


 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 א

ר ֶפֵסאי ְּבַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבי ַרִפְל] ּהָּתִעְּב[ן רֹוֲחַאה ָהָּלֻאְּגץ ַהֵק
  ב"ת תשעַנא ְׁש"ָרְּג ַהׁשרּוֵפּו, ׁשדֹוָּקר ַהַהּזַֹה

 יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" .)ער ואתחנן( רַהּזַֹּב
 ףסֹו אהּו לֵצְו םיֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי

 .אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש לֵצ איַהְּד אָריעּוִׁשְו ,אָתלּוָּג
 אָתלּוָגְּב אָדְו .)טז ויקרא( רַהּזַֹּב םַּג ינּוִצָמ הֶז יןֵעְכּו
 ,הָאָקְּלַסְל בֵּכַעְתֶאְּד זֶרֶא איַהְּכ אהּו הָאָרְתַּב
 אהּו יּהֵמּוּיִקְּב יםִאָקְּד דַע יקִלְסִּד אָּתְעַּׁשִמּו
 לֵצ ידִבָעְּד דַע איָנִרֲחַא אָמיֹוְּד אָתירּוִׁשְו אָמיֹו
 רַמלֹו הֶצרֹוְו םָׁש א"ָרְּגַה ׁשֵרָפְמּו .אָמיָמִּד אָרהֹוְנִּב
 יִצֲח דַע םֹוּיַה יִצֲח דעֹוְו ,תלּוָּגַה לֶׁש הָנָׁש ףֶלֶא
 .יבִרֲעַהְל םֹוּיַה ילִחְתַמ זָאֶׁש ,תצֹוֲח רַחַא הָעָׁש
 אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה ׁשֵרָפְמ ןֵכְו
 רָּכִנ זָאֶׁש ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַּב יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש ֹוׁשרּוֵּפ
 מֹוֹוּיֶׁש ןיָוֵּכ :יםִרָבְּדַה ראּוֵּב .בָרֲעַמְל לֵּצַה הָטָנ יִּכ

 ִּכי" )ד ,צ תהילים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָנָׁש ףֶלֶא ה"הקב לֶׁש
 םּוּיִס ,"ַיֲעבֹר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום ֵעיֶניָךְּב ָׁשִנים ֶאֶלף
 ףֶלֶאָה לַע יםִזְּמַרְמַה ,לֵצְו םיֹו רבֲֹעַּיֶׁשְּכ הֶיְהִי תלּוָּגַה

 ןַמְז דַע יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָהֵמ קֶלֵחְו ,םֵלָׁש םיֹו אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה

 ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ ינּוְיַה .לֵּצַה

 ,ה"הקב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ תעֹוָׁש יִצֵחָו

 .תלּוָּגַה ףסֹו הּוֶז ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּוֶׁש

 18ְּב ילִּפְכַנְו ,תעֹוָׁש 24ְל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קֵּלַחְנ םִאְו

 לֶׁש תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש דעֹוְו ,הָלְיַל לֶׁש תעֹוָׁש 12 ,יִצֵחָו

   רֵמאֹו הֶז לַעֶׁש .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו תֶא לֵּבַקְנ ,םיֹו

   .אָתלּוָּג ףסֹו תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹה  

ל יו ַעָרָבת ְּד ֶאׁשֵרֹוּדם ֶׁשר ָׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדן ְּבֵּיַעְנ

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

ן ִיַדיא ֲעא ִה"ז תשעּוּמף ַּתל סֹו ַעאָתלּוף ָּגסֹוה ָרָּדְגַהַהֶׁש

יל ִחְתַּמ ֶׁשיְךִלֲה ַּתׁשֵיְו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְלָרָּדְגא ַהלֹ

ר ַחַאְו, יַחִׁשָּמת ַהיַא ִּבְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגף ַהל סֹוה ֶׁשָרָּדְגַהַהֵמ

 ְךר ָּכַחַאְו, ייִעִבְּׁשף ַהֶלֶא ָהְךר ָּכַחַאְו, יםִתֵּמת ַהַּיִח ְּתְךָּכ

ַצִּדיק ַּכָּתָמר " רַהּזֹן ַהֹוׁשה ְלֶזְו. יםִׁשָדץ ֲחֶרָאם ָוִיַמָׁש
ְּכֶאֶרז ", 'כּו ְוַעל ָּגלּוָתא ְּדָבֶבל ִאְּתַמר, "ִיְפָרח

הּוא ְּכַהאי ֶאֶרז , ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרָאה, "הַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶג
ּוִמַּׁשְעָּתא ִּדְסִליק ַעד ְּדָקִאים , ְּלָקָאהְּדִאְתַעֵּכב ְלַס

, הּוא יֹוָמא ְוִׁשירֹוָתא ְּדיֹוָמא ַאֲחִריָנא, ְּבִקּיּוֵמיּה

ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ". ַעד ַּדֲעִביד ֵצל ִּבְנהֹוָרא ִּדיָמָמא
ּו לֵֹהינְּבַחְצרֹות ֱא", ָּנא ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחאְלִזְמ, "'ה

, "עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה", ַּית ַהֵּמִתיםִּבְתִח, "ַיְפִריחּו
ְּדֵׁשִנים ", ְּבַההּוא יֹוָמא ְּדִיְׁשַּתַּכח ָעְלָמא ָחרּוב

ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים "ִּדְכִתיב , ְלָבָתר, "ְוַרֲעָנִנים ִיְהיּו
ר ַהּזֹי ַהֵרְבִּדן ִמָּמַקה ְלֶאְרת ִנֶמֱאֶבּו". ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה

ל  ֶׁשיְךִרֲאַּתת ַלֶרֶּבַחְת ִמיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבא ֶׁש"ָרְּגַהי ֵרְבִּדִמּו

ר ֵאָבְנּו, ה"ף תשעד סֹוים ַעיִקִחְרַּמ ֶׁשׁשֵיְו, ב"ף תשעסֹו

יר ִאָהיל ְלִחְתר ַיָבב ְּכ"ת תשעַנְׁשת ִּביטֹוִּׁשל ַהי ָּכִפְלֶׁש

ל ן ָּכָבּוּמַּכ. לֵאָרְׂשִיע ְלַבא ׂשבֹיל ָלִחְתַיְו הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשאֹוָה

א ל לֵֹאָרְׂשם ִים ַעִא ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגים ֶׁשיִכִרֲאם ַּת ֵהּוּלֵא

ל ֵאָרְׂשם ִים ַעִאְו, אבֹב ָלָּיר ַחָב ְּכּוּלים ֵאיִכִרֲאַּתַבּו, ּוּכְזִי

  כּוָז.) סנהדרין צח( אָרָמְּגא ַּבָבּוּמד ַּכַּיא ִמבָֹי, ּוּכְזִי
  ".הָּניֶׁשִחֲא"  

 יִּכ נּוָל יאֹו" הָּלֻאְּגַה לַע רַהּזַֹה ירִּכְזַּמֶׁש קסּוָּפַה
 ּוּנֶּמִמ דֵמלֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ

 יִצֵחָו ׁשֵּׁשִמ ילִחְתַּמֶׁש הָחְנִמ תַּלִפְּת ןַמְז תֶא יִמְלַׁשרּוְיַה

 רֶׁשֶקְּב רּוׁשָק הָחְנִמ ןַמְּזֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶׁש יִפְּכ .תעֹוָׁש

 )לא פסחים( ,יִמְלַׁשרּוְיַה ןֹוׁשְל הֶזְו .הָּלֻאְּגַה ןַמְז םִע יץִּמַא

 ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ָהַעְרַּבִים ֵּבין ֵמיַמר ֲחִמית ַמה
 ַלָּדָבר ֵזֶכר ַלָּדָבר ְרָאָיה ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף ,ּוְלַמְעָלן

 ָמה ."בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו"
 ַאף ,ּוְלַמְעָלן ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ְלֲהָלן ֶׁשֶּנֱאַמר ֶעֶרב
 ןֹוׁשְל ןֵכְו .ּוְלַמְעָלן ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ָּכאן ֶׁשֶּנֱאַמר ֶעֶרב
 נּוְּקִּת ֹוּדְגֶנְּכֶׁש ,םִיַּבְרַעָה יןֵּב לֶׁש ידִמָּת ןַּבְרָק לַע הָנְׁשִּמַה

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

  .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה  

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הָמֹוּד היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה

 ַאְרֶאּנּו ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה(
 לֶׁש הָפקּוְּתַּב ץֵצנֹוְתִהְל היָלִחְתִה םִיַרְצִמ תַּלֻאְגּו ".ִנְפָלאֹות

 הֶשּמֶֹׁשְּכ ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ז"תמ יםִפָלֲא 'ב זּוּמַּת ףסֹו

   אׁשרְֹבּו ,תתֹואֹוָה תֶא ּוׂשָעְו העְֹרַּפ יֵנְפִל בּוְּצַיְתִה ןרֲֹהַאְו

   .םָּד תַּכַמ הָתְיָה בָא ׁשֶדחֹ  

 ב"עת ַנְׁשא ֵהְּתל ת ַעֶזֶּמַר ְמב"תשעת ַנְׁש
י ּוּלִמה ְּב"ם הוית ֵׁשל ֶאֵּמַסב ְמ"עְו, דֶסֶחא ָּיִרְטיַמִגְּב

 ינּוִצָמ

ם ִאְו

 ןֵכְו

  ןֵכְו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ב

ת  ֶאיַעִּפְׁשַּמם ֶׁשֵּׁשא ַההּוֶׁש, ב"ם עא ֵׁשָרְקִּנן ֶׁש"יִדיּו

 תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשֶסֶחת ַהַעָּפְׁשַה

 םֵׁש ְךֶרֶּד אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה ץֵּקַהֶׁש .)קטו חדש זוהר תיקוני .סז

 יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע
 ייִתִּלִּג יִּבִלְל ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו
 "יִּבִלְל" םָׁש רַהּזַֹה רֵאָבְמּו .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל
 ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל ".ּוּלֻכְיַו" אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

 'ה בּוׁשְּב אּוְרִי ןִיַעְּב ןִיַע" בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"ע םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש

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

 ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ילִּדְבַּמַה אהּוֶׁש
 רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל

 ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַהֶׁש :)ריט פנחס(

 )יא ,א רבה דברים( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

 .אֹוִתּיֹות ּוְׁשַּתִים ְּבִׁשְבִעים ָלםּגֲֹא ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא
ל ת ֶׁש"סת ְו"רָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהה"ָבֲהַאן ֵה" הָּניֶׁשִחֲא ּהָּתִעְּב"ב תּוָּכַה

  יק ִּתַעד ְּדֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"תשען ֵכ ְו.דֶסֶחת ַהַּדִמ
  .יןִמיֹו  

ד סֹום ְּבת ֵהֹוּמים ֻאִעְבִּׁש ֶׁש:)תיקונים עו(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

י ֵנם ְׁשיֶהֵלֲע ֵמׁשי ֵיִּכ, תֹוּמ ֻאםִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁש

  א הּוה ֶׁשָּׁשֻדְק ִּדדֶסֶחַהְו. ׁשָחָנמ ְו"ם סֵהים ֶׁשִּנֻמְמ

  .םיֶהֵלר ֲעֵּבַּגְתִמב "עא ָּיִרְטיַמִגְּב  

 ובפירוש .רמט פנחס .סח אחרי( תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

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

 ׁשֵי ְךָּכ רַחַאְו .תֶדֶליֹו לֶׁש תלֹוקֹו יםִעְבִׁש דסֹוְּב ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח

 .תֶדֶלֹוּיַה לֶׁש תתֹוָלְּד 'ב דֶגֶנְּכ ּהָמְצַע הָדֵּלַה דסֹוְּב יםִנָׁש 'ב

 לָכְּב רַהּזַֹה יֵרְבִּד תֶא רֵּבַחְמ :)ריט פנחס הזהר על( א"ָרְּגַהְו

 ,ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה םִע תמֹוקֹוְּמַה

 יםִנָּׁשַהֶׁש אֵציֹו הֶז יִפְלּו .ב"תשע תַנְׁשִל יםִנְּוַכְמ םָּלֻּכֶׁש

 הֶיְהִּת ב"תשע ףסֹוְו ,יַחִׁשָמ תַדֵל דסֹוְּב ןֵה ב"תשע א"תשע

 ָּכל ִּתָּׁשַבע" :)ל נדה( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב
 ַהְּׁשבּוָעה ִהיא ּוַמה .ַהֵּליָדה יֹום ֶזה "ָלׁשֹון

 .ָרָׁשע ְּתִהי ְוַאל ַצִּדיק ְּתִהי ,אֹותֹו ֶׁשַמְׁשִּביִעים
 תַנְׁש יאִה ב"תשע תַנְׁשֶׁש זֵּמַרְל .ב"תשע תֹוּיִתאֹו ִּתָּׁשַבעְו

 היָדִלהֹוֶׁשְּכ תרּו לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָמ תַדֵל - הָדֵל

 ,"ֵּבן ַוֵּתֶלד ֵהָריֹון ָלּה ה"הוי ַוִּיֵּתן" יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ תֶא
 ןדֹוֲעַס הֶשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת ןיקֹוִרָטנֹו ב"תשעֶׁש א"שליט
  "ְוָיְלָדה ַתְזִריַע ִּכי ִאָּׁשה" )ב ,יב ויקרא( בתּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה

   .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב  
 יםִעְבִּׁשֶׁש .)סח אחרי :קיט משפטים( רַהּזַֹהֵמ יםִארֹו

 ,א"תש תַנְׁשִּב ילּוִחְתִה יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִנָּׁשַה

 ינּוְיַה .ִּבְרָּכָהא ֵּבין אָהֵריָׁש ַלתיֲאֵע דַּכ םָׁש אָבּוּמֶׁש

 יֵלְבֶחֵמ ּהָתָקֲעַז תיַלִחְּת היָלִחְתַמ זָאֶׁש .ְלהֹוד ֶנַצח ֵּבין

 ףֶלֶא לָּכ יֵרֲהֶׁש ,א"תש הָנָּׁשַה אׁשרֹ תיַסִנְכִּב ְוהּוא ,יַחִׁשָמ

 תירֹוִפְס רֶׂשֶע דֶגֶנְּכ ןֵהֶׁש ,תאֹוֵמ רֶׂשֶעְל קֵּלַחְתִמ הָנָׁש

 הָתְיָה א"תש תַנְׁש לֶׁש הָנָּׁשַה אׁשרֹ תיַסִנְכּו ,עַדֹוּנַּכ

 ֵּבין דהֹוַה לֶׁש הָאֵּמַל חַצֶּנַה לֶׁש הָאֵּמַה יןֵּבֶׁש הָּדֻקְּנַה
 תיַרִפְס לֶׁש הָאֵּמַה היָלִחְתִה א"תש תַנְׁשִּב יִּכ .ִּבְרָּכָהא

 ב"ע יםִכָׁשְמִנ יַחִׁשָמ תַדֵלְו יַחִׁשָמ יֵלְבֶח םִאְו .דהֹוַה

 .ב"תשע תַנְׁש ףסֹוְּב הֶיְהִּת יַחִׁשָּמַה תיַאִּבֶׁש אֵציֹו ,יםִנָׁש

 תַנְׁשִּב היָלִחְתִה הָאֵּמַהֶׁש יםִלָּבֻקְּמַה תַצְּקִמ תיַטִׁש יִפְלּו[

 ].א"תשע תַנְׁש ףסֹוְּב תמֹוְּיַּתְסִמ הָנָׁש ב"עָהֶׁש אֵציֹו ,ש"ת

 א"שליט גְרֶּבְרֶּביְלִז ירִאֵמ יִבְצ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו

 תַנְׁש לֶׁש תרֹוָּצַּבֶׁש ל"זצ ןַמְרֶּסַו ןָנָחְלֶא 'ר םֵׁשְּב רַמָאֶׁש

 תחֹוְראֹו' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ יֵלְבֶח ילּוִחְתִה ש"ת

 הָאֹוּׁשַּבֶׁש )רפז 'ע א"ח( 'בקֲֹעַי תילֹוִהְּק'ַה לַעַּב םֵׁשְּב 'נּוֵּבַר

 אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִרּוּסִּיַה ברֹ תֶא נּוְרַבָע

 עַּבְרַאָּב ןֵכְו ש"ת תַנְׁשִּבֶׁש ,ד"ראבָהֵמ 'היָנִּב יֵרְמִא' רֶפֵסְּב

  לַלְכִל הָלדֹוְּג תנּוָעְרּוּפ אֵהְּת יָהֶרֲחַא תאֹוָּבַה יםִנָּׁשַה

   .לֵאָרְׂשִי  
 רָמֲאַמ 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוְּב אָבמּו

 ץֵק לַע א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרהֵמ

 תיכּוִרֲאַּב םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע תַנְׁש לֶׁש רַהּזַֹה

 ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש

 בֶרֶע תַרָּדְגַהְל יםִסָנְכִנ נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[
 רַהּזַֹהְו יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש

 הָחְנִמ ןַמְז הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו

 .יםִּיִבְרַעָה תֶאְו .בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג

ּוְבֵכן "א ּוא ִזְמָנ ַּבֲהה,ב"ע :)פנחס ריט( רַהּזֹז ַּבָּמֻרְמּו
 ִיְראּו ְוִיְׂשָמחּו ִויָׁשִרים ַיֲעלֹזּו ַוֲחִסיִדים םַצִּדיִקי

ב " ַעד ַּתְׁשלּום רע'כּוְוֶאֶלף ְׁשִתיָתָאה . ְּבִרָּנה ָיִגילּו
 'הֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי "יב ִתְכא ִּדא הּוָדֲה, ֶעֶרבִיְהֶיה 
ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת " ".יא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםהֹוִצ

א "ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו."'ַהַּנַער ְוגֹו

 ןֵכְו

  ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ג

   ַחּוּלל ִׁשת ַעזֹוְּמַרְמַה, ח"שלת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"אְּבב "ֶרֶעֶׁש

  .תרּוֵחת ְלדּוְבַעים ֵמִדָבֲע  

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

 ,"בזֲֹעַּת בזָֹע"ְו ,"ֹוּמִע יםִקָּת םֵקָה" יםִקסּוְּפַהֶׁש
 ב"ע תֹוּיִתאֹו "בזֲֹעַּת" .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע יםִזְּמַרְמ
 ו"ז[ .ו"ז תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש ,ב"ע םֵׁש לַע זֵּמַרְמּו ,ו"ז

 ׁשֶרּׁשַֹה יאִהֶׁש יּוּלִמְּב ו"אָו תאֹוָה ןַיְנִמְּכ ג"י אָּיִרְטיַמִגְּב

 'ב םֶהָּב ׁשֵי ,"יםִקָּת םֵקָה"ְו .]תמֹוֵׁש ב"עָה לָּכ לֶׁש
 םִע דַחַיְבּו ,הָנָׁש םִיאַתָמ לַע תזֹוְּמַרְמַה 'ק תֹוּיִתאֹו

 ןַמְז אהּוֶׁש יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב הָנָׁש 272 ׁשֵי הָנָׁש ב"עָה

 ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע רָּבֻדְּמֶׁש ׁשָרפְֹמִּב רֵמאֹו רַהּזַֹהְו ,הָּלֻאְּגַה

 ".בזֹוֲעַּת" תַבֵתְּב תאֹוָצְמִּנֶׁש ֹוּתִעְּב תֹוּיִתאֹוָּב תֶזֶמְרִּנַה

 ּוּלֵאָה רַהּזַֹה יֵרְבִּד תֶא רֵּבַחְנ םִאְו .ַהּזַֹהר יֵרְבִּד אןָּכ דַע

 הָנָׁש 500 יֵרֲחַא ילִחְתַמ ןֹוּבְׁשֶחַהֶׁש תמֹוקֹוְּמַה רַאְׁשִל

 ןֵכְו .ב"תשע תַנְׁש תֶא בּוׁש לֵּבַקְנ ,ילֵעְלִדְּכ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָל
 'ק תֹוּיִתאֹוָה דַבְלִמ "יםִקָּת םֵקָה" לֶׁש תֹוּיִתאֹוָה רַאְׁש
   הָנָׁש 500ַה לַע זֵּמַרְל ,תֹוּיִתאֹוָה םִע 500 אָּיִרְטיַמִגְּב ןֵה

   .יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה  

 א"שליט ליַאִריְטִו בקֲֹעַי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

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

 לַע זֵּמַרְמ "ראֹו" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"אֹור

 הָּמַחַה לֶׁש 207 רזֹוְחַמְּב יםִאָצְמִנ נּוָאְּד ,ב"תשע

 הֶּכְזִנ הֶז רזֹוְחַמְבּו .ראֹו ןַיְנִמְּכ םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ

 הֶיְהִּיֶׁש ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת" הֶיְהִּיֶׁשְּכ

 ִיְהֶיה ַהַחָּמה ְואֹור" )כו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה םַּייֻקִו ".ראֹו"

ת "ס "ב ֶעֶרתְלֵע"ן ֵכְו ".ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ְּכאֹור ִיםִׁשְבָעַת

. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלד ֶמַל נֹוֹוּבֶׁש, בָאְּבה ָעְׁשִּתל ז ַעֵּמַרְמ ַהב"ת

ב "תא ֶׁש"יץ שליטִבינֹוִּבל ַריֵאִלְמַּג' ג ר"יף הרהִסהֹוְו
  ל ם ֶׁשּוּגְרַּתַהְּד. יםִלָאְג ִנּהָתכּוְזִּב ֶׁשהָבּוׁשְּתל ז ַעֵּמַרְמ

  .בתּוָּתא  הּוהָבּוׁשְּת  

 ֶאת ְּבַהֲעלְֹתָך" )ב, במדבר ח( בתּוָּכז ַּבָּמֻרְמ ב"תשע

". ת ַהֵּנרֹוִׁשְבַעת ַהֵּנרֹת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו

אֹור ַהֵּנרֹות  )א דרוש א"ח(' יםִּתִעה ְליָנִּב'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו
ַהְדָלַקת ן ֵכְו .הּוא ִסיָמן ֻמְבָהק ְלַהְּגֻאָּלה ְוַהְּתׁשּוָעה

ַּבִים ִּבְזַמן ְּתִפַּלת ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ֵּבין ָהַעְר

ִּדְזַמן , )ט, בברטנורא על תמיד ג' ע(ְולֹא ַּבּבֶֹקר , ַהִּמְנָחה

ְוֶזה ַהְּזָמן , ְוִהְתַּגְּברּות ָהאֹור הָּלֻאְּגַהִמְנָחה הּוא ְזַמן 

 )כה, שמות מ(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ַהַּמְתִאים ְלַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה

  לֵלֹוּכַה םִע ְו,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא, "'ה ִלְפֵני ַוַּיַעל ַהֵּנרֹת"
   .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא  

ים ִזְּמַרְּמת ַהרֹוך ֵנֶרה ֶּדֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהש ֶׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ַרְכָיה ְּב יִּבר ַרַמָא )פסיקתא רבתי ח(, הָרֹוּתר ַהל אֹוַע
 ,"תרֹוֵנ ַּבִיםֲאַחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַל"ַהּכֵֹהן ֵּבי ַרִּבי 

ְבִּתי ַּבּתֹוָרה ַּת ָלָמה ִהְכ,מֹוִציא ֲאִני אֹוָתה ַלָחְפִׁשי
ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְשִביִעית "

 ינּוְיַה ".תרֹוֵנ ַּבַלִיםָׁשַאַחֵּפׂש ְירּו" ָהֵוי ,"ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי

 ן ֹוׁשְּליא ִמִה, "תרֹוֵנ ַּבִיםֶאת ְירּוָׁשַלֲאַחֵּפׂש "ן ֹוׁשָּלַהֶׁש

  .הָּלֻאְּגל ַהת ַעֶזֶּמַרְמ ַה," ַלָחְפִׁשיֵיֵצא"  
ל יר ַעִּכְז ַמׁשָרְדִּמַהב ֶׁשתּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמב"תשע

, " ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנםְּׁשִבִעתּוַב", )כב, שמות כא (ַהְּגֻאָּלה

 ֶרֶמז ,"ִנים ַיֲעבֹדֵׁשׁש ָׁש" ,םי ָׁשִנקּוְזֶחא ַּבָבן מּוֵכְו
, ֲאׁשּור, ִמְצַרִים, ְלֵׁשׁש ַמְלֻכּיֹות ֶׁשִּׁשֲעְּבדּו ְּבִיְׂשָרֵאל

 ִמָּׁשם ָוֵאיָלְך ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא . ֱאדֹום, ָיָון, ָמַדי, ָּבֶבל
   .ַלָחְפִׁשי  

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

 בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .הָּלֻאְּגַהְו תלּוָּגַה לַע לּכַֹה

 ',גֹוְו ֲאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבַעת עֹוד ַוָּיֶחל" )י ,ח בראשית(

 ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא .]ב"תשע תֹוּיִתאֹו[

 ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ֵּנהְוִה ]ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב[

 רֶדֵס' ׁשַרְדִמְּב אָבמּו ןֵכְו ".ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי נַֹח

 'יְּב בֵרעֹוָה תֶא חַלָׁש ַחּנֶֹׁש )רביעי פרק( 'הָּבַר םָלעֹו

 ,זּוּמַתְּב ז"יְּב הָנֹואׁשִרָה םַעַּפַּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁשְו ,זּוּמַתְּב

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

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

 הָחְנִמ ןַמְז לֶׁש קָּיֻדְמַה יְךִרֲאַּתַה אהּו א"תשע זּוּמַתְּב

 ןֹוּבְׁשֶחַה[ .ילֵעְלִדְּכ תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁשְל יםִקְּלַחְּמֶׁשְּכ הָלדֹוְּג

 יאִה א"תשע תַנְּׁשֶׁש ןיָוֵּכ לָבֲא ,ְּבַתּמּוז ו"כ אֵציֹו

 ג"הרה יףִסהֹוְו ].ְּבַתּמּוז ד"כְל ןֹוּבְׁשֶחַה הֶּנַּתְׁשִמ תֶרֶּבֻעְמ

  ְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִגְּב ַּתּמּוזֶׁש א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר
  .יַחִׁשָּמַה  

 יםִקסּוְּפַּב יםִמֹוּדַה תנֹוֹוׁשְּלַה תֶא יםִארֹו ןָיְנִעָה

 לַע היָעִדְיַל בֶרֶעָה ןַמְז תֶא יםִרְּׁשַקְמ םיֶהֵנְּׁשֶׁש
 ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" ,הָּלֻאְּגַה

 הָּלֻאְּגַה תיַעיִדִּד ".נַֹח ַוֵּיַדע 'גֹוְו ֶעֶרב ְלֵעת" ,"ִמְצָרִים

 יםִלָאְגִנ אלֹ ןִיַדֲע םָנְמָאֶׁש ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש ןֹואׁשִרָה בָלָּׁשַה יאִה

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 אָבמּו

  קֶמעְֹבּו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ד

   תַּכַמ מֹוְּכ םִייַנֵעָּב הָּלֻאְּגַה תֶא יםִארֹו רָבְּכ לָבֲא ,לַעפְֹּב

   .םִיַרְצִמְּב תרֹוכֹוְּב  

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

 לַע לֹו זֵּמַרְל יֵסיֹו יִּבַרְל הָניֹו יִפְּב קֶתֶּפ חַלָׁש איַחיֹו

 יֵסיֹו יִּבַר יָהֶלָע אָרָק ,הָנֹוּיה ַהיָעִּגִהֶׁשְכּו ,הָּלֻאְּגַה ץֵק ןַמְז

 ְוִהֵּנה ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" קסּוָּפַה תֶא
 לֵמַע ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה
 הֶז "תִיַז הֵלֲע" .)קסה שלח( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".ָהָאֶרץ

   הָניֹו הָזְמָרֶׁש אהּו הֶזְו ,דִוָּד לֶׁש נֹוְּב יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ
   ".יָהִפְּב ףָרָט תִיַז הֵלֲע הֵּנִהְו" ַחנֹ ייֵמִּב  

 ֵאין ָוָדם ָּבָׂשר ֶמֶלְך )תמ תהילים ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב
 ֲעָטָרה נֹוֵתן ה"ְוהקב ,ֶׁשּלֹו ֲעָטָרה ְבִׁשיןלֹו

 ֶּכֶתם" ה"הקב ֶׁשל ֲעָטָרה ּוַמהּו ,ַהָּמִׁשיַח ְלֶמֶלְך ֶׁשּלֹו
 ָּתִׁשית" ּוְכִתיב ,"ָּפז ֶּכֶתם רֹאׁשֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ָּפז

 ַוִּיְׁשַלח" :)קסד שלח( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ."ָּפז ֲעֶטֶרת ְלרֹאׁשֹו
 לֹא "עֹוד ֵאָליו ׁשּוב ָיְסָפה ְולֹא ',כּוְו "ֹוָנהַהּי ֶאת
 ְלַאְתָרה ֵּתַבת ְוִהיא ,ָאְזַלת ְלָאן ַנׁש ַּבר ָיַדע

 ֲעָטָרה ִּתּטֹול ְוִאיִהי ,ָּדא ְּבִפְתָחא ְוִאְתְּגִניַזת
 ֵּטיָמ ְמִׁשיָחא ְּדַמְלָּכא ֵריֵׁשיּה ַעל יֵּוּוְתַׁש ּוְמָהאְּבפ
 ."ָּפז ֲעֶטֶרת ְלרֹאׁשֹו ָּתִׁשית "ְּכִתיב ּוְכִדין .ֵּטיָמ ְוָלא
 אהּו, מֹוְצַעְּב ה"הקבֵמ לֵּבַקְּמֶׁש יַחִׁשָּמַה לֶׁש רֶתֶּכַהֶׁש יםִארֹו

   "זָּפ תֶרֶטֲע" ןֵכְו ."זָּפ תֶרֶטֲע" אָרְקִנְו ,ַחנֹ לֶׁש הָנֹוּיַה ְךֶרֶּד

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע  

 הָחְנִמ ןַמְז לַע אנּוֵבֵהֶׁש א"ָרְּגַהֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ

 הָחְנִמ לֵּלַּפְתִמ הָיָהֶׁש תֹויָטִׁשְל אהּו ,הָלדֹוְּג

 יאִה הָלדֹוְּג הָחְנִּמֶׁש א"ָרְּגַה תיַטִׁש ַעדּוָּיַכְו ,הָלדֹוְּג

 ח"או ע"שו על א"הגר בביאור עיין( ,דַביֲעִדְּב קַר אֹלְֹו היָלִחְתַכְל

 הָחְנִמ ןַמְז היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְלִּד הֶאְרִנ תֶמֱאֶבּו .)א רלג

 הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּד ,תיטֹוִּׁשַה לָכְל הָּלִחְתַכְל אהּו הָלדֹוְּג

 לָחֶׁש ,]הָּלֻאְּגַה בֶרֶע[ חַסֶּפ בֶרֶע דסֹוְּב אהּו היָדִתֲעָה
 )א ,ה פסחים( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמּו ,]יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב[ תָּבַׁש בֶרֶעְּב

   ְּבֵׁשׁש ִנְׁשָחט ,ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ִלְהיֹות ֶּפַסח ֶעֶרב ָחל
   .ּוֶמֱחָצה  

יא ִבָּנ ַההּוָּיִלֵא ֶׁש)ה שהרי"ד: ברכות ו(א "מהרשא ַּבָבמּו

ד ַּיִמ, םִיַמָּׁשַה ֵמׁש ֵאה לֹוָדְרָיל ְוַעַּבי ַהיֵאִבת ְנ ֶאַחֵּצִנ

ה יָדִתֲעָה הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶזְו. הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמת ְזַּלִחְתִּב

  ן ַמת ְזַּלִחְתה ִּבֶיְה ִיֹוּלן ֶׁשחֹוָּצִּנַהֶׁש, הּוָּיִלי ֵאֵדל ְיה ַעֶיְהִּתֶׁש

  . הָלדֹוה ְּגָחְנִמ  

ּוְכֶׁשִּנְתַּגָּלה ָהָרצֹון  .)נשא קכט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון , ֵאלִמְתַקְּבלֹות ְּתִפּלֹות ִיְׂשָר

ִּבְׁשַעת , ָאַמר לֹו, ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ָמַתי ִמְתַּגֶּלה
ִׁשְמעֹון ַמהּו ' ָאַמר לֹו ר, ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת
ָאַמר לֹו ִמּׁשּום ֶׁשַּבָּׁשָעה , ַהַּטַעם ְּבִמְנַחת ַׁשָּבת

ּוְבַׁשָּבת , ַמָּטהַהּזֹאת ִּבימֹות ַהחֹל ָּתלּוי ִּדין ְל
ַּבָּׁשָעה ַהִהיא ִנְׁשָקט , ִמְתַּגֶּלה ַהֵּמַצח ֶׁשִּנְקָרא ָרצֹון

 ִנְרֶאה .ְוַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת, ָהרֶֹגז ְוִנְמָצא ָרצֹון

ְלָבֵאר ְּדֶבֱאֶמת ְזַמן ִמְנָחה הּוא ָּתִמיד ֵעת ָרצֹון ַּגם ְּבחֹל 

ְלעֹוָלם ְיֵהא  :)ברכות ו(ָמָרא ְוַכּמּוָבא ַּבְּג, ְוַגם ְּבַׁשָּבת
ָאָדם ָזִהיר ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשֲהֵרי ֵאִלָּיהּו לֹא 

 ְוַהַּטַעם ָלֶזה ֵּכיָון ֶׁשְּזַמן .ַנֲעָנה ֶאָּלא ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה

 ְלַמְעָלה ןֶׁשֵה, ְּתִפַּלת ִמְנָחה הּוא ְזַמן ְׁשִליַטת ַהְּגבּורֹות

 .'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות' יֵבַאְרנּו ְּבַמֲאָמֵרִּכְד. ִמן ַהֲחָסִדים

ּוִבְזַמן ְׁשִליַטת ַהְּגבּורֹות ֵיׁש ֶהָאַרת ָרצֹון ִמָּמקֹום ָּגבַֹּה 

ֶאָּלא ֶׁשִּבימֹות ַהחֹל , ְוֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ַּבְּתִפָּלה יֹוֵתר, יֹוֵתר

, ה ְזַמן ִּדיןְוִנְהֶי, תֹוּפִלְּקל ַה ֶׁשַהְּגבּורֹות ִמְתַלְּבׁשֹות ְּבִדין

או בזמן הגאולה שמתוצצת ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַׁשָּבת 

  ת ָלֵכן ְּכֶׁשּיֹוֶרֶד.ֵאין ְׁשִליָטה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ,הארת שבת

   .ֶהָאַרת ָהָרצֹון ֶׁשל ַהְּגבּורֹות ֶזה ַּגם ְּבִגּלּוי  

 רַהזֹא ְּבָבּוּמד ַּכִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמת ֶאֶלֶּמַסה ְמָחְנִמ

ֱהיֹות ,  ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִמְנָחה.)חוקת סב(ָדׁש ָח

 ָקְרַּבן ןֵכְו. ִהיא ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִמְנָחהֶׁש

ְּדָקְרַּבן ָעִני ְמַרֵּמז , ָעִני ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ְּבֵׁשם ִמְנָחה

 ,ְוָלֵכן ַהִּמְנָחה ָהְיָתה ַמָּצה. ִנָּיה ְוַדָּלהַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ֲע

ַּכּמּוָבא  ,יִנם עֶֹחֶל ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדל ֶׁשֶכאֹן ָהת ֵהֹוּצַמְּד

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

ת ְוֶנֶפׁש ְמַסֶּמֶלת ֶא ".ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה"

י ֵגה סּוָּׁשִמ ֲחׁשֵּיֶׁש :)מנחות קד(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ַהַּמְלכּות

. 'ת הד אֹוסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמל ַהים ַעִזְּמַרְמּו, הָחְנִמ

ית ֵׂשֲעה ַנָחְנִּמא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ז ֵּמַרן ְמֶמֶׁשְו, תכּוְלַמא ָּיִרְטיַמִג ְּבתֶלסֹוְו, ןֶמֶׁשת ְוֶלּסִֹמ

ב תּוָּכן ַהֵכְו. יםִכָלְּמת ַהין ֶאִחְׁשמֹו ֹוּבֶׁש, הָחְׁשִּמן ַהֶמל ֶׁשַע

 ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ") ב, ויקרא ב(, הָחְנת ִמַבָרְקל ַהר ַעֵּבַדְמַה

  .א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב "ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה  

 ָאִבינּו ִיְצָחק )כה 'ב עשירה מצה פסחים( ה"ָלְּׁשַה ןֹוׁשְל
 ְּתִפַּלת ִּתֵּקן 'ַלה עֹוָלה ָהֲעבֹוָדה ֶעֶצם ֶׁשהּוא

 עֹוָלה ֵאין ָאַמר ִּכי ,סֶֹלת ִמְנָחה ִּבְמקֹום ִמְנָחה

 ןֵכְו

  ינּוִצָמ

 דעֹוְו

 ןֵכְו

ן ְוֵכ

 ןֵכְו

 הֶזְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ה

 ִנְקֵראת ָּלהִפַהְּת ֶׁשּזֹאת ַהַּטַעם ְוֶזהּו ,ִמְנָחה ְּבלֹא
 ְּכִתיב ִׁשיַחָמ ּוְבִביַאת ,ִמְנָחה ַמְקִריב ְוָעִני .ִמְנָחה

 ',כּוְו ַמָּצה ָהְיָתה ְוִהיא ."ַהֲחמֹור ַעל ְורֹוֵכב ָעִני"
 ָקְרַּבן ֶׁשִהיא ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ֶׁשַּנֲעָנה ֵאִלָּיהּו ָיבֹא
 ַעל ְורֹוֵכב ָעִני" ִצְדֵקנּו ְמִׁשיַח ַעל ִויַבֵּׂשר ,ָעִני

   ִניָע ַעם ַאָּתה ִּכי" ַהָּפסּוק ִויֻקַּים ,"ַהֲחמֹור
   .ָאֵמן ָלבֹא ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעה ,"תֹוִׁשיַע  

 ַנֲעָנה לֹא ֵאִלָּיהּו )ג מנחה( 'תכֹוָלֲה יֵטּוּקִל'ְּב אָבמּו
 ָצִריְך ָהָיה ֵאִלָּיהּו ִּכי .'ְוכּו ַּבִּמְנָחה ֶאָּלא
 ְועֹוְבֵדי ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ִהְתַּגְּברּות ָאז ְלַהְכִניַע
 ִעַּקר ִּכי ,ַּדְיָקא ִמְנָחה ִהְתַּפֵּלל ֵּכן לְוַע .ָזָרה ֲעבֹוָדה
 ְּבִחיַנת ִנְתַּגָּלה ָידֹו ַעל ִּכי ',כּוְו ִמָּׁשם יָזָתםֲאִח

 ְלַבֵּשר ְמֻמֶּנה ֵאִלָּיהּו ֵּכן ְוַעל .ַהָּמִׁשיַח ַמְלכּות
 ֵּכן ְוַעל .ָמִׁשיַח ַמְלכּות ְלַגּלֹות ,ָהֲעִתיָדה ְּגֻאָּלה
 ִּכי ,ְוַנֲעָנה ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ִנְזַהר אַּדְיָק ֵאִלָּיהּו
   ֶׁשֵהם .ַהּפַֹעל ֶאל ִמּכַֹח מֹוִציא ְּבִחיַנת ִהיא ִמְנָחה

  .ָאֵמן ְבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח ְּבִחיַנת  

ה ָחְנין ִמר ֵּבֶׁשן ֶקָטר ָקּוּפם ִּכת יֹוַּלִפְתים ִּבִארֹו

, ַלִים ִעיְרָך ְּבֵנה ְוָעֶריָה ִמָּקֶצהְירּוָׁש .הָּלֻאְּגַל
 'הַלְוָעְרָבה , ֲאסּוִרים ְרעּוִצים ְּפַתח ְוַלָחְפִׁשי הֹוֵצא
עֹוד ְּפנֹות : ִמְנָחָתם ִּכיֵמי עֹוָלם ְוָתׁשּוב ְוִתְרֶצה

ּוְנפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבץ ָיְדָך ֵׁשִנית : ֶאל ַהִּמְנָחה
, ְרֵעם ִּבְנֵוה טֹוב ְּתַאֵּסףְּכרֹוֶעה ֶעְדרֹו ִּת, ּתֹוֵסף

: ְוָיֵׁשב ְמָצֵרף ְוִטַהר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף
ֵּבית ְּתִפָּלָתם ְמקֹום ָצקּון  : ַמִּגיֵׁשי ִמְנָחה'הַלְוָהיּו 
ֲחׁשֹוב ִּכִבְמקֹום ֲאֶׁשר ְיַבְּׁשלּו ָׁשם ַהּכֲֹהִנים , ַלֲחָׁשם

 ַוֲאֶׁשר יֹאפּו ֶאת .ָׁשםֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ָהָא
,  ַחְסּדֹו קֹוְמִמּיּות ֲהִׁשיֵבִני ְלָנִוי'ה ְיַצֶּוה .ַהִּמְנָחה

  ְוָיַׁשב ְמָצֵרף , ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי ְלַחֵּדׁש ֲהַדר ִזיִוי
   .ָחה ַמִּגיֵׁשי ִמְנ'הַלְוָהיּו . ְוִטַהר ֶאת ְּבֵני ֵלִוי  

ַּפַעם ַאַחת ָהיּו ַרּבֹוֵתינּו  )ר יח"תדבא( ׁשָרְדִּמַּב
ּוְׁשָאר ֲחָכִמים יֹוְׁשִבין ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָהיּו 

 ֶזה ,חֹוְלִקים ֶזה ִעם ֶזה ְוָאְמרּו ֵמֵהיָכן ֵאִלָּיהּו ָּבא
 ְוֶזה אֹוֵמר ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ,אֹוֵמר ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ָרֵחל

ִתי ֲאֵליֶהן  ַעד ֶׁשֵהן חֹוְלִקין ֶזה ִעם ֶזה ָּבא,ֵלָאה
 ַרּבֹוַתי ֵאין ֲאִני ָּבא ,ְוָעַמְדִּתי ִלְפֵניֶהן ְוָאַמְרִּתי ָלֶהן

 ְוָאְמרּו ִלי ְולֹא ּכֵֹהן ',כּו ְוֶאָּלא ִמַּזְרָעּה ֶׁשל ָרֵחל
ַאְך ֲעִׂשי ִלי "ַאָּתה ְולֹא ָּכְך ָאַמְרָּת ָלִאָּׁשה ָהַאְלָמָנה 

ת ַוְצִמ[, הֹוֵצאת ִלי ָּבִראׁשֹוָנה ְו"ִמָּׁשם ֻעָגה ְקַטָּנה
 ָאַמְרִּתי ָלֶהן , ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחרֹוָנה,]הָּלַח

 ְוֶרֶמז ָרַמְזִּתי , ָהָיהֵסףֶּבן יֹו יַחִׁשָמאֹותֹו ִּתינֹוק 
 ָיבֹא ֶּבן כ"אחֹוָלם ֶׁשֲאִני יֹוֵרד ְּתִחָּלה ְלָבֶבל ְועָל

 ."יִּתְזַמז ָרֶמֶר" הּוָּיִלר ֵאַמָאי ֶׁשִפְּכ, זֶמ ֶרׁשאן ֵים ָּכַגְו .ָּדִוד
 א ָּיִרְטיַמִגְּב. דִון ָּדא ֶּבבֹ ָיכ"אח ְויֹוֵרד ְּתִחָּלה ְלָבֶבל

  .ב"תשע  

 תֶא תֶלֶּמַסְּמֶׁש ,עַבת ֶׁשַּב תֹוּיִתאֹו ב"תשעב

 ַאף :)רכג ויחי( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ
 לֹא ]ָּדִוד ַמְלכּות[ ָבָנהַהְּל ֶׁשהּוֲאָרה ִּפי ַעל

 ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּבא ַעד ִּבְׁשֵלמּות הּוֲאָרה
 .ָהְיָתה ֶׁשַבע ַּבת ִאּמֹו ֶׁשֲהֵרי ,ְּכֶנְגָּדּה ָראּוי

 ָהֵקם ָנא היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע טָּיַּפַה רַמָא ןֵכְו
 לֹו ֶׁשִעְּטָרה ָּבֲעָטָרה .ּוְׁשלֹמֹה ָּדִוד ַמְלכּות

ב קֲֹעַי' י רֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו .]עַבֶׁש תַּב[ ֹוִאּמ

ֲעקֹב ַיֵּיֵצא ַו" )י, בראשית כח(ב תּוָּכַהל ֶׁש"א זציָרִצֲחּוּבַא

ל ז ַעֵּמַרְמ ּוו" ָויַחִׁשָמת "ר" ָרָנהָחֵּיֶלְך ַוַבע ָׁשְּבֵאר ִמ

  ְךֶרא ֶּדבָֹתְו, ו"ת ָואֹוָה ְויַחִׁשָּמ ַהְךֶרא ֶּדבָֹּת ֶׁשהָּלֻאְּגַה

   ".עַבר ֶׁשֵאְּב"את ֵרְקִּנת ֶׁשכּוְלַּמַה  

י ִּבת ַר ֶאלּוֲאים ָׁשִמָכֲח ֶׁש:)כי תבוא עג( ׁשָדר ָחַהזְֹּב

 ׁשָּמל ֻחה ֶׁשָחֵכֹוּת ַּבַעּוּדאי ַמַחר יֹון ַּבעֹוְמִׁש

ת מֹוָח ְניָהֶרֲח ַאׁשן ֵיֹואׁשית ִרת ֵּבלּוד ָּגֶגֶניא ְּכִהא ֶׁשָרְקִּיַו

 ׁשָּמל ֻחה ֶׁשָחֵכֹוּת ַּבּוּלִאְו, "'גֹוי ְויִתִרת ְּבי ֶאִּתְרַכָזְו"

. תמֹוָח ְניָהֶרֲחין ַאה ֵאָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגד ַהֶגֶניא ְּכִהים ֶׁשִרָבְּד

ה ֶׁשָּקק ַהסּוָּפז ַּבָמְר ִנהָּלֻאְּגַהץ ֵּקם ֶׁשֶהה ָלָנן ָעעֹוְמי ִׁשִּבַרְו

ְוָהיּו ַחֶּייָך ְּתֻלִאים ְלָך " )סו,  כחדברים( .הָחֵכֹוּתַּבר ֶׁשֵתיֹוְּב
: ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין ְּבַחֶּייָך

 ׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו". ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב"

ף ֶלֶאד ָהֶגֶנְּכ, םָמיֹו ;"םָמיֹוה ְוָלְיַל"ל ַהז ַעֶמאן ֶרָּכ

א ן לִֹיַדֲעַו, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאים ָּבִנ ָׁש500ד ַהֶגֶנ ְּכהָלְיַלי ְויִׁשִמֲחַה

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

  .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" ְויֹוָמם  

 ְלֵעת ְוָהָיה" )תקפה רמז זכריה ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב
 ָמְׁשָלן ֵאין ֶאְלָעָזר ר"א ."אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב

 ֶׁשל ִמּיֹומֹו ֶאָחד יֹום ֶאָּלא ַמְלֻכּיֹות ַאְרַּבע ֶׁשל
 ָהַעִיט ַוֵּיֶרד" ִּדְכִתיב ָלֵמד ַאְּת ֵמֵהיָכן ,ה"הקב
 ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי ַאְבָרם אָֹתם ַוַּיֵּׁשב ַהְּפָגִרים ַעל

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ

ןֵכְו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ו

 ִּכְדָבְרָך ְךֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר 'ר ֵליּה ָאַמר ,"אבֹוָל
 חּוץ ,"ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל ׁשֵֹמָמה ְנָתַנִני" ֶׁשֶּנֱאַמר
 ְלָך ֵּתַדע ,]הָעָׁש יׁשִלְׁש יֵנְׁש[ ,ָׁשָעה ָידֹות ִמְּׁשֵּתי
 ָלבֹא נֹוָטה ְּכֶׁשַהַחָּמה ּוְרֵאה ּבֹא ֵּכן ֶׁשהּוא
 נַֹגּה ְוֵאין אֹורֹו ָּתׁש ָׁשָעה ָידֹות ְׁשֵּתי ְּבַמֲעָרב

 ֶׁשל אֹוָרן ִיְצַמח ָהֶעֶרב ָיבֹא ֶׁשּלֹא ַעד ֵּכן ,לֹו
 ".אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְׂשָרֵאל

 יִל בַתָכְו .בֶרֶעָה דסֹוְּב יאִה הָּלֻאְּגַהֶׁש יםִארֹו אןָּכ םַגְו
 תעֹוּוׁשְי'ִּב אלֵנַּבְרַּבַאָהֶׁש הָיְנַתְּנִמ א"שליט ץְרַוְׁש בַרָה

 אלְֹו ,הָנָׁש םִיַּפְלַא ה"הקב לֶׁש מֹויֹו רֵאָבְמ 'יחֹוִׁשְמ

 בֵּׁשַחְנ םִא הֶז יִפְלּו .יםִׁשְרָפְמַה לָּכ מֹוְּכ הָנָׁש ףֶלֶא

 בָאְּב הָעְׁשִתְּב הָיָהֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻחֵמ הָנָׁש םִיַּפְלַא

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

 בָאְּב הָעְׁשִתְל יַעִּגַנ ,ׁשָרְדִּמַה יֵרְבִדְּכ הָעָׁש תדֹוָי יֵּתְׁש

 ׁשָרְדִּמַה לֶׁש רֹוקֹוְּמֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ב"תשע תַנְׁש

 תֹוֹוא אָבמּו םָּׁשֶׁש )כז פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אהּו

 בַתָּכֶׁש םָׁש 'ו קֶרֶפְּב תֹויָטִׁשְל רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְו ,חַסנֹ

 אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ֶׁשל ִמּיֹומֹו ַאַחת ָׁשָעה
 יִּבַרֶׁש יםִארֹו .ָׁשָנה יׁשִלְׁשּו יםִנָׁש ְוָׁשלֹש ִניםֹוְׁשמ

 ,הָנָׁש םִיַּפְלַא אהּו ה"הקב לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש רַבָס רֶזיֶעִלֱא

 אהּו תלּוָּגַה ןַמְז ןֵכָלְו ,יׁשִלְׁשּו הָנָׁש ג"פ יאִה הָעָׁש ןֵכָל

   תַנְׁשִל יַעִּגַּמַה הָעָׁש תדֹוָי יֵּתְׁש תחֹוָּפ דָחֶא םיֹו

   .ילֵעְלִדְּכ ב"תשע  

 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

 ןֵכָּלֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ילֵעְלִדְּכ קסּוָּפ תֹואֹו תֶא הָּלֻאְּגַה

 הֶּזַה ןַמְּזַּבֶׁש זֵּמַרְל ,ןָּמַקְלִדְּכ הֶּזַה ןַמְּזַּב יַחִׁשָּמַה דַלנֹו

 תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש' ןֹוׁשְל הֶזְו .לֵאָרְׂשִי לֶׁש ןָתָּלֻאְּג ילִחְתַּת

 ַמה בָאְּב הָעְׁשִּת ִעְנַין )באב תשעה דרוש( 'ל"יַזִרֲאָהְל
 ְּפסּוִקים לֹוַמר ְּבִמְנָחה בָאְּב הָעְׁשִּת ְּביֹום ֶּׁשָּנֲהגּו
 ַהַּסְפָסִלים ַעל ְוָלֶׁשֶבת ָלקּום ְוַגם ,ְנָחמֹות ֶׁשל

 ִּכי ַּבְבִלי ַהַּתְלמּוד ִמן ִנְרֶאה הְוַאְּדַרָּב ,ְלַמְעָלה
 בָאְּב הָעְׁשִּת ְּביֹום ,ָּבֵהיַכל ֵאׁש ֵהִציתּו ֶעֶרב ְלֵעת

 ָראּוי ָהָיה הֶז יִפְכּו ,ִּמְנָחהַה ְּבֵעת ְוִנְׂשַרף
 ָאז ִּכי .'כּוְו ,ִמְּבַׁשַחר ריֹוֵת ְּבִמְנָחה ְלַהְחִמיר

  ְמַנֵחם ַהִּנְקָרא ַהָּמִׁשיַח נֹוַלד בָאְּב הָעְׁשִּת ְּבִמְנַחת
  .ַרָּבִתי ֵאיָכה ְּבִמְדַרׁש רָּכַּכִּנְז  

 םֵׁשְּכֶׁש א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"הרה יףִסהֹו

 יתיִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַּבֶׁש :)לח סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָּמֶׁש

 .הָּוַחְו םָדָא גּוְּוַּדְזִנ םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש

 ףֶלֶאָה לֶׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש הָעָׁשְּב הֶיְהִי הָּלֻאְּגַה לֶׁש דחּוִּיַה ְךָּכ

 לֶׁש יתיִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַה לֶׁש עַצְמֶאָה תַּדֻקְנ יאִהֶׁש ,יִּׁשִּׁשַה

 לַע תֶזֶּמַרְמ ב"תשע תַנְּׁשֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ףֶלֶאָה

 םָדָא לֶׁש גֹוּוּוִז לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .תִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַה

  "ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶׂשה" )יח, ב בראשית( ןֹואׁשִרָה
  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב  

 ְּדָלא ַיְפִריׁשּו ֵּבין ּוְבִגין:) תיקונים כח(ר ַהּזַֹּב
ּוֵבין , ֵׁשׁש ְּדִאיהּו ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא

ָצִריְך ְלַבֲעָרא ְׂשאֹור ְוָחֵמץ , ֶׁשַבע ְּדִאיִהי ַּבת זּוֵגיּה
', יהּו וְּדָלא ִיְתֲחַזָיין ֵּבין ֵׁשׁש ְּדִא, ְּדִאינּון ֶעֶרב ַרב

ְּבִגין , "ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך"ּוֵבין ֶׁשַבע ְּדִאְּתַמר ֵּבּה 
, ְּדֶעֶרב ַרב ַאְפִריׁשּו ֵּבין ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

, "ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי ּבֵֹשׁש מֶֹשה"ְּכָמה ְּדַאְּת ֲאַמר 
 ָעְבדּו ָית ַּבֲאִלין ִׁשית ַׁשְעִּתין, ְואּוְקמּוהּו ּבֵֹשׁש

ֲהִכי , ק ְּדִאינּון ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע"ְוַאְפִריׁשּו ֵּבין ו, ֲעָגָלא
. ַיְפִריׁש לֹון קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֵּבין ֵׁשׁש ְלֶׁשַבע

ית ִּׁשִּׁשה ַהָעָּׁשין ַהב ֵּבב ַרֶרֶעת ָהר ֶאֵעָבה ְי"הקבים ֶׁשִארֹו

 יא ת ִהעֹוָּׁשי ַהֵּתין ְׁשֵּבֶׁשע ַצְמֶאת ָהַּדֻקְנּו, יתיִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשַל

  .ילֵעְלִדי ְּכִצֵח ְוׁשֵׁשְּב  

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

 יםִעְקֹוּת תָּבַׁש בֶרֶעְּב הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְזִּב ם"ַּבְמַרָהְו

 ,תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש תיעֹוִקְּת 'גַהֵמ הָנֹואׁשִרָה היָעִקְּתַה תֶא

 טּוּיִּפַהֵמ יאִבֵמּו .תדֹוָּׂשַּבֶׁש האָכָלְּמִמ םָעָה תֶא לֵּטַבְל

 םַּגֶׁש ,הָנָּׁשַה אׁשרְֹּד 'א םיֹוְּב יםִרְמאֹוֶׁש 'רֶזֶנ ידִּפְאַא'

 א"תשע זּוּמַּת ףסֹו ןֵּכ םִאְו ,תיעֹוִקְּת 'ג עּוְקְתִי אבָֹל ידִתָעֶל

 םּוּגְרַּת'ַה רֵאָבְמ ןֵכְו .הָנֹואׁשִרָה היָעִקְּתַה תיֹוְהִל יאּוָר

 רָפֹוׁש תיַעִקְּת לַע ,"ֹוּב ְךֶלֶמ תַערּוְתּו" בתּוָּכַה תֶא 'ןָתָניֹו

 ןֵכְו .א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶלֶמ הָערּוְתּו ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש

 אָיְטַמ דַּכ יִל ידֵבֲעַיְד אָתבּוְר' תמֹוָּדְקַאָה טּוּיִפְּב יםִרְמאֹו

 'אְּב לֶבָּבִמ הָלָע אָרְזֶע ןֵכְו .א"תשע תֹוּיִתאֹו 'אָּתְעַׁש

 במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .'ֹוּתִעְּב רָבָּד' ַחּוּלַה יֵרְבִּד אןָּכ דַע .בָאְּב

  לֵלֹוּכַה םִעְו א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "תָּבַּׁשַה םיֹוְבּו" )ט ,כח
  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב  

 יףִסהֹוְו

 דעֹוְו

ז ָּמֻרְמּו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ז

 "ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,חמ 'ישעי( בתּוָּכַה
 רֵּבַדְמ הֶז קסּוָפּו א"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ָזכּו )במדבר( ל"ַחְמַרָּב אָבּוּמַּכ ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע
 ה"ֶׁשהקב ַהְּזָמן ֶׁשהּוא ,ְּבִעָּתּה ָזכּו לֹא ֲאִחיֶׁשָּנה
 ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" ָחי לָּכ ְלֵעיֵני ִיחּודֹו ְלַגּלֹות ִיְרֶצה
 ב"תשע ןֵכְו .)קטו חדש זהר בתיקוני עיין( "ֶאֱעֶׂשה

 ְּתַרֵחם ָתקּום ַאָּתה" )יד ,קב תהילים( בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יםִּלִּמַה םִע ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ִּכי ִצּיֹון

   מֹוְׁש ןַעַמְל םיֶהֵנְב יֵנְבִל אָּיִרְטיַמִגְבּו .לֵלֹוּכַהְו
  .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע הָבֲהַאְּב  

 :)מגילה יז(א ָרָמְּג ַּבב"תשעת ַנף ְׁשל סֹוז ַעֶמ ֶרׁשֵּיֶׁש

ת ַמָּדְקַהא ְּבָבן מּוֵכְו.  ֶּבן ָּדִוד ָּבא ְׁשִבִעתְּבמֹוָצֵאי

 )א"תשע(א "ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהֵמ' הָמְכָחם ַהַי'ר ֶפֵּסַה

ַהֲחָדָׁשה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ה ָנָּׁש ַהינּוֵלס ָערֹוְפִּב
ָהָראּוי ְלַהְקִּדים  ִמן, ג"א ְלפ"תשע'ִהיא ְׁשַנת ה

א ַהִּנְדָּפִסים ְּבסֹוף ֵסֶפר "ַהּמּוָבא ְּבִלּקּוֵטי ַהְּגָר
ל ְוֶזה "ש ִמָּלאָצאן ז"ְלַהגר ֱאמּוָנה ְוַהְׁשָּגָחה

ה ִיְצָחק "ג ַהָּיִׁשיׁש מו"ִּתי ִמִּפי ָהרהָׁשַמְע, ְלׁשֹונֹו
 ֶׁשָּׁשַמע, ד ִּבְׁשצּוִצין ִּבְמִדיַנת ּפֹוִלין"אב ַמְרָּגִלּיֹות

 ִּכי ,ל"ז ִמָּוואָלִזין ח"מהר ַהּגֹוָלה ְמאֹור ִמִּפי
 ְמֻרָּמז ּתֹוָרה ִמְׁשֶנה ְּבֵסֶפר ִּכי ָאַמר ל"ז א"ַהְּגָר
 ֵמֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵמָאה ֶּׁשֶיֱאַרע ַמה ִסְדָרה ְּבָכל

 ִּכי ,ֵמאֹות ד"יֹו ֶנֶגד ַּפְרִׁשּיֹות ד"יֹו ְּכֵסֶדר ,ַהִּׁשִּׁשי
 לֹו ְוָׁשַאל .ַּכָּידּוַע ְלֶאָחד ֶנֱחָׁשִבים ַוֵּיֶלְך ִנָּצִבים
 ֵתֵצא ְּבָפָרַׁשת ְמֻרָּמִזים ָאנּו ֵאיפֹה ַאֵּיה ח"מהר
 עֹוְמִדים ְחנּוֶׁשֲאַנ ַהִּׁשִּׁשית ַהֵּמָאה ֶנֶגד ֶׁשהּוא
 ֶאֶבן' ְּבֵתַבת ְמֻרָּמז ְׁשמֹו ִּכי לֹו ְוֵהִׁשיב ,ָּכֵעת

 א"ַהְּגָר ִּדְבֵרי ַעל ְמֻיָּסִדים ּוְדָבָריו .'ְוכּו 'ְׁשלֹמֹה
 ִמִּׁשָּׁשה ְּכלּוָלה ְּדַהּתֹוָרה ַהִּׁשיִרים ְלִׁשיר ְּבֵבאּורֹו
 ֵסְפרְּכ ֲחִׁשיב ְבֵראִׁשית ֶׁשַּמֲעֵׂשה ְלִפי ,ְסָפִרים
 ַהּקֶֹדׁש ֲעבֹוַדת ַּבַעל ָהַרב ָּכַתב ְוֵכן .ַעְצמֹו ִּבְפֵני
 ּתֹוָרה ַּגם ,ְקָצוֹות ִׁשָּׁשה ּכֹוֶלֶלת ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה
 ',ְוכּו ְקָצוֹות ִׁשָּׁשה ְּכֶנֶגד ְסָדִרים ִׁשָּׁשה ֶּפה ֶׁשְּבַעל

 ְמֻיָחדֹות ְּכַאַחת ְמֻכָּונֹות ַהָּללּו ּתֹורֹות ַהְּׁשֵּתי ִּכי
 ְסָפִרים ַהִּׁשָּׁשה ְוֵאלּו .'כּוְו ְּבזֹו ֻמְׁשַּפַעת זֹו ,ְּבזֹו זֹו

 ְוֵסֶפר ,ָעְלָמא ֶּדֱהֵוי ָׁשֵני ַאְלֵפי ִׁשית ְּכֶנֶגד ֵהָּמה
 ֵמֶעֶׂשר ְוָכלּול ,ַהִּׁשִּׁשי ָהֶאֶלף ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה ִמְׁשֶנה

 ְּכָבר ְוִהֵּנה .ָׁשָנה ֵמָאה ְּכֶנֶגד ָּפָרָׁשה ָּכל ,ַּפְרִׁשּיֹות

 ַהַּנֲעָׂשה ָּכל ָרמּוז ַוֵּיֶלְך ִנָּצִבים ִּדְבָפָרַׁשת ָאַמְרנּו
 ,ָּבֶהם ָאנּו ֶׁשעֹוְמִדים ֵאּלּו ָׁשִנים ֵמָאה ְּבֶמֶׁשְך

 ְוַכֲאֶׁשר ,ְּפסּוִקים 'ע ְּבהֹון ִאית ֵאּלּו ּוַפְרִׁשּיֹות
 ַהִּנְזָּכִרים סּוִקיםְּפ ַהִּׁשְבִעים ּוְנַחֵּלק ְלִמְנָין ָנבֹוא
 ְּכֶנֶגד הּוא ָּפסּוק ְּדָכל ִנְמָצא ,ַהָּללּו ָׁשִנים ְלֵמָאה
 ְמַעט ְוַהְיינּו ,ַאַחת ְּדָׁשָנה ֶעֶׂשר ֶחְלֵקי ִׁשְבָעה
 ְׁשַנת ִּכי ֵמַעָּתה ֱאמֹור ,ָׁשָנה ְׁשִליׁש ִמְּׁשֵני יֹוֵתר
 מֶֹשה ַוְיַצו" ַהֲחִמִּׁשים ַּבָּפסּוק ִהיא א"תשע
 ְׁשַנת ְּבמֵֹעד ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ ֵלאמֹר אֹוָתם

 אֹוָתם ֶׁשִּצָּוה ָׁשם ְוַעֵּין ,"ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה
 ַמה ְוָידּוַע .ְׁשִמיָטה ְּבמֹוָצֵאי ַהְקֵהל ִמְצַות ַעל

 .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִביִעית ְּבמֹוָצֵאי ל"ֲחַז ֶּׁשָאְמרּו
 ִעם ,ְלטֹוָבה ָעֵלינּו ַהָּבָאה ָנהַהָּׁש ֶׁשּזֹאת ְּבאֶֹפן
 מֹוָצֵאי ֵאיָנּה ַהְּׁשִמיָטה ְׁשנֹות ִמְנַין ִּפי ֶׁשַעל ֱהיֹות

 ַהֶהָארֹות ֵסֶדר ִּפי ַעל ָמקֹום ִמָּכל ,ְׁשִביִעית
 זֹו ָׁשָנה ֲחִׁשיָבא ִמְּלֵעיָלא ַהִּנְמָׁשכֹות ָהרּוָחִנּיֹות
  "ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ" ןֵכְו .ְׁשִביִעית מֹוָצֵאי ִּכְבִחיַנת

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִנָׁש עַבֶׁש"ְו .ץֵּקַה לַע זֵּמַרְמ  

י ֵאָצל מֹוא ַעָרָמְּגת ַהר ֶאֵאָב ְמ)לב' נצח ישראל'(

ית יִעִבְרה ָהָנָּׁשַהר ֵמָבְּכֶׁש, אד ָּבִון ָּדית ֶּביִעִבְׁש

ט "בעלה ַהיָטִמְּׁשַהְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתה ַמיָטִמְּׁשל ַהֶׁש

 ב"תשעת יַלִחְתר ִּבָבְּכא ֶׁשֵציֹו, ה"תשעת ַנְׁשה ִּבֶיְהִּת
ת יא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתית ַמיִעִבְרה ָהָנָּׁשיא ַהִהֶׁש

, ֶׁשּבֹו ִהְתַחְּדׁשּות ֲהָוָיה, ִּכי ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח יוָרָבְּד
ּוְלִפיָכְך ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשֶּבן . ד ֲהָוָיה ָהִראׁשֹוָנהִיְגרֹם ֶהְפֵס
, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָקרֹוב ֶאל ַהֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה, ָּדִוד ָּבא

ַעד ָׁשָנה , ְלָכְך הּוא ּגֹוֵרם ֶהְפֵסד ֲהָוָיה ָהִראׁשֹוָנה
ֶׁשהּוא , ּוָבְרִביִעי. הּוא ַּתְכִלית ֶהְפֵסד, ְׁשִליִׁשית

. ָאַמר ֶׁשִּיְהֶיה ׂשַבע ְוֵאינֹו ׂשַבע, בּוַעְּבֶאְמַצע ַהָּׁש
ֶׁשֵאין ָּכאן ֲהָוָיה ְׁשֵלָמה ַעד ַהָּׁשָנה ,  לֹוַמרֶצהרֹו

ֶׁשָאז ִיְהֶיה ֲהָוָיה ְׁשֵליָמה ִמּכַֹח ַהֲהָוָיה , ַהֲחִמיִׁשית
ְלָכְך ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַבע . ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִּתְהֶיה ָּבעֹוָלם

. ת עֹוָלם ַהֶּזה ִּבְלָבדּוא ְׁשֵלמְוַהּׂשַבע הּו. ָּגדֹול
ֲהָוָיה ַהַּכֲאֶׁשר הּוא ָקרֹוב ֶאל , ּוַבִּׁשִּׁשית קֹולֹות

ִּכי , ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות. ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִּתְהֶיה ָּבעֹוָלם
ֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה ַהָאז ַיְתִחיל ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל ִמּכַֹח 

.  ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבאיּוְבמֹוָצֵא. ֶׁשָּתחּול ָּבעֹוָלם
ים ִארֹוְו, היָטִמְּׁשית ַליִעִבְרה ָהָנָּׁשיא ַהב ִה"ת תשעַנְׁש

 ןֵכְו

ה ֶאְרִנ

 ל"ַרֲהַּמַה



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 
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י ִפְכּו, היָטִמְּׁשית ַליִעִבְרה ָהָנָּׁשיל ַּבִחְתע ַמַבּׂשַהא ֶׁשָרָמְּגַהֵמ

 תַנְׁש לַע זֵּמַרְּמֶׁש "ַוִּתְׂשַּבע"ק סּוָּפת ַהֶאר ֵאָבְנֶׁש

  ע ַפֶׁשע ְוַבל ׂשז ַעֵּמַרְמּו ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש ב"תשע

  .הָסָנְרַּפ  

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 ְוַעל ", ם ִמְקָרא ֶזהִמְתַקֵּי
ר ֵּבְׁשיל ַמִחְת ִהה זֹוָנָׁשְּב [".ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר

 ]ע"תש [ְׁשִנָּיה ].לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאץ ֵמם חּוָלעֹול ָהָכי ְּבִלָּכְלַּכ

 ].יףִרֲחי ַמִלָּכְלַּכר ַהֵּבְׁשַּמַה [.ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין

ּוֵמִתים ֲחִסיִדים , דֹולָרָעב ָּג ]א"תשע [יִׁשיתְׁשִל
ל ֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוה ְּגֵּבְרים ַהִרָטְפ ִננּוֵרֲעַצְל [.ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה

 .ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע ]ב"תשע [ָּבְרִביִעית. ]ת"היל

ַּבֲחִמיִׁשית  ].ל"ַרֲהַּמי ַהֵרְבִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַיָוה ֲהיָלִחְתַמ[
ְותֹוָרה , ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ָּגדֹולׂשַֹבע 

ּוַבְּׁשִביִעית .  קֹולֹותִּׁשיתַּבִּׁש. חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָה
 ינּוִצן ָמֵכְו. ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא. ִמְלָחמֹות

ת ֶאיא ִבָנְו. תּוּיִנֲעק ָהַח ּדְֹךֹוּתה ִמֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהר ֶׁשַהּזַֹּב

, "הָנת יֹו ֶאַעלְֹבל ִלדֹוג ָּגָּד' ן הַמְּיַו ":)תיקונים נג (:יוָרָבְּד
, ןבֹוָּצ ִעיּהיֵלא ִּדָבְקנּוְו, בֶצ ֶעיהּוִאְּד, אָתּוּיִנא ֲעָּד
ל ה ֶאָנל יֹוֵּלַּפְתִּיַו"א א הּוָּד, הָגא ָּדָבְקג נּוא ָּדָרכּוְּד
י ֵטָמא ְּדָתּוּיִנֲע ַּדאָנְפַּכִמ, "הָגָּדי ַהֵעְּמו ִמ"יָקלֱֹא' ה
ג ָּדַל' ר האֶמּיַֹו"א ָנְמא ִזהּוַהְּב, לֵאָרְׂשִיי ְּדעֹוֶמְל
ין ִגֲאדֹו ְּדןהֹוְליה ִּדָגֲאַדא ְּדָקְחדֹוְּב, "הָנת יֹוא ֶאֵקָּיַו
א א הּוָדֲה, אָתלּון ָּגן ִמקּוְפא ִיָקְחֹוּדִמ, אָתּוּיִנן ֲעִמ
י ִּבַרם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו". ַעיִׁשֹוי ּתִנם ָעת ַעֶאְו"יב ִתְכִּד

ד אֹים ְמִדרּו ְטיּוְהל ִיֵאָרְׂשי ִיֵנְּבה ֶׁשָעָׁשְּבק ְצֹוּקִמ
' ם רֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. יַחִׁשא ָמבֹז ָיָא, הָסָנְרַּפת ַהַגֲאַּדִמ

ם ֵׁשה ְּבין ֶזֵעְכּו ,) ערך חבלי משיח'נר ישראל'( יןִזרּול ֵמֵאָרְׂשִי

ם ֶדים קֹוִנה ָׁשָּמַּכ ֶׁש,)'ילקוט אוהב ישראל'( 'לֵאָרְׂשב ִיֵהאֹו'ָה
, לֵאָרְׂשִיה ְלָסָנְרל ַּפע ֶׁשַפה ֶׁשֶיְה ִייַחִׁשָּמת ַהיַאִּב
א בֹי ָיִשקֹב ַהרֵֹמּו, הָסָנְרַּפב ַהּול ׁשֵּדְלַּד ִּתְךר ָּכַחַאְו
   .ְׁשַמעִּתָּתה ַאִנִּיים ֲע ְוַעתַׁשה ָּלִפְּתח ַהַסֻנ ןֵכ ְו.יַחִׁשָמ

  .א"תשעת "ר  

 יִנָדֲע יםִּיַח 'ר ג"רהָהֵמ 'ץֶרֶא יֵּדַמֲחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 )טו ,ז מיכה( קסּוָּפַה לַע יםִּבְלַּמַה בַתָּכ א"שליט
 םּוּגְרַתְבּו .אבָֹל ידִתָעֶל ינּוְיַה "תאֹוָלְפִנ ּוּנֶאְרַא"

 אהּוֶׁש 'ןיָׁשִרְּפ ןינּוִזְחַא' םֵּגְרִּת ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו
 אָניְלִּוִמ ןאֹוָּגַה בַתָּכֶׁש מֹוְכּו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב
 יִּפ לַע הָּלֻאְּגַה ןַמְז בֵּׁשַחְמ ֹוּבֶׁש ,אָרְקִּיַו רַהּזַֹּב
 ,הָצֱחֶמּו אָּגְלַּפ הָּלֻאְּגַה ןַמְּזֶׁש י"ִּבְׁשַר בַתָּכֶּׁש הַמ
  דֶסֶח תַנְׁש אֵהְּת זֶמֶר ְךֶרֶדְבּו .ב"תשע תַנְׁש

   .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב  

 "ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" )כב ,ס 'ישעי( בתּוָּכַה

 זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ב"תשע 'ה דַע אָּיִרְטיַמִגְּב

 תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ָּתּהְּבִע" )שם( בתּוָּכַּב

 ְּבִדּלּוג "תָּבַׁש יִעיִבַהְּׁש ַבּיֹוםּו" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָכְּב

 :יִּׁשִּׁשַה םיֹו" בתּוָּכ ןֵכְו .אֹוִתּיֹות יֵּתְׁש ֶׁשל ָהפּוְך
 ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ "יִּׁשִּׁשַה"ְו "םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו

 ,5700 רַּפְסִמ לַע זֵּמַרְמַה 'זְו 'ה ןָטָק רָּפְסִמְּב אהּוְו

 ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוּלֻכְיַו" תַבֵתְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב
 ְוֵכן .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֶקֶּיֻדְמַה הָנָּׁשַה תֶא זֵּמַרְל

 םִעְו .ַהָּמִׁשיַח ִּביַאת ְּבִגיַמְטִרָּיא א"תשע ֲאָלִפים 'ה

 א"תשע יםִפָלֲא 'ה ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה
 דַע ַאֲהָבהָה תֶא ּועֹוְררְּת" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָּכ לֶׁש ת"ר

 ןֵכְו .הָבֲהַאָה תֶא רֵרעֹוְל ןָמְז יאִה זֹו הָנָׁשְּד ,"ֶּתְחָּפץֶׁש

 ֶאְתֶכם יְׁשַּבְעִּתִה" קסּוָּפַה תַּלִחְתִּב זָּמֻרְמ ב"תשע

 הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו ".םיְירּוָׁשָל ְּבנֹות

 ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'יירמ( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג

 ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא
 ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוָּכן ַהֵכְו .ב"תשע כ"עהְו

 'ה תַנְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ".ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא
  םִע "ַעִיָּוֵׁש ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא" ְוֵכן .ב"תשע

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה  
 :)ט ברכות( אָרָמְּגַּב רֵתיֹוְּב אָלְפִנ זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ

 ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֵליּה ָאַמר "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"
 ָהִייִתי ֲאִני ,ְלִיְׂשָרֵאל ָלֶהם ֱאמֹר ֵלְך ,ְלמֶֹׁשה הּוא

 ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ֶאְהֶיה ַוֲאִני ,ֶזה דְּבִׁשְעּבּו ִעָּמֶכם
 ְלָצָרה ַּדָּיּה ,עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו ,ְלָפָניו ָאַמר .ָּגֻלּיֹות

 ָלֶהם ֱאמֹור ֵלְך הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר .ְּבַׁשְעָּתּה
 הֶשמְֹל רַמָא 'הֶׁש יםִארֹו ".ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה"

 אהּוֶׁש מֹוְּכ ןרֹוֲחַאָה תלּוָּגַּב הָּלֻאְּגַה תֶא לֵאָרְׂשִיְל רֵּׂשַבְיֶׁש

 לַע רֵּבַדְל הֶצרֹו ינֹוֵאֶׁש רַמָא הֶשמֹּו .םִיַרְצִּמִמ םָתאֹו לֵאֹוּג

 .ְּבַׁשְעָּתּה ְלָצָרה ַּדָּיּה יִּכ ,יםִנרֹוֲחַאָה הָּלֻאְּגַהְו תלּוָּגַה
 יאִהְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֹוּיִתאֹו יאִה ,ְּבַׁשְעָּתּה תַבֵתְו

 הֶּסַנְנּו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

  ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 
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 יףִסהֹוְו .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע תֶזֶּמַרְמ םַּג

 לַע זֵּמַרְמ הָרָצְל ּהָּיַּדֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה
 ְךּוּפִהְּב הָרָצְל יִּכ .ב"תשעְּב רֵמָּגִּתֶׁש בַר בֶרֵעָה תַרָצ

 אָּיִרְטיַמִגְּב הָרָצְל ּהָּיַדְו ,בַר בֶרֵעָה אׁשרֹ לֵצְרֶה תֹוּיִתאֹו

 תַנָּוַּכֶׁש רַמָאֶׁש קיְסִרְּבִמ ז"גריַהֵמ ַעדּוָּיֶׁש יִפְּכ .דַמְׁש

 ,טֹוּוׁשְפִּכ םָתָּד לַע יםִדהּוְּיַה תֶא ירִבֲעַהְל הָתְיָה יםִנֹוּיִּצַה

 ןֵכְו .'כּוְו חָרְזִּמַה תֹוצְרַאֵמ יםִלעֹוָל לּוְלעֹוֶּׁש הַמ ַעדּוָּיֶׁש יִפְּכ

 ָּדִוד ֶּבן ֵאין ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ
 ּהָּיַּד ןֵכְו  .ְלִמינּות ַהַּמְלכּות ָּכל ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ַעד ,ָּבא
 יםִרָבְּדַה תֶא רַמָאֶׁש הֶשמֹ אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִע הָרָצְל

   אָבּוּמַּכ ,אתּזַֹה הָרָּצַה תֶא יקִּתְמַמ אהּוֶׁש זֵּמַרְל ,ּוּלֵאָה

  .הֶשמֹ אהּוֶׁש "הילִֹׁש אבָֹי יִּכ דַע" .)רנג השמטות( רַהּזַֹּב  

 םִע הֶיְהִי 'הֶׁש אָרָמְּגַה תַנָּוַּכ יַלאּו ראַמּתֹ

 ,הָּלֻאְּגַה לַע רָּבֻדְמ יןֵאְו ,תלּוָּגַה ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי

 ושער 'א שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס אָבּוּמֶׁש :הָבּוׁשְּתַה

 ,תלּוָּגַהֵמ לאְֹגִל אָּבֶׁש הָּלֻאְּגַה םֵׁש אהּו הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש )'ו

 ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר ּכֹה" )יד ,ג שמות( ָּכתּובֶׁש מֹוְּכ
 יםיִׁשִמֲחַה רַעַׁש ַעל זֵּמַרְל ,"ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה

 ֶאת ְלהֹוִציא מֶׁשה ֶאת ָׁשַלח ֶׁשהּוא ֶאְהֶיה ִּנְקָראֶׁש

 רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 דַחַי א"קנ ןַיְנִמְּכ ן"יִהֵה יּוּלִמְּב הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש א"שליט

   ְּבִגיַמְטִרָּיא תכּוְלַּמַה לַע זֵּמַרְמַה רֶתֶּכ תַבֵּת םִע

  .א"תשע  

 :)קיג שבת( אָרַּבְּגָמ רֵתיֹוְּב אָלְפִנ ֶרֶמז ֶׁשֵּיׁש ָׁשַמְעִּתי

 ֶׁשִּמֶּמָּנה רּות לַע ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּפסּוק ֶאת ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת

 ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם "ַוּתֹאַכל" )יד ,ב רות( יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אֵציֹו

 .ָלבֹא ֶלָעִתיד "רּתַֹתַו" ,ַהָּמִׁשיח ִלימֹות "ַוִּתְׂשַּבע"

 תַעַּדַה ץֵע לַע תֶזֶּמַרְמַה ,הָנֵאְּת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוּתֹאַכל"

 תימֹוִּב ןַּקֻתְּיֶׁש דַע ,הֶּזַה םָלעֹוָּב יםִלְכאֹו תֹואֹוֶׁש

 הֶיְהִּתֶׁש ב"תשע תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ַוִּתְׂשַּבע" .יַחִׁשָּמַה

 ,ר"תת תַנְׁש לַע זְמַרֵּמ "ַוּתַֹתר" ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות

 ֶלָעִתיד ֶׁשל ַהְּזַמן הֶיְהִּתֶׁש ַהְּׁשִביִעי ָהֶאֶלף ִּבְתִחַּלת

 הֶזְו ,הָסָנְרַּפ עַפֶׁש לַע זֵּמַרְמ "ַוִּתְׂשַּבע" ןֵכְו .ָלבֹא

 ראֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִהֶׁשְּכ דַּיִּמֶׁש םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הֶמֹוּד

   הָסָנְרַּפ עַפֶׁש יםִדהּוְּיַה לּוְּבִק ,םָּד תַּכַמְּב הָּלֻאְּגַה

  .יםִרְצִּמַל םִיַמ תיַרִכְּמִמ  

 ,ַלְּׁשִמיָטה ָהְרִביִעית ַהָּׁשָנה יאִה ב"תשע תַנְׁש

 דִוָּד ןֶּבֶׁש ַעבּוָׁש .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמּו

 הֶז אָרְקִמ םֵּיַקְתִמ הָנֹואׁשָר הָנָׁש ֹוּב אָּב
 אלֹ תַחַא ירִע לַעְו תָחֶא ירִע לַע יִּתְרַטְמִהְו"
 יתיִׁשִלְׁש ,יםִחְּלַּתְׁשִמ בָעָר יֵּצִח הָּיִנְׁש ,"ירִטְמַא
 ,עַבׂש ינֹוֵאְו עַבׂש יתיִעִבְרָּב ',כּוְו לדֹוָּג בָעָר
 תלֹוקֹו יתִּׁשִּׁשַּב ',כּוְו לדֹוָּג עַבׂש יתיִׁשִמֲחַּב
 דִוָּד ןֶּב יתיִעִבְׁש יֵאָצמֹוְּב תמֹוָחְלִמ יתיִעִבְּׁשַּב
 ָהְרִביִעית ָּׁשָנהַּב ילִחְתַמ עַבּׂשַהֶׁש יםִארֹו .אָּב

 קַר אָּב דִוָּד ןֶּבֶׁש עַמְׁשַמ אןָּכֶׁש יִּפ לַע ףַאְו ,ַלְּׁשִמיָטה

 תַנְּׁשֶׁש ל"יַזִרֲאָהֵמ ןָּמַקְל יאִבָנ ,היָטִמְׁש יֵאָצמֹוְּב

 ררּוֵבְּב הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַתְּב הָבּוׁשֲח הָנָׁש יאִה ה"תשע

  זֹו הָנָׁשְבּו ,םֶדקֹו ילִחְתַּת הָּלֻאְּגַהֶׁש ינּוְיַה ,עַרָהֵמ בֹוּטַה

  .הָהבֹוְּג רֵתיֹו הָּגְרַדְל הֶלֲעַּת הָּלֻאְּגַה  

 א"שליט הֶשמֹ 'ר ג"הרה יִחָאֵמ יִּתְעַמָׁש

ץ ֵקן ֵכְו. ִעָּתּהְּב תֵע תַנְׁש אֵהְּת ת"ר ב"תשעֶׁש
 יִּתְעַמָׁש ןֵכְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבּהָּתִע ְּביםִמָּיַה

 ִּבְׁשַנת" בתּוָּכַהֶׁש א"שליט יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"מהרה

  ת"ס "ֹוֲאֻחָּזת לֶא ׁשִאי ּוָּתֻׁשב תַהּזֹא לַהּיֹוֵב

   .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב  

 א"שליט ֶּבְרַלְנד ֱאִליֶעֶזר 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 ל"ַּצַז בַלְסֶרְּבִמ ןָמְחַנ יִּבַר לֶׁש ַעדּוָּיַה מֹוָּגְתִּפֶׁש

 'ה ת"ר "יַחִׁשָּמַה תיַאִּב דַע דַקּוּת יִּלֶׁש ׁשֵאָה"

 ףֹוּסַהֵמ םַגְו ,ףֹוּסַל הָלָחְתַהַהֵמ םַּג .ב"תשע יםִפָלֲא

 חלק( 'ׁשֶדקֹו יֵפְרַׂש יַחִׂש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .הָלָחְתַהָל

 יִּבַר לֶׁש[ דֶלֶּיַה רַטְפִּנֶׁשְּכ )קלב אות 'א ימןס 'ב
 רָבְּכ יַחִׁשָמ ]ןָמְחַנ יִּבַר[ ינּוֵּבַר רַמָא ]ןָמְחַנ
 רַחַאְלּו .איַּדַו הָנָׁש הָאֵמ דעֹו אבָֹי אלֹ

 רֶפֵסְּב אָבמּו בַלְסֶרְבִּב הָתְיָהֶׁש הָלדֹוְּגַה תֶקלֲֹחַּמַה

 הָּלֻאְּגַה )טז( רַמָא בַלְסֶרְּבִמ ןָתָנ יִּבַרֶׁש 'תאֹוָלְּתַה יֵמְי'
 רָחֻאְמ רֵתיֹו הָנָׁש הָאֵמ תיֹוְהִל תַחַכמּו רָבְּכ
 יאִה א"תשע תַנְׁשּו .תיֹוְהִל היָכִרְצ הָתְיָהֶּׁש הַּמִמ

 .א"תקעְּב רַטְפִּנֶׁש ,ןָמְחַנ יִּבַר תיַרִטְפִל הָנָׁש םִיאַתָמ

 יִּבַר לֶׁש הָנָׁש םִיאַתָּמַה מּוְלְׁשִנ א"תשע תַנְׁשִבּו

 יֵרּוּפִסְּב ג"יַה הֶׂשֲעַּמַה םּוּיִסְּב ןֵכְו .ןָתָנ יִּבַרְו ןָמְחַנ

 לַע זַמָרְו תֹויָרִטְפִל ְךמּוָס רַמָא ןָמְחַנ יִּבַרֶׁש תֹוּיִׂשֲעַמ

 אֵפרֹו יִנֲא םֵּיַסְמ אהּו ,הָּלֻאְּגַהְו היָנִכְּׁשַה תלּוָּג
ן ֵכְו. תֹוּיִתאֹוָה םִע א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ּהָתאֹו

ן ָמְחי ַנִּבַרא ֶׁש"ל שליטּוּבְטּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

ת ַנְׁשא ִּבבֹ ָייַחִׁשָמ )אמונה נא(ת ֹוּדִּמר ַהֶפֵסב ְּבֵתֹוּכ

 םִאְו

 ְוֵכן

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 
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ד ים ַעִנ ָׁשה"ברכ תֹורָאְׁש ִנב"תשעת ַנף ְׁשֹוּסִמּו. הָכָרְּב

 לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע א ִּבְׁשַנתָיבֹ ןֵכְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאף ָהסֹו

יא ִבל ֵמ"יַזִרֲאָהב ֶׁשתּוָּכם ַּבז ַּגָּמֻרְמּו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 "יםִמָי םִיַתָנְׁש ץֵּקִמ יִהְיַו", ןָּמַקְלִדְּכ הָּלֻאְּגַהץ ל ֵקַע
  ף ֶלֶאף ָהֹוּס ִמ"יםִמָי םִיַתָנְׁש"ת חֹו ָּפ"ץֵּקִמ "רַּפְסִמְּד

  .ב"תשעת ַנְׁש ִליַעִּגַמ  

 זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט זָר ןעֹוְמִׁש 'ר ג"הרה

 םיֹו לֶׁש היָלִעְנ תַּלִפְתִּב יםִרְמאֹוֶׁש טּוּיִּפַּב

 ִּבְׁשַעת .ְמִחיָלה ָלנּו ַהְמִציא .ֲעִליָלה נֹוָרא ֵאל ;יםִרּוּפִּכַה

 ִּבְׁשַעת .ָּלהַהְּגֻא ָנא ַּבְּשֹרּו .ֲעִליָלה נֹוָרא ֵאל .ַהְּנִעיָלה

 יםִקסּוְּפַה ְּבִגיַמְטִרָּיא א"תשע יםִפָלֲא 'ה ןֵכְו .ַהְּנִעיָלה

 ".ָאִביו ָאֵהב ַּכֲאֶׁשר ַמְטַעִּמים ִאּמֹו ַוַּתַעׂש" )יד ,כז בראשית(

 ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך ּוַמה ָלְך ְוִיָּנֵתן ְּׁשֵאָלֵתְך ַמה" )ה ,ה אסתר(

 ְוָטֶלה ְזֵאב" )כה ,סה 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו ".ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות

 ַלְחמֹו ָעָפר ְוָנָחׁש ֶּתֶבן יֹאַכל ַּכָּבָקר ְוַאְרֵיה ְכֶאָחד ִיְרעּו

   אָּיִרְטיַמִגְּב "ָקְדִׁשי ַהר ְּבָכל ַיְׁשִחיתּו ְולֹא ָיֵרעּו לֹא

  .א"תשע  

 יֵנְפִּלֶׁש הָפקּוְּתַּב בַּתְכִּנֶׁש 'תאֹוָלְּפַה' סֵרְטְנֻקְּב

 זַמְרִנ הָּלֻאְּגַה ץֵּקֶׁש םִיַמָּׁשַה ןִמ לֹו ּוּלִּגֶׁש הָאֹוּׁשַה

 ֲאַחֵּלק ַאִּׂשיג ֶאְרּדֹף אֹוֵיב ָאַמר" )ט ,טו שמות( בתּוָּכַּב
 ".ָיִדי ּתֹוִריֵׁשמֹו ַחְרִּבי ָאִריק ַנְפִׁשי ִּתְמָלֵאמֹו ָׁשָלל

 תבֹוֵּתַה יאֵׁשָר לֶׁש יןִפ"ֶלֲא הָּׁשִמֲחַהֶׁש לֹו ּוּלִּגֶׁש בֵתכֹוְו

 ,יםִנָׁש יֵפְלַא הָּׁשִמֲח לַע יםִזְּמַרְמ בתּוָּכַה תַליִחְתִּב

 הָּׁשִמֲחַה יֵרֲחַאֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .לֹו ּוּלִּג אלֹ רֵתיֹוְו

 לֶׁש מלא תֹוּיִתאֹו תֶא ףֵרָצְנּו ,ת"רְּב ש"ת ׁשֵי יןִפָלֲא

 'ה לֵּבַקְנ תבֹוֵּת יאֵׁשָרָה רַמְגִּב יםִאָּבֶׁש "ִּתְמָלֵאמֹו"
 לֶׁש בֵיאֹוָה א"תשע 'הְל דַעֶׁש ינּוְיַה .א"תשע יםִפָלֲא

 ןֵכְו .ֹוגיִּׂשַהְלּו לֵאָרְׂשִי םַע תֶא ףּדְֹרִל לַכיּו םָלעֹוָה תֹוּמֻא

 תהילים( י"ִּבְׁשַר לַעְו ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ לַע זֵּמַרְמַה בתּוָּכַה

   ָּתנֹותַמ ַקְחָּתָל ִביֶּׁש ִביָתָׁש ָּמרֹוםַל ִליָתָע" )יט ,סח

   .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר "ָאָדםָּב  

 ץֵּקִמ יִהְיַו" )מקץ( ל"יַזִרֲאָהְל 'הָרֹוּת יֵטּוּקִל'ְּב
 "יםִמָי םִיַתָנְׁש" הֵּנִה "יםִמָי םִיַתָנְׁש

 הָנָׁש לָכְּב יִּכ רַמלֹו הֶצרֹו ,ל"תש אָּיִרְטיַמִּג
 ,ל"תש אהּו ה"שס יםִמָעְּפ 'בּו ,יםִמָי ה"שס

 אָּיִרְטיַמִּג ה"שס ה"שס אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות
 אָּיִרְטיַמִּג ּוִמּלּואֹו ָּפׁשּוט י"אדנ ְּכִמְנַין ,ו"תשל
 בַרָהְו .הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק אָרְקִנ אהּוְו ,ו"תשל

 ץֵק תּוּלַּגְתִה תֶכֶׁשְמִנ הָנָׁש ו"ל םִאֶׁש רֵאָבְמ ןסֹוְרֶזָלְּג

 ץֵק תּוּלַּגְתִהְל הָנָׁש ו"ל דעֹו יְךִרָצ ,הָלְעַמְל יןִמָּיַה

 הֶאְרִנְו .ב"תשע תֶא לֵּבַקְנ בשּוְו .הָּטַמְל יןִמָּיַה

 ןֵכָל ,הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק לַע רֵּבַדְמ י"ִרֲאָהֶׁש יףִסהֹוְל

 זֵּמַרְמ ה"שס יִּכ ,ה"שס ה"שס לֶׁש זֶמֶר ןֵתנֹו אהּו

 תֶא לֵּמַסְמַה רָכָז תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּמַחַה תמֹוְי לַע

 לֶׁש אָּיִרְטיַמִּג תֹואֹו תֶא הֶׂשֲעַנ םִאְו ,ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה

 'ּב יםִמָי ג"שפ יאִהֶׁש רּוּבִעָה תַנְׁש לַע י"ִרֲאָה
 אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות ,ו"תשס אהּו ג"שפ יםִמָעְּפ

 רּוּבִע תַנְׁשִּד .ב"עתש אָּיִרְטיַמִּג ג"שפ ג"שפ

 רּוּבִח ודסְֹּב ןֹוּתְחַּתַל ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא תֶרֶּבַחְמ

  תֶא ידִלמֹו רּוּבִעָהְו ,רּוּבִע רֵצֹוּיֶׁש הָבֵקְנּו רָכָז

  .תֶרֶּבֻעה ְמָנ ָׁשיאִהא "ת תשעַנן ְׁשֵכְו .יַחִׁשָּמַה  

 .)ג"פ סוף 'נ שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָהֵמ עַמְׁשַמ

ר רּוה ֵּבֶיְהִי, היָטִמת ְׁשַניא ְׁשִהה ֶׁש"ת תשעַנְׁשִּבֶׁש

ב ֹוּטַהְו, עַרב ָלֹוּטין ַהֵּב, תַעַּדץ ַהא ֵעָרְקִּנה ַהֶּזם ַהָלעֹוָּב

 ןַיְנִע יןִבָּת הֶזָּב םַּג .נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו, עַרָהד ֵמֵרָּפִי
 'ה םֵה יִּכ ןָיְנִעָהְו ,לחֹוְּד יןִמיֹו ףֶלֶא אהּוֶׁש תלּוָּגַה
 ף"ֵתָּכ ןַיְנִמְּכ ק"ת יֵרֲה 'קִמ ללּוָּכ דָחֶא לָּכ יםִדָסֲח
 ,ףֶלֶא יֵרֲה ,אלמְֹׂש ףֵתָּכ ןַיְנִמְּכ תרֹובּוְּג 'הְו ,יןִמָי
 ןַעַי ,לחֹוְּד יןִמיֹו ףֶלֶא אָרְקִנ תַעַּדַה ץֵעְּב ןָתיֹוְהִבּו
 אהּו תלּוָּגַהְו ,ןֶבֶתְו רָּב םֵהֶׁש עָרְו בטֹו אהּו םָׁש יִּכ
 םָׁש רֶׁשֲא עָרָה ְךֹוּת םָׁש יםִנתּוְנ ףֶלֶאָה ּוּלֵא תיֹוֱה
 אהּו א"ז ְךֹוּת תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה יּוּלִּג יִּכ תיֹוְהִלְו
 יֵוָו אָרְקִּנַה י"נה םָׁש רֶׁשֲא הָּטַמְלּו הֶזָחֶהֵמ
 ףֶלֶאָה תֶאְו" הָּׁשֻדְּקַה תַמְגֻּד םֵה ּוּלֵא ןֵכָל ,יםִדּוּמַע

 יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו תאֹוֵּמַה ּוְׁשַבע
 תַעַּדַה ץֵע תיַזִחֲא יןֵא יִּכ .הֶז ןֵבָהְו ,"יםִדּוּמַעָל
 ףֶלֶא "הָוָּד םֹוּיַה לָּכ" דסֹו הֶזְו ילּוָּגַה םקֹוָמְּב אָּלֶא
 ֵּמאֹותַה ַבעּוְׁש ָהֶאֶלף ְוֶאת"ק סּוָּפַה ֶׁשינּוְיַה. יןִנְׁש
ל ז ַעֵּמַר ְמ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו

ע ַבְׁש דעֹוְו, "ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל"ד סֹוא ְּבהּוי ֶׁשיִׁשִמֲחף ַהֶלֶאָה

ים ִוָו"ד ַהסֹוְּב[י ִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאים ָּבִנ ָׁשְוָחֵמׁשים ִעְב ִׁשתאֹוֵמ

]. ַעדּוָּיד ַּכּוּמַעו ְו"ת ָויַנִחְבא ִּב הּוׁשר ֵׁשַּפְסִמְּד, "יםִדּוּמַעָל

' ת הַנְׁשִבּו, עָרב ְוב טֹורּו ֵעׁשֵיְו, הָּפִלְּקה ַליָזִח ֲאׁשם ֵיֶהָּבֶׁש

ת יֹוְהב ִלָּיה ַחֶזְו. עַרָהב ֵמֹוּט ַהדּוְרָּפה ִי"ים תשעִפָלֲא

  ידֹוִרְפַיע ְוַרם ָּבֵחָּלִי ְויַחִׁשָּמא ַהבָֹּיר ֶׁשַחַאה ְלָפקּוְּת

  . בֹוּטַהֵמ  

 יףִסהֹוְו

 אָבמּו

 אָבמּו

  ןֵכְו
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ח "רהי ָהִנֵקְּזי ִמִּתְעַמָׁש 'זָא ֵמָּתְנַנֹוּכ'ר ֶפֵסְּב
אק וַייִו ִצייּבה ֵלֵיְרַא הָדהּו ְי'ם רָסְרֻפְמַה

י ֵנְקִּזע ִמַמא ָׁשָׁשְרַור ְּב ָּגתֹויֹוְהִּבר ֶׁשֵּפִּסל ֶׁש"זצ
ה ָלָעד ֶׁשָחֶא ידִסל ָח ַערּוְּפִּסע ֶׁש"ב זי"רשי ָהיֵדִסֲח
ת ַׁשָרָפע ְּב" זי'אָיְנַּת'ל ַהַעב ַּבַרל ָהֶצה ֵאָרֹוּתַל
 בַר ָהיַעִּגִהֶׁשְּכ, הָרֹוּתא ַּבֵרֹוּקה ַהָיב ָהַרָהי ְוֵדקּוְּפ
 הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת"ק סּוָּפַל
 ק"רהָהֵמ עַמָׁש ,"גֹוְו יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו
 ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֶאֶלף תַנְּׁשֶׁש היָׁשִחְלִּב רֵמאֹוֶׁש
 הָרֵהְמִּב יַחִׁשָמ תיַאִּב ןַמְז אהּו יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו
 הֶּפִמ עַמָּׁשֶּׁש הַמ ידִסָחֶה רֵּפִס ְךָּכ רַחַאְו ,הֵלָּגִי
 אלְֹו רָבָּדַּב ידִּפְקִה 'אָיְנַּת'ַה לַעַּב עַמָּׁשֶׁשְכּו ,ֹוׁשְדָק
 לַע זַמָר 'אָיְנַּת'ַה לַעַּבֶׁש ןֵכָּתִיְו .תֹוָנְׁש תֶא הָלֲה יאִצהֹו
 ייֵכִלֲהַתְּב הָלדֹוְּג תמּוְּדַקְתִה זֹו הָנָׁשְּב ׁשֵּיֶׁש י"ִרֲאָה יֵרְבִּד

 הֶז תֶא ֵרׁשֵפּו ,יַחִׁשָמ לַע הּוֶּׁשַמ עַמָׁש ַעֵמֹוּׁשַהְו ,הָּלֻאְּגַה

ר ַהּזֹי ַהִפְל יַחִׁשָּמַה תיַאִּבֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו ,יַחִׁשָּמַה תיַאִבְּכ

ת ַנָּוַכְו, ה"תשעף ְוֶלע ֶאַמ ָׁשַעֵמֹוּׁשַהה ֶׁשֶאְרד ִנעֹוְו .םֶדקֹו יאִה

ה "תשעף ְוֶלה ֶאָתְייא ָהִהג ֶׁש"ת תרַנְׁשה ִלָתְי ָה'אָיְנַּת'ל ַהַעַּב

י ִפְּכ. ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאת ָהיַלִחְּתב ִמֵּׁשא ִחלְֹו, ןָּבְרֻחה ַלָנָׁש

 ,ג"ת תרַנל ְׁשץ ַער ֵקֵמאֹוֶׁש' אָיְנַּת'ל ַהַעַּבי ֵרְפִסא ְּבָבּוּמֶׁש

 ר הזקן פקודי עמוד"מאמרי אדמו(. הָרָצְקיו ִּבָרָבן ְּדֶכת ּתֹיא ֶאִבָנְו

ה ָּׁשִמֲח ַוֵּמאֹותַהְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע " .)ואילך תיט
 אָלְזַא אהּו םַעַּטַה "יםִדּוּמַעים ָלִוה ָוָׂשים ָעִעְבִׁשְו
 אָּתיְנִכְׁש אִלְזַא דַּכ ׁשֵרֵּג אָלְזַא רַהּזַֹּב רָאבְֹמּו ,ׁשֵרֵּג
 הָרֵהְמִּב הֶיְהִּיֶׁש יןִמָּיַה ץֵק לַע זֶמֶר הּוֶזְו .אָתלּוָגְּב
 יִּתִמֲאָה ץֵּקַה הֶז קסּוָפְּב רָאבְֹמ יְךֵא יןִבָהְלּו .ינּוֵמָיְּב
 םֶדקֹו הָנָׁש ב"קע הָיָה יִנֵׁש תִיַּב ןַּבְרֻח הֵּנִהְּד ,אהּו
 ףֶלֶאֵמ הָנָׁש ב"קע הֵּנִהְו ',כּוְו ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא
 ,ַהִּׁשִּׁשי ףֶלֶאֵמ ג"תרְו ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא לָכְו ,ייִעִבְרָה
 הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף" םָרָּפְסִמ הֶלעֹו
 ְךֶׁשֶמ ןַמְז הֶזֶׁש ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו
 לַע הֶּזַה קסּוָּפַה תֶא דַמָל 'אָיְנַּת'ַה לַעַּבֶׁש אֵציֹו .'כּוְו תלּוָּגַה
 ןֵּבְׁשִח ל"יַזִרֲאָהֶׁש אָּלֶא ,ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָה מֹוְּכ ץֵּקַה

 לַע .ןָּבְרֻחַהֵמ ןֵּבְׁשִח 'אָיְנַּת'ַה לַעַּב ,ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה תיַלִחְּתִמ

 ֹוּב יןֵא 'זָאֵמ ָּתְנַנֹוּכ' רֶפֵּסַהֵמ אנּוֵבֵהֶׁש הֶׂשֲעַּמַה יםִנָּפ לָּכ

 דִוָּד בַרָהֵמ 'תאֹוָה ָךְל הֶזְו' רֶפֵסְבּו .ה"תשע לַע לָלְּכ הָיָאְר

 לֶׁש יְךִלֲהַּת הֶיְהִּיֶׁש אָבמּו 'רֵפסֹו בַתְּכ'ַה ידִמְלַּת ל"זצ יתִלָּגְרַמ

 יםִארֹו םָׁשְו ,דִוָּד ןֶּב אבָֹי זָאְו ,ה"תשע דַע ס"תשִמ הָּלֻאְּג

 לֶׁש הָנָׁש הָאֵּמַה לֶׁש ְיךִלֲהַּתַל ה"תשע תֶא רֵּבַחְמ אהּוֶׁש

 ףסֹוְּב הֶיְהִי הֶּזֶׁש בתּוָּכ מֹוְצַע רַהּזַֹּבֶׁש יִּפ לַע ףַא ,רַהּזַֹה

 אנּוֵבֵהֶׁש ל"ַרֲהַּמַה יֵרְבִּד יִפְלּו .דַמָל אהּוֶׁש יִפְּכ אלְֹו ב"תשע

 םִע הָּלֻאְּגַה ילִחְתַּת היָטִמְּׁשַה לֶׁש עיתִיִבְרָה הָנָּׁשַּבֶׁש ילֵעְל

   קַר אָּב דִוָּד ןֶּבֶׁש יִּפ לַע ףַא ,לֵאָרְׂשִיְל אבָֹּיֶׁש עַבּׂשַֹה ןַיְנִע

  .דַחַי תיטֹוִּׁשַה יֵּתְׁש תֶא רֵּבַחְל רָׁשְפֶא ,היָטִמְׁש יֵאָצמֹוְּב  

 יַתָמ ׁשדֹוָּקַה ּנוֵּבַר תֶא לּוֲאָׁש הָאיִלְּפ ׁשַרְדִמְּב
 רֶקבֹ יִהְיַו בֶרֶע יִהְיַו" םֶהָל רַמָא ,יַחִׁשָמ אבָֹי

 יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע םֶהָל זַמָר אהּוֶׁש ררּוָּב הֶז ".יִּׁשִּׁשַה םיֹו

 ןֵכְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה דֶגֶנְּכ אהּוֶׁש היָאִרְּבַל

 .ד"יֹו ,ן"יִׁש ,ד"יֹו ,ן"יִׁש ,י"ֵה תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב יִׁשיִּׁשַה
 רֶדֶגְּב לָלְכִנ הֶז ה"תשע ףסֹו דַעֶׁש ינּוְיַה .ה"תשע אָיִרְטיַמִגְּב

 תָּבַׁשְל יםִרְבעֹו ןֵּכִמ רַחַאְלּו ,עָרב ְוב טֹורּו ֵעׁשֵיְו יִּׁשִּׁשַה םיֹו

 ב ֹוּטין ַהר ֵּברּוה ֵּבֶיְהִיְו "ּוּלֻכְיַו" קּוסָּפַּב הָאָּבַה הָּלִּמַה יאִהֶׁש

  .עַרָל  

 יוָנָּב לֶא בקֲֹעַי אָרְקִּיַו" )א ,מט בראשית(
 ֲאֶׁשר ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ֵהָאְספּו ראֶמּיַֹו
 ויחי( רַהּזַֹּב ינּוִצָמּו ".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא

 ןַמְז תֶא הֶּזַה קסּוָּפַּב זֶמֶרְּב ירִּתְסִה בקֲֹעַּיֶׁש :)רלד

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶאְתֶכם ִיְקָרא" יםִּלִּמַהְו .הָּלֻאְּגַה

 א"שליט ריָׁשִלֵא יַכֳּדְרָמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו

 תֶא הֶזָל יףִסנֹו םִאְו 3526 אָּיִרְטיַמִגְּב הֶּזַה קסּוָּפַהֶׁש

 2255 תַנְׁשִּב קסּוָּפַה תֶא רַמָאֶׁשְּכ בקֲֹעַי תיַרִטְּפ ןַמְז

 ןַיְנִעְּב יָהֶלָע יםִזָמְר ׁשֵּיֶׁש ,א"תשפ תַנְׁש תֶא לֵּבַקְנ

  ְוַעד" )יג ,ז דניאל( בתּוָּכַה מֹוְּכ .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַיְנִּב
  ".ְמָטה יֹוַמָּיא ַעִּתיק  

 תֹוּלַגְל בקֲֹעַי ׁשֵּקִּב )קנז בראשית ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב
 ,היָנִכְׁש ּוּנֶּמִמ הָקְּלַּתְסִנְו יןִמָּיַה ץֵק יוָנָבְל

 אָּבַא יִבֲא םָהָרְבַאְּכ יִתָּטִמְּב לסּוְּפ ׁשֵי אָּמֶׁש רַמָא
 אָצָּיֶׁש אָּבַא קָחְצִיְכּו ,אלֵעָמְׁשִי ּוּנֶּמִמ אָצָּיֶׁש
 םֵׁשְּכ "'גֹוְו לֵאָרְׂשִי עַמְׁש" לֹו רּוְמָא ,וָׂשֵע ּוּנֶּמִמ
 אָּלֶא ּנוֵּבִלְּב יןֵא ְךָּכ דָחֶא אָּלֶא ָךְבָבְלִּב יןֵאֶׁש
 תֹוכּוְלַמ דבֹוְּכ םֵׁש ְךרּוָּב רַמָאְו חַתָּפ דַּיִמ ,דָחֶא
 יםִּלִּמַּב םַּג הָּלֻאְּגַה לַע םֶהָל זַמָר בקֲֹעַיְּד הֶאְרִנ .'ֹוגְו

 תֹוְּמַרְּמזֶׁש ,דֶעָו םָלעֹוְל ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך

 .דֶעָו םָלעֹוְל ,חַצֶנָל 'ה תכּוְלַמ הֶּלַּגְתִּתֶׁש הָּלֻאְּגַה ןַמְז לַע

  םִע ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב דֶעָו םָלעֹוְל ַמְלכּותֹו ןֵכְו

  .תֹוּיִתאֹוָה  

 אָבמּו

  אָבמּו

 בתּוָּכ

 ינּוִצָמ



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 יב

 )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ' ְּדג. ִׁשיַחָמ ,ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש

ְלאֹותֹו ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא 

י ִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ָאָדם ָהִראׁשֹון

ד "ים תתנִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"שליט

ת ֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבִל

ל ֵאָרְׂשל ִיל ָּכ ַעתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתל ִּבאּוָׁש

א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתִה

ת כּוְלה ַמָבְּכַעְתה ִהָצֱחֶמים ּוִנָׁש' ב ֶׁש)שם' ובתוס. סנהדרין כ(

. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשִאל ֶׁשַלְגל ִּבֵאָרְׂשל ִי ָּכלד ַעִוָּד

 ְךַלד ָמִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּזר ַהָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו

, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו. לֵאָרְׂשל ִיל ָּכַע
 יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמא ַההּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ

י ּוּלִמ ְּבד"ִוָּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבו"תתפ' בן ֵכְו. ב"תשע

 ו" תתפןֵכְו. תֹוּיִתאֹום ָה ִעת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּדת ֹוּיִתאֹוָה
 ָּפתֹות" )ו, ויקרא ב(ה ָחְנת ִמַנָכל ֲהר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכז ַּבָּמֻרְמ

ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו". ְנָחה ִהואאָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמ

ת ַנָכיא ֲהִהֶׁש, הָחְנִּמת ַהַנָכם ֲהר ִעּוׁשו ָק"ר תתפָּפְסִּמַהֶׁש

 "ָּפתֹות" ׁשֵּיי ֶׁשֵרֲחַאְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהת ַוכּוְלַּמַה
 ְךֵׁשְמֶהְּכ, ְךֶלֶּמת ַה ֶאיְךִלְמַהְלה ּוָחְׁשִּמן ַהֶמק ֶׁשיצֹר ִלָׁשְפֶא

ב תּוָּכן ַהֵכְו ".ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא"ב תּוָּכַה

ם ִעְו, א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" תֹוח אַֹׁשְמִּיַו" ) יב,ויקרא יח(

 ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּבל ֵלֹוּכַה

ת כּוְלַּמה ַלָנָכל ֲהז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש

ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל " )יח, בראשית כט(ל ֵחד ָרסֹויא ְּבִהֶׁש

".  ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנהֶׁשַבע ָׁשִניםַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך 

  ר ֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

  .לֵחָרת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"א ְּבב"שעא ֶׁש"שליט  

 ְלַרב ֵאִלָּיהּו לֹו ָאַמר :)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב
 ֵאין ,ַחִּסיָדא ַסָלא ְּדַרב ַאחּוָה ְיהּוָדה

 ּוַבּיֹוֵבל ,יֹוְבלֹות ַוֲחִמָּׁשה יםִנמֹוְׁשִמ ָּפחֹות ָהעֹוָלם
 אֹו ִּבְתִחָּלתֹו ,לֹו ָאַמר .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ,ָהַאֲחרֹון

 ?ָּכֶלה ֵאינֹו אֹו ָּכֶלה .יֹוֵדַע ֵאיִני ,לֹו ָאַמר ?סֹופֹוְּב
 ,לֹו ָאַמר ָהִכי ,ָאַמר ַאִׁשי ַרב .יֹוֵדַע ֵאיִני ,לֹו ָאַמר
 ִמָּכאן ]לֹו הֶּכַחְת אלֹ[ ,ֵליּה ִּתיְסְּתִכי ָלא ָהָכא ַעד

 םֶהֵּמֶׁש ַחנֹ יֵנְּב תַדֵּלִמ בֵּׁשַחְנ םִאְו .ֵליּה ִאיְסְּתִכי ְוֵאיָלְך
 יםִנמֹוְּׁשַה לֵבֹוּיַהֶׁש אֵציֹו ,לּוּבַּמַה יֵרֲחַא םָלעֹוָה ׁשֵּדַחְתִה

 ילִחְתִה ַחנֹ :רֵאָבְנּו ו"תשנ אֹו נ"תש תַנְׁשִּב ילִחְתִה ׁשֵמָחְו

 1556 תַנְׁשִּב 500 ילִגְּב הָיָהֶׁשְּכ יוָנָּב 'ג תֶא ידִלהֹוְל

 בֵּׁשַחְנ םִאְו .יםִנָׁש שלָֹׁש ְךֹוּת דּוְלנֹוְו םָלעֹוָה תיַאִרְבִל

 הָנָׁש 4250 דעֹו ,םֶהָּלֶׁש לֵבֹוּיַה ילִחְתִה זָאֶׁש 1500 תַנְּׁשִמ

  תַנְּׁשִמ בֵּׁשַחְנ םִאְו[ .נ"תש תַנְׁשִל יַעִּגַנ תלֹוְביֹו ה"פ ןַיְנִמְּכ

   .].ו"תשנְל יַעִּגַנ 1556  

 ֶאת ַּתְלִמיָדיו ָׁשֲאלּו .)צח סנהדרין( אָרָמְּגַּב
 ָּדִוד ֶּבן יָמַתיֵא ,ִקיְסָמא ֶּבן יֹוֵסי ַרִּבי

 ִמֶּמִּני ְּתַבְּקׁשּו ֶׁשָּמא ,ֲאִני ִמְתָיֵרא ,ָאַמר ,ָּבא
 .אֹות ִמְּמָך ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵאין ,לֹו ָאְמרּו .אֹות
 ,ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה ,ַהֶּזה ַהַּׁשַער ִלְכֶׁשִּיּפֹל ,ָלֶהן ָאַמר
 ָאְמרּו .ָּבא ָּדִוד ֶׁשֶּבן ַעד ִלְבנֹותֹו ַמְסִּפיִקין ְוֵאין
 ָּכְך ְולֹא ,ָלֶהן ָאַמר ,אֹות ָלנּו ֵּתן ,ֵּבנּוַר ,לֹו

 ,אֹות ִמֶּמִּני ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ֶׁשֵאין ,ִלי ֲאַמְרֶּתם
 ָּכְך ִאם ,ָלֶהם ָאַמר ,ֵכן ִּפי ַעל ְוַאף ,לֹו ָאְמרּו
 םַגְו .ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו

 א''תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב ,הֶנָּבִיְו רַעַּׁשַה לּפִֹי זָּמֻרְמ אןָּכ
 ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאָמַתי ,ִקְסָמא ֶּבן ןֵכְו .יםִּלִּמַה םִע
 ,םָדְל םִיַּמַה תיַכִפֲה לֶׁש זֶמֶרָה ןֵכְו .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

  רַהּזַֹהֵמ ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ לַע זֵּמַרְמ

 .ְךֵפָּׁשִּיֶׁש םָּד ברֵֹמ םדָֹא עַבֶצ לֵּבַקְי לדֹוָּגַה םָּיַהֶׁש  
 )הוריות יב( 'י ָחיׁשן ִאֶּב'ַהֵמ' עָדָיהֹון ְיֶּב'ר ֶפֵסְּב

 ו"מהרחַל ידִּגִהֶׁש ל"ַז י"ִרֲאָה נּוֵּבַר יֵרְבִּדִמ
 תיֵּב תכּוְלַמְּב תַעַגנֹו ןיחֹוִּג לֶׁש תֹויָחִתְּפֶׁש יןִבָּת
י ִּתְעַמָׁשְו .תֹויָחִתְפִּב הֶיְהִי הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַאְו ,דִוָּד

ן יחֹוִּגן ַהַיְעת ַמ ֶאיבּוִחְרה ִהָנרֹוֲחַאה ָהָפקּוְתַּבֶׁש

ן ֵכְו. יםִבָרַעד ָהַחַּפר ִמָבָּדת ַה ֶאמּוְסְרא ִּפלְֹו, םִיַלָׁשירּוִּב

ו "ב מהרחַרָהן ֶׁשַמְזִּב .)סנהדרין צד( 'עָדָיהֹון ְיֶב'א ְּבָבמּו
יף ִּקד ַּתָחר ֶאא ַׂשם ָּבִיַלָׁשרּו ְיׁשֶדּקֹיר ַהִעה ְּבָיָה
י ם ֵמַתל ָסֵאָרְׂש ִיְךֶלֶּמע ֶׁשַדָיְו, יןיִפ ִסּוּבא ַאָרְקִּנַה
, חֹוְתָפל ְלַכּוּיי ֶׁשם ִמֹוּיא ַהָצְמם ִנל ִאַאָׁשְו, ןיחֹוִּג
י ִּב ַרמֹוְׁשי ּוִקלֹוֱאד ָחם ֶאָכ ָחׁשם ֵיִיֹוּג ַה לֹורּוְמָאְו
ח ַלָׁשְו, חֹוְתָפל ְלכֹוא ָיהּואי ֶׁשַּדַו, אליַטים ִוִּיַח
ה ָׂשו ָע"מהרחּו', כּו ְור לֹוַמָאי ְוִּׁשִּׁשם ַהֹוּייו ַּבָרֲחַא
ל "יַזִרֲאיו ָהָלא ֵאָבּו, קֶׂשְלַדֶּמ ְךַלָה ְוְךֶרֶּדת ַהיַצִפְק
ה ָיר ָהַּׂשה ַהי ֶזִּכ, ֹוׂש ֲעָּתְלַּכְס ִהר לֹוַמָאם ְולֹוֲחַּב
ה ָּיִקְזץ ִחיצֹו ִנָך ְּבׁשה ֵיָּתַאְו, יבִרֵחְנל ַסּוּגְלִּג
ן ֵּקַתר ְלֶשּכֹת ַהַעה ְׁשָתְיָהְו, ןיחֹוי ִּגם ֵמַתָּסֶׁש
, הָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתה ַאָתְיה ָהֶזָבן ּויחֹוי ִּג ֵמַחּתְֹפִלְו

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

א ָבמּו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 יג

ת מֹוְׁש ִּבׁשֵּמַּתְׁשִהי ְליִתִצא ָרו לֹ"יב מהרחִׁשֵהְו
 ָּתְׁשַּמַּתְׁשא ִנ לֹּוּלל ִא"יַזִרֲא ָהר לֹוַמָאְו, ׁשֶדּקַֹה
ו " מהרחר לֹוַמָא. 'כּוְו, יִּתְׁשַרֱחק ֶהֶׂשֶּמַדא ְלבָֹל
יף ִל ֲחר לֹוַמָא, חֹוְתָפם ְלִיַלָׁשירּור ִלזֲֹחן ַאם ֵּכִא
א ָּתְעיף ַׁשִלֲחז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. יּהֵנְמאו ִזָלא ְוָּתְעַׁש
  ת יַנִחְבת ִּברּוְרעֹוְתז ִהה ָאָתְיָה ֶׁשינּוְי ַה,א" תשעתֹוּיִתאֹו

  . ּהָת אֹויצּוִמְחֶהא ְו"תשע  

 לַע ,הָּלֻאְּגַל הָרּוׁשְק ןיחֹוִּגַה תיַחִתְּפ ַעּוּדַמ רֵאָבְל

 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב אָבּוּמֶּׁש הַמ יִּפ

 ל"ְּבק ְּתׁשּוָבה ָעָׂשה ָהִראׁשֹון ָאָדם )שכה 'ע האזינו
 'ִמד ֶאָחד ֶׁשהּוא ,ַצָּוארֹו ַעד ַּבִּגיחֹון ֶׁשָּיַׁשב ָׁשָנה

 ְולֹא ַּבִּגיחֹון ֶׁשָּיַׁשב ְוַהַּטַעם ,ֵעֶדן ַּגן ַנֲהרֹות
 – "ָּגחֹון ַעל הֹוֵלְך ּכֹל"ְּב ֶׁשָחָטא ְלִפי ,ַּבֲאֵחִרים

 ִמַּצד ד"ְּביֹו ִּגיחֹון ְוֶזה ,ַהֻּטְמָאה ִמַּצד ]ָנָחׁש[
 .ֵמַהִּגיחֹון ִהיא ,ָּנָחׁשַהְו ַהָּגחֹון ֶׁשְּיִניַקת ַהְיינּו .ַהְּקֻדָּׁשה

 ֶׁשל ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ַהָּנָחׁש לכֹוָיְבַּכ הּוא ְוַהִּגיחֹון

 ַהָּנָחׁש ֶאת ַהְמַסֵּמל 'י ִעם ָּגחֹון הּוא ַהְיינּו .ַהָּגחֹון

 ,ָנָחׁש ִגיַמְטִרָּיאְּב אהּוֶׁש ָמִׁשיַח לֶׁש דֹוּסַה הֶזְו .ָּׁשהִּדְקֻד

 ׁשַחְנ תיַנִחְבִּב ,הָּׁשֻדְּקַּב ׁשָחָּנַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה אהּוֶׁש ןיָוֵּכ

 לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְדִּכ ,ׁשדֹוָק ׁשָחָנ אהּוֶׁש תֶשחְֹּנַה

 יםיִבִחְרַמ םִאְו ,ןיחֹוִּג תיַנִחְבִּב אהּו יַחִׁשָּמֶׁש ינּוְיַה .'אְטֵח

 תֶא ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה תַלָחְתַה תֶא לֵּמַסְמ הֶז ןיחֹוִּגַה תֶא

 ָּכתּובֶׁש מֹוְּכ ,ןיחֹוִּגַה דַי לַע ְךֶלֶמְל חּוְׁשָמ המֹלְֹׁש

 ִלי ֲאֶׁשר ַהִּפְרָּדה ַעל ְבִני ְׁשלֹמֹה ֶאת ְוִהְרַּכְבֶּתם"
   ָצדֹוק ָׁשם אֹתֹו ּוָמַׁשח ןִּגחֹו ֶאל אֹתֹו ְוהֹוַרְדֶּתם

  ".'ְוגֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל ְלֶמֶלְך ַהָּנִביא ְוָנָתן ַהּכֵֹהן  

 ֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי" )ט ,קיד תהילים(
 י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,"ַהְללּוָיּה ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים

 .ָּנהיֹוִׁשיֶב ַּכֲעָקָרה ֶׁשִהיא ִצּיֹון ,"ַהַּבִית ֲעֶקֶרת"

 ֲעָקָרהֵמ ִצּיֹון ֶאת תֶכהֹוֶפ ,ִצּיֹון ִׁשיַבתֶׁש יםִארֹו

 ִּבְבִחיַנת ִהיא ִצּיֹון ַהָּגלּות ְּדִבְזַמן ,ַהַּבִית ֲעֶקֶרתַל

 ֵּתָהֵפְך ָהֲעָקָרה ַהְּגֻאָּלה ּוִבְזַמן .היָדִלמֹו ּהיָנֵאֶׁש ֲעָקָרה

 יַמְטִרָּיאְּבִג לֵלֹוּכַה םִע ֲעֶקֶרת ְוֵכן .ַהַּבִית ַלֲעֶקֶרת

 לַע תֶזֶּמַרְמַה קערת תֹוּיִתאֹו תֶרֶקֲע ןֵכְו .א"תשע

   תנֹוָּוַּכִמ ַעדּוָּיַּכ ,הָרָעְק תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה

  .רֶדֵּסַה ילֵל לֶׁש הָרָעְּקַה  

 ןַמְרֶּביְלִז ְׁשלֹמֹה ִיְצָחק 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכ

 א"ָרְּגַהֵמ תֶרסָֹמ םֶהָל ׁשֵּיֶׁש יִדהּוְּיַה עַברָֹהֵמ ל"ַּצַז

 תיַרִׁש יֵקסּוְּפִמ אתֵצֹוּיַה ,ץֵק תַנְׁשִּכ ב"תשע תַנְׁש לַע

 עַמָּׁשֶׁש ם"יִרמֹוְדַאָה יֵלדֹוְּגִמ דָחֶאֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ינּוִזֲאַה

 ,דֶאָח ִמָּזֵקן ְּבָידֹו ֶׁשָּמסֶֹרת ָׁשָנה ְּכַאְרָּבִעים ִלְפֵני ּוּנֶּמִמ

 ַהָּׁשָעה ְמָפְרִׁשים ֶּׁשֻּכָּלם הַּמֶׁש ,א''ַהְּגָר ַּתְלִמיֵדי ִמֶּצֱאָצֵאי

  ִהיא ָהֱאֶמת ֶאָּלא ,ֵּכן ֵאינֹו ט''תש חֶֹרף ַעל ַהִּׁשִּׁשית

  .ב''תשע  

 עַמָּׁשֶׁש א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 ל"ַּצַז סָנְסרֹוְּג בַרָה 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ידִמְלַּתִמ

 הָּדֻעְסִל ל"ַּצַז 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה לֶצֵא םַעַּפ ַחֵרָאְתִהֶׁש

 לֶׁש היָבִׁשְיַה אׁשרֹ סַנְכִנְו ,ב"תרצ תַנְׁשִּב יתיִׁשִלְׁש

 ,הָּלֻאְּגַה ןַיְנִעְּב רּוְּבִדְו ,ל"ַּצַז יִקְסיְנִדְנַל בַרָה יןאִּדַר

 דַע חַּקִי אלֹ הָנָׁש יםִנמֹוְּׁשִמ רֵתֹוּיֶׁש רַמָא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהְו

 זה מעשה( .ב"תשע תֶא יםִלְּבַקְמ נּוָא בּוׁשְו ,אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש

 מספר מוזכר ולא 221 עמוד 'א כרך 'ישראל עיני מאיר' בספר גם מובא

 שאינם ואמרו ל"זצ גרוסנס הרב משפחת בני את ושאלתי .השנים

 יִּתְעַמָׁש ןֵכְו ).שנה 80 או ,שנה 70 אמר 'חיים חפץ'ה אם זוכרים

 תיַביִׁשִמ א"שליט איַּכַז יםִּיַח ףֵסיֹו 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

 'ר ג"רהָהֵמ יםִמָעְּפ 'ג עַמָּׁשֶׁש 'קָחְצִי תַלֲחַנ' יםִלָּבֻקְמַה

 .ב"תשע בָא ׁשֶדחְֹּב אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש ל"זצ יִרּוּדַּכ קָחְצִי

 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ םַּג יִּתְעַמָׁש ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד

 ןֵכְו .ל"זצ יִרּוּדַּכ בַרָהֵמ עַמָּׁשֶׁש ל"זצ םֶלֲעמֹו הָדהּוְי

 איָרִּצַחּוּבַּא דִוָּד 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ יִּתְעַמָׁש

 יםִאָצְמִנ נּוָאֶׁש יםִנרֹוֲחַאָה יםִמָּיַּב ה'ָּיִרֲהַּנִמ א"שליט

 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

  .דאְֹמ הָברֹוְק הָּלֻאְּגַהֶׁש  

 יוִמָח םֵׁשְּב א"שליט יבִׁשָיְלֶא ש"גריַה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 םִאֶׁש תֶרסָֹמ םָדָיְּב ׁשֵּיֶׁש ל"זצ יןִוְל הֵיְרַא 'ר ג"הרה

 ןיָמִס הֶז םִיַלָׁשירּוִּב ידִסָחֶה הָדהּוְי יִּבַר תַבְרֻח תֶא נּוְבִי

 .ינּוֵמָיְּב םֵּיַקְתִה הֶז רָבָדְו .ַהִּמְקָּדׁש יתֵּב ןַיְנִבְל יםִברֹוְּקֶׁש

  ַרִּבי ֻחְרַבת םיקּוִׁשְל ףֶקתְֹּב דּוְּגַנְתִה יםִבָרַעָהֶׁש ַעדּוָיְו

  .ֶהָחִסיד ְיהּוָדה  

 הֶאְרִנְו

 ָּכתּוב

 מֹוְּכ

 ןֵכְו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 יד

  הָנ ָׁשהָאֵמל  ֶׁשיְךִלֲהַת ְּבּהָּתִעְבר ִּדַהּזַֹהץ ֵק

 אבָֹל בָּיַח יַחִׁשָּמֶׁש ,ּהָּתִעְבִּד ץֵק לַע רֵּבַדְמ

 לֶׁש יְךִלֲהַּת אהּו ץֵּקַהְו ,ןָמְּזַה יַעִּגִהֶׁש דַּצִמ

 ַּדף ַוֵּיָרא ָּפָרַׁשת רַהּזַֹה ןֹוׁשְל[ .רֵאָבְּמֶׁש יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ

 תמֹוָּדְקַהְו רַהּזַֹה יֵׁשְרָפְמ יִּפ לַע תרֹוָעֶהַה .א"ע קיט

   םִע א"שליט ןְרֶטְׁשְנֶגְרמֹו מ"הגריֵמ 'הָמְכָחַה םַי' יֵרְפִס

  .]תֶפֶסֹוּת תַצְק  

 ְּבִריִתי ֶאת ְוָזַכְרִּתי" ,ְוָאַמר ָּפַתח ִׁשְמעֹון
 ִּבְתֵרין ֶאָּלא ,ַאַּמאי ו"ְּבָוא ָמֵלא ,"ַיֲעקֹוב

 ָרָזא ְּדִאיהּו ֲחָדא ,ְּדָחְכְמָתא ָרָזא ִאיהּו ִסְטִרין
 ַהאי ֲאָבל ,ַיֲעקֹב ֵּבּה ְּדָׁשֵרי ָתרֲא ,ְּדָחְכְמָתא ַּדְרָּגא
 ּגֹו ִאנּון ְּדַכד ,ִאְּתַמר ְּדִיְׂשָרֵאל ָּגלּוָתא ַעל ְקָרא

 ַיֲעקֹב ֵּבית ְּדִיְתַּפְּקדּון ִזְמָנא ַההּוא ,ָּגלּוָתא
 .ְׁשִּתיָתָאה ְּבֶאֶלף ְוִאיהּו ,ו"ְּדָוא ְּבָרָזא ִיְתַּפְּקדּון
 ,ִעָּדן ּוְפָלג ִרְגֵעי ִׁשית ,ו"ְּדָוא ְּבָרָזא ּוְפִקיָדה
 ְּבֶאֶלף ְּדָדָׁשא ְלִעּבּוָרא ְׁשִנין ְּדִׁשִּתין ּוְבִזְמָנא

 ִלְבַרֵּתּה ְּפִקידּו ְׁשַמָּיא ֶאָלּה ָיִקים ,ְׁשִּתיָתָאה
 ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג לֶׁש יְךִלֲהַּת לַע רֵּבַדְמ רַהּזַֹה .ְּדַיֲעקֹב

 תנֹוֹואׁשִרָה יםִנָּׁשַה יםִּׁשִׁש רֶׁשֲאַּכ ,הָנָׁש הָאֵמ ְךָׁשְמִּנֶׁש

 ַעל ֹוֶבֶבתּתַהִּמְס ֶּדֶלת יאִהֶׁש ְּדָדָׁשא ִעּבּוָרא תאֹוָרְקִנ

 .ְוסֹוֵגר עַפֶּׁשַה ֶאת ֶׁשּפֹוֵתַח יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח ְּבסֹוד ִציָרּה

 יםִנָּׁשַה הָאֵמ ילּוִחְתִה ',הָמְכָחַה םַי' יֵרְפִס תמֹוָּדְקַה יִפְל

 תיַאִרְּבִמ תֹוׁשָדֲח יםִנָׁש הָאֵמ ילּוִחְתִה זָאֶׁש א"תש תַנְׁשִּב

 תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תֶא מּוְּיִס ּהָּבֶׁש הָאֹוּׁשַה הָצְרָפּו ,םָלעֹוָה

 ,םָתלּוָּג תנֹוְׁש ברְֹּב הָנָח לֵאָרְׂשִי םַע םֶהָּב תמֹוקֹוְּמַה לָּכִמ

 .יםִדהּוְי רּוֲאְׁשִנ אלֹ טַעְמִּכ תמֹוקֹוְּמַה ברְֹּבֶׁש יםִארֹוֶׁש יִפְּכ

 יםִדהּוְּיַה נּוָח םֶהָּב תצֹוָרֲאָהֵמ הָאְצָי חָרְזִּמַה תדּוֲהַי ןֵכְו

 יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח תַפקּוְתִל ְךָּיַׁש הֶז לָּכ .םָתלּוָּג תנֹוְׁש ברְֹּב

 ילִּבְקַמְבּו .ַהְּמקֹומֹות לָכְּב יםִררּוֵּבַה תֶא םֵּיַסְל ידֹוִקְפַּתֶׁש

 ץֶרֶא תַּיִנְבִּב הָלדֹוְּג הָפנּוְּת הָאֵּמַה תַּלִחְתִּב היָלִחְתִה

 יםִנֹוּבֶׁש יםִבְרַע יֵדְי לַע יןֵבּו ,יםִדהּוְי יֵדְי לַע יןֵּב לֵאָרְׂשִי

 יֵנְּב רבּוֲע דָעיְֹמ הֶז לָּכֶׁש לּכַֹל ררּוָבּו ,םָמְצַעְל לכֹוָיְבַּכ

 יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ברֹוָקְּב םָצְרַאְל בּוּוׁשָּיֶׁש לֵאָרְׂשִי

 יםִרָע תנֹוְבִל אלֵעָמְׁשִי יֵנְּב יןיִדִתֲע )ל פרק( 'רֶזיֶעִלֱא
 הֶז לָּכ .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב תבֹוֵרֲחַה

 יםִלֵּכַה תֶא יןִכָהְל ידֹוִקְפַּתֶׁש יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח תַפקּוְתִל ְךָּיַׁש

 ּהיָנֵא הָּלֻאְּגַל הָנָכֲהַו .הָּלֻאְּגַה תרֹואֹו תֶא לֵּבַקְל יםִּיִמְׁשַּגַה

 ַחצּוְחִצֶׁש מֹוְּכ ,יםִרֵחֲּא עּוָּטֶׁש יִפְּכ ְגֻאָּלהִּד אָּתְלַחְתַא

 אןָּכ יןֵאְו ,תָּבַׁשְּד אָּתְלַחְתַא ינֹוֵא תָּבַׁשְל יםִלָעְנִּמַה

 לֶׁש תֹוהּוֶז ןַיְנִעְל סֵנָּכִהְל הָנָּוַּכ אןָּכ יןֵא[ .יְךִרֲאַהְל םקֹוָּמַה

 ,םֶהֵמ הָּמַּכ אֹו רֹוּדַה ייֵקִּדַּצִמ דָחֶא אהּוֶׁש יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח

 יםִנָיְנִעָה לָּכ תֶא תּוּיִמְׁשַגְבּו תּוּיִנָחרּוְּב לעְֹפִל יםִגֲאֹוּדֶׁש

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .]נּוְרַּכְזִה אּלֶֹׁש תֹוּבַר דעֹוְו נּוְרַּכְזִהֶׁש

 ',ת וֶלֶּדי ֵרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו

ן ֵה, רַהּזֹי ַהֵרְבִדְּכ' ת ואֹות ָהכּוְזת ִּבַחַּתְפִּנת ֶׁשֶלֶּד ַהינּוְיַה

 ית יִעִבְּׁשה ַהָאֵּמה ַּבֶיְהת ִּתֶלֶּדת ַהיַחִתְּפז ֶׁשֵּמַר ְל',ה זָאֵמ

  .יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהֶׁש  

 םֶדקֹוֶׁש ,היָדִמֲעָה תַּלִפְּת לַע :)יז מגילה( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 חַמֶצ לַע ְךָּכ רַחַאְו ,םִיַלָׁשרּוְי ןַיְנִּב לַע יםִלְּלַּפְתִמ

 הֶיְהִי ְךָּכ יִּכ ,הָאָדהֹוְו ,הָדבֹוֲעַו ,הָּלִפְּת לַע ְךָּכ רַחַאְו ,דִוָּד

 הֶיְהִי ְךָּכ רַחַאְו ,םִיַלָׁשרּוְי תֶא נּוְבִי םֶדקֹו ,הָּלֻאְּגַה רֶדֵס

 ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְל ּוּכְזִי ְךָּכ רַחַאְו ,יַחִׁשָּמַה תיַאִבּו דִוָּד חַמֶצ

 םָׁש אָרָמְּגַה ןֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו .הָאָדהֹוְו ,הָדבֹוֲעַלְו ,הָּלִפְתִלְו

 ַאַחר" ,ַמרֶׁשֶּנֱא ,ָדִוד ָּבא ,ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּנְבֵנית ְוֵכיָון
 ְוֵאת ,ֱאלֵֹהיֶהם 'ה ֶאת ּוִבְקׁשּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיֻׁשבּו
 ,"ְּתִפָּלה" ָּבאת ,ָדִוד ֶׁשָּבא ְוֵכיָון ".ַמְלָּכם ָּדִויד
 ְוִׂשַּמְחִּתים ,ָקְדִׁשי ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים" ,ַמרֶׁשֶּנֱא
 תָּבא ,ְּתִפָּלה ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ְּתִפָּלִתי ְּבֵבית

 ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶהם עֹולֵֹתיֶהם" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ֲעבֹוָדה"
  ָּבאת ,"ֲעבֹוָדה" ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ִמְזְּבִחי ַעל

  ".ְיַכְּבָדְנִני ּתֹוָדה זֵֹבַח" ,ֶּנֱאַמרֶׁש ,"הֹוָדָאה"  
 ְׁשִנין ִׁשית ְזִכיָרה ָלּה ִּדיֵהא ַעד ִזְמָנא
 ּוַפְלָּגא ְׁשִנין ִׁשית ִזְמָנא ּוֵמַההּוא ,ּוַפְלָּגא

 בקֲֹעַיְּד יּהֵּתַרְּב לַע אָּיַמְמַע ןהֹוְּלֻּכ ןגּוְּוַּדְזִיְו ,ַאֲחָרִנין
 ְוֵעת" יבִתְּכ ִזְמָנא אהּוַה לַעְו ,אָמְלָעֵמ ּהָל אָּיַחְדַאְל

 לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ ."ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה

 יִפְּלֶׁש ,תַחַא לָּכ יםִנָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש לֶׁש תפֹוָסנֹו תפֹוקּוְּת יֵּתְׁש

 ָמִׁשיַח רֵּבַחְל יאִה ּוּלֵא תפֹוקּוְּת לֶׁש יתִלְכַּתַה 'הָמְכָחַה םַי'

 תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל תטּוְּׁשַּפְתִהְּב ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן

ח ַמד ֶצסֹור ְּבָתֲאַו רָתֲא לָכְּב הָרֹוּתַה יֵדְמלֹו יּוּבִרְו ,הָרֹוּתַה

 רּוְּבים ִּדִלדֹוד ְּגעֹוְו' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ַה ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. דִוָּד

רַהּזַֹה

 ַרִּבי

 ןֵכְו

 ּוֵמַההּוא



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 טו

ת ּוּייִמִנְפִבּו. הֶּזר ַהַהּזֹל ַהַלְגץ ִּבת ֵקַנְׁשס ִּכ"ת תשַנל ְׁשַע

  ל ים ֶׁשִנָיְנִעְּבה ָלדֹות ְּגרּוְרעֹוְתה ִהיָלִחְת ִהה זֹוָנָׁשְּב ֶׁשַעדּוָי

  .  הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ  

 םִיַּתְׁשּו יםִעְבִּׁשַה רַמְגִל ְךמּוָּסֶׁש רַהּזַֹה ןֵּיַצְמ ןֵכ

 ְוֵעת" הֶיְהִתְו םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ םָלעֹוָה תֹוּמֻא רּוְרעֹוְתִי

 רָבְּכ נּוֵרֲעַצְּלֶּׁש הַמ ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה

 .םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ אתֵציֹו יתִרְּבַהת צֹוְרַאֶׁש ינּוֵמָיְּב יםִארֹו

 )ב ,לח יחזקאל( קסּוָּפַּב זָמְרִנ ה"אָמָּבאֹו ב"ארה יאִׂשְנ ןֵכְו

 ראׁש אְנִׂשי ַהָּמגֹוג ֶאֶרץ ּגֹוג ֶאל ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן"

 ֲאדָני רַמָא הּכֹ ַמְרָּתָאְו :ָעָליו אֵבְוִהָּנ ֻתָבלְו ֶמֶׁשְך

 קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב "אׁשרֹ" ןֵכְו .תֹוּיִתאֹו 'ז גּוּלִדְּב ,"ה"יוה
 אָּיִרְטיַמִגְּב ,גֹוּג לֶׁש צֹוְרַא גגֹוָמ ןֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"ארהְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִדְּמַה רַּפְסִמְּכ ב"נ

 אהּו גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש אׁשרָֹהֶׁש א"שליט ןֹוּקַה ןֶּב הּוָּיִלֵא

 םַּג אהּו האָמָּבאֹו ןֵכָל ,תֹוּמֻא יםִעְבִּשַה לָּכ לֶׁש אׁשרָֹה

 יםִׁשֳרָּׁשַה 'ב םֵהֶׁש ,]אלֵעָמְׁשִיְו וָׂשֵע[ ,יִמְלְסמּו םַגְו יִרְצנֹו

 אָּבַא יֵפצּוְרַּפ ןֵכְו .הָּפִלְקִּד הָרבּוְגּו דֶסֶח ,תֹוּמֻאָה לָּכ לֶׁש
   אֹו .מֹוְׁשִּב יםִזָמְרִנה ָּפִלְקִּד הָרבּוְגּו דֶסֶחַה יֵׁשְרָׁש הָּמִא

   .הָּפִלְקִּד ן"זו לַע םַּג זֵּמַרְמַה ה"ו םֵא בָא רֵחַא ןֶפאְֹּב  

 מֹוְּׁשא ֶׁש"ק שליטָחְצן ִינֹוְמַא' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ל ל ָּכה ֶׁשָּפִלְּק ַהׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַּב"רז ְּבָמְרִנ

 ְלכּוָמ ֶׁשרֲא ְּמָלִכיםַה ֵאֶּלהְו" )לא ,לו בראשית(. ַעדּוָּים ַּכָלעֹוָה

ז ֵּמַרק ְמסּוָּפַהְו". ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך  ִלְפֵני ְמָלְךדֹוםֱא ֶאֶרץְּב

 ָלְךִלְפֵני ְמ" יַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִּיי ֶׁשֵנְפה ִלֶיְה ִינֹוטֹוְלִּׁשֶׁש
ב "ל ארה ֶׁש44יא ַהִׂשָּנא ַהן הּוֵכְו". ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך

ת ֶפֶסתֹוְּב, םָדָא מֹוְּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךלְֹמיו ִיָרֲחַאְו. םָּדן ַיְנִמְּכ

ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. ף"ֶלָא

 "ַּמֲחֶנהַּבְתַנְּבִאים ִמֵמיָדד ּוְלָּדד ֶאּיֹאַמר ַו" )כז, במדבר יא(
ן ָתָנם יֹוּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבמּוּו. ה"אָמָּבאֹוא ָּיִרְטיַמִגת ְּב"ר

 ַעֻׁשיהֹות ִוה ֵמֶשּמֹא ֶׁשֵּבַנְתד ִהָּדְלֶאי ֶׁשִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתְבּו

 אּוְּבַנְתד ִהַחם ַייֶהֵנְׁשּו. וָלְּׂשל ַהא ַעֵּבַנְתד ִהיָדֵמּו. יסִנְכַמ

י ֵּבַנְתה ִמָוד ֲהָּדְלֶא. נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. גגֹוָמג ּוֹול ּגַע
ר  ַּבַעֻׁשֹויהא ִוָמְלן ַע ִמיׁשִנְּכְתה ִמֶשא מֹר ָהַמֲאַו
ר ֵּבַדְמ ּו,יּהֵרְתן ַּבי ִמִאא ָקיָתִרְׁש ַמׁשֵּמַׁשן ְמנּו
 ,יֵאָנֲעַנע ְּכַרַאן ְלהֹוְתל ַייַעֵמ ּו,לֵאָרְׂשית ִיא ֵּבָּמַע
 ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהאד יָד ֵמ.ןהֹו ְלּהָתין ָיִסֲחַמּו
א יָתִרְׁשל ַמין ָּכַיְפַחא ְוָּמן ַיין ִמִקְלי ַסֵוְלַס
ן יהֹוֵרם ְּתַר ְּב.אָלְקתּו ְלאָּמַעי ְלֵוֱהֶי ְו,ִיְׂשָרֵאלְד

א ָעְרן ַאיק ִמִלא ְסָּכְלא ַמין ָהִרְמָאין ְוִּבַנְתא ִמָדֲחַּכ
ין ִּגי ַתֵרְטין ִקִכְל ַמׁשַנְכַמ ּו,אָּיַמף יֹוסֹוְּבג גֹוָמְּד
ן עּוְמַּתְׁשא ִיָּיַמְמל ַעָכ ְו,יןִניֹוְרי ִׁשֵׁשְבין לֹוִכְרַפַאְו
י ֵנל ְּב ַעִיְׂשָרֵאלא ְדָעְרַאא ְּבָבָרין ְקִרְּדַסְמ ּויּהֵל
א ָעְרַאא ְּדָּיַרל טּון ַעיהֹוֵרְגין ִּפִלְפָנ ְו,אָתָוְלַּג
 "ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה" ןֵכ ְו.ֵאלִיְׂשָרְד
יא ג ִה"תשעְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ר ַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו. ןָּמַקְלִדג ְּכגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמה ֶׁשָנָּׁשַה

ֲאׁשּוֶרּנּו  ַעָּתהֶאְרֶאּנּו ְולֹא " )יז ,במדבר כד( הָּלֻאְּגַהל ַע

  'הן ֵכְו .ג"תשעים ִּלִּמם ַהא ִעָּיִרְטיַמִגְּב, "ְולֹא ָקרֹוב
  ".ּוֶרּנּו ֲאׁש ַעָּתה "בתּוָּכַּב זָּמֻר ְמא"תשעים ִפָלֲא  

 ביִרֵחְנַס הָיָהְו )קפא( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו
 גֹוּג אבָֹל ידִתָעֶל מֹוְצַעְּב אהּוְו .דֹורְמִנ ׁשָּמַמ

 אּוְרְקִנ תמֹוֵׁש 'ג )ד ,מב ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמּו .גגֹוָמּו
 יִׁשּוּכ הָיָהֶׁש ׁשּוּכ ,לֶפָרְמַאְו דרֹוְמִנְו ׁשּוּכ לֹו
 םִא איָנִבֲא רַּב רָזָעְלֶא יִּבַר רַמָא .'כּוְו ,איַּדַו
 לֹוְגַרְל הֵּפַצ ּוּלֵאְּב ּוּלֵא תרֹוָּגְתִמ תֹוּיֻכְלַמ יָתִאָר
 לַע םָהָרְבַא ייֵמִּב יֵרֲהֶׁש ןֵּכֶׁש עַדֵּת יַחִׁשָמ לֶׁש
 הָּלֻאְּגַה הָאָּב ּוּלֵאְּב ּוּלֵא תֹוּיֻכְלַּמַה רּוָּגְתִּנֶׁש יֵדְי
 הָיָהֶׁש דרֹוְמִנ לּוּגְלִּג אהּו גֹוּגֶׁש יםִארֹוְו .םָהָרְבַאְל

 תֶאְו דרֹוְמִנ תֶא ַחֵּצִנ םָהָרְבַאֶׁש מֹוְּכֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .יִׁשּוּכ

  גֹוּג תֶא ַחֵּצַנְי יַחִׁשָּמַה אבָֹל ידִתָעֶל ְךָּכ ,יםִכָלְּמַה רַאְׁש

 .ֹוּתִא יּוְהִּיֶׁש יםִכָלְּמַה רַאְׁשּו  
 ְלגֹו ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ַמְלֵכי ָּכל ,ּוְתָלת
 אּוה יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא ַקְרָּתא

 ֶאְלָּגִביׁש ְוַאְבֵני ּוַבְרָּדא ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו רִיְתַע
 ִיְמטּון ְּדָלא ַמְלִכין ִאּנּון ַּבר .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון

 ּוֵמַההּוא ,ַאֲחָרִנין ְקָרִבין ְלַאָּגָחא ְוָיַהְדרּון ,ְלַתָּמן
 ְוִיְתַּכְּנׁשּון ,ָעְלָמא ְּבָכל ִיְּתַער ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִזְמָנא
 ,ָעְלָמא ַסְיֵפי ִמָּכל ַחָּיִלין ְוַכָּמה ַעִּמין ַּכָּמה ִעֵּמּה
 ַעד .ַאְתֵרי ִאּנּון ְּבָכל ִיְתַּכְּנׁשּון ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל

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

 ְּבַההּוא ְזִמיִנין ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני ."'ְוגֹו ה"ַליהו ִמְנָחה
 ְּדָעְלָמא ַעִּמין ָּכל ִעם ַעֵליהֹון ְלִאְּתָעָרא ִזְמָנא
 ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" ִּדְכִּתיב ,םִיְירּוָׁשַל ַעל ְלֵמיֵתי
 בּוְכִתי ,"'ְוגֹו ַלִּמְלָחָמה םִיְירּוָׁשַל ֶאל ַהּגֹוִים

 ה"יהו ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו"

 מֹוְּכ

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ְּבַׁשְבִעין



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 טז

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

 ָּתאְלַחְד ְּבִגין ,ַעִּתיִקין ַּדֲהוֹו ִנְׁשָמִתין ּוְלַחְּדָׁשא
 ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" ִּדְכִּתיב ְּכָמה ,ָעְלָמא
 ְלִאְתַחְּבָרא ,"ְלעֹוָלם ה"יהו ְכבֹוד ְיִהי" ּוְכִתיב
 ְלַנְחָּתא ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" .ֵיאֹות ַּכְדָקא
 ְלַחְּבָרא ,ַחְדִּתין ִּבְרָין ֻּכְּלהֹון ּוְלֶמֱהֵוי ,ְלָעְלָמא לֹון

 עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ .ְּכַחד ֻּכְּלהּו ָעְלִמין

 ילִחְתַּת שלָֹׁשְו יםִעְבִּׁשַה תַנְׁשִּבֶׁש ,הָאֵּמַה ףסֹו דַע יםִנָּׁשַה

 םָלעֹוָה תֹוּמֻא לַע ירִטְמַי ה"הקבְו םִיַלָׁשרּוְי לַע הָמָחְלִּמַה

 דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש הָפקּוְּת ילִחְתַתְו ,יׁשִבָּגְלֶא יֵנְבַא

 הָנְכֶׁשָּמִּת ּוּלֵא תמֹוָחְלִמּו ',ה תמֹוֲחְלִמ םֵחָּלִהְל רֵרעֹוְתִּיֶׁש

   דחּוִּיַה הֶיְהִי זָאְו ,הָאֵּמַה ףסֹו דַע יםִנָׁש עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע

   .םֵלָּׁשַה תֹוּיֻלָּג ץּוּבִקְו םֵלָּׁשַה  

 ןֵכְו .ג"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע גגֹוָמּו גֹוּג
ויקרא כה ( בתּוָּכַה ןֵכְו .גֹוגָמּו גֹוגְּב טֵלֹוּב 'ג רָּפְסִּמַה

 ןֵכְו .ג"תשע ת"ר "ַנתְׁש םּתֹ דַע ֻאָּלתֹוְּג ְוָהְיָתה" )כט

 ,לב דברים( גגֹוָמּו גֹוּג לַע ׁשֵרָפְמ 'ןָתָניֹו םּוּגְרַּת'ַהֶׁש בתּוָּכַה

 "ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ְוֵאין הּוא ֲאִני ֲאִני יִּכ ַעָּתה ְראּו" )לט

 ַׁשּנֹוִתיִאם "ם ב ָׁשתּוָּכ ַהְךֵׁשְמן ֶהֵכְו. ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע". ְּבַרק ַחְרִּבי
ב תּוָּכה ַלֶמֹוּדב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו .יַחִׁשָמ הּוָּיִלֵאת " ר"םִא"ן ֵכְו

 מֹוב ְׁשָּגְׂשי ִנִּכ" ) יג,תהילים קמח(" ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעָּמִדי"ל ֶׁש
ל ַאְגא ִיה הּוָּלִפְּתח ַהַסן ֻנֵכְו. ג"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּב"ֹוּדַבְל

 ,נא' ישעי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב, ברֹוָק ְּבנּוָתאֹו

 אָּיִרְטיַמִגְּב"  ָחְרבֶֹתיָהִנַחם ָּכל ִצּיֹון 'הִּכי ִנַחם " )ג

ד ִון ָּדֵכ ְו.ג"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבהָּיִתְּׁשן ַהֶבֶאן ֵכְו. ג"תשע

ק סּוָּפים ַּבִּלִהְת ִּבג"עק ֶרֶפה ְּבָּלֻאְּגץ ַהת ֵקז ֶאַמ ָרְךֶלֶּמַה

 ".ַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְּדֵׁשי ֵאל ָאִביָנה ְלַאֲחִריָתם"

ז ָּמֻר ְמג"תשעים ִפָל ֲא'הן ֵכְו .םן ָׁשָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבּוּמַּכ

 ְוָנַתִּתי ֶאת" )כא ,יחזקאל לט(ג גֹוָמג ּוֹול ּגר ַעֵּבַדְמב ֶׁשתּוָּכַּב

 ִׂשיִתיָעִמְׁשָּפִטי ֲאֶׁשר   ֶאתַהּגֹוִיםֹוִים ְוָראּו ָכל ּגְּכבֹוִדי ַּב

ל ִּכי ֲאִני  ִיְׂשָרֵאתֵּביְוָיְדעּו :  ָבֶהםְמִּתיַׂש ָיִדי ֲאֶׁשר ְוֶאת

  ל  ֶׁשְךפּוג ָהּוּלִדְּב".  ָוָהְלָאהַההּואַהּיֹום   ֱאלֵֹהיֶהם ִמןה"הוי

  .תֹוּיִתד אֹו"י  

 םִיַרְצִמ תַּלֻאְּגִמ יםִנָׁש 3323 נּוְמַלְׁשִה ב"תשע תַנְׁשִּב

 קסּוָּפַה לֶׁש רָּפְסִּמַה אהּו הֶּזַה רָּפְסִּמַהְו ,הָרֹוּת ןַּתַמּו

 )כג ,לח יחזקאל( גגֹוָמּו גֹוּג לַע אלֵקְזֶחְי תַאבּוְנִּב רַמֱאֶּנֶׁש

 ַרִּבים ּגֹוִים ְלֵעיֵני ְונֹוַדְעִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְוִהְתַּגִּדְלִּתי"
 יַכֳּדְרָמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁשְו ".ה"הוי ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו

 דעֹו לַע זֵּמַרְמַה דָחֶא רָּפְסִמ תֶפֶסתֹוְּבֶׁש א"שליט ריָׁשִלֵא

 לֶׁש ןֹואׁשִרָה עָסַּמַה לַע קסּוָּפַה לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא לֵּבַקְנ הָנָׁש

  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאֶּלה" )א ,לג במדבר( םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג
   ".ְוַאֲהרן מֶׁשה ְּבַיד ְלִצְבאָתם ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָיְצאּו  

ִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב ְו" )כח ,ויקרא כה(
לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו ַעד ְׁשַנת 

ר אֹו'ר ָהֵאָבְמּו ".ַהּיֹוֵבל ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו

ם ִא ְוׁשרּו ֵּפ"יבִׁשָה י ֵּדדֹוה ָיָאְצא מֹם לִֹא" 'יםִּיַחַה
, דים עֹוִלָבל ֲחּבְֹסם ִלָע ָּבַחין ּכֹי ֵאן ִּכדֹוָאה ָהֶאְרִי
 ַחם ּכֶֹהס ָּבַפָאְו, אׁשה רָֹלְעַמם ְליֶהֵתבֹו חֹוּוּבַרְו
ן ָמא ְזהּוֶׁש, "לֵבֹוּית ַהַנד ְׁש ַערֹוָּכְמה ִמָיָהְו", לֶבֵּסַה
ב ָׁשל ְוֵבּיֹא ַּבָצָיְו"ז ָאְו, ּהָּתִעה ְּבָּלֻאְּגל ַלָּבְגֻּמַה
ל ֵאָרְׂש ִייּוְהִי ּוּלִפ ֲאנֹוְׁשת ֶילּוָּגץ ַהי ֵקִּכ, "תֹוָּזֻחֲאַל
' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁשְו .םלֹוָׁשס ְוים ַחִרמּוים ְּגִעָׁשְר

ם א ִעָּיִרְטיַמִגה ְּבֶּזק ַהסּוָּפם ַהַּגא ֶׁש"ר שליטיָׁשִלי ֵאַכֳּדְרָמ

  א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו "ןֵכְו .3323ים ִּלִּמַה
  .תֹוּיִתאֹוָהים ְוִּלִּמם ַהִע  

 ב ,ח ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 ָךְל ףֶלֶאָה" )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב בכתבי הובא
 ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע אןָכְּב זַמָר "המֹלְֹׁש
 ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש
 "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל" הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו"
 רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל
 םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש
 יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה הֶּלָּגִתְו ,הָנָׁש םִיאַתָמ

 "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו" קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש

 הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב הָנָׁש םִיאַתָמ תחֹוָפְּלֶׁש

 םִאְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת

 ֶׁשֵהֵבאנּו יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ יאִה ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת

 אָבמּו ןֵכְו .א"תש תַנְׁשִּב היָלִחְתִה יאִה ֲהֵרי ֵמַהּזַֹהר

 ק"רמָה םֵׁשְּב יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע 'רַהּזַֹה יוִז' ׁשרּוֵפְּב

  יםִתֵּמַה תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה הֶיְהִי ת"ת יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּבֶׁש

  .תיֹוְהִל רָבְּכ בָּיַחֶׁש ּהָּתִעְּב  

 ,ל"ַּצַז לֶקיְנִפ י"גראַה ירִמ תיַבִׁשְי אׁשרֹ םֵׁשְּב אָבמּו

 סַּפְדִּנֶׁש 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב אָבהּו

 הָאֹוּׁשַה הָצְרָּפֶׁשְּכ ש"ת תַנְׁשִּבֶׁש ,ה"תש תַנְׁשִּב איַחְנֶׁשְּב

 ןֵכְו

  ןֵכְו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 יז

 םֵׁשְּב אָבּומ הֶז יןֵעְּכ .ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת היָלִחְתִה

 צאנז 'דמהמנותא בצילא' גליון( ל"ַּצַז גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאָה

 םָׁש אָבמּו ןֵכְו ,ּהָּתִעְבִּד ןַמְז ילִחְתִה הָאֹוּׁשַּבֶׁש )ע"תש אמור

 תַנְּׁשֶׁש אָּׂשִת יִּכ תַׁשָרָּפ 'ףֵסיֹו בקֲֹעַי תדֹוְלֹוּת' רֶפֵס םֵׁשְּב

 ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ץֵק תַנְׁש יאִה א"תש

 םֵׁשְּב הֶלעֹו ינֹוֵא הָאֹוּׁשַה יֵרַחֲאֶׁש ל"ַּצַז ןרֲֹהַא תדֹוְלֹוּתִמ

 לֶׁש יםִמָי תַעְבִׁש מֹוְּכ ,יםִנָיְנִע הָּמַּכ ןֵּקַתְל הָּיִחְּד קַר ,ןָמְז

 יֵרֲעַׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכ מֹוְּכ .לּוּבַּמַה םֶדקֹו חַלֶׁשתּוְמ

 ל"זצ ויקֵוְּד לאּוָׁש יםִּיַח 'ר ג"רהָהֵמ )שעז סימן( 'יםִמֲחַר

 ש"ת תַנְׁש לַע ,םֵדֹוּקַה רֹוּדַּב יםִלָּבֻקְמַה יֵלדֹוְּגִמ הָיָהֶׁש

 םֶחֶל יתֵּב' רֶפֵּסַּב םַּג אָבמּו הֶז יןֵעְכּו ,ץֵק תַנְׁש יאִהֶׁש

 .ל"זצ יהָּיַתְּפ הָדהּוְי 'ר ג"רהָהֵמ )דמשפטים סבא על( 'הָדהּוְי

ור ּבְֹקִּיַו"ב תּוָּכל ַהק ַע"רמָל' הָרבֹור ְּדֶמּתֹ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

, יםִמֲחַרת ָהֹוּד ִמג"יְּבה ֶשת מֹר ֶאַבָק' הֶׁש, "יַּגַּב תֹואֹ

. הֶשת מֹכּוְז ִּבםָתלּוָגל ְּבֵאָרְׂשל ִין ַעֵגם ָיֶהָּלת ֶׁשכּוְּזַהֶׁש

' בת ַנְׁשר ִּבַטְפה ִנֶשּמֶֹׁש' םִיַרְפי ֶאֵרְּפִמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו
ר ָּפְסִּמת ַהה ֶאֶּזר ַהָּפְסִּמל ַהיף ַעִסם נֹוִאְו, ט"ים תפִפָלֲא

ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים "ים ִמֲחַרת ָהֹוּדִמג "ל יֶׁש
נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון : ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

. ט"ים תרצִפָלֲא' הל ֵּבַק ְנ,"הָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּק
' הֶׁשים ִמֲחַרת ָהֹוּדִמג "יה ְּבֶשל מֹת ֶׁשכּוְּז ַההָמז ָּתָאֶׁש

  ם ַע ה זֹוָנָׁשְבּו. הָבּוׁשְת ִּברּוְזְחַּיה ֶׁשָּכִח ְוֹוּפ ַאיְךִרֱאֶה

  .תרֹוֹוּדל ַהל ָּכת ֶׁשנֹוֹוֲעת ָה ֶאַערְֹפיל ִלִחְתִהל ֵאָרְׂשִי  

 אדוָויְקֵלְּד יַחִּגְׁשַּמַהֵמ 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו

 םֵׁשְּב )המקדש בית עניני( ל"ַּצַז ליֶגפֹוְטואְכַו ןָתָנ 'ר

 תֶמֶחְלִמ תַעְׁשִּבֶׁש ל"ַּצַז רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא 'ר ג"הרה

 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה תֶא לּוֲאָּׁשֶׁש הָּמַּכ יּוָה הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה

 יֵרֲחַאֶׁש םָּלֻכְל הָנָעְו ,גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ זֹו םִא

 ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַא ,קֵסְפֶה הֶיְהִי זֹו הָמָחְלִמ

 םִעְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַאְו ,קֵסְפֶה הֶיְהִי בּוׁשְו

 םַּג יםִאָבמּו ּוּלֵא יםִרָבְּד[ .יַחִׁשָמ אבָֹי זֹו הָמָחְלִמ

 ל"ַּצַז אןַיאְּפָל א"גרַהֵמ א"ח ףסֹו 'הּוָּיִלֵא בֵל' רֶפֵסְּב

 ',יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֵמ עַמָּׁשֶׁש ד"הי ןַמְרֶסַו א"גרַה םֵׁשְּב

 גגֹוָמּו גֹוּג ֶׁשִּמְלֶחֶמת רַמָא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֶׁש בתּוָּכ םָׁשְו

 םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמּו .תמֹוָחְלִמ 'גְל קֵּלַחְתִּת ּהָמְצַע

 א"ָרְּגַהְו ,גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָנֹואׁשִרָה יאִה ,הָנֹואׁשִרָה

 הָמָחְלִּמַה יאִה אָּפיָרֵא תַאֹוּׁשֶׁש יףִסהֹו ל"זצ אןַיאְּפָל

 ש"ימ יםִנָמְרֶּגַהֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָּיִנְּׁשַה

 'ר ג"הרה יִל הָאְרֶה ןֵכְו .םִיַלָׁשירּוִל תלֹוֲעַל צּוָר

 יִמְלַׁשרּוְי םּוּגְרַּתַהֶׁש א"שליט גְרֶּבְנֶטרֹו םֵחַנְמ

 "גגֹוָמ" יםִמְּגְרַתְמ )ב ,י בראשית( ןָתָניֹו םּוּגְרַּתַהְו

 ).א ,ב נגעים( 'לֵאָרְׂשִי ִתְפֶאֶרת'ְּב אָבמּו ןֵכְו .אָיְנַמְרֶּג

 בּוְּׁשַיְת ִהַחי נֵֹנְּב' גִמְּד, זַנְּכְׁשיא ַאן ִהיֶעאִנַמעְרֶּג
יא ִה, םָלעֹון ָהפֹוְצ ִּב]גגֹוָמר ּוֶמם גֵֹהֶׁש [תֶפ ֶייֵנְּב
 ףַאְו .ּהָּב יִנפֹוְצ רֵתֹוּיַה יאִה זַנְּכְׁשַאְו, אאָּפייָרֵא

 עַרֶּזִמ םדֹוֱא יאִה אָיְנַמְרֶּגֶׁש :)ו מגילה( אָרָמְּגַּב רָּכְזֻּמֶׁש

 תֶפֶי יֵנְּבִמ גגֹוָמ לֶׁש הָתְיָה ץֶרָאָהֶׁש ןֵכָּתִי ,קֵלָמֲע

 ,אלמְֹׂש אהּו םדֹוֱאֶׁש ןיָוֵּכ .יםִקֵלָמֲע םָׁש בּוְּׁשַיְתִהְו

  ,םָלעֹוָּב רֵתיֹוְּב יאִלָמְּׂשַה אהּוֶׁש הֶּזַה םקֹוָּמַל ְךָׁשְמִנְו

   .םָׁש 'לֵאָרְׂשִי ִתְפֶאֶרת'ְּב אָבּוּמַּכ  

 ְיֶחְזֵקאל ִנָּבא )ב ,לח יחזקאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו
 ָהַעִּמים ָּכל ִיָּלֲחמּו ַהָּיִמים תֶׁשְּבַאֲחִרי

 'א ִמַּצד ַהּלֹוֲחִמים ְוִיְהיּו ,ִלירּוָׁשַלִים ְסִביב
 ,ַהִּיְׁשָמֵעאִלים ֶׁשֵהם ְוֵעיָלם ְוַאּׁשּור ִמְצַרִים

 ּוְנִסיֵכי ,ְותּוָבל ֶמֶׁשְך ַהֵּׁשִני ִמַּצד ְוַהּלֹוֲחִמים
 ֶאת ִאיׁש ּוַיַהְרג ְוֻכָּלם ,ַהָּצפֹון ּוַמְלֵכי ,ֱאדֹום
 'ֶׁשג לּוִקְּב ל"ַוֲחַז ,ַּבּנֹוְפִלים ְוִיְּפלּו ָאִחיו

 ם"יִּבְלַּמַּב ןֵּיַעְו .ְירּוָׁשַלִים ַעל ּגֹוג ָיבֹא ְּפָעִמים

  ג"תרע תַנְׁש לַע אלֵּיִנָּד ץֵק תֶא רֵאָבְּמֶׁש )ז דניאל(

  ].הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ בֶרֶע הָתְיָהֶׁש  

 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  

 ַעל ָהֲעָטָרה ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְלׁשֹון
 ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם טֹוֲעֵמי ְלָכל ָידּוַע הּוא ַהְיסֹוד

 הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל ,ָרב ְזָמן ֶמֶׁשְך ֵּכן ַּגם הּוא ַוֲהֵרי
 'ה ֲאִני" תּובַהָּכ ַּפְׁשטּות ְוֶזהּו ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל
 ָּכל ֻיְמָׁשְך ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח ַהָּכתּוב ,"ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה
 ַוֲהֵרי ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא ,ִּדְבִעָּתּה ֻּכּלֹו ַהְּזָמן

 ַמה ֵּכן ַּגם ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם ִיְתַקְּימּו
 סֹוף ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר

 ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ַהְּזַמן ָּכל
 ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַרק הּוא ֶזה ָּכל ֲאָבל .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה
 לֵּצַהֶׁשְּכ םֹוּיַה לּוּפִׁש לַע זֵּמַרְמ 'םֶׁשֶּל'ַהְּד הֶאְרִנ .ְלִׁשּפּולֹו

 ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש רַחַאְל ,בָרֲעַמְל הֶטנֹו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

  ְוֶזה



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 יח

 הקדמות'( 'םֶׁשֶּל'ַּב אָבמּו ןֵכְו .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו לַע רַהּזַֹהֵמ

 יאִה ,לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁש דַע הָפקּוְּתַהֶׁש )פט ,פח דף 'ושערים

   ילִחְתַּת לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁשְכּו ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת

  .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת  

 ְוָכל )ה"פ( 'אָתיעּוִנְצִּד אָרְפִס'ְל א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב
 ִמְתַנֲהִגין ֵהן ,ֵאּלּו ָיִמים 'ְּבו ןֵהֶׁש ַהְּפָרִטים

 ֵּתַדע ּוִמָּכאן .ְבָׁשָעתֹוּו ְּביֹומֹו דָחֶא ָּכל ֲאָלִפים 'ְּבו
 ִיְהיּו ְּכֶׁשּלֹא םלֹוָׁשְו סַח ְּבִעָּתּה ּואהֶׁש הַהְּגֻאָּל ֵקץ

 ֶאת ֲאִני ּוַמְׁשִּביַע ,ַאֲחרֹוןָה ֵקץ ֶׁשהּוא ַזָּכִאין
 א"ָרְּגַה .ֶזה ְיַגֵּלה ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹקי 'ַּבה ַהּקֹוֵרא

 סַח אּובֹוָי אּלֶֹׁש יֵדְּכ הֵּלַגְי אּלֶֹׁש אֵרֹוּקַה תֶא יַעִּבְׁשַמ

 יםִדְמעֹוֶׁשְכּו ,רָאְׁשִנ דעֹוֶׁש ְךרָֹאָה ןָמְּזַהֵמ ׁשאּוֵיְל םלֹוָׁשְו

 יִפְכּו תקּוְּזַחְתִהְו הָחְמִׂש יאִבֵמ קַר יּוּלִּגַה ,ברֹוָק ְךָּכ לָּכ

 ,רַסָא אלֹ א"ָרְּגַהֶׁש טּוׁשָפּו ,ןָּמַקְל ן"ַּבְמַרָה יֵרְבִּדִמ יאִבָּנֶׁש

 רַהּזַֹה יֵרְבִּדִמ ץֵּקַה תַנָבַה לֶא ד"בס נּוְעַּגִהֶׁש טָרְפִבּו

 'לַמְׁשַחַה דסֹו' ןֹוּלַעְּב רַהּזַֹה לֶׁש ץֵּקַה תֶא נּוְמַסְרִפּו ,מֹוְצַע

   א"ָרְּגַה יֵרְבִּד תֶא זֹו הָנָׁשְּב נּוְפַסהֹו ,ע"תש רֶמעָֹּב ג"ל בֶרֶע

   .תֶפֶסתֹוְּכ  

 םֵׁשְּב )לב 'ע ח"תשנ ניסן( 'הָרֹוּתַה לקֹו' ץֶבקֹוְּב אָבמּו

 מֹוְצַעְּב עַמָּׁשֶׁש ל"ַּצַז יִקְסְמַרְּבַא אלֵקְזֶחְי 'ר ג"הרה

 רַמָאֶׁש דָחֶא םָכָח ידִמְלַּת לַע רֵּפִּסֶׁש קיְסִרְּבִמ ח"גרַהֵמ

 הָיָהְו ץֵּקַה ןַמְז תֶא א"ָרְּגַהֵמ יןִבֵה אהּוֶׁש ין'אִזָלֹוּוִמ ח"גרַל

 רַּכִנ תֹוָחְמִּׂשִמֶׁש רַמָא ין'אִזָלֹוּוִמ ח"גרַהְו .הָלדֹוְּג הָחְמִׂשְּב

 קחֹוָר יִּתִמֲאָה ץֵּקַהֶׁש ינּוְיַה[ .ןכֹוָנ יןִבֵה אלֹ אהּוֶׁש

 ח"גרַה תֶא לּוֲאָׁשְו .]הָחְמִׂש תֶרֶרעֹוְמ ּהיָנֵא תֹויָעיִדִו

 איָבִקֲע יִּבַר יֵרֲה ,הָעָט אלֹ א"ָרְּגַהֶׁש רֵמאֹו יִמ קיְסִרְּבִמ

 איָבִקֲע יִּבַרֶׁש הָנָע קיְסִרְּבִמ ח"גרַהְו ,איָבִזּוּכ ןֶבְּב הָעָט

 לֶׁש ץֵּקַה לָבֲא ,יַחִׁשָּמַה אהּוֶׁש בַׁשָחֶׁש איָבִזּוּכ ןֶבְּב הָעָט

 א"ָרְּגַהֶׁש ןֵכָּתִי אלְֹו ,ןכֹוָנ איַּדַו אהּו ּהָּתִעְּב לֶׁש א"ָרְּגַה
 )הספר בסוף( 'םֶשֶּל'ַה לַעַבְל 'הָעֵּדַה רֶפֵס' ןֹוׁשְל הֶזְו .הָעָט

   רָׁשְפֶאְו ,יםִּיַחַה ץֵע יֵמֲעטֹו לָכְל ַעדּוָי א"ָרְּגַה ץֵק
   .הָנָּׁשַה קּוּיִדְּב תַעַדָל  

 ש"גרַהֶׁש )קפז 'ע ג"ח( 'יׁשִא הֵׂשֲעַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ,א"ָרְּגַה ץֵק לַע 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה תֶא לַאָׁש ןָמייְנֵרְּג

 א"ָרְּגַה בֵתֹוּכֶׁש יִנֲא יַעִּבְׁשַמ יםִּלִּמַּבֶׁש הָנָע 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַהְו
 הֶאְרִנ ',תַה תנֹוְׁשִּב הָיָה א"ָרְּגַהֶׁש ןיָוֵכְו .ֹוּלֶׁש ץֵּקַה זָּמֻרְמ

 לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה תֹוּיִתאֹו ןֵהֶׁש ב"שע תֹוּיִתאֹוָּב אהּו זֶמֶרָהֶׁש

 ַהְבָטַחת )מ ,לב דברים( יֵיְחַּב נּוֵּבַר ןֹוׁשְל הֶזְו .הָעבּוְּׁשַה

 ַהִּנְׁשָּבע ָּכל ִּכי ,ִּבְׁשבּוָעה ִהיא ָהֲעִתיָדה זֹו ְּגֻאָּלה
 ְוהּוא ,ּבֹו ִנְׁשָּבע הּוא ֲאֶׁשר ַּבֵחֶפץ ְונֹוֵגַע ָידֹו נֹוֵׂשא
 זֹו ְּגֻאָּלה ְּבַהְבָטַחת ְּבָדִנֵּיאל ֶּׁשָּכתּוב ַמה ְּכֶדֶרְך

 ְּבֵחי ַוִּיָׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם"
  ֵאל 'ה קּוָמה" ה"ע ָּדִוד ָאַמר ְוֵכן ,"'ְוגֹו ָהעֹוָלם

  ".ָיֶדָך ְנָׂשא  
ן ֹוׁש ְלינּוִצָּמא ֶׁש"ז שליטן ָרעֹוְמִׁש' ג ר"הרה

' ַחֵּבַׁש ְלינּוֵלָע'ת ַּלִפְתה ִּבָּלֻאְּגל ַהה ַעָעבּוְׁש

 ִּתָּׁשַבע. ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל

 ת ַּלִפְתם ִּבז ַּגָּמֻרה ְמין ֶזֵעְכ ּו.ב"תשעת ֹוּיִת אֹו.ָּכל ָלׁשֹון

  . ִתָּׁשַבע ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך , ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדהִּכי', תַמְׁשִנ'  

 "ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִעְו ןָּדִע" )כה ,ז יאלדנ( אלֵּיִנָּד ץֵק
 .ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא דֶגֶנְּכ "ןָּדִע" .הֶז ןַמְז לַע זֵּמַרְמ

  דַעְו ,הָלְיַּלַה ,ייִׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִּנַמְז יֵנְׁש דֶגֶנְּכ "יןִנָּדִעְו"

  .תצֹוֲח רַחַאֶׁש הָעָׁש יִצֲחַה דֶגֶנְּכ "ןָּדִע גַלְפּו" .תצֹוֲח  

 ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַהֵמ יםִארֹו

 םקֹוְמִל ַעֵגנֹוְּב יםִרָבְּד רּוְקִי ץֵּקַה םֶדקֹו הָנָׁש

 ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת" )יא ,יב( םָׁש אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה
 :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת

 ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ְׁשֵריַא
 ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים
 ב"תשע תַנְׁש אהּו ץֵּקַה םִאְו ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך

 ז"תשכ תַנְׁש יאִה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אֵציֹו

 לֵאָרְׂשִי םַע הָכָז ּהָּב יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש תֶמֶחְלִמ הָתְיָהֶׁש

 םִאְו .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹּב לֵּלַּפְתִהְל רּוְזָחְו יםִלדֹוְּג יםִּסִנְל

 יַעִּגַנ ,יאִבָּנַה יֵרְבִדְּכ יתִנָרחֹוֲא הָנָׁש 1290 דעֹו בֵּׁשַחְנ

 םקֹוְמ לַע "ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ"ַה תֶא ימּוִקֵה ּהָּב הָפקּוְּתַל

ל ץ ֶׁשּוּקִּׁשה ַלָנָּוַּכם ַהֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהר ֶׁשרּוה ָּבֶז. ׁשָּדְקִּמַה

ב על הזהר "ח(' ירִּפַּסת ַהַנְבִל'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמַּכ, יםִלאֵעָמְׁשִּיַה

 1290 ׁשָּדְקִּמם ַהקֹוְמים ִּבִטְלֹואל ׁשֵעָמְׁשִּי ֶׁש)וארא דף לב

ית ִרְּבל ַהר ַעָכָׂשְּכ, יםִנת ָׁשֹואג ֵמ"יב ְלרֹוה ָקֶּזֶׁש, הָנָׁש

 )ח, דניאל יב(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו. ג"יל יִגה ְּבָׂשָעאל ֵעָמְׁשִּיֶׁש

 יןִנָּדִען ְוָּדִע"ל ה ֶׁשָאבּוְּנר ַלֵּבְסיא ֶהאת ִהּזֹה ַהָאבּוְּנַהֶׁש

ל  ֶׁשהָאבּוְּנַה תֶא רֵאָבְמ )יח ,ז שם( אָרְזֶע ןְּבִאָהְו ,"ןָּדִע גַלְפּו

א ָבן מּוֵכְו. אלֵעָמְׁשִי תכּוְלַמ לַע "ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִען ְוָּדִע"

 תנֹוְבִל יןיִדִתֲע אלֵעָמְׁשִי יֵנְּבֶׁש )'ל פרק(' ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'ְּב

ץ ּוּקִּׁשַהֶׁש יִל בּוְתָכְו .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב ןָיְנִּב

 ,םָנָיְנִמְל 679 תַנְׁש יֵנְפִל תַצְק ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב םַקהּו םֵמֹוׁש

 אָבמּו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 יט

 יִפְל תֶרֶּבַחְתִמ םָנָיְנִמְל 677 תַנְׁשּו .יַתָמ קּוּיִדְּב יםִעְדיֹו אלְֹו

 א"שליט ץוְרַוְׁש בַרָה יִל בַתָכְו .ב"תשע לֶׁש ץֵּקַל ןֹוּבְׁשֶחַה

 ז"שצ יםִפָלֲא 'ד תַנְׁשִּב םַקהּוֶׁש ץּוּקִׁש הָיָהֶׁש הָיְנַתְּנִמ

 הָנָׁש 82 לֶׁש הָפקּוְּת הָתְיָה לָבֲא ',תרֹוֹוּדַה רֶדֵס'ְּב אָבּוּמַּכ

ל ץ ֶׁשּוּקִּׁשַה תֶא לּוְּטִבּו ,םקֹוָּמַה תֶא ּוׁשְבָּכ יםִרְצֹוּנַהֶׁש

 ,א"ח לֵאְנַּבְרַּבֲאָל 'יחֹוִׁשְמ תעֹוּוׁשְי'ִּב אָבּוּמַּכ ,יםאִלֵעָמְׁשִּיַה

 ןֵכְו .ב"תשעְּב הָנָׁש 1335 לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַה םֵּיַּתְסִמ בּוׁש הֶז יִפְלּו

ט( ֶׁשַהָּכתּוב יִּתְעַמָׁש אל  י נ ז,בד כ  יםִּבַר ןֹוׁשְלִּב אהּו ) 

 ׁשֵּיֶׁש יםִצּוּקִּׁשַה יֵנְׁש לַע זֵּמַרְל "םֵמׁשְֹמ יםִצּוּקִׁש"

   תמֹוְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִצּוּקִׁש" ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב

  .ארַמעֹוְו אָצְקַא לֶא יםִצּוּקִּׁשַה  

 ',יםיִדִסֲח תַנְׁשִּמ'ַה לַעַּבִמ 'בָבֵל רֶשיֹ' רֶפֵסְּב

 תַנְׁש לַע ץֵק מּוְסְרִּפֶׁש 'םַענֹ יֵכְרַּד' רֶפֵסְל היָחִתְּפַבּו

 תעֹוָׁש הֵרְׂשֶע יםֵּתְׁשִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קּוְּלִח יִּכ ,א"תקמ

 הָחְנִמ ןַמְז אֵציֹו הֶז יִפְלּו ,תעֹוָׁש עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל םקֹוְמִּב

 םַתֲח' ת"שוְּב ןֵּיַעְו ,א"תקמְּב בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁש הָלדֹוְּג

 קֵּלַחְל יְךִרָּצֶׁש )ב ,ו ויקרא( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָבּו .)סא ו"ח( 'רֵפסֹו

 יםִרָמֲאַּמַה רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל ףֶלֶאָה תֶא

 ףֶלֶאָה תֶא יםִקְּלַחְּמֶׁש )ג"תרס( ׁשיְטאִוָּביּוִּלִמ ב"רשָהֵמ

 יׁשִלְּׁשַה ילִחְתִהֶׁשְּכ ג"של תַנְׁשִּב ןֵכָל ,עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶעְל

 ק"ת תַנְׁשִבּו ,ל"יַזִרֲאָה הָּלַּגְתִה ,הָלְיַּלַה לֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה

 לַעַּבַה תַרֹוּת לֶׁש רֹואֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִה רֶקּבַֹה חַרָּזֶׁשְּכ

 ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש .)ער ואתחנן( רַהּזַֹהֶׁש הֶאְרִנ דעֹוְו .בטֹו םֵׁש

 יתִׁש יםִּלִּמַה תֶא םָׁש יףִסמֹו תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש לַע
 יןֵּב רַבְּג ׁשַנ רַבְּד אָחְׁשָמְּד לֶדגֹוְבּו אָגָלְפּו יןִצָמְק
 ה"הקב לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש יםִרְבֹוּסֶׁש ּוּלֵא םַּגֶׁש זֵּמַרְל .יןִנְרַבּוּג

   תעֹוָּׁשַה יִפְל אהּו ןֹוּבְׁשֶחַה אןָּכ ,12ְל קֵּלַחְתִּמֶׁש ףֶלֶא אהּו

   .12ְל אלְֹו 24ְל יםִקְּלַחְּמֶׁש ,ּגּוַבְרִנין ֵּבין ְּגַבר לֶׁש ,נּוָּלֶׁש  

 ,)כ ,יד שמות( אָּתיְלִכְּמַה לַע א"ָרְּגַה תַסיְרִגְּב

 גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמְבּו
 לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו תעֹוָׁש 'ג לֵחָּת גגֹוָמּו
 הֶז לַעְו .דָבְלִּב תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו
 רֵּבַחְנ םִאְו .תעֹוָׁש שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ נּוָא
 םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד
   תֶמֶחְלִמ םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו

   .גגֹוָמּו גֹוּג  

 יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ
 ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק

 ֶמֶלְך ,ָּבֶזה ֶזה ִמְתָּגִרים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי
 ַעְרִבי ֶמֶלְך ְוהֹוֵלְך ,ַעְרִבי ְּבֶמֶלְך ִמְתָּגֶרה ָּפַרס
 ֶמֶלְך ְוחֹוֵזר ,ֵמֶהם ֵעָצה ִליטֹול םַלֲאָר
 ְוָכל ,ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ּוַמֲחִריב ָּפַרס
 ְונֹוְפִלים ּוִמְתַּבֲהִלים םִמְתַרֲעִׁשי ָהעֹוָלם ֻאּמֹות
 ְּכִציֵרי ִציִרים אֹוָתם ְוֶיֱאחֹז ְּפֵניֶהם ַעל

 ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ְוִיְׂשָרֵאל ,יֹוֵלָדה
 ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן
 לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם

 ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי
ן ֵכ ְו.ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים

ִאם , ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר :)סנהדרין צז(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ
ְוִאם ָלאו ֵאין , ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה ִנְגָאִלין

ִאם ִיְׂשָרֵאל ֵאין , ר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַעָאַמ. ִנְגָאִלין
ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ? ֵאין ִנְגָאִלין, העֹוִׂשין ְּתׁשּוָב

, ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות ְּכָהָמן, הּוא ַמֲעִמיד ָלֶהן ֶמֶלְך
ים ִארֹו .ּוַמֲחִזיָרן ְלמּוָטב, ְוִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה

. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַמְזר ִּבֵזס חֹוַרת ָּפכּוְלַמ ְלְךָּיַּׁשן ֶׁשָמָהֶׁש

ס יַלִמְרי ַאֵדל ְיג ַעֵרָהף ֵיֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָּמ ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ָּפַרס אָּיִרְטיַמִגְּבס יָלִמְרַאְו. עָׁשָרָה

ים ִזָמְרג ִנגֹוָמג ּוגֹוס ְוַרת ָּפכּוְלַּמא ֶׁש"ן שליטֹוּקן ַה ֶּבהּוָּיִלֵא

. עַמְׁשת ַבֵת ְּב"דָחֶא'  הינּוֵהלֱֹא' ל הֵאָרְׂשע ִיַמְׁש"ִּב
ל  ֶׁש'עת אֹו ְו,ָּפַרס אָּיִרְטיַמִגְּב עַמְׁשל  ֶׁששמת ֹוּיִתאֹו

 גגֹוָמג ּוֹוּג אָּיִרְטיַמִגְּב ןֵה ֶׁשתֹוּמֻא' על ת ַעֶזֶּמַר ְמעַמְׁש
יל ֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. םִיַלָׁשרּול ְי ַעהָמָחְלִמ ְלאּובָֹּיֶׁש

ק סּוָּפת ַהיו ֶאָנ ָּברּוְמץ ָאֵּקת ַהת ֶאֹוּלַגב ְלקֲֹעַי ׁשֵּקִּבֶׁשְּכ

, אלֵעָמְׁשל ִיז ַעֵּמַר ְמעַמְׁשן ֵכְו. "'גֹול ְוֵאָרְׂשע ִיַמְׁש"

 ִמְּלׁשֹון ֶׁשהּוא ִיְׁשָמֵעאל ַעל א"רַהּג  ְּבֵׁשםאָבּוּמַּכ

ּוְלִיְׁשָמֵעאל ")  כ,בראשית יז(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכּו. ָעהְׁשִמי
ם ל ֵׁשיא ַעאל ִהֵעָמְׁשִיְּבה ֶׁשיָעִמן ְׁשֹוׁשָּלַהְו. "ְׁשַמְעִּתיָך

ה ָמָלְו )ילקוט בראשית מג( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַה
 ַעמְֹׁשה ִל"יד הקבִתָעאל ֶׁשֵעָמְׁש ִימֹוא ְׁשָרְקִנ
 ם ֶהין ָלִׂשאל עֹוֵעָמְׁשי ִיֵנְּבה ֶּׁשַּמ ִמםָעת ָהַקְנֶאְּב

  . יםִמָּיית ַהִרֲחַאְּב  
 'תדּוֲהַּיַהְו האָיַּמַה תּוּבְרַּת' רֶפֵס יִל אּוְרֶה

 יםיִאִבְּמֶׁש ,יקִלאְרָה רסֹוֶפרֹוְּפּוְּגָלֶזְרסֹון  ָהַרבֵמ

 הָנָׁש 2000ִמ רֵתיֹו יֵנְפִּלִמ םִיֹוּג לֶׁש יֹותּוּבַּתְר

 בֹוּו ,םָלעֹוָה ףסֹוְּכ םָנָיְנִמְל 2012 תַנְׁשִל סּוֲחַיְתִהֶׁש

 ןֵּיַע

 ןֵּיַע

ןֵכְו

ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 כ

 יִּפ לַע הֶזְל יעּוִּגִהְו .םֶהָּלֶׁש ַחּוּלַה תֶא מּוְּיִס םֵה

 לדֹוָּג יּוּנִׁש לחּוָל דֵמעֹוֶׁש ,הָיְמנֹורֹוְטְסֶאָה עַּדַמ

 הָיְּגְרֶנֶא ץֶרָאָה רּוּדַּכ לֵּבַקְי הָנֹואׁשִרָלֶׁש 2012 תַנְׁשִּב

 תֶא ןֵתֹוּנֶׁש וַּקַה אהּוֶׁש ,בָנהּוַה וַּקִמ ירִׁשָי ןֶפאְֹּב

 ידִמָּת מֹוְּכ אלְֹו .'כּוְו יםִבָככֹוְו ׁשֶמֶּׁשַל הָיְּגְרֶנֶאָה

 .יםִבָככֹוְו ׁשֶמֶּׁשַה ְךֶרֶּד קַר לֵּבַקְמ ץֶרָאָה רּוּדַּכֶׁש

 ,תפֹוָסנֹו תלֹוֹודְּג תֹוּיִעָּדַמ תֹוּיִלְגַּת םָׁש יאִבֵמּו

 זָּמֻרְמ הֶז לָכְּד הֶאְרִנְו .אתּזַֹה הָנָּׁשַל תדֹוָעיְֹמֶׁש

 ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה" )כג ,כד 'ישעי( בתּוָּכַּב
 ִצּיֹון ְּבַהר ְצָבאֹות ְיהָֹוה ָמַלְך ִּכי ַהַחָּמה

 רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ".ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִם

 דעֹו נּוְּתִי אלֹ זָא "הָרְפָחְו" םָׁש ם"יִּבְלַּמַה
 'הֶׁש ירּוִּכַי יִּכ ,הָנָבְלּו הָּמַחַל רֵאְפּו תהּולֱֹא
 ןֹואׁשִרָה ַעֵפֹוּשַה אהּוְו הָנֹואׁשִרָה הָּבִּסַה אהּו
 לַעְו לַעַּמִמ םִיַמָּׁשַּב יַחִּגְׁשַּמַה אהּו ,ןרֹוֲחַאָהְו
 ְּבַהר ְצָבאֹות 'ה ְךַלָמ יִּכ" ןַעַי ,תַחַּתִמ ץֶרָאָה

 יֵדְבעֹו יִּכ ," ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִם ִצּיֹון
 יִהלֱֹא ַחכְֹל ׁשֶמֶּׁשַה תֶא יםיִקִזֲחַמ יּוָה ילִלֱאָה
 לַע ראֹו ַעֵפֹוּׁשַה אהּו יִּכ יעִּפְׁשַמּו ילִצֲאַמ
ם ַּג יםִנְתנֹו יּוָה הָנָבְּלַלְו ,ראֹו יֵבְככֹוְו ַחֵרָּיַה
 עַפֶּׁשַה תֶלֶּבַקְמַה יאִה יִּכ םָבְׁשָחְּב דבֹוָּכ ןֵּכ
 ,ןֹוּתְחַּתַה םָלעֹוָה לַע תַעַּפְׁשַמּו הָּמַחַה ןִמ
 לָבֲא ,ַהַּתְחּתֹון ָהעֹוָלם ַעל תֶלֶׁשֹוּמַה יאִהְו
 יָהֶלָע אּלֶֹׁש עּוְדָי יִּכ ,הָנָבְּלַה רּפְֹחַּת זָא
 ןֵכְו .לָּכ רֵצֹוּיַה ןִמ ןיֹוְלֶעָה דבֹוָּכַה עַּפְׁשֻי

 אָּיִרְטיַמִגְּב "הַהַחָּמ ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה"

  .יםִּלִּמַה םִע ב"תשע  

 רֵּפַסְמ הָנָח רַּב רַּב הָּבַרֶׁש :)עד ב"ב( אָרָמְּגַּב

 לדֹוָּג גָּד םָּיַּב הָיָהְו היָנִפְסִּב עַסָנ םַעַּפֶׁש

 יקּוִלְדִהֶׁשְכּו ,יוָלָע דּוְרָיְו ,הָׁשָּבַיְּכ םֶהָל הָאְרִנ הָיָהֶׁש

 הָׂשָע 'הַו ,םָּיַל לּוְפָנְו םֵמרֹוְתִה גָּדַה לֵּׁשַבְל ׁשֵא

 רֶפֵּסַבּו .לּוְציִנְו היָנִפְס םיֶהֵלֲא הָבְרָקְתִהֶׁש סֵנ םֶהָל

 םָׁש רֵאָבְמ 'תיבֹוִתְּנ'ַה לַעַּבִמ 'בקֲֹעַיְל תֶמֱא'

 לּואְכיְֹו הָּלֻאְּגַה םֶדקֹו בטֹו בָּצַמְּב יּוְהִי יםִדהּוְיֶׁש

 אהּוֶׁש בַׁשָחְו גָּדַה לַע הָלָעֶׁש הָּבַר מֹוְּכ ,ּוּתְׁשִיְו

 הַמ לָּכֶׁש םֶהָל רֵרָּבְתִי םאְֹתִפּו ,הָחטּוְּב הָׁשָּבַי

 אָּלֶא ,םָּדְגֶנ דֵמעֹו םָלעֹוָה לָכְו ,תעּוָט הָיָה בּוְׁשָחֶּׁש

 הָּלֻאְּגַה לֶׁש היָנִפְּסַה תֶא חַלְׁשִי ה"הקב זָאֶׁש

   .םיָלִּצַהְל  

 ַאָּבא 'ר ָאַמר .)צח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו
 ְוַאֶּתם" ֶׁשֶּנֱאַמר ִמֶּזה ְמֻגֶּלה ֵקץ ְלָך ֵאין

 ִּתְׂשאּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתֵּתנּו ַעְנְּפֶכם ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי
 ֶאֶרץ ְּכֶׁשִּתֵּתן י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ."ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי
 ,ַהֵּקץ ִיְקַרב ָאז ָיָפה ְּבַעִין ִּפְרָיּה ִיְׂשָרֵאל
 םָׁש א"ָׁשְרַהַּמַהְו .יֹוֵתר ְמֻגֶּלה ֵקץ ְלָך ְוֵאין

 לַע לֵאָרְׂשִי יןֵאֶׁש ןַמְז לָּכֶׁש יִפְל יףִסמֹו
 ,ּהָּכְרַדְּכ יָהֶתירֹוֵּפ תֶנֶתנֹו ץֶרָאָה יןֵא םָתָמְדַא
 ,הֶּלֻגְמ ץֵק הּוֶז יָהֶתירֹוֵּפ ןֵּתִל רזֲֹחַּתֶׁשְּכ לָבֲא
 לַע לֵאָרְׂשִי רּוְזְחַּיֶׁש הָּלֻאְּג ןַמְז אבָֹל ברֹוָקֶׁש

  .םָתָמְדַא  
 נשאיר אותם,  מה לנו יהודים פשוטים לעסוק בדברים העומדים ברומו של עולם:לרבים השואלים :תרֹוָעֶה

', נביאי ה עם ישראל עמד על שפת ים סוף ומשה אהרון והזקנים גם כש:התשובה. לגדולי ישראל הראויים לכך

היה אברך צעיר  .זה אומר כך וזה אומר כך כמובא במדרש, עמדו שם והתייעצו מה לעשות, גדולי כל הדורות

 נחשון בן עמינדב שקפץ תחלה ? מה ראה, "הים ראה וינוס" ל" ועליו אמרו חז,שקפץ לים על דעת עצמו

  .םלתוך הי  

 ,לבא חייב שמשיח דבעיתה קץ מחשב זה שמאמר ובפרט ,ו"ח קיצין ממחשבי  אין מטרתו להיותזהמאמר 

 הטענות כל .האמונה ותפגם יבא לא שמא שחוששים ,דאחישנה קיצין מחשבי נגד היא קיצין מחשבי נגד והטענה

 שבאחרית )קוק הרב מוסד אתהוצ ן"רמב בכתבי 'ד שער( ן"לרמב הגאולה במאמר ועיין .דבעיתה לקץ כלל שייכות לא האלו

 של הזמן שקודם שם מובא וכן .קץ שם ומחשב ,הימים אחרית כזמן לדורו כבר ומתייחס ,קיצין לחשב מותר הימים

 נוחיל להבטחת מלכנו ואנו ) יד,דניאל ח( י"רש לשון וזה .הקץ את יבינו וכולם ,בעולם יפורסם הוא האמיתי הקץ

 .והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת, כי טעה במדרשיו ובעבור קץ הדורש נודע ,קץ אחר קץ

 נדרוש ,יבוא לא והמשיח הזמן יעבור ואם ,אותם ונחשב שנדרוש כדי קיצים מזכיר שהנביא י"רש מדברי ורואים

ינּוִצָמ

ןֵכְו
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טּו ַרִּבים ְוַאָּתה ָדִנֵּיאל ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיׁשְֹט" )ד ,דניאל יב(וכן כתוב . ונחשב קץ חדש

בבוא שם ' מצודת דוד'וכפי שמבאר ה. "ְיׁשְֹטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת"  ורואים שבזמן הקץ".ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת

 עם האותיות והכולל בגימטריא "ְסתֹם ַהְּדָבִרים"וכן  .העת אז יופקחו עיני כל להבין רמזי זמן הגאולה

, ה בדא דיתגלי כל כך לעלמא"לית רעותא דקב, אמר לון רבי שמעון .)וירא קיח( וכן מצינו בזהר .א"תשע

 ולמנדע ביה , אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא, וכד יהא קריב ליומי משיחא

  .ובההוא זמנא אתגליא לכלא, קצין וחושבנין  

ע עיתים לעסוק ובפרט לעורר להתחיל לקבו, את הקורא לתשובה ומעשים טובים לעורר תכליתו זה מאמר

 ברחמים הגאולה תהליכי את לעבור עצה שום אין .אחד ביום אפילו לדחות ולא ,ערכו בפנימיות התורה כל אחד לפי

 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,נשא פרשת הזהר בדברי כמפורש ,האלו הענינים לימוד ידי על רק ובחסדים

 עם כל שאם שכתוב ל"בחז מוזכר לא[ .ְּבַרֲחֵמי ִמָּגלּוָתא ֵּביּה ִיְּפקּון ַהּזַֹהר ֵסֶפר איַה ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא

 או בדין אם מוזכר לא אבל ,הגאולה את מביאה שתשובה מוזכר ,ברחמים תבא הגאולה ,תשובה עושים ישראל

 שיכנס מי כן כמו .]רחמיםב הגאולה את מביא שזה מוזכר התורה פנימיות לימוד של העצה לגבי מאידך .ברחמים

  ללימוד שנכנס למי כלל דומה אינו ,"ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ" עליהם שנאמר בימים המשיח גילוי לאחר לפנימיות

  .הגלות בזמן הפנימיות  

 ,בכל המקומות שהבאנו מהזהר אחרים פירושים יש אולי חושב ואתה ,לקיצין יותר מאמין אינך אם וגם

 בתיקוני עיין[ ,ישראל כלל של נפש פיקוח היא ומגוג גוג מלחמת והרי ,אמת זה אולי הספק מצד לחשוש לך מותר

 ששני ),ח ,יג( בזכריה בפסוקים ועיין .הים הגדול יקבל צבע אדום מרוב דם שישפך ומגוג שבגוג :מח זהר

שמע א ש"מ שטרנבוך שליט"בשם הגר' מצמיח ישועה'וכן מובא בספר . המלחמה את ישרוד לא מהעולם שליש

ורק שליש , ועוד שליש יפגע, א שבמלחמת גוג ומגוג שליש עולם יחרב"ל שמקובל מהגר"י אברמסקי זצ"מהגר

הכונה לרעידות אדמה , ויחרב, הכונה למלחמה, אולי יפגע.  וצריך להבין מה ההבדל בין יפגע ליחרב.עולם ינצל

  דברי קיום ידי על מישראל רבים להציל לתךוביכו ,השבת את מחללין נפש פיקוח ספק על וגם ].וכדלקמן, וכדומה

  .הקדוש הזהר בספר ללמוד ובפרט ,התורה פנימיות של ענינים ללמוד ל"חז  

ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא : ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ִׁשיר" )תהילים מו(ב תּוָּכ

ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו : ִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמיםַעל ֵּכן לֹא ִניָרא ְּבָה: ְמאֹד

ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים : ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאלִֹהים ְקדֹׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון: ֶסָלה

 ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב 'ה:  גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץָהמּו: ִלְפנֹות ּבֶֹקר

 וכאשר ינועו ההרים ליפול , כשתחלף הארץ מהשקט לרעד"בהמיר ארץ" 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה ׁשֵרָפְמּו ."ֶסָלה

 וההרים ,ם יהמו ברוב גליו ויגרשו רפש וטיט מי הי,"יהמו" .וג והוא משל על מפלת ג,בעומק הים

ו  כממבית המקדש פלגי הנהר היוצא ,"נהר פלגיו" . ומכל זה לא נירא,'ירעשו לעולם בגאות ה

 המים ההם ישמחו יושבי עיר אלהים שהוא מקום קדוש אשר שם ,"והנה מים יוצאים" כתובש

 אתה גוג וחבירך "לכו" .לא תמוט לכן ,ישכון בקרב ירושלים'  ה"אלהים בקרבה" .משכני עליון

 לַע" רֶקת ּבֹנֹוְפִל" הֶיְהִּת גֹוּג תַלָּפַמֶׁש יםִארֹו .ארץאשר יעשה שממה ב'  לכו וראו מפעלות ה,אשר אתך

 ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבִמא ֵצֹוּיר ַהָהָּני ַהֵגְלַּפ תכּוְזִּב ּהיָלִּצַהְל םִיַלָׁשרּוְי בֶרֶקְּב ןּכְֹׁשִי 'הַו .'כּוְו הָמָדֲא תידֹוִעְרּו יאִמָנצּו יֵדְי

 לדברי ראיה ומכאן .כידוע ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה על ומרמז, המקדש מבית לבא לעתיד שיצא הָמְכָחַה לֶׁש רָהָּנא ַההּוֶׁש

 אָּיִרְטיַמִגְּב"  ְיַׂשְּמחּו ִעירְּפָלָגיו" ןֵכְו. ברחמים שתבואה הגאול בזמן ישראל עם על תגן ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהש הזהר

יח,תהילים קיט(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ג"תשע     .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב " ִמּתֹוָרֶתָךל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹותַּג" ) 



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 כב

)תזריע נב(ועוד מצינו על מלחמת גוג ומגוג בזהר  כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "רבי אבא פתח  .

גאולת מצרים היתה במלך אחד , לגאולת מצריםבוא וראה מה בין גאולה העתידה ". נפלאות

וכולם ילקו במכות . ה"ממשלת הקב וידעו כולם את. כאן בכל ממלכות העולם. ובמלכות אחת

  'והיה ה"ככתוב . ה"תתגלה ממשלת הקב לפי שכולם יסרבו נגד ישראל ואז. גדולות פי שנים

  ".למלך על כל הארץ  

בגדי נקמה על  ה ללבוש"עתיד הקב". מי זה בא מאדום"רבי אבא פתח .) אמור פט(וכן מצינו בזהר 

ויעשה בהם נקמת עולם . אדום שהחריבו ביתו ושרפו את היכלו והגלו לכנסת ישראל בין האומות

ויתקבצו כל עופות השמים . מלאים הרוגי העמים עד שיהיו נמצאים כל ההרים מן הרי עולם

  עד שלא תוכל הארץ .ת השמים שבע שניםועופו. חודשים ב"וכל חית השדה יזונו מהם י. עליהם

  .גדול בארץ אדום וטבח" כי זבח לה בבצרה"זה שכתוב . נשוא באשם  

 ומגוג עם כל העולם למלחמה על עם ישראל סביב  גוגועל איזה נושא יבוא
  ]'עין בעין'מאמר מתוך גליון  [?ירושלים

   ונראה פסוקים כמה לח פרק יחזקאל ספרב

  .ס'ביזנ שהכל  

 ֶאֶרץ ּגוגֹ ֶאל ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן" ג - ב

 ְוִהָּנֵבא ְוֻתָבל ֶמֶׁשְך ראֹׁש ְנִׂשיא ַהָּמגוגֹ

   ְנִׂשיא ּגוגֹ ֵאֶליָך ִהְנִני 'ה ָאַמר ּכהֹ ְוָאַמְרָּת .ָעָליו

  ."ְוֻתָבל ֶמֶׁשְך ראֹׁש  

 'א מצד הלוחמים שיהיו" :ם"מלביה

 שהם ועילם ואשור מצרים

 ותובל משך השני מצד והלוחמים ,עאליםהישמ

 אדום נסיכי עם יחד יפת מבני שהם 'וכו

 הימים אחריתב יתעוררו והם ,נמולים שאינם

   וישבו ישראל בארץ ישראל שיתיישבו אחר

  ".בשלוה  

 ְוָכל ּגֶֹמר .'וגו ּופּוט ּכּוׁש ָּפַרס" .ו -  ה

 של אירן "פרס" ."ּתֹוַגְרָמה ֵּבית ֲאַגֶּפיָה

 גרממיא מדינת יונתן תרגם "תוגרמה בית" .םהיו

 הזו למלחמה הנביא קורא להלן .אדום של גרמניה

 .לכך יוצרים וזכויות מומחיות יש לגרמנים ,"שואה"

 אדום מלחמת תהיה איך ם"המלבי מבאר שם ובהמשך

 כוש פרס שהם הישמעאלים קהלת .בישמעאל

 כי ,רע מעשות אותם תשמור ואתה ',וכו ופוט

 יקומו בירושלים להרע ישמעאלים ילוחית בעת

 בבויסת ומזה ,אותם ויהרגו נגדם האדומים

  איש חרב ויהיה באדומים הם יהרגו כך שאחר

  .באחיו  

 ומגוג גוג מלחמות )מד ב דניאל(ם "מובא במלבי

 בני נגד להלחם אדום בני כל שיתקבצו

 ביחזקאל כמבואר זה את זה ויכלו ישמעאל

 אז יהיו ישמעאל בני מלכות ותחת ,ובזכריה

 לעתיד )ט ,ד יואל(ם "וכן מובא במלבי .ופרס מדי

 ויעשו הארץ את לכבוש אדום אומות יתעוררו

 מאמונות שהם מצרים בבני רב הרג

 לקחת הישמעאלים יתעוררו ואז ,הישמעאלים

 רב הרג בם ויהרגו האדומים מיד אחיהם נקמת

  בני עם להלחם שנית האדומיים ויחזרו ,ואבדון

  .בם רגוויה עאלישמ  

 ַהָּׁשִנים ְּבַאֲחִרית ִּתָּפֵקד ַרִּבים ִמָּיִמים" .ח

 ְמֻקֶּבֶצת ֵמֶחֶרב ְמׁשֹוֶבֶבת ֶאֶרץ ֶאל ָּתבואֹ

 ְלָחְרָּבה ָהיּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי ַעל ַרִּבים ֵמַעִּמים

 ."ֻּכָּלם ָלֶבַטח ְוָיְׁשבּו הּוָצָאה ֵמַעִּמים ְוִהיא ָּתִמיד
 שבו אשר "מחרב משובבת ארץ" המצודות וביאר

 חרב י"ע שגלו ממקום בה להתיישב יושביה

 התיישבה כידוע אשר ישראל ארץ והיא .האוייב

 מעמים מקובצת" .והלאה השואה מאחרי בעיקר

 נלמד

 וקפס

 ומבאר

 פסוק

וכן 

 פסוק
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 כג

 רבות מגלויות ששבו ם"המלבי מבאר "רבים

 שהיו השונים העמים מכל לארצם ונקבצו

 לחרבה והי אשר ישראל הרי על" .שם מפוזרים

 לבואך וסמוך רבות שנים זה י"רש מבאר "תמיד

 מבאר "הוצאה מעמים והיא" .חזרו עליהם

 בארץ ולהתיישב לצאת אותם שהניחו ם"המלבי
 לבטח וישבו" ם"האו האומות ברשיון נתיישבה י"א

 ק"הרמ בשם 'ישועה מצמיח' בספר מובא וכן ".כולם

 יבואו העולם שאומות קיט בראשית הזוהר על

   להם הקימו שישראל מפני ,ירושלים על מהלמלח

  .ישראל בארץ מלכות  

 ְלַכּסותֹ ֶּכָעָנן ָתבואֹ ַּכּׁשָֹאה ְוָעִליָת" .יב - ט

 ַּבּיוםֹ ְוָהָיה 'א 'ה ָאַמר ּכהֹ .'וגו ָהָאֶרץ

 ַמֲחֶׁשֶבת ְוָחַׁשְבָּת ְלָבֶבָך ַעל ְדָבִרים ַיֲעלּו ַההּוא

 ָאבואֹ ְּפָרזותֹ ֶאֶרץ ַעל ֶאֱעֶלה ְוָאַמְרָּת .ָרָעה

 ַּבז ְוָלבזֹ ָׁשָלל ִלְׁשלֹל .'וגו ָלֶבַטח יְֹׁשֵבי ַהּׁשְֹקִטים

 ְמֻאָּסף ַעם ְוֶאל נֹוָׁשבתֹ ֳחָרבותֹ ַעל ָיְדָך ְלָהִׁשיב

 ."ָהָאֶרץ ַטּבּור ַעל יְֹׁשֵבי ְוִקְנָין ִמְקֶנה עֶֹׂשה ִמּגֹוִים
 תתגבש הזו העולם מלחמת שתכנית כאן מבואר

 האומות ועיני ,ובז שלל של ותכלית למטרה שךבהמ

 המאוסף" ם"המלבי שמבאר כפי הזה בעם צרה תהיה

 סוחר אחד כל כי "וקנין מקנה ועושה" "מגויים

 ונתרבה משם יצא אשר הגוי עם מקנה ועושה

 טבור על יושבי" שהם עד .מאד המסחר שם

 וצריך עליהם בא העמים כל ומסחר "הארץ

 העולם לכל זיקהמ הזה המסחר את לבטל

 הכלכלה כי ,כאן מנבא הנביא יחזקאל .כולו

 אומות חשבון על ותשגשג תצליח היהודית הישראלית

 וכי הכסף ריח את כאן יריחו שהגויים וברגע .העולם

 העולם לכל מזיקים האלו 'והרמאים הנוכלים' היהודים

 נגדם לצאת צריך ,חשבונם על כסף ועושים כולו

 המלחמה את בפסוק םרואי וכן .עולם למלחמת

  ֶּכָעָנן ָתבואֹ" .בזמנם כלל קיימת היתה שלא האוירית

  ".ָהָאֶרץ ְלַכּסותֹ  
 ְּכִפֶריָה ְוָכל ַתְרִׁשיׁש ְוסֲֹחֵרי ּוְדָדן ְׁשָבא" .יג

 ֲהָלבזֹ ,ָבא ַאָּתה ָׁשָלל ֲהִלְׁשללֹ ְלָך יאְֹמרּו

 ָלַקַחת ,ְוָזָהב ֶּכֶסף ָלֵׂשאת ,ְקָהֶלָך ִהְקַהְלָּת ַּבז

 מבטא הפסוק ."ָּגדֹול ָׁשָלל ִלְׁשלֹל ,ְוִקְנָין ִמְקֶנה

 או האומות של והתמיהה השאלה את לשונות בחמש

 יוצאים וכי ,ישאלו וההומניות הצדק שבשם ם"האו

 ?היושר איפה ?ס'ביזנ בגלל ,כסף בגלל עולם למלחמת

 שהיא שאלה ריטורית שאלה שזו מפרש י"רש אבל

 וכל תרשיש סוחרי" .עובדה וקביעת תשובה בעצם

 לצאת הרגילים שבה חריפים סוחרים "כפיריה

 איזה ויודעים המדינות בכל ככפירים ולשוט

 אתה שלל הלשלל" לך יאמרו ,העושר מקום

 ,העושר מקום את לך הגיד מי כלומר "בא

  הולך אתה ובז שלל מלאה לארץ כי הידעת

  .עתק הון תמצא באמת ושם  
 כל בו שנים כמה לפני לשהתחי הזה המצב

 בארץ והכלכלה ,קרסו העולם כלכלות

 זה כל ,האלו הפסוקים לפי ויתגבר ילך ,פרחה ישראל

 קשר לו אין זה וכל .כדלעיל ומגוג גוג למלחמת כהכנה

 המקומות בכל הכלכלות כי ,עצמה הגאולה לענין

  הכנה הוא הענין כל ,יהודים ולא מיהודים מעורבות

  .ומגוג גוג למלחמת  

  ֵקץ ַהָּיִמיןמדוע הגאולה העתידה נקראת 

  ]'סוד החשמל'מאמר מתוך הספר [

 ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְךְוַאָּתה ֵל" )יג, דניאל יב(ָּכתּוב 

 רֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ִמַּצד " ְלֵקץ ַהָּיִמיןָךְלגָֹרְל

, ַהָּיִמין ְמִׁשיֵחנּוִיְׁשַלח ְלֵקץ ְוֵכן ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה , ַהָּיִמין

 ָךִּכי ְיִמיְנְוֵכן ָמִצינּו ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה , ּוְמֻרָּמז ָיִמין

ֲהֵרי ֵיׁש ַּגם ַצד ,  ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה,ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

ְׂשמֹאלֹו " )ו, ש ב"שה( בתּוֶׁשָּכ ֹוַהְּׂשמֹאל ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכמ

 ּוַמּדּוַע ְּתׁשּוָבה ּוְגֻאָּלה "ַחְּבֵקִניַּתַחת רֹאִׁשי ִויִמינֹו ְּת

ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ַּגם ַהְּׂשמֹאל ִּדְקֻדָּׁשה , ָּבִאים ִמַּצד ַהָּיִמין

 פסוק

 פסוק

 :לסיכום
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 כד

.  עֹוֵזר ִּבְׁשִביָלםןם ֵּכַּגְוהּוא , ַמְסִּכים ִלְתׁשּוָבה ְוִלְגֻאָּלה

ִעְנָין ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשַהְּׂשמֹאל ִמַּצד ַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְסִּכים ָל

ְוהּוא ּדֹוֵרׁש ְלַמּצֹות ֶאת , ִּדְׂשמֹאל הּוא ִּדין, ֶׁשל ְּתׁשּוָבה

ְולֹא ַמְסִּכים ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה , ַהִּדין ִעם ַהחֹוְטִאים

ּוִמֵּמיָלא ֵאינֹו ַמְסִּכים ַלְּגֻאָּלה ֶׁשְּתלּוָיה , ְוִיְתַּכֵּפר ָלֶהם

ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה  .)מכות ז( ְלִמיִּבירּוַׁשְוֵכן ָמִצינּו . ִּבְתׁשּוָבה

ָאְמָרה ָלֶהם ַחָּטִאים ְּתְרּדֹף , חֹוֵטא ַמהּו ָעְנׁשֹו

ָׁשֲאלּו ַלְּנבּוָאה חֹוֵטא ָמה ָעְנׁשֹו ָאְמָרה ָלֶהם , ָרָעה

 ְּדִמַּצד ַהָחְכָמה ְוַהְּנבּוָאה ".תמּואת ָּתֵטחֹו ַהׁשֶפֶּנַה"

ְּדָיִמין הּוא , ָיִמין ֵכן ְמֻרָּמזְוָל, ֵאין ָמקֹום ִלְתׁשּוָבה ְּכָלל

ַּכּמּוָבא ֵאֶצל , ְוָיִמין ַמְׁשִּפיַע ֶחֶסד ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ֶחֶסד

לּו " )יח, בראשית יז(ַאְבָרָהם ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד 

ה ֶׁשַּיְׁשִּפיַע " ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמהקב"ָךִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני

ְּדִמַּדת ַהֶחֶסד ְמֻעְנֶיֶנת ְלַהְׁשִּפיַע , ִיְׁשָמֵעאלַחְסּדֹו ַּגם ְל

ל ַע' הל ַלֵּלַּפְתם ִהָהָרְבן ַאֵכְו. ֶחֶסד ַּגם ִאם לֹא ַמִּגיַע

ְוַצד  ,"דאְֹמ' הים ַלִאָטֲחים ַוִעָר "יּוָהם ֶׁשדֹי ְסֵׁשְנַא

 ּוְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו, ַהָּיִמין הּוא ֶזה ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהָּׁשִבים

ְוזֹוִכים , ַהֶּׁשַפע יֹוֵרד, ְוִנְתַּכְּפרּו ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ְּתׁשּוָבָתם

, ַאף ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַהְּׂשמֹאל ִנְכָנע ַלָּיִמין, ַלְּגֻאָּלה

ֲאָבל ִמְּלַכְּתִחָּלה ַהְּתׁשּוָבה ְוַהְּגֻאָּלה ָּבִאים , ְוִנְכָלל ַּבָּיִמין

) ג, הושע יד(ה ָבּוׁשל ְּתר ַעֵּבַדְמב ַהּותָּכן ַהֵכְו. ִמַּצד ַהָּיִמין

ל יו ָּכָל ֵארּוְמה ִא"ל הוי ֶאבּוּוׁשים ְוִרָבם ְּדֶכָּמ ִעחּוְק"

ת "ר" ינּוֵתָפְׂשים ִרָּפה ָמְּלַׁשְנּוב ֹוטח ַקן ְוֹוא ָעָּׂשִּת

  ת יַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמַה, ט"ּוׁשָּפ

  .'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאְמֵרי ְדִּכ ,תטּוְּׁשַּפְתִה  

 ָלִקיׁש ֶּבן ִׁשְמעֹון יִּבַר רַמָא :)קיז פסחים( ַּבְּגָמָרא

 ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים ֶזהּו "ָּגדֹול ְלגֹוי ָךְוֶאֶעְׂש"

 ,ִיְצָחק ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים ֶזהּו "ָךַוֲאָבֶרְכ" ,ַאְבָרָהם

 ָיכֹול ,ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים ֶזהּו "ָךְׁשֶמ ַוֲאַגְּדָלה"

 ָךְּב "ְּבָרָכה ֶוְהֵיה" רַמֹול דמּוְלַּת ְּבֻכָּלן חֹוְתִמין ִיְהיּו

 ֲחִתיַמת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְּבֻכָּלן חֹוְתִמין ְוֵאין חֹוְתִמין

 ְּדִסּיּום ,ַאְבָרָהם ָמֵגן ְּבַאְבָרָהם ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ַהְּבָרָכה

 ,ְבֵניֶהם ִלְבֵני ּגֹוֵאל ּוֵמִביא ַהְּגֻאָּלה ַעל ְמַדֵּבר ָרָכהַהְּב

 ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהָּיִמין ִמַּצד ָּתבֹוא ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְוֵכיָון

 ַהָּכתּוב ת"ר ן"ָיִמי ְוֵכן .ַאְבָרָהם ָמֵגן חֹוְתִמין ָלֵכן ,ַאְבָרָהם

 ןֵכְו ".ְׂשָרֵאלִי ְדֵחיִנ ץַקֵּבְמ ה"יהו ָני"ֲאדֹ ְנֻאם" )ח ,נו 'ישעי(

  ֶחֶסד ְועֶֹׂשה ְלּכֹוַמ ׁשּועֹותְי ְגִּדילַמ" )נא ,כב ב"ש( בתּוָּכַה

  .דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא יםִלְּמַסְמַה ם"ִיַמ ת"ר "ִלְמִׁשיחֹו  

 לֹו ֶׁשָעָׂשה ְמַלֵּמד .)קג סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ָּבָרִקיַע ֶרתַמְחֶּת ְּכִמין הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש

 רֵאָבְמּו .ַהִּדין ִמַּדת ִמְּפֵני ִּבְתׁשּוָבה ְלַקְּבלֹו ְּכֵדי

 ְּפֵני ְלַהְקִּביל ֶׁשּלֹא ְמַעֶּכֶבת ָהְיָתה ַהִּדין ִמַּדת י"ִּׁשַר

 ,ָּבָרִקיַע ַמְחֶּתֶרת ה"ַהָּקָּב ְוָעָׂשה ,ִּבְתׁשּוָבה ְמַנֶּׁשה

 רֹוִאים .ַהִּדין ִמַּדת יַעתְיִד ְּבלֹא ְוִקְּבלֹו ָידֹו ּוָפַׁשט

 ִלְתׁשּוַבת ַמְסִּכיָמה ֵאיֶנָּנה ,ְוַהְּׂשמֹאל ַהִּדין ֶׁשִּמַּדת

 ְּבֶמֶׁשְך ,ֶּבֱאֶמת ְּתׁשּוָבה ֶׁשָעָׂשה יִּפ לַע ףַא ,ְמַנֶּׁשה

  ְּדַהְּׂשמֹאל ,ָׁשם ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ָׁשִנים ְוָׁשלׁש ְׁשלִׁשים

   .ַלְּתׁשּוָבה ִמְתַנֵּגד  

 לֹו ָאַמר :)פט שבת( ַּבְּגָמָרא ָּמִצינּוֶׁש יִּפ לַע

 לֶׁש נֹוֹוִרּב ְלָפָניו ָאַמר ,ָחְטאּו ָךָּבֶני ְלִיְצָחק

 ֻּכָּלם ֶאת סֹוֵבל ַאְּת ִאם ',ְוכּו ָךָּבֶני ְולֹא ָּבַני םָלֹוע

 יםִארֹוְו .ָךָעֶלי ּוַפְלָּגא ָעַלי ַּפְלָּגא ָלאו ְוִאם ,מּוָטב

 ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש ןָתָּלֻאְּג רבּוֲע יםִרּוּסִי לּבְֹסִל ןָכמּו קָחְצִּיֶׁש

 אלמְֹּׂשַהְו ,לַעפְֹּב היָלִחְתִה הָּלֻאְּגַהֶׁש רַחַאְל רָּבֻדְמ םָׁש

 לַע ׁשֶנעֹ תַעַבֹוּתֶׁש יןִּדַה תַּדִמ ׁשֵי ןִיַדֲעַו ,יןִמָּיַל עַנְכִנ

 ,לֵאָרְׂשִי לַע רֵּפַכְל יֵדְּכ לּבְֹסִל ןָכמּו קָחְצִי ,יםִאָטֲחַה

  יןֵא ,הָּלֻאְגּו הָבּוׁשְּת לֶׁש בָּצַמ יאִבָהְל הָּלִחְּתַכְל לָבֲא

  .היָמִּכְסַמ הָרבּוְּגַה תַּדִמ  

ֻחְרַּבן ל א ַעָּבִּנ ֶׁשהּוָיִמְרִּיֶׁש :)תצוה קעט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

, ם יהורָֹין ָּבְרֻחל ַה ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרְמ, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ם ֵמרֹוְתו ִה"ת יהֹוּיִתאֹוז ְּבָמְרִּנה ַה"ֶׁשהקב ינּוְיַה

א ָּבִּנ ֶׁשהּוָיְעַׁש ְיְךיָדִאֵמ, ןָּבְרֻחן ַהַמְזה ִּבָלְעַמק ְלֵּלַּתְסִהְו

ה "ֶׁשהקב ,ע יהוַׁשֶיה ָּלֻאְּגל ַה ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרה ְמָּלֻאְּגל ַהַע

יף ִסמֹוּו. לֵאָרְׂשת ִי ֶאיַעִׁשהֹוְל ּוֹותיָנִכין ְׁשִּכְׁשַהר ְלזֲֹחַי

ה ים ֶזִדְמ עֹוּוּלים ֵאיִאִבי ְנֵנת ְׁשמֹון ְׁשל ֵּכַעְום ָׁש

 ד ַּצ ִמהּוָיִמְרי ִי ִּכ',ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמ ּו.הד ֶזֶגֶנְּכ

  .יןִמָּיַּבד ֶׁשֶסֶחד ַהַּצ ִמהּוָיְעיַׁשִו, אלמְֹּׂשַּבין ֶׁשִּדַה  

ָמְרֳּדַכי נֹויֶגְרַׁשל ' ג ר"ֵמָהרה' לּות ִיְׁשָמֵעאלָּג'

 ָאַמר .)סנהדרין צח( ת ַהְּגָמָראר ֶאֵאָב ְמא"שליט

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָרֵמי ְּכִתיב , ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי

ּוְכִתיב " ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא ְּכַבר ֱאָנׁש ָאֵתה"

לֹא , "ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא"ָזכּו , "מֹורָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲח"

  ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ףַאְו

ן ֵכְו

ְּבֵסֶפר 



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 כה

ת לּול ָּגז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש. "ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור"ָזכּו 

ים ִכל זֹוֵאָרְׂשם ִים ַעִאֶש, רמֹוֲחה ַלָלְׁשְמִּנ ֶׁשִיְׁשָמֵעאל

ם ִאְו, םדֹות ֱאלּו ָּגְךֹוּתם ִמא ַגבֹה ָּתָּלֻאְּגַה, הָניֶׁשִחֲאַל

ה ֶיְהיא ִּתִה, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאן ְּגַמ ְזיַעִּגִה ְוכּוא ָזל לֵֹאָרְׂשם ִיַע

ָעִני ְורֵֹכב ַעל "ר מֹוֲחל ַלָׁשְמִּנ ַהִיְׁשָמֵעאלת לּו ָּגְךֹוּתִמ

ה ָּכֻנֲחים ַּבִרְמאֹוֶׁש' רז צּועֹוָמ'ר ֶמֶזז ְּבָּמֻרְמּו. "ֲחמֹור

 - ם דֹות ֱאה ֶאֶחְדִי' ה ֶׁש.ןמֹוְלל ַצֵצן ְּבמֹוְדה ַאֵחְּד

. ןמֹוְל ַצ- ִיְׁשָמֵעאלל ֵצ ְּביּוְהל ִיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁשְּכ, ןמֹוְדַא

 ְךָּיַּׁשג ַהֶלל ֶׁשם ֶׁשָּניִהֵּגל ַהם ֶׁשֵּׁשא ַהן הּומֹוְלַצְּד

ִּבי ִפְרֵקי ְּדַר'ְּבא ָבן מּוֵכְו. ִּדְקִלָּפהין ִמָּי ַהִיְׁשָמֵעאלְל

 ֶׁשֲעֵליֶהם ֶּבן ֵעאִליםָמ ֵאּלּו ִיְׁש"ָעָליו" )כז(' ֱאִליֶעֶזר

 )כו' נצח ישראל'(ל "ַהמהרת ם ֶאיא ָׁשִבן ֵמֵכְו. ָּדִוד ִיְצַמח

. ' ְּבִביַרת ַעְרָבא]יַחִׁשָּמַה [ְוֵהיָכן ָׁשִרי 'ְוָאַמר

 יַחִׁשָּמַהִּכי , יַחִׁשָּמַהֶאְצָלם ָּגֵדל ֶמֶלְך , ָהַעְרִבִּיים

ֶׁשֵהם , ַעְרִבִּייםהּוא רֹוֵכב ּוִמְתַעֶּלה ַעל ַמְדֵרַגת ָה

ה ָאה ָּבָּלֻאְּגַהן ֶׁשיָו ֵּכ ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו.ְּבֵני ִיְׁשָמעֵאל

ַהְּׂשמֹאל , הָניֶׁשִחֲאה ַלֶכ זֹוַעם ִיְׂשָרֵאלם ִא, יןִמָּיד ַהַּצִמ

א בֹה ָלָלכֹויא ְיא ִהיָלֵּמִמּו, ּהף ָּבֵּתַּתְׁשִמה ּוָּלֻאְּגים ַלִּכְסַמ

 ִּדְקֻדָּׁשהאל מְֹּׂשי ַהִּכ, ִּדְקִלָּפהאל מְֹּׂשם ַהדֹו ֱאְךֹוּתם ִמַג

ה ָאה ָּבָּלֻאְּגַהה ְוֶכ זֹוינֹו ֵאַעם ִיְׂשָרֵאלם ל ִאָבֲא. ףֵּתַּתְׁשִמ

ת ַמָּכְסי ַהִלד ְּבָבְלין ִּבִמָּית ַהרּוְרעֹוְתד ִהַּצ ִמּהָּתִעְּב

ין ִמָּי ַהאלִיְׁשָמֵעת יַטִל ְׁשְךֹוּתא ִמבֹב ָלָּיה ַחֶז, אלמְֹּׂשַה

. קֵנא יֹו הּוּוּנֶּמִּמה ֶׁשָּׁשֻדְקין ִּדִמָּית ַה ֶאיְךִרֲעַּמֶׁש, ִּדְקִלָּפה

ים ִלָאְגִנ ְוִיְׁשָמֵעאלת ַחת ַּתלּוָגים ְלִסָנְכ ִנַעם ִיְׂשָרֵאלן ֵכָל

ל ה ַעיָבִכְרִבּו, ִיְׁשָמעֵאלא הּון ֶׁשמֹוְלל ַצֵצם ְּבדֹוֱאֵמ

 ׁשָרְדִּמר ַהֵמאֹוי ֶׁשִפְכּו, אלִיְׁשָמֵעא הּור ֶׁשמֹוֲחַה

י ֵנל ְּבם ֶׁשָתָרְזֶע ְּבינּוְיַה, ֶׁשֲעֵליֶהם ֶּבן ָּדִוד ִיְצַמח

ת ּוּייִמִנְּפַּבן ֶׁשיָוֵּכ, דִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמַחַמ צֹוִיְׁשָמֵעאל

יא  ִהּוּנֶּמִּמה ֶׁשָּׁשֻדְקין ִּדִמָּית ַלֶרֶז עֹוִיְׁשָמֵעאלת ַּפִלְק

  ת ֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִעה ְּבָּטַמין ְלִמָּיל ַהי ֶׁשִלְּכיא ַהִהְו, תֶקֶניֹו

  .תֹוּפִלְּק ַהְךֶרל ֶּדעְֹפ ִליְךִרָּצֶׁשְּכ  

 ָלעֹוָלם ֵהִביא ַאְבָרָהם ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר

 ֶחֶסד ֶזה ְּדַגם ,ִּדְקִלָּפה ַהָּיִמין ִיְׁשָמֵעאל ֶאת

 ָּגרּוַע יֹוֵתר ַהְרֵּבה הּוא ִּדְקִלָּפה מֹאלַהְּׂש ְּדֵעָׂשו .ָּגדֹול

 ֶׁשִאם ִיְׂשָרֵאל ִלְכַלל ָעִדיף ּוְבַוַּדאי .ִמִּיְׁשָמֵעאל ְלִיְׂשָרֵאל

 ְּבַיד ְולֹא ִיְׁשָמֵעאל ְּבַיד ֶׁשִּיְהיּו ,ָרעֹות ּוְגֵזרֹות ִּדיִנים ֵיׁש

 ֱאדֹום ֶׁשֵהם הֶּגְרַמְנָי עֹוְללּו ָמה ְּבדֹוֵרנּו ֲחֵזי ּפּוק .ֵעָׂשו

 .ִּדְקִלָּפה ָיִמין ,ִיְׁשָמֵעאל ְּבֵני ְלֻעַּמת ,ִּדְקִלָּפה ַהְּׂשמֹאל

 ַמה ֵאין ,ַרּבֹות ֵמֶהם סֹוֵבל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכַלל ֶׁשַאף

 ֶׁשָּבא ְלֵסֶבל ,ִּדְקִלָּפה ִמָּיִמין ֶׁשָּבא ֵסֶבל ְּלַהְׁשוֹות

 ָּבא ַהִּדיִנים ָּכל ֶׁשּׁשֶֹרׁש ְוַאף .ִּדְקִלָּפה ֵמַהְּׂשמֹאל

 ָעִדיף ,ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשְּגבֹוִהים ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְּגבּורֹות

 ֶּדֶרְך ִיְתַּבְּצעּו ֵמַהְּגבּורֹות ֶׁשָּבִאים ֶׁשַהִּדיִנים ְלִיְׂשָרֵאל

 ָמִצינּו ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה ְׂשמֹאל ֶּדֶרְך ְולֹא ,ִּדְקִלָּפה ָיִמין

 ַרב ֲאַמר ַמְחֵסָּיא ַּבר ָרָבא ַמרַוֲא .)יא שבת( ַּבְּגָמָרא

 ְולֹא ִיְׁשָמֵעאל ַּתַחת ַרב ֲאַמר ּגּוְרָיא ַּבר ָחָמא

 ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,ָנְכִרי ַּתַחת

 ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .יֹוֵתר ְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו ,ֲאדֹוִמים

 אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ַעֵדיֹו יאָּיִח יִּבַר יֵנָּת :)פז פסחים(

 תֹוּיִרָזְכַא תרֹוֵזְּג לֵּבַקְל יןִלכֹוְי ןיָנֵאֶׁש לֵאָרְׂשִי תֶא

 יםִלעֵאָמְׁשִּיַה ןֵכְו .לֶבָבְל םָתאֹו הָלְגֶה ְךיָכִפְל ,םדֹוֶא

 יםיִנִמֲאַמּו ,תֹוּמֻאָה רָאְׁשִּכ הָרָז הָדבֹוֲע יֵדְבעֹו םיָנֵא

 םיֹו 'ל יםִמָצְו ,ַעְצָמם תֶא ָמִליןּו ,הָנָבְּלַל יןִנמֹוּו ',הַּב

 מובא וכן .םיֹו לָכְּב תֹוּלִפְּת 'ה יםִלְּלַּפְתִמּו ,הָנָׁשְּב

 נקרא ִיְׁשָמֵעאלֶׁש )קכד תהילים( 'טוב הדעת עץ' בספר

 שיש מפני ,ישראל כמו השלם אדם ולא "אדם פרא"

 שאר כמו ולא .אדם בחינת בו ויש ,המילה זכות לו

 מובא וכן .כלל אדם קראיםנ שאינם האומות

 כח גם מקבל ִיְׁשָמֵעאל ש )מצוה נר ריש( ל"במהר

 .האומות כשאר מישראל יניקה רק ולא 'מה ישירות

 מצינו וכן ".שמעתיך ולישמעאל" שכתוב כמו

 של שמו ה"הקב השווה )'ל א"דר פרקי( במדרש

 כּוָז םֵהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .ישראל של לשמו ישמעאל

 ןַמְזִּב ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמ לַע תֶטֶלֹוּׁשֶׁש הָּפִלְּקַה תיֹוְהִל

 לַע רֵּבַדְמַה בתּוָּכַּב זָמְרִנ םֶהָּלֶׁש יאִבָּנַה םֵׁש ןֵכְו .ןָּבְרֻחַה

 ָהָיה ינּוַמֲחַמֵּד ְוָכל" )י ,סד 'ישעי( ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻח

 ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּתְׁשִלְּפ ןֵכְו ".ְלָחְרָּבה

 אלֵעָמְׁשִיְּבֶׁש א"שליט אןַהֶּד דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 )יח ,ה איכה( בתּוָּכֶּׁש הַמ לַע זֵּמַרְל ,יםִלָעֻׁש תֹוּיִתאֹו ׁשֵי

 אָבמּו ןֵכְו ".בֹו ִהְּלכּו ׁשּוָעִלים ֶׁשָּׁשֵמם ִצּיֹון ַהר"

 תַּפִלְּקֶׁש .)קי וירא( רַהּזַֹה לַע 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה ׁשרּוֵפְּב

 מּוָבא ְוֵכן .ְּקֻדָּׁשהַה לֶא הָברֹוְּקַה הָּפִלְק יאִה לעֵאָמְׁשִי

 ַּבַּמֲאָמר[
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 כו

   תֹוּיִתאֹו ל"אמְֹּׂשֶׁש )מט 'ע ב"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר

  ].תֹויָזִחֲא רַּקִע םָּׁשֶׁש זֵּמַרְל ,ל"ֵאָּמַס  

 ָמֵעאלִיְׁש מקשה מדוע גלות )ריש נר מצוה(

ורק נוספת , גליות' היא לא אחד מהד

ומבואר לדברינו שגלות . עליהם לקראת הגאולה

היינו , תלּור ָּגבּוא ֲעלֹה ְוָּלֻאתכליתה עבור ְּג ִיְׁשָמֵעאל

שהם מרכבה לימין דקדושה לעזור להצמיח את 

ר ֶנְטק הּוָחְצִי' ג ר"וכן שמעתי בשם הרה. הישועה

ל ף ַעַטְחֶּנס ֶׁשטֹוָּמַהל ֵמֵצָּנִהה ְלָכָּזר ֶׁשַחַא ְלׁשַרָּדֶׁשל "זצ

ן ֹוׁשה ְלָרֹוּת ַּבינּוִצו ָמָׂשל ֵעֶצֵאֶׁש. יםִלאֵעָמְׁשי ִיֵדְי

ִּכי ְיֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו " ) ה,דברים ב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָׁשרּוְי

ב תּוָּכ ִיְׁשָמֵעאלל ֶצ ֵאְךיָדִא ֵמ".ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר

 ינּוְי ַה".ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת" )י ,בראשית כא(

ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָלעֹו ָּבֹוּלֶּׁשית ִמִּתִמה ֲאָלֲח ַנ לֹוׁשו ֵיָׂשֵעֶׁש

ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלמְׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ " )מג ,בראשית לו(

, ֹוּלֶּׁשי ִמִּתִמם ֲאקֹו ָמין לֹוֵא ִיְׁשָמֵעאל ְךיָדִא ֵמ".ֲאֻחָּזָתם

 ,בראשית כה(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. םָלעֹואי ָּבַרת ֲעיַנִחְבא ִּבהּוְו

ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם " )טז

ומבואר לדברינו כיון ". ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם

ה שיתף את החסד "והקב, שהעולם נברא במידת הדין

. ה כדלעילולצורך הגאול, רק כדי שהעולם לא יחרב

עשו שהוא משורש הדין הוא יורש מקום ונחלה 

מה שאין כן ישמעאל , קבועים בעולם ששייך לשורשו

ששרשו ממידת החסד שכל תפקידה בעולם הוא 

אין לו ירושה ונחלה . עבור הגאולה והמתקת הדין

  אמיתית בעולם שעל פי האמת מתנהל על ידי מידת 

  .הדין ושייך לדין  

ולמה נקרא שמו  )לקוט בראשית מגי( מצינו במדרש

ה לשמוע באנקת "ישמעאל שעתיד הקב

העם ממה שבני ישמעאל עושין להם באחרית 

רואים שהשם של ישמעאל שמרמז על  .הימים

ומבואר , מרמז על גאולתם של ישראל, השורש שלו

  לדברינו שכל התכלית של ישמעאל בעולם הוא 

   .יביא את הגאולה' להיות הקליפה שדרכה ה  

 קשה גלות לך אין .)יז שמות( בזהר

 ולכאורה .ישמעאל גלות כמו לישראל

 ִיְׁשָמֵעאל ַּתַחת .)יא שבת( הגמרא את לעיל הבאנו

 ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,ָנְכִרי ַּתַחת ְולֹא

 פי על לבאר נראה .יֹוֵתר ְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו ,ֲאדֹוִמים

 ,טובים יותר הם ִיְׁשָמֵעאל כללי שבאופן דברינו

 מכל קשה יותר תהיה ישמעאל גלות אבל

  חבלי של התקופה תהיה שהיא בגלל הגליות

   .כדלעיל צלמון בצל להיות שצריכה משיח  

 הּוא ֶׁשַהִּמְנָהג )'תקפג סימן( 'ֶאְפַרִים ַמֵּטה'ְּב

 ֱאגֹוזְּד ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ֱאגֹוִזים ֶלֱאכֹל ֶׁשּלֹא

 'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ןֵכְו .ֵחְטא יַמְטִרָּיאְּבִג

 ַהְּטֵמאֹות ַהְּקִלּפֹות ַעל ְמַרְּמזֹות ָהֱאגֹוז ֶׁשְּקִלּפֹות

 ֶׁשְּבתֹוְך ַהְּפִרי ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות

 .)קט פסחים( ְּגָמָראַּב ָמִצינּו ַמּדּוַע ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה ,ָהֱאגֹוז

 ְוֵכן ,ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ְלִתינֹוקֹות ֱאגֹוִזים ְמַחְּלִקים ֶׁשְּבֶפַסח

 ה"הקב תֶא לַאָׁש הֶשּמֶֹׁש )ד ,ג ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 ָּתְנַּקְתִה יםִזגֹוֱאֶו תיֹוָלְק הָּמַּכ םִיַרְצִמ תיַאִצְי םֶדקֹו

 ַהָּׁשָנה ְּדרֹאׁש ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .תקֹוינֹוִּתַל

 ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִיְצָחק ֶׁשל ַהִּדין ִמַּדת ֶׁשּׁשֹוָרה ְזַמן הּוא

 ָּדָבר ׁשּום ִיְהֶיה ֶׁשּלֹא ְלִהָּזֵהר ָצִריְך ָלֵכן ,:)רכו ויחי(

 ִמַּדת ֶׁשּׁשֹוָרהְּכ ְּבֶפַסח ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .ֵחְטא ֶׁשַּמְזִּכיר

 לֹא ,:)רסא השמטות( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ַאְבָרָהם ֶׁשל דַהֶחֶס

 ֶחֶסד ַמְׁשִּפיָעה ַהֶחֶסד ְּדִמַּדת ַהֵחְטא ֵמַהְזָּכַרת חֹוְׁשִׁשים

 לַע ףַא ִניָסן ְּבחֶֹדׁש ָהְיָתה ִמִּמְצַרִים ַהְּגֻאָּלה ְוֵכן .ַלּכֹל

 ָּגַאל ה"הקב ,ֻטְמָאה ַׁשֲעֵרי ט"ְּבמ ְׁשקּוִעים ֶׁשָהיּו יִּפ

 יאִה ֶּפַסח תַּלֻאְגִּד .ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַעל ִהִּביט ְולֹא אֹוָתם

 לֵאֹוּגֶׁש דֶסֶחַה דַּצִמ ,ְלֵעיָּלאִּד רּוָתאְּבִאְתָע הָאָּבֶׁש הָּלֻאְּג

 ֶׁשִּתְהֶיה אבָֹל ידֶלָעִת ַהְּגֻאָּלה ְוֵכן .יםִיאּוְר אּלֶֹׁש ּוּלִפֲא

 ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ַחָּיב ֻּכּלֹוֶׁש ְּבדֹור ַּגם ִּתְהֶיה ְּבִניָסן

  ַּגם ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהָּיִמין ׁשֹוֵלט ִּדְבִניָסן ,.)צח סנהדרין(

  .ֵחְטא ֶׁשל ְּבַמָּצב  

' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'א ְּבָבּוּמר ַּכּוּבת ִעיַנִחא ְּבח הּוַסֶּפ

ר ַהֶּזה  ִּכי ֶהְמֵׁשְך ְזַמן ָהִעּבּוְוַדע )ב שכה"סוכות ח(

ֶׁשל '  ַעֶּצֶרת ַעד יֹום זייִנִמְׁשהּוא ִנְמָׁשְך ִמּיֹום 

ֶּפַסח ְוָאז נֹוָלד ַהָּוָלד ַהַּנֲעָׂשה ָּבֶזה ָהִעּבּור ְּבסֹוד 

ל ֵּמַסר ְמּוּבִע ְו.ְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשהּוא ֵעת ֵלַדת ָרֵחל

 ע" ררּוּבִע ָּבׁשן ֵיֵכָל, בֹוּטם ַהב ִעָרעֹן ְמִיַדע ֲעַרָהב ֶׁשָּצַמ

ל "המהר

וכן 

 מצינו

 מּוָבא

ן ֵכְו
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 כז

 ).א רסט"שער יט ח(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'א ְּבָבּוּמַּכ, יםִמָי

  , חַסֶּפי ַהֵׁשרּוְדִּב' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ת ְּביכּוִרֲאא ַּבָבן מּוֵכְו

  .יםִניצֹוִחת ַהיַזִח ֲאׁשח ֵיַסֶפְּבֶׁש  

י ִּמ ֶׁש:)תצוה קפג(ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמַהֻּמְסָּגר 

ין ִּדת ַהיק ֶאִּתְמא ַמהּו, חַסֶּפה ַּבָּצל ַמֵכאֹוֶׁש

ים ִּיַח' רח ְלַסל ֶּפה ֶׁשָדָּגַהָבּו, הָנָּׁש ַהאׁשרֹיו ְּבָלָעֵמ

 אׁשרֹ ְּבּהָלְכָאח ְלַסל ֶּפה ֶׁשָּצַּמַהר ֵממְֹׁשא ִלָבי מּו'אִגַּלַּפ

ה ָנָּׁש ַהאׁשרְֹו, דֶסא ֶחח הּוַסֶפ ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, הָנָּׁשַה

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יןִּדת ַהיק ֶאִּתְמד ַמֶסֶחַהְו, יןא ִּדהּו

י ֵרֲחת ַאאֹו ָּבר"ָפֹוׁשת ֹוּיִתאֹו ֶׁש)ניסן(' יקִּדח ַצַמֶצ'

יל ֵלה ְּבָרָעְּקת ַה ֶאיַּהִּבְגַּמי ֶׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְל, ה"ָרָעְקת ֹוּיִתאֹו

 יָהֶרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתֹואת ָה ֶאיָהֶּתְחא ַּתֵצמֹו, רֶדֵּסַה

ין ִּדת ַהה ֶאיָקִּתְמה ַמָרָעְּקם ֶׁשר ָׁשָאבְֹמּו, רָפֹון ׁשֵהֶׁש

ת ה ֶאיָקִּתְמה ַמָרָעְּקיף ֶׁשִס נֹוינּוֵרָבי ְּדִפְלּו. רָפֹו ׁשמֹוְּכ

ם ֶּתם ַאֹוּיַה"' לֵאְקְזֶחי ְיֵרְבִּד'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. רָפֹוּׁשַה

 אׁשל רֹז ַעֵמרֹו" םֹוּיַה", "יבִבָא ָהׁשֶדחֹים ְּבִאְציֹ

ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני "ב תּוָּכ ֶׁשמֹוה ְּכָנָּׁשַה

 ַוָּיבֹוא ַגם ַהָּׂשָטן 'הָהֱאלִֹהים ְלִהְתַיֵּצב ַעל 

ן ס ִמימּוִדים ְּבִאְצם יֹוֶּתה ַאָנָּׁש ַהאׁשרְֹּב, "ְּבתֹוָכם

  ת ֹוּצַּמת ַהיַלִכת ֲאכּוְזִּב, "יבִבָא ָהׁשֶדחְֹּב", יןִּדַה

  ].חַסֶפן ְּביָס ִנׁשֶדחְֹּב  

ְּדָלֵכן ַרק ְּבִמְצַות ַהֶּפַסח ָמִצינּו ִמְצָוה ֶׁשל ֶּפַסח 

. ַמה ֶּׁשּלֹא ָמִצינּו ְּבׁשּום ִמְצָוה ַּבּתֹוָרה, ֵׁשִני

ֵּים ְּדִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ִּבְזַמן ֶזה נֹוֶתֶנת ֶאְפָׁשרּות ְלַק

ֶאת ִמְצַות ַהֶּפַסח ְלִמי ֶׁשּלֹא ָהְיָתה לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלַקְּיָמּה 

 ַּדְרָּכּה ֶׁשל ִמַּדת ַהֶחֶסד ָלֵתת ֹוְּדז. ְּבֶפַסח ִראׁשֹון

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִעְנַין ַהְּתׁשּוָבה , ֶאְפָׁשרּות ְלַתֵּקן ּוְלַהְׁשִלים

ִמְצָוה זֹו ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַאף ַּפַעם ְוֵכן . ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלַצד ַהֶחֶסד

ן ֵכ ְו.לֹא ְמֻאָחר ְוָתִמיד ֶאְפָׁשר עֹוד ְלַתֵּקן ּוְלַהְׁשִלים

ם א יֹוהּוי ֶׁשִנח ֵׁשַסם ֶּפיֹוְּבֶׁש' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס'ים ְּבִארֹו

  ד ֶסֶחין ְּדִחֹוּמת ַהיס ֶאִנְכַהים ְליִלִחְתר ַמֶמעֹט ָל"כ

  .רֶמעֹת ָהיַרִפל ְסים ֶׁשִּיִלָלְּכַה  

 לֵּלִה לַע יוָלָע רּוְמָא .)קטו פסחים( ַּבְּגָמָרא

 ןָלְכאֹוְו תַחַא תַבְּב ןָכְרֹוּכ הָיָהֶׁש ןֵקָּזַה

 ְךֵרֹוּכְּד ִנְרֶאה ".הּוֻלאְכיֹ יםִררֹוְמּו תֹוּצַמ לַע" רַמֱאֶּנֶׁש

 ררֹוָּמַה םִע יקִּדַּצַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָּצַּמַה תֶא דֵחַאְמ

 לֵצָּנִי יקִּדַּצַה תכּוְזִּבֶׁשְו ,דַחַי יּוְהִּיֶׁש עָׁשָרָה תֶא לֵּמַסְמַה

 הָיָה ,ַהָּיִמין ִמַּצד ִנְׁשָמתֹו ּׁשֶֹרׁשֶׁש ןֵקָּזַה לֵּלִה ןֵכָלְו .עָׁשָרָה

 יםִעָׁשְרָה תֶא רֵּׁשַקְל יאִה ְךֵרֹוּכַה יתִלְכַתְּד דַחַי ןָכְרֹוּכ

 י"מהר קּוְׁשַית ְמֻיֶּׁשֶבתּו .םָתאֹו ילִּצַהְלּו ְּקֻדָּׁשהַל

 )יא ,ט במדבר( בתּוָּכַה תֶא היָרִּכְזַמ ַהְּגָמָרא ַעּוּדַמ אְזעְלֶּבִמ

 ,יִנֵׁש חַסֶּפ לַע רַמֱאֶּנֶׁש "הּוֻלאְכיֹ יםִררֹוְמּו תֹוּצַמ לַע"

 )ח ,יב שמות( ןֹואׁשִר חַסֶּפ לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה תֶא אלְֹו

 ְךֵרֹוּכ תַוְצִּמֶׁש זֵּמַרְל ,"יֹאְכֻלהּו ְמרִֹרים ַעל ּוַמּצֹות"

 םָהָרְבַא רַמָאֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .יִנֵׁש חַסֶּפ תיַנִחְבִּב יאִה

 רָבָּדַּכ תׂשֲֹעֵמ ָךְל הָלִלָח" )כה ,יח בראשית( דֶסֶחַה דּוּמַע

 ת"ר "עָׁשָרָּכ יקִּדַּצַּכ הָיָהְו עָׁשָר םִע יקִּדַצ יתִמָהְל הֶּזַה

 יקִּדַּצַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָּצַּמַה תֶא דֵחַאְמ ְךֵרֹוּכְּד ְך"ֵרֹוּכ

 תכּוְזִּבֶׁשְו ,דַחַי יּוְהִּיֶׁש עָׁשָרָה תֶא לֵּמַסְמַה ררֹוָּמַה םִע

 ת"ר ת"רּוֵחֶׁש יםִרָפְּסַּב אָבמּו ןֵכְו .עָׁשָרָה לֵצָּנִי יקִּדַּצַה

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,לאְֹׁשִל ַעֵדיֹו ינֹוֵאֶׁשְו םָּת עָׁשָר םָכָח

  ּהָּכְרַדְּכ דַחַי יםִנָּב הָעָּבְרַאָה לָּכ תֶא דֵחַאְמ נּוֵתרּוֵח ןַמְזִּד

  .דֶסֶחַה תַּדִמ לֶׁש  

ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְמַחְּלִקים ֱאגֹוִזים 

ַלִּתינֹוקֹות ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ִמְצַות 

ם "ּוְכֵעין ֶזה ָמִצינּו ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ָלרמב, ַהֶּפַסח

 ֶׁשַהְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ָצִריְך ְלַחֵּלק ָלֶהם )א' סנהדרין ע(

ִּדְמַרְּמִזים ַלִּתינֹוק ֶׁשִּלּמּוד ַעל ְמָנת , ֱאגֹוִזים ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו

 ְמַכָּסה ֶאת ְלַקֵּבל ְּפָרס הּוא ִּבְבִחיַנת ֱאגֹוז ֶׁשַהְּקִלָּפה

 ְוַהַּתְכִלית ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶׁשִּיְלַמד ֶׁשּלֹא , ַהְּפִרי ֶׁשִּבְפִנים

  .]ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס  

 ג"ָהרהֵמ ָׁשַמְעִּתי ,ִלְׂשמֹאל ָיִמין ֵּבין ַהִחּלּוק

 א"שליט ָקאְהן ַהּכֵֹהן ָׁשלֹום ְׁשלֹמֹה 'ר

 ִעם ַאְבָרָהם ָעָׂשה ֶמה ,א"שליט ָאִביו ְּבֵׁשם ֶׁשָּׁשַאל

 ְואֹוֵרַח אֹוֵרַח ְלָכל ֶׁשָּנַתן ְלַאַחר לֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ַהָּבָׂשר ָּכל

 ,ֶחֶסד ִמָּדתֹו ֶׁשַאְבָרָהם ּוֵבֵאר .ַהָּפָרה ְלׁשֹון ֶאת ֶלֱאכֹל

 ָּתִמיד ָלֵכן .ַהְּׁשֵלמּות ְּבַתְכִלית ַלֵּׁשִני ְלֵהיִטיב ָרָצה

 הּוא ַהַּמְלָאִכים ְוֵאֶצל ,רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ַהֵּׁשִני ָמה ָחַׁשב

 ָׁשַחט ָלֵכן ,ָּכבֹוד ְורֹוִצים ְמֻכָּבִדים ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ֵהִבין

 ַרק ָהְיָתה זֹו ְוַהְנָהָגה ,ָּבֶזה ְלַכְּבָדם ָּפִרים 'ג ִלְכבֹוָדם

 ְוִנְרֶאה .אֹוֵרַח ְלָכל ְולֹא ,ָּכבֹוד ֶׁשרֹוִצים ָלֲאָנִׁשים

 ְּדָיִמין ,ִלְׂשמֹאל ָיִמין ֵּבין ַהָּגדֹול ַהֶהְבֵּדל ּוןָטמ ְּדָכאן

ַּבַּמֲאָמר [

ִנְרֶאה 

 ָמִצינּו

ַּבַּמֲאָמר [

 ּוְלָבֵאר



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 כח

 לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַלֵּׁשִני ְלֵהיִטיב ְּכֵדי רֹוֶצה ַהֵּׁשִני ָמה חֹוֵׁשב

 ַהֵּׁשִני ָמה חֹוֵׁשב ַהְּׂשמֹאל ְוִאּלּו .ּוִבְׁשֵלמּות ִמָּיד טֹוב

   תֶא ַרק ְונֹוֵתן ,רֹוֶצה הּוא ַמה ְולֹא ְךָצִרי ֶּבֱאֶמת

  .ַהֶהְכֵרִחי ַהִּצְמצּום  

ס "ַּׁשב ַּבתּוָּכם ֶׁשקֹול ָמָּכ ֶׁש.)תיקונים מו(ר ַהּזַֹּב

ב תּוָּכם ֶׁשקֹול ָמָכְו, דֶסֶחד ַהַּצא ִמהּו, יףִקְתַמ

ד ַצ ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הָרבּוְּגד ַהַּצא ִמ הּואיָכִרְצ

ן ֵכָל, לֵעֹוא ּפה הּוי ֶזִפְלּות ֶמֱא ֶּביְךִרה ָּצק ַמֵדֹואל ּבמְֹּׂשַה

 יְךִרָּצין ֶׁשִבא ֵמהּור ֶׁשָבל ָּדל ָּכא ַעיָכִרר ְצֵמא אֹוהּו

  ת ֹוּלַגי ְלֵדת ְּכיֹוְׁשה קּוֶׁשְקַמיף ּוִקְתד ַמֶסֶחד ַהַצְו, תֹואֹו

  .ראֹות ָהת ֶאימֹוִלֲעַּמת ֶׁשֹוּפִלְּקת ַהק ֶאֵּלַסְלּו, ראֹות ָהֶא 

ד ֶסֶחת ַהַּדִּמֶׁש) מד' ע(' ליֵאִרן ֲאַיְנִּב 'רֶפְּבֵסא ָבמּו

, הָרּוּׁשת ַהת ֶאֶלֶקְלַקְמה ַהָבֲהת ַאיַנִחְביא ִּבִה

 ּהָתל אֹוֵקְלַקד ְמֶסֶחַהין ֶׁשִּדת ַהַרּול ׁשת ַעֶזֶּמַרה ְמָרּוׁשְּד

ד ֶסֶח ֶׁש)ק יב"אגה ('אָיְנַּת'א ַּבָבן מּוֵכְו. ּהב ָּבֵּׁשַחְת ִמינֹוֵאְו

ט ֵּׁשַּפְתִהְלה ּוָלְעַמְּלת ִמֶדֶרם ָלָעְבִּטם ֶׁשִית ַמיַנִחא ְּבהּו

ן ֵכָל, תרֹובּוְּגת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמׁשֵאְו, םקֹול ָמָכה ְלָּטַמְל

  ת ת ֶאֶקֶּלַסיא ְמִהל ֶׁשֵּמַסה ְלָלְעַמת ְללֹוֲע ַלּהָעְבִט

  .הָּטַמ ְלדּוְרא ֵיּלֹה ֶׁשָלְעַמה ְלָרָזת ֲחעֹוָּפְׁשַהַה  

 )לג ,לז בראשית( י"ְּבַרִּׁש ֶּׁשּמּוָבא ַמה ְלָבֵאר ְרֶאהִנ

 ףַא יֹוֵסף ַעל ִהְתַאֵּבל ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשִנים אֹוָתם ֶׁשָּכל

 ִּגָּלה לֹא ,ַחי ֶׁשּיֹוֵסף יֹוֵדַע ָהָיה ֶׁשִּיְצָחק יִּפ לַע

 רֹוֶצה ֵאינֹו ה"ְוהקב ֲאַגֶּלה ָהֵאיְך ֶׁשָאַמר ְלַיֲעקֹב

 ְׂשמֹאל ֶׁשל ִיְצָחק ִמַּדת ֶאת רֹוִאים אןְּדָכ ,ְלַגּלֹות

 ,ְּפֻעָּלה ַלֲעׂשֹות לֹא ַטַעם ֵאיֶזה ֵיׁש ְּדִאם ,ְוִצְמצּום

 ֶׁשל ְּבַצֲערֹו ִהְצַטֵער ֶׁשִּיְצָחק יִּפ לַע ףַא ,עֹוִׂשים לֹא

 שם( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ָּכְך ִמּׁשּום ּבֹוֶכה ְוָהָיה ,ַיֲעקֹב

 ֶזה ּוּלִאֶׁש ְוִנְרֶאה ,ִּדְלֵעיל ֵמַהַּטַעם ָּלהִּג לֹא ֲאָבל ,)לה

 ְּדִׁשיַטת ,ְמַגֶּלה ָהָיה ְּבַוַּדאי ,ִיְצָחק ִּבְמקֹום ַאְבָרָהם

 ֵיׁש ְוִאם ,ְּגבּול ְּבִלי ֶחֶסד ִהְתַּפְּׁשטּות ִהיא ַהָּיִמין ַצד

 ֶאָּלא ,ַיֲעׂשּו ְּבַוַּדאי ֶחֶסד ְוַלֲעׂשֹות ְלֵהיִטיב ֶאְפָׁשרּות

 ְלִיְצָחק ִאּסּור ָהָיה לֹא ְוָכאן .ָאסּור ֶזה ןֵּכ םִא

 ֶזה ְוַטַעם ,ְּכִדְלֵעיל ַלָּדָבר ַטַעם לֹו ָהָיה ֶאָּלא ,ְלַגּלֹות

 ִמי ֶאת ֶהֱחִרימּו ְּדַהְּׁשָבִטים ,ְלַגּלֹות ִאּסּור ָּגַרם לֹא

 ַּגם ֶהֱחִרימּו ֶׁשַהְּׁשָבִטים נֹאַמר ְוִאם ,ֶׁשְּיַגֶּלה ִמּתֹוָכם

 לֹא ה"ֶׁשהקב ָּבֶזה ַהַּטַעם ָּתָלה ַמּדּוַע ,ִיְצָחק ֶאת

 ָנַבע ֶׁשֶּזה ֶאָּלא ,ַהֵחֶרם ִמּׁשּום ַהַּטַעם ֶׁשִּיְתֶלה ,ְמַגֶּלה

.ת"השי ַּבֲעבֹוַדת ְוִׁשיָטתֹו ִנְׁשָמתֹו ִמּׁשֶֹרׁש

  ּכּוִׁשי ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִרּוּפ

  ]'סוד החשמל'מאמר מתוך הספר [

 ׁשּוּכֶׁש )כב 'ע א"ח 'א שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב

 ןַיְנִמְּכ יםִקָּתֻמְּמַה יםיִנִּד ה"שכַה דסֹוְּב אהּו

 לֶׁש דֹוּסַהֶׁש )רסג 'ע א"ח יח שער( םָׁש רָאבְֹמּו .ׁש"ּוּכ

 ,גּוּוִּזַה ןַמְזִּב אָּבַא דסֹוְי לֶׁש הָּפִּטַּב אָצְמִנ יםיִנִּד ה"שכ

 'הְּב יםִקְּתַמְתִּמַה יםיִנִּד ך"ש ׁשֵי אָּבַא דסֹוְי תַעָּפְׁשַהְבִּד

 )פורים תסט(ל "יַזִרֲאָהח ְל"פרעְבּו. אָּמִא דיסֹוִּבֶׁש תרֹובּוְּג

ים ִרּול ּפא ֶׁשָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטת ֲעַרָאת ֶהר ֶאֵּׁשַקְמ

  ה "שכא ָּיִרְטיַמִג ְּבתֶרֶּגִאְּד, ׁשכּות ְלֶרֶּגאת ִאֵרְקִּנֶׁש

  .ך"פמנצ  

 יִׁשּוּכ םֵׁשְּב אָרְקִנ לאּוָּׁשֶׁש .)טז קטן מועד( ַּבְּגָמָרא

 ׁשכּו יֵרְבִּד לַע" בתּוָּכַהֵמ דַמְלִנְו ,ׁשּוּכ ןֹוׁשְּלִמ

 יםִרּוּפ לֶׁש דֹוּסַה ׁשָּמַמ הֶזְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,"ייִנִמְי ןֶּב

 הָּלַּגְתִּמֶׁש ',אות מלחש' במאמר נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ לאּוָׁשְו

 יִׁשּוּכ ְוֵכן .תכּוְלַּמַל יַעִּפְׁשַהְל אָּבַא דסֹוְי תֶרֶטֲע

 ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .יםִרּוּפ אֹו ָׁשאּול ְּבִגיַמְטִרָּיא

 הָנָׁש יםִעָּבְרַא ׁשּוּכ ץֶרֶאְּב ְךַלָמ נּוֵּבַר הֶׁשּמֶׁש )קסח שמות

 תַמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹו ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶׁשהֹוִציא יֵנְפִל

 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ּמּוָבאַּכ ,אָּבַא דסֹוְי תֶרֶטֲע הָיָה המֶׁש

 ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ןֵכְו .)זי 'ע א"ח 'א שער( ל"ְלָהֲאִריַז

 "יתִׁשּוּכַה הָּׁשִאָה" אתֵרְקִנ הָרּפִֹּצֶׁש )רסח 'ע שופטים(

 תֶרֶּגִא ןֵכָלְו .יִׁשּוּכ תיַנִחְּבִמ המֶׁש ׁשֶרּׁשִֹמ הָיָה ּהָׁשְרָׁשְּד

  תַרָאֶה תֶא תֶלֶּמַסְמ תֶרֶּגִאְּד ,נּוֵּבַר המֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .ילֵעְלִדְּכ ה"השכ  

 יםִּבַק ֲעָׂשָרה :)מט קידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 .יםִׁשּוּכ לּוְטָנ הָעְׁשִּת םָלעֹוָל דּוְרָי תרּוְכִׁש

 ןִיַּיַלְו ,יםִרּוּפ לֶׁש תרּוְכִּׁשַל יםִׁשּוּכַה יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

 ְוֵכן

 מּוָבא

 ָמִצינּו
 ןֵכְו



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 כט

 תֶרֶטֲע יאִהֶׁש יםִרּוּפ לֶׁש דסֹוְיַּבֶׁש הָרָטֲעָה תֶא לֵּמַסְמַה

 'ע( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִרָעְׁש אבֹוָמ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .אָּבַא דסֹוְי

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםיִנִּד ך"שַה דסֹוְּב יאִה הָּיִתְּׁשֶׁש )קפ

 ּהָמְׁשִּב ְמֻרָּמז יםִרּוּפ לֶׁש רּוּפַהֶׁש א"שליט דְלֹוּג הָדהּוְי

 ׁשּוּכ ינּוִצָמ ןֵכְו .יתִׁשּוּכַה הָּׁשִאָה יאִהֶׁש הָרֹוּפִצ לֶׁש

 ."ׁשּוּכ דַעְו דּוהֹוֵמ" ְךַלָמ ׁשרֹוֵוְׁשַחַאֶׁש ֶאְסֵּתר ִּבְמִגַּלת

 לֶׁש ַהְׁשָּפָעתֹו םּוּיִס תֶא תֶלֶּמַסְמ ׁשכּוְּד הֶאְרִנְו

 הֶאְרִנ ןֵכְו .ִּדְקִלָּפה ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה תיַנִחְבִּב ,ׁשרֹוֵוְׁשַחַא

 לֶש דסֹוְיַה תֶרֶטֲעַּב םַגָּפֶׁש םָח לֶׁש נֹוְּב הָיָה ׁשכּוְּד

 ,אָּבַא דסֹוְי תֶרֶטֲעַּב םֵגֹוּפ הָּפִלְקִּד ׁשּוּכֶׁש זֵּמַרְל ,יוִבָא

   אהּו םָחֶׁש )יא 'ע בראשית( ל"ְלָהֲאִריַז ת"לקְּב אָבמּו ןֵכְו

   .הָבֵקְּנַה דיסֹוִּבֶׁש תרֹובּוְּגַה דסֹוְּב  

 ְוִכי "ְיִמיִני ֶּבן כּוׁש ִּדְבֵרי ַעל" :)טז ק"מו( ַּבְּגָמָרא

 ַמה אָּלֶא ,ְׁשמֹו ָׁשאּול ַוֲהלֹא ְׁשמֹו ּכּוׁש

 ,ְּבַמֲעָׂשיו ְמֻׁשֶּנה ָׁשאּול ַאף עֹורֹוְּב ְמֻׁשֶּנה ּכּוִׁשי

 ָהִאָּׁשה אֹודֹות ַעל" אֹוֵמר ַאַּתה ַּבָּדָבר ַּכּיֹוֵצא

 ַוֲהלֹא ְׁשָמּה ּכּוִׁשית ְוִכי "ָלָקח ֲאֶׁשר ַהּכּוִׁשית

 ַאף ָרּהֹוְּבע ְמֻׁשָּנה ּכּוִׁשית ַמה ֶאָּלא ,ְׁשָמּה ִצּפֹוָרה

 ַאַּתה ַּבָּדָבר ַּכּיֹוֵצא ',כּוְו ְּבַמֲעֶׂשיָה ְמֻׁשָּנה ִצּפֹוָרה

 ְוִכי "ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלי ַאֶּתם ּכּוִׁשִּיים ִּכְבֵני ֲהלֹא" אֹוֵמר

 ּכּוִׁשי ַמה ֶאָּלא ,ְׁשָמן ִיְׂשָרֵאל ַוֲהלֹא ְׁשָמן ּכּוִׁשִּיים

 ִמָּכל ְּבַמֲעֵׂשיֶהן יןְמֻׁשִּנ ִיְׂשָרֵאל ַאף ְּבעֹורֹו ְמֻׁשֶּנה

 ַּבְּגָמָרא זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט ֶאָחד ֵמָחָכם ָׁשַמְעִּתי ,ָהֻאּמֹות

 ןַמְזִּב יםִׁשּוּכ תיַנִחְּב םֵה לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הָרֹוּפִצְו לאּוָּׁשֶׁש

   יםִׂשְּפַחְתִּמֶׁש יםִרפּוְּב ינּוְיַה ,םָרעֹוְּב יםְמֻׁשִּנ םֵהֶׁש

  .רעֹוָה תֶא יםִּנַׁשְמּו  

 ָהְיָתה ּכּוִׁשי ַּבת ִמיַכל .)צו ביןעירו( ַּבְּגָמָרא

 ַּבת ּכּוִׁשי ַּבת י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו .ְּתִפִּלין ַמַּנַחת

 ִנְרֶאה ."ְיִמיִני ֶּבן כּוׁש ִּדְבֵרי ַעל" ְּכִדְכִתיב ָׁשאּול

 זֹו ְּדִמְצָוה ְּתִפִּלין ִמְצַות ְלַקֵּים ִנְמְׁשָכה ָׁשאּול ַּבת ְּדִמיַכל

 ַהַּׁשָּיִכים ִמְׁשַּפְחָּתּה ְוִנְׁשַמת ִנְׁשָמָתּה ְלׁשֶֹרׁש ַׁשֶּיֶכת

 .יםִרּוּפ תיַנִחְבִּב ְּתִפִּליןַּבֶׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ִלְבִחיַנת

 )צא 'ע א"ח תפילין( ל"ְלָהֲאִריַז ח"בפרע מּוָבא ִּבְּתִפִּלין םַגְּד

 יןִּלִפְּתַּב אָּבַא דיסֹוִמ יַעִּגַמ רֹאׁש ֶׁשל ַהְּתִפִּלין דֹוּסֶׁש

 ִמיַכל ְמֻרָּמז ְוָלֵכן ,לאּוָׁשְו יםִרּוּפ דסֹו הֶזְו ,םָּת נּוֵּבַרְּד

 ,יםִרּוּפ אֹו ָׁשאּול ְּבִגיַמְטִרָּיא יִׁשּוּכְּד ,ּכּוִׁשי ַּבת

 .יםִרּוּפ לֶׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה תֶא תֶלֶּמַסְמ יִׁשּוּכ תיַנִחְבּו

 תַפְׂשִּב הָרֹוּתַּב הָבְּתְכִנ ׁשרֹא ֶׁשל יןִּלִפְּת תַוְצִמ ןֵכְו

 ֵּבין ְלטָֹטפֹת :)לד מנחות( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ יםִׁשּוּכַה

 ,ְׁשַּתִים ְּבַאְפִריֵקי ַּפת ,ְׁשַּתִים ְּבַכְתִפי ַטט "ָךֵעיֶני

 חלק( ',יתִרְּבַה רֶפֵס'ְּב אָבּוּמַּכ ,ׁשּוּכ ץֶרֶאְל תֶכֶּיַׁש ייֵקִרְפַאְו

 'םִייַנֵע ראֹוְמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו ).יא פרק 'ט מאמר 'א

 תַוְצִּמִמ יאִה ייֵקִרְפַא תיַנִדְמ ׁשֶרׁשְֹו תּוּיַחֶׁש )תהילים(

 ַהּקֹוֵרא ָּכל :)יד ברכות( ַּבְּגָמָרא ינּוָמִצ ןֵכְו .יןִּלִפְּת

 ְּבלֹא ֶזַבח ִהְקִריב ְּכִאּלּו ְּתִפִּלין ְּבלֹא ְׁשַמע ְקִריַאת

 ְּבִחיַנת ְנָסִכים ְּבִחיַנת םֵה ֶׁשַהְּתִפִּלין יםִאֹורְו .ְנָסִכים

 תרּוֲחַּׁשֶׁש א"שליט ַׁשץ מֶׁשה 'ר ג"רהָה יףִסהֹוְו .ַיִין

 ׁשֵיְּד הֶאְרִנְו ,יןִּלִפְּתַּבֶׁש יִׁשּוּכ תיַנִחְּב לַע תֶזֶּמַרְמ יןִּלִפְּתַה

 תֶא רֵאָבְּמֶׁש )סא 'ע( ל"יַזִרֲאָהְל 'ידִמָּת תַלעֹו'ְּב הֶזָל זֶמֶר

 תֶא יםִלְּמַסְמ יןִּלִפְּתַה יֵּתָּבֶׁש ,יןִּלִפְּתַה תרּוֲחַׁש דסֹו

 ,יןִּד תיַנִחְבִּב יםִהלֱֹא תמֹוְׁש םֵהֶׁש תנּוְטַקְּד יןִחֹוּמַה

  יםִלְּמַסְמַה ה"שכַה דסֹו ןֵכְו .יןִּד לַע זֵּמַרְמ רחָֹּׁשַה עַבֶצְו

  .ילֵעְלִדְּכ יםיִנִּד םֵה ׁשּוּכ תֶא  

ָטִבי ַעְבּדֹו ֶׁשל  )מכילתא פרשת בא( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ר ַעַׁש'א ְּבָבמּוּו. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַמִּניַח ְּתִפִּלין

ם ל ָחּוּגְלה ִּגָיי ָהִבָּטֶׁש) הקדמה כט(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגַה

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. םָחְּבב ֶׁשֹוּטת ַהח ֶאַקא ָלהּוְו, ַחן נֶֹּב

לך (ה "ַּבשלא ָבן מּוֵכְו. יןִּלִפת ְּתיַנִחא ְּבם הּוָחְּבב ֶׁשֹוּטַהְּד

ִני ַעְבּדֹו ֶׁשל ל ֶׁשָּטִבי ֶעֶבד ַּכֲנַע" ָהַרב זַמרָא .)לך לה

ְוֶזה ַהּסֹוד , ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַהִּגְלּגּול ֶׁשל ּכֹוֶרׁש

ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַעל ָרמּוז ַּבִּמְׁשָנה ַּבְּבָרכֹות ֶׁש

ר ֶׁש ֶקינּוִצָמּו .'ּכֶֹרׁש' אֹוִתּיֹות ,ָהָיה' ָּכֵׁשר'ָטִבי ַעְבּדֹו 

 )רפא' פורים ע( 'אְֹסִרי ַלֶּגֶפן' רֶפְּבֵסא ָבּוּמַּכ, ןִיַי ְלׁשֶרֹוין ּכֵּב

 ,  ֶׁשָּנַתן ְרׁשּות ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִניּכֹוֶרׁשֶׁש

  . ְלַרֵּמז ַעל ַׁשָּיכּותֹו ִלְבִחיַנת ַיִיןִׁשּכֹורא אֹוִתּיֹות הּו  

 יֵלדֹוְּגִמ דָחֶא םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ַהֻּמְסָּגר

 ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןַיְנִעְּב א"שליט יםֻקָּבִלְּמַה

 ְךֶרֶּד םַגְו ,לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמּו תנּוֹוּיִּצַה ְךֶרֶּד ינּוֵמָיְּב

  ינּוָמִצ

 ינּוָמִצ

ן ֵכְו

  ַּבַּמֲאָמר[



 ב"תשע ת ַנ  ְׁש  א" ָר  ְּג  ַה  ׁשרּו ֵפ ּו ׁשדֹו ָּק  ַה  ר ַה  ֹּז  ַה  ר ֶפ  ֵס  ְּב  אי ַח יֹו ר ַּב  ןעֹו ְמ  ִׁש  י ִּב  ַר  י ִפ  ְל  ]ּה ָּת  ִע  ְּב [ ןרֹו ֲח ַא ָה  ה ָּל  ֻא  ְּג  ַה  ץ ֵק 

   

  

 ל

 לָּכִמ יםִלְּבַקְּמֶׁש ףֶסֶּכַהֵמ ץֶרָאָה תֶא יםִנֹוּבֶׁש יםאִלֵעְמְׁשִּיַה

 דסֹו אהּו הֶז לָּכֶׁש ',כּוְו לֹוְסאֹו יֵמְּכְסֶה לַלְגִּב םָלעֹוָה

 .ַהִּנּׂשּוִאין דסֹוְּב יאִהֶׁש ַהְּגֻאָּלה םֶדקֹ הָאָּבֶׁש היָרִסְּנַה

 םָּתִּב תֶא יםיִנִכְּמֶׁש אָּמִאְו אָּבַא תיַנִחְּב יאִה היָרִסְנִּד

 תיַנִחְּב יאִהֶׁש תַּבַל רָׁשָי דֵריֹו אָּבַא לֶׁש ראֹוָהְו ,יןִאּוּׂשִנְל

 ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןֵכְו .תכּוְלַּמַה ןַיְנִּב אתֵרְקִנ היָרִסְּנַהְו ,תכּוְלַמ

 ,תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד םַּג יתֵׂשֲעַּנֶׁש ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲה יאִה 'כּוְו

 םַּג עֹוִׂשים ,יםִנֹוּיִּצַה ֶׁשעֹוִׂשים הָנָכֲה ֹוָתּהְוא

 ְגֻאָּלהִּד אָּתְלַחְתַא אלֹ יאִה ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲהַו .יםאִלֵעְמְׁשִּיַה

 תָּבַׁשְל יםִלָעְנִּמַה ַחצּוְחִּצֶׁש מֹוְּכ ,נּוֲעָט יםִרֵחַאֶׁש מֹוְּכ

 יִפְלּו .יְךִרֲאַהְל םקֹוָּמַה אןָּכ יןֵאְו ,תָּבַׁשְּד אָּתְלַחְתַא ינֹוֵא

 סֵנְּב היָרִסְנ הָתְיָה יִנֵׁש תִיַּב תְּגֻאַּל םֶדּקֶֹׁש רָאבְֹמ הֶז

 ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֵעָצה ָּנַתןֶׁש ָהָמן ְךֶרֶּד ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל יםִרּוּפ

 ֶׁשָהָמן )א ,ג אסתר( ם"ַּבמלבי מּוָבא ְוֵכן .ַוְׁשִּתי ֶאת ַלֲהרֹג

 ַמְלָּכה ְוִלְמצֹא ְּבתּולֹות ְלַקֵּבץ ֲאַחְׁשֵורֹוׁשַל ֶׁשָּיַעץ ֶזה ָהָיה

 ִּתָּנֵׂשא ֶׁשֶאְסֵּתר ָּגַרם ְּבַעְצמֹו הּוא ּוָבֶזה ,ֲחָדָׁשה

 .ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶאת ַלֲהרֹג ְמִזּמֹוָתיו ֶאת ְוָתֵפר ,ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 ַּכּמּוָבא ,היָרִסְּנַה םּוּיִס דסֹוְּב אָּבַא לֶׁש ראֹוָה הָיָה ֶזה ָּכל

 ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָכְךְו .יםִרּוּפ לַע ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁש נּוֵּנַמְזִּב םַּג ְּבַגְׁשִמּיּות

 יםִׁשּוּכַה דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה ררּוָא ת"ר ה"ָמָּבאֹ

 םֵּיַסְל אָּבַא לֶׁש ראֹוָה םָלעֹוָּב הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה דסֹו אהּו

 הָרֵהְמִּב הֶנָּבִּיֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה תֶא

 א"שליט ץאְטָל םָּלֻׁשְמ 'ר יִדֹוּדִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב

 ֹוּנַמְזִּבֶׁש ,יםִּמַעָה לָּכִמ נּוָּתְרַחְב הָּתַא ת"ר ה"ָמָּבאֶֹׁש

 לַע לֵאָרְׂשִי תנּויֹוְלֶע תֶא תאֹוְרִל ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶּכְזִנ

 ,היסוד עטרת הארת סוד הוא הגאולה סוד וכן .יםִּמַעָה

 סוד הוא הגאולה סוד וכן .'לשם'מה לעיל שהבאנו כפי

 ,כדלעיל הכושים סוד שזה ממתוקות גבורות ה"השכ

 כי ותכוין )רלא א"ח( ל"להאריז 'הכוונות שער'ב כמובא

  והם ה"שכ הוא כבראשונה שופטינו השיבה ת"ר

  ].גבורות ה"שכ 'בחי  

  

  

ב זכות זיכוי הרבים "קץ הגאולה תשע' סוד החשמל'מאמר זה יוצא לאור בזכות כל שולחי ההוספות על עלון 

  .יעמוד להם להוושע בכל טוב

ג "ים הגאונים החפצים בעילום שם הרהובנוסף הרבנ.  הרבנים הגאונים ששמם הוזכר במאמר בזכות ובפרט

  .א שיחד איתם הורחב המאמר הנוכחי"שליט. א. י' ג ר"א והרה"שליט. ש. א' ר

  .הרבים לזיכוי זה מאמר על הוספות שישלח מי לכל מאד נודה

  לזיכוי הרבים זה מאמר להפיץ נא

  ניתן לקבל עוד מאמרים בכתובת המייל דלקמן
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