
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
 

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .ֶחֶסד בגימטריא ב"עַנת ְׁשֵהא ב ְּת"תשע ֲאָלִפים  'ה ויחיגליון פרשת 

קֹב ֲע ל ַי ה ֶׁש ֶז ת  ַּמ ֻע ְּל עֹה הּוא ַה ְר   ַּפ

 הּוא ַּפְרעֹה ֶׁש)קמה' ב ע"פסח ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַער ַהַּכָּונֹותַׁש'ְּב

ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ,  ֶׁשֶּנֱאַחז ַּבֲאחֹוֵרי ַהַּדַעתָהעֶֹרףְּבִחיַנת 

 רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו. ִּדְקֻדָּׁשהתֶרֶאְפִּתָהֲאחֹוַרִים ֶׁשל ַהת ֵמֶקֶנֹוּי ֶׁשִּדְקִלָּפה

ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ְּבִריַח , ַחיְרעֹה הּוא ַהִּלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִר ֶׁשַּפ).מג תיקונים(

ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵיָהֵפְך , ַהִּתיכֹון ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלַצד ַהְּקִלָּפה

. ְוֵכן ַיֲעקֹב הּוא ַהְּבִריַח ַהִּתיכֹון ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהֶּׁשַפע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה. ִלְקֻדָּׁשה

ִּדְׁשֵניֶהם ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת . ַיֲעקֹב הּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ְּדַפְרעֹהִנְרֶאה 

ְוָלֵכן ַיֲעקֹב .  ּוַפְרעֹה ְלַצד ַהְּקִלָּפה, ַיֲעקֹב ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה,ְבִריַח ַהִּתיכֹוןּו

קֹב ֶאת  ַיֲעְךַוְיָבֶר" )ז, בראשית מז(ֵּבַרְך ֶאת ַּפְרעֹה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

 ִּדְקִלַּפת ַּפְרעֹה ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ,ְלַסֵּמל ֶׁשְּיִניַקת ַּפְרעֹה ִהיא ִמַּיֲעקֹב, "ַּפְרעֹה

ַוְיִהי " )כ, בראשית מ(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב . יֹוֶנֶקת ִמַּיֲעקֹב, ַיֲעקֹב

   ַהְּׁשִליִׁשי ְמַרֵּמז ַעל  ְּדיֹום"ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרעֹה

  .ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש ַמָּזלֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ָלֵכן הּוא יֹום ֻהַּלְדּתֹו  

ק ַר תֶרֶאְפִּתַהת יַרִפְּסה ִמָאבּוְנה ִלָכב ָזקֲֹעַּי ֶׁש:)ויחי ריא( רַהּזַֹּב

ה ָכא ָזם הּוָׁש ְו"בקֲֹעי ַיִחְיַו"ב תּום ָּכִיַרְצִמְבִּד, םִיַרְצִמְּב

 .)ריב(ם א ָׁשָבן מּוֵכְו. ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתרץ ֵּקי ַהּוּלת ִּגַאבּוְנִל

ְּדָרגֹות ה ַלָכא ָזם הּוָּׁשֶׁש, םִיַרְצִמא ְּבָקְויו ַּדָנת ָּב ֶאְךֵרא ֵּב הּוְךם ָּכּוּׁשִּמֶׁש

ב קֲֹעַי ְלחּוְּתְפה ִנָּפִלְקִּד תֶרֶאְפִּתַהם ֹוקְמִבְּד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ַהְּגבֹוהֹות

ּכַֹח 'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ם ַגְו .ֶזה ְלֻעַּמת ֶזהה ֶיְהִּיֶׁש,  ִּדְקֻדָּׁשהתֶרֶאְפִּתַהי ֵרֲעַׁש

, תֶקֶניא יֹוה ִהָּנֶּמִּמ ֶׁשְּקֻדָּׁשהד ַלבֹו ָּכּה ָלׁשה ֵיָּפִלל ְקָּכֶׁש 'ָהַאְחדּות

 ןֵכְו .הָאבּוְּנת ַהַגָּׂשת ַהב ֶאקֲֹעַּיה ִמָעְנא ָמם לִֹיַרְצת ִמַּפִלא ְקיָלֵּמִמּו

ַוַּיַעל יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ַוַּיֲעלּו  ")ז, בראשית נ(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ב"ַיֲעקֹ

ְלַרֵּמז ֶׁשַעְבֵדי , אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" יתֹוֵבֵני ְקה ִזעֹ ַפְריַעְבֵד"ִאּתֹו ָּכל 

ְרעֹה ֶׁשָּבאּו ְלַלּוֹות ֶאת ַיֲעקֹב ָהיּו ַׁשָּיִכים ַלְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ַיֲעקֹב ַּפ

  ַעְבֵדי "ְוֵכן , ֶׁשָּבאּו ַלֲחלֹק ָּכבֹוד ְלַיֲעקֹב ִּדְקֻדָּׁשה, ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב ִּדְקִלָּפה

  . ִּתְפֶאֶרת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַפְרעֹה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוכֹל  

ת ִיַּב, ְךִסיָמָנא ה הּוֶז" העְֹרית ַּפֵּב" ).ויגש רי(ר ַהּזַֹּב

ה ל ַמָּכ, תרֹול ֵנָכת ְורֹול אֹו ָּכּוּנֶּמ ִמלּוְגִנ ְועּוְרְפִּנֶׁש

ז ֵּמַרר ְמַהּזַֹהֶׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמּו. הָּלַּגְתם ִהָּׁשם ִמתּוה ָסָיָהֶׁש

  ה עְֹר ַּפׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרה ְמעְֹרית ַּפֵב ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. היָנִּבת ַהיַרִפל ְסַע

  .הָּטַמה ְליָנִּבת ַהרֹוים אֹוִּלַּגְת ִמֹוּכְרַדה ְויָנִּבַהק ֵמֵנֹוּיֶׁש  

 הּוא ַּפְרעֹה ֶׁש)'צ' וישב ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

ַׂשר , ִרים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגרֹוןָׂש'  ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע ְלגָהעֶֹרףִּבְבִחיַנת 

ַׂשר ָהאֹוִפים ְּבִחיַנת ֵוֶׁשט , ַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ָקֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמין

ְוָלֵכן יֹוֵסף . ְוַׂשר ַהַּטָּבִחים ְּבִחיַנת ַהְּוִריִדים ָּבֶאְמַצע, ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂשמֹאל

ּפֹוִטיַפר ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַהְיסֹוד ָיַרד ְלִמְצַרִים ְלֵבית 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ָיַרד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים . ְּדַהְיסֹוד הֹוֵלְך ַלְיסֹוד, ִּדְקִלָּפה

ְּדיֹוֵסף הּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל , ֶׁשהּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַּפְרעֹה ַּבְּקִלָּפה, ְּבַדְוָקא

ִלְהיֹות , ָיַרד ִלְמקֹומֹו ַּבְּלֻעַּמת ֶזה, ַרד ְלִמְצַרִים ַלְּקִלָּפהּוְכֶׁשָּי. ַיֲעקֹב

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֹוֵסף ִנְׁשַאר . ִמַּתַחת ַּפְרעֹה ִּבְבִחיַנת ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַּפְרעֹה

ְוַעל ִּפי ָהֱאֶמת יֹוֵסף הּוא ַהְרֵּבה , ְוַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ֵמַעל ַלְּקִלָּפה, ִּבְקֻדָּׁשתֹו

,  ֵּכיָון ֶׁשִּנְגַזר ֶׁשֵּיֵרד ַלְּקִלָּפהםקֹול ָמָּכִמ, ֶׁשּלֹא ְלִפי ֵעֶרְך ְּכָלל, ֵמַעל ַּפְרעֹה

  ּוְכֵׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה . ָיַרד ַלְּקִלָּפה ִלְמקֹומֹו ְּכִפי ָׁשְרׁשֹו, ִויַמֵּלא ָּבּה ַּתְפִקיד

   .ֵּקם ִמַּתַחת ַּפְרעֹהָּכְך ַּבְּקִלָּפה הּוא ִהְתַמ, ְמקֹומֹו ַּתַחת ַיֲעקֹב  

ה ָתְּסִּנר ֶׁשיַפִטֹות ּפֶׁשֵאר ְלַמף ָאֵסֹוּיֶׁש) ה, ר פז"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 מֹוְּכ, תֹויָבִכְׁש ִלּהָלֲעת ַּביַבִכין ְׁשל ֵּבֵּדְבין ֶהֵאֶׁש, יאֹוִטֲחַהְל

, תרֹוחֹוים ְׁשִּזל ִעב ֶׁשָלָחְל, תנֹוָבים ְלִּזל ִעב ֶׁשָלין ָחל ֵּבֵּדְבין ֶהֵאֶׁש

ת יַנִחְבם ִּב ֵהּהָלֲעם ַּבַגְו, אם הּוַּג ֶׁשּהז ָלַמף ָרֵסֹוּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

 ְוֵכן .תֹויָבִכְׁשיא ִּכִה ּהָלֲעת ַּביַבִכְׁשּו, דסֹוְית ַהים ֶאִלְּמַסְמים ַהִּזִע

ְוֵכן ַׂשר . ל יֹוֵסף ַּבְּקִלָּפה ֶׁשהּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשֵעָׂשיו ְּבִגיַמְטִרָּיא ּפֹוִטיַפר

ַוִּיְקֵנהּו " )א, בראשית לט(  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב"ְסִריס ַּפְרעֹה"ַהַּטָּבִחים ִנְקָרא 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְסִריס ַּפְרעֹה"ּו. "ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר ַהַּטָּבִחים

 "ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף"ְקָרא  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשִּנ,ּפֹוַרת

ּפֹוִטי "ְוֵכן ַׂשר ַהַּטָּבִחים ִנְקָרא ְּבֵׁשם . 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

" ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן"ּו, ) מה,שם מא(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב " ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן

בראשית (ְוֵכן ַהָּכתּוב . יֹוֵסף ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל ָׂשִעירְּבִגיַמְטִרָּיא 

   ַהְמַסְּמִלים ֶאת ר"ֶמֶת  אֹור"ָּתָמת "ס" ם ַהַּטָּבִחיר ַׂשתֵּבי ")י, מא

  .'ַחְׁשַמל לּוָלב'ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר   

ְּכֶׁשִהְתַמָּנה יֹוֵסף ְלִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ְּבִמְצַרִים הּוא ָהָיה ַּתַחת ַּפְרעֹה 

 )מ, בראשית מא(ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב . ִחיַנת ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַּפְרעֹהִּבְב

 ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ָךַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפי"

ֶאְגַּדל "ָׁשם , ֶמְרֶּכֶבת ַהְּקִלָּפהל ז ַעֵּמַרְמַה "ִּכֵּסא" ְּדִבְבִחיַנת "ָּךִמֶּמ

שם (ּוַמְמִׁשיְך ַהָּכתּוב . ִּדְבִחיַנת ַּפְרעֹה ִהיא ֵמַעל ְּבִחיַנת יֹוֵסף, "ָּךִמֶּמ

ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן אָֹתּה ַעל ַיד יֹוֵסף " )מב

ּוָמִצינּו . "ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו

ו "ַהְיינּו ָרָזא ְּדָו" ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש" ).ליקוטים עד(ָדׁש ְּבזַֹהר ָח

ְמַסְּמִלים ֶאת ִמְסָּפר ֵׁשׁש , ִּפְׁשָּתןִמ ְּדִבְגֵדי ֵׁשׁשִנְרֶאה . ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא

ֵמַהְיסֹוד ּוְבָגִדים ֵאּלּו יֹוְנִקים , ןה ָנַתן ְליֹוֵסף ְּבאֹותֹו ְזָמֶׁשַּפְרעֹ, ִּדְקִלָּפה

ְּדיֹוֵסף ִקֵּבל ִמַּפְרעֹה ֶאת ּכַֹח ַהְיסֹוד . ְּכִפי ֶׁשְּמַרֵּמז ַהּזַֹהר, ִּדְקֻדָּׁשה

ְּכמֹו . ִלְהיֹות ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ְלָכל ִמְצַרִים, ִּדְקִלָּפה

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

ְוֵכן 



ְוֵכן ַהָּכתּוב  ".'ֹוְויֹוֵסף הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְוג" )ו, בראשית מב(ֶׁשָּכתּוב 

ת "ר" ָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִיםְללִֹהים ֱאַמִני ָׂש ")ט ,שם מה(ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל יֹוֵסף 

' ג ְו.ָוָיה ֶׁשּיֹוֵסף ִהְׁשִּפיַע ְּבאֹותֹו ְזַמןְל, ִתָּיהְׁש, ִכיָלהֲא ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ל"ֵאֶׁש

  ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב' ְּבַּכּמּוָבא, דסֹוְית ַהַעָּפְׁשַהת ְלכֹוָּי ַׁשּוּלֵא

  .)רכד' ע(  

 ֲעָבִדים ,ַהּכֲֹהִנים ִמְּלַבד ַהִּמְצִרים ָּכל ֶאת ָעָׂשה יֹוֵסף ְּדָלֵכן

 ֶאל יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר" )כג ,מז בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ְלַפְרעֹה

 ְּדיֹוֵסף ,"ְלַפְרעֹה ַאְדַמְתֶכם ְוֶאת ַהּיֹום ֶאְתֶכם ָקִניִתי ֵהן ָהָעם

 ַמה ַרק .ְּכלּום ֵמַעְצָמם ָלֶהם ֵאין ֶׁשַהִּמְצִרים ַהְּקִלָּפה ְּבתֹוְך ָּבֶזה ִסֵּמל

 ֵהם ָהֱאֶמת ִּפי ֶׁשַעל ְוֵכיָון .ַּפְרעֹה אהּוֶׁש ֶׁשָּלֶהם ֵמַהְיסֹוד ֶּׁשְּמַקְּבִלים

 ִלְהיֹות ֲהָפָכם יֹוֵסף ,ּנּוִמֶּמ ַהְׁשָּפָעָתם ְּדָכל ,ְלַפְרעֹה ֲעָבִדים ִּבְבִחיַנת

   ַהְמַסֵּמל ם"ֻסָּל ְוֵכן .ָהֱאֶמת ֶאת ַהְּקִלָּפה ְּבתֹוְך ְלַסֵּמל .ְּבַגְׁשִמּיּות ֲעָבִדים

   .אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג "םָהָע לֶא ףֵסיֹו ַוּיֹאֶמר" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,ַהְיסֹוד ֶאת  

 ַלּכֲֹהִנים חֹק ִּכי ָקָנה לֹא םַהּכֲֹהִני ַאְדַמת ַרק" )כב שם(

 ."ַּפְרעֹה ָלֶהם ָנַתן ֲאֶׁשר ֻחָּקם ֶאת ְוָאְכלּו ַּפְרעֹה ֵמֵאת

 ֵהם ֶׁשַּדְרָּכם ִמֶּׁשָּלֶהם חּוִטים ֵיׁש ַלּכֲֹהִנים ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ִּדְכֵׁשם ִנְרֶאה

 ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' רְּבַמֲאַמ נּוְרַאֵּבֶׁש ְּכִפי ,ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַקְּבִלים

 ַעל ַאף .ֶזה ַּבְּלֻעַּמת ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָּכְך ,ַאֲהרֹן ְזַקן ַעל 'ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחְּבִרים

 ִקְּבלּו ְּדֵהם ,ִּדְקִלָּפה ֵמַהְיסֹוד ַהַהְׁשָּפָעה ֶאת ְמַקְּבִלים ַּגם ֶׁשַהּכֲֹהִנים ִּפי

   יֹוֵתר ְּבצּוָרה ְמַקְּבִלים ְּדֵהם ,ָהָעם ִּכְׁשָאר ֵהם ֵאין ,ִמַּפְרעֹה ְמזֹוָנם

   .ְלַפְרעֹה ֲעָבִדים ַנֲעׂשּו לֹא ְוָלֵכן ,ְמֻכֶּבֶדת  

 ,"ָנמּות ְולֹא ְוִנְחֶיה ֶזַרע ְוֶתן" ִמּיֹוֵסף ִּבְּקׁשּו ְּדַהִּמְצִרים

 )יט ,יז( ָׁשם ַהְּכתּוִבים ְוֵכן .ֶזַרע ִּבְבִחיַנת ִהיא ,ַהְיסֹוד ְּדַהְׁשָּפַעת

 ,"ַּבָּלֶחם ַאְדָמֵתנּו ְוֶאת אָֹתנּו ְקֵנה" ,"ִמְקֵנֶהם ְּבָכל ַּבֶּלֶחם ַוְיַנֲהֵלם"

 ,מא שם( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֶׁשִּיּמֹלּו יֹוֵסף ֵמֶהם ִּבֵּקׁש ְוָלֵכן .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

   ְצִריִכים ,ַהַּצִּדיק יֹוֵסף לֶׁש ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשַפע ְלַקֵּבל ְּדִבְׁשִביל )נה

  .ִנּמֹוִלים ִלְהיֹות  

 ֶׁשהּוא ַּפְרעֹה )צג 'ע וישב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב

 רֹוִאים .ְיאֹור ַהִּנְקָרא ַהָּגרֹון ִמן ְלַמְעָלה הּוא ָהעֶֹרף

 ִנְרֶאה .ַּפְרעֹה לֶׁש ֶהְמֵׁשְך ִּבְבִחיַנת ְלַפְרעֹה ִמַּתַחת הּוא ַהִּנילּוס ֶׁשְּיאֹור

 תֶא ַמְׁשִּפיַע ַּפְרעֹה ָהָיה ַּדְרּכֹו ,ַּפְרעֹה ֶׁשל ֶהְמֵׁשְך ָהָיה ַהִּנילּוס ִּדיאֹור

 ִמְצַרִים ְךֶמֶל ַּפְרעֹה" )ג ,כט יחזקאל( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו .ְלִמְצַרִים ַהֶּׁשַפע

 ַוֲאִני ְיאִֹרי יִל ָאַמר ֲאֶׁשר ְיאָֹריו ְךְּבתֹו ָהרֵֹבץ ַהָּגדֹול ַהַּתִּנים

 שמות( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֵמַהִּנילּוס ַחִּיים ָהיּו ֶׁשַהִּמְצִרים ֵּכיָון ."ֲעִׂשיִתִני

 ֶאת ּוַמְׁשֶקה עֹוֶלה ְוִנילּוס ,ְּבִמְצַרִים יֹוְרִדים ְּגָׁשִמים ֵאין )יז ,ז

 ֶאת ָּבָרא ֶׁשהּוא אֹוֵמר ַּפְרעֹה ָהָיה ,ַלִּנילּוס עֹוְבִדים ּוִמְצַרִים ,ָהָאֶרץ

 ֶבֱאֶמתִּד ,ָּגמּור ֶׁשֶקר ֶזה ָהָיה ְולֹא .ֶלֱאלֹוַּה אֹותֹו ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּכֵדי ַהִּנילּוס

 ְלַהְׁשִּפיַע ְּכֵדי ,ַלִּנילּוס ,ַהָּגדֹול ַהַּתִּנים ַּפְרעֹה ֶּדֶרְך ִמְצַרִים ַהְׁשָּפַעת ָּבָאה

 ְּכֵדי ,ַהִּנילּוס ֶאת ָּבָרא ַּכְבָיכֹול הּואֶׁש ִׁשֵּקר ֶׁשַּפְרעֹה ֶאָּלא .ְלִמְצַרִים

 ֶׁשַּמֲעִביר ִצּנֹור ַרק ָהָיה הּוא ָהֱאֶמת ִּפי ְוַעל .ֶלֱאלֹוַּה אֹותֹו ֶׁשַּיֲעׂשּו

 ָעָׂשה ְּדַפְרעֹה ִנְרֶאה ןֵכְו .ִצּנֹור ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּפְרעֹה ןֵכְו ,ְלָמקֹום ִמָּמקֹום

 ,ַלִּנילּוס ַהַּמְׁשִּפיַע ֶׁשהּוא ְלַסֵּמל, )טו שם( י"ְּבַרִּׁש ָבאַּכּמּו ,ַּבִּנילּוס ְצָרָכיו

   ַהִּסְטָרא ַמְלכּות' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבְדִּכ .ֵמַהּצֹוָאה ִהיא ַהִחיצֹוִנים ִּדיִניַקת

   .'ָּבעֹוָלם ַאֲחָרא  

 ָּיאְּבִגיַמְטִר ִּנילּוסֶׁש ,):קלד 'עולמים בית'( ֶחֶבר א"ָהרי ְּבִכְתֵבי

 ִּדְקִלָּפה יֹוֵסף ִחיַנתְבִּב ָהָיה ְּדַהִּנילּוס ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יֹוֵסף

 'ָאבֹות ִמְדַרׁש' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ַלִּמְצִרים ִמַּפְרעֹה ַהֶּׁשַפע תֶא ֶׁשַּמְׁשִּפיַע

 ְּדָלֵכן ְרֶאהִנְו .סילּוִּנַה יתִנְבַּת תֶא םִיַרְצִמְּב אֹוְסִּכ לַע רֵּיִצ ףֵסֹוּיֶׁש

 ְיַקֵּבל ִּדְקִלָּפה ֶׁשַהְיסֹוד ְּכֵדי ,ַּבִּנילּוס יֹוֵסף ֶׁשל ֲארֹונֹו ֶאת ָׂשמּו ַהִּמְצִרים

 )ז ,יא ר"דב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַהַּצִּדיק יֹוֵסף לֶׁש ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְיסֹוד ֶׁשַפע

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו ִריםִּכָּכ ק"תִמ ָעׂשּוי ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשל ֶׁשֲארֹונֹו

 י"ַׁשַּד ֵׁשם ִמּלּוי ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ת ָלֵכן ,ַלְיסֹוד ַׁשָּיְך ק"ת ֶׁשִּמְסָּפר 'ַצִּדיק

 ָּכל ֶאת ַהְמַסְּמִלים ִּבְנָיִמין יֹוֵסף ַיֲעקֹב ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ד"ֹוי ת"ֶלָּד ן"יִׁש

   'ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחְּבִרים ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ּונְרַאֵּב ְוֵכן .ַהְיסֹוד ֶחְלֵקי

  .ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ִּכָּכרֶׁש  

ֵּבְרכֹו , " ַיֲעקֹב ֶאת ַּפְרעֹהְךַוְיָבֶר" )י, בראשית מז(י "ְּבַרִּׁש

, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַיֲעקֹב ֵּבְרכֹו ִּבְבָרָכה זֹו. ֶׁשַּיֲעֶלה ִנילּוס ְלַרְגָליו

ִמן ָהָראּוי ֶׁשַהִּנילּוס ַיֲעֶלה , ְּדֵכיָון ֶׁשַהִּנילּוס הּוא ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַּפְרעֹה

, ְוַהַּטַעם ֶׁשַעד ָאז ַהִּנילּוס לֹא ִּכֵּבד ֶאת ַּפְרעֹה. ַּכְבָיכֹול, ְלַרְגָליו ִויַכְּבדֹו

ְּדָכל , בֹוד ֶזה ָלֶזהּוַבְּקִלָּפה ֵאין ֻמָּׂשג ֶׁשל ָּכ, ְּדִנילּוס הּוא ְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

הּוא , ּוְלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ֵּבַרְך ֶאת ַּפְרעֹה ְּבָדָבר ֶזה. 'ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד'ֶאָחד 

ּוָבֶזה הּוא . ְוַיֲעֶלה ִלְכבֹוד ַּפְרעֹה, ָּגַרם ֶׁשִּיָּכֵנס ַּבִּנילּוס ִניצֹוץ ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

 ָּפַעל ַיֲעקֹבְוָלֵכן .  ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַּפְרעֹהְיַסֵּמל ֶאת ַמהּותֹו ָהֲאִמִּתית ֶׁשהּוא

ַהּכַֹח ת ֶאְוָהָיה לֹו , ְּדַיֲעקֹב הּוא ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלְיסֹוד, ָּדָבר ֶזה

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁשְּכִפי . הָּפִלְקד ִּדסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהִּנילּוס

 ן ֵהּהָנֶּמִּמ ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשתֹו ֶׁשַהְּקִלּפֹות ְמַכְּבד'ָאה ֵמַהֵחְטאׁשֶֹרׁש ַהֻּטְמ'

   ְוֵכיָון ֶׁשַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה יֹוֵנק ִמַּיֲעקֹב ָלֵכן הּוא ְמַכֵּבד אֹותֹו תֹויֹוְנק

  .ּוְמַצֵּית ִלְדָבָריו  

, "ַהְיאֹרּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל " ).מקץ קצד( ּזַֹהרַּב

 ְויֹוֵצא הּוא ְךִּבְגַלל ֶׁשאֹותֹו ָנָהר ֶׁשִּנְמָׁש, ֶזה יֹוֵסף

 ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְךְויֹוֵסף הּוא ָנָהר ְלִהְתָּבֵר, ַמְׁשֶקה ְוָזן ַלּכֹל

רֹוִאים ֶׁשְּיאֹור ַהִּנילּוס הּוא יֹוֵסף ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהֶּׁשַפע ְלָכל , ִּבְגָללֹו

ְוֵכן . ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּבִגיַמְטִרָּיא "עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר"ְוֵכן . םִמְצַרִי

 'ַחְׁשַמל עֹוף'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּבְבִחיַנת יֹוֵסףף"עֹו

ל ַעִהֵּנה עֵֹמד ְוְרעֹה חֵֹלם ַפּו"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , עֹוף הּוא ִּגיַמְטִרָּיא ּיֹוֵסףֶׁש

ְוִהֵּנה " )ב, בראשית מא(ְוֵכן ַהָּכתּוב . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ז" ַהְיאֹר

 ַהְמַסֵּמל ר"ָנָהת "ס" ר ַהְיאֹן ִמהְוִהֵּנ" ְוֵכן .יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא "  ַהְיאֹרִמן

 'ר יאֹו  אֹוירִוֲאת ֹוּיִת אֹוראֹוְין ֵכְו. רַהּזֹי ַהֵרְבִדף ְּכֵסל יֹוֶׁשֶאת ַהְיסֹוד 

ת " רר"אֹוְין ֵכְו, 'ַחְׁשַמל עֹוף'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר   ֶאת ַהְיסֹודיםַהְמַסְּמִל

  ע ַברֹת ֶאר ָּפְסִמּו ")י, במדבר כג(ד סֹוְית ַהַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכַה

  ".לֵאָרְׂשִי  

ּדּוַע ַהָּפרֹות ַהְּׁשֵמנֹות ַמ, א"קּוְׁשָיא ֵמָהַרב ַיֲעקֹב ַּכְרֶמל שליט

ְיפֹות ּתַֹאר ִויפֹות ֶׁשָּיְצאּו ֵמַהְיאֹור ְמתָֹארֹות ַּבָּכתּוב 

ֵּתאּור ,  ֵאיְך ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַעל ָּפרֹות,)יח, ב, בראשית מא' ע( ַמְרֶאה

 ִנְרֶאה

 ָּכתּוב

 ִנְרֶאה

 מּוָבא

 מּוָבא

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

ָׁשַמְעִּתי 



ה ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפ" )ו, שם לט(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשָּמִצינּו ַעל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ֶׁשַהָּפרֹות ָהיּו ֵחֶלק . "תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה

 ֶאת ַהּתַֹאר ֶׁשל יֹוֵסף ןַׁשָּיְך לֹוַמר ֲעֵליֶה, ֵמַהִּנילּוס ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף

 )אבות( ל" ְלָהֲאִריַז'ס"ִלּקּוֵטי ַהַּׁש' ְּבןֵּיַע. ְיפֹות ּתַֹאר ִויפֹות ַמְרֶאהֶׁשֵהן 

 ַמּדּוַע 'ֶּצַמח ֶצֶדק'ְוָרִאיִתי ֵּבאּור ְּבֵׁשם ַה. ְיֵפה ּתַֹארֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא 

ְּדיֹוֵסף ָּכלּול ִמָּכל ַהְּגָוִנים ּוְכֶׁשֵּיׁש ִרּבּוי ְּגָוִנים ֵיׁש , יֹוֵסף הּוא ְיֵפה ּתַֹאר

ְוֵכן מּוָבא . ם ֵמִביא יִֹפיְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשִרּבּוי ַהְּגָוִני. יִֹפי

ְוֵכן . יִפיֹו ְורֵאְּפן ֹוׁשְּליא ִמ ִהתֶרֶאְפִּתת ַהיַרִפְּסֶׁש )ק טו"אגה( 'ַּתְנָיא'ַּב

 ןֵּיַע. ְׁשִּפיָעה ֶאת ֶׁשַפע ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותַּמֶׁש, ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ְיֵפה תַֹאר

 ָהעֹולֹות ָּפרֹותַה ֵּבין ַקֵּׁשרֶׁשְּמ )כב ,מט בראשית( 'ַהּטּוִרים ַבַעל'ְּב

 ןֶּב" בתּוָּכַה ְךֵׁשְמֶה ןֵכְו ".יֹוֵסף ּפָֹרת ֵּבן" ָעָליו ֶׁשֶּנֱאַמר ְליֹוֵסף ,ֵמַהְיאֹר

   ִהיא יֹוֵסף תַעָּפְׁשַהְּד ,ַּפְרעֹה ֶאת ַהְמַסֵּמל ן"יִּנַּת ת"ס "ןִיָע יֵלֲע תָרּפֹ

   .הֶז ַּבְּלֻעַּמת ַּפְרעֹה ֶׁשל ַהֶהְמֵׁשְך  
 הֹוִדיַע ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר" ).קצו מקץ( ַּבּזַֹהר

 ,"ָךָּכמֹו ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין זֹאת ָּכל ֶאת ָךאֹוְת ֱאלִֹהים

 ֶׁשָחַלְמִּתי ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ָהִייָת ַאֲחָרי ,"ֱאלִֹהים הֹוִדיַע ַאֲחֵרי"

 ֶׁשל ֵמֲאחֹוָריו ָהָיה ֶׁשּיֹוֵסף ְמַרֵּמז ְּדַהּזַֹהר הִנְרֶא .ָמצּוי ָהִייָת ָׁשם ֲחלֹום

 ,ֶזה ַּבְּלֻעַּמת ַּפְרעֹה ֶׁשל ַהֶהְמֵׁשְך ִהיא יֹוֵסף ִּדְבִחיַנת .ַהֲחלֹום ִּבְזַמן ַּפְרעֹה

 וָׂשֵע ְּבִגיַמְטִרָּיא הָעָׁש ןֵכְו .ֶׁשּלֹו ֶהְמֵׁשְך ִּבְבִחיַנת ַאֲחָריו ָעַמד הּוא ָלֵכן

 ָהִייָת ַאֲחָרי רֵמאֹו רַהּזַֹה ןֵכָל .ןָּמַקְלִדְּכ יֹוֵסף ֶׁשל ֶזה ְּלֻעַּמתַה הּואֶׁש

 ,הָעָׁשְו וָׂשֵע תיַנִחְּב יאִהֶׁש ָךְּלֶׁש םִּיַרחֹוֲאָה תיַנִחְבִּד ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

 ֶׁשֲחלֹומֹו ).קצד מקץ( ֵמַהּזַֹהר 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר אנּוֵבֵה ְוֵכן .םָׁש הָתְיָה

 ,ֶׁשַבע ִמְסָּפרְל תֶכֶּיַּׁשַה ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ָהָיה ַּפְרעֹה ֶׁשל

 ַוּיֹאֶמר" בתּוָּכַה ְוֵכן .יֹוֵסף ּוְבִחיַנת ַּפְרעֹה ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית זֹו ְוַהְׁשָּפָעה

   ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶקֶׁשת ְּבִגיַמְטִרָּיא "יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה

  .'ֶקֶׁשת ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַלַּמְלכּות  

, ִּפיׁשֹון הּוא ִנילּוס ְנַהר ִמְצַרִים )יא, בראשית ב(י "ְּבַרִּׁש

ּובׁשּו עְֹבֵדי "ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ִמְצַרִים , ֶׁשהּוא ְמַגֵּדל ִּפְׁשָּתן

ְּדַהִּנילּוס ְמַסֵּמל ֶאת , ס ְמַגֵּדל ִּפְׁשָּתןִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהִּנילּו. "ִפְׁשִּתים

ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת , ָלֵכן הּוא ְמַגֵּדל חּוֵטי ִּפְׁשָּתן,  ֶׁשל ִמְצַרִיםדסֹוְיַה

ְוֵכן ַהָּכתּוב . 'יתיִצל ִצַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ת ַעָּפְׁשַה

  ד סֹוְית ַהל ֶאֵּמַסן ְמֹויׁשִפְּד ,ְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא " ַהּסֵֹבב הּואִּפיׁשֹון "ָׁשם 

  .םִיַרְצל ִמה ֶׁשָּפִלְקִּד  

ת תֹוָליא ְּדִבָהר ְלנֹויָּק ִנְךַלָהֶׁשְּכ ).יומא לח(ַּבְּגָמָרא 

ל ֹוׁשְחיו ַנָלד ָעַמ ָעתֹויָרִזֲחם ַּבִיַרְצל ִמא ֶׁשָּיִרְדְּנַסְּכֶלַאֵמ

ח א ָנין לִֹיַדֲעם ַוָּי ַלָהילּוִטֵהן ְוֶהת ֵמַח ַאלּוְטָנ, עֹוְּבַטם ְלָּיַּבֶׁש

ר ַמ ָאּהָכָרְכא ּוד הּוַמ ָעּהָּתְרֶבת ֲחיל ֶאִטָה ְלּוׁשְקִּב, ֹוּפֲעַּזם ִמָּיַה

ל ר ַעֵעַטְצה ִמָיָה ְוֹוּפֲעַּזם ִמָּיח ַהד ָנָּיִמ, ּהָּמי ִעִנילּוִטם ֲהֶהָל

ה ָאְציֹות ְוֶצֶּבְצַבה ְמָתְי ָהֹוּכל ַע ֶׁשּהָלֵמְנ ִליַעִּגִהן ֶׁשיָוֵּכ, ּהָּתְרֶבֲח

 נּויֵטִהָר"ה מֹלֹר ְׁשַמ ָאיָהֶלָעְו', כּוה ְויָנִפְּסי ַהֵנְפֹות ּדַחַּתִמ

ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ. "םת ָיַּיִרְּב"א ָּלֶא" יםִתרֹוְּב"י ֵרְקל ִּתַא" יםִתרֹוְּב

ת ל ֶאֵּמַסח ְמָרְזִמם ְּדִיַרְצִּמ ִמאּוְב הּוׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבח ֶׁשָרְזִּמי ַהֵרֲעַׁש

א ֵצֹוּיע ֶׁשַפֶּׁשַהת ֵמֶקֶנם יֹוִיַרְצִמּו, םִיַרְצת ִמיַקִנם ְיָּׁשִּמת ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהַּדִמ

ם ם ֵהֶהֵּמ ֶׁשּוּלים ֵאִרָער ְׁשֵּצַי ְלגּוֲאם ָּדן ֵהֵכָל, הָצחּו ַהּוּלים ֵאִרָעְּׁשִמ

 ַּבְּגָמָרא זְמֻרָּמ ַּכּוּלֵאים ָהִרָעְּׁשת ַהא ֶאָרל ָּבכֹוָיְבם ַּכָּין ַהֵכָלְו. יםִקְניֹו

ת "ּמּוָבא ְּבלקַּכ, םת ָייַנִחְּבים ִמִקְנ יֹוּוּלים ֵאִרָעְׁש ִּד,םת ָיַּיִרְּב

ם ֵׁשְּב ֶׁשםָית ֹוּיִתאֹויא ֵמה ִהעְֹרת ַּפיַקִנְּי ֶׁש)קלד' וארא ע( ל"ְלָהֲאִריַז

 ִּמְצַרִיםֶׁש )תצג' חג המצות ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ָבא ְּבפרעְוֵכן מּו. יםִהלֱֹא

 ְלַרֵּמז ֶׁשעֹוִׂשים ַּכְבָיכֹול ֶמֶצר ַעל ַהָּים ָהֶעְליֹון ְויֹוְנִקים ֶמֶצר ָיםאֹוִתּיֹות 

ֲעִביר ֶאת ַה ְלַהְּקֻדָּׁשהל ם ֶׁשָּיר ַּבֶצים ֶמִׂש עֹוּוּלים ֵאִרָעְּׁשן ֶׁשיָוֵכְו ,ִמָּׁשם

  ת ירּוִסת ְמכּוְזק ִּבַרְו, ּוּלים ֵאִרָעְׁשה ִלָּלִחְתד ִּבֵּגַנְתם ִהָּיַה ,ע ַלְּקִלָּפהַהֶּׁשַפ

  . יםִרָעְּׁשת ַהיא ֶאִבָהר ְלַזָעְו, םָּיע ַהַנְכר ִננֹוָּקל ִנ ֶׁשׁשֶפֶּנַה  

 ׁשָּדְקִּמַּב יּוָהֶׁש יםִרָעְּׁשַה לָּכ ְךיָכִפְל םָׁש ַּבְּגָמָרא

 יֵנְּפִמ רנֹויָּקִנ יֵרֲעַּׁשִמ ץחּו בָהָז לֶׁש תיֹוְהִל ּוּנַּתְׁשִנ

 רּכְֹזִל יֵדְּכ תחֶׁשְּנִמ יּוָה ּוּלֵא יםִרָעְּׁשֶׁש נּוְיַה .יםִּסִנ ֹוּב ּוׂשֲעַּנֶש

 יםִּסִנ םֶהָּב יּוָה םִא הֶׁשָק הָראֹוְכִלְו ,םֶהָּב ּוׂשֲעַּנֶׁש יםִּסִּנַה תֶא

 ּוׂשָע ַעּוּדַמּו יםִרָעְּׁשַה רָאְּׁשִמ יםִפָי רֵתיֹו םוָתׂשֲעַל יְךִרָצ הָיָה

 'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדָבֵרינּו יִפְל רָאבְֹמּו ,יםִפָי תחֹוָּפ םָתאֹו

 תחֶׁשְּנַהֵמ קֵנֹוּיֶׁש הָּפִלְקִּד ׁשָחָּנַה ׁשֶרׁשֹ תֶא תֶלֶּמַסְמ תחֶׁשְּנֶׁש

 ַהְּקֻדָּׁשהֵמ אֵצֹוּיֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא ּולְּמִס ּוּלֵא יםִרָעְׁש ןֵכְו .ֻדָּׁשהְקִּד

 נּוְרַאֵבְדִּכ "יַחִרָּב ׁשָחָנ ןָתָיְוִל" אהּוֶׁש העְֹרַּפ תיַנִחְבִל ,הָּפִלְּקַל

 םֶהָּב ּוׂשֲעַּנֶׁש לַלְגִּבֶׁש ַהְּגָמָרא תֶזֶּמַרְמ הֶזְו ',יקִּדַצ לַמְׁשַח' רָמֲאַּמַּב

 תחֶׁשְּנִמ םָתאֹו ירּוִאְׁשִה ,ּוּלֵאָה יםִרָעְּׁשַה ידִקְפַּת לַע זּוְמָרֶׁש יםִּסִנ

 לֵבטֹו עָרצְֹמ ).לא יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .םיָדִקְפַּת לַע זֵּמַרְל

 ןֵהּכַֹה ידִמֱעֶהְו" ).ו סוטה( יִמְלַׁשרּוְיַבּו .רנֹויָּקִנ רַעַׁשְּב דֵמעֹוְו

 ּוּלֵא יםִרָעְּׁשֶׁש יםִארֹוְו .רנֹויָקִנ רַעַׁש הֶז "'ה יֵנְפִל הָּׁשִאָה תֶא

 לָּכ .)יא יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַלֻּטְמָאה ַהְּקֻדָּׁשה יןֵּב רּוְּבִח

 רַעַּׁשִמ ץחּו הָזזּוְמ םֶהָל הָיָה אלֹ םָׁש יּוָהֶׁש יםִרָעְּׁשַה

 יְךִרָצ הָּפִלְּקַל היָקִנְי ןֵתֹוּנֶׁש הֶז רַעַׁשְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .רנֹויָּקִנ

 תַרְזֶעְל יםִׁשָנ תַרְזֶע יןֵּב יּוָה רנֹויָּקִנ יֵרֲעַׁש ןֵכְו .היָרִמְׁשִל הָזזּוְמ

 אֵצֹוּיֶׁש עַפֶּׁשַה לַע זֵּמַרְמ יםִׁשָנ תיַנִחְבִל אֵצֹוּיֶׁש עַפֶּׁשַהְו לֵאָרְׂשִי

 בתּוָּכַה ןֵכְו ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,הָּפִלְּקַה םקֹוְמִל

 תֶאְו יָךֶחַא םלֹוְׁש תֶא הֵאְר אָנ ְךֶל לֹו ראֶמּיַֹו" )יד ,לז בראשית(

 ת"ס "ןרֹוְבֶח קֶמֵעֵמ ּוהֵחָלְׁשִּיַו רָבָּד יִנֵבִׁשֲהַו ןאּצַֹה םלֹוְׁש

   ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד יֹוֵסף תיַדִרְי הָלְׁשְלַּתְׁשִה הֶז קסּוָּפִמְּד .ר"נֹויָּקִנ

  .רנֹויָּקִנ תיַנִחְּב ְךֶרֶּד יאִה םִיַרְצִמ תיַקיִנִו ,םִיַרְצִמְל  
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ַעד ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת " )יג, דניאל ח(

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפִים : ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס

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

ָּיבֹא אֹותֹו ָהֶעֶרב ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעד ֶׁש,"ַעד ֶעֶרב בֶֹקר"ַרֵּבינּו ְסַעְדָיה 

 ּוְבטּוִחים ָאנּו ִּכי ְּדַבר ֱאלֵֹהינּו ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור"ּבֹו 

 ַוֲאִני אֹוֵמר ִּכי ָהֶעֶרב ְוַהּבֶֹקר ָהָאמּור .ָיקּום ְלעֹוָלם לֹא יּוָפר

 ,"ֶקר בֶֹרבַעד ֶע"ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנְו .ַמְטִרָּיא הּואיָּכאן ִּג

  ז ֵּמַרי ְמ"ִּׁשַרר ֶׁשַמה לֹוֶצא רֹו"ט שליטַלְּבְניֶזל ַאעְרֶּב' ג ר"הרהְו .ב"ד עַע

    .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת "אָּיִרְטיַמִּגל ַהַע  

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

 הֶצרֹו ,ל"תש אָּיִרְטיַמִּג "יםִמָי םִיַתָנְׁש" הֵּנִה "יםִמָי

 אהּו ה"שס יםִמָעְּפ 'בּו ,יםִמָי ה"שס הָנָׁש לָכְּב יִּכ רַמלֹו

 ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ה"שס ה"שס אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות ,ל"תש

 אָרְקִנ אהּוְו ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ּוִמּלּואֹו ָּפׁשּוט י"אדנ ְּכִמְנַין

 הָנָׁש ו"ל םִאֶׁש רֵאָבְמ ןסֹוְרֶזָלְּג בַרָהְו .הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק

 הָנָׁש ו"ל דעֹו יְךִרָצ ,הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק תּוּלַּגְתִה תֶכֶׁשְמִנ

 הֶאְרִנְו .ב"תשע תֶא לֵּבַקְנ בשּוְו .הָּטַמְל יןִמָּיַה ץֵק תּוּלַּגְתִהְל

 ןֵתנֹו אהּו ןֵכָל ,הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק לַע רֵּבַדְמ י"ִרֲאָהֶׁש יףִסהֹוְל

 הָּמַחַה תמֹוְי לַע זֵּמַרְמ ה"שס יִּכ ,ה"שס ה"שס לֶׁש זֶמֶר

 הֶׂשֲעַנ םִאְו ,ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא לֵּמַסְמַה רָכָז תיַנִחְּב יאִהֶׁש

 ג"שפ יאִהֶׁש רּוּבִעָה תַנְׁש לַע י"ִרֲאָה לֶׁש אָּיִרְטיַמִּג תֹואֹו תֶא

 אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות ,ו"תשס אהּו ג"שפ יםִמָעְּפ 'ּב םיִמָי

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

, רּוּבר ִעֵצֹוּיֶׁש הָבֵקְנּו רָכָז רּוּבִח ודסְֹּב ןֹוּתְחַּתַל ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה

 .תֶרֶּבֻעְמה ָניא ָׁש ִהא"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. יַחִׁשָּמת ַהיד ֶאִלר מֹוּוּבִעָהְו
ד סֹו'ר ֶפֵס ְּבנּוְבַתָּכים ֶׁשִרָביא ְּדִבו ָנ"ר לַּפְסל ִמת ֶׁשיבּוִׁשֲח ַהןַיְנִעְבּו

ֶׁשָּתִמיד ֵיׁש :) סוכה מה(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .'בָלל לּוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב', לַמְׁשַחַה

ַוֲעֵליֶהם , ִלים ְּפֵני ְׁשִכיָנה ְּבָכל יֹום ַצִּדיִקים ֶׁשְּמַקְּבו"לָּבעֹוָלם ְלָפחֹות 

 ַצִּדיִקים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְיסֹוד י"ַּפֲעַמִים ַחְּדֵיׁש . עֹוֵמד ָהעֹוָלם

ְוֵכן ְׁשַנת ַהַחָּמה ִהיא . ַוֲעֵליֶהם עֹוֵמד ָהעֹוָלם, ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַלַּמְלכּות

. ִמְּלַבד ֲחֵמֶׁשת ַהַחִּגים, י"ם ַחַּפֲעַמִי יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים

ז נּוָּגר ַהאֹון ָהֵכְו. י"ְּדַחָּמה ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְּבִמְסָּפר ַּפֲעַמִים ַח

יר ִאֵה, 'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ן ֶדן ֵעַגה ְּבָּמַח ַהְךֹוּתיר ִמִאֵהֶׁש

 )ב, ר יא"ב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, י" ַחַּפֲעַמִיםן ֵהת ֶׁשעֹו ָׁשו"לז ַנְגִּנם ֶׁשֶדקֹו

. הָראֹו ָהּהָתה אֹוָׁשְּמת ִׁשעֹוו ָׁש"ר לַמא ָאיָרֵעי ְזִּבם ַרֵׁשי ְּבִוֵל' ר

ס ֵסְמַעַרל ֵמֵאָרְׂש ִיכּוְל ָהֹום ּבֹוּיַהֶׁש' תבֹו ָאׁשַרְדִמ'ר ֶפְּבֵסא ָב מּוְוֵכן

 ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלקם יֹוְוְקִריַעת ַים סּוף ם ֹוּיְו. תעֹו ָׁשו"ל ְלְךֵרָאְת ִהְלֻסּכֹות

ֶאת  ׁשֵרה ֵּפֶׁשּמם ֶׁשא ָׁשָבן מּוֵכְו, תעֹו ָׁשו"ל יּוה ָהָרֹון ּתַּתם ַמיֹוְו

 .)סוטה יג(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן ֵכְו. תֵּמם ֶׁשֶדם קֹו יֹוו"ל ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל

ה ֶזר ָּבאּוֵּבַהְו. בקֲֹעל ַי ֶׁשנֹורֹוֲא ַּבלּוְתים ִנִרָתה ְּכָּׁשִׁשים ְולִׁשְׁש

ן "ְוֻכְּלהּו ְּתַלת ָוִוי :)תיקונים קכג(ְּבזַֹהר ָחָדׁש א ָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפא ַעהּו

. י"ְׁשָּבן ַחּון ְּכח"ְּכִליָלן ְּבַצִּדיק ַחי ָעְלִמין ְּדָהִכי ָסְלִקין ְּתַלת ָוִוי

ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני חּוִטים ' ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ְו' ַמל ֻסָּלםְׁשַח'ים ֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמִרּו

אֹות ן ַהֵכָלְו. ם"ָוִוי' ֶׁשָּכל ֶאָחד ָּכלּול ִמג, ְּבִׁשְדָרה ֶׁשל ָאָדם ְוֵכן ָּבעֹוָלמֹות

ְׁשלׁש ֵמאֹות ם ְּבִמּלּוָיּה ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָוִוי' ן ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהג"ִׁשי

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . י"ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ַּפֲעַמִים ַח. י" ַח ַּפֲעַמִיםם ֶׁשֵהיםִׁשִּׁש

ְּדֶזה ְמֻרָּמז ה ֶאְרִנְו, ו"ר לַּפְס ִמׁשים ֵיִכָאְלַּמת ַהנֹוֲחַמְּב ֶׁש.)ויגש ריא(

ל ר ַעֵּבַדה ְמֶּזק ַהסּוָּפַהְו". לֹול ַעַּמים ִמִדְמים עִֹפָרְׂש ")ב, ו' ישעי(ַּבָּכתּוב 

ן ֵכְו). קעט' תרומה ע( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ּמּוָבא ְּבַּכ ,יםִפָר ְׂשיֵנְׁש

, הָאָבֲהה ַוָכָל הֹוׁש ֵיַענּוֲעל ַנָכי ְלִּכ, י"ם ַחִיַמֲע ַּפׁשים ֵיִענּוֲעַּני ַה"ַחְּב

ר ָכת ָזיַנִחם ְּבה ֵהָרְדִּׁשַּבים ֶׁשִטחּוי ַהֵנן ְׁשֵכְו, הָבֵקְנר ּוָכת ָזיַנִחד ְּבֶגֶנְּכ

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , יןִרכּוין ְּדִּיַמד ְלָחֶאין ְוִּבְקין נּוִּיַמד ְלָחֶא, הָבֵקְנּו

, בלו ֵלת ֹוּיִתד אֹוסֹוְיע ַהַפת ֶׁש ֶאיַעִּפְׁשַּמ ַהבָללּון ֵכְו. 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'

ְוֵכן ָמִצינּו . בת ֵליַנִחיא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמו ֶׁש"ר לַּפְסל ִמז ַעֵּמַרְל

 ְמַרֵּמז ַעל ְסִפיַרת ַהִּביָנה "ִמי ָבָרא ֵאֶּלה" ֶׁשַהָּכתּוב .)הקדמה ב(ַּבּזַֹהר 

, ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקֵראת ֵאֶּלהת ְוֶרֶאְפִּתַהֶׁשִּנְקֵראת ִמי ֶׁשִּמֶּמָּנה יֹוֵצאת ְסִפיַרת 

ְורֹוִאים .  ֶׁשְּמַחֵּבר ְסִפירֹות ֵאּלּוֱאלִֹהים  אֹוִתּיֹותִמי ֵאֶּלהּוְבַיַחד 

 ַהְמַסֶּמֶלת ָרֵחל ְוֵכן. ַהְיסֹודת ְוֶרֶאְפִּתַה ְמַסֵּמל ֶאת ו"ל ִּגיַמְטִרָּיא ֵאֶּלהֶׁש

ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות , י" ַח ַּפֲעַמִיםן ָׁשִנים ֶׁשֵהו"לֶאת ַהַּמְלכּות ָחְיָתה 

  ְוֵכן . י"ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיׁש ּבֹו ִמְסָּפר ַח, ֵני חּוִטיםְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ִמְּׁש

   . ַעּמּודְּפָעִמים' באֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא '  ִעם ַהגָרֵחל  

ִּכי ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים " )יג ,זכריה ט(

". ְוַׂשְמִּתיְך ְּכֶחֶרב ִּגּבֹורְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון 

יא ת ִהַחה ַאָדָּג ַה," ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשתִּכי" ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו

ל ן ַעָוי ָיֵנת ְּבה ֶאָדהּוי ְיֵנ ְּבחּוְּצַנְּיי ֶׁשִנת ֵׁשִיי ַּביֵמה ִּבֶיְהִּיה ֶּׁשַמ

ם ם ִעחְֹלִל' ד הַיה ְּבָכרּו ְּדתֶׁשֶקה ְּכֶיְהה ִיָדיהּוִו', ת הַעּוׁש ְּתיֵדְי

 ֶׁשֶּלָעִתיד "ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים"יא ה ִהָּיִנה ְׁשָדָּגַהְו, יםִנָוְיַה

' ת הֶׁש ֶקיּוְהם ִיֵהם ְוִיַרְפי ֶאֵנ ְּברּוְרעֹוְתג ִיגֹוָמג ּוֹות ּגֵע ְּבָלבֹא

ם "יִּבְלַּמַהים ֶׁשִארֹו. יםיִלִּבְקים ַמִרָמֲאַּמַהְו, גגֹוָמג ּוֹום ּגם ִעחְֹלִל

ף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמת מֹוֲחְלל ִמַעים ְוִאָנמֹוְׁשַחל ַהה ַעָאבּו ְנּהָתת אֹור ֶאֵאֵּב

ת מֹוָחְליא ִמף ִהֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְּת ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. אבֹיד ָלִתָעֶל

. עַבֶּט ַהְךתֹו ְּבׁשֵּבַלְתס ִמֵּנַה ְו,יםִאָנמֹוְׁשַחל ַהֶצה ֵאָיָה ֶׁשמֹוע ְּכַבֶּט ַהְךֶרֶדְּב

 יּוָה ֶׁש,לֵאָרְׂשם ִיַעה ְלָׁש ָקרּוָחִניתה ָפקּוְת ִּבלּוֲעים ָּפִאָנמֹוְׁשַחַה ֶׁשמֹוְכּו

ה ָׁש ָקרּוָחִניתה ָפקּוְתל ִּבֵעֹוף ּפֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמְךָּכ', כּוים ְוִנְּוַיְתה ִמֵּבְרַה

ב תּוָּכ

 אָבמּו

ב תּוָּכ



 ׁשֵּבַלְתִהת ְליכֹוִרת ְצעֹוּוׁשְיַהם ֶׁשַעַּטא ַהָפּוה ּגֶזי ַלאּוְו. לֵאָרְׂשם ִיַעְל

ים ִּסִנם ְלִיאּום ְריָנֵאת רֹוֹוּדי ַהִּכ, םִילּוים ְּגִּסים ִנִא רֹואלֹע ְוַבֶּט ַהְךֶרֶדְּב

  , יםִאָנמֹוְׁשַחַהב ַּצַּמה ִמֶׁשר ָקֵתה יֹוֵּבְרם ַהֹוּיב ַּכָּצַּמ ַהנּוֵרֲעַצְלּו. םִילּוְּג

  .ינּוִכא ָזה לֶֹזם ָלם ַּגֹוּיַהְו, תכֹוָרֲעַּמת ַה ֶאלּוֲהִנ' י הֵאְרם ִיָלְצֶאֶׁש  

ף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבת ִחל ֶאֵּמַסְמב ַהתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּב ס"תש

ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ") יח, בראשית מד(ד ִון ָּד ֶּביַחִׁשָמּו

ר ֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יםִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹוָהם  ִע,"ֲאדִֹני

את ֵצְמף ִנֵסת יֹוָעָּפְׁשַהֶׁש, "ִּבי ֲאדִֹני"ף ֵסיֹוז ְלַמה ָרָדהּוְּי ֶׁשא"שליט

 י"אדנם ל ֵׁשז ַעֵּמַר ְמ"ֲאדִֹני"ן ֵכְו .םָלעֹול ָּבֵעֹוא ּפ הּוֹוּכְרַדְו, ֹוּב

ת " רי"ִּבא ֶׁש"ן שליטֵהף ּכֵֹסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְּמֶׁש

ז ַמה ָרָדיהּוִו, יןִמָיְנל ִּבה ַעָים ָהֶהָּל ֶׁשַחּוּכִּוַה ֶׁשינּוְיַה, ףֵסֹויין ִמָיְנִּב

א ָבן מּוֵכְו ".ִּבי ֲאדִֹני"ין ִמָיְנ ִּבְךֶרֶדְו, ינֹוֵבּוף ֵסין יֹור ֵּבֵּׁשַקין ְמִמָיְנִּבֶׁש

 יׁשִּגְרה ִהָדהּוְּיל ֶׁש"ץ זצֵבָקְלש ֶא"רם ָהֵׁש ְּב)כו, מדבר קדמות י(א "יָדִחַּב

ז ֵּמַר ְמ"יִּב", "ִּבי ֲאדִֹני"ר ַמא ָאן הּוֵכָל, הָּלַּגְתִהם ֶׁשֶדף קֹוֵסא יֹוהּוֶׁש

  ז ַמה ָרָדהּוְּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. םֶהק ֵמֶלא ֵחף הּוֵסֹוּיֶׁש, יםִטָב ְׁשב"יל ַע

  .ּוּנֶּמים ִמִלְּבַקְּמים ֶׁשִטָבב ְׁש"יל ַהף ַעֵסיֹוְל  

 אֹותֹו ,"'ִהֵּנה יֹום ָּבא ַלה" )ב, לז' פרקי היכלות'( ׁשָרְדִּמַּב

 ,ַהּיֹום ֶׁשָּבא ּגֹוג ּוָמגֹוג ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמְרִּגיז ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים

 ֶׁשֶּנֱאַמר ,םִיד ְירּוָׁשַל ְועֹוִלים ִלְלּכֹ,ְוַרַעׁש ָּגדֹול ְּבַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל

 ְּבאֹותֹו ָׁשָעה עֹוֶׂשה ,"ְוָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוָׁשַלִם"

ִמְלָחָמה ְּבגֹוג ּוָמגֹוג ְויֹוְצִאין ִעּמֹו ִׁשְבָעה רֹוִעים ּוְׁשמֹוָנה ְנִסיֵכי 

ים ִע רֹותַעְבִּׁשא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו. ָאָדם

ל ר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכל ַהם ַעּוּגְרַּתת ַה" רב"תשען ֵכְו .ב"תשעת ֹוּיִתאֹו

ִמָּיִמים ַרִּבים ִּתָּפֵקד ְּבַאֲחִרית ") ח ,יחזקאל לח(ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ

   ְךָתָיְרִׁשי ַמִנַמין ְּתיִאִגין ַסִמיֹוִמ" ,"ַהָּׁשִנים ָּתבֹוא ֶאל ֶאֶרץ ְמׁשֹוֶבֶבת

  ".אָעְרל ַאַע ְךַהְתא ָיַנְׁשף סֹוְּב  

ם ִיַדת ָייַאִׂשְניא ִּבה ִהָעבּוְּׁשַהים ֶׁשִקסּוְּפי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹו

 ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם". "ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים ָיִדי ",םִיַמָּׁשַל

ל ַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבה ֶּׁשי ַמל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנְו". ַהָּׁשַמִים ֶאל

ָׁשָנה ָעַבד  ד"י ְועֹוד, ָׁשָנה ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר ד"יַּיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש ֶׁש' תאֹו

 ִּדְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת ֵיׁש ָלּה.  ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְּבָרֵחל ְוֵלָאה,ֵאֶצל ָלָבן

יד ִתָעת ֶליַנִחְב ִּבֶרתִלְזּכֹות ִלְׁשֵלמּות ַהִּתְפֶא ּוִבְׁשִביל. ְׁשֵּתי ָיַדִים

 ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַקֵּׁשר ַּגם ִעם ֵלָאה ְוַגם ִעם ָרֵחל ָהָיה ָצִריְך ַלֲעמֹל ,אבָֹל

ם ַלָע ְלְךַרָבא ְמָּב ַריּהֵמא ְׁשֵהְיל ד ֶׁשֹוּסה ַהֶז ְו.ד ָׁשָנה"ַּפֲעַמִים י

ד ֶגֶנְּכ, ד"ים יִמָעְּפ' בן ַיְנִמת ְּכֹוּיִת אֹוח"כ ֹו ּבׁשֵּיֶׁש, אָּיַמְלי ָעֵמְלָעְלּו

ם ַּגֶׁש, בקֲֹעל ַית ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמה ַה"י מּוּלִמה ְּב"ם הויֵׁש

'  אׁשרּוְדל ִּב"יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ר ְּבָאבְֹּמַּכ. תֹוּיִת אֹוח"כ ׁש ֵיֹוּב

. אבֹיד ָלִתָעל ֶלד ֶׁשֹוּסיא ַהִהם ִיַדי ָיֵּתל ְׁש ֶׁשה זֹויָנִחְבִּד. יׁשִּדַּקל ַהֶׁש

ְוִיְבֶנה ָיִדיד , ָיבֹוא ָיִדיד ֶּבן ָיִדיד .)מנחות נג( ָּמִצינּו ַּבְּגָמָראי ֶׁשִפְכּו

ָיבֹוא ָיִדיד ֶזה . ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו ְיִדיִדים, ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ָיִדיד, ְלָיִדיד

יד ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִיְבֶנה ָיִד, ]ֶׁשִּנְקָרא ְיִדיְדָיה[ְׁשלֹמֹה 

ְּבֶחְלקֹו , ְלָיִדיד ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ָךַמה ְּיִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתי"

ְוִיְתַּכְּפרּו , "'ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ֶׁשל ָיִדיד ֶזה ִּבְנָיִמין

 ְמַרֵּמז ַעל ָּיִדיד ֶׁשםר ָׁשָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. 'ּבֹו ְיִדיִדים ֶזה ִיְׂשָרֵאל ְוכּו

 ןֵכְו .הָאֵלל ְוֵחל ָרת ֶׁשמּוֵלְּׁשד ַהסֹו ְּב ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשַהָּיד ָיד

ִּביִמינֹו ' ִנְׁשַּבע ה", ַרִּבי ִחְזִקָּיה ָּפַתח ְוָאַמר .)ויחי ריג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשַּבע ַה. "ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו

ְוֶזה ִנְׁשַּבע ָלֶהם ְׁשבּוָעה ֶׁשּלֹא ַיֲעזֹב אֹוָתם , ֵמַהָּגלּות ֶׁשָּלֶהם

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ". ְּבֶאֶרץ ׂשֹוְנֵאיֶהם

,  ָנַתן ָלֶהם ָּגלּות,ֵּבַרְכָּתִני ַמה ֶּזה ,"ֲאַׁשֵּלֲחְך ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני

ת יַנִחְבה ִּבָעבּוְּׁשר ַהַּקִעים ֶׁשִאאן רֹוָכ ְו.ְוִנְׁשַּבע ָלֶהם ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמָּנה

ם ד ֵׁשסֹויא ְּבב ִה"ת תשעַנְּׁש ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו, ה"ל הקב ֶׁשינֹוִמד ְיַי

  ץ ֵּקַהְו, ה"ל הקב ֶׁשינֹוִמד ְית ַיל ֶאֵּמַסְמּו, דֶסֶח ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוֶׁש, ב"ע

  .יןִמָּיד ַהַּצ ִמרֹוָּקי ִע ִּכ,"ֵקץ ַהָּיִמין"א ָרְקִנ  

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

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

 ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד .ב"תשע בָא ׁשֶדחְֹּב אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש ל"זצ יִרּוּדַּכ

 ל"זצ םֶלֲעמֹו הָדהּוְי 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ םַּג יִּתְעַמָׁש

 הָעְׁשִּת תֹוּיִתאֹו ב"התשע בָא ןֵכְו .ל"זצ יִרּוּדַּכ בַרָהֵמ עַמָּׁשֶׁש

 .דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא בָאְּב 'ט ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב

 הָעְׁשִּת ב"תשע תַנְׁשִּבֶׁש א"שליט יְךְיַר ירִאֵמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ַּבר ָּבאַא 'ר :)ה מגילה( יִמְלַׁשירּוִּב ינּוִצָמּו .תָּבַׁשְּב לחּוָי בָאְּב

 ֶׁשָחל ְּבָאב ָעהִּתְׁש ַלֲעקֹר יִּבַר ִּבֵּקׁש ֲחִניָנה 'ר ְּבֵׁשם ַזְבָּדא

 .ִיָּדֶחה ְוִנְדָחה הֹוִאיל ָאַמר ,לֹו ִהִּניחּו ְולֹא ְּבַׁשָּבת ִלְהיֹות

 ֱאלִֹהים ִאיׁש ַהַּצִּדיק ְוִהֵּנה  )מסעי( 'לֵאָרְׂשִי תַדבֹוֲע' רֶפֵסְּב אָבמּוּו

 ַלֲעקֹר יִּבַר ִּבֵּקׁש ַהְּגָמָרא ֵּפרּוׁש ָאַמר ִיְצָחק ַיֲעקֹב 'מוה

 ֵּפרּוׁש .ִיְדִחי ְוִאיְדִחי הֹוִאיל ְוָאַמר ,ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ְּבָאב ִּתְׁשָעה

 ַעל ַהֵּקץ ּוְלַגּלֹות ְוִעָּקר ְּכָלל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ָצַרת ַלֲעקֹר ֶׁשָרָצה

 .ְלַגְמֵרי ִיְדִחי ְוִאיְדִחי ְוהֹוִאיל ,ַהָּקדֹוׁש יֹום ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ְיֵדי

   אָּיִרְטיַמִג ְּבב"ה התשעָלאּוְּגא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .ב ָאׁשֶד חֹואׁשרֹ  

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

 םיֹו לֶׁש היָלִעְנ תַּלִפְתִּב יםִרְמאֹוֶׁש טּוּיִּפַּב ב"תשע

 .ַהְּנִעיָלה ְׁשַעתִּב .ְמִחיָלה ָלנּו ַהְמִציא .ֲעִליָלה נֹוָרא ֵאל ;יםִרּוּפִּכַה

 'ה ןֵכְו .ַהְּנִעיָלה ִּבְׁשַעת .ַהְּגֻאָּלה ָנא ַּבְּשֹרּו .ֲעִליָלה נֹוָרא ֵאל

 ִאּמֹו ַוַּתַעׂש" )יד ,כז בראשית( יםִקסּוְּפַה ְּבִגיַמְטִרָּיא א"תשע יםִפָלֲא

 ָלְך ֵתןְוִיָּנ ְּׁשֵאָלֵתְך ַמה" )ה ,ה אסתר( ".ָאִביו ָאֵהב ַּכֲאֶׁשר ַמְטַעִּמים

 )כה ,סה 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכְו ".ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך ּוַמה

 ַלְחמֹו ָעָפר ְוָנָחׁש ֶּתֶבן יֹאַכל ַּכָּבָקר ְוַאְרֵיה ְכֶאָחד ִיְרעּו ְוָטֶלה ְזֵאב"

 .א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ָקְדִׁשי ַהר ְּבָכל ַיְׁשִחיתּו ְולֹא ָיֵרעּו לֹא

   )ב, ס' ישעי( בתּוָּכַה ֶׁשא"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

  .ב"תשע' ה אָּיִרְטיַמִגְּב ". ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאהה"הויְוָעַלִיְך ִיְזַרח " 

 יםִעְבִׁש דסֹוְּב םֵה תֹוּמֻא יםִעְבִּׁשֶׁש :)עו תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 מ"ס םֵהֶׁש יםִּנֻמְמ יֵנְׁש םיֶהֵלֲעֵמ ׁשֵי יִּכ ,תֹוּמֻא םִיַּתְׁשּו

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

ד עֹוְו

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו

 ןֵכְו



 ןֵכְו .םיֶהֵלֲע רֵּבַּגְתִמ ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש הָּׁשֻדְקִּד דֶסֶחַהְו .ׁשָחָנְו

 'דְּב ב"ע םֵש יםִנְּוַכְּמֶׁש נֹוָרִאים יםִמָיְל ׁש"ַּשַרָה רּוּדִסְּב יםִארֹו

 ְבֵכןּו .ִׁשְמָך ִיְתַקֵּדׁש ּוְבֵכן ;הָּלֻאְּגַה לַע ןֵכְבּו יםיִרִּכְזַּמֶׁש תמֹוקֹוְמ

 יםִנְּוַכְמּו .ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו ַצִּדיִקים ּוְבֵכן .ָּכבֹוד ֵּתן ּוְבֵכן .ַּפְחְּדָך ֵּתן

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

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

 רֵּבַחְתִמ הֶזְו ,ןֵכְבּו אָּיִרְטיַמִגְבּו ,םֶחֶל אֹו אָלָּזַמ ןַיְנִמְּכ ,ה"הוי

 הָּׁשֻדְּקַה דַצְל עַבּׂשַֹה ילִחְתַי ב"תשע תַנְּׁשִּמֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶּׁש הַמְל

   ב"ה התשעָלאּוְּגא ֶׁש"ב שליט ֵל'ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .םָלעֹוָּב

  .דֶסֶחת יַרִפ ְסאָּיִרְטיַמִגְּב  

 יְךִרָּצאל ֶׁשֵּיִנָדק ְּבסּוָּפת ַהר ֶאֵאא ֵּב"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ר

ן ֹואׁשִרת ָהִיַּבן ַהַּבְרֻחה ֵמָנ ָׁש1335ד עֹו ְו1290ב ֵּׁשַחְל

ת ר ֶאַמָאאל ֶׁשֵּיִני ָּדֵרֲה ֶש,"ָּתִמידַה הּוַסר"ז ָאֶׁש, 3338ת ַנְׁשה ִּבָיָהֶׁש

, 5963ר ָּפְסִּמת ַהל ֶאֵּבַקְנּו. יִנֵּׁשת ַהִיַּבל ַהן ֶׁשָמְּזי ַהֵנְפי ִלה ַחָאבּוְּנַה

ו "רד[, יםִנ ָׁשץ"ֵקל ֵאָרְׂשם ִיַעית ְלִחְפם ִהֵּׁש ַהֶׁשְּבִמְצַרִים מֹוְכּו

 .ג"תשעת ַנְׁשים ִליִעִּג ַמנּוב ָאּוׁשְו, אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶיְה ִיְךָּכ] 'ם תקֹוְמִּב

 )אדניאל יב (  בתּוָּכַה ֶׁשא"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

 ָהעֵֹמד ַעל ְּבֵני ַעֶּמָך ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹולּוָבֵעת ַהִהיא "

ִהיא ּוָבֵעת ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַה

   .ג"תשע' ה אָּיִרְטיַמִגְּב" ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָך ָּכל ַהִּנְמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר

  ".ִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָךָבֵעת ַהּו" בתּוָּכ ַּבתֶזֶּמֻרְמ ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכְו  

 תֶמֶחְלִּמֶׁש א"שליט לֶמְרַּכ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 םִאְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ח"תמ יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב הָתְיָה קֵלָמֲע

 ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה" )יט ,כה דברים( קסּוָּפַה לֶׁש אָּיִרְטיַמִּגַה תֶא הֶזְל יףִסנֹו

 יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵּבַקְנ "ִּתְׁשָּכח לֹא ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק

ת ַנן ְׁשֵכְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע

   ְלָך הָׂשָע רֶׁשֲא תֵאָזכֹור " )יז ,דברים כה(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשע

  .קֵלָמת ֲעת ֶאחֹוְמִלר ְוּכְֹזה ִלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְבִּד". ֲעָמֵלק  

א דברים "ר מתולדות אהרן שליט"ציטוטים מהאדמו

' הובא בגליון קהילות של המבשר ח(ב "ימי החנוכה תשעשנאמרו ב

ערכתי נר ", נר חנוכה מסמל את ההכנה לביאת המשיח )ב"טבת תשע

. עומדים אנו בפני זמנים קשים בכל העולם באופן נורא, "למשיחי

וכל אחת מנסה לקשור . רואים עין בעין שמלכויות מתגרות זו בזו

. ך יהיה לפני ביאת המשיחל העידו שכ"חז. זאת בישראל וביהודים

כאשר כל העולם רועש וגועש צריך לדעת ולהבין שהכל בשביל 

ובודאי כאשר מתרחשים דברים כאלו שלא היו מזה שנים , ישראל

  ת יושב ומצפה שכלל ישראל יקבלו על עצמם "כי השי. רבות

  .להתחזק ולהתאחד ולהרבות בתשובה  

 האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו'ר ֶפֵּס ַלנּוְּתִּנֶׁשת מֹוָּכְסַה ַהְךֹוּתים ִמִרָבְּד

ן ַמץ ְזת ֵקֶאְו, יםִמָּיית ַהִרֲחת ַאאֹובּות ְנר ֶאֵאָבְּמֶׁש 'ידּוִּגַי

ַהָּגדֹול ַהֶּזה ִלְפּתַֹח ר ָבָּדַה ְלְךרֹוין ֲעֵא. ב"ת תשעַנל ְׁשב ֶׁשֶרֶעָה

 ים ַהֶּנֱאָמִרים ִּפְתָחן ֶׁשל ִראׁשֹוִנים ְּבִדְבֵרי ַהְּנִביִאיל ִּפֶּפַתח ַע

ּוִמי ַיִּׂשיג ּגֶֹדל , ַוֲאֶׁשר ְנבּוָאה ֶׁשֻהְצְרָכה ְלדֹורֹות ִנְכְּתָבה, ֶּבֱאֶמת

ּוִמי ִיֵּתן , ַהְּנִביִאים ִּבְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ּוְפדּות ַנְפֵׁשנּו ָהִעְנָין ְּבִדְבֵרי

ת ַמָּכְס ַהְךֹוּתִמ[ .ַהְּנִביִאים ִיְתּבֹוְננּו ִּביָנה ְּבִדְבֵרי' ְוָכל ַעם ד

ש "כותב השורות נתן מאמר זה למרן הגר א" שליטְךַּבְרֶיש אֹו"גרַה

  ושאלתי ,  שובובימים אלו נפגשנו, א לפני כמה חודשים"שליט

  .].טוב טוב. גוט, וענה באידיש בהתלהבות גוט, מה דעתו  

 א"שליט יםָּבִלֻקְּמַה יֵלדֹוְּגִמ דָחֶא םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ַהֻּמְסָּגר

 תיַנִדְמּו תנּוֹוּיִּצַה ְךֶרֶּד ינּוֵמָיְּב ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןַיְנִעְּב

 יםִלְּבַקְּמֶׁש ףֶסֶּכַהֵמ ץֶרָאָה תֶא יםִנֹוּבֶׁש יםאִלֵעָמְׁשִּיַה ְךֶרֶּד םַגְו ,לֵאָרְׂשִי

 היָרִסְּנַה דסֹו אהּו הֶז לָּכֶׁש ',כּוְו לֹוְסאֹו יֵמְּכְסֶה לַלְגִּב םָלעֹוָה לָּכִמ

 אָּבַא תיַנִחְּב יאִה היָרִסְנִּד .ַהִּנּׂשּוִאין דסֹוְּב יאִהֶׁש ַהְּגֻאָּלה םֶדקֹ הָאָּבֶׁש

 תַּבַל רָׁשָי דֵריֹו אָּבַא לֶׁש ראֹוָהְו ,יןִאּוּׂשִנְל םָּתִּב תֶא יםיִנִכְּמֶׁש אָּמִאְו

 ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןֵכְו .תכּוְלַּמַה ןַיְנִּב אתֵרְקִנ היָרִסְּנַהְו ,תכּוְלַמ תיַנִחְּב יאִהֶׁש

 הָנָכֲה ְואֹוָתּה ,תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד םַּג יתֵׂשֲעַּנֶׁש ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲה יאִה 'כּוְו

 אלֹ יאִה ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲהַו .יםאִלֵעְמְׁשִּיַה םַּג עֹוִׂשים ,יםִנֹוּיִּצַה ֶׁשעֹוִׂשים

 תָּבַׁשְל יםִלָעְנִּמַה ַחצּוְחִּצֶׁש מֹוְּכ ,נּוֲעָט יםִרֵחַאֶׁש מֹוְּכ ְגֻאָּלהִּד אָּתְלַחְתַא

 רָאבְֹמ הֶז יִפְלּו .יְךִרֲאַהְל םקֹוָּמַה אןָּכ יןֵאְו ,תָּבַׁשְּד אָּתְלַחְתַא ינֹוֵא

 ְךֶרֶּד ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל יםִרּוּפ סֵנְּב היָרִסְנ הָתְיָה יִנֵׁש תִיַּב תְּגֻאַּל םֶדּקֶֹׁש

 ררּוָא ת"ר ה"ָמָּבאֹ אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁשל ֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. ָהָמן

 םָלעֹוָּב הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה דסֹו אהּו יםִׁשּוּכַה דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה

 הֶנָּבִּיֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה תֶא םֵּיַסְל אָּבַא לֶׁש ראֹוָה

 םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה ררּוָא ןֵכְו .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב

 תנֹוֹואׁשִרָה תֹוּיִתאֹוָה יֵּתְׁש ןֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב

 ׁשֶדחֹ אהּוֶׁש בָא ׁשֶדחֹ לַע תזֹוְּמַרְמּו .ְךרּוָּב ררּוָא ת"ר הָמָּבאֹ לֶׁש

 ׁשָּדְקִּמַה יֵּתָּב יֵנְׁש תֶא ֶׁשֶהֱחִריבּו לֶבָּב םדֹוֱא ת"ר אהּוְו ,ןָּבְרֻחַה

ְךִרֲאַּתי ֶׁש ִלּובְתָּכן ֵכְו .ה"ָלְּׁשַּב אָבּוּמַּכ  בָאְּבב " כֹוּתְדַּל ֻהי

 ןֵכְו .יםיִנִּדך "שת ַהֶאְו, בָא ׁשֶדת חֹים ֶאִאב רֹוּוׁשְו, א"שכת

 הָּתַא ת"ר ה"ָמָּבאֶֹׁש א"שליט ץאְטָל םָּלֻׁשְמ 'ר יִדֹוּדִמ יִּתְעַמָׁש

 תֶא תאֹוְרִל ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶּכְזִנ ֹוּנַמְזִּבֶׁש ,יםִּמַעָה לָּכִמ נּוָּתְרַחְב

 תֶרֶטֲע תַרָאֶה דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו .יםִּמַעָה לַע לֵאָרְׂשִי תנּויֹוְלֶע

 דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו .'םֶׁשֶּל'ַהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,דסֹוְיַה

 ַּכּמּוָבא ,ילֵעְלִדְּכ יםִׁשּוּכַה דסֹו אהּוֶׁש תקֹוָּתֻמְמ תרֹובּוְּג ה"שכַה

   ָהִׁשיָבה ת"ר ִּכי ּוְתַכֵּון )רלא א"ח( 'ל"יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב

  .]ְּגבּורֹות ה"שכ 'ְּבִחי ְוֵהם ה"שכ הּוא ְּכָבִראׁשֹוָנה ׁשֹוְפֵטינּו  
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