
 

  ''סוד החשמלסוד החשמל''
   " "" תהתהתהיייבעבעבע " " "הקץהקץהקץשנת שנתשנת ב בב """שנת תשעשנת תשעשנת תשע

   . . . אאא"""הגרהגרהגרפירוש פירוש פירוש זהר וזהר וזהר ועל פי ספר העל פי ספר העל פי ספר ה
   ???האם אתה מוכןהאם אתה מוכןהאם אתה מוכן

ל וספרי קדמונים ל וספרי קדמונים ל וספרי קדמונים """ ראיות מפסוקים וחז ראיות מפסוקים וחז ראיות מפסוקים וחז250250250מממלמעלה למעלה למעלה 
ה אנחנו נכנסים ה אנחנו נכנסים ה אנחנו נכנסים """ב עד סוף שנת תשעב עד סוף שנת תשעב עד סוף שנת תשע"""שמסוף שנת תשעשמסוף שנת תשעשמסוף שנת תשע

   . . . לתהליך של גאולה וביאת המשיחלתהליך של גאולה וביאת המשיחלתהליך של גאולה וביאת המשיח
מונים מונים מונים ם משומרי אם משומרי אם משומרי א""" דבריהם של האדמורי דבריהם של האדמורי דבריהם של האדמורי גם גם גםבקובץ מובאיםבקובץ מובאיםבקובץ מובאים

ר רבי דוד ר רבי דוד ר רבי דוד """ וכן דבריו של האדמו וכן דבריו של האדמו וכן דבריו של האדמו...אאא"""קלויזנבורג ולעלוב שליטקלויזנבורג ולעלוב שליטקלויזנבורג ולעלוב שליט
א שאנו נמצאים בימים אלו בזמן של גאולת א שאנו נמצאים בימים אלו בזמן של גאולת א שאנו נמצאים בימים אלו בזמן של גאולת """אבוחצירא שליטאבוחצירא שליטאבוחצירא שליט

   ...שהוא הזמן האחרון שהמשיח כבר חייב לבאשהוא הזמן האחרון שהמשיח כבר חייב לבאשהוא הזמן האחרון שהמשיח כבר חייב לבא, , , בעיתהבעיתהבעיתה

 

   ... רבות חדשות רבות חדשות רבות חדשותמאמר מורחב עם הוספותמאמר מורחב עם הוספותמאמר מורחב עם הוספות
ב מופיעות ב מופיעות ב מופיעות """ההוספות שנוספו למאמר שהודפס בערב ראש השנה תשעההוספות שנוספו למאמר שהודפס בערב ראש השנה תשעההוספות שנוספו למאמר שהודפס בערב ראש השנה תשע

   ... בצבע אפור בצבע אפור בצבע אפורעל רקע מודגשעל רקע מודגשעל רקע מודגש
      בבב""" תשע תשע תשעיומי דחנוכהיומי דחנוכהיומי דחנוכה   –––   ירושליםירושליםירושלים

    יראו עינינו וישמח לבנו בקרוב ברחמים אמן יראו עינינו וישמח לבנו בקרוב ברחמים אמן יראו עינינו וישמח לבנו בקרוב ברחמים אמן...]]]דדד, , , סגסגסג' ' ' ישעיישעיישעי[[[   ".".".ום נקם בלבי ושנת גאולי באהום נקם בלבי ושנת גאולי באהום נקם בלבי ושנת גאולי באהי יי יי יכככ"""

   אאא""" שפירא שליט שפירא שליט שפירא שליטטטט"""יויויושמעון שמעון שמעון ' ' '  ר ר רב הגאוןב הגאוןב הגאוןהודפס לזיכוי הרבים בשם כל ישראל על ידי הרהודפס לזיכוי הרבים בשם כל ישראל על ידי הרהודפס לזיכוי הרבים בשם כל ישראל על ידי הר
   """ההה'''ייי הללו הללו הללוההה'''כל הנשמה תהלל יכל הנשמה תהלל יכל הנשמה תהלל י"""   ".".".כי טוב כי לעולם חסדוכי טוב כי לעולם חסדוכי טוב כי לעולם חסדו' ' ' הודו לההודו לההודו לה " " " וכל טוב וכל טוב וכל טובלהצלחה וסייעתא דשמיאלהצלחה וסייעתא דשמיאלהצלחה וסייעתא דשמיא

   ".".".לעולם אמן ואמןלעולם אמן ואמןלעולם אמן ואמן' ' ' ברוך הברוך הברוך ה"""

  בעזרת השם יתברך בעזרת השם יתברך בעזרת השם יתברך 



 

 

  ים ִנָיְנִען ָהֶכֹוּת

  א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תָּבב ַׁשֶרל ֶעה ֶׁשָחְנת ִמַּלִפן ְּתַמא ְזא הּו"ת תשעַנף ְׁשֹוּסִמ

  ג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב"עת ַנְׁשא ִלבֹיד ָלִתָער ֶלֵמֹוא ׁש הּו'ב ַהןִיַעת ָהֶאז ֶׁשַמ ָרִׁשְמׁשֹון

  ו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יַחִׁשת ָמַדד ֵלסֹון ְּבב ֵה"א תשע"ים תשעִנָּׁשַה

  י. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  בֶרֶעד ָהסֹו ְּבּהָּתִעְּבת ַּלֻאְּג

ֶרב" ֵעת ֶע ּיֹוָנה ְל יו ַה ָל ָּתבֹא ֵא   יד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ַו

  יז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל"א זציָרִצֲחּוּבר ַאָזָעְלי ֶאִּבר ַר"מֹוְדַאת ָהיַרִקל ְּדס ַעֵרְטְנֻק

  ל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  הָחְנת ִמַּלִפד ְּתסֹו ְּבּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּג

ד ָּבא ִו ן ָּד ִעת ֶּב ִב י ְׁש ֵא מֹוָצ   לז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ְּב

  מג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  לֵאָרְׂשִיה ְלָעּוׁשְי ַהחַמְצִּת, קֶׂשֶּמל ַדפֹוִּתֶׁשְּכ

  מח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב"ת תשעַני ְׁשֵזְמִר

  סג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב"ת תשעַנל ְׁשל ַעֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוי ְּגֵרְבִּד

  פא. . . . . . . . . . . ]ב"תשע' הת ֹוּיִתאֹו, 'ת הַעֻבְׁש[ ּהָּתִעל ְּבֵאָרְׂשם ִית ַעל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשה ִנ"הקב

  פה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אלֵּיִנץ ָּדֵק

  צב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  תרֹוָעֶה

  צח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ירושלים ומגוג למלחמה סביב  גוגועל איזה נושא יבוא

  קג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ןֹוּיִצן ְלָות ָיַּפִלין ְקר ֵּבֶׁשֶּקַה

יןאת ֵרְקה ִניָדִתֲעה ָהָּלֻאְּג ַהַעּוּדַמ ִמ ָּי   קח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ֵקץ ַה

אים ִרּוּפ ָּי ִר ְט יַמ ִג י ְּב   קטו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ּכּוִׁש

יטין ר ֵּבֶׁשֶּקַה ִּל ָעד ַׁש ְל   קיט. . . . . . . . . . . . . .  ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְתים ִּביִנִּדת ַהַקָּתְמַה ְלִּג

  קכב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מכתבי הרה

   הודפס לזיכוי הרבים בשם כל ישראלהודפס לזיכוי הרבים בשם כל ישראלהודפס לזיכוי הרבים בשם כל ישראל
      אאא""" שפירא שליט שפירא שליט שפירא שליטשמעון יום טובשמעון יום טובשמעון יום טוב' ' '  על ידי הרב הגאון ר על ידי הרב הגאון ר על ידי הרב הגאון ר

      """כי טוב כי לעולם חסדוכי טוב כי לעולם חסדוכי טוב כי לעולם חסדו' ' ' הודו לההודו לההודו לה " " " שלום וכל טוב שלום וכל טוב שלום וכל טובלהצלחה וסייעתא דשמיאלהצלחה וסייעתא דשמיאלהצלחה וסייעתא דשמיא
  ..."""לעולם אמן ואמןלעולם אמן ואמןלעולם אמן ואמן' ' ' ברוך הברוך הברוך ה"""..."""ההה'''ה הללויה הללויה הללוי'''כל הנשמה תהלל יכל הנשמה תהלל יכל הנשמה תהלל י"""



  .ַׁשָּבת ֶעֶרב ֶׁשל ִמְנָחה ְּתִפַּלת ְזַמן הּוא א"תשע ְׁשַנת ִמּסֹוף / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 א

ר ַהּזֹר ַהֶפֵסאי ְּבַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבי ַרִפְל] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

  .ב"ת תשעַנא ְׁש"ָרְּג ַהׁשרּוֵפּו, ׁשדֹוָּקַה

  .תָּבב ַׁשֶרל ֶעה ֶׁשָחְנת ִמַּלִפְּתן ַמא ְז הּוא"ת תשעַנף ְׁשֹוּסִמ

 םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" .)ער ואתחנן( רַהּזַֹּב

 אהּו לֵצְו םיֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ

 יןִצָמְק יתִׁש לֵצ איַהְּד אָריעּוִׁשְו ,אָתלּוָּג ףסֹו

 אָדְו .)טז ויקרא( רַהּזַֹּב םַּג ינּוִצָמ הֶז יןֵעְכּו .אָּגְלַפּו

 בֵּכַעְתֶאְּד זֶרֶא איַהְּכ אהּו הָאָרְתַּב אָתלּוָגְּב

 יםִאָקְּד דַע יקִלְסִּד אָּתְעַּׁשִמּו ,הָאָקְּלַסְל

 אָמיֹוְּד אָתירּוִׁשְו אָמיֹו אהּו יּהֵמּוּיִקְּב

 .אָמיָמִּד אָרהֹוְנִּב לֵצ ידִבָעְּד דַע איָנִרֲחַא

 לֶׁש הָנָׁש ףֶלֶא רַמלֹו הֶצרֹוְו םָׁש א"ָרְּגַה ׁשֵרָפְמּו

 רַחַא הָעָׁש יִצֲח דַע םֹוּיַה יִצֲח דעֹוְו ,תלּוָּגַה

 ׁשֵרָפְמ ןֵכְו .יבִרֲעַהְל םֹוּיַה ילִחְתַמ זָאֶׁש ,תצֹוֲח

 ׁשֵׁש ֹוׁשרּוֵּפ אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה

 הָטָנ יִּכ רָּכִנ זָאֶׁש ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַּב יִצֵחָו תעֹוָׁש

 לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש ןיָוֵּכ :יםִרָבְּדַה ראּוֵּב .בָרֲעַמְל לֵּצַה

 ִּכי" )ד ,צ תהילים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָנָׁש ףֶלֶא ה"הקב

 ,"ַיֲעבֹר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום ְּבֵעיֶניָך ָׁשִנים ֶאֶלף

 לַע יםִזְּמַרְמַה ,לֵצְו םיֹו רבֲֹעַּיֶׁשְּכ הֶיְהִי תלּוָּגַה םּוּיִס

 ףֶלֶאָהֵמ קֶלֵחְו ,םֵלָׁש םיֹו אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה

 הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ ינּוְיַה .לֵּצַה ןַמְז דַע יִּׁשִּׁשַה

 םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג

 תיַאִרְבִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּוֶׁש ,ה"הקב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה

 ףֶלֶאָה תֶא קֵּלַחְנ םִאְו .תלּוָּגַה ףסֹו הּוֶז ,םָלעֹוָה

 לֶׁש תעֹוָׁש 12 ,יִצֵחָו 18ְּב ילִּפְכַנְו ,תעֹוָׁש 24ְל יִּׁשִּׁשַה

 תֶא לֵּבַקְנ ,םיֹו לֶׁש תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש דעֹוְו ,הָלְיַל

 יֵנְׁשִּב רַהּזַֹה רֵמאֹו הֶז לַעֶׁש .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו

   .אָתלּוָּג ףסֹו תמֹוקֹוְמ

ל יו ַעָרָבת ְּד ֶאׁשֵרֹוּדם ֶׁשר ָׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדן ְּבֵּיַעְנ

ה ֶאְר ִנ,"'גֹוח ְוָרְפר ִיָמָּתיק ַּכִּדַצ"ק סּוָּפַה

יא א ִה"ז תשעּוּמף ַּתל סֹו ַעאָתלּוף ָּגסֹוה ָרָּדְגַהַהֶׁש

 יְךִלֲה ַּתׁשֵיְו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְלָרָּדְגא ַהן לִֹיַדֲע

ת יַא ִּבְךָּכר ַחַאְו, תלּוָּגף ַהל סֹוה ֶׁשָרָּדְגַהַהיל ֵמִחְתַּמֶׁש

ף ֶלֶא ָהְךר ָּכַחַאְו, יםִתֵּמת ַהַּיִח ְּתְךר ָּכַחַאְו, יַחִׁשָּמַה

ן ֹוׁשה ְלֶזְו. יםִׁשָדץ ֲחֶרָאם ָוִיַמ ָׁשְךר ָּכַחַאְו, ייִעִבְּׁשַה

ַעל ָּגלּוָתא ְּדָבֶבל , "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח" רַהּזַֹה

ְּבָגלּוָתא , "הְׂשֶגְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִי", 'כּו ְוִאְּתַמר

, הּוא ְּכַהאי ֶאֶרז ְּדִאְתַעֵּכב ְלַסְּלָקָאה, ַּבְתָרָאה

הּוא , ּוִמַּׁשְעָּתא ִּדְסִליק ַעד ְּדָקִאים ְּבִקּיּוֵמיּה

ַעד ַּדֲעִביד ֵצל , יֹוָמא ְוִׁשירֹוָתא ְּדיֹוָמא ַאֲחִריָנא

א ְלִזְמָּנ, "'ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה". ִּבְנהֹוָרא ִּדיָמָמא

, "ּו ַיְפִריחּולֵֹהינְּבַחְצרֹות ֱא", ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא

ְּבַההּוא , "עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה", ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים

ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעָנִנים ", יֹוָמא ְּדִיְׁשַּתַּכח ָעְלָמא ָחרּוב

ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים "ִּדְכִתיב , ְלָבָתר, "ִיְהיּו

י ֵרְבִּדן ִמָּמַקה ְלֶאְרת ִנֶמֱאֶבּו". ֲחָדָׁשהְוָהָאֶרץ ַה

ת ֶרֶּבַחְת ִמיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבא ֶׁש"ָרְּגי ַהֵרְבִּדִמר ּוַהּזַֹה

ף ד סֹוים ַעיִקִחְרַּמ ֶׁשׁשֵיְו, ב"ף תשעל סֹו ֶׁשיְךִרֲאַּתַל

ב "ת תשעַנְׁשת ִּביטֹוִּׁשל ַהי ָּכִפְלר ֶׁשֵאָבְנּו, ה"תשע

א בֹיל ָלִחְתַיְו הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשאֹויר ָהִאָהיל ְלִחְתר ַיָבְּכ

 ינּוִצָמ

ם ִאְו



  .ַׁשָּבת ֶעֶרב ֶׁשל ִמְנָחה ְּתִפַּלת ְזַמן הּוא א"תשע ְׁשַנת ִמּסֹוף / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

ב

ל ים ֶׁשיִכִרֲאם ַּת ֵהּוּלל ֵאן ָּכָבּוּמַּכ. לֵאָרְׂשִיע ְלַבׂש

ים יִכִרֲאַּתַבּו, ּוּכְזא ִיל לֵֹאָרְׂשם ִים ַעִא ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּג

, דַּיא ִמבָֹי, ּוּכְזל ִיֵאָרְׂשם ִים ַעִאְו, אבֹב ָלָּיר ַחָב ְּכּוּלֵא

  ".הָּניֶׁשִחֲא "כּוָז.) סנהדרין צח( אָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ

 נּוָל יאֹו" הָּלֻאְּגַה לַע רַהּזַֹה ירִּכְזַּמֶׁש קסּוָּפַה

 דֵמלֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ

 ילִחְתַּמֶׁש הָחְנִמ תַּלִפְּת ןַמְז תֶא יִמְלַׁשרּוְיַה ּוּנֶּמִמ

 הָחְנִמ ןַמְּזֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶׁש יִפְּכ .תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵּׁשִמ

 ןֹוׁשְל הֶזְו .הָּלֻאְּגַה ןַמְז םִע יץִּמַא רֶׁשֶקְּב רּוׁשָק

 ֵּבין ֵמיַמר ֲחִמית ַמה )לא פסחים( ,יִמְלַׁשרּוְיַה

 ִּפי ַעל ַאף ,ּוְלַמְעָלן ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ָהַעְרַּבִים

 הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" ַלָּדָבר ֵזֶכר ַלָּדָבר ְרָאָיה ֶׁשֵאין

 ֶׁשֶּנֱאַמר ֶעֶרב ָמה ."בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה

 ֶׁשֶּנֱאַמר ֶעֶרב ַאף ,ּוְלַמְעָלן ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ְלֲהָלן

 לַע הָנְׁשִּמַה ןֹוׁשְל ןֵכְו .ּוְלַמְעָלן ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ָּכאן

 תַּלִפְּת נּוְּקִּת ֹוּדְגֶנְּכֶׁש ,םִיַּבְרַעָה יןֵּב לֶׁש ידִמָּת ןַּבְרָק

 ת"ר ַעְרָּבִיםָה יןֵּב לֶׁש ִמידָּת םִע )ג ,ז יומא( ,הָחְנִמ

  .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה

 מֹוְּכ םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הָמֹוּד היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה

 ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה( בתּוָּכֶׁש

 היָלִחְתִה םִיַרְצִמ תַּלֻאְגּו ".ִנְפָלאֹות ַאְרֶאּנּו ִיםִמְצָר

 ז"תמ יםִפָלֲא 'ב זּוּמַּת לֶׁש הָפקּוְּתַּב ץֵצנֹוְתִהְל

 יֵנְפִל בּוְּצַיְתִה ןרֲֹהַאְו הֶשּמֶֹׁשְּכ ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל

 כל כי( םָּד תַּכַמ הָתְיָה זָאְו ,תתֹואֹוָה תֶא ּוׂשָעְו העְֹרַּפ

 יֵרֲחַא הָתְיָה םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג ןֵכְו ).ימים חודש שמשה מכה

 בא( אָּתיְלִכְמִּב אָבּוּמַּכ ,בֶרֶע יֵלְלִצ טּוָּנֶׁשְּכ ,םֹוּיַה תצֹוֲח

 ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ִמִּמְצַרִים ֵאּלּו ָיְצאּו ֵאיָמַתי )ה

 ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ַוְיִהי" אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ַמְעָלהּוְל

 ְלֵבין ְרָאָיה ִמַּנִין אֹוֵמר ָנָתן 'ר ."'ְוגֹו ָיְצאּו ַהֶּזה

 ַעל ַאף ַמְעָלהּוְל ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ֶׁשהּוא ָהַעְרַּבִים

 ִּכי ָלנּו אֹוי" ַלָּדָבר ֵזֶכר ַלָּדָבר ְרָאָיה ֶׁשֵאין ִּפי

  ".ָעֶרב ִצְלֵלי ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה

ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות " )אגדת בראשית לו( ׁשָרְדִּמַּב

ר ַמָאה ֶׁשֶז. "ֶאָׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים

 ְלִפי ,"יםִלָלְּצ ַהסּוָנ ְוַעד ֶׁשָּיפּוַח ַהּיֹום" בתּוָּכַה

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתְעְּבִדים ַּבַּמְלֻכּיֹות ֵהם אֹוְמִרים 

 , ָּבנּוםִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ַעד ָמַתי ִמְׁשַּתְעְּבִדי

 ,"ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי"ַמר ֶׁשֶּנֱא

ַעד ֶׁשָּיפּוַח "ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ָלֶהן 

 ֵאּלּו ַהַּמְלֻכּיֹות ֶׁשֶּנֱאַמר ,"יםִלָלְּצ ַהסּוָנ ְוַהּיֹום

  ".אֹוי ָלנּו ִּכי ָפָנה ַהּיֹום ִּכי ִיָּנטּו ִצְלֵלי ָעֶרב"

, ןֹואׁשִרד ָה"ראבָהֵמ' הָניי ִּבֵרְמִא'ר ֶפֵסְּב

א ָרטּוה ְּבָאָמָדא ַקָרְדִס )בתחילת הספר(

את ּזֹל ַהֵבֹוּית ַהַנְׁשִּב"ר ַמָאיק ְוִפָנ אָלי ָקיַנִסְּד

ע ַׁשְתף ּוֶלין ֶאִנְׁשִּב". תֹוָּזֻחל ֲא ֶאיׁש ִאבּוֻׁשָּת

ן בּותּוא ְּתיָתן ֵּבַּבְרר ֻחַתי ָּבֵנְמַתין ְוִתָלְתה ּוָאֵמ

א ין הּויֵלין ִאִנר ְׁשַתא ָּבָּתִׁשְו, יּהֵּתְנַסְחַא ְלרַבְּג

ן ֵכְּב, אָירּוְׁש ִּבְמַׁשֵּמטא ָלְביֹוְו, אָתְּבא ַרָלְביֹו

. ןיהֹוֵּתְנַסְחַאא ְליָׁשִּדא ַקָּמן ַעבּותּוא ְייָתִמְדַקְּב

 ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרי ֻחֵרֲחה ַאָנ ָׁש1938ר ֶׁשֵמד אֹו"ראבָה

ב ָא ׁשֶדחֹא ְּבֵצה יֹוֶזְו. הָּלֻאְּגא ַהבֹים ָּתִנ ָׁשׁשֵׁשד עֹוְו

 אּוְרָּק ֶׁשׁשם ֵיָנְמָא. ןָּמַקיו ְלָלר ָעֵּבַדד ִנעֹו ֶׁש.ב"תשע

 יְךי ֵאִפל ְלָבֲא. הָנ ָׁשֹוׁשרּוֵּפ ֶׁשאָּתַׁשד "ראבת ָהֶא

   .ׁש ֵׁשֹוׁשרּו ֵּפאָּתִׁשים ִדְּקַנ ְמנּוְחַנֲאֶׁש

 ב"עת ַנְׁשא ֵהְּתל ת ַעֶזֶּמַרְמ ב"תשעת ַנְׁש

ה "ם הוית ֵׁשל ֶאֵּמַסב ְמ"עְו, דֶסֶחא ָּיִרְטיַמִגְּב

 ןֵכְו

 ןֵכְו

ז ָּמֻרְמּו

א ָבמּו

 ןֵכְו



  .ב"ע ִלְׁשַנת ל"לעת ׁשֹוֵמר הּוא 'ַהב ָהַעִין ֶׁשֶאת ָרַמז ִׁשְמׁשֹון / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 ג

 יַעִּפְׁשַּמם ֶׁשֵּׁשא ַההּוֶׁש, ב"ם עא ֵׁשָרְקִּנן ֶׁש"יִדי יּוּוּלִמְּב

 רַהּזַֹּב ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשֶסֶחת ַהַעָּפְׁשת ַהֶא

 אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה ץֵּקַהֶׁש .)קטו חדש רזוה תיקוני .סז תיקונים(

 בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע םֵׁש ְךֶרֶּד

 יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי(

 רֵאָבְמּו .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל ייִתִּלִּג יִּבִלְל ".הָאָּב

 אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב "יִּבִלְל" םָׁש רַהּזַֹה

 ןֵכְו .ב"ע םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל ".ּוּלֻכְיַו"

 ,ב"ע ת"ר "ןֹוּיִצ 'ה בּוׁשְּב אּוְרִי ןִיַעְּב ןִיַע" בתּוָּכַה

 ת"ר "םִיָמָל םִיַמ יןֵּב ילִּדְבַמ ייִהִו" בתּוָּכַה ןֵכְו

 אהּוֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה רֵאָבְמּו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

 יןֵבְל ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ילִּדְבַּמַה

ט ּוּקאן ִלד ָּכַע .הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ

 בתּוָּכַהֶׁש :)ריט פנחס( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. רַהּזֹי ַהֵרְבִּדִמ

 ןֵכְו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ"

 ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא )יא ,א רבה דברים( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

א ָבן מּוֵכ ְו.אֹוִתּיֹות ּוְׁשַּתִים ְּבִׁשְבִעים ּגֲֹאָלם

 ׁש ֵיב"עם ֵׁש ֶׁש)יתרו קמז(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'ְּב

ד ל סֹוז ַעֵּמַרְמּו, ד" פקאָּיִרְטיַמִגא ְּבהּוי ֶׁשּוּל ִמלֹו

ב ְּבִמּלּואֹו "ֵׁשם ע :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. היָדִקְּפַה

ד "יֹו, ו"י ָוי"ד ֵה"יֹו, י"ד ֵה"יֹו, ד"יֹו, ָּכֶזה, ְמֻרָּבע

. ד"ְוֵׁשם ֶזה עֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיא פק. י"ו ֵה"י ָוי"ֵה

ם ֵּׁשן ַהֵכְו ."ֵפקֹוקֹול ּדֹוִדי ּד", ַּגם ִנְרָמז ַּבָּפסּוק

, ב"ים עקִפָלֲא' בא ָּיִרְטיַמִגְּב, יּוּלִמי ְּדּוּלִמה ְּבֶּזַה

ת ֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוי ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמהּוֶׁש

א בֹה ָיֶּזן ַהַמְּז ַהְךתֹוְּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָנים ָׁשִפָלֲא

ף ֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ם על ֵׁשה ֶׁשיָדִקְּפד ַהסֹו

 ּהָּתִעְּב"ב תּוָּכל ַהת ֶׁש"סת ְו"רָהא ֶׁש"ר שליטֵפסֹו

 ןֵכְו .דֶסֶחת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהה"ָבֲהַאן ֵה" הָּניֶׁשִחֲא

 .ב"עא ָּיִרְטיַמִגְּבה "י הוםִיַלָׁשרּוְי הֵנֹוּבת "סת ְו"ר

. י. ל נֵאת יֹוַיְרִּקא ִמ"ל שליטֵאָרְׂשִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .יןִמיק יֹוִּתַעד ְּדֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"תשעֶׁש

 םֵה תֹוּמֻא יםִעְבִּׁשֶׁש :)עו תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 םיֶהֵלֲעֵמ ׁשֵי יִּכ ,תֹוּמֻא םִיַּתְׁשּו יםִעְבִׁש דסֹוְּב

 הָּׁשֻדְקִּד דֶסֶחַהְו .ׁשָחָנְו מ"ס םֵהֶׁש יםִּנֻמְמ יֵנְׁש

 יםִארֹו ןֵכְו .םיֶהֵלֲע רֵּבַּגְתִמ ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש

 ב"ע םֵש יםִנְּוַכְּמֶׁש נֹוָרִאים יםִמָיְל ׁש"ַּשַרָה רּוּדִסְּב

 ּוְבֵכן ;הָּלֻאְּגַה לַע ןֵכְבּו יםיִרִּכְזַּמֶׁש תמֹוקֹוְמ 'דְּב

 ּוְבֵכן .ָּכבֹוד ֵּתן ּוְבֵכן .ַּפְחְּדָך ֵּתן ְבֵכןּו .ִׁשְמָך ִיְתַקֵּדׁש

 אָּיִרְטיַמִגְּב ןֵכְּבֶׁש יםִנְּוַכְמּו .ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו ִּדיִקיםַצ

 ןֵכְו .ב"ע םֵׁשְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִחְּב 'ד יםִנְּוַכְמּו ,ב"ע

 'דִמ ,עַפֶׁש לֵּבַקְי ב"ע םֵּׁשַהֶׁש יםִמָעְּפ 'ד יםִנְּוַכְמ

 ,םֶחֶל אֹו אָלָּזַמ ןַיְנִמְּכ ,ה"הוי םֵׁש יםִמָעְּפ

 ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶּׁש הַמְל רֵּבַחְתִמ הֶזְו ,ןֵכְבּו אָּיִרְטיַמִגְבּו

 הָּׁשֻדְּקַה דַצְל עַבּׂשַֹה ילִחְתַי ב"תשע תַנְּׁשִּמֶׁש

.םָלעֹוָּב

  .ב"עת ַנְׁש ִלל"לעתר ֵמֹוא ׁש הּו'ב ַהןִיַעת ָהֶאז ֶׁשַמ ָרִׁשְמׁשֹון

 'ה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְקָרא" )כח ,טז שופטים(

 ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ָזְכֵרִני 'ה ֲאדָֹני ַוּיֹאַמר

 ַאַחת ְנַקם ְוִאָּנְקָמה ָהֱאלִֹהים ַהֶּזה ַהַּפַעם ַאְך

 םִע הַמ הָראֹוְכִלְו ".ִמְּפִלְׁשִּתים ֵעיַני ִמְּׁשֵתי

 ןֵכְו

 בתּוָּכ



  .ב"ע ִלְׁשַנת ל"לעת ׁשֹוֵמר הּוא 'ַהב ָהַעִין ֶׁשֶאת ָרַמז ׁשֹוןִׁשְמ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

ד

 רּוְּקִנ יםִּתְׁשִלְּפַהֶׁש הָּיִנְּׁשַה ןִיַעָה לַע הָמָקְּנַה

 ְוִאָּנְקָמה" :)ז סוטה( יִמְלַׁשרּוְיַה רֵאָבְמּו .ְלִׁשְמׁשֹון

 יִּבַר רַמָא ,"ִמְּפִלְׁשִּתים ֵעיַני ִמְּׁשֵתי ַאַחת ְנַקם

 רַכְׂש יִל ןֵּת םָלעֹו לֶׁש נֹוֹוּבִר יוָנָפְל רַמָא אָחָא

 ַאַחת ֵעיִני ְׂשַכרּו ,הֶּזַה םָלעֹוָּב תַחַא ייִנֵע

 ג"הרה רֵאֵּב הַז יִּפ לַעְו .אבָֹל ידִתָעֶל יִל תֶנֶקְתֻמ

 תֶאֶׁש זַמָר ִּׁשְמׁשֹוןֶׁש א"שליט טגֹוְניַו הָדהּוְי 'ר

 .ב"ע תַנְׁשִל אבָֹל ידִתָעֶל רֵמֹוׁש אהּו 'בַה ןִיַעָה

 תאֹוָה )א"ח( ל"ַחְמַרָל 'םרֹוָּמַּב ירִּדַא' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ

 ינֹוֵא ןִיַעָה יִּכ ,םִייַנֵעָּב תֶטֶלֹוּׁשַה יאִה ן"ִיַע

 יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ ןֵכְו .ּהָאּוּלִמְּב ן"ִיַע תאֹו אָּלֶא

 יםִבָעֶל הָּלֻאְּגַה לֶׁש םֵּׁשַה אהּוֶׁש ב"ע םֵׁש

 'םלֹוָׁש רַהְנ' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ .םִייַנֵעָה לַע יםִרְמֹוּׁשֶׁש

 תַניִחְּב םֵהֶׁש םִיַּפַעְפַעָה יםִׂשֲעַנ ב"עָה ןִמ .)מג(

 תאּוְרָה ַענְֹמִל םִייַנֵעָה לַע יםִרְגֹוּסַה יםִבָעֶה

 הֶז םַּג ,"הֶאְרִי אלְֹו לֹו רֶתֵס יםִבָע" דסֹו הֶזְו

 .ָהַעְפַעַּפִים לֶׁש ב"ע אהּוֶׁש "ןָנָעֶה בַעְּב" דסֹו

ל ר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמב "תשעת ַנן ְׁשֵכְו

 ַוֵּיְרדּו ֶאָחיו ְוָכל" )לא ,שופטים טז(. ןֹוׁשְמת ִׁשַרבּוְק

 ֵּבין ֹותאֹו ַוִּיְקְּברּו ַּיֲעלּוֵּבית ָאִביהּו ַוִּיְׂשאּו אתֹו ַו

  ". ָמנֹוַח ָאִביורֶבְּבֶק ָּתאֹולְׁשֶא ּוֵבין הָעָצְר

 אָבּוּמַּכ .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמְל ןֹוׁשְמִׁש יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

 ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשָהָיה )יד ,צח ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ֶׁשהּוא ּבֹו ְוָסבּור ]ןֹוׁשְמִׁש תֶא[ אֹותֹו רֹוֶאה

 ָאַמר ֶׁשֵּמת אֹותֹו ֶׁשָרָאה ֵּכיָון ,ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך

 אָבמּו ןֵכְו ".''ה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך" ,ֵמת ֶזה ַאף

 ַּכְמֻיָחד ,"ְּכַאַחד ַעּמֹו ָיִדין ָּדן" )י ,צט( םָׁש

 ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ִצינּוָמ ןֵכְו .ְיהּוָדה ֶזה ֶׁשַּבְּׁשָבִטים

 .ְיהּוָדה ּוִמֵּׁשֶבט ָּדן ִמֵּׁשֶבט ָּבא ִׁשְמׁשֹון )ה ,י

 ַאְרֵיה ּגּור" .)קס ויחי ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּוּו

 ִמְּׁשֵני ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ֶזה ,"ְיהּוָדה

 רֹוִאים .ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה ָאִביו ,ְׁשָבִטים

 ְיהּוָדה ֶׁשל ַהְּקָצוֹות ְׁשֵני ֶאת ְּבתֹוכֹו ִאֵחד ְמׁשֹוןֶׁשִּׁש

ן ר ֵּבַחן ַאא ֵּבן הּוֹוׁשְמן ִׁשֵכ ְו.יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ מֹוְּכ ְוָדן

 ןֵכְו .ָמִׁשיַח אֹוִתּיֹות ֻחִׁשים ְו. ָּדןןֶּבֻחִׁשים ל ֶׁש

 ןֵהּכַֹה קדֹוָצ 'רֵמ 'יםִרָמֲא יֵטּוּקִל' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ל"חז ָאְמרּו .ִׁשְמׁשֹון ְנַיןִע )טז אות( יןִלְּבּוּלִמ

 ַהְּצַלְלפֹוִני ִאּמֹו ִּכי ,ָמִׁשיַח ֶׁשהּוא ַיֲעקֹב ֶׁשָחַׁשב

 ֶׁשִּמֶּמּנּו חּור ִמְּבֵני ְיהּוָדה ִמֵּׁשֶבט ִהיא

 ְוֵכן .ִמְּבַצְלֵאל ֵּכן ַּגם ָּדִוד ֵּבית ִהְׁשַּתְלְׁשלּות

 ְוהּוא ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה וָאִבי ִיְהֶיה ַהָּמִׁשיַח

 ְוסֹוף רֹאׁש ֶׁשֵהם ְוָדן ְיהּוָדה ִעְנַין ִּכי ,ְלֵהיֶפְך

 ָּגדֹול ְלָך ֵאין ל"ז ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו ַהְּׁשָבִטים

 ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַהְיינּו ְוִחּבּוָרם ,ןָּדִמ ְוָירּוד הָדיהּוִמ

 ָיָׁשר ַקו םְּכֶׁשּלֹוְקִחי ָעגֹל ַנֲעָׂשה ַלּסֹוף ָהרֹאׁש

 סֹוד ְוהּוא .ַהּסֹוף ִעם ְלַחֵּבר ָהרֹאׁש ְוכֹוְפִפים

 ָמִצינּו ןֵכְו .ָלבֹא ֶלָעִתיד ַלַּצִּדיִקים ַהָּמחֹול

 ּוְבִׁשְמׁשֹון ,"ִתְמָנָתה עֶֹלה" )יג ,לח בראשית( י"ְּבַרִּׁש

 ְּבִׁשּפּוַע ,"ִּתְמָנָתה ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶרד" אֹוֵמר הּוא

 ְויֹוְרִדין ִמָּכאן ָלּה עֹוִלין ,יֹוֶׁשֶבת ָהְיָתה ָהָהר

 רָמָתְו הָדהּוְי הֶׂשֲעַמ יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .ִמָּכאן ָלּה

 ְךַלָהֶׁש ןֹוׁשְמִׁש הֶׂשֲעַמְל ,תכּוְלַּמַה תֶא יםִקָהְל

   .ֹוּלֶׁש יתִטָרְּפַה תכּוְלַּמַה תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּׁשִא אתֵׂשָל

 יםִּׁשִׁש יּוָה זַעבְֹּלֶׁש .)צא ב"ב( ָמָראַּבְּג ינּוִצָמ

 ,תאֹוָּתְׁשִמ יםִרְׂשֶעְו הָאֵמ םֶהָל הָׂשָעְו ,יםִדָלְי

 ַחנֹוָמ תֶא תאֹוָּתְׁשִּמַל יןִמְזִה אלְֹו ,יןִאּוּׂשִנְו יןִסרּוֵאְל

 ןֵכְו

 ןֵכְו



  .ב"ע ִלְׁשַנת ל"לעת רׁשֹוֵמ הּוא 'ַהב ָהַעִין ֶׁשֶאת ָרַמז ִׁשְמׁשֹון / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 ה

 עַּגְפִנ ַחנֹוָמּו ,יםִדָלְי לֹו יּוָה אלֹ ןִיַדֲעֶׁש ןֹוׁשְמִׁש יִבֲא

 .יםִדָלְי יםִּׁשִּׁשַה לָּכ לֹו תּוֵּמֶׁש ׁשַנֱעֶנ זַעבֹּו ,הֶּזִמ

 .יםִּׁשִּׁשַה לָּכִמ רֵתיֹו יזִרָז הָיָהֶׁש ןֵּב דַלנֹו ְךָּכ רַחַאְו

 דַלֹוּנֶׁש ןֵּבַהֶׁש אֹו יםִׁשרּוֵּפ 'ב יאִבֵמ םָׁש ם"ְוָהרשב

 אֹו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד אָצָי ּוּנֶּמִמּו זַעּבִֹמ דַלֹוּנֶׁש דֵבעֹו אהּו

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַחנֹוָּמִמ דַלֹוּנֶׁש ןֹוׁשְמִׁש אהּוֶׁש

  .היָנִחְּב ּהָתאֹו ׁשֶרּׁשִֹמ םֵה ןֹוׁשְמִׁשְו דִוָדְּד

דרשות '. א הפטרת נש'תורת משה'(' רֵפם סֹוַתֲח'ַּב

ן ַמְזִּבֶׁש) ד"ב רות תקצ" ח'חתם סופר

 מּוָׂש, ןֹוׁשְמִׁשל ֶׁשיו יָנת ֵע ֶארּוְּקים ִנִּתיְׁשִלְּפַהֶׁש

ם יֶהֵתֹוׁש ְנים לֹויִאִב ְמיּוָהְו, יםִרסּוֲאית ָהֵב ְּבתֹואֹו

, הָּפְרת ָעיו ֶאָנָפ ְליאּוִבֵה. יםִרֹוּב ִּגּוּנֶּמ ִמרּוְּבַעְתִּיֶׁש

ם ָּלֻכְו, תַיְלם ָּגאָׁשרְֹבּו, יםִרֹוּבִּגה ָּׁשִׁש ּוּנֶּמִמה יָדִלֹוהְו

ר ַדֲה 'רֹוְפִסר ְּבֵפח סֹו"גריַהְו. יוָׁשָנֲאד ַוִוד ָּדַי ְּבתּוֵמ

י ִקְסְבֶיְנח ַק"גרת ַהל ֶאַאָּׁשיא ֶׁשִב ֵמ)ז"ה סט"ח(' בקֲֹעַי

 ה לֹוָאְרֶהְו' רֵפם סֹוַתֲח'ל ַה ֶׁשרֹוקֹול ְמא ַע"שליט

. ליֵאִזן עּו ֶּבןָתָנם יֹוּוּגְרל ַּתא ַעָּתְפֶסֹוּתל ד ֶׁשב ָיַתְּכ

ת יד ֶאִלן הֹוֹוׁשְמ ִׁשַעּוּד ַמינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ

 ְּבֵׁשם ִּביִּבי 'ר )ט ,ב רבה רות( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָמְּד, תַיְלָּג

 ֶעְגלֹון ֶׁשל ְּבנֹוָתיו ְוָעְרָּפה רּות ָאַמר ְראּוֵבן 'ר

 )שעא א"ש( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבאּו .ָהיּו

 תֶנֶּקַתְמ הָתְיָה תרּו םִע תֶכֶלהֹו הָתְיָה הָּפְרָע םִאֶׁש

 ןֵהֶׁשְכּו ,תכּוְלַּמַה ןַיְנִבְּב קֶלֵח תַחַקלֹוְו ּהָמְצַע תֶא

 הָּפְרָעְו ,הָּפְרָעְּבֶׁש בֹוּטַה תֶא הָחְקָל תרּו ,דּוְרְפִנ

 הָיָהֶׁש תַיְלָּג דַלנֹו הֶּזִמּו ,תרּוְּבֶׁש עַרָה תֶא הָחְקָל

 הָּפְרָע לַעֶׁש יםִארֹוְו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש ֶזה ַהְּלֻעַּמת

 ףֹוּסַבּו ,ִמֶּמָּנה יַחִׁשָּמַה אֵצֵי יַלאּו איָנִמֲא הָוֲה הָיָה

. דִוָּדַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל יא ִהה ֶׁשָּפִלְּק ַהִמֶּמָּנהה ָאְצָי

ד ַלא נֹוהּו, יַחִׁשל ָמה ֶׁשָּפִלְּקא ַהת הּוַיְלָּגן ֶׁשיָוֵכְו

ָמִצינּו ְּבזַֹהר  ןֵכְו. יַחִׁש ָמׁשֶר ׁשֹה לֹוָיָהן ֶשֹוׁשְמִּׁשִמ

 ֶׁשְּׁשָמּה ֶׁשל רּות קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה ָהָיה :)רות צו(ָחָדׁש 

ז ֵּמַרְל, ִגִּליתת ֹוּיִתא אֹו הּותַיְלָגה ְּדֶאְרִנ, ִּגִּלית

, קֶֹדם ֶׁשִהְתַּגְּיָרה ּהָמְׁשז ִּבָמְרִּנת ַהל רּוע ֶׁשַרָהֶׁש

ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ת"ַיְלָּגן ֵכְו. ל"יַזִרֲאי ָהֵרְבִד ְּכֹוס ּבַנְכִנ

 יד ַעלִגָנְל הֶיְהִּתְוַאָּתה ") ב, ב ה"ש(ד ִו ָּדֶׁשֶּנֱאַמר ַעל

א ת הּוַיְלָגְּד, תֹוּיִתאֹו' ל ב ֶׁשְךפּוג ָהּוּלִדְּב" ִיְׂשָרֵאל

 ְךּוּפִהז ְּבָמְרא ִנן הּוֵכד ָלִוָדת ְלֶדֶּגַנְתִּמה ַהָּפִלְּקַה

א "שליטר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹו

ַוִּיַּגׁש " :)סוטה מב(ת ַיְלל ָּג ַּבְּגָמָרא ַעינּוִצָּמֶׁש

ְּכֵדי , ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, "ַהְּפִלְׁשִּתי ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב

ת ַיְלָג ְּד.ְלַבְּטָלם ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית

ל ת עַֹלָּבַקד ְלֵּגַנְתא ִמן הּוֵכת ָלכּוְלַּמד ַהֶגֶנא ְּכהּו

, עה ַרֶּפת ֹוּיִתיא אֹו ִההָּפְרָען ֵכְו .םִיַמת ָׁשכּוְלַמ

, בה טֹוד ֶּפסֹויא ְּבִה ֶׁשִּדְקֻדָּׁשהת כּוְלַּמד ַהֶגֶנְּכ

  .'הֶּפ ַהֻּׁשְלָחן'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ַוְיִהי טֹוֵחן ְּבֵבית " .)וטה יס( ַּבְּגָמָרא

ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד , ְמַלֵּמד, "ָהֲאסּוִרים

ְּכֵדי ,  לֹו ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלֵבית ָהֲאסּוִריםאֵהִבי

,  ְוָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן',כּוְו. ֶׁשִּתְתַעֵּבר ִמֶּמּנּו

, ִׁשְמׁשֹון ָּדן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאִביֶהם ֶׁשַּבָׁשַמִים

ְוָאַמר ַרִּבי . 'ְוגֹו" ְּכַאַחד, ָּדן ָיִדין ַעּמֹו", ַמרֶׁשֶּנֱא

ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ִׁשְמׁשֹון, יֹוָחָנן

". ֱאלִֹהים' ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ה", ֶׁשֶּנֱאַמר, ִנְקָרא

ֶאָּלא ֵמֵעין ְׁשמֹו ֶׁשל , ֶאָּלא ֵמַעָּתה לֹא ִיָּמֵחק

ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמֵגן , הּואַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ַאף ִׁשְמׁשֹון ֵהֵגן ְּבדֹורֹו ַעל , ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

ן ֹוׁשְמל ִׁשה ַעיָרִּכְזַהְּגָמָרא ַמים ֶׁשִארֹו .ִיְׂשָרֵאל

יו ָתלֹוֲעת ַמים ֶאיִרִּכְז ַמְךר ָּכַחד ַאָּיִמּו, יםִאָטֲח

 לּכַֹה לֶׁש ייִמִנְּפַה ְךָלֲהַּמַהֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנ ,תהֹובְֹּגַה

 הֶּזָּב קַר ָהְיָתה ֹוּלֶׁש היָלִפְּנַהְו ,םִיַמָׁש םֵׁשְל הָיָה

א ָבמּו

ָמִצינּו 



   .ָמִׁשיַח ֵלַדת ְּבסֹוד ֵהן ב"תשע א"תשע ַהָּׁשִנים / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

ו

 ןֹוׁשְמִּׁשְד .ּהָמְׁשִל הָרֵבֲעָה הֵׂשֲעַמְל הָוֲאַּת ףֵרֵּצֶׁש

 רּוּפִּסַה תֶא יוָרהֹו לֹו רּוְּפִס ןָטָק דֶלֶי תֹויֹוֱה זָאֵמ

 ,יג שופטים( םֶהָל רַמָאְו םיֶהֵלֲא הָלְגִּנֶׁש ְךָאְלַּמַה םִע

 ַעל ַיֲעֶלה לֹא ּומֹוָרה ֵּבן ְויַֹלְדְּת ָהָרה ִהָּנְך" )ה

 ַהָּבֶטן ִמן ַהַּנַער ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ְנִזיר ִּכי רֹאׁשֹו

 ִמַּיד ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלהֹוִׁשיַע ָיֵחל ְוהּוא

 הֶּכְזִי אהּו יְךֵא יוָמָי לָּכ בַׁשָח ןֵכָל ".ְּפִלְׁשִּתים

 עַדָי אהּוְו .יםִּתְׁשִלְּפ דַּיִמ לֵאָרְׂשִי תֶא יַעִׁשהֹוְל

 לֵאָרְׂשִי םַע לֶׁש ִציגָנְּכ םֵחָּלִהְל אבָֹי אהּו םִאֶׁש

 הֶז תֶאְו ,תמֹוָחְלִמְּב לֵאָרְׂשִי םַע תֶא ןֵּכַסְמ אהּו

 לֹו הֶיְהִּתֶׁש היָלִלֲע ׂשֵּפִח אהּו ןֵכָל .הָצָר אלֹ אהּו

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,יםִּתְׁשִלְּפַה םִע יתִטָרְּפ היָבִרְמ

 ַוַּיְרא ִּתְמָנָתה ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶרד" )א ,יד שופטים(

 ִּכי 'ְוגֹו ְּפִלְׁשִּתים ִמְּבנֹות ְּבִתְמָנָתה ִאָּׁשה

 אהּו ינּוְיַה ".ִמְּפִלְׁשִּתים ְמַבֵּקׁש הּוא תֲֹאָנה

 אצְֹמִל יֵדְּכ 'כּוְו תידֹוִח םֶהָל דָחְו םָּתִא ןֵּתַחְתִה

 דֹוְחַּפ ילִטָהְלּו ,םֶהָּב גרֲֹהַלְו םָּתִא יבִרָל הָּלִע

 לָּכ ְךֶראְֹל יוָלֵא הָתְּלַּגְתִה 'ה ַחרּו ןֵכָלְו .םיֶהֵלֲע

 ְךֵׁשְמֶהְּב אָבּוּמַּכ הָוֲאַתְּב לַפָנְו אָטָחֶׁש דַע ְךֶרֶּדַה

 חֹוּכֹ רַזָח בּוׁש הָבּוׁשְּת הָׂשָעֶׁשְכּו ,םָׁש יםִקסּוְּפַה

 הָּגְרַדְו .'כּוְו יםִּתְׁשִלְּפַה םִע מֹוְצַע תֶא יתִמֵהְו

 ינּוִצָמ ,לֵאָרְׂשִי לַלְּכ רבּוֲע ּהָמְׁשִל הָרֵבֲע לֶׁש אתזָֹּכ

 ילִבְׁשִּב עַבֶׁש תַּב לַע אָּבֶׁש ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶצֵא םַג

 ,ןָּמַקְלִדְּכ ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש ראֹוָה תֶא יָהֶלָע הָאָרֶׁש

 ׁשֶפֶנ תירּוִסְמ תַּגְרַּד ֹוזְו .אְטֵח הֶזָּב הָיָה ֹוּכְרֶע יִפְלּו

 יּוָהֶׁש ,דִוָדְו ןֹוׁשְמִׁש לֶצֵא ינּוִצָּמֶׁש דאְֹמ הָהבֹוְּג

 אָּבַה םָלעֹוָּב םַּג םָׁשְפַנ רסְֹמִלְו אטֲֹחַל יםִנָכמּו

  .לֵאָרְׂשִי לַלְּכ רבּוֲע

   .יַחִׁשת ָמַדד ֵלסֹון ְּב ֵהב"א תשע"ים תשעִנָּׁשַה

 ובפירוש .רמט פנחס .סח אחרי( תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹּב

 יםִנָׁש יםִעְבִׁש ׁשֵּיֶׁש :)רנה פקודי הזהר ועל שם א"הגר

 רַחַאְו .תֶדֶליֹו לֶׁש תלֹוקֹו יםִעְבִׁש דסֹוְּב ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש

 לֶׁש תתֹוָלְּד 'ב דֶגֶנְּכ ּהָמְצַע הָדֵּלַה דסֹוְּב יםִנָׁש 'ב ׁשֵי ְךָּכ

 יֵרְבִּד תֶא רֵּבַחְמ :)ריט פנחס הזהר על( א"ָרְּגַהְו .תֶדֶלֹוּיַה

 הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה םִע תמֹוקֹוְּמַה לָכְּב רַהּזַֹה

 הֶז יִפְלּו .ב"תשע תַנְׁשִל יםִנְּוַכְמ םָּלֻּכֶׁש ,ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש

 ,יַחִׁשָמ תַדֵל דסֹוְּב ןֵה ב"תשע א"תשע יםִנָּׁשַהֶׁש אֵציֹו

 נדה( אָרָמְּגַּב זָּמֻרְמּו .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב הֶיְהִּת ב"תשע ףסֹוְו

 ִהיא ּוַמה .ַהֵּליָדה יֹום ֶזה "ָלׁשֹון ָּכל ִּתָּׁשַבע" :)ל

 ְוַאל ַצִּדיק ְּתִהי ,אֹותֹו ֶׁשַמְׁשִּביִעים ַהְּׁשבּוָעה

 תַנְׁשֶׁש זֵּמַרְל .ב"תשע תֹוּיִתאֹו ִּתָּׁשַבעְו .ָרָׁשע ִהיְּת

 בתּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָמ תַדֵל - הָדֵל תַנְׁש יאִה ב"תשע

 ַוִּיֵּתן" יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ תֶא היָדִלהֹוֶׁשְּכ תרּו לַע רַמֱאֶּנֶׁש

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ֵּבן ַוֵּתֶלד ֵהָריֹון ָלּה ה"הוי

 ב"תשעֶׁש א"שליט ןדֹוֲעַס הֶשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת ןיקֹוִרָטנֹו

 "ְוָיְלָדה ַתְזִריַע ִּכי ִאָּׁשה" )ב ,יב ויקרא( בתּוָּכַה

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

ים ִארֹוא ֶׁש"ן שליטסֹוְמד ַסִוָּד' ג ר"הרה

ים ִעְבִּׁשת ַהים ֶאִנְּוַכְּמ ֶׁשׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסְּב

 רמֹוְזִּמ ַּבׁשֵּית ֶׁשבֹוים ֵּתִעְבִׁשת ְּבֶדֶלֹוּיל ַהת ֶׁשלֹוקֹו

י ֵרֲחים ַאִרְמאֹו ֶׁש"הָרם ָציֹוְּב'  הָךְנַע ַיַחֵּצַנְמַל"

יו ָרֲחַאים ְלִרְמאֹון ֶׁשֹוּיִצא ְלָבת ּוַּׁשֻדְקִבּו, היָדִמֲעָה

' גא ֶׁשֵציֹוְו. םל יֹול ָּכע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ֶׁשָדֵּלת ַהים ֶאִנְּוַכְמ

ים ִעְבִּׁשי ַהֵרֲחים ַאִאָּבֶׁש, "לֵאֹון ּגֹוּיִצא ְלָבּו"ים ִּלִּמַה

  ינּוִצָמ

יף ִסהֹוְו
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. ג"ע, ב"ע, א"עד ֶגֶנם ְּכֵה, ָךְנַער ַימֹוְזל ִמים ֶׁשִּלִמ

, הָדֵלל ת ַעזֹוְּמַר ְמ"ןֹוּיִצא ְלָבּו" יםִּלִּמק ַהֶמר עֶֹתֶיְבּו

ה ָדֵּלם ַהקֹות ְמת ֶאֶלֶּמַסְמן ַהֹוּיִּצד ִמַלל נֹוֵאֹוּגַהֶׁש

 לֵאֹוּגת ַבֵתְו. ילֵעְלִד ְּכב"א ע"עד ֶגֶנן ְּכן ֵהֵכָל, ַּכָּידּוַע

יל ִחְת ַּתּה ָּב,ג"עד ֶגֶניא ְּכה ִהָּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַרְמַה

   .ןָּמַקְלִדל ְּכַעפֹה ְּבָּלֻאְּגַה

 'הא ֶׁש"ל שליטּוּבְטּוּבב ַאקֲֹעַי' רג "הרה

 בתּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהז ְּבָמְרִנב " תשעיםִפָלֲא

".  ָיִמיםה ִׁשְבַעתִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָא"

ת ֶזֶּמַראת ְמּזֹה ַהָאְמֻּטַהם ֶׁשָׁש' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּוּו

יא ִבָנְו. הָּלֻאְּגה ַלֶּכְזִּנד ֶׁש ַעיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחן ֶׁשָמְּזל ַהַע

, ִיְרמֹז ַהָּכתּוב ַעל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל .יוָרָבְּדק ִמֶלֵח

ְוָעֶליָה אֹוֵמר , ֲאֶׁשר ָמִצינּו ֶׁשִּנְקֵראת ִאָּׁשה

 ַהְזָרַעת ִמְצֹות ׁש ֵּפרּו"ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע"ַהָּכתּוב 

ֵּפרּוׁש ִּתְהֶיה , "ְוָיְלָדה ָזָכר", ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים

 ִּכי ְּבִחיַנת ַהָּזָכר ִהיא ְּבִחיָנה ,ֻהַּלְדָתה ָזָכר

' ֲאֶׁשר ַיְפִליא ה, ֶעְליֹוָנה ִמְּבִחיַנת ַהְּנֵקָבה

ִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ַעל ְיֵדי , ְּבִביַאת ַהּגֹוֵאל

 ,"יםִמת ָיַעְבִׁשְוָטְמָאה ", ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּכֵׁשִרים

ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ' ּון ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה הָּכאן ָרַמז ִּתּק

ְּכָאְמָרם , ָׁשִנים ְיכֹוֵנן ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח' ִּכי ז, ַהָּזָכר

, ְלַיְּסָרם ּוְלַזְּקָקם', ל ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ְוכּו"ז

ְוהּוא אֹוְמרֹו ְוָטְמָאה ִיֵחס ַהִּיסּוִרים ִלְבִחיַנת 

  .ֵמא הּוא ַהְמַיֵּסרַהֻּטְמָאה ִּכי הּוא ַהָּט

ים ִעְבִּׁש ֶׁש.)אחרי סח: משפטים קיט(ר ַהּזַֹהים ֵמִארֹו

, א"ת תשַנְׁש ִּבילּוִחְת ִהיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִנָּׁשַה

 .א ֵּבין ִּבְרָּכָהאָהַלת ֵריָׁשיֲאֵעד ַּכם א ָׁשָבּוּמֶׁש

 ּהָתָקֲעת ַזַליִחה ְּתיָלִחְתז ַמָאֶׁש. ֵּבין ֶנַצח ְלהֹוד ינּוְיַה

, א"ה תשָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכִּב ְוהּוא ,יַחִׁשי ָמֵלְבֶחֵמ

ד ֶגֶנן ְּכֵהֶׁש, תאֹור ֵמֶׂשֶעק ְלֵּלַחְתה ִמָנף ָׁשֶלל ֶאי ָּכֵרֲהֶׁש

ת ַנל ְׁשה ֶׁשָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכּו, עַדֹוּנת ַּכירֹוִפר ְסֶׂשֶע

ה ָאֵּמח ַלַצֶּנל ַהה ֶׁשָאֵּמין ַהֵּבה ֶׁשָּדֻקְּנה ַהָתְיא ָה"תש

ה יָלִחְתא ִה"ת תשַנְׁשי ִּב ִּכ.ֵּבין ִּבְרָּכָהא דהֹול ַהֶׁש

ת ַדֵל ְויַחִׁשי ָמֵלְבם ֶחִאְו. דהֹות ַהיַרִפל ְסה ֶׁשָאֵּמַה

 יַחִׁשָּמת ַהיַאִּבא ֶׁשֵציֹו, יםִנב ָׁש"ים עִכָׁשְמ ִניַחִׁשָמ

ת ַצְּקת ִמיַטי ִׁשִפְלּו. [ב"ת תשעַנף ְׁשסֹוה ְּבֶיְהִּת

ה ָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכה ִּביָלִחְתה ִהָאֵּמַהים ֶׁשִלָּבֻקְּמַה

ת ַנף ְׁשסֹות ְּבמֹוְּיַּתְסה ִמָנב ָׁש"עָהא ֶׁשֵציֹו, ש"ת

ה ָאֹוּׁשל ַהת ֶׁשרֹוָּצר ַהַּקִע ֶׁשַעדּות ָיֶמֱאֶבּו. א"תשע

ן ֵכְו. .]א"תשיל ְּבִחְתש ִה"ם ימֶהָּלי ֶׁשִפֹוּסן ַהרֹוְתִּפַהְו

א "ג שליטְרֶּבְרֶּביְליר ִזִאי ֵמִבְצ' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ת ַנל ְׁשת ֶׁשרֹוָּצַּבל ֶׁש"ן זצַמְרֶּסן ַוָנָחְלֶא' ם רֵׁשר ְּבַמָאֶׁש

ת חֹוְראֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יַחִׁשי ָמֵלְב ֶחילּוִחְתש ִה"ת

 )רפז' א ע"ח(' בקֲֹעת ַיילֹוִהְּק'ל ַהַעם ַּבֵׁשְּב' נּוֵּבַר

. יַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִרּוּסִּיב ַהת רֹ ֶאנּוְרַבה ָעָאֹוּׁשַּבֶׁש

ת ַנְׁשִּבֶׁש, ד"ראבָהֵמ' היָני ִּבֵרְמִא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

א ֵה ְּתיָהֶרֲחת ַאאֹוָּבים ַהִנָּׁשע ַהַּבְרַאן ָּבֵכש ְו"ת

  .לֵאָרְׂשל ִיַלְכה ִלָלדֹות ְּגנּוָעְרּוּפ

 ."ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה" )יג,  גרות(

ִׁשְבִעים :) משפטים קיט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו

, ַהּקֹולֹות ֶׁשּצֹוַוַחת ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ַעל ָּבֶניָה

ְּבִׁשְבִעים , ֶׁשִהְתַחֵּזק ֲעֵליֶהם ַהַּקְדרּות ַּבָּגלּות

ְתַקֵּים ְּבאֹותֹו ְזַמן ִי. ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות

ְּכמֹו ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחיל ", ְּבִיְׂשָרֵאל

ְוַעל ֵּכן . 'ִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ֵּכן ָהִיינּו ִמָּפֶניְך ה

 ּוָבֶהם ָהַאֶּיֶלת ַמְכִניָסה ".ֱאלֵֹהינּו' ְנַקֶּוה ָלְך ה

ָהרֹאׁש הּוא ַצִּדיק ְיסֹוד . רֹאָׁשּה ֵּבין ִּבְרֶּכיָה

ְוִנְׁשַּבע ָלּה .  ִּבְרֶּכיָה ֶׁשֵהם ֶנַצח ְוהֹודֵּבין. עֹוָלם

ּבֶֹקר , ֶׁשִהיא ַאְרֵיה, ּבֹו ִלְפּדֹות ֶאת ָּבֶניָה ַּבּבֶֹקר

ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשּיֹוֵצא , ָיִמין ֶׁשל ַאָבָרָהם

יף ִסהֹוְו

ן ֵכְו

תּוב ָּכ
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. "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , ִמיהּוָדה

ים ִארֹו ."ד ַהּבֶֹקרִׁשְכִבי ַע' ַחי ה"ּוִמּׁשּום ֶזה 

ץ ל ֵקז ַעֵּמַרְמ" ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה" בתּוָּכַהֶׁש

, היָדִתֲע ָההָּלֻאְּגַה לת ַערּוז ְלַמז ָרַעי ּבִֹּכ, הָּלֻאְּגַה

ן ֵכְו. הָּלֻאְּגַהל ז ַעֵּמַרְמַה "ַהּבֶֹקר ַעד"ה ֶּכַחְּתֶׁש

ל  ַעְמַרֵּמזה ֶּזק ַהסּוָּפַה ֶׁש.)רות קז( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמ

. ןָמְּז ַהיַעִּגִהְו, הֶכא זֹול לֵֹאָרְׂשם ִיַעֶׁש ְּכּהָּתִע ְּבהָּלֻאְּג

ִּתְהִיי ָּכֵעת , ִליִני ַהַּלְיָלה: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו

ְוהֹוִביִלי ֶאת ָּבַנִיְך ְלָׁשם ַּבּתֹוָרה , ַּבָּגלּות

ְך ַמֲעִׂשים ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִי. ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים

ּוְגַאְלִּתיְך "ְוִאם לֹא , טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל

ַעד ֶׁשָּיבֹא , ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה. "ָאנִֹכי

ת ַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַהּבֶֹקר ְוֶהָאַרת ַהְּגֻאָּלה

 ְךֵלֳאָגְלְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ  ")ח"שבועות תרנ(' תֶמֱא

 ַחי"ן ֵכְו.  הּוא ַהְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה"ּבֶֹקרִׁשְכִבי ַעד ַה

א ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִע"ַהּבֶֹקר ַעד ִׁשְכִבי ה"הוי

ת רּוֶׁש)  א,רות רבה ז(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוִצן ָמֵכְו. ג"תשע

 ׁשֵיְו. ֵׁשׁש ָׁשעֹותְּבֶמֶׁשְך , זַעל ּבֹיו ֶׁשָתלְֹּגְרַמה ְלָבְכָש

ת עֹו ָׁשׁשֵּׁשל ַהת ַערּוז ְלַמז ָרַעּבֹ ֶׁשינּוֵרָבְדז ִלֶמאן ֶרָּכ

א ן הּוֵכָל. הָּלֻאְּגא ַהבֹם ָּתיֶהֵרֲחַאי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהֶׁש

ל ר ֶׁשֶקּבֹיר ַהִאָּיד ֶׁשת ַעעֹו ָׁשׁשב ֵׁשַּכְׁש ִלּהר ָלַמָא

ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר  :)לך לך צג(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ןֵכְו. הָּלֻאְּגַה

ִמַּנִין . ַהְּבִרית ַמְלכּות ִנְׁשֶמֶרת לֹו ה אֹותְלֶז

ֶׁשָהָיה , "ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה"ִמּבַֹעז ִּדְכִתיב 

ְוָׁשַמר , ַעד ֶׁשִּנְׁשַּבע ְׁשבּוָעה, ְמַקְטֵרג לֹו ִיְצרֹו

 ָזָכה ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמּנּו ְךִּבְגַלל ָּכ, ֶאת זֹו ַהְּבִרית

 ַעד ִׁשְכִבי ה"הוי ַחי "בתּוָּכַהים ֶׁשִארֹו. ְמָלִכים

ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשּבַֹעז ִקֵּדׁש ֶאת ַהְיסֹוד ז ֵּמַרְמ "ַהּבֶֹקר

 ְוֵכן .ָלעֹוָלם ָּדִוד ֵּבית הּוא ָזָכה ְלָהִביא ֶאת ַמְלכּות

 ַעד ִׁשְכִבי ה"הוי ַחי" ַמְזִּכיר ֶׁשַהּזַֹהר ַהָּכתּוב

 י"ַצִּד ָהאֹוִתּיֹות ּלּויְּבִמ ק"ַצִּדי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהּבֶֹקר

  .תֹוּיִתאֹוָה 'דם ָהִע ף"קֹו ד"יֹו ת"יָּדֶל

 ְּדָלא ַיְפִריׁשּו ֵּבין ּוְבִגין:) תיקונים כח(ר ַהּזַֹּב

ּוֵבין , ֵׁשׁש ְּדִאיהּו ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא

ָצִריְך ְלַבֲעָרא ְׂשאֹור , ֶׁשַבע ְּדִאיִהי ַּבת זּוֵגיּה

ְּדָלא ִיְתֲחַזָיין ֵּבין ֵׁשׁש ,  ְּדִאינּון ֶעֶרב ַרבְוָחֵמץ

ֶׁשַבע ַּבּיֹום "ּוֵבין ֶׁשַבע ְּדִאְּתַמר ֵּבּה ', ְּדִאיהּו ו

ְּבִגין ְּדֶעֶרב ַרב ַאְפִריׁשּו ֵּבין ֵׁשׁש , "ִהַּלְלִּתיָך

ַוַּיְרא "ְּכָמה ְּדַאְּת ֲאַמר , ְלֶׁשַבע ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

ַּבֲאִלין , ְואּוְקמּוהּו ּבֵֹשׁש, " מֶֹשהָהָעם ִּכי ּבֵֹשׁש

ק "ְוַאְפִריׁשּו ֵּבין ו, ִׁשית ַׁשְעִּתין ָעְבדּו ָית ֲעָגָלא

ֲהִכי ַיְפִריׁש לֹון קּוְדָׁשא , ְּדִאינּון ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע

ר ֵעָבה ְי"הקבים ֶׁשִארֹו. ְּבִריְך הּוא ֵּבין ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע

ית יִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשַלית ִּׁשִּׁשַהה ָעָּׁשין ַהב ֵּבב ַרֶרֶעת ָהֶא

ה ָּלֻאְּגת ַהַכְרן ִּבֵכְו .הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתז ַמָאֶׁש

  .יתיִעִבְּׁשַהה ָכָרְּביא ַהה ִהיָדִמֲעת ָהיַלִפְתִּב

ה 'ָיָאד ְר עֹוינּוִצָמא ֶׁש"שליט' ר' ז' ג ר"הרה

ְוִׁשיִׁשי  :)סזתיקונים (ר ַהּזַֹה ֵמנּוָּלה ֶׁשָאֵּמַל

 ֶאֶלף ינּוְיַה .ְׁשִביִעי ְיסֹוד, ֶאֶלף ְׁשִתיָתָאה ִאיהּו

'  ּכֹוֵלל ה"ַהִּׁשיִׁשי"ְלׁשֹון ּו, ַהִּׁשיִׁשי הּוא ֶנֶגד ַהְיסֹוד

 ְּתָתָאה'  ְּבסֹוד ה,ְּתָתָאה ֶׁשִהיא ְׁשִביָעָאה ְּדִׁשיִׁשי

ש "תת ַנְׁש ִּבנּוְמַלְׁשה ִהת ֶזֶא ְו,ֶטֶרת ַהְיסֹודֲע

ב "ד עיף עֹוִס נֹו ְוָאז,יתיִעִבְּׁשה ַהָאֵּמה ַהָמְלְׁשִּנֶׁשְּכ

ֶׁשהּוא ִהְׁשַּתְּלמּות , ִּליִתיִּגי " ְלִלִּב,"ּוּלֻכְיַו" ןַיְנִמים ְּכִנָׁש

ה "קב  ִיחּוד,ָהָאֶרץ ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְוְוִהְתַּכְּללּות ַהָּׁשַמִים

סֹוד ְׁשַנת  ְוהּוא. ל ִלְגֻאָּלהֶׁשהּוא ֵעת ַהְמֻסָּג, ּוְׁשִכיְנֵּתיּה

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו . ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבהב"עתש

, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ

א בֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפְסל ז ַעֵּמַרְל

   .תֹומּוֵלְׁש ּויתֹוִלְכַתְלד סֹוְיַה

ז ָּמֻרְמּו

 יףִסהֹוְו



   .ָמִׁשיַח ֵלַדת ְּבסֹוד ֵהן ב"תשע א"תשע ַהָּׁשִנים / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 ט

 א"שליט במֹוַרְּבַא יםִּיַח ליֵאִראּו 'ר ג"הרה

 יםִלדֹוְּג יםִרָבְּד יּוָהֶׁש הָאְרַמ הָיְרטֹוְסִהַהֶׁש

 הָאֵּמַה לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַהֶׁש ,יםִלָּבֻקְמַה ברֹ תיַטִׁשְּכ םָלעֹוָּב

 ןֵכָל .ש"ת תַנְׁשִּב אלְֹו ,א"תש תַנְׁשִּב ילִחְתִה

 ׁשֵּיֶׁש ,תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש יתִּׁשִּׁשַה הָעָּׁשַה היָלִחְתִהֶׁשְּכ

 יִפְל ',כּוְו הֵוְקִּמַל תֶכֶלָל רָׁשְפֶא רָבְּכֶׁש יםִרְמאֹו

 זָאֶׁש ט"תש טָבְׁש תיַלִחְתִּב אֵציֹו הֶז ,הֶּזַה ןֹוּבְׁשֶחַה

 :ןגֹוְּכ לֵאָרְׂשִי םַעְל סַחַיְּב יםִלדֹוְּג יםִרָבְּד ּוׁשֲחַרְתִה

 ררּוְחִּׁשַה תֶמֶחְלִמ ףסֹוְו ,לֵאָרְׂשִיְּב ב"האר לֶׁש הָרָּכַה

 ,היָדִקְּפ ןַמְז הָיָה ןָמְּזַהֶׁש רּוְמָא לֵאָרְׂשִי יֵלדֹוְגּו .'כּוְו

 .ּהָּלֶׁש דַּצַל עַפֶּׁשַה תֶא היָדִרהֹוְו הָרְּבַּגְתִה הָּפִלְּקַהְו
 ל"זצ דְלֶפְנֶנזֹו ח"גריַהֵמ הָּיִרמֹו ץֶבקְֹּב אָבמּו ןֵכְו

 ןָמְּזַהֶׁש ןיָמִסְו תאֹו רפּוְלַּב תַרָהְצַהְּב הָאָרֶׁש

 הָכָּב 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ְךיָדִאֵמ .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְל ברֹוָק

 יםִנָיְנִעָהֶׁש הָאָרֶׁש ןיָוֵּכ ,רפּוְלַּב תַרָהְצַה לַע עַמָּׁשֶׁשְּכ

 אָבמּו ןֵכְו .תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶדְו ,עַבֶּטַה ְךֶרֶדְּב יםִלְׁשְלַּתְׁשִמ

 הָאָר 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֶׁש 'יםִּיַח ץֵפָחֶה תדֹוְלֹוּת' רֶפֵסְּב

 יםִרָבְּד .היָדִקְּפ תֵע לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל יםִלעֹוָה יּוּבִרְּב

 א"ח( 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה תרֹוְּגִאְּב םַּג יםִאָבמּו ּוּלֵא יןֵעֵמ

 תעּוָמְׁשַמ לַע דעֹו רָמֲאַּמַה ְךֵׁשְמֶהְּב בּתְֹכִנְו ).קט סימן

 תַנְׁש תיַלִחְתִבּו .הָרֹוּתַה יִּפ לַע הֶּלֵאָה יםִעירּוֵאָה

 הָעָּׁשַה אתּזַֹה היָטִּׁשַה יִפְל היָלִחְתִהֶׁשְּכ א"תשנ

 ,ּהָבָרֲעַמּו אָיְנַמְרֶּג חַרְזִמ דיחּוִא הָתְיָה יתיִעִבְּׁשַה

 יֵדְי לַע ייתֵוְּכ ׁשּוּבִכְו ,םיְזִנֶמֹוּקַה תיַלִפְנ יָהֶתבֹוְקִעְבּו

 נּוָא יוָׁשְכַעְו .'כּוְו ץָרְפִּמַה תֶמֶחְלִמ ְךֵׁשְמֶהָבּו ,קיַרִע

 א"תשע זּוּמַתְּב ד"כְּב הֶיְהִּי הַמ תאֹוְרִל יםִּפַצְמ

 יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ

 ףסֹו לַע רָּקִעְבּו ,תלּוָּגַה ףסֹו יוָלָע רַמֱאֶּנֶׁש תעֹוָׁש

 .הָּלֻאְגּו יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לַע רָבְּכ יםִרְּבַדְמֶׁש ב"תשע

 ,השנים למניין בקשר א"שליט אוחנה יוסף 'ר ג"הרה והעירני[

 ע"התש שנת היא הנוכחית השנה הגמרא בזמן שמנו המניין שלפי

 .נוספת בשנה יתאחר הקץ שתאריך אפשר ,כן על א"התשע ולא

 המבוסס המסורתי המניין הוא העולם לבריאת םהשני מניין היינו

 'רבה עולם סדר' בספר וסודרו שרוכזו ל"חז דברי ועל ך"התנ על

 למנות שונות דרכים שלוש וישנם .חלפתא בן יוסי רבי לתנא

 לשנים .ג .הראשון לאדם .ב .העולם לבריאת .א .העולם לבריאת

 .העולם לבריאת ד"תרכ 'ג בשנת אירע חנוכה נס לדוגמא .שלימות

 .שלמות לשנים ב"תרכ 'ג ובשנת .הראשון לאדם ג"תרכ 'ג בשנת

 אדם בריאת לפני אחת שנה היא לבריאה המנין של תחילתו

 ז"ע המאור בעל .ח ה"ר 'תוס[ .כיום הנהוג המנהג וזהו .הראשון

 הראשונה השנה זה מנין לפי ]ב"ה י"פ ויובל שמיטה ם"ורמב :ט

 לבריאת כיום מונים שאנו ןהמניי ולפי .'ב שנה היא אדם של

 והתחילה שנים 5770 הסתיימו א"התשע בתשרי 'בא ,העולם

 אומרים יש .קודם שנה למנות סיבות כמה ונאמרו .5771-ה השנה

 חשוב בשנה ויום באלול ה"בכ החלה העולם שבריאת שמכיוון

 נברא בניסן האומר כדברי שההלכה כיוון אומרים ויש .שנה

 זו ששנה סבור ]ח סז מ"חו[ א"הגר זאת לעומת .העולם

 דברי כאן עד .המאורות שמשו שלא המבול שנת היא שמוסיפים

 ונראה ]למייל בבקשה המלא מאמרו את לקבל ניתן[ .אוחנה הרב

 ,הראשון מאדם מנה שהזהר ראיות שיש פי על שאף דעתי לעניות

 ומה ,הדורות בכל השמיטה שנות את מנו שכך תורה ישראל מנהג

 קביעת בעניני ובפרט ,בשמים פוסקים כך ,למטה יםפוסק שישראל

 וכן .בענין המלאה הסמכות את לחכמים נתן 'שה הזמנים

 אלו ובשנים נכון שהחשבון מראים א"ותשנ ט"תש של הארועים

 בין שיטות שתי שיש ידוע וכן .האלף של חדשות שעות התחילו

 המאה של השמיני העשור התחיל א"תשע בשנת אם מקובליםה

 לא עוד ב"בתשע יתחיל שהעשור אבל .ע"בתש או יתהנוכח

 טועים אנו שגם א"שליט שינברגר יוסף 'ר ג"הרה והוסיף .שמענו

 חישא נוטריקון "אחישנה בעתה 'ה אני" כתוב הרי ,בשנה

].שנה

 יףִסהֹוְו
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  .בֶרֶעד ָהסֹו ְּבּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּג

 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוא ְּבָבמּו

 א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרהֵמ רָמֲאַמ

 םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע תַנְׁש לֶׁש רַהּזַֹה ץֵק לַע

 םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש תיכּוִרֲאַּב

 יםִסָנְכִנ נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[ ,ייִׁשִּׁשַה

 תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל

 יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו יםִקסּוְּפַה

 תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז הֶּזֶׁש םָׁש

 פנחס( רַהּזַֹּב זָּמֻרְמּו .יםִּיִבְרַעָה תֶאְו .בַר בֶרֵעָה

 םַצִּדיִקי ֵכןּוְב" ִזְמָנא ַּבֲההּוא ,ב"ע :)ריט

 ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו

 ַעד 'כּוְו ְׁשִתיָתָאה ֶאֶלף .ָיִגילּו ְּבִרָּנה

 אהּו אָדֲה ,ֶעֶרב ִיְהֶיה ב"רע ַּתְׁשלּום

 ֶאְתֶכם הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" יבִתְכִּד

 ַהַּנַער ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי" ".ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ

 א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ."'ְוגֹו

ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה " )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש

, 500 אָּיִרְטיַמִגְּב "תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"אֹור

 ,ב"תשעת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִגְּב "בֶרֶע"

ה ָעָּׁשף ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמ"ראֹו"ן ֵכ ְו,"רה אֹוֶיְהִי"

ף ֶלֶאף ָהד סֹוה ַעָּנֶּמר ִמֵאָּׁשִּיֶׁש, ב"תשצית ְּביִעִבְּׁשַה

ית יִנִמְּׁשה ַהָעָּׁשים ַלִסָנְכ ִננּוְחַנז ֲאָאְו, יםִנ ָׁשר"אֹו

יד ִתָעת ֶליַנִחְבִּבע ּוַבֶּטל ַהַעֵּמה ֶּׁשת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמַה

 ' ו'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ֶיהִיְה" םד ֵׁשסֹו ְּב.אבָֹל

ֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעא ֶׁש"שליט

ד ת ַעֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַי ַעד ֶרַגע

".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרָה

 ב"ֶרֶעֶׁש א"שליט רֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 ַחּוּלִׁש לַע תזֹוְּמַרְמַה ,ח"של תֹוּיִתאֹו ח"ב ט"אְּב

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תרּוֵחְל תדּוְבַעֵמ יםִדָבֲע

 הּוא ב"תשעֶׁש א"שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד

 'ע נֹוָטִריקֹון ןֵכְו ת"ַׁשָּב ֶרב'ֶע ֶׁשל נֹוָטִריקֹון

 ׁשֹוְבִתים ְהיּוִי ָהעֹוָלם ֻאּמֹות 'ע ְוַהְיינּו ת"שב

 ןֵכְו .ִיְׂשָראל ְלַעם עֹוד ִמְּלָהֵצר זֹו ְּבָׁשָנה

  .'ה בָׁש תֵע תֹוּיִתאֹו ב"תשעה

 )'מדבש מתוק' פירוש עם .קטו משפטים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 בזָֹע"ְו ,"ֹוּמִע יםִקָּת םֵקָה" יםִקסּוְּפַהֶׁש

 "בזֲֹעַּת" .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע יםִזְּמַרְמ ,"בזֲֹעַּת

 אהּוֶׁש ,ב"ע םֵׁש לַע זֵּמַרְמּו ,ו"ז ב"ע תֹוּיִתאֹו

 ו"אָו תאֹוָה ןַיְנִמְּכ ג"י אָּיִרְטיַמִגְּב ו"ז[ .ו"ז תיַנִחְבִּב

 םֵקָה"ְו .]תמֹוֵׁש ב"עָה לָּכ לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה יאִהֶׁש יּוּלִמְּב

 לַע תזֹוְּמַרְמַה 'ק תֹוּיִתאֹו 'ב םֶהָּב ׁשֵי ,"יםִקָּת

 הָנָׁש 272 ׁשֵי הָנָׁש ב"עָה םִע דַחַיְבּו ,הָנָׁש םִיאַתָמ

 רֵמאֹו רַהּזַֹהְו ,הָּלֻאְּגַה ןַמְז אהּוֶׁש יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב

 תֹוּיִתאֹוָּב תֶזֶמְרִּנַה ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע רָּבֻדְּמֶׁש ׁשָרפְֹמִּב

 יֵרְבִּד אןָּכ דַע ".בזֹוֲעַּת" תַבֵתְּב תאֹוָצְמִּנֶׁש ֹוּתִעְּב

 רַאְׁשִל ּוּלֵאָה רַהּזַֹה יֵרְבִּד תֶא רֵּבַחְנ םִאְו .ַהּזַֹהר

 ףֶלֶאָל הָנָׁש 500 יֵרֲחַא ילִחְתַמ ןֹוּבְׁשֶחַהֶׁש תמֹוקֹוְּמַה

 ןֵכְו .ב"תשע תַנְׁש תֶא בּוׁש לֵּבַקְנ ,ילֵעְלִדְּכ יִּׁשִּׁשַה

 תֹוּיִתאֹוָה דַבְלִמ "יםִקָּת םֵקָה" לֶׁש תֹוּיִתאֹוָה רַאְׁש

 500ל ַהז ַעֵּמַרְל, תֹוּיִתאֹוָה םִע 500 אָּיִרְטיַמִגְּב ןֵה 'ק

  .יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהת ֶׁשנֹוֹואׁשִרה ָהָנָׁש

 צֹאן יאִנצֹ םֶּתַאְו" .)קכ משפטים( רַהּזַֹּב

 ִנְרָדִפים ֶּדֱהוּו ,"ַאֶּתם ָאָדם ַמְרִעיִתי

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ
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 ְזֵאב ִּבְנָיִמין" אָה ,יִׁשיןִּב ְזֵאִבים ַרב ֵעֶרב ְקַדם

 ְּבַההּוא ְוִיְתַקֵּים ,לֹון ְּדָטִריף ,ְלַגַּבְייהּו "ִיְטרֹף

 ָיבֹא ִּכי ַעד" ְּדַהְיינּו ,"ַעד יֹאַכל ַּבּבֶֹקר" ִזְמָנא

 ְיַחֵּלק ְוָלֶעֶרב" ,ְּדַאְבָרָהם ּבֶֹקר ְוָדא ,"ִׁשילֹה

 .ְמִׁשיִחין ֵריןְּת ִּדְתַמן ,ְּדִיְצָחק ֶעֶרב ָּדא ,"ָׁשָלל

 ְזֵאב ִּבְנָיִמין" קסּוָּפַה תֶא רֵאָבְמ רַהּזַֹהֶׁש יםִארֹו

 לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה םֵהֶׁש ,בַר בֶרֵעָה לַע "ִיְטרֹף

 יםִלְכאֹוֶׁש יםִעָר יםִבֵאְז םֵהְו ,"ִיְטרֹף ְזֵאב ִּבְנָיִמין"

 לָכְו .ןאצְֹל יםִלָׁשְמִּנֶׁש הָרֹוּתַה יֵדְמלֹו לֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא

 ְּדַהְיינּו ,"ַעד יֹאַכל" ,הָּלֻאְּגַה ןַמְז דַע הֶיְהִי הֶז

 יְךִׁשְמַמ הָּלֻאְּגַה הֶיְהִּת יַתָמּו ,"ִׁשילֹה ָיבֹא ִּכי ַעד"

 לֶׁש בֶרֶעָה ןַמְזִּבֶׁש ,"ָׁשָלל ְיַחֵּלק ְוָלֶעֶרב" קסּוָּפַה

 בֶרֵעָה לָלָׁש את קֵּלַחְי 'ה ,קָחְצִי ןֵּקִּתֶׁש הָחְנִמ תַּלִפְּת

 רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יןיִחִׁשְּמַה יֵנְׁשִל בַר

 ןַמְזִּב בַר בֶרֵעָה אׁשרֶֹׁש רַהּזַֹּב זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש א"שליט

 מֹוְׁש הָיָה םַּג הֶזְו .יןִמָיְנִּב מֹוְׁש הֶיְהִי יַחִׁשָמ אבָֹּיֶׁש

 ןֹוׁשְלִּכ ְזֵאב ִּבְנָיִמין הָיָה מֹוְּׁשֶׁש ,הָענּוְּתַה דֵּסַיְמ לֶׁש

   .ׁשָּמַמ קסּוָּפַה

ד סֹוה ְּבֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהר ֶׁשַהּזֹן ַהֹוׁשְּלים ִמִארֹו

ת  ֶאיׁשִּגְדר ַמַהּזַֹהה ֶׁשֶאְרִנ ,ֶעֶרב ְּדִיְצָחקָה

ָּמִצינּו  ֶּׁשהל ַמז ַעֵּמַרְל, קָחְצִיב ְלֶרֶעל ָהר ֶׁשֶׁשֶּקַה

 ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ,:)שבת פט( ַּבְּגָמָרא

 ִּכי הּוא ַיְמִליץ ',ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו'יֹאְמרּו ְלִיְצָחק 

ן ֵכ ְו.ֶׁשִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלה, טֹוב ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 .קָחְצד ִיסֹוה ְּבֶיְה ִּתֻאָּלהְּגַה ֶׁש:)שמיני לח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו  .)תולדות קלה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', כּו ְוַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה

ֵאּלּו ֵהם , "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם"

ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם 

ק ָחְצִי' ג ר"רהם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ְּבאֹותֹו ְזָמן

" יִּמ ַעמּוֲח ַנמּוֲחַנ ")א, מ' ישעי(ב תּוָּכַהל ֶׁש"ר זצֶנֶרְּב

 רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"יף הרהִסהֹוְו .קָחְצִיְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים " )כא ,בראשית יז(ב תּוָּכַהֶׁש א"שליט

ָּׁשָנה ַּבֶּזה ַהּמֹוֵעד ַלָרה ָׂשָך ְלֵלד ֵּת ֶאת ִיְצָחק ֲאֶׁשר

ים ִקָאן ֵכ ְו.ב''תשעא ָּיִרְטיַמִגְּבת "ר". ַאֶחֶרתָה

ד ֵעמֹוה ְּבָמקּוְּתל ַהז ַעֵּמַרְמ  ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרתדֵעֹוּמַל

  .הָּלֻאְּגַה

 "ִלְפקּוֵדיֶהם" )יט ,במדבר כו( 'אֹור ַהַחִּיים'ָּב

ָּבֶזה ָמַתי ִיְהֶיה ' ָרַמז האּוַלי ֶׁש', כּוְו

ַּתְכִלית ַהְּפִקיָדה טֹוָבה ָהְרׁשּוָמה ְּבָסמּוְך 

ְוָאַמר ַעד ֲעבֹור ָּכל  ',ֶׁשִּיְזַרח ָעֵלינּו ְּכבֹוד ה

ְוָגלּות , ְוָגלּות ָּבֶבל, ָּגלּות ִמְצַרִים, ָּגֻלּיֹות

 רֶׁשָאנּו ֲעַדִין ּבֹו ָאַמ ּוְכֶנֶגד ָּגלּות ֱאדֹום, ֱאדֹום

ְוִאם ָהיּו זֹוִכים ִיְׂשָרֵאל , "ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות"

 ,'ֶׁשִּנְׁשֲארּו ֵמֶאֶלף ַהד ב ָׁשָנה"ָהיּו ִנְמִנים קע

' ְוֵכיָון ֶׁשּלֹא ָזכּו ַיְתִחיל ַהֶחְׁשּבֹון ֵמֶאֶלף ַהה

ּוְמַקִּוים ָאנּו ִּכי  ,ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֵמֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי

 ְוִיְתַקְּימּו ָּכל ַהִּיעּוִדים הּוא ֵקץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו

ַהְּגֻאָּלה  ָהְרׁשּוִמים ְוַיְתִחילּו ִניצֹוֵצי ִּגּלּוי

ן ֵכ ְו.ְּבַהְתָחַלת ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַהָּבִאים ְלָׁשלֹום

ִאּלּו ִיְׂשָרֵאל ָהיּו  )ב, ויקרא ו(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּו

ְוהּוא ַמה  .ְׁשֵלִמים ָהיּו ִנְגָאִלים ְּבבֶֹקר ִראׁשֹון

ֶּׁשָרמּוז ְּבִדְבֵריֶהם ֶׁשּלֹא ִנְגַזר ַעל ִיְׂשָרֵאל ָּגלּות 

, "ְּביֹום ָצָרה' ַיַעְנָך ה"ִּדְכִתיב , ֶאָּלא יֹום ֶאָחד

ְולֹא ִנְׁשָאִרים ֶאָּלא , ה"ֵּפרּוׁש יֹומֹו ֶׁשל הקב

ק " ְות,'ב ֶׁשִּנְׁשֲארּו ֵמֶאֶלף ַהד"ב ֶׁשֵהם עק"תרע

ּוְבָבְקרֹו ָהיּו , ב"ֵרי תרעֲה' ֶׁשל ֶאֶלף הה

ּוְלַצד ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ִעֵּכב ְוִיֵעד , ִנְגָאִלים

ִיְרֶצה ְלִפי " ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר" רֹוְמָאְו. 'כּוְו. ' בּבֶֹקר

ִּכי ְזַמן ַהְּגֻאָּלה ָהָיה ָראּוי , ַמה ֶּׁשִהְקַּדְמנּו

ד עֹוְו

 אָבמּו
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ֶלף ק ָלֶא"ִלְהיֹות ְּבבֶֹקר ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַנת הת

 .'ּוְלִסַּבת ָהָעֹון ִנְתַעֵּכב ַעד ּבֶֹקר ב, ַהֲחִמיִׁשי

י ֵרֲחה ַאיָדִקה ְּפָתְיָהד ֶׁשַמָל' יםִּיַחר ַהאֹו'ָהים ֶׁשִארֹו

ף ֶלֶא ָהְתִחיַלתה ִמָנָׁש ק"ד תעֹוְו ןָּבְרֻחה ַלָנב ָׁש"קע

. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאק ָל"ת תַנְׁשה ִּביָדִקד ְּפעֹוְו, ייִׁשִמֲחַה

 ׁשֵּיא ֶׁש"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו

ל ה ֶׁשיָדִקְּפל ַהם ַעַגְו, תרֹוָּכְזִּנת ַהידֹוִקְּפל ַהז ַעֶמֶר

ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת " )כו, שמות לח(ב תּוָּכב ַּב"ת תשעַנְׁש

ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל 

ל ה ֶׁשָנֹואׁשִרה ָהיָדִקְּפל ַהז ַעֵּמַרְמ" ַקעֶּב" "ַהְּפֻקִדים

ז ֵּמַרְמ ּו,תלּוָּג' לגן יקֹוִרָטנֹו "ַלֻּגְלּגֶֹלת". הָנ ָׁשב"קע

' יםִּיַחר ַהאֹו'ָהֶׁש, םדֹוֱא, לֶבָּב, םִיַרְצִמ; תֹוּיֻלָּג' גל ַהַע

ל ז ַעֵּמַרְמ "ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש". ירִּכְזַמ

, ק"ים תִפָלֲא' הְו, ק"ים תִפָלֲא' ד לת ֶׁשידֹוִקְּפַה

א ָבּוּמַּכ, םֹוּיי ַהִצל ֲחת ַעֶזֶּמַרל ְמֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמְּד

 ְלִפי ֶׁשָחְטאּו ְּבַמֲחִצית) ג"שקלים פרק א ה(י ִמְלַׁשרּוְיַּב

 ְוֶזה ְמֻרָּמז ַּבַּמֲחִצית ,לֶקֶּׁש ַהַהּיֹום ִיְּתנּו ַמֲחִצית

, ףֹוק, ןיִׁש, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִּמְּבל "ֶקֶׁשְּד, ַהֶּׁשֶקל ַעְצמֹו

א ל הּוֶקֶׁשְּד, ם"יֹון ת ֵהֹוּיִעָצְמֶא ָה ָהאֹוִתּיֹות,דֶמָל

ים יִכִרְצ, םֹוּיית ַהִצֲחַמ ְּבאּוְטָחם ֶׁשֵהְו, ם"ד יֹוסֹוְּב

יק ִּדַצ ְּבִגיַמְטִרָּיא לֶקֶׁשן ֵכְו, לֶקֶּׁשית ַהִצֲחם ַמֵּלַׁשְל

ם ֹוּיא ַההּוי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהז ַעֵּמַרְמּו, םָלד עֹוסֹוְי

ל ֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמּו, דסֹות ְייַנִחְבה ִּב"ל הקבי ֶׁשִּׁשִּׁשַה

ים ִפָלֲא' ת הַנל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ, םֹוּיית ַהִצֲחד ַמֶגֶניא ְּכִהֶׁש

ל י ָּכֵרֲחַאְו. ה"ל הקבי ֶׁשִּׁשִּׁשם ַהֹוּיי ַהִציא ֲחִהק ֶׁש"ת

ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל "ב תּוָּכז ַהֵּמַר ְמּוּלֵאת ָהידֹוִקְּפַה

ל ֵלֹוּכן ֶׁשרֹוֲחַא ָהיְךִרֲאַּת ַלּוּכַחן ְיִיַדם ֲעִאֶׁש, "ַהְּפֻקִדים

ר בֲֹע ַלינּוְי ַה,"עֵֹברָה"ת יֹוְה ִליְךִרָצ ,"ְלכֹל", םָּלת ֻּכֶא

ה ֶיְהז ִּתָאְו, ב"תשעת ַנְׁש ִליַעִּגַהְל, הָנ ָׁשב"רעד עֹו

ַעל " .תידֹוִקְּפל ַהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוּכה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהיָדִקְּפַה

ז ָּמֻרה ְמָּלֻאְּגץ ַה ֵקַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנְו. "ַהְּפֻקִדים

ַמֲעֵׂשה  'ְּבֵסֶפרמּוָבא ל ְדֶקֶּׁשית ַהִצֲחל ַמק ֶׁשסּוָּפַּב

ַמן ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל נֹוְתִנים ַּבְּז )מסכת שקלים(' רֹוֵקַח

ּוְלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם , ַהֶּזה ְּכֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם

ִּדְבֵרי  'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ָׁשֵלם

ְוֶׁשֶקל  ל ַעל ַהִּפּיּוט"ֵמָהַרב ְיהּוָדה ַאַסאד זצ' א"מהרי

 ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ֶאָׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְוִנָּׂשא

ז ֵּמַרה ְלֶּזק ַהסּוָּפץ ַּבֵּקת ַהה ֶאָרֹוּתה ַהָזְמן ָרֵכָל. ָׁשֵלם

ת ַנן ְׁשרֹוֲחַאה ָהיָדִקְּפן ַהַמד ְזק ַער ַרָּבֻדה ְמל ֶזָּכֶׁש

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םֵלל ָׁשֶק ֶׁשנּוְּת ִיְךר ָּכַחַאְו, ב"תשע

א ָתְבְקִעל ז ַעֵּמַר ְמעַקֶּבא ֶש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא

ם ֵה ֶׁש,הָכָרה ְּבָּׁשֻדה ְקָוָנֲעת "א רהּוְו, איָחִׁשְמִּד

  . ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

 )עו 'ע תולדות( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִטּוּקִּלַה' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ָקָרא ְוַלחֶֹשְך יֹום ָלאֹור ֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא"

 ְוָרַמז ,"ֶאָחד יֹום ֶקרבֹ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ,ָלְיָלה

 יֹום ֶׁשהּוא ,ַלְיָלה אָרַהִּנְק ַהַּמר ַהָּגלּות ְלֶזה

 ,ֶאָחד ְּכיֹום ְּבֵעיָניו ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי ',ַלה ֶאָחד

 ְולֹא יֹום לֹא יֹוֵדַע ֶׁשּלֹא ֶאָחד יֹום ֶּבֱהיֹות ְוָאז

 ֻמְכָרח הֶיִיְה ָאז ,ַהַּתֲערֶֹבת ִמּגֶֹדל ַלְיָלה

 ְוֶזהּו ,ַהחֶֹשְך ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ֱאלִֹהים ילֶׁשַּיְבִּד

 ֶׁשִּיָּנטּו ִּבְזַמן ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה"

 ,ָהְרָׁשָעה ֵמֱאדֹום ת"השי ִיָּפַרע ְוָאז .ֶעֶרב ִצְלֵלי

 ַהַּגת ְּבתֹוְך ַּבֲחָמתֹו ְוִיְרְמֵסם ְּבַאָּפיו ְוִיְדְרֵכם

 ּפּוָרה" בתּוָּכֶׁש הְוֶז ,ּורֹותַהְּגב ֶקףתְֹּב ,ַיִין ֶׁשל

 בקֲֹעַי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו ".ְלַבִּדי ָּדַרְכִּתי

 ְלֵעת ְוָהָיה" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ליַאִריְטִו

 "ראֹו" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב

 לֶׁש 207 רזֹוְחַמְּב יםִאָצְמִנ נּוָאְּד ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמ

 הֶז רזֹוְחַמְבּו .ראֹו ןַיְנִמְּכ םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ הָּמַחַה

 ןֵכְו
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 יג

 ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת" הֶיְהִּיֶׁשְּכ הֶּכְזִנ
 ְואֹור" )כו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה םַּייֻקִו ".ראֹו" הֶיְהִּיֶׁש

 ןֵכְו ".ַהָּיִמים תִׁשְבַע ְּכאֹור ִיםִׁשְבָעַת ִיְהֶיה ַהַחָּמה

 תְלֵע" ןֵכְו "ָּיִמיםַה ְבַעתִׁש" תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג

 דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת לַע זֵּמַרְמַה ב"ת ת"ס "בֶעֶר

 יץִבינֹוִּבַר ליֵאִלְמַּג 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ

 ּהָתכּוְזִּבֶׁש הָבּוׁשְּת לַע זֵּמַרְמ ב"תֶׁש ב"מב א"שליט

 ןֵכְו .בתּוָּת אהּו הָבּוׁשְּת לֶׁש םּוּגְרַּתַהְּד .יםִלָאְגִנ

 ֲאֵליֶכם ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו" )ז ,ג מלאכי( בתּוָּכַה

 קָחְצִי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב

 ,ד דברים( קסּוָּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשעֶׁש א"שליט ןַמְרֶּביְלִז

 ְּבַאֲחִרית ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ּכֹל ּוְמָצאּוָך ְלָך ַּבַּצר" )ל

  ".ְּבקֹלֹו ְוָׁשַמְעָּת ֱאלֶֹהיָך ְיהָֹוה דַע ַׁשְבָּתְו ַהָּיִמים

ַעד ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד " )יג, דניאל ח(

: ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס

 ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפִים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד

ָרִאיִתי ָּפַתר ם י ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ְוִנְצַּדק קֶֹדׁש

 ַעד ֶׁשָּיבֹא ,"ַעד ֶעֶרב בֶֹקר"ְּבֵׁשם ַרֵּבינּו ְסַעְדָיה 

ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה "אֹותֹו ָהֶעֶרב ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 

ַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום  ּוְבטּוִחים ָאנּו ִּכי ְּד,"אֹור

 ַוֲאִני אֹוֵמר ִּכי ָהֶעֶרב ְוַהּבֶֹקר .ְלעֹוָלם לֹא יּוָפר

ל עְרֶּב' ג ר"הרהְו .ַמְטִרָּיא הּואיָהָאמּור ָּכאן ִּג

ל ז ַעֵּמַרי ְמ"ִּׁשַרר ֶׁשַמה לֹוֶצא רֹו"ט שליטַלְּבְניֶזַא

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת "אָּיִרְטיַמִּגַה

 םים ַּגִאָצְמי ִנ"ִּׁשַריר ִּכְזַּמן ֶׁשאֹוה ָּגָיְדַעְס' י רֵרְבִדְו

' רה ְוָיְרַזֲע'  ר"רֶקב ּבֶֹרד ֶעַע" ) א,ר כא"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ין ב ֵאֶר ֶעׁשֵּים ֶׁשקֹול ָמָכ ְּבִיְצָחק' ם רֵׁשן ְּבָתָניֹו

א ָּל ֶא.בֶרין ֶער ֵאֶק ּבֹׁשֵּים ֶׁשקֹול ָמָכר ְוֶקּבֹ

ים ִארֹוְו. רֶקל ּבֵֹאָרְׂשל ִין ֶׁשָבְרה ִעֶׂשֲעַּיֶׁשְכִל

 ןֵכְו .ראֹוְל ּורֶקבֹ ְלְךָּפְהֶּנב ֶׁשֶרד ֶעסֹויא ְּבה ִהָּלֻאְּגַהֶׁש

 םֶהָל רַמָא ,יַחִׁשָמ אבָֹי יַתָמה יָאִל ְּפׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ

 אהּוֶׁש ררּוָּב הֶז ".יִּׁשִּׁשַה םיֹו רֶקבֹ יִהְיַו בֶרֶע יִהְיַו"

 םֹוּיַה דֶגֶנְּכ אהּוֶׁש היָאִרְּבַל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע םֶהָל זַמָר

 ףֵסיֹו 'ר ג"הרה רֵאֵבּו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה

 יִהְיַו" ,בֶרֶע הֶיְהִּיֶׁשְּכֶׁש זַמָר אהּוֶׁש א"שליט רֶּגְרֶּביְנֵׁש
 הָּלֻאְּגַל הֶּכְזִנ זָא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז ינּוְיַה "בֶרֶע

  ".רֶקבֹ יִהְיַו" ,רֶקבְֹל הָלְׁשְמִּנֶׁש

 ְּבַהֲעלְֹתָך" )ב ,ח במדבר( בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ ב"תשע

 ִׁשְבַעת ָיִאירּו ַהְּמנֹוָרה ְּפֵני מּול ֶאל ַהֵּנרֹת ֶאת

 ְבַעתִׁש ָיִאירּו" תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכְו ".תַהֵּנרֹו

 )א דרוש א"ח( 'יםִּתִעְל היָנִּב' רֶפֵסְּב אָבמּוּו ".תֵּנרֹוַה

 ְלַהְּגֻאָּלה ֻמְבָהק ִסיָמן הּוא ַהֵּנרֹות אֹור

 ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ַהְּמנֹוָרה ַהְדָלַקת ןֵכְו .ְוַהְּתׁשּוָעה

 ְולֹא ,ַהִּמְנָחה ְּתִפַּלת ִּבְזַמן ָהַעְרַּבִים ֵּבין ָהְיָתה

 ְזַמן הּוא ִמְנָחה ִּדְזַמן ,)ט ,ג ידתמ על בברטנורא 'ע( ַּבּבֶֹקר

 ַהַּמְתִאים ַהְּזָמן ְוֶזה ,ָהאֹור ְוִהְתַּגְּברּות הָּלֻאְּגַה

 ַוַּיַעל" )כה ,מ שמות( בתּוָּכַה ןֵכְו .ַהְּמנֹוָרה ְלַהְדָלַקת

 לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"'ה ִלְפֵני ַהֵּנרֹת

 תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 גּוּלִדְּב "ַהֵּנרֹת ֶאת רֹןֲהַא תלֲֹעַהְבּו" )ח ,ל שמות( בתּוָּכַּב

  .תֹוּיִתאֹו יֵּתְׁש

ת רֹו ֵנְךֶרה ֶּדֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהש ֶׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 )פסיקתא רבתי ח(, הָרֹוּתר ַהל אֹוים ַעִזְּמַרְּמַה

ֲאַחֵּפׂש ֶאת "ַרְכָיה ַהּכֵֹהן ֵּבי ַרִּבי ְּב יִּבר ַרַמָא

 , מֹוִציא ֲאִני אֹוָתה ַלָחְפִׁשי,"תרֹוֵנ ַּבְירּוָׁשַלִים

ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי "ְבִּתי ַּבּתֹוָרה ַּתָלָמה ִהְכ

 ָהֵוי ,"ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְשִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

ן ֹוׁשָּלַה ֶׁשינּוְיַה ".תרֹוֵנ ַּבַלִיםָׁשַאַחֵּפׂש ְירּו"

 ֵיֵצא"ן ֹוׁשְּליא ִמִה, "תרֹוֵנ ַּבֶאת ְירּוָׁשַלִיםֲאַחֵּפׂש "

  .הָּלֻאְּגל ַהת ַעֶזֶּמַרְמ ַה,"ַלָחְפִׁשי

ב תּוָּכ

 ןֵכְו

 ןֵכְו



  ".ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

יד

 לַע ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע

 יַלָחְפִׁש ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב" ,)כב ,כא שמות( ַהְּגֻאָּלה

 ,"ַיֲעבֹד ָׁשִנים ֵׁשׁש" ,םָׁש יִנקּוְזֶחַּב אָבמּו ןֵכְו ,"ִחָּנם

 ,ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּׁשֲעְּבדּו ַמְלֻכּיֹות ְלֵׁשׁש ֶרֶמז

 ִמָּׁשם .ֱאדֹום ,ָיָון ,ָמַדי ,ָּבֶבל ,ֲאׁשּור ,ִמְצַרִים

ִּכי "ב תּוָּכן ַהֵכְו .ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ָוֵאיָלְך

 1943א ָּיִרְטיַמִגְּב" ה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִניםִּתְקֶנ

 ְךר ָּכַחַאְו. א"ד תשעי ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְסִמ

  .ב"תשעְּב" ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב"

 ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי" )מז ,כה ויקרא(

 ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמֹו ִחיָךָא ּוָמְך ִעָּמְך

 ַאֲחֵרי :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו ִעָּמְך ּתֹוָׁשב

 ".ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ִנְמַּכר

 ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי" םָׁש יֵיְחַּב נּוֵּבַר רֵאָבְמּו

 ,ָּבֶבל ֶמֶלְך ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶזה "ֵּגר" ,"ְותֹוָׁשב

 ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר" ,ָמַדי ַמְלכּות זּו "בְותֹוָׁש"

 "ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו" ,ָיָון ַמְלכּות זּו "ִעָּמְך

 ָמִׁשיַח הּוא "ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד" .רֹוִמי זּו

 ֶׁשְּבָכל ְמֻיָחד ְיהּוָדה ִמֵּׁשֶבט ֶׁשהּוא ָּדִוד ֶּבן

 ְּכלֹוַמר "ֵמֶאָחיו ָחדֶא" ִיְכלֹול ְועֹוד ,ַהְּׁשָבִטים

 ,ָהַאִחים ִּכְׁשַאר ָוָדם ָּבָׂשר ַהּגֹוֵאל ֶׁשִּיְהֶיה

 ַהּגֹוֵאל ֶׁשָהָיה מֶֹשה ְּכִדְמיֹון ְוֵאם ֵמָאב נֹוָלד

 לַע זֵּמַרְמַה קסּוָּפַה אןָּכ םַגְו .ֶׁשְּבִמְצַרִים ָהִראׁשֹון

 ּלֹו הְהֶיִּת הֻאָּלְּג רְמַּכִנ יֲחֵרַא" ,היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה

 'ה אָּיִרְטיַמִגְּב ת"סְו ת"ר ".ּוְגָאֶלּנִי וֶאָחיֵמ דָחֶא

.ב"תשע

  ."ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב"

 לָּכ )כא תיקון( רַהזֹ יֵנּוּקִתְל א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 ׁשֵרָּפְתִמ הָניֹו תיחּוִלְׁשִּד הֶׂשֲעַּמַהְו לּוּבַּמַה

 זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .הָּלֻאְּגַהְו תלּוָּגַה לַע לּכַֹה

 ָיִמים ִׁשְבַעת עֹוד ַוָּיֶחל" )י ,ח בראשית( בתּוָּכַּב

 ֵאָליו ַוָּתבֹא .]ב"תשע תֹוּיִתאֹו[ ',גֹוְו ֲאֵחִרים

 ֲעֵלה ְוִהֵּנה ]ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב[ ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה

 ֵמַעל ַהַּמִים ּוַקּל ִּכי נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית

 ל"ַחְמַרָל תֹוּלִפְּת ו"תקט רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו ".ָהָאֶרץ

 ַהְּזָמן ֶׁשהּוא "אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת" )קעז(

 ןֵכְו ".ֶעֶרב ְלֵעת" נַֹח ֶאל ַהּיֹוָנה ֶׁשָּׁשָבה

 ּוֵמי ַהָּיִמים ְלִׁשְבַעת ַוְיִהי" )י ,ז בראשית( בתּוָּכַה

 ב"תשע ֹוּב זָמְרִנ ".ָהָאֶרץ ַעל ָהיּו ַהַּמּבּול

 דַעֶׁש ,"ָּיִמיםַה ְבַעתְלִׁש" ּה"ָּתִעְבּו ".ִׁשְבַעתְל"

 הֶיְהִּת זָאְו ,לּוּבַּמַּב תֶזֶמְרִּנֶׁש תלּוָּגַה ְךֵׁשָּמִּת ב"תשע

  .ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג

 רַּב ןעֹוְמִׁש ֶׁשַרִּבי :)עג תבוא כי( ׁשָדָח רַהזְֹּב ינּוִצָמ

 לֹו זֵּמַרְל יֵסיֹו יִּבַרְל הָניֹו יִפְּב קֶתֶּפ חַלָׁש איַחיֹו

 יִּבַר יָהֶלָע אָרָק ,הָנֹוּיה ַהיָעִּגִהֶׁשְכּו ,הָּלֻאְּגַה ץֵק ןַמְז לַע

 ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" קסּוָּפַה תֶא יֵסיֹו

 ּלּוַק ִּכי נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה

 .)שלח קסה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים

 הֶזְו ,דִוָּד לֶׁש נֹוְּב יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ הֶז "תִיַז הֵלֲע"

 תִיַז הֵלֲע הֵּנִהְו" ַחנֹ ייֵמִּב הָניֹו הָזְמָרֶׁש אהּו

   ".יָהִפְּב ףָרָט

 יםִמֹוּדַה תנֹוֹוׁשְּלַה תֶא יםִארֹו ןָיְנִעָה

 ןַמְז תֶא יםִרְּׁשַקְמ םיֶהֵנְּׁשֶׁש יםִקסּוְּפַּב

 ןֵכְו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו

 קֶמעְֹבּו



  ".ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 טו

 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" ,הָּלֻאְּגַה לַע היָעִדְיַל בֶרֶעָה

 'גֹוְו ֶעֶרב ְלֵעת" ,"ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא

 לֶׁש ןֹואׁשִרָה בָלָּׁשַה יאִה הָּלֻאְּגַה תיַעיִדִּד ".נַֹח ַוֵּיַדע

 רָבְּכ לָבֲא ,לַעפְֹּב יםִלָאְגִנ אלֹ ןִיַדֲע םָנְמָאֶׁש ,הָּלֻאְּגַה

 תרֹוכֹוְּב תַּכַמ מֹוְּכ םִייַנֵעָּב הָּלֻאְּגַה תֶא יםִארֹו

  .םִיַרְצִמְּב

 ָוָדם ָּבָׂשר ֶמֶלְך )תמ תהילים ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 ה"ְוהקב ,ֶׁשּלֹו ֲעָטָרה לֹוְבִׁשין ֵאין

 ֲעָטָרה ּוַמהּו ,ַהָּמִׁשיַח ְלֶמֶלְך ּלֹוֶׁש ֲעָטָרה נֹוֵתן

 ֶּכֶתם רֹאׁשֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ָּפז ֶּכֶתם" ה"הקב ֶׁשל

 ןֵכְו ."ָּפז ֲעֶטֶרת ְלרֹאׁשֹו ָּתִׁשית" ּוְכִתיב ,"ָּפז

 ',כּוְו "ַהּיֹוָנה ֶאת ַוִּיְׁשַלח" :)קסד שלח( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ַנׁש ַּבר ָיַדע אלֹ "עֹוד ֵאָליו ׁשּוב ָיְסָפה ְולֹא

 ְוִאְתְּגִניַזת ְלַאְתָרה ֵּתַבת ְוִהיא ,ָאְזַלת ְלָאן

 ּוְמָהאְּבפ ֲעָטָרה ִּתּטֹול ְוִאיִהי ,ָּדא ְּבִפְתָחא

 ְוָלא ָמֵּטי ְמִׁשיָחא ְּדַמְלָּכא ֵריֵׁשיּה ַעל יֵּוּוְתַׁש

 ."ָּפז ֲעֶטֶרת ְלרֹאׁשֹו ָּתִׁשית" ְּכִתיב ּוְכִדין .ָמֵּטי

 ה"הקבֵמ לֵּבַקְּמֶׁש יַחִׁשָּמַה לֶׁש רֶתֶּכַהֶׁש יםִארֹו

 תֶרֶטֲע" אָרְקִנְו ,ַחנֹ לֶׁש הָנֹוּיַה ְךֶרֶּד אהּו ,מֹוְצַעְּב

 אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע "זָּפ תֶרֶטֲע" ןֵכְו ".זָּפ

  .ב"תשע

 )רביעי פרק( 'הָּבַר םָלעֹו רֶדֵס' ׁשַרְדִמְּב אָבמּו

 חַלָׁשְו ,זּוּמַתְּב 'יְּב בֵרעֹוָה תֶא חַלָׁש ַחּנֶֹׁש

 בּוׁשְו ,זּוּמַתְּב ז"יְּב הָנֹואׁשִרָה םַעַּפַּב הָנֹוּיַה תֶא

 זּוּמַתְּב ד"כ םיֹוְבּו ,זּוּמַתְּב ד"כְּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁש

 ד"כְו ,יָהִפְּב תִיַז הֵלֲע םִע בֶרֶע תֵעְל הָנֹוּיַה הָרְזָח

 ןַמְז לֶׁש קָּיֻדְמַה יְךִרֲאַּתַה אהּו א"תשע זּוּמַתְּב

 תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁשְל יםִקְּלַחְּמֶׁשְּכ הָלדֹוְּג הָחְנִמ

 ןיָוֵּכ לָבֲא ,ְּבַתּמּוז ו"כ אֵציֹו ןֹוּבְׁשֶחַה[ .ילֵעְלִדְּכ

 ןֹוּבְׁשֶחַה הֶּנַּתְׁשִמ תֶרֶּבֻעְמ יאִה א"תשע תַנְּׁשֶׁש

 קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב ייִתִאָר ןֵכְו ].ְּבַתּמּוז ד"כְל

 יְךִרֲאַּתַה אהּו זּוּמַּת ד"כֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג

 ןַיְנִמְּכ 477 אָּיִרְטיַמִגְּב אֵצֹוּיֶׁש הָנָּׁשַּב ידִחָּיַה

 אָּיִרְטיַמִגְּב ּהָּתִעְּבְּב תיֹולּוְּגַה תֹוּיִתאֹוָה .ּהָּתִעְּב

 ,מֹוְצַעְּב אֵה וָּת ןִיַע יתֵּב יּוּלִּמַה קֶלֵח קַרְו .477

 א"תשע תמוז ד"בכ ראינו ובאמת( .477 אָּיִרְטיַמִגְּב בּוׁש

 ישראל בארץ השלטון מצד גדולה מהפכה לראשונה שהיתה

 הגדולות הכלליות הצרות אחת שהיא ,הדיור צרת את לפתור

 כבר לכת מרחיקות שלה שההשלכות ,משיח חבלי של ביותר

 לפתור רצינית ונותנכ היתה שלראשונה ונראה ,שנים עשרות

 המיוחל השובע ויבא ,בהצלחה התהליך שימשיך ונקוה ,זו צרה

 היינו אם ובודאי .בעולם הקדושה כח ויתגבר ,ב"תשע של

 אנו ולצערנו ,הקדושה צד דרך משתלשלים היו הענינים זוכים

 ,זמנם שהגיע כיון לקרות שחייבים האלה שהענינים רואים

 את שעושים ,ביותר הגרועות הקליפות דרך משתלשלים

  .)ירחם 'ה .'וכו ההפגנות

 ִיְׁשְרצּו ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר" )כ ,א בראשית(

 ְיעֹוֵפף ְועֹוף ַחָּיה ֶנֶפׁש ֶׁשֶרץ ַהַּמִים

 ינּוִצָמּו "ַהָּׁשָמִים ְרִקיַע ְּפֵני ַעל ָהָאֶרץ ַעל

 ֶנֶפׁש ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ִיְׁשְרצּו" .)לד בראשית( רַהּזַֹּב

 ֶעְליֹוִנים ,ָאַמר ִחָּייא ַרִּבי ."ְלִמיָנּה ָּיהַח

 ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש זֹו ,הּוא ּוַמה ,הַחָּי ֶנֶפׁש הֹוִציאּו

 יֵנְּב'ַהֵמ 'א"מהרצ יֵטּוּקִל' רֶפֵסְבּו .ָהִראׁשֹון ָאָדם

 םַּג זֵּמַרְמ הֶּזַה קסּוָּפַהֶׁש יאִבֵמ )ז בראשית( 'רָכׂשָּשִי

 םָדָא תַמְׁשִּנִמ קֶלֵח הָתְיָהֶׁש יַחִׁשָמ תַדֵל לַע

 אָּיִרְטיַמִגְּב "ָּיהַח ֶפׁשֶנ ֶרץֶׁש" ת"ר ןֵכָל .ןֹואׁשִרָה

 תַּלֻאְּג לַע ְרָמִזים הֶז בתּוָכְּב ׁשֵיְּד הֶאְרִנ .יַחִׁשָמ

 םַע םִא לָּכ םֶדקֹו .ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַעְו הָּניֶׁשִחֲא

 ,ת"רְּב ה"ָּניֶׁשִחֲא תַּלֻאְּג תֶזֶּמֻרְמ ,ּוּכְזִי לֵאָרְׂשִי

 ".ָּיהַח ֶפׁשֶנ ֶרץֶׁש ַּמִיםַה ְׁשְרצּוִי לִֹהיםֱא ַוּיֹאֶמר"

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

 בתּוָּכ



  ".ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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 ְועֹוף" ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג תֶזֶּמֻרְמ ּוּכְזִי אלֹ םִאְו

 לֶׁש הָנֹוּיַה לַע זֵּמַרְמ ,ףעֹו ".ָהָאֶרץ ַעל ְיעֹוֵפף

 רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג תֶא תֶלֶּמַסְּמֶׁש ַחנֹ

 לַע זֵּמַרְמ "ףֵפעֹוְי ףעֹוְו" בתּוָּכַהֶׁש .)יג בראשית(

 .תיסֹוִט 'דְּב םָלעֹוָה לָּכ תֶא סָּטֶׁש יאִבָּנַה הּוָּיִלֵא

 "ףֵפעֹוְי ףעֹוְו" בתּוָּכַהֶׁש .)כו ויקרא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ג"הרה יףִסהֹוְו .יּהֵּתיְנִכְׁשּו ה"קב דחּוִי לַע זֵּמַרְמ

 עֹוףְו" לֶׁש ת"רָהֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר

 ה"הוי תמֹוֵׁש אָּיִרְטיַמִגְּב "ָאֶרץָה לַע עֹוֵפףְי

  .יּהֵּתיְנִכְׁשּו ה"קב דחּוִי יםִלְּמַסְמַה י"אדנ

 ןֶּב יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְּב ת"כד ת"ר זּוּמַּת כד

 רֶפֵסְּב ַּכּמּוָבא ,הָּלֻאְּגַה ץֵק לַע זֵּמַרְמּו .דִוָּד

 םֵהְו ,יןיִטִׁשְכַּת ד"כ ת"ר ת"כד 'בקֲֹעַי תַּלִהְק'

 טֵּׁשַקְתִמ ןֶהָבּו ,י"אדנ יֵפרּוֵצ ד"כ דסֹו

 לַע קקּוָח ]ת"כד[ הֶז םֵׁשְו ,נּוֵקְדִצ יַחִׁשָמ

 ֵּכן" )וירא( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .חֹוְצִמ

 הּוא ת"כד ת"ר ַּבְרָּת'ִּד ֲאֶׁשר'ַּכ ֲעֶׂשה'ַּת

 בתּוָּכֶׁש הֶז .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ אָּיִרְטַמְּבִגי

 ְלֵעת ְוִׁשֵּלם ָנָקם ִלי" "ַרְגֵליֶכם ַרֲחצּו"

 ַרְגִלין ַהְּנָׁשמֹות ּוְכֶׁשַיִּגיעּו ,"ַרְגָלם ָּתמּוט

 ת"ר ת"כד ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְׁשַעת ָאז ְּבַרְגִלין

 רֶתֶּכ ןַיְנִּב לַע זֵּמַרְמּו ,תֶרֶאְפִּת תַעַּד רֶתֶּכ

 לה שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָּב אָבּוּמַּכ ,תכּוְלַּמַה

 רֶתֶּכַה תֶא תנֹוְבִל 'ְקּוּנַּב תרֹובּוְּגַה תַּיִלֲע דסֹוְּב )ב"פ

 רֶפֵס לַע 'םָלעֹו יתִרְּב' ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .ּהָּלֶׁש

 ַחֵקרֹו הֵׂשֲעַמ םֵׁשְּב ייִתִאָר )ח"תתקכ( יםיִדִסֲח

 ןֶּב יַחִׁשָמ ןַיְנִמְּכ תיֹוָנְׁשִמ יֵקְרִּפ ד"תכ ׁשֵּיֶׁש

 אבָֹי תיֹוָנְׁשִּמַה תיַאִרְק תכּוְזִּב יִּכ ,דִוָּד

  .יַחִׁשָמ

 ת"כה םֵׁש ןַיְנִמְּכ אהּו ַהּכֹוֵלל םִע ת"כד םֵׁש

 'יםִטּוּקִּלַה' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ הָּלֻאְּגַה ץֵק ֹוּב זָמְרִּנֶׁש

 ָיּה ְּתַהֵּלל ַהְּנָׁשָמה ָּכל )תהילים( ל"יַזִרֲאָהְל

 הּוא ,ת"כה ֶזה ְוִהֵּנה .ה"י ת"כה ת"ר .ַהְללּוָיּה

 ִּכי ,ה"י הּוא ָׁשְרׁשֹו ְוָאְמָנם .ב"ע ִמֵּׁשם 'א ֵׁשם

 ד"יֹו ,י"ֵה ד"ְויֹו .'ש ִּגיַמְטִרָּיא י"ֵה ְּפָעִמים ד"יֹו

 ׁשֶרְוׁשֹ .כ"ת ֲהֵרי ,ץ"ֵק עֹוֶלה ,א"ֵה ד"יֹו ,ה"ֵה

 ץֵע יִרְפ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ֶזה ְוָהֵבן ,ה"תכ ֲהֵרי ',ַהה

 ְמֵהָרה תאֹוְרִל ִויַכֵּון )ג ח"ר( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח

 )ה ת"ס( םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ה"תכ ת"ס ֻעֶּזָך ְּבִתְפֶאֶרת

 ְוהּוא ,ה"כת ת"ס ,"'ה ָךיּדְֹרֶׁש ָעַזְבָּת לֹא ִּכי"

 ָלָמה" ,ַהִּמְצִרי ֶאת ּבֹו מֶֹשה ָהַרג ֲאֶׁשר ַהֵּׁשם

 ַהְמַכֵּון ְוָכל ,ַׁשַּדי ֶׁשל ְּפִניִמי ְוהּוא "ֵרֶעָך ַתֶּכה

  .ַהּיֹום ָּכל ָרע ֵמָאָדם ִניצֹול ּבֹו

 א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה

 .יתִבְרַעְו הָחְנִמ תַּלִפְּת ןַמְז ת"ר ז"ּוּמַּתֶׁש

 לֶׁש יתִבְרַע הָחְנִמ לֵּלַּפְתִהְל תֶכֶלָל רָבְּכ לכֹוָי ה"הקבֶׁש

 ןַמְז רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ןֵמָא נּוֵתָּלֻאְּג יׁשִחָהְלּו ,תָּבַׁש ילֵל
 ןֵכְו .יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמַה 'וְּב הָחְנִמ תַּלִפְּת

 תֶכֶּסַמ דמְֹלִל מּוְּיִס יִמֹוּיַה ףַּדַה לֶׁש דּוּמִל רֶדֵסְּב

 אב ו"טְבּו[ .א"תשע זּוּמַּתְל ְךמּוָס תחֹוָנְמ

 .]ס"שַה תֶא יִמֹוּיַה ףַּדַה תֶרֶּגְסִמְּב יםִמְּיַסְמ ,ב"תשע

 ַּתּמּוזֶׁש א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 'ר ג"הרה יףִסהֹו ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִגְּב

 זּוּמַּת תֹוּיִתאֹו יּוּלִּמֶׁש א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶׁשמֹ

 ן"ִיַע ן"יִׁש ו"ָּת י"ֵה ן"ִיַז ו"ָו ם"ֶמ ו"ָּת ,א"התשע

 ׁשֶדחֹוֶׁש יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ף"ֶלָא

 א"תשע זּוּמַתְּב ד"כ ןֵכְו .א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא זּוּמַּת

  .הָּלֻאְּג לַע תֶזֶּמַרְמַה יֵעְסַמ תַׁשָרָפְּב אֵציֹו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו



  .ל"זצ ַאּבּוֲחִציָרא ֶאְלָעָזר ַרִּבי ר"ָהַאְדמֹו / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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  ת יַרִקל ְּדס ַעֵרְטְנֻק

  .ל"א זציָרִצֲחּוּבר ַאָזָעְלי ֶאִּבר ַר"מֹוְדַאָה

 א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ

 ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה יוִחָא לַע דֹוֵּפְסֶהְּב
 זּוּמַתְּב ו"כ םיֹו יֵאָצמֹוְּב הָמְיַמָּׁשַה הָרָעְסִּב הָלָעֶׁש

 ןֵה "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" לֶׁש ת"רָהֶׁש ,א"תשע

 לַע תֶזֶּמַרְמ "הֶּלֵא" לֶׁש 'אָהֶׁש יףִסהֹוְו ףֵסֹוי ןֶּב יַחִׁשָמ

 ץיצֹוִנ לֹו ׁשֵי יוָרָבְּד יִפְּלֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא יִּבַר ג"הרה יוִחָא

 ףֵסיֹו הָיְדַבעֹו 'ר צ"ראשלה ןָרָמ ןֵכְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

 תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש דֹוֵּפְסֶהְּב רַמָא א"שליט

 מ"גריַהֵמ 'יןִּתְדַח יןִתָמְׁשִנ' סֵרְטְנֻקְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ

 תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש א"שליט ןְרֶטְׁשְנְּגְרמֹו

 רּוֲאְׁשִּנֶׁש תֹוּיִתאֹוָהֶׁש יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

 אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע שראל ני סעי לה

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" ְּבֵתבֹות ְוֵיׁש .א"תשע

 ו"כ יֹום ַעל ְלַרֵּמז ,אֹוִתּיֹות ו"כ "ֵמֶאֶרץ ָיְצאּו ֲאֶׁשר

 אָּיִרְטיַמִגְּב ֵאּלּו ֵּתבֹות ֶׁשַבע ת"ְוס ת"ְוָהר ,ַלחֶֹדׁש

 יםִּלִּמַה םִע "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" ןֵכְו .ְּבַתּמּוז

  .יםִּלִּמַה םִע ףֵסיֹו יַחִׁשָמ רָזָעְלֶא אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו

 ד"כִּמֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶּׁש הַמְל רֵּבַחְתִמ הֶּזַה ןָיְנִעָה

 לֶׁש תרֹואֹוָה תַפקּוְּת ילִחְתַהְל היָכִרְצ זּוּמַתְּב

 ילִבֹוּתֶׁש ,הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא דסֹוְּב ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

 ל"זצ בַרָהְו .א"בב הָמֵלְּׁשַה הָּלֻאְּגַל לֵאָרְׂשִי םַע תֶא

 .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש יוָתּלֹֻעְפִל תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹּב רּוׁשָק

 תֶא יקִּתְמַהְל לֵאָרְׂשִי םַע לָּכ לַע תֹויָתִמְּב רֵּפִכְו

 ןֵכְו .יםִמֲחַרְּב אּובָֹּיֶׁש ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש תעֹוָּפְׁשַהַה

 זּוּמַּת ו"כ ד"כִמֶׁש 'םֶׁשֶּל'ַה יֵרְבִּדִמ קּוּיִּד ןָּמַקְל יאִבָנ

 ילִחְתַתְו ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת םֵּיַּתְסִּת א"תשע

 תַנְׁשִּב דַלנֹו ל"זצ בַרָה ןֵכְו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת

 לֶׁש יוָתֹוּלֻעְּפ תרּוְּבַּגְתִה לֶׁש הָנָׁש הָתְיָהֶׁש ,ח"תש

 דעת שמביא הדורות בסדר עיין( .ןָּמַקְלִדְּכ ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

  ).תמוז ז"כ הוא הצדיק יוסף פטירת שיום הקבלה שלשלת

 אנֹוָדֵלה טֹוֶשמֹ' ג ר"ל הרהיו ֶׁשָרָבְּדט ִמּוּטִצ

 ל"ר זצָזָעְלי ֶאִּבג ַר"ל הרה ֶׁשנֹוָתא ֲח"שליט

ה ָשלֹי ְׁשֵנְפת ִלָּבַׁשְּב) א"באב תשע' הובא בעתון המבשר ה(

ל "י זצִמי ָחִרי מֹוָל ֵאׁשַּגע ִנַּתֶפת ְלעֹובּוָׁש

ת ֹוּקר ַדַּפְסִמ ְךֶׁשֶמם ְלֵנְמר ִנֶׁשֲאי ַּכי ִּכר ִלַמָאְו

יו ִבָאם ֶׁשלֹום ֲחַלָח, רֶקּבֹת ַּבָּבַׁש ְּבנֹוָחְלל ֻׁשַע

 יסֹוִנְכַמ ּויַעִּגל ַמ"יר זצִאא ֵמאָּביק ָּבִּדַּצַה

ית ֵבים ְלִנָּבַרל ַה ָּכבּוְׁשם ָיל ָׁשדֹור ָּגֶדֶחְל

ם  ֵהַעּוּדיו ַמִבת ָאל ֶאַאָׁשְו, ל"א זציָרִצֲחּוּבַא

: ןֹוׁשָּלה ַהֶז ְּביב לֹוִׁשיו ֵהִבָאְו, הר ֶזֶדֶח ְלאּוָּב

 ְךֵלט הֹוַעד ְמעֹות ֶׁשַמֲחאן ַמָכ ְלאּום ָּבֵה'

ל ן ָּכֵכָלְו. יַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמיַעִפהֹוְלת ּוֹוּלַּגְתִהְל

 ַחמְֹׂש ִליעּוִּגים ִהִמרֹוְּמים ַּבִׁשדֹוְּק ַהינּוֵתבֹוֲא

י ִמי ָחִרמֹוּו. 'הָברֹוְּקה ַהָּלֻאְּג ַהְּבִׂשְמַחת ִעְּמָך

 רֹוְדַחס ְלַנְכת ִנעֹוה ָׁשָּמר ַּכַחַאְּליף ֶׁשִסהֹו

א ה הּוֵּנִהְו, םֵנְמַנְתִהיו ְוָדּוּמי ִלֵרְדִס ְּביְךִׁשְמַהְל

וכן (. יתִנֵּׁשק ַּבּוּיִדם ְּבלֹו ֲחתֹות אֹוב ֶאּום ׁשֵלחֹו

ל שנפטר לפני "שמואל דרזי זצ' ג ר"שמעתי מבני משפחתו של הרה

  יִּתְעַמָׁש

 לָּכ

 יאִבָנְו



  .ל"זצ ַאּבּוֲחִציָרא ֶאְלָעָזר ַרִּבי ר"ָהַאְדמֹו / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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שהרבנית . והיה מגדולי המקובלים הנסתרים בדורינו,  שניםכמה

ל "חלמה בתחילת חודש אב שהיא רואה את בעלה הרב זצ' תחי

ואומר לה שמעכשיו יתחיל להיות יותר ויותר טוב , מדליק נר

וחלום זה , והוסיף שאמו לא חלמה על בעלה למעלה משנה. ליהודים

  ). שזה חלום אמיתיואמרה שהיא הרגישה, היא סיפרה לכל המשפחה

 ַעֵזְעִּזֶׁש ,ה"הקב תַגָהְנַהְּב ןֵנֹוּבְתִהְל םקֹוָּמַה

 ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְבּו ל"חוְּב יםִּפִּסַה תֹוּמַא תֶא

 תאֹוָרנֹו תיחֹוִצְר ,םָלעֹוֵמ נּוְעַמָׁש אּלֶֹׁש יםִׂשֲעַמְּב

 דֶלֶי רּוְקָדְו ,םָּבַר תֶא רּוְקָּדֶׁש ,הֶנֲחַּמַה ְךתֹוְּב אּוָּבֶׁש

 יםִׂשֲעַּמֶׁש קֵפָס יןֵא .דֹומּוְלַּת יתֵּבִמ אָצָּיֶׁש ר"תשב

 לַע הָרֹוּתַה יֵרְמֹוׁש לֶׁש הֶנֲחַּמַה תֶא ַעֵזְעַזְל אּוָּב ּוּלֵא

 יְךִרָצְו ,םִיַמָּׁשַה בֵל דַע תֶרֶעֹוּב ׁשֵאָהֶׁש ,יוָגָלְּפ לָּכ

 הָּלֻאְּגַה תֶא יקִּתְמַהְל יםִׂשֲעַמ תֹוׂשֲעַל רֵרעֹוְתִהְל

 אלֹ םִאְו .םָּלֻּכ תֶא ילִּצַהְל רָבָּדַה ינּוֵדָיְּב יִּכ ,חַתֶּפַּבֶׁש

 םֵחַרְי 'ה .נּוָל הֶּכַחְמ דעֹו הָמ ַעֵדיֹו יִמ ,דַּיִמ רֵרעֹוְתִנ

  .נֹוצֹוְר תֹוׂשֲעַל םרֹוָּמִמ ַחרּו ינּוֵלָע הֶרֲעַיְו

 ְנַיןִע ֶׁשֶּזהּו א"שליט .ו .י 'ר ג"הרה

 ֶׁשל ִמּכָֹחם ,"ֵנֵלְך ּוִבְזֵקֵנינּו ִּבְנָעֵרינּו"

 ַעל ְמַכֵּפר ֵחְטא ְּבלֹא ֶׁשִּסּלּוָקם ִּבְנָעֵרינּו ר"תשב

 ּוִבְזֵקֵנינּו ַצִּדיִקים ִמיַתת ֶׁשל ּוִמּכָֹחּה ,ַהּדֹור

 ְּכִעְנַין ְוַדַעת ְלַטַעם ֵמֵעֶבר ,ֲאֻדָּמה ָּפָרה ְּכמֹו ַהְמַכֶּפֶרת

 ֵּבית ִּכְׂשֵרַפת ְוַהְּׁשקּוָלה ,ָהרֹוְצִחים ֶׁשל ְּׁשִפּיּותַה ִאי

 ַהַּבִית ְלהֹוָפַעת ֶּפַתח ּפֹוַתַחת ּוִמֵּמיָלא ,ֱאלֵֹקינּו

 ןֵכְו .ָמִׁשיַח נֹוַלד בָאְּב הָעְׁשֶׁשְּבִת ְּכֵׁשם ,ַהְּׁשִליִׁשי

 ֵאׁש ֵתֵצא ִּכי" )ה ,כב שמות( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָּב אָבמּו

 ֶאָּלא ֶׁשֵאיָנם ָהְרָׁשִעים ֵהם ,"קִֹצים הּוָמְצָא

 ִּכי ,עֹוד ַהָּכתּוב ְוהֹוִדיַע ,ַמְכִאיִבים קֹוִצים

 לֹא ,ְלַהְבִעיר ַהִּדיִנים ָלֵאׁש ְרׁשּות ֶׁשִּנַּתן ַאַחר

 ְוֶנֱאַכל" ֶאָּלא ,ַמְבִעיִרים ֵהם ְלָבד ַלּקֹוִצים

 ,ַרָּבן יתֵּב ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶאל ָרַמז ָּכאן ,"ָּגִדיׁש

 ֵהם ָּבֲעֹונֹות ִּכי ,קֹוָמה ָלֶהם ֵאין ֶׁשֲעַדִין

 ָּכאן ,"ַהָּקָמה אֹו" ,עֹוָלם ְּבָצַרת ַהִּנְתָּפִסים

 ,ִהִּגיָעה ַצָּואר ַעד ֶחֶרב ִלְפָעִמים ִּכי מֹוִדיַע

 ,ַּבֲעֹוָנם ִנְלָקִחים עֹוָלם ְיסֹוֵדי ַהּדֹור מֹוְפֵתי

 ִיְקָרא ְוָלֶהם ,ַהּדֹור ְּכָללּות ַעל ְלַהִּציל ְּכֵדי

 ָּדְמָתה קֹוָמֵתְך זֹאת" אֹוְמרֹו ֶּדֶרְך ַעל ,ָקָמה

  .ְלָתָמר ַהִּנְמָׁשִלים ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם ,"ְלָתָמר

ִּכי ִתָּׂשא " )יג, שמות ל(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּו

 ֵּפרּוׁש ִאם ִּתְרֶאה "ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַהַּטַעם , ֵּלק רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבלֹא ֵעתֶׁשִּיְסַּת

הּוא ּכֶֹפר ַנְפָׁשם ֶׁשל , "ִלְפֻקֵדיֶהם"הּוא 

, "ִלְפֻקֵדיֶהם" ינּוֵרָבי ְּדל ִּפיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרִנ ְו.ִיְׂשָרֵאל

ח ַקְלת ִננֹוֹוֲעָּבּו, ץֵּקל ַה ֶׁשהיָדִקְּפן ַמ ְזיַעִּגִהי ֶׁשֵנְּפִמ

  .יקִּדַּצַה

 ל"זצ איָרִצֲחּוּבַא בקֲֹעַי 'ר ג"הרה יֵבְתִכְּב אָבמּו

 ְּבֵארִמ ֲעקֹבַי ֵּיֵצאַו" )י ,כח בראשית( בתּוָּכַהֶׁש

 יםִארֹוְו .ו"ָו יַחִׁשָמ ת"ר "ָרָנהָח ֵּיֶלְךַו ַבעָׁש

 ֹוּדְכֶנְל הֶרְקִּיֶּׁש הַמ לַע זַמָר ל"זצ בקֲֹעַי 'ר ג"הרהֶׁש

 לֶׁש ֹוּדְכֶנ ינּוְיַה[ בקֲֹעַּיֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה

 רָּג הָיָה רָזָעְלֶא יִּבַר[ ,עַבֶׁש רֵאְּב ירִעָהֵמ אָצָי ,]בקֲֹעַי

 לֶׁש הָאָרנֹו הָרצּוְּב ְךֵלֵי ,"הָנָרָח ְךֶלֵּיַו" ,]עַבֶׁש רֵאְבִּב

 רֵּפַכְלּו 'ה ףַא ןרֹוֲח תֶא יטִקְׁשַהְל יֵדְּכ ,ףַא ןרֹוֲח

 ןֶּב יַחִׁשָמ ינּוְיַה ,ו"ָו יַחִׁשָמ ת"ר הֶז לָּכ ,רֹוּדַה לַע

 יםִמָיְּבֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ,ו"ָו תאֹוָה דסֹוְּב אהּוֶׁש ףֵסיֹו

 ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש יםִלֵּכַה תַפקּוְּתִמ רָבֲעַמ ׁשֵי הֶּלֵא

 ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש תרֹואֹוָה תַפקּוְתִל ,ףֵסיֹו

 רָבֲעַּמַהֶׁש רֹוּדַה לַע רֵּפִכְו יקִּתְמִה אהּו תֹויָרִטְפִבּו

 ְּבׁשּוָבה" )טו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו .יםִמֲחַרְּב הֶיְהִי

 'הְּב אָּיִרְטיַמִגְּב "ּוְבִבְטָחה ְּבַהְׁשֵקט ִּתָּוֵׁשעּון ָוַנַחת

  .ב"תשע

 אןָכְו

 יףִסהֹוְו

 דעֹוְו

 ןֵכְו



  .ל"זצ ַאּבּוֲחִציָרא ֶאְלָעָזר ַרִּבי ר"ָהַאְדמֹו / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 יט

 א"ָרְּגַה יִפְּלֶׁש א"שליט 'גַרַפ םֵחַנְמ 'ר ג"הרה

 תימֹוִל הָׁשָרָּפַה יֵקסּוְּפ תֶא יםִקְּלַחְמ

 הָלְיַּלַה תצֹוֲחַּב 'ו םיֹוְל ראֹוְּב הָׂשֲעַנ חַצֶרָהְו ,ַעבּוָּׁשַה

 יןֵּב יםִקסּוְּפַּב יֵעְסַמ תַׁשָרָפְּב קּדְֹבִנ םִאְו ,יֵעְסַמ תַׁשָרָפְּב

 ו"כ ׁשֵי ',ו םיֹו דֶגֶנְּכֶׁש יםִקסּוְּפַה םֵהֶׁש ייִעִבְׁשִל יִּׁשִׁש

 ןיָוֵכְו ,םֹוּיַה דֶגֶנְּכ ג"יְו הָלְיַּלַה דֶגֶנְּכ ג"י ,יםִקסּוְּפ

 קּדְֹבִל יְךִרָצ ,תצֹוֲח רַחַאְו תצֹוֲח ןַמְזִּב הָׂשֲעַנ חַצֶרָהֶׁש

 ,תצֹוֲח דֶגֶנְּכ םֵהֶׁש ,ְוַהְּׁשִמיִני ייִעִבְּׁשַה קסּוָּפַּב בתּוָּכ הַמ

 ַבְרֶזל ִּבְכִלי ִאםְו" :קסּוָּפַה ִּדְבֵרי ּוּלֵאְו .תצֹוֲח רַחַאַו

 ףַאְו ".ָהרֵֹצַח יּוַמת מֹות הּוא רֵֹצַח ַוָּימֹת ִהָּכהּו

 יֵקסּוְּפ תֶא קֵּלַחְל יְךֵא תיטֹוִׁש הָּמַּכ ׁשֵּיֶׁש יִּפ לַע

 ייִׁשִלְׁש יִנֵׁש לֶׁש תקֹוָסְפַהַה תֶא תֹוׂשֲעַל ןיָכֵהְו ,הָׁשָרָּפַה

 .תיטֹוִּׁשַה לָכְל אהּו נּוְרַּכְזִהֶׁש רֶדֵּסַה ְךיָלֵאָו יִּׁשִּׁשִמ ',כּוְו

 .רָזָעְלֶא אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע "ַבְרֶזל ִּבְכִלי" ןֵכְו

 רּויּבִעְּב אָּיִרְטיַמִגְּב ".יּוַמת מֹות הּוא רֵֹצַח" ןֵכְו

 ןְרֶטְׁשְנֶּגְרמֹו מ"גריַהֵמ אָבמּו ןֵכְו .עָׁשָרָה סילּוִמְרַא

 ִעם ִאיְנֶטְרֶנט אָּיִרְטיַמִגְּב ַאְרְמלּוסֶׁש א"שליט

 םֵהֶׁש ל"שז אָּיִרְטיַמִגְּב ַּגם ןֶׁשֵה ְוַהּכֹוֵלל ָהאֹוִתּיֹות

 תמֹוָחְלִנ ןֵה ןֵכָלְו ,דסֹוְיַה תַּׁשֻדְקִּב תמֹוָחְלִּנֶׁש תֹוּפִלְּקַה

 הָלְיַל לָכְּב ןֵכְו .דסֹוְי תיַנִחְּב אהּוֶׁש יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַחְּב

 ,יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח דסֹוְּב דסֹוְיַה לֶׁש הָרָאֶה ׁשֵי תצֹוֲחַּב

 יףִסהֹוְו .דסֹוְי תיַנִחְּב אהּו םֹוּיַה לָּכֶׁש 'ו ילֵלְּב טָרְפִּבּו

 יקִּדַּצַה תַדבֹוֲעֶׁש א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ 'ר ג"הרה

 דסֹוְיַהְו םִייַנֵעָה תיַרִמְׁש יֵנְיְנִעְּב יוָמָי לָּכ הָתְיָה הֶּזַה

 יאִבֵּמֶׁש 'יםיִנִנְּפ' ןיֹוָּלִגְּב יִל אּוְרֶהְו .הָלדֹוְּג תּוׁשְּדַקְתִהְּב

 ןֶּב יַחִׁשָמ ,ד"הי אָקיְנִּפְּסִמ 'קָחְצִי לַקֲח'ַהֵמ טּוּטִצ

 ןֵּקַתְל םֶדֹוּקִמ אבָֹיְו ,ןֹואׁשִרָה לֵאֹוּגַה הֶיְהִי ףֵסיֹו

 םֵהֶׁש בָא זּוּמַּת יֵׁשְדָחְל הֶז ןָיְנִע םָׁש רֵּׁשַקְמּו .םִייַנֵעָה

 ןָמְלַק ןרֲֹהַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ַעדּוָּיַּכ םִייַנֵע תיַנִחְבִּב

  .לֶגגּו תַבֵתְּב זָמְרִנ גגֹוֶׁש א"שליט

קֹוֶדם  )א, בתי מדרשות פרקי היכלות לט( ׁשָרְדִּמַּב

ֶׁשָּיבֹא ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשְּׁשמֹו ְמַנֵחם ֶּבן 

 ָיבֹא ְנֶחְמָיה ֶּבן חּוִׁשיֵאל ִאיׁש ְלֶאְפַרִים ,ִּמיֵאלַע

ַיֲעֶלה ֶמֶלְך ָּפַרס ְוִיְדקֹר ֶאת ְו ',כּוְוֶּבן יֹוֵסף 

הּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ּו ְוִיְסְּפד,ְנֶחְמָיה ֶּבן חּוִׁשיֵאל

 ְוָהאֹותֹות ָהֵאֶּלה ַמִּגיעֹות ,ְּבֶהְסֵּפד ָּגדֹול ּוֶבִכי

 אָּיִרְטיַמִג ְּבסַרָּפן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנּו. 'כּוְוְּבחֶֹדׁש ָאב 

 ןֵכְו. ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףת ְּבֶמֶחְלִּנה ֶׁשָּפִלְּקם ַה ֵׁשסיָלִמְרַא

 .רָזָעְלי ֶאִּבַר אָּיִרְטיַמִגְּב ליֵאִׁשן חּוה ֶּבָיְמֶחְנ

א "ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 רָזָעְלי ֶאִּבַר אֹו, ליֵאִׁשן חּוה ֶּבָיְמֶחְנל ר ֶׁשָּפְסִּמַהֶׁש

ל ֵּמַסְמ ַהן"ֵּבי ּוּלִמה ְּב"ם הויל ֵׁשז ַעֵּמַרְמַה 520א הּו

  .תכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסֶא

 )י ,יב זכריה( בתּוָּכַּב זָמְרִנ רֵקֹוּדַה לֶׁש מֹוְׁש

 רּוַח םְירּוָׁשַלִ יֹוֵׁשב ְוַעל ָּדִויד ֵּבית ַעל ְוָׁשַפְכִּתי"

 הֶזְו ".ָּדָקרּו ֲאֶׁשר ֵאת ֵאַלי ְוִהִּביטּו ְוַתֲחנּוִנים ֵחן

 ְוַעל ָּדִויד ֵּבית ַעל ְוָׁשַפְכִּתי" .םָׁש ם"יִּבְלַּמַה ןֹוׁשְל

 יֵדְי לֶׁשַע "ְוַתֲחנּוִנים ֵחן רּוַח ְירּוָׁשַלִם יֹוֵׁשב

 ֵחן ְוַיִּׂשיגּו ְּבַתֲחנּוִנים 'ה ֶאת ְיַבְּקׁשּו ןֵכ

 ַאָּפם ֶׁשרּוַח ֶׁשִּיְראּו יֵדְי לֶׁשַע ',ה ֵמֵאת ֲחִניָנהַו

 ָנַפל הֶיִנְח ְּבִצּלֹו ָאְמרּו ֲאֶׁשר 'ה ְמִׁשיַח

 ,ּוִבְתִפָּלה ִּבְתׁשּוָבה ִיְתעֹוְררּו ַּבִּמְלָחָמה

 ִויֵעְּינּו ֶׁשַּיִּביטּו ,"ָּדָקרּו ֲאֶׁשר ֵאת ֵאַלי ְוִהִּביטּו"

 לַע אֹותֹו ָּדְקרּו ֵהם ּוְכִאּלּו ,ַהּדֹור ַּבֲעֹון ֶׁשֵּמת

 ֵאָליו ָלׁשּוב 'ה ֶאל ְוַיִּביטּו ,ֲעֹונֹוֵתיֶהם יֵדְי

 ,ָמעּוָזם צּור ָנַפל ַּבֲאֶׁשר ִמּקֶֹדׁש ֶעְזרֹו ּוְלַבֵּקׁש

 ְּתִחָּלה "ַהָּיִחיד ַעל ְּכִמְסֵּפד ָעָליו ְוָסְפדּו"

 ָיִחיד ןַהֵּב ַעל ֶׁשּסֹוְפִדים ְּכמֹו ָעָליו ִיְסְּפדּו

 ְךָּכ רַאַח ְוַגם ,ַּתְחָּתיו ַאֵחר ְוֵאין ֶׁשֵּמת

 ִמְסֵּפד ָעָליו ְיָמְררּו ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה

 ינּוִצָמ  יףִסהֹוְו

 ןֵכְו
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 קדֹוָצ 'רֵמ 'יםִרָקֲע דֵקֹוּפ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ַמר

 ָעָליו ְוֶנֱאַמר ֶנֱהַרג יֹוֵסף ֶּבן ּוָמִׁשיַח יןִלְּבּוּלִמ

 ְּכִאּלּו ַּפְׁשֵטיּה ַמְׁשַמע "ָּדָקרּו ֲאֶׁשר ּוְוִהִּביט"

 ַוַּדאי ַעְצמֹו ְּדִמַּצד ְוַהְיינּו ,ְּדָקרּוהּו ִיְׂשָרֵאל

 ֵּכן ַעל ',כּוְו ְּכָלל ָלמּות ֶׁשּלֹא ִמְׁשָּפטֹו ָהָיה

 הֶאְרִנְו .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְלַכֵּפר ֵליָהֵרג ֻהְכַרח

 ,הֶנֲחַּמַה ְךֹוּתִמ היָרִקְּדַה תֶא בּוְּבִס םִיַמָּׁשִּמֶׁש יףִסהֹוְל

 ,ֹוּנַמְז םֶדקֹו יקִּדַּצַה רַקְדִנ ינּוֵתנֹוֹוֲעַּבֶׁש זֵּמַרְל

 רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְּדָקרּוהּו ְׂשָרֵאלִיְו

 .עָׁשָר סילּוִמְרַא אהּוֶׁש ת"ר ר"ֵׁשָאֶׁש א"שליט
 בתּוָּכַּב זָמְרִנ מֹוְּׁשֶׁש א"שליט 'ו 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

  ".ְמִׁשיֶחָך ִעְּקבֹות ֵחְרפּו ֲאֶׁשר" )נב ,פט תהילים(

  

ים ִרָבְּדַהֵמ, יםִנמּוי ֱאֵרְמֹוי ׁשיֵדִסל ֲחא ֶׁש"ן תשעָּנַחְתֶאת ָוַׁשָרָּפ' רֵצָחל ֶהקֹו'ן יֹוָּלִּגה ִמָרָצְקים ִּבִטיטּויא ִצִבָנְו

  .א"א שליטיָרִצֲחּוּבת ַאַחַּפְׁשל ִמֶצא ֵא"ים שליטִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁשר ִמ"מֹוְדַאי ָהֵדל ְיים ַעִלֵבֲא ָהחּוםיִנְּב רּוְמֶאֶּנֶׁש

 רואים בחוש אפילו מי שיש לו רק קצת עיניים רואה שזה הזמן של ביאת :א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

תוב בתורה ובנביאים ומה שכ, היום רואים הכל בחוש, לא כמו שהיה כל הזמנים והקיצים, המשיח

איני רוצה להאריך , רואים הכל היום בחוש הכל מה שקורה בעולם, ובשאר ספרים זהו זה, ובכתובים

  .אבל מי שרוצה לראות רואה שזהו זה, כאן

  ? זה בעיתה:א"רבי דוד אבוחצירא שליט

בנו ולא רוצה ה מתגאה "ה אנחנו בניו והקב"אבל אצל הקב,  זה בעיתה:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

ואז , אז בשביל זה הבטיח שהגאולה יהיה בעיתה, להביא את משיח דוקא בעיתה בלי זכות עם ישראל

היום שעוסקים בתורה ובחסדים . להראות שהאחישנה רק בזכות ישראל, יוכל להקדים לעשות האחישנה

צרים דבר שעם אין בהיסטוריה מיום שיצאנו ממ, והבעלי תשובה שלא היה מעולם, שלא היה כמוהו

ם כותב בהלכות תשובה כבר "הרמב. לא שמענו דבר כזה, ומליונים מהם, ישראל מעצמם ישובו בתשובה

ל אמר שלפני ביאת "ט הקדוש זצ"הבעש. הבטיחה לנו תורה שסוף ישראל לשוב בתשובה ומיד נגאלין

מ "ופתאום הס, ריםהמשיח יבוא ברכה גדולה על עם ישראל וגם עניים יתחילו להתרגל לחיות כמו עשי

ויהיה דחקות ואיש את רעהו חיים יבלעהו מרוב הדחקות , יניח את הידיים על ההשפעות אחר שהתרגלו

  . הרי רואים את זה בחוש עד היום היה הרחבה והיום הכל ירד וכבר הורגלו לשפע', והחובות וכו

, חוץ מזה ההתנהגות בעולםו! רואים בחוש! רואים בחוש.  חזק חזק וברוך:א"רבי דוד אבוחצירא שליט

וכל , הם מוכנים כבר כולם ימח שמם לבלוע את עם ישראל ולחלק את ארץ ישראל, ובעניין ארצות ערב

כל העולם מסוף העולם ועד סופו אפילו אמריקה כולם רצו , היום וכל הלילה שבתם וקימתם אני מנגינתם
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כמו הניסים , רים גלויים שלא הראו מעולםרואים ממש דב, ה בלבל אותם"והקב, את זה והיו מוכנים לזה

  .ולא קרה שום דבר, זורקים טילים שכל אחד מהם יכול להרוס בנין של חמש קומות, למשל כאן בדרום

 בשביל זה אנחנו צריכים לעורר כי לא שמענו ניסים כאלו מאז יצאנו :א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

והיום ברוך השם , לפיים שנה לא ראו חסדים אולי לפעמיםא, כל הגלות היה רק שמדות וגזירות. ממצרים

  .זה ארבעים שנה מאז מלחמת ששת הימים רואים ניסים גלויים

עין לא ראתה אלוקים ", ר אומר דברים העומדים ברומו של עולם" כבוד האדמו:א"רבי דוד אבוחצירא שליט

ר ממעתיקי "האדמו,  דור דעהר משרידי"האדמו, ר אומר אומר דברים נפלאים"מה שהאדמו, "זולתיך

  .ר יש להם משמעות למעלה ולמטה"הדברים של האדמו, השמועה

ה יתגלה "העיקר שהקב, גם ילדים קטנים יכולים לומר את זה] בענוותנותו[: א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

  .אלינו

  .עליהגלה נא ופרוס חביבי ,  יתגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה:א"רבי דוד אבוחצירא שליט

אם מתבוננים מה שקורה , הוא כבר גלוי עכשיו,  אנחנו פשוט לא רואים:א"משומרי אמונים שליט ר"אדמו

צריכים לחזק את עם ישראל להכניס אמונה ולהראות כי בעזרת השם אנחנו . רואים שהוא גלוי, בעולם

וא עומד כבר לפני היום הוא לא עומד אחרי כותלינו ה, אני אומר, ממש רואים כבר את אורו של משיח

  .כותלינו

, בגדים יש, נעליים יש,  כמו שהצמח צדק אומר חסר רק לצחצח את הכפתורים:א"רבי דוד אבוחצירא שליט

  .רק לצחצח את הכפתורים

כתוב בספר חסידים .  אם הצדיקים האלו היו בזמננו היו רוקדים כל היום:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

,  קטן ואם הוא נותן על זה שבח והודיה אז הוא עושה איתו נס יותר גדולה עושה עם בן אדם נס"שהקב

בעזרת השם יבוא הנס הגדול , ה מראה לנו את הניסים הגלויים כאן בארץ שאם נשבחו"אז על זה הקב

כתוב במדרש ששלמה , זה מאה אחוז שצריך להיות יום הנקמה לפני הגאולה. שזה מלחמת גוג ומגוג

אז , "יום נקם בלבי ושנת גאולי באה"ה אמר לו "אז הקב, אימתי יהיה הגאולהה "המלך שאל את הקב

  .הנקמה מוכח להיות, "שוכן בציון' ונקיתי דמם לא ניקיתי וה"ככתוב , מוכח להיות הנקמה מקודם

  ".ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו ":א"רבי דוד אבוחצירא שליט

ואת , ה אמר לו ליבא לפומא לא גליא"אז הקב,  המלך מתי אז שאל שלמה:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

וזהו ההכנה , ובעזרת השם כשיהיה הנקמה הגדולה יום נקם בלבי אז עם ישראל יינצל, זה עכשיו רואים

כתוב בספר אהבת יונתן על ההפטרות או , הגדולה לכשיזרקו את האטום לא יזיק לאף אחד מעם ישראל
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דידוע שעם ישראל יינצל ממלחמת גוג ומגוג בארץ ישראל הגם : נובפרשת עקב או בפרשת בלק וכלשו

כי מקודם , וזה יהיה תשובה, ואת ארץ הקודש' שיעברו עליהם הרבה צרות ועם כל זה לא יעזבו את ה

אז בזה יהיה תשועתם שלא יעזבו את ארץ , היה החטא שהלכו למצרים לעזרא ומזה נגרם הרבה חטאים

ה יציל את ישראל "ידוע שהקב לו דברי הספר אהבת יונתן בהפטרת בלקוא[ .ככה הוא כותב, ישראל

ואת ' ואפילו הכי לא יעזבו את ה, כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות, ממלחמת גוג ומגוג

כי התשובה צריך להיות , וזהו יהיה עיקר תשובתם. נחלתם ארץ הקדושה תבנה ותכונן

היה ירידתן למצרים כמו , בית המקדשועיקר חטאם בזמן ה. באותו מקום ובאותו מעשה

ולכך תהיה תשובתם , ונשתרבב מזאת חטאים גדולים". הוי היורדים למצרים לעזרה"שכתוב 

יגזור , לעתיד לבא כשיגיע עת דודים ואלו דבריו בהפטרת עקב .לעתיד שלא ינטשו את נחלתם

היא נהיתה עת ובעת ה, ויתנדבו ליבם לילך ולדור בארץ ישראל, מלכות גזרות על ישראל

   ].וישלח להם משיחו, וירחם עליהם, צעקתם' וישמע ה, צרה ליעקב

זה דברי , זה דברי נחמה הכי גדולים בעולם שיכולים להיות,  זה דברים גדולים:א"רבי דוד אבוחצירא שליט

  .זה הבטחה, נחמה אמיתיים

  . בין הנוצרים למוסלמיםספרים על המלחמה הזאת'  האברבנאל כתב ד:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

  :א" תשעא במוצאי תשעה באב"ר משומרי אמונים שליט"ל דברים שאמר האדמו"ועוד מובא בגליון הנ

ה אבל תנחומנו הוא שרואים שכבר "כי הוא תלוי רק ביד קוב, בכל הדורות לא הצליחו להחיש את הקץ

, קדקדו להתבונן שמשהו מתרחשומי שאינו סומא ולבו אינו מטומטם ויש לו מח ב, נפתחו שערי שמים

שלא ראו כזאת במשך , ומתנוצצים סימנים לגאולה, ונפתח בשמים ענין של מדת הרחמים על כלל ישראל

האומות אינם שוקטים כל עוד ארץ ישראל שהיא לב העולם קיימת על המפה , כל אלפיים שנות הגלות

היה תקופה של אלפיים שנה אשר גולה כי עד היום , אלא מאי כעת רואים דבר שהאירו את עינינו בזה

וגם אז היו עבדים משועבדים לאומות , והיה קצת מנוחה במדינה כזאת או אחרת, אחר גולה גלתה יהודה

ולא עשו בשום אומה ולשון מה שעשו , והם גזרו עלינו גזירות ועשו אתנו מה שלבם היה חפץ, העולם

שעל החיות הם מרחמים , שו זאת אפילו לחיותשלא ע, ובפרט בחורבן האחרון שהיה, עם בני ישראל

כאן המקום לציין את דבריו המבהילים של החפץ חיים : אמר העורך[ .בתואנה של צער בעלי חיים, יותר

 שמי שאינו מתבונן בתהליכי הגאולה הוא דומה לאדם שקיבל תורה מסיני ולא )מ"הובא בספר בית השואבה ובכ(

. הוא לא נגאל, אותו דבר אותו אדם שלא מתבונן בתהליכי הגאולה, שאינו נחשב למקבל תורה. לומד בה

, כל ענין רוחני לא יהיה ניכר ערכו ולא יהיה מורגש טעמו רק למתבונן בו: ונביא את דבריו
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וממש כזה תהיה ביאת המשיח שהיא . ולמשל ידיעת התורה ללומדים ולמתעסקים בה

  ].ביאת המשיח לא ירגיש בה מאומהומי שאינו מתבונן ב, התגלות השכינה בכל העולם

  :א"ר שליט"ונמשיך את דברי האדמו

רואים בימינו נעמד רשע ומכריז בריש גלי , שנפתחה מדת הרחמים, ואילו כעת הגיע זמן של רחמנות

ואילו היו מדבר זאת על אומה אחרת , וכולם שותקים, שהוא עושה אטום ומבקש למחוק מדינה שלימה

וכוונתם היא כנגד , קר כוונת האומות העולם היא הנקודה הזאת של בני ישראלאבל עי, לא היו שותקים

וכעת כבר היה , והם מתאספים יחד, ועל כך אין להם מנוחה יומם ולילה, הנקודה הזאת של ארץ ישראל

העמידו ] אובמה[ואותו ', וכו, מדובר בין כל האומות ישמעאל ואדום לעשות שלום ושלווה ביניהם

  .והוא גילה זאת בפירוש, מחמת ידיעתם שהוא ערבי והוא יגמור את מחשבתם, להיות נשיא

שבלבל את כל האומות שעמדו מוכנים כנגד ישראל ונלחמים איש באחיו וכבר ' לכו חזו מפעלות ה

שהוא , ואיזה חסרון היה בתוניס] במצרים[, תסבירו לי מה קרה שם, שאלתי אנשים מבחוץ מביני דבר

  .'ופתאום השתגע אחד ושרף עצמו וכו, המקום של מסחר ושלוו

והרי הם ישבו בשלום ושלוה , ונדלקו כל המדינות הערביות וזה ממשיך לבעור ואי אפשר להשקיט זאת

שלא יהא להם ברירה ויצמצמו אותם , וכבר עשו יד אחת עם האירופאים ואמריקה ללחוץ על בני ישראל

ואין צריך להיות חכם , שזהו כל כוונתם, למוחקםבכדי שיוכלו חס ושלום במחי יד , למקום קטן אחד

  .וכל ילד יכול להבין זאת, בשביל להבין זאת

וזה היה , לא ראו מדת הרחמים, שכל זמן שאויביה יושבים בשלוה, בבעל הטורים כתב וזוהי תקוותנו

 אבל עתה בהיות שאין אויביה יושבים, מלבד כמה שנים של מנוחה, במשך כל אלפיים שנות הגלות

ת יתקיימו דברי הבעל הטורים שכתב "לכן זוהי תקוותנו כי בעזהשי, והם הורגים אחד את השני, בשלוה

כשיפול ישמעאל באחרית הימים יצמח משיח בן , "על פני כל אחיו נפל"בסוף פרשת חיי שרה על פסוק 

  .דוד שהוא מזרע יצחק

ם כי תחילת נפילתם של ישמעאל תחילת מפלת האומות היה בבבל והוא ממשיך בכל העולם ולכן רואי

אלא מובא בתנא דבי אליהו רבה רמז רמזתי . ומאיזה טעם התחיל שם, היתה בבבל שהיא עירק שבימינו

ועל זה אנו אומרים במשך אלפיים שנה בקאפיטל . לעולם שאני יורד תחלה לבבל ואחר כך יבא בן דוד

לך שגמלת לנו אשרי שיאחז וניפץ את בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמו, על נהרות בבל"של 

האם העיניים ? האם הוא דבר של מה בכך, וברוך השם עתה זוכים לראות זאת". עולליך אל הסלע

לכן שיגיע מאוחר , אלא האדם אומר לנפשו הרי באם המשיח יגיע לא אוכל להתעסק בתאוותי? סומאות
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אבל כשמתבוננים רואים , יגיע המשיחאז , ורק כשאהיה יהודי זקן ולא אוכל ללכת, יותר ולא עתה

וכן , ומשם עבר לסוריה, וכנראה שהוא רוכב על החמור והוא מתנהל לאטו, שהתחיל להתנוצץ אורו

וכשהאדם יתבונן , ה ועושה שם חורבנות אשר לא יאומן כי יסופר"לשאר המדינות והוא שליחו של הקב

  .וכולם הכנות, מה מתרחש כאן לא יוכל להבין זאת

לא נביא ? תקופה קצרה יתחילו מרידות גם במדינות אירופה והאם אתם מדמים שבזה נשלם הכלבעוד 

ת "והשי, אבל לא יעבור תקופה ארוכה עד שאותם המרידות יתחילו גם באירופה, אנכי ולא בן נביא אנכי

כל הפחות ול, שיארוז את חפציו, ומי שיש לו שכל הנני אומר כבר שנים, יעזור שאחינו בני ישראל ינצלו

א "יונתן אייבשיץ זיע' ק ר"כמו שכתב הרה. כדי שיהא לו לאן לברוח, יכין לעצמו מקום בארץ ישראל

יגזור מלכות הרשעה גזירות על , דלעתיד כשיגיע עת דודים: ל"בזה, בספר אהבת יונתן פרשת עקב

גם בארץ ישראל [ובעת ההוא נהייתה עת צרה ליעקב , ויתנדבו לבם לילך ולדור בארץ ישראל, ישראל

, וישלח לפניהם משיחו הולך תמים, את צעקתם וירחם עליהם' וישמע ה, ]שיתאספו מסביבה כל האומות

ה יציל את ישראל ממלחמת גוג "דידוע שהקב: ל"ועוד כתב בזה. ל"עכ, וישיב את שבות ציון כבתחילה

'  נחלתם ארץ הקדושה וכוואת' ומגוג כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות ואפילו הכי לא יעזבו את ה

   .ל"עכ

ל בספרו תפארת "יהונתן איבשיץ זצ' כאן המקום לציין את דבריו המבהילים של הגאון ר: אמר העורך[

ומדייק את זה ,  שבעקבתא דמשיחא השכינה תשוב לארץ ישראל לפני עם ישראל)פרשת נצבים(יהונתן 

לל זה לא יהיה מי שיגן על היהודים בחוץ ובג, ואחר כך יקבץ, ישוב'  שקודם ה"ושב וקבצך"מהפסוק 

ושב ": ונביא את דבריו. ל ייתי ולא אחמיניה"שבגלל זה אמרו חז, ירחם צרות' ויבואו עליהם ה, לארץ

עד שרבים מחכמי , שיהיה סמוך לגאולה, זהו הענין חבלו של משיח, "וקבצך מכל העמים

, גלות אם על הבנים לשמרנווהטעם כי השכינה עמנו ב, ישראל אמרו ייתי ולא אחמיניה

, רק השכינה ישוב מקודם לארץ ישראל, ולעת הגאולה לא ישוב השכינה אתנו בפעם אחת

אין בקרבנו יהיה עלינו צרות מצוקות ' ואם כן כשאנו בגולה וה, ואחר כך נשוב אנחנו לשם

 ואחר כך, לארץ ישראל' כי מתחילה ישוב ה" ושב"וזהו מאמר הקרא . כי אין כאן מגין

שיהיה פעמיים קיבוץ ) דברים ל ג(ב "מהנצי' העמק דבר'וכן מובא ב. ולא יהיה בפעם אחת, "וקבצך"

שמתחילה יהיה קצת קבוץ : ונביא את דבריו. מרמז על הפעם השנייה, "ושב וקבצך"והפסוק , גליות

צא ויו". ושב וקבצך"כדכתיב , ידו שנית' ואחרי כן יוסיף ה, על ידי רשיון המלכויות, גליות

ל שאמר בשם החפץ "י לוינשטיין זצ"וכן מובא מהגר. מדבריו שהשכינה תשוב לפני הקבוץ גליות השני
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' ג ר"וכן הוסיף הרה. ויצטרכו יותר זכויות, ל יהיה להם יותר קשה להגאל"שבביאת המשיח אלו שבחו, חיים

ץ הגליות הראשון ע היתה גם לפני קיבו"שהבחינה הזאת של עזיבת השכינה ל א"אליהו בוחבוט שליט

והיו צרות במדינות ערב שגרמו , כיון שמיד לפני הקיבוץ הראשון היתה השואה. שהיה על ידי הקליפות

 ו דוקא"ואולי זה גם מסביר מדוע התעוררו הכופרים להטיל דברים כלפי מעלה ח. ליהודים לעלות לארץ

אשר אין אלוקים  שואה היתה עלכי באמת מזלם ראה שחלק מסיבת ה" ?היכן היה אלוקים בשואה"בנוסח 

גדולי ישראל שחיו הסיבות שכתבו  בוללות ושארתוכמובן שעיקר הסיבה היא על הה. בקרבם כימי קדם

  .ל"מהסיבה הנ  אבל נוסח השאלה נובע.בזמן ההוא

ראשי , וכן ראינו שנלקחו מאיתנו באופן פתאומי בתוך פחות משבוע שלשה מגדולי ישראל המובהקים

והמכנה המשותף של שלשתם שהם גדולים ליטאים , ובית מדרש עליון, בית התלמוד, מירהישיבות של 

ומבחינה רוחנית יש כאן רמז ברור מלמעלה , שיש להם ישיבות גדולות בארץ ישראל, קאים במקורםיאמר

הצדיקים שהיו מעבירים את חלק מו, שהחיבור הרוחני של אמריקה וארץ ישראל קיבל מכה קשה מאד

 הְוַהְּקִלָּפ ,ַהָּנָחׁש לֶׁש ָהרֹאׁש תִּבְבִחיַנ אהּו הַהְּקֻדָּׁש דֶׁשַּצ :)קיט במדבר(ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר  .םהשפע אינ

 רֹאׁשֹו תֶא ףּכֹוֵפ ָהרֹאׁש נּויַהְי הַהְּקֻדָּׁש דַצ תַהָּגלּו ןֶׁשִּבְזַמ יִּפ לַע ףְוַא .ַהָּנָחׁש לֶׁש בַהָּזָנ תִּבְבִחיַנ אִהי

 הַהְּקֻדָּׁש ,תַהָּגלּו ןִּבְזַמ םְּדַג .תָהֱאֶמ תזֹא ןֵאי ,טְּכׁשֹוֵל הְוִנְרֶא ַעְצמֹו תֶא ַמְגִּביַּה בַהָּזָנ אּוִמֵּמיָל רֶלָעָפ

 :)הקדמה ב(ר ָמִצינּו ַּבּזַֹהן ְוֵכ .טׁשֹוֵל בֶׁשַהָּזָנ הִנְרֶא קַר הְוֶז ,בַהָּזָנ תֶא המֹוִליָכ אְוִהי ,תַהּׁשֹוֶלֶט אִהי

ם ִׁשִּׁשי ֵיׁשן ֶׁשֲעַדִי ְלהֹוִכיַחי ְּכֵד, םַּבֲחָטֵאיֶה ְוֶנֶעְנׁשּו ֶׁשֵּמתּור ְלַאַחם ַּפַעל ְּבָכל ִיְׂשָרֵאת ֶאת ִלְמנֹוה ִצָּו ה"ֶׁשהקב

ה ַהְּקִלָּפת ֶא לֹו ֵיׁש ׁשֶֹרׁש לְּדָכ. לִיְׂשָרֵאת ִנְׁשמֹוי ָׁשְרֵׁשא ִרּבֹום ִׁשִּׁשיה ְלַמְעָלם ֶׁשֵה ְּכמֹו, הְלַמָּטל ִיְׂשָרֵא ִרּבֹוא

ם ִׁשִּׁשיה ַהְּקֻדָּׁשד ְּבַצד ָּתִמיר ִלָּׁשֵאם ַחָּיִבין ָלֵכ, םָלעֹוָל ְלַהְׁשִּפיַעל ָיכֹוא הּוק ֶׁשַרם ָהִעְנָיִנית ְוֶא ִמֶּמּנּות ֶׁשּיֹוֶנֶק

ה ַהְרֵּב ּבֹו ֵיׁשת זֹאל ְּבָכ. דְמאֹט מּוָעת ַיֲחִסיא הּום ָלָּבעֹוה ַהְּקֻדָּׁשד ֶׁשַּצ ְּבָיֵמינּום רֹוִאין ְוֵכ. םָׁשָרִׁשיא ִרּבֹו

 ּוְכמֹו. םָלעֹוָל ִנְצָרְךא ֶׁשהּו ְוׁשֶֹרׁש ׁשֶֹרׁשל ָּכל ֶׁשל ֵסֶמת ִלְהיֹוב ַחָּיה ַהְּקֻדָּׁשד ֶׁשְּבַצז ִלְרמֹ, םְוסּוִגים ְּגָוִני

ם ַהִּמְנָהִגית ֶא ׁשֶֹרׁשל ְלָכ ֵיׁשה ַּבְּקֻדָּׁש, לְלַהְבִּדי ָּכְך', ְוכּו ֶׁשָּלּהם ִגיַהִּמְנָהת ֶאה ְוֻאָּמה ֻאָּמל ְלָכ ֵיׁשה ֶׁשַּבְּקִלָּפ

, )'יהודה לקדשו'הובא בספר זכרון  (ל"ר זצֶנְטק הּוָחְצִי' ג ר"הרהר ֵמָמֲאַמא ְּבָבן מּוֵכְו. 'ת הַּבֲעבֹוַד ֶׁשּלֹום ְוַהְּדָרִכי

ל ת ָּכ ֶאׁשֵּין ֶׁשיָוֵּכ, ׁשֶפים ֶנִעְבל ִׁש ֶׁשַחּכֹת ַהים ֶאיִכִרְצ, םלֹוָׁשת ְּבֹוּמֻאין ָהֵּבת לּוָּגת ַהר ֶאבֲֹעיל ַלִבְׁשִּבֶׁש

  ]..יםיִעִרְפם ַמין ֵהֵא, יםִקְנת יֹוֹוּפִלְּקם ַהֶהֵּמים ֶׁשִׁשָרֳּׁשַה

רץ ת יעזור שבני ישראל ינצלו בכל המקומות שהרי עתידה א"והשי: א"ר שליט"ונמשיך את דברי האדמו

אבל תקוותנו היא כדברי הבעל הטורים , אבל צריכים רחמים מרובים, ישראל שתתפשט על כל הארצות

ק שאין מפילים "ומובא בזוה, ואז היה הכל סגור בעבורנו, שכל זמן שאויביה שלו אזי היו צריה לראש
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 המדינות ורואים שלקחו את אותו אחד שהיה שולט על כל, את האומה בטרם שמפילים את שרו מלמעלה

והכל היו , ועוד מבקשים לדונו למיתה, והכניסו אותו לכלוב כמו כלב, הערביות והוא נשיא מצרים

ובעקבותיו נפלו , אלא הפילו את שרו של מצרים, ואיזה הסבר יש בזה, ואפילו השקצים שלנו, סוגדים לו

, עאל באחרית הימיםונתקיימו דברי הבעל הטורים כשיפול ישמ, כל השרים של כל המדינות הערביות

שהרי בני עשו היה עוזרים תמיד לישמעאל במחשבה שמא יוכלו , וכמו שכתב וכשל עוזר ונפל עזור

ואמריקה שהיתה , שכולם כושלים ונופלים, וכעת מתקיים כשל עוזר ונפל עזור, להתגבר על ישראל

כי לפני עשר , טהוהיא תרד מטה מ, וכולם אמרו עליה שהיא הארץ המובטחת, עבודה זרה של הזהב

ואם מתחיל דבר . ומאז הם נופלים, ואז ראו שכבר הפילו את השר שלהם, שנים שקיבלו את המכה שלהם

כי ברגע שיתחיל הזמן , וצריך להתנהג בשכל כדי שיוכלו להנצל מבעוד מועד, זה צריך רחמים מרובים

,  עת רצון שנפתחו שערי שמיםאלא עתה הוא, וכפי הנראה זהו זה, "יום נקם בלבי"של הנקמה שיתקיים 

אנו , אבל באם הכל ילך לפי הדרך והעצה הזאת, ת שלא יגרמו העוונות שיסגר שוב"וצריך לבקש מהשי

מאתנו דורשים הכנה וטהרה לעשות . אמן, ת שכבר קרבה ישועתנו לבוא בקרוב במהרה"מקווים בעזהשי

אספו ודרשו במדרש הטהרו הזמינו ה, הכנה לגאולה כמו שאמר יעקב לבניו כשביקש לגלות את הקץ

ת יעזור "והשי, והכנה רבה בכדי שנזכה לעברו בשלום, ולגאולה צריך הכנה גדולה, עצמכם לגאולה

באש הצתה ובאש אתה ' כי אתה ה"כמו שאמרו היום בתפילה . שיתקיים ותשוב לירושלים ברחמים רבים

לפני ביאת המשיח תלך אש ' פי, "יב צריואש לפניו תלך ותלהט סב"וכן כתיב בתהילים , "עתיד לבנותה

ת יעזור שכדרך שאנו זוכים "והשי. ת ילהט וישרוף את כל צריו העומדים מסביב לארץ ישראל"והשי

, שיהא חרב איש ברעהו, כן נראה במפלתם של הפלסטינים, לראות במפלתם של הישמעאלים והערביים

  .אמן, שראלוישכחו ותפול עליהם אימתה ופחד וכולם יברחו מארץ י

הנהגת , ה אתנו הנהגה אחרת"בהיות שהתחיל הקב". 'שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה וגו"

יתעורר גם מדת , לכן מבקשים אנו כדרך שהתעורר מדת הרחמים על הכלל, הרחמים וניסים ורחמנות

בכלל . וישועהולשנת גאולה , ת יעזור שנזכה צו א גוט גבענטשט לעכטיג יאר"והשי. הרחמים על הפרט

ולכן צריך להכין , והא תלוי בהא, וצריך גם ישועה בזה השנה, ב הוא שנת גאולה עצום מאד"שנת תשע

עד כאן ( .אמן, ת שיעבור הכל בחסד וברחמים עלינו ועל כל ישראל"וכאשר נכין עצמנו יעזור השי, עצמנו

ניתן לקבל את הגליון המלא בבקשה לכתובת המייל . א"חלק מהדברים בקיצור נמרץ מתוך גליון קול החצר פרשת ואתחנן תשע

  .)שמופיע לקמן



  .ל"זצ ַאּבּוֲחִציָרא ֶאְלָעָזר ַרִּבי ר"ָהַאְדמֹו / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 כז

רואים  :א"ר משומרי אמונים שליט" דברים שאמר האדמוב"פרשת האזינו תשעבגליון שם ועוד מובא 

כמלונה וכבד  נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה"כמו שכתוב , כל מתנענעההרי , שנטלו את הדעת מאתנו

ורואים שכל , "ועל מלכי האדמה על האדמה וםרעל צבא המרום במ' וד העליה פשעה ביום ההוא יפק

רואה  ואמרתי כי מי שהוא בר דעת, וכל ההנהגה למעלה מדרך הטבע, הטבע העולם רותח למעלה מדרך

היכולת בכלכלה שהם אמריקה  ה שיגע את שני בעלי"שהקב, "משגיא לגויים ויאבדם"שמתקיים 

וכך הוא , וכיום הם צריכים ללוות מהם כסף, ממפעליהם לסין  אחוזוהעבירו שמונים וחמש, ואירופה

, עמא חד מסייפי עלמא על רומי חייבא בההוא זמנא יתער: ק"ודבר זה מוזכר בזוה, אירופה כובש את

זכות שבעולם שישאר  ואין להם שום, ויתכנשון תמן עממיא ויפלון בידייהו ,ויגח בה קרבא תלת ירחין

ובפרט , ישראל שנשפך בה באלפיים השנים האחרונות  אירופה ספוגה בדם בניכי, מהם שריד ופליט

  .האחרונות באלף שנים

  .כל המדינות שם: ר מבוהוש"אדמו

ו כמ, בטרם שתהיה יום הנקמה ומשיח אינו יכול לבוא, ואין אחד מהם נקי, כולם: א"ר שליט"אדמו

 ".כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה" שכתוב

 ).ב''תון בקהילה לחג הסוכות תשעיעשל הובא במוסף ( א"שליט אמונים משומרי ר"מהאדמו בקצרה וטיםציט עוד ונביא

על ] ל" רבי אהרן ראטה זצ,ר הקודם משומרי אמונים"האדמו[ה כשבשרנו לאבי "ו באייר שנת תש"בכ

 ואמר המלחמה הזאת היתה משחק, ל קמעא"חשב אבא זצ, ]כניעת גרמניא[, כניעת הרשע ימח שמו

מאד התפלאנו למשמע דבריו שהרי כבר שמענו וידענו אודות גודל . ילדים לעומת המלחמה שתבוא

מצד שני כיצד אפשר לומר שהוא היה משחק , וראינו שאכן ידע בדיוק מה שקרה באירופה, החורבן

 תגמד ותקטין את כל המלחמות הנוראות ולכן היאתהיה מלחמה גרעינית הבאה המלחמה אלא ש. ילדים

ר שעות כבר לא צריך דמיון מפותח כדי להאמין שמאות מליונים עלולים למות בתוך מספ, יו לפניהשה

וגם מה שמתרחש במדינות הערביות הרי , ה הוציא את העולם מדרך הטבע"רואים שהקב. ירחם' ה

וזה כמו שהיה קודם , והפלא הגדול ביותר שהצבור שלנו ישן ונרדם ואינו מתבונן. רואים פלאות

איני ממחשבי . אבל האנשים לא רצו להתבונן, ל זעק שהולך להיות חורבן"חמה באירופה שאבא זצהמל

. ב"בגימטריא תשע" לעת ערב"כי , "והיה לעת ערב יהיה אור"אבל אמרתי גימטריא על הפסוק , קיצים

  .אבל צריך לעורר את הצבור שלא יישנו וירדמו, שבשנה זו כבר נראה את האור

 הובא בגליון( א"ב שליטעלֹוֶּלד ִמ"ר מהרי"מֹוְדַאָהא ְו"שליט גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאמָהה ָרָצְקים ִּבִטיטּויא עוד ִצִבָנְו

פרשת צאנז 'דמהמנותא בצילא'   ).א"תשע ראה 



  .ל"זצ ַאּבּוֲחִציָרא ֶאְלָעָזר ַרִּבי ר"ָהַאְדמֹו / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

כח

  .עכשיו הזמן של בעיתה, אחישנה כבר עבר :א"ר מלעלוב שליט"האדמו

ל "ל דמה דאיתא בחז" פרשת ואתחנן כתב בשם האריזריש' אמרי נועם'ב :א"שליט מקלויזנבורג ר"האדמו

בבחינת , היינו דוקא אם יהיה הגאולה קודם הזמן, שקודם ביאת המשיח יעברו על ישראל צרות ויסורין

אבל אם יהיה הגאולה בעיתה אז לא יהיה על ידי . כדי שקושי השעבוד ישלים הגלות, זכו אחישנה

   .והדברים היו לי לחיזוק גדול, "ברחמים גדולים אקבצך"אלא , יסורים כלל

 ַחִּתְתַיֵּפ ןִצּיֹו קֹול ְּכחֹוָלה ָׁשַמְעִּתי ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה קֹול ַּבת" )ד לא' ירמי(וכן הכתוב המרמז על צרות גדולות [

עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי " )א נב 'ישעי( ומאידך הכתוב .ה"אחישנת "ס".  ְלהְרִגיםַנְפִׁשיָעְיָפה  י ִלי ִּכאָנ יאֹו ָהַּכֶּפי ׂשְּתָפֵר

וכן  .ה"בעיתת "ר". ָבְך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא  ִּכי לֹא יֹוִסיף ָיבאּקֶדׁשַה ירִע רּוָׁשַלםְי ְפַאְרֵּתְךִת ְגֵדיִּבֻעֵּזְך ִצּיֹון ִלְבִׁשי 

 ה"הוי ַעיהֹוִׁשְעִּתי ִּכי  ָיַדהָּתַע: ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך  ָּכלה"הויְיַמֵּלא  ")ותהילים כ (מרומזת בכתוב  ה"בעיתגאולת 

  .]ב אותיות"בדילוג הפוך של י"  ֵיַׁשע ְיִמינֹוְגבּורֹותִּב ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ֵנהּוֲעַיְמִׁשיחֹו 

 ץֶרֶאְל הָלָעֶׁש ל"זצ בעלֹוֶּלִמ הֶשמֹ 'ר ר"מֹוְדַאָה בֹוָס לַע רֵּפִּסֶׁש .א"שליט בעלֹוֶּלִמ ר"מֹוְדַאָהֵמ םָׁש אָבמּו ןֵכְו

 ,הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא הֶיְהִּת ,תַחַא הָקָעְצ םָׁש קעְֹצִלְו יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹל אבָֹל הֶּכְזִי םִאֶׁש רַמָאְו ,א"תרי תַנְׁשִּב לֵאָרְׂשִי

 רַטְפִּנֶׁש דַע לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב תֹוהּוְׁש ןַמְזּו .יַעִּגַהְל הָכָז אלֹ ףֹוּסַבְלּו ,יםִנָבֲא קּוְרָז יםאִלֵעָמְׁשִּיַהְו אֵּסִּכ לַע תֹואֹו חּוְקָלְו

  .ב"התשע אָּיִרְטיַמִגְּב יִבָרֲעַּמַה לֶתּכֶֹׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםִמָי ב"ע הָיָה

 'דמהמנותא בצילא' גליון( א"ר שליטּוּג ִמר"מֹוְדַאָהא ְו"שליט גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאת ָהיַחִּׂשִמים ִטיטּוד ִציא עֹוִבָנְו

פרשת צאנז   ).א"תשע שופטים 

דער , הארץ פור התפוררה, בתקופה זו רואים הרבה מהפיכות בכל העולם :א"שליט מקלויזנבורג ר"האדמו

 ע"ק מרודניק זי" הרהע אמר בשם אביו"ר זי"ק מרן אאדמו"כ]. העולם מתנענע [.וועלט שאקלט זיך

דכמו כל אדם ככל שמזקין הוא כבר , הראשונה בתקופת מלחמת העולם, מאה שנהשאמר כבר לפני כ

בכל , רואים זאת ביותר והיום. כן העולם הוא כבר זקן מאד ולכן אינו יציב, ביציבותל כך אינו הולך כ

  .מבהיל על הרעיון, הענינים

  .ה מנהיג את העולם"הקב: א" שליטר מגור"האדמו

נמשכו  הרבה מאורעות שפעם. רואים היום דברים שלא ראו מעולם :א"ר מקלויזנבורג שליט"האדמו

  .פלא והפלא. העניינים וזה בכל, קורים כיום בזמן קצר ביותר, עשרות שנים

  ."צבקות' לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה": ר מגור"האדמו

ת שיהא "בב השייס, של בעתה כשיגיע הזמן, "בעתה אחישנה' אני ה: א"ר מקלויזנבורג שליט"האדמו

 .יש לנו לקוות שכבר מתקרבים לגאולה השלימה. במהירות שהמאורעות יקרו, אחישנה



 ְּתִפַּלת ְּבסֹוד ְּבִעָּתּה ְּגֻאַּלת / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ִמְנָחה
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 כל )א"אלול תשע' גליון קהילות של המבשר ז( א"ר מקלויזנבורג שליט"עוד ציטוטים בקצרה מהאדמוונביא 

הליך כלשהו ועינינו תחזינה שת, האדם אשר אינו סומא וחרש רואה גלויות לעת עתה שהתפוררה הארץ

ואף שהיא כבר מטה ליפול זה עידן , ונוכחנו לראות שגם מדינת אמריקה רועדת, מתרחש על פני העולם

. וכל אחד יכול לראות בעיניו שהיא זעה ורועדת, מכל מקום לעת עתה היא רועדת בפועל ממש, ועידנים

סור בידינו שכאשר אנו שסימן זה מ. ה משקיף למטה ורוצה שכבר יהא תיקון עולם"טעם הדבר כי הקב

, ת מתחיל ופותח את גאולתינו"כי בכך השי, רואים שהארץ מתחילה לרעוד אז נדע כי הנה זה בא

וכדאיתא בספר דניאל . 'הנה זה עומד אחר כותלנו'ואנו אוחזים כבר ב, והישועה כבר עומדת בפתח

והכל , ישועה בדרך הטבעכך תתחיל ה, שקודם עת הגאולה יפילו את כל השרים ויבואו חדשים תחתיהם

 .יהא מוחבא
ו שהיתה שנת קץ על פי "בדברים שאמר בשנת תשל, ל"ר מקלויזנבורג זצ"ונביא ציטוט מהאדמו

כאשר היה גם .  בכל הזמנים היתה ישועתן של ישראל ברגע האחרון).ו"פרשת נח תשל(. ל כדלקמן"האריז

ת "מצרים ביבשה בכל זאת לא הושיע השית היה יכול להמית את "אף שהשי, ברדת בני ישראל לים סוף

. ונחשון בן עמינדב כבר נשקע עד צואריו במים, את בני ישראל עד שכבר השליכו את עצמם לתוך הים

ת רואה "הכוונה כאשר השי, "בעיתה אחישנה' אני ה"וכמאמר הכתוב . ת את ים סוף"רק אז בקע השי

וכל עוד שלא . ר להמתין יותר אזי אחישנהשעכשיו הוא הרגע האחרון שאי אפש, שעכשיו הוא בעתה

וכל עוד שעדיין יתכן לבני ישראל להחזיק מעמד בדרך הטבע עוד , ת ממהר"הגיע זמן בעיתה אין השי

ורק באותו רגע אשר כבר יכלו כל הקיצין יתקע בשופר גדול וישתנה כל , ת עדין ממתין"השי, רגע אחד

 .מצב העולם

.הָחְנת ִמַּלִפְּתד סֹוְּב ּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּג

ל "א זציָרִצֲחּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"י הרהֵבְתִכְּב

" ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת"

ת ֵעה ְלָנָּוַּכַהְו, תָּבא ַׁש"ת ֵהֹוּיִת אֹוַהּׁשֲֹאבֹת

ן ַמא ְזהּו ֶׁשתֹויָאת ִּבַּלִח ְּתינּוְיַהְּד, תָּבאת ַׁשֵצ

 זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו. תָּבב ַׁשֶרל ֶעה ֶׁשָחְנת ִמַּלִפְּת

ְלֵעת ֵצאת  ".ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְלֵעת ֶעֶרב"

. תָּבב ַׁשֶרל ֶעה ֶׁשָחְנת ִמַּלִפן ְּתַמא ְזהּוֶׁש" ַהּׁשֲֹאבֹת

ֶזה ֶעֶרב , "ְלֵעת ֶעֶרב" .)וישב קפב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ְלֵעת ". יַׁשָּבת ֶׁשהּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁש

". ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב" ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ֶעֶרב

 אָבמּו



 ְּתִפַּלת ְּבסֹוד ְּבִעָּתּה ְּגֻאַּלת / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ִמְנָחה

 

ל

ִּכי ִיָּנטּו " ְוָכתּוב ]תלּוָּגת ַהַדבֹור ֲעֵמָּגז ִּתָאֶׁש[

ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת ֶׁשְּבאֹותֹו ". "ִצֲלֵלי ָעֶרב

ְזַמן ֲעִתיִדים ָלקּום ּוְלֵהָחיֹות ִמָּכל ְׁשָאר ְּבֵני 

ן ֵכְו .ֶׁשּׁשֹוֲאִבים ֵמיֵמי ַהּתֹוָרהָהעֹוָלם אֹוָתם 

 היָבִאְׁשן ֹוׁשים ְלִמָע ְּפעַבֶׁש ׁשֵּיֶׁש' ַחֵקרֹו'א ָּבָבמּו

ְלֵעת ֵצאת " בתּוָּכַהץ ֵמה חּוָקְבִרר ְוֶזיֶעִלת ֱאַׁשָרָפְּב

ן ָּמַקר ְלֵאָבְנּו. ייִנִמְּׁשל ַהז ַעֵּמַרְּמֶׁש" ַהּׁשֲֹאבֹת

   .ייִנִמְּׁשַהה ֵמָאה ָּבָּלֻאְּגַהֶׁש

 ןַמְז לַע אנּוֵבֵהֶׁש א"ָרְּגַהֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ

 לֵּלַּפְתִמ הָיָהֶׁש תֹויָטִׁשְל אהּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ

 הָלדֹוְּג הָחְנִּמֶׁש א"ָרְּגַה תיַטִׁש ַעדּוָּיַכְו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ

 על א"הגר בביאור עיין( ,דַביֲעִדְּב קַר אֹלְֹו היָלִחְתַכְל יאִה

 הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְלִּד הֶאְרִנ תֶמֱאֶבּו .)א רלג ח"או ע"שו

 לָכְל הָּלִחְתַכְל אהּו הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז היָדִתֲעָה

 בֶרֶע דסֹוְּב אהּו היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּד ,תיטֹוִּׁשַה

 ףֶלֶאָּב[ תָּבַׁש בֶרֶעְּב לָחֶׁש ,]הָּלֻאְּגַה בֶרֶע[ חַסֶּפ

 ֶּפַסח ֶעֶרב ָחל )א ,ה פסחים( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמּו ,]יִּׁשִּׁשַה

ן ֵכְו .ּוֶמֱחָצה ְּבֵׁשׁש ִנְׁשָחט ,ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ִלְהיֹות

  .תָּבב ַׁשֶרֶעל ְּבחּוח ָיַסב ֶּפֶר ֶעב"תשעת ַנְׁשִּב

 הּוָּיִלֵא ֶׁש)ה שהרי"ד: ברכות ו(א "מהרשא ַּבָבמּו

 ׁש ֵאה לֹוָדְרָיל ְוַעַּבי ַהיֵאִבת ְנ ֶאַחֵּציא ִנִבָּנַה

ז ֵּמַרה ְמֶזְו. הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמת ְזַּלִחְתד ִּבַּיִמ, םִיַמָּׁשַהֵמ

ן חֹוָּצִּנַהֶׁש, הּוָּיִלי ֵאֵדל ְיה ַעֶיְהִּתה ֶׁשיָדִתֲעָה הָּלֻאְּגל ַהַע

א ָבן מּוֵכְו .הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמת ְזַּלִחְתה ִּבֶיְה ִיֹוּלֶׁש

 ְּגֻאָּלה "ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִמְנָחה" )פסחים ג(ה "ָלְּׁשַּב

ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא , "ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור"ְּדֶלָעִתיד 

    .ִיְתַּגֶּלה ְוַנֲעָנה ְּבִמְנָחה

 )ביאורי הזהר יא(ב לֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבמּו

ְך ַאַחר ְזַמן ָּכל  ְׁשִכיַכת ֲחַמת ַהֶּמֶלִעַּקר

ְויֹוִציא ', ָאז ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנא כּו, ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית

 ְךר ָּכְוַאַח, ָכאֹור ִצְדֵקנּו הּוא סֹוף ֲחצֹות ַהּיֹום

ַוּתֹוֵסף ַוִּתּפֹל ", ַאַחר ֲחצֹות ִמְׁשָּפֵטנּו ַּכָּצֳהַרִים

ִּמְנָחה ְוהּוא סֹוד ְּתִפַּלת ַה, "ִלְפֵני ַרְגָליו ַוֵּתְבְּך

יֹום ֲאֶׁשר ,  ְלֵעת ֶעֶרבזְוָא', ְלַהֲעִביר ָרַעת כּו

ּוְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה , ֶנְהַּפְך, ִׂשְּברּו אֹוְיֵבי ַהְּיהּוִדים

  .אֹור

 ָהָרצֹון ּוְכֶׁשִּנְתַּגָּלה .)קכט נשא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ַרִּבי ָאַמר ,ִיְׂשָרֵאל ְּתִפּלֹות ִמְתַקְּבלֹות

 ָאַמר ,ִמְתַּגֶּלה ָמַתי ְּבנֹו ֶאְלָעָזר ְלַרִּבי עֹוןִׁשְמ

 לֹו ָאַמר ,ַׁשָּבת ֶׁשל ִמְנָחה ְּתִפַּלת ִּבְׁשַעת ,לֹו

 לֹו ָאַמר ,ַׁשָּבת ְּבִמְנַחת ַהַּטַעם ַמהּו ִׁשְמעֹון 'ר

 ִּדין ָּתלּוי ַהחֹל ִּבימֹות ַהּזֹאת ֶׁשַּבָּׁשָעה ִמּׁשּום

 ,ָרצֹון ֶׁשִּנְקָרא ַהֵּמַצח ַּגֶּלהִמְת ּוְבַׁשָּבת ,ְלַמָּטה

 ,ָרצֹון ְוִנְמָצא ָהרֶֹגז ִנְׁשָקט ַהִהיא ַּבָּׁשָעה

 ְזַמן ְּדֶבֱאֶמת ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ִמְתַקֶּבֶלת ְוַהְּתִפָּלה

 ,ְּבַׁשָּבת ְוַגם ְּבחֹל ַּגם ָרצֹון ֵעת ָּתִמיד הּוא ִמְנָחה

 ָאָדם ְיֵהא םְלעֹוָל :)ו ברכות( ַּבְּגָמָרא ְוַכּמּוָבא

 ַנֲעָנה לֹא ֵאִלָּיהּו ֶׁשֲהֵרי ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ָזִהיר

 ֶׁשְּזַמן ֵּכיָון ָלֶזה ְוַהַּטַעם .ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ֶאָּלא

 ןֶׁשֵה ,ַהְּגבּורֹות ְׁשִליַטת ְזַמן הּוא ִמְנָחה ְּתִפַּלת

 ַמֲעַלת' יְּבַמֲאָמֵר ִּכְדֵבַאְרנּו .ַהֲחָסִדים ִמן ְלַמְעָלה

 ָרצֹון ֶהָאַרת ֵיׁש ַהְּגבּורֹות ְׁשִליַטת ּוִבְזַמן .'ַהְּגבּורֹות

 ,יֹוֵתר ַּבְּתִפָּלה ִלְפעֹל ְוֶאְפָׁשר ,יֹוֵתר ָּגבַֹּה ִמָּמקֹום

 לֶׁש ְּבִדין ִמְתַלְּבׁשֹות ַהְּגבּורֹות ַהחֹל ֶׁשִּבימֹות ֶאָּלא

 אֹו ְּבַׁשָּבת ֵּכן יןֶּׁשֵא ַמה ,ִּדין ְזַמן ְוִנְהֶיה ,תֹוּפִלְּקַה

 ֵאין ,תָּבַׁש תַרָאֶה תֶצֶצנֹוְתִּמֶׁש הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב

 ֶהָאַרת תְּכֶׁשּיֹוֶרֶד ָלֵכן .ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא ְׁשִליָטה

 הֶשמֹ ףֵסיֹו ןֵכְו .ְּבִגּלּוי ַּגם ֶזה ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ָהָרצֹון

 דעֹוְו

 ןֵכְו

ן ֵכְו

 ןְוֵכ



 ְּתִפַּלת ְּבסֹוד ִעָּתּהְּב ְּגֻאַּלת / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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 לא

 'ג יםִרְמאֹו ןֵכָלְו .תָּבַׁש תַחְנִמ ןַמְזִּב קּוְּלַּתְסִנ דִוָדְו

 ּוּלֵא יםיִקִּדַצ 'גְו .תָּבַׁש תַחְנִמְּב ,ָךְתָקְדִצ יםִמָעְּפ

 ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ הָיָה ףֵסיֹו .יַחִׁשָמ דסֹוְּב םֵה

 לֵאֹוּג אהּו הֶשמֹּו ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ הָיָה דִוָדְו

 ןַמְזִּב קּוְּלַּתְסִנ םֵה ןֵכָל .ןרֹוֲחַא לֵאֹוּג אהּוְו ,ןֹואׁשִר

 דסֹוְּב יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה ייֵנִּד תֶא יקִּתְמַהְל ,הָחְנִמ

 ןַמְזִּב הָאָּבֶׁש הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבָהְלּו ,ןָּמַקְלִדְּכ הָחְנִמ

 'קָחְצִי יִוֵל תַרֹוּת' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִמֲחַרְּב הָחְנִמ

 .הָחְנִמ יםִמָעְּפ 'ה אָּיִרְטיַמִגְּב דִוָּד הֶשמֹ ףֵסיֹוֶׁש

 םַּג הֶזֶׁש יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .הָחְנִמ יֵגסּו 'ה ׁשֵי יִּכ

 םַגְו ,לֵּלַּפְתִהְל ןָמְּזַה הֶז יִּכ ,הָּלִפְּת לֶׁש אָּיִרְטיַמִּגַה

 לַע יםִזְּמַרְמַה ,הָּלַּכ ןָתָח אֹו ,היָרִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב

  .הָּלֻאְּגַה

ְּבִמְנָחה  )שחרית של שבת(' םֹוּיר ַהֶדֵס'א ְּבָבמּו

ְוֵכן . ַעל ַׁשָּבת ֶהָעִתיד ִלְהיֹות, ַאָּתה ֶאָחד

ְוֵכן , ַמְׁשָמעּות ֻנְסַחת ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך ֶאָחד

 ְיַרֵּנן ַיֲעקֹב ּוָבָניו ִיְצָחקהּוא אֹוֵמר ַאְבָרָהם ָיֵגל 

ָקן ְּבִמְנָחה ֶׁשהּוא ְוִנְת. ְּכלֹוַמר ֶלָעִתיד, ָינּוחּו בֹו

ְוָהָיה "ְוֵכן ָאנּו ְמַקִּוים ּוְמַצִּפים , ְלֵעת ָהֶעֶרב

  ".ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

יא ת ִהָּבת ַׁשַרָאֶהת ֶׁשָּבת ַׁשירֹוִמְזים ִּבִארֹו

 ַׁשָּבת ַהֵּבן ִעם ַהַּבת ַהּׁשֹוֵמר. הָחְנת ִמיַנִחְבִּב

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו:ֲחַבתָלֵאל ֵיָרצּו ְּכִמְנָחה ַעל ַמ

 .הָחְנד ִמסֹוא ְּבהּוה ֶׁשָּלֻאְּגר ַהץ אֹוֵצנֹוְתת ִמָּבַׁשְּבֶׁש
ית ֵּב ֶׁש)ב, שבתות ט(' רָכׂשָּשי ִיֵנְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ

ית ֵּב, הָנָׁשם ְוָלת עֹויַנִחם ְּבת ֵהָּבַׁש ְוׁשָּדְקִּמַה

יא ת ִהָּבַׁשְו, םָלעֹוה ָּבָּׁשֻדְּקם ַהקֹוא ְמ הּוׁשָּדְקִּמַה

ת ֶרֶּבַגְת ִמׁשָּדְקִּמית ַהין ֵּבֵאֶׁשְכּו. הָנָּׁש ַּבׁשדֹוָּקן ַהַמְּזַה

ק ֶלֵחת ַהם ֶאת ַּגַחַקה לֹוָנָּׁשַהן ֶׁשיָוֵּכ, תָּבַּׁשת ַהַּׁשֻדְק

 יׁשד ִאחּוִּיֶׁש' תָּבת ַׁשאֹו'ר ַמֲאַמן ְּבֵּיַע. [םָלעֹול ָהֶׁש

ז ֶמ ֶרׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו]. ל"ואכמ, ׁשֶפֶּנא ַּבה הּוָּׁשִאְו

קּוִמי .  ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכהִמְקַּדׁש' יִדֹוה ּדָכְל'ח ַהַסנְֹּב

.  ְּבֵעֶמק ַהָּבָכאֶׁשֶבתַרב ָלְך . ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה

ת לּוָּגן ַהַמְזִּבֶׁש ַׁשָּבתת יַנִחא ְּב הּוׁשָּדְקִּמית ַהֵּבֶׁש

ֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהּתֹוָרה ּכֹוֶלֶלת ְו .אָכָּבק ַהֶמֵעאת ְּבֵצְמִנ

ֶאת ַׁשְּבתַֹתי " )ל, ויקרא יט(ְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ַּבָּכתּוב ת ֶא

ְוַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . "'ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה

  ְמָפֵרׁש ְּדִבְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ָהֵאּלּו ֵיׁש ְּבִחיַנת)ב, ויקרא כו(

ֶּבן ' ַל'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ָזכֹור ְוָׁשמֹור

ֵׁשמֹות ֶׁשֵּיׁש ' ת ַהד" רת"ַהַּׁשָּב ֶׁש)ויקהל' פ( 'ִאיׁש ַחי

ת אֹוָבן מּוֵכְו .ִפָּלהְּתִית ַּבֶדה ָׂשר ַהְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

ין  ֵּבׁשֵּית ֶׁשלֹוָּבְקה ַהָּמל ַּכ"זצס קּויְנש ִּפ"גרי ָהֵרְפִסְּב

ים ִדָגְּב, תנֹוֹות ֲעיַלִחְמ: ןגֹוְּכ, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבת ְלָּבַׁש

 ,הָרֳהָטְו היָצִחְר ,ןָתָקָלְדַהְו תרֹוֵּנַה תַבָטֲה ,יםִדָחֻיְמ

 אָבּוּמַּכ ,תָּבַׁש אָרמֹוּו ׁשָּדְקִמ אָרמֹו ,ןָחְלֻׁש

 אהּוְו יוָלָע תָּבַׁש תיַמֵא :)טז דמאי( יִמְלַׁשירּוִּב

 אסַּב ןֹוׁשְרֵּג 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תֶמֱא רֵמאֹו

 יוָדָי אהּו תָּבַׁשְל ץחְֹרִל בּוּיִחַה רַּקִעֶׁש א"שליט

 ,תידּוִסֲח תַּדִּמִמ קַר יאִה יםִנָּפַה תיַצִחְרּו ,יוָלְגַרְו

 ׁשָּמַמ הֶמֹוּד הֶזְו ,:)מט שבת( 'תֶמֱא תַפְּׂש'ַּב אָבּוּמַּכ

 תיַׁשִבְל ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב םִיַלְגַרְו םִיַדָי תיַצִחְרִל

 ןָבָל יֵדְגִּב 'דַל הָמֹוּד ,ל"יַזִרֲאָה יִפְל ןָבָל יֵדְגִּב 'דַה

 יִפְל יםִגֲהֹוּנֶׁש תֹוּלַח ב"י ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב יּוָהֶׁש

 ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב יםִנָּפַה םֶחֶלְל תמֹוֹוּד ,ל"יַזִרֲאָה

 ףַּכ'ַּב אָבמּו ןֵכְו .םִיַלְגַר 'דַה םִע ןָחְלֻּׁשַה תַרצּו

 תָּבַּׁשַה ןַחְלֻׁש תֶא רֵּדַסְל רַהּזַֹה םֵׁשְּב )רסב( 'יםִּיַחַה

 יתֵבְּב מֹוְּכ ,םרֹוָּדַּב תָּבַּׁשַה תרֹוֵנ תֶאְו ,ןפֹוָּצַּב

 יןֵּב רֶׁשֶּקַה לַע 'הָּכֻנֲח יֵרָמֲאַמ'ְּב נּוְרַאֵּב ןֵכְו ,ׁשָּדְקִּמַה

ן ֵכְו

ן ֵכְו



 ְּתִפַּלת ְּבסֹוד ְּבִעָּתּה ְּגֻאַּלת / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ִמְנָחה

 

לב

 ,ייִעִבְּׁשַה םֹוּיַה יאִהֶׁש תָּבַּׁשַל ,ׁשָּדְקִּמַה תרֹוֵנ עַבֶׁש

 ,יןִמָיְּב תָּבַּׁשַהְו ׁשָּדְקִּמַה תרֹוֵנ תֶא יםיִקִלְדַמ ןֵכָלְו

 הָּכֻנֲח תרֹוֵנ מֹוְּכ אלְֹו ,תִיַּבַה ְךתֹוְבּו ,םֹוּיַבּו

 תַנְׁשִּב ןֵכְו .ץחּוַבּו הָלְיַּלַבּו אלמְֹׂשִּב יםיִקִלְדַּמֶׁש

 ןֵכְו .תָּבַׁשְּב לחּוָי חַסֶּפ לֶׁש 'א םיֹו ב"תשע

 יִעיִבַהְּׁש ַבּיֹוםּו" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָכְּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע

 בתּוָּכַה ןֵכְו .אֹוִתּיֹות יֵּתְׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "תָּבַׁש

 א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "תָּבַּׁשַה םיֹוְבּו" )ט ,כח במדבר(

 םיֹו" בתּוָּכ ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו

 לַע זֵּמַרְמ "יִּׁשִּׁשַה"ְו "םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו :יִּׁשִּׁשַה

 לַע זֵּמַרְמַה 'זְו 'ה ןָטָק רָּפְסִמְּב אהּוְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה

 "ּוּלֻכְיַו" תַבֵתְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב ,5700 רַּפְסִמ

 יםִפָלֲא 'ה תֶקֶּיֻדְמַה הָנָּׁשַה תֶא זֵּמַרְל ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יםִּלִּמַה םִע "ץֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" ןֵכְו .ב"תשע

 ןַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 זֹו הָנָּׁשִּמֶׁש .תָּבַׁש ילֵל ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעֶׁש א"שליט

 רֶזיֶעִלֱא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תָּבַׁש ילֵל תַרָאֶה היָלִחְתַמ

 אָּיִרְטיַמִגְּב ב"התשעֶׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש

 ינּוִצָמ ןֵכְו .תָּבַׁשְּד אָזָר רַהּזַֹה ןֹוׁשְלִּכ .תָּבַּׁשַה דסֹו

 ,הָּלֻאְּגַה לַע תֶזֶּמַרְמַה ַחנֹ לֶׁש הָנֹוּיַה תיַבִּׁשֶׁש רַהּזַֹּב

 :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תָּבַׁש לֶׁש ראֹוָה לַע םַּג תֶזֶּמַרְמ

 ְוָדא "ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" :)נד תיקונים(

 ָקא ִּדְׁשִכיְנָּתא ,ָטִבין ְויֹוִמין תתֹוָּבַׁש יַעְרֵב

  .ָעַלְייהּו ְלָׁשְרָיא ַאְתָיא

, ָׁשַמְעִּתי )א תהילים"ח(' רֵּׂשַבל ְמקֹו'ר ֶפֵסְּב

ִׂשְמָחה ' ק ר"ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָאַמר הרה

ִהֵּנה ֵעין "ל ִמַּפְרִׁשיְסָחא ִהֵּנה ְּכִתיב "ּבּוִנים זצ

ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח ִליֵּתן ֶאת ָהַעִין , "ֶאל ְיֵרָאיו' ה

' ַעִין'ֲאִני נֹוֵתן ֶאת ָה, ַעל ֵּכן. ְלִמי ֶׁשִּיְרצּו

, ְוֶזה. 'ָמעֹות'ְוִיְהֶיה ֵצרּוף ', ָמֶות'ָקא ֶׁשל ְּבַהִּפְת

ְוִיְהֶיה . "ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ּוְלֲחיֹוָתם ָּבָרָעב"

ים יִקִּדַּצ ַלַחן ּכַֹתָנ' הים ֶׁשִארֹוְו .ַּפְרָנָסה ַּגם ֵּכן

 יפּוִסים יֹויִקִּדַּצם ַהִאְו. הָעּויׁשן ִל"ִית ַעאֹו ָּבׁשֵּמַּתְׁשִהְל

, ב"תשעל ֵּבַקְנ, ת"ָּבַׁשת ֹוּיִתאֹו ְלן"ִיַעת אֹוָהת ֶא

ה ֶּכְזִנת ְוָּבת ַׁשיַנִחְב ִּבּהָּלה ֻּכֶיְהב ִּת"ת תשעַנְּׁש ֶׁשינּוְיַה

 ָנַתן 'הְראּו ִּכי " )כט, שמות טז(ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָּלֻאְּגַל

ת ל ֶאֵאָרְׂשם ִיַען ְלֵתנֹו' הז ֶׁשֵּמַר ְמ,"ָלֶכם ַהַּׁשָּבת

   .תָּבַּׁשת ַהַּׁשֻדת ְק ֶאיְךִׁשְמַה ְלַחּכַֹה

 אָבּוּמַּכ דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ תֶא תֶלֶּמַסְמ הָחְנִמ

 ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ֶׁשַהַּמְלכּות .)סב חוקת( ָדׁשָח רַהזְֹּב

 ֶׁשֵהם נּוְקִּבין ַמִּיין ַמֲעָלה ִהיאֶׁש ֱהיֹות ,ִמְנָחה

 ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ָעִני ַּבןָקְר ןֵכְו .ִמְנָחה ִּבְבִחיַנת

 ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַעל ְמַרֵּמז ָעִני ְּדָקְרַּבן ,ִמְנָחה ְּבֵׁשם

 ןֵה תֹוּצַמְּד ,ַמָּצה ָהְיָתה ַהִּמְנָחה ְוָלֵכן .ְוַדָּלה ֲעִנָּיה

 ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,יִנעֹ םֶחֶל ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש לֶכאָֹה

 )א ,ב ויקרא( ִמְנָחה ָקְרַּבן ַעל ָּכתּוב ֵכןְו ..)קנז ויצא(

 ְמַסֶּמֶלת ְוֶנֶפׁש ".ִמְנָחה ָקְרַּבן ַתְקִריב ִּכי ְוֶנֶפׁש"

 ִמּצּוי ִמְּלׁשֹון ִהיא ַמָּצהְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת

 ַּדם ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַעל ַהְמַרֵּמז ַהֶּנֶפׁש ַּדם

 ֶׁשֶמן ָעֶליָה ְוָנַתָּת" )טו ,ב ויקרא( תּובָּכ ְוֵכן .ַהֶּנֶפׁש

 "ְלבָֹנה"ּו ".ִהוא ִמְנָחה ְלבָֹנה ָעֶליָה ְוַׂשְמָּת

 ןֵכְו .ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהְּלָבָנה ַעל ְמַרֶּמֶזת

 ,הָחְנִמ יֵגסּו הָּׁשִמֲח ׁשֵּיֶׁש :)קד מנחות( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 יףִסהֹוְו .'ה תאֹו דסֹוְּב יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה לַע יםִזְּמַרְמּו

 יתֵׂשֲעַנ הָחְנִּמֶׁש א"שליט יִנָמְחַנ הּוָּיִלֵא 'ר ג"הרה

 ןֶמֶׁשְו ,תכּוְלַמ אָּיִרְטיַמִגְּב תֶלסֹוְו ,ןֶמֶׁשְו תֶלּסִֹמ

 .יםִכָלְּמַה תֶא יןִחְׁשמֹו ֹוּבֶׁש ,הָחְׁשִּמַה ןֶמֶׁש לַע זֵּמַרְמ

 )ב ,ב ויקרא( ,הָחְנִמ תַבָרְקַה לַע רֵּבַדְמַה בתּוָּכַה ןֵכְו

 אָבמּו

 ןֵכְו
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 לג

 אָּיִרְטיַמִגְּב "ִמָּסְלָּתּה ֻקְמצֹו ְמלֹא ִמָּׁשם ְוָקַמץ"

 תַּלֻאְּג לֶׁש קסּוָּפַה ת"ר ץ"ַמָק ןֵכְו .א"תשע

 ַלְיָלה ּוְלַאֲהרן ְלמֶׁשה ַוִּיְקָרא" )לא ,יב שמות( ,םִיַרְצִמ

 לֶׁש קסּוָּפַּב זָּמֻרְמ ןֵכְו "ַעִּמי ּתֹוְךִמ אּוְּצ ּומּוק ַוּיֹאֶמר

 ֹומְׁש ָראְקַוִּי" )כח ,לח בראשית( תכּוְלַּמַה ׁשֶרׁשֹ תַדֵל

  .תֹוּיִתאֹו 'ד גּוּלִדְּב ".ץָּפֶר

קו(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ )מנחות  י ִּתְׁשַרין ֵּפָנָּב ַרנּוָּת .

י יִנֵאים ְוִנרֹוְׂשל ֶעד ֶׁשָחי ֶאִלְכי ִּבִּתְעַבָקה ְוָחְנִמ

ל ת ֶׁשחֹוָניא ְמִבר ָיֵמי אֹוִּב ַר,יִּתְׁשַרה ֵּפ ַמַעֵדיֹו

ף ֶלן ֶאֵהים ֶׁשִּׁשד ִׁשַעד ְוָחֶאֵמֶעְׂשרֹוִנים 

ל ל ָּכר ֶׁשָּפְסִּמַהים ֶׁשִארֹו. יםִשלְֹׁשת ּואֹוה ֵמֶנמֹוְׁשּו

ף ֵרָצְנּו. 1830א יא הּוִבָהים ְלִלכֹוְּית ֶׁשחֹוָנְּמ ַהיֵלָקְׁשִמ

ל ים ֶׁשִגסּו' הם ַהד ִעַחַי, הָחְנִּמַהת ַבת ֵּתה ֶאֶזָל

ד ת ַעִיַּבן ַהַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשן ַהַיְנִמ ְּכ1943ל ֵּבַקְנ. תחֹוָנְּמַה

ה ָחְנִּמת ַהַמָלְׁשיא ַה ִהה זֹוָנָׁש ְּד.ב''תשעת ַנְׁש

  .ילֵעְלִדְּכ

 ִיְצָחק )כה 'ב עשירה מצה פסחים( ה"ָלְּׁשַה ןֹוׁשְל

 ,'ַלה עֹוָלה ָהֲעבֹוָדה ֶעֶצם אֶׁשהּו ָאִבינּו

 ִּכי ,סֶֹלת ִמְנָחה ִּבְמקֹום ִמְנָחה ְּתִפַּלת ִּתֵּקן

 ַהַּטַעם ְוֶזהּו ,ִמְנָחה ְּבלֹא עֹוָלה ֵאין ָאַמר

 ַמְקִריב ְוָעִני .ִמְנָחה ִנְקֵראת ָּלהִפַהְּת ֶׁשּזֹאת

 ַעל ְורֹוֵכב ָעִני" ְּכִתיב ָמִׁשיַח ּוְבִביַאת ,ִמְנָחה

 ֵאִלָּיהּו ָיבֹא ',כּוְו ַמָּצה ָהְיָתה ְוִהיא ."מֹורַהֲח

 ,ָעִני ָקְרַּבן ֶׁשִהיא ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ֶׁשַּנֲעָנה

 ַעל ְורֹוֵכב ָעִני" ִצְדֵקנּו ְמִׁשיַח ַעל ִויַבֵּׂשר

 ָעִני ַעם ַאָּתה ִּכי" ַהָּפסּוק ִויֻקַּים ,"ַהֲחמֹור

א ָבן מּוֵכְו .ָאֵמן אָלבֹ ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעה ,"תֹוִׁשיַע

 אָּיִרְטיַמִגְּבה ָקְבק ִרָחְצִיֶׁש' קָחְצי ִיִות ֵלַרֹוּת'ר ֶפֵסְּב

   .הָחְנים ִמִמָעְּפ' ה

 ֵאִלָּיהּו )ג מנחה( 'תכֹוָלֲה יֵטּוּקִל'ְּב אָבמּו

 ִּכי .'ְוכּו ַּבִּמְנָחה ֶאָּלא ַנֲעָנה לֹא

 ִהְתַּגְּברּות זָא ְלַהְכִניַע ָצִריְך ָהָיה ֵאִלָּיהּו

 ְוַעל .ָזָרה ֲעבֹוָדה ְועֹוְבֵדי ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא

 ִעַּקר ִּכי ,ַּדְיָקא ִמְנָחה ִהְתַּפֵּלל ֵּכן

 ִנְתַּגָּלה ָידֹו ַעל ִּכי ',כּוְו ִמָּׁשם יָזָתםֲאִח

 ֵאִלָּיהּו ֵּכן ְוַעל .ַהָּמִׁשיַח ַמְלכּות ְּבִחיַנת

 ְלַגּלֹות ,ִתיָדהָהֲע ְּגֻאָּלה ְלַבֵּשר ְמֻמֶּנה

 ַּדְיָקא ֵאִלָּיהּו ֵּכן ְוַעל .ָמִׁשיַח ַמְלכּות

 ִמְנָחה ִּכי ,ְוַנֲעָנה ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ִנְזַהר

 .ַהּפַֹעל ֶאל ִמּכַֹח מֹוִציא ְּבִחיַנת ִהיא

 ִּבְמֵהָרה ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח ְּבִחיַנת ֶׁשֵהם

  .ָאֵמן ְבָיֵמינּו

 יןֵּב רֶׁשֶק ןָטָק רּוּפִּכ םיֹו תַּלִפְתִּב יםִארֹו

 ְוָעֶריָה ְּבֵנה ִעיְרָך ְירּוָׁשַלִים .הָּלֻאְּגַל הָחְנִמ

 ְוַלָחְפִׁשי ְּפַתח ְרעּוִצים ֲאסּוִרים ,ִמָּקֶצה

 עֹוָלם ִּכיֵמי ִמְנָחָתם 'הַל ְוָעְרָבה ,הֹוֵצא

 :ַהִּמְנָחה ֶאל ְּפנֹות עֹוד :ְוִתְרֶצה ְוָתׁשּוב

 ,ּתֹוֵסף ֵׁשִנית ָיְדָך ְלַקֵּבץ ִיְׂשָרֵאל תּוְנפּוצֹו

 ,ְּתַאֵּסף טֹוב ִּבְנֵוה ִּתְרֵעם ֶעְדרֹו ְּכרֹוֶעה

 ַּכָּזָהב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְוִטַהר ְמָצֵרף ְוָיֵׁשב

 ֵּבית :ִמְנָחה ַמִּגיֵׁשי 'הַל ְוָהיּו :ְוַכָּכֶסף

 ֲחׁשֹוב ,ַלֲחָׁשם ָצקּון ְמקֹום ְּתִפָּלָתם

 ֶאת ַהּכֲֹהִנים ָׁשם ְיַבְּׁשלּו ֲאֶׁשר קֹוםִּכִבְמ

 ֶאת יֹאפּו ַוֲאֶׁשר .ָהָאָׁשם ְוֶאת ַהַחָּטאת

 ֲהִׁשיֵבִני קֹוְמִמּיּות ַחְסּדֹו 'ה ְיַצֶּוה .ַהִּמְנָחה

 ,ִזיִוי ֲהַדר ְלַחֵּדׁש ִמְקָּדִׁשי ְמקֹום ְלָפֵאר ,ְלָנִוי

 'הַל יּוְוָה .ֵלִוי ְּבֵני ֶאת ְוִטַהר ְמָצֵרף ְוָיַׁשב

   .ָחהִמְנ ַמִּגיֵׁשי

 הֶזְו

ןֵכְו

 ןֵכְו
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לד

ַּפַעם ַאַחת ָהיּו  )ר יח"תדבא( ׁשָרְדִּמַּב

ַרּבֹוֵתינּו ּוְׁשָאר ֲחָכִמים יֹוְׁשִבין ְּבֵבית 

ַהִּמְדָרׁש ְוָהיּו חֹוְלִקים ֶזה ִעם ֶזה ְוָאְמרּו ֵמֵהיָכן 

 ְוֶזה , ֶזה אֹוֵמר ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ָרֵחל,ֵאִלָּיהּו ָּבא

 ַעד ֶׁשֵהן חֹוְלִקין ֶזה ,ֵמר ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ֵלָאהאֹו

ִעם ֶזה ָּבאִתי ֲאֵליֶהן ְוָעַמְדִּתי ִלְפֵניֶהן ְוָאַמְרִּתי 

  ַרּבֹוַתי ֵאין ֲאִני ָּבא ֶאָּלא ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ָרֵחל,ָלֶהן

 ְוָאְמרּו ִלי ְולֹא ּכֵֹהן ַאָּתה ְולֹא ָּכְך ָאַמְרָּת ',כּוְו

ַאְך ֲעִׂשי ִלי ִמָּׁשם ֻעָגה "ְלָמָנה ָלִאָּׁשה ָהַא

 ,]הָּלת ַחַוְצִמ[,  ָּבִראׁשֹוָנה ְוהֹוֵצאת ִלי"ְקַטָּנה

 ָאַמְרִּתי ָלֶהן אֹותֹו ,ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחרֹוָנה

 ְוֶרֶמז ָרַמְזִּתי , ָהָיהֵסףֶּבן יֹו יַחִׁשָמִּתינֹוק 

 ָיבֹא כ"אחָבֶבל ְוֹוָלם ֶׁשֲאִני יֹוֵרד ְּתִחָּלה ְלעָל

ז ֶמֶר "הּוָּיִלר ֵאַמָאי ֶׁשִפְּכ, זֶמ ֶרׁשאן ֵים ָּכַגְו .ֶּבן ָּדִוד

. דִון ָּדא ֶּבבֹ ָיכ" ְואחיֹוֵרד ְּתִחָּלה ְלָבֶבל ".יִּתְזַמָר

  .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

 תֶלֶּמַסְּמֶׁש ,עַבת ֶׁשַּב תֹוּיִתאֹו ב"בתשע

 ויחי( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ תֶא

 ַמְלכּות[ ַהְּלָבָנה ֶׁשהּוֲאָרה ִּפי ַעל ַאף :)רכג

 ֶׁשָּבא ַעד ִּבְׁשֵלמּות הּוֲאָרה לֹא ]ָּדִוד

 ִאּמֹו ֶׁשֲהֵרי ,ְּכֶנְגָּדּה ָראּוי ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה

 הָּלֻאְּגַה לַע טָּיַּפַה רַמָא ןֵכְו .ָהְיָתה ֶׁשַבע ַּבת

 .ּוְׁשלֹמֹה ָּדִוד ַמְלכּות ָהֵקם ָנא היָדִתֲעָה

ן ֵכְו .]עַבֶׁש תַּב[ ִאּמֹו לֹו ֶׁשִעְּטָרה ָּבֲעָטָרה

ל "א זציָרִצֲחּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"יל מהרהֵע ְלאנּוֵבֵה

ֵּיֶלְך ַוַבע ָׁשְּבֵאר ִמֲעקֹב ַיֵּיֵצא ַו" )י, בראשית כח(ב תּוָּכַהֶׁש

א בָֹּת ֶׁשהָּלֻאְּגַהל ז ַעֵּמַרְמ ּוו" ָויַחִׁשָמת "ר" ָרָנהָח

ת כּוְלַּמ ַהְךֶרא ֶּדבָֹתְו, ו"ת ָואֹוָה ְויַחִׁשָּמ ַהְךֶרֶּד

ת ַׁשָרָפר ְלֵציֹו' ְּבאָבן מּוֵכְו". עַבר ֶׁשֵאְּב"את ֵרְקִּנֶׁש

ְוִאּתֹו ְיהּו .  ֶצַמח ָנקּוב ִׁשְבָעהְוַיְצִמיַח 'ׁשֶדחַֹה

. ים ִׁשְבָעהִויֻחְּדׁשּו ְלאֹום ְּדָבִר. רֹוִעים ִׁשְבָעה

 ְוִיָגֶלה ְוָיׁשּוב :ְוִיְתַּכֶּסה ֵמֶהם ָׁשֻבִעים ִׁשְבָעה

ְולֹא . ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְיהּו ְמֻקָּדִׁשים. ְלַעם ְקדֹוִׁשים

 .ַעד ֵקץ ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים. ְלֶעְדֵרי צֹאן ָקָדִׁשים

ע ַמְׁשאן ַמָּכא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ַׁשָרם ָּפֶדת קֹועֹובּוה ָׁשָעְבד ִׁשעֹוים ְוִׁשָדה ֳחָּׁשִׁשֶׁש

 יְךִלֲהיל ַּתִחְתן ַייָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֹים ְּבִאְרֹוּק ֶׁשׁשֶדחַֹה

 יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו .בָאה ְּבָעְׁשִתא ְּבֵצה יֹוֶזְו, הָּלֻאְּגַה

ב "ן תשעָסִנ' א ֶׁשא"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא

  ."ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנהה "י הויִנֲא "בתּוָּכא ַהָּיִרְטיַמִגְּב

ת  ֶאלּוֲאים ָׁשִמָכֲח ֶׁש:)כי תבוא עג( ׁשָדר ָחַהזְֹּב

ל ה ֶׁשָחֵכֹוּת ַּבַעּוּדאי ַמַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבַר

 יָהֶרֲח ַאׁשן ֵיֹואׁשית ִרת ֵּבלּוד ָּגֶגֶניא ְּכִהא ֶׁשָרְקִּי ַוׁשָּמֻח

ה ָחֵכֹוּת ַּבּוּלִאְו, "'גֹוי ְויִתִרת ְּבי ֶאִּתְרַכָזְו"ת מֹוָחְנ

ין ה ֵאָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגד ַהֶגֶניא ְּכִהים ֶׁשִרָב ְּדׁשָּמל ֻחֶׁש

 הָּלֻאְּגַהץ ֵּקם ֶׁשֶהה ָלָנן ָעעֹוְמי ִׁשִּבַרְו. תמֹוָח ְניָהֶרֲחַא

 )סו, דברים כח( .הָחֵכֹוּתַּבר ֶׁשֵתיֹוה ְּבֶׁשָּקק ַהסּוָּפז ַּבָמְרִנ

ְוָהיּו ַחֶּייָך ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה "

ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ": ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין ְּבַחֶּייָך

ל ז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו". ִיֵּתן ֶעֶרב

י יִׁשִמֲחַהף ֶלֶאד ָהֶגֶנְּכ, םָמיֹו ;"םָמיֹוה ְוָלְיַל"ַה

א ן לִֹיַדֲעַו, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאים ָּבִנ ָׁש500ד ַהֶגֶנ ְּכהָלְיַלְו

 בתּוָּכ ַהיְךִׁשְמַּמי ֶׁשִפְּכ, בֶרֶעד ָהַע הָּלֻאְּגַהא בָֹּת
ִמֶּנֶגד " ןֵכְו ".ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב"

  .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם

 ְלֵעת ְוָהָיה" )תקפה רמז זכריה ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 ֵאין ֶאְלָעָזר ר"א ."אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב

 ֶאָחד יֹום ֶאָּלא ַמְלֻכּיֹות ַאְרַּבע ֶׁשל ָמְׁשָלן

 ינּוִצָמ

ןֵכְו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ



 ְּתִפַּלת ְּבסֹוד ְּבִעָּתּה ְּגֻאַּלת / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ִמְנָחה

 

 לה

 ִּדְכִתיב ָלֵמד ַאְּת ֵמֵהיָכן ,ה"הקב ֶׁשל ִמּיֹומֹו

 ְבָרםַא אָֹתם ַוַּיֵּׁשב ַהְּפָגִרים ַעל ָהַעִיט ַוֵּיֶרד"

 ֶּבן ֶאְלָעָזר 'ר ֵליּה ָאַמר ,"אבֹוָל ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי

 ַהּיֹום ָּכל ׁשֵֹמָמה ְנָתַנִני" ֶׁשֶּנֱאַמר ִּכְדָבְרָך ְךֲעָר

 יׁשִלְׁש יֵנְׁש[ ,ָׁשָעה ָידֹות ִמְּׁשֵּתי חּוץ ,"ָּדָוה

 ְּכֶׁשַהַחָּמה ּוְרֵאה ּבֹא ֵּכן ֶׁשהּוא ְלָך ֵּתַדע ,]הָעָׁש

 אֹורֹו ָּתׁש ָׁשָעה ָידֹות ְׁשֵּתי ְּבַמֲעָרב בֹאָל נֹוָטה

 ִיְצַמח ָהֶעֶרב ָיבֹא ֶׁשּלֹא ַעד ֵּכן ,לֹו נַֹגּה ְוֵאין

 ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל אֹוָרן

 דסֹוְּב יאִה הָּלֻאְּגַהֶׁש יםִארֹו אןָּכ םַגְו ".אֹור ִיְהֶיה

 הָיְנַתְּנִמ א"שליט ץְרַוְׁש בַרָה יִל בַתָכְו .בֶרֶעָה

 לֶׁש מֹויֹו רֵאָבְמ 'יחֹוִׁשְמ תעֹוּוׁשְי'ִּב אלֵנַּבְרַּבַאָהֶׁש

 לָּכ מֹוְּכ הָנָׁש ףֶלֶא אלְֹו ,הָנָׁש םִיַּפְלַא ה"הקב

 לֶׁש מֹויֹוֶׁש .)ד צ תהילים( י"ִׁשַרְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִׁשְרָפְמַה

 םִיַּפְלַא בֵּׁשַחְנ םִא הֶז יִפְלּו ,הָנָׁש םִיַּפְלַא ה"הקב

 תַנְׁשִּב בָאְּב הָעְׁשִתְּב הָיָהֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻחֵמ הָנָׁש

 יֵּתְׁש ןֵהֶׁש הָנָׁש ו"נ יתִחְפַנְו ,ח"תתכ יםִפָלֲא 'ג

 תַנְׁש בָאְּב הָעְׁשִתְל יַעִּגַנ ,ׁשָרְדִּמַה יֵרְבִדְּכ הָעָׁש תדֹוָי

 יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יִל בַתָכְו .ב"תשע

 ְוָהָיה" קסּוָּפַה תֶא ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַה ןֵכָלֶׁש א"שליט

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת

 ַעל ָהַעִיט ַוֵּיֶרד" :ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש קסּוָּפַה ןֵכְו

 אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע ,"ַהְּפָגִרים

 אהּו ׁשָרְדִּמַה לֶׁש רֹוקֹוְּמֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ב"תשע

 תֹואֹו אָבמּו םָּׁשֶׁש )כז פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב

 בַתָּכֶׁש םָׁש 'ו קֶרֶפְּב תֹויָטִׁשְל רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְו ,חַסנֹ

 אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ֶׁשל ִמּיֹומֹו ַאַחת ָׁשָעה

 יםִארֹו .ָׁשָנה יׁשִלְׁשּו יםִנָׁש ְוָׁשלֹש ִניםֹומְׁש

 ,יׁשִלְׁשּו הָנָׁש ג"פ יאִה הָעָׁשֶׁש רַבָס רֶזיֶעִלֱא יִּבַרֶׁש

 תדֹוָי יֵּתְׁש תחֹוָּפ דָחֶא םיֹו אהּו תלּוָּגַה ןַמְז ןֵכָלְו

   .ילֵעְלִדְּכ ב"תשע תַנְׁשִל יַעִּגַּמַה הָעָׁש

 םֵׁשְּכֶׁש א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"הרה

 הָחְנִמ תַעְׁשִּב הָיָה ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻחֶׁש

 תֶא ןָּבְרֻחַה לַע היָרִּכְזַמ .)כט( יתִנֲעַתְּב אָרָמְּגַהְו ,הָלדֹוְּג

 ִצְלֵלי ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה ִּכי ָלנּו אֹוי" קסּוָּפַה

 לַע ירִּכְזַמ רַהּזַֹהְו ,ןָמְז תֹואֹוְּב יאִה הָּלֻאְּגַה ְךָּכ ".ָעֶרב

 יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ילֵעְלִדְּכ קסּוָּפ תֹואֹו תֶא הָּלֻאְּגַה

 ןַמְּזַּבֶׁש זֵּמַרְל ,ןָּמַקְלִדְּכ הֶּזַה ןַמְּזַּב יַחִׁשָּמַה דַלנֹו ןֵכָּלֶׁש

 רַעַׁש' ןֹוׁשְל הֶזְו .לֵאָרְׂשִי לֶׁש ןָתָּלֻאְּג ילִחְתַּת הֶּזַה

 הָעְׁשִּת ִעְנַין )באב תשעה דרוש( 'ל"יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה

 ְּבִמְנָחה בָאְּב הָעְׁשִּת ְּביֹום ֶּׁשָּנֲהגּו ַמה בָאְּב

 ְוָלֶׁשֶבת ָלקּום ְוַגם ,ְנָחמֹות ֶׁשל ְּפסּוִקים לֹוַמר

 ִמן ִנְרֶאה הְוַאְּדַרָּב ,ְלַמְעָלה ַהַּסְפָסִלים ַעל

 ֵאׁש ֵהִציתּו ֶעֶרב ֵעתְל ִּכי ַּבְבִלי ַהַּתְלמּוד

 ְּבֵעת ְוִנְׂשַרף בָאְּב הָעְׁשִּת ְּביֹום ,ָּבֵהיַכל

 ְּבִמְנָחה ְלַהְחִמיר ָראּוי ָהָיה הֶז יִפְכּו ,ַהִּמְנָחה

 הָעְׁשִּת ְּבִמְנַחת ָאז ִּכי .'כּוְו ,ִמְּבַׁשַחר ריֹוֵת

 רָּכַּכִּנְז ְמַנֵחם ַהִּנְקָרא ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד בָאְּב

ית ין ֵּבת ֵּבלּוָּגַהֶׁש םֵׁשְכּו .ַרָּבִתי ֵאיָכה ִמְדַרׁשְּב

ת לּוָּג ַהְךָּכ, הָנים ָׁשִעְבה ִׁשָתְיי ָהִנֵּׁשן ַלֹואׁשִר ָהׁשָּדְקִּמַה

, הָנים ָׁשִעְבִׁשה ֶיְהי ִּתיִׁשִלְּׁשי ַלִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַה ֵּביןֵּב

  .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"רהה יףִסהֹו

 הָעָּׁשַּבֶׁש :)לח סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָּמֶׁש םֵׁשְּכֶׁש

 םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש יתיִעִבְּׁשַה

ר ּוּבד ִחסֹו ְּבהָּלֻאְּגל ַהֶׁש דחּוִּיַה ְךָּכ .הָּוַחְו םָדָא גּוְּוַּדְזִנ

י ִצֵח ָוׁשה ֵׁשָעָׁשה ְּבֶיְה ִידִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ

 הָעָּׁשַה לֶׁש עַצְמֶאָה תַּדֻקְנ יאִהֶׁש ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאל ָהֶׁש

 יףִסהֹוְו

 דעֹוְו



  .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִבִעת ְּבמֹוָצֵאי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

לו

 תַנְּׁשֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ףֶלֶאָה לֶׁש יתיִעִבְּׁשַה

 בתּוָּכַה ןֵכְו .תִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַה לַע תֶזֶּמַרְמ ב"תשע

 )יח ,ב בראשית( ןֹואׁשִרָה םָדָא לֶׁש גֹוּוּוִז לַע רַמֱאֶּנֶׁש

 ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶׂשה"

א "שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב ייִתִאָר

  .ב"עא ָּיִרְטיַמִג ְּב,יןִאּוּׂש ִנּהָׁשרּוֵּפֶׁשא ָלּוּלִהֶׁש

 יִפְּלֶׁש )א"תשע אב 'א( 'ֹוּתִעְּב רָבָּד' ַחלּוְּב אָבמּו

 בֶרֶעְּב הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְזִּב ם"ַּבְמַרָהְו רּוּטַה

 'גַהֵמ הָנֹואׁשִרָה היָעִקְּתַה תֶא יםִעְקֹוּת תָּבַׁש

 םָעָה תֶא לֵּטַבְל ,תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש תיעֹוִקְּת

 'רֶזֶנ ידִּפְאַא' טּוּיִּפַהֵמ יאִבֵמּו .תדֹוָּׂשַּבֶׁש האָכָלְּמִמ

 ידִתָעֶל םַּגֶׁש ,הָנָּׁשַה אׁשרְֹּד 'א םיֹוְּב יםִרְמאֹוֶׁש

 זּוּמַּת ףסֹו ןֵּכ םִאְו ,תיעֹוִקְּת 'ג עּוְקְתִי אבָֹל

 ןֵכְו .הָנֹואׁשִרָה היָעִקְּתַה תיֹוְהִל יאּוָר א"תשע

 תַערּוְתּו" בתּוָּכַה תֶא 'ןָתָניֹו םּוּגְרַּת'ַה רֵאָבְמ

 ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש רָפֹוׁש תיַעִקְּת לַע ,"ֹוּב ְךֶלֶמ

 יםִרְמאֹו ןֵכְו .א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶלֶמ הָערּוְתּו

 אָיְטַמ דַּכ יִל ידֵבֲעַיְד אָתבּוְר' תמֹוָּדְקַאָה טּוּיִפְּב

 לֶבָּבִמ הָלָע אָרְזֶע ןֵכְו .א"תשע תֹוּיִתאֹו 'אָּתְעַׁש

 .'ֹוּתִעְּב רָבָּד' ַחּוּלַה יֵרְבִּד אןָּכ דַע .בָאְּב 'אְּב

 ַקעְּתֶׁש א"שליט קְנַרְפ סָחְנִּפ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 יםיִפִסמֹו ןֵכָלְו .ב"תשע ק"ְּפרֹו אֹוִתּיֹות ְּבׁשֹוָפר

 ,הָּלֻדְּג אתֵרְקִּנֶׁש דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא ירִּכְזַהְל ,לדֹוָּג

 .דֶסֶחַה ַנתִּבְׁש יםִדָסֲחַבּו יםִמֲחַרְּב אבָֹּת הָּלֻאְּגַהֶׁש

 ַוֲאִני" )ד ,ט עזרא( בתּוָּכ לֶבָּבִמ אָרְזֶע הָלָעֶׁשְּכ ןֵכְו

 ּוְבִמְנַחת :ָהָעֶרב ְלִמְנַחת ַעד ְמׁשֹוֵמם יֵׁשב

 ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ִמַּתֲעִניִתי ַקְמִּתי ָהֶעֶרב

 אָּיִרְטיַמִגְּב "בֶרֶע תַחְנִמ"ֶׁש א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש

  .א"תשע

 "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,מח 'ישעי( בתּוָּכַה

 הֶז קסּוָפּו א"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ָזכּו )במדבר( ל"ַחְמַרָּב אָבּוּמַּכ ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע רֵּבַדְמ

 ַהְּזָמן ֶׁשהּוא ,ְּבִעָּתּה ָזכּו לֹא ֲאִחיֶׁשָּנה

 ָחי ָּכל ְלֵעיֵני ִיחּודֹו ֹותְלַגּל ִיְרֶצה ה"ֶׁשהקב

 .)קטו חדש זהר בתיקוני עיין( "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני"

 ַאָּתה" )יד ,קב תהילים( בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע ןֵכְו

 ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ִּכי ִצּיֹון ְּתַרֵחם ָתקּום

 םיֶהֵנְב יֵנְבִל אָּיִרְטיַמִגְבּו .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע

 ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע הָבֲהַאְּב מֹוְׁש ןַעַמְל

 ְּבִגיַמְטִרָּיא מֹוְׁש ןַעַמְל םיֶהֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוּג

 יַחִׁשָּמַל רֵמאֹו ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .ה"תשע

 ַחְרְּבָך ֲחגֹור" )ד ,מה תהילים( .םָלעֹוָּב לעְֹפִל ילִחְתַהְל

 .ב"התשע אָּיִרְטיַמִגְּב ".ַוֲהָדֶרָך הֹוְדָך ִּגּבֹור ָיֵרְך ַעל

 אָּיִרְטיַמִגְּב "ִּגּבֹור ָיֵרְך ַעל ַחְרְּבָך" רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו

 מה קֶרֶפְּב יםִאָצְמִנ ּוּלֵא יםִקסּוְפּו .א"תשע

  .הָלאּוְּג אָּיִרְטיַמִגְּב

  .אְּבמֹוָצֵאי ְׁשִבִעת ֶּבן ָּדִוד ָּב

 אָרָמְּגַּב ב"תשע תַנְׁש ףסֹו לַע זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש

 ןֵכְו .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִבִעת ְּבמֹוָצֵאי :)יז מגילה(

 מ"גריַהֵמ 'הָמְכָחַה םַי' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב אָבמּו

 ִּכי ָאַמר ל"ז א"ַהְּגָר )א"תשע( א"שליט ןְרֶטְׁשְנֶּגְרמֹו

 ַמה ִסְדָרה ְּבָכל ְמֻרָּמז ֹוָרהּת ִמְׁשֶנה ְּבֵסֶפר

 ְּכֵסֶדר ,ַהִּׁשִּׁשי ֵמֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵמָאה ֶּׁשֶיֱאַרע

 ַוֵּיֶלְך ִנָּצִבים ִּכי ,ֵמאֹות ד"יֹו ֶנֶגד ַּפְרִׁשּיֹות ד"יֹו

 ְּכלּוָלה ְּדַהּתֹוָרה .ַּכָּידּוַע ְלֶאָחד ֶנֱחָׁשִבים

 ןֵכְו ןֵכְו

 הֶאְרִנ



  .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִבִעת ְּבמֹוָצֵאי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 לז

 ֲחִׁשיב ֵראִׁשיתְב ֶׁשַּמֲעֵׂשה ְלִפי ,ְסָפִרים ִמִּׁשָּׁשה

 ַּבַעל ָהַרב ָּכַתב ְוֵכן .ַעְצמֹו ִּבְפֵני ְּכֵסֶפר

 ִׁשָּׁשה ּכֹוֶלֶלת ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ,ַהּקֶֹדׁש ֲעבֹוַדת

 ְסָדִרים ִׁשָּׁשה ֶּפה ֶׁשְּבַעל ּתֹוָרה ַּגם ,ְקָצוֹות

 ּתֹורֹות ַהְּׁשֵּתי ִּכי ',ְוכּו ְקָצוֹות ִׁשָּׁשה ְּכֶנֶגד

 זֹו ,ְּבזֹו זֹו ְמֻיָחדֹות ְּכַאַחת ְמֻכָּונֹות ַהָּללּו

 ֵהָּמה ְסָפִרים ַהִּׁשָּׁשה ְוֵאלּו .'כּוְו ְּבזֹו ֻמְׁשַּפַעת

 ְוֵסֶפר ,ָעְלָמא ֶּדֱהֵוי ָׁשֵני ַאְלֵפי ִׁשית ְּכֶנֶגד

 ְוָכלּול ,ַהִּׁשִּׁשי ָהֶאֶלף ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה ִמְׁשֶנה

 .ָׁשָנה ֵמָאה ְּכֶנֶגד ָׁשהָּפָר ָּכל ,ַּפְרִׁשּיֹות ֵמֶעֶׂשר

 ָרמּוז ַוֵּיֶלְך ִנָּצִבים ִּדְבָפָרַׁשת ָאַמְרנּו ְּכָבר ְוִהֵּנה

 ֵאּלּו ָׁשִנים ֵמָאה ְּבֶמֶׁשְך ַהַּנֲעָׂשה ָּכל

 ִאית ֵאּלּו ּוַפְרִׁשּיֹות ,ָּבֶהם ָאנּו ֶׁשעֹוְמִדים

 ֵּלקּוְנַח ְלִמְנָין ָנבֹוא ְוַכֲאֶׁשר ,ְּפסּוִקים 'ע ְּבהֹון

 ָׁשִנים ְלֵמָאה ַהִּנְזָּכִרים ְּפסּוִקים ַהִּׁשְבִעים

 ַּבָּפסּוק ִהיא א"תשע ְׁשַנת ִּכי ִנְמָצא ,ַהָּללּו

 ִמֵּקץ ֵלאמֹר אֹוָתם מֶֹשה ַוְיַצו" ַהֲחִמִּׁשים

 ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ְּבמֵֹעד ָׁשִנים ֶׁשַבע

 ִמְצַות ַעל אֹוָתם ֶׁשִּצָּוה ָׁשם ְוַעֵּין ,"ַהֻּסּכֹות

 ֶּׁשָאְמרּו ַמה ְוָידּוַע .ְׁשִמיָטה ְּבמֹוָצֵאי ַהְקֵהל

 ְּבאֶֹפן .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִביִעית ְּבמֹוָצֵאי ל"ֲחַז

 ֱהיֹות ִעם ,ְלטֹוָבה ָעֵלינּו ַהָּבָאה ַהָּׁשָנה ֶׁשּזֹאת

 מֹוָצֵאי ֵאיָנּה ַהְּׁשִמיָטה ְׁשנֹות ִמְנַין ִּפי ֶׁשַעל

 ַהֶהָארֹות ֵסֶדר ִּפי ַעל ָמקֹום ָּכלִמ ,ְׁשִביִעית

 ָׁשָנה ֲחִׁשיָבא ִמְּלֵעיָלא ַהִּנְמָׁשכֹות ָהרּוָחִנּיֹות

 ֶׁשַבע ִמֵּקץ" ןֵכְו .ְׁשִביִעית מֹוָצֵאי ִּכְבִחיַנת זֹו

 אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִנָׁש עַבֶׁש"ְו .ץֵּקַה לַע זֵּמַרְמ "ָׁשִנים

 ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ב"תשע

 ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ" בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ ב"תשעֶׁש א"שליט

 יֵּתְׁש לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב "ַהְּׁשִמָּטה תַנְׁש דֵעמְֹּב

 'ה לַע תֶזֶּמַרְמֶׁש 'ה תאֹו ׁשֵי הֶז יֵנְפִלְו ,תֹוּיִתאֹו

   .יםִפָלֲא

 יםִנָׁש הָאֵּמַהֶׁשת ֹוזְּמַרְמ ְךֶלֵּיַו יםִבָּצִנ תֹוּיִׁשְרַּפ

 לַע זֵּמַרְמ יםִבָּצִנ ,יםִבָּצַמ יֵנְׁשִל תקֹוְּלַחְתִמ

 לַע זֵּמַרְמ ְךֶלֵּיַו .יםִּפַצְמּו יםִדְמעֹוֶׁש תלּוָּגַה בַּצַמ

ק סּוָּפן ַהֵכְו. תלּוָּגַהֵמ יםִאְציֹוְו יםִכְלהֹוֶׁש הָּלֻאְּגַה

 )כב ,ס 'ישעי(א א הּובֹוי ָתת ִּכַׁשָרת ָּפַרָטְפַהן ְּברֹוֲחַאָה

יו ָׁשְכַעז ֶׁשֵּמַר ְל"ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנהה "י הויִנֲא"

ל ן ֶׁשָמְּזיל ַהִחְתא ַמבֹוי ָתל ִּכה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמי ַהֵרֲחַא

ל  ַעיַחִטְבַמ'  הּהָּבה ֶׁשָׁשָרָּפיא ַהים ִהִבָּצן ִנֵכְו. ּהָּתִעְּב

 ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך 'הְוָׁשב ". היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַה

ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך 

ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה :  ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה'ה

:  ֱאלֶֹהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך'הַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך 

ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו  ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 'הֶוֱהִביֲאָך 

ּוָמל : ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיָך

 ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה 'ה

 ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען 'הֶאת 

  ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה'הְוָנַתן : ַחֶּייָך

ְוַאָּתה : ַעל אְֹיֶביָך ְוַעל ׂשְנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך

 ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל 'הָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול 

א ָבן מּוֵכ ְו".ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ים ִקסּוְּפַהא ֶׁש"ק שליטְנַרי ְפַכֳּדְר ָמְךרּוָּב' ג ר"הרהֵמ

ל ז ַעֵּמַרְמּו. ן"ַמאּות "ר". הֶשמֹ ְךֶלֵּיַו, "יםִבָּצִנם ֶּתַא"

. ןַמאּו ְלַעסְֹנ ִלּוּלֵאים ָהִנה ָׁשָאֵּמ ַּבׁשֵּית ֶׁשרּוְרעֹוְתִהַה

 יַחִׁשי ָמֵלְבת ֶחיק ֶאִּתְמא ַיהּו ֶׁשיַחִטְבן ִהָמְחַנ' ר ֶׁשּוְכִפי

  .'כּוְו

ת יַאל ִּב ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהיַלִחְתִּב ֶׁש:)בלק ריב(ר ַהּזַֹּב

ם א יֹוהּול ֶׁשלּוֱאה ֶּב"ם כא יֹוֵצ ֵייַחִׁשָּמַה

ל לּוֱאה ֶּב"א כ"ת תשעַנְׁשִבּו, תָּבַׁשם ְּבָלעֹות ָהיַאִרְּב

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ
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ג "ים תשעִנָּׁשם ַּבה ַגֶרה קֹור ֶזָבָּד, תָּבַׁשל ְּבחּוָי

ת ָּבַׁשין ְּבִרף קֹוָסנֹוְבּו. הָבטֹו ְלינּוֵלת ָעאֹוָּבַה, ד"תשעְו

ה ָנה ָׁשָאֵּמת ַלרֹוּוׁשְּקֶׁש ְךֶלֵּיַו יםִבָּצִנ תֹוּיִׁשְרת ַּפ ֶאזֹו

 ְךֹוּתר ִמַהּזֹן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּגַלית ְוִחְכֹוּנַה

ֶׁשֲהֵרי ְּדָבִרים , "ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ".םּוּגְרַּתַה

ּוֵמֶהם ְלַאַחר , ֵאּלּו ֵמֶהם ִהְתַקְּימּו ְבאֹותֹו ְזַמן

ָעִתיד , ָׁשִנינּו. ֵמֶהם ִּבְזַמן ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַחּו, ְזַמן

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְבנֹות ֶאת ְירּוָׁשַלִים 

ּוְלַהְראֹות ּכֹוָכב ֶאָחד ָקבּוַע נֹוֵצץ ְּבִׁשְבִעים 

ּוְבִׁשְבִעים רּוחֹות ְמִאירֹות ִמֶּמּנּו , ָרִצים

ים ּכֹוָכִבים ְוִיָּבְלעּו בֹו ִׁשְבִע, ְּבֶאְמַצע ָהָרִקיַע

 .ִויֵהא ֵמִאיר ְולֹוֵהט ִׁשְבִעים יֹום, ֲאֵחִרים

ְוִיְתַּכֵּנס ַּבּיֹום , ה ַלחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי''ְוֵיָרֶאה ְּבכ

יֹום ִראׁשֹון ֵיָרֶאה . ַהְּׁשִביִעי ְלסֹוף ִׁשְבִעים יֹום

ְואֹותֹו יֹום ִיְּפלּו ָׁשלֹׁש חֹומֹות , ְּבִעיר ֶׁשל רֹוָמא

ְוֵהיָכל ָּגדֹול ,  ֵמאֹוָתּה ִעיר ֶׁשל רֹוִמיֶעְליֹונֹות

ָאז ִיְתַּפֵּׁשט . ְוַׁשִּליט אֹוָתּה ָהִעיר ָימּות, ִיּפֹל

ּוְבאֹותֹו ְזַמן , אֹותֹו ּכֹוָכב ְלֵהָראֹות ָּבעֹוָלם

ִיְתעֹוְררּו ְקָרבֹות ֲחָזִקים ָּבעֹוָלם ְלָכל ַאְרָּבָעה 

ּוְבֶאְמַצע . יֶהםֶוֱאמּוָנה לֹא ִתָּמֵצא ֵביֵנ, ְצָדִדים

, ְּכֶׁשָּיִאיר אֹותֹו ּכֹוָכב ְּבֶאְמַצע ָהָרִקיַע, ָהעֹוָלם

ְוִתְתָּגֶאה , ָיקּום ֶמֶלְך ֶאָחד ָּגדֹול ְוׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם

ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות , רּוחֹו ַעל ָּכל ְׁשָאר ַהְּמָלִכים

ֵרא ּוַבּיֹום ֶׁשִּיָּב. ִּבְׁשֵני ְצָדִדים ְוִיְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם

ִּתְזַּדֲעַזע ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ַאְרָּבִעים , ַהּכֹוָכב

ַוֲחִמָּׁשה ִמיִלים ְסִביב ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהָיה ֵּבית 

ְוִתְתַּגֶּלה ְמָעָרה ַאַחת ִמַּתַחת , ַהִּמְקָּדׁש

ּוֵמאֹוָתּה ְמָעָרה ֵּתֵצא ֵאׁש ֲחָזָקה . ַהַּקְרַקע

ּה ְמָעָרה ִיְגַּדל עֹוף ּוֵמאֹוָת. ִלְׂשרֹף ֶאת ָהעֹוָלם

ְולֹו , ֶאָחד ָּגדֹול ֶעְליֹון ֶׁשִּיְׁשלֹט ְּבָכל ָהעֹוָלם

ּוְקדֹוִׁשים ֶעְליֹוִנים ִיְתַּכְּנסּו . ִּתָּנֵתן ַהַּמְלכּות

, ְוָאז ִיְתַּגֶּלה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֵאָליו

ָׁשָעה ְּב, ְולֹו ִּתָּנֵתן ַהַּמְלכּות ּוְבֵני ָהעֹוָלם

, ִיְהיּו ִנְמָצִאים ְּבָצָרה ַאַחר ָצָרה, ֶׁשִּיְתַּגֶּלה

ָאז ִיְתעֹוֵרר , ְוׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִיְתַּגְּברּו

, רּוַח ַהָּמִׁשיַח ֲעֵליֶהם ְוַיְכִרית ֶלֱאדֹום ָהְרָׁשָעה

, ָאז ָּכתּוב. ְוָכל ֶאֶרץ ֵׂשִעיר ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש

ְוָהָיה ", ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב. "ה ָחִילְוִיְׂשָרֵאל עֶֹׂש"

אֹוְיָביו . "ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹיָביו

 רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ת יַלִחְתז ִּבָּמֻרְמ. א"ל תשעלּוה ֱא"כא ֶׁש"שליט

 הּוָּיִלֵאת " ראֹו, תֶמ ֱאתֹוּיִתאֹו, "םֶּתַא "הָׁשָרָּפַה

ּיֹום ַה". ץֵּק ַּבאָּיִרְטיַמִגְּב "יםִבָּצִנ ".יַחִׁשָמי ִּבְׁשִּת

 ה"יהו ְפֵניִל ְּלֶכםֻּכּיֹום ַה" ,ה"כת "ר" ְּלֶכםֻּכ

 ָהִקים ְלַמַען" .ללּוֱא אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"לֵֹהיֶכםֱא

 םַעְל רֵמאֹו הֶשּמֶֹׁש ינּוְיַה .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְתָךֹוא

 ללּוֱאֶּב ה"כְּב םֶכְלֻּכ םֹוּיַה יםִבָּצִנ םֶּתַא ,לֵאָרְׂשִי

 .ב"תשעְּב םֶכְתֶא לַאְגִיְו םֶכְתֶא יםִקָי 'הֶׁש יֵדְּכ א"תשע

 ,"ְתָבֲרכּו ה"ּכֹ" )יב אור תורה( ה"ָלְּׁשַה ןֹוׁשְל הֶזְו

 ,ֶּבֱאלּול ה"ְּבכ ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ִּבְנַין ַעל רֹוֵמז

 י"ְּבֵנ ל"ַע ְׁשִמי ֶאת ְוָׂשמּו ִּסֵּיםֶׁש ֶזהּו ',כּוְו

 ללּוֱא ה"כ ןֵכְו .ב"ע ֵּתבֹות ָראֵׁשי ִיְׂשָרֵאל

 ִיָּתַקע ִאם" )ו ,ג עמוס( בתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּב א"התשע

  ".ֶיֱחָרדּו לֹא ְוָעם ְּבִעיר ׁשֹוָפר

 לַע אָרָמְּגַה תֶא רֵאָבְמ )לב 'ישראל נצח'(

 רָבְּכֶׁש ,אָּב דִוָּד ןֶּב יתיִעִבְׁש יֵאָצמֹו

 יְךִלֲהַּת ילִחְתַמ היָטִמְּׁשַה לֶׁש יתיִעִבְרָה הָנָּׁשַהֵמ

 ,ה"תשע תַנְׁשִּב הֶיְהִּת ט"בעלַה היָטִמְּׁשַהְו .הָּלֻאְּגַה

 הָנָּׁשַה יאִהֶׁש ב"תשע תיַלִחְתִּב רָבְּכֶׁש אֵציֹו

 ִּכי יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַּת ילִחְתַמ יתיִעִבְרָה

 ל"ַרֲהַּמַה
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 ִיְגרֹם ,ֲהָוָיה ִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשּבֹו ,ַהָּמִׁשיַח ִּביַאת

 ֶׁשֶּבן ַּבָּׁשבּוַע ּוְלִפיָכְך .ָהִראׁשֹוָנה ֲהָוָיה ֶהְפֵסד

 ַהֲהָוָיה ֶאל ָקרֹוב ֶׁשהּוא ִמְּפֵני ,ָּבא ָּדִוד

 ֲהָוָיה ֶהְפֵסד ּגֹוֵרם הּוא ְלָכְך ,ַהֲחָדָׁשה

 ַּתְכִלית הּוא ,ְׁשִליִׁשית ָׁשָנה ַעד ,ִראׁשֹוָנהָה

 ָאַמר ,ַהָּׁשבּוַע ְּבֶאְמַצע ֶׁשהּוא ,ּוָבְרִביִעי .ֶהְפֵסד

 ֶׁשֵאין ,לֹוַמר ֶצהרֹו .ׂשַבע ְוֵאינֹו ׂשַבע ֶׁשִּיְהֶיה

 ֶׁשָאז ,ַהֲחִמיִׁשית ַהָּׁשָנה ַעד ְׁשֵלָמה ֲהָוָיה ָּכאן

 ַהֲחָדָׁשה ַהֲהָוָיה ַחִמּכֹ ְׁשֵליָמה ֲהָוָיה ִיְהֶיה

 .ָּגדֹול ׂשַבע ַּבֲחִמיִׁשית ְלָכְך .ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה

 .ִּבְלָבד ַהֶּזה עֹוָלם תּוְׁשֵלמ הּוא ְוַהּׂשַבע

 ֶאל ָקרֹוב הּוא ַּכֲאֶׁשר ,קֹולֹות ּוַבִּׁשִּׁשית

 ּוַבְּׁשִביִעית .ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה ַהֲחָדָׁשה ֲהָוָיהַה

 ִמּכַֹח ִיְׂשָרֵאל ּכַֹח ַיְתִחיל ָאז ִּכי ,ִמְלָחמֹות

 ּוְבמֹוָצֵאי .ָּבעֹוָלם ֶׁשָּתחּול ַהֲחָדָׁשה ֲהָוָיהַה

 הָנָּׁשַה יאִה ב"תשע תַנְׁש .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִביִעית

 עַבּׂשַהֶׁש אָרָמְּגַהֵמ יםִארֹוְו ,היָטִמְּׁשַל יתיִעִבְרָה

 תֶא רֵאָבְנֶׁש יִפְכּו ,היָטִמְּׁשַל יתיִעִבְרָה הָנָּׁשַּב ילִחְתַמ

 ב"תשע תַנְׁש לַע זֵּמַרְּמֶׁש "ַוִּתְׂשַּבע" קסּוָּפַה

 עַפֶׁשְו עַבׂש לַע זֵּמַרְמּו ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש

 .יָהֶתכֹוְרִּב םִע הָנָׁש לֵחָּת ת"ר ב"תשע ןֵכְו .הָסָנְרַּפ
 'ּופ 'ְּדב ֶׁשַפע ַּבִּמָּלה ִמְתַחֶּלֶפת ׂשַבע ְוֵכן

 י"ִּׁשַרְּב ַּכּמּוָבא .ַהְּׂשָפַתִים ְּבאֹוִתּיֹות ִמְתַחְּלפֹות

 א"שליט ןדֹוֲעַס הֶשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו :).נו מנחות(

 רֵּבַדְּמֶׁש קסּוָּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע הֶּזַה דסֹוְיַה יִפְּלֶׁש

 ַעתִׁשְפ" )ו ,ס 'ישעי( ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש יִמְׁשַּגַה עַפֶּׁשַה לַע

 ָיבֹאּו ִמְּׁשָבא ֻּכָּלם ְוֵעיָפה ִמְדָין ִּבְכֵרי ְּתַכֵּסְך ְּגַמִּלים

 ב"תשע ןֵכְו ".ְיַבֵּׂשרּו 'ה ּוְתִהּלֹות ִיָּׂשאּו ּוְלבֹוָנה ָזָהב

 ןֵכְו .ָׂשָבְעָּתְו ְוָאַכְלָּת" )טו ,יא דברים( בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ

 :ָבְעָּתְוָׂש ְוָאַכְלָּת" םָׁש תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג

 תֹוּיִתאֹו ר"בכ ק"איְּב ב"תשע ןֵכְו ".ָלֶכם ָּׁשְמרּוִה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"ע ןֵכְו .לָּזַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא םֵהֶׁש ,ָך"ְנָגְּד

 ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּוֶׁש א"ָרְּגַה רַמָא הֶז לַעֶׁש ,בטֹו םיֹו

 לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה יִצֲח ינּוְיַה .םֶכָל יֹוְצֶחְו 'הַל יֹוְצֶח

 דַחַי ,םֶכָל תַבֵּת לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה יִצֲחַו ',הַל תַבֵּת

 עַבׂשְֹל לֵאָרְׂשִי ּוּכְזִי זֹו הָנָׁשְּבֶׁש זֵּמַרְל .ג"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 .םֶכָל יֹוְצֶחְו 'הַל יֹוְצֶח תיַנִחְבִּב ,תנֹוָחְלֻׁש יֵנְׁשִלְו לדֹוָּג

 ראֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתַמ ייִעִבְר םֹוּיִּמֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו

 הָנָּׁשַה יאִה ב"תשע תַנְׁש ןֵּכ םִאְו ,הָאָּבַה תָּבַּׁשַה

 תַנְׁש לֶׁש ראֹוָה ּהָּב ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתַמּו יתיִעִבְרָה

 'ץֶרֶא יֵּדַמֲחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ה"תשע ,היָטִמְּׁשַה

 ויקרא( בתּוָּכַּב תֹוּיִנְּׁשַה תֹוּיִתאֹוָּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשעֶׁש

 ּוָלּהבְי ָהָאֶרץ ְוָנְתָנה ְּבִעָּתם ִגְׁשֵמיֶכם ְוָנַתִּתי" )ד ,כו

 םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ִּפְריֹו ןֵּתִי ֶדהָּׂשַה ץֵעְו

 רֵּׂשַעְּת רֵּׂשַע ת"ר ב"תשע א"שליט סעְלייֶזַמ

   .רֵּׁשַעְתִּתֶׁש ילִבְׁשִּב

 הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ

 ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג

 ו"פ גּוּלִדְּב ,ך"תנַה לָכְּב היָדִחְי םַעַּפ ל"מז ב"התשע

 תַּדִמ לֶׁש םֵּׁשַה אהּוֶׁש ,ם"יִהלֱֹא םֵׁש ןַיְנִמְּכ תֹוּיִתאֹו

 .ַעדּוָּיַּכ תֹוּיִמְׁשַּגַה תעֹוָּפְׁשַהַה תֹואָּב ּוּנֶּמִּמֶׁש יןִּדַה

 ןַמְז אהּוֶׁש חַסֶּפ לֶׁש תֹוּיִׁשְרַּפַּב זֶמֶרָה תֶא יםִארֹוְו

 תַבֵּת לֶׁש יםִזָמְר דעֹו יםִארֹו תיכּוִמְסִבּו .הָּלֻאְּגַה

  .ַח"יִׁשָמ, ּו"הָּיִלֵא, ה"ָבּוׁשְּת
 

 ןָּלַהְל
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ם ל ִע"ַרֲהַּמי ַהִפא ְלָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבְל

,  ָּתנּו ַרָּבָנן.)סנהדרין צז( ינּוֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמַה

 ]ט"תשס[ ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו

ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ", ִמְתַקֵּים ִמְקָרא ֶזה

 ילִחְת ִהה זֹוָנָׁשְּב [".ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר

 ְׁשִנָּיה ].לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאץ ֵמם חּוָלעֹול ָהָכי ְּבִלָּכְלר ַּכֵּבְׁשַמ

י ִלָּכְלַּכר ַהֵּבְׁשַּמַה [.ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין ]ע"תש[

ּוֵמִתים , דֹולָרָעב ָּג ]א"תשע [ְׁשִליִׁשית ].יףִרֲחַמ

ה ֵּבְרים ַהִרָטְפ ִננּוֵרֲעַצְל [.ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה

ת נֹוָּבְרָּקד ַהסֹום ְּבה ַּגֶזְו. ת"ל הילֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוְּג

 ָּבְרִביִעית. ]הָחְנת ִמַּלִפת ְּתַּלִחְתים ִּבִרְמאֹוֶׁש

ה ָּלֻאְּגת ַהַיָוה ֲהיָלִחְתַמ [.ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע ]ב"תשע[

ְואֹוְכִלין , ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול ].ל"ַרֲהַּמי ַהֵרְבִדְּכ

. ְותֹוָרה חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָה, ׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחיןְו

ְּבמֹוָצֵאי . ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות.  קֹולֹותִּׁשיתַּבִּׁש

ת ַני ְׁשֵאָצמֹוְּבי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא

ת עֹוָקְרת ַקיַטִמב ְׁש"ארהה ְּבָתְיא ָה"ה תשסיָטִמְּׁשַה

ה יָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְבּו, ]יםִמאֹוְּתי ַהֵלְּדְגת ִמיַלִפְנ[

ה ָנָּׁשף ַהסֹוז ְּבָאֶׁש, יםִפָסת ְּכיַטִמה ְׁשָתְיח ָה"תשס

יו ָׁשְכַעְו. ב"ארהית ְּבִלָּכְלַּכה ַהיָלִפְּנה ַהיָלִחְת ִהׁשָּמַמ

ז ָאֶׁש, ה"ה תשעָאָּבה ַהיָטִמְּׁשי ַהֵאָצמֹוים ְלִּפַצ ְמנּוָא

יא ִבָּנל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵרְבִדע ְּכַרָהב ֵמֹוּטר ַהרּוֵּבר ֵמָּגִי

ת ַנְׁשים ִלִסָנְכ ִננּוה ָא"ת תשעַני ְׁשֵאָצמֹון ְּבֵכְו. ןָּמַקְל

 ינּוְיַה, ׁשֶרּׁשֹת ַלֶרֶזחֹוה ֶׁשָניא ָׁשִהו ֶׁש"ים תשעִפָלֲא' ה

יר ִדר ָנָבָּד] 76ל פּו ָּכ76[ר ָּפְס ִמתֹואֹו ְלֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת

ם ַעַּפה ַּבֶרְקִיְו, ה"ת תרכַנְׁשה ִּבָרְבָעם ֶׁשַעַּפה ַּבָרָּקֶׁש

 תֶזֶּמֻר ְמה"תשע תַנ ְׁשןֵכ ְו.ט"ת תתקכַנְׁשה ִּבָאָּבַה

". ָוהה ְיַעיִׁשֹוּתָאָדם ּוְבֵהָמה " ) ז,תהילים לו(ב תּוָּכַּב

ן ֵכ ְו.יםִפָלֲא' הל ת ַעֶזֶּמַרְמַה, 'הת  אֹוׁש ֵיה ֶזיֵנְפִלְו

שמות (, םִיַרְצת ִמלּול ָּגר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפת ַה" רה"תשע

 מֹולְּת ִׂשיםעם ֵה ֲאֶׁשר ֵבִניםַמְתּכֶנת ַהְּל ְוֶאת" )ח ,ה

  ". ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּוְלׁשםִׁש

 הֶּסַנְנּו
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 ׁש ֵייַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹויָכֵהְּבֶׁש' םִיַנְרַק'ר ֶפֵסְּב

י ִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו, תנֹוֹוּל ַחד"תשע

ן  ֶּביַחִׁשן ָמֶרֶקא ָּיִרְטיַמִג ְּבד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסמֹו

ל "זצ בלֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. דִוָּד

ה "ֶׁשֵהן ֲעָנָו, ק"י ֶצֶד"ְּכִמְנַין ַׁשֲעֵר, ד"תשע

ב ן ְּכֶׁשַּתְחׁשֹ" ֵעֶדאָיִרְטַמֶׁשֵהן ִּגי, ה"ָיָוֲהת "ְוִיְרַא

י ִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף .ֵמאֹות' ן ז"ַהּנּו

 אֹו, דִוָּדת ַעֻׁשְּתן יקֹוִרָטנֹוד "תשעא ֶׁש"שליט

  .יָךֶהלֱֹא'  הדַע בּוּוׁשָּת

 .תּוּיִנֲעָה קַחּדֹ ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ָּגדֹול ָּדג 'ה ַוְּיַמן" ):נג תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו

 ,ֶעֶצב ְּדִאיהּו ,ֲעִנּיּוָתא ָּדא ,"יֹוָנה ֶאת ִלְבלַֹע

 ָּדא ,ָּדָגה נּוְקָבא ָּדג ְּדכּוָרא ,ִעָּצבֹון ִּדיֵליּה ְונּוְקָבא

 ,"ַהָּדָגה ִמְּמֵעי ו"ֱאלָֹקי 'ה ֶאל יֹוָנה ַוִּיְתַּפֵּלל" הּוא

 ְּבַההּוא ,ְּדִיְׂשָרֵאל ֶמעֹויְל ְּדָמֵטי ַּדֲעִנּיּוָתא ִמַּכְפָנא

 ְּבדֹוְחָקא ,"יֹוָנה ֶאת ַוָּיֵקא ַלָּדג 'ה ַוּיֹאֶמר" ִזְמָנא

 ִמּדֹוְחָקא ,ֲעִנּיּוָתא ִמן ְּדדֹוֲאִגין ְלהֹוןִּדי ְּדַדֲאָגה

 ַעם ְוֶאת" ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון

 הָעָׁשְּב קְצֹוּקִמ יִּבַרָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו ".ּתֹוִׁשיַע ָעִני

 תַגֲאַּדִמ דאְֹמ יםִדרּוְט יּוְהִי לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש

 לֵאָרְׂשִי 'ר םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ אבָֹי זָא ,הָסָנְרַּפַה

 בֵהאֹו'ָה םֵׁשְּב הֶז יןֵעְכּו ,)משיח חבלי ערך 'ישראל נר'( יןִזרּוֵמ

 םֶדקֹו יםִנָׁש הָּמַּכֶׁש ,)'ישראל אוהב ילקוט'( 'לֵאָרְׂשִי

 ,לֵאָרְׂשִיְל הָסָנְרַּפ לֶׁש עַפֶׁש הֶיְהִי יַחִׁשָּמַה תיַאִּב

 יִשקַֹה ברֵֹמּו ,הָסָנְרַּפַה בּוׁש לֵּדְלַּדִּת ְךָּכ רַחַאְו

 אהּו הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבֵּמֶׁש תּוּיִנֲעָה קַחדְֹו .יַחִׁשָמ אבָֹי

 ׁשרּוֵפְּב אָבּוּמַּכ ,אָקְוַּד יםִמָכֲח ייֵדִמְלַּת לֶׁש קַחּדַֹה

 ייֵדִמְלַּת לֶׁש אָקְחּוּד :)סז אחרי( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה

 אָרְּגִא רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְמ יםִמָכֲח

 ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש אָרָמְּגַה ןֹוׁשְּלִמ ןֵכְו .אָקְחּוּד הָּלַכְּד

 ייֵדִמְלַּתַה םִע רּוׁשָק ג"עתש לֶׁש לדֹוָּגַה עַבּׂשַהֶׁש יםִארֹו

 ְואֹוְכִלין ,ָּגדֹול ׂשַֹבע ַּבֲחִמיִׁשית .הָרֹוּתַהְו יםִמָכֲח

 ןֵכְו .ְללֹוְמֶדיָה חֹוֶזֶרת ְותֹוָרה ,ּוְׂשֵמִחין ְוׁשֹוִתין

 ת"ר .ְׁשַמעִּת ָּתהַא ִנִּייםֲע ְוַעתַׁש הָּלִפְּתַה חַסֻנ

 א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .א"תשע

 )יב ,טז שמות( בתּוָּכַּב ב"תשע לֶׁש עַבּׂשַֹה לַע זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש

 ".ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם "ָלֶחם ּוִּתְׂשְּבע ּוַבּבֶֹקר"

 דסֹו יאִה 'ה תיַעִדְי ןֵכְו ,הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ "רֶקּבֹ" יִּכ

 הֶשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ה"הוי תֶא תַעַדָל ,הָּלֻאְּגַה

 קסּוָּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ב''תשע תַנְּׁשֶׁש א"שליט יִחָרְזִמ

 ,מד בראשית( .יוָחֶאְל ףֵסֹוּיִמ ןמֹוָּמַה תַעָּפְׁשַה לַע רֵּבַדְמַה

 תְמְּתחַֹא ֶאת ַמֵּלא מרֵלא יתֹוֵּב לַע רֶׁשֲא תֶא ַוְיַצו" )א

 ְּבִפי ִאיׁש ֶּכֶסף יםְוִׂש ְׂשֵאת יּוְכלּון ַּכֲאֶׁשר אֶכל ָהֲאָנִׁשים

 םַּג הֶּזַה קסּוָּפַּב ׁשֵיְו .תֹוּיִתאֹו יֵּתְׁש גּוּלִדְּב ".ְחּתֹוַאְמַּת

 ,ףֵסיֹו תַעָּפְׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה ,תֶמֱא םַתחֹ לֶׁש זֶמֶר

 ָךְּבִריְת ְוַעל ֶׁשאֹוְמִרים ְּכמֹו ,ַהְּבִרית חֹוַתם דסֹוְּב

 תַעָּפְׁשַה היָלִחְתַמ זֹו הָנָׁשְבִּד .ִּבְבָׂשֵרנּו ֶׁשָחַתְמָּת

 ַהַּטַעם ֶזהְו .הָּׁשֻדְּקַה דַצְל ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש עַבּׂשַֹה

 ָלֶהם ְלַרֵּמז ,ְּבַאְמְּתחֹוֵתיֶהם ַּכְסֵּפיֶהם ֵהִׁשיב ֶׁשּיֹוֵסף

 ַהְיסֹוד הּוא ְּדיֹוֵסף ,ִמֶּמּנּו ָּבָאה ַהָּממֹון ֶׁשַהְׁשָּפַעת

 ְמֻרָּמז חֹוָתם ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע תֶא ֶׁשַּמְׁשִּפיַע

 ּוינֵתְּתחְֹמְּבַא ַהָּׁשב ַהֶּכֶסף" )יח ,מג בראשית( ַּבָּכתּוב

  .אֹוִתּיֹות 'ג ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ָּלהִחַּבְּת

 'ר ג"הרה לֶׁש בֹוָּתְכִמ תֶא הֶזָּב יףִסהֹוְל ׁשֵי דעֹוְו

 הָדָּנַק ליאֹוִרְטְנֹוּמִמ א"שליט סעְלייֶזַמ םָהָרְבַא

 ינּוֵתנֹווֹוֲעַּב נּוָל הָתְיָה אתזָֹּכ תֵעְל הֵּנִה .בַתָּכֶׁש

 ,הָמָדֲא תיַדִעְר ,תיגֹוִרֲהַו תיחֹוִצְר ,הָׁשָק הָנָׁש יםִּבַרָה

 זֶמֶרְּב רָּכְזִנ הֶז הֵּנִהְו .םֵחַרְי 'ה םָלעֹוָּב תּוּיִנֲע הָרֹוׁשְו

 ןַיְנִמְּב רּפְֹסִּת רֶׁשֲאַּכ יִּכ .הָרֹוּתַה יֵקסּוְפִּב אֶלֶּפ

 קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת ,הָרֹוּתַה תַּלִחְּתִמ יםִקסּוְּפַה

א ָבמּו

  ןֵכְו



  .ָרֵאלְלִיְׂש ַהְיׁשּוָעה ִּתְצַמח ,ַדֶּמֶׂשק ְּכֶׁשִּתפֹול / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

מב

 לפי( יםִקסּוְּפַה ןַיְנִמְּב א"תשע יםִפָלֲא 'ה רַּפְסִמְּב

 )כב ,לב דברים( בתּוָּכַה רַמָא )הדברות בעשרת העליון טעם

 אֹולְׁש ַעד ַוִּתיַקד ְבַאִּפי ָקְדָחה ֵאׁש ִּכי"

 מֹוְסֵדי ַוְּתַלֵהט ִויֻבָלּה ֶאֶרץ ַוּתֹאַכל ַּתְחִּתית

 ת"ר "ְחִּתיתַּת אֹולְׁש דַע" בתּוָּכַה ןֵכְו ".ָהִרים

 ףֹוּסִמ ַעֵרְפַמְל יםִקסּוְּפַה רּפְֹסִּת םִא םַגְו .ע"תש

 'ה ןַיְנִמְּב קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת ,יתאִׁשֵרְּב דַע הָרֹוּתַה

 ַאֶּפיָך ְּבֵזַעת" בתּוָּכַה רַמָא ,א"תשע יםִפָלֲא

 איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ֶלֶחם ּתֹאַכל

 לַע זֵּמַרְמַה ,"יָךֶּפַא תַעֵזְּב" יֵנְפִל קסּוָּפַּבֶׁש א"שליט

 תיכּוִמְס ֹוּב ְוֵיׁש ,"הֶדָּׂשַה בֶׂשֵע תֶא" בתּוָּכ ,ב"תשע

  .ב"תשע 'ה לֶׁש תֹוּיִתאֹו

  .לֵאָרְׂשִיה ְלָעּוׁשְיח ַהַמְצִּת, קֶׂשֶּמ ַדלֹופִּתֶׁשְּכ

 י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל הֶזְו

 יֵּצִח הָּיִנְּׁשַבּו ,רָטָמ הָנֹואׁשִרָה הָנָּׁשַּב )556 עמוד

 ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו ,יןִחְּלַּתְׁשִמ בָעָר

 יתיִׁשִמֲחַבּו ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו

 ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִיְו ,לדֹוָג עַבׂשֹ

 יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש

 לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו .דִוָּד ןֶּב

 יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ

 הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חָרְזִמ

 א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִיְל

 .יםִּלִּמַה םִע אדַסַא ארַׁשַּב אָּיִרְטיַמִגְּב יִחָרְזִמ ןרֹוִנֶׁש

 ָמֵעאלִיְׁש ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ אָבמּו הֶז יןֵעְּכ

 אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית

 םַע דַי ץֶפֶנ הֶלְכִּיֶׁש תֵעָבּו )ז יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב

 יםִדְמעֹוָה יםִרָּׂשַה תלֹוָׁשְמֶמ הָניֶלְכִּתֶׁש ,ׁשֶדקֹ

  .םִיַמָׁש תכּוְלַמ ילִחְתַּת זָא יִּכ ,ראֹוְּיַה תַפְׂש לַע

ן עֹוְמי ִׁשִּב ַרבתּו ָּכׁשָרְדִּמַּב םֶדת קֹורֹוּוׁש

ה ָרבֹוְּדק ַלרֹוְׁשה ִל"יד הקבִתר ָעֵמאֹו

ים ִׂשעֹוים ְוִאָבּו, םִיַרְצי ִמֵראֹוה ְיֵצְקר ִּבֶׁשֲא

ם ָתיג אֹוִהְנַּמ ֶׁשְךֶלֶּמַהְו, םִיַרְצ ִמְךתֹוה ְּבָמָחְלִמ

ים ִצְּבַקְתִמּו', כּוְו, נֹודֹול ֲאד ַעַרָּמד ֶׁשֶבא ֶעהּו

ים ִאְציֹוְו, םיֶהֵנדֹול ֲא ַעדּוְרָּמים ֶׁשִׁשָניו ֲאָלֵא

ם רֹול ְמַעְו. הָרבּוְגת ִּבכּוְלים ַמיִקִזֲחַמט ּוָעְמִּב

 הָחנּוית ְמִרְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .'כּו ְולּוֲעל ַיֵאָרְׂשִי

ְכִּתי ְוִסְכַס", ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ְּכִתיב )הדרך השנייה(

' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו ".ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים

יר ִהד ַקַּדְגק ַּבֶׂשֶּמַּדא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי

' ל גר ַעֵּבַּגְתִה ְלה זֹוָנָׁשה ְּבֶּכְזִּנֶׁש, ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ל ים ַעִבְׁשֹוּיים ַהִרָּׂשת ַהלֹוְׁשְמם ֶמֵהֶׁש, לּוָּלת ַהֹוּפִלְק

יף ִסהֹוְו. לֵאָרְׂשל ִין ֶׁשָתָעּוׁשח ְיַמְצִת ְו,ילֵעְלִדר ְּכאְֹּיַה

ה ָרהֹוי ֶׁשִפ ְּכ,קֶׂשֶּמת ַּדַּפִלת ְק ֶאיַעִנְכַהר ְלָּקִעָהֶׁש

ים ִרּוּפִּכם ַהת יֹוֶמֶחְלִמל ְּב"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאָה

ם יֹו ְלּוּלִפ ֲאּהָתאֹו ּוׁשְּבְכִּיֶׁש, קֶׂשֶּמַדים ְלִברֹו ְקיּוָהֶׁשְּכ

   .ּהָתָּפִל ְקיַעִנְכַהד ְלָחֶא
ר [ פ ס ב א  ב ו מ ן  כ ם'ו י ק י ד צ ך  ר ד ' ד ו מ 3ע 6 0 

ר ל  ב ו ק מ ה ל  ש ו  י ר ב צ' ד ז י  נ ו ו א נ י ס ם  י י ל "ח

ן " י ב ל ה  י ר ו ס ן  י ב ה  מ ח ל מ ל ת  ו ר ג ת ה ה  י ה ת ש כ

ה י ס ו ה, ר ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א ו  ז ש ם  כ ל ו  ע ]"ד .  

 מֹוְּכ ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְל קֶׂשֶּמַּד יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

 ַהְּלָבנֹון ְּכִמְגַּדל ְךַאֵּפ" )ה ,ז ש"שיה( בתּוָּכֶׁש

 )יא ,ז ר"שיהש( ַּבִּמְדָרׁש ּוָמִצינּו ."ַדָּמֶׂשק ְּפֵני צֹוֶפה

 ןֵכְו .ַהִּמְקָּדׁש ֵבית ֶזה "ַהְּלָבנֹון ְּכִמְגַּדל ְךַאֵּפ"

 אֵרקֹו בתּוָּכַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .ׁשָּדְקִמ אֹוִתּיֹות ַדָּמֶׂשק

 תּוּיִמְׁשַגְבּו ,קֶׂשֶּמַדְל רֹוְּׁשַקְמּו ,"ןנֹוָבְל" ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְל

 הָּמַכְו
 ןֵכְו



  .ְלִיְׂשָרֵאל ַהְיׁשּוָעה ִּתְצַמח ,ַדֶּמֶׂשק ְּכֶׁשִּתפֹול / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 מג

 יםִרְמאֹו ׁשֵיְו ,קֶׂשֶּמַדְל ַהְּלָבנֹון ץֶרֶא יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵי

 אָיְרסּו יאִהֶש םָרֲאֵמ קֶלֵח הָתְיָה ַהְּלָבנֹון ץֶרֶאֶׁש

 .ַהְּלָבנֹון ֵמַאְרֵזי הִנְבָנ ַהִּמְקָּדׁש יתֵּב ןֵכְו ,יתִאָרְקִּמַה

 הָּלֻאְּגַה ץֵק לַע רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו

 ַּבְּלָבנֹון ְּכֶאֶרז" קסּוָּפַה אהּו ,ּהָּתִעְבִּד לֵּצַה ןַמְזִּב

 )'ח שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן ".הִיְׂשֶּג

 ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלם ֶאת תֶׁשְּמַסֶּמֶל ַהִּביָנה ֶׁשְּסִפיַרת

 ְוֵכן .ְלָבנֹון ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ,הָּלֻאְּגַה הָאָּב םָּׁשִּמֶׁש

 שרה חיי( ַהּזַֹהר ַעל 'ִמְּדַבׁש ָּמתֹוק'ַה ׁשרּוְּבֵפ מּוָבא

 ן"נּו ,ָחְכָמה ְנִתיבֹות ב"ֵל נֹוָטִריקֹון ְּלָבנֹוןֶׁש .)קלב

  .ִּביָנה ַׁשֲעֵרי

 )תרי עשר(ל "ְלָהֲאִריַזה ָרֹוי ּתֵטּוּקִלא ְּבָבמּו

ד יסֹוים ִלִזְמם רֹון ֵהֹוּיִצם ְוִיַלָׁשרּוְי

' ד דסֹואת ְּבֵצית יֹויִמִנא ְּפָּמד ִאיסֹו ִו,תכּוְלַמּו

 ,ן"ה ב"ג מ"ב ס"ם עֵהא ְו"זְּבין ֶׁשִּלִפ ְּתתֹוּיִׁשְרַּפ

א ָיְרד סּוֶגה ֶנָאֵלאת ְלֵצֹוּיא ַהָּמִאת ְּדכּוְלַמּו

ת "ַּד ִמאָּיִרְטַמיִּגַּדֶּמֶׂשק ן ֵכ ְו.קֶׂשֶּמד ַּדסֹוְּב

ין ִּלִפל ְּתר ֶׁשֶׁשיא ֶקִהה ְוָאֵלין ְּדִפָלֲא' ד דסֹוְּב

ל  ֶׁשּהָבחֹוה ְרֶיְהִּתֶׁשַּדֶּמֶׂשק ד סֹו ְּבםֵהְו

ל ֶׁש' דת ִמעֹוצּוְרה ִּבָכּוׁשיא ְמן ִהי ֵכם ִּכִיַלָׁשרּוְי

יא ק ִהֶׂשֶּמַּדים ֶׁשִארֹוְו. רחֹוָאָּבר ֶׁשֶׁשֶּקַלְּתִפִּלין 

ת ֶקֶנֹוּיה ֶׁשָּׁשֻדְּקע ַהַפת ֶׁשה ֶאיָדִרֹוּמה ֶׁשָאת ֵליַנִחְּב

י ֵבְרַע'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .תֹוּפִלְּק ַל,םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצִמ

 ׁשָּדְקד ִמֶגֶנ ְו,"הת ֶזַּמֻעה ְלת ֶזי ֶאִּכ" )לך לך(' לַחַנ

  .ׁשָּדְקת ִמֹוּיִתק אֹוֶׂשֶּמאת ַּדֵרְקה ִנָּפִל ְקׁשֵי

ק ֶׂשֶּמַד ְלׁשָּדְקִּמית ַהין ֵּבר ֵּבֶׁשֶּקַה ֶׁשינּוִצָמ

 ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ

צֹוֶפה ן נֹוָבְּלל ַהַּדְגִמ ְּכְךֵּפַא" )ילקוט דברים תתסב(

ה ֵּוה ַקָרֹוּתת ַהם ֶאיֶתִׂשם ֲעִא, "ְּפֵני ַדָּמֶׂשק

 ּהָרָּבְד ִמָךְּכְרַדב ְלּו ׁשְך ֵלי לֹוִּתְרַמָא ֶׁשהּוָּיִלֵאְל

. "יִּדְבה ַעֶשת מַֹרֹו ּתרּוְכִז" רֵמאֹוְו, קֶׂשֶּמַּד

ה ָּיִלת ֵאם ֵאֶכ ָלַחֵלי ׁשִֹכנֹה ָאֵּנִה "ְואֹוֵמר

 ְךֶלֶמ ) יא,ר ז"שהש( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו ".יאִבָּנַה

ם ָלעֹוי ָהֵאל ָּב ָּכיְךִרְדַהיד ְלִתָע ֶׁשיַחִׁשָּמַה

י ִכ ְו,"תֹוָחֻנק ְמֶׂשֶּמַדְו"ה "י הקבֵנְפה ִלָבּוׁשְתִּב

ית א ֵּבָּלֶאְמֻנָחתֹו ין א ֵאלֲֹהַוַּדֶּמֶׂשק ְמֻנָחתֹו 

ר ַמ ָא,"די ַעֵדי ֲעִתָחנּואת ְמזֹ"ר ַמֱאֶּנ ֶׁשׁשָּדְקִּמַה

ל ָכת ְּבֶבֶחַרְתת ִמיֹוְהם ִלִיַלָׁשרּוה ְייָדִת ֲעלֹו

ק ֶׂשֶּמי ַּדֵרֲעַׁשת ְלַעַּגא ַמֵהְּתד ֶש ַעיָהֶדָדְצ

ה ם ַמֵּיַק ְליָהֶּתְחת ַּתחֹוינֹוִנ ְותאֹות ָּבֹוּיֻלָגְו

 .ַדֶּמֶׂשק ְמֻנָחתֹוד  ַע"ְוַדֶּמֶׂשק ְמֻנָחתֹו" רַמֱאֶּנֶּׁש

 דֹוָיה ְּבָחְנִמח ַקִּיַו" ) יט,ר ד"שהש( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצן ָמֵכְו

יא ִבָה ְלֲעִתיִדיןן ָמְצן ַע ֵה"קֶׂשֶּמב ַּדל טּוָכְו

   .יָחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמת ְלנֹוֹורֹוּד

ה ָע ָׁשּהָתאֹוְּב ) לח,ר א"שהש( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָמ

ע ָרן ָהֹוׁש ָללֵאָרְׂשִיל  ַעהּוָּיִלר ֵאַמָאֶׁש

ג ֵרְטַקה ְמָּתַאד ֶׁש ַע,הּוָּיִלה ֵא" הקבר לֹוַמָא

 ָךְּכְרַדב ְלּו ׁשְךֵל" ,ּוּלת ֵאג ֶאֵרְטַקא ְו ּבֹּוּלת ֵאֶא

, קֶׂשֶּמַד ְּבמֹוֲעה ַזֶּלַכְמ' הים ֶׁשִארֹו". קֶׂשָּמה ַדָרַּבְדִמ

  .לֵאָרְׂשם ִיַעם ְּבקֹוְמִּב

ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ְּד, קֶׂשֶּמן ַּדַיְנִעיף ְּבִסהֹוה ְלֶאְרִנ

יָכה ַהּתֹוָרה ָּכל ָּכְך ְּבִעְנָינֹו ֶׁשל ַמּדּוַע ֶהֱאִר

ַעד ְּכֵדי ָּכְך , ְּדַכָּמה ָּפָרִׁשּיֹות ֶנֶאְמרּו ָעָליו. לֹוט

ְוֵכן . ֶׁשַאְבָרָהם ָמַסר ַנְפׁשֹו ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ְלַהִּצילֹו

,  ׁשֹוֵלַח ַמְלָאְך ְמֻיָחד ִלְסדֹוםא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַה

. ַע ֶׁשּלֹוט לֹא ָהָיה ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִליםָידּו. ְלַהִּצילֹו

 ֶׁשֵּיׁש ִּדּיּון ְּבִסְפֵרי ַהּמּוָסר ִאם ָהָיה ַצִּדיק יל ִּפף ַעַא

נֶֹפְך 'ּומּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס . ְלִפי ֶעְרּכֹו אֹו ָרָׁשע ָּגמּור

ְּכמֹו , ְמֻכֶּסה הּוא ִמְּלׁשֹון ּלֹוט ֶׁש)א"ל' ה ע"ח( 'ַּדַעת

, ְּדֵאין יֹוְדִעים ִאם הּוא ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע, ֲעָרֶפללֹוט ָּב

ן ֵכְו

ן ֵכְו

ד עֹוְו

ד עֹוְו



  .ְלִיְׂשָרֵאל ַהְיׁשּוָעה ִּתְצַמח ,ַדֶּמֶׂשק ְּכֶׁשִּתפֹול / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

מד

ְועֹוד רֹוִאים . ֲאָבל ָצִריְך ְלָהִבין ָּכל ָהֲאִריכּות ְּבִעְנָינֹו

ְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל לֹוט ִעם ְּבנֹוָתיו לֹא ִהְזִּכירּו 

ַמּדּוַע , ְוִלְכאֹוָרה ְלָאן ֶנְעַלם לֹוט. אֹותֹו יֹוֵתר ַּבּתֹוָרה

ְּכֶדֶרְך ְׁשָאר ' לֹא ְמֻסָּפר ַּכָּמה ָׁשִנים ַחי ּוָמַתי ֵמת ְוכּו

  . ָהִאיִׁשים ַהֲחׁשּוִבים ַהֻּמְזָּכִרים ַּבָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו

, ְלָפֵרׁש ֶׁשָּכל ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל לֹוט ִהיא

. ה"ּוִמֶּמָּנה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְצָאה רּות

ֵכן ַאְבָרָהם ָיָצא ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַהִּצילֹו ְוָל

 ָׁשַלח א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְוזֹאת ַהִּסָּבה ֶׁש, ֵמַהִּמְלָחָמה

, ּוְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ִעם ְּבנֹוָתיו. ְסדֹוםִמ ַמְלָאְך ְלַהִּצילֹו

. טלֹא ֻמְזָּכר יֹוֵתר לֹו, ּוִמֶּמּנּו רּות, ֶׁשִּמֶּזה ָיָצא מֹוָאב

ֶׁשְּכָבר ִהַּגְענּו ְלַתְכִלית ָּכל ַהִּסּפּור ְויֹוֵתר ֵאין ַמה 

, הָלאּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא לֹוט ןֵכ ְו. ַעְצמֹויוָלָעְּלַדֵּבר 

ת ַנן ְׁשֵכְו. הָּלֻאְּגַה ְויַחִׁשָּמ ַהׁשֶרא ׁשֹט הּולֹוְּד

 ,בראשית יט(, םדְֹּסט ִמת לֹויַאיִצת ִּבֶזֶּמֻר ְמה"תשע

 לַעָּמֵלט ִהְיִהי ְכהֹוִציָאם אָתם ַהחּוָצה ַוּיאֶמר ַו" )יז

' ל ד ֶׁשְךפּוָהג ּוּלִדְּב"  ַאֲחֶריָךִּביטַּת  ַאלָךֶׁשַנְפ

  .תֹוּיִתאֹו

 הּוא ַלְיָלה ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק" )טו ,יד בראשית(

 ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד ַוִּיְרְּדֵפם ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו

 זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ ".ֶׂשקְלַדָּמ ִמְּׂשמֹאל

 הָיָה ,טלֹו תֶא ילִּצִהֶׁשְּכ םָהָרְבַא לֶׁש ןחֹוָּצִּנַהֶׁש

 רבּוֲע דָעיְֹמ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,"הָבחֹו" אָרְקִּנֶׁש םקֹוָמְּב

 )א ,יח ר"ויק( ׁשָרְדִּמַּב רַמֱאֶנ םיֶהֵלֲעֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי

 ְולֹא ְזכּות לֹא ֶהםָּב ֶׁשֵאין ַהָּמִׁשיַח תֹוְימ

 יֵרֲחַאְו ,הָמָחְלִמ הָתְיָה "חֹוָבה ַעד" ןֵכָלְו .חֹוָבה

 יַחִׁשָמ ׁשֵי םָׁש ,הָבחֹוְו תכּוְז יןֵאֶׁש בָּצַמְל יעּוִּגִהֶׁש

 זֵּמַרְּמֶׁש ןחֹוָּצִּנַה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה לֶׁש ןחֹוָּצִּנַה תֶא ׁשֵיְו

 יתֵּב תֶא תֶלֶּמַסְּמֶׁש ,קֶׂשֶּמַּד דַי לַע הָיָה הָּלֻאְּגַה לַע

 םֵּיַּתְסִי םָהָרְבַא לֶצֵא ילִחְתִהֶּׁש הַמ ןֵכָל .ׁשָּדְקִּמַה

 דֶגֶנ םָהָרְבַא םִע םַחְלִּנֶׁש יִמ ןֵכְו .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַּב

 ַּדֶּמֶׂשק" )ב ,טו בראשית( אָרְקִּנֶׁש רֶזיֶעִלֱא הָיָה ,קֶׂשֶּמַּד

 לֶׁש רֹוקֹוְּמֶׁש םָׁש י"ִּׁשַרְּב אָבמּו ןֵכְו ".ֱאִליֶעֶזר

 גֹוּג יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵּיֶׁש יםִארֹוְו ,קֶׂשֶּמַּדִמ הָיָה רֶזיֶעִלֱא

 רֶזיֶעִלֱא יֵרֲהֶׁש ,קֶׂשֶּמַּד יןֵבְל יַחִׁשָמְּב םֵחֹוּלַה אהּוֶׁש

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .גֹוּג אהּוֶׁש דרֹוְמִנ לֶׁש נֹוְּב הָיָה

 יֵאָצֹומ דִוָּד ת"ר ק"ֶׂשֶּמַּדֶׁש )לך לך( 'ׁשֶמֶׁשָו ראֹוָמ'

 לֶׁש לחֹוַהְו תָּבַּׁשַה רּוּבִח לַע זֵּמַרְמ הֶזְו .ׁשֶדֹוק תָּבַׁש

 תכּוְלַּמַה תַּׁשֻדְּקִמ לחֹוַהְו הָּפִלְּקַה תיַקִנְי ינּוְיַה ,דִוָּד

 דִוָדְל הֶז םקֹוָמ יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵּיֶׁש יםִארֹוְו .תָּבַׁש לֶׁש

 תֶא לֵּמַסְמַה ,רֹוּנִּכְּבִגיַמְטִרָּיא  אָיְרסּו ןֵכְו .ְךֶלֶּמַה

 'תֹוּקֻמֲע הֶּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש ראֹוָה

 הָרּוׁשְק קֶׂשֶּמַּדֶׁש )צד אופן ואתחנן ופרשת לך לך פרשת(

 תנֹוֲחַמ 'ד ת"ר ק"ֶׂשֶּמַּד ןֵכָל ,תכּוְלַּמַה תיַרִפְסִל

   .יןִּוַק הָשלְֹׁש ןִמְּד ןיקֹוִרָטנֹו אֹו ,הָׁשדֹוְק היָנִכְׁש

 ןֵכָּלֶׁש א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶשמֹ 'ר ג"הרה

 ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד" בתּוָּכ

 יןִּדַה תַּדִמ לַע תֶזֶּמַרְמ הָבחֹו יִּכ ,"ְלַדָּמֶׂשק

 זֶמֶר אןָּכ ׁשֵי לכֹוָיְבַּכְו ,אלמְֹּׂשַה דַצְּב אתֵצְמִּנֶׁש

 ן"יִּׁשַה ןֵכְו .תכּוְז ׁשֵי ,ׁשָּדְקִמ – קֶׂשֶּמַדְל יןִמָּיִּמֶׁש

 ׁשָּדְקִמ תַּמֻעְל ,יתאִלָמְׂש ן"יִׁש יאִה קֶׂשֶּמַדְּב

 תֹוּיִתאֹוְּב היָלִחְתַמ קֶׂשֶּמַּד ןֵכְו ,יתִנָמְי ן"יִּׁשַהֶׁש

 ׁשֵיְו .אלמְֹּׂשַה דַצְו יןִּדַה תַּדִמ תֶא תֹולְּמַסְמַה ם"ד

 יתֵּב לֶׁש תנֹוָּבְרָּקַה םַּדִמ היָקִנְיַה לַע ֶרֶמז םַּג אןָּכ

 ,רַּפְרַּפ אָרְקִנ קֶׂשֶּמַּד תרֹוֲהַּנִמ דַחַא ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה

 ֲאָמָנה טֹוב ֲהלֹא" )יב ,ה 'ב מלכים( ,בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ

 .יםיִנִּד ר"פ לַע זֵּמַרְמּו ,"ַּדֶּמֶׂשק ַנֲהרֹות ּוַפְרַּפר

 ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד" :)ו מגילה( 'םָי ייֵקִפֲא'ָה ןֹוׁשְל הֶזְו

 ,"ןָּד דַע ףדְֹרִּיַו" ביִתְכּו "ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשמֹאל

 ליַכֵהְּבֶׁש אָרֲחַא אָרְטִּסַה ַחּכֹ יַעִנְכַהְל אהּוְו

ִנְרֶאה 

 בתּוָּכ

 יףִסהֹוְו



  .ְלִיְׂשָרֵאל ַהְיׁשּוָעה ִּתְצַמח ,ַדֶּמֶׂשק ִּתפֹולְּכֶׁש / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 מה

 יןִרְדֶהְנַס םָּׁשֶׁש תכּוְז ליַכֵה דֶגֶנ אהּוֶׁש הָבחֹו

 ןָּד" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ןָּד אָרְקִנ ןֵכָּלֶׁש ,איָנִּד יןִנָּיַדְּד

ַוִּיְרְּדֵפם " .)צו סנהדרין( םָׁש אָבמּו ןֵכְו ".ֹוּמַע יןִדָי

 ליַכֵה אהּוְו "ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד

 ם"יִקלֱֹא אהּו ק"ֶׂשֶּמַּד דסֹוְו ,אלמְֹׂשִּבֶׁש הָבחֹו

 ,הָרבּוְּגַּב ׁש"ָחָנ אהּו אלמְֹּׂשִמ ּוּנֶּמִּמֶׁש

 יןִּדַה לֵּבַקְמּו יםִקלֱֹא םֵּׁשִמ קֵניֹו ׁש"ָחָּנַהֶׁשְכּו

 יםִארֹוְו .ק"ֶׂשֶּמַּד דסֹו אהּו זָא תכּוְּזַה ליַכֵהֵמ

 ׁשָחָּנַהֶׁש זֵּמַרְל ,קֶׂשֶּמַּדְּבִגיַמְטִרָּיא  יםִהלֱֹא ׁשָחָּנֶׁש

 תַּפִלְק אהּו יםִהלֱֹא םֵׁש ְךֶרֶּד ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ קֵנֹוּיֶׁש

  .קֶׂשֶּמַּד

 ַּבר ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָאַמר )ד ,מב ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ִמְתָּגרֹות ַמְלֻכּיֹות ָרִאיָת ִאם ֲאִביָנא

 ֶׁשֵּכן ֵּתַדע ָמִׁשיַח ֶׁשל ְלַרְגלֹו ְצֵפה ְּבֵאּלּו ֵאּלּו

 ֶׁשִּנְתָּגרּו ְיֵדי ַעל ַאְבָרָהם ִּביֵמי ֶׁשֲהֵרי

 .ְלַאְבָרָהם ַהְּגֻאָּלה ָּבָאה ְּבֵאּלּו ֵאּלּו ּיֹותַהַּמְלֻכ

 יםִכָלְּמַהְו םָהָרְבַא תֶמֶחְלִמ יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו

 ְךָּכ ,יםִכָלְּמַה תֶא ַחֵּצִנ םָהָרְבַאֶׁש מֹוְּכֶׁש .יַחִׁשָּמַל

 יםִכָלְּמַה רַאְׁשּו גֹוּג תֶא ַחֵּצַנְי יַחִׁשָּמַה אבָֹל ידִתָעֶל

 לֶׁש ןחֹוָּצִּנַהֶׁש מֹוְּכֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ֹוּתִא יּוְהִּיֶׁש

 לּפִֹּתֶׁשְּכ אבָֹל ידִתָעֶל ְךָּכ ,קֶׂשֶּמַּד דַי לַע הָיָה םָהָרְבַא

 ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִי לֶׁש םָתָּלֻאְּג חַמְצִּת קֶׂשֶּמַּד

 ייֵאִׂשְנ לֶׁש םָמְּׁשֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר

 .'הֵיְרַא' יתִבָרַעְּב ֹוׁשרּוֵּפֶׁש ',אדַּסַא' אהּו קֶׂשֶּמַּד

 יאִהֶש הָּׁשֻדְקִּד תכּוְלַּמַה לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה תֶא לֵּמַסְמּו

  .הֵיְרַא דסֹוְּב

ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה " .)סנהדרין צו(ַּבְּגָמָרא 

ָחָנן יֹו' ָאַמר ר, "הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם

 , ֶׁשִּנְזַּדֵּמן לֹו ְלַאְבָרָהם ַלְיָלה ְׁשמֹוְךאֹותֹו ַמְלָא

ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ּו".רֶבה ָּגָרר הַֹמה ָאָלְיַּלַהְו"ר ַמֱאֶּנֶׁש

י ֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל  :)לך לך צא(

ה ָלְיַּלַהְו" )ב, איוב ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָלְיא ַלָרְקם ִנָדָא

ַהְמֻמֶּנה ַעל  ְךָאְלַּמן ַהֵכָלה ְּדֶאְר ִנ".רֶבה ָּגָרר הַֹמָא

ם ָהָרְבַאר ְלַזה ָעָלְי ַלמֹוְּׁשם ֶׁשָדי ָאֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִע

ר יצֹוה ִלָתְיה ָהָמָחְלִּמית ַהִלְכַתְּד, יםִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמְּב

 ְךָּיר ַׁשּוּבִע ְויַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ ּוְךֶלֶּמד ַהִול ָּדר ֶׁשּוּבִעת ָהֶא

ת ה ֶאיָרִּכְזן ַהְּגָמָרא ַמֵכָלְו. הָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמַל

ז ֵּמַר ְל,"ְוַהַּלְיָלה ָאַמר הָֹרה ָּגֶבר "קסּוָּפַה

ר ַמָאם ְוַחְלה ִנָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמ ַהה זֹוָמָחְלִמְּבֶׁש

  ."רֶבה ָּגָרהֹ"

 הַמ לָּכ )יא ,ו דמאי המשניות פירוש( ם"ַּבְמַרָּב

 ץֶרֶא מֹוְּכ אהּו יםִּבַרָה הּוּוׁשְּבְכִּיֶּׁש

 ,יםִּבַר ׁשּוּבִּכ אָרְקִּנַה אהּוְו יןיִנִּדַה לָכְּב לֵאָרְׂשִי

 תלֹוֲעַמְּב תיֹוְהִל אָיְרסּו ץֶרֶא הָנְמִנ אּלֶֹּׁש הַמּו

 הָׁשְּבְכִּנֶׁש יִּפ לַע ףַא[ ,ןָיְנִע לָכְּב ִיְׂשָרֵאל ץֶרֶא

 םֵחָּלִהְל רָּתֻמ ינֹוֵאֶׁש יֵנְּפִמ אהּו ]דִוָּד יֵדְי לַע

 תֶׁשֶּבְכִנ הֶיְהִּתֶׁש דַע תצֹוָרֲאָה לָּכִמ ץֶרֶא לַע

 יָהֶתלֹובּוְּג ה"הקב לַבָּג רֶׁשֲא ץֶרָאָה לָּכ

 רֶׁשֲאַכְו ,יָהֶתלֹובּוְגִל ןַעַנְּכ ץֶרֶא יאִהְו ,הָרֹוּתַּב

 ּהָתָלזּוְו םִיַרֲהַנ םַרֲא םֵהָה תצֹוָרֲאָה ָּדִוד ָּכַבׁש

 יְךִרָצְו .תֶלֶּבְגֻּמַה ץֶרָאָה ׁשּוּבִּכ םַלְׁשֻּיֶׁש םֶרֶטְּב

 יֵנְפִל אָיְרסּו תֶא שּבְֹכִל ְךֶלֶּמַה דִוָּד רֵהִמ ַעּוּדַמ יןִבָהְל

 ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לָּכ תֶא שּבְֹכִל םֵּיִּסֶׁש

 םקֹוָּמַה ׁשּוּבִכְּב ילּוָּת ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש עַדָי ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש

 תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹו הָּלֻאְּגַה םִע רּוׁשָק םָׁש םקֹוָּמַהְו ,הֶּזַה

 לָכְבּו .םָתאֹו שּבְֹכִל רֵהִמ אהּו ןֵכָל ,ילֵעְלִדְּכ דִוָּד לֶׁש

 רֶדֵס תֶא תֵתָל יְךִרָצ הָיָהֶׁש דִוָּד לַע הָנֲעַט הָתְיָה אתזֹ

 ץחּוְל םֶדקֹו ץֶרָאָה ׁשּוּבִּכֶׁש ',ה ןצֹוְר יִפְל תפּויִדֲעָה

 אָיְרסּו ןֵכָלְו תלֹוֲעַּמַה לָּכ םִע אָיְרסּוְל ּוּלִפֲאַו ,ץֶרָאָל

  .הָׁשְּדַקְתִה אלֹ

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

 אָבמּו



  .ְלִיְׂשָרֵאל ַהְיׁשּוָעה ִּתְצַמח ,ַדֶּמֶׂשק ְּכֶׁשִּתפֹול / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

מו

 תֶא ׁשַבָּכ דִוָּדֶׁש יֵרֲחַא דַּיִּמֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ

 אהּו ,י קֶרֶּפ 'ב לֵאמּוְׁשִּב אָבּוּמַּכ אָיְרסּו

 עַבֶׁש תַּב אְטֵח הָיָה זָאְו ןֹוּמַע יֵנְבִּב םֵחָּלִהְל יְךִׁשְמִה

 יֵרֲה ,תאֹוָלְּפ יֵאְלִּפ אןָּכ ׁשֵיְו .'יא קֶרֶפְּב םָׁש אָבּוּמַּכ

 הָתְיָה אָיְרסּו ׁשּוּבִכְּב דִוָּד לֶׁש תעּוָּטַהֶׁש נּוְרַאֵּב

 אלֹ ןִיַדֲע לָבֲא ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא הָצָר םָנְמָא אהּוֶׁש

 ׁשּוּבִּכ תֶא יםִלְׁשַהְל יְךִרָצ םֶדקֹו יִּכ ןָמְּזַה יַעִּגִה

 ,אָיְרסּו תֶא לַעפְֹּב ׁשַבָּכ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ לָבֲא ,ץֶרָאָה

 ,ןָמְּזַה יֵנְפִל ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש ראֹוָה יוָלֵא הָּלַּגְתִה

 ןָמְּזַה יֵנְפִל גָּגַה לַע עַבֶׁש תַּב תֶא הָאָר אהּו ןֵכָל

 הָאָר דִוָדֶׁש יםִרָפְּסַּב אָבמּו יֵרֲהֶׁש .אְטֵחַה םַרְגִנְו

 לֶׁש ראֹוָה אהּוֶׁש המֹלְֹש לֶׁש ראֹוָה תֶא עַבֶׁש תַבְּב

 יֵנְפִל יאִבָּנַה ןָתָנ לֹו אָּבִנ רָבְּכ יֵרֲהֶׁש .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב

 ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא הֶנְבִי אהּוְו ןֵּב לֹו דֵלָּוִּיֶׁש הֶז

 ַזְרֲעָך ֶאת ַוֲהִקימִֹתי" 'ז קֶרֶפְּב םָׁש אָבּוּמַּכ

 ֶאת ַוֲהִכינִֹתי ִמֵּמֶעיָך ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַאֲחֶריָך

 אהּוֶׁשְכּו ,"ִלְׁשִמי ַּבִית ִיְבֶנה הּוא :ַמְמַלְכּתֹו

 לדֹוָּגַה ראֹוָה תֶא יׁשִּגְרִה אהּו עַבֶׁש תַּב תֶא הָאָר

 אָבּוּמַּכ .ןָמְּזַה יֵנְפִל ּהָּב לַׁשְכִנְו ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש

 ,ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ְדֵבי ָּתָנא .)קז סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ֶאָּלא ֱאִליָעם ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ְלָדִוד ָהְיָתה ְראּוָיה

 לַע הֵּבְרַה הָכָּב אהּו ְךָּכ רַחַא ןֵכָלְו .ַּפָּגה ֶׁשֲאָכָלּה

 ןֵּבַּבֶׁש עַדָי אהּו יִּכ ',כּוְו תֵּמֶׁש עַבֶׁש תַּב לֶׁש ןֵּבַה

 ןַיְנִבּו ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ לֶׁש תמּוֵלְּׁשַה הָנמּוְט הֶּזַה

 ִּפי ַעל ַאף :)רכג ויחי( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב

 הּוֲאָרה לֹא ]ָּדִוד ַמְלכּות[ ַהְּלָבָנה ֶׁשהּוֲאָרה

 ָראּוי ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּבא ַעד ִּבְׁשֵלמּות

   .ָהְיָתה ֶׁשַבע ַּבת ִאּמֹו ֶׁשֲהֵרי ,ְּכֶנְגָּדּה

 אָבּוּמֶׁש א"שליט אסַּב ןֹוׁשְרֵּג 'ר ג"הרה

 בָּיַח הָיָה הָּיִראּוֶׁש .)מג קידושין( 'תפֹוְסֹוּת'ְּב

 רַמָאֶׁש םֶדקֹו בָאיֹו יִנדֹוֲא רַמלֹו יםִּדְקִה יִּכ היָתִמ

 לֶׁש תלּוְׁשְלַּתְׁשִה אןָּכ הָתְיָהֶׁש אֵציֹו .דִוָּד ְךֶלֶּמַה

 תַּב אְטֵח תֶא הָמְרָּגֶׁש ןָמְּזַה םֶדקֹו יםִרָבְּד תַמָדְּקַה

 הֶּזִמ הָאָצתֹוְכּו ,אָיְרסּו ׁשּוּבִּכ תֶא יםִּדְקִה דִוָּד ,עַבֶׁש

 בָאיֹו תֶא יםִּדְקִהֶׁש הָּיִראּו לֶׁש אְטֵחַה לֵׁשְלַּתְׁשִה

 יםִּדְקִהֶׁש דִוָּד לֶׁש אְטֵחַה לֵׁשְלַּתְׁשִה הֶּזִמּו ,דִוָּד יֵנְפִל

 םַּגֶׁש יףִסהֹו דעֹוְו .ןָמְּזַה םֶדקֹו עַבֶׁש תַּב תֶא

 יִּכְלַמ לֶׁש אְטֵח הָיָה ,אָיְרסּו ׁשּוּבִּכִמ רַזָח םָהָרְבַאֶׁשְּכ

 'ה תַּכְרִבְל םָהָרְבַא תַּכְרִּב תֶא יםִּדְקִהֶׁש קֶדֶצ

 יֵיְחַּב נּוֵּבַרְּב אָבּוּמַּכ .םָהָרְבַאְל הָנהּוְּכַה תֶא ידִסְפִהְו

 ,"םָרְבַא ְךרּוָּב ראַמּיַֹו הּוֵכֲרבְֹיַו" )יט ,יד בראשית(

 לֵא תַּכְרִבְל םָהָרְבַא תַּכְרִּב קֶדֶצ יִּכְלַמ יםִּדְקִה

 תַּכְרִּב יםִּדְקַהְל לֹו הָיָה יִּכ ,הֶזָּב אָטָחְו ןיֹוְלֶע

 ּוּנֶּמִמ הָלְטִּנֶׁש ֹוׁשְנעֹו הָיָהְו ,ְךַרָּבְתִי םֵּׁשַה

   .םָהָרְבַאְל הָנְּתִנְו תֹוָנהּוְּכ

 ֶׁשַבע ַּבת ֶׁשל ַהּסֹוד :)עג נח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ֵצא ,ָּבִראׁשֹוָנה ַהִחִּתי ְלאּוִרָּיה ֶׁשִּנְּתָנה

 ַהְּקדֹוָׁשה ָהָאֶרץ ִנְּתָנה ַמּדּוַע ,ִתְמָצאְו ְוַדֵּיק

 ֶזה ָּדָבר ְוִתְמָצא ,ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו ֶׁשּלֹא ַעד ִלְכַנַען

 תַּבֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ֶאָחד ְוָדָבר ֶאָחד סֹוד ַהּכֹל

 ,תכּוְלַּמַהְו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לֶׁש תמּוֵלְּׁשַה דסֹו יאִה עַבֶׁש

 ,הָּפִלְּקַה דַיְּב םֶדקֹו יּוָה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְו עַבֶׁש תַּב ןֵכָלְו

 תֶא חַקָלְו ץֶרָאָה ׁשּוּבִּכ תֶא יםִלְׁשִה אלֹ דִוָּדֶׁש ןיָוֵכְו

 אהּו ,ןָמְּזַה יֵנְפִל דסֹו תֹואֹו ןֵהֶׁש עַבֶׁש תַבּו אָיְרסּו

 אְטֵח לֶש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהְו ,תֹוּפִלְּקַּב סֵנָּכִהְל ץַלֱאֶנ

  .ְךֶרֵע יִפְל

  יףִסהֹוְו דעֹוְו

  דעֹוְו



  .ב"תשע ְׁשַנת ֵזיִרְמ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 מז

  .ב"ת תשעַני ְׁשֵזְמִר

 יםִּיַח 'ר ג"רהָהֵמ 'ץֶרֶא יֵּדַמֲחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ,ז מיכה( קסּוָּפַה לַע יםִּבְלַּמַה בַתָּכ א"שליט יִנָדֲע

 .אבָֹל ידִתָעֶל ינּוְיַה "תאֹוָלְפִנ ּוּנֶאְרַא" )טו

 ןינּוִזְחַא' םֵּגְרִּת ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םּוּגְרַתְבּו

 מֹוְכּו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש 'ןיָׁשִרְּפ

 ֹוּבֶׁש ,אָרְקִּיַו רַהּזַֹּב אָניְלִּוִמ ןאֹוָּגַה בַתָּכֶׁש

 בַתָּכֶּׁש הַמ יִּפ לַע הָּלֻאְּגַה ןַמְז בֵּׁשַחְמ

 תַנְׁש ,הָצֱחֶמּו אָּגְלַּפ הָּלֻאְּגַה ןַמְּזֶׁש י"ִּבְׁשַר

 דֶסֶח תַנְׁש אֵהְּת זֶמֶר ְךֶרֶדְבּו .ב"תשע

   .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

ְּבִעָּתּה ה "י הויִנֲא" )כב ,ס 'ישעי(ב תּוָּכַה

ים ִפָלֲא' הים ִּלִּמל ַהא ֶׁשָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאִחיֶׁשָּנה

 )ג, תהילים א(ב תּוָּכל ַהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶזְו. ב"תשע

 ְּבִעָּתּה" ןֵכְו )כב ,ס 'ישעי (."ִיֵּתן ְּבִעּתֹוֲאֶׁשר ִּפְריֹו "

 ןֵכְו .ב"תשע 'ה דַע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאִחיֶׁשָּנה

 ןֵכְו. ב"עשת'הת ַנְׁשת ִּבאֹוָצְמִנ ְּבִעָּתּה תֹוּיִתאֹו

 ןֵכְו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ָּתּהְּבִע" )שם( בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע

ן א ֶּבבֹב ָי"תשע  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה"

 ִּביַאת ְּבִגיַמְטִרָּיא א"תשע ֲאָלִפים 'ה ְוֵכן .דִוָּד

 ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו .ַהָּמִׁשיַח

 בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָּכ לֶׁש ת"ר א"תשע יםִפָלֲא 'ה

 זֹו הָנָׁשְּד ,"ֶּתְחָּפץֶׁש דַע ַאֲהָבהָה תֶא עֹוְררּוְּת"

 זָּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו .הָבֲהַאָה תֶא רֵרעֹוְל ןָמְז יאִה

 ְּבנֹות ֶאְתֶכם יְׁשַּבְעִּתִה" קסּוָּפַה תַּלִחְתִּב

ר ֵרעֹול ְלֵאָרְׂשם ִיַע ֵמׁשֵרֹוּד' ה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו". םיְירּוָׁשָל

 ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, הָּלֻאְּגת ַהיא ֶאִבָהה ְלָבֲהַאת ָהֶא

 ָאְמָרה ְּכֶנֶסת "ִּבי ֵערֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִל" )ג, ר לג"שמו(

 ,ה ֵער"הקבְו ,ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ָיַׁשְנִּתי ִלי ִמן ַהֵּקץ

 ַעד ,"קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי"

 ִנְמָלא ִׁשיֶׁשרֹא"ָמַתי ֶאְהֶיה ִמְתַהֵּלְך ְּבלֹא ַּבִית 

. חּוץ ֶאָּלא ֲעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ֶׁשּלֹא ֶאְהֶיה ַּב,"ָטל

ת ֹוּיִתאֹום ָה ִע"ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי"ה ב ֶזתּון ָּכֵכְו

 )יאו ' ישעי(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהְו

 לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָואַֹמר ַעד ָמַתי"

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 א"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבמּו

 ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוָּכַהֶׁש

 כ"עהְו ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה

 ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"תשע

 תַנְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ".ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא

 "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא" ְוֵכן .ב"תשע 'ה
  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע

ַוִּיְכּתֹב מֶֹשה ֶאת " )ב, במדבר לג(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב

 ְוָחַזר ְוָאַמר ,"םיֶהֵעְסַמ ְלמֹוָצֵאיֶהם

ּוא ִּכי ָהֶאָחד ה, "ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם"

ְיִציַאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַהֵּׁשִני ְיִציָאֵתנּו ִמן 

ר ָּבְדִּמל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסַּמים ֶׁשִארֹו. ַהָּגלּות ָהֵחל ַהֶּזה

י ִפְכּו, הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסל ַמים ַעִזְּמַרְמ

 "הָנמֹוְׁשַחְּב" הָיֶׁשַהֲחָנ' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבֶׁש

ל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"םיִדִפְרִּב"ה ָיָנֲחַהְו, הָּכֻנֲחל ת ַעֶזֶּמַרְמ

' דל ַהת ֶׁש"רָהֶׁש' עַבר ָׁשֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִרּוּפ

, במדבר לג( בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ר, םדֹוֱאן ָוָיי ַדָמל ֶבָּבת ֹוּיֻלָּג

 ןֵכְו
ן ֵכְו

 אָבמּו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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ֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ֲאְׂשָרֵאל ִי ֵניְבְסֵעי ַמֵאֶּלה " )א

ב ּוּכל ִער ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" רא"תשען ֵכְו". ִמְצַרִים

 'הַאף  ַוִּיַחר )יג ,במדבר לב(, לֵאָרְׂשִיץ ֶרֶאה ְליָסִנְּכַה

  ָּכלםּת דַע ָנהָׁש ְרָּבִעיםַאְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר 

   ."'ה יֵניַהּדֹור ָהעֶׂשה ָהָרע ְּבֵע

ַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית " )מט, במדבר לג(

ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת 

ל ה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהָיָנֲחת ַלֶסֶחַיְתה ִמָרֹוּתאן ַהָכ ְו".מֹוָאב

 ה זֹוָיָנֲחַו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶדל קֹוֵאָרְׂשי ִיֵנְּב

 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל' רֶפֵס ְּבאָבּוּמַּכ, הָּלֻאְּגץ ַהֵקל ת ַעֶזֶּמַרְמ

, עֹוַלם ַהִּתּקּון  הּוא"ַעְרבֹות"ְוסֹוד  )דף רכהקאמרנא (

ַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו ֶׁשֵּבֵאר מֹוִרי ְוַרִּבי ַרֵּבינּו ְצִבי

ַהּזַֹהר  ע ְּבִסְפרֹו ְצִבי ַלַּצִּדיק ַעל"ִמִּזיִדיְטׁשֹוב זי

, ְּכָללּות עֹוַלם ַהִּתּקּון ּוַנח ַעלְּדֵׁשם ַעְרבֹות ה

ְלִהְסַּתֵּכל , ֲאֶׁשר ִעַּקר ַהִּתּקּון ְלִהְתָעֵרב ֶזה ָּבֶזה

 זָּמֻרְמּו .ּוְלִהְתַלֵּבׁש ֶזה ָּבֶזה ,ַאְנִּפין ְּבַאְנִּפין

 ַעל ַוַּיֲחנּו" .תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע הֶז קסּוָפְּב

 ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים לֵבָא דַע תמִֹׁשַהְי תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן

 יִפְכּו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יםִּטִׁש" ןֵכְו ."מֹוָאב

 םָעְלִּבֶׁש םַעַּטַה תֶא 'דִוָּד ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש

 לַלְגִּב ,תנּוְזִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטֲחַהְל יחּוִלְצִה קָלָבּו

 תַמְׁשִנ ׁשֵי בָאמֹו תנֹוְבִּבֶׁש ּויׁשִּגְרִה לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש

 בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .היָאִצהֹוְל צּוָרְו יַחִׁשָמ

 םִע דַחַי "מֹוָאב ְּבַעְרבֹת" ןֵכְו ".בָאמֹו תבְֹרַעְּב"

 םִעְו ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תעֹוָסַמ ב"מַהְו תֹוּיִתאֹוָה

 'ב תאֹוָה תֶא יףִסנֹו םִאְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה

 ב"מַהְו לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע דַחַי "מֹוָאב ְּבַעְרבֹת"

 ב"תרע תֹוּיִתאֹו תבְֹרַע ןֵכְו .ה"תשעְל יַעִּגַנ תעֹוָסַמ

 .יָהֶלָע רּוְּבִּד הֵּבְרַהְו ץֵק תַנְׁש הָתְיָה זֹו הָנָּׁשֶׁש ַעדּוָיְו

 לֶׁש ץֵק תיַנִחְּב הָתְיָה ב"רעת תַנְׁשִּבֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנְו

 יןִמָּיַה וַּקִמ תֶלֶּבַקְּמֶׁש חַצֶּנַה תיַרִפְס לֶׁש הָנָׁש הָאֵּמַה

 ְּבַעְרבֹת" בתּוָּכ ןֵכָל .אָּבַא אהּוֶׁש הָמְכָחַה לֶׁש

 דעֹו םַלְׁשֻּיֶׁשְכּו ,אָּבַא לַע זֵּמַרְמ "בָאמֹו" יִּכ "מֹוָאב

 ראֹוָה ףֵסֹוּתִיֶׁשְּכ ץֵק בּוׁש הֶיְהִי ב"תשעְּב הָנָׁש הָאֵמ

 דהֹוַה תיַרִפְס לֶׁש הָאֵּמַל היָרִאְּמֶׁש אָּמִא לֶׁש

 ג"הרה יףִסהֹוְו .יַחִׁשָמ אבָֹיְו ,אלמְֹּׂשַה וַּקִמ תֶלֶּבַקְּמֶׁש

 יףִסנֹו םִאֶׁש א"שליט יןִרְפַס הֵיְרַא הָדהּוְי 'ר

 'נ נּויְיַה ,אָּמִאָה לֶׁש ראֹוָה תֶא "מֹוָאב ַעְרבֹת"ְל

 לֵּבַקְנ ,תירּוֵחְּד אָמְלָע אתֵרְקִּנֶׁש ,היָנִּב יֵרֲעַׁש

  .א"תשע

 ברכות( אָרָמְּגַּב רֵתיֹוְּב אָלְפִנ זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ

 ֵליּה ָאַמר "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" :)ט

 ָלֶהם ֱאמֹר ֵלְך ,ְלמֶֹׁשה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

 ,ֶזה ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ִייִתיָה ֲאִני ,ְלִיְׂשָרֵאל

 ָאַמר .ָּגֻלּיֹות ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ֶאְהֶיה ַוֲאִני

 ְלָצָרה ַּדָּיּה ,עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו ,ְלָפָניו

 ֵלְך הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר .ְּבַׁשְעָּתּה

 יםִארֹו ".ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה" ָלֶהם ֱאמֹור

 הָּלֻאְּגַה תֶא לֵאָרְׂשִיְל רֵּׂשַבְיֶׁש הֶשמְֹל רַמָא 'הֶׁש

 .םִיַרְצִּמִמ םָתאֹו לֵאֹוּג אהּוֶׁש מֹוְּכ ןרֹוֲחַאָה תלּוָּגַּב

 הָּלֻאְּגַהְו תלּוָּגַה לַע רֵּבַדְל הֶצרֹו ינֹוֵאֶׁש רַמָא הֶשמֹּו

 תַבֵתְו .ְּבַׁשְעָּתּה ְלָצָרה ַּדָּיּה יִּכ ,יםִנרֹוֲחַאָה

 אֹו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֹוּיִתאֹו יאִה ,ָּתּהְּבַׁשְע

 ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע תֶזֶּמַרְמ םַּג יאִהְו .ה"תשעְּב

ר ֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"הרה יףִסהֹוְו .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב

. 'הר ְּבָמְגִנְו 'ביל ְּבִחְתַמ ְּבַׁשְעָּתּהא ֶׁש"שליט

 ּהָּיַּדֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 .ב"תשעְּב רֵמָּגִּתֶׁש בַר בֶרֵעָה תַרָצ לַע זֵּמַרְמ הָרָצְל

 ,בַר בֶרֵעָה אׁשרֹ לֵצְרֶה תֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהְּב הָרָצְל יִּכ

 ַעדּוָּיֶׁש יִפְּכ .דַמְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב הָרָצְל ּהָּיַדְו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו
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 הָתְיָה יםִנֹוּיִּצַה תַנָּוַּכֶׁש רַמָאֶׁש קיְסִרְּבִמ ז"גריַהֵמ

 יִפְּכ ,טֹוּוׁשְפִּכ םָתָּד לַע יםִדהּוְּיַה תֶא ירִבֲעַהְל

 .'כּוְו חָרְזִּמַה תצֹוְרַאֵמ יםִלעֹוָל לּוְלעֹוֶּׁש הַמ ַעדּוָּיֶׁש

 ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ַהַּמְלכּות ָּכל ֵּפְךֶׁשִּתְתַה ַעד ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאין

 אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִע הָרָצְל ּהָּיַּד ןֵכְו .ְלִמינּות

 אהּוֶׁש זֵּמַרְל ,ּוּלֵאָה יםִרָבְּדַה תֶא רַמָאֶׁש הֶשמֹ

 השמטות( רַהּזַֹּב אָבּוּמַּכ ,אתּזַֹה הָרָּצַה תֶא יקִּתְמַמ

 ןֵכְו .הֶשמֹ אהּוֶׁש "הילִֹׁש אבָֹי יִּכ דַע" .)רנג

 ןֶּב יַחִׁשָמ אבָֹל ידִתָעֶּלֶׁש :)רמו פנחס( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 תֶא ַחֵּצַנְי דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו ,םדֹוֱא תֶא ַחֵּצַנְי ףֵסיֹו

  .בַר בֶרֵעָה תֶא ַחֵּצַנְי הֶשמֹּו ,אלֵעָמְׁשִי

 םִע הֶיְהִי 'הֶׁש אָרָמְּגַה תַנָּוַּכ יַלאּו ראַמּתֹ

 לַע רָּבֻדְמ יןֵאְו ,תלּוָּגַה ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי

 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס אָבּוּמֶׁש :הָבּוׁשְּתַה .הָּלֻאְּגַה

 הָּלֻאְּגַה םֵׁש אהּו הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש )'ו ושער 'א שער(

 )יד ,ג שמות( ֶׁשָּכתּוב מֹוְּכ ,תלּוָּגַהֵמ לאְֹגִל אָּבֶׁש

 ְׁשָלַחִני הֶאְהֶי ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר ּכֹה"

 ֶׁשִּנְקָרא יםיִׁשִמֲחַה רַעַׁש ַעל זֵּמַרְל ,"ֲאֵליֶכם

 ְּבֵני ֶאת ְלהֹוִציא מֶׁשה ֶאת ָׁשַלח ֶׁשהּוא ֶאְהֶיה

 לֵאָרְׂשִי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל

 יּוּלִמְּב הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש .י.נ יֹוֵאל ִּקְרַיתִמ א"שליט

 ת"בא הֶיְהֶא םֵּׁש םִע דַחַי א"קנ ןַיְנִמְּכ ן"יִהֵה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,רֶתֶּכ אָּיִרְטיַמִגְּב ץ"תצמ ש"ב

   .א"תשע

 נּוָאא ֶׁש"ם שליטָדים ָאִּיַח' ג ר"הרה

ר ַחַאה ְלָאָּב ֶׁשיתיִנִמְּׁשַהה ָאֵּמים ַּבִאָצְמִנ

ע ַבֶּׁשר ַהַחַאא ְלָּבים ֶׁשִּׁשִמֲחר ַהַעד ַׁשסֹויא ְּבִהְו, עַבֶּׁשַה

ד סֹוא ְּבים הּוִּׁשִמֲחר ַהַעַׁשְו, עַבֶּטל ַהַעֵמ, עַבל ֶׁשפּוָּכ

ג "יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשת ִיל ֶאֵאֹוּגֶׁש] אָּמִא[ה ֶיְהם ֶאֵׁש

ר ֶׂשֶעים ְּבִאָצְמם ִנ ַגנּוָאא ֶׁש"ן שליטֵהן ּכֹרֲֹהַא' ר

ה ל ֶזָכְו. א"עת תשַנְׁשיל ִּבִחְתִהֶׁש, הָאֵּמ ַהֶׁשלי יִנִמְּׁשַה

ַעד ָמַתי " ".ָלֶנַצחָלָמה ֱאלִֹהים ָזַנְחָּת " יםִקסּוְּפז ַּבָמְרִנ

 'הַעד ָמה " ".ָלֶנַצחֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך 

ָּמה ָל" ".ָלֶנַצח ִּתָּסֵתר 'הַעד ָמה " ".ָלֶנַצחֶּתֱאַנף 

 חַצֶּנַהת יַרִפת ְסֶטֶלֹוׁשן ֶׁשַמְזִּבֶׁש".  ִּתְׁשָּכֵחנּוָלֶנַצח

ת יַרִפה ְסיָלִחְתַמֶׁשְכּו, יםִנר ָּפֵּתְס ֶהׁשן ֵיִיַדֲע, יתיִעִבְּׁשַה

ל  ֶׁש' הקֶרֶפן ְּבֵכְו. ןּוּקִּתיל ַהִחְתית ַמיִנִמְּׁשד ַההֹוַה

ם ִא, תבֹוֵתת ְוֹוּיִת אֹוה"תשע ׁשה ֵייָכת ֵאַּלִגְמ

ה ק ֶזֶרֶפּו, יבִתְּכת ַהם ֶאַגי ְוִרְּקת ַהם ֶאים ַּגיִבִׁשֲחַמ

ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו "ק סּוָּפם ַּבֵּיַסְמ

 ַחֵּדׁש ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך 'הֲהִׁשיֵבנּו : ְלאֶֹרְך ָיִמים

ר ֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

י ִּבִלם ְּבָקם ָני יֹוִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַהֶׁשא "שליט

  .היָני ִּבֵרֲע ַׁש'נ ְּבִגיַמְטִרָּיא". הָא ָּביַלאּוְּגת ַנְׁשּו

 יםִארֹוֶׁש א"שליט ןסֹוְמַס דִוָּד 'ר ג"הרה

 ּגֹוֵאל ּוֵמִביא יםִרְמאֹוֶׁשְּכ ש"רשָה רּוּדִסְּב

 לֵחָר לֶׁש דהֹוַה תיַרִפְס תֶא יםִנֹוּב ְבֵניֶהם ִלְבֵני

 יאִה דהֹוַה תיַרִפְּסֶׁש זֵּמַרְל .ץ"ֵק תֹוּיִתאֹו ףרּוֵצְּב

 לֶׁש הָאֵּמַה םֵה דהֹוַה לֶׁש הָנָׁש הָאֵּמַהְו ,ץֵּקַה תיַרִפְס

 ,אתּזַֹה הָאֵּמַה ְךתֹוְּבֶׁש יםִנָׁש רֶׂשֶעָה טָרְפִּבּו ,ץֵּקַה

 דהֹוְּד דהֹו ןֵכְו .יִּתִמֲאָה ץֵּקַה ןַמְז הֶז ,דהֹוְּד דהֹו ןֵהֶׁש

 תּוּייִמִנְּפ דסֹו ,י"רשב לֶׁשְו רֶמעָֹּב ג"ל לֶׁש דֹוּסַה הֶז

 לַעֵּמֶׁש ה"אהי םֵּׁשֶׁש יִּפ לַע ףַאְו .ַעדּוָּיַּכ הָּלֻאְּגַה

 נּוָא אןָכְו ,היָנִּבַה תיַרִפְס דסֹוְּב אהּו עַבֶּטַה

 יֵרָמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב רָבְּכ ,דהֹוַה תיַרִפְסִל יםִרְּׁשַקְמ

 ,היָנִּבַה דֶגֶנְּכ אהּו דָחֶא דַּצִמ הָּכֻנֲח ַעּוּדַמ ,הָּכֻנֲח

 הֶּלֵאָה תירֹוִפְּסַה יֵּתְּׁשֶׁש ,דהֹוַה דֶגֶנְּכ יִנֵׁש דַּצִמּו

 הָלְעַמְלִמ ייִנִמְׁש אהּו דָחֶאְו ,וַק תֹואֹוְּב דַחַי תכֹוְלהֹו

 תַּלֻאְּג ןֵכְו .הָלְעַמְל הָּטַמְּלִמ ייִנִמְׁש יִנֵּׁשַהְו ,הָּטַמְל

 םִאְו

 יףִסהֹוְו

 יףִסהֹוְו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

נ

 לַע יםִרְּבַדְמַה יםִקסּוְּפַּב ת"רְּב תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב

 ְּׁשִמיִניַה ּיֹוםַּב" )לה ,כט במדבר( .ייִנִמְּׁשַה לֶׁש ראֹוָה

 ֵאת ּוְזַרְעֶּתם" )כב ,כה ויקרא( "ָלֶכם ְהֶיהִּת ֶצֶרתֲע

 ַעד ָיָׁשן ַהְּתבּוָאה ִמן ַוֲאַכְלֶּתם ַהְּׁשִמיִנת ַהָּׁשָנה

 "ָיָׁשן ּתֹאְכלּו בּוָאָתּהְּת ֹואּב דַע ְּתִׁשיִעתַה ַהָּׁשָנה

  .ב"ע ת"ר ,"ֹואּב דַע" ןֵכְו

ל ם ֶׁשּוּיִּסַהץ ְוֵּק ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרק ִנֶמעֹ

, דהֹות ַהיַרִפְסים ִלִרּוׁשת ְקלּוָּגת ַהַפקּוְּת

ם צּוְמִּצת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמּו, הָרבּוְּגו ַהית ַקִּתְחַתיא ְּבִהֶׁש

ד ֶסֶחת ַהַּדִּמא ִמץ ָּבֵּקַהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְּד. לדֹור ָּגֵתֹוּיַה

, אלמְֹּׂשו ַה ַקְךֶרל ֶּדֵעֹוין ּפִמָּיַה, ילֵעְלִד ְּכ"יןִמָּיץ ַהֵק"

אל מְֹּׂשו ַהית ַקִּתְחַתיא ְּבִהד ֶׁשהֹות ַהַּד ִמְךֶרר ֶּדַּקִעְבּו

 ידֹוִקְפַּת אלמְֹּׂשַהו ַקְּד, םּוּיִּסַהץ ְוֵּקת ַהת ֶאֹוׂשֲעַל

זַֹהר ָחָדׁש  ְּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. רָבל ָּדָכף ְלסֹוץ ְות ֵקֹוׂשֲעַל

קכח( ם  י נ ו ק )תי י ִפְכּו, ֵקץ ַחי הּוא אֹוִתּיֹות ִּיְצָחק ֶׁש:

ב(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָּמֶׁש י ה  ג י )חג ֲאִני , "ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי" .

 הּוא ֵׁשם ֶׁשל יַׁשַּדֵׁשם ְו. הּוא ֶׁשָאַמְרִּתי ְלעֹוָלִמי ַּדי

ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ּוָבא ְּבלקּמַּכ. ְּגבּוָרה ֶׁשאֹוֵמר ַּדי רא  י ' ו

ג(א ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ָבן מּוֵכְו. )סד מ ת  ד, בראשי  ְךְלִפיָכ )י

ִהְתַּפֵּלל ְּבֵאל ַׁשַּדי ִמי ֶׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּדי יֹאַמר 

א ת ָּבלּוָּגַהת ְורֹוָּצל ַהף ֶׁשֹוּסַהים ֶׁשִארֹוְו .ְלָצרֹוַתי ַּדי

ן ֵכ ְו.הֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  יַּדן ֵכְו. יר ַּדֵמאֹוי ֶׁשַּדם ַׁשֵּׁשִמ

 םֵּׁשל ר ֶׁשאֹוָהֶׁש) קהלת שסח(ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבמּו

ִּדְבֵרי ": יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. תַחַנד סֹוא ְּבהּו הֶיְהֶא

ֹוד ִאָּמא ַקִּדיָׁשא ִמּס. "ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים

ִּדְבֵרי " ְוהּוא , ּתֹוָרהאָרת ַהִּנְק"ְּדָיְלָדה ְלת

ִמּלּוֵאי '  ֶׁשֵהם סֹוד ד,"ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים

. ת"ּכֹוְלִלים עֹוֶלה ַנַח' ה ְוג" עֹוֶלה תנה"אהי

 ןֵכ ְו.ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא י " שדםם ֵׁשד ִעַחַית "ַחַנְו

 ִּתָּוֵׁשעּון ָוַנַחת ְּבׁשּוָבה" )טו ,ל 'יישע( בתּוָּכַה

 ןֵכ ְו.ב"תשע 'הְּב אָּיִרְטיַמִגְּב "ּוְבִבְטָחה ְּבַהְׁשֵקט

   .תַחְנ ִמתַבֵת ְּבתֶזֶּמֻרְמ תַחַנ

, ׁשָרְדם ִמֵׁש ְּב)ב, מז' יוסף תהילות'(א "יָדִחא ַּבָבמּו ןֵכְו

ר ֵהַמה ְל"ה הקבָצָרם ְוִיַרְצִמל ְּבֵאָרְׂש ִייּוָהֶׁשְּכ

 יטּוִעְמם ַּתת ִאבֹוָאה ָל"ר הקבַמָא, ץֵּקת ַהֶא

ר ַמָא, ץֵּקת ַהג ֶאֵּלַדם ֲאֶכְמִּׁשד ִמָחת ֶאאֹו

ו "ר רדֵאָּׁשי ִי"ִד ָצּהָמקֹוְמן ִּבֵתן ְו"יח ִׁשק ַקָחְצִי

יף ִלֱחק ֶהָחְצִּי ֶׁשינּוְיַה. י"ִדָּצן ַהן ִמ"יִּׁשן ַהרֹוְתִיְּכ

ר ֵהה ִמת ֶזכּוְזִבּו, קָחְצִיק ְלָחְׂשִּין ִמ"ית ִׁשאֹות ָהֶא

. הָנָׁש' ם תקֹוְמה ִּבָנו ָׁש"ה רדֶיְהִּיץ ֶׁשֵּקת ַהה ֶא"הקב

 .םִיַרְצת ִמלּוָגץ ְלֵּקַהף ְוֹוּסת ַהה ֶאָׂשק ָעָחְצִּיים ֶׁשִארֹוְו

ים ֹוּבְרֶּבל לֹוֵאְלַצים ְּבִּי ַח'ג ר"ר הרה"יף מוִסהֹוְו

כ(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'א ָּבָבּוּמא ֶׁש"שליט ט "שער 

ל "יַזִרֲאָהְו, יְךִרל ֲאד ֶׁשהֹוַהית ֵמֵנְבת ִנכּוְלַּמַה ֶׁש)ה"פ

 ,תכּוְלַּמא ַההּו ֶׁשיַחִׁשָּמי ַהיֵמִּבם יף ָׁשִסמֹו

, ]יְךִרֲאד ַּדהֹוַה [הָאיָעִבא ְרָחא רּוהּור ַהֵרעֹוְתִי

ה ֶּלַעְתז ִּת ָאיה ִּכָמְכָח ַהינּוִבָי ְויגּוִּׂש ַיּוּנֶּמִמּו

' ד ַהַחר רּוֵרעֹוְתִיֶׁשן ְּכֵכ ָל,עַדֹוּנה ַּכָנָבְּלר ַהאֹו

ה י ֶזִפְלּו. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלא ֶמבָֹי, ]יְךִרֲאד ַּדהֹוַה[ה ֶּזַה

ץ א ֵקָרְקד ִנהֹו ַהַעּוּד ַמנּוְלַאָּׁשא ֶׁשָיְׁשּוּקת ַהֶבֶּׁשֻיְמ

ד הֹוה ַלָנָּוַּכַה ֶׁשןיָוֵּכ, אלמֹא ְׂשד הּוי הֹוֵרֲה, יןִמָּיַה

  ַּבּזַֹהראָבּוּמַּכ. יןִמב ָיָׁשֱחף ֶנצּוְרַּפל ַה ָּכיְךִרֲאַבּו, יְךִרֲאַּד

 ַעִּתיָקא ְּבַהאי ְׂשָמאָלא ֵלית .)קכט נשא(

  .ְסִתיָמָאה

ד הֹוי ֶׁשל ִּפף ַעַאא ֶׁש"שליט' ו' י' ג ר" הרהיףִסהֹוְו

ר ּוּדִסְּב אָבּוּמַּכ, יןִּדת ַהַקָּתְמא ַה הּודהֹוְּדד הֹו, יןא ִּדהּו

 תיַנִחא ְּבר הּוֶמעֹג ָּב"ל לד ֶׁשהֹוד ְּדהֹוֶׁשין ִּדְמי ֶע"רָה

א הּוב ֶׁשָּי ַחֹוּל ֻּכתיַנִחְב ִּבאֹו, רהֹון ָטָב ָלְךַפ ָהֹוּלֻּכ

ד  הֹותַניִחְבִּבא הּוֶׁשה ֶּזַהר ֹוׂשָעה ָּבָּלֻאְּגן ַהֵכָלְו. איַּכַז

   .יםִמֲחַרְּב, יםיִנִּדת ַהַקָּתְמל ַהן ֶׁשֶפאֹא ְּבבֹד ָּתהֹוְּד

ר ֶתֶיְבּו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 נא

 ,ְּבהֹוָדָאה ְׁשִמיִני :)כח תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ּוִמָּיד ,ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה הֹוד ְוהּוא

 ִיְׂשָרֵאל ַעל ה"כ ָׁשָרה ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֶׁשֲעֵלה

 ֹוִאיםר .ה"כ ּו"ָחנ ֲחֻנָּכה הּוא ְוֶזה ,ִּכְסֵליו ה"ְּבכ

 ֶׁשִהיא ַהְּׁשִמיִנית ַהְּסִפיָרה ֶאת ְמַקֵּׁשר ֶׁשַהּזַֹהר

 ,"ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה" ִעם ,ַההֹוד ְסִפיַרת

 ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ילֵעְלִדְּכ ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג תֶא לֵּמַסְמַה

 .ַההֹוד ִלְסִפיַרת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר .)ד ויקרא(

 ילֵעְל אנּוֵבֵה ןֵכְו .הֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא כ"עה ָּדִוד ְוֵכן

 ְךֶלֶמ הֶז "תִיַז הֵלֲע" .)קסה שלח( רַהּזַֹה יֵרְבִּדִמ

 הָניֹו הָזְמָרֶׁש אהּו הֶזְו ,דִוָּד לֶׁש נֹוְּב יַחִׁשָּמַה

 ְוֵכן ".יָהִפְּב ףָרָט תִיַז הֵלֲע הֵּנִהְו" ַחנֹ ייֵמִּב

 ה"הוי חִיְׁשַל ָךֻעְּז ַמֵּטה" )ב ,קי תהילים( ַהָּכתּוב

 ֶׁשל ּכֹחֹו ַעל ְמַדֵּבר ֶזה ְוָכתּוב .ה"ֲחֻנָּכ ת"ס "ןִמִּצּיֹו

 ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ,ִיְׂשָרֵאל ִּבְגֻאַּלת ַהָּמִׁשיַח

 ְךְלֶמֶל ִלָּמֵסר ַמֶּטה אֹותֹו ָעִתיד )תשסג חוקת

 ה"הוי ִיְׁשַלח ָךֻעְּז ַמֵּטה" ֶנֱאַמר ְךְלָכ ,ַהָּמִׁשיַח

 ֶׁשַהָּכתּוב 'ֵעיַנִים ְמאֹור' רֶפְּבֵס אָבמּו ןֵכְו ."ִמִּצּיֹון

 ןֵכְו .ֲחֻנָּכה ֵנרֹות ַעל ְמַרֵּמז ,"ִלְמִׁשיִחי ֵנר ָעַרְכִּתי"

 רֵנ ת"ר ן"ֶמֶּׁשֶׁש )קאמרנא( 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 א"ח( 'ְוָחַקְרָּת ְוָדַרְׁשָּת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .יַחִׁשָמ לֶׁש

 .ֻנָּכהֲח ֵמיְי מֹוַנתְׁש ְתַּגֶּלהִמ ת"ר ַח"ָּמִׁשיֶׁש )פא 'ע

 אָבמּו ןֵכְו .מֹאלְׂש ֻנָּכהֲח ִמיןָי זּוָזהְמ ת"ר ְוֵכן

 יַחִׁשָּמַה לֶׁש מֹוְּׁשֶׁש )ד חנוכה( 'יָח יׁשִא ןֶּב' רֶפֵסְּב

 ּוּלֵא תוֹוְצִמ 'גְּד ,הָּכֻנֲח הָזזּוְמ יתיִצִצ ת"ר ,ח"ַמֶצ

 'איַחַא בַרְּד תֹוּתיְלִאְׁש'ִּב אָבּוּמַּכ ,הָּכֻנֲחַל תרֹוּוׁשְק

 לַעַבּו ,אלמְֹּׂשִמ הָּכֻנֲח רֵנְו ,יןִמָּיִמ הָזזּוְמ )כו(

 רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .עַצְמֶאָּב תֶצֶּיֻצְמ יתִּלַטְּב תִיַּבַה

 ם"ֵמ ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ַח"ָּמִׁשיֶׁש 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת'

 .ָּכהּוֲחנ ֵנר ַהְדָלַקת ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ת"ֵחי ד"יֹו ן"ִׁשי

 ְּבִגיַמְטִרָּיא תִיַּזֶׁש 'סָחְנִּפ ייֵלִבְׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

  .יַחִׁשָמ דִוָּד םָדָא

 )צג' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפמּוָבא ְּבֵס

 הָׁשָרִּדְבָפ, ֶׁשב ָסמּוְך ַלֲחֻנָּכה ַוֵּיתַׁשָרקֹוִרין ָּפֶׁש

 ְמֻסָּפר ַעל ְיִריַדת יֹוֵסף ְלִמְצַרִים ִויִריַדת ְיהּוָדה זֹו

ּוְׁשֵּתי ְיִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא . ִלָּׂשא ִאָּׁשה

ִּבְבִחיַנת ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה 

ְוֵכן , ִים ָהְיָתה ְמקֹום ַהֻּטְמָאהְּדִמְצַר. ׁשֹוָרה ָׁשם

 ַמֲעֵׂשה ת ֶאְיהּוָדה ָיַרד ְלַדְרָּגה ְנמּוָכה ְּכֶׁשָעָׂשה

ִויִרידֹות ֵאּלּו ָהיּו ְּכֵדי ְלָהִביא . ַהְּזנּות ִעם ָּתָמר

ָלעֹוָלם ֶאת ׁשֶֹרׁש ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ַעל ְיֵדי יֹוֵסף 

 ְוֶאְפַרִים ְוֶאת ׁשֶֹרׁש ֶׁשהֹוִליד ְּבִמְצַרִים ֶאת ְמַנֶּׁשה

ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל , ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעל ְיֵדי ְיהּוָדה ְוָתָמר

אֹור ַהֲחֻנָּכה ְואֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶׁשּיֹוְרִדים ְלָהִאיר 

  .ִּבְמקֹום ַהחֶׁשְך ִמַּתַחת ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים

ת בְֹרַע ְּבנּוָחן ֶׁשרֹוֲחַאע ָהָסַּמין ַהר ֵּבֶׁש ֶקׁשֵי

ד(ב תּוָכְּד. ייִנִמְּׁשר ַהאֹוְל, בָאמֹו ל ם  י ר ב , ד

ַוַּיַעל מֶׁשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו " )א

ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו ".רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו

 ֶׁשּמֶׁשה ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו ִהְתַקֵּׁשר ִעם .)בראשית כב(

ְוָלֵכן הּוא לֹא ִנְקַּבר ְּבֶאֶרץ .  ַהְּׁשִמיִניעֹוַלם ַהּיֹוֵבל

ִּכי הּוא ִנְקַּבר , ִיְׂשָרֵאל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות

 ,ּבֹו' נ אֹוִתּיֹות ְנבֹוְוֵכן . ַּבְּׁשִמיִני ְּבָמקֹום יֹוֵתר ָּגבַֹּה

ְוֵכן ָּפָרָׁשה זֹו ֶׁשל ֲעִלַּית . ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ִחּבּור ַלְּׁשִמיִני

קֹוְרִאים ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֶׁשֵּיׁש ּבֹו , ה ְלַהר ְנבֹומֶׁש

 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ִחּבּור ַלְּׁשִמיִני

 ו"ת ָו"ן ֵּבי"נּו ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְּנבֹו ֶׁש)פד' ס ע"תש(

 ַהר ְנבֹוְוֵכן . עֹוָלמֹו ֶׁשל יֹוֵבלְּבִגיַמְטִרָּיא 

י ֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. ֶזה ְמקֹום ִּביָנהָּיא ְּבִגיַמְטִר

 ְוַדע) ביאור משנת חסידים רלז(ל "ב זצלֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמַה

 ָמִצינּו

ְוֵכן 

 ןֵכְו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

נב

ְּפָעִמים ' ז, ן"ִּכי ַעְרבֹות מֹוָאב הּוא ַׁשַער ַהּנּו

, ט ְׁשִמיטֹות ַהֻּמְזָּכִרים ְּבִדְבֵרי ַהְּגאֹוִנים"מ', ז

  .ה"ש ִּביָנ"ת ב"ה ְּבא"ֶׁשְּׁשִמָּט

ִאם ָעְברּו ַעל  )תנחומא משפטים יא( ׁשָרְדִּמַּב

 ,ַהִּמְצֹות ֲאִני ְמַמְׁשְּכָנן ְׁשֵּתי ַמְׁשּכֹונֹות

ר ַמ ָא"ָךֶע ֵרַׂשְלַמת ִאם ָחבֹל ַּתְחּבֹל"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַעד ּבֹא " יּהר ֵלַמ ָא, מֶֹשה ַרֵּבינּו ַעד ָמַתייּהֵל

ָיבֹא ָמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעד ֶׁש,"ּוּניֶבִׁש ְּתַהֶּׁשֶמׁש

ים ִארֹו". ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה"

 ה לֹוֶנעֹו' הַו, יַתד ָמַעה "ת הקבל ֶאֵאֹוה ׁשֶשמֶֹׁש

 אֹו. ב" עת"ר אּבֹד ַע, "ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש "קסּוָּפַּב

 ת"ר" אּבֹד ַע ָךֶעת ֵרַמְלַׂשל ּבְֹחַּת"ר ֵחן ַאֶפאְֹּב

 ת"ר ,"ּוּניֶבִׁשְּת ֶּׁשֶמׁשַהא ּבֹד ַע" ןֵכְו .ב"תשע

 אָּיִרְטיַמִגְּבל ֵלֹוּכם ַהִע" ַׂשְלַמת "ןֵכְו. ה"ָּתִעְּב

ת ֹוּיִתאֹום ָהִע אָּיִרְטיַמִגְּב" ּוּניֶבִׁשְּת "ןֵכְו. א"תשע

  .ה" תשעלֵלֹוּכַהְו

 ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחלֹם" )יב ,כח בראשית(

 ְוִהֵּנה ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיַע ְורֹאׁשֹו ָצהַאְר

 ינּוִצָמּו ".ּבֹו ְויְֹרִדים עִֹלים ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי

 ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה" )יד ,סח ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 יֵרָׂש ּוּלֵא ,םִיַנְׁש "יםִדְריְֹו" ,ְׁשַנִים "עִֹלים

 יֵלֲעַּב' ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .תֹוּיֻכְלַמ עַּבְרַא

 עִֹלים ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה" ,'תפֹוְסֹוּתַה

 םִיַרְצִמ לֶׁש רַׂש ה"הקב הּוָאְרֶה ."ּבֹו ְויְֹרִדים

 לֶבָּב לֶׁשְו .דֵריֹו ְךָּכ רַחַאְו תגֹוֵרְדַמ ו"רד הֶלעֹו

 ב"נ יַדָמ לֶׁשְו .דֵריֹוְו תגֹוֵרְדַמ 'ע הֶלעֹו

 לֶׁשְו .דֵריֹוְו פ"ק ןָוָי לֶׁשְו .ְויֹוֵרד ַמְדֵרגֹות

 בקֲֹעַי רַמָא ,הָלְעַמְל הָלְעַמְל הֶלעֹו םדֹוֱא

 רַמָא .םָלעֹוְל היָדִרְי לֹו יןֵא םלֹוָׁשְו סַח אָּמֶׁש

 יִנְנִה יִּכ 'גֹוְו בקֲֹעַי יִּדְבַע איָרִּת לַא" ה"בהק

 הּוֵארֹו הָּתַא ּוּלִפֲא ַּכְבָיכֹול ."קחֹוָרֵמ ָךיֲעִׁשמֹו

 יןֵּב םִאְו" רַמֱאֶּנֶׁש ,םָּׁשִמ הּויֵדִראֹו יִלְצֶא

 ."'ה םֻאְנ ָךיְדִראֹו םָּׁשִמ ָךֶּנִק יםִׂש יםִבָכֹוּכ

 .םָּלֻּסַה הֵאְרַמְּב בקֲֹעַיְל זָמְרִנ הָּלֻאְּגַה ץֵּקֶׁש יםִארֹוְו

 ."םָּלֻס הֵּנִהְו" םָׁש 'יםִרּוּטַה לַעַּב'ְּב אָבמּו ןֵכְו

 ןֵכְו .תֹוּיֻלָּגַה יֵּצִק הּוָאְרֶהֶׁש ,ץֵקְו אָּיִרְטיַמִגְּב

 ְויְֹרִדים עִֹלים ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה ַוַּיֲחלֹם"

  .ה''תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ּבֹו

ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה " )ב ,בראשית כט(

ְוִהֵּנה ָׁשם ְׁשלָׁשה ֶעְדֵרי צֹאן רְֹבִצים 

 ָהֲעָדִרים ַהִהוא ַיְׁשקּוָעֶליָה ִּכי ִמן ַהְּבֵאר 

 ׁשרּוֵפְּב אָבמּוּו ".ַהְּבֵאר ִּפי ַעל ְּגדָֹלה ְוָהֶאֶבן

 צֹאן ֶעְדֵרי ְׁשלָׁשה ָׁשם ְוִהֵּנה" 'תפֹוְסֹוּתַה יֵלֲעַּב'

 ,לֶבָּב ,םִיַרְצִמ תֹוּיֻלָּג 'גְל זַמָר ."ָעֶליָה רְֹבִצים

 יםִארֹו .תֹוּיֻלָּג ץּוּבִק הֶז הָּמָׁש פּוְסֶאֶנְו .םדֹוֱא

 לָּכ תֶא תֶלֶּמַסְמ רֵאְּבַה לַע אןּצַֹה יֵרְדֶע ֶׁשְרִביַצת

 יםִּלִּמַה םִע "רְֹבִצים צֹאן ֶעְדֵרי" ןֵכְו .תֹוּיֻלָּגַה

 תלּוָּגַה ףסֹו זָאֶׁש .א''תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ְוַהּכֹוֵלל

   .ילֵעְל רַהּזַֹה יֵרְבִדְּכ

 שבת( אָרַּבְּגָמ רֵתיֹוְּב אָלְפִנ ֶרֶמז ֶׁשֵּיׁש ָׁשַמְעִּתי

 רּות לַע ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּפסּוק ֶאת ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת :)קיג

 "ַוּתֹאַכל" )יד ,ב רות( יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אֵציֹו ֶׁשִּמֶּמָּנה

 ,ַהָּמִׁשיח ִלימֹות "ַוִּתְׂשַּבע" ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

 אְּבִגיַמְטִרָּי "ַוּתֹאַכל" .ָלבֹא ֶלָעִתיד "ּתַֹתרַו"

 יםִלְכאֹו תֹואֹוֶׁש תַעַּדַה ץֵע לַע תֶזֶּמַרְמַה ,הָנֵאְּת

 .יַחִׁשָּמַה תימֹוִּב ןַּקֻתְּיֶׁש דַע ,הֶּזַה םָלעֹוָּב

 הֶיְהִּתֶׁש ב"תשע תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ִּתְׂשַּבעַו"

 ,ר"תת תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות

 ֶׁשל ַהְּזַמן הֶיְהִּתֶׁש ִביִעיַהְּׁש ָהֶאֶלף ִּבְתִחַּלת

 עַפֶׁש לַע זֵּמַרְמ "ַוִּתְׂשַּבע" ןֵכְו .ָלבֹא ֶלָעִתיד

 ינּוִצָמ

 בתּוָּכ

ב תּוָּכ

 ְוֵכן



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 נג

 דַּיִּמֶׁש םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הֶמֹוּד הֶזְו ,הָסָנְרַּפ

 ,םָּד תַּכַמְּב הָּלֻאְּגַה ראֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִהֶׁשְּכ

 םִיַמ תיַרִכְּמִמ הָסָנְרַּפ עַפֶׁש יםִדהּוְּיַה לּוְּבִק

 ָּׁשָנהַּב ילִחְתַמ עַבּׂשַהֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו יםִרְצִּמַל

  .ב"תשע תַנְׁש יאִהֶׁש ,ַלְּׁשִמיָטה ָהְרִביִעית

 ְךֶמֶל ,"ִׁשילֹה" )י ,מט בראשית( י"ְּבַרִּׁש

 ַאָּגָדה ּוִמְדָרׁש ,ֶׁשּלֹו ֶׁשַהְּמלּוָכה ַהָּמִׁשיַח

ים ִארֹו ."ַלּמֹוָרא ַׁשי יִֹבילּו" ֶּנֱאַמרֶׁש לֹו ַׁשי ,ַׁשילֹו

ש "ת ב"אְּבב "תשעְו. י"ת שיַנִחא ְּב הּויַחִׁשָּמַהֶׁש

  .י"ש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ׁשדֹוָּקַה ָעִתיד )מז א"דר פרקי( ׁשָרְדִּמַּב

 ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלְגאֹל אהּו ְךרּוָּב

 ֶצַמח ָלֶהם רְולֹאַמ ַמְלֻכּיֹות ַאְרַּבע ִמִׁשְעּבּוד

 ּכֹה ֵאָליו ְוָאַמְרָּת" רַמֱאֶׁשֶּנ ָלֶכם ָצַמְחִּתי

 ְׁשמֹו ֶצַמח ִאיׁש ִהֵּנה ֵלאמֹר ְצָבאֹות 'ה ָאַמר

 ֶצַמח ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע'הו ."ִיְצָמח ּוִמַּתְחָּתיו

  .ָלֶכם ָצַמְחִּתי

 א"שליט הֶשמֹ 'ר ג"הרה יִחָאֵמ יִּתְעַמָׁש

ן ֵכְו. ִעָּתּהְּב תֵע תַנְׁש אֵהְּת ת"ר ב"תשעֶׁש

 ןֵכְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבּהָּתִעים ְּבִמָּיץ ַהֵק

 א"שליט יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"מהרה יִּתְעַמָׁש

 לֶא ׁשִאי ּוָּתֻׁשב תַהּזֹא לַהּיֹוֵב ִּבְׁשַנת" בתּוָּכַהֶׁש

ג "יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ס "ֹוֲאֻחָּזת

ל ה ַעָנְׁשִּמן ַהֹוׁשְּלא ֶׁש"א שליטיָרִצֲחּוּבד ַאעּוְסַמ' ר

ַעל ,  ַעל ִמי ֶיׁש ָלנּו ְלִהָּׁשֵען)טו' סוטה ט(, הָּלֻאְּגן ַהַמְז

א ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע, ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים

  .ב"תשע

 ֶּבְרַלְנד ֱאִליֶעֶזר 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 ןָמְחַנ יִּבַר לֶׁש ַעדּוָּיַה מֹוָּגְתִּפֶׁש א"שליט

 תיַאִּב דַע דַקּוּת יִּלֶׁש ׁשֵאָה" ל"ַּצַז בַלְסֶרְּבִמ

 םַּג .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ת"ר "יַחִׁשָּמַה

 ןֵכְו .הָלָחְתַהָל ףֹוּסַהֵמ םַגְו ,ףֹוּסַל הָלָחְתַהַהֵמ

 'א סימן 'ב חלק( 'ׁשֶדקֹו יֵפְרַׂש יַחִׂש' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ]ןָמְחַנ יִּבַר לֶׁש[ דֶלֶּיַה רַטְפִּנֶׁשְּכ )קלב אות

 אלֹ רָבְּכ יַחִׁשָמ ]ןָמְחַנ יִּבַר[ ינּוֵּבַר רַמָא

 תֶקלֲֹחַּמַה רַחַאְלּו .איַּדַו הָנָׁש הָאֵמ דעֹו אבָֹי

 יֵמְי' רֶפֵסְּב אָבמּו בַלְסֶרְבִּב הָתְיָהֶׁש הָלדֹוְּגַה

 הָּלֻאְּגַה )טז( רַמָא בַלְסֶרְּבִמ ןָתָנ יִּבַרֶׁש 'תאֹוָלְּתַה

 רֵתיֹו הָנָׁש הָאֵמ תיֹוְהִל תַחַכמּו רָבְּכ

 תַנְׁשּו .תיֹוְהִל היָכִרְצ הָתְיָהֶּׁש הַּמִמ רָחֻאְמ

 ,ןָמְחַנ יִּבַר תיַרִטְפִל הָנָׁש םִיאַתָמ יאִה א"תשע

 מּוְלְׁשִנ א"תשע תַנְׁשִבּו .א"תקעְּב רַטְפִּנֶׁש

 ןֵכְו .ןָתָנ יִּבַרְו ןָמְחַנ יִּבַר לֶׁש הָנָׁש םִיאַתָּמַה

 יִּבַרֶׁש תֹוּיִׂשֲעַמ יֵרּוּפִסְּב ג"יַה הֶׂשֲעַּמַה םּוּיִסְּב

 תלּוָּג לַע זַמָרְו תֹויָרִטְפִל ְךמּוָס רַמָא ןָמְחַנ

 אֵפרֹו יִנֲא םֵּיַסְמ אהּו ,הָּלֻאְּגַהְו היָנִכְּׁשַה

ן ֵכְו. תֹוּיִתאֹוָה םִע א"עתש ְּבִגיַמְטִרָּיא, ּהָתאֹו

. ט )אמת ט(ת ֹוּדִּמר ַהֶפֵסב ְּבֵתֹון ּכָמְחי ַנִּבַרן ֶׁשֹוׁשָּלַה

ן ֵכ ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא. ץַעל ְיֵדי ֱאֶמת ָּבא ַהֵּק

י ִּבַרא ֶׁש"ל שליטּוּבְטּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

ָמִׁשיַח ָיבֹא  )ונה נאאמ(ת ֹוּדִּמר ַהֶפֵסב ְּבֵתֹון ּכָמְחַנ

ת רֹוָאְׁש ִנב"תשעת ַנף ְׁשֹוּסִמּו. ִּבְׁשַנת ְּבָרָכה

 ָיבֹא ִּבְׁשַנת ןֵכְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאף ָהד סֹוים ַעִנ ָׁשה"ברכ
ז ָּמֻרְמּו .ב"תשע  ְּבִגיַמְטִרָּיאלֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע

, ןָּמַקְלִדְּכ הָּלֻאְּגַהץ ל ֵקיא ַעִבל ֵמ"יַזִרֲאָהב ֶׁשתּוָּכם ַּבַּג

 "ץֵּקִמ "רַּפְסִמ ְּד"יםִמָי םִיַתָנְׁש ץֵּקִמ יִהְיַו"

ת ַנְׁש ִליַעִּגף ַמֶלֶאף ָהֹוּס ִמ"יםִמָי םִיַתָנְׁש"ת חֹוָּפ

  .ב"תשע

 גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשס ְּבֵרְטְנֻקא ְּבָבמּו

ד א סֹו הּוּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגד ֶׁשֹוּסַהא ֶׁש"שליט

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

 ןֵכְו
 ןֵכְו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

נד

 ּהָּתִעְּבת ִּבֹוּיֻלְּגת ַהֹוּיִתאֹוָה: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָכָרְּב

 א ֵהו ָּתןִי ַעיתי ֵּבּוּלִּמק ַהֶלק ֵחַרְו. 477 ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת ף אֹואן ַאין ָּכֵאף ֶׁש ַא477 ְּבִגיַמְטִרָּיא מֹוְצַעְּב

ה ָעָפֹוּתי ַהִפְל. ּהָּלי ֶׁשלּוָּגַלה ֶו ָׁשּהָּלר ֶׁשָּתְסִּני ַהּוּלִּמַהֶׁש

 לֹוְצֶא, הֶּזל ַהָּזַּמת ַה ֶא לֹוׁשֵּיי ֶׁשִּמר ֶׁשַמ לֹויְךִראת ָצּזַֹה

 ׁשֵּיה ֶּׁשַמּו, ָׁשִוים ֹוּבִליו ְוִּפד ֶׁשָחא ֶאהּו" רֹוָב ְּככֹוֹוּת"

ים ִדהּות ְיכּוְזִּב. ינּוִבב ָאקֲֹע ַימֹוְּכ, בֵּל ַּב לֹוׁשה ֵיֶּפ ַּבלֹו

 כֹוֹוּת"י יטּוִּבַּב. הָּלֻאְּגא ַהבֹ ָּתרֹוָב ְּככֹוֹום ּתָלְצֶאֶׁש

 ֹוכֹוּת "ְךתֹוְּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהֶׁש, םָסְרֻפז ְמֶמ ֶרׁש ֵי"רֹוָבְּכ

" ֹורָבְּכ ֹוכֹוּת"ץ חּוַּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָה ְו,"רֹוָבְּכ"ן ֵה" ֹורָבְּכ

ה ה ֶזַמ ּו,ְךרּוָּבת ֹוּיִתאֹון ָהֵה רֹוָבְּכ ".כֹוֹוּת"ן ֵה

 הד ֶזַח ַי".ה"ה הויָּתַא" ְּבִגיַמְטִרָּיא ,כֹוֹוּת? כֹוֹוּת

   ".ה"ה הויָּת ַאְךרּוָּב"

 זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט זָר ןעֹוְמִׁש 'ר ג"הרה

 יםִרְמאֹוֶׁש טּוּיִּפַּב ב"תשע תַנְׁש לַע

 .ֲעִליָלה ָראנֹו ֵאל ;יםִרּוּפִּכַה םיֹו לֶׁש היָלִעְנ תַּלִפְתִּב

 נֹוָרא ֵאל .ַהְּנִעיָלה ִּבְׁשַעת .ְמִחיָלה ָלנּו ַהְמִציא

 'ה ןֵכְו .ַהְּנִעיָלה ִּבְׁשַעת .ַהְּגֻאָּלה ָנא ַּבְּשֹרּו .ֲעִליָלה
 )יד ,כז בראשית( יםִקסּוְּפַה ְּבִגיַמְטִרָּיא א"תשע יםִפָלֲא

 ,ה אסתר( ".ָאִביו ָאֵהב ַּכֲאֶׁשר ַמְטַעִּמים ִאּמֹו ַוַּתַעׂש"

 ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך ּוַמה ָלְך ְוִיָּנֵתן ְּׁשֵאָלֵתְך ַמה" )ה

 ְזֵאב" )כה ,סה 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו ".ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות

 ְוָנָחׁש ֶּתֶבן יֹאַכל ַּכָּבָקר ְוַאְרֵיה ְכֶאָחד ִיְרעּו ְוָטֶלה

 "ָקְדִׁשי ַהר לְּבָכ ַיְׁשִחיתּו ְולֹא ָיֵרעּו לֹא ַלְחמֹו ָעָפר

  .א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 יֵנְפִּלֶׁש הָפקּוְּתַּב בַּתְכִּנֶׁש 'תאֹוָלְּפַה ַיְלקּוט'ְּב

 קָחְצִי יִוֵל 'ר יֵדְכֶּנִמ דָחֶאֵמ הָאֹוּׁשַה

 םֵׁשְּב )'תורה דברי' ספר בסוף הודפס( ל"זצ בֹוׁשיְטִּדְרֶּבִמ

 ץֵּקֶׁש םִיַמָּׁשַה ןִמ לֹו ּוּלִּגֶׁש 'הָדבֹוֲעָה דּוּמַע' רֶפֵס

 ֶאְרּדֹף אֹוֵיב ָאַמר" )ט ,טו שמות( בתּוָּכַּב זַמְרִנ הָּלֻאְּגַה

 ַחְרִּבי ָאִריק ַנְפִׁשי ִּתְמָלֵאמֹו ָׁשָלל ֲאַחֵּלק ַאִּׂשיג

 הָּׁשִמֲחַהֶׁש לֹו ּוּלִּגֶׁש בֵתכֹוְו ".ָיִדי ּתֹוִריֵׁשמֹו

 יםִזְּמַרְמ בתּוָּכַה תיַלִחְתִּב תבֹוֵּתַה יאֵׁשָר לֶׁש יןִפ"ֶלֲא

 רָאבְֹמּו .לֹו ּוּלִּג אלֹ רֵתיֹוְו ,יםִנָׁש יֵפְלַא הָּׁשִמֲח לַע

 ,ת"רְּב ש"ת ׁשֵי יןִפָלֲא הָּׁשִמֲחַה יֵרֲחַאֶׁש ינּוֵרָבְדִל

 יםִאָּבֶׁש "ִּתְמָלֵאמֹו" לֶׁש מלא תֹוּיִתאֹו תֶא ףֵרָצְנּו

 .א"תשע יםִפָלֲא 'ה לֵּבַקְנ תבֹוֵּת יאֵׁשָרָה רַמְגִּב

 םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶׁש בֵיאֹוָה א"תשע 'הְל דַעֶׁש ינּוְיַה

י ֵרֲחַא ְו.יגֹוִּׂשַהְלּו לֵאָרְׂשִי םַע תֶא ףּדְֹרִל לַכיּו

ת ֹוּיִת אֹותֹואָּב, תלּוָּגה ַהָמְּיַּתְסִהֶׁש אֵלָמת ֹוּיִתאֹוָה

 ׁשֵּים ֶׁשַעַּטַהְו, לֵלֹוּכם ַה ִעהָלאּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"מ

ת ַּלִחְתת ִללּוָּגף ַהין סֹוה ֵּבָנ ָׁשׁשֵּי ֶׁשםּוּׁשִמ, לֵלֹוּכ

ת ֶזֶמְר ִנה זֹוָנָׁשְו, ילֵעְלִד ְּכב"ת תשעַנְׁש, הָּלֻאְּגַה

 לַעְו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ לַע זֵּמַרְמַה בתּוָּכַה ןֵכְו .לֵלֹוּכַּב

 ִביֶּׁש ִביָתָׁש רֹוםָּמַל ִליָתָע" )יט ,סח תהילים( י"ִּבְׁשַר

 ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר "ָאָדםָּב ָּתנֹותַמ ַקְחָּתָל

 א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹו

  .ה"הוי יֵנְפ תַרָאֶה אָּיִרְטיַמִגְּב ב"תשעֶׁש

 יִהְיַו" )מקץ( ל"יַזִרֲאָהְל 'הָרֹוּת יֵטּוּקִל'ְּב

 םִיַתָנְׁש" הֵּנִה "יםִמָי םִיַתָנְׁש ץֵּקִמ

 יִּכ רַמלֹו הֶצרֹו ,ל"תש אָּיִרְטיַמִּג "יםִמָי

 ה"שס יםִמָעְּפ 'בּו ,יםִמָי ה"שס הָנָׁש לָכְּב

 ה"שס אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות ,ל"תש אהּו

 י"אדנ ְּכִמְנַין ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ה"שס

 אהּוְו ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ּוִמּלּואֹו ָּפׁשּוט

 ןסֹוְרֶזָלְּג בַרָהְו .הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק אָרְקִנ

 יןִמָּיַה ץֵק תּוּלַּגְתִה תֶכֶׁשְמִנ הָנָׁש ו"ל םִאֶׁש רֵאָבְמ

 יןִמָּיַה ץֵק תּוּלַּגְתִהְל הָנָׁש ו"ל דעֹו יְךִרָצ ,הָלְעַמְל

 יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ב"תשע תֶא לֵּבַקְנ בשּוְו .הָּטַמְל

 אהּו ןֵכָל ,הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק לַע רֵּבַדְמ י"ִרֲאָהֶׁש

 יףִסהֹוְו

 אָבמּו

 אָבמּו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 נה

 לַע זֵּמַרְמ ה"שס יִּכ ,ה"שס ה"שס לֶׁש זֶמֶר ןֵתנֹו

 תֶא לֵּמַסְמַה רָכָז תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּמַחַה תמֹוְי

 אָּיִרְטיַמִּג תֹואֹו תֶא הֶׂשֲעַנ םִאְו ,ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה

 יםִמָי ג"שפ יאִהֶׁש רּוּבִעָה תַנְׁש לַע י"ִרֲאָה לֶׁש

 'ו ּוְכָללּות ,ו"תשס אהּו ג"שפ יםִמָעְּפ 'ּב

 .ב"עתש אָּיִרְטיַמִּג ג"שפ ג"שפ אֹוִתּיֹות

 ןֹוּתְחַּתַל ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא תֶרֶּבַחְמ רּוּבִע תַנְׁשִּד

יד ִלר מֹוּוּבִעָהְו, רּוּבר ִעֵצֹוּיֶׁש הָבֵקְנּו רָכָז רּוּבִח ודסְֹּב

  .תֶרֶּבֻעה ְמָניא ָׁש ִהא"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. יַחִׁשָּמת ַהֶא

ִּקְרַית ִמא "שליטל ֵאָרְׂשִי' ג ר"י הרהח ִלַלים ָׁשִזָמְר

ד ַעִין קֹוף ָויו "יֹו ו"א ָו ָמֵלאַיֲעקֹוב .י. ניֹוֵאל

 י" ְּבַרִּׁשאָבמּוּו. א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכם ַה ִעֵּבית

, "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" )מב, ויקרא כו(

ְוֵאִלָּיהּו , ]ו"וא [ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות ִנְכָּתב ָמֵלא

ַיֲעקֹב ָנַטל אֹות ,  ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות]ו"וא [ָחֵסר

ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת 

 ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל " ַהָּיִמיןֵקץ"ן ֵכְו. ָּבָניו

ן "ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות נּו ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת " ְּבאא"תשען ֵכְו. סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ְׁשַבע ֵמאֹות

 .ַח"ָמִׁשי ּו" ֵאִלָּיהאָּיִרְטיַמִגְּב ,ת"ְּבזֹאש אֹוִתּיֹות "ב

 ".ל ַהּקֶֹדׁשֶא ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן" בתּוָּכל ַהז ַעֵּמַרְמּו

ֵׁשם  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהיָכלם אֹוִתּיֹות " ְּבאלבא"תשע ןֵכְו

' ַוה" בתּוָּכל ַהז ַעֵּמַרְמּו ,ַּמְלכּותַה ֵׁשםא הּוֶׁש י"אדנ

ם "ש ּוְבאלב"ת ב" ְּבאא"תשע ןֵכְו ".ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו

  ".ִחיֶׁשָּנהֲא ִעָּתּהְּב" ְּבסֹוד ּה"ָּתִע ְּבִגיַמְטִרָּיא

ק ָחְצִי' ג ר"הרהֵמ' ידִּגים ַמִריָׁשֵמ'ר ֶפֵסְּב

ץ ֵקם ֶׁשִיַמָּׁשן ַה ִמ לֹוּוּלִגל ֶׁש"ד זצעְלֶפְנֶרֶּב

ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית " )יז, במדבר ל( בתּוָּכז ַּבָמְרה ִנָּלֻאְּגַה

 אָּיִרְטיַמִגְּבל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעּוּלים ֵאִּלִמ ּו,"הָאִבי

א "א שליטיָרִצֲחּוּבד ַאעּוְסַמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. א"תשע

 אָּיִרְטיַמִּגא ֵצה יֹוֶז' ת ואֹו ָּב"ֶריָהּוִּבְנע" יםִבְתֹום ּכִאֶׁש

  .ג"תשע

 .)ג"פ סוף 'נ שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָהֵמ

 הֶיְהִי ,היָטִמְׁש תַנְׁש יאִהֶׁש ה"תשע תַנְׁשִּבֶׁש

 ,עַרָל בֹוּטַה יןֵּב ,תַעַּדַה ץֵע אָרְקִּנַה הֶּזַה םָלעֹוָּב ררּוֵּב

 ָּבֶזה ַּגם .נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו ,עַרָהֵמ דֵרָּפִי בֹוּטַהְו

 ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ֶׁשהּוא ַהָּגלּות ִעְנַין ָּתִבין

 'ִמק ָּכלּול ֶאָחד ָּכל יםִדָסֲח 'ה ֵהם ִּכי ְוָהִעְנָין

 ְּכִמְנַין תרֹובּוְּג 'ְוה ,ָיִמין ף"ֵתָּכ ְּכִמְנַין ק"ת ֲהֵרי

 ַהַּדַעת ְּבֵעץ ּוִבְהיֹוָתן ,ֶאֶלף ֲהֵרי ,ְׂשמֹאל ָּכֵתף

 בטֹו הּוא ָׁשם ִּכי ַיַען ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ִנְקָרא

 ֵאּלּו ֱהיֹות הּוא ְוַהָּגלּות ,ְוֶתֶבן ָּבר ֶׁשֵהם עָרְו

 ָׁשם ֲאֶׁשר ָהָרע ּתֹוְך ָׁשם ְנתּוִנים ָהֶאֶלף

 א"ז ּתֹוְך תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ִּגּלּוי ִּכי תיֹוְוִלְה

 ַהִּנְקָרא י"נה ָׁשם ֲאֶׁשר ּוְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה הּוא

 ַהְּקֻדָּׁשה ֻּדְגַמת ֵהם ֵאּלּו ָלֵכן ,ַעּמּוִדים ָוֵוי

 יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת"

 ֲאִחיַזת ֵאין ִּכי .ֶזה ְוָהֵבן ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע

 ָּכל" דסֹו הְוֶז ַהָּגלּוי ְּבָמקֹום ֶאָּלא תַעַּדַה ץֵע

 ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש ינּוְיַה .ְׁשִנין ֶאֶלף "ָּדָוה ַהּיֹום

 הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף

 אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו

 יֹוִמין ֶאֶלף רַהּזַֹּב אָרְקִנְו ,"ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹוְּב

 ףֶלֶאָּב יםִנָׁש ְוָחֵמׁש יםִעְבִׁש ֵמאֹות ְׁשַבע דעֹוְו ,ְּדחֹול

 אהּו ׁשֵׁש רַּפְסִמְּד ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו"ַה דסֹוְּב[ יִּׁשִּׁשַה

 היָזִחֲא ׁשֵי םֶהָּבֶׁש ].ַעדּוָּיַּכ דּוּמַעְו ו"ָו תיַנִחְבִּב

 יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִבּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו ,הָּפִלְּקַל

 הָפקּוְּת תיֹוְהִל בָּיַח הֶזְו .עַרָהֵמ בֹוּטַה דּוְרָּפִי ה"תשע

 .בֹוּטַהֵמ ידֹוִרְפַיְו עַרָּב םֵחָּלִיְו יַחִׁשָּמַה אבָֹּיֶׁש רַחַאְל

 תאֹו םִע ,"ףֶלֶאָה תֶאְו" היָפִסהֹו הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו

 דעֹו

 אָבמּו

 עַמְׁשַמ



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

נו

 ףֶלֶאָה אהּו ףֶלֶאָהֶׁש ינּוְיַה ,יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְל ',ה

  .ייִׁשִמֲחַה

ח "ָׁשַמְעִּתי ִמְּזֵקִני ָהרה 'ּכֹוַנְנָּת ֵמָאז'ר ֶפֵסְּב

ַאְרֵיה ֵלייּב   ְיהּוָדה'ַהְמֻפְרָסם ר

תֹו ָּגר ְּבַוְרָׁשא ר ֶׁשִּבְהיֹוֵּפל ֶׁשִּס"ִציִווַיאק זצ

ע ֶׁשִּסְּפרּו ַעל "ב זי"ָׁשַמע ִמִּזְקֵני ֲחִסיֵדי ָהרש

ֶאָחד ֶׁשָעָלה ַלּתֹוָרה ֵאֶצל ָהַרב ַּבַעל  ָחִסיד

ע ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוָהַרב ָהָיה " זי'ַּתְנָיא'ַה

 ְוֶאת"ַלָּפסּוק  ְּכֶׁשִהִּגיַע ָהַרב, ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה

 הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ַבעּוְׁש ָהֶאֶלף

 ֶׁשאֹוֵמר ק"ֵמָהרה ָׁשַמע ," ְוגֹויםִדּוּמַעָל יםִוָו

 הָּׁשִמֲחַו ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֶאֶלף ֶׁשְּׁשַנת הִּבְלִחיָׁש

 ,ִיָּגֵלה ִּבְמֵהָרה ָמִׁשיַח ִּביַאת ְזַמן הּוא יםִעְבִׁשְו

 ,ָקְדׁשֹו ִמֶּפה ָּׁשַמעֶּׁש ַמה ֶהָחִסיד ִסֵּפר ָּכְך ְוַאַחר

 ְולֹא ַּבָּדָבר ִהְקִּפיד 'ַּתְנָיא'ַה ַּבַעל ּוְכֶׁשָּׁשַמע

 זַמָר 'אָיְנַּת'ַה לַעַּבֶׁש ןֵכָּתִיְו .ְׁשָנתֹו ֶאת ֲהָלה הֹוִציא

 הָלדֹוְּג תמּוְּדַקְתִה זֹו הָנָׁשְּב ׁשֵּיֶׁש י"ִרֲאָה יֵרְבִּד לַע

 ,יַחִׁשָמ לַע הּוֶּׁשַמ עַמָׁש ַעֵמֹוּׁשַהְו ,הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַתְּב

 תיַאִּבֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ,יַחִׁשָּמַה תיַאִבְּכ הֶז תֶא ֵרׁשֵפּו

   .םֶדקֹו יאר ִהַהּזֹי ַהִפְל יַחִׁשָּמַה

ל ַעת ַּבַנָּוַכְו, ה"תשעף ְוֶלע ֶאַמ ָׁשַעֵמֹוּׁשַהה ֶׁשֶאְרִנ

ף ֶלה ֶאָתְייא ָהִהג ֶׁש"ת תרַנְׁשה ִלָתְיָה' אָיְנַּת'ַה

ף ֶלֶאת ָהיַלִחְּתב ִמֵּׁשא ִחלְֹו, ןָּבְרֻחה ַלָנה ָׁש"תשעְו

ץ ר ֵקֵמאֹוֶׁש' אָיְנַּת'ל ַהַעי ַּבֵרְפִסא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְּכ. ייִׁשִמֲחַה

מאמרי (. הָרָצְקיו ִּבָרָבן ְּדֶכת ּתֹיא ֶאִבָנְו, ג"ת תרַנל ְׁשַע

ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע " .)אילךו תיט ר הזקן פקודי עמוד"אדמו

ים ִוה ָוָׂשים ָעִעְבִׁשה ְוָּׁשִמֲח ַוֵּמאֹותַה

 רָאבְֹמּו ,ׁשֵרֵּג אָלְזַא אהּו םַעַּטַה "יםִדּוּמַעָל

 .אָתלּוָגְּב אָּתיְנִכְׁש אִלְזַא דַּכ ׁשֵרֵּג אָלְזַא רַהּזַֹּב

 .ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶיְהִּיֶׁש יןִמָּיַה ץֵק לַע זֶמֶר הּוֶזְו

 יִּתִמֲאָה ץֵּקַה הֶז קסּוָפְּב רָאבְֹמ יְךֵא יןִבָהְלּו

 הָנָׁש ב"קע הָיָה יִנֵׁש תִיַּב ןַּבְרֻח הֵּנִהְּד ,אהּו

 הָנָׁש ב"קע הֵּנִהְו ',כּוְו ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא םֶדקֹו

 ףֶלֶאֵמ ג"תרְו ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא לָכְו ,ייִעִבְרָה ףֶלֶאֵמ

 ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף" םָרָּפְסִמ הֶלעֹו ,ַהִּׁשִּׁשי

 הֶזֶׁש ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו

 תֶא דַמָל 'אָיְנַּת'ַה לַעַּבֶׁש אֵציֹו .'כּוְו תלּוָּגַה ְךֶׁשֶמ ןַמְז

 אָּלֶא ,ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָה מֹוְּכ ץֵּקַה לַע הֶּזַה קסּוָּפַה

 לַעַּב ְו,ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה תיַלִחְּתִמ ןֵּבְׁשִח ל"ַזיִרֲאָהֶׁש

 אנּוֵבֵהֶׁש הֶׂשֲעַּמַה יםִנָּפ לָּכ לַע .ןָּבְרֻחַהֵמ ןֵּבְׁשִח 'אָיְנַּת'ַה

  . ה"תשע לַע לָלְּכ הָיָאְר ֹוּב יןֵא 'זָאֵמ ָּתְנַנֹוּכ' רֶפֵּסַהֵמ

 ִיְצָחק ִּביַרֵמ 'ַהַחִּיים אֹוַצר' רֶפֵסְּב אָבמּו הֶז

 ְוֵקץ )ב"ע ח דף דברים( ל"זצ ִמָּקאָמְרָנא ַאְייִזיק

 ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" ְּבסֹוד ַּבּתֹוָרה ְמֻרָּמז ֶזה

 ְּדָגלּוָתא יֹוִמין ֶאֶלף "יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה

 ֲחִמָּׁשה ֵמאֹות ְׁשַבע עֹוד ֲעֵליֶהם ְונֹוַסף ,ְּדחֹול

 ג"תר ִּבְׁשַנת ַהְּזָמן ֶזה ַּתֵּיםְוִנְס ,ְוִׁשְבִעים

 ירִעֵהְו .ל"עכ .ָהְרִביִעי ָלֶאֶלף ח"תתכ ִמְּׁשַנת

 א"שליט יןִרְפַס הֵיְרַא הָדהּוְי 'ר ג"הרה דֹוְכֶנ

 לחֹוְּד יןִמיֹו ףֶלֶאָה תֶא ירִּכְזַּמֶׁש יוָרָבְּדִּמֶׁש

 'ה לַע זֵּמַרְמ אהּו ,ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה תֶא יםִלְּמַסְמַה

 ,ג"תר ׁשָרפְֹמִּב רֵמאֹוֶׁש יִּפ לַע ףַא .ה"תשע יםִפָלֲא

 ץֵק רַמלֹו הָצָר אלְֹו ֹוּנַמְזִל ברֹוָק הָיָהֶש ןיָוֵּכ הֶאְרִּנַּכ

 יתִלָּגְרַמ דִוָּד בַרָהֵמ 'תאֹוָה ָךְל הֶזְו' רֶפֵסְבּו .קחֹוָר

ל  ֶׁשיְךִלֲהה ַּתֶיְהִּיא ֶׁשָבמּו' רֵפסֹו בַתְּכ'ַה ידִמְלַּת ל"זצ

א בֹז ָיָאְו, ה"ה תשעיָטִמְׁשת ַהַנְׁש דס ַע"תשה ִמָּלֻאְּג

ה "ת תשער ֶאֵּבַחא ְמהּוים ֶׁשִאם רֹוָׁשְו, דִון ָּדֶּב

י ל ִּפף ַעַא, רַהּזֹל ַהה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמל ַה ֶׁשיְךִלֲהַּתַל

א לֹב ְו"ף תשעסֹוה ְּבֶיְהה ִיֶּזב ֶׁשתּו ָּכמֹוְצר ַעַהּזַֹּבֶׁש

יל ֵע ְלאנּוֵבֵהל ֶׁש"ַרֲהַּמי ַהֵרְבי ִּדִפְלּו. דַמא ָלהּוי ֶׁשִפְּכ

 אָבמּו

ד עֹוְו

 יןֵעְכּו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 נז

ם ה ִעָּלֻאְּגיל ַהִחְתה ַּתיָטִמְּׁשל ַהית ֶׁשיִעִבְרה ָהָנָּׁשַּבֶׁש

א ד ָּבִון ָּדֶּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא, לֵאָרְׂשִיא ְלבָֹּיע ֶׁשַבּׂשֹן ַהַיְנִע

י ֵּתת ְׁשר ֶאֵּבַחר ְלָׁשְפֶא, היָטִמי ְׁשֵאָצמֹוק ְּבַר

 )ערך גאולה(' יִנֵבאּוט ְרקּוְלַי'א ְּבָבן מּוֵכְו. דַחת ַייטֹוִּׁשַה

 ה"עם  ֵׁשְךֶרל ֶּדַעְפִי ֶׁש,ב"עם  ֵׁשְךֶרא ֶּדבֹה ָּתָּלֻאְּגַהֶׁש

ן ֵכ ְו.ן"ֵהּכֹן ַיְנִמב ְּכ"ל עת ֶׁשמֹוֵּׁשד ַהַחא ַאהּוֶׁש

, קיִּתַעים ֵמִאָּבין ֶׁשִרהֹו ְנה"שעל ת ַעֶזֶּמַר ְמה"תשע

 )שער הפסוקים יתרו קמח(ל "יַזִרֲאר ָהֵמם אֹויֶהֵלֲעֶׁש

, ה ֲחָסִדים ִּדְכִליָלן ְּבֶחֶסד ְּדַעִּתיק יֹוִמין"שע

, ַּכִּנְזָּכר ְּבִאְדָרא ַרָּבא ּוְכֶנְגָּדם ַּבחֶֹטם ָהֶעְליֹון

  .ִלְכּפֹות ַהִּדיִנים, ה ָעְלִמין"ָאְרּכֹו שע

ע "ִמיֵדי ַהַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטׁש זיַּכָּמה ִמַּתְלֶׁשָידּוַע 

 יַחִׁשָּמת ַהיַאת ִּבֶאַּבֲעבֹוָדה ְלָהִחיׁש  ִנְתַאֲחדּו

ַהַּמִּגיד : ֲהלֹא ֵהָּמה, ְוִנְסַּתְּלקּו ְּבָׁשָנה זֹו, ה"ִּבְׁשַנת תקע

 ְוַהחֹוֶזה , ְוַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ִמִריְמָנאב,ִניץ'ִמָּקאְז

ה ָנם ָׁשִיאַתר ָמַחַאה ְל"תשעְּבי ֶׁש ִלבּוְתָכְו. ִמּלּוְּבִלין

לֹא ָקִאי ִאיִניׁש "ל ה ֶׁשיָנִח ְּבׁשת ֵילֹוְביֹו'  דרּוְבָעֶׁשְּכ

ל ֵבל יֹוי ָּכ ִּכ,"ַאַּדְעֵּתיּה ְּדַרֵּביּה ַעד ַאְרָּבִעין ְׁשִנין

ת ירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנם ְּכֵהים ֶׁשִפצּוְרַּפ' ד הסֹום ְּבא ַּגהּו

ם ֶה ָּבׁשת ֵילֹוְביֹו' דא ֶׁשֵציֹו, הָנאת ָׁשֵרְקה ִניָרִפל ְסָכְו

ל ֵבל יֹוים ָּכיִבִׁשְחם ַמה ִאָנים ָׁשִעָּבְרל ַאה ֶׁשיָנִחְּב

  .ֹוּבת ֶׁשירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנְּכ, יםִנר ָׁשֶׂשֶעְל

 ַוַּיְחּפֹר ִמָּׁשם ַוַּיְעֵּתק" )בכ ,כו בראשית(

 ַוִּיְקָרא ָעֶליָה בּוָר ְולֹא ַאֶחֶרת ְּבֵאר

 ָלנּו 'ה ִהְרִחיב ַעָּתה ִּכי ַוּיֹאֶמר ְרחֹבֹות ְׁשָמּה

 ייִׁשִלְּׁשַהְו םָׁש ן"ַּבְמַרָּב אָבמּוּו ".ָבָאֶרץ ּוָפִרינּו

 הֶנָּבִּיֶׁש ידִתָעֶה תִיַּבַה אהּו ,תבֹוחֹוְר אָרָק

 יבִר אלְֹּב הֶׂשֲעַי אהּוְו ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב

 מֹוְּכ ,נּוֵלבּוְּג תֶא יבִחְרַי לֵאָהְו ,הָּצַמּו

 ָךְלֻבְּג תֶא יָךֶהלֱֹא 'ה יבִחְרַי םִאְו" רַמֱאֶּנֶׁש

 תִיַּבַּב יבִתְכּו ,ידִתָעֶל אהּוֶש ,"רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 ,"הָלְעַמְל הָלְעַמְל הָבְסָנְו הָבֲחָרְו" ייִׁשִלְּׁשַה

 המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יִל בַתָכְו .ץֶרָאָּב ינּוִרָפּו

 ִהְרִחיב ַעָּתה ִּכי" בתּוָּכַהֶׁש ,א"שליט יערֶיַרְּב

 תֹוּיִתאֹוָה םִע ה"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ".ה"הוי

   .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַהְו

ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים " )ג ,בראשית לב(

ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה 

ז מְֹרב ִלתּוָּכן ַהֵּוַכְי' יםִּיַחר ַהאֹו'ר ָהֵאָבְמּו". ֱאדֹום

 יּוְה ִי,דָחֶא ָה,וָׂשי ֵעֵנם ְּבֶה ָּבּוּנַּתְׁשִּיים ֶׁשִּנַמְז' ג

ו ָׂשֵע" רֹוְמא אֹוהּוְו, הָוְחַאת ָהַּדִמו ְּבָׂשֵעב ְוקֲֹעַי

ן ַמְּז ִמ,'בַה ְו.ןָּבְרֻחת ַהד ֵעה ַעָיה ָהֶז ְו,"יוִחָא

ה ָלֲעַמו ְּבָׂשֵעץ ֶׁשת ֵקד ֵעת ַעִיַּבב ַהַרֱחֶּנֶׁש

 "ירִעה ֵׂשָצְרַא" רֹוְמאֹוז ְּבַמָרא ֶׁשהּו ְו,הָלֹודְּג

 .הָניֹוְלה ֶעָגֵרְדת ַמאֹוְרַה ְל,ף"ֶלת ָאַחח ַּת"ָּתַפְּב

ם דֹוה ֱאֶיְהִּת ֶׁשנּוים ָלִּוֻקְמים ַהִמָּי ַּב,'גַהְו

ה ֶדָׂש ְּכ,"םדֹוה ֱאֵדְׂש" רֹוְמא אֹוהּוְו, הָׁשֵרְי

א "יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרה יִל בַתָכ ְו.ׁשֵרָחֵּת

. םדֹו ֱאיֵלְקֲחַלא  הּו"םדֹוה ֱאֵדְׂש"ל ם ַעּוּגְרַּתַהֶׁש

ת ַנְּׁש ִמֶׁשִּנְׁשֲארּוים ִנָּׁשן ַהַיְנִמְּכ, ט"רכא ָּיִרְטיַמִגְּב

יש שגורסים ( .יםִנָּׁשַהי ֵפְלת ַאֶׁשף ֵׁשד סֹו ַעב"תשע

גרסו ' עוז והדר'בחומשים היותר מדויקים כמו חומש ו, לחקל

   ).לחקלי

ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו ") ד ,בראשית לב(

ּכֹה ָאַמר ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי 

ד ַע" םים ָׁשִרּוּטל ַהַער ַּבֵאָבְמּו". ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה

 רּוְבַעַּיד ֶׁשר ַעֵחַאְתִה ְליְךִרי ָצִנר ֲאַמלֹוְּכ, "הָּתָע

 ]תלּוָּג [לֶׁש' ת ְו.לֶב ָּב]תלּוָּג [לֶׁש'  ע"הָּתָע"

 ְוָיבֹא ,םדֹות ֱאלּול ָגים ֶׁשִפָלֲא' ה ְו.םִיַרְצִמ

 ְךר ָּכַחַא ְו,יַחִׁשָּמת ַהמֹום ְיֵהי ֶשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶא

 ןֵכְו

 בתּוָּכ

ב תּוָּכ

ב תּוָּכ



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

נח

ר ת ַהט ֶאּפְֹׁשן ִלֹוּיר ִצַה ְּביםִעִׁשמֹו לּוָעְו"

, הָּלֻאְּגן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרה ְמֶּזק ַהסּוָּפַהים ֶׁשִארֹו ְו".וָׂשֵע

. ּהָּתִעְּבת ַּלֻאן ְּגַמל ְזז ַעֵּמַרה ְמ ֶז,"הָּתָע"ב תּום ָּכִאְו

ת ֹוּיִתאֹום ָהִע" ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה"ק סּוָּפן ַהֵכְו

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

 ׁשדֹוָּקַה ּנוֵּבַר תֶא לּוֲאָׁש היָאִלְּפ ׁשַרְדִמְּב

 בֶרֶע יִהְיַו" םֶהָל רַמָא ,יַחִׁשָמ אבָֹי יַתָמ

 םֶהָל זַמָר אהּוֶׁש ררּוָּב הֶז ".יִּׁשִּׁשַה םיֹו רֶקבֹ יִהְיַו

 יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה דֶגֶנְּכ אהּוֶׁש היָאִרְּבַל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע

 תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ייִׁשִּׁשַה ןֵכְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש

 .ה"תשע אָיִרְטיַמִגְּב .ד"יֹו ,ן"יִׁש ,ד"יֹו ,ן"יִׁש ,י"ֵה

 יִּׁשִּׁשַה םיֹו רֶדֶגְּב לָלְכִנ הֶז ה"תשע ףסֹו דַעֶׁש ינּוְיַה
 יאִהֶׁש תָּבַׁשְל יםִרְבעֹו ןֵּכִמ רַחַאְלּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו

 בֹוּטַה יןֵּב ררּוֵּב הֶיְהִיְו "ּוּלֻכְיַו" קסּוָּפַּב הָאָּבַה הָּלִּמַה

  .עַרָל

 יוָנָּב לֶא בקֲֹעַי אָרְקִּיַו" )א ,מט בראשית(

 ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ֵהָאְספּו ראֶמּיַֹו

 ינּוִצָמּו ".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר

 הֶּזַה קסּוָּפַּב זֶמֶרְּב ירִּתְסִה בקֲֹעַּיֶׁש :)רלד ויחי( רַהּזַֹּב

 "ֶאְתֶכם ִיְקָרא" יםִּלִּמַהְו .הָּלֻאְּגַה ןַמְז תֶא

 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 אָּיִרְטיַמִגְּב הֶּזַה קסּוָּפַהֶׁש א"שליט ריָׁשִלֵא יַכֳּדְרָמ

 בקֲֹעַי תיַרִטְּפ ןַמְז תֶא הֶזָל יףִסנֹו םִאְו 3526

 תַנְׁש תֶא לֵּבַקְנ 2255 תַנְׁשִּב קסּוָּפַה תֶא רַמָאֶׁשְּכ

 יתֵּב ןַיְנִּב ןַיְנִעְּב יָהֶלָע יםִזָמְר ׁשֵּיֶׁש ,א"תשפ

 ַעִּתיק ְוַעד" )יג ,ז דניאל( בתּוָּכַה מֹוְּכ .ׁשָּדְקִּמַה

   ".ְמָטה יֹוַמָּיא

 ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ֵהָאְספּו" )בשם (ב תּוָּכַה

ן ַיְנִמ, 1945א ָּיִרְטיַמִגְּב". ֶכםֶאְת ִיְקָרא ֲאֶׁשר

 בתּוָּכן ַהֵכְו. ב"תשעף ד סֹוי ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשַה

 ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה ָלבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי" )יב, בראשית טו(

".  נֶֹפֶלת ָעָליוְגדָֹלהֵאיָמה ֲחֵׁשָכה  ְוִהֵּנה ַאְבָרם ַעל

ת ֹוּיֻלָּג' דת ַהה ֶאָאם ָרָהָרְבַאְּד. רָּפְס ִמתֹוא אֹוהּו

 ׁשַרְדִמא ְּבָבּוּמַּכ. יםִנ ָׁש1945 ְךֶׁשֶמה ְלָנְכֶׁשָמִּתֶׁש

. זֹו ָיָון, "ֲחֵׁשָכה". זֹו ָּבֶבל, "ֵאיָמה" )נב(ים ִּלִהְּת

ן ֵכְו. ֶזה ֱאדֹום, "נֶֹפֶלת ָעָליו". זֹו ָמַדי, "ְּגדָֹלה"

 )יב, בראשית טו( וָׂשֵע ְלינּוִבב ָאקֲֹער ַיַמָאב ֶׁשתּוָּכַה

 ְלָפַני ֲאֶׁשר ַהְּמָלאָכה ְלֶרֶגל ְלִאִּטי ֶאְתַנֲהָלה"

". ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה ָאבֹא ֶאל ַעד ֲאֶׁשר ַהְיָלִדים ּוְלֶרֶגל

ַעד ֲאֶׁשר " םי ָׁש"ר רשֵאָבְמי ֶׁשִפְכּו. רָּפְס ִמתֹוא אֹוהּו

ִּביֵמי  ְוֵאיָמַתי ֵיֵלְך ,"ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה

ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון "ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר 

 )ח, שמות יח(ב תּוָּכן ַהֵכְו ."ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו

 ֵאת ִיְׂשָרֵאל אֹודת ַעל ',גֹוְוַוְיַסֵּפר מֶׁשה ְלחְֹתנֹו "

א הּו". 'הֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם  ַהְּתָלָאה ָּכל

  .רָּפְס ִמתֹואֹו

 ַיֲעקֹב ִּבֵּקׁש )קנז בראשית ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 ְוִנְסַּתְּלָקה ַהָּיִמין ֵקץ ְלָבָניו ְלַגּלֹות

 ְּבִמָּטִתי ְּפסּול ֵיׁש ֶׁשָּמא ָאַמר ,ְׁשִכיָנה ִמֶּמּנּו

 ,ִיְׁשָמֵעאל ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיָצא ַאָּבא ֲאִבי ְּכַאְבָרָהם

 לֹו ָאְמרּו ,ֵעָׂשו ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיָצא ַאָּבא ּוְכִיְצָחק

 ֶאָּלא ִּבְלָבְבָך ֶׁשֵאין ְּכֵׁשם "'ְוגֹו ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע"

 ָּפַתח ִמַּיד ,ֶאָחד ֶאָּלא ְּּבִלֵּבנו ֵאין ָּכְך ֶאָחד

 הֶאְרִנ .'ֹוְוג ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך ְוָאַמר

 ֵׁשם ָּברּוְך יםִּלִּמַּב םַּג הָּלֻאְּגַה לַע םֶהָל זַמָר בקֲֹעַיְּד

 ןַמְז לַע תֹוֶׁשְּמַרְּמז ,דֶעָו םָלעֹוְל ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד

 ןֵכְו .דֶעָו םָלעֹוְל ,חַצֶנָל 'ה תכּוְלַמ הֶּלַּגְתִּתֶׁש הָּלֻאְּגַה

 םִע ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב דֶעָו םָלעֹוְל ַמְלכּותֹו

 על מרמזים אלו שתיבות :יג חגיגה יהוידע בבן עיין( תֹוּיִתאֹוָה

 גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו ).הגאולה

 אָבמּו

 בתּוָּכ

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 נט

 ,ידִתָע הֶוהֹ רָבָע אָּיִרְטיַמִגְּב ב"תשעֶׁש א"שליט

  .ןָמְּזַה לַעֵמ חַּצֶנ תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש הָנָׁש ינּוְיַה

 )רכג' עאחרי ' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ֵאּלּו ' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש

ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים 

' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא

יל ִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ים תתנִפָלֲא

, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתל ִּבאּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלְֹׁש

. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו

ה ָצֱחֶמים ּוִנָׁש' ב ֶׁש)שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ

א ה הּוֶּזר ַהָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשִא

ד יף עֹוִסם נֹוִאְו. דַב ְלְךַלד ָמִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאֵמ

א הּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעַּפ

 ו"תתפ' בן ֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמַה

 ת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּדת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבד"ִוָּדא ָּיִרְטיַמִגְּב

ל ר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו" תתפןֵכְו. תֹוּיִתאֹום ָהִע

 אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָּפתֹות" )ו, ויקרא ב(ה ָחְנת ִמַנָכֲה

ר ָּפְסִּמַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו". ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא

ת ַנָכיא ֲהִהֶׁש, הָחְנִּמת ַהַנָכם ֲהר ִעּוׁשו ָק"תתפ

 ׁשֵּיי ֶׁשֵרֲחַאְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהת ַוכּוְלַּמַה

ת  ֶאיְךִלְמַהְלה ּוָחְׁשִּמן ַהֶמק ֶׁשיצֹר ִלָׁשְפ ֶא"ָּפתֹות"

ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה "ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְּכ, ְךֶלֶּמַה

" תֹוח אַֹׁשְמִּיַו" )יב, ויקרא יח(ב תּוָּכן ַהֵכְו ".ִהוא

א ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכם ַהִעְו, א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ה ָחְנִמא ָּיִרְטיַמִגְּב, ו"ים תתפִפָלֲא' בן ֵכ ְו.ב"תשע

ם ֵהֶׁש. םיִקִקת ְרֹוּלת ַחֶׁשֶחְרת ַמַבֲחת ַמֶלסֹ

. תכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמת ַהחֹוָנְמ' הת ַהמֹוְׁש

ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

בראשית (ל ֵחד ָרסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמה ַלָנָכל ֲהז ַעֵּמַרְמַה

ֶׁשַבע ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך " )יח, כט

 .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב".  ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנהָׁשִנים

ט "א ְּבב"שעא ֶׁש"ר שליטֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

ט "א ְּבב"תשע'  הרֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו .לֵחָרת ֹוּיִתח אֹו"ב

  .לֵחן ָרֵקת ֹוּיִתח אֹו"ב

 ֶאת ַּתְלִמיָדיו ָׁשֲאלּו .)צח סנהדרין( אָרָמְּגַּב

 ָּדִוד ֶּבן יֵאיָמַת ,ִקיְסָמא ֶּבן יֹוֵסי ַרִּבי

 ִמֶּמִּני ְּתַבְּקׁשּו ֶׁשָּמא ,ֲאִני ִמְתָיֵרא ,ָאַמר ,ָּבא

 ִמְּמָך ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵאין ,לֹו ָאְמרּו .אֹות

 ,ַהֶּזה ַהַּׁשַער ִלְכֶׁשִּיּפֹל ,ָלֶהן ָאַמר .אֹות

 ַעד ִלְבנֹותֹו ַמְסִּפיִקין ְוֵאין ,ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה

 ,אֹות ָלנּו ֵּתן ,ֵּבנּוַר ,לֹו ָאְמרּו .ָּבא ָּדִוד ֶׁשֶּבן

 ַאֶּתם ֶׁשֵאין ,ִלי ֲאַמְרֶּתם ָּכְך ְולֹא ,ָלֶהן ָאַמר

 ִּפי ַעל ְוַאף ,לֹו ָאְמרּו ,אֹות ִמֶּמִּני ְמַבְּקִׁשים

 ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ָּכְך ִאם ,ָלֶהם ָאַמר ,ֵכן

 לּפִֹי זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס

 .יםִּלִּמַה םִע א''תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,הֶנָּבִיְו רַעַּׁשַה

 אָּיִרְטיַמִגְּב ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאָמַתי ,ִקְסָמא ֶּבן ןֵכְו

 גֹוּג תֶמֶחְלִמ לֶׁש הָנָּׁשַה יאִה ג"תשעְו .ג"תשע

 ,םָדְל םִיַּמַה תיַכִפֲה לֶׁש זֶמֶרָה ןֵכְו .ןָּמַקְלִדְּכ גגֹוָמּו

 רַהּזַֹהֵמ ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ לַע זֵּמַרְמ

 .ְךֵפָּׁשִּיֶׁש םָּד ברֵֹמ םדָֹא עַבֶצ לֵּבַקְי לדֹוָּגַה םָּיַהֶׁש

 )יב הוריות( 'יָח יׁשִא ןֶּב'ַהֵמ 'עָדָיהֹוְי ןֶּב' רֶפֵסְּב

 ידִּגִהֶׁש ל"ַז י"ִרֲאָה נּוֵּבַר יֵרְבִּדִמ

 תַעַגנֹו ןיחֹוִּג לֶׁש תֹויָחִתְּפֶׁש יןִבָּת ו"מהרחַל

 הֶיְהִי הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַאְו ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמְּב

 יבּוִחְרִה הָנרֹוֲחַאָה הָפקּוְתַּבֶׁש יִּתְעַמָׁשְו .תֹויָחִתְפִּב

 רָבָּדַה תֶא מּוְסְרִּפ אלְֹו ,םִיַלָׁשירּוִּב ןיחֹוִּגַה ןַיְעַמ תֶא

 .)צד סנהדרין(' עָדָיהֹון ְיֶב'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.יםִבָרַעָה דַחַּפִמ

 ׁשֶדּקַֹה ירִעְּב הָיָה ו"מהרח בַרָהֶׁש ןַמְזִּב

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

 אָבמּו



  .ב"תשע ְׁשַנת ִרְמֵזי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

ס

 ּוּבַא אָרְקִּנַה יףִּקַּת דָחֶא רַׂש אָּב םִיַלָׁשרּוְי

 ,ןיחֹוִּג יֵמ םַתָס לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶּמֶׁש עַדָיְו ,יןיִפִס

 ,חֹוְתָפְל לַכּוּיֶׁש יִמ םֹוּיַה אָצְמִנ םִא לַאָׁשְו

 מֹוְׁשּו יִקלֹוֱא דָחֶא םָכָח ׁשֵי םִיֹוּגַה לֹו רּוְמָאְו

 ,חֹוְתָפְל לכֹוָי אהּוֶׁש איַּדַו ,אליַטִו יםִּיַח יִּבַר

 ',כּוְו לֹו רַמָאְו יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַּב יוָרֲחַא חַלָׁשְו

 ,קֶׂשְלַדֶּמ ְךַלָהְו ְךֶרֶּדַה תיַצִפְק הָׂשָע ו"מהרחּו

 ָּתְלַּכְסִה לֹו רַמָאְו םלֹוֲחַּב ל"יַזִרֲאָה יוָלֵא אָבּו

 הָּתַאְו ,יבִרֵחְנַס לּוּגְלִּג הָיָה רַּׂשַה הֶז יִּכ ,ֹוׂשֲע

 הָתְיָהְו ,ןיחֹוִּג יֵמ םַתָּסֶׁש הָּיִקְזִח ץיצֹוִנ ָךְּב ׁשֵי

 הֶזָבּו ןיחֹוִּג יֵמ ַחּתְֹפִלְו ןֵּקַתְל רֶשּכַֹה תַעְׁש

 אלֹ ו"מהרח יבִׁשֵהְו ,הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא הָתְיָה

 לֹו רַמָאְו ,ׁשֶדּקַֹה תמֹוְׁשִּב ׁשֵּמַּתְׁשִהְל ייִתִצָר

 קֶׂשֶּמַדְל אבָֹל ָּתְׁשַּמַּתְׁשִנ אלֹ ּוּלִא ל"יַזִרֲאָה

 רזֲֹחַא ןֵּכ םִא ו"מהרח לֹו רַמָא .'כּוְו ,יִּתְׁשַרֱחֶה

 אוָלְו אָּתְעַׁש יףִלֲח לֹו רַמָא ,חֹוְתָפְל םִיַלָׁשירּוִל

 תֹוּיִתאֹו ,אָּתְעַׁש יףִלז ֲחֶמֶר, אןָּכ ׁשֵיְו .יּהֵנְמִז

 תיַנִחְבִּב תרּוְרעֹוְתִה זָא הָתְיָהֶׁש ינּוְיַה ,א"תשע

 הָׂשו ָע"מהרחה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו .ּהָתאֹו יצּוִמְחֶהְו א"תשע

 ׂשֵּפא ִחהּון ֶׁשיָוֵּכ, קֶׂשְלַדֶּמ ְךַלָהְו ְךֶרֶּדַה תיַצִפְק

ק ֶׂשֶּמַדְו, ןיחֹות ִּגיַחִתְפת ִלֶדֶּגַנְתִּמה ֶׁשָּפִלְּקה ִמיָרִמְׁש

ת ֶקֶניֹו ְוׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבה ַעיָׁשִּבְלַּמה ַהָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש

ל ע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאַחּתְֹפת ִלֶדֶּגַנְתאי ִמַּדַוְּב, ילֵעְלִד ְּכּוּנֶּמִמ

ה ֶזְו. ּהָתיָלִפם ְנֵרָּגִּת ְךָכְּבֶׁש, הָּׁשֻדְּקד ַהַּצ ִמׁשָּדְקִּמית ַהֵּב

 ׁשֶדּקֹת ַהמֹוֵׁש ְּבׁשֵּמַּתְׁשִהם ְלקֹוְמִּבל ֶׁש"יַזִרֲא ָהז לֹוַמָר

ת מֹוֵׁש ְּבׁשֵּמַּתְׁשִהְלל ַכא ָיהּו ,קֶׂשֶּמת ַּדַּפִלְקר ִלֵּבַחְתִהְל

 ּוּבל ַאה ֶׁשָּפִלְּקה ַהָתְצָרה ֶּׁשת ַמת ֶאֹוׂשֲעַל ׁשֶדּקַֹה

  .הָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאים ְלִכ זֹויּוה ָהֶזָבּו, יןיִפִס

 ,הָּלֻאְּגַל הָרּוׁשְק ןיחֹוִּגַה תיַחִתְּפ ַעּוּדַמ רֵאָבְל

 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב אָבּוּמֶּׁש הַמ יִּפ לַע

 ָעָׂשה ָהִראׁשֹון ָאָדם )שכה 'ע האזינו 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז

 ,ַצָּוארֹו ַעד ַּבִּגיחֹון ֶׁשָּיַׁשב ָׁשָנה ל"ְּבק ְּתׁשּוָבה

 ֶׁשָּיַׁשב ְוַהַּטַעם ,ֵעֶדן ַּגן ַנֲהרֹות 'ִמד ֶאָחד ֶׁשהּוא

 הֹוֵלְך ּכֹל"ְּב ֶׁשָחָטא ְלִפי ,ַּבֲאֵחִרים ְולֹא ַּבִּגיחֹון

 ד"ְּביֹו ִּגיחֹון ְוֶזה ,ַהֻּטְמָאה ִמַּצד ]ָנָחׁש[ "ָּגחֹון ַעל

 ִהיא ,ָּנָחׁשַהְו ַהָּגחֹון ֶׁשְּיִניַקת ַהְיינּו .הַהְּקֻדָּׁש ִמַּצד

 ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ַהָּנָחׁש לכֹוָיְבַּכ הּוא ְוַהִּגיחֹון .ֵמַהִּגיחֹון

 ֶאת ַהְמַסֵּמל 'י ִעם ָּגחֹון הּוא ַהְיינּו .ַהָּגחֹון ֶׁשל ַהּׁשֶֹרׁש

 אהּוֶׁש ָמִׁשיַח לֶׁש דֹוּסַה הֶזְו .ִּדְקֻדָּׁשה ַהָּנָחׁש

 ׁשָחָּנַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,ָנָחׁש ִגיַמְטִרָּיאְּב

 ,ׁשדֹוָק ׁשָחָנ אהּוֶׁש תֶשחְֹּנַה ׁשַחְנ תיַנִחְבִּב ,הָּׁשֻדְּקַּב

 אהּו יַחִׁשָּמֶׁש ינּוְיַה .'אְטֵח לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְדִּכ

 תֶא לֵּמַסְמ הֶז ןיחֹוִּגַה תֶא יםיִבִחְרַמ םִאְו ,ןיחֹוִּג תיַנִחְבִּב

 דַי לַע ְךֶלֶמְל חּוְׁשָמ המֹלְֹׁש תֶא ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה תַלָחְתַה

 ְבִני ְׁשלֹמֹה ֶאת ְוִהְרַּכְבֶּתם" ָּכתּובֶׁש מֹוְּכ ,ןיחֹוִּגַה

 ִּגחֹון ֶאל אֹתֹו ְוהֹוַרְדֶּתם ִלי ֲאֶׁשר ַהִּפְרָּדה ַעל

 ַהָּנִביא ָתןְוָנ ַהּכֵֹהן ָצדֹוק ָׁשם אֹתֹו ּוָמַׁשח

 ניםתיקו( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".'ְוגֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל ְלֶמֶלְך

 רַהְנּו ,הָבָּכְרֶּמַה תֹוּיַח 'ד דֶגֶנְּכ םֵה תרֹוָהְנ 'דֶׁש :)פח

 תיַנִחְּב אהּוֶׁש הָבָּכְרֶּמַּבֶׁש הֵיְרַאָה דֶגֶנְּכ אהּו ןיחֹוִּג

 היָאִבְּמֶׁש דֶסֶחַה תַּדִמְל ןיחֹוִּג יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .דֶסֶח

 יתֵּב תֶא תֶלֶּמַסְמַה הֵיְרַא תיַנִחְבִלְו ,הָּלֻאְּגַה תֶא

  .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמּו ׁשָּדְקִּמַה

 ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי" )ט ,קיד תהילים(

 רֵאָבְמּו ,"ַהְללּוָיּה ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם

 ַּכֲעָקָרה ֶׁשִהיא ִצּיֹון ,"ַהַּבִית ֲעֶקֶרת" י"ִּׁשַר

 ִצּיֹון ֶאת תֶכהֹוֶפ ,ִצּיֹון ִׁשיַבתֶׁש יםִארֹו .יֹוִׁשיֶבָּנה

 ִצּיֹון ַהָּגלּות ְּדִבְזַמן ,ַהַּבִית ֲעֶקֶרתַל ֲעָקָרהֵמ

 ּוִבְזַמן .היָדִלמֹו ּהיָנֵאֶׁש ֲעָקָרה ִּבְבִחיַנת ִהיא

 ְוֵכן .ִיתַהַּב ַלֲעֶקֶרת ֵּתָהֵפְך ָהֲעָקָרה ַהְּגֻאָּלה

 הֶאְרִנְו

 ָּכתּוב
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 ןֵכְו .א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִע ֲעֶקֶרת

 תכּוְלַּמַה לַע תֶזֶּמַרְמַה קערת תֹוּיִתאֹו תֶרֶקֲע

 הָרָעְּקַה תנֹוָּוַּכִמ ַעדּוָּיַּכ ,הָרָעְק תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש

  .רֶדֵּסַה ילֵל לֶׁש

 ַרִּבי ָאַמר )תרנג ויקרא ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

 ָאנּו עֹוִׂשים ָלָמה ַמְריּום ַּבר ֶאְלָעָזר

 ַאְּת ֶׁשֵּכן ָךְל לֹוַמר ,ַהִּכּפּוִרים יֹום ַאַחר ֻסָּכה

 הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש יֹוֵׁשב ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש מֹוֵצא

 הּוא ַהִּכּפּוִרים ּוְביֹום ,ָהעֹוָלם ָּבֵאי ַעל ְּבִדין

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל יָנםִּד ֵיֵצא ֶׁשָּמא ,ַהִּדין ֶאת חֹוֵתם

 ְוגֹוִלין ֻסָּכה עֹוִׂשין ֵהן ֵּכן ְיֵדי ְוַעל ,ְלָגלּות

 ַמֲעֶלה הּוא ְךָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש ,ַלֻּסָּכה ִמָּבֵּתיֶהם

 ִהיא ֶׁשֻּסָּכה רֹוִאים .ְלָבֶבל ָּגלּו ְּכִאּלּו ֲעֵליֶהם

 ַמְסעּוד 'ר ג"הרה רֵאֵּב הֶז יִפְלּו .ָּגלּות ְּבִחיַנת

 ַהֻּסּכֹות ַחג" קסּוָּפַה תֶא א"שליט ּבּוֲחִציָראַא
 תלּוָּגַה לַע זֵּמַרְל .ב"תשע תֹוּיִתאֹו "ִמיםָי ִׁשְבַעת

 ןֵכְו .רֵתיֹו אלְֹו ב"תשע תַנְׁש דַע קַר יאִהֶׁש יתִלָלְּכַה

 ֵּביתֶׁש )ח"תשס ואתחנן( 'הָּיַח ׁשֶפֶנ' ְּבֻקְנְטֵרס אָבמּו

 )יא ,ט עמוס( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ֻסָּכה אָרְקִנ ַהִּמְקָּדׁש

 ".ַהּנֶֹפֶלת ָּדִויד ֻסַּכת ֶאת ָאִקים ַההּוא ַּבּיֹום"

 ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּבֶׁש .)ה יומא( יִמְלַׁשירּוִּב אָבמּוְּד

 חַלָׁש םרֹוָּמִמ" ,הָרְקִּתַה קַר הָבְרְחֶנ ןֹואׁשִרָה

 ,תבֹוָאָה תכּוְזִּב נּוְבִנ יםִלָתְּכ 'דֶׁש רֵאָבְמּו ,"ׁשֵא

 הָרְקִּת יִלְּב תִיַבּו ,הָבְרְחֶנְו תכּוְז הָתְיָה אלֹ הָרְקִּתַלְו

 ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן ןֵכָלְו ,ֻסָּכה תיַנִחְּב אהּו היָבִצְי

 הָיָה אהּוֶׁש לַלְגִּבֶׁש זֵּמַרְל ,תֶלָפֹוּנַה ָּדִוד ֻסַּכת אָרְקִנ

 הֶיְהִי אהּו אבָֹל ידִתָעֶלְו ,לַפָנ אהּו ֻסָּכה תיַנִחְּב

 םַּג זֶמֶר אןָּכ ׁשֵי הֶז יִפְלּו .דַעָל רֵאָּׁשִיְו תִיַּב תיַנִחְּב

 "ִמיםָי ִׁשְבַעת" לֹויּפִּתֶׁש ,תֶלָפֹוּנַה ָּדִוד ֻסַּכת לַע

 ג"רהָהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .רֵתיֹו אלְֹו ב"תשע תֹוּיִתאֹו

 גַח לַעֶׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר

 תַבֵּת הָרֹוּתַּב יםִמָעְּפ תַעְבִׁש בתּוָּכ תֹוּכֻּסַה

  ".תַעְבִׁש"

 לֵאָרְׂשִי םַע ברֹ םִאֶׁש .)קיא כתובות( אָרָמְּגַּב

 אָרְקִנ הֶז ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב בֵּׁשַיְתִהְל יםִלעֹו

 'הֶׁש תעֹובּוְׁש 'גַהֵמ דָחֶא הֶזְו .ץֵּקַה תֶא קחְֹדִל

 ןַמְזִּב הֶז תֶא ּוׂשֲעַי אּלֶֹׁש לֵאָרְׂשִי םַע תֶא יַעִּבְׁשִה

 הָפקּוְּתַּב תימֹוִׁשְרָה יִפְּלֶׁש הָנרֹוֲחַאָל םַסְרֻפּו .תלּוָּגַה

 םָלעֹוָּב רֵתיֹוְּב לדֹוָּגַה יםִדהּוְּיַה רַּפְסִמ הָנרֹוֲחַאָה

  .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב אָצְמִנ

  ב"ת תשעַנל ְׁש ַעלֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוְּגי ֵרְבִּד

 ְׁשלֹמֹה ִיְצָחק 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכ

 תֶרסָֹמ םֶהָל ׁשֵּיֶׁש יִדהּוְּיַה עַברָֹהֵמ ל"ַּצַז ןַמְרֶּביְלִז

 יֵקסּוְּפִמ אתֵצֹוּיַה ,ץֵק תַנְׁשִּכ ב"תשע תַנְׁש לַע א"ָרְּגַהֵמ

 ם"יִרמֹוְדַאָה יֵלדֹוְּגִמ דָחֶאֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ינּוִזֲאַה תיַרִׁש

 ְּבָידֹו ֶׁשָּמסֶֹרת ָׁשָנה ְּכַאְרָּבִעים ִלְפֵני ּוּנֶּמִמ עַמָּׁשֶׁש

 ֶּׁשֻּכָּלם הַּמֶׁש ,א''ַהְּגָר ַּתְלִמיֵדי ִמֶּצֱאָצֵאי ,ֶאָחד ִמָּזֵקן

 זָא יִּכ ט''תש חֶֹרף ַעל ַהִּׁשִּׁשית ַהָּׁשָעה ְמָפְרִׁשים

 ׁשֵּיֶׁש ,תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש יתִּׁשִּׁשַה הָעָּׁשַה היָלִחְתִה

 יםִּבַרְו ',כּוְו הֵוְקִּמַל תֶכֶלָל רָׁשְפֶא רָבְּכֶׁש יםִרְמאֹו

 ןֵכְו .ב''תשע ִהיא ָהֱאֶמת ֶאָּלא ,ֵּכן ֵאינֹו ',כּוְו ּהָּב עּוָט

 ןַמְסזּו יּבֵל ףֵסיֹו 'ר ר"גַהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ יִּתְעַמָׁש

 רֹוּדַּב םִיַלָׁשירּוִּב יםִרָּתְסִּנַה יםִלָּבֻקְּמַהֵמ הָיָהֶׁש ל"זצ

 הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהְלּו לֹו ׁשֵּיֶׁש לֹו רַמָאֶׁש ,םֶדֹוּקַה

  .ב"תשע תַנְׁש לַע א"ָרְּגַהֵמ תֶרסָֹמ ל"זצ ויסיִוֵּד

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

 מֹוְּכ
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 א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 סָנְסרֹוְּג בַרָה 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ידִמְלַּתִמ עַמָּׁשֶׁש

 ל"ַּצַז 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה לֶצֵא םַעַּפ ַחֵרָאְתִהֶׁש ל"ַּצַז

 אׁשרֹ סַנְכִנְו ,ב"תרצ תַנְׁשִּב יתיִׁשִלְׁש הָּדֻעְסִל

 רּוְּבִדְו ,ל"ַּצַז יִקְסיְנִדְנַל בַרָה יןאִּדַר לֶׁש היָבִׁשְיַה

 רֵתֹוּיֶׁש רַמָא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהְו ,הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְּב

 בּוׁשְו ,אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש דַע חַּקִי אלֹ הָנָׁש יםִנמֹוְּׁשִמ
 בספר גם מובא זה מעשה( .ב"תשע תֶא יםִלְּבַקְמ נּוָא

 .השנים מספר מוזכר ולא 221 עמוד 'א כרך 'ישראל עיני מאיר'

 זוכרים שאינם ואמרו ל"זצ גרוסנס הרב משפחת בני את ושאלתי

ם ֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו).שנה 80 או ,שנה 70 אמר 'חיים חפץ'ה אם

ד ָמֲעיק ַמִזֲחא ַיּלֹם ֶׁשיְזִנֶמֹוּקל ַהר ַעַמָאֶׁש' יםִּיץ ַחֵפָח'ֶה

   .קָּיֻדְמה ִּבָי ָהְךָכְו, הָנ ָׁשְוָחֵמׁשים ִעְבִּׁשר ִמֵתיֹו

 איַּכַז יםִּיַח ףֵסיֹו 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 'קָחְצִי תַלֲחַנ' יםִלָּבֻקְמַה תיַביִׁשִמ א"שליט

 ל"זצ יִרּוּדַּכ קָחְצִי 'ר ג"רהָהֵמ יםִמָעְּפ 'ג עַמָּׁשֶׁש

 ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד .ב"תשע בָא ׁשֶדחְֹּב אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש

 הָדהּוְי 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ םַּג יִּתְעַמָׁש

 בָא ןֵכְו .ל"זצ יִרּוּדַּכ בַרָהֵמ עַמָּׁשֶׁש ל"זצ םֶלֲעמֹו

 ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת תֹוּיִתאֹו ב"התשע

 יףִסהֹוְו .דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא בָאְּב 'ט ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה

 ב"תשע תַנְׁשִּבֶׁש א"שליט יְךְיַר ירִאֵמ 'ר ג"הרה

 מגילה( יִמְלַׁשירּוִּב ינּוִצָמּו .תָּבַׁשְּב לחּוָי בָאְּב הָעְׁשִּת

 ִּבֵּקׁש ֲחִניָנה 'ר ְּבֵׁשם ַזְבָּדא ַּבר ָּבאַא 'ר :)ה

 ְּבַׁשָּבת ִלְהיֹות ֶׁשָחל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ַלֲעקֹר יִּבַר

 .ִיָּדֶחה ְוִנְדָחה הֹוִאיל ָאַמר ,לֹו ִהִּניחּו ְולֹא

 ַהַּצִּדיק ְוִהֵּנה  )מסעי( 'לֵאָרְׂשִי תַדבֹוֲע' רֶפֵסְּב אָבמּוּו

 ֵּפרּוׁש ָאַמר ִיְצָחק ַיֲעקֹב 'מוה ֱאלִֹהים יׁשִא

 ֶׁשָחל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ַלֲעקֹר יִּבַר ִּבֵּקׁש ַהְּגָמָרא

 ֵּפרּוׁש .ִיְדִחי ְוִאיְדִחי הֹוִאיל ְוָאַמר ,ְּבַׁשָּבת

 ְוִעָּקר ְּכָלל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ָצַרת ַלֲעקֹר ֶׁשָרָצה

 יֹום ְּבַׁשָּבת לֶׁשָח ְיֵדי ַעל ַהֵּקץ ּוְלַגּלֹות

  .ְלַגְמֵרי ִיְדִחי ְוִאיְדִחי ְוהֹוִאיל ,ַהָּקדֹוׁש

 דִוָּד 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ יִּתְעַמָׁש

 יםִאָצְמִנ נּוָאֶׁש ה'ָּיִרֲהַּנִמ א"שליט איָרִצֲחּוּבַא

 לֵּלַּפְתִהְל יְךִרָצְו ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לֶׁש ןַמְזִּב ּוּלֵא יםִמָיְּב

 תֶא יקִּתְמַהְל ,ּהָּתִעְּבַה ְךתֹוְּב הָּניֶׁשִחֲא תַצְק הֶיְהִּיֶׁש

 המֹלְֹׁש 'ר ר"מֹוְדַאָה לַע רָּפֻסְמ ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת

 יםִּנַטְק יםִדָלְי לַע ֹוּנַמְזִּב יַעִּבְצִהֶׁש ל"ַּצַז ילועִהֶוְּזִמ

 תֶא תאֹוְרִל ּוּכְזִי םֵהֶׁש ,יםִגָלְפֻמ יםִנֵקְז םָּנִה םֹוּיַהֶׁש

 א"שליט הןָאזֹ אָנְכַׁש 'ר ג"הרהֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה

 ץֵפָחֶהֶׁש ח"תשס תַנְׁשִּב םֵסְרִּפ 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ידִמְלַּת

 םֵסְרַפְיֶׁש לֹו רַמָאְו םלֹוֲחַּב םִיַמֲעַּפ יוָלֵא אָּב יםִּיַח

 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .דאְֹמ הָברֹוְק הָּלֻאְּגַהֶׁש

 תיַבִׁשְי לֶׁש יַחִּגְׁשַמ א"שליט ןמֹוֹוּלַס הּוָיְתִּתַמ

 תֶא בזֲֹעַל הָבָׁשֲחַמ לֹו הָתְיָהֶׁש רֵּפִּסֶׁש ,ואדָויְקֵל

 יוָלֵא אָבּו ,דֶהְסייְטֵגְל רזֲֹחַלְו ואדָויְקֵל תיַבִׁשְי

 לֹו יַחִטְבִהְו םלֹוֲחַּב ל"ַּצַז רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא 'ר ג"הרה

 ןֵכְו ,יַחִׁשָמ יֵנְּפ לֵּבַקְל הֶּכְזִי ואדָויְקֵלְּב רֵאָּׁשִי םִאֶׁש

 םֵּיַקְתִהְו ,ֹוּתְחַּפְׁשִמ יֵנְּבִמ דָחֶאְל הָאפּוְר לֹו יַחִטְבִה

  .דָּיִמ

 םֵׁשְּב א"שליט ֶאְלָיִׁשיב ש"ַהגרי ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי

 םָדָיְּב ֶׁשֵּיׁש ל"זצ יןִוְל הֵיְרַא 'ר ג"הרה יוִמָח

 ֶהָחִסיד ְיהּוָדה ַרִּבי ֻחְרַבת ֶאת נּוְבִי םִאֶׁש תֶרסָֹמ

 .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְלִבְנַין יםִברֹוְּקֶׁש ןיָמִס הֶז ִּבירּוָׁשַלִים

 דּוְּגַנְתִה יםִבָרַעָהֶׁש ַעדּוָיְו .ְּבָיֵמינּו ִהְתַקֵּים הֶז ְוָדָבר

 ןֵכְו .ֶהָחִסיד ְיהּוָדה יַרִּב ֻחְרַבת םיקּוִׁשְל ףֶקתְֹּב

 א"שליט יִקְסְבֶיְנַק ח"גרַה םֵׁשְּב הָנרֹוֲחַאָל םַסְרֻּפ

 םֹוּיַּכ ִנְמָצִאים נּוָאֶׁש )ב"תשע חשון ח"י נאמן יתד(

 םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .איָחִׁשְמִּד אָתְבְקִע תַפקּוְּת ףסֹוְּב

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



  ב"תשע ְׁשַנת ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוֵלי ִּדְבֵרי / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 סג

 היָטִמְּׁשַּבֶׁש א"שליט ןַמ הּוָּיִלֵא 'ר ג"הרה בֹוָרקְֹמ

 ןֶרֶק לֶׁש יםיִבִדְנ הָּמַכְל רַמָא ח"גרַה תֶמֶדֹוּקַה

 יםִלכֹוְי םֵהֶׁש הָנרֹוֲחַאָה היָטִמְּׁשַה ֹוּזֶׁש ,יתיִעִבְּׁשַה

 ע"ל לֹו דַלֹוּנֶׁש יִדיהּוִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .הָוְצִּמַּב תֹוּכְזִל

 רבּוָׁש סַנְכִנְו יםִנרֹוֲחַאָה יםִמָּיַּב ַחמֹ ַעגּוְּפ דֶלֶי

 ןָמְז הֵּבְרַה חַּקִי אּלֶֹׁש לֹו רַמָאְו ,א"שליט ח"גרַהְל

 ןָּד ר"גַה יַחִּגְׁשַּמַהֶׁש יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש דַע

 יםִאָצְמִנ נּוְחַנֲאֶׁש ,הָנרֹוֲחַאָל רֵּבִּד א"שליט לַּגֶס

 קֹסּוָּפַה תֶא ירִּכְזִהְו ,ַּבֶּפַתח הָּלֻאְּגַהֶׁש בֶרֶעָה ןַמְזִּב

 ".ְוִהַּטֲהרּו ְּבתֲֹכֶכם ֲאֶׁשר ַהֵּנָכר ֱאלֵֹהי ֶאת ָהִסרּו"

 ח"גרַהֵמ עַמָּׁשֶׁש ְךָמְסֻמ רקֹוָּמִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו

 .ברֹוָקְּב יַעִּגַהְל דֵמעֹו יַחִׁשָּמַהֶׁש א"שליט ןיַמייִנֵרְג

  .)לאחרונה שנפטר תנוומח למשפחת נאמרו הדברים(

 יִקְסְביחֹוִנֶּג א"גרַה תֶא לַאָּׁשֶׁש ְךֵרְבַא יִל רֵּפִס

 ,אןיָרִא יןֵּב הָמָחְלִּמַה תחֹורּו םִאַה א"שליט

 ׁשָרְדִּמַה רֵּבִּד םיֶהֵלֲע ,ּוּלֵא יםִמָיְּב אָפירֹוֵאְו ב"ארהְל

 ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט(

 ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח

 ָּפַרס ֶמֶלְך ְוחֹוֵזר .'כּוְו ,ָּבֶזה ֶזה ִמְתָּגִרים

 ִמְתַרֲעִׁשים ְוִיְׂשָרֵאל ,ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ּוַמֲחִריב

 ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים

 ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא

 ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי ַמה

 ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני

 לֶׁש ןֹואׁשִרָה יִצֵחַה ןֵכָאֶׁש לֹו רַמָאְו .ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן

 יִצֵחַל קַר יםִּפַצְמ ְוַעְכָׁשו ,םֵּיַקְתִמ רָבְּכ ׁשָרְדִּמַה

 תֶא ׁשֵּקיַבִו 'ה לֶא קַעְזִי לֵאָרְׂשִי םַעֶׁש יִנֵּׁשַה

  .הָּלֻאְּגַה

 א"שליט יםִנלֹוְּסִמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 יתֵּב למּו ׁשֶפֶנ תירּוִסְמִל ּוׁשְרְדִנ יויָדִסֲחֶׁשְּכ

 לֶׁש היָדִקְּפ תֵעְּב יםִאָצְמִנ נּוָאֶׁש רַמָאֶׁש ,טָּפְׁשִּמַה

 םִא תאֹוְרִל נּוָתאֹו יםִּסַנְמ םִיַמָּׁשַה ןִמּו ,הָּלֻאְּג

  .ׁשֶפֶנ תירּוִסְמִל יםִנָכמּו נּוְחַנֲא

 א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 אהּוֶׁש ,םִיַלָׁשירּוִּב הּוָּיִמְרִי בחֹוְרִּב יםִארֹוֶׁש

 רזֹוֵא ֹוּב הָיָהְו ,ירִעָּב יםִּיִזָּכְרֶּמַה תבֹוחֹוְרָה דַחַא

 ,יִתָּד אלֹ רזֹוֵא הָיָהְו ,יםִטּוׁשְּפ יםִנְבִמּו ַּתֲעִׂשָּיה

 ןַמְז לֶׁש יםִררּוֵּבַה תַדבֹוֲע לַע תֶזֶּמַרְמ ַּתֲעִׂשָּיה[

 תיֹוְהִל תנֹורֹוֲחַאָה יםִנָּׁשַּב מֹוְצַע תֶא ְךֵפהֹוְו ].תלּוָּגַה

 סּוְנְכִנְו ,ריִעָּב יםִּיִתָרְקֹוּיַהְו יםִפָּיַה תבֹוחֹוְרָה דַחַא

 רּגְֹסִל כּוָזְו ,תוֹוְצִמּו הָרֹוּת יֵרְמֹוׁש יםִדהּוְי ֹוּב רגּוָל

 תַעָּפְׁשַהֶׁש זֵּמַרְל אָּב הֶז לָּכ .תָּבַׁשְּב בחֹוְרָהֵמ קֶלֵח

 ׁשֶרׁשְֹּב רּוׁשָקְו ,ןָּבְרֻחַה לֶׁש יאִבָּנַה הָיָהֶׁש הּוָּיִמְרִי

 ברֹוָקְּב תיֹוְהִל תֶכֶפהֹו ,בָאְּב הָעְׁשִּת םִע תֹוָמְׁשִנ

 יםִלדֹוְּגַה דֵעֹוּמַהְו גַחַה הָמֵלְּׁשַה הָּלֻאְּגַּב ׁשָּמַמ

 הָׁשָדֲח הָנכּוְׁש הֶּזַה בחֹוְרָה לַע נּוָּב ןֵכָלְו[ .רֵתיֹוְּב

 דַּצַּב אָצְמִנ הּוָּיִמְרִי בחֹוְר ןֵכְו ].הָלאּוְּג יֵנַּג ּהָמְּׁשֶׁש

 ׁשֶרׁשֹ לַע זֵּמַרְמּו ,םִיַלָׁשירּוִל היָסִנְּכַה לֶׁש יאִלָמְּׂשַה

 יִפְּכ ,הָּׁשֻדְקִּד אלמְֹּׂשַהֵמ הָתְיָהֶׁש הּוָּיִמְרִי תַמְׁשִנ

 הָתְיָה הֶז בחֹוְרִּב ןֵכְו[ .רַהּזַֹהֵמ ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש

 תירּוִסְמִל ּוׁשְרְדִנ יםִנלֹוְס ייֵדִסֲחֶׁשְּכ הָלדֹוְּגַה הָנָּגְפַהַה

  ].ילֵעְלִדְּכ ׁשֶפֶנ

 זַּגַה יֵרָגֲאַמ לַע א"שליט ןַמְּדְלֶפ בַרָה יףִסהֹו

 ,לֵאָרְׂשִי יֵפחֹו למּו םָּיַה יֵקְמִעְּב ּוּלַּגְתִהֶׁש

 ,אבָֹל ידִתָעֶל לֶׁש עַפֶּׁשַהֵמ היָמִעְט לַע יםִזְּמַרְּמֶׁש

 יםִאָּבֶׁש הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יֵקְמִע תֶא תֹוּלַגְל ּוּכְזִּיֶׁש

 ינּוִכָז ןֵכָלְו ".יםִּסַכְמ םָּיַל םִיַּמַּכ" ,םָי תיַנִחְּבִמ

 .הָּלֻאְּגַה תיַמִעְּטִמ םעְֹטִל ,םָּיַה יֵקְמִעֵמ יִמְׁשַּג עַפֶׁשְל

 ןָתָיְוִל יםִרָגֲאַּמַה תמֹוֵׁש תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו

 יִנָחרּוָהְו יִמְׁשַּגַה עַפֶּׁשַה לַע זֵּמַרְמ ןָתָיְוִל .רָמָתְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 דעֹוְו



 ֵמָאה ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ץֵק / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ָׁשָנה

 

סד

 ןָתָיְוִּלַה לַע ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש יִפְּכ .אבָֹל ידִתָעֶל הֶּכְזִּנֶׁש

 ןֶבֶא'ָּב אָבמּו ןֵכְו .ַּבָּים ָרִאיִתי ָּגדֹול ָמאֹור :)עד ב"ב(

 תַעַּדַה אהּו ןָתָיְוִל תַּדֻעְס )יא( א"ָרְּגַל 'הָמֵלְׁש

 הָלדֹוְּגַה הָחְמִּׂשַה אהּוֶׁש ,ץֶרָאָּב הֶּבַרְתִּת רֶׁשֲא

 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ּהָּנֶּמִמ הָלְעַמְל יןֵאֶׁש

 תֹוּיִתאֹו אהּו ןָתָיְוִלֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי

 זֵּמַרְמ רָמָתְו .ו"ָּת ן"ִיַע ת"ֶלָּד ת"ַעַּד לֶׁש יּוּלִּמַה

 ֹוּבֶׁש דסֹוְי יקִּדַּצַהֵמ יםִאָּבֶׁש הָרֹוּתַה תדֹוסֹו עַפֶׁש לַע

 ןֵכָלְו ".חַרְפִי רָמָּתַּכ יקִּדַצ" תיַנִחְבִּב אהּוְו ,דסֹו

 זֵּמַרְמַה ,'הָבּוׁשְּת קָחְצִי' אָרְקִנ יםִרָגֲאַּמַה יֵלֲעַּב

 יםִכָּיַּׁשֶׁש קָחְצִי דסֹוְו ,הָבּוׁשְּתַה דסֹו לַע מֹוְׁשִּב

.הָּלֻאְּגַל

.הָנה ָׁשָא ֵמל ֶׁשיְךִלֲהַתְּב ּהָּתִעְבר ִּדַהּזֹץ ַהֵק

 אבָֹל בָּיַח יַחִׁשָּמֶׁש ,ּהָּתִעְבִּד ץֵק לַע רֵּבַדְמ

 לֶׁש יְךִלֲהַּת אהּו ץֵּקַהְו ,ןָמְּזַה יַעִּגִהֶׁש דַּצִמ

 יֵנְׁשִּב אָצְמִנ ןָיְנִעָה .רֵאָבְּמֶׁש יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ

 .תיכּוִרֲאַּב םַעַפּו הָרָצְקִּב םַעַּפ ,רַהּזַֹּב תמֹוקֹוְמ

 ןֹוׁשְלּו ..)רנב( סָחְנִּפ תַׁשָרָפְּב הָרָצְקִּב רַהּזַֹה ןֹוׁשְל

 םֶדקֹו יאִבָנְו ..)קיט( ַוֵּיָרא ָּפָרַׁשתְּב תיכּוִרֲאַּב רַהּזַֹה

 ּבּוִציָנא ָאַמר .סָחְנִּפ תַׁשָרָפְּב רַהּזַֹה ןֹוׁשְל תֶא

 ִּׁשיםִׁש ַיֲעקֹב ְלֵבית ַהֶּנֶפׁש ָּכל" ַקִּדיָׁשא

 ,ִראׁשֹון ְּדָמִׁשיַח ְלִאְתָערּוָתא ִׁשִּׁשים ,"ֵׁשׁשָו

 'ו ִאְׁשָּתֲארּו ,ֵׁשִני ְּדָמִׁשיַח ְלִאְתָערּוָתא ָוֵׁשׁש

 ִּתְזַרע ָׁשִנים ֵׁשׁש" ְּבהּו ְלַקֵּים ,ב"ְלע ָׁשִנים

 ֶאת ְוָאַסְפָּת ַּכְרֶמָך ִּתְזמֹר ָׁשִנים ְוֵׁשׁש ָׂשֶדָך

 ַליהָֹוה ִיְׂשָרֵאל קֶֹדׁש" ְּדִאְּתַמר "ְּתבּוָאָתּה

 תיכּוִרֲאַּב רַהּזַֹה ןֹוׁשְל תֶא[ ".ְּתבּוָאתֹה ֵראִׁשית

 תרֹוָעֶהַה םִע ,יםִּבַלְׁש הָּמַכְּב יאִבָנ ַוֵּיָרא ָּפָרַׁשתְּב

 'הָמְכָחַה םַי' יֵרְפִס תמֹוָּדְקַהְו רַהּזַֹה יֵׁשְרָפְמ יִּפ לַע

  .]תֶפֶסֹוּת תַצְק םִע א"שליט ןְרֶטְׁשְנֶגְרמֹו מ"הגריֵמ

 ְּבִריִתי ֶאת ְוָזַכְרִּתי" ,ְוָאַמר ָּפַתח ִׁשְמעֹון

 ִּבְתֵרין ֶאָּלא ,ַאַּמאי ו"ְּבָוא ָמֵלא ,"ַיֲעקֹוב

 ָרָזא ְּדִאיהּו ֲחָדא ,ְּדָחְכְמָתא ָרָזא ִאיהּו ִסְטִרין

 ֲאָבל ,ַיֲעקֹב ֵּבּה ְּדָׁשֵרי ֲאָתר ,ְּדָחְכְמָתא ַּדְרָּגא

 ְּדַכד ,ִאְּתַמר ְּדִיְׂשָרֵאל ָּגלּוָתא ַעל ְקָרא ַהאי

 ֵּבית ְּדִיְתַּפְּקדּון ִזְמָנא ַההּוא ,ָּגלּוָתא ּגֹו ִאנּון

 ְּבֶאֶלף ְוִאיהּו ,ו"ְּדָוא ְּבָרָזא ִיְתַּפְּקדּון ַיֲעקֹב

 ִרְגֵעי ִׁשית ,ו"ְּדָוא ְּבָרָזא ּוְפִקיָדה .ְׁשִּתיָתָאה

 ְלִעּבּוָרא ְׁשִנין ְּדִׁשִּתין אּוְבִזְמָנ ,ִעָּדן ּוְפָלג

 ְׁשַמָּיא ֶאָלּה ָיִקים ,ְׁשִּתיָתָאה ְּבֶאֶלף ְּדָדָׁשא

 יְךִלֲהַּת לַע רֵּבַדְמ רַהּזַֹה .ְּדַיֲעקֹב ִלְבַרֵּתּה ְּפִקידּו

 יםִּׁשִׁש רֶׁשֲאַּכ ,הָנָׁש הָאֵמ ְךָׁשְמִּנֶׁש ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג לֶׁש

 יאִהֶׁש ְּדָדָׁשא ִעּבּוָרא תאֹוָרְקִנ תנֹוֹואׁשִרָה יםִנָּׁשַה

 יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח ְּבסֹוד ִציָרּה ַעל ֹוֶבֶבתּתַהִּמְס ֶּדֶלת

 םַי' יֵרְפִס תמֹוָּדְקַה יִפְל .ְוסֹוֵגר עַפֶּׁשַה ֶאת ֶׁשּפֹוֵתַח

 זָאֶׁש א"תש תַנְׁשִּב יםִנָּׁשַה הָאֵמ ילּוִחְתִה ',הָמְכָחַה

 הָצְרָפּו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ תֹוׁשָדֲח יםִנָׁש הָאֵמ ילּוִחְתִה

 לָּכִמ תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תֶא מּוְּיִס ּהָּבֶׁש הָאֹוּׁשַה

 ,םָתלּוָּג תנֹוְׁש ברְֹּב הָנָח לֵאָרְׂשִי םַע םֶהָּב תמֹוקֹוְּמַה

 רּוֲאְׁשִנ אלֹ טַעְמִּכ תמֹוקֹוְּמַה ברְֹּבֶׁש יםִארֹוֶׁש יִפְּכ

 םֶהָּב תצֹוָרֲאָהֵמ הָאְצָי חָרְזִּמַה תדּוֲהַי ןֵכְו .יםִדהּוְי

 תַפקּוְתִל ְךָּיַׁש הֶז לָּכ .םָתלּוָּג תנֹוְׁש ברְֹּב יםִדהּוְּיַה נּוָח

 לָכְּב יםִררּוֵּבַה תֶא םֵּיַסְל ידֹוִקְפַּתֶׁש יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח

רַהּזַֹה

 ַרִּבי



 ֵמָאה ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ָׁשָנה

 

 סה

 הָפּונְּת הָאֵּמַה תַּלִחְתִּב היָלִחְתִה ילִּבְקַמְבּו .ַהְּמקֹומֹות

 יןֵבּו ,יםִדהּוְי יֵדְי לַע יןֵּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא תַּיִנְבִּב הָלדֹוְּג

 לּכַֹל ררּוָבּו ,םָמְצַעְל לכֹוָיְבַּכ יםִנֹוּבֶׁש יםִבְרַע יֵדְי לַע

 םָצְרַאְל בּוּוׁשָּיֶׁש לֵאָרְׂשִי יֵנְּב רבּוֲע דָעיְֹמ הֶז לָּכֶׁש

 )ל פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ברֹוָקְּב

 תבֹוֵרֲחַה יםִרָע תנֹוְבִל אלֵעָמְׁשִי יֵנְּב יןיִדִתֲע

ית ִרֲחַאְּבים ִכָרְּד ַהּוּניַפִו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב

  ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףתַפקּוְת ִלְךָּיה ַׁשל ֶז ָּכ.יםִמָּיַה

ת ל ֶאֵּבַקים ְלִּיִמְׁשַּגים ַהִלֵּכת ַהין ֶאִכָה ְלידֹוִקְפַּתֶׁש

א ָּתְלַחְת ַאּהיָנה ֵאָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהַו. הָּלֻאְּגת ַהרֹואֹו

 ַחצּוְחִצ ֶׁשמֹוְּכ, יםִרֵח ֲּאעּוָּטי ֶׁשִפ ְּכְגֻאָּלהִּד

ָידּוַע ַמה . תָּבַׁשא ְּדָּתְלַחְת ַאינֹות ֵאָּבַׁשים ְלִלָעְנִּמַה

 ,ֹוָלםָעָׂשה ָרָעב ָּבע'  ֶׁשה.)מקץ קצו( ֶּׁשאֹוֵמר ַהּזַֹהר

 ְּכֵדי ,ֶׁשֻּכָּלם ָיבֹאּו ְלִמְצַרִים ִלְקנֹות אֶֹכל ִמּיֹוֵסף

 ְלצֶֹרְך ָהְרכּוׁש ָּגדֹול ,ֶׁשִמְצַרִים ִּתְהֶיה ְמֵלָאה ֶּכֶסף

. ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ָלַקַחת ִּביִציַאת ִמְצַרִים

ַהִאם ָהָרָעב ְּבִמְצַרִים הּוא , הָלֵאל ְׁשַאְׁשִנְו

ה ָיה ָהי ֶזֵרֲה,  ַוַּדאי ֶׁשּלֹא,ְלָּתא ִּדְגֻאַּלת ִמְצַרִיםַאְתַח

ֲהָכָנה : ִאם ֵּכן ַמה ְּׁשמֹו. םִיַרְצת ִמלּוָגא ְּדָּתְלַחְתַא

ד סֹו ְּבַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך יֹוֵסף ַהַּצִּדיקה ֶּזֲאִפּלּו ֶׁש. ָּלהֻאַלְּג

 'תדֹון סֹוַׁשּוׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ

י ֵני ְׁש ִּכָיַדְעָּת )ח"אות רפ( ,יםִנֹואׁשִרָהד ֵמָחה ֶאָיָהֶׁש

. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמיּוְהים ִייִחִׁשְמ

ה ָרֵה ְמָךְּדְבד ַעִוח ָּדַמת ֶצת ֶאַּכְרִּב[ חַמֶצה ְּבֵּנִהְו

ן  ֶּביַחִׁשת ָמַפקּו ְּתינּוְיַה[ .ףֵסיֹול ֶאז מְֹר ִי]יַחִמְצַת

 ,]הֶּלַּגְת ִמינֹוֵא ְוַחֵמן צֹוִיַדד ֲעִוז ָּדָאֶׁש, ףֵסיֹו

 ,]ןֹוּיִצ ְלָךְבּוׁש ְּבנּוייֵנה ֵעיָנֶזֱחֶתְות ַּכְרִּב[ הָּלֻאְּגַבּו

. תכּוְלל ַמז ֶאֵמרֹוד ָהִון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמז ְלמְֹרִי

א ֵרָּק ִּתתכּוְלַּמד ַּבסֹור ְיּוּבי ִח ִּכָּתְעַדר ָיָבְכּו

ת ַפקּויא ְּתִהד ֶׁשִוח ָּדַמת ֶצַפקּוְּתים ֶׁשִארֹוְו. הָּלֻאְּג

ד ַע, הָּלֻאם ְּגן ֵׁשִיַד ֲעּהין ָלֵא ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף

ד סֹור ְיּוּבה ִחֶיְהִיְו, יםיִחִׁשְּמי ַהֵנ ְׁשרּוְּבַחְתִּיֶׁש

ל  ֶׁשתֹוהּוֶזן ַיְנִעס ְלֵנָּכִהה ְלָנָּואן ַּכין ָּכֵא[ .תכּוְלַּמַּב

ה ָּמ ַּכר אֹוֹוּדי ַהיֵקִּדַּצד ִמָחא ֶאהּו ֶׁשָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף

ת ת ֶאּוּיִמְׁשַגְבת ּוּוּיִנָחרּול ְּבעְֹפים ִלִגֲאֹוּדֶׁש, םֶהֵמ

  .]נּוְרַּכְזא ִהּלֹת ֶׁשֹוּבד ַרעֹו ְונּוְרַּכְזִהים ֶׁשִנָיְנִעל ָהָּכ

ה ֶׂשֲעַּמת ַהן ֶאֵּיַצי ְלאּו ָרַהְּדָרִכיםי ּוּנִּפ

 )קנג(' יםִמָּיית ַהִרֲחת ַארֹוְצאֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמֶׁש

ה ָיל ָה"ן זצַמְרֶּוַרן ְּבֵבאּוח ְרַרֶז' ג ר"רהַהת ֶׁשֵעם ְּבַעַּפֶׁש

ת  ֶאעּוְמָׁש, ל"ין זצִקיְס ִּדיּב ֵלַעֻׁשהֹוְי' ג ר"ל הרהֶצֵא

 ַעסְֹנה ִלָנֹואׁשִרז ָלה ָאָלֵחֵהת ֶׁשֶבֶּכַרת ָהיַרִפְצ

ת ים ֶאִּנַפר ְמָבְּכר ַמין ָאִקיְסל ִּד"גריַהְו, םִיַלָׁשירּוִל

ם ֹוּיר ַהאַמה נַֹמ ּו.בֵרה ָקָּלֻאְּגן ַהַמְזים ּוִכָרְּדַה

ד ל ַית ַעֶרֶבעֹום ֶׁשִיַלָׁשרּו ְיְךתֹות ְּבֶבֶּכ ַרׁשר ֵיָבְּכֶׁש

ת ין ֶאִכה ֵמ"בהק ֶׁשׁשחּוים ְּבִארֹוְו, ׁשָּדְקִּמם ַהקֹוְמ

   .ברֹוָקים ְּבִלָגְרי ָהֵלעֹוים ְלִכָרְּדַה

ת ֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

ת ֶלֶּד ַהינּוְי ַה',ת וֶלֶּדי ֵרֲחת ַאאֹוָּבֶׁש

 ',ה זָאֵמן ֵה, רַהּזֹי ַהֵרְבִדְּכ' ת ואֹות ָהכּוְזת ִּבַחַּתְפִּנֶׁש

ית יִעִבְּׁשה ַהָאֵּמר ָהַחה ַאֶיְהת ִּתֶלֶּדַהת יַחִתְּפז ֶׁשֵּמַרְל

  .יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהֶׁש

 ,היָדִמֲעָה תַּלִפְּת לַע :)יז מגילה( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ְךָּכ רַחַאְו ,תֹוּיֻלץ ָּגּוּבל ִקַע יםִלְּלַּפְתִמ םֶדֹוּקֶׁש

 ְךָּכ רַחַאְו, םיִעָׁשְרין ָּבת ִּדֹוׂשֲעים ַלִטְפֹוּׁשת ַהיַבִׁש לַע

, םִיַלָׁשרּון ְיַיְנל ִּבַע ְךָּכ רַחַאְו, יםיִקִּדַּצת ַהַלֲעַמ לַע

, הָדבֹוֲעַו, הָּלִפל ְּת ַעְךר ָּכַחַאְו, דִוח ָּדַמל ֶצ ַעְךר ָּכַחַאְו

ץ ּוּבה ִקֶיְהם ִיֶדקֹו, הָּלֻאְּגר ַהֶדה ֵסֶיְה ִיְךי ָּכִּכ, הָאָדהֹוְו

. יםיִקִּדַּצן ַהֶרת ֶקַמָרֲהים ַוִעָׁשְרין ָּב ִּדְךר ָּכַחַאְו, תֹוּיֻלָּג

ן ַיְנִעְבּו

 יףִסהֹוְו

 ןֵכְו
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סו

ד ִוח ָּדַמה ֶצֶיְה ִיְךר ָּכַחַאְו, םִיַלָׁשרּות ְי ֶאנּוְב ִיְךר ָּכַחַאְו

 ׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְלּוּכְז ִיְךר ָּכַחַאְו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבּו

ם ִיַלָׁשרּו ְיִּבְנַיןת ַּכְרִבְבּו. הָאָדהֹוְו, הָדבֹוֲעַלְו, הָּלִפְתִלְו

 יֵדְי לַע גֵרָהֵי אּלֶֹׁש ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לים ַעִנְּוַכְמ

 אהּו םִיַלָׁשרּוְי ןַיְנִּבֶׁש נּוְרַאֵבְדִּכ ,עָׁשָרָה סילּוִמְרַא

 תֶא יאִבָנְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְתִל תֶכֶּיַׁשֶׁש הָנָכֲה

 ָּבא ,ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּנְבֵנית ְוֵכיָון םָׁש אָרָמְּגַה ןֹוׁשְל

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיֻׁשבּו ַאַחר" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָדִוד

 ".ַמְלָּכם ָּדִויד ְוֵאת ,ֱאלֵֹהיֶהם 'ה ֶאת ּוִבְקׁשּו

 ,ַמרֶׁשֶּנֱא ,"ְּתִפָּלה" ָּבאת ,ָדִוד ֶׁשָּבא ְוֵכיָון

 ְוִׂשַּמְחִּתים ,ָקְדִׁשי ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים"

 תָּבא ,ְּתִפָּלה ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ."ְּתִפָּלִתי ְּבֵבית

 ְוִזְבֵחיֶהם עֹולֵֹתיֶהם" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ֲעבֹוָדה"

, "ֲעבֹוָדה" ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ִמְזְּבִחי ַעל ְלָרצֹון

זֵֹבַח ּתֹוָדה ", ֶּנֱאַמרֶׁש, "הֹוָדָאה"ָּבאת 

ְלִצּיֹון ּוָבא " )כ, נט' ישעי(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו ".ְיַכְּבָדְנִני

ה ֲעַדִין לֹא ָּבא ָב ָּכל ְזַמן ֶׁשִּצּיֹון ֲחֵר"ּגֹוֵאל

  .ַהּגֹוֵאל

 הֶיְהִּת םֶדֹוּקֶׁש )ח"פי' השם גבורות'( ל"ַרֲהַּמַּב אָבמּו

 אבָֹּת ְךָּכ רַחַאְו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב הָּפִלְקִּד תכּוְלַמ

 יאִבָנְו .יִרְּפַל תֶמֶדֹוּקַה הָּפִלְק דסֹוְּב הָּׁשֻדְקִּד תַהַּמְלכּו

 ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ַהָּמִׁשיַח ַמְלכּות ּוְלָעִתיד :יוָרָבְּד תֶא

 ַהַּמְלכּות ִמן יֹוְצָאה ִהיא ,ֲחָדָׁשה ַמְלכּות

 ִיְׂשָרֵאל ַמְלכּות ִּכי ְוֶזה .ֶזה ֶׁשִּלְפֵני ָהִראׁשֹוָנה

 יאִה ְּפִניִמית ֱאלִֹהית ַמְדֵרָגה ָלּה ֶׁשֵּיׁש ַהְּקֻדָּׁשה

 ָראּוי ֶׁשָּכְך ,ְקדֹוָׁשה ִּבְלִּתי ַמְלכּות ִמּתֹוְך צֹוַמַחת

 ַמֲעָלה ֱאלִֹהית ַמֲעָלה ָלּה ֶׁשֵּיׁש ַלַּמְלכּות

 ֵאׁש ְואֹוִציא" ֶּׁשָאַמר ַּבֶּמה ָרְמזּו ְוַהּכֹל ,תְּפִניִמי

, ָּבֵאׁש ִנְמֶׁשֶלת ַהְּקֻדָּׁשה ְיִציַאת ִּכי "ִמּתֹוְכָך

 ֶאת ְוׂשֹוֵרף חֹול ְּדַבר ִמּתֹוְך ֵּתֵצא ָהֵאׁש ְלַדּקּות

 ִּבְלִּתי הּוא ַּכֲאֶׁשר ֶׁשַהְּפִרי ִּתְמָצא ְוֵכן .ַהּכֹל

 ָּגדֹול ֶׁשַהְּפִרי ַעד ,ַהְּקִלָּפה ְּבתֹוְך הּוא ִנְׁשָלם

 ָּגדֹול ַהְּפִרי ַּכֲאֶׁשר ְוָאז ,ְׁשֵלמּותֹו ַעל ְועֹוֵמד

 ָּדָבר ֶׁשָּכל ַהְּפִרי ּדּולִּג ִמּכַֹח ַהְּקִלָּפה ִנְפְסָדה

 ָּדָבר ִמּתֹוְך יֹוֵצא הּוא ְּפִניִמית הַמְדֵרָג לֹו ֶׁשֵּיׁש

 ַרֵּבנּו מֶֹשה ָּגֵדל ָהָיה ּוְלָכְך ,לֹו ִחיצֹון ֶׁשהּוא

 יֹוֵצאת ִלְהיֹות ַּפְרעֹה ְּבֵבית ַהָּׁשלֹום ָעָליו

 ְלמֶֹשה ֶׁשָהָיה ָהֱאלִֹהית ַהְּקדֹוָׁשה ָגהַהַּמְדֵר

 ֶאל ָהָיה לֹא ֵכן לֹא ְּדִאם ,ַהָחְמִרי ָּדָבר ִמּתֹוְך

 הּוא ִּכי ֶזה ָּדָבר ְוָהֵבן .ְּפִניִמית ַמְדֵרָגה ַהִּנְבָּדל

   .ְמאֹד ָעמֹק

ל ֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאָהֵמ' הֶשל מֵֹאֹוּיַו'ר ֶפֵסא ְּבָב מּוןֵכְו

ין ֵא )מאמר שלוש שבועות הקדמה עמוד ח (ל"אר זצַמְטַּסִמ

ל ֵאָרְׂשִּיה ִמָלַּזת ָהכּוְלה ַמֶלְכִּתד ֶׁשא ַעד ָּבִוָּד ןֶּב

ת נּוָטְלם ֻׁשּול ׁשֵאָרְׂשִים ְלֶהה ָלֶיְהא ִתּלֹ ֶׁשׁשרּוֵפּו

 ֶׁשּקֹוֶדםר ָאבֹי ְמֵר ֲה.הָּלַד ְוֻׁשְלָטנּות ַקָּלה ּוּלִפֲא

י ִאֶׁשָהַּזָלה ת כּוְל ַמּהָתה אֹוֶלְכ ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּב

ת ת ֶאֶבֶּכַעְמיא ַהִה ְו.רֵחן ַאֶפאְֹּב תֹויָא ִּברָׁשְפֶא

ת ֶרֶּגִא״ם ְּבַּבְמַרי ָהֵרְבִד ְּבׁשָרפֹה ְמין ֶזֵעְכה ּוָּלֻאְּגַה

ה ֶלְכִּתם ֶׁשִיַמי ָׁשֵמֲחַרין ְליִכִרְּצֶׁש אָּלֶא. ןיָמֵּת

ה ָלְעַמְל ִמַחי ּכֵֹדל ְיק ַעַר ְוְךת ַאכּוְלַּמ ַהּהָתאֹו

ס ם ַחי ִאת ִּכֹוּמֻאָהי ֵדל ְיַעא ת השי״ת לֵֹאֵמ

ה ָלדֹוה ְּגָנָּכיא ַסִהָהֻאּמֹות י ֵדל ְיַעה ֶיְהִים לֹוָׁשְו

  .לֵאָרְׂשִיְל

א יָתִא )ד כב"יו(' רּמֹן ַהֶמֶׁש'ת "שוא ְּבָבמּו

ם ָתי אִֹּתְצַּבִקְו"ק סּול ָּפאל ַעֵקְזיֶחִּב

ים ִצּוּבי ִקֵנְׁשִּד, "םָתי אֹואִתֵבֵהיב ְוִבָּסִמ

, יּוְהים ִיִצּוּבי ִקֵנְׁשא ִּדָּלֶא, לּוְּפְכה ִנָמ ָללּוָּלַה

 ןֵכְו

ן ֵכְו
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 סז

ר זֲֹחם ַלָּבל ִלֵאָרְׂש ִינּוְּתה ִייָלִחְּתד ֶׁשָחֶאָה

, לֵאָרְׂשִּיים ִמִּב ַרּה ָּבלּוֲעַיְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְל

 .יַחִׁשָּמי ַהֵדל ְית ַעֹוּיֻלץ ָּגּוּבה ִקֶיְה ִיְךר ָּכַחַאְו

 )י, א(ש "ראד ָהֶכֶנְל' הָנמּוי ֱאיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

ה ָרֹוּתי ַהֵׂשְפֹול ּתֵאָרְׂשִּיה ִמֵּבְרן ַהבּוְּדַנְתי ִיִּכ

ב ֵּׁשַיְתִהְלּו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאא ְּבבֹים ָליִדִסֲחַו

 ׁשֶדּקֹר ַהַהל ְּבֵּלַּפְתִה ְלּוּבְרַיְו, םִיַלָׁשירּוִּב

ץ ב ֵקֵריָק ִוְךַרָּבְתא ִיֵרֹוּבע ַהַמְׁשִי, םִיַלָׁשירּוִּב

פירוש תוספות (' יִרְבִעב ָהֵל'ל ַעַּבא ִמָבן מּוֵכ ְו.הָּלֻאְּגַה

 ָּתְבַׁשָיְו"ל ה ֶׁשֵׂשת ֲעַוְצם ִמֵּיַקְמַה )ד"בן יחיאל פי

ן צֹוָרָּב, ןמֹוָמב ְּבקֲֹעת ַיַלֲחת ַנ ֶאַחֵקלֹוְו, "ּהָּב

ל דֹוח ָּגַתא ֶּפהּו, ָהיֶתוֹוְצ ִמּהם ָּבֵּיַקב ְלֹוּטַה

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.נּוֵתָּלֻאְגים ִלִחָתְּפל ַהָּכִמ

ל "אס זציַּבה ִּבָדהּוי ְיִּבם ַרֵׁשְּב' הָדהּות ְיַחְנִמ'

ר ַמה לֹוָצָר, "םיֶכֵלה ֲאָבּוׁשָאי ְוַל ֵאבּוּוׁש"

ץ ֶרֶא ְּבֹוּלִצף ְּבֵפֹוּתְסִהל ְלֵאָרְׂש ִיבּוּוׁשָּיֶׁש

  .ינּויֵנ ֵּבתֹויָנִכה ְׁשֶרְׁש ַיְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשִי

 ָאֳהלֹה ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע" )כא ,לה בראשית( בתּוָּכ

 ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשּכֹן ַוְיִהי :ֵעֶדר ְלִמְגַּדל ֵמָהְלָאה

 ִּבְלָהה ֶאת ַוִּיְׁשַּכב ְראּוֵבן ַוֵּיֶלְך ַהִהוא ָּבָאֶרץ

 סַרְפּו ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םֵּגְרַתְמּו ".ָאִביו ִּפיֶלֶגׁש

 אָרְתַא רֶדֵעְד אָלְּדְגַמְל אָּלַהְל ןִמ ּהֵנְּכְׁשַמְל

 ףסֹוְּב איָחִׁשְמ אָּכְלַמ ְּדִאְתְּגֵלי ידִתָע ןָּמַּתִמְּד

 םקֹוְמ אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ םקֹוָּמַהֶׁש ינּוְיַה .אָּיַמיֹו

 רֵאָבְמּו .הָּלֻאְּגַה ילִחְתַּת םָׁשְו ,יַחִׁשָּמַה תּוּלַגְתִה

 אתזֹ דַמָל ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָנֹוּיֶׁש ,םָׁש ןָתָניֹו ׁשרּוֵּפַה

 עֶֹפל ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה" )ח ,ד( היָכִמְּב קסּוָּפַהֵמ

 ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה ֵתאֶתה ָעֶדיָך ִצּיֹון ַּבת

 רֵאָבְמּו ".ְירּוָׁשָלִם ְלַבת ַמְמֶלֶכת ָהִראׁשָֹנה

 לֶא יוָנָּפ בֵסֵמ "ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה" ם"יִּבְלַּמַה

 ,ןֹוּיִצ רַה הָּתַא ,יוָלֵא רֵמאֹו ,רָּכְזִּנַה ןֹוּיִצ רַה

 רֶדֵע אהּוֶׁש זָּלַה רֶדֵעָה לֶׁש לָּדְגִמ הָּתַאֶׁש

 לָּדְגִמְּכ הֶיְהִּת הָּלִחְּת ,הָחָּדִּנַהְו הָעְלֹוּצַה אןּצַֹה

 רָצְבִמ אהּוֶׁש לֶפעֹ הֶיְהִּת ְךָּכ רַחַאְו ,אןצֹ לֶׁש

 ,תגֹוֵרְדַמ שלָֹׁשְּב הֶיְהִי הֶּזֶׁש ׁשֵרָפְמּו ,קָזָח

 תֹוּיֻלָּגַהֶׁש ,"ֵתאֶתה ָעֶדיָך" ןֹוּיִצ תַּב הָּלִחְּת

 ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה" ְךָּכ רַחַאְו .ץֵּבַקְתִהְל ילּוִחְתַי

 הֶיְהִּיֶׁש ,הָּנַטְק הָלָׁשְמֶמ אבָֹּת ,"ָהִראׁשָֹנה

 יּוָהֶׁש מֹוְּכ ,הָגָהְנַהְו הָלָׁשְמֶמ תַצְק םֶהָל

 ְךֶלֶמ ְךלְֹמ יֵנְפִל יםִנֹואׁשִרָה יםִמָּיַּב לֵאָרְׂשִיְל

 יםיִגִהְנַמ יםִטְפֹוׁש םֶהָל הָיָהֶׁש ,לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל

 ְלַבת ַמְמֶלֶכת" אבָֹּת ְךָּכ רַחַאְו .םָתאֹו

 אהּוֶׁש ַעבּוָק תכּוְלַמ םֶהָל ִיְהֶיה ,"ְירּוָׁשָלִם

 ְךֶלֶּמַה ְךלְֹמִי ְךָּכ רַחַאֶׁש ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ

 םקֹוָּמַהֶׁש יםִארֹו .הָעבּוְק הָכָלְמַמְּב יַחִׁשָּמַה

 הָּפִלְקִּד תכּוְלַּמַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ

 םֶדֹוּקֶׁש בָלָּׁשַה יאִהֶׁש ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב היָלִחְתִהֶׁש

 תֹוּיִתאֹוָה םִע רֶדֵע לַּדְגִמ ןֵכְו .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ

 יֵרְבִדְּכ יְךִלֲהַּתַה ילִחְתַמ םָּׁשֶׁש .יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְּב

 ,יםִכזֹו ינּוִיָה םִאֶׁש יףִסהֹוְל בּוׁשָחְו .ןָתָניֹו םּוּגְרַּתַה

 קַר אלְֹו תרֹואֹו םַּג תיֹוְהִל הֶּזַה יְךִלֲהַּתַה הָיָה לכֹוָי

 הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא םֵׁש הֶזָל הָיָהְו ,ילֵעְלִדְּכ יםִלֵּכ

 נּוְלַּבִקְו ינּוִכָז אּלֶֹׁש אָּלֶא ,תיֹוְהִל יְךִרָצ הָיָהֶׁש יִפְּכ

 ,לה בראשית( יֵיְחַּב נּוֵּבַרְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִלֵּכַה תֶא קַר

 ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש יןִמָיְנִּב דַלנֹו ֵעֶדר ְּבִמְגַּדלֶׁש )כא

 םַּג אהּו רֶדֵע לַּדְגִּמֶׁש הֶז יִפְל אֵציֹוְו .קֹוְלֶחְּב

 יתִנֹוּיִּצַה הָּפִלְּקַה יאִהֶׁש יןִמָיְנִּב תַּפִלְק לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה

 הָיָה ןיֹוְצֶע ׁשּוּג לֶׁש הֶּזַה רזֹוֵאָה ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ



 ֵמָאה ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ָׁשָנה

 

סח

 ,ח"תש רָּיִאְּב 'הְּב םיִנֵּדְרַּיַה ייֵדִּב ֶׁשָּנַפל םקֹוָּמַה

 דַי לַע ןֵכְו .לדֹוָּג רֵּבְׁשַמּו יםִגרּוֲה הֵּבְרַה םָׁש יּוָהְו

 ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה לַע הָּכַבְמַה לֵחָר הָרְּבְקִנ ֵעֶדר ִמְגַּדל

 ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע" .'הָּלַכְּד אָרָּגִא' רֶפֵסְּב אָבמּו

 אןָכְּב זֵּמַרְל ׁשֵי ."רֵעֶד ְלִמְגַּדל ֵמָהְלָאה ָאֳהלֹה

 תיַנִחְּב ,"ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּסע" ,םֵלָּׁשַה דחּוִּיַה ןַיְנִע

 רַמלֹו הֶצרֹו ,הָאְלָהֵמ ה"לֳֹהָא טֵּיַו ,יןִּפְנַא ירֵעְז

 ,הָאֵל תיַנִחְּב םִע קַר לֹוֳהָא םֶדֹוּקִמ הָיָהֶׁש

 יםִפצּוְרַּפ תיַנִחְבִּב לֵּדַּגְתִּמֶׁש "ֵעֶדר ְלִמְגַּדל"

 הָאֵל לֵחָר ינּוְיַהְּד ,רֶדֵע תיַנִחְּב לָּכ יםִמֵלְׁש

  .ר"ֶדֵע אָּיִרְטיַמִגְּב

 לֶׁש הֶׂשֲעַּמַה הָיָה רֶדֵע לַּדְגִמְּב ןֵכָּלֶׁש הֶאְרִנ

 תֶא ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,הָהְלִבּו ןֵבאּוְר

 ַוֵּיֶלְך ואַהִה ָּבָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשּכֹן ַוְיִהי" קסּוָּפַה

 ."ָאִביו ִּפיֶלֶגׁש ִּבְלָהה ֶאת ַוִּיְׁשַּכב ְראּוֵבן

 ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה הָיָה הֶז הֶׂשֲעַמְּד

 'ּתֹוָרה ִלּקּוֵטי'ְּב ַּכּמּוָבא .הֶּזַה םקֹוָּמַל רּוׁשָּקֶׁש

 ֶּׁשּמּוָבא ַמה ָיַדְעָּת ְּכָבר )קיב ויחי( ל"ְלָהֲאִריַז

 ְוחֹוֵׁשב ְזכּות לֹו ֵיׁש ָהָאָדם ִאם ִּכי ַהרַּבּזֹ

 הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֲאַזי ַהִּזּוּוג ִּבְׁשַעת ְּבטֹוב

 ֶאָחד ֶצֶלם ֵיׁש ָלֵכן ,טֹוָבה ְנָׁשָמה לֹו ְמַזֵּמן

 ֻּדְגַמת ַּתְׁשִמיׁש ִּבְׁשַעת ֵמרֹאׁשֹו ְלַמְעָלה

 רֹוֶאה הָהָי ְזכּות לֹו ָהָיה ָהָאָדם ְוִאם ,ַהּנֹוָלד

 ְוִהֵּנה .עֹוֶלה ֵאינֹו ׁשּוב ּיֹוֵרדֶּׁש ּוַמה ,אֹותֹו

 ַהִּטּפֹות אֹוָתן ָאז ָאִביו ְיצּוֵעי ְראּוֵבן ְּכֶׁשִּבְלֵּבל

 ,ּוְמַנֶּׁשה ֶאְפַרִים ְוָיְלָדה ָאְסַנת ְּבֶבֶטן ִנְכְנסּו

 ְוִׁשְמעֹון ִּכְראּוֵבן ּוְמַנֶּׁשה ֶאְפַרִים" ֶׁשָּכתּוב ְוֶזה

 ֵהם ָלֵכן ֵלָאה ְּבֶבֶטן ָהָיה ֶזה ִּכי "ִלי יּוִיְה

 ֶׁשְראּוֵבן ַהִּמְׁשָּכב ֶׁשִּבְלּבּול ינּוְיַה .ֶׁשִּלי ִנְקָרִאים

 ּוְמַנֶּׁשה ֶאְפַרִים ִנְׁשמֹות ֶאת ְליֹוֵסף ֶהֱעִביר ָעָׂשה

   .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה םֵהֶׁש

יד ִסְפן ִהֵבאּוְר'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב קֶמעֹ רֶתֶיְבּו

ן ָבי ָלֵדל ְיב ַעקֲֹעל ַיב ֶׁשָּכְׁשִּמל ַהּוּבְלִּבֶׁש' הָרכֹוְּבַה

ת יד ֶאִלה הֹוֶז, לֵחם ָרקֹוְמה ִּבָאת ֵליס ֶאִנְכִהֶׁש

ה ָרכֹוְּבת ַהיר ֶאִבֱעֶהְו, לֵּבְלן ִּבֵבאּוְרל ֶׁשּוּבְלִּבַה

ה ָאל ֵלא ַעָּבֶׁשב ְּכקֲֹעת ַיֶבֶׁשֲחי ַמִּכ, ףֵסיֹון ְלֵבאּוְרֵמ

יד ִלהֹוף ְוֵסל יֹוב ַעַׁשב ָחקֲֹעל ַיכֹוָיְבַכְו, לֵחָרה ְּבָתְיָה

ל ד ָּכָחֻיר ְמֶׁשֶקף ְּבֵסיֹוְון ֵבאּות ְרר ֶאֵּׁשִקְו .ןֵבאּות ְרֶא

 ִּגָּלהף ֵסיֹוְו, יוָחֶא ֵמילֹוִּצַהה ְלָצן ָרֵבאּוְרֶׁש, םיֶהֵּיַח

ה ָיָהן ֶׁשיָוֵכ ְו.יםִטָבְּׁשַהה ֵמָחְדא ִנן לֵֹבאּוְר ֶׁשמֹולֹוֲחַּב

ם ֵׁשה ָאָיא ָהא לֹהּו ֶׁש,גֵגֹוׁשְבּום ֵלְעֶהם ְּבָגן ְּפֵבאּוְרִל

ת ל ֶאֵּבְלן ִּבֵבאּוְר ֶׁשהֶׂשֲעַּמה ַהֶּזל ִמֵׁשְלַּתְׁשִה, ֹוּב

ן ֵבאּוי ְרִּכ, גֵגֹוׁשְבם ּוֵלְעֶהם ְּבָגָפּו, יוִבב ָאַּכְׁשִמ

ה ָאָצתֹוְכּו. םָגה ְּפֶּזא ִמָצָיְו, םִיַמ ָׁשםֵׁש ְלןֵּוַּכְתִה

, ףֵסיֹוה ְלָרכֹוְּבת ַהיד ֶאִסְפא ִהים הּוִלּוּבְלִּבי ַהֵנְּׁשִמ

 ְךֵׁשְמן ֶהֵכָלְו .םר ָׁשָמֲאַּמ ַּבנּוְכַרֱאֶהי ֶׁשִפְּכ

יד ִלהֹול ֶׁשּוּבְלל ִּבה ֶׁשֶּזה ַהֶׂשֲעַּמל ַהת ֶׁשלּוְׁשְלַּתְׁשִהַה

ה ֶּׁשַנְמם ּוִיַרְפל ֶאת ֶׁשמֹוָׁשְּנת ַהיר ֶאִבֱעֶה, לּוּבְלִּב

ת יר ֶאִבֱען ֶהֹואׁשִר ָהלּוּבְלִּבַה ֶׁשמֹוְּכ, ףֵסיֹוא ְלָקְוַּד

ל ר ֶׁשֶׁשֶּקת ַהים ֶאִאה רֹול ֶזָּכִמ ּו.ףֵסיֹוה ְלָרכֹוְּבַה

, ףֵסיֹו ְל,יִנֵּׁש ַהלּוּבְלִּבה ַהָׂשֲעם ַנָּׁשר ֶׁשֶדל ֵעַּדְגִמ

ה ֶּׁשַנְמת מֹוְׁש ִנדּוְרם ָיָּׁשֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרׁשְֹלּו

', כּוה ְויָנִדְּמן ַהַיְנל ִעת ָּכ ֶאנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. םִיַרְפֶאְו

. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמל ים ֶׁשִלֵּכת ַהַּלֻעְפת ִלֶכֶּייא ַׁשִהֶׁש

ת בּוְרָעְתִהד ְּבַלנֹוף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ ׁשֶרּׁשֹם ֶׁשֵׁשְכּו

 ׁשֶרׁשֹן ֵכְו, ןֵבאּול ְר ֶׁשלּוּבְלִּבה ַהֶׂשֲעַמְּבת ֹוּפִלְּקַה

ם ה ִעיָנל ִּדת ֶׁשנּוְּזה ַהֶׂשֲע ַמְךֶרה ֶּדָיָהף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ

ה יָדִליא הֹוִהת ֶׁשַנְסת ָאה ֶאָדיִלהֹור ֶׁשמֹון ֲחם ֶּבֶכְׁש

 דעֹוְו



 ֵמָאה ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ָׁשָנה

 

 סט

 ְך ָּכ,ןָּמַקִלִדְּכם ִיַרְפֶאה ְוֶּׁשַנְמת ר ֶאָבל ָּד ֶׁשֹופסֹוְּב

ל יו ֶׁשָתֹוּלֻעל ְּפ ֶׁשׁשֶרּׁשַֹהה ְוָלָחְתַהיא ַהִהה ֶׁשיָנִדְּמַה

 נּוָאי ֶׁשִפת ְּכֹוּפִלְּק ַהְךֶרית ֶּדֵׂשֲעַנ, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ

, ג(' ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה' ְּבֵסֶפר אָבן מּוֵכְו .נּוֵרֲעַצים ְלִארֹו

ַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַהְּפָגם ֶׁשָּפַגם  ֶׁשְראּוֵבן ָיַדע ְּברּו)יט

 הּוא ְּבִנְׁשמֹות ֶאְפַרִים רֶדל ֵעַּדְגִמ ְּבְּבִבְלּבּול ַהִּמְׁשָּכב

ֶׁשָּיְרדּו ְלַמָּטה ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ּגּוף ְלִהָּכֵנס , ּוְמַנֶּׁשה

ְוָיַדע ֶׁשִּתּקּוָנם ִיְהֶיה ֶּדֶרְך , ְוִנְׁשֲארּו ַּבֲאִויר ָהעֹוָלם

ָלֵכן הּוא ָמַסר ֶנֶפׁש ְלַהִּציל ֶאת יֹוֵסף ֵמַהּבֹור , יֹוֵסף

ְוָלֵכן ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ְראּוֵבן ַעל . ֶׁשְּיַתֵּקן ֶאת ֶחְטאֹו

ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה ִנְרֶמֶזת ַּבָּפסּוק ַהְמַדֵּבר ַעל ַּדֲאָגתֹו 

ב"ְוָלֵכן ָּכתּוב , ְליֹוֵסף ָׁש ָּי  ,"ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ַו

הִמְּלׁשֹון  ׁשּוָב  )ל, בראשית לז(ְוָלֵכן ָאַמר ְראּוֵבן  .ְּת

ְּדִנְׁשמֹות ". ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא"

ֶׁשֵאין ָלֶהן , "ֵאיֶנּנּו", ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ֶׁשֵהן ְּבסֹוד ֶיֶלד

  ."ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא", ִּתּקּון

 יַחִׁשָמם ְלר ַּגּוׁשר ָקֶדֵעל ַּדְגִּמיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ

ל ֶׁש ֶׁשַהְּפָגם .)ויחי רמג(ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמְּד. דִון ָּדֶּב

ַהְיינּו , ְראּוֵבן ָּגַרם לֹו ְלַהְפִסיד ַּגם ֶאת ַהַּמְלכּות

ְוהּוא , ֶׁשַהַּמְלכּות ְוַהְּבכֹוָרה ָהיּו ְמיָֹעדֹות ִלְראּוֵבן

 .ְוֶאת ַהַּמְלכּות ִליהּוָדה, ִהְפִסיד ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְליֹוֵסף

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ָׁשם ֶׁשְּיהּוָדה ְמַקֵּבל ֶאת ּכַֹח ַהָּיִמין 

 .)ק צב"ב(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו. ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֵמְראּוֵבן

, "ָצְדָקה ִמֶּמִּני"ִמֵּכיָון ֶשהֹוָדה ְיהּוָדה ְוָאַמר 

   . ַּבְלִּתי ְיצּוֵעי ָאִביָעַמד ְראּוֵבן ְוָאַמר ֲאִני ִּבְל

 ֶּבן ְׁשֶכם )לח( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקִפְר'ְּב

 ְוָהְרָתה ]ִּדיָנה ֶאת[ אֹוָתּה ָׁשַכב ֲחמֹור

 ,ְלָהְרָגּה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָאְמרּו .ָאְסַנת ֶאת ְוָיְלָדה

 ְזנּות ֵּבית ֶׁשֵּיׁש ָהָאֶרץ ָּכל יֹאְמרּו ֶׁשַעְכָׁשו

 ִציץ ֵהִביא ַיֲעקֹב ָעָׂשה ֶמה ,ַיֲעקֹב ֶהלְּבאֹ

 ַצָּואָרּה ַעל ְוָתָלה ַהּקֶֹדׁש ֵׁשם ָעָליו ְוָכַתב

 ְךַהַּמְלָא ִמיָכֵאל ְוָיַרד ,ָלּה ְוָהְלָכה ּוְׁשָלָחּה

 ,ּפֹוִטיֶפַרע ֶׁשל ְלֵביתֹו ְלִמְצַרִים ְוהֹוִריָדּה

 ְוָהְיָתה ,ְלִאָּׁשה ְליֹוֵסף ְראּוָיה ָאְסַנת ֶׁשָהְיָתה

 ,ְּכַבת ְוִגְּדָלּה ֲעָקָרה ּפֹוִטיֶפַרע ֶׁשל ִאְׁשּתֹו

 מּוָבא ְוֵכן .לֹו ְלָקָחּה ְלִמְצַרִים יֹוֵסף ּוְכֶׁשָּיַרד

 ֶׁשָרֵחל )כא ,ל בראשית( עּוִזיֵאל ֶּבן יֹוָנָתן ְּבַתְרּגּום

 ָהְיָתה ּוִבְתִחָּלה ,ְויֹוֵסף ְּבִדיָנה ַיַחד ִהְתַעְּברּו ְוֵלָאה

 ְוִהְתַחְּלפּו ,ֵלָאה ֵאֶצל ְויֹוֵסף ָרֵחל ֵאֶצל יָנהִּד

 'ה"של'ַבּו .ְליֹוֵסף ִּדיָנה ֵּבין ֶקֶׁשר ְורֹוִאים .ָהֻעָּבִרים

 הָתְיָהֶׁש הָמְרָּג יםִרָּבֻעָה תַפָלְחַהֶׁש רָאבְֹמ )וישלח(

 םִע הָלְׁשְכִנְו יתִנָאְצַי הָתְיָהְו רָכָז תַנכּוְּת ְלִדיָנה

 ְוֵכן .תַנְסָא תֶדֶּלֻה תֶא םַרָּג ףֵסֹוּיֶׁש אֵצֹויְו .םֶכְׁש

 ֶׁשָרצּו יֹוֵסף ֶׁשֲאֵחי 'ֱאִליֶעֶזר ְּדַרִּבי ִּפְרֵקי'ֵמַה רֹוִאים

 .ֹוּתְׁשִא ָאְסַנת ֶאת ַּגם ַלֲהרֹג ָרצּו ,יֹוֵסף ֶאת ַלֲהרֹג

 ַזְנָיא ִאְתָתא ֵלית )א ,פ שם( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ֵלָאה ןֵּכ םִא ֵליּה ָאְמרּו ,ַזְנָיא ִדְבַרָתה ַעד

 ֵלָאה ַוֵּתֵצא" ָלֶהם ָאַמר ,ָהְיָתה זֹוָנה ִאֵּמנּו

 ְלִפיָכְך ,ְּכזֹוָנה ְמֻקֶּׁשֶטת ָיָצאת ,"ִלְקָראתֹו

 ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן ".הָאֵל ַּבת ִדיָנה ַוֵּתֵצא"

 ִניצֹוץ ָהָיה ֶׁשְּבִדיָנה )טז 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת'

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִדיָנה ַוֵּתֵצא" ְוָלֵכן ,יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח

 ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ה"ִּדיָנ ְוֵכן .יֹוֵסף ֵּבן ָמִׁשיַח

 ֶּבן ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא ,א"ֵה ן"נּו ד"יֹו ת"ָּדֶל

   .יֹוֵסף

, ףֵס יֹוׁשֶרּׁשֹיא ִמה ִהיָנִּדר ֶׁשֵאָּבְתִמה  ֶזלָּכִמ

ף ֵסר יֹובּול ֲעעְֹפה ִלָּפִלְּק ַהְךתֹוס ְלֵנָּכִה ְלּהיָדִקְפַתְו

י ִפְלּו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֶֹאת ְוַנְסת ָאיד ֶאִלהֹוְל

ד עֹוְו

 מּוָבא



 ֵמָאה ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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ע

ה ָּפִלְּקַהת ּוּיִמְׁשַגה ְּבָלְׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִרֲאָב ְמׁשה ֵיֶז

יא ִהֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמר בּוים ֲעִלֵּכת ַהת ֶאֶלֶעֹוּפֶׁש

 ִמ ,היָנ ִּדׁשֶרּׁשֹיא ִמִהז ֶשמְֹרִל, היָנִדְמ םֵׁשאת ְּבֵרְקִנ

ל ד ֶׁשֹוּסא ַהה הּויָנִדְּמל ַהד ֶׁשֹוּסַהא ֶׁשֵציֹוְו .ִּדיָנה

יר ִהְבַהב ְלּוׁשָח ְו.היָנם ִּדר ִעמֹון ֲחם ֶּבֶכל ְׁשת ֶׁשנּוְּזַה

ת ַּלֻעק ְּפיא ַר ִהַחֵּלַׁשְּמ ַליַחִלָּׁשין ַה ֵּבֶׁשַהֶּקֶׁשר

 ְךתֹוים ְּביִחִלְּׁשת ַהיֹוְה ִלרּוֲחְב ִנּוּלֵאֶׁש, תיחּוִלְּׁשַה

ם לֹוָׁשס ְוא ַחלְֹו, יםִלֵּכת ַהַנָכת ֲהל ֶאעְֹפה ִלָּפִלְּקַה

 ׁשֶרה ׁשֹיֶזם ֵאֶה ָלׁשֵּיל ֶׁשי עֵֹקְרֹוים ּפִׁשָנל ֲאר ַעַמלֹו

   .הֶז ָּבעּוה ָטֵּבְרַה ֶׁשמֹוְּכ, הֶמֹוּדַכ ְויַחִׁשָמ

 ָעָׂשר ַאַחד ֶאת" )כג, לב בראשית( י"ִּׁשַרְּב ינּוִצָמ

 ְוָנַעל ְּבֵתָבה ְנָתָנּה ,ָהְיָתה ֵהיָכן ְוִדיָנה ,"ְיָלָדיו

 ָנֱעַנׁש ְךּוְלָכ ,ֵעיָניו ֵעָׂשו ָּבּה ִיֵּתן ֶׁשּלֹא ְּבָפֶניָה

 ְלמּוָטב ַּתֲחִזיֶרנּו ֶׁשָּמא ,ֵמָאִחיו ֶׁשְּמָנָעּה ַיֲעקֹב

 היָאִצהֹו היָנִּדֶׁש םֵׁשְכִּד הֶאְרִנ ,ְׁשֶכם ְּבַיד הְוָנְפָל

 ןֶּב םֶכְׁש םִע ּהָגּוּוִזְּב הָּפִלְּקַהֵמ תַנְסָא תַמְׁשִנ תֶא

 לּו םַּג הָמָׁשְּנַה תֶא יאִצהֹוְל הָלְכָי יאִה ,רמֹוֲח

 ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת אהּו וָׂשֵעְּד ,וָׂשֵע םִע תֶגֶּוַּדְזִמ הָתְיָה

 ,דסֹוְיַה לַע תֶׁשֶּבַלְתִּמַה הָלְרָעָל ְךָּיַׁש םַּג אהּוְו ,יֹוֵסף

 יאִצהֹוְל ידִקְפַּת הָיָה היָנִדְּלֶׁש ןיָוֵּכֶׁש זֵּמַרְמ ׁשָרְדִּמַהְו

 היָכִרְצ הָתְיָה יאִהְו ,ילֵעְלִדְּכ תַנְסָא תַמְׁשִנ תֶא

 תֵתָל רָבְּכ יףִדָע הָיָה ,הֶז ְךֶרצְֹל הָּפִלְּקַה םִע גֵּוַּדְזִהְל

 ,בָטמּוְל ירֹוִזֲחַהְל יַחִלְצַּת יאִה יַלאּו וָׂשֵעְל ּהָתאֹו

 ְךֶרֶּד הָׂשֲעַנ גּוּוִּזַהֶׁש ׁשַנֱעֶנ אהּו ,עַנָמ בקֲֹעַּיֶׁש הֶזָבּו

  .םֶכְׁש

 ּוֵמַההּוא .הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ִניןְׁש ִׁשית ְזִכיָרה ָלּה ִּדיֵהא ַעד ִזְמָנא

 ,ַאֲחָרִנין ּוַפְלָּגא ְׁשִנין ִׁשית ִזְמָנא ּוֵמַההּוא ,ּוַפְלָּגא

 בקֲֹעַיְּד יּהֵּתַרְּב לַע אָּיַמְמַע ןהֹוְּלֻּכ ןגּוְּוַּדְזִיְו

 יבִתְּכ ִזְמָנא אהּוַה לַעְו ,אָמְלָעֵמ ּהָל אָּיַחְדַאְל

 רֵּבַדְמ אןָּכ ."ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת"

 לָּכ יםִנָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש לֶׁש תפֹוָסנֹו תפֹוקּוְּת יֵּתְׁש לַע רַהּזַֹה

 יאִה ּוּלֵא תפֹוקּוְּת לֶׁש יתִלְכַּתַה 'הָמְכָחַה םַי' יִפְּלֶׁש ,תַחַא

 דּוּמִל תטּוְּׁשַּפְתִהְּב ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח רֵּבַחְל

 רָתֲאַו רָתֲא לָכְּב הָרֹוּתַה יֵדְמלֹו יּוּבִרְו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ

 דעֹוְו 'םָהָרְבַאְל דֶסֶח'ַהֶׁש ַעדּוָּיֶׁש יִפְכּו .דִוָּד חַמֶצ דסֹוְּב

 .הֶּזַה רַהּזַֹה לַלְגִּב ץֵק תַנְׁשִּכ ס"תש תַנְׁש לַע רּוְּבִּד יםִלדֹוְּג

 הָלדֹוְּג תרּוְרעֹוְתִה הָליִחְתִה זֹו הָנָׁשְּבֶׁש ַעדּוָי תּוּייִמִנְפִבּו

ר ַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשת ֵיֶמֱאֶבּו. הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ לֶׁש יםִנָיְנִעְּב

ה י ֶזִפְלּו, יםִנ ָׁשׁשֵׁשד עֹו ְוָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשת ֵׁשֶסֶרֹוּגֶׁש

ט ַקן ָנֵכְו. הָפקּוְּתת ַהֶמֶּיַּתְסב ִמ"ן תשעיָסִנְּבא ֶׁשֵציֹו

ים 'בסוף ההקדמה לספר (א "ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַה

ם ֵּיַתְסר ִּתַהּזֹל ַהאת ֶׁשּזַֹה הָפקּוְּתַה ֶׁש,)ב" תשע'החכמה

י ִפה ְּכָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתת ַאַפקּויל ְּתִחְתַתְו, ב"ח תשעַסֶפְּב

, ילֵע ְלאנּוֵבֵה ֶׁש.)פנחס רנב(ר ַהּזֹן ַהֹוׁשְּלִמּו. ם ָׁשיְךִרֲאַּמֶׁש

ק יא ַרִהה ָפקּוְּתַהֶׁשא ֵציֹו, יםִנ ָׁשׁשֵׁשם ִיַמֲעיר ַּפִּכְזַּמֶׁש

 ׁשת ֵיֶמֱאֶבּו .א"ף תשעסֹור ְּבָבה ְּכָמְּיַּתְסִהים ְוִנ ָׁש12

ע ַמְׁשַּמה ֶׁשָנה ָׁשָא ֵמיְךִלֲהל ַּתר ֶׁשַהּזֹין ַהה ֵּביָרִתְס

 ׁשֵׁשם ִיַמֲעַּפד עֹוים ְוִּׁשי ִׁשֵרֲחה ַאֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבֶׁש

ל  ַעאנּוֵבֵהר ֶׁשַהּזֹין ַהֵב ְל,ג"ף עסֹו ְליַעִּגַּמֶׁש, יםִני ָׁשִצֵחָו

ע ַמְׁשַּמֶׁש, הָדם ֵלִיַתָנְׁש ּויַחִשי ָמֵלְבה ֶחָנים ָׁשִעְבִׁש

ה ֶאְרִּנַכְו, יםִנב ָׁש"עי ֵרֲחה ַאֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבֶׁש

ר ַהּזַֹהן ֶׁשֵכָּתִיְו. ׁשֵׁשם ִיַמֲעַּפל א ֶׁשָסְר ִּגׁש ֵיְךם ָּכּוּׁשִּמֶׁש

 יַעִּגַמּו, ש"ת תַּלִחְּתה ִמֶני מֹוִצֵח ָוׁשֵׁשם ִיַמֲעַּפל ֶׁש

ל ֵּמַסְמַהב תּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּב ס"תשן ֵכְו .יְךִרֲא ַּתתֹואֹוְל

) יח ,בראשית מד(ד ִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבת ִחֶא

ם  ִע," ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹניַוִּיַּגׁש"

ר ֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יםִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

  יְךִׁשְמַמּו



 ָאהֵמ ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ָׁשָנה

 

 עא

ת ָעָּפְׁשַהֶׁש, "ִּבי ֲאדִֹני"ף ֵסיֹוז ְלַמה ָרָדהּוְּי ֶׁשא"שליט

  .םָלעֹול ָּבֵעֹוא ּפ הּוֹוּכְרַדְו, ֹואת ּבֵצְמף ִנֵסיֹו

ם ִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשר ַהַמְג ִלְךמּוָּסר ֶׁשַהּזֹן ַהֵּיַצן ְמֵכ

 הֶיְהִתם ְוִיַלָׁשרּוד ְיֶגם ֶנָלעֹות ָהֹוּמ ֻארּוְרעֹוְתִי

 נּוֵרֲעַצְּלה ֶּׁשַמ, "ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע"

ד ֶגאת ֶנֵצית יֹוִרְּבת ַהצֹוְרַא ֶׁשינּוֵמָיים ְּבִאר רֹוָבְּכ

 קסּוָּפז ַּבָמְרִנ ה"אָמָּבאֹו ב"יא ארהִׂשן ְנֵכְו. םִיַלָׁשרּוְי

ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג  ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ֶּבן" )ב ,יחזקאל לח(

 רַמָא ּכֹה ַמְרָּתָאְו:  ָעָליואֵבְוִהָּנ ֻתָבלְו ראׁש ֶמֶׁשְך אְנִׂשי

ל  ֶׁשצֹוְרַא גגֹוָמן ֵכְו. תֹוּיִתאֹו' ג זּוּלִדְּב, "ה"יוהֲאדָני 

. ב"ארה ְּבׁשֵּית ֶׁשינֹוִדְּמר ַהַּפְסִמְּכ ב"נ אָּיִרְטיַמִגְּב, גֹוּג

 ְנִׂשיא גֹוּג"ל ֶׁש"יד זצִרב ְפקֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 יתִרְּבת ַהצֹוְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ְוֻתָבלראׁש ֶמֶׁשְך 

ן ֶּב הּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יםִּלִּמם ַה ִע,היָקִרֶמַא

יין ֵסק חּוָרָּבא ָּיִרְטיַמִג ְּב"אׁשרֹ"א ֶׁש"ן שליטֹוּקַה

ה ֶּנֻמְּמ ֶׁשא"תקר ַּׁשל ַהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶזְו. האָמָּבאֹו

ש "ת מהרַּלִפְתא ִּבָבּוּמַּכ, הָלָּבַחי ַהֵכֲאְלל ַמל ָּכַע

ת ֶׁשל "רל ָהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶזְו, חַסב ֶּפֶרֶעי ְּבִלְּפרֹוְטְסאֹו

 ִמּלּוי ֵׁשם לֶׁשְו. ב"ש באח"ך עד"דצֶעֶׂשר ַמּכֹות 

 ִיְקָרא ֲאֶׁשר" )א, בראשית מט (בתּוָּכז ַּבָמְר ִנאׁשרָֹהְו .ַׁשַּדי

ק ָרָּב ת"ר "ִריתְּבַאֲח"". ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

 ת"רי רּוֲאְׁשִּנת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהְו. האָמָּבֹואיין ֵסּוח

ג גֹוָמג ּוֹול ּג ֶׁשאׁשרֹן ָהֵכְו. יתיִלל ִלֵאָּמַסא ָּיִרְטיַמִגְּב

א ה הּואָמָּבן אֹוֵכָל, תֹוּמים ֻאִעְבִּשל ַהל ָּכ ֶׁשאׁשרֹא ָההּו

' ם בֵהֶׁש, ]אלֵעָמְׁשִיו ְוָׂשֵע[, יִמְלְסם מּוַגי ְוִרְצם נֹוַּג

 ןֵכְו. הָּפִלְקה ִּדָרבּוְגד ּוֶסֶח, תֹוּמֻאל ָהל ָּכים ֶׁשִׁשָרֳּׁשַה

ה ָּפִלְקה ִּדָרבּוְגד ּוֶסֶחי ַהֵׁשְר ָׁשהָּמא ִאָּבַאי ֵפצּוְרַּפ

ז ֵּמַרְמַהה "ם וב ֵאָאר ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. מֹוְׁשים ִּבִזָמְרִנ

, יתִרְּבַהת צֹוְרם ַאָמן ְׁשֵכָלְו. הָּפִלְקן ִּד"ל זום ַעַּג

ים ִפצּוְרַּפל ַהת ָּכר ֶאֵּבַחְּמ ֶׁשדסֹוְיַהל ז ַעֵּמַרְמַה

א ָּיִרְטיַמִג ְּבהאָמָּבק אֹוָרָּבן ֵכְו. הָּפִלְקת ִּדירֹוִפְּסַהְו

י ֵרְבאן ִּדד ָּכַע. ַעדּוָּיַּכ, יַחִׁשָמל ה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלַה, ׁשָחָנ

י ִפה ְּבָּנֻכה ְמיָקִרֶמַאי ֶׁשִּתְעַמָׁשְו .א"ן שליטֹוּקן ַהב ֶּבַרָה

, גגֹות ְלכֹומּו ְסדֹוּדת ֹוּיִתאֹוְו. םד ֶסֹוּדם ֵׁשת ְּבֹוּיִרְּבַה

ים ִעְבִּׁשל ַהל ָּכר ֶׁשַּׂשא ַההּוֶׁשם "סל ַהז ַעֵּמַר ְמםֶסְו

  . תֹוּמֻא

א "ק שליטָחְצן ִינֹוְמַא' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ל ז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַּב"רז ְּבָמְרִנ ה"אָמָּבאֹוֶׁש

 )לא ,לו בראשית(. ַעדּוָּים ַּכָלעֹול ָהל ָּכה ֶׁשָּפִלְּק ַהׁשֶרׁשֹ

  ִלְפֵני ְמָלְךדֹוםֱא ֶאֶרץְּב ְלכּוָמ ֶׁשרֲא ְּמָלִכיםַה ֵאֶּלהְו"

ה ֶיְה ִינֹוטֹוְלִּׁשז ֶׁשֵּמַרק ְמסּוָּפַהְו". ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך

 ִלְבֵני ֶמֶלְך ִלְפֵני ְמָלְך" יַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִּיי ֶׁשֵנְפִל

ן ַיְנִמב ְּכ"ל ארה ֶׁש44יא ַהִׂשָּנא ַההּון ֵכְו". ִיְׂשָרֵאל

ת ֶפֶסתֹוְּב, םָדָא מֹוְּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךלְֹמיו ִיָרֲחַאְו. םָּד

ת לּוָּגַה ֶׁש) א,בראשית יד(ן "ַּבְמַרא ָּבָבן מּוֵכְו .ף"ֶלָא

 ְךֶלל ֶמָעְדִת"ת ְּבֶזֶמְרִנ, יִמרֹום ְודֹויא ֱאִהית ֶׁשיִעִבְרָה

ים ִנֹוים ׁשִּמל ַע ַעְךֶלֶּמַה, ן"ַּבְמַרן ָהֹוׁשְלִכ ְו".םִיֹוּג

 ןֵכ ְו.יןִצָקְל ּואׁשרְֹלם יֶהֵל ֲעהּומּור ָׂשֶׁשֲא

ם  ִעהאָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִג ְּבלָעְדִת

ין ִרְפי ַסַכֳּדְרם ָמָהָרְב ַא'ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִּלִּמַה

 מג לפי הגירסא , לובראשית(ן "ַּבְמַר ָּבאָבּוּמא ֶׁש"שליט

 ְךלְֹמִּין ֶׁשרֹוֲחַא ָהְךֶלֶּמַה ֶׁש)שמופיעה במקראות גדולות הישנים

   .סַרל ָּפ ַעְךלְֹמִיש ְוּבְֹכִי, םדֹוֱאֶּב

ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 "ֲחֶנהַּמַּבְתַנְּבִאים ִמֵמיָדד ּוְלָּדד ֶאּיֹאַמר ַו" )כז, במדבר יא(

ם ּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבמּוּו. ה"אָמָּבאֹוא ָּיִרְטיַמִגת ְּב"ר

ת ה ֵמֶשּמֹא ֶׁשֵּבַנְתד ִהָּדְלֶאי ֶׁשִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתְבן ּוָתָניֹו

ם יֶהֵנְׁשּו. וָלְּׂשל ַהא ַעֵּבַנְתד ִהיָדֵמּו. יסִנְכ ַמַעֻׁשיהֹוִו

 מֹוְּכ

 ןֵכְו



 ֵמָאה ֶׁשל ְּבַתֲהִליְך ִּדְבִעָּתּה ַהּזַֹהר ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ָׁשָנה

 

עב

ֶאְלָּדד . נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. גגֹוָמג ּוֹול ּג ַעאּוְּבַנְתד ִהַחַי

ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא מֶֹשה ִמְתְּכִניׁש ִמן 

ֻׁשַע ַּבר נּון ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ֹוַעְלָמא ִויה

 ּוֵמיַעל , ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,ִמן ַּבְתֵריּה

ֵמיָדד  . ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון,ַיְתהֹון ְלַאַרע ְּכַנֲעָנֵאי

ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא 

 א ְוֶיֱהֵוי ְלַעָּמ,ְוַחְפַיין ָּכל ַמְׁשִריָתא ְדִיְׂשָרֵאל

 ְּבַרם ְּתֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין .ְלתּוְקָלא

ָהא ַמְלָּכא ְסִליק ִמן ַאְרָעא ְּדָמגֹוג ְּבסֹוף 

ין ִקְטֵרי ַתִּגין ְוַאַפְרִכין ִכׁש ַמְל ּוַמְכַנ,יֹוַמָּיא

 ְוָכל ַעְמַמָּיא ִיְׁשַּתְמעּון ֵליּה ,לֹוְבֵׁשי ִׁשְריֹוִנין

ּוְמַסְּדִרין ְקָרָבא ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל ַעל ְּבֵני 

 ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא ,ַּגְלָוָתא

ָדד ִמְתַנְּבִאים ֶאְלָּדד ּוֵמי" ןֵכ ְו.ְדִיְׂשָרֵאל

. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעג"תשעא ָּיִרְטיַמִג ְּב"ַּבַּמֲחֶנה

. ןָּמַקְלִדג ְּכגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמה ֶׁשָנָּׁשיא ַהג ִה"תשעְו

ֶאְרֶאּנּו " )יז, במדבר כד(ה ָּלֻאְּגַהל ר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו

ם א ִעָּיִרְטיַמִגְּב, "רֹובֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָק ְולֹא ַעָּתה

 זָּמֻר ְמא"תשעים ִפָל ֲא'הן ֵכְו .ג"תשעים ִּלִּמַה
  ".ּוֶרּנּוֲאׁש ַעָּתה "בתּוָּכַּב

ב יְוָהָיה ַסְנֵחִר )קפא(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'א ִּבָבמּו

ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלבֹא  .דֹוַמָּמׁש ִנְמר

ֵׁשמֹות ' ג )ד, ר מב"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו .ּגֹוג ּוָמגֹוג

 ּכּוׁש ֶׁשָהָיה ,ִנְקְראּו לֹו ּכּוׁש ְוִנְמרֹוד ְוַאְמָרֶפל

 ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר .'כּוְו, ּכּוִׁשי ַוַּדאי

ֲאִביָנא ִאם ָרִאיָת ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות ֵאּלּו 

ן ְּבֵאּלּו ַצֵּפה ְלַרְגלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֵּתַדע ֶׁשֵּכ

ֶׁשֲהֵרי ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגרּו 

. ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה ְלַאְבָרָהם

ן ֵכְו. יִׁשּוּכה ָיָהד ֶׁשרֹוְמל ִנּוּגְלא ִּגג הּוֹוּגים ֶׁשִארֹוְו

ר ַאת ְׁשֶאד ְורֹוְמת ִנ ֶאַחֵּצם ִנָהָרְבַא ֶׁשמֹוְּכים ֶׁשִארֹו

ג ֹות ּג ֶאַחֵּצַנ ְייַחִׁשָּמא ַהבֹיד ָלִתָע ֶלְךָּכ, יםִכָלְּמַה

ם א ָׁשָבּוּמי ֶׁשִפְכּו .ֹוּת ִאיּוְהִּיים ֶׁשִכָלְּמַהר ַאְׁשּו

ם ָהָרְבַאע ְלַרֵאה ֶּׁשל ַמָכְו', רַאה תֵֹפְי 'ׁשרּוֵפְּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע דרֹוְמִנן ֵכ ְו.יוָנָבה ְלֶרְקִי

ר ֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹום ָהִע קָרָּב

ן ֵכְו. יבִרֵחְנַסת ְּבאֹוָצְמ ִניןֵסֻח תֹוּיִתאֹוא ֶׁש"שליט

. םָלעֹוף ָהל סֹוז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַה" רה"אָמָּבאֹו

ַלאְכּתֹו ְמְּׁשִביִעי ַהּיֹום ַּבלִֹהים ֱאְיַכל ַו" )ב, בראשית ב(

י ִחָרְזה ִמֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". ֶׁשר ָעָׂשהֲא

 )כז, מו' ירמי(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ ה"אָמָּבאֹוא ֶׁש"שליט

ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי "

ָׁשב ְוֶרץ ִׁשְבָים ֶאִהְנִני מֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמ

 ַאל ִּתיָרא הַאָּת :ֲחִרידַמְוֵאין ַנן ֲא ְוָׁשַקט ְוַׁשבַיֲעקֹו

   .תֹוּיִתאֹו' ג זּוּלִדְּב" ַעְבִּדי ַיֲעקֹב

ו "ז היעְלי ֶּביֵדִסי ֲחֵבּוׁשי ֲחֵנְקִּזד ִמָחֶאֵמ יִּתְעַמָׁש

ל "א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאל ָהר ַעָּפֻסְּמֶׁש

, ב"ת תרצַנְׁשן ִּבטֹוְלִּׁשי ַלאִצַּנר ַהֵרֹוּצה ַהָלָעם ֶׁשֹוּיַהֵּמֶׁש

 לֹוְצ ֶאּוׁשְּבַּתְׁשִהְו, ַעגּו ָרנּויֶנֵאר ֶׁש"מֹוְדַאל ָה ַעּויׁשִּגְרִה

ר ֵּפִסיף ְוִסהֹוְו. 'כּול ְוָהת ָקַלָּבַּקַהה ְוָּלִפְּתי ַהֵרְדִס

א "ר שליט"מֹוְדַאל ָהֶצה ֵאֶר קֹוׁשָּמה ַמֶּלֵאים ָהִרָבְּדַּכֶׁש

ר מְֹׁשִי' ה, ןטֹוְלִּׁשה ַלאָמָּבה אֹוָלָעם ֶׁשֹוּיַהא ֵמְזעְלֶּבִמ

  .על ָרָּכל ִמֵאָרְׂש ִיֹוּמת ַעיל ֶאִּצַיְו

 ְּבַׁשְבִעין הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה יְךִׁשְמַמּו

 ַקְרָּתא ְלגֹו ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ַמְלֵכי ָּכל ,ּוְתָלת

 ִיְתַער אּוה יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא

 ֶאְלָּגִביׁש ְוַאְבֵני ּוַבְרָּדא ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו

 ְּדָלא ַמְלִכין ִאּנּון ַּבר .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון

 ןֵכְו



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
. 

 עג

 ,ַאֲחָרִנין ְקָרִבין ְלַאָּגָחא ְוָיַהְדרּון ,ְלַתָּמן ִיְמטּון

 ְּבָכל ִיְּתַער ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִזְמָנא ּוֵמַההּוא

 ְוַכָּמה ַעִּמין ַּכָּמה ִעֵּמּה ּוןְוִיְתַּכְּנׁש ,ָעְלָמא

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל ,ָעְלָמא ַסְיֵפי ִמָּכל ַחָּיִלין

 ְּדִאְׁשְּתִלימּו ַעד .ַאְתֵרי ִאּנּון ְּבָכל ִיְתַּכְּנׁשּון

 ,א"ְּבֵה ִיְתַחָּבר ו"ָוא ְּכֵדין ,ַלֵּמָאה ְׁשִנין ִאּנּון

 ַהּגֹוִים ִמָּכל ֲאֵחיֶכם ָּכל ֶאת ְוֵהִביאּו" ּוְכֵדין

 ְזִמיִנין ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני ."'ְוגֹו ה"ַליהו ִמְנָחה

 ַעִּמין ָּכל ִעם ַעֵליהֹון ְלִאְּתָעָרא ִזְמָנא ְּבַההּוא

 ִּדְכִּתיב ,םִיְירּוָׁשַל ַעל ְלֵמיֵתי ְּדָעְלָמא

 םִיְירּוָׁשַל ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי"

 ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו" ְכִתיבּו ,"'ְוגֹו ַלִּמְלָחָמה

 ,"ְמִׁשיחֹו ְוַעל ה"יהו ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים

 ִיְלַעג ה"יהו ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב" ּוְכִתיב

 ְלִאְתַחְּבָרא ,ִיְּתַער ְזֵעיָרא ו"ָוא ְלָבַתר ".ָלמֹו

 ַחְדָּתאְל ְּבִגין ,ַעִּתיִקין ַּדֲהוֹו ִנְׁשָמִתין ּוְלַחְּדָׁשא

 ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" ִּדְכִּתיב ְּכָמה ,ָעְלָמא

 ְלִאְתַחְּבָרא ,"ְלעֹוָלם ה"יהו ְכבֹוד ְיִהי" ּוְכִתיב

 ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" .ֵיאֹות ַּכְדָקא

 ִּבְרָין ֻּכְּלהֹון ּוְלֶמֱהֵוי ,ְלָעְלָמא לֹון ְלַנְחָּתא

 רֵּבַדְמ אןָּכ .ְּכַחד ֻּכְּלהּו ִמיןָעְל ְלַחְּבָרא ,ַחְדִּתין

 ,הָאֵּמַה ףסֹו דַע יםִנָּׁשַה עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה

 לַע הָמָחְלִּמַה ילִחְתַּת שלָֹׁשְו יםִעְבִּׁשַה תַנְׁשִּבֶׁש

 יֵנְבַא םָלעֹוָה תֹוּמֻא לַע ירִטְמַי ה"הקבְו םִיַלָׁשרּוְי

 רֵרעֹוְתִּיֶׁש דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש הָפקּוְּת ילִחְתַתְו ,יׁשִבָּגְלֶא

 יםִרְׂשֶע הָנְכֶׁשָּמִּת ּוּלֵא תמֹוָחְלִמּו ',ה תמֹוֲחְלִמ םֵחָּלִהְל

 םֵלָּׁשַה דחּוִּיַה הֶיְהִי זָאְו ,הָאֵּמַה ףסֹו דַע יםִנָׁש עַבֶׁשְו

   .םֵלָּׁשַה תֹוּיֻלָּג ץּוּבִקְו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע גגֹוָמּו גֹוּג

 ןֵכְו .גֹוגָמּו גֹוגְּב טֵלֹוּב 'ג רָּפְסִּמַה ןֵכְו .ג"ע

 "ַנתְׁש םּתֹ דַע ֻאָּלתֹוְּג ְוָהְיָתה" )כט כה ויקרא( בתּוָּכַה

 תֵע תַנְׁש אֵהְּת ת"ר ג"תשע ןֵכְו .ג"תשע ת"ר

 גֹוּג לַע ׁשֵרָפְמ 'ןָתָניֹו םּוּגְרַּת'ַהֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .גֹוּג

 הּוא ֲאִני ֲאִני ִּכי ַעָּתה ְראּו" )לט ,לב דברים( גגֹוָמּו

 בתּוָּכַה ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ְוֵאין

 תהילים( "ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ְוֵאין" לֶׁש בתּוָּכַל הֶמֹוּדֶׁש

 אָּיִרְטיַמִגְּב "ֹוּדַבְל מֹוְׁש בָּגְׂשִנ יִּכ" )יג ,קמח

 נּוָתאֹו לַאְגִי אהּו הָּלִפְּתַה חַסֻנ ןֵכְו .ג"תשע

 ,נא 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,ברֹוָקְּב

 "ָחְרבֶֹתיָה ָּכל ִנַחם ִצּיֹון 'ה ִנַחם ִּכי" )ג

 אָּיִרְטיַמִגְּב הָּיִתְּׁשַה ןֶבֶא ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 הָּלֻאְּגַה ץֵק תֶא זַמָר ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו .ג"תשע

 ֶאל ָאבֹוא ַעד" קסּוָּפַּב יםִּלִהְתִּב ג"ע קֶרֶפְּב

 אָבּוּמַּכ ".ְלַאֲחִריָתם ָאִביָנה ֵאל ִמְקְּדֵׁשי

 זָּמֻרְמ ג"תשע יםִפָלֲא 'ה ןֵכְו .םָׁש ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב

 )כא ,לט יחזקאל( גגֹוָמּו גֹוּג לַע רֵּבַדְמֶׁש בתּוָּכַּב

 ֶאת ַהּגֹוִים ָכל ְוָראּו ֹוִיםּגַּב ְּכבֹוִדי ֶאת ִּתיְוָנַת"

 :ָבֶהם ְמִּתיַׂש ֲאֶׁשר ָיִדי ְוֶאת ִׂשיִתיָע ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפִטי

 ִמן ֱאלֵֹהיֶהם ה"הוי ֲאִני ִּכי ִיְׂשָרֵאל תֵּבי ְוָיְדעּו

 ד"י לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב ".ָוָהְלָאה ַההּוא ַהּיֹום

 המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה ףיִסהֹוְו .תֹוּיִתאֹו

 תַּבַׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ג"תשעֶׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו

  .ןזֹוֲח

 תַּלֻאְּגִמ יםִנָׁש 3323 נּוְמַלְׁשִה ב"תשע תַנְׁשִּב

 רָּפְסִּמַה אהּו הֶּזַה רָּפְסִּמַהְו ,הָרֹוּת ןַּתַמּו םִיַרְצִמ

 גגֹוָמּו גֹוּג לַע אלֵקְזֶחְי תַאבּוְנִּב רַמֱאֶּנֶׁש קסּוָּפַה לֶׁש

 ְונֹוַדְעִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְוִהְתַּגִּדְלִּתי" )כג ,לח יחזקאל(

יף ִסהֹוְו ".ה"הוי ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו ַרִּבים ּגֹוִים ְלֵעיֵני

ן יקֹוִרָטנֹוג "תשעא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר"הרה

 ריָׁשִלֵא יַכֳּדְרָמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁשְו. הָלדֹוְּגה ָעֻׁשְּת

 ןֵכְו

  ןֵכְו



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

עד

 הָנָׁש דעֹו לַע זֵּמַרְמַה דָחֶא רָּפְסִמ תֶפֶסתֹוְּבֶׁש א"שליט

 לֶׁש ןֹואׁשִרָה עָסַּמַה לַע קסּוָּפַה לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא לֵּבַקְנ

 ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאֶּלה" )א ,לג במדבר( םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג

 מֶׁשה ְּבַיד ְלִצְבאָתם ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ אּוָיְצ ֲאֶׁשר

   ".ְוַאֲהרן

, ׁשֶדחֹ ַהׁשּוּדי ִקֵנְיְנִעְּב' יַעִקָריד ָהִּגַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ג "ן תשעיָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֹה ְוָּדִמְּב )119עמוד (

 יַעִּגַּת] נּוָּל ֶׁשַחּוּלי ַהִפְל[ד ָלֹוּמם ַהיֹוע ְּבַבָּקִי

] םִיַרְצת ִמיַאיִצה ִמָנֹואׁשִרָל[ל ֵאמּוְׁשת ַפקּוְּת

ה ָנָּׁשה ַּבָתְיָהי ֶׁשִפְּכ, ןיָסח ִנ"יל כת ֵליַלִחְתִל

  .םִיַרְצִּמ ִמאּוְצָּיֶׁש

ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי " )כח, ויקרא כה(

ָהִׁשיב לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו 

 ".ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹוַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל 

 ִאם לֹא מְֹצָאה ָידֹו ֵּדי" 'יםִּיַחר ַהאֹו'ר ָהֵאָבְמּו

 ֵּפרּוׁש ְוִאם ִיְרֶאה ָהָאדֹון ִּכי ֵאין ּכַֹח "ָהִׁשיב

ְוַרּבּו חֹובֹוֵתיֶהם , ָּבָעם ִלְסּבֹל ֲחָבִלים עֹוד

ְוָהָיה ", ְוָאַפס ָּבֶהם ּכַֹח ַהֵּסֶבל, ְלַמְעָלה רֹאׁש

ֶׁשהּוא ְזָמן ַהֻּמְגָּבל , "ִמְמָּכרֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל

ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב "ְוָאז , ַלְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה

 ִיְהיּוִּכי ֵקץ ַהָּגלּות ֶיְׁשנֹו ֲאִפּלּו , "ַלֲאֻחָּזתֹו

י ִּתְעַמָׁשְו .םלֹוָׁשס ְוִיְׂשָרֵאל ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים ַח

ק סּוָּפם ַהַּגא ֶׁש"ר שליטיָׁשִלי ֵאַכֳּדְרָמ' ג ר"ם הרהֵׁשְּב

ְוָׁשב  "ןֵכְו .3323ים ִּלִּמם ַהא ִעָּיִרְטיַמִגה ְּבֶּזַה

ים ִּלִּמם ַה ִעא"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַלֲאֻחָּזתֹו

  .תֹוּיִתאֹוָהְו

 ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב תביבכ הובא ב ,ח

 תמֹוְי לַע אןָכְּב זַמָר "המֹלְֹׁש ָךְל ףֶלֶאָה"

 יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה

 הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו" ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ

 הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל"

 יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו

 הֶּלָּגִתְו ,הָנָׁש םִיאַתָמ םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב

 קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה

 הָנָׁש םִיאַתָמ תחֹוָפְּלֶׁש "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו"

 אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב

 הָּלֻאְּג תַפקּוְּת םִאְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל

 ֲהֵרי ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבאנּו יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ יאִה ּהָּתִעְּב

 יוִז' ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .א"תש תַנְׁשִּב היָלִחְתִה יאִה

 'ה תַנְׁשִּבֶׁש ק"רמָה םֵׁשְּב יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע 'רַהּזַֹה

 ּהָּתִעְּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה הֶיְהִי ת"ת יםִפָלֲא

ֵקץ ָּבא  ") ב,יחזקאל ז(ב תּוָּכן ַהֵכְו .תיֹוְהִל רָבְּכ בָּיַחֶׁש

 ".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך:  ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבעַהֵּקץ ַעל 

ץ ֵּקת ַהַפקּות ְּתֶמֶּיַּתְסז ִמָאֶׁש. ת"ת ְּבִגיַמְטִרָּיא

ֵקץ "ר ֶׁשַחַא ְלינּוְי ַה".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך" ,ּהָּתִעְבִּד

ם ֵּיַּתְס ִּת," ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבעָּבא ַהֵּקץ ַעל 

  .ת"ת תַנְׁשץ ִּבֵּקת ַהַפקּוְּת

 ְמַדֵּלג ָּבא ֶזה הִהֵּנ ּדֹוִדי קֹול" )ח ,ב ש"שיה(

 ינּוִצָמּו ".ַהְּגָבעֹות ַעל ְמַקֵּפץ ֶהָהִרים ַעל

 ֶזה ,"ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול" )כב ,ב ר"שיהש( ׁשָרְדִּמַּב

 ְלִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר ֶׁשהּוא ְּבָׁשָעה ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך

 )שמות( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ִנְגָאִלין ַאֶּתם

 .ַהְּגֻאָּלה ֵקץ ֶׁשִהִּגיַע "ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול"

 בתּוָּכַהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁשְו

 ,"ִהֵּנה" .הָנָׁש הָאֵמ לֶׁש יְךִלֲהַּתַה לַע זֵּמַרְמ הֶּזַה

 הָנָׁש יםִּׁשִּׁשַה לַע זֵּמַרְל ,יםִּׁשִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב

 אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ֶזה ִהֵּנה" .יְךִלֲהַּתַה לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה

 ,יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה ילִחְתַמ זָאֶׁש ,ב"ע

 םָלְׁשִנ זָאֶׁש ה"עְל יםיִעִּגַמ ,"ָּבא" תַבֵּת תֶפֶסתֹוְבּו

 ןֵכְו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו

 בתּוָּכ



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

 עה

 הֶׁשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה

 ׁשֶדחַֹה אהּוֶׁש ,בָא תֹוּיִתאֹו "ָּבא"ֶׁש ,א"שליט רֶגיְנִוֶל

 דסֹוְּב ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ,"ֶזה" ְוֵכן .יַחִׁשָמ תַדֵל לֶׁש

 ֶּבן'ַל 'ַהְּבִרית ַמְלַאְך' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

  .)ראה 'פ( 'ַחי ִאיׁש

 לֶקיְנִפ י"גראַה ירִמ תיַבִׁשְי אׁשרֹ םֵׁשְּב אָבמּו

 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב אָבהּו ,ל"ַּצַז

 ש"ת תַנְׁשִּבֶׁש ,ה"תש תַנְׁשִּב איַחְנֶׁשְּב סַּפְדִּנֶׁש

 .ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת היָלִחְתִה הָאֹוּׁשַה הָצְרָּפֶׁשְּכ

 ל"ַּצַז גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב אָבמּו הֶז יןֵעְּכ

 הָאֹוּׁשַּבֶׁש )ע"תש אמור צאנז 'דמהמנותא בצילא' ליוןג(

 רַמָאֶּׁש הַמ יוָרָבְּד יסּוִּפְדִה ןֵכְו .ּהָּתִעְבִּד ןַמְז ילִחְתִה

 הָּמַּכ )ויצא( ה"תשל תַנְׁשִּב י"ִּׁשַר ׁשָּמֻח רעּוִׁשְּב

 יםִלכֹוְי יּוָה אלֹ רָבְּכ ש"ת תַנְׁש יֵרֲחַא יםִנָׁש

 ,יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹל םַּג תֶׁשֶגָל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב

 םּוּׁשִמ ,הֶזָּב ןָיְנִעָה םַעַט .לֵחָר רֶבֵקְלּו

 ילִחְתַהְל היָכִרְצ הָתְיָה הָּלֻאְּגַה תֶמֱאֶבְּד

 תֶמֶחְלִמְּב ה"תקע תַנְׁשִּב רָבְכּו ,ר"ת תַנְׁשִּב

 תיַאִבְל הָנָכֲהַה ילִחְתַהְל יְךִרָצ הָיָה ןיֹוְלֹוּפַנ

 ייִנֵאְו ,יִלְצֶא ׁשֶמֶּׁשַּכ ררּוָּב הֶז רָבָּד .יַחִׁשָּמַה

 יִתיָעיִדִמ אָּלֶא ,הָרָעְׁשַה תַרתֹוְּב אתזֹ רֵמאֹו

 לָּגֻסְמ ןָמְּזַה הָיָה זָא ןֵכָאֶׁש .אהּו ןֵּכ תֶמֱאֶּבֶׁש

 ןַמְז תֶא רּוֲחִאֶׁש אָּלֶא ,היָדִקְּפ ןַמְז תיֹוְהִל

 .ש"ת תַנְׁשִל דַע יםִנָׁש הָאֵמ דעֹוְל היָדִקְּפַה

 לַע ׁשרּוֵּפ אהּוֶׁש םדּוָק רֶפֵס יִלְצֶא יצּוָמ

 יֵלֹוּגִמ יאָיְחִי ןְּבִא ףֵסיֹו יִּבַר רֹוְּבִחֶׁש אלֵּיִנָּד

 תֶלֶׁשְלַׁש' לַעַּב לֶׁש יוִבָא הָיָהְו ,דַרָפְס

 זָּמֻרְמַה ןֹוּבְׁשֶחַה ראּוֵבְּב םָׁש בֵתכֹוְו ,'הָלָּבַּקַה

 םִיַּפְלַא רֶקּבֹ בֶרֶע דַע יַלֵא ראֶמּיַֹו" קסּוָּפַּב

 ףסֹוְּב יִּכ ,"ׁשֶדקֹ קַּדְצִנְו תאֹוֵמ שלְֹׁשּו

 תיַאִרְבִל הָנָׁש תאֹוֵמ עַבְׁשּו יםִפָלֲא תֶׁשֵמֲחַה

 טַעְמ אֹו םֶדקֹו טַעְמ םִא ,ברּוֵקְּב םָלעֹוָה

 בֵּׁשַחְמ אהּו[ .'ה תַרְזֶעְּב נּוֵּצִק אבָֹי ְךָּכ רַחַא

 תיבֹוִבְסִּב ,ןיֹוָּזִחַה תֶא לֵּבִק אלֵּיִנָּדֶׁש יםִנָּׁשַהֵמ 2300

 .]ש"ת יםִפָלֲא 'ה תיבֹוִבְסִל עַיִּגַמּו .'ת יםִפָלֲא 'ג

 ג"הרהְל ֹוּתֲעַׁשְּב אתזֹ יִתֵאְרֶה רָבְּכ

 ׁשּוּדִח רַבְּד אהּוֶׁש ל"זצוק ׁשאְטַקְנּוּמִמ

 גָלְפֻמּו קחֹוָר יםִנָׁש הֵּבְרַה לַע ץֵּקַה בּתְֹכִּיֶׁש

 יֵבְּׁשַחְמ לָּכ לָלְּכ ְךֶרֶדְּב יֵרֲהֶׁש .ֹוּנַמְּזִמ

 ןֶפאְֹּב ץֵּקַה תֶא בֵּׁשַחְל יםיִלִגְר יּוָה יםיִצִּקַה

 יםִארֹוֶׁש מֹוְּכ ,םָרדֹוְלּו םָּנַמְזִל ברֹוָק הֶיְהִּיֶׁש

 הָררּוְּב הָאבּוְנ זֹו יֵרֲהַו .אלֵּיִנָדְל י"פרשְּב

 רַחַא טַעְמ אֹו בּתְֹכִל יחֹוִרְכֶה הָמּו ,רֵתיֹוְּב

 ֹוּב הָרְּבִּד 'ה ַחרּוֶׁש אָּלֶא אתזֹ יןֵא ,ְךָּכ

 לֹוְצֶא ררּוָּב הָיָהֶׁש ,ְלׁשֹונֹו לַע תֹוָּלִמּו

 ש"ת תַנְׁש יֵנְפִל הֶיְהִי אלֹ יַחִׁשָּמַה תיַאִּבֶׁש

 טַעְמ אֹו םָׁש ֶׁשָּכַתב ףַאְו .יָהֶרֲחַאְל םִא יִּכ

 ׁשֵמָחְו יםִשלְֹׁש ינּוֵנָפְל רּוְבָע רָבְכּו ְךָּכ רַחַא

 תיַאִרְּבִּמֶׁש הָנָּׁשַה יֵפְלַא ְךֶרֵע יִפְל ,הָנָׁש

 יִכָה םּוּׁשִמ .יםִנָׁש טַעְמ הֶז יֵרֲה םָלעֹוָה

 הָבֵרְּקֶׁש םָלעֹוָה תֹוּמֻא ּויׁשִּגְרִהְו אּוָר רֶׁשֲאַּכ

 אלְֹו םָעְׁשִרְּב רּוְּבַּגְתִה הָּלֻאְּגַה תֵע הָאָבּו

 יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹל יַעִּגַהְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל יחּוִּנִה

 בֵרָקְתִמ רֶׁשֲאַכְו .לֵחָר רֶבֵקְו הָלֵּפְכַּמַה תַרָעְמ

 יםִצרֹו רָבְּכ םִיַמָּׁשַה ןִמּו הָּלֻאְּגַה ןַמְז רֵתיֹו

 רָבְּכֶׁש ה"הקב רַזָע ,םָלבּוְגִל יםִנָּב בּוּוׁשָּיֶׁש

 לֶא קעְֹצִלְו יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹה לֶא אבָֹל יםִלכֹוְי

 ְךֹוּת לֶא סֵנָּכִל יםִלכֹוְי יּוָה םִאְו .נּוֵּמִא לֵחָר

 ,יוָלָעֶׁש הֶנְבִּמַל קַר אלְֹו הָלֵּפְכַּמַה תַרָעְמ

  .אָּב יַחִׁשָמ הָיָה רָבְּכ

 ןֵכְו
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עו

 אמור צאנז 'דמהמנותא בצילא' גליון( םָׁש אָבמּו ןֵכ

 תַׁשָרָּפ 'ףֵסיֹו בקֲֹעַי תדֹוְלֹוּת' רֶפֵס םֵׁשְּב )ע"תש

 םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ץֵק תַנְׁש יאִה א"תש תַנְּׁשֶׁש אָּׂשִת יִּכ

 יֵרַחֲאֶׁש ל"ַּצַז ןרֲֹהַא תדֹוְלֹוּתִמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב

 הָּמַּכ ןֵּקַתְל הָּיִחְּד קַר ,ןָמְז םֵׁשְּב הֶלעֹו ינֹוֵא הָאֹוּׁשַה

 םֶדקֹו חַלֶׁשתּוְמ לֶׁש יםִמָי תַעְבִׁש מֹוְּכ ,יםִנָיְנִע

 סימן( 'יםִמֲחַר יֵרֲעַׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכ מֹוְּכ .לּוּבַּמַה

 הָיָהֶׁש ל"זצ ויקֵוְּד לאּוָׁש יםִּיַח 'ר ג"רהָהֵמ )שעז

 ש"ת תַנְׁש לַע ,םֵדֹוּקַה רֹוּדַּב יםִלָּבֻקְמַה יֵלדֹוְּגִמ

 יתֵּב' רֶפֵּסַּב םַּג אָבמּו הֶז יןֵעְכּו ,ץֵק תַנְׁש יאִהֶׁש

 הָדהּוְי 'ר ג"רהָהֵמ )דמשפטים סבא על( 'הָדהּוְי םֶחֶל

ב ָּתְכִמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ל"זצ יהָּיַתְּפ

' ג ר"ב הרהַתָּכב ֶׁשָּתְכ ִמ)325ד עמוד "ח(' הּוָּיִלֵאֵמ

ה ֶזט ְו"ת תרצַנף ְׁשסֹול ְּב"ר זצֶלְס ֶּדהּוָּיִלֵא

ר ֶׁשֲא' י הֵׂשֲעת ַמת ֶאַעַדד ָלמְֹלִל יְךִרָצ. נֹוֹוׁשְל

ה ָאָראת נֹוֵלְפה ֻמָגָהְנַהיד ְּבִּגיו ַיָׂשֲע ַמַחּכֹ

ת מֹות ְייַחִמל ְצ ֶׁשְךל ָּכה ָּכָילּוה ְּגָגָהְנַה

 ְךֶרֶדא ְּכּלֹג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגיאּוִצי ְמִּכ. יַחִׁשָּמַה

ת אֹוְר ִלינּוֵלא ָעלֲֹה. רָּפֻסי ְין ִּכֵמָאא ֵיע לַֹבֶּטַה

ים ִרָפְּס ַּבנּוְדַמָלה ֶּׁש ַמׁשָּמל ַמּכֹי ַה ִּכׁשחּוְּב

ט חּום ְּכֵּיַקְתִמּו, יבִּצַית ְוֶמים ֱאִׁשדֹוְּקַה

ין ִכָהד ְלָחל ֶאל ָּכַעְו. לָלי ְּכינּוי ִׁשִלה ְּבָרֲעַּׂשַה

יף ִסהֹוְו .אבֹי ָתִּכה ָּלֻאְּגאת ַהַרְק ִלמֹוְצת ַעֶא

 יםִקסּוְּפן ַּבֹוׁשָּלַהא ֶׁש"שליט' ש'ח'מ' ג ר"הרה

 ַלֵּקץ ְוַאָּתה ֵלְך" )יג, דניאל יב( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, "ְלֵקץ"

 ְוָיֵפַח" )ג, חבקוק ב( ,"יןַהָּיִמ ְלֵקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָך

 ןַיְנִמְּכ ץ"ֵק יםִמָעְּפ 'ל לת ַעֶזֶּמַרְמ, "ְולֹא ְיַכֵּזב ַלֵּקץ

  .ץֵּק ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתז ַמָאֶׁש 5700

 בתּוָּכַה לַע ק"רמָל 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ג"יְּב הֶשמֹ תֶא רַבָק 'הֶׁש ,"יַּגַּב תֹואֹ ורּבְֹקִּיַו"

 לֵאָרְׂשִי לַע ןֵגָי םֶהָּלֶׁש תכּוְּזַהֶׁש ,יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ

 'םִיַרְפֶא יִרְּפִמ' רֶפֵסְּב אָבמּוּו .הֶשמֹ תכּוְזִּב םָתלּוָגְּב

 יףִסנֹו םִאְו ,ט"תפ יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב רַטְפִנ הֶשּמֶֹׁש

 יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"י לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא הֶּזַה רָּפְסִּמַה לַע

 :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶרְך ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל"

 ָּטָאהְוַח ָוֶפַׁשע ָעֹון נֵֹׂשא ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נֵֹצר

 הָמָּת זָאֶׁש .ט"תרצ יםִפָלֲא 'ה לֵּבַקְנ ,"ְוַנֵּקה

 יְךִרֱאֶה 'הֶׁש יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ לֶׁש תכּוְּזַה

 לֵאָרְׂשִי םַע זֹו הָנָׁשְבּו .הָבּוׁשְתִּב רּוְזְחַּיֶׁש הָּכִחְו ֹוּפַא

  .תרֹוֹוּדַה לָּכ לֶׁש תנֹוֹוֲעָה תֶא ַערְֹפִל ילִחְתִה

 יַחִּגְׁשַּמַהֵמ 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ל"ַּצַז ליֶגפֹוְטואְכַו ןָתָנ 'ר ג"הרה אדוָויְקֵלְּד

 רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא 'ר ג"הרה םֵׁשְּב )המקדש בית עניני(

 יּוָה הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ תַעְׁשִּבֶׁש ל"ַּצַז

 תֶמֶחְלִמ זֹו םִא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה תֶא לּוֲאָּׁשֶׁש הָּמַּכ

 הֶיְהִי זֹו הָמָחְלִמ יֵרֲחַאֶׁש םָּלֻכְל הָנָעְו ,גגֹוָמּו גֹוּג

 הֶיְהִי בּוׁשְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַא ,קֵסְפֶה

 םִעְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַאְו ,קֵסְפֶה

 םַּג יםִאָבּומ ּוּלֵא יםִרָבְּד .יַחִׁשָמ אבָֹי זֹו הָמָחְלִמ

 אןַיאְּפָל א"גרַהֵמ א"ח ףסֹו 'הּוָּיִלֵא בֵל' רֶפֵסְּב

 ץֵפָח'ֶהֵמ עַמָּׁשֶׁש ד"הי ןַמְרֶסַו א"גרַה םֵׁשְּב ל"ַּצַז

 רַמָא יםִּיַח ץֵפָחֶה :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו ',יםִּיַח

 הָשלְֹׁשִל קֵּלַחְתִּת גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש

 םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמְּב הָיָה ןֹואׁשִרָה .יםִקָלֲח

 ׁשֵמָחְו יםִרְׂשֶעְּכ הֶיְהִי יִנֵּׁשַהְו .הָנֹואׁשִרָה

 אבָֹּת ְךָּכ רַחַאְו .יָהֶרֲחַא הָנָׁש יםִשלְֹׁש דַע

 ,םָלעֹוָה לָּכ לּבְֹסִי ּהָּבֶׁש ,יתיִׁשִלְׁש הָמָחְלִמ

 ץֵפָח'ֶהֶׁש יםִארֹוְו .יַחִׁשָמ אבָֹי הֶז יֵרֲחַאְו

 קֵּלַחְתִּת ּהָמְצַע גגֹוָמּו גֹוּג ֶׁשִּמְלֶחֶמת רַמָא 'יםִּיַח

 יאִה ,הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמּו .תמֹוָחְלִמ 'גְל

 מֹוְּכ

 ןֵכְו

ןֵכְו
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 עז

 ל"זצ אןַיאְּפָל א"ָרְּגַהְו ,גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָנֹואׁשִרָה

 הָּיִנְּׁשַה הָמָחְלִּמַה יאִה אָּפיָרֵא תַאֹוּׁשֶׁש יףִסהֹו

 צּוָר ש"ימ יםִנָמְרֶּגַהֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש

 'ר ג"הרה יִל הָאְרֶה ןֵכְו .םִיַלָׁשירּוִל תלֹוֲעַל

 יִמְלַׁשרּוְי םּוּגְרַּתַהֶׁש א"שליט גְרֶּבְנֶטרֹו םֵחַנְמ

 "גגֹוָמ" יםִמְּגְרַתְמ )ב ,י בראשית( ןָתָניֹו םּוּגְרַּתַהְו

 ,ב נגעים( 'לֵאָרְׂשִי ִתְפֶאֶרת'ְּב אָבמּו ןֵכְו .אָיְנַמְרֶּג

 ַחנֹ יֵנְּב 'גִמְּד ,זַנְּכְׁשַא יאִה ןיֶעאִנַמעְרֶּג ).א

 ]גגֹוָמּו רֶמגֹ םֵהֶׁש[ תֶפֶי יֵנְּב בּוְּׁשַיְתִה

 זַנְּכְׁשַאְו ,אאָּפייָרֵא יאִה ,םָלעֹוָה ןפֹוְצִּב

 אָרָמְּגַּב רָּכְזֻּמֶׁש ףַאְו .ּהָּב יִנפֹוְצ רֵתֹוּיַה יאִה

 ,קֵלָמֲע עַרֶּזִמ םדֹוֱא יאִה אָיְנַמְרֶּגֶׁש :)ו מגילה(

 תֶפֶי יֵנְּבִמ גגֹוָמ לֶׁש הָתְיָה ץֶרָאָהֶׁש ןֵכָּתִי

 אהּו םדֹוֱאֶׁש ןיָוֵּכ .יםִקֵלָמֲע םָׁש בּוְּׁשַיְתִהְו

 יאִלָמְּׂשַה אהּוֶׁש הֶּזַה םקֹוָּמַל ְךָׁשְמִנְו ,אלמְֹׂש

 .םָׁש 'לֵאָרְׂשִי ֶאֶרתִתְפ'ְּב אָבּוּמַּכ ,םָלעֹוָּב רֵתיֹוְּב

 לֶמְרַּכ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו

 'ב תַנְׁשִּב הָתְיָה קֵלָמֲע תֶמֶחְלִּמֶׁש א"שליט

 יףִסנֹו םִאְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ח"תמ יםִפָלֲא

 )יט ,כה דברים( קסּוָּפַה לֶׁש אָּיִרְטיַמִּגַה תֶא הֶזְל

 ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ָמֵלקֲע ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה"

 יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵּבַקְנ "ִּתְׁשָּכח לֹא

 יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע

   .ב"תשע

 ִנָּבא )ב ,לח יחזקאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו

 ָּכל ִיָּלֲחמּו ַהָּיִמים ֶׁשְּבַאֲחִרית ְיֶחְזֵקאל

 ַהּלֹוֲחִמים ְוִיְהיּו ,ִלירּוָׁשַלִים ִביבְס ָהַעִּמים

 ֶׁשֵהם ְוֵעיָלם ְוַאּׁשּור ִמְצַרִים 'א ִמַּצד

 ֶמֶׁשְך ַהֵּׁשִני ִמַּצד ְוַהּלֹוֲחִמים ,ַהִּיְׁשָמֵעאִלים

 ְוֻכָּלם ,ַהָּצפֹון ּוַמְלֵכי ,ֱאדֹום ּוְנִסיֵכי ,ְותּוָבל

 ,ִליםַּבּנֹוְפ ְוִיְּפלּו ָאִחיו ֶאת ִאיׁש ַיַהְרגּו

 ַעל ּגֹוג ָיבֹא ְּפָעִמים 'ֶׁשג לּוִקְּב ל"ַוֲחַז

 תֶא רֵאָבְּמֶׁש )ז דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב ןֵּיַעְו .ְירּוָׁשַלִים

 בֶרֶע הָתְיָהֶׁש ג"תרע תַנְׁש לַע אלֵּיִנָּד ץֵק

  .הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ

 הָלָּבַק לֹו ׁשֵּיֶׁש םָׁש 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ל"ַּצַז יןִקיְסִּד ייּבֵל ַעֻׁשהֹוְי יִּבַרֵמ יׁשִא יִּפִמ יׁשִא

 לָּכ לּוְצָּנִי יַחִׁשָּמַה תיַאִּב םֶדקֹו הָנרֹוֲחַאָה הָמָחְלִּמַּבֶׁש

  .יםִּמַעָה ןִמ יםִלָּדְבֻּמֶׁש 'ה רַבְדִל יםִדֵרֲחַה יםִדהּוְּיַה

 רַמָאֶׁש ל"זצ ׁשְטיאִוָּבּוּלִמ צ"ריָה םֵׁשְּב

 תֶא נּוְמַּיִּסֶׁש הָּיִנְּׁשַה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ רַחַאְל

 הָבּוׁשְתִל רַּתְלַאְל' יזִרְכִה אהּוְו ,תצֹויצֹוִּנַה יֵררּוֵּב

 ג"רהָהֵמ יוָרָבְדִּב ראּוֵּב יִּתְעַמָׁשְו .'הָּלֻאְגִל רַּתְלַאְל

 אָרְטִּסַל יםִנָפֳא יֵנְׁש ׁשֵּיֶׁש א"שליט אָּדְנַל הֶשמֹ 'ר

 הָּׁשֻדְּקַה תצֹויצֹוִנ ְךֶרֶּד אֹו ,הָּׁשֻדְּקַהֵמ קינֹוִל אָרֲחַא

 ,עָרְו בטֹו בָרעְֹּמֶׁש םקֹוָמְל םָלעֹוָה תיַאִרְבִּב לּוְפָּנֶׁש

 לכֹוָי אלֹ תצֹויצֹוִּנַה תֶא רֵרָבְל יםִרְמֹוּג אּלֶֹׁש דַעְו

 ,תצֹויצֹוִּנַה תֶא רֵרָבְל רּוְמָּגֶׁש יֵרֲחַא םַגְו .יַחִׁשָמ אבָֹל

 םֵהֶׁש יםִדהּוְּיַה םִא ',כּוְו םָלעֹוָּב דּוְלנֹו תצֹויצֹוִּנַהְו

 ,תוֹוְצִמְו הָרֹוּת יםִרְמֹוׁש םיָנֵא רּוְרְבִּנֶׁש תצֹויצֹוִּנַה

 ל"זצ צ"ריָה זַמָר הֶז לַעְו .תֹוּפִלְּקַה ייֵדִל יםִרְזחֹו םֵה

 קַר הָרֲאְׁשִנְו ,תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תֶא נּוְמַּיִס הָאֹוּׁשַּבֶׁש

 היָקִנְיַה תֶא לֵּבַקְי אלֹ אָרֲחַא אָרְטִּסַהֶׁש יֵדְּכ הָבּוׁשְּת

 דַּיִמּו ,רּוְרְבִּנֶׁש תצֹויצֹוִּנַה םֵהֶׁש ,יםִּיַחַה יםִדהּוְּיַהֵמ

 םִא םַּגֶׁש תלּוָּגַה ןַמְז ְךֶׁשֶמ לָּכִמ הֶנֹוׁש הֶזְו .יםִלָאְגִנ

 תֶא רמְֹגִל םֶדקֹו יםיִכִרְצ יּוָה ְּתׁשּוָבה יםִׂשעֹו יּוָה

 ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .לֵאָּגִהְל ְךָּכ רַחַאְו יםִררּוֵּבַה

 ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש הָפקּוְּתַה היָלִחְתִה הָאֵּמַה תַּלִחְתִּבֶׁש

 דעֹוְו .תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תֶא רמְֹגִל ידֹוִקְפַּתֶׁש ףֵסיֹו

 ייֵדִּב תלּוָגְל סַנְכִנ לֵאָרְׂשִי םַע ןֵכָּלֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 אָבמּו
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עח

 נּוָל הָיָה אּלֶֹׁש רָבָּד ,הָאֹוּׁשַה רַחַאְל אָקְוַּד בַר בֶרֵעָה

 הָּוַלְמ בַר בֶרֵעָה תַּפִלְּקֶׁש יִּפ לַע ףַא ,תרֹוֹוּדַה לָכְּב

 אלֹ םֵה םַעַּפ ףַא ,םָעְל הָיְהִּנֶׁש זָאֵמ לֵאָרְׂשִי םַע תֶא

 לָכְּד .ְךיָלֵאָו הָאֹוּׁשַה יֵרֲחַאֵמ מֹוְּכ םָעָה לָּכ לַע טּוְלָׁש

 תלּוָגְּב יּוָה לֵאָרְׂשִי םַע ,רֵרָבְל תצֹויצֹוִנ יּוָהֶׁש ןַמְז

 תֹוּמֻאְו ,תצֹויצֹוִּנַה תֶא רֵרָבְל םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶצֵא

 ,תצֹויצֹוִּנַהֵמ תּוּיִחַהְו היָקִנְיַה תֶא לּוְּבִק םָלעֹוָה

 יִמּו ,יםִררּוֵּבַה ְךֶרצְֹל םָלְצֶא רגּוָל אָּבֶׁש לֵאָרְׂשִי םַעֵמּו

 יםִׂשעֹו לֹוְצֶאֶׁש ינּוְיַה ,רֵתיֹוְּב לדֹוָּגַה קֵנֹוּיַה אהּוֶׁש

 אהּו ,יתִרָּקִעָה יםִררּוֵּבַה תַדבֹוֲע תֶא ןָמְז תֹואֹוְּב

 אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,לֵאָרְׂשִי םַע לַע היָטִלְּׁשַה תֶא לֵּבַקְמ

 .הָּפִלְּקַה לָכְל עַפֶּׁשַה תֶא ןָמְז תֹואֹוְּב יִרָּקִעָה ירִבֲעַּמַה

 הָּפִלְּקַה תיַקִנְי ,תצֹויצֹוִּנַה תֶא רֵרָבְל נּוְרַמָּגֶׁש יוָׁשְכַעְו

 ,הָרֹוּת יֵרְמֹוׁש םיָנֵאְו יםִּיַחֶׁש יםִׁשָנֲאָהֵמ קַר יאִה

 יםִבָרעְֹּמֶׁש בַר בֶרֵעָה ְךֶרֶּד הָּפִלְּקַל תֶרֶבעֹו זֹו היָקִנְי

 לֵאָרְׂשִי םַעֵמ עַפֶּׁשַה תֶא יםיִרִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִיְּב

 בַר בֶרֵעָהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִּד יםִעדּוְּיֶׁש יִפְכּו ,הָּפִלְּקַל

 רַּקִעֶׁש ןיָוֵכְו ,לֵאָרְׂשִי ׁשֵּיֶׁש םקֹוָמ לָכְּב קמָֹע יםִבָרעְֹמ

 ,םָּכְרַּד יוָׁשְכַע תֶרֶבעֹו םָלעֹוָה לָכְּב הָּפִלְּקַה תיַקִנְי

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .לֵאָרְׂשִי לַע תֶטֶלֹוּׁשֶׁש הָּפִלְּקַה םֵה

 בֶרֶעְּב )קסה( ל"זצ ׁשיְטאִוָּבּוּלִמ צ"ריָהְל תיחֹוִּׂשַה

 רַּתְלַאְל' הָזָרְכַהַה רַחַאְל ג"תש הָנָּׁשַה אׁשרֹ

 לֶׁש הָצבּוְק הָסְנְכִנ .'הָּלֻאְגִל רַּתְלַאְל הָבּוׁשְתִל

 םִא ,לַאָׁש םֶהֵמ דָחֶאְו צ"ריָה יִּבַרָל יםיִדִסֲח

 .אבָֹל דֵמעֹו יַחִׁשָּמַהֶׁש יןִמֲאַמ ןֵכָא יִּבַרָה

 הָרֵהְמ ָךְדְבַע דִוָּד חַמֶצ תֶא יבִתְּכ יִּבַרָה יבִׁשֵה

 ַחֵמצֹו היָלִחְתִּב אהּו היָחִמְּצַה רֶדֵס ,יַחִמְצַת

 ּהָנְׁשֶי היָחִמְצּו .ץֵע ַחֵמצֹו ןָמְּזַה ְךֶׁשֶמְבּו יַחִׂש

 הָאֵּמַה תיַלִחְתִּב זֵּמִר צ"ריָהֶׁש יםִארֹו .יוָׁשְכַע רָבְּכ

  .זָא ילִחְתִהֶׁש יְךִלֲהַּתַה לַע

א "ין שליטִרְפ ַסיַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ם ֵׁש ְּב)ז"שע' חלק ב סי( 'יםִמֲחי ַרֵרֲעַׁש'ת "שוא ְּבָבּוּמֶׁש

ת נֹוֹוֲעת ָהַמֲחַּמת ֶׁשנֹוָוַּכר ַהַעַׁש ְּבבּוְתָּכה "שדַה

ת  ֶאקּוְּלים ִסִנֹואׁשִרת ָהרֹוֹוּדן ַהָתל אֹוֶׁש

ה ָעְבב ִׁשֵּׁשַחם ְנִאְו. יםיִעִקה ְרָעְב ִׁשַהְּׁשִכיָנה

ת מֹוֵּׁשם ַהִע, דֶסֶחד ַהת ַעכּוְלַּמַהת ֵמירֹוִפְס

, םָּלל ֻּכי ֶׁשיִמִנְפי ּוִעָצְמן ֶאיצֹוים ִחִלֵּכל ַהֶׁש

ז ָאֶׁש, תאֹוע ֵמַבְׁשים ּוִפָלֲא' ם הָרָּפְסה ִמֶלֲעַי

 לּוֱעֶהת ֶׁשירֹוִפְס' ל זים ֶׁשִררּוֵּבר ַהַמְגר ִנָבְּכ

  .הָבּוׁשְתי ִּבלּול ָּתּכֹו ַהָׁשְכַעם ְוָתאֹו

 ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְלׁשֹון

 טֹוֲעֵמי ְלָכל ָידּוַע הּוא ְיסֹודַה ַעל ָהֲעָטָרה

 ,ָרב ְזָמן ֶמֶׁשְך ֵּכן ַּגם הּוא ַוֲהֵרי ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם

 ְוֶזהּו ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל

 ,"ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהָּכתּוב ַּפְׁשטּות

 ֻּכּלֹו ַהְּזָמן ָּכל ֻיְמָׁשְך ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח ַהָּכתּוב

 ִיְתַקְּימּו ַוֲהֵרי ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא ,ִּדְבִעָּתּה

 ַמה ֵּכן ַּגם ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם

 ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר

 ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ַהְּזַמן ָּכל סֹוף

 ַרק הּוא ֶזה ָּכל ֲאָבל .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה ֶׁשִּיְהֶיה

 לַע זֵּמַרְמ 'םֶׁשֶּל'ַהְּד הֶאְרִנ .ְלִׁשּפּולֹו ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע

 תעֹוָׁש ׁשֵׁש רַחַאְל ,בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁשְּכ םֹוּיַה לּוּפִׁש

 .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו לַע רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,יִצֵחָו

 הָפקּוְּתַהֶׁש )פט ,פח דף 'ושערים הקדמות'( 'םֶׁשֶּל'ַּב אָבמּו ןֵכְו

 ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת יאִה ,לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁש דַע

ת ַפקּויל ְּתִחְתל ַּתּויּפִׁשה ַלָרָטֲע ָהיַעִּגַּתֶׁשְכּו ,ףֵסיֹו

 )א"פ(' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשה ְלֶזְו .דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

א "ָרְּגַה[ נּוֵּבת ַרי ֶאיִתִאים ָרִמָעה ְּפֵּבְרַה

 ַחת רּוַרֲעַסר ְּבֵּבַדְמּו רֹוְדַחב ְּבֵבֹוּתְסִמ ]אָניְלִּוִמ

  ְוֶזה



 ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ִלְגאֹל ִנְׁשַּבע ה"הקב / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ְּבִעָּתּה

 

 עט

 ְךֶר ֶּדָךין ְלֵאָה, םָלל עֹו ֶׁשנֹוֹוּבִר ,רֵמאֹוְו, הָאָרנֹו

ים ִדְמ עֹונּו ָא,ֲאִחיֶׁשָּנהַלִעָּתּה ְּבין ֵּב יתִעָצְמֶא

י ֵרְבִדְּבט ֶׁשּוׁשָּפט ַהַׁשְּפי ַהֵרְבל ִּדף ַעֶקל ּתָֹכְּב

  ."ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה' ֲאִני ה "ָךְתָחָטְבַה

ף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמל ֶׁשֶבֵּסן ַהַיְנִעיף ְּבִסהֹוה ְלֶאְרִנ

ים ִלְּלַּפְתִּמֶׁש, דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמל ן ֶׁשָמְּז ַהיַעִּגַּמֶׁשְּכ

ר ָמָתה ְוָדהּוה ְיֵׂשֲעה ַמָיָהֶׁשם ְּכַּגֶׁש. 'כּות ְומּוא ָיּלֶֹׁש

וישב ( ַּבּזַֹהרָמִצינּו , דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹוְל

הֹוִרידּוהּו , ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּיהּוָדה ָּגַרם ִלְמִכיַרת יֹוֵסף ):קפח

ַוֵּיט ַעד " ְוֵכיָון ֶׁשהֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו, ִמְּגֻדָּלתֹוָהַאִחים 

. ְוִנְהָיה ַמֲעֵׂשה ָּתָמר, "ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה

 ׁשֶרת ׁשַֹדת ֵלה ֶאָמְרָּגף ֵסת יֹויַרִכְּמם ֶׁשים ָׁשִארֹוְו

ר ה ִּבְבִחיַנת ָׂשִעיָת ִּדְמִכיַרת יֹוֵסף ָהְי.רָמָּת ִמיַחִשָּמַה

ְולֹא ִיְמַנע , ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַקְטֵרג, ַלֲעָזאֵזל ֶׁשָּנְתנּו ַלָּׂשָטן

ם ֵהף ֶׁשֵסיֹוב ְוקֲֹעַיְו. ִּביַאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָלעֹוָלם

 לּוְבת ָסכּוְלַּמים ַליִעִּפְׁשַּמד ַהיסֹות ִוֶרֶאְפת ִּתיַנִחְּב

ים יִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהְל, ףֵסת יֹויַרִכְּמה ִמן ֶזַמְזים ִּבִרּוּסִי

  .תכּוְלַּמת ַהַדָל הֹוְךֶרצְֹל

.]ב"תשע' הת ֹוּיִתאֹו, 'ת הַעֻבְׁש[ .ּהָּתִעל ְּבֵאָרְׂשם ִית ַעל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשה ִנ"הקב

ר( ן"ַּבְמַרָּב או י ל הנה" על ב י שכ י י  )"עבד

 ,אוָל םִאְו ,דָּיִמ אבָֹי הָבּוׁשְתִּב יַחִׁשָּמַה

 ,יבִתְכִדְּכ ,הָעבּוְׁשִּב יוָלָע אָּבַה ץֵּקַה דַע רֵחַאְתִי

 ְּבֵחי ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם"

 ,הָעבּוְׁש דסֹוְּב יאִה ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּגֶׁש יםִארֹוְו ."םָלעֹוָה

 ןֵכְו .ּהָּתִעְּב לֵאָרְׂשִי םַע תֶא לאְֹגִל עַּבְׁשִנ ה"קבָהֶׁש

 ְּגֻאָּלה ַהְבָטַחת )מ ,לב דברים( 'יֵיְחַּב נּוֵּבַר'ְּב אָבמּו

 ַהִּנְׁשָּבע ָּכל ִּכי ,ִּבְׁשבּוָעה ִהיא ָהֲעִתיָדה זֹו

 ,ּבֹו ִנְׁשָּבע הּוא ֲאֶׁשר ַּבֵחֶפץ ְונֹוֵגַע ָידֹו נֹוֵׂשא

 ְּבַהְבָטַחת ְּבָדִנֵּיאל ֶּׁשָּכתּוב ַמה ְּכֶדֶרְך ְוהּוא

 ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ֶרםַוָּי" זֹו ְּגֻאָּלה

 ה"ע ָּדִוד ָאַמר ְוֵכן ,"'ְוגֹו ָהעֹוָלם ְּבֵחי ַוִּיָׁשַבע

 םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָיֶדָך ְנָׂשא ֵאל 'ה קּוָמה"

 תַעֻבְׁש" )י ,כב שמות( קסּוָּפַהֶׁש א"שליט ןַמיְסִז

 דסֹוְּב יאִה זֹו הָנָּׁשֶׁש זֵּמַרְל ,ב"תשע תֹוּיִתאֹו "ה"הוי

 ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי תֶא לאְֹגִל עַּבְׁשִּנֶׁש "ה"הוי תַעֻבְׁש"

 רֶנְדֹוּב יםִּיַח 'ר ג"הרהְו .ב"תשע תַנְׁשִּב ּהָּתִעְבִּד

 'ה תֹוּיִתאֹו ,'ה תַעֻבְׁשֶׁש זֶמֶרָה תֶא דֵּדִח א"שליט

  .ב"תשע

ן ֹוׁשָּלַהא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרה

 תַׁשָרָפם ְּבת ַּגֶרֶּכְזה ֻמָּלֻאְּגל ַהה ַעָעבּוְׁש

ה ָּלֻאְּגל ַהים ַעִרְּבַדְמ ַהַּבְּפסּוִקים ינּוִזֲא ַהתיַרִׁש

ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים ָיִדי " )מ, דברים לב( היָדִתֲעָה

 "אָּׂשֶא"ר ֶׁשֵאֵב ּו".ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם

 ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא הּוֶׁש. שב אָּיִרְטיַמִגְּב

  .ב"תשע

 ג"הרה לֶׁש ֹוּתְחַּפְׁשִמ יֵנְּב נּוְּוִּכ הֶּזַה קסּוָּפַּלֶׁש

 םֶהָל ׁשֵּיֶׁש ל"ַּצַז ןַמְרֶּביְלִז ְׁשלֹמֹה ִיְצָחק 'ר

 אתֵצֹוּיַה ,ץֵק תַנְׁשִּכ ב"תשע תַנְׁש לַע א"ָרְּגַהֵמ תֶרסָֹמ

 אהּו ּהָּתִעְּב ץֵּקַה דסֹו יִּכ .ינּוִזֲאַה תיַרִׁש יֵקסּוְּפִמ

 'הֶׁש הֶּזַה קסּוָּפַה ןֵכְו .נּוְרַאֵבְדִּכ הָעבּוְּׁשַה דסֹוְּב

 ,ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבָי אהּו ּוּכְזִי אלֹ םִאֶׁש עַּבְׁשִנ

 'ה אָּיִרְטיַמִגְּב "ָיִדי ָׁשַמִים ֶאל ֶאָּׂשא ִּכי"

 "ָאנִֹכי ַחי ְוָאַמְרִּתי" בתּוָּכַה ְךֵׁשְמֶה ןֵכְו .ב"תשע

ד עֹוְו

 אָבמּו

 יףִסהֹוְו

 ןֵכָּתִיְו



 ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ִלְגאֹל ִנְׁשַּבע ה"הקב / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ְּבִעָּתּה

 

פ

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע

 .ב"ע דַחַי 'מ קסּוָּפ לב קֶרֶפְּב אָצְמִנ קסּוָּפַה ןֵכְו

 קסּוָּפַהֶׁש א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶׁשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְּמֶׁש ,יִּׁשִׁש יֵרֲחַא ןֹואׁשִרָה אהּו

 ִאם" םָׁש בתּוָּכַה ְךֵׁשְמֶה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה אבָֹּת ֹוּבֶׁש

 לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע ".ַחְרִּבי ְּבַרק ַׁשּנֹוִתי

 .יַחִׁשָמ הּוָּיִלֵא ת"ר "םִא" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב
 ַחי"ַהֶׁש א"שליט ןַמְסיִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ רּוּבִח לַע זֵּמַרְמ "ְלעָֹלם ָאנִֹכי

 ב"תשע תַנְׁש לֶׁש דֹוּסַה אהּוֶׁש ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו

 ףֵסיֹו לַע זֵּמַרְמ י"ח .ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לֶׁש יְךִלֲהַתְּב

 ְוֵכן .דִוָּד לֶׁש תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמ םָלעֹוְו ,דסֹוְיַה

 ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמלּו ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָאנִֹכי"

 הָמֹוּד ןֹוׁשָל יםִארֹוְו .'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו

 דניאל( ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע עַּבְׁשִנ 'הֶׁש אלֵּיִנָדְּב קסּוָּפַּב םַּג

ב  ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" )ז ,י

 ּוְכַכּלֹות ָוֵחִצי מֹוֲעִדים ְלמֹוֵעד ִּכי ָהעֹוָלם ְּבֵחי

 ןֵכְו ".ֵאֶּלה ָכל ִּתְכֶליָנה קֶֹדׁש ַעם ַיד ַנֵּפץ

 יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע "ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם"

  .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

יא ה ִהָעבּוְּׁשַהים ֶׁשִקסּוְּפי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹו

ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל  ",םִיַמָּׁשם ַלִיַדת ָייַאִׂשְנִּב

 ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם". "ָׁשַמִים ָיִדי

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבה ֶּׁשי ַמל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנְו". ַהָּׁשַמִים

, ֵבית ֵׁשם ְוֵעֶברָׁשָנה ְּב ד"יַּיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש ֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'

 ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְּבָרֵחל ,ָׁשָנה ָעַבד ֵאֶצל ָלָבן ד"י ְועֹוד

 ּוִבְׁשִביל. ְׁשֵּתי ָיַדִים ִּדְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת ֵיׁש ָלּה. ְוֵלָאה

 ,אבֹיד ָלִתָעת ֶליַנִחְב ִּבִלְזּכֹות ִלְׁשֵלמּות ַהִּתְפֶאֶרת

ם ֵלָאה ְוַגם ִעם ָרֵחל ָהָיה ָצִריְך ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַקֵּׁשר ַּגם ִע

 יּהֵמא ְׁשֵהְיל ד ֶׁשֹוּסה ַהֶז ְו.ד ָׁשָנה"ַלֲעמֹל ַּפֲעַמִים י

 ח"כ ֹו ּבׁשֵּיֶׁש, אָּיַמְלי ָעֵמְלָעְלם ּוַלָע ְלְךַרָבא ְמָּבַר

ה "ם הויד ֵׁשֶגֶנְּכ, ד"ים יִמָעְּפ' בן ַיְנִמת ְּכֹוּיִתאֹו

, בקֲֹעל ַית ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמה ַה"י מּוּלִמְּב

' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ר ְּבָאבְֹּמַּכ. תֹוּיִת אֹוח"כ ׁש ֵיֹום ּבַּגֶׁש

י ֵּתל ְׁש ֶׁשה זֹויָנִחְבִּד. יׁשִּדַּקל ַהֶׁש'  אׁשרּוְדל ִּב"יַזִרֲאָהְל

ָּמִצינּו י ֶׁשִפְכּו. אבֹיד ָלִתָעל ֶלד ֶׁשֹוּסיא ַהם ִהִיַדָי

ְוִיְבֶנה ָיִדיד , ָיבֹוא ָיִדיד ֶּבן ָיִדיד .)מנחות נג( אַּבְּגָמָר

. ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו ְיִדיִדים, ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ָיִדיד, ְלָיִדיד

ְוִיְבֶנה , ]ֶׁשִּנְקָרא ְיִדיְדָיה[ָיבֹוא ָיִדיד ֶזה ְׁשלֹמֹה 

ַמה ְּיִדידֹות "ָיִדיד ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנֱאַמר 

, ְלָיִדיד ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ָךֶתיִמְׁשְּכנֹו

ְלִבְנָיִמן "ֶׁשֶּנֱאַמר , ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ָיִדיד ֶזה ִּבְנָיִמין

ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו ְיִדיִדים ֶזה ִיְׂשָרֵאל , "'ָאַמר ְיִדיד ה

 ַהָּיד ָיד ְמַרֵּמז ַעל ָּיִדיד ֶׁשםר ָׁשָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. 'ְוכּו

ל ֵחל ָרת ֶׁשמּוֵלְּׁשד ַהסֹו ְּבְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשֶׁשָהָיה 

  .הָאֵלְו

ָּכלּו ָּכל , ָאַמר ַרב :)סנהדרין צז(א ָרָמְּגַּב

ְוֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא , ַהִּקִצין

ַּדּיֹו , ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר, ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ,  ְּכַתָּנֵאי.ֶׁשַּיֲעמֹד ְּבֶאְבלֹו, ְלָאֵבל

, ִאם ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה ִנְגָאִלין, אֹוֵמר

 ִחָּנם", ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע

לֹא ִּבְתׁשּוָבה , "ִנְמַּכְרֶּתם ְולֹא ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו

לֹא ַוֲה, ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים

ָוֶאְׁשַמע ֶאת ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ", ְּכָבר ֶנֱאַמר

 ַהְיאֹר ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו יֵמיֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמ

ִּכי ְלמֹוֵעד , ֶאל ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם

מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש 

ד עֹוְו

 ינּוִצָמ



 ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ִלְגאֹל ִנְׁשַּבע ה"הקב / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ְּבִעָּתּה

 

 פא

א ָבמּוּו .ָׁשַתק ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר". ֵאֶּלהִּתְכֶליָנה ָּכל 

, תֶקלֲֹחאן ַמין ָּכֵא ֶׁש)ה אין בן דוד"ד. צח(א "מהרשם ַּבָׁש

ים ִׂשעֹו ֶׁש,הָּניֶׁשִחת ֲאַּלֻאל ְּגר ַעֵּבר ִּדֶזיֶעִלי ֱאִּבַרא ָּלֶא

ת ַּלֻאל ְּגר ַעֵּבִּד ַעֻׁשהֹוי ְיִּבַר ְו.םָנצֹוְרה ִמָבּוׁשְּת

 .הָבּוׁשְּתת ֹוׂשֲעל ַלֵאָרְׂשת ִי ֶאיַחִרְכַמ' ה ֶׁש,ּהָּתִעְּב

ַרִּבי ן ְלַעָטֶׁשַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְּכ ַעּוּדר ַמָאבֹ ְמינּוֵרָבי ְּדִפְלּו

ק סּוי ָּפִּכ, קַתָׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר , הָעבּוְּׁשל ַהַעֱאִליֶעֶזר 

 הָבּוׁשְת ִּבהָילּוְּתה ָּניֶנֵאֶׁש ּהָּתִעְּבְּגֻאַּלת ל ר ַעֵּבַדה ְמֶז

 ְךֶלם ֶמיֶהֵליד ֲעִמֲעַמ' הא ֶׁשָּלֶא, םָמְצַעים ֵמִׂשעֹוֶׁש

  .הָבּוׁשְּתים ִׂשעֹון ְוָמָהה ְּכֶׁשָק

' הֶׁש, הָרֹוּתַּבת ֹוּבַרים ִמָע ְּפהיָעִפֹוּמה ֶׁשָעבּוְּׁש ַהןֵכְו

. לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאם ֶאָעְרַזת ְלֵתת ָלבֹוָאע ָלַּבְׁשִנ

 ּוּתְׁשז ִיָאה ֶׁשיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגק ַּבת ַרמּוֵלְׁשם ִּבִּיַקְתִּת

י אִתֵבֵהְו "דֶגֶנח ְּכַסיל ֶּפֵלית ְּביִׁשִמֲחס ַהֹוּכת ַהֶא

ת ֶזֶּמֻר ְמב"תשעת ַנן ְׁשֵכְו ".ץֶרָאל ָהם ֶאֶכְתֶא

ֶׁשֶבת ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָל" )כ ,דברים ל(ב תּוָּכַּב

ר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשַע

  ".םֶהְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָל

 )ה"פ( 'אָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִס'א ְל"ָרְּג ַהׁשרּוֵפְּב

 ֵהן ,ֵאּלּו ָיִמים 'ְּבו ןֵהֶׁש ַהְּפָרִטים ְוָכל

 ְּביֹומֹו דָחֶא ָּכל ֲאָלִפים 'ְּבו ִמְתַנֲהִגין

 ּואהֶׁש הַהְּגֻאָּל ֵקץ ֵּתַדע ִמָּכאןּו .ּוְבָׁשָעתֹו

 ֶׁשהּוא ַזָּכִאין ִיְהיּו ְּכֶׁשּלֹא םלֹוָׁשְו סַח ְּבִעָּתּה

 'ַּבה ַהּקֹוֵרא ֶאת ֲאִני ּוַמְׁשִּביַע ,ַאֲחרֹוןָה ֵקץ

 יַעִּבְׁשַמ א"ָרְּגַה .ֶזה ְיַגֵּלה ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹקי

 םלֹוָׁשְו סַח אּובֹוָי אּלֶֹׁש יֵדְּכ הֵּלַגְי אּלֶֹׁש אֵרֹוּקַה תֶא

 לָּכ יםִדְמעֹוֶׁשְכּו ,רָאְׁשִנ דעֹוֶׁש ְךרָֹאָה ןָמְּזַהֵמ ׁשאּוֵיְל

 יִפְכּו תקּוְּזַחְתִהְו הָחְמִׂש יאִבֵמ קַר יּוּלִּגַה ,ברֹוָק ְךָּכ

 אלֹ א"ָרְּגַהֶׁש טּוׁשָפּו ,ןָּמַקְל ן"ַּבְמַרָה יֵרְבִּדִמ יאִבָּנֶׁש

 יֵרְבִּדִמ ץֵּקַה תַנָבַה לֶא ד"בס נּוְעַּגִהֶׁש טָרְפִבּו ,רַסָא

 ןֹוּלַעְּב רַהּזַֹה לֶׁש ץֵּקַה תֶא נּוְמַסְרִפּו ,מֹוְצַע רַהּזַֹה

 נּוְפַסהֹו ,ע"תש רֶמעָֹּב ג"ל בֶרֶע 'לַמְׁשַחַה דסֹו'

 לֶׁש נֹוֹוׁשְל ןֵכְו תֶפֶסתֹוְּכ א"ָרְּגַה יֵרְבִּד תֶא זֹו הָנָׁשְּב

   .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ַאֲחרֹוןָה ֵקץ ֶׁשהּוא א"ָרְּגַה

 )לב 'ע ח"תשנ ניסן( 'הָרֹוּתַה לקֹו' ץֶבקֹוְּב אָבמּו

 ל"ַּצַז יִקְסְמַרְּבַא אלֵקְזֶחְי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

 לַע רֵּפִּסֶׁש קיְסִרְּבִמ ח"גרַהֵמ מֹוְצַעְּב עַמָּׁשֶׁש

 ין'אִזָלֹוּוִמ ח"גרַל רַמָאֶׁש דָחֶא םָכָח ידִמְלַּת

 הָיָהְו ץֵּקַה ןַמְז תֶא א"ָרְּגַהֵמ יןִבֵה אהּוֶׁש

 רַמָא ין'אִזָלֹוּוִמ ח"גרַהְו .הָלדֹוְּג הָחְמִׂשְּב

 ינּוְיַה[ .ןכֹוָנ יןִבֵה אלֹ אהּוֶׁש רַּכִנ תֹוָחְמִּׂשִמֶׁש

 תֶרֶרעֹוְמ ּהיָנֵא תֹויָעיִדִו קחֹוָר יִּתִמֲאָה ץֵּקַהֶׁש

 רֵמאֹו יִמ קיְסִרְּבִמ ח"גרַה תֶא לּוֲאָׁשְו .]הָחְמִׂש

 ןֶבְּב הָעָט איָבִקֲע יִּבַר יֵרֲה ,הָעָט אלֹ א"ָרְּגַהֶׁש

 איָבִקֲע יִּבַרֶׁש הָנָע קיְסִרְּבִמ ח"גרַהְו ,איָבִזּוּכ

 לָבֲא ,יַחִׁשָּמַה אהּוֶׁש בַׁשָחֶׁש איָבִזּוּכ ןֶבְּב הָעָט

 ,ןכֹוָנ איַּדַו אּוה ּהָּתִעְּב לֶׁש א"ָרְּגַה לֶׁש ץֵּקַה

 רֶפֵס' ןֹוׁשְל הֶזְו .הָעָט א"ָרְּגַהֶׁש ןֵכָּתִי אלְֹו

 א"ָרְּגַה ץֵק )הספר בסוף( 'םֶשֶּל'ַה לַעַבְל 'הָעֵּדַה

 רָׁשְפֶאְו ,יםִּיַחַה ץֵע יֵמֲעטֹו לָכְל ַעדּוָי

   .הָנָּׁשַה קּוּיִדְּב תַעַדָל

 ש"גרַהֶׁש )קפז 'ע ג"ח( 'יׁשִא הֵׂשֲעַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ,א"ָרְּגַה ץֵק לַע 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה תֶא לַאָׁש ןָמייְנֵרְּג

 .רֹוְפִסא ְּב"ָרְּגַה יַעִּבְׁשַמה ָעבּון ְׁשה ִמיֶזל ֵאַאָׁשְו

 בֵתֹוּכֶׁש יִנֲא יַעִּבְׁשַמ יםִּלִּמַּבֶׁש הָנָע' יׁשן ִאזֹוֲח'ַהְו

 תנֹוְׁשִּב הָיָה א"ָרְּגַהֶׁש ןיָוֵכְו .ֹוּלֶׁש ץֵּקַה זָּמֻרְמ א"ָרְּגַה

 ןֵהֶׁש ב"שע תֹוּיִתאֹוָּב אהּו זֶמֶרָהֶׁש הֶאְרִנ ',תַה

   .הָעבּוְּׁשַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה תֹוּיִתאֹו

 אָבמּו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



 ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ִלְגאֹל ִנְׁשַּבע ה"הקב / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ְּבִעָּתּה

 

פב

 ןֹוׁשְל ינּוִצָּמֶׁש א"שליט זָר ןעֹוְמִׁש 'ר ג"הרה

 'ַחֵּבַׁשְל ינּוֵלָע' תַּלִפְתִּב הָּלֻאְּגַה לַע הָעבּוְׁש

 .ֶּבֶרְך ָּכל ִּתְכַרע ְלָך ִּכי .ֵתֵבל יֹוְׁשֵבי ָּכל ְוֵיְדעּו ּוַיִּכיר

 םַּג זָּמֻרְמ הֶז יןֵעְכּו .ב"תשע תֹוּיִתאֹו .ָלׁשֹון ָּכל ִּתָּׁשַבע

 ְלָך ָלׁשֹון ְוָכל ,יֹוֶדה ְלָך ֶּפה ָכל ִּכי ',תַמְׁשִנ' תַּלִפְתִּב

 םַּג יאִהְו .יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד אָּיִרְטיַמִגְּב ןֹוׁשָל ןֵכְו .ִתָּׁשַבע

 דסֹוְיַה יאִה ְוַהָּלׁשֹון ,תכּוְלַמ אהּו הֶּפַה יִּכ ,דִוָּד תֶא ְמַסֶּמֶלת

 ִתָּׁשַבע ְלָך ָלׁשֹון זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְו .דִוָּד דסֹוְּב ,תכּוְלַּמַּבֶׁש

 זָּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו .ב''תשעְּב דִוָּד יאִהֶׁש ןֹוׁשָּלַל הֶּכְזִּנֶׁש

 תַּלֻאְּג ןֵכְו ".ָהָאָלה ְׁשֻבַעתִּב" )כא ,ה במדבר( בתּוָּכַּב

  ".ָאָלהָה ֻבַעתִּבְׁש" בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב

 איָתִא )בשלח( 'םִיַרְפֶא הֵנֲחַמ לֶגֶּד' רֶפֵסְּב

 ה"זללה ז"אא ֶׁשל ַהּקֶֹדׁש ְּבִאֶּגֶרת

 ה"ע ִמּפֹוְלַנאי ָהַרב ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ַּבֵּסֶפר ַהִּנְדַּפס

 ,ַמר ָאִתי ֵאיָמַתי ַלָּמִׁשיַח ט"בעשַה ֶׁשָּׁשַאל

 ַמְעָינֹוֶתיָך ְוָיפּוצּו ּתֹוָרְתָך ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְוֵהִׁשיב

 ּוְבֵני ַּבָּפסּוק ֶׁשְּמֻרָּמז לֹוַמר ֵיׁש ְוֶזה .חּוָצה

 ׁש"ְּבֵרי ,ַּגֵּלי ְּבֵריׁש ַהָּגלּות ִמן יֹוְצִאים ִיְׂשָרֵאל

 י"ַּגֵּל .ם'ֵׁש ַעל'ַּב ְׂשָרֵאל'ִי ִּבי'ַר ֵּתבֹות אֵׁשיָר

 ָאז ַמְעָינֹוָתיו ְוָיפּוצּו ּתֹוָרתֹו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַהְיינּו

 תֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהְּב ט"בעש ןֵכְו .ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון

 תֹוּיִתאֹוְּב תפֹוְּלַחְתִמ 'תְו 'ט תֹוּיִתאֹו יִּכ ,ב"תשע

 'ה תֹוּיִתאֹו ט"הבעש רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ת"דטלנ

 זֵּמַרְמ םַּג אהּוְו .ה"תשעְּב אֹו .ב"תשע יםִפָלֲא

 ןֵכְו .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע

 יםִּלִּמַה םִע ל"זצ ט"בעשַה ר"מֹוְדַאָה

 'תְו 'ט תֹוּיִתאֹוָה ףּוּלִח ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 זֵּמַרְמ ןֹוׁשָּלַה תֹוּיִתאֹו ןֵהֶׁש ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב

 חַסנֹ תֶא אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ .ב"תשעְּב הָּלֻאְּגַה לַע

ָך ָלׁשֹון ְוָכל ,הָּלִפְּתַה  .ב"תשע תֹוּיִתאֹו ִתָּׁשַבע ְל

 א"ָרְּגַה זַמָר ּהָּכְרַּד הָעבּוְּׁשַה דסֹו יאִה ןֹוׁשָּלַה ןֵכְו

 ץֵּקַה תֶא זַמָר ט"בעשַה םַּגֶׁש אֵציֹוְו .ֹוּלֶׁש ץֵּקַה תֶא

 ןֹוׁשָּלַה דסֹו ְךֶרֶּד ,תֹוהּוַמּו תֹומּוְצַע הּוֶּזֶׁש מֹוְׁשִּב

 יןֵּב אָלְפִנ רּוּבִח אןָּכ נּוָל ׁשֵיְו ,הָעבּוְּׁשַה דסֹו יאִהֶׁש

 'ב ןֵכְו .ב"תשעְּב הָּלֻאְּגַה דסֹוְּב א"ָרְּגַל ט"בעשַה

 'ד אָּיִרְטיַמִגְבּו .ִתָּׁשַבע אָּיִרְטיַמִגְּב ָלׁשֹון יםִמָעְּפ

 ֹוּמַע יֵחְּדִנ ץֵּבַקְמ תַּכְרִבְּב זָמְרִּנַה ,ףֵקזֹו יםִמָעְּפ

 ןֵכְו ).ויחי( 'םַענֹ יֵרְמִא' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,לֵאָרְׂשִי

 ָךְל הֶּפ לָּכ )ד"תרס שבועות( 'תֶמֱא תַפְּׂש'ַּב אָבמּו

 גַחְּב ןָקְתִנ הֶּפַהְו .ַבעִתָּׁש ָךְל ןֹוׁשָל לָכְו הֶדיֹו

 יאִהֶׁש ָהִראׁשֹון ןּוּקִּת אהּוְו .חָס הֶּפ חַסֶּפַה

 ָךְל ןֹוׁשָל לָּכ ְךָּכ רַחַא .ףּוּגַה תפּוְּתַּתְׁשִהְּב

 ׁשֶפֶּנַה תקּוֵבְּד אהּוֶש תעֹובּוְׁשִּב ִתָּׁשַבע

 תֶא תֶלֶּמַסְמ עַבָּׁשִת ָךְל ןֹוׁשָּלֶׁש יםִארֹו .ׁשֶרּׁשַֹּב

ֵכן .תמּוֵלְּׁשַּב תקּוֵבְּד לֶׁש הָהבֹוְּגַה הָּגְרַּדַה  ן"ָלׁשֹו ְו

 ַהַּפְרָנָסה ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת

 ֶאת ָלֶהם ֹוֵתןנ ַאָּתהְו ֵּברּוַׂשְי יָךֶלֵא" )קמה תהילים(

  .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ְּבִעּתֹו ָאְכָלם

 קסּוָּפת ַה ֶאׁשַרָּד' אָיְנַּת'ל ַהַעַּב ֶׁשַעדּו ָיןֵכְו

א ָצָּיֶׁשְּכ" ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי" ) יט,תהילים נה(

ר ָׁשְפה ֶאם ֶזֹוּיִּמר ֶׁשַמָאְו, וֵלְסט ִּכ"יא ְּבֶלֶּכַהֵמ

א לֹ ְוְךֶרל ֶּדָכה ְּבָרֹוּתת ַהּוּייִמִניץ ְּפִפָה ְלְלַהְתִחיל

ָּפָדה ְבָׁשלֹום "ה ֶיְהִּיי ֶׁשֵדְּכ, יםִרְסאֹוָהש ֵמׁשֲֹחַל

ם לֹוָׁשה ְּבֶיְהה ִּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַה ֶׁשינּוְיַה, "ַנְפִׁשי

 ב''ו תשעֵלְסט ִּכ"יי ֶׁש ִלּובְתָכ ְו.יםִמֲחַרְבּו

ה ָנָּׁש ֶׁשינּוְיַה ".ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי" אָּיִרְטיַמִגְּב

י ִפְּכ, זיל ָאִחְתִהה ֶּׁשל ַמה ֶׁשָמָלְׁשַהיא ַה ִהזֹו

  .ט"בעשל ַה ַענּוְרַאֵּבֶׁש

  יףִסהֹוְו

 אָבמּו



 ִיְׂשָרֵאל ַעם תֶא ִלְגאֹל ִנְׁשַּבע ה"הקב / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

.ְּבִעָּתּה

 

 פג

 דרבי אבות' על( א"יָדִחַהֵמ 'ןֶדָאָל רָכִּכ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 תַנְּׁשִּמֶׁש י"ִרֲאָה םֵׁשְּב בתּוָּכ )רמה עמוד א"פכ 'נתן

 .ּהָּתִעְּב לבּוְּג סַנְכִנְו הָּניֶׁשִחֲא לבּוְּג רַבָע ל"ש

 תֹוּלַגְל ילִחְתִה ל"יַזִרֲאָה ל"ש תַנְׁשִבְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו

ן( ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא  )'ה הערה לדורות כתבוני בספר עיי

 הָּלֻאְּגַה תּוּייִמִנְפִּד ,ּהָּתִעְּב ְּגֻאַּלת תַּלִחְּת אהּו הֶז יּוּלִגְו

 לָכְו ,זֹו הָנָׁשְּב ילִחְתִהֶׁש הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ יּוּלִּג יאִה

 .םָׁש ילִחְתִהֶּׁש הַמ לֶׁש הָמָלְׁשַה םֵה יםִכיִלֲהַּתַה רַאְׁש

 יִפְּכ ּהָּתִעְבּו ּהָּתְעַׁשְּב תַּלֻאְגִל רּוׁשָק ט"בעשַה ןֵכָלְו

 ל"יַזִרֲאָה ילִחְתִהֶּׁש הַמ תֶא יְךִׁשְמִה אהּו יִּכ ,נּוְרַאֵּבֶׁש

 ְוָלֵכן ,לֵאָרְׂשִי לָכְל ל"יַזִרֲאָה תַרֹוּת תֶא יטִׁשְפִהְו

 לֶׁש יְךִלֲהַּתַה םּוּיִס הֶז הָצחּו יוָתנֹוָיְעַמ צּופּוָּיֶׁשְּכ

 רּוּדִסְּב אָבמּו ןֵכְו .ל"ש תַנְׁשִּב ילִחְתִהֶׁש ּהָּתִעְּב

 ,ׁש"ַּׁשַרָהְו ל"יַזִרֲאָה י"ִּבְׁשַר לֶׁש ת"סַהֶׁש 'םלֹוָׁש תרֹוָהְנ'

 ,ם"ָקָנ אהּו .םלֹוָׁש קָחְצִי ןעֹוְמִׁש יּוָה םיֶהֵתמֹוְּׁשֶׁש

 יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע זֵּמַרְמּו

 ןֵּכ אןָכְו .ץֵק אָּיִרְטיַמִגְּב םַּג הֶזְו ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו

 ָּלהֻאַהְּג יִּכ ,הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא ןֹוׁשָּלַה הָמיִאְתַמ

 תדֹוסֹו יּוּלִּג אהּוֶׁש ,ּהָּלֶׁש ייִמִנְּפַה קֶלֵחַּב היָלִחְתִה

 הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַא רַמלֹו ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .הָרֹוּתַה

 יִפְּכ ,ןכֹוָנ ינֹוֵא ',כּוְו ץֶרָאָה ןַיְנִּב לַע תּוּיִניצֹוִחְּב

 יִּכ ,אָּתְלַחְתַא אלְֹו תּוּיִניצֹוִחְּב הָנָכֲה קַר ֹוֶּזֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש

 בֹוְׁש םֶׁשֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .תרֹואֹו יִלְּב ןִיַדֲע יםִלֵּכַה

ם'( 'הָמָלְחַאְו י ל ו ג י שר ע ו י ף 'ו  רֹוֹוּדִמ )'ז אות 'ב ענ

 ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִה הָאְלָהָו ל"יַזִרֲאָה לֶׁש

 תימֹוִּד ןּוּקִּתַה ראֹו תמֹוָלעֹוָה תּוּייִמִנְפִּב

 םָנְמָא ,םיֹו לָכְּב ְךֵלהֹוְו בֵרָקְתִמ אהּוְו ,יַחִׁשָּמַה

 םַגֲה ןֵכָלְו ,תמֹוָלעֹוָה תּוּייִמִנְפִּב קַר אהּו

 םיֹו לָכְבּו דאְֹמ ַערּוָּג הָּתַע אהּו תּוּיִניצֹוִחַהֶׁש

 תּוּייִמִנְּפַה לָבֲא ,רֹוֵבֲח לֶּׁשִמ תֹוָלְלִק הָּבֻרְמ

 הָּטַמְל הֶּלַּגְתִמּו ,ידִמָּת ןֵּקַּתִמּו ְךֵלהֹו אהּו

 יִּכ אָצְמִנְו ,יָהֶנפּוְצ יֵרְתִסְּב הָרֹוּת יֵׁשּוּדִח ידִמָּת

 ,רַבָעֶׁש םֹוּיַהְּב שרְֹדִלְו רקֲֹחַל רסּוָא הָיָהֶּׁש הַמ

 ןֵּיַעְמ לָּכ יׁשִּגְרַמ הֶזְו ,אָּבַה םֹוּיַּב רָּתֻמ אהּו

 יַחִׁשָּמַה לֶׁש תֹוָבּוׁשְּת רֵתיֹו תֶנֶבמּו הֶז יִפְלּו .יִּתִמֲא

 ְוֵהִׁשיב ,ַמר ִתיָא ֵאיָמַתי .ט"בעשַה לֶׁש תֹוָלֵאְׁשִל

 .חּוָצה ַמְעָינֹוֶתיָך ְוָיפּוצּו ּתֹוָרְתָך ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה

 לֶׁש ייִמִנְּפַה קֶלֵחַּבֶׁש ןיָוֵּכ יַחִׁשָּמַה תֶא לַאָׁש ט"בעשַה

 יַחִׁשָּמַה אבָֹי יַתָמ ,היָלִחְתִה רָבְּכ יאִה הָּלֻאְּגַה

 הָצחּוַה יץִפָהְל הָנָע יַחִׁשָּמַהְו .טֹוּוׁשְּפִּכ תּוּיִניצֹוִחְּב

 הָּלֻאְּגַה לֶׁש ראֹוָה איָלֵּמִמּו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ ראֹו תֶא

 הָּלֻאְּג הֶיְהִתְו .תּוּיִניצֹוִחַל תּוּייִמִנְּפַהֵמ הָצחּוַה אֵצֵי

ם ֵחַנ ְמ'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תּוּיִניצֹוִחְּב םַּג ּהָטּוׁשְּפִּכ

ב ַתו ָּכ"ז מהרחָא ֶׁשב"שלת ַנְּׁשִּמא ֶׁש"שליט ןַמיְסִז

 ת"ֶמֱא ׁש ֵיב"תשעת ַנד ְׁשל ַע"יַזִרֲאת ָהַרֹות ּתֶא

  .יםִנָׁש

ת ַנְּׁשִּמ ֶׁש)מאמר פד(' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָב מּוןֵכְו

ל "יַזִרֲאת ָהַדד ֵלט ַע"תתקנ'גי ְּב"ִּבְׁשַרת ָהקּוְּלַּתְסִה

 אלֵּיִנץ ָּדֵקז ְּבָמְרִנְו. הָנ ָׁש1335 רּוְבד ָע"רצ'ת הַנְׁשִּב

 ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי" )בי, יב(

 ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות

  ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח
 ןֹוּבְׁשֶח ינּוִצָמ )איוב( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִקסּוְּפַה רַעַׁש'ְבּו

 תֶא יאִבָנְו .ה"של תַנְׁשִּב םֵיַּתְסִּמֶׁש הָנָׁש 1335 לֶׁש

 ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי" :יוָרָבְּד

 ץֵק יִּכ ,עַּד ".ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש

 תַנְׁשִּב אהּוֶׁש ,אלֵּיִנָדְל הּפֹ זָמְרִּנַה ,הָלֻאְּגַה

 ה"הוי םֵׁש דסֹוְּב אהּו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָל ה"של



  .ָּדִנֵּיאל ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

פד

 ,ד"ֹוי יםִמָעְּפ ד"יֹו הֶּכַּת םִא יִּכ .ן"יִדיּו יּוּלִמְּב

 יֵמְי םֵה ּוּלֵאְו ,ד"שלְו ףֶלֶא ,לּכַֹה ְךַס .'כּוְו

 ץֵק תיֹוְהִל לכֹוָי ,ָוֵאיָלְך םָּׁשִמּו .תלּוָּגַה

.ְךיָלֵאָו ה"השל תַנְּׁשִמ ,הָּלֻאְּגַה

  .אלֵּיִנָּדץ ֵק

 גַלְפּו יןִנָּדִעְו ןָּדִע" )כה ,ז דניאל( אלֵּיִנָּד ץֵק

 ףֶלֶא דֶגֶנְּכ "ןָּדִע" .הֶז ןַמְז לַע זֵּמַרְמ "ןָּדִע

 ,ייִׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִּנַמְז יֵנְׁש דֶגֶנְּכ "יןִנָּדִעְו" .ייִׁשִמֲחַה

 הָעָׁש יִצֲחַה דֶגֶנְּכ "ןָּדִע גַלְפּו" .תצֹוֲח דַעְו ,הָלְיַּלַה

ב דניאל( אלֵּיִנָּד ץֵק ןֵכְו .תצֹוֲח רַחַאֶׁש  ַוִּיָּׁשַבע" )ז ,י

 ּוְכַכּלֹות ָוֵחִצי מֹוֲעִדים ְלמֹוֵעד ִּכי ָהעֹוָלם ְּבֵחי

 לַע זֵּמַרְמ ".ֵאֶּלה ָכל ִּתְכֶליָנה קֶֹדׁש ַעם ַיד ַנֵּפץ

 דֶגֶנְּכ מֹוֲעִדים .ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא דֶגֶנְּכ מֹוֵעד .הֶז ןַמְז

 .תצֹוֲח דַעְו ,הָלְיַּלַה ,ייִׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִּנַמְז יֵנְׁש

   .תצֹוֲח רַחַאֶׁש הָעָׁש יִצֲחַה דֶגֶנְּכ ָוֵחִצי

ִעָּדן ְוִעָּדִנין " :)תיקונים קלד( ְּבזַֹהר ָחָדׁש ינּוִצ ָמןֵכְו

ּוְפַלג 'ַמאי ; ִעָּדן ְּדָכל ִעָּדִנין ַׁשִּפיר, "ּוְפַלג ִעָּדן

ָּלא ְּכגֹון ְּפַלג ַהִּמְנָחה ִּבְׂשָמאָלא ֶא' ִעָּדן

ְּפַלג ִעָּדן  רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמָפֵרׁש .ִאְתַּפְלַגת ְלִדיָנא

  .ֶׁשֶּנֱחָלק ֵּבין ִּדין ְלֶחֶסד, ְמַרֵּמז ַעל ַהִּמְנָחה

 יםִעָּבְרַאֶׁש אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַהֵמ יםִארֹו

 ַעֵגנֹוְּב יםִרָבְּד רּוְקִי ץֵּקַה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו

 הּוַסר ּוֵמֵעת" )יא ,יב( םָׁש אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִל

 ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד

 ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים

 :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים

 ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך הְוַאָּת

 אֵציֹו ב"תשע תַנְׁש אהּו ץֵּקַה םִאְו ".ַהָּיִמין

 ז"תשכ תַנְׁש יאִה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש

 לֵאָרְׂשִי םַע הָכָז ּהָּב יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש תֶמֶחְלִמ הָתְיָהֶׁש

 םִאְו .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹּב לֵּלַּפְתִהְל רּוְזָחְו יםִלדֹוְּג יםִּסִנְל

 יַעִּגַנ ,יאִבָּנַה יֵרְבִדְּכ יתִנָרחֹוֲא הָנָׁש 1290 דעֹו בֵּׁשַחְנ

 לַע "ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ"ַה תֶא ימּוִקֵה ּהָּב הָפקּוְּתַל

ה ָנָּוַּכם ַהֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהר ֶׁשרּוה ָּבֶז. ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמ

ת ַנְבִל'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ, יםאִלֵעָמְׁשִּיל ַהץ ֶׁשּוּקִּׁשַל

ים ִטְלֹואל ׁשֵעָמְׁשִּי ֶׁש)ב על הזהר וארא דף לב"ח(' ירִּפַּסַה

ת אֹוג ֵמ"יב ְלרֹוה ָקֶּזֶׁש, הָנ ָׁש1290 ׁשָּדְקִּמם ַהקֹוְמִּב

. ג"יל יִגה ְּבָׂשאל ָעֵעָמְׁשִּיית ֶׁשִרְּבל ַהר ַעָכָׂשְּכ, יםִנָׁש

יא את ִהּזֹה ַהָאבּוְּנַה ֶׁש)ח, דניאל יב(י "ִּׁשַרְּבא ָבן מּוֵכְו

 ןְּבִא'ָהְו ,"ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִען ְוָּדִע"ל ה ֶׁשָאבּוְּנר ַלֵּבְסֶה

 יןִנָּדִען ְוָּדִע"ל ה ֶׁשָאבּוְּנ ַהתֶא רֵאָבְמ )יח ,ז שם(' אָרְזֶע

ִפְרֵקי 'ְּבא ָבן מּוֵכְו. אלֵעָמְׁשִי תכּוְלַמ לַע "ןָּדִע גַלְפּו

 תנֹוְבִל יןיִדִתֲע אלֵעָמְׁשִי יֵנְּבֶׁש )'ל פרק(' ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

 יִל בּוְתָכְו .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב ןָיְנִּב

 יֵנְפִל תַצְק ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב םַקם הּוֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהֶׁש

 677 תַנְׁשּו .יַתָמ קּוּיִדְּב יםִעְדיֹו אלְֹו ,םָנָיְנִמְל 679 תַנְׁש

 בַתָכְו .ב"תשע לֶׁש ץֵּקַל ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְלת ֶרֶּבַחְתִמ םָנָיְנִמְל

 םַקהּוֶׁש ץּוּקִׁש הָיָהֶׁש הָיְנַתְּנִמ א"שליט ץוְרַוְׁש בַרָה יִל

 לָבֲא ',תרֹוֹוּדַה רֶדֵס'ְּב אָבּוּמַּכ ז"שצ יםִפָלֲא 'ד תַנְׁשִּב

 תֶא ּוׁשְבָּכ יםִרְצֹוּנַהֶׁש הָנָׁש 82 לֶׁש הָפקּוְּת הָתְיָה

 אָבּוּמַּכ ,יםאִלֵעָמְׁשִּיל ַהץ ֶׁשּוּקִּׁשַה תֶא לּוְּטִבּו ,םקֹוָּמַה

 בּוׁש הֶז יִפְלּו ,א"ח לֵאְנַּבְרַּבֲאָל 'יחֹוִׁשְמ תעֹוּוׁשְי'ִּב

 יִּתְעַמָׁש ןֵכְו. ב"תשעְּב הָנָׁש 1335 לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַה םֵּיַּתְסִמ

ט( ַהָּכתּובֶׁש אל  י נ ד ז, ב  יםִצּוּקִׁש" יםִּבַר ןֹוׁשְלִּב אהּו) כ

 םקֹוְמִּב ׁשֵּיֶׁש יםִצּוּקִּׁשַה יֵנְׁש לַע זֵּמַרְל "םֵמׁשְֹמ

 ןֵכְו

 ןֵכְו



  .ָּדִנֵּיאל ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 פה

 יםִצּוּקִּׁשַה תמֹוְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִצּוּקִׁש" ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה

  .ארַמעֹוְו אָצְקַא לֶא

ל ֶדְנב ֶמַרל ָה ֶׁשדֹוְכֶּנע ִמַמָּׁשי ֶׁשִדהּוּיי ִמִּתְעַמָׁש

ת ֶמֶחְלי ִמֵרֲחר ַאַמל ָאֶדְנב ֶמַרָהק ֶׁשַרי ְּבֵנְּבל ִמ"זצ

ת יַאִבה ְלָנ ָׁש45ד ת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש, יםִמָּית ַהֶׁשֵׁש

ר ַמד ָאעֹוְו. אלֵּיִנף ָּדסֹוים ְּבִקסּוְּפל ַהַלְגִּב, יַחִׁשָּמַה

ת יַאם ִּבֶדֹוּקים ֶׁשִנת ָׁשרֹוְׂשי ֶעֵנְפר ִלַמָא ֶׁשמֹוְׁשִּב

   .ב"ת ארהיאּוִׂשְני ִּבִׁשּוד ּכמֲֹע ַייַחִׁשָּמַה

ק סּוָּפת ַהר ֶאֵאא ֵּב"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ר

 1335ד עֹו ְו1290ב ֵּׁשַח ְליְךִרָּצאל ֶׁשֵּיִנָדְּב

ז ָאֶׁש, 3338ת ַנְׁשה ִּבָיָהן ֶׁשֹואׁשִרת ָהִיַּבן ַהַּבְרֻחה ֵמָנָׁש

ה ָאבּוְּנת ַהר ֶאַמָאאל ֶׁשֵּיִני ָּדֵרֲהֶש ,"ַהָּתִמיד הּוַסר"

ר ָּפְסִּמת ַהל ֶאֵּבַקְנּו. יִנֵּׁשת ַהִיַּבל ַהן ֶׁשָמְּזי ַהֵנְפי ִלַח

ל ֵאָרְׂשם ִיַעית ְלִחְפם ִהֵּׁש ַהֶׁשְּבִמְצַרִים מֹוְכּו, 5963

, אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְה ִיְךָּכ] 'ם תקֹוְמו ִּב"רד [,יםִנ ָׁשץ"ֵק

   .ג"תשעת ַנְׁשים ִליִעִּג ַמנּוב ָאּוׁשְו

 ',יםיִדִסֲח תַנְׁשִּמ'ַה לַעַּבִמ 'בָבֵל רֶשיֹ' רֶפֵסְּב

 לַע ץֵק מּוְסְרִּפֶׁש 'םַענֹ יֵכְרַּד' רֶפֵסְל היָחִתְּפַבּו

 יםֵּתְׁשִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קּוְּלִח יִּכ ,א"תקמ תַנְׁש

 יִפְלּו ,תעֹוָׁש עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל םקֹוְמִּב תעֹוָׁש הֵרְׂשֶע

 בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁש הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז אֵציֹו הֶז

 ,)לתקופות ה"ד ח ה"ר( בתוספות ןֵּיַעְו ,א"תקמְּב

 ויקרא( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָבּו .)סא ו"ח( 'רֵפסֹו םַתֲח' ת"שוְבּו

 ןֵכְו .עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל ףֶלֶאָה תֶא קֵּלַחְל יְךִרָּצֶׁש )ב ,ו

 ׁשיְטאִוָּביּוִּלִמ ב"רשָהֵמ יםִרָמֲאַּמַה רֶפֵסְּב אָבמּו

 ןֵכָל ,עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל ףֶלֶאָה תֶא יםִקְּלַחְּמֶׁש )ג"תרס(

 לֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה יׁשִלְּׁשַה ילִחְתִהֶׁשְּכ ג"של תַנְׁשִּב

 חַרָּזֶׁשְּכ ק"ת תַנְׁשִבּו ,ל"יַזִרֲאָה הָּלַּגְתִה ,הָלְיַּלַה

 םֵׁש לַעַּבַה תַרֹוּת לֶׁש רֹואֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִה רֶקּבַֹה

 תַדֵּלֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .בטֹו

 םֶדקֹו הָעָׁש .ח"תנ ללּוֱאֶּב י"חְּב הָתְיָה ט"בעשַה

 תלֹוֲע ןַמְז ינּוְיַה ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה

 אנּוֵבֵהֶׁש .)ער ואתחנן( רַהּזַֹהֶׁש הֶאְרִנ דעֹוְו .רַחַּׁשַה

 יםִּלִּמַה תֶא םָׁש יףִסמֹו תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש לַע ילֵעְל

 ַנׁש ְּדַבר ְּדָמְׁשָחא ּוְבגֹוֶדל ּוְפָלָגא יןִצָמְק יתִׁש

 יםִרְבֹוּסֶׁש ּוּלֵא םַּגֶׁש זֵּמַרְל .ּגּוַבְרִנין ֵּבין ְּגַבר

 אןָּכ ,12ְל קֵּלַחְתִּמֶׁש ףֶלֶא אהּו ה"הקב לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש

 ֵּבין ְּגַבר לֶׁש ,נּוָּלֶׁש תעֹוָּׁשַה יִפְל אהּו ןֹוּבְׁשֶחַה

  .12ְל אלְֹו 24ְל יםִקְּלַחְּמֶׁש ,ּגּוַבְרִנין

 ,)כ ,יד שמות( אָּתיְלִכְּמַה לַע א"ָרְּגַה תַסיְרִגְּב

 תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמְבּו

 הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו תעֹוָׁש 'ג לֵחָּת גגֹוָמּו גֹוּג

 .דָבְלִּב תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש

 שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ נּוָא הֶז לַעְו

 רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ םִאְו .תעֹוָׁש

 ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,אנּוֵבֵהֶׁש

 ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ
 חַסּנַֹה ןֵכְו. אָּבא ַרָנְעַׁשהֹ ץֵנָה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע

 .לַהּׁשֹוֵא ַּדל ְלַעם ְוֵיָאֵמר תצֹוֲח ןּוּקִתְּב יםִרְמאֹוֶׁש

   .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּוָבא

ד( הָיְרַכְזִּב יםִקסּוְּפַהֵּמֶׁש ןֵּיַצְל ז ,י ך ט ל אי  )ו

 ,תֹוּכֻסְּב הֶיְהִּת גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש יםִארֹו

 ,הָמָחְלִּמַה יֵרֲחַא רּוֲאָּׁשִּיֶׁש ַהּגֹוִיים לָּכ הֶּזִמ הָאָצֹוּתְכּו

 תֶא ןֵּיַצְל יֵדְּכ ,םִיַלָׁשירּוִּב תֹוּכֻּסַה גַח תֶא גחָֹל ּואבָֹי

ן( .הָמָחְלִּמַל ַהָּׁשָנה םיֹו י י דת ק"ברד שם ע במצו  ו

ד ו ו( 'רּוּט'ַּב אָבמּו ןֵכְו .)ד  ַהֵּמִתים ְּתִחַּית )תצ ח"א

 ּוָמגֹוג ּגֹוג ְוִנְצַחת ,ְּבִניָסן ִלְהיֹות ֲעִתיָדה

 ַמְפִטיִרין ְּבִניָסן יִכָה םּוּוִמּׁש ְּבִתְׁשֵרי

 אֹוּב ְּביֹום" ּוְבִתְׁשֵרי ".ַהְיֵבׁשֹות ָהֲעָצמֹות"

ט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".ּגֹוג לקו קרא י י ג ו נ  )תר

ן ֵכְו

ג "הרהְו

 ןֵּיַע

 ןֵּיַע

 בּוׁשָח



  .ָּדִנֵּיאל ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

פו

 ֻסָּכה עֹוֶׂשה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

 ִּכי" ֶׁשֶּנֱאַמר ְלתֹוָכּה אֹוָתם ּוַמְטִמין ַלַּצִּדיִקים

 'ה ֱאלִֹהים" ,"'ְוגֹו ָרָעה ְּביֹום ְבֻסּכֹה ְּפֵנִניִיְצ

 ."ָנֶׁשק ְּביֹום ְלרֹאִׁשי ָתהֹוַסּכ ׁשּוָעִתיְי עֹז

 ְלִהָּכֵנס םָלעֹוָה תֹוּמֻא ֲעִתיִדין ָלבֹא ֶלָעִתיד

 .ִעָּמֶהם ִמְלָחָמה ְוַלֲעׂשֹות ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ

 ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" ֶׁשֶּנֱאַמר

 הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ּוָמה ,"ַלִּמְלָחָמה ְירּוָׁשַלִם

 ֶׁשֶּנֱאַמר ַהּגֹוִים ִעם ְוִנְלָחם יֹוֵצא עֹוֶׂשה

 ִהָּלֲחמֹו ְּכיֹום ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם 'ה ְוָיָצא"

 עֹוֶׂשה ּוַמהּו .ַּפְרעֹה ֶׁשל ְּכיֹומֹו "ְקָרב ְּביֹום

 ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל רֹאָׁשם ַעל ְמַסֵּכְך

 םָׁש אָבמּו ןֵכְו ".ָנֶׁשק ְּביֹום ְלרֹאִׁשי ָתהֹוַסּכ"

ם( י ל י  ."ָנֶׁשק ְּביֹום ְלרֹאִׁשי ָתהֹוַסּכ " )תתפח תה

 ֶזה " ָנֶׁשק ְּביֹום" ּבֹון ַּבר יֹוִסי יִּבַר רַמָא

  .ּגֹוג ֶׁשל ִנְׁשקֹו

ה( י ר כ ד ז  ֶאל ֹוִיםַהּג ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" )ב ,י

 ְוָנַׁשּסּו ָהִעיר ְוִנְלְּכָדה ַלִּמְלָחָמה ְירּוָׁשַלִם

 ָהִעיר ֲחִצי ְוָיָצא ִּתָּׁשַגְלָנה ְוַהָּנִׁשים ַהָּבִּתים

 'ה ְוָיָצא :ָהִעיר ִמן ִיָּכֵרת לֹא ָהָעם ְוֶיֶתר ַּבּגֹוָלה

 :ְקָרב ְּביֹום ִהָּלֲחמֹו ְּכיֹום ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם

 ֲאֶׁשר ַהֵּזִתים ַהר ַעל ַההּוא ַּבּיֹום ַרְגָליו דּוְוָעְמ

 ַהֵּזיִתים ַהר ְוִנְבַקע ִמֶּקֶדם ְירּוָׁשַלִם ְּפֵני ַעל

 ּוָמׁש ְמאֹד ְּגדֹוָלה ֵּגיא ָוָיָּמה ִמְזָרָחה ֵמֶחְציֹו

 ָהַרי ֵּגיא ְוַנְסֶּתם :ֶנְּגָּבה ְוֶחְציֹו ָצפֹוָנה ָהָהר ֲחִצי

 ַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ְוַנְסֶּתם ָאַצל ֶאל ִריםָה ֵּגי ַיִּגיַע ִּכי

 'ה ּוָבא ְיהּוָדה ֶמֶלְך ֻעִּזָּיה ִּביֵמי ָהַרַעׁש ִמְּפֵני

 תֶמֶחְלִמ ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹו ".ִעָּמְך ְקדִׁשים ָּכל ֱאלַֹהי

 יםיִתֵּזַה רַהְּב הָמָדֲא תיַדִעְר הֶיְהִּת גגֹוָמּו גֹוּג

 יִּפ לַעְו .גגֹוָמּו גֹוּג לַע ןחֹוָּצִּנַה הֶיְהִי םָׁשְו ,םִיַלָׁשירּוִּב

 הַמ ןָבמּו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םיֹוְּב הֶיְהִי הֶז לָּכֶׁש ינּוֵרָבְּד

 הֶלעֹו הָיָה ןאֹוָּג איַה בַר יםיִדִסֲח רֶפֵסְּב אָבּוּמֶּׁש

 גַחְּב םָׁש הָיָהְו ,םִיַלָׁשירּוִל לֶבָּבִמ הָנָׁש לָכְּב

 'ז יםיִתֵּזַה רַה תֶא יםיִפִּקַמ ּויָהְו ,תֹוּכֻּסַה

 אָנְעַׁשהֹוְּב יםִארֹו ןֵכְו .אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לָכְּב יםִמָעְּפ

 םֵׁשְל נּוֵנְּתִּת הָּלֻאְּגַה לַע לֵּלַּפְתִהְל יםִּבְרַּמֶׁש אָּבַר

   .'כּוְו רֵמאֹוְו רֵּׂשַבְמ רֵּׂשַבְמ לקֹו .'כּוְו הָּלִהְתִלְו

 ִעְנַין) שמות(ל "יַזִרֲאָהְל' הָרֹוי ּתֵטּוּקִל'א ְּבָבמּו

 ִּכי .ֻאּמֹות' ְּכֶנֶגד ָּכל ָהע' ּגֹוג ּוָמגֹוג עֹוֶלה ע

ֻאּמֹות ְוֻכָּלם ' ָאז ִיְמלְֹך ּגֹוג ּוָמגֹוג ַעל ָּכל ע

 ּוְכֶׁשִּיָּגֲאלּו ִמָּיָדם ָאז .ָיבֹאּו ַיַחד ַעל ִיְׂשָרֵאל

ָּתה ֶׁשִּנְגֲאלּו ִמַּיד ָּבֶבל ִּכי ַעא ָּבא ַרָנְעַׁשהֹו הִיְהֶי

 ֶלֱאדֹום ְךר ָּכ ְלָיָון ְוַאַחְךר ָּכָּגלּו ְלַמָּדי ְוַאַח

ְיֵמי ' ְוֵכן ִעְנַין ז.  ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ְּבֶהְחֵלטְךר ָּכְוַאַח

ָׂשִרים ּוְבָכל יֹום ִניצֹוִלים ִמַּיד ַׂשר ' עֶהָחג ֶנֶגד 

גֹוִלים ְלַיד ַׂשר  ְו, ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ֲעָׂשָרהדָחֶא

 ְוָלֵכן הּוא יֹום ,ִניצֹולּו ִמַּיד ֻּכָּלם' יֹום ַהזְו ,רֵחַא

  .אָּבא ַרָנְעַׁשהֹו

א "ין שליטִקיְסִלל ְּפיֵאִחְי' ג ר"הרה

א ָּבא ַרָנְעַׁשם הֹויֹות ְלנֹוְעַׁשהֹוים ַּבִרְמאֹוֶׁש

 ָּתִׂשים ּתֹוְלדֹות ַאּלּוֵפי ְיהּוָדהן ַעַמְלהֹוַׁשְעָנא "

ב(ק סּוָּפַהּוְמקֹורֹו ֵמ ".ְּכִכּיֹור ֵאׁש י ה  י ר כ ו,ז ַּבּיֹום " ) 

ַההּוא ָאִׂשים ֶאת ַאֻּלֵפי ְיהּוָדה ְּכִכּיֹור ֵאׁש 

ְּבֵעִצים ּוְכַלִּפיד ֵאׁש ְּבָעִמיר ְוָאְכלּו ַעל ָיִמין 

ְוַעל ְׂשמֹאול ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ָסִביב ְוָיְׁשָבה 

ב תּוָּכן ַהֵכ ְו".ַּתְחֶּתיָה ִּבירּוָׁשָלִםְירּוָׁשַלִם עֹוד 

ז( כ ם  י ל י  ,"הָעם ָריֹוְּבה ּכֹֻסי ְּבִנֵנְּפְצי ִיִּכ ")ה, תה

  .הָבָרם ֲעיֹות ֹוּיִתאֹו

: אָּבא ַרָנְעַשהֹוה ְּבֶיְהִּתג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ

 א"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו

 ןַיְנִעְבּו



  .ָּדִנֵּיאל ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 פז

ן ָטיְסִנַּגְפַאה ְּביָדִעל ָק ֶאדֶגית ֶנִרְּבת ַהצֹוְרת ַאֶמֶחְלִּמֶׁש

א ה לֶֹׂשֲעַמ ְלה זֹוָמָחְלִמ. אָּבא ַרָנְעַשיל הֹוֵלה ְּביָלִחְתִה

, הָכמּו ְנׁשֵאים ְּבִמָחְלִּנֶׁש אָּלֶא, םֹוּיד ַהה ַעָמְּיַּתְסִה

ה ָמָחְלִּמל ַהית ֶׁשיִטה ִאָלָחְתה ַהֶז ָּבׁשֵּין ֶׁשֵכָּתִיְו

ת ּוּיִלָלין ְּכֵּב ַחֵּתַּפְתה ִּתֶאְרִּנל ַהָכְּכֶׁש, יתיִנִצְרָה

ר ֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, תֹוּיִרְצֹוּנד ַהֶגת ֶנֹוּיאִלֵעָמְׁשִּית ַהינֹוִדְּמַה

  .גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמיא ִהן ֶׁשָּמַקְל

ו(' רּוּט'ַּב ו"א נ  ְוִיְתַקֵּדׁש הּוַסד ִיְתַּגֵּדל )ח 

ְוִהְתַּגַּדְלִּתי " ִּפי ַהִּמְקָרא ַעל

 ֶׁשָאז , ָהָאמּור ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג"ְוִהְתַקַּדְׁשִּתי

 ּוַמה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרין .ה"ִיְתַּגֵדל ְשמֹו ֶׁשל הקב

 יֵדל ְיֶׁשַע ְמָפְרִׁשים ׁשֵי , ַּתְרּגּוםןֹוׁשַהַּקִּדיׁש ִּבְל

 ,ִית ְוָגלּות ִיְׂשָרֵאלה ִנְזָּכר ְלֻחְרַּבן ַהַּב"ֶזה הקב

ק ִּדְבָרכֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנין "ִּכְדִאיָתא ְּבפ

ה ְמַנְעֵנַע ְברֹאׁשֹו " הקבאָּב ַריּהֵמא ְׁשֵהְיָאֵמן 

 .ְואֹוֵמר אֹוי ַלָּבִנים ֶׁשָּגלּו ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם

ּוַמה ּלֹו ְלָאב ֶׁשָּכָכה ְמַקְּלִסין אֹותֹו ָבָניו 

 ְוַּכְבָיכֹול ֶׁשֵּיׁש ְּדָאָגה ,ְוִרֲחָקם ֵמַעל ֻׁשְלָחנֹו

 , ְוִאם ָיִבינּו ַהַּמְלָאִכים ֶזה ְיַקְטְרגּו ָעֵלינּו.ְלָפָניו

 , אֹוְמִרים אֹותֹו ְּבָלׁשֹון ֶׁשּלֹא ָיִבינּוןל ֵּכַע

 אֵהְיל ת ֶׁש"סת ְו"רן ָהֵכְו . ֲאָרִמיתןֶׁשֵאיָנן ַמִּכיִרי

 ְךַרָּבְתִי אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִע

 יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק

 ֶזה ִמְתָּגִרים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי ָּכל

 ,ַעְרִבי ְּבֶמֶלְך ִמְתָּגֶרה ָּפַרס ֶמֶלְך ,ָּבֶזה

 ֵעָצה ִליטֹול םַלֲאָר ַעְרִבי ֶמֶלְך ְוהֹוֵלְך

 ּוַמֲחִריב ָּפַרס ֶמֶלְך ְוחֹוֵזר ,ֵמֶהם
 ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ְוָכל ,ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת

 ְּפֵניֶהם ַעל ְונֹוְפִלים ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים

 ,יֹוֵלָדה ְּכִציֵרי ִציִרים ָתםאֹו ְוֶיֱאחֹז

 ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ְוִיְׂשָרֵאל

 ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן

 ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר

 ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי

 ִּתיָראּו ַאל ָיְרִאיםִמְת ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני

   .ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע

 ַבר ַרָּבה ָאַמר .)י יומא( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ִמּׁשּום יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר ,ַחָנה ַּבר

 רֹוִמי ֲעִתיָדה ,ֶאְלַעאי ַבר ְיהּוָדה ַרִּבי

 ִמִּמְקָּדׁש ָוחֶֹמר ַקל ,ָּפַרס ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול

 ְבֵני ֶׁשְּבָנאּוהּו ִראׁשֹון ְקָּדׁשִּמ ּוַמה ,ןִראׁשֹו

 ַכְׂשִּדים ָנְפלּו ,ַכְׂשִּדים ְוֶהֱחִריבּוהּו ֵׁשם

 ֶׁשְּבָנאּוהּו ֵׁשִני ִמְקָּדׁש ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד

 ִדין ֵאינֹו ,רֹוִמִּיים ְוֶהֱחִריבּוהּו ַפְרִסִּיים

 ,ַרב רָאַמ ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד רֹוִמִּיים ֶׁשִּיְּפלּו

 ֲאַמר .רֹוִמי ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול ָפַרס יָדהֲעִת

 ְבַיד ַּבָּנֵאי ,ְלַרב ַאִסי ְוַרב ַּכֲהָנא ַרב ֵליּה

 ֶמֶלְך ְּגֵזיַרת ,ִאין ,ֵליּה ֲאַמר ,ְסתֹוָרֵאי

 יאִה אבָֹל ידִתָעֶל הָמָחְלִּמַהֶׁש יםִארֹוְו .ִהיא

 .ַחֵּצַנְמ יִמ תֶקלֲֹחַמ ׁשֵיְו ,יִמרֹוְל סַרָּפ יןֵּב

א "י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ֹוּיִתאֹו, םַלְסִאא ָּיִרְטיַמִג ְּבאד'יַגיִנִדַמְחַאֶׁש

ם ֵהם ֶׁשַלְסִאל ָהת ָּכיל ֶאִבא מֹוהּוז ֶׁשֵּמַרְל, ל"ֵאָּמַס

ם דֹות ֱאֶמֶחְליא ִמִהֶׁש, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְל, אלֵעָמְׁשִי

  .אלֵעָמְׁשִיְו

ִׂשיִׂשי ְוִׂשְמִחי ַּבת ֱאדֹום  )כב,כא, איכה ד(ב תּוָּכ

 ְּבֶאֶרץ עּוץ ַּגם ָעַלִיְך ַּתֲעָבר ּכֹוס יֹוֶׁשֶבת

:  ָּפַקד ֲעֹוֵנְך ַּבת ֱאדֹום ִּגָּלה ַעל ַחּטֹאָתִיְך'גֹוְו

 אָבמּו

ןֵכְו

ןֵכְו

 ןֵכְו



  .ָּדִנֵּיאל ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

פח

ַאף ָעַלִיְך ָעִתיד ְלֵמיֵתי  ליֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוֵּגְרַתְמּו

 ִויַצְדָיין ָיִתיְך ַּפְרְכָוֵאי ּוְתִעַּבר ָעַלִיְך ּפּוְרֲענּוָתא

 ּוְבַהִהיא ',כּוְו. ַּכס ִּדְלָוט ִּתְרִוי ְוִתְתרֹוְקִני

ִיְך ְּבַרָּתא ֶדֱאדֹום ְדִמְתְּבַנָיא ַתִזיְמָנא ַאְסַער ִעְוָי

 .ִדְמֵלָאה אֹוְכלֹוִסין ְוֵייתּון ַפָרָסֵאי ְוִעקּון ָלְך

ית ִרֲחַאם ְּבדֹוֱאת ֶלרֹוָּצת ַהה ֶאָׂשס עֹוַרָּפים ֶׁשִארֹו

ת ֹוּיִתאֹום ָה ִעגגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמן ֵכְו .יםִמָּיַה

  .יםִמדֹוים ֱאאִלֵעָמְׁשִיא ָּיִרְטיַמִגְּב

 ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי :)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל ִאם ,אֹוֵמר

 לֹו ָאַמר .ִנְגָאִלין ֵאין ָלאו ְוִאם ,ִנְגָאִלין

 עֹוִׂשין ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִאם ,ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי

 ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֶאָּלא ?ִנְגָאִלין ֵאין ,הְּתׁשּוָב

 ָקׁשֹות ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו ,ֶמֶלְך ָלֶהן ַמֲעִמיד הּוא

 ּוַמֲחִזיָרן ,ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשין ְוִיְׂשָרֵאל ,ְּכָהָמן

 )ה אין בן דוד"ד. צח( א"ָׁשְרַהַּמַּב םָׁש ןֵּיַע .ָטבְלמּו

 יםִארֹוְו .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגר ַעֵּבַדן ְמָמָהה ְּכֶׁש ָקְךֶלֶּמֶׁש

 רֵזחֹו סַרָּפ תכּוְלַמְל ְךָּיַּׁשֶׁש ןָמָהֶׁש אָרָמְּגַהֵמ

 יַחִׁשָּמֶׁש ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּג ןַמְזִּב

 .עָׁשָרָה סיַלִמְרַא יֵדְי לַע גֵרָהֵי ףֵסיֹו ןֶּב

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ָּפַרס אָּיִרְטיַמִגְּב סיָלִמְרַאְו

 דברים( ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּבֶׁש א"שליט םלֹוָׁש ןֶּב ןָרֵע

 .ָּפַרס אָּיִרְטיַמִגְּב .סגּוֶלֵמְרַא לֹו אֵרקֹו )ג ,לד

 ְךָּיַּׁש ֶׁשהָּלַרְסַנ ְּבִגיַמְטִרָּיא סילּוִמְרַאי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו

  .לֵאָרְׂשִים ְּבָחְלִנס ְוַרת ָּפכּוְלַמְל

 רּוְמץ ָאֵּקת ַהת ֶאֹוּלַגב ְלקֲֹע ַיׁשֵּקִּבֶׁשיל ְּכֵעְל

. "'גֹול ְוֵאָרְׂשע ִיַמְׁש"ק סּוָּפת ַהיו ֶאָנָּב

ר ּוׁשל ָקֵאָרְׂשע ִיַמְׁשם ֶׁשָׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבמּוּו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ",ץֵּקן ַהַיְנִעְל

' ג ר"הרה יףִסהֹוְו. ֶזהּו ִקּצֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח

ג גֹוָמג ּוגֹוס ְוַרת ָּפכּוְלַּמא ֶׁש"ן שליטֹוּקן ַה ֶּבהּוָּיִלֵא

 "דָחֶא'  הינּוֵהלֱֹא' ל הֵאָרְׂשע ִיַמְׁש"ים ִּבִזָמְרִנ

 אָּיִרְטיַמִג ְּבעַמְׁשל  ֶׁששמת ֹוּיִתאֹו. עַמְׁשת ַבֵתְּב

ן ֵה ֶׁשתֹוּמֻא' על ת ַעֶזֶּמַר ְמעַמְׁשל  ֶׁש'עת אֹוְו, ָּפַרס

ל ה ַעָמָחְלִמ ְלאּובָֹּי ֶׁשגגֹוָמג ּוֹוּג אָּיִרְטיַמִגְּב

 ם ְּבֵׁשאָבּוּמַּכ, אלֵעָמְׁשל ִיז ַעֵּמַר ְמעַמְׁשן ֵכְו. םִיַלָׁשרּוְי

 מֹוְכּו. ְׁשִמיָעה ִמְּלׁשֹון ֶׁשהּוא ִיְׁשָמֵעאל ַעל א"ַהּגר

. "ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיָך") כ, בראשית יז(ב תּוָּכֶׁש

ה ָּלֻאְּגם ַהל ֵׁשיא ַעאל ִהֵעָמְׁשִיְּבה ֶׁשיָעִמן ְׁשֹוׁשָּלַהְו

ְוָלָמה  )ילקוט בראשית מג( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, היָדִתֲעָה

ה ִלְׁשמַֹע "ְקָרא ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָעִתיד הקבִנ

 ִמַּמה ֶּׁשְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל עֹוִׂשין ָלֶהם םָעְּבֶאְנַקת ָה

ל ֶמְרם ַּכָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

 ה"הויְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל " תֹוּיִתי אֹוּוּלִּמא ֶׁש"שליט

 ן"י ִׁשד"ֹו ין"ִי ַעמ" ֵמן"יִׁש"  ֶאָחדה"הויֱאלֵֹהינּו 

ד "ֶמָלף "ֶל ָאי"ֵהד "ֹויו "א ָוי"ֵהד "ֶמָלף "ֶלָא ׁש"יֵר

 ת"ֵחף "ֶל ָאי"ֵהד "ֹויו "א ָוי"ֵהו "א ָון"ּונד "ֹו יי"ֵה

י ִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשן ַהַיְנ ִמ1945 ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ֶלָּד

  .ג"תשעת ַנד ְׁשַע
א ם ָּבה יֹוֵּנִה" ) ב, לז'פרקי היכלות'( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ל ֵאָרְׂשל ִיג ַעגֹוָמג ּוֹוא ּגָּבם ֶׁשֹוּי ַהתֹו אֹו,"'הַל

ת ַמְדַאל ְּבדֹו ָּגׁשַעַר ְו,םִיַמָׁשץ ְוֶריז ֶאִּגְרַמ

ר ַמֱאֶּנ ֶׁש,םִיַלָׁשרּוד ְיּכְֹלים ִלִלעֹו ְו,לֵאָרְׂשִי

 תֹואֹו ְּב,"םִַלָׁשרּול ְים ֶאִיֹוּגל ַהת ָּכי ֶאִּתְפַסָאְו"

 ֹוּמין ִעִאְציֹוג ְוגֹוָמג ּוגֹוה ְּבָמָחְלה ִמֶׂשה עֹוָעָׁש

י ִּתְעַמָׁשְו. םָדי ָאיֵכִסה ְנָנמֹוְׁשים ּוִעה רֹוָעְבִׁש

ים ִע רֹותַעְבִּׁשא ֶׁש"שליטן ַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרהֵמ

  .ב"תשעת ֹוּיִתאֹו

 'ְוַהַּיֲהדּות אָיהַהַּמ ַּתְרּבּות' ֵסֶפר ִלי ֶהְראּו

 ,ָהאְרִליק ְּפרֹוֶפסֹורּו ְּגָלֶזְרסֹון ָהַרבֵמ

ןֵכְו

 אנּוֵבֵה

ןֵכְו



  .ָּדִנֵּיאל ֵקץ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 פט

 יֹוֵתר ִמִּלְפֵני ּגֹוִים ֶׁשל יֹותּוּבַּתְר ֶׁשְּמִביִאים

 ְלִמְנָיָנם 2012 ִלְׁשַנת ֶׁשִהְתַיֲחסּו ָׁשָנה 2000ִמ

 .ֶׁשָּלֶהם ַהּלּוַח ֶאת מּוְּיִס ֵהם ּובֹו ,ָהעֹוָלם ְּכסֹוף

 עֹוֵמדֶׁש ,ָהֶאְסְטרֹונֹוְמָיה ַמַּדע ִּפי ַעל הֶזְל יעּוִּגִהְו

 ְיַקֵּבל ֶׁשָלִראׁשֹוָנה 2012 ִּבְׁשַנת ָּגדֹול ִׁשּנּוי ָלחּול

 ,ַההּוָנב ִמַּקו ָיִׁשיר ְּבאֶֹפן ֶאֶנְרְּגָיה ָהָאֶרץ ַּכּדּור

 ַלֶּׁשֶמׁש הָיָהֶאֶנְרְּג ֶאת ֶׁשּנֹוֵתן ַהַּקו ֶׁשהּוא

 ָהָאֶרץ ֶׁשַּכּדּור ָּתִמיד ְּכמֹו ְולֹא .'ְוכּו ְוכֹוָכִבים

 ָׁשם ּוֵמִביא .ְוכֹוָכִבים ַהֶּׁשֶמׁש ֶּדֶרְך ַרק ְמַקֵּבל

 ֶׁשְמיָֹעדֹות ,נֹוָספֹות ְּגדֹולֹות ַמָּדִעּיֹות ַּתְגִלּיֹות

 בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ הֶז לָכְּד הֶאְרִנְו .ַהּזֹאת ַלָּׁשָנה

 ַהַחָּמה ּובֹוָׁשה ָנהַהְּלָב ְוָחְפָרה" )כג ,כד 'ישעי(

 ִצּיֹון ְּבַהר ְצָבאֹות ה"הוי ָמַלְך ִּכי

 רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ".ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִם

 עֹוד ִיְּתנּו לֹא ָאז "ְוָחְפָרה" םָׁש ם"יִּבְלַּמַה

 ַיִּכירּו ִּכי ,ּוְלָבָנה ַלַחָּמה ּוְפֵאר ֱאלֹהּות

 ַהּשֹוֵפַע ְוהּוא ִראׁשֹוָנהָה ַהִּסָּבה הּוא 'ֶׁשה

 ַּבָּׁשַמִים ַהַּמְׁשִּגיַח הּוא ,ְוָהַאֲחרֹון ָהִראׁשֹון

 ָמַלְך ִּכי" ַיַען ,ִמַּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל

 ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִם ִצּיֹון ְּבַהר ְצָבאֹות 'ה

 ָהיּו ָהֱאִליל עֹוְבֵדי ִּכי ,"ָּכבֹוד ְזֵקָניו

 ַמֲאִציל ֱאלִֹהי ַחְלכֹ ֶּׁשֶמׁשַה ֶאת ַמֲחִזיִקים

 ַהָּיֵרַח ַעל אֹור ַהּׁשֹוֵפַע הּוא ִּכי ּוַמְׁשִּפיע

 ןֵּכ םַּג נֹוְתִנים ָהיּו ְוַלְּלָבָנה ,אֹור ְוכֹוְכֵבי

 ַהֶּׁשַפע ַהְמַקֶּבֶלת ִהיא ִּכי ְּבָחְׁשָבם ָּכבֹוד

 ,ַהַּתְחּתֹון ָהעֹוָלם ַעל ּוַמְׁשַּפַעת ַהַחָּמה ִמן

 ֲאָבל ,ַהַּתְחּתֹון ָהעֹוָלם ַעל ַהּמֹוֶׁשֶלת ְוִהיא

 ָעֶליָה ֶׁשּלֹא ָיְדעּו ִּכי ,ַהְּלָבָנה ַּתְחּפֹר ָאז

 ןֵכְו .ָּכל ַהּיֹוֵצר ִמן ָהֶעְליֹון ַהָּכבֹוד ֻיְׁשַּפע

 אָּיִרְטיַמִגְּב "הַהַחָּמ ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה"

 )ג ,א קהלת( בתּוָּכַה ןֵכְו .יםִּלִּמַה םִע ב"תשע

 ַחתַּת ַּיֲעמֹלֶׁש ָמלֹוֲע ָכלְּב ָלָאָדם ִּיְתרֹון ַמה"

 דַעֶׁש זֵּמַרְל ,ב"תשע 'ה ַעֵרְפַמְל ת"ר ".ָּׁשֶמׁשַה

 אָצְמִּנֶׁש הֶּזַה םָלעֹוָּב לָמָעַל ןרֹוְתִי יןֵא זֹו הָנָׁש

 יאִהֶׁש ׁשֶמֶׁש לֶׁש בָּצַמְבּו ,תלּוָּג לֶׁש בָּצַמְּב

 ילִחְתַּתֶׁשְּכ זֹו הָנָּׁשִמּו .תלּוָּג לֶׁש הָכּומְנ הָּגְרַדְּב

 הָלֲעַמּו ןרֹוְתִי הֶיְהִי ,הָּלֻאְּגַה םֵּׁשַה ְּבֶעְזַרת

 )יז ,ה קהלת( בתּוָּכַה ןֵכָלְו .הֶּזַה םָלעֹוָּב יםִּיַחַל

 ֶלֶאכֹול ָיֶפה ֲאֶׁשר טֹוב ָאִני ָרִאיִתי ֲאֶׁשר ִהֵּנה"

 ַּיֲעמֹלֶׁש ָמלֹוֲע ָכלְּב הטֹוָב ְוִלְראֹות ְוִלְׁשּתֹות

 'ה ַעֵרְפַמְל ת"ר ןֵּכ םַּג אהּו ".ָּׁשֶמׁשַה ַחתַּת

 אָבּוּמַּכ ,הָרֹוּתַה דּוּמִלְּב רָּבֻדְמ אןָכ יִּכ ,ב"תשע

 ןַמְזִּב רֵתיֹו לדֹוָּג ןרֹוְתִי ׁשֵי הֶז לַעְו ,םָׁש י"ִּׁשַרְּב

  .הָרֹוּתַּב תֹוּכְזִל ןָמְּזַה הֶּזֶׁש ,תלּוָּגַה

 א"שליט ֵׁשיְנֶּבְרֶגר יֹוֵסף 'ר ג"הרה

 הֶיְהִּת יַחִׁשָּמַה תיַאִּבֶׁש תיטֹוִּׁשַה יִפְּלֶׁש

 םִע םֶדקֹו ילִחְתַּתֶׁש הָּלֻאְּגַה ,ה"תשע יֵאָצמֹוְּב

 .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תיַנִחְבִל תֶכֶּיַׁש ,ילֵעְלִדְּכ 'כּוְו עַבּׂשַה

 תיַלִחְתִּב היָלִחְתִה ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּתֶׁש יִּפ לַע ףַא

ים יִנִכְמים ַהִלֵּכת ַהיַנִחְּבה ִמָיה ָהל ֶזָּכ, ילֵעְלִד ְּכהָאֵּמַה

 יַחִׁשל ָמ ֶׁשׁשָּמת ַמרֹואֹו ָהאּובֹב ָי"תשעְבּו, הָּלֻאְּגת ַהֶא

ה י ֶזִפְל. הָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתם ַאה ֵׁשֶזה ָלֶיְהִיְו, ףֵסן יֹוֶּב

ם לֹוֲח; תמֹולֹוי ֲחֵנם ְׁשַלף ָחֵסֹוּיר ֶׁשֶּגְרֶּביְנב ֵׁשַרר ָהֵאֵּב

ם לֹוֲחַו, ב"ל תשעע ֶׁשַבּׂשל ַהז ַעֵּמַרְמת ַהֹוּמֻלֲאָה

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ים לֹוִוֲחַּתְׁשִּמים ַהִבָככֹו ְוַחֵר ָיׁשֶמֶּׁשַה

, יםִבָככֹו ְוַחֵר ָיׁשֶמֶּׁשת ַהֶלֶׁשְמל ֶמֵּטַּבְת ִּתה זֹוָנָׁשְּבֶׁש

א לֹם ְוָלעֹות ָהת ֶאירֹוִׁשיג ְיִהְנַמ' ה ֶׁשאּוְרם ִיָּלֻכְו

  . ַּדְרָּכם

א ָבמּוה ָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאת ַנְׁשב ִּכ"ן תשעַיְנִע ְּבדעֹוְו

' א דבֹף ָיֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָּמ ֶׁש)'נתיב י(' הָנמּוי ֱאיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסְּב

ְוהֹוִסיף
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יא ִהד ִון ָּד ֶּביַחִׁשָמת יַאם ִּבִאְו, דִון ָּד ֶּביַחִׁשי ָמֵנְפים ִלִנָׁש

ת ַנְׁשיא ִּב ִהףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמת יַאִּב, ה"י תשעֵאָצמֹוְּב

ב ֵּׁשַחם ְנִאא ֶׁש"יטשל' ש' ח' מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע

, הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשַהף ד סֹוב ַע"תשעים ִמִנ ָׁש219ת ַהֶא

 י"חם ִיַמֲע ַּפ.זחּו ָא3.6ל ֵּבַקְנ, הָנים ָׁשִפָלֲאת ֶׁשֵּׁשס ַלַחַיְּב

ר ָב ָּדתֹואֹו ְו.ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמת ל ֶאֵּמַסְּמֶׁש, דסֹות ְייַנִחְבִּב

 13.5 [,ןיָס ִנׁשֶד חֹאׁשרְֹלים ִרּוּפין ים ֵּבִמָּית ַהב ֶאֵּׁשַחם ְנִא

ן ַיְנִעם ְלֹוּיי ַהֵרֲח ַאְךֵליו הֹוָרֲחַאה ֶׁשָלְיַּלים ַהִרפּוי ְּבִּכ, יםִמָי

, הָנָּׁשת ַהמֹו ְי365ס ַלַחַיְּב.] יםִקְסֹוּפא ַּבָבּוּמים ַּכִרּות ּפַּדֻעְס

ת ַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאַּלא ים הּוִרּוּפ ֶׁשמֹוְכּו. זחּו ָא6.3ל ֵּבַקְנ

ם ים יֹוִשלֹח ְׁשַסֶּפת ַהכֹוְלִהְּב יםִרּוּפִמים ִׁשְרֹור ּדָבְּכֶׁש, ןיָסִנ

ְּכִפי , ְוֵכן ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ָקׁשּור ִעם ֶּפַסח .גָח ֶהםֶדקֹו

ִויׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ְלַאַחר , ֶׁשָּידּוַע ֶׁשָהָמן ִנְתָלה ְּבֶפַסח

ן ֵכְו ְּדֶפַסח' ַרַעׁש ַּבָּׁשַמִים ִמֶּזה ֶׁשָּצמּו ְּביֹום אֶׁשִהְתעֹוֵרר 

ים ִּבְר ַמרָד ֲאסָנְכִּנֶּׁשִמ .)תענית כט( י"ִּׁשַרא ְּבָבמּו

. ּוֶפַסחים ִרּול ּפֵאָרְׂשִי ְליּוים ָהִּסי ִנֵמְי, הָחְמִׂשְּב

, ּוֶפַסח ַיַחדים ִרּות ּפַּלֻאת ְּגיל ֶאִלְכי ַמ"ִּׁשַרים ֶׁשִארֹוְו

י ִפְכ ּו.ֶׁשְּכָבר ִמֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ְׂשֵמִחים ִעם ַחִּגים ֵאּלּו

ַהֻּפר ּפּוִרים ַעל ֵׁשם  )עד(' ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר' ְּבאָבּוּמֶׁש

 ְךָּכ. ֶׁשִהיא ֲהָכָנה ְלֶפַסח. ה"ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֶׂשה ָּפָר

א ָּבים ֶׁשִרּות ּפיַנִחְב ִּבַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלהיא ב ִה"ת תשעַנְׁש

א  הּונּוָּלה ֶׁשָפקּוְּתד ַהֹוּסן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו. חַסם ֶּפֶדקֹו

  .יםִרּול ּפד ֶׁשֹוּס ַהמֹוה ְּכיָרִסת ְניַנִחְבִּב

 םַעַּפֶׁש רֵּפַסְמ הָנָח רַּב רַּב הָּבַרֶׁש :)עד ב"ב( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 םֶהָל הָאְרִנ הָיָהֶׁש לדֹוָּג גָּד םָּיַּב הָיָהְו היָנִפְסִּב עַסָנ

 גָּדַה לֵּׁשַבְל ׁשֵא יקּוִלְדִהֶׁשְכּו ,יוָלָע דּוְרָיְו ,הָׁשָּבַיְּכ

 הָבְרָקְתִהֶׁש סֵנ םֶהָל הָׂשָע 'הַו ,םָּיַל לּוְפָנְו םֵמרֹוְתִה

 לַעַּבִמ 'בקֲֹעַיְל תֶמֱא' רֶפֵּסַבּו .לּויְצִנְו היָנִפְס םיֶהֵלֲא

 םֶדקֹו בטֹו בָּצַמְּב יּוְהִי יםִדהּוְיֶׁש םָׁש רֵאָבְמ 'תיבֹוִתְּנ'ַה

 בַׁשָחְו גָּדַה לַע הָלָעֶׁש הָּבַר מֹוְּכ ,ּוּתְׁשִיְו לּואְכיְֹו הָּלֻאְּגַה

 הַמ לָּכֶׁש םֶהָל רֵרָּבְתִי םאְֹתִפּו ,הָחטּוְּב הָׁשָּבַי אהּוֶׁש

 זָאֶׁש אָּלֶא ,םָּדְגֶנ דֵמעֹו םָלעֹוָה לָכְו ,תעּוָט הָיָה בּוְׁשָחֶּׁש

 ןֵכְו .םיָלִּצַהְל הָּלֻאְּגַה לֶׁש היָנִפְּסַה תֶא חַלְׁשִי ה"הקב

 ֵקץ ְלָך ֵאין ַאָּבא 'ר ָאַמר .)צח סנהדרין( ָראַּבְּגָמ ָמִצינּו

 ַעְנְּפֶכם ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי ְוַאֶּתם" ֶׁשֶּנֱאַמר ִמֶּזה ְמֻגֶּלה

 י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ."ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי ִּתְׂשאּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתֵּתנּו

 ִיְקַרב ָאז ָיָפה ְּבַעִין ִּפְרָיּה ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְּכֶׁשִּתֵּתן

 םָׁש א"ָׁשְרַהַּמַהְו .יֹוֵתר ְמֻגֶּלה ֵקץ ְלָך ְוֵאין ,ַהֵּקץ

 םָתָמְדַא לַע לֵאָרְׂשִי יןֵאֶׁש ןַמְז לָּכֶׁש יִפְל יףִסמֹו

 לָבֲא ,ּהָּכְרַדְּכ יָהֶתירֹוֵּפ תֶנֶתנֹו ץֶרָאָה יןֵא

 ברֹוָקֶׁש ,הֶּלֻגְמ ץֵק הּוֶז יָהֶתירֹוֵּפ ןֵּתִל רזֲֹחַּתֶׁשְּכ

.םָתָמְדַא לַע לֵאָרְׂשִי רּוְזְחַּיֶׁש הָּלֻאְּג ןַמְז אבָֹל

  תרֹוָעֶה

 ִלְגדֹוֵלי אֹוָתם ַנְׁשִאיר ,עֹוָלם ֶׁשל ְּברּומֹו ָהעֹוְמִדים ִּבְדָבִרים ַלֲעסֹק ְּפׁשּוִטים ְיהּוִדים ָּלנּו ַמה :ַהּׁשֹוֲאִלים

 ְנִביֵאי ְוַהְּזֵקִנים ַאֲהרֹון ּומֶֹשה סּוף ַים ְׂשַפת ַעל ָעַמד ִיְׂשָרֵאל ַעםְּכֶׁש ַּגם :ַהְּתׁשּוָבה .ְלָכְך ָהְראּוִיים ִיְׂשָרֵאל

 ָצִעיר ַאְבֵרְך ָהָיה .ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ָּכְך אֹוֵמר ְוֶזה ָּכְך אֹוֵמר ֶזה ,ַּלֲעׂשֹות ַמה ְוִהְתָיֲעצּו ָׁשם ָעְמדּו ,ַהּדֹורֹות ָּכל ְּגדֹוֵלי ',ה

 ֶׁשָקַפץ ַעִּמיָנָדב ֶּבן ַנְחׁשֹון ?ָרָאה ַמה ,"ַוָּינֹס ָרָאה ַהָּים" ל"ֲחַז ָאְמרּו ְוָעָליו ,ַעְצמֹו ַּדַעת לַע ַלָּים ֶׁשָקַפץ

  .םַהָּי ְלתֹוְך ְּתִחָּלה

  ָלַרִּבים
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 ילּוָּג םֵסְרַפְל יְךִרָצ )שכט עמוד א"ח ואגרות מאמרים קובץ( ד"הי ןַמְרֶּסַו ןָנָחְלֶא 'ר ג"הרה בַתָּכֶׁש בָּתְכִּמִמ קֶלֵח

 הָלָע רֶׁשֲא יעֹוִדאֹוְו .ׁשֶמֶּׁשַּכ ררּוָּב הֶז רָבָּד ,איָחִׁשְמִּד אָתְבְקִע תַפקּוְתִּב יוָׁשְכַע נּוְּנִה יִּכ לּכַֹל

 יםִרָמֲאַּמַהְו יםִבתּוְּכַה לָּכ ל"רז יֵרְבִּדִמּו ׁשֶדּקַֹה יֵבְתִּכֵמ ףסֱֹאֶל דאְֹמ יאּוָר יִּכ יםִּבַר יםִמָי הֶז יִּתֲעַדְּב

 יםִמְּיַקְתִמּו מּוְּיַקְתִנ יםִרָבְּדַהֶׁש יְךֵא תאֹוְרַהְל ',כּוְו יםִרָבְּדַה יֵטָׁשְּפ תֶא רֵאָבְלּו נּוֵתָפקּוְּת יֵנְיְנִעֵמ

  .ׁשָּמַמ ינּויֵנֵעְל

 'םִיַמָּׁשַה רַעַׁש' תיַבִׁשְי יאֵׁשָרֵמ הָיָהֶׁש ל"זצ יץִבְרהּו ןעֹוְמִׁש 'ר ג"הרה ג"תרצ תַנְׁשִּב בַתָּכֶׁש בָּתְכִּמִמ קֶלֵח

 יםִזָמְרָה לָּכ תֶא ביֵטֵה רֵּדַסְּיֶׁש תֹוָרֹוּת דבֹוְּכִמ ׁשֵּקַבְמ יִנֲא .)'הימין לקץ' לספר בהסכמתו( יםִלָּבֻקְּמַה יֵלדֹוְּגִמּו

 תלּוָּגַה ְּבֶחְׁשַּכת יִּכ ,הֶז לַע הּוֵרְזַעַי ה׳ַו הָחָלְצַהְּב יסִּפְדַיְו ,נּוֵׁשְפַנ תדּוְפּו נּוֵתָּלֻאְּג ןַיְנִעְּב יםִׁשּוּדִחַהְו

 ,הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְל יםִבטֹו יםִזָמְרּו יםִרָּתְסִנ יםִרָבְּד היֶזֵא לֹו ׁשֵּיֶׁש יִמ לָכְל ןגּוָהְו יאּוָר הֶּזַה אָרֹוּנַהְו לדֹוָּגַה

  .הָפֵיֲע ׁשֶפֶנ לַע יםִרָק םִיַּמַכְו ,הָוְקִּתַה קּוּזִח םֵרגֹוְו ,יׁשִא בֶלְּב הָחְמִׂש םֵרֹוּגַה ראֹוָל םיֵאִצֹוּיֶׁש

 ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש םָתָּלֻאְגִל ץֵק יאִבֵמ אלֵּיִנָּד לַע ֹוׁשרּוֵפְּב ל"ז ם"יִּבְלַמַה )ויחי( 'יִבְצ יֵטּוּקִל' רֶפֵּסַה ןֹוׁשְל

 ל"ז ינּוֵמָכֲח םֶהָל יבִׁשֵהְו ,יןִּצִק יֵבְּׁשַחְמ לֶׁש ןָחרּו חַּפִּת ל"חז רּוְמָא יֵרֲה לֹו בּוְתָּכ רֹוֹוּד יֵלדֹוְגּו

 לַע רּוְמָא ןָּבְרֻחַה רַחַא ףֶכֵּת ןֵכָל ,יםִנָׁש תאֹוֵמ הָּמַכְו הָּמַכְל ְךָׁשְמֻי תלּוָּגַהֶׁש םָׁשְדָק ַחרּוְּב אּוָר

 ,אָרֹוּנַהְו לדֹוָּגַה יַחִׁשָמ יֵלְבֶח יֵרֲחַא איָחִׁשְמִּד אָתְבְקִעְּב יִּתְרַּבִּד יִנֲא לָבֲא ,ןָחרּו חַּפִּת יןִּצִק יֵבְּׁשַחְמ

 תֵע יִּתְרַּבִּד הֶפָי ןֵכָל ,לֵאָּגִהְל לֵאָרְׂשִי לֶׁש ןָּנַמְז יַעִּגִהְו ,ע"ל לֵאָרְׂשִי תרֹוָצ הֵּבְרַה נּוְלַבָס רָבְּכֶׁש יֵרֲחַאְו

  .ינּוֵתרֹוָצ לָכְל ץֵקְו ףסֹוְו

 ץֵק תֶאְו ,יםִמָּיַה יתִרֲחַא תאֹובּוְנ תֶא רֵאָבְּמֶׁש 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַל נּוְּתִּנֶׁש תמֹוָּכְסַהַה ְךֹוּתִמ יםִרָבְּד

 לֶׁש ןָחְתִּפ יִּפ לַע חַתֶּפ ַחּתְֹפִל הֶּזַה לדֹוָּגַה רָבָּדַהְל ְךרֹוֲע יןֵא .ב"תשע תַנְׁש לֶׁש בֶרֶעָה ןַמְז

 יגִּׂשַי יִמּו ,הָבְּתְכִנ תרֹודֹוְל הָכְרְצֻהֶׁש הָאבּוְנ רֶׁשֲאַו ,תֶמֱאֶּב יםִרָמֱאֶּנַה יםיִאִבְּנַה יֵרְבִדְּב יםִנֹואׁשִר

 ְּבִדְבֵרי היָנִּב נּוְנֹוּבְתִי 'ד םַע לָכְו ןֵּתִי יִמּו ,נּוֵׁשְפַנ תדּוְפּו לֵאָרְׂשִי תַּלֻאְגִּב יםיִאִבְּנַה יֵרְבִדְּב ןָיְנִעָה לֶדּגֹ

  ].א"שליט ְךַּבְרֶיאֹו ש"גרַה תַמָּכְסַה ְךֹוּתִמ[ .ַהְּנִביִאים

 איָחִׁשְמִּד אָתְבְקִע תַפקּוְּת לַע רֵּבַדְמ יאִבָּנַה .״ַוִּיְׁשָמע 'ד ַוַּיְקֵׁשב ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש 'ד ִיְרֵאי ִנְדְּברּו

 יםִפרּוְט יםִמָיְב יִּכ .הָנמּוֱאָה קּוּזִח אֵׂשנֹוְּב תרּוְבָּדִהְל תֵע ּהָתאֹוְּב תֶדֶחֻיְמ הָבחֹו ׁשֵּיֶׁש ןֵּיַצְמּו

 הָּלֻאְּגַל הָנָכֲה אָּלֶא ינֹוֵא הֶרֹוּקֶּׁש הַמ לָּכֶׁש היָמִמְתּו הָרהֹוְט הָנמּוֱאֶּב קֵּזַחְתִהְלּו רֵּבַּגְתִהְל יְךִרָצ ּוּלֵא

 אָּבֶׁש ,הֶּזַה רֶפֵּסַה רֵּבַחְמ ְךֵרָבֲא ןֵּכ לַע .ַעֵׁשָּוִי ּהָכֹוּתִמּו הָּנֶּמִמּו בקֲֹעַיְל יאִה הָרָצ תֵעְו הָמֵלְּׁשַה

 הֶז ְךֹוּתִמּו ,נּוָתאֹו תעֹוָראֹוְּמַה לָּכ רֶׁשֶּפ הַמ חז״לְו ַהְּנִביִאים ִּדְבֵרי ְךֹוּתִמ תֹוּלַגְל הָעָּׁשַה וַצ אתּלַֹמְל

 עַדֵנ ,נּוָל הֶרֹוּקַה לָּכ םִע ,יםִנֹואׁשִרָהְו יםִנאֹוְּגַה ,חז״ל יֵרְבִּד יאִלְפַהְל יםִמֲאֹוּת הָּמַּכ נּוָא יםִארֹוֶׁש

  ].א"שליט .יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרה תַמָּכְסַה ְךֹוּתִמ[ .תנֹורֹוֲחַאָה מּוְּיַקְתִי ְךָּכ תנֹוֹואׁשִרָה מּוְּיַקְתִּנֶׁש מֹוְּכֶׁש

  יאִבָנְו

 יאִבָנְו

  הֶזְו

  יאִבָנְו

  ״ָאז



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

צב

 ,אבָֹל בָּיַח יַחִׁשָמֶׁש ּהָּתִעְבִּד ץֵק בֵּׁשַחְמ הֶז רַמֲאַמֶׁש טָרְפִּבּו ,ו"ח יןִּצִק יֵבְּׁשַחְּמִמ תיֹוְהִל תֹוָרְטַמ יןֵא הֶז

 .הָנמּוֱאָה םֵגָּפִתְו אבָֹי אלֹ אָּמֶׁש יםִׁשְׁשחֹוֶׁש ,הָּניֶׁשִחֲאַּד ִקִּצין ְמַחְּׁשֵבי דֶגֶנ יאִה יןִּצִק יֵבְּׁשַחְמ דֶגֶנ הָנֲעַּטַהְו

 )קוק הרב מוסד הוצאת ן"רמב בכתבי 'ד שער( ן"ַּבְמַרָל הָּלֻאְּגַה רַמֲאַמְּב ןֵּיַעְו .ּהָּתִעְבִּד ץֵקְל לָלְּכ תכֹוָּיַׁש אלֹ ּוּלֵאָה תנֹוֲעַּטַה לָּכ

 םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ץֵק םָׁש בֵּׁשַחְמּו ,יםִמָּיַה יתִרֲחַא ןַמְזִּכ רֹודֹוְל רָבְּכ סֵחַיְתִמּו ,יןִּצִק בֵּׁשַחְל רָּתֻמ יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּבֶׁש

 נֹוִחיל ְוָאנּו )יד ,ח דניאל( י"ִּׁשַר ןֹוׁשְל הֶזְו .ץֵּקַה תֶא ינּוִבָי םָּלֻכְו ,םָלעֹוָּב םַסְרֻפְי אהּו יִּתִמֲאָה ץֵּקַה לֶׁש ןָמְּזַה םֶדֹוּקֶׁש

 ָיתּור ַאֲחָריו ְוַהָּבא ,ְּבִמְדָרָׁשיו ָטָעה ִּכי ענֹוַד ַהּדֹוֵרׁש ֵקץ ּוַבֲעבּור ,ֵקץ ַאַחר ֵקץ ַמְלֵּכנּו ְלַהְבָטַחת

 ןָמְּזַה רבֲֹעַי םִאְו ,םָתאֹו בֵּׁשַחְנּו שרְֹדִּנֶׁש יֵדְּכ יםִּצִק ירִּכְזַמ יאִבָּנַהֶׁש י"ִּׁשַר יֵרְבִּדִמ יםִארֹוְו .ַאֶחֶרת ֶּדֶרְך ְוִיְדרֹש

 ַעְּמָך ֶחְׁשּבֹון ַאַחר ֶחְׁשּבֹון .הָבּוׁשְּת יֵמְי תֶרֶׂשֲעַל תיחֹוִלְּסַּב יםִרְמאֹו ןֵכְו .ׁשָדָח ץֵק בֵּׁשַחְנּו שרְֹדִנ ,אבָֹי אלֹ יַחִׁשָּמַהְו

 :ִלְפּתֹר ָמַתי ַהּתֹור קֹול ְזַמן .ַלְחּתֹר ְיכֶֹלת ַמְשִֹּכיל אֹור ָזח .ִלְפּתֹור ְוחֹוֵזר ְוָדָוה ְוסֹוֶכה חֹוֶכה .ִיְפּתֹר

 ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו ֵקץ ֵעת ַעד ַהֵּסֶפר ַוֲחתֹם ַהְּדָבִרים ְסתֹם ָדִנֵּיאל ְוַאָּתה" )ד ,יב דניאל( בתּוָּכ ןֵכְו

 ָאז ָהֵעת ְּבבֹא םָׁש 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ."ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו" ץֵּקַה ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹוְו ".ַהָּדַעת

 .א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע "ַהְּדָבִרים ְסתֹם" ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ִרְמֵזי ְלָהִבין ּכֹל יֵעיֵנ ֻיְפְקחּו

 ַכדְו ,ְלָעְלָמא ָּכְך ָּכל ְּדִיְתַּגֵלי ְּבָדא ה"ְּדקב ֵרעּוָתא ֵלית ,ִׁשְמעֹון ַרִּבי לֹון ָאַמר .)קיח וירא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ִקִּצין ֵּביּה ּוְלִמְנָּדע ,ְּדָחְכָמָתא ְטִמיִרין ְלַאְׁשְּכָחא ְזִמיִנין ְּדָעְלָמא ַרְבֵיי ֲאִפּלּו ,ְמִׁשיָחא ְליֹוֵמי ְקִריב ְיֵהא

  .יםִּנַטְק יםִדָלְי ּוּלִפֲא ,םָּלֻּכ תֹואֹו עּוְדַי ץֵּקַה ןַמְזִל ברֹוָּקֶׁש ינּוְיַה .ְלכָֹּלא ִאְתַּגְלָיא ִזְמָנא ּוְבַההּוא ,ְׁשָּבִניןּוְוח

 .קֵּזַחְתִהְל יְךִרָצ אהּו הֶּמַּב ַעֵדיֹו דָחֶא לָכְו ,יםִבטֹו יםִׂשֲעַמּו הָבּוׁשְתִל אֵרֹוּקַה תֶא רֵרעֹוְל יתֹוִלְכַּת הֶז

 ּוּלִפֲא תחֹוְדִל אלְֹו ,ֹוּכְרֶע יִפְל דָחֶא לָּכ הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְפִּב קסֲֹעַל יםִּתִע ַעּבְֹקִל ילִחְתַהְל רֵרעֹוְל טָרְפִבּו

 ׁשָרפְֹּמַּכ ,ּוּלֵאָה יםִנָיְנִעָה דּוּמִל יֵדְי לַע קַר יםִדָסֲחַבּו יםִמֲחַרְּב הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת תֶא רבֲֹעַל הָצֵע םּוׁש יןֵא .דָחֶא םיֹוְּב

 ִיְּפקּון ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ְׂשָרֵאלִי ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,אׂשָנ תַׁשָרָּפ רַהּזַֹה יֵרְבִדְּב

 רָּכְזֻמ ,יםִמֲחַרְּב אבָֹּת הָּלֻאְּגַה ,הָבּוׁשְּת יםִׂשעֹו לֵאָרְׂשִי םַע לָּכ םִאֶׁש ל"ַזֲחַּב רָּכְזֻמ אלֹ .ְּבַרֲחֵמי ִמָּגלּוָתא ֵּביּה

 הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל לֶׁש הָצֵעָה יֵּבַגְל ְךיָדִאֵמ .יםִמֲחַרְּב אֹו יןִדְּב םִא רָּכְזֻמ אלֹ לָבֲא ,הָּלֻאְּגַה תֶא היָאִבְמ הָבּוׁשְּתֶׁש

)קיח שבת( אָרָמְּגַּב ינּוִצָּמֶּׁש הַמּו .יםִמֲחַרְּב הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבֵמ הֶּזֶׁש רָּכְזֻמ  ,ָּבתְּבַׁש ְסֻעּדֹות ָׁשלֹׁש ַהְמַקֵּים ּכֹל .

 מֹוְצַע תֶא ילִּצַהְל הֶצרֹוֶׁש םָדָאְל הֶז לָּכ ,הָּנֵהָכְו הָּנֵהָּכ דעֹוְו .ּוָמגֹוג ּגֹוג ּוִמִמְלֶחֶמת ָמִׁשיַח ֶׁשל ֵמֶחְבלֹו ִניצֹול

 תלּוָלְּכ תֶא יקִּתְמַהְל הָצֵע לָבֲא .איַחְנַׁשְל לּוָּגֶׁש הָאֹוּׁשַה תַפקּוְתִּב לּוְּצִנ תֹוׁשדֹוְּקַה תיבֹוִׁשְיַהֶׁש מֹוְכּו .יִטָרְּפ ןֶפאְֹּב

 יִמ ןֵּכ מֹוְּכ .הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל לֶׁש הָצֵעָה תֶא קַר ל"ַזֲחַּב ינּוִצָמ הֶז לַע ,יםֵרֵחַא ילִּצַהְלּו ,יםִמֲחַרְּב אבָֹּתֶׁש הָּלֻאְּגַה

 סַנְכִּנֶׁש יִמְל לָלְּכ הֶמֹוּד ינֹוֵא ,"ֵחֶפץ ָבֶהם ִלי ֵאין" םיֶהֵלֲע רַמֱאֶּנֶׁש יםִמָּיַּב יַחִׁשָּמַה יּוּלִּג רַחַאְל תּוּייִמִנְפִל סֵנָּכִּיֶׁש

  .תלּוָּגַה ןַמְזִּב תּוּייִמִנְּפַה דּוּמִלְל

 ,רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵהֶׁש תמֹוקֹוְּמַה לָכְּב יםִרֵחַא יםִׁשרּוֵּפ ׁשֵי יַלאּו בֵׁשחֹו הָּתַאְו ,יןִּצִקְל רֵתיֹו יןִמֲאַמ ָךיְנֵא םִא

  רַמֲאַמ

  רַמֲאַמ

  םַגְו
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 צג

 קֵפָס לַע םַגְו ,לֵאָרְׂשִי לַלְּכ לֶׁש ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ יאִה גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ יֵרֲהַו ,תֶמֱא הֶז יַלאּו קֵפָּסַה דַּצִמ שׁשְֹחַל ָךְל רָּתֻמ

 לֶׁש יםִנָיְנִע דּוּמִלְל ל"ַזֲח יֵרְבִּד םּוּיִק יֵדְי לַע לֵאָרְׂשִּיִמ יםִּבַר ילִּצַהְל ָךְּתְלָכְיִבּו ,תָּבַּׁשַה תֶא יןִלְּלַחְמ ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ

 יִּבַרֶׁש א"שליט יןִמאְלַהֵמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ׁשדֹוָּקַה רַהּזַֹה רֶפֵסְּב דּוּמִלְל טָרְפִבּו ,ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות

   .אתּזַֹה הָמָחְלִּמַהֵמ יםִלֹוּצִנ תֹוָרֹוּת יםִדְמֹוּלֶׁש תכּוְזִּבֶׁש ,סַרָפּו םדֹוֱא תֶמֶחְלִמ אָּיִרְטיַמִגְּב איַחיֹו רַּב ןעֹוְמִׁש

 ,יג( הָיְרַכְזִּב יםִקסּוְּפַּב ןֵּיַעְו .ְךֵפָׁשִּיֶׁש םָּד ברֵֹמ םדָֹא עַבֶצ לֵּבַקְי לדֹוָּגַה םָּיַה גגֹוָמּו גגֹוְּבֶׁש :מח רַהזֹ יֵנּוּקִתְּב

 ְךּוּבְנְרֶטְׁש מ"הגר םֵׁשְּב 'הָעּוׁשְי יַחִמְצַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .הָמָחְלִּמַה תֶא דרְֹׂשִי אלֹ םָלעֹוָהֵמ יׁשִלְׁש יֵנְּׁשֶׁש ),ח

 יׁשִלְׁש דעֹוְו ,בֵרָחֵי םָלעֹו יׁשִלְׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּבֶׁש א"ָרְּגַהֵמ לָּבֻקְמֶׁש ל"זצ יִקְסְמַרְּבַא י"גרַהֵמ עַמָּׁשֶׁש א"שליט

 הָנָּוַּכַה ,בֵרָחֵיְו ,הָמָחְלִמְל הָנָּוַּכַה ,עַגָּפִי יַלאּו .בֵרָחֵיְל עַגָּפִי יןֵּב לֵּדְבֶהַה הַמ יןִבָהְל יְךִרָצְו .לֵצָּנִי םָלעֹו יׁשִלְׁש קַרְו ,עַגָּפִי

 תֶא גרֲֹהַּתֶׁש ,הָמָחְלִּמַה ְךתֹוְּב הָפֵּגַמ הֶיְהִּתֶׁש )יב ,יד זכריה( קסּוָּפַהֵמ יםִארֹו ןֵכְו .ןָּמַקְלִדְכּו ,הֶמֹוּדַכְו הָמָדֲא תידֹוִעְרִל

 יִלַניֹוְצְנֶבְנקֹו יִּתְלִּבַה קֶׁשֶּנַה לֶׁש תאֹוָצֹוּתַל דאְֹמ יםִאְתַמ הָפֵּגַּמַה לֶׁש ראּוֵּתַהְו .םִיַלָׁשרּוְי לַע םֵחָּלִהְל אּובָֹּיֶׁש יםִיֹוּגַה

 ַעל ָצְבאּו ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ָּכל ֶאת 'ה ִיּגֹף ֲאֶׁשר ַהַּמֵּגָפה ִּתְהֶיה ְוזֹאת" בתּוָּכַה ןֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו .נּוֵּנַמְזִּב םָּיַּקֶׁש

   ".ְּבִפיֶהם ִּתַּמק ּוְלׁשֹונֹו ְבחֵֹריֶהן ִּתַּמְקָנה ְוֵעיָניו ַרְגָליו ַעל עֵֹמד אְוהּו ְּבָׂשרֹו ָהֵמק ְירּוָׁשָלִם

 ִנְמָצא ְבָצרֹות ֶעְזָרה ָועֹז ַמֲחֶסה ָלנּו ֱאלִֹהים :ִׁשיר ֲעָלמֹות ַעל קַֹרח ִלְבֵני ַלְמַנֵּצַח" )מו יליםתה(

 ִיְרֲעׁשּו ֵמיָמיו ֶיְחְמרּו ֶיֱהמּו :ַיִּמים ְּבֵלב ָהִרים ּוְבמֹוט ָאֶרץ ְּבָהִמיר ִניָרא לֹא ֵּכן ַעל :ְמאֹד

 ִּתּמֹוט ַּבל ְּבִקְרָּבּה ֱאלִֹהים :ֶעְליֹון ִמְׁשְּכֵני ְקדֹׁש ֱאלִֹהים ִעיר ְיַׂשְּמחּו ָלָגיוְּפ ָנָהר :ֶסָלה ְּבַגֲאָותֹו ָהִרים

 ִעָּמנּו ְצָבאֹות 'ה :ָאֶרץ ָּתמּוג ְּבקֹולֹו ָנַתן ַמְמָלכֹות ָמטּו גֹוִים ָהמּו :ּבֶֹקר ִלְפנֹות ֱאלִֹהים ַיְעְזֶרָה

 ,ָלַרַעד ֵמַהְּׁשֶקט ָהָאֶרץ ְּכֶׁשֵּתָחֵלף "ָאֶרץ ְּבָהִמיר" 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה ׁשֵרָפְמּו ."ֶסָלה ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָלנּו ִמְׂשָּגב

 ַּגָּליו ְּברֹב ֶיֱהמּו ַהָּים ֵמי ,"ֶיֱהמּו" .גֹוּג ַמָּפַלת ַעל ָמָׁשל ְוהּוא ,ַהָּים ְּבעֶֹמק ִליּפֹול ֶהָהִרים ָינּועּו ְוַכֲאֶׁשר

 ַהָנָהר ַּפְלֵגי ,"ְּפָלָגיו ָנָהר" .ִניָרא לֹא ֶזה ּוִמָּכל ,'ה ְּבֵגאּות ָלעֹוָלם ִיְרֲעׁשּו ְוֶהָהִרים ,טָוִטי ֶרֶפׁש ִויָגְרׁשּו

 ֱאלִֹהים ִעיר יֹוְׁשֵבי ְיַׂשְמחּו ָהֵהם ַהַּמִים ,"יֹוְצִאים ַמִים ְוִהֵּנה" בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ ַהּיֹוֵצא

 לֹא ָלֵכן ,ְירּוָׁשַלִים ְּבֶקֶרב ִיְׁשּכֹן 'ה "ְּבִקְרָּבּה ֱאלִֹהים" .ֶעְליֹון ִמְׁשְּכֵני ָׁשם ֲאֶׁשר ׁשָקדֹו ָמקֹום ֶׁשהּוא

 יםִארֹו .ץֶרָאָּב ְׁשָמָמה ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר 'ה ִמְפֲעלֹות ּוְראּו ְלכּו ,ִאְּתָך ֲאֶׁשר ָךיַוֲחֵבֶר ּגֹוג ַאָּתה "ְלכּו" .ִּתּמֹוט

 תכּוְזִּב ּהיָלִּצַהְל םִיַלָׁשרּוְי בֶרֶקְּב ןּכְֹׁשִי 'הַו .'כּוְו הָמָדֲא תידֹוִעְרּו יאִמָנצּו יֵדְי לַע "רֶקּבֹ תנֹוְפִל" הֶיְהִּת גֹוּג תַלָּפַּמֶׁש

 לַע זֵּמַרְמּו ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ אבָֹל ידִתָעֶל אֵצֵּיֶׁש הָמְכָחַה לֶׁש רָהָּנַה אהּוֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ ַהּיֹוֵצא ַהָּנָהר ַּפְלֵגי

 אבָֹּתֶׁש הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי םַע לַע ןֵגָּת ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּותֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הָיָאְר אןָּכִמּו .ַעדּוָּיַּכ ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות

 ְוַאִּביָטה ֵעיַני לַּג" )יח ,קיט תהילים( בתּוָּכַה ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ִעיר ְיַׂשְּמחּו ְּפָלָגיו" ןֵכְו .יםִמֲחַרְּב

  .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות

 ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשַעת נֹוֵכַח ֶׁשָהָיה ל"וקזצ ַּדְרִזי ְׁשמּוֵאל 'ר ג"ֵמָהרה ֶׁשָּׁשַמע א"שליט ץַׁש המֶׁש 'ר ג"ָהרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 ןֵּיַע

  בתּוָּכ

  ְוֵכן
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צד

 ֶׁשָעׂשּו ְמֻקָּבִלים ֲחבּוַרת ִעם ,ל"וקזצ יִפַצמּו אןַמְלַס 'ר ג"ָהרה ֶאת ִאֵּמנּו ָרֵחל ְּבֶקֶבר ָּפַגׁש ל"וקזצ 'ֱאֶמת ִאְמֵרי'ְּכֶׁשָה

 יִכיםְצִר ֶׁשָהיּו יִפַצמּו ְלָהַרב 'ֱאֶמת ִאְמֵרי'ָה ְוָאַמר .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָתבֹוא לֹא ֵאירֹוָּפה ֶׁשּׁשֹוַאת ַּכָּונֹות ִעם ְּתִפּלֹות

 ֶאת ִלְכּתֹב ֶׁשִהְתִחיל ל"וקזצ 'ֻּסָּלם'ַה ַּבַעל ַעל מּוָבא ְוֵכן .ַהְּגֵזירֹות ֶאת ְמַבְּטִלים ָהיּו ּוָבֶזה ְּבֵאירֹוָּפה זֹאת ַלֲעׂשֹות

 תֶא יסִּפְדִהֶׁש םֹוּיַּב ןֵכָאְו .ׁשֹוָאה ָהְיָתה לֹא ַהִּמְלָחָמה קֹוֶדם ִסְפרֹו ֶאת ּכֹוֵתב ָהָיה ֶׁשִאּלּו ְוָאַמר ַהִּמְלָחָמה ִּבְגַלל ִחּבּורֹו

  .הָּיִנְּׁשַה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ הָמְּיַּתְסִנ ןֹואׁשִרָה ְךָרְּכַה

 הָחָטְבַהַהְו יתִרְּבַה תֶא רֵפָי 'הַו ,םָלעֹוָה תֹוּמֻאְל לּוּבַמ תיַנִחְּב הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּבֶׁש )יא ,לד ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ַמה ָאָחא ַרִּבי ְּבֵׁשם הּוָנא ַרב ,"ָהָאֶרץ ְיֵמי ָּכל עֹוד" :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .לּוּבַמ בּוׁש דֵרֵי אּלֶֹׁש ַחנְֹל ןַתָּנֶׁש

 ְזַמן ָּכל ,"'ְוגֹו ָהָאֶרץ ְיֵמי ָּכל עֹוד" ָלֶהם ָאַמְרִּתי ָּכְך ,ָלַעד ְועֹוֶמֶדת ְּכרּוָתה ֶׁשְּבִריָתן נַֹח ְּבֵני ְּסבּוִרים

 ִיָּוַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה" ּבֹו ֶׁשָּכתּוב ַהּיֹום אֹותֹו ּוְכֶׁשָּיבֹא ,ַקֶּיֶמת ְּבִריָתן ַקָּיִמין ְוַהַּלְיָלה ֶׁשַהּיֹום

  ".ַההּוא ַּבּיֹום ַוֻּתַפר" ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ,"ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא ַליהָֹוה

 ָנְׂשאּו" :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .לֵאָרְׂשִיְל רּוֵצֵהֶׁש םִיֹוּגַּב תרֹוָהְּנַה ִיְנְקמּו הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּבֶׁש )צג( יםִּלִהְּת ׁשַרְדִמְּב ינּוִצָמ

 ְנָהרֹות ִיְׂשאּו" ,ְלָכְך ."ַרִּבים ַעִּמים ֲהמֹון הֹוי" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָּגֻלּיֹות ֶאָּלא ְנָהרֹות ֵאין ."'ה ְנָהרֹות

   .אֹוָתם ִויַדְּכאּו ]תרֹוָהְּנַה[ ֵהם ַּגם ָיבֹאּו ְוַעְכָׁשיו ,ְּבָצרֹות ִיְׂשָרֵאל ִויַדְּכאּו ,"םָּדְכָי

)נב תזריע( רַהּזַֹּב גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ לַע ינּוִצָמ  ַאְרֶאּנּו ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" חַתָּפ אָּבַא יִּבַר .

 ְךֶלֶמְּב הָתְיָה םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג ,ִמְצַרִים תַּלֻאְגִל היָדִתֲעָה הָּלֻאְּג יןֵּב הַמ הֵאְרּו אּבֹ ".ִנְפָלאֹות

 קּוְלִי םָּלֻכְו .ה"הקב תֶלֶׁשְמֶמ תֶא םָּלֻּכ עּוְדֵיְו .םָלעֹוָה תכֹוְלְמַמ לָכְּב אןָּכ .תַחַא תכּוְלַמְבּו דָחֶא

 בתּוָּכַּכ .ה"הקב תֶלֶׁשְמֶמ הֶּלַּגְתִּת ְוָאז לֵאָרְׂשִי דֶגֶנ בּוְרַסְי םָּלֻּכֶׁש יִפְל .םִיַנְׁש יִּפ תלֹודֹוְּג תֹוּכַמְּב

  ".ץֶרָאָה לָּכ לַע ְךֶלֶמְל 'ה הָיָהְו"

)פט אמור( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ  ַעל ְנָקָמה ִּבְגֵדי ִלְלּבֹש ה"הקב ָעִתיד ".ֵמֱאדֹום אָּב הֶז יִמ" חַתָּפ אָּבַא יִּבַר .

 םֶהָּב הֶׂשֲעַיְו. ָהֻאּמֹות ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ִלְכֶנֶסת ְוִהְגלּו ֵהיָכלֹו ֶאת ְוָׂשְרפּו ֵּביתֹו ֶׁשֶהֱחִריבּו דֹוםֱא

 לָּכ צּוְּבַקְתִיְו .יםִּמַעָה יֵגרּוֲה יםִאֵלְמ םָלעֹו יֵרָה ןִמ יםִרָהֶה לָּכ יםִאָצְמִנ יּוְהִּיֶׁש דַע םָלעֹו תַמְקִנ

 דַע .יםִנָׁש עַבֶׁש םִיַמָּׁשַה תפֹועֹוְו .יםִׁשָדֳח ב"י םֶהֵמ נּוֹוּזִי הֶדָּׂשַה תַּיַח לָכְו .םיֶהֵלֲע םִיַמָּׁשַה תפֹועֹו

  ."םדֹוֱא ץֶרֶאְּב לדֹוָּג חַבֶטְו הָרְצָבְּב 'הַל חַבֶז יִּכ" בתּוָּכֶׁש הֶז .םָׁשְאָּב אׂשָֹנ ץֶרָאָה לַכּוּת אּלֶֹׁש

 ֵּבין ְוִאם ַּכֶּנֶׁשר ַּתְגִּביַּה ִאם" )ד ,א עובדיה( בתּוָּכ ְךָכְו ,הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב םדֹוֱא תַלָּפַמ לַע אָּבִנ הָיְדַבעֹו

 ֵאיְך ַלְיָלה ׁשֹוְדֵדי ִאם ְלָך ָּבאּו ַּגָּנִבים ִאם ":'ה ְנֻאם אֹוִריְדָך ִמָּׁשם ִקֶּנָך ִׂשים ּכֹוָכִבים

 ִנְבעּו ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו ֵאיְך :עֵֹללֹות ַיְׁשִאירּו ֲהלֹוא ָלְך ָּבאּו ּבְֹצִרים ִאם םַּדָּי ִיְגְנבּו ֲהלֹוא ִנְדֵמיָתה

 יםִרְצֹוּב אלֲֹה .םָנצֹוְר לָּכ בּוְנָּגֶׁש דַע םָמּוּד הָּתְמַּדְרִנ הָמָל "ִנְדֵמיָתה ֵאיְך" י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ".ַמְצֻּפָניו

 יאִבָּנַהֶׁש יםִארֹוְו .יָךֶנֻּפְצַמ ּוׁשְרְדִיְו ּוּליַגִו ָךּוׂשְּפַחְי יִּכ םלּוְּכ ָךְל ירּוִאְׁשַי אלֹ הֶּלֵאְו ,תלֹוֵלעֹ ירּוִאְׁשַי

 לָּכ תֶא יםִּלַגְּמֶׁש יםִדְדֹוׁשְו יםִבָּנַגְו ,לֵפֹוּנֶׁש ּכֹוָכִבים ֵּבין רֶׁשֶנ מֹוְּכ ,היָלִפְנִל ,אבָֹל ידִתָעֶל םדֹוֱא תַלָּפַמ תֶא ליִׁשְמַמ

  ןֵכְו

  ןֵכְו

  דעֹוְו

  ןֵכְו

  יאִבָּנַה



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

 צה

 םדֹוֱא לֶׁש ט"מזלַה תֶא אןיָרִאְּב ילִּפִה ה"הקבֶׁש ,תיאּוִצְּמַּב הֶּזַה לָׁשָּמַה תֶא ינּוִאָר ּוּלֵא יםִמָיְבּו .םדֹוֱא לֶׁש יוָתֹוּנֻפְצ

 יםִבָּנַּג אהּו ט"מזלַה תַלָּפַה לֶׁש ְךֵׁשְמֶהַהְו .םֶהָּלֶׁש הָוֲאַּגַהְו הָיְגֹולנֹוְכֶּטַל לֶמֵס הֶּוַהְמּו ,רֶׁשֶּנַּכ יַּהִּבְגִהֶׁש ,]ב"ארה[

 םֶהָל יפּוָּצֶּׁש הַמְל ,תיאּוִצְּמַּב לָׁשָמ מֹוְּכ ,זֶמֶר קַר לּכַֹהְו .םדֹוֱא לֶׁש יוָתֹוּנֻפְצ יםִּלַגְמּו ,תֹואֹו יםִדְדֹוּׁשֶׁש יםִדְדֹוׁשְו

 תֶרֶתחֹו זֹו הָּמֻאֶׁש יםִארֹו ןֵכְו ,קסּוָּפַה יֵרְבִדְּכ ,יםִבָכֹוּכ יןֵּב רֶׁשֶנ רָּיֻצְמ ב"ארה יאִׂשְנ לֶׁש יִמְׁשִרָה םָתחֹוַּב ןֵכְו .ברֹוָקְּב

 ,הָיְנַמְרֶּג לֶׁש לֶמֵּסַה אהּו םֹוּיַה דַעְו ,ש"ימ יםאִצַּנַה לֶׁש לֶמֵּסַה הָיָה רֶׁשֶנ ןֵכְו .יםִבָכֹוּכַה םקֹוְמִלְו לָלָחֶל תלֹוֲעַל הֵּבְרַה

 רֶׁשֶּנַה תֶא םדֹוֱא יֵׁשְרָׁש לָכְּב יםִארֹוְו .רֶׁשֶנ ּהָמְּׁשֶׁש יםִבָכֹוּכ תַצבּוְק לַלְגִּב רֶׁשֶּנַּב יםִׁשְּמַּתְׁשִמ םֵהֶׁש יִל ּובְתָכְו

.א"שליט זיסמן מנחם 'ר ג"הרה סייעני זה בביאור( .קסּוָּפַה יֵרְבִדְּכ יםִבָכֹוּכַהְו (  

 ".ַיֲעקֹב ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא וָׂשֵע בֵקֲעַּב תאֶֹחֶז ְוָידֹו" )כו ,כה בראשית( ,וָׂשֵע לַע בקֲֹעַי ןחֹוְצִנְּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע תַנְׁש

 תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע תַנְׁש ןֵכְו .בֹוֵקֲע ב"תשע זַחָא יםִּלִּמַה לֶׁש תֹוּיִתאֹו ןָתאֹו ןֵה "ֵעָׂשו ַּבֲעֵקב אֶֹחֶזת" ןֵכְו

 ָׂשִריד ִיְהֶיה ְולֹא ַוֲאָכלּום ָבֶהם ְוָדְלקּו ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף תּוֵבי ׁשֵא בקֲֹעַי תֵבי ְוָהָיה"  )יח ,א עובדיה( בתּוָּכַּב

 יֹוֵסף ּוֵבית ֵאׁש ַיֲעקֹב ֵבית ְוָהָיה" בתּוָּכַהֶׁש ,א"שליט יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יףִסוהֹו ".ִּדֵּבר 'ה ִּכי ֵעָׂשו ְלֵבית

  .ג''תשע אָּיִרְטַמיִגְּב ".ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית ֶלָהָבה

 
  ". 'הִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם "

 . נשר בין כוכבים–ב וחותמת הנשיאות "סמל הבית הלבן בארה

  ןֵכְו



 גוג יבואו נושא איזה על / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
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צו

 ישראל  עם כל העולם למלחמה על עםומגוג  גוגועל איזה נושא יבוא
   ?ירושלים סביב

.]'עין בעין'חלקים מהמאמר מתוך גליון [

 ונראה פסוקים כמה לח פרק יחזקאל ספרב נלמד

 ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן" ג - ב פסוק .ס'ביזנ שהכל

 ְוֻתָבל ֶמֶׁשְך ראֹׁש ְנִׂשיא ַהָּמגוגֹ ֶאֶרץ ּגוגֹ ֶאל

 ֵאֶליָך ִניִהְנ 'ה ָאַמר ּכהֹ ְוָאַמְרָּת .ָעָליו ְוִהָּנֵבא

 :ם"מלביומבאר ה ."ְוֻתָבל ֶמֶׁשְך ראֹׁש ְנִׂשיא ּגוגֹ
 ואשור מצרים 'א מצד הלוחמים שיהיו"

 מצד והלוחמים ,הישמעאלים שהם ועילם

 יחד יפת מבני שהם 'וכו ותובל משך השני

 והם ,נמולים שאינם אדום נסיכי עם

 שיתיישבו אחר הימים אחריתב יתעוררו

וכן  ".בשלוה שבווי ישראל בארץ ישראל

 יתחילוהגליות  )מיכה ד ח(ם "מובא במלבי

 וגלות יהודה ובנימין שהם בת ציון ,להתקבץ

, שגלו מציון בחורבן בית שני יתקבצו אליך

שיהיה להם ,  תבוא ממשלה קטנהר כךואח

קצת ממשלה והנהגה כמו שהיו לישראל 

בימים הראשונים לפני מלך מלך לבני 

,  מנהיגים אותם שהיה להם שופטים,ישראל

 יהיה להם מלכות קבוע שהוא ר כךואח

 ימלוך המלך ר כךשאח, בית דודמלכות 

  .המשיח בממלכה קבועה

ּגֶֹמר ְוָכל . 'ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט וגו".  ו-ה פסוק 

.  אירן של היום"פרס" ."ֲאַגֶּפיָה ֵּבית ּתֹוַגְרָמה

 מדינת גרממיא תרגם יונתן" בית תוגרמה"

 הזו להלן קורא הנביא למלחמה. םגרמניה של אדו

 לגרמנים יש מומחיות וזכויות יוצרים ,"שואה"

ם איך תהיה " ובהמשך שם מבאר המלבי.לכך

קהלת הישמעאלים  .מלחמת אדום בישמעאל

 ואתה תשמור ',וכושהם פרס כוש ופוט 

ילו חכי בעת ית, אותם מעשות רע

ישמעאלים להרע בירושלים יקומו האדומים 

 שאחר כךבב וומזה יסת, אותםנגדם ויהרגו 

  .יהרגו הם באדומים ויהיה חרב איש באחיו

 גוג מלחמות )מד ב דניאל(ם "מובא במלביוכן 

 נגד להלחם אדום בני כל שיתקבצו ומגוג

 כמבואר זה את זה ויכלו ישמעאל בני

 בני מלכות ותחת ,ובזכריה ביחזקאל

   .ופרס מדי אז יהיו ישמעאל

 יתעוררו לעתיד )ט ,ד יואל(ם " מובא במלביוכן

 הרג ויעשו הארץ את לכבוש אדום אומות

 מאמונות שהם מצרים בבני רב

 הישמעאלים יתעוררו ואז ,הישמעאלים
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 ויהרגו האדומים מיד אחיהם נקמת לקחת

 שנית האדומיים ויחזרו ,ואבדון רב הרג בם

רואים  .בם רגוויה ישמעאל בני עם להלחם

 בדרך לארץ שמלחמת גוג ומגוג תתחיל בזה שאדום

ובאמת כך היה במלחמת , ישראל ילחמו נגד מצרים

העולם השנייה שהגרמנים נלחמו במצרים בדרך 

ונראה לבאר מדוע המלחמה היא קודם . לירושלים

, כי מצרים חומדת את ירושלים לעצמה, במצרים

כמובא , והיא תצא לראשונה למלחמה נגד ירושלים

יד ִתר ָעֵמאֹון עֹוְמי ִׁשִּבַר. במדרש שהבאנו לעיל

י ֵראֹוה ְיֵצְקר ִּבֶׁשה ֲאָרבֹוְּדק ַלרֹוְׁשה ִל"הקב

 ְךתֹוה ְּבָמָחְלים ִמִׂשעֹוים ְוִאָבּו, םִיַרְצִמ

ד ֶבא ֶעם הּוָתיג אֹוִהְנַּמ ֶׁשְךֶלֶּמַהְו, םִיַרְצִמ

יו ָלים ֵאִצְּבַקְתִמּו', כּוְו, נֹודֹול ֲאד ַעַרָּמֶׁש

ט ָעְמים ִּבִאְציֹוְו, םיֶהֵנדֹול ֲא ַעדּוְרָּמים ֶׁשִׁשָנֲא

ל ֵאָרְׂשם ִירֹול ְמַעְו. הָרבּוְגת ִּבכּוְלים ַמיִקִזֲחַמּו

 וכיון שאדום ירצו את ירושלים .'כּו ְולּוֲעַי

וזה יגרור את , לעצמם יצאו למלחמה נגד מצרים

   .מלחמת גוג ומגוג שהיא מלחמת אדום וישמעאל

 עומק מה שרואים בפסוקים שהמפלה וביתר

 גוג ומגוג תהיה בכך שבדרך לירושלים הם של

ותתעורר מלחמת אדום , עם מצריםיריבו 

יוצא לפי זה שמצרים במלחמתה נגד . בישמעאל

נראה שזה , היא פועלת לטובת ישראל, ישראל

בא מהתעוררות השורש של גאולת מצרים לעזור 

כי כל אור עדין נשאר ממנו רשימו , לעם ישראל

רים נשאר רשימו ובמצ, באותו מקום שהאיר

ושורש זה פועל דרך . מהאור של גאולת מצרים

ואף על פי שדרכי . קליפת מצרים לטובת ישראל

פעולתה הם לפעמים בדרך של מלחמה נגד עם 

השורש של כל זה פועל בסופו של דבר , ישראל

וזה מראה , לטובת עם ישראל כפי שבארנו

ובאמת כך היה . שהשורש הוא לטובת ישראל

ששייכת למלחמת גוג ולם השניה במלחמת הע

רים היתה הנפילה שלהם צבמ, ומגוג כדלעיל

 וכן מסופר על .שלא הצליחו לעלות לירושלים

ל שלא נתן להעלות את עצמות "הבאבא סאלי זצ

, ל ממצרים"יעקב אבוחצירא זצ' ג ר"סבו הרה

מדוע הוא , ואמר שיש סוד גדול שקשור לגאולה

וכן מובא בספר . צריך להיות קבור דוקא במצרים

 שבזמן מלחמת העולם )186עמוד (' אביר יעקב'

השניה כשהיה פחד גדול מהגרמנים שיעלו לארץ 

ל "יעקב אבוחצירא זצ' ג ר"בא הרה, ישראל

ל מגדולי "יצחק אלפיה זצ' ג ר"בחלום להרה

ואמר לו שיבא , המקובלים שהיו בארץ ישראל

והלשון בספר היא , להתפלל על ציונו במצרים

וכי לחינם אני טמון פה  לו בחלום שאמר

ונעשו לו כמה ניסים עד שהצליח . במצרים

ובאותו יום שהגיע לשם והתפלל על , להגיע

. נחלו הגרמנים את המפלה במצרים, הציון
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א שגם "שמעון שפירא שליט' ג ר"והוסיף הרה

בזמן חורבן בית ראשון מצרים ניסתה להתערב 

ּכֹה " )לז ז' ירמי(כמו שכתוב , לטובת עם ישראל

 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ּכֹה תֹאְמרּו ֶאל ֶמֶלְך 'הָאַמר 

ְיהּוָדה ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלָדְרֵׁשִני ִהֵּנה ֵחיל 

: ַּפְרעֹה ַהּיֵֹצא ָלֶכם ְלֶעְזָרה ָׁשב ְלַאְרצֹו ִמְצָרִים

ְוָׁשבּו ַהַּכְׂשִּדים ְוִנְלֲחמּו ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת 

מז ' ירמי( י"וכן מובא ברש ".ֻפָה ָבֵאׁשּוְלָכֻדָה ּוְׂשָר

כשהיה נבוכדנצר צר על ירושלים בשנה  )א

העשירית לצדקיהו יצא חיל פרעה ממצרים 

 שמע פרעה ,ויעלו הכשדים מעל ירושלים

  . ושטף את עזה ושב לארצו

 שרואים א"שליט לוינגר משה 'ר ג"הרה והוסיף

 טורקיה מארץ שייצאו אוניות עם קשר גם

 בתרגום כמובא .ומגוג גוג לחמתמ בפתיחת

 נבואת של האחרון הכתוב על עוזיאל בן יונתן

 ְוִעּנּו ִּכִּתים ִמַּיד ְוִצים" )כד כד במדבר( בלעם

 ומתרגם ".אֵֹבד ֲעֵדי הּוא ְוַגם ֵעֶבר ְוִעּנּו ַאּׁשּור

 ויפקון ,זיינא במני יצטרחן וציצין יונתן

 ומארע ,למברניא מן סגיאין באכלוסין

 מן דיפקון בלגיונין ויצטרפון ,אטליא

 ,לאתוראי ויצערון ]טורקיה[ ,קוסטנטיני

 סופהון ברם ,דעבר בנוי כל וישעבדון

 משיחא מלכא ביד למיפל ואליין דאליין

 ירושלמי ובתרגום .לאובדנא עלמא עד ויהוון

 מצרים על שמרמז ,דרומאי שם מוסיף

 רואים זה ומפסוק .דרום בצד שנמצאים

 אומות נגד קודם לחמהלמ תצא שטורקיה

 ְוַגם" ובסוף "ֵעֶבר ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו" אחרות

 מובא וכן .המשיח מלך בידי "אֵֹבד ֲעֵדי הּוא

 מדבית שליט ויקום )יט( שם יונתן בתרגום

 מן דמשתייר שיזבותא וישיצי ויוביד יעקב

 אבן'ב מובא וכן חייבתא קרתא קוסטנטיני

 צפונית היא ארם כי ודע )לו יא דניאל( 'עזרא

 היא קוסטנטינא גם ,לישרא לארץ מערבית

 הצפון מלך קץ שיגיע קץ ובעת ,צפונית

 קץ יבא אז זעם כלה עד והצליח אמר אשר

 מתי הזכיר לא והנה יפרש כאשר ,הגואל

 יצא אשר המלך זה כי ירהזכ רק ,זה יהיה

 את וילכוד מצרים מלך עם מלחמה ועשה

 ימים ואחר ,יהרג ואז ,לארץ וילך מצרים

 הגואל יבא מותו מיום במספר ידועים

 האישי הסכסוך על רמז כאן שיש יתכן .לישראל

 ,טורקיה לנשיא המודח מצרים נשיא בין שהיה

 לבקר טורקיה לנשיא נתן לא מצרים שנשיא

 נשיא של נפילתו לאחר ועכשיו .'וכו במצרים

 וילכוד ,הארצות שתי בין הברית חוזרת ,מצרים

 קץ עם קשור זה כל .לארץ וילך מצרים את

 'ר ג"הרה בשם שמעתי וכן .ישראל של הגאולה

 טורקיה שליט של ששמו א"שליט אלישר מרדכי
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 לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו[ .ארס בגימטריא ארדואן

 דקודם .ְךּוּדִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב הָּיִקְרטּו ןֵכְו ].אןיַרִא

  .שמקשר שדכן יש ,נישואין בחינת שהיא הגאולה

 ְּבַאֲחִרית ִּתָּפֵקד ַרִּבים ִמָּיִמים" .ח פסוק

 ֵמֶחֶרב ְמׁשֹוֶבֶבת ֶאֶרץ ֶאל ָּתבואֹ ַהָּׁשִנים

 ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי ַעל ַרִּבים ֵמַעִּמים ְמֻקֶּבֶצת

 הּוָצָאה ֵמַעִּמים ְוִהיא ָּתִמיד ְלָחְרָּבה ָהיּו

 ארץ" המצודות וביאר ."ֻּכָּלם ָלֶבַטח ְוָיְׁשבּו

 להתיישב יושביה שבו אשר "מחרב שובבתמ

 ארץ והיא .האוייב חרב י"ע שגלו ממקום בה

 השואה מאחרי בעיקר התיישבה כידוע אשר ישראל

 מבאר "רבים מעמים מקובצת" .והלאה

 ונקבצו רבות מגלויות ששבו ם"המלבי

 מפוזרים שהיו השונים העמים מכל לארצם

 לחרבה היו אשר ישראל הרי על" .שם

 וסמוך רבות שנים זה י"רש בארמ "תמיד

 "הוצאה מעמים והיא" .חזרו עליהם לבואך

 לצאת אותם שהניחו ם"המלבי מבאר

 האומות ברשיון נתיישבה י"א בארץ ולהתיישב

 בספר מובא וכן ".כולם לבטח וישבו" ם"האו

 בראשית הזוהר על ק"הרמ בשם 'ישועה מצמיח'

 ,ירושלים על למלחמה יבואו העולם שאומות קיט

 בארץ מלכות להם הקימו שישראל מפני

בטרם " )ז, סו' ישעי( ם"וכן מובא במלבי .ישראל

נבא כי זמן רב לפני ביאת , "תחיל ילדה

הגואל יתקבצו אנשים מועטים מבני הגולה 

ואחר שנים רבות , ויקבעו דירתם בירושלים

שישבו שמה יבואו להם החבלי יולדה שהיא 

בוץ הגדול  ואז יתחיל הקי,מלחמות גוג ומגוג

 יהיה , כברילדהאומר בטרם תחיל , הכללי

ולא , לעיר ירושלים לידה קטנה בטרם תחיל

לבד בטרם תחיל כי גם בטרם יבא חבל לה 

שלא תהיה עוד העת כלל שיבא חבל לה 

שהם חבלי יולדה שהוא שנים רבות לפני 

ן לא יכבר המליטה זכר כי עד, זמן הגאולה

בעו דירה  רק מתי מספר שיק,ילדה רבתי עם

רוצה , לכן מצייר שילדה רק זכר אחד, שמה

ן " וכן מובא ברמב. אנשים מתי מספרלומר

ראשית הגאולה העתידה תהיה ) מאמר הגאולה(

ויהיה קצת קיבוץ , על פי רשיון המלכויות

ואחר כך ] ומציין שם משיח בן יוסף[, גליות

אלקיך ' ושב ה"כדכתיב , שנית ידו' יוסיף ה

  ].ן שם משיח בן דודומציי[את שבותך 

 ֶּכָעָנן ָתבואֹ ַּכּׁשָֹאה ְוָעִליָת" .יב - ט פסוק

 ַּבּיוםֹ ְוָהָיה 'א 'ה ָאַמר ּכהֹ .'וגו ָהָאֶרץ ְלַכּסותֹ

 ַמֲחֶׁשֶבת ְוָחַׁשְבָּת ְלָבֶבָך ַעל ְדָבִרים ַיֲעלּו ַההּוא

 ָאבואֹ ְּפָרזותֹ ֶאֶרץ ַעל ֶאֱעֶלה ְוָאַמְרָּת .ָרָעה

 ְוָלבזֹ ָׁשָלל ִלְׁשלֹל .'וגו ָלֶבַטח יְֹׁשֵבי ַהּׁשְֹקִטים

 ַעם ְוֶאל נֹוָׁשבתֹ ֳחָרבותֹ ַעל ָיְדָך ְלָהִׁשיב ַּבז

 ַעל יְֹׁשֵבי ְוִקְנָין ִמְקֶנה עֶֹׂשה ִמּגֹוִים ְמֻאָּסף
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 מלחמת שתכנית כאן מבואר ."ָהָאֶרץ ַטּבּור

 של ותכלית למטרה בהמשך תתגבש הזו העולם

 כפי הזה בעם צרה תהיה מותהאו ועיני ,ובז שלל

 ועושה" "מגויים המאוסף" ם"המלבי שמבאר

 מקנה ועושה סוחר אחד כל כי "וקנין מקנה

 שם ונתרבה משם יצא אשר הגוי עם

 טבור על יושבי" שהם עד .מאד המסחר

 וצריך עליהם בא העמים כל ומסחר "הארץ

 העולם לכל המזיק הזה המסחר את לבטל

 הכלכלה כי ,כאן מנבא הנביא יחזקאל .כולו

 חשבון על ותשגשג תצליח היהודית הישראלית

 ריח את כאן יריחו שהגויים וברגע .העולם אומות

 האלו 'והרמאים הנוכלים' היהודים וכי הכסף

 ,חשבונם על כסף ועושים כולו העולם לכל מזיקים

 בפסוק רואים וכן .עולם למלחמת נגדם לצאת צריך

 כלל ימתקי היתה שלא האוירית המלחמה את

  ".ָהָאֶרץ ְלַכּסותֹ ֶּכָעָנן ָתבואֹ" .בזמנם

ְׁשָבא ּוְדָדן ְוסֲֹחֵרי ַתְרִׁשיׁש ְוָכל " .יגפסוק 

, ַאָּתה ָבא ְּכִפֶריָה יאְֹמרּו ְלָך ֲהִלְׁשללֹ ָׁשָלל

, ָלֵׂשאת ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֲהָלבזֹ ַּבז ִהְקַהְלָּת ְקָהֶלָך

הפסוק  ."ָלל ָּגדֹולָׁש ִלְׁשלֹל, ָלַקַחת ִמְקֶנה ְוִקְנָין

מבטא בחמש לשונות את השאלה והתמיהה של 

, שבשם הצדק וההומניות ישאלו ם"האומות או האו

? ס'בגלל ביזנ ,וכי יוצאים למלחמת עולם בגלל כסף

י מפרש שזו שאלה ריטורית "אבל רש ?איפה היושר

 .עובדה שאלה שהיא בעצם תשובה וקביעת
 סוחרים" סוחרי תרשיש וכל כפיריה"

 חריפים שבה הרגילים לצאת ולשוט

ככפירים בכל המדינות ויודעים איזה מקום 

" בא הלשלל שלל אתה"יאמרו לך , העושר

הידעת , כלומר מי הגיד לך את מקום העושר

הולך ושם  כי לארץ מלאה שלל ובז אתה

  .באמת תמצא הון עתק
 בו שנים כמה לפני שהתחיל הזה המצב :לסיכום

 ישראל בארץ והכלכלה ,קרסו העולם כלכלות כל

 כהכנה זה כל ,האלו הפסוקים לפי ויתגבר ילך ,פרחה

 לענין קשר לו אין זה וכל .כדלעיל ומגוג גוג למלחמת

 מעורבות המקומות בכל הכלכלות כי ,עצמה הגאולה

 למלחמת הכנה הוא הענין כל ,יהודים ולא מיהודים

   .ומגוג גוג

  .ןֹוּיִצן ְלָות ָיַּפִלין ְקר ֵּבֶׁשֶּקַה

  ]'לַמְׁשַחד ַהסֹו'ר ֶפֵּס ַהְךֹוּתר ִמַמֲאַמ[

ים ִנָוְיַה תרֹוָּצֶׁש )מקץ( 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה' רֶפְּבֵס

 יּום ָהן ֵהֵכָלְו, ףֵסת יֹויַרִכל ְמ ַעׁשֶנ עֹיּוָה

ד סֹוְי ַּבמּוְגָּפֶׁש, הָנים ָׁשִנמֹוְׁשה ּוָאֵמ ְךֶׁשֶמְּב

 יםִרְׂשֶעל פּוים ָּכִטָב ְׁשהָעְׁשִּתן ֵכ ְו.י"חא ָרְקִּנַה

 ןֵכְו. יםִנמֹוה ְׁשָאֵמא ֵציֹו, ףֵסת יֹו ֶארּוְכָּמף ֶׁשֶסֶּכ

 דניאל( בתּוָּכַּב ינּוִצן ָמֵכְו .ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ןָוָי ְךֶלֶמ

 מּוָבא
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 ןֵכְו .ףֵסיֹו מֹוְּכ יםִּזִע ירִעְׂשִל לַׁשְמִנ ןָוָי ְךֶלֶּמֶׁש )ה ,ח

 ףֵסיֹו תיַרִכְמ לַע רָּפְמֻס ןֶהָּב ץֵּקִמּו בֶׁשֵּיַו תֹוּיִׁשְרַּפ

 ןֵכְו .ֲחֻנָּכהַּב יםִאְרֹוּקֶׁש תֹוּיִׁשְרַּפַה ןֵה ,הֶז לֶׁש ְךֵׁשְמֶהַהְו

 ֶׁשל ַהֵּמיְמָרא ֶאת ַּמְסִמיָכהֶׁש .)כב שבת( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 םְנָחִׁשי ֲאָבל ָמִים ּבֹו ֵאין ֵרק ְוַהּבֹור" ףֵסיֹו תיַרִכְמ

 ֲחֻנָּכה ֵנר ֶׁשל ַלֵּמיְמָרא ".ּבֹו ׁשֶי ְוַעְקַרִּבים

 ִמְדָרׁש'ְּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ְּפסּוָלה 'ִמכ ְלַמְעָלה ֶׁשִהִּניָחּה

 ןֵבאּוְר הֶז "ֵריַח ָנְתנּו ַהּדּוָדִאים" )לא( 'ְּפִליָאה

 הֶז "ְמָגִדים ָּכל ְּפָתֵחינּו ְוַעל ,ףֵסיֹו תֶא ילִּצִהֶׁש

 היָאִבֵה ףֵסיֹו תיַרִכְמִּד ,ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .הָּכֻנֲח רֵנ

 היָאִבֵה ןֵבאּוְר יֵדְי לַע ףֵסיֹו תַלָּצַהְו ,יםִנָוְיַה תרֹוָצ תֶא

 ואגדות דרושים( 'רֵפסֹו םַתֲח'ַּב אָבמּו ְוֵכן .ֲחֻנָּכה ֵנר תֶא

 תֶא קַר יםִרפּוּו ֲחֻנָּכה תוֹוְצִמ תֶא דֵּמִל בקֲֹעַּיֶׁש )קלח

. םָתָאְנִק הָתְיָה הֶז לַעְו ,יםִחַאָה רַאְׁש תֶא אלְֹו ףֵסיֹו

 ְמֻרָּמז ֲחֻנָּכהֶׁש 'אָטזּו הֵיְרַא יֵנְּפ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

 אֹוִתּיֹות" ְוָהֵכן חֶטַב ּוְטבַֹח" )טז ,מג בראשית( ַּבָּכתּוב

 לֶׁש הֶּזַה הֶׂשֲעַּמַהֶׁש ןֹוּבְׁשֶח יִּפ לַע םָׁש רֵאָבְמּו .ֲחֻנָּכה

 תֹוָרֳחָמְלּו ,הָּכֻנֲחַּד 'א םיֹוְּב הָיָה "ְוָהֵכן ֶטַבח ּוְטבַֹח"

 ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .יםִחַאָל ףֵסיֹו תּוּלַּגְתִה הָתְיָה

 ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ֲאִני"ֶׁש )קיא 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת'

 ְמאֹור' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֲחֻנָּכה ֵנר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָחי

 ,מג בראשית( ִמֵּקץ ְּבָפָרַׁשת ַהָּכתּוב ַעל )מקץ 'פ( 'ֵעיַנִים

 ֶׁשֶּזה "ְּבִני ָךָיְחְנ ֱאלִֹהים" ְלִבְנָיִמין ָאַמר ֶׁשּיֹוֵסף )כט

 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֲחֻנָּכה ִמְּלׁשֹון

 ָהִראׁשֹונֹות ִתּיֹותֶׁשָהאֹו 'ִיְצָחק ִּדְבֵרי' רֶפֵס ְּבֵׁשם )נו

 ּוְמבָֹאר ,ה"ֲחֻנָּכ ֵהן הָּלַּכ ןָתָח ֶׁשל ְוָהַאֲחרֹונֹות

 ָחָתן ִּבְבִחיַנת ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ֵיׁש ְּדַבֲחֻנָּכה ִלְדָבֵרינּו

  .ְוַכָּלה

ג ְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ר ָאבְֹמ ּו.ינֹות ֹוּיִת אֹוְךּוּפיא ִהִהן ָוָּיא ֶׁש"שליט

א ף הּוֵסֹוּיֶׁש' םָּלל ֻסַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ְּדינּוֵרָבְדִל

, יםִנָוְּגל ַהת ָּכל ֶאֵלֹוד ּכסֹוְיַהם ֶׁשּוּׁש ִמ,"רַאה תֵֹפְי"

ן ָוא ָיָצ ָיּוּנֶּמִּמ ֶׁשתֶפֶין ֵכְו. ןָוָיי ְלֹוּנת ַהים ֶאִכְפן הֹוָוָיְו

 ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ, הָּׁשֻדְּקד ַהַצא ְּבָצְמִּנ ֶׁש.יִפיֹו לז ַעֵּמַרְמ

 ַיְפיּותֹו ֶׁשל "ַיְפְּת ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת" :)מגילה ט(' ָמְּגַּב

ד ַצא ְּבָצְמת ִנֶפל ֶי ֶׁשיֹוְפָיְּד .ֶיֶפת ְיֵהא ָּבֳאָהֵלי ֵׁשם

  .עָרה ְלת ֶז ֶאְךֵפא הֹוהּון ֶׁשיָו ֵּכלֹוְצא ֶאלֹה ְוָּׁשֻדְּקַה
 תַמְכָח לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה יאִהֶׁש ןָוָי תַמְכָח לַע

 תיַנִחְּב יאִהֶׁש ינּוִצָמ ,ייַנִסְּב הָנְּתִּנֶׁש הָרֹוּתַה

 ַמְלכּות ְּכֶנֶגד ֵלִוי )ב ,צט ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,ׁשָּלֻׁשְמ

 ֶזה ,ְׁשִליִׁשָּיה ַמְלכּות ְוזֹו ְׁשִליִׁשי ֵׁשֶבט ֶזה ,ָיָון

 ,ְמֻׁשָּלִׁשין אֹוִתּיֹוֶתיָה ְוזֹו ְמֻׁשָּלִׁשין אֹוִתּיֹוָתיו

 ,סֹוְלִפיִרים ּתֹוְקֵעי ְוֵאּלּו ַקְרַנִים ּתֹוְקֵעי ֵאּלּו

 ',כּוְו ִקיִסים ֵׁשילֹוְב ְוֵאּלּו ּכֹוָבִעים לֹוְבֵׁשי ֵאּלּו

 ַחְׁשמֹוָנִאי ְּבֵני ְּבַיד נֹוֶפֶלת ָיָון ַמְלכּות ִמי ְּבַיד

 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוּו .ֵלִוי ִמֶּׁשל ֵהםֶׁש

  .ְמֻׁשָּלׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ,ַהְׁשָּפעֹות 'ג לֹו ֶיׁש ֶׁשַהְיסֹוד

 ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון 'סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש' רֶפמּוָבא ְּבֵס

 ֵהם סֻכַאְנִטּיֹו אֹו  ָיָוןְךֶּמֶל ֶׁש)57 'ע(א "שליט

ְּדַאְנִטּיֹוכּוס ֶמֶלְך ָיָון ִנְלַחם ַּבְיסֹוד , יֹוֵסףיַמְטִרָּיא ְּבִג

 )חנוכה א' הל(ם "ְוֵכן ָמִצינּו ָּברמב. ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל יֹוֵסף

. ָּפְׁשטּו ָיָדם ְּבָממֹוָנם ּוִבְבנֹוֵתיֶהםֶׁשַהְיָוִנים 

ל ַעֵאל ְורֹוִאים ֶׁשִּנּסּו ִלְפּגֹם ִּבְקֻדַּׁשת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִיְׂשָר

ְוִחְּללּו ֶאת ַהְּצִניעּות ,  ֶׁשָּפְׁשטּו ָיָדם ִּבְבנֹוֵתיֶהםיֵדְי

 'סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

' ְלַרֵּמז ֶׁשְּבִצּיֹון ָהאֹות צ, ָיָון' צ אֹוִתּיֹות ִּצּיֹון ֶׁש)שם(

ה ּכֹוֶבֶׁשת ְוׁשֹוֶלֶטת ַעל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁש

   .ְקִלַּפת ָיָון
 ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִיְתַּגֶּלה ְּבֶאֶרץ .)ויקהל רכ(ַּבּזַֹהר 

ְּדַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא , ַהָּגִליל ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל יֹוֵסף

ן ֵכְו

  ןֵכְו

ְוֵכן 

ָמִצינּו 
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 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ִּבְזכּות יֹוֵסף ַהְיסֹוד

ָּכל ְּגֻאָּלה הּוא  )קפא' א ע" שמע חקריאת(ל "ְלָהֲאִריַז

  .ַּבְיסֹוד

ְוָנָחה ָעָליו " )א, יא' ישעי(ָּכתּוב ַעל ַהָּמִׁשיַח 

רּוַח ֵעָצה , רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה' רּוַח ה

ֻמְזָּכרֹות ַּבָּכתּוב " 'רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה, ּוְגבּוָרה

, ַּדַעת,  ְּגבּוָרה,ֵעָצה, ִּביָנה, ָחְכָמה:  ַמֲעלֹותֵׁשׁש

' ב ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .'ִיְרַאת ה

 ׁשֵׁש ּוּתְׁשא ִיבֹיד ָלִתָעֶּלֶׁש' רֵפם סֹוַתֲח'ם ַהֵׁש ְּב)פט

, ְוהֹוֵצאִתיד ֶגֶנת ְּכסֹוֹוּכ' ד, ְּגֻאָּלהל ת ֶׁשסֹוֹוּכ

י ֵּתד ְׁש עֹופּוְסֹוּתִיְו, ְוָלַקְחִּתי, ְוָגַאְלִּתי, ְוִהַּצְלִּתי

ּוַמְרֶאה ַׁשָּיכּותֹו . יִּתַתָני ְואִתֵבֵהד ְוֶגֶנת ְּכסֹוֹוּכ

 רֶפמּוָבא ְּבֵסן ֵכ ְו.ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

 ת"ַׁשי רִיִוד ָּדלֹמֹה ְּׁש ֶׁש)וישב תורה אור יא' פ(ה "ַהשל

ֶׁשֵּׁשם , 'ל ִציִציתַחְׁשַמ' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .י"ַׁשַּד םֵׁש

תרומה (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . י ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד"ַׁשַּד

י ּוּלן ִמֵכְו.  ֶׁשִּיַׁשי ֲאִבי ָּדִוד הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד:)קעה

 ִיַׁשי ְוֵכן .ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא  ד"ֹו ין"י ִׁשד"ֹו יי"ַׁשִי

ן "ַּמְלָאְך ְמַטְטרּו ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַנַערְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ְוֵכן. 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ֶׁשִּנְקָרא ַׁשַּדי ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 דֶחֶס הֶׂשְועֹ" )נא ,כב ב"ש( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז י"ַׁשַּד ֵׁשם

   .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "חֹויִלְמִׁש
 ְּבֶבן ְּתלּוִיים ַחִּיים :)כט בראשית( ַּבּזַֹהר

 ּוָבֶהם ,לֹו ִנְמָׁשִכים ו"ּוַבָּוא ,ִיַׁשי

 רֹוִאים .ִנּזֹוָנה ִמֶּמּנּו ְוָהָאֶרץ ,ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט

 ֶזה ּוְבכַֹח 'ו ָהאֹות ֶּדֶרְך ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיַע ֶׁשַהָּמִׁשיַח

 .ַהֵּדָעה ַּבַעל הּוא ַהֵּמָאה ְּדַבַעל .ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט הּוא

 ֶרןֶק ְוָיֵרם" )י ,ב א"ש( ָּכתּובַּב ְמֻרָּמז ח"ֶקַמ ְוֵכן

 ְמֻרָּמז ַח"ָמִׁשי ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג "ֹוחִׁשיְמ

 יִּׁשִּׁשַה םַּבּיֹו ָלֶכם נֵֹתן הּוא" )כט ,טז שמות( ַּבָּכתּוב

 ֶזה ְּדָכתּוב .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג ,"יֹוָמִים םֶחֶל

 ַעל ְמַרֵּמז ,ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום ןַהָּמ ַהְׁשָּפַעת ַעל ֶׁשְּמַדֵּבר

 ָלֶאֶלף ֶׁשַּׁשָּיְך ,ִּדְקֻדָּׁשה ְוַהַּפְרָנָסה ַהָּמזֹון ַהְׁשָּפַעת

 ַהַּפְרָנָסה ִצּנֹור ֶזה ּוִבְזַמן .ַהָּמִׁשיַח ִלְזַמן ַהִּׁשִּׁשי

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ָךּגֲֹאֶל ה"הוי ְוֵכן .ַהָּמִׁשיַח ְּבַיד ִיְהֶיה

 לּגֹוֵא ןְלִצּיֹו אּוָב" )כ ,נט 'ישעי( ַהָּכתּוב ןְוֵכ .ְיסֹוד

 ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ן"ִאיָל ת"ס "יּוְלָׁשֵב

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ל"ִמְגָּד ְוֵכן .'ֵעץ ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְמֻרָּמז ,'ֻסָּלם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהְיסֹוד

 "ֲאַקְּבֵצְך יםְּגדִֹל םּוְבַרֲחִמי" )ז ,נד 'ישעי( ַּבָּכתּוב

  .ִמִּלים ְׁשֵּתי ְּבֵצרּוף

ּוָבֶזה  )רטו' העמידה ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע

, ָּתִבין ִּכי ִאם ֱהיֹות ִּכי ְּגֻאָּלה ַּבְיסֹוד

ד סֹו ְיינּוְיַה[. ִהֵּנה הּוא ְּבסֹוד ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו  )ריט' ע(מּוָבא ָׁשם ְוֵכן ]. אָבְקנּו

ח ֵאיָבִרים ֶׁשָּבּה "ֶׁשֵהם רמ, ב"ָראֵׁשי ֵּתבֹות רנ

' ִציִרים ּוב' ְועֹוד ַאְרָּבָעה ֵאיָבִרים ְיֵתִרים ב

רֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא . ַהּנּוְקָבא ְּדָלתֹות ֶׁשְּבֶרֶחם

 ֵיׁש ֶאת ָהֵאיָבִרים ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם

תהילים (ַּבָּכתּוב  ְוֵכן ְמֻרָּמז. ב"ֶׁשַּמְׁשִליִמים ְלִמְסָּפר רנ

מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים " )ט, קיד

, "ֲעֶקֶרת ַהַּבִית" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו, "ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה

 תֶכהֹוֶפ, ֹוןִׁשיַבת ִצּי. ִצּיֹון ֶׁשִהיא ַּכֲעָקָרה יֹוִׁשיֶבָּנה

ְּדִבְזַמן ַהָּגלּות , ַהַּבִיתֲעֶקֶרת  ַלֲעָקָרהֶאת ִצּיֹון ֵמ

 ַהְינּו ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֲעָקָרהִצּיֹון ִהיא ִּבְבִחיַנת 

ֵּכיָון ֶׁשֵאיָנּה , ֶׁשֵאינֹו מֹוִליד ְוֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַפע

 ַמה ִמֵּמיָלא ֵאין ָלּה, ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע ֵמַהְיסֹוד

ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעָקָרה ֵּתָהֵפְך ַלֲעֶקֶרת . ְּלַהְׁשִּפיַע

ָמִצינּו ן ֵכְו. ַהַּבִית ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ַּבִית

,  ַהָּמִׁשיַחְךֶזה ֶמֶל" ָךּוַמְּט" )ט, ר פה"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

 ְוֵכן

 ָמִצינּו

 מּוָבא



  .ְלִצּיֹון ָיָון ְקִלַּפת ֵּבין ַהֶּקֶׁשר / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 קג

'  ִיְׁשַלח הָךַמֵּטה ֻעְּז", "ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי"

 )רה' נשא ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלקּו. "ִמִּצּיֹון

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִצּיֹוןְוֵכן . ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ִנְקָרא ִצּיֹון

ְוָלֵכן ַהַּמֶּטה ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות , ְנֵקָבה

ן ֵכ ְו.בֹא ַהְּגֻאָּלהְּדִמָּׁשם ָּת, "ִמִּצּיֹון' ִיְׁשַלח ה"

 )רו' א ע"העמידה ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב רֹוִאים

'  ְּכִמְנַין ָהאֹות םַאְרָּבִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגֹוֵאלֶׁש

ְסתּוָמה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ' ְּדאֹות ם. ְסתּוָמה

  .ם ָּבָאה ַהְּגֻאָּלהּוִמָּׁש, ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְמָצא ְּבַיד ַהּגֹוֵאל

ִהְזִּכיר ַיֲעקֹב  )ט, בראשית מט(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְּכלֹוַמר ְּבנֹו , ַהָּמִׁשיַח ְּבֵׁשם ִׁשילֹה

,  ָּכל ַהּנֹוָלִדיםְךֶׁשִּיָּוֵלד ִמִּׁשְלַית ִאָּׁשה ְּכֶדֶר

נּו ַרֵּב. "ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה"ִמְּלׁשֹון 

ְּדִׁשְלַית ִאָּׁשה , ַּבְחֵיי ְמַקֵּׁשר ֵּבין ִׁשילֹה ְלִׁשְלַית ִאָּׁשה

, ַׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִׁשילֹה

ְוַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא ִׁשילֹה ִמְּלׁשֹון . ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהָּוָלד

 ָּתבֹוא ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּמִׁשיַח, ִׁשְלַית ִאָּׁשה

 ִׁשילֹהְוֵכן . ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִׁשְלַית ִאָּׁשה

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ְיסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשהּוא ָמקֹורְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְוִהיא ") יח, ויקרא כ( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

  ."ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה

 ".'ה ְמִׁשיַח ַאֵּפינּו רּוַח" )כ ,ד איכה( ָּכתּוב

 ֶׁשַהחֶֹטם הּוא .)תיקונים קל(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו

 )ז ,ב בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ְוֵכן מּוָבא .'ְּבִחיַנת אֹות ו

 ַהחֶֹטם ִּכי ַּדע ,"ַחִּיים ִנְׁשַמת ְּבַאָּפיו ַוִּיַּפח"

 ִהיא ּוִמָּׁשם ִנְכֶנֶסת ִהיא ְּלָׁשםֶׁש ַלְּנָׁשָמה ְּכִלי

 ִּתְמָצא ִּכי ,ָּבָאָדם ַהְיִציָרה ּוִמִּנְפְלאֹות ,יֹוֵצאת

 ַׁשַּדי ֶׁשל ִמֵּׁשם ֶזה ִּבְכִלי ְרׁשּוָמה ן"ִׁשי אֹות

 ְוֶזהּו ,ִנּמֹול ְלָכל ַהּגּוף ְּבצּוַרת ֶהָחקּוק

 רּוַח" ְוֵכן ."ְּתִביֵנם ַׁשַּדי ְוִנְׁשַמת" ֶׁשָּכתּוב

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאף  ְוֵכןִצּיֹון ַהר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאֵּפינּו

  .ְיסֹוד

 ַחֵּכה ִיְתַמְהַמּה ִאם" )ג ,ב חבקוק( ַהָּכתּוב ְּדָלֵכן

 ת"ֵליָּד ן"יִׁש י"ַׁשַּד ֵׁשם ִמּלּוי ְּבִגיַמְטִרָּיא "לֹו

 ַהַּׁשָּיְך ַהְיסֹוד ְּבתֹוְך ִהיא ַהָּמִׁשיַח ְּדִהְתַמְהְמהּות ,ד"ֹוי

 ּוִביַאת .'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו י"ַׁשַּד ְלֵׁשם

 ַיְתִחיל ַהְיסֹוד ֶׁשָּבּה ֵלָדה ְּבִחיַנת ִהיא ַהָּמִׁשיַח

 ַיְמִׁשיְך ְךָּכ רְוַאַח ,ְּבֵלָדה ְּכמֹו ַהְׁשָּפעֹוָתיו ְלַהְׁשִּפיַע

 ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהְּגֻאָּלה עֹותַהְׁשְּפ ָּכל ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע

 ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּכתּוב ַהָּמִׁשיַח ַהִהְתַמְהְמהּות ַעל ֶרֶמז

 ָהֲאָנִׁשים ַוַּיֲחִזיקּו ַוִּיְתַמְהָמּה" )טז ,יט בראשית( לֹוט

 ַהְּזַמן ְּבאֹותֹו ְּכלּוָלה ָהְיָתה ַהָּמִׁשיַח ְּדִנְׁשַמת "ְּבָידֹו

 ,'לֹוט ִסּפּוֵרי ַּתְכִלית' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו יְּכִפ ,ְּבלֹוט

 .ַהָּמִׁשיַח ֶׁשל ְמקֹומֹו ְּדָׁשם ָהִעיר ְּבַׁשַער ָיַׁשב ֶׁשּלֹוט

 ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת ׁשֶֹרׁש ֶאת ְלהֹוִליד ָעַמד ֶׁשּלֹוט ְוֵכיָון

 ִעְנַין ֶזה ִלְפֵני ִלְהיֹות ָצִריְך ָהָיה ,ְזַמן ְּבאֹותֹו

 ִנְרֶאה ְוֵכן .ָמִׁשיַח ֵלַדת קֶֹדם ֶׁשָּבא ַמְהְמהּותַהִהְת

 ְלַרֵּמז "ַוִּיְתַמְהָמּה" ִמַּלת ַעל ַׁשְלֶׁשֶלת ַטַעם ְּדֵיׁש

 ֶׁשִּנְקָרא ַהְיסֹוד ְּבתֹוְך ִהיא ֶׁשַהִהְתַמְהְמהּות ָּכְך ַעל

 שער( ק"ָלרמ 'ִרּמֹוִנים ַּפְרֵּדס' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא ,ַׁשְלֶׁשֶלת

 .ִויסֹוד ִּתְפֶאֶרת ְמַסֵּמל ַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשַּטַעם )ג"פ כט

 ְמַרֵּמז ַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשַהַּטַעם הֹוִסיף א"שליט ר"ְואאמו

 ְלַרֵּמז ,ְמֻפֶּתֶלת ְּבצּוָרה ְלַמָּטה ֶׁשּיֹוֵרד חּוט ַעל

 ַצד ִמָּכל ַהֶּׁשַפע ֶאת ִלְמׁשְֹך ְמַנִּסים ֶׁשַהִחיצֹוִנים

 .ַהְיסֹוד ְּבתֹוְך ְוַהִהְתַמְהְמהּות יםַהֲחָבִל ֶאת ְוגֹוְרִמים

 ןֵכָּלֶׁש א"ְׁשִליָט ןֶרקֹו הָדהּוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו[

 לַע יםִבָּתְכִנ הָדֵל ייֵרִּצֶׁש תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה

 לַע זֵּמַרְל ַׁשְלֶׁשֶלת תַרצּוְּב ריטֹוִנֹוּמַה ירִׁשְכַמ

 תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש דסֹוְיַה ְךתֹוְּב ַהִהְתַמְהְמהּות

   .]ַׁשְלֶׁשֶלת

מּוָבא 

 ְוֵכן

  ִנְרֶאה



  .ְלִצּיֹון ָיָון ְקִלַּפת ֵּבין ַהֶּקֶׁשר / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

קד

 ְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל )כג, בראשית כה(י "ִּׁשַרְּב

לֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ', כּוְו

ה יָסִרְּקַהר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ הי ֶזִפְלּו. םִיֶׁשל ְירּוָׁשַל

 יָהֶתבֹוְקִעְּבם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמל ֻאה ֶׁשָלדֹוְּגית ַהִלָּכְלַּכַה

א ָקְויל ַּדִחְתַּת, הָּלֻאְּגל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָמקּוְּתא ַהבָֹּת

ד סֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, ןָות ָיַּפִלְּקִמ

ים ִּלַּגְתִּמי ֶׁשֵנְפִלְו] יון' צ[, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶשָּׁשֻדְקִּד

, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַהה ְלָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיה ַּבָּלֻאְּגל ַהים ֶׁשִדָסֲחַה

ן ֹוּיז ִצָאְו, הָּפִלְקן ִּדֹוּייא ִצִהֶׁש, ןָות ָייל ֶאִּפה ַי"הקב

ִּכי " )יג, זכריה ט(ב תּון ָּכֵכְו .תלֹוֲעל ַלַכּוה ּתָּׁשֻדְקִּד

ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים 

ַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון ְוַׂשְמִּתיְך ְּכֶחֶרב ְועֹוַרְרִּתי ָב

. הת ֶזַּמֻעה ְלן ֶזן ֵהָוָין ְוֹוּיִּצים ֶׁשִארֹוְו, "ִּגּבֹור

 'וה" ,ןָות ָי ֶאַחֵּצַנן ְיֹוּיִּצר ֶׁשַחַאב ְלתּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמּו

ת "לקר ַהֵאָבְמּו "ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו

" ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו" )רפט' שופטים ע(ל "יַזְלָהֲאִר

א "ָרְּגא ַּבָבן מּוֵכְו .ֶׁשהּוא ִטַּפת ַהֶּזַרע ַהּיֹוֶרה ַּכֵחץ

ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת " )לה ,דברים לב( בתּוָּכל ַהַע

ר ַחַא ְלאּובֹה ָיָּלֻאְּגַהה ְוָמָקְּנַהֶׁש". ָּתמּוט ַרְגָלם

ְלֵעת "ב תּון ָּכֵכָל, תֹוּמֻאל ָהית ֶׁשִלָּכְלַּכם ַהָתיָלִפְנ

ל יד ַעִמֲעַּמן ֶׁשמֹול ָמז ַעֵּמַרְמ ַה"ָּתמּוט ַרְגָלם

  .םִיַלְגַרָה

 מגילה( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ ןָוָיְל תֶכֶּיַׁש אָיְליַטִא ץֶרֶא

 .רֹוִמי ֶׁשל ָּגדֹול ְּכַרְך ֶזה ,ָיָון ֶׁשל ִאיַטְלָיא ):ו

 ְּבַׁשֲעֵרי יֹוֵׁשב ֶׁשַהָּמִׁשיַח .)צח סנהדרין( ָמָראַּבְּג ָמִצינּוּו

 ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְלַכֵּפר ִיּסּוִרים סֹוֵבל הּוא ְוָׁשם יִמרֹו ָהִעיר

 הֶז תַּמֻעְּלַה אהּו ַהֶּזה םקֹוָּמַהֶׁש יםִארֹוְו .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל

 ָרהֲעָׂש :)מט קידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה לֶׁש

 ,רֹוִמי ָנְטָלה ִּתְׁשָעה ,ָלעֹוָלם ָיְרדּו ֲעִׁשירּות ַקִּבין

 םֵהֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ָּכל ְוֶאָחד

 תֶא םֶהָל ׁשֵי יִמרֹו יֵרֲעַׁשְּב בֵׁשֹוּיֶׁש יַחִׁשָּמַהֵמ יםִקְניֹו

 :)נו שבת( ָמָראַּבְּג ינּוִצָמ ןֵכְו .םָלעֹוָה לָּכ לֶׁש ןמֹוָּמַה

 ֶׁשָּנָׂשא ְּבָׁשָעה ְׁשמּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

 ָקֶנה ְוָנַעץ ַּגְבִריֵאל ָיַרד ,ַּפְרעֹה ַּבת ֶאת ְׁשלֹמֹה

 ָּגדֹול ְךְּכָר ִנְבָנה ְוָעָליו ,ִׂשְרטֹון ּבֹו ְוָעָלה ,ַּבָּים

 לֶׁש עַפֶּׁשַהֵמ הָתְנְבִנ יִמרֹוֶׁש יםִארֹוְו .רֹוִמי ֶׁשל

 אָבמּו ןֵכְו .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמְל ְךָּיַּׁשֶׁש ,ְךֶלֶּמַה המֹלְֹׁש

 דֹוס הְוֶז )תלו תהילים( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִטּוּקִּלַה רֶפֵס'ְּב

 ּוָבֶזה ,ִׂשיְרטֹון ֶׁשֶהֱעָלה ,ַּבָּים ַהָּקֶנה ְנִעיַצת

 ְלַמַען ,ה"ְרָוָי ן"ָׂשָט אֹוִתּיֹות ֵיׁש ן"ַהִּׂשיְרטֹו

 צֹור ְוִנְבְנָתה ,ַהְּצֵמָאה ֶאת ָהָרָוה פֹותְׂש

   .םִיְירּוָׁשַל ֶׁשל ֵמֻחְרָּבָנּה

 תֹוּמֻא תיַלִפְנ רֶדֵּסֶש ינּוֵמָיְּב יםִארֹו

 .אָיְליַטִאְּב יְךִׁשְמִהְו ןָוָּיִמ ילִחְתִה םָלעֹוָה

 הָנרֹוֲחַאָה תלּוָּגַה יֵרֲהֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו

 ןָוָּיִמ היָלִחְתִה יוָׁשְכַע ּהָּב יםִאָצְמִנ נּוָאֶׁש

 לֶצֵא היָכִׁשְמִהְו ,יִנֵׁש תִיַּב תַפקּוְּת ףסֹוְּב

 דַעְו ,ןָּבְרֻחַה רַחַאְל אָיְליַטִא יאִהֶׁש יִמרֹו

 ,יתִנָרֹוּת היָנִחְּבִמ ,הֶׂשֲעַמְל נּוָא יוָׁשְכַע

 רֵמאֹו הֶז יםִלְפנֹו ּוּלֵאֶׁשְכּו ,יִמרֹו תלּוָגְּב

 אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,הָלְפָנ תלּוָּגַה ׁשֶרּׁשֶֹׁש

 יאִה א''תשע תַנְׁש ֶׁשּסֹוף רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל

 לֶׁש ףֹוּסַה הֶז איָלֵּמִמ ,תלּוָּגַה ףסֹו

 תֶא םיֶהֵרֲחַא רּוְרְגִי ּוּלֵאְו ,ְוִאיַטְלָיא ןָוָי

 אָיְליַטִא יֵנְפִל ןָוָי הָלְפָנ ןֵכָלְו .םָּלֻּכ

 .תלּוָּגַה תֶא היָלִחְתִה יאִהֶׁש ןיָוֵּכ

א ָבמּו

  ןֵכְו

ןֵכְו



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 קה

  .ֵקץ ַהָּיִמיןאת ֵרְקה ִניָדִתֲעה ָהָּלֻאְּג ַהַעּוּדַמ

  ]'לַמְׁשַחד ַהסֹו'ר ֶפֵּס ַהְךֹוּתר ִמַמֲאַמ[

 ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ְךֵל ְוַאָּתה" )יג ,יב דניאל(

 רֹוִאים "ַהָּיִמין ְלֵקץ ָךְלגָֹרְל ְוַתֲעמֹד

 ַהְּתִפָּלה ְּבֻנַּסח ְוֵכן ,ַהָּיִמין ִמַּצד ָּתבֹוא ֶׁשַהְּגֻאָּלה

 ְוֵכן ,ָיִמין ּוְמֻרָּמז ,ְמִׁשיֵחנּו ַהָּיִמין ְלֵקץ ִיְׁשַלח

 ְלַקֵּבל ְּפׁשּוָטה ָךְיִמיְנ ִּכי ַהְּתִפָּלה ְּבֻנַּסח ָמִצינּו

 ַהְּׂשמֹאל ַצד ַּגם ֵיׁש ֲהֵרי ,ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה ,ָׁשִבים

 ַּתַחת ְׂשמֹאלֹו" )ו ,ב ש"שה( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ַּבְּקֻדָּׁשה

 ּוְגֻאָּלה ְּתׁשּוָבה ּוַמּדּוַע "ְּתַחְּבֵקִני ִויִמינֹו רֹאִׁשי

 ִּדְקֻדָּׁשה ַהְּׂשמֹאל ַּגם ְּבַוַּדאי ֲהֵרי ,ַהָּיִמין ִמַּצד ָּבִאים

 עֹוֵזר ןֵּכ םַּג ְוהּוא ,ְוִלְגֻאָּלה ִלְתׁשּוָבה ַמְסִּכים

 ֵאינֹו ַעְצמֹו ִמַּצד ֶׁשַהְּׂשמֹאל ְלָבֵאר ְרֶאהִנ .ִּבְׁשִביָלם

 ְוהּוא ,ִּדין הּוא ִּדְׂשמֹאל ,ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ָלִעְנָין ַמְסִּכים

 ַמְסִּכים ְולֹא ,ַהחֹוְטִאים ִעם ַהִּדין ֶאת ְלַמּצֹות ּדֹוֵרׁש

 ַמְסִּכים ֵאינֹו ּוִמֵּמיָלא ,ָלֶהם ְוִיְתַּכֵּפר ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּיֲעׂשּו

 ִּבירּוַׁשְלִמי ָמִצינּו ְוֵכן .ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשְּתלּוָיה ְּגֻאָּלהַל

 ,ָעְנׁשֹו ַמהּו חֹוֵטא ַלָחְכָמה ָׁשֲאלּו .)ז מכות(

 ָׁשֲאלּו ,ָרָעה ְּתְרּדֹף ַחָּטִאים ָלֶהם ָאְמָרה

 ׁשֶפֶּנַה" ָלֶהם ָאְמָרה ָעְנׁשֹו ָמה חֹוֵטא ַלְּנבּוָאה

 ֵאין ְוַהְּנבּוָאה ַהָחְכָמה דְּדִמַּצ ".תמּוָּת אתֵטחֹוַה

 הּוא ְּדָיִמין ,ָיִמין ְמֻרָּמז ְוָלֵכן ,ְּכָלל ִלְתׁשּוָבה ָמקֹום

 ַּכּמּוָבא ,ְוַלּטֹוִבים ָלָרִעים ֶחֶסד ַמְׁשִּפיַע ְוָיִמין ,ֶחֶסד

 ,יז בראשית( ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַאְבָרָהם ֵאֶצל

 ה"ֵמהקב ֶׁשִּבֵּקׁש "ָךָפֶניְל ִיְחֶיה ִיְׁשָמֵעאל לּו" )יח

 ַהֶחֶסד ְּדִמַּדת ,ְלִיְׁשָמֵעאל ַּגם ַחְסּדֹו ֶׁשַּיְׁשִּפיַע

 ןֵכְו .ַמִּגיַע לֹא ִאם ַּגם ֶחֶסד ְלַהְׁשִּפיַע ְמֻעְנֶיֶנת

 יםִעָר" יּוָהֶׁש םדְֹס יֵׁשְנַא לַע 'הַל לֵּלַּפְתִה םָהָרְבַא

 ֶׁשְּמַקֵּבל ֶזה הּוא ַהָּיִמין ְוַצד ,"דאְֹמ 'הַל יםִאָטֲחַו

 ְוִנְתַּכְּפרּו ,ְּתׁשּוָבָתם ֶׁשִּקְּבלּו ּוְלַאַחר ,ַהָּׁשִבים ֶאת

 ַאף ,ַלְּגֻאָּלה ְוזֹוִכים ,יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ,ֲעֹונֹוֵתיֶהם

 ְוִנְכָלל ,ַלָּיִמין ִנְכָנע ַהְּׂשמֹאל ָּדָבר ֶׁשל ֶׁשְּבסֹופֹו

 ָּבִאים ְוַהְּגֻאָּלה ׁשּוָבהַהְּת ִמְּלַכְּתִחָּלה ֲאָבל ,ַּבָּיִמין

 הושע( הָבּוׁשְּת לַע רֵּבַדְמַה בתּוָּכַה ןֵכְו .ַהָּיִמין ִמַּצד

 רּוְמִא ה"הוי לֶא בּוּוׁשְו יםִרָבְּד םֶכָּמִע חּוְק" )ג ,יד

 יםִרָּפ הָמְּלַׁשְנּו בֹוט חַקְו ןֹוָע אָּׂשִּת לָּכ יוָלֵא

 דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמַה ,ט"ּוׁשָּפ ת"ר "ינּוֵתָפְׂש

 ְּבַמֲאְמֵרי ְדֵבַאְרנּוִּכ ,תטּוְּׁשַּפְתִה תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש

' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .'ַהְּגבּורֹות ַמֲעַלת'

א ֶׁשַּמְתִחיִלים ֶאת נַֹסח " שליטגְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי

ָדָקה ְוָלנּו ְּצַהדָֹני ֲאְלָך  ") ז,דניאל ט(ַהְּסִליחֹות ַּבָּפסּוק 

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ה"ַאֲהָבת "ר" ָּפִניםַהֶׁשת ּבֹ

  .ַהֶחֶסד

 ֶּבן ִׁשְמעֹון יִּבַר רַמָא :)קיז פסחים( ַּבְּגָמָרא

 ֶזהּו "ָּגדֹול ְלגֹוי ָךְוֶאֶעְׂש" ָלִקיׁש

 ֶזהּו "ָךַוֲאָבֶרְכ" ,ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים

 ֶזהּו "ָךְׁשֶמ ַוֲאַגְּדָלה" ,ִיְצָחק יֱאלֵֹה ֶׁשאֹוְמִרים

 חֹוְתִמין ִיְהיּו ָיכֹול ,ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים

 חֹוְתִמין ָךְּב "ְּבָרָכה ֶוְהֵיה" רַמֹול דמּוְלַּת ְּבֻכָּלן

 ַהְּבָרָכה ֲחִתיַמת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְּבֻכָּלן חֹוְתִמין ְוֵאין

 ְּדִסּיּום ,ַאְבָרָהם ֵגןָמ ְּבַאְבָרָהם ִהיא ָהִראׁשֹוָנה

 ִלְבֵני ּגֹוֵאל ּוֵמִביא ַהְּגֻאָּלה ַעל ְמַדֵּבר ַהְּבָרָכה

 ָּכתּוב

  ָמִצינּו



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

קו

 ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהָּיִמין ִמַּצד ָּתבֹוא ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְוֵכיָון ,ְבֵניֶהם

ְוֵכן  .ַאְבָרָהם ָמֵגן חֹוְתִמין ָלֵכן ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד

ֶׁשַהָּיִמין ִיְגַאל ֶאת ַעם , "ַח ְּבכָֹאָּנא'רֹוִאים ִּבְתִפַּלת 

 . ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרהָאָּנא. ִיְׂשָרֵאל

 ה"יהו ָני"ֲאדֹ ְנֻאם" )ח ,נו 'ישעי( ַהָּכתּוב ת"ר ן"ָיִמי ְוֵכן

 ְגִּדילַמ" )נא ,כב ב"ש( בתּוָּכַה ןֵכְו ".ְׂשָרֵאלִי ְדֵחיִנ ַקֵּבץְמ

 ם"ִיַמ ת"ר "ִלְמִׁשיחֹו ֶחֶסד עֶֹׂשהְו ְלּכֹוַמ ׁשּועֹותְי

  .דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא יםִלְּמַסְמַה

 לֹו ֶׁשָעָׂשה ְמַלֵּמד .)קג סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ַמְחֶּתֶרת ְּכִמין הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש

 .ַהִּדין ִמַּדת ִמְּפֵני ִּבְתׁשּוָבה ְלַקְּבלֹו ְּכֵדי ָּבָרִקיַע

 ֶׁשּלֹא ְמַעֶּכֶבת ָהְיָתה ַהִּדין ִמַּדת י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו

 ה"ַהָּקָּב ְוָעָׂשה ,ִּבְתׁשּוָבה ְמַנֶּׁשה ְּפֵני ְלַהְקִּביל

 ְיִדיַעת ְּבלֹא ְוִקְּבלֹו ָידֹו ּוָפַׁשט ,ָּבָרִקיַע ַמְחֶּתֶרת

 ֵאיֶנָּנה ,ְוַהְּׂשמֹאל ַהִּדין ֶׁשִּמַּדת רֹוִאים .ַהִּדין ִמַּדת

 ְּתׁשּוָבה ֶׁשָעָׂשה יִּפ לַע ףַא ,ְמַנֶּׁשה ְתׁשּוַבתִל ַמְסִּכיָמה

 ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ָׁשִנים ְוָׁשלׁש ְׁשלִׁשים ְּבֶמֶׁשְך ,ֶּבֱאֶמת

   .ַלְּתׁשּוָבה ִמְתַנֵּגד ְּדַהְּׂשמֹאל ,ָׁשם

 לֹו ָאַמר :)פט שבת( ַּבְּגָמָרא ָּמִצינּוֶׁש יִּפ לַע

 לֶׁש נֹוֹוִרּב ְלָפָניו ָאַמר ,אּוָחְט ָךָּבֶני ְלִיְצָחק

 ֶאת סֹוֵבל ַאְּת ִאם ',ְוכּו ָךָּבֶני ְולֹא ָּבַני םָלֹוע

 .ָךָעֶלי ּוַפְלָּגא ָעַלי ַּפְלָּגא ָלאו ְוִאם ,מּוָטב ֻּכָּלם

 לֶׁש ןָתָּלֻאְּג רבּוֲע יםִרּוּסִי לּבְֹסִל ןָכמּו קָחְצִּיֶׁש יםִארֹוְו

 ,לַעפְֹּב היָלִחְתִה הָּלֻאְּגַהֶׁש רַחַאְל רָּבֻדְמ םָׁש ,לֵאָרְׂשִי

 תַעַבֹוּתֶׁש יןִּדַה תַּדִמ ׁשֵי ןִיַדֲעַו ,יןִמָּיַל עַנְכִנ אלמְֹּׂשַהְו

 לַע רֵּפַכְל יֵדְּכ לּבְֹסִל ןָכמּו קָחְצִי ,יםִאָטֲחַה לַע ׁשֶנעֹ

 הָבּוׁשְּת לֶׁש בָּצַמ יאִבָהְל הָּלִחְּתַכְל לָבֲא ,לֵאָרְׂשִי

  .היָמִּכְסַמ הָרבּוְּגַה תַּדִמ יןֵא ,הָּלֻאְגּו

 לַע אָּבִּנֶׁש הּוָיִמְרִּיֶׁש :)קעט תצוה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ןָּבְרֻחַה לַע מֹוְׁשִּב זֵּמַרְמ ,ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן

 ו"יה תֹוּיִתאֹוְּב זָמְרִּנַה ה"ֶׁשהקב ינּוְיַה ,יהו םרָֹי

 ְךיָדִאֵמ ,ןָּבְרֻחַה ןַמְזִּב הָלְעַמְל קֵּלַּתְסִהְו םֵמרֹוְתִה

 הָּלֻאְּגַה לַע מֹוְׁשִּב זֵּמַרְמ הָּלֻאְּגַה לַע אָּבִּנֶׁש הּוָיְעַׁשְי

 תֹויָנִכְׁש יןִּכְׁשַהְל רזֲֹחַי ה"ֶׁשהקב ,יהו עַׁשֶי

 תמֹוְׁש ןֵּכ לַעְו םָׁש יףִסמֹוּו .לֵאָרְׂשִי תֶא יַעִׁשהֹוְלּו

 רֵאָבְמּו .הֶז דֶגֶנְּכ הֶז יםִדְמעֹו ּוּלֵא יםיִאִבְנ יֵנְׁש

 יןִּדַה דַּצִמ הּוָיִמְרִי יִּכ ',ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה

  .יןִמָּיַּבֶׁש דֶסֶחַה דַּצִמ הּוָיְעיַׁשִו ,אלמְֹּׂשַּבֶׁש

 ָמְרֳּדַכי 'ר ג"ֵמָהרה 'ִיְׁשָמֵעאל ָּגלּות'

 ַהְּגָמָרא תֶא רֵאָבְמ א"שליט נֹויֶגְרַׁשל

 ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי ,ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי ַרִּבי ָאַמר .)צח סנהדרין(

 ְּכַבר ְׁשַמָּיא ֲעָנֵני ִעם ַוֲארּו" ְּכִתיב ָרֵמי ֵלִוי ֶּבן

 ,"ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" ּוְכִתיב "ָאֵתה ֱאָנׁש

 ַעל ְורֵֹכב ָעִני" ָזכּו לֹא ,"ְׁשַמָּיא ֲעָנֵני ִעם" ָזכּו

 ִיְׁשָמֵעאל תלּוָּג לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ."ֲחמֹור

 יםִכזֹו לֵאָרְׂשִי םַע םִאֶש ,רמֹוֲחַל הָלְׁשְמִּנֶׁש

 ,םדֹוֱא תלּוָּג ְךֹוּתִמ םַג אבָֹּת הָּלֻאְּגַה ,הָּניֶׁשִחֲאַל

 ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןַמְז יַעִּגִהְו כּוָז אלֹ לֵאָרְׂשִי םַע םִאְו

 רמֹוֲחַל לָׁשְמִּנַה ְׁשָמֵעאלִי תלּוָּג ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת יאִה

 'רצּו זעֹוָמ' רֶמֶזְּב זָּמֻרְמּו ."ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני"

 .ןמֹוְלַצ לֵצְּב ןמֹוְדַא הֵחְּד הָּכֻנֲחַּב יםִרְמאֹוֶׁש

 לֵאָרְׂשִי םַעֶׁשְּכ ,ןמֹוְדַא - םדֹוֱא תֶא הֶחְדִי 'הֶׁש

 םֵּׁשַה אהּו ןמֹוְלַצְּד .ןמֹוְלַצ - ִיְׁשָמֵעאל לֵצְּב יּוְהִי

 יןִמָּיַה ִיְׁשָמֵעאלְל ְךָּיַּׁשַה גֶלֶׁש לֶׁש םָּניִהֵּגַה לֶׁש

 )כז( 'ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ִּדְקִלָּפה

 ָּדִוד ֶּבן ֶׁשֲעֵליֶהם ָמֵעאִליםִיְׁש ֵאּלּו "ָעָליו"

 )כו 'ישראל נצח'( ל"ַהמהר תֶא םָׁש יאִבֵמ ןֵכְו .ִיְצַמח

 .'ַעְרָבא ְּבִביַרת ]יַחִׁשָּמַה[ ָׁשִרי ְוֵהיָכן' ְוָאַמר

 ִּכי ,יַחִׁשָּמַה ֶמֶלְך ָּגֵדל ֶאְצָלם ,ָהַעְרִבִּיים

 ַמְדֵרַגת ַעל ּוִמְתַעֶּלה רֹוֵכב הּוא יַחִׁשָּמַה

 ָמִצינּו

  ףַאְו

 ןֵכְו

 ְּבֵסֶפר



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 קז

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .לִיְׁשָמֵעא ְּבֵני ֶׁשֵהם ,ָהַעְרִבִּיים

 ִיְׂשָרֵאל ַעם םִא ,יןִמָּיַה דַּצִמ הָאָּב הָּלֻאְּגַהֶׁש ןיָוֵּכ

 הָּלֻאְּגַל יםִּכְסַמ ַהְּׂשמֹאל ,הָּניֶׁשִחֲאַל הֶכזֹו

 ְךֹוּתִמ םַג אבָֹל הָלכֹוְי יאִה איָלֵּמִמּו ,ּהָּב ףֵּתַּתְׁשִמּו

 ִּדְקֻדָּׁשה אלמְֹּׂשַה יִּכ ,ִּדְקִלָּפה אלמְֹּׂשַה םדֹוֱא

 הָּלֻאְּגַהְו הֶכזֹו ינֹוֵא ִיְׂשָרֵאל ַעם םִא לָבֲא .ףֵּתַּתְׁשִמ

 יִלְּב דָבְלִּב יןִמָּיַה תרּוְרעֹוְתִה דַּצִמ ּהָּתִעְּב הָאָּב

 תיַטִלְׁש ְךֹוּתִמ אבָֹל בָּיַח הֶז ,אלמְֹּׂשַה תַמָּכְסַה

 יןִמָּיַה תֶא יְךִרֲעַּמֶׁש ,ִּדְקִלָּפה יןִמָּיַה ִיְׁשָמֵעאל

 ִיְׂשָרֵאל ַעם ןֵכָל .קֵניֹו אהּו ּוּנֶּמִּמֶׁש הָּׁשֻדְקִּד

 םדֹוֱאֵמ יםִלָאְגִנְו ִיְׁשָמֵעאל תַחַּת תלּוָגְל יםִסָנְכִנ

 רמֹוֲחַה לַע היָבִכְרִבּו ,ִיְׁשָמעֵאל אהּוֶׁש ןמֹוְלַצ לֵצְּב

 ֶׁשֲעֵליֶהם ׁשָרְדִּמַה רֵמאֹוֶׁש יִפְכּו ,ִיְׁשָמֵעאל אהּוֶׁש

 ִיְׁשָמֵעאל יֵנְּב לֶׁש םָתָרְזֶעְּב ינּוְיַה ,ִיְצַמח ָּדִוד ֶּבן

 תַּפִלְק תּוּייִמִנְּפַּבֶׁש ןיָוֵּכ ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ תַחַמצֹו

 יאִה ּוּנֶּמִּמֶׁש הָּׁשֻדְקִּד יןִמָּיַל תֶרֶזעֹו ִיְׁשָמֵעאל

 יֵקְמִעְּב הָּטַמְל יןִמָּיַה לֶׁש יִלְּכַה יאִהְו ,תֶקֶניֹו

  .תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד לעְֹפִל יְךִרָּצֶׁשְּכ תֹוּפִלְּקַה

 ֵהִביא ַאְבָרָהם ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר

 ,ִּדְקִלָּפה ַהָּיִמין ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ָלעֹוָלם

 הּוא ִּדְקִלָּפה ַהְּׂשמֹאל ְּדֵעָׂשו .ָּגדֹול ֶחֶסד ֶזה ְּדַגם

 ָעִדיף ַּדאיּוְבַו .ִמִּיְׁשָמֵעאל ְלִיְׂשָרֵאל ָּגרּוַע יֹוֵתר ַהְרֵּבה

 ֶׁשִּיְהיּו ,ָרעֹות ּוְגֵזרֹות ִּדיִנים ֵיׁש ֶׁשִאם ִיְׂשָרֵאל ִלְכַלל

 ָמה ְּבדֹוֵרנּו ֲחֵזי ּפּוק .ֵעָׂשו ְּבַיד ְולֹא ִיְׁשָמֵעאל ְּבַיד

 ְלֻעַּמת ,ִּדְקִלָּפה ַהְּׂשמֹאל ֱאדֹום ֶׁשֵהם ֶּגְרַמְנָיה עֹוְללּו

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכַלל ֶׁשַאף .הִּדְקִלָּפ ָיִמין ,ִיְׁשָמֵעאל ְּבֵני

 ֶׁשָּבא ֵסֶבל ְּלַהְׁשוֹות ַמה ֵאין ,ַרּבֹות ֵמֶהם סֹוֵבל

 ְוַאף .ִּדְקִלָּפה ֵמַהְּׂשמֹאל ֶׁשָּבא ְלֵסֶבל ,ִּדְקִלָּפה ִמָּיִמין

 ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְּגבּורֹות ָּבא ַהִּדיִנים ָּכל ֶׁשּׁשֶֹרׁש

 ֶׁשַהִּדיִנים ְלִיְׂשָרֵאל ףָעִדי ,ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשְּגבֹוִהים

 ְולֹא ,ִּדְקִלָּפה ָיִמין ֶּדֶרְך ִיְתַּבְּצעּו ֵמַהְּגבּורֹות ֶׁשָּבִאים

 .)יא שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה ְׂשמֹאל ֶּדֶרְך

 ַּבר ָחָמא ַרב ֲאַמר ַמְחֵסָּיא ַּבר ָרָבא ַוֲאַמר

 ַּתַחת ְולֹא אלִיְׁשָמֵע ַּתַחת ַרב ֲאַמר ּגּוְרָיא

 ,ֲאדֹוִמים ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,ָנְכִרי

 :)פז פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .יֹוֵתר ְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו

 תֶא אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ַעֵדיֹו יאָּיִח יִּבַר יֵנָּת

 תֹוּיִרָזְכַא תרֹוֵזְּג לֵּבַקְל יןִלכֹוְי ןיָנֵאֶׁש לֵאָרְׂשִי

 ןֵכְו .לֶבָבְל םָתאֹו הָלְגֶה ְךיָכִפְל ,םדֹוֶא

 רָאְׁשִּכ הָרָז הָדבֹוֲע יֵדְבעֹו םיָנֵא יםִלעֵאָמְׁשִּיַה

 תֶא ָמִליןּו ,הָנָבְּלַל יןִנמֹוּו ',הַּב יםיִנִמֲאַמּו ,תֹוּמֻאָה

 תֹוּלִפְּת 'ה יםִלְּלַּפְתִמּו ,הָנָׁשְּב םיֹו 'ל יםִמָצְו ,ַעְצָמם

 תהילים( 'בטֹו תַעַּדַה ץֵע' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .םיֹו לָכְּב

 םָדָא אלְֹו "םָדָא אֶרֶּפ" אָרְקִנ ִיְׁשָמֵעאלֶׁש )קכד

 ,היָלִּמַה תכּוְז לֹו ׁשֵּיֶׁש יֵנְּפִמ ,לֵאָרְׂשִי מֹוְּכ םֵלָּׁשַה

 תֹוּמֻאָה רַאְׁש מֹוְּכ אלְֹו .םָדָא תיַנִחְּב ֹוּב ׁשֵיְו

 ריש( ל"ַרֲהַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .לָלְּכ םָדָא יםִאָרְקִנ םיָנֵאֶׁש

 אלְֹו 'הֵמ תירֹוִׁשְי ַחּכֹ םַּג לֵּבַקְמ ְׁשָמֵעאלִּיֶׁש )מצוה נר

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .תֹוּמֻאָה רַאְׁשִּכ לֵאָרְׂשִּיִמ היָקִנְי קַר

 פרקי( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".יָךִּתְעַמְׁש אלֵעָמְׁשִיְלּו"

 אלֵעָמְׁשִי לֶׁש מֹוְׁש ה"הקב הָוְׁשִה )'ל א"דר

 קתֹוָּמ'ַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .לֵאָרְׂשִי לֶׁש מֹוְׁשִל

 יאִה אלֵעָמְׁשִי תַּפִלְּקֶׁש .)קי וירא( רַהּזַֹה לַע 'ׁשַבְּדִמ

 ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ְּקֻדָּׁשהַה לֶא הָברֹוְּקַה הָּפִלְק

 תֹוּיִתאֹו ל"אמְֹּׂשֶׁש )מט 'ע ב"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת'

 יםִארֹו ןֵכְו. תֹויָזִחֲא רַּקִע םָּׁשֶׁש זֵּמַרְל ,ל"ֵאָּמַס

 םקֹוְמ לַע תֶטֶלֹוּׁשֶׁש הָּפִלְּקַה תיֹוְהִל כּוָז םֵהֶׁש

 זָמְרִנ םֶהָּלֶׁש יאִבָּנַה םֵׁש ןֵכְו .ןָּבְרֻחַה ןַמְזִּב ׁשָּדְקִּמַה

 )י ,סד 'ישעי( ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻח לַע רֵּבַדְמַה בתּוָּכַּב

 יםִּתְׁשִלְּפ ןֵכְו ".ְלָחְרָּבה ָהָיה ינּוַמֲחַמֵּד ְוָכל"

 ַּבַּמֲאָמר[



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

קח

 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ְּבִגיַמְטִרָּיא

 תֹוּיִתאֹו ׁשֵי אלֵעָמְׁשִיְּבֶׁש א"שליט אןַהֶּד דִוָּד

 ַהרל ַע" )יח ,ה איכה( בתּוָּכֶּׁש הַמ לַע זֵּמַרְל ,יםִלָעֻׁש

ג "יף הרהִסהֹוְו". בֹו ִהְּלכּו ׁשּוָעִלים ֶׁשָּׁשֵמם ִצּיֹון

ה ֶּזק ַהסּוָּפל ַהת ֶׁש"רָהא ֶׁש"את שליטָּין ַזעֹוְמִׁש' ר

 יּוְהב ִי"ד תשעַעז ֶׁשַּמַר ְלב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

  ].רֵתא יֹולְֹו,  בֹוכּוְּל ִהׁשּוָעִלים

 ֶׁשָהֲעָטָרה ). ויחי רנ.תרומה קמח(ַהר ַּבּזֹ

ְוֵכן ָמִצינּו . ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ָזָהב

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּצּורֹות  )ג, ר יא"במדב(ַּבִּמְדָרׁש 

 ֶׁשָהיּו ְמֻצָּיִרין ָׁשם ָּכל ,ֶׁשָהיּו ְּבִקירֹוָתיו ֶׁשל ָזָהב

ב ָהָּזַהים ֶׁשִארֹו ְו.ִמיֵני ִאיָלנֹות ָהיּו עֹוִׂשים ֵּפרֹות

ה ָׂשעֹוֶׁשד סֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִחְבא ִּב הּוׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּב

ַוָּיפֹּזּו " )כד, בראשית מט(י "ָמִצינּו ְּבַרִּׁש ְוֵכן. תרֹוֵּפ

רֹוִאים ֶׁשָּיָדיו ֶׁשל . ְלׁשֹון ָזָהב מּוָפז" ְזרֵֹעי ָיָדיו

ה י ֶזִפ ְל.ְיֵדי ָזָהבִחיַנת  ָהיּו ִּבְבעַר ֶזיאּוִצהֹוֶׁש ְּכיֹוֵסף

א "ן שליטָׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"ר הרהֵאֵּב

, ׁשָּדְקִּמם ַהקֹוְמב ִּבָהָּזה ִמָּפ ִּכנּוים ָּבִלאֵעָמְׁשִּיַהֶׁש

ת כּוְזִּבם ֶׁשֶהָּלד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעת ֶאֶלֶּמַס ְמה זֹוָּפִכְּד

  .הֶּזם ַהקֹוָּמט ַּבלְֹׁש ִלכּום ָז ֵהּוׂשָעה ֶׁשיָלית ִמִרְּבַה

ת לּוין ָּג ֵאַעּוּדה ַמֶׁשְק ַמ)ריש נר מצוה(

ת ֶפֶסק נֹוַרְו, תֹוּיֻלָּג' דַהת ֵמַחַא ִיְׁשָמֵעאל

ת לּוָּג ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָּלֻאְּגאת ַהַרְקם ִליֶהֵלֲע

, תלּור ָּגבּוא ֲעלֹה ְוָּלֻאר ְּגבּו ֲעּהיָתִלְכַּת ִיְׁשָמֵעאל

 יַחִמְצַהר ְלזֲֹעה ַלָּׁשֻדְקין ִּדִמָּיה ַלָבָּכְרם ֶמֵה ֶׁשינּוְיַה

ק ָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. הָעּוׁשְית ַהֶא

ס טֹוָּמַהל ֵמֵצָּנִהה ְלָכָּזר ֶׁשַחַא ְלׁשַרָּדל ֶׁש"ר זצֶנְטהּו

 ינּוִצו ָמָׂשל ֵעֶצֵאֶׁש. יםאִלֵעָמְׁשי ִיֵדל ְיף ַעַטְחֶּנֶׁש

ִּכי " )ה, דברים ב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָׁשרּון ְיֹוׁשה ְלָרֹוּתַּב

ל ֶצ ֵאְךיָדִא ֵמ".ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר

ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן " )י, בראשית כא(ב תּו ָּכִיְׁשָמֵעאל

ת יִּתִמה ֲאָלֲח ַנ לֹוׁשו ֵיָׂשֵע ֶׁשינּוְי ַה".ָהָאָמה ַהּזֹאת

ֵאֶּלה " )מג, בראשית לו(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָלעֹו ָּבֹוּלֶּׁשִמ

 ".ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלמְׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם

א הּוְו, ֹוּלֶּׁשי ִמִּתִמם ֲאקֹו ָמין לֹו ֵאִיְׁשָמֵעאל ְךיָדִאֵמ

 )טז, בראשית כה(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. םָלעֹואי ָּבַרת ֲעיַנִחְבִּב

ם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ֵאֶּלה ֵה"

יא ים ִהִרָבְּדת ַהעּוָמְׁשַמּו". ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם

  לֹוׁשן ֵיֵכָל, םָלעֹוית ָּבִּתִמת ֲאכּוְל ַמׁשו ֵיָׂשֵעְלֶׁש

א לֹד ְובֹוָכת ְויאּוִׂשק ְנ ַר לֹוׁשאל ֵיֵעָמְׁשִיְו, םקֹוָמ

ד ַע, םָלעֹוי ָּבִּתִמם ֲאקֹו ָמין לֹון ֵאֵכית ָלִּתִמת ֲאכּוְלַמ

א ָרְבם ִנָלעֹוָהן ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יוָרָבאן ְּדָּכ

י ֵדק ְּכד ַרֶסֶחת ַהף ֶאֵּתה ִׁש"הקבְו, יןִּדת ַהַּדִמְּב

ו ָׂשֵע. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּג ַהְךֶרצְֹלּו, בֵרָחא ֵים לָֹלעֹוָהֶׁש

ה ָלֲחַנם ְוקֹו ָמׁשֵר יֹואין הּוִּד ַהׁשֶרּשֹא ִמהּוֶׁש

ן ין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, ְלָׁשְרׁשֹו ְךָּיַּׁשם ֶׁשָלעֹוים ָּבִעבּוְק

 ּהיָדִקְפל ַּתָּכד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדִּמ ִמֹוׁשְרָּׁשאל ֶׁשֵעָמְׁשִי

 ין לֹוֵא, יןִּדת ַהַקָּתְמַהה ְוָּלֻאְּגר ַהבּוא ֲעם הּוָלעֹוָּב

ת ֶמֱאי ָהל ִּפַעם ֶׁשָלעֹוית ָּבִּתִמה ֲאָלֲחַנה ְוָׁשרּוְי

  .יןִּד ַלְךָּיַׁשין ְוִּדת ַהַּדי ִמֵדל ְיל ַעֵהַנְתִמ

 ִנְקָרא ְוָלָמה )מג בראשית ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ִלְׁשמַֹע ה"הקב ֶׁשָעִתיד אלֵעָמְׁשִי ְׁשמֹו

 עֹוִׂשין אלֵעָמְׁשִי ֶּׁשְּבֵני ִמַּמה ָהָעם ְּבֶאְנַקת

 לֶׁש םֵּׁשַהֶׁש יםִארֹו .ַהָּיִמים ִריתְּבַאֲח ָלֶהם

 לַע זֵּמַרְמ ,ֹוּלֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה לַע זֵּמַרְּמֶׁש אלֵעָמְׁשִי

 יתִלְכַּתַה לָּכֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש םָתָּלֻאְּג

 ּהָּכְרַּדֶׁש הָּפִלְּקַה תיֹוְהִל אהּו םָלעֹוָּב אלֵעָמְׁשִי לֶׁש

   .הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבָי 'ה

 ָקָׁשה ָּגלּות ְלָך ֵאין .)יז שמות( רַהּזַֹּב

 .אלֵעָמְׁשִי ָּגלּות ְּכמֹו ְלִיְׂשָרֵאל

ָמִצינּו 

 ןֵכְול "ַרֲהַּמַה

 ינּוִצָמ



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 קט

 .)יא שבת( אָרָמְּגַה תֶא ילֵעְל אנּוֵבֵה ְוִלְכאֹוָרה

 רֵאָבְמּו ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא ִיְׁשָמֵעאל ַּתַחת

 ֶׁשָהיּו ,ֲאדֹוִמים ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא י"ִּׁשַר

 ינּוֵרָבְּד יִּפ לַע רֵאָבְל הֶאְרִנ .יֹוֵתר ְרָׁשִעים

 לָבֲא ,יםִערּוְּג תחֹוָּפ םֵה ִיְׁשָמֵעאל יִלָלְּכ ןֶפאְֹּבֶׁש

 לָּכִמ הֶׁשָק רֵתיֹו הֶיְהִּת אלֵעָמְׁשִי ָּגלּות

 יֵלְבֶח לֶׁש הָפקּוְּתַה הֶיְהִּת יאִהֶׁש לַלְגִּב תֹוּיֻלָּגַה

. ילֵעְלִדְּכ ןמֹוְלַצ לֵצְּב תיֹוְהִל היָכִרְּצֶׁש יַחִׁשָמ

ם דֹוֱאר ֶׁשֵאא ֵּב"את שליטָּין ַזעֹוְמִׁש' ג ר"רהָהְו

ל דֹור ָּגֵתע יֹוָׁשא ָרל הּוָבֲא, ףּוּגה ַלֶׁשת ָקחֹוָּפ

, לֵאָרְׂשת ִייא ֶאִטֲחם ַמא ַּגהּום ֶׁשּוּׁשאל ִמֵעָמְׁשִּיִמ

א ָבן מּוֵכְו .גֹוְרֹוהן ַהר ִמֵת יֹויאֹוִטֲחַּמל ַהדֹוָגְו

 ֶׁשָעְמָדהם ֹוּיר ִמֹול ּדָכְּב :)ב עד"ב(א "מהרשַּב

 קּוְסַעא ַיּלֹ ֶׁשינּוֵל ָערּוְזה ָּגָעָׁשְרת ָהכּוְלַמ

ת כּוְלא ַמָתר ָאָדֲה', כּות ְווֹוְצִמה ּוָרֹוּתַּב

ב רֹל ָהר ַעֹול ּדָכ ְּבינּוִאָר ֶׁשמֹואל ְּכֵעָמְׁשִי

ת ּוׁשה ְרָנְּתד ִנֶסי ֶחֵכְל ַמיּוָהֶׁשל ִיְׁשָמֵעאי ֵכְלַמְּב

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.יָהֶתֹוְצִמה ּוָרֹול ּתל עֵֹּבַקם ְלָדל ָאָכְל

ל  ַעקּוְקָח ֶׁש)עם ביאור הרבנו גרשום שם. מנחות צח(א ָרָמְּגַּב

ת ַרת צּוי ֶאִנֵּׁשַה ׁשָּדְקִּמַהית ל ֵּבח ֶׁשָרְזִּמר ַהַעַׁש

ס ַרת ָּפכּוְלַמב ְלֹוּטת ַהַרָּכת ַהאֹוְּכ, הָריִּבן ַהַׁשּוׁש

. ׁשָּדְקִּמַהית ת ֵּבת ֶאנֹוְבת ִלּוׁשם ְרֶה ָלנּוְתָּנֶׁש

א ָבּוּמ ַּכ,ִיְׁשָמֵעאלת ְלֶכֶּיַׁשס ַהַרת ָּפכּוְלַּמים ֶׁשִארֹוְו

ית ֵבת ְלדּוְּגַנְת ִהּהין ָל ֵא,) ה,יחזקאל לח(ם "יִּבְלַּמַּב

  . ׁשָּדְקִּמַהית ן ֵּבַיְנל ִּבה ַעָבם טֹוֶה ָלירּוִּכִהְו, ׁשָּדְקִּמַה

 ְּבַדם ַאְּת ַּגם" )תקיז ב"ח ן"רמב כתבי( ן"ָּבַרְמַּב

 ַעל ְּבָכאן ָרַמז ,"ֲאִסיַריְך ִׁשַּלְחִּתי ְּבִריֵתְך

 ,ַחָּיב ֶׁשֻּכּלֹו ַהּדֹור ֶׁשְּיֵהא ַהָּמִׁשיַח ִעְקבֹות

 ַהֻחְצָּפה ְוִתְרֶּבה ִמִּיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ְוִתְׁשַּתַּכח

 ,ִמיָלה ִמְצַות ַרק ְּבָיָדם ִתָּׁשֵאר ְולֹא ,ְוָהַעּזּות

 ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ִיָּגֲאלּו ִמיָלה ִמְצַות ּוִבְזכּות

 ִמיָלה ִמְצַות ֶאת ַּדְוָקא ִיְׂשָרֵאל ְּבַעם ִהְׁשִאיר ה"הקב

 .ַהִּמְצוֹות ָּכל ֶאת ֶׁשָעְזבּו ִּפי ַעל ַאף ,ִיָּגֲאלּו ֶׁשִּבְזכּוָתּה

 ִלְפעֹל ַהֶחֶסד ְלִמַּדת ֶאְפָׁשרּות נֹוֶתֶנת ִמיָלה ְּדִמְצַות

 ֶׁשִּמְצַות 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי .ָּבעֹוָלם

 ,ֵמַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוְצִאים ַהֲחָסִדים ֶאת ְמַגָּלה ִמיָלה

 ּוְלָהִאיר ָלֵצאת ַלֲחָסִדים ֶאְפָׁשרּות ֵאין ּוִבְלָעֶדיָה

 ַחָּיב ָהָיה ַאְבָרָהם ְוָלֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ַצד ֶּדֶרְך ָּבעֹוָלם

 ִּכי ,ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַצד ֶׁשהֹוִליד ִלְפֵני ַעְצמֹו ֶאת ָלמּול

 ֶׁשָּבָאה ַהְּגֻאָּלה ְוֵכן .ְלהֹוִליד ִצינֹור לֹו ֵאין ַאֶחֶרת

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּכל ֶבתַחֶּי ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ִמַּצד

 ְלהֹוִריד ִצינֹור ּהָל ֵאין ַאֶחֶרת ִּכי ,ִמיָלה ִמְצַות ְיַקְּימּו

 ִנְקֵראת זֹו ִמְצָוה ְוָלֵכן .ָלעֹוָלם ַהְּגֻאָּלה אֹורֹות ֶאת

 ְּבׁשֶֹרׁש נֹוַגַעת ִהיא ִּכי ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ְּבִריתֹו

 ֶאת ָמִלים ִיְׁשָמֵעאל ְּבֵניֶׁש ַהַּטַעם ּגּוָפא ְוֶזה .ִנְׁשָמתֹו

 ְלׁשֶֹרׁש ַׁשֶּיֶכת זֹו ֶׁשִּמְצָוה ַמְרִּגיִׁשים ֵהם ִּכי ,ַעְצָמם

 ַהָּכתּוב ת"ר ה"ִמיָל ְוֵכן .ַהָּיִמין ִמַּצד ֶׁשָּבא ִנְׁשָמָתם

 ,"ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ְךָל בֹואָי ְלֵּכְךַמ ֵּנהִה" )ט ,ט זכריה(

 םָירּו יַעְבִּד לַיְׂשִּכי הִהֵּנ" )יג ,נב 'ישעי( ַהָּכתּוב ת"ְוס

 רֵמאֹ" )ז שם( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ְוֵכן ".ְמאֹד ְוָגַבּה ְוִנָּׂשא

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ִיְךָהֱאלֹ ְךַלָמ ֹוןּיְלִצ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ָזָכר ָּכל ָלֶכם ִיּמֹול" )יב ,יז בראשית(

  .ַהָּמִׁשיַח ְךֶמֶל

ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ָׂשָרה ֶׁשּלֹא ִמְדַרׁש ְּפִליָאה 

ָאְמָרה , ִיָּכֵנס מֶֹשה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . "ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה"

ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ  ִיְׁשָמֵעאלֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל 

ָׂשָרה ָרְמָזה ֵּכיָון ֶׁשּמֶֹשה , ְך ַהְּגֻאָּלהִיְׂשָרֵאל ִהיא ְלצֶֹר

ְוַהְּגֻאָּלה ִּתְתַאֵחר ְלַאֲחִרית , לֹא ִיָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  . ַמה ַּלֲעׂשֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִיְׁשָמֵעאלֵאין ְל, ַהָּיִמים

 מּוָבא

ָמִצינּו 



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

קי

 הּוא ֶׁשַהִּמְנָהג )'תקפג סימן( 'ֶאְפַרִים ַמֵּטה'ְּב

 ֱאגֹוזְּד ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ֱאגֹוִזים ֱאכֹלֶל ֶׁשּלֹא

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ןֵכְו .ֵחְטא ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַהְּקִלּפֹות ַעל ְמַרְּמזֹות ָהֱאגֹוז ֶׁשְּקִלּפֹות 'ֶקֶׁשת

 ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ַהְּטֵמאֹות

 ָמִצינּו ַמּדּוַע ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה ,ָהֱאגֹוז ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּפִרי

 ֱאגֹוִזים ְמַחְּלִקים ֶׁשְּבֶפַסח .)קט פסחים( ַּבְּגָמָרא

 ,ג ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ,ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ְלִתינֹוקֹות

 םִיַרְצִמ תיַאִצְי םֶדקֹו ה"הקב תֶא לַאָׁש הֶשּמֶֹׁש )ד

 .תקֹוינֹוִּתַל ָּתְנַּקְתִה יםִזגֹוֱאֶו תיֹוָלְק הָּמַּכ

 ְזַמן הּוא ַהָּׁשָנה ְּדרֹאׁש ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה

 ויחי( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִיְצָחק ֶׁשל ַהִּדין ִמַּדת ֶׁשּׁשֹוָרה

 ָּדָבר ׁשּום ִיְהֶיה ֶׁשּלֹא ְלִהָּזֵהר ָצִריְך ָלֵכן ,:)רכו

 ִמַּדת ֶׁשּׁשֹוָרהְּכ ְּבֶפַסח ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .ֵחְטא ֶׁשַּמְזִּכיר

 ,:)רסא השמטות( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד

 ַהֶחֶסד ְּדִמַּדת ַהֵחְטא ֵמַהְזָּכַרת חֹוְׁשִׁשים לֹא

 ָהְיָתה ִמִּמְצַרִים ַהְּגֻאָּלה ְוֵכן .ַלּכֹל ֶחֶסד ַמְׁשִּפיָעה

 ַׁשֲעֵרי ט"ְּבמ ְׁשקּוִעים ָהיּוֶׁש יִּפ לַע ףַא ִניָסן ְּבחֶֹדׁש

 ַעל ִהִּביט ְולֹא אֹוָתם ָּגַאל ה"הקב ,ֻטְמָאה

 הָאָּבֶׁש הָּלֻאְּג יאִה ֶּפַסח תַּלֻאְגִּד .ֲעוֹונֹוֵתיֶהם

 ּוּלִפֲא לֵאֹוּגֶׁש דֶסֶחַה דַּצִמ ,ְלֵעיָּלאִּד רּוָתאְּבִאְתָע

 ֶׁשִּתְהֶיה אבָֹל ידֶלָעִת ַהְּגֻאָּלה ְוֵכן .יםִיאּוְר אּלֶֹׁש

 ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ַחָּיב ֶׁשֻּכּלֹו ְּבדֹור ַּגם ִּתְהֶיה ְּבִניָסן

 ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהָּיִמין ׁשֹוֵלט ִּדְבִניָסן ,.)צח סנהדרין(

  .ֵחְטא ֶׁשל ְּבַמָּצב ַּגם

 רַעַׁש'ְּב אָבּוּמַּכ רּוּבִע תיַנִחְּב אהּו חַסֶּפ

 ְזַמן ֶהְמֵׁשְך ִּכי ְוַדע )שכה ב"ח סוכות( 'תנֹוָּוַּכַה

 ַעֶּצֶרת ייִנִמְׁש ִמּיֹום ִנְמָׁשְך הּוא ַהֶּזה ָהִעּבּור

 ַהַּנֲעָׂשה ַהָּוָלד נֹוָלד ְוָאז ֶּפַסח ֶׁשל 'ז יֹום ַעד

 ֵעת ֶׁשהּוא סּוף ַים ְקִריַעת ְּבסֹוד ָהִעּבּור ָּבֶזה

 בָרעְֹמ ןִיַדֲע עַרָהֶׁש בָּצַמ לֵּמַסְמ רּוּבִעְו .ָרֵחל ֵלַדת

 אָבּוּמַּכ ,יםִמָי ע"ר רּוּבִעָּב ׁשֵי ןֵכָל ,בֹוּטַה םִע

 אָבמּו ןֵכְו ).רסט א"ח יט שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ְּב

 חַסֶפְּבֶׁש ,חַסֶּפַה יֵׁשרּוְדִּב 'תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב תיכּוִרֲאַּב

  .יםִניצֹוִחַה תיַזִחֲא ׁשֵי

 יִּמֶׁש :)קפג תצוה( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ַהֻּמְסָּגר

 תֶא יקִּתְמַמ אהּו ,חַסֶּפַּב הָּצַמ לֵכאֹוֶׁש

 'רְל חַסֶּפ לֶׁש הָדָּגַהָבּו ,הָנָּׁשַה אׁשרְֹּב יוָלָעֵמ יןִּדַה

 חַסֶּפ לֶׁש הָּצַּמַהֵמ רמְֹׁשִל אָבמּו י'אִגַּלַּפ יםִּיַח

 חַסֶפְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,הָנָּׁשַה אׁשרְֹּב ּהָלְכָאְל

 יקִּתְמַמ דֶסֶחַהְו ,יןִּד אהּו הָנָּׁשַה אׁשרְֹו ,דֶסֶח אהּו

 )ניסן( 'יקִּדַצ חַמֶצ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .יןִּדַה תֶא

 ,ה"ָרָעְק תֹוּיִתאֹו יֵרֲחַא תאֹוָּב ר"ָפֹוׁש תֹוּיִתאֹוֶׁש

 ,רֶדֵּסַה ילֵלְּב הָרָעְּקַה תֶא יַּהִּבְגַּמֶׁש יִּמֶׁש זֵּמַרְל

 ןֵהֶׁש יָהֶרֲחַא תאֹוָּבַה תֹוּיִתאֹוָה תֶא יָהֶּתְחַּת אֵצמֹו

 יןִּדַה תֶא היָקִּתְמַמ הָרָעְּקֶׁש םָׁש רָאבְֹמּו ,רָפֹוׁש

 היָקִּתְמַמ הָרָעְּקֶׁש יףִסנֹו ינּוֵרָבְּד יִפְלּו .רָפֹוׁש מֹוְּכ

 'לֵאְקְזֶחְי יֵרְבִּד' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .רָפֹוּׁשַה תֶא

 "םֹוּיַה" ,"יבִבָאָה ׁשֶדחְֹּב יםִאְציֹ םֶּתַא םֹוּיַה"

 ַוְיִהי" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ הָנָּׁשַה אׁשרֹ לַע זֵמרֹו

 'ה ַעל ְלִהְתַיֵּצב ָהֱאלִֹהים ְּבֵני ַוָּיבֹאּו ַהּיֹום

 הָנָּׁשַה אׁשרְֹּב ,"ְּבתֹוָכם ַהָּׂשָטן ַגם ַוָּיבֹוא

 ׁשֶדחְֹּב" ,יןִּדַה ןִמ סימּוִדְּב םיִאְציֹו םֶּתַא

 ןיָסִנ ׁשֶדחְֹּב תֹוּצַּמַה תיַלִכֲא תכּוְזִּב ,"יבִבָאָה

  ].חַסֶפְּב

 ֶׁשל ִמְצָוה ָמִצינּו ַהֶּפַסח ְּבִמְצַות ַרק ְּדָלֵכן

 ִמְצָוה ְּבׁשּום ָמִצינּו ֶּׁשּלֹא ַמה ,ֵׁשִני ֶּפַסח

 נֹוֶתֶנת ֶזה ִּבְזַמן ּׁשֹוֶלֶטתֶׁש ַהֶחֶסד ְּדִמַּדת .ַּבּתֹוָרה

 ָהְיָתה ֶׁשּלֹא ְלִמי ַהֶּפַסח ִמְצַות ֶאת ְלַקֵּים ֶאְפָׁשרּות

 ֶׁשל ַּדְרָּכּה ֹוְּדז .ִראׁשֹון ְּבֶפַסח ְלַקְּיָמּה ֶאְפָׁשרּות לֹו

 מּוָבא

 ןֵכְו

 ַּבַּמֲאָמר[

 ִנְרֶאה



  .ַהָּיִמין ֵקץ ִנְקֵראת ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ַמּדּוַע / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

 קיא

 ְּכִפי ,ּוְלַהְׁשִלים ְלַתֵּקן ֶאְפָׁשרּות ָלֵתת ַהֶחֶסד ִמַּדת

 ְוֵכן .ַהֶחֶסד ְלַצד ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַהְּתׁשּוָבה ְּבִעְנַין ֶׁשֵּבַאְרנּו

 ְוָתִמיד ְמֻאָחר לֹא ַּפַעם ֶׁשַאף ְמַרֶּמֶזת זֹו ִמְצָוה

 רּוּדִס'ְּב יםִארֹו ןֵכְו .ּוְלַהְׁשִלים ְלַתֵּקן עֹוד ֶאְפָׁשר

 רֶמעָֹל ט"כ םיֹו אהּוֶׁש יִנֵׁש חַסֶּפ םיֹוְּבֶׁש 'ׁש"ַּׁשַרָה

 לֶׁש יםִּיִלָלְּכַה דֶסֶחְּד יןִחֹוּמַה תֶא יסִנְכַהְל יםיִלִחְתַמ

  .רֶמעָֹה תיַרִפְס

 לֵּלִה לַע יוָלָע רּוְמָא .)קטו פסחים( ַּבְּגָמָרא

 ןָלְכאֹוְו תַחַא תַבְּב ןָכְרֹוּכ הָיָהֶׁש ןֵקָּזַה

 ִנְרֶאה ".הּוֻלאְכיֹ יםִררֹוְמּו תֹוּצַמ לַע" רַמֱאֶּנֶׁש

 םִע יקִּדַּצַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָּצַּמַה תֶא דֵחַאְמ ְךֵרֹוּכְּד

 תכּוְזִּבֶׁשְו ,דַחַי יּוְהִּיֶׁש עָׁשָרָה תֶא לֵּמַסְמַה ררֹוָּמַה

 ִנְׁשָמתֹו ּׁשֶֹרׁשֶׁש ןֵקָּזַה לֵּלִה ןֵכָלְו .עָׁשָרָה לֵצָּנִי יקִּדַּצַה

 יאִה ְךֵרֹוּכַה יתִלְכַתְּד דַחַי ןָכְרֹוּכ הָיָה ,ַהָּיִמין ִמַּצד

 .םָתאֹו ילִּצַהְלּו ְּקֻדָּׁשהַל יםִעָׁשְרָה תֶא רֵּׁשַקְל

 ַהְּגָמָרא ַעּוּדַמ אְזעְלֶּבִמ י"מהר קּוְׁשַית ְמֻיֶּׁשֶבתּו

 תֹוּצַמ לַע" )יא ,ט במדבר( בתּוָּכַה תֶא היָרִּכְזַמ

 תֶא אלְֹו ,יִנֵׁש חַסֶּפ לַע רַמֱאֶּנֶׁש "הּוֻלאְכיֹ יםִררֹוְמּו

 )ח ,יב שמות( ןֹואׁשִר חַסֶּפ לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה

 תַוְצִּמֶׁש זֵּמַרְל ,"יֹאְכֻלהּו ְמרִֹרים ַעל ּוַמּצֹות"

 רַמָאֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .יִנֵׁש חַסֶּפ תיַנִחְבִּב יאִה ְךֵרֹוּכ

 ָךְל הָלִלָח" )כה ,יח בראשית( דֶסֶחַה דּוּמַע םָהָרְבַא

 הָיָהְו עָׁשָר םִע יקִּדַצ יתִמָהְל הֶּזַה רָבָּדַּכ תׂשֲֹעֵמ

 הָּצַּמַה תֶא דֵחַאְמ ְךֵרֹוּכְּד ְך"ֵרֹוּכ ת"ר "עָׁשָרָּכ יקִּדַּצַּכ

 תֶא לֵּמַסְמַה ררֹוָּמַה םִע יקִּדַּצַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה

 .עָׁשָרָה לֵצָּנִי יקִּדַּצַה תכּוְזִּבֶׁשְו ,דַחַי יּוְהִּיֶׁש עָׁשָרָה

 םָּת עָׁשָר םָכָח ת"ר ת"רּוֵחֶׁש יםִרָפְּסַּב אָבמּו ןֵכְו

 נּוֵתרּוֵח ןַמְזִּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,לאְֹׁשִל ַעֵדיֹו ינֹוֵאֶׁשְו

 תַּדִמ לֶׁש ּהָּכְרַדְּכ דַחַי יםִנָּב הָעָּבְרַאָה לָּכ תֶא דֵחַאְמ

  .דֶסֶחַה

 ֱאגֹוִזים ְמַחְּלִקים ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר

 ִמְצַות ֶאת ֶׁשְּיַקְּימּו ִּבְׁשִביל תַלִּתינֹוקֹו

 ם"ָלַרְמַּב ַהִּמְׁשָניֹות ְּבֵפרּוׁש ָמִצינּו ֶזה ּוְכֵעין ,ַהֶּפַסח

 ָלֶהם ְלַחֵּלק ָצִריְך ִּתינֹוקֹות ֶׁשַהְמַלֵּמד )א 'ע סנהדרין(

 ַעל ֶׁשִּלּמּוד ַלִּתינֹוק ִּדְמַרְּמִזים ,ֶׁשִּיְלְמדּו ְּכֵדי ֱאגֹוִזים

 ְמַכָּסה ֶׁשַהְּקִלָּפה ֱאגֹוז ִּבְבִחיַנת הּוא ְּפָרס ַקֵּבלְל ְמָנת

 ֶׁשִּיְלַמד ִלְהיֹות ְצִריָכה ְוַהַּתְכִלית ,ֶׁשִּבְפִנים ַהְּפִרי ֶאת

  .]ְּפָרס ְלַקֵּבל ְמָנת ַעל ֶׁשּלֹא

 ָׁשַמְעִּתי ,ִלְׂשמֹאל ָיִמין ֵּבין ַהִחּלּוק

 ָקאְהן ַהּכֵֹהן ָׁשלֹום ְׁשלֹמֹה 'ר ג"ָהרהֵמ

 ָעָׂשה ֶמה ,א"שליט ָאִביו ְּבֵׁשם ֶׁשָּׁשַאל א"שליט

 ְלַאַחר לֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ַהָּבָׂשר ָּכל ִעם ַאְבָרָהם

 ְלׁשֹון ֶאת ֶלֱאכֹל ְואֹוֵרַח אֹוֵרַח ְלָכל ֶׁשָּנַתן

 ָרָצה ,ֶחֶסד ִמָּדתֹו ֶׁשַאְבָרָהם ּוֵבֵאר .ַהָּפָרה

 ָּתִמיד ָלֵכן .ַהְּׁשֵלמּות ִליתְּבַתְכ ַלֵּׁשִני ְלֵהיִטיב

 ַהַּמְלָאִכים ְוֵאֶצל ,רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ַהֵּׁשִני ָמה ָחַׁשב

 ,ָּכבֹוד ְורֹוִצים ְמֻכָּבִדים ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ֵהִבין הּוא

 ,ָּבֶזה ְלַכְּבָדם ָּפִרים 'ג ִלְכבֹוָדם ָׁשַחט ָלֵכן

 ,ָּכבֹוד םֶׁשרֹוִצי ָלֲאָנִׁשים ַרק ָהְיָתה זֹו ְוַהְנָהָגה

 ַהֶהְבֵּדל ָטמּון ְּדָכאן ְוִנְרֶאה .אֹוֵרַח ְלָכל ְולֹא

 ָמה חֹוֵׁשב ְּדָיִמין ,ִלְׂשמֹאל ָיִמין ֵּבין ַהָּגדֹול

 טֹוב לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַלֵּׁשִני ְלֵהיִטיב ְּכֵדי רֹוֶצה ַהֵּׁשִני

 ַהֵּׁשִני ָמה חֹוֵׁשב ַהְּׂשמֹאל ְוִאּלּו .ּוִבְׁשֵלמּות ִמָּיד

 ַרק ְונֹוֵתן ,רֹוֶצה הּוא ַמה ְולֹא ְךָצִרי ֱאֶמתֶּב

  .ַהֶהְכֵרִחי ַהִּצְמצּום תֶא

 בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָּכֶׁש .)מו תיקונים( רַהּזַֹּב

 לָכְו ,דֶסֶחַה דַּצִמ אהּו ,יףִקְתַמ ס"ַּׁשַּב

 .הָרבּוְּגַה דַּצִמ אהּו איָכִרְצ בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ

 יְךִרָּצ הַמ קֵדֹוּב אלמְֹּׂשַה דַצְּד ינּוִלְדָבֵר ּוְמבָֹאר

 רֵמאֹו אהּו ןֵכָל ,לֵעֹוּפ אהּו הֶז יִפְלּו תֶמֱאֶּב

 ָמִצינּו

  ַּבַּמֲאָמר[

ּוְלָבֵאר

 ינּוִצָמ



  .ּכּוִׁשי ְּבִגיַמְטִרָּיא ּוִריםּפ / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

 

קיב

 ,תֹואֹו יְךִרָּצֶׁש יןִבֵמ אהּוֶׁש רָבָּד לָּכ לַע איָכִרְצ

 תֹוּלַגְל יֵדְּכ תיֹוְׁשקּו הֶׁשְקַמּו יףִקְתַמ דֶסֶחַה דַצְו

 תֶא תימֹוִלֲעַּמֶׁש תֹוּפִלְּקַה תֶא קֵּלַסְלּו ,ראֹוָה תֶא

  .ראֹוָה

 תַּדִּמֶׁש )מד 'ע( 'ליֵאִרֲא ןַיְנִּב' רֶפְּבֵס אָבמּו

 תֶא תֶלֶקְלַקְמַה הָבֲהַא תיַנִחְבִּב יאִה דֶסֶחַה

 דֶסֶחַהֶׁש יןִּדַה תַרּוׁש לַע תֶזֶּמַרְמ הָרּוׁשְּד ,הָרּוּׁשַה

 אָבמּו ןֵכְו .ּהָּב בֵּׁשַחְתִמ ינֹוֵאְו ּהָתאֹו לֵקְלַקְמ

 םִיַמ תיַנִחְּב אהּו דֶסֶחֶׁש )יב ק"אגה( 'אָיְנַּת'ַּב

 לָכְל הָּטַמְל טֵּׁשַּפְתִהְלּו הָלְעַמְּלִמ תֶדֶרָל םָעְבִּטֶׁש

 ּהָעְבִט ןֵכָל ,תרֹובּוְּגַה תֶא תֶלֶּמַסְמ ׁשֵאְו ,םקֹוָמ

 תֶא תֶקֶּלַסְמ יאִהֶׁש לֵּמַסְל הָלְעַמְל תלֹוֲעַל

  .הָּטַמְל דּוְרֵי אּלֶֹׁש הָלְעַמְל הָרָזֲח תעֹוָּפְׁשַהַה

 ,לז בראשית( י"ְּבַרִּׁש ֶּׁשּמּוָבא ַמה ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ַעל ִהְתַאֵּבל ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשִנים אֹוָתם ֶׁשָּכל )לג

 ,ַחי ֶׁשּיֹוֵסף יֹוֵדַע ָהָיה ֶׁשִּיְצָחק יִּפ לַע ףַא יֹוֵסף

 ה"ְוהקב ֲאַגֶּלה ֵאיְךָה ֶׁשָאַמר ְלַיֲעקֹב ִּגָּלה לֹא

 ִיְצָחק ִמַּדת ֶאת רֹוִאים ְּדָכאן ,ְלַגּלֹות רֹוֶצה ֵאינֹו

 לֹא ַטַעם ֵאיֶזה ֵיׁש ְּדִאם ,ְוִצְמצּום ְׂשמֹאל ֶׁשל

 ֶׁשִּיְצָחק יִּפ לַע ףַא ,עֹוִׂשים לֹא ,ְּפֻעָּלה ַלֲעׂשֹות

 ,ָּכְך םִמּׁשּו ּבֹוֶכה ְוָהָיה ,ַיֲעקֹב ֶׁשל ְּבַצֲערֹו ִהְצַטֵער

 ֵמַהַּטַעם ִּגָּלה לֹא ֲאָבל ,)לה שם( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא

 ,ִיְצָחק ִּבְמקֹום ַאְבָרָהם ֶזה ּוּלִאֶׁש ְוִנְרֶאה ,ִּדְלֵעיל

 ִהיא ַהָּיִמין ַצד ְּדִׁשיַטת ,ְמַגֶּלה ָהָיה ְּבַוַּדאי

 ֶאְפָׁשרּות ֵיׁש ְוִאם ,ְּגבּול ְּבִלי ֶחֶסד ִהְתַּפְּׁשטּות

 ןֵּכ םִא ֶאָּלא ,ַיֲעׂשּו ְּבַוַּדאי ֶחֶסד ְוַלֲעׂשֹות יִטיבְלֵה

 ,ְלַגּלֹות ְלִיְצָחק ִאּסּור ָהָיה לֹא ְוָכאן .ָאסּור ֶזה

 לֹא ֶזה ְוַטַעם ,ְּכִדְלֵעיל ַלָּדָבר ַטַעם לֹו ָהָיה ֶאָּלא

 ִמי ֶאת ֶהֱחִרימּו ְּדַהְּׁשָבִטים ,ְלַגּלֹות ִאּסּור ָּגַרם

 ֶהֱחִרימּו ֶׁשַהְּׁשָבִטים נֹאַמר ְוִאם ,ַגֶּלהֶׁשְּי ִמּתֹוָכם

 ה"ֶׁשהקב ָּבֶזה ַהַּטַעם ָּתָלה ַמּדּוַע ,ִיְצָחק ֶאת ַּגם

 ֶאָּלא ,ַהֵחֶרם ִמּׁשּום ַהַּטַעם ֶׁשִּיְתֶלה ,ְמַגֶּלה לֹא

 ַּבֲעבֹוַדת ְוִׁשיָטתֹו ִנְׁשָמתֹו ִמּׁשֶֹרׁש ָנַבע ֶׁשֶּזה

  .ת"השי

  .ּכּוִׁשי ָּיאְּבִגיַמְטִרים ִרּוּפ

  ]'לַמְׁשַחד ַהסֹו'ר ֶפֵּס ַהְךֹוּתר ִמַמֲאַמ[

 )כב' א ע"ח' שער א( ל" ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ים ִקָּתֻמְּמים ַהיִנ ִּדה"שכד ַהסֹוא ְּב הּוׁשּוּכֶׁש

ד ֹוּסַה ֶׁש)רסג' א ע"שער יח ח( םר ָׁשָאבְֹמּו. ׁש"ּוּכן ַיְנִמְּכ

ן ַמְזא ִּבָּבד ַאסֹול ְיה ֶׁשָּפִּטא ַּבָצְמים ִניִנ ִּדה"שכל ֶׁש

ים יִנך ִּד" שׁשא ֵיָּבד ַאסֹות ְיַעָּפְׁשַהְבִּד, גּוּוִּזַה

ץ י ֵעִרְפ'ְּבּו. אָּמד ִאיסֹוִּבת ֶׁשרֹובּוְּג' הים ְּבִקְּתַמְתִּמַה

ת ֶרֶטת ֲעַרָאת ֶהר ֶאֵּׁשַק ְמ)פורים תסט(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיַח

 תֶרֶּגִאְּד, ׁשכּות ְלֶרֶּגאת ִאֵרְקִּנים ֶׁשִרּול ּפא ֶׁשָּבד ַאסֹוְי

  .ך"ה מנצפ"שכא ָּיִרְטיַמִגְּב

 םֵׁשְּב אָרְקִנ לאּוָּׁשֶׁש .)טז קטן מועד( ַּבְּגָמָרא

 לַע" בתּוָּכַהֵמ דַמְלִנְו ,ׁשּוּכ ןֹוׁשְּלִמ יִׁשּוּכ

 ׁשָּמַמ הֶזְּד ָבֵרינּוִלְד ּוְמבָֹאר ,"ייִנִמְי ןֶּב ׁשכּו יֵרְבִּד

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ לאּוָׁשְו יםִרּוּפ לֶׁש דֹוּסַה

 יַעִּפְׁשַהְל אָּבַא דסֹוְי תֶרֶטֲע הָּלַּגְתִּמֶׁש ,אֹות ַחְׁשַמל

 .יםִרּוּפ אֹו ָׁשאּול ְּבִגיַמְטִרָּיא יִׁשּוּכ ְוֵכן .תכּוְלַּמַל

 נּוֵּבַר הֶׁשּמֶׁש )קסח שמות טילקו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן

 ֶאת ֶׁשהֹוִציא יֵנְפִל הָנָׁש יםִעָּבְרַא ׁשּוּכ ץֶרֶאְּב ְךַלָמ

 הָיָה המֶׁש תַמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹו ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 ןֵכְו

 ְוֵכן

 ָמִצינּומּוָבא 



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

 קיג

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ּמּוָבאַּכ ,אָּבַא דסֹוְי תֶרֶטֲע

 ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ןֵכְו .)זי 'ע א"ח 'א שער(

 הָּׁשִאָה" אתֵרְקִנ הָרּפִֹּצֶׁש )רסח 'ע שופטים(

 תיַנִחְּבִמ המֶׁש ׁשֶרּׁשִֹמ הָיָה ּהָׁשְרָׁשְּד "יתִׁשּוּכַה

 תֶרֶּגִאְּד ,נּוֵּבַר המֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא תֶרֶּגִא ןֵכָלְו .יִׁשּוּכ

  .ילֵעְלִדְּכ ה"השכ תַרָאֶה תֶא תֶלֶּמַסְמ

ים ִּבַקֲעָׂשָרה  :) מטקידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 לּוְטה ָנָעְׁשם ִּתָלעֹו ָלדּוְרת ָירּוְכִׁש

ת רּוְכִּׁשים ַלִׁשּוּכין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. יםִׁשּוּכ

ד סֹוְיַּבה ֶׁשָרָטֲעת ָהל ֶאֵּמַסְמן ַהִיַּיַלְו, יםִרּול ּפֶׁש

א ָבן מּוֵכְו. אָּבַאד סֹות ְיֶרֶטיא ֲעִהים ֶׁשִרּול ּפֶׁש

ה ָּיִתְּׁש ֶׁש)קפ' ע(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִרָעא ְׁשבֹוָמ'ְּב

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםיִנך ִּד"שד ַהסֹויא ְּבִה

 ְמֻרָּמזים ִרּול ּפ ֶׁשרּוּפַה ֶׁשא"שליטד ְלֹוה ּגָדהּוְי

ן ֵכְו .יתִׁשּוּכה ַהָּׁשִאיא ָהִהה ֶׁשָרֹוּפל ִצ ֶׁשּהָמְׁשִּב

 ְךַל ָמׁשרֹוֵוְׁשַחַאֶׁשִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר  ׁשּו ּכינּוִצָמ

ת ת ֶאֶלֶּמַס ְמׁשכּוה ְּדֶאְרִנְו. "ׁשּוד ּכַע ְודּוהֹוֵמ"

ֲעָטָרה ת יַנִחְבִּב, ׁשרֹוֵוְׁשַחל ַא ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹום ּוּיִס

ל  ֶׁשנֹוה ְּבָי ָהׁשכּוה ְּדֶאְרן ִנֵכ ְו.ִּדְקִלָּפה ֶׁשַּבְיסֹוד

ז ֵּמַרְל, יוִבל ָאד ֶשסֹוְית ַהֶרֶטֲע ַּבםַגָּפם ֶׁשָח

ן ֵכְו ,אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטֲעם ַּבֵגֹוה ּפָּפִלְק ִּדׁשּוּכֶׁש

ם ָח ֶׁש)יא' בראשית ע(ל "ְלָהֲאִריַזת "לקא ְּבָבמּו

   .הָבֵקְּנד ַהיסֹוִּבת ֶׁשרֹובּוְּגד ַהסֹוא ְּבהּו

 ֶּבן ׁשכּו ִּדְבֵרי ַעל" :)טז ק"מו( ַּבְּגָמָרא

 ָׁשאּול ַוֲהלֹא ְׁשמֹו ּכּוׁש ְוִכי "ְיִמיִני

 ַאף ְּבעֹורֹו ְמֻׁשֶּנה ּכּוִׁשי ַמה אָּלֶא ,ְׁשמֹו

 ַאַּתה ַּבָּדָבר ַּכּיֹוֵצא ,ְּבַמֲעָׂשיו ְמֻׁשֶּנה ָׁשאּול

 ֲאֶׁשר ַהּכּוִׁשית ָהִאָּׁשה אֹודֹות ַעל" אֹוֵמר

 ,ְׁשָמּה ּפֹוָרהִצ ַוֲהלֹא ְׁשָמּה ּכּוִׁשית ְוִכי "ָלָקח

 ִצּפֹוָרה ַאף ָרּהֹוְּבע ְמֻׁשָּנה ּכּוִׁשית ַמה ֶאָּלא

 ַאַּתה ַּבָּדָבר ַּכּיֹוֵצא ',כּוְו ְּבַמֲעֶׂשיָה ְמֻׁשָּנה

 ְּבֵני ִלי ַאֶּתם ּכּוִׁשִּיים ִּכְבֵני ֲהלֹא" אֹוֵמר

 ִיְׂשָרֵאל ַוֲהלֹא ְׁשָמן ּכּוִׁשִּיים ְוִכי "ִיְׂשָרֵאל

 ַאף ְּבעֹורֹו ְמֻׁשֶּנה ּכּוִׁשי ַמה אֶאָּל ,ְׁשָמן

 ,ָהֻאּמֹות ִמָּכל ְּבַמֲעֵׂשיֶהן יןְמֻׁשִּנ ִיְׂשָרֵאל

 ַּבְּגָמָרא זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט ֶאָחד ֵמָחָכם ָׁשַמְעִּתי

 יםִׁשּוּכ תיַנִחְּב םֵה לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הָרֹוּפִצְו לאּוָּׁשֶׁש

 יםִרפּוְּב ינּוְיַה ,םָרעֹוְּב יםְמֻׁשִּנ םֵהֶׁש ןַמְזִּב

 ג"הרה יףִסהֹוְו .רעֹוָה תֶא יםִּנַׁשְמּו יםִׂשְּפַחְתִּמֶׁש

 ָׁשאּול לֶצֵא םַּגֶׁש א"שליט רֶקְסַל ןעֹוְמִׁש 'ר

 ינּוִצָמ ,יםִרּוּפ אֹו יִׁשּוּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּוֶׁש

 ַוִּיְתַחֵּפׂש" )ח ,כח א"ש( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .ׂשֵּפַחְתִהֶׁש

 ּוְׁשֵני הּוא ַוֵּיֶלְך ֲאֵחִרים ְּבָגִדים ַוִּיְלַּבׁש אּולָׁש

 ַוּיֹאֶמר ָלְיָלה ָהִאָּׁשה ֶאל ַוָּיבֹאּו ִעּמֹו ֲאָנִׁשים

 אַֹמר ֲאֶׁשר ֵאת ִלי ְוַהֲעִלי ָּבאֹוב ִלי ָנא ָקֳסִמי

  ".ֵאָלִיָך

א ם לָֹלת עֹואֹוְל" :)מגילה י(ַּבְּגָמָרא 

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב .יםִרּוי ּפֵמ ְילּוֵא" תֵרָּכִי

ת אֹו, תָּבת ַׁשאֹו', תאֹו'ן ָהַיְנת ִעֶא' תל אֹוַמְׁשַח'

ת ֶרֶטת ֲעים ֶאִלְּמַסְּמֶׁש, היָלית ִמִרת ְּבאֹוין ְוִּלִפְּת

ים ִרּוּפי ַהֵמם ְין ַּגֵכָלְו. תכּוְלַמד ּוסֹות ְיֶגֶּוַזְּמד ֶׁשסֹוְיַה

. אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטת ֲעַרָאם ֶהֶה ָּבׁשֵּיֶׁש, תים אֹוִאָרְקִנ

ְוָקׁשֹוָרא  :)תיקונים קכא( ְּבזַֹהר ָחָדׁש ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו

. ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַצִּדיק אֹות ִּדְתִפִּלין"ְּדקב

ן ֵכְו

 ינּוָמִצ

 ָמִצינּו



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

קיד

ֶׁשַהְּתִפִּלין ִנְקָרִאים אֹות ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ְיסֹוד 

  .ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה"ֶׁשְּמַקֵּׁשר קב
 ָהְיָתה ּכּוִׁשי ַּבת ִמיַכל .)צו עירובין( ַּבְּגָמָרא

 ַּבת ּכּוִׁשי ַּבת י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו .ְּתִפִּלין ַמַּנַחת

 ִנְרֶאה ."ְיִמיִני ֶּבן כּוׁש ִּדְבֵרי ַעל" ְּכִדְכִתיב ָׁשאּול

 ְּדִמְצָוה ְּתִפִּלין ִמְצַות ְלַקֵּים ִנְמְׁשָכה ָׁשאּול ַּבת ְּדִמיַכל

 ַהַּׁשָּיִכים ִמְׁשַּפְחָּתּה ְוִנְׁשַמת ִנְׁשָמָתּה ְלׁשֶֹרׁש ַׁשֶּיֶכת זֹו

 .יםִרּוּפ תיַנִחְבִּב ְּתִפִּליןַּבֶׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ִלְבִחיַנת

 'ע א"ח תפילין( ל"ְלָהֲאִריַז ח"בפרע מּוָבא ִּבְּתִפִּלין םַגְּד

 אָּבַא דיסֹוִמ יַעִּגַמ רֹאׁש ֶׁשל ַהְּתִפִּלין דֹוּסֶׁש )צא

 :)עד תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ,םָּת נּוֵּבַרְּד יןִּלִפְּתַּב

 לֶׁש יןִּלִפְּתַה ראֹוֶׁש יםִארֹוְו .אייָׁשֵרְּד יןִּלִפְּת אָּבַא

 ְךֶרֶּד תכּוְלַּמַל יַעִּפְׁשַמּו ,אָּבַא תַרָאֶהֵמ אָּב אׁשרֹ

 ְמֻרָּמז ְוָלֵכן ,לאּוָׁשְו יםִרּוּפ דסֹו הֶזְו .דָי לֶׁש יןִּלִפְּת

 אֹו ָׁשאּול ְּבִגיַמְטִרָּיא יִׁשּוּכְּד ,ּכּוִׁשי ַּבת ִמיַכל

 ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה תֶא תֶלֶּמַסְמ יִׁשּוּכ תיַנִחְבּו ,יםִרּוּפ

 הָבְּתְכִנ רֹאׁש ֶׁשל יןִּלִפְּת תַוְצִמ ןֵכְו .יםִרּוּפ לֶׁש

 :)לד מנחות( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ יםִׁשּוּכַה תַפְׂשִּב הָרֹוּתַּב

 ַּפת ,ְׁשַּתִים ְּבַכְתִפי ַטט "ָךֵעיֶני ֵּבין ְלטָֹטפֹת

 ,ׁשּוּכ ץֶרֶאְל תֶכֶּיַׁש ייֵקִרְפַאְו ,ְׁשַּתִים ְּבַאְפִריֵקי

 ןֵכְו ).יא פרק 'ט מאמר 'א חלק( ',יתִרְּבַה רֶפֵס'ְּב אָבּוּמַּכ

 ׁשֶרׁשְֹו תּוּיַחֶׁש )תהילים( 'םִייַנֵע ראֹוְמ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ינּוָמִצ ןֵכְו .יןִּלִפְּת תַוְצִּמִמ יאִה ייֵקִרְפַא תיַנִדְמ

 ְׁשַמע ְקִריַאת ַהּקֹוֵרא ָּכל :)יד ברכות( ַּבְּגָמָרא

 .ְנָסִכים ְּבלֹא ֶזַבח ִהְקִריב ְּכִאּלּו ְּתִפִּלין ְּבלֹא

 .ַיִין ְּבִחיַנת ְנָסִכים ְּבִחיַנת םֵה ֶׁשַהְּתִפִּלין יםִארֹוְו

 תרּוֲחַּׁשֶׁש א"שליט ַׁשץ מֶׁשה 'ר ג"רהָה יףִסהֹוְו

 ,יןִּלִפְּתַּבֶׁש יִׁשּוּכ תיַנִחְּב לַע תֶזֶּמַרְמ יןִּלִפְּתַה

 'ע( ל"יַזִרֲאָהְל 'ידִמָּת תַלעֹו'ְּב הֶזָל זֶמֶר ׁשֵיְּד הֶאְרִנְו

 יֵּתָּבֶׁש ,יןִּלִפְּתַה תרּוֲחַׁש דסֹו תֶא רֵאָבְּמֶׁש )סא

 םֵהֶׁש תנּוְטַקְּד יןִחֹוּמַה תֶא יםִלְּמַסְמ יןִּלִפְּתַה

 זֵּמַרְמ רחָֹּׁשַה עַבֶצְו ,יןִּד תיַנִחְבִּב יםִהלֱֹא תמֹוְׁש

 םֵה ׁשּוּכ תֶא יםִלְּמַסְמַה ה"שכַה דסֹו ןֵכְו .יןִּד לַע

  .ילֵעְלִדְּכ יםיִנִּד

ִבי ַעְבּדֹו ָט )מכילתא פרשת בא( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

א ָבמּוּו. ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַמִּניַח ְּתִפִּלין

ה ָיי ָהִבָּטֶׁש) הקדמה כט(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'ְּב

. םָחְּבב ֶׁשֹוּטת ַהח ֶאַקא ָלהּוְו, ַחן נֹם ֶּבל ָחּוּגְלִּג

. יןִּלִפת ְּתיַנִחא ְּבם הּוָחְּבב ֶׁשֹוּטַהְּד ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

ל ֶׁשָּטִבי " ָהַרב זַמרָא .)לך לך לה(ה "ַּבְּׁשָלא ָבן מּוֵכְו

ִני ַעְבּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַהִּגְלּגּול ֶעֶבד ַּכֲנַע

ְוֶזה ַהּסֹוד ָרמּוז ַּבִּמְׁשָנה ַּבְּבָרכֹות , ֶׁשל ּכֹוֶרׁש

 ,ָהָיה' ָּכֵׁשר'ֹו ֶׁשָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַעל ָטִבי ַעְבּד

, ןִיַי ְלׁשֶרֹוין ּכר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמּו .'ּכֶֹרׁש'אֹוִתּיֹות 

 ּכֹוֶרׁש ֶׁש)רפא' פורים ע( 'אְֹסִרי ַלֶּגֶפן' רֶפְּבֵסא ָבּוּמַּכ

הּוא , ֶׁשָּנַתן ְרׁשּות ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני

  .כּותֹו ִלְבִחיַנת ַיִין ְלַרֵּמז ַעל ַׁשָּיִׁשּכֹוראֹוִתּיֹות 

 יֵלדֹוְּגִמ דָחֶא םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ַהֻּמְסָּגר

 תַּיִנְּב ןַיְנִעְּב א"שליט יםֻקָּבִלְּמַה

 םַגְו ,לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמּו תנּוֹוּיִּצַה ְךֶרֶּד ינּוֵמָיְּב ץֶרָאָה

 ףֶסֶּכַהֵמ ץֶרָאָה תֶא יםִנֹוּבֶׁש יםאִלֵעָמְׁשִּיַה ְךֶרֶּד

 ',כּוְו לֹוְסאֹו יֵמְּכְסֶה לַלְגִּב םָלעֹוָה לָּכִמ יםִלְּבַקְּמֶׁש

 ַהְּגֻאָּלה םֶדקֹ הָאָּבֶׁש היָרִסְּנַה דסֹו אהּו הֶז לָּכֶׁש

 אָּבַא תיַנִחְּב יאִה היָרִסְנִּד .ַהִּנּׂשּוִאין דסֹוְּב יאִהֶׁש

  ינּוָמִצ

ן ֵכְו

 ַּבַּמֲאָמר[



 / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
 

 קטו

 לֶׁש ראֹוָהְו ,יןִאּוּׂשִנְל םָּתִּב תֶא יםיִנִכְּמֶׁש אָּמִאְו

 ,תכּוְלַמ תיַנִחְּב יאִהֶׁש תַּבַל רָׁשָי דֵריֹו אָּבַא

 ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןֵכְו .תכּוְלַּמַה ןַיְנִּב אתֵרְקִנ היָרִסְּנַהְו

 ,תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד םַּג יתֵׂשֲעַּנֶׁש ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲה יאִה 'כּוְו

 םַּג עֹוִׂשים ,יםִנֹוּיִּצַה ֶׁשעֹוִׂשים הָנָכֲה ְואֹוָתּה

 אָּתְלַחְתַא אלֹ יאִה ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲהַו .יםאִלֵעְמְׁשִּיַה

 ַחצּוְחִּצֶׁש מֹוְּכ ,נּוֲעָט יםִרֵחַאֶׁש מֹוְּכ ְגֻאָּלהִּד

 אןָּכ יןֵאְו ,תָּבַׁשְּד אָּתְלַחְתַא ינֹוֵא תָּבַׁשְל יםִלָעְנִּמַה

 תְּגֻאַּל םֶדּקֶֹׁש רָאבְֹמ הֶז יִפְלּו .יְךִרֲאַהְל םקֹוָּמַה

 ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל יםִרּוּפ סֵנְּב היָרִסְנ הָתְיָה יִנֵׁש תִיַּב

 .ַוְׁשִּתי ֶאת ַלֲהרֹג ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֵעָצה ָּנַתןֶׁש ָהָמן ְךֶרֶּד

 ֶזה ָהָיה ֶׁשָהָמן )א ,ג אסתר( ם"ַּבַּמְלִּבי מּוָבא ְוֵכן

 ַמְלָּכה ִלְמצֹאְו ְּבתּולֹות ְלַקֵּבץ ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשָּיַעץ

 ִּתָּנֵׂשא ֶׁשֶאְסֵּתר ָּגַרם ְּבַעְצמֹו הּוא ּוָבֶזה ,ֲחָדָׁשה

 ְּכַלל ֶאת ַלֲהרֹג ְמִזּמֹוָתיו ֶאת ְוָתֵפר ,ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 םּוּיִס דסֹוְּב אָּבַא לֶׁש ראֹוָה הָיָה ֶזה ָּכל .ִיְׂשָרֵאל

 לַע ל"ָהֲאִריַזְל 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ַּכּמּוָבא ,היָרִסְּנַה

 תַּלִגְמִּבֶׁש 'יִצֵחַה דסֹו' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבּו .יםִרּוּפ

 יאִהֶׁש היָנִדְמ קַר ,ץֶרֶא ןֹוׁשָּלַה תֶרֶּכְזֻמ אלֹ רֵּתְסֶא

 דסֹו לַע זֵּמַרְל .יִצֵח אָּיִרְטיַמִגְּב יאִהְו יןִּד ןֹוׁשְּלִמ

 נּוְרַאֵּב ןֵכְו .יםיִנִּדַה יִצֲח תֶא תֶרֶּסַנְּמֶׁש היָרִסְּנַה

 ,ֶאְסֵּתר ִּבְמִגַּלת 'ִיְׂשָרֵאל' ַהִּמָּלה ְּכָלל ֻמְזֶּכֶרת אּלֶֹׁש

 ְּבָכל ָיֵׁשן ָהָיהֶׁש ,ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶאת ְמַסֵּמל 'ִיְׂשָרֵאל'ְּד

 ַעל ִהִּפיל 'ֶׁשה ַהַּתְרֵּדָמה ִּבְבִחיַנת ּפּוִרים ְּתקּוַפת

 'ִיְׂשָרֵאל' ּוִמֵּמיָלא .ַחָּוה ֶאת ְּכֶׁשָּבָנה ָהִראׁשֹון ָאָדם

 ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָכְךְו .ֶאְסֵּתר ִּבְמִגַּלת ַקָּים ֵאינֹו ַּכְבָיכֹול

 תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד היָנִדְמ ׁשֵּיֶׁש נּוֵּנַמְזִּב םַּג ְּבַגְׁשִמּיּות

 ףַאְו ,הָּלֻאְּגַה תֶא היָנִכְּמֶׁש היָרִסְּנַה דסֹוְּב יאִהֶׁש

 לֵאָרְׂשִּיַה ,לֵאָרְׂשִי םֵׁש היָנִדְּמַל נּוְתָּנֶׁש יִּפ לַע

 .ּפּוִרים ְּתקּוַפתִּב מֹוְּכ ,הָמֵּדְרַתְּב אָצְמִנ יִּתִמֲאָה

 אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁש לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו

 דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה ררּוָא ת"ר ה"ָמָּבאֹ

 ראֹוָה םָלעֹוָּב הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה דסֹו אהּו יםִׁשּוּכַה

 תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה תֶא םֵּיַסְל אָּבַא לֶׁש

 ררּוָא ןֵכְו .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶנָּבִּיֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה
 אָּיִרְטיַמִגְּב םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה

 תֹוּיִתאֹוָה יֵּתְׁש ןֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב

 תזֹוְּמַרְמּו .ְךרּוָּב ררּוָא ת"ר הָמָּבאֹ לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה

 ת"ר אהּוְו ,ןָּבְרֻחַה ׁשֶדחֹ אהּוֶׁש בָא ׁשֶדחֹ לַע

 ׁשָּדְקִּמַה יֵּתָּב יֵנְׁש תֶא ֶׁשֶהֱחִריבּו לֶבָּב םדֹוֱא

 םָּלֻׁשְמ 'ר יִדֹוּדִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ה"ָלְּׁשַּב אָבּוּמַּכ

 נּוָּתְרַחְב הָּתַא ת"ר ה"ָמָּבאֶֹׁש א"שליט ץאְטָל

 ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶּכְזִנ ֹוּנַמְזִּבֶׁש ,יםִּמַעָה לָּכִמ

 דסֹו ןֵכְו .יםִּמַעָה לַע לֵאָרְׂשִי תנּויֹוְלֶע תֶא תאֹוְרִל

 יִפְּכ ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תַרָאֶה דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה

 אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו .'םֶׁשֶּל'ַהֵמ ילֵעְל נּואֵבֵהֶׁש

 יםִׁשּוּכַה דסֹו אהּוֶׁש תקֹוָּתֻמְמ תרֹובּוְּג ה"שכַה דסֹו

 א"ח( 'ל"יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב ַּכּמּוָבא ,ילֵעְלִדְּכ

 ׁשֹוְפֵטינּו ָהִׁשיָבה ת"ר ִּכי ּוְתַכֵּון )רלא

 ה"שכ 'ְּבִחי ְוֵהם ה"שכ הּוא ְּכָבִראׁשֹוָנה

 הָּלֻאְּגַה םִע רּוׁשָקֶׁש ןיחֹוִּג רַהְנ ןֵכְו .ְּגבּורֹות

 ,ב בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ׁשּוּכ םִע רּוׁשָק ,ילֵעְלִדְּכ

 ֵאת ַהּסֹוֵבב הּוא ִּגיחֹון ַהֵּׁשִני ַהָּנָהר ְוֵׁשם" )יג

  .]"ּכּוׁש ֶאֶרץ ָּכל



 ִּגְלָעד / ב"ת תשעַנְׁש] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק

ַׁשִּליט

 

קטז

  .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְתִּב יםיִנִּדַה תַקָּתְמַהְל ִּגְלָעד ַׁשִּליט יןֵּב רֶׁשֶּקַה

  .]א מבני ברק"משה לוינגר שליט' ג ר"מאמר מאת הרה [

א ּוה ֶׁשְךל ָּכ ַעבּוֲאל ָּכֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוְּגן ֶׁשֵּיַצים ְלִבָּיַחְו. יַחִׁשא ָמהּוי ֶׁשיִׁשן ִאֶפאֹיו ְּבָלים ָעִזְּמַר ְמנּוָאב ֶׁשׁשֲֹחא ַלו לֹ"ח[

ק ַר. םִיַמֲע ַּפֶׁשִּנְׁשָּבהק ינֹוא ִּתהּויו ֶׁשָל ָערּוְמר ָאָבְּכי ֶׁשִפְכּו. םֵּׁש ַהׁשּוּד ִקעּוְנָמּו, רֹורּוְחִׁשם ְּבִיַמם ָׁש ֵׁשירּוִּכְזא ִה לֹֹוּתְחַּפְׁשִמּו

ה ָפקּוְּתת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵאָרְׂשם ִיר ַעבּוים ֲעִרּוּסל ִיַבא ָסהּוֶׁשן יָוֵּכ. בָּצַּמַהה ְוָפקּוְּתת ַה ֶאֹוּכְר ַּדנּוז ָלֵּמַרה ְמ"הקב ֶׁשנּוְזַמָר

ל ֵאָרְׂשם ִיל ַעָּכים ֶׁשִארֹוֶׁשְּכ, יא ִהמֹוְצר ַעבּול ֲעֵבֹוּסי ֶׁשת ִמַּמֻעְל, לֵאָרְׂשם ִיר ַעבּול ֲעֵבי סֹות ִמַעַדים ָלִכָרְּדת ַהַחַא. אתּזַֹה

  .]יםִטּוׁשים ְּפִרָבְּדַהְו. לָלְּכר ַהבּום ֲעים ֵהִרּוּסִּיַהה ֶׁשָררּוה ְּבָיָאאת ְרזֹ, ּוּנֶּמט ִמָרל ְּפָּכי ָחְו, לֶבֵּסף ַּבֵּתַּתְׁשִמ

ן  ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשים ָמִרְּבַחְת ִמֹום ּבֹוּיַה: אָּבא ַרָנְעַׁשב הֹוֶרֶעיט ִּלד ַׁשָעְלל ִּג ֶׁשרֹורּוְחִׁשם יֹו

  .נּוָּלה ֶׁשָפקּוְּתד ַהה סֹוֶזְו. תכּוְלַמ ּודסֹוְי, דִוָּד

ית ן ֵּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשן ַהַיְנִמְּכ] ררּוְחִּׁשַהה ְויָפִטֲחם ַהם יֹוִע [יםִמ ָי1943: יטִּלד ַׁשָעְלל ִּגי ֶׁשִבֶּׁשַהן ַמְז

א "ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ׁשָּמ ַמהָנָׁשם ְליֹו. לֵאָרְׂשל ִיַלת ְּכלּון ָּגַמְז, םֹוּיד ַה ַעׁשָּדְקִּמַה

".  ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות ְּפָעָמיִּתְנְצֵרִני ֲחָמִסים ֵמִאיׁש ָרָׁשע ִמיֵדי 'הָׁשְמֵרִני " )ה, תהילים קמ(ב תּוָּכַהֶׁש

  .1943א ָּיִרְטיַמִגְּב

ְוֵלּה ְיִהב ") יד, דניאל ז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  .דִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמז ַעֵּמַר ְמ:יטִּלַׁשם ֵּׁשַה: יטִּלד ַׁשָעְלל ִּגֶׁש מֹוְׁש

 דָעְלִּגם ֵּׁשַה ". ַעל ָהָאֶרץַהַּׁשִּליטְויֹוֵסף הּוא " )ו, בראשית מב(ב תּוף ָּכֵסל יֹוֶצן ֵאֵכ ְו."ָׁשְלָטן ִויָקר ּוַמְלכּו

  . הָּלֻאְּגת ַהּוּייִמִנד ְּפסֹו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִני ְּפּוּלל ִּגֶׁש ְורֶמעֹג ָּב"לל ד ֶׁשֹוּסא ַההּו

י ּוּלל ִּגת ֶׁשמֹוקֹוְּמ ַה,תלֹוֲעַמְלּו, יןיִעִקְפִלְו, ןירֹוִמ ְלְךמּו ָסילִלָּגַּב: יטִּלד ַׁשָעְלל ִּגיו ֶׁשָרגּוְמם קֹוְמ

ָלִהְו. ר אֹולַע ַהְמַרֵּמז היָלה ִהֵּפְצִמ מֹוב ְׁשּוּׁשִּים ַהקֹוְמּו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְּפ י ֵרֲעַׁש' נא ָּיִרְטיַמִג ְּבהי

 מֹוְּכ. הָּפְצִמד סֹוא ְּבב הּוקֲֹעל ַיד ֶׁשֵעְלַּגד ַהן סֹוֵכְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשאֹות ָהים ֶאִלְּמַסְמַה, היָנִּב

ְוַהִּמְצָּפה " םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו".  ָאַמרְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר :ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ַּגְלֵעד" ) מח,בראשית לא(ב תּוָּכֶׁש

א ָרְקה ִנָמָל ְו".דָעְלה ִּגֵּפְצת ִמר ֵאבֲֹעַּיַו"ב תּוָּכ ֶׁשֹומְכּו. "דָעְלִּגר ַהַהְּבְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר " "ֲאֶׁשר ָאַמר

 ".יתִרְּבת ַהר ֶאבֲֹעם ַּת ִאָךיֶנֵבי ּויִנֵב' ף הֵּצַי" רֹוֵבֲחם ַלֶהד ֵמָחל ֶאר ָּכַמָאי ֶׁשִפה ְלָּפְצ ִמּהָמְׁש

ן ל ֵּכַע" ) יב,בראשית לו(' הָלָּבַּקַהב ְוָתְּכַה'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .דָעְלה ִּגֵּפְצב ִמקֲֹעל ַיד ֶׁשֵעְלַּג ַלאּוְרָּק ֶׁשרֹוִאים

 מֹוא ְׁשָרר ָקַמ ָאּוּלִא ְּכ,קסּות ָּפַּלִחְתִלף ְוסֹוְל, םִיַנם ְׁשקֹוְמד ִּבֵמ עֹו"הָּפְצִּמַה ְו:דֵעְל ַגמֹוא ְשָרָק

  .ִּגְלָעד ְוַהִּמְצָּפהא ָרְקת ִנמֹוי ֵׁשֵנְׁשי ִּבִּכ, רַמר ָאֶׁשה ֲאָּפְצִּמַהְו, הָּפְצִּמַהד ְוָעְלִּג

ֹ: יוִבָאם ֵׁש ִהִו ְלׁש"ַּׁשַרת ָהנֹוָּוַּכ ִמַעדּוָּיַּכ. הָּלֻאְּגַה ְותָּבַׁשל ה ֶׁשיָנִּבר ַהד אֹול סֹוז ַעֵּמַר ְמםַענ ם ַעי נֹי

  .תָּבי ַׁשֵאָצמֹוים ְּבִרְמאֹוֶׁש
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יא ִהת ֶׁשכּוְלַּמיו ַלָריסּויא ִּבִבֵהֶׁש, דסֹות ְייַנִחְב ִּבםלֹוָּׁשד ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמ.םלֹום ָׁשֶרֶּכ: תֹויָפִטֲחם קֹוְמ

. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמּו, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמר ֶׁשּוּבִחת ַהיק ֶאִּתְמַהְלּו. יַחִׁשָּמי ַהֵלְבֶח ֵמיָהיֶניק ִּדִּתְמַהְל, םֶרֶּכד סֹוְּב

  . ַעדּוָּית ַּככּוְלַמד ּוסֹול ְיר ֶׁשּוּבִחד ַהיא סֹוִהֶׁש. תֶמֱאן ֹוׁשְּל ִמיַּתִמֲאא ָרְקי ִנִבֶּׁשַה ֵמתֹוָרָזם ֲחקֹוְמּו

ֶהְרָאהּו י "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו"  ַעד ָּדןַהִּגְלָעדָּכל ָהָאֶרץ ֶאת  ֶאת 'הַוַּיְרֵאהּו ") א, דברים לד( ַעבּוָּׁשת ַהַׁשָרָפְּב זֶמֶרָה

ט ּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"הרהֵמ[.  ְּבַׁשְלָוָתּה ְוַהַּמִּציִקין ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות ַמִּציִקין ָלּהלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֶאת ָּכל 

  ].א"שליט

קַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא יְׁשֵבי ִלְפ" )מב ז' ישעי( ַעבּוָּׁשת ַהַרָטְפַהְּבז ֶמֶרָה

  ".חֶׁשְך

ג ָּבעֶֹמר ַמְתִחיל ַהֶהָאָרה ֶׁשל ַמֲעַמד ַהר ִסיָני ֶׁשִהיא ַקָּבַלת "ִמַּל) ויצא(' יִות ֵלַּׁשֻדְק'ר ֶפֵסְּבא ָבמּו

 זג ָּבעֶֹמר ָא"ל ֶׁשהּוא ְמַרֵּמז ַעל ַל"ְּכלֹוַמר ֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיַע ַּג, "ַוִּיְקָרא לֹו ַיֲעקֹב ַּגל ֵעד"ְוֶזהּו . ַהּתֹוָרה

 )ספירת העומר( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ַמְתִחיִלין ְלָהִאיר ְּבִחינֹות ֶהָאָרה ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה

ְוָאְמָנם . ד"ע'  ֶׁשהּוא ְּבגירָּכ ָרַמז ֶאל ַהֵּׁשם ַהִּנְז"הל ַהֶּז"ד ַהַּג"ֵע" ַיֲעקֹב רַמָאֶּׁשה  ַמדֹוסה ְוֶז

ג ָלעֶֹמר " ְּביֹום ַלרָּכל ְוִהֵּנה ְּבִהָּגלֹות ִנְגלֹות ַהֵּׁשם ַהִּנְז" ַּגאָּיִרְטָהאֹוִתּיֹות ַהִּמְתַחְּלפֹות ּבֹו ֵהם ְּבִגיַמ

ל "יַזִרֲאָהים ֶׁשִארֹו.  ָאז ָּפְסקּו ִמָּלמּותרָּכִמים ַּכִּנְזֶׁשהּוא סֹוד אֹוִתּיֹות ַהִּמְתַחְּלפֹות ֶׁשהּוא יֹוֵתר ַרֲח

 הּוא ִמְּלׁשֹון ַּגל, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַר ְמ,דל ֵעַּגן ֵכְו, רֶמעֹג ָּב"ְללב קֲֹעל ַי ֶׁשדֵעְלַּגת ַהר ֶאֵּׁשַקְמ

ץ ֶרֶאאת ְּבֵצְמן ִנירֹון ִמֵכְו .ַהִּנְסָּתרֹותי ּוּלִּגְוִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת , ת ִּדיןְמַגָּלה ֶאת ַהִּנְסָּתר ְלֵביֵעדּות ְו, ִּגּלּוי

ם ב יֹוֶרֶעה ְּבָחְמִׂשים ְּבִּבְר ַמיּויל ָהִלָּגץ ַהֶרֶאְּב ֶׁש:)ז ה"ע( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמּו. לַּגת יַנִחל ְּבז ַעֵּמַרְמַה, ילִלָּגַה

ה ָחְמִּׂשה ַהָתְב ָרֹויט ּבִּלד ַׁשָעְלל ִּג ֶׁשרֹורּוְחם ִׁשא יֹוָּבא ַרָנְעַׁשב הֹוֶרן ֶעֵכ ְו.תמֹוקֹו ְמרַאְּׁשר ִמֵתים יֹוִרּוּפִּכַה

ד  סֹותֹואֹוא ְּבהּו, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִני ְּפּוּלל ִּגת ֶׁשמֹוקֹוְּמַה, יןיִעִקְפִלְו, ןירֹוִמ ְלְךמּוָס יוָרגּום ְמקֹוְמיל ִּבִלָּגַּב

ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ,  ַּגל ִהיא ִמְּלׁשֹוןְּגֻאָּלה ןֵכְו .יןִּדם ַהּוּתד ִחסֹום ְּב ֵהּוּלים ֵאִמי ָיֵני ְׁשִּכ, יםִרּוּפִּכם ַהיֹוב ֶרֶעל ֶׁש

  .ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִיְזּכּו ְלָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגל

ם יֹוְו. יקִּדַּצף ַהֵסת יֹויַרִטם ְּפא יֹוהּוים ֶׁשִרְב סֹוׁשֵּיז ֶׁשּוּמַתְּב' א ְּבהָייט ָהִּלד ַׁשָעְלל ִּג ֶׁשתֹויָפִטם ֲחֹוּי ןֵכְו

א ָּבה ֶׁשֶּׁשַנט ְמֶבֵׁש ְלְךָּיַּׁשם ֶׁשא ֵׁשד הּוָעְלן ִּגֵכְו. יקִּדַּצף ַהֵסל יֹוין ֶׁשיִזִּפְׁשאּוא ָּבָּבא ַרָנְעַׁשב הֹוֶרֶע ְּברֹורּוְחִׁש

ב תּון ָּכֵכ ְו".ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף" )א, במדבר כז( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ףֵסֹוּיִמ

, םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַּצא ַהף הּוֵסיֹו ְו".ַוִּיֵּתן מֶׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּה" )מ, במדבר לב(

פקודי (ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמְוֵכן  .הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוה ֶאֶּלַגא ְמהּו ְו.ַצִּדיק ְיסֹוד ּבֹו סֹוד .)פנחס רלו(ּזַֹהר ַּבר ַמֱאיו ֶנָלָעֶׁש

ל  ֶׁשתֹויָאִצן ְיֵכ ְו.ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָמקֹום ֶׁשעֹוֵמד ְלַגּלֹות" ה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם"סֹוד הוי" .)רלד

 ִמִּביָרא ֲעִמיְקָתא ְלִאיְגָרא .רֹוּבַהף ֵמֵסת יֹויַאיִצה ִלָמֹוּד, לדֹוד ָּגבֹוָכם ְּבָלעֹול ָהי ָּכיֵנֵעי ְלִבֶּׁשַהיט ֵמִּלד ַׁשָעְלִּג
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' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ףֵס יֹוְמִכיַרתם ל ֵׁשיר ַעִכ ָמֶׁשִּנְקָרא, הֶּׁשַנן ְמ ֶּבירִכָמר ְלּוׁש ָקדָעְלִּגים ֶׁשִאן רֹוֵכ ְו.ָרָמה

  .יטִּלה ַׁשיָבִבן ֲאד ֶּבָעְלִּגְּבִגיַמְטִרָּיא " ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט "קסּוָּפַהא ֶׁש"ן שליטֹוּקל ַקֵאְנַתְנ

 ׁשֵי, "הָמְיַרְצד ִמֶרֵּיי ַוִבד ָאֵבי אִֹּמַרֲא" )ליקוטים לפרשת תבוא אות רכז(' הָרֹוּתת ַהַּכֻנֲח'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשְלה ֶזְו

ן ֹוׁש ְלינּוִבב ָאקֲֹעיא ַיִבֵהיל ֶׁשִבְׁשִּב: נֹוֹוׁשה ְלֶזְו' אָּיַזא ָרָיְלַּג'ר ֶפֵסא ְּביָתִאה ְּדי ַמל ִּפ ַעׁשֵרָפְל

ה ָמְיַרְצל ִמֵאָרְׂש ִיאּו ָּבְךיל ָּכִבְׁשִּב. דֵעְל ַּגאֹוָרב ְקקֲֹעַיְו, אָתדּוֲהר ָׂשַג ְיאֹוָרן ְקָבָל, הָרֹוּתם ַּבּוּגְרַּת

 ָאְרַחתה ֵּנִה ְואּוְרִּים ַויֶהיֵנ ֵעאּוְׂשִּיַו"ב ֶׁשֵּית ַוַׁשָרָפב ְּבתּוָּכר ַהַמָאה ֶׁשֶזְּדר ַמ לֹוׁשֵיְו. אָקְוַּד

ב קֲֹעַּייל ֶׁשִאד הֹו"ָעְלִּג ִמאּוָּב ֶׁשאּוָרר ֶׁשַמה לֹוֶצרֹו, "הָמְיַרְציד ִמִרהֹוד ְלָעְלִּגה ִמָאים ָּבִלאֵעָמְׁשִי

י "ִמָרֲא"ב תּוָּכר ַהַמָאה ֶׁשֶזְו. הָמְיַרְצד ִמיֵרף ֵלֵסח יֹוַרְכ ֻהְךָכְל. הָרֹוּת ַּבםּוּגְרן ַּתֹוׁשד ְל"ֵעְליא ַּגִבֵה

ם ַראת ָּגזֹ, הָרֹוּתי ַּבִמָרן ֲאֹוׁשי ְלִביא ָאִבֵהיל ֶׁשִבְׁשר ִּבַמה לֹוֶצרֹו". הָמְיַרְצד ִמֶרֵּיי ַוִבד ָאֵבא אָֹקְּיַּד

 דֵּמַלְמ הָמְיַרְצִמ דֶרֵּיַו הָדָּגַהַה לַעַּב רַמָאה ֶׁשֶזן ְּדם ֵּכ ַּגׁשֵרָפ ְלׁשֵיְו. הָמְיַרְצד ִמיֵרח ֵלָרְכ ֻהְךָכְּלֶׁש

 ןֵכָל ,ןָבָל םִע יִמָרֲא ןֹוׁשְל ינּוִבָא בקֲֹעַי רֵּבִּדֶׁש ילִבְׁשִּב רַמלֹו הֶצרֹו .רּוּבִּדַה יִּפ לַע סנּוָא הָיָהֶׁש

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תיַדִרְי לַעְו ,ףֵסיֹו תיַרִכְמ לַע זֵּמַרְמ "דֵעְלַּג" לֶׁש דֹוּסַהֶׁש יםִארֹו .םִיַרְצִמְל דיֵרֵל סנּוָא הָיָה

 תֶא יםיִפִסֹוּמֶׁשְּכ .הָּלֻאְּגַה דסֹו םַּג אהּו תלּוָּגַה דסֹוְו .ףֵסיֹו תֶא רּוְכָּמֶׁש ִּיְׁשְמֵעאִליםַה ְךֶרֶּד םִיַרְצִמ תלּוָגְל

 ִיְׁשְמֵעאִלים ְךֶרֶּד יטִּלַׁש דָעְלִּג לֶׁש הָּלֻאְּג הָלְׁשְלַּתְׁשִהֶׁש יםִארֹוְו .הָּלֻאְגִל תֶכֶפְהֶנְו הָלגֹוְל 'א תאֹוָה

 מֹוְּכ ,םִיַרְצִמ תלּוָגְל דַרָּיֶׁשְּכ יקִּדַּצַה ףֵסיֹו לֶצֵא תלּוָּגַה הָלְׁשְלַּתְׁשִהֶׁש ללּוְּסַמ תֹואֹוְּב .םִיַרְצִמְל הּוילּוִבהֹוֶׁש

 יַחִׁשָמ תַפקּוְּת ףסֹוְּב נּוָאְו ".הָמְיָרְצִמ ידִרהֹוְל 'גֹוְו ִמִּגְלָעד ָּבָאה ִיְׁשְמֵעאִלים אְֹרַחת הְוִהֵּנ" בתּוָּכֶׁש

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ םִיַרְצִמְּב הָיָהֶׁשְּכ ףֵסיֹו לֶצֵא ינּוִצָמ יטִּלַׁש םֵּׁשַה ןֵכְו .רָמֲאַּמַּב ילֵעְל נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ףֵסיֹו ןֶּב

 דָעְלִּג ֶׁשֵּבַאְרנּוֶׁש יִפְכּו ".ץָהָאֶר ַעם ְלָכל ַהַּמְׁשִּביר הּוא ָהָאֶרץ ַעל ַהַּׁשִּליט הּוא ְויֹוֵסף" )ו ,מב שיתברא(

  .יוָלָבֲח תֶא יקִּתְמַהְל ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש יםִרּוּסִּיַה תֶא לַבָס יטִּלַׁש

 .תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תכּוְזִּב הֶזָל יםִכזֹוְו .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִּג לֶׁש דֹוּסַה אהּו "דֵעְלַּג" לֶׁש דֹוּסַה קֶמעֹ רֶתֶיְבּו

 וָשְכַעֶׁש ,"דֵעְלַּג" תֶא ירִּכְזִה אהּו .יםִטָבְּׁשַה תַדָלהֹוְו ,תצֹויצֹוִּנַה יֵררּוֵּב תַדבֹוֲע רַחַאְל ןָבָּלִמ ָיָצא בקֲֹעַּיֶׁשְכּו

 םּוּגְרַּת ןֹוׁשְלִל הֶז תֶא ְךַפָה אהּו ןֵכָל הֶז תֶא בֵּכַעְל חֹוּכֹ לָכְּב הָּסִנ ןָבָלְו .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִגְל הֶּכְזִי אהּו

 תַדבֹוֲע תֶא יְךִׁשְמַהְל םִיַרְצִמְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו ףֵסיֹו תיַדִרְי תֶא םַרָּג הֶזְו .הָּׁשֻדְּקַה דַצְּב הֶּלַּגְתִּת אלֹ הָמְכָחַהֶׁש

 )לה ואתחנן( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִגְלּו הָרֹוּת ןַּתַמְל תֹוּכְזִל יֵדְּכ ,תצֹויצֹוִּנַה יֵררּוֵּב

 :)קצח קבל( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמְּד ִלְדָבֵרינּו רָאּוְמבֹ ".בָאמֹו רָגָּיַו" לֶׁש דסֹו תֹואֹו אהּו "אָתדּוֲהָׂש רַגְי" לֶׁש דֹוּסַהֶׁש

 יּוּלִּגִמ ןָבָלְל הָיָהֶׁש דַחַּפ תֹואֹוֶׁש אֵציֹו .ּוּנֶּמִמ אֵציֹו יַחִׁשָּמַה תֶא הָאָרֶׁש לַלְגִּב לֵאָרְׂשִי םַעֵמ דַחָּפ בָאֹוּמֶׁש

ה ֶּלַכְמ הֶז ַחכְֹבּו ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא הֶּלַגְמּו םֶהֵמ אֵצֹוּיֶׁש יַחִׁשָּמַהֵמ דַחָּפֶׁש בָאמֹוְל םַּג הָיָה ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו

ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך ָאְמָרם " ֹוׁשֻב ְלִּכֵּבס ַּבַּיִין" )יא, בראשית מט(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבּוּמַּכ. םָלעֹוָהע ֵמַרל ָהת ָּכֶא

ָהָעצּום ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד  ֶׁשּבֹו ִיָּגֵּלה ַהּגֹוֵאל ייִעִבְרָה ִּכי ָּגלּות , ְּבֵראִׁשיתתַׁשָרל ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָּפ"ז
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ֵּפרּוׁש , "ֹוׁשֻב ְלִּכֵּבס ַּבַּיִין"ְוָלֶזה ָרַמז ְּבָאְמרֹו , בֹאָּל ִמבְוזּוַלת ֶזה ִיְתַעֵּכ, ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה

ִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנּה ֶׁשל  הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁש,ִּכי ּכֹחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה ִׁשילֹה ְׁשמֹו

  .ןִיַי ְלֶׁשִּנְמְׁשלּוה ָרֹוּתת ַהדֹוסֹוא ְּב הּויַחִׁשָּמל ַה ֶׁשַחּכַֹהים ֶׁשִארֹוְו. ּתֹוָרה

מתתיהו ' ג ר"והשני על השחרור ששלח אלינו הרה, להלן נביא טבלאות דילוגים אחד על החטיפה

  א"גלזרסון שליט
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 תֹואֹויא ְּבִה, ןָבָּלב ִמקֲֹעת ַייַאִצל ְיה ֶׁשָׁשָרָּפ ַהיְךים ֵאִא רֹונּו ָאּהָּב' לַמְׁשַחד ַהסֹו'ר ֶפֵּס ַהְךֹוּתה ִמָלְבַט

  .םִיַרְצִּמל ִמֵאָרְׂשת ִייַאִצל ְיד ֶׁשסֹו

ַוֵּיֶרד ", לֵאָרְׂשי ִיֵני ְּבֵרֲחה ַאעְֹרת ַּפיַפִדְר  ". אֵֹבד ָאִביֲאַרִּמי ",בקֲֹעי ַיֵרֲחן ַאָבת ָליַפִדְר

  ".ִמְצַרְיָמה

ַוָּיֶׂשם ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵּבינֹו ּוֵבין ַיֲעקֹב ְוַיֲעקֹב " )לו, שמות ל(

  ".תרֹרֶֹעה ֶאת צֹאן ָלָבן ַהּנֹוָת

ְוַעָּתה ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים " )יח, שמות ג(

  ".ֵהינּו ֱאלֹ'הַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַל

  ." ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעםְךַוֻּיַּגד ְלֶמֶל" )ה, שמות יד(  ."ַוֻּיַּגד ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ָבַרח ַיֲעקֹב" )כב, בראשית לא(

ם ֹוּי ַּברּוְזא ָחּלֹל ֶׁשֵאָרְׂשי ִיֵני ְּבֵרֲחף ַאּדְֹרר ִלֵרעֹוְתה ִהעְֹרַּפ  .ייִעִבְּׁשם ַהֹוּי ַּביגֹוִּׂשִהְו, ייִׁשִלְּׁשם ַהֹוּיב ַּבקֲֹעי ַיֵרֲחף ַאּדְֹרר ִלֵרעֹוְתן ִהָבָל

  .ייִעִבְּׁשם ַהֹוּים ַּביָגִּׂשִהְו, ייִׁשִלְּׁשַה

  .יםִמת ָיַעְבִׁשע ְּבַסף ָנָדְרִּנַהה ֶּׁשד ַמָחם ֶאיֹוע ְּבַסף ָנֵדרֹוָה  .יםִמת ָיַעְבִׁשע ְּבַסף ָנָדְרִּנַהה ֶּׁשד ַמָחם ֶאיֹוע ְּבַסף ָנֵדרֹוָה

  .יקִּדַּציק ַלִּזַהע ְלָׁשָרָהה ֵמָעְנָּמית ֶׁשִקלֹת ֱאּוּלַּגְתה ִהָתְיָה  .יקִּדַּציק ַלִּזַהע ְלָׁשָרָהה ֵמָעְנָּמית ֶׁשִקלֹת ֱאּוּלַּגְתה ִהָתְיָה

 ,ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול ָיָצא ְּבָׁשלֹום ִמְּקִלַּפת ָלָבן תֶרֶאְפִּתת ַהיַרִפְס ִּבׁשָרְׁשֻּמ ַהַיֲעקֹב

  .ִעם ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלָבֵרר

 תֶרֶאְפִּתת ַהיַרִפְס ִּבׁשָרְׁשֻּמה ַהֶשם מֹד ִעַחל ַיֵאָרְׂשי ִיֵנְּב

 ִעם ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ,ָיְצאּו ְּבָׁשלֹום ִמִּמְצַרִים ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול

  .ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ְלָבֵרר ָׁשם

ָחַזר "  ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמקֹמֹוְךַוֵּיֶל" )ילקוט ויצא קל( ּו ַּבִּמְדָרׁשָמִצינ

 ֵּביתֹו ְוָהיּו ְמַקְרְקִרין ּבֹו ְךְלִדּוּויֹו ְמַלֵּמד ֶׁשִּנְכְנסּו ִליְסִטין ְּבתֹו

  .ָּכל ַהַּלְיָלה

ֶׁשֲעָׂשאּוָה ִּכְמצּוָדה ֶׁשֵאין  :)ברכות ט( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא

  .ַהְינּו ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ָּכל ָממֹוָנם ֶׁשל ַהִּמְצִרים ,ָגןָּבּה ָּד

ּוְבָכל ֱאלֵֹהי " )יב, שמות יב( בתּום ָּכִיַרְצת ִמיַאיִצִּב  .יָהִבל ָאים ֶׁשִפָרְּתת ַהה ֶאָבְנל ָּגֵחָר, ןָבָּלב ִמקֲֹעא ַיָצָיֶׁשְּכ

  ".ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים

ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל " )ז, בראשית לא( בתּוָּכ ֶׁשמֹוב ְּכקֲֹע ַיתה ֶאָּמי ִרִּמַרֲאן ָהָבָל

  ".ִּבי ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים

, ר טו"במדב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ לֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבה ֶאָּמה ִרעְֹרַּפ

 ְּבֶפה "ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך" )כ

 ָנַטל ַסל ּוַמְגֵרָפה ִמי ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַּפְרעֹה ַרְך

 ְולֹא ָהָיה ִניםנֹוֵטל ַסל ּוַמְגֵרָפה ְועֹוֶׂשה ַּבְּלֵב

  .עֹוֶׂשה

 א יִבָנְו
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 קכא

  .יםִהלֱֹאה ָהֶּט ַמְךֶרם ֶּדִיַרְצִמם ְּבַחְלה ִנֶשמֹ  .םִיַּמת ַהתֹוַּקִׁשת ְּבלֹוְקַּמ ַהְךֶרן ֶּדָבָלם ְּבַחְלב ִנקֲֹעַי

 )ג, שמות ה( רּוְמָאה ֶׁשָמְרָעם ְּבִיַרְצִּמ ִמאּוְצָיְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   .ןָבָלר ְלַמי לֹוִלה ְּבָמְרָעח ְּבַרב ָּבקֲֹעַי

 'הֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַל"

  .יֵרְמַגאת ְלֵצ ָלנּוְּוַּכְתִהְו ."ֱאלֵֹהינּו

ילקוט ( ַּבִּמְדָרׁשא ָבּוּמַּכ, ו ְּבִניָסן"ִנְפַרד ִמָּלָבן ְּביֹום טַיֲעקֹב ָעָׂשה ֶאת ַהַּגל ְו

  .)בלק תשסה

  .ו ְּבִניָסן"ְּביֹום ט ָיְצאּו ִמִּמְצַרִיםל ֵאָרְׂשי ִיֵנְּב

ֲאָבל ָּכל " ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" )יא, ר סח"ב( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

ּוֶמה ָהָיה , יתֹו ֶׁשל ָלָבן לֹא ָׁשַכבֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשָעַמד ְּבֵב

ב קֲֹעַּיֶׁש, ִמָּׁשַמִים ְמסֹוְבִבים. ָּכל ֵסֶפר ְּתִהִּלים ָהָיה אֹוֵמר, אֹוֵמר

ֶאת ַהִּניצֹוצֹות  יּוַכל ְלהֹוִציאֶׁש ְוֶזה ִיְגרֹם לֹו ,ןָבל ָלֶצ ֵאְךֶרת ָּפַדבֹוד ֲעבֲֹעַי

  .יםיֹוֵתר ַמֵהר ְללֹא ִקְטרּוִגים ְוִעּכּוִב

ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן " )יב, שמות א( ָּכתּוב

ַהִּיּסּוִרים ְוָהִעּנּוִיים ֶׁשָּבאּו ִלְמנַֹע ִהְתַרּבּוָתם ֶׁשל , "ִיְפרֹץ

ְּדַעל ְיֵדי , ִהְתַרּבּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלת ֶאָּגְרמּו , ִיְׂשָרֵאל

  .ת ֶׁשְּבִמְצַרִים יֹוֵתר ַמֵהרָהִעּנּוִיים ֵּבְררּו ֶאת ַהִּניצֹוצֹו

לּוֵלי ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק " )מב, בראשית לא(

   ".ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני

  ". ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקםִּכיה ָיָהְו" )כא, שמות ג(

ם ַעל ַּפָכ ְּב". ֲעֶׂשֶרת מִֹניםַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי" )מא, בראשית לא(

  .בקֲֹעל ַי ֶׁשֹוּתְרֻּכְׂשת ַמיף ֶאִלֱחא ֶהה הּוָסָנְרַפה ְּבָּכל ַמֵּבן ִקָבָּלֶׁש

  . תֹוּכר ַמֶׂש ֶעקּוים ָלִרְצִּמַה

ְוָלֵכן ִהְכִניס ֶאת , ֻהֶּלֶדת יֹוֵסף ַעל ְיֵדי ַיֲעקֹב ְוָרֵחלת ֶאָלָבן ִנָּסה ִלְמנַֹע 

ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחָּייו ֶׁשל , ּוִמֶּזה נֹוַצר ְראּוֵבן, ם ָרֵחלִּבְמקֹו ֵלָאה

ַוִּיְׁשַמע " )כא, בראשית לז( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יֹוֵסף ְּכֶׁשַהְּׁשָבִטים ָרצּו ְלָהְרגֹו

  ."ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם

ְׁשִליְך ֶאת ַּפְרעֹה ִנָּסה ִלְמנַֹע ֶאת ֻהֶּלֶדת מֶֹשה ְוָגַזר ְלַה

ּוִמְּגֵזָרה זֹו ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשַּבְתָיה ַּתְכִניס , ַהִּתינֹוקֹות ַלְיאֹר

ּומֶֹשה ִנְהָיה ָחׁשּוב , ֶאת מֶֹשה ְלתֹוְך ֵּביתֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה

  .ּוְלַהְנִהיָגם, ְוִהְתִחיל ַלֲעזֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵבית ַּפְרעֹה

. לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכ ֶׁשׁשֶפֶּנת ַהר ֶאיצֹוה ִלָתְיָה ןָבָלב ְלקֲֹעל ַיה ֶׁשיָדִרְיית ַהִלְכַּת

  ].יםִטָבב ְׁש"י[

ת ר ֶאיצֹוה ִלָתְים ָהִיַרְצִמְלֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה יָדִרְיית ַהִלְכַּת

  ].אֹוּבים ִרִּׁשִׁש. [לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכ ֶׁשׁשֶפֶּנַה

 'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ְּבא ָבּוּמַּכ, סנּום ָאִיַרְצִמד ְלַרב ָיקֲֹעַי  .וָׂשֵעח ֵמַרָּבֶׁשם ְּכֵאב ָוד ָאּוּבת ִּכַוְצִמס ְּבנּון ָאָבָלד ְלַרב ָיקֲֹעַי

  ."רּוּבִּדי ַהל ִּפס ַענּוָא, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה"

ַּפְרעֹה ָרַדף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּדִנְׁשֲארּו ֶאְצלֹו ְקָצת  .א ֵּבֵררְּדִנְׁשֲארּו ֶאְצלֹו ְקָצת ִניצֹוצֹות ֶׁשַּיֲעקֹב ֲעַדִין לֹ, ָלָבן ָרַדף ַאַחר ַיֲעקֹב

  .רּוְרא ֵּבן לִֹיַדֲעְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִניצֹוצֹות 

ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ִמי " ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן" )י, ר ע"ב( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

  .ֶלגֶׁשהּוא ָעִתיד ְלַלֵּבן ֲעוֹונֹוֵתיֶכם ַּכֶּׁש

" ּוַפְרעֹה ִהְקִריב" )ה, ר כא"שמו( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

ְוֵכן ָמִצינּו  .ֶׁשִהְקִריב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלְּתׁשּוָבה ֶׁשָעׂשּו

ֶזהּו ַהִּדין , ִמיהּו ַּפְרעֹה .)וישב לז( ְּבזַֹהר ָחָדׁש

  .ָהֶעְליֹון ָהעֹוֵמד ְלִהָּפַרע ֵמֲעֹונֹות ָהעֹוָלם
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קכב

   

   

  מכתב
  . ו"א בענין האסיר יהונתן פולארד הי"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"רהמאת ה

  ב''כו בחשון התשע
  .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

ל אמר ליהונתן פולארד שסוד נשמתו מיוסף הצדיק ושינה את שמו "צ רבי מרדכי אליהו זצ"הראשל
) לז' בראשית ע' פ(ל "להאריז' קוטיםספר הל'בוהביאור בזה כנראה על פי מה שמובא . מיונתן ליהונתן

) ב,  לזבראשית(כמו שכתוב על יוסף  נער בגימטריא פולארד וכן .ודוד במלכות, יהונתן הוא ביסוד

יונתן פולארד האסיר בבית הסהר בארץ  להלן נראה את הממצאים בטבלה הראשונה ".והוא נער"
והוא " נמצא בתוך הפסוק של יוסף  הדילוג יונתן.בתוך הפרשה של יוסף הצדיק בבית הסהר אדום
   .ל שהיה הרב שלו"המרמז על הרב אליהו זצ. אליהו  ויש גם".נער
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 קכג

  
  מכתב

  . א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה
  ב''כז בחשון התשע

  .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 
 הם מתחת לברכה שקבל  כל המימצאיםב"משיח תשע על שמצאתי טבלה מעניינת לכםאני שולח 

המעניין ביותר . שזה מרמז גם על הקשר למשיח בן יוסף כפי שכתבתם. יוסף הצדיק מיעקב אבינו
ל "ושם א, בכל התורהביותר מינימלי  שהוא הדילוג הל"משיח אבסמוך לדילוג בטבלה שזה מופיע 

כולם  ,גאלה, סחפ, אליהובנוסף רואים בטבלה . ב כפי שכתבתם"מסמל את מידת החסד בסוד שם ע
וזה  . בכל התורה כולה יחד ביותר של מלים אלוהמינימלית שזה שוב הסמיכותבסמוך זה לזה 

זה ממצא חשוב .  עוברת לכל אורך הטבלהתשובההמלה . משמעותי ביותר בתורת הסטטיסטיקה
  .הסטטיסטיקהגם מבחינה מדעית לאלו שמבינים בתורת ביותר 
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קכד

  
  
  

  נר זכרון
שעלה בסערה השמימה לכפר ] ר עקיבא הכהן"ב[ל " זציעקב זאב פריד' ג המקובל ר"פשי הרה לידיד נ

  על עם ישראל

ע בתאונת דרכים כשהיה בדרך להכין את השופר שבו הוא "א לאחר שנפגע ל"א באב תשע" ביום כ

  תוקע בראש השנה 

  . יוצא אויר השופרונפגע במקום הריאות שמשם]. הלך להכין שופר של משיח[' תורה אור'בישיבת 

ב שהיא שנת גאולת בעיתה על פי הזהר "בתקופה האחרונה הרבה לדבר עם כל מכריו על שנת תשע

  .א והפיץ מאמר זה"והגר

  ". ְפִריד ַיֲעקֹבְוַהְּכָׂשִבים ִה"והיה מרגלה בפומיה ששמו מרומז בתורה בפסוק 

  .וב מהרעופסוק זה מרמז על הגאולה שיעקב מפריד וגומר את הבירור של הט

  .אדם השלםא בהספדו שהיה "מיכל זילבר שליט' ג ר"וכבר אמר עליו הרה

  .ה.ב.צ.נ.ת
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 קכה

  ניתן להשיג את החוברת 

  026537343 קומה א 30משפחת פיש רחוב גבעת שאול : בירושלים

  036188995'  פינת הרב שך קומה א21משפחת פיש רחוב קוטלר : בבני ברק

  ב "קץ הגאולה תשע' סוד החשמל'ת כל שולחי ההוספות על עלון מאמר זה יוצא לאור בזכו

  .זכות זיכוי הרבים יעמוד להם להוושע בכל טוב

  ;ובנוסף הרבנים הגאונים החפצים בעילום שם.  ובפרט בזכות הרבנים הגאונים ששמם הוזכר במאמר

  .כחיא שיחד איתם הורחב המאמר הנו"שליט. א. י' ג ר"א והרה"שליט. ש. א' ג ר" הרה

  .הרבים לזיכוי זה מאמר על הוספות שישלח מי לכל מאד נודה

 שיוצאים לאור על  ועוד מאמריםניתן לקבל במייל עידכונים בענין קץ הגאולה

  .ידינו מפעם לפעם
  לזיכוי הרבים ניתן לקבל עוד מאמרים בכתובת המייל דלקמן זה מאמר להפיץ נא

  ] כרכים5[לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר ' החשמלסוד 'ד יצאה לאור המהדורה החדשה של ספר "בס

. 0573109982/3: ניתן להשיג בטל.  שקל בלבד לסט80המחיר במבצע עד גמר המלאי   

  

 את מאמר צניעות או,  ללא תשלום מאמר זההמעונינים לקבל בדואר אלקטרוני
, ]סוד חיי האישות לאור הקבלה לנשואים בלבד[האישה עם הוספות חדשות 

  ישלחו בקשה למייל ,וד מאמריםוע
 @26 bezeqint.net  

Sod Hachashmal 5 volumes; opens the gates of learning pnimius hatorah. 

Sifrei Sod Hachashmal (Hebrew) are now available in u.s.a at Moznaim 7188530525 

Under haskamos of many Gedoilim shlita and zatzal,  

Explaining concepts of kabbalah in clear language. 

 A weekly Torah sheet is available by e-mail. Please send request to     26@bezeqint.net 

 

  
 
 


