
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                           מתוך סדרת הספרים         דף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה ראהגליון פרשת 

ה  ֶנ מֹו ְׁש ר  ָּפ ְס ִמ ת  ֶא ים  ִל ְּמ ַס ְמ ים  ִב ָג   ֲח

, הּוָנא ִצּפֹוָרָאה' ִּפְנָחס ִמּׁשּום ר' ָאַמר ר :)יומא עז(' ַּבְּגָמ

ַמְעָין ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ּדֹוֶמה ִּבְתִחָּלה 

רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם , ְלַקְרֵני ֲחָגִבים

 .)תענית כה( ְוֵכן מּוָבא ִּבירּוַׁשְלִמי . ִּבְבִחיַנת ַקְרֵני ֲחָגִביםִהיא, ַהְּׁשִמיִני

 'ֵעץ ַחִּיים' ְוֵכן מּוָבא ְּב.ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ִמיֵני ֲחָגִבים ְטהֹוִריםֶׁשֵּיׁש 

 ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ַהְמַסֵּמל ג"ס ם ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאֲחָגִבים ֶׁש)ח' א ע"ח(ל "ְלָהֲאִריַז

ֶׁשַהֲחָגִבים ְּגֵדִלים :) שבת עז(' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִניֶאת עֹוַלם 

 ֶׁשָהֲעָרָבה )סוכות(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ֵּבין ֲעֵצי ָהֲעָרָבה ּומּוָבא ְּב

  ָנה עֹוַלם ַהִּביה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת "ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֲהָוָי' ִהיא ִּבְבִחיַנת ָהאֹות ה

  . ַהְּׁשִמיִני  

ִסיָמֵני ֲחָגִבים ָּכל ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאְרַּבע ַרְגַלִים  .)חולין נט(ַּבִּמְׁשָנה 

 ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ֲחָגִבים ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה .ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים

רּו ַּבּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְוֵכן ִּדיֵני ֲחָגִבים ֶנֶאְמ, ַאְרַּבע ַרְגַלִים ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים

 ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ֶאת ַהּקּוְׁשָיא ַמּדּוַע ִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ִּדיֵני הֶזי ִּפל  ַע.ְׁשִמיִני

ֶׁשּבֹו הּוַקם , "ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני"ְלָפָרַׁשת , ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ַהְּמאּוִסים

  , ַּדֲחָגִבים ַׁשָּיִכים ַלְּׁשִמיִני. 'ֲעָטרֹות ְוכּוְואֹותֹו ַהּיֹום ָנַטל ֶעֶׂשר . ַהִּמְׁשָּכן

   .ָלֵכן ִהְסִמיכּו אֹוָתם ְלָפָרָׁשה זֹו ֶׁשָהָיה ָּבּה ִחּבּור ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני  

 ָהַאְרֶּבה ְנֶחְמָיה 'ר ָאַמר )יז ,י שמות הגדול מדרש( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 ,ָמקֹום ֶׁשל ֵחילֹו ֶׁשהּוא יִמְּפֵנ ,ִלּבֹו ַעל ָחקּוק ת"ֵחי

 ָהַאְרֶּבה ֵּבין ֶקֶׁשר רֹוִאים ,"ָּבֶכם ִׁשַּלְחִּתי ֲאֶׁשר ַהָּגדֹול ֵחיִלי" ֶׁשֶּנֱאַמר

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרֶּבה ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת 'ח ָלאֹות ,ָחָגב ֶׁשהּוא

 ַהְמַסֵּמל ,ִלי ּדֹוִדי ְּבִגיַמְטִרָּיא יםֲחָגִב ְוֵכן .ה"ֲהָוָי ֵׁשם ְּפָעִמים ְׁשמֹוֶנה

 ֶׁשַהָּכתּוב )קמ 'ע ס"תש( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ֶאת

   'ה ָּבָרא אֹוִתּיֹות ַאְרֶּבה ְוֵכן .ֲחִמִּׁשים סֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאְרֶּבה ַוָּיבֹא"

   .ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלם ֶאת ְמַסֶּמֶלת ה"ָוָיֲה ֵׁשם ֶׁשל ָהִראׁשֹוָנה 'ה ְוָהאֹות  

 ַּכָּפיו ,ַהּׁשֹור ְלַקְרֵני ּדֹומֹות ַקְרָניו ָהַאְרֶּבה )שם( ַּבִּמְדָרׁש

 ּדֹומֹות ְּכָנָפיו ,ְלָסְלָעם ּדֹומֹות ֵעיָניו ,ָהַאְרֵיה ְלַכף ּדֹומֹות

 ,ָאָדם ְלֵלב ּדֹוֶמה ִלּבֹו ,ּסּוסַה ְלַצַּואר ּדֹוֶמה ַצָּוארֹו ,ַהֶּנֶׁשר ְלַכְנֵפי

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָּגָמל ְלַיְרְּכֵתי ּדֹומֹות ַיְרכֹוָתיו ,ַהָּנָחׁש ְלַגב ּדֹוֶמה ַּגּבֹו

 ֶׁשָּׁשם ַהֶּטַבע ֵמַעל ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ֵּכיָון ,ַחִּיים ַּבֲעֵלי ַהְרֵּבה ְלצּוַרת ּדֹוָמה צּוָרתֹו

 הּוא ֲהֵרי ,ַהֵּפרּוד ִלְמקֹום ַהֶּזה ָלעֹוָלם ְּכֶׁשָּיַרד םַּג ָלֵכן .ְּבַאְחדּות ַהּכֹל

 ְוֵכן ,ָהַאְחדּות ֵמעֹוַלם ְּדָׁשְרׁשֹו ַחִּיים ַּבֲעֵלי ַהְרֵּבה צּוַרת ְּבתֹוכֹו ְמַאֵחד

 "ֻּכּלֹו חֵֹצץ ַוֵּיֵצא ָלַאְרֶּבה ֵאין ְךֶמֶל" )כז ,ל משלי( ַּבָּכתּוב ָמִצינּו

 ְּבִטְבעֹו 'ה ָנַתן זֹאת ּוְבָכל "ָלַאְרֶּבה ֵאין ְךֶמֶל" ,ָבֵארְמ ָׁשם ם"ּוַבַּמְלִּבי

 ְוַגם .ִמֶּזה ֶזה ִיְתָּפְרדּו ְולֹא ַאַחת ַּבֲאֻגָּדה ְוֵיָאְגדּו "ֻּכּלֹו חֵֹצץ ֵּיֵצא"ֶׁש

   'פ סוף( 'ְך"ַּׁש'ַּב מּוָבא ְוֵכן ,ָּבַאְרֶּבה ֶׁשִּנְמָצא ָהַאְחדּות ּכַֹח ֶאת רֹוִאים ָּכאן

  .ה"ַהָּקָּב ֶׁשִּיֵחד "ֶאָחד" סֹוד ג"י ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָגב )נישמי  

 ֶׁשְּלבּוׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַהֵחְטא )ה, ר כא"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְּכמֹו ֶׁשעֹורֹו ֶׁשל , ְולֹא ָּדָבר ִנְפָרד ִמֶּמּנּו, ָהָיה ִמֶּמּנּו ְּבַעְצמֹו

רֹוִאים , ְולֹא ָּדָבר ִנְפָרד ִּכְׁשָאר ַהַּבֲעֵלי ַחִּיים, ַעְצמֹוֶהָחָגב הּוא ִמֶּמּנּו 

ִּבְבִחיַנת ָאָדם , ֶׁשעֹורֹו ֶׁשל ֶהָחָגב יֹוֵתר רּוָחִני ִמְּׁשָאר ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים

ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַהֲחָגִבים ַהְּטהֹוִרים יֹוֵתר רּוָחִנִּיים , ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַהֵחְטא

 ֶׁשֵּיׁש ָחָגב .)חולין סה(' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. יֹוִנים ִמָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּייםְויֹוֵתר ֶעְל

   מּוָבא ֶׁשֲאִכיַלת ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים :)שבת צ('  ּוַבְּגָמִצּפֶֹרת ְּכָרִמיםֶׁשְּׁשמֹו 

  .רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ַאְרֶּבה ַלָחְכָמה, ַמְחִּכיָמה ֶאת ָהָאָדם  

 ֶׁשָּלַמְדנּו ֲחָגִבים ְּבִדיֵני ָלדּון ִמְצָוה :)רעח תצא כי( ַהרַּבּזֹ

 ִהיא ֲאִסיָפָתם ֶאָּלא ,ְׁשִחיָטה ְטעּוִנים ֵאיָנם ֲחָגִבים

 ֶׁשֶּנֱאַמר ְׁשִחיָטה ְצִריִכים ֵאיָנם ַהִּמְׁשָנה ַּבֲעֵלי ְךָּכ ,אֹוָתם ַהַּמֶּתֶרת

 ַּבֲעֵלי ֶאת ְמַקֵּׁשר ֶׁשַהּזַֹהר רֹוִאים ."ַעָּמיו ֶאל ַוֵּיָאֶסף ַוִּיְגַוע" ָּבֶהם

 ֲחֻנָּכה יְּבַמַאְמֵר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ְׁשמָֹנה אֹוִתּיֹות ִמְׁשָנהּו ,ַלֲחָגִבים ַהִּמְׁשָנה

 ְוָלעֹוָלם ְּדָרִזין ָהָרִזין ְלַמְדֵרַגת ַׁשָּיִכים ,הֶּפ ֶׁשְּבַעל ְוַהּתֹוָרה ֶׁשַהִּמְׁשָנה

   ,ְׁשִחיָטה ְצִריִכים ֵאיָנם ַהִּמְׁשָנה ֶׁשַּבֲעֵלי ַהּזַֹהר אֹוֵמרֶּׁש ּוַמה ,ַהְּׁשִמיִני

   .ְנִׁשיָקה ְלִמיַתת ְוזֹוִכים ,ַהָּמֶות ַהַּמְלָאְך ִלְׁשִחיַטת ְצִריִכים ְּדֵאיָנם ,ַהַּכָּוָנה 

ֲחָגִבים ֶׁש', ַמֲעַלת ְיסֹוד ַהַּמִים ַעל ְיסֹוד ֶהָעָפר'ְּבַמַאְמֵרי 

ִרים ֵאיָנם ְצִריִכים ְׁשִחיָטה ְּדֵאיָנם ְצִריִכים ַלִּזּכּוְך ֶׁשל ְטהֹו

ִאּסּור : ְּכמֹו, ְוֵכן ֵאין ָּבֶהם ְׁשָאר ִאּסּוִרים ֶׁשִּבְבֵהמֹות ְוַחּיֹות, ַהְּׁשִחיָטה

, ְוִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב, ִאּסּור ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם, ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה

ְוַהְּקִלּפֹות ֶׁשּגֹוְרמֹות ִאּסּוִרים , ְּדֵהם יֹוֵתר רּוָחִנִּיים ִמְּׁשָאר ַהַּבֲעֵלי ַחִּיים

ֲחִׁשיבּוָתם ְוֶעְליֹונּוָתם ַעל ת ֶאְורֹוִאים . ֵאּלּו ֵאיָנן ִנְדָּבקֹות ְלֲחָגִבים ְּכָלל

  ינּו ְּדֵהם ַׁשָּיִכים ַלִּמְסָּפר ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר. ְּפֵני ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשַּבְּבִריָאה

  . ְׁשמֹוֶנה ֶׁשֵּמַעל ֻּכָּלם  

' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ַּכּמּוָבא ְּבלק. ָהִעְנָין ֶׁשל ִרּבּוי ַהֶּזַרע ַקָּים ַּבֲחָגִבים

, סֹוד ָהַאְרֶּבה הּוא סֹוד ִרּבּוי ַהֶּזַרע ְלֵאין ֵקץ )קפה' שמיני ע

ְוֵכן ַהָּכתּוב ". ַהְרָּבה ַאְרֶּבה"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , יֹוןד ִּכי ֶזה סֹוד ֵהָר"ְונלע

   "ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֵעְךה " הויְךַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא ")י, בראשית טז(

  .  ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא  

 ,"ַּכֲחָגִבים ְויְׁשֶביָה ָהָאֶרץ חּוג ַעל ַהּיֵֹׁשב" )כב ,מ 'ישעי(

 ִלְדָבֵרינּו ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה ,ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַעל ַדֵּברְמ ַהָּכתּוב

 ְּדַמה ְלַיֵּׁשב ִנְרֶאה ,ַלֲחָגִבים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ֶאת ַמְמִׁשיל ַהָּכתּוב ֵאיְך

 ,ְטהֹוִרים ַלֲחָגִבים ַהַּכָּוָנה ,ַלֲחָגִבים ַהִּמְׁשָנה ַּבֲעֵלי ֶאת ַמְמִׁשיל ֶּׁשַהּזַֹהר

 ַלִּמְסָּפר ֶקֶׁשר ָלֶהם ְוֵיׁש ,ְּכָנַפִים ְוַאְרַּבע ַרְגַלִים ַאְרַּבע ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש

 ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ַהְּׁשִמיִני ָלעֹוָלם ְמֻחָּבִרים ַהִּמְׁשָנה ַּבֲעֵלי ָּכְך ,ְׁשמֹוֶנה

 ַׁשָּיכּות ׁשּום ָלֶהם ֶּׁשֵאין ,ְטֵמִאים ַלֲחָגִבים ִנְמְׁשלּו ָהעֹוָלם ֻאּמֹות

 ַלִּמְסָּפר ָּיכּותַׁש ָלֶהם ֵאין ְטֵמִאים ֶׁשֲחָגִבים ְּכמֹו ,ְּׁשִמיִניַה ָלעֹוָלם

 ָקׁשּור ֶׁשהּוא ֶׁשַּמְרִאים ָהַאְרֶּבה ַעל ַהִּסיָמִנים ְׁשָאר ְוֵכן .ְׁשמֹוֶנה

 ַהְרֵּבה ְלצּוַרת ּדֹוָמה ְוצּוָרתֹו ,ִלּבֹו ַעל ת"ֵחי אֹות ,ְׁשמֹוֶנה ַלִּמְסָּפר

 ָטהֹור ְּבַאְרֶּבה ֵהם ,ְלֵעיל ַהָּגדֹול ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁשֵהֵבאנּו ,ַחִּיים ַּבֲעֵלי

 ַקְרֵני' ְּבֵסֶפר ּומּוָבא ,ְּבִמְצַרִים ָהַאְרֶּבה ַעל ְמַדֵּבר ָׁשם ְּדַהִּמְדָרׁש ,ִּבְלַבד

  ָהיּו ְּבִמְצַרִים ֶׁשָהַאְרֶּבה )ב 'ס( א"ְׁשִליָט ַקְנֶיְבְסִקי ח"ְלַהְּגַר 'ֲחָגִבים

   .ִּבְלַבד ָטהֹור ןִמִּמי  

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

 ְועֹוד

  ָמִצינּו

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ֵּבַאְרנּו 

ְוֵכן 

 ָּכתּוב



 "ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם" )לג, במדבר יג(

,  ַעְצָמם ַלֲחָגִבים ְטֵמִאיםת ֶאִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשַהְמַרְּגִלים ִהְמִׁשילּו

ֶׁשָאְמרּו , ִמיִניֵּכיָון ֶׁשִּנְּתקּו ֶאת ַעְצָמם ֵמעֹוַלם ַהְּׁש, ְּכמֹו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם

, ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ָאְמרּו י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו "ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו" )לא, במדבר יג(

ה ְׁשִליָטה "ֶׁשֵאין ַלָּקָּב, ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכָדָבר ִנְפָרד ַחס ְוָׁשלֹוםת ֶאְוָעׂשּו 

ְועֹוד ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ם ַהֶּזהְוִנְּתקּו ֶאת ַהִחּבּור ֵמעֹוַלם ַהְּׁשִמיִני ָלעֹוָל, ָעָליו

ֶׁשָהֲעָנִקים לֹא ָהְרגּו אֹוָתם ִּכי ָהיּו , ֶׁשָהָיה ָּכאן ִאיהּו ָלא ָחֵזי ַמָּזֵליּה ָחֵזי

  ִּבְזכּות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶקֶׁשר . ִּבְבִחיַנת ְׁשִמיִני, ְּבֵעיֵניֶהם ַּכֲחָגִבים ְטהֹוִרים

   .ַלְּׁשִמיִני ִנְּצלּו ִמן ָהֲעָנִקים  

ָׁשַמְענּו אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ֲחָגִבים ֵיׁש ַּבְּכָרִמים י ָׁשם "ְּבַרִּׁש

ְמקֹום ַהַּיִין ֶׁשַּׁשָּיְך , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶזה ָהָיה ַּבְּכָרִמים. ַּכֲאָנִׁשים

ַהֶּׁשַבע ָהיּו ִנְרִאים ַּכֲחָגִבים ַהְמַסְּמִלים ֶאת  ְּדִבְמקֹום, ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע

 ןֵכְו. ְּׁשִמיִני הֹוֵלְך ַיַחד ִעם ַהֶּׁשַבעְּד. ְוָׁשם ִנְּצלּו ְּבכַֹח ַהְּׁשִמיִני, ַהְּׁשִמיִני

 ָנְטלּו ְּׁשמֹוֶנהְורֹוִאים ֶׁש. ְׁשמֹוָנה ָנְטלּו ֶאְׁשּכֹול )שם כג(י "מּוָבא ְּבַרִּׁש

  הּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֵכן ַהְמַרְּגִלים ָׁש.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַבעֶאְׁשּכֹולֶאת ָה

  . ְׁשמֹוִנים ְּבַיַחד ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה  

 ַהָּבָׁשן ִלְזרֹק ַעל ְךֶאֶבן ֶׁשִּבֵּקׁש עֹוג ֶמֶל :)ברכות נד(' ַּבְּגָמ

ֲאַזל ֲעַקר טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוַאְייֵּתי ַעל ' ִיְׂשָרֵאל ְוכּו

ּוְנֵחית , ְוַנְקבּוָה,  הּוא ֲעֵליּה ַקְמֵציְךְוַאְייֵּתי קּוְדָׁשא ְּבִרי, ֵריֵׁשיּה

ָמְׁשִכי ִׁשיֵּניּה ְלַהאי ִּגיָסא ּוְלַהאי , ֲהָוה ָּבֵעי ְלִמיְׁשְלַפּה, ְּבַצַּואֵריּה

ִנְרֶאה . ֲחָגִבים ֵהם ַּקְמֵצי ֶׁש'ָערּוְך'ֵמִביא ְּבֵׁשם ֶה ׁש ָׁשם"ּוָבַרַּׁש .ִּגיָסא

  , ֶׁשַּיֲעׂשּו חֹור ָּבָהר ֶׁשעֹוג ָׂשם ַעל רֹאׁשֹו, ֲחָגִביםה ָׁשַלח "ָלֵכן ַהָּקָּבְּד

  . ְלַסֵּמל ֶׁשַהְיׁשּוָעה ָּבָאה ֵמַהֲחָגִבים ֵמַהְּׁשִמיִני  

 ַהְּׁשִמיִניתָהְיָתה ַהַּמָּכה , ֲחָגִבים ְטהֹוִריםַמַּכת ַאְרֶּבה ֶׁשָהְיָתה ַּב

 ֶׁשָהֶעֶׂשר )יט, שמות ג(מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ן ֵכְו. ֹותִמּתֹוְך ָהֶעֶׂשר ַמּכ

ְויֹוֵצא ֶׁשַּמַּכת ַאְרֶּבה . ַמּכֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ַהְּסִפירֹות ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה

ח "ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. ִהיא ְּכֶנֶגד ְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני

.  ֶׁשַּמַּכת ַאְרֶּבה ָּבָאה ִמְּבִחיַנת ִּביָנה)תקיד' שער חג המצות ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל " )ה, שמות י(ּוָמִצינּו ְּבַמַּכת ַאְרֶּבה 

 ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהַּמָּכה ָּבָאה ִּבְבִחיַנת ִּכּסּוי "ִלְראֹת ֶאת ָהָאֶרץ

ְוֵכן , ַהְמַרֵּמז ַעל ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ל ָהָאֶרץּוַמִּקיף ַע

ְוֵאת ָּכל ְּפִרי , ַוּיֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ" )שם טו(ָמִצינּו ְּבַמָּכה זֹו 

ְולֹא נֹוַתר ָּכל ֶיֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה , ָהֵעץ ֲאֶׁשר הֹוִתיר ַהָּבָרד

 ַהְינּו ֶׁשַהַּמָּכה ִחְּסָלה ֶאת ָּכל ַהּצֹוֵמַח ֶׁשִּנְׁשַאר ,"ֶאֶרץ ִמְצָרִיםְּבָכל 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַמָּכה זֹו ִהיא ֵמָהַאְרֶּבה , ִמַּמַּכת ָּבָרד ּוִמְּׁשָאר ַהַּמּכֹות

  ה ָׁשְלָטה ַעל ָּכל ְוָלֵכן ַהַּמָּכ, ַהָּטהֹור ֶׁשֵּיׁש לֹו ַׁשָּיכּות ָלעֹוָלם ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע

  . ְוׁשּום ָּדָבר לֹא ָעַמד ְּבָפֶניָה, ַהֶּטַבע ְוִחְּסָלה ַהּכֹל  

 ַוֲאבֹות ָךֲאבֶֹתי ָראּו לֹא ֲאֶׁשר" )ו שם( זֹו ְּבַמָּכה ָּכתּוב

 ְוִלְכאֹוָרה ,"ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ָהֲאָדָמה ַעל ֱהיֹוָתם ִמּיֹום ָךֲאבֶֹתי

 ַּדְוָקא ּוַמּדּוַע ,ַהִּמְצִרים ֶׁשל ֲאבֹוֵתיֶהם ָראּו ַהַּמּכֹות רְׁשָא ֶאת ְוִכי ,ָקֶׁשה

 ָראּו לֹא ְּדַהִּמְצִרים ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר ,זֹאת ָלׁשֹון ֶנֶאְמָרה זֹו ְּבַמָּכה

 ׁשּום ֵאין ֶׁשָּלֶהם ֱהיֹות ,ְׁשמֹוֶנה ַלִּמְסָּפר ֶׁשַּׁשָּיְך ָּכֶזה ָּדָבר ַּפַעם ַאף

 ְּבִמְצַרִים ֶׁשָהַאְרֶּבה )יד ,י שמות( 'ַהּטּוִרים ַבַעל'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ָלֶזה כּותַׁשָּי

   ִּבְׁשָאר ָהְיָתה ֶׁשּלֹא ְקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ּבֹו ֶׁשָהְיָתה ְורֹוִאים ,ְּבַׁשָּבת ָנח

   .ַהַּמּכֹות  

ַאְרֶּבה ִהיא  ֶׁשַּמַּכת )קלז' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפמּוָבא ְּבֵס

. ַהַּמָּכה ַהְּׁשִמיִנית ְוֵיׁש ָלּה ֶקֶׁשר ִלְבִרית ִמיָלה ַהַּנֲעֶׂשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני

, ֶׁשֶּזה ָהָיה ַּדם ִמיָלה. "ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם ְראּו"ְוָלֵכן ַּפְרעֹה ָאַמר 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ְלַדם ִמיָלהֶׁשֶּנְהַּפְך ָלֶהם ַּדם ָהָרָעה , י ָׁשם"ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדֵכיָון ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ַהִּנּמֹול ַלְּׁשִמיִני

ָּכְך ַמָּכה זֹו ִקְּׁשָרה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'

 ֶׁשַרק ְּבַמָּכה זֹו ֶנֱאַמר )שם( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְּבֵסְוֵכן מּוָבא . ַלְּׁשִמיִני

ְוָיְדעּו "ְׁשָאר ַמּכֹות ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ִכְולֹא , "'ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה"ַהָּלׁשֹון 

ַעל ְיֵדי ', ִּדְבַמָּכה זֹו ָזכּו ָלֱאמּוָנה ֵליַדע ִּכי ֲאִני ה, "'ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה

  ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת , ְּׁשרּו ְלעֹוַלם ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנהֶׁשִהְתַק

  . ִּביָנה ְלַמְעָלה ֵמַהַּדַעת  

רּוַח ָים ָחָזק ְמאֹד '  הְךַוַּיֲהפֹ" )שם יט(ָמִצינּו ְּבַמַּכת ַאְרֶּבה 

ְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשְּבַים  ִנ"ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף

  ָלֵכן ָּתְקעּו ֶאת ָהַאְרֶּבה , סּוף ָהָיה ִחּבּור ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ִּבְקִריַעת ַים סּוף

  . ְּבַים סּוף, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני  

ֵאיֶזהּו , ֵׂשאּור ִיָּׂשֵרף ְוָהאֹוְכלֹו ָּפטּור :)פסחים מח(ַּבִּמְׁשָנה 

ֶׁשּלֹא ֶהְחִמיץ , ֵׂשאּור י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. ַקְרֵני ֲחָגִביםֵׂשאּור ְּכ

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶסֶדק ְלָכאן ְוֶסֶדק ְלָכאן, ַקְרֵני ֲחָגִבים, ָּכל ָצְרּכֹו

ַהִּמְׁשָנה ַמְמִׁשיָלה ֶאת ַהָּבֵצק ֶׁשּלֹא ֶהְחִמיץ ֶׁשָהאֹוְכלֹו ְּבֶפַסח ָּפטּור 

ֲהֵרי , ְלַרֵּמז ֶׁשָּבֵצק ֶזה ֶׁשּלֹא ֶהְחִמיץ ְולֹא ַיְחִמיץ, ְלַקְרֵני ֲחָגִבים, ִמָּכֵרת

  ִּדְכֵׁשם ֶׁשָהָרע לֹא ַקָּים . הּוא ִּבְבִחיַנת ֲחָגִבים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְּׁשִמיִני

  . ָּכְך ָהָרע ְוֶהָחֵמץ לֹא ִנְדָּבק ְלָבֵצק ֶזה, ָּבעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני  

ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית " ) יא,ר נג"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ָּתֵני ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר , "ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק

ַוֵּיֶׁשב "ֶׁשֶּנֱאַמר , ֵאין ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה ֶׁשל ְצחֹוק ֶאָּלא ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים

ד ֶׁשָהְיָתה ִאֵּמנּו ָׂשָרה ְמַלֵּמ, "ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק

רֹוָאה ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ּבֹוֶנה ִּבימּוִסּיֹות ְוָצד ֲחָגִבים ּוַמְקִריב 

י ַהְּגִליִלי אֹוֵמר ֵאין ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה "ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ֶׁשל ר' ר. ֲעֵליֶהם

מֹוֶרה ְוָהָיה נֹוֵטל ֶקֶׁשת ְוִחִּצים ּו', ְצחֹוק ֶאָּלא ְׁשִפיכּות ָּדִמים ְוכּו

ְואֹוֵמר ֲאִני ּבֹו ָּדָבר ְלֶׁשַבח ֵאין ָלׁשֹון ַהֶּזה ֶׁשל ', ְּכַלֵּפי ִיְצָחק ְוכּו

ְצחֹוק ֶאָּלא ְלׁשֹון ְיֻרָּׁשה ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּנֹוַלד ָאִבינּו ִיְצָחק ָהיּו ַהּכֹל 

ֵטל ָאַמר ָלֶהם ִיְׁשָמֵעאל ׁשֹוִטים ַאֶּתם ֲאִני ְּבכֹור ַוֲאִני נֹו, ְׂשֵמִחים

. ִיְצָחק ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל ָהָיה ֶנֶגד ַהְמַצֵחקרֹוִאים ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁש. ִּפי ְׁשַנִים

.  ָהְיָתה ָּכאן ִמְלָחָמה ֶנֶגד ִיְצָחקָצד ֲחָגִבים ֶׁשָהָיה ק"תִנְרֶאה ְּדַגם ְל

ל ֶׁשָּבא ְוִיְׁשָמֵעא. הּוא ִּבְבִחיַנת ֲחָגִבים, ְּדִיְצָחק ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְׁשִמיִני

  ָלַקח ֲחָגִבים ְוִהְקִריָבם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְלִהָּלֵחם ַּבּכַֹח ֶׁשל , ְלִהָּלֵחם ְּבִיְצָחק

  . ִיְצָחק  

 ְלכּו ְוִהְתַּפְרְנסּו ֶזה ]ָּדִוד ַהֶּמֶלְך[ָאַמר ָלֶהם  :)ברכות ג(' ַּבְּגָמ

ַהָּגהֹות 'ּוְב. ִריָאְמרּו לֹו ֵאין ַהּקֶֹמץ ַמְׂשִּביַע ֶאת ָהֲא, ִמֶּזה

, "ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים"קֶֹמץ ְלׁשֹון י " ֵמִביא ֵּפרּוׁש ַרִּׁש'ח"ַהַּב

ִנְרֶאה . ָרָצה לֹוַמר ֵמָחָגב ֶאָחד ֵאינֹו ָׂשֵבַע ֲאִרי, ְּכִדְמַתְרֵּגם ְּכַקְמִצין

ה ִהְׁשִּפיַע "ַוַּדאי ַהָּקָּבַהְינּו ְּב, ְלכּו ְוִהְתַּפְרְנסּו ֶזה ִמֶּזהְּדָדִוד ָאַמר ָלֶהם 

ֶאָּלא ֶׁשָּצִריְך ַלֲעזֹר ֶאָחד ַלֵּׁשִני ְּכֵדי , ַּפְרָנָסה ֶׁשַּמְסִּפיָקה ְלָכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

ה ַמְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה "ְוַעל ֵּכן ָענּו לֹו ֶׁשָּנכֹון ֶׁשַהָּקָּב. ֶׁשִּתְהֶיה ַהַּפְרָנָסה ְּבפַֹעל

  ַמְׂשִּביַע ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִניַהּקֶֹמץֲאָבל ֵאין ,  ַהְּׁשִמיִניֵמעֹוַלם ַהַּמָּזל

  . ְּדֵאין ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ֵמַהְּׁשִמיִני ַמְסִּפיק ָלֶהם, ֶאת ָהֲאִרי  

. ֲאֻרּבֹותָמִצינּו ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֶּגֶׁשם ְוַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמָּׁשַמִים ִּבְבִחיַנת 

ְצָבאֹות ִאם לֹא ' ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת ָאַמר ה" )י, מלאכי ג(ַּכָּכתּוב 

ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי 

  ְּדֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ֵמַהְּׁשִמיִני , ַאְרֶּבהִמְּלׁשֹון , ֲאֻרּבֹותִנְרֶאה ַּד. "ָדי

 .ַאְרֶּבהת ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנ  

ָּכתּוב 

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 ְוֵכן

ְוֵכן 

ְועֹוד 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ֵּכן 



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע
  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  
ר ַחַאא ְלָּבים ֶׁשִּׁשִמֲחר ַהַעד ַׁשסֹויא ְּבִהְו, עַבֶּׁשר ַהַחַאה ְלָאָּב ֶׁשיתיִנִמְּׁשַהה ָאֵּמים ַּבִאָצְמ ִננּוָאא ֶׁש"ם שליטָדים ָאִּיַח' ג ר"הרה

ן ֵהן ּכֹרֲֹהַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.לֵאָרְׂשת ִיל ֶאֵאֹוּגֶׁש] אָּמִא[ה ֶיְהם ֶאד ֵׁשסֹוא ְּבים הּוִּׁשִמֲחר ַהַעַׁשְו, עַבֶּטל ַהַעֵמ, עַבל ֶׁשפּוע ָּכַבֶּׁשַה

ַעד " ".ָלֶנַצחָלָמה ֱאלִֹהים ָזַנְחָּת " יםִקסּוְּפַּבז ָמְרה ִנל ֶזָכְו. א"ת תשעַנְׁשיל ִּבִחְתִהֶׁש, הָאֵּמ ַהֶׁשלי יִנִמְּׁשר ַהֶׂשֶעים ְּבִאָצְמם ִנ ַגנּוָאא ֶׁש"שליט

ן ַמְזִּבֶׁש ". ִּתְׁשָּכֵחנּוָלֶנַצחָּמה ָל" ".ָלֶנַצח ִּתָּסֵתר 'הַעד ָמה " ".ָלֶנַצח ֶּתֱאַנף 'הַעד ָמה " ".ָלֶנַצחָמַתי ֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך 

דוד סמסון ' ג ר"והוסיף הרה .ןּוּקִּתיל ַהִחְתית ַמיִנִמְּׁשד ַההֹות ַהיַרִפ ְסהיָלִחְתַמֶׁשְכּו, יםִנר ָּפֵּתְס ֶהׁש ֵיןִיַדֲע, יתיִעִבְּׁש ַהחַצֶּנַהת יַרִפ ְסתֶטֶלֹוׁשֶׁש

לרמז . ץ"ק בונים את ספירת ההוד של רחל בצירוף אותיות ְבֵניֶהם ִלְבֵני ּגֹוֵאל ּוֵמִביאש כשאומרים "א שרואים בסדור הרש"שליט

זה , שהם הוד דהוד, ובפרט העשר שנים שבתוך המאה הזה, והמאה שנה של ההוד הם המאה של הקץ,  ההוד היא ספירת הקץשספירת

   .זמן הקץ האמיתי

 "ףרְֹטב ִיֵאין ְזִמָיְנִּב"א ָה, יןיִׁשים ִּבִבֵאב ְזב ַרֶרם ֵעַדים ְקִפָדְר ִנוּוֱהֶּד, "םֶּתם ַאָדי ָאיִתִעְר ַמאןצֹי אִנם צֶֹּתַאְו" .)משפטים קכ( רַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ק ֵּלַחב ְיֶרֶעָלְו", םָהָרְבַאר ְּדֶקא ּבָֹדְו, "הילֹא ִׁשבֹי ָיד ִּכַע" ינּוְיַהְּד, "דל ַעאַכר יֶֹקּבַֹּב"א ָנְמא ִזהּוַהם ְּבֵּיַקְתִיְו, ןיף לֹוִרָטְּד, יהּוְיַּבַגְל

ים ִעים ָרִבֵאם ְזֵהב ֶׁשב ַרֶרֵעל ָהַע  "ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטרֹףִּב"ק סּוָּפת ַהר ֶאֵאָבר ְמַהּזַֹה ֶׁשיםִארֹו. יןיִחִׁשין ְמֵרן ְּתַמְתִּד, קָחְצִיב ְּדֶרא ֶעָּד, "לָלָׁש

י ַתָמּו, "ַעד ִּכי ָיבֹא ִׁשילֹה"ְּדַהְיינּו , "יֹאַכל ַעד" ,הָּלֻאְּגן ַהַמד ְזה ַעֶיְהה ִיל ֶזָכְו. אןצֹים ְלִלָׁשְמִּנה ֶׁשָרֹוּתי ַהֵדְמל לֹוע ֶׁשַפֶּׁשת ַהים ֶאִלְכאֹוֶׁש

י ֵנְׁשִלב ב ַרֶרֵעָהל ָל ָׁש אתקֵּלַחְי' ה, קָחְצן ִיֵּקִּתה ֶׁשָחְנת ִמַּלִפל ְּת ֶׁשבֶרֶען ָהַמְזִּבֶׁש, "ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל"ק סּוָּפ ַהיְךִׁשְמה ַמָּלֻאְּגה ַהֶיְהִּת

ם ה ַּגֶז ְו.יןִמָיְנִּב מֹוה ְׁשֶיְה ִייַחִׁשא ָמבָֹּין ֶׁשַמְז ִּבבב ַרֶרֵע ָהאׁשרֹ ֶׁשרַהּזֹז ַּבֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יןיִחִׁשְּמַה

  .ׁשָּמק ַמסּוָּפן ַהֹוׁשְלִּכִּבְנָיִמין ְזֵאב ה ָי ָהמֹוְּׁשֶׁש, הָענּוְּתד ַהֵּסַיְמל  ֶׁשמֹוה ְׁשָיָה

 ינּוְיַה .דסֹוי ְייִעִבְׁש, הָאיָתִתף ְׁשֶלֶא יהּו ִאְוִׁשיִׁשי :)תיקונים סז(ר ַהּזַֹה ֵמנּוָּלה ֶׁשָאֵּמה ַל'ָיָאד ְר עֹוינּוִצָמא ֶׁש"שליט' ר' ז' ג ר" הרהיףִסהֹוְו

 ואת זה השלמנו ,דסֹוְית ַהֶרֶטֲע הָאָתְּת' ד הסֹו ְּב,ייִׁשִׁשה ְּדָאיָעִביא ְׁשִהה ֶׁשָאָתְּת' ל הֵלֹו ּכ"ייִׁשִּׁשַה"ן ֹוׁשְלּו, דסֹוְיד ַהֶגא ֶנהּו ייִׁשִּׁשף ַהֶלֶא

 םִיַמָּׁשַה  תלּוְּלַּכְתִהת ְומּוְּלַּתְׁשא ִההּוֶׁש, ייִתִּלִּגי "ִּבִל ְל,"ּוּלֻכְיַו" ב שנים כמנין" נוסיף עוד עזָא ְו,ש כשנשלמה המאה השביעית"בשנת ת

  .הָבטֹו ְלינּוֵלה ָעָאָּבַה  ב"עתשת ַנְׁש דסֹו אהּוְו  .הָּלֻאְגל ִלָּגֻסְמת ַהא ֵעהּוֶׁש, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"קב דחּו ִי,תכּוְלַמד ּוסֹוץ ְיֶרָאָהְו

ֶּבַקע " )כו, שמות לח(ב תּוָּכב ַּב"ת תשעַנל ְׁשה ֶׁשיָדִקְּפל ַהם ַעַגְו, תרֹוָּכְזִּנת ַהידֹוִקְּפל ַהז ַעֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלֹ ְׁש'ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו

 "ַלֻּגְלּגֶֹלת". הָנ ָׁשב"קעל ה ֶׁשָנֹואׁשִרה ָהיָדִקְּפל ַהז ַעֵּמַרְמ" ֶּבַקע" "ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים

ל ז ַעֵּמַרְמ "ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש". ירִּכְזַמ' יםִּיַחר ַהאֹו'ָהֶׁש, םדֹוֱא, לֶבָּב, םִיַרְצִמ; תֹוּיֻלָּג' גל ַהז ַעֵּמַרְמ ּו,תלּוָּג' לגן יקֹוִרָטנֹו

ְלִפי ֶׁשָחְטאּו ) ג"שקלים פרק א ה(י ִמְלַׁשרּוְיא ַּבָבּוּמַּכ, םֹוּיי ַהִצל ֲחת ַעֶזֶּמַרל ְמֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמְּד, ק"ים תִפָלֲא' הְו, ק"ים תִפָלֲא' ד לת ֶׁשידֹוִקְּפַה

ן ת ֵהֹוּיִעָצְמֶא ָה ָהאֹוִתּיֹות,דֶמָל, ףֹוק, ןיִׁש, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִּמְּבל "ֶקֶׁשְּד,  ְוֶזה ְמֻרָּמז ַּבַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַעְצמֹו,לֶקֶּׁש ַהַהּיֹום ִיְּתנּו ַמֲחִצית ְּבַמֲחִצית

ז ֵּמַרְמּו, םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַצ ְּבִגיַמְטִרָּיא לֶקֶׁשן ֵכְו, לֶקֶּׁשית ַהִצֲחם ַמֵּלַׁשים ְליִכִרְצ, םֹוּיית ַהִצֲחַמ ְּבאּוְטָחם ֶׁשֵהְו, ם"ד יֹוסֹוא ְּבל הּוֶקֶׁשְּד, ם"יֹו

ק "ים תִפָלֲא' ת הַנל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ, םֹוּיית ַהִצֲחד ַמֶגֶניא ְּכִהל ֶׁשֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמּו, דסֹות ְייַנִחְבה ִּב"ל הקבי ֶׁשִּׁשִּׁשם ַהֹוּיא ַההּוי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָהל ַע

ן רֹוֲחַא ָהיְךִרֲאַּת ַלּוּכַחן ְיִיַדם ֲעִאֶׁש, "ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים"ב תּוָּכז ַהֵּמַרְמ ּוּלֵאת ָהידֹוִקְּפל ַהי ָּכֵרֲחַאְו. ה"ל הקבי ֶׁשִּׁשִּׁשם ַהֹוּיי ַהִציא ֲחִהֶׁש

ת ֶלֶלֹוּכה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהיָדִקְּפה ַהֶיְהז ִּתָאְו, ב"תשעת ַנְׁש ִליַעִּגַהְל, הָנ ָׁשב"רעד ר עֹובֲֹע ַלינּוְי ַה,"עֵֹברָה"ת יֹוְה ִליְךִרָצ ,"ְלכֹל", םָּלת ֻּכל ֶאֵלֹוּכֶׁש

 )מסכת שקלים(' ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח 'ְּבֵסֶפרמּוָבא ל ְדֶקֶּׁשית ַהִצֲחל ַמק ֶׁשסּוָּפז ַּבָּמֻרה ְמָּלֻאְּגץ ַה ֵקַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנְו. "ַעל ַהְּפֻקִדים" .תידֹוִקְּפל ַהת ָּכֶא

' א"ִּדְבֵרי מהרי 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ּוְלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, ין ַהֵּׁשם ָׁשֵלםֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל נֹוְתִנים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכֶׁשֵא

ה ֶּזק ַהסּוָּפץ ַּבֵּקת ַהה ֶאָרֹוּתה ַהָזְמן ָרֵכָל. ֵלםֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁש ְוֶׁשֶקל ֶאָׂשא ְּבַבִית ָנכֹון ְוִנָּׂשא ל ַעל ַהִּפּיּוט"ֵמָהַרב ְיהּוָדה ַאַסאד זצ

 עַקֶּבא ֶש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .םֵלל ָׁשֶק ֶׁשנּוְּת ִיְךר ָּכַחַאְו, ב"ת תשעַנן ְׁשרֹוֲחַאה ָהיָדִקְּפן ַהַמד ְזק ַער ַרָּבֻדה ְמל ֶזָּכז ֶׁשֵּמַרְל

   .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּבם ֵה ֶׁש,הָכָרה ְּבָּׁשֻדה ְקָוָנֲעת "א רהּוְו, איָחִׁשְמִּדא ָתְבְקִעל ז ַעֵּמַרְמ

 ָׁשִנים ֵׁשׁש" ,םָׁש יִנקּוְזֶחַּב אָבמּו ןֵכְו ,"ִחָּנם ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב" ,)כב ,כא שמות( ַהְּגֻאָּלה לַע ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע

ן ֵכְו .ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ָוֵאיָלְך ִמָּׁשם .ֱאדֹום ,ָיָון ,ָמַדי ,ָּבֶבל ,ֲאׁשּור ,ִמְצַרִים ,ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּׁשֲעְּבדּו ַמְלֻכּיֹות ְלֵׁשׁש ֶרֶמז ,"ַיֲעבֹד

  " ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב "ְךר ָּכַחַאְו. א"ד תשעי ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְס ִמ3194א ָּיִרְטיַמִגְּב" ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים"ב תּוָּכַה

  .ב"תשעְּב  

ְוִיְתַּכֶּסה ֵמֶהם . ִויֻחְּדׁשּו ְלאֹום ְּדָבִרים ִׁשְבָעה. ְוִאּתֹו ְיהּו רֹוִעים ִׁשְבָעה.  ֶצַמח ָנקּוב ִׁשְבָעהְוַיְצִמיַח 'ׁשֶדחֹת ַהַׁשָרָפר ְלֵציֹו' ְּבאָבן מּוֵכְו

יף ִסהֹוְו .ה ֳחָדִׁשיםַעד ֵקץ ִׁשָּׁש. ְולֹא ְלֶעְדֵרי צֹאן ָקָדִׁשים. ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְיהּו ְמֻקָּדִׁשים.  ְוִיָגֶלה ְלַעם ְקדֹוִׁשיםְוָיׁשּוב :ָׁשֻבִעים ִׁשְבָעה

יל ִחְתן ַייָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֹים ְּבִאְרֹוּק ֶׁשׁשֶדחֹת ַהַׁשָרם ָּפֶדת קֹועֹובּוה ָׁשָעְבד ִׁשעֹוים ְוִׁשָדה ֳחָּׁשִׁשע ֶׁשַמְׁשאן ַמָּכא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"הרה

 יףִסהֹוְו

 ןֵכְו



  י ִנֲא "בתּוָּכא ַהָּיִרְטיַמִגְּבב "ן תשעָסִנ' א ֶׁשא"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסֹוהְו .בָאה ְּבָעְׁשִתא ְּבֵצה יֹוֶזְו, הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהַּת

  ."ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנהה "הוי  

 )ג, תהילים א(ב תּוָּכל ַהר ֶׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶזְו. ב"ים תשעִפָלֲא' הים ִּלִּמל ַהא ֶׁשָּיִרְטיַמִגְּב "ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנהה "י הויִנֲא" )כב ,ס 'ישעי(ב תּוָּכַה

 ָּתּהְּבִע" )שם( בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ב"תשע 'ה דַע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ןֵכְו )כב ,ס 'ישעי (".ִיֵּתן ְּבִעּתֹוֲאֶׁשר ִּפְריֹו "

 ,כח במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .אֹוִתּיֹות יֵּתְׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "תָּבַׁש יִעיִבַהְּׁש ַבּיֹוםּו" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָכְּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו ".ֲאִחיֶׁשָּנה

 "יִּׁשִּׁשַה"ְו "םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו :יִּׁשִּׁשַה םיֹו" בתּוָּכ ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "תָּבַּׁשַה םיֹוְבּו" )ט

 ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוּלֻכְיַו" תַבֵתְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב ,5700 רַּפְסִמ לַע זֵּמַרְמַה 'זְו 'ה ןָטָק רָּפְסִמְּב אהּוְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ

 יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמם ַהִע" ץֶרָאָהם ְוִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" ןֵכְו .ב"עתש יםִפָלֲא 'ה תֶקֶּיֻדְמַה הָנָּׁשַה תֶא זֵּמַרְל

  .תָּבַׁשא ְּדָזר ָרַהּזֹן ַהֹוׁשְלִּכ. תָּבַּׁשד ַהסֹו אָּיִרְטיַמִגְּבב "התשעא ֶׁש"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא

ן ֵכְו .ב"תשע ף סֹודי ַעִנֵׁשת ִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשן ַהַיְנִמ, 1945א ָּיִרְטיַמִגְּב". ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ָאְספּוֵה" )בשם (ב תּוָּכן ַהֵכְו

ם ָהָרְבַאְּד. רָּפְס ִמתֹוא אֹוהּו". ֶפֶלת ָעָליו נָֹלהְגדֵֹאיָמה ֲחֵׁשָכה  ְוִהֵּנה ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה ָלבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי" )יב ,בראשית טו( בתּוָּכַה

. יַד ָמזֹו, "הָלדְֹּג". ןָו ָיזֹו, "הָכֵׁשֲח". לֶב ָּבזֹו, "היָמֵא" )נב(ים ִּלִהְּת ׁשַרְדִמא ְּבָבּוּמ ַּכ.יםִנ ָׁש1945 ְךֶׁשֶמ ְלהָנְכֶׁשָמִּתת ֶׁשֹוּיֻלָּג' דת ַהה ֶאָאָר

 ּוְלֶרֶגל ְלָפַני ֲאֶׁשר ַהְּמָלאָכה ְלֶרֶגל ְלִאִּטי ֶאְתַנֲהָלה" )יב ,בראשית טו( וָׂשֵע ְלינּוִבב ָאקֲֹער ַיַמָא ֶׁשבתּוָּכן ַהֵכְו. םדֹוֱאה ֶז, "יוָלת ָעֶלֶפנֹ"

 ְךֵלי ֵיַתיָמֵא ְו,"היָרִעי ֵׂשִנדֹל ֲאא ֶאבֹ ָארֶׁשד ֲאַע" םי ָׁש"ר רשֵאָבְמי ֶׁשִפְכ ּו.רָּפְס ִמתֹוא אֹוהּו". ִני ֵׂשִעיָרהֲאדֹ א ֶאלָאבֹ ַעד ֲאֶׁשר ַהְיָלִדים

 אֹודת ַעל ',גֹוְוַוְיַסֵּפר מֶׁשה ְלחְֹתנֹו " )ח, שמות יח( בתּוָּכן ַהֵכְו ."וָׂשר ֵעת ַהט ֶאּפְֹׁשן ִלֹוּיר ִצַהים ְּבִעִׁש מֹולּוָעְו"ר ַמֱאֶּנ ֶׁשיַחִׁשָּמי ַהיֵמִּב

  .רָּפְס ִמתֹוא אֹוהּו". 'הְמָצָאַתם ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם ֲאֶׁשר  ַהְּתָלָאה ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל

ן טֹוְלִּׁשי ַלאִצַּנר ַהֵרֹוּצה ַהָלָעם ֶׁשֹוּיַהֵּמל ֶׁש"א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאל ָהר ַעָּפֻסְּמו ֶׁש"ז היעְלי ֶּביֵדִסי ֲחֵבּוׁשי ֲחֵנְקִּזד ִמָחֶאי ֵמִּתְעַמָׁש

 ׁשָּמה ַמֶּלֵאים ָהִרָבְּדַּכר ֶׁשֵּפִסיף ְוִסהֹוְו. 'כּול ְוָהת ָקַלָּבַּקַהה ְוָּלִפְּתי ַהֵרְד ִסלֹוְצ ֶאּוׁשְּבַּתְׁשִהְו, ַעגּו ָרנּויֶנֵאר ֶׁש"מֹוְדַאל ָה ַעּויׁשִּגְר ִה,ב"ת תרצַנְׁשִּב

  .על ָרָּכל ִמֵאָרְׂש ִיֹוּמת ַעיל ֶאִּצַיר ְומְֹׁשִי' ה, ןטֹוְלִּׁשה ַלאָמָּבה אֹוָלָעם ֶׁשֹוּיַהא ֵמְזעְלֶּבא ִמ"ר שליט"מֹוְדַאל ָהֶצ ֵאהֶרקֹו

ת ֹוּיִתאֹו. עַמְׁשת ַבֵת ְּב"דָחֶא'  הינּוֵהלֱֹא' ל הֵאָרְׂשע ִיַמְׁש"ים ִּבִזָמְרג ִנגֹוָמג ּוגֹוס ְוַרת ָּפכּוְלַּמא ֶׁש"ן שליטֹוּקן ַה ֶּבהּוָּיִלֵא' ג ר"הרה

ל ה ַעָמָחְלִמ ְלאּובָֹּי ֶׁשגגֹוָמג ּוֹוּג אָּיִרְטיַמִגן ְּבֵה ֶׁשתֹוּמֻא' על ת ַעֶזֶּמַר ְמעַמְׁשל  ֶׁש'עת אֹוְו, ָּפַרס אָּיִרְטיַמִג ְּבעַמְׁשל  ֶׁששמ

, אלֵעָמְׁשל ִיז ַעֵּמַר ְמעַמְׁשן ֵכְו. "'גֹול ְוֵאָרְׂשע ִיַמְׁש"ק סּוָּפת ַהיו ֶאָנ ָּברּוְמץ ָאֵּקת ַהת ֶאֹוּלַגב ְלקֲֹע ַיׁשֵּקִּבֶׁשיל ְּכֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. םִיַלָׁשרּוְי

אל ֵעָמְׁשִיְּבה ֶׁשיָעִמן ְׁשֹוׁשָּלַהְו. "ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיָך") כ, בראשית יז(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכּו. ְׁשִמיָעה ִמְּלׁשֹון ֶׁשהּוא ִיְׁשָמֵעאל ַעל א"ַהּגר  ְּבֵׁשםאָבּוּמַּכ

 ִמַּמה םָעה ִלְׁשמַֹע ְּבֶאְנַקת ָה"ְוָלָמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָעִתיד הקב )ילקוט בראשית מג( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגם ַהל ֵׁשיא ַעִה

 ֱאלֵֹהינּו ה"הויְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל " תֹוּיִתי אֹוּוּלִּמא ֶׁש"ל שליטֶמְרם ַּכָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ֶּׁשְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל עֹוִׂשין ָלֶהם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ף "ֶל ָאי"ֵהד "ֹויו "א ָוי"ֵהו "א ָון"ּונד "ֹו יי"ֵהד "ֶמָלף "ֶל ָאי"ֵהד "ֹויו "א ָוי"ֵהד "ֶמָלף "ֶלָא ׁש"י ֵרן"י ִׁשד"ֹו ין"ִי ַעמ" ֵמן"יִׁש"  ֶאָחדה"הוי

  .ג"תשעת ַנ ְׁשדי ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחֵמים ִנָּׁשן ַהַיְנ ִמ1945 ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ֶל ָּדת"ֵח

 יןִּלִפת ְּתאֹו, תָּבת ַׁשאֹו', תאֹו'ן ָהַיְנת ִעֶא' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב .יםִרּוי ּפֵמ ְילּוֵא" תֵרָּכא ִים לָֹלת עֹואֹוְל" :)מגילה י(ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

. אָּבד ַאסֹות ְיֶרֶטת ֲעַרָאם ֶהֶה ָּבׁשֵּיֶׁש, תים אֹוִאָרְקים ִנִרּוּפי ַהֵמם ְין ַּגֵכָלְו. תכּוְלַמד ּוסֹות ְיֶגֶּוַזְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעים ֶאִלְּמַסְּמֶׁש, היָלית ִמִרת ְּבאֹוְו

  ֶׁשַהְּתִפִּלין ִנְקָרִאים אֹות ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ְיסֹוד ֶׁשְּמַקֵּׁשר . יק אֹות ִּדְתִפִּליןה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַצִּד"ְוָקׁשֹוָרא ְּדקב :)תיקונים קכא( ְּבזַֹהר ָחָדׁש ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו

  .ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה"קב  

 ."ְיִמיִני ֶּבן כּוׁש ִּדְבֵרי ַעל" ִתיבְּכִדְכ ָׁשאּול ַּבת ּכּוִׁשי ַּבת י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו .ְּתִפִּלין ַמַּנַחת ָהְיָתה ּכּוִׁשי ַּבת ִמיַכל .)צו עירובין( ַּבְּגָמָרא

 ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיִכים ִמְׁשַּפְחָּתּה ְוִנְׁשַמת ִנְׁשָמָתּה ְלׁשֶֹרׁש ַׁשֶּיֶכת זֹו ְּדִמְצָוה ְּתִפִּלין ִמְצַות ְלַקֵּים ִנְמְׁשָכה ָׁשאּול ַּבת ְּדִמיַכל ִנְרֶאה

, ם ָּתנּוֵּבַרין ְּדִּלִפְּתא ַּבָּבד ַאיסֹו ִמיַעִּג ַמֶׁשל רֹאׁש ַהְּתִפִּליןד ֹוּס ֶׁש)צא' א ע"תפילין ח( ל" ְלָהֲאִריַזח"בפרעִּבְּתִפִּלין מּוָבא ם ַגְּד .יםִרּות ּפיַנִחְב ִּבְּתִפִּליןַּבֶׁש

  .דל ָיין ֶׁשִּלִפ ְּתְךֶרת ֶּדכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַמּו, אָּבת ַאַרָאֶהא ֵמ ָּבאׁשל רֹין ֶׁשִּלִפְּתר ַהאֹוים ֶׁשִארֹוְו. אייָׁשֵרין ְּדִּלִפא ְּתָּבַא:) תיקונים עד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

 ת"ר ִּכי ּוְתַכֵּון )רלא א"ח( 'ל"יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב ַּכּמּוָבא ,ילֵעְלִדְּכ יםִׁשּוּכַה דסֹו אהּוֶׁש תקֹוָּתֻמְמ תרֹובּוְּג ה"שכַה דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו

   מֹוְּכ, ׁשּוּם כִער ּוׁשָק, ילֵעְלִדּה ְכָּלֻאְּגם ַהר ִעּוׁשָקן ׁשֶיחֹוּר ִגַהן ְנֵכְו .ְּגבּורֹות ה"שכ 'ְּבִחי ְוֵהם ה"שכ הּוא ְּכָבִראׁשֹוָנה ׁשֹוְפֵטינּו ָהִׁשיָבה

  .]"יחֹון הּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁשְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּג " )יג, בראשית ב( בּתוָּכׁשֶ  

ה ֶזְו ".ֲאֶׁשר ָּדָקרּוְוָׁשַפְכִּתי ַעל ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת " )י, זכריה יב(ב תּוָּכז ַּבָמְרר ִנֵקֹוּדל ַה ֶׁשמֹון ְׁשֵכְו

ְּבַתֲחנּוִנים ְוַיִּׂשיגּו ֵחן '  ְיַבְּקׁשּו ֶאת הןי ֵכֵדל ְי ֶׁשַע"ְוָׁשַפְכִּתי ַעל ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים. "םם ָׁש"יִּבְלַּמן ַהֹוׁשְל

,  ָנַפל ַּבִּמְלָחָמה ִיְתעֹוְררּו ִּבְתׁשּוָבה ּוִבְתִפָּלההֶיִצּלֹו ִנְחֲאֶׁשר ָאְמרּו ְּב'  ֶׁשִּיְראּו ֶׁשרּוַח ַאָּפם ְמִׁשיַח היֵדל ְיֶׁשַע', ַוֲחִניָנה ֵמֵאת ה

ָלׁשּוב ' ְוַיִּביטּו ֶאל ה,  ֲעֹונֹוֵתיֶהםיֵדל ְי ָּדְקרּו אֹותֹו ַעֵהםּוְכִאּלּו ,  ֶׁשַּיִּביטּו ִויֵעְּינּו ֶׁשֵּמת ַּבֲעֹון ַהּדֹור,"ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר ָּדָקרּו"

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו

 ינּוָמִצ



 ְּתִחָּלה ִיְסְּפדּו ָעָליו ְּכמֹו ֶׁשּסֹוְפִדים ַעל ַהֵּבן "ְוָסְפדּו ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל ַהָּיִחיד", ו ּוְלַבֵּקׁש ֶעְזרֹו ִמּקֶֹדׁש ַּבֲאֶׁשר ָנַפל צּור ָמעּוָזםֵאָלי

ק דֹוָצ' רֵמ' יםִרָקד ֲעֵקֹוּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ן ָּדִוד ְיָמְררּו ָעָליו ִמְסֵּפד ַמר ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָמִׁשיַח ֶּבְךָּכר ְוַגם ַאַח, ָיִחיד ֶׁשֵּמת ְוֵאין ַאֵחר ַּתְחָּתיו

ַּצד ַעְצמֹו ַוַּדאי  ְוַהְיינּו ְּדִמ, ַמְׁשַמע ַּפְׁשֵטיּה ְּכִאּלּו ִיְׂשָרֵאל ְּדָקרּוהּו"ְוִהִּביטּו ֲאֶׁשר ָּדָקרּו" ֶּבן יֹוֵסף ֶנֱהַרג ְוֶנֱאַמר ָעָליו ּוָמִׁשיַח יןִלְּבּוּלִמ

 ְךֹוּתה ִמיָרִקְּדת ַה ֶאבּוְּבם ִסִיַמָּׁשִּמיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. ַעל ֵּכן ֻהְכַרח ֵליָהֵרג ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל', כּו ְוָהָיה ִמְׁשָּפטֹו ֶׁשּלֹא ָלמּות ְּכָלל

  א הּוֶׁשת "ר ר"ֵׁשָא ֶׁשא"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְׂשָרֵאל ְּדָקרּוהּוִיְו, ֹוּנַמם ְזֶדק קֹויִּדַּצר ַהַקְד ִנינּוֵתנֹוֹוֲעַּבז ֶׁשֵּמַרְל, הֶנֲחַּמַה

  .עָׁש ָרסילּוִמְרַא  

  

 יֵד ְילַעים ִלֵבֲאָה חּוםיִנְּב רּוְמֶאֶּנים ֶׁשִרָבְּדַה  ֵמ,םיִנמּוי ֱאֵרְמֹוי ׁשיֵדִסל ֲח ֶׁשא"ן תשעָּנַחְתֶאת ָוַׁשָר ָּפ'רֵצָחל ֶהקֹו'ן יֹוָּלִּגה ִמָרָצְקים ִּבִטיטּויא ִצִבָנְו

  .א"א שליטיָרִצֲחּוּבת ַאַחַּפְׁשל ִמֶצא ֵא"ים שליטִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁשר ִמ"מֹוְדַאָה

ה כל הזמנים לא כמו שהי,  רואים בחוש אפילו מי שיש לו רק קצת עיניים רואה שזה הזמן של ביאת המשיח:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

רואים הכל היום בחוש הכל מה שקורה , ובשאר ספרים זהו זה, ומה שכתוב בתורה ובנביאים ובכתובים, היום רואים הכל בחוש, והקיצים

  .אבל מי שרוצה לראות רואה שזהו זה, איני רוצה להאריך כאן, בעולם

  ? זה בעיתה:א"רבי דוד אבוחצירא שליטג "הרה

ה מתגאה בנו ולא רוצה להביא את משיח דוקא בעיתה בלי "ה אנחנו בניו והקב"אבל אצל הקב,  זה בעיתה:א"יטר משומרי אמונים של"אדמו

. להראות שהאחישנה רק בזכות ישראל, ואז יוכל להקדים לעשות האחישנה, אז בשביל זה הבטיח שהגאולה יהיה בעיתה, זכות עם ישראל

אין בהיסטוריה מיום שיצאנו ממצרים דבר שעם ישראל , בעלי תשובה שלא היה מעולםוה, היום שעוסקים בתורה ובחסדים שלא היה כמוהו

ם כותב בהלכות תשובה כבר הבטיחה לנו תורה שסוף ישראל לשוב "הרמב. לא שמענו דבר כזה, ומליונים מהם, מעצמם ישובו בתשובה

דולה על עם ישראל וגם עניים יתחילו להתרגל לחיות כמו ל אמר שלפני ביאת המשיח יבוא ברכה ג"ט הקדוש זצ"הבעש. בתשובה ומיד נגאלין

', ויהיה דחקות ואיש את רעהו חיים יבלעהו מרוב הדחקות והחובות וכו, מ יניח את הידיים על ההשפעות אחר שהתרגלו"ופתאום הס, עשירים

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

הם מוכנים , ובעניין ארצות ערב, וחוץ מזה ההתנהגות בעולם! רואים בחוש! רואים בחוש.  חזק חזק וברוך:א"וד אבוחצירא שליטרבי דג "הרה

כל העולם מסוף העולם , וכל היום וכל הלילה שבתם וקימתם אני מנגינתם, כבר כולם ימח שמם לבלוע את עם ישראל ולחלק את ארץ ישראל

כמו הניסים , רואים ממש דברים גלויים שלא הראו מעולם, ה בלבל אותם"והקב, לם רצו את זה והיו מוכנים לזהועד סופו אפילו אמריקה כו

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

כל הגלות היה רק שמדות . יסים כאלו מאז יצאנו ממצרים בשביל זה אנחנו צריכים לעורר כי לא שמענו נ:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

  .והיום ברוך השם זה ארבעים שנה מאז מלחמת ששת הימים רואים ניסים גלויים, אלפיים שנה לא ראו חסדים אולי לפעמים, וגזירות

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

  .ולמטה למעלה משמעות להם יש ר"האדמו של הדברים ,השמועה ממעתיקי ר"האדמו ,דעה דור משרידי ר"האדמו ,נפלאים דברים אומר

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

  .הגלה נא ופרוס חביבי עלי,  יתגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה:א" דוד אבוחצירא שליטרביג "הרה

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

היום הוא לא עומד אחרי , אני אומר, ממש רואים כבר את אורו של משיחלחזק את עם ישראל להכניס אמונה ולהראות כי בעזרת השם אנחנו 

  .כותלינו הוא עומד כבר לפני כותלינו

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

ה עושה עם בן אדם נס קטן "כתוב בספר חסידים שהקב.  האלו היו בזמננו היו רוקדים כל היום אם הצדיקים:א"ר משומרי אמונים שליט"אדמו

, ה מראה לנו את הניסים הגלויים כאן בארץ שאם נשבחו"אז על זה הקב, ואם הוא נותן על זה שבח והודיה אז הוא עושה איתו נס יותר גדול

כתוב במדרש ששלמה המלך שאל , אה אחוז שצריך להיות יום הנקמה לפני הגאולהזה מ. בעזרת השם יבוא הנס הגדול שזה מלחמת גוג ומגוג

ונקיתי דמם לא "ככתוב , אז מוכח להיות הנקמה מקודם, "יום נקם בלבי ושנת גאולי באה"ה אמר לו "אז הקב, ה אימתי יהיה הגאולה"את הקב

  .הנקמה מוכח להיות, "שוכן בציון' ניקיתי וה

  ".ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו ":א" שליטרבי דוד אבוחציראג "הרה

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

כתוב , ק לאף אחד מעם ישראלוזהו ההכנה הגדולה לכשיזרקו את האטום לא יזי, כשיהיה הנקמה הגדולה יום נקם בלבי אז עם ישראל יינצל

דידוע שעם ישראל יינצל ממלחמת גוג ומגוג בארץ ישראל הגם : בספר אהבת יונתן על ההפטרות או בפרשת עקב או בפרשת בלק וכלשונו



א ומזה כי מקודם היה החטא שהלכו למצרים לעזר, וזה יהיה תשובה, ואת ארץ הקודש' שיעברו עליהם הרבה צרות ועם כל זה לא יעזבו את ה

  .ככה הוא כותב, אז בזה יהיה תשועתם שלא יעזבו את ארץ ישראל, נגרם הרבה חטאים

  .זה הבטחה, זה דברי נחמה אמיתיים, זה דברי נחמה הכי גדולים בעולם שיכולים להיות,  זה דברים גדולים:א"רבי דוד אבוחצירא שליטג "הרה

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

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

ומי שאינו סומא , ה אבל תנחומנו הוא שרואים שכבר נפתחו שערי שמים"כי הוא תלוי רק ביד קוב, בכל הדורות לא הצליחו להחיש את הקץ

ומתנוצצים סימנים , ונפתח בשמים ענין של מדת הרחמים על כלל ישראל, ש לו מח בקדקדו להתבונן שמשהו מתרחשולבו אינו מטומטם וי

האומות אינם שוקטים כל עוד ארץ ישראל שהיא לב העולם קיימת על המפה אלא , שלא ראו כזאת במשך כל אלפיים שנות הגלות, לגאולה

והיה קצת מנוחה ,  עד היום היה תקופה של אלפיים שנה אשר גולה אחר גולה גלתה יהודהכי, מאי כעת רואים דבר שהאירו את עינינו בזה

ולא עשו בשום , והם גזרו עלינו גזירות ועשו אתנו מה שלבם היה חפץ, וגם אז היו עבדים משועבדים לאומות העולם, במדינה כזאת או אחרת

בתואנה של , שעל החיות הם מרחמים יותר, שלא עשו זאת אפילו לחיות, יהובפרט בחורבן האחרון שה, אומה ולשון מה שעשו עם בני ישראל

  .צער בעלי חיים

רואים בימינו נעמד רשע ומכריז בריש גלי שהוא עושה אטום ומבקש למחוק מדינה , שנפתחה מדת הרחמים, ואילו כעת הגיע זמן של רחמנות

אבל עיקר כוונת האומות העולם היא הנקודה הזאת של בני , היו שותקיםואילו היו מדבר זאת על אומה אחרת לא , וכולם שותקים, שלימה

וכעת כבר היה מדובר בין , והם מתאספים יחד, ועל כך אין להם מנוחה יומם ולילה, וכוונתם היא כנגד הנקודה הזאת של ארץ ישראל, ישראל

מחמת ידיעתם שהוא ערבי והוא יגמור , עמידו להיות נשיאה] אובמה[ואותו ', וכו, כל האומות ישמעאל ואדום לעשות שלום ושלווה ביניהם

  .והוא גילה זאת בפירוש, את מחשבתם

תסבירו , שבלבל את כל האומות שעמדו מוכנים כנגד ישראל ונלחמים איש באחיו וכבר שאלתי אנשים מבחוץ מביני דבר' לכו חזו מפעלות ה

  .'ופתאום השתגע אחד ושרף עצמו וכו, מקום של מסחר ושלווהשהוא , ואיזה חסרון היה בתוניס] במצרים[, לי מה קרה שם

והרי הם ישבו בשלום ושלוה וכבר עשו יד אחת עם האירופאים , ונדלקו כל המדינות הערביות וזה ממשיך לבעור ואי אפשר להשקיט זאת

שזהו כל ,  חס ושלום במחי יד למוחקםבכדי שיוכלו, שלא יהא להם ברירה ויצמצמו אותם למקום קטן אחד, ואמריקה ללחוץ על בני ישראל

  .וכל ילד יכול להבין זאת, ואין צריך להיות חכם בשביל להבין זאת, כוונתם

מלבד , וזה היה במשך כל אלפיים שנות הגלות, לא ראו מדת הרחמים, שכל זמן שאויביה יושבים בשלוה, בבעל הטורים כתב וזוהי תקוותנו

ת יתקיימו "לכן זוהי תקוותנו כי בעזהשי, והם הורגים אחד את השני, שאין אויביה יושבים בשלוהאבל עתה בהיות , כמה שנים של מנוחה

כשיפול ישמעאל באחרית הימים יצמח משיח בן דוד שהוא , "על פני כל אחיו נפל"דברי הבעל הטורים שכתב בסוף פרשת חיי שרה על פסוק 

  .מזרע יצחק

, כל העולם ולכן רואים כי תחילת נפילתם של ישמעאל היתה בבבל שהיא עירק שבימינותחילת מפלת האומות היה בבבל והוא ממשיך ב

ועל זה אנו אומרים . אלא מובא בתנא דבי אליהו רבה רמז רמזתי לעולם שאני יורד תחלה לבבל ואחר כך יבא בן דוד. ומאיזה טעם התחיל שם

רי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו אשרי שיאחז וניפץ את עולליך בת בבל השדודה אש, על נהרות בבל"במשך אלפיים שנה בקאפיטל של 

אלא האדם אומר לנפשו הרי באם המשיח ? האם העיניים סומאות? האם הוא דבר של מה בכך, וברוך השם עתה זוכים לראות זאת". אל הסלע

אבל , אז יגיע המשיח, ולא אוכל ללכתורק כשאהיה יהודי זקן , לכן שיגיע מאוחר יותר ולא עתה, יגיע לא אוכל להתעסק בתאוותי

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

  .וכולם הכנות, וכשהאדם יתבונן מה מתרחש כאן לא יוכל להבין זאת, ה ועושה שם חורבנות אשר לא יאומן כי יסופר"שליחו של הקב

אבל לא יעבור , לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי? בעוד תקופה קצרה יתחילו מרידות גם במדינות אירופה והאם אתם מדמים שבזה נשלם הכל

, ומי שיש לו שכל הנני אומר כבר שנים, ת יעזור שאחינו בני ישראל ינצלו"והשי, תקופה ארוכה עד שאותם המרידות יתחילו גם באירופה

א בספר "יונתן אייבשיץ זיע' ק ר"כמו שכתב הרה. כדי שיהא לו לאן לברוח, ולכל הפחות יכין לעצמו מקום בארץ ישראל, יארוז את חפציוש

, ויתנדבו לבם לילך ולדור בארץ ישראל, יגזור מלכות הרשעה גזירות על ישראל, דלעתיד כשיגיע עת דודים: ל"בזה, אהבת יונתן פרשת עקב

וישלח לפניהם , את צעקתם וירחם עליהם' וישמע ה, ]גם בארץ ישראל שיתאספו מסביבה כל האומות[יתה עת צרה ליעקב ובעת ההוא נהי

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

  .ל"עכ' ואת נחלתם ארץ הקדושה וכו' לא יעזבו את היעברו עליהם כמה וכמה צרות ואפילו הכי 

אבל , אבל צריכים רחמים מרובים, ת יעזור שבני ישראל ינצלו בכל המקומות שהרי עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות"והשי

ק שאין מפילים את "מובא בזוהו, ואז היה הכל סגור בעבורנו, תקוותנו היא כדברי הבעל הטורים שכל זמן שאויביה שלו אזי היו צריה לראש

והכניסו , ורואים שלקחו את אותו אחד שהיה שולט על כל המדינות הערביות והוא נשיא מצרים, האומה בטרם שמפילים את שרו מלמעלה



 את שרו של אלא הפילו, ואיזה הסבר יש בזה, ואפילו השקצים שלנו, והכל היו סוגדים לו, ועוד מבקשים לדונו למיתה, אותו לכלוב כמו כלב

וכמו שכתב , ונתקיימו דברי הבעל הטורים כשיפול ישמעאל באחרית הימים, ובעקבותיו נפלו כל השרים של כל המדינות הערביות, מצרים

וכעת מתקיים כשל עוזר ונפל , שהרי בני עשו היה עוזרים תמיד לישמעאל במחשבה שמא יוכלו להתגבר על ישראל, וכשל עוזר ונפל עזור

כי , והיא תרד מטה מטה, וכולם אמרו עליה שהיא הארץ המובטחת, ואמריקה שהיתה עבודה זרה של הזהב, לם כושלים ונופליםשכו, עזור

, ואם מתחיל דבר זה צריך רחמים מרובים. ומאז הם נופלים, ואז ראו שכבר הפילו את השר שלהם, לפני עשר שנים שקיבלו את המכה שלהם

אלא , וכפי הנראה זהו זה, "יום נקם בלבי"כי ברגע שיתחיל הזמן של הנקמה שיתקיים , להנצל מבעוד מועדוצריך להתנהג בשכל כדי שיוכלו 

, אבל באם הכל ילך לפי הדרך והעצה הזאת, ת שלא יגרמו העוונות שיסגר שוב"וצריך לבקש מהשי, עתה הוא עת רצון שנפתחו שערי שמים

מאתנו דורשים הכנה וטהרה לעשות הכנה לגאולה כמו שאמר יעקב . אמן, קרוב במהרהת שכבר קרבה ישועתנו לבוא ב"אנו מקווים בעזהשי

והכנה רבה בכדי שנזכה , ולגאולה צריך הכנה גדולה, האספו ודרשו במדרש הטהרו הזמינו עצמכם לגאולה, לבניו כשביקש לגלות את הקץ

באש הצתה ובאש אתה עתיד ' כי אתה ה" שאמרו היום בתפילה כמו. ת יעזור שיתקיים ותשוב לירושלים ברחמים רבים"והשי, לעברו בשלום

ת ילהט וישרוף את כל צריו העומדים "לפני ביאת המשיח תלך אש והשי' פי, "אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו"וכן כתיב בתהילים , "לבנותה

שיהא , כן נראה במפלתם של הפלסטינים, יםת יעזור שכדרך שאנו זוכים לראות במפלתם של הישמעאלים והערבי"והשי. מסביב לארץ ישראל

  .אמן, וישכחו ותפול עליהם אימתה ופחד וכולם יברחו מארץ ישראל, חרב איש ברעהו

לכן מבקשים אנו , הנהגת הרחמים וניסים ורחמנות, ה אתנו הנהגה אחרת"בהיות שהתחיל הקב". 'שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה וגו"

ולשנת , ת יעזור שנזכה צו א גוט גבענטשט לעכטיג יאר"והשי. יתעורר גם מדת הרחמים על הפרט, ם על הכללכדרך שהתעורר מדת הרחמי

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

עד כאן חלק מהדברים בקיצור נמרץ מתוך גליון קול החצר פרשת ( .אמן, ברחמים עלינו ועל כל ישראלת שיעבור הכל בחסד ו"נכין עצמנו יעזור השי

  .)ניתן לקבל את הגליון המלא בבקשה לכתובת המייל שמופיע לקמן. א"ואתחנן תשע

 נר זכרון
  ר על עם ישראלשעלה בסערה השמימה לכפ] ר עקיבא הכהן"ב[ל " זציעקב זאב פריד' ג המקובל ר" לידיד נפשי הרה

  ע בתאונת דרכים כשהיה בדרך להכין את השופר שבו הוא תוקע בראש השנה "א לאחר שנפגע ל"א באב תשע" ביום כ

  .ונפגע במקום הריאות שמשם יוצא אויר השופר]. הלך להכין שופר של משיח[' תורה אור'בישיבת 

  .א והפיץ מאמר זה"גאולת בעיתה על פי הזהר והגרב שהיא שנת "בתקופה האחרונה הרבה לדבר עם כל מכריו על שנת תשע

  ". ְפִריד ַיֲעקֹבְוַהְּכָׂשִבים ִה"והיה מרגלה בפומיה ששמו מרומז בתורה בפסוק 

  .ופסוק זה מרמז על הגאולה שיעקב מפריד וגומר את הבירור של הטוב מהרע

  .אדם השלםא בהספדו שהיה "מיכל זילבר שליט' ג ר"וכבר אמר עליו הרה

 .ה.ב.צ.נ.ת
 ויפיץ לזיכוי הרבים ב" קץ הגאולה תשע שידפיס את המאמרלתרומות או בעל יוזמהאנו זקוקים 

  ב"לקראת ראש השנה תשע
  אם נזכה להמתיק את הראש השנה תהיה כל השנה מתוקה וגאולה ברחמים

   אלף עותקים48בג בעומר "בערב ל לאחר הפצת העלון עדיין בחובות ואנ
  הכח אתאין  עמודים 64  ועכשיו שמדובר בחוברת

  בחצי שקל ליחידהכולל הכל  עמודים 64ניתן היום להדפיס חוברת 
  צריך להדפיס כמה עשרות אלפים ולהציף את הארץ

   שקל3000 בכל הארץ בבתי כנסיות חלוקהמחיר 
  בשורות טובות
  יקותיאל פיש

0573109982/3  
  

 רביםאודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי ה
  . 0573109982 נא להשאיר הודעה בתא קולי בלבד ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

  fish@neto.net.il או במייל. 0737254480או בפקס 
ישלחו בקשה , או את הגליון החודשי, ]לה לנשואים בלבדסוד חיי האישות לאור הקב[בדואר אלקטרוני את מאמר צניעות האישה עם הוספות חדשות   המעונינים לקבל

 .לכתובת המייל
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