
 בס"ד

רוֻּ ֻבְּ לֹאָּדָברֻּדַ  ...ָיקֻוםּוְּ

ֹנֹות הּ'ָהִראש  ֹותָּבאֻו,ִּהֻנֵ יד,ֲּּאִניַּוֲחָדש  ַּמֻגִ
ֶטֶרםּּ ָנהֻּבְּ ַמחְּ צְּ ִמיעַֻּּתִ ֶכם...'ַּאש ְּ ֶּאתְּ
ּ

הרבים מצרפים אנו את דברי החיזוק הבאים, המראים וזיכוי לתועלת 
נרמזו באר היטב בדברי ותקופתינו נכוחה כיצד מאורעות ימינו 

הנבואות הק'. הדברים נתחדשו ע"י כמה ת"ח וצורפו למסר 'מסע 
 בהמלצתו של בנימין.   הצלב האחרון'

 .מאיר, נלב"ע י' סיון נערך לע"נ ר' משה ב"ר
 
 

כי הנבואות שנחקקו בספרי הקודש הן הנבואות  יד.[מגילה ]ל אומרים "חז
שיש להם משמעות נצחית רק אותן נבואות שהוצרכו לדורות, דהיינו 

שבספר ישעיהו ונראה את האלוקית נתבונן בנבואה  עולם.-לדורות
 :)ישעיהו פרק ז'(  וכך אומר הנביא  נו זה.זמנלמשמעותה המפליא 

ִהי יֵמיַּויְּ ןָּאָחזֻּבִ ןּיֹוָתםֻּבֶ הוֻֻּּבֶ ֻיָ הֻוָדה,ֶּמֶלךְֺּּּעֻזִ ִציןָּעָלהּיְּ ֲּאָרםֶּמֶלךְּּּרְּ
ןֻּוֶפַקח ָיהוֻֻּּבֶ ַמלְּ ָרֵאלֶּמֶלךְּּּרְּ םִּיש ְּ ַלִ ָ רֻוש  ָחָמהּיְּ לְּ לֹאָּעֶליָה,ַּלֻמִ ֵחםָּיֹכלּוְּ ִהֻלָ ּלְּ

ּ ד :אותה( )כל אחד מהם לבדו לא יכול היה לכבושָעֶליָה ֻגַ ֵביתַּוֻיֺ ִודּלְּ )המלך  ֻדָ

ֵּלאמֹראחז, מזרע מלכות בית דוד( ַּּעלֲּאָרםָּנָחהּ, ָרִים )מחנה צבא ארם ֶאפְּ

ַנעּ,'אפרים'( - התאחד עם מחנה מלכות ישראל ָבבוַֹּּוֻיָ ַבבּלְּ נֹועַַּּעֻמוֹֻּּולְּ ֲּעֵציֻּכְּ
ֵניַּיַער ּ.(מול אלו סיכוי להנצלשום )כי לא ראה :ּרֻוחִַּּמֻפְּ

ּהַּוֻיֹאֶמר ָיהוֶֻּּאל' עְּ ַ ש  ַראתָּנאֵּצאּיְּ ה ָאָחז,ִּלקְּ ָארַּאֻתָ ֻובֻּוש ְּ ֶנָך...ָּּיש  ֻבְּ
תָֻּ ָאַמרְּ ֵמרֵּאָליו,ּוְּ ָ ֵקטִּהש ֻ ַהש ְּ יָרא,ַּאלּוְּ ךָֻּּתִ ָבבְּ ,ַּאלֻּולְּ ֵניֵּיַרךְּ ְּ בֹותִּמש ֻ ַּזנְּ
ִניםָּהאֻוִדים ֵ ה,ָּהֲעש  ֳחִריָּהֵאֻלֶ ִציןַּאףֻּבָ ַמלְֻּּּוֶבןַּוֲאָרםּרְּ ָּיהוֻּרְּ ּ יַּיַען: ָּיַעץֻּכִ

ַרִיםָּרָעהֲּאָרםָּעֶליךָּ ָיהוֻֻּּוֶבןֶּאפְּ ַמלְּ ֵּלאמֹרּרְּ הִּביהֻוָדהַּנֲעֶלה: ִקיֶצֻנָ ֻּונְּ
ה ִקֶעֻנָ ַנבְּ ִליךְֵּּּאֵלינוֻּּוְּ ַנמְּ תֹוָכהֶֻּּמֶלךְּּּוְּ ןֵּאתֻּבְּ ַאלֻּבֶ ּלֹאּ,'ֲאד'ּהָּאַמרֻּכֹה:ָּטבְּ

לֹאָּתקֻום ֶיהּוְּ י:ִּתהְּ ק,ֲּאָרםּרֹאשּ ֻּכִ ש ֶ ֻמֶ רֹאשּ ֻּדַ קּוְּ ש ֶ ֻמֶ ִצין,ֻּדַ עֹודּרְּ יםֻּובְּ ִ ש ֻ ּש ִ
ָחֵמשּ  ָנהּוְּ ָ ַרִיםֵּיַחתּ-ּש  רֹאשּ ֶּאפְּ ּוְּ ַרִיםֵּמָעם: רֹוןֶּאפְּ ֹמְּ רֹאשּ ּ,ש  רֹוןּוְּ ֹמְּ ןּש  ֻּבֶ

ָיהוֻּ ַמלְּ יּ-ַּתֲאִמינוֻּּלֹאִּאםּ.רְּ ּ:ֵתָאֵמנוֻּּלֹאֻּכִ
יּ'ַיַעןובפרקּח'ּפסוקּו'ּממשיךּהנביא:ּ הָּהָעםָּמַאסֻּכִ )היינו הרשעים  ַהֻזֶ

לֹחֵַּּמיֵּאת שבעם, כמו שבנא וקבוצתו( ִ ִכיםַּהש ֻ ַאטַּההֹלְּ )כלומר את ממשלת  ,לְּ

ֹושּ מלכות בית דוד ההולכת בדרכי התורה, בצניעות ויושר(  ש  ִציןֶּאתֻּומְּ ֻּוֶבןּרְּ
ָיהֻו... ַמלְּ ֺתָפר,ֵּעָצהּ'ֺעצוֻּ אומר הנביא: על כך רְּ רוֻּּוְּ ֻבְּ לֹאָּדָברֻּדַ יָּיקֻום,ּוְּ ֻּכִ

נוֻּ עֻוָדהֵּק'ל...',ּצֹורִּעֻמָ ָדיֻּתֹוָרהֲּחתֹוםּ,ֻתְּ ִלֻמֺ יִתי:ֻּבְּ ִחֻכִ יר'ּלהּוְּ ֻתִ סְּ ָניוַּהֻמַ ֻּפָ
ית יִתיּ,ַיֲעקֹבִּמֻבֵ ִקֻוֵ  לֹו:ּוְּ

ּ
נבאר ראשית את המעשה המסופר כאן כפשוטו, ונראה כי 'מה 

אמנם  .אלהשהיה הוא שיהיה', איך הדברים חוזרים על עצמם בימינו 
 .המאבקים בדיוק עם כסות אחרת, אך אותם

. תקופת מלכות אחז בן יותם מלך יהודהעל לנו הנבואה מספרת 
, ם מלכות יהודהבזמן מלוכתו היו שתי מלכויות שאיימו על קיו

שבירתה השבטים -מלכות עשרתזו ש ,ממלכת ישראלכן ו ,ממלכת ארם
מלכות  .בית דודמלכות  –המתנגדת לממלכת יהודה העיר שומרון, 

שפעל בכל  ,זאת נוסדה ע"י ירבעם בן נבט, גדול מחטיאי הרביםישראל 
טעה אותם אחרי כוחו להרחיק את העם מתורת ה' האמיתית, וה

לאחר מכן ממלכה זו שקעה ברדיפה אחר  .הבעלים ועגלי הזהב
]כמובא בגמ' תענוגות וגשמיות עד אשר התנוונה לגמרי מבחינה רוחנית 

 .דף קמז: ודף סב: ע"פ עמוס פרק ו'[ שבת
ממלכת  בראש, והּוי  ל  מ  ח בן ר  ק  ישראל פ  -באותם ימים כיהן כמלך

 רצין מלך ארם.באותה תקופה מלך שארם המלכות החזקה והעצומה 
את מלכות  רוסלהמשותפת מטרה בפקח כרת ברית עם רצין מלך ארם, 
 יהודה, ההמשך של מלכות בית דוד.

שפקח יחד עם רצין החליטו על התכנית והנה כאן הנביא מספר 
הִּביהֻוָדהַּנֲעֶלהכלשונו: ' לפעול ִקיֶצֻנָ הֻּונְּ ִקֶעֻנָ ַנבְּ '. כלומר שיעדם ֵאֵלינוֻּּוְּ

, הוהכנעת יהודה, על ידי הבקעתההוא להרוס ולהביא את קץ ממלכת 
ר שאשליט מטעמם שיתאים לרוחם ולתוכניותיהם בה להציב רצונם ו
ַאל'וא ינהל אותה כתכניתם. המיועד לתפקיד זה כונה בשם ה ָּטבְּ ן . 'ֻבֶ

י על "שם הזה לא מוכר לנו משום מקום אחר. רשטבאל? -מיהו אותו בן
ַאל'שהמילה מגלה לנו הפסוק  א. "ם הינו רמל"בחילוף אותיות אלב 'ָטבְּ

מדוע באמת  רמליהו!-בן-, דהיינו פקחאל  מ  ר  -טבאל', הוא בן-כ 'בן"א
לא נזכר כאן שמו הידוע 'בן רמליהו'? יש כאן רמז שהדבר נעשה 

רמליהו -סתר שבן-, כלומר שהמנהיגים החליטו בעצתובהעלמהסתר הב
מלך ישראל הוא שישלוט גם על מלכות יהודה, אך למעשה מי שתשלוט 

, שניהםכי המאבק כאן הוא מאבק רוחני בעיקרו. והיא ממלכת ארם. 
רוצים לכלות את ממלכת בית דוד ולמחוק את כל  ארם ואפרים,

 משמעותה היהודית. 
א עצמו גם כן היה מזרע ה שלח את ישעיהו הנביא )שהו"הקב
 אחים היומלך יהודה ואמציה אבי ישעיהו דוד, כי אמוץ -בית-שושלת

לא יצליחו , מלכי ישראל וארםש לאחז ( להודיע]מגילה י:[ כדברי חז"ל
כל מזימותיהם תעלינה בתוהו. ואף שכידוע  כילכבוש את יהודה ו

לימוד ושבתקופות מלכי יהודה,  מעולותמלכות אחז לא היתה מן ה
עם כל זאת מאחר שמטרת התורה לצעירים היה במצב גרוע ביותר, אך 

הרשעים היתה להשמיד את ממלכת אחז בכדי לעקור את תורת ה' ואת 
גם בדבר ה', וכמו ש עמדה לו זכות אבותיו להושיעו –מלכות בית דוד 

ַגֻנֹוִתי בסיפור ההצלה מסנחריב מלך אשור: מרנא ַּהזֹֻאתָּהִעירֶּאלּ'וְּ
יָעהֻּ הֹוש ִ ַמֲעִניּלְּ ַמַעןּלְּ ִודֻּולְּ י'.ֻּדָ ֻדִ ַּעבְּ

ַנע ר:ומ, כאפחד הגדול של בית דודובאשר ל ָבבוֹּּ'ַוֻיָ ַבבּלְּ נֹועַַּּעֻמוֹֻּּולְּ ֻּכְּ
ֵניַּיַערֲּעֵצי את ישעיהו הנביא לומר לאחז:  ציוההקב"ה על כך  ,רֻוַח'ִּמֻפְּ

ֵמר' ָ ֵקטִּהש ֻ ַהש ְּ יָרא,ַּאלּוְּ ךָֻּּתִ ָבבְּ ,ַּאלֻּולְּ ֵניֵּיַרךְּ ְּ בֹותִּמש ֻ ִניםָּהאֻוִדיםַּזנְּ ֵ ָּהֲעש 
ה ה ָהֵאֻלֶ ל  כ  '. אין לך לפחד כלל. בטח בה' ללא כל מורא. והוא בעצמו י 

 אותם ואת מלכותם כמו בעשן. 
ריב מלך אשור עלה לארץ ישראל ובדרכו ואכן לא חלף זמן רב וסנח

הרס את ממלכת ארם, דמשק, וכן את מלכות אפרים בשומרון, והגלה 
 את עשרת השבטים ובכך בא הקץ עליהם עצמם.

ּ
ים רבים בין אופנדמיון מפליא ב כאן לכשנתבונן נראה כי יש

 מה שקורה כאן בימינו אלה. ובין המסופר והמתואר פה בנבואה זו 
'מלכות ישראל' החטאה דאז )המכונה 'מלכות אפרים' על שם 

בט אשר משהמייסד והמקים של המלכות הזו הלא הוא ירבעם בן נבט, 
להרוס את ן החילוני הזומם ( מיוצגת כיום בשלטואפרים

-מורשת עםהיהודי של -הצביוןכל לעקור את ה'אידישקייט', כלומר 
ְפחֹות ָהֲאָרצֹות', ע"ש[]יחזקאל כ': 'נ  ישראל ולהשוותו לגויים,  ש ְ מ  ם ּכְ . ְהֶיה ַכּגֹוי 

מלכות יהודה מיוצגת בימינו על ידי ציבור יראי ה'  -ולעומתה 
הנאמנים לקב"ה ולתורתו, ציבור שומרי התורה והמצוות, הממשיכים 

 עולם.-הנאמנה של ברית ה' ותורתו לדורותאת המסורת 
לצון המושלים בירושלים -ל' החטאה, אנשיוהנה כיום 'מלכות ישרא

, כרתה ברית עם 'רצין מלך ארם', המסמלת את ]ישעיה פרק כ"ח, ע"ש[
ישראל -מתכננים להפוך את ארץשכוחות הרשע, בעלי השלטון בעולם, 

למשהו אירופאי, הלניסטי, גויי לחלוטין עם מעט סממנים יהודים 
 כביכול. 

 
הלבבית  וקבלת הפניםבמדינ"י הביקור המלכותי של האפיפיור 

קבר דוד  של מסירתוהנבזי שערכו לכבודו, יחד עם ההליך המכוער 
הקתולית לפולחן שיקוץ -לשימושה של הכנסיהשבהר ציון המלך 

מסמלת היטב את תמונת המצב הזאת. כי זה  -משומם, לניאוץ ותועבה 
'ציוני' ע"ש  - ,ברצינות או בלעג אה בבירור כי השלטון )אשר מכונה,מר

בית כביכול את 'גאולת ציון' בארץ ישראל( מאס ב'מלכות היותו מסמל 
האלוקי אשר  'דוד', כלומר בהגדרתו של עם ישראל כהמשך של עם ה

צועד לאור תורת משה ונביאי האמת, )דוד המלך הוא ששמו נזכר 
השלטון  אחר(. וצדיק א בספר התנ"ך במירב הפעמים יותר מכל נבי

כפי וישראל כגוי גמור כמו כל גויי הארצות, -עם להגדיר את בחר
, להפריד את עם ה' שהרשעים שאפו לכך מאז ומתמיד, מאז היווסדה

 'נזדווג לפטרונם'. , כדברי המדרש:מאביו שבשמים
 

ִצין'המילים אנו רואים כי כמו כן,  בחילוף סדר האותיות  ֲאָרם'ֶּמֶלךְּּּרְּ
הנוצרים ונם של דהיינו שלט, 'נצרי מלך רמא'יוצר את המילים: 

מקום מושבם ברומא, איטליה על כל תרבות העולם ממולכים ה
. ויש לציין שבספה"ק היה מקובל )עי' רש"י תולדות כ"ז ל"ט( המערבי

, בגלל הצנזורה( מחמת) ות אדוםמלכל 'ארם'ושכיח לתת את הכינוי 
א בסנהדרין פרק חלק "הדמיון של האותיות. ר' לדוגמא דברי המהרש

היא תכונתו לכינוי הזה סיבה נוספת  ה 'עד שתכלה'."דף צח. ד
, המאפיינים את שלטונו. והזלזולהבוז  ,של עשיו הגאוההבסיסית 

פ "]ר' עובדיה א' ד', ישעיה י"ד י"ג, ועי' ב"ב עח: עהרם' -מלשון: אני –'ארם' 

 .'ונירם'[
המלחמה זאת בדיוק היא השיטה והתכנית של רואים אנו כי הרי ו

מתבצעת על ידי השולטים שכיום  כנגד היהדות הנאמנה לה'ש האדירה
 להבקיע אותהברורה: ה גממתוך מנובע הכל , 'ונבקיענהּאלינו': כאן

פרצות רחבות בחומת ההבדלה שביניהם לבין  ברוח פרצים, לבקוע
לחולל מהפכה המופקרים שמסביב, ובעיקר הזולים ותרבות החיים 

הבנים והבנות. גם שמו של  החיים של-בנושא סדרי החינוך ואורח
חשכת עיניהם' 'לפקוח את ' מבטא זאת היטב. הרשעים זוממים 'פקח

בכדי של היהודים החרדים ולאלף אותם מ'תרבותם הנאורה' הנבערת 
, הקלוקלים תבל-ם לכל מדוי העולם המתירני של כל עמילחשוף אות

 , ויהפכו אותה ל'יהדות סרק' ללא פירות, ללאשיסכנו את יהדותם
 ., חלילה וחסוללא המשכיות ,עתיד
 
זו בדיוק היתה ההצלה והישועה באותם שמובא בחז"ל  באמתו

מאד את לימוד וחיזק חזקיהו המלך בנו של אחז הרחיב כי ימים. 
)כמו שהיתה רפויה עד עתה  התורה הק' לכל חלקי העם בשקידה רבה



וזאת בהדרכת ישעיהו הנביא כמבואר שם  שמסופר בסנהדרין צ"ד:
עֻוָדהּצֹור'בפסוקים  ָדיֻּתֹוָרהֲּחתֹוםֻּתְּ ִלֻמֺ הנחלתה התמסר לו, (ע"ש ',ֻבְּ

, וכפי שאומרים חז"ל ביחוד לצעירי הצאןו ,בטהרה לדורות הבאים
היו בקיאים היטב בכל דיני הטהרה, וזו הזכות  ארץ ישראלשכל ילדי 

כי זו בדיוק המלחמה, ועל  מתנקם.היא שעמדה להם להשבית אויב ו
 כך נטוש המאבק, מה יהיה אופיו של דור העתיד.

ה'מילה ה שמוע את מובןכמו כן לאנו יכולים  ִקיֶעֻנָ ַנבְּ שבאה  'וְּ
להביא הן ת פעולתם וי שיט, כ]ר' עמוס ו' י"א[במשמעות בקיעים ופיצולים 

וזאת על ידי החדרת למצבים של מחלוקות ופילוגים היראים את ציבור 
הורסים את הם ש, (כמו שבנא וסיעתו דאזבדיוק )סוכנים הפועלים מטעמם, 

בכדי להחליש  שבין הקבוצות השונותומפוררים את האחדות השלום 
 .את כח עמידתם לנוכח הפרצות הקשות

'האדומים, ממלכת מזכירה לנו את גם היא כאן  'האודים'המילה 
מקום מנוחתו דהיינו , 'בית דוד'לעלות על ', שהיא כיום רוצה אדום

וט בארץ ישראל ולמחוק את לשלוציונו הקדוש של דוד מלכנו, ומשם 
  יהדותה.

ּ

 ם...ּיִּרָּפְּּאֶַּּעלֲּאָרםָּנָחה
, כלומר 'בן לארם'רמלא' את הצירוף: -יש לראות גם כן במילים 'בן

שלטון לא נועד אלא להיות זרוע מבצעת של 'אפרים',  -שהשלטון בארץ 
ּאפרים' . כפי שנאמר:'ארם', עמי ארצות העולם ּעל ּארם , ארם 'נחה

והיא גם פועלת היא מעל אפרים, היא מנחה אותה והיא מפעילה אותה 
-'פי איננה אלא 'אפרים'בהתאם לצרכיה והאינטרסים שלה. מתוכה, 

 'נמליךּמלךּבתוכה': רמההעהעם אינו יודע זאת, כי זה בסתר וב .ארם'
ישראל' -ת'ממלכבלבד!  הכל כסות עיניםזה  אבל .רמהמל' תוך ומ

הפך ה ז !בכלל מלכות זאת בעצם איננה קיימת כברלתורה,  תהמתנכר
מלכות שלטון אומות הגויית! , 'ממלכת ארםמ'פשוט חלק להיות 
להרוס את ניות היא לכרסם את הדת והיהדות, ! ולכן כל המדיהעולם

]וכפי שנאמר  .בכפירה ופריצות, ולהלעיט אותו העתיד-החינוך של דור
בזוה"ק פרשת נשא דף קכו. על אלה אשר יהיו השולטים בתקופתנו, לפני הגאולה השלמה: 

ֵעֶרב יּנּון ַרב, 'ּדְ י א  יּנּון ָהָאֶרץ, ַעּמֵ ין א  ּוכ  יאוּ  ְוָלא. ֲחש  ְתְקר  ָרֵאל א  ש ְ  ['!י 
 

ֵּעָצה'המילים  לנו על הברית  ותמרמזלתקופתינו  יחסב 'עֻוצֻו
, יחד עם )דמסיטרא דעה"ד( ר"ק שהם הע"שנכרתה בין השולטים באה

צים החפאבי אתה', יבש עץ ואבן, 'האומרים לעץ פסילי הגויים עובדי 
הפסוק מכריז ואומר שזה לא ו. ]מזמור פ"ג[להשתלט על כל ארץ הקודש 

וכמו ביניהם לא ר סשא הרשע-עצות. 'עוצו עצה ותופר'יצלח בידם: 
 היה להם שום קיום. י

 
רוֻּ ֻבְּ לֹאָּיקֻום'ָּדָברּ'ֻדַ ּוְּ

שראשי התיבות של ארבעת המילים אנו רואים דבר פלא, כאן והנה 
. ואילו סופי התיבות יוצרים את 'דויד'הם  ם'קוילא ובר דברו ד: 'האלו

'מדברים דבר', הם רוצים לקחת כלומר שאדום, רומא,  !'רומא'המילה 
ד ביד משה ונביאי האמת, ולהפוך את זה ח  א  האת התורה, דבר ה' 

להשתלט על  ! לא יצליחויצליחולא והם ר', ח  'דבר ַאולהשליט על זה 
התורה הנאמנים -רשתו, לא יצליחו לכלות את שומרידויד המלך ומו

נֻוֵּק'ל'. "קהשהולכים בדרך התו לדבר ה' יִּעֻמָ , נּומ  , ורק ע  אתנו . כי ה''ֻכִ
ולא חלילה עם דוברי הכזב היחיד והמיוחד, המאמינים בו, בק'ל האחד 

מסלפי התורה והנבואות אשר כופרים באחדותו ית' ומהפכים 
  דברי א' חיים.ומסרסים 
רוֻּ'המילים כמו כן  ֻבְּ ָּיקֻום'ָּדָברֻּדַ לֹא ציון, -גם על הר יש בהם רמז וְּ

( 651) ם'קוֻּ'יָּמילה )עה"כ(, ואילו ה הרזה בגי' (602ּ)ּ'ָדָברהמילה 'הרי ש
-ציון להר-! וזה אומר שהדבר שהם זוממים להפוך את הרציוןבגי' זה 

'עשיו, לא יקום ולא יהיה.  ָעִיךְּ ַבֻלְּ ּמְּ ל ֻּכָ ָרֲחקֻו ּוְּ , ּשֹוָסִיךְּ יָסה ש ִ ִּלמְּ ָהיֻו  .'וְּ
, אבי ישעיהוהנביא נחמת חיינו -בית-בציוןבמהרה יתקיים בה ו

ַנֲעִרי: ]ברכות נ"ז:[ הנחמות ִביּקֻוִמיֵּמָעָפרּ'ִהתְּ ְּ ִחיּש ֻ ֻתְּ ֻפַ ם,ִּהתְּ ָלִ ָ רֻוש  ֵריּיְּ ּמֹוסְּ
אֵרךְּּ הַּצֻוָ ִבֻיָ תּש ְּ יּעֻוִריּ'עֻוִרי'. ושם נאמר: ִצֻיֹוןֻּבַ ש ִ ךְִּּּלבְּ יִּצֻיֹון,ֺּעֻזֵ ש ִ ִּלבְּ
ֵדי גְּ ךְֻּּּבִ ֻתֵ ַארְּ םִּתפְּ ַלִ ָ רֻוש  ,ִּעירּיְּ יַּהֻקֶֹדש  ָטֵמא'ָּעֵרלּעֹודָּבךְָּּּיֹבאּיֹוִסיףּלֹאֻּכִ  .וְּ

 ]פרק נ"ב[
 

האמת -לראות את נפלאות תורתינו הקדושה, תורתאם כן זכינו 
ספר -הדורות מראש חקק ורשם בתוכה בביאור עלי-קוראאשר מסיני, 

וֻּ, באחרית הימים. לנגד עינינו את המתרחש עתה ש  רְּ 'ּהֵּסֶפרֵּמַעלּ'ֻדִ

ַּאַחת ָראֻו, הֻּוקְּ ָרה'ּלֹאֵּמֵהֻנָ ֻדָ להחזיק ולהתחזק איפוא, עלינו מוטל ו .ֶנעְּ
נּו המאמץ את רוחנו בהדרכתו ועצתו של ישעיהו ב  : 'השמר והשקט ול 

אל תירא'. נבטח בהשי"ת בכל לבבנו ונשאר דבוקים לה' ית' ולתורתו 
ּכיּלאּ' הפסוק:אמר כמ, הק' נאמנה בכל לב ונפש ויבטחוּבךּיודעיּשמך,

ּה' ּדורשיך כי אכן קרובה ישועת ה' לבא וצדקתו נאמנה . ונדע 'עזבת
כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון. ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר להגלות. 

 יחדיו כי פי ה' דבר. בב"א.

ֵרנוֻּ ָזכְּ   ִצֻיֹון...ֶּאתֻּבְּ
-קורה בהרמה שמה שקרה וכל את גם הוא מראה לנו הפסוק נוסף יש 

רמזים בהמביע על קדושת 'קבר דוד המלך',  יוםציון במאבק הא
מזמור תהלים  רספבדוד בתקופה זאת. אומר  המתרחשאת ברורים 

ֹכרּ:פסוק ז' קל"ז ּהּ'זְּ ֵני' ם,ּיֹוםֵּאתֱּאדֹוםִּלבְּ ָלִ ָ רֻוש  ִריםּיְּ ָּערוָֻּּערוָֻּּהאֹמְּ
סֹודַּעד ֻה...'ַּהיְּ ֻּבָ

ֱּאדֹום' ֵני ּיְּּ'יוֹּ, ממשיכיו של עשיו הרשע, זוממים את 'ֻבְּ , ם'יִּלַּש ָּרוֻּם
המוחלט והסופי על ירושלם עיר קדשנו, בכבוש  נצחונםיום כלומר את 

הביצוע של -יוםאותה לצמיתות. הם חושבים שבדיוק כעת הגיע 
ת את סופיטשטש להיומין למחוק את עם ישראל ו-תוכניתם עתיקת

 .]ועי' בספה"ק 'סיפורי מעשיות' מעשה ז'[קדושת העיר ציון. 
ּאֱּנֵּבְּּ'לִּהמילים  מרמזות לנו על צירוף הלבן עם האדום. כידוע  ם'דוֹּי

טלפים של החזיר מיער: הצבע הלבן מסמל את החנופה, פשיטת ה
מסמל  ]ריש פרשת תולדות[לעומת זאת צבעו האדום של עשיו ' 'טהור אני'.

אדום וזרעו זה אלפי -הדמים שמלווה את מלכות-את הרציחה ושפיכות
ולדותיהם לאורך שנים. היהודים מכירים זאת היטב מימי ת

]תרגום  ההיסטוריה, הם טעמו את נחת זרועו של עשיו יותר מפעם אחת

ועל שתי בחינות אלו  התפלל יעקב אבינו ע"ה: 'הצילני נא  .לתהלים ע"ג י'[
 .'מיד אחי ומיד עשיו

הן 'זכורּה'ּלבניּאדום'ּסופי התיבות של המלים הראשונות בפסוק: 
ה' ִמֻיָ בּלֹא': ]תהלים מזמור ק"א[לך ש תפילתו של דוד המ"ע 'רְּ ֵ ֶקֶרבֵּיש  יִתיֻּבְּ ֻּבֵ
ה הּעֹש ֵ ִמֻיָ ָקִריםֻּדֵֹברּרְּ ֶנֶגדִּיֻכֹוןּלֹאּש ְּ דהמע"ה שדת  ו שלתבקש .'ֵעיָניּלְּ

 והרמיה לא תשלוט בביתו על ציונו הקדוש, חלילה וחס.  יםהשקר
במס'  אומריםל "חז .'זילא'הם של מילים אלו ראשי התיבות 

 'מלכות הזלה'שלפני ביאת המשיח תהיה שולטת  צח.[]דף סנהדרין 
מלכות של הפקרות, זלילה ככל הנראה משמעות הדבר היא, בישראל. 
חותרת המלכות המזלזלת ובועטת בכל הקדוש והיקר לנו,  ,ונהנתנות

כל זכר של  לרמוסוברגל גאוה להרוס את היהדות ולדרוס ביד רשעים 
 .]ר' דניאל ז' ז'[ ישראל-קדושה מעם

ַלִים' יליםהמוהנה  ָ רֻוש  ּיְּ בו מתחילה שגם את היום לנו  רומזים 'יֹום
ו אייר, בתאריך סמוך ונראה ליום שבו השלטון "התכנית להתבצע, כ

ר שמאז העי הנפש,-את כיבושה של ירושלים עלובתבחר לציין בו 
השבת ומופעי עריה ותועבה מחליאים -כיבושה לא חדלו בה חילולי

'ויבלעוה לגיונות בחוצותיה,  הנערכותעתירי טינופת שונות וחינגאות 
מגמה מתוך את זל וכ 'באו פריצים ויחללוה'.עובדי זרים',  ה  ּוׁשר  י  ו  
להיותה העיר הקדושה, עיר וסימן כל זכר ולכלות  , למחוקרצון לגמורו

הקודש שעליה מתפללים זה אלפי שנים שלש פעמים מדי -הנצח של עם
 ינינו בשובך לציון ברחמים'.: 'ותחזינה עביום יום

ּעַּ ָּערֻו ִריםָּערֻו ֻה'.'ָהאֹומְּ סֹודֻּבָ ה'יסוד' כידוע הוא בחינתו מידת  דַּהיְּ
. חז"ל ציוןבגי'  יוסףשל יוסף הצדיק, המסמל את הקדושה והטהרה. 

אומרים כל מה שאירע ליוסף אירע לציון. השלטונות זוממים לאבד כל 
ציון ברצותם להפוך -המלך בהר זכר של קדושה מהציון הקדוש של דוד

אותו למקום תיירות, בילוי ופריצות, ולמרכז פולחני לעבודה זרה. 
וס אותה משאיפתם ועצתם הרעה לקחת את הר ציון מקום קדשנו, ולר

, משהו כמו רומא או עד ליסודה ולהפוך את זה למשהו גויי לחלוטין
 . יורק-ניו

א "רת העומר, ביום הממתרחש בדיוק בימי ספי האפיפיור ו שלביקור
 הוא 'היסוד שביסוד'. המשמעות שלשל יום זה שספירתו  ,למניין

ּהַּ'עַּהמילים  ּבָֻּסוֹּיְּּד הֻּובדגש על המילה:  , בהקשר זה,'הֻּד לנו  אומר ֻבָ
לא רק שהם רוצים להרוס את ציון ולעקור את קדושתו, אלא אף זה ש

טומאת שורשי לבנות את מרכזי שם ממש להתנחל, ושם חפצים 
ּהיסוד': סופי התיבותהכפירה רח"ל.  ּעד דוקא כי , דוד'!' :הן – 'ערו

לייסד את מרכז תיפלותם,  הםומקום מנוחתו רוצים ציונו הק' ב
כמו כן ו. ח הק' בפ' תולדות עה"פ 'ורב יעבוד צעיר'["]ועי' בדברי רבינו האוה היל"ת
  לפרט קטן.ד "שנת תשע -השנה הנוכחית  עלמרמזת לנו  'ַעד' :המילה

 
את המלחמה הנוראה שהכריזו את כל זאת, רואים אנו ואחר אשר 

מלחמת מינות צוררי ה' ואויביו על תורתו הקדושה ועל אמונת האמת, 
את כל הקדוש והיקר לעם עד היסוד ועקירת הקדושה, מלחמה לקעקע 

 האמת וחכמינו זכרונם-מלחמה שעליה הודיעונו מראש נביאיישראל, 
לא להתנחם לא נותר לנו א .לברכה שתהיה באחרית הימים לעת קץ

התנאים בכו כאשר ש סוף מס' מכותבדברי התנא רבי עקיבא כמסופר ב
בראותם שועל יוצא מבית קדשי הקדשים, איך הושפל כבוד ה' ומקדשו 

ֵמםִּצֻיֹוןַּהרּ'ַעל ָ ש ֻ ֶ ֻוָעִליםּ,ש  כוֻּּש   בעוד שהגויים יושבים בשלוה, 'בוִֹּּהֻלְּ
ובשמחה, אך רבי עקיבא שמח וניחם את החכמים שאם התממשו 

ֶדהּ'ִצֻיֹון כמו הנבואות הקשות ם...ּ,ֵתָחֵרשּ ּש ָ ַלִ ָ ָבמֹותִּוירֻוש   ָיַער'ּלְּ
 תתקיימנה כל הנבואות הטובות.בודאי כך , ןודומיה

 
הלב, -נזעק מעומק הלב לבורא עולם על גודל הניאוץ והחרפה שוברת

כי יחוס עלינו למען שמו הגדול המחולל בין  ונעלה לפניו שועתנו
ל לששון, ויחיש ב  יהפוך לנו ה' א  ובודאי . העמים ובפרט בארץ הקודש

ל ישראל בביאת לנו במהרה את כל הישועות המיועדות עלינו ועל כ
 אמן.במהרה בימינו מרובים, משיח בן דוד ברחמיו ובחסדיו ה


