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 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                           מתוך סדרת הספרים         דף 
  

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

ב ָּצ ַּמ ַּמת ְּכ ַה ֻע ְך ְל ֶל ל ֶמ ֵא ָר ְׂש ִי ֵּיׁש ְל ֶׁש ְךְּכ ֶל ין ֶמ ֵא   ֶׁש

 ְוֶאת ְּבָדן ְוֶאת ְיֻרַּבַעל ֶאת 'ה ַוִּיְׁשַלח" )יא ,יב 'א שמואל(

 ִמָּסִביב אְֹיֵביֶכם ִמַּיד ֶאְתֶכם ַוַּיֵּצל ְׁשמּוֵאל ְוֶאת ִיְפָּתח

 ֲעֵליֶכם ָּבא ַעּמֹון ְּבֵני ְךֶמֶל ָנָחׁש ִּכי ַוִּתְראּו :ֶּבַטח ַוֵּתְׁשבּו

 ."ַמְלְּכֶכם ֱאלֵֹהיֶכם 'ַוה ָעֵלינּו ְךִיְמלֹ ְךֶמֶל ִּכי לֹא יִל ַוּתֹאְמרּו

 ,ֶמֶלְך ֶׁשִּבְּקׁשּו ָּכְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאל ְׁשמּוֵאל ַטֲעַנת ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 'ע ויקהל( ל"ְלָהֲאִריַז ַהִּלּקּוִטים רֶפִמֵּס 'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵהֵבאנּו

 ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשמּוֵאלּו ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ָהָיה לֶׁשְּׁשמּוֵא ,)רו
 ַהְיסֹוד ֶמֶלְך ּוְכֶׁשֵּיׁש .ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ַמְׁשִּפיַע ְוַהְיסֹוד .ַהְיסֹוד תֶא ַהְמַסֵּמל

 ,ְלכּותַהַּמ ְלָכל ַמְׁשִּפיַע ְוַהֶּמֶלְך ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶׁשְּבָידֹו ַלֶּמֶלְך ַמְׁשִּפיַע

 ָהְיָתה ְׁשמּוֵאל ְוַטֲעַנת .'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו .ִיְׂשָרֵאל ְלַעם

 יֹוֵתר ַהֶּׁשַפע ָהָיה ,ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ְיִׁשירֹות ַהֶּׁשַפע ִהְׁשִּפיַע ֶׁשְּכֶׁשהּוא

 ַמְרִחיק ,ָּבֶאְמַצע עְמֻמָּצ עֹוד ֶׁשֵּיׁש ְּדֶזה .ַהֶּמֶלְך ֶּדֶרְך ֵמֲאֶׁשר ִּבְׁשֵלמּות

 יֹוֵתר ְקרֹוִבים ָהיּו ,ֵמַהְיסֹוד ָיָׁשר ּוְכֶׁשִּקְּבלּו .ה"ֵמַהָּקָּב ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעם ְוַהִּסָּבה .ִּבְׁשֵלמּות יֹוֵתר ַהֶּׁשַפע ָהָיה ּוִמֵּמיָלא ,ה"ַלָּקָּב

 ָיבֹוא לֹא ֶׁשַהֶּׁשַפע יםֶׁשּגֹוְרִמ ַהֲחָטִאים ֵמֲחַמת הּוא ְמֻרֶּצה ֵאינֹו

 ֶיֶתרְּב ֶׁשַפע ְיַקְּבלּו ֶמֶלְך ָלֶהם ִיְהֶיה ֶׁשִאם ַיְחְׁשבּו ְוֶׁשּלֹא .ִּבְׁשֵלמּות

 ְׁשֶאְלֶּתם ֲאֶׁשר ְךַהֶּמֶל ִהֵּנה ְוַעָּתה" ַהָּכתּוב ֶׁשַּמְמִׁשיְך ְוֶזה .ְׁשֵלמּות

 ְולֹא ְּבקֹולֹו ַמְעֶּתםּוְׁש אֹתֹו ַוֲעַבְדֶּתם 'ה ֶאת ִּתיְראּו ִאם ',וגו

 ְךָמַל ֲאֶׁשר ְךַהֶּמֶל ְוַגם ַאֶּתם ַּגם ִוְהִיֶתם 'ה ִּפי ֶאת ַתְמרּו

 ,'וגו 'ה ְּבקֹול ִתְׁשְמעּו לֹא ְוִאם :ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ַאַחר ֲעֵליֶכם

 םִא ,ָלֶכם ַלֲעזֹר יּוַכל לֹא ְוַהֶּמֶלְך ',ה ְרצֹון ַּבֲעִׂשַּית ָּתלּוי ֶׁשַהּכֹל ַהְיינּו

 םִא יִּכ אּלֹ ַוּיֹאְמרּו" )יט ,ח שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .'ה ְרצֹון ֶאת ַּתֲעׂשּו לֹא

   עֹוד ֶׁשִּיְהֶיה ָּגְרמּו ַהֶּמֶלְך ְיֵדי ְּדַעל ְך"ַמְלָא ת"ר "ָעֵלינּו ִיְהֶיה ֶלְךֶמ

   .ְךָאַמְל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶמֶלְך ןֵכְו .ְלִיְׂשָרֵאל ה"ַהָּקָּב ֵּבין ְמֻמָּצע ַמְלָאְך  

 ְוִיֵּתן 'ה ֶאל ֶאְקָרא ַהּיֹום ִחִּטים ְקִציר ֲהלֹוא" ַהָּכתּוב

 ֲאֶׁשר ַרָּבה ָרַעְתֶכם ִּכי ּוְראּו ּוְדעּו ּוָמָטר קֹלֹות

 'ה ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוִּיְקָרא :ְךֶמֶל ָלֶכם ִלְׁשאֹול 'ה ְּבֵעיֵני ֲעִׂשיֶתם

 'ה ֶאת ְמאֹד ָהָעם ָכל ַוִּייָרא ַההּוא םַּבּיֹו ּוָמָטר קֹלֹת 'ה ַוִּיֵּתן

 "ַהּיֹום ִחִּטים ְקִציר ֲהלֹוא" י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ."ְׁשמּוֵאל ְוֶאת

 ְּגָׁשִמים ֶׁשל אֹות ָלֶהם ָנַתן ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְקָלָלה ִסיַמן ְוַהְּגָׁשִמים

 ַהָּמזֹון ַהְׁשָּפַעת ,ֶמֶלְך םָלֶה ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֶּזה ָלֶהם ְלַסֵּמל ְקָלָלה ְּבִסיַמן ֶׁשָּבִאים

 .ִּבְׁשֵלמּות ָּפחֹות ִיְהֶיה ַהֶּׁשַפע ,ְוַאְּדַרָּבה ,ִהְׁשַּתְּפָרה לֹא ְוַהַּפְרָנָסה

 ְקִציר ֲהלֹוא" ָלֶהם ֶׁשָאַמר ְוֶזה .ְקָלָלה ְּבִסיַמן ְּגָׁשִמים ֶׁשָּבאּו 'ְוָהְרָאָי

 ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַקְּבִלים ֶׁשַאֶּתם ַהְּזַמן ַעְכָׁשו ַהְיינּו ,"ַהּיֹום ִחִּטים

 ,ְקָלָלה ְּבִסיַמן ֶׁשֶּזה ,"ּוָמָטר קֹלֹות ְוִיֵּתן 'ה ֶאל ֶאְקָרא" ,ַהִחִּטים

 ,ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַהַחְׁשַמל חּוֵטי ֶׁשַהְׁשָּפַעת ָלַדַעת ִּתָּוְכחּו ּוָבֶזה

 ַמְׁשִּפיַע ַּדְרּכֹו ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת לַהְמַסֵּמ ץ"ָחִרי ְוֵכן .ִּכְבָעָבר ֵאיֶנָּנה

 ְמֻרָּמז ,'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַּמְלכּות ְלָכל ַּפְרָנָסה ַהֶּמֶלְך

 ִחִּטים ְקִציר ֲהלֹוא" ְוֵכן .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך "ִּטיםִח ִצירְק" ַּבָּכתּוב

 ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַהְּקֻדָּׁשה חּוֵטי ֶאת ַהְמַסְּמִלים ,ִפִּליןְּת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהּיֹום

 "ּוְדעּו ּוָמָטר קֹלֹות" ְוֵכן .'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַּפְרָנָסה

 ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת ִסְּמָלה זֹו ִּדְפֻעָּלה ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

   ַהְיסֹוד תֶא ַהְמַסֵּמל ר"ָּתָמ ְוֵכן .ְקָלָלה ְּבִסיַמן ֶׁשהּוא ּותֶׁשַּבַּמְלכ
  .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג "רָטָמּו תקֹלֹו" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ֶׁשַּבַּמְלכּות  

 ,םָהָרְבַא תבֹוָא 'גֶׁש א"שליט דְלֶפְנֶרֶע קָחְצִי 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 הָלְיַּלַה תצֹוֲח דַע הָמַחַה תיַחִרְּזִמ ןָמְּזַה דֶגֶנְּכ םֵה ,בקֲֹעַי ,קָחְצִי

 .תבֹוָאָה נּוְּקִּתֶׁש ,יתִבְרַע הָחְנִמ יתִרֲחַׁש תֹוּלִפְּתַה תֶא יםִלְּלַּפְתִּמֶׁש

 דֶגֶנְּכ אהּו ,רֶקּבַֹה דַע תחֹוָּבְׁשִתְו תירֹוִׁש רַמלֹו תצֹוֲחַּב םָק הָיָהֶׁש דִוָדְו

 הָבּוׁשְּת לֶׁש ןָמְז אהּו הֶז ןָמְזּו .רַחַּׁשַה תלֹוֲע דַע הָלְיַּלַה תצֹוֲחֵמ ןָמְּזַה

 דִוָּד תיַנִחְּב םִע יםִרְּׁשַקְתִמּו ,תֶרמְֹׁשַאְּב רַמלֹו יםִמָּקֶׁש תיחֹוִלְסּו

 ןיָוֵּכ ,הָבָּכְרֶּמַּב ייִעִבְרָה לֶגֶרָה אהּו דִוָּד ןֵכָלְו .הָבּוׁשְּת לֶׁש הָּלֻע יםִקֵהֶׁש

 קּוֲחַרְתִהֶׁש דאְֹמ דרּוָי בָּצַמְּב םַג לֵאָרְׂשִי תֶא רֵּׁשַקְל ַחּכֹ לֹו ׁשֵּיֶׁש

 ַלָּקדֹוׁש יםִרְּׁשַקְּמֶׁש ,תבֹוָאָל הָרָזֲח יםִרְּׁשַקְתִמ דִוָּד ְךֶרֶדְו ,תבֹוָאָהֵמ

   ,רֵתיֹו ְךמּוָנ םקֹוָמְּב רֹוּנִצ אהּו דִוָּדֶׁש ינּוֵרָבְּד םֵהְו .הּוא ָּברּוְך

  .הֶּזַה רֹוּנִּצַה םִע יםִרְּׁשַקְתִמ הָּגְרַדְּב יםִדְרֹוּיֶׁשְכּו  

 ַעל ַמס ִלֵּתן ְךַלֶּמֶל ֵיׁש ְרׁשּות )א ,ד מלכים( ם"ָּבַרְמַּב

 ְוַאְנֵׁשי ַהִּגּבֹוִרים ָהָעם ִמן ְולֹוֵקַח ',וכו ִלְצָרָכיו ָהָעם

 ִמן ְולֹוֵקַח ',וכו יוְלָפָנ ָלרּוץ ֲאָנִׁשים ֵמֶהם ּוַמֲעִמיד ',וכו ַחִיל

 רֹוִאים .'וכו ְלָפָניו ְועֹוְמִדים ַׁשָּמִׁשים ִלְהיֹות ֶׁשָּבֶהם ַהָּיִפים

 ֶאת ,ָלָעם ַהֶּׁשַפע ָּכל ֶאת ַהַּמְׁשִּפיַע ַהִּצּנֹור הּוא ֶׁשַהֶּמֶלְך יִּפ לַע ףֶׁשַא

 ָּכתּוב

 ּוַמְמִׁשיְך

 ןֵכְו

 מּוָבא
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 ְלַמּנֹות ֶׁשָּצִריְך ינּוָמִצ ְולֹא ,ַּדְוָקא ָהָעם ִמן לֹוֵקַח הּוא ַהְּפָרִטִּיים ְצָרָכיו

 ֵאֶצל ֶׁשַּגם ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ,ִמֶּׁשּלֹו לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַּדְוָקא ָעִׁשיר ֶמֶלְך

 ְוהּוא ֶׁשּלֹו ָהעֹוָלם ֶׁשָּכל יִּפ לַע ףַא ,ה"ַהָּקָּב ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלְך

 ַהִּנְמָצִאים ֵמָהָעם ,ַּכְבָיכֹול ְלַעְצמֹו ְלַקֵּבל ָחֵפץ הּוא ,ְלֻכָּלם ַמְׁשִּפיַע

 לֹו ֵיׁש ַּדְוָקא ּוִמֶּזה ,ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה ֶׁשל נּוְקִּבין ַמִּיין ֶׁשַּיֲעלּו ,ְלַמָּטה

 ִלְהיֹות ה"ַהָּקָּב ִנְתַאָּוה )טז נשא תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא .רּוַח ַנַחת

 הּוא ָּברּוְך ָּקדֹוׁשַה ֶׁשל ּוְרצֹונֹו ְפצֹוֶׁשֶח ַהְיינּו .ַּבַּתְחּתֹוִנים ִּדיָרה לֹו

   ,ַעְצָמם ֶּׁשְּמַקְּדִׁשים ַמה ֵמַהַּתְחּתֹוִנים ַּדְוָקא ,ַּכְבָיכֹול ְלַעְצמֹו ְלַקֵּבל

   .'ַלה ִניחַֹח ְלֵריַח נּוְקִּבין ַמִּיין ּוַמֲעִלים  

 ׁשֹוָקיו ,"ֵׁשׁש ַעּמּוֵדי ׁשֹוָקיו" )א ,י רבה במדבר( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ְּדֵתיָמא ְּכָמה ,ִלְברֹאתֹו ה"הקב ֶׁשִּנְׁשּתֹוֵקק ,ָהעֹוָלם ֶזה

 ןיֵאְו ,"ַהָּׁשַמִים ַוְיֻכּלּו" ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֵּכן ּוִמַּנִין "ְּתׁשּוָקתֹו ְוָעַלי"

 ".ַנְפִׁשי ָּכְלָתה ְוַגם ִנְכְסָפה" ֶׁשֶּנֱאַמר ַּתֲאָוה ְלׁשֹון ֶאָּלא ַוְיֻכּלּו

 ְוֵכן .ָיִמים ְלִׁשָּׁשה ֵראִׁשיתְב ַמֲעֵׂשה ָּכל ֶׁשֶהֱעִמיד "ֵׁשׁש ַעּמּוֵדי"

 ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְטָענֹות ה"ַלָּקָּב ֶׁשָהיּו :)קצ תשא כי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

   ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶׁשל ַמְנִהיִגים ֶׁשָהיּו ּוְלַאֲהרֹן ְלמֶׁשה ִמֶּׁשָּלֶהם ָנְתנּו ֶׁשּלֹא

   .ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ַהְּפָרִטִּיים ָצְרֵכיֶהם ֶׁשְּיַקְּבלּו ָראּוי ְוָהָיה  

 'ה ִיְרַאת" ַהָּפסּוק ֶאת ֶׁשְּמָפֵרׁש )נח ,כט דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ִנְמֵצאת ,ְלַמָּטה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ָׁשַמִים ֶׁשַהִּיְרַאת "אֹוָצרֹו ִהיא

 ֶׁשְּמַקְּבִלים ְּדָבִרים ַמִּניִחים ִּדְבאֹוָצר .ְלַמְעָלה ה"ַהָּקָּב לֶׁש ְּבאֹוָצרֹו

   ֶזה ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ָׁשַמִים ַּבִּיְרַאת ָחֵפץ ה"ַהָּקָּב ְוֵכן ,ֵמֲאֵחִרים

  .ְלַמְעָלה ְּבאֹוָצרֹו ּגֹוֵנז הּוא  

 ַּבִּמְׁשָנה ַּכּמּוָבא יםָנִׁש י"ח ִעם ְלִהְתַחֵּתן ְלֶמֶלְך ְּדֻמָּתר ִנְרֶאה

 ִנְקָרא ֶׁשַהְיסֹוד 'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְדֵבַאְרנּו ,.)כא סנהדרין(

 ִנְמָצא ֶׁשּלֹו ַהְּפָרִטי י"ַהַח ,ַלֶּמֶלְך ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ֶרֶמז ָּכאן ְוֵיׁש ,י"ַח

 בתּוָּכַה ןֵכְו .לֹו ַהִּנְצָרְך ֶּׁשַפעַה ֶאת ְמַקֵּבל הּוא ְּדִמָּׁשם ,ַּבּנּוְקָבא ְלַמָּטה

 ת"ר ,"רדָֹו רדֹ מֹוְּכ נֹוָתיוְׁש ּתֹוִסיף ֶמֶלְך ְיֵמי ַעל ָיִמים" )ז ,סא תהילים(

  .ֹוּלֶׁש ְךּוּדִּׁשַהֵמ יםִאָּב ְךֶלֶּמַה לֶׁש יוָּיַחְו יוָתנֹוְׁשִד ,ְך"ּוּדִׁש

ּקֶֹדׁש ֲח" ן ַּב יִתֵּכ   .]ו בשבט"לכבוד ט" [ָךִז

 ֶׁשֶּׁשֶמן הּוא ְּכֶנֶגד ָהָרִזין ְּדָרִזין ֶׁשל :)קרח נד' פ(ת "ְּבלקו

. ְוֶלֶחם הּוא ְּכֶנֶגד ִנְגֶלה ְּדתֹוָרה, ְוַיִין הּוא ְּכֶנֶגד ָרִזין. ַהּתֹוָרה

ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש " )טו, תהלים קד(ְוֵכן ְמָבֵאר ֶאת ַהָּכתּוב 

 ֶׁשֶּלֶחם ַרק סֹוֵעד ".ָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעדְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמ

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ְּדֶלֶחם ְמַסֵּמל ִנְגֶלה ְּדתֹוָרה, "ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד"ַהֵּלב 

 ְוַהַּכָּוָנה ְלִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ַּכּמּוָבא ".ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי" )ה, משלי ט(

 ַּפתה ִמִּזיִדיְטׁשֹוב ֶׁש" ְוֵכן ָרִאיִתי ְּבֵׁשם ָהרצ.).חגיגה יד(ַּבְּגָמָרא 

ְוַיִין ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָרֵזי ַהּתֹוָרה הּוא ְמַׂשֵּמַח ֶאת . ַּתְלמּודְּבִגיַמְטִרָּיא 

הּוא ְּכָבר ,  ְוֶׁשֶמן ֶׁשְּמַסֵּמל ָרִזין ְּדָרִזין,"ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש", ַהֵּלב

אֹור 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .' ַּתֲענּוג ָּגדֹול ַעל ה,"ָּׁשֶמןְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמ"

 אֹוִתּיֹות ב"כְמַרֵּמז ַעל  ְךַז ְּד,"ְךֶׁשֶמן ַזִית ָז"ֶׁשָּלְקחּו ַלְּמנֹוָרה ' ַהּתֹוָרה

ך ֶׁשַּמְׁשִּפיעֹות ֶאת ַהֶּׁשֶמן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת " אֹוִתּיֹות מנצפ'הַהּתֹוָרה ְו

 ִלְראֹות ָךִזיִתֲח ַּבּקֶֹדׁש ֵּכן" )ג ,סג תהילים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ַזִית ְוֵכן. ַהָחְכָמה

  .ַזִית ַהֶּׁשֶמן ֶּדֶרְך ִהיא ,"ַּבּקֶֹדׁש" ֶׁשָהְרִאָּיה ְלַרֵּמז "ּוְכבֹוֶדָך ֻעְּזָך

ָּכל ַהֻּמְקָּדם ְּבָכתּוב ֶזה ֻמְקָּדם  .)ברכות מא(ַּבְּגָמָרא 

ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה "ַמר ִלְבָרָכה ֶׁשֶּנֱא

רֹוִאים ֶׁשַהַּזִית ָסמּוְך ַלִּמָּלה ֶאֶרץ , "ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש

ְוֵזיִתים קֹוְדִמים , )ריא' ע ס"בשו' ע(חּוץ ִמן ַהִחָּטה , ְוהּוא ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם

ְוִאם ָהְיָתה ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל , ן ַהַּיִיןְּדַהֶּׁשֶמן הּוא ְלַמְעָלה ִמ, ַלֲעָנִבים

ֶאָּלא ֶׁשּלֹא , ְּבַוַּדאי ִּבְרַּכת ַהֶּׁשֶמן ָהְיָתה קֹוֶדֶמת ְלִבְרַּכת ַהַּיִין, ֶׁשֶמן

ַּכּמּוָבא . ִּתְּקנּו ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהֶּׁשֶמן ֶׁשֵאינֹו ַמְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם

ְרֶאה ַּדֲחִׁשיבּות ַהִחָּטה יֹוֵתר ִמן ַהַּזִית ִהיא ַּדְוָקא ְוִנ. :)שם לה(ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשִהיא ִעַּקר ְמזֹון , ֵּכיָון ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבלֹא ִחָּטה, ְלִעְנַין ְּבָרָכה

, ְוָלֵכן ָהָיה ָאסּור ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְׁשָּכן ְללֹא ֶלֶחם, ָהָאָדם

ְוַחָּיִבים ֶׁשִּיְהֶיה ָּתִמיד ֶלֶחם , ֶחם ִנְצֶרֶכת ְלִקּיּום ָהעֹוָלםְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּל

ְוֵכן ַהֶּלֶחם ָהרּוָחִני . ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּלֶחם ָלעֹוָלם, ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְׁשָּכן

ֹום ְוִאם ִיָּפֵסק ָּבעֹוָלם ַחס ְוָׁשל, ִנְצָרְך ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ַהִּנְגֶלה ְּדתֹוָרה

ֵּכיָון , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַזִית. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ֶאָחד ָהעֹוָלם ֵיָחֵרב

ְוֵכן , ָלֵכן ָּבא ַּבָּכתּוב ַאַחר ַהִחָּטה, ֶׁשֵאינֹו ֶהְכֵרִחי ְלִקּיּום ָהעֹוָלם

, ָרִזין ְּדָרִזיןְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשֶמן ָה, ַהְּמנֹוָרה לֹא ָהְיָתה ַחֶּיֶבת ִלְדלֹק ָּתִמיד

ֲאָבל ִמַּצד ֲחִׁשיבּוָתם ְּבַוַּדאי ַהַּזִית , ֵאיָנּה ֶהְכֵרִחית ְלִקּיּום ָהעֹוָלם

, ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשַהַּיִין הּוא ָחׁשּוב ֵמַהֶּלֶחם. ָחׁשּוב ֵמַהִחָּטה

ְוַהַּטַעם ֶׁשְּמָבְרִכים , ְוַגם ְמַׂשֵּמַחְוַהַּיִין ַּגם ַמְׂשִּביַע , ְּדַהֶּלֶחם ַרק ַמְׂשִּביַע

ה ַרק ְסֻעָּדִמּׁשּום ֶׁשֲאָנִׁשים ְרִגיִלים ִלְקּבַֹע , ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַרק ַעל ַהֶּלֶחם

ּוְלִפי ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו . ַהַּיִין יֹוֵתר ָחׁשּוב, ּוִמַּצד ֶעֶצם ַהְּדָבִרים, ַעל ַהֶּלֶחם

  .ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ִמן ַהִחָּטה, ַהַּיִיןֶׁשַהֶּׁשֶמן ָחׁשּוב ִמן 

ברכות (ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְּדָלֵכן רֹב ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ֵהם ְּבַכַּזִית

ֵּכיָון , ֶאֶרץ ֶׁשרֹב ִׁשעּוֶריָה ְּכֵזיִתים" ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן" :)מא

ֲהֵרי הּוא ַהֻּמְסָמְך , ֹו ֵמַעל ַהֶּטַבעְוָׁשְרׁש, ֶׁשַהַּזִית הּוא ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר

ְוִאם ָּגְדלֹו ֶׁשל , ה"ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֲהִכי ָקרֹוב ַלקב, ְּביֹוֵתר ֶלֱאמֹד ֶאת ָהֱאֶמת

ְוֶזה ְּכמֹו , ֶזה ִסיָמן ֶׁשֶּזה ַהּגֶֹדל ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ְּפִרי ָׁשֵלם, ַהַּזִית ָּכְך ְוָכְך

ְוִאם . ּוָמְדדּו ֶאת ִׁשעּורֹו, ֶוֱהִביאּוהּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשָּלְקחּו ְּפִרי ִמַּגן ֵעֶדן

ָקַבע ֶׁשִּׁשעּור ' ְוִאם ה, ִׁשעּורֹו ָּכְך ְוָכְך ִסיָמן ֶׁשֶּזה ִׁשעּור ֶׁשל ְּפִרי ָׁשֵלם

ה לֹא ִיְבָרא "ְּדהקב. ְּבַוַּדאי ֵיׁש ּבֹו ִׁשעּור ֲאִכיָלה, ָּכֶזה הּוא ְּפִרי ָׁשֵלם

ְוֵכן מּוָבא . ְּפִרי ָׁשֵלם ֶׁשֵאין ּבֹו ִׁשעּור ֲאִכיָלה,  ִּבְמקֹום ָהֱאֶמתְּבַגן ֵעֶדן

,  ֶׁשַהּיֹוָנה ֵהִביָאה ֶאת ֲעֵלה ַהַּזִית ִמַּגן ֵעֶדן)יא, בראשית ח(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ןֵכְו

 ַעֵּין

 ְוֵכן

ּוָבא מ

ָמִצינּו 
ִנְרֶאה 
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ִית ְּבַזְוָלֵכן ְמַׁשֲעִרים , ְורֹוִאים ֶׁשַהַּזִית הּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִרי ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן

ְּדַזִית ָּכֶזה , .)שם לט( ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ,ֶאגֹוִרי ֶׁשַּׁשְמנֹו ָאגּור ְּבתֹוכֹו

הּוא ַהַּזִית ֶהָחׁשּוב ֶׁשֶאְפָׁשר , ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶׁשֶמן ְוהּוא ָקׁשּור ַלֶּׁשֶמן ְוַלְּׁשִמיִני

  . ִלְסמְֹך ַעל ָּגְדלֹו ְוִלְקּבַֹע ּבֹו ִׁשעּור ֲאִכיָלה

 ֶׁשְּדַבׁש הּוא )'רעח' עקב ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב

 פקודי(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ַהַּדְרָּגה ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשְּלַמָּטה, ַמְלכּות

. ִּדיָנא ְדַמְלכּוָתא, ְוִדיִנים ַׁשָּיִכים ַלַּמְלכּות. ֶׁשְּדַבׁש הּוא ִּדיִנים, )רט

 ְּדַבׁשְוֵכן .  ֶׁשַהָּנָחׁש אֹוֵהב ְּדַבׁש,)כ, טו(ׁשְֹפִטים ' ַעם לֹוֵעזֵמ'ְוֵכן מּוָבא ְּב

תיקונים (ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ,  ֶׁשהּוא ַמֲאָכלֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁשָעְרָלהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְּכמֹו ,  ֶׁשֶּזה ִּכּנּוי ִלְדַבׁשנֶֹפת אֹוִתּיֹות ֶּפֶתןְוֵכן ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש . :)עח

  ."נֶֹפת ִּתּטְֹפָנה" )יא, ש ד"שה(ֶׁשָּכתּוב 

 ַתְקִטירּו לֹא ְּדַבׁש ְוָכל ְׂשאֹר ָכל ִּכי" )יא ,ב ויקרא(

 ַהְּנמּוכֹות ַלְּדָרגֹות ַׁשָּיְך ֶׁשְּדַבׁש ְורֹוִאים ,"'ַלה ִאֶּׁשה ִמֶּמּנּו

 ּוְדַבׁש ְׂשאֹור ַהְקִטירְל ֶׁשָאסּור ְוַהַּטַעם .ַהִּמְזֵּבַח ַעל ְלַהֲעלֹוָתן ֶׁשֵאין

 ּתֹוֵפַח וראְֹׂשֶׁשָה ,ַּגֲאָוה ְמַסְּמִלים ּלּוֵא ִּדְדָבִרים )קיז( 'ִחּנּוְך'ַּב ְמבָֹאר

 מּוָבא ְוֵכן .ְמאּוִסים ֵאּלּו ְּדָבִרים ַמְעָלה ּוְכַלֵּפי ,רֹוֵתַח ְוַהְּדַבׁש

   .ד"ש ת"ר ַבׁשְּד אֹורְּׂשֶׁש )כא תיקון( זַֹהר ִּתּקּוֵני ַעל א"ַהגר ְּבֵפרּוׁש

   ".טֹוב לֹא ַהְרּבֹות ְּדַבׁש ָאכֹל" )כז ,כה משלי( ָּכתּוב ְוֵכן  

 ,ֵמַהְּפִרי ֶׁשּיֹוְצִאים ַהֲחׁשּוִבים ַּבְּדָבִרים רֹוִאים ְּבָרָכה ְלִעְנַין

 ַעל ֶּׁשְּמָבְרִכים ִמַּמה ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ְּבָרָכה ֲעֵליֶהם ֶׁשְּמָבְרִכים

 ַהּיֹוֵצא ְוַעל ,ָהֲאָדָמה ְּפִרי ּבֹוֵרא ֶׁשִּבְרָכָתּה ,ִחָּטה ְּכמֹו .ַעְצמֹו יַהְּפִר

 ֶּגֶפן ְוֵכן .ַהָּמזֹון ּוִבְרַּכת ַהּמֹוִציא ְמָבְרִכים ,ַהֶּלֶחם ַהְיינּו ִמֶּמָּנה

 ֵכןְו .ַהֶּגֶפן ְמָבְרִכים ,ַיִין ַהְיינּו ִמֶּמּנּו ַהּיֹוֵצא ְוַעל ,ָהֵעץ ֶׁשִּבְרָכָתּה

 ְּדַבׁש ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ְלֵעיל ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְמֻיָחד ַהַּטַעם לּוֵלי ,ֶׁשֶמן ְלַגֵּבי

 ַהְּדַבׁש ְוַעל ,ָהֵעץ ְּפִרי ּבֹוֵרא ְמָבְרִכים ַהָּתָמר ַעל ,ַהָּתָמר ִמן ֶׁשּיֹוֵצא

 .לֶׁשַהּכֹ אֹו ָהֵעץ ִּבְרָכתֹו ִאם .)לח ברכות( ַּבְּגָמָרא ַמֲחלֶֹקת ֵיׁש

 ַמאי ַּבְּגָמָרא ָׁשם ְמָבֵאר ,ֶׁשַהּכֹל ֶׁשִּבְרָכתֹו ֶׁשּסֹוֵבר ְּדָאַמר ְוַהַּמאן

 .ְמֻיֶחֶדת ֲחִׁשיבּות ֵאין ֶׁשַּלְּדַבׁש רֹוִאים .הּוא ְּבָעְלָמא ֵזָעה ,ַטֲעָמא

   ְלִהְׁשַּתּנֹות ְצִריָכה ִּבְרָכתֹו ָהְיָתה ,ֲחִׁשיבּות לֹו ָהְיָתה ְּדִאם

  .ָתאִלְמַעְּליּו  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע 

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  ְקָצָרהה ָמָּדְקַה

ים ִרָב ְּדׁשֵּיֶׁש, הָרֹוּתי ַהֵקסּוְּפים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרָהת ְואֹוָּיִרְטיַמִּגת ַהַלֲעת ַמ ֶאַחֵּבַׁשְמיב ּוִחְרה ַמָּלֻאְּגר ַהַמֲאת ַמַּלִחְתִּב

ה ָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִען ָּכֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעמְֹל ִלְךֶרֶּדאת ַהי זִֹּכ, תֶרֶח ַאְךֶרֶדא ְּבלֹז ְוֶמֶרא ְּבָקְום ַּדָתת אֹוֶרֶמה אֹוָרֹוּתַהֶׁש

ל ה ַעָרֹוּתים ַּבִזָמד ְרעֹוד ְוים עֹוִּלַג ְמנּוָאל ֶׁשָכְּכ.  זֹוְךֶרֶדים ְּבִדָמְל ִנּוּלים ֵאִנָיְני ִעִּכ, זֶמֶרק ְּבַר, הָרֹוּת ַּבׁשָרפֹ ְמּוּניֶנה ֵאיָדִתֲעָה

ת ֶמֱא ָהְךֶראת ֶּדזֹ] יםיִכִרֲאא ַּתָקְואו ַּדָלְו[, הָּלֻאְּגי ַהיֵכִלֲהם ַּתר ִעּוׁשם ָקָלעֹוה ָּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמ ָּכיְךת ֵאאֹוְרַהְל, הָּלֻאְּגי ַהֵנְיְנִע

ד אֹם ְמֵמרֹוְתִתא ְוֵּׂשָּנא ִּתבֹיד ָלִתָעֶּל ֶׁש,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוָּפל ַהא ַע"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעּוּמִלְּב

ד אֹא ְמֵּׂשַנְתִתם ְוֵמרֹוְתה ִּתָּלֻאְּגן ַהַמְזן ִּבֵכָל, זֶמֶרת ָהַרֹוּתא ִמה ָּבָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִעָּכן ֶׁשיָוא ֵּכ"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. זֶמֶרת ָהַרֹוּת

  .לֵאָרְׂשב ִיֶרֶקז ְּבֶמֶרת ָהַרֹוּת

 ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק 'הֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם " )טז, שמות ג(

 מֶֹשה ְּכֶׁשָּבאּו )ילקוט בראשית סד( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. " ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִיםְוַיֲעקֹב ֵלאמֹר ָּפקֹד

ֶאָחד ְוַאֲהרֹן ֶאל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָעׂשּו אֹותֹות ְלֵעיֵניֶהם ָהְלכּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאֶצל ֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר ָאְמרּו ָלּה ָּבא ָאָדם 

 םֶהה ָלָרְמ ָא,"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ָאַמר ּה ָלרּוְמ ָא, ֵאין ָּבאֹותֹות ַהָּללּו ַמָּמׁשםֶהה ָלָרְמ ָא,ְוָעָׂשה אֹותֹות ְלֵעיֵנינּו ָּכְך ְוָכְך

' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּוּו". ַּיאֵמן ָהָעםַו" ִמָּיד ,"ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ֶׁשָּכְך ָׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא ,הּוא ָהִאיׁש ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּבא

ָּפקֹד " )זט, שמות ג(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהי ַעִנֵּׁשַהְו, םִיַרְצת ִמַּלֻאל ְּגד ַעָחים ֶאִזְּמַרה ְמיָדִקן ְּפֹוׁשים ְלִמָעְּפ' בֶׁש

' ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ןֵכְו. ּוְכֶנֶגד ְּפִקיָדָתם ִמָּצָרָתם, ת ֵקץ ַהְּגֻאָּלהְּפִקידֹות ְּכֶנֶגד ְּפִקיַד'  ָאַמר ב"ָּפַקְדִּתי

ל "ארז, "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" )שמות(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנ ְו.ב"עם ם ֵׁשר ִעּוׁשָק" יִּתְדַקד ָּפקָֹּפ"ל ֶׁש"יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבן מּוֵכְו .ג"תשע

  .ב" ְּבסֹוד ִרּבּוַע ע"ָּפקֹד"ִהֵּנה ' סּור ְּבָיָדם כּוִסָּמן ָמ

יֹוָחָנן ֶּבן ' ל ר" א,ֲעִקיָבה ַּכד ֲהָוה ָחִמי ַּבר ּכּוְזָבה ֲהָוה ֲאַמר ִּדין הּוא ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא' ר .)תענית כד(י ִמְלַׁשירּוִּב

ז ֵּמַרְל, ים ֲעָׂשִבלּוֲער ַיַמָאא ֶׁש"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. ֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹאּתֹוְרָתא ֲעִקיָבה ַיֲעלּו ֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַו

לרמז על השבעים שנה של , שבעים אותיות עשביםוכן . אבֹה ָין ֶזַמְזִבּו, אבֹא ָיה לֹן ֶזַמד ְזַעֶׁש. ב"שעת תַנל ְׁשַע

א ּמּוָב

 ָּכתּוב

 ְוֵכן

 ן"ַּבְמַרָה

ב תּוָּכ

 ינּוִצָמ
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יל ֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו. ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִג עם האותיות ְּבִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹאֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַוֲעַדן ֵכְו. חבלי משיח כדלעיל

 קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת ,יתאִׁשֵרְּב דַע הָרֹוּתַה ףֹוּסִמ ַעֵרְפַמְל יםִקסּוְּפַה רּפְֹסִּת םִא ֶׁשא"שליט איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ 'ג ר"הרהז ֵמֶמֶר

  .ב"תשע 'ה לֶׁש תֹוּיִתאֹו תיכּוִמְס ֹוּב ְוֵיׁש ,"הֶדָּׂשַה בֶׂשֵע תֶא" בתּוָּכ ,ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ןַיְנִמְּב

וזאת " )יב, רות רבה ז(ל "שמבוסס על מדרש חז' על הגאולה ועל התמורה'ל כתב ספר "יואל מסטמאר זצ' ר ר"האדמו

קרא בישראל לשעבר היו מקלסין על  רבי חנינא פתר ,"לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר

 אין לך "וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב" ועכשיו על התמורה שנאמר ,"זה אלי ואנוהו"הגאולה שנאמר 

 ומבאר שם באריכות שכל סוד עיכוב הגאולה הוא במדרש הזה . ומשוקץ ומשונה כשור בשעה שאוכל עשבוולמנ

מרמז , רבי יוחנן בן תורתאא ש"ז שליט"וביאר הרמ.  כמו בחטא העגל".עשבבתבנית שור אוכל "שהמירו את הגאולה 

 לרמז על כך שימירו את הגאולה ,יעלו עשבים בלחייך  לרבי עקיבהוהוא אמר,  בארמיתתורתא שהוא שורבשמו על ה

 השפעת היינו שימירו את, וזה בלחיים כביכול של רבי עקיבה שהוא שורש תורה שבעל פה, בעשב הזה שהשור אוכל

כמו בחטא העגל שהמירו את השפעת , של רבי עקיבה להשפעת עשב שהשור אוכל] דיקנא[התורה שיוצאת מהלחיים 

תמוז בשר עבעה ש ש)כב(ל "שער הגלגולים להאריז'וכן מובא ב. כדבארנוב " עשוכל זה עד שנת. התורה בשור אוכל עשב

, ר על חטא העגל שחטאו בשבעה עשר בתמוזשמדב, "בתבנית שור אוכל עשב"לרמז על הפסוק , ב"עשת "ר

 שמרמז על ,"בפרוח רשעים כמו עשב" על הפסוק )תהילים צב(ל "להאריז' ליקוטים'וכן מובא בספר ה. ונשתברו הלוחות

  .הענין הזה

ַעל ֵּכן : ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאֹדֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז ֶעְזָרה : ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ִׁשיר" )תהילים מו(

ָנָהר ְּפָלָגיו : ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה: לֹא ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים

ָהמּו גֹוִים ָמטּו : ּמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקרֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּת: ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאלִֹהים ְקדֹׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון

 "ְּבָהִמיר ָאֶרץ" 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה ׁשֵרָפְמּו ." ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה'ה: ַמְמָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ

 ֵמי ַהָּים ,"ֶיֱהמּו" .גֹו ְוהּוא ָמָׁשל ַעל ַמָּפַלת ּג, ְוַכֲאֶׁשר ָינּועּו ֶהָהִרים ִליּפֹול ְּבעֶֹמק ַהָּים,דְּכֶׁשֵּתָחֵלף ָהָאֶרץ ֵמַהְּׁשֶקט ָלַרַע

ְלֵגי ַהָנָהר  ַּפ,"ָנָהר ְּפָלָגיו" . ּוִמָּכל ֶזה לֹא ִניָרא,' ְוֶהָהִרים ִיְרֲעׁשּו ָלעֹוָלם ְּבֵגאּות ה,ֶיֱהמּו ְּברֹב ַּגָּליו ִויָגְרׁשּו ֶרֶפׁש ָוִטיט

 ַהַּמִים ָהֵהם ְיַׂשְמחּו יֹוְׁשֵבי ִעיר ֱאלִֹהים ֶׁשהּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש ,"ְוִהֵּנה ַמִים יֹוְצִאים" בתּוָּכֶׁש ֹו ְּכמׁשָּדְקִּמית ַהֵּבִמַהּיֹוֵצא 

ָך ֲאֶׁשר י ַאָּתה ּגֹוג ַוֲחֵבֶר"ְלכּו" . ָלֵכן לֹא ִּתּמֹוט,ִיםִיְׁשּכֹן ְּבֶקֶרב ְירּוָׁשַל'  ה"ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה" .ֲאֶׁשר ָׁשם ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון

 תידֹוִעְרּו יאִמָנצּו יֵדְי לַע" רֶקת ּבֹנֹוְפִל" הֶיְהִּת גֹוּג תַלָּפַּמֶׁש יםִארֹו .ץֶרָאֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְׁשָמָמה ָּב'  ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ה,ִאְּתָך

 אֵצֵּיֶׁש הָמְכָחַה לֶׁש רָהָּנא ַההּוֶׁש ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבִמַּפְלֵגי ַהָּנָהר ַהּיֹוֵצא  תכּוְזִּב ּהיָלִּצַהְל םִיַלָׁשרּוְי בֶרֶקְּב ןּכְֹׁשִי 'הַו .'כּוְו הָמָדֲא

 םַע לַע ןֵג ָּתְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהר ֶׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדה ְלָיָאאן ְרָּכִמּו. ַעדּוָּי ַּכְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה לַע זֵּמַרְמּו, ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ אבָֹל ידִתָעֶל

ל ֵעיַני ַּג" )יח, תהילים קיט(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב"  ְיַׂשְּמחּו ִעירְּפָלָגיו" ןֵכְו. יםִמֲחַרְּב אבָֹּתֶׁשה ָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי

 ִניָראַעל ֵּכן לֹא " הֶּזק ַהֶרֶּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ ֶׁשִאיַרןא "ז שליט" הרמיףִסהֹוְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב " ִמּתֹוָרֶתָךְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות

יח(ב תּוָּכ ַּבְּפָעִמים' ת בֶזֶּמֻר ְמג"תשעת ַנן ְׁשֵכ ְו.ן"יַרִאת ֹוּיִתאֹו" ְּבָהִמיר ָאֶרץ  ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ִּתְגַעׁשַו" )ח, תהילים 

ְרָּג ת ּוּייִמִני ְּפּוּלת ִּגת ֶאֶלֶּמַסְמַה, הל ֶּפַעְּבֶׁשה ָרֹוּתן יקֹוִרָט נֹוב"תשען ֵכְו". ּו ִּכי ָחָרה לֹוְתָּגֲעׁשזּו ַוִּיּומֹוְסֵדי ָהִרים ִי

ם ָּת יםִבְתֹור ּכֶפים ֵסִמְּיַסְמֶׁשְּכ, דעֹון ְו"א ר"א ריטב"ן רשב"ַּבְמַרת ָּבֶזֶּמֻר ְמב"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. תכּוְלַּמַהה ֵמָרֹוּתַה

ְלֵעיֵני ָּכל " )יב, דברים לא(ה ָרֹוּת ַהםּוּיִסן ֵכְו .יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהז ַעֵּמַרְמ, םָלְׁשִנְול ֶׁש' וַהְו. םָלֹועא ֵרֹובח ְלַבֶׁשם ָלְׁשִנְו

  .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָה ִע".לֵאִיְׂשָר

ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן : "ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוֶׁשי ִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּו

 יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ִיַׁשי

 ּוּלֵאד ֵמָחֶא יםִמָע ְּפ'בּו .ט"בעש ַה אֹו"יָהִפף ְּבָרָט" אֹו, הָפ ָׂשאֹון ֹוׁש ָללר ֶׁשָּפְסִּמה ַהן ֶזֵכָלְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהִה

ד סֹוְּד, עַבָּׁשִּת ְּבִגיַמְטִרָּיאו "שפם ים ֵׁשִמָעְּפ' בּו, הָעבּוְּׁשַה אְּבִגיַמְטִרָּית ֹוּיִתאֹום ָהִע ו"שפם ן ֵׁשֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יםִרָּכְזִּנַה

וכן 

ב תּוָּכ

 ןֵכְו
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א הּו ְו.יַחִׁשל ָמר ֶׁשָפֹוׁשל ת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּיִתאֹו' גא ַה הּוו"שפם  ֵׁשןֵכְו .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגה ֶׁשָעבּוְּׁשד ַהא סֹוה הּוֶּזם ַהֵּׁשַה

, בראשית לח( יםִקסּוְּפת ַה" רו"שפם  ֵׁשןֵכְו. ב"תשע ק"ְּפרֹו אֹוִתּיֹות ְּבׁשֹוָפר ַקעְּתיל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבר ֵהָבְכ ּו.קרֹוְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא

הּוא " )טו, בראשית ג(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ז בָּמֻרן ְמֵכְו". ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּוינּו ִּפחֹוק ְׂשָאז ִיָּמֵלא ) ב, תהילים קכו(" ֶרץָּפמֹו ְׁשִּיְקָרא ַו" )כט

ן ֵכְו .ַעדּוָּיר ַּכָּפְס ִמתֹום אֹוֵה ֶׁשׁשָחָּנ ַליַחִׁשָּמין ַהה ֵּבָלדֹוְּגה ַהָמָחְלִּמת ַהֶלֶהַנְתה ִמם ֶז ֵׁשְךֶרֶדְּד". ּנּו ָעֵקבׁשּוֶפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוְפְי

ת ֹוּיִתאֹום ָהִע ְו.היָנִכְׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"שפם ן ֵׁשֵכְו .יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ ִרָּיאְּבִגיַמְט ו"א ָו"ן ֵּפ"יִׁשת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבו"שפם ֵׁש

ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה ְוַאְבֵני ") יג, יחזקאל יג( "ְוִקּצֹו ַבֶּׁשֶטף" )כו, דניאל ט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוץ ְּכֵּקם ַהא ֵׁשהּו ֶׁשףֶטֶׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .ְּבָקרֹובם ָלעֹות ָהינֹוִדה ְמָּמַכף ְּבֶטֶּׁשד ִמאֹ ְמׁשֵשחֹא ֶׁש"ים שליטִלָּבֻקְמי ַהֵלדֹוְּגד ִמָחם ֶאֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ְו".ִביׁשֶאְלָּג

ֵאין ָלנּו "ֶׁשָּכתּוב , ּואלֹא ָגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרָצם ַעד ֶׁשָּכְפרּו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך ה, ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא :)אחרי סט(ר ַהּזַֹּב

ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר ִּבְׁשלָֹשה  ִׁשְמעֹון' ָּתֵני ר )ילקוט שמואל קו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו".ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא ַנֲחָלה ְּבֶבן ִיַׁשי

ּיֹאֶמר ֵאין ָלנּו ַו"ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב , ַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשּוְבִבְנ, ּוְבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים, ְּדָבִרים ֲעִתיִדים ִלְמאֹס

 ְולֹא ְלֵבית "ִאיׁש ְלאָֹהָליו ִיְׂשָרֵאל" זֹו ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד "ְולֹא ַנֲחָלה ָלנּו ְּבֶבן ִיַׁשי" , זֹו ַמְלכּות ָׁשַמִים"ֵחֶלק ְּבָדִוד

ֲהָדא הּוא , ין ִיְׂשָרֵאל רֹוִאין ִסיַמן ְּגֻאָּלה ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ִויַבְּקׁשּו ְׁשָלְׁשָּתם ַּבר ְמַנְסָיא ֵאןעֹוְמִׁשר " א.ַהִּמְקָּדׁש

 , זֹו ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד"ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם" , זֹו ַמְלכּות ָׁשַמִים"ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶהם "ִּדְכִתיב

 ּוׁשְּקַבְּיֶׁש ְּכלּוֲאָּגִיְו, ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ְּבלּוְזְלִּזל ֶׁשַלְגת ִּבלּוָּגא ַלָצל ָיֵאָרְׂשם ִיַעים ֶׁשִארֹו. ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש" ֹו ְוֶאל טּוב'הּוָפֲחדּו ֶאל "

  .הָּלֻאְּגה ַהָילּוה ְּתם ֶזֵׁשְּב ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, ד ֶּבן ִיַׁשיָּדִום ֵׁשק ְּבסּוָּפל ַהה ֶׁשָׁשָּגְדַהת ַהים ֶאִארֹוְו. יַׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֶא

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

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

 בַרָהְו .הָלְעַמְל יןִמָּיַה ץֵק אָרְקִנ אהּוְו ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג ּוִמּלּואֹו ָּפׁשּוט י"אדנ ְּכִמְנַין ,ו"תשל אָּיִרְטיַמִּג

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

ֵיׁש  )ילקוט שמואל פח(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו, ץֶרָאץ ָּבֵקם ְוִיַמָּׁשץ ַּב ֵקׁשֵּי ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ב"תשע תֶא לֵּבַקְנ בשּוְו .הָּטַמְל

  ."ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ ַוְּתׁשְֹקֶקָה"ְוֵיׁש ְּפִקיָדה ָלָאֶרץ ֶׁשֶּנֱאַמר . "ַעל ְצָבא ַהָּמרֹום' ִיְפקֹד ה" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַמִיםְּפִקיָדה ֶׁשִהיא ַּבָּׁש

 ַעד , ֵאִלָּיהּוה"ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָאַמר ֵאִלָּיהּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ָלׁשֹון ָהָרע ָאַמר לֹו הקב )לח, ר א"שהש (ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָמ

, קֶׂשֶּמַד ְּבמֹוֲעה ַזֶּלַכְמ' הים ֶׁשִארֹו". ֵלְך ׁשּוב ְלַדְרְּכָך ִמְדַּבָרה ַדָּמֶׂשק" ,ֶׁשַאָּתה ְמַקְטֵרג ֶאת ֵאּלּו ּבֹא ְוַקְטֵרג ֶאת ֵאּלּו

" ה ָרָּביה ִּכָרֲעמַֹודֹם ְסַזֲעַקת " )כ, בראשית יח(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻרְמה "ָיְרסּוֶׁשא "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .לֵאָרְׂשם ִיַעם ְּבקֹוְמִּב

   .תֹוּיִתאֹו' ג גּוּלִדְּב

 ברֹ תיַטִׁשְּכ םָלעֹוָּב יםִלדֹוְּג יםִרָבְּד יּוָהֶׁש הָאְרַמ הָיְרטֹוְסִהַהֶׁש א"שליט במֹוַרְּבַא יםִּיַח ליֵאִראּו 'ר ג"הרה

 לֶׁש יתִּׁשִּׁשַה הָעָּׁשַה היָלִחְתִהֶׁשְּכ ןֵכָל .ש"ת תַנְׁשִּב אלְֹו ,א"תש תַנְׁשִּב ילִחְתִה הָאֵּמַה לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַהֶׁש ,יםִלָּבֻקְמַה

 זָאֶׁש ט"תש טָבְׁש תיַלִחְתִּב אֵציֹו הֶז ,הֶּזַה ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְל ',כּוְו הֵוְקִּמַל תֶכֶלָל רָׁשְפֶא רָבְּכֶׁש יםִרְמאֹו ׁשֵּיֶׁש ,תָּבַׁש בֶרֶע

 יֵלדֹוְגּו .'כּוְו ררּוְחִּׁשַה תֶמֶחְלִמ ףסֹוְו ,לֵאָרְׂשִיְּב ב"ארה לֶׁש הָרָּכַה :ןגֹוְּכ לֵאָרְׂשִי םַעְל סַחַיְּב יםִלדֹוְּג יםִרָבְּד ּוׁשֲחַרְתִה

 הָּיִרמֹו ץֶבקְֹּב אָבמּו ןֵכְו .ּהָּלֶׁש דַּצַל עַפֶּׁשַה תֶא היָדִרהֹוְו הָרְּבַּגְתִה הָּפִלְּקַהְו ,היָדִקְּפ ןַמְז הָיָה ןָמְּזַהֶׁש רּוְמָא לֵאָרְׂשִי

 הָכָּב 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ְךיָדִאֵמ .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְל ברֹוָק ןָמְּזַהֶׁש ןיָמִסְו תאֹו רפּוְלַּב תַרָהְצַהְּב הָאָרֶׁש ל"זצ דְלֶפְנֶנזֹו ח"גריַהֵמ

[.תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶדְו ,עַבֶּטַה ְךֶרֶדְּב יםִלְׁשְלַּתְׁשִמ יםִנָיְנִעָהֶׁש הָאָרֶׁש ןיָוֵּכ ,רפּוְלַּב תַרָהְצַה לַע עַמָּׁשֶׁשְּכ , עַבֶּטַה תֹוּיִתאֹו ּהָּתִעְּב 

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל יםִלעֹוָה יּוּבִרְּב הָאָר 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֶׁש 'יםִּיַח ץֵפָחֶה תדֹוְלֹוּת' רֶפֵסְּב אָבן מּוֵכְו] תפֹוְּלַחְתִמ' תְו' ת טֹוּיִתי אֹוִּכ

 תעּוָמְׁשַמ לַע דעֹו רָמֲאַּמַה ְךֵׁשְמֶהְּב בּתְֹכִנְו ).קט סימן א"ח( 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה תרֹוְּגִאְּב םַּג יםִאָבמּו ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד .היָדִקְּפ תֵע

 דיחּוִא הָתְיָה יתיִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַה אתּזַֹה היָטִּׁשַה יִפְל הָליִחְתִהֶׁשְּכ א"תשנ תַנְׁש תיַלִחְתִבּו .הָרֹוּתַה יִּפ לַע הֶּלֵאָה יםִעירּוֵאָה

 .'כּוְו ץָרְפִּמַה תֶמֶחְלִמ ְךֵׁשְמֶהָבּו ,קיַרִע יֵדְי לַע ייתֵוְּכ ׁשּוּבִכְו ,םיְזִנֶמֹוּקַה תיַלִפְנ יָהֶתבֹוְקִעְבּו ,ּהָבָרֲעַמּו אָיְנַמְרֶּג חַרְזִמ

 תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ א"תשע זּוּמַתְּב ד"כְּב הֶיְהִּי הַמ תאֹוְרִל יםִּפַצְמ נּוָא יוָׁשְכַעְו

 ינּוִצָמ

 אָבמּו

ד עֹוְו

 יףִסהֹוְו
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' ן גָתָניֹו'  רג"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְג ּויַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבר ַעָבים ְּכִרְּבַדְּמב ֶׁש"ף תשעל סֹור ַעָּקִעְבּו, תלּוָּגף ַהיו סֹוָלר ָעַמֱאֶּנֶׁש

ף ד סֹוט ַע"תשִמּו, דחּוִּיד ַהם סֹוֵהֶׁשי "ה אדנ"הוית מֹון ֵׁשַיְנִמים ְּכִנ ָׁשא"צ ׁשה ֵיָאֵּמף ַהד סֹוט ַע"ת תשַנְּׁשִּמא ֶׁש"שליט

ה ָהבֹוה ְּגָּגְרים ַּדִלְּמַסְמים ַהִנ ָׁשו"כ ׁשה ֵיָאֵּמף ַהד סֹום ַעָּׁשִמּו, ְנמּוָכהה ָּגְרל ַּדֵּמַסְמ ַהי"אדנם ן ֵׁשַיְנִמים ְּכִנ ָׁשה"ס ׁשג ֵי"תשע

ק עד שנת " שמשנת ת".ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון" )יט, תהילים קב(על הכתוב ' קול התור'וכן מובא בספר  .ה"הוים ל ֵׁשֶׁש

ד "ר מחב"אדמודברים מעין אלו נאמרו גם על ידי ה. דור הגאולהואחר כך נקראים , דֹור ַאֲחרֹוןיש להם שם , נ"תש

  .ל"זצ

 ,5700 רַּפְסִמ לַע זֵּמַרְמַה 'זְו 'ה ןָטָק רָּפְסִמְּב אהּוְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ "יִּׁשִּׁשַה"ְו "םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו :יִּׁשִּׁשַה םיֹו"

 ּוּלֻכְיַו" ןֵכְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֶקֶּיֻדְמַה הָנָּׁשַה תֶא זֵּמַרְל ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוּלֻכְיַו" תַבֵתְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב

 ".ְוָכל ְצָבָאם" בתּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהא ֶׁש"ן שליטַמְריֶּבן ִלרֲֹהַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה םִע "ץֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה

  .ץֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא

 המוסלמים שמפילים את האחים מרמז על "אחיו נפלעל פני כל  "א שהפסוק"ז שליט"הרמ

וביתר .  בדרך הפגנות שכל העולם רואה,"על פני כל"וזה נעשה . מלכות ישמעאל בכל המקומות

והסיום של הפרשה מדבר על מה , ביאור כל הפרשה שם מדברת על תולדות ישמעאל ובניו ושני חייו ומיתתו

ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה " )יחבראשית כה ( ,שמעאל אחרי מיתתושקרא לבני י

שסיום הפסוק מרמז על הסוף של ישמעאל ' בעל הטורים'ועל זה אומר ה". ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל

, אלא מאחיו, ישמעאל לא יפול בידי אומות אחרות ש".על פני כל אחיו נפל"ולכן כתוב . באחרית הימים

לסמל ' האחים המוסלמים'ולכן השתלשל בגשמיות השם של המורדים , הפיכות פנימיות כפי שרואים בימינו

על פני כל " )ילקוט בראשית עט(וכן מצינו במדרש . את הפסוק הזה שהאחים מפילים את ישמעאל לעיני כל

 ויוצא שיש ".נפל" אבל לעתיד לבוא ,"ישכון" בעולם הזה "נפלעל פני כל אחיו ", "אחיו ישכון

  .].לנו פסוק בתורה על אחרית הימים שמתקיים לעיננו ממש

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

 חָרְזִּמַּב דָחֶא בָכֹוּכ חַמְצִיְו ,לדֹוָג עַבׂשֹ יתיִׁשִמֲחַבּו ,עַבׂשֹ אלְֹו בָעָר אלֹ יתיִעִבְרָבּו ,לדֹוָּג בָעָר יתיִׁשִלְּׁשַבּו

 ןירֹוִנ לַפָּנֶׁש הֶאֹור הָּתַאֶׁשְּכ תאֹוָה ָךְל הֶזְו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ חַמְצִי זָאְו ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש בָכֹוּכ אהּוְו ,טֶבֵׁש ֹואׁשרְֹבּו

 םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .לֵאָרְׂשִיְל הָעּוׁשְיַה חַמְצִּת זָאְו ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חָרְזִמ יֵנְּב תכּוְלַמ הָלְפָנ ,קֶׂשֶּמַדְּבֶׁש יִחָרְזִמ

 ְּתְעַּבת ַהֶגֶלְפִמ ְלְךָּי ַׁשְּבַדֶּמֶׂשקן טֹוְלִּׁשן ַהֵכְו .יםִּלִּמַה םִע אדַסַא ארַׁשַּב אָּיִרְטיַמִגְּב יִחָרְזִמ ןרֹוִנֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ

ּוְכֶׁשִּיּפֹל ְנִפיָלה . ֶזה ְּבִחיַנת ַׁשַער ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ַׁשַער ֲאָרם )נז(' ן"ָרֲהי מֹוֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו. ּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַרְּמֶׁש

  .ְוִיְבֶנה ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ן ָּדִודָאז ָיבֹוא ֶּב,  ַאַחר ְנִפיָלה

ן ֵכְו. . 'ֶזה ְמַנֵחם ֶּבן ַעִּמיֵאל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח' ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח" )הנתיב העשירי(' הָנמּוי ֱאיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

  .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת "סת ְו"ר". חְׁשָלִּת דַיְּב ָנא חַלְׁש") יג, שמות ד (בתּוָּכַה

  'קץ הימין'הוספה למאמר 

 ִּבְזַמן ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ַהֶחֶסד ְּדִמַּדת .ַּבּתֹוָרה ִמְצָוה ְּבׁשּום ָמִצינּו ֶּׁשּלֹא ַמה ,ֵׁשִני ֶּפַסח ֶׁשל ִמְצָוה ָמִצינּו ַהֶּפַסח ְּבִמְצַות ַרק ְּדָלֵכן

 ִמַּדת ֶׁשל ַּדְרָּכּה ֹוְּדז .ִראׁשֹון ְּבֶפַסח ְלַקְּיָמּה ֶאְפָׁשרּות לֹו ָהְיָתה ֶׁשּלֹא ְלִמי ַהֶּפַסח ִמְצַות ֶאת ֵּיםְלַק ֶאְפָׁשרּות נֹוֶתֶנת ֶזה

 לֹא ַּפַעם ֶׁשַאף ְמַרֶּמֶזת זֹו ְצָוהִמ ְוֵכן .ַהֶחֶסד ְלַצד ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַהְּתׁשּוָבה ְּבִעְנַין ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ּוְלַהְׁשִלים ְלַתֵּקן ֶאְפָׁשרּות ָלֵתת ַהֶחֶסד

 יסִנְכַהְל יםיִלִחְתַמ רֶמעָֹל ט"כ םיֹו אהּוֶׁש יִנֵׁש חַסֶּפ םיֹוְּבֶׁש 'ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִס'ְּב יםִארֹו ןֵכְו .ּוְלַהְׁשִלים ְלַתֵּקן עֹוד ֶאְפָׁשר ְוָתִמיד ְמֻאָחר

 תַבְּב ןָכְרֹוּכ הָיָהֶׁש ןֵקָּזַה לֵּלִה לַע יוָלָע רּוְמָא .)קטו פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכְו .רֶמעָֹה תַריִפְס לֶׁש יםִּיִלָלְּכַה דֶסֶחְּד יןִחֹוּמַה תֶא

 לֵּמַסְמַה ררֹוָּמַה םִע יקִּדַּצַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָּצַּמַה תֶא דֵחַאְמ ְךֵרֹוּכְּד ִנְרֶאה ".הּוֻלאְכיֹ יםִררֹוְמּו תֹוּצַמ לַע" רַמֱאֶּנֶׁש ןָלְכאֹוְו תַחַא

 בתּוָּכ

והוסיף [

 הֶזְו

 ןֵכְו

 ִנְרֶאה
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 ְךֵרֹוּכַה יתִלְכַתְּד דַחַי ןָכְרֹוּכ הָיָה ,ַהָּיִמין ִמַּצד ִנְׁשָמתֹו ּׁשֶֹרׁשֶׁש ןֵקָּזַה לֵּלִה ןֵכָלְו .עָׁשָרָה לֵצָּנִי יקִּדַּצַה תכּוְזִּבֶׁשְו ,דַחַי יּוְהִּיֶׁש עָׁשָרָה תֶא

 )יא ,ט במדבר( בתּוָּכַה תֶא היָרִּכְזַמ ַהְּגָמָרא ַעּוּדַמ אְזעְלֶּבִמ י"מהר קּוְׁשַית ְמֻיֶּׁשֶבתּו .םָתאֹו ילִּצַהְלּו ְּקֻדָּׁשהַל יםִעָׁשְרָה תֶא רֵּׁשַקְל יאִה

 ְמרִֹרים ַעל ֹותּוַמּצ" )ח ,יב שמות( ןֹואׁשִר חַסֶּפ לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה תֶא אלְֹו ,יִנֵׁש חַסֶּפ לַע רַמֱאֶּנֶׁש "הּוֻלאְכיֹ יםִררֹוְמּו תֹוּצַמ לַע"

 תׂשֲֹעֵמ ָךְל הָלִלָח" )כה ,יח בראשית( דֶסֶחַה דּוּמַע םָהָרְבַא רַמָאֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .יִנֵׁש חַסֶּפ תיַנִחְבִּב יאִה ְךֵרֹוּכ תַוְצִּמֶׁש זֵּמַרְל ,"יֹאְכֻלהּו

 ררֹוָּמַה םִע יקִּדַּצַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָּצַּמַה תֶא דֵחַאְמ ְךֵרֹוּכְּד ְך"ֵרֹוּכ ת"ר "עָׁשָרָּכ יקִּדַּצַּכ הָיָהְו עָׁשָר םִע יקִּדַצ יתִמָהְל הֶּזַה רָבָּדַּכ

 ַעֵדיֹו ינֹוֵאֶׁשְו םָּת עָׁשָר םָכָח ת"ר ת"רּוֵחֶׁש יםִרָפְּסַּב אָבמּו ןֵכְו .עָׁשָרָה לֵצָּנִי יקִּדַּצַה תכּוְזִּבֶׁשְו ,דַחַי יּוְהִּיֶׁש עָׁשָרָה תֶא לֵּמַסְמַה

   .דֶסֶחַה תַּדִמ לֶׁש ּהָּכְרַדְּכ דַחַי יםִנָּב הָעָּבְרַאָה לָּכ תֶא דֵחַאְמ נּוֵתרּוֵח ןַמְזִּד ִּלְדָבֵרינו ּוְמֹבָאר ,לאְֹׁשִל

 ,ה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּבָיד ֲחָזָק, ל"ִפיְׁשל ַאְייֶזְנַּבְך זצוק' צ ר"ר ָהרה"ִממו

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת " )לא, שמות יד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד" ָיד ַהְּגדֹוָלה"ִּבְקִריַעת ַים סּוף ָמִצינּו ָלׁשֹון 

ב ַהּיֹוֵצא ֵמַהְּפסּוִקים ֶׁשל "ף ָּפֲעָלה ַּגם ִמַּדת ַהֶחֶסד ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם ע ְּדִבְקִריַעת ַים סּו"ְּבִמְצַרִים' ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה

 ,שמות טו(ָמִצינּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף  ְוֵכן. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַרק ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה. "ַוִּיַּסע ַוָּיבֹא ַוֵּיט"ְקִריַעת ַים סּוף 

 ְוֵכן ".ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם זּו ָּגָאְלָּת: ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ', ְוגֹו, "ִּתְרַעץ אֹוֵיב'  הָךֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח ְיִמיְנ'  הָךְיִמיְנ" )ו

' ַוּיֹוַׁשע ה" )ל, שמות יד(, ְקִריַעת ַים סּוף ְלׁשֹון ְיׁשּוָעהְוֵכן ָמִצינּו ִּב. ְּבַיִּמיָנא ִאיְּתַּבְקָעא ַיָּמא :)תיקונים קיט(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ֶזה ָיִמין ֶׁשהּוא מֹוִׁשיַע ִמָּכל ְמַקְטְרֵגי , ִמי ֵהן ְיׁשּועֹות .)תרומה קסט(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר ". ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים

, ֶׁשִּבְזכּות ַאְבָרָהם ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ִנְקַרע ַהָּים :)תרומה קע( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ".ָך ַוֲעֵנִניהֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ"ֶׁשָּכתּוב , ָהעֹוָלם

" ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹוַוָּיָׁשב ַהָּים "ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ֶׁשל ַאְבָרָהם,"ַוְיִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר"ָלֵכן ָּכתּוב 

ָנה ֶׁשֶהֱאִמין ר ִׁשְמעֹון ַּבר ַאָּבא ִּבְׁשִביל ָהֱאמּו"א )ה, שמות רבה כג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ֵאיָתןְמַרֵּמז ַעל ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְקָרא 

 ִׁשיָרה ַעל ַהָּים ֶׁשֶּנֱאַמר ָאז ָיִׁשיר מֶֹשה ֱהֵוי ַמרֹוִמֶּמָּנה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ל, "'ְוֶהֱאִמין ַּבה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ה"ַאְבָרָהם ְלהקב

מֹוִליְך ִליִמין מֶׁשה ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם " )יב, סג' ישעי( ְוֵכן ָּכתּוב ".ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה"

 ְלַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶחֶסדת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ר" ה"ויהֵאִלם ָּבמָֹכה ָכי ִמ" ֶׁשַהָּכתּוב .)נים קטותיקו( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ".עֹוָלם

   .ֶׁשָּפֲעָלה ִּבְקִריַעת ַים סּוף

ּוַמִּניִחים , י ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשֵהם ְקַטִּניםְוָהיּו נֹוְטִלין ַהִּמְצִרִּיים ְּבֵנ, ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ּבֹוִנין )ד, שמות לב' גור אריה'(ל "ַּבַמֲהַר

ָאַמר ,  ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבְבָרָהםָאַמר מֶֹשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְוִכי ָּכְך עֹוִׂשים ִלְבֵני ַא. אֹוָתם ַּבִּבְנָין ִּבְמקֹום ֶאֶבן

ְוִאם ֵאין ַאָּתה ַמֲאִמין ַקח ֶאָחד ֵמֶהם ְוִתְרֶאה , ם ָהיּו ְרָׁשִעיםה ָּכל אֹוָתן ַהָּבִנים ִאם ָהיּו ַחִּיים ְוִנְתַקְּימּו ָּבעֹוָל"הקב

ֶׁשִּנְתָמֵעְך ְּבִדימּוֵסי ִּבְנָין ' ִמיָכה'ּוְלִפיָכְך ִנְקָרא , ְוהּוא ָעָׂשה ֶאת ָהֵעֶגל ּוֶפֶסל ִמיָכה, ְוָלַקח ֶאת ִמיָכה, ַמה ִּיְהֶיה ַמֲעָׂשיו

ה ִנְתַמֵּלא "ֶׁשהקב, חָֹמה ְּכִתיב ָחֵסר" חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם") כט, שמות יד(' ּטּוִרים'ל ַהּומּוָבא ְּבַבַע. ֶׁשל ִמְצַרִים

. ה ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפֶסל ִמיָכה"ת רמ"ס, "ְוָעַבר ַּבָּים ָצָרה"ְוַהְיינּו ִּדְכִתיב . ֲעֵליֶהם ֵחָמה ַעל ֶּפֶסל ִמיָכה ֶׁשָעַבר ַּבָּים

ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהֶחֶסד . ה" סֹוֵפי ֵּתבֹות ִמָכ"ַּבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים"ָׁשם ' ִמְנַחת ַׁשי'יף ַהֵּסֶפר ּומֹוִס

ב "פ' ווי העמודים'(ה "ּוְכֵעין ֶזה מּוָבא ַּבְּׁשָל. ְזכּות ַהַּצִּדיִקיםַּצל ִּבָלֵכן ִמיָכה ָעַבר ְּבַים סּוף ְוִנ, ֶׁשַּמִּציָלה ֶאת ָהְרָׁשִעים ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים

ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ָלָרִעים , ָקִׁשים ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף )'חכמת מנוח'בשם ספר 

ֵּכן ַהְּמזֹונֹות נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ,  ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוֶפֶסל ִמיָכה ָעַבר ְּבתֹוכֹויּו עֹוְבֵדִּכי ַּכָּמה ִמִּיְׂשָרֵאל ָהי, ְוַלּטֹוִבים ַיַחד

ָמָרא ַּכּמּוָבא ַּבְּג, ה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ִמיָכה ִהְצַטֵּין ְּבִמַּדת ַהְּצָדָקה" ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּׁשָל.טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ָּבָׂשר

 ֵּכיָון ֶׁשּׁשֶֹרׁש .ִמְּפֵני ֶׁשִּפּתֹו ְמצּוָיה ְלעֹוְבֵרי ְּדָרִכים, ]ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא[, ִמְּפֵני ַמה לֹא ָמנּו ֶאת ִמיָכה :)סנהדרין קג(

ְוֵכן . ָלֵכן הּוא ְּבַעְצמֹו ָהָיה ַּבַעל ְצָדָקה ְוָנַתן ָמזֹון ְלָכל ִּדְכִפין, יםִמיָכה ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשָהְיָתה ְּבַים סּוף ֶׁשָּזָנה ּוְמַפְרֶנֶסת ָלָרִעים ְוַלּטֹוִב

ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹשת ' ְלָך ה"ִיְׂשָרֵאל עֹוְבִרים ַּבָּים ְוַכְסּפֹו ֶׁשל ֶּפֶסל ִמיָכה עֹוֵבר ַּבָּים ֱהֵוי  )ל, שמות רבה מא( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש

ֶׁשְמֻרֶּמֶזת ּבֹו " ָּפִניםַהֶׁשת ּבְֹּצָדָקה ְוָלנּו ַהדָֹני ֲאְלָך  ")ז, דניאל ט( ים ֶׁשַהִּמְדָרׁש ַמְזִּכיר ַעל ִמיָכה ְּבַים סּוף ֶאת ַהָּפסּוקרֹוִא. "ַהָּפִנים

  . ִעם ָהאֹוִתּיֹותֶחֶסד ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמיָכהְוֵכן .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדה"ַאֲהָבת "ר

ָׁשַמְעִּתי 

מּוָבא 
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וכמה חישובי קיצים בדניאל . תר לחשב קיציםמדוע מו

 . שמראים על הזמן הקרוב
ואשר 'ס "א במח"שלמה קושלבסקי שליט' ג ר"מאמר מורחב מאת הרהועל פי מתוך מעובדים קטעים [

  ].ניתן לקבל את המאמר המלא במייל דלקמן. 'תבאנה יגידו

 ְסֻתִמים ִּכי ָּדִנֵּיאל ֵלְך ַוּיֹאֶמר: ֵאֶּלה ַאֲחִרית ָמה ֲאדִֹני ָואְֹמָרה ָאִבין ְולֹא ָׁשַמְעִּתי ַוֲאִני": סוף פרק יב נאמרבדניאל 

 ְוַהַּמְׂשִּכִלים ְרָׁשִעים ָּכל ָיִבינּו ְולֹא ְרָׁשִעים ְוִהְרִׁשיעּו ַרִּבים ְוִיָּצְרפּו ְוִיְתַלְּבנּו  ִיְתָּבְררּו:ֵקץ ֵעת ַעד ַהְּדָבִרים ַוֲחֻתִמים

 עד": הללו החשבונות סוף "אלה אחרית מה". וחצי מועדים מועד מהו ידעתי לא "אבין ולא": י" ופירש רש".ָיִבינּו

. להבינם רבים בהם "ויצרפו ".האלה החשבונות "ויתלבנו יתבררו": הגאולה תקרב אשר עד "הקץ עת

הבין את הקיצים נאמר בנבואה שרבים יעסקו בנסיונות ל, י"על פי פירוש רש .קץ עת בבא אותה" יבינו והמשכילים"

שגם הם למרות כל ניסיונותיהם לא יבינו החשבון הנכון , חלק מהעוסקים בניסיונות אלו יהיו  צדיקים. שבספר דניאל

וכך כתב בעל . מתוך דבריו אלו ניתן להסיק שקרוב לזמן הגאולה יבינו המשכילים את הקץ. עד אשר תקרב הגאולה

 ברמז וחתומים סתומים יהיו הגאולה דברי כי עוד תשאל ולא ךמשאלת לך רוצה לומר "דניאל לך": המצודות

בתוך דבריו , ם בפירושו על סוף דניאל" המלבי".הרמז להבין הכל יתחכמו הקץ בבוא אבל קץ עת עד ידעוה לבל

 דברינו יהיו אולי הזאת השנה על ודעת חשבון לבקש ראיתי רושם ואיזה": כותב, לפתרונו של הקץ לפי דרכו

  ' ם להיות לרצון לפני ה"עשוי לדעתו של המלבי,  היינו שפתרון פסוקי הקץ על שנה מסוימת".ישע עת ישלהח לרצון

  .להסכים עם פירוש זה ולהחיש עת ישועה  

  על אף , כמה סיבות מדוע אין מניעה לנסות לפרש את הקיצים הסתומים שבספר דניאל', ספר הגאולה'מונה בן "הרמב

  ". שבי הקציןתיפח רוחן של מח"שאמרו חכמים   

כמו שאמרו לרבי עקיבא יעלו עשבים על לחייך , ל אמרו כן משום שידעו שיארך זמן רב אחרי ימיהם עד הקץ"חז. א

שאנו באחרית הימים , כיום. גילוי קץ כה רחוק עשוי לרפות את ידי המון העם מתקותם לגאולה. ועדיין בן דוד אינו בא

  ן היה קרוב לתקופה בה כתב את ספר "היינו שהקץ לפי דעתו של הרמב. אין חשש לריפיון ידים בעקבות גילוי הקץ

  . פרסום קץ שזמנו קרוב לא יגרום לרפיון בתקוות העם. הגאולה  

לא יהיה בפרסום דעה נוספת משום , כיון שכבר התפרסמו זמני קץ על ידי אנשי תורה שחברו ספרים בנושא זה. ב

בדומה לדברי . ל הדעת וקרוב אל השכל יחזק את התקוה שהקץ קרובפרסום פירוש מסכים א, אדרבה. החלשת התקוה

, ם כיצד הוא מחשב קיצין שבסוף דניאל"א ששאלו את המלבי"צ קושלבסקי שליט"ר הגר"שמעתי מדודי מו, ן אלו"רמב

כה לילד שנסע עם אביו ברכבת לדרך שאור, ם ענה על כך במשל"והמלבי. ל תיפח רוחן של מחשבי קיצין"והא אמרו חז

אביו גער בו על . הילד התעייף מהנסיעה ושאל את אביו בחוסר סבלנות מתי יגיעו למחוז חפצם, לאחר זמן קצר. כשבוע

, הילד תמה על אביו. לאחר כמה ימים שאל אחד הנוסעים את האב מתי צפוייה הרכבת להגיע אל מחוז חפצם. שאלתו

העיר אליה מועדות  ,ענה לו האב כשאך יצאנו לדרך. ד לשואלהוא עונה בכבו, ועתה, כיצד זה גער בו על שאלה זו ממש

   מקום ועתה יש ,חפצינו למחוז קרובים אנו כעת אולם .זו לשאלה מקום היה לא ולכן ,מאתנו מאד רחוקה היתה פנינו

  . זו לשאלה  

י "רש. דניאלן רווחו שיטות שונות שכולן הגיעו פחות או יותר אל זמן דומה בפתרון הקיצים שב"של הרמבבתקופתו 

השער (ן בספר הגאולה "בדומה לזה כותב הרמב). יא, י דניאל יב"רש' עי(ב "קי' פתר את הקיצים שבדניאל על שנת ה

). ג על דניאל פרק יב"רלב(, ח"קי' ג פותר את זמן הגאולה על שנת ה"גם הרלב. ח"קי' שהקץ מכוון לשנת ה) הרביעי

, ב"תתקצ' ומדבר על שנת ד, ואה שהוא סימן גדול לקרבת הגאולהעומד על זמן חזרת הנב, ם באגרת תימן"הרמב

שהיא , ם שנת חזרת הנבואה"שנה זו אמורה היתה להיות על פי הרמב. ח"קי' כמאתיים ושש עשרה שנה לפני שנת ה

מעייני "ראה לדוגמה ב, בכמה מקומות בספריו(ד "רס' האברבנאל פתר על שנת ה. הקדמה וסימן לקרבת המשיח

לפרש את הפסוקים על קץ רחוק , שהיה לו עוז', אבן יחיא'יוצא דופן בעניין זה הוא ה). תמר ז,  מעיין תשיעי"הישועה
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, מעשה כזה מראה על אומץ רב". ש מעט פחות מעט יותר"ת' שנת ה"הוא מפרש את קיצי דניאל כמכוונים ל. מאד מימיו

. רש את הדברים כמכוונים לזמן קרוב לזמנו הואשכן באופן טבעי שאיפת הלב של פרשן לגבי זמן הגאולה היא לפ

  אך צר לנו כי עבר קציר , ה"תרפ' כמכוונים לשנת ה, פירש את כל הקיצים המופיעים כאן, ם בפירושו לספר דניאל"המלבי

  .כלה קיץ ואנחנו לא נושענו  

  :רמזי קיצים נאמרו בספר דניאלששה 

  .קץ לשליטת המלכות הרביעית, "פלג עידןעד עידן ועידנין ו") כה, ז(הראשון בספר דניאל הקץ 

 .היא ערב הגאולה', ערב בוקר' זמן תקופת "עד ערב בקר אלפים ושלש מאות")  יד,ח(השני בספר דניאל הקץ 

   "כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלנה כל אלה") ז, יב(השלישי והרביעי בספר דניאל הקיצים 

 .ה ככלות נפץ"ד. דרין צחי על סנה"קץ הצרות כלשון רש  

  ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים אלף מאתים ") יב יא(החמישי והשישי בספר דניאל הקיצים 

  . קיצי חזרת התמיד".אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה: ותשעים  

נים מתייחסים לשלבים שונים שהקיצים השו, כאמור, אפשר להיווכח, בפסוקים הסמוכים לפסוקי הקיציםמעיון 

  וחזרת הקרבת התמיד ', יציאה משלטון המלכות הרביעית בפרק ז ופרק יב', ערב הגאולה בדניאל פרק ח: בתהליך הגאולה

  .'בבית המקדש בפרק יב  

י בשם רבי "נראה לפתור על פי דברי רש "עד עידן ועידנין ופלג עידן"): כה, ז(הקץ הראשון בספר דניאל  חישוב

' וד, הבית שנבנה עד ממצרים צאתם שמיום' ופ מאות' ד הם שהעתים "עידן ופלג ועידנין עידן"  גאוןסעדיה

 אף שבעוונותינו חשבון זה .ה"של ף"אל הרי ה"תמ הזה העת חצי ועוד ץ"תת הרי ראשון מקדש ימי ועשר מאות

 שהוא הזמן מיציאת מצרים עד סוף ,"עידן"ג את משמעות "י ורס"יש ללמוד מפירוש רש, ולא נושענו, י עבר כבר"של רש

מהכניסה לארץ ישראל ולא מיציאת שמתחיל ,  שנה850 "ונושנתם"אם נחשב כמנין , לפי זה.  שנה890ה "ס. בית ראשון

 זמן זה יש להוסיף מעת שניתנו .2125 שזה 850כלומר שתים וחצי כפול , יוצא שני עידנים וחצי, י מונה"מצרים שרש

שניתנו ישראל ביד רומי , .)שבת טו( ומבואר בגמרא ".ויתהבון בידיה"על פי הנאמר בפסוק שם . מיישראל ביד מלכות רו

 יוצא 3828י בריש מסכת עבודה זרה בשנת "ובית שני חרב על פי המבואר בגמרא וברש.  שנה לפני חורבן בית שני180

נגיע לשנת ,  שנים2125כלומר , ל שנה זוואם נוסיף שני עידנים וחצי ע. 3648 שנה לפני חורבן הבית היא שנת 180ש

  צ קושלבסקי "ר הגר"סייעתא לפתרון זה יש להביא מדברי מו.  זהו קץ שלטון רומי על ישראל.ג"תשע' ה  שנת 5773

  . א שפתר מאמר מהזוהר העוסק בגאולה כמדבר על שנה זו"שליט  

על פי האמור בפסוקים  נראה לפתור . "עד ערב בקר אלפים ושלש מאות" )יד, ח(הקץ השני בספר דניאל  חישוב

 עם 3408בשנת , גלות בבל נסתיימה כמבואר בריש מסכת עבודה זרה.  שנה2300אלו יש להוסיף על תקופת גלות בבל 

עד "הביטוי . היתה הכוונה עד הגאולה עצמה" עד בוקר"ן בספר הגאולה מציין שאילו נאמר "הרמב. תחילת בניין בית שני

  נגיע לשנת3408שנה ל 2300 אם נוסיף". ערב הגאולה"אלא , דובר על תקופה שעדיין אינה הגאולהמציין שמ" ערב בוקר

תלמיד חבר , ד וואלי"וכן מובא ברמ. והתחילה תקופת ההכנה לגאולה, גאולהענין ה שהיתה זמן מסוגל לח"תש' ה

זה דווקא קודם זמנו שהוא , ייבל אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו ח"ענין אמרם ז": ל"לרמח

אבל בחציו ממש שהוא בחצות של ערב שבת הוא סוד בעתה שאמר , בחצי האלף השישי ערב שבת קודם חצות

ואלו חבלי משיח כי צריך בלי ספק . אז צריך שיבוא על כל פנים בדור כמו שהוא ויתוקן בעל כרחו, הכתוב

  בערב ' תחילת שעה שישית'יעויין שם בדבריו שמדבר על ו .להתנוצץשתתעורר קדושתו של יום השבת ותתחיל 

  .ומבואר בהרחבה יותר במאמר המלא. ח"תש' היינו שנת ה, שבת  

 ".כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלנה כל אלה" )ז, יב(הקץ השני בספר דניאל  חישוב

 קץ מועד מועדים וחצי מקביל ".יד עם קודשככלות נפץ ", "מועד מועדים וחצי": בפסוקים אלו נאמרו שני קיצים

של זמן הישיבה של עם ישראל בארץ , ומשמעותו שנים וחצי עידנים, "עידן ועדנין ופלג עידן"לקץ הראשון בספר דניאל 

ככלות . "כמבואר לעיל בפיתרון הקץ הראשון, 5773שמסתיים בשנת ,  שנה850ישראל מהכניסה אליה ועד שגלו ממנה 
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משמעותו שלפי ביאת , א, ויותר בהרחבה בפירושו על מסכת סנהדרין דף צח, י בדניאל"על פי רש, "דשנפץ יד עם קו

וינצחו את , הם יילחמו מלחמות בגבורה. המשיח תהיה לישראל תקומה והם יתרחבו מעבר לשטח שהוקצה להם

שלב זה . והרחבת שטחםהם אף יפיקו תועלת ממלחמות אלו בכבישת שטחים נוספים על השטח הראשוני . אויביהם

שלב זה מכונה . לאחר מכן יגיע שלב של חולשה וויתור על התפוצה והחזרת שטחים". נפץ יד עם קודש"מכונה בשם 

, כאשר יסתיים שלב זה וישראל יישארו ללא ידם החזקה. כילוי התפוצה והכיבוש באמצעות ידם החזקה" ככלות"בשם 

 תקומתם כשתכלה "קדש עם יד נפץ וככלות"י שם " ונביא את לשון רש.תכלנה הצרות ויבוא משיח, במצב שפל מאד

   שפלים שיהיו גבורתם שתכלה ואחר, ואנה אנה לפשוט ותועלת גבורה ואילך אילך נפוצה שהיתה ידיהם וחוזק

   ".יד אזלת כי" כדאמרינן, משיח ויבא הצרות אלו "תכלינה ":למאד  

ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים אלף מאתים ") יאיב (הקיצים החמישי והשישי בספר דניאל  חישוב

קיצים אלו נראים כמתייחסים לחזרת  ".אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה, :ותשעים

מתוך התבוננות בפיסוק . 'הסרת התמיד'כיון שהם מדברים על מנין שמתחיל מ, א"התמיד בבנין בית המקדש השלישי בב

ולתת שיקוץ שומם , ומעת הוסר התמיד": בפסוק יא נאמר: וקים אלו נראה שניתן לחשב את הקץהטעמים שבפס

 ֶאֶלף, )זקף גדול (אשרי המחכה ויגיע לימים": בפסוק יב נאמר". מאתים ותשעים) טיפחא (ֶאֶלף) זקף גדול (ימים

היינו מצפים . 1335 ו1290מן בשני הפסוקים לכאורה ביטויים זהים לז". שלש מאות שלושים וחמישה, )זקף גדול(

ר "רבי חיים ב. קיים הבדל בולט בין צורת הפיסוק של הביטויים, אך בניגוד לצפוי. שפיסוק הטעמים שלהם יהיה זהה

המילה , על פי זה. מפרש שהזקף גדול הוא מן המלכים המופרדין מן התיבה שלאחריו, ל מפראג"אחי המהר, בצלאל

בפסוק יב נאמר , לעומת זאת, שאחריה שעומד בפני עצמו" מאתים ותשעיםאלף " מופרדת מהביטוי ,"ימים"

 מפריד אותה "אלף" הזקף גדול במילה ".שלש מאות שלושים וחמשה; אלף; אשרי המחכה ויגיע לימים"

נראה שבעוד הפסוק הראשון אומר . ואינה מחוברת לפניה ולאחריה. משאר היחידות שבפסוק והיא עומדת בפני עצמה

הרי שהפסוק השני אומר שיש לחכות לשלושת מאות שלושים וחמשה ,  שנים1290רת התמיד יש למנות שמעת הס

על . 'לשלוש מאות שלושים וחמשה האחרונים של האלף, באלף, אשרי המחכה ויגיע'כאילו נאמר . בתוך האלף, שנים

 665 השנים יש להוסיף 1290על ,  זהלפי פתרון.  השנים האחרונות335אך להמתין ל,  שנים1000 השנים יש להוסיף 1290

מעת "לזמן המתחיל ) 6651290+( שנים 1955הפסוק מורה אפוא להוסיף . כדי להגיע לזמן אליו מכוון הפסוק, שנים בלבד

 לבריאה כך על פי דרכו 8238הזמן עשוי להתייחס לחורבן בית המקדש השני בשנת ". הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם

י "או להפסקת הקרבת התמיד שש שנים לפני חורבן הבית על פי דרכו של רש, ה הקרבת התמידשבו נמנע, ן"של רמב

ויעלה בידינו שנת בנין בית המקדש השלישי , 3822 או על 3828על , 1955לפי זה יהיה עלינו להוסיף . יא, בדניאל יב

  . ג"תשפ או ז"תשעהיינו . 5777או , 5783

  
  
 ת על מאמר זה לזיכוי הרביםאודה מאד לכל מי שישלח לי הוספו

 חודשים  נא להשאיר הודעה בתא קולי 3ם עד 'ניתן לשלם בצקי.בלבד ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 
0573109982 .  

  fish@neto.net.il או במייל. 0737254480או בפקס 
, או את הגליון החודשי, ]סוד חיי האישות לאור הקבלה לנשואים בלבד[יעות האישה עם הוספות חדשות בדואר אלקטרוני את מאמר צנ  המעונינים לקבל

  .ישלחו בקשה לכתובת המייל
 

 


