
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[ דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָלִפים'ה ]שירה[פרשת בשלח גליון 

  "זָא"ה ָּלִּמד ַה סֹו–" הֶשיר מִֹׁשז ָיָא"

 ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ֶהָאָרה ֵמָהעֹוָלם :)תיקונים כח(ַּבּזַֹהר 

ָאז " )א, שמות טו(ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ַהְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע

 ַּבּיֹוםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶנֶאְמָרה ִׁשיָרה זֹו , 'ח ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָאז" ְּד"ָיִׁשיר

 ,)מא, במדבר טו(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִיםְלֵצאת , ַהְּׁשִמיִני

 .)בשלח סד( 'תֹוָרה אֹור'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְּדִׁשיָרה זֹו ָהְיָתה ְּבִחיַנת ְׁשִמיִני

ִּבְׁשַעת ְקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ִהְתַּגּלּות ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ַמָּמׁש 

 :)בשלח נב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשל ִּפף ַעַא .ְלְׁשלּותֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּת

, ייִנִמְּׁשַה ֵמַּהבֹור ָּגֵתא יֹוהּויק ֶׁשִּתל ַער ֶׁשה אֹוָיף ָהם סּות ַייַעִרְקִּבֶׁש

 ְךֶריר ֶּדִאֵהיק ֶׁשִּתל ַער ֶׁשה אֹוָיף ָהם סּות ַייַעִרְקִּב ֶׁש.)שם נד(ר ַהּזֹן ַּבֵּיַע

ַּבֲחֻנָּכה ֵיׁש אֹור ן ֵכְו. 'ירִׁשז ָיָא'ל ד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, ייִנִמְּׁשא ַהיִהה ֶׁשיָנִּבַה

ּוְכֶנֶגד ֶזה ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל , ְּדֶזה ָהָיה ֵנס ֶׁשֵאינֹו ִנְצָרְך, ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּנס

יַעת ַים ִּבְקִרן ֵכְו. ה ְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין יֹוֵתר ֵמָהָרִגיל"ַמֲחִזיִרים ַלקב

 ִמַּבֲעֵלי 'ַדַעת ְזֵקִנים'ְּדמּוָבא ְּב, סּוף ָהָיה ֵנס ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהְנָהָגה ִנִּסית

 ,"'ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ה" )יא, שמות טו(ַהּתֹוָספֹות ַעל ַהָּכתּוב 

ַים ַעל ְׁשֵני ִנִּסים ְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו ִּבְקִריַעת , ֶׁשאֹוְמִרים ַּפֲעַמִים ִמי ָכמָֹכה

ְּדֵמָהַאף ,  ֲאִויר ַחםאּו ֶׁשה"ָךְברּוַח ַאֶּפי" ֶׁשַהַּמִים ָקְפאּו ;ְוֵהם, סּוף

 ִּכָּסמֹו ָךָנַׁשְפָּת ְברּוֲח"ְוַהַּמִים ִהְפִׁשירּו ַּבֲאִויר ַקר ֶׁש, יֹוֵצא ֲאִויר ַחם

ַקר ַמְקִּפיא ֶׁשַּבֶּטַבע ֲאִויר , ְוֶזה ֶנֶגד ַהֶּטַבע,  ּוֵמַהֶּפה יֹוֵצא ֲאִויר ַקר,"ָים

ָיכֹול ' ְּדה, ְוַגם ִנִּסים ֵאּלּו ֵהם ִנִּסים ֶׁשֵאיָנם ִנְצָרִכים. ְוַחם ַמְפִׁשיר

 ֶאָּלא ,סּוף ַים ְקִריַעת ְוִתְהֶיה ,ַחם ַּבֲאִויר ְלַהְקִּפיא ַּבֲאִויר ַקר ּוְלַהְפִׁשיר

 ֶנֶפׁש ְמִסירּות ְיֵדי ַעל ָלֶזה ָזכּו ָׁשם ְוַגם ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ִחָּבָתן ְלַהְראֹות ְּכֵדי

 ְךָּכ רַאַח ָּבָאה ַהּזֹאת ַהַהְנָהָגה ּוִמּכַֹח .ַלַּמִים ֶׁשָּקַפץ ַעִּמיָנָדב ֶּבן ַנְחׁשֹון ֶׁשל

 ַהְּמַהְּדִרין ִמן ְמַהְּדִרין ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ,ָכמָֹכה ִמי ַּפֲעַמִים ֶׁשל 'ַלה ַהִּׁשיָרה

 לֹא ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶרְך ָּדָבר ה"ַלקב ַמֲחִזיִרים ְׂשָרֵאלִי ִּדְכַלל ַּבֲחֻנָּכה ֶׁשֵּיׁש

 ָמִצינּו ְוֵכן .ֵּביֵניֶהם ֶׁשֵּיׁש ַהְמֻיֶחֶדת ָהַאֲהָבה ַמְדֵרַגת ַעל ְלַרֵּמז ,עֹוִׂשים

 םִע רֵּׁשַקְתִהְל "יָלֵא קַעְצִּת הַמ" המֶׁשְל רַמָא 'הֶׁש .)מח בשלח( ַּבּזַֹהר

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא רֵּבַּד" ׁשֶפֶנ תירּוִסְמ יְךִרָצ אןָּכ ,הָּלִפְּת יֵדְי לַע א"ז

ל ֶׁש ראֹוָה תּוּלַּגְתִה הָתְיָה סּוף ַים ְקִריַעתִבְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,"עּוָּסִיְו

ים ִארֹוי ֶׁשִפְּכ. ׁשֶפֶנ תירּוִסְמ תכּוְז ִּבֹוּתים ִאִרְּׁשַקְתִּמה ֶׁשָאָּלא ִעָּמִא

ים ִנְּוַכא ְמָּמִאא ְוָּבת ַאים ֶאִדֲחַיְּמם ֶׁשקֹול ָמָכש ְּב"שרר ָהּוּדִסְּב

 ת"ס "ׁשַּבּקֶֹד רֶנְאָּד הָּכמָֹכ יִמ" )יא ,טו שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ׁשֶפֶנ תירּוִסְמ

 יִמ ןֵכְו .ַהִּׁשיָרה ַמְדֵרַגת ַעל ְמַרֶּמֶזת ַהֵּׁשִני ָּכמָֹכה ַהִּמי ַּדֲאִמיַרת ,ה"ִׁשיָר

 'ישעי( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב אָבּוּמַּכ ,ייִנִמְּׁשַה םָלעֹוָה לַע זֵּמַרְמ

 )י שם( ֶׁשַהָּכתּוב א"שליט אֹוְרַלְנְסִקי ֵמִאיר 'ר ג"ָהרה ְוהֹוִסיף ,)'רל 'ע

 ֶׁשל ֲחֻנָּכה ֶׁשל ָהאֹור ַעל ַהְמַרֵּמז י"ַמַּכִּב ת"ר "ה"יהו ֵאִלםָּב מָֹכהָכ יִמ"

   'א םֹוּיֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .יםַהַּמַּכִּב

   .הָנָּׁשַה תַּלִחְּתִמ "הָכמָֹּכ"ַה םיֹו אהּו ,הָּכֻנֲחַּד  

 ִנִּסים ָהיּו סּוף ַים ֶׁשִּבְקִריַעת )קכו 'ע פסח( 'ַלֶּגֶפן אְֹסִרי' רֶפְּבֵס מּוָבא

 ֶׁשל ִחָּבתֹו ְלַהְראֹות ַרק ַהַהָּצָלה ְלֶעֶצם ֶהְכֵרַח ָּבֶהם ָהָיה ֶׁשּלֹא

   ֶׁשּיּוְכלּו ִּכְזכּוִכית ְׁשקּוִפים ָהיּו ַהָּים ֶׁשִּקירֹות ַהֵּנס ְּכגֹון ,ְלִיְׂשָרֵאל ה"הקב

   .ִּכְמָעָרה ַנֲעָׂשה ֶׁשַהָּים ְוֵכן ,הֶז ֶאת הֶז ִלְראֹות ַהְּׁשָבִטים  

 ]א"ז[ עַצְמֶאָה דּוּמַעְל ְךָּיַׁש סֵּנֶׁש 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ַאְרנּוֵּב
 לֶׁש ראֹוָה תֶא יםִארֹו סֵנ יםִארֹוֶׁשְכּו ,דּוּמַעְו סֵנ תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש

 יאִהֶׁש אָּמִא תיַנִחְבִל ְךָּיַׁש סֵּנַהֵמ הָלְעַמְל אהּוֶׁש סֵנְו .עַצְמֶאָה דּוּמַע

י ֵרָמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,יִדֹוּד תיַנִחְּב יאִה אָּמִא תַעָּפְׁשַהְו ,א"זֵמ הָלְעַמְל

   יַעִּגַּמֶּׁש הַּמִמ רֵתיֹו תנֹוָּתַמ ןֵתֹוּנַה דֹוּד מֹוְּכ יִדֹוּד אָרְקִנ ייִנִמְּׁשַהֶׁש הָּכֻנֲח

   .'כּוְו םָדָאָל  

עובדיה (ַהָּכתּוב ְּדָלֵכן ִּתְּקנּו לֹוַמר ַּבְּתִפָּלה ְלַאַחר ָאז ָיִׁשיר ֶאת 

,  ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה"ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְוגֹו" )כא, א

  ְלַרֵּמז ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיְזּכּו ׁשּוב ַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשָּזכּו ִּבְקִריַעת ַים 

  . ֻאָּלה ָהֲעִתיָדהְוָאז יֹאְמרּו ׁשּוב ִׁשיָרה זֹו ֶׁשְרמּוָזה ָּבּה ַּגם ַהְּג, סּוף  

 ֶׁשְּלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה ָיכֹול ָּכל )כז, שמות יד( 'יםִּיַהַחר אֹו'ָּב

ִּפְנָחס ' ַצִּדיק ְּבכַֹח ַהּתֹוָרה ַלֲעׂשֹות ְקִריַעת ַים סּוף ְּכֻדְגַמת ר

י ֶׁשִהְתַחְּברּו ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ִּדְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ַעל ְיֵד. ֶּבן ָיִאיר

  ְוַלֲעׂשֹות , ְּבכַֹח ַהּתֹוָרה ְלִהְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִניָיכֹול  ְוֵכן ָּכל ַצִּדיק .ַלְּׁשִמיִני

  . ְקִריַעת ַים סּוף  

ְיֵמי " ֶׁשַבע ְּדָרגֹות ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב :)השמטות רנז(ַּבּזַֹהר 

לּו ָׁשִנים ָיִמים ְּבֵאי" ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה

ּבֹוא ּוְרֵאה ָּבִנים " ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ",ְוָׁשִנים ֶׁשְּלַמְעָלה

ַהּסֹוד ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשַבע , ַחִּיים ּוְמזֹונֹות לֹא ִּבְזכּות ָּתלּוי ַהָּדָבר

ֶׁשל ֶאָּלא ַּבַּמָּזל ָהֶעְליֹון ָהַעִּתיק , ְּדָרגֹות ֲאֶׁשר ָּבֶהן ְזכּות ְוחֹוָבה

ְוֵכן .  רֹוִאים ֶׁשִעְנְיֵני ַהַּמָּזל ְקׁשּוִרים ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה.ַהּכֹל ְּתלּוִיים

ָמִצינּו 

  ְוֵכן

ן ֵכְו

ִנְרֶאה 

מּוָבא 

ָמִצינּו 



,  ֶׁשָּבָרִקיַע ַהְּׁשִמיִני ִנְמָצִאים ַהּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות:)ויצא קסב(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ָקִׁשין  .)פסחים קיח(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ּוִמָּׁשם יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ְלָכל ָהעֹוָלם

סנהדרין ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ,ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶׁשַפע ֶזה ֶׁשָּבא ,  ָקֶׁשה ְלַזְּוָגם ִּכְקִריַעת ַים סּוף.)כב

 היַעת ַים סּוף ָּבָאְּכֵׁשם ֶׁשְּקִר, ֵמַהַּמָּזל הּוא ִּבְבִחיַנת ְקִריַעת ַים סּוף

ָּכְך ֶׁשַפע ַּפְרָנָסה אֹו ִזּוּוג ָלָאָדם ָצִריְך ַּגם ֵּכן , ֵמַהַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּפְרָנָסהְוֵכן . ְלהֹוִריד ֵמַהַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע

ִאְמֵרי ' רֶפ ְּבֵׁשם ֵס)קצב' ע( 'מֹותּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּו' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ְׁשמָֹנה

ֶׁשָּבא   ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני'נת ְּבִגיַמְטִרָּיא "זֹוֵני רְמֵּיי ַחֵני ָּב ֶׁש'ְיהּוָדה

 'ֶעֶבד ַאְבָרָהם' רֶפ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.ט ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע"ְלַאַחר ַהמ

ְרָנָסה ַּפל ת ֶׁש" רט"פ ְּבִגיַמְטִרָּיאי יִנִמְּׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַההָּכנּוַחֶׁש

ת "ר, ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבה ִמָסָנְרַּפת ַה ֶאיַעִּפְׁשַּמ ַהן"ָחְלֻׁשן ֵכְו. הָבֹוט

ְוֵכן עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה . הָּכֻנֲחת רֹוֵנה ָנמֹוְׁשיק ִלְדַהְל

 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְוֵכן מּוָבא ְּב.ְׂשָרֵאלֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִי

  ָאב ָהַרֲחִמיםָךִמי ָכמֹו ֶׁשַּבֻּנָּסח )רנד, רנג' ב ע"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז

ֶׁשּמֹוִסיִפים ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְלִבְרַּכת ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת 

ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא ְּדָכֲהָנא ַרָּבא ' ֶגד חֵּתבֹות ְּכֶנ' חֵיׁש , ַצד ַהְּגבּוָרה

ַרֲחִמים ְּבַחִּיים ְלצּוָריו ְיֹוֵכר זת "ְוֵכן ר. ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה' ּוְכֶנְגָּדם ח

ְורֹוִאים ֶׁשֶּׁשַפע ַצד ַהְּגבּוָרה . ט ַׁשֲעֵרי ִּביָנה" ְּכֶנֶגד מט"מְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ַׁשַער ' ְּבאָבּוּמַּכ, ייִנִמְּׁשם ַהָלעֹול ָהז ַעֵּמַר ְמיִמן ֵכְו. ָּבא ִמִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה

  .)'רל' ע' ישעי(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהְּפסּוִקים  

 ָאַמר ַרָּבא ַחֵּיי ְּבֵני ּוְמזֹוֵני לא ִּבְזכּוָתא .)ק כח"מו(ַּבְּגָמָרא 

ְׁשָּפַעת ַגם ִזּוּוג ִנְכָלל ְּבַהְו. ַּתְלָיא ִמיְּלָתא ֶאָּלא ְּבַמָּזָלא

ִּדְבִלי ִאָּׁשה ֵאין , ּוְלצֶֹרְך ַהָּבִנים, ְּדִזּוּוג ִנְצָרְך ְלצֶֹרְך ַהַּפְרָנָסה, ַהַּמָּזל

יבמות (ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְוֵכן ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ָלָאָדם ִּבְזכּות ִאְׁשּתֹו, ָּבִנים

ֶׁשַּמְׁשִּפיַע , ג ָּבָאה ֵמעֹוַלם ַהַּמָּזל ִמֵּמיָלא ַּגם ַהְׁשָּפַעת ָהִאָּׁשה ְוַהִּזּוּו,:)סב

ויגש (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְוָלֵכן ֶזה ִּבְבִחיַנת ְקִריַעת ַים סּוף, ֶאת ָהִאָּׁשה

 הּוא ִּכְקִריַעת ַים ְךָקִׁשים ְמזֹונֹות ָהָאָדם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו :)רז

ְּכמֹו ֵכן ִזּוּוֵגי ָהעֹוָלם ָקִׁשים ', כּוסּוף ֶׁשֲהֵרי ְּבַמָּזל ָּתלּוי ַהָּדָבר ְו

ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶזה ַהִּזּוּוג ַהָּקדֹוׁש ִנְמָצא ָּכל ְנָׁשמֹות , ְלָפָניו

 רֹוִאים ֶׁשַּגם ַהִּזּוּוג ִמְתַקֵּׁשר ִעם . ֶזה ַהַּמָּזל ְלַמְעָלהְךיֹוְצאֹות ִמּתֹו

   "ה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי"ַוהוי" )נו, דבראשית כ( ְוֵכן ַהָּכתּוב .עֹוַלם ַהַּמָּזל

  . ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא , ַהְמַדֵּבר ַעל ְמִציַאת ַהִּזּוּוג ְלִיְצָחק  

 ֶׁשְּבעֹוַלם ַהַּמָּזל )תהילים תכח(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

 ע ְנהֹוִרין"שֵיׁש , יֶׁשְּלַמְעָלה ֶׁשִּמָּׁשם ֻמְׁשָּפִעים ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵנ

ּוְמבָֹאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדעֹוַלם ַהַּמָּזל הּוא עֹוַלם . ן"ֶׁשֶמֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

ת יַנִחא ְּבהּו ֶׁשיְךִרֲאים ֵמִאין ָּבִרהֹוע ְנ"שי ֶׁשל ִּפף ַע ַא.ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני

 .דָחת ֶאבֹוָׁשֱחת ֶננֹוֹואׁשת ִרֹוירִפְס' ג, היָנִבה ּוָמְכָחַהה ֵמָלְעַמְּלר ֶׁשֶתֶּכ

ע ְנהֹוִרין ֵהם " ֶׁשש)שלז' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב

' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , אֹורֹות ַהָּזָקן

ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב יֵֹרד ַעל " בתּוֶׁשָּכ ֹוֶׁשאֹורֹות ַהָּזָקן ְמַקְּבִלים ֵמַהֶּׁשֶמן ְּכמ

ת ֶרֶּצַעי יִנִמְּׁשל ֶׁש"א זציָרִצֲחּוּבב ַאקֲֹעי ַיִּבי ַרֵרְפִסא ְּבָבן מּוֵכְו ."ַהָּזָקן

. ן"ֶׁשֶמת "ֶּׁשּלֹו רִמָאַכְלנּו ֶׁשָבֵרְך ְנְוֵכן . ע"שת "י ריִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

ְוֵכן . ה"ְּבָרָכת "ר" ִהיןַהַבע ֶרִתית ָּכֶׁשֶמן ְּב ")מ, שמות כט(ְוֵכן ַהָּכתּוב 

ַׁשֲעֵרי ' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבָרָכה ָּבָאה ָלעֹוָלם

 ְוהּוא ָךה ְיָהְב" ַעל הויְךַהְׁשֵל" ַעל ַהָּכתּוב ) ד-שערים ג ( 'אֹוָרה

ַעל ה "ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמֵּׁשם ֲהָוָיֶׁשַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמָּמקֹום , "ָךְיַכְלְּכֶל

  ְועֹוַלם ַהַּמָּזל ַׁשָּיְך ַלִּביָנה , ה ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת"ְּדֵׁשם ֲהָוָי, ה"ֲהָוָי

  . ֶׁשִהיא ַהְּׁשִמיִני ֵמַעל ַהִּתְפֶאֶרת  

ְׁשמֹוֶנה ַמֲעלֹות ֵיׁש ַּבְּצָדָקה זֹו  )ז, מתנות עניים י(ם "ָּברמב

ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ֶׁשֵאין ְלַמְעָלה ִמֶּמָּנה ֶזה , ַמְעָלה ִמּזֹוְל

אֹו ַמְמִציא לֹו , ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו ֻׁשָּתפּות, ַהַּמֲחִזיק ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ַלְּבִרּיֹותְךְּכֵדי ְלַחֵּזק ָידֹו ֶׁשּלֹא ִיְצָטֵר, ְמָלאָכה

ִהיא ָלֵתת ְצָדָקה , ַהְּׁשִמיִניתבֹוָהה ְּביֹוֵתר ם ָנַקט ֶׁשַהַּמֲעָלה ַהְּג"ָהרמב

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס ְונֹוֵתן "ִּדְכמֹו ֶׁשהקב, ְּבצּוָרה ֶׁשל ְנִתיַנת ַּפְרָנָסה ַלֵּׁשִני

ָּכְך ִמי ֶׁשּנֹוֵתן , ְּכִדְלֵעיל, ַּפְרָנָסה ְּבצּוָרה ְמֻכֶּבֶדת ֵמעֹוַלם ַהַּמָּזל ַהְּׁשִמיִני

ֲהֵרי זֹו , ָסה ַלֵּׁשִני ְּבצּוָרה ְמֻכֶּבֶדת ֶׁשל ְנִתיַנת ַּפְרָנָסהְצָדָקה ּוַפְרָנ

 )ק ג"אגה( 'ַּתְנָיא'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ַהַּמֲעָלה ַהְּׁשִמיִנית ִּבְבִחיַנת ְׁשִמיִני

ֶׁשְּצָדָקה ְמעֹוֶרֶרת ְלַמְעָלה ֶאת ָהאֹורֹות ַהַּמִּקיִפים ַּדֲאִצילּות ְלַהְׁשִּפיַע 

' תהילים ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ּומּוָבא ְּב. ע ְנהֹוִרין"שֶׁשַפע ֵמַה

  דברים (ְוֵכן ַהָּכתּוב . ע ְנהֹוִרין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּמָּזל" ֶׁשש)תכח

  . ת"ֲאִצילּות "ר" לֶֹהיָךֱאה "יְפֵני הוִלָדָקה  ְצְהֶיהִּתְלָך ּו ")יג, כד  

 ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ִפַּלתְּת ְּדָלֵכן

 :)נג יומא( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ּוַפְרָנָסה ֶּגֶׁשם ִעְנְיֵני ַעל ָהָיה

 ְּדָבִרים ַעל ִהְתַּפֵּלל ָלֵכן ,ַהְּׁשִמיִני ָלעֹוָלם ִחּבּור ֵיׁש ַהֳּקָדִׁשים ִּדְבקֶֹדׁש

 :)רו ויגש( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ְּבָמקֹום ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלםֵמ ֶׁשָּבִאים ֵאּלּו

 ָהאֹור ְּדִעְנְיֵני ,ְּבָרכֹות ְוָכל אֹור ָּכל ָּבא ִמָּׁשם ַהֳּקָדִׁשים קֶֹדׁש

 ַהֳּקָדִׁשים ִמּקֶֹדׁש ָּבִאים ּוַפְרָנָסה ְּבָרכֹות ְוִעְנְיֵני ,ַהּתֹוָרה ֶׁשל ְוַהֶּׁשֶמן

 )פב 'ע 'ל"מהר דרשות'( ל"ַּבמהר מּוָבא ְוֵכן .ַהְּׁשִמיִני ָלעֹוָלם רֶׁשְּמֻחָּב

 ְּבקֶֹדׁש[ ְוִלְפִנים ִלְפַני ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ֶׁשָהיּו ַהַהָּזאֹות ָּכל ְךּוְלָכ

 ִּכי ְוֶזה ,ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ,ְׁשמֹוֶנה ָהיּו ]ַהֳּקָדִׁשים

 ַמְדֵרָגה[ ַהֶּטַבע ַעל ֶׁשִהיא ַהַּמְדֵרָגה ְּכֶנֶגד אִהי ְלַמְעָלה ָהַאַחת

 ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .ַהֶּטַבע ְּכֶנֶגד ֶׁשֵהם ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ]ַהְּׁשִמיִנית

 ָהיּו ְוֵכן ,ְּבָרכֹות ְׁשמֹוֶנה ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ְמָבֵרְך ָּגדֹול ֶׁשּכֵֹהן :)מ סוטה(

 ַּכּמּוָבא ,ַהֳּקָדִׁשים קֶֹדׁש ִעם ַרק ֶׁשּגֹוֵבל ַּבִּקיר ִּמְׁשָּכןַּב ְקָרִׁשים ְׁשמֹוָנה

 ,ָּבָארֹון ְׁשַנִים ,ַּבִּמְׁשָּכן ַּבִּדים ְׁשמֹוָנה ָהיּו ְוֵכן .)כה ,כו שמות( ַּבָּכתּוב

ָמִצינּו 

מּוָבא 

מּוָבא 

 ִנְרֶאה



 מּוָבאְּד .ַהְּנחֶׁשת ְּבִמְזַּבח ּוְׁשַנִים ,ַּבֻּׁשְלָחן ְׁשַנִים ,ַהָּזָהב ְּבִמְזַּבח ְׁשַנִים

 ֶׁשַהַּבִּדים )בדי ועשית ה"ד תרומה 'פ( 'הָרֹוּתַה לַע ְך"ַהַּׁש ׁשרּוֵפ'ְּב

   ,ֵמַהְּׁשִמיִני ָּבָאה ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְוֵכיָון ,ּתֹוָרה ּתֹוְמֵכי ְמַסְּמִלים

   .ַּבִּדים ְׁשמֹוָנה ָהיּו ָלֵכן  

ת יֹוֵתר "ת ִּביִריָעה ֶׁשל ס ֶׁשֵאין ַלֲעׂשֹו.)מנחות ל(ַּבְּגָמָרא 

ְׁשמֹוָנה ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִהְגִּבילּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ִל, ִמְּׁשמֹוָנה ַּדִּפין

ְוֵכן ְּתִפִּלין . ת ִמְתַקֵּׁשר ִעם ַהְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע"ְלַרֵּמז ֶׁשסַּדִּפין 

' ַחְׁשַמל ִציִצית'נּו ְּבַמֲאַמר ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִּכְדֵבַאְר

שנה ראשונה ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רֶפַּכּמּוָבא ְּבֵס, ִמְתַקְּׁשִרים ִעם ִמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה

, ְוַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ַיַחד ְׁשמֹוֶנה, ָּבִּתים  ֶׁשַּבְּתִפִּלין ֵיׁש ַאְרָּבָעה)וירא' פ

  מנחות (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְסָּפר ְׁשמֹוֶנהְלַרֵּמז ֶׁשְּתִפִּלין ְמַקְּׁשִרים ַלִּמ

  . ָּכל ֶׁשֵאינֹו ַמִּניַח ְּתִפִּלין עֹוֵבר ִּבְׁשמֹוָנה ֲעֵׂשה :)מד  

ָאז ִיָּמֵלא " )תהלים קכו( בתּוֶׁשָּכ ֹו ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכמָאזָמִצינּו 

 ֶאל ַעִּמים ְךּפָֹאז ֶאְה" )ט, צפניה ג(ְוֵכן ָּכתּוב . "ְׂשחֹוק ִּפינּו

ְוִנְזֶּכה , ְּדֶלָעִתיד ָלבֹא ִנְזֶּכה ְלַמְדֵרַגת ַהְּׁשִמיִני ְּכִדְלֵעיל". ָׂשָפה ְברּוָרה

ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען  )ח, יהושע א(ְוֵכן ָּכתּוב . ִלְבִחיַנת ָאז

 ְוָאז ָך ֶאת ְּדָרֶכִּתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב ּבֹו ִּכי ָאז ַּתְצִליַח

  ָאז "רֹוִאים ֶׁשַהַהְצָלָחה ַּבּתֹוָרה ּוַבַּפְרָנָסה ָּבָאה ֵמָה. "ַּתְׂשִּכיל

  . "ָאז ַּתְׂשִּכיל"ְו, "ַּתְצִליַח  

ּוַמְלָּתה " )מד, שמות יב( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַּגם ְּבִמְצַות ִמיָלהָאז 

ּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִה" )שם מח( ְוֵכן "אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו

 ַעּוּדַמֶׁשְּמָבֵאר , )צ' ע( 'ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס, "ִיְקַרב ַלֲעׂשתֹו

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִמיָלה . ָמל-ָאז ִמְּלׁשֹון , ִאְזֵמלקֹוִרין ְלַסִּכין ַהִּמיָלה ְּבֵׁשם 

ְסָּפר ְׁשמֹוֶנה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת ַהַּׁשֶּיֶכת ְּדִמיָלה ַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּמ, ּדֹוָחה ַׁשָּבת

 ) ערך שבת'מכלול המאמרים'' הובא בס(ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש , ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע

ְוִנְרֶאה . ֶׁשַהִּמיָלה ְּגדֹוָלה ִמן ַהַּׁשָּבת, ַׁשָּבת ִנְדֵחית ִמְּפֵני ַהִּמיָלה

ַּכּמּוָבא ,  ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבתַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְּדָלֵכן ַּדְוָקא ִמיָלה ִּבְזַמָּנּה

ְּדִמיָלה ֶׁשְּקׁשּוָרה ַלְּׁשִמיִני ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת , :)שבת קלב(ַּבְּגָמָרא 

ְוֵכן . )ג"א נדרים ריש פ"ל ח"כעין זה מובא במהר(. ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע

ַהִּמיָלה קֹוֶדֶמת , ֶׁשִאם ֵיׁש ִמיָלה ְּבפּוִרים )'ח תרצג ד"או(א "ָמִצינּו ָּברמ

  ְוַגם ָּכאן ִנְרֶאה ְּדַהַּטַעם הּוא ֶׁשִּמיָלה ַהַּׁשֶּיָכת ַלִּמְסָּפר , ִלְקִריַאת ַהְּמִגָּלה

  . ְׁשמֹוֶנה קֹוֶדֶמת ְלפּוִרים ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע  

, ְוֶזהּו ִעְנַין ִמיָלה ַּבְּׁשִמיִני )124 'ע' חלק ח( 'תֹוַרת ְמַנֵחם'מּוָבא ְּב

נּו ֶׁשְּׁשִמיִני הּוא ְלַמְעָלה יַהְי, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעבֹר ָעָליו ַׁשָּבת ַאַחת

ְּבֵאיֶזה ְזכּות ָהָיה , ְוֶזהּו ַמה ֶּׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש, ִמְּבִחיַנת ַׁשָּבת

. ִּמיָלה ִנְכֶנֶסת ִעּמֹוַאֲהרֹן ִנְכַנס ְלֵבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ְזכּות ַה

  ,  ַעל ְיֵדי ַהִּמיָלה ֶׁשִּנְּתָנה ַּבְּׁשִמיִניְךַא, ְּדַׁשָּבת הּוא ְּבִחיַנת קֶֹדׁש

  . ָיבֹוא ֶאל קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים  

ְונֹוְתִנין , ֶׁשָהיּו ְמַעְרְּבִבים ַיִין ְוֶׁשֶמן.) שבת קלד(ַּבִּמְׁשָנה 

ֵּכיָון , ה ָּבֶזה ְסֻגָּלהָתִנְרֶאה ֶׁשָהְי, יָלהִלְרפּוָאה ַעל ְמקֹום ַהִּמ

ּוַבִּמיָלה ,  ְוֶׁשֶמן ְמַסֵּמל ֶאת ִמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה,ֶׁשַּיִין ְמַסֵּמל ֶאת ִמְסָּפר ֶׁשַבע

 ְּבִגיַמְטִרָּיא סֹודְיְוֵכן . ֵיׁש ִחּבּור ֶׁשל ַהֶּׁשַבע ְלַמָּטה ַלְּׁשמֹוֶנה ְלַמְעָלה

', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְוִכְדֵב. ְׁשמֹוִנים

 ָאז ְלׁשֹון ה ְוֵכן ַעל יֹוֵסף ַהְיסֹוד ְּכתּוָב.ֶׁשַהְיסֹוד ִמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני

  ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶיׁש " )ה, בראשית לט(

  . "ית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסףֶאת ֵּב'  הְךלֹו ַוְיָבֶר  

" ָאז ָיִׁשיר" ) בשלח ילקוט בשלח רמא'תנחומא הישן'(ַּבִּמְדָרׁש 

ָאַמר מֶׁשה , ֲהֵרי ְׁשמֹוָנה,  ִׁשְבָעה'ז,  ֶאָחד'א" ָאז"

ָאַמר , ּוְנַקֵּלס ְּבָאז, ִּבְזכּות ַהִּמיָלה ֶׁשִּנְּתָנה ִלְׁשמֹוָנה ִנְקַרע ַהָּים

ֶׁשֵּכן ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי קֹוִרין " ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים"י ֵלִו' ר

רֹוִאים ֶׁשִּמיָלה ּוְקִריַעת ַים סּוף ְקׁשּוִרים ַלְּׁשִמיִני . ַלְּמהּוִלין ְּגזּוִרים

ּוְמַרֵּמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּבְזכּות ִמיָלה ַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה , ָאזַהִּנְקָרא 

 ּוָבָאה ָלֶהם ַהְיׁשּוָעה ,ְּברּו ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ְוִנְקַרע ָלֶהם ַהָּיםִהְתַח

 )לא, שמות יד( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ר"ִיְצָהְוֵכן . ֵמָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ְּכִדְלֵעיל

  יְראּו ִּיַרִים ַוְצה ְּבִמ"ויה ָעָׂשה רַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁש"

  . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ה" ה"ָעם ֶאת הויָה  

ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים  )ב, לג( 'ןָתָני ִּבָאבֹות ְּדַר'ְּב

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . ָהיּו ְמַנֲעִרין ֶאת ַהִּמְצִרים

ָּבְקָעה ֶאת ַהָּים ְלַמְעָלה ַהַּׁשָּיְך , ֹוִניםִּדְבִקיַעת ַהָּים ְלַמָּטה ַּבַּמִים ַהַּתְחּת

ְוֶנֶעְׂשָתה , ְוָיַרד ַהֶּׁשַפע ֵמַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה. ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִנים

תיקונים (ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְוַהָּים ְלַמְעָלה הּוא ַהְּׁשִמיִני. ְקִריַעת ַים סּוף

 .ט ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע"ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהמ ,'נא  ְּבִגיַמְטִרָּים"ָּי ֶׁש.)מז

ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו . ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָּבָאה ֵמַהְּׁשִמיִני

ֵיׁש ִמָּדה ַהִּנְקֵראת ָים ֶׁשַעל ָיָדּה ָעְברּו ִיְׂשָרֵאל  )כא, שמות יד(ַּבְחֵיי 

ְוִנְקֵראת ַּגם ֵּכן ַים , "ַּיְמרּו ַעל ָים ְּבַים סּוףַו"ְוֶזהּו , ֶאת ַהָּים

רֹוִאים ֶׁשְּבִקיַעת ַהָּים ְלַמָּטה ִסְּמָלה ֶאת . סּוף ִּכי הּוא סֹוף ַהַּמֲעלֹות

ת ּוּיִמְׁשַגה ְּבָּפַּמַּב יםִאן רֹוֵכְו. ְּבִקיַעת ַהָּים ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא סֹוף ַהְּדָרגֹות

   ְּבַים יתִבָרֲעַּמם ַהָּין ַהֹוׁשה ְלֵצְקה ִּבָי ָהַים סּוףל ְּבֵאָרְׂשר ִיַבֲעם ַמקֹוְּמֶׁש

  .םָּיף ַהת סֹות ֶאֶלֶּמַסְמ ַהסּוף  

 ַׁשָּיְך ְוֵאיְך ֶׁשֶמן ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְּׁשִמיִני אֹוְמִרים ֶׁשָאנּו ִּפי ַעל

 ָהֱאֶמת ִּפי ְּדַעל ָקֶׁשה ֶזה ֵאין ,ָהֶעְליֹוִנים ַמִים ִּבְבִחיַנת ֶׁשִּיְהֶיה

 ֶׁשּקֹוְרִאים ְוַהַּטַעם .ָהֶעְליֹוִנים ּוַמִים ֶאֶרץ ִּבְבִחיַנת הּוא ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלם

 ֶׁשֶמן ְּכמֹו ,ָעְלִמין ָּכל ְוסֹוֵבב ַמִּקיף ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ְּדעֹוָלם ,ֶׁשֶמן ְלֶזה

 ְּכָמָׁשל ְמַׁשֵּמׁש ְוַהֶּׁשֶמן .ָהעֹוָלם ִּבְפִניִמּיּות חֹוֵדר ְוֵאינֹו ַהַּמִים ַעל ֶׁשָּצף

 ְּבֵבית ֶׁשַהְּכִלי ַּבַּגְׁשִמּיּות ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלם ְלַמהּות

 ְלַרֵּמז ,:)סז ב"ב( ַּבִּמְׁשָנה ַּכּמּוָבא ,ָים ִנְקָרא ַהֶּׁשֶמן ֶאת ֶׁשּקֹוֵלט ַהַּבד

ָמִצינּו 

ן ֵכְו

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

  ְוַאף



 םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים ַהַּׁשָּיְך ָים ְבִחיַנתִּב הּוא ֶׁשַהֶּׁשֶמן

   םִיַּמַהְו ןֶמֶּׁשַהֶׁש זֵּמַרְל ,ןֶמֶּׁשַל תַחַּתִמ םִיַמ רֵּנַּב יםִׂשָל אְזעְלֶּבִמ א"מהרַה

   .םיֶהיֵנֵּב רֶׁשֶק ׁשֵיְו הָמְכָח יםִלְּמַסְמ  

 'רֵפֹוס םֲחַת'ַה ְּבֵׁשם ֵּפרּוׁש )קנג 'ע( 'ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום' רֶפְּבֵס

 ֶאָחד לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָצִריְך ָחָכם ֶׁשַּתְלִמיד .)ה סוטה( ַהְּגָמָרא ַעל

 ֶׁשִּנֶּתֶנת ,ִמיָלה ְלִמְצַות ֶׁשַהַּכָּוָנה ,ַּגֲאָוה ֶׁשל ֶׁשַּבְּׁשִמיִנית ִמְּׁשמֹוֶנה

 'ז ְלַאַחר ,ֶׁשַּבּתֹוָרה יתַהְּׁשִמיִנ ַהִּמְצָוה ְוִהיא ,ָיִמים ְׁשמֹוָנהִל

 ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמי" ַלָּכתּוב זֹוִכים ָיָדּה ְוַעל .נַֹח ְּבֵני ִמְצוֹות

   ְלַגֲאָוה זֹוִכים ַהִּמיָלה ְיֵדי ֶׁשַעל נּויַהְי .ה"ִמיָל ת"ר "ַהָּׁשַמְיָמה

   .םָכָח ידִמְלְלַת ִלְהיֹות ֶׁשְּצִריָכה ,ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת זֹו ְוַגֲאָוה ,ִּדְקֻדָּׁשה 

ֵאּלּו " ָאז"ַמהּו , "ַיֲעֶנה' ָאז ִּתְקָרא ַוה" .)תיקונים מ(ַּבּזַֹהר 

ְוֶזה , ן"ֶׁשעֹוִלים ְלֶחְׁשּבֹון ָאֵמ, י"אֹוִתּיֹות יאקדונק' ח

ּוִמְּפֵני ֶזה ֶהֱעִמידּוהּו ַּבֲעֵלי , הּוא ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו

ן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמ, ַהִּמְׁשָנה

ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו . ִׁשְבִעים ָׁשָנה

ּוִמֵּמיָלא קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר , "ָאז ִּתְקָרא"ִמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ְוָעָליו ֶנֱאַמר 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשמֹות ָאֵמןְוָלֵכן . ַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבעִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַה

עֹוַלם 'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  אֹוִתּיֹותְׁשמֹוֶנה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָי

, י"ה ֲאדָֹנ"ֶׁשַהִחּבּור ַלְּׁשִמיִני ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִחּבּור ֵׁשמֹות ֲהָוָי' ַהְּׁשִמיִני

ְוֵכן . ּוִמְתַקֵּׁשר ַלְּׁשִמיִני, י"ה ֲאדָֹנ" ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְמַחֵּבר ֵׁשמֹות ֲהָוָיּוִמי

  ִּכְדֵבַאְרנּו , ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִניֱאמּוָנה  הּוא ִמְּלׁשֹון ָאֵמן

  . ַּבַּמֲאָמר ָׁשם  

 ָּכאן ׁשְּדֵי ִנְרֶאה ,"ֵמָאָלִתי ִּתָּנֶקה ָאז" )מא ,כד בראשית(

 ,ָאזְל ְלַהִּגיַע ָצִריְך ,ֵמַהְּׁשבּוָעה ְלִהְתַנּקֹות ֶׁשִּבְׁשִביל ֶרֶמז

 ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ְוַׁשֶּיֶכת ,ֶׁשַבע ִמְּלׁשֹון ִהיא ֶׁשְּׁשבּוָעה ְלַקָּמן ִּדְנָבֵאר

.ָאזְל ְלַהִּגיַע ָצִריְך ,ּוֵמַהֶּׁשַבע ֵמַהְּׁשבּוָעה ְלִהְתַנּקֹות ּוִבְׁשִביל

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  ו שמביא את משיח בן דוד"סוד השם שפ

 ְּבִאֶּגֶרת איָתִא )בשלח(' םִיַרְפה ֶאֵנֲחל ַמֶגֶּד'ר ֶפֵסְּב

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

 , ַלָּמִׁשיַח ֵאיָמַתי ָאִתי ַמרט"בעש ַהה ֶׁשָּׁשַאל"ַרב ִמּפֹוְלַנאי עָה

 ְוֶזה ֵיׁש .ְוֵהִׁשיב ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרְתָך ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוֶתיָך חּוָצה

לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ִמן ַהָּגלּות ְּבֵריׁש 

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

ן ֵכְו. ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרתֹו ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוָתיו ָאז ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא

ת פֹוְּלַחְתִמ' תְו' ת טֹוּיִתי אֹו ִּכ,ב"תשעת ֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבט"בעש

ים ִפָל ֲא'הת ֹוּיִת אֹוט"הבעשר ֵחן ַאֶפאֹ ְּב אֹו.ת"ת דטלנֹוּיִתאֹוְּב

, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּג ַעזֵּמַרְמם א ַּגהּו ְו.ה"תשעְּב אֹו .ב"תשע

ים ִּלִּמם ַה ִעל"ט זצ"בעשר ַה"מֹוְדַאָהן ֵכְו. ּהָּנַמְזִב ּוּהָּתְעַׁשְּב

 תֹוּיִתֹואְּב' תְו' ת טֹוּיִתאֹוף ָהּוּלן ִחֵכְו. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

. ב"תשעה ְּבָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ ןֹוׁשָּלת ַהֹוּיִתן אֹוֵהֶׁש ת"דטלנ

 ִתָּׁשַבע  ְלָךָלׁשֹון ְוָכל ,הָּלִפְּתח ַהַסת נֹ ֶאאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ

ים ִמָע ְּפ'בּו, ָלׁשֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ט"הבעשן ֵכְו. ב"תשעת ֹוּיִתאֹו

ד יא סֹון ִהֹוׁשָּלן ַהֵכְו. ב"תשע  אֹועִתָּׁשַב ְּבִגיַמְטִרָּיא ט"הבעש

ם ַּגא ֶׁשֵציֹוְו. ֹוּלץ ֶׁשֵּקת ַהא ֶא"ָרְּגז ַהַמ ָרּהָּכְרה ַּדָעבּוְּׁשַה

 ְךֶרֶּד, תֹוהּוַמ ּותֹומּוְצַע הּוֶּז ֶׁשמֹוְׁשִּבץ ֵּקת ַהז ֶאַמט ָר"בעשַה

א ָלְפר ִנּוּבאן ִח ָּכנּו ָלׁשֵיְו, הָעבּוְּׁשד ַהיא סֹוִהן ֶׁשֹוׁשָּלד ַהסֹו

 יםִמָעְּפ 'בן ֵכְו. ב"תשעה ְּבָּלֻאְּגד ַהסֹוא ְּב"ָרְּגט ַל"בעשין ַהֵּב

ז ָמְרִּנ ַה,ףֵקזֹוים ִמָע ְּפ'ד אָּיִרְטיַמִגְבּו. ִתָּׁשַבע אָּיִרְטיַמִגְּב ָלׁשֹון

' םַעי נֵֹרְמִא'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמ ַּכ,לֵאָרְׂש ִיֹוּמי ַעֵחְּדץ ִנֵּבַקְמת ַּכְרִבְּב

ף ָרָט"ְּבִגיַמְטִרָּיא ם ֶהד ֵמָחל ֶאָכְו, הָפ ָׂשאָּיִרְטיַמִגְּבן ֹוׁשָלן ֵכְו ).ויחי(

ה ָרּוׁש ְקּהָּתִעת ְּבַּלֻאְגִּד, ְּכִדְלֵעיל, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגד ֶׁשֹוּסה ַהֶּז ֶׁש,"יָהִפְּב

 ".יָהִפף ְּבָרָט"ד ַהסֹום ֵהֶׁש, הֶּפים ַּבִאָצְמִּנה ֶׁשָפָּׂש ַהן אֹוֹוׁשָּלד ַהסֹוְּב

ד ִו ָּדאָּיִרְטיַמִגְּב ט"בעש ַה אֹו"יָהִפף ְּבָרָט" אֹו, הָפ ָׂשאֹון ֹוׁשָלן ֵכְו

 ,יםִרָּכְזִּנ ַהּוּלֵאד ֵמָחֶא יםִמָע ְּפ'בּו. הד ֶּפסֹויא ְּבת ִהכּוְלַמְּד .יַׁשן ִיֶּב

ד ִו ָּדמֹות ְּכעֹובּוָׁשר ְּבַטְפט ִנ"בעשן ַהֵכ ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

  . ה" עְךֶלֶּמַה

ּוַמה . חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתִּב

ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן "ַהֵּׁשם שפ": ל"י ַז"ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר

ֵּׁשם ַּדְוָקא ֶׁשְּבאֹותֹו ַה, ו"י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפ"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ִיַׁשי

ד ֹוּסיא ַה ִהיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ף ָרָט" אֹו, הָפ ָׂשאֹון ֹוׁש ָללר ֶׁשָּפְסִּמה ַהן ֶזֵכָלְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבֶׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יםִרָּכְזִּנ ַהּוּלֵאד ֵמָחֶא יםִמָע ְּפ'בּו. ט"בעש ַה אֹו"יָהִפְּב

' בּו, הָעבּוְּׁשַה ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע ו"שפם ֵׁש ןֵכְו .ב"תשע

ד א סֹוה הּוֶּזם ַהֵּׁשד ַהסֹוְּד, עַבָּׁשִּת ְּבִגיַמְטִרָּיאו "שפם ים ֵׁשִמָעְּפ

ת ֹוּיִתאֹו' גא ַה הּוו"שפם  ֵׁשןֵכְו. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגה ֶׁשָעבּוְּׁשַה

 יםִקסּוְּפת ַה" רו"שפם  ֵׁשןֵכְו. יַחִׁשל ָמר ֶׁשָפֹוׁשל ת ֶׁשנֹוֹואׁשִרָה

ָאז ִיָּמֵלא ) ב, תהילים קכו(" ֶרץָּפמֹו ְׁשִּיְקָרא ַו" )כט, בראשית לח(

, בראשית ג(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ז בָּמֻרן ְמֵכְו". ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּוינּו ִּפחֹוק ְׂש

ת ֶלֶהַנְתה ִמם ֶז ֵׁשְךֶרֶדְּד". ּנּו ָעֵקבׁשּוֶפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוְפהּוא ְי" )טו

  . ַעדּוָּיר ַּכָּפְס ִמתֹום אֹוֵה ֶׁשׁשָחָּנ ַליַחִׁשָּמין ַהה ֵּבָלדֹוְּגה ַהָמָחְלִּמַה

 ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא

 מּוָבא

ָמִצינּו 

 ָּכתּוב

 אָבמּו

א ָבמּו

א ָבמּו



ר ֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ים ִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"הרה

ל אּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"תתנ

ים ִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתִּב

 יׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' ב ֶׁש)שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"תתפ

ד ן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּזר ַהָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶשּבֹ

ל ֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו. דַב ְלְךַלד ָמִוָדֶׁש

 'בן ֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמא ַההּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּוׁש

י ַׁשן ִיד ֶּבִוים ָּדִמָעְּפ' בְּד, ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָעְּפ

ן ד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהְו. ְךלְֹמי ִיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדה ֶׁשָּיִנְּׁשם ַהַעַּפל ַהז ַעֵּמַרְמ

  .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשִי

ים ִּלִהְת ִּבב"ער מֹוְזִּמא ֶׁש"ן שליטַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה

ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש " יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעֵּבַדְמ

ל ז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַה ְו," ְׁשמֹוִיּנֹון

 מֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסַה

 ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכֶׁש

, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו

ד ִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו

ן ד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ, "יָׁשן ִיֶּב

י ֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפ ְּתְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשִי

 ְךֶל ֶמְךלְֹמִיְול ּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפַּכ

ז ָאְו, הָלָּצא ַהלֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִר ְציּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמַה

ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָלְו .יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ

ל ד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהֶׁש נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ ".ֶּבן ִיָׁשי

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכָלְו .יַחִׁשָּמת ַהיַאִּב

 ֶׁשֵּיׁש ַהְׁשָּפָעה )שלו' ש שעל המיטה ע"ק(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע אָבמּו

ֹוִנים ָהיּו ְמַמֲעִכין ֲחִסיִדים ָהִראׁשִמְּבִחיַנת ָיד ַלַּמְלכּות ְּבסֹוד 

תיקונים ( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ַּבָּיד ְוָהיּו מֹוִציִאים ְּבתּוִלים ָּבֶאְצַּבע

ְמַרְּמזֹות ַעל ,  ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוףדסֹוְי ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה ָיד ֶׁשאֹוִתּיֹות :)לה

 ֶׁשִּנְמָצאֹות ַּבִּמָּלה ְיסֹוד סוֹות ְואֹוִתּי, ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָיד

ֵכן ְו , ַּגְלַּגִּלים ֶׁשּסֹוְבִבים ֶאת ִּכֵּסא ַהָּכבֹודִׁשִּׁשים ְוִׁשָּׁשהְמַרְּמזֹות ַעל 

 .)ברכות ד(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ָיָדיו ֶׁשל ָּדִוד ָהיּו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְמֻלְכָלכֹות ְּבָדם

ל ֵּמַסְמַהְלַרֵּמז ֶׁשָּדִוד הּוא ְּבִחיַנת ָּדם , ָלכֹות ְּבָדםָאַמר ָּדִוד ָיַדי ְמֻלְכ

א ד הּוִון ָּדֵכְו.  ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַלָּיד ְלַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּיד,ַּמְלכּותת ַהֶא

ם ֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ינּוִבם ָאָהָרְבַאים ֵמִנֹוּמת ֶׁשרֹוֹוּדר ַהֶדֵסְּבד "יר ַהֹוּדַה

ד "יר ַהֶפֵּסא ַהים הּוִּלִהר ְּתֶפֵּסא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנ ִּגִיְצָחק' ג ר"הרה

ד ִוָּד ֶׁשנּוְרַאֵּבר ֶׁשַחַאְלּו. ָיד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודְוֵכן . ך"תני ַהֵרְפד ִס"כִמ

 אְּבִגיַמְטִרָּי ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ, דד ָיסֹוא ְּבהּו

ת ַנד ְׁשה סֹוֶּזם ֶׁשִיַדי ָיֵּתל ְׁשז ַעֵּמַרי ְמַׁשן ִיד ֶּבִוים ָּדִמָעְּפ' בְּד, ב"תשע

  .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהְו .ב"תשע

 )טז אות( יןִלְּבּוּלִמ ןֵהּכַֹה קדֹוָצ 'רֵמ 'יםִרָמֲא יֵטּוּקִל' רֶפֵסְּב

 ,ָמִׁשיַח ֶׁשהּוא ַיֲעקֹב ֶׁשָחַׁשב ל"חז ָאְמרּו .ִׁשְמׁשֹון ְנַיןִע

 ֶׁשִּמֶּמּנּו חּור ִמְּבֵני ְיהּוָדה ִמֵּׁשֶבט ִהיא ַהְּצַלְלפֹוִני ִאּמֹו ִּכי

 וָאִבי ִיְהֶיה ַהָּמִׁשיַח ְוֵכן .ִמְּבַצְלֵאל ֵּכן ַּגם ָּדִוד ֵּבית ִהְׁשַּתְלְׁשלּות

 ֶׁשֵהם ְוָדן ְיהּוָדה ִעְנַין ִּכי ,ְלֵהיֶפְך ְוהּוא ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה

 הָדיהּוִמ ָּגדֹול ְלָך ֵאין ל"ז ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו ַהְּׁשָבִטים ְוסֹוף רֹאׁש

 ָעגֹל ַנֲעָׂשה ַלּסֹוף ָהרֹאׁש ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַהְיינּו ְוִחּבּוָרם ,ןָּדִמ ְוָירּוד

 ְוהּוא .ַהּסֹוף ִעם ְלַחֵּבר ָהרֹאׁש ְוכֹוְפִפים ָיָׁשר ַקו ְּכֶׁשּלֹוְקִחים

 בראשית( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ןֵכְו .ָלבֹא ֶלָעִתיד ַלַּצִּדיִקים ַהָּמחֹול סֹוד

 ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶרד" אֹוֵמר הּוא ּוְבִׁשְמׁשֹון ,"ִתְמָנָתה עֶֹלה" )יג ,לח

 ְויֹוְרִדין ִמָּכאן ָלּה עֹוִלין ,יֹוֶׁשֶבת ָהְיָתה ָהָהר ְּבִׁשּפּוַע ,"ִּתְמָנָתה

 תֶא יםִקָהְל רָמָתְו הָדהּוְי הֶׂשֲעַמ יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .ִמָּכאן ָלּה

ת יַנִחיא ְּבִהה ֶׁשָּׁשאת ִאֵׂש ָלְךַלָהֶׁש ןֹוׁשְמִׁש הֶׂשֲעַמְל ,תכּוְלַּמַה

ן ד ֶּבִוָּד ָּיאְּבִגיַמְטִרא הּו ֶׁשו"שפם ן ֵׁשֵכְו. ֹוּלית ֶׁשִטָרְּפת ַהכּוְלַּמַה

  .ַעּוּפִׁשת ַבֵתז ְּבָמְרִנ, ילֵעְלִדד ְּכִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמיא ֶאִבא ֵמהּוְו, יַׁשִי

 ַהְיסֹוד ַעל ָהֲעָטָרה ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְלׁשֹון

 ןֵּכ ַּגם הּוא ַוֲהֵרי ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם טֹוֲעֵמי ְלָכל ָידּוַע הּוא

 ְוֶזהּו ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל ,ָרב ְזָמן ֶמֶׁשְך

 ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח ַהָּכתּוב ,"ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהָּכתּוב ַּפְׁשטּות

 ֲהֵריַו ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא ,ִּדְבִעָּתּה ֻּכּלֹו ַהְּזָמן ָּכל ֻיְמָׁשְך

 ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה ֵּכן ַּגם ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם ִיְתַקְּימּו

 ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ַהְּזַמן ָּכל סֹוף ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא

 ַרק אהּו ֶזה ָּכל ֲאָבל .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס

 םֹוּיַה לּוּפִׁש לַע זֵּמַרְמ 'םֶׁשֶּל'ַהְּד הֶאְרִנ .ְלִׁשּפּולֹו ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע

 ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש רַחַאְל ,בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁשְּכ

 ,פח דף 'ושערים ותהקדמ'( 'םֶׁשֶּל'ַּב אָבמּו ןֵכְו .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו לַע רַהּזַֹהֵמ

 ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת יאִה ,לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁש דַע הָפקּוְּתַהֶׁש )פט

ן ֵכְו .דִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמַפקּויל ְּתִחְתל ַּתּויּפִׁשה ַלָרָטֲע ָהיַעִּגַּתֶׁשְכּו ,ףֵסיֹו

ן  ֶּביַחִׁשת ָמיא ֶאִבא ֵמהּוְו, יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשו"שפם ֵׁש

  .לּוּפִׁשת ַבֵתז ְּבָמְרִנ, ילֵעְלִדד ְּכִוָּד

ל ה ַעָעבּון ְׁשֹוׁשָּלַהא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרה

 ַּבְּפסּוִקים ינּוִזֲא ַהתיַר ִׁשתַׁשָרָפם ְּבת ַּגֶרֶּכְזה ֻמָּלֻאְּגַה

ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים " )מ, דברים לב( היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהים ַעִרְּבַדְמַה

. שב אָּיִרְטיַמִגְּב "אָּׂשֶא"ר ֶׁשֵאֵב ּו".ָיִדי ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם

א ֶאי ִּכ"ן ֵכ ְו.ב"תשע ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא הּוֶׁש ַמִים ָׁשל ֶאּׂשָ

 "ִּכי ֶאָּׂשא" רֵחן ַאֶפאְֹּב אֹו ."ִׁשְכִבי" אָּיִרְטיַמִגְּבת "ר" ִדיָי

ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִיְך  .)רות קז( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמּו ."ִׁשְכִבי" אָּיִרְטיַמִגְּב

. "ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי"ְוִאם לֹא , ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל

ן ֵכְו .ָאַרת ַהְּגֻאָּלהַעד ֶׁשָּיבֹא ַהּבֶֹקר ְוֶה, ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה

 ְךֵלֳאָגְלְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ  ")ח"שבועות תרנ( 'תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 יףִסהֹוְו

 ְוֵכן

 אָבמּו

  ְוֶזה

 יףִסהֹוְו



ת מֹוקֹוְּמי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹוְו.  הּוא ַהְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה"ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר

י ַחְּד, י"ח תיַנִח ְּבְךֶרה ֶּדָעבּוד ְׁשסֹויא ְּבִהֶׁש, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאד ְּגת סֹוֶא

 'ב תֹוּיִתא אֹוהּוב "תשע ֶׁשנּוְרַאר ֵּבָבְּכי ֶׁשִפְכּו. ַהְיסֹודת ל ֶאֵּמַסְמ

אל ֵּיִנָדק ְּבסּוָּפם ַּבה ַּגָמֹון ּדֹוׁשים ָלִארֹוְו. י"ַח ןַיְנִמְּכ עַׁשֵּת יםִמָעְּפ

בדניאל (ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגע ַעַּבְׁשִנ' הֶׁש י  ּוְׂשמֹאלֹו ינֹוְיִמ ַוָּיֶרם" )ז,  

ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי  ַהָּׁשַמִים ֶאל

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ֵאֶּלהּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל 

ת יַנִחְּבל ז ַעֵּמַרְמ" ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם"ַהא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ

א הּוֶׁש, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמּו, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמֶאת ֶרֶּבַחְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטֲע

ל ז ַעֵּמַר ְמי"ח. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהַתב ְּב"ת תשעַנל ְׁשד ֶׁשֹוּסַה

 "ָאנִֹכי" ְוֵכן. דִול ָּדת ֶׁשכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַס ְמםָלעֹוְו, דסֹוְיף ַהֵסיֹו

ַחְׁשַמל 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודּו ְיסֹוד ָּיאְּבִגיַמְטִר

ת ַּלִגל ְמה ֶׁשָעבּוְּׁשם ַּב ַּג,"יִכנָֹא" ְו"י"ַח"ל ת ֶׁשנֹוֹוׁשים ְלִארֹוְו .'ִמיָלה

 'הּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי ַחי " )יגרות ג (. ּהָּתִעת ְּבַעבּול ְׁשת ַעֶזֶּמַרְּמת ֶׁשרּו

ם  ַּג,"םָלעֹו" ְו"י"ַח"ל ת ֶׁשנֹוֹוׁשים ְלִאן רֹוֵכְו ". ַעד ַהּבֶֹקרִׁשְכִבי

בדניאל(. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגע ַעַּבְׁשִנ' האל ֶׁשֵּיִנָדה ְּבָעבּוְּׁשַּב י  ַוָּיֶרם" )ז,  

ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד  ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו

 ןֵכְו". ֵאֶּלהִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל מֹוֲעִדים ָוֵח

 אָּיִרְטיַמִגְּבים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע"ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם"

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

  .דִון ָּד ֶּביַחִׁשף ָמֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם  )נח' וירא ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

ְּדַהְינּו , י"ץ ַח"ֵק, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ָיָצא ִיְצָחק

 ְךֶלָּדִוד ֶמ"ים ֶׁשִא רֹו." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד 

א ץ הּוֵּקַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ץֵּקד ַהל סֹוז ַעֵּמַר ְמ"ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים

ה י ֶזִפְלּו .ַחין ֹוׁשְלת ִּבֶרֶמֱאיא ֶנִהְו, ַקָּיםת ֶבֵתת ְּבֶזֶמְרִּנ ַההָעבּוְׁשד סֹוְּב

, אלֵּיִנָדם ְּבַגְו, ינּוִזֲאַהם ְּב ַּגּהָּתִעץ ְּבל ֵקה ַעָעבּוְּׁש ַהַעּוּדר ַמֵתן יֹוָבמּו

ץ "ֵקד א סֹוץ הּוֵּקד ַהֹוּסן ֶׁשיָוֵּכ. י"חן ֹוׁשְלה ִּבָרְמֶאת ֶנת רּוַּלִגְמם ִּבַגְו

, ףּוּגם ַהּוּיִסץ ְויא ֵקד ִהסֹוְית ַהֶרֶטֲעם ֶׁשֵׁשְּכ, קֶמעְֹבר אּוֵּבַהְו .י"ַח

א ן הּורֹוֲחַאץ ָהֵּק ַהְךָּכ. ַעדּוָּיה ַּכָרְדִּׁשת ַהֹוּיִלי חּו"ל חץ ֶׁשאת ֵקֵרְקִנְו

. ַחי ְוַקָּים דִוית ָּדת ֵּבכּוְל ַמׁשּוּדל ִחד ֶׁשֹוּסיא ַהִהד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטד ֲעסֹוְּב

י ִפְּכ. דסֹוְית ַהֶרֶטל ֲער ֶׁשָּפְסִּמא ַההּוֶׁש, עַבֶׁש ןֹוׁשְּליא ִמִה הָעבּוְׁש ןֵכְו

ת ֶלֶעֹוה ּפָעבּוְּׁשֶׁש .)משפטים קטז( רַהּזַֹהֵמ' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמְּב אנּוֵבֵהֶׁש

ת בֹוָאן ָהֵכָּלם ֶׁש ָׁשנּוְרַאֵבּו". הָעבּוית ְׁשִרְּב" דסֹוד ְּבסֹוְית ַהֶרֶט ֲעְךֶרֶּד

 בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ס, םיַחי ַקָיְוֵכן  .הֶּזם ַהקֹוָּמת ַהיַזִחֲא ַּביעּוִּבְׁשִה

 יְלׁשֹוִנ קִּתְדַּב .יְיִמיִנ חִּתְׁשַּכ ָלםְירּוָׁשֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם" )ה, תהילים קלז(

ה ָעבּות ְׁשיַנִחְבם ִּבא ַּגה הּוֶּזק ַהסּוָּפַהְו". ילֹא ֶאְזְּכֵרִכ ם ִאיְלִחִּכ

 קסּוָּפם ַּבֵּיַּתְסים ִמִּלִהְת ִּבי"חר מֹוְזִמן ֵכְו . הָּלֻאְגל ַהה ַעָחָטְבַהְו

 ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד"

 ִּתְגַעׁשַו" הֶּזר ַהמֹוְזִּמים ַּבִמָעְּפ' ת בֶזֶּמֻרְמ ג"תשע תַנְׁשּו ".עֹוָלם

. ןָּמַקְלִדְּכ" ִּכי ָחָרה לֹוּו ְתָּגֲעׁשַוִּיַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו 

ף ֶלֶאת ָהַּלִחְּתִמי "חה ַהָאֵּמ ַהםים ֵהִּיִחְכֹוּנה ַהָנה ָׁשָאֵּמ ַהןֵכְו

ֶׁשֵּקץ ַחי  )'ס' וירא ע( ל"ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב ְוֵכן מּוָבא .ייִׁשִמֲחַה

ְמַרֵּמז ַעל ַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַעל ְיֵדי 

מנחם זיסמן ' ג ר"סייעני הרהבביאור זה  (.ַהֲחָסִדים ֶׁשִּמְתַּגִּלים ָׁשם

ָּדִוד " א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו ).א"שליט

   .יַחִׁשָּמת ַהמֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךֶמֶל

 ,ְצָחקֶעֶרב ְּדִי ָהדסֹוה ְּבֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהר ֶׁשַהּזֹן ַהֹוׁשְּלים ִמִארֹו

ז ֵּמַרְל, קָחְצִיב ְלֶרֶעל ָהר ֶׁשֶׁשֶּקת ַה ֶאיׁשִּגְדר ַמַהּזַֹהה ֶׁשֶאְרִנ

 ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ,:)שבת פט(  ֶּׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָראהל ַמַע

ִּכי הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַעל ְּבֵני  ',ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו'יֹאְמרּו ְלִיְצָחק 

 :)שמיני לח( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ֶׁשִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלה, ֵאלִיְׂשָר

ְּבאֹותֹו  .)תולדות קלה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצ ָמןֵכְו. קָחְצד ִיסֹוה ְּבֶיְה ִּתֻאָּלהְּגַהֶׁש

ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', כּו ְוְזָמן ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה

ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה , "ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהםְוֵאֶּלה "

 'יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבן מּוֵכְו .ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן

 ּוְסִמיְך ֵליּה ְוֵאֶּלה "ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל" )יח, בראשית כה(

ֶׁשִּיפֹל ִיְׁשָמֵעאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָאז לֹוַמר ְּכ. ְלדֹת ִיְצָחקֹוּת

ג "רהם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו  .ִיְצַמח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשהּוא ִמּתֹוְלדֹות ִיְצָחק

" יִּמַע מּוֲח ַנמּוֲחַנ ")א, מ' ישעי(ב תּוָּכַהל ֶׁש"ר זצֶנֶרק ְּבָחְצִי' ר

א "ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .קָחְצִי ְּבִגיַמְטִרָּיא

ָך ְלֵלד ֵּת ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאֶׁשר" )כא, בראשית יז( בתּוָּכַהֶׁש

ָנה ַּבֶּזה ַהּמֹוֵעד ַלָרה ָׂש ן ֵכְו. ב''תשעא ָּיִרְטיַמִגְּבת "ר". ַאֶחֶרתָהּׁשָ

 .הָּלֻאְּגד ַהֵעמֹוה ְּבָמקּוְּתל ַהז ַעֵּמַרְמ  ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרתדֵעֹוּמים ַלִקָא

 ֶׁשְּבֵלַדת ִיְצָחק ִנְרַמז )מט' ז ע"תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן  ְּבִגיַמְטִרָּיא " ָּכֵעת ַחָּיהָךָאׁשּוב ֵאֶלי"ְּד. ָמִׁשיַח

ָך יּוב ֵאֶלׁשד ָאֹוֵעּמַל ")בראשית יח ד( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַח"ָמִׁשיְוֵכן . ְלָדִוד

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה, "ָּיהַחָּכֵעת 

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 תשעּוּמ ַּתףל 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 , ִאים ְּבִקּיּוֵמיּהּוִמַּׁשְעָּתא ִּדְסִליק ַעד ְּדָק

ְׁשתּוִלים ". ַעד ַּדֲעִביד ֵצל ִּבְנהֹוָרא ִּדיָמָמא, ְּדיֹוָמא ַאֲחִריָנא

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

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

מובא 

ד עֹוְו

ם ִאְו



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

א ָּיִרְטיַמִגְּב "ְּכֶאֶרז "ןֵכְו". ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה"

 ֶאֶרז ֵכןְו .הָנם ָׁשֲאָלִפית ֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"תשעים ִמִנָּׁשן ַהַיְנ ִמח"רכ

 אֹור ְבִגיַמְטִרָּיאּו "ַעִּמי ַנֲחמּו ַנֲחמּו" )א ,מ 'ישעי( ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא

. הָּלֻאְּגל ַהב ֶׁשֶרֶעד ָהא סֹוהּו ֶׁשקָחְצִי ְבִגיַמְטִרָּיאּו .לֵלֹוּכַה םִע

 "ֶאְזּכֹר"ת ֹוּיִתאֹו "ְּכֶאֶרז"ֶׁשא "ן שליטַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

ְוַאף ֶאת " )מבויקרא כו (. הָּלֻאְּגַהל ה ַעָרֹוּתה ַּבָרְמֶאֶּנן ֶׁשֹוׁשא ָלהּוֶׁש

ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ") השמות ו (". ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרְּבִריִתי ַאְבָרָהם 

 ֶאת ֶאְזּכֹרֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם ָו

    ".ִתיְּבִרי

 ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִארֹוא ֶׁש"ן שליטסֹוְמד ַסִוָּד' ג ר"הרה

ים ִעְבִׁשת ְּבֶדֶלֹוּיל ַהת ֶׁשלֹוים קֹוִעְבִּׁשת ַהים ֶאִנְּוַכְּמֶׁש

ים ִרְמאֹו ֶׁש"הָרם ָציֹוְּב'  הָךְנַע ַיַחֵּצַנְמַל "רמֹוְזִּמ ַּבׁשֵּית ֶׁשבֹוֵּת

ת ים ֶאִנְּוַכיו ְמָרֲחַאים ְלִרְמאֹון ֶׁשֹוּיִצא ְלָבת ּוַּׁשֻדְקִבּו, היָדִמֲעי ָהֵרֲחַא

ן ֹוּיִצא ְלָבּו"ים ִּלִּמַה' גא ֶׁשֵציֹוְו. םל יֹול ָּכע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ֶׁשָדֵּלַה

ד ֶגֶנם ְּכֵה, ָךְנַער ַימֹוְזל ִמים ֶׁשִּלים ִמִעְבִּׁשי ַהֵרֲחים ַאִאָּבֶׁש, "לֵאֹוּג

ל ת ַעזֹוְּמַר ְמ"ןֹוּיִצא ְלָבּו" יםִּלִּמק ַהֶמר עֶֹתֶיְבּו. ג"ע, ב"ע, א"ע

ן ֵכָל, ַּכָּידּוַעה ָדֵּלם ַהקֹות ְמת ֶאֶלֶּמַסְמן ַהֹוּיִּצד ִמַלל נֹוֵאֹוּגַהֶׁש, הָדֵל

יא ה ִהָּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַרְמ ַהלֵאֹוּגת ַבֵתְו. ילֵעְלִד ְּכב"א ע"עד ֶגֶנן ְּכֵה

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ןָּמַקְלִדל ְּכַעפֹה ְּבָּלֻאְּגיל ַהִחְת ַּתּה ָּב,ג"עד ֶגֶנְּכ

 ב"עים ִמָע ְּפ'גא ָּיִרְטיַמִגְּב ג"ע, ב"ע, א"עא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ

  .ַעדּוָּיב ַּכ"ם על ֵׁשת ֶׁשמּוֵלְּׁשא ַההּו ֶׁשו"ריר ַּפְסִמְּכ

   :א"ר משומרי אמונים שליט"אדמואת דברי ה

שבלבל את כל האומות שעמדו ' זו מפעלות הח

מוכנים כנגד ישראל ונלחמים איש באחיו וכבר 

, תסבירו לי מה קרה שם, שאלתי אנשים מבחוץ מביני דבר

שהוא מקום של מסחר , ואיזה חסרון היה בתוניס] במצרים[

ונדלקו כל  .'ופתאום השתגע אחד ושרף עצמו וכו, ושלווה

 לבעור ואי אפשר להשקיט ממשיךהמדינות הערביות וזה 

שכל זמן שאויביה , בבעל הטורים כתב וזוהי תקוותנו .זאת

וזה היה במשך כל , לא ראו מדת הרחמים, יושבים בשלוה

אבל , מלבד כמה שנים של מנוחה, אלפיים שנות הגלות

והם הורגים אחד , עתה בהיות שאין אויביה יושבים בשלוה

ת יתקיימו דברי "ילכן זוהי תקוותנו כי בעזהש, את השני

על "הבעל הטורים שכתב בסוף פרשת חיי שרה על פסוק 

כשיפול ישמעאל באחרית הימים יצמח , "פני כל אחיו נפל

מנחם ' ג ר"והוסיף הרה[ .משיח בן דוד שהוא מזרע יצחק

 "אחיו נפלעל פני כל  "א שהפסוק"זיסמן שליט
 המוסלמים שמפילים את מלכות האחיםמרמז על 

וביתר ביאור כל הפרשה שם . המקומותישמעאל בכל 

, מדברת על תולדות ישמעאל ובניו ושני חייו ומיתתו

והסיום של הפרשה מדבר על מה שקרא לבני ישמעאל 

ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור " )יחבראשית כה ( ,אחרי מיתתו

ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל 

שסיום הפסוק ' בעל הטורים'ועל זה אומר ה". ו ָנָפלֶאָחי

ולכן כתוב . מרמז על הסוף של ישמעאל באחרית הימים

 שישמעאל לא יפול בידי אומות ".על פני כל אחיו נפל"

, הפיכות פנימיות כפי שרואים בימינו, אלא מאחיו, אחרות

האחים 'ולכן השתלשל בגשמיות השם של המורדים 

הפסוק הזה שהאחים מפילים את לסמל את ' המוסלמים

על פני כל " )ילקוט בראשית עט(ומרומז במדרש . ישמעאל

 בעולם הזה "על פני כל אחיו נפל", "אחיו ישכון

 ויוצא שיש לנו ".נפל" אבל לעתיד לבוא ,"ישכון"

  .]נו ממשיפסוק בתורה על אחרית הימים שמתקיים לעינ

 ַהְּפָרִטים ְוָכל )ה"פ( 'אָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִס'א ְל"ָרְּג ַהׁשרּוֵפְּב

 ָּכל ֲאָלִפים 'ְּבו ִמְתַנֲהִגין ֵהן ,ֵאּלּו ָיִמים 'ְּבו ןֵהֶׁש

 ְּבִעָּתּה ּואהֶׁש הַהְּגֻאָּל ֵקץ ֵּתַדע ּוִמָּכאן .ּוְבָׁשָעתֹו ְּביֹומֹו דָחֶא

 ְׁשִּביַעּוַמ ,ַאֲחרֹוןָה ֵקץ ֶׁשהּוא ַזָּכִאין ִיְהיּו ְּכֶׁשּלֹא םלֹוָׁשְו סַח

 א"ָרְּגַה .ֶזה ְיַגֵּלה ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹקי 'ַּבה ַהּקֹוֵרא ֶאת ֲאִני

 םלֹוָׁשְו סַח אּובֹוָי אּלֶֹׁש יֵדְּכ הֵּלַגְי אּלֶֹׁש אֵרֹוּקַה תֶא יַעִּבְׁשַמ

 ,ברֹוָק ְךָּכ לָּכ יםִדְמעֹוֶׁשְכּו ,רָאְׁשִנ דעֹוֶׁש ְךרָֹאָה ןָמְּזַהֵמ ׁשאּוֵיְל

 ן"ַּבְמַרָה יֵרְבִּדִמ יאִבָּנֶׁש יִפְכּו תקּוְּזַחְתִהְו הָחְמִׂש יאִבֵמ קַר יּוּלִּגַה

 לֶא ד"בס נּוְעַּגִהֶׁש טָרְפִבּו ,רַסָא אלֹ א"ָרְּגַהֶׁש טּוׁשָפּו ,ןָּמַקְל

 רַהּזַֹה לֶׁש ץֵּקַה תֶא נּוְמַסְרִפּו ,מֹוְצַע רַהּזַֹה יֵרְבִּדִמ ץֵּקַה תַנָבַה

 זֹו הָנָׁשְּב נּוְפַסהֹו ,ע"תש רֶמעָֹּב ג"ל בֶרֶע 'לַמְׁשַחַה דסֹו' ןֹוּלַעְּב

 ֵקץ ֶׁשהּוא א"ָרְּגַה לֶׁש נֹוֹוׁשְל ןֵכְו. תֶפֶסתֹוְּכ א"ָרְּגַה יֵרְבִּד תֶא

ן ַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ַאֲחרֹוןָה

ֱאלֵֹקי '  ַּבהַהּקֹוֵראֶאת  יַעִּבְׁשא ַמהּוז ֶׁשַמא ָר"ָרְּגַהא ֶׁש"שליט

ר ּוּבד ִחה סֹוֶזְו. י"ן אדנֹוׁשְל ִּבאָרְקִנה "ם הויֵּׁשן ֶׁשיָוֵּכ. ִיְׂשָרֵאל

ה ָעבּוְּׁשן ַהַמן ְזֵכָל, תכּוְלַמד ּוסֹוְי, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ

  . הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהַתאת ְּבּזֹה ַהָּדֻקְּנל ַהא ַעהּו

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם  )אונאה א(ל "ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ֶׁשֲהֵרי , ִעם ָּכל ֶזה ֵהם ֶחֶסד ָּגמּור, ו"ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת רי

ב ֵמֶהם "ֶׁשָּכל ע, ב"ְּבִהְתַחְּלקּוָתם ַנֲעִׂשים ָׁשלֹש ְּפָעִמים ע

 ַהְמָּתַקת ַהְּגבּוָרה ְוִהְתַּגּלּות ַהֲחָסִדים רֹוִאים ֶׁשּסֹוד. ִּגיַמְטִרָּיא ֶחֶסד

ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאים , ֲחָלִקים' ִהיא ַעל ְיֵדי ִהְתַחְּלקּוָתּה ְלג, ַהְּטמּוִנים ָּבּה

, שמות לב(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  .ְּפָעִמים ֶחֶסד' ֶׁשְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג

 ו"ריב ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן "יֹוֵצא ֵמע, ֶחֶסדם ַה ֶׁשהּוא ֵׁשב"ע ֶׁשֵּׁשם )טו

ִמֵּׁשם , ְורֹוִאים ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהְּגבּורֹות ֵמַהֲחָסִדים. ְּגבּוָרהאֹוִתּיֹות ְּכִמְנַין 

 )רה' א ע"העמידה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ב"ע

יף ִסהֹוְו

ונביא 

לכו 

 אָבמּו

מּוָבא 



ר ֵאה ֵּבי ֶזִפְלּו.ד"ף ָלֶמ"ל ְּבִמּלּוי ָאֶל"ְוֵא, ל"ֵא ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרהֶׁש

 'גן  ֵהג"ב ע"א ע"עים ִנָּׁשַהא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"הרה

ד ֶסֶחת ַהַּדל ִמת ֶׁשמּוֵלְּׁשא ַההּוד ֶׁשֶסים ֶחִמָעְּפ'  גינּוְיַה, ב"עים ִמָעְּפ

 קּוְּתְמת ֻירֹובּוְּגַהה ֶׁשֶּכְזִּנֶׁש .ֹות ּבֶפֶּתַּתְׁשה ִמָרבּוְּגת ַהַּדם ִמַּגֶׁש

  .יםִדָסֲח ַּבלּוְּלַּכְתִיְו

 ָהַרבֵמ 'ְוַהַּיֲהדּות ַהַּמאָיה ַּתְרּבּות' ֵסֶפר ִלי ֶהְראּו

 ֶׁשל יֹותּוּבַּתְר ֶׁשְּמִביִאים ,ָהאְרִליק ְּפרֹוֶפסֹורּו ְּגָלֶזְרסֹון

 ְלִמְנָיָנם 2012 ִלְׁשַנת סּוֶׁשִהְתַיֲח ָׁשָנה 2000ִמ יֹוֵתר ִמִּלְפֵני ּגֹוִים

ם יֹו ְּבֶׁשָּלֶהם ַהּלּוַח ֶאתים ִמְּיַסם ְמק ֵהּוּי ִּדּוְבֶיֶתר, ָהעֹוָלם ְּכסֹוף

 ַמַּדע ִּפי ַעל הֶז ְליעּוִּגִהְו .ג"תשע'ת הֵבֵטה ְּבָרָׂשֲע

 2012 ִּבְׁשַנת ָּגדֹול ִׁשּנּוי ָלחּול עֹוֵמדֶׁש ,ָהֶאְסְטרֹונֹוְמָיה

 ִמַּקו ָיִׁשיר ְּבאֶֹפן ֶאֶנְרְּגָיה ָהָאֶרץ ַּכּדּור ְיַקֵּבל ָנהֶׁשָלִראׁשֹו

 ְוכֹוָכִבים ַלֶּׁשֶמׁש הָיָהֶאֶנְרְּג ֶאת ֶׁשּנֹוֵתן ַהַּקו ֶׁשהּוא ,ַההּוָנב

 ַהֶּׁשֶמׁש ֶּדֶרְך ַרק ְמַקֵּבל ָהָאֶרץ ֶׁשַּכּדּור ָּתִמיד ְּכמֹו ְולֹא .'ְוכּו

  .ְוכֹוָכִבים

ר ן ַּבעֹוְמי ִׁשִּבַרא ֶׁש"ין שליטִמאְלַהר ֵמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ים ִדְמֹוּלת ֶׁשכּוְזִּבֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלִמא ָּיִרְטיַמִגְּבאי ַחיֹו

ן ַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר" הרהיףִסהֹוְו. אתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהים ֵמִלֹוּצ ִנתֹוָרֹוּת

)ברכות ט( ָראַּבְּגָמז ֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"שליט  ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון .

  .ב"תשעת ֹוּיִתאֹו.  ַהְּדַחקִּבְׁשַעתִלְסמְֹך ָעָליו 

 ֶאְהֶיה" :)ט ברכות( אָרָמְּגַּב רֵתיֹוְּב אָלְפִנ זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ

 ֵלְך ,ְלמֶֹׁשה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֵליּה ָאַמר "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר

 ַוֲאִני ,ֶזה ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ָהִייִתי ֲאִני ,ְלִיְׂשָרֵאל םָלֶה ֱאמֹר

 ֶׁשל ִרּבֹונֹו ,ְלָפָניו ָאַמר .ָּגֻלּיֹות ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ֶאְהֶיה

 ֵלְך הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר .ְּבַׁשְעָּתּה ְלָצָרה ַּדָּיּה ,עֹוָלם

 הֶשמְֹל רַמָא 'הֶׁש יםִארֹו ".ֵליֶכםֲא ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה" ָלֶהם ֱאמֹור

 לֵאֹוּג אהּוֶׁש מֹוְּכ ןרֹוֲחַאָה תלּוָּגַּב הָּלֻאְּגַה תֶא לֵאָרְׂשִיְל רֵּׂשַבְיֶׁש

 תלּוָּגַה לַע רֵּבַדְל הֶצרֹו ינֹוֵאֶׁש רַמָא הֶשמֹּו .םִיַרְצִּמִמ םָתאֹו

 ,ְּבַׁשְעָּתּה תַבֵתְו .ְעָּתּהְּבַׁש ְלָצָרה ַּדָּיּה יִּכ ,יםִנרֹוֲחַאָה הָּלֻאְּגַהְו

 םַּג יאִהְו .ה"תשעְּב אֹו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֹוּיִתאֹו יאִה

 םִע הָרָצְל ּהָּיַּד ןֵכְו .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע תֶזֶּמַרְמ

 זֵּמַרְל ,ּוּלֵאָה יםִרָבְּדַה תֶא רַמָאֶׁש הֶשמֹ אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה

 .)רנג השמטות( רַהּזַֹּב אָבּוּמַּכ ,אתּזַֹה הָרָּצַה תֶא יקִּתְמַמ אהּוֶׁש

 פנחס( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .הֶשמֹ אהּוֶׁש "הילִֹׁש אבָֹי יִּכ דַע"

 ןֶּב יַחִׁשָמּו ,םדֹוֱא תֶא ַחֵּצַנְי ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ אבָֹל ידִתָעֶּלֶׁש :)רמו

א ָבן מּוֵכְו. בַר בֶרֵעָה תֶא ַחֵּצַנְי הֶשמֹּו ,אלֵעָמְׁשִי תֶא ַחֵּצַנְי דִוָּד

א ָיְעה ַרֶשמֹא ֶׁש"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשס ְּבֵרְטְנֻקְּב

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאא ָניְמֵהְמ

ִּתְהִיי ָּכֵעת , "ִליִני ַהַּלְיָלה ".)רות קז( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמ

ְוהֹוִביִלי ֶאת ָּבַנִיְך ְלָׁשם ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים , ַּבָּגלּות

, ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִיְך ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל. טֹוִבים

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

שבועות (' תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַהּבֶֹקר ְוֶהָאַרת ַהְּגֻאָּלה

 הּוא ַהְּגֻאָּלה " ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקרְךֵלֳאָגְלְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ  ")ח"תרנ

 אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע "ַהּבֶֹקר ַעד ִׁשְכִבי ה"הוי ַחי"ן ֵכְו. ְּבִעָּתּה

 ּבֶֹקר ֶׁש א"טשלי ןַמיְסִז םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו. ג"תשע

  .ב"תשע ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא הּוֶׁש. שב אָּיִרְטיַמִגְּב

 יַעִּגַּמֶׁשף ְּכֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמל ֶׁשֶבֵּסן ַהַיְנִעיף ְּבִסהֹוה ְלֶאְרִנ

ם ַּגֶׁש. 'כּות ְומּוא ָיּלֹים ֶׁשִלְּלַּפְתִּמֶׁש, דִוָּד ןֶּב יַחִׁשל ָמן ֶׁשָמְּזַה

ָמִצינּו , דִוָּד ןֶּב יַחִׁש ָמׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלהֹור ְלָמָתה ְוָדהּוה ְיֵׂשֲעה ַמָיָהֶׁשְּכ

הֹוִרידּוהּו , ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּיהּוָדה ָּגַרם ִלְמִכיַרת יֹוֵסף ):וישב קפח( ַּבּזַֹהר

 ֲעֻדָּלִמי ַוֵּיט ַעד ִאיׁש" ְוֵכיָון ֶׁשהֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו, ָהַאִחים ִמְּגֻדָּלתֹו

ף ֵסת יֹויַרִכְּמם ֶׁשים ָׁשִארֹוְו. ְוִנְהָיה ַמֲעֵׂשה ָּתָמר, "ּוְׁשמֹו ִחיָרה

ה ָת ִּדְמִכיַרת יֹוֵסף ָהְי.רָמָּת ִמָּדִוד ןֶּב יַחִשָּמ ַהׁשֶרת ׁשַֹדת ֵלה ֶאָמְרָּג

ְולֹא ִיְמַנע , גְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַקְטֵר, ִּבְבִחיַנת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ֶׁשָּנְתנּו ַלָּׂשָטן

ת ֶרֶאְפת ִּתיַנִחם ְּבֵהף ֶׁשֵסיֹוב ְוקֲֹעַיְו. ִּביַאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָלעֹוָלם

, ףֵסת יֹויַרִכְּמה ִמן ֶזַמְזים ִּבִרּוּס ִילּוְבת ָסכּוְלַּמים ַליִעִּפְׁשַּמד ַהיסֹוִו

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תכּוְלַּמת ַהַדָל הֹוְךֶרצֹים ְליִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהְל

 "יםִנר ָׁשֶׂשֶעה ְוָאֵמ"יל ִגר ְּבַטְפף ִנֵסֹוּיא ֶׁש"ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ

ד ִות ָּדה ֶאיָדִלף מֹוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמיַרִטְּפז ֶׁשֵּמַרְל. ְךֶלֶּמד ַהִוָּדן ַיְנִמְּכ

  .אֹות ּבֹה ֶאיָקִּתְמַמּו, ְךֶלֶּמַה

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

 ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו םַצִּדיִקי

 ִיְהֶיה ב"רע ַּתְׁשלּום ַעד 'כּוְו ְׁשִתיָתָאה ֶאֶלף .ָיִגילּו ְּבִרָּנה

 הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" יבִתְכִּד אהּו אָדֲה ,ֶעֶרב

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

 )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 "תֵעְל" ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמ ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה"

 תַנְׁש יַעִּגַּתֶׁשְכּו ,272 אָּיִרְטיַמִגְּב "בֶרֶע" ,500 אָּיִרְטיַמִגְּב

 א"שליט 'ו 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ראֹו הֶיְהִי" ,ב"עתש

 ַעד ֶרַגע ִכְמַעט ֲחִבי" )כ ,כו 'ישעי( קסּוָּפַּב זָמְרִנ ב"ֶרֶעֶׁש

 יםִלְׁשַהְל ,ע"ַגֶרָה דַע תֹוּכַחְל יְךִרָּצֶׁש ינּוְיַה ".ָזַעם ֲעָברַי

 ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָזַעם ֲעָברַי ַעד" .ב"רע םלּוְׁשַּת

 תזֹוְּמַרְמַה ,ח"של תֹוּיִתאֹו ח"ב ט"אְּב ב"ֶרֶעֶׁש א"שליט רֵפסֹו

 ִּכי" )דל ,מד בראשית( בתּוָּכ .תרּוֵחְל תדּוְבַעֵמ יםִדָבֲע ַחּוּלִׁש לַע

 ָבָרע ֶאְרֶאה ֶּפן ִאִּתי ֵאיֶנּנּו ְוַהַּנַער ָאִבי ֶאל ֶאֱעֶלה ֵאיְך

 רֵמאֹו הָדהּוְּיֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנ ".ָאִבי ֶאת ִיְמָצא ֲאֶׁשר

 רַעַּנַה בֶרֶעָה דַעֶׁש ,בֶרֶע תֹוּיִתאֹו ,"ָבָרע ֶאְרֶאה ֶּפן" ףֵסיֹוְל

 הֶז בָּצַמְבּו "ִאִּתי ֵאיֶנּנּו" ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא לֵּמַסְמַה יןִמָיְנִּב

 ןֵכְו .םִיַמָּׁשַּבֶׁש יִבָא לֶא רֵּׁשַקְתִהְל ,"ָאִבי ֶאל ֶאֱעֶלה ֵאיְך"

ןֵכְו

ן ֵכְו

 ןֵכְו

מּוָבא 

ד עֹוְו

זָּמֻרְמּו



 ַאף ִיַחר ַאל ַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר" )כב ,לב שמות( בתּוָּכַּב זֶמֶר ׁשֵי

 ,בֶרֶע תֹוּיִתאֹו ".הּוא ְבָרע ִּכי ָהָעם ֶאת ָיַדְעָּת ַאָּתה ֲאדִֹני

  .םָלעֹוָּב עַרָה תיַטִלְׁש הֶיְהִּת ,בֶרֶעָה ןַמְז דַעֶׁש

 ןְרֶטְׁשְנֶּגְרמֹו מ"גריַהֵמ 'הָמְכָחַה םַי' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב אָבמּו

 ַּבָּפסּוק ִהיא א"תשע ְׁשַנת ִּכי ִנְמָצא )א"תשע( א"שליט

 ְּבמֵֹעד ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ ֵלאמֹר אֹוָתם מֶֹשה ַוְיַצו" ַהֲחִמִּׁשים

 ַעל אֹוָתם ֶׁשִּצָּוה ָׁשם ְוַעֵּין ,"ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת

 ל"ֲחַז ֶּׁשָאְמרּו ַמה ְוָידּוַע .ְׁשִמיָטה ֵאיְּבמֹוָצ ַהְקֵהל ִמְצַות

 ַהָּבָאה ַהָּׁשָנה ֶׁשּזֹאת ְּבאֶֹפן .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִביִעית ְּבמֹוָצֵאי

 ֵאיָנּה ַהְּׁשִמיָטה ְׁשנֹות ִמְנַין ִּפי ֶׁשַעל ֱהיֹות ִעם ,ְלטֹוָבה ָעֵלינּו

 ָהרּוָחִנּיֹות ַהֶהָארֹות ֵסֶדר ִּפי ַעל ָמקֹום ִמָּכל ,ְׁשִביִעית מֹוָצֵאי

 מֹוָצֵאי ִּכְבִחיַנת זֹו ָׁשָנה ֲחִׁשיָבא ִמְּלֵעיָלא ַהִּנְמָׁשכֹות

 עַבֶׁש"ְו .ץֵּקַה לַע זֵּמַרְמ "ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ" ןֵכְו .ְׁשִביִעית

ן ֵכ ְו.יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִג ְּב"ַהְּׁשִמָּטה" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִנָׁש

 זָּמֻרְמ ב"תשעֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"רהם הֵׁשא ְּבָבּומ

 לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב "ַהְּׁשִמָּטה תַנְׁש דֵעמְֹּב ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ" בתּוָּכַּב

ן ֵכְו .יםִפָלֲא 'ה לַע תֶזֶּמַרְמֶׁש 'ה תאֹו ׁשֵי הֶז יֵנְפִלְו ,תֹוּיִתאֹו יֵּתְׁש

ת ֹוּיִתאֹו"  ְׁשִמָּטהַּתֲעֶׂשהִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים " )א, דברים טו( בתּוָּכַה

  .ט"בעלה ַהיָטִמְּׁשת ַהַנה ְׁשֶיְהִּת ֶׁשה"תשע

 ָךְוֶאֶעְׂש" ָלִקיׁש ֶּבן ִׁשְמעֹון יִּבַר רַמָא :)קיז פסחים( ַּבְּגָמָרא

 "ָךַוֲאָבֶרְכ" ,ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים ֶזהּו "ָּגדֹול ְלגֹוי

 ֶׁשאֹוְמִרים ֶזהּו "ָךְׁשֶמ ַוֲאַגְּדָלה" ,ִיְצָחק ֱאלֵֹהי ֶׁשאֹוְמִרים ֶזהּו

 ֶוְהֵיה" רַמֹול דמּוְלַּת ְּבֻכָּלן חֹוְתִמין ִיְהיּו ָיכֹול ,ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי

 ָכהַהְּבָר ֲחִתיַמת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְּבֻכָּלן חֹוְתִמין ְוֵאין חֹוְתִמין ָךְּב "ְּבָרָכה

 ַעל ְמַדֵּבר ַהְּבָרָכה ְּדִסּיּום ,ַאְבָרָהם ָמֵגן ְּבַאְבָרָהם ִהיא ָהִראׁשֹוָנה

 ַהָּיִמין ִמַּצד ָּתבֹוא ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְוֵכיָון ,ְבֵניֶהם ִלְבֵני ּגֹוֵאל ּוֵמִביא ַהְּגֻאָּלה

 ָךְּבן ֵכְו .חֹוְתִמין ָמֵגן ַאְבָרָהם ָלֵכן ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶּדֶרְך

  .ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָה ִעהָכָרין ְּבִמְתחֹו

אות (, יםִנֹואׁשִרָהד ֵמָחה ֶאָיָהֶׁש' תדֹון סֹוַׁשּוׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

ָיַדְעָּת ִּכי ְׁשֵני ְמִׁשיִחים ִיְהיּו ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ּוָמִׁשיַח  )ח"רפ

ה ָרֵה ְמָךְּדְבד ַעִוח ָּדַמת ֶצת ֶאַּכְרִּב[ ַמחְוִהֵּנה ְּבֶצ. ֶּבן ָּדִוד

ז ָאֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּו ְּתינּוְיַה[ .יֹוֵסףל ֶא ִיְרמֹז ]יַחִמְצַת

 ינּויֵנה ֵעיָנֶזֱחֶתת ְוַּכְרִּב[ ּוַבְּגֻאָּלה ,]הֶּלַּגְת ִמינֹוֵא ְוַחֵמן צֹוִיַדד ֲעִוָּד

.  ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ָהרֹוֵמז ֶאל ַמְלכּות ִיְרמֹז,]ןֹוּיִצ ְלָךְבּוׁשְּב

ים ִארֹוְו. ּוְכָבר ָיַדְעָּת ִּכי ִחּבּור ְיסֹוד ַּבַּמְלכּות ִּתָּקֵרא ְּגֻאָּלה

ן ִיַד ֲעּהין ָל ֵאָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףת ַפקּויא ְּתִהד ֶׁשִוח ָּדַמת ֶצַפקּוְּתֶׁש

ד סֹור ְיּוּבה ִחֶיְהִיְו, יםיִחִׁשְּמי ַהֵנ ְׁשּורְּבַחְתִּיד ֶׁשַע, הָּלֻאם ְּגֵׁש

ם קֹול ָמָכ ְּבנּוֵרדֹוים ְּבִארֹוה ֶׁשָרֹוּתי ַהֵדְמי לֹוּוּבן ִרֵכְו. תכּוְלַּמַּב

ה ַמ, קַחְּד ַהְךֹוּתה ִמָרֹוים ּתִדְמֹוּלת ֶׁשחֹוָּפְׁשי ִמֵלֲעַּב, םקֹוָמּו

. ּוּבְרן ִיע ֵּכָרן ָהִיי ַעִלד ְּבאֹ ְמּוּבַרְתם ִהֹוּיַהְו, יםִדְדֹו ּביּור ָהָבָעֶּבֶּׁש

י ִפְכּו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ ְלְךָּיַּׁשֶׁש, דִוח ָּדַמד ֶצא סֹוה הּול ֶזָּכ

א הּוֶׁש. יםִכֵרְבַא, הָרֹוּתי ַהֵדְמל לֹום ֶׁשֵּׁשל ַהֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִארֹוֶׁש

  ."ְךֵרְבַא"ה ָרֹוּתא ַּבָרְקִּנף ֶׁשֵסל יֹום ֶׁשֵּׁשַה

 םֶדֹוּקֶׁש ,היָדִמֲעָה תַּלִפְּת לַע :)יז מגילה( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ים ִטְפֹוּׁשת ַהיַבִׁש לַע ְךָּכ רַחַאְו ,תֹוּיֻלץ ָּגּוּבל ִקַע יםִלְּלַּפְתִמ

 ְךָּכ רַחַאְו, יםיִקִּדַּצת ַהַלֲעַמ לַע ְךָּכ רַחַאְו, יםִעָׁשְרין ָּבת ִּדֹוׂשֲעַל

, הָּלִפל ְּת ַעְךר ָּכַחַאְו, דִוח ָּדַמל ֶצ ַעְךר ָּכַחַאְו, םִיַלָׁשרּון ְיַיְנל ִּבַע

ץ ּוּבה ִקֶיְהם ִיֶדקֹו, הָּלֻאְּגר ַהֶדה ֵסֶיְה ִיְךי ָּכִּכ, הָאָדהֹוְו, הָדבֹוֲעַו

 נּוְב ִיְךר ָּכַחַאְו. יםיִקִּדַּצן ַהֶרת ֶקַמָרֲהים ַוִעָׁשְרין ָּב ִּדְךר ָּכַחַאְו, תֹוּיֻלָּג

 ְךר ָּכַחַאְו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבד ּוִוח ָּדַמה ֶצֶיְה ִיְךר ָּכַחַאְו, םִיַלָׁשרּות ְיֶא

 ִּבְנַיןת ַּכְרִבְבּו. הָאָדהֹוְו, הָדבֹוֲעַלְו, הָּלִפְתִל ְוׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְלּוּכְזִי

 יֵדְי לַע גֵרָהֵי אּלֶֹׁש ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ לים ַעִנְּוַכם ְמִיַלָׁשרּוְי

 תֶכֶּיַׁשֶׁש הָנָכֲה אהּו םִיַלָׁשרּוְי ןַיְנִּבֶׁש נּוְרַאֵבְדִּכ ,עָׁשָרָה סילּוִמְרַא

 ְוֵכיָון םָׁש אָרָמְּגַה ןֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְתִל

 ְּבֵני ָיֻׁשבּו ַאַחר" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָדִוד ָּבא ,ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּנְבֵנית

 ְוֵכיָון ".ַמְלָּכם ָּדִויד ְוֵאת ,ֱאלֵֹהיֶהם 'ה ֶאת ּוִבְקׁשּו ָרֵאלִיְׂש

 ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים" ,ַמרֶׁשֶּנֱא ,"ְּתִפָּלה" ָּבאת ,ָדִוד ֶׁשָּבא

 ,ְּתִפָּלה ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ְּתִפָּלִתי ְּבֵבית ְוִׂשַּמְחִּתים ,ָקְדִׁשי

 ַעל ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶהם ֵתיֶהםעֹולֹ" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ֲעבֹוָדה" תָּבא

, ֶּנֱאַמרֶׁש, "הֹוָדָאה"ָּבאת , "ֲעבֹוָדה" ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ִמְזְּבִחי

ּוָבא ְלִצּיֹון " )כ, נט' ישעי(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו ".זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני"

 יףִסהֹוְו .ַהּגֹוֵאלה ֲעַדִין לֹא ָּבא ָב ָּכל ְזַמן ֶׁשִּצּיֹון ֲחֵר"ּגֹוֵאל

 הָּלִפְּת ַעֵמֹוׁשת ַּכְרִּבא ֶׁש"שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד 'ר ג"הרה

  .ה"תשעת "סת ְו"ר
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