
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

ִפים'ה פרשת ויקהל פקודיגליון   ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָל

ים  ִד ָג ה ְּב מֹוָנ ְׁש ֵּמׁש ִּב ַׁש דֹול ְמ ן ָּג ֵה   ּכֹ

ּכֵֹהן ָּגדֹול ְמַׁשֵּמׁש ִּבְׁשמֹוָנה  )כג'  ע'נר מצוה'(ל "ַּבמהר

. ְּבָגִדים ִּבְׁשִביל ַמֲעָלתֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית

ֶׁשְּזַקן ַאֲהרֹן ְמַסֵּמל , 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ְּדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר יל ִּפַעּוְמבָֹאר 

ן ַהּטֹוב ַעל ֶמֶּׁשַה"ים ֵאּלּו ִנְמָׁשִכים ִמן ְוחּוִט, ֶאת חּוֵטי ַאֲהרֹן

.  ֶׁשהּוא עֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני,"ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן

ְּדהּוא ְמֻחָּבר ַלְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך , ָלֵכן ְלכֵֹהן ָּגדֹול ֵיׁש ַמֲעָלה ַהְּׁשִמיִנית

ְזַקן  :)נשא קלב( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .יםִדָגְּבת ַהַנמֹ ְׁשְךֶרֶד ְוַאֲהרֹן ְזַקן

ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ִּבְׁשמֹוָנה ִּתּקּוִנים ִנְתָקן ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן יֹוֵרד ַעל 

. "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְזָקנֹו

ֶׁשל ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ַלִּמְסָּפר  ֶּׁשֶמןרֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַה

 ְׂשָערֹות ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִתְׁשִעיםְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשֵּיׁש . ְׁשמֹוֶנה

ְורֹוִאים ֶׁשַהְּׂשָערֹות ֵהן . ֶׁשֶמן ְּכִמְנַין ןרֲֹהן ַאַקל ְז ֶׁשְּבָכל קֹוץ ָוקֹוץ

ֵעץ 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. םְולֹא ַרק ֶׁשֶמן ֶׁשּיֹוֵרד ֲעֵליֶה, ְּבִחיַנת ֶׁשֶמן ַמָּמׁש

 ַהְמַסֵּמל א"זת "ֲהרֹן רַאַקן ְּז ֶׁש)קנ' א ע"שער יא ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַחִּיים

מסעי (ת "ְוֵכן מּוָבא ְּבלק . ַלְּׁשִמיִניתֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ַהִּמְתַחֶּבֶר

עֹוָלם ְלַרֵּמז ַעל ַׁשָּיכּותֹו ָל, 'ַהר נ ֵיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ַאֲהרֹן ֶׁש:)פט

 )רסו' העמידה ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. 'ַהְּׁשִמיִני ַהִּנְקָרא נ

 יֵדל ְיַעּכֵֹהן ָּגדֹול ֵאינֹו ְמַקֵּבל ֵמָהאֹור ַהָּגדֹול ִּכי ִאם 

ן ֵהּכֹ ֶׁש:)ויצא קמז( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ןֵכ ְו.ִצּנֹורֹות ֶׁשֵהם ַהְּׂשָערֹות

ת יַנִחְבא ִּבהּוי ֶׁשיִנִמְּׁשר ַלּוׁשא ָקהּוז ֶׁשֵּמַר ְלאׁשרֹל ָּבֵטל נֹודֹוָּג

ת "רן "רֲֹהַא ֶׁש)קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. אׁשרֹ

  ל ֵא'ט ּוּיִּפַּב, ייִנִמְּׁשל ַהר ַעֵּבַדְמַהמּוָנה ֱאֲחֵלי ַנָּנָהר ַה חֹובֹותְר

  .'רֵּתַּתְסִמ  

ִמי הּוא , "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש" :)זויקרא (ַּבּזַֹהר 

 ְויֹוֵצא ְךֶזה ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁש ֶׁשִּנְמָׁש, ֶׁשֶמן ַהּטֹוב

ֶׁשֵּמיִניק ֶאת , ֶׁשִּנְמָצא ְּבאֹותֹו ָנָהר ֶעְליֹון, ֵמָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש

  ְּברֹאׁשְךְואֹותֹו ֶׁשֶמן ִנְמָׁש, ַהָּבִנים ְלַהְדִליק ְמאֹורֹות

 ְלָכל ְךּוִמָּׁשם ִנְמָׁש, ּוֵמרֹאׁשֹו ִלְכבֹוד ַהָּזָקן ַהָּקדֹוׁש, ְךַהֶּמֶל

ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב ,  ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהםְךֵאּלּו ְלבּוֵׁשי ָּכבֹוד ֶׁשַהֶּמֶל

ְוֵאּלּו ֵהם , ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו ַמָּמׁש, "ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו"

ֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר . מֹו ַהָּקדֹוׁש ִנְמָצא ָּבֶהם ֶׁשְּׁשְךֶּכֶתר ַהֶּמֶל

 ֶׁשַהחֶׁשן ְוָהֵאפֹוד ְמַסְּמִלים :)פקודי רלא(ֵמַהּזַֹהר , 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'

 ְּפִתיל ְּתֵכֶלת יֵדל ְיַעֶׁשְּמֻחָּבִרים , עֹוָלם ֶעְליֹון ְועֹוָלם ַּתְחּתֹון

 ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְמַסֵּמל .ִּבְבִחיַנת אֹוַפִּנים ְוַחּיֹות, ְוַטָּבעֹות

ְוַהַּטָּבעֹות ְמַסְּמלֹות ֶאת , ֶאת ַהַחּיֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת חּוִטים

ִנְרֶאה ְּדֶזה אֹוֵמר ַהּזַֹהר ֶׁשֵּמַהָּזָקן ִנְמָׁשְך ַהֶּׁשַפע ַלְּבָגִדים . ָהאֹוַפִּנים

ַהָּזָקן ְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם ְּד, "ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו", ֶׁשל ַהּכֵֹהן ָּגדֹול

ּוִמֶּמּנּו יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ָלעֹוָלמֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשָאר , ֶׁשְּלַמְעָלה

ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם , ּוִמֶּמּנּו ַלחֶׁשן, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ָלֵאפֹוד, ְּבָגִדים

' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"א ְּבלקְוֵכן מּוָב. ַהַּתְחּתֹון ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם

ו ֶׁשֵהם " ַעל ִמַּדת יׁשרּוֵּפ" ד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיוֵריֹ" )פב' תולדות ע

  רֹוִאים ֶׁשִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְּׂשָערֹות . ו"ֶׁשֵהם י, ְׂשָערֹות

   .ִּתְפֶאֶרת ֶאת ַהתַהְמַסֶּמֶל'  ֶאת ַהֶּׁשֶמן ַלותַהְמַסֶּמֶל'  ֵמַהיתֹוֶׁשּיֹוְרד 

 ֶׁשל ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבֵסֶדר ַהְּׁשִמיִניֶׁשָהָיה ַהֶּבֶגד ִּציץ ְּדֶבֶגד ַה

 ִסֵּמל )ג"י ה"כלי המקדש פ' ם הל"ברמב' ע(, ְלִביַׁשת ַהְּבָגִדים

ְּדֶבֶגד ֶזה ָהָיה ָקׁשּור ָלרֹאׁש , ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ִּבְגֵדי ַהְּכֻהָּנה ַלְּׁשִמיִני

 ִציץ ְּכִמין ַטס :)שבת סג( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכ ְו.ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִניַה

ן ֶזאְֹו. ּוֻמָּקף ֵמאֹוֶזן ְלאֹוֶזן, ְוָרְחּבֹו ְׁשֵּתי ֶאְצָּבעֹות, ֶׁשל ָזָהב

' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.ייִנִמְּׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ

 ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון "ָּגבַֹּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה"ִגיַמְטִרָּיא  ְּבִּציץ ֶׁש)קכא

  , ק ַרָּבִתי ִמְסָּפָרּה ָּכפּול ַאְרַּבע" ֶׁשאֹות ַצִּדי'ֲחַתם סֹוֵפר'ֶׁשָּכַתב ַה

  . ְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ַהִּציץ ַהָּקׁשּור ַלְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים  

א ן הּורֲֹהַאל ֶׁשֵאָרְׂשת ִיֶסֶנְּכ :)בשלח מט(ר ַהּזַֹּב

, ּהָת אֹוׁשֵּמַׁשְל ּוּהיָתן ֵּבֵּקַת ְלּהָּלין ֶׁשִבְׁשֹוּׁשַה

ן ֵהל ּכֹ ָּכְךיָלֵאאן ָוָּכִמ, דָחֶאג ְּכֵּוַּדְזִה ְלְךֶלֶּמ ַלּהָתיס אֹוִנְכַהְלּו

ם ָּל ֻּכ,יםִנֲה ּכֹּוּלל ֵאָכְו. ןרֲֹה ַאמֹו ְּכׁשָּדְקִּמ ַּבׁשֵּמַׁשְּמֶׁש

ם ים ֵהִנֲהּכֹל ַהָכן ְוֵהּכֹן ַהרֲֹהַאים ֶׁשִארֹו. הָּכְלַּמי ַהיֵנִבְׁשֹוׁש

 ינּוִצן ָמֵכְו. היָנִכְּׁשל ַהין ֶׁשיִנִבְׁשֹום ׁשֵהא ֶׁשָּמִאא ְוָּבת ַאיַנִחְּב

 ה"ין ַיְנִמה ְּכֶזְו. תדֹובֹוו ֲע"ט ׁשָּדְקִּמ ַּבׁשֵּי ֶׁש:)מנחות יח(א ָרָמְּגַּב

ת ַיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻי ְמינּוֵרָבי ְּדִפְלּו. ייִנִמְּׁשַהן ְוֶמֶּׁשם ַהַלת עֹול ֶאֵּמַסְמַה

ּוָבא מ

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

 ינּוִצָמ



ר ֵאָבְמּו, רֵת יֹוׁשי ֵיֵרו ֲה"ר טָּפְסט ִמֵקא נֹוָּנַּת ַהַעּוּדת ַמפֹוְסֹוּתַה

 לד ָּכֹוּסז ֶׁשֵּמַרה ְל"ר יָּפְסט ִמַקָּנ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. רֵּיִׁשא ְוָּנַּתֶׁש

ל ַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. ה"ם יֵׁשר ְלֵּבַחְתִהא ְלת הּודֹובֹוֲעָה

, הָּׁשִא ְויׁשן ִאֹוׁשְּל ִמ"הֶּׁשִא" ְו"יֵּׁשִא"ים ִאָרְקת ִננֹוָּבְרָּקַהֶׁש' םָּד

  ' י. הָּׁשִא ְויׁשל ִאֶצה ֵאֶרֹוּׁשה ֶׁש"ם ייא ֵׁשם ִהֶהה ָּבָרֹוּׁשה ֶׁשיָנִכְּׁשַהְו

  .הָּׁשִאָּב' ה ְויׁשִאָּב  

 ֶׁשּמֶׁשה ִחֵּלק ֶאת ַהּכֲֹהִנים )ג"ד ה" פ'כלי המקדש'(ם "ָּברמב

 הֶנמֹוְׁשן ָנְׁשֶּיֶׁש )ט"הי(ם ָׁש אָבן מּוֵכְו.  ִמְׁשָמרֹותְׁשמֹוֶנהִל

ה ָנְׁשִּמ ַּבּוְוֵכן ָמִצינ. לדֹון ָּגֵהד ּכֹט ַעיֹוְדן ֶהֵהּכִֹמ, ְּכֻהָּנהת ַּבלֹוֲעַמ

ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ּכֶֹהֶנת ָצִריְך ִלְבּדֹק ַאֲחֶריָה ַאְרַּבע  .)קידושין עו(

ים ִלְּמַסְמא ַהָּמִאה ְוֶנמֹור ְׁשַּפְסים ִמִארֹו ְו.ֶׁשֵהן ְׁשמֶֹנה ִאָּמהֹות

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי  :)זבחים יט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ייִנִמְּׁשת ַהֶא

ל ִּכּיֹור ֶׁשֵאין ּבֹו ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ַאְרָּבָעה ּכֲֹהִנים ִמֶּמּנּו ֲחִניָנא ָּכ

 .ֵאין ְמַקְּדִׁשין ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו

ל ם ֶׁשִיר ַמעּות ִׁשחֹוָּפל ַהָכר ְלֹוּיִּכה ַּבֶיְהִּי ֶׁשיְךִרָּצים ֶׁשִארֹוְו

ָהיּו  )ג(ה ָּלת ַּכֶכֶּסַמא ְּבָבן מּוֵכְו. םִיַלְג ַרהֶנמֹוְׁשּו, םִיַד ָיהֶנמֹוְׁש

, ]ןרֲֹהת ַאֶא[ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים אֹוֲהִבים אֹותֹו 

ָּתאָנא ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ַּבחּוִרים ְקרּוִאים ְּבֵׁשם ַאֲהרֹן ָיְצאּו 

, ְיסֹודּוְבִגיַמְטִרָּיא , מֹוִניםְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּכֵֹהן ְוֵכן .ַאֲחֵרי ִמָּטתֹו

 )כג, במדבר יז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּדַהּכֵֹהן הּוא ַהְיסֹוד ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהְּׁשִמיִני

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהִּביָנה ה"ַחָּנת " ס"ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן"

' א ע"עלינו לשבח ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב, ַהְּׁשִמיִני

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  ת"יִּלַטן ֵכְו. )שכז

 אׁשרְֹלד ָחה ֶאֶּטי ַמי ִּכִוה ֵלֵּטל ַמב ַעּתְֹכן ִּתרֲֹהם ַאת ֵׁשֵאְו ")שם יח(

ִרָּיא  ְּבִגיַמְטִעיר ַהּכֲֹהִנים ְוֵכן .אֹוִתּיֹות' הְּבִדּלּוג " םָתבֹות ֲאיֵּב

ְמֻרֶּמֶזת ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִניה"ִּביָנְוֵכן . ְׁשִמיִני

  ַוֲהִקימִֹתי ִלי ּכֵֹהן ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי  ")לה, א ב"ש(ַּבָּכתּוב 

   .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ג" ִית ֶנֱאָמןַּבלֹו י יִתִנ ּוָבהַיֲעֶׂש  

ֵאיֶזהּו ֵקֵרַח ָּכל ֶׁשֵאין לֹו ִׁשָּטה  .)בכורות מג(ַּבִּמְׁשָנה 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ּכֵֹהן ֶׁשֵאין . ֶׁשל ֵׂשָער ַמֶּקֶפת ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן

, לֹו ׁשּוַרת ֵׂשָער ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן ִנְקָרא ַּבַעל מּום ּוָפסּול ַלֲעבֹוָדה

ְוֵכיָון .  ֶׁשָהאֶֹזן ִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה:)חנשא קל(ְּדָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ֶׁשַהּכֵֹהן ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהִּביָנה ֶּדֶרְך ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו הּוא ַחָּיב 

ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ְלָפחֹות ׁשּוָרה ַאַחת ֶׁשל ֵׂשָער ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן ְלַסֵּמל ֶאת 

ין לֹו ְׂשָערֹות ֵאּלּו ֵאין לֹו ֶאת ְוִאם ֵא. ַהִחּבּור ֶׁשל ְׂשָערֹו ַלִּביָנה

 ְמֻרֶּמֶזת ן"אֹוֶזְוֵכן . ָהֶאְפָׁשרּות ִלְהיֹות ּכֵֹהן ּוְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהֶּׁשַפע

   ןר ֶׁשֶמֶז ִּכי ֵנולָֹהיֱאְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש  ")יב, ויקרא כא(ַּבָּכתּוב 

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו  

ֶׁשֻחָּמׁש ַוִּיְקָרא הּוא  )רפה' האזינו ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת "ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ִּבְבִחיַנת ָהאֹות ה

עֹוַלם ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִני ְּדַהָּקְרָּבנֹות ִמְתַקְּׁשִרים ַלְּׁשִמיִני ּוַמְמִּתיִקים 

ַרִּבי  )תנחומא תשא ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ים ִמָּׁשםֶאת ַהִּדיִנים ֶׁשָּבִא

 זֹו ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ֶׁשֻּכָּלּה "ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים"יֹוָחָנן אֹוֵמר 

 ְוהּוא , ָאָׁשם הּוא, ַחָּטאת ִהיא, ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות,ַּכָּפָרה

ת יַנִחא ְּבא הּוָרְקִּי ַוׁשָּמֻחים ֶׁשִארֹו. ָנתּון ְּבֶאְמָצָעּה ֶׁשל ּתֹוָרה

 ְךֶרת ֶּדֶרֶּפַכְּמה ֶׁשָאָּלא ִעָּמל ִאן ֶׁשֶטֶּבר ַלָּבֻחְּמע ֶׁשַצְמֶאד ָהּוּמַע

ר ָכא ָזם הּוָׁשָא, תאֹוָּטַחת ְומֹוָׁשד ֲאסֹום ְּבֵהת ֶׁשרֹובּוְגים ּוִדָסֲחַה

 ְוֵכן ַהָּכתּוב .הָרבּות ְּגיַנִחְבה ִּבָבֵקיא ְנאת ִהָּטַחְו, דֶסת ֶחיַנִחְבִּב

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ה"ִּביָנת "ס" ן ַאֲהרֹי ְּבֵנּה אָֹתבַהְקֵר ")ז, ויקרא ו(

 ֹוְּכמ,  ָיִמיםְׁשמֹוַנתְוֵכן ַהָּקְרָּבן ָצִריְך ִלְהיֹות ֶּבן  .ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני

  ְרַּבן ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָק" )כז, ויקרא כב( בתּוֶׁשָּכ

  . "'ִאֶּׁשה ַלה  

ָּפָרַׁשת ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְּבֶׁשֶמן ת ֶאְּדָלֵכן ַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה 

, ְלָפָרַׁשת ֲעִׂשַּית ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה,  ְּתַצֶּוהתַׁשָרַזִית ַזְך ְּבֵריׁש ָּפ

ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶמן ֶׁשל , הְלַרֵּמז ֶׁשִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְקׁשּוִרים ַלֶּׁשֶמן ֶׁשַּבְּמנֹוָר

ְוָלֵכן ִנְקָרִאים . ּוֵמַהָּזָקן ַלְּבָגִדים, ַאֲהרֹן ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוֵרד ַעל ַהָּזָקן

   ַהּקֶֹדׁשְּד, "ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש" )יג, שמות מ(ְּבָגִדים ֵאּלּו ַּבָּכתּוב 

  . יִני ּוְבָגִדים ֵאּלּו ָׁשְרָׁשם ֵמַהְּׁשִמ,ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ְךְּבָׁשָעה ֶׁשּכֵֹהן ּפֹוֵרׂש ָיָדיו ְלָבֵר .)פקודי רכה(ַּבּזַֹהר 

ָהָעם ָאז ַהְּׁשִכיָנה ָּבָאה ְוׁשֹוָרה ָעָליו ּוְמַמְּלָאה ָיָדיו 

ְמקֹור , ְוָאז ָּכל ַהְּדָרגֹות ֻּכָּלן ִמְתָּבְרכֹות ִמְּמקֹור ַהּכֹל', ְוכּו

. ְמקֹור ַהּכֹל ֶזה הּוא ָהעֹוָלם ַהָּבא, יקֶזה ַצִּד, ַהְּבֵאר ִמי הּוא

רֹוִאים ֶׁשַהְמָׁשַכת ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ָּבָאה ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשִּנְקָרא עֹוָלם 

 ְּדַהְמָׁשַכת .ַלַּמְלכּות ְלַהְׁשִּפיַע ְיסֹוד ַהַּצִּדיק ֶּדֶרְך ְויֹוֶרֶדת ,ַהָּבא

 יְּבַמֲאְמֵר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ַאֲהרֹן ֵטיחּו ֶּדֶרְך ִהיא ֵמַהְּׁשִמיִני ַהְּבָרָכה

 ּכֹה" ָּכתּוב ְוָלֵכן ,ַלְּׁשִמיִני ְקׁשּוָרה ּכֲֹהִנים ֶׁשִּבְרַּכת ֲחֻנָּכה

 ַהְּׁשִמיִני ְּדעֹוַלם ."ָלֶהם ָאמֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְתָבְרכּו

 אּוִרי ְלָהַרב 'ָׁשָעה אֹוָתּה ְוַעל' ַּבֻּקְנְטֵרס מּוָבא ְוֵכן .ּכֹה ִנְקָרא

   ּכֵֹהןֶׁש ,א"שליט ַׁשִּפיָרא מ"ַהגר ְּבֵׁשם ,א"שליט יּוְנְגַרייז

   .'נ ּכֹה ִלְבִחיַנת ִמְתַקֵּׁשר ְּדַהּכֵֹהן ,'נ ּכֹה אֹוִתּיֹות  

. ִנְתַמֵּלא ְזָקנֹו ָראּוי ִלָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו :)חולין כד(ַּבְּגָמָרא 

ן ַאֲהרֹן ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַאֲהרֹן ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְזַק

ָמִצינּו 

ִצינּו ָמ

מּוָבא 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ֶּדֶרְך ַהָּזָקן ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמַהֶּׁשֶמן ָלֵכן ָצִריְך ַהּכֵֹהן ֶׁשִּיְתַמֵּלא ְזָקנֹו ִּבְׁשִביל 

'  ֶׁשּכֵֹהן ֶׁשֵהִביא ב)ה נתמלא"ד( 'תפֹוּתֹוְס' ַּבםן ָׁשֵיַע. ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים

   ֶׁשּלֹא יל ִּפף ַעַאיו ַיַחד ִעם ּכֲֹהִנים ֲאֵחִרים ְׂשָערֹות ָיכֹול ִלָּׂשא ַּכָּפ

  .ִנְתַמֵּלא ְזָקנֹו  

. הָאָּלִע' ה היָנה ִּבָרנֹוְּמ ַהאׁשרֹ.) תרומה קנח(ר ַהּזַֹּב

ן ֶמֶּׁש ַהינּוְיַה, הָרנֹוְּמל ַהן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחַהים ֶׁשִארֹו

ַׁשֲעֵרי ' רֶפמּוָבא ְּבֵסן ֵכְו. היָנִּבם ַהַלת עֹוים ֶאִלְּמַסת ְמרֹוֵּנַהְו

ֶאל מּול ְּפֵני "ה סֹוד ַהְּמנֹוָרה ְוֵנרֹוֶתיָה "ַהִּביָנ )'שער ח( 'אֹוָרה

 ִּכי ִמָּׁשם ּתֹוָלַדת ,"'ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות ְוכּו

 ָּכל  ַהְּמנֹוָרה ְוַהֵּנרֹות ְוַהֶּׁשֶמן סֹודְךַהֶּׁשֶמן ִמן ָהָרצֹון ְלִפיָכ

רֹוִאים ֶׁשַהֶּׁשֶמן ֶׁשַּבְּמנֹוָרה ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפירֹות . ַהְּסִפירֹות

ְוִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות ְמַסְּמִלים ֶאת ֶׁשַבע ַהְּסִפירֹות , ַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה

ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין . ַהַּתְחּתֹונֹות ַהְמַקְּבלֹות ֵמַהִּביָנה

ְּדחּוֵטי ַאֲהרֹן . ַלֶּׁשֶמן ְוַלְּׁשִמיִני, ה חּוֵטי ַאֲהרֹןְּפִתילֹות ַהְּמנֹוָר

 רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ל ַהָּזָקןד ַעֵרֹוּיב ֶׁשֹוּטִמְתַחְּבִרים ָיָׁשר ַלֶּׁשֶמן ַה

 ה"ְמנָֹר ֶׁשִּמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות )בהעלתך' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו'

 ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהְּמנֹוָרה ַזִית ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ֵהׁש "יֵרן "ּו נם"ֵמ

  ְּדאֹוִתּיֹות ַהִּמּלּוי ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה , ִהיא ֶּדֶרְך ַהֶּׁשֶמן ַזִית

  . ָהְלָאה  

, ֲחֻנָּכה הּוא ִמְּלׁשֹון "ָּךִויֻחֶּנ"ֲחֻנָּכה ֶׁשי ְּבַמֲאְמֵר

,  ּכֲֹהִנים ָּבָאה ֵמַהְּׁשִמיִני ִּבְבִחיַנת ֲחֻנָּכהְּדַהְׁשָּפַעת ִּבְרַּכת

ֵּבין ,  ִהיא ַהִּמָּלה ַהְּׁשִמיִנית ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִניםָּךִויֻחֶּנְוֵכן ַהִּמָּלה 

ְוִהיא ַּגם ַהִּמָּלה ָהֶאְמָצִעית ְּדַהְׁשָּפַעת . ֵמַהַהְתָחָלה ּוֵבין ֵמַהּסֹוף

 )'שער ה( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְוֵכן ַהֵּס. ַצעַהְּׁשִמיִני ִהיא ְלַעּמּוד ָהֶאְמ

ְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִניה"ֶאְהֶי ַלֵּׁשם ָּךִויֻחֶּנְמַקֵּׁשר ֶאת ַהִּמָּלה 

 ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ִויֻחֶּנָּך ַלִּביָנה ) יב'אליעזר' משנת ר'(ָמִצינּו ִמְדָרׁש 

 ָךִיֵּתן ְּבִלְּב" ָּךִויֻחֶּנ" ָׁשם נֹוֹוׁשה ְלְוֶז, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני

   דּוָכןְו .ַהּדּוָכן ַעל ִהיא ּכֲֹהִנים ִּבְרַּכת ְוֵכן. ִּביָנה ַוֲחִנינּות

   .ְׁשמֹוִנים ְּבִגיַמְטִרָּיא  

ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה  )'שער ח( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְּבֵס

, ה"צֹון ִלְסִפיַרת ַהִּביָנַהֶּׁשֶמן ָּבא ִמן ָהָר, ֶׁשִּתְּקנּו

 יֵדל ְיַעִּכי ַהֵּנס ַהַּנֲעֶׂשה ְּבֶׁשֶמן ', ְוַהִּביָנה סֹוד ַהְּמנֹוָרה ְוכּו

. ִּכי ִמָּׁשם ּתֹוָלַדת ַהֶּׁשֶמן ִמן ָהָרצֹון, ְסִפיַרת ַהִּביָנה הּוא

 ַהֶּׁשֶמן דֹוה סֶזְו, היָנִּב ַליַעִּגה ַמָמְכל ָחֵּמַסְמן ַהֶמֶּׁשע ַהַפֶּׁש ֶׁשרֹוִאים

  ' חנוכה ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז" ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע.ֶׁשַּבְּמנֹוָרה ּוְבֵנרֹות ֲחֻנָּכה

  . ֶׁשֲחֻנָּכה ִמְתַקֵּׁשר ִעם ְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני)תסה 

ִמּדֹות ' ֶׁשַּבֲחֻנָּכה ְמִאיִרים יג )צו(' רָׁשָּיב ַהַק'ר ֶפֵסְּב

'  ֶׁשל ֵנר ֲחֻנָּכה יגתֹו ֵיׁש ְּבֻנַּסח ַהְּבָרכןּוְכֶנְגָּד, ַרֲחִמיםָה

 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר . הָכָרל ְּבָכ ְּבֵּתבֹות

ִּתּקּוֵני ' ֶׁשֵהם יג',  ֵיׁש ִמְסָּפר יג"ְזַקן ַאֲהרֹן"ֶׁשְּבחּוט ַהָּזָקן ֶׁשל 

ְוֵכן .  ְלִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך חּוט ֶזהתֹוֹות ָהַרֲחִמים ֻמְׁשָּפעִמּד' ְויג, ִּדיְקָנא

' ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה לֹוַמר ִמְזמֹור קלג

ֶׁשּבֹו ִנְמָצִאים ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ַהֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ֶׁשּיֹוֵרד ַעל , ִּבְתִהִּלים

ֶּזה ַהְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם  ")יט, מדבר ידב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְזַקן ַאֲהרֹן

  ת "ר" ָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנהָנַכֲאֶׁשר ְוְסֶּדָך ַחגֶֹדל ְּכ

  .ִמּדֹות ָהַרֲחִמים' ְּדַבֲחֻנָּכה ֵיׁש ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ֶּדֶרְך יג. ה"ֲחֻנָּכ  

ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ֶׁשֲחֻנָּכה , א" שליטמ מֹוְרֶגְנְׁשֶטְרן"ָׁשַמְעִּתי ֵמַהגרי

ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ָקׁשּור ִעם ְסִפיַרת ַהִּביָנה ַּבֶּמה ֶּׁשאֹוְמִרים 

ב תּוָּכים ַּבִזָמְר ִנןָוָּיֶׁש' ףֵסיֹוא ְּדָרהֹוְנ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְׁשמֹוָנה

ית ת ֵּבַּלִגְמ'א ִּבָבּוּמי ֶׁשִפְּכ, "ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה" )ג, תהילים סט(

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. םָּי ַלמֹוְצת ַעיל ֶאִּפס ִהכּוֹוּיִטְנַאֶׁש' איַנמֹוְׁשַח

ל ר ֶׁשאֹות ָהיא ֶאִבי ֵהיִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמם ַהָּיַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש

ר ֵּנם ֶׁשָׁשא ָבן מּוֵכְו. םת ָילֹוצּוְמים ִּבִנָוְית ַה ֶאיְךִלְׁשִהְו, הָּכֻנֲח

  י יִנִמְּׁשַה ֵמְךָׁשְמִּנד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסה ְמָּכֻנֲחים ַּביִקִלְדַּמ ֶׁשׁשָּמַּׁשַה

   . תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַמּו, תרֹוֵּנר ַהָאְׁשז ִּבָמְרִּנַה  

ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ַהְּמנֹוָרה  )ב, במדבר ח(י "ְּבַרִּׁש

יִאים ְלִפי ֶׁשְּכֶׁשָרָאה ַאֲהרֹן ֲחֻנַּכת ְלָפָרַׁשת ַהְּנִׂש

ַהְּנִׂשיִאים ָחְלָׁשה ָאז ַּדְעּתֹו ֶׁשּלֹא ָהָיה ִעָּמֶהם ַּבֲחֻנָּכה לֹא 

 ְּגדֹוָלה ָך ֶׁשְּלָךה ַחֶּיי"הּוא ְולֹא ִׁשְבטֹו ָאַמר לֹו הקב

ם ן ָׁש"ְוָהרמב .ִמֶּׁשָּלֶהם ֶׁשַאָּתה ַמְדִליק ּוֵמיִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות

ֵנרֹות ת יק ֶאִלְדַהה ְלֶּכְזא ִיהּון ֶׁשרֲֹהַאז ְלַמ ָרה"ֶׁשהקבר ֵאָבְמ

ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשּלֹא ָהָיה ְו. ֲחֻנָּכה

ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ֲהֵרי הּוא ַמְקִריב ָּתִמיד ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח

ּות ַהַּדַעת ָהְיָתה ִמֶּזה ֶׁשּלֹא ִסְּמלּו ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַהחּוט ֶׁשֲחִליׁש

ְוָלֵכן , ֶׁשל ַאֲהרֹן הּוא ֶזה ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּנִׂשיִאים ְלחּוט ַהִּמְזֵּבַח

ה ֶאְרן ִנֵכְו, ֲחֻנָּכהְּיַסְּמלּו ֶאת ֶזה ַּבְּמנֹוָרה אֹו ְּבה ָאַמר לֹו ֶׁש"הקב

  ים ִזְּמַר ְמֵנרֹות ֲחֻנָּכהְּד, ֲחֻנָּכהים ַּביִאִׂשְּנת ַהַׁשָרת ָּפ ֶאיןִרקֹוְּד

  .יםיִאִׂשְּנל ַהָכע ְלַפֶּׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשן ַמרֲֹהַאֶׁש  

ֶׁשַהְּפִתילֹות ֶׁשל ֵנר ֲחֻנָּכה , 'ַחְׁשַמל ֻסָּכה'ְּבַמֲאַמר 

ֶׁשָּזכּו , לְמַסְּמלֹות ֶאת ַהחּוִטים ֶׁשל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵא

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן אֹוֵמר . ְלִהְתַחֵּבר ְּבִנֵּסי ֲחֻנָּכה ְלעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני

ְּדַאֲהרֹן , ֵּנרֹות ֲחֻנָּכה ֵהם ִּבְבִחיַנת ֵנרֹות ֶׁשל ַאֲהרֹןן ֶׁש"ָהרמב

 ינּוִצָמ

ֵהֵבאנּו 

מּוָבא 

מּוָבא 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ֵּבַאְרנּו 



ְׁשמֹות ֵיׁש לֹו ֶאת ַהִחּבּור ַלְּׁשִמיִני ֶׁשּמֹוִריד ֶאת ַהֶּׁשַפע ַלְּפִתילֹות ִנ

 "ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות"ּוְכֶׁשַאֲהרֹן ַמְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות , ִיְׂשָרֵאל

 )פט' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. נּו ָּכל ִיְׂשָרֵאליַהְי

  ֵנרֹות ֶׁשל ֲחֻנָּכה ' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדח, 'ּכֵֹהן ח אֹוִתּיֹות ֲחֻנָּכהֶׁש

  . ם ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהןֵה  

 ְירּוַׁשְלִמי ְּבַתְלמּוד ָמָצאִתי )ג ,כו במדבר( י"ְּבַרִּׁש

 ְּכַנֲעִנים ּוָבאּו ,ָּכבֹוד ַעְנֵני ִנְסַּתְּלקּו ַאֲהרֹן ֶׁשְּכֶׁשֵּמת

 ְוָחְזרּו ,ְלִמְצַרִים ַלֲחזֹר ֵלב ְוָנְתנּו ,ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם

 ִנְרֶאה .ְלמֹוֵסָרה ָהָהר ֵמהֹר ַמָּסעֹות מֹוָנהְׁש ַלֲאחֹוֵריֶהם

 ַלֲאחֹוֵריֶהם ָחְזרּו ,ַהָּכבֹוד ַעְנֵני ְוִנְסַּתְּלקּו ַאֲהרֹן ְּכֶׁשֵּמת ְּדָלֵכן

 ֶׁשִחֵּבר ֶהָעָנן ַעּמּוד ֶאת ֶׁשִהְפִסידּו ְלַסֵּמל ,ַמָּסעֹות ְׁשמֹוָנה

 ֶאת תֶלַהְמַסֶּמ 'ע ,נן 'ע ִתּיֹותאֹו ָעָנןְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .ַלְּׁשִמיִני אֹוָתם

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ֶאת תֶלַהְמַסֶּמ ן"ֵמַהּנּו ֶׁשִּנְמָׁשְך ,ֶׁשַבע ִמְסָּפר

 ְוֵכן .ן"ּכֵֹה ת"ס "ִלְפֵניֶהם ְךהֵֹל הַאָּת ןָעָנ ּוְבַעֻּמד" )יד ,יד במדבר(

   ְוֵכן .ְׁשִמיִני יַמְטִרָּיאְּבִג ,"עֵֹמד ֶהָעָנן ַעּמּוד" )י ,לג שמות( ַהָּכתּוב

   ."יֹוָמם ֶהָעָנן ַעּמּוד" )כב ,יג שמות( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשֶמן  

 ַעְנֵני ִׁשְבָעה ָּכל רֹאׁש הּוא ֶׁשַאֲהרֹן .)קג אמור( ַּבּזַֹהר

 ָּכבֹוד ַעְנֵני ֶׁשִּׁשְבָעה 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ָכבֹוד

 ִעם ֶקֶׁשר ָמִצינּו ַּבְּקטֶֹרת ְוֵכן .ַהְּקטֶֹרת ַעְנֵני ִׁשְבָעה ִּבְזכּות אּוָּב

 ְוַהְּמנֹוָרה ַהְּפִניִמי ִמְזֵּבַח :)קנא בהעלותך( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ֶׁשֶמן

 ּוְקטֶֹרת ֶׁשֶמן" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ַהּכֹל ְלִׂשְמַחת ְּבַיַחד ָעְמדּו

 ְּבָׁשָעה ֶאָּלא ַהְּקטֶֹרת ִנְקַרב לֹא ֵּכן ְוַעל ,"ֵלב ְיַׂשַּמח

 ֶׁשַהְּקטֶֹרת ֵּכיָון ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ּוְמבָֹאר .ִנְמָצא ָהָיה ֶׁשֶּׁשֶמן

עֹוַלם ַהֶּׁשֶמן  ִעם ּוִמְתַקֶּׁשֶרת ַאֲהרֹן ֶׁשל ַהחּוט ֶּדֶרְך עֹוָלה

 ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה יֵדל ְיַעָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ֶׁשֶמן , ַהְּׁשִמיִני

ר ַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְּבאֹותֹו ַהְּזָמן ֶׁשּבֹו ָהיּו ַמְקִטיִרים ֶאת ַהְּקטֶֹרת

ִּכי , ֶׁשֶמן ּוְקטֶֹרת ְיַׂשַּמח ֵלב )שמיני קסא(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפַה

ְוָאז . ֶמןּוְדַאָּבא ִנְקָרִאים ֶׁש, מֹוִחין ְּדִאיָמא ִנְקָרִאים ְקטֶֹרת

, ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך מֹוִחין ְּדִאיָמא ַּבּנּוְקָבא, ָרצּו ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת

ְוֶזהּו .  ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ְזֵעיריםִנָּפים ְּבִנָּפְוַעל ְיֵדי ֵכן ַּתֲחזֹור 

 יִּכ, ְונֹוַדע. ְלׁשֹון ִהְתַקְּׁשרּות ַהּנּוְקָבא ְּבַבֲעָלּה, ְלׁשֹון ְקטֶֹרת

י "ְמֻלָּבִׁשים ּתֹוְך נה, ְקָרִאים ְקטֶֹרתִּנַה, ין ְּדִאיָמאַהּמֹוִח

ֶׁשֵהם . ן"ְוֵהִהי, ן"ַוֲאָלִפי, ן"ְּדיּוִדי, ה"אהי' ְוֵהם ג. ְּדִאיָמא

 )חנוכה נר( 'ַהֶּקַמח ַּכד' רֶפְּבֵס ְוֵכן מּוָבא .ה" ַמְחָּתאָּיִרְטַמְּבִגי

 ְוַאְרָּבָעה ַּבְּקטֶֹרת ַאְרָּבָעה ,ֵריַח סּוֵגי ְׁשמֹוָנה ַּבִּמְׁשָּכן ֶׁשָהיּו

 ַלִּמְסָּפר ְוַהֶּׁשֶמן ַהְּקטֶֹרת ֵּבין ֶקֶׁשר ְורֹוִאים ,ַהִּמְׁשָחה ְּבֶׁשֶמן

 )ט, משלי כז(ב תּוָּכַהֶׁש' ץֶרי ָאֵּדַמֲחַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְׁשמֹוֶנה

, אָּמת ִאַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהת"ַחַנת "ס"  ֵלבח ְיַׂשַּמת ּוְקטֶֹרןֶׁשֶמ"

   )יא, במדבר יז(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו).קהלת שסח(ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבּוּמַּכ

  .ת"ַחַנת " ס ַהַּמְחָּתהת ֶאחַקן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהרֹ"  

  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  ."ָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּוָּפִריֵצי ַעְּמ"

ְוָׁשב ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ַרב ִמן ָהִראׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעִּתים ָׁשִנים ָיבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ָּגדֹול " )יג, דניאל יא(

: ֶּנֶגב ּוְבֵני ָּפִריֵצי ַעְּמָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּוּוָבִעִּתים ָהֵהם ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַה: ּוִבְרכּוׁש ָרב

: ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות ּוְזרֹעֹות ַהֶּנֶגב לֹא ַיֲעמֹדּו ְוַעם ִמְבָחָריו ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹד

ד ְלֶפיְנה ֵׁשָדהּוְי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ". ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹוְוַיַעׂש ַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו

ין ה ֵּבָיפּוְּצה ַהָמָחְלִּמיא ַהִהֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלל ִמ ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶארּוֲאִּב ֶׁשא"ל שליטיֵחַיְמד ַהִוָד' ג ר"והרהא "שליט

, ןפֹוָּצת ַּבאֹוָצְמִּנה ֶׁשָּפירֹוֵאב ְו"ם ארה ֵה"ֶמֶלְך ַהָּצפֹון"ּו, םרֹוָּדאת ַּבֵצְמִּנֶׁש, אןיַרא ִא הּו"ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב". אןיַרִאב ְל"ארה

 ינּוְיַה ,"ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב"ה ָּלִחְתִּב: יםִמָּיית ַהִרֲחַאה ְּבָמָחְלִּמת ַהחּוְּתַּפְתל ִה ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהים ֶאִאים רֹוִקסּוְּפַבּו

 "ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו", לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְּבֹוּיים ַהִטְלֹוּׁש ַהּוּל ֵא"ָּפִריֵצי ַעְּמָך"ּו, אןיַרל ִאת ַעציֹוְקְנ ַסילּוִטָי ְומּוְּיַאְי

ת ֶׁשֶבֹוב ּכ" ארה,"ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות" ְךר ָּכַחַאְו, לּוְׁשָּכִיאן ְויַרת ִאף ֶאקְֹת ִלּוּסַנ ְיינּוְיַה

ה ֶלֲעב ַּת" ארהְךר ָּכַחַאְו. זמּוְרי הּוֵריָצת ֵמיַמִס ֲחְךֶרם ֶּדָלעֹול ָהת ָּכים ֶאִרְּצַבְּמ ֶׁשינּוְיַה, תרֹוָצְביר ִמיא ִעִהאן ֶׁשיַרת ִאֶא

 "ָּפִריֵצי ַעְּמָך"א ֶׁש"ר שליט צּו'ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ."ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו "םִיַלָׁשרּוד ְיֶגה ֶנָמָחְלִמְל

 .ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמיו ֶׁשָתֹוּלֻעל ְּפת ַעֹויׁשִּבְלַּמת ַהֹוּפִלְּקם ַהֵהן ֶׁשיָוֵּכ,  ְנֶחְמָיה ֶּבן חּוִׁשיֵאל,ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשמֹוא ְׁשָּיִרְטיַמִגְּב

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 בתּוָּכ



 מֹוְּׁשן ֶׁשט ָּדֶבֵּׁשִמ'  גיַחִׁש ָמׁשֵּי ֶׁש:)ג קצד"ח(ר ַהּזֹן ַּבֵּיַע ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,הָיְמֶחְנּו, הָיָרְׁש, םֵחַנְמ: יםיִחִׁשְּמַה' ת גמֹון ֵׁשֵכְו

  .ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמר ְלזֲֹע ַלידֹוִקְפַתה ְוָיָרְׁש

 ,ֶאְלַעאי ַבר ְיהּוָדה ַרִּבי ִמּׁשּום יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר ,ַחָנה ַּבר ַבר ַרָּבה ָאַמר .)י יומא( אָרָמְּגַּב

 ִראׁשֹון ְקָּדׁשִּמ ּוַמה ,ִראׁשֹון ִמִּמְקָּדׁש ָוחֶֹמר ַקל ,ָּפַרס ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול רֹוִמי ֲעִתיָדה

 ֶׁשְּבָנאּוהּו ֵׁשִני ִמְקָּדׁש ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד ַכְׂשִּדים ָנְפלּו ,ַכְׂשִּדים ְוֶהֱחִריבּוהּו ֵׁשם ְבֵני ְּבָנאּוהּוֶׁש

 ָפַרס יָדהֲעִת ,ַרב ָאַמר ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד רֹוִמִּיים ֶׁשִּיְּפלּו ִדין ֵאינֹו ,רֹוִמִּיים ְוֶהֱחִריבּוהּו ַפְרִסִּיים

 ,ִאין ,ֵליּה ֲאַמר ,ְסתֹוָרֵאי ְבַיד ַּבָּנֵאי ,ְלַרב ַאִסי ְוַרב ַּכֲהָנא ַרב ֵליּה ֲאַמר .רֹוִמי ְּבַיד לֶׁשִּתּפֹו

יף ִסהֹוְו. ַחֵּצַנְמ יִמ תֶקלֲֹחַמ ׁשֵיְו ,יִמרֹוְל סַרָּפ יןֵּב יאִה אבָֹל ידִתָעֶל הָמָחְלִּמַהֶׁש יםִארֹוְו .ִהיא ֶמֶלְך ְּגֵזיַרת

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא רֹוִמי ְּבַיד לַפָנ ָּפַרסֶׁש תַפְרָּצא ִמ" שליטנֹויָאִצְרף ָמֵסיֹו' ג ר"הרה

  .ְלִיְׂשָרֵאל ַהְיׁשּוָעה ִּתְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית סַרָּפ ְּכֶׁשִּיּפֹל

 בָעָר יֵּצִח הָּיִנְּׁשַבּו ,רָטָמ הָנֹואׁשִרָה הָנָּׁשַּב )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל

 חַמְצִיְו ,לדֹוָג עַבׂשֹ יתיִׁשִמֲחַבּו ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו ,יןִחְּלַּתְׁשִמ

 תאֹוָה ָךְל הֶזְו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש ֹואׁשרְֹבּו חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ

 הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶארֹו הָּתַאֶׁשְּכ

ן ֵכְו .יםִּלִּמַה םִע אדַסַא ארַׁשַּב אָּיִרְטיַמִגְּב יִחָרְזִמ ןרֹוִנֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִיְל

ֶזה ְּבִחיַנת , ַׁשַער ֲאָרם )נז(' ן"ָרֲהי מֹוֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו. ּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַרְּמ ֶׁשְּתְעַּבת ַהֶגֶלְפִמ ְלְךָּי ַׁשְּבַדֶּמֶׂשקן טֹוְלִּׁשַה

 אָבמּו הֶז יןֵעְּכ. ְוִיְבֶנה ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ָאז ָיבֹוא ֶּבן ָּדִוד, ּוְכֶׁשִּיּפֹל ְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה. ֳחָראַׁשַער ְּדִסְטָרא ָא

 ּוָבֵעת )ז יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ

 ַּתְתִחיל ָאז ִּכי ,ַהְּיאֹור ְׂשַפת ַעל ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים ֶמְמָׁשלֹות ָנהֶׁשִּתְכֶלי ,קֶֹדׁש ַעם ַיד ֶנֶפץ ֶׁשִּיְכֶלה

ְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא ַו" )יב, בראשית טו(ב תּוָּכל ַהַע, ליֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַת ְּבסַרָּפל ַע אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ָׁשַמִים ַמְלכּות

 ָּדא הּוא ָפָרס ַּדֲעִתיָדא ְלֵמַּפל ְוֵלית ֵליּה ְזִקיָפא ּוִמַּתָּמן ֲעִתיִדין ְלֵמיַּסק "ָנְפָלה". "ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם

  .ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

  .ברֹוָּקח ַהַסֶּפ ַּביַחִׁשָּמן ַלֵנֹוּכְתִהְל, רכֹוָזת ַׁשָרש ָּפ"מוצ ְּברֹועּור ִׁשַחַאר ְלַמא ָא"ף שליטֵסע יֹו"גרן ַהָרָמ

יל ִּצַּי ֶׁש"הָמָחְל ִמיׁשִא' ה"ת ר ֶאֵרעֹוי ְלֵד ְּכּוְלִהְתַחֵּזקד ֵחַאְתִהים ְליִכִרְּצב ֶׁשָּתְכב ִמַתא ָּכ"ען שליטֶלקּוְּסר ִמ"מֹוְדַאָה

בברוקלין" שבט תשעז"מכתב כ(. ינּוֵלים ָעִמָּק ַהינּוֵבְיאֹו ֵמנּוָתאֹו .ב לאירגון שיעורי תורה  א "ף שליטֵסע יֹו"גרן ַהָרן ָמֵכְו.  )

ן ילֹור ֵאַהְדִּת' ל רָּבֻקְמג ַה"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ברֹוָּקח ַהַסֶּפ ַּביַחִׁשָּמן ַלֵנֹוּכְתִהְל, רכֹות ָזַׁשָרש ָּפ"מוצ ְּברֹועּור ִׁשַחַאר ְלַמָא

גלגולי לאברכים  הדברים נאמרו(. הָּלֻאְּגל ַהת ֶׁשלֹודֹוְּגת ַהכֹוֵפֲהַּמה ַהָנְלֶחְתב ַּתרֹוָּקן ַהיָס ִנׁשֶדחֹר ְּבָבְּכֶׁשא "אי שליטַלּוּזַא שעשו 

בשובבי בתיקון כי אחרי פורים העולם הולך להתהפך ולא יוכלו יותר לעשותוהרב אמר , ם לכפרה"שלג עם כוונות  תיקונים  להזדרז 

  .) כאלו

  .ב"תשען ֵה, ר"ֵּתְסֶאת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָה

ְוַהָּדן . ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו.  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם]י"אדנ[ה "הוי ַאָּתה ָּברּוְך: יםִרּות ּפַּלֻאל ְּגים ַעִכְרָבְּמה ֶׁשָכָרְּבַה

 .5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא .ְוַהִּנְפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו. ֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשנּוְוַהְמַׁש. ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו. ֶאת ִּדיֵננּו

ד "ו יֹו"ָות ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּב"עֹוְרַז", הָּלִגְּמת ַהת ֶאֶמֶּיַסְּמה ֶׁשָבֵּתם ַהד ִעַח ַי,"יִהְיַו", רֵּתְסת ֶאַּלִגת ְמת ֶאַחַתֹוּפה ֶׁשָבֵּתן ַהֵכְו

ְוָאנִֹכי " ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ְסֵּתרֶא :)חולין קלט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגְּב, ו"ן ָו"ִי ַעׁש"ין ֵר"ִיד ַז"א יֹו"ֵה

ְמָצֻאהּו ָצרֹות ַרּבֹות  ִּביֵמי ֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ֶהְסֵּתר ָּפִנים ּו"ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר" ,ֶאְסֵּתר י"ר רשֵאָבְמּו ".ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר

ן ֵכְו .ב"תשען ֵה, יםִני ָּפּוּלִּגיל ַהִחְתַּמֶׁשְּכ, יםִנר ָּפֵּתְסֶהי ַהֵרֲח ַאינּוְי ַהר"ֵּתְסֶאת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהְו. ְוָרעֹות

ָּגל ִמַּמְסִּתיר ,  ֶאְסֵּתרֶאת: יםִרפּוץ ְלֶברֹוְקים ִּבִרְמן אֹוֵכ ְו.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹוָהים ְוִּלִּמם ַה ִעהָּכְלַּמר ַהֵּתְסֶא

ְּבסֹוד . 'אאׁש רֹֹוְך ּתֹוף סת "ר ר"ֶאְסֵּת )ויחי(ים ִטּוּקִּלר ַהֶפֵסל ְּב"יַזִרֲאי ָהֵרְבת ִּדה ֶאל ֶזיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרד ִנעֹו  ְו.ְלגֹוֵאל

ינּוִצָמ

 הֶזְו

ן ֵכְו

ן ֵכְו



". יִכנָֹא"ל  ֶׁש'את אֹו ָּבּהָׁשְרָּׁש ֶׁשּהָפד סֹוַע ְוּהָתָּלִחְּתה ִמיָאִרְּבל ַהל ָּכת ַעֶזֶּמַרר ְמֵּתְסֶאֶׁש ינּוְיַה ."ְסֵּתר ַאְסִּתירַהְוָאנִֹכי "

 ַאְׁשֵרי" ,אלֵּיִנָדץ ְּבֵּקן ַהַמא ְזהּוֶׁש, 1336 ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְסֵּתר ַאְסִּתירַה" ֶׁש,תַפְרָּצא ִמ" שליטאנֹוָיִצְרף ַמֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ר ַח ַאְךָּכ, יִנת ֵׁשִי ַּבׁשֶרׁשֹ ְלינּוִכר ָזֵּתְסר ֶאַחַאם ֶׁשֵׁשְכּו". ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה

 יאהדונהי ַאָּתה ָּברּוְך, יםִרּות ּפֹוּכְרִּבל ח ֶׁשַסּנֹן ַהֵכְו .ר"י אכייִׁשִלְּשת ַהִיַּב ַהׁשֶרׁשֹה ְלֶּכְזִנ, ב"תשער ְּב"ֵּתְסת ֶאֹוּיִתאֹו

ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם  :ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ג ּוּלִד ְּביםִרּוּפא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 5773ְּבִגיַמְטִרָּיא  :ן ַהֶּזהָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזָמיֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּי :ַּבְּזַמן ַהֶּזה

 הֹ"הויְצחּו ַרְּננּו ַיְחָּדו ָחְרבֹות ְירּוָׁשִלָם ִּכי ִנַחם ִּפ ) ואילךט, נב(' ָיְעיַׁשה ִּבָּלֻאְּגי ַהֵקסּוְפז ִּבָּמֻר ְמג"תשעים ִרּול ּפז ַעֵּמַרְמַה, 773

ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות : ֶאת ָעִׁשיר ְּבמָֹתיו ַעל לֹא ָחָמס ָעָׂשה ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיוְוִּיֵּתן ֶאת ְרָׁשִעים ִקְברֹו  ַו:ל ְירּוָׁשִלָםָּגַא

ם ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ִיי ָגְבהּו ָׁשַמִּכ: ְמַרֲחֵמְך ְיהָוהר ְּתמּוֶטָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך לֹא ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט ָאַמ

ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי : ּוַמְחְׁשבַֹתי ִמַּמְחְׁשבֵֹתיֶכם

  ."םל ָהַעִּמיֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכ

  .5775 ְּבִגיַמְטִרָּיא, ןָכמּוְמר ָּכְזֻּמים ֶׁשִמָעְּפ' גם ד ִעַחַי, רֵּתְסת ֶאַּלִגְמ ִּבןָמָהר ָּכְזֻּמים ֶׁשִמָע ְּפד"נ

 םִאְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ח"תמ יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב הָתְיָה קֵלָמֲע תֶמֶחְלִּמֶׁש א"שליט לֶמְרַּכ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 לֵּבַקְנ "ִּתְׁשָּכח לֹא ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה" )יט ,כה דברים( קסּוָּפַה לֶׁש אָּיִרְטיַמִּגַה תֶא הֶזְל יףִסנֹו

 )יז ,דברים כה(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנן ְׁשֵכְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 לֶמְרַּכ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו. קֵלָמת ֲעת ֶאחֹוְמִלר ְוּכְֹזה ִלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְבִּד". ֲעָמֵלק ְלָך הָׂשָע רֶׁשֲא תֵאָזכֹור "

 דברים( קסּוָּפַה לֶׁש אָּיִרְטיַמִּגַה תֶא הֶזְל יףִסנֹו םִאְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ח"תמ יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב הָתְיָה קֵלָמֲע תֶמֶחְלִּמֶׁש א"שליט

 לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵּבַקְנ "ִּתְׁשָּכח לֹא ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה" )יט ,כה

 ה זֹוָנָׁשְבִּד". ֲעָמֵלק ְלָך הָׂשָע רֶׁשֲא תֵאָזכֹור " )יז ,דברים כה(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנן ְׁשֵכְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

ם ִע, ןָכמּוְמר ָּכְזֻּמים ֶׁשִמָעְּפ' גם ד ִעַחַי, רֵּתְסת ֶאַּלִגְמ ִּבןָמָהר ָּכְזֻּמים ֶׁשִמָע ְּפד"נן ֵכְו. קֵלָמת ֲעת ֶאחֹוְמִלר ְוּכְֹזה ִלֶּכְזִנ

ל י ֶׁשִנָמְיר ַהּוּטת ַהב ֶאֵּׁשַחם ְנן ִאֵכְו. תמּוֵלְׁשן ִּבָמת ָהינֹוִחל ְּבת ָּכת ֶאחֹוְמה ִלֶּכְזז ִנָאֶׁש. 5775 ְּבִגיַמְטִרָּיא, םָּלל ֻּכת ֶׁשֹוּיִתאֹוָה

 : ֲאִריָדָתא: ֲאַדְלָיא:ּפֹוָרָתא : ַאְסָּפָתא: ַּדְלפֹון:ַׁשְנָּדָתאַּפְר :ִאיׁש ":ןָמי ָהֵנת ְּבֶרֶׂשת ֲעה ֶאֶנֹוּמר ֶׁשֵּתְסת ֶאַּלִגְמ

ן ֶפאְֹּבּו .5775  ְּבִגיַמְטִרָּיא,ןָמי ָהֵנ ְּב'ים ד ִעַחַי, םָּלת ֻּכר ֶאֵּבַחד ְלָח ֶא"תֵאְו"יף ִסנֹוְו, " ַוְיָזָתא:ַדיי ֲאִר: ֲאִריַסי:ַּפְרַמְׁשָּתא

ם ד ִעַחַי, "יׁשִא"ת ַבם ֵּתד ִעַחַי] ררּוים ָאִמָעְּפ' י, ַעדּוָּיַּכ, הֶּזֶׁש [,"תֵאְו"ים ִמָע ְּפ' ייאִלָמְּׂשר ַהּוּטת ַהֶאב ֵּׁשַחם ְלר ַּגָׁשְפֶא, רֵחַא

   .5772 ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמם ַהִעְו, הָּלִגְּמת ַּבלֹודֹות ְּגבֹוָּתְכִּנ ֶׁש,ת"ֵחת ֹוּיִתאֹוי ָהֵּתְׁש

  

 

 ןֵכְו



  

 ר לֹורּוָּבר ֶׁשַמָאב ְו"ט תשעָבְׁשד ִּב"כ' ם ויֹור ְּבֵּבִּדֶׁש] ןָּבְלַחַה[א "ן שליטֵהים ּכִֹּיַח' ל רָּבֻקְמג ַה"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

יף ִסהֹוְו. יוָלָקְׁש ִלינּוֵלָקים ְׁשִּדְקַהי ְלֵד ְּכ,לֶקֶּׁשית ַהִצֲחת ַמֵתים ָלִּדְקַהא ְלָרָקְו, עָׁשָרן ָהָמל ָהּוּגְלא ִּגאד הּו'יַגיִנִדֶמְחַאֶׁש

ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יאִׂש ָנׁשאד ֵי'יַגיִנִדֶמְחל ַאַע ֵמְךָּכ, ׁשרֹוֵוְׁשַחה ֲאָין ָהָמל ָהַעֵּמ ֶׁשמֹוְּכא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"הרה

ר ֵרֹוּצל ַה ֶׁשמֹוְּׁשי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו".  ַהְּיהּוִדיםר צֵֹרי ָהֲאָגִגא ַהְּמָדָתןְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבַוִּי" )י, אסתר ג( בתּוָּכת ַה"סן "יַרִאא ֶׁש"שליט

ים ִּלִּמם ַה ִעיִגָגֲאן ָהָמָהְּבִגיַמְטִרָּיא  ד'ַגיְנִדֶמְחַאא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יִנְמָהָאא ית הּוִסְרַפס ְּבַרָּפִמ

  .לֵלֹוּכַהְו

  .יםיִנִּנַּתת ַהֶמֶחְלִמ

ין ר ֵּבָבֲעַּמא ַההּוֶׁש, זֶמֶרָהת ַרֹול ּתר ֶׁשָבֲעַּמַה ְורַצֵּמת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה, זמּוְרי הּוֵרָצֵמיל ְּבִחְתה ַיָּלֻאְגת ִללּוין ָּגֵּב

 ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוַּיְרא )ילקוט אסתר תתרנו( ׁשָרְדִּמ ַּבזָּמֻרְמּו .הָּלֻאְּגת ַללּוָּגין ַהֵּב, דֹוּסט ַלָׁשְּפַה

 .ּוַפַחד ָוַרַעד ַעל ָּכל יֹוְׁשֶביָה,  ַּבֲחלֹום ְוִהֵּנה ַרַעׁש ָוַרַעד ָחָזק ְמאֹד ְוקֹול ֶּבָהָלה ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ] יַכֳּדְרָמ[

 , ְוִהֵּנה ֵּביֵניֶהם ּגֹוי ֶאָחד ָקָטן,ַוָּירּוצּו ְלקֹוָלם ָּכל ָהָאֶרץ,  ְּגדֹוִלים ֶזה ִלְקַראת ֶזה ְלִמְלָחָמהםַּתִּניִני ֵניַוִּיְסעּו ְׁש

ֶצר  ְוִהֵּנה ַהּיֹום ַההּוא יֹום חֶֹשְך ַוֲעָרֶפל ְלָכל ָהעֹוָלם ַוֵּי,ַוָּיקּומּו ָּכל ַהּגֹוִים ַעל ּגֹוי ָקָטן ְלַאֵּבד ִזְכרֹו ִמן ָהָאֶרץ

 ין ְוִהֵּנה ַמְעָין ֶאָחד עֹוֵבר ֵּביַכֳּדְרָמַוַּיְרא .  ְוַהַּתִּניִנים ִנְלָחִמים ְּבַאְכָזִרּיּות ֵחָּמה,'ַלּגֹוי ַהָּקָטן ְמאֹד ַוִּיְצַעק ֶאל ה

 ַהַּמְעָין ַוְיִהי ְלַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכֶׁשֶטף ַהָּים  ַוִּיְגַּדל,ְׁשֵּתי ַהַּתִּניִנים ַוַּיְפֵרד ֵּבין ְׁשֵניֶהם ִמן ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ָהיּו ִנְלָחִמים

 ַוִּיְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ַוָּיֶאר ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ַוִּיְתרֹוֵמם ַהּגֹוי ַהָּקָטן ְוַנֲעָׂשה ָׁשלֹום ,ַהָּגדֹול הֹוֵלְך ְוׁשֹוֵטף ַעל ָּכל ָהָאֶרץ

ם דֹוֱא, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְליא ִמִהים ֶׁשיִנִּנַּתת ַהֶמֶחְלת ִמר ֶאֵאָבְמ) ח, יא' המעיני הישוע'(' אלֵנַּבְרַּבַאָה' ְו.ֶוֱאֶמת ְּבָכל ָהָאֶרץ

ר "מֹוְדַאָהְו. זמּוְרי הּוֵריָצל ֵמז ַעֵּמַרְמּו, םיֶהיֵניד ֵּבִרְפַּמן ֶׁשָטן ָקָיְע ַמׁשאל ֵיֵעָמְׁשִים ְודֹוין ֱאֵּב ֶׁשׁשָרְדִּמים ַּבִארֹוְו. אלֵעָמְׁשִיְו

. ףֵטֹול ׁשַחַנה ְלֶיְהִיְו, יםִׁשָדֳּק ַהׁשֶדּקֹא ִמבֹיד ָלִתָעא ֶלֵצֵּין ֶׁשָיְעַּמא ַהה הּוֶּזן ַהָיְעַּמַהר ֶׁשֵאא ֵּב"שליט' יםִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁש'ִמ

ן ַיְעַמא הּוֶׁש. יםִׁשָדֳּק ַהׁשֶדּקֹא ִמבֹיד ָלִתָעא ֶלֵצֵּיה ֶׁשָמְכָחן ַהַיְעת ַמים ֶאִלְּמַסז ְממּוְרי הּוֵריָצֵּמ ֶׁשינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָּבְתִמּו

ל ֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבלּוְצָּנה ִיֶּזן ַהָיְעַּמת ַהכּוְזִּבֶׁש, ׁשָרְדִּמם ַהֵּיַסן ְמֵכָלְו, אבֹיד ָלִתָעט ֶלֵּׁשַּפְתִמּו, דֹוּסט ַלָׁשְּפין ַהר ֵּבֵּבַחְּמ ֶׁשזֶמֶרָה

   .יםִמֲחַר ְּבלּוֲאָּגִיְו, אתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהֵמ

ּוְבָידֹו , ָמָצאִתי ָאָדם ֶאָחד,  ָׁשַלח ַרב ָחָנן ַּבר ַּתְחִליָפא ְלַרב יֹוֵסף]א"ָרְּגת ַהַסיְרִגְּכ[ :)סנהדרין צז(א ָרָמְּגַּב

 ֶׁשל ָּפָרס ַחָּילֹותְל, ָאַמר ִלי? ִמַּנִין ְלָך, זֹו, ָאַמְרִּתי לֹו. ּוִבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְמִגָּלה ַאַחת ְּכתּוָבה ַאּׁשּוִרית

ְלַאַחר  ְוַאַחת ָׁשָנהים ִׁשלְֹׁשּוְלַאַחר ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים , ְוָכתּוב ָּבּה, ּוֵבין ִּגְנֵזי ָּפָרס ְמָצאִתיָה, ִנְׂשַּכְרִּתי

. ְוַהְּׁשָאר ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ֹוג ּוָמגֹוג ִמְלֲחמֹות ּגֵמֶהםּו,  ֵמֶהם ִמְלֲחמֹות ַּתִּניִנים,ָהעֹוָלם ִיּתֹם, ְּבִריָאתֹו ֶׁשל עֹוָלם

ר ָּפְסִּמל ַהיף ַעִסם נֹוִאְו. הָּלֻאְּגה ַלֶּכְזִנ, ףֵסת יֹויַרִכת ְמת ֶאנֹוְּקַתְּמים ֶׁשִנ ָׁש1540ר ַחַאד ְלָּיִּמֶׁש :)וישב לו( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמּו

ברכות (ַּבְּגָמָרא  אָבּוּמַּכ ,גָד ְלֶׁשִּנְמָׁשלף ֵסת יֹויַרִכל ְמת ַעֶזֶּמַרים ְמיִנִּנת ַּתֶמֶחְלי ִמֵרֲהֶׁש. 5772ל ֵּבַק ְנ1540ר ַּפְסת ִמ ֶא4231

 -ים יִנִּנת ַּתֶמֶחְלִמ תים ֶאִנְּקַתְּמים ֶׁשִנ ָׁש1540ר ַחַאד ְלָּיִּמן ֶׁשֵּיַצר ְמַהּזֹן ַהֵכָל ְו". ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ" קסּוָּפל ַה ַע.)כ

ִנְפַרע ֵמֶהם ַעל ְיֵדי ִמְנַין אֹוָתן ַהָּׁשִנים ֶׁשָחְסרּו  :)זהר חדש וישב לו(: יוָרָבת ְּד ֶאְוָנִביא. הָּלֻאְּגה ַלֶּכְזִנ, ףֵסת יֹויַרִכְמ

ים ְלָכל ֶאָחד ֵמאֹוָתם ְּכֶׁשִּתְמֶנה ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֶׁשַבע ְּפָעִמ, ּבֹא ּוְרֵאה. "ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם"ִמּסֹוד ֶׁשל 

  .ְוָאז ִּתְתעֹוֵרר ְּגֻאָּלה ְלִיְׂשָרֵאל ְּכבֶֹקר. ֵיֵצא ְלְך ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרָּבִעים, ָהֲעָׂשָרה ֶׁשָּמְכרּו אֹותֹו

  .תרֹוֳהר ָטֶדֵס

ד סֹויא ְּבה ִהָּלֻאְּגַהיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָהד ֶגֶנא ְּכהּות רֹוֳהר ָטֶדֵסֶׁש' ׁשֶדּקֹת ַהַדבֹוֲע'ר ֶפי ֵסֵרְבִדְל

ּוִמי , ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא )ט, יומא ח(ה ָנְׁשִּמא ַּבָבּוּמַּכ. הָרֳהָט

ן ֵכְו

 רָבֲעַּמַה

 ינּוִצָמ

 ְךֵׁשְמֶהְּב



ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ", ְואֹוֵמר. "ַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתםְוָז", ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְמַטֵהר ֶאְתֶכם

 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְּבֵסֶפר א ָבן מּוֵכ ְו.ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, "ְיָי

. ְוֵסֶדר ְטָהרֹות ַהִּׁשִּׁשי הּוא ְּכֶנֶגד יֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשַּׁשָּיְך ְליֹוֵסף,  ֶׁשִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ֵהם ְּכֶנֶגד ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע)צד' עז "תשנ(

 .אָּבם ַהָלל עֹות ַעֶרֶּבַדְמ, תרֹוֳהר ָטֶדֵסְּבה ָנרֹוֲחַאה ָהָנְׁשִּמַהים ֶׁשִא רֹוְוֵכן .ְטָהרֹות ְׁשמֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּצְפַנתֵכן ָלְו

 .ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה עֹוָלמֹות, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי

ה ָעָּׁשַה לת ַעֶזֶּמַרְמּו, הָּדת ִנֶכֶּסיא ַמת ִהרֹוֳהר ָטֶדֵסְּב יתיִעִבְּׁשַה תֶכֶּסַּמַהא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ים ִנָּׁשן ַהֹוּבְׁשי ֶחִפים ְלִנ מֹונּוָאֶׁשי יִנִמְּׁשר ַהֹוׂשָעֶהה ְוָאֵּמַהל ז ַעֵּמַרְמי יִנִמְּׁשק ַהֶרֶּפַהְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהֶׁש יתיִעִבְּׁשַה

ַמֲעֶׂשה ְבִאָּׁשה ַאַחת  :הָנְׁשִּמן ַהֹוׁשה ְלֶזְו, יִחְכֹוּנר ַהֹוׂשָעית ֶּבִׁשִלְּׁשיא ַהִהֶׁש. ב"תשע תַנל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ' ה גָנְׁשִמּו, נּוָּלֶׁש

. ְוָחְיָתה, ֵהן, ָאְמָרה לֹו. ֶׁשָּמא ַמָּכה ָהְיָתה ִביְך, ָאַמר ָלּה. ָרִאיִתי ֶּכֶתם, ָאְמָרה לֹו, ֶׁשָּבאת ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא

 ׁשֵרֹוּדא ֶׁשיָבִקי ֲעִּב ַרתֹו אֹוינּוְיַה. ְוִטֲהָרּה ַרִּבי ֲעִקיָבא. ןֵה, ָאְמָרה לֹו. ֶׁשָּמא ְיכֹוָלה ְלִהָּגַלע ּוְלהֹוִציא ָדם, ָאַמר ָלּה

ל ם ֶׁשָתָאְמֻּטז ֶׁשֵּמַרְמּו. הָּדא ִנלֹ ְועַצֶּפה ֶּזה ֶׁשָנֲעַטה ְּבָּדִּנת ַהאת ֶאּזֹה ַהָנְׁשִּמר ַּבֵהַטְמ, ילֵעְלִדא ְּכבֹיד ָלִתָעה ֶלָרֳהָּטת ַהֶא

. יםִרהֹום ְטֵהל ְוָלה ְּכָאְמאן ֻטין ָּכֵאְו, עַצת ֶּפיַנִחְבת ִּבלּוָּגים ַּבִלְבם סֹוֵהים ֶׁשִרּוּסִּיַהת ְורֹוָּצל ַהַלְגים ִּבִאם ָּביֶהֵאָטֲחל ַוֵאָרְׂשִי

ְותֹוָלה ְבָכל ָּדָבר ֶׁשִהיא  םה ָׁשָנְׁשִּמן ַהֹוׁשְלִכְו. רֵחר ַאָבָדים ְּבִלֹוּתם ֶׁשּוּׁשה ִמָרֳהל ָטר ַעֵּבַדְמ, הָּדִנם ְּבק ָׁשֶרֶּפל ַהָּכ, לָלְכִבּו

ַקת ָטֳהָרה ָּכל ַהָּנִׁשים ְּבֶחְז :הָּלֻאְּגל ַהת ַעֶזֶּמַרְמ) 'משנה ד' פרק ב(, תרֹוֳהר ָטֶדֵס ְּב772ר ָּפְסה ִמָנְׁשִּמן ַהֵכְו. ְיכֹוָלה ִלְתלֹות

ט ָרְפִּבּו, ְּבֶחְזַקת ָטֳהָרהם ל ֵהֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכָּכאן ֶׁשז ָּכָּמֻרְמ. ְנֵׁשיֶהן ָלֶהן ְּבֶחְזַקת ָטֳהָרה, ַהָּבִאין ִמן ַהֶּדֶרְך. ְלַבֲעֵליֶהן

 ְךר ָּכַחה ַאָאָּב ֶׁש773ר ָּפְסה ִמָנְׁשִּמן ַהֵכְו. ַקת ָטֳהָרהְּבֶחְזם ֵהאי ֶׁשַּדַוְּב, יםִרּוּסִּיַהת ְולּוָּגל ַהה ֶׁשָּכֻרֲא ַהְךֶרֶּדן ַה ִמאּוָּבֶׁש

, ַהֶחֶדר, ָמָׁשל ָמְׁשלּו ֲחָכִמים ָּבִאָּׁשה :יןִלְקַרְטה ִלֶמֹוּדא ֶׁשָּבם ַהָלעֹוָהְו, רֹוּדְזרֹוְפה ִלֶמֹוּדה ֶׁשֶּזם ַהָלעֹול ָהת ַעֶזֶּמַרְמ

  .ְוָהֲעִלָּיה, ְוַהְּפרֹוְזדֹור

  .5772א ָּיִרְטיַמִגְּב, יּוּלִמי ְּדּוּלִמְבּו, יּוּלִמ ְּב"ת ָּבָרא ֱאלִֹהיםְּבֵראִׁשי"

 ".יִּׁשִּׁשַה םיֹו רֶקבֹ יִהְיַו בֶרֶע יִהְיַו" םֶהָל רַמָא ,יַחִׁשָמ אבָֹי יַתָמ ׁשדֹוָּקַה ּנוֵּבַר תֶא לּוֲאָׁש היָאִלְּפ ׁשַרְדִמְּב

 יּוּלִמְּב ייִׁשִּׁשַה ןֵכְו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה דֶגֶנְּכ אהּוֶׁש היָאִרְּבַל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע םֶהָל זַמָר אהּוֶׁש ררּוָּב הֶז

 ברּוֵע ׁשֵיְו יִּׁשִּׁשַה םיֹו רֶדֶגְּב לָלְכִנ הֶז ה"תשע ףסֹו דַעֶׁש ינּוְיַה .ה"תשע אָיִרְטיַמִגְּב .ד"יֹו ,ן"יִׁש ,ד"יֹו ,ן"יִׁש ,י"ֵה תֹוּיִתאֹוָה

ים ִקסּוְּפַה' ן גֵכְו. עַרָל בֹוּטַה יןֵּב ררּוֵּב הֶיְהִיְו "ּוּלֻכְיַו" קסּוָּפַּב הָאָּבַה הָּלִּמַה יאִהֶׁש תָּבַׁשְל יםִרְבעֹו ןֵּכִמ רַחַאְלּו ,עָרְו בטֹו

ֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְוָהָא" )ב, בראשית א(: הָּלֻאְּגל ַהים ַעִזְּמַרְּמם ֶׁשָלעֹות ָהיַאִרְבִּב

ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים ֵּבין  :ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור :ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים

' גא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 5775 -  ְּביַחִׁשָמ אֹו, 5772 יַחִׁשָּמַהא ָּיִרְטיַמִגְּב, "ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁשְך

  .5772א ָּיִרְטיַמִגְּב, יּוּלִמי ְּדּוּלִמְבּו, יּוּלִמ ְּב"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים": הָרֹוּתת ַהת ֶאחֹוְתֹוּפת ֶׁשבֹוֵּתַה

   

  ."ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים ְּדָבְרָך ה"הויְלעֹוָלם "

.  ְקַצת ֶסֶמְךהיָנִכְּׁש ַהִּמְצֹות ְוַהְּתִפּלֹות עֹוִׂשים ַליֵדל ְיַע) א לד"דז' נוק(ל "ר זצֶבא ֶח"ריִמ' יםִרָעי ְׁשֵחְתִּפ'ר ֶפֵסְּב

ְּדָבְרָך ִנָּצב ' ְלעֹוָלם ה"ֹומֹו ְּבסֹוד ַרק ִנְׁשַאר ָּכל ַהִּתּקּוִנים ֵאּלּו ְּגנּוִזים ִּבְמק, ֲאָבל ֵאין ֶזה ְּבִגּלּוי ָּפִנים

ים ִזנּוְּגה ֶׁשיָנִכְּׁשל ַהת ֶׁשרֹואֹול ָהז ַעֵּמַרְמ, "ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים' ְלעֹוָלם ה"ק סּוָּפַהים ֶׁשִארֹו. אבֹיד ָלִת ָּגנּוז ֶלָע"ַּבָּׁשָמִים

ק סּוָּפת ַהים ֶאִמָע ְּפ'ויל ִּפְכם ַנִאא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אבֹ ָלידִתָעד ֶלַע', ת וד אֹוסֹוא ְּבהּוא ֶׁש"ף זצּוְרַפְּב

, רֵתא יֹולֹם ְוז ָׁשנּוא ָּג הּוה זֹוָנד ָׁשַעז ֶׁשֵּמַרְל. 5772ל ֵּבַקְנ, זנּוא ָּגם הּוָּׁשֶׁש' וד ַהֶגֶנ ְּכ," ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִיםה"הויְלעֹוָלם "

  .ר"אכי

 אָבמּו

 אָבמּו



  .לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנן ֶׁשָמְּזַהֵמ יםִמף ָיֶלם ֶאִיאַתָמן ּויֹוְלִמ

ְוזֹאת " )יב, רות רבה ז(ל "ַז ֲחׁשַרְדל ִמס ַעָּסֻבְּמֶׁש' הָרמּוְּתל ַהַעה ְוָּלֻאְּגל ַהַע'ר ֶפל ֵס"אר זצוקַמְטַּסל ִמֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאב ָהַתָּכ

 ַרִּבי ֲחִניָנא ָּפַתר ְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשָעַבר ָהיּו ְמַקְּלִסין ַעל ,"ָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ָּדָברּול ַהְּגאְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַע

 ֵאין ְלָך "ית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשבַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנ" ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַעְכָׁשו ַעל ַהְּתמּוָרה ,"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" ֶׁשֶּנֱאַמרַהְּגֻאָּלה 

 ירּוִמֵהה ֶׁשֶּז ַהׁשָרְדִּמא ַּבה הּוָּלֻאְּגב ַהּוּכד ִעל סֹוָּכת ֶׁשיכּוִרֲאם ַּבר ָׁשֵאָבְמ ּו. ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֻׁשֶּנה ַּכּׁשֹור ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל ֵעֶׂשבָּולְמֻנ

ל  ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרְמ, אָתְרֹון ּתן ֶּבָנָחי יֹוִּבַרא ֶׁש"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. לֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹו ְּכ"ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"ה ָּלֻאְּגת ַהֶא

ה ֶּזב ַהֶׂשֵעה ָּבָּלֻאְּגת ַה ֶאירּוִמָּי ֶׁשְךל ָּכז ַעֵּמַר ְל,יָךֶיָחְלים ִּבִבָׂש ֲעלּוֲעַיה יָבִקי ֲעִּבַרר ְלַמא ָאהּוְו, יתִמָרֲא ַּבאָתְרֹוּתא הּו ֶׁשרֹוּׁשַה

את ֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמָּי ֶׁשינּוְיַה, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרא ׁשֹהּוה ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרל ֶׁשכֹוָיְבם ַּכִיַיָחְּלה ַּבֶזְו, לֵכר אֹוֹוּׁשַהֶׁש

ל ֵכר אֹוֹוׁשה ְּבָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמֵהל ֶׁשֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹוְּכ, לֵכר אֹוֹוּׁשַהב ֶׁשֶׂשת ֵעַעָּפְׁשַהה ְליָבִקי ֲעִּבל ַרֶׁש] אָניְקִּד[ם ִיַיָחְּלַהֵמ

ז ֵּמַרְל, ב"ֶׂשֵעת "ז רּוּמַּתְּבר ָׂשָעה ָעְבִׁש ֶׁש)כב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. נּוְרַאֵבְדִּכב " עשתַנד ְׁשה ַעל ֶזָכְו. בֶׂשֵע

א ָבן מּוֵכְו. תחֹוּוּל ַהרּוְּבַּתְׁשִנְו, זּוּמַּתר ְּבָׂשה ָעָעְבִׁש ְּבאּוְטָחל ֶׁשֶגֵעא ָהְטל ֵחר ַעֵּבַדְּמֶׁש, "ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"ק סּוָּפל ַהַע

ל ֶגֵעא ָהְטֵחן ְּבֵכְו. הֶּזן ַהָיְנִעל ָהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"בֶׂש ֵעמֹוים ְּכִעָׁש ְרַחרְֹפִּב"ק סּוָּפל ַה ַע)תהילים צב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּל'ר ַהֶפֵסְּב

ַוִּיְסעּו ְבֵני " )לז, שמות יב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ.יםִׁשף ָנֶלת ֶאאֹו ֵמׁשד ֵׁשעֹוְו, יׁשף ִאֶלת ֶאאֹו ֵמׁשֵׁשל ֵאָרְׂשי ִיֵנר ְּבַּפְסה ִמָיָה

ן ָמְּזַה ֵמרּוְבָעים ֶׁשִמָּיר ַהַּפְסת ִמב ֶאֵּׁשַחם ְנִא ְו".ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטףִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ְּכֵׁשׁש 

ל ֵּבַקְנ, הָנָׁשים ְלִמ ָי365.2469ל פּוָּכ, יםִנ ָׁש3285ם ִהֶׁש, ג"ת תשעַנד ְׁשַע, ח"ים תפִפָלֲא' ת בַנְׁשל ִּבֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנֶׁש

 )לד, שמות לב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכּו, לֶגֵעא ָהְטן ֵחַמְז ִּביּוָהל ֶׁשֵאָרְׂשי ִיֵנְּבת ִמַחַאד ְוָחל ֶאד ָּכֶגֶנם ְּכיֹו, יםִמף ָיֶלם ֶאִיאַתָמן ּויֹוְלִמ

  ."םיֹו"ת יַנִחא ְּב הּוׁשֶנעָֹהים ֶׁשִארֹוְו". ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם"

  

  .ב"תשע' הְּבִגיַמְטִרָּיא .' ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזיְּדַזִּבן :ָיאַחד ַּגְד

". ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּוינּו ִּפחֹוק ְׂשָאז ִיָּמֵלא ) ב, תהילים קכו(" ֶרץָּפמֹו ְׁשִּיְקָרא ַו" )כט, בראשית לח( יםִקסּוְּפת ַה" רו"שפם ֵׁש

ת ֶלֶהַנְתה ִמם ֶז ֵׁשְךֶרֶדְּד". ּנּו ָעֵקבׁשּוֶפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוְפהּוא ְי" )טו, ת גבראשי(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ז בָּמֻרן ְמֵכְו

 ּנּוןיִהֲעִתיִדין  יִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. ַעדּוָּיר ַּכָּפְס ִמתֹום אֹוֵה ֶׁשׁשָחָּנ ַליַחִׁשָּמין ַהה ֵּבָלדֹוְּגה ַהָמָחְלִּמַה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפם ן ֵׁשֵכְו.יָתא ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחאָיּו ְלֵמֲעַבד ְׁשפיןֵּלִאין ְלֵּלִא

) יג, יחזקאל יג( "ֶּׁשֶטףְוִקּצֹו ַב" )כו, דניאל ט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוץ ְּכֵּקם ַהא ֵׁשהּו ֶׁשףֶטֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע ְו.היָנִכְׁש

ד אֹ ְמׁשֵשחֹא ֶׁש"ן שליטֵהּכֹן ַהרֲֹהה ַאֶשמֹ' ל רָּבֻקְמַהב ֵמָּתְכִמא ְּבָבן מּוֵכְו ".ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש"

 ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְךְׁשפֹו: 'חַסל ֶּפה ֶׁשָדָּגַה' ַּבזָּמֻרְמו "שפם  ֵׁשןֵכְו .ְּבָקרֹובם ָלעֹות ָהינֹוִדה ְמָּמַכף ְּבֶטֶּׁשִמ

,  ַּגְדָיאַחד ',כּוְו, ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואְוָאָתא'ה ָדָּגַהח ַהַסן נֵֹכְו .ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו

  .ב"תשע' הְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמם ַה ִע.'ָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי ַאְּדַזִּבן :ַחד ַּגְדָיא

  

  . תֶֹקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹוםּוְנַתֶּנה

 'ףֶקה ּתֶֹּנַתְנּו'ים ִאָרֹוּנים ַהִמָּי ַלֹוּלם ֶׁשָסְרֻפְמט ַהּוּיִּפת ַהן ֶאֵּקא ִּתָצְנֶּגַּמן ִמנֹוְמי ַאִּבַר ֶׁש)תשרי' א(' ֹוּתִער ְּבָבָּד 'ַחלּוְּב

 תֶֹקף ְקֻדַּׁשת ּוְנַתֶּנה: ילִחְתט ַמּוּיִּפַה, ב"תשע'ת הַנְׁשה ִּבָּלֻאְּגא ַלָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ב"תשעים ִפָל ֲא'דת ַנְׁשִּב

ן ֵכְו

ן ֵכְו

 אָבמּו



ּובֹו ִתָּנֵׂשא  ,ב" תשעיםִפָלֲא' ד הַע, יםִנף ָׁשֶלא ֶאהּוֶׁש, ה"ל הקבד ֶׁשָחם ֶאל יֹוז ַעֵּמַרְמ ּו.ִּכי הּוא נֹוָרא ְוָאיֹם .ַהּיֹום

 ֶחֶסד ְוִיּכֹון ְּבָךֶתכּוְלא ַמֵׂשָּנִּתֶׁש, הָּלֻאְּגה ַלֶּכְזִנ, הֶּזם ַהֹוּיי ַהֵרֲח ַאינּוְיַה. ְוֵתֵׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת. ְוִיּכֹון ְּבֶחֶסד ִּכְסֶאָך. ַמְלכּוֶתָך

  .'גֹו ְוִּכְסֶאָך ב" ע–

  .עוד רמזים והוספות

ת ֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַי ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"הרה

 )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהַע

, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעת ֶׁשיבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג אִׁשיתֵר"

ֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָּת גָּגַעְר" )ו, תהילים ט( בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמעַגֶרן ֵכ ְו". אֵֹבדֲעֵדי ְוַאֲחִריתֹו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ

  .היָטִלְּקי ַהֵמְי' ם גד ִעַחַי, הָדי ֵלֵלְבֶחן ְויֹוָרי ֵהֵמ ְיג"רעל ז ַעֵּמַר ְמע"ַגֶרן ֵכְו ".ָוֶעד

 ֶזה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 'ֲחמֹור' ,"ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו" ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה ֶׁשֶּנֱאַמר 'ׁשֹור' )ו, ר עה"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ׁשֹור ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה ָמִׁשיַח ֶּבן  )א"וישלח תרפ(', לֵאמּוְּׁשם ִמֵּׁש'ר ַהֵאָבְמ ּו".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור"ֶׁשֶּנֱאַמר 

ן ֵכְו, ַהְּמִׁשיִחיןי ֵנר ְׁשּוּבד ִחה סֹו ֶזַוֲחמֹורר ֹוּׁשים ֶׁשִארֹו. ֲחמֹורַהֶׁשֶּנֱאַמר ָעִני ְורֵֹכב ַעל   ַוֲחמֹור ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד,יֹוֵסף

. תכּוְלַמד ּוסֹוְי, ַהְּמִׁשיִחיןי ֵנר ְׁשּוּבד ִחיא סֹו ִהה זֹוָנָׁש ְּד.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְובֹוֵּתַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחר ַוֹוׁש

, ו"יָו, ד"יֹו, תֹוּיִתאֹו' טם ַהִע, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ָדהּוף ְי"ֵסיֹון ֵכְו .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא הָדיהּום ִוִיַרְפן ֶא ֶּביַחִׁשָמן ֵכְו

, יםִנ ָׁש'בה ְּבָדֵּלן ַהַיְנת ִעת ֶאיכּוִרֲאר ַּבֵאָב ְמ.)פנחס רמט(ר ַהּזַֹב ּו.772א ָּיִרְטיַמִגְּב. י"ֵה, ת"יֶלָּד, ו"יָו, י"ֵה, ד"יֹו. ה"ֵּפ, ְך"ֶמָס

א ָבמּוּו ."דקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיָסִנ' ידן ֵכְו. ןיָסִנד ְּב"ייא ְּבין ִהיִחִׁשְמ' ל בה ֶׁשָדֵּלת ַהַּדֻקר ְנַּקִעת ֶׁשמֹוקֹוה ְמָּמַכם ְּבע ָׁשָמְׁשַמּו

 ןיָסִנא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ, םב ָׁשתּוָּכ ַּב"דקָֹּפ"ן ֹוׁשָּלַהֶׁש )זט, שמות ג(' יםִּיַחר ַהאֹו'ָּב

ין יִחִׁשְמ' ין בר ֵּבּוּבִחת ַהַּדֻקיא ְנב ִה"ת תשעַנְּׁשן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבן ְנֵכְו. יםיִחִׁשְמ'  בִחּבּורים ִלְּמַסְמַה, דִוף ָּדֵסיֹוְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ָוַנַחת ְּבׁשּוָבה" )טו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה ןֵכ ְו.ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא  הָדיהּום ִוִיַרְפן ֶא ֶּביַחִׁשָמן ֵכָלְו, הָנה ָׁשָאל ֵמ ֶׁשיְךִלֲהַּתַּב

ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמב" תשעתַנְּׁשא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע'הְּב אָּיִרְטיַמִגְּב "ּוְבִבְטָחה ְּבַהְׁשֵקט ִּתָּוֵׁשעּון

  ." ְלַעּמותׂשֹוֲער ַלֶּבר ִּדֶׁשַעל ָהָרָעה ֲא' ַוִּיָּנֶחם ה ")יד, שמות לב(

ה ֱאלֵֹהינּו ''ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהו". ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ִיחּוָדא ִדְלַתָּתא :)בראשית יח(ר ַהּזַֹּב

. דָחת ֶאַבֵתה ְּבָלְעַמד ְלחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹול ְמֵאָרְׂשע ִיַמְׁשִּב ֶׁשינּוְיַה.  ָלֳקֵביל ָּדא ָּדא.ִיחּוָדא ִעָּלָאה. "ה ֶאָחד''יהו

ל "יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב מּוָבאּו. ןֹוּתְחַּתה ַהָּיִׂשֲעם ָהַלעֹוד ְלים ַעִנֹוּתְחַּתת ַהמֹוָלעֹום ָלד ַּגחּוִּית ַהים ֶאיִמִלְׁשם ַמ ֵׁשְךרּוָּבְבּו

, ת"מדל פּו ָּכדָחֶאב ֵּׁשַחם ְנִאְו. ם ָׁשיְךִרֲאַמי ֶׁשִפְּכ, ת"ד מדסֹויא ְּבִהה ֶׁשָאד ֵלֶגֶנן ְּכד ֵהבֹום ְּכ ֵׁשְךרּות ָּבנֹוָּוַּכ ֶׁש)'קריאת שמע ו(

דרוש אנכי הסתר ' מאמר כ(' םָלת עֹוַנהּוית ְּכִרְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. 5772ל ֵּבַקְנ, הָאָּתא ַּתָדחּוִּיה ַלָאָּלא ִעָדחּוִּיין ַהר ֵּבֵּבַח ְנינּוְיַה

  .ב"תשער ָּפְסִּמד ַהסֹוא ְּבל הּוֵאָרְׂשע ִיַמל ְׁשד ֶׁשחּוִּיַה ֶׁש)אסתיר

 ," ְׁשמֹוִיּנֹוןֶמׁש ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁש" יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעֵּבַדים ְמִּלִהְת ִּבב"ער מֹוְזִּמא ֶׁש" שליטז"הרמ

ר אַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַהְו

ת יק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַעַע

ז ה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ, "יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגַה

י ִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפ ְּתְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ

ת ֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצא ַהלֹה ְוָרָּפא ַּכלֹים יִכִר ְציּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיל ְוּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ

. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּוְד ".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָל ְו.יָׁשן ִיד ֶּבִוָּד

ֶׁשְּבאֹותֹו , י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי": ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר

 דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

 יףִסהֹוְו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

 יףִסהֹוְו



ן ַמל ְזז ַעֵּמַרְל, לָּזַמ  אֹוםֶחֶלן ַיְנִמְּכ, יםִּלִהְתים ִּבִקָר ְּפח"עד  עֹוִנְׁשֲארּו ב"עק ֶרי ֶּפֵרֲחן ַאֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב

 ל"תתק ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְתִפּלֹות ָּדִוד" ֶׁש)א יום א"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. ב"ת תשעַני ְׁשֵרֲחא ַאבָֹּיע ֶׁשַבּׂשַֹה

י ַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדְךֶלֶּמַהיל ִּפְכם ַנִאא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. דַחת ַיֹוּיֻלָּגל ַהָכר ְלַזְגִּני ֶׁשִליַמיִנִּמים ַהִנָּׁשן ַהַיְנִמְּכ

ן ֵכְו. 5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא]. דעֹוְו, הָּלי ַּכֵטּוּׁשב ִק"י, י"ם אדני ֵׁשֵפרּוב ֵצ"י, יםִטָבב ְׁש"י[, תּוכְלַּמ ַלְךָּיַּׁש ֶׁשב"יר ַּפְסל ִמפּוָּכ

, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמַה ן"ֵּבי ּוּלִמה ְּב"ם הוית ֵׁשֶא ילִּפְכם ַנן ִאֵכְו. א ָּביַחִׁשה ָמֵּנה ִהֵּנִה  ְּבִגיַמְטִרָּיאיַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדְךֶלֶּמַה

  .5772 לֵּבַקְנ ,"ַאְדמֹוִני" ְךֶלֶּמד ַהִול ָּד ֶׁשמֹוְׁשִּב

 ץֵע אָרְקִּנַה הֶּזַה םָלעֹוָּב ררּוֵּב הֶיְהִי ,היָטִמְׁש תַנְׁש יאִהֶׁש ה"תשע תַנְׁשִּבֶׁש .)ג"פ סוף 'נ שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָהֵמ

 יֹוִמין ֶאֶלף ֶׁשהּוא ַהָּגלּות ִעְנַין ָּתִבין ָּבֶזה ַּגם .נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו ,עַרָהֵמ דֵרָּפִי בֹוּטַהְו ,עַרָל בֹוּטַה יןֵּב ,תַעַּדַה

 ָּכֵתף ְּכִמְנַין תרֹובּוְּג 'ְוה ,ָיִמין ף"ָּכֵת ְּכִמְנַין ק"ת ֲהֵרי 'ִמק ָּכלּול ֶאָחד ָּכל יםִדָסֲח 'ה ֵהם ִּכי ְוָהִעְנָין ,ְּדחֹול

 ,ְוֶתֶבן ָּבר ֶׁשֵהם עָרְו בטֹו הּוא ָׁשם ִּכי ַיַען ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ִנְקָרא ַהַּדַעת ְּבֵעץ ּוִבְהיֹוָתן ,ֶאֶלף ֵריֲה ,ְׂשמֹאל

 א"ז ּתֹוְך תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ִּגּלּוי ִּכי תיֹוְוִלְה ָׁשם ֲאֶׁשר ָהָרע ּתֹוְך ָׁשם ְנתּוִנים ָהֶאֶלף ֵאּלּו ֱהיֹות הּוא ְוַהָּגלּות

 ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" ַהְּקֻדָּׁשה ֻּדְגַמת ֵהם ֵאּלּו ָלֵכן ,ַעּמּוִדים ָוֵוי ַהִּנְקָרא י"נה ָׁשם ֲאֶׁשר ּוְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה הּוא

 הְוֶז ַהָּגלּוי ְּבָמקֹום ֶאָּלא תַעַּדַה ץֵע ֲאִחיַזת ֵאין ִּכי .ֶזה ְוָהֵבן ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה

 יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש ינּוְיַה .ְׁשִנין ֶאֶלף "ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹו

 ֵמאֹות ְׁשַבע דעֹוְו ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף רַהּזַֹּב אָרְקִנְו ,"ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹוְּב אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ ,"יםִדּוּמַעָל

 ׁשֵי םֶהָּבֶׁש ].ַעדּוָּיַּכ דּוּמַעְו ו"ָו תיַנִחְבִּב אהּו ׁשֵׁש רַּפְסִמְּד ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו"ַה דסֹוְּב[ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִנָׁש ְוָחֵמׁש יםִעְבִׁש

 אבָֹּיֶׁש רַחַאְל הָפקּוְּת תיֹוְהִל בָּיַח הֶזְו .עַרָהֵמ בֹוּטַה דּוְרָּפִי ה"תשע יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִבּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו ,הָּפִלְּקַל היָזִחֲא

 ינּוְיַה ,יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְל ',ה תאֹו םִע ,"ףֶלֶאָה תֶאְו" היָפִסהֹו הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .בֹוּטַהֵמ ידֹוִרְפַיְו עַרָּב םֵחָּלִיְו יַחִׁשָּמַה

ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא  הָדָּגַהח ַהַסן נֵֹכְו .ה"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבןֹוּיל ִצ ַעׁשָדר ָחאֹון ֵכְו .ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה אהּו ףֶלֶאָהֶׁש

 :ַמַּכת ְּבכֹורֹות, חֶׁשְך, ַאְרֶּבה, ָּבָרד, ְׁשִחין, ֶּדֶבר, ָערֹב, ִּכִּנם, ְצַפְרֵּדַע, ָּדם: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים

ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלם  "בתּוָּכן ַהֵכְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהת ֶׁשֹוּכר ַמֶׂשֶע ָהמּוְּיַּתְסז ִיד ָאַע ֶׁש5775א ָּיִרְטיַמִגְּב

ן ֵכָלְו. 5774א ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע "ְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעדִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹו

ר ֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ."ץָּפְחֶּתֶׁש"ה ָנרֹוֲחַאה ָהָּלִּמה ַלֶּכְז ִנְךר ָּכַחַאְו. ד"תשעל ת ַעֶזֶּמַרְּמ ֶׁש,"דַע"ת ַבֵתם ְּבֵּיַּתְסִמ

ל ֵלֹוּכם ַהִעְו. לֵאָּגִהים ְליִדִתן ֲעיָסִנְּבְבִגיַמְטִרָּיא ּו, רירּוֵּבר ַהַמן ְּגַמה ְזֶזַמְטִרָּיא ְּבִגי ה"תשעא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהַא

  .ָךֶקְד ִציַחִׁשד ְמִוי ָּדֵדל ְיה ַעָלאּוְּגיא ַהִהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ת ֹוּיִתם אֹוִע' ב' ת אֹוּיִתאֹול ָהל ָּכ ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהֶׁש )ודיפק( ל"זצ ִמָּקאָמְרָנא ַאְייִזיק ִיְצָחק ַרִּביֵמ 'יר ָחַהזֹ 'ׁשרּוֵפְּב

 ֵּמאֹותַהְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע "ץ ֵּקל ַהק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַר ְל1775א הּו', כּו ְו'גד עֹוְו' בד עֹו ְו'אים ִבְּׁשַחְמֶׁשְּכ, ך"מנצפ

ת ֹוּיִתל אֹו ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאב ַהּוּׁשִחְּביל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵה ֶׁשׁשָרְדִּמי ַהֵרְבי ִּדל ִּפר ַעָאבְֹמ ּו,"יםִדּוּמַעים ָלִוה ָוָׂשים ָעִעְבִׁשה ְוָּׁשִמֲחַו

י ֵניָמן ִסֵכְו. 1775א ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַהִע דִוף ָּדֵסן יֹורֲֹהה ַאֶשל מֵֹאָרְׂשק ִיָחְצם ִיָהָרְבַא, יםִערֹו' ן זֵכְו. ץֵּקז ַהָּמֻרְמ' ב' א

ם ָדָאז ֶׁשֵּמַר ְל.רֶזֶען ָהֶבֶא, טָּפְׁשן ִמֶׁשחֹו, הָעה ֵּדֶריֹו, יםִּיח ַחַראֹל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאם ַהה ַּגֶזְו. 1705ם ֵה' ְךרּון ָעָחְלֻּׁש'ל ַהָּכ

. הָּלֻאְּגר ַהַּפְסא ִמהּו ֶׁש1775ר ַּפְסִמה ְלֶכזֹוא ז הּוָאְו', ְךרּון ָעָחְלֻּׁש'א ַההּו ֶׁש1705ר ַּפְסי ִמל ִּפת ַעיֹוְחיו ִלָתנֹו ְׁש70 ְּביְךִרָצ

 אָּיִרְטיַמִגְּב ל"זצ ה ָּקאָמְרָנהָדהּו ְיִזיקיִיְצָחק ַאְי ַרִּביל ָה ֶׁשמֹוְּׁשא ֶׁש"ין שליטִרְפה ַסֵיְרה ַאָדהּוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 הָדהּו ְיִזיקיִיְצָחק ַאְים ַתָח, מֹות ְׁשם ֶאַתָחֶׁשל ְּכָבֲא, ליְכל ִמיֵאִחה ְיָדהּויק ְייִזְיק ַאָחְצה ִיָיי ָהִּבַרל ָהא ֶׁשֵלָּמם ַהֵּׁשַה [.ב"תשע

  .]הָּקאָמְרָנִמ

ַלת יֲאֵעד ַּכם א ָׁשָבּוּמֶׁש, א"ת תשַנְׁש ִּבילּוִחְת ִהיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִנָּׁשים ַהִעְבִּׁש ֶׁש.)אחרי סח: משפטים קיט(ר ַהּזַֹהים ֵמִארֹו

ה ָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכִּב ְוהּוא ,יַחִׁשי ָמֵלְבֶח ֵמּהָתָקֲעת ַזיַלִחה ְּתיָלִחְתז ַמָאֶׁש. ֵּבין ֶנַצח ְלהֹוד ינּוְיַה .א ֵּבין ִּבְרָּכָהאָהֵריָׁש

 עַמְׁשַמ

 אָבמּו

ן ֵכְו



ה ָתְיא ָה"ת תשַנל ְׁשה ֶׁשָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכּו, עַדֹוּנת ַּכירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנן ְּכֵהֶׁש, תאֹור ֵמֶׂשֶעק ְלֵּלַחְתה ִמָנף ָׁשֶלל ֶאי ָּכֵרֲהֶׁש, א"תש

י ֵלְבם ֶחִאְו. דהֹות ַהיַרִפל ְסה ֶׁשָאֵּמה ַהיָלִחְתא ִה"ת תשַנְׁשי ִּב ִּכ.ֵּבין ִּבְרָּכָהא דהֹול ַהה ֶׁשָאֵּמח ַלַצֶּנל ַהה ֶׁשָאֵּמין ַהֵּבה ֶׁשָּדֻקְּנַה

ן זֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ת תשעַנף ְׁשסֹוה ְּבֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבא ֶׁשֵציֹו, יםִנָׁשב "ים עִכָׁשְמ ִניַחִׁשת ָמַדֵל ְויַחִׁשָמ

ם  ִעֵּבין ִּבְרָּכָהא ֶׁשא"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ןרֲֹהַאד ְּדה הֹוֶשמֹח ְּדַּצֶנ ְּבִגיַמְטִרָּיאב "תשעא ֶׁש"שליט

ן ַיְנִמְּכ, ח"רכְּבִגיַמְטִרָּיא  אָהָּכְרִבּו. יםִנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוא ַע"תשים ִמִנָּׁשן ַהַיְנִמְּכ, 300א ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

ּוְמַזְּמִרים ְּבֶזֶמר  ,ברּוְּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא ח"רכ ןֵכְו .אָהָּכְרין ִּבה ֵּבָדֵּלת ַהַּדֻקר ְנַּקיא ִע ִהה זֹוָנָׁשְּד, ףֶלֶאף ָהד סֹוב ַע"תשעים ִמִנָּׁשַה

ל ן ֶׁשַמ ְזְךֶׁשֶמְּב, י"ִּבְׁשל ַרה ֶׁשָרֹוּתת ַהּוּייִמִנר ְּפאֹוה ְלֶּכְזִּנז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו"ָךֶריו אֹוח ִזַׁשְמב ִמרּו ְּכְּתַא" 'איַּבר יֹוַח'

  .ב"רּוְּכ

ה "ּוִמָּיד ֶׁשֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ָׁשָרה כ, ְוהּוא הֹוד ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ֲחֻנָּכה,  ְׁשִמיִני ְּבהֹוָדָאה):תיקונים כח(ַּבּזַֹהר 

 רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּסִפיָרה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשִהיא .ה"ּו כ"ְוֶזה הּוא ֲחֻנָּכה ָחנ, ה ִּכְסֵליו"ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבכ

 ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך .)ויקרא ד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּהָּתִעת ְּבַּלֻאת ְּגל ֶאֵּמַסְמַה ,"ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה"ִעם , הֹודְסִפיַרת ַה

 יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ הֶז "תִיַז הֵלֲע" .)קסהשלח ( רַהּזֹי ַהֵרְבִּדיל ִמֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו .הֹודכ ְּבִגיַמְטִרָּיא " עהָּדִודְוֵכן  .ִפיַרת ַההֹודִלְס

 ָךַמֵּטה ֻעְּז ")ב, תהילים קי(ְוֵכן ַהָּכתּוב  ".יָהִפְּב ףָרָט תִיַז הֵלֲע הֵּנִהְו" ַחנֹ ייֵמִּב הָניֹו הָזְמָרֶׁש אהּו הֶזְו ,דִוָּד לֶׁש נֹוְּב

 )ילקוט חוקת תשסג(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ל ּכֹחֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח ִּבְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ְוָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַע.ה"ֲחֻנָּכת "ס" ן ִמִּצּיֹוה" הויחִיְׁשַל

ְמאֹור ' רֶפְּבֵסא ָבן מּוֵכ ְו."ה ִמִּצּיֹון" ִיְׁשַלח הויָךַמֵּטה ֻעְּז" ֶנֱאַמר ְךְלָכ,  ַהָּמִׁשיַחְךָעִתיד אֹותֹו ַמֶּטה ִלָּמֵסר ְלֶמֶל

ל ֶׁשר ֵנת "רן "ֶמֶּׁש ֶׁש)קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְמַרֵּמז ַעל ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, "ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי"  ֶׁשַהָּכתּוב'ֵעיַנִים

ֻנָּכה ֲחִמין ָיזּוָזה ְמת "ְוֵכן ר. הֻנָּכֲחֵמי ְימֹוַנת ְׁשְתַּגֶּלה ִמת " רַח"ָּמִׁשי ֶׁש)פא' א ע"ח( 'ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת' רֶפָבא ְּבֵסְוֵכן מּו. יַחִׁשָמ

ת רֹוּוׁש ְקּוּלת ֵאוֹוְצִמ' גְּד, הָּכֻנֲחה ָזזּוְמית יִצִצת " ר,ח"ַמֶצ יַחִׁשָּמל ַה ֶׁשמֹוְּׁשֶׁש) חנוכה ד(' י ָחיׁשן ִאֶּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. מֹאלְׂש

ת ֶצֶּיֻצית ְמִּלַטת ְּבִיַּבל ַהַעַבּו, אלמְֹּׂשה ִמָּכֻנר ֲחֵנְו, יןִמָּיה ִמָזזּוְמ )וכ(' איַחב ַאַרת ְּדֹוּתיְלִאְׁש'א ִּבָבּוּמַּכ, הָּכֻנֲחַל

ַהְדָלַקת ֵנר ְּבִגיַמְטִרָּיא , ת"ד ֵחי"ן יֹו"ם ִׁשי"ֵמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ַח"ָּמִׁשי ֶׁש'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. עַצְמֶאָּב

 ַאָּתה ָּברּוְך, הָּכֻנת ֲחֹוּכְרל ִּבח ֶׁשַסּנֹן ַהֵכְו .יַחִׁשד ָמִום ָּדָדָאְּבִגיַמְטִרָּיא  תִיַּזֶׁש' סָחְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ָּכהּוֲחנ

ה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעָׂש :ָּכהּוֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנ,  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםיאהדונהי

  .5772ְּבִגיַמְטִרָּיא  :ָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזָמן ַהֶּזהיֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּי :ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה

 ,ל"תש אָּיִרְטיַמִּג "יםִמָי םִיַתָנְׁש" הֵּנִה "יםִמָי םִיַתָנְׁש ץֵּקִמ יִהְיַו" )מקץ( ל"יַזִרֲאָהְל 'הָרֹוּת יֵטּוּקִל'ְּב

 אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות ,ל"תש אהּו ה"שס יםִמָעְּפ 'בּו ,יםִמָי ה"שס הָנָׁש לָכְּב יִּכ רַמלֹו הֶצרֹו

 יןִמָּיַה ץֵק אָרְקִנ אהּוְו ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ּוִמּלּואֹו ָּפׁשּוט י"אדנ ְּכִמְנַין ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ה"שס ה"שס

 תּוּלַּגְתִהְל הָנָׁש ו"ל דעֹו יְךִרָצ ,הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק תּוּלַּגְתִה תֶכֶׁשְמִנ הָנָׁש ו"ל םִאֶׁש רֵאָבְמ ןסֹוְרֶזָלְּג בַרָהְו .הָלְעַמְל

ל ר ַעֵּבַדי ְמ"ִרֲאָהיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנְו. ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ת שס"בין ֵכְו .ב"תשע תֶא לֵּבַקְנ בשּוְו .הָּטַמְל יןִמָּיַה ץֵק

 רָכָז תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּמַחַה תמֹוְי לַע זֵּמַרְמ ה"שס יִּכ ,ה"שס ה"שס לֶׁש זֶמֶר ןֵתנֹו אהּו ןֵכָל ,הָלְעַמין ְלִמָּיץ ַהֵק

 'ּב יםִמָי ג"שפ יאִהֶׁש רּוּבִעָה תַנְׁש לַע י"ִרֲאָה לֶׁש אָּיִרְטיַמִּג תֹואֹו תֶא הֶׂשֲעַנ םִאְו ,ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא לֵּמַסְמַה

 תֶא תֶרֶּבַחְמ רּוּבִע תַנְׁשִּד .ב"עתש אָּיִרְטיַמִּג ג"שפ ג"שפ אֹוִתּיֹות 'ו ּוְכָללּות ,ו"תשס אהּו ג"שפ יםִמָעְּפ

ה ָניא ָׁש ִהא"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. יַחִׁשָּמת ַהיד ֶאִלר מֹוּוּבִעָהְו, רּוּבר ִעֵצֹוּיֶׁש הָבֵקְנּו רָכָז רּוּבִח ודסְֹּב ןֹוּתְחַּתַל ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה

 ,ֵיׁש ְּפִקיָדה ֶׁשִהיא ַּבָּׁשַמִים )ילקוט שמואל פח(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו, ץֶרָאץ ָּבֵקם ְוִיַמָּׁשץ ַּב ֵקׁשֵּי ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תֶרֶּבֻעְמ

ר ֶׂשים ֶעִמָע ְּפ'בן ֵכְו ".ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ ַוְּתׁשְֹקֶקָה"יָדה ָלָאֶרץ ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֵיׁש ְּפִק. "ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום' ִיְפקֹד ה"ֶׁשֶּנֱאַמר 

' ים יִמָעְּפ' בְּד. 5736 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,תכּוְלַמ, דסֹוְי, דהֹו, חַצֶנ, תֶרֶאְפִּת, הָרבּוְּג, דֶסֶח, היָנִּב, הָמְכָח, רֶתֶּכ, תירֹוִפְּסַה

ָמִצינּו 

 אָבמּו



ת ַנְׁשה ִּבָלְעַמין ְלִמָּיץ ַהת ֵקּוּלַּגְתד ִהה סֹוֶּזֶׁש, יּהֵּתיְנִכְׁשת ִּדירֹוִפְס' יים ְּבִדֲחַיְתִּמֶׁש, ה"קבת ְּדירֹוִפְס' ל ית ַעזֹוְּמַרְמ, תירֹוִפְס

5736.  

 ָךְל רָּתֻמ ,רַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהת ֶׁשמֹוקֹוְּמל ַהָכְּב יםִרֵחַא יםִׁשרּוֵּפ ׁשֵי יַלאּו בֵׁשחֹו הָּתַאְו ,יןִּצִקְל רֵתיֹו יןִמֲאַמ ָךיְנֵא םִא

 ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ קֵפָס לַע םַגְו ,לֵאָרְׂשִי לַלְּכ לֶׁש ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ יאִה גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ יֵרֲהַו ,תֶמֱא הֶז יַלאּו קֵפָּסַה דַּצִמ שׁשְֹחַל

 טָרְפִבּו ,ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה לֶׁש יםִנָיְנִע דּוּמִלְל ל"ַזֲח יֵרְבִּד םּוּיִק יֵדְי לַע לֵאָרְׂשִּיִמ יםִּבַר ילִּצַהְל ָךְּתְלָכְיִבּו ,תָּבַּׁשַה תֶא יןִלְּלַחְמ

ת ֶמֶחְלִמא ָּיִרְטיַמִגְּבאי ַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבַרא ֶׁש"ין שליטִמאְלַהר ֵמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ׁשדֹוָּקַה רַהּזַֹה רֶפֵסְּב דּוּמִלְל

)ברכות ט(א ָרָמְּגז ְּבֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"ז שליט" הרמיףִסהֹוְו. אתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהים ֵמִלֹוּצ ִנתֹוָרֹוים ּתִדְמֹוּלת ֶׁשכּוְזִּבֶׁש, סַרָפם ּודֹוֱא . 

י ִּכ"א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵס ְּבאָבן מּוֵכְו .ב"תשע'הת ֹוּיִתאֹו, ְּדַחקַה ִּבְׁשַעתְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו 

ה ָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהְו, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצא ִמ הּורֹוקֹור ְמַּקִעֶׁש, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוּוּלַּגְת ִהינּוְיַה, "הָרא תֹוֵצן ֵּתֹוּיִּצִמ

  .לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַרֹויא ּתִהְו, נּוֵקְד ִציַחִׁשת ְמַרֹוא ּתָעְמא ִקָעְמה ִקֶּלַּגְתה ִּתי ֶזֵדל ְיַעְו, הָלָּבַּקד ַהּוּמִלְּב

 )כב ,ב ר"שיהש( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמּו ".ַהְּגָבעֹות ַעל ְמַקֵּפץ ֶהָהִרים ַעל ְמַדֵּלג ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול" )ח ,ב ש"שיה(

 הֵּלַגְמ'ִּב אָבמּו ןֵכְו .ִנְגָאִלין ַאֶּתם ְלִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר ֶׁשהּוא ְּבָׁשָעה יַחַהָּמִׁש ֶמֶלְך ֶזה ,"ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול"

 הֶּזַה בתּוָּכַהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁשְו .ַהְּגֻאָּלה ֵקץ ֶׁשִהִּגיַע "ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול" )שמות( 'תֹוּקֻמֲע

 ,"ֶזה ִהֵּנה" .יְךִלֲהַּתַה לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה הָנָׁש יםִּׁשִּׁשַה לַע זֵּמַרְל ,יםִּׁשִׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִהֵּנה" .הָנָׁש הָאֵמ לֶׁש יְךִלֲהַּתַה לַע זֵּמַרְמ

 לֶׁש יְךִלֲהַּתַה םָלְׁשִנ זָאֶׁש ה"עְל יםיִעִּגַמ ,"ָּבא" תַבֵּת תֶפֶסתֹוְבּו ,יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה ילִחְתַמ זָאֶׁש ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ,"ֶזה" ְוֵכן .יַחִׁשָמ תַדֵל לֶׁש ׁשֶדחַֹה אהּוֶׁש ,בָא תֹוּיִתאֹו "ָּבא"ֶׁש ,א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶׁשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב

" קֹול"יף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרד ִנעֹוְו .)ראה 'פ( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן'ַל 'ַהְּבִרית ְלַאְךַמ' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ דסֹוְּב ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל

ה ָלְעַמין ְלִמָּיץ ַהות ֵקּלַּגְת ִהֹוּב ֶׁשו"תשלד ַע, איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקת ִעַפקּוה ְּתיָלִחְתִהֶׁשר "תים ִמִנָּׁשד ַהֶגֶנְּכ, 136 אָּיִרְטיַמִגְּב

ד ֶגֶנ ְּכ,"הֶז"ְו. 'סד ֶגֶנ ְּכ,"הֵּנִה"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמה ַמל ֶזַעֶׁש, ס"תשד ַעו "תשלים ִמִנָּׁשד ַהֶגֶנ ְּכ24 ִגיַמְטִרָּיאְּב "יִדֹוּד ",ילֵעְלִדְּכ

  .ילֵעְלִד ְּכה" עדֶגֶנ ְּכ,"אָּב"ְו, ב"ע

א ָנָא"י ֵרֲהֶׁש. ב"תשעל ֵלֹוּכם ַהִע ְוא"תשעא ְּבִגיַמְטִרָּי, ּוּנֶּמק ִמֶלן ֵחֵה ֶׁש,ן"ע שט"קרת ֹוּיִתם אֹוד ִעַח ַיב"מם ֵׁש

ן ֹוּיִצן ֵכְו. הָמָקְּנה ַהָאם ָּבָּׁשִּמב ֶׁש"ם מֵׁשְּבה ֶׁשָרבּוְּגד ַהד ַצֶגֶניא ְּכן ִה"ע שט"א קרָקיְסִּפַהְו, ב"ם מל ֵׁשד ַעָּסֻיְמ" ַחכְֹּב

  .ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  הָדהּום ְיִַלָׁשרּוְי

ַדם ְו, "ַעל ַהֶּפַתח" ֶׁשָהָיה ַּדם ֶּפַסחַעל ְׁשֵני ַהָּדִמים , "ַעל ַהֶּפַתח' ּוָפַסח ה"ֶׁשְּמָבֵאר ַהָּכתּוב  ).בא לו(ַהר ַּבּזֹ

ל ה ֶׁשיָלִּמת ַהא ֶא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקא ַהֵּפ ִרה זֹויָחִסְּפִבּו, ְּדַהְיסֹוד ִנְקָרא ֶּפַתח ַהּגּוף, "ֶּפַתח ַהּגּוף" ֶׁשָהָיה ַעל ִמיָלה

י ִפְּכ, היָלת ִמַוְצת ִמכּוְזה ִּבֶיְהה ִּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהֵכְו. םִיַרְצִּמל ִמֵאָרְׂש ִילּוֲאְג ִנּוּלת ֵאֹוְצי ִמֵּתת ְׁשכּוְזִבּו, לֵאָרְׂשי ִיֵנְּב

ְלַמַען . ַצֵּוה ְלַהִּציל ְיִדידּות ְׁשֵאֵרנּו ִמַּׁשַחת. נּוֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵר. ַעל ֵּכן ִּבְׂשַכר זֹאתה יָלִּמת ַהַּכְרִבים ְּבִרְמאֹוֶׁש

 .ב"תשע' הְּבִגיַמְטִרָּיאה יָלית ִמִרד ְּבסֹוְיא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָׂשם ִּבְבָׂשֵרנּו

 ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ר. ָגְרָׁשּהְלֹוִסיף ּתַאל ְו. ַקְּדָׁשּהְלִנית ֵׁש ׁשּובְו', הָׁשָּבַּים ַליֹו'ט ּוּיִפְּב, היָלית ִמִרְבים ִּבִרְמאֹוח ֶׁשַסּנֹן ַהֵכְו

  .ב"תשע

ְלאֹותֹו ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ַמָּזל ּו' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ד ַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ד ַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתל ִּבאּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ים תתנִפָלֲא' ת בַנְׁשִּב

א ֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' ב ֶׁש)שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתִה

א הּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו. דַב ְלְךַלד ָמִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּזר ַהָּפְסִּמַהֶׁש

 ןֵכְו. תֹוּיִתאֹום ָה ִעת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּדת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבד"ִוָּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבו"תתפ' בן ֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמַה

 םַגְו

 בתּוָּכ

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

מּוָבא 



ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו".  אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהואָּפתֹות" )ו, ויקרא ב(ה ָחְנת ִמַנָכל ֲהר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו"תתפ

ק יצֹר ִלָׁשְפ ֶא"ָּפתֹות" ׁשֵּיי ֶׁשֵרֲחַאְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהת ַוכּוְלַּמת ַהַנָכיא ֲהִהֶׁש, הָחְנִּמת ַהַנָכם ֲהר ִעּוׁשו ָק"ר תתפָּפְסִּמַהֶׁש

ח ַׁשְמִּיַו" )יב, ויקרא יח(ב תּוָּכן ַהֵכְו ".ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְּכ, ְךֶלֶּמת ַה ֶאיְךִלְמַהְלה ּוָחְׁשִּמן ַהֶמֶׁש

ת ַבֲחת ַמֶלה סָֹחְנִמא ָּיִרְטיַמִגְּב, ו"ים תתפִפָלֲא' בן ֵכ ְו.ב"תשעא ָּיִרְטיַמִג ְּבלֵלֹוּכם ַהִעְו, א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" תֹואֹ

 ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו. תכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמת ַהחֹוָנְמ' הת ַהמֹום ְׁשֵהֶׁש. םיִקִקת ְרֹוּלת ַחֶׁשֶחְרַמ

ש "רת ָהַּלִפְתא ִּבָבן מּוֵכְו. ְךלְֹמי ִיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדה ֶׁשָּיִנְּׁשם ַהַעַּפל ַהז ַעֵּמַרי ְמַׁשן ִיד ֶּבִוים ָּדִמָע ְּפ'בְּד, ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

י "ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ַׁשיַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִי": ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסאֹו

ל ד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹו ְו.ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו

ְוֶחְצרֹון הֹוִליד : ֶחְצרֹון ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ָּפֶרץְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות " ,תרּות ַּלִגף ְמסֹוים ְּבִאָבּוּמד ַהִות ָּדדֹוְלֹון ּתֵכְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאִּב

 ּובַֹעז ּבַֹעז הֹוִליד ֶאת ַׂשְלמֹוןְו:  ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמהַנְחׁשֹוןְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת : ַעִּמיָנָדב ְוָרם הֹוִליד ֶאת ָרםֶאת 

ם סֹוִפית ִהיא "ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות ֵמ. 5775 ְּבִגיַמְטִרָּיא, " ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִודִיָׁשי הֹוִליד ֶאת דעֵֹבְו: הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד

  .תאֹוע ֵמַׁש ְּתּהָרָּפְסִמסֹוִפית ' ת ץאֹו ְון סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ְׁשַבע ֵמאֹות"ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות ְואֹות נּו

וכן , יוסףש ששמו "ובודאי מרן הגרי, נהיגי הדור האחרון הם משורש משיח בן יוסףהמקובלים שכל מ

 .ת"ח אמ"ק משי"ם הצדי"ף שלו" יוסתיבות, בנוסף רואים בטבלה . הוא יסוד בבחינת יוסף כידועשלום

 ח"מ במספר הרב אלישיבהדילוג .  אותיות המרמז על משיח בן יוסף ששייך למספר שששש הוא בח"משיהדילוג 

 שהקרשים במשכן היו בבחינת אות ]:תיקונים לח[וכן מצינו בזהר . חשיממרמז על האות הראשונה והאחרונה של 

וכן . משיחעם האותיות בגימטריא אלישיב ו. ח"משית "ושה רמיה חלום בן שוסף יוכן . לת את יוסףהמסמ', ו

מצינו בזהר וכן . א"ת ישראל בב ויגאל אישיב,  המסמל את החסד שגואלאלששם ,  מרמז על הגאולהאלישיב

 שלום ומבאר שם ש,"ושבתי בשלום אל בית אבי" לפסוק ב"עשמקשר את הגאולה שתבא משם ] .תיקונים סז[

, אלישיבוגם על השם , שלוםמרמז גם על השם , ב"יוצא שהפסוק הזה שקשור לשם ע. משיחים' מרמז על ב

ב של ''מל, ו שני משיחים''ו,  שלשת האבות'ש, "וןובשלום תובל":  ונביא את דברי הזהר."ושבתי בשלום"

ום יכל בו לחכה את " רב"אליש  וכן."יושבתי בשלום אל בית אב"וזהו שנאמר , ב''ם עולים לע''ובשלו

 ֵעת" .חנןוכן מקום מגוריו ברחוב ". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[ת הכתוב "ור. יבאש

וראש השנה ,  הוא זמן של גאולהניסן' אוכן יום הולדתו . מלכות המסמל 10 ומספר הבית ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה

ג "והוסיף הרה. עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח' לשם'וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל ה. למלכים

א "שליט' ש' ח' מ' ג ר" והוסיף הרה.א"ח ב"שימת "ושה רמיה חברהם אן בלום שוסף יא ש"דוד כץ שליט' ר

צור , ש, י' ג ר"והוסיף הרה.  עם האותיותנחמיה בן חושיאל, בגימטריא שמו של משיח בן יוסףיוסף שלום ש

 וזה ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" בגימטריא הכתוב המרמז על הקץ יוסף שלום בן חיה מושהא ש"שליט

לישיב אלום שוסף יבנו רת של "וכן הר.] א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיער של גם המספ

  .בארמיה שהא ימן את של "הוא גם ר

  .ינּוִזֲאַה תיַרִׁשְּב תרֹוּו ׁשב"ע

 א"ָרְּגַהֵמ תֶרסָֹמ םֶהָל ׁשֵּיֶׁש ל"ַּצַז ןַמְרֶּביְלִז מֹהְׁשלֹ ִיְצָחק 'ר ג"הרה ל ֶׁשֹוּתְחַּפְׁשי ִמֵנְּב ִמאנּוֵבֵהה ֶּׁשל ַמיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרִנ

ים ִרְפת סֹוֶכֶּסל ַמא ַע"ָרְּגת ַההֹוָּגַהא ְּבָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפַע. ינּוִזֲאַה תיַרִׁש יֵקסּוְּפִמ אתֵצֹוּיַה ,ץֵק תַנְׁשִּכ ב"תשע תַנְׁש לַע

, הָּטַמְּלִמה ּוָלְעַמְּלת ִמרֹוּות ׁשַצבּוד ְקעֹוְו, תרֹוּו ׁש'ע ינּוְיַה. הָרֹור ּתֶפֵּסת ַּברֹוּו ׁשב"עי ֵנל ְּפת ַעֶבֶּתְכ ִנינּוִזֲאַה תיַרִּׁש ֶׁש)ח, יב(

ם ִיַתָנְׁשּו, הָדי ֵלֵלְבים ֶחִנָׁש' עק ְלֵּלַחְתִּמ ֶׁש,ב"ער ַּפְסִמ ְלינּוִזֲאַה תיַרין ִׁשר ֵּבֶׁשד ֶקים עֹוִארֹוְו. תרֹוּו ׁשב"עד ַחַי, 'בת ְּכבֹוָׁשְחֶּנֶׁש

 אמרו

ד עֹוְו



ת ֶבֶּכְרֻּמה ֶׁשָמתּו ְס'םת ַרן צּוֶה ָלׁשת ֵירֹוּוׁשב "עָהה ֶׁשֶאְרִנְו, הָרֹור ּתֶפֵּסה ַּבָבתּוְּכי ֶׁשִפ ְּכינּוִזֲאַה תיַרל ִׁשק ֶׁשֵּתְעיא ֶהִבָנְו. הָדֵל

 ׁשֵּׁשת ִמַחל ַאת ָּכבֹוָּכְרֻמ, הָנֹוּתְחַּתַה ְוָהֶעְליֹוָנהה ָרּוּׁשן ַהֵכְו. דָלָּוא ַהֵצם יֹוָּׁשִּמם ֶׁשֶחֶרת ָהר ֶאַהּזֹת ַּבֶלֶּמַסְמּו, 'דת ֹוּיִתי אֹוֵּתְּׁשִמ

 'םיא ִה, תצֹובּוְּקי ַהֵּתְׁשה ִּבָנֹוּתְחַּתית ַהאִלָמְּׂשה ַהָּנִּפַהְו. יוָלת ֵאֶסֶחֻיה ְמָפקּוְּתַהף ֶׁשֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמת ֶאלֹוְּמַסְמַה, תרֹוּוׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיא" םָּמֻּת"ל ֶׁש' מ, "לַהְק"ל  ֶׁש'ק, "יִּתְעַדָי"ל  ֶׁש'י, "היָדִעָאְו"ל  ֶׁש' ו,הָניֹוְלֶעה ָהָרּוּׁשת ַהצֹוְקת ִּבֹוּיִתאֹון ָהֵכְו. הָמתּוְס

ן ַמְׁשִּיַו"ִמּו, יִנָמְיר ַהּוּטים ַּביִלִחְת ַמ"ןרּוּוׁשן ְיַמְׁשִּיַו"ד  ַע"ינּוִזֲאַה"ים ִמִקסּוְּפַהֶׁש' ית ַׁשַחְנִמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ףֵסיֹו

א ָׂשי ֶאִּכ"ק סּוָּפַהֵמ, יןִמד ָיַצים ְלִרְזב חֹוּו ׁשְךר ָּכַחַאְו. יאִלָמְּׂשר ַהּוּטים ַלִקסּוְּפת ַהַלָחְתת ַהֶרֶבעֹו, תלּוָּגה ַהיָלִחְתַּמ ֶׁש"ןרּוּוׁשְי

 .יןִמָּיץ ַהֵּקה ִמָאָּבה ֶׁשָּלֻאְּגה ַהיָלִחְתם ַמָּׁש ֶׁש"יִדם ָיִיַמל ָׁשֶא
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