
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים  [ב"תשע   ֲאָלִפים'ה ואראגליון פרשת 

  דָרת ָּבַּכַמים ְּבִּטִחס ַלה ֵנָׂשֲע ַנַעּוּדַמ

ָׂשִעיר , ְׂשָערֹותה ָמִצינּו ְלׁשֹון ְיִניַקת ַהִחיצֹוִנים ֵמַהְּקֻדָּׁש

, "ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר", ַׂשֲערֹות ָהרֹאׁש, ַׂשֲערֹות ַהְּתִפִּלין, ַלֲעָזאֵזל

ַיֲעקֹב ֶחֶבל ", ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּקֻדָּׁשה ָמִצינּו ְלׁשֹון חּוט אֹו ֶחֶבל

ִחיצֹוִנים ִהיא ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִּדיִניַקת ַה. דֶסל ֶחט ֶׁשחּו, "ַנֲחָלתֹו

ַמה , ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ּוְבֵפרּוד ָלֵכן ִהיא ִּבְבִחיַנת ְׂשָערֹות ַּדּקֹות ְוִנְפָרדֹות

ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַהֶּׁשַפע יֹוֵרד ְּבַהְרָחָבה ּוְבַאְחדּות הּוא ִנְמָׁשל 

. לַֹהיה ֱא"ֲהָוָי תמֹוֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא חּוִטיםְוֵכן . ְלחּוִטים ַוֲחָבִלים

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד צֹוָאה ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ַׂשֲעָרה -  ִניָמאּוְלַהְבִּדיל 

ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא " )ח, כח' ישעי( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַלְּקִלָּפה

 ָּכֵׁשר ִלְפִתיָלה ֱהיֹות  ֶׁשַהֵּׂשָער ֵאינֹו:)שבת כ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . "צָֹאה

ְוִנְרֶאה ְּדָדָבר ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל . ֶׁשהּוא ִנְכָרְך ְוִנְׂשָרף ְוֵאינֹו מֹוֵׁשְך ֶׁשֶמן

ה ָּטַמְּלן ִמֶמת ֶׁשבֹוֲאֹוׁשַּבַּגְׁשִמּיּות ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּׂשָערֹות ָהרּוָחִנּיֹות ֵאיָנן 

 .אָרֲחא ַאָרְטִּסת ַהת ֶאלֹוְּמַסת ְמרֹוָעְׂשִּד ,ַמִּיין נּוְקִּביןה ָלְעַמת ְללֹוֲעַהְל

,  ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשַלח ְלֵעָׂשו ִמְנָחה)טו, בראשית לב(' יםִּיַחר ַהֹוא'ְוֵכן מּוָבא ְּב

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶזה ָהָיה ְלַסֵּמל ֶׁשְּיִניַקת ֵעָׂשו , ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְּכִמְנַין ָׂשִעיר

  . ִחיַנת ָׂשִעיר ּוְׂשָערֹותִמַּיֲעקֹב ִהיא ִּבְב  

 ּוְׂשעֹוָרה , ֶׁשִחָּטה ִהיא ְּבִחיַנת ֶחֶסד:)תיקונים קכז(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

א הּו ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה. ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה

 ַהֶּׁשַפע ִּדְקִלָּפה  ְלֻעַּמת, הּוא ִּבְבִחיַנת ֶחֶסדטן חּוֹוׁשְּלה ִמָּטת ִחיַנִחְבִּב

ְוֵכן . ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרהיא ִה ֶׁשַׂשֲעָרהן ֹוׁשְּלה ִמָרעֹות ְׂשיַנִחְבִּבֶׁשהּוא 

, ְּדָהְרָׁשִעים ִנְמְׁשלּו ִלְבֵהָמה, ְׂשעֹוִרים ִמְּלׁשֹון ַׂשֲעָרה ֵהם ַמֲאַכל ְּבֵהָמה

ּוְכִפי ֶׁשֵּבֲארּו . ְלֶעְליֹון ֶאַּדֶּמה - ְוִחִּטים ִמְּלׁשֹון חּוט ֵהם ַמֲאַכל ָאָדם 

,  ֶׁשַּמְקִריִבים ְּבֶפַסח ָקְרַּבן ְׂשעֹוִרים) ועוד.ה טז"א ר"הרשמ(ַהְּמָפְרִׁשים 

ּוְבָׁשבּועֹות ָקְרַּבן ִחִּטים ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ַיֲהפְֹך ָהָאָדם 

 )ג מצות מצוה י"תרי(יק ם ִׁש"הרמא ַּבָבן מּוֵכְו. ַעְצמֹו ִמְּבֵהָמה ְלָאָדם

  ְוֵכן . אָרֲחא ַאָרְטִּסַהה ֵמָאה ָּבָחְכִׁשְו, הָחְכִׁשה ְלֶׁשים ָקִרעֹוח ְׂשַמֶּקֶׁש

  .ֶחֶסד ְּבִגיַמְטִרָּיא חּוִטים  

 ְוַהִחָּטה :'ְוגֹו ֻנָּכָתה ְוַהְּשעָֹרה ְוַהִּפְׁשָּתה" )לא ,ט שמות(

 ַהִחִּטים י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ."ֵהָּנה ֲאִפילֹת יִּכ ֻנּכּו לֹא ְוַהֻּכֶּסֶמת

 סֵנ הָׂשָע 'ה ַעּוּדַמ יןִבָהְל יְךִרָצְו .ָלקּו ֶׁשּלֹא ָלֶהם ַנֲעׂשּו ְּפָלִאים ִּפְלֵאי

 רֵאָבְל ִנְרֶאה ,ְוַהִּפְׁשָּתן ַהְּׂשעֹוִרים ָלקּו ַעּוּדַמּו ,קּוָל אּלֶֹׁש ֻּכֶּסֶמתַלְו הָּטִחַל

 ְוִלְבֵני ,ַהְּקִלָּפה ֶנֶגד ַהְיינּו ,ַהִּמְצִרים ְּכֶנֶגד ַרק ָהיּו ִמְצַרִיםְּב ְּדַהַּמּכֹות

 ַׁשֶּיֶכת ַהַּגְׁשִמית ֶׁשַהְּׂשעֹוָרה ְוֵכיָון ,ְּכָלל ִהִּזיקּו לֹא ַהַּמּכֹות ִיְׂשָרֵאל

 ּיֹוֵתרֶּׁש ְּדַמה ,ְּתִחָּלה ָלְקָתה ִהיא ָלֵכן ,ַהַּגְׁשִמית ֵמַהִחָּטה יֹוֵתר ַלְּקִלָּפה

 ֶאת ְמַסְּמִלים ַהִּפְׁשָּתן חּוֵטי ְוֵכן ,ַמֵהר יֹוֵתר ָעָליו ָׁשְלָטה ַהַּמָּכה ְקִלָּפה

 ַנֲעׂשּו ְּפָלִאים ִּפְלֵאי ַהִחִּטים ,ָׁשם י"ַרִּׁש ֶׁשאֹוֵמר ְוֶזה ,ַאֲחָרא ְטָראִּסַה

 ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּנֲעׂשּו תְּפָלאֹו ַהִּפְלֵאי ִּבְבִחיַנת ָהָיה ְּדֶזה .ָלקּו ֶׁשּלֹא ָלֶהם

 ,הָתְקָל אלֹ ֻּכֶּסֶמתַה ןֵכְו .ִמְצַרִים ְּבַמּכֹות ָלקּו ֶׁשּלֹא ,ַהְּקֻדָּׁשה ְלַצדּו

 לֹא זֹו ֶׁשַּמָּכה ְוַאַחר. יםִּטִח יןִמ יןִמְסֻּכ .)ע מנחות( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְּד

 ַאְרֶּבה ַמַּכת ֶאת ה"הקב ִביאֵה ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלהֹוִציא ִהְסִּפיָקה

 רּוָחִנית יֹוֵתר ֶׁשִהיא ַאף זֹו ִחָּטה סֹוף ְּדסֹוף .ַהִחָּטה ֶאת ַּגם ֶׁשָאַכל

 ֶׁשַהְׁשָחַתת רֹוִאים ְוֵכן .ַלִּמְצִרים ַׁשֶּיֶכת ָהְיָתה ִהיא ,ֵעֶרְך ְלִפי ֵמַהְּׂשעֹוָרה

 ,ִמֶּזה ֶנֶהְנָתה לֹא ְּבִרָּיה ּוםֶׁשּׁש ְּבאֶֹפן ָּבָרד ְיֵדי ַעל ָהְיָתה ַהְּׂשעֹוָרה

 ְיֵדי ַעל ֶנֶעְׂשָתה ַהִחָּטה ַהְׁשָחַתת ְלֻעָּמָתּה .ְּגמּוָרה ַהְׁשָחָתה ִּבְבִחיַנת

 זֹו ָהְיָתה ְולֹא ,ִמֶּמָּנה ְוֶנֱהָנה אֹוָתּה ָאַכל ַעְצמֹו ֶׁשָהַאְרֶּבה ְּבאֶֹפן ָהַאְרֶּבה

ל ַכה ָאֶּבְרַאָהֶׁש' בב ֵליַטִי'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ּתֹוֶעֶלת ְללֹא ְּגמּוָרה ַהְׁשָחָתה

א לְֹו ")טו, שמות י(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ןֶשץ גֶֹרֶאל ְּבֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבים ֶׁשִּטִחת ַהם ֶאַּג

 ְוֵכן". םִיָרְצץ ִמֶרל ֶאָכה ְּבֶדָּׂשב ַהֶׂשֵעְבץ ּוֵעק ָּבֶרל ֶיר ָּכַתנֹו

 ,מו בראשית( ַהִּמְצִרים ֶׁשל ַּכְסָּפם ַעל ַהְמַדֵּבר תּובַּבָּכ ְמֻרֶּמֶזת ה"ְׂשעֹוָר

 ןַעְּכַנ ְבֶאֶרץּו ִמְצַרִים ץֶרְבֶא ִּנְמָצאַה ַהֶּכֶסף ָּכל ֶאת יֹוֵסף ַוְיַלֵּקט" )יד

 ֶׁשל ְּדַכְסָּפם ,אֹוִתּיֹות 'ז ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ׁשְֹבִרים ֵהם רֶׁשֲא ַּבֶּׁשֶבר

 ְּכֵדי ֵאּלּו ְׂשעֹוִרים ִלֵּקט ַהְיסֹוד ְויֹוֵסף ,ְׂשעֹוָרה ִלְבִחיַנת ְךַׁשָּי ַהִּמְצִרים

 תֶא ִלֵּקט ֶׁשּיֹוֵסף ,'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש ְּכִפי ַלְּקֻדָּׁשה ןְלַהֲעלֹוָת

   ִּביִציַאת לִיְׂשָרֵא ְּכַלל ֶׁשל ָּגדֹול ָהְרכּוׁש ֶאת ְלָהִכין ְּכֵדי ְּבִמְצַרִים ַהֶּכֶסף

   .ֶזה ָממֹון ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּניצֹוצֹות ַהֲעָלַאת ְלצֶֹרְך ,ִמְצַרִים  

 ַהחּוָצה תֹו ֶׁשַּׂשֲערֹות ָהֵעֶגל ֶׁשּבֹוְלט:)פקודי רלז(ַּבּזַֹהר 

  ִּבְׁשִביל ָלֵתת ֵחֶלק ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ִּבְבִחיַנתןֵה, ֵמַהְּתִפִּלין

 ִנְרֶאה ְּדָׂשִעיר. ּלֹא ְיַקְטֵרג ַעל ָהָאָדם ֶׁשַּמִּניַח ְּתִפִּליןֶׁש, ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל

, ְׂשָערֹותּוֶׁשּנֹוְתִנים ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ָׂשִעיר ,  ִמְּלׁשֹון ְׂשָערֹותא הּוַלֲעָזאֵזל

 :)תצוה קפה(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ן ֵכְו. ְהֶיה לֹו ְקָצת ְיִניָקה ְולֹא ְיַקְטֵרגִּתֶׁש

ִּדְׂשַער ָהֵעז יֹוֵרד ְּבעֶֹמק ַהִּסְטָרא , ְלִחים ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְולֹא ֵעזֶׁשּׁשֹו

ְׂשָערֹו ֵאינֹו , ַאף ֶׁשַּׁשָּיְך ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהָּׂשִעיר, ַאֲחָרא

ל נֹוֵתן ּוַמְׁשַמע ֵמַהּזַֹהר ָׁשם ֶׁשָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵז, יֹוֵרד ְּבעֶֹמק ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ל ֵּמַסְמַה עֹזן ֹוׁשְּלא ִמ הּוזֵען ֵכְו. ְיִניָקה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ִּבְבִחיַנת ֵׂשָער

 ינּוִצן ָמֵכְו .ִּסְטָרא ַאֲחָראק ַהֶמעֹ ְּביַעִּפְׁשַהְל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֶרֶדת תֶא

  , "ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר" ִעם ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזלת ֶא ֶׁשְּמַקֵּׁשר .)צו כח(ַּבּזַֹהר 

  . ִמְּלׁשֹון ֵׂשָערא הּוְוַגם ָׁשם ַמְׁשַמע ֶׁשָּׂשִעיר   

 ֶׁשָהיּו ַהַּבְבִלִּיים ִמְּפֵני לֹו ָעׂשּו ְוֶכֶבׁש .)סו יומא( ַּבִּמְׁשָנה

 ִנְרֶאה ,ָוֵצא טֹל ,ָוֵצא טֹל לֹו ְואֹוְמִרים ִּבְׂשָערֹו ְמַתְּלִׁשים

 ,ְלָזְרזֹו ,ַלֲעָזאֵזל ַהָּׂשִעיר ֶאת ַהּמֹוִליְך ֶׁשל ִּבְׂשָערֹו ְּלִׁשיםְמַת ָהיּו ְּדָלֵכן

ְלַגֵּבי 

ָמִצינּו 

 ָּכתּוב

ָמִצינּו 

  ָמִצינּו



 ַהִּסְטָרא ֶׁשל ְנִציִגים ִּבְבִחיַנת ְוָהיּו ,ְּכֵׁשִרים ֲאָנִׁשים ָהיּו לֹא ֵאּלּו ַּדֲאָנִׁשים

 .'ְוכּו ֲעֵליֶהם ְיַקְטֵרג ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ,ִליִניָקתֹו ֶׁשּדֹוֲאִגים ,ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ַאֲחָרא

 ַעד ,ֶזה ִמֵּׂשָער ְיִניָקה ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא ָלֵתת ,ִּבְׂשָערֹו ְמַתְּלִׁשין ָהיּו ָלֵכן

 ְוֵכן .ְיַקְטֵרג לֹא ְוֶׁשֵּביְנַתִים ,ַלֲעָזאֵזל ַהָּׂשִעיר ֶׁשל ֵמַהֵּׂשָער ֶׁשַפע ֶׁשְּיַקֵּבל

 )יד ,ז קהלת( ַהָּכתּובֶׁש ל"זצ באסֹוָּסִמ יּבֵל המֶׁש 'ר ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב ייִתִאָר

 ַהְּלֻעַּמת ִנְמָצא םָׁשְּד ל"ֲעָזאֵז ת"ר "ָהֱאלִֹהים ָׂשהָע הֶז ֻעַּמתְל הֶז תֶא ַּגם"

 ְׁשִליַטת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ֲעָלָטה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעָזאֵזל ְוֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶזה

 בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַּבָּגלּות ֶׁשִּיְׂשָרֵאלְּכ ַאֲחָרא ְוַהִּסְטָרא ָהעֹוָלם ֻאּמֹות

   ָּגלּות ַעל ְמַדֵּבר ֶזה ְוָכתּוב ."ָהָיה ַוֲעָלָטה ָּבָאה ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי" )יז ,טו

   .ָׁשם 'ַהּטּוִרים ַבַעל'ְּב ַּכּמּוָבא ,ִיְׂשָרֵאל  

 ,ְויֹוֵרד ְתַּגְלֵּגלִמ ְוהּוא ַלֲאחֹוָריו ּוְדָחפֹו .)סז יומא( ַּבִּמְׁשָנה

 ֵאָבִרים ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעד ָהָהר ַלֲחִצי ַמִּגיַע ָהָיה ְולֹא

 ָהר ְלרֹאׁש ַלֲעָזאֵזל ַהָּׂשִעיר ֶאת לֹוְקִחים ָהיּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֵאָבִרים

 ֶׁשַהֶּׁשַפע ִלְרמֹז ,ֵאָבִרים ֵאָבִרים ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַעד אֹותֹו ּוַמְׁשִליִכים

 ִּכְדֵבַאְרנּו ָהר ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְיסֹוד יֹוֵנק ַאֲחָרא אְטָרִּסֶׁשַה

 ,ֵאָבִרים ֵאָבִרים ִּבְבִחיַנת ,ְּבֵפרּוד ֵאָליו ַמִּגיַע ,'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

   ַמְׁשִּפיִעים ָלֵכן ,ְּבֵפרּוד ִהיא ִויִניָקָתם ,ִנְפָרִדים ַאֲחָרא ְטָראִּסַה ְּדחּוֵטי

  .ְּבֵפרּוד ָלֶהם  

 וָׂשֵע רבּוֲע יםִׁשָדֲע ידִזְנ לֵּׁשִּב בקֲֹעַּיֶׁש :)קלט תולדות( רַהּזַֹּב

 ַהָּכתּוב ֵכןָלְּד הֶאְרִנ .לאֵזָזֲעַל ירִעָׂש תיַנִחְבִּב היָקִנְי לֹו תֵתָל

 "ָהָאדֹם םָהָאדֹ ןִמ אָנ יַהְלִעיֵטִנ ַיֲעקֹב ֶאל ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר" )ל ,כה בראשית(

 "ָהָאדֹם ָהָאדֹם" ְוֵכן .ַׂשֲעָרה ִּבְבִחיַנת ִהיא ֵעָׂשו ִּדיִניַקת ,א"ִניָמ ת"ס

   ִחָּטה ֶאֶרץ" )ח ,א דברים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ו"ֵעָׂש ְוֵכן .ִניָמא ְּבִגיַמְטִרָּיא

   .ְׂשעֹוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדֵעָׂשו ,אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך "ָרהּוְׂשעֹ  
ַּכּמּוָבא , ַרק ִאם הּוא ָּגדֹול ִּכְׂשעֹוָרה, ְּדָלֵכן ֶעֶצם ַהֵּמת ְמַטֵּמא

ְּדרּוַח ַהֻּטְמָאה ֶׁשִהיא , ֶעֶצם ִּכְׂשעֹוָרה .)עירובין ד(ַּבְּגָמָרא 

ן ֵכְו. ִּבְבִחיַנת ְׂשעֹוָרה ִנְדֶּבֶקת ְלֶעֶצם ַהֵּמת ַרק ִאם ֵיׁש ּבֹו ִׁשעּור ְׂשעֹוָרה

ֵאין ַהֵּׁשד ׁשֹוֵלט ַעל ְּבִרָּיה ָּפחֹות  )יד, שמות ח(י "ַרִּׁשָמִצינּו ְּב

 ֶׁשַהֵּׁשִדים ִנְקָרִאים 'יתיִצל ִצַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. ִמִּכְׂשעֹוָרה

ְטָרא ִּסַהֶׁשְוַגם ָּכאן רֹוִאים , ְטָרא ַאֲחָראִּסַלְוֵהם ַׁשָּיִכים , ְׂשִעיִרים

 .)נדה כה( ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן ֵכ ְו.יָטה ְּבָפחֹות ִמִּכְׂשעֹוָרהַאֲחָרא ֵאין ָלֶהם ְׁשִל

' ַחְׁשַמל ָּדם'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו, הָרעֹוְׂשל ִלָׁשְמר ִנָּבל ֻעא ֶׁשָבְקּוּנד ַהסֹוְּיֶׁש

ְדִדים ִנְרֶאה ְּדַהִּמָּדה ֶׁשָּבּה מֹון ֵכְו. אָבְקּוּנד ַהיסֹוה ִּביָזִחת ֲאֹוּפִלְּק ַלׁשֵּיֶׁש

ְלַסֵּמל ֶׁשַהְּׂשעֹוִרים ַׁשָּיִכים , חֶֹמר ְׂשעֹוִריםְׂשעֹוִרים ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשּזֹו ַהַּדְרָּגה ֶׁשְּלַמָּטה, ָחְמִרּיּותֶה ,חֶֹמרְלַדְרַּגת ַה

   ֶׁשְּקִלַּפת רּוַח .)ת צגרו(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ן ֵכְו .'ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור'

  . "ֵעָׂשו ִאיׁש ָׂשִעיר"ּוִמְּלׁשֹון , ַׂשֲעָרהִמְּלׁשֹון , ְסָעָרהְסָעָרה ִנְקֵראת   

 ׁשֵּקִּב אהּו אָבָר לֶׁש תֹויָתִמ ןַמְזִּבֶש .)כח ק"מו( ַּבְּגָמָרא

 רֵעַצְי אּלֶֹׁש תֶוָּמַה ְךַאְלַּמִמ ׁשֵּקַבְּיֶׁש יםִרעֹוְׂש בַר יוִחָאֵמ

 ןיָוֵּכ יםִרעֹוְׂש בַרֵמ ׁשֵּקִּב אָבָרְּד הֶאְרִנ .היָתִמ ןַמְזִּב תֹואֹו

 לַע יַעִּפְׁשַהְל לַכיּו אהּו ,ִּדְקֻדָּׁשה יםִרעֹוְׂש תיַנִחְּבִמ ֹוׁשְרָּׁשֶׁש

 ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,הָּפִלְקִּד יםִרעֹוְּׂשַל ְךָּיַּׁשֶׁש תֶוָּמַה ְךַאְלַמ

   יאִה הָנֶּמִּמֶׁש ְּקֻדָּׁשהַל דבֹוָּכ ׁשֵי הָּפִלְק לָכְּלֶׁש 'ָהַאְחדּות ַחּכֹ'

   .תֶקֶניֹו  

ֶׁשַהְּׂשִעיִרים ְוָכל ִמיִנים ָרִעים ְמֵלִאים .) אחרי ע (ָמִצינּו ַּבּזַֹהר

, "יםְׂשִעיִר"ִּזיִקים ִנְקְראּו ַּמַה ֶׁשַהֵּׁשִדים ְונּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. ְׂשָערֹות

 ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן ָמִצינּו. ְטָרא ַאֲחָרא הּוא ִּבְבִחיַנת ֵׂשָערִּסְּדַה, ִמְּלׁשֹון ֵׂשָער

יֹוֵסף ֶקֶטב ְמִריִרי ָעׂשּוי '  הּוָנא ְּבֵׁשם רבַרר ַמָא )ג, ר יב"במדב(

  א "ְוֵכן מּוָבא ָּברמ, ֵעיַנִים ֵעיַנִים, ְׂשָערֹות ְׂשָערֹות, ְקִלִּפין ְקִלִּפין

  . ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַהֵּׁשִדים קֹוְלִעים ֶאת ַׂשֲערֹוֵתיֶהם ַּבַּלְיָלה ) ו,ד קצח"וי(  

ִיְזְּבחּו ַלֵּׁשִדים לֹא ֱאלַֹּה ֱאלִֹהים לֹא " )יז, דברים לב(

. "ְיָדעּום ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאבֵֹתיֶכם

לֹא ָעְמָדה , לֹא ָיְראּו ֵמֶהם, "ֲאבֵֹתיֶכםלֹא ְׂשָערּום " י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

 ְך ַׂשֲערֹות ָהָאָדם ַלֲעמֹד ֵמֲחַמת ִיְרָאה ָּכְךֶּדֶר, ַׂשֲעָרָתם ִמְּפֵניֶהם

ִהיא ִמְּלׁשֹון ,  ַּבָּכתּוב"ְׂשָערּום"רֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון . ִנְדָרׁש ְּבִסְפִרי

ֶׁשֲעבֹוָדה ָזָרה זֹו ֶׁשִהיא , רִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב ְּבאֶֹפן ַאֵח. ְׂשָערֹות

, "לֹא ְׂשָערּום ֲאבֵֹתיֶכם", ְטָרא ַאֲחָראִס לֶׁשִּבְבִחיַנת ַׂשֲערֹות 

ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַׂשֲערֹות ָהָאָדם עֹוְמדֹות . ֲאבֹוֵתיֶהם לֹא ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה

, ם ְלחּוֵטי ַהְּגבּוָרהָהָאָדִמְתַקֵּׁשר ְּדִבְזַמן ִיְרָאה , ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ְמַפֵחד

ְוחּוֵטי ַהִּיְרָאה ְוַהְּגבּוָרה ֵהם ִּבְבִחיַנת ְׂשָערֹות . ֶׁשֵּמֶהם ָּבָאה ַהִּיְרָאה

  ְוִהְתַקְּׁשרּות זֹאת ַמְׁשִּפיָעה ַעל ַׂשֲערֹוָתיו , ַּדּקֹות ַהַּמְׁשִּפיעֹות ְּבִצְמצּום

  .ַהַּגְׁשִמּיֹות ֶׁשַּיַעְמדּו  

 ְוֵכן ָּכתּוב ,"ְּבֵבית ִיְׂשָרֵאל ָרִאיִתי ַׁשֲערּוִרָּיה" ) י,הושע ו(

 ִנְרֶאה ִּדְׁשִחיתּות "ְוַׁשֲערּוָרה ִנְהְיָתה ָּבָאֶרץ ") ל,ה' ירמי(

  ְלַרֵּמז ֶׁשִהְתַקְּׁשרּו ִעם , ַׂשֲעָרה ִמְּלׁשֹון "ַׁשֲערּוִרָּיה"ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

  . ְטָרא ַאֲחָראִּסַׂשֲערֹות ַה  

 ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל ַרב "ְיָעֶרה ָּפְתֵהן 'ַוה" :)סב שבת( ַּבְּגָמָרא

 .ְּכַיַער ִּפְתֵחיֶהן ֶׁשַּנֲעׂשּו ָאַמר ְוַחד ְּכִקיתֹון ֶׁשִּנְׁשְּפכּו

 ִנְרֶאה .ֵׂשָער ִנְתַמְּלאּו ְּכַיַער ,ִזיָבה ַּדם ׁשֹוְפכֹות ְּכִקיתֹון י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו

 ,ֵׂשָער ִנְתַמְּלָאה ֶׁשֶעְרָוָתן ָהָיה ְזנּות ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבנֹות ֶׁשל ָהעֶֹנׁש ְּדָלֵכן

   ְוֵכן .ְׂשָערֹות ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ֶזה ִמָּמקֹום ֶׁשּיֹוְנִקים ַאֲחָרא ְטָראִּסַה ַעל ְלַרֵּמז

   .'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַאֲחָרא ְטָראִּסַה ֶאת ְמַסֵּמל ִזיָבה ַּדם  

 בטבת 'ו( 'ַהּמֹוִדיַע' ְּבִעּתֹון ֶׁשֻּפְרַסם ְׂשָערֹות ְּבִעְנַין ַמָּדִעי

 ָּבעֹור ָּתִאים ִמּתֹוְך צֹוְמחֹות ֶׁשַהְּׂשָערֹות מּוָבא )ו"תשס

 ְוָיְצָאה ּוֵמָתה ָּבעֹור ֶׁשָהְיָתה ַהִחּיּות ֵהן ְוַהְּׂשָערֹות .ֵמִתים ֶׁשַּכְבָיכֹול

 ָּתִאים עֹוד ֶׁשֵּיׁש ִמּׁשּום הּוא ִלְצמַֹח ַמְמִׁשיָכה ֶׁשַהַּׂשֲעָרה ְוֶזה .ַהחּוָצה

 ,ַהְּׂשָערֹות ְּבִחּתּוְך ְּכֵאב ׁשּום ֵאין ְוָלֵכן .ַהחּוָצה אֹוָתּה ְודֹוֲחִפים ֶׁשֵּמִתים

 ִּדְכֵׁשם ,ִלְׂשָערֹות ִנְמְׁשלּו ַאֲחָרא ְטָראִּסַה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .תֹוֵמת ִּבְבִחיַנת ְּדֵהן

 ַהַהְׁשָּפָעה ָּכְך ,ַהָּמֶות ִלְמקֹום ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַהְׁשָּפָעה ְמַסְּמלֹות ֶׁשַהְּׂשָערֹות

 ְּכִפי .ַהָּמֶות ִלְמקֹום ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַהְׁשָּפָעה ִהיא ַאֲחָרא ְטָראִּסַל ֶׁשּיֹוֶרֶדת

 ֵיׁש ַלֵּמִתים ֶׁשַּגם ,'םֵמִתי ְקרּוִיים ְּבַחֵּייֶהם ְרָׁשִעים' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו

 ֶׁשל ְוַחֵּייֶהם ,ְּדַגְרֵמי ָהְבָלא ֶׁשִּנְקֵראת ֲעֵליֶהם ֶׁשּׁשֹוָרה ְמֻצְמֶצֶמת ִחּיּות

   .ַלֵּמִתים ֶׁשֵּיׁש ַהְמֻצְמֶצֶמת ַהִחּיּות ֶׁשל ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ִהיא ָהְרָׁשִעים

  .]ְּכִדְלֵעיל ָּגדֹול ְּבִצְמצּום יעֹותֶׁשַּמְׁשִּפ ְׂשָערֹות ִּבְבִחיַנת ִהיא זֹו ְוִחּיּות  

 ָמִצינּו

 ינּוִצָמ

ה ִנְרֶא

ָמִצינּו

 ְוֵכן

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 

  ָמִצינּו

  ְּבֶמְחָקר[



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן 

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

 תעֹוָׁש 'ג לֵחָּת גֹוגָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת

 תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו

 םִאְו .תעֹוָׁש שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ נּוָא הֶז לַעְו .דָבְלִּב

 םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,אנּוֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ

 .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו

אותיות ת עָֹׁש' גא ש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁשְו

 חַסּנַֹה ןֵכְו. אָּבא ַרָנְעַׁשהֹ ץֵנָה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע ןֵכְו .ג"תשע

   ְלִצּיֹון ּוָבא .ֹוֵאלַהּׁש ַּדל ְלַעם ְוֵיָאֵמר תצֹוֲח ןּוּקִתְּב יםִרְמאֹוֶׁש

   .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .ּגֹוֵאל  

יק ִּדַצ"ק סּוָּפל ַהיו ַעָרָבת ְּד ֶאׁשֵרֹוּדם ֶׁשר ָׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדן ְּבֵּיַעְנ

ה ָרָּדְגַהַהה ֶׁשֶאְר ִנ,"'גֹו ְוהְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶג חָרְפר ִיָמָּתַּכ

ת יַאִבה ְלָרָּדְגא ַהן לִֹיַדיא ֲעא ִה"ז תשעּוּמף ַּתל סֹו ַעאָתלּוף ָּגסֹו

 ְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגף ַהל סֹוה ֶׁשָרָּדְגַהַהיל ֵמִחְתַּמ ֶׁשיְךִלֲה ַּתׁשֵיְו, יַחִׁשָּמַה

, ייִעִבְּׁשף ַהֶלֶא ָהְךר ָּכַחַאְו, יםִתֵּמת ַהַּיִח ְּתְךר ָּכַחַאְו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִּב

ַצִּדיק ַּכָּתָמר " רַהּזֹן ַהֹוׁשה ְלֶזְו. יםִׁשָדץ ֲחֶרָאם ָוִיַמ ָׁשְךר ָּכַחַאְו

, "הְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶג", 'כּו ְוַעל ָּגלּוָתא ְּדָבֶבל ִאְּתַמר, "ִיְפָרח

, הּוא ְּכַהאי ֶאֶרז ְּדִאְתַעֵּכב ְלַסְּלָקָאה, ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרָאה

הּוא יֹוָמא ְוִׁשירֹוָתא , ים ְּבִקּיּוֵמיּהּוִמַּׁשְעָּתא ִּדְסִליק ַעד ְּדָקִא

ְׁשתּוִלים ". ַעד ַּדֲעִביד ֵצל ִּבְנהֹוָרא ִּדיָמָמא, ְּדיֹוָמא ַאֲחִריָנא

, "ּו ַיְפִריחּולֵֹהינְּבַחְצרֹות ֱא", ְלִזְמָּנא ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, "'ְּבֵבית ה

ַההּוא יֹוָמא ְּדִיְׁשַּתַּכח ְּב, "עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה", ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים

ַהָּׁשַמִים "ִּדְכִתיב , ְלָבָתר, "ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעָנִנים ִיְהיּו", ָעְלָמא ָחרּוב

 מנין ח"רכבגימטריא  "ְּכֶאֶרז "וכן". ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה

 'ר ג"הרה יףִסהֹו ְו.ב עד סוף הששת אלפי שנים"השנים מתשע

   מרמז על בית המקדש "הַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶג"א ש"שליט רֶגיְנִוֶל הֶׁשמֹ

  .שנקרא לבנון  

 יםִעְבִׁש דסֹוְּב םֵה תֹוּמֻא יםִעְבִּׁשֶׁש :)עו תיקונים( רַהּזַֹּב

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

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

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

 ְבֵכןּו .ִׁשְמָך ִיְתַקֵּדׁש ּוְבֵכן ;הָּלֻאְּגַה לַע ןֵכְבּו יםיִרִּכְזַּמֶׁש תמֹוקֹוְמ

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

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

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

 ב"עא שמזמור "ליטן שַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .דֶסת ֶחיַרִפְס

ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש " בתהילים מדבר על מלך המשיח

   המרמז ".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", המזמור מסיים ו," ְׁשמֹוִיּנֹון

  .על הסוף והקץ  

 נּוָּלה ֶׁשָאֵּמה ַל'ָיָאד ְר עֹוינּוִצָמא ֶׁש"שליט' ר' ז' ג ר"הרה

, ֶאֶלף ְׁשִתיָתָאה ְוִׁשיִׁשי ִאיהּו :)תיקונים סז(ר ַהּזַֹהֵמ

 "ַהִּׁשיִׁשי"ְלׁשֹון ּו,  ֶאֶלף ַהִּׁשיִׁשי הּוא ֶנֶגד ַהְיסֹודינּוְיַה .ְׁשִביִעי ְיסֹוד

ֶטֶרת ֲע ְּתָתָאה'  ְּבסֹוד ה,ְּתָתָאה ֶׁשִהיא ְׁשִביָעָאה ְּדִׁשיִׁשי' ּכֹוֵלל ה

 ,יתיִעִבְּׁשה ַהָאֵּמה ַהָמְלְׁשִּנֶׁשש ְּכ"ת תַנְׁש ִּבנּוְמַלְׁשה ִהת ֶזֶא ְו,ַהְיסֹוד

ֶׁשהּוא , ִּליִתיִּגי " ְלִלִּב,"ּוּלֻכְיַו" ןַיְנִמים ְּכִנב ָׁש"ד עיף עֹוִס נֹוְוָאז

ה "קב  ִיחּוד,ָהָאֶרץ ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְוִהְׁשַּתְּלמּות ְוִהְתַּכְּללּות ַהָּׁשַמִים

 ב"עתשסֹוד ְׁשַנת  ְוהּוא. ּוא ֵעת ַהְמֻסָּגל ִלְגֻאָּלהֶׁשה, ּוְׁשִכיְנֵּתיּה

א "ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרהֵמי ִּתְעַמָׁשְו. ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה

. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַרְל, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעֶׁש

ב "תשעאו באופן אחר . תֹומּוֵלְׁש ּותֹויִלְכַתד ְלסֹוְיא ַהבֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד

 ובכלל כל . המסמל את היסודי"ח כמנין עַׁש ֵתפעמים' בת ֹוּיִתאֹו

 שהם שייכים ליסוד בגלל ים מתקשרע ואילך"שנים מתשר העש

 וכן מובא בכמה .היסודשהוא מספר המסמל את  ,ע"לאותיות תש

, ודא שהגאולה תלויה ביס"בשם הגר' קול התור'מקומות בספר 

ושוב . ר"ק בכ" שמתחלפות בחילוף איץ"טצובחילוף אותיות 

מספרה ' צאות , תשע מספרה 'טאות . רואים את המספר תשע

חסד ' וכן מובא בספר .תשע מאות מספרה 'ץואות , תשעים

 ימשוך שיעור גלות הזה עד רדת אמנם )נהר ג' מעין א(' לאברהם

יעור מהלך  לשער ולמנות שוהיודע, מדרגות אלו זו אחר זו

 ידע שיעור גלותנו עד ,זה כמה אנו יורדים מדי יום ביום

סוכת דוד " ה שאמר הכתובוז, וידע זמן הגאולה, כמה

,  כי לעולם היא נופלת ויורדת עד שתשכב לעפר,"הנופלת

 רואים שגאולת בעיתה תהיה כשעם ."קומה עזרתה לנו"ואז 

 ביותר ומספר תשע הוא התחתון. ישראל יהיו בתכלית הירידה

ברית 'וכן ידוע מה שכותב הספר . בספרות שהם מאחד עד תשע

, על החודש התשיעי והיום התשיעי והשעה התשיעית' מנוחה

וכן רבי נחמן . ה"שהם הזמנים המסוגלים ביותר להתחבר לקב

עיין (. קץ האמתר הוא אומ, מברסלב כשמדבר על קץ בעיתה

פי שידוע שהמספר וכ, תשע במספר קטן אמת ו)ן קפו"ליקוטי מוהר

  וכן מובא.הזה תמיד חוזר על עצמו ומתגלה בו סוד האמת

 .'ט אֹות ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְיסֹוד ,)מה 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"רשב ַמַאְמֵרי ַׁשַער'ְב

 ֶׁשַפע ֶאת ַהַּמְׁשִּפיָעה ַׁשָּבת ְוֵכן .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ט ְּפָעִמים 'ט ְוֵכן

 ןֵּיַע

ם ִאְו

 ינּוִצָמ

 יףִסהֹוְו



 ֵמֶעֶׂשר ְּתִׁשיִעיתַה ִהיא ַהְיסֹוד ִּדְסִפיַרת .ֵּתַׁשע ָקָטן ְסָּפרְּבִמ ַהְיסֹוד

 .ַהְיסֹוד ׁשֶֹרׁש ןֶׁשֵה ָהִראׁשֹונֹות ַהְּסִפירֹות ֶאת ַּגם ְּכֶׁשּסֹוְפִרים ,ַהְּסִפירֹות

ר אֹוָהֶׁש' ת טת אֹויַנִחְבא ִּבד הּוסֹוְיַה ֶׁש.)הקדמה ג( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ֵכְו

 ַהְמַסֶּמֶלת ק"ַצִּדי ָהאֹות ְוֵכן. אבֹיד ָלִתָעה ֶלֶּלַּגְתִי ְוּהָכתֹוז ְּבַנְג ִנזנּוָּגַה

 ִּתְׁשִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ו ְּפָעִמים 'יה ְוֵכן .ִּתְׁשִעים ִמְסָּפָרּה ַהְיסֹוד ֶאת

 'יהו ֹותָּבאֹוִתּי תֹוֶׁשִּנְכָלל ְסִפירֹות ַהֵּתַׁשע ָּכל ַעל ְמַרֵּמז 'ו ְּפָעִמים 'ְּדיה

 ָלֶהן ֵיׁש ָוֵתַׁשע ֵׁשׁש ֶׁשַהְּסָפרֹות רֹוִאים ְוֵכן .ִּתְׁשִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵה ָלֵכן

ר ֶׁש ֶקינּוִצן ָמֵכ ְו.ְלַמְעָלה ֲעֻגָּלה ְוזֹו ְלַמָּטה ֲעֻגָּלה ֶׁשּזֹו ֶאָּלא צּוָרה אֹוָתּה

ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, עַׁשר ֵּתָּפְסִמם ד ִעסֹוְיע ַהַפת ֶׁש ֶאיַעִּפְׁשַּמין ַהִמָיְנין ִּבֵּב

 וכן פורסם ."ןִמָיְני ִבֵנְביא ִלִׂשי ָניִעִׁשְּתם ַהֹוּיַּב" )ס, במדבר ז(

ט לפני שהתחיל העשור של מספר "שבערב ראש חודש אב תשס

וכשהירח זז מהשמש , היה ליקוי חמה גדול במזרח הרחוק, ע"תש

והדבר עשה , ודהיא האירה בצורת מגן ד, והשמש התחילה להאיר

א שלפני "מנחם זיסמן שליט' ג ר"וביאר הרה. רעש גדול בעולם

מחזיר את המלכות לבית ' שבה ה, שהעולם נכנס לעשור של הקץ

 )לזתהילים פט (התקיים הפסוק . לקיים את שבועתו לדוד, דוד

ָלם ְוֵעד ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹו: ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי"

 "ועד בשחק נאמן" י שם"וכפי שמבאר רש. "ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה

היינו שהשמש והירח מעידים על חזרת  .הירח והשמש עדים לו

 לכן בזמן ליקוי חמה שמסמל את נפילת .המלכות לבית דוד

  והירח על חזרת מלכות בית דוד העידו השמש , אומות העולם

  ..ר"בקרוב אכי  

ר( ן"ַּבְמַרָּב או י ל הנה" על ב י י ישכ )עבד  ִּבְתׁשּוָבה ַהָּמִׁשיַח "

 ָעָליו ָּבאַה ַהֵּקץ ַעד ִיְתַאֵחר ,ָלאו ְוִאם ,ִמָּיד ָיבֹא

 ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" ,ְּכִדְכִתיב ,ִּבְׁשבּוָעה

ה "קבָהֶׁש, הָעבּוד ְׁשסֹויא ְּב ִהּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגים ֶׁשִארֹוְו ."ָהעֹוָלם ְּבֵחי

ן ַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרה יףִסהֹוְו .ּהָּתִעל ְּבֵאָרְׂשם ִית ַעל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשִנ

 תיַר ִׁשתַׁשָרָפם ְּבת ַּגֶרֶּכְזה ֻמָּלֻאְּגל ַהה ַעָעבּון ְׁשֹוׁשָּלַהא ֶׁש"שליט

ִּכי " )מ, דברים לב( היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהים ַעִרְּבַדְמ ַהַּבְּפסּוִקים ינּוִזֲאַה

 "אָּׂשֶא"ר ֶׁשֵאֵב ּו".ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים ָיִדי ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם

י ִּכ" ןֵכְו .ב"תשע ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא הּוֶׁש. שב אָּיִרְטיַמִגְּב

רות ( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבנּויִצָמּו "ִׁשְכִבי" ת בגימטריא"ר" ִדיָי ַמִיםָׁש לֶא ָּׂשאֶא

ְוִאם , ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִיְך ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל .)קז

ַעד ֶׁשָּיבֹא ַהּבֶֹקר , ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה. "ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי"לֹא 

ְוִאם  ")ח"נשבועות תר(' תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ְוֶהָאַרת ַהְּגֻאָּלה

ורואים .  הּוא ַהְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה" ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקרְךֵלֳאָגְללֹא ַיְחּפֹץ 

דרך  שהיא בסוד שבועה,  גאולת בעיתהבשני המקומות את סוד

הוא ב "תשעוכפי שכבר בארנו ש. דחי מסמל את היסוד, י"חבחינת 

   ַעד ְכִביִׁש ה"הוי ַחי" ןֵכְו. י"ח כמנין תשע פעמים 'באותיות 

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע "ַהּבֶֹקר  

 הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַהֵמ יםִארֹו

 םָׁש אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִל ַעֵגנֹוְּב יםִרָבְּד רּוְקִי ץֵּקַה םֶדקֹו

 ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת" )יא ,יב(

 ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים

 ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות

 אֵציֹו ב"תשע תַנְׁש אהּו ץֵּקַה םִאְו ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך

 תֶמֶחְלִמ הָתְיָהֶׁש ז"תשכ תַנְׁש יאִה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש

 לֵּלַּפְתִהְל רּוְזָחְו יםִלדֹוְּג יםִּסִנְל לֵאָרְׂשִי םַע הָכָז ּהָּב יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש

  י "ה במילוי האותיות ב"תשע' הוכן שנת  .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹּב

  .1335בגימטריא  עם שתי המילים ת"ן בי"ן עי"ו שי"תי  

 ִיְצָחק 'ר ג"הרה ל ֶׁשֹוּתְחַּפְׁשי ִמֵנ ְּבנּוְּוה ִּכֶּזק ַהסּוָּפַּלֶׁש

 תַנְׁש לַע א"ָרְּגַהֵמ תֶרסָֹמ םֶהָל ׁשֵּיֶׁש ל"ַּצַז ןַמְרֶּביְלִז ְׁשלֹמֹה

ץ ֵּקד ַהי סֹוִּכ .ינּוִזֲאַה תיַרִׁש יֵקסּוְּפִמ אתֵצֹוּיַה ,ץֵק תַנְׁשִּכ ב"תשע

ע ַּבְׁשִנ' הה ֶׁשֶּזק ַהסּוָּפן ַהֵכְו. נּוְרַאֵבְדה ִּכָעבּוְּׁשד ַהסֹוא ְּב הּוּהָּתִעְּב

ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים ", ּהָּתִעה ְּבָּלֻאְּגת ַהיא ֶאִבא ָי הּוּוּכְזא ִים לִֹאֶׁש

ַחי ְוָאַמְרִּתי " בתּוָּכ ַהְךֵׁשְמן ֶהֵכְו. ב"תשע' ה אָּיִרְטיַמִגְּב" ָיִדי

ן ֵכ ְו.ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע" ָאנִֹכי

ה ֶׁשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"עד ַח ַי'מק סּו ָּפלבק ֶרֶפא ְּבָצְמק ִנסּוָּפַה

ל ז ַעֵּמַרְּמֶׁש, יִּׁשִׁשי ֵרֲחן ַאֹואׁשִרא ָהק הּוסּוָּפַהא ֶׁש"ר שליטֶגיְנִוֶל

 ִאם" םָׁש בתּוָּכַה ְךֵׁשְמֶה ןֵכְו .הָּלֻאְּגא ַהבֹ ָּתֹוּבי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאָה

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע ".ַחְרִּבי ְּבַרק ַׁשּנֹוִתי

ן ַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יַחִׁשָמ הּוָּיִלֵא ת"ר "םִא" ןֵכְו

, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבל ִחז ַעֵּמַרְמ" ָלםַחי ָאנִֹכי ְלעֹ"ַהא ֶׁש"שליט

ת ַּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהַתב ְּב"ת תשעַנל ְׁשד ֶׁשֹוּסא ַההּוֶׁש, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמּו

ל ת ֶׁשכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַס ְמםָלעֹוְו, דסֹוְיף ַהֵסל יֹוז ַעֵּמַר ְמי"ח. ּהָּתִעְּב

ִּכְדֵבַאְרנּו  ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודּו ְיסֹוד ָּיאְּבִגיַמְטִר "ָאנִֹכי" ְוֵכן. דִוָּד

' האל ֶׁשֵּיִנָדק ְּבסּוָּפם ַּבה ַּגָמֹון ּדֹוׁשים ָלִארֹוְו .'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר 

בדניאל (ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגע ַעַּבְׁשִנ י  ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" )ז,  

י ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵח ַהָּׁשַמִים

 ְיִמינֹו ַוָּיֶרם "ןֵכְו". ֵאֶּלהַיד ַעם קֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל ַנֵּפץ 

 ג"תשעוכן . ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע"ּוְׂשמֹאלֹו

  משיח בן  בימטריא ל"ן גימ"ן עי"ו שי"תיבמילוי האותיות 

  .יוסף משיח בן דוד  

 .םָלעֹוָּב לעְֹפִל ילִחְתַהְל יַחִׁשָּמַל רֵמאֹו ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש בתּוָּכַה

 ".ַוֲהָדֶרָך הֹוְדָך ִּגּבֹור ָיֵרְך ַעל ַחְרְּבָך ֲחגֹור" )ד ,מה תהילים(

 "ִּגּבֹור ָיֵרְך ַעל ַחְרְּבָך" רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ב"התשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 אָבמּו

 ןֵכְו

 ןֵכָּתִיְו

 ןֵכְו



 אָּיִרְטיַמִגְּב מה קֶרֶפְּב יםִאָצְמִנ ּוּלֵא יםִקסּוְפּו .א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 או "ַחְרְּבָך"א ש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .הָלאּוְּג

  א עד סוף "תשעתחילת  כמנין השנים מל"ר  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ָיֵרְך"

  .הששת אלפי שנה  

 )119עמוד (, ׁשֶדחֹ ַהׁשּוּדי ִקֵנְיְנִעְּב' יַעִקָרד ָהיִּגַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

י ִפְל[ד ָלֹוּמם ַהיֹוע ְּבַבָּקג ִי"ן תשעיָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֹה ְוָּדִמְּב

] םִיַרְצת ִמיַאיִצה ִמָנֹואׁשִרָל[ל ֵאמּות ְׁשַפקּו ְּתיַעִּגַּת] נּוָּל ֶׁשַחּוּלַה

 .םִיַרְצִּמ ִמאּוְצָּיה ֶׁשָנָּׁשה ַּבָתְיָהי ֶׁשִפְּכ, ןיָסח ִנ"יל כת ֵליַלִחְתִל

  א ָּיִרְטיַמִגְּב ןיָס ִנׁשֶד חֹואׁשרֹא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .ל"יֶמן ִּג"ִין ַע"יו ִׁש"יָּתת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבג"תשע  

 ררּוָא ת"ר ה"ָמָּבאֹ אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁש לֵׁשְלַּתְׁשִה

 הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה דסֹו אהּו יםִׁשּוּכַה דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה

 ייִׁשִלְּׁשַה תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה תֶא םֵּיַסְל אָּבַא לֶׁש ראֹוָה םָלעֹוָּב

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

 תֹוּיִתאֹוָה יֵּתְׁש ןֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב םֶהֵמ דָחֶא

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

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

ְךִרֲאַּתי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו .ה"ָלְּׁשַּב אָבּוּמַּכ ׁשָּדְקִּמַה ב " כֹוּתְדַּל ֻהי

ך "שת ַהֶאְו, בָא ׁשֶדת חֹים ֶאִאב רֹוּוׁשְו, א"שכ תבָאְּב

   ג"ג התשעגֹוָמג ּוֹוּגא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםיִנִּד

  .אָּיַרפּוְּבי ֵמסּוְּב ִליׁשיִניב ִאָּיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 לּוּבַּמַה לָּכ )כא תיקון( רַהזֹ יֵנּוּקִתְל א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב

 תלּוָּגַה לַע לּכַֹה ׁשֵרָּפְתִמ הָניֹו תיחּוִלְׁשִּד הֶׂשֲעַּמַהְו

 עֹוד ַוָּיֶחל" )י ,ח בראשית( בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .הָּלֻאְּגַהְו

 ֵאָליו ַוָּתבֹא .]ב"תשע תֹוּיִתאֹו[ ',גֹוְו ֲאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבַעת

 ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה ]ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב[ ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה

 ףָרָט תִיַז הֵלֲע" ןֵכְו ".ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה

 ְּגָמָראַּבכמובא ', מרמז על קבלת שפע מזון ישירות מה ".יָהִפְּב

 ֶאְלָעָזר יִּבַרר ַמָא, "ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה" :)סנהדרין קח(

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִיְהיּו , ָאְמָרה יֹוָנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקים , ָךְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרים ַּכַּזִית ּוְמסּוִרים ְּבָיְד

ב תתחיל "ונבאר לקמן שבשנת תשע .ַיד ָּבָׂשר ָוָדםִּכְדַבׁש ְּב

  ולא כמו בזמן ', השפעת שובע ופרנסה לצד הקדושה ישירות מה

  .הגלות שמקבלים דרך הקליפות  

ב ֵתֹון ּכָמְחי ַנִּבַרא ֶׁש"ל שליטּוּבְטּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש

ף ֹוּסִמּו. בֹא ִּבְׁשַנת ְּבָרָכהָמִׁשיַח ָי )אמונה נא(ת ֹוּדִּמר ַהֶפֵסְּב

 ןֵכְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאף ָהד סֹוים ַעִנ ָׁשה"ברכת רֹוָאְׁש ִנב"תשעת ַנְׁש

ם ז ַּגָּמֻרְמּו .ב"תשע  ְּבִגיַמְטִרָּיאלֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע ָיבֹא ִּבְׁשַנת

 ץֵּקִמ יִהְיַו", ןָּמַקְלִדְּכ הָּלֻאְּגַהץ ל ֵקיא ַעִבל ֵמ"יַזִרֲאָהב ֶׁשתּוָּכַּב

ף ֹוּס ִמ"יםִמָי םִיַתָנְׁש"ת חֹו ָּפ"ץֵּקִמ "רַּפְסִמ ְּד"יםִמָי םִיַתָנְׁש

   לשון צער יסתיים בזמן "ויהי"היינו  .ב"תשעת ַנְׁש ִליַעִּגף ַמֶלֶאָה

  .זה  

 ִחיָךָא ּוָמְך ִעָּמְך ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי" )מז ,כה ויקרא(

 :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמֹו

 רֵאָבְמּו ".ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ִנְמַּכר ַאֲחֵרי

 ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶזה "ֵּגר" ,"ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי" םָׁש יֵיְחַּב נּוֵּבַר

 "ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר" ,ָמַדי ַמְלכּות זּו "בְותֹוָׁש" ,ָּבֶבל ֶמֶלְך

 ֶאָחד" .רֹוִמי זּו "ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו" ,ָיָון ַמְלכּות זּו

 ְיהּוָדה ִמֵּׁשֶבט ֶׁשהּוא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח הּוא "ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו

 ְּכלֹוַמר "ֵמֶאָחיו ֶאָחד" ִיְכלֹול ְועֹוד ,ַהְּׁשָבִטים ֶׁשְּבָכל ְמֻיָחד

 ְוֵאם ֵמָאב נֹוָלד ,ָהַאִחים ִּכְׁשַאר ָוָדם ָּבָׂשר ַהּגֹוֵאל ֶׁשִּיְהֶיה

 אןָּכ םַגְו .ֶׁשְּבִמְצַרִים ָהִראׁשֹון ַהּגֹוֵאל ֶׁשָהָיה מֶֹשה ְּכִדְמיֹון

 הְהֶיִּת הֻאָּלְּג רְמַּכִנ יֲחֵרַא" ,היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמַה קסּוָּפַה

וכן  .ב"תשע 'ה אָּיִרְטיַמִגְּב ת"סְו ת"ר ".ּוְגָאֶלּנִי וֶאָחיֵמ דָחֶא ּלֹו

  שיש לו קבלה שבפסוק הזה נרמז קץ ', חתם סופר'מובא ב

  .הגאולה  

א "מ מורגנשטרן שליט"מהגרי' נשמתין חדתין'בקונטרס 

פרידמן  לייב' ר ביקש ממ"הגרי שלפני שנים )ב''ויחי תשע(

 ו צדיקים נסתרים" שיגלה לו אחד מהלפץ חייםד החל תלמי"זצ

, צדיקים נסתרים ו"ל הוא מל"מענדל גפנר זצ' צ ר"שהרה וענה לו

 היה מנהגוהרב גפנר שלו   וסיפר,ל" זצ להרב גפנרמ"הגריוהלך 

ספר   ולסיים בו אתמול קודש הקדשים  בכותללסגור עצמו בכל יום

שהיתה שנת הקץ של ו "תשל וכשהגיעה שנת, התהילים בהתבודדות

בתחילת השנה  ע"ר מקלויזנבורג זי"ק אדמו"שלח לו כ, ל"האריז

, תפילתו רק עבור הגאולה השלימה בלבד שבשנה זו יכוין שתהא כל

 עבור ביאת המשיח היו מר בכל יוםעשה שפרקי התהילים שא וכך

 וכן הוא ייסד את ברכת הכהנים ההמונית לקירוב ,ברחמים בלבד

 ק"ביום אחד מימות שנה זו שלח לו גם כ  והנה.הגאולה ברחמים

נשים צדקניות בכותל  ע שיאסוף למחרת הרבה"ר מביאלה זי"אדמו

 ובאותו יום באמצע, על הגאולה שלימה המערבי שתתפללנה

שלא היה יכול שום  אמירתו את ספר התהילים באותו חדר סגור

רב ונבהל ה ,ראה שעומד לידו כושי גבוה פתאום, אדם להיכנס שם

ופנה אליו הכושי , הכושי הזה לשם גפנר מאוד ותמה איך נכנס

ושלח , ונעלם משם. 'לא יועיל לך שום דבר'ואזהרה ואמר לו  באיום

   ואמר שנראה מזה שאין לעשות, מביאלה ר"וסיפר זאת לאדמו

  .מ"ושלא להתגרות בס אסיפת הנשים שלא לדחוק את הקץ  

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 אָבמּו

ן ֵכְו

 בתּוָּכ

 מובא



 בתּוָּכ ְךָכְו ,הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב םדֹוֱא תַלָּפַמ לַע אָּבִנ הָיְדַבעֹו

 ּכֹוָכִבים ֵּבין ְוִאם ַּכֶּנֶׁשר ַּתְגִּביַּה ִאם" )ד ,א עובדיה(

 ִאם ְלָך ָּבאּו ַּגָּנִבים ִאם ":'ה ְנֻאם אֹוִריְדָך ִמָּׁשם ִקֶּנָך ִׂשים

 ִריםּבְֹצ ִאם ַּדָּים ִיְגְנבּו ֲהלֹוא ִנְדֵמיָתה ֵאיְך ַלְיָלה ׁשֹוְדֵדי

 ִנְבעּו ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו ֵאיְך :עֵֹללֹות ַיְׁשִאירּו ֲהלֹוא ָלְך ָּבאּו

 םָמּוּד הָּתְמַּדְרִנ הָמָל "ִנְדֵמיָתה ֵאיְך" י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ".ַמְצֻּפָניו

 הֶּלֵאְו ,תלֹוֵלעֹ ירּוִאְׁשַי יםִרְצֹוּב אלֲֹה .םָנצֹוְר לָּכ בּוְנָּגֶׁש דַע

 .יָךֶנֻּפְצַמ ּוׁשְרְדִיְו ּוּליַגִו ָךּוׂשְּפַחְי יִּכ םלּוְּכ ָךְל ירּוִאְׁשַי אלֹ

 ,אבָֹל ידִתָעֶל םדֹוֱא תַלָּפַמ תֶא ילִׁשְמַמ יאִבָּנַהֶׁש יםִארֹוְו

 יםִדְדֹוׁשְו יםִבָּנַגְו ,לֵפֹוּנֶׁש ּכֹוָכִבים ֵּבין רֶׁשֶנ מֹוְּכ ,היָלִפְנִל

 לֶׁש יִמְׁשִרָה םָתחֹוַּב ןֵכְו .םדֹוֱא לֶׁש יוָתֹוּנֻפְצ לָּכ תֶא יםִּלַגְּמֶׁש

 יףִסהֹוְו .קסּוָּפַה יֵרְבִדְּכ ,יםִבָכֹוּכ יןֵּב רֶׁשֶנ רָּיֻצְמ ב"ארה יאִׂשְנ

 בחינת את להכניע רצה שיעקב א"שליט ןַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה

 לפי ,ר"נש כמנין לעשו מנחה שלח הוא לכן ,אדום של הנשר

ין( ,שלושים יחד היו ניהםוב מניקות שגמלים החשבון    עי

.טז לב בראשית י"ברש   (  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הֶׂשֲעַנ םִאְו ,ןיֹוְלֶעָה םָלעֹוָה תֶא לֵּמַסְמַה רָכָז תיַנִחְּב יאִהֶׁש

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

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

 תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבן ָנָּלַהְל .ב"עתש אָּיִרְטיַמִּג ג"שפ ג"שפ

  י ֵלת ְּכַׁשָר ָּפְךתֹו ְּבאָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ

  .ב"תשעְּב ו"תשל יַחִׁשָּמר ַהאֹו ףרּוֵּצַה תֶא ׁשָּדְקִּמַה  
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