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והקשר , המצב של כלל ישראל כיום

                    .גאולה שבפתחל

  .במוצאי שביעית בן דוד בא לחיי עולם כדברי הגמרא שעה ה מחיי"יוצאים בעזה " תשעמסוף שנת

  ]' בעמוד[ .רַהּזֹי ַהל ִּפה ַעָּלֻאְּגי ַהיֵכִרֲאן ַּתַיְנִע ְּבתצֹוחּות ְנרֹוָהְבַה

, ד" תשעללּוע ֱאַצְמד ֶא ַעד" תשעתעֹובּוָּׁשג ַהַח ֵמיְךִלֲה ַּתׁשֵּיר ֶׁשַהּזַֹהיא ֵמִבָנ

 תמֹוָחְלת ִמילֹוִחְת ַמְךר ָּכַחַאְו, יםִמם ָיִיַנְׁשים ּוִשלֹד ְׁשעֹוְו, יםִמים ָיִעְבל ִׁשֶׁש

  ]' בעמוד[ .יַחִׁשא ָמבֹם ָיָפסֹוְבים ּוִׁשָדב ֳח"ה יָנְכֵׁשָּמִּתֶׁש

  ]' בעמוד[. ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקר ֶׁשֵצָחה ֶּבָרָעה ְמָחְּתְפד ִנ"ת תשעעֹובּוָּׁשג ַהי ַחֵנְפִל

 קֹולֹות ַמְחִריִדים םָלעֹות ָּבמֹוקֹוה ְמָּמַכ ְּבעּוְמְׁשד ִנ"ת תשעעֹובּוָּׁשג ַהב ַחֶרֶעְּב

  ]' בעמוד[ .ֶׁשל ׁשֹוָפרֹות

ַהַּמֲעָרָכה ֶׁשִהְתִחיָלה  :א"ל שליטֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוְּגל ִמדֹויק ָּגִּדם ַצֵׁשים ְּבִרָבְּדיא ִבָנ

, ְּבָיִמים ֵאּלּו ְּבַעָּזה לֹא ִּתָּפֵסק ִלְפֵני ֶׁשִּתְתַּפֵּתַח ִמֶּמָּנּה ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ְׁשִליִׁשית

ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה ,  ִנְּבאּו ָכל ַהְּנִביִאיםָהָאה ֶׁשָעֶליג ּוָמגֹוג ַהּנֹוָרֶׁשִהיא ִמְלֶחֶמת ּגֹו

  ]' בעמוד[ .ִיְתַּגֶּלה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוִיְגָאֵלנּו ְגֻאַּלת עֹוָלם



ב 

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים
חשוב ,  שהקץ שכתבנו מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומותמאחר

 מנו לא ל"וחז, ל"חזכיון שהזהר הוא מדרש . ג שלנו"עב של הזהר היא תש"תשע שלהבהיר

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים לפי שיטת , את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה

  .ג" גם לגבי שנת תשעל" לפי חזב תקפים" על שנת תשע שהבאנוכל הרמזיםוכן . בעל המאור

 שנים 72יסתיימו ה]  שלנוג"שהיא תשע[ב " חשוב להבהיר שבזהר כתוב שבסוף תשעועוד

שתהיה , ואחר כך יחל השלב הבא שהוא מלחמת גוג ומגוג, של חבלי משיח ולידת משיח

, תהיה המלחמה] ד"תשע[ג "והזהר לא ציין מתי בתשע. ד שלנו"ג שהיא תשע"בשנת תשע

ל במקומות אחרים שגמר "ואף שיש ראיות מחז, או בסוף, או באמצע, בתחילת השנה

  . לא מוזכר תאריך מדוייק] ד"תשע[ג "בזהר על תשע, ן יהיה בסוכותהמלחמה והנצחו

 והגמר .היא תחילת מלחמת גוג ומגוג, ד"תשעבתמוז ' י בשהתחילה בעזה שהמלחמה ונביא

וכפי שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה יהיו ,  שלאחר מכןו" או תשעה"יהיה בסוכות תשע

ה תהיה שנת " ושנת תשע,דוד בא ובמוצאי שביעית בן ,המלחמות שלפני ביאת המשיח

מפורש על ל שכתב " מהאריזנביאוכן . ו"ומוצאי שביעי היא תחילת שנת תשע, שמיטה

  .ה שתהיה סוף הבירור"תשע

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

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

  .אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

שכמה מתלמידי המגיד כידוע .  הדברים התרחשו באותם תאריכיםוגם לפני מאתיים שנה

ונסתלקו , ה"ב תקע"ע נתאחדו בעבודה להחיש את ביאת המשיח בשנים תקע"ממעזריטש זי

 והחוזה מלובלין, רבי מנחם מענדל מרימנאבו, ניץ'המגיד מקאז: הלא המה. ה"בשנת תקע

הם תהליך , ל שזמן ביאת המשיח ומלחמת גוג ומגוג"וכמו שבימינו בארנו על פי חז. א"זיע

כך בזמנם מלחמת נפולאון נגד אלכסנדר הרוסי . ה"ב עד סוף שנת תשע"מסוף שנת תשע

מ " נתאמצו הרמוכל השנים הללו. ה"בסיון תקע' ונמשכה עד י, ב"ד בתמוז תקע"פרצה בי

  .להוך את המלחמה למלחמת גוג ומגוג להחיש את הגאוא להפ"מרימנאב עם עוד גדולים זיע

ובתוך ,  הם תאריכים של גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמרכל אלו

   .ואם יזכו יבא מיד. התהליכים יש זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים

. א. ישנם שלוש דרכים שונות למנות לבריאת העולםשכיון . אפשר שתאריך הקץ יתאחר בשנה נוספתש, א בקשר למניין השנים" שליט אוחנהיוסף' ג ר"והעירני הרה

 לשנים ב"תרכ' ובשנת ג. ג לאדם הראשון"תרכ' בשנת ג. ד לבריאת העולם"תרכ' לדוגמא נס חנוכה אירע בשנת ג. לשנים שלימות. ג. לאדם הראשון. ב. לבריאת העולם

. ה ח"ר' תוס [.'לפי מנין זה השנה הראשונה של אדם היא שנה ב .וזהו המנהג הנהוג כיום. תחילתו של המנין לבריאה היא שנה אחת לפני בריאת אדם הראשון. שלמות

  .ד שלנו"ב של הזהר יכול להיות גם תשע" ולפי השיטה הזאת תשע]ב"י ה"ם שמיטה ויובל פ"ורמב: ז ט"בעל המאור ע
  .מֹוְצַעים ֵמִרָב ְּדׁשֵּדַחְמ ינֹו ַרק ְמַלֵּקט ִמִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ְוֵאהס ֶזֵרְטְנֻק

ין ֵאְו. ץת ֵקַנְׁש ִּכה" תשעב"תשע יםִנָּׁשַהל  ַעׁשָרפֹ ְמבּוְתָּכ ֶׁש,ל"יַזִרַאָה ְו,א"ָרְּגַהְו, ד"ראבָהְו, רַהּזֹי ַהֵרְבִדת ְלֶפֶסתֹוק ְּכים ַרִאים ָּבִזָמְרָה

. ה זֹוָפקּוְתי ִלִלָלן ְּכֶפאֹים ְּבִנְּוַכְּמים ֶׁשִאְרק ַמַר, אָקְות ַּדֶמֶּיֻסה ְמָנים ָׁשִבְּיַחם ְמיָנים ֵאִזָמְרל ָהן ָּכ ֵכמֹוְּכ. [יםִזָמְרל ָהים ַעִסָּסֻבים ְמִּצִּקַה

ת אֹוְרַהא ְלא ָּבָּלֶא, הָאְלן ָהֵכת ְוֶקֶּיֻדְמה ַהָנָּׁשת ַהת ֶאֹוּנַׁשְלּו, תֹוּיִת אֹואֹו, יםִּל ִמאֹו, לֵלֹויף ּכִסהֹון ְלָּתא ִנָּיִרְטיַמל ִּגָכי ְלֵרֲהֶׁש

  ].הָפקּוְּתים ַלִרְּבַחְתים ִמִרָּפְסִּמַהֶׁש



ג 

ת יכּוִרֲאר ַּבֵאָבְּני ֶׁשִפר ְּכַהּזֹי ַהֵרְבִדת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמין ַּכר ֵּבּוּבל ִחים ַעִינּוְּב, ינּוֵנָפְּלר ֶׁשָמֲאַּמת ַהדֹוסֹוְי

   :יםִקָרְּפי ַהאֵׁשת ָרה ֶאָרָצְקיא ִּבִבָנְו. רָמֲאַּמַּב

ף  סֹואֹו, א"ת תשעַנז ְׁשּוּמף ַּת סֹוינּוְיַה, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶעל ָהחּוָּין ֶׁשַמְזִּבֶׁש .)טז ויקרא. ער ואתחנן( :תמֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּברַהּזַֹה

  ג גֹוָמג ּוֹוּג'א ֵרָּקִּיא ֶׁשָּבב ַהָלָּׁשל ַהֵח ָיְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגף ַהא סֹוֵרָּקה ִיֶּזן ַהַמְּזַה, ]יםִנָּׁשת ַהים ֶאִנ מֹויְךי ֵאלּוָּת [,ב"ת תשעַנז ְׁשּוּמַּת

  .יַחִׁשָּמת ַהיַאא ִּבֵרָּקִּיא ֶׁשָּבב ַהָלָּׁשד ַהר ַעבֲֹען ַיַמה ְזָּמַכְו, תלּוָּגף ַהל סֹות ֶׁשעּוָמְׁשַּמה ַהן ָמֵּיַצ ְמינֹור ֵאַהּזַֹהְו. 'יַחִׁשָּמת ַהיַאִבּו  

. ּהָמְצַע הָדֵּלַה דסֹוְּב יםִנָׁש 'ב ׁשֵי ְךָּכ רַחַאְו ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִנָׁש יםִעְבִׁש ׁשֵּי ֶׁש.)אחרי סח: משפטים קיט( :תמֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּבַהּזַֹהר

ד ַּכ םא ָׁשָבּוּמֶׁש, יתִחְכֹוּנה ַהָאֵּמיא ַהִהֶׁש, ףֶלֶאל ָהית ֶׁשיִנִמְּׁשה ַהָאֵּמ ַּבילּוִחְת ִהיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִנָּׁשים ַהִעְבִּׁשֶׁש, ׁשָרפֹב ְמֵתכֹוְו

 דהֹול ַהה ֶׁשָאֵּמח ַלַצֶּנל ַהה ֶׁשָאֵּמין ַהֵּבה ֶׁשָּדֻקְּנה ַהָתְיית ָהִחְכֹוּנה ַהָאֵּמת ַהיַלִחְתּו. ֵּבין ֶנַצח ְלהֹוד ינּוְיַה .א ֵּבין ִּבְרָּכָהאָהַלת ֵריָׁשיֲאֵע

י ֵרֲהֶׁש, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹול ּגן ֶׁשַמְּזד ַהת ַעלּוָּגף ַהא סֹוָרְקִּנב ֶׁשֶרֶען ָהַמְּזה ִמָנד ָׁשת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש אֵציֹו הֶז יִפְל ּו.ֵּבין ִּבְרָּכָהא

ה ָנָּׁשף ַהסֹות ְּבמֹוְיַּתְסה ִמָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשַהְו, ףֶלֶאל ָהית ֶׁשיִנִמְּׁשה ַהָאֵּמת ַהַּלִחְּתה ִמָנת ָׁשַחַאים ְוִעְבִּׁשף ַהסֹוא ְּבת הּולּוָּגף ַהסֹו

  ד  ַעׁשֶדב חֹ"ד יים עֹויִפִס מֹוְךר ָּכַחַא ְו,הָסרּוֲא אָּיִרְטיַמִג ְּבבֶרֶעא ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.םִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשַה

  . יןִאּוּׂשד ִנסֹויא ְּבִהה ֶׁשָּלֻאְּגַה  

א "ט ע"ף רמַדם ְּבר ָׁשַהּזֹ ַהְךֵׁשְמֶהְבּו. יַחִׁשָּמת ַהיַאה ִּבֶיְהז ִּתָאֶׁש, ב"ֶרֶען ַיְנִמים ְּכִנ ָׁשב"רעל ר ֶׁשָּפְסן ִמֵתֹוּנֶׁש :)פנחס ריט( ַהּזַֹהר

ר ַהּזַֹהֶׁש, לּוֵאת ָהמֹוקֹוְּמי ַהֵנר ְׁשּוּבִחא ְּבֵציֹו. ב"רעל ָהת ֶׁשנֹורֹוֲחַאב ָה"ען ָהה ֵהָדֵלים ְוִלָבל ֲחים ֶׁשִנב ָׁש"עָהן ֶׁשֵּיַצא ְמהּו

 ינּוְיַה, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבס ְלֵחַיְתר ִמַהּזֹאן ַהָּכ, ילֵעְלִדם ְּכיֶהיֵנה ֵּבָנ ָׁשׁשֵרְפ ֶהׁשֵּיי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, יםִנב ָׁש"ל ען ֶׁשַמְּז ַלָהֶעֶרבן ַמת ְזר ֶאֵּׁשַקְמ

  , ב"ר רעַּפְסִמם ְלַעַּטַהְו. ׁשָּמ ַמיַחִׁשָּמת ַהיַאה ִּבֶיְהר ִּתָבז ְּכָאים ֶׁשִנב ָׁש"ר רעַחַא ְליתֹוִלְכַת ְליַעִּגב ַיֶרֶעָהן ֶׁשֵּיַצא ְמן הּוֵכָל, הָדֵּלן ַהַמְז

  .ב"ֶרן ֶעַיְנִמים ְּכִנב ָׁש" רעׁשב ֵיֶרֶעד ָהי ַעִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶׁשֶקּבַֹהֵּמן ֶׁשָּלַה ְלרֵאָבְנ  

 יּוְהי ִיַתן ָמֵּיַצ ְמינֹור ֵאַהּזַֹה. הָנה ָׁשָא ֵמְךָׁשְמִּנ ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהל ַּתר ַעֵּבַדְּמֶׁש .)וירא קיט. פנחס רנב( תמֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּבַהּזַֹהר

ב ֵתֹוא ּכ"ָרְּגַה, הָדֵלים ְוִלָבל ֲחים ֶׁשִנב ָׁש"על ָהר ַעַהּזֹר ַהֵּבַדם ְמָׁש, :)פנחס ריט( רַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּגי ַהֵרְבִדן ְּבֵּיַעם ְנִאְו. יםִנה ָׁשָאֵּמַה

ה ָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהים ַלִנב ָׁש"ע; תפֹוקּוי ְּתֵּתְׁשים ִלִנה ָׁשָאק ֵמֵּלַחְּמֶׁש, רַהּזֹל ַה ֶׁשהָנה ָׁשָאֵּמל ַהים ֶׁשִנב ָׁש"ן עָתן אֹוֵה, לּוֵאים ָהִנב ָׁש"עָהֶׁש

ף סֹוה ְלָנה ָׁשָאל ֵמֶׁשר ַהּזֹת ַהם ֶאר ַּגֵּבא ִח"ָרְּגַהר ֶׁשַחַאְלּו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ ְלְךָּיַּׁשה ֶׁשָּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהַּתים ַלִנח ָׁש"כְו, יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח דסֹוְּב

 יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח דסֹוְּבה ָּלֻאְּגת ַהַנָכל ֲהים ֶׁשִנב ָׁש"ל ער ַעַהּזֹי ַהֵרְב ִּדיְךֵא, רָמֲאַמת ַּביכּוִרֲאר ַּבֵאָבְנ, ]ד"ת תשעַנף ְׁש סֹואֹו[, ג"ת תשעַנְׁש

ה ָּקֻלֲחה ַּבָנה ָׁשָאֵמס ְלֵחַיְתא ִמ"ָרְּגַהי ֶׁשל ִּפף ַעַאֶׁש, יתִדסֹוה ְיָּדֻקְנב ִלים ֵלִׂשב ָלּוׁש ָחאןָכְו. ְךיָלֵאש ָו"ת תַנְּׁשל ִמֵחָה, נּוֵּנַמְז ִּבמּוְּיַקְתִה

ים יִעִּגַּמֶׁש, םיִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעד ַּפעֹוְו, יםִנ ָׁשִׁשִּׁשיםל ן ֶׁשָמט ְזֵקא נֹום הּו ָׁש.)פנחס רנב( דָחם ֶאקֹוָמר ְּבַהּזֹי ַהִפל ְלּכֹה ַהֶז, ח"כב ְו"ל עֶׁש

 ׁשֵיְו, יםִנ ָׁשׁשד ֵׁשעֹוְו, ָוֵחִציים ִנ ָׁשׁש ֵׁשדעֹוְו, יםִנ ָׁש ִׁשִּׁשיםתֶסֶרֹוּגר ֶׁשַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשֵי .)קיט( ָּפָרַׁשת ַוֵּיָראל ְּבָבֲא. םִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשד ְלַחַי

ר ָמֲאַּמן ַּבדּוָנְו. תַצד ְקק עֹוֵחַרְתִהל ְלכֹון ָיָמְּזה ַהי ֶזִפְלּו, יםִנג ָׁש"ף עסֹו ְלע אֹוַצְמֶא ְליַעִּגַּמֶׁש, יםִני ָׁשִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲעַּפת ֶסֶרֹוּגא ֶׁשָסְרִּג

  א ָרְבן ִניָסִנְּב ֶׁשַעֻׁשהֹוי ְיִּבת ַריַטי ִׁשִפה ְלָני ָׁשִצד ֲחת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצן ֶׁשֵכָּתִיְו, םֶדה קֹוָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשת ַהיל ֶאִחְתה ַמֶּזר ַהַהּזַֹהן ֶׁשֵכָּתִּיֶׁש

  .ןּוּי ִעיְךִרָצְו. םָלעֹוָה  

  .דַּיא ִמבָֹי, ּוּכְזל ִיֵאָרְׂשם ִים ַעִאְו, ּוּכְזא ִיל לֵֹאָרְׂשם ִים ַעִא ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגים ֶׁשיִכִרֲאם ַּת ֵהּוּלל ֵאָּכ

 קֹולֹות םָלעֹוָּב תמֹוקֹוְמ הָּמַכְּב עּוְמְׁשִנ ד"תשע תעֹובּוָּׁשַה גַח בֶרֶעְּב

 .ׁשֹוָפרֹות ֶׁשל ַמְחִריִדים
 תלֹוֹוּקת ַהֶא .העְֹצָמת ֹוּבַר קֹולֹות ַמְחִריִדים ֶׁשל ׁשֹוָפרֹות אֹו ֲחצֹוְצרֹות םָלעֹות ָּבמֹוקֹוה ְמָּמַכ ְּבעּוְמְׁשד ִנ"ת תשעעֹובּוָּׁשג ַהַח

ים ִמָּיֻסים ְמִרְקִמְּבֶׁש תלֹוֹוּקר ַהקֹות ְמים ֶאִעְדם יֹויָנֵאְו, תינֹוִדד ְמעֹוְוְקִליְנטֹוְנִוויל ְּבִויְסקֹוְנִסין  ִּבב"ְבארהּו, ֶמְקִסיקֹוְּב יטּוִלְקִה

 יׁשִפְסְים ַוָהָרְבַא' ג ר"ר הרהֵאֵב ּו.לֹות ַלֲחקֹר ֶאת ַהּקֹובן ַרמֹוָמְּב ְמַהְנְּדִסים רּוְכב ָׂש"ארהְּבד ֶׁשַע, תֹוּלה ַקָמָדת ֲאידֹוִעם ְר ִעאּוָּב

ָאַמר . ּוִמי ָיכֹול ִלְסּבֹל אֹוָתּה, אֹוי ֶׁשַהָּגלּות ִנְמֶׁשֶכת: ָּבָכה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר :)בלק סח( ׁשָדר ָחַהזֹז ְּבָּמֻרן ְמָיְנִעָהא ֶׁש"שליט

ָּמה ֶבָהָלה ּוִבְלּבּול ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָכל ָהְרִקיִעים ְּבָׁשָעה ֶׁשָּגַזר ִאּלּו ָהִייָת יֹוֵדַע ַּכ, ִאי ַרִּבי, ִאי ַרִּבי: לֹו

ֱאלִֹהים ' ַוַּיֵּפל ה", ָּפַתח ְוָאַמר. 'כּוְו. ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד ַּתַחת ַהָּיד ֶׁשל ֱאדֹום, ּוָמַסר אֹוָתם ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַיד אֹוָתּה ַהִּׁשְפָחה

 נֹוְׁשֶי

 נֹוְׁשֶי

 נֹוְׁשֶי

 נֹוְׁשֶי

ן ָבּוּמַּכ

 בֶרֶעְּב



ד 

ְוָהיּו ְמֻחָּבִרים , ָּבָרא אֹותֹו ּדּו ַפְרצּוִפים, ְּכֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון. " ַעל ָהָאָדם ַוִּייָׁשןַּתְרֵּדָמה

ֵּכיָון . ֶאָּלא ְּבָרָאם, ְולֹא ָכתּוב ְּבָראֹו, ְּבִלי ֵפרּוד, "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם" ִמּׁשּום ֶׁשָּכתּוב ,ָמה ַהַּטַעם. ַיַחד ְּבִלי ֵפרּוד

, ְוָנַטל ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּנֵקָבה,  ִנֵּסר אֹותֹו ְנִסיָרה,ֶמה ָעָׂשה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ָהיּו ַיַחד ֶזה ִעם ֶזה ְּבָׁשֶוה, ֶׁשִּנְבְראּו

, ִאי ַרִּבי ִאי ַרִּבי', כּו ְוְוִהְלִּביׁש אֹוָתּה ְּבַכָּמה ְלבּוִׁשים, םְוִקֵּׁשט אֹוָתּה ְּבַכָּמה ִקּׁשּוִטי, ְוִהְתִקין אֹוָתּה ְּבַכָּמה ִתּקּוִנים

ְוַכָּמה ַחּיֹות , ַּכָּמה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ְמֻזָּמִנים ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות, ַּכָּמה ָארְֹך ַהְּזַמן, ַּכָּמה ָקֶׁשה ַהָּדָבר

ִּבְזַמן , ְּכִפי ָׁשָעה ֶׁשל יֹום, ְלסֹוף ַהָּיִמים. ִלְטרֹף ֶטֶרף ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְזַמן ּוְזַמן ַעד סֹוף ַהָּיִמיםְוַכָּמה ִיְׁשֲאגּו , ִיְׁשְלטּו

ד ֵמַהּיֹום ''הּוא רעֶׁש, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְזַּדְּמנּו ְלִפי ִמְנַין ַהָּׁשִנים ֶׁשל יֹוֵבל ּוְׁשִמָּטה ַיַחד, ֵמַהּיֹום ַהִּׁשִּׁשי, ֶׁשּזֹוֵרַח ַהֶּׁשֶמׁש

ַמה ֶּׁשּלֹא ָהָיה ָּכְך ִמּיֹום ֶׁשִּנְבְראּו , קֹול ָעצּוב ִּבְמִרירּות, ָעִתיד קֹול ֶאָחד ְלִהְתעֹוֵרר ֵמרּום רּוֵמי ָהְרִקיִעים. ַהִּׁשִּׁשי

ַאֶּיֶלת ֲאָהִבים : ְוֵכן אֹוֵמר, עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ֹוֶלהיֹוֵרד ְוע, ִּבְמִרירּות ְוַעְצבּות, ַּבֲחַׁשאי, ְוַהּקֹול ַההּוא ִיְהֶיה ַדק. ָהעֹוָלמֹות

ֲאִני ִנְזָּכר ֶׁשחֹוַתם ְּדיֹוְקָנּה ָהָיה ָחתּום ַעל . ֲאָהבֹות ַקָּימֹות ָהיּו ִלי ִעָּמּה. ָהִיית ִלי ִמָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְוִנְׁשַּכַחְּת ִמֶּמִּני

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה צֹוֵעק . ְוִרְׁשֵפי ַׁשְלַהְבָּתּה ּבֹוֲעִרים ְּבתֹוִכי, ה ֲחָזָקה ְּבתֹוִכי ַאֲהָבָתּהְוָהְיָת, ְוָהָיה ָחתּום ַעל ְזרֹוִעי, ִלִּבי

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִיְתעֹוְררּו ַעל ָהָעם ַהָּקדֹוׁש , ְוִיְזַּדְעְזעּו ָּכל ָהעֹוָלִמים, ְוִיְזַּדְעְזעּו ָהְרִקיִעים, ָׁשלׁש ְצָעקֹות זֹו ַאַחר זֹו

ְוִהיא , ִויעֹוְררּו אֹוָתּה, ְּדָמעֹות ַאַחר ְּדָמעֹות, ְוֵהם צֹוֲעִקים ְצָעָקה ַאַחר ְצָעָקה, ְּבּדַֹחק ַרב, ֹות ֵאּלּו ַעל ֵאּלּוָצר

, ִתי ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּניםְׁשֵלָמ, יֹוָנִתי, ֲחֶבְרִּתי, זֹוִהי ַאַּיְלִּתי: ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵרא ְואֹוֵמר. ַמְׁשִמיָעה קֹול ַעל ָּבֶניָה

, ְוָכֵעת ַּבַּגִּנים. "ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ֶׁשּלֹא ָהְיָתה יֹוֶׁשֶבת ֶאָּלא ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְּפִניִמית

ֲהֵרי ָּכל , ַאַּיְלִּתי ֲחֶבְרִּתי ְרִאי .ְרָיה ִמַּפַחד ֶׁשּלֹא ַיִּזיקּו לֹוְּכֵאם ֶׁשָהְלָכה ַאַחר ְּבָנּה ַּבְּׁשָוִקים ּוִבְרחֹובֹות ַהִּק, ְּבֻחְצָּפה

ֶׁשְּתׁשּוָקִתי ִלְׁשמַֹע , ַהֲחֵבִרים ֶׁשֵהם ְּבֵני ַהְיִׁשיבֹות ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלְך ַהְׁשִמיִעִני, ַהֲחֵבִרים ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהְיִׁשיבֹות ָּכאן

, ָהִריִמי". ַעל ַהר ָּגבַֹּה ֲעִלי ָלְך ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי ִאְמִרי"תּוב ֶזהּו ֶׁשָּכ. 'כּו ְוְלקֹוֵלְך

 ְּתִקיָעה ִאְמִרי ִהֵּנה ְתרּוָעה. ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי ְּתִקיָעה. ָהִריִמי זֹו ְתרּוָעה. ָהִריִמי זֹו ְתרּוָעה ּוְתִקיָעה ּוְתרּוָעה ְּכַאַחת

ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ַאֵחר ֶׁשִּנְקָרא , ׁשֹוָפר ָקָטן. ׁשֹוָפר ֵמאֹוָתּה ַהְּתרּוָעה ֶׁשְּלַמְעָלה, ְוֶזה ִנְקָרא ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה. ּוְתרּוָעה ְּכַאַחת

ִמּׁשּום . "ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך"ָּכתּוב ֶזהּו ֶׁש. ׁשֹוָפר ָקָטן ֶזה ִנְקָרא ׁשֹוָפר הֹוֵלְך ּתֹוְך ְּתנּוַעת ַהָּמאֹור. ׁשֹוָפר ָּגדֹול

ְוֶזהּו ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ַּבּיֹום ֶׁשל , הּוא ָּכאן ְּביֹום ַהָּׁשבּועֹות, ֲאָבל ֶזה ַהָּקָטן. ְולֹא הֹוֵלְך, ֶׁשַאֵחר הּוא ׁשֹוָפר ָּגנּוז ְוָטִמיר

ִיְתעֹוְררּו ָהָאבֹות ִמּתֹוְך , ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ִּבְתרּוָעה ּוְתִקיָעה ּוְתרּוָעה, ָפר ַהֶּזהְּבִהְתעֹוְררּות ַהּׁשֹו. ְּביֹום ַהָּׁשבּועֹות, ַהּתֹוָרה

. ְוִיְסַּתְּלקּו ִמן ָהעֹוָלם, ּוֵמאֹותֹו ַהּקֹול ַּכָּמה ְרָׁשִעים ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ָימּותּו. ְוָיבֹאּו ֵאֶליָה, ְוִיְתַעּלּו ְברּוַח, ַהְּמָעָרה

ְוִיְהיּו ְּבאֹותֹו , ְוָהָאבֹות ָיבאּו ַיַחד. ֶׁשֵהם ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש, ּיֹום עֹולֹות ַהְּתִפּלֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹוםְּבאֹותֹו ַה

, ִׁשיַח ִיְתעֹוֵרר ֲאֵליֶהםְוַהָּמ. ְוֻכָּלם ִיָּכְנסּו ִלְמָעַרת מֶׁשה, ְוֵהם ּבֹו, ְוָׁשם ִיְסַּתֵּכל ָּבָאבֹות, ּומֶׁשה עֹוֶלה ִעָּמם. ָהָהר

ְלסֹוף ִׁשְבִעים ָיִמים עֹוָלה ַנֲאַקת ְּבֵני . ַהְּׁשִכיָנה ֵּתֵלְך ְוַתֲחּזֹר ְלמֶׁשה ִׁשְבִעים ָיִמים. 'כּו ְוְוִיְתַחְּברּו ֻכָּלם ַּבּיֹום ַהֶּזה

, ּוְכֶנֶסת ַאַחת ְלַצד ָּדרֹום ּתֹאַבד ְוֶתֱחַרב. ְדֵדי ָהעֹוָלםֶׁשִּיְהיּו ְמִציִקים ָלֶהם ְּבָכל ִצ, ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש

ִיְלַּבׁש ַהָּקדֹוׁש , ְלסֹוף ְׁשלִׁשים ּוְׁשַנִים ָיִמים ֶׁשַּיַהְרגּו ֶאת ַהְּכֶנֶסת ַהִהיא, ְוָאז. ַוֲחִמָּׁשה ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֵיָהְרגּו ֵּביֵניֶהם

ְואֹותֹו ָמִׁשיַח ֶּבן ֶאְפַרִים ִיְפרֹׂש ְּפִריָׂשה ְּכמֹו ׁשֹור ֶאָחד ֶׁשַּקְרָניו עֹוִלים ְּכַקְרֵני , ָטןָּברּוְך הּוא ִקְנָאה ְלאֹותֹו ׁשֹוָפר ָק

ָאז נֹוְסִעים , ָׁשלׁש ְּפָעִמים ְּברֹאׁש ָהָהר ְּכמֹו ִמּקֶֹדם, ְואֹותֹו ׁשֹוָפר ָקָטן ִיְתַקע ְּתרּוָעה ְּתִקיָעה ּוְתרּוָעה. ְרֵאם

, ְוָכל אֹוָתם ְּבֵני ָהעֹוָלם ִיְׁשְמעּו ְוִיְראּו. ְוִיּפֹל ַרַעׁש ַעל ָהעֹוָלם ְּבאֹוָתם קֹולֹות ַהּׁשֹוָפר, ל אֹותֹו ַהָּמִׁשיַחַהְּדָגִלים ֶׁש

ז ִיְתַּבֲערּו ַהִּגּלּוִלים ְוָא. "ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ִּכְנׁשֹא ֵנס ָהִרים ִּתְראּו ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפר ִּתְׁשָמעּו"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוֵהם ָיבֹאּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ְּבַהר , ּוְׁשלָׁשה ְקָרבֹות ַיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִעם ַהָּמִׁשיַח ַהֶּזה, ֵמָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה

ְוַיַעְברּו ָּכל אֹוָתם ִּגּלּוִלים , ּוְבחֶֹדׁש ֶחְׁשָון ִיְּפלּו ׂשֹוְנֵאיֶהם. יְוֵאּלּו ַהְּקָרבֹות ִיְהיּו ָּבֶאֶלף ַהִּׁשִּׁש. ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשַלִים

, ּוְבעֹוד ֶׁשֵהם ַיַעְרכּו ְקָרבֹות ִעם ָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם. ּוִמָּׁשם ֵיְלכּו ִויעֹוְררּו ְקָרבֹות ַעל ָהעֹוָלם. ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה

ְלסֹוף ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיָרִחים . ְוִיְׁשִלטּו ָעֶליָה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיָרִחים, ְוִיְתְּפסּו אֹוָתּה,  ֱאדֹום ַעל ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשהִיְתַּכְּנסּו ְּבֵני

 .ׁש ְוִיְרַעׁש ָּכל ָהעֹוָלםְלסֹוף ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיָרִחים ִיְתָּגֵע. ְוִיְׁשְלטּו ָעֶליָה ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיָרִחים .ִיְתָּגֵעׁש ְוִיְרַעׁש ָּכל ָהעֹוָלם



ה 

, יםִמם ָיִיַנְׁשים ּוִשלֹד ְׁשעֹוְו, יםִמים ָיִעְבל ִׁשֶׁש, ללּוע ֱאַצְמד ֶאת ַעעֹובּוָּׁשג ַהַחים ֵמִרָּתְסים ִנִרָבל ְּד ֶׁשיְךִלֲהאן ַּת ָּכׁשֵּיר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִארֹו

ל ר ֶׁשֶקּבַֹהיא ֵמִה ֶׁשד"רעת ַנת ְׁש ֶאׁשָרפֹיר ְמִּכְזר ַמַהּזַֹה ְו.יַחִׁשא ָמבֹם ָיָפסֹוְבים ּוִׁשָדב ֳח"יה ָנְכֵׁשָּמִּתֶׁש תמֹוָחְלת ִמילֹוִחְת ַמְךר ָּכַחַאְו

, יםִמ ָיםִיַנְׁשים ּוִשלֹד ְׁשעֹוְו, יםִמים ָיִעְבִׁש לן ֶׁשֹוּבְׁשֶחַהא ֶׁש"שליט. א. ח. א' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ד"תשעת ַנ ְׁשינּוְיַה, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָה

ה יָטִמְׁשם ר ִעּוׁשן ָקַמְּזַהר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִאן רֹוֵכְו. הָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלִמה ָצְר ָּפֹו ּביְךִרֲאַּתא ַההּו ֶׁשד"תשע ללּוֱאז ֶּב"ים יֹום ְּבֵּיַּתְסִמ

ְוָסַפְרָּת ְלָך " )ח, ויקרא כה(: לֵבל יֹוק ַעסּוָּפת ַּבֶזֶּמֻרית ְמיִעִב ְׁשיֵאָציא מֹוִה ֶׁשו"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש"ן שליטַמיְׁשִפ. י' ג ר"ר הרהֵאֵבּו, לֵביֹוְו

 .)סנהדרין צז(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו ".ַאְרָּבִעים ָׁשָנהְו ֵּתַׁשעֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים 

 ".ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול"ׁשֹוָפר ֶׁשֶּנֱאַמר  ִליְׁשָנא ַאֲחִריָנא קֹולֹות ִמְּתִקיַעת,  קֹולֹות ֵיְצאּו קֹולֹות ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבאִּׁשִּׁשיתַּב

  , הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשחּוִּיל ַהז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכן ַהֵכְו .תייִעִבְּׁשה ַהָנָּׁש ַהבֶרֶעת ְּבלֹוֹוּקל ַהים ַעִזְּמַרְמ, תעֹובּוב ָׁשֶרֶעת ְּברֹוָפֹוּׁשת ַהלֹון קֹוֵכְו

  . ד"תשע'הת "ר". ָּמהָׁשֹוַרְרִּתיָך עַּתּפּוַח ַהַחת ַּתֹוָדּה ּדִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל ") ה, ש ח"שיה(  

  .ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקר ֶׁשֵצָחה ֶּבָרָעה ְמָחְּתְפִנ

, ל"ד זצְניְיַרר ְפֵׁשָא' צ ר"ל הגהֵּלַּפְתה ִמָי ָהֹום ּבקֹוָּמק ַּבּוּיִדְּב, ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקר ֶׁשֵצָחה ֶּבָרָעה ְמָחְּתְפד ִנ"ת תשעעֹובּוָּׁשג ַהַח

בלק (ר ַהּזַֹּבז ָּמֻרן ְמָיְנִעָהא ֶׁש" שליטיׁשִפְסְים ַוָהָרְבַא' ג ר"ר הרהֵאֵבּו, דִוית ָּדי ֵּבֵכְלי ַמֵרְבִקה ְליָסִנְּכם ַהָׁשם ֶׁשקֹוָּמל ַה ַעיַעִּבְצִהְו

ן ֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאם ִּבה ִעָרּוׁשה ְקֶיְהִּת ֶׁשׁשא ֵאֵצם ֵּתָּׁשִּמה ֶׁשָרָעח ְמַתָּפ ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּב ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהיַלִחְתִּב ֶׁש:)ריב

ּוֵמֶהם , ּוֵמֶהם ְלַאַחר ְזַמן, ֶׁשֲהֵרי ְּדָבִרים ֵאּלּו ֵמֶהם ִהְתַקְּימּו ְבאֹותֹו ְזַמן, "ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ".םּוּגְרַּת ַהְךֹוּתר ִמַהּזַֹה

בּוַע נֹוֵצץ ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְבנֹות ֶאת ְירּוָׁשַלִים ּוְלַהְראֹות ּכֹוָכב ֶאָחד ָק, ָׁשִנינּו. ִּבְזַמן ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח

ִויֵהא ֵמִאיר , ְוִיָּבְלעּו בֹו ִׁשְבִעים ּכֹוָכִבים ֲאֵחִרים, ּוְבִׁשְבִעים רּוחֹות ְמִאירֹות ִמֶּמּנּו ְּבֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ְּבִׁשְבִעים ָרִצים

יֹום ִראׁשֹון ֵיָרֶאה ְּבִעיר . יִעי ְלסֹוף ִׁשְבִעים יֹוםְוִיְתַּכֵּנס ַּבּיֹום ַהְּׁשִב, ה ַלחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי''ְוֵיָרֶאה ְּבכ .ְולֹוֵהט ִׁשְבִעים יֹום

ְוַׁשִּליט אֹוָתּה ָהִעיר , ְוֵהיָכל ָּגדֹול ִיּפֹל, ְואֹותֹו יֹום ִיְּפלּו ָׁשלׁש חֹומֹות ֶעְליֹונֹות ֵמאֹוָתּה ִעיר ֶׁשל רֹוִמי, ֶׁשל רֹוָמא

, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוְררּו ְקָרבֹות ֲחָזִקים ָּבעֹוָלם ְלָכל ַאְרָּבָעה ְצָדִדים, ֹוָלםָאז ִיְתַּפֵּׁשט אֹותֹו ּכֹוָכב ְלֵהָראֹות ָּבע. ָימּות

ָיקּום ֶמֶלְך ֶאָחד ָּגדֹול ְוׁשֹוֵלט , ְּכֶׁשָּיִאיר אֹותֹו ּכֹוָכב ְּבֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ּוְבֶאְמַצע ָהעֹוָלם. ֶוֱאמּוָנה לֹא ִתָּמֵצא ֵביֵניֶהם

, ּוַבּיֹום ֶׁשִּיָּבֵרא ַהּכֹוָכב. ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות ִּבְׁשֵני ְצָדִדים ְוִיְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם, ֶאה רּוחֹו ַעל ָּכל ְׁשָאר ַהְּמָלִכיםְוִתְתָּג, ָּבעֹוָלם

ְוִתְתַּגֶּלה ְמָעָרה ַאַחת , ִּתְזַּדֲעַזע ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה ִמיִלים ְסִביב ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

 ֶאָחד ָּגדֹול ]ףָנָע [ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ִיְגַּדל עֹוף. ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ֵּתֵצא ֵאׁש ֲחָזָקה ִלְׂשרֹף ֶאת ָהעֹוָלם. ִמַּתַחת ַהַּקְרַקע

ְוָאז ִיְתַּגֶּלה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבָכל , ִנים ִיְתַּכְּנסּו ֵאָליוּוְקדֹוִׁשים ֶעְליֹו. ְולֹו ִּתָּנֵתן ַהַּמְלכּות, ֶעְליֹון ֶׁשִּיְׁשלֹט ְּבָכל ָהעֹוָלם

ְוׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל , ִיְהיּו ִנְמָצִאים ְּבָצָרה ַאַחר ָצָרה, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְתַּגֶּלה, ְולֹו ִּתָּנֵתן ַהַּמְלכּות ּוְבֵני ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם

ְוִיְׂשָרֵאל ", ָאז ָּכתּוב. ְוָכל ֶאֶרץ ֵׂשִעיר ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש, רּוַח ַהָּמִׁשיַח ֲעֵליֶהם ְוַיְכִרית ֶלֱאדֹום ָהְרָׁשָעהָאז ִיְתעֹוֵרר , ִיְתַּגְּברּו

 ּהָתאֹוְּבר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִארֹוְו .אֹוְיָביו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. "ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹיָביו", ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב. "עֶֹׂשה ָחִיל

  ת  ֶאת זֹוָּבַׁשין ְּבִרף קֹוָסנֹוְבּו. תָּבַׁשל ְּבחּול ָילּוֱאה ֶּב" כד"תשעת ַנְׁשִבּו, תָּבַׁשם ְּבָלעֹות ָהיַאִרם ְּבא יֹוהּול ֶׁשלּוֱאה ֶּב"ם כא יֹוֵצֵיה ָנָׁש

  .הָּלֻאְּגַלית ְוִחְכֹוּנה ַהָנה ָׁשָאֵּמת ַלרֹוּוׁשְּקֶׁש ְךֶלֵּיַו יםִבָּצִנ תֹוּיִׁשְרַּפ  

  

י ֵנְפִל



ו 

  .ד"תשעה ְּבָּלֻאל ְּגד ַעאֹד ְמא ַעָלְפז ִנֶמֶר

י ַמה ִמְּפֵנ, ָּדַרׁש ַּבר ַקָּפָרא ְּבִצּפֹוִרי,  ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּום,"ְלַמְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ" ).סנהדרין צד(א ָרָמְּגַּב

ּגֹוג  ְוַסְנֵחִריב, ִחְזִקָּיהּו ָמִׁשיַח  ַלֲעׂשֹותּוא ִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ה,ְוזֹו ְסתּוָמה, ם ֶׁשְּבֶאְמַצע ֵּתָבה ְּפתּוָחה"ָּכל ֵמ

ֶׁשָאַמר ַּכָּמה ִׁשירֹות , ְך ִיְׂשָרֵאלּוַמה ָּדִוד ֶמֶל, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאְמָרה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ּוָמגֹוג

ַּתֲעֶׂשה ָמִׁשיַח , ְולֹא ָאַמר ְלָפֶניָך ִׁשיָרה, ֶׁשָעִׂשיָת לֹו ָּכל ַהִּנִּסים ַהָּללּו, ִחְזִקָּיה, יַחלֹא ֲעִׂשיתֹו ָמִׁש, ְוִתְׁשָּבחֹות ְלָפֶניָך

ּוְלָׁשלֹום ֵאין " ַהִּמְׂשָרה ְלַםְרֵּבה" )כח, בראשית מז (הָּלֻאְּגה ַהָתֲחְדִּנֶׁשְּכ' םם ַהֵּתַּתְסִּנן ֶׁשָיְנה ִעָמ 'יֵיְח ַּבנּוֵּבַר'ר ֵאָבְמּו. ְלָכְך ִנְסַּתֵּתם

ם ֶׁשְּבֶאְמַצע ֵּתָבה ִלְהיֹות ְּפתּוָחה ְוזֹו ְסתּוָמה ִלְרמֹז ִּכי "ִּכי ִמְׁשָּפט ַהֶּמ,  ֶׁשּלֹא ַּכִּמְׁשָּפטּוָמהם ְסת"ּוָבָאה ַהֶּמ, "ֵקץ

, אן ָּכּהָתיָסִנְכּו, הָבֵּתף ַהסֹו ְּבּהָמקֹוה ְמָמתּוְס' םינו ֶׁשְי ַה.ַּמֲעָלה ְוַהִּמְׂשָרה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא ִהיא ְסתּוָמה ִּבְזַמן ַהָּגלּותַה

 ֵלְך ַוּיֹאֶמר" )ט, דניאל יב(ב תּוָּכַה ֶׁשִנְרֶאהן ֵכְו. חַתָּפז ִּתָאְו, ץֵּקן ַהַמד ְזה ַעָמְּתְסִּנא ֶׁשָּלֶא, הָחתּוְּפ' ת מֶמֱאיא ֶּבִהה ֶׁשָאְרַמ, עַצְמֶאָּב

ל ז ַעֵּמַרְל "םַהְּדָבִרי םַוֲחֻתִמי םֻתִמיְס" תבֹוֵּתה ַּבָמתּוְס' םים ִמָעְּפ'  גֹו ּבׁשֵי" ֵקץ ֵעת ַעד ַהְּדָבִרים ַוֲחֻתִמים ְסֻתִמים ִּכי ָּדִנֵּיאל

 ."ְלַמְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ"ב תּוָּכת ַהים ֶאִלְׁשא ַמהּוְו ."ֵקץ ֵעת ַעד "הָמתּוֲח ַוהָמתּוְסר ֵאָּׁשִּתה ֶׁשָמתּוְס' ת םאֹוָה

אל דני(ב תּוָּכַה, אֶלה ֶפה ֶזֵאְר ּו.הָמתּוְס' םל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמ"ַוֲחֻתִמים ְסֻתִמים" ןֹוׁשָּלן ַהֵכְו. "ֵקץ ֵעת ַעד"ר ְּבָּתְפִנ" ֵאין ֵקץ" ָהינּוְיַה

" םיִרָבְּדַה"ל ֶׁש' םת אֹול ָה ַעזֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא" ֵקץ ֵעת ַעד םַהְּדָבִרי ַוֲחֻתִמים ְסֻתִמים ִּכי ָּדִנֵּיאל ֵלְך ַוּיֹאֶמר ")ט, יב

ת ַנל ְׁשז ַעֵּמַרְמ" דַע"ן ֵכְו .ר" אכייַחִׁשא ָמבָֹיח ְוַתָּפא ִּתיז ִהָאֶׁש, ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא" ֵקץ ֵעת ַעד"ת בֹוֵּתם ַהִעְּבִגיַמְטִרָּיא ת ֶלֶלְכִּנֶׁש

ד ֶעל ָוֶׁש' דְבּו, לֵאָרְׂשע ִיַמְׁשִּב ֶׁשד"עת ֹוּיִתם אֹות ִעדֹוֲחַיְתִמ, ו"ל בשכמלֶׁש' דֶעָו'ְּב ֶׁשד"עת ֹוּיִתאֹוֶׁש' א"ָרְּגי ַהֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו. ד"עתש

ן ֵכְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְּבָמתּוְס' םת ַהיַחִתְפ ִלד"על ר ֶׁשֶׁשֶּקת ַהים ֶאִאב רֹוּוׁשְו. הָּלֻאְּגד ַהיא סֹו ִהּהָתיָחִתְּפ ֶׁשהָמתּוְס' םת אֹות ָהַחַּתְפִנ

ִביבֵתינּו ִּכְלחְֹך ַהּׁשֹור ֵאת ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ְס", ְּבַדְרַּגת ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף הּוא רֹוֵמז .)משפטים קכ( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

  , 'ַעד'ֶאָּלא ַעד ְּדָמִטי ָל, ְולֹא ַעד ִּבְכָלל. "ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד" ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ,"ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה

  .לֵחת ָרכּוְלַמְּבִגיַמְטִרָּיא . "ֵקץ ֵעת ַעד"א ֶׁש"יטשל. ר. ז' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ."ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד"ִמַּתָּמן ָוֵאיָלְך   

ַוּיֹאֶמר "ב תּוָּכת ַּב"רָּב, הָנ ָׁשיםִפָלֲא' הל ים ַעִזְּמַרְמ ַהן"יִפֶל ֲאׁשֵמָח ׁשֵּיא ֶׁש"י שליטִּמן ַעב ֶּבקֲֹעַי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ה ָבֵתת ְּכבֹוָׁשְח ֶנ"הֶשל מֶֹא"י ִּכ". ּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםַו ְהֶיהֶאֶׁשר ֲאְהֶיה ֶאל מֶׁשה ֶאלִֹהים ֱא

יף ִסהֹוְו .ה"תשעה ֶלל עֹוֵלֹוּכם ַהִע" ֵליֶכםֲאָלַחִני ְׁשְהֶיה ֶאְׂשָרֵאל  ִיְבֵניִלאַמר תֹה ּכֹּיֹאֶמר ַו 'גֹו ְוּיֹאֶמרַו"ב תּוָּכת ַּב"רר ָהַאְׁשּו .תַחַא

  ם ה ַגֶּזא ֶׁש"עס שליטיֶדְי ַזויׁשִוְיַפ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו  .ה"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב יןִמָּיץ ַהת ֵקֵעא ֶׁש" שליטנֹויָאִסְרף מֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

   תֹוּכג סּוב ַחֶרֶעל ר ֶׁשָּפְסִּמַה  
 יׁשִלְׁש יֵנְּׁשֶׁש )ח ,יג( הָיְרַכְזִּב יםִקסּוְּפַּב ןֵּיַעְו .ְךֵפָׁשִּים ֶׁשב ָּדרֹם ֵמדֹע ָאַבל ֶצֵּבַקְיל דֹוָּגם ַהָּיַה גגֹוָמּו גגֹוְּבֶׁש :מח רַהזֹ יֵנּוּקִתְּב

י ִקְסְמַרְּבי ַא"גרַהע ֵמַמָּׁשא ֶׁש" שליטְךּוּבְנְרֶטמ ְׁש"ם הגרֵׁשְּב' הָעּוׁש ְייַחִמְצַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָמָחְלִּמַה תֶא דרְֹׂשִי אלֹ םָלעֹוָהֵמ

ל ֵּדְבֶהה ַהין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. לֵצָּנם ִיָל עֹויׁשִלק ְׁשַרְו, עַגָּפ ִייׁשִלד ְׁשעֹוְו, בֵרָחם ֵיָל עֹויׁשִלְׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּבא ֶׁש"ָרְּגַהל ֵמָּבֻקְמל ֶׁש"זצ

יד( קסּוָּפַהים ֵמִאן רֹוֵכְו. הֶמֹוּדַכה ְוָמָדת ֲאידֹוִעְרה ִלָנָּוַּכַה, בֵרָחֵיְו, הָמָחְלִמה ְלָנָּוַּכַה, עַגָּפי ִיַלאּו. בֵרָחֵיע ְלַגָּפין ִיֵּב ה ֶיְהִּתֶׁש )יב, זכריה 

ק ֶׁשֶּנל ַהת ֶׁשאֹוָצֹוּתַלד אֹים ְמִאְתה ַמָפֵּגַּמל ַהר ֶׁשאּוֵּתַהְו. םִיַלָׁשרּול ְים ַעֵחָּלִה ְלאּובָֹּיים ֶׁשִיֹוּגת ַהג ֶארֲֹהַּתֶׁש, הָמָחְלִּמ ַהְךתֹוה ְּבָפֵּגַמ

 ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו 'הְוזֹאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיּגֹף " בתּוָּכן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. נּוֵּנַמְזם ִּבָּיַּקי ֶׁשִלַניֹוְצְנֶבְני קֹוִּתְלִּבַה

 . ש.י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהם עֵֹמד ַעל ַרְגָליו אַעל ְירּוָׁשָלִם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּו

ל ז ַעֶמ ֶרׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמא ֶׁש" שליט. ר.ז' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִע יִגלֹיאֹוי ִּביִמִכ אָּיִרְטיַמִגְּב "ָהֵמק"א ֶׁש"ר שליטצּו

 ֶנֶׁשקת רֹוְּצַיְּמ ֶׁשאֹו, ְוַכּדֹוֶמהים ִּייִנִעְר ַּגִמּכּוִריםת יפֹוִל ְּדיּוָהֶׁשְּכ, ןָתד אֹוֵּבִאק ֶׁשֶׁשֶּנת ַהן ֶאָמְצַע ְלִיְּצרּות ינֹוִדְּמ ֶׁשינּוֵמָי ְּבינּוִאָרה ֶּׁשַמ

 ,יִעית ָּגַזר ֶׁשָּתִביא ֵעִצים ִמֶּׁשָּלּה ְוִתָּׂשֵרף ָּבֶהם ְלעֹוָלםַעל ַמְלכּות ְרִב )תלט' ילקוט ישעי( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ןיֶהֵבְיר אֹובּוֲע

הובא ( 'יזִבנֹוֹוּפב ִמַרם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו ". ַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכֶּבה ְלעֹוָלם ַיֲעֶלה ֲעָׁשָנּה'גֹו ְוְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת "ֶּנֱאַמרֶׁש

ין ' ג ר"מהרה' ובא לציון גואל'במכתב לספר  זליג רובינשטי ה ָייד ָהִמָּתר ֶׁשַמָאְו, יםִרּוּפִּכם ַהיל יֹוֵלְּב' יזִבנֹוֹות ּפיַביִׁש ִּבׁשַרָּדֶׁש )ל"זצאשר 

, ןָּפל ָיַעם ֵמטֹוָאת ָהַצָצְּפה ִמָאְצָּין ֶׁשָׁשָעת ֶהַּיִרְטת ִּפה ֶאָאָרֶׁשְכּו. ןָׁשָעֶּכ ַעּוּדַמ ',הֶלְכן ִּתָׁשָע ֶּכּהָּל ֻּכָהִרְׁשָעהל ָכְו'ח ַסּנֹ ַהה לֹוֶׁשָק

ן ָׁשָע ְּכּהָּל ֻּכָהִרְׁשָעה ֶׁשָּכלה ָחָטְבַהים ָלִּכַח ְמנּוו ָאָׁשְכַעְו, אָצְמן ִנָׁשָעֶהְו, אתֵצְמה ִנָעְׁשִרָהֶׁש: רַמָאיף ְוִסהֹוְו. רָּבֻדן ְמָׁשה ָעיֶזל ֵאין ַעִבֵה

 יְךִׁשְחַּיֶׁש יִבָרֲעַּמם ַהָלעֹול ָהז ַעֵּמַרְמַה בָרֲעַמד ַצ ְּב,]שמרמז על ענן רדיו אקטיבי[ן ָנָע אבֹה ָיָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. הֶלְכִּת

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

 ןֵּיַע



ז 

)וירא קיח( :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו, םָלעֹות ָהֶא ְוַהּכֹל ָּתָלה , תֹו ַהְּזַמןַּכָּמה ֵיׁש ָלנּו ְלִהָּמֵׁשְך ְּבתֹוְך ַהָּגלּות ַעד אֹו, ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי .

ְּבִעָּתּה ' ֲאִני ה"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּפסּוק ַהֶּזה ֶׁשָּכתּוב , לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכֶׁשָּיׁשּובּו ִבְתׁשּוָבה ִאם ִיְזּכּו ְוִאם לֹא ִיְזּכּו

ּוָמָצא ֵסֶפר ֶאָחד , ֵּבין ָּכְך ִנְפַרד ַרִּבי יֹוִסי ְוִנְכַנס ְלתֹוְך ְמָעָרה ַאַחת', כּוְו. לֹא ָזכּו ְּבִעָּתּה. ָזכּו ֲאִחיֶׁשָּנה. "ֲאִחיֶׁשָּנה

ָרָאה ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים ִחּקּוֵקי , ֵּכיָון ֶׁשָּפַתח אֹותֹו. ָיָצא ִאּתֹו. ֶׁשָהָיה ָנעּוץ ְּבתֹוְך ֶנֶקב ֶׁשל ַהֶּסַלע ִּבְקֵצה ַהְּמָעָרה

ּוָבֶהם ָהָיה יֹוֵדַע ָּכל ַהָחְכָמה ֶׁשל ֶעְליֹוִנים ְקדֹוִׁשים ְוָכל אֹוָתם ֶׁשַאַחר ָהֵריַחִים , ְלָאָדם ָהִראׁשֹוןאֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְמְסרּו 

   ָעָנן ֶׁשִּמְתַּגְלְּגִלים ַאַחר ַהָּפרֶֹכת ּתֹוְך אֹורֹות ֶעְליֹוִנים ְוָכל אֹוָתם ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדים ָלבֹא ָלעֹוָלם ַעד ַהּיֹום ֶׁשָּיקּום

   .ְּבַצד ַמֲעָרב ְוַיְחִׁשיְך ֶאת ָהעֹוָלם  

ת "מּוָבא ְּבלקן ֵכְו. לֹוְכָאר ְלָׁשְפי ָאִאי ֶׁשִרְּפַה ֵמעַרְגִּנק ֶׁשֶלֵחא ַה הּויןִעְרַּגי ַהִּכ, עַרָּגן ֹוׁשְּלא ִמ הּויןִעְרַּג ֶׁש:)שבת עז(א ָרָמְּגַּב

ַהְּתֵאָנה הּוא ֶנֶגד  )שמא' תהילים ע( :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. תֹוּפִלְּק ַהמֹוְּכ, אָרֲחא ַאָרְטִּסת ַהים ֶאִלְּמַסים ְמיִנִעְרַּגַה ֶׁשל"ְלָהֲאִריַז

 ִאיָלנֹות ְוֵיׁש, ְוִאיַלן ְסָרק ַהּכֹל ַרע, ]ַהְיינּו ְּדִבְפִרי ַהְּתֵאָנה ֵאין ְקִלּפֹות ְוַגְרִעיִנין[ִּכי ַהּכֹל טֹוב , ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵרר ַהּכֹל

ְוֵיׁש ִמיֵני ִאיָלנֹות ְּכגֹון ֵזיִתים , ְוַהְּקִלָּפה חֹוֵפף ָעָליו ִמַּבחּוץ ְּכמֹו ֱאגֹוִזים ְוִרּמֹוִנים, ֶׁשְּפִרי ֶׁשהּוא ַהּמַֹח ִמְּלָגיו

א  הּויןִעְר ַגַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל. ם ְוַכּיֹוֵצא ָהֲעָנִביְךּוְתָמִרים ֶׁשַהּמַֹח ִמְּלַבר ְוַהְּקִלָּפה ִמְּלָגיו ֶׁשהּוא ַהַּגְרִעיִנין ֶׁשְּבתֹו

ע ָרם ָּבֵחָּלִי' ן הֵכָלְו. עַרָגז ְּבָמְרִנע ָרן ֵכְו, םָלעֹוָהם ְוָדָאל ָהע ֶׁשַפֶּׁשַה ֵמַעֵרָגְמֶׁש, עַרָּגת יַנִחא ְּבא הּוָרֲחא ַאָרְטִּסי ַהִּכ, עַרָּגן ֹוׁשְּלִמ

  ת ֶמֶחְלל ִמז ַעֵּמַרְּמֶׁש, יםִאֹוגֹוּג ׁשֵמְׁשי ִמיֵנִעְרַגם ְל ֵׁשנּוְתָּנֶׁשת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁשן ֵכָּתן ִיֵכְו. עָרת ָהת ֶאֶלֶּמַסְמַה יתיִנִעְרה ַגָצָצְפִּב

  .ץֵקן ֹוׁשְּל ִמץִיַּקים ַּבִדָלְים ַהֶהים ָּבִקֲחַׂש ְמְוָלֵכן. יתיִנִעְרַגה ָמָחְלה ִמֶיְהִּת ֶׁשגגֹוָמג ּוֹוּג  

  ד"תמוז תשע' כותרת מעתון יתד נאמן ג

 
 ר לֹוכּוָזְו, הָנים ָׁשִׁשלְֹׁשי ִּכֵנְפי ִלִקְסְבֶיְנח ַק"ן הגרָרם ָמא ִעָתרּוְבד ַחמְֹלה ִלָכָּזא ֶׁש"ר שליטֵרֹו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

  . יםִרְּבַדם ְמיָנם ֵאָנְמָא, תֹוים אֹוִעְדֹוּי ַהׁשֵּיא ֶׁש"ָרְּגל ַהץ ֶׁש ֵקׁשי ֵיִּכ. רֵמ אֹוינֹו ֵאַעֵדֹוּיי ֶׁשִּמֶׁש, הָּלֻאְּגץ ַהל ֵק ַעֹוּנַמְזא ִּבֵּטַּבְתן ִהָרָּמֶׁש

  .יַעִּגא ִה"ָרְּגל ַהץ ֶׁשֵּקן ַהֵכָאה ֶׁש'ָיָאאת ְרה זָֹראֹוְכִלְו, חַתֶּפ ַּביַחִׁשָּמ ֶׁשְךל ָּכב ַעּוׁשב ְוּון ׁשָרָּמים ִמִעְמֹוה ׁשָנים ָׁשִׁשלְֹׁשר ִּכבֹוֲעה ַּכֵּנִהְו

 ץ"מוד עֹוף ְוֶלֶאר ָּפְסִּמל ַהז ַעֵּמַרְמַה, ץמֹוָאן  ֶּבהּוָיְעיַׁשה ִלָרְמֶאה ֶנָּלֻאְּגת ַהַאבּוְּנא ֶׁש" שליטנֹויָאִסְרף מֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

   ד"תשען ֵכְו. הָּלֻאְּגת ַהאֹובּום ְנֵּיַקְתִהה ְלָנְלֶחְתז ַּתָאֶׁש. ד"ב תשעָאה ְּבָעְׁשִּתִמ, ןָּבְרֻחים ַלִנ ָׁש1946 ינּוְיַה, יםִנָׁש

  .ןזֹוֲח תַּבַׁש אָּיִרְטיַמִגְּב  

 שם עין(ֹוָכב ְוֵׁשֶבט ַהַּכָּוָנה ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ְמַתְרֵּגם ֶׁשּכ, " ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאלְךָּדַר"ַעל ַהָּכתּוב 

 ,טֶבֵׁש ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִי ִּׁשיתַּבִּׁש )556י עמוד "מדרש רשב(  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש)ן"ברמב

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו

ַּבַּתְרּגּום 



ח 

 ְךָּדַר ")רכח' בלק ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"לקְּב אָבְוֵכן מּו. ְלַרֵּמז ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו

ּוִמֶּזה , "ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור"ְּבסֹוד ,  ִחָּציו ְלהֹוִליד ָּבִניםְךֶׁשהּוא ַהֶּקֶׁשת ַהּדֹוֵר, הּוא ַהְיסֹוד" ְךַרָּד", "ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב

 ְלׁשֹון "ּכֹוָכב ְךָּדַר" )יז ,כד במדבר( י"ְּבַרִּׁש  ְוֵכן ָמִצינּו.ֶׁשֵהם ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים, ֹוא ּכֹוָכִביםִרּב' יֹוְצִאים ס

ַהַּמָּדע ִמְתָקֵרב ְלכֹוָכב ָׁשִביט ד ֶׁש"ְלִפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבחֶֹדׁש ָאב תשע. ַּכֵחץ עֹוֵבר ֶׁשַהּכֹוָכב ,"ַקְׁשּתֹו ְךָּדַר"

ְוֵהם ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְנִחית ְּכִלי ֶרֶכב ַעל , מ ְּבָסמּוְך ֵאָליו" ק100ְוֶיְׁשָנּה ֲחָלִלית ֶׁשְּכָבר עֹוֶבֶרת , מ ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ" ִמְליֹון ק55ֶׁשָרחֹוק 

 ֶׁשּכֹוָכב )כוכבא ה"ד :נח ברכות( י"ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, יט ְמַסֵּמל ֶאת ַהּכֹוָכב ֶׁשּיֹוֶרה ִחִּציםִּכי ּכֹוָכב ָׁשִב. ה"ח ְּבֶחְׁשָון תשע"ַהָּׁשִביט ְּבי

  ְוהֹוִסיף . יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְּבט ֶבב ֵׁשָכֹוּכא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ילֵעְלִד ְּכיַחִׁשל ָמד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, ִחִּצים יֹוֶרה ָׁשִביט

  .יַׁשן ִיֶּב אָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִעיט ִבב ָׁשָבֹוּכא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ההר  

ְך ְיסֹוד ַהּכֹוָכִבים ֵהם ְּבִחיַנת ַהֲחָסִדים ַהּיֹוְצִאים ִמָּׁשם ְונֹוְפִלין ּתֹו )ג"רחל ולאה פ (ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

ת ל ֶאֵּמַסב ְמָכֹוּכַהים ֶׁשִארֹוְו. ְיסֹוד ַיֲעקֹב, " ּכֹוָכבְךָּדַר"ְוזֹו , אֹוִתּיֹות' ה ְוכב"ו ֵׁשם ֲהָוָי"כ, "ּכֹוָכב" ', וכו,א ַּכּנֹוַדע"ְּדז

ת ַרצּוא ְּבע הּוַבֶּטַּבּכֹוָכב ָׁשִביט ל ת ֶׁשּולְׁשְלַּתְׁשִהת ַהַרן צּוֵכְו. הָּלֻאְּגַהה ְוָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפסֹו, תֹוּיִתב אֹו" כְךֶר ֶדיַעִּפְׁשַּמה ֶׁש"ם הויֵׁש

  ת יַנִחיא ְּבִהְו, חַרֶקז ְּבָמְרִּנין ֶׁשת ִּדיַנִחיא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמל ַהים ַעִזְּמַר ְמּוּלל ֵאָּכ, דָבְלר ִּבֶטֶמילֹו ִק4יו ְּכָתֹוּדִמד ְּבאֹ ְמןָטָקא הּוְו, חַרֶק

   .'דת אֹות ָלֶכֶּייא ַׁשִהְו, "ְוָדִוד הּוא ַהָּקָטן" )יד, א יז"ש(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ןָטָק  

יל ִבֹוּמ ֶׁשדָחֶא יׁשִבְכ ִלְךמּוָסְּב, יִנת ֵׁשִית ַּבַפקּוְּתת ִמיקֹוִּתת ַעעֹוֵּבְטן ַממֹוְטא ַמָצְמִּנד ֶׁש"ב תשע ָאׁשֶדחְֹּב תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה

, הָברֹוְּקן ַהֹוּית ִצַּלֻאל ְּגז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. גרְֹתֶאב ְוָללּור ּוּיי ִצִנד ֵׁשַּצִמ ּו,ןֹוּית ִצַלאּוְגִלים ִּלִּמם ַהיֶהֵלת ֲעקֹוקּוֲחֶׁש, םִיַלָׁשירּוִל

   ֶׁשְּבֵחְטא ָאָדם )רעב' עקב ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב אָבּוּמַּכ .ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטל ֵחן ֶׁשּוּקִּתד ַהסֹו, גרְֹתֶאב ָלָלּוּלר ַהּוּבל ִחַעְו

  .ִהְפִריד ֵּבין ַהּלּוָלב ָלֶאְתרֹוגָהִראׁשֹון הּוא   

ְי בִּתְעַמָּׁשֶים ׁשִרָבּיא ְדִבָנְו ָיק גִּדַם צֵׁשּ  :א"ל שליטֵאָרְׂשי ִיֵלֹדוְּגִל מֹדוּ

ַעָּזה לֹא ִּתָּפֵסק ִלְפֵני ַהַּמֲעָרָכה ֶׁשִהְתִחיָלה ְּבָיִמים ֵאּלּו ְּב

ג ֶׁשִהיא ִמְלֶחֶמת ּגֹו, ֶׁשִּתְתַּפֵּתַח ִמֶּמָּנּה ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ְׁשִליִׁשית

ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה ִיְתַּגֶּלה ,  ִנְּבאּו ָכל ַהְּנִביִאיםָהּוָמגֹוג ַהּנֹוָרָאה ֶׁשָעֶלי

  .ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוִיְגָאֵלנּו ְגֻאַּלת עֹוָלם

ְוָׁשב ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד " )יג, דניאל יא(ב תּוָּכה ֶּׁשי ַמל ִּפַע, הָּזת ַעֶמֶחְלִּמג ִמגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְל ִמַחֵּתַּפְתִּתת ֶׁשרּוָׁשְפר ֶאֵאָבְל

ּוָבִעִּתים ָהֵהם ַרִּבים ַיַעְמדּו :  ָרבָהמֹון ַרב ִמן ָהִראׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעִּתים ָׁשִנים ָיבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ָּגדֹול ּוִבְרכּוׁש

ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות : ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ּוְבֵני ָּפִריֵצי ַעְּמָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו

ְוַיַעׂש ַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ : ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹדּוְזרֹעֹות ַהֶּנֶגב לֹא ַיֲעמֹדּו ְוַעם ִמְבָחָריו 

 ְוָיֵׂשם ָּפָניו ָלבֹוא ְּבתֶֹקף ָּכל ַמְלכּותֹו ִויָׁשִרים ִעּמֹו ְוָעָׂשה ּוַבת ַהָּנִׁשים ִיֶּתן לֹו ְלַהְׁשִחיָתּה ְולֹא :ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו

ְוָיֵׁשב ָּפָניו :  ָּפָניו ְלִאִּיים ְוָלַכד ַרִּבים ְוִהְׁשִּבית ָקִצין ֶחְרָּפתֹו לֹו ִּבְלִּתי ֶחְרָּפתֹו ָיִׁשיב לֹוְוָיֵׂשם: ד ְולֹא לֹו ִתְהֶיהַתֲעמֹ

 ּוְבָיִמים ֲאָחִדים ִיָּׁשֵבר ְולֹא ְבַאַּפִים ְוָעַמד ַעל ַּכּנֹו ַמֲעִביר נֹוֵגׂש ֶהֶדר ַמְלכּות: ְלָמעּוֵּזי ַאְרצֹו ְוִנְכַׁשל ְוָנַפל ְולֹא ִיָּמֵצא

ל ְלַדֵּבר ַעל ָהֲעִתידֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְוַדע ִּכי ֲאָרם ִהיא ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית  ְוַעָּתה ָיֵח'אָרְזן ֶעְּבִא'ר ָהֵאָבְמ ּו".ְולֹא ְבִמְלָחָמה

 ֵקץ ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ֲאֶׁשר ָאַמר ְוִהְצִליַח ַעד ַּכֵּלה ַזַעם ָאז ִּגיַעת ֵקץ ֶׁשַּי ּוְבֵע,ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּגם קֹוְסַטְנִטיָנא ִהיא ְצפֹוִנית

 ְוִהֵּנה לֹא ִהְזִּכיר ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ַרק ִהְזִּכיר ִּכי ֶזה ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֵיֵצא ְוָעָׂשה ִמְלָחָמה ִעם ,ָיבֹא ֵקץ ַהּגֹוֵאל ַּכֲאֶׁשר ְיָפֵרׁש

 ְוַאַחר ָיִמים ְידּוִעים ְּבִמְסַּפר ִמּיֹום מֹותֹו ָיבֹא ַהּגֹוֵאל , ְוֵיֵלְך ָלָאֶרץ ְוָאז ֵיָהֵרג,ִיְלּכֹד ֶאת ִמְצַרִיםֶמֶלְך ִמְצַרִים ְו

, םִיַרְצת ִמ ֶאּוׁשְּבְכים ִיִקְרּוּטר ַהֶׁשֲאַּכ, םִיַרְצִמה ְלָּיִקְרין טּוה ֵּבָמָחְל ִמַחֵּתַּפְתל ִּתֵאֹוּגת ַהיַאי ִּבֵנְפִּל ֶׁש'אָרְזן ֶעְּבִא'ָהים ֵמִארֹו. ְלִיְׂשָרֵאל

 ְוֵכן

 ןֵכְו

 הֶאְרִנְו



ט 

ת ת ֶאֹוּלַכ ְלּוׁשְּקיַבִו, ת"היל, לֵאָרְׂשץ ִיֶרי ֶאֵנְּבים ִמִּב ַריתּוִחְׁשַיְו, ָךְּמי ַעיֵצִרי ָּפֵנְּב ִמָהּוׁשְּבְכִיל ְוֵאָרְׂשץ ִיֶרל ֶאה ַעָמָחְלִמ ְללּוֲע ַיְךר ָּכַחַאְו

   ָּפִריֵצי ַעְּמָךּוְבֵני ", גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמב ְּבב ַרֶרֶעת ָהכּוְלת ַמיַלִפל ְנק ַעסּוָּפן ַהֹוׁשְל: אֶלה ֶפה ֶזֵאְרּו. יחּוִלְצא ַי לֹהֶזָבל ּוֵאָרְׂשת ִיֶסֶנְּכ

  .יִלָּתְפַנ, ירִאָי, יןִמָיְנִּבת " רְּבֵנין ֵכְו .יןִמָיְנ ִּבלז ַעֵּמַר ְמ"ּוְבֵני"ן ֵכְו, הּוָיְנַתְנ אָּיִרְטיַמִגְּב" ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו  

ר ָבָע ֶּבינּוִאר ָרָבְכּו. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְוָּזל ַעא ֶׁשֵׂשֹוּניב ַהִבם ְסִיַרְצִמה ְלָּיִקְרין טּוה ֵּבָמָחְלת ִמֹוּיֻרָּגְתל ִהים ַעִעְמֹו ׁשנּו ָאּוּלֵא

ם דֹות ֱאֶמֶחְל ִמיָהֶרֲחר ַארֹוְגאת ִּתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהְו. הָּזר ַעבּום ֲעֵחָּלִהים ְלִנָכ מּויּוים ָהִקְרּוּטַהה ֶׁשָרְמְרֶּמת ַהיַנִפן ְסַיְנִעְּב

ר ָבְכּו. הָּזן ַעַיְנִעד ְּבאֹים ְמִקלּוֲחה ַוֶזה ָלים ֶזִבְיים אֹוִנֵכם ְׁשֵה ֶׁשַעדּוָּיַּכ, הָּיִקְרד טּוֶגה ֶנָמָחְלִמא ְלֵצה ֵתָיְסי רּוִּכ, םָלעֹול ָהָכאל ְּבֵעָמְׁשִיְו

ַקָּבָלה ְּבָיֵדינּו ִמַּתְלִמיֵדי  )חלק ה עמוד עג וכעין זה בחלק א עמוד מד עקבתא דמשיחא(ר ֶליְּפְיַטְּסַהֵמ' נּוֵּבת ַרחֹוְראֹו' רֶפֵּסַה ֵמאנּוֵבֵה

 ְצִריִכים ִלְלּבֹש ]'ַּדְרַּדַנִּלים'ַה[ 'ּבּוְספֹורּוס'א ֶיֱחצּו ֶאת ֵמיַצר ִאם ַהְּסִפינֹות ֶׁשל ַמְלכּות רּוְסָי: א ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון"ַהְּגָר

ן ֵכְו. םקֹוָּמת ַה ֶאּוׁשְּבְכִּיה ֶׁשָנָּוַּכַהֶׁש, רֵאל ֵּב"ר זצֶליְּפְיַטְּסן ַהָרָמּו. ֶׁשַהָּׁשָעה ְקרֹוָבה ָאז ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח,  לֹוַמר ְלָך,ִּבְגֵדי ַׁשָּבת

ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל , ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ִמְּפִׁשיְסָחא, א"ַהְּגָר, ְנִביִאים ִנְתַנְּבאּו ְּבִסְגנֹון ֶאָחד' ג )ז"עמוד ש(' יִפת יֹויַלִלְּכ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ְצִריִכין ָאנּו ִלְלּבֹש ִּבְגֵדי ,  ְלטּוְרִקָּיאִּכי ְבָׁשָעה ֶׁשָהרּוִסים ִיָּכְנסּו, ָּכל ֵאּלּו ַהְּׁשלָֹשה ָאְמרּו ַמָּמׁש ְּבנַֹסח ֶאָחד, ין'ֵמרּוִז

 אסָּמַח ֶׁש'ָּךֶדי אֹוִנם ֲאַּג'ס "א בעמח"יץ שליטִבינֹוִּבן ַרֵהּכֹל ַהיֵאִלְמַּג' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יֹום טֹוב ִלְכבֹוד ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח

א "ב שליטֵל. ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמיל ְלִבֹוה ּתָּזַעאס ְּבָּמַחת ַהֶמֶחְלִּמז ֶׁשֵּמַרְל, תֹוּיִתאֹום ָה ִעגגֹוָמג ּוגֹוְלְּבִגיַמְטִרָּיא 

ן ֹוּי ִצ'ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא"ה ִלָנָכֲהה ל ֶזי ָכִּכ, ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעיתְּבִגיַמְטִרָּיא ְבַצע צּוק ֵאיָתן ַעָּזה ִּמֶׁש

ה ָנְמֶּיַּתְסִּתֶׁש ְּכׁשת ֵאַקָסְפַהה ְלֶּכְזז ִנק ָאַרז ֶׁשֵּמַר ְל,ַהְפָסַקת ֵאׁשְּבִגיַמְטִרָּיא ת ֹוּיִתאֹום ָהִעְּבמָֹצֵאי ְׁשִביִעית א ֶׁש"שליט יִנֹויּבד ִסִוָּד

אס ָּמַחל ַהל ֶׁשֶמֵסל ַּבֵׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁש"שליטין ִקְסיְיֵר. ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אד ָּבִון ָּדית ֶּביִעִבי ְׁשֵאָצמֹוְבּו, יתיִעִבְּׁשת ַהַנל ְׁשת ֶׁשמֹוָחְלִּמַה

ד ָּגְסִּמ ַהןַּבְרת ֻח ֶאיאּוִבָּיים ֶׁשִנָיְנִע ָהלּוְּגְלַּגְתם ִיֶהן ֵמֵכָאז ֶׁשֵּמַרְל, תִיַּבר ַהַהי ְּבאִלֵעָמְׁשִּיד ַהָּגְסִּמת ַהת ֶאכֹוְתת חֹואֹוְרִּנת ֶׁשבֹוָרי ֲחֵּתְׁש

   72 ְלׁשת ֵאקֹוָסְפים ַהִמָעה ְּפָּמַּכת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁשא "ם שליטהּוְרם ַּבֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .א" בבׁשָּדְקִמית ַהן ֵּבַיְנת ִּבֶאְו, הֶּזַה

  . חַתֶּפה ַּבָּלֻאְּגַהְו, רַהּזֹץ ַהל ֵקים ֶׁשִנ ָׁש72 ַהמּוְּיַּתְסִהז ֶׁשֵּמַרְל, תעֹוָׁש  

 
 ִּכִּתים ִמַּיד ְוִצים" )כד, במדבר כד( םָעְלת ִּבַאבּול ְנן ֶׁשרֹוֲחַאב ָהתּוָּכל ַהל ַעיֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתם ְּבת ַּגֶזֶמְרס ִנרּופֹוְסֹול ּב ַעזֹו

 ְּבֻאְכלּוִסין ְוִיְפקּון ,ֵזְייָנא ְּבָמֵני ִיְצָטְרָחן ְוִציִצין ןָתָנ יֹוםֵּגְרַתְמּו ".אֵֹבד ֲעֵדי הּוא ְוַגם ֵעֶבר ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו

 ,ְלַאתֹוָרִאי ְוִיְצֲערּון ]הָּיִקְרטּו[ ,קּוְסַטְנִטיִני ִמן ְּדִיְפקּון ְּבִלְגיֹוִנין ְוִיְצַטְרפּון ,ִאַטְלָיא ּוֵמַאָרע ,ִלְמַּבְרִנָּיא ִמן ַסִּגיִאין

 .ְלאּוְבָדָנא ָעְלָמא ַעד ִויֲהָוון ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ְּבַיד ְלֵמיַּפל ְוַאְלָיין ְּדַאְלָיין סֹוְפהֹון ְּבַרם ,ְּדֵעֶבר נֹויָּב ָּכל ִויַׁשְעְּבדּון

ְוַגם הּוא "ק סּוָּפת ַּבֶזֶּמֻרְמד "עת תשַנן ְׁשֵכְו. םרֹוד ָּדַצים ְּבִאָצְמִּנֶׁש םִיַרְצִמ לַע זֵּמַרְּמֶׁש ,איַמרֹוְּד םיף ָׁשִסי מֹוִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתְבּו

 ִמן ְּדִמְׁשַּתֵּיר ֵׁשיְזבּוָתא ִויֵׁשיִצי ְויֹוִביד ַיֲעקֹב ִמְּדֵבית ַׁשִּליט ְוָיקּום )יט( םן ָׁשָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבן מּוֵכְו". אֵֹבד ֲעֵדי

   אָּיִרְטיַמִגְּב ןַאדּוְרַא הָּיִקְריט טּוִּלל ַׁש ֶׁשמֹוְּׁשא ֶׁש"ָמְרֳּדַכי ֱאִליָׁשר שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה .ַחָּיְבָתא ַקְרָּתא קּוְסַטְנִטיִני

  .רֵּׁשַקְּמֶׁש ןָכְּדַׁש ׁשֵי ,יןִאּוּׂשִנ תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּלֻאְּגַה םֶדקֹוְּד .ְךּוּדִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב הָּיִקְרטּו ןֵכְו ].אןיַרִא לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו[ .סֶרֶא  

ֵּתֶרא ַאְׁשְקלֹון ְוִתיָרא ְוַעָּזה ְוָתִחיל ְמאֹד ְוֶעְקרֹון ִּכי " )זכריה פרק ט(ַּבְּפסּוִקים , ֵיׁש ֶרֶמז ֶׁשַהְּגֻאָּלה ַּתְתִחיל ִמְּנִפיַלת ַעָּזה

ַוֲהִסרִֹתי : ֵזר ְּבַאְׁשּדֹוד ְוִהְכַרִּתי ְּגאֹון ְּפִלְׁשִּתיםְוָיַׁשב ַמְמ: הֹוִביׁש ֶמָּבָטּה ְוָאַבד ֶמֶלְך ֵמַעָּזה ְוַאְׁשְקלֹון לֹא ֵתֵׁשב

ְוָחִניִתי ְלֵביִתי ִמָּצָבה : ָדָמיו ִמִּפיו ְוִׁשֻּקָציו ִמֵּבין ִׁשָּניו ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלאלֵֹהינּו ְוָהָיה ְּכַאֻּלף ִּביהּוָדה ְוֶעְקרֹון ִּכיבּוִסי

ִּגיִלי ְמאֹד ַּבת ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך :  ֲעֵליֶהם עֹוד נֵֹגׂש ִּכי ַעָּתה ָרִאיִתי ְּבֵעיָניֵמעֵֹבר ּוִמָּׁשב ְולֹא ַיֲעבֹר

ת יַלִפת ְנ ֶאְךֵרֹוא ּכהּוס ֶׁשמֹות ָעַאבּוְנים ִּבִאן רֹוֵכ ְו".ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן ֲאתֹנֹות

ְוָׁשַבְרִּתי ְּבִריַח ַּדֶּמֶׂשק ְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב ִמִּבְקַעת ָאֶון ְותֹוֵמְך ֵׁשֶבט ִמֵּבית ֶעֶדן ְוָגלּו ַעם " )ה, עמוס א(: הָּזת ַעיַלִפם ְנק ִעֶּׂשֶמַּד

 יםִמָיְבּו

 תֶרסָֹמ

 ְוֵכן



י 

ָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל ַהְגלֹוָתם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ְלַהְסִּגיר  ַעל ְׁשלָׁשה ִּפְׁשֵעי ַעָּזה ְוַעל ַאְר'הּכֹה ָאַמר : 'הֲאָרם ִקיָרה ָאַמר 

  ְוַגם ֲחָמת ִּתְגָּבל ָּבּה צֹר ") ב( :ןידֹוִצר ְוצֹם ם ַּגת ָׁשרֹוָּכְזֻמּו ".ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַעָּזה ְוָאְכָלה ַאְרְמנֶֹתיָה: ֶלֱאדֹום

  . םדֹוֱאה ֶּבָמָקְּנת ַהיא ֶאִבָּתֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ ַחֵּתַּפְתאן ִּתָּכִּמה ֶׁשֶאְרַמ" םְלַהְסִּגיר ֶלֱאדֹו"ן ֵכְו". ְוִצידֹון  

  .ד" סֹוןֵהה "ָּז ַעיֵנְפת ִלֹוּיִתאֹוָה

  .ה"ָלָּב ַקןֵהר "גֹו ָמיֵנְפת ִלֹוּיִתאֹוָה

  .י"ִּבְׁש ַרןֵהא "ָטֶּק ַריֵרֲחת ַאֹוּיִתאֹוָה

  .ד"ד סֹו"ּוּמק ִל"ֶׁשֶנ ןֵה ה"ָרָהְנִמ יֵרֲחַאי ְוֵנְפ ִלָהאֹוִתּיֹות
ים יִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמד ַמֹוּסד ַהּוּמִּלז ֶׁשֵּמַרְל. רֶדֵּסי ַהִפ ְלד"סֹון  ֵהה"ָּזַעי ֵנְפת ִלֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"שליטר ֵפיר סֹוִאף ֵמֵסיֹו' ג ר"הרה

ם ִאז ֶׁשֵּמַר ְל,ה"ָלָּבַקן  ֵהר"גֹוָמי ֵנְפת ִלֹוּיִתאֹון ָהֵכְו. םיֶהֵנְפִּלת ֶׁשֹוּיִתאֹוז ָּבָמְרִּנם ֶׁשֶהָּל ֶׁשׁשֶרּׁשֹא ַההּון ֶׁשיָוֵּכ, הָּזַעים ֵמִאָּבֶׁש

ן ֵכְו. דַחיג ַּפִפֵּמן ֶׁשִית ַייַנִחיא ְּבה ִהָלָּבַקְו .ַּפַחד ָקֶׁשה ַיִין ְמִפיגֹו .)ב י"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. הָלָּבד ַקמְֹל ִליְךִרד ָצַחַפר ּוגֹו ָמׁשֵי

אס ָּמַחי ַהאֵׁשת ָרמֹו ְׁשלּוְׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. ן"עֹוְמי ִׁש"ִּבַרן  ֵהל"ֵאָּמה ַס"ָטֶּקַרי ֵרֲחת ַאֹוּיִתאֹוָהְו. י"ִּבְׁשַרן  ֵהא"ָטֶּקַרי ֵרֲחת ַאֹוּיִתאֹוָה

 מֹוְּכ, הָדהּוְיט ֶבת ֵׁשַלֲחַנה ְּבָתְי ָההָּזַען ֵכְו .רַהּזֹר ַהֶפֵסיק ְּבִּפְסים ַמִדְמא לֹוּלֹל ֶׁשַלְגת ִּבאֹות ָּברֹוָּצַהז ֶׁשֵּמַר ְמ,רָהַזַא, יִרֲהזֹוה ָּזַעְּב

ן ֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁש ָמְךֶרֶד הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפת  ֶאיַעִּפְׁשה ַמָדהּוט ְיֶבֵׁש ְו".ַוִּיְלּכֹד ְיהּוָדה ֶאת ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוָלּה" )יח, שופטים א(ב תּוָּכֶׁש

ן ֵכ ְו.הָּזַעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעזַעּבֹן ֵכְו ].יִלֵמְרַּכל ַהָבָנ [ֹוה ּבָמֲחְלִנד ְוִול ָּדע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ַעיָׁשִּבְלִהה ֶׁשָּפִלְּקַה, לָבָנא ָּיִרְטיַמִגְּב הָּזַע

ל ת ַעזֹוְּמַרן ְמנֹוָבץ ְלֶרֶאת ֵמאֹוָּבת ֶׁשרֹוָּצ ַהְוֵכן. הָדהּות ְיַלֲחַּנק ִמֶלם ֵחיא ַגד ִהֹוּדְׁשי ַא ִּכ,ד"ִו ָּדׁש"ֵאת ֹוּיִת אֹודֹוּדְׁשַאת ְּבֶמֶחְלה ִנָּזַע

 ן"נּו ,ְנִתיבֹות ָחְכָמה ב"ֵל נֹוָטִריקֹון ְּלָבנֹוןֶׁש .)חיי שרה קלב( ַעל ַהּזַֹהר' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ּמּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהַּכ, הָרֹוּתת ַהדֹוד סֹוּוּמִלן ְּביֹוְפִר

ג "ּוִמּיֹום ל, ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה"ב ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ָהעֶֹמר ֵהם ְּכֶנֶגד ל"ֶׁשל )ע"תש( 'ַים ַהָחְכָמה'מּוָבא ְּבֵסֶפר ן ֵכְו, ַׁשֲעֵרי ִּביָנה

ץ ֶרָאה ָהָאְלָמ" נּום ָּבֵּיַקְתִהי ֶׁשֵרֲחַאא ֶׁש"ץ שליטאְרַוה ְׁשָדהּוְי' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ַׁשֲעֵרי ִּביָנה ֵמָהִאָּמא' ָּבעֶֹמר ַמְתִחיָלה ֶהָאַרת ַהנ

 יְךִרָּצז ֶׁשֵּמַרְמן יָתק ֵאּוּצא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ר" אכי"הָעץ ֵּדֶרָאה ָהָאְלָמ"ב רֹוָק ְּבנּום ָּבֵּיַקְתִּיה ֶׁשֶּפַצ ְנ,"סָמָח

 ֹוצקּות ֹוּיִת אֹוקצּות יַנִחְבִל, אָיְנַּת מֹוה ְׁשָרֹוּתת ַהלֹוְגל ִנר ֶׁשַּׂשַה ֶׁשַעדּוָּיַּכ, אָיְנַּתת ֹוּיִת אֹוןיָתֵאת ְּבֶזֶמְרִּנה ֶׁשֶלְגִּנת ַהַגֵרְדַּמת ִמלֹוֲעַל

  , אסַּמַחת ְּבכֹוְמֹוּת ֶׁשהָּיִקְרטּו ְורַּטַקת ינֹוִדן ְמֵכְו .ִפִּליןּוְתִּלית ַט ַרק תזֹוְּמַר ְמַרֶּקטֹותן ָהֵכְו. הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפֶאל ֵּמַסְּמד ֶׁש"ל יֹוֶׁש

  .הָטֶּקַרש ֶרּׁשֹן ִמֵה  

 )תנא דבי אליהו רבא ו( ׁשָרְדִּמא ַּבָבמּוַּכ. הָרֹוּת ַהתּוּייִמִנְפִל, הָרֹוּתל ַה ֶׁשתרֹוָהְנִּמס ַלֵנָּכִה ְליְךִרָּצת ֶׁשֶזֶּמַר ְמתרֹוָהְנִּמת ַהַרָצ

 ָּכְך ֵיׁש ָלֶהם ַלַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלָכל ֶאָחד ,ֲחָדִרים ְּבתֹוָרתֹו ה ַחְדֵרי" ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ְלהקב,"ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו"

 ּוִמָּיד ַהִּיּסּוִרין הָרי תֹוֵרְבי ִד ְוִאם ָרִאיָת ֶׁשַהִּיּסּוִרין ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבאֹות ָעֶליָך רּוץ ְלַחְדֵר,ֲחָדִרים ְּבתֹוָרתֹו ְוֶאָחד ַחְדֵרי

ת ַעַּד'ר ֶפֵּסת ַהַמָּדְקַהא ְּבָבּוּמי ַהל ִּפא ַע"ט שליטּוּגְנְיה ַוָדהּוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך" רַמ ֶׁשֶּנֱא,ּבֹוְרִחין ִמְּמָך

. הָרֹוּתים ַּבִּים ַחִית ַמרֹוֵאר ְּבַפָחְו, קָחְצל ִית ֶׁשרֹוֵאְּבת ַהיַרִפת ֲחַּדִמק ְּבַּבְדי ִנִּכ, קָחְצה ִיָי ָהמֹול ְׁש"יַזִרֲאָהי ֶׁש ָחיׁשן ִאֶּבַל' הָנבּוְתּו

ַוָּיָׁשב : ֵּיֶׁשב ָׁשםַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַו" )יז, בראשית כו(ב תּוי ָכִּכ, הָּזר ַעזֹוֵאה ְּבָיק ָהָחְצת ִירֹוֵאת ְּביַרִפם ֲחקֹוְמּו

ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו". ּבֲֹאָכה ְגָרָרה ַעד ַעָּזה" )יט, שם י(ב תּוָכ ְו,"ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו

' ר הרֹול ֶטת ֶׁשירֹוִפה ֲחָּזַעל ְּבֵּבַקְנ, הָּזל ַעת ֶׁשרֹוֵאד ְּבסֹום ְּבֵהֶׁש, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפים ִּבִּים ַחִית ַמרֹוֵאר ְּבּפְֹחא ַנם לֹלֹוָׁשס ְום ַחִאֶׁש

א "ר שליטֵפיר סֹוִאף ֵמֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ם"ה ָנ"ָרֹוּתת ֹוּיִת אֹוְךּוּפִהְּבת "רֹוָהְנִמא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .םֵחַרְי

ֶׁשִעְנָינֹו  ,ד"ד קֹּוּמִלר ֵחן ַאֶפאְֹבּו. יִנָחרּוָהק ְוַּדק ַהֶלֵחם ַהֵהֶׁשה ָרֹוּתת ַהדֹוד סֹוּוּמִל ינּוְי ַה,ק"ד ַּד"ֻמִלן  ֵהה"ָרָהְנִמי ֵנְפ ִלָהאֹוִתּיֹותֶׁש

 יֵנְפ ִלָהאֹוִתּיֹותן ֵכְו, ד"קֹו ֵהן 'זַֹהר'ְדמֹות ְלְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַהּקֹו. קֹוד סֹוִדי ּוְכמֹו ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות, ֶרֶמז ְוִסיָמן ֶׁשּמֹוִביל ָלָרז

יף ִסהֹו ְו.ד"ד סֹו"ּוּמק ִל"ֶׁשֶנ ןֵה ה"ָרָהְנִמ יֵרֲחַאי ְוֵנְפ ִלָהאֹוִתּיֹותן ֵכְו. זָריל ָלִבֹוּמז ֶׁשֶמֶרא ָההּוֶׁש, ׁש"ֵּקד ֶה"ֻמִל ןֵה ת"רֹוָהְנִמ

 יףִסהֹוְו

 ןֵכְו



יא 

ק ָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. הָרֹוּתת ַהדֹוד סֹוּוּמִלל ְלָּגֻסְמן ַהַמְּזַה, תָּבַׁשא ָּיִרְטיַמִג ְּבתרֹוָהְנִמא ֶׁש"ב שליטֵל. ד' ג ר"הרה

 יׁשיִדִא ְּבהָרָהְנִמן ֵכְו. הָּדד ִמֶגֶנה ְּכָּדִמ, טֶנְרֶטיְנִא ָּבאּוְטָחר ֶׁשֶתֵּסַּבת ֶׁשרֹוֵבל ֲעת ַעאֹוָּב, רֶתֵּסַּבֶׁשר ָבן ָּדֵהת ֶׁשרֹוָהְנִּמא ֶׁש"י שליטאִּבַצַר

 ה"אהום א ֵׁשש הּו"ת ב"ף אּוּלִח ְּבת"צָֹצְּפא ֶׁש"ר שליטֵפיר סֹוִאף ֵמֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. טֶנְרֶטיְנִאי ָהֵאָּטל ַחת ַעֶזֶּמַרְמ, רֶטיְנִא

  יף ִסהֹו ְו.ת"צָֹצְּפ ֹוּלש ֶׁש"ת ב"אז ָּבָמְרִּנֶׁש, ֹוּלה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלת ַהם ֶאיִלְּבַקְמ, ו"ת חַעַּדת ַהים ֶאִמְגֹוּפן ֶׁשיָוֵכְו. תַעַּדת ַהיַרִפת ְסל ֶאֵּמַסְמַה

  .רֶצֵיְּבִגיַמְטִרָּיא ה ָרָהְנִמא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"הרה  

ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי דָֹני ְזכֹר ֲא" )נא, תהילים פט(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻרט ְמֶנְרֶטיְנִאת ָהַּפִלְּקא ֶׁש" שליט.ג.ד.מ.י' ג ר"הרהֵמ

 ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ]יםִּבים ַרִּמת ַעַּפִלת ְקם ֶאיָקֵחְּבים ִאְׂשנֹו, םֵּׁשי ַהֵאֵר ְיינּוְיַה, יָךֶדָבֲעם ֵמֵהים ֶׁשִׁשָנֲא [:ָּכל ַרִּבים ַעִּמים

ה ת ַמיף ֶאִסהֹום ְלקֹוָּמאן ַהָכְו]. הָּלֻאְּגת ַהים ֶאִבְּכַעְמ, איָחִׁשְמא ִדָתְבְקִעת ַפקּוְתִּב ["ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך ה"הויאֹוְיֶביָך 

 תיַאִּב םֶדקֹו הָנרֹוֲחַאָה הָמָחְלִּמַּבֶׁש ל"ַּצַז יןִקיְסִּד ייּבֵל ַעֻׁשהֹוְי יִּבַרֵמ יׁשִא יִּפִמ יׁשִא הָלָּבַק לֹו ׁשֵּיֶׁש 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵּסַהֵמ אנּוֵבֵהֶּׁש

 ּוַבְּׂשִריִדים" קסּוָּפַה םֵּיַקְתִי זָאֶׁש ינּוְיַה ].'כּוְו ְךָלְכֻלְמ טֶנְרֶטיְנִאֵמ[ .יםִּמַעָה ןִמ יםִלָּדְבֻּמֶׁש 'ה רַבְדִל יםִדֵרֲחַה יםִדהּוְּיַה לָּכ לּוְצָּנִי יַחִׁשָּמַה

' ר ר"מֹוְדַאר ָהַמָאה ֶּׁש ַמַעדּו ָיָאְמָנם .יםִּמַעָהל ֵמֵדָּבִהְל אֵרקֹו 'ה רֶׁשֲא יםיִדִרְּׂשַהֵמ תיֹוְהִל לֵצָּנִהְל ילִבְׁשִּב כּוְרָטְצִיְו ".קֵֹרא 'ה ֲאֶׁשר

 ְךָּיא ַׁשּלֹ ֶׁשינּוְיַה. יַחִׁשא ָמבֹ ָיְךר ָּכַחַאְו, יּוָהה ֶּׁשת ַמיֹוְהר ִלזֲֹחים ַליִכִרל ְצֵאָרְׂשם ִים ַעֶדֹוּקֶׁש, הָאֹוּׁשר ַהַחל ַא"א זצוקְזעְלֶּבן ִמרֹוֲהַא

ל ב ֶׁשָּצַמר ְלזֲֹחים ַליִכִרן ְצל ֵּכַע, הָמֵלה ְׁשֶיְהא ִתה לָֹּלֻאְּגַהן ֶׁשיָוֵּכ, ָלֶהםר ָקָּיל ַהת ָּכֶאם ְוָּתְחַּפְׁשת ִמ ֶאדּוְּבִאב ֶׁשי ֵלֵרבּוְׁשא ִלבֹ ָייַחִׁשָּמֶׁש

  ת יַאי ִּבֵנְפן ִלסֹוה ָאֶיְהב ִיּוּׁש ֶׁשְךָּי ַׁשיְךע ֵאָׁשָריק ְלִּדין ַצר ֵּברּוה ֵּבֶיְהִּיל ֶׁש"ין זצִקיְס ִּדל"גריי ַהֵרְבי ִּדִפְלּו. הָּלֻאְּגת ַלֹוּכְזי ִלֵדת ְּכלּוְדַּג

  .ע" וציַחִׁשָּמַה  

 ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהֵּלְך 'הִּכי ")  טו,דברים כג(ב תּוָּכה ַּכֶזי ָּבלּוה ָּתֶּזז ֶׁשֵּמַרְל, איַנְּתת ֹוּיִת אֹוןיָתֵאְו, הָּׁשֻדְקּות יעּוִנְצת " רק"צּו

יף ִסהֹו ְו".ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות

ל ר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַגֶּזא ֶׁש" שליטיִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .לֵאָרְׂש ִיבּוֻׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  הָּזת ַעַעצּוְרא ֶׁש"ב שליטֵל. ד' ג ר"הרה

ים ִאָּבים ֶׁשיִנִּדת ַהמּוְּמַחְת ִהינּוְיַה. ףֹוסין ם ֵא"ָחל ים ַעִזְּמַרְמס "אָּמַחא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה"

. תטּו ְׁשַח רּוה בֹוָסְנְכן ִנם ֵּכא ִאָּלא ֶאֵטם חֹוָדין ָאי ֵאִּכ, תרֹוָּצת ַהם ֶאֵרֹוּגל ֶׁשֶכ ֵׂשי"ִל ְּבַח"מֹל ים ַעִזְּמַר ְמיֵלְּבַחְמּו. ףין סֹוֵאָהֵמ

ע ָּגֻׁשף ְמרּול ֵטר ֶׁשרֹוֶּט ִמׁשֶנה עָֹּדד ִמֶגֶנה ְּכָּדים ִמִלְּבַקְמ, תטּול ְׁשף ֶׁשרּום ֵטֵהים ֶׁשִאָטֲחים ַּבִאְטחֹוְו, תֶפֶרטֹה ְמָרצּוים ְּבִגֲהַנְתר ִמֶׁשֲאַּכ

  ץ ְרַוה ְׁשָדהּוְי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ןעֹוָּגִׁשן ֹוׁשְּל ִמהָיְע'ַגּוׁש מֹוְּׁשם ֶׁשקֹוָמה ְּביָמִחְּלר ַהַּקל ִעֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו .לֶכם ֵׂשּו ׁשֹוין ּבֵאֶׁש

  .יַחִׁשָמי ֵלְבֶחף ֹוס ּוּלֵאת "רס "אָּמַחא ֶׁש"שליט  

 
, ז"ט :'ִּתּקּון ַהְּכָלִלי' ַהִּמְזמֹוִרים ֶׁשל ַהתְּכִמְנַין ֲעֶׂשֶרְּבִגיַמְטִרָּיא עֹוֶלה  ִּכיַּפת ַהַּבְרֵזלא ֶׁש"ז שליטזּון ַמעֹוְמִׁש' ג ר"הרהא ֵמָבמּו

, יםִּלִהְת ִּב ַהִּמְזמֹוִרים ַהָּללּותֶׁשְּבכַֹח ֲעֶׂשֶר ן"ֵרי ַרֵּבנּו מֹוֲהָרְוַכָּידּוַע ִמִּדְב. ן"ק, ז"קל, ה"ק', צ, ז"ע, ט"נ, ב"מ, א"מ, ב"ל

ְוַצִּדיק " )ד, חבקוק ב( ַהָּכתּובר ַּפְסם ִמה ַגֶּזיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. מ ְוֵחילֹוָתיו"ַמִּציִלים ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל סּוֵגי ַהִחִּצים ֶׁשּׁשֹוְלִחים ֶנְגּדֹו ַהס

  ם ִעל ֵזְרת ַּבַּפִכְו. יִלָלן ְּכיקּוִּתְּבִגיַמְטִרָּיא  ןיָתק ֵאצּוע ַצְבִּמא ֶׁש" שליטיִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו."תֹו ִיְחֶיהֶּבֱאמּוָנ

  ". ָסִביבֵאׁש חֹוַמת 'הַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם " ) ט,זכריה ב(ב תּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּבת ֹוּיִתאֹוָה  

 קּוְּתְמִיְו" יםיִנִּדת ַהַקָּתְמל ַהז ַעֵּמַרְמַה בתּוָּכַהְבִגיַמְטִרָּיא ּו .'ץת ֵקֵע'ְּבִגיַמְטִרָּיא , לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִע 'ןיָתק ֵאצּו'ע ַצְבִמ

ֻאם ְנְׂשָרֵאל ִיׁשּוב ָּת םִא" )א, ד' ירמי(ב תּוָּכל ַהים ֶׁשִנָפֳא' בת ְּב" רן"יָתֵאן ֵכְו. "ָךְלִּצַהי ְלִנ ָאָךְּתִא" בתּוָּכַהְבִגיַמְטִרָּיא ּו" םִיָּמַה

ְוִאם לֹא " )נה, במדבר לג( :בתּוָּכים ִאיָנִטְסֶלַּפל ַהַען ֵכְו". ּיֹוןִצַנֲעֶלה ְוּומּו ק ") ה,ירמיהו לא(ת "ר ק"צּון ֵכְו". ׁשּובָּתַלי  ֵאה"יהו

  י "ִּׁש ַרׁשֵר ֵּפיםִנִנְצּו ,"ָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכםתֹוִריׁשּו ֶאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְו

  . םֵּׁשַהת ַרְזֶעְּביא  ִהה"ָּזַעְּבה ָמָחְלִּמן ַהֵכ ְו.ק"צּות ֹוּיִתאֹו, ץ"קֹות יַנִחם ְּבים ֵהִאיָנִטְסֶלַּפַה ֶׁשינּוְיַה. יםִצקֹו  

 יִּתְעַמָש

ן ֵכְו

ן ֵכְו

 ןֵכְו



יב 

 ַׁשַּדייֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל "ב תּום ָּכָּׁשֶׁש, יםִּלִהְּתי ַהֵקְר ִּפן"ק ְךֹוּת ִמא"צק ֶרל ֶּפז ַעֶמ ֶרינּוְי ַה,ן"קת "ס ְוא"ֵצת " רןיָתק ֵאּוצ

ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח : ְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו ַמְחִסי ּו'הַל  אַֹמר]לֵאָרְׂשִית תֹוְלַּדר ֵמֹוׁש, אָטֶּקַר ְּבִגיַמְטִרָּיא יַּדַׁשם ֵׁש [:ִיְתלֹוָנן

 ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמםלֹא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה : ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות

ים ִּס ִנׁשם ֵיֵּׁש ַהְךרּוָבּו, יםיִל ִטףֶלֶאר ֵמֵת יֹולּוְפָנ" [ ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁשִיּפֹל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף: ד ָצֳהָרִיםַיֲהלְֹך ִמֶּקֶטב ָיׁשּו

 א"צר מֹוְזר ִמַמי לֹואּוָר ֶׁשינּוְיַה. ל ְּפָגִעיםְּתֵהא ָרִגיל ְּבִׁשיר ֶׁש ִּבְזַמן ַהִּמְלָחָמה )ד"ר' א( 'יׁשן ִאזֹוֲח ַהִאְּגרֹות' ְּבאָבן מּוֵכְו]. יםִלדֹוְּג

 ְּבִגיַמְטִרָּיא א"ֵצן ֵכְו. דִוָּדת ַּכסּוב ְלרֹוָקה ְּבֶּכְזִנְו, ינּוֵל ָעמֹולֹו ְׁשתַּכֻס ׂשרְֹפִי' הֶׁש, סּוָּכה ְּבִגיַמְטִרָּיא א"צן ֵכְו. תל ֵעָכה ְּבָמָחְלן ִמַמְזִּב

לֹא "ב תּוָּכַהא ֶׁש"ין שליטִׁשי ֶחִבר ְצ"גם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבת ִחים ֶאִלְּמַסְּמ ֶׁשי"ה אדנ"הוית מֹוֵׁש

  ַאל ") ח, א' ירמי(ע ָצְבִּמל ַהֵח ֵהּהת ָּבֹוּטת ַמַׁשָרת ָּפַרָטְפַהק ֵמסּוָּפַה אָּיִרְטיַמִגְּבן יָתק ֵא צּוןֵכ ְו.ד"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב" ִתיָרא ִמַּפַחד

  ".ֲאִני ְלַהִּצֶלָך ִאְּתָךִּתיָרא ִמְּפֵניֶהם ִּכי   

 )כד, בראשית מט(ף ֵסל יֹוב ַעתּוָּכַּכ, דסֹוְי ַהףֵסיֹות ל ֶאֵּמַסְמן יָתֵאי ִּכ, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבת ִחל ֶאֵּמַס ְמןיָתק ֵאצּו

ע "רמא ָּבָבּוּמַּכ, קּוּצַה ֵמְךָלְׁשִּנ ֶׁשִּבְבִחיַנת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלא הּוֶׁש, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמת ל ֶאֵּמַס ְמקצּוְו ".ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו"

א ן הּוֵכָלְו, לֵאָרְׂשת ִינֹוֹול ֲעּבְֹסִּתֶׁשְּכ, ַהְּׁשִכיָנה ַצַער תל ֶאֵקָּתה ֶׁשָמָׁשְנ ִלּוּכְזִּיר ֶׁשָמָתז ְלַמה ָרָדהּוְּי ֶׁש)ה"ג ס"ח' עשרה מאמרות'( אנֹוָּפִמ

א הּום ֶׁשּוּׁש ִמִּבְבִחיַנת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלא  הּומֹוְצ ַעיַחִׁשָּמַהד ֶׁשסֹוְּב ,ְּבִחיַנת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלל  ַעּהז ָלֵּמַרְל, תנּוְּזר ַהבּוים ֲעִּזי ִעִד ְּגּהח ָלַלָׁש

, לֵאָרְׂשת ִינֹוֹות ֲעַרָּפת ַּכל ֶאֵּמַסה ְליָנִּבְלה ַמָתְיָהית ֶׁשִרהֹוְזל ן ֶׁשֹוׁשה ָלָתְי ָהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלל ַהן ַעֵכָל ְו.לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹוֹול ֲעֵבסֹו

ה ָי ָהקצּון ֵכְו. לאֵזָזֲעת ַּבֶזֶמְר ִנהָּזַען ֵכ ְו.רַהֹוּזר ַהֶפֵּס ִמּהָׁשְרָּׁשה ֶׁשָרֹוּתת ַהּוּייִמִנ ְּפְךֶרל ֶּדֵעֹוּפד ֶׁשִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשַחּכֹל ַהז ַעֵּמַרְל

 ,'ְּבַמַּכת ָּבָרד ֶׁשִהיא ַמָּכה ֲאֶׁשר ּתּוְׁשַלם ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְּבַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ְוכּוה ֶמֹוּדְוֵכן ֶיְׁשנֹו ֶרֶמז . הָקצּות ְיֶרֶפע עֹוַצְבִמז ְּבמּוָר

 רֹוֵמז ְׁשַלחְוֵכן  .ַעָּזה אֹוִתּיֹות "ָהֵעז"ן ֵכְו, לאֵזָזֲעח ַלַלְׁשִּנז ֶׁשֵעל ָהז ַעֵּמַרְמּו',  ְוגֹו"ְוַעָּתה ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת ִמְקְנָך"ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם 

 חַלְׁשִנ ָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלַהן ֵכְו. ְּבִעָּתּה ץל ֵקז ַעֵּמַרְמ "ְוַעָּתה" ןֵכְו.  ֶׁשִּמֶּמָּנה ִהְתִחיל ַהַּגְלַּגל ְלִהְסּתֹוֵבב ִעם ֲחִטיַפת ַהְּנָעִריםְׁשַלחְלָפָרַׁשת 

רֹוְמזֹות ִלְׁשַנת ָה ש"עד ָּבָאה ִמָּיד ְלַאַחר ַהַּמּכֹות ִמְּקבּוַצת רֶׁשֲא ָּבָרדה רֹוֵמז ְלַמַּכת ְדָּבָרַהִּמיר ִעָּׂש ַהַחּוּלן ִׁשֵכ ְו.ִעִּתיְּבַיד ִאיׁש 

ְוֵכן ַהָּבָרד הּוא , ַּבִּׁשִּׁשית קֹולֹותר ַמֱא ֶניָהֶלָע, היָטִמְּׁשית ַלִּׁשִּׁשה ַהָנָּׁשת ַּבֵע ָּכנּוָאְו, קֹולֹותֵכן ְּבַמַּכת ָּבָרד ָּכתּוב ֶׁשָהיּו ְו. ד"שעת

 ּוִמֵּכיָון ֶׁשַעְכָׁשו ֶעֶרב ְׁשִביִעית ֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשל ,תמֹוָחְלית ִמיִעִבְּׁשַּבר ַמֱא ֶניָהֶלית ָעיִעִבְּׁשה ַהָנָּׁשה ַלָרּוׁשְּק ֶׁשַהַּמָּכה ַהְּׁשִביִעית

  ל ז ַעֵּמַרְמּו"  ְּבַעִּמיִמְסּתֹוֵללעֹוְדָך "ְוֵכן ֶנֱאַמר עֹוד ְּבַמַּכת ָּבָרד  .ִׁשִּׁשיתף ֹוּסַמְתִחילֹות ְּכָבר ִמית יִעִבְּׁשַהָלֵכן ִמְלֲחמֹות , ּתֹוֶסֶפת ַׁשָּבת

  ).א"ז שליט"בביאור זה סייעני הרמ(. ד"שעאֹוִתּיֹות ,  ַהּמּוְסְלִמיש"דעְוֵכן רֹוִאים ָלַאֲחרֹוָנה ֲעִלַּית ִאְרּגּון . יםיִלִט סֹוְללֹות  
, םֶהָּלֶּׁשה ִמיָנִדה ְמָּזַע ְּביםִבָרֲע ָלנּוְתם ָנֶהָּב, הָצְמִׁשים ְלִעדּוְי ַהלֹוְסי אֹוֵמְּכְסֶהה ֵמָאָצתֹו ְּכמּוְרְגִנ, הָּזַעם ֵמֹוּיים ַהִלְבֹוּסֶׁש

 .הָּלִח ְּתיחֹויִרה ִוָּזַעם ֵּׁשן ַּבֹואׁשִרם ָהֵּכְסֶה ַהּוּלים ֵאִמֵּכְסֶהל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהְו. 'כּות ְורֹוָהְנר ִמּפְֹחַלק ְוֶׁשיס ֶנִנְכַה ְללּוְכּוּיֶׁש

ִעיר " )ג, דברים לד( ִּדיִריחֹו ִנְקֵראת ַּבָּכתּוב ,הָּזַעל ֵמֵׁשְלַּתְׁש ִּתיחֹוִרְים ה ִעָרּוׁשה ְקֶיְהִּתה ֶׁשָּלֻאְּג ַהתַּלִחְּתל ז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיה ֶׁשֶאְרִנְו

ם ִעְו, תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהלֵחָרל ת ַעֶזֶּמַר ְמיחֹוִרְין ֵכ ְו. ֶׁשַהָּתָמר ְמַסֵּמל ְיסֹוד ּוַמְלכּות'ַחְׁשַמל לּוָלב'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . "ַהְּתָמִרים

 ָיֵרַח ִהיא ִמְּלׁשֹון ְּיִריחֹו ֶׁש)56 'ע(א " ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט'סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר .לֵחָרְּבִגיַמְטִרָּיא ה ָלת עֹוֹוּיִתאֹוָה

 תכּוְלַּמַּבֶׁשְקׁשּוָרה ַלְיסֹוד , "ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו" )מח, במדבר לג(ְרֵּדן ְוִנְקֵראת ַּבָּכתּוב ָהִעיר ְיִריחֹו ֶׁשִּנְמֵצאת ָסמּוְך ַלַּין ֵכ ְו.ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

 ינּוִצן ָמֵכְו. ב טֹויַחן ֵרֵתֹוּנן ֶׁשמֹוְסְרַפם ֲאל ָׁשֵדה ָּגָיָה ֶׁש)יג, ב כ"מ(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמ ַּכֵריַח הּוא ַעל ֵׁשם ָהְיִריחֹוַהֵּׁשם ן ֵכְו. ןֵּדְרא ַיָרְקִּנֶׁש

  ם ֵמֵריַח ָנִׁשים ֶׁשִּביִריחֹו ֵאיָנן ְצִריכֹות ְלִהְתַּבֵּׂש. ִעִּזים ֶׁשִּביִריחֹו ָהיּו ִמְתַעְּטׁשֹות ֵמֵריַח ְקטֶֹרת :)יומא לט(א ָרָמְּגַּב

  ".ה"ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת הוי" ) גיא' ישעי (יַחִׁשָּמל ַהב ַעתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יַחִׁשָּמ ַהְךֶלת ֶמל ֶאֵּמַס ְמיַחֵרְו. ְקטֶֹרת  

 תלּוָּגַה לַע לּכַֹה ׁשֵרָּפְתִמ הָניֹו תיחּוִלְׁשִּד הֶׂשֲעַּמַהְו לּוּבַּמַה לָּכ )כא תיקון( רַהזֹ יֵנּוּקִתְל א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב

 הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁשְו ,זּוּמַתְּב 'יְּב בֵרעֹוָה תֶא חַלָׁש ַחּנֶֹׁש )רביעי פרק( 'הָּבַר םָלעֹו רֶדֵס' ׁשַרְדִמְּב אָבן מּוֵכְו .הָּלֻאְּגַהְו

 הֵלֲע םִע בֶרֶע תֵעְל הָנֹוּיַה הָרְזָח זּוּמַתְּב ד"כ םיֹוְבּו ,זּוּמַתְּב ד"כְּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁש בּוׁשְו ,זּוּמַתְּב ז"יְּב הָנֹואׁשִרָה םַעַּפַּב

ּזַֹהר ְוֵכן ָמִצינּו ַּב. ז ְּבַתּמּוז"ית ְּבֵאר ְׂשֶתֶית ְּבּוׁשְּדַחְתִהה ְוָקָסְפין ַהֵעה ֵמָתְיָהְו .זּוּמַתְּב' ייל ְּבִחְתן ִהיָתק ֵאע צּוַצְבן ִמֵכְו .יָהִפְּב תִיַז

 ".ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה" נַֹח ִּביֵמי יֹוָנה ֶׁשָרְמָזה הּוא ְוֶזה ,ָּדִוד ֶׁשל ְּבנֹו ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ֶזה "ַזִית ֲעֵלה" .)שלח קסה(

 ןַיְנִמְּכ 477 אָּיִרְטיַמִגְּב אֵצֹוּיֶׁש הָנָּׁשַּב ידִחָּיַה יְךִרֲאַּתַה אהּו זּוּמַּת ד"כֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו

  . 477 אָּיִרְטיַמִגְּב בּוׁש ,מֹוְצַעְּב אֵה וָּת ןִיַע יתֵּב יּוּלִּמַה קֶלֵח קַרְו .477 אָּיִרְטיַמִגְּב ּהָּתִעְּבְּב תיֹולּוְּגַה תֹוּיִתאֹוָה .ּהָּתִעְּב

   .תֻּזַע אָּיִרְטיַמִגְּב ּהָּתִעְּבא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו  

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 תרֹוָּצַה

 אָבמּו



יג 

  .םָּית ַהיַרִׁשת ְּבֹוּיִתאֹו ד"תשע
 בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע םֵׁש ְךֶרֶּד אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה ץֵּקַהֶׁש .)קטו חדש זוהר תיקוני :ריט פנחס .סז תיקונים( רַהּזַֹּב

 םָׁש רַהּזַֹה רֵאָבְמּו .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל ייִתִּלִּג יִּבִלְל ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי(

 "ןֹוּיִצ 'ה בּוׁשְּב אּוְרִי ןִיַעְּב ןִיַע" בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"ע םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל ".ּוּלֻכְיַו" אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב "יִּבִלְל"

 יןֵּב ילִּדְבַּמַה אהּוֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה רֵאָבְמּו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר "םִיָמָל םִיַמ יןֵּב ילִּדְבַמ ייִהִו" בתּוָּכַה ןֵכְו ,ב"ע ת"ר

 .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה

   ןֵכְו .אֹוִתּיֹות ּוְׁשַּתִים ְּבִׁשְבִעים ּגֲֹאָלם ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא )יא ,א רבה דברים( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .רַהּזַֹה יֵרְבִּדִמ טּוּקִל אןָּכ דַע

  .היָדִקְּפַה דסֹו לַע זֵּמַרְמּו ,ד"פק אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש יּוּלִמ לֹו ׁשֵי ב"ע םֵׁשֶׁש )קמז יתרו( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִקסּוְּפַה רַעַׁש'ְּב אָבמּו  
 ִּבְקִריַעת ֶׁשָּפֲעָלה ַהֶחֶסד ִמַּדת ַעל ְלַרֵּמז ֶחֶסד ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ר "ה"יהו ֵאִלםָּב מָֹכהָכ יִמ" ֶׁשַהָּכתּוב .)קטו תיקונים( ָחָדׁש ַהרְּבזֹ

ה "עם ֵמָּית ַהיַרה ִׁשָבתּוה ְּכָרֹו ּתרֶפֵסְבּו ,"ַוֵּיט ַוָּיבֹא ַוִּיַּסע" סּוף ַים ְקִריַעת ֶׁשל ֵמַהְּפסּוִקים יֹוֵצא ב"ע ֵׁשםן ֵכְו .סּוף ַים

ב "ל עת ֶׁשמֹוֵּׁשד ַהַחא ַאהּו ֶׁשה"עם  ֵׁשְךֶרל ֶּדַעְפִי ֶׁש,ב"עם  ֵׁשְךֶרא ֶּדבֹה ָּתָּלֻאְּגַה ֶׁש)ערך גאולה(' יִנֵבאּוט ְרקּוְלַי'א ְּבָבמּוּו .יםִנֵבְל

ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני " )יט, שמות יד( ,"טֵּיַו, אבָֹּיַו, עַסִּיַו"ים ִקסּוְּפת ַבֶזֶּמֻר ְמהָּזַעם ַּגה ֶׁשֶאְרִנְו .ַהֶחֶסד יׁשִא ן"ֵהּכֹן ַיְנִמְּכ

ֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּו :ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם

   ָּכל ַהַּלְיָלה ַעָּזה ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים 'הַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך : ְוַהחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה

   ".עּו ַהָּמִיםַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְק  

 הָּלֻאְּגי ַהֵקסּות ְּפים ֶאיִפִסמֹו, הָּלִפְּתת ַּבֹוּיִתאֹוד "תשעל ַהת ָּכיַרִמי ֲאֵרֲחן ַאֵכָל. ד"תשעא ם הּוָּית ַהיַרִׁשת ְּבֹוּיִתאֹור ָהַּפְסִמ

 קסּוָּפַה לָּכ לֶׁש ת"רָהֶׁש א"שליט ןזֹוְנרֲֹהַא רֹוּדיְגִבֲא 'ר ג"הרה יףִסהֹו ְו".ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו"

ב ָּתְכִנ הב ֶזתּוָכְו. תֹוּיִתאֹוָה םִע ד"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶלאֶפ ֵׂשהעֹ ִהּלֹתְת ֹוָראנ ּקֶֹדׁשַּב ְאָּדרֶנ מָֹכהָּכ יִמ ה"יהו ֵאִלםָּב מָֹכהָכ יִמ"

א ן הּוֵכָל, היָרִּׁשל ַהל ָּכן ֶׁשיכֹוִּת ַהיַחִרָּבא ַהה הּוב ֶזתּוָּכז ָּשֵּמַרְל, יתִעָצְמֶאה ָהָנֵבְּל ַהינּוְיַה, םָּית ַהיַרִׁש עַצְמֶאְּבק ּוּיִדה ְּבָרֹור ּתֶפֵּסַּב

ַעל ְׁשֵני ִנִּסים ְּגדֹוִלים , ם ִמי ָכמָֹכה ֶׁשאֹוְמִרים ַּפֲעַמִי)יא, שמות טו( ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות 'ַדַעת ְזֵקִנים' ְּבאָבּוּמַּכ .עַצְמֶאת ָהַּדֻקְנא ִּבָצְמִנ

  ְקִריַעת ַים סּוף ל ר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכ ְו.ה"ִׁשיָר ת"ס "ׁשַּבּקֶֹד רֶנְאָּד הָּכמָֹכ יִמ" )יא ,טו שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן. 'כּו ְוֶׁשָהיּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף

  .ד"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ," ִּתְרַעץ אֹוֵיב'ַח ְיִמיְנָך הֶנְאָּדִרי ַּבּכֹ' ְיִמיְנָך ה" )ו, שמות טו(  

ָאז ַוּיֹאֶמר ,  ְׁשִכיַכת ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ַאַחר ְזַמן ָּכל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִריתִעַּקר )ביאורי הזהר יא(ב לֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכְּב

ַוּתֹוֵסף ",  ַאַחר ֲחצֹות ִמְׁשָּפֵטנּו ַּכָּצֳהַרִיםְךר ָּכְוַאַח,  ֲחצֹות ַהּיֹוםְויֹוִציא ָכאֹור ִצְדֵקנּו הּוא סֹוף', ַחְרבֹוָנא כּו

יֹום ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו אֹוְיֵבי ,  ְלֵעת ֶעֶרבזְוָא', ְוהּוא סֹוד ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְלַהֲעִביר ָרַעת כּו, "ַוִּתּפֹל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוֵּתְבְּך

ד חּוה ִאָיָהֶׁש, א"ן תשנ"ים תשִנָּׁשי ַּבִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָה ֶׁשםֹוּית ַהצֹוֲחן ַמְז ִּבינּוִאן ָרֵכָא ְו.ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹורּו, ֶנְהַּפְך, ַהְּיהּוִדים

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 'כּוץ ְוָרְפִּמת ַהֶמֶחְל ִמְךֵׁשְמֶהָבּו, קיַרי ִעֵדל ְייית ַעֵו ְּכׁשּוּבִכְו, םיְזִנֶמֹוּקת ַהיַלִפיו ְנָתבֹוְקִעְבּו, ּהָבָרֲעַמא ּוָיְנַמְרח ֶּגַרְזִמ

 ׁשֵּים ֶׁשֵׁשְכִּד. ש"ת תַנְׁשה ִּביָלִחְתִהית ֶׁשִחְכֹוּנה ַהָאֵּמל ַהי ֶׁשִטָרְּפ ַהםֹוּית ַהצֹוֲחן ַמְזא ִּב הּוה"ץ תשעֵקם ַּגא ֶׁש"עס שליטיֶדְי ַזיׁשִבְיַפ

ן ֵכָלְו. ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס ְּבַעדּוָּיַּכ', כּוה ְוָנל ָׁשָכְלּו, רֶׂשל ֶעָכְלּו, הָאל ֵמָכי ְלִטָרן ְּפֶפאֹ ְּבׁש ֵיְךָּכ, ףֶלל ֶאָכְל' כּות ְוצֹוֲחה ַוָלְיַלם ָות יֹויַנִחְּב

  ן ם ֵהי ַגִּכ, םָלת עֹומֹוֲחְלן ִמֶה ָביּוָהה ֶׁש"תקעה ְו"ל תרע ַענּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלים ִמִיפּוה ְצ"ת תשעַנְׁשִּב

  .ןַמת ְזיַדִחל ְיל ָּכן ֶׁשרֹוֲחַאע ָהַבֶר ָלְךָּיב ַׁשֶרֶעי ָהִּכ, עַבֶרת ֹוּיִת אֹובֶרֶען ֵכְו. תמֹוְדֹוּקת ַהאֹוֵּמל ַהת ֶׁשצֹות ֲחיַנִח ְּביּוָה  

 76[ר ָּפְס ִמתֹואֹו ְלֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ינּוְיַה, ׁשֶרּׁשֹת ַלֶרֶזחֹוה ֶׁשָניא ָׁשִהו ֶׁש"ים תשעִפָלֲא' ת הַנְׁשים ִלִסָנְכ ִננּוה ָא"ת תשעַנְׁש

ת ַנְּׁשִמּו. ט"ת תתקכַנְׁשה ִּבָאָּבם ַהַעַּפה ַּבֶרְקִיְו] ר"ֶתֶּכת ַהַנְׁש[, ה"ת תרכַנְׁשה ִּבָרְבָעם ֶׁשַעַּפה ַּבָרָּקיר ֶׁשִדר ָנָבָּד] 76ל פּוָּכ

 ָאז ְיֵמי ,ה הּוא ִסּיּום ְזַמן ַהָּגלּות"ִאם מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית תשען ֵכְו. ה"ֶוְק ִמאֹו, ה"ָמן קּוַיְנִמים ְּכִנ ָׁש151 רּוְבו ָע"ת תשעַנְׁשד ר ַע"ֶתֶּכַה

 ַנֲעָׂשה ה"ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב תשע יִּכ ,ח ָׁשִנים"ֶאֶלף תתקמ ֶׁשהּוא ,ַהָּגלּות ֵהם ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ֶׁשּנֹוַלד ַאְבָרָהם

ר ַכ ְׂשלּוְטִיה ְוָּלֻאְּגר ַהֹוי ּדֵנ ְּבאּובֹ ָיְךָּכ, יוָנָפְּלת ֶׁשרֹוֹוּדל ַהר ָּכַכל ְׂשַטָנם ְוָהָרְבא ַאָּבם ֶׁשֵׁשְכ ּו.ח ָׁשִנים ְיֵמי ָּגלּות"קמתֶאֶלף תְּבִדּיּוק 

ם ָהָרְבד ַאם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּב ִמרּוְרְבִּנת ֶׁשמֹוָׁשְּני ַהֵררּוֵּבֶׁש )הקדמה לברכות השחר א(ל "יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכַהר ַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. תלּוָּגי ַהֵמל ְיָּכ

ן ֵכְו. יםִררּוֵּבל ַה ָּכמּוְּיַּתְסה ִי"ת תשעַנְׁשִּבל ֶׁש"יַזִרֲאָהיא ֵמִבָנְו. תלּוָּגי ַהֵּנַמְזת ִּברֹוָרְבִּנת ֶׁשמֹוָׁשְּני ַהֵררּול ֵּבד ֶׁש סֹותֹום אֹוֵה, ינּוִבָא

 ינּוִצָמ

 ָמִצינּו

 ןֵכְו

 אָבמּו

 יֵאָצמֹוְּב
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י מֹוָצֵאְּבת "סת ְו"ן רֵכְו .ט"בעלה ַהיָטִמְּׁשת ַהַנה ְׁשֶיְהִּת ֶׁשה"תשעת ֹוּיִתאֹו"  ְׁשִמָּטהַּתֲעֶׂשהִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים " )א, דברים טו(ב תּוָּכַה

 ְבִגיַמְטִרָּיאּו .ַהָּמִׁשיַח ִּביַאת ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.הָמֵלְּׁשה ַהָעּוׁשְיַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"תשען ֵכ ְו.ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּבא דִוָּד ֶּבן תִבִעְׁש

 ."ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" ָזכּו לֹא .)צח סנהדרין( אָרָמְּגן ַהֹוׁשְל ְבִגיַמְטִרָּיאּו ."ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,מח 'ישעי( בתּוָּכַה

". ה"ָוה ְיַעיִׁשֹוּתָאָדם ּוְבֵהָמה " )ז, תהילים לו(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. "ָּתרּום ְיִמיֶנָך" )יד, תהילים פט(ב תּוָּכַה ְטִרָּיאְבִגיַמּו

   ׁש ֶנֶפתְוַלֲעלּוַב. ֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחֵּיינּו ַעל ִצּיַרֵחם'ה ָּלִפְּתח ַהַסת נֹ"ס ה"תשען ֵכְו. יםִפָלֲא' הל ת ַעֶזֶּמַרְמַה, 'הת  אֹוׁשה ֵיי ֶזֵנְפִלְו

   .'ה ִּבְמֵהָרַעּתֹוִׁשי  

יֹום ִראׁשֹון ֶׁשל  ַהֵּׁשִני ְּב,ד" תשעֵליל ַהֵּסֶדרָהִראׁשֹון ְּב.  ִלּקּוֵיי ָיֵרַחהֵחל ִסְדָרה ֶׁשל ַאְרָּבָעָּת ד" תשעֵליל ַהֵּסֶדרְּבֶׁשים ִרְמאֹו

 .הָּדה ִמֵנל ְקָכיר ְּבִדר ָנָב ָּד,ו" תשעיֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות ְוָהְרִביִעי ְּב,ה" תשעֵליל ַהֵּסֶדרִליִׁשי ְּב ַהְּׁש,ה" תשעֻסּכֹות

ו ְּבֶפַסח "ֵעאל ֶנֱאַמר טִיְׁשָמ' יֹוָחָנן ְּבֵׁשם ר' ר :)סוכה י( יִמְלַׁשרּוְיַּב אָבּוּמַּכ, הָוה ָׁשָרֵזְגה ִּבֶזה ָּבים ֶזִרּוׁש ְקּוּלים ֵאיִכִרֲאי ַּתֵנְׁשּו

ו ֶׁשֶּנֱאַמר ֶּבָחג ַלְיָלה "ו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֶפַסח ַלְיָלה ָהִראׁשֹון חֹוָבה ּוְׁשַאר ָּכל ַהָּיִמים ְרׁשּות ַאף ט"ַמה ט. ו ֶּבָחג"ְוֶנֱאַמר ט

א ה הּו"הויים ִמָע ְּפ'וא ֶׁש"ין שליטִראְפה ַסֵיְרה ַאָדהּוְי' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ָהִראׁשֹון חֹוָבה ּוְׁשַאר ָּכל ַהָּיִמים ְרׁשּות

  ר ָביא ְּכית ִהיִעִבְּׁשַהְו, יםִהלֱֹאא ָהה הּו"ל הויית ֶׁשיִעִבְּׁשם ַהַעַּפים ַלִסָנְכד ִנ"ת תשעַנְׁשִּבז ֶׁשֵּמַר ְל,ד"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  יםִהלֱֹאָה

  .ׁשָּמה ַמָּלֻא ְגינּוְיַה, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ  

ָׁשָנה , ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו,  ָּתנּו ַרָּבָנן.)סנהדרין צז( ינּוֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמם ַהל ִע"ַרֲהַּמי ַהִפא ְלָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבְל

יל ִחְת ִהה זֹוָנָׁשְּב [".ת לֹא ַאְמִטירְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַח", ִמְתַקֵּים ִמְקָרא ֶזה ]ט"תשס[ ִראׁשֹוָנה

 ְׁשִליִׁשית ].יףִרֲחי ַמִלָּכְלַּכר ַהֵּבְׁשַּמַה [.ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין ]ע"תש [ְׁשִנָּיה ].לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאץ ֵמם חּוָלעֹול ָהָכי ְּבִלָּכְלר ַּכֵּבְׁשַמ

ת נֹוָּבְרָּקד ַהסֹום ְּבה ַּגֶזְו. ת"ל הילֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוה ְּגֵּבְרים ַהִרָטְפ ִננּוֵרֲעַצְל [.ַמֲעֶׂשהּוֵמִתים ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי , דֹולָרָעב ָּג ]א"תשע[

ִמיִׁשית ַּבֲח ].ל"ַרֲהַּמי ַהֵרְבִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַיָוה ֲהיָלִחְתַמ [.ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע ]ב"תשע [ָּבְרִביִעית. ]הָחְנת ִמַּלִפת ְּתַּלִחְתים ִּבִרְמאֹוֶׁש

ד ִון ָּדֶּבת ֶׁשלֹו קֹוי"ִּׁשר ַרֵאָבְמ . קֹולֹות]ד"תשע[ ִּׁשיתַּבִּׁש. ְותֹוָרה חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָה, ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ׂשַֹבע ָּגדֹול

 ּוַבְּׁשִביִעית ).א"דוד ללוש שליט' ג ר"התקבל מהרה(. אד ָּבִון ָּדֶּבֶׁש, עַדֵּת ֶׁשתֹוּיִתאֹוד " תשעןֵכְו ]. ֶׁשָּמִׁשיַח ַּבֶּפַתחרּוְמל ָאֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוְּג [,אָּב

ה ָתְיא ָה"ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְּבי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ֶּבן ָּדִוד ָּבא ]ו"ת תשעיַלִחְּת[ ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית. ִמְלָחמֹות ]ה"תשע[

ה ָנָּׁשף ַהסֹוז ְּבָאֶׁש, יםִפָסת ְּכיַטִמה ְׁשָתְיח ָה"ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְבּו, ]יםִמאֹוְּתי ַהֵלְּדְגת ִמיַלִפְנ[ת עֹוָקְרת ַקיַטִמב ְׁש"ארהְּב

ם ָלעֹו ָהִמְלֶחֶמתה ָצְר ָּפהיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצה מֹוָתְיָהט ְׁש"ת תרצַנְׁשן ִּבֵכם ָלֶדד קֹועֹוְו. ב"ארהית ְּבִלָּכְלַּכה ַהיָלִפְּנה ַהיָלִחְת ִהׁשָּמַמ

. א"ץ שליטְרַול ְׁשֵאיֹו' ג ר"הרהֵמ' םָלת עֹומֹוְי'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ, רפּוְלת ַּבַרָהְצה ַהָתְיה ָהיָטִמי ְׁשֵאָצה מֹוָתְיָהח ֶׁש"ת תרעַנְׁשִבּו. הָּיִנְּׁשַה

ִמֵּקץ " )א, דברים טו(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ל"יַזִרֲאי ָהֵרְבִדע ְּכַרָהב ֵמֹוּטר ַהרּור ֵּבֵמָּגז ִיָאֶׁש, ה"ה תשעָאָּבה ַהיָטִמְּׁשי ַהֵאָצמֹוים ְלִּפַצ ְמנּויו ָאָׁשְכַעְו

 ָּבא דִוָּד ֶּבן תִבִעי ְׁשמֹוָצֵאְּבת "סת ְו"ן רֵכְו .ט"בעלה ַהיָטִמְּׁשת ַהַנה ְׁשֶיְהִּת ֶׁשה"תשעת ֹוּיִתאֹו"  ְׁשִמָּטהַּתֲעֶׂשהֶׁשַבע ָׁשִנים 

 )יא ,מח 'ישעי( בתּוָּכַה ְבִגיַמְטִרָּיאּו .ַהָּמִׁשיַח ִּביַאת ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.הָמֵלְּׁשה ַהָעּוׁשְיַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"תשען ֵכ ְו.ה"תשעיַמְטִרָּיא ְּבִג

ב תּוָּכַה ְבִגיַמְטִרָּיאּו ."ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" ָזכּו לֹא .)צח סנהדרין( אָרָמְּגן ַהֹוׁשְל ְבִגיַמְטִרָּיאּו ."ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני"

יף ִסהֹוְו ".ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך ּוַמה ָלְך ְוִיָּנֵתן ְּׁשֵאָלֵתְך ַמה" )ה ,ה אסתר( בתּוָּכז ַּבָּמֻרְמּו. "ָּתרּום ְיִמיֶנָך" )יד, תהילים פט(

ל ֵאמּוְׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ָהַעִּמים ִמָּכל ְוִקֶּבְצָך ְוָׁשב" )ג, דברים ל(ק סּוָּפ ַהִגיַמְטִרָּיאְּבו "תשע'הא ֶׁש"שליט. א. ח. א' ג ר"הרה

 )ז, הילים לות(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא " ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּתְוִתְׁשּכֹן" הָּלִפְּתח ַהַסּנֹא ֶׁש"ס שליטרֹוְּג

, םִיַרְצת ִמלּול ָּגר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפת ַה" רה"תשען ֵכְו. יםִפָלֲא' הל ת ַעֶזֶּמַרְמַה, 'הת  אֹוׁשה ֵיי ֶזֵנְפִלְו". ה"ָוה ְיַעיִׁשֹוּתָאָדם ּוְבֵהָמה "

ח ַס נֹ ְּבִגיַמְטִרָּיאה"תשען ֵכְו". ֲעֵליֶהם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ָּתִׂשימּו ְלׁשםִׁש מֹולְּת ִׂשיםעם ֵה ֲאֶׁשר ֵבִניםַמְתּכֶנת ַהְּל ְוֶאת" )ח ,שמות ה(

 ַעּתֹוִׁשי ׁש ֶנֶפתְוַלֲעלּוַב.  ַעל ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחֵּיינּוַרֵחם'ה ָּלִפְּתח ַהַסת נֹ"ס ה"תשען ֵכְו .ָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך הָּלִפְּתַה

ְוָתִקים . ְוֶתֱאסֹף ֵעֶדר ּתֹוֶעה. ִּתְׁשֶעה ִּדְמַעת ְּפֵניֶהם ה'ָי: הָּלִפְּתח ַהַסנֹת ְּבֶזֶּמֻרְמ ה"תשעא ֶׁש"שליט. ח. צ' ג ר"רהה יףִסהֹוְו .'הִּבְמֵהָר

   ֱאלֵֹהינּו ְּבַעְּמָך 'ה ְרֵצה: הָּלִפְּתח ַהַסנֹת ְּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש"שליטין ִקְסיְיֵר. ש' ג ר" הרהיףִסהֹוְו. ּוְפקֹד ְּבטֹוב צֹאֶנָך. ְלָך רֹוֶעה

   . ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך.ְׁשֵעהִפָּלָתם ְתִיְׂשָרֵאל ּוִב  

 'ר ג"הרה םֵׁשְּב )המקדש בית עניני( ל"ַּצַז ליֶגפֹוְטואְכַו ןָתָנ 'ג ר"הרה אדוָויְקֵלְּד יַחִּגְׁשַּמַהֵמ 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב

 גֹוּג תֶמֶחְלִמ זֹו םִא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה תֶא לּוֲאָּׁשֶׁש הָּמַּכ יּוָה הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ תַעְׁשִּבֶׁש ל"ַּצַז רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא

 בּוׁש ְךָּכ רַחַאְו ,קֵסְפֶה הֶיְהִי בּוׁשְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַא ,קֵסְפֶה הֶיְהִי זֹו הָמָחְלִמ יֵרֲחַאֶׁש םָּלֻכְל הָנָעְו ,גגֹוָמּו

 ןֵכְו

 הֶּסַנְנּו

אָבמּו



טו 

 אןַיאְּפָל א"גרַהֵמ א"ח ףסֹו 'הּוָּיִלֵא בֵל' רֶפֵסְּב םַּג יםִאָבמּו ּוּלֵא יםִרָבְּד .יַחִׁשָמ אבָֹי זֹו הָמָחְלִמ םִעְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת

ּגֹוג ּוָמגֹוג ִּתְתַחֵּלק  ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָאַמר ֶׁשִּמְלֶחֶמת: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו', יםִּיץ ַחֵפָח'ֶהע ֵמַמָּׁשד ֶׁש"הי ןַמְרֶסַו א"גרַה םֵׁשְּב ל"ַּצַז

 .ַאֲחֶריָה ָׁשָנה ְׁשלִֹשים ַעד ְוָחֵמׁש ְּכֶעְׂשִרים ִיְהֶיה ְוַהֵּׁשִני .ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ְּבִמְלֶחֶמת ָהָיה ָהִראׁשֹון. ִלְׁשלָֹשה ֲחָלִקים

 ֶׁשִּמְלֶחֶמת רַמָא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ֶׁשרֹוִאיםְו .ָמִׁשיַח ָיבֹא ֶזה ְוַאֲחֵרי ,ָהעֹוָלם ָּכל ִיְסּבֹל ֶׁשָּבּה ,ְׁשִליִׁשית ָמהִמְלָח ָּתבֹא ָּכְך ְוַאַחר

 יףִסהֹו ל"זצ אןַיאְּפָל א"ָרְּגַהְו ,גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָנֹואׁשִרָה יאִה ,הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמּו .תמֹוָחְלִמ 'גְל קֵּלַחְתִּת ּהָמְצַע גגֹוָמּו גֹוּג

, לֶמרּוה ָי ָהחּוְלָּׁשל ֶׁשָרֶנֶּגַה ְו.םִיַלָׁשירּוִל תלֹוֲעַל צּוָר ש"ימ יםִנָמְרֶּגַהֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָּיִנְּׁשַה הָמָחְלִּמַה יאִה אָּפירֹוֵא תַאֹוּׁשֶׁש

ת ַצָצְּפִמ הָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלִמה ְּבָבְרְחֶּנן ֶׁשַּפַיה ְּביָמִׁשירֹויר ִהִעָהא ֶׁש" שליטיןִקייְסֵר. ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. סילּוִמְרַאל ז ַעֵּמַרְמַה

, ויקרא כה(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  אָבּוּמ ַּכ.ִמְגָּדל ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִוירִנְקֵראת יא ִהֶׁש' לת אֹוָהץ ֵמ חּוםִיַלָׁשרּוְי אֹוִתּיֹותל ת ָּכ ֶאּהָכתֹו ְּבׁשֵי, םטֹוָא

 ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא.  ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות.)סנהדרין צז(א ָרָמְּגי ַהֵרְבִּדא ֶׁש"ם שליטהּוְרם ַּבֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו )כג

ת ֶמֶחְלן ִמֵכְו, היָטִמת ְׁשַנה ְׁשָתְיָהֶׁשז "תרעת ַנְׁשה ִּבָמְּיַּתְסה ִהָנֹואׁשִרם ָהָלעֹוָהת ֶמֶחְלִמְּד, נּוְרַּכְזִהת ֶׁשמֹוָחְלִמ' גל ַהָכים ְלִרְּבַחְתִמ

ת ַנְׁשִּבם ֵּיַּתְסִּתית ֶׁשיִׁשִלְּׁשם ַהָלת עֹוֶמֶחְלל ִמים ַעִרְּבַד ְמנּוה ָאָּתַעְו, היָטִמת ְׁשַנה ְׁשָתְיָה ֶׁשה"תשת ַנְׁשה ִּבָמְּיַּתְסה ִהָּיִנְּׁשם ַהָלעֹוָה

  ה יָטִמְּׁשת ַהַנְּׁשא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. אד ָּבִון ָּדית ֶּביִעִבי ְׁשֵאָצמֹוְבּו, היָטִמת ְׁשַנה ְׁשֶיְהִּת ֶׁשה"תשע

  ". ֶאָחדה"הוי ֱאלֵֹהינּו ה"הויְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל " ְּבִגיַמְטִרָּיא  

ל ן ֶׁשֹואׁשִרם ָהֹוּי ַהינּוְיַה', ם היֹות ְּבילֹוִחְתן ַמיֶהֵּתְּׁשֶׁש, ה"ב תשע"תשעים ִנָּׁשין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוֶׁשא "ז שליט"רמָה

י ִנֵּׁשם ַהֹוּין ַהֵכְו. הָנָּׁשל ַה ָּכְלאֶֹרְךק ּוּיִדר ְּבֶד ֵסתֹואֹום ְּבת ֵהֹוּיִׁשְרַּפת ַהיַאִרְקים ּוִּגַחל ַה ָּכְךר ָּכַחַאְו. 'ם היֹול ְּבה ָחָנָּׁש ַהאׁשרֹ

ל ן ֶׁשֹואׁשִרם ָהֹוּיַהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. 'ם ויֹוה ְּבָיה ָהָנָּׁש ַהאׁשרֹם ֶׁשָלעֹות ָהיַאִרן ְּבַמְזה ִלֶמֹוים ּדִנָּׁשי ַהֵּתְׁשִּב' ם ויֹול ְּבָחה ֶׁשָנָּׁש ַהאׁשל רֶֹׁש

ת יַאִר ְּבמֹות ְּכּוׁשְּדַחְתל ִהה ֶׁשיָנִחאן ְּב ָּכׁשֵיְו, אָּתיְכִרא ֲאָמם יֹוים ֵהִמָּיי ַהֵנְׁש, ]אׁשו רֹ"א אדלֹ[', ם ויֹול ְּבחּוא ָים לָֹלעֹוה ְלָנָּׁש ַהאׁשרֹ

ּׁשָֹפר הֹוֵלְך ַהַוְיִהי קֹול " )יט, שמות יט(ב תּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיאה "תשע'הא ֶׁש"ין שליטִרְפה ַסֵיְרה ַאָדהּוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ׁשָדָחם ֵמָלעֹוָה

  ֲעָנִוים ִהִּגיַע ְזַמן  ְּבִגיַמְטִרָּיאה ָנָּׁש ַהאׁשרֹא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע"  ְמאֹדְוָחֵזק

  .תמּוֵלְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאו "תשעְו .ַּלְתֶכםּוְּגא  

ת יַאר ִּבֵרעֹוְתם ִּתֶהֵּמ ֶׁש,ת"ץ עד"מצפת מֹוֵּׁשד ַהסֹום ְּבֵהֶׁש, תנֹוֹוּל ַחד"תשע ׁש ֵייַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹויָכֵהְּבֶׁש' םִיַנְרַק'ר ֶפֵסְּב

י ֵבְתִכְּבא ָבן מּוֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמֶרֶקא ָּיִרְטיַמִג ְּבד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסי מֹוִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו. לֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹג ִליַחִׁשָּמַה

ן "ן ְּכֶׁשַּתְחׁשֹב ַהּנּו" ֵעֶדאָיִרְטַמֶׁשֵהן ִּגי, ה"ָיָוֲהת "ה ְוִיְרַא"ֶׁשֵהן ֲעָנָו, ק"י ֶצֶד"ְּכִמְנַין ַׁשֲעֵר, ד"תשעל "זצ בלֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמַה

ַּתְׁשִמיֵעִני " )י, תהילים נא( רֵמאֹו ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש בתּוָּכַה ת"רד "תשען ֵכְו .נּויֵחִׁש ְמנּוֵּכְל ַמַחרּו ְּבִגיַמְטִרָּיאד "תשען ֵכְו .ֵמאֹות' ז

'  הדַע בּוּוׁשָּת אֹו, דִוָּדת ַעֻׁשְּתן יקֹוִרָטנֹוד "תשעא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף". ִּכיָתִּדָצמֹות ֲעֵגְלָנה ָּתְמָחה ִׂשָׂשׂשֹון ְו

ל ֵאמּו ְׁשיֵדל ְיד ַעִות ָּדיַחִׁשְמל ר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו. ד"התשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשָמה ְלָעּוׁשְי ןֵכְו. דִוָּד יִּדְבַעת ַנְׁשא ֵהְת אֹו. יָךֶהלֱֹא

ן ֵכ ְו".ה" הויַחיו רּוָלה ָעָחָנְו" )ב, יא' ישעי( רַמֱא ֶניַחִׁשָּמל ַהַען ֵכְו .ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ה" הויַחח רּוַלְצִּתַו" )יג, א טז"ש( יאִבָּנַה

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "הָמְכ ָחַחיו רּואִתֵּלִמ" )ג, שמות כח(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ד"התשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יִּביְׁשִּת ַההּוָּיִלֵא

   ,ד"תשעל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"דַע", "ָדי ְּבִלי ַעדַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה " )י, מלאכי ג(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמד"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש" שליטיׁשִפְסְים ַוָהָרְבַא

  .ְלִמְנָיָנםיא ִהי ֶׁשִפ ְּכ14ת ַנל ְׁשז ַעֵּמַר ְמ"יָד"ְו  

א "פרקי דר (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. תֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחים ִמָע ְּפ'ג ְּבִגיַמְטִרָּיאד "תשע ֶׁשא"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרה

 הּוא ַהֲחמֹור , הּוא ַהֲחמֹור ֶּבן ָהָאתֹון ֶׁשִּנְבֵראת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות,ִהְׁשִּכים ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ְוָחַבׁש ֶאת ַהֲחמֹור )ל

  ים ִארֹוְו ".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַהֲחמֹור" רַמֱאָליו ֶׁשֶּנ ֶׁשָעִתיד ֶּבן ָּדִוד ִלְרּכֹב ָע הּוא ַהֲחמֹור,ֶׁשָרַכב ָעָליו מֶֹשה ְּבבֹאֹו ְלִמְצַרִים

   .ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאר מֹוים ֲחִמָעְּפ' ן גֵכָל. רמֹוֲחל ַהַע' גם ַהַעַּפה ַּביָבִכְרד ָהסֹויא ְּב ִהיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבֶׁש  
ב "כְּב ם" ֶמתאֹו ָהְמקֹוָמּה ֶׁשל. ַח"יִׁשָמ ְלד"תשעת ַנין ְׁשר ֵּבֶׁשֶּקל ַהא ַעָלְפז ִנֶמא ֶר" שליטאנֹוָיִצְרף ַמֵסיֹו' ג ר"הרה

 ת"ֵחי ּוְמקֹוָמּה ֶׁשל אֹות 10א ּו הד"יֹוְמקֹוָמּה ֶׁשל אֹות , 21א ּו הן"ִׁשיְמקֹוָמּה ֶׁשל אֹות , 13א ּות ה"ף ֵּבי" ָאֶלתֹוּיִתאֹו

 ֵהם 10 ְּפָעִמים 10 -' י .תמ״א ֵהם 21 ְּפָעִמים 21 -' ש, קס״ט ֵהם 13 ְּפָעִמים 13 - 'מ ינּוְיַה, יםִרָּפְסִּמת ַהיל ֶאִּפְכם ַנִא ְו.8א ּוה

 )ד, תהילים ו(ב תּוָּכ ַּבך"תנל ַהָכת ְּבַחם ַאַעַּפ יַעִפן מֹוָרְדִסת ְּכ"ר ְּבַח"יִׁשָמן ֵכְו .תשע״ד: ַסְך ַהּכֹל. ס״ד ֵהם 8  ְּפָעִמים8 -' ח. 'ק

ת ַנל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ ַה"דַע"ת ַביא ֵּת ִהַח"יִׁשָמת "רי ָהֵנְפה ִלָנרֹוֲחַאה ָהָבֵּתַהים ֶׁשִארֹוְו".  ַנְפִׁשיְּלָצהַח ה"יהו ּוָבהׁש ָתיָמ  ַעד'הְוַאָּתה 

 יףִסהֹוְו

א ָבמּו

 יףִסהֹוְו

 יףִסהֹוְו



זט 

   ּדֹור ַחָיֵר יְוִלְפֵנ ׁשָׁשֶמ םִעִייָראּוָך  ")ה, תהילים עב( ב"עק ֶרֶּפא ַּבן הּוָרְדִס ְּכַח"יִׁשָמת ֹוּיִתל אֹוך ֶׁש"תניד ַּבִחָּית ַה"סן ַהֵכְו. ד"תשע

  .ד"ען ים ֵהִדָדְּצי ַהֵנְּׁשז ִמֶמֶרת ָלכֹומּוְּסת ַהֹוּיִתאֹוָהְו". ּדֹוִרים  

ז ֶמֶרב ְוָאְּב' יל טם ֵלאָׁשת רַֹחן ַּתֶבין ֶאיִמִׂשְּמם ֶׁשָדי ָאֵנ ְּבׁשֵי )ח תקנה ג"ע או"מועד קטן תתקלד והובא בשו(י ַכֳּדְרָּמַּב

ה ָאְרֶהב ְוקֲֹעַיה ְלָאְרִנ' הן ֶׁשיָו ֵּכינּוְי ַה.הָאן ָרָּבְרֻחְו, הָא ָרׁשָּדְקִּמית ַהֵבּו, "'גֹום ְוֶׂשָּים ַוקֹוָּמי ַהֵנְבַאח ֵמַּקִּיַו"ר ָבָּדַל

ר ֶפֵסא ְּבָבמּו ּו.בָאה ְּבָעְׁשיל ִּתֵל ְּבאׁשרֹת ָהַחַּתן ֶבם ֶאיִׂשים ָלִגֲה נֹונּוה ָאֶזר ָלֶכֵז ,ןֶבֶאל ָהן ַעַׁשב ָיקֲֹעַּיֶׁש ְּכׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרת ֻח ֶאלֹו

  ד ָחל ֶאָכְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו. יםִּלִּמם ַה ִעןָּבְרחּוה ַהָאָרֶׁש אָּיִרְטיַמִגְּב, "םֶׂשָּים ַוקֹוָּמי ַהֵנְבַאח ֵמַּקִּיַו "בתּוָּכַהֶׁש' לֵאמּות ְׁשַמַר'

  .רֵתא יֹולֹ ְוה זֹוָנד ָׁש ַעְךֵׁשָּמן ִיָּבְרֻחַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו, ד"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבה ֶלם עֹוֶהֵמ  

 ץֵק לַע ְמַרֵּמז ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש ל"יַזִרֲאָהֵמ ןָּמַקְל יאִבָנ

ז ֵּמַרְמ ַהה"תשע' אֶׁש) ליקוטים שלא, ביאורי הזהר קנו, רזא דמהימנותא צז(ב לֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבמּוּו .ה"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁשִּב

  ַוִּתְקֶראָנה ") יז, רות ד(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יַחִׁש ָמׁשֶרׁשֹם ְלֵּׁשת ַה ֶאנּוְתָּנ ֶׁש,ת"ְׁשֵכנֹו אָּיִרְטיַמִגְב ּו,י"ת ָנֳעִמ"רּו אָּיִרְטיַמִגְּב, הֶּזק ַהסּוָּפל ַהַע

  ". לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמי ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד  

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

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגְׁשָנה ֶׁש)א ויגש"ח(' קֹול ְמַבֵּׂשר'מּוָבא ְּבֵסֶפר ּו, רֹוִאים ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשַלח ֶאת ְיהּוָדה ַּדְוָקא, ֶׁשִּמָּׁשם ֵּתֵצא הֹוָרָאה

  .ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  "ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו"ב תּוָּכַה ֶׁשא"ר שליטֶגְרֶּבְנְיף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו, ָמִׁשיַח  

 תַנְׁש יאִהֶׁש ה"תשעים ִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּב: ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'

  .הֶּזַה םָלעֹוָּב ררּוֵּב הֶיְהִי ,היָטִמְׁש

 יןֵּב ,תַעַּדַה ץֵע אָרְקִּנַה הֶּזַה םָלעֹוָּב ררּוֵּב הֶיְהִי ,היָטִמְׁש תַנְׁש יאִהֶׁש ה"תשע תַנְׁשִּבֶׁש .)ג"פ סוף 'נ שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ְּב

 ִּכי ְוָהִעְנָין ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ֶׁשהּוא ַהָּגלּות ִעְנַין ָּתִבין ָּבֶזה ַּגם .נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו ,עַרָהֵמ דֵרָּפִי בֹוּטַהְו ,עַרָל בֹוּטַה

 ּוִבְהיֹוָתן ,ֶאֶלף ֲהֵרי ,ְׂשמֹאל ָּכֵתף ְּכִמְנַין תרֹובּוְּג 'ְוה ,ָיִמין ף"ָּכֵת ְּכִמְנַין ק"ת ֲהֵרי 'ִמק ָּכלּול ֶאָחד ָּכל יםִדָסֲח 'ה ֵהם

 ָהֶאֶלף ֵאּלּו ֱהיֹות אהּו ְוַהָּגלּות ,ְוֶתֶבן ָּבר ֶׁשֵהם עָרְו בטֹו הּוא ָׁשם ִּכי ַיַען ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ִנְקָרא ַהַּדַעת ְּבֵעץ

 י"נה ָׁשם ֲאֶׁשר ּוְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה הּוא א"ז ּתֹוְך תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ִּגּלּוי ִּכי תיֹוְוִלְה ָׁשם ֲאֶׁשר ָהָרע ּתֹוְך ָׁשם ְנתּוִנים

 יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה עּוְׁשַב ָהֶאֶלף ְוֶאת" ַהְּקֻדָּׁשה ֻּדְגַמת ֵהם ֵאּלּו ָלֵכן ,ַעּמּוִדים ָוֵוי ַהִּנְקָרא

 ינּוְיַה .ְׁשִנין ֶאֶלף "ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹו הְוֶז ַהָּגלּוי ְּבָמקֹום ֶאָּלא תַעַּדַה ץֵע ֲאִחיַזת ֵאין ִּכי .ֶזה ְוָהֵבן ,"יםִדּוּמַעָל

 ָּכל" דסֹוְּב אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש

 ,"יםִדּוּמַע ָליםִוָו"ַה דסֹוְּב[ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִנָׁש ְוָחֵמׁש יםִעְבִׁש ֵמאֹות ְׁשַבע דעֹוְו ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף רַהּזַֹּב אָרְקִנְו ,"ָּדָוה ַהּיֹום

 דּוְרָּפִי ה"תשע יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִבּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו ,הָּפִלְּקַל היָזִחֲא ׁשֵי םֶהָּבֶׁש ].ַעדּוָּיַּכ דּוּמַעְו ו"ָו תיַנִחְבִּב אהּו ׁשֵׁש רַּפְסִמְּד

 תֶאְו" היָפִסהֹו הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .בֹוּטַהֵמ ידֹוִרְפַיְו עַרָּב םֵחָּלִיְו יַחִׁשָּמַה אבָֹּיֶׁש רַחַאְל הָפקּוְּת תיֹוְהִל בָּיַח הֶזְו .עַרָהֵמ בֹוּטַה

ן ֵכָּל ֶׁשא"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאָה אהּו ףֶלֶאָהֶׁש ינּוְיַה ,יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְל ',ה תאֹו םִע ,"ףֶלֶאָה

ץ ן ֵקַמְּזן ֶׁשָׁשן נֹוָׁשר ָיֶפֵסה ְּבָאָרֶׁש' ת אֹוָךל ְלַאְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָּלֻא ְּגל ֶׁשהיָדִקְּפל  ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרְּמ ֶׁשיֵדקּוְּפת ַׁשָרָפק ְּבסּוָּפא ַהָצְמִנ

ְוֶאת "א ז הּוֶמֶרָה ְו,"ָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדיםְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָע" )כח, שמות לח(ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמיַחִׁשָמ

ן ֵכ ְו.לֵאָרְׂשִי ְלהָעֻׁשְּתת ַנְׁש. לֵאָרְׂשִיְלץ ֵקת ַנְׁשת "ר, ל"ֶקֶׁש ׁשֵמָחים ְוִעְבִׁשת ְואֹוע ֵמַבְׁשּו, ףֶלֶא' הה ֶנְמִּתם ִאְות " ר"ָהֶאֶלף

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו " )מ, בראשית לו( :הָּלֻאְּגן ַהַמד ְזם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּבים ִמִררּוֵּבת ַהַדבֹוה ֲעָזמּום ְרֶהָּבים ֶׁשִבתּוְּכַה

ַאּלּוף  :ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפינֹן : ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה ַאּלּוף ְיֵתת]ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְמקֹמָֹתם ִּבְׁשמָֹתם[

א "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .5775ְּבִגיַמְטִרָּיא , "ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם: יָמן ַאּלּוף ִמְבָצרְקַנז ַאּלּוף ֵּת

 אָבמּו

 ןֵכְו

ּוב ָּכת

א ָבמּו



יז 

י ֵדל ְיה ַעָלאּוְּגיא ַהִהְּבִגיַמְטִרָּיא  לֵלֹוּכם ַהִעְו. לֵאָּגִהים ְליִדִתן ֲעיָסִנְּבְבִגיַמְטִרָּיא ּו, רירּוֵּבר ַהַמן ְּגַמה ְזֶזְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"תשעֶׁש

ם ֵׁש ְּב)150ה עמוד , שנה יז(' לֵאָרְׂשִין ְורֹוֲהית ַאֵּב'ץ ֶבקֹא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ה"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבןֹוּיל ִצ ַעׁשָדר ָחאֹון ֵכְו .ָךֶקְד ִציַחִׁשד ְמִוָּד

ה ָחֵכֹוּתת ַהַׁשָרָפְּבֶׁש, אבֹי ָתִכה ְּבָחֵכֹוּתת ַהַׁשָרף ָּפסֹוב ְּבתּו ָּכְוָׁשם ינּוֵנָפ ְלינֹוֵאד ְו"ת תקנַנְׁשין ִּבְית ַוַרּוּדְהַמס ְּבַּפְדהּוֶׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'

ד  ַעְךֵׁשָּמת ִּתנּוָעְרל ֻּפס ֶׁשכֹוְלה ָלְׁשְמִּנת ֶׁשלּוָּגַהֶׁש ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תנּוָעְרל ֻּפס ֶׁשֹוא ּכהּו ְו,הָלֵעְרין ַּתֵין ַיְנִמת ְּכבֹו ֵּתה"תשע ׁשֵי

  ו "טְּב ֶׁשַחֵקרֹום ָהֵׁשם ְּביא ָׁשִבן ֵמֵכְו]. בַתָּכ ֶׁשמֹוק ְּכָּיֻדְמא ִּבָצב ָיֵׁשְחת ַמיַקִדְבִּבּו [.הָחֵכֹוּתַּבת ֶׁשלֹוָלְּקה ַהיָנֶלְכז ִּתָאְו, ה"ת תשעַנְׁש

  ].תבֹוא ֵּת"א תתיָצב ָיֵׁשְחת ַמיַקִדְבם ִּבָנְמָא[, תבֹו ֵּתה"תשע ׁשת ֵילֹוֲעַּמיר ַהִׁש  

' כּוְו, "ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים", ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר :)פקודי רכז( רַהּזַֹּב

ָהִכי ַנִּמי , ְּכָמה ְּדִאית ֶאֶלף יֹוִמין ִּדְקֻדָּׁשה. ּון יֹוֵמי ְּדָגלּוָתאְוִאינ, ְּדִאינּון ֶאֶלף יֹוֵמי ַהחֹול, "ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשלֹמֹה"

ְוַעל ָּדא ִאית ֶאֶלף ְוִאית , ִאינּון יֹוִמין ְּדָגלּוָתא ֶאֶלף ְׁשִנין ֲהוּו, ְוַעל ָּדא ִאְתָערּו ֶחְבַרָּיא, ֶאֶלף יֹוִמין ְלִסְטָרא ַאֲחָרא

. ְּבַהֵּני ֶאֶלף ְׁשִנין ִיְתַמְּׁשכּון, ַאף ַעל ַּגב ְּדִיְׂשָרֵאל ְיהֹון ְּבָגלּוָתא ְוִיְתַמְּׁשכּון ָיִתיר, אָגלּוָתְוִאינּון ֶאֶלף ְׁשִנין ְּד, ֶאֶלף

ל ַלְגִּב, לחֹוין ְּדִמיֹוף ֶלא ֶאָרְק ִנ,"המֹלֹ ְׁשָךף ְלֶלֶאָה"ק סּוָּפַב ּו,"ףֶלֶאת ָהֶאְו"ק סּוָּפז ַּבָמְרִּני ֶׁשיִׁשִמֲחף ַהֶלֶאָהר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִארֹו

 ְךתֹות ְללּוָּג ַהְךֵׁשָּמם ִּתם ִאַּגיף ֶׁשִסר מֹוַהּזַֹהְו. הָּׁשֻדְּקת ַהיַטִלל ְׁשַלְגה ִּבָּׁשֻדְקין ִּדִמף יֹוֶלא ֶאָרְקי ִנִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָהְו, אָרֲחא ַאָרְטִּסת ַהיַטִלְׁש

  י ל ִּפף ַעַאְו. ׁשֵמָחים ְוִעְבת ִׁשאֹוע ֵמַב ְׁש:ינּוְיַה, הֶּזף ַהֶלֶאל ָהק ַעסּוָּפר ַּבַמֱאֶּנה ֶׁשַּמר ִמֵת יֹוְךֵׁשָּמא ִיא לֹהּו, הָּׁשֻדְקין ִּדִמף יֹוֶלֶאָה

  .ּוּלֵאר ָהַהּזֹי ַהֵרְבִדד ְּבַמָּלל ֶׁש"יַזִרֲאת ָהדֹוסֹוי ְיל ִּפ ַענּוְרַא ֵּבנּוָא, רֵחן ַאֶפאֹר ְּבַהּזֹי ַהֵרְבת ִּדים ֶאִׁשְרָפ ְמׁשֵּיֶׁש  

ֵרֶמז ָרַמז , ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר". ַוּיֹאֶמר ָלּה ּבֹוַעז ְלֵעת ָהאֹוֵכל ְּגִׁשי ֲהלֹם" :)קיג שבת( אָרַּבְּגָמ רֵתיֹוְּב אָלְפִנ ֶרֶמז ֵיׁש

' בֹא ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוֵּיֶׁשב ִלְפֵני הַוָּי" ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֲהלֹם", ִּדְכִתיב ֵּביּה. ֲעִתיָדה ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָלֵצאת ִמֶּמָּנה, ָלּה

ז ֵּמַר ְמ"דַע" ,"ַעד ֲהלֹם" יםִּלִּמת ַּבֶזֶמְר ִניַחִׁשת ָמַדֵּלים ֶׁשִארֹוְו". ֱאלִֹהים ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהלֹם' ִמי ָאנִֹכי ה, ַויֹאֶמר

  ת "רז ָּבָמְר ִנה"תשעא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּבְנְיַו. ו. ח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ה"עת תשַנל ְׁשז ַעֵּמַרְמּו, ה"עְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֲהלֹם" ,ד"עת תשַנל ְׁשַע

  ".ְּצָבִתיםַהן ִמּה ָלׁשֹּלּו ָּתל ׁשְֹוַגם "  

 1820ג ּוּלִד ְּביַעִפא מֹוהּו ְו,תיאִׁשֵרְּבר ֶפֵס ְּבדָבְלת ִּבַחם ַאַעַּפ יַעִפֹוּמֶׁשי "יִרִׂשת ֲע"ֵב ֵטַח"יִׁשָמ; יםִהְדי ַמיִדִחן ְיָפצֹ

ת מֹור ְׁשַּפְסִמְּכ ,הָרֹוּת ַּבׁשדֹום ָקָתל חֹור ֶׁשָּפְסִמ, ַעדּוָּיא ַּכהּוְו, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּביתאִׁשֵרְּבל ר ֶׁשָּפְסִּמא ַההּוֶׁש, תֹוּיִתאֹו

ת ֶרֶּבַחְתִּמים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְכּו, יַחִׁשת ָמַדד ֵליא סֹוִהֶׁש, הָמתּו ְס'םת אֹוה ָּביָלִחְתַמה ֶּזג ַהּוּלִּד ַּבַח"יִׁשָמה ָּלִּמ ַה.הָרֹוּת ַּבׁשֵּי ֶׁשה"הוי

ים ִארֹוְו, הֶּזג ַהּוּלִּדת ַה ֶאְךֵתחֹו, טל לֹו ֶׁשנֹוב ְּבָאֹוּמ ִמיַחִׁשת ָמַדל ֵלק ֶׁשסּוָּפן ַהֵכְו. הָדֵּלל ַהת ַעֶזֶּמַרְמַה, ּו"ידִלהֹות ַבג ֵּתּוּלִּדת ַהַּלִחְתִל

ד מּואל ָצמֹד ְׂשַּצִמּו. גּוּלִּדה ַלָּקֻב ְּדד"תשעל ת ַעֶזֶּמַרְמ ַהד"עת ַבם ֵּתַגְו. ׁשָּמג ַמּוּלִּד ַהְךתֹות ְּבאֹוָצְמ ִנט"לֹות ַבֵת ְו,ב"ָאמֹות ַבֵּתֶׁש

ר ֵמיו אֹוָלָע ֶׁש"'ם הֻאי ְנִּתְעַּבְׁשי ִנִּב" )טז, בראשית כב(ב תּוָּכַהג ּוּלִּדת ַה ֶאְךֵתן חֹוֵכְו. הָלְעַמה ְלָּטַמְּל ִמו"תשע ׁשֵי, ׁשָּמג ַמּוּלִּדַל

  א הּו הֵוק ָׁשֶמֵעל ֶא" )יז, בראשית יד (בתּוָּכג ַהּוּלִּדת ַה ֶאְךֵתן חֹוֵכְו. "נּוה ָליָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגה ַּבָמֵלה ְׁשָחָטְב ַהה זֹוֵּנִהְו"ן "ַּבְמַרָה

  . יַחִׁשָּמת ַהַדָל הֹוְךֶרצֹים ְלִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִּמט ִמת לֹוַלָּצת ַהם ֶאָהָרְבג ַאַגם ָחי ָׁשִּכ, יַחִׁשת ָמַדֵלר ְלּוׁשָּק ֶׁש"ְךֶלֶּמק ַהֶמֵע  

  

  

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

יא ִבָנְו
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   .ּו"הָּיִלה ֵא"ל התשע"ַפ ָנְך"יִרֲאַּתַה: יםִּלִּמת ַהף ֶאצּוד ָרָחג ֶאּוּלִדה ְּבָרֹוּת ַבאּוְצ ָמּהא ָּב"יל שליט ִּגְךרּוָּב' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבָנְו

  

  
 

ר ֶׁשִּבְהיֹותֹו ָּגר ֵּפל ֶׁשִּס"ַאְרֵיה ֵלייּב ִציִווַיאק זצ  ְיהּוָדה'ח ַהְמֻפְרָסם ר"ָׁשַמְעִּתי ִמְּזֵקִני ָהרה 'ּכֹוַנְנָּת ֵמָאז'ר ֶפֵסְּב

 'ַּתְנָיא'ֶאָחד ֶׁשָעָלה ַלּתֹוָרה ֵאֶצל ָהַרב ַּבַעל ַה ע ֶׁשִּסְּפרּו ַעל ָחִסיד"ב זי"ְּבַוְרָׁשא ָׁשַמע ִמִּזְקֵני ֲחִסיֵדי ָהרש

 יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת"ַלָּפסּוק  ְּכֶׁשִהִּגיַע ָהַרב, ע ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוָהַרב ָהָיה ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה"זי

 ְזַמן הּוא יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֶאֶלף ֶׁשְּׁשַנת הִּבְלִחיָׁש ֶׁשאֹוֵמר ק"רהֵמָה ָׁשַמע ," ְוגֹויםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע

 ַּבָּדָבר ִהְקִּפיד 'ַּתְנָיא'ַה ַּבַעל ּוְכֶׁשָּׁשַמע ,ָקְדׁשֹו ִמֶּפה ֶּׁשָּׁשַמע ַמה ֶהָחִסיד ִסֵּפר ָּכְך ְוַאַחר ,ִיָּגֵלה ִּבְמֵהָרה ָמִׁשיַח ִּביַאת

   ,הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַתְּב הָלדֹוְּג תמּוְּדַקְתִה זֹו הָנָׁשְּב ׁשֵּיֶׁש י"ִרֲאָה יֵרְבִּד לַע זַמָר 'אָיְנַּת'ַה לַעַּבֶׁש ןֵכָּתִיְו .ְׁשָנתֹו ֶאת ֲהָלה הֹוִציא אְולֹ

   .םֶדקֹו יאר ִהַהּזֹי ַהִפְל יַחִׁשָּמַה תיַאִּבֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ,יַחִׁשָּמַה תיַאִבְּכ הֶז תֶא ֵרׁשֵפּו ,יַחִׁשָמ לַע הּוֶּׁשַמ עַמָׁש ַעֵמֹוּׁשַהְו  

ב ֵּׁשא ִחלְֹו, ןָּבְרֻחה ַלָנה ָׁש"תשעף ְוֶלה ֶאָתְייא ָהִהג ֶׁש"ת תרַנְׁשה ִלָתְיָה' אָיְנַּת'ל ַהַעת ַּבַנָּוַכְו, ה"תשעף ְוֶלע ֶאַמ ָׁשַעֵמֹוּׁשַהה ֶׁשֶאְרִנ

ר "מאמרי אדמו(. הָרָצְקיו ִּבָרָבן ְּדֶכת ּתֹיא ֶאִבָנְו, ג"ת תרַנל ְׁשץ ַער ֵקֵמאֹוֶׁש' אָיְנַּת'ל ַהַעי ַּבֵרְפִסא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְּכ. ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאת ָהיַלִחְּתִמ

 ,ׁשֵרֵּג אָלְזַא אהּו םַעַּטַה "יםִדּוּמַעים ָלִוה ָוָׂשים ָעִעְבִׁשה ְוָּׁשִמֲח ַוֵּמאֹותַהְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע " .)ואילך תיט הזקן פקודי עמוד

 יְךֵא יןִבָהְלּו .ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶיְהִּיֶׁש יןִמָּיַה ץֵק לַע זֶמֶר הּוֶזְו .אָתלּוָגְּב אָּתיְנִכְׁש אִלְזַא דַּכ ׁשֵרֵּג אָלְזַא רַהּזַֹּב רָאבְֹמּו

 הָנָׁש ב"קע הֵּנִהְו ',כּוְו ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא םֶדקֹו הָנָׁש ב"קע הָיָה יִנֵׁש תִיַּב ןַּבְרֻח הֵּנִהְּד ,אהּו יִּתִמֲאָה ץֵּקַה הֶז קסּוָפְּב רָאבְֹמ

 הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף" םָרָּפְסִמ הֶלעֹו ,ַהִּׁשִּׁשי ףֶלֶאֵמ ג"תרְו ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא לָכְו ,ייִעִבְרָה ףֶלֶאֵמ

 אָּלֶא ,ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָה מֹוְּכ ץֵּקַה לַע הֶּזַה קסּוָּפַה תֶא דַמָל 'אָיְנַּת'ַה לַעַּבֶׁש אֵציֹו .'כּוְו תלּוָּגַה ְךֶׁשֶמ ןַמְז הֶזֶׁש ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו

   ֹוּב יןֵא 'זָאֵמ ָּתְנַנֹוּכ' רֶפֵּסַהֵמ אנּוֵבֵהֶׁש הֶׂשֲעַּמַה יםִנָּפ לָּכ לַע .ןָּבְרֻחַהֵמ ןֵּבְׁשִח 'אָיְנַּת'ַה לַעַּב ְו,ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה תיַלִחְּתִמ ןֵּבְׁשִח ל"יַזִרֲאָהֶׁש

  . ה"תשע לַע לָלְּכ הָיָאְר  

 ְוֶאת" ְּבסֹוד ָרהַּבּתֹו ְמֻרָּמז ֶזה ְוֵקץ )ב"ע ח דף דברים( ל"זצ ִמָּקאָמְרָנא ַאְייִזיק ִיְצָחק ַרִּביֵמ 'ַהַחִּיים אֹוַצר' רֶפֵסְּב אָבמּו הֶז

 ֲחִמָּׁשה ֵמאֹות ְׁשַבע עֹוד ֲעֵליֶהם ְונֹוַסף ,ְּדחֹול ְּדָגלּוָתא יֹוִמין ֶאֶלף "יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף

 הֵיְרַא הָדהּוְי 'ר ג"הרה דֹוְכ ֶנירִעֵהְו .ל"עכ .ָהְרִביִעי ָלֶאֶלף ח"תתכ ִמְּׁשַנת ג"תר ִּבְׁשַנת ַהְּזָמן ֶזה ְוִנְסַּתֵּים ,ְוִׁשְבִעים

 ףַא .ה"תשע יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְמ אהּו ,ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה תֶא יםִלְּמַסְמַה לחֹוְּד יןִמיֹו ףֶלֶאָה תֶא ירִּכְזַּמֶׁש יוָרָבְּדִּמֶׁש א"שליט יןִרְפַס

 יתִלָּגְרַמ דִוָּד בַרָהֵמ 'תאֹוָה ָךְל הֶזְו' רֶפֵסְבּו .קחֹוָר ץֵק רַמלֹו הָצָר אלְֹו ֹוּנַמְזִל ברֹוָק הָיָהֶש ןיָוֵּכ הֶאְרִּנַּכ ,ג"תר ׁשָרפְֹמִּב רֵמאֹוֶׁש יִּפ לַע

ים ִאם רֹוָׁשְו, דִון ָּדא ֶּבבֹז ָיָאְו, ה"ה תשעיָטִמְׁשת ַהַנְׁש דס ַע"תשה ִמָּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהה ַּתֶיְהִּיא ֶׁשָבמּו' רֵפסֹו בַתְּכ'ַה ידִמְלַּת ל"זצ

י ִפא ְּכלֹב ְו"ף תשעסֹוה ְּבֶיְהה ִיֶּזב ֶׁשתּו ָּכמֹוְצר ַעַהּזַֹּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא, רַהּזֹל ַהה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמל ַה ֶׁשיְךִלֲהַּתה ַל"ת תשער ֶאֵּבַחא ְמהּוֶׁש

, לֵאָרְׂשִיא ְלבָֹּיע ֶׁשַבּׂשֹן ַהַיְנם ִעה ִעָּלֻאְּגיל ַהִחְתה ַּתיָטִמְּׁשל ַהֶׁשית יִעִבְרה ָהָנָּׁשַּביל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהל ֶׁש"ַרֲהַּמי ַהֵרְבי ִּדִפְלּו. דַמא ָלהּוֶׁש

ין ִרהֹו ְנה"שעל ת ַעֶזֶּמַר ְמה"תשען ֵכְו. דַחת ַייטֹוִּׁשי ַהֵּתת ְׁשר ֶאֵּבַחר ְלָׁשְפֶא, היָטִמי ְׁשֵאָצמֹוק ְּבא ַרד ָּבִון ָּדֶּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא

ַּכִּנְזָּכר , ה ֲחָסִדים ִּדְכִליָלן ְּבֶחֶסד ְּדַעִּתיק יֹוִמין"שע )שער הפסוקים יתרו קמח(ל "יַזִרֲאר ָהֵמם אֹויֶהֵלֲעֶׁש, קיִּתַעים ֵמִאָּבֶׁש

 אָבמּו

ד עֹוְו

 יןֵעְכּו



יט 

א "ן שליטַמְריֶּבן ִלרֹוֲהַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ִלְכּפֹות ַהִּדיִנים, ה ָעְלִמין"ָאְרּכֹו שע, ְּבִאְדָרא ַרָּבא ּוְכֶנְגָּדם ַּבחֶֹטם ָהֶעְליֹון

".  ֵּבין ָהַעְרָּבִיםַּתֲעֶׂשהְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני .  ַבּבֶֹקרַּתֲעֶׂשה ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶאת. "ידִמָּתת ַהַׁשָרָפים ְּבִמָעְּפ' ת דֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנְּׁשֶׁש

ת ַנן ְׁשֵכ ְו.םָלי עֹוֵּיַח ְלהָעָׁשי ֵּיַחים ֵמִאְציֹוה "שעת תַנְּׁשִמּו .ידִמן ָּתַּבְרב ָקּויב ׁשִרְקַהְלת ּוֹוׂשֲעה ַלֶּכְזה ִנ"ת תשעַנְׁשִּבז ֶׁשֵּמַרְל

ּבִֹרית  .םא ָׁשָבּוּמַּכ, ןֶרּפִֹּצת ַהת ֶאֹוּקַנה ְלָאָּבּבִֹרית ַּכְרִׁשיָנה ְּד.  ַקִּביןִּתְׁשָעה ּבִֹרית ַּכְרִׁשיָנה :תֶרטְֹקא ִּדיָתְיַרָּבת ַּבֶזֶּמֻרְמה "תשע

ית ִרְּבן יקֹוִרָט נֹוהיָנִׁשְרית ַּכִרֹוּבן ֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהן ֶׁשיֹוָּקִּנל ַהת ַעֶזֶּמַרְמּו. ה ֶׁשָׁשִפין ָּבה ֶאת ַהִּצּפֶֹרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאהַּכְרִׁשיָנ

   תֹוָרֹות ּתכּוְזִּב ֶׁשי"ִּבְׁשַרת ֹוּיִנְּׁשת ַהֹוּיִתאֹוָה, יןיִסִרְפן ַקיין ֵיִּבה ַקָעְׁשה ִּתיָנִׁשְרית ַּכִרֹוּבֶׁש' ץֶרי ֶאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּון ֵכְו .הָנֹואׁשִרָּכ

  .הָּלֻאְּגַלה ֶּכְזִנ  

, ך"ת מנצפֹוּיִתם אֹוִע' ב' ת אֹוּיִתאֹול ָהל ָּכ ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהֶׁש )פקודי( ל"זצ ִמָּקאָמְרָנא ַאְייִזיק ִיְצָחק ַרִּביֵמ 'יר ָחַהזֹ 'ׁשרּוֵפְּב

ה ָּׁשִמֲח ַוֵּמאֹותַהְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע "ץ ֵּקל ַהק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַר ְל1775א הּו', כּו ְו'גד עֹוְו' בד עֹו ְו'אים ִבְּׁשַחְמֶׁשְּכ

. ץֵּקז ַהָּמֻרְמ' ב' ת אֹוּיִתל אֹו ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהב ּוּׁשִחְּביל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵה ֶׁשׁשָרְדִּמי ַהֵרְבי ִּדל ִּפר ַעָאבְֹמ ּו,"יםִדּוּמַעים ָלִוה ָוָׂשים ָעִעְבִׁשְו

ם ֵה' ְךרּון ָעָחְלֻּׁש'ל ַהי ָּכֵניָמן ִסֵכְו. 1775א ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַהִע דִוף ָּדֵסן יֹורֲֹהה ַאֶשל מֵֹאָרְׂשק ִיָחְצם ִיָהָרְבַא, יםִערֹו' ן זֵכְו

י ל ִּפת ַעיֹוְחיו ִלָתנֹו ְׁש70 ְּביְךִרם ָצָדָאז ֶׁשֵּמַר ְל.רֶזֶען ָהֶבֶא, טָּפְׁשן ִמֶׁשחֹו, הָעה ֵּדֶריֹו, יםִּיח ַחַראֹל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאם ַהה ַּגֶזְו. 1705

ֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ֶע הָדָּגַהח ַהַסן נֵֹכְו. הָּלֻאְּגר ַהַּפְסא ִמהּו ֶׁש1775ר ַּפְסִמה ְלֶכא זֹוז הּוָאְו', ְךרּון ָעָחְלֻּׁש'א ַההּו ֶׁש1705ר ַּפְסִמ

  א ָּיִרְטיַמִג ְּב:ַמַּכת ְּבכֹורֹות, חֶׁשְך, ַאְרֶּבה, ָּבָרד, ְׁשִחין, ֶּדֶבר, ָערֹב, ִּכִּנם, ְצַפְרֵּדַע, ָּדם: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים

  . היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהת ֶׁשֹוּכר ַמֶׂשֶע ָהמּוְּיַּתְסז ִיד ָאַע ֶׁש5775  

 ַעָּתה ִּכי ַוּיֹאֶמר ְרחֹבֹות ְׁשָמּה ַוִּיְקָרא ָעֶליָה ָרבּו ְולֹא ַאֶחֶרת ְּבֵאר ַוַּיְחּפֹר ִמָּׁשם ַוַּיְעֵּתק" )בכ ,כו בראשית(

 ֶׁשִּיָּבֶנה ֶהָעִתיד ַהַּבִית הּוא ,ְרחֹובֹות ָקָרא ְוַהְּׁשִליִׁשי םָׁש ן"ַּבְמַרָּב אָבמּוּו ".ָבָאֶרץ ּוָפִרינּו ָלנּו 'ה ִהְרִחיב

 ֱאלֶֹהיָך 'ה ַיְרִחיב ְוִאם" ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו ,ְּגבּוֵלנּו תֶא ַיְרִחיב ְוָהֵאל ,ּוַמָּצה ִריב ְּבלֹא ַיֲעֶׂשה ְוהּוא ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה

 .ָּבָאֶרץ ּוָפִרינּו ,"ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְוָנְסָבה ָבהְוָרֲח" ַהְּׁשִליִׁשי ַּבַּבִית ּוְכִתיב ,ֶלָעִתיד ֶשהּוא ,"ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ְּגֻבְלָך ֶאת

   תֹוּיִתאֹוָה םִע ה"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ".ה"הוי ִהְרִחיב ַעָּתה ִּכי" בתּוָּכַהֶׁש ,א"שליט יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יִל בַתָכְו

  .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַהְו  

, ה ֻּכָּלם ְלסֹוד ְּגֻאָּלה"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר ָחֵמׁש ֶאְצָּבעֹות ֶׁשל ַיד ְיִמינֹו ֶׁשל הקב) ילקוט שמות קפג(ַּבִּמְדָרׁש 

ֶאְצַּבע ְׁשִנָּיה ַלְּקַטָּנה , "ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה"ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ה ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבֵּתָבה" ָּבּה ֶהְרָאה הקבהֶאְצַּבע ְקַטָּנ

ְׁשִליִׁשית ֶׁשִהיא ְׁשִליִׁשית ַלְּקַטָּנה ָּכַתב ָּבּה ',  ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע ְוגֹו,"ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהיא" ַהִּמְצִרִּיים ָּבּה ִהָּכה ֶאת

, ְּתנּו ְלִפְדיֹון ַנְפָׁשםְרִביִעית ֶׁשִהיא ְׁשִנָּיה ַלּבֶֹהן ָּבּה ֶהְרָאה ְלמֶֹשה ַמה ִּי, "ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים"ֶׁשֶּנֱאַמר , ַהּלּוחֹות

  ָּתרֹם ָיְדָך ַעל "ֶׁשֶּנֱאַמר , ּבֶֹהן ְוָכל ַהָּיד ָּבּה ָעִתיד ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָצָריו ּוְלַהְכִרית ֶאת ֶׁשֵהן אֹוְיָביו, "נּוֶזה ִיְּת"ֶׁשֶּנֱאַמר 

   .ד"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּבִּלים ִּמ ִעם ַהּבֶֹהן ָּכל ַהָּיד ְוֵכן ".ָך ִיָּכֵרתּויָצֶריָך ְוָכל אְֹיֶב  

ת כּוְלַמה ְלָלָּפה ַמֶיְהם ִּתֶהָּבֶׁש, יםִני ָׁשִצֵחש ָולֹל ָׁשה ֶׁשָפקּוְּת

ה ָכֵפֲהַהם ִעא "ט תשעָבְׁשִּב' ם כיֹוה ְּבָלֵח ֵה.אלֵעָמְׁשִי

, תָּבַׁשל ְּבחּוָּיד ֶׁש"ל תשעלּוֱאה ֶּב"כת ְּבֶמֶּיַּתְסִמּו, םִיַרְצִמְּב

  .]:בלק ריב[ר ַהּזֹץ ַהל ֵק ֶׁשיְךִרֲאא ַּתהּוֶׁש
', אָרְזן ֶעְּבִא' ָהׁשרּוי ֵּפִפב ְל"ק יֶראל ֶּפֵּיִנָדים ְּבִקסּוְּפ ַּבׁשָרפֹ ְמיַעִפה מֹו"ד תשעב ַע"ל תשעה ֶׁשָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהל ַּתן ֶׁשָיְנִעד ָהיסֹוִּד

ל ה ֶׁשָפקּול ְּתים ַעִרְּבַדְמַה, "ִעָּדן ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדן "קסּוָּפת ַהם ֶאַגְו, "יִצֵחים ָוִדֲעד מֹוֵעמֹוְל "קסּוָּפת ַה ֶאׁשֵרָפְּמֶׁש

ם ד ַעץ ַיֵּפַנ", יםִמָכי ֲחיֵדִמְלַתת ְלקּוְחַדה ְוָרה ָצֶיְהה ִּתם ֶזד ִעַחַיְו, אלֵעָמְׁשת ִיכּוְלַמה ְלָלָּפה ַמֶיְהם ִּתֶהָּבֶׁש, יםִני ָׁשִצֵחש ָולָֹׁש

 אָבמּו

 בתּוָּכ

 ָמִצינּו

 הֶאְרִנְו



כ 

 ׁשֵּי ֶׁשיםִני ָׁשִצֵחש ָולָֹׁשן ָתם אֹוֵהאל ֶׁשֵּיִנף ָּדסֹוים ְּבִרָּכְזֻּמ ֶׁשיםִמָי 1335ת ם ֶא ַּגׁשֵרָפא ְמ הּוְךָכְו. יַחִׁשא ָמבֹ ָיְךר ָּכַחַא ְו,"ׁשֶדקֹ

ף ד סֹו ַעְךֵׁשָּמִהה ְליָדִתיא ֲעה ִהֶּזן ַהֹוּבְׁשֶחי ַהִפְלּו, א"ף תשעֶרחֹוה ַּבָלֵחב ֵהָרת ֲעינֹוִדְמה ִּבָלָּפַּמ ַהנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. יםִמָי 1335ם ֶהָּב

ת ַנל ְׁשז ַעֶמ ֶרׁשן ֵיֵכְו. ה"תשע אָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכם ַהִעְו, ד"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּב"ִעָּדן"ן ֵכְו. יםִני ָׁשִצֵחש ָולָֹּׁש ַהמּוְּיַּתְסז ִיָאד ֶׁש"תשע

 ּוְׁשָאר ֵחיָוָתא ֶהְעִּדיו ָׁשְלָטְנהֹון ְוַאְרָכה ְבַחִּיין ְיִהיַבת ְלהֹון ַעד ְזַמן" )יב, דניאל ז(, ַהְּגֻאָּלהץ ל ֵק ַערֵּבַדְּמב ֶׁשתּוָּכ ַּבד"תשע

  ין ִנָּדִען ְוָּדִע" בתּוָּכַּבד "עשל תז ַעֶמ ֶרׁשן ֵיֵכ ְו.ד"תשעה ֶלעֹו ֶׁש"ןָּדִעים ִפָל ֲא'ן וַמְז"ד  ַעְךֵׁשָּמת ִיֹוּמֻאן ָהטֹוְלן ִׁשַמְּז ֶׁשינּוְיַה. "ְוִעָּדן

  .הָׁשָדה ֲחָפקּוה ְּתיָלִחְתז ַמָאֵּמֶׁש, אַעד ָהַׁשָּתאֹוִתּיֹות  ד"התשען ֵכ ְו."ןָּדִעג ַלְפּו  

 ִיְתָיַהבּון , ִיְׁשָמֵעאלָעַמד ְלַהִּפיל ִּכְסאֹות ֶׁשל ַמְלֵכיק ַר הּוא "ּוָבֵעת" )א ואילך, דניאל יב(' אָרְזן ֶעְּבִא'ָה יֵרְבר ִּדּוּצִק

ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים " ְוֶזהּו , ָוֵחִצי ָׁשָנה, ְוִעָּדִנין ָׁשלֹש ָׁשִנים, ִעָּדן ָׁשָנה ַאַחת,ְּבָיֵדיּה ַעד ִעָּדן ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדן

 ִּכי ָקרֹוב ִמִּמְסַּפר ַהָּיִמים ֶׁשָעְמָדה ,"ים ַוֲחִמָּׁשהַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ְלָיִמים ֶאֶלף ְׁשלׁש ֵמאֹות ְׁשלִׁש" ְוֶזהּו ,"ָוֵחִצי

ל ב ַעתּון ָּכֵכ ְו. ְּכִמְסָּפָרם ִיְהיּו ַהָּיִמים ֶׁשַּיַעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ְּבָצָרה ְגדֹוָלה ִלְפֵני ּבֹא ַהּגֹוֵאל,ְירּוָׁשַלִים ְּבָצָרה ִלְפֵני ַהָּגלּות

ת פֹוְסֹוּת ַּבינּוִצָמ ּו". ֵאָלי ְּבעֹוד ָׁשָנה ִּכְׁשֵני ָׂשִכיר ְוָכָלה ָּכל ְּכבֹוד ֵקָדר'הִּכי כֹה ָאַמר " ) טז,כא' ישעי (אלֵעָמְׁשל ִיף ֶׁשֹוּסַה

 ,קֶֹדׁש ַעם ַיד ץַנֵּפ ֶׁשִּיְכֶלה ּוָבֵעת )ז, יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבן מּוֵכְו. ָׁשִנים ְּדַהְיינּו ְׁשֵני ָׂשִכיר' ֵּכיָון ְּדָעְבדּו ג .)קידושין יז(

 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ אָבמּו ןֵכְו. ָׁשַמִים ַמְלכּות ַּתְתִחיל ָאז ִּכי ,ַהְּיאֹר ְׂשַפת ַעל ָהעֹוְמִדים ֶמְמָׁשלֹות ַהָּׂשִרים ָנהֶׁשִּתְכֶלי

ן ַמְרֶּבב הּוַרה ָהָנָנֲעַריק ֵמִּדַּצל ַהֶׁש' תֶׁשֶּלֻׁשה ְמָכָרְּב 'רֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל ְּכֶׁשִּיּפֹל

ת  ֶאיְךִמְסַמּו, ןטֹוְלִּׁשף ַהֵּלַחְתם ִיִיַרְצִמְבּו, תֹוּייִמִנת ְּפמֹוָחְלִּמי ִמֵרְמַגד ְלאֵבא ּתָֹיְרה סּוָּלֻאְּגי ַהֵנְפִּלים ֶׁשִנת ָׁשרֹוְׂשי ֶעֵנְפב ִלַתָּכל ֶׁש"זצ

  ד ֵרֵּים ֶׁשִיַרְצל ִמז ַעֵּמַר ְמ"הָמְיַרְצד ִמֶרֵּיַו". דאֵבּתֹא ֶׁשָיְרל סּוז ַעֵּמַרי ְמִּמַרֲאֶׁש, "יִבד ָאֵבי אִֹּמַרֲא" )ה, דברים כו(ק סּוָּפ ַליוָרָבְּד

  .ףֵּלַחְתִי ְוּהָנטֹוְלִׁש  

 ָׁשלֹש ָׁשִנים ּוֶמְחָצה ִהִּקיף , ֶזה ִטיטּוס"ָׁשלּואְֹיֶביָה " ,ּוס ֶזה ַאְסַּפְסָיאנ"ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש" )לא, ר א"איכ(ַּבִּמְדָרׁש 

 ,ס ְּדַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיאָכ ּדּו, ּדּוָכס ְּדַאְפִריָקא, ְוָהיּו ִעּמֹו ַאְרָּבָעה דּוָכִסין ּדּוָכס ַּדֲעַרְבָיא,ַאְסַּפְסָיאנּוס ֶאת ְירּוָׁשַלִם

ְורֹוִאים ֶׁשַהְּתקּוָפה ', ִאְּבן ֶעְזָרא'ְּכִדְבֵרי ָה, יםִני ָׁשִצֵחש ָולָֹׁשִּלְפֵני ַהֻחְרָּבן ַּגם ָהְיָתה ְּתקּוָפה ֶׁשל ְורֹוִאים ֶׁש. ּדּוָכס ְּדַפֶלְסִטיִני

ֵתְך ְוִיָּנֵתן ָלְך ּוַמה ַּבָּקָׁשֵתְך ַמה ְּׁשֵאָל" )ה ,ה אסתר( בתּוָּכז ַּבָּמֻרְמּו . ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש,יםיִנִטְסַלֶּפַהים ְוִּיִבְרַעָהָהְיָתה ְקׁשּוָרה ִעם 

  ְלַרֵּמז , " ֲחִצי ַהַּמְלכּותדַע"ָלֵכן ָּכתּוב , יִצֵחש ָולָֹׁש ַוֲחִצי ַהַּמְלכּות הּוא ,עַבֶׁש ַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ְלִמְסַּפר ."ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש

  .ו"תשעאֹוִתּיֹות " ׂשָעֵתְו"ְוֵכן , ד"תשעַעל ְׁשַנת   

 ִּבְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ,יֹוִסי ַּבר ִזְמָרא'  ְּבֵׁשם ררֶזיֶעִלי ֱאִּב ַר"דּו ָדן ָאנִֹכיבְֹוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲע" )יט, ר מד"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ָבה גֹוֲאָלן ְּבִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים  ְוֶׁשִאם ַיֲעׂשּו ְּתׁשּו,ה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשהּוא גֹוֵאל ֶאת ָּבָניו"ַהָּללּו ִהְבִטיַח הקב

 ַאָּתה מֹוֵצא ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים "מֹוָרִאים ְּגדֹוִלים" ַעד ,"ּגֹוי ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב" יּוָדן ִמיִּבר ַרַמ ְּדָא,ּיֹותאֹוִת

'  ר.מֹור לֹו ֵצא ֵמֶהם ּגֹוי ֵׁשִני ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהִּמְנָין ֱא, ְוִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה ֵהם,ה"אֹוִתּיֹות ֶׁשל הקב

ְורֹוִאים ֶׁשּסֹוד ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּקׁשּור ִעם ִמְסַּפר . ּיֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים אֹוִתא הּוְךרּו ֶׁשְּׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּב,ָאִבין ָאַמר ִּבְׁשמֹו ְגָאָלן

 ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ְוַאְבָרם ")לך לך(' ִתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ׁשֵמָחים ְוִעְבִׁשם ִעם ִמְסַּפר ָקׁשּור ַּג, םִיַנְׁשים ּוִעְבִׁש

ֶרׁש ַהֶחֶסד ָהֶרֶמז הּוא ֶׁשּׁשֹ. ֵמָחָרן ִלְכאֹוָרה ָלָמה ִנְכְּתָבה ְּבַהּתֹוָרה ַּכָּמה ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ְּבֵצאתֹו. "ֵמָחָרן ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו

ֲהֵרי עֹוֶלה . ה"ּוִביָנה "ר ְוָחְכָמ" ַהְיינּו ְסִפיַרת ֶּכֶת"םֲחָסֶדיָך ָהִראׁשִֹני ַאֵּיה", ְועֹוד ַהָּׁשלֹש ִראׁשֹונֹות. ב"הּוא ֵׁשם ע

  ה הּוא ָּיְועֹוַלם ָהֲעִׂש.  ֲחָסִדיםהֶּזם ַהָלְּדַהְיינּו ֶׁשִהְמִׁשיְך ָלעֹו. ן ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים"ְוָלֶזה ָאַמר ֶּב. ְּבִמְסָּפר ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים

  . ן"ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֵּב  

) ג, ר צה"ב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמ ַּכ.ה"עד  ַעב"עים ִרָּפְסִּמַלה ְוָּלֻאְּגר ַלּוׁשָּק ֶׁשינּוִבם ָאָהָרְבל ַאֶצ ֵאיםִנש ָׁשלָֹׁשל  ֶׁשיְךִלֲהד ַּת עֹוינּוִצָמ

 , ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֶּבן ָׁשלֹש ָׁשִנים,ַאְבָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹו  ֶּבן ַּכָּמה ָׁשִנים ִהִּכיר,"יִלקֹ ְּבְבָרָהםֲאֶׁשר ָׁשַמע ַא ֵעֶקב"

ל ֶצֵאים ֶׁשִא רֹו. ִנְמֵצאָת ָלֵמד ֶׁשֶּבן ָׁשלֹש ָׁשִנים ִהִּכיר ֶאת ּבֹוְראֹו,ה ָׁשִנים" ַאְבָרָהם ַחי קע,ב" ִמְנַין ֵעֶק,"ֵעֶקב"ִּדְכִתיב 

ק סּוָּפים ַּבִזָמְרִּנֶׁש, ה"קעד ַעב "קעים ִמִרָּפְסִּמר ַלּוׁשה ָק ֶזיְךִלֲהַתְו, אֹוְרֹות ּביר ֶאִּכִהד ֶׁשים ַעִנש ָׁשלֹל ָׁש ֶׁשיְךִלֲהה ַּתָים ָהָהָרְבַא

, "ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביְך ")שלח(ה ָּלֻאְּגל ַה ַערֵּבַדה ְמֶּזק ַהסּוָּפַה ֶׁשׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמּו". יִלקֹם ְּבָהָרְבע ַאַמר ָׁשֶׁש ֲאבֶקֵע"

יא ִבָנְו

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ןֵּכ



כא 

 :)תולדות לג( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכ ְו."ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי" ,"ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשּבֹו ַהְּגֻאָּלה

ִמּׁשּום , ּובֹא ְרֵאה סֹוד ֶׁשל ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ֵאּלּו ְולֹא ָחֵסר. ַּדְוָקא ֶּבן ָׁשלֹׁש, ָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹוֶּבן ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִהִּכיר ַאְב

 ',כּוְו, ְולֹא ָיכֹל ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה ַעד ֶׁשָעָלה ְלִהָּוַדע ִמּתֹוָכּה ְוִלְהיֹות מּוָאר ּוְלָהִאיר ַלּכֹל, ֶׁשְּׁשִכיָנה ִנְקֵראת ַּבת ֶׁשַבע

ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתְּלמּו , ְוסֹוד ֶזה ָרַמז ַלֲאִביֶמֶלְך ֶׁשּלֹא ִיָּפְרעּו ֵמֶהם. "ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהּצֹאן"ְּבסֹוד ַהָּכתּוב 

ִיְהֶיה ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון , ֶׁשִהְׁשַּתְּלמּוֵּכיָון . ְּכֶנֶגד אֹוָתן ֶׁשַבע ְּדָרגֹות ֶׁשְּלַמְעָלה. אֹוָתם ִׁשְבָעה ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְּבִיְׂשָרֵאל

ֶׁשִהיא נֹוֶקֶמת , ִויעֹוֵרר ֶאת אֹוָתּה ַּבת ֶׁשַבע ֶׁשְּלַמְעָלה, ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי, ְוָיבֹא ָדִוד, ְּכמֹו ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְּבִקּיּום ָׁשֵלם

ל ר ַעָאבְֹמּו. הָּלֻאְּגַלְו, עַבת ֶׁשַּבל ד ֶׁשֹוּסם ַלָהָרְבל ַאֶׁשים ִנש ָׁשלָֹּׁשת ַהר ֶאֵּׁשַקר ְמַהּזַֹהים ֶׁשִא רֹו.ְוִתְפַרע ֵמֶהם, ִנְקמֹות ִיְׂשָרֵאל

ל  ֶׁשדֹוּס ַליַעִּגַהים ְלִנש ָׁשלֹד ָׁשעֹו, עַבת ֶׁשל ַּביף ַעִסהֹו ְליְךִרָּצז ֶׁשֵּמַרר ְמַהּזַֹהְו, ב"תשעְּבת ֹוּיִתאֹוע ַבת ֶׁשַּביל ֶׁשֵע ְלינּוֵרָבי ְּדִּפ

א ָבן מּוֵכְו. ה"שעא ָּיִרְטיַמִגְּב, הָּלֻאְּגד ַהסֹו ְּבּהָּל ֶׁשְךֵׁשְמֶהא ַההּוְו, ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבה ֶאָנָבע ּוַבת ֶׁשַּבד ִמַלֹוּנֶׁשה מֹלְֹׁשן ֵכְו. ה"תשע

ִּכי . ַוֲאָכָלּה ָּפָגה,  ָּדִוד ֶׁשָּלַקח ַּבת ֶׁשַבע)תהילים רמט(, עַבת ֶׁשם ַּבד ִעִוג ָּדּוּוִזי ְּבלּוה ָּתָּלֻאְּגץ ַהֵּק ֶׁשל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

ְוָטָעה . ַיְסִּפיק לֹו ְלַקְחָּתּה, ְוִתֵּקן ֶאת ָרֵחל ֶׁשִהיא ַּבת ֶׁשַבע, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּמַלְך ִׁשְבָעה ָׁשִנים ְּבֶחְברֹון, ִּבְתִחָּלה ָחַׁשב ָּדִוד

ֶׁשּיֹוִדיֵעהּו אֶֹפן , ַרְךִאּתֹו ִיְתָּבֵמָׁשַאל , ְוֵכיָון ֶׁשָּיַדע ֶׁשָחָטא. ן ָהָיה ָצִריְך ְלַתֵּקן ַּגם ֶאת ֵלָאה ָהֶעְליֹוָנהִּכי ֲעַדִי, ָּבֶזה

, י ֶׁשָּדִוד ֶנֱאַחז ַּבַּמְלכּותּוְלִפ. ֵקץ ַהָּיִמין ָהַאֲחרֹון, ִהיא ָרֵחל ַהַּתְחּתֹוָנה, "ִקִּצי' הֹוִדיֵעִני ה" בתּוָּכה ֶׁשְוֶז. ִּתּקּון ְׁשֵּתיֶהם

  ְוֶזהּו ,  ְּתלּוִיים ַחֵּיי ָדִודןם ֵּכֶׁשָּבּה ַּג, ֵלָאה ָהֶעְליֹוָנה, "ּוִמַּדת ָיַמי ַמה ִהיא". ֶׁשֲאִני ֶנֱאָחז ָּבּה, רַמה לֹוֶצֹור, ָאַמר ִקִּצי

   ."יּוִמַּדת ָיַמ"  

  .ו"ת תשע"ס" תֹוָרֻבת ְק ֶאיׁשע ִאַדא ָילְֹו"

 ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ָּתִעירּוִאם " ֶׁשֶּנֱאַמר , ִּבֵּקׁש קֶֹהֶלת ַלֲעמֹד ַעל ַהֵּקץ ָמַתי)ט, ר יב"קה( ׁשָרְדִּמַּב

י ַלאּות ְּגַנְׁש ּוִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי" ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכָבר ִהְכַּתְבִּתיהּו ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ,"ֶׁשֶּתְחָּפץ

ִּכי יֹום ָנָקם "ִׁשְמעֹון ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ָמַתי ֵקץ ַהְּגֻאָּלה ֱהֵוי אֹוֵמר לֹו '  ַרִּבי ָׁשאּול ְדָנֶווה ַמְתִני ֵלּה ְּבֵׁשם ר".הָאָּב

 ִסיָמִנים ִסיַמְנִּתי ְלָך ְוִסַּיְמִּתי ְלָך ִּבְקֻבָרתֹו ֶׁשל הִסימֹון ְּבֵׁשם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלֵוי ְׁשלָֹש' ְיהּוָדה ְּבר'  ר, ְּכִתיב"ְּבִלִּבי

ים ִארֹוְו.  ִלָּבא ְלפּוָמא לֹא ַּגֵּלי"תֹוָרֻבת ְק ֶאיׁשע ִאַדא ָילְֹו" ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ,"ַבַּגי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵּבית ְּפעֹור"מֶֹשה 

א לֹר ְוָּתְסה ִנָּלֻאְּגץ ַהן ֵקַמ ְזְךָּכ, "תֹוָרֻבת ְק ֶאיׁשע ִאַדא ָילְֹו "בתּוה ָּכֶשת מַֹרבּול ְקַע ֶׁשמֹוְכּו, הֶשת מַֹרבּוְקז ִּבָמְרה ִנָּלֻאְּגץ ַהֵּקֶׁש

 הֶיְהִיְו יַחִׁשא ָמבֹר ָיָבז ְּכָאֶׁש. ו" תשעת"ס" ֹותָרֻב ְקת ֶאׁשי ִאעַדא ָילְֹו"ב תּוָּכַהא ֶׁש" שליטאנֹוָּיִסְרף מֹוֵסיֹו' ג ר"ר הרהֵאֵבּו. עַדנֹו

 .ו"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִערעֹוית ְּפֵּבן ֵכְו .ףֹוּסל ַהים ַעִזְּמַרְּמת ֶׁשבֹוי ֵתֵפסֹוז ְּבָמְרה ִנן ֶזֵכָלְו" ֹותָרֻב ְקת ֶאׁשי ִאעַדָי"

  ל ק ֶׁשסּוָּפר ַהַמֱאה ֶנל ֶזַעְו ".אֵׂשָּנ ִייאֶּגל ָּכ"ב תּוָּכד ַהסֹור ְּבַּבְקה ִנֶשּמֶֹׁש, "יַּגַב תֹור אֹּבְֹקִּיַו"ב תּוָּכל ַה ַע.)תצא רפ(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ןֵכְו

  ". ֶמַלחְּבֵגיאַוַּיְך ֶאת ֱאדֹום  ",םדֹוֱאה ֶּבָמָקְּנל ַהה ַעיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַה  

 סָחְנִּפ תַׁשָרָפְּבר ַהּזֹי ַהֵרְבי ִּדִפְל. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאה ְּגָנה ָׁשָאל ֵמר ֶׁשַהּזֹי ַהִפ ְליַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹול ּג ֶׁשיְךִרֲאַּתה ַהֶיְהי ִיַתן ָמדּוָל

 ׁשֵּית ֶׁשֹומקֹוה ְמָּמַכְּבר ַהּזֹי ַהֵרְבִּדם ב ִער טֹוֵּבַחְתה ִמֶזְו, יםִנב ָׁש"ד עַחַי, יםִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעד ַּפעֹוה ְוָנים ָׁשִּׁשא ִׁש הּויְךִלֲהַּתַה .)רנב(

י לּוָּת .ג"ף תשעסֹו ְּבאֹו, ב"ף תשעסֹור ְּבָבה ְּכָמְּיַּתְסִהים ְוִנ ָׁש72יא ה ִהָפקּוְּתַהא ֶׁשֵציֹו, הָדם ֵלִיַתָנד ְׁשעֹו ְויַחִׁשי ָמֵלְבה ֶחָנים ָׁשִעְבִׁש

 רַהּזֹי ַהֵרְבִדְבּו. ב"ת תשַנת ְׁשַּלִחְּת ִמאֹו, א"שת תַנת ְׁשַּלִחְּתים ִמִנם מֹוִא, רַהּזֹל ַהה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמת ַהת ֶאנֹוְמים ִליִלִחְתי ַמַתָּמִמ

 ב אֹו"ן תשעיָסִנְּבא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו, יםִנ ָׁשׁשד ֵׁשעֹו ְוָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשת ֵׁשֶסֶרֹוּגר ֶׁשַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשֵי; תאֹוָסְרי ִּגֵּת ְׁשׁש ֵי.)קיט( ַוֵּיָרא ָּפָרַׁשתְּב

ם ֵּיַּתְסה ִּתָפקּוְּתַהְו, יםִנג ָׁש"ת עֹוּכַח ְליְךִרָצְו, ָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעת ַּפֶסֶרֹוּגר ֶׁשַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשֵיְו. הָפקּוְּתת ַהֶמֶּיַּתְסג ִמ"ן תשעיָסִנְּב

א "ת תשסַנף ְׁשסֹו ְּבינּוִאָרא ֶׁש"ם שליטהּוְרם ַּבֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ד" תשע–ג "ת תשעַנף ְׁשסֹו ְּבאֹו, ג" תשע–ב "ת תשעַנף ְׁשסֹוְּב

ת ֶרֶחֻאְמה ַהיָטִּׁשי ַהִפא ְלֵצה יֹוֶזְו, יִמת רֹומֹו חֹולּוְפָּנה ֶׁשָנים ָׁשִּׁשִּׁשם ַהּוּיִסל ְלֶמֵּסה ַהָיא ָההּון ֶׁשֵכָּתִיְו, ב"ארהים ְּבִמאֹוְּתן ַהסֹוה ֲאָיָהֶׁש

  ג ֹות ּגֶמֶחְליל ִמִחְתַהה ְליָכִרר ְצָחֻאְמל ַהָכז ְלָאֶׁש, ד"ל תשעלּוֱא ֶליַעִּגַנ, יִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲע ַּפאֹו, ׁשֵׁשי ְוִצֵח ָוׁשז ֵׁשָאב ֵמֵּׁשַחם ְנִאְו, רֵתיֹוְּב

  .  גגֹוָמּו  

 ּוינִצָמ

 ׁשֵי



כב 

 ָצָרה ְוֵעת" הֶיְהִתְו םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ םָלעֹות ָהֹוּמ ֻאּורְרעֹוְת ִי]ד לשיטה הכי מאוחרת"סוף תשע[ם ִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשַה רַמְגִל ְךמּוָּסֶׁש ןֵּיַצְמ

 ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצן ָמֵכְו. םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ אתֵציֹו יתִרְּבַה תצֹוְרַאֶׁש ינּוֵמָיְּב יםִארֹו רָבְּכ נּוֵרֲעַצְּלֶּׁש הַמ ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא

 יאִׂשְנ ןֵכ ְו.הָמ קֹוּהַבְגר ּוחֹו ָׁשיׁשא ִאהּוְו, בָהָזף ְוֶסב ֶּכֵה אֹוֲעֵליֶהםד מֲֹעַי ֶׁשְךֶלֶּמַה )556 עמוד י"רשב רשמד (.הָּלֻאְּגן ַהַמל ְזַע

 :ָעָליו אֵבְוִהָּנ לֻתָבְו ֶמֶׁשְך ראׁש אְנִׂשי ַהָּמגֹוג ֶאֶרץ ּגֹוג ֶאל ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן" )ב ,לח יחזקאל( קסּוָּפַּב זָמְרִנ ה"אָמָּבאֹו ב"ארה

 ןֵכְו. ָּבָרק אֹוָּבָמה אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ה"יהו ֲאדָֹני ָאַמרּכֹה " ןֵכְו .תֹוּיִתאֹו 'ז גּוּלִדְּב "ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוגה "יוה ֲאדָני רַמָא ּכֹה ַמְרָּתָאְו

רֹאׁש  ְנִׂשיא גֹוּג"ל ֶׁש"יד זצִרב ְפקֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ארהְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִדְּמַה רַּפְסִמְּכ ב"נ אָּיִרְטיַמִגְּב ,גֹוּג לֶׁש צֹוְרַא גגֹוָמ

  ם ִעג גֹוָּמץ ַהֶרֶאא ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יםִּלִּמם ַה ִע,היָקִרֶמַא יתִרְּבת ַהצֹוְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ְוֻתָבלֶמֶׁשְך 

  . היָקִרֶּמַא ַמְטִרָּיאְּבִגית ֹוּיִתאֹוָה  

 ַקְרָּתא ְלגֹו ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ַמְלֵכי ָּכל ]ה לפי השיטה הכי מאוחרת"תשע[ ,ּוְתָלת ְּבַׁשְבִעין הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ַּבר .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון ֶאְלָּגִביׁש ְוַאְבֵני ָּדאּוַבְר ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו ִיְתַער אּוה יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא

 ְּבָכל ִיְּתַער ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִזְמָנא ּוֵמַההּוא ,ַאֲחָרִנין ְקָרִבין ְלַאָּגָחא ְוָיַהְדרּון ,ְלַתָּמן ִיְמטּון ְּדָלא ַמְלִכין ִאּנּון

 .ַאְתֵרי ִאּנּון ְּבָכל ִיְתַּכְּנׁשּון ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל ,ָעְלָמא ַסְיֵפי ִמָּכל ַחָּיִלין ַכָּמהְו ַעִּמין ַּכָּמה ִעֵּמּה ְוִיְתַּכְּנׁשּון ,ָעְלָמא

 ִמְנָחה ַהּגֹוִים ִמָּכל ֲאֵחיֶכם ָּכל ֶאת ְוֵהִביאּו" ּוְכֵדין ,א"ְּבֵה ִיְתַחָּבר ו"ָוא ְּכֵדין ,ַלֵּמָאה ְׁשִנין ִאּנּון ְּדִאְׁשְּתִלימּו ַעד

 ,םִיְירּוָׁשַל ַעל ְלֵמיֵתי ְּדָעְלָמא ַעִּמין ָּכל ִעם ַעֵליהֹון ְלִאְּתָעָרא ִזְמָנא ְּבַההּוא ְזִמיִנין ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני ."'ְוגֹו ה"ַליהו

 ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים ֶרץֶא ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו" ּוְכִתיב ,"'ְוגֹו ַלִּמְלָחָמה םִיְירּוָׁשַל ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" ִּדְכִּתיב

 ְלִאְתַחְּבָרא ,ִיְּתַער ְזֵעיָרא ו"ָוא ְלָבַתר ".ָלמֹו ִיְלַעג ה"יהו ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב" ּוְכִתיב ,"ְמִׁשיחֹו ְוַעל ה"יהו ַעל

 ְכבֹוד ְיִהי" ּוְכִתיב ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" ִּתיבִּדְכ ְּכָמה ,ָעְלָמא ְלַחְדָּתא ְּבִגין ,ַעִּתיִקין ַּדֲהוֹו ִנְׁשָמִתין ּוְלַחְּדָׁשא

 ִּבְרָין ֻּכְּלהֹון ּוְלֶמֱהֵוי ,ְלָעְלָמא לֹון ְלַנְחָּתא ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" .ֵיאֹות ַּכְדָקא ְלִאְתַחְּבָרא ,"ְלעֹוָלם ה"יהו

ש לָֹׁשים ְוִעְבִּׁשת ַהַנְׁשִּבֶׁש, הָאֵּמף ַהסֹו דַע יםִנָּׁשַה עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ .ְּכַחד ֻּכְּלהּו ָעְלִמין ְלַחְּבָרא ,ַחְדִּתין

ר ֵרעֹוְתִּיד ֶׁשִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמה ֶׁשָפקּויל ְּתִחְתַתְו, יׁשִבָּגְלי ֶאֵנְבם ַאָלעֹות ָהֹוּמל ֻאיר ַעִטְמה ַי"הקבם ְוִיַלָׁשרּול ְיה ַעָמָחְלִּמיל ַהִחְתַּת

  . םֵלָּׁשת ַהֹוּיֻלץ ָּגּוּבִקם ְוֵלָּׁשד ַהחּוִּיה ַהֶיְהז ִיָאְו, הָאֵּמף ַהד סֹוים ַעִנע ָׁשַבֶׁשים ְוִרְׂשה ֶעָנְכֶׁשָּמ ִּתּוּלת ֵאמֹוָחְלִמּו', ת המֹוֲחְלם ִמֵחָּלִהְל

  . היָקִרֶמק ַאְר יֹויּוְנִּב אָּיִרְטיַמִגְּב אָּתְר ַקגֹוְלר ַהּזֹן ַהֹוׁשְלא ֶׁש"ם שליטהּוְרם ַּבֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו  

 םֶדקֹו תעֹוָׁש 'ג לֵחָּת גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹו ּגְךֶרת ֶעֹוּיִּפְל ַּתׁשַרְדִמְבּו ,)כ ,יד שמות( אָּתיְלִכְּמל ַהא ַע"ָרְּגת ַהַסיְרִגְּב

 .תעֹוָׁש שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ נּוָא הֶז לַעְו .דָבְלִּב תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה

 םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ ו" תשעה אֹו"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ םִאְו

ה ִליָּפַרע "ָאַמר ַרִּבי ְּבֶרְכָיה ְּבָׁשלֹש ָׁשעֹות ָעִתיד הקב )ילקוט שיר השירים תתקפח (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמן ֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ

ש לָֹּׁשא ֶׁש"שליט' ו' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ."ַעָּתה ֲאַנֵּׂשא, ַעָּתה ֲארֹוֵמם', ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה"ֵמֵעָׂשו ְוַאּלּוָפיו ֶׁשֶּנֱאַמר 

  ְּבִגיַמְטִרָּיא  יַחִׁשָּמת ַהיַאִּבן ֵכָלְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהם ַּתַלְׁש ֻיּהָּבית ֶׁשיִעִבי ְׁשֵאָצת מֹוַניא ְׁשִהֶׁש, ו"תשעת ֹוּיִת אֹותעֹוָׁש

   .ו"תשע  

 ׁשם ֵיִא ְו,היָנִכְׁשן ַיְנִמ ְּכה"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוֶׁש, "אּוֵצ ֵתהָחְמִׂשי ְבִּכ"ה ָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפל ַה ַע)ב"תיקונים תיקון כ(א "ָרְּגַּב

ם ַגְו, א"תשעת ַנְׁשִבּו. הָּלֻאְגת ִלֶלֶּגֻסְמּו, יםִנָּׁשל ַהה ֶׁשָלדֹוי ְּגִכה ֲהָלֲעַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסיא ְמִה, יםִמ ָיה"שפת ֶרֶּבֻעה ְמָנָׁשְּב

. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאף ָהד סֹוה ַעֶיְהא ִילֹ, ה"ת שפפֹוצּות ְררֹוָּבֻעְמ יםִנָׁש' ל גף ֶׁשרּוֵצ ְו,יםִמה ָי"שפ ׁש ֵיו"תשעת ַנְׁשם ִּבַגְו, ד"תשעת ַנְׁשִּב

, מֹוְצי ַעֵנְפד ִּבָחל ֶאי ָכִּכ, תֹוּיִתאֹו' ש ברְֹדין ִליִבֵּת' בה ְלָחְמִׂשי ְבק ִּכָלְחֶנְו, "כּוה ְוָחְמִׂשי ְבִּכ": א"ָרְּגן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו

ת ַני ְׁשִלה ְּבָמֵל ְׁשּהיָנד ֵאעֹוְו, הָחְמִׂשן ְּבֹוּבְׁשה ֶח"ה שנָמֵלְׁשה ּוָאֵלְמ, הָחְמא ִׂשָּיִרְטיַמִּג, ג"ה שנָרֵסה ֲחָנָבְּלת ַהַני ְׁשִּכ

  ת ֶפֶסֹוּת, אֵּלַמְתִּתה ֶׁשיָנִכא ְׁשָּיִרְטיַמִּג, םה יֹו"א שפהּוְו" הָחְמִׂשי ְבִּכ"ן ֹוּבְׁשא ֶחהּוְו, םיֹו'  לּהָרּוּבִעא ְּבָּלה ֶאָּמַחַה

  .יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדן ַיְנִמ ְּכו"שפם ה ֵׁשֶלל עֹוֵלֹוּכם ַה ִעה"שפן ֵכ ְו.תמּוֵלְּׁשית ַהִלְכה ַּתָבטֹו  

ת מֹוי ְׁשִּכ. יםִכָלְּמת ַהַנמֹול ְׁשים ֶׁשִקסּוְּפ ַּבה"ֲאָלִפים תשע' הת ַנל ְׁשז ַעֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"ם שליטהּוְרם ַּבֵחַנְמ' ג ר"הרה

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ " )לא, בראשית לו( :הֶּזן ַהֶפאֹ ָּב5750ְּבִגיַמְטִרָּיא ים ִל עֹוכּוְל ָמּהיר ָּבִעם ָהים ִעִכָלְּמת ַהַעְבִׁש

 רַהּזַֹה

 יְךִׁשְמַמּו

 אָבמּו

 אָבמּו

 יףִסהֹוְו



כג 

יֹוָבב ֶּבן ֶזַרח ַוָּיָמת ָּבַלע ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו : ִּדְנָהָבה ְוֵׁשם ִעירֹו ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹורדֹום ַוִּיְמלְֹך ֶּבֱא: ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ת ִמְדָין ִּבְׂשֵדה מֹוָאב  ַהַּמֶּכה ֶאֲהַדד ֶּבן ְּבַדדַוָּיָמת ֻחָׁשם ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו : ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִניַוָּיָמת יֹוָבב ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו : ִמָּבְצָרה

ַוָּיָמת ָׁשאּול : ָׁשאּול ֵמְרחֹבֹות ַהָּנָהרַוָּיָמת ַׂשְמָלה ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו : ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקהַוָּיָמת ֲהָדד ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו : ֲעִויתְוֵׁשם ִעירֹו 

ְוִהְתִחיל , ֶׁשָאָז ָהָיה ְזַמן ֲחצֹות ַהּיֹום ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי, 5750ְּבִגיַמְטִרָּיא ים ִל עֹוּוּלֵאל ָּכ". ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹורַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו 

ֵּכיָון ֶׁשֵהם סֹוד עֹוַלם ַאַחר ָּכְך ַהָּפסּוק עֹוֵבר ַלֶּמֶלְך ַהְּׁשִמיִני ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ִאְׁשּתֹו . ְלָהִאיר אֹור ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי

ְּבֵׁשם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל , 5775 ֶׁשַּמְׁשִלים ֶאת ַהִּמְסָּפר ִלְׁשַנת 25ְּפָעִמים ֶרֶמז ְלִמְסַּפר ' ְוֶיְׁשָנם ג, ַּכּמּוָבא ָּבִאְּדָרא זּוָטא, ַהִּתּקּון ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה

ִמְסָּפר  [ַּבת ַמְטֵרד ,]25ִמְסָּפר ָקָטן  [ְמֵהיַטְבֵאלְמלְֹך ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַוָּיָמת ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור ַוִּי" ,ַהֶּמֶלְך

י הּוא ִיְהֶיה ַהֶּמֶלְך ִּכ,  ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּמִּליםָּבָרק אֹוָּבָמהְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֲהַדר ָּפעּו"ְוֵכן ]. 25ִמְסָּפר ָקָטן  [,"ָזָהב ַּבת ֵמי ,]25ָקָטן 

) א, סג' ישעי( ַּכָּכתּוב ֱאדֹום ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְנִפיַלת ּפּוָרה, ד"ּפּוָרה ע אֹוִתּיֹות ֲהַדר ָּפעּוְוֵכן . ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֱאדֹום ֶׁשִּנְרָמז ַּבֶּמֶלְך ַהְּׁשִמיִני

 ִאם ְנַחֵּׁשב ֶאת ַהְּנִׂשיִאים ַּבָּפסּוק ְּבִלי 5774ן ִּבְנִׂשיֵאי ִיְׁשָמֵעאל ֵיׁש ֶרֶמז ְלִמְסָּפר ְוֵכ. ד"עת ַנְׁש ִּבלּוְּפִי ְו,"ּפּוָרה ָּדַרְכִּתי ְלַבִּדי"

כֹר ְׁשמָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם ְּבִּב ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְׁשמֹותֵאֶּלה ְו" )טז, בראשית כה(: ָּבאֶֹפן ַהֶּזה, אֹוִתּיֹות ִחּבּור ּוִמִּלים ֶׁשחֹוְזרֹות ַעל ַעְצָמן

ִנְרֶאה ר ָּגְסֻּמר ַהָמֲאַמַּב[". ֵקְדָמה ָוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁשְוֲחַדד  :ַמָּׂשאּודּוָמה ְוִמְׁשָמע ּו :ִמְבָׂשםּוַאְדְּבֵאל ְוֵקָדר ְו ְנָביֹת ִיְׁשָמֵעאל

ִּכי ֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן ָהְיָתה ִּתּקּון ָהעֹוָלם , "ֵרדַּבת ַמְט" ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּבּה ָחְנכּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְמֻרֶּמֶזת ְּבט"תמ ֲאָלִפים 'בִּדְׁשַנת 

   ֶׁשִהיא ,"ָזָהב ַּבת ֵמי ַּבת ַמְטֵרד . ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ָטֳהַרת ָהעֹוָלםֵמי ְטִביָלה אֹוִתּיֹות ְמֵהיַטְבֵאלְוֵכן . יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבחּוִיְּב

  .]ָלם ֵמָהעֹוֵמי ַהִּזָבה ֶאת טֹוֶרֶדת  

ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה " )כג, שמות ל(

תֹו ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁש ְוָעִׂשיָת אֹ: ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין: בֶֹׂשם ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים

עיין ( 500ם ֶׂשן ֶּבָמְּנִקְו, 500ר רֹור ְּדָּמים ִמיִנִכה ְמָחְׁשִּמן ַהֶמֶּׁשים ֶׁשִא רֹו".רַֹקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה

 ג"ף תשעֶלֶא, יםִנָמְּמ ַס'הם ַהל ִעּכֹ ַהְך ַסּוּלל ֵאָּכ, ח"י ִגיַמְטִרָּיאְּבת "ר, "יןִהִית ַזֶׁשֶמן ְו", 500ה ָּדִקְו, 250ם ֶׂשה בֵֹנְקּו, )י שם"רש

ת ֹוּיִתאֹום ָה ִעהָחיְׁשִּמן ַהֶמֶּׁשַהן ֵכְו. הָחְׁשִּמן ַהֶמֶׁשח ְּבַׁשָּמִּי ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמה ְלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְּבז ֶׁשֵּמַרְל]. נּוָּל ֶׁשד"תשעיא ִהֶׁש[

  ל ר ֶׁשֶקּבַֹהים ֵמִנ ָׁשג"רעל ז ַעֵּמַרְּמֶׁש .ג"רע ְּבִגיַמְטִרָּיא צ"יס"ט צב"ביש "ת ב"א ְּבה"ָחְׁשִּמן ַה"ֶמֶׁשן ֵכְו. ג"תשע ָּיאְּבִגיַמְטִר

  .ג"תשעת ַנְׁשים ִּבִמְּיַּתְסִּמי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָה  

  .ֲחִצי ָהִאי ָקִרים

ְלׁשֹון קֹור ְוחֹום " ֲאֶׁשר ָקְרָך" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש ". ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָךֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך" )יח, דברים כה(

ין רֹוִאים ֶׁשַהָּפסּוק ְמַקֵּׁשר ֵּב .ַמַּכת ָזָנב חֹוֵתְך ִמילֹות ְוזֹוֵרק ְּכַלֵּפי ַמְעָלה" ַוְיַזֵּנב ְּבָך. "ִצֶּנְנָך ְוִהְפִׁשיְרָך ִמְרִתיָחְתָך

ֵאין ָקָרהּו ֶאָּלא , "ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו" )ילקוט אסתר תתרנו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש. "ֲאֶׁשר ָקְרָך"ְזִריַקת ָהָעְרָלה ַל

ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג ' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה.  ֲעָמֵלקְורֹוִאים ֶׁשַהּקֹר הּוא ֵחֶלק ֵמַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל". ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך"ֲעָמֵלק ֶׁשֶּנֱאַמר 

ן ַמְזא ִּבים הּוִרּוּפ ןֵכָּליף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו.  ֶׁשל ֲעָמֵלקפֹורים ְמַבֵּטל ֶאת ַהְּכּפּוִרְואֹור ַה. ְוקֹור ְּכפֹור ִהיא ִמְּלׁשֹון ְּכִפיָרהא ֶׁש"שליט

ה ָיא ָהָתָּדְנַׁשְרַּפֶׁש )פנים אחרים( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. םצּוְרַקר ַפל ְּכר ֶׁשָּפה ַסָין ָהָמָהֶׁש ). טזמגילה( אָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו, ףֶרֹוחַּב רֹוּקַה

  . אְךַלְּפֶרְקים ִלְכאֹוְו ,קָרַעְבּו ֶקרּוֵמי ַּגם ְּבִליץ ְלפּוִרים ּוְמַקְּיִמים ִלְבס"ֹוַבְקרּו. א ְמִגָּלהְקָר ִמיםִׂש עֹונּוה ָאד ֶזֶגֶנְכּו. אָיְנּוּדְרַקְּב ןמֹוְגֶה

   .תֶקרְֹקַרה ְיָתְיָהר ֶׁשֵּתְסי ֶאֵדל ְיַע, ִמְקֶרהְוֵכן ָּכל ִניֵסי ּפּוִרים ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְּבֶדֶרְך  .ע ָׂשָטןְקַרים ִנְּוַכּוְמ  

ָאִבי ַרִּבי  :ל"ק ִמּׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים זצ"ל ֶׁשָאַמר ְלכ" ִהּלּוָלא ֶׁשל ָּבָּבא ַסאִלי זצ ַעל יֹום)ד"שבט תשע' ד(' ַהּמֹוִדיַע'ַּבּמּוַסף ֶׁשל 

ַיִּגיַע יֹום ּוְׁשלֶֹשת ,  ָקבּור ְּברּוְסָיהדֹוׁשט ַהָּק"ְוַהבעש, ָסִבי ַרִּבי ַיֲעקֹב ָקבּור ְּבִמְצַרִים, ַמְסעּוד ָקבּור ְּבסּוְרָיה

ים ִרבּום ְקֶהה ָּביָנִאַרְקאֹום ְוִיַרְצִמ, הָיְרסּו; ּוּלֵאת ָהינֹוִדְּמַה ֶׁשׁשחּוים ְּבִארֹוְו .ּהת ַהְּמִדיָנה ֶׁשֵהם ְטמּוִנים ָּבַהַּצִּדיִקים ַיֲחִריבּו ֶא

ת "ה ריָנִאַרְקֹואם ִיַרְצִמ, הָיְרּוסא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְנְיק ַוָחְצם ִיָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ייִמִנן ְּפָּבְרל ֻחב ֶׁשָּצַמים ְּבִאָצְמִנ, יםיִקִּדַּצַה

ים ִתֹוּׁשֶׁש, קֹרל ת ֶׁשמֹוקֹום ְמֵהֶׁש, בָרֲעַּמַהה ְוָנְיאְקַראֹוין ְלִלְמְּקֶרַהה ְוָיְסין רּו ֵּבָּקָרהה ַהָמָחְלִּמת ַהרּוְרעֹוְתִהן ֶׁשֵכָּתן ִיֵכְו. ל"ַסָּמֵא

 ,יםִרָקי ִא ָהיִצֲחיב ִב ְס,)א"יהונתן גליס שליט' ג ר"התקבל מהרה(, אָרְקִּיַות ַׁשָרָפד ְּב"ר תשעָד ֲאׁשֶדי חֹיֵמִּב, קָרַעְו ֶקרִליה ֵּבְרם ַהֶהָּב

 בתּוָּכ

ָּכתּוב 

 םַסְרֻּפ



כד 

  א "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. רֹוּקי ַהִצֲחת ל ֶאֵּמַסְּמק ֶׁשֵלָמת ֲעַּיִחל ְמת ַעֶזֶּמַרְמ, ןָּמַקְלִד ְּכׁשְטרֶק ירִער ָּבָצְבִּמַהְו

  . לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודא ָּיִרְטיַמִגְּב' ִמְלָחָמה ָקָרה'ֶׁש  

ַקָּבָלה ְּבָיֵדינּו ִמַּתְלִמיֵדי  )חלק ה עמוד עג וכעין זה בחלק א עמוד מד עקבתא דמשיחא(ר ֶליְּפְיַטְּסַהֵמ' נּוֵּבת ַרחֹוְראֹו'ר ֶפֵסְּב

 ְצִריִכים ]'ַּדְרַּדַנִּלים'ַה[ 'ּבּוְספֹורּוס'ִאם ַהְּסִפינֹות ֶׁשל ַמְלכּות רּוְסָיא ֶיֱחצּו ֶאת ֵמיַצר : אֹוןא ְּבֵׁשם ַהָּג"ַהְּגָר

ת  ֶאּוׁשְּבְכִּיֶׁשה ָנָּוַּכַהֶׁש, רֵאל ֵּב"ר זצֶליְּפְיַטְּסן ַהָרָמּו. ֶׁשַהָּׁשָעה ְקרֹוָבה ָאז ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח,  לֹוַמר ְלָך,ִלְלּבֹש ִּבְגֵדי ַׁשָּבת

ת יַלִלְּכ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. סרּופֹוְסּוּבַהַמֲעָבר ים ְלִאְצים יֹוִסרּום ָהָּׁשִּמֶׁש , ַּבָּים ַהָּׁשחֹור ְּבָקִריםהָמָחְלת ִמרּוְרעֹוְת ִהׁשם ֵיֹוּיַכְו. םקֹוָּמַה

ָּכל ֵאּלּו , ין'ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז, ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ִמְּפִׁשיְסָחא, א"ַהְּגָר, ְנִביִאים ִנְתַנְּבאּו ְּבִסְגנֹון ֶאָחד' ג )ז"עמוד ש(' יִפיֹו

  ְצִריִכין ָאנּו ִלְלּבֹש ִּבְגֵדי יֹום טֹוב ִלְכבֹוד , ִּכי ְבָׁשָעה ֶׁשָהרּוִסים ִיָּכְנסּו ְלטּוְרִקָּיא, ַהְּׁשלָֹשה ָאְמרּו ַמָּמׁש ְּבנַֹסח ֶאָחד

   .ִׁשיַחִּביַאת ַהָּמ  

ַחִּיים ּדּוֶּבער ' ג ר" ַמֲאָמר ֵמֵאת הרה)'אוצר החכמה'ו ניתן לראות ב"ב משנת תשמ"גיליון י(ֶׁשל ֲחִסיֵדי ַסאִדיגּוָרא ' ְמִסּלֹות'מּוָבא ְּבִגָּליֹון 

ל ֶׁשהּוא ַהָּיִחיד "ִמְּבִריְסק ַרִּבי ִׂשְמָחה ֶזִליג ִריֶגר זצַחִּיים ' ד ְּבֵבית ִּדינֹו ֶׁשל ר"א ְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמע ִמָּסבֹו ָהאב"ְּגלֹוְבְסִקי שליט

ְוָכַתב ֶׁשָּסבֹו ָאַמר לֹו ְׁשְּמֻקָּבל . ּוֵמִביא ִמֶּמּנּו ַּכָּמה ִעְנָיִנים ְּבֶקֶׁשר ְלַמְלכּות רּוְסָיה ֶׁשֵהם ָחיּו ָׁשם. ח ִמְּבִריְסק ֵמִביאֹו ִּבְסָפָריו"ֶׁשַהגר

ְוֵכן ֵמִביא ֶׁשָהרּוִסים .  ִמֶּמָּנהְיַפֲחדּוְוָכל ָהֻאּמֹות . א ֶׁשַּמְלכּות רּוְסָיה ִּתְתַחֵּזק ִלְפֵני ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח"א ְּבֵׁשם ַהְּגָר"יֵדי ַהְּגָרְּבָיָדיו ִמַּתְלִמ

ַחִּיים ּדּוֶּבער ' ג ר"ּוֵמִביא ָׁשם הרה. ִרית ֶׁשל ַהַּפְרִסיםַמה ֶּׁשרֹוִאים ְּבָיֵמינּו ֶׁשָהרּוִסים ֵהם ְּבֵני ְּב. ּדּוִּביֵאלָיְרׁשּו ֶאת ְקִלַּפת ָּפַרס 

ח "ל ַּתְלִמיד ַהגר"ֲהלֹא הּוא ַהָּגאֹון ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִיְצָחק ַאְיִזיק ֶחֶבר זצ' עֹוָלםִּבְנַין 'ֶׁשָּׁשַמע ִמָּסבֹו ְּבֵׁשם ַּבַעל ַה א"ְּגלֹוְבְסִקי שליט

ַמה ֶּׁשָאַמר ִלְפֵני מֹותֹו ַלְּמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִוד לּוְרָיא ִמִּביחֹוב . א ַּכָּידּוַע"ְוֶהֱעִביר ֶאת ָמסֶֹרת ַהְּגָר, ַנֵחם ֶמְנְּדל ִמִּׁשְקלֹובן ְוֶׁשל ַרִּבי ְמ'ִמָּווָלאִזי

ַמה . ְטׁש ְצֵפה ְלַרְגלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחּוִבְמֻיָחד ֶאת ַהִּמְבָצר ַהָּגדֹול ֶקְר, ַּבּיֹום ֶׁשָהרּוִסים ְיַנְּצחּו ֶאת ְמִדיַנת ָקִריםֶׁש, ]ל"הרד[

ב "ְוארה. ד ְּכֵדי ְלַסֵּפַח ְוִלְכּבֹש ֶאת ֲחִצי ָהִאי ָקִרים"ד ַּבֲאָדר תשע"ֶּׁשּקֹוֶרה ְּבָיִמים ֵאֶּלה ֶׁשָהרּוִסים ָקְבעּו ִמְׁשַאל ַעם ְּביֹום ַהּפּוִרים י

  , ְּכָבר ִלְפֵני ּפּוִרים ִנְכְנסּו ָלִאי ּכֹחֹות רּוִסִּיים ְוָתְפסּו ְׁשִליָטה. 'ְועֹוִׂשים ַסְנְקְציֹות ְוכּו, ְׁשַאל ָהָעםְוֵאירֹוָּפה ִמְתַנְּגִדים ְּבתֶֹקף ַלִּסּפּוַח ּוְלִמ

  . ד"ים יּפּוִרְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּקִריםְועֹוד ֶּפֶלא ֶׁש. ְוַהֶּפֶלא ֶׁשַהָּמקֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנְכְנסּו ָהָיה ֲאזֹור ַהִמְבָצר ֶקעְרְטׁש  

ְוָנִביא ֶאת , ד ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית"א ראב"א ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך שליט"ֵמֵעין ֵאּלּו ֶנֶאְמרּו ִּבְסֻעַּדת ּפּוִרים ִמִּפי ֶנֶכד ַהְּגָר

 ה סֹודֹות ֶׁשּלֹא אּוַכל ְלַגּלֹוָתם ְוָלֵכן ֲאִני לֹאְוֵיׁש ֶאְצִלי ַהְרֵּב, ּוִרים הּוא ְזַמן ֶׁשְּמַגִּלים סֹודֹותּפ ִהֵּנה :ְּדָבָריו

ַמֶּסְכָּתא ְּב  ֶׁשֻּמָּתר ְלַׁשּנֹותָראא ֶׁשֵּפֵרׁש ֶאת ַמֲאַמר ַהְּגָמ"ָאְמָנם ִלְפָעִמים ֲאִני ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶהֵּתר ֶׁשל ַהַּמַהְרָׁש, ְׁשַּתֵּכרֶא

ּו ִאם ְלַמֲעֶׂשה לֹא ּלִפֲא ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשְּבפּוִרים ֻמָּתר לֹוַמר ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִׁשּכֹור' פּוַרָּיא'ֶׁשְּב, ּפּוַרָּיא ְואּוְׁשִּפיָזא

קֹום ֲאִני ֻמְכָרח ְלַגּלֹות סֹוד ֶאָחד ִמְּפֵני ֶׁשְּכָבר ָמ ִמָּכל, ְמָנם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבַטְחִּתי ֶׁשּלֹא ֲאַגֶּלה סֹודֹותָא ,רִהְׁשַּתֵּכ

 ֶׁשְּׁשָמעֹו ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש ַעד ְזֵקִני ,ל"ֶנער זצ'ִּיים ָוואָלִזיַח 'ר לל ַּתְלִמידֹו ֶׁש" ֶחֶבר זצ ַאְייִזיקִיְצָחק' ֹותֹו רִּגָּלה א

ָאז ' ָקִרים'ֶאת ָהִעיר ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶׁשָהרּוִסִּיים ָּכְבׁשּו :  ְוכֹה ָאַמר,ְלִהְסַּתְּלקּותֹו א ֶׁשִּגָּלה סֹוד ֶזה ָסמּוְך"א זיע"ַהְּגָר

 ְוַכֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶׁשָהרּוִסִּיים ִהִּגיעּו ָלִעיר קֹוְנְסַטְנִטינֹוּפֹול ֲהלֹא ִהיא ִאיְסַטְנּבּול, ָבר ַּפֲעֵמי ַהְּגֻאָּלהְּכ ֵּתְדעּו ֶׁשַּמְתִחיל

 ְוִהֵּנה. בֹואָל ַאל ִּתְפְׁשטּו אֹוָתם ֵּכיָון ֶׁשְּבָכל ֶרַגע ַהָּמִׁשיַח עֹוֵמד ָאז ְּכָבר ִּתְלְּבׁשּו ִּבְגֵדי ַׁשָּבת ְו,ְּבטּוְרְקָיה ַּכּיֹום ַהֶּזהֶׁש

ּוְלִפי ַהָּמסֶֹרת ֶׁשֵּיׁש , דֹול ָסִביב ָלֶזהָּג ַּבָּׁשבּוַע ָהַאֲחרֹון ָהרּוִסים ָּכְבׁשּו ֶאת ָהִעיר ָקִרים ּוְבָכל ָהעֹוָלם ֶיְׁשנֹו ַרַעׁש

' ַּפֲעֵמי ָמִׁשיַח'ֵאין ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ַמהּו ַהַּכָּוָנה ֶׁש ְוֵהן ֱאֶמת. 'ַפֲעֵמי ָמִׁשיַח'ֵרי ֶזהּו ִסיָמן ְלֲה, א"ְּבָיֵדינּו ֵמַהְּגָר

נּו ְלִהְתּכֹוֵנן ְלִביַאת ֶׁשְּמעֹוֵרר אֹוָת' ַּפֲעמֹון'ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַּכָּוָנתֹו ֶׁשֶּזהּו ְּכמֹו , ְּקרֹוָבהַה ֲאָבל ַוַּדאי ֶׁשֶּזהּו ִסיָמן ַלְּגֻאָּלה

ל ִמְלֶחֶמת ֶׁש ּוִבְזַמֵּננּו ָאנּו ִנְמָצִאים ְּכָבר ְּבִעיצּוָמּה, ְוִהֵּנה ַהַהְקָּדָמה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח הּוא ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק. ַהָּמִׁשיַח

, ֵּיׁש ּבֹו ֵזֶכר ֶׁשל ָּדתֶּׁש ֹוִצים ַלֲעקֹר ְלַגְמֵרי ָּכל ַמהֶׁשרֹוְדִפים ֶאת ַהָּדת ְור, ֶׁשַהֶּמְמָׁשָלה ָּכאן ֵהם ֲעָמֵלק ַמָּמׁש, ֲעָמֵלק

, א"ָרְּגם ַהֵׁשת ְּברֹוסָֹּמי ַהֵנת ְׁשר ֶאֵּבַחא ְמ" שליטְךּוּבְנְרֶטמ ְׁש"גרַהים ֶׁשִארֹו ְו.ְוָאנּו ָּכֵעת ְּבַמָּצב ֶׁשל ַהְקָּדָמה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח

ל ים ָּכִלעֹוֶׁש, תֹוּיִתאֹום ָהִע, יםִּלַנַּדְרַּדַהְּבִגיַמְטִרָּיא  יםִרָּקא ֶׁשֶלֶפּו. לּוּבְנַטיְסִאְּבים ֶׁשִּלַנַּדְרַּדר ַהַבֲעַמ ְּביְךִׁשְמַמּו, יםִרי ָקִאיל ָּבִחְתן ַמָיְנִעָהֶׁש

רֹוֵמז קֹוְנְסַטְנִטינֹוּפֹול ן ֵכְו .ט"ֵח ן"ן ֵׁש"ֵׁשת ֹוּיִת אֹוׁשָחָנן ְוָטָׂשְּב זָמְרִּנה ֶׁשר ֶזָּפְסת ִמעּוָמְׁשת ַמן ֶאָּמַקר ְלֵאָבְנּו, ן"ֵׁשן ַיְנִמד ְּכָחֶא

 אָבמּו

 ְוֵכן

 ְּדָבִרים



כה 

  ה ֶמֹו ּדרֶמֶרְקה ָי ָהֹוּתְחַּפְׁשם ִמֵּׁשא ֶׁש"ָרְּגַהת ֵמֶרסָֹּמת ַהלּוְׁשְלַּתְׁשִהא ֶׁשֶלד ֶּפעֹוְו .ָׂשָטן ִיּבֹול רֹוֵמז יְסַטְנּבּולְוִא. ָּכאן ָׂשָטן ִיּפֹול

   ,יםִרָקְל  

  
  הֶּליַקִנ ַי– ׁשְטעְרֶקר ַצְבִמ

   .ַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלםֶמֶלְך ָּפַרס 
 ֻאּמֹות ַמְלֵכי ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )פסיקתא לו. תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 , ִליטֹול ֵעָצה ֵמֶהםםדֹוֶאֶל ְוהֹוֵלְך ֶמֶלְך ַעְרִבי ,ָּגֶרה ְּבֶמֶלְך ַעְרִביֶמֶלְך ָּפַרס ִמְת, ִמְתָּגִרים ֶזה ָּבֶזה ָהעֹוָלם

 ְּפֵניֶהם ַעל ְונֹוְפִלים ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ָהעֹוָלם  ְוָכל ֻאּמֹות,ְוחֹוֵזר ֶמֶלְך ָּפַרס ּוַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם

 ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ְוִיְׂשָרֵאל ,יֹוֵלָדה ְּכִציֵרי ִציִרים אֹוָתם ְוֶיֱאחֹז

   ָמה ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא

  . ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם  

 ,ֶאְלַעאי ַבר ְיהּוָדה ַרִּבי ִמּׁשּום יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר ,ַחָנה ַּבר ַבר ַרָּבה ָאַמר .)י יומא( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ְבֵני ֶׁשְּבָנאּוהּו ִראׁשֹון ְקָּדׁשִּמ ּוַמה ,ִראׁשֹון ִמִּמְקָּדׁש ָוחֶֹמר ַקל ,ָּפַרס ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול רֹוִמי ֲעִתיָדה

 ְוֶהֱחִריבּוהּו ַפְרִסִּיים ֶׁשְּבָנאּוהּו ֵׁשִני ִמְקָּדׁש ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד ַכְׂשִּדים ָנְפלּו ,ַכְׂשִּדים ְוֶהֱחִריבּוהּו ֵׁשם

 ֵליּה ֲאַמר .רֹוִמי ְּבַיד ֹולֶׁשִּתּפ ָפַרס יָדהֲעִת ,ַרב ָאַמר ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד רֹוִמִּיים ֶׁשִּיְּפלּו ִדין ֵאינֹו ,רֹוִמִּיים

 הָמָחְלִּמַהֶׁש יםִארֹוְו .ִהיא ֶמֶלְך ְּגֵזיַרת ,ִאין ,ֵליּה ֲאַמר ,ְסתֹוָרֵאי ְבַיד ַּבָּנֵאי ,ְלַרב ַאִסי ְוַרב ַּכֲהָנא ַרב

, ָאַמר ַרִּבי,  ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִויִּביר ַרַמָאם א ָׁשָרָמְּגא ַּבָבן מּוֵכְו. ַחֵּצַנְמ יִמ תֶקלֲֹחַמ ׁשֵיְו ,יִמרֹוְל סַרָּפ יןֵּב יאִה אבָֹל ידִתָעֶל

ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל ֱאדֹום ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל ' ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת ה", ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲעִתיָדה רֹוִמי ֶׁשִּתּפֹול ְּבַיד ָּפַרס

ִמּקֹול ִנְפָלם ָרֲעָׁשה ָהָאֶרץ ְצָעָקה ְּבַים : ם לֹא ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהם ַהּצֹאן ִאיֵריִאם לֹוא ִיְסָחבּום ְצִע, יֹוְׁשֵבי ֵתיָמן

ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר ַיֲעֶלה ְוִיְדֶאה ְוִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ַעל ָּבְצָרה ְוָהָיה ֵלב ִּגּבֹוֵרי ֱאדֹום ַּבּיֹום ַההּוא ְּכֵלב ִאָּׁשה : סּוף ִנְׁשַמע קֹוָלּה

ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל ֱאדֹום ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ' ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת ה"ס ַרד ָּפַים ְּבדֹות ֱאיַלִפל ְנה ַעיָרִּכְזא ַמָרָמְּגַהה ֶׁשֶּזַהב תּוָּכַה ְו".ְמֵצָרה

  ב ֵּׁשַחם ְנ ִא5774 אְּבִגיַמְטִרָּי " ַהּצֹאן ִאם לֹא ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהםיֵריִאם לֹוא ִיְסָחבּום ְצִע, ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל יֹוְׁשֵבי ֵתיָמן

  . י"ה אדנ"ת הוימֹור ֵׁשַּפְסִמְּכ, א"ר צַּפְסִמה ְּב"ם הוית ֵׁשֶא  

א "ק ֵמַאְּפָטא זיע"א ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם ָהרה"ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמְּסלֹוִנים זיע"הרה 'ַיְלקּוט אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

, ַאְך ַיְחְׁשבּו ְוִיְתּבֹוְננּו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּזה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל,  ִיְרצּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּלֵחם ֶזה ָּבֶזהֶׁשְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ְוֵהם ִיָּל, ַאְך ֶזה לֹא ַיֲעזֹר ָלֶהם, ְוִיְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְלַהְׁשוֹות ַהִחּלּוִקים ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלֵחם

ס "ַרָּפא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.  ָּכאֹוֵמר ְּבֵׁשם ָנִביא,ְוִסֵּים ֶׁשֻּמָּתר לֹוַמר ַהָּדָבר ִּבְׁשמֹו. ַעד ֶׁשַּיִּגיַע סֹוָפם

י ֵנְקִּזה ִמָיָהל ֶׁש"ין זצִוב ְלַרָהע ֵמַמָּׁשיף ֶׁשִסן הֹוֵכְו. ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוד ֱאֶגד ֶנַחת ַיכֹוְלש הֹולָֹּׁש ַהּוּלֵאֶׁש, יןִסה ָיְסּורס ַרָּפת "ר

ת  ֶאפּוָּצים ֶׁשיִדִחְיַהה ֵמָיָהְו, ׁשֶדּקֹ ַהַחל רּוַעה ַּבָיָהֶׁש] רֶטְרפּוְקְנַרְפַה[, ל"ין זצִלְרַּקא ִמָקנּוְיר ַה"מֹוְדַאָהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יןִלְרי ַקיֵדִסֲח

י ֵנְפר ִלַמא ָאאת הּוזֹ. ַּדּקֹותש לֹ ָׁשְךתֹוְּב] ל"ת נפ"ר[, ןֹוּדְנלֹוְו, יזִרָּפ, קְר יֹויּות ְניב ֶאִרְח ַּתֶׁשִּסיןר ַמ ָאְוהּוא, םֶדים קֹוִנה ָׁשֵּבְרה ַהָאֹוּׁשַה

ם קֹוְּמים ִמִדהּוְּית ַה ֶאיַחִרְבַה ְלּהיָתִלְכק ַּתְר יֹויּוְנה ִּביָלִּמת ַהַרֵזְּגד ֶׁשאֹן ְמֵכָּתה ִיי ֶזִפְלּו[ .םטֹות ָאצֹוְצל ִּפם ַעָלעֹוע ָּבַדם נֹוֶרֶטה ְּבָנָׁשה ָאֵמ

ינּוִצָמ

ןֵכְו

 ְוֵכן



כו 

 יִנֵעיָתחֹוס  ְולֹא" ) ד, זיחזקאל(ים ִקסּוְּפת ַּבֹוּיִתו אֹו"ג טּוּלִדת ְּבֶזֶּמֻר ְמקְר יֹויּוְניר ִעָהא ֶׁש"שליטין ִקייְסֵר. ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.] הָנָּכַּסַה

   ַאַחת ָרָעה ִהֵּנה ָעהָר ה"הוי ָאַמר ֲאדָני ּכה :ה'ָוְיהֲאִני   ִויַדְעֶּתם ִּכיָןיִּתְהֶי ְּבתֹוֵכְך ֲעבֹוַתִיְךֹוְות ְדָרַכִיְך ָעַלִיְך ֶאֵּתן יִּכָעַלִיְך ְולֹא ֶאְחמֹול 

  ". ָּבא ָּבא ַהֵּקץ ֵהִקיץ ֵאָלִיְך ִהֵּנה ָּבָאהץֵק: ָבָאה  

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

י ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִמ" בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ, ִּמְזָרחִּכי ַהּגֹוֵאל ִיְתַּגֶּלה ַּב, ָׁשם ִיְתַּגּלּו ַהִּנִּסים ְוַהּמֹוְפִתים ְּתִחָּלה

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

 ְּבֵעת ָיבֹא ַהָּצר ְּכָנָהר "ִּכי ָיבֹוא",  ַהָּבא ִמֶּמְרָחק'ּוִבְנָיִמין ָׁשם ַרק ִיְׁשְמעּו ֶאת ַהִּנִּסים ֵמָרחֹוק ְוִיְראו ֶאת ֵׁשם ה

ְוׁשַֹבְבִּתיָך " בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ,  ַהֶּזה ְלָהִרים ְׁשאֹון ַּגָּליוַּבָּנָהרנֹוֵסָסה ּוִמְתַנְּׂשָאה '  ְורּוַח ה,ְוהּוא ַמֲחֵנה ּגֹוג ּוָמגֹוג, ׁשֹוֵטף

. הָּלֻאְּג ַהתרּוְרעֹוְתִהל ים ֶׁשִקסּוְּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ, םָלעֹו ָהחַרְזִמאת ְּבֵצְמִּנ ֶׁשהיָאֵרקֹון פֹו ְצ".ְּכֵתי ָצפֹוןְוִׁשֵּׁשאִתיָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמַּיְר

ן פֹוְצת " ר"ֶצֶדק. "היָאֵר קֹותאֹוִתּיֹו" ּוִיְקָרֵאה"".  ְלַרְגלֹו ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרְּדִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ֵהִעיר ִמִּמְזָרחִמי ") ב, מא' ישעי(

 .יִאי ָהִצֲחא ָרְקה ִנם ֶזקֹוָּמ ֶׁשַעדּוָּיַכְו. ה"יָאֵרקֹות "ר" ֱחָרדּוֶיָאֶרץ ָהצֹות ְקִייָראּו ְוִּיים ִאאּו ָר"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמן ֶהֵכְו. היָאֵרֹוקם רֹוְּד

 לּויו ָּגָלם ֵאקֹוָּמא ַההּוְו, הָיְסח ַאַרְזן ִמפֹוְצאת ִּבֵצְמִּנֶׁש, היָאֵר קֹוןפֹוְצל ז ַעֵּמַרְמ ַה,ןפֹוָצם א ַגה הּוֶּזח ַהָרְזִּמַה ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו

י מֹוִׁשיַע  ְצָבאֹות ִהְנִנ'הּכֹה ָאַמר " ,)ז, ח(ה ָיְרַכְזם ִּבב ַּגתּון ָּכָיְנִעָהא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲע

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

 ׁשֶמֶּׁשת ַהצֹוְרַא 'תאֹוָרְקִּנ ֶׁשּוּלת ֵאצֹוָרל ַאז ַעֵּמַרְמ" ׁשֶמָּׁשא ַהבֹוְמ "ןֵכְו.  ֵהם ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָּגלּו ְלִמְזָרח"ִמְזָרח

 ְלִפי ֶׁשֵהן ְׁשרּוִין ְּבִמְזָרח ְוָהָאֶרץ ַחָּמה ָהעֹופֹות ֶנֱאָסִפים "הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים" )א, יח' ישעי(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו. 'הָלעֹוָה

 ַחי רּוֵדל ְיים ַעִעָׁשְרָהע ֵמָרְפִנ' הי ֶׁש"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ֹו ַעל אּוְכלּוֵסי ּגֹוג ּוָמגֹוג ּוְנבּוָאה ז,ָׁשם ְוִהיא ְמֻצְלֶצֶלת ְּבַכְנֵפי עֹופֹות

ה ִנְפָרע ָּבּה ִמן ָהְרָׁשִעים "ְּברּוַח ָקִדים ֶׁשִהיא ַעָּזה ֶׁשָּברּוחֹות ִהיא ָהרּוַח ֶׁשהקב )כא, שמות יד(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יתִחָרְזִמ

ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום " ".רּוַח ַהָּקִדים ְׁשָבֵרְך ְּבֵלב ַיִּמים" ".' הַחָיבֹוא ָקִדים רּו". " ָקִדים ֲאִפיֵצםְּכרּוַח" רַמֱאֶׁשֶּנ

ֶזַבח לֹו .  ְּבָגִדיםץבֹאֹו ֵמֱאדֹום ֲחמּוְּב הָּלֻאְּגן ַהַמְזם ִּבדֹוֱאה ֶּבָמָקְּנים ַלִדָּק ַהַחין רּור ֵּבֶׁשת ֶקָּבת ַׁשירֹוִמְזים ִּבִאן רֹוֵכְו". ָקִדים

  ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה . ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ִיְבצֹור רּוַח ְנִגיִדים. ְוֵיז ִנְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו ְלַהֲאִדים. ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח לֹו ְּבבֹוְגִדים

   .ְּביֹום ָקִדים  

 ִיְתעֹוֵרר ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָלֵצאת ִמּתֹוְך ַּגן ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ]הָּלֻאְּגן ַהַמְז [ְזַמןְּבאֹותֹו  :)שמות ז(ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמ

 ַמְטִרָּיאְּבִגיים ִּלִּמם ַה ִערֹויּפן ִצַקן ֵכ ְו.ץ"ֵקת "ר רֹוּפִצן  ַקןֵכְו. הָאיֵרן קֹופֹוְצת ִּבאֹוָצְמ ִנר"ֹויּפן ִצ"ַקת ֹוּיִתאֹו ְו.ר''ן ִצּפֹו''ַק

   רֹויּפן ִצַקן ֵכְו. יַחִׁשָמר ַּפְסִמ ְּכ358 ְלְךֵּפַהְתִּמ ֶׁש538ר ַּפְסה ִמן ֶזֵכָּלא ֶׁש"י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.הָאֵרן קֹופֹוְצ

  . היָקִרֶמַא ְּבִגיַמְטִרָּיא  

ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר  .)וארא לב(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמ ַעאבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

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

ִּכי ֶזַבח "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ְוָאז ִיְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ד ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלםַע

ְוִיְׁשּבֹר ָּכל , ֵני ִיְׁשָמֵעאל ִמֶּמָּנהִויַכֶּלה ֶאת ְּב. "'ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו" ,ַאַחר ֶזה ַמה ָּכתּוב. "'ְּבָבְצָרה ְוגֹו' ַלה

ִצְּלְך ' ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ֶאָּלא ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו, ְולֹא ִיָּׁשֵאר ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָעם ֶׁשל ָהעֹוָלם, ּכֹחֹות ֶׁשְּלַמְעָלה ַהֲחָילֹות

. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא ם הּודֹוֱאם ֶּבֵחָּלִהא ְלבָֹּים ֶׁשָלעֹוף ָהֹוּסם ִמָעָהל ֶׁש"י זצִנָמְח ַנבַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ְו".ַעל ַיד ְיִמיֶנך

 ּוׂשֲעל ַיֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכָּכים ֶׁשִׁשָדֳח'  גיּוְהִי, אָּבא ַרָנְעַׁשם הֹוד יֹו ַעְּבַתּמּוזז "ם יֹוּיִּמל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרָהֵמ' היָרִּׁש ַהְוָעְנָתה'ס ֵרְטְנֻקא ְּבָבמּוּו

 ןֵכְו. אָּבא ַרָנְעַׁשם הֹויֹות ְּביֹוְהים ִלִיפּוְצ, ןחֹוָּצִּנַהג ְוגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלר ִמַמי ְגִּכ. ילֵעְלִדר ְּכַהּזֹל ַהים ֶׁשִׁשָדֳח' גל ַהז ַעַמָרן ֶׁשֵכָּתִיְו. הָבּוׁשְּת

ר ֵתיֹוי ְּבִחָרְזִּמה ַהֶצָּקאת ַּבֵצְמִנה יָאֵרן קֹופֹוְּצה ֶׁשָּפַּמים ַּבִארֹו ְו.לאֹוְּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמליאֹוִסן ֵכְו. ַחיִׁשץ ָמֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאֵרן קֹופֹוְצ

ל ה ֶׁשָּדֻקְּנַה, םָלעֹול ָהע ֶׁשַפֶּׁשיל ַהִחְתל ַמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵּמן ֶׁשיָוֵכְו. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ֵמָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוק ְּבחֹוָרה ָהֶצָּקא ַההּוֶׁש, הָיְסת ַאֶׁשֶּבַיְּב

ים ִּיַח' ג ר"ת הרהֵאֵמ' םִיַּמַב ּוׁשֵאָּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹוף ָהא סֹוֵרָּקִהה ְל'ָיאּוְר, תֶׁשֶּבַּיר ַּבֵתיֹוה ְּבָקחֹוְריא ָהִהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצ

 אָבמּו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



כז 

  ה ָּמר ַּכָלְּדְנַּסַהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יבִבל ָאֵּתל ִמ"ב זציקֹוִּבה ַרֶשמֹ' ג ר"ר הרהָּתְסיק ִנִּדַּצר ַהָלְּדְנַּסת ַה ֶאׁשֵּמר ִׁשֶׁשא ֲא"ג שליטְרֶּבְסְגיְנִק

  .קחֹוָרח ָהָרְזִּמַהיל ֵמִחְתג ַּתגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמים ֶׁשִררּוים ְּבִניָמ ִס לֹוׁשֵּיים ֶׁשִמָעְּפ  

ל ית ַעִדָּיית ִמִמֹוּטה ַאָמָחְלִמת ְּבֶמֶּיַאְמ, םָלעֹוח ָהַרְזִמאת ְּבֵצְמִּנה ַהיָאֵרן קֹופֹוְּצֶׁש, ינּוֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמים ַלִרָבְּדת ַהר ֶאֵּבַחְנ

ר ָּגֻסְמר ּוגּום ָסקֹוָּמַהם ֶׁשּוּׁשִמ, תיאּוִצְּמם ַּבר ַּגֵּבַּתְסִּמר ֶׁשָבָּד, היָאֵרן קֹופֹוְצים ִּבִאָצְמים ִנִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעל ֶׁש"חזר ֵמֵרָּבְתִמ, ב"ארה

 אּוְצָּמֶׁש, יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשי ֲעֵנְיְנִעק ְּבֵסעֹוא ָה"ל שליטִייַחִב ֲאֵאִלָּיהּו' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. םה ָׁשֵרֹוה ּקת ַמַעַדן ָלַּתא ִנלְֹו, םֹוּיד ַהַע

ו "ן היַחר ַׁשֹוּדיְגִבר ֲא"ם דֵׁשם ְּבי ַּג ִלבּוְת ָּכְךָכה ְלֶמדֹוְבּו. ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטיםי ֵאָצֱאֶּצם ִמֵהם ֶׁשיֶהֵלים ֲעִבְׁשחֹוה ֶׁשיָאֵרם קֹורֹוְדת ִּבֹוּלִהְק

ת ֵאה ֵמיָחי ִׂש ִלחּוְלן ָׁשֵכְו. אָרָמְּגד ַהּוּמת ִלה ֶאיָאֵרם קֹורֹוְד ִּבְךּוּנִחת ַהֶכֶרֲעַמה ְּבָנרֹוֲחַא ָליסּוִנְכן ִהֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשן ֲעַיְנת ִער ֶאַקָחֶׁש

  י פּוי ָׁשִּתְליר ִּבִער ָצַעל ַנם ֶׁשִיַדָיל ְלֹוּפם ִיטֹוָאָהת ֶׁששֹוָׁשה ֲחֶלֲעא ַמ הּוֹו ּב)ו"שבט תשמ' שיחת י(. םטֹוָאן ָהַיְנִעל ְּב"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאָה

  .םָלעֹול ָהָכו ְּב"ה חָעָרי ְלּוּנת ִׁשֹוׂשֲער ַלֹוּתְפת ַּכיַצִחְלל ִּבַכּוּיֶׁש, נֹוֹוׁשְלִּכ  

 אןָכְּב זַמָר "המֹלְֹׁש ָךְל ףֶלֶאָה" )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב בכתבי הובא ב ,ח ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב

 הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו" ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע

 םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל"

 םִיאַתָמ תחֹוָפְּלֶׁש "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו" קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה הֶּלָּגִתְו ,הָנָׁש םִיאַתָמ

 יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ יאִה ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת םִאְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב הָנָׁש

ית ִרֲחן ַאַמם ְזלּוְׁשַּת) פרשת שמות(' הָּמַחר ַהאֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְוא ָבן מּוֵכְו. א"ת תשַנְׁשה ִּביָלִחְתיא ִהִה ֲהֵרי ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבאנּו

ת רֹוֹוּדן ַהֹוֲעת ַּבלּוָּג ַהְךָׁשְמה ִנָּתד ַעַעם ְוָּׁשִמּו, ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאים ָלִרְׂשֶעה ְוָנמְֹׁשת ּואֹוה ֵמָנמֹת ְׁשַנְׁשא ִּבים הּוִמָּיַה

א ֵצָּמִּיי ֶׁשִמּו, םַּדְקִּיה ֶּׁשה ַמָּלֻאְּגם ַהַּדְקִיְו, יםִתֵּמת ַהַּיִחְתי ִלִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאת ָל"ד תא ַעָּל ֶאְךֵׁשָּמא ִילְֹו. יםִבם ָׁשיָנֵאֶׁש

 תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה הֶיְהִי ת"ת יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּבֶׁש רֹוִאיםְו. תֹוָיָול ֲהֵּטַּבְתִּי ֶׁשלֹוָּז ַמַערֹי ְלה אֹוָבּוׁשי ְתִלה ְּבָע ָׁשּהָתאֹוְּב

ַעָּתה : פֹות ָהָאֶרץ ַּכְנַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל  ")ב, יחזקאל ז(ב תּוָּכן ַהֵכְו .הָּיִחְּתא ֵהְּתת " רת"תן ֵכְו .תיֹוְהִל רָבְּכ בָּיַחֶׁש ּהָּתִעְּב יםִתֵּמַה

ֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל "ר ֶׁשַחַא ְלינּוְי ַה".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך" ,ּהָּתִעְבץ ִּדֵּקת ַהַפקּות ְּתֶמֶּיַּתְסז ִמָאֶׁש. ת"ת ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ַהֵּקץ ָעַלִיְך

י ֵלֲעַּבים ִמִנֵקת ְזַעַד'א ְּבָבּוּמא ֶׁש"ר שליטֶקְלקּויְרִׁש. ר' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ת"ת תַנְׁשץ ִּבֵּקת ַהַפקּום ְּתֵּיַּתְס ִּת," ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבע

 ִנָּבא ֲעֵליֶהם ֶׁשּלֹא ,ד ְיַחֵּסר ַהּבֹוֵרא ִמן ַהָּגלּות ֶׁשָּלֶכם" ְּכִמְנַין ָּפקֹוׁשרּו ֵּפ"ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים" )כה, בראשית נ ('תפֹוְסֹוּתַה

 ָאְמָנם ַקְׁשָיא ִלי ִּכי .ד"ה ִמן ַהִּׁשְעּבּוד ֵקץ ָׁשִנים ְּכִמְנַין ָּפקֹו" ֲהֵרי ְלָך ֶׁשִחֵּסר הקבםו ָׁשִני" ִּכי ִאם רדִיְהיּו ְּבִמְצַרִים

  ה ָּלֻאְּגל ַהר ַעֵּבַדְּמ ֶׁש"דקֹוְפִי"ם ַהַּגר ֶׁשֵאה ֵּבי ֶזִפְלּו.  ְוִנְרֶאה ְּדִאי ָאְמִריַנן ֵיׁש ִאם ְלִמְקָרא ִניָחא,ו" ָוירָמָצאִתי ָּפקֹד ָחֵס

  .יםִני ָׁשֵפְלת ַאֶׁשֵּׁשף ַהֹוּסר ִמֵּסִח' הים ֶׁשִנם ָׁשִיאַתָּמל ַהז ַעֵּמַרְל, םִיאַתָמן ַיְנִמא ְּכה הּויָדִתֲעָה  

  .ס ַהַּמֶּלִזי ֶרֶמז ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ְלַאֵּבד ֶאת ַהַּמָּזלטֹוָּמַהִאּבּוד 

 ּוּלִפֲא, טה חּוֵצא ְקצְֹמת ִליֹוְגלֹונֹוְכֶטן ְו הֹויעּוִקְׁשם ִהָלעֹות ָהמֹוָצֲעַמ. יםִׁשָנ ֲא240 ְּכבֹו ּויִזֶלַמס טֹום ָמַלֱעד ֶנ"תשער ָדֲא

ר רּוז ָּבֶמא ֶר הּויִזֶּלַּמד ַהּוּבִא ינּוְיַה. ֶׁשַּבֶּפַתחה ָּלֻאְּגם ַלִיַמָּׁש ִמֶרֶמזאן  ָּכׁשֵּיה ֶׁשֶאְרִנְו, אּוְצא ָמלֹס ְוטֹוָּמַהד ֵמָחר ֶאֶבֶׁש

ז ֵּמַרְּמֶׁש, יִדהֹוַהס נּוָיְקאֹום ָּבַלֱעס ֶנטֹוָּמן ַהֵכָל. לֵאָרְׂשם ִית ַעַבטֹום ְלֶהָּלֶׁשל ָּזַּמת ַהד ֶאֵּבַאים ְלִדְמם עֹוֵהם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמֻאם ְלִיַמָּׁשִמ

ל ין ֶׁשִרהֹו ְנע"שד ַהּוּבִאל ז ַעֵּמַרְמ, יןִרהֹו ְנע"שן ַיְנִמ ְּכ370ה יָסִּטר ַהַּפְסן ִמֵכְו. םֶהָּל ֶׁשיִזֶּל ַמ–ל ָּזַּמת ַה ֶאׁשַרָּיֶׁש יִדהּוְּיַהל ַע

ֵכן ְו .ֵמעֹוַלם ַהַּמָּזלע ְנהֹוִרין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפעֹות ַהַּפְרָנָסה " ֶׁשש)תהילים תכח(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר' ְּבאָבּוּמַּכ, םֶהָּלל ֶׁשָּזַּמַה

 . ֶּדֶרְך ִמְסַּפר ֶׁשַבעתָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני ֻמְׁשַּפַע, ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּמָּזל.  ְּבִמּלּוָיּהן"יַזִי ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ָהאֹות אּוֶׁשה, ִׁשְבִעים ָוֶׁשַבע ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמָּזל

 ָּכפּול ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבעְוֵכן . םֶהָּלל ֶׁשָּזַּמא ַההּו ֶׁש7ר ָּפְסִּמת ַה ֶאדּוְּבם ִאֵהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשב ֵיּוׁשְו .777 גיְנִאֹוּבה ָיס ָהטֹוָּמם ַהֶגֶדְו

 –ב "עם ֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  גיְנִאֹוּבן ֵכ ְו.777ה ֶקְׁשַּמי ִמתּוה ָׁשָיס ָהָּיַּטַהים ֶׁשִרְמ אֹוׁשן ֵיֵכְו. לָּזַּמ ַהְךֶרא ֶּדָּב ֶׁשֶּגֶׁשם ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ֶׁשַבע

 רָלֹוּד ַהְךֶרֶעז ֶׁשֶמד ֶר עֹוינּוְיַה. רָלֹו ּד-ק ֵלָמֲען ַיְנִמם ְּכֵה, דּוְבֶאֶּנים ֶׁשִגרּו ֲה240ן ֵכְו. םָלעֹול ָהע ֶׁשַפֶּׁשת ַהרֹוֹוּנת ִצל ֶאֵּמַסְמַה, דֶסֶח

ת ֹוּמל ֻאן ֶׁשמֹוָּמ ַהׁשֶרא ׁשֹק הּוֵלָמֲעֶׁש' קֵלָמת ֲעַּיִחְמ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. קֵלָמת ֲעַּפִלם ְקד ִעַחם ַיָלעֹון ָה ִמדֵבָאֵהְלד ֵמם עֹוֶהָּלֶׁש

ל  ֶׁשלָּזַמד סֹוְּב, תֹוּמֻאי ָהֵכְלַמק ּוֵלָמל ֲעל ַעֵאָרְׂשת ִיכּוְלת ַמַלֲעל ַמק ַעסּוָּפז ַּבָמְר ִני"ִזֶל ַמןֵכְו. 'כּו ְוְמָניֹותי ִנַמ, ןָמָהד סֹוְּב, םָלעֹוָה

 םִא

 אָבמּו

 ׁשֶדחְֹּב



כח 

ים ִׂשְּפַחם ְמֵהל ֶׁשֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָלְו". ִים ִמָּדְלָיו ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים ְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹוַמ ִיַּזל" )ז, במדבר כד(, םִיַמת ַעָּפְׁשַה

) ג, סג' ישעי(ה ָּלֻאְּגן ַהַמְז ִּבַמָּפַלת ֱאדֹוםל ר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכַּבת "ם בסִיַמֲעז ַּפָּמֻר ְמי"ִזֶלַמ ןֵכְו. םִיַּמם ַּבֶהָּלֶׁש, לָּז ַמ–י ִזֶלַּמת ַהֶא

ז ָּמֻר ְמי"ִזֶלַמן ֵכְו". ַלי ָּבָאהִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּו: ְוָכל ַמְלּבּוַׁשי ֶאְגָאְלִּתיי  ְּבָגַדל ַעםִנְצָח ז ְוֵייְוֶאְדְרֵכם ְּבַאִּפי ְוֶאְרְמֵסם ַּבֲחָמִת"

 הֶּלָהֵא םְוַהָּיִמי" )כח ,אסתר ט(, קֵלָמת ֲעַּיִחד ְמסֹוים ְּבִרּוי ּפֵנְפים ִלִמה ָיָּמה ַּכָי ָהַערּוֵאָהְו, יםִרּוּפי ַהיֵמר ִלֵׁשְקֶהר ְּבֵּתְסת ֶאַּלִגְמם ִּבִיַמֲעַּפ

 ְךַלָּמ ֶׁשׁשרֹוֵוְׁשַחֲאר ַלֵּׁשַקְת ִמיִדהֹוַהס נּוָיְקאֹון ָהֵכְו". ֶהםיַמֵּנְזה ִּבֶּל ָהֵאםְיֵמי ַהֻּפִרי  ֵאתֵּיםְלַק' גֹוְוּדֹור ָודֹור   ְוַנֲעִׂשים ְּבָכלםיָּכִרְזִנ

ת ֹוּיִת אֹוׁשֵיה ָיְזֶלַמן ְּבֵכְו. םָלעֹוָהה ֵמָלְרָעת ָה ֶאְךֵתחֹוה ֶׁשיָלִּמין ַהִּכל ַסם ֶׁשֵּׁש ַהלֵמיְזִאת ֹוּיִת אֹואָיְזֶלַמן ֵכְו". ׁשּוד ּכַע ְודּוהֹוֵמ"

  . םֶהד ֵמַבָאן ֶׁשמֹוָּמת ַהיַרִמם ְׁשקֹות ְמים ֶאִלְּמַסְּמ ֶׁשיםִקְנַּבְּבִגיַמְטִרָּיא י ִזֶלס ַמטֹוָמא ֶׁש"ב שליטֵל. ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ה"יָלִמ

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

ד ּוּבל ִאם ַעָלעֹות ָהֹוּמֻאז ְלֶמב ֶרּואן ׁש ָּכׁשֵיְו. ּוּפְסים ִנִעְסֹוּנ ַה295ל ָכ ְויִזָּלַמס טֹוק ָמֵּסַרְתב ִהּו ׁשד" תשעזּוּמַתט ְּב"ם ייֹוְּב

 ,ןֶׁשֶּדְּבִגיַמְטִרָּיא  םַּדְרֶטְסְמַא ֵמֹוּכְרַדה ְּבָיס ָהטֹוָּמן ַהֵכְו. לָּזַּמת ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהרָטָמל ּוַטְּבִגיַמְטִרָּיא  295י ִּכ, לָּזַּמַה

  ם ִע ְו17ה ָיה ָהיָסִּטר ַהַּפְסן ִמֵכְו. ׁשָחָנם א ֵׁשהּו ֶׁשיןִּנַּתְּבִגיַמְטִרָּיא ר ֹוּפְמה לּוואָלַּוַקס ְלָטְו. הָּׁשֻדְּקַהים ֵמִקְנֹוּית ֶׁשֹוּפִלְּקל ַהָכֲאַמ

  .אְטֵחה ֶלל עֹוֵלֹוּכַה  

ת ל ֶאֵּמַסה ְמֶּזה ַהֶׂשֲעַּמַהְו. יוָלה ֵאָרְזא ָחּלֹ ֶׁשינּוְיַה, הָדְבֶאֶנה ְוָּיִנְּׁשם ַהַעַּפח ַּבַל ָׁשַחּנֹ ֶׁשהָנֹוּיַהל ז ַעֵּמַרְמ, דַבֱאֶּנ ֶׁשסטֹוָּמַה

 ַנׁש ַּבר ָיַדע לֹא "עֹוד ֵאָליו ׁשּוב ָפהָיְס ְולֹא ',כּוְו "ַהּיֹוָנה ֶאת ַוִּיְׁשַלח" :)קסד שלח( רַהּזֹא ַּבָבּוּמַּכ, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַה

 ְּדַמְלָּכא ֵריֵׁשיּה ַעל יֵּוּוְתַׁש ּוְמָהאְּבפ ֲעָטָרה ִּתּטֹול ְוִאיִהי ,ָּדא ְּבִפְתָחא ְוִאְתְּגִניַזת ְלַאְתָרה ֵּתַבת ְוִהיא ,ָאְזַלת ְלָאן

ה ָּלֻאְּגן ַהַמְזר ִּבזְֹחַּת, ַחנֹה ְלָרְזא ָחּלֹה ֶׁשָנֹוּיַהים ֶׁשִארֹו ."ָּפז ֲעֶטֶרת ֹוְלרֹאׁש ָּתִׁשית" ְּכִתיב ּוְכִדין .ָמֵּטי ְוָלא ָמֵּטי ְמִׁשיָחא

ְולֹא ָיְסָפה ׁשּוב " ןֵכְו .ד"תשע אָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע "זָּפ תֶרֶטֲע" ןֵכְו ".זָּפ תֶרֶטֲע" מֹוְּׁשר ֶׁשֶתֶּכת ַה ֶאיַחִׁשָּמיא ַלִבָהְל

ִיְפקּון ִמן ,  ִמֵּמי טֹוָפָנא"ָיְבָׁשה ָהָאֶרץ", ַּכד ִאְתַקַּיים ָּבּה .)יתרו מא( ׁשָדר ָחַהזְֹּבְוֵכן מּוָבא  .ד"עת תשַנל ְׁשז ַעֵּמַרְמ "דעֹו ֵאָליו

  :) סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמּו, עָרצֹול ְמן ֶׁשּוּקל ִּתֵּמַסר ְמֹוּפל ִצ ֶׁשַחּוּלן ִׁשֵכְו .ְּדִאיהּו ִׁשְבִעין ְׁשִנין, ן''ְוָרָזא ְדִמָּלה ַוְיִהי ֵכ. ָּגלּוָתא

  . תַעַרָצי ֵדל ְיַע לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹווֹוֲעל ֵבסֹוְו, עָרצֹות ְמיַנִחא ְּבת הּולּוָּגן ַהַמְז ִּביַחִׁשָּמַהֶׁש  

 ְךֶרם ֶּדֶהז ָלַמָר' הַו, הָבּוׁש ְּתּוׂשֲעַּיֶׁש, תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַה ָּכׁשֶרה ׁשָֹיָהה ֶׁשֵויִנ ִנְךֶלה ֶמעְֹרַפת ְּברֹוְתַהיא ְלִבָּנ ַההָניֹות ֶא' ח הַלָׁש

ל ה ֶׁשָרָּטַמר ְלַזה ָחָנ יֹוְךר ָּכַחַאְו. םָּיל ַלַטּוּמס ֶׁשטֹו ָמ–ר ֹוּפל ִצה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹו ְּבםָּיל ַלַטהּוה ָנן יֹוֵכְו. הָניֹור ֹוּפת ִציַנִחְּב

 ַעל ַהְּסִפיָנה ֶׁשל יֹוָנה ַהָּנִביא .)תיקונים נג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . הָּלֻאְּגן ַהַמְזר ִּבזְֹחַּת ֶׁשַחל נֹה ֶׁשָנֹוּיל ַהה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוה ְּבָּלֻאְגה ּוָבּוׁשְּת

ת  ֶאנּוְרַאֵּב ֶׁשמֹו ְּכתֹוּמים ֻאִעְבִּׁשַהל ָכה ְלָרּוׁשה ְקָתְי ָהתֹוָאבּוְּנים ֶׁשִארֹוְו .תִּׁשְבִעים ֻאּמֹו ַהל ָּכָהיּו ָּבּה ִׁשְבָעה ַמְנִהיִגים ֶׁשֵהם ׁשֶֹרׁשֶׁש

, תֹוּמֻאים ִעְבִּׁשל ַהל ָּכ ֶׁשׁשֶרּׁשֹל ַהֵאָרְׂשם ִיל ַעת ַעֶזֶּמַרְּמ ֶׁש,תַחַאד עֹו ְויםִעְבִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב הָניֹון ֵכְו .יִזֶּלַּמס ַהטֹוָּמם ַהז ִעֶמֶרָה

, ְּכגֹון ִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים ְּבתֹוֶסֶפת ַיֲעקֹב,  ֶׁשִּמְסָּפר ֶׁשַבע ָּבא ָּתִמיד ְּבתֹוֶסֶפת ַאַחת)כז, בראשית מו(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי א ָבּוּמַּכ

ל ן ֶׁשָיְנה ִעָים ָהם ָׁשַגְו. ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוֶסֶפת ִׁשְבִעים ֻאּמֹות, ִׂשיאִׁשְבִעים ַסְנֶהְדִרין ְּבתֹוֶסֶפת ַהָּנ, ִׁשְבִעים ְזֵקִנים ְּבתֹוֶסֶפת מֶׁשה

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהָרָעה " )ז, יונה א(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, רָדֲא ׁשֶדל חֹז ַעֵּמַרְמ ַהתלֹוָרֹוּג

ע ַלְבה ִנָני יֹוִּכ, רָד ֲאׁשֶדל חֹ ֶׁשיםִגָּדה ַלֵויְנִנ ְוהָניֹוה ֵׂשֲעין ַמר ֵּבֶׁש ֶק ָמִצינּוןֵכְו ".ַּיִּפלּו ּגֹוָרלֹות ַוִּיּפֹל ַהּגֹוָרל ַעל יֹוָנהַהּזֹאת ָלנּו ַו

ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ִעם ְּבֵני ִניְנֵוה , ּוָמַלְך ְּבִניְנֵוה, ת ַים סּוף ֶׁשַּפְרעֹה ַעְצמֹו לֹא ָטַבע ִּבְקִריַע)ילקוט שמות קעו( ַּבִּמְדָרׁש אָבן מּוֵכְו. גי ָּדֵדל ְיַע

ים ִּנַּתַה", ןָתָיְות ִליַנִחְבר ִּבהֹוג ָטא ָּדה הּועְֹרַפְּד,  ִניְנֵוה-א ָנ נּו-ג ָּדת יַנִחה ְּבָים ָהה ַּגֵויְנ ִנְךֶלֶּמים ֶׁשִארֹו ְו.ִּבְזַמן יֹוָנה ַהָּנִביא

   רָדֲא ׁשֶדן חֵֹכְו. "ֵוהת ִניְנַוִּיֶבן ֶא ")יא, בראשית י ( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַּפְרעֹה ְמֻרָּמז ַּבָּכתּובן"ַּתִּניְוֵכן  .הָּכֻני ֲחֵרָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְד ִּכ,"ַהָּגדֹול

   ". ֵמָעָליו ַוְיַכס ַׂשק ַוֵּיֶׁשב ַעל ָהֵאֶפרַאַּדְרּתֹוַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל ֶמֶלְך ִניְנֵוה ַוָּיָקם ִמִּכְסאֹו ַוַּיֲעֵבר " )ו,יונה ג(ב תּוָּכז ַּבָמְרִנ  

 ִהְתִחיל יֹוָנה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ,"ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשלָׁשה ָיִמים ּוְׁשלָׁשה ֵלילֹות" )תנחומא ויקרא ח( ׁשָרְדִּמַּב

 ִנְקֵראָת ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ֲהֵרי ִהַּגַעְּת ַנְפִׁשי ,ֲעֶלה ֲהֵרי ָיַרְדִּתי ַהֲעֵלִני ִנְקֵראָת מֹוִריד ּוַמםָלל עֹו ֶׁשנֹוֹו ִרּב,ה"הקב

 ַלֲעלֹות ֶאת ִלְוָיָתן ּוְלַהֲעלֹות י ֲאֶׁשר ָנַדְרִּת,"' ֲאַׁשֵּלָמה ְוגֹויֲאֶׁשר ָנַדְרִּת" ְולֹא ַנֲעָנה ַעד ֶׁשָּיָצא ִמִּפיו ,ַלָּמֶות ַהֲחֵייִני

ה ְוֵהִקיא " ִמָּיד ָרָמז הקב,"יַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה ָּלְך ֲאֶׁשר ָנַדְרִּת" רַמם ְּביֹום ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאְלָפֶניָך ֲאַׁשֵּל

ל ב ַעֵּיַחְתִהְלּו, ןָתָיְוִּלל ַה ֶׁשדֹות סֹוד ֶאמְֹלי ִלֵדְּכ, םָּיי ַהֵקְמִעד ְלֵרה ֵיָנֹוּיב ֶׁשֵבסֹו' הה ֶׁשָּבִּסת ַה ֶאׁשָרְדִּמים ַּבִארֹו. ֶאת יֹוָנה ַלַּיָּבָׁשה
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ַּבּדַֹחק , "ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ְוגֹוֵמר" .)דתיקונים נ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . לַּצא ִנ הּוְךל ָּכב ַעֵּיַחְתר ִהֶׁשֲאק ַּכַרְו. אבֹיד ָלִתָעב ֶלטֹו ְלתֹויָכִפֲה

זֹו ַהְּנבּוָאה , "ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ֵמַהּדַֹחק ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות, ִמן ָהֲעִנּיּותֶׁשל ַהְּדָאָגה ֶׁשָּלֶהם ֶׁשּדֹוֲאִגים 

ים הּוא ָעִני י ָהעֹוָלִמ''ִמּׁשּום ֶׁשַּצִּדיק ַח, ּוְבָיִמין ֵיְצאּו, ֶׁשל יֹוָנה ֶׁשִהְתַנֵּבא ֶׁשֵּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּגלּות ִּבְדָאָגה ֶׁשל עִֹני

 .ְוַהּיֹוָנה ַהּזֹו ִהיא ַהּיֹוָנה ֶׁשל ֵּתַבת נַֹח, "ְוַאְּת ֵערֹום ְוֶעְרָיה"ְּכמֹו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , ֶׁשהּוא ֶפַסח, ֶׁשִּנְקָׁשר ְּבָיִמין

ת ּוּיִנֲעק ָהַחּדֹה ִמיָאִצְיר ַלּוׁשה ָקָנֹוּיר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִאד רֹועֹוְו. ילֵעְלִדְכ ּוַחת נַֹבל ֵּתה ֶׁשָנֹוּייא ַלִבָּנה ַהָנת יֹור ֶאֵּׁשַקְּמר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִארֹו

ע ַפֶּׁשַהר ַבֲעל ַמד ֶׁשֹוּסא ַהן הּוָתָיְוִּליד ַהֵצְו, אבֹיד ָלִתָען ֶלָתָיְוִּלת ַהד ֶאצּוה ָלֶּנֻמה ְמָנֹוּי ֶׁשנּוְרַאֵּבה ֶּׁשי ַמל ִּפר ַעָאבְֹמּו. הָּלֻאְּגן ַהַמְזִּב

 ַחל נֹה ֶׁשָנֹוּיל ַהד ֶׁשֹוּסם ַהה ַגֶזְו. אבֹיד ָלִתָעה ֶלָלדֹוְּגה ַהָּדֻעְּסה ַהֶּזִמּו, ףם סּוַים ְּבָּית ַהַּזִבה ְּבָיָה ֶׁשמֹוְּכ, לֵאָרְׂשם ִיַעם ְלָלעֹות ָהֹוּמֻאֵמ

ן ָתָיְוִּלה ַלֶּכְזִּנז ֶׁשֶמ ֶרׁשֵיְו, ה"ע ְוד"עים ִּפַדא ְּבָרְתא ַּבָּבת ָּבֶכֶּסַמיא ְּבן ִהָתָיְוִּלת ַהַיְגן סּוֵכְו. ילֵעְלִד ְּכיַחִׁשָּמע ַלַפיא ֶׁשִבָהת ְלֶרֶזחֹוֶׁש

ן ֵכְו. ןֶדֵען ַג ְלֹואׁשיס רִֹנְכן ַמָתָיְוִּלַהם ֶׁשא ָׁשָרָמְּגא ַּבָבן מּוֵכְו. ןָתָיְוִּלא ַההּוֶׁשה "עְֹרַפת ְּבֶזֶּמֻר ְמה"ען ֵכְו, ה"ע תשד"עים תשִנָּׁשַּב

י ִּבקֲֹעם ַיַענֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ד"עת תשַנְׁשִּב, םָלעֹו ְליַחִרָּב ׁשָחן ָנָתָיְוִּלן ַהּוּקל ִּתז ַעֵּמַרְל" י ְלעֹוָלםֲעִד ַבֶחיָהִרְּבָהָאֶרץ "ר ַמה ָאָניֹו

ז ּוּמ ַּתׂשֶדחֹץ ְּבֵצֹוּפ, ד"שעת תַנל ְׁשז ַעֵּמַרְמּו, קיַרִעים ֵמִקָל ֲחׁשַבָּכי ֶׁשִמְלְסּוּמ ַהׁש"עֶּדן ּוּגְרִאת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָּלא ֶׁש"שליט

ת ם ֶאֵּיַקיא ְלִבָּנה ַהָנת יֹוים ֶאִרְרעֹום ְמִיַמָּׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְל, אלֵּיִניא ָּדִבָּנר ַהֶבת ֶקם ֶאץ ַּגֵצפֹוּו, קיַרִעיא ְּבִבָּנה ַהָנר יֹוֶבת ֶקֶאד "שעת

אל ֵּיִניא ָּדִבָּנת ַהם ֶאים ַּגִרְרעֹוְמּו. הָגָּדי ַהֵעְמִּב' הב ַלֵּיַחְתא ִההּוי ֶׁשִפְּכ, לֵאָרְׂשם ִיַעם ְלָלעֹות ָהֹוּמֻאע ֵמַפֶּׁשת ַהיר ֶאִבֲעַה ְלתֹוָחָטְבַה

   ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה" )בי, דניאל יב(אל ֵּיִנל ָּדב ַעתּוָּכ ֶׁשמֹוְכ ּו.םֵּׁשַּגְתִה ְלתֹוָאבּון ְנַמ ְזיַעִּגִהין ֶׁשִמָּיץ ַהל ֵקא ַעָּבִּנֶׁש

  ".ַהָּיִמין ְלֵקץ  

' יקִּדל ַצַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, ףם סּוַיל ְּבֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּברּוְבם ָעֶהים ָּביִלִבְּׁשר ַּבַבג ָעָּדי ַהֵעְמה ִּבָנֹוּי ֶׁש)תנחומא צו ח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

. הֵויְנִנ ְּבילֹוִּצַה ְליְךִרא ָצ הּוְךָּכ, קיזֹוא ִנּלֹם ֶׁשת ָּדַּכַמְבף ּום סּוַיל ְּבַּצה ִנעְֹרַּפ ֶׁשמֹו ְּכז לֹוֵּמַרְל, םר ָׁשבֲֹע ַלתֹו אֹובּוְבם סֹוִיַמָּׁשִּמֶׁש

 יֹוֵסי ַרִּבי ֶאת ַּתְלִמיָדיו ָׁשֲאלּו .)צח סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמּו, ףם ֻסַית ֹוּיִת אֹוסָיְמַּפא ֶׁשֶלֶפּו. בטֹוא ְלבֹיד ָלִתָע ֶלתֹו אֹוְךפֲֹהַלְו

 ָאנּו ֵאין ,לֹו ָאְמרּו .אֹות ִמֶּמִּני ְּתַבְּקׁשּו ֶׁשָּמא ,ֲאִני ִמְתָיֵרא ,ָאַמר ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאיָמַתי ,ִקיְסָמא ֶּבן

 ִלְבנֹותֹו ַמְסִּפיִקין ְוֵאין ,ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה ,ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה ,ַהֶּזה ַהַּׁשַער ִלְכֶׁשִּיּפֹל ,ָלֶהן רָאַמ .אֹות ִמְּמָך ְמַבְּקִׁשים

 ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ֶׁשֵאין ,ִלי ֲאַמְרֶּתם ָּכְך ְולֹא ,ָלֶהן ָאַמר ,אֹות ָלנּו ֵּתן ,ֵּבנּוַר ,לֹו ָאְמרּו .ָּבא ָּדִוד ֶׁשֶּבן ַעד

 .ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ָּכְך ִאם ,ָלֶהם ָאַמר ,ֵכן ִּפי ַעל ְוַאף ,לֹו ָאְמרּו ,אֹות ִּניִמֶּמ

 ְוַהַּכְלָּכָלהר ַעַּׁשת ַהיַלִפְני ֵרֲה ֶׁש.ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ֶׁשןיָמא ִסָמיְסן ִקי ֶּבִסי יֹוִּבן ַרַת ָנַעּוּד ַמנּוְרַאֵבּו

ם ַעם ְלָלעֹות ָהֹוּמֻאל ֵמָּזַּמת ַהַעָּפְׁשה ַהָרְבָע, םת ָּדַּכַמְבּוף ם סּוַיְּב ֶׁשמֹוְכּו, יםִקְנם יֹו ֵהּוּנֶּמִּמה ֶׁשֶּזיס ַהַיְּמַּפה ַּבָילּום ְּתָלעֹות ָהֹוּמל ֻאֶׁש

 ַהָּים ָרָאה"ְוִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף  .יִזֶּלַּמס ַהטֹוָּמם ַהִעז ֶמֶרק ָהּוּיִדה ְּבֶזְו, ןָיְנ ִעתֹות אֹוז ֶאֵּמַרם ְמָדס ְלָיְמ ַּפְךָּכ, לֵאָרְׂשִי

ן ֵכְו ".ֹוסַוָּינ הָרָא" ִּמִּליםּוְמַסֶּמֶלת ָמטֹוס ִנְמֵצאת ְּבִחּבּור ַה,  ֶׁשחֹוָצה ֶאת ַהָּיםה"ָניֹוְוֵכן ]. סנּוָיאֹוְק ["ַוָּינֹוס ,]ֶׁשל ָמטֹוסה ָאָרְמַה[

ּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ַלָּים ,  ְּבַיָּמּה ֶׁשל ִסיְבִכי ּוְבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיאְךַיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס ּוְמַהֵּל :)ב עד"ב(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמ

 יסַיְּמת ַּפַרָעְּמְורֹוִאים ֶׁש. "ִיְבַטח ִּכי ָיִגיַח ַיְרֵּדן ֶאל ִּפיהּו"ֶׁשֶּנֱאַמר , ִפיו ֶׁשל ִלְוָיָתןּוִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְל, ַהָּגדֹול

, חֹוֵזר ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשןָתָיְוִּלֶׁשהּוא סֹוד ַהם ָלעֹות ָהֹוּמֻאָלֵכן ָרַמז ָלֶהם ַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ִקיְסָמא ַעל ְנִפיַלת ַהַּׁשַער ֶׁשל . ןָתָיְוִּלִהיא ֵחֶלק ֵמַה

  ִּכי ַהּכַֹח ֶׁשל , דסֹוְי ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהת אֹוַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ִקיְסָמאְוָלֵכן ִּבְּקׁשּו ַּתְלִמיֵדי . ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֵמַהִּלְוָיָתן יסַיְּמת ַּפַרָעְמֶּדֶרְך ִׁשּנּוי ִּב

  . ֶׁשּיֹוָנה ֶהְרָאה ַלִּלְוָיָתן ֶאת ַהְּבִרית ְוַהִּלְוָיָתן ָּבַרח 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֶׁשְּכִפי , יֹוָנה ֶנֶגד ַהִּלְוָיָתן הּוא ֶדֶרְך ַהְיסֹוד  

ֵּד ְר ָכל ַּפ יכֹוִלים "ַרק ָהעֹוְסִקים ְּב י ּתֹוָרה ִו ֵל ֵמ ִאים ֲע ָר ְק ס ַהּתֹוָרה ִנ
ַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ְזּכֹות ְל   .ִל

ַוֲהַגם , ְוֵאין ָחָכם ָיכֹול ָלַדַעת יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּיַדע מֶֹשה, ָּכל ְּדַבר ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ְלמֶֹשה )לז, ויקרא יג(' יםִּיַחר ַהאֹו'ָּב

ֲאָבל , ֶׁשְּתָצֵרף ָּכל ּדֹורֹות ִיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ַמַּתן ּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֵאין ִחּדּוׁש ֶׁשּלֹא ְיָדעֹו מֶֹשה

ְוִהֵּנה ָהָאדֹון ָּברּוְך הּוא ְּבָחְכָמתֹו ִיְתָּבַרְך ָרַׁשם , הּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפ' ֶהְפֵרׁש הּוא ִּכי מֶֹשה ָנַתן לֹו הַה

 ןֵכְו

 אָבמּו



ל 

ֵהיָכן הּוא  הָּנַתן לֹו ְּבַעל ֶּפֲאָבל לֹא הֹוִדיַע ְלמֶֹשה ָּכל ַמה ֶּׁש,  ֶׁשָאַמר ְלמֶֹשההַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ָּכל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפ

ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ֶׁשְּיַיְּׁשבּו ַהֲהָלכֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְלמֶֹשה ְּבִסיַני ְוַהּסֹודֹות , ָרמּוז ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב

ְוָכל ', ְוָלֶזה ִתְמָצא ָּבאּו ַהַּתָּנִאים ְוִחְּברּו ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ְוִסְפִרי ְוכּו, ָתבְוַהְּדָרׁשֹות ֻּכָּלן ִיְּתנּו ָלֶהם ָמקֹום ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכ

ְוַאֲחֵריֶהם ְוַעד ַהּיֹום זֹו ִהיא , ְּתִמיָמה ֶׁשִּבְכָתב' ְּדָרָׁשָתם ַּבְּכתּוִבים ֵאיָנם ֶאָּלא ַעל ִּפי ַהֲהָלכֹות ְוִהְלִּביׁשּום ְּבתֹוַרת ה

ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת , ֶדׁש ְּבֵני ּתֹוָרה ְלַדֵּיק ַהִּמְקָראֹות ּוְלַיְּׁשָבם ַעל ִּפי ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשֵהם ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפהֲעבֹוַדת ַהּקֹ

ר ָבל ָּדָכר ְלקֹוא ָמצְֹמא ִליה ִהָרֹוי ּתֵלֵמל ֲעה ֶׁשָדבֹוֲער ָהַּקִעֶׁש ׁשדֹוָּקַה' יםִּיַחר ַהאֹו'ָהים ֵמִא רֹו.ִּייםַהּתֹוָרה ַהִּנְקֵראת ֶאֶרץ ַהַח

ְוזֹו  הָרֹוּת ַּבׁשֵּדַחא ְלָרְקה ִנק ֶזַרְו, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתבז ַּבָמְרא ִנ הּויְךֵא, דל סֹו ֶׁש אֹוׁשרּול ְּדר ֶׁשָבין ָּדֵּב, הָכָלין ֲהֵּב, ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפהַּב

 ּזַֹהר ַּבינּוִצָמּו. ייַנִסה ְּבֶשמֹר ְלַסְמר ִנָבל ְּכּכַֹהן ֶׁשיָוֵּכ, ׁשָדר ָחָבם ָּדּוין ׁשה ֵאֶּזץ ִמחּוי ִּכ, ִהיא ֲעבֹוַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעֵמֵלי ּתֹוָרה

 ּוּנֶּמא ִמֵרבֹוּו, רֹוְתִכם ְּבָׂשְו, ּוְמַנְּׁשקֹו ׁשּוּדִחת ַה ֶאַחֵקה לֹו"הקב, םָלעֹור ָּבַמֱאא ֶנן לִֹיַדֲעֶׁשי ִּתִמֲאה ָרֹוּת ׁשּוּדִח ׁשֵּדַחְּמי ֶׁשִּמ ֶׁש:)הקדמה ד(

 ְךֹוּת ִמֶּפה ֶׁשְּבַעלה ָרֹוּתת ַה ֶאּוׁשְרל ָּד"ַזק ֲחַרְו, שרְֹד ִלנּון ָלַּתא ִנב לָֹתְכִּבה ֶׁשָרֹוּתים ִמִׁשָרְדִּנת ַהכֹוָלי ֲהֵנָיְנִעְּבר ֶׁשַחַאֵמּו .יםִׁשָדם ֲחִיַמָׁש

י ֵרֲחַא, תֶמֱאן ָלֵּוַכים ְלִכם זֹוף ִאַא, תֶלֶּבֻקְמ ַהְךֶרֶּדי ַהִפה ְלָמְכָחים ַּבִלְּפְלַפְמם ַהַגְו, םֶהת ָּבֶׁשֶרְדה ִנָרֹוּתַהת ֶׁשֹוּדג ִמ" יְךֶרב ֶּדָתְכִּבה ֶׁשָרֹוּת

י ֵפְל ַאְךֶׁשֶמם ְּבָלעֹום ָּבַעף ַּפר ַאַמֱאא ֶנן לִֹיַדֲעט ֶׁשָׁשְּפי ַּבִּתִמ ֲאׁשּוּדר ִחַבר ְּדַמה לֹוֶׁשָק, טָׁשְּפת ַהַרתֹוים ְּבִדהּו ְיקּוְסים ָעִני ָׁשֵפְלַאֶׁש

ת לֹוֲעַּמל ַהָכת ְלֹוּכְזִלְו, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתבַּבר קֹום ָמֶהא ָלצְֹמִל ְוׁשֵּדַחל ְלר ַקֵתה יֹוֵּבְרַה, דֹוּסַה ְוׁשרּוְּדַהז ְוֶמֶרת ָהַרתֹו ְּבְךיָדִאֵמ, יםִנָׁש

, טָׁשְּפ ַּבמֹוים ְּכִּב ַרֹו ּבקּוְסא ָעלֹ, הָּלַּגְתִהר ֶׁשַחם ַאַגְו, יםִנֹואׁשִרת ָהַפקּוף ְּתסֹוק ְּבם ַרָלעֹוה ָּבָּלַּגְתר ִהַהּזֹר ַהֶפֵּסט ֶׁשָרְפִּבּו, תרֹוָּכְזִּנַה

ר אֹו'ָהה ֶׁשָרֹוי ּתֵלֵמֲעת ֵמיֹוְהִלְו, תרֹוָּכְזִּנַהת לֹוֲעַּמל ַהָכת ְלֹוּכְזה ִלֶצרֹוי ֶׁשן ִמל ֵּכַע, זֶמֶרָה ְוׁשרּוְּד ַהְךֶרד ֶּדֹוּסט ַלָׁשְּפר ַהּוּׁשִקט ְּבָרְפִּבּו

 ּוּלל ֵאָּכח ֶׁשָכן מּויֹוָּסִּנַהי ֶׁשִפְכּו. יםִּיִּתִמים ֲאִׁשּוּדִחה ְלֶּכְזִי ְוּוּלים ֵאִדּוּמִלק ְּבסֲֹעַי, הָרֹוּת ַּבׁשֵּדַחת ְלֹוּכְזִלְו, םיֶהֵלר ֲעֵּב ִּדׁשדֹוָּקַה' יםִּיַחַה

  ה ָרֹוין ּתר ֵּבֵּבַחז ְמֶמֶר ָהַעצֹוְקִמ )א"לגר' אדרת אליהו'בפירושו על (ר ֶבא ֶח"ריָה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו .יםִאָלְפת ִנירֹו ֵּפאּוה ָרֶז ָּבּויעִקְׁשִהֶׁש

   .הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹוין ּתֵבְל, בָתְכִּבֶׁש  

ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. זֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאֹם ְמֵמרֹוְתִתא ְוֵּׂשָּנא ִּתבֹיד ָלִתָעֶּל ֶׁש,"ָּנֵׂשאָּכל ֶּגיא ִי" )ד, מ' ישעי(ק סּוָּפל ַהא ַע"ָרְּגם ַהֵׁשְּב

ה ָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, רֶמֶזת ֹוּיִת אֹוזֶמֶרן ֵכ ְו.הָמְכָחת ַלאֹוָרְּפְרת ַּפאֹוָּיִרְטיַמ ִּגּוּלֵא, "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא ":)תיקונים קכ(

 ִהִּגיַע ְזַמָּנּה , ִהִּגיַע ְזַמָּנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּגֵאל"ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע" )לג, ר ב"שהש( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. 'ה ַלרּוְּמיַזִו, הָלְרָעת ָה ֶארּוְּמַזְּיֶׁש

ְוקֹול ַהּתֹור " . ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶׁשִּתָּגֶּלה ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ּכּוִתים ֶׁשִּתְכֶלה ִהִּגיַע,ֶׁשל ָעְרָלה ְלִהָּזֵמר

. ׁשרּוְּדַהז ְוֶמֶרָה אָּיִרְטיַמִגְּבד "ג תשע"תשעא ֶׁש"ב שליטֵל. ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.  ֶזה קֹולֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח" ְּבַאְרֵצנּוִנְׁשַמע

   ּהָנָיְנִען ֶׁשיָוֵּכ, הָּלֻאְגּות לּוָּגת "ם רֵהג "גֹוָמּוג "ֹוּגם ֶׁשֵׁשְכּו. גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלת ִמַניא ְׁשִה, ד"ת תשעַנְּׁשֶׁש, רַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְכּו

  .םָלעֹול ָהָכה ְלָאפּוְר ּורזֹוָמיא ִב ָּתזֶמֶרָהת ַרֹון ּתֵכְו .ׁשָּמן ַמָיְנ ִעתֹום אֹו ֵהׁשרּוְּדַהז ְוֶמֶר ָהְךָּכ, הָּלֻאְגת ִללּוָּגר ִמבֲֹעה ַלָמָחְלִּמל ַהֶׁש  

ִּכי ָמָׁשל . "ְּבַמְׂשִּכּיֹות ָּכֶסף ָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאְפָניו ַּתּפּוֵחי ָזָהב", ָאַמר ֶהָחָכם )'מורה נבוכים'פתיחה לספר (ם "ַּבְמַרָּב

ּוְרֵאה ַמה ִּנְפָלא ֶזה ַהַּמֲאַמר . ָבר ַהָּדֻבר ַעל ְׁשֵני ֳאָפָניוַּתּפּוַח ָזָהב ִּבְׂשִבַכת ֶּכֶסף ַּדַּקת ַהְּנָקִבים ְמאֹד הּוא ַהָּד

יף ִסהֹוְו .ֶׁשֵּיׁש לֹו ִנְגֶלה ְוִנְסָּתר, ֶׁשַהָּדָבר ֶׁשהּוא ַּבַעל ְׁשֵני ָּפִנים ְרצֹונֹו לֹוַמר, ְוֶזה ֶׁשהּוא אֹוֵמר, ְּבתַֹאר ַהָּמָׁשל ַהְמַתֵּקן

 .ֹור ּבֵּתַּתְסִּמד ֶׁשֹוּסת ַהת ֶאֹוּלַגיו ְלָלָעֵּמ ֶׁשׁשבּוְּלת ַהיט ֶאִׁשְפַה ְליְךִרָּצֶׁש, יטִׁשְפַהְלן ֹוׁשְּלא ִמ הּוטָׁשְּפ ֶׁשא"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

ית ִלְכַּתַה', כּו ְויָהֶלב ָעתּוה ָּכת ַמאֹוְרה ִליָזִרל ֲאָכן ְּבֵּיַעְּמף ֶׁשַא, תיזֹוִרה ֲאָּמַכף ְּבטּוָער ֶהָצה מּוָנָּקם ֶׁשָדָאל ְלָׁשי ָמל ִּפר ָעֵאָבה ְלֶאְרִנְו

י ִפְכּו, יִּתִמֲאָהט ָׁשְּפד ַהֵמא לֹות הּויזֹוִרֲאת ָהֶאיט ִׁשְפַּמי ֶׁשה ִמָּבַרְּדַאְו. תיזֹוִרֲאל ָהת ָּכיט ֶאִׁשְפַהְלים ּוִנְפִּבר ֶׁשָצּוּמ ַליַעִּגַהיא ְלִה

ל א ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו. דֹוָיר ְּברּו ָּבינֹוט ֵאָׁשְּפ ַהילּוִפד ֲאֹוּסין ַהִב ֵמינֹוֵאן ֶׁשַמל ְזָּכ ,)ח" פ'אבן שלמה'(א "ָרְּגַה ֵמאנּוֵבֵהֶׁש

   ׁשֵרָּפְתִהה ְליָדִתֲעא ֶׁשָּלֶא, תֶרֶחה ַאָרֹום ּתלֹוָׁשס ְוה ַחֶיְהא ִּתת לֹֹוּלַּגְתִהה ְליָדִתֲעה ֶׁשָׁשָדֲחה ַהָרֹוּתַה .)צו כח (רַהּזַֹה

  . נּוה ָלָׁשָדה ֲחֶיְהִתְו, ביֵטֵה  

י ֵנל ְּבה ַע"יא הקבִב ֵהַעּוּדל ַמַאְׁשִּנֶׁשם ְּכִיַלָׁשירּוק ִּבָחְצד ִיַחת ַּפיַבִׁש ְיאׁשא רֹ"יד שליטיִון ֵּדָתָנהֹור ְי"גי ַהֵרְב ִּדְךֹוּתים ִמִטּוּטִצ

ה ָּיִלֲע'  הְךרּו ָּבׁשם ֵיֹוּיַּכר ֶׁשַמה לֹוָב חֹו)ד"פרשת בא תשע' יתד נאמן'של ' שבת קודש'ם בגליון פורס(. תאֹוָרֹוּנת ַהרֹוֵזְּגת ַהה ֶאָרֹוּתַה

א  לַֹעּוּד ַמנּוֵמְצַעל ְלַאְׁשל ִנָבֲא, רָבָעה ֶּבָיָהי ֶׁשִפְּכר ִמֵתה יֹוֵּבְרד ַהי עֹוַלאּו, תיבֹוִׁשְיה ַּבָרֹוּתה ַּביָעיִגה ִוָדָמְתַהָּב

 מֹויא ְּכת ִהֹוּבִּסַהת ֵמַחל ַאָבֲא. רָבָע ֶּבמֹוה ְּכָרי תֹוֵלדֹו ְּגיחּוִמְצִהים ֶׁשִהבֹוים ְּגִדיָמֵמען ְּביֶגְיַטל ְׁשם ַעֹוּי ַּכיםִעְמֹוׁש

 אָבמּו

א ָבמּו

 יאִבָנְו



לא 

  ל ַע' יםִּיַח ַהׁשֶפֶנ'ל ְּב"ן זצ'יאִזואָלָּוח ִמ"גרר ַהַמָאה ֶּׁשי ַמִפְכּו, רָבָעֶבה ְּכָרֹוּתת ַהיבּוִׁשת ֲחאֹוָרת נֹוַרָּכַהה ְּביָדִרְיַה

  .תמֹוָלת עֹונֹוְבה ִלָלכֹוה ְיָּלל ִמָּכֶׁש, ָךְּמה ִמָלְעַמה ְּלע ַמה ַּדָנְׁשִּמַה  

   ּהָחכֹה ְּבַמ, ּהָתקּוְמַעה ְוָרֹוּתת ַהַלֲעַמת ְּבַעַדָליר ְוִּכַהת ְלּוּייִמִנְּפַהק ְוֶמעֹר ָהֵס ָחנּוֵרֲעַצל ְלָבֲא, יםִדְמם לֹוָּלֻּכ

  .הָרֹוּתד ַהֵמלֹות ְלֵתָל  

 ּוּלִפֲא, ּהָתּוּייִמִנק ְּפֶמעֹים ְּביִנִבְמּו, הָרֹוּתת ַהים ֶאיִכִרֲע ַמנּו ָאַּכָּמהת ֶמֱאים ֶּבִא רֹויּו ָהנּוֵתָעי ָרֵׁשְּקַבם ְמָתאֹו

ף  ַאיַעִּפְׁשר ַמָבָּדַה, תחֹוה ָּפ ֶזנּוֵלְצֶאם ִאְו, ייִנִצה ְרה ֶזָּמים ַּכיִׁשִּגְר ַמיּום ָהֵה, יםיִמִּכְס ַמיּוא ָהם לֹם ֵהִא

  ם ֵהִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁש ןֵכָּלא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו[. ןָנָּבן ַרי ָלִנְהאי ַאל ַמדֹול ָּגקֹור ְּבֵמי אֹוִלָלְּכר ַהּוּבִּצַהד ֶׁשַע, םיֶהֵלֲע

  ].םיֶהֵלן ֲעֵגָּיד ֶׁשֹוּסת ַהים ֶאִדְמ לֹוַמְסִּפיק ּוּניֶנֵאז ֶׁשֵּמַרְל, דֹוּס ִמְךֶפ ֵהסֹוּד נּוָתים אֹוִּנַכְמ  

 ינֹוא ֵאהּו, םלֹוֲה ַיכֹותֹוה ְּבָיָה ֶׁשַעֵד יֹוינֹוֵאְו, םלֹוֲה ַיכֹותֹוה ְּבָיָהל ְוֵּק ַמיַּהִּבְגִהי ֶׁשִּמים ֶׁשִנֹואׁשִרה ָּבָכָלֲהָל

   ַעֵד יֹוינֹוֵאה ְוָרֹוד ּתֵמם לֹוָדם ָאה ִאָרֹוּתם ַּבן ַּגֵכָל, נֹוָיְנִקז ְּבנּוָּגב ַהַר ָהְךֶרֵעל ָה ַעַעֵד יֹוינֹוֵאן ֶׁשיָוֵּכ, אתה זֶֹנקֹו

  .הָרֹוּתח ַּבַצן ֶנַיְנה ִקֶנְק ִייְךֵא, הָרֹוּתק ַהֶמעֹח ְּבָּנה ֻּמַמ  

 ְךָּכ, תֹוָרתֹוים ְּבִרָדי ֲחֵרְדה ַח"הקב ְלׁשֵּים ֶׁשֵׁש ְּכהּוָּיִלי ֵאֵבא ְּדָנָּתם ַהֵׁשְּב' יםִּיַח ַהׁשֶפֶנ'ר ְּבָּכְזִּנן ַהַיְנא ִעהּוֶׁש

ים ִׁשְמְׁשַמים ְמִרּוּסִּי ֶׁשיָתִאם ָרִאְו, תֹוָרתֹוים ְּבִרָדי ֲחֵרְדד ַחָחֶאד ְוָחל ֶאָכים ְלִמָכי ֲחיֵדִמְלַתם ְלֶה ָלׁשֵי

   ׁשֶדּקֹים ַּבִנְפִלי ְוַנְפִּל ַהמֹוְּכ, יםִרָדי ֲחֵרְדל ַח ֶׁשׁשרּוֵּפַה. ָךְּמים ִמִחְרֹוים ּבִרּוּסִּיד ַהָּיִמּו, הָרי תֹוֵרְדַחץ ְל רּויָךֶלים ָעִאָבּו

  .יםִרָצְּמל ַה ָּכָךְּמ ִמחּוְרְבז ִיָאְו, הָרֹוּתת ַהלֹוֲעל ַמים ָּכיִרִאם ְמָּׁשֶׁש  

, "רַעא ַנהּוְו"ף ֵסל יֹוֶצר ֵאַמֱאֶּני ֶׁשִפְכּו, לעְֹפים ִלִלכֹוא ְית לֹנּוְטם ַקים ִעִדְמם לֹוִאְו, תַעַּדת ַהלּוְדט ַּגַעְמ

ל "ָרֲהַּמב ַהַתָּכ ֶׁשמֹוְכּו, ףֵסל יֹו ֶׁשתֹוָלֲע ַמירּוִּכז ִהם ָאִיַרְצִמל ְּבֵּדַּגְתִּנע ֶׁשַגֶרָבּו, "יוָח ֶא בֹואּוְנַקְּיַו"ר ַמֱאז ֶנָאְו

  ים ִדָב ֲעיּוָהֶׁש, םִיַרְצִמל ְּבֵאָרְׂשִים ְּבה ַּגָי ָהְךָכְו, םִיַרְצִמ ְּבְךֶלה ֶמָׂשֲעַנה ְוָלז ָעָא, תַעַּדת ַהלּוְדת ַּגַגֵרְדַמ ְליַעִּגִהֶׁש

  .םִיַרְצל ִמים ַעִלְׁשמֹו ְלּוׂשֲע ַנלּוְדָּגֶׁש ְּכְךר ָּכַחַאְו, העְֹרַפְל  

ם ַגְו, היָלִּפים ִהִלָלים ֲחִּבַרט ֶׁשֶנְרֶטיְנִאט ָהָרְפִּבּו. נּוֵרדֹוים ְּבִרְׁשנֹוְו, תֹוּיִנָחת רּוילֹוִפ ְנהֵּבְר ַהְךל ָּכ ָּכׁש ֵיַעּוּדה ַמי ֶזל ִּפר ַעֵאָב ְלׁשֵי

ר אֹוָהים ֵמִמֲעטֹוים ְוִדְמין לֹום ֵאִא, ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהד מְֹלם ִלָלעֹו ָלאּוה ָּבָּלֻאְּגר ַהֹות ּדמֹוְׁשִּנן ֶׁשיָוֵּכ. יםִמֵלְׁשים ּוִאֵרְיין ַהֵּב

ה ָיְגלֹונֹוְכֶּטת ַהַמְכי ָחּוּלי ִּגִּכ, אְטֵחים ַלִׁשָנֲאת ָהת ֶאֶכֶׁשה מֹוָיְגלֹונֹוְכֶּטא ַהָקְון ַּדֵכָלְו. ְךֶׁשחֹת ַהה ֶאֶחְדִּיר ֶׁשין אֹוֵא, הָמָׁשְּנ ַהׁשֶרם ׁשָֹּׁשֶׁש

י ִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאה ָלָנת ָׁשאֹו ֵמׁשֵׁשְּב :)וירא קטז( רַהּזַֹּבא ָבּוּמַּכ. ןרֹוֲחַאר ָהֹוּד ַּבּיּות ַהּתֹוָרהְּפִניִמי ּוּלל ִּגת ֶׁשּוּיִמְׁשַּגה ַּבת ֶזַּמֻעְּליא ַהִה

ם יֹון ְּבֵנֹוּכְתִּמם ֶׁשָדן ָאֶבְּכ, ייִעִבְּׁשס ַּבֵנָּכִהם ְלָלעֹון ָהֵנֹוּכְתִיְו, הָּטַמה ְלָמְכָחת ַהנֹוָיְעַמה ּוָלְעַמה ְלָמְכָחי ַהֵרֲע ַׁשחּוְתָּפִי

 ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהת ּוּלַּגְתִהה ְּבָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהת ַהַפקּוה ְּתיָלִחְתר ִה"ת תַנְּׁשִּמים ֶׁשִארֹוְו. תָּבַׁשס ְּבֵנָּכִה ְלׁשֶמֶּׁשיב ַהִרֲעַּמֶּׁשי ִמִּׁשִׁש

ל ת ָּכת ֶאַחַתֹוה ּפָּפִלְּקַהְו, הָּׁשֻדְּקד ַהַּצה ִמָמָׁשְּנ ַהׁשֶרת ׁשֹים ֶאִמֲעא טֹום לִֹאְו. הָּפִלְּקד ַהַּצה ִמָיְגלֹונֹוְכֶּטת ַהַמְכָחְו, הָּׁשֻדְּקד ַהַּצִמ

 אָּיִרְטיַמִג ְּברַהֹוּזא ֶׁש"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְךֶׁשחֹת ַהה ֶאֶחְדִּיר ֶׁשט אֹוַע ְמין לֹוֵאֶׁשְּכ, אָטְחא ֶילֹן ְוֵּבה ַהֶׂשֲעה ַּיַמ, יםִרָעְּׁשַה

  ֵאיֶזהּו ָּדָבר ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶנֱהֵנית ִמֶּמּנּו ְוֵאין ַהּגּוף ֶנֱהֶנה ִמֶּמּנּו ֶזה  :)ברכות מג( ַּבְּגָמָראא ָבּוּמַּכ, ּוּנֶּמית ִמֵנֱהה ֶנָמָׁשְּנַהֶׁש, יַחֵר

  .ָהֵריַח  

  

ם ֹוּיַּכ

ם ִא

ב תּוָּכ

ה ֶאְרִנְו

ים יִכִרְצ

 דעֹוְו



לב 

  ].הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[ .זעקת השכינה
ועדין לא תיקנו בכל הכוללים , ועד בכלל, ימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהםיתכן שכבר באו כל הס איך

  ?בספר הזהר להצלת עם ישראל, לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום

ל שיכולה להציל את עם "יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז איך
  ?ה ברחמיםישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאול

ה "מדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב? מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו האם
ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות , ל"שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז

  ?הזהר

 זה זכו שהיטלר ובזכות, בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת היכן
בספר הזוהר ובשאר ספרים , מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל? ש לא נכנס למדינות שלהם"ימ

  ?שעוסקים בפנימיות התורה

ועדין לא , ו"יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח איך
ולא עשינו שום תקנה של , ה דורש מאיתנו"ומה הקב, צרה הזאתעשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו ה
  ?ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים"לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז

, נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם איך
 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,כדברי הזהר בפרשת נשא ? שפכו את הדם הזההאם נוכל לומר ידינו לא

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא

את ּזֹה ַהָמְכָח ַּבעֹוְסִקיםם יָנֵא ֶׁש"יָהֶנל ָּבה ַעָּכַבל ְמֵחָר" )על אידרא רבא', קול ברמה'בהקדמה לספרו (: ל"ח זצַמב ֶצקֲֹע ַיַרִּבי

 יָהֶנין ָּבֵא, "ּוּניֶנֵא"ן ֵכָלְו, דמּוְלַּתק ַהֶסֵע ְּבׁשֵּי ֶׁשמֹויר ְּכִעיר ָול ִעָכ ְּבַעבּו ָקׁשָרְדין ִמי ֵא ִּכ,א ָּביַחִׁשין ָמה ֵאֶזָלְו, ץֵּקת ַהת ֶאֶרֶהַמְמַה

  .יַחִׁשָּמת ַהים ֶאִרֲהַמְמים ּוִכְׁשמֹו

ל ין ֶׁשית ִּדֵבים ְּבִעְבֹות ּתלּוָּגן ַהַמְזים ִּבִגרּוֲהַהים ְוִּיִנֲעָה ).על אוצרות חיים' מהיאיפה של' פרבהסכמתו לס(' יםִּיץ ַחֵע'ל י ַע"הגוב לַעַּב

  .ְךל ָּכם ַעָתים אֹויִׁשִנֲעַמּו, הָלָּב ַקדּוְמא ָלּלֹים ֶׁשִמָכי ֲחיֵדִמְלַּתת ַהה ֶאָלְעַמ
, "ימוך", והערה ליושבי תבל,  פרשה זו תרמוז ענין גדול,"'ימוך אחיך וגו כי" )כה, ויקרא כה(הקדוש ' אור החיים' הרבנו

ומכר . "כי העיקר תלוי בהתחתונים, ומתמסכן עמוד הקדושה,  ההשפעותםכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי

והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד , נמכר הבית ביד האומותירצה על המשכן משכן העדות אשר בעונותינו , "מאחוזתו

ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ , ממכרו'  יגאל הבזהו, הוא יגאל ממכר אחיו', הצדיק אשר יהיה קרוב לה

  .עלבון הבית העלוב' ומהם יבקש ה, גדולי ישראל
  

יתקן אצלו במסגרת שלו , שפעה על רביםואדם שיש לו ה, מגיד שיעור, כל ראש כולל: הדברים מסקנת
ל שזה "מתוך אמונה פשוטה בדברי חז. כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל

, ומי שאצלו במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה', ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו, הפתרון כמובטח
   .יכלתויציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי 

 
  .ולהצלחת מנחם בן רבקה. פנינה בת מזל, עזרא חיים בן לבנה, ינהילוי נשמת רפאל בן דעהופץ לזיכוי הרבים להודפס ו

  א"ט שפירא שליט"שמעון יו' ג ר"הרה, לזכות מרא דאתרא דקהילת בשם כל ישראל

  .ה.ב.צ.נ. ת.א"ו ניסן תשע"ע ט"נלב. שאול בן מרדכי ולאטיפה הררילעילוי נשמת 

 .ה.ב.צ.נ.ת. ט"אלול תשס' ע ב"נלב. 'ברט באיה אואזן לבית גדגולעילוי נשמת 
  .ד"נלקחו מתוך עלוני סוד החשמל שפורסמו בשנת תשעגליון זה בהדברים שהובאו 

במייל ללא ניתן לקבל וכן  . בבקשה למייל דלקמן עמודים500ד למעלה מ" את כל עלוני תשע בקבצים דיגיטלייםניתן לקבל

כן ניתן לקבל במייל ללא תשלום ו .בלשון הקודש או תקציר באנגלית]  עמודים880 [המורחב קץ הגאולה ספר את תשלום
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