר זצ"ל ֵבּ ֵארֶ ,שׁ ַה ַכּ ָוּ ָנה ֶשׁיִּ ְכ ְבּשׁוּ ֶאת
יח .וּ ָמ ָרן ַה ְסּ ַטיְ ְ
רוֹבה אָז ְל ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
לוֹמר ְל ָךֶ ,שׁ ַה ָשּׁ ָעה ְק ָ
ִל ְלבֹּש ִבּגְ ֵדי ַשׁ ָבּתַ ,
ילת
ַה ָמּקוֹם .וְ ַכיּוֹם ֵישׁ ִה ְתעוֹ ְררוּת ִמ ְל ָח ָמה ַבּיָּם ַה ָשּׁחוֹר ְבּ ָק ִריםֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם ָהרוּ ִסים יוֹ ְצ ִאים ְל ַמ ֲע ָבר ַהבּוּ ְספוֹרוּס .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ְכּ ִל ַ

ִשׂ ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'יןָ ,כּל ֵאלּוּ
יס ָחא ,וְ ַר ִבּי י ְ
הוּדי ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ְפּ ִשׁ ְ
ַבּאוּ ְבּ ִסגְ נוֹן ֶא ָחדַ ,הגְּ ָר"אַ ,ה ְיּ ִ
יאים נִ ְתנ ְ
יוֹ ִפי' )עמוד ש"ז( ג' נְ ִב ִ
יכין אָנוּ ִל ְלבֹּש ִבּגְ ֵדי יוֹם טוֹב ִל ְכבוֹד
טוּר ִקיָּאְ ,צ ִר ִ
רוּסים י ִָכּנְ סוּ ְל ְ
אָמרוּ ַמ ָמּשׁ ְבּנ ַֹסח ֶא ָחדִ ,כּי ְב ָשׁ ָעה ֶשׁ ָה ִ
ַה ְשּׁל ָֹשה ְ
יח.
ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ

וְ ֵכן

יגוּרא
אד ָ
ידי ַס ִ
מוּבא ְבּ ִג ָלּיוֹן ' ְמ ִסלּוֹת' ֶשׁל ֲח ִס ֵ
ָ

)גיליון י"ב משנת תשמ"ו ניתן לראות ב'אוצר החכמה'(

דּוּבּער
ַמ ֲא ָמר ֵמ ֵאת הרה"ג ר' ַחיִּים ֶ

ָחיד
ֶליג ִריגֶר זצ"ל ֶשׁהוּא ַהיּ ִ
יסק ַר ִבּי ִשׂ ְמ ָחה ז ִ
לוֹב ְס ִקי שליט"א ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָשּׁ ַמע ִמ ָסּבוֹ ָהאב"ד ְבּ ֵבית ִדּינוֹ ֶשׁל ר' ַחיִּ ים ִמ ְבּ ִר ְ
ְגּ ְ
אָמר לוֹ ְשׁ ְמּ ֻק ָבּל
רוּסיָה ֶשׁ ֵהם ָחיוּ ָשׁם .וְ ָכ ַתב ֶשׁ ָסּבוֹ ַ
וּמ ִביא ִמ ֶמּנּוּ ַכּ ָמּה ִע ְני ִָנים ְבּ ֶק ֶשׁר ְל ַמ ְלכוּת ְ
יסק ֵמ ִביאוֹ ִבּ ְס ָפ ָריוֵ .
ֶשׁ ַהגר"ח ִמ ְבּ ִר ְ
רוּסים
יְפ ֲחדוּ ִמ ֶמּנָּה .וְ ֵכן ֵמ ִביא ֶשׁ ָה ִ
יח .וְ ָכל ָה ֻאמּוֹת ַ
רוּסיָה ִתּ ְת ַחזֵּק ִל ְפנֵי ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ידי ַה ְגּ ָר"א ְבּ ֵשׁם ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ַמּ ְלכוּת ְ
ָדיו ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
ְבּי ָ
דּוּבּער
וּמ ִביא ָשׁם הרה"ג ר' ַחיִּים ֶ
רוּסים ֵהם ְבּנֵי ְבּ ִרית ֶשׁל ַה ַפּ ְר ִסיםֵ .
ָמינוּ ֶשׁ ָה ִ
רוֹאים ְבּי ֵ
יאלַ .מה ֶשּׁ ִ
דּוּבּ ֵ
י ְָרשׁוּ ֶאת ְק ִל ַפּת ָפּ ַרס ִ
עוֹלם' ֲהלֹא הוּא ַהגָּאוֹן ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי יִ ְצ ָחק אַיְזִ יק ֶח ֶבר זצ"ל ַתּ ְל ִמיד ַהגר"ח
לוֹב ְס ִקי שליט"א ֶשׁ ָשּׁ ַמע ִמ ָסּבוֹ ְבּ ֵשׁם ַבּ ַעל ַה' ִבּ ְניַן ָ
ְגּ ְ
לוּריָא ִמ ִבּיחוֹב
אָמר ִל ְפנֵי מוֹתוֹ ַל ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ָדּוִ ד ְ
ָדוּעַ .מה ֶשּׁ ַ
ַחם ֶמנְ ְדּל ִמ ִשּׁ ְקלוֹב ,וְ ֶה ֱע ִביר ֶאת ָמס ֶֹרת ַה ְגּ ָר"א ַכּיּ ַ
ָולאזִ י'ן וְ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנ ֵ
ִמוּ ָ
יחַ .מה
ֻחד ֶאת ַה ִמּ ְב ָצר ַהגָּדוֹל ֶק ְר ְטשׁ ְצ ֵפה ְל ַרגְ לוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
וּב ְמי ָ
ַצּחוּ ֶאת ְמ ִדינַת ָק ִריםִ ,
רוּסים ְינ ְ
]הרד"ל[ֶ ,שׁ ַבּיּוֹם ֶשׁ ָה ִ
פּוּרים י"ד ַבּ ֲא ָדר תשע"ד ְכּ ֵדי ְל ַס ֵפּ ַח וְ ִל ְכבֹּש ֶאת ֲח ִצי ָה ִאי ָק ִרים .וְ ארה"ב
רוּסים ָק ְבעוּ ִמ ְשׁאַל ַעם ְבּיוֹם ַה ִ
ָמים ֵא ֶלּה ֶשׁ ָה ִ
קּוֹרה ְבּי ִ
ֶשּׁ ֶ
יטה,
רוּסיִּים וְ ָת ְפסוּ ְשׁ ִל ָ
פּוּרים ִנ ְכ ְנסוּ ָל ִאי כֹּחוֹת ִ
עוֹשׂים ַס ְנ ְק ְציוֹת וְ כוּ'ְ .כּ ָבר ִל ְפנֵי ִ
וּל ִמ ְשׁאַל ָה ָעם ,וְ ִ
פּוּח ְ
ירוֹפּה ִמ ְתנ ְַגּ ִדים ְבּת ֶֹקף ַל ִסּ ַ
וְ ֵא ָ
פּוּרים י"ד.
ימ ְט ִריָּא ִ
ער ְטשׁ .וְ עוֹד ֶפּ ֶלא ֶשׁ ָקּ ִרים ְבּ ִג ַ
וְ ַה ֶפּ ֶלא ֶשׁ ַה ָמּקוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ִנּ ְכ ְנסוּ ָהיָה ֲאזוֹר ַה ִמ ְב ָצר ֶק ְ

ְדּ ָב ִרים

ָביא ֶאת
בּוּך שליט"א ראב"ד ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ,וְ נ ִ
ֹשה ְשׁ ֶט ְר ְנ ְ
ֶכד ַה ְגּ ָר"א ַהגָּאוֹן ַר ִבּי מ ֶ
פּוּרים ִמ ִפּי נ ֶ
ֶא ְמרוּ ִבּ ְס ֻע ַדּת ִ
ֵמ ֵעין ֵאלּוּ נ ֶ

ַלּוֹתם וְ ָל ֵכן ֲאנִ י לֹא
אוּכל ְלג ָ
ַלּים סוֹדוֹת ,וְ יֵשׁ ֶא ְצ ִלי ַה ְר ֵבּה סוֹדוֹת ֶשׁלֹּא ַ
וּרים הוּא זְ ַמן ֶשׁ ְמּג ִ
ְדּ ָב ָריוִ :הנֵּה פּ ִ
אָמנָם ִל ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּ ֶה ֵתּר ֶשׁל ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ֶאת ַמ ֲא ַמר ַהגְּ ָמ ָרא ֶשׁ ֻמּ ָתּר ְל ַשׁנּוֹת ְבּ ַמ ֶסּ ְכ ָתּא
ֶא ְשׁ ַתּ ֵכּרְ ,
לוֹמר ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ִשׁכּוֹר ֲא ִפלּוּ ִאם ְל ַמ ֲע ֶשׂה לֹא
פוּרים ֻמ ָתּר ַ
פוּריָּא' ַה ַכּ ָוּנָה ִהיא ֶשׁ ְבּ ִ
אוּשׁ ִפּיזָאֶ ,שׁ ְבּ' ַ
פּוּריָּא וְ ְ
ַ
ַלּה סוֹדוֹתִ ,מ ָכּל ָמקוֹם ֲאנִ י ֻמ ְכ ָרח ְלגַלּוֹת סוֹד ֶא ָחד ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ְכּ ָבר
ִה ְשׁ ַתּ ֵכּר ,אָ ְמנָם אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ִתּי ֶשׁלֹּא ֲאג ֶ
ָואלזִ י'נֶער זצ"לֶ ,שׁ ְשּׁ ָמעוֹ ִאישׁ ִמ ִפּי ִאישׁ ַעד זְ ֵקנִ י
גִּ ָלּה אוֹתוֹ ר' י ְִצ ָחק אַ ְייזִ יק ֶח ֶבר זצ"ל ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשׁל ר' ַח ִיּים ו ָ
רוּס ִיּים ָכּ ְבשׁוּ ֶאת ָה ִעיר ' ָק ִרים' אָז
אָמרַ :כּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶשׁ ָה ִ
מוּך ְל ִה ְס ַתּ ְלּקוּתוֹ ,וְ כֹה ַ
ַהגְּ ָר"א זיע"א ֶשׁגִּ ָלּה סוֹד זֶה ָס ְ
יס ַטנְ בּוּל
רוּס ִיּים ִהגִּ יעוּ ָל ִעיר קוֹנְ ְס ַטנְ ִטינוֹפּוֹל ֲהלֹא ִהיא ִא ְ
ֵתּ ְדעוּ ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ְכּ ָבר ַפּ ֲע ֵמי ַהגְּ ֻא ָלּה ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶשׁ ָה ִ
עוֹמד ָלבוֹא .וְ ִהנֵּה
יח ֵ
אוֹתם ֵכּיוָן ֶשׁ ְבּ ָכל ֶרגַע ַה ָמּ ִשׁ ַ
טוּר ְקיָה ַכּיּוֹם ַהזֶּה ,אָז ְכּ ָבר ִתּ ְל ְבּשׁוּ ִבּגְ ֵדי ַשׁ ָבּת וְ אַל ִתּ ְפ ְשׁטוּ ָ
ֶשׁ ְבּ ְ
וּל ִפי ַה ָמּס ֶֹרת ֶשׁיֵּשׁ
ֶשׁנוֹ ַר ַעשׁ ָגּדוֹל ָס ִביב ָלזֶהְ ,
עוֹלם י ְ
וּב ָכל ָה ָ
רוּסים ָכּ ְבשׁוּ ֶאת ָה ִעיר ָק ִרים ְ
אַחרוֹן ָה ִ
בוּע ָה ֲ
ַבּ ָשּׁ ַ
יח'
יוֹד ִעים ְבּ ִדיּוּק ַמהוּ ַה ַכּ ָוּנָה ' ַפּ ֲע ֵמי ָמ ִשׁ ַ
ַחנוּ ְ
יח' .וְ ֵהן ֱא ֶמת ֶשׁ ֵאין ֲאנ ְ
ימן ְל' ַפ ֲע ֵמי ָמ ִשׁ ַ
ָדינוּ ֵמ ַהגְּ ָר"אֲ ,ה ֵרי זֶהוּ ִס ָ
ְבּי ֵ
אוֹתנוּ ְל ִה ְתכּוֹנֵן ְל ִביאַת
עוֹרר ָ
רוֹבה ,וְ ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁ ַכּ ָוּנָתוֹ ֶשׁזֶּהוּ ְכּמוֹ ' ַפּ ֲעמוֹן' ֶשׁ ְמּ ֵ
ימן ַל ְגּ ֻא ָלּה ַה ְקּ ָ
ַדּאי ֶשׁזֶּהוּ ִס ָ
ֲא ָבל ו ַ
יצוּמהּ ֶשׁל ִמ ְל ֶח ֶמת
יח הוּא ִמ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלקִ ,
וּבזְ ַמנֵּנוּ אָנוּ נִ ְמ ָצ ִאים ְכּ ָבר ְבּ ִע ָ
יח .וְ ִהנֵּה ַה ַה ְק ָדּ ָמה ְל ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
ֵכר ֶשׁל ָדּת,
ַמ ֵרי ָכּל ַמה ֶשּׁיֵּשׁ בּוֹ ז ֶ
וֹצים ַל ֲעקֹר ְלג ְ
רוֹד ִפים ֶאת ַה ָדּת וְ ר ִ
ֲע ָמ ֵלקֶ ,שׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ָכּאן ֵהם ֲע ָמ ֵלק ַמ ָמּשֶׁ ,שׁ ְ
יח .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַהגר"מ ְשׁ ֶט ְר ְנבּוּ ְך שליט"א ְמ ַח ֵבּר ֶאת ְשׁ ֵני ַה ָמּסֹרוֹת ְבּ ֵשׁם ַה ְגּ ָר"א,
וְ אָנוּ ָכּ ֵעת ְבּ ַמ ָצּב ֶשׁל ַה ְק ָדּ ָמה ְל ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ימ ְט ִריָּא ַה ַדּ ְר ַדּ ַנ ִלּיםִ ,עם ָהאוֹ ִתיּוֹתֶ ,שׁעוֹ ִלים ָכּל
יס ַט ְנבּוּל .וּ ֶפ ֶלא ֶשׁ ָקּ ִרים ְבּ ִג ַ
ֶשׁ ָה ִע ְנ ָין ַמ ְת ִחיל ָבּ ִאי ָק ִרים ,וּ ַמ ְמ ִשׁ ְיך ְבּ ַמ ֲע ַבר ַה ַדּ ְר ַדּ ַנ ִלּים ֶשׁ ְבּ ִא ְ
רוֹמז
שׁ"ן ֵח"ט .וְ ֵכן קוֹנְ ְס ַט ְנ ִטינוֹפּוֹל ֵ
ֶא ָחד ְכּ ִמ ְנַין ֵשׁ"ן ,וּ ְנ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת ִמ ְס ָפּר ֶזה ֶשׁ ִנּ ְר ָמז ְבּ ָשׂ ָטן וְ ָנ ָחשׁ אוֹ ִתיּוֹת ֵשׁ"ן ֵ
כד

רוֹמז ָשׂ ָטן יִבּוֹל .וְ עוֹד ֶפּ ֶלא ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ָמּסֹ ֶרת ֵמ ַהגְּ ָר"א ֶשׁ ֵשּׁם ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָה ָיה ְק ֶר ֶמר דּוֹ ֶמה
יס ַטנְ בּוּל ֵ
וְא ְ
ָכּאן ָשׂ ָטן יִפּוֹלִ .
ְל ָק ִרים,

יק ֶלּה
ער ְטשׁ – ַינִ ַ
ִמ ְב ַצר ֶק ְ

עוֹלם.
ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ַמ ֲח ִריב ֶאת ָכּל ָה ָ
יח נִ גְ ָלה בּוָֹ ,כּל ַמ ְל ֵכי ֻאמּוֹת
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט ישעי' תצט .פסיקתא לו( אָ ַמר ַר ִבּי ִי ְצ ָחק ָשׁנָה ֶשׁ ֶמּ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
הוֹל ְך ֶמ ֶל ְך ַע ְר ִבי ֶל ֶאדוֹם ִליטוֹל ֵע ָצה ֵמ ֶהם,
ָרה ְבּ ֶמ ֶל ְך ַע ְר ִבי ,וְ ֵ
ָרים זֶה ָבּזֶהֶ ,מ ֶל ְך ָפּ ַרס ִמ ְתגּ ֶ
עוֹלם ִמ ְתגּ ִ
ָה ָ
ֵיהם
נוֹפ ִלים ַעל ְפּנ ֶ
וּמ ְת ַבּ ֲה ִלים וְ ְ
עוֹלם ִמ ְת ַר ֲע ִשׁים ִ
עוֹלם ,וְ ָכל ֻאמּוֹת ָה ָ
וּמ ֲח ִריב ֶאת ָכּל ָה ָ
וְ חוֹזֵר ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ַ
יכן
ֵל ְך ְ ,ל ֵה ָ
יכן ָנבֹא וְ נ ֵ
אוֹמר ְל ֵה ָ
וּמ ְת ַבּ ֲה ִלים וְ ֵ
יוֹל ָדה ,וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַר ֲע ִשׁים ִ
ירי ֵ
ירים ְכּ ִצ ֵ
אוֹתם ִצ ִ
ָ
ֶאחֹז
וְ י ֱ
יל ֶכם ִמ ְפּנֵי ָמה
יתי ֶא ָלּא ִבּ ְשׁ ִב ְ
יתי לֹא ָע ִשׂ ִ
אוֹמר ָל ֶהם ָבּנַי אַל ִתּ ְתי ְָראוּ ָכּל ַמה ֶשּׁ ָע ִשׂ ִ
ֵל ְך ,וְ ֵ
ָנבֹא וְ נ ֵ
יע זְ ַמן גְּ ֻא ַלּ ְת ֶכם.
יראוּ ִהגִּ ַ
אַתּם ִמ ְתי ְָר ִאים אַל ִתּ ָ
ֶ
הוּדה ַבר ֶא ְל ַעאי,
יוֹחנָן ִמשּׁוּם ַר ִבּי ְי ָ
ָ
אָמר ַר ִבּי
אָמר ַר ָבּה ַבר ַבּר ַחנָהַ ,
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )יומא יַ (.
וּמה ִמּ ְק ָדּשׁ ִראשׁוֹן ֶשׁ ְבּנָאוּהוּ ְבנֵי
רוֹמי ֶשׁ ִתּפּוֹל ְבּיַד ָפּ ַרסַ ,קל ָוח ֶֹמר ִמ ִמּ ְק ָדּשׁ ִראשׁוֹןַ ,
ִ
ידה
ֲע ִת ָ
ָפלוּ ַכ ְשׂ ִדּים ְבּיַד ַפּ ְר ִס ִיּיםִ ,מ ְק ָדּשׁ ֵשׁנִ י ֶשׁ ְבּנָאוּהוּ ַפ ְר ִסיִּים וְ ֶה ֱח ִריבוּהוּ
ֵשׁם וְ ֶה ֱח ִריבוּהוּ ַכ ְשׂ ִדּים ,נ ְ
רוֹמיֲ .א ַמר ֵליהּ
ִ
ידה ָפ ַרס ֶשׁ ִתּפּוֹל ְבּיַד
אָמר ַרבֲ ,ע ִת ָ
רוֹמ ִיּים ְבּיַד ַפּ ְר ִס ִיּיםַ ,
רוֹמ ִיּיםֵ ,אינוֹ ִדין ֶשׁיּ ְִפּלוּ ִ
ִ
ֵירת ֶמ ֶל ְך ִהיא .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ִמּ ְל ָח ָמה
תוֹר ֵאיֲ ,א ַמר ֵליהִּ ,אין ,גְּ ז ַ
ָאי ְביַד ְס ָ
אַסי ְל ַרבַ ,בּנּ ֵ
ִ
ַרב ַכּ ֲהנָא וְ ַרב
אָמר ַר ִבּי,
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ יַ ,
ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ִהיא ֵבּין ָפּ ַרס ְלרוֹ ִמי ,וְ ֵישׁ ַמ ֲחלֹ ֶקת ִמי ְמ ַנ ֵצּ ַח .וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא ָשׁם אָ ַמר ַר ִבּי ְי ֻ
בוֹתיו ֲא ֶשׁר ָח ַשׁב ֶאל
וּמ ְח ְשׁ ָ
ָעץ ֶאל ֱאדוֹם ַ
ֶא ַמרָ " ,ל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ֲע ַצת ה' ֲא ֶשׁר י ַ
רוֹמי ֶשׁ ִתּפּוֹל ְבּיַד ָפּ ַרסֶ ,שׁנּ ֱ
ידה ִ
ֲע ִת ָ
אָרץ ְצ ָע ָקה ְבּיַם
ֵהםִ :מקֹּול נִ ְפ ָלם ָר ֲע ָשׁה ָה ֶ
יהם נְ ו ֶ
ַשּׁים ֲע ֵל ֶ
ירי ַהצֹּאן ִאם לֹא י ִ
ימןִ ,אם לוֹא י ְִס ָחבוּם ְצ ִע ֵ
ְ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ָ
ַע ֶלה וְ ִי ְד ֶאה וְ י ְִפרֹשׂ ְכּנ ָ
ֶשׁר י ֲ
קוֹלהִּ :הנֵּה ַכנּ ֶ
בּוֹרי ֱאדוֹם ַבּיֹּום ַההוּא ְכּ ֵלב ִא ָשּׁה
ָפיו ַעל ָבּ ְצ ָרה וְ ָהיָה ֵלב גִּ ֵ
סוּף נִ ְשׁ ַמע ָ
בוֹתיו
וּמ ְח ְשׁ ָ
ָעץ ֶאל ֱאדוֹם ַ
ילת ֱאדוֹם ְבּ ַיד ָפּ ַרס " ָל ֵכן ִשׁ ְמעוּ ֲע ַצת ה' ֲא ֶשׁר י ַ
ירה ַעל ְנ ִפ ַ
ְמ ֵצ ָרה" .וְ ַה ָכּתוּב ַה ֶזּה ֶשׁ ַה ְגּ ָמ ָרא ַמזְ ִכּ ָ
ימ ְט ִר ָיּא ִ 5774אם נְ ַח ֵשּׁב
ֵהם" ְבּ ִג ַ
יהם נְ ו ֶ
ַשּׁים ֲע ֵל ֶ
ירי ַהצֹּאן ִאם לֹא י ִ
ימןִ ,אם לוֹא י ְִס ָחבוּם ְצ ִע ֵ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ָ
ֲא ֶשׁר ָח ַשׁב ֶאל ְ
ֶאת ֵשׁם הוי"ה ְבּ ִמ ְס ַפּר צ"אְ ,כּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת הוי"ה אדנ"י.

אַפּ ָטא זיע"א
ֳכי ִמ ְסּלוֹנִ ים זיע"א ִס ֵפּר ֶשׁ ָשּׁ ַמע ְבּ ֵשׁם ָהרה"ק ֵמ ְ
יִשׂ ָר ֵאל' הרה"ק ַר ִבּי ָמ ְרדּ ַ
אוֹהב ְ
מוּבא ְבּ ֵס ֶפר 'י ְַלקוּט ֵ
וְ ֵכן ָ
טוֹבה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל,
אַך י ְ
עוֹלם ְל ִה ָלּ ֵחם זֶה ָבּזֶהְ ,
ַח ְשׁבוּ וְ ִי ְתבּוֹנְ נוּ ֶשׁ ֵתּ ֵצא ִמזֶּה ָ
ָמים י ְִרצוּ ֻאמּוֹת ָה ָ
אַח ִרית ַהיּ ִ
ֶשׁ ְבּ ֲ
ַעזֹר ָל ֶהם ,וְ ֵהם ִי ָלּ ֲחמוּ זֶה ָבּזֶה
אַך זֶה לֹא י ֲ
ֵיהם ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא ִי ְצ ָט ְרכוּ ְל ִה ָלּ ֵחםְ ,
לּוּקים ֵבּינ ֶ
ֻלּם ְל ַה ְשׁווֹת ַה ִח ִ
אַסּפוּ כּ ָ
וְ ִי ְת ְ
ָביא .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵשׁ ְינ ֶבּ ְר ֶגּר שליט"א ֶשׁ ָפּ ַר"ס
אוֹמר ְבּ ֵשׁם נ ִ
לוֹמר ַה ָדּ ָבר ִבּ ְשׁמוָֹ ,כּ ֵ
סוֹפם .וְ ִסיֵּם ֶשׁ ֻמּ ָתּר ַ
יע ָ
ַעד ֶשׁיַּגִּ ַ
ר"ת ָפּ ַרס רוּ ְס ָיה ִסיןֶ ,שׁ ֵאלּוּ ַה ָשּׁלֹש הוֹ ְלכוֹת ַי ַחד ֶנ ֶגד ֱאדוֹםְ ,כּ ִפי ֶשׁרוֹ ִאים ְבּ ָי ֵמינוּ .וְ ֵכן הוֹ ִסיף ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ָה ַרב ְלוִ ין זצ"ל ֶשׁ ָה ָיה ִמ ִזּ ְק ֵני
ידים ֶשׁ ָצּפוּ ֶאת
ידי ַק ְר ִליןֶ ,שׁהוּא ָשׁ ַמע ֵמ ָהאַ ְדמוֹ"ר ַהיְ נוּ ָקא ִמ ַקּ ְר ִלין זצ"לַ ] ,ה ְפ ַר ְנ ְקפוּ ְר ֶטר[ ֶשׁ ָה ָיה ַבּ ַעל רוּ ַח ַהקֹּ ֶדשׁ ,וְ ָה ָיה ֵמ ַהיְ ִח ִ
ֲח ִס ֵ
ַהשּׁוֹאָה ַה ְר ֵבּה ָשׁ ִנים קוֹ ֶדם ,וְ הוּא אָ ַמר ֶשׁ ִסּין ַתּ ְח ִריב ֶאת ְניוּ יוֹ ְרקָ ,פּ ִריז ,וְ לוֹ ְנדּוֹן] ,ר"ת נפ"ל[ ְבּתוֹ ְך ָשׁלֹש ַדּקּוֹת .זֹאת הוּא אָ ַמר ִל ְפ ֵני
יח ֶאת ַהיְּ הוּ ִדים ִמ ְמּקוֹם
יתהּ ְל ַה ְב ִר ַ
ילה ִבּ ְניוּ יוֹ ְרק ַתּ ְכ ִל ָ
ֵמאָה ָשׁ ָנה ְבּ ֶט ֶרם נוֹ ַדע ָבּעוֹ ָלם ַעל ִפּ ְצצוֹת אָטוֹם] .וּ ְל ִפי ֶזה יִ ָתּ ֵכן ְמאֹד ֶשׁ ְגּ ֵז ַרת ַה ִמּ ָ

כה

ייס ִקין שליט"א ֶשׁ ָה ִעיר נְ יוּ יוֹ ְרק ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ְבּ ִדלּוּג ט"ו אוֹ ִתיּוֹת ַבּ ְפּסוּ ִקים
ַה ַסּ ָכּ ָנה [.וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' שֵ .ר ְ

)יחזקאל ז ,ד(

"וְ לֹא ָתחוֹס ֵעי ִני

אַחת ָר ָעה ִהנֵּה
אָמר ֲאדנָי הוי"ה ָר ָעה ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲא ִני יְה ָו'ה :כּה ַ
תוֹכ ְך ִתּ ְה ֶיי ָן וִ ַ
בוֹתיִ ְך ְבּ ֵ
יִך ֶא ֵתּן וְ תוֹ ֲע ַ
יִך ָע ַל ְ
יִך וְ לֹא ֶא ְחמוֹל ִכּי ְד ָר ַכ ְ
ָע ַל ְ
יִך ִהנֵּה ָבּאָה".
ָבאָהֵ :קץ ָבּא ָבּא ַה ֵקּץ ֵה ִקיץ ֵא ָל ְ

וּמ ַמּ ֲע ָרב ֲא ַק ְבּ ֵצ ְך",
אָביא ז ְַר ֵע ְך ִ
מוּ ָבא ַבּ ַמּ ְל ִבּי"ם )ישעי' נט ,יט( ַבּ ִמּזְ ָרח ֶשׁ ָשּׁם גָּלוּ ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ִמ ִמּזְ ָרח ִ
ַלּה ַבּ ִמּזְ ָרחְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב " ִמי ֵה ִעיר ִמ ִמּזְ ָרח ֶצ ֶדק
גּוֹאל ִי ְתגּ ֶ
מּוֹפ ִתים ְתּ ִח ָלּהִ ,כּי ַה ֵ
ָשׁם ִי ְתגַּלּוּ ַהנִּ ִסּים וְ ַה ְ
הוּדה
ֻפּ ִצים ֶשׁ ֵהם ְי ָ
גּוֹלה ְמנ ָ
וּב ַמּ ֲע ָרב ֶשׁ ָשּׁם ְבּנֵי ַה ָ
אוֹתיוַ ,
ִי ְק ָר ֵאהוּ ְל ַרגְ לוֹ"ַ ,עד ִכּי ַבּ ִמּזְ ָרח י ְִראוּ ֶאת ְכּבוֹד ה' וְ נִ ְפ ְל ָ
ָהר
ִשׁ ְמעוּ ֶאת ַהנִּ ִסּים ֵמ ָרחוֹק וְ י ְִראו ֶאת ֵשׁם ה' ַה ָבּא ִמ ֶמּ ְר ָחקִ " ,כּי יָבוֹא" ְבּ ֵעת ָיבֹא ַה ָצּר ְכּנ ָ
ָמין ָשׁם ַרק י ְ
וּבנְ י ִ
ִ
יך
ַלּיוְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ שׁ ַֹב ְב ִתּ ָ
ָהר ַהזֶּה ְל ָה ִרים ְשׁאוֹן גּ ָ
ַשּׂאָה ַבּנּ ָ
וּמ ְתנ ְ
נוֹס ָסה ִ
רוּח ה' ֵ
וּמגוֹג ,וְ ַ
שׁוֹטף ,וְ הוּא ַמ ֲחנֵה גּוֹג ָ
ֵ
ַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן"ְ .צפוֹן קוֹ ֵריאָה ֶשׁ ִנּ ְמ ֵצאת ְבּ ִמזְ ַרח ָהעוֹ ָלםְ ,מ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ְפּסוּ ִקים ֶשׁל ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ְגּ ֻא ָלּה.
יתי ָך ִמיּ ְ
אתי ָך וְ ַה ֲע ִל ִ
וְ ִשׁ ֵשּׁ ִ
אוֹתיּוֹת קוֹ ֵריאָהֶ " .צ ֶדק" ר"ת ְצפוֹן
וּמ ָל ִכים י ְַר ְדּ"ִ " .י ְק ָר ֵאהוּ" ִ
יִתּן ְל ָפנָיו גּוֹיִם ְ
)ישעי' מא ,ב( " ִמי ֵה ִעיר ִמ ִמּזְ ָרח ֶצ ֶדק ִי ְק ָר ֵאהוּ ְל ַר ְגלוֹ ֵ
אָרץ ֶי ֱח ָרדוּ" ר"ת קוֹ ֵריאָ"ה .וְ ַכ ָיּדוּ ַע ֶשׁ ָמּקוֹם ֶזה ִנ ְק ָרא ֲח ִצי ָה ִאי.
יִיראוּ ְקצוֹת ָה ֶ
ְדּרוֹם קוֹ ֵריאָה .וְ ֵכן ֶה ְמ ֵשׁ ְך ַה ָכּתוּב " ָראוּ ִאיִּים וְ ָ
וּ ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ַה ִמּזְ ָרח ַה ֶזּה הוּא ַגם ָצפוֹןַ ,ה ְמ ַר ֵמּז ַעל ְצפוֹן קוֹ ֵריאָהֶ ,שׁ ִנּ ְמ ֵצאת ִבּ ְצפוֹן ִמזְ ַרח אַ ְס ָיה ,וְ הוּא ַה ָמּקוֹם ֵא ָליו ָגּלוּ
יע
מוֹשׁ ַ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י ִ
יבּוֹני שליט"א ֶשׁ ָה ִע ְנ ָין ָכּתוּב ַגּם ִבּזְ ַכ ְר ָיה )ח ,ז(" ,כֹּה ַ
הוֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִס ִ
ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים .וְ ִ
יע ֶאת ַע ִמּי ֵמ ֶא ֶרץ
מוֹשׁ ַ
ִ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת ִהנְ נִ י
וּמ ֶא ֶרץ ְמבוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ" .וּ ְמ ָב ֵאר ַה ַמּ ְל ִבּי"ם "כֹּה ַ
ֶאת ַע ִמּי ֵמ ֶא ֶרץ ִמזְ ָרח ֵ
ִמזְ ָרח" ֵהם ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים ֶשׁגָּלוּ ְל ִמזְ ָרח .וְ ֵכן " ְמבוֹא ַה ָשּׁ ֶמשׁ" ְמ ַר ֵמּז ַעל אַ ָרצוֹת ֵאלּוּ ֶשׁ ִנּ ְק ָראוֹת 'אַ ְרצוֹת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ֶא ָס ִפים
אָרץ ַח ָמּה ָהעוֹפוֹת נ ֱ
ָפ ִים" ְל ִפי ֶשׁ ֵהן ְשׁרוּ ִין ְבּ ִמזְ ָרח וְ ָה ֶ
ָהעוֹ ָלה' .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י )ישעי' יח ,א( "הוֹי ֶא ֶרץ ִצ ְל ַצל ְכּנ ָ
וּמגוֹג .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י ֶשׁה' ִנ ְפ ָרע ֵמ ָה ְר ָשׁ ִעים ַעל יְ ֵדי רוּ ַח
לוּסי גּוֹג ָ
אוּכ ֵ
ָשׁם וְ ִהיא ְמ ֻצ ְל ֶצ ֶלת ְבּ ַכנְ ֵפי עוֹפוֹת ,וּנְ בוּאָה זוֹ ַעל ְ
רוּח ֶשׁהקב"ה נִ ְפ ָרע ָבּהּ ִמן ָה ְר ָשׁ ִעים
רוּח ָק ִדים ֶשׁ ִהיא ַעזָּה ֶשׁ ָבּרוּחוֹת ִהיא ָה ַ
ִמזְ ָר ִחית .וְ ָנ ִביא ֶאת ְדּ ָב ָריו) :שמות יד ,כא( ְבּ ַ
ַמּים"ָ " .הגָה ְבּרוּחוֹ ַה ָקּ ָשׁה ְבּיוֹם
יצם"" .יָבוֹא ָק ִדים רוּ ַח ה'"ַ " .
רוּח ַה ָקּ ִדים ְשׁ ָב ֵר ְך ְבּ ֵלב י ִ
רוּח ָק ִדים ֲא ִפ ֵ
ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְכּ ַ
ֶבח לוֹ
ָדים .ז ַ
ָק ִדים" .וְ ֵכן רוֹ ִאים ִבּזְ ִמירוֹת ַשׁ ָבּת ֶק ֶשׁר ֵבּין רוּ ַח ַה ָקּ ִדים ַל ְנּ ָק ָמה ֶבּ ֱאדוֹם ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה ְבּבֹאוֹ ֵמ ֱאדוֹם ֲחמוּץ ְבּג ִ
ידיםָ .הגָה ְבּרוּחוֹ ַה ָקּ ָשׁה
רוּח נְ גִ ִ
בּוּשׁיו ְל ַה ֲא ִדיםְ .בּכֹחוֹ ַהגָּדוֹל י ְִבצוֹר ַ
ְבּ ָב ְצ ָרה וְ ֶט ַבח לוֹ ְבּבוֹגְ ִדים .וְ יֵז נִ ְצ ָחם ַמ ְל ָ
ְבּיוֹם ָק ִדים.
תּוֹך גַּן ֵע ֶדן ֵמאוֹתוֹ ָמקוֹם ֶשׁנִּ ְק ָרא
יח ָל ֵצאת ִמ ְ
עוֹרר ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )שמות זְ (:בּאוֹתוֹ זְ ַמן ]זְ ַמן ַהגְּ ֻא ָלּה[ ִי ְת ֵ
ַק''ן ִצפּוֹ''ר .וְ אוֹ ִתיּוֹת ַק"ן ִציפּוֹ"ר ִנ ְמ ָצאוֹת ִבּ ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה .וְ ֵכן ַקן ִצפּוֹר ר"ת ֵק"ץ .וְ ֵכן ַקן ִציפּוֹר ִעם ַה ִמּ ִלּים ְבּ ִגי ַמ ְט ִריָּא
יח .וְ ֵכן ַקן ִציפּוֹר
ְצפוֹן קוֹ ֵראָה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָר ָהם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ֶזה ִמ ְס ַפּר ֶ 538שׁ ִמּ ְת ַה ֵפּ ְך ְלְ 358כּ ִמ ְס ַפּר ָמ ִשׁ ַ
יקה.
ימ ְט ִריָּא אַ ֶמ ִר ָ
ְבּ ִג ַ
עוֹרר
ִת ֵ
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר ֶשׁ ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ָיבֹא ַעם ִמסּוֹף ָהעוֹ ָלם ְל ִה ָלּ ֵחם ֶנ ֶגד ֱאדוֹם .וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹנוֹ) :וארא לבְ (.בּאוֹתוֹ זְ ַמן י ְ
יהם,
יד ֶ
ַער ְֹך ָבּהּ ְק ָרב ְשׁל ָֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ,וְ י ְִת ַכּ ְנּסוּ ָשׁם ַע ִמּים ,וְ י ְִפּלוּ ִב ֵ
רוֹמי ָה ְר ָשׁ ָעה ,וְ י ֲ
עוֹלם ַעל ִ
ַעם ֶא ָחד ִמסּוֹף ָה ָ
ֶבח
רוּך הוּא .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב " ִכּי ז ַ
יהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
עוֹרר ֲע ֵל ֶ
ִת ֵ
עוֹלם ,וְ אָז י ְ
סּוֹפי ָכּל ָה ָ
יה ִמ ֵ
ַעד ֶשׁיּ ְִת ַכּ ְנּסוּ ָכּל ְבּנֵי ֱאדוֹם ָע ֶל ָ
יִשׁבֹּר ָכּל
ִשׁ ָמ ֵעאל ִמ ֶמּנָּה ,וְ ְ
יכ ֶלּה ֶאת ְבּנֵי י ְ
אָרץ וְ גוֹ'" .וִ ַ
אַחר זֶה ַמה ָכּתוּבֶ " ,ל ֱאחֹז ְבּ ַכ ְנפוֹת ָה ֶ
ַלה' ְבּ ָב ְצ ָרה וְ גוֹ'"ַ .
יִשׂ ָר ֵאל ְל ַבדּוֹ ,זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "ה' ִצ ְלּ ְך
עוֹלםֶ ,א ָלּא כּ ַֹח ְ
יִשּׁ ֵאר כּ ַֹח ְל ַמ ְע ָלה ַעל ָה ָעם ֶשׁל ָה ָ
ַה ֲחיָלוֹת כֹּחוֹת ֶשׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ,וְ לֹא ָ
יְמינֶך" .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ַרב ַנ ְח ָמ ִני זצ"ל ֶשׁ ָה ָעם ִמסּוֹף ָהעוֹ ָלם ֶשׁ ָיּבֹא ְל ִה ָלּ ֵחם ֶבּ ֱאדוֹם הוּא ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה ר"ת ֵק"ץ.
ַעל יַד ִ
ירה' ֵמ ָה ַרב ַנ ְח ָמ ִני זצ"ל ֶשׁ ִמּיּוֹם י"ז ְבּ ַתמּוּז ַעד יוֹם הוֹ ַשׁ ְע ָנא ַר ָבּא ,יִ ְהיוּ ג' ֳח ָד ִשׁים ֶשׁ ָכּל ְכּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַי ֲעשׂוּ
וּמוּ ָבא ְבּ ֻק ְנ ְט ֵרס 'וְ ָע ְנ ָתה ַה ִשּׁ ָ
ְתּשׁוּ ָבה .וְ יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ָר ַמז ַעל ַהג' ֳח ָד ִשׁים ֶשׁל ַהזֹּ ַהר ְכּ ִד ְל ֵעילִ .כּי ְג ַמר ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג וְ ַה ִנּ ָצּחוֹןְ ,צפוּיִ ים ִל ְהיוֹת ְבּיוֹם הוֹ ַשׁ ְע ָנא ַר ָבּא .וְ ֵכן
ימ ְט ִריָּא ֵקץ ָמ ִשׁי ַח .וְ ֵכן ִסיאוֹל ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַה ְשּׁאוֹל .וְ רוֹ ִאים ַבּ ַמּ ָפּה ֶשׁ ְצּפוֹן קוֹ ֵריאָה ִנ ְמ ֵצאת ַבּ ָקּ ֶצה ַה ִמּזְ ָר ִחי ְבּיוֹ ֵתר
ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה ְבּ ִג ַ
ְבּ ַי ֶבּ ֶשׁת אַ ְס ָיהֶ ,שׁהוּא ַה ָקּ ֶצה ָה ָרחוֹק ְבּיוֹ ֵתר ְבּ ַי ֶבּ ֶשׁת אַ ְס ָיה ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ֵכי ָון ֶשׁ ֵמּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְת ִחיל ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ָהעוֹ ָלםַ ,ה ְנּ ֻק ָדּה ֶשׁל
ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה ֶשׁ ִהיא ָה ְרחוֹ ָקה ְבּיוֹ ֵתר ַבּ ַיּ ֶבּ ֶשׁתְ ,ראוּ ָי'ה ְל ִה ָקּ ֵרא סוֹף ָהעוֹ ָלם .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ָבּ ֵאשׁ וּ ַב ַמּיִ ם' ֵמ ֵאת הרה"ג ר' ַחיִּ ים

כו

ִק ְינ ְג ְס ֶבּ ְרג שליט"א ֲא ֶשׁר ִשׁ ֵמּשׁ ֶאת ַה ַסּ ְנ ְדּ ָלר ַה ַצּ ִדּיק ִנ ְס ָתּר הרה"ג ר' מֹ ֶשה ַר ִבּיקוֹב זצ"ל ִמ ֵתּל אָ ִביבֶ ,שׁהוּא ָשׁ ַמע ֵמ ַה ַסּ ְנ ְדּ ָלר ַכּ ָמּה
ימ ִנים ְבּרוּ ִרים ֶשׁ ִמּ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ַתּ ְת ִחיל ֵמ ַה ִמּזְ ָרח ָה ָרחוֹק.
ְפּ ָע ִמים ֶשֵׁיּשׁ לוֹ ִס ָ

ִאם

ְנ ַח ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַל ְמּ ִציאוּת ֶשׁל ָי ֵמינוֶּ ,שׁ ְצּפוֹן קוֹ ֵריאָה ַה ִנּ ְמ ֵצאת ְבּ ִמזְ ַרח ָהעוֹ ָלםְ ,מאֶַיּ ֶמת ְבּ ִמ ְל ָח ָמה אַטּוֹ ִמית ִמ ָיּ ִדית ַעל
ארה"בִ ,מ ְת ָבּ ֵרר ֵמחז"ל ֶשׁ ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים ִנ ְמ ָצ ִאים ִבּ ְצפוֹן קוֹ ֵריאָהָ ,דּ ָבר ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵבּר ַגּם ַבּ ְמּ ִציאוּתִ ,משּׁוּם ֶשׁ ַה ָמּקוֹם ָסגוּר וּ ְמ ֻס ָגּר

יחיִ ל שליט"א ָהעוֹ ֵסק ְבּ ִע ְניְ ֵני ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטיםֶ ,שׁ ָמּ ְצאוּ
ַעד ַהיּוֹם ,וְ לֹא ִנ ַתּן ָל ַד ַעת ַמה קּוֹ ֵרה ָשׁם .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמהרה"ג ר' ֵא ִליָּהוּ ֲא ִב ַ
יהם ֶשׁ ֵהם ִמ ֶצּ ֱא ָצ ֵאי ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים .וּ ְבדוֹ ֶמה ְל ָכ ְך ָכּ ְתבוּ ִלי ַגּם ְבּ ֵשׁם ד"ר ֲא ִב ְיגדּוֹר ַשׁ ַחן הי"ו
ְק ִהלּוֹת ִבּ ְדרוֹם קוֹ ֵריאָה ֶשׁחוֹ ְשׁ ִבים ֲע ֵל ֶ
יחה ֵמ ֵאת
ֶשׁ ָח ַקר ֶאת ִע ְנ ַין ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְשּׁ ָב ִטים .וְ ֵכן ִה ְכ ִניסוּ ָלאַ ֲחרוֹ ָנה ְבּ ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחנּוּ ְך ִבּ ְדרוֹם קוֹ ֵריאָה ֶאת ִלמּוּד ַה ְגּ ָמ ָרא .וְ ֵכן ָשׁ ְלחוּ ִלי ִשׂ ָ
ָהאַ ְדמוֹ"ר ֵמחב"ד זצ"ל ְבּ ִע ְנ ַין ָהאָטוֹם.

)שיחת י' שבט תשמ"ו(

בּוֹ הוּא ַמ ֲע ֶלה ֲח ָשׁשוֹת ֶשׁ ָהאָטוֹם יִ פּוֹל ְל ָי ַדיִ ם ֶשׁל ַנ ַער ָצ ִעיר ִבּ ְל ִתּי ָשׁפוּי

יצת ַכּ ְפתּוֹר ַל ֲעשׂוֹת ִשׁנּוּי ְל ָר ָעה ח"ו ְבּ ָכל ָהעוֹ ָלם.
ִכּ ְלשׁוֹנוֶֹ ,שׁיּוּ ַכל ִבּ ְל ִח ַ

מוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ ָה ַר ְמ ַבּ"ן ַעל ִשׁיר ַה ִשּׁ ִירים )שה"ש ח ,ב הובא בכתבי רמב"ן ח"ב הוצאת מוסד הרב קוק( " ָה ֶא ֶלף ְל ָך ְשׁלֹמֹה" ָר ַמז ְבּ ָכאן
את ִים" ִמן ָה ֶא ֶלף ַה ֶזּה
יח ֶשׁ ְיּ ֵהא ֶא ֶלף ָשׁנִ ים ,הוּא ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ִמ ְשּׁנוֹת עוֹ ָלם" ,וּ ָמ ַ
ַעל ְימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
" ַלנּוֹ ְט ִרים ֶאת ִפּ ְריוֹ" ְלשׁוֹ ְמ ֵרי ְשׂ ַכר ַהתּוֹ ָרה וְ ַה ִמּ ְצ ָוהָ ,ר ָצה לוֹ ַמר ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ְתּ ִח ַיּת ַה ֵמּ ִתים ָבּ ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי קוֹ ֶדם
אתיִ ם
אתיִ ם ַלנּוֹ ְט ִרים ֶאת ִפּ ְריוֹ" ֶשׁ ְלּ ָפחוֹת ָמ ַ
את ִים ָשׁ ָנה ,וְ ִת ָגּ ֶלּה ַהגְּ ֻא ָלּה וְ ַה ְישׁוּ ָעה .רוֹ ִאים ֶשׁ ָה ַר ְמ ַבּ"ן ָל ַמד ֵמ ַה ָפּסוּק "וּ ָמ ַ
ָמ ַ
יכי ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ִאם ְתּקוּ ַפת ְגּ ֻא ָלּה ְבּ ִע ָתּהּ ִהיא ֵמאָה ָשׁ ָנה ְכּ ִפי
ָשׁ ָנה ְבּתוֹ ְך ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ִתּ ְה ֶיה ְתּקוּ ַפת ָשׂ ָכר ֶשׁ ָתּבֹא ְלאַ ַחר ִסיּוּם ַתּ ֲה ִל ֵ

ילה ִבּ ְשׁ ַנת תש"א .וְ ֵכן מוּ ָבא וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'אוֹר ַה ַח ָמּה' )פרשת שמות( ַתּ ְשׁלוּם זְ ַמן אַ ֲח ִרית
ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַהזּ ַֹהר ֲה ֵרי ִהיא ִה ְת ִח ָ
ישׁי ,וּ ִמ ָשּׁם וְ ַעד ַע ָתּה נִ ְמ ָשׁ ְך ַה ָגּלוּת ַבּ ֲעוֹן ַהדּוֹרוֹת
ַה ָיּ ִמים הוּא ִבּ ְשׁ ַנת ְשׁמֹ ָנה ֵמאוֹת וּ ְשׁמֹ ָנה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָל ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ֶשׁ ֵאי ָנם ָשׁ ִבים .וְ לֹא ִי ָמּ ֵשׁ ְך ֶא ָלּא ַעד ת"ת ָל ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ִל ְת ִח ַיּת ַה ֵמּ ִתים ,וְ ִי ְק ַדּם ַהגְּ ֻא ָלּה ַמה ֶשּׁ ִיּ ְק ַדּם ,וּ ִמי ֶשׁ ִיּ ָמּ ֵצא
רוֹאים ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַנת ה' ֲא ָל ִפים ת"ת יִ ְהֶיה ַה ְזּ ַמן ֶשׁל ְתּ ִח ַיּת
שׁ ִיּ ְת ַבּ ֵטּל ֲה ָו ָיתוֹ .וְ ִ
ְבּאוֹ ָתהּ ָשׁ ָעה ְבּ ִלי ְתשׁוּ ָבה אוֹי ְלרֹ ַע ַמ ָזּלוֹ ֶ
אָרץַ :ע ָתּה
אַר ַבּע ַכּ ְנפוֹת ָה ֶ
ַה ֵמּ ִתים ְבּ ִע ָתּהּ ֶשׁ ַח ָיּב ְכּ ָבר ִל ְהיוֹת .וְ ֵכן ת"ת ר"ת ְתּ ֵהא ְתּ ִח ָיּה .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )יחזקאל ז ,ב( " ֵקץ ָבּא ַה ֵקּץ ַעל ְ
ימ ְט ִריָּא ת"תֶ .שׁאָז ִמ ְס ַתֶּיּ ֶמת ְתּקוּ ַפת ַה ֵקּץ ִדּ ְב ִע ָתּהַּ " ,ע ָתּה ַה ֵקּץ ָע ַלי ְִך"ַ .היְ ינוּ ְלאַ ַחר ֶשׁ" ֵקץ ָבּא ַה ֵקּץ ַעל
ַה ֵקּץ ָע ַליִ ְך"ְ .בּ ִג ַ
ירקוּ ְל ֶקר שליט"א ֶשׁמּוּ ָבא ְבּ' ַד ַעת זְ ֵק ִנים ִמ ַבּ ֲע ֵלי
אָרץ"ִ ,תּ ְס ַתּ ֵיּם ְתּקוּ ַפת ַה ֵקּץ ִבּ ְשׁ ַנת ת"ת .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' רִ .שׁ ְ
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ֶ
ְ
יהם ֶשׁלֹּא
בּוֹרא ִמן ַהגָּלוּת ֶשׁ ָלּ ֶכם ,נִ ָבּא ֲע ֵל ֶ
ְח ֵסּר ַה ֵ
ַהתּוֹ ְספוֹת' )בראשית נ ,כה( " ָפּקֹד י ְִפקֹד ֱאל ִֹהים" ֵפּרוּשׁ ְכּ ִמנְ יַן ָפּקוֹ"ד י ַ
אָמנָם ַק ְשׁיָא ִלי ִכּי
ִי ְהיוּ ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ִכּי ִאם רד"ו ָשׁנִ ים ֲה ֵרי ְל ָך ֶשׁ ִח ֵסּר הקב"ה ִמן ַה ִשּׁ ְעבּוּד ֵקץ ָשׁנִ ים ְכּ ִמנְ יַן ָפּקוֹ"דְ .
יחא .וּ ְל ִפי ֶזה ֵבּ ֵאר ֶשׁ ַגּם ַה" ִי ְפקוֹד" ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ַעל ַה ְגּ ֻא ָלּה
אָמ ִרינַן יֵשׁ ִאם ְל ִמ ְק ָרא נִ ָ
אתי ָפּקֹד ָח ֵסר וָי"ו ,וְ ִנ ְר ֶאה ְדּ ִאי ְ
ָמ ָצ ִ
ָה ֲע ִת ָ
אתיִ ם ָשׁ ִנים ֶשׁה' ִח ֵסּר ִמסּוֹף ַה ֵשּׁ ֶשׁת אַ ְל ֵפי ָשׁ ִנים.
את ִיםְ ,ל ַר ֵמּז ַעל ַה ָמּ ַ
ידה הוּא ְכּ ִמ ְנ ַין ָמ ַ

אַבּד ֶאת ַה ַמּזָּל.
עוֹמ ִדים ְל ֵ
עוֹלם ֶשׁ ֵהם ְ
ִאבּוּד ַה ָמּטוֹס ַה ַמּ ֶלּזִ י ֶר ֶמז ְל ֻאמּוֹת ָה ָ
ְבּחֹ ֶדשׁ

ֲא ָדר תשע"ד ֶנ ֱע ַלם ָמטוֹס ַמ ֶלזִ י וּבוֹ ְכֲּ 240א ָנ ִשׁיםַ .מ ֲע ָצמוֹת ָהעוֹ ָלם ִה ְשׁ ִקיעוּ הוֹן וְ ֶט ְכנוֹלוֹ ְגיוֹת ִל ְמצֹא ְק ֵצה חוּטֲ ,א ִפלּוּ
ֶשׁ ֶבר ֶא ָחד ֵמ ַה ָמּטוֹס וְ לֹא ָמ ְצאוּ ,וְ ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶר ֶמז ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ַל ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ַבּ ֶפּ ַתחַ .היְ ינוּ ִאבּוּד ַה ַמּ ֶלּזִ י הוּא ֶר ֶמז ָבּרוּר

ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְל ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ֶשׁ ֵהם עוֹ ְמ ִדים ְלאַ ֵבּד ֶאת ַה ַמּ ָזּל ֶשׁ ָלּ ֶהם ְלטוֹ ַבת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלָ .ל ֵכן ַה ָמּטוֹס ֶנ ֱע ַלם ָבּאוֹ ְק ָינוּס ַההוֹ ִדיֶ ,שׁ ְמּ ַר ֵמּז
יסה ְ 370כּ ִמ ְנ ַין ש"ע ְנהוֹ ִריןְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ִאבּוּד ַהש"ע ְנהוֹ ִרין ֶשׁל
ַעל ַה ְיּהוּ ִדי ֶשׁ ָיּ ַרשׁ ֶאת ַה ַמּ ָזּל – ַמ ֶלּזִ י ֶשׁ ָלּ ֶהם .וְ ֵכן ִמ ְס ַפּר ַה ִטּ ָ
ַה ַמּ ָזּל ֶשׁ ָלּ ֶהםַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ' ֵס ֶפר ַה ִלּ ִ
עוֹלם ַה ַמּזָּל .וְ ֵכן
ָסה ֵמ ַ
יעים ֶאת ַה ְשׁ ָפּעוֹת ַה ַפּ ְרנ ָ
הוֹרין ַמ ְשׁ ִפּ ִ
קּוּטים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )תהילים תכח( ֶשׁש"ע ְנ ִ
וּמזוֹנֵי ֻמ ְשׁ ַפּ ַעת ֶדּ ֶר ְך ִמ ְס ַפּר ֶשׁ ַבע.
ָשׁ ַבעֶ ,שׁהוּא ַה ִמּ ְס ָפּר ֶשׁל ָהאוֹת ַז ִיי"ן ְבּ ִמלּוּיָהְּ .דּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַמּזָּלָ ,בּנֵי ַחיֵּי ְ
ימ ְט ִריָּא ִשׁ ְב ִעים ו ֶ
ַמזָּל ְבּ ִג ַ
שׁ ַבע ָכּפוּל
וְ ֶד ֶגם ַה ָמּטוֹס ָה ָיה בּוֹ ִא ְינג  .777וְ שׁוּב ֵישׁ ָכּאן ֶר ֶמז ֶשׁ ֵהם ִא ְבּדוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּר ֶ 7שׁהוּא ַה ַמּ ָזּל ֶשׁ ָלּ ֶהם .וְ ֵכן ֶשׁ ַבע ָכּפוּל ֶ

ימ ְט ִריָּא ֵשׁם ע"ב –
ֶשׁם ֶשׁ ָבּא ֶדּ ֶר ְך ַה ַמּ ָזּל .וְ ֵכן ֵישׁ אוֹ ְמ ִרים ֶשׁ ַה ַטּ ָיּס ָה ָיה ָשׁתוּי ִמ ַמּ ְשׁ ֶקה  .777וְ ֵכן בּוֹ ִאינְ ג ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא גּ ֶ
ֶשׁ ַבעְ ,בּ ִג ַ
ֶח ֶסדַ ,ה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִצנּוֹרוֹת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל ָהעוֹ ָלם .וְ ֵכן ֲ 240הרוּ ִגים ֶשׁ ֶנּ ֶא ְבדוֵּ ,הם ְכּ ִמ ְנ ַין ֲע ָמ ֵלק  -דּוֹ ָלרַ .היְ ינוּ עוֹד ֶר ֶמז ֶשׁ ֶע ֶר ְך ַהדּוֹ ָלר
ֶשׁ ָלּ ֶהם עוֹ ֵמד ְל ֵהאָ ֵבד ִמן ָהעוֹ ָלם ַי ַחד ִעם ְק ִל ַפּת ֲע ָמ ֵלק .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ְמ ִח ַיּת ֲע ָמ ֵלק' ֶשׁ ֲע ָמ ֵלק הוּא שֹׁ ֶרשׁ ַה ָמּמוֹן ֶשׁל ֻאמּוֹת
ָהעוֹ ָלםְ ,בּסוֹד ָה ָמןַ ,מנִ י ְמנָיוֹת וְ כוּ' .וְ ֵכן ַמ ֶלזִ "י ִנ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ַעל ַמ ֲע ַלת ַמ ְלכוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֲע ָמ ֵלק וּ ַמ ְל ֵכי ָה ֻאמּוֹתְ ,בּסוֹד ַמ ָזּל ֶשׁל
כז

ַשּׂא ַמ ְלכֻתוֹ" .וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֶשׁ ֵהם ְמ ַח ְפּ ִשׂים
ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַמיִ ם) ,במדבר כד ,ז( " ִיזַּל ַמיִם ִמ ָדּ ְליָו וְ ז ְַרעוֹ ְבּ ַמיִ ם ַר ִבּים וְ ָירֹם ֵמ ֲאגַג ַמ ְלכּוֹ וְ ִתנּ ֵ

ֶאת ַה ַמּ ֶלזִ י – ַמ ָזּלֶ ,שׁ ָלּ ֶהם ַבּ ַמּיִ ם .וְ ֵכן ַמ ֶלזִ "י ְמ ֻר ָמּז ַפּ ֲע ַמיִ ם בס"ת ַבּ ָכּתוּב ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל ַמ ָפּ ַלת ֱאדוֹם
וּשׁנַת ְגּאוּ ַלי ָבּאָה" .וְ ֵכן ַמ ֶלזִ "י ְמ ֻר ָמּז
ָקם ְבּ ִל ִבּי ְ
אָל ִתּיִ :כּי יוֹם נ ָ
בּוּשׁי ֶא ְג ְ
ָדי וְ ָכל ַמ ְל ַ
אַפּי וְ ֶא ְר ְמ ֵסם ַבּ ֲח ָמ ִתי וְ ֵיז נִ ְצ ָחם ַעל ְבּג ַ
"וְ ֶא ְד ְר ֵכם ְבּ ִ
ָמים ָה ֵא ֶלּה
ימי ַהפּוּ ִרים ,וְ ָה ֵארוּ ַע ָה ָיה ַכּ ָמּה ָי ִמים ִל ְפ ֵני פּוּ ִרים ְבּסוֹד ְמ ִח ַיּת ֲע ָמ ֵלק) ,אסתר ט ,כח( "וְ ַהיּ ִ
ַפּ ֲע ַמיִ ם ִבּ ְמ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ְבּ ֶה ְק ֵשׁר ִל ֵ
ֻרים ָה ֵא ֶלּה ִבּזְ ַמ ֵנּי ֶהם" .וְ ֵכן ָהאוֹ ְק ָינוּס ַההוֹ ִדי ִמ ְת ַק ֵשּׁר ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ ֶשׁ ָמּ ַל ְך
ַע ִשׂים ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר וְ גוֹ' ְל ַקיֵּם ֵאת יְ ֵמי ַהפּ ִ
ִנזְ ָכּ ִרים וְ נ ֲ
ילה ֶשׁחוֹ ֵת ְך ֶאת ָה ָע ְר ָלה ֵמ ָהעוֹ ָלם .וְ ֵכן ְבּ ַמ ֶלזְ ָיה ֵישׁ אוֹ ִתיּוֹת
" ֵמהוֹדוּ וְ ַעד כּוּשׁ" .וְ ֵכן ַמ ֶלזְ ָיא אוֹ ִתיּוֹת ִאיזְ ֵמל ַה ֵשּׁם ֶשׁל ַס ִכּין ַה ִמּ ָ
ירת ַה ָמּמוֹן ֶשׁאָ ַבד ֵמ ֶהם.
ימ ְט ִריָּא ַבּנְ ִקים ֶשׁ ְמּ ַס ְמּ ִלים ֶאת ְמקוֹם ְשׁ ִמ ַ
יל"ה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' דֵ .לב שליט"א ֶשׁ ָמטוֹס ַמ ֶלזִ י ְבּ ִג ַ
ִמ ָ
א ָלּה )ישעי' סג ,ג(
ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻ

)בביאור זה סייעני הרה"ג ר' ש .רייסקין שליט"א(.

וְ ֵכן

ְבּיוֹם י"ט ְבּ ַתמּוּז תשע"ד שׁוּב ִה ְת ַר ֵסּק ָמטוֹס ַמ ָלּזִ י וְ ָכל ַ 295הנּוֹ ְס ִעים ִנ ְספּוּ .וְ ֵישׁ ָכּאן שׁוּב ֶר ֶמז ְל ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ַעל ִאבּוּד

ימ ְט ִריָּא ֶדּ ֶשׁן,
ימ ְט ִריָּא ַטל וּ ָמ ָטר ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַמּ ָזּל .וְ ֵכן ַה ָמּטוֹס ָה ָיה ְבּ ַד ְרכּוֹ ֵמאַ ְמ ְס ֶט ְר ַדּם ְבּ ִג ַ
ַה ַמּ ָזּלִ ,כּי ְ 295בּ ִג ַ
יסה ָה ָיה  17וְ ִעם
ימ ְט ִריָּא ַתּנִּ ין ֶשׁהוּא ֵשׁם ָנ ָחשׁ .וְ ֵכן ִמ ְס ַפּר ַה ִטּ ָ
ואלה לוּ ְמפּוֹר ְבּ ִג ַ
ַמ ֲא ָכל ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁיּוֹ ְנ ִקים ֵמ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה .וְ ָטס ְל ַק ַוּ ָ
ַהכּוֹ ֵלל עוֹ ֶלה ֵח ְטא.
וְ ֵכן ַה ָמּטוֹס ֶשׁ ֶנּ ֱא ַבדְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ַהיּוֹ ָנה ֶשׁנֹּ ַח ָשׁ ַלח ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִנ ָיּה וְ ֶנ ֶא ְב ָדהַ ,היְ ינוּ ֶשׁלֹּא ָחזְ ָרה ֵא ָליו .וְ ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ֶזּה ְמ ַס ֵמּל ֶאת
ָדע ַבּר נַשׁ
ָס ָפה שׁוּב ֵא ָליו עוֹד" לֹא י ַ
ידהַ ,כּמּוּ ָבא ַבּזֹּ ַהר )שלח קסד" (:וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַהיּוֹנָה" וְ כוּ' ,וְ לֹא י ְ
ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ
ישׁיהּ ְדּ ַמ ְל ָכּא
וּת ַשׁ ֵוּי ַעל ֵר ֵ
וּמ ָהא ְ
יהי ִתּטּוֹל ֲע ָט ָרה ְבּפ ְ
אַת ָרה וְ ִא ְתגְּ נִ יזַת ְבּ ִפ ְת ָחא ָדּא ,וְ ִא ִ
ְלאָן אָזְ ַלת ,וְ ִהיא ֵתּ ַבת ְל ְ
וּכ ִדין ְכּ ִתיב " ָתּ ִשׁית ְלרֹאשׁוֹ ֲע ֶט ֶרת ָפּז" .רוֹ ִאים ֶשׁ ַהיּוֹ ָנה ֶשׁלֹּא ָחזְ ָרה ְלנֹ ַחַ ,תּ ְחזֹר ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה
יחא ָמ ֵטּי וְ ָלא ָמ ֵטּיְ .
ְמ ִשׁ ָ
ָס ָפה שׁוּב
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ד .וְ ֵכן "וְ לֹא י ְ
יח ֶאת ַה ֶכּ ֶתר ֶשׁ ְשּׁמוֹ " ֲע ֶט ֶרת ָפּז" .וְ ֵכן " ֲע ֶט ֶרת ָפּז" ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת וְ ַה ִמּ ִלּים ְבּ ִג ַ
ְל ָה ִביא ַל ָמּ ִשׁ ַ
טוֹפנָא ,י ְִפקוּן ִמן
אָרץ" ִמ ֵמּי ָ
ָב ָשׁה ָה ֶ
מוּבא ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )יתרו מאַ (.כּד ִא ְת ַקיַּים ָבּהּ" ,י ְ
ֵא ָליו עוֹד" ְמ ַר ֵמּז ַעל ְשׁ ַנת תשע"ד .וְ ֵכן ָ
שׁל ְמצוֹ ָרע ,וּ ָמ ִצינוּ ַבּגְּ ָמ ָרא )סנהדרין צח(:
ְהי ֵכ''ןְ ,דּ ִאיהוּ ִשׁ ְב ִעין ְשׁנִ ין .וְ ֵכן ִשׁלּוּ ַח ֶשׁל ִצפּוֹר ְמ ַס ֵמּל ִתּקּוּן ֶ
ָלוּתא .וְ ָרזָא ְד ִמ ָלּה ַוי ִ
גּ ָ
יהם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ָצ ַר ַעת.
יח ִבּזְ ַמן ַה ָגּלוּת הוּא ְבּ ִחי ַנת ְמצוֹ ָרע ,וְ סוֹ ֵבל ֲעווֹנוֹ ֵת ֶ
ֶשׁ ַה ָמּ ִשׁ ַ

וְ ֵכן

ָשׁ ַלח ה' ֶאת יוֹ ָנה ַה ָנּ ִביא ְל ַה ְתרוֹת ְבּ ַפ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִנ ִינ ֵוה ֶשׁ ָה ָיה שֹׁ ֶרשׁ ָכּל ַה ִשּׁ ְב ִעים ֻאמּוֹתֶ ,שׁ ַיּ ֲעשׂוּ ְתּשׁוּ ָבהַ ,וה' ָר ַמז ָל ֶהם ֶדּ ֶר ְך
ְבּ ִחי ַנת ִצפּוֹר יוֹ ָנה .וְ ֵכן יוֹ ָנה הוּ ַטל ַל ָיּם ְבּאוֹ ָתהּ ְבּ ִחי ָנה ֶשׁל ִצפּוֹר – ָמטוֹס ֶשׁמּוּ ַטל ַל ָיּם .וְ אַ ַחר ָכּ ְך יוֹ ָנה ָח ַזר ְל ַמ ָטּ ָרה ֶשׁל

ָביא
ְתּשׁוּ ָבה וּ ְג ֻא ָלּה ְבּאוֹ ָתהּ ְבּ ִחי ָנה ֶשׁל ַהיּוֹ ָנה ֶשׁל נֹ ַח ֶשׁ ַתּ ְחזֹר ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )תיקונים נגַ (.על ַה ְסּ ִפינָה ֶשׁל יוֹנָה ַהנּ ִ
ֶשׁ ָהיוּ ָבּהּ ִשׁ ְב ָעה ַמ ְנ ִה ִיגים ֶשׁ ֵהם שׁ ֶֹרשׁ ָכּל ַה ִשּׁ ְב ִעים ֻאמּוֹת .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ְנּבוּאָתוֹ ָהיְ ָתה ְקשׁוּ ָרה ְל ָכל ַה ִשּׁ ְב ִעים ֻאמּוֹת ְכּמוֹ ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ֶאת
ימ ְט ִר ָיּא ִשׁ ְב ִעים וְ עוֹד אַ ַחתֶ ,שׁ ְמּ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהשֹּׁ ֶרשׁ ֶשׁל ָכּל ַה ִשּׁ ְב ִעים ֻאמּוֹת,
ָה ֶר ֶמז ִעם ַה ָמּטוֹס ַה ַמּ ֶלּזִ י .וְ ֵכן יוֹ ָנה ְבּ ִג ַ
ַעקֹב,
תוֹס ֶפת י ֲ
ֶפשׁ ֶשׁיּ ְָרדוּ ְל ִמ ְצ ַריִם ְבּ ֶ
אַחתְ ,כּגוֹן ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
תוֹס ֶפת ַ
ַכּמּוּ ָבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵי )בראשית מו ,כז( ֶשׁ ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ָבּא ָתּ ִמיד ְבּ ֶ
תוֹס ֶפת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ַגם ָשׁם ָה ָיה ִע ְנ ָין ֶשׁל
תוֹס ֶפת ַה ָנּ ִשׂיאִ ,שׁ ְב ִעים ֻאמּוֹת ְבּ ֶ
משׁהִ ,שׁ ְב ִעים ַס ְנ ֶה ְד ִרין ְבּ ֶ
תוֹס ֶפת ֶ
ִשׁ ְב ִעים זְ ֵק ִנים ְבּ ֶ

ֵד ָעה ְבּ ֶשׁ ְלּ ִמי ָה ָר ָעה
גוֹרלוֹת וְ נ ְ
ילה ָ
ַפּ ָ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ְלכוּ וְ נ ִ
גּוֹ ָרלוֹת ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל חֹ ֶדשׁ ֲא ָדרְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב )יונה א ,ז( " ַויּ ְ
גּוֹרל ַעל יוֹנָה" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ֶק ֶשׁר ֵבּין ַמ ֲע ֵשׂה יוֹ ָנה וְ ִנ ְינ ֵוה ַל ָדּגִ ים ֶשׁל חֹ ֶדשׁ ֲא ָדרִ ,כּי יוֹ ָנה ִנ ְב ַלע
גּוֹרלוֹת ַו ִיּפֹּל ַה ָ
ַפּלוּ ָ
ַהזֹּאת ָלנוּ ַויּ ִ
שׁוּבה ִעם ְבּנֵי ִנ ְינוֵה
וּמ ַל ְך ְבּ ִנ ְינוֵה ,וְ ָע ָשׂה ְתּ ָ
יעת יַם סוּףָ ,
ַעל יְ ֵדי ָדּג .וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות קעו( ֶשׁ ַפּ ְרעֹה ַע ְצמוֹ לֹא ָט ַבע ִבּ ְק ִר ַ

ִבּזְ ַמן יוֹנָה ַהנּ ִָביא .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ֶמּ ֶל ְך ִנ ְינ ֵוה ַגּם ָה ָיה ְבּ ִחי ַנת ָדּג  -נוּ ָנא  -נִ ינְ וֵהְ ,דּ ַפ ְרעֹה הוּא ָדּג ָטהוֹר ִבּ ְב ִחי ַנת ִלוְ ָי ָתןַ " ,ה ַתּנִּ ים
ֻמּז ַבּ ָכּתוּב )בראשית י ,יא( " ַויּ ִֶבן ֶאת נִ ינְ וֵה" .וְ ֵכן חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר
ַהגָּדוֹל"ִ ,כּ ְד ֵבאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ָמ ֵרי ֲח ֻנ ָכּה .וְ ֵכן ַתּנִּ י"ן ַה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַפּ ְרעֹה ְמר ָ
ֵשׁב ַעל ָה ֵא ֶפר".
אַדּ ְרתּוֹ ֵמ ָע ָליו וַיְ ַכס ַשׂק ַויּ ֶ
ַע ֵבר ַ
ָקם ִמ ִכּ ְסאוֹ ַויּ ֲ
ִנ ְר ָמז ַבּ ָכּתוּב )יונה ג,ו( "וַיִּ גַּע ַה ָדּ ָבר ֶאל ֶמ ֶל ְך נִ ְינוֵה ַויּ ָ
לשׁה ֵלילוֹת"ִ ,ה ְת ִחיל יוֹנָה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵי
וּשׁ ָ
ָמים ְ
לשׁה י ִ
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא ויקרא ח( " ַו ְי ִהי יוֹנָה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּג ְשׁ ָ
וּמ ַחיֶּה ֲה ֵרי ִהגּ ַ
את ֵמ ִמית ְ
ָר ְד ִתּי ַה ֲע ֵלנִ י ,נִ ְק ֵר ָ
ַפ ִשׁי
ַע ְתּ נ ְ
וּמ ֲע ֶלה ֲה ֵרי י ַ
מוֹריד ַ
את ִ
הקב"הִ ,רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹ ָלם נִ ְק ֵר ָ
וּל ַה ֲעלוֹת
ָתן ְ
ָד ְר ִתּי ַל ֲעלוֹת ֶאת ִלוְ י ָ
ָד ְר ִתּי ֲא ַשׁ ֵלּ ָמה וְ גוֹ'"ֲ ,א ֶשׁר נ ַ
ָצא ִמ ִפּיו " ֲא ֶשׁר נ ַ
ַענָה ַעד ֶשׁיּ ָ
ַל ָמּוֶת ַה ֲחיֵינִ י ,וְ לֹא נ ֲ
ָד ְר ִתּי"ִ ,מיָּד ָר ָמז הקב"ה וְ ֵה ִקיא
תּוֹדה ֶאזְ ְבּ ָחה ָלּ ְך ֲא ֶשׁר נ ַ
ַאנִ י ְבּקוֹל ָ
ֶא ַמר "ו ֲ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁנּ ֱ
ְשׁוּעת י ְ
ְל ָפנֶי ָך ֲא ַשׁ ֵלּם ְבּיוֹם י ַ
ַבּ ָשׁה .רוֹ ִאים ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁה' סוֹ ֵבב ֶשׁיּוֹ ָנה ֵי ֵרד ְל ִע ְמ ֵקי ַה ָיּםְ ,כּ ֵדי ִל ְלמֹד ֶאת סוֹדוֹ ֶשׁל ַה ִלּוְ ָי ָתן ,וּ ְל ִה ְת ַחֵיּב ַעל
ֶאת יוֹנָה ַליּ ָ
כח

גוֹמר"ַ ,בּדּ ַֹחק
ָקא ֶאת יוֹנָה וְ ֵ
יכתוֹ ְלטוֹב ֶל ָע ִתיד ָלבֹא .וְ ַרק ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחֵיּב ַעל ָכּ ְך הוּא ִנ ַצּל .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )תיקונים נדַ " (.ויּ ֵ
ֲה ִפ ָ
יע" ,זוֹ ַהנְּ בוּאָה
תּוֹשׁ ַ
ֵצאוּ ִמן ַהגָּלוּת ,זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ֶאת ַעם ָענִ י ִ
דּוֹאגִ ים ִמן ָה ֲענִ יּוּתֵ ,מ ַהדּ ַֹחק י ְ
ֶשׁל ַה ְדּאָגָה ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ֲ
עוֹל ִמים הוּא ָענִ י
ֵצאוִּ ,משּׁוּם ֶשׁ ַצּ ִדּיק ַח''י ָה ָ
ָמין י ְ
וּבי ִ
ִשׂ ָר ֵאל ִמן ַהגָּלוּת ִבּ ְדאָגָה ֶשׁל עֹנִ יְ ,
ַבּא ֶשׁיּ ְ
ֶשׁל יוֹנָה ֶשׁ ִה ְתנ ֵ
ֵצאוּ י ְ
ֹח.
אַתּ ֵערוֹם וְ ֶע ְריָה" ,וְ ַהיּוֹנָה ַהזּוֹ ִהיא ַהיּוֹנָה ֶשׁל ֵתּ ַבת נ ַ
ֶא ַמר ָבּ ֶהם "וְ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁנּ ֱ
ָמיןֶ ,שׁהוּא ֶפ ַסחְ ,כּמוֹ ֶשׁיּ ְ
ֶשׁנִּ ְק ָשׁר ְבּי ִ
רוֹ ִאים ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ֶאת יוֹ ָנה ַה ָנּ ִביא ַליּוֹ ָנה ֶשׁל ֵתּ ַבת נֹ ַח וּ ְכ ִד ְל ֵעיל .וְ עוֹד רוֹ ִאים ֵמ ַהזֹּ ַהר ֶשׁיּוֹ ָנה ָקשׁוּר ַליְ ִציאָה ִמדֹּ ַחק ָה ֲע ִניּוּת
ִבּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה .וּ ְמבֹאָר ַעל ִפּי ַמה ֶשּׁ ֵבּאַ ְרנוּ ֶשׁיּוֹ ָנה ְמ ֻמ ֶנּה ָלצוּד ֶאת ַה ִלּוְ ָי ָתן ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ,וְ ֵציד ַה ִלּוְ ָי ָתן הוּא ַהסּוֹד ֶשׁל ַמ ֲע ַבר ַה ֶשּׁ ַפע
ֵמ ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָה ָיה ְבּ ִב ַזּת ַה ָיּם ְבּ ַים סוּף ,וּ ִמ ֶזּה ַה ְסּ ֻע ָדּה ַה ְגּדוֹ ָלה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא .וְ ֶזה ַגם ַהסּוֹד ֶשׁל ַהיּוֹ ָנה ֶשׁל נֹ ַח
יח ְכּ ִד ְל ֵעיל .וְ ֵכן סוּ ְג ַית ַה ִלּוְ ָי ָתן ִהיא ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת ָבּ ָבּא ַבּ ְת ָרא ְבּ ַד ִפּים ע"ד וְ ע"ה ,וְ ֵישׁ ֶר ֶמז ֶשׁ ִנּזְ ֶכּה ַל ִלּוְ ָי ָתן
ֶשׁחוֹ ֶז ֶרת ְל ָה ִביא ֶשׁ ַפע ַל ָמּ ִשׁ ַ
ַבּ ָשּׁ ִנים תשע"ד תשע"ה ,וְ ֵכן ע"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ְבּ ַפ ְרעֹ"ה ֶשׁהוּא ַה ִלּוְ ָי ָתן .וְ ֵכן מוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא ָשׁם ֶשׁ ַה ִלּוְ ָי ָתן ַמ ְכ ִניס רֹאשׁוֹ ְל ַגן ֵע ֶדן .וְ ֵכן
יח ְלעוֹ ָלםִ ,בּ ְשׁ ַנת תשע"ד .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' נֹ ַעם ַי ֲעקֹ ִבּי
עוֹלם" ְל ַר ֵמּז ַעל ִתּקּוּן ַה ִלּוְ ָי ָתן ָנ ָחשׁ ָבּ ִר ַ
יה ַב ֲע ִדי ְל ָ
אָרץ ְבּ ִר ֶח ָ
יוֹ ָנה אָ ַמר " ָה ֶ
ירק ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל ְשׁ ַנת תשע"ד ,פּוֹ ֵצץ ְבּחֹ ֶדשׂ ַתּמּוּז
שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ִא ְרגּוּן ֶדּע"שׁ ַהמּוּ ְס ְל ִמי ֶשׁ ָכּ ַבשׁ ֲח ָל ִקים ֵמ ִע ַ
ירק ,וּפוֹ ֵצץ ַגּם ֶאת ֶק ֶבר ַה ָנּ ִביא ָדּ ִנֵיּאלְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִמּ ָשּׁ ַמיִ ם ְמעוֹ ְר ִרים ֶאת יוֹ ָנה ַה ָנּ ִביא ְל ַקֵיּם ֶאת
תשע"ד ֶאת ֶק ֶבר יוֹ ָנה ַה ָנּ ִביא ְבּ ִע ַ
ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֵמ ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּ ִפי ֶשׁהוּא ִה ְת ַחֵיּב ַלה' ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּ ָגה .וּ ְמעוֹ ְר ִרים ַגּם ֶאת ַה ָנּ ִביא ָדּ ִנֵיּאל

נוּח וְ ַת ֲעמֹד ְלג ָֹר ְל ָך
אַתּה ֵל ְך ַל ֵקּץ וְ ָת ַ
יע זְ ַמן ְנבוּאָתוֹ ְל ִה ְת ַגּ ֵשּׁם .וּ ְכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ַעל ָדּ ִנֵיּאל )דניאל יב ,יב( "וְ ָ
ֶשׁ ִנּ ָבּא ַעל ֵקץ ַה ָיּ ִמין ֶשׁ ִה ִגּ ַ
ָמין".
ְל ֵקץ ַהיּ ִ

וְ ֵכן

ילים ָבּ ֶהם ָע ְברוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַים סוּף ,וּ ֵבאַ ְרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַצ ִדּיק'
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא צו ח( ֶשׁיּוֹ ָנה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּג ָע ַבר ַבּ ְשּׁ ִב ִ
יך ְל ַה ִצּילוֹ ְבּ ִנ ְינ ֵוה.
ֶשׁ ִמּ ָשּׁ ַמיִ ם סוֹ ְבבוּ אוֹתוֹ ַל ֲעבֹר ָשׁםְ ,ל ַר ֵמּז לוֹ ְכּמוֹ ֶשׁ ַפּ ְרעֹה ִנ ַצּל ְבּ ַים סוּף וּ ְב ַמ ַכּת ָדּם ֶשׁלֹּא ִניזוֹקָ ,כּ ְך הוּא ָצ ִר ְ

יוֹסי
ידיו ֶאת ַר ִבּי ֵ
וְ ַל ֲהפֹ ְך אוֹתוֹ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ְלטוֹב .וּ ֶפ ֶלא ֶשׁ ַפּ ְמ ָיס אוֹ ִתיּוֹת ַים ֻסף ,וּ ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין צחָ (.שׁ ֲאלוּ ַתּ ְל ִמ ָ
אָמרוּ לוֵֹ ,אין אָנוּ
ְ
ָרא ֲאנִ יֶ ,שׁ ָמּא ְתּ ַב ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנִּ י אוֹת.
אָמרִ ,מ ְתי ֵ
ימ ַתי ֶבּן ָדּוִ ד ָבּאַ ,
יס ָמאֵ ,א ָ
ֶבּן ִק ְ
יקין ִל ְבנוֹתוֹ
ִבּנֶה ,וְ ִיפֹּל ,וְ ֵאין ַמ ְס ִפּ ִ
אָמר ָל ֶהןִ ,ל ְכ ֶשׁ ִיּפֹּל ַה ַשּׁ ַער ַהזֶּה ,וְ י ִָבּנֶה ,וְ ִיפֹּל ,וְ י ָ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ ָך אוֹתַ .
אַתּם ְמ ַב ְקּ ִשׁים
אָמר ָל ֶהן ,וְ לֹא ָכּ ְך ֲא ַמ ְר ֶתּם ִליֶ ,שׁ ֵאין ֶ
אָמרוּ לוַֹ ,ר ֵבּנוֵּ ,תּן ָלנוּ אוֹתַ ,
ַעד ֶשׁ ֶבּן ָדּוִ ד ָבּאְ .
ֶה ְפכוּ ְל ָדם.
ֵה ְפכוּ ֵמי ְמ ָע ַרת ַפּ ְמיָס ְל ָדם ,וְ נ ֶ
אָמר ָל ֶהםִ ,אם ָכּ ְך י ָ
אָמרוּ לוֹ ,וְ אַף ַעל ִפּי ֵכןַ ,
ִמ ֶמּנִּ י אוֹתְ ,
ילת ַה ַשּׁ ַער וְ ַה ַכּ ְל ָכּ ָלה
ֶה ְפכוּ ְל ָדםֶ .שׁ ֲה ֵרי ְנ ִפ ַ
ֵה ְפכוּ ֵמי ְמ ָע ַרת ַפּ ְמיָס ְל ָדם ,וְ נ ֶ
ימן ֶשׁי ָ
יס ָמא ִס ָ
וּ ֵבאַ ְרנוּ ַמדּוּ ַע ָנ ַתן ַר ִבּי יוֹ ִסי ֶבּן ִק ְ
ֶשׁל ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ְתּלוּ ָיה ַבּ ַפּ ְמּ ַייס ַה ֶזּה ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ֵהם יוֹ ְנ ִקים ,וּ ְכמוֹ ֶשׁ ְבּ ַים סוּף וּ ְב ַמ ַכּת ָדּםָ ,ע ְב ָרה ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַמּ ָזּל ֵמ ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ְל ַעם

יעת יַם סוּף " ַהיָּם ָראָה
יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,כּ ְך ַפּ ְמ ָיס ְל ָדם ְמ ַר ֵמּז ֶאת אוֹתוֹ ִע ְנ ָין ,וְ ֶזה ְבּ ִדיּוּק ָה ֶר ֶמז ִעם ַה ָמּטוֹס ַה ַמּ ֶלּזִ י .וְ ִנ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁל ְק ִר ַ
וּמ ַס ֶמּ ֶלת ָמטוֹס ִנ ְמ ֵצאת ְבּ ִחבּוּר ַה ִמּ ִלּים " ָראָה ַויָּנוֹס" .וְ ֵכן
חוֹצה ֶאת ַהיָּםְ ,
אוֹק ָינוּס[ .וְ ֵכן יוֹ ָנ"ה ֶשׁ ָ
] ַה ְמ ָראָה ֶשׁל ָמטוֹס[ַ ,ויָּנוֹס" ] ְ
יוֹרד ַליָּם
ַלגֵּל וְ ֵ
וּמ ְתגּ ְ
ַמּהּ ֶשׁל ְט ֶב ְריָאִ ,
וּבי ָ
יב ִכי ְ
ַמּהּ ֶשׁל ִס ְ
וּמ ַה ֵלּ ְך ְבּי ָ
יוֹצא ִמ ְמּ ָע ַרת ַפּ ְמּיַיס ְ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ב"ב עד (:י ְַר ֵדּן ֵ
רוֹאים ֶשׁ ְמּ ָע ַרת ַפּ ְמּ ַייס
ַר ֵדּן ֶאל ִפּיהוּ" .וְ ִ
יח י ְ
ֶא ַמר "י ְִב ַטח ִכּי יָגִ ַ
ָתןֶ ,שׁנּ ֱ
יע ְל ִפיו ֶשׁל ִלוְ י ָ
יוֹרד ַעד ֶשׁ ַמּגִּ ַ
ַלגֵּל וְ ֵ
וּמ ְתגּ ְ
ַהגָּדוֹלִ ,
ֻשּׁה,
ילת ַה ַשּׁ ַער ֶשׁל ֻאמּוֹת ָהעוֹ ָלם ֶשׁהוּא סוֹד ַה ִלּוְ ָי ָתן ֶשׁחוֹזֵר ַל ְקּד ָ
יס ָמא ַעל ְנ ִפ ַ
יוֹסי ֶבּן ִק ְ
ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ִלּוְ ָי ָתןָ .ל ֵכן ָר ַמז ָל ֶהם ַר ִבּי ִ
יס ָמא אוֹת ַה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ְיסוֹדִ ,כּי ַהכּ ַֹח ֶשׁל
יוֹסי ֶבּן ִק ְ
ידי ַר ִבּי ִ
ָתן .וְ ָל ֵכן ִבּ ְקּשׁוּ ַתּ ְל ִמ ֵ
ֶדּ ֶר ְך ִשׁנּוּי ִבּ ְמ ָע ַרת ַפּ ְמּ ַייס ֶשׁ ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ִלּוְ י ָ
ָתן ָבּ ַרח.
ָתן ֶאת ַה ְבּ ִרית וְ ַה ִלּוְ י ָ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ַצ ִדּיק' ֶשׁיּוֹנָה ֶה ְראָה ַל ִלּוְ י ָ
ָתן הוּא ֶד ֶר ְך ַהיְ סוֹדְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
יוֹנָה ֶנגֶד ַה ִלּוְ י ָ

יכוֹל ים
עוֹס ִק ים ְבּ ָכ ל ַפּ ְר ֵדּ " ס ַה תּוֹ ָר ה ִנ ְק ָר ִא ים ֲע ֵמ ֵל י תּוֹ ָר ה ִו ִ
ַר ק ָה ְ
ִל ְז כּוֹת ְל ַח ֵדּ שׁ ַבּ תּוֹ ָר ה .
ַהגַם
ֹשה ,ו ֲ
ָדע מ ֶ
יוֹתר ִמ ַמּה ֶשּׁיּ ַ
ֹשה ,וְ ֵאין ָח ָכם יָכוֹל ָל ַד ַעת ֵ
ֶא ַמר ְלמ ֶ
תּוֹרה נ ֱ
מוּ ָבא ָבּ'אוֹר ַה ַחיִּ ים' )ויקרא יג ,לז( ָכּל ְדּ ַבר ָ
ֹשהֲ ,א ָבל
אָרץ ֵדּ ָעה ֵאין ִחדּוּשׁ ֶשׁלֹּא ְי ָדעוֹ מ ֶ
תּוֹרה ַעד ֶשׁ ִתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִמיּוֹם ַמ ַתּן ָ
ֶשׁ ְתּ ָצ ֵרף ָכּל דּוֹרוֹת י ְ
רוּך הוּא ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ ִי ְת ָבּ ַר ְך ָר ַשׁם
תוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ,וְ ִהנֵּה ָהאָדוֹן ָבּ ְ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב וְ ָ
ָתן לוֹ ה' ָ
ֹשה נ ַ
ַה ֶה ְפ ֵרשׁ הוּא ִכּי מ ֶ
כט

יכן הוּא
ָתן לוֹ ְבּ ַעל ֶפּה ֵה ָ
ֹשה ָכּל ַמה ֶשּׁנּ ַ
יע ְלמ ֶ
הוֹד ַ
ֹשהֲ ,א ָבל לֹא ִ
אָמר ְלמ ֶ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ֶשׁ ַ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ָכּל ָ
ַבּ ָ
ֹשה ְבּ ִסינַי וְ ַהסּוֹדוֹת
ֶא ְמרוּ ְלמ ֶ
ָרמוּז ַבּ ָ
ַשּׁבוּ ַה ֲה ָלכוֹת ֶשׁנּ ֶ
תּוֹרה ֶשׁ ְיּי ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֲע ֵמ ֵלי ָ
בוֹדת ְבּנֵי י ְ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ,וְ זוֹ ִהיא ֲע ַ
תּוֹרת כּ ֲֹהנִ ים וְ ִס ְפ ִרי וְ כוּ' ,וְ ָכל
ָאים וְ ִח ְבּרוּ ַ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ,וְ ָלזֶה ִת ְמ ָצא ָבּאוּ ַה ַתּנּ ִ
ֻלּן ִי ְתּנוּ ָל ֶהם ָמקוֹם ַבּ ָ
וְ ַה ְדּ ָרשׁוֹת כּ ָ
יהם וְ ַעד ַהיּוֹם זוֹ ִהיא
אַח ֵר ֶ
ימה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ,וְ ֲ
תוֹרת ה' ְתּ ִמ ָ
תוּבים ֵאינָם ֶא ָלּא ַעל ִפּי ַה ֲה ָלכוֹת וְ ִה ְל ִבּישׁוּם ְבּ ַ
ְדּ ָר ָשׁ ָתם ַבּ ְכּ ִ
בוֹדת
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ,וְ זוֹ ִהיא ֲע ַ
וּלי ְ
תּוֹרה ְל ַדיֵּק ַה ִמּ ְק ָראוֹת ְ
בוֹדת ַהקֹּ ֶדשׁ ְבּנֵי ָ
ַשּׁ ָבם ַעל ִפּי ַה ַמּ ֲא ָמ ִרים ֶשׁ ֵהם ָ
ֲע ַ
תּוֹרה ַהנִּ ְק ֵראת ֶא ֶרץ ַה ַח ִיּים .רוֹ ִאים ֵמ ָה'אוֹר ַה ַחיִּ ים' ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִע ַקּר ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשׁל ֲע ֵמ ֵלי תּוֹ ָרה ִהיא ִל ְמצֹא ָמקוֹר ְל ָכל ָדּ ָבר
ַה ָ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ,וְ ַרק ֶזה נִ ְק ָרא ְל ַח ֵדּשׁ ַבּתּוֹ ָרה וְ זוֹ
יך הוּא ִנ ְר ָמז ַבּ ָ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּהֵ ,בּין ֲה ָל ָכהֵ ,בּין ָדּ ָבר ֶשׁל ְדּרוּשׁ אוֹ ֶשׁל סוֹדֵ ,א ְ
ַבּ ָ
תּוֹרהִ ,כּי חוּץ ִמ ֶזּה ֵאין שׁוּם ָדּ ָבר ָח ָדשֵׁ ,כּי ָון ֶשׁ ַהכֹּל ְכּ ָבר ִנ ְמ ַסר ְלמֹ ֶשה ְבּ ִסי ַני .וּ ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר
ִשׂ ָר ֵאל ֲע ֵמ ֵלי ָ
בוֹדת ְבּנֵי י ְ
ִהיא ֲע ַ
ַשּׁקוֹ ,וְ ָשׂם ְבּ ִכ ְתרוֹ ,וּבוֹ ֵרא ִמ ֶמּנּוּ
וּמנ ְ
)הקדמה דֶ (:שׁ ִמּי ֶשׁ ְמּ ַח ֵדּשׁ ִחדּוּשׁ תּוֹ ָרה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ֲע ַדיִ ן לֹא ֶנ ֱא ַמר ָבּעוֹ ָלם ,הקב"ה לוֹ ֵק ַח ֶאת ַה ִחדּוּשׁ ְ
ָשׁ ַמיִ ם ֲח ָד ִשׁים .וּ ֵמאַ ַחר ֶשׁ ְבּ ִענְ ָי ֵני ֲה ָלכוֹת ַה ִנּ ְד ָר ִשׁים ִמתּוֹ ָרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב לֹא ִנ ַתּן ָלנוּ ִל ְדרֹש ,וְ ַרק ֲח ַז"ל ָדּ ְרשׁוּ ֶאת ַהתּוֹ ָרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ִמתּוֹ ְך
תּוֹ ָרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ֶדּ ֶר ְך י"ג ִמדּוֹת ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה ִנ ְד ֶר ֶשׁת ָבּ ֶהם ,וְ ַגם ַה ְמ ַפ ְל ְפּ ִלים ַבּ ָח ְכ ָמה ְל ִפי ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ְמ ֻק ֶבּ ֶלת ,אַף ִאם זוֹ ִכים ְל ַכ ֵוּן ָל ֱא ֶמת ,אַ ֲח ֵרי
ֶשׁאַ ְל ֵפי ָשׁ ִנים ָע ְסקוּ יְ הוּ ִדים ְבּתוֹ ַרת ַה ְפּ ָשׁטָ ,ק ֶשׁה לוֹ ַמר ְדּ ַבר ִחדּוּשׁ ֲא ִמ ִתּי ַבּ ְפּ ָשׁט ֶשׁ ֲע ַדיִ ן לֹא ֶנ ֱא ַמר אַף ַפּ ַעם ָבּעוֹ ָלם ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך אַ ְל ֵפי
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ,וְ ִלזְ כּוֹת ְל ָכל ַה ַמּ ֲעלוֹת
יד ְך ְבּתוֹ ַרת ָה ֶר ֶמז וְ ַה ְדּרוּשׁ וְ ַהסּוֹדַ ,ה ְר ֵבּה יוֹ ֵתר ַקל ְל ַח ֵדּשׁ וְ ִל ְמצֹא ָל ֶהם ָמקוֹר ַבּ ָ
ָשׁ ִניםֵ ,מ ִא ָ
ַה ִנּזְ ָכּרוֹת ,וּ ִבּ ְפ ָרט ֶשׁ ֵסּ ֶפר ַהזֹּ ַהר ִה ְת ַגּ ָלּה ָבּעוֹ ָלם ַרק ְבּסוֹף ְתּקוּ ַפת ָה ִראשׁוֹ ִנים ,וְ ַגם אַ ַחר ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ,לֹא ָע ְסקוּ בּוֹ ַר ִבּים ְכּמוֹ ַבּ ְפּ ָשׁט,
וּ ִבּ ְפ ָרט ְבּ ִקשּׁוּר ַה ְפּ ָשׁט ַלסּוֹד ֶדּ ֶר ְך ַה ְדּרוּשׁ וְ ָה ֶר ֶמזַ ,על ֵכּן ִמי ֶשׁרוֹ ֶצה ִלזְ כּוֹת ְל ָכל ַה ַמּ ֲעלוֹת ַה ִנּזְ ָכּרוֹת ,וְ ִל ְהיוֹת ֵמ ֲע ֵמ ֵלי תּוֹ ָרה ֶשׁ ָה'אוֹר
יהם ,וְ ִלזְ כּוֹת ְל ַח ֵדּשׁ ַבּתּוֹ ָרהַ ,י ֲעסֹק ְבּ ִלמּוּ ִדים ֵאלּוּ וְ יִ זְ ֶכּה ְל ִחדּוּ ִשׁים ֲא ִמ ִתּיִּ ים .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ַה ִנּ ָסּיוֹן מוּ ָכח ֶשׁ ָכּל ֵאלּוּ
ַה ַחיִּ ים' ַה ָקּדוֹשׁ ִדּ ֵבּר ֲע ֵל ֶ

ֶשׁ ִה ְשׁ ִקיעוּ ָבּ ֶזה ָראוּ ֵפּירוֹת ִנ ְפ ָל ִאים .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ָהרי"א ֶח ֶבר )בפירושו על 'אדרת אליהו' לגר"א( ִמ ְקצוֹ ַע ָה ֶר ֶמז ְמ ַח ֵבּר ֵבּין תּוֹ ָרה
ֶשׁ ִבּ ְכ ָתבְ ,ל ֵבין תּוֹ ָרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה.
ָשׂא"ֶ ,שׁ ֶלּ ָע ִתיד ָלבֹא ִתּ ָנּ ֵשּׂא וְ ִת ְתרוֹ ֵמם ְמאֹד תּוֹ ַרת ָה ֶר ֶמז .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר
מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם ַה ְגּ ָר"א ַעל ַה ָפּסוּק )ישעי' מ ,ד( " ָכּל גֶּיא ִינּ ֵ
ימ ְט ִר ָיּאוֹת ַפּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָח ְכ ָמה .וְ ֵכן ֶר ֶמז אוֹ ִתיּוֹת ֶז ֶמרַ ,ה ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה
ָשׂא"ֵ ,אלּוּ גִּ ַ
)תיקונים קכָ " (:כּל גֶּיא ִינּ ֵ
יע זְ ַמנָּהּ
ָאלִ ,הגִּ ַ
יע זְ ַמנָּן ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ִהגּ ֵ
יע" ִהגִּ ַ
ָמיר ִהגִּ ַ
ֶשׁיְּ ַז ְמּרוּ ֶאת ָה ָע ְר ָלה ,וִ י ַז ְמּרוּ ַלה'ַ .כּמּוּ ָבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שהש"ר ב ,לג( " ֵעת ַהזּ ִ
ָלּה" .וְ קוֹל ַהתּוֹר
יע זְ ַמנָּהּ ֶשׁל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמ ִים ֶשׁ ִתּגּ ֶ
כּוּתים ֶשׁ ִתּ ְכ ֶלה ִהגִּ ַ
יע זְ ַמנָּהּ ֶשׁל ַמ ְלכוּת ִ
ָמרִ ,הגִּ ַ
ֶשׁל ָע ְר ָלה ְל ִהזּ ֵ
ימ ְט ִר ָיּא ָה ֶר ֶמז וְ ַה ְדּרוּשׁ.
יח .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' דֵ .לב שליט"א ֶשׁתשע"ג תשע"ד ְבּ ִג ַ
אַר ֵצנוּ" זֶה קוֹלוֹ ֶשׁל ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
נִ ְשׁ ַמע ְבּ ְ
וּ ְכ ִפי ֶשׁ ָנּ ִביא ְל ַק ָמּן ֵמ ַהזֹּ ַהרֶ ,שׁ ְשּׁ ַנת תשע"דִ ,היא ְשׁ ַנת ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג .וּ ְכ ֵשׁם ֶשׁגּוֹ"ג וּ ָמגוֹ"ג ֵהם ר"ת ָגּלוּת וּ ְג ֻא ָלּהֵ ,כּי ָון ֶשׁ ִע ְנ ָי ָנהּ
ֶשׁל ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַל ֲעבֹר ִמ ָגּלוּת ִל ְג ֻא ָלּהָ ,כּ ְך ָה ֶר ֶמז וְ ַה ְדּרוּשׁ ֵהם אוֹתוֹ ִע ְנ ָין ַמ ָמּשׁ .וְ ֵכן תּוֹ ַרת ָה ֶר ֶמז ָתּ ִביא ָמזוֹר וּ ְרפוּאָה ְל ָכל ָהעוֹ ָלם.
אָפנָיו"ִ .כּי ָמ ָשׁל
ָהב ְבּ ַמ ְשׂ ִכּיּוֹת ָכּ ֶסף ָדּ ָבר ָדּבֻר ַעל ְ
פּוּחי ז ָ
אָמר ֶה ָח ָכםַ " ,תּ ֵ
מוּ ָבא ָבּ ַר ְמ ַבּ"ם )פתיחה לספר 'מורה נבוכים'( ַ
וּר ֵאה ַמה נִּ ְפ ָלא זֶה ַה ַמּ ֲא ַמר
ָהב ִבּ ְשׂ ִב ַכת ֶכּ ֶסף ַדּ ַקּת ַהנְּ ָק ִבים ְמאֹד הוּא ַה ָדּ ָבר ַה ָדּבֻר ַעל ְשׁנֵי ֳא ָפנָיוְ .
פּוּח ז ָ
ַתּ ַ
שׁיֵּשׁ לוֹ נִ גְ ֶלה וְ נִ ְס ָתּר .וְ הוֹ ִסיף
לוֹמרֶ ,
אוֹמרֶ ,שׁ ַה ָדּ ָבר ֶשׁהוּא ַבּ ַעל ְשׁנֵי ָפּנִ ים ְרצוֹנוֹ ַ
ְבּתֹאַר ַה ָמּ ָשׁל ַה ְמ ַת ֵקּן ,וְ זֶה ֶשׁהוּא ֵ
יך ְל ַה ְפ ִשׁיט ֶאת ַה ְלּבוּשׁ ֶשׁ ֵמּ ָע ָליו ְל ַגלּוֹת ֶאת ַהסּוֹד ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בּוֹ.
הרה"ג ר' יוֹ ֵסף סוֹ ֵפר שליט"א ֶשׁ ְפּ ָשׁט הוּא ִמ ְלּשׁוֹן ְל ַה ְפ ִשׁיטֶ ,שׁ ָצּ ִר ְ
יה וְ כוּ'ַ ,ה ַתּ ְכ ִלית
וְ ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ָעל ִפּי ָמ ָשׁל ְלאָ ָדם ֶשׁ ָקּ ָנה מוּ ָצר ֶה ָעטוּף ְבּ ַכ ָמּה ֲא ִריזוֹת ,אַף ֶשׁ ְמּ ַעֵיּן ְבּ ָכל ֲא ִרי ָזה ִל ְראוֹת ַמה ָכּתוּב ָע ֶל ָ
ִהיא ְל ַה ִגּ ַ
יע ַלמּוּ ָצר ֶשׁ ִבּ ְפ ִנים וּ ְל ַה ְפ ִשׁיט ֶאת ָכּל ָה ֲא ִריזוֹת .וְ אַ ְדּ ַר ָבּה ִמי ֶשׁ ַמּ ְפ ִשׁיט ֶאת ָה ֲא ִריזוֹת הוּא לוֹ ֵמד ַה ְפּ ָשׁט ָה ֲא ִמ ִתּי ,וּ ְכ ִפי
שׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַהסּוֹד ֲא ִפילוּ ַה ְפּ ָשׁט ֵאינוֹ ָבּרוּר ְבּ ָידוֹ .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵפרוּשׁ ַה ְגּ ָר"א ַעל
ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַה ְגּ ָר"א )'אבן שלמה' פ"ח(ָ ,כּל זְ ַמן ֶ
ַהזֹּ ַהר )צו כח(.

וְ ָנ ִביא

ידה ְל ִה ְת ָפּ ֵרשׁ
ידה ְל ִה ְת ַגּלּוֹת לֹא ִתּ ְה ֶיה ַחס וְ ָשׁלוֹם תּוֹ ָרה אַ ֶח ֶרתֶ ,א ָלּא ֶשׁ ֲע ִת ָ
ַהתּוֹ ָרה ַה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁ ֲע ִת ָ
יטב ,וְ ִת ְה ֶיה ֲח ָד ָשׁה ָלנוּ.
ֵה ֵ

יבת ַפּ ַחד יִ ְצ ָחק ִבּירוּ ָשׁ ַליִ ם ְכּ ֶשׁ ִנּ ְשׁאַל ַמדּוּ ַע ֵה ִביא הקב"ה ַעל ְבּ ֵני
ִצטּוּ ִטים ִמתּוֹ ְך ִדּ ְב ֵרי ַהג"ר יְ הוֹ ָנ ָתן ֵדּיוִ יד שליט"א רֹאשׁ יְ ִשׁ ַ

ַהתּוֹ ָרה ֶאת ַה ְגּ ֵזרוֹת ַהנּוֹ ָראוֹת) .פורסם בגליון 'שבת קודש' של 'יתד נאמן' פרשת בא תשע"ד( חוֹ ָבה לוֹ ַמר ֶשׁ ַכּיּוֹם ֵישׁ ָבּרוּ ְך ה' ֲע ִל ָיּה
יעה ַבּתּוֹ ָרה ַבּ ְי ִשׁיבוֹת ,אוּ ַלי עוֹד ַה ְר ֵבּה יוֹ ֵתר ִמ ְכּ ִפי ֶשׁ ָה ָיה ֶבּ ָע ָברֲ ,א ָבל נִ ְשׁאַל ְל ַע ְצ ֵמנוּ ַמדּוּ ַע לֹא
ָבּ ַה ְת ָמ ָדה וִ יגִ ָ
ימ ִדים גְּ בוֹ ִהים ֶשׁ ִה ְצ ִמיחוּ גְּ דוֹ ֵלי תוֹ ָרה ְכּמוֹ ֶבּ ָע ָברֲ .א ָבל אַ ַחת ֵמ ַה ִסּבּוֹת ִהיא ְכּמוֹ
שׁוֹ ְמ ִעים ַכּיּוֹם ַעל ְשׁ ַט ְיי ֶגען ְבּ ֵמ ָ
ל

ידה ְבּ ַה ָכּ ַרת נוֹ ָראוֹת ֲח ִשׁיבוּת ַהתּוֹ ָרה ְכּ ֶב ָע ָבר ,וּ ְכ ִפי ַמה ֶשּׁאָ ַמר ַהגר"ח ִמ ָוּ ָ
ַה ְי ִר ָ
ואלאזִ י'ן זצ"ל ְבּ' ֶנ ֶפשׁ ַה ַח ִיּים' ַעל
ַה ִמּ ְשׁ ָנה ַדּע ַמה ְלּ ַמ ְע ָלה ִמ ְמּ ָךֶ ,שׁ ָכּל ִמ ָלּה ְיכוֹ ָלה ִל ְבנוֹת עוֹ ָלמוֹת.
ימיּוּת ְל ַה ִכּיר וְ ָל ַד ַעת ְבּ ַמ ֲע ַלת ַהתּוֹ ָרה וְ ַע ְמקוּ ָתהַּ ,מה ְבּכֹ ָחהּ
ַכּיּוֹם ֻכּ ָלּם לוֹ ְמ ִדיםֲ ,א ָבל ְל ַצ ֲע ֵרנוּ ָח ֵסר ָהעֹ ֶמק וְ ַה ְפּנִ ִ
ָל ֵתת ְללוֹ ֵמד ַהתּוֹ ָרה.
ימיּוּ ָתהֲּ ,א ִפלּוּ
יכים ֶאת ַהתּוֹ ָרה ,וּ ְמ ִבינִ ים ְבּעֹ ֶמק ְפּנִ ִ
ִאם אוֹ ָתם ְמ ַב ְקּ ֵשׁי ָר ָע ֵתנוּ ָהיוּ רוֹ ִאים ֶבּ ֱא ֶמת ַכּ ָמּה אָנוּ ַמ ֲע ִר ִ
יע אַף
ישׁים ַכּ ָמּה ֶזה ְר ִצינִ י ,וְ ִאם ֶא ְצ ֵלנוּ ֶזה ָפּחוֹתַ ,ה ָדּ ָבר ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ימיםֵ ,הם ָהיוּ ַמ ְרגִּ ִ
ִאם ֵהם לֹא ָהיוּ ַמ ְס ִכּ ִ
שׁ ַה ִצּבּוּר ַה ְכּ ָל ִלי אוֹ ֵמר ְבּקוֹל ָגּדוֹל ַמאי אַ ְהנִ י ָלן ַר ָבּ ָנן] .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֶשׁ ֵהם
יהםַ ,עד ֶ
ֲע ֵל ֶ
יהם[.
ְמ ַכ ִנּים אוֹ ָתנוּ דּוֹס ֵה ֶפ ְך ִמסּוֹדְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ֵאי ֶננּוּ ַמ ְס ִפּיק לוֹ ְמ ִדים ֶאת ַהסּוֹד ֶשׁ ָיּ ֵגן ֲע ֵל ֶ
יהּ ַמ ֵקּל וְ ָה ָיה ְבּתוֹכוֹ ַי ֲהלוֹם ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֶשׁ ָה ָיה ְבּתוֹכוֹ ַי ֲהלוֹם ,הוּא ֵאינוֹ
ָכּתוּב ָל ֲה ָל ָכה ָבּ ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ִהגְ ִבּ ַ
קוֹ ֶנה זֹאתֵ ,כּי ָון ֶשׁ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ַעל ָה ֵע ֶר ְך ָה ַרב ַה ָגּנוּז ְבּ ִקנְ ָינוָֹ ,ל ֵכן ַגּם ַבּתּוֹ ָרה ִאם אָ ָדם לוֹ ֵמד תּוֹ ָרה וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע
יך ִי ְק ֶנה ִקנְ ַין ֶנ ַצח ַבּתּוֹ ָרה.
ַמה ֻמּ ָנּח ְבּעֹ ֶמק ַהתּוֹ ָרהֵ ,א ְ
וְ ִנ ְר ֶאה ֶשׁהוּא ִענְ ַין ַהנִּ זְ ָכּר ְבּ' ֶנ ֶפשׁ ַה ַח ִיּים' ְבּ ֵשׁם ַה ָתּ ָנא ְדּ ֵבי ֵא ִל ָיּהוּ ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ֵיּשׁ ְלהקב"ה ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ְבּתוֹ ָרתוָֹ ,כּ ְך
ית ֶשׁ ִיּסּוּ ִרים ְמ ַמ ְשׁ ְמ ִשׁים
ידי ֲח ָכ ִמים ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ְבּתוֹ ָרתוֹ ,וְ ִאם ָר ִא ָ
ֵישׁ ָל ֶהם ְל ַת ְל ִמ ֵ
וּ ָב ִאים ָע ֶלי ָך רוּץ ְל ַח ְד ֵרי תוֹ ָרה ,וּ ִמ ָיּד ַה ִיּסּוּ ִרים בּוֹ ְר ִחים ִמ ְמּ ָךַ .ה ֵפּרוּשׁ ֶשׁל ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִריםְ ,כּמוֹ ַה ִלּ ְפ ַני וְ ִל ְפנִ ים ַבּקֹּ ֶדשׁ
ירים ָכּל ַמ ֲעלוֹת ַהתּוֹ ָרה ,וְ אָז ִי ְב ְרחוּ ִמ ְמּ ָך ָכּל ַה ְמּ ָצ ִרים.
ֶשׁ ָשּׁם ְמ ִא ִ
ְצ ִר ִ
יכים ְמ ַעט ַגּ ְדלוּת ַה ַדּ ַעת ,וְ ִאם לוֹ ְמ ִדים ִעם ַק ְטנוּת לֹא ְיכוֹ ִלים ִל ְפעֹל ,וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר ֵא ֶצל יוֹ ֵסף "וְ הוּא ַנ ַער",
וְ אָז ֶנ ֱא ַמר " ַו ְיּ ַקנְ אוּ בוֹ ֶא ָחיו" ,וּ ָב ֶר ַגע ֶשׁנִּ ְת ַגּ ֵדּל ְבּ ִמ ְצ ַר ִים אָז ִה ִכּירוּ ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל יוֹ ֵסף ,וּ ְכמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב ַה ַמּ ֲה ָר"ל
יע ְל ַמ ְד ֵר ַגת ַגּ ְדלוּת ַה ַדּ ַעת ,אָז ָע ָלה וְ ַנ ֲע ָשׂה ֶמ ֶל ְך ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ,וְ ָכ ְך ָה ָיה ַגּם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַר ִיםֶ ,שׁ ָהיוּ ֲע ָב ִדים
ֶשׁ ִהגִּ ַ
ְל ַפ ְרעֹה ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ְכּ ֶשׁ ָגּ ְדלוּ ַנ ֲעשׂוּ ְלמוֹ ְשׁ ִלים ַעל ִמ ְצ ַר ִים.

וְ עוֹד

ילה ,וְ ַגם
ֵישׁ ְל ָב ֵאר ַעל ִפּי ֶזה ַמדּוּ ַע ֵישׁ ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה ְנ ִפילוֹת רוּ ָח ִניּוֹת ,וְ נוֹ ְשׁ ִרים ְבּדוֹ ֵרנוּ .וּ ִבּ ְפ ָרט ָה ִא ְינ ֶט ְר ֶנט ֶשׁ ַר ִבּים ֲח ָל ִלים ִה ִפּ ָ
תּוֹרהִ ,אם ֵאין לוֹ ְמ ִדים וְ טוֹ ֲע ִמים ֵמ ָהאוֹר
ימיּוּת ַה ָ
ֵבּין ַהיְ ֵר ִאים וּ ְשׁ ֵל ִמיםֵ .כּי ָון ֶשׁ ִנּ ְשׁמוֹת דּוֹר ַה ְגּ ֻא ָלּה ָבּאוּ ָלעוֹ ָלם ִל ְלמֹד ְפּ ִנ ִ

ֶשׁ ָשּׁם שֹׁ ֶרשׁ ַה ְנּ ָשׁ ָמהֵ ,אין אוֹר ֶשׁיִּ ְד ֶחה ֶאת ַהחֹ ֶשׁ ְך .וְ ָל ֵכן ַדּוְ ָקא ַה ֶטּ ְכנוֹלוֹגְ ָיה מוֹ ֶשׁ ֶכת ֶאת ָה ֲא ָנ ִשׁים ַל ֵח ְטאִ ,כּי ִגּלּוּי ָח ְכ ַמת ַה ֶטּ ְכנוֹלוֹ ְג ָיה

תּוֹרה ַבּדּוֹר ָהאַ ֲחרוֹןַ .כּמּוּ ָבא ַבּזֹּ ַהר )וירא קטזְ (:בּ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁ ָנה ָל ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי
ימיּוּת ַה ָ
ִהיא ַה ְלּ ֻע ַמּת ֶזה ַבּ ַגּ ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁל ִגּלּוּי ְפּ ִנ ִ
יעיְ ,כּ ֶבן אָ ָדם ֶשׁ ִמּ ְתכּוֹ ֵנן ְבּיוֹם
ִי ָפּ ְתחוּ ַשׁ ֲע ֵרי ַה ָח ְכ ָמה ְל ַמ ְע ָלה וּ ַמ ְע ָינוֹת ַה ָח ְכ ָמה ְל ַמ ָטּה ,וְ ִי ְתכּוֹ ֵנן ָהעוֹ ָלם ְל ִה ָכּ ֵנס ַבּ ְשּׁ ִב ִ
תּוֹרה
ימיּוּת ַה ָ
ילה ְתּקוּ ַפת ַה ֲה ָכ ָנה ַל ְגּ ֻא ָלּה ְבּ ִה ְת ַגּלּוּת ְפּ ִנ ִ
שּׁ ֶמשׁ ְל ִה ָכּ ֵנס ְבּ ַשׁ ָבּת .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ִמּ ְשּׁ ַנת ת"ר ִה ְת ִח ָ
ִשׁ ִשּׁי ִמ ֶשּׁ ַמּ ֲע ִריב ַה ֶ
ִמ ַצּד ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ,וְ ָח ְכ ַמת ַה ֶטּ ְכנוֹלוֹ ְג ָיה ִמ ַצּד ַה ְקּ ִל ָפּה .וְ ִאם לֹא טוֹ ֲע ִמים ֶאת שֹׁ ֶרשׁ ַה ְנּ ָשׁ ָמה ִמ ַצּד ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ,וְ ַה ְקּ ִל ָפּה פּוֹ ַת ַחת ֶאת ָכּל
ימ ְט ִר ָיּא
ַה ְשּׁ ָע ִריםַ ,מה ַיּ ֲע ֶשׂה ַה ֵבּן וְ לֹא ֶי ְח ָטאְ ,כּ ֶשׁ ֵאין לוֹ ְמ ַעט אוֹר ֶשׁיִּ ְד ֶחה ֶאת ַהחֹ ֶשׁ ְך .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁזּוֹ ַהר ְבּ ִג ַ
שׁ ַה ְנּ ָשׁ ָמה ֶנ ֱה ֵנית ִמ ֶמּנּוַּ ,כּמּוּ ָבא ַבּ ְגּ ָמ ָרא )ברכות מג(:
יחֶ ,
ֵר ַ

ֶהנֶה ִמ ֶמּנּוּ זֶה
ֶהנֵית ִמ ֶמּנּוּ וְ ֵאין ַהגּוּף נ ֱ
ֵאיזֶהוּ ָדּ ָבר ֶשׁ ַה ְנּ ָשׁ ָמה נ ֱ
יח.
ָה ֵר ַ

לא

זעקת השכינה.

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

איך יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיקנו בכל הכוללים
לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום ,בספר הזהר להצלת עם ישראל?
איך יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם
ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?
האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו? מדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות
הזהר?
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם? מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל ,בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא עשינו שום תקנה של
לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם
ידין י ְ
וּבגִ ין ַדּ ֲע ִת ִ
האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כדברי הזהר בפרשת נשאְ ,
ָלוּתא ְבּ ַר ֲח ֵמי.
ילנָא ְדּ ַחיֵּי ְדּ ִאיהוּ ַהאי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר י ְִפּקוּן ֵבּיהּ ִמגּ ָ
ֵמ ִא ָ

ַר ִבּי

עוֹס ִקים ַבּ ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת
יה" ֶשׁ ֵאי ָנם ְ
ַי ֲעקֹב ֶצ ַמח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( " ָר ֵחל ְמ ַב ָכּה ַעל ָבּ ֶנ ָ
יה
יח ָבּאִ ,כּי ֵאין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּ ַע ְבּ ָכל ִעיר ָו ִעיר ְכּמוֹ ֶשׁ ֵיּשׁ ְבּ ֵע ֶסק ַה ַתּ ְלמוּד ,וְ ָל ֵכן " ֵאי ֶננּוּ"ֵ ,אין ָבּ ֶנ ָ
ַה ְמ ַמ ֶה ֶרת ֶאת ַה ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה ֵאין ָמ ִשׁ ַ
יח.
מוֹ ְשׁ ִכים וּ ְמ ַמ ֲה ִרים ֶאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
הגוב"י ַעל ' ֵעץ ַחיִּ ים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים(ָ .ה ֲענִ ִיּים וְ ַה ֲהרוּגִ ים ִבּזְ ַמן ַה ָגּלוּת תּוֹ ְב ִעים ְבּ ֵבית ִדּין ֶשׁל
ישׁים אוֹ ָתם ַעל ָכּ ְך.
ידי ֲח ָכ ִמים ֶשׁלֹּא ָל ְמדוּ ַק ָבּ ָלה ,וּ ַמ ֲענִ ִ
ַמ ְע ָלה ֶאת ַה ַתּ ְל ִמ ֵ
ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול ,והערה ליושבי תבל" ,ימוך",
כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר
מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד
הצדיק אשר יהיה קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה' ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ
גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.
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