
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

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

יָע ִד יָר ה ְי ִח   הּוְב

ַהָּקדֹוׁש א ַוֲהלֹר תֹאַמא ֶׁשָּמ )ה, הלכות תשובה ה(ם "ָּברמב

ה ֶׁשֶּזע ֵיַדה ֶׁשִּיְהֶים ְוקֶֹדה ֶּׁשִּיְהֶיה ַמל ָּכ יֹוֵדַע ָּברּוְך הּוא

, ]םָאָדל ֵאֶצה ְּבִחיָר ַּׁשֶּיֶכתה ּוַמ[', ְוכּוע ָרָׁש אֹוק ַצִּדיה ִיְהֶי

ם ָאָדל ֶׁש ַּדְעּתֹון ְוֵאיד ֶאָח ְוַדְעּתֹו ְׁשמֹוה ִיְתַעֶּלא הּוא ֶאָּל

 ָּבנּון ֵאי, אהּון ֶׁשֵּכן ְוֵכיָו', ְוכּו ּבּוְריֹול ַעה ֶזר ָּדָב ְלַהִּׂשיגה ְיכֹוָל

ם ַהְּברּוִאיל ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואע ֵיַד ְךֵהיַאע ֵליַד ּכַֹח

 .םָהָאָד ְּבַידם ָהָאָדה ֶׁשַּמֲעֵׂשק ָסֵפא ְּבלֹע ֵנַדל ֲאָב, םְוַהַּמֲעִׂשי

ת ִּכיִדיַעא ִהיל ֲאָב, הְּגֵזָר ְיִדיָעתֹון ֵאי ְמַיֵּׁשבם ָׁשד "ּוָבראב

' ְוכּוה ֶזל ֶׁשו ְּדָרָכי ִּיְהיּוה ַמר ַאֵח ִמּכַֹחם ֶׁשּיֹוְדִעים ָהִאְצַטְגִניִני

 זֹוא קּוְׁשָי ְלַיֵּׁשבה ִנְרֶאא ְּדִמיְסָּתִפיָנא לּוֵל .הְּגֵזָר ֵאיָנּהה ַהְיִדיָע ְוזֹו

, ִמְּלַבּדֹוד עֹון ְוֵאים ֻּכָּלם ַהַּמֲעִׂשיל ָּכת ֶאה ְוַיֲעֶׂשה עֹוֶׂש ה"הקבי ְּדַוַּדא

 ֶּדֶרְךם ָּבעֹוָלו ַמֲעָׂשית ֶאה עֹוֶׂש ה"ֶׁשהקבא הּום ָלָאָדה ְּבִחיָרן ֶּׁשָּנַתה ּוַמ

ם ַאְבָרָהל ֶׁשם ַהֲחָטִאי ֶּדֶרְךה ֶזר ָּדָבר ּוְנָבֵא. הְּבִחיָרל ֶׁש ְּבֶדֶרְךם ָאָדי ְּבֵנ

 ָאִבינּום ֶׁשַאְבָרָהל ֶׁשִּבְגַל :)לך לך פא(ר ַּבּזַֹה ְּדָמִצינּו. ַרֵּבנּוה ּומֶׁש ָאִבינּו

ת ִלְהיֹו לֹור ָאַמ ה"ֶׁשהקב ְלַאַחר ה"ֵמהקבת ְרׁשּוי ְּבִלם ְלִמְצַרִיד ָיַר

ן ְוֵכ. םָׁשד ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבם ִמְצַרִית ְּבָגלּות ִלְהיֹוו ָבָני ֶנֶעְנׁשּו, ןְּכַנַעץ ְּבֶאֶר

ץ ְלֶאֶרס ִנְכַנא לֹ ַרֵּבנּוה ֶׁשּמֶׁשם ָּגַרה ְמִריָבי ְּבֵמ מֶׁשהל ֶׁש ֶחְטאֹו

. ה"הקבל ֶׁשה ַהְּבִריָאת ִמָּתְכִניק ֵחֶל ָהיּוי ְּבַוַּדא ֵאּלּום ּוְדָבִרי. לִיְׂשָרֵא

, םִמָּׁשת ִּניצֹוצֹוַהת ֶאא ְלהֹוִצים ְלִמְצַרִיד ֵליֵר ַחָּיִבים ָהיּול ִיְׂשָרֵאל ִּדְכַל

. 'םַאֶּתם ְמַרְּגִלי'ר ַּבַּמֲאָמ ִּכְדֵבַאְרנּו, הַהּתֹוָרת ְלַקָּבַלר ַהֶהְכֵׁשה ָהָיה ְּדֶז

 זֹוה ִּדְכִניָסל ִיְׂשָרֵאץ ְלֶאֶרס ִיָּכֵנא לֹה ֶׁשּמֶׁשה ָהָי ה"הקבל ֶׁש ְרצֹונֹון ְוֵכ

ר ְּבַמֲאַמ ִּכְדֵבַאְרנּו, ְזַמָּנּה םקֶֹדה ַהְּׁשֵלָמה ַהְּגֻאָּלת ֶאה ְמִביָאה ָהְיָת

י ֶׁשְּבֵנה ָהָי ה"הקבל ֶׁש ֶׁשְרצֹונֹון ְוֵכיָו. 'לִיְׂשָרֵאץ ְלֶאֶרה מֶׁשת ְּכִניַס'

 ֵאּלּום ּוְדָבִרי, לִיְׂשָרֵאץ ְלֶאֶרס ִיָּכֵנא לֹ ְוֶׁשּמֶׁשהם ְלִמְצַרִי ֵיְרדּול ִיְׂשָרֵא

 ה"הקבל ֶׁש ָחְכָמתֹוה ָּגְזָר, אֵחְטי ְּבִל עֶֹנׁשן ְוֵאי, עֶֹנׁשת ִּבְבִחיַנם ֵה

 ְּבֶדֶרְך ַנֲעׂשּום ֶׁשַהֲחָטִאיי ִּפל ַעף ְוַא. הֶזר ָּדָב ֶׁשִּיְגְרמּום ֲחָטִאי ֶׁשִּיְהיּו

ד עֹון ֵאים ַהְּדָבִרי ְּבׁשֶֹרׁשל ֲאָב ,ַהִּבּצּוַע ֶּדֶרְךק ַרה ֶזי ֲהֵרה ְּבִחיָרל ֶׁש

ס ַחה ַהַּכָּוָנן ְוֵאי. םַהַּמֲעִׂשיל ְלָכה ְוַיֲעֶׂשה עֹוֶׂשְוה ָעָׂשא ְוהּו, ִמְּלַבּדֹו

 ְּכמֹו, הְּבִחיָרל ֶׁשת ְמִציאּו ֶיְׁשָנּהי ְּדַוַּדאם ָלָאָדה ְּבִחיָרן ֶׁשֵאים ְוָׁשלֹו

ה ַמ יֹוֵדַע ה"ֶׁשהקבא ֶאָּל, "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים" )יט, דברים ל( ֶׁשָּכתּוב

ת ִמָּתְכִני ֵחֶלקא ִהי זֹוה ִויִדיָע. ד"ָהראבר ֶׁשאֹוֵמי ִפְּכה ַהְּבִחיָרה ִּתְהֶי

פירוש המשניות (ם "ָּברמבז ָּמֻרְמּו. ְלַתְכִליתֹור ָּדָבל ָּכא ְלָהִביה ַהְּבִריָא

ֵיָאֵמר ִּכי ְּכֶׁשָּיבֹא , ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך' ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה )ה, ברכות ט

ּו ִסּבֹות ִלְבֵני ָאָדם ְלָהֵפר נְזַּדְּמִי, ָהֵעת ְלִהָּפַרע ֵמֶהם ְלִהָּנֵקם

ְוֶזה ָהִעְנָין ָארְֹך , ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹא ֲעֵליֶהם ָהעֶֹנׁש ְּבִמְׁשָּפט, ַהּתֹוָרה

 ְלִעְנַין ַהִּדין ּנּוִּכי ֵנֵצא ִמֶּמ, ְוָרחֹוק ָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצֶאנּו

  .ַהִּנְגָזר ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּכל ָאָדם

 ָחְכָמתֹוה ָּגְזָר ַמּדּוַע, ִיְתָּבַרְך ִמֶּמּנּול ַהּכֹם ִאה ַהְּׁשֵאָלת ִנְׁשֶאֶל

י ִּדְבֵרם ָּבִאיה ֶזל ַע. 'ְוכּום ָוֳעָנִׁשים ֲחָטִאיה ַהְרֵּב ָּכְךל ָּכ ֶׁשִּיְהיּו

ה ַמ ֵדַעיֹו ה"הקבק ְּדַר, הֶזר ָּדָבג ּוְלַהִּׂשיע ֵליַד ּכַֹח ָּבנּון ֶׁשֵאים "ָהרמב

 ְּבֶדֶרְךה ֶזם ִא, ֶׁשּלֹור ַהָּׂשָכת ִלְׁשֵלמּו ְלַהִּגיַעא ִנְבָרל ְלָכי ָהֲאִמִּתן ַהִּתּקּו

ל ֶׁש ְּבסֹופֹול ֲאָב. ְועֶֹנׁשא ֵחְטל ֶׁש ְּבֶדֶרְך אֹור ַהֵּיֶצל ַעת ִהְתַּגְּברּול ֶׁש

 )יד, ב יד"ש( ָּכתּובֶׁש ְּכמֹו, םּוְׁשֵלמּוָתם ִּתּקּוָנל ַע ָיבֹאּום ֻּכָּלר ָּדָב

, ֶׁשּלֹול ַהַּמְסלּות ֶא ֵיׁשד ֶאָחל ֶׁשְּלָכא ֶאָּל. "ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח"

ר עֹוֵבא ֶׁשחֹוֵטי ְוַהֵּׁשִנ, לַקל ַמְסלּור ְועֹוֵבע ָהָרר ַהֵּיֶצל ַער ִמְתַּגֵּבד ֶאָח

ַעל ָּכל '  ְּבַיד הְךֶמֶלֶלב " )א, משלי כא(ב ָּכתּון ְוֵכ. ע"ל, הָקֶׁשל ַמְסלּו

י ְּבֵנל ִיְׂשָרֵאל ָּכ .)שבת קיא(ה ַּבִּמְׁשָנ ּוָמִצינּו ".ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו ֲאֶׁשר

 ִמְצֲעֵדי ה"מהוי" )כדמשלי כ ( בגימטריא הכתוב טעותוכן  .םְמָלִכי

  .מן השמים ובגימטריא ".ָגֶבר

ַּתָּקָנה ֶאָּלא ְׂשֵרָפה ַמה ִּסיד ֵאין לֹו  :)סוטה לה(ַּבְּגָמָרא 

.  ַּתָּקָנה ֶאָּלא ְׂשֵרָפהםֶהַאף אֹוָתם ַהּכּוִתים ֵאין ָל

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינו, יםִתּוּכת ַהַנָּקא ַּת הּוֵּגיִהָּנםַהים ֶׁשִארֹו ד ָחל ֶאָכְל ִּדּ

ר בֲֹעב ַלָּיים ַחִתּוּכל ַהל ֶׁשלּוְסַּמַהְו, ֹוּלן ֶׁשּוּקִּתל ַהל ֶׁשלּוְסַּמת ַה ֶאׁשֵי

  .ֵּגיִהָּנם ַהְךֶרֶּד

 היָרִחְּבַהְו היָעִדְיַה )ס 'קשיטה מאה'( אנֹוָּפִמ ע"רמָּב אָבמּו

 היָעִדְי יִּכ עַדְו ,םֶהָּב יןֵא היָרִתְסּו תימֹוִאְתַמ ןיֶהֵּתְׁש

 יםִכָּדְמֻׁש הָּלַכְו ןָתָח אָקְוַּד םֵה יִּכ ,ְךּוּדִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב היָרִחְבּו

 ַהָּקדֹוׁש יןֵאֶּׁש הַמ יִּכ .רֹוֵבֲחַל יםִלְׁשַמ דָחֶא לָּכֶׁש דַחַי ידִמָּת

 לַלְּכִמ .אבָֹי אלְֹו הֶיְהִי אלֹ הֶוהֹ אלְֹו הָיָה אלֹ ַעֵדיֹו הּוא ָּברּוְך

 תֹויָעיִדִּב ילּוָּת טֹוּמִּת לַּב תֶמֶּיַק הֶיְהִּתֶׁש נּוֵתיָרִחְּב תיאּוִצְּמֶׁש

 .חַמְׂשִיְו יןִבָי הֶּזַה יִּתִמֲאָה קַּדַה ןּוּיִעָּב בֵּׁשַיְתִּמַהְו .אָקְוַּד ּהָתאֹו

 ע"תש( א"שליט מֹוְרֶגְנְׁשֶטעְרן מ"ֵמַהגרי 'הָמְכָחַה םַי' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

א מּוָב

ן ְוָכא

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו



 תַּיִלֲע אהּו היָרִחְּבַה דסֹו קֶמעֹ אנֹוָּפִמ ע"רמָה תַעַדְל )תתנג 'ע

 ַהָּקדֹוׁש לֶׁש ןֹואׁשִרָה ןצֹוָרָה לֶׁש דאְֹמ ןיֹוְלֶעָה ׁשֶרּׁשַֹל םָדָאָה

א "ר מסטראפקוב שליט"וכן שמעתי בשם האדמו .הּוא ָּברּוְך

שביאר מדוע צדיקים מבקשים לברך שהכל נהיה בדברו קודם 

. וכן עושים תיקון לנשמה בשתיית לחיים וברכת שהכל, פטירתם

ן עוד  ומכוונים שאי.ה"נשמת "היה רנהכל שעולם הלך מכיון ש

ובזה מקבלים את הדין באהבה וממתקים , מלבדו והכל נהיה בדברו

  .אותו

ם ִיַרְצִמת ְלֶדֶרם ָלָהָרְבַאר ְלַמא ָאלֹ' הֶׁש.) לך לך פב(ר ַהּזַֹּב

ית ֵבה ְלָרת ָׂשיַחִקל ְלן ֶׁשיֹוָּסִּנ ַּבתֹוֹוּסַנה ְלָצָר' הם ֶׁשּוּׁשִמ

 יֵנְבִלִיְהֶיה ִּפְתחֹון ֶּפה , םִיַרְצִמת ְלֶדֶר ָללֹור ֵמה אֹוָיָה' ם הִאְו, העְֹרַּפ

ְוַגם . הֶׁש ָקְךל ָּכן ָּכיֹוָּסִנ ְּבתֹוה אֹוֶּסַנְמת ּוֶדֶר ָלר לֹוֵמאֹו'  היְך ֵאָהעֹוָלם

ל ַּכְבָיכֹום ֶׁשַרָּג' ן הֵכָל, ןיֹוָּסִּנד ַּבמֲֹעם ַיָהָרְבַאה ֶׁשָצָר' הֶׁשָּכאן רֹוִאים 

ה ֶּזי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, בָעָרל ָהַלְגִּב, תֹויָרִחְב ִּבמֹוְצַעם ֵמִיַרְצִמם ְלָהָרְבד ַאַרָי

 מֹוְמרֹוי ְלֵדה ְּכא ֶזְטֵח ְּבאדֹוׁש ָּברּוְך הּוָּקה ַהָצָר, ילֵעְלִדא ְּכְטה ֵחָיָה

  .הֶזָּב

 רַמלֹוְּכ, לֶגֵעת ָהל ֶאֵאָרְׂש ִיּוׂשא ָעלֹ :)ז ד"ע(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצָמ

ר ֵּבַּגְתִהי ְלאּוה ָרָיא ָהלֹ ְויּום ָהָרְצִיים ְּביִטִּלַׁשים ְוִרֹוּבִּג

ן יֵּתי ִלֵדם ְּכט ָּבלֹוְׁשה ִלָתְי ָהְךֶלת ֶמַרֵזא ְּגָּלֶא, ןיֶהֵלם ֲעָרְצִי

יו ָלָעל ֶׁשֶגֵעא ָהְטם ֵחַּגים ֶׁשִארֹו', כּוה ְוָבּוׁשי ְּתֵלֲעַבה ְלן ֶּפחֹוְתִּפ

 ינּוִצן ָמֵכְו. ְךֶלת ֶמַרֵזְּגה ָית ָהרֹוֹוּדל ַהָכת ְּברֹול ָצֵאָרְׂש ִילַלים ְּכִלְבסֹו

ֶלְך " )י, שמות לב(ה ֶשמֹר ְלַמָא' ל הֶגֵעא ָהְטר ֵחַחַאְּל ֶׁש:)תשא קצ(ר ַהּזַֹּב

ם יֶהֵל ֲעׁשֵּקַב ְמינֹוה ֵאֶשּמֹה ֶׁשָאָר' הן ֶׁשיָוֵכ ְו,"ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך

ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם " )ישם ( ,ר לֹוַמא ָאהּו, יםִמֲחַר

ה ָּכִה ְוז לֹוַמָר [,יּה ֵּבׁשַטָב ּויּהיד ֵלִקְנַא, םר ָׁשַהּזֹן ַהֹוׁשְל ּו,"ַוֲאַכֵּלם

ר ַמָאְו, ]'ׁשַבְּדק ִמתֹוָמ '–ל ֵאָרְׂשל ִיים ַעִמֲחַר ׁשֵּקַבר ְלֵרעֹוְתִּי ֶׁשֹוּב

ר ֵמאֹו, ה"ֶׁשהקבים ִא רֹו.הֶש מֹיׁשִּגְרד ַאָּיִמ, "י ִלהיָחִנה ָהָּתַעְו"

א ט הּוָּפְׁש ִמתֹואֹוְבּו, לֵאָרְׂשם ִיל ַעָכה ְלָיָלם ְּכלֹוָׁשס ְוַח, "םֵּלַכֲאַו"

, םיָלִּצַהים ְלִמֲחם ַריֶהֵל ֲעׁשֵּקַבְּי ֶׁש,"יה ִליָחִנה ָהָּתַעְו "הֶשמֹז ְלֵּמַרְמ

ת ֹוׂשֲעה ַּלה ַמֶשמֹז ְלֵּמַרג ְלֵאֹוא ּדהּו, יׁשִנֲעַהְלה ֶצ רֹוינֹו ֵאה"הקבם ִאְּד

  .ָהעֶֹנׁשת ל ֶאֵּטַבי ְלֵדְּכ

 גּוְרֶהֶנם ְוִיַרְצִמל ְּבֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבדּוְּבְעַּתְׁש ִהלֹוָלְגִּבֶׁשְמִכיַרת יֹוֵסף ל ַע

י ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ַרִּב )יח, ר פד"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ, תכּוְלי ַמֵגרּוה ֲהָרָׂשֲע

' ָלָמה ַּתְתֵענּו ה"ְיהּוָדה ַּבר ִסימֹון ְּכִתיב ' ַּבְייּתֹוס ְּבֵׁשם ר

 ְּכֶׁשָרִציָת ָנַתָּת ְּבִלָּבם ֶלֱאהֹב ּוְכֶׁשָרִציָת ָנַתָּת ְּבִלָּבם "ִמְּדָרֶכיִך

י ַלם ָעֶּתְבַׁשם ֲחֶּתַאְו ")כ, בראשית נ( בתּוָּכַהע ֵמָמְׁשן ַמֵכְו. ִלְׂשנֹא

  ".הָבטֹ ְלּהָבָׁשים ֲחִהלֹה ֱאָעָר

ה  ֶז" הּוַרד ִמְצָרְיָמהְויֹוֵסף ")תנחומא וישב ד( ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְל

ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ֱאלִֹהים נֹוָרא ֲעִליָלה " בתּוָּכַהר ַמָאֶׁש

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה ַאף ַהּנֹוָראֹות ר ַמָא ,"ַעל ְּבֵני ָאָדם

 ּבֹא ּוְרֵאה ְּכֶׁשָּבָרא ,ֶׁשַאָּתה ֵמִביא ָעֵלינּו ַּבֲעִליָלה ַאְּת ְמִביָאן

 ְךַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם ִמּיֹום ָהִראׁשֹון ָּבָרא ַמְלַא

 ַעל ְּפֵני ְךְוחֶׁש"ַרִּבי ְּבֶרְכָיה ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאָמר ר ַמָא ִמַּנִין ,ַהָּמֶות

 ְוָאָדם , ְּפֵניֶהם ֶׁשל ְּבִרּיֹותְך ַהָּמֶות ַהַּמְחִׁשיְך ֶזה ַמְלַא"ְתהֹום

ִנְבָרא ְּבִׁשִּׁשי ַוֲעִליָלה ִנְתָלה ּבֹו ֶׁשהּוא ֵהִביא ֶאת ַהִּמיָתה 

ה ָמל ְלָׁשָמ".  ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּותָךִּכי ְּביֹום ֲאָכְל"ָלעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאָמר 

 ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ֵליֵלְך ,ֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְלָגהֶמֹור ּדָבָּדַה

 ְמַבֵּקׁש ֲעִליָלה ִלְּתנֹו , ִנְכַנס ְלֵביתֹו ְוַהֵּגט ְּבָידֹו,ְלֵביתֹו ָּכַתב ֵּגט

 ָמְזָגה לֹו ֵּכיָון ֶׁשָּנַטל ,ֶׁשֶאְׁשֶּתה ָאַמר ָלּה ִמְזִגי ִלי ֶאת ַהּכֹוס ,ָלּה

 ָאְמָרה לֹו ַמה ִּפְׁשִעי ָאַמר ,ֵּטְךַהּכֹוס ִמָּיָדּה ָאַמר ָלּה ֲהֵרי ֶזה ִּג

 ָאְמָרה לֹו ְּכָבר ָהִייָת ,ָלּה ְצִאי ִמֵּביִתי ֶׁשָּמַזְגְּת ִלי ּכֹוס ָּפׁשּור

יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ֲעִתיָדה ִלְמזֹג ְלָך ּכֹוס ָּפׁשּור ֶׁשָּכַתְבָּת ַהֵּגט ְוֵהֵבאתֹו 

ל ֶׁש נֹוֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִרּב ַאף ָּכְך ָאַמר ָאָדם ִלְפֵני ַהָּקדֹו,ְּבָיְדָך

 ַעד ֶׁשּלֹא ָבָראָת עֹוָלְמָך קֹוֶדם ְׁשֵני ֲאָלִפים ָׁשָנה ָהְיָתה םָלֹוע

זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות " ּוְּכִתיב ָּבּה , ֵאמּוןֶאְצְלָךּתֹוָרה 

 ,ּה ָּכְך ִאּלּוֵלי ֶׁשִהְתַּקְנָּת ָמֶות ַלְּבִרּיֹות ָהִייָת ּכֹוֵתב ָּב,"ָּבאֶֹהל

נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ְּבֵני " ֱהֵוי ,ֶאָּלא ָּבאָת ִלְתלֹות ִּבי ֶאת ָהֲעִליָלה

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹשה ר לֹוַמָאֶׁש מֹוֵצא ַאָּתה  ְוֵכן".ָאָדם

ִאם ִיְרֶאה ִאיׁש ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ֵאת ָהָאֶרץ "

ְוֵכיָון . "ְוָהִאיׁש מֶֹשה ָעָנו" ִאיׁש ֶזה מֶֹשה ִּדְכִתיב ,"'ַהּטֹוָבה ְוגֹו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ר לֹוַמָא, "ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים"ֶׁשָאַמר ָלֶהם 

 ְוֵכן הּוא . ֱהֵוי נֹוָרא ֲעִליָלה"ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה"

 ָלׁשֹון יֵדל ְיַע "ֹו ָאַהב ֲאִביֶהםַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי אֹת"אֹוֵמר ְּביֹוֵסף 

 ,אֹוָנאֹות'  ָעָליו דַּתבֶׁשל ַאְרָּגָמן ֶׁשָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים ִנְכ

 ,ִמְדָיִנים' ִיְׁשָמֵעאִלים מ' סֹוֲחִרים י' ּפֹוִטיַפר ס' ַּפִּסים פ

ר ַמ ְוָא,םִּבְׁשִביל ְּכתֶֹנת ַּפִּסים ָּגַרם ְלָכל ַהְּׁשָבִטים ֵליֵרד ְלִמְצַרִי

ָידַֹע " יּוָדן ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַבֵּקׁש ְלַקֵּים ְּגֵזַרת יִּבַר

 ְּכֵדי ֶׁשּיֹאַהב ַיֲעקֹב ֶאת , ְוֵהִביא ֲעִליָלה ְלָכל ְּדָבִרים ֵאּלּו"ֵּתַדע

הּו  ְוּיֹוִרידּו,אִליםֵע ְוִּיְמְּכרּו אֹותֹו ַלִּיְׁשָמ, ְוִּיְׂשְנאּוהּו ֶאָחיו,יֹוֵסף

 ְוֵּיֶרד ִעם , ְוִּיְׁשַמע ַיֲעקֹב ֶׁשּיֹוֵסף ָחי ְּבִמְצַרִים,ְלִמְצַרִים

 ,"ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה" ְלָכְך ֶנֱאַמר ,ַהְּׁשָבִטים ַוִּיְׁשַּתַעְּבדּו ָׁשם

י א ֵמְטם ֵחַגְו, ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטם ֵחַּגים ֶׁשִא רֹו.ֱהֵוי נֹוָרא ֲעִליָלה

' ע(. םָלעֹוא ָהֵרֹוי ּבֵדל ְיים ַעִנָנְכֻת ְמיּוָה, ְמִכיַרת יֹוֵסףם ַגְו, היָבִרְמ

  ).ל"למהר' באר הגולה'ניץ שהודפס בסוף ספר 'במאמר מהמגיד מקוז

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

ן ֵכְו

ה ֶזְו



 ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ַוִּיְרֶאָה" )ילקוט וישב קמה( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ֵּקׁש ַלֲעבֹר ְוִזֵּמן לֹו ַהָּקדֹוׁש  יֹוָחָנן ִּביִּבַר ָאַמר ',כּוְו" ְלזֹוָנה

 ְלֵהיָכן ר לֹוַמָא ,ָּברּוְך הּוא ַמְלָאְך ֶׁשהּוא ְמֻמֶּנה ַעל ַהַּתֲאָוה

ַאָּתה הֹוֵלְך ְיהּוָדה ֵמֵהיָכן ְמָלִכים עֹוְמִדים ֵמֵהיָכן ּגֹוֲאִלים 

  .ֹוָבתֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו ֶׁשּלֹא ְּבט"ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך" ,עֹוְמִדים

ה ָּטַמְּל ִמעֹוָּבְצף ֶאֵקם נֹוָדין ָאֵא :)חולין ז(' בקֲֹען ַיּוּיִע'א ָּבָבמּו

 ׁשָּמה ַמָּטַמ ְלינּוְיַה, הָלְעַמְליו ִמָלין ָעיִזִרְכן ַמם ֵּכא ִאָּלֶא

ת נֹוֲחל ַמה ַעֶרם מֹוִיַלְגַרת ָהעֹוְּבְצֶאֶׁש', כּויו ְוָלְגת ַרעֹוְּבְצֶא

ם ֶהין ָלע ֵאָרר ָהֶצם ֵיֶהין ָלֵאה ֶׁשָלְעי ַמֵכֲאְלוַמ, תאֹוֵמְט

ר ֶצֵּיל ַהז ַעֵּמַרְמ, עֹוָּבְצף ֶאֵקם נֹוָדין ָאֵאים ֶׁשִא רֹו.םִיַלְגת ַרעֹוְּבְצֶא

ע ָרר ָהֶצֵּיד ַהַיל ְּבֵפם נֹוָדָאֶׁשם ְּכַגְּד, םִיַלְגַרת ָהעֹוְּבְצֶאז ְּבָמְרִּנע ֶׁשָרָה

  .לַפָּנם ֶׁשֶדה קֹוָלְעַמְליו ִמָלין ָעיִזִרְכַמ

ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן  .)ב קטז"ב(א ָרָמְּגַּב

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ָּכל ֶׁשֵאינֹו ַמִניַח ֶּבן ְלָיְרׁשֹו, יֹוַחאי

". ִבּתֹוְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְל", ֶׁשֶּנֱאַמר, ָמֵלא ָעָליו ֶעְבָרה

א ֵלָמם ם ָׁש"ַּבְׁשַרר ָהֵאָבְמּו". יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא "יבִתְכּו

ים ִא רֹו.תֹוא אֹוֵנֹוּׂשר ֶׁשַמלֹול ְּכֵאְנַנ ֲחנּוֵב ַרׁשרּוֵפה ְּבָרְביו ֶעָלָע

ת רֹוֵבל ֲע ַעתֹוא אֹוֵנֹול ׂשכֹוָיְבה ַּכ"הקב, יםִנָבה ְלָכא ָזּלֹם ֶׁשָדָאֶׁש

, יםִנ ָב לֹויּוְהא ִיּלֹ ֶׁשתֹו אֹויׁשִנֲעא ַמה הּול ֶזַלְגִבּו, הָׂשָעת ֶׁשרֹוֵחַא

יא  ִההיָרֵבֲעל ָּכק ֶׁשֶמעֹז ָּבֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיה ֶׁשֶאְרִנְו. הל ֶזם ַע ַּגׁשֵנָעֵיְו

ן יָמה ִסה ֶזיָרֵבֲעל ַּבַׁשְכִּנם ֶׁשָדָאְּד, ה"ל הקבס ֶׁשַעַכְוֶעְבָרה ן ֹוׁשְּלִמ

ד ֹוּסה ַהֶזְו. ה זֹויָרֵבֲעל ַּבֵׁשָּכִה ְלם לֹוֵרֹוּגה ֶׁשָלְעַמְּלס ִמַעיו ַּכָל ָעׁשֵּיֶׁש

   .ֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה )ב, אבות ד(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָּמה ֶּׁשל ַמֶׁש

, במדבר יג(ה ֶשמֹר ְלַמָא' ה ֶׁשכמדומה לי בחתם סופר(ים ִרָפְּסַּב

 ְךֶרצֹ ְל,"ָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַעןְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְו" )ב

 ְך ָּכ,ָךְתָבטֹוְל ּוָךְתָאָנֲהַל" ָך ְלְךֶל"ם ָהָרְבַאר ְלַמָא' ה ֶׁשמֹוְּכ, ָךְמְצַע

ל כֹוא ָיה לֶֹשּמֹע ֶׁשַדָי' הן ֶׁשיָוֵּכ. ָךְתָבטֹוְל ּוָךְתָאָנֲהַל" ָךח ְלַלְׁש"

ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאד ְלָּי ִמסּוְנָּכל ִיֵאָרְׂשל ִיַלם ְּכִאְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאס ְלֵנָּכִהְל

א ְטה ֵחֶיְהִּיֶׁש, "ָךח ְלַלְׁש" ר לֹוַמא ָאן הּוֵכָל, תמּו ָלְךֵרָטְצה ִיֶשמֹ

ח "ד לה עֹוֶיְחה ִיֶשמֹּו, הָנח ָׁש"ד ל עֹוַּבִּמְדָּבר בּוְּכַעְתִיְו, יםִלְּגַרְּמַה

יין ֵטְׁשיְנִואל ֶלֵקְזֶחְי'  ריַחִּגְׁשַּמת ַהַיְׁשת קּוב ֶאֵּׁשַיה ְלֶאְרה ִני ֶזִפְל. הָנָׁש

ם ל ַעה ֶׁשָיְרטֹוְסִהת ַהת ֶארֹוְּפַסה ְמָרֹוּתת ַהֹוּיִׁשְר ַּפַעּוּדַמ, ל"זצ

ת ַנְׁשִבּו, םִיַרְצִּמ ִמאּוְצָּיר ֶׁשַחת ַאנֹוֹואׁשִרם ָהִיַתָנְּׁשַּב, לֵאָרְׂשִי

ר ָּפֻסא ְמה לָֹנז ָׁש"לר ַהַאל ְׁשל ָּכַעְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנים ֶׁשִעָּבְרַאָה

ל ָכ ְלַעֵגֹוּנה ֶּׁשק ַמה ַרָיְרטֹוְסר ִהֶפ ֵסּהיָנה ֵאָרֹוּתַהב ֶׁשֵּׁשַיא ְמהּוְו. םלּוְּכ

ל ָלן ְּכָמם ְזֵׁשים ְּבִלם עֹויָנה ֵאָנז ָׁש"לל ַהָכ ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .תרֹוֹוּדַה

ת בּוְּכַעְתה ִהָתְיה ָהֶּזן ַהָמְּזל ַהָכְּד, לֵאָרְׂשם ִיל ַעה ֶׁשָיְרטֹוְסִהת ַהיַנִחְּבִמ

ל ּוּבַּמם ַהֶדֹוּקים ֶׁשִמת ָיַעְבִׁשה ְלֶמדֹוְו, ינּוֵּבה ַרֶשל מֹיו ֶׁשָּי ַחְךֶרצְֹל

. חַלֶׁשתּול ְמ ֶׁשדֹובֹו ְּכְךֶרצֹת ְלבּוְּכַעְת ִהיּוָהְו, ןָמם ְזֵׁשים ְּבִלם עֹויָנֵאֶׁש

 ַּבִּמְדָּברל עְֹפים ִליִכִר ְציּוָהה ֶּׁשת ַמ ֶאלּוֲעם ָּפל ֵהֵאָרְׂשם ִית ַעיַנִחְּבִמּו

  .תֶרֶּפַסה ְמָרֹוּתם ַהיֶהֵלֲעים ֶׁשִנָׁש' ן גָתאֹוְּב

ֵאּלּו ַצִּדיִקים " טֹובֹותַהְּתֵאִנים " :)עירובין כא(ַּבְּגָמָרא 

ְוֶׁשַּמא . ִעים ְּגמּוִרים ְרָׁשֵאּלּו" ְּתֵאִנים ָרעֹות. "ְּגמּוִרים

ַהּדּוָדִאים " ,ַּתְלמּוד לֹוַמר, ָאַבד ִסְבָרם ּוָבַטל ִסּכּוָיים, ּתֹאַמר

ים ִעָׁשם ְרַּגים ֶׁשִא רֹו.ֵאּלּו ְוֵאּלּו ֲעִתיִדים ֶׁשִּיְּתנּו ֵריַח" ָנְתנּו ֵריַח

 :)כלאים מב(י ִמְלַׁשרּוְיא ַּבָבן מּוֵכְו. יםִנָקְתר ִנָבל ָּד ֶׁשפֹוסֹוים ְּבִרמּוְּג

 ַנֲעָׂשה לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵּכיָון ֶׁשִּנְׂשְרָפה ', כּו ְוָריוְיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ַוֲחֵב

 ִיְׂשָרֵאל ָּכל )אבות' ס"ליקוטי הש'(ל "יַזִרֲאר ָהֵאָבְמּו .ָּבֶהן ִמַּדת ַהִּדין

ִּגְלּגּוֵלי ָהָאָדם ִהֵּנה ְּכָבר ָיַדְעָּת סֹוד . ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא

ַעד ֶׁשּסֹוף סֹוף הּוא ' ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ִמְתַּגְלֵּגל ִמּדֹוֵמם ְלצֹוֵמַח ְוגֹו

 ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ָּכל ַהַּתָּנא בַתָּכֶׁשה ְוֶז. ִנְתָקן

ָבל  ֲא,ט ְוֶזה ִּבְזָמן ְמֻרֶּבהָע ַרק ֶׁשֶּזה ְיַתֵּקן ַעְצמֹו ִּבְזָמן ֻמ,ַהָּבא

 ּוִמּׁשּום ַטַעם ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ,סֹוָפם הּוא ְלִהָּמנֹות ִעם ַהַּצִּדיִקים

 ַמְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו ִעם ְרָׁשִעים ָּכֵאּלּו ָיכֹולָּברּוְך הּוא ַּכְב

ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים " ָּבא ַּבַעל ַהִּמְׁשָנה ְלָתֵרץ ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַתְּקָנםְל

 ְוָלָמה ֵּכן ִּבְׁשִביל ֶׁשֵהם ,ֹוַמר ַאַחר ִמּתּוק ֲעוֹוָנם ְּכל,"ְלעֹוָלם

 ְוֵהם רֶֹשם אֹור ַעְצמּוָתיו ְוָכל , ֶׁשהּוא ִנְצִחי"ֵנֶצר ַמָּטַעי"

א ּלֹ ֶׁשּוּלֵא ָּכׁשֵּיל ֶׁש"ְּבחז ינּוִצָּמף ֶׁשַאְו .ַהּנֹוֵפַח ֵמַעְצמֹו הּוא נֹוֵפַח

א א לָֹטָחף ֶׁשּו ּגתֹואֹוה ֶׁשָנָּוַּכַהים ֶׁשִרָפְּסא ַּבָבמּו', כּוה ְוָּיִחְת ִלמּוקּוָי

  .םקּוה ָלָכזֹוים ְוִרֵחים ַאִפגּות ְּבֶלֶּגְלַּגְת ִמׁשֶפֶּנל ַהָבֲא, םקּוָי

, ּוְבסֹוף ָּכל ַהִּסּבּוב )עח' פתחי חכמה'ח "קל(ל "ָּברמחא ָבמּו

ָאַמְרִּתי ֶׁשַהְּׁשֵלמּות ְלִפי ֶׁש, ֶזה ָּפׁשּוט, ִיְהֶיה ַהִּתּקּון ַהָּׁשֵלם

ְוִאם ָרע , ִאם טֹוב. ִיָּתֵּקן ִּתּקּון ָׁשֵלם ִמָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָעְברּו

ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ַהּסֹוף , ֶׁשּלֹא ְלָהִניַח ָלבֹוא ִליֵדי ֻחְרָּבן, םלֹוָׁשס ְוַח

   .ַמִּגיַע ֶאל ַהְּמנּוָחה

, םָלעֹום ָהָּין ַקָמה ְזָּמים ַּכִלָּבֻקְמין ַהת ֵּביטֹוִּׁשי ַהֵּתת ְׁשיא ֶאִבָנ

ם ָלְׁשן ֻמּוּקן ִּתֵּקָּתִהת ְלמֹוָׁשְּנל ַהָכ ְלַחֵקן לֹוָמה ְזָּמ ַּכינּוְיַה

  .הָני ָׁשֵפְלַא'  זאֹו, הָני ָׁשֵפְלט ַא"ם מִא, םָׁשְרָׁשר ְלזֲֹחַלְו

י יִתִאה ָרֵּנִה )פתח א( ילאִּפב ָקקֲֹעַי' רֵמ' ןֶדן ֵעי ַגֵרֲעַׁש'ר ֶפֵסְּב

ם ָרְמָאל ְּב"חזת ַנָּו ַּכֹוּזֶׁש, ל"י ז"ִרֲאי ָהִרֹוּמים ִמִבָתְּכַּב

ל אְֹׁשר ִלסּוָאֶׁש, ֹוׁשרּוֵּפֶׁש, רחֹוָאה ְּלַמים ּוִנָפה ְּלין ַמִלֲאֹוין ׁשֵא

ה ה ֶזֶלְכִּיי ֶׁשֵרֲחה ַאֶיְהה ִּין ַמֵכם ְוָלעֹות ָהיַאִרם ְּבֶדה קֹוָיה ָהֶמ

ד ַחא ְוָמְלא ָעיָמְּיין ַקִני ְׁשֵפְלא ַאיָתל ִׁש"חזר ַמֲאַמְּכ, םָלעֹוָה

א ָלְפֻּמר ַּבַמֱאה ֶנל ֶזַעְו, היָרִקֲחר ַהסּון ָאָמְּזה ַהר ֶזַחַאְו, ברּוָח

ים ִרָבְּדין ַהֵא ֶׁשְךַא. רקְֹחל ַּת ַאָךְּמה ִמֶסכּוְּמַב ּורׁשְדל ִּת ַּבָךְמִמ

ם ֶדה קֹוָיה ָהר ֶמתּוָלר ְוקֲֹחר ַלסּוָאר ֶׁשַמלֹו, םָנֹוׁשְלִכם ְוָבָתְכִּכ
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ה ֶז ְּבְךֵרֹוּדל ַהי ָכִּכ. ןָמְּזה ַהֶזם ְּבָלעֹו ָהׁשֵּדַחְתה ִיָמָלן ְוָמְּזה ַהֶז

ְנחּוְנָיא '  ְלרְמֻיָחסַה[ הָנמּוְּתר ַהֶפֵסת ְּבאֹוְריו ֵמיָנח ֵע ָטְךֶרֶּדַה

הקדמה לתמונה (ר ָאבֹם ְמָּׁשֶׁש] ל ּכֵֹהן ָּגדֹול ִיְׁשָמֵעאיִּבֶּבן ַהָּקֶנה ְוַר

ים ִפָלה ֲאָעְבִּׁשם ֶׁשר ָׁשֵאָבְּמ ֶׁשינּוְיַה, תיטֹוִמְּׁשת ַהגֹוָהְנל ַהָּכ )ג

 ֹו ּבנּור ָאֶׁשה ֲאיָטִמְּׁשה ַהֶּזם ֶׁשר ָׁשָאבְֹמּו. תַחה ַאיָטִמא ְׁשָרְקִנ

ם ֵהְו, תירֹוִפר ְסֶׂש ֶעׁשי ֵיִּכ, רַמה לֹוֶצרֹו, דַחַּפת ַהיַטִמא ְׁשָרְקִנ

יו ָתמֹום ְׁשֵהת ֶׁשמֹור ֵׁשֶׂשת ֶעֶמֱאי ָהֵמְכי ַחִפים ְּבִאָרְקִנ

ה ֶזְו, ה"יָנה ִּב"ָמְכר ָח"ֶתֶּכ: םֵהְו, תֹוּלִעל ָהת ָּכַּלל ִעיו ֶׁשָתֹוּדִמּו

ים ִנָׁש"ְו" םֶדי ֶקֵמְי"ים ִאָרְקִנְו, תנֹוֹואׁשִר'  גאּוְרְקה ִנָשלְֹּׁשַה

ע ַבם ֶׁשֶהה ֵמָּטַמד ְל עֹוׁשֵיְו. ינּוֵנָפר ְלֵאָבְּנ ֶׁשמֹוְּכ" תֹוּיִנמֹוְדַק

ד סֹוד ְיח הֹוַצת ֶנֶרֶאְפד ִּתַחד ַּפֶסֶח, יםִאָרְקם ִנֵהת ְוירֹוִפְס

ם ר ָׁשָאבְֹמּו. םָלת עֹונֹוְׁשם ּוָלי עֹוֵמים ְיִאָרְקם ִנֵהְו, תכּוְלַמ

 נּוָאין ֶׁשִנין ְׁשִפָלה ֲאָעְבם ִׁשֵהם ֶׁשָלעֹוה ָה ֶזׁשֵּדַחְתִּנם ֶׁשֶדֹוּקֶׁש

ה ָיָהְו. יןִני ְׁשֵפְלַא' ן זם ֵּכ ַגׁשֵּמִׁשְו, אֵלם ָמָלן עֹום ֵּכה ַּגָיָה, ֹוּב

ן ה ִמָנֹואׁשה ִריָרִפד ְסֶגֶנ, דֶסֶחת ַהיַטִמְׁש' ה איָטִמא ְׁשָרְקִנ

ר ֶצה ֵיָיא ָהלֹב ְול טֹוּכֹה ַהָי ָהַהְּׁשִמיָטה זּוְבּו, תירֹוִפה ְסָעְבִּׁשַה

ים ִאָרְבל ִנָכ ְלׁשֶנעֹר ְוָכה ָׂשָיא ָהלְֹו. היָטִמְּׁשה ַהֶזט ָּבֵלֹוע ׁשָרָה

ד ֶגא ֶנ הּוֹו ּבנּוָאה ֶׁשיָטִמְּׁשַהְו. ָּבֶזה ַהְּׁשִמיָטהים ִאָצְמִּנַה

 ֹוּזי ֶׁשִפְל, ָּבֶזה ַהְּׁשִמיָטהר ֵבֹוע ּגַרר ָהֶצֵּין ַהֵכָלד ְוַחַּפת ַהירֹוִפְס

ן פֹוָּצִמ"ן פֹות ָצַּדא ִמהּוֶׁש, אאָלמְֹׂשא ִּדָרְטִּסיא ִמה ִהיָרִפְּסַה

ה ֶזן ָּבַּתא ִנהּוְו, יִנפֹוע ְצַרר ָהֶצֵּיא ַהָרְקן ִנֵכָלְו". הָעָרח ָהַתָּפִּת

ה ֶז ָּבׁשֶנעֹר ְוָכ ָׂשׁשן ֵיֵכָלְו. םָדי ָאֵנה ְּבֶזן ָּבֵחָּבִה ְלַהְּׁשִמיָטה

ה ָנְּתה ִניָרִחְּבַהְו. ףרּוֵּצַהן ְויֹוָּסִּנַהְׁשִמיַטת א ָרְקִּנֶׁש, היָטִמְּׁשַה

ם ָדָאי ָהִהְיַו"ד סֹוְּב, ףרּוֵּצַהן ְויֹוָּסִּנר ַהַּקא ִעי הּום ִּכָדי ָאֵנְבִל

  . הֶיְה'ם ִיָכָח' ֶהַעֵדֹו'י יִמ' ּונֹוָטִריקֹוןי "ִהְיַו, "הָּי ַחׁשֶפֶנְל

ם ִא, ל" זרּוְמָאה ֶּׁשַמ, לֵּבַקְתִמה ּוֶאר ָנָבי ָּדִּתְרַמה ָאי ֶזִּפ

ים ִנֹואׁשִרם ָהִאם ְוָדי ָאֵנְב ִּכנּוים ָאִכָאְלַמים ְּכִנֹואׁשִרָה

, הָנמּוְּתר ַהֶפֵסם ְּבר ָׁשָאבְֹּמֶׁש, יםִרמֹוֲח ַּכנּום ָאָדי ָאֵנְבִּכ

ה יָטִמְּׁשם ַּב ַּגיּו ָהםֵהְו, אתּזֹה ַהיָטִמְּׁש ַּבׁשת ֵימֹוָׁשה ְנָּמַּכֶׁש

ף ֵסיֹוְו "מֹוְּכ, "הָיָה"ם יֶהֵלְצב ֶאָּתְכִּנים ֶׁשִבתּוְּכה ַּבָּמֵהְו. הָרְבָעֶׁש

ה יָטִמְּׁשר ַּבָב ְּכיּוָהז ֶׁשֵּמַרְל, םֶהא ָּבֵצֹוּיַכְו, "הָיה ָהֶשמֹּו", "הָיָה

, םיֶהיֵמִּבר ֶׁשֹוּדַהן ּוּקִתה ְליָטִמְּׁשה ַהֶז ָּבלּוְׁשְלַּתְׁשִנה ְוָמדּוְּקַה

  .הן ֶזָיְנִעם ְּב ָׁשיְךִרֲאַמּו, ןצֹוָרל ָהַעל ַּב ֶׁשֹוּתְבַׁשֲחַמ ּונֹוצֹוי ְרִפְּכ

י ל ִמָּכ, ל"ם זָרָמֲאַמ ְּבנּוְּוה ִּכֶזָּלר ֶׁשָׁשְפֶא, יִּתְעת ַּדּוּיִנֲע

ה ֶזָל ְו,ןָבא מּוהּוְו, הָא ָרׁשָדם ָחָלעֹו" הָיָה "ֹור ּבַמֱאֶּנֶׁש

 ינּוְי ַהַהַּכָּוָנה' יםִכָאְלַמים ְּכִנֹואׁשִרם ָהִא'ם ָרְמָאן ְּבם ֵּכ ַגנּוְּוִּכ

א ּלֶֹׁש, דֶסֶחַהְׁשִמיַטת ה ָרְבָעה ֶׁשיָטִמְּׁש ַּביּוָהת ֶׁשמֹוָׁשן ְנָתאֹו

ה ֶז ָּבלּוְּגְלַּגְתִּנ ֶׁשינּוְי ַהנּוָא, םֶהט ָּבֵלֹוע ׁשָרר ָהֶצה ֵיָיָה

ם ִאְו. םֶהט ָּבֵלֹוע ׁשָרר ָהֶצֵּיֶׁש, םָדי ָאֵנְב ִּכּוׂשֲעה ַניָטִמְּׁשַה

, הָרְבָעה ֶׁשיָטִמְּׁש ַּביּוָהם ֶׁשָת אֹוינּוְיַה, םָדי ָאֵנְבים ִּכִנֹואׁשִרָה

ה ָׁשָּקה ַהיָטִמְּׁשה ַהֶּז ִמינּוֵתמֹוְׁשִּנ ֶׁשנּוְחַנ ֲאַהְיינּו נּוָא

 זּוים ְּבִטְלֹוּׁשת ַהֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִעם ְּביִעָּבְט ִננּוָאֶׁש, יםִרמֹוֲחַּכ

  . היָטִמְּׁשַה

 לָּכ תַגָהְנַה רֵאָבְמ הָנמּוְּתַה רֶפֵסְּב יִּכ ןָיְנִעָה לֶא

 דַע ,אתזֹ היָטִמְׁש רַחַא יּוְהִּיֶׁש םָתאֹו ףַא ,ַהְּׁשִמיטֹות

 לָכְבּו .תכּוְלַמ דַע דֶסֶח ןִמ תירֹוִפְס 'ז דֶגֶנ תיטֹוִמְׁש 'ז לּוְכִּיֶׁש

 'ז םֶהָבּו ,יםִפָלֲא ט"מ אהּו 'ז יםִמָעְּפ 'זְו .יםִפָלֲא 'ז היָטִמְׁש

 ,יםִּׁשִמֲחַה ףֶלֶא אהּוֶׁש לדֹוָּגַה לֵבֹוּיַה הֶיְהִי ְךָּכ רַחַאְו .תיטֹוִמְׁש

 בתּוָּכַה רַמֲאַמְּכ ,לדֹוָּגַה לֵביֹו אָרְקִּנֶׁש היָנִּבַה תיַרִפְס דֶגֶנ אהּוְו

 דָחֶא לָּכֶׁש ".ֲאֻחָּזתֹו ֶאל ִאיׁש ָּתֻׁשבּו ַהּזֹאת ַהּיֹוֵבל ִּבְׁשַנת"

 אּוְצָי הָּנֶּמִּמֶׁש ,םָׁשְרָׁש לֶא רּוְזְחֻי ַהְּדָבִרים לָכְו ,תֹוָגֵרְדַמ ׁשֵריֹו

 הַמ הֶז יֵרֲה .הָנמּוְּתַה ֵסֶפר ןֹוׁשְל אןָּכ דַע בּוּוׁשָי יָהֶלֵאְו

 אָרְּקִמ דָמְלִנ ,רחֹוָאְּל הַמּו יםִנָפְּל הַמ יןִׁשְרֹוּד יןֵא רּוְמָאֶּׁש

 'ה אָרָּב רֶׁשֲא םֹוּיַה ןִמְל יםִנאׁשִֹר יםִמָיְל אָנ לַאְׁש יִּכ" יבִתְכִּד

 יןֵאְו לֵאֹוׁש הָּתַא אןָּכִמ רּוְמָאְו ,"ץֶרָהָא לַע םָדָא יםִקלֱֹא

 בתּוָּכַהֶׁש מֹוְצַע רָבָּדַה אהּו .רחֹוָאְּל הַמּו יםִנָפְּל הַמ יםִלֲאֹוׁש

 היָטִמְּׁשַהְו .היָטִמְּׁשַה זֹוְל הָמְדָּקֶׁש היָטִמְּׁשַהֵמ לאְֹׁשִל ירִּתַמ

 םֵה "יםִנרֹוֲחַאָהְו" ,יםִנאׁשִֹר יםִמָי אתֵרְקִנ זֹוְל הָמְדָּקֶׁש

 רָאבְֹּמֶׁש מֹוְּכ ,לדֹוָּגַה לֵביֹו דַע ׁשֵּמַׁשְל תידֹוִתֲעָה תיטֹוִמְּׁשַה

 רקְֹחַל רָּתֻּמֶׁש ,תֶמֱאָה יֵמְכַח רּוְמָאֶׁש יִּפ לַע אהּוְו .הָנּומְּתַּב

 ינּוְיַה ,תֹוָרבּוְּג יׁשִאְכּו תֹוָגָׂשֲה יִפְל דָחֶא לָּכ ,הָמְכָחַּב רתּוָלְו

 יםִאָרְקִנ םֵהְו ,תכּוְלַמ דַע דֶסֶח ןִמ ִּדְלַמָּטה תירֹוִפְס 'זְּב אָקְוַּד

 תֶרֶאְפִּתַה תיַרִפְס דסֹו יאִהֶׁש ,ם"ָדָא םֵׁשְּב יםִמָכֲח יִפְּב

 אהּוְו ,"תִיָּב תֶבֶׁשָל םָדָא תֶרֶאְפִתְּכ" יבִתְכִּד ,םָדָא אָרְקִּנֶׁש

 םָדָא אָרָּב רֶׁשֲא םֹוּיַה ןִמְל" הּוֶזְו .ל"הנ תירֹוִפְס עַבֶׁשְל לֵלֹוּכ

 ,דֶסֶחַה ְׁשִמיַטת םֶדקֹו ינּוְיַה "יםִנָפְּל הַמ" לָבֲא ".הָמָדֲאָה לַע

 דֶסֶחַה ןִמ הָלְעַמְל אהּוֶׁש היָנִּבַה ראֹו ׁשֵּמַׁשְמ הָיָה זָאֶׁש

 ינּוְיַה "רחֹוָאְל םַגְו" .הֶנָּבִי דֶסֶח םָלעֹו יבִתְכִּד ,םָלעֹו אָרְקִּנַה

 היָנִּבַה ראֹו ׁשֵּמַׁשְל רזֲֹחַיְו תיטֹוִמְׁש עַבֶּׁשַה לָּכ לּוְכִּיֶׁש רַחַא

 רּוְזְחַי לֵבֹוּיַה ייֵמִּב יִּכ .הָלֵאְּׁשַה רסּוָא לדֹוָּגַה לֵביֹו דסֹו אהּוֶׁש

 תמֹוָׁשְּנַה יִּכ .אּוְצָי הָּנֶּמִמ יִּכ ,היָנִּבַּב םָׁשְרָׁש לֶא יםִרָבְּדַה לָּכ

 יִפְּכ ְךָּיַּׁשַה הָרצּוְּב ׁשֵּבַלְתִהְל כּוְרְצֻה היָנִּבַה ןִמ אּוְצָּיֶׁש רַחַא

 היָטִמְׁש לָכְּבֶׁש .הָנמּוְּתַּב רָאבְֹּמֶׁש מֹוְּכ ,היָטִמְּׁשַה תַגָהְנַה

 ,ףּוּלִח יֵנְּב ְךֶרֶדְּב תרֹוְבעֹוְו ,תרֹוּוּצַה יםִּנַּתְׁשִמ היָטִמְׁשּו

 .היָטִמְּׁשַה תַגָהְנַה יִפְּכ תֶרֶחַא הָרצּו יםִׁשְבלֹוְו הָרצּו יםִטְׁשפֹוּו

 ֲאָבל .תֹוָגֵרְדַמ לֶאְו תֹוָּזֻחֲא לֶא יׁשִא בּוּוׁשָי לֵבֹוּיַה תַנְׁשִּב לָבֲא

 םֶדקֹו לֵבֹוּיַּב הָיָה יְךֵא םַגְו ,לֵבֹוּיַה תַנְׁשִּב הָגָהְנַהַה הֶיְהִי יְךֵא

 הֶּזִמּו )ז דרך( םָׁש ְךֵׁשְמֶהָבּו .הָלֵאְּׁשַה םַג רסּוָא דֶסֶחַה ְׁשִמיַטת

ל ַעְו

י ִפְלּו

 רזֹוֲחַנְו



 יִפְּכ הָרֹוּתַה תַרצּו םֶהֵמ הָׂשֲעַנְו ׁשבּוְל מֹוְּכ בּוְּצַיְתִיְו גּוְרֶאֶנ

 תיַטִמְׁש אהּוֶׁש ,היָטִמְּׁשַה תַגָהְנַה ְךֶרצְֹל ןצֹוָרָה לַעַּב ןצֹוְר

 זֹוְּב םֵה ַּהבָֹּג ְךֶרצֹ הָרֹוּתַּבֶׁש תוֹוְצִּמַהְו ,היָרִחְּבַהְו ןיֹוָּסִּנַה

 םָדָא יֵנְּב םֶהָּב יןִחְבַהְל אָּלֶא תוֹוְצִּמַה נּוְּתִנ אלְֹו ,היָטִמְּׁשַה

 לָבֲא .ֲאִצילּות תַרֹוּת אלְֹו היָאִרְּבַה תַרֹוּת אתֵרְקִנ יאִהְו ',כּוְו

 ,עַרָה רֶצֵי הָיָה אלְֹו דֶסֶחַה תיַטִמְׁש הָיָהֶׁש הָרְבָעֶׁש היָטִמְּׁשַּב

 ןֵכְו ,תֶרֶחַא הָגָהְנַהְל ְךֶרצֹ הָיָהֶׁש אהּו חָרְכֻמ ,ׁשֶנעָֹו רָכָׂש אלְֹו

 הָתְיָהְו ,הָגָהְנַה ּהָתאֹו ְךֶרצְֹל הָרֹוּתַּב תבֹוֵּתַה תיַגִרֲא הָיָה

  .תילּוִצֲאָה תַרֹוּת םֵׁש לַע אתֵרְקִנ הָרֹוּתַה

ָמה ִעְנַין ְׁשִמָּטה  )א, ויקרא כה(י "ַרִּׁשת ַּיִׁשב קּוֵּׁשַיה ְלֶאְרה ִני ֶזִפ

י יַנִּסן ֶׁשיָוֵּכ .ֵאֶצל ַהר ִסיַני ַוֲהלֹא ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶנֶאְמרּו ִמִּסיַני

ְּבָפָרַׁשת ְׁשִמָּטה  זָמְרִנ, םָלעֹו ָהׁשֶריא ׁשֹה ִהָרֹוּתַהְו, הָרֹוּת ַהׁשֶרא ׁשֹהּו

ן יָוי ֵּכיַנִּסא ִמם הּוָלעֹול ָהה ֶׁשָּטִמְּׁש ַהׁשֶרּשֹז ֶׁשֵּמַר ְל,ִמִּסיַניֶׁשֶּנֶאְמָרה 

   .םָלעֹו ָהׁשֶריא ׁשֹה ִהָרֹוּתַהֶׁש

ִּבְבִריַאת עֹוָלם  )ב"ב פ"שער י(ק "ָלרמ' יםִנֹוּמס ִרֵּדְרַפ'א ְּבָבמּו

 היָטִמְּׁשַה ְוַהַּטַעם ִּכי ',כּו ְוב ְּפָעִמים ֵׁשם ֱאלִֹקים"ִנְזָּכר ל

 היָטִמְּׁשַהְו. ָהְיָתה ִּבְגבּוָרה ְּכִפי ַהֻּמְסָּכם ֵּבין רֹב ַהְמָפְרִׁשים

ּה ִּכי ַהֶּטַבע ְרצֹון ֱאלִֹקי ִהְטִּביָעה ְּבעֹוָלָמּה ְּכִפי ִטְבָעּה ּוְרצֹוָנ

ְוָלֵכן ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ְּבִדין ָּגמּור ַעד ֶׁשָרָאה ֶׁשּלֹא . הּוא

 היָטִמְּׁשַה ֱהיֹות ּוְלִפי . ִמַּדת ָהַרֲחִמיםּהָיכֹול ַלֲעמֹד ְוִׁשֵּתף ִעָּמ

ֵראִׁשית ְּב'  ב,ב" ְּברֹאׁש ַהּתֹוָרה ְוסֹוָפּה ל,ַהּזֹאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

 ,ב ַהּיֹוֵצא ִמְּבֵראִׁשית"ּוָבָאה ְּבֵראִׁשיָתּה ֵׁשם מ. ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל' ל

ַער ְּפָרֵטי  ְּכמֹו ֶׁשְּנָבֵאר ְּבַׁש,'ְוֵכן ְּבסֹוָפּה ּוְלָכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוכּו

ב ֶׁשָּׁשם אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה " ְלהֹורֹות ֶשַהלהֶזל ְוָכ. ַהֵּׁשמֹות

ְוֵכן ֵׁשם ֵּבן . ב"ֵׁשם ַהְּגבּוָרה ְוַהִּדין ֶׁשהּוא ֵׁשם מֲחתּוִמים ְּב

ַמֲאָמרֹות ּובֹו ָהָיה ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ' ב ְנִתיבֹות ְוי"ב ֵהם ל"מ

ב תּוָּכן ַהֵכָּליף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו .ְּכמֹו ֶׁשהֹוִכיַח ָּפסּוק ֶׁשל ְּבֵראִׁשית

ִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְּבָהָאֶרץ ְוִים ָּׁשַמַהֹוְלדֹות תֶּלה ֵא" )ד, בראשית ב(

ת ת ֶאֶלֶּמַסה ְמָאבּוְתִּד. ה"ָאבּוְּתת "ר". ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים

ת דֹוְלתֹוְו, יִמְׁשַּגף ַלין סֹור ֵאאֹות ָהת ֶאֶמֶצְמַצְּמת ֶׁשרֹובּוְּגת ַהַעָּפְׁשַה

  .הָאבּות ְּתיַנִח ְּבְךֶרים ֶּדִׂשֲעה ַנָרבּוְּגת ַהיַטִמְׁשץ ִּבֶרָאָהם ְוִיַמָּׁשַה

ַאַחר ֻחְרַּבן ָהֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי  )לג, במדבר י(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרא ְּבָבמּו

ְוַאַחר ִּבּטּול ַהּכֹחֹות ַוֲהָסָרָתם ַּתֲחזֹר ַהְּׂשָרָרה ְוִתְתַחֵּדׁש 

ְולֹא , "רֹות ְיכֹוְנֶנָהְוַעל ְנָה"ְוֶזהּו סֹוד ַהָּכתּוב , ָּבעֹוָלם ְּכֶׁשָהָיה

ִּכי ִּדֵּבר ַעל ַהֻחְרָּבן ִמְּתִחַּלת , ָאַמר ּכֹוְנָנה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְיָסָדּה

 ַעל ןם ֵּכְוִדֵּבר ַּג, ַהִּמְזמֹור ֶׁשָּיׁשּוב ַהּכֹל ְלִסָּבה ִראׁשֹוָנה

ִּכיר ָׁשם  ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת ֶׁשִהְזמֹורּוִמֶּזה ִּתְמָצא ְּבִמְז. ַהִחּדּוׁש

ְוהּוא סֹוד , ֶרֶמז ַלֲהָוָיה ֶׁשל ַאַחר ַהַּׁשָּבת, "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח"

 ִלְרמֹז ַמֲעֵׂשה ַאַחר "ַלֲעׂשֹות"ֲחִתיַמת ָּפָרַׁשת ַוְיֻכּלּו ְּבִמַּלת 

ְּבָכל , "ִיְפַרח ְּבָיָמיו ַצִּדיק"ְוֶזהּו , ּוְכָבר ִהְזַּכְרִּתי ָׁשם, ַהַּׁשָּבת

ֵּבאּורֹו ֶׁשֵּיֵלְך ָהִעְנָין , "ְורֹב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי ָיֵרַח", ה ּוְׁשִמָּטהְׁשִמָּט

ְוַהֶּׁשֶמׁש ,  ָּכל ּכֹחֹות ָהעֹוָלםְּטלּוֵּכן ַעד ַהּיֹוֵבל ַהָּגדֹול ֶׁשִּיְתַּב

ְוַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר . ְוַיֲחזֹר ָהעֹוָלם ְלתֹהּו ָובֹהּו, ְוַהָּיֵרַח ִּבְכָלָלם

יֹוֶרה ֶׁשֵּיׁש ָלָאֶרץ ְזָמן ָקצּוב ְוִהיא עֹוָלמֹו , "ל ְיֵמי ָהָאֶרץעֹוד ָּכ"

הּוא , "ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוֶמֶדת"ּוְלָכְך ִהְזִּכיר ְׁשלֹמֹה , ֶׁשל יֹוֵבל

ְוֵכן ַּדַעת ָּדִוד . ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ֶאל לֹא ַתְכִלית, עֹוָלמֹו ֶׁשל יֹוֵבל

ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה "ה ֶּׁשָּכתּוב  ִמַּמםלֹוָּׁשיו ַהָלָעָאִביו 

ּוִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָּתִבין ִּכי , "דמָֹיֶדיָך ָׁשָמִים ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲע

ְלָכְך , ַהִּסּדּור ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשִמּטֹות ָהעֹוָלם ֵיֵלְך ֶאל לֹא ַתְכִלית

ה ּוַבּסֹוף ְלָבֵאר ִּכי ֵיֵלְך ַעד ן ִּבְתִחָּל"ַהָּפָרָׁשה ְמֻסֶּיֶמת ְּבנּוִני

 ָּבֵטל ְוַיֲחזֹר ְלתֹהּו םַהּיֹוֵבל ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ֶאֶלף ּדֹור ְוָהָיה ָהעֹוָל

ֵהן ָהָאָדם " ֶּדֶרְך ַהַּקָּבָלה ַעל )כב, בראשית ג(ם א ָׁשָבן מּוֵכ ְו.ָובֹהּו

ֶרֶמז ֶׁשֵאין ּוִמָּכאן , "ּומֶֹשה ָהָיה", "ִאיׁש ָהָיה"ְּכמֹו , "ָהָיה

ּוִמַּטַעם ֶזה ִהְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ֵלַדת , ִראׁשֹוָנהָה] היָטִמְּׁשַּב[ֲאַנְחנּו 

  .ַהָּבִנים ִּבְלׁשֹון ְיִדיָעה

 יתִׁשְּב אהּוְּד הָאיָתִתְׁש אָמיֹו :)טז בראשית( ׁשָדָח רַהזְֹּב

 אָמְלָעְּב היָטִמְׁש רַאָּתְׁשִי הָאיָעִבְּׁשַבּו ,יןִנְׁש ףֶלֶא

 ףֶלֶאָּבֶׁש עַמְׁשַמּו .יןִמָדְקְלִמְּכ אָמְלָע ׁשֵּדַחְתִי הָאיָנִמְתִבּו ,ברּוָח

 הָּגְרַדְל הָּגְרַּדִמ תֹוּיִלֲע אלְֹו ,םֶדֹוּקִמ מֹוְּכ ׁשֵּדַחְתִי םָלעֹוָה ייִנִמְּׁשַה

 "יתאִׁשֵרְּב" :)עז תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .הָּיִנְּׁשַה היָטִּׁשַה מֹוְּכ

 דַח לָכְלּו ,ןינּוִא תתֹוָּבַׁש עַבֶׁש אָהְּד ,יתאִׁשֵרְּב תָּבַׁש יהּוִאְּד

 אהּו יְךִרְּב אָׁשְּדֻקְּד אָמיֹו לָכְו ,הֶׂשֲעַּמַה יֵמְי יתִׁש יּהֵל יתִא

 יםִנֹואׁשִרָה יֵרְבִדְּכ עַמְׁשַמ אןָּכִמ א"ָרְּגַה רֵאָבְמּו .יםִנָׁש ףֶלֶא

 ה"ל ןּוּקִתְּב בַתָּכֶׁש מֹוְכּו ,הָּיִנְּׁשַּב ןָנֲאַו ,תֹוּטִמְׁש עַבֶׁשְּד

 ןָּמַּת יֵרְׁשִּת איַה לַעְו א"מ ןּוּקִתְבּו ,אָמְלָע יִרְּבְתִא יֵרְׁשִתְּב

 ְּדַרב ְּכָוֵתיּה ַּתְנָיא .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .אָנָיְנִּת תָּבַׁש

 ,ָׁשִנים ְלֶׁשַבע ַאַחת ָׁשָנה ְמַׁשֶּמֶטת ְּׁשִביִעיתֶׁשַה ְּכֵׁשם ,ְקִטיָנא

 ,ָׁשָנה ֲאָלִפים ְלִׁשְבַעת ָׁשִנים ֶאֶלף ְמַׁשֵּמט ָהעֹוָלם ָּכְך

 ִׁשיר ִמְזמֹור" ,ְואֹוֵמר ".ּואַהה ַבּיֹום ְלַבּדֹו 'ה ְוִנְׂשַּגב" ,ֶׁשֶּנֱאַמר

 ְּבֵעיֶניָך ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי" ְואֹוֵמר ,ַׁשָּבת ֶׁשֻּכּלֹו יֹום "ַהַּׁשָּבת ְליֹום

 תיטֹוִמְׁש הָּמַּכ ׁשֵּיֶׁש אָרָמְּגַהֵמ עַמְׁשַמּו ".ַיֲעבֹר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום

 ףֶלֶא טֵּמַׁשְמ םָלעֹוָה הָנָׁש יםִפָלֲא תֶׁשֵׁש לָכְו .יםִנָּׁשַּב מֹוְּכ םָלעֹוָּב

 מובא וכן .]בֶרֶע םִיַרֳהָצ רֶקֹוּב הָלְיַל אָּיִרְטיַמִגְּב ףֶלֶא[ .דָחֶא

 בינה שערי חמישים )ג"ל פרק ג"ח( א"לרמ 'העולה תורת' בספר

 וכתבו ,מהן מאחד חוץ למשה ונמסרו בעולם נבראו

 הם בינה שערי וארבעים תשעה כי המקובלים מקצת

 ואלף ,קיים העולם שימי שנה אלפי וארבעים תשעה

 לשאר וכן ,היובל סוד הוא לו נמסר לא החמישים

 בהיותו אלא בו להתבונן אפשר אי השביעי אלף הצדיקים

 צדיקים ושאר ,החמישים האלף את השיג לא שמשה היינו .חרב

ל ַע

ן ֵכְו

ן ֵכְו

 זָּמֻרְמּו



 העולם השביעי באלף לכן ,השביעי האלף את אפילו השיגו לא

  .אותו משיגים לא כי ,יחרב

 ,הֶז לַע קֵלחֹו )ריב( 'י"רשב יֵרָמֲאַמ רַעַׁש'ְּב אליַטִו יםִּיַח 'ר

 ָנַפל ֶאָחד ָטעּות ִעְנַין ְלהֹוִדיֲעָך הּוא ַהָּדָבר ְכַללּוִב

 ַהְּתמּוָנה ַּבַעל ְוֵסֶפר ָקֶנה ֵסֶפר ְּכמֹו ,ַהְמֻקָּבִלים ְקַצת ְּבִפי

 ֶאֶלף ִׁשְבָעה ְוָכל ָּבעֹוָלם ִיְהיּו ְׁשִמיטֹות ֶׁשַבע ִּכי םָהאֹוְמִרי

 ,ִראׁשֹוִנה ִמיָטהְׁש ָעְבָרה ּוְכָבר ,ַאַחת ְׁשִמיָטה ֵהם ָׁשָנה

 ,ַהְּגבּוָרה ְסִפיַרת ֶאל ָהרֹוֶמֶזת 'ַהב ַּבְּׁשִמיָטה ַעָּתה ַוֲאַנְחנּו

 ִּכי אֹוִדיֲעָך ְוַעָּתה ,ֵכן לֹא ֲאֶׁשר ִּבְדָבִרים ֶהֱאִריכּו הָּבֶז ְוַכּיֹוֵצא

 ָטעּות ִליֵדי ֶׁשֱהִביָאם ִמי ַּבתִסְו ָהֵאּלּו ַּבְּדָבִרים ְלַהֲאִמין ֵאין

 ַהַּמֲאִציל ֶהֱאִציל ַּכֲאֶׁשר ִּכי ַּדע .ֵאֶּלה ִּבְדָבֵרינּו ִיְתָּבֵאר ֶּזהַה

 ֶהֱאִציל ִּבְתִחָּלה ִהֵּנה ַּדֲאִצילּות ְסִפירֹות ָהֶעֶׂשר ֶאת ָהֶעְליֹון

 ַׁשָּבת סֹוד הּוא ָאז ִּכי ָיַדְעָּת ְּכָבר ֲאֶׁשר ִראׁשֹונֹות ַהָּׁשלֹש ֶאת

 ַהּצֶֹרְך ְּכִפי ָּגמּור ְּבִתּקּון ָהיּו לֹא ֶהֱאִציָלם רַּכֲאֶׁש ֲאָבל ,ָהֶעְליֹון

 רְוַאַח ,רָּכַהִּנְז ַהֶּזה ַהַּׁשָּבת יֹום ּוִמְסָּפר ְּבֶחְׁשּבֹון ָעָלה לֹא ְוָלֵכן

 ִׁשְבָעה ֶהֱאִציל ַאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבָעה ֶׁשֵהם ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשבּוַע ְךָּכ

 ְּבֶאֶרץ ָמְלכּו ֲאֶׁשר ַהְּמָלִכים ְוֵאֶּלה" סּוקַּבָּפ ַהִּנְרָמִזים םְמָלִכי

 ַהֶּמֶלְך ֶנֱאַצל ַהּזֹאת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשְּבסֹוף ַהַּׁשָּבת ּוְביֹום ,"ֱאדֹום

 ֲאֶׁשר ּוְלִסַּבת ,ְמֵהיַטְבֵאל ִאְׁשּתֹו ְוֵׁשם דֲהַד אַהִּנְקָר ַהְּׁשִמיִני

 םְמָלִכי ַהִּׁשְבָעה ֵאּלּו ןָלֵכ ְמֻתָּקנֹות ָהיּו לֹא ָהִראׁשֹונֹות ְׁשלָֹשה

 ִּדיִנין ְּבִחיַנת ֻּכָּלם ָהיּו ְוָלֵכן ַהַּמֲאִציל אֹור ִלְסּבֹל ָיְכלּו לֹא

 דֲהַד אַהִּנְקָר ַהְּׁשִמיִני ַהֶּמֶלְך ְּכֶׁשָּיָצא ַהָאְמָנם ,ְוִנְתַּבְּטלּו ָוֵמתּו

 הּוא ַהֶּזה ֶלְךְוַהֶּמ ֶאְצֵלנּו ַּכְמבָֹאר ִמֻּכָּלם ְמֻתָּקן יֹוֵתר ָיָצא

 ְּבַהאי נּוְקָבא ִּתּקּוֵני ְוִאְתַּבְסמּו .דֲהַד אַהִּנְקָר ַהְיסֹוד ְּבסֹוד

 ִׁשְבָעה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבָּׁשבּוַע ָיְצאּו ְוָאז ,ֶחֶסד ְּדִאְקִרי ַאָּמה

 ֶחֶסד ְּבֵׁשם ֶאְצֵלנּו ִנְקָרִאים ֵהם ֲאֶׁשר .ַּתְחּתֹונֹות ְסִפירֹות

 ִּכי יםִרָּכַהִּנְז ַהְמֻקָּבִלים ָטעּות ָּתִבין ּוָבֶזה ,'כּוְו תֶרֶאְפִּת ְּגבּוָרה

 ָהֵאּלּו ְסִפירֹות ַהִּׁשְבָעה ִּכי ל"ז ַהַּקְדמֹוִנים ֵמַרּבֹוָתם ִקְּבלּו ֵהם

 ְיסֹוד הֹוד ֶנַצח תֶרֶאְפִּת ּוְגבּוָרה ֶחֶסד אֹוָתם קֹוְרִאים ֶׁשָאנּו

 ֵהם ִהֵּנה ,ָעְלָמא ֶּדֱהֵוי ְׁשֵני ַאְלֵפי ָעהִׁשְב סֹוד ֵהם ֲאֶׁשר ַמְלכּות

 ַמְלֵכי ַהִּנְקָרִאים ָהִראׁשֹוִנים ְמָלִכים ַהִּׁשְבָעה ַאַחר ֶנֶאְצלּו

 ְמָלִכים 'ְּבז ַגם ִּכי ִנְמָצא ֵּכן ְּדִאם לֹוַמר ָטעּו ּוִמֶּזה ,ֱאדֹום

 ִׁשְבָעה ְךֶהְמֵׁש ָּבֶהם ָהָיה ֱאדֹום ַמְלֵכי ַהִּנְקָרִאים ָהִראׁשֹוִנים

 ְסִפירֹות ַהִּׁשְבָעה ְּבֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְּכמֹו ַאֵחִרים ָׁשָנה ֲאָלִפים

 ּוִמֶּזה .ְׁשִנָּיה ִּבְׁשִמיָטה ַעָּתה ָאנּו ְּכָבר ִּכי ְוִנְמָצא ,ָהַאֵחרֹות

 ֵּכן ִאם ְׁשִמיטֹות ְׁשֵּתי ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֵּכיָון רַמְולֹו ִלְטעֹות עֹוד הֹוִסיפּו

 .ֵּכן ַהָּדָבר ְוֵאין ְׁשִמיטֹות ֶׁשַבע ַּתְׁשלּום ַעד ָהעֹוָלם ְתַּגְלֵּגלִי ָּכְך

 ֶאָחד ַׁשָּבת יֹום ַרק ִנְמְׁשכּו לֹא ֶּדֱאדֹום ְמָלִכים ַהִּׁשְבָעה ָאְמָנם

 ֶנֶאְצלּו ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשבּוַע ְוֵתֶכף .]יםִמָי הָעְבִׁש ינּוְיַה[ ִּבְלָבד

 ֵאּלּו ּוְכֶנֶגד .ְמֻתָּקנֹות ֶׁשָהיּו רָּכַּכִּנְז רֹותָהַאֵח ְסִפירֹות ִׁשְבָעה

 .עֹוד ְוֵאין ָׁשָנה ֲאָלִפים ִׁשְבָעה ָהעֹוָלם ִיָּמֵׁשְך ְסִפירֹות ַהִּׁשְבָעה

 רֶפֵס לַע קֵלחֹו ל"ָהֲאִריַז ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ איָנִפָּתְסִמְּד אֵללּו

 ׁשֶרּׁשֶֹׁש ןיָוֵּכ .נּוְרַּכְזִהֶׁש יםִנֹואׁשִרָה לַע ןֵכְו ,ל"ַזֲחַל סָחֻיְמַה הָנמּוְּתַה

 ןֵכְו ,ַעדּוָּיַּכ דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ דסֹוְּב ,הָרבּוְּגַה דַּצִמ אהּו ל"יַזִרֲאָה תַמְׁשִנ

 .הָרבּוְּג אָּיִרְטיַמִגְּב י"ִרֲאָה ןֵכְו ,הָרבּוְּגַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמ קָחְצִי מֹוְׁש

 אהּו .הָרבּוְּג ןַיְנִמְּכ ו"רי ןֵה אָיְרּול מֹוְׁשִּב תֹוּיִעָצְמֶאָה תֹוּיִתאֹוָה ןֵכְו

 תֶכֶּיַּׁשַה יתִחְכֹוּנַה הָּטִמְּׁשַה תֶא תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹּבֶׁש ֹוׁשְדָק ַחרּוְּב הָאָר

 ׁשֶרׁשֹ יִפְל ׁשֶדּקַֹה ַחרּוְּב יגִּׂשַמ יקִּדַּצַה יםִמָעְפִּלֶׁש ַעדּוָּיַּכ ,ֹוׁשְרָׁשְל

  .תֹוָמְׁשִנ

ּוי אָּכל ַהִּמְסַּתֵּכל ְּבַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ָר :)חגיגה טז(ַּבְּגָמָרא 

 ִּבְׁשָלָמא ַמה ְּלַמְעָלה ַמה ְּלַמָּטה .לֹו ֶׁשּלֹא ָבא ָלעֹוָלם

 ַרִּבי יֹוָחָנן ְוַרִּבי , ֶאָּלא ְלָפִנים ַמה ַּדֲהָוה ֲהָוה,ַמה ְּלָאחֹור ְלַחֵּיי

 ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָאַמר ַלֲעָבָדיו ,ָזר ְּדָאְמִרי ַּתְרַוְייהּוֶאְלָע

 ֵאין ְרצֹונֹו , ָהְלכּו ּוָבנּו לֹו,ְּבנּו ִלי ַּפְלִטיִרין ְּגדֹוִלין ַעל ָהַאְׁשָּפה

ה יָאִרְּבם ַהֶדל קֹוב ֶׁשָּצַּמַהים ֶׁשִארֹו.  ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ַאְׁשָּפהֶלְךֶׁשל ֶמ

ה ָיה ָהל ֶמַאְׁשם ִיָדָאה ֶׁשֶצא רֹוא לֹ הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, הָּפְׁשַאל ְלָׁשְמִנ

ן יָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָּפְׁשַאת ָהיר ֶאִּכְזַהא ְלּלֹי ֶׁשֵדְּכ, היָאִרְּבם ַהֶדקֹו

, עַרב ְּבֵרָעְתב ִנֹוּטַהְו, יםִכָלְּמת ַהיַרִבה ְׁשָתְים ָהָלעֹוא ָהָרְבִּנם ֶׁשֶדֹוּקֶׁש

י ִפם ְלַגְו. םָלעֹוע ָּבַרת ָהֶכֶרֲעת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהָּפְׁשַאל ְלָׁשְמה ִני ֶזֵרֲה

ים ִפָלת ֲאַעְב ִׁשיּוה ָהֶּזם ַהָלעֹוא ָהָרְבִּנ ֶׁשֶׁשּקֹוֶדםת רֹוְבֹוּסת ֶׁשיטֹוִּׁשַה

, הָרבּוְּגת ַהַּמֻעה ְלָּפְׁשת ַאיַנִחא ְּבד הּוֶסֶח ַה.דֶסֶחת ַהיַטִמל ְׁשה ֶׁשָנָׁש

ים ִדָסֲחים ַהִנמּוה ְטָרבּוְּגַּבֶׁש 'תרֹובּוְּגת ַהַלֲעַמ'י ֵרְמַאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ

  .רֵתיֹוים ְּבִלֲעַּנַה

ם ָלעֹוָה, תיטֹוִמד ְׁשין עֹוֵאל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהִפם ְלַּגיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ

ק ה ַר"הקבְו, לדֹוָּגין ַהִּדם ַהה יֹוֶיְהף ִיֹוּסַהְו, יןִּדת ַהַּדִמא ְּבָרְבִנ

, בֵרָחא ֵים לָֹלעֹוָהי ֶׁשֵדה ְּכיָאִרְּבן ַהַמְזים ִּבִמֲחַרת ָהַּדת ִמף ֶאֵּתִׁש

ל ית ֶׁשִּתִמֲאת ָהֶמֱאָהֶׁש' תרֹובּוְּגת ַהַלֲעַמ'י ֵרָמֲאת ַמַּלִחְת ִּבנּוְרַאֵבְדִּכ

  .יןִּדת ַהַּד ִמְךֶרל ֶּדֵהַנְתא ִמהּוֶׁש, יאם ִהָלעֹוָה

 ינּוִצָמ וָׂשֵע לֶצֵאֶׁש ל"זצ רֶנְטהּו קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 ְיֻרָּׁשה ִּכי" )ה ,ב דברים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָׁשרּוְי ןֹוׁשְל הָרֹוּתַּב

 בראשית( בתּוָּכ אלֵעָמְׁשִי לֶצֵא ְךיָדִאֵמ ".ֵׂשִעיר ַהר ֶאת ָנַתִּתי ְלֵעָׂשו

 הָלֲחַנ לֹו ׁשֵי וָׂשֵעֶׁש ינּוְיַה ".ַהּזֹאת ָהָאָמה ֶּבן ִייַרׁש לֹא ִּכי" )י ,כא

 ַאּלּוֵפי ֵאֶּלה" )מג ,לו בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,םָלעֹוָּב ֹוּלֶּׁשִמ יתִּתִמֲא

 םקֹוָמ לֹו יןֵא אלֵעָמְׁשִי ְךיָדִאֵמ ".ֲאֻחָּזָתם ְּבֶאֶרץ ְלמְׁשבָֹתם ֱאדֹום

 ,כה בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .םָלעֹוָּב איַרֲע תיַנִחְבִּב אהּוְו ,ֹוּלֶּׁשִמ יִּתִמֲא

 ְּבַחְצֵריֶהם ְׁשמָֹתם ְוֵאֶּלה ִיְׁשָמֵעאל ְּבֵני ֵהם ֵאֶּלה" )טז

 אהּו יןִּדַה ׁשֶרּׁשִֹמ אהּו וָׂשֵעֶׁש ןיָוֵּכ ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ".ּוְבִטירָֹתם

 ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ ,יןִּדַה תיַטִמְׁשִּב םָלעֹוָּב יםִעבּוְק הָלֲחַנְו םקֹוָמ ׁשֵריֹו

 יתִּתִמֲא הָלֲחַנְו הָׁשרּוְי לֹו יןֵא דֶסֶחַה תַּדִּמִמ ֹוׁשְרָּׁשֶׁש אלֵעָמְׁשִי

  .יָהֶלֵא ֹוׁשְרָׁשְּב ְךָּיַׁש ינֹוֵאֶׁש זֹו היָטִמְׁשִּב

 ְךיָדִאֵמ

 ינּוִצָמ

ד עֹוְו

 ןֵכְו



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  א בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל את המאמר המל

 ְּבִאֶּגֶרת איָתִא )בשלח( 'םִיַרְפֶא הֵנֲחַמ לֶגֶּד' רֶפֵסְּב

 ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ַּבֵּסֶפר ַהִּנְדַּפס ה"זללה ז"אא ֶׁשל ַהּקֶֹדׁש

 ָאִתי ֵאיָמַתי ַלָּמִׁשיַח ט"בעשַה ֶׁשָּׁשַאל ה"ע ִמּפֹוְלַנאי ָהַרב

 ְוֶזה .חּוָצה ַמְעָינֹוֶתיָך ְוָיפּוצּו ּתֹוָרְתָך ְתַּגֶּלהְּכֶׁשִּי ְוֵהִׁשיב ,ַמר

 ַהָּגלּות ִמן יֹוְצִאים ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ַּבָּפסּוק ֶׁשְּמֻרָּמז לֹוַמר ֵיׁש

 י"ַּגֵּל .ם'ֵׁש ַעל'ַּב ְׂשָרֵאל'ִי ִּבי'ַר ֵּתבֹות ָראֵׁשי ׁש"ְּבֵרי ,ַּגֵּלי ְּבֵריׁש

 ִמן ִיְפקּון ָאז ַמְעָינֹוָתיו ְוָיפּוצּו ּתֹוָרתֹו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַהְיינּו

 'ט תֹוּיִתאֹו יִּכ ,ב"תשע תֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהְּב ט"בעש ןֵכְו .ָּגלּוָתא

 ט"הבעש רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב תפֹוְּלַחְתִמ 'תְו

 לַע זֵּמַרְמ םַּג אהּוְו .ה"תשעְּב אֹו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֹוּיִתאֹו

 ל"זצ ט"בעשַה ר"מֹוְדַאָה ןֵכְו .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג

 'תְו 'ט תֹוּיִתאֹוָה ףּוּלִח ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה םִע

 הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ ןֹוׁשָּלַה תֹוּיִתאֹו ןֵהֶׁש ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב

ָך ָלׁשֹון ְוָכל ,הָּלִפְּתַה חַסנֹ תֶא אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ .ב"תשעְּב  ְל

 הָעבּוְּׁשַה דסֹו יאִה ןֹוׁשָּלַה ןֵכְו .ב"תשע תֹוּיִתאֹו ִתָּׁשַבע

 זַמָר ט"בעשַה םַּגֶׁש אֵציֹוְו .ֹוּלֶׁש ץֵּקַה תֶא א"ָרְּגַה זַמָר ּהָּכְרַּד

 ןֹוׁשָּלַה דסֹו ְךֶרֶּד ,תֹוהּוַמּו תֹומּוְצַע הּוֶּזֶׁש מֹוְׁשִּב ץֵּקַה תֶא

 ט"בעשַה יןֵּב אָלְפִנ רּוּבִח אןָּכ נּוָל ׁשֵיְו ,הָעבּוְּׁשַה דסֹו יאִהֶׁש

 ָלׁשֹון יםִמָעְּפ 'ב ןֵכְו .ב"תשעְּב הָּלֻאְּגַה דסֹוְּב א"ָרְּגַל

 זָמְרִּנַה ,ףֵקזֹו יםִמָעְּפ 'ד אָּיִרְטיַמִגְבּו .ִתָּׁשַבע אָּיִרְטיַמִגְּב

 'םַענֹ יֵרְמִא' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע יֵחְּדִנ ץֵּבַקְמ תַּכְרִבְּב

 יֹוֶדה ְלָך ֶּפה ָּכל )ד"תרס שבועות( 'תֶמֱא תַפְּׂש'ַּב אָבמּו ןֵכְו ).ויחי(

 ְוהּוא .ָסח ֶּפה ַהֶּפַסח ְּבַחג ִנְתָקן ְוַהֶּפה .ִתָּׁשַבע ְלָך ָלׁשֹון ְוָכל

 ָלׁשֹון ָּכל ְךָּכ רַאַח .ַהּגּוף ִהְׁשַּתְּתפּותְּב ֶׁשִהיא ָהִראׁשֹון ִּתּקּון

 יםִארֹו .ַּבּׁשֶֹרׁש ַהֶּנֶפׁש ְּדֵבקּות ֶשהּוא ִּבְׁשבּועֹות ִתָּׁשַבע ְלָך

 תקּוֵבְּד לֶׁש הָהבֹוְּגַה הָּגְרַּדַה תֶא תֶלֶּמַסְמ עַבָּׁשִת ָךְל ןֹוׁשָּלֶׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיא מהם אחד וכל ,הָפָׂש אָּיִרְטיַמִגְּב ןֹוׁשָל ןֵכְו .תמּוֵלְּׁשַּב

 דגאולת ,כדלעיל ,בעיתה גאולת של הסוד שזה ,"יָהִפְּב ףָרָט"

 שהם ,בפה שנמצאים השפה או הלשון סוד אם קשורה בעיתה

 "יָהִפְּב ףָרָט" או ,הָפָׂש או ןֹוׁשָל ןֵכְו ".יָהִפְּב ףָרָט"ה סוד

ֵכן .פה בסוד היא דמלכות .יַׁשִי ןֶּב דִוָּד בגימטריא  ן"ָלׁשֹו ְו

 )קמה תהילים( ַהַּפְרָנָסה ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת

 'ד ְּבִדּלּוג "ְּבִעּתֹו ָאְכָלם ֶאת ָלֶהם ֹוֵתןנ ַאָּתהְו ֵּברּוַׂשְי יָךֶלֵא"

  .אֹוִתּיֹות

ם ִיַדת ָייַאִׂשְניא ִּבה ִהָעבּוְּׁשַהים ֶׁשִקסּוְּפי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹו

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

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבה ֶּׁשי ַמל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנְו". ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו

 ד"י ְועֹוד, ָׁשָנה ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר ד"יַּיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש ֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'

ִּדְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת .  ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְּבָרֵחל ְוֵלָאה,ד ֵאֶצל ָלָבןָׁשָנה ָעַב

ת יַנִחְב ִּבִלְזּכֹות ִלְׁשֵלמּות ַהִּתְפֶאֶרת ּוִבְׁשִביל. ְׁשֵּתי ָיַדִים ֵיׁש ָלּה

 ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַקֵּׁשר ַּגם ִעם ֵלָאה ְוַגם ִעם ָרֵחל ָהָיה ָצִריְך ,אבֹיד ָלִתָעֶל

 ְךַרָבא ְמָּב ַריּהֵמא ְׁשֵהְיל ד ֶׁשֹוּסה ַהֶז ְו.ד ָׁשָנה"מֹל ַּפֲעַמִים יַלֲע

ים ִמָעְּפ' בן ַיְנִמת ְּכֹוּיִת אֹוח"כ ֹו ּבׁשֵּיֶׁש, אָּיַמְלי ָעֵמְלָעְלם ּוַלָעְל

ל ת ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמה ַה"י מּוּלִמה ְּב"ם הויד ֵׁשֶגֶנְּכ, ד"י

' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ר ְּבָאבְֹּמַּכ. תֹוּיִת אֹוח"כ ׁש ֵיֹום ּבַּגֶׁש, בקֲֹעַי

יא ם ִהִיַדי ָיֵּתל ְׁש ֶׁשה זֹויָנִחְבִּד. יׁשִּדַּקל ַהֶׁש'  אׁשרּוְדל ִּב"יַזִרֲאָהְל

ָיבֹוא ָיִדיד  .)מנחות נג( ָּמִצינּו ַּבְּגָמָראי ֶׁשִפְכּו. אבֹיד ָלִתָעל ֶלד ֶׁשֹוּסַה

ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו , ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ָיִדיד, ִיְבֶנה ָיִדיד ְלָיִדידְו, ֶּבן ָיִדיד

ְוִיְבֶנה ָיִדיד ֶזה , ]ֶׁשִּנְקָרא ְיִדיְדָיה[ָיבֹוא ָיִדיד ֶזה ְׁשלֹמֹה . ְיִדיִדים

ְלָיִדיד ֶזה , "ָךַמה ְּיִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתי"ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשֶּנֱאַמר , ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ָיִדיד ֶזה ִּבְנָיִמין, ּואַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ה

. 'ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו ְיִדיִדים ֶזה ִיְׂשָרֵאל ְוכּו, "'ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ה"

  ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשַהָּיד ָיד ְמַרֵּמז ַעל ָּיִדיד ֶׁשםר ָׁשָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו

ש "ק(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע אָבמּו וכן .הָאֵלל ְוֵחל ָרֶׁשת מּוֵלְּׁשד ַהסֹוְּב

ֲחִסיִדים  ֶׁשֵּיׁש ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת ָיד ַלַּמְלכּות ְּבסֹוד )שלו' שעל המיטה ע

 .ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ְמַמֲעִכין ַּבָּיד ְוָהיּו מֹוִציִאים ְּבתּוִלים ָּבֶאְצַּבע

 דסֹוְי ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה ָיד ֶׁשאֹוִתּיֹות :)נים להתיקו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְואֹוִתּיֹות , ְמַרְּמזֹות ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָיד, ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוף

 ַּגְלַּגִּלים ִׁשִּׁשים ְוִׁשָּׁשה ֶׁשִּנְמָצאֹות ַּבִּמָּלה ְיסֹוד ְמַרְּמזֹות ַעל סו

ֵכן ָיָדיו ֶׁשל ָּדִוד ָהיּו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְמֻלְכָלכֹות ְו ,ֶאת ִּכֵּסא ַהָּכבֹודֶׁשּסֹוְבִבים 

, ָאַמר ָּדִוד ָיַדי ְמֻלְכָלכֹות ְּבָדם .)ברכות ד(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְּבָדם

 ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַלָּיד ,ַּמְלכּותת ַהל ֶאֵּמַסְמַהְלַרֵּמז ֶׁשָּדִוד הּוא ְּבִחיַנת ָּדם 

ת רֹוֹוּדר ַהֶדֵסְּבד "יר ַהֹוּדא ַהד הּוִון ָּדֵכְו. ַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּידְל

ג ְרּוּבְזְנ ִּגִיְצָחק' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ינּוִבם ָאָהָרְבַאים ֵמִנֹוּמֶׁש

 דָּדִוְוֵכן . ך"תני ַהֵרְפד ִס"כִמד "יר ַהֶפֵּסא ַהים הּוִּלִהר ְּתֶפֵּסא ֶׁש"שליט

 'בנראה דלכן , ולאחר שבארנו שדוד הוא בסוד יד. ָידְּבִגיַמְטִרָּיא 

פעמים דוד בן ישי ' דב, ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד פעמים

  .ב"מרמז על שני ידים שזה סוד שנת תשע

ד עֹוְו אָבמּו



, תנֹוֹוּל ַחד"תשע ׁש ֵייַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹויָכֵהְּבֶׁש' םִיַנְרַק'ר ֶפֵסְּב

א ָּיִרְטיַמִג ְּבד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסי מֹוִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו

ל "זצ בלֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמֶרֶק

ֶׁשֵהן , ה"ָיָוֲהת "ה ְוִיְרַא"ֶׁשֵהן ֲעָנָו, ק"י ֶצֶד"ְּכִמְנַין ַׁשֲעֵר, ד"תשע

ן ֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף .ֵמאֹות' ן ז"ְחׁשֹב ַהּנּון ְּכֶׁשַּת" ֵעֶדאָיִרְטַמִּגי

 דַע בּוּוׁשָּת אֹו, דִוָּדת ַעֻׁשְּתן יקֹוִרָטנֹוד "תשעא ֶׁש"י שליטִנֹויּבִס

מרומזת ב "תשעא ש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יָךֶהלֱֹא' ה

 )יט תהילים קיח( בפסוקים ה"הוי אותיות כמנין שם ו"כבדילוג 

 ה"להוי ַערַּׁשַה ֶזה:  ָיּהאֹוֶדהָבם  ֶצֶדק ָאבא ִלי ַׁשֲעֵרי חּוְתִּפ"

ֶאֶבן ָמֲאסּו : ִלי ִליׁשּוָעה  ַוְּתִהיִניָתִניֲעאֹוְדָך ִּכי :  ָיבאּו בֹויִקיםַצִּד

  ". ִּפָּנהְלראׁש ָהְיָתה ֹוִניםּבַה

 ִריםֶהָה ַעל ְמַדֵּלג ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול" )ח ,ב ש"שיה(

 קֹול" )כב ,ב ר"שיהש( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמּו ".ַהְּגָבעֹות ַעל ְמַקֵּפץ

 אֹוֵמר ֶׁשהּוא ְּבָׁשָעה ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ֶזה ,"ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי

 קֹול" )שמות( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ִנְגָאִלין ַאֶּתם ְלִיְׂשָרֵאל

 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁשְו .ַהְּגֻאָּלה ֵקץ ֶׁשִהִּגיַע "אָּב ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי

 הָאֵמ לֶׁש יְךִלֲהַּתַה לַע זֵּמַרְמ הֶּזַה בתּוָּכַהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי

 הָנָׁש יםִּׁשִּׁשַה לַע זֵּמַרְל ,יםִּׁשִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִהֵּנה" .הָנָׁש

 ילִחְתַמ זָאֶׁש ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"הֶז ִהֵּנה" .יְךִלֲהַּתַה לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה

 ה"עְל יםיִעִּגַמ ,"ָּבא" תַבֵּת תֶפֶסתֹוְבּו ,יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה

 הֶׁשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה םָלְׁשִנ זָאֶׁש

 תַדֵל לֶׁש ׁשֶדחַֹה אהּוֶׁש ,בָא תֹוּיִתאֹו "ָּבא"ֶׁש ,א"שליט רֶגיְנִוֶל

 ַּכּמּוָבא ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ דסֹוְּב ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ,"ֶזה" ְוֵכן .יַחִׁשָמ

' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .)ראה 'פ( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן'ַל 'ַהְּבִרית ַמְלַאְך' רֶפְּבֵס

ְוָׁשַלְחִּתי " )כ, שמות ג ( מרומזת בפסוק ב"תשע א ששנת"ב שליטֵל

ִקְרּבֹו ְּבֶׂשה ֱער ֶאֶׁשי ֲאַתת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאֶֹא

היינו שבשנה זו יתחילו הנפלאות . "ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם

  .שקודם הגאולה

 תֹואֹ ורּבְֹקִּיַו" בתּוָּכַה לַע ק"רמָל 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 תכּוְּזַהֶׁש ,יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ תֶא רַבָק 'הֶׁש ,"יַּגַּב

 יִרְּפִמ' רֶפֵסְּב אָבמּוּו .הֶשמֹ תכּוְזִּב םָתלּוָגְּב לֵאָרְׂשִי לַע ןֵגָי םֶהָּלֶׁש

 לַע יףִסנֹו םִאְו ,ט"תפ יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב רַטְפִנ הֶשּמֶֹׁש 'םִיַרְפֶא

 ַרחּום ֵאל" יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"י לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא הֶּזַה רָּפְסִּמַה

 נֵֹׂשא ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נֵֹצר :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶרְך ְוַחּנּון

 הָמָּת זָאֶׁש .ט"תרצ יםִפָלֲא 'ה לֵּבַקְנ ,"ְוַנֵּקה ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון

 הָּכִחְו ֹוּפַא ְךיִרֱאֶה 'הֶׁש יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ לֶׁש תכּוְּזַה

 תֶא ַערְֹפִל ילִחְתִה לֵאָרְׂשִי םַע זֹו הָנָׁשְבּו .הָבּוׁשְתִּב רּוְזְחַּיֶׁש

 .שןפעמים ' ב בגימטריא ש"תוכן שנת  .תרֹוֹוּדַה לָּכ לֶׁש תנֹוֹוֲעָה

 ׁשָחָנ סֶרֶא .)עח סנהדרין( ַהְּגָמָרא לַע א"ַלגר 'ֵאִלָּיהּו לקֹו' רֶפֵסומובא ְּב

 וכן מובא .ֵחט ֵׁשן ֵׁשן אֹוִתּיֹות ָנָחׁשְו ָּׂשָטןֶׁש .דֵמעֹו אהּו יוָּנִׁש יןֵּב

 שהתחילו בשמים לסלק את )בהר(על התורה ' חפץ חיים'בספר 

ולכן דברים שבעבר היו מתרחשים , החשבונות של כל השנים

  .מתרחשים היום בזמן קצר, במשך כמה שנים

 ִיְקָרא ֲאֶׁשר ֵאת ָלֶכם ִּגיָדהְוַא ֵהָאְספּו" )ב שם( בתּוָּכַה

 יִנֵׁש תִיַּב ןַּבְרֻחֵמ יםִנָּׁשַה ןַיְנִמ ,1945 אָּיִרְטיַמִגְּב ".ֶאְתֶכם

 ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי" )יב ,טו בראשית( בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"תשע ףסֹו דַע

 ְגדָֹלה ֲחֵׁשָכה ֵאיָמה ְוִהֵּנה ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה ָלבֹוא

 תֹוּיֻלָּג 'דַה תֶא הָאָר םָהָרְבַאְּד .רָּפְסִמ תֹואֹו אהּו ".ָעָליו תנֶֹפֶל

 )נב( יםִּלִהְּת ׁשַרְדִמְּב אָבּוּמַּכ .יםִנָׁש 1945 דַע הָנְכֶׁשָמִּתֶׁש

 נֶֹפֶלת" .ָמַדי זֹו ,"ְּגדָֹלה" .ָיָון זֹו ,"ֲחֵׁשָכה" .ָּבֶבל זֹו ,"ֵאיָמה"

 וָׂשֵעְל ינּוִבָא בקֲֹעַי רַמָאֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .ֱאדֹום ֶזה ,"ָעָליו

 ְלָפַני ֲאֶׁשר ַהְּמָלאָכה ְלֶרֶגל ְלִאִּטי ֶאְתַנֲהָלה" )יב ,טו בראשית(

 תֹואֹו אהּו ".ֵׂשִעיָרה ֲאדִֹני ֶאל ָאבֹא ֲאֶׁשר ַעד ַהְיָלִדים ּוְלֶרֶגל

 ֲאדִֹני ֶאל ָאבֹא ֲאֶׁשר ַעד" םָׁש י"רש רֵאָבְמֶׁש יִפְכּו .רָּפְסִמ

 ְוָעלּו" ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּמִׁשיַח ִּביֵמי ֵיֵלְך ְוֵאיָמַתי ,"ֵׂשִעיָרה

 שמות( בתּוָּכַה ןֵכְו ."ֵעָׂשו ַהר ֶאת ִלְׁשּפֹט ִצּיֹון ְּבַהר מֹוִׁשִעים

 ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל אֹודת ַעל ',גֹוְו ְלחְֹתנֹו מֶׁשה ַוְיַסֵּפר" )ח ,יח

 .רָּפְסִמ תֹואֹו אהּו ".'ה ַוַּיִּצֵלם ַּבֶּדֶרְך ְמָצָאַתם ֲאֶׁשר ַהְּתָלָאה

 ,ב"תשע בגימטריא והמילים האותיות עם קץ פעמים 'ד וכן

  .'הד הגלות של 'הד הקץ היא זו דשנה

 ןֵכְו .ָׂשָבְעָּתְו ְוָאַכְלָּת" )טו ,יא דברים( בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע

 ".ָלֶכם ָּׁשְמרּוִה :ָבְעָּתְוָׂש ָּתְוָאַכְל" םָׁש תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג

 .לָּזַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא םֵהֶׁש ,ָך"ְנָגְּד תֹוּיִתאֹו ר"בכ ק"איְּב ב"תשע ןֵכְו

ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָֹוה " )ג, תהילים קלג( בגימטריא הכתוב ב"תשעוכן 

  ".םָלעֹוֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָה

 ןַּתַמּו םִיַרְצִמ תַּלֻאְּגִמ יםִנָׁש 3323 ּונְמַלְׁשִה ב"תשע תַנְׁשִּב

 תַאבּוְנִּב רַמֱאֶּנֶׁש קסּוָּפַה לֶׁש רָּפְסִּמַה אהּו הֶּזַה רָּפְסִּמַהְו ,הָרֹוּת

 ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְוִהְתַּגִּדְלִּתי" )כג ,לח יחזקאל( גגֹוָמּו גֹוּג לַע אלֵקְזֶחְי

ג "יף הרהִסהֹוְו ".ה"הוי ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו ַרִּבים ּגֹוִים ְלֵעיֵני ְונֹוַדְעִּתי

. הָלדֹוְּגה ָעֻׁשְּתן יקֹוִרָטנֹוג "תשעא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ר

 רָּפְסִמ תֶפֶסתֹוְּבֶׁש א"שליט ריָׁשִלֵא יַכֳּדְרָמ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁשְו

 עָסַּמַה לַע קסּוָּפַה לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא לֵּבַקְנ הָנָׁש דעֹו לַע זֵּמַרְמַה דָחֶא

 ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאֶּלה" )א ,לג במדבר( םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג לֶׁש ןֹואׁשִרָה

יף ִסהֹוְו ".ְוַאֲהרן מֶׁשה ְּבַיד ְלִצְבאָתם ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָיְצאּו ֲאֶׁשר

יזכה בגימטריא ג "ישראל תשעא ש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרה

  .ארצות הבריתוזה גם המספר של . דשלעלות לארץ הקו

א ָבמּו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

  ןֵכְו



 ד"תשע ׁש ֵייַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹויָכֵהְּבֶׁש' םִיַנְרַק'ר ֶפֵסְּב

 ד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסי מֹוִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו, תנֹוֹוּלַח

מ "גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשן ָמֶרֶקא ָּיִרְטיַמִגְּב

ה "ֶׁשֵהן ֲעָנָו, ק"י ֶצֶד"ְּכִמְנַין ַׁשֲעֵר, ד"תשעל "זצ בלֹוְקִּׁשִמ

 .ֵמאֹות' ן ז"ן ְּכֶׁשַּתְחׁשֹב ַהּנּו" ֵעֶדאָיִרְטַמֶׁשֵהן ִּגי, ה"ָיָוֲהת "ְוִיְרַא

ן יקֹוִרָטנֹוד "תשעא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יָךֶהלֱֹא'  הדַע בּוּוׁשָּת אֹו, דִוָּדת ַעֻׁשְּת

 חמור פעמים 'גבגימטריא ד "תשע שא"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש

השכים אברהם  )א ל"פרקי דר (וכפי שמצינו במדרש. עם האותיות

 הוא החמור בן האתון ,בבקר וחבש את החמור

 הוא החמור שרכב עליו משה ,שנבראת בין השמשות

ב עליו חמור שעתיד בן דוד לרכו הוא ה,בבאו למצרים

שביאת המשיח רואים ו ".עני ורוכב על החמור" אמרשנ

פעמים חמור ' גכן  ל.על החמור'  הג בפעםהיא בסוד הרכיבה

    ד"בגימטריא תשע

 הָאָרֶׁש ל"זצ דְלֶפְנֶנזֹו ח"גריַהֵמ הָּיִרמֹו ץֶבקְֹּב אָבמּו

 יתִרֲחַאְל ברֹוָק ןָמְּזַהֶׁש ןיָמִסְו תאֹו רפּוְלַּב תַרָהְצַהְּב

 תַרָהְצַה לַע עַמָּׁשֶׁשְּכ הָכָּב 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ְךיָדִאֵמ .יםִמָּיַה

 ,עַבֶּטַה ְךֶרֶדְּב יםִלְׁשְלַּתְׁשִמ יםִנָיְנִעָהֶׁש הָאָרֶׁש ןיָוֵּכ ,רפּוְלַּב

 'ט אותיות כי ,הטבע אותיות בעתה[ .תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶדְו

  ]מתחלפות 'ות

 ָעֶדיָך ִצּיֹון ַּבת עֶֹפל ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה" )ח ,ד מיכה(

 ְלַבת ַמְמֶלֶכת ָהִראׁשָֹנה ַהֶּמְמָׁשָלה ּוָבָאה ֵתאֶתה

 ֶאל ָּפָניו ֵמֵסב "ֵעֶדר ִמְגַּדל ְוַאָּתה" ם"יִּבְלַּמַה רֵאָבְמּו ".ְירּוָׁשָלִם

 ֶׁשל ִמְגָּדל ֶׁשַאָּתה ,ִצּיֹון ַהר ַאָּתה ,ֵאָליו אֹוֵמר ,ַהִּנְזָּכר ִצּיֹון ַהר

 ִּתְהֶיה ְּתִחָּלה ,ְוַהִּנָּדָחה ַהּצֹוְלָעה ַהּצֹאן ֵעֶדר ֶׁשהּוא ַהָּלז ָהֵעֶדר

 ,ָחָזק ִמְבָצר ֶׁשהּוא עֶֹפל ִּתְהֶיה ְךָּכ רְוַאַח ,צֹאן ֶׁשל ְּכִמְגָּדל

 ָעֶדיָך" ִצּיֹון ַּבת ְּתִחָּלה ,ַמְדֵרגֹות ְּבָׁשלֹש ִיְהֶיה ֶׁשֶּזה ּוְמָפֵרׁש

 ּוָבָאה" ְךָּכ רְוַאַח .ְלִהְתַקֵּבץ ַיְתִחילּו ּיֹותֶׁשַהָּגֻל ,"ֵתאֶתה

 ָלֶהם ֶׁשִּיְהֶיה ,ְקַטָּנה ֶמְמָׁשָלה ָּתבֹא ,"אׁשָֹנהָהִר ַהֶּמְמָׁשָלה

 ַּבָּיִמים ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּכמֹו ,ְוַהְנָהָגה ֶמְמָׁשָלה ְקַצת

 ָלֶהם ֶׁשָהָיה ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך ְמלְֹך ִלְפֵני ָהִראׁשֹוִנים

 ְלַבת ֶכתַמְמֶל" ָּתבֹא ְךָּכ רְוַאַח .אֹוָתם ַמְנִהיִגים ׁשֹוְפִטים

 ,דִוָּד יתֵּב ַמְלכּות ֶׁשהּוא ָקבּוַע ַמְלכּות ָלֶהם ִיְהֶיה ,"ְירּוָׁשָלִם

 יםִארֹו .ְקבּוָעה ְּבַמְמָלָכה ַהָּמִׁשיַח ַהֶּמֶלְך ִיְמלְֹך ְךָּכ רֶׁשַאַח

 היָלִחְתִהֶׁש הָּפִלְקִּד תכּוְלַּמַה לֶׁש ׁשֶרּׁשַֹה אהּו רֶדֵע לַּדְגִמ םקֹוָּמַהֶׁש

 שמעתי וכן .דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ םֶדֹוּקֶׁש בָלָּׁשַה יאִהֶׁש ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב

 ניםפ זע ת"ר "עפל"ש א"שליט גנזבורג יצחק 'ר ג"הרה בשם

 ועזות חוצפה יש המשיח ביאת שקדם לדברינו ומבואר .גיהנםל

  .פנים

ה( י ר כ ד ז  ָׁשַלִםְירּו ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" )ב ,י

 ְוַהָּנִׁשים ַהָּבִּתים ְוָנַׁשּסּו ָהִעיר ְוִנְלְּכָדה ַלִּמְלָחָמה

 ִמן ִיָּכֵרת לֹא ָהָעם ְוֶיֶתר ַּבּגֹוָלה ָהִעיר ֲחִצי ְוָיָצא ִּתָּׁשַגְלָנה

 :ְקָרב ְּביֹום ִהָּלֲחמֹו ְּכיֹום ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם 'ה ְוָיָצא :ָהִעיר

 ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַהֵּזִתים ַהר ַעל ַההּוא ּיֹוםַּב ַרְגָליו ְוָעְמדּו

 ֵּגיא ָוָיָּמה ִמְזָרָחה ֵמֶחְציֹו ַהֵּזיִתים ַהר ְוִנְבַקע ִמֶּקֶדם ְירּוָׁשַלִם

 ֵּגיא ְוַנְסֶּתם :ֶנְּגָּבה ְוֶחְציֹו ָצפֹוָנה ָהָהר ֲחִצי ּוָמׁש ְמאֹד ְּגדֹוָלה

 ִמְּפֵני ַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ְוַנְסֶּתם ָאַצל ֶאל ָהִרים ֵּגי ַיִּגיַע ִּכי ָהַרי

 ְקדִׁשים ָּכל ֱאלַֹהי 'ה ּוָבא ְיהּוָדה ֶמֶלְך ֻעִּזָּיה ִּביֵמי ָהַרַעׁש

 הָמָדֲא תיַדִעְר הֶיְהִּת גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹו ".ִעָּמְך

 יִּפ לַעְו .גגֹוָמּו גֹוּג לַע ןחֹוָּצִּנַה הֶיְהִי םָׁשְו ,םִיַלָׁשירּוִּב יםיִתֵּזַה רַהְּב

 אָבּוּמֶּׁש הַמ ןָבמּו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו םיֹוְּב הֶיְהִי הֶז לָּכֶׁש ינּוֵרָבְּד

 לֶבָּבִמ הָנָׁש לָכְּב הֶלעֹו הָיָה ןאֹוָּג איַה בַר יםיִדִסֲח רֶפֵסְּב

 רַה תֶא יםיִפִּקַמ יּוָהְו ,תֹוּכֻּסַה גַחְּב םָׁש הָיָהְו ,םִיַלָׁשירּוִל

 אָנְעַׁשהֹוְּב יםִארֹו ןֵכְו .אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לָכְּב יםִמָעְּפ 'ז יםיִתֵּזַה

 .'כּוְו הָּלִהְתִלְו םֵׁשְל נּוֵנְּתִּת הָּלֻאְּגַה לַע לֵּלַּפְתִהְל יםִּבְרַּמֶׁש אָּבַר

 'הָרֹוּת יֵטּוּקִל'ְּב אָבמּו ןֵכְו .'כּוְו רֵמאֹוְו רֵּׂשַבְמ רֵּׂשַבְמ לקֹו

 'ָהע ָּכל ְּכֶנֶגד 'ע עֹוֶלה ּוָמגֹוג ּגֹוג ִעְנַין )שמות( ל"יַזִרֲאָהְל

 ָיבֹאּו ְוֻכָּלם ֻאּמֹות 'ע ָּכל ַעל ּוָמגֹוג ּגֹוג ִיְמלְֹך ָאז ִּכי .ֻאּמֹות

 ִּכי אָּבַר אָנְעַׁשהֹו הִיְהֶי ָאז ִמָּיָדם ּוְכֶׁשִּיָּגֲאלּו .ִיְׂשָרֵאל ַעל ַיַחד

 ְךָּכ רְוַאַח ְלָיָון ְךָּכ רְוַאַח ְלַמָּדי ָּגלּו ָּבֶבל ִמַּיד ֶׁשִּנְגֲאלּו ַעָּתה

 ֶהָחג ְיֵמי 'ז ִעְנַין ְוֵכן .ְּבֶהְחֵלט ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְךָּכ רְוַאַח ֶלֱאדֹום

 ּכֹוֵלל ֶׁשהּוא דָחֶא ַׂשר ִמַּיד ִניצֹוִלים יֹום ּוְבָכל ָׂשִרים 'ע ֶנֶגד

 ְוָלֵכן ,ֻּכָּלם ִמַּיד ִניצֹולּו 'ַהז יֹוםְו ,רֵחַא ַׂשר ְלַיד ְוגֹוִלים ,ֲעָׂשָרה

 נירנברג במשפטי הרשעים הריגת וכן .אָּבַר אָנְעַׁשהֹו יֹום הּוא

 ,ז"תש רבה הושענא ביום נעשתה ,השניה העולם מלחמת אחרי

 היתה השנייה העולם שמלחמת חיים מהחפץ לעיל והבאנו

   .ומגוג גוג ממלחמת חלק
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