
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

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

  היָלם ִמַדח ְוַסם ֶּפַּד

ִּקְּבלּו ג אֹוֵמר ָּכל ִמְצָוה ֶׁש"ַּתְנָיא רשב ).שבת קל( ַּבְּגָמָרא

ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל "ְּכגֹון ִמיָלה ִּדְכִתיב , ֲעֵליֶהם ְּבִׂשְמָחה

ר ֵאָבְמּו. ֲעַדִין עֹוִׂשין אֹוָתּה ְּבִׂשְמָחה, " ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרבָךִאְמָרֶת

ֲאִמיָרה ְיִחיָדה ֶׁשָּקְדָמה ִלְׁשָאר " ָךָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת" י"ִּׁשַר

רֹוִאים . ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְוָׂשִׂשים ָעֶליָה, ִמיָלהְוִהיא , ֲאִמירֹות

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש . ֲאִמיָרהִמְּלׁשֹון , "ָךִאְמָרֶת"ִמיָלה ִנְקֵראת ַּבָּכתּוב ית ִרְּבֶׁש

ר אֹום ָלָדָאת ָהֶאֵיׁש ֶאת ִמיַלת ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת , ַּבִּמיָלה ְׁשֵני ֲחָלִקים

,  ַהַּמִּקיףראֹום ָלָדָאת ָהֶא ֶאת ִמיַלת ַהֶּפה ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת ְוֵיׁש, ַהְּפִניִמי

 ראֹוָלָהָאָדם את ְמַחֵּבר ,  ֶׁשַהִּדּבּור'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ןר ֵהּוּבִּדת ַהיַרִמְׁשּוְּדַגם ֲאִמיָרה .  ָלֵכן ִמיָלה ִנְקֵראת ֲאִמיָרה,ַהַּמִּקיף

ֶהְרָאה ְוֵכן ְּכֶׁשּיֹוֵסף ַהְיסֹוד ִהְתַּגָּלה ְלֶאָחיו הּוא . ת ִמיָלהֵחֶלק ִמִּמְצַו

 שם( ָאַמר ָלֶהם םַג ְו)ד, בראשית מה(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ָלֶהם ֶׁשהּוא ָמהּול

ִּכי ִפי  )י, ר צג"ב( ּומּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ,"ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם" )יב

 ְּדיֹוֵסף ָרַמז ָלֶהם ֶׁשהּוא ָׁשַמר ַּגם ַעל ,ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁשַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם ִּב

 יֹוֵסף ַהַּצִּדיקְוֵכן .  ַהַּמִּקיף ֶּפהראֹוָהְוַגם ַעל ,  ַהְּפִניִמי ְיסֹודראֹוָה

   ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ו"ָואש ָהאֹות "ת ב"ְוֵכן ְּבא. ְךֶּפה ֶזה ְמבָֹרְּבִגיַמְטִרָּיא 

  . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּפהה"ֵּפִּביָלה ֶׁשל ָהאֹות ִהיא ַהַּמְק, ַהְיסֹוד  

 ִּגיַמְטִרָּיא ִמיָלה ִּכי ַּדע )נו 'ע לך לך 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ְּדָלֵכן ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַּבֶּפה מֹוְצִצים ָלֵכן ,ֶּפה

 מֹוְצִצים ְוָלֵכן ,ִמיָלה ִמִּמְצַות קֵחֶל הּוא ְּדַהֶּפה ,ֶּפה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמיָלה

 יתִרְּב ְוֵכן .ֶּפה ַהַּמִּקיף ראֹוָה ִעם ,ִמיָלה ַהְּפִניִמי ראֹוָה תֶא ְלַקֵּׁשר ַּבֶּפה

 ןֵכְו .ַּבֶּפה ֶׁשִּנְלֶמֶדת ַלּתֹוָרה ִלְזּכֹות ֶׁשּיּוַכל ָהָאָדם ֶאת ַמְכִׁשיָרה ִמיָלה

 "צֹר ִצּפָֹרה ַוִּתַּקח" ַהָּכתּוב ַעל )רלו 'ע( 'ִניַהְּׁשִמי ַּבּיֹום' ְּבֵסֶפר מּוָבא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ֶּפה אֹוִתּיֹות ְוִנְׁשֲארּו ,ִּצּפָֹרהִמ צֹר ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ֶׁשהֹוִציָאה

 ִּפיִפּיֹות ְוֶחֶרב ִּבְגרֹוָנם ֵאל רֹוְממֹות" ַהָּכתּוב ְמָבֵאר ֵּכן .ִמיָלה

   ַהִּמיָלה ְּבִרית ,ִּפּיֹות 'ב "ִּפיִפּיֹות" ,ַהִּמיָלה בֶחֶר ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז "ְּבָיָדם

  .ְוַהָּלׁשֹון  

 ַּתְׁשִמיׁש ָאַמר ָאִׁשי ַרב אֹוֶכֶלת ַמאי ):סה כתובות( ַּבְּגָמָרא

 ָאְכָלה" ְּכִדְכִתיב 'ְוכּו ַׁשָּבת ֵליֵלי ִעּמֹו אֹוֶכֶלת ּוְכִדְתַנן

 ְלׁשֹון טֵקנֹו ֶׁשַהָּכתּוב רֹוִאים ".ָאֶון ִּתיָפַעְל לֹא ְוָאְמָרה ִפיָה ּוָמֲחָתה

 ּוְכֵׁשם .ֶאָחד ֵהם ּוֶפה ְּדִמיָלה ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ּוְמבָֹאר ,ַּתְׁשִמיׁש ַעל ֲאִכיָלה

 ֵּכן .ֲאִכיָלה ִנְקֵראת ַהְיסֹוד ְּפֻעַּלת ָּכְך ,ֲאִכיָלה ִנְקֵראת ַהֶּפה ֶׁשְּפֻעַּלת

 ַמאי ָׁשם ּוַבְּגָמָרא ,ֶאָחד ִעם ְמַדֶּבֶרת ָראּוָה ).יג שם( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו

   ְלַתְׁשִמיׁש קֹוֵראת ֶׁשַהְּגָמָרא רֹוִאים .ִנְבֲעָלה ָאַמר ָאֵסי ַרב ,ְמַדֶּבֶרת

  .ֶּפה ִּבְבִחיַנת הּוא ְּדַהְיסֹוד ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ּוְמבָֹאר .ִּדּבּור  

ְּתֵרין ִׂשְפָוון , ּפּוָמא ִּדיֵליּה ַמְלכּות ):גיתרו מ(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

רֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת . ְיסֹוד ְלׁשֹון ִלּמּוִדים, ֶנַצח ָוהֹוד

ְּדַבֶּפה ֵיׁש ְּבִחיַנת ִזּוּוג , ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה ְוַהֶּפה ַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות

ד סֹוְּי ֶׁש)ז"ן פ"הארות זו (ל" ְלָהֲאִריַז'ת ַחִּייםאֹוְצרֹו'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ָׁשֵלם

', ְקנּוד ְּדסֹות ְייַנִחְבת ִּבכּוְלא ַמ הּותֹולּוָלְכה ִּבֶפה ְּדֶאְרִנ. הא ֶּפָרְקִנ' ְקּוּנַה

א לְֹו, ןֹוׁשָּלית ַהִרים ְּבִרְמן אֹוֵכָל, הֶּפַּבר ֶׁשָכָּזד ַהסֹות ְייַנִחיא ְּבן ִהֹוׁשָּלַהְו

 ְוֵכן .רָכָּזד ַהסֹות ְייַנִחְביא ִּבִהן ֶׁשֹוׁשָּל ַהְךֶריא ֶּדית ִהִרְּבי ַהִּכ, הֶּפַהית ִרְּב

ְוֵכן  .' ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹות ו)כז, ויקרא יט(מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ַחּכַֹעל  ֶׁשַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז )ערך לשון( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

. ן"ָלׁשֹות "ס"  ְּבָידֹון ָנַתֹו לׁש ֶילְוָכ ")ד, בראשית לט(יֹוֵסף ל ד ֶׁשסֹוְיַה

 ְוֵכן , ְּבֵצרּוף ִמָּׁשלׁש ִמִּליםָלׁשֹוןֵיׁש אֹוִתּיֹות " ַתןָנ ׁש לֹוֶי"ְוֵכן ַּבָּכתּוב 

   )תהילים קמה( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ן"ָלׁשֹו

  . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹונַאָּתה ְוֵּברּו ַׂשיָך ְיֶלֵא"  

ת "ְּבלקא ָבן מּוֵכְו.  ֶׁשֵּיׁש ָעְרָלה ַּבֶּפה)ו, ר כה"ויק(ַּבִּמְדָרׁש 

, ָלה ּוְפִריָעה ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ַּבְּבִרית ָעְר)נו' לך לך ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז

 ּוְׂשָפַתִים,  ִּבְבִחיַנת ָעְרָלהִׁשַּנִים. חֹומֹות' ָּכְך ֵיׁש ְּבָעְרַלת ַהֶּפה ב

 ןֹוׁשָּלַה ַעל תּוְמבָֹאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדָהָעְרָלה ִמְתַלֶּבֶׁש. ִּבְבִחיַנת ְּפִריָעה

  ִבְדָבִרים ֵאּלּו ִמְתַקְּׁשִרים ְּד,  ַעל ַהְיסֹודתא ִמְתַלֶּבֶׁשיִהְּכֵׁשם ֶׁש, ֶׁשַּבֶּפה

  . ַהְּקִלּפֹותתֹו ְוָׁשם ִמְתַלְּבׁש,ה"ַלקב  

 )'שער כד( 'ַּפְרֵּדס' ַהםֵׁשְּב ):קדושים כט(ת "ְּבלקא ָבן מּויָלִאָּב

ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ' ָׁשִנים הּוא ְּכֶנֶגד ג' ֶׁשִאּסּור ָעְרָלה ָּבִאיָלן ג

ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ֶנַטע ְרַבִעי הּוא ְּכֶנֶגד . ָהִאיָלן ִּבְזַמן ֶזהֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ַעל 

  , ָהִאיָלן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹודֶׁש' ַחְׁשַמל ֵעץ'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו, ְקִלַּפת נַֹגּה

   .ָהָעְרָלה ִמְתַלֶּבֶׁשת ַעל ַהְיסֹודים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו  

, "ְךִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי" ַעל ַהָּכתּוב )ו, בשמות י(י "ְּבַרִּׁש

ֶׁשִּבְזכּות ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֵאּלּו . ַּדם ֶּפַסח ְוַדם ִמיָלהֶׁשעֹוֶלה ַעל 

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדִבְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֵאּלּו הֹוִציאּו . ִנְגֲאלּו ִמִּמְצַרִים

ל ְוַע, ַהְיסֹודה ֵמָלְרָעת ָהֶאת ַּדם ִמיָלה הֹוִציאּו  ִמְצַויֵדל ְיַע, הָלְרָעת ָהֶא

 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּדמּוָבא ְּב. ַהֶּפהה ֵמָלְרָעת ָהֶא ִמְצַות ַּדם ֶּפַסח הֹוִציאּו יֵדְי

ן ֵכְו . ֶּפה ָסחרַמה לֹוָצֶּפַסח ָר )קפב' ב ע"ספירת העומר ח( ל"ָהֲאִריַזְל

 ּומֶׁשה , ֶׁשְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּגֻאַּלת ַהִּדּבּור):וארא כב( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. ָזָכה ֶׁשִּנְגַאל ִּדּבּורֹו, ֲעַרל ְׂשָפַתִיםֶׁשָהָיה 

ַּבֻּקְנְטֵרס א ָבן מּוֵכְו. הת ֶּפיַנִחְבא ִּב הּוחֶֹדׁש ִניָסן ֶׁש)תקנז' ראש השנה ע(

ל ְוַע. ֶּפה ָרע אֹוִתּיֹות ַּפְרעֹה ֶׁש)נו' ע(ְנְׁשֵטיין ַעל ַחג ַהֶּפַסח  ָקֵרִליבְלָהַר

ֵּכן מּוָבא ָׁשם ְּדַהְּגֻאָּלה ָהְיָתה ְּבחֶֹדׁש ִניָסן . ִמֶּפה ָרע ִנְגֲאלּו ֶּפה ָסח יֵדְי

ָמִצינּו 

ָבא מּו

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ן ֵכְו

ָמִצינּו 



ם ְלַרֵּמז ַעל ְׁשֵּתי ַהִּמְצוֹות ַּדם ֶּפַסח ְוַד. ֶּפה ִמיָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִניָסןְו

' ָאנִֹכי ה" )תהילים פא(ֵּכן ְמָבֵאר ַהָּכתּוב . ִמיָלה ֶׁשִּבְזכּוָתן ִנְגֲאלּו

 יֵדל ְיְּדַע. " ַוֲאַמְלֵאהּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהְרֶחב ִּפיָך ַהַּמַעְלָךֱאלֶֹהי

ר ֶפֵסא ְּבָבמּון ֵכ ְו". ַוֲאַמְלֵאהּוָךַהְרֶחב ִּפי"ל ָזכּו ְיִציַאת ִמְצַרִים

ל ים ַעִזְּמַר ְמְּגֻאָּלהל  ֶׁשתנֹוֹוׁשְל' ד ֶׁש)קצה' חמישאה ע(' ָּתְרַקָח ְוָּתְׁשַרָדְו'

 ןְוַאֲחֵרי ֵכ") יד, בראשית טו(ת ַהָּכתּוב " סן"ָלׁשֹו ְוֵכן .ןֹוׁשָּלַהת ְּגֻאַּל

ָזכּו ּלֹא ִׁשּנּו ֶאת ְלׁשֹוָנם  ְּדִבְזכּות ֶׁש,ְּבִהּפּוְך" ל ָּגדֹוׁש ִּבְרֻכּוֵיְצא

  ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַהָּלׁשֹון ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ֶּפה ָרע ֶׁשָּיָצא ֵמַהֶּפה ָסח ֻאַּלת ַהִלְג

  . ַהְיסֹוד ֶׁשַּבֶּפה ְוָזכּו ִלְרכּוׁש ָּגדֹול ֶׁשָּבא ִמּיֹוֵסף ַהְיסֹוד  

ה ָי ָהְךַלָּמם ֶׁשֶדה קֹועְֹרל ַּפ ֶׁשמֹוְׁשֶׁש' תבֹו ָאׁשַרְדִמ 'ְּבֵסֶפרא ָבמּו

 ְךָּיַּׁש ֶׁשלֵּלַמְמ, הָּפִלְקר ִּדּוּבִּדת ַהיַנִחל ְּבז ַעֵּמַרה ְמֶזה ְּדֶאְרִנ. ללּוָמ

 )כג, שמות ב(ב תּוָּכן ַהֵכְו. םִיַרְצת ִמיַאיִצ ִּבּוּנֶּמ ִמאנּוָצָּיֶׁש, עה ָרֶּפַל

י ֵרּוּבת ִּדכּוְזִב ְּד,ל"לּוָמת "ס" יםִהלֱֹא ָהל ֶאםָתָעְו ַׁשלַעַּת ַוּוקָעְזִּיַו"

ת יַעִרְקן ִּבֵכְו. הָּפִלְקל ִּדלּוָּמַהאת ֵמֵצ ָלכּום ָזִיַרְצִמ ְּבלּוְלַּפְתִהה ֶׁשָּלִפְּתַה

  ת "ס ְּבללּוָמְמֻרָּמז , םִיַרְצִּמית ִמִפֹוּסה ַהיָאִצְיה ַהָתְים ָהָּׁשף ֶׁשם סּוַי

   ".ֹו ִרְכּבל ַעם ִמְצַרִילְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַע )כו, שם יד(ב תּוָּכַּב  

ְּדָלֵכן ִּפיו ֶׁשל מֶׁשה ִנְפַּגם ְּבֵבית ַּפְרעֹה ְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ְוָאַכל ֶאת 

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּפה ַרע ִּדְקִלָּפה ִהְתַלֵּבׁש ַעל ִּפיו ֶׁשל מֶׁשה , ַהֶּגָחִלים

ִלָּפה ְוִנְכְנסּו ּוְבַמַּתן ּתֹוָרה ְּכֶׁשָּיְצאּו ֵמַהֶּפה ִּדְק. ְוָעָׂשה אֹותֹו ֲעַרל ְׂשָפַתִים

ֵכן ְו .ְוָיְצָאה ָהָעְרָלה ִמֶּמּנּו, ִנְגַאל ִּפיו ְוִדּבּורֹו ֶׁשל מֶׁשה, ְלֶפה ִּדְקֻדָּׁשה

' ד, ָקְרַּבן ֶּפַסח, ָמרֹור, ֲאִכיַלת ַמָּצה, ֶּפהַּבְּבֵליל ַהֵּסֶדר עֹוִׂשים ִמְצוֹות 

ת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּגֻאַּלת ַהֶּפה ִּדְגֻאַּל, ְוֵכן ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּכֹוסֹות

'  ֶׁשֲאִכיַלת ַמָּצה ְוד)ג"פסח תרל( 'ְׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ְוַהִּדּבּור

  ּכֹוסֹות ' ְוד, ֲאִכיַלת ַמָּצה ֶנֶגד ַהִּׁשַּנִים, מֹוָצאֹות ַהֶּפה'  ְּכֶנֶגד הןֵה, ּכֹוסֹות

  .ְּכֶנֶגד מֹוָצאֹות ָהֲאֵחִרים  

ג "ם הרהֵׁשא ְּבָבמּוְּד. אָקְוַּדה יָחִׂשן ֹוׁשְּלא ִמהּו, חָסה ן ֶּפֵכָלְּד

ה יָחִּׂשֶׁש. רּוּבִדה ְליָחין ִׂשל ֵּבֵּדְבֶהא ַה"ג שליטְרּוזּבְנק ִּגָחְצִי' ר

ת יבּוִׁש ֲחְךל ָּכין ָּכֵאְו, םִיַנין ְׁשר ֵּבֵּׁשַק ְליתֹוִלְכל ַּתָּכר ֶׁשּוּב ִּדּהָנָיְנִע

ִׂשיָחה ַקָּלה ) ז, ר כו"ויק( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. רַמֱאֶּנה ֶּׁשַמְל, אָקְוַדְּב

ַוֵּיֵצא " :)ברכות כו(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ֶׁשָאָדם ֵמִׂשיַח ִעם ִאְׁשּתֹו

, ֶאָּלא ְּתִפָּלה' ִׂשיָחה'ְוֵאין ". ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׁשֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב

י ֵרּוּבִּדֶׁש ".ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו'  הְפֵניְוִל, ְּתִפָּלה ֶלָעִני ִכי ַיֲעטֹף", ֱאַמרֶׁשֶּנ

 נּוְרַאן ֵּבֵכְו. היָחים ִׂשִאָרְקא ִנֵרֹוּבם ַלָדָאין ָהר ֵּבֵּׁשַקם ְליָתִלְכַּתה ֶׁשָּלִפְּת

ט  חּוֹוׁשּורֵּפֶׁש, היָחִׁשְמן ֹוׁשְּליא ִמ ִההיָחִּׂשֶׁש' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב

ד ֶסֶחת ַהַּדת ִמֶטֶלֹו ׁשֹוח ּבַסֶּפג ַהן ַחֵכ ְו.היָחִׁשְמ ִּבְךֵרֹוּכ מֹור ְּכֵּׁשַקְמַה

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, רָבל ָּדים ָּכיִקִּבְדַּמם ַהִי ַממֹוְּכ, רָבל ָּדת ָּכֶרֶּׁשַקְּמֶׁש

, נֹוקֹום ְלָדָאין ָהר ֵּבֵּׁשַקְלה יָחי ִׂשֵרּוּבִדל ְלָּגֻסן ְמָמא ְזהּו', יִצֵחד ַהסֹו'

  ג ַח" )כא, ב ל"דבהי(ב תּוָּכן ַהֵכְו .רֹוֵבֲחם ַלָדין ָאֵבּו, ֹוּתְׁשִא ְליׁשין ִאֵבּו

  .ה"יָחִׂשת "ס, "ִמיםָיְבַעת ִׁשַּמּצֹות ַה  

 ]ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים[ַאַחר ֶׁשִּנּמֹלּו  :)אמור צז( ַּבּזַֹהר

ֵּכיָון ֶׁשֶּנֶאְחזּו ּבֹו , ַּבֵחֶלק ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ְּבִריתִנְכְנסּו 

ָאז , ַּכֲאֶׁשר ָקְרבּו ִיְׂשָרֵאל ְלַהר ִסיַני', ָּפְסָקה ַהֻּטְמָאה ֵמֶהם ְוכּו

, ְוִנְפְסָקה ֻזֲהָמָתם ֵמֶהם. ְוִנְטֲהרּו, ָיַרד אֹותֹו ַטל ִּבְׁשֵלמּות

ְוַהּכֹל ִהְתַקְּׁשרּו . ְוִקְּבלּו ַהּתֹוָרה, דֹוׁש ַהָּקְךְוִהְתַחְּברּו ּבֹו ַּבֶּמֶל

ה "ַלקבר ֵּבַחְתִהְלרֹוִאים ֶׁשַהֲהָכָנה .  ַהָּקדֹוׁשְךְוִהְתַחְּברּו ּבֹו ַּבֶּמֶל

ָּפְסָקה ֻטְמָאה ֶׁשָאז ְּכָבר , ִמיָלה ְּבִמְצַרִיםית ִרְּבה ַּבָתְיָהְּבַמַּתן ּתֹוָרה 

לֹא ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  .)בשלח סא(ר ַּבּזַֹה ינּוִצָמְוֵכן . ֵמֶהם

  ּוַבֶּמה ָקְרבּו ִאּתֹו ְּבִגּלּוי , ָלֵתת ָלֶהם ַהּתֹוָרה ַעד ֶׁשָּקְרבּו ִאּתֹו

  . ָהרֶׁשם ַהָּקדֹוׁש  

סֹוד ֶזה ְלַהֲעִביר ַהֻּזֲהָמה ִמִּלְפֵני ַהְּבִרית  ).בא מא(ַּבּזַֹהר 

ַעל ֵּכן לֹא , תֹו ֵריַח ֶׁשּנֹוֵדף ְצִלי ֵאׁשְוֵלָהנֹות ְּבאֹו, קֶֹדׁש

ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו , ְוַעל ֵּכן ָּכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו, ָבא ֶאָּלא ַעל ַהּשַֹבע

ִמי ֶׁשֵאין ּבֹו ְּבִרית קֶֹדׁש לֹא יֹאַכל ּבֹו , ְּבִרית קֶֹדׁש יֹאַכל ּבֹו

 ְלַהֲעִביר ָעְרָלה ִמְּבֵני ֶׁשֶּזה הּוא ִלְׁשּבֹר ַהחֶֹזק ֶׁשל ַהּכַֹח ָהַאֵחר

ּוְמבָֹאר . רֹוִאים ֶׁשָּקְרַּבן ֶּפַסח ָּבא ְלַנּקֹות ֶאת ַהְּבִרית ֵמָהָעְרָלה. ְּבִרית

ה ָלְרָעָהְוֵהִסירּו ֶאת ,  ַהַּמִּקיףראֹוָלִלְדָבֵרינּו ְּדֶדֶרְך ַהַּדם ֶּפַסח ִהְתַקְּׁשרּו 

ן ְוֵאיע ַבַהּשֹל ַעל ֶנֱאָכח ֶּפַסן ֶׁשָּקְרַּבל ַלרֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשִּבְג ְוֵכן. הֶּפַהֵמ

 ְוֵכן .םֵמָהָאָדה ַהֻּזֲהָמת ֶאר ְלַהֲעִביה ְסֻגָּל ּבֹו ֵיׁשן ָלֵכ, הַּתֲאָו ַּבֲאִכיָלתֹו
  רֹוִאים ֵמַהּזַֹהר ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהְּצִלי ֵאׁש ַלְּבִרית קֶֹדׁש ֶׁשֵריַח ַהְּצִלי ֵאׁש 

  .ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצִלי ֵאׁשְוֵכן . ְמַתֵּקן ֶאת ַהְיסֹוד  

ֶׁשִאם , ָמִצינּו ִּדין ְמֻיָחד ְּבָקְרַּבן ֶּפַסח ֶׁשֵאין ְּבׁשּום ָמקֹום ַּבּתֹוָרה

, שמות יב(ַעְבּדֹו לֹא ִנּמֹול ָאסּור לֹו ֶלֱאכֹל ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

 " ִמְקַנת ָּכֶסף ּוַמְלָּתה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹוְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש" )מד

 ָאסּור ַמֲעִביר ָעְרָלה ִמְּבֵני ְּבִריתּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשָּקְרַּבן ֶּפַסח 

  ַוֲאִפּלּו ִאם ַעְבּדֹו ָעֵרל , ֶׁשִּתְהֶיה ׁשּום ַׁשָּיכּות ָלָעְרָלה ָלָאָדם ַהַּמְקִריבֹו

  .הּוא ְמַעְּכבֹו  

 תידֹוִחְיַה הֵׂשֲע תוֹוְצִּמַה יֵּתְׁש ןֵה היָלִמ יתִרְבּו ֶּפַסח ָקְרַּבן

 אּלֶֹׁש לֵרָע :)צד פסחים( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש יִפְּכ .תֵרָּכ בָּיַח ןָלְּטַבְמַהֶׁש

 ִמי )ב ,א פסח קרבן( ם"ָּברמב אָבמּו ֶּפַסח ָקְרַּבןְּב ןֵכְו .תֵרָּכ ׁשנֹוָע לָמ

 ְוהּוא ִהְקִריב ְולֹא ָעָׂשר ַאְרָּבָעה יֹום ְוָעַבר ְּבָזדֹון זֹו ִמְצָוה לֶׁשִּבֵּט

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָּכֵרת ַחָּיב ֶזה ֲהֵרי ְרחֹוָקה ְּבֶדֶרְך ְולֹא ָטֵמא לֹא

 ֶחֶבל ְוִנְפָסק ֶׁשִּנְכָרת ַהָּכֵרת ִעְנַין )ה התשובה אגרת( 'ַתְנָיא'ְּב מּוָבאְּד

 ֶּפַסח ָקְרַּבן לֵּטַבְמַה אֹו ,לֵרָעְו .הּוא ְךָּברּו ה"ֲהָוָי ִמֵּׁשם הַהַהְמָׁשָכ

 םֵּׁשִמ םֶהָּלֶׁש הָכָׁשְמַהַה לֶבֶח תֶא יםִקְּתַנְמ ,לֵרָע תיַנִחְבִּב םַג אהּוֶׁש

 ָאנִֹכי ִהֵּנה" )י ,לד שמות( ָּכתּוב ְוֵכן .תֵרָּכ יםִבָּיַח םֵה איָלֵּמִמ ,ה"ָיָוֲה

   ,ְּבִריתַל רֵּבַחְתִהְל הָלְרָעָה תֶא ְךֵתחֹוְו ּכֵֹרת ינֹוֵאֶׁש יִמּו ,"תְּבִרי ּכֵֹרת

   .תֵרָּכ בָּיַחְו קָּתֻנְמ אהּו ,הָּׁשֻדְּקַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה  

ת זֹוזּוְּמַהף ְוקֹוְׁשַּמל ַהם ַעָּדת ַה ֶאמּוָּׂש ֶׁש.)בא מא( רַהּזַֹּב

ם א ָׁשָבן מּוֵכְו, ׁשֶדית קִֹרְּבת ַה ֶאתֶלֶּמַסְמד ַה" יֹוָהאֹותת ַרצּוְּב

ן ֵּיַעְו. היָלִּמם ַהַּדם ִמה ַּגם ֶזל ָּד ַעמּוָּׂשֶׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפְּב

ן ֵכְו. דַחים ַיִמָּדי ַהֵנת ְׁש ֶאבּוְרֵעֶׁש) יג, שמות יב(ל יֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתְּב

ת ל אֹוז ַעֵּמַרְמ " ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתיםְוָהָיה ַהָּדם") שם( בתּוָּכַה

ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשָּדם ֶזה ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֵעדּות. יתִרְּבַה

. ֶּדֶלת ּוְמזּוָזה ֶׁשָהיּו ֵעִדים ְּבִמְצַרִים ְּבָׁשָעה ֶׁשָּפַסְחִּתי ):קידושין כב(

ן ֵכְו

ִנְרֶאה 

ה ֶאְרִנ

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ



  ְּכמֹו ,  ֶׁשֵעדּות ּפֹוֶעֶלת ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד):לגתולדות ( ָחָדׁש רַהזֹ ְּבינּוִצָמּו

  . "ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו" )ו, תהילים פא(ֶׁשָּכתּוב   

 ,"ַהֶּפַתח ַעל 'ה ּוָפַסח" ַהָּכתּוב ֶׁשְּמָבֵאר ).לו בא( ַּבּזַֹהר

 םַדְו ,"ַהֶּפַתח ַעל" ֶׁשָהָיה ֶּפַסח ַּדם ַהָּדִמים ְׁשֵני ַעל ִּדְמַרֵּמז

 היָחִסְּפִבּו ,ַהּגּוף ֶּפַתח ִנְקָרא ְּדַהְיסֹוד ,"ַהּגּוף ֶּפַתח" ַעל ֶׁשָהָיה ִמיָלה

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶׁש היָלִּמַה תֶא אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה אֵּפִר זֹו

 "ְּבמֲֹעדֹו ה"הוי ָקְרַּבן" )ז ,ט במדבר( ֶּפַסח ָקְרַּבן ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר

 ַהְיסֹוד ֶחְלֵקי ָּכל ֶאת ַהְמַסְּמִלים ִּבְנָיִמין יֹוֵסף ַיֲעקֹב ִגיַמְטִרָּיאְּב

 ֶׁשל ַהִּמּלּוי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוֵכן .'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ִּדְקֻדָּׁשה

   ֶׁשֵּׁשם ,'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוּו ד"ֹוי ת"ֵליָּד ן"יִׁש ,י"ַׁשַּד ֵׁשם

   .דסֹוְיַל ְךָּיַׁש י"ַׁשַּד  

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְליֹוֵסף  )אות קסו( 'ִמְדַרׁש ְּפִליָאה'ְּב

 ָךִּבְזכּוְת ָךַחֶּיי "ֶאְתֶכם ֲאַכְלֵּכל ָאנִֹכי" ָאַמְרָּת ַאָּתה

 ָאַמר ,ַלְיסֹוד ְמַקֵּׁשר ַסחֶּפ ֶׁשָּקְרַּבן ֵּכיָון ,ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָקָטן ֶּפַסח עֹוִׂשין

 ףַא ,ָלַאִחים ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשָרָצה ֶזה ִּבְזכּות ,ְליֹוֵסף 'ה

 ִהְצִליחּו ֶׁשּלֹא ְלֵאּלּו ַּגם ַיֲעזֹר 'ה ,ףֵסיֹו תיַרִכְמִּב םַגְּפ םֶהָל הָיָהֶׁש יִּפ לַע

 ֶׁשּיּוְכלּו ,ֻטְמָאה םַגְּפ םֶהָל הָיָהֶׁש תיֹוֱה ,ְּבמֹוֲעדֹו ֶּפַסח ָקְרַּבן ְלַהְקִריב

 סוכה( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְלַקֵּבל ֵׁשִני ֶּפַסח ַלֲעׂשֹות

   אּוְׂשָּנֶׁש לַלְגִּב יםִאֵמְט יּוָה ,יִנֵׁש חַסֶּפ תֹוׂשֲעַל ּוׁשְּקִּבֶׁש ּוּלֵא יםִׁשָנֲאֶׁש .)כה

  .ףֵסיֹוְל דֶסֶח תילּוִמְּג הָיָה יִנֵׁש חַסֶּפֶׁש אֵציֹו ,ףֵסיֹו לֶׁש נֹורֹוֲא תֶא  

 רֵאָבְמּו ."ַּבָּדם ּוְטַבְלֶּתם ֵאזֹוב ֲאֻגַּדת ּוְלַקְחֶּתם" )כב שם(

 ָמִצינּו .ֲאֻגָּדה ְקרּוִיין ְקָלִחין ְׁשלָׁשה ,"ֵאזֹוב ֲאֻגַּדת" י"ִּׁשַר

 ת"ְּבלק ָמִצינּו ְוֵכן .'ו ָהאֹות ֶאת ְמַסֵּמל בֶׁשָהֵאזֹו ):נג מצורע( ַּבּזַֹהר

 ִנְרֶאה .'ַלו הֶׁשַּמְׁשִּפיָע 'י ,יו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאזֹובֶׁש )רנז 'ע עקב( ל"ְלָהֲאִריַז

 ֶׁשהּוא דסֹוְיַל ִהְתַקְּׁשרּו ֶזה ָּדם יֵדְי לְּדַע .ְּבָדם ,ָהֵאזֹוב ֶאת ִהְטִּבילּו ְּדָלֵכן

 ֻמְרָּכב דסֹוְיַהְּד ,ֵאזֹוב ֶׁשל ְקָלִחין ְׁשלָׁשה ָלְקחּו ְוָלֵכן .ֵאזֹוב ִּבְבִחיַנת

 ןֵכְו .'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ִּתְפֶאֶרת ,ְּגבּוָרה ,ֶחֶסד ;יםִּוַק 'ִמג

 ְּדֵאזֹוב ,ֲאֻדָּמה ַהָּפָרה ְּבֵאֶפר ֵאזֹוב ֶׁשָּׂשִמים ַהַּטַעם ):לה בא( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

 ְבֵאזֹוב ְּתַחְּטֵאִני" )ט ,נא תהילים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו .ַהֻּטְמָאה רּוַח ֶאת ְמַבֵער

 ִריִתיְּב אתזֹ ֲאִניַו" )כא ,נט 'ישעי( ַהְּפסּוִקים ת"ר ב"ֵאזֹו ְוֵכן ."ְוֶאְטָהר

 הּוא ב"ֵאזֹוְּד "ְרֲעֶכםַז ֶאתְו ְּתֶכםִא ִריִתיְּב" )ט ,ט בראשית( "ֹוָתםא

 ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ב"ֵאזֹו ְוֵכן .ה"ַלקב ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְמַקֵּׁשר ,ְּבִרית ִּבְבִחיַנת

 ְּבִדּלּוג "ֲחֶריָךֲא ְרֲעָךַז ֵביןּו יֶנָךֵבּו ֵּביִני ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי" )ז ,יז שם(

   דַהְיסֹו ֶאת ַהְמַסֵּמל טֹוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאזֹוב ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ד ֶׁשל ָהפּוְך

   .)מה 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"רשב ַמַאְמֵרי ַׁשַער'ְּב ַּכּמּוָבא ,ִּדְקֻדָּׁשה  

 ָּגַדְלִּתי ָיַמי ָּכל ג"רשב ָאַמר )ו ויצא תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש

 ,ְׁשִתיָקה ֶאָּלא טֹוב ַלּגּוף ָמָצאִתי ְולֹא ַהֲחָכִמים ֵּבין

 ִּבְמִכיַרת ָהָיה יֹוֵדַע ,ָיְׁשֵפה דָהֵאפֹו ִמן ֶׁשּלֹו ָהֶאֶבן ִּבְנָיִמין

 רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב .ְוׁשֹוֵתק ֶּפה לֹו ֵיׁש ָיְׁשֵפה ְוֶזהּו ,ְוׁשֹוֵתק יֹוֵסף

 ִנְרֶאה .ַהְיסֹוד ֶאת יםְמַסְּמִל ִבְנָיִמיןּו ַהָּיְׁשֵפה ֶׁשֶאֶבן 'תאֹו לַמְׁשַח'

   ֶׁשל ַּמהּותֹוִמ קֶלֵח ְּדֶזהּו ,קְוׁשֹוֵת ֶּפה לֹו ֵיׁש נֹוָטִריקֹון ָיְׁשֵפה ְּדָלֵכן

  .ַהֶּפה ְׁשִמיַרת ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד  

 ]ָּדם[ זֹו ַמָּכה )קלז 'ע וארא( ל"ָהֲאִריַזְל 'יםִקסּוְּפַה רַעַׁש'ְּב

 ְוָהְלָכה ,ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ַהְּנֵקָבה ֶׁשל ַהַּמְלכּות ִמְּבִחיַנת ָיְצָאה

 ֶׁשַּמַּכת רֹוִאים .ֶׁשַּבְּקִלּפֹות נּוְקָבא ֶׁשל ִרְׁשָעהָה ְּבַמְלכּות ְלַהּכֹות

 ַהְיסֹוד ֶאת ְוִהְּכָתה ,ַהַּמֶּטה ֶׁשהּוא ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד ָּבָאה ָּדם

 ְמַסֵּמל ְּדָדם ְלָדם ֶנְהַּפְך סילּוִּנַה ְוָלֵכן ַהִּנילּוס ֶׁשהּוא ִּדְקִלָּפה ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ָּדם ֶׁשַּמַּכת )יט ,ג שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו אָבמּו ןֵכְו .ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת

 ֵמַהּסֹוף ְסִפירֹות ֶעֶׂשר ְּכֶנֶגד ןֵה ַמּכֹות ְּדֶעֶׂשר ַהַּמְלכּות ְּכֶנֶגד ִהיא

 ְוִיְהיּו" )יט ,ז מותש( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ְּכֶנֶגד ִהיא ָּדם ּוַמַּכת ,ַלַהְתָחָלה

 ח"ּומו .ְּכִדְלַקָּמן ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ד"ָּדִו ת"ר "םָד ָהָיהְו םָד

 ְּדָלֵכן רַמלֹו הָצָר א"שליט ְּגרֹוְסַמן ַהֵּלִוי מֶׁשה ַאְבָרָהם 'ר ג"ָהרה

 ּוִבְזַמן ,ָּדם ׁשֹוןִמְּל ָּדִמים ִנְקָרא ְּדָממֹון ,ָּדם ִמַּמַּכת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִהְתַעְּׁשרּו

   ְּבֵני ֲעבּור ְלָדִמים ַּגם ָּדַאג הּוא ,ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶׁשִהְתַּגֵּבר ֶזה

  .ִיְׂשָרֵאל  

 .)ל וארא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמְּד ,דסֹוְי דֶגֶנְּכ יאִה ְצַפְרֵּדַע תַּכַמ ְּדָלֵכן

 יםְּצַפְרֵּדִעַה סּוְנְכִּנֶׁש ְצַפְרֵּדַע תַּכַמְּב ָחדְמֻי ׁשֶנעֹ ׁשַנֱעֶנ העְֹרַּפֶׁש

 לֹוְצֶא הָרָׂש תַרצּו תֶא קַקָחֶׁש דסֹוְיַה םַגְּפ לַלְגִּב ,תֹוָּטִמ לַע בֹוָּכְׁשִמ רַדֲחַּב

 :)ל שם( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .דסֹוְיַה לַע םַקָנ ְּצַפְרֵּדַעֶׁש יםִארֹוְו ,ירִּקַה לַע

 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוּו ,םִיַרְצִמ רַהְנִל ְךָּיַּׁשַה ץֶרֶׁש אהּו ַעְּצַפְרֵּדֶׁש

 יֵדְלַיֶׁש םָׁש ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ןֵכְו .הָּפִלְקִּד דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמ םִיַרְצִמ רַהְּנֶׁש

   ּוֵבַאְרנּו ,יםְרֵּדִעְּצַפַה תלֹוקֹו לֶׁש דַחַּפַהֵמ ְצַפְרֵּדַע תַּכַמְּב תּוֵמ יםִרְצִּמַה

  .דסֹוְיַל יםִכָּיַׁש תלֹוֹוּקֶׁש 'ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר  

ת ֹוּכַּמַה' ג ֶׁש)כה, שמות ז(' תפֹוְסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקת ְזַעַד'ְּב

ן "ִחם ְׁש"ִנִּכים ִבְתֹום ּכִא, זֹו ָלת זֹורֹוּוׁשְק, ְךֶשין חִֹחים ְׁשיִנִּכ

ת אֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָה, ְך"ֶשחֹן ן ֵהֶהָּלת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּיִתאֹוָה, ְך"ֶשחֹ

, רֶד ֵסתֹואֹון ְּבָּלֻכְו. ם"ִנִּכן ת ֵהנֹורֹוֲחַאת ָהֹוּיִתאֹוָה ְו,ן"ִחְׁשן ן ֵהיֶהֵרֲחַא

ה ָנָמ, ל"יַזִרֲאם ָהָנְמָאר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנְו. הָלָחְתַהף ָלֹוּסַהים ֵמִאְרֹוּקֶׁש

ה ָמְכָחה ֵמֶנְמם ִנִא. תכּוְלד ַמר ַעֶתֶּכת ִמירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנת ְּכֹוּכ ַמרֶׂשֶע

ת ֹוּכַמ' גא ֶׁשֵציֹו, ]רֶתֶּכת ַהּוּיִניצֹויא ִחת ִהַעי ַּדִּכ[, תַעל ַּדֵלֹות ּככּוְלד ַמַע

ה ָרבּו ְּגהיָנת ִּבירֹוִפְּסד ַהֶגֶנְּכ, תירֹוִפר ְסֶׂשֶעל ָהאל ֶׁשמְֹּׂשו ַהַקן ְּב ֵהּוּלֵא

ר ֶׂשֶעל ָהין ֶׁשִמָּיו ַהַקת ְּבֹוּכַּמַה' גא ֶׁשֵצ ֵי זֹוְךֶרֶד ְּביְךִׁשְמם ַנִאְו. דהֹוְו

ם ַגְו. חַצד ֶנֶסה ֶחָמְכת ָחירֹוִפד ְסֶגֶנְּכ, ר"כֹד ְּב"ָרב ָּב"רָֹען ֵה, תירֹוִפְס

 ,ב"רת ֹוּיִתאֹו ׁשן ֵיֶהת ֵמַחל ַאָכְּבת ֶׁשֹוּכַמ' גין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִאאן רֹוָּכ

ה ָּׁשֻדְקין ִּדִמָּי ַהַחכֹ ְּבְּבִמְצַרִים רּוְרֵּבת ֶׁשצֹויצֹוב ִנ"רל ָהת ַעזֹוְּמַרְמַה

' גק ְּבן ַרֵכְו .'םֶּתים ַאִלְּגַרְמ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, תצֹויצֹוִּנת ַהר ֶאֵרָבְּמֶׁש

 תֹוּכַּמת ַהיא ֶאִבֵהְו, העְֹרַפה ְּבָרְתא ִהלֹ'  הְךֶשין חִֹחים ְׁשִנִּכ תֹוּכַּמַה

. הָאָרְתה ַהָתְים ָהֶדֹוּקֶׁש תֹוּכַּמר ַהַאְׁשן ִּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, הָאָרְתא ַהלְֹל

ר ֵתה יֹוָיין ָהִּדן ַהֵכָל, אלמְֹּׂשו ַהַקן ְּב ֵהּוּלת ֵאֹוּכַּמֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

י ִּבל ַרה ׁשָּקֻלֲחת ַּבֹוּייִׁשִלְּׁשן ַה ֵהּוּלת ֵאֹוּכַמ' ן גֵכְו. הָאָרְתא ַהלֹה ְלֶׁשָק

י ֵרֲחס ַאָנְכִּנאל ֶׁשמְֹּׂשו ַהל ַקת ַעזֹוְּמַרְמ ּו,ב"ַחַא ְּבׁש"ַד ֲעְך"ַצְּדה ָדהּוְי

ים ִרְמאֹוֶׁשְּכ, ל"ְלָהֲאִריַזת כֹוָרְּבת ַהנֹוָּוַּכ ִמַעדּוָּיַּכ. עַצְמֶאָהין ְוִמָּיו ַהַק

  , עַצְמֶאו ָה ַקְךר ָּכַחַא, יןִמָּיו ַהם ַקֶדס קֹוָנְכִנ, ינּוֵהלֹה ֱא"ה הויָּתַא

  .ינּוֵהלֹים ֱאִרְמאֹוֶׁשאל ְּכמֹו ְׂשס ַקָנְכף ִנֹוּסַבּו  

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו

 אָבמּו

 ִנְרֶאה

א ָבמּו



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן
  

  חלום מבהיל של בחור צעיר בירושלים

 ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום 'הּכֹה ָאַמר " )יט, זכריה ח(

ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית 

ה ֶּזק ַהסּוָּפאי ַּבַּדַוְּבּו ".ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים

, םם ֵׁשּוּלִעץ ְּבֵפָחיר ֶהִעָצר חּוָּבי ִמִּתְעַמָׁשְו. םֵּיַקְתא ִיי הּוַתז ָמָּמֻרְמ

א הּום ֶׁשַלא ָחהּו: הֶּזק ַהסּוָּפא ַּבָלְפז ִנֶמה ֶרָלְיַּלם ַהלֹוֲח ַּב לֹוּוּלִּגֶׁש

ת ֹוּיִתה אֹוֶאא רֹון הּוֵּכר ִמַחַאְלּו, הֶּזק ַהסּוָּפת ַהבֹות ֵּתה ֶאֶארֹו

א ן הּוֵּכר ִמַחַאְלּו. ָארֵמַהְּׁשה ָלדֹוה ְּגָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהֶׁשב ְּכָאה ְּבָעְׁשִּת

ה ָלדֹוה ְּגָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהֶׁשְּכ ,זּוּמַתר ְּבָׂשה ָעָעְבִׁשת ֹוּיִתה אֹוֶארֹו

ת אֹוָהֶׁשְּכ תֵבֵטה ְּבָרָׂשֲעת ֹוּיִתה אֹוֶאא רֹון הּוֵּכר ִמַחַאְלּו. ֵמַהְּׁשָאר

 ,הָיְלַדְּגת ֹוּיִתה אֹוֶאא רֹון הּוֵּכר ִמַחַאְלּו. ֵמַהְּׁשָארה ָלדֹוה ְּגָנֹואׁשִרָה

ת מֹוצֹו' דל ַהת ֶׁש"ד רַחַי. ֵמַהְּׁשָארה ָלדֹוה ְּגָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהֶׁשְּכ

ה ָעְבִׁש. בָאה ְּבָעְׁש ִּתתמֹוֹוּצת ַהַרְמר ֻחֶדי ֵסִפא ְלֵצה יֹוֶזְו. ג"תשע

ק סּוָּפם ַהּוּיִק ְלה זֹוָנָׁשה ְּבֶּכְזִּנֶׁש. הָיְלַד ְּג,תֵבֵטה ְּבָרָׂש ֲעזּוּמַתר ְּבָׂשָע

ם צֹוי ְוְרִביִעם ָהֹוצ"ן ֵכְו .ר"אכי, יםִּג ַחיּוְהת ִימֹוֹוּצל ַהָּכה ֶׁשֶּזַה

ת "סת ְו"ר, "תֵביְל הְהֶיי ִיֲעִׂשיִרם ָהצֹוי ְוְּׁשִביִעם ַהצֹוי ְוֲחִמיִׁשַה

  .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 ֻאּמֹות ַמְלֵכי ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך

 ְּבֶמֶלְך ִמְתָּגֶרה ָּפַרס ֶמֶלְך ,ָּבֶזה ֶזה ִמְתָּגִרים ָהעֹוָלם

 ,ֵמֶהם ֵעָצה ִליטֹול םַלֲאָר ַעְרִבי ֶמֶלְך ְוהֹוֵלְך ,ַעְרִבי

 ,םָהעֹוָל ָּכל ֶאת ּוַמֲחִריב ָּפַרס ֶמֶלְך ְוחֹוֵזר

 ַעל ְונֹוְפִלים ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ְוָכל

 ְוִיְׂשָרֵאל ,יֹוֵלָדה ְּכִציֵרי ִציִרים אֹוָתם ְוֶיֱאחֹז ְּפֵניֶהם

 ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים

 ַמה ָּכל ְתָיְראּוִּת ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא

 ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים

י ִּבר ַרַמָא )פסיקתא רבתי לז( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמא ֶׁש"ט שליטְרּוּגְנְיל ַוֵאמּוְׁש

ה ַלָּמִׁשיַח ַעד ְׁשֵמי " ֶּבן ַּפִּזי ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַמְגִּביהֹו הקבְמעֹוןִׁש

 ִּבְפֵני , ָהעֹוָלםתַהָּׁשַמִים ּופֹוֵרׂש ָעָליו ִמִּזיו ְּכבֹודֹו ִמְּפֵני ֻאּמֹו

ַהַּפְרִסִּיים ָהְרָׁשִעים אֹוֵמר לֹו ֶאְפַרִים ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֱהֵוי ַּדָּין ַעל 

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ַמה ֶּׁשַּנְפְׁשָך ֲחֵפָצה ֶׁשִאְלָמֵלא ַרֲחִמים ֶׁשָּגְברּו ֵאּלּו ַו

ן ַמְזִּבים ֶׁשִארֹוְו. ָך ִמן ָהעֹוָלם ְּבֶרַגע ֶאָחדּו ְּכָבר ִאְּבד,ָעֶליָך ְּביֹוֵתר

  .דָחע ֶאַגֶרְּב לּוֲעְפים ִיִּיִסְרַּפה ַהָּלֻאְּגַה

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

ה ָרָּדְגַהַהה ֶׁשֶאְר ִנ,"'גֹוה ְו ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶגחָרְפר ִ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 ְוִאְּתַמרַעל ָּגלּוָתא ְּדָבֶבל , "ִיְפָרח

, הּוא ְּכַהאי ֶאֶרז ְּדִאְתַעֵּכב ְלַסְּלָקָאה, ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרָאה

הּוא יֹוָמא ְוִׁשירֹוָתא , ּוִמַּׁשְעָּתא ִּדְסִליק ַעד ְּדָקִאים ְּבִקּיּוֵמיּה

ְׁשתּוִלים ". יָמָמאַעד ַּדֲעִביד ֵצל ִּבְנהֹוָרא ִּד, ְּדיֹוָמא ַאֲחִריָנא

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

ְּבַההּוא יֹוָמא ְּדִיְׁשַּתַּכח , "עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה", ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים

ַהָּׁשַמִים "יב ִּדְכִת, ְלָבָתר, "ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעָנִנים ִיְהיּו", ָעְלָמא ָחרּוב

ן ַיְנ ִמח"רכא ָּיִרְטיַמִגְּב "ְּכֶאֶרז "ןֵכְו". ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאֶרז ְוֵכן .הָנם ָׁשֲאָלִפית ֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"תשעים ִמִנָּׁשַה

 "ַעִּמי ַנֲחמּו ַנֲחמּו" )א ,מ 'ישעי( ַהָּכתּוב ְוֵכן .לֵלֹוּכַה םִע אֹור

  .ֶאֶרז ְּבִגיַמְטִרָּיא

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

א ָּיִרְטיַמִג ְּבד"תשעם ֶׁשיף ָׁשִסי מֹוִלְּפרֹוְטְסאֹוש ֵמ"גרַהְו

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

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

 ְּבִגיַמְטִרָּיאד "תשען ֵכְו .ֵמאֹות' ן ז"ן ְּכֶׁשַּתְחׁשֹב ַהּנּו" ֵעֶדאָיִרְטַמִּגי

א "י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהְוהֹוִסיף .נּויֵחִׁש ְמנּוֵּכְל ַמַחרּו

  .יָךֶהלֱֹא'  הדַע בּוּוׁשָּת אֹו, דִוָּדת ַעֻׁשְּתן יקֹוִרָטנֹוד "תשעֶׁש

 ינּוִצָּמֶׁש םֵׁשְּכֶׁש א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"הרה יףִסהֹו

 יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש יתיִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַּבֶׁש :)לח סנהדרין( אָרָמְּגַּב

ה ָּלֻאְּגל ַהֶׁש דחּוִּיַה ְךָּכ .הָּוַחְו םָדָא גּוְּוַּדְזִנ םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש

י ִצֵח ָוׁשה ֵׁשָעָׁשה ְּבֶיְהד ִיִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבד ִחסֹוְּב

ל ית ֶׁשיִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשל ַהע ֶׁשַצְמֶאת ָהַּדֻקיא ְנִהֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהֶׁש

 בתּוָּכ

ינּוִצָמ

ם ִאְו

א ָבמּו

 דעֹוְו



 הָעָּׁשַה לַע תֶזֶּמַרְמ ב"שעת תַנְּׁשֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו. ףֶלֶאָה

 בראשית( ןֹואׁשִרָה םָדָא לֶׁש גֹוּוּוִז לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .תִעִבְּׁשַה

 ייִתִאָר ןֵכְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶׂשה" )יח ,ב

 ּהָׁשרּוֵּפֶׁשא ָלּוּלִהא ֶׁש"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

 ,יםִנָפים ְּבִנד ָּפחּול ִיז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכַה ןֵכְו .ב"עא ָּיִרְטיַמִגְּב, יןִאּוּׂשִנ

 ." ָהֵאׁשְך ִמּתֹוִעָּמֶכם ָּבָהר' ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה" )ד, דברים ה(

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 :)קיג שבת( אָרַּבְּגָמ רֵתיֹוְּב אָלְפִנ ֶרֶמז ֶׁשֵּיׁש ָׁשַמְעִּתי

 ְךֶלֶמ אֵציֹו ֶׁשִּמֶּמָּנה רּות לַע ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּפסּוק ֶאת ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת

 ִלימֹות "ַוִּתְׂשַּבע" ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם "ַוּתֹאַכל" )יד ,ב רות( יַחִׁשָּמַה

 ,הָנֵאְּת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוּתֹאַכל" .ָלבֹא ֶלָעִתיד "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיח

 דַע ,הֶּזַה םָלעֹוָּב יםִלְכאֹו תֹואֹוֶׁש תַעַּדַה ץֵע לַע תֶזֶּמַרְמַה

 ב"תשע תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ִּתְׂשַּבעַו" .יַחִׁשָּמַה תימֹוִּב ןַּקֻתְּיֶׁש

 ,ר"תת תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש

 ןֵכְו .ָלבֹא ֶלָעִתיד ֶׁשל ַהְּזַמן הֶיְהִּתֶׁש ַהְּׁשִביִעי ָהֶאֶלף ִּבְתִחַּלת

 םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הֶמֹוּד הֶזְו ,הָסָנְרַּפ עַפֶׁש לַע זֵּמַרְמ "ַוִּתְׂשַּבע"

 לּוְּבִק ,םָּד תַּכַמְּב הָּלֻאְּגַה ראֹו ץֵצנֹוְתִהְל ילִחְתִהֶׁשְּכ דַּיִּמֶׁש

 נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו יםִרְצִּמַל םִיַמ תיַרִכְּמִמ הָסָנְרַּפ עַפֶׁש יםִדהּוְּיַה

 תַנְׁש יאִהֶׁש ,ַלְּׁשִמיָטה ָהְרִביִעית ָּׁשָנהַּב ילִחְתַמ עַבּׂשַהֶׁש

, ילֵעְלִדץ ְּכֵּק ַהיְךִלֲהַּתק ִמֶליא ֵחִה ֶׁשו"תשלת ַנן ְׁשֵכְו .ב"תשע

 ם ַוֲעַזְבֶּתם ָלּה ִמן ַהְּצָבִתיָּתׁשֹּלּוְוַגם ׁשֹל "ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהת ְּבֶזֶּמֻרְמ

  ."ְוִלְּקָטה

 ,צח ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמְל ןֹוׁשְמִׁש יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

 ְוָסבּור ]ןֹוׁשְמִׁש תֶא[ אֹותֹו רֹוֶאה ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשָהָיה )יד

 ֶזה ַאף ָאַמר תֶׁשֵּמ אֹותֹו ֶׁשָרָאה ֵּכיָון ,ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ֶׁשהּוא ּבֹו

 ַעּמֹו ָיִדין ָּדן" )י ,צט( םָׁש אָבמּו ןֵכְו ".''ה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך" ,ֵמת

 ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ןֵכְו .ְיהּוָדה ֶזה ֶׁשַּבְּׁשָבִטים ַּכְמֻיָחד ,"ְּכַאַחד

 ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּוּו .ְיהּוָדה ּוִמֵּׁשֶבט ָּדן ִמֵּׁשֶבט ָּבא ִׁשְמׁשֹון )ה ,י

 ִמְּׁשֵני ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ֶזה ,"ְיהּוָדה ַאְרֵיה ּגּור" .)קס ויחי

 ְּבתֹוכֹו ִאֵחד ֶׁשִּׁשְמׁשֹון רֹוִאים .ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה ָאִביו ,ְׁשָבִטים

ן א ֵּבן הּוֹוׁשְמן ִׁשֵכְו. יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ מֹוְּכ ְוָדן ְיהּוָדה ֶׁשל ַהְּקָצוֹות ְׁשֵני ֶאת

 ינּוִצן ָמֵכְו .ָמִׁשיַח אֹוִתּיֹות ֻחִׁשים ְו. ָּדןןֶּבֻחִׁשים ל ן ֶׁשר ֵּבַחַא

ז ַעבֹא ְלֵר קֹו)ח, ח' א(ים ִמָּיי ַהֵרְבִדק ְּבסּוָּפַה ֶׁש:)יבמות מח(י ִמְלַׁשירּוִּב

 ,"חּוִׁשים"ם ֵׁש ְּביַחִׁשָּמ ַהׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹות ְלת רּוא ֶאָׂשָּנן ֶׁשַמְזִּב

   .יתִבֲאא מֹולֹי ְוִבֲאה מֹוָכָלֲהת ַה ֶאִלְלמֹד ׁשָחֶׁש
. ןֹוׁשְמת ִׁשַרבּול ְקר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמב "תשעת ַנְׁש

 ַּיֲעלּוֵּבית ָאִביהּו ַוִּיְׂשאּו אתֹו ַו ַוֵּיְרדּו ֶאָחיו ְוָכל" )לא ,שופטים טז(

ן ֵכְו ". ָמנֹוַח ָאִביורֶבְּבֶק ָּתאֹולְׁשֶא ּוֵבין הָעָצְר ֵּבין ֹותאֹו ַוִּיְקְּברּו

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִג ְּב'בַה' ן עֹוׁשְמִׁש

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

 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 .ְמָךִׁש ִיְתַקֵּדׁש ּוְבֵכן ;הָּלֻאְּגַה לַע ןֵכְבּו יםיִרִּכְזַּמֶׁש תמֹוקֹוְמ

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

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

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

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

 הָּׁשֻדְּקַה דַצְל עַבּׂשַֹה ילִחְתַי ב"תשע תַנְּׁשִּמֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶּׁש הַמְל

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

א "ן שליטַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. דֶסת ֶחיַרִפ ְסאָּיִרְטיַמִגְּב

ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם " יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעֵּבַדים ְמִּלִהְת ִּבב"ער מֹוְזִּמֶׁש

ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַה ְו," ְׁשמֹוִיּנֹוןִלְפֵני ֶׁשֶמׁש 

ד ִוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ִיָׁשי

ם ֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַער ַעאַמיֹ

יק ִּתְמַה ְללֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהְל

 ּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגת ַהֶא

 ּוּלז ָּכה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ, "יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפְת

 ְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפְת

ל ּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפְּת

א לֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִר ְציּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיְו

  .יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצַה

ל ר ַעָּפֻסְּמו ֶׁש"ז היעְלי ֶּביֵדִסי ֲחֵבּוׁשי ֲחֵנְקִּזד ִמָחֶאֵמ

ה ָלָעם ֶׁשֹוּיַהֵּמל ֶׁש"א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאָה

 נּויֶנֵאר ֶׁש"מֹוְדַאל ָה ַעּויׁשִּגְרִה, ב"ת תרצַנְׁשן ִּבטֹוְלִּׁשי ַלאִצַּנר ַהֵרֹוּצַה

יף ִסהֹוְו. 'כּול ְוָהת ָקַלָּבַּקַהה ְוָּלִפְּתי ַהֵרְד ִסלֹוְצ ֶאּוׁשְּבַּתְׁשִהְו, ַעגּוָר

א "ר שליט"מֹוְדַאל ָהֶצה ֵאֶר קֹוׁשָּמה ַמֶּלֵאים ָהִרָבְּדַּכר ֶׁשֵּפִסְו

 ֹוּמת ַעיל ֶאִּצַיר ְומְֹׁשִי' ה, ןטֹוְלִּׁשה ַלאָמָּבה אֹוָלָעם ֶׁשֹוּיַהא ֵמְזעְלֶּבִמ

ב ַרָהא ֶׁש"ר שליטצּום לֹוָׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .על ָרָּכל ִמֵאָרְׂשִי

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבא ְזעְלֶּב ִמׁשדֹוָּקַה

 יוִחָא לַע דֹוֵּפְסֶהְּב א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ

 יֵאָצמֹוְּב הָמְיַמָּׁשַה הָרָעְסִּב הָלָעֶׁש ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה

 ְוֵכן

 ןֵכְו

ן ֵכְו

 ןֵכְו

 יִּתְעַמָׁש

  יִּתְעַמָׁש



 ןֵה "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" לֶׁש ת"רָהֶׁש ,א"תשע זּוּמַתְּב ו"כ םיֹו

 יִּבַר ג"הרה יוִחָא לַע תֶזֶּמַרְמ "הֶּלֵא" לֶׁש 'אָהֶׁש יףִסהֹוְו ףֵסֹוי ןֶּב יַחִׁשָמ

 ןָרָמ ןֵכְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ץיצֹוִנ לֹו ׁשֵי יוָרָבְּד יִפְּלֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא

 היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש דֹוֵּפְסֶהְּב רַמָא א"שליט ףֵסיֹו הָיְדַבעֹו 'ר צ"הראשל

 מ"גריַהֵמ 'יןִּתְדַח יןִתָמְׁשִנ' סֵרְטְנֻקְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ תיַרִקְּד לֶׁש

. ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש א"שליט ןְרֶטְׁשְנְּגְרמֹו

  .ףֵסת יֹוַרֹוּפת יַביִׁש ִמאּוְצד ָיֵּפְסֶהַהה ְוָיָוְלַהן ַהֵכְו

 תֹוּיִתאֹו ב"תשעֶׁש א"שליט ןַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרהֵמ

 הָנָׁשְבִּד .יתיִעִׁשְּתַה דסֹוְיַה תיַרִפְס לַע זֵּמַרְל ,עַׁשֵתְּב

 ב"תשע רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .תֹומּוֵלְׁשּו יתֹוִלְכַתְל דסֹוְיַה אבָֹי זֹו

 לָלְכִבּו .דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה י"ח ןַיְנִמְּכ עַׁשֵּת יםִמָעְּפ 'ב תֹוּיִתאֹו

 םֵהֶׁש םּוּׁשִמ דסֹוְיַל יםִרְּׁשַקְתִמ ְךיָלֵאָו ע"תשִמ יםִנָׁש רֶׂשֶעָה לָּכ

 ןֵכְו .דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה רָּפְסִמ אהּוֶׁש ,ע"תש תֹוּיִתאֹוְל יםִכָּיַׁש

 הָּלֻאְּגַהֶׁש א"ָרְּגַה םֵׁשְּב 'רֹוּתַה לקֹו' רֶפֵסְּב תמֹוקֹוְמ הָּמַכְּב אָבמּו

 ק"אי ףּוּלִחְּב תפֹוְּלַחְתִּמֶׁש ץ"טצ תֹוּיִתאֹו ףּוּלִחְבּו ,דסֹוְיַּב הָילּוְּת

 ,עַׁשֵּת ּהָרָּפְסִמ 'ט תאֹו .עַׁשֵּת רָּפְסִּמַה תֶא יםִארֹו בּוׁשְו .ר"בכ

 ןֵכְו .תאֹוֵמ עַׁשְּת ּהָרָּפְסִמ 'ץ תאֹוְו ,יםִעְׁשִּת ּהָרָּפְסִמ 'צ תאֹו

 ִׁשעּור ְךׁשִֹיְמ ָאְמָנם )ג נהר 'א מעין( 'םָהָרְבַאְל דֶסֶח' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ְלַׁשֵער ְוַהּיֹוֵדַע ,זֹו ַאַחר זֹו ֵאּלּו ַמְדֵרגֹות ֶרֶדת ַעד ַהֶּזה ָּגלּות

 ,ְּביֹום יֹום ִמֵּדי יֹוְרִדים ָאנּו ַּכָּמה ֶזה ַמֲהָלְך ִׁשעּור ְוִלְמנֹות

 רַמָאֶׁש הְוֶז ,ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ְוֵיַדע ,ַּכָּמה ַעד ָּגלּוֵתנּו ִׁשעּור ֵיַדע

 ְויֹוֶרֶדת נֹוֶפֶלת ִהיא ְלעֹוָלם ִּכי ,"ַהּנֹוָפֶלת ָּדִוד ֻסַּכת" בתּוָּכַה

 תַּלֻאְּגֶׁש יםִארֹו ".ָלנּו ֶעְזָרָתה קּוָמה" ְוָאז ,ְלָעָפר ֶׁשִּתְׁשַּכב ַעד

 עַׁשֵּת רַּפְסִמּו .היָדִרְיַה יתִלְכַתְּב יּוְהִי לֵאָרְׂשִי םַעֶׁשְּכ הֶיְהִּת ּהָּתִעְּב

 היָדִרְיַה ןֵכְו .עַׁשֵּת דַע דָחֶאֵמ ןֵהֶׁש תרֹוָפְּסַּב רֵתיֹוְּב ןֹוּתְחַּתַה אהּו

 יׁשִא ןֶּב'ַה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .דסֹוְיַה יֵנָיְנִעְּב יאִה ְּבדֹוֵרנּו הָלדֹוְּגַה

 יֵנָיְנִעְּב הָלדֹוְּג היָדִרְי הֶיְהִּת אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש יֵנְפִּלֶׁש רַמָאֶׁש 'יַח

  .תיעּוִנְצ

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

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

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

 יםִסָנְכִנ נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[ ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש

 יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל

 הָחְנִמ ןַמְז הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו

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

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

 ֶאֶלף .ּוָיִגיל ְּבִרָּנה ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו

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

 ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" יבִתְכִּד

 ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמ ."'ְוגֹו ַהַּנַער ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי" ".ִמְצָרִים

ַּכָּמה ָקֶׁשה , ִאי ַרִּבי ִאי ַרִּבי. 'ּוכְו "ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה" :)בלק סח(

ַּכָּמה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ְמֻזָּמִנים , ַּכָּמה ָארְֹך ַהְּזַמן, ַהָּדָבר

ְוַכָּמה , ְוַכָּמה ַחּיֹות ִיְׁשְלטּו, ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות

. ן ַעד סֹוף ַהָּיִמיםִיְׁשֲאגּו ִלְטרֹף ֶטֶרף ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְזַמן ּוְזַמ

ֶׁשהּוא , ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְזַּדְּמנּו ְלִפי ִמְנַין ַהָּׁשִנים ֶׁשל יֹוֵבל ּוְׁשִמָּטה ַיַחד

ָעִתיד קֹול ֶאָחד ְלִהְתעֹוֵרר ֵמרּום רּוֵמי . ד ֵמַהּיֹום ַהִּׁשִּׁשי''רע

ֹום ַמה ֶּׁשּלֹא ָהָיה ָּכְך ִמּי, קֹול ָעצּוב ִּבְמִרירּות, ָהְרִקיִעים

, ַּבֲחַׁשאי, ְוַהּקֹול ַההּוא ִיְהֶיה ַדק. 'כּו ְו.ֶׁשִּנְבְראּו ָהעֹוָלמֹות

ַאֶּיֶלת : ְוֵכן אֹוֵמר, עֹוֶלה ְויֹוֵרד, יֹוֵרד ְועֹוֶלה, ִּבְמִרירּות ְוַעְצבּות

ֲאָהבֹות . ֲאָהִבים ָהִיית ִלי ִמָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְוִנְׁשַּכַחְּת ִמֶּמִּני

ֲאִני ִנְזָּכר ֶׁשחֹוַתם ְּדיֹוְקָנּה ָהָיה ָחתּום ַעל . יּו ִלי ִעָּמּהַקָּימֹות ָה

, ְוָהְיָתה ֲחָזָקה ְּבתֹוִכי ַאֲהָבָתּה, ְוָהָיה ָחתּום ַעל ְזרֹוִעי, ִלִּבי

ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַחֵּזק ַהָּקדֹוׁש . ְוִרְׁשֵפי ַׁשְלַהְבָּתּה ּבֹוֲעִרים ְּבתֹוִכי

, ְוַיֲחִזיק ָּבּה, ַפֵּיס ֶאת ַאַּיְלּתֹו ְּבַכָּמה ִּפּיּוִסיםִוי, ָּברּוְך הּוא

יר ִּכְזר ַמַהּזַֹהים ֶׁשִאאן רֹוָכְו. הּוא ְולֹא ַאֵחר, ִויִקיָמּה ִמן ֶהָעָפר

 ב"רעיר ִּכְז ַמֶׁשַהּזַֹהרת מֹוקֹוְּמר ַהַאְׁש ִּבמֹוא ְּכלְֹו, יםִנ ָׁשד"רע

אן  ָּכׁשֵּיר ֶׁשָאבֹ ְמ)ש ה"שה( ׁשָדר ָחַהל זַֹע' רַהּזֹיו ַהִז 'ׁשרּוֵפְּבּו. יםִנָׁש

 ְךֶרֶּדה ַלֶמֹוה ּד ֶזׁשרּוֵפּו, יםִמם ָיִיַתָנ ְׁשְךָׁשְמִּנה ֶׁשָּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהַּת

  .רָמֲאַּמ ַּבנּוְרַאֵּבֶׁש

 ש"רשָה רּוּדִסְּב יםִארֹוֶׁש א"שליט ןסֹוְמַס דִוָּד 'ר ג"הרה

 תֶא יםִנֹוּב ְבֵניֶהם ִלְבֵני ּגֹוֵאל ּוֵמִביא יםִרְמאֹוֶׁשְּכ

 תיַרִפְּסֶׁש זֵּמַרְל .ץ"ֵק תֹוּיִתאֹו ףרּוֵצְּב לֵחָר לֶׁש דהֹוַה תיַרִפְס

 לֶׁש הָאֵּמַה םֵה דהֹוַה לֶׁש הָנָׁש הָאֵּמַהְו ,ץֵּקַה תיַרִפְס יאִה דהֹוַה

 ,דהֹוְּד דהֹו ןֵהֶׁש ,אתּזַֹה הָאֵּמַה ְךתֹוְּבֶׁש יםִנָׁש רֶׂשֶעָה טָרְפִּבּו ,ץֵּקַה

 לֶׁשְו רֶמעָֹּב ג"ל לֶׁש דֹוּסַה הֶז דהֹוְּד דהֹו ןֵכְו .יִּתִמֲאָה ץֵּקַה ןַמְז הֶז

 ה"אהי םֵּׁשֶׁש יִּפ לַע ףַאְו .ַעדּוָּיַּכ הָּלֻאְּגַה תּוּייִמִנְּפ דסֹו ,י"רשב

 יםִרְּׁשַקְמ נּוָא אןָכְו ,היָנִּבַה תיַרִפְס דסֹוְּב אהּו עַבֶּטַה לַעֵּמֶׁש

 דַּצִמ הָּכֻנֲח ַעּוּדַמ ,הָּכֻנֲח יֵרָמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב רָבְּכ ,דהֹוַה תיַרִפְסִל

 תירֹוִפְּסַה יֵּתְּׁשֶׁש ,דהֹוַה דֶגֶנְּכ יִנֵׁש דַּצִמּו ,היָנִּבַה דֶגֶנְּכ אהּו דָחֶא

 הָלְעַמְלִמ ייִנִמְׁש אהּו דָחֶאְו ,וַק תֹואֹוְּב דַחַי תכֹוְלהֹו הֶּלֵאָה

 ג"סי ּוּלִמה ְּב"ם הוין ֵׁשֵכְו .הָלְעַמְל הָּטַמְּלִמ ייִנִמְׁש יִנֵּׁשַהְו ,הָּטַמְל

ה ֶלי עֹוּוּלִמי ְּדּוּלִמ ּויֹוּוּלִמ ּוטֹוּוׁשְּפִּב, היָנִּבת ַהיַרִפת ְסל ֶאֵּמַסְמַה

 יִּתְעַמָׁשְו

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו



, הר ֶזֹוׂשָעה ֶּבָּיִנְּׁשיא ַהב ִה"ת תשעַנן ְׁשֵכ ְו.ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ה ָאֵּמַהר ְוֹוׂשָעת ֶהיַנִחְּבִּמ ֶׁשינּוְיַה. היָנת ִּביַנִחיא ְּבי ִהִטָרן ְּפֶפאְֹּבּו

ב "ת תשעַנל ְׁשת ֶׁשֶבתְֹּכת ַהיַנִחְּבִמּו, דהֹות ַהירֹוִפְס ִּבנּוְחַנֲא

ת ַנְׁש ִּבׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִנְּוַכְּמי ֶׁשִפְכּו, היָנִּב ַּבנּוְחַנת ֲאטּוָרְפִּב

  .דהֹוד ְּדהֹוה ְּדיָנִּב, ב"תשע

 .י. נִּקְרַית יֹוֵאלִמא "שליטל ֵאָרְׂשִי' ג ר"י הרהח ִלַלים ָׁשִזָמְר

 ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכם ַה ִעד ַעִין קֹוף ָויו ֵּבית"יֹו ו"א ָו ָמֵלאַיֲעקֹוב

, "ת ְּבִריִתי ַיֲעקֹובְוָזַכְרִּתי ֶא" )מב, ויקרא כו( י" ְּבַרִּׁשאָבמּוּו. א"תשע

 ]ו"וא [ְוֵאִלָּיהּו ָחֵסר, ]ו"וא [ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות ִנְכָּתב ָמֵלא

ַיֲעקֹב ָנַטל אֹות ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון , ַּבֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות

ם  ִעקֹובַיֲע ֶׁש:)אחרי סו(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָּבָניו

  .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגד ֶׁשֹוּסא ַההּו', ו

 "אׁשרֹ"ֶׁש א"שליט ןֹוּקַה ןֶּב הּוָּיִלֵא 'ר ג"הרה

 לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב

 תַּלִפְתִּב אָבּוּמַּכ ,הָלָּבַחַה יֵכֲאְלַמ לָּכ לַע הֶּנֻמְּמֶׁש א"תק רַּׁשַה

 ֶׁשל ת"רָה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,חַסֶּפ בֶרֶעְּב יִלְּפרֹוְטְסאֹו ש"מהר

 אׁשרָֹהְו .ַׁשַּדי ֵׁשם ִמּלּוי לֶׁשְו .ב"באח ש"עד ך"דצ ַמּכֹות ֶעֶׂשר

 ".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר" )א ,מט בראשית( בתּוָּכַּב זָמְרִנ

 ת"רי רּוֲאְׁשִּנֶׁש תֹוּיִתאֹוָהְו .האָמָּבֹוא ייןֵסּוח קָרָּב ת"ר "תִריְּבַאֲח"

 אׁשרָֹה אהּו גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש אׁשרָֹה ןֵכְו .יתיִלִל לֵאָּמַס אָּיִרְטיַמִגְּב

 םַגְו יִרְצנֹו םַּג אהּו האָמָּבאֹו ןֵכָל ,תֹוּמֻא יםִעְבִּשַה לָּכ לֶׁש

 ,תֹוּמֻאָה לָּכ לֶׁש יםִׁשָרֳּׁשַה 'ב םֵהֶׁש ,]אלֵעָמְׁשִיְו וָׂשֵע[ ,יִמְלְסמּו

 ,ׁשָחָנ אָּיִרְטיַמִגְּב האָמָּבאֹו קָרָּב ןֵכְו .הָּפִלְקִּד הָרבּוְגּו דֶסֶח

 הָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּבן ֵכְו. ַעדּוָּיַּכ ,יַחִׁשָמ לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה

  .דִות ָּדַּכסּו אָּיִרְטיַמִגְּב

 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 ָּכֵכ ְו.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

 ְךרּון ָּבָמר ָהרּוָא ןֵכְו .ַחָּייב ִאיִניׁש ִלְּבסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא ְּבִגיַמְטִרָּיא

ן "ִין ַע"יו ִׁש"יי ָּת"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבג"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגְּב יַכֳּדְרָמ

  .ל"יֶמִּג

 רֹוׂשָעָה ילִחְתִהֶׁש יֵנְפִל ט"תשס בָא חֶֹדׁש אׁשרֹ בֶרֶעְּבֶׁש םַסְרֻּפ

 ,קחֹוָרָה חָרְזִּמַּב לדֹוָּג הָּמַח יּוּקִל הָיָה ,ע"תש רַּפְסִמ לֶׁש

 היָרִאֵה יאִה ,ירִאָהְל היָלִחְתִה ׁשֶמֶּׁשַהְו ׁשֶמֶּׁשַהֵמ זָז ַחֵרָּיַהֶׁשְכּו

 'ר ג"הרה רֵאֵבּו .םָלעֹוָּב לדֹוָּג ׁשַעַר הָׂשָע רָבָּדַהְו ,דִוָּד ןֵגָמ תַרצּוְּב

 ,ץֵּקַה לֶׁש רֹוׂשָעֶל סַנְכִנ םָלעֹוָהֶׁש יֵנְפִּלֶׁש א"שליט ןַמיְסִז ְמַנֵחם

 ,דִוָדְל תֹוָעבּוְׁש תֶא םֵּיַקְל ,דִוָּד יתֵבְל תכּוְלַּמַה תֶא ירִזֲחַמ 'ה ּהָּבֶׁש

 ְוִכְסאֹו ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ַזְרעֹו" )לז ,פט תהילים( קסּוָּפַה םֵּיַקְתִה

 יִפְכּו ."ֶסָלה ֶנֱאָמן ַּבַּׁשַחק ְוֵעד עֹוָלם ִיּכֹון ְּכָיֵרַח :ֶנְגִּדי ַכֶּׁשֶמׁש

 .לֹו ֵעִדים ְוַהֶּׁשֶמׁש ַהָּיֵרַח "ֶנֱאָמן ַּבַּׁשַחק ְוֵעד" םָׁש י"ִּׁשַר רֵאָבְּמֶׁש

 ןֵכָל .דִוָּד יתֵבְל תכּוְלַמ תַרָזֲח לַע יםיִדִעְמ ַחֵרָּיַהְו ׁשֶמֶּׁשַהֶׁש ינּוְיַה

 ידּוִעֵה ,םָלעֹוָה תֹוּמֻא תיַלִפְנ תֶא לֵּמַסְּמֶׁש הָּמַחַה יּוּקִל ןַמְזִּב

 ןֵכְו .ר"אכי ברֹוָקְּב דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ תַרָזֲח לַע ַחֵרָּיַהְו ׁשֶמֶּׁשַה

 לֶׁש מֹוְׁש ת"ס ,ן"ִיַע ן"יִׁש ו"יָּת י"ֵה תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ע"תש'ה

  .ן"נֹוִי יַחִׁשָּמַה

ג "הרה אדוָויְקֵלְּד יַחִּגְׁשַּמַהֵמ 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ג"הרה םֵׁשְּב )המקדש בית עניני( ל"ַּצַז ליֶגפֹוְטואְכַו ןָתָנ 'ר

 יּוָה הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ תַעְׁשִּבֶׁש ל"ַּצַז רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא 'ר

 ,גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ זֹו םִא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה תֶא לּוֲאָּׁשֶׁש הָּמַּכ

 בּוׁש ְךָּכ רַחַא ,קֵסְפֶה הֶיְהִי זֹו הָמָחְלִמ יֵרֲחַאֶׁש םָּלֻכְל הָנָעְו

 הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַאְו ,קֵסְפֶה הֶיְהִי בּוׁשְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת

 יםִאָבמּו ּוּלֵא יםִרָבְּד .יַחִׁשָמ אבָֹי זֹו הָמָחְלִמ םִעְו ,הָמָחְלִמ

 םֵׁשְּב ל"ַּצַז אןַיאְּפָל א"גרַהֵמ א"ח ףסֹו 'הּוָּיִלֵא בֵל' רֶפֵסְּב םַּג

: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו ',יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֵמ עַמָּׁשֶׁש ד"הי ןַמְרֶסַו א"גרַה

ּגֹוג ּוָמגֹוג ִּתְתַחֵּלק ִלְׁשלָֹשה  ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָאַמר ֶׁשִּמְלֶחֶמת

 ִיְהֶיה ְוַהֵּׁשִני .ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ְּבִמְלֶחֶמת ָהָיה ָהִראׁשֹון. ֲחָלִקים

 ָּתבֹא ָּכְך ְוַאַחר .ַאֲחֶריָה ָׁשָנה ְׁשלִֹשים ַעד ְוָחֵמׁש ְּכֶעְׂשִרים

 ָיבֹא ֶזה ְוַאֲחֵרי ,ָהעֹוָלם ָּכל ִיְסּבֹל ֶׁשָּבּה ,ְׁשִליִׁשית ִמְלָחָמה

 ּהָמְצַע גגֹוָמּו גֹוּג ֶׁשִּמְלֶחֶמת רַמָא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֶׁש ורואים .ָמִׁשיַח

 הָנֹואׁשִרָה יאִה ,הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמּו .תמֹוָחְלִמ 'גְל קֵּלַחְתִּת

 יאִה אָּפיָרֵא תַאֹוּׁשֶׁש יףִסהֹו ל"זצ אןַיאְּפָל א"ָרְּגַהְו ,גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש

 צּוָר ש"ימ יםִנָמְרֶּגַהֶׁש ַעדּוָי ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָּיִנְּׁשַה הָמָחְלִּמַה

 )ב"טבת תשעבח "כ(' רֵּׂשַבְמַה'ן ֹוּתִעים ֵמִטטּוייא ִצִבָנְו[ .םִיַלָׁשירּוִל תלֹוֲעַל

 ְךַרֱעֶּנ ֶׁשַערּוֵאָּב: 'יםִדהּוג ְירֲֹהא ַלֵרם קֹוִיַלָׁשרּול ְיי ֶׁשִּתְפּוּמַה'

ד  ַעיַעִּגא ַתים לִֹתֵּמת ַהַּיִחת ְּתַעְׁש: ייןֵסר חּוַמר ָאַבָע ֶׁשַעבּוָׁשְּב

 דעֹו

 יףִסהֹוְו

ן ֵכְו

 ןֵכְו

ןֵכְו



 בּוְריָקם ִוָת אֹוגּוְרַהַיים ְוִדהּוְּים ַּבֵחָּלִה ְללּוֵחא ָיים לִֹמְלְסּוּמַהֶׁש

ם ֶד קֹויּוָהים ֶׁשִערּוֵאָהים ֶׁשִארֹו ְו.יםִתֵּמת ַהַּיִחת ְּתַעת ְׁשֶא

ס חּוָים ְוֵחַרְי'  הׁשָּמה ַמֶּלים ֵאִמָיים ְּבִרְז חֹו,הָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלִמ

, הָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלב ִמֶרֶעְּב ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְּכ. לֵאָרְׂש ִיֹוּמל ַעַע

ת ַדָמְׁשַהא ְלָרָק ְוש" ימיםִּנַמְרֶּגת ַהק ֶאֵּזַח ְלְךַלז ָהל ָאי ֶׁשִּתְפּוּמַה

  .]יםִדהּוְּיַה

ץ ֶרָאץ ָלחּוים ְּביִפִסת מֹועֹובּוָּׁשג ַהַח ְּבַעּוּדים ַמִלֲאֹוׁש

ם ֹוּיע ַּבַּבְקג ִנָחי ֶהֵרֲה. אָמיֹוא ְּדיָקֵפל ְסַלְגם ִּבד יֹועֹו

ן ֵגָּמ'ַהְו. 'כּו ְויעּוִּגא ַיים לִֹחלּוְּׁשַה ֶׁשׁשָׁשין ֲחֵאְו, רֶמעֹת ָהיַרִפְסִל' נַה

י ִסי יֹוִּבת ַריַטת ִׁשם ֶאם ַּגֵּיַקים ְלִצרֹוב ֶׁשֵּׁשַי ְמ)תצד(' םָהָרְבַא

ה ל ֶזה ַעֶׁשְקַמ:) ביצה ד(' רֵפם סֹוַתֲח'ַהְו. ןיָוִסְּב' זה ְּבָנְּתה ִנָרֹוּתַהֶׁש

ץ ֶרָאץ ָלי חּוֵׁשְנַאב ֶׁשֵּׁשַיְמּו, ץֶרָאץ ָלחּוק ְל ַרְךָּיה ַׁש ֶזַעּוּדן ַמם ֵּכִא

ה ָּלֻאְּגד ַהֶגֶנם ְּכד יֹוים עֹויִפִסמֹו, תלּוָּגץ ַּבֶרָאץ ָלחּוים ְּבִאָצְמִּנן ֶׁשיָוֵּכ

 לּוְזְלַזא ְילְֹו, לּוֲאְגא ִנלֹת ְולּוָּגן ַּבִיַדם ֲעֵה ֶׁשרּוְּכְזִּיי ֶׁשֵדְּכ. היָדִתֲעָה

 תעֹֻבָׁשן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תֹוּיֻלל ָּגים ֶׁשִבים טֹוִמָּיר ַהַאְׁשִּב

  .היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶּזג ַהַחן ַהֵכָל, ב"תשעת ֹוּיִתאֹו

ת "ר ב"תשעא ֶׁש"י שליטִניָדן ֵּבֹוּנִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

יחזקאל (ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכל ַהם ַעּוּגְרַּתַה

ִמָּיִמים ַרִּבים ִּתָּפֵקד ְּבַאֲחִרית ַהָּׁשִנים ָּתבֹוא ֶאל ֶאֶרץ ") ח, לח

ל ַעַהְך ְתַנָיא ְׁשסֹוף ְּבִמיֹוִמין ַסִגיִאין ְּתַמִני ַמִׁשְרָיָתְך " ,"תְמׁשֹוֶבֶב

ב תּוָּכל ַהַע, םּוּגְרַּתה ַּבָּיִנְּׁשת ַהאֹויא ָה ִהב"תשע'הן ֵכְו". ַאְרָעא

ַקע ְתיא ִיִהְדָנא ַהִעְּב" "ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול") יג, כז' ישעי(

  ."אָּבַרֹוָפָרא ׁשְּב

 םִעְו ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָואַֹמר ַעד ָמַתי" )יאו ' ישעי(ב תּוָּכַה

ת "י רַּדַׁשת כּוְלַמְּבם ָלֹוען ּוּקִּתן ֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה

  .ב"תשע
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