
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָלִפים'ה פרשת נחגליון 

ִעם נַֹח' ֶׁשָעָׂשה ה אֹות ַהֶּקֶׁשת

ֵאיַבר ַהִּמיָלה ִנְמָׁשל  )מאמר שצד(' ת ֶאְפַרִיםעְֹללֹו'ר ְּבֵסֶפ

ּוְכִתיב " ָךֶעְרָיה ֵתעֹור ַקְׁשֶּת"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ְלֶקֶׁשת

ְוִעּגּול ַהֶּקֶׁשת ּדֹוֶמה ָלֲעָטָרה ". ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו"

ֶאת "ל ָּדְרׁשּו "ְורז, ְוַהֶּזַרע יֹוֶרה ְּכֵחץ, ֶׁשְּברֹאׁש ַהְּגִוָּיה

ל ֶׁשָאָדם "רזּוִמָּכתּוב ֶזה ָלְמדּו , ְּדמּות ַהּמּוָקׁש ִלי" ַקְׁשִּתי

  ְוֶזה , ל ֶׁשָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֶּקֶׁשת"רזְוֵכן ָאְמרּו . ִנְבָרא ָמהּול

  . ֻּדְגַמת ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש לֹא ִנְסַּתֵּכל ְּבִמיָלתֹו ֵמעֹוָלם  

ְלאֹות  ְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתהֶאת ַק" )יג, בראשית ט(

ְוָהָיה ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ ; ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ

ִעם '  רֹוִאים ֶׁשְּבִרית ַהֶּקֶׁשת ֶׁשָעָׂשה ה"ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן

מּוָבא ְוֵכן . ת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודֶל ַהְמַסֶּמאֹותאת נַֹח ִנְקֵר

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדֵחְטא ּדֹור ַהַּמּבּול . את אֹות ַהִּמיָלהן ָׁשם ֶׁשּזֹ"ָּברמב

ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכְך , )יב, בראשית ו (י"ִׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, ָהָיה ִּבְבִרית ַהְיסֹוד

ה ֶאת ַהְׁשָּפַעת "הקבִהְפִסיק , ֶׁשֵהם ָּפְגמּו ַּבְיסֹוד ּוַבֶּקֶׁשת ֶׁשָּלֶהם

נַֹח 'ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר . ְוֶנֱחַרב ָהעֹוָלם, סֹוד ַהְּכָלִלי ָלעֹוָלםַהְי

 'ת ָהאֹות וקּוְּלַּתְסי ִהֵדל ְי ֶׁשַהַּמּבּול ִנְהָיה ַע.)נח סב(ֵמַהּזַֹהר ' ּומֶׁשה

ה "הקבְלַאַחר ַהַּמּבּול ָאַמר ּו.  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודה"ם הויל ֵׁשֶׁש

הּוא לֹא ַיְפִסיק ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶּקֶׁשת , ִאם ֶיֶחְטאּו ׁשּובְלנַֹח ֶׁש

ּוְכֶׁשֶּיֶחְטאּו ִּתְהֶיה . ְוהּוא לֹא ַיֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ַהְּכָלִלי

  ת ֶאת ֶלַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ְלַסֵּמל ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהֶּקֶׁשת ַהְמַסֶּמ

  . ת ַהֶּׁשַפע ָלעֹוָלםה ֶאְׁשִּפיָעָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמ  

ַמהּו ַקְׁשִּתי ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּביֹוֵסף  :)נח עא(ַּבּזַֹהר 

ִּבְגַלל ֶׁשּיֹוֵסף ַצִּדיק " ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו"ֶׁשָּכתּוב 

 זֹו ְּבִרית ַהֶּקֶׁשת ֶׁשִּנְכֶלֶלת, "ַקְׁשּתֹו "ְךּוִמּׁשּום ָּכ, ִנְקָרא

רֹוִאים . ּוִבְגַלל ֶׁשּנַֹח ָהָיה ַצִּדיק ַהְּבִרית ֶׁשּלֹו ֶקֶׁשת, ַּבַּצִּדיק

ְּדַצִּדיק הּוא ַהְיסֹוד , םָלד עֹוסֹוֶׁשַהֶּקֶׁשת ִהיא ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ְי

יא ְוָכל ַהֶּׁשַפע עֹוֵבר ַּדְרּכֹו ְוֵכן ַהֶּקֶׁשת ִה, ֶׁשָעָליו עֹוֵמד ָהעֹוָלם

 ֶׁשּיֹוֵסף ָהָיה )כד, בראשית מט(' ֶחְזקּוִני'א ְּבָבן מּוֵכְו. היָנִח ְּבּהָתאֹוְּב

 :)פנחס רמג(ּזַֹהר ן ָמִצינּו ַּבְוֵכ. ֻמְמֶחה ִּבְדִריַכת ַהֶּקֶׁשת ְוַהִחִּצים

ֶׁשִּנְקָרא ְּבִרית , ְלבּוׁש ַהַּצִּדיק, ַהֶּקֶׁשת הּוא ְלבּוׁש ַהְּׁשִכיָנה

, ְואֹות ְּתִפִּלין,  ְואֹות יֹום טֹוב,ְוהּוא אֹות ַׁשָּבת, ַהֶּקֶׁשת

ְׁשלָׁשה ', ְוֶזה הּוא ש, ְוֶזה הּוא ַמֶּטה, ְואֹות ְּבִרית ִמיָלה

 ְמֻרֶּמֶזת ת"ֶקֶׁש ְוֵכן .ַּבת ְיִחיָדה ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה, ּגֹוֵני ַהֶּקֶׁשת

   ׁשֵּדַקַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְי ")ג, בראשית ב(ַּבָּכתּוב 

  .ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ֹותאֹ  

 .ְּכַמְרֵאה ַהֶּקֶׁשת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶבָעָנן" .)תיקונים לו(ּזַֹהר ַּב

 הּוא ַמְרֵאה, ְּביֹום ַהֶּגֶׁשם ֵּכן ַמְרֵאה ַהּנַֹגּה ָסִביב

" ֵּבר ָוֶאְרֶאה ָוֶאּפֹל ַעל ָּפַני ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַד'הְּדמּות ְּכבֹוד 

. ּוַמּדּוַע הּוא ָנַפל ַעל ָּפָניו ִמְּפֵני ֶׁשָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֶּקֶׁשת

, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאָּבא ּוַמּדּוַע ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֶּקֶׁשת

, ת ָּבּהָאַמר לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמְּפֵני ֵאּלּו ְקִלּפֹות ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹו

, ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת, ָעָנן ָּגדֹול, הּוא רּוַח ְסָעָרהֶׁש, ְוֶׁשֵהן ָּבּה

 ַהָּׁשלֹום ְוֶזה הּוא ֶׁשָרָאה ְיֶחְזֵקאל ָעָליו, ְונַֹגּה לֹו ָסִביב

ֶזה ַקו ּתֹהּו , "ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון"ֶׁשָאַמר 

ְקִלָּפה ְׁשִנָּיה , "ָעָנן ָּגדֹול", ְקִלָּפה ְיֻרָּקה ֶׁשל ֱאגֹוז ַקו ָירֹק

ְקִלָּפה ְׁשִליִׁשית " ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת", ְלָבָנה ֶׁשל ֱאגֹוז ְוֶזה ּבֹהּו

זֹו ְקִלָּפה ְרִביִעית ֶׁשל , "ְונַֹגּה לֹו ָסִביב", ְךֶׁשל ֱאגֹוז ְוֶזה חֶׁש

ֶזה מַֹח " ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל", ֱאגֹוז ֶׁשִהיא ֶנֱאֶחֶזת ַּבּמַֹח

ַּדְרּכֹו ְיֶחְזֵקאל , יא ַהַחְׁשַמל מַֹח ָהֱאגֹוז רֹוִאים ֶׁשַהֶּקֶׁשת ִה.ֹוזָהֱאג

ְוַהְּקִלּפֹות , ְוֶקֶׁשת זֹו חֹוֶדֶרת ֶאת ַהְּקִלּפֹות, ת ַהְּנבּוָאהִקֵּבל ֶא

', ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , יָהֶל ּוִמְתַלְּבׁשֹות ָעֶנֱאָחזֹות ָּבּה

ְּדֶקֶׁשת , ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֶּקֶׁשת, ַמל ֶׁשֶּנְהָּפְך ְלָנָחׁשַעל ַהַחְׁש

ְוָאסּור , ֶׁשַהְּקִלּפֹות ֶנֱאָחזֹות ָּבּה, ן ֶׁשל ֵחְטאִנְרֵאית ָּבעֹוָלם ִּבְזָמ

ּגֹוֵני ַהֶּקֶׁשת '  ֶׁשג.)תיקונים עח(ַּבּזַֹהר  ְוֵכן ָמִצינּו. ְלִהְסַּתֵּכל ַּבְּקִלּפֹות

  ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ַעל , ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ֶׁשָרָאה ְיֶחְזֵקאל' ם ְּכֶנֶגד גֵה

  . דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ַהָלְרת ָעיַנִחְבִּב, ַהֶּקֶׁשת  

ַעל ַהַחְׁשַמל ִלְקִלַּפת ַהְּקִלּפֹות ת יל ֶאִׁשְמְּדָלֵכן ַהּזַֹהר ַמ

ּוא ָרקּוב ַהְּקִלָּפה ַמְסִּתיָרה ֶאת ִּדְפִרי ָהֱאגֹוז ְּכֶׁשה, ֱאגֹוז

. ְלֻעַּמת ֵּפרֹות ֲאֵחִרים ֶׁשָהִרָּקבֹון ִנְרֶאה ִמַּבחּוץ, ָהִרָּקבֹון ֶׁשִּבְפִנים

ַהְּקִלָּפה ַמְסִּתיָרה , ת ַהַחְׁשַמל ֶׁשּלֹו ְלָנָחׁשְוֵכן ָאָדם ֶׁשָחָטא ְוָהַפְך ֶא

ר א ְּבֵסֶפָבן מּוֵכְו. ַחד ָהָאָדםֶאת ָהִרָּקבֹון ּוְכַלֵּפי חּוץ ִנְרֶאה ְּכַא

י ֵּת ְׁשֹו ּבׁשז ֵיגֹוה ֱאָמ' יתִז ָחׁשַרְדִמ'ם ֵׁשְּב' םָהָרְבית ַאִרְּב'

י ֵנ ְׁשּה ָּבׁשה ֵייָלִּמ ַהְךָּכ, הָּכד ַרָחֶאה ְוָבד ָעָחת ֶאֹוּפִלְק

ן ַיְנִמְּכ'  זפֹוסֹוְו'  אתֹוָּלִחז ְּתגֹו ֱאְךד ַרָחֶאב ְוד ָעָחת ֶארֹועֹו

א ָבמּו

ָּכתּוב 

 ָמִצינּו

 ינּוִצָמ

ִנְרֶאה 



ת ַּנִּג" )פסיקתא רבתי יא( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .היָלי ִמֵמת ְיַנמֹוְׁש

ָהֱאגֹוז ַהֶּזה ִנְקָלף ְׁשֵני , זגֹוֱאל ֶלֵאָרְׂש ִילּוְׁשְמה ִנָמָל" זגֹוֱא

ר ָאִבין ֶׁשֵהם מֹוֲהִלים " א, ְלָכְך ָמָׁשל ִיְׂשָרֵאל ּבֹו,ְקָלִפים

ד סֹוְיל ַהַעה ֶׁשָלְרָעין ָהֵּבְדָרׁש ְמַקֵּׁשר רֹוִאים ֶׁשַהִּמ .ּופֹוְרִעים

 ֱאגֹוז ֶׁש)'סימן תקפג(' ַמֵּטה ֶאְפַרִים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. זגֹוֱאת ָהַּפִלְקִל

א ֶׁשֵחְטא הּו' ַחְׁשַמל ֵחְטא'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֵחְטאְּבִגיַמְטִרָּיא 

. ַהחּוט ּופֹוֵגם ַּבחּוטֵמ' ְּדֵחְטא מֹוִציא ֶאת ָהאֹות ו, ִמְּלׁשֹון חּוט

  ְוֵכן ָהֱאגֹוז ְמַסֵּמל ֶאת ַהָּנָחׁש ַהִּמְתַלֵּבׁש ַעל ַהחּוט ּופֹוֵגם ֶאת 

  .ַהחּוט ֶׁשֶּנְהָּפְך ְלֵחְטא  

 יםִאָטֲחַהְו יםִאְטחֹוַה תֶא לֵּמַסְמ זגֹוֱאָהֶׁש ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 לֵאָרְׂשִי לּוְׁשְמִנ הָמָל )יא רבתי פסיקתא( .יםיִׁשִעְרַּמֶׁש

 ,קֹול ָלֶהם ֵאין ָּבָאֶרץ ֶׁשּנֹוְפִלין ַהֵּפרֹות ָּכל ֶאָּלא ,זגֹוֱאֶל

 ַהֵּפרֹות ָּכל רֵחַא רָבָּד .הֹוֵלְך קֹולֹו ָלָאֶרץ ְּכֶׁשּנֹוֵפל ְוָהֱאגֹוז

 ֲחֵבֵריֶהם ְוֵאין ַהַּׂשק ִמּתֹוְך ֵמֶהם ִליטֹול ָאָדם ָיכֹול

 ֵמֶהם ְונֹוֵטל ָיֶדיָך נֹוֵתן ֶׁשַאָּתה ֵּכיָון זָהֱאגֹו ֲאָבל ,ַמְרִּגיִׁשים

 ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵהם ָּכְך ,ּוַמְרִּגיִׁשים ִמְתַרֲעִמים ֻּכָּלם ְמָעט

   ָּכל ְוַעל ֶיֱחָטא ֶאָחד ָהִאיׁש ,ַמְרִּגיִׁשים ֻּכָּלם חֹוֵטא ֶאָחד

  .ִּתְקצֹף ָהֵעָדה  

ָאֶרץ ִמְתַלְכְלִכים ָּכל ַהֵּפרֹות נֹוְפִלים ָל םא ָׁשָבמּו

ִאם   ֲאָבל ָהֱאגֹוז,ְלָאְכָלם ה ֵמֶהםָצָקְוַנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם 

 ָּכְך ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו ,נֹוֵפל ּוִמְתַלְכֵלְך ַמְרִחיצֹו ְואֹוְכלֹו

ִמְתַלְכְלִכים ַּבֲעֹונֹות ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה יֹום ַהִּכּפּוִרים ָּבא 

ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר " ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֶהםּוַמְרִחיִצים ֵמֲעוֹונֹוֵתי

 ִמי ֶׁשֵאינֹו ,ַהֶּזה ָחלּוק א ָהֱאגֹוז"ד". ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם

   ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשמֹר ַעְצמֹו ֶׁשּלֹא ,ֻאָּמן ַלֲעלֹות ּבֹו ִמָּיד הּוא נֹוֵפל

   .ִיּפֹול ֵהיֶמנּו  

ת ַרצּויא ְּכִה, תֹוף אֹוֵּלַקם ְנת ִאּוּיִמְׁשַגז ְּבגֹוֱאים ָהִנת ְּפַרצּו

ים ִנְפא ִלֵרא קֹוהּויל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִאן רֹוֵכְו, ַחמֹ

 ַחמֹם ְּבֵגֹוא ּפְטל ֵחָּכן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, מַֹח ָהֱאגֹוזז גֹוֱאָה

, ְךיֶפֵהם ָהקֹוְמ ִּבַחּמֹל ַהב ַעֵּלת ַהיט ֶאִלְׁשא ַמהּוי ֶׁשֵדל ְיַע, םָדָאָה

   ַחּמֹל ַהת ַעֶטֶלֹוׁשה ְוָּסַכה ְמָּפִלְּקַהז ֶׁשגֹות ֱאיַנִחא ְּבי הּוֵרֲה

  .יםִנְפִּבֶׁש  

  

  

  

א  הּוזגֹוֱא ֶׁש)יז, ר ו"שהש(' ׁשָרְדִּמל ַהל ַע"רדת ָההֹוָגֲה'א ַּבָבמּו

א ְטל ֵחָּכֶׁש' יִצֵחד ַהסֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ּו,היָזִזְּגן ֹוׁשְּלִמ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאגֹוזְוֵכן . אבֹיד ָלִתָעם ֶלָדָאר ָלמּוָּׁשע ַהַפֶּׁשַה ֵמְךֵתחֹו

   ִּדְבתֹוְך ָהֱאגֹוז ֵיׁש ְּפִרי ֶׁשהּוא ַהֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשָּבֱאגֹוז ֶׁשְּמַסֵּמל טֹוב

  .ֶאת ַהַחְׁשַמל ִּדְקֻדָּׁשה  

ת ֹוּלַג ְליְךִרז ָצגֹוֱאת ָהיַעִטן ְנַמְזִּבֶׁש )יז, ר ו"שהש( ׁשָרְדִּמַּב

  ז גֹוֱאי ָהֵׁשְרָׁשה ְּדֶאְרִנ. ביֵטח ֵהַמְצִּיי ֶׁשֵד ְּכַהָּׁשָרִׁשיםת ֶא

  .היָחִמְּצר ַלֵז עֹוַהָּׁשָרִׁשיםי ּוּלן ִּגֵכָל, ֻדָּׁשהְּקַה ֵמתֹויָקִנל ְיים ַעִזְּמַרְמ

ן רֹוה ָאֶלז עֹוגֹוי ֱאּוּלִמ )דה קכ"ח(' יִּנַגי ְלאִתָּב'ר ֶפֵסְּב

ר ֵאָבה ְלֶאְר ִנ.א"זד ִּדיסֹו ִּבׁשֻלָּבְמא ַהָּבד ַאסֹוא ְיהּוֶׁש

ף צּוְרל ַּפ ָּכ'םָכת ָחַרֹוּת'ם ַהֵׁש ְּב)קכ(ם א ָׁשָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפַע

י ֵרֲהֶׁש, ןיֹוְלֶע ָהְךֶרֶעה ָּבָּפִלת ְקיַנִחא ְּבָרְקן ִנֹוּתְחַּת

א א הּו"ד זסֹוְּין ֶׁשיָוֵכְו ,ןֹוּתְחַּתן ַהַקְתן ִניֹוְלֶעל ָה ֶׁשיםיִגִּסַהֵמ

  ת ּוׁשְּבַלְתִהז ְּבגֹוֱאז ָהָמְרן ִנֵכא ָלָּבד ַאסֹו ְיְךֶרֶעה ְּבָּפִלת ְקיַנִחְבִּב

  .תדֹוסֹוְיי ַהֵנְׁש  

י לֹא ִנְרֲאָתה "רשב ֶׁשְּבדֹורֹו ֶׁשל )ב, ר לה"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ְלִהְתָראֹות ִעם ' ּוְכֶׁשָּבאּו ֵאִלָּיהּו ְור. ַהֶּקֶׁשת

י ֶאת ֵאִלָּיהּו ִאם ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת "רשבָׁשַאל , י ְּבַגן ֵעֶדן"רשב

ֵאין הּוא , ְּדִאם ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ְּבָיָמיו. ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי' ְּבָיָמיו ֶׁשל ר

ְוָרִאיִתי ֻקְׁשָיה ְּבֵׁשם ַהַּמִּגיד . ֹו ְּבַגן ֵעֶדןָראּוי ְלִהְתָראֹות ִעּמ

. הּוא ְּפָגם ַּבַּצִּדיק, ַמּדּוַע ִאם ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת, ל"ִמּקֹוְזִניץ זצוק

ְּדֶקֶׁשת ְמַסֶּמֶלת , ּוְמֻיָּׁשב ְלִפי ְּדָבֵרינּו. אּוַלי ָאֵׁשם ַהּדֹור ַּבֲעֹונֹוָתיו

. ת ַהֶּׁשַפע ְלִקּיּום ָהעֹוָלםּומֹוִריד ֶא, ְּקִלּפֹותֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ַּבד סֹוְיַהֶאת 

. ְוִאם ֵיׁש ַצִּדיק ֲאִמִּתי ֲהֵרי ַהֶּׁשַפע ָיכֹול ִלְזרֹם ָלעֹוָלם ֶּדֶרְך ַהַּצִּדיק

ַהַּצִּדיק ֵאינֹו ֲהֵרי זֹאת ְרָאָיה ֶׁש, תְוִאם ְּבָכל זֹאת ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁש

ְמֻרָּמז ּו. ְׁשָּפַעת ַהֶּקֶׁשת ְלִקּיּום ָהעֹוָלםְוָהעֹוָלם ָזקּוק ְלַה, ֻמְׁשָלם

, לֹא ִנְרֵאית ַהֶּקֶׁשת ֶאָּלא ְלָהֵגן ַעל ָהעֹוָלם .)פנחס רטו(ּזַֹהר ַּב

ן ֵכְו. הּוא ְּבִרית ְלַקֵּים ְּבִרית, ּוְבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַצִּדיק ָּבָאֶרץ

 )יב, בראשית ט(ת ֶׁשֶּקל ַהים ַעִרְּבַדְמ ַהיםִקסּוְּפְמֻרָּמִזים ַּב ן"ָנָּבַר

" ׁשֶפל ֶנ ָּכןיֵבם ּויֶכֵניֵבי ּויִנֵּבן ֵתי נִֹנ ֲארֶׁשית ֲאִרְּבת ַהאת אֹוזֹ"

  ם יֶכֵניֵבי ּויִנֵּבר ֶׁשי ֲאיִתִרת ְּבי ֶאִּתְרַכָזְו ")שם טו(, אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ז

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ז "ׁשֶפל ֶנ ָּכןיֵבּו  

ִמָּכאן ִסיָמן ְלָחִסיד ַצִּדיק ֶׁשּלֹא  .)ויקרא טו(ּזַֹהר ָמִצינּו ַּב

 ָהעֹוָלם ְּבָיָמיו ְךְולֹא ָצִרי, ִמְתַּגֵּלית זֹו ַהֶּקֶׁשת ְּבָיָמיו

ּוִמי הּוא אֹותֹו ֶׁשְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ָהעֹוָלם , ְלזֹו ָהאֹות

 ְךֹוַחאי ֶׁשּלֹא ֻהְצַרְּכגֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר י, ְוָראּוי ְלָהֵגן ָעָליו

ֶׁשֲהֵרי הּוא אֹות ִסיָמן ָּבעֹוָלם , ָהעֹוָלם ְּבָיָמיו ְלזֹו ָהאֹות

ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר  .)האזינו רפח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָהָיה

ָּכל יֹוִמין ְּדִאיְּתְקַטְרָנא ְּבַהאי " ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו"

 ְךּוְבִגין ָּכ, ה"ַּבקבֵּביּה , ְּבַחד ְקִטיָרא ִאיְּתְקַטְרָנא, ָעְלָמא

י ִנְקַׁשר ְּבֶקֶׁשר ֶאָחד "ֶׁשרשברֹוִאים . "ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו"א ָּתְׁשַה

ת יַנִחְבא ִּבי הּו"ֶׁשרשב .)הקדמה יא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו, ה"הקבִעם 

. תֹוּפִלְּקַהא ֵמֵצֹוּיל ֶׁשַמְׁשת ַחיַנִחְבִּב. ּהיָקִּתְרַּנאת ִמֵצֹוּי ֶׁשׁשֶמֶּׁשַה

ִׁשְמעֹון ' ַרִּבי ְיהּוָדה ָקאֵרי ֵליּה ְלר :)נשא קמד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

י "ֶׁשרשברֹוִאים ְו. ַׁשָּבת ְּדֻכְּלהּו ִׁשיָּתא יֹוֵמי ִמיַּנּה ִמְתָּבְרִכין

 ןֵכְו

ד עֹוְו

ן ֵכְו

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

א ָבמּו

ָמִצינּו 

ן ֵכְו



' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ר ָבא ְּבֵסֶפְוֵכן מּו. ְּבִחיַנת אֹות, הּוא ְּבִחיַנת ַׁשָּבת

ַרִּבי ְוֵכן . ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶׁש)רמה' ס ע"תש(

י "ְּכרשבְוָלֵכן ֲהָלָכה . ָרָזא ְדַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחי

ֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ְו ..)שבת קנז(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְּבָכל ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת

ה ָיף ָהֵסֹוּי ֶׁשמֹוְּכ, הָנג ָׁש"ה יָרָעְּמה ַּבָיי ָה"רשבֶׁש' ְנהֹוָרא ְּדיֹוֵסף'

  ית ֵּבא ִמָצָּיד ֶׁשים ַעִחַאי ָהֵדל ְי ַעְךַלְׁשֻהז ֶׁשָאֵמ, רֹוּבה ַּבָנג ָׁש"י

  .ג"ר יַּפְס ִמׁשד ֵיסֹוְיַּבֶׁש' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. רַהּסַֹה  

ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאּלּו ַהְּקִלּפֹות לֹא :) תיקונים לו(ַּבּזַֹהר 

, לֹא ִּתְהֶיה ֶקֶׁשת ִּבְגָוֶניָה ְמִאיִרים, ֶנֱעָברֹות ִמֶּקֶׁשת

ֶקֶׁשת ִּבְגָוֶניָה ְמִאיִרים  ֶׁשִּתְרֶאה ַעד ָךְוִסיָמן ֶזה ִיְהֶיה ְּבָיֶדי

ּוִמָּיד ֶׁשִּתְהֶיה ְמִאיָרה ִּבְגָוֶניָה , ִׁשיַחלֹא ְּתַצֶּפה ְלַרְגֵלי ַהָּמ

ּוִמָּיד ִמְתַּגֶּלה , "ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם"ִמָּיד , ְמִאיִרים

ְלַקֵּים " ָך ָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיָךְוֶזה ְּל"אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 

 רֹוִאים ".ֶאּנּו ִנְפָלאֹות ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרָךִּכיֵמי ֵצאְת"ּבֹו 

ְּדַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ֶּדֶרְך , ֶׁשֶּקֶׁשת ִּבְגָוֶניָה ְמִאיִרים ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגֻאָּלה

ַעל רּוַח ַהָּמִׁשיַח ', ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּכְדֵבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר , ַהַחְׁשַמל

 ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֶלָעִתיד ָלבֹוא .) קיזוירא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶׁשִהיא ַהַחְׁשַמל

 ז ֶׁשְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶּדֶרְךֵּמַרְוַהּזַֹהר ְמ', ִּתְהֶיה ֶּדֶרְך אֹות ו

ְוֵכן ֶלָעִתיד , יא אֹות ַהֶּקֶׁשתֶׁשִה" ָךָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתי"

ְּדהּוא ,  אֹות ַהֶּקֶׁשתיאִהאת ֶׁשָלבֹוא ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ֶּדֶרְך ָהאֹות ַהּזֹ

, ְלמֶׁשה ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים' ַהַחְׁשַמל ֶׁשַעל ָידֹו ִנְגָלה ה

ָאז ֵּתָרֶאה ְו, י ַהָּמִׁשיַחֵדל ְיְוַעל ָידֹו ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַע

ְוָאז . ת ֶנֱאָחזֹות ָּבּהֶקֶׁשת ִּבְגָוִנים ְמִאיִרים ְולֹא ְּכמֹו ַהּיֹום ֶׁשַהְּקִלּפֹו

 ". ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹותָךִּכיֵמי ֵצאְת"ְיֻקַּים ַהָּפסּוק 

ת ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ֶל ַהְמַסֶּמה"ֲהָלָכְוֵכן ַהִּמָּלה . ִמְּלׁשֹון אֹות

אֹות  ָהָך ְּלהְוֶז"ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ' ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

יא  ִה"ָאנִֹכי"ְוֵכן ַהִּמָּלה , ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות" ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיָך

  ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ּודסֹוְיְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .'ַחְׁשַמל ִמיָלה'  

 ִּבְׁשלָׁשה ֶאָּלא ִנְרֵאית לֹא ֶקֶׁשת .)צט וירא( ַּבּזַֹהר

 ִמְּפֵני ל"ִמיָכֵא ֶזה ָלָבן ָּגֶון .ְוָירֹק ְוָאדֹם ָלָבן ְּגָוִנים

 ָּגֶון ,ַהְּׂשמֹאל ַצד ל"ַּגְבִריֵא ֶזה ָאדֹם ָּגֶון ,ַהָּיִמין ַצד ֶׁשהּוא

 ֶחֶסד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהֶּקֶׁשת רֹוִאים .ל"ְרָפֵא ֶזה ָירֹק

 ִמיָכֵאל ַהַּמְלָאִכים ְךֶרֶּד ,ְלַמָּטה ִמְלַמְעָלה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְוַרֲחִמים ִּדין

   ַהּזַֹהר ְּבֶהְמֵׁשְך םָׁש אָבמּו ןְוֵכ .דסֹוְיַּב תֶלֶלְכִנְו ּוְרָפֵאל ַּגְבִריֵאל

   .ַהַחְׁשַמל תַהְׁשָּפעֹו ֵהן ֵאּלּו ַהְׁשָּפעֹותֶׁש  

ִנְדרׁש ְּבַמֲעֵׂשה ָאְמרּו ַאף ָאנּו  :)חגיגה יד(ַּבְּגָמָרא 

ְואֹותֹו ַהּיֹום , ְיהֹוֻׁשַע ְוָדַרׁש' ָּפַתח ר, ֶמְרָּכָבה

ִנְרָאה ְּכִמין , ִנְתַקְּׁשרּו ָׁשַמִים ְּבָעִבים, ְּתקּוַפת ַּתּמּוז ָהָיה

, ְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְתַקְּבִצין ּוָבִאין ִלְׁשמַֹע, ָעָנןֶקֶׁשת ֶּב

 .ְתַקְּבִצין ּוָבִאין ִלְראֹות ְּבַמְזמּוֵטי ָחָתן ְוַכָּלהִּכְבֵני ָאָדם ֶׁשִּמ

ַמּדּוַע ִנְרֲאָתה , ן ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ְוִנְׂשָּגבְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ִאם ֶזה ָהָיה ְזָמ

ְּכַמְרֵאה " .)פנחס רלא(י ַהּזַֹהר ל ִּפִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ַע, ָעָנןְּכִמין ֶקֶׁשת ֶּב

ַּכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ְּביֹום " ֶיה ֶבָעָנן ְּביֹום ַהֶּגֶׁשםַהֶּקֶׁשת ֲאֶׁשר ִיְה

, ְוַכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ְּבִלי ָמָטר ַמְרֶאה ִּדין, ַהֶּגֶׁשם ַמְרֶאה ַרֲחִמים

רֹוִאים , ְמעָֹרב ֵּבין ָמָטר ְוֶׁשֶמׁש ַמְרֶאה ִּדין ְוַרֲחִמים

ְוֵכן ָׁשם , ִמיםֶׁשְּכֶׁשִּנְרֵאית ַהֶּקֶׁשת ִּבְזַמן ָמָטר ֶזה ַמְרֶאה ַרֲח

ְוֶזה ִסֵּמל ַהְׁשָּפַעת , ְוָאז ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשתִנְתַקְּׁשרּו ָׁשַמִים ְּבָעִבים 

ְּדַהַּמְלָאִכים ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְתַקְּבִצין ָהיּו ים ֶׁשִאְוֵכן רֹו. ַרֲחִמים

ִהְמִׁשילּו  ֶׁשיםִאְוֵכן רֹו, יֹוְרִדים ְּבתֹוְך ַהחּוִטים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֶקֶׁשת

ֶׁשִּמְתַקְּבִצין ּוָבִאין ִלְראֹות ת ַהַּמֲעָמד ָׁשם ִלְבֵני ָאָדם ֶא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶקֶׁשת ִהיא ְּבִחיַנת , ְּבַמְזמֹוֵטי ָחָתן ְוַכָּלה

. ה ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל"קב, ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ָחָתן ְוַכָּלה

  ְוָהְיָתה , ְיהֹוֻׁשַע ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת'  רּוְכֶׁשָּדַרׁש

  .ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ָחָתן ְוַכָּלה  

ֶׁשִעּגּול ַהֶּקֶׁשת ְמַסֵּמל ֶאת ' עֹוְללֹות ֶאְפַרִים'ְלֵעיל ֵמָה

ל ֶאת ָהֲעָטָרה ְוֵכן ִּבְנָיִמין ַהְמַסֵּמ, ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

 ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ,ִעּגּולים ְּכִמְנַין  ָׁשִנֵמָאה ְוֵתַׁשעֶׁשַּבְיסֹוד ַחי 

 ֶׁשַהְיסֹוד הּוא .)ואתחנן ע(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש , )ו, שמות א(

 ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ֵהםים ֲעֻגִּלְוֵכן ָהאֹוַפִּנים ְוַהַּגְלַּגִּלים ָה. ִּבְבִחיַנת ִעּגּול

ֶזה ִמּׁשּום , ַהֶּקֶׁשת ִנְרֵאית ַּכֲחִצי ִעּגּולי ֶׁשל ִּפף ַעְוִנְרֶאה ְּדַא, ַהַחּיֹות

 :)ה כג"ר(ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא . ֶׁשֵאיֶנּנּו רֹוִאים ֶאת ַהֶּקֶׁשת ֻּכָּלּה

ִגיָמָתּה ְולֹא ְּפ, ֵמעֹוָלם לֹא ָרֲאָתה ַחָּמה ְּפִגיָמָתּה ֶׁשל ְלָבָנה

ֶׁשַאף ,  ַהְּגָמָרא ְמַדָּמה צּוַרת ַהֶּקֶׁשת ְלצּוַרת ַהְּלָבָנה.ֶׁשל ֶקֶׁשת

י ָהֱאֶמת צּוַרת ַהְּלָבָנה ָּתִמיד ֲעֻגָּלה ּוְלֵעיֵנינּו ִהיא ִנְרֵאית ל ִּפֶׁשַע

 ְוֵכן .ְּכַלֵּפי ַהַחָּמה ִנְרֵאית ָּתִמיד ְּכִעּגּול ָׁשֵלם, ִלְפָעִמים ַּכֲחִצי ִעּגּול

, ְוִנְרֵאית ָלנּו ַּכֲחִצי ִעּגּול, י ָהֱאֶמת ִהיא ִעּגּול ָׁשֵלםל ִּפַהֶּקֶׁשת ַע

ת ַרֹוּת'ר א ְּבֵסֶפָבן מּוֵכְו. ּוְכַלֵּפי ַהַחָּמה ִנְרֵאית ָּתִמיד ְּכִעּגּול ָׁשֵלם

 הָּטַמים ְלִאְרִנם ִעּגּול ָׁשֵלם ְוים ֵהִּלַּגְלַּגל ַהָּכא ֶׁש"רמָל' הָלעֹוָה

ֶׁשַהֶּקֶׁשת ִנְרֵאית ְלֵעיֵנינּו ' סֹוד ַהֵחִצי' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו. ַּכֲחִצי ִעּגּול

  ְלַרֵּמז ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ַרק ֶאת ֲחִצי , ַרק ֲחִצי ִעּגּול

  . ַהְּגבּורֹות ֶׁשּבֹו  

 ֶׁשָּׁשאּול ַמןְז ֶׁשָּכל )יב דרוש סוף א"ח( 'ְּדַבׁש ַיֲערֹות' רְּבֵסֶפ

 ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ,ַהֶּקֶׁשת ִנְרֲאָתה לֹא ָּבעֹוָלם ָהיּו ִויהֹוָנָתן

 ְוָדִוד ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ֵהם ִויהֹוָנָתן ֶׁשָּׁשאּול 'אֹות ַחְׁשַמל'

 .דֶׁשַּבְיסֹו ֵמָהֲעָטָרה ַהֶּׁשַפע תֶא לֶׁשְּמַקֵּב ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד הּוא

   ִּבְבִחיַנת ְּבַעְצָמם ָהיּו ְּדֵהם ִּביֵמיֶהם ַהֶּקֶׁשת ִנְרֲאָתה לֹא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

   .ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶקֶׁשת  

' ִהיא ג' ַהש) לז' בראשית ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז' ר ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפ'ְּב

ּגֹוֵני ' ֵהם ג' ּו ַהגְוֵאּל, ן ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָאבֹות"ָוִוי

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

ֵהֵבאנּו 

  מּוָבא

מּוָבא 



ִחִּצים ֶׁשָּזַרק ' ְוֵאּלּו ֵהם ַהג, ֶׁשַהֶּקֶׁשת ִהיא ַהְיסֹוד, ַהֶּקֶׁשת

ה ְוֶז, ְוָדִוד ַּבַּמְלכּות, ִּכי ְיהֹוָנָתן הּוא ַּבְיסֹוד, ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד

ְוָזַרק "  ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשיםָךִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְת"ב תּוָּכר ַהַמָאֶׁש

רֹוִאים ֶׁשַהֶּקֶׁשת . ְּבסֹוד ִׁשְכַבת ֶזַרע ַהּיֹוָרה ְּכֵחץ' ֵאּלּו ַהגלֹו 

ְוֵכן . ֶׁשל ְיהֹוָנָתן ֶׁשּיֹוֶרה ִחִּצים ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוֶרה ֶזַרע

 אֹו ר"ָּתָמת "ס"  ָאנִֹכי מֹוֶרהר ֲאֶׁשם ַהִחִּציתֶא ")לו, א כ"ש(ַהָּכתּוב 

 .'ַחְׁשַמל לּוָלב' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ת ַהְיסֹוד ַהְמַסְּמִלים ֶאר"ֶמֶת

  ִּכְדֵבַאְרנּו ,  ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָאנִֹכי"ְוֵכן 

  . 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר   

 ְיהֹוָנָתן ָעָׂשה ִסיָמן ְלָדִוד ִאם ַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ

ה ָיל ָהכֹוָי, אֹו ָרחֹוק ִמֶּמּנּו, לּו ָקרֹוב ֵאָליוַהִחִּצים ִיְּפ

, לאּום ָׁשב ִעָּצַּמת ַה ֶאר לֹואַמם יֹ ָׁשׁשָּגְפם ִמקֹו ְמֹוּת ִאַעּבְֹקִל

ם ים ֵהִּצִחם ַהה ִעֶׂשֲעַּמר ַהַחַאְּלם ֶׁשים ָׁשִקסּוְּפים ַּבִארֹוי ֶׁשִפְכּו

לּו ֶאת ַהֶּזַרע ֶׁשָּבא ֵמָהֲעָטָרה ִנְרֶאה ְּדִחִּצים ֵאּלּו ִסְּמ. ּוׁשְּגְפִנ

ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשל ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ְלַהְׁשִּפיַע ְלָדִוד ְוִאם ֵהם ִיְּפלּו ָקרֹוב 

ְוָדִוד ָיכֹול ָלׁשּוב ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם , ְלָדִוד ֶזה ִסיָמן ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר

ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו ֶזה ִסיָמן , ְוִאם ִיְּפלּו ָרחֹוק ִמָּדִוד. ָׁשאּול

ִאם  ")כא, א כ"ש(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְוָעָליו ִלָּזֵהר ִמָּׁשאּול ֶׁשרֹוֶצה ְלָהְרגֹו

ָקֶחּנּו ָובָֹאה ִּכי   ָוֵהָּנהָךִהֵּנה ַהִחִּצים ִמְּמ ָאמֹר אַֹמר ַלַּנַער

  ְּדִסיָמן ֶזה ָהָיה . ַחְׁשַמלְּבִגיַמְטִרָּיא , "ה" הויָׁשלֹום ְלָך ְוֵאין ָּדָבר ַחי

  . ה"ַחי הויְוָלֵכן הּוא , ֶׁשַהַחְׁשַמל ֶׁשל ָׁשאּול ַמְׁשִּפיַע ַהֶּׁשַפע  

. " ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשיםָךִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְת" )כו, ב א"ש(

ר ֶׁשּיֹוֵתר ֲחָזָקה ְויֹוֵתר ַמה לֹוָצָרג ָׁשם "ּוָברלב

ִנְרֶאה . ת ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים ָהְיָתה ַאֲהַבִנְפְלַאָתה

ִּדיהֹוָנָתן , ַאֲהַבת ִאיׁש ְלִאָּׁשהה ְלָלְׁשְמְּדָלֵכן ַאֲהַבת יֹוָנָתן ְלָדִוד ִנ

ּוָמִצינּו . הּוא ְּבִחיַנת ָזָכר ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלָדִוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנֵקָבה

ִהיא ְּתלּוָיה ְּבָדָבר ָּבֵטל ָּדָבר ָּכל ַאֲהָבה ֶׁש )טז, אבות ה(ַּבִּמְׁשָנה 

. ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם, ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבָדָבר, ְּבֵטָלה ַאֲהָבה

, ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהְּתלּוָיה ְּבָדָבר זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְוָתָמר

ְרֶאה ְּדָלֵכן ִנ. זֹו ַאֲהַבת ָּדִוד ִויהֹוָנָתן, ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבָדָבר

ַאֲהָבה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה  ַּבִּמְׁשָנה ִנְקֵראתָהַאֲהָבה ֶׁשל ָּדִוד ִויהֹוָנָתן 

ְּכמֹו ִאיׁש ,  ְּדַאֲהָבה זֹו ִהיא ְמִציאּות ֶׁשל ְיִחיָדה ַאַחת,ְּבָדָבר

ּוְכמֹו ָאָדם ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ֵאין הּוא . ְוִאָּׁשה ֶׁשֵהם ְיִחיָדה ַאַחת

ָּכְך ִאיׁש ְוִאָּׁשה , ְוָתִמיד ַיְמִׁשיְך ֶלֱאהֹב ֶאת ַעְצמֹו, לּוי ְּבׁשּום ָּדָברָּת

ִאם ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ַאֲהָבה ֲאִמִּתית ִהיא , ֶׁשֵהם ְּבִחיָנה ֶׁשל ּגּוף ֶאָחד

ְוֵכן ַאֲהַבת ָּדִוד . ְוֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבׁשּום ָּדָבר, ִנְמֶׁשֶכת ְלעֹוָלם

ת "ָדָבר רְּבלּוָיה ְּתֵאיָנּה ֶׁשְוֵכן . ְיָתה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנהִויהֹוָנָתן ָה

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֵּבין ְיהֹוָנָתן ת"ַׁשָּב

ְּפָעִמים ְלָבָנה ' ְּדו, ְיהֹוָנָתן ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְלָבָנהְּפָעִמים' וְוֵכן . ְלָדִוד

  ת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלְּלָבָנה ֶלֶׁשְּמַסֶּמ' אֹות ות ַעל ָהזֹוְמַרְּמ

  .ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְוֶזה ְּבִחיַנת ְיהֹוָנָתן  

 לֵחָר הָרְסָּמֶׁש ןַמְזִּבֶׁש )ז ,ד דין חיקור( אנֹוָּפִמ ע"רמָּב

 תכּוְלַּמַה תֶא היָרִבֱעֶה יאִה ,הָאֵלְל יםִנָּמִּסַה תֶא

 ןֵכָל ,הָאֵל עַרֶּזִמ אָּבֶׁש דִוָדְל ,ּהָעְרַּזִמ יםִאָּבֶׁש ןָתָניהֹוִו לאּוָּׁשִמ

 ."ָנִׁשים ֵמַאֲהַבת ִלי ָךַאֲהָבְת ִנְפְלַאָתה" ןָתָנהֹוְי רַמָא

 הָבֲהַאָה הָרְצנֹו ,הָאֵל תֶא הָבֲהָא לֵחָרֶׁש יםִׁשָנ תַבֲהַא תכּוְזִּבֶׁש

 'תאֹו לַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר ִּבְדָבֵרינּו רְוַכְמבָֹא .דִוָדְו ןָתָנהֹוְי יןֵּב

 בטֹו ןָּמִס דסֹוְּב ,ןיָמִסְו תאֹו תיַנִחְבִּב יאִה דסֹוְיַה תֶרֶטֲעֶׁש

 םֵהֶׁש יםִנָּמִּסַה תֶא היָרִבֱעֶה לֵחָרֶׁש תכּוְזִּב ןֵכָל ,בטֹו לָּזַמּו

 דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תֶא הָרְּׁשִק יאִה ,הָאֵלְל ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תיַנִחְּב

   אָּבֶׁש דִוָדְל יעּוִּפְׁשַּיֶׁש ,ּהָעְרַּזִמ יםִאָּבֶׁש ןָתָניהֹוִו לאּוָׁש לֶׁש

  .הָאֵל עַרֶּזִמ  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ַּבר ַמְריּום ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר  )ילקוט ויקרא תרנג(ַּבִּמְדָרׁש 

לֹוַמר , ָלָמה עֹוִׂשים ָאנּו ֻסָּכה ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים

 הּוא ְך ֶׁשֵּכן ַאְּת מֹוֵצא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוָךְל

ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא חֹוֵתם ֶאת , ְּבִדין ַעל ָּבֵאי ָהעֹוָלם

ְוַעל ְיֵדי ֵּכן ֵהן ,  ִיְׂשָרֵאל ְלָגלּותֶׁשָּמא ֵיֵצא ִּדיָנם ֶׁשל, ַהִּדין

 הּוא ְךְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו, עֹוִׂשין ֻסָּכה ְוגֹוִלין ִמָּבֵּתיֶהם ַלֻּסָּכה

 רֹוִאים ֶׁשֻּסָּכה ִהיא ְּבִחיַנת .ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו ָּגלּו ְלָבֶבל

את  א" שליט ַמְסעּוד ַאּבּוֲחִציָרא'ג ר"ולפי זה ביאר הרה. ָּגלּות

לרמז על . ב"תשעאותיות " ִמיםָי ִׁשְבַעת ַחג ַהֻּסּכֹות"הפסוק 

וכן מובא . ב ולא יותר"הגלות הכללית שהיא רק עד שנת תשע

, ֻסָּכהא ָרְקִנֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁש) ח"ואתחנן תשס( 'הָּי ַחׁשֶפֶנ 'ְּבֻקְנְטֵרס

ת ָּדִויד ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכ" )יא, עמוס ט( כמו שכתוב

ן ֹואׁשִר ָהׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבֶׁש .)יומא ה( דמובא בירושלמי ".ַהּנֶֹפֶלת

ים ִלָתְּכ' דר ֶׁשֵאָבְמּו ,"ׁשח ֵאַלם ָׁשרֹוָּמִמ", הָרְקִּתק ַהה ַרָבְרְחֶנ

י ִלת ְּבִיַבּו, הָבְרְחֶנת ְוכּוה ְזָתְיא ָהה לָֹרְקִּתַלְו, תבֹוָאת ָהכּוְז ִּבנּוְבִנ

ֻסַּכת ָּדִוד א ָרְקִנ ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ןֵכָלְו, ֻסָּכהת יַנִחא ְּבה הּוָרְקִּת

יד ִתָעֶלְו, לַפא ָנ הּוֻסָּכהת יַנִחה ְּבָיא ָההּול ֶׁשַלְגִּבז ֶׁשֵּמַרְל, תֶלָפֹוּנַה

ולפי זה יש כאן רמז גם . דַער ָלֵאָּׁשִית ְוִית ַּביַנִחה ְּבֶיְהא ִיא הּובָֹל

 ב"תשעאותיות " ִמיםָי ִׁשְבַעת"שתיפול ,  דוד הנופלתעל סוכת

יין ַׁשְנֶנה זֹומֹלֹר ְׁשֶזיֶעִלי ֱאִּבג ַר"וכן שמעתי מהרה. ולא יותר

ה ָראֹוְכִל

ָּכתּוב 

 אָבמּו

 ינּוִצָמ



   פעמים בתורה תבתשבעת  א שעל חג הסוכות כתוב"שליט

  ".שבעת"  

 ג"הרהֵמ רָמֲאַמ 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוא ְּבָבמּו

 תַנְׁש לֶׁש רַהּזַֹה ץֵק לַע א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר

 רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש תיכּוִרֲאַּב םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע

 יםִסָנְכִנ נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[ ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש

 יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל

 הָחְנִמ ןַמְז הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו

 זָּמֻרְמּו .יםִּיִבְרַעָה תֶאְו .בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג

 ִיְראּו םַצִּדיִקי ּוְבֵכן" ִזְמָנא ַּבֲההּוא ,ב"ע :)ריט פנחס( רַהּזַֹּב

 ֶאֶלף .ָיִגילּו ְּבִרָּנה ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו

 אָדֲה ,ֶעֶרב ִיְהֶיה ב"רע ַּתְׁשלּום ַעד 'כּוְו ְׁשִתיָתָאה

 ֶאְתֶכם הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" יבִתְכִּד אהּו

 ."'ְוגֹו ַהַּנַער ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי" ".ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ

נרמז בפסוק ב "ערא ש"יהושע וידר שליט 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

היינו שצריך לחכות ".  ָזַעםֲעָברַי ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כו כ' ישעי(

יף ִסהֹו ְו". ָזַעםֲעָברַיַעד . ב"רעלהשלים תשלום , ע"רגעד ה

 תֹוּיִתאֹו ח"ב ט"אְּב ב"ֶרֶעֶׁש א"שליט רֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

 יףִסהֹוְו .תרּוֵחְל תדּוְבַעֵמ יםִדָבֲע ַחּוּלִׁש לַע תזֹוְּמַרְמַה ,ח"של

 הּוא ב"תשעֶׁש א"שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד 'ר ג"הרה

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

   ְלַעם ֹודע ִמְּלָהֵצר זֹו ְּבָׁשָנה ׁשֹוְבִתים ִיְהיּו ָהעֹוָלם ֻאּמֹות 'ע

  .'ה בָׁש תֵע תֹוּיִתאֹו ב"תשעה ןֵכְו .ִיְׂשָראל  

ת ֶמֶחְלר ִמַחַאר ְלַמָאל ֶׁש" זצׁשיְטאִוָּבּוּלצ ִמ"רים ָהֵׁשְּב

יז ִרְכא ִההּוְו, תצֹויצֹוִּני ַהֵררּות ֵּב ֶאנּוְמַּיִּסה ֶׁשָּיִנְּׁשם ַהָלעֹוָה

יו ָרָבְדר ִּבאּוי ֵּבִּתְעַמָׁשְו. 'הָּלֻאְגר ִלַּתְלַאה ְלָבּוׁשְתר ִלַּתְלַאְל'

א ָרֲחא ַאָרְטִּסים ַלִנָפי ֳאֵנ ְׁשׁשֵּיא ֶׁש"א שליטָּדְנה ַלֶשמֹ' ג ר"רהָהֵמ

ם ָלעֹות ָהיַאִרְב ִּבלּוְפָּנה ֶׁשָּׁשֻדְּקת ַהצֹויצֹו ִנְךֶר ֶּדאֹו, הָּׁשֻדְּקַהק ֵמינֹוִל

ת צֹויצֹוִּנת ַהר ֶאֵרָבים ְלִרְמֹו ּגאּלֹד ֶׁשַעְו, עָרב ְוב טֹוָרעְֹּמם ֶׁשקֹוָמְל

, תצֹויצֹוִּנת ַהר ֶאֵרָב ְלרּוְמָּגי ֶׁשֵרֲחם ַאַגְו. יַחִׁשא ָמבֹל ָלכֹוא ָילֹ

ת צֹויצֹוִּנם ַהֵהים ֶׁשִדהּוְּים ַהִא', כּום ְוָלעֹו ָּבדּוְלת נֹוצֹויצֹוִּנַהְו

. תֹוּפִלְּקי ַהיֵדים ִלִרְזֹום חֵה, תוֹוְצִמה ְוָרֹוים ּתִרְמֹום ׁשיָנ ֵארּוְרְבִּנֶׁש

, תצֹויצֹוִּנר ַהרּות ֵּב ֶאנּוְמַּיה ִסָאֹוּׁשַּבל ֶׁש"צ זצ"ריז ָהַמה ָרל ֶזַעְו

ה יָקִנְית ַהל ֶאֵּבַקא ְיא לָֹרֲחא ַאָרְטִּסַהי ֶׁשֵדה ְּכָבּוׁשק ְּתה ַרָרֲאְׁשִנְו

ה ֶזְו. יםִלָאְגד ִנַּיִמּו, רּוְרְבִּנת ֶׁשצֹויצֹוִּנם ַהֵהֶׁש, יםִּיַחים ַהִדהּוְּיַהֵמ

 יּו ָהְּתׁשּוָבהים ִׂש עֹויּום ָהם ִאַּגת ֶׁשלּוָּגן ַהַמ ְזְךֶׁשל ֶמָּכה ִמֶנֹוׁש

ר ָאבְֹמּו. לֵאָּגִה ְלְךר ָּכַחַאים ְוִררּוֵּבת ַהר ֶאמְֹגם ִלֶדים קֹויִכִרְצ

ף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמה ֶׁשָפקּוְּתה ַהיָלִחְתה ִהָאֵּמת ַהַּלִחְתִּב ֶׁשינּוֵרָבְדִל

ם ן ַעֵכָּליף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרד ִנעֹוְו. תצֹויצֹוִּנר ַהרּות ֵּבר ֶאמְֹג ִלידֹוִקְפַּתֶׁש

א ּלֹר ֶׁשָבָּד, הָאֹוּׁשר ַהַחַאא ְלָקְוב ַּדב ַרֶרֵעי ָהיֵדת ִּבלּוָגס ְלַנְכל ִנֵאָרְׂשִי

ם ת ַעה ֶאָּוַלב ְמב ַרֶרֵעת ָהַּפִלְּקי ֶׁשל ִּפף ַעַא, תרֹוֹוּדל ַהָכ ְּבנּוה ָלָיָה

 מֹום ְּכָעל ָהל ָּכ ַעטּוְלא ָׁשם לֹם ֵהַעף ַּפַא, םָעה ְלָיְהִּנז ֶׁשָאל ֵמֵאָרְׂשִי

ל ֵאָרְׂשם ִיַע, רֵרָבת ְלצֹויצֹו ִניּוָהן ֶׁשַמל ְזָכְּד. ְךיָלֵאה ָוָאֹוּׁשי ַהֵרֲחַאֵמ

ם ָלעֹות ָהֹוּמֻאְו, תצֹויצֹוִּנ ַהתר ֶאֵרָבם ְלָלעֹות ָהֹוּמל ֻאֶצת ֵאלּוָג ְּביּוָה

ר גּוא ָלָּבל ֶׁשֵאָרְׂשם ִיַעֵמּו, תצֹויצֹוִּנַהת ֵמּוּיִחַהה ְויָקִנְית ַה ֶאלּוְּבִק

 ינּוְיַה, רֵתיֹול ְּבדֹוָּגק ַהֵנֹוּיא ַההּוי ֶׁשִמּו, יםִררּוֵּב ַהְךֶרצֹם ְלָלְצֶא

א הּו, יתִרָּקִעים ָהִררּוֵּבַהת ַדבֹות ֲען ֶאָמ ְזתֹואֹוים ְּבִׂש עֹולֹוְצֶאֶׁש

י ִרָּקִעיר ָהִבֲעַּמא ַההּון ֶׁשיָוֵּכ, לֵאָרְׂשם ִיל ַעה ַעיָטִלְּׁשת ַהל ֶאֵּבַקְמ

ת ר ֶאֵרָב ְלנּוְרַמָּגיו ֶׁשָׁשְכַעְו. הָּפִלְּקל ַהָכע ְלַפֶּׁשת ַהן ֶאָמ ְזתֹואֹוְּב

י ֵרְמֹום ׁשיָנֵאים ְוִּיַחים ֶׁשִׁשָנֲאָהק ֵמיא ַרה ִהָּפִלְּקת ַהיַקִנְי, תצֹויצֹוִּנַה

, לֵאָרְׂשִיים ְּבִבָרעְֹּמב ֶׁשב ַרֶרֵע ָהְךֶרה ֶּדָּפִלְּקת ַלֶרֶב עֹוה זֹויָקִנְי, הָרֹוּת

י ֵרְבים ִּדִעדּוְּיי ֶׁשִפְכּו, הָּפִלְּקל ַלֵאָרְׂשם ִיַעע ֵמַפֶּׁשת ַהים ֶאיִרִבֲעַמּו

ן יָוֵכְו, לֵאָרְׂש ִיׁשֵּים ֶׁשקֹול ָמָכק ְּבמֹים ָעִבָרעֹב ְמב ַרֶרֵעָהר ֶׁשַהּזַֹה

ה ָּפִלְּקם ַהֵה, םָּכְריו ַּדָׁשְכת ַעֶרֶבם עֹוָלעֹול ָהָכה ְּבָּפִלְּקת ַהיַקִנר ְיַּקִעֶׁש

צ "ריוכן מובא בספר השיחות לָה. לֵאָרְׂשל ִית ַעֶטֶלֹוּׁשֶׁש

ג לאחר "בערב ראש השנה תש )קסה(ל " זצׁשיְטאִוָּבּוּלִמ

נכנסה . 'הָּלֻאְגר ִלַּתְלַאה ְלָבּוׁשְתר ִלַּתְלַאְל'זה ההכר

צ ואחד מהם שאל אם "קבוצה של חסידים לרבי הרי

השיב הרבי כתיב . הרבי אכן מאמין שהמשיח עומד לבא

סדר הצמיחה הוא , את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח

וצמיחה . בתחילה צומח שיח ובמשך הזמן צומח עץ

  צ רימז בתחילת המאה על "הרירואים ש. ישנה כבר עכשיו

  .התהליך שהתחיל אז  

 הּוָבא ,ל"ַזַּצ ִפיְנֶקל י"ַהגרא ִמיר ְיִׁשיַבת רֹאׁש ְּבֵׁשם מּוָבא

 ,ה"תש ִּבְׁשַנת ְּבֶׁשְנַחאי ֶׁשִּנְדַּפס 'ְּדבֹוָרה ּתֶֹמר' ַהֵּסֶפר ְּבַהְקָּדַמת

 .ְּבִעָּתּה ְּגֻאָּלה ְּתקּוַפת הִהְתִחיָל ַהּׁשֹוָאה ְּכֶׁשָּפְרָצה ש"ת ֶׁשִּבְׁשַנת

 בצילא' גליון( ל"ַזַּצ ִמְּקלֹויֶזְנּבּוְרג ר"ָהַאְדמֹו ְּבֵׁשם מּוָבא ֶזה ְּכֵעין

 מּוָבא ְוֵכן ,ִּדְבִעָּתּה ְזַמן ִהְתִחיל ֶׁשַּבּׁשֹוָאה )ע"תש אמור צאנז 'דמהמנותא

 א"תש ֶׁשְּׁשַנת ִתָּׂשא ִּכי ָּפָרַׁשת 'יֹוֵסף ַיֲעקֹב ּתֹוְלדֹות' ֵסֶפר ְּבֵׁשם ָׁשם

 ל"ַזַּצ ַאֲהרֹן ִמּתֹוְלדֹות ר"ָהַאְדמֹו ְּבֵׁשם ָׁשם מּוָבא ְוֵכן .ֵקץ ְׁשַנת ִהיא

 ,ִעְנָיִנים ַּכָּמה ְלַתֵּקן ְּדִחָּיה ַרק ,ְזָמן ְּבֵׁשם עֹוֶלה ֵאינֹו ַהּׁשֹוָאה ֶׁשֲאַחֵרי

 ְּבֵסֶפר מּוָבא ֵכן ְּכמֹו .ַּמּבּולַה קֹוֶדם ְמתּוֶׁשַלח ֶׁשל ָיִמים ִׁשְבַעת ְּכמֹו

 ןֵכְו

 אָבמּו

 ְוֵכן



 ל"זצ ְּדֵוויק ָׁשאּול ַחִּיים 'ר ג"ֵמָהרה )שעז סימן( 'ַרֲחִמים ַׁשֲעֵרי'

 ְׁשַנת ֶׁשִהיא ש"ת ְׁשַנת ַעל ,ַהּקֹוֵדם ַּבּדֹור ַהְמֻקָּבִלים ִמְּגדֹוֵלי ֶׁשָהָיה

 )דמשפטים סבא על( 'ְיהּוָדה ֶלֶחם ֵּבית' ַּבֵּסֶפר ַּגם מּוָבא ֶזה ּוְכֵעין ,ֵקץ

מכתב 'וכן מובא בספר  .ל"זצ ְּפַתָּייה ְיהּוָדה 'ר ג"ֵמָהרה

אליהו דסלר ' ג ר" מכתב שכתב הרה)325ד עמוד "ח(' מאליהו

צריך ללמוד לדעת . ט וזה לשונו"ל בסוף שנת תרצ"זצ

אשר כח מעשיו יגיד בהנהגה מופלאת ' את מעשי ה

כי . ת המשיחנוראה הנהגה גלויה כל כך של צמיחת ימו

. מציאות גוג ומגוג שלא כדרך הטבע לא יאומן כי יסופר

הלא עלינו לראות בחוש כי הכל ממש מה שלמדנו 

ומתקיים כחוט השערה , בספרים הקדושים אמת ויציב

  ועל כל אחד להכין את עצמו לקראת . בלי שינוי כלל

  .הגאולה כי תבוא  

שאמר  דברים ב"פרשת האזינו תשעבגליון שם מובא 

רואים שנטלו את  :א"ר משומרי אמונים שליט"האדמו

נוע תנוע ארץ "כמו שכתוב , כל מתנענעההרי , הדעת מאתנו

כמלונה וכבד עליה פשעה ביום ההוא יפקוד  כשכור והתנודדה

, "ועל מלכי האדמה על האדמה וםרעל צבא המרום במ' ה

וכל ההנהגה , הטבע ורואים שכל העולם רותח למעלה מדרך

רואה  ואמרתי כי מי שהוא בר דעת, לה מדרך הטבעלמע

ה שיגע את שני "שהקב, "משגיא לגויים ויאבדם"שמתקיים 

והעבירו שמונים , היכולת בכלכלה שהם אמריקה ואירופה בעלי

וכיום הם צריכים ללוות מהם , ממפעליהם לסין וחמש אחוז

: ק"ודבר זה מוזכר בזוה, אירופה וכך הוא כובש את, כסף

ויגח , עמא חד מסייפי עלמא על רומי חייבא זמנא יתערבההוא 

, ויתכנשון תמן עממיא ויפלון בידייהו ,בה קרבא תלת ירחין

כי , זכות שבעולם שישאר מהם שריד ופליט ואין להם שום

  ישראל שנשפך בה באלפיים השנים  אירופה ספוגה בדם בני

  .האחרונות ובפרט באלף שנים, האחרונות  

  .ל המדינות שםכ: מבוהוש

ומשיח אינו יכול , ואין אחד מהם נקי, כולם: א"שליט

  כי יום " ו שכתובכמ, בטרם שתהיה יום הנקמה לבוא

  ".נקם בלבי ושנת גאולי באה  

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

 'ג לֵחָּת גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת

 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו תעֹוָׁש

 שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ נּוָא הֶז לַעְו .דָבְלִּב תעֹוָׁש

 ,אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ םִאְו .תעֹוָׁש

 םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םֹוּיֶׁש אֵציֹו

א ָנְעַׁשהֹו ץֵנ ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע' ה ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ

   ַּדל ְלַעם ְוֵיָאֵמר תצֹוֲח ןּוּקִתְּב יםִרְמאֹוֶׁש חַסּנַֹה ןֵכְו. אָּבַר

   .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּוָבא .ַהּׁשֹוֵאל  

(הָיְרַכְזים ִּבִקסּוְּפַהֵּמן ֶׁשֵּיַצְל ד  ך, י ל אי ו ז  ים ִא רֹו)ט

ל ה ָּכֶּזה ִמָאָצֹוּתְכּו, תֹוּכֻסה ְּבֶיְהג ִּתגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמֶׁש

ת ֹוּכֻּסג ַהת ַחג ֶאחֹ ָלאּובָֹי, הָמָחְלִּמי ַהֵרֲח ַארּוֲאָּׁשִּי ֶׁשַהּגֹוִיים

ברד(. הָמָחְלִּמ ַלַהָּׁשָנהם ת יֹון ֶאֵּיַצְלי ֵדְּכ, םִיַלָׁשירּוִּב שם  ן  י י ק "ע

ד ו ד דת  במצו ו(' רּוּט'א ַּבָבן מּוֵכְו .)ו תצ"א  ְּתִחַּית ַהֵּמִתים )ח 

ם ּו ְוִנְצַחת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְּבִתְׁשֵרי ּוִמּׁש,ֲעִתיָדה ִלְהיֹות ְּבִניָסן

ְּביֹום "ּוְבִתְׁשֵרי  ".ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות" ְּבִניָסן ַמְפִטיִרין יִכָה

ג(וכן מצינו במדרש  ".א ּגֹוגֹוּב נ תר קרא  י ו ט  לקו  באותה שעה )י

הקדוש ברוך הוא עושה סוכה לצדיקים ומטמין אותם 

' ה' כי יצפנני בסוכה ביום רעה וגו"לתוכה שנאמר 

לעתיד . "אלהים עוז ישועתי סכותה לראשי ביום נשק

אל  להכנס לארץ ישראומות העולםלבוא עתידין 

ואספתי את כל הגוים "שנאמר . ולעשות מלחמה עמהם

 ברוך הוא עושה ש ומה הקדו,"אל ירושלים למלחמה

ונלחם בגוים ' ויצא ה"יוצא ונלחם עם הגוים שנאמר 

ומהו .  כיומו של פרעה"ההם כיום הלחמו ביום קרב

סכותה " שנאמר ,עושה מסכך על ראשם של ישראל

תתפחת(וכן מובא שם ". לראשי ביום נשק ם  י ל י סכותה " )ה

   זה "ביום נשק" יוסי בר בון מר רביא. "לראשי ביום נשק

  .נשקו של גוג  

ד ( י ה  י ר כ ְוָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוָׁשַלִם " )בז

ַלִּמְלָחָמה ְוִנְלְּכָדה ָהִעיר ְוָנַׁשּסּו ַהָּבִּתים ְוַהָּנִׁשים 

 ַּבּגֹוָלה ְוֶיֶתר ָהָעם לֹא ִיָּכֵרת ִמן ִּתָּׁשַגְלָנה ְוָיָצא ֲחִצי ָהִעיר

 ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום 'הְוָיָצא : ָהִעיר

ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזִתים ֲאֶׁשר ַעל : ְקָרב

ָחה ְּפֵני ְירּוָׁשַלִם ִמֶּקֶדם ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָר

 :ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְּגָּבה

ְוַנְסֶּתם ֵּגיא ָהַרי ִּכי ַיִּגיַע ֵּגי ָהִרים ֶאל ָאַצל ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר 

 ֱאלַֹהי 'הַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוָבא 

רואים שבזמן מלחמת גוג ומגוג תהיה רעידת ".  ִעָּמְךָּכל ְקדִׁשים

ועוד 

ר "אדמו

ר "אדמו

 ןֵּיַע

 בּוׁשָח

 כתוב



. ושם יהיה הנצחון על גוג ומגוג, אדמה בהר הזיתים בירושלים

מובן מה שמובא , ועל פי דברינו שכל זה יהיה ביום הושענא רבא

רב האי גאון היה עולה בכל שנה מבבל בספר חסידים 

 והיו מקיפים את הר, והיה שם בחג הסוכות, לירושלים

וכן רואים בהושענא . פעמים בכל הושענא רבא' הזיתים ז

  . 'תתנו לשם ולתהילה וכורבא שמרבים להתפלל על הגאולה 

   .'קול מבשר מבשר ואומר וכו  

 גוג ומגוג ענין) שמות(ל "מובא בליקוטי תורה להאריז

 כי אז ימלוך גוג ומגוג .אומות' כנגד כל הע' עולה ע

 וכשיגאלו . יחד על ישראלאומות וכלם יבאו' על כל ע

 הושענא רבא כי עתה שנגאלו מיד בבל המידם אז יהי

 תהיה ר כך לאדום ואחךכר  ליון ואחר כךגלו למדי ואח

שרים ובכל ' עימי החג נגד ' וכן ענין ז. גאולה בהחלט

 וגולים ליד , שהוא כולל עשרהחדיום ניצולים מיד שר א

  ן הוא יום  ולכ,ניצולו מיד כולם' יום הזו ,חרשר א

  .הושענא רבא  

 בהושענות שאומרים א"שליט פליסקין יחיאל 'ר ג"הרה

 יהודה אלופי תולדות הושענא" רבא הושענא ליום

ה( הפסוקמ ומקורו ".אש ככיור תשים י ר כ ב ז  ַההּוא ַּבּיֹום" )ו י

 ֵאׁש ּוְכַלִּפיד ְּבֵעִצים ֵאׁש ְּכִכּיֹור ְיהּוָדה ַאֻּלֵפי ֶאת ָאִׂשים

 ָסִביב ָהַעִּמים ָּכל ֶאת ְׂשמֹאול ְוַעל ָיִמין ַעל ְוָאְכלּו ָעִמירְּב

   הכתוב וכן ". ".ִּבירּוָׁשָלִם ַּתְחֶּתיָה עֹוד ְירּוָׁשַלִם ְוָיְׁשָבה

ם(  י ל י ז תה   .ערבה יום אותיות ,"רעה ביום" בסכה יצפנני כי" )ה כ

עמוד "פכ' רבי נתןאבות ד'על (א "יָדִחַהֵמ' ןֶדָאר ָלָכִּכ'ר ֶפֵסְּב א 

ל בּור ְּגַבל ָע"ת שַנְּׁשִּמי ֶׁש"ִרֲאם ָהֵׁשב ְּבתּו ָּכ)רמה

ל "ת שַנְׁשִב ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ּהָּתִעל ְּבבּוס ְּגַנְכִנה ְוָּניֶׁשִחֲא

ת ַּלִחא ְּתה הּוי ֶזּוּלִגְו, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹות ֶאֹוּלַגיל ְלִחְתל ִה"יַזִרֲאָה

יל ִחְתִהה ֶׁשָרֹוּתת ַהּוּייִמִני ְּפּוּליא ִּגה ִהָּלֻאְּגת ַהּוּייִמִנְפִּד, ּהָּתִעְּב ְּגֻאַּלת

. םיל ָׁשִחְתִהה ֶּׁשל ַמה ֶׁשָמָלְׁשם ַהים ֵהיִכִלֲהַּתר ַהַאל ְׁשָכְו, ה זֹוָנָׁשְּב

י ִּכ, נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפ ְּכּהָּתִעְב ּוּהָּתְעַׁשְּבת ַּלֻאְגר ִלּוׁש ָקט"בעשַהן ֵכָלְו

ת ַרֹות ּתיט ֶאִׁשְפִהל ְו"יַזִרֲאיל ָהִחְתִהה ֶּׁשת ַמ ֶאיְךִׁשְמא ִההּו

ם ּוּיה ִסה ֶזָציו חּוָתנֹוָיְע ַמצּופּוָּיֶׁש ְּכְוָלֵכן, לֵאָרְׂשל ִיָכל ְל"יַזִרֲאָה

נהרות 'וכן מובא בסדור . ל"ת שַנְׁשיל ִּבִחְתִה ֶׁשּהָּתִעל ְּב ֶׁשיְךִלֲהַּתַה

ן ששמם היה שמעו, ש"ל והרש"י האריז"ת של רשב"שהס' שלום

ם י יֹוִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכ ַהומרמז על , ם"נקהוא . ם שלוקיצח

וכן מובא  .קץוזה גם בגימטריא ". הָאי ָּבַלאּות ְּגַנְׁשי ּוִּבִל ְּבםָקָנ

י " שמשנת הסתלקות הרשב)מאמר פד(' נהורא דיוסף'בספר 

.  שנה1335ד עברו "רצ' בשנת הל"ט עד לידת האריז"תתקנ'בג

 ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי" )בי, יב( ונרמז בקץ דניאל

   ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש

  ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד  

ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת "ל "א זציָרִצֲחּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"י הרהֵבְתִכְּב

, תָּבא ַׁש"ת ֵהֹוּיִת אֹוַהּׁשֲֹאבֹת" ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת

ן ַמא ְזהּו ֶׁשתֹויָאת ִּבַּלִח ְּתינּוְיַהְּד, תָּבאת ַׁשת ֵצֵעה ְלָנָּוַּכַהְו

 "ְלֵעת ֶעֶרב" זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו. תָּבב ַׁשֶרל ֶעה ֶׁשָחְנת ִמַּלִפְּת

ת ַּלִפן ְּתַמא ְזהּוֶׁש" ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת ".ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

ֶזה , "ְלֵעת ֶעֶרב" .)וישב קפב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תָּבב ַׁשֶרל ֶעה ֶׁשָחְנִמ

 ,"ְלֵעת ֶעֶרב". ֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי

ת ַדבֹור ֲעֵמָּגז ִּתָאֶׁש[". ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת ". "ִּכי ִיָּנטּו ִצֲלֵלי ָעֶרב" ְוָכתּוב ]תלּוָּגַה

ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ֲעִתיִדים ָלקּום ּוְלֵהָחיֹות ִמָּכל ְׁשָאר ְּבֵני 

וכן מובא ברוקח  .ָהעֹוָלם אֹוָתם ֶׁשּׁשֹוֲאִבים ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה

 בפרשת אליעזר ורבקה חוץ איבהש פעמים לשון שבעשיש 

  ונבאר . שמרמז על השמיני" ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת" מהכתוב

   .לקמן שהגאולה באה מהשמיני  

ז ּוּמַתְּב' אה ְּבָייט ָהִּלד ַׁשָעְלל ִּג ֶׁשתֹויָפִטם ֲחֹוּיי ֶׁשִּתְעַמ ָׁשןֵכְו

 רֹורּוְחם ִׁשיֹוְו. יקִּדַּצף ַהֵסת יֹויַרִטם ְּפא יֹוהּוים ֶׁשִרְב סֹוׁשֵּיֶׁש

א ד הּוָעְלן ִּגֵכְו. יקִּדַּצף ַהֵסל יֹוין ֶׁשיִזִּפְׁשאּו ָּבאָּבא ַרָנְעַׁשב הֹוֶרֶעְּב

 )א, כזבמדבר ( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ףֵסֹוּיא ִמָּבה ֶׁשֶּׁשַנט ְמֶבֵׁש ְלְךָּיַּׁשם ֶׁשֵׁש

ן ֵכְו ". ֶבן יֹוֵסףִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה"

ַוִּיֵּתן מֶׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה " )מ ,במדבר לב( בתּוָּכ

ר ַהּזַֹּבר ַמֱאיו ֶנָלָעֶׁש, םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַּצא ַהף הּוֵסיֹו ְו".ַוֵּיֶׁשב ָּבּה

 .הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוה ֶאֶּלַגא ְמהּו ְו.ַצִּדיק ְיסֹוד ּבֹו סֹוד .)פנחס רלו(

ה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו "סֹוד הוי" .)פקודי רלד(ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמְוֵכן 

 תֹויָאִצן ְיֵכ ְו.ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָמקֹום ֶׁשעֹוֵמד ְלַגּלֹות" ְלהֹוִדיָעם

ה ָמֹוּד, לדֹוד ָּגבֹוָכם ְּבָלעֹול ָהי ָּכיֵנֵעי ְלִבֶּׁשַהיט ֵמִּלד ַׁשָעְלל ִּגֶׁש

וכן רואים  .הָמא ָרָריְגִאא ְלָתיְקִמא ֲעיָרִּב ִמ.רֹוּבַהף ֵמֵסת יֹויַאיִצִל

 מכירתשנקרא מכיר על שם ,  בן מנשהמכיר קשור לגלעדש

   קסּוָּפַהא ֶׁש"ן שליטֹוּקל ַקֵאְנַתב ְנַרם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. יוסף

  .יטִּלה ַׁשיָבִבן ֲאד ֶּבָעְלִּגְּבִגיַמְטִרָּיא " ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט"  
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 אָבמּו
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