
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

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

יִנ ִמ ְּׁש ם ַה עֹוָל ל ֶאת ָה ֵּמ ַס ים ְמ ִׁש ָד ֳּק   יקֶֹדׁש ַה

 ַאַחר הּוא ֳקָדִׁשים קֶֹדׁש )כג 'ע 'מצוה נר'( ל"ַּבמהר

 הּוא ַהֶּטַבע עֹוַלם ַהְנָהַגת ִּכי ,ַהְּׁשִמיִני ְוֶזהּו ִׁשְבָעה

 ִמְסָּפר ַּתַחת הּוא ַהֶּטַבע ֶּׁשַאַחר ּוַמה 'ז ִמְסָּפר ַּתַחת

 ֶׁשהּוא ַהְּׁשִמיִניעֹוָלם ָהת ל ֶאֵּמַסים ְמִׁשָדֳּק ַהׁשֶדּקֹים ֶׁשִארֹו .ְׁשמֹוֶנה

 ֵהֵבאנּו .ה"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנֹואׁשִר' ת האֹויא ָהִהֶׁש, ִּביָנהִּבְבִחיַנת 

 ֶׁשַהְּקָרִׁשים ֵהם ִּבְבִחיַנת :)תיקונים לח(ֵמַהּזַֹהר , 'ְׁשַמל לּוָלבַח'ְּבַמֲאַמר 

ּגֹוֵבל ַרק ִעם קֶֹדׁש  ַּבִּקיר ֶׁשְׁשמֹוָנה ְקָרִׁשיםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהיּו ', ָהאֹות ו

 ְלַסֵּמל ֶׁשִּמָּמקֹום ֶזה יֹוְצִאים ,)כה, שמות כו(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב , ַהֳּקָדִׁשים

 ְךֶראֹ ֶׁש)מט(' רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרי ְּדֵקְרִפ' ְּבינּוִצן ָמֵכ ְו. ֶׁשָּבִאים ֵמַהְּׁשִמיִנים"הווי

ים ִּׁשִמֲח יּוָה, המֹלֹה ְׁשָנָּבת ֶׁשִיַּבַּבים ִׁשָדֳּק ַהׁשֶדל קֹיַכל ֵהים ֶׁשִׁשָרְּקַה

' ר נָּפְסִמים ְלִׁשֳדָּק ַהׁשֶדל קֹים ֶׁשִׁשָרְּקין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוְו. הָּמַא

ְוֵכן . ט ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע" ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהמ.ייִנִמְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

ָהָארֹון ֵאינֹו ִמן  ְּמקֹוםֶׁש )פה' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ְוֵכן . ְּדקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים הּוא ְׁשִמיִני ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ּוִמן ַהִּמָּדה, ַהִּמָּדה

 ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ֵמַהְּׁשִמיִני'  אֹור ֶׁשָּבא ֵמַהנ'אֹור נ אֹוִתּיֹות ָארֹון

, הָרֹוּת ַהֻמַּנַחתה ָתְי ָהֹוּבת ֶׁשנֹורֹוֲא' גַהי ֵמִמיִנְּפן ַהרֹוָאָהֶׁש:) יומא עב(

 ְךֶראֹי ֶׁשואִלד ָו"רמי ָהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִחָפ ְטהָנמֹוְׁש הֹוְבה ָּגָיָה

י ִצֵח ָוׁשֵמָחיל ִּפְכם ַנִאְו, תֹוּמי ַאִצֵח ָוׁשֵמ ָחיּון ָהרֹוָא ָהּהַבגֹב ְוַחרְֹו

  ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ּו.ל"גן ַיְנִמל ְּכֵּבַקְנ', ד וסֹויא ְּבה ִהָּמל ַאי ָּכ ִּכ,ׁשֵׁשְּב

  . ל"ר גַּפְסִמ ְּביַעִּפְׁשי ַמיִנִמְּׁשַהֶׁש' ייִנִמְּׁשם ַהַלעֹו'  

 ּובֹוְלִטין ּדֹוֲחִקין ַהַּבִּדים ָראֵׁשי ):צח מנחות( ַּבְּגָמָרא

 ְצרֹור" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָּׁשהִא ַּדֵּדי ְׁשֵני יןִמְּכ יןִמדֹוְו ,ַּבָּפרֶֹכת

 תַעָּפְׁשַהֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ ."ָיִלין ָׁשַדי ֵּבין ִלי ּדֹוִדי ַהּמֹר

 תיַנִחְבִּב יאִה תֶכרָֹּפַל יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדּקִֹמ הָצחּוַה יַעִּפְׁשַּמֶׁש ןרֹוָאָה

 יִפְכּו .הָאָּלִע אָּמִא לֶׁש בָלָחֶה תַעָּפְׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ,יםִּדַּדַה תַעָּפְׁשַה

 יםִלְּמַסְמ ןרֹוָאָה לֶׁש יםִּדַּבַהֶׁש ך"שַהֵמ 'ַחמֹ ןרֹוָאָה' רַמֲאַמְּב אנּוֵבֵהֶׁש

 ַהּתֹוָרה ְוֵכן .יִמְׁשַּגַל הָצחּוַה הָרֹוּתַה תַעָּפְׁשַה תֶא ינּוְיַה ,הָרֹוּת יֵכְמֹוּת

 ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה :)נד עירובין( ְּגָמָראַּב ֶׁשָּמִצינּו ְּכִפי ,ֵאם ַלֲחֵלב ִנְמְׁשָלה

 ֶׁשַהּתֹוָרה )תתקצד ש"שיה ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ְוַעֵּין .ֵאם ֲחֵלב ִּבְבִחיַנת

 ְבֵסֶפרּו ."ֵעת ְבָכל ָךְיַרֻּו ַּדֶּדיָה" ֶׁשֶּנֱאַמר ָהעֹוָלם ְלָכל ֵמיֶנֶקת

 ַּדֲחֵלב ,ֵאם ַלֲחֵלב ְׁשָלהִנְמ ַהּתֹוָרה ַמּדּוַע ְמָבֵאר )קוב'דיז( 'נַֹעם ִאְמֵרי'

 ְּבׁשּום ֶּׁשֵאין ַמה ,ַמְׁשֶקה ְּתכּונֹות ְוַגם ,ָמזֹון ְּתכּונֹות ַּגם ּבֹו ֵיׁש ֵאם

 ְוֵכן .ַהַּמֲאָכִלים ּוְׁשָאר ֶלֶחם ְּכמֹו ִמֶּזה ִלְׂשּבַֹע ָיכֹול ְּדָאָדם .ַאֵחר ַמְׁשֶקה

   ִנְצָרְך ָהָאָדם ֶׁשֵאין ְּבאֶֹפן ָּפעֹותַהַהְׁש ָּכל ֶאת ְּבתֹוָכּה ּכֹוֶלֶלת ַהּתֹוָרה

  .ָּדָבר ְלׁשּום  

ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ָאְרָּכן ְלָאְרּכֹו  .)מנחות צח(א ָרָמְּגַּב

ה ֶאְרִנ.  חּוץ ֵמָארֹון ֶׁשָאְרּכֹו ְלָרְחּבֹו ֶׁשל ַּבִית,ֶׁשל ַּבִית

, ֶׁשַּקו ַהֶחֶסד הּוא ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך, .) עואתחנן( ר ָחָדׁשַהּזֹי ַהל ִּפר ַעֵאָבְל

ת ִיַּב ַהְךֶראֹן ְלָּכְר ָאיּוים ָהִלֵּכל ַהן ָּכֵכָל. ְוַקו ַהְּגבּוָרה הּוא ִּבְבִחיַנת רַֹחב

י יִנִמת ְׁשיַנִחא ְּבהּון ֶׁשרֹוָאן ָהין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. דֶסֶחת ַהַּדִמר ְלֵּׁשַקְתִהְל

  ת רֹובּוְּגל ַהת ָּכר ֶאֵּׁשַקְל, תִיַּבב ַהַחרֹ ְלתֹו אֹומּוָׂש, תֹורבּוְּג ַהׁשֶרם ׁשָֹּׁשֶׁש

  .םָׁשְרָׁש ְּבְלַהְמִּתיָקם, ןרֹוָאָּבם ֶׁשָׁשְרָׁש ְלׁשָּדְקִּמַּבֶׁש  

 נֹוָרא אֹוִתּיֹות ן"ָארֹו ֶׁש)ג"פ' שער לו(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּב

תהילים ( בתּוֶׁשָּכ ֹום ִּבְבִחיַנת נֹוָרא ְּכמְּדָהָארֹון ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵה

שער ( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפּומּוָבא ְּבֵס. "ָךנֹוָרא ֱאלִֹהים ִמִּמְקָּדֶׁשי" )לו, סח

ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ַהִּמְתַחֵּבר   ֶׁשּנֹוָרא ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע)'ה

ּוְדמּות ַעל ָראֵׁשי ַהַחָּיה ָרִקיַע " )כב, יחזקאל א( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַלְּׁשִמיִני

ְוֵכן ֵהֵבאנּו .  ְוָהָרִקיַע ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע".ְּכֵעין ַהֶּקַרח ַהּנֹוָרא

ַוְיִהי ִּבְנסַֹע " ַעל ַהָּכתּוב 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ֵמַה'ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ְּבַמֲאַמר 

ְּדַהֶּמְרָּכָבה ָהֶעְליֹוָנה ָׁשְרָתה ַעל ל "ַחְׁשַמ ח"ט ב" ְּבאִּבְנסַֹע ֶׁש,"ָהָארֹן

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ַיֲעקֹב ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּבְנסַֹעְוֵכן . ָהָארֹון ְוַהְּכרּוִבים

ְוֵכן ַיֲעקֹב הּוא ַעּמּוד . ָהֶאְמַצע ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני

. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , יא ְּבִחיַנת נֹוָראַהּתֹוָרה ּוְבִחיָנתֹו ִה

   ֶׁשַּיֲעקֹב ִמְתַחֵּבר ַלֵּׁשם )חקמ' הזמירות ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע

  ."ִּכי ַיֲעקֹב ָּבַחר לֹו ָיּה" )ד, תהילים קלה( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ּה"ָי  

ַוְיִהי ִבְנסֹוַע ָהָארֹון ַוּיֹאֶמר ", ָּתנּו ַרָּבָנן :)שבת קטו(א ָרָמְּגַּב

ָּפָרָׁשה זֹו ָעָׂשה ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִסיָמִנּיֹות ". מֶֹׁשה

 אׁשרֹה ְּבָכפּוֲה' ת נֹוׂשֲעה ַלָרסֹוְּמה ַּבָרְסְמִנֶׁש [,ִמְלַמֲעָלה ּוִמְלַמָּטה

ל ַחַנ'ר ֶפֵסְּב .ר ָחׁשּוב הּוא ִּבְפֵני ַעְצמֹוִמְּפֵני ֶׁשֵּסֶפ, ]ּהָפסֹוְבה ּוָׁשָרָּפַה

יא ִה ֶׁשה זֹוָׁשָרָּפֶׁש' יִקָנף ְוַּכ'ר ֶפֵּסיא ִמִב ֵמ)בהעלותך(א "יָדִחַל' יםִמדּוְק

ן ַּתן ַמַמְזה ִּבָתְיָה, אָרָמְּג ַּבינּוִאָרי ֶׁשִפים ְּכִׁשָּמֻחד ַהַחַאְּכ, םֵלר ָׁשֶפֵס

, הָרֹוּתַּבֶׁש' נר ַהַעת ַׁשת ֶאֶדֶּמַלה ְמָתְייא ָהִהְו, םֵלר ָׁשֶפֵסה ְּכָּכֻרה ֲאָרֹוּת

ל ן ֶׁשֶכּתֹ ַהּוּנֶּמח ִמַּכְׁשִנ', נר ַהַעת ַׁשה ֶאֶשיד מִֹסְפל ִהֶגֵעא ָהְטֵחְּבן ֶׁשיָוֵכְו

ן "יִנין נּוִׂשן עֹוֵכָל ְו,"ַעסְֹני ִּבִהְיַו"ל ת ֶׁשֹוּיִתה אֹו"ק פ ַררּוֲאְׁשִנר ְוֶפֵּסַה

  ר ָאבְֹמּו. הָׁשָרָּפן ַּבמּוה ָטָיָהֶׁש' נר ַהַעת ַׁש ֶאנּוְדַסְפִהז ֶׁשֵּמַרין ְלִכפּוֲה

   .'נר ַהַעל ַׁשת ַעֶזֶּמַר ְמה זֹוָׁשָרָּפ ֶׁשינּוֵרָבְדִל  

 ִּדְבָיִמים ֵאּלּו ֵיׁש נֹוָרִאים ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ָיִמים נֹוָרִאיםְּדָלֵכן 

 ְּדַהּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ,נֹוָראֶרְך ְּבִחיַנת ִחּבּור ַלְּׁשִמיִני ֶּד

ן ַקל ְזד ַעֵרֹוּיב ֶׁשֹוּטן ַהֶמֶּׁשַה"ִמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך , ִּתְפֶאֶרת ְונֹוָרא

ְוֵכן ַהָּכתּוב , נֹוָרא ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאֲהרֹןְוֵכן .  ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים"ןרֲֹהַא

 מּוָבא

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

ִנְרֶאה 



 'ׁשּוַׁשן סֹודֹות' רֶפ ְּבֵסאָבן מּוֵכְו. ן"ּכֵֹהת "ר" ּואהֹוָרא ני ִּכ ")י, שמות לד(

ִׁשָּׁשה ' ַוְיִהי ִּכי ָצֲעדּו נְֹׂשֵאי ֲארֹון ה" )יג, ב ו"ש( ַהָּכתּוב לַע )אות פב(

   ֶׁשַהֶּקֶׁשר ִעם ָהָארֹון ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַעּמּוד ,"ְצָעִדים ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא

  .ֶׁשַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁשָהֶאְמַצע   

ַאַחת  ֶׁשְּזִריַקת ַהָּדם ָהְיָתה )פב'  ע'ל"דרשות מהר'(ל "מּוָבא ַּבמהר

. ְלַמְעָלה ְּכֶנֶגד ַהְּׁשִמיִני ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַבע ֶׁשְּלַמָּטה

ל ת ֶׁשַחַאת ָהַדבֹול ֲע ַעזֶמ ֶרׁשֵּי ֶׁש)קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

ְוִכֶּפר ַאֲהרֹן ַעל " )י, שמות ל(ב תּוָּכַּב, יםִרּוּפִּכם ַהיֹול ְּבדֹוָּגן ַהֵהּכַֹה

 ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ַאַחתַקְרנָֹתיו 

ם יֹו ְלׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִאן רֹוֵכְו". 'הַלְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא 

  ה יָנִּבת ַהיַרִפְסים ִלִנְּוַכְמ, תַחַאים ִרְמאֹום ֶׁשַעל ַּפָכים ְּבִרּוּפִּכַה

  .ייִנִמְּׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַה  

 ֳעִבי ְּכֶנֶגד ְּבָדם ַהָּטבּול ֶאְצָּבעֹו נֹוֵתן :)נד יומא( 'ְּמִאיִרי'ַּב

 ְמַצֵּדד ְלַמְעָלה ַאַחת ַהָּזָאה ְלַהּזֹות ּוְכֶׁשרֹוֶצה ,ַהַּכּפֶֹרת

 ֶׁשַּמְׁשִּפיל .ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה ְךְלַהְׁשִלי ָהרֹוֶצה ְּכָאָדם ,ְלַמָּטה ָידֹו

 ַמָּטה ֶׁשל ֶׁשַבע ְלַהּזֹות ּוְכֶׁשרֹוֶצה ,ְלַמְעָלה ְוזֹוֵרק ָהָאֶרץ ְּבַצד ָידֹו

 ֶאת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְלַמָּטה ִלְזרֹק ֶצהָהרֹו ְּכָאָדם ,ְלַמְעָלה ָידֹו ַמְגִּביַּה

 ַהְּׁשִמיִני ְּכֶנֶגד ֶׁשֶּזה ְלַסֵּמל ,ַמְעָלה ְּכַלֵּפי ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ָזַרק ְלַמְעָלה ָהַאַחת

 ְלַקֵּבל ְּכֵדי ,ִּדְלַתָּתא ָהִאְתָערּוָתא ֶאת ֵאָליו זֹוֵרק ְוהּוא ,ֵמָעָליו ֶׁשהּוא

 ַהּכֵֹהן ָזַרק ְלַמָּטה ַהֶּׁשַבע ֶאת זֹאת ְלֻעַּמת .ָּלאִּדְלֵעי ָהִאְתָערּוָתא ֶאת

 ֵמַהְּׁשִמיִני ְמַקֵּבל הּוא ַלֶּׁשַבע ֶׁשְּבַיַחס ְלַסֵּמל ,ְלַמָּטה ִמְלַמְעָלה ָּגדֹול

 בשלח( רַהּזַֹּב ינּוִצשָמ וכפי .ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ְלַמָּטה ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע

 ּהיָתֵּב ןֵּקַתְל ּהָּלֶׁש יןִבְׁשֹוּׁשַה אהּו ןרֲֹהַאֶׁש לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּכ :)מט

 אןָּכִמ ,דָחֶאְּכ גֵּוַּדְזִהְל ְךֶלֶּמַל ּהָתאֹו יסִנְכַהְלּו ,ּהָתאֹו ׁשֵּמַׁשְלּו

 ,יםִנֲהּכֹ ּוּלֵא לָכְו .ןרֲֹהַא מֹוְּכ ׁשָּדְקִּמַּב ׁשֵּמַׁשְּמֶׁש ןֵהּכֹ לָּכ ְךיָלֵאָו

   םֵה יםִנֲהּכַֹה לָכְו ןֵהּכַֹה ןרֲֹהַאֶׁש יםִארֹו .הָּכְלַּמַה ייֵנִבְׁשֹוׁש םָּלֻּכ

  .היָנִכְּׁשַה לֶׁש יןיִנִבְׁשֹוׁש םֵהֶׁש אָּמִאְו אָּבַא תיַנִחְּב  

 ַאַחת ,ְוַאַחת ַאַחת ,ַאַחת ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ְלַמְעָלה ָהַאַחת ְּדָלֵכן

 .ַהֶּטַבע ֶׁשֵּמַעל ָהַאְחדּות עֹוַלם דְּכֶנֶג ִהיא זֹו ִּדְזִריָקה ,ּוְׁשַּתִים

 מּוָבא ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאַחת ְוֵכן .ַאַחת ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ְועֹוָלם

 ֵנר ,ֲחֻנָּכה ֵנר ֶׁשַהְדָלַקת יעבּוז'ִמֶּמִז ָּברּוְך ָהַרב ְּבֵׁשם 'אֹורֹות ַטל' רֶפְּבֵס

 ַהָּזַאת ֶׁשל ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ִהיא ,ְלִהּדּור ֵנרֹות ְוֶׁשַבע ,ַהִּדין ֵמִעַּקר ֶאָחד

 ֲחֻנָּכה ֵנרֹות ִּדְׁשמֹוָנה ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ַהָּדם

 .ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ֶׁשל ְּבִחיָנה ֵיׁש ּוַבְּׁשִמיִני .ַלְּׁשִמיִני ִמְתַקְּׁשִרים

 ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ְּבָגָדיוֶׁש א"שליט יְנקִפ ַאְרֵיה ַיֲעקֹב 'ר ג"הרה ִסיףְוהֹו

 עֹור ָּכְתנֹות ַהֵחְטא ּוְלַאַחר ,ף"ְּבָאֶל אֹור ָּכְתנֹות ִנְקָרִאים ,ַהֵחְטא קֶֹדם

 ָלאֹות ַהִּמְתַקֵּׁשר ָהַאְחדּות ֵמעֹוַלם ְּבָגִדים לֹו ָהיּו ַהֵחְטא ְּדִלְפֵני .ן"ְּבַעִי

   ִׁשְבִעים ֶׁשִּמְסָּפָרּה ן"ַעִי ָלאֹות ֶׁשַּׁשָּיִכים ְּבָגִדים ִקֵּבל ַהֵחְטא ּוְלַאַחר .ף"ָאֶל

  .ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ֶׁשַּׁשָּיְך ַהֶּזה ָהעֹוָלם ַעל ֶׁשְּמַרֶּמֶזת  

 ָּתִמיד ָּבא ֶׁשַבע ֶׁשִּמְסָּפר )כז ,מו בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא

 ,ַיֲעקֹב ְּבתֹוֶסֶפת ְלִמְצַרִים ֶׁשָּיְרדּו ֶנֶפׁש ִׁשְבִעים ְּכגֹון ,ַאַחת ֶסֶפתְּבתֹו

 ,ַהָּנִׂשיא ְּבתֹוֶסֶפת ַסְנֶהְדִרין ִׁשְבִעים ,מֶׁשה ְּבתֹוֶסֶפת ְזֵקִנים ִׁשְבִעים

 ֶאת ַהּסֹוְבִבים ַמְלָאִכים ַמֲחנֹות ִׁשְבִעים ,ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוֶסֶפת ֻאּמֹות ִׁשְבִעים

 ִהיא ַאַחת ַהּתֹוֶסֶפת ֵאּלּו ִּדְבָכל ְוִנְרֶאה .ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי 'ה ִעם ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא

 ַלְּׁשִמיִני ַהֶּקֶׁשר ֶאת ְלַסֵּמל ָּבָאה ֶׁשִהיא ֱהיֹות ,ֵמַהֶּׁשַבע יֹוֵתר ְּגבֹוָהה

 ֵיׁש ֶׁשַבע ֶׁשַּבִּמְסָּפר ,'ֶׁשַבע ִמְסָּפר ָּדִגים' ְּבַמֲאַמר ְוִכְדֵבַאְרנּו .ַהֶּׁשַבע ֶׁשֵּמַעל

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִניִּד .ְקֻדָּׁשה ַהּכֹל ַּבְּׁשִמיִני ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ ,ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה

 בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ֱאֶמת ֵּפרּוׁשֹו ְּדקְׁשט ,ֶׁשֶקט אֹו קְׁשט ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש

 ֹוְּכמ ַהְּקֻדָּׁשה ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשֶקטְו ."ֱאֶמת ִאְמֵרי קְׁשְט" )כא ,כב משלי(

 ַהּיֹוֵבל ְׁשַנת ְוֵכן ,"ַדָּקה ְּדָמָמה קֹול ָהֵאׁש ְוַאַחר" )יב ,יט א"מ( בתּוֶׁשָּכ

 ְוִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִני ִּגיַמְטִרָּיא ,ְּדרֹור ִנְקֵראת ַהְּׁשִמיִני ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת

 ֶׁשָּׁשם ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכן .ֶׁשֶקט אֹו קֶׁשט ְטִרָּיאְוִגיַמ ַאַחת ְוִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש

 ּוְבִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשָּכן ,ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש ַלְּׁשִמיִני ַהִחּבּור

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ֶׁשֶקט אֹו קְׁשט ְוִגיַמְטִרָּיא ַאַחת ְוִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש

 תִיַּבַה דַמָעֶׁש יםִנָׁש י"ת ןַיְנִמְּכ אהּו ררֹוְּד רַּפְסִּמֶׁש ףֵסיֹוְּד אָרהֹוְנ'

 ְּדֻחְרַּבן ִנְרֶאה ְוֵכן .ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה היָנִּב תיַנִחְּב אהּוֶׁש ןֹואׁשִרָה

   ֵּבית ַּבןּוְבֻחְר ,'נ חֹוֵרב אֹוִתּיֹות ֻחְרָּבןְּד ,ֻחְרָּבן ְּבֵׁשם ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית

  .'ַהנ ַלַּׁשַער ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶׁשִחֵּבר ַהְיסֹוד ֶנֱחַרב ַהִּמְקָּדׁש  

 ַמָּתנֹות 'ג .)ה ברכות( אָרָמְּגַה לַע )קאמרנא( 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב

 ֶאָּלא ְנָתָנם ְולֹא ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָנַתן טֹובֹות

 הָרֹוּתֶׁש .ַהָּבא ְועֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ,ּתֹוָרה ְוֵהם םִיּסּוִרי ְיֵדי ַעל

 'גְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ת"ַחַא ת"ר םֵה ,אָּבַה םָלעֹו יֵּיַחְו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא

 חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,ייִנִמְּׁשַה תַעָּפְׁשַה לַע יםִזְּמַרְמ ּוּלֵא יםִרָבְּד

 ייִנִמְּׁשַה םַלעֹו ןֵכְו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְו הָרֹוּת לַע 'ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחְּבִרים לַהַחְׁשַמ

   הָּנֶּמִּמֶׁש ,הָאָּלִע אָּמִאֵמ יםִאָּב ּוּלֵא יםִרָבְּד 'גֶׁש ןיָוֵכְו ,אָּבַה םָלעֹו אָרְקִנ

  .יםִרּוּסִי יֵדְי לַע יםִאָּב םֵה ןֵכָל ,תרֹובּוְּגַה ׁשֶרׁשֹ םָׁשְו ,יםִאְציֹו יםיִנִּד  

ְּבָכל יֹום ּכֲֹהִנים עֹוִלים ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל  :)יומא מג(ַּבִּמְׁשָנה 

 ּכֵֹהן ָּגדֹול ]יֹום ַהִּכּפּוִרים[ְוַהּיֹום , ֶּכֶבׁש ְויֹוְרִדין ְּבַמֲעָרבֹו

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְלעֹוָלם ּכֵֹהן, עֹוֶלה ָּבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע

ם  ְּביֹואָמְלָעי ֵלִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְלכּו. ָּגדֹול עֹוֶלה ָּבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע

ְלַסֵּמל ֶׁשהּוא ִמְתַקֵּׁשר ִעם ַעּמּוד ,  ַהּכֵֹהן ָּגדֹול עֹוֶלה ָּבֶאְמַצעיםִרּוּפַהִּכ

ְוֵכן ָּכל . ּוְמַטֵהר ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְמַצע

 אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ְואֹוְמִרים ָּברּוְך ֵׁשם םיָנְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹוְבִׁשים ְלָבִנים ְוֵא

ְּכֵדי ְלִהָּדמֹות ַלַּמְלָאִכים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ּוְלִהְתַקֵּׁשר , ְּכבֹוד ְּבקֹול ָרם

ְוֵכן מּוָבא . ת ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמלְוִלְזּכֹות ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹו, ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל"ַלקב

 ֶׁשְּבֵליל יֹום )ערה' ב ע"יום הכיפורים ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ַהִּכּפּוִרים ֵיׁש ִהְתַּגּלּות ֶׁשל ָהאֹור ַהַּמִּקיף ֶׁשל ִאָּמא ִעָּלָאה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת 

ית ְּבַלְיָלה ֶזה ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם אֹור ָלֵכן ִמְתַעְּטִפים ְּבַטִּל, ְסִפיַרת ַהִּביָנה

 ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּביָנה ִנְקֵראת )'שער ה( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ֶזה

ְּדָׁשם ֵיׁש ִחּבּור ִלְסִפיַרת ַהִּביָנה ,  ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ְלָבנֹון,ְלָבנֹון

ִּכי ַבּיֹום  ")ל, ויקרא טז(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְׂשָרֵאלֶׁשַּמְלִּביָנה ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִי

" ּו ִּתְטָהרה"הויי  ִלְפֵנם ַחּטֹאֵתיֶכלַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹ

   ּוְמַסֵּמל ֶאת י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָי תמֹו ֵׁש ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיאם"ַיֲהלֹות "ס

  . 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו , ַעּמּוד ָהֶאְמַצע  

ן ֵכְו

א ָבמּו

  ִנְרֶאה

  ְוֵכן

אָבמּו

ָמִצינּו 



 תַרָּתַה דסֹו הֶזְו )יג 'ע א"ח 'א שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָּב

 יןִלעֹו נּוָא םיֹו תֹואֹוְּבֶׁש יִפְל ,יםִרּוּפִּכַה םיֹו ילֵלְּב יםִרָדְנ

 אָבמּו ןֵכְו .םָׁש רֶׁשֲא יםִרָדְּנַה ירִּתַהְל תֶלכֹוְי נּוָל ׁשֵיְו ,היָנִּבַה דַע

 ןֵּכ לַעְו ,היָנִּבַּב אהּו יםִרּוּפִּכַה םיֹו רַּקִע )נט( 'בקֲֹעַי תַּלִהְק' רֶפֵסְּב

 היָנִּבַל יםִלעֹו יםִרּוּפִּכַה םיֹוְּבֶׁש רֹוִאים ָּכאן ְוַגם ,יֵרְדִנ לָּכ יםִרְמאֹו

 ,ַּכָּפָרה ִגיַמְטִרָּיאְּב ְנָדִרים ְוֵכן ,יםִרָדְנ תַרָּתַהְל ְמֻסָּגל ןָמְז הֶז איָלֵּמִמּו

 ר"ֶנֶד ְוֵכן .ְלַכָּפָרה ְוזֹוִכים ַהַחְׁשַמל ֶאת ְמַנִּקים ַהְּנָדִרים ִּבּטּול ְךֶרֶדְּד

 "ררֹוְּדַה תַנְׁש" )יז ,מו יחזקאל( ַהּיֹוֵבל ְׁשַנת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ָּמזֻרְמ

 א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג

 םִע ַהִּכֻּפִרים יֹום ְוֵכן .יםִרּוּפִּכ םיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ם"ב ל"אְּב היָנִּבֶׁש

 יֹוָמא ְּבַמֶּסֶכת ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת 'ה תאֹוָה

 .ְּפָרִקים ְׁשמֹוָנה ֵיׁש ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום לָּגדֹו ַהּכֵֹהן ֲעבֹוַדת ַעל ַהְמַדֶּבֶרת

 .אָּמִא לַע תֶזֶּמַרְמ אָמיֹו ןֵכְו .יםִרּוּפִּכַה םיֹו אָרְקִנ ייִנִמְּׁשַה קֶרֶּפַהְו

   ייִנִמְּׁשַה אהּו ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּיֹום א"שליט ֶאְנֶגל ְׁשמּוֵאל 'ר ג"ָהרה ְוהֹוִסיף

  .הָנָּׁשַה אׁשרֹ רַחַאְל יּוָהֶׁש הָבּוׁשְּת יֵמְי תֶרֶׂשֲע יֵמְי 'ז רַחַאְל  

 ה"הקב ָאַמר אֹוֵמר ִסימֹון 'ר )קמג ב"ש ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

 ,הּוא ַנְדָרן ֶאְצלֹו ָךְמַׁשֵּלֲח ֶׁשֲאִני ָהִאיׁש ַהָּנִביא ְלָנָתן

 ָׁשְרׁשֹוְּד ,ַנְדָרן ָהָיה ָּדִוד ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָךְל ִיּדֹור ֶׁשּלֹא ַעד ַקֵּדם

   ְלִהְתַקֵּׁשר ַמְרֶּבה ָהָיה איָלֵּמִמּו ,ֲחֻנָּכה יְּבַמֲאְמֵר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֵמַהְּׁשִמיִני

  .ְנָדִרים ְךֶרֶּד ַלְּׁשִמיִני  

 ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים )קפ' ס ע"תש( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְּבֵס

ָּבעֹוָלם ֶזה קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים . ַבֶּנֶפׁשּוָּׁשָנה הּוא ְׁשִמיִני ָּבעֹוָלם ַּב

. ַּבָּׁשָנה ֶזה יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּבֹו ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני. ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְׁשִמיִני

ן ְוַהֶּׁשֶמ, ּוַבֶּנֶפׁש ֶזה ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך ַהְּׁשמֹוָנה ְּבָגִדים

ת ֹוּלִפ ְּת'ה ֶׁש):תיקונים מה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמֵכן  ְו.ַהּטֹוב ֶׁשּיֹוֵרד ַעל רֹאׁשֹו

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמה ַה"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנֹואׁש ִר'הת אֹוד ָהֶגֶנן ְּכ ֵהיֹום ַהִּכּפּוִרים

' םָכת ָחַרֹוּת'ם ַהֵׁשט ְּב"תשס' הָמְכָחם ַהַי'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .אָּמִא

ה ָאָּלא ִעָּמם ִאר ִעֵּׁשַקְתִהיא ְלִה, יֹום ַהִּכּפּוִריםי ֵאָצמֹור ְּבָפֹות ׁשיַעִקְּתֶׁש

ת יעֹוִקְּתר ִמֵתה יֹוָהבֹו ְּגה זֹויָעִקְתּו, יםִדָרְפִּני ֶׁשֵנְפר ִלָפֹות ׁשיַנִחיא ְּבִהֶׁש

  ֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ִּכי ַבּי"  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְּפסּוִקיםׁשֹוָפרְוֵכן . הָנָּׁש ַהאׁשרֹ

  ."ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם" ,"ֲעֵליֶכם  

ְוַטַעם ֶׁשִּנְקָרא יֹום ַהִּכּפּוִרים  )'שער ח( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְּבֵס

ְלִפי ֶׁשְּׁשֵּתי ֵאּלּו ַהְּסִפירֹות ִמְתַאֲחדֹות , ִּבְלׁשֹון ַרִּבים

ְוִהֵּנה ְסִפיַרת . ה ּוְסִפיַרת ַהַּמְלכּותְסִפיַרת ַהִּביָנ, ְּבאֹותֹו ַהּיֹום

 ֶׁשָּנְתנּו ִיְׂשָרֵאל ְךַהִּביָנה ְמַטֶהֶרת ְורֹוֶחֶצת ָּכל ִמיֵני ִטּנּוף ְוִלְכלּו

 ִאחּוד יֵדל ְיַערֹוִאים ֶׁשַּכָּפַרת יֹום ַהִּכּפּוִרים ָּבָאה . ִּבְסִפיַרת ַהַּמְלכּות

 יל ִּפף ַעַאְו. ִעם ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות, ְּׁשִמיִניְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַה

 ֶׁשִאחּוד )רעז' ב ע"יום הכיפורים ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ֶׁשּמּוָבא ְּב

ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ִעם ַהִּביָנה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים לֹא ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַעּמּוד 

 ְּבָכל אֶֹפן ְּבַיַחס ,היָלִעת ְנַּלִפְּתץ ִמחּו, ֹוָלה ְלַבדָהֶאְמַצע ֶאָּלא ַהַּמְלכּות ע

ַלֲעבֹוַדת ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ִנְרֶאה ְּדהּוא ִמְתַקֵּׁשר ַלְּׁשִמיִני ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶּדֶרְך 

, ר לח"שמו(ְּדָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַהחּוִטים ֶׁשּלֹו ַהַּׁשָּיִכים ִלְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת

' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. זֹו ַהִּמיָלה" ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש" )ח

ְּדרֹור  ְוִגיַמְטִרָּיא , ְׁשִמיִניאָּיִרְטיַמִגְּב "ְּבזֹאת"א ֶׁש"ר שליטצּו' ש

    ֶׁשֶקטאֹוקֶׁשט  ְוִגיַמְטִרָּיא ַאַחתְוִגיַמְטִרָּיא , ָקדֹוׁשְוִגיַמְטִרָּיא 
  .ייִנִמְּׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה  

 ֶׁשְּביֹום )רפח 'ע ב"ח הכיפורים יום( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ֶׁשעֹוָלה ַהַּמְלכּות ִעם ִעָּלָאה ִאָּמא ֶׁשל ִזּוּוג ֵיׁש ַהִּכּפּוִרים

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ְלָרֵחל ָיָׁשר ַמְׁשִּפיָעה ִעָּלָאה ֶׁשִאָּמא ַהְינּו ,ְלַמְעָלה

 ַהִּדיִנים ֶאת ּוַמְמִּתיָקה ֵמַאָּבא ְמַקֶּבֶלת ֶׁשִהיא ַהֶּׁשַפע ֶאת ,ַּמְלכּותַה

 ְזֵעיר ַהִּנְקָרא ַּבֲעָלּה ִעם ָרֵחל ֶׁשל ָהִעָּקִרי ַלִּזּוּוג ֲהָכָנה ְוזֹאת .ֵמָעֶליָה

 ַהָּׁשָנה רֹאׁשְּב ֶׁשַּמְתִחיל ַהַּמְלכּות ִמִּבְנַין ֵחֶלק ְוֶזה .ֲעֶצֶרת ִּבְׁשִמיִני ַאְנִּפין

 קֶֹדם ָנׂשּוי הָיָהֶׁש ָּדִוד ֵאֶצל יםִארֹו ןֵכְו .ֲעֶצֶרת ִּבְׁשִמיִני ּוִמְסַּתֵּים

   ְּבִחיַנת יאִהֶׁש ֶׁשַבע ַּבת תֶא ָנָׂשא ְךָּכ רְוַאַח ,ִאָּמא ְּבִחיַנת יאִהֶׁש לִייַגִבֲאַל

  .ַמְלכּות  

 ֶּדֶרְך ָלעֹוָלם ָּבאּו ּוְׁשלֹמֹה ִודָּד ִנְׁשמֹות ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה הֶז יִּפ

 ,ְואֹוָנן ְלֵער ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ָּתָמר .ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְנׂשּואֹות ֶׁשָהיּו ָנִׁשים

 ֶׁשֵּמתּו ֲחָתִנים ָהיּו לֹוט ִלְבנֹות ְוֵכן .ְלַמְחלֹון ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ְורּות

 ,ָּדִוד ֲאִבי ְלִיַׁשי ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ׂשּוָאהְנ ָהְיָתה ָּדִוד ֶׁשל ִאּמֹו ְוֵכן .ִּבְסדֹום

 ְׁשלֹמֹה ֵאם ֶׁשַבע ַּבת ְוֵכן .)יח ,יב 'א הימים דברי( ם"ַּבמלבי ַּכּמּוָבא

 .ְלאּוִרָּיה ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ִראׁשֹון ִּדְבִזּוּוג ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְלָדִוד ְנׂשּוָאה ָהְיָתה

 ְנׂשּוָאה ֶׁשָהְיָתה ִמִּמְרָים ַּגם ָּבא ֶׁשָּדִוד ):יא סוטה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ֵכןְו

 ֵיׁש ַהַּמְלכּות ֶאת ְּכֶׁשּבֹוִנים ,ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ִּדְכֵׁשם ,ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְלָכֵלב

 ַהַּמְלכּות ַמִּגיָעה ְךָּכ רְוַאַח ,ִאָּמא ְּבִחיַנת לֶׁש ַהְמָּתָקה ֶׁשל ִזּוּוג קֶֹדם

 ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַהַּמְלכּות ִנְׁשמֹות ֶאת ְלהֹוִליד ִּבְׁשִביל ָּכְך ,יָהֲאִמִּת ַלִּזּוּוג

 לֶׁש ַהְמָּתָקה ֶׁשל ִזּוּוג קֶֹדם ָצִריְך ָהָיה ,ְלַמָּטה ַהַּמְלכּות ִּבְנַין ֶׁשֶּזה

 ֶׁשהֹוִליד ָהִעָּקִרי ַהִּזּוּוג ָהָיה ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְךָּכ רַאַח ְוַרק ,ִאָּמא ְּבִחיַנת

 ִזּוּוג הּוא ָהֲאִמִּתי ַהִּזּוּוג ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶרְך יִּפ לַע ףַא .ַהַּמְלכּות תֶא

 ָּכל ֵאֶצל ֵׁשִני ֶׁשִּזּוּוג )שני זיווג ה"ד .ב סוטה( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ִראׁשֹון

 הֶז ָּדִוד ֵּבית ְּבַמְלכּות ,ָהֲאִמִּתי ִּזּוּוגַה ְוֵאינֹו ַמֲעָׂשיו ְלִפי הּוא ָאָדם

 ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו .ְּכִדְלֵעיל ,ָהֲאִמִּתי ַהִּזּוּוג הּוא ֵׁשִני ְוִזּוּוג ,ַהֵהֶפְך

 ֶׁשְּמִכיִנים ְוִאָּמא ַאָּבא ִּבְבִחיַנת הּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשַהִּזּוּוג .)מט בראשית(

 .ְךָּכ רַאַח ְךֶּׁשִּתְצָטֵר ַמה ְלָכל ָלּה ְודֹוֲאִגים ,ְלִנּׂשּוִאין ַהַּכָּלה ִּבָּתם ֶאת

 ַהְמַסֵּמל ה"ֶאְהֶי ֶׁשֵּׁשם )רד 'ע פורים( 'ַלֶּגֶפן אְֹסִרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן

 ַהָּנִׁשים ֲהָכַנת ַעל ַהְמַדְּבִרים ַהְּפסּוִקים ת"ר ִעָּלָאה ִאָּמא ֶאת

   ןׁשּוַׁש ֶאל" ,"ֶגאֵה דַי לֶא ָּנִׁשיםַה ֵּבית ֶאל" )ח ,ג ,ב אסתר( ,ַלִּנּׂשּוִאין

   ".ָגיֵה דַי לֶא ִּביָרהַה  

 ְךָּכ רְוַאַח ֵלָאה ֶאת קֶֹדם ָנָׂשא ַּיֲעקֹבֶׁש :)קנג ויצא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ְוָרֵחל ,ַּבּיֹוֵבל ַהִּנְרֶמֶזת ִעָּלָאה ִאָּמא תיַנִחְּב יאִה ֵלָאהְּד ,ָרֵחל ֶאת

 קֹוַמת ֶאת הֹוִליד ֶׁשַּיֲעקֹב יָוןְוֵכ .ַּבְּׁשִמָּטה ַהִּנְרֶמֶזת ַמְלכּות ְּבִחיַנת ִהיא

 ְלִהְתַקֵּׁשר ָצִריְך ָהָיה הּוא ,ְׁשָבִטים ב"ְּבי ַהִּנְכֶלֶלת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַהַּמְלכּות

 ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָרֵחל ִעם ְךָּכ רְוַאַח ִאָּמא ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ֵלָאה ִעם קֶֹדם

   ַהַּכָּלה ִהיא ְּדָרֵחל ,ה"ַּכָּל ת"ס "הַהְּקַטָּנ ָךִּבְּת לְּבָרֵח" )יח ,כט בראשית(

  .ַיֲעקֹב ֶׁשל ָהֲאִמִּתית  

 אָבמּו

 ָמִצינּו

מּוָבא 

מּוָבא 

 מּוָבא

 לַע

 ֵכןְו



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  ב"ת על הגאולה בתשע"ף בי"רמז נפלא באותיות אל

ֶּבן ּתֹוָרה ַאָּתה ְולֹא , ה ְוָאַמר לֹו"ָעָנהּו הקב. "ִׁשַּוְעִּתי ְולֹא ִתְׁשָמע'  הַעד ָאָנה", ִהְתִחיל צֵֹוַח )תהילים ז( ׁשָרְדִּמַּב

ַוַּיְעֵנִני ", ְוֵכן הּוא אֹוֵמר.  ְוַאַחר ָּכְך ּתֹאַמר הֹוִדיֵעִני ֶאת ַהֵּקץ,ת"ף ֵּבי" ְּכתֹב ְלָך ְּבלּוַח ֶאָחד ָאֶל,ַעם ָהָאֶרץ

ל ֵאֹוק ׁשקּוַבֲחים ֶׁשִארֹו. "ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה", ְוֵכן הּוא אֹוֵמר. "ל ַהֻּלחֹותַוּיֹאֶמר ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַע

ם ִא, אָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ץֵּקת ַהע ֶאַדֵין ְוָיּוּלִמת ְּב"יף ֵּב"ֶּלַאת ָהיו ֶאָלב ָעּתְֹכִי ְוַחח לּוַּקִּי ֶׁשה לֹוֶנעֹו' ה ַו,"יַתד ָמַע"' ת הֶא

ף "ֶּלַא. 'ת' ש' ר' ק' צ' פ' ע' ס' נ' מ' ל' כ' י' ט' ח' ז' ו' ה' ד' ג' ב' א. ןָיּוּלִמְבם ּוָטּוׁשְפת ִּבֹוּיִתב אֹו"כל ַהת ָּכב ֶאּתְֹכִנ

. ו"ין ָּת"י ִׁשׁש"יף ֵר"י קֹו"ִדי ָצ"ן ֵפ"ִי ַעְך"ֶמן ָס"ם נּו"ד ֶמ"ֶמף ָל"ד ַּכ"ת יֹו"ית ֵט"ין ֵח"ִיו ַז"יי ָו"ת ֵה"ֶלל ָּד"יֶמת ִּג"יֵּב

  .5772א ָּיִרְטיַמִגְּב

ד סֹוְית ַהֶרֶטד ֲעא סֹוה הּוָּלֻאְּגד ַהֹוּסן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, תֹוּיִתב אֹו"כת ַהמּוֵלְׁשה ִלָּלֻאְּגה ַהָרּוׁש ְקַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרק ִנֶמעֹ

ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד  )מו' וארא ע( 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק' רֶפְּבֵסא ָבּוּמַּכ, תֹוּיִתאֹות ָהמּוֵלת ְׁשיַנִח ְּבהּוֶזְו. יםיִחִׁשְמ' ת בֶרֶּבַחְּמֶׁש

ִּכי , "ֶקרֲאָתא בֹ"ִמְּלׁשֹון , ְואֹות ֵּפרּוׁשֹו ִּגּלּוי, ּוִמיָלה הּוא ַרק ְּבֵחֶלק ָהֲעָטָרה, ִּכי ֲהֵרי ִמיָלה ִנְקֵראת אֹות, ִנְקֵראת אֹות

 אֹות , ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותתרֹוִאים ֶׁשָהאֹות ְמַסֶּמֶל. ְּבִחיָנה זֹו ִּדיסֹוד הּוא ַהִּגּלּוי

ְוֵכן מּוָבא  .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת 'ו ָּבאֹות תֹוְּכלּול ,ו"ָּתי ְוַעדף "ָאֶלֵמ ָהאֹוִתּיֹות ָּכלֶׁש זֵּמַרְל 'ת' ו' א אֹוִתּיֹות 'ִמג ֻמְרֶּכֶבת

 ְוֵכן .הָּלֻאְּגת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמּו תאֹואת ֵרְקִּנֶׁש, תָּבַּׁשל ַהד ֶׁשֹוּסם ַהה ַּגֶז ְו. ְיסֹוד ּוַמְלכּותת ֶׁשָהאֹות ְמַחֶּבֶר)'שער ב( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפְּבֵס

 )א, בראשית ב( תָּבַּׁשת ַהיַסִנת ְּכֶא ְו ֶׁשַהָּכתּוב ַהְמַסֵּים ֶאת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם)קלה' ע(א " ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט'ֻכּלּוַוְי' רֶפמּוָבא מּוָבא ְּבֵס

ת ָּבב ַׁשֶרֶעְּבִּנְבְראּו ים ֶׁשִרָבְּדל ַהָּכֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבן ֵכ ְו.ב אֹוִתּיֹות"כ ֵיׁש ּבֹו "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם"

  .ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודָהֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֵהם ִּבְבִחיַנת אֹות 

  ב"ש ושנת תשע"רבנו הרש

י ִחָרְזם ִמלֹו ָׁשנּוֵּבַרש "רשל ָה ֶׁשמֹוְׁש. ב"ת תשעַנְׁשִלְו, הָּלֻאְּגל ַל"ש זצ"רש ָהנּוֵּבין ַרר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוא ֶׁש"ז שליט"רמָה

ר ת אֹויַחִרל ְזים ַעִזְּמַרְמי ִחָרְזִמ ּוׁש"ֶמֶׁש. מֹול ְׁשת ֶׁש"רא ָההּוֶׁש. ׁש"ֶמים ֶׁשִּיץ ַחל ֵע ַערֹוּוּבִחא ְלָרָקְו, ל"י זצִּבַעְרַׁש

ים ִאן רֹוֵכְו. ילֵעְלִד ְּכב"תשעת ַנְׁשה ִּבָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁשיםִּלִהְת ִּבב"עק ֶרל ֶּפז ַעֵּמַרְמַה, ב"יר עִׁשת ֹוּיִת אֹויִּבַעְרַׁשְו. הָּלֻאְּגַה

ִיְפַרח " םב ָׁשתּון ָּכֵכְו. ןֵּקִתק ְוַסא ָע הּוּהָּבה ֶׁשָּלִפְּתל ַהַעש ְו"ל הרש ֶׁשמֹול ְׁשז ַעֵּמַרְמּו" 'גֹו ְוָׁשֶמׁשִייָראּוָך ִעם "ה ֶּזק ַהֶרֶּפַּב

ל ז ַעֵּמַרְמ, טָבְׁש' י, ש"רשת ָהיַרִטם ְּפן יֹוֵכ ְו." ְׁשמֹוִיּנֹון ֶׁשֶמׁש ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני 'גֹוְו,  ַעד ְּבִלי ָיֵרַחלֹום ָׁשְּבָיָמיו ַצִּדיק ְורֹב

ה ָנְׁשִּמן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ׁשֶמֶּׁשת ַהיַחִרְזה ִלָרּוׁשים ְקִטָבְׁש' ית ַהַרָזֲחה ֶׁשָנְׁשִּמ ַּבָמִצינּוּו. הָּלֻאְּגן ַהַמְז ִּבבּוּוׁשָּי ֶׁשיםִטָבְׁש' י

ַמה ּיֹום ַמֲאִפיל ּוֵמִאיר ַאף ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים , "ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה"ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר  :)סנהדרין קי(

זשמ( הכתוב ןֵכְו .ֶׁשֲאָפלה ָלֶהן ָּכְך ֲעִתיָדה ְלָהִאיר ָלֶהם י ב, ות  מרמז על השמש , "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש"  )י

(.גגֹוָמג ּוֹול ּגת ֶׁשעֹוָׁש' גל ַהם ַעל ַּגֵּלַּפְתִה ְל,תעֹוָׁש' גיו ָדת ָיים ֶאִרומשה ֵה ,יחד עם תפלה וגאולה שם  קר  י י  ל בכ ן  י י ן , ע י י ע ו

הראב רוש  י פ א"ב רה  י צ י לספר  בפרע, ד  ו ז"ג  תפלה  ר ַמָא )תנחומא משפטים יא( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ ןֵכְו .ב"עת "ר" אּבֹד ַע"ן ֵכְו .)'ח 

ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי " ַעד ֶׁשָיבֹא ָמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ּוּניֶבִׁש ְּתַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש" יּהר ֵלַמ ָא, מֶֹשה ַרֵּבינּו ַעד ָמַתייּהֵל

  ."ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש "קסּוָּפ ַּבה לֹוֶנעֹו' הַו, יַתד ָמַעה "ת הקבל ֶאֵאֹוה ׁשֶשמֹים ֶׁשִארֹו". ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה

 ינּוִצָמ

 רֶתֶיְבּו

 יףִסהֹוְו



  ב"להתחיל בשנת תשע צריך". שמחנו כימות עניתנו"

ן ַיְנִמְכן ּוֹואׁשִרם ָהָדל ָאיו ֶׁשָתנֹון ְׁשַיְנִמה ְּכָנל ָׁש"ת תתקיֹוְהן ִלִיאּו ְריּו ָהתֹוּיֻלָּגַה )שמות(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'ר ֶפֵסְּב

ה ָנח ָׁש"ל פֶבת ָּבלּוָג ְּביּוָהְו. קָחְצד ִיַלֹוּנֶּׁשם ִמִיַרְצִמ ְּבהָי ָה"הָנת ָׁשאֹוע ֵמַּבְרם ַאָת אֹוּוּנִעם ְודּוָבֲעַו" ,ת"יִנֲעַּת

ת כּוְלד ַמּוּבְעִׁשה ְּבָנד ָׁש" ליּו ָהְךר ָּכַחַאְו, ׁשָּדְקִּמַהית ֵּבן ַיְנִב ְלְךר ָּכַחה ַאָנר ָׁשָׂשה ָעָנמֹ ְׁש,אָמְלָעא ְּביָדִקְפִל'  עינּוְיַהְו

 ןָמְּזַהים ֶׁשִא רֹו.ףֵסֹוּת ִנּוּבַר ֶׁשינּוֵתנֹוֹוֲעַבן ּורֹוֲחַאת ָהלּוָּג ַליַעִּג ַמ]ח"רכ [רָתֹוּמַהְו. ןָות ָיכּוְלַמה ְּבָנפ ָׁש"ק ְךר ָּכַחַאְו. סַרָּפ

א " שליטנֹויָאִצְרף ָמֵסיֹו' ג ר" הרהּוֵבֵאר. וָׁשְכד ַע ַעְךֵרָאְת ִנינּוֵתנֹוֹוֲעַבּו, הָנ ָׁשח"רכא  הּוןרֹוֲחַאת ָהלּוָּגר ַלַזְגִּנ ֶׁשיִלַמיִנִּמַה

, הָּלֻאְּגת נֹוְׁשי ִלִלַמייִנִּמים ַהִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמח הּו" רכְךָּכ, תלּוָּגת נֹוְׁשי ִלִלַמייִנִּמים ַהִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמח הּו"רכ ֶׁשמֹוְּכת ֶׁשַפְרָּצִמ

 ב"תשעת ַנְׁשא ִּב הּולֵאָּגִה ְלןרֹוֲחַאן ָהָמְּז ַה,ְךם ָּכִאְו ".ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה") טו, תהילים צ(ב תּוי ָּכֵרֲהֶׁש

  . יםִנ ָׁשח"רכ ּורֲאְׁשה ִנָנים ָׁשִפָלֲאָהת ֶׁשף ֵׁשד סֹוה ַעָּנֶּמִּמֶׁש

ת ַּלִחְת ִּבְךרּוָּבת ַבֵתם ְּבל יֹוָכְּבה ֶלֲע ַמ,ְךרּוָּב ְּכִמְנַין ,ב"ל ע"ו ק"כ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשח"רכר ַּפְסִּמש ֶׁש"רשר ָהּוּדִסים ְּבִארֹו

ד ֹוּסַהֶׁש .)תיקונים סז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .הָּלֻאְּגַלת ּולָּגַהה ֵמיָנִכְּׁשת ַהַרָזד ֲחה סֹוֶזְו, תילּוִצֲאה ַליָאִרְּבה ִמיָנִכְּׁשת ַהה ֶאיָדִמֲעָה

יא ִבָנְו". ל"ב ַק''ה רֹוֵכב ַעל ָע''ִהֵּנה יהו"  )א, יט' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִּנֶׁש ,ב"ל ע"ו ק"כ לד ֶׁשֹוּסא ַה הּו,ב"עם  ֵׁשְךֶרה ֶּדָּלֻאְּגל ַהֶׁש

 ִהיא "ַהִּׁשִּׁשי"ֶׁשל ' ַהה ,ְוָעָליו ֶנֱאַמר ְלִלִּבי ִגִּליִתי, ים ּוְׁשַנִים ֵׁשמֹות ֶׁשל ַהֵּׁשם ַהְמפָֹרׁשִׁשְבִע, ַוְיֻכּלּו :יוָרָבְּדק ִמֶלֵח

, "ל"ב ַק''ה רֹוֵכב ַעל ָע''ִהֵּנה יהו"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל' ּוָבּה רֹוֵכב ו, ב''ְוִהיא ִנְקֵראת ע, ַהַּמְלכּות ַהְּׁשִביִעית

ּוְכֶנֶגד ְׁשלֶֹׁשת ָהָאבֹות , ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ַהְּכָלל ֶׁשל ְׁשלֶֹׁשת ָהָאבֹות ֶׁשְּתלּוִיים ֵמֶהם ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ֵׁשמֹות ְוִנְכָלִלים ָּבּה

ה ִׁשְכִבי ַעד ''ַחי יהו"ְוסֹוד ַהָּדָבר . תֶחֶסד עֹוֶלה ְלֶחְׁשּבֹון ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ֵׁשמֹו,  ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ְׁשִביִעי"ַוְיֻכּלו"ֶנֱאַמר ְּב

ִמּׁשּום ֶׁשַּבֶחֶסד ַהֶּזה , ְוהּוא ַהֶחֶסד ֶׁשּלֹו, "ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶקר"אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , ְוֶזה ַהּבֶֹקר ֶׁשל ַאְבָרָהם, "ַהּבֶקר

 "ה''יהו"ן ֵכְו. ח"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ל"ב ַק'' ַעל ָערֹוֵכבה ''ִהֵּנה יהו"ן ֵכְו ".ִּתיְךּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמ"ְוסֹוד ַהָּדָבר , ִנְתָקן ַהִּכֵּסא

 ָעִני ")ט, זכריה ט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ּתֹוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא "רֵֹכב ַעל ָעב ַקלה " הויהֵּנִה "ְוֵכן ַהָּכתּוב .5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא "רֵֹכב "ְּפָעִמים

ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַאַחר ַאְרַּבע ֵמאֹות ְלֻחְרַּבן ַהַּבִית ִאם יֹאַמר :) ז ט"ע(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ח"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ֲחמֹורַעל ְורֵֹכב 

ע ַּבְרי ַאִּכ, הָּלֻאְג ִלָּגלֻסֶׁשְּמח "ר רכָּפְסִּמת ַהים ֶאִאאן רֹום ָּכַגְו. ְלָך ָאָדם ַקח ָׂשֶדה ָׁשֶוה ֶאֶלף ִּדיָנִרים ְּבִדיָנר ֶאָחד לֹא ִתַּקח

 ַיֲעָברַגע ַעד ֶרְמַעט ִכִבי ֲח" )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְר ִנח"רכן ֵכ ְו.ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאת ָהַּלִחְּתה ִמָנ ָׁשח"רכם ֵה, ןָּבְרֻחר ַהַחה ַאָנת ָׁשאֹוֵמ

 )יב, תהילים קלט(ק סּוָּפַבּו".  ַלְיָׁשִריםראֹו ְךַּבחֶֹׁש חָזַר" )ד, קיב תהילים(ק סּוָּפז ַּבָּמֻרן ְמֵכְו. תֹוּכַח ְליְךִרח ָצ"רכד ָהַע ֶׁשינּוְיַה". ָזַעם

". םִרית ַהָּיִמיֲחם ְּבַאֶכא ֶאְתָרֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְק" )א ,מט בראשית(ק סּוָּפַבּו".  ָּכאֹוָרהֵׁשיָכהַּכֲח רָיִאיְוַלְיָלה ַּכּיֹום "

ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן " )ט, ש ב"שה(ק סּוָּפת ַהא ֶא"שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרְֹנזֹון ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

   ".יםֲחַרִּכַה

ִמֶּׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ִהְתַמֲעטּו ַּכְנֵפי  :)תיקונים קטו( ׁשָד ָח ְּבזַֹהראָבּוּמַּכ. תלּוָּגה ַּביָנִכְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהברּוְּכְּבִגיַמְטִרָּיא  ח"רכ

ִנְׁשַאר " ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף"ִנְסַּתֵּלק ְלַגֵּבי ַההּוא ְמֻכֶּסה ֶׁשָּלַמְדנּו ּבֹו , ּוְכרּוב ֶאָחד ֶׁשהּוא ַעּמּוד ָהֶאְמַצע, ַהַחּיֹות

 ּוִמְּכרּוב ,ִלְכרּוב ִמַּכּפֶֹרת ,ְׁשִכיָנה ָנְסָעה ַמָּסעֹות ֶעֶׂשר .)לא ה"ר( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּון ֵכְו .ִהיא ְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתאַהְּכרּוב ַהֵּׁשִני ֶׁש

 ,ְלַהר ּוֵמִעיר ,ְלִעיר ּוֵמחֹוָמה ,הְלחֹוָמ ּוִמַּגג ,ְלָגג ּוִמִּמְזֵּבַח ,ְלִמְזֵּבַח ּוֵמָחֵצר ,ְלָחֵצר ּוִמִּמְפָּתן ,ְלִמְפָּתן ּוִמְּכרּוב ,ִלְכרּוב

 ְמקֹום ֶׁשהּוא ַהִּמְדָּבר ַעד ִלְנסַֹע ִהְמִׁשיָכה ַהְּׁשִכיָנה ְוָלֵכן ,ַלָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ִעם ֶׁשָּנְסָעה ַהְּׁשִכיָנה ַעל ְמַדֶּבֶרת  ַהְּגָמָרא.ְלִמְדָּבר ּוֵמַהר

 ,ִלְכרּוב ִמַּכּפֶֹרת ֶׁשָּנְסָעה יֹוָחָנן 'ר ֶּׁשאֹוֵמר ּוַמה .ִמְדָּבר ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַלָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ִעם הֶׁשָּנְסָע ְלַרֵּמז ,ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ְׁשִליַטת

 ַהְּדָבִרים ָּכל ֶאת ֶׁשַּמֲעֶלה בַלְּכרּו ְוָנְסָעה ,ְלַמְעָלה ֲחָזָרה ַלֲעלֹות ָרְצָתה ,ְלִהְסַּתֵּלק ְצִריָכה ֶׁשָהְיָתה ֵּכיָון ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ִלְכרּוב ּוִמְּכרּוב

 ְלַמָּטה ַהְּׁשִכיָנה ִיְׁשַלח ֶׁשהּוא ְּכֵדי ,ְלַמָּטה ִמְּלַמְעָלה ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשּמֹוִריד ַהֵּׁשִני ַלְּכרּוב אֹוָתּה ֶהֱעִביר ֶזה ּוְכרּוב ,ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה

ּתֹוַרת ' ְּבֵסֶפר אָבן מּוֵכ ְו.ר"ר אכיזְֹחה ַּתיָנִכְּׁשיא ַהִהב ֶׁשרּוְּכַהה ֶׁשֶּכְז ִנב"רּוְּכן ַיְנִמ ְּכח"רכת ַנְׁשִבּו .ַלָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ִעם ָלֶרֶדת

 הְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרֻמְזֶּכֶרת ַּבּתֹוָרה , "ְּכרּוב ְּכרּוִבים ַהְּכרּוִבים" ֶׁשַהִּמָּלה )רמט' ע(א " ַיֲעקֹב ַחִּיים סֹוֵפר שליט'ג ר"ה ְלָהר'ַיֲעקֹב

 אָבמּו

ן ֵכְו

 ןֵכְו



רֹוֵכב ַעל ְּכרּוב ַקל ֶׁשּלֹו ְוָׁשט  ה"הקב :)ז ג"ע( ּוְמֻרָּמז ַּבְּגָמָרא .ּהָּתִעה ְּבָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַס ְמי"חר ַּפְסִּמן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנּו, ְּפָעִמים

 )כד, במדבר ו(ְבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ּו ,"ְךה ּוָברּו"י הויַח" )מז, ב כב"ש( ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב  ְּכרּוִביםְוֵכן .ִּבְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ֶאֶלף עֹוָלמֹות

 ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ. ברּו ְּכְךֶרה ֶּדָתְיָה ֶׁשינּוִצם ָמִיַרְצת ִמַּלֻאְגן ִּבֵכְו .ִסיָמן טֹוב ּוַמָּזל טֹובּוְבִגיַמְטִרָּיא ּוְבִגיַמְטִרָּיא . "ה" הויָךְיָבֶרְכ"

' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ה ַעל ְּכרּוב ְלַנֵּצַח סּוסֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ְוָכל ֵחילֹוָתיו"ָרַכב הקב" ִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹףַו" )תנחומא שופטים יד(

 )ח, אסתר ו( ָּכתּוב יםִרּות ּפַּלֻאְגן ִּבֵכְו .ברּוְּכת ֹוּיִתא אֹוהּו ֶׁשרכֹוְּבן ַהַיְנ ִעְךֶרה ֶּדָתְים ָהִיַרְצת ִמיַאִצְּיא ֶׁש"שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרְֹנזֹון 

  .ב"ְּכרּות "ס" ְך ַהֶּמֶלו ָעָליב ָרַכרֲאֶׁש"

  "בהמות בהררי אלף"

יֹוָחָנן אֹוֵמר ְּבֵהָמה ַאַחת ִהיא ּוְרבּוָצה '  ַרִּבי יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ר"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף" )י,  כב רבהויקרא( ׁשָרְדִּמַּב

 ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ְּבֵהָמה ַאַחת ִהיא . ְוֶאֶלף ָהִרים ְמַגְּדִלין ָלּה ָּכל ִמיֵני ֲעָׂשִבים ְוִהיא אֹוֶכֶלת,ֶלף ָהִריםַעל ֶא

ץ ֵע'א ָּבָבּומ ּו. ְוִהיא אֹוֶכֶלתאבֹיד ָלִתָע ֶלם ְוֶאֶלף ָהִרים ְמַגְּדִלין ָלּה ַמֲאָכל ַלֲאִכיָלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקי,ְרבּוָצה ַעל ֶאֶלף ָהִרים

 ָאחֹור תַנַּדע ִּכי ְּבָאָדם ָהִראׁשֹון ֻהְבְררּו ָּכל ַהֵּברּוִרין ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְוָכל ַהְּנָׁשמֹות ִּבְבִחי) ג, שער מט(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיַח

ר ֵאָבְמּו. ְוֶלָעִתיד ִיְתָּבְררּו ַהְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף,  זּוַלת ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף,יםִנָפים ְּבִנָּפ תַנְּבָאחֹור ְוָהיּו ֲחֵסִרים ְּבִחי

 ְוָלֵכן ֵאּלּו ְמֻזָּמִנים ַלֲאִכיַלת ַהַּצִּדיִקים ,יֵרְמַג ְלְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף לֹא יּוְכלּו ְלִהְתָּבֵרר )מעין ד נהר כז(' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ַה

ל דֹוָּגר ַהרּוֵּבא ַה הּו,"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף"ל ד ֶׁשֹוּסַהים ֶׁשִארֹו.  ְלַגְמֵריּוָלה ַהִהיא ִיְתָּבְררֶלָעִתיד ָלבֹא ְוָאז ַעל ְיֵדי ֲאִכי

) ויקרא(' בת טֹוַעַּדץ ַהֵע'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. תצֹויצֹוִּנ ַהלּוְפם ָנָּׁשן ֶׁש"ם ֵּבֵׁש ְלְךָּיים ַׁשִררּוֵּבל ַה ָּכמֹוה ְּכר ֶזרּוֵבּו. הָּלֻאְּגן ַהַמְזה ִּבֶׂשָעֵּיֶׁש

ת דֹוָּגי ַאֵראּוֵּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו. ָהְרבּוָצה ַעל ֶאֶלף ָהִרים"ף"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶל" סֹוד ,ה"ן ְּכִמְנַין ְּבֵהָמ"ן ְּבֵהִהי"ם ֵּבֵׁש

ים ִמָע ְּפף"ֶלֶאב ֵּׁשַחם ְנא ִא"שליט' ב' ר' ג ר"ר הרהֵאֵבּו. ה"ן ְּבֵהָמ"ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ֶאֶלף סֹוד ֵׁשם ֵּב :)ק ס"ב(' םי ָייֵקִפֲא

, הֶּזם ַהָלעֹות ָּבֶלֶכיא אֹוִה ֶׁשיםִבָׂשֲעת ָהיַלִכן ֲאֵכְו .5772ל ֵּבַקְנ] ן" ֵּבה אֹו"ָמֵהן ְּבַיְנִמ ְּכ52ל פּוף ָּכ"ֶלן ֶאַיְנִמ ְּכ111 ינּוְיַה[, ה"ָמֵהְּב

  .ררּוֵּבל ז ַעֵּמַר ְמיֵרְרַהְּבן ֵכְו. ןָּמַקְלִדְּכ" בֶׂש ֵעמֹוים ְּכִעָׁש ְרַחרְֹפִּב"ד סֹוְבּו, יָךֶיָחְלים ִּבִבָׂש ֲעלּוֲעד ַיסֹוְּב, תלּוָּגן ַהַמל ְזת ַעֶזֶּמַרְמ

  נבואת ירמיהו מרמזת על מה שקורה בימינו בדמשק 

אל ֵעָמְׁשת ִיכּוְלת ַמים ֶאיִלִּפַּמים ֶׁשִמְלְסּוּמַה יםִחַאָה לז ַעֵּמַרְמ "לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע" קסּוָּפַהא ֶׁש"ז שליט"רמָה

ם ה ָׁשָׁשָרָּפל ַהָּכ: ראּור ֵּבֶתֶיְבּו. הֶאם רֹוָלעֹול ָהָּכת ֶׁשנֹוָּגְפל ַה ֶׁשְךֶרֶדְּב ,"לי ָכֵנל ְּפַע" הָׂשֲעה ַנֶזְו. תמֹוקֹוְּמל ַהָכְּב

י ֵרֲחאל ַאֵעָמְׁשי ִיֵנְבה ִלָרָּקה ֶּׁשל ַמר ַעֵּבַדה ְמָׁשָרָּפל ַהם ֶׁשּוּיִּסַהְו, תֹויָתִמיו ּוָּיי ַחֵנְׁשיו ּוָנָבאל ּוֵעָמְׁשת ִיֹודְלֹול ּתת ַעֶרֶּבַדְמ

ה ל ֶזַעְו. "ֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפלַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפ" )יח, בראשית כה( ,תֹויָתִמ

 ,"לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע" בתּון ָּכֵכָלְו. יםִמָּיית ַהִרֲחַאאל ְּבֵעָמְׁשל ִיף ֶׁשֹוּסל ַהז ַעֵּמַרק ְמסּוָּפם ַהּוּיִּסֶׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'ר ַהֵמאֹו

ם ֵּׁשת ַהּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָלְו, ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפת ְּכֹוּייִמִנת ְּפיכֹוִפֲה; יוָחֶאא ֵמָּלֶא, תרֹוֵחת ַאֹוּמי ֻאיֵדל ִּבֹוּפא ִיאל לֵֹעָמְׁשִּיֶׁש

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לי ּכֹיֵנֵעאל ְלֵעָמְׁשת ִיים ֶאיִלִּפים ַמִחַאָהה ֶׁשֶּזק ַהסּוָּפת ַהל ֶאֵּמַסְל' יםִמְלְסּוּמים ַהִחַאָה'ים ִדְרֹוּמל ַהֶׁש

 ".לָפָנ"א בֹיד ָלִתָעל ֶלָב ֲא,"ןּכְֹׁשִי"ה ֶּזם ַהָלעֹו ָּב".לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע", "ןּכְֹׁשיו ִיָחל ֶאי ָכֵנל ְּפַעְו" )ילקוט בראשית עט(

ל י ָכֵנל ְּפַע"א ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ׁשָּמ ַמינּויֵנֵעם ְלֵּיַקְתִּמֶׁש, יםִמָּיית ַהִרֲחל ַאה ַעָרֹוּתק ַּבסּו ָּפנּו ָלׁשֵּיא ֶׁשֵציֹוְו

  .אסָּמַחי ַהֵׁשְנַאא ָּיִרְטיַמִג ְּב"לָפיו ָנָחֶא

ַאְרָּפד ִּכי ְלַדֶּמֶׂשק ּבֹוָׁשה ֲחָמת ְו" )כג, מט' ירמי( בתּוָּכ, קֶׂשֶּמַד ְּבינּוֵמָיה ְּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמז ַעֶמה ֶר'ָּיִמְרת ִיַאבּוְנים ִּבִארֹו

ָרְפָתה ַדֶּמֶׂשק ִהְפְנָתה ָלנּוס ְוֶרֶטט ֶהֱחִזיָקה ָצָרה ַוֲחָבִלים : ְׁשֻמָעה ָרָעה ָׁשְמעּו ָנמֹגּו ַּבָּים ְּדָאָגה ַהְׁשֵקט לֹא יּוָכל

ְוִהַּצִּתי :  ְצָבאֹות'הִיַּדּמּו ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם  ָלֵכן ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה .'גֹו ְוֲאָחַזָּתה ַּכּיֹוֵלָדה

ְוָכל ", הָכָרֲעַּמה ַהֵדְׂשא ִּב לֹ"ִיְּפלּו ַבחּוֶריָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה" ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו ".ֵאׁש ְּבחֹוַמת ַּדָּמֶׂשק ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ֶּבן ֲהָדד

יף ִסן הֹוֵכְו. דַּסַאא ָּיִרְטיַמִגְּב "ֶּבן ֲהָדד"א ֶׁש"שליט' ר' ז' ג ר"הרהיף ִסהֹו ְו.לִי ָחּוׂשֲעא ַילֹ ְותּוְריָּכ ִו"ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִיַּדּמּו

 ינּוִצָמ

יף ִסהֹוְו[

ן ֵכ ְו



 "אהּום ַהֹוּיַּב"ק סּוָּפן ַהֹוׁשן ְלֵכְו. דַּסַאא ָּיִרְטיַמִגְּב "ָה ִּבְרחֹבֶֹתיָה ַבחּוֶריּו ִיְּפלןָלֵכ"ב תּוָּכת ַה"סא ֶׁש" שליטׁשיְטֹוּד' א' ג ר"הרה

ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע" בֶֹתיָהֹוִיְּפלּו ִּבְרח"א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יםִמָּיית ַהִרֲחל ַאק ֶׁשחֹון ָרַמל ְזז ַעֵּמַרְמ

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ב"רמז בסדר המשניות על תשע

. נראה להוסיף שהגאולה היא בסוד טהרה, לף השישיהאהוא כנגד סדר טהרות ש' עבודת הקדש'לדברי ספר 

, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא )ט, יומא ח(כמובא במשנה 

ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר , "ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְיָי", ְואֹוֵמר. "ֶּתםְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְר", ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 ֶׁשִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה )צד' עז "תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְּבֵסֶפר א ָב וכן מּו.ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ַהְּטֵמִאים

 .ְטָהרֹות ְׁשמֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּצְפַנתֵכן ָלְו. ְוֵסֶדר ְטָהרֹות ַהִּׁשִּׁשי הּוא ְּכֶנֶגד יֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשַּׁשָּיְך ְליֹוֵסף, ַעֵהם ְּכֶנֶגד ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהָּׁשבּו

 ָּברּוְך הּוא ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי .מדברת על עולם הבא, וכן רואים שהמשנה האחרונה בסדר טהרות

 השביעית המסכתא ש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה עֹוָלמֹות

המאה והעשור מרמז על הפרק השמיני וה. של האלף השישי השעה השביעית ומרמזת על, בסדר טהרות היא מסכת נדה

וזה לשון , שהיא השלשית בעשור הנוכחי. ב"תשע מרמזת על שנת' משנה גו, שאנו מונים לפי חשבון השנים שלנו השמיני

. ֶׁשָּמא ַמָּכה ָהְיָתה ִביְך, ָאַמר ָלּה. ָרִאיִתי ֶּכֶתם, ָאְמָרה לֹו, ַמֲעֶׂשה ְבִאָּׁשה ַאַחת ֶׁשָּבאת ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא :המשנה

היינו אותו רבי . ְוִטֲהָרּה ַרִּבי ֲעִקיָבא. ןֵה, ָאְמָרה לֹו. ֶׁשָּמא ְיכֹוָלה ְלִהָּגַלע ּוְלהֹוִציא ָדם, ָאַמר ָלּה. ָחְיָתהְו, ֵהן, ָאְמָרה לֹו

ומרמז שטומאתם .  ולא נדהפצעאת הנדה בטענה שזה , מטהר במשנה הזאת, עקיבא שדורש את הטהרה לעתיד לבא כדלעיל

. ואין כאן טומאה כלל והם טהורים, צרות והיסורים שהם סובלים בגלות בבחינת פצעשל ישראל וחטאיהם באים בגלל ה

ְותֹוָלה ְבָכל ָּדָבר ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה  וכפי לשון המשנה שם. מדבר על טהרה בגלל שתולים בדבר אחר, ל כל הפרק שם בנדהלובכ

. ָּכל ַהָּנִׁשים ְּבֶחְזַקת ָטֳהָרה ְלַבֲעֵליֶהן . הגאולהמרמזת על) 'משנה ד' פרק ב(,  בסדר טהרות772וכן המשנה מספר . ִלְתלֹות

ובפרט שבאו מן הדרך הארוכה , מרומז כאן שכל כלל ישראל הם בחזקת טהרה. ְנֵׁשיֶהן ָלֶהן ְּבֶחְזַקת ָטֳהָרה, ַהָּבִאין ִמן ַהֶּדֶרְך

  .בודאי שהם בחזקת טהרה, של הגלות והיסורים

  עוד הוספות ורמזים

י ֵנְפים ִלִנָׁש' א דבֹף ָיֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָּמ ֶׁש)'נתיב י(' הָנמּוי ֱאיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָב מּוהָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאת ַנְׁשב ִּכ"ן תשעַיְנִעְּב

יף ִסהֹוְו. ב"ת תשעַנְׁשיא ִּב ִהףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמת יַאִּב, ה"י תשעֵאָצמֹויא ְּבד ִהִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמיַאם ִּבִאְו, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

ים ִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשס ַלַחַיְּב, הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"תשעים ִמִנ ָׁש219ת ַהב ֶאֵּׁשַחם ְנִאא ֶׁש"שליט' ש' ח' מ' ג ר"הרה

ין ים ֵּבִמָּית ַהב ֶאֵּׁשַחם ְנר ִאָב ָּדתֹואֹוְו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמת ל ֶאֵּמַסְּמֶׁש, דסֹות ְייַנִחְב ִּבי"חם ִיַמֲעַּפ. זחּו ָא3.6ל ֵּבַקְנ, הָנָׁש

א ָבּוּמים ַּכִרּות ּפַּדֻען ְסַיְנִעם ְלֹוּיי ַהֵרֲח ַאְךֵליו הֹוָרֲחַאה ֶׁשָלְיַּלים ַהִרפּוי ְּבִּכ, יםִמ ָי13.5[, ןיָס ִנׁשֶד חֹאׁשרֹים ְלִרּוּפ

ים ִׁשְרֹור ּדָבְּכֶׁש, ןיָס ִנתַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאַּלא ים הּוִרּוּפ ֶׁשמֹוְכּו. זחּו ָא3.6ל ֵּבַקְנ, הָנָּׁשת ַהמֹו ְי365ס ַלַחַיְּב.] יםִקְסֹוּפַּב

 ,ְּכִפי ֶׁשָּידּוַע ֶׁשָהָמן ִנְתָלה ְּבֶפַסח, ְוֵכן ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ָקׁשּור ִעם ֶּפַסח. גָחם ֶהֶדם קֹוים יֹוִשלֹח ְׁשַסֶּפת ַהכֹוְלִהים ְּבִרּוּפִמ

  ֲאָדרִמֶּׁשִּנְכָנס .)תענית כט( י"ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְּדֶפַסח' ִויׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ְלַאַחר ֶׁשִהְתעֹוֵרר ַרַעׁש ַּבָּׁשַמִים ִמֶּזה ֶׁשָּצמּו ְּביֹום א

ֶׁשְּכָבר ִמֶּׁשִּנְכָנס , י ַמְכִליל ֶאת ְּגֻאַּלת ּפּוִרים ּוֶפַסח ַיַחד"ְורֹוִאים ֶׁשַרִּׁש. ְיֵמי ִנִּסים ָהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ּפּוִרים ּוֶפַסח, הָחְמִׂשים ְּבִּבְרַמ

ֶׁשִהיא ֲהָכָנה . ה"ּפּוִרים ַעל ֵׁשם ַהֻּפר ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֶׂשה ָּפָר )עד(' ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר' ְּבאָבּוּמי ֶׁשִפְכ ּו.ֲאָדר ְׂשֵמִחים ִעם ַחִּגים ֵאּלּו

ה ָפקּוְּתד ַהֹוּסן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו. חַסם ֶּפֶדא קֹוָּבים ֶׁשִרּות ּפיַנִחְב ִּבַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלהיא ב ִה"ת תשעַנ ְׁשְךָּכ. ְלֶפַסח

 ]י"אדנ[ה "הוי ַאָּתה רּוְךָּב :יםִרּות ּפַּלֻאל ְּגים ַעִכְרָבְּמה ֶׁשָכָרְּבן ַהֵכְו. יםִרּול ּפד ֶׁשֹוּס ַהמֹוה ְּכיָרִסת ְניַנִחְבא ִּב הּונּוָּלֶׁש

 בהמשך

 דעֹוְו



. ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשנּו. ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו. ְוַהָּדן ֶאת ִּדיֵננּו. ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו. ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  .5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא .ִמָּצֵרינּוְוַהִּנְפָרע ָלנּו 

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

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

קריאת שמע (ל "יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב מּוָבאּו. ןֹוּתְחַּתה ַהָּיִׂשֲעם ָהַלעֹוד ְלים ַעִנֹוּתְחַּתת ַהמֹוָלעֹום ָלד ַּגחּוִּית ַהים ֶאיִמִלְׁשם ַמֵׁש

ין ר ֵּבֵּבַח ְנינּוְיַה, ת"מדל פּו ָּכדָחֶאב ֵּׁשַחם ְנִאְו. ם ָׁשיְךִרֲאַמי ֶׁשִפְּכ, ת"ד מדסֹויא ְּבִהה ֶׁשָאד ֵלֶגֶנן ְּכד ֵהבֹום ְּכ ֵׁשְךרּות ָּבנֹוָּוַּכ ֶׁש)'ו

  .5772ל ֵּבַקְנ, הָאָּתא ַּתָדחּוִּיה ַלָאָּלא ִעָדחּוִּיַה

 )קעד' פקודי ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז" ְוֵכן מּוָבא ְּבלק.ֶׁשִחּבּור ַהְּקָרִׁשים ָלֲאָדִנים ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות :)פקודי רמא(ַּבּזַֹהר 

 )שני ה"ד תרומה( 'ֶאְפַרִים ַמֲחֵנה ֶּדֶגל' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותי "ֲאדָֹנ ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֲאָדִניםֶׁשָה

ם ַגְו. ָהֶאָחד ַלֶּקֶׁשר ַהְינּו ,"ָהֶאָחד ַלֶּקֶרׁש" ,ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ה"קוב ַּכְבָיכֹול ֶׁשהּוא ,י"ֲאדָֹנ ְּבִחינֹות ְׁשֵּתי נּויַהְי ,"ֲאָדִנים ְׁשֵני"

י ֵּתְׁשת יַנִח ְּבְךֶרה ֶּדָׂשֲעַנ, יםיִחִׁשְּמי ַהֵנר ְׁשּוּבת ִחיַנִחְבן ִּבָּכְׁשִּמל ַהד ֶׁשחּוִּית ַהל ֶאֵּמַסְּמים ֶׁשִנָדֲאים ַלִׁשָרְּקין ַהר ֵּבּוּבִחַהים ֶׁשִאאן רֹוָּכ

 ה"ִׁשילֹת "ר" ֶאָחדָהֶּקֶרׁש ַלדֹות ָיֵּתי ְׁש"ֵכן ְו". תָחל ֶאת ֶאַח ַא ַלֶּקֶרׁש ָהֶאָחד ְמֻׁשָּלבֹתָידֹתְׁשֵּתי " )כב, שמות לו( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םִיַדָי

ִּכְׁשִליָבה  )כה, שמות כו(י "ְּבַרִּׁשא ָבּוּמַּכ, דחּוִּיל ַהז ַעֵּמַרב ְמּוּלִּׁשַהְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמֻׁשָּלבֹת"ן ֵכְו. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמ ֶׁשמֹוְׁש

ה ָא ֵמיְךִלֲהל ַּתד ֶׁשֹוּסַהיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאן ֵּבֵכ ְו.ֲעׂשּויֹות ְּכִמין ְׁשִליָבה, "ְמֻׁשָּלבֹת"ְוהּוא ְלׁשֹון , ַהִּנְכֶנֶסת ְּבֶנֶקב ַעּמּוֵדי ַהֻּסָּלם

 ַהְּמִׁשיִחיםד חּות ִיַּדֻקא ְנהּו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמֻׁשָּלבֹת"ז ִּבָמְרִּנים ַהִנָדֲאר ָהּוּבִחא ֶׁשֵציֹוְו, ֲאָדִניםה ָאד ֵמסֹוא ְּבהּוה ָנָׁש

ה ָּלִּמים ַהִמָע ְּפ'דת ֶרֶּכְזים ֻמִׁשָרְּקת ַהַׁשָרָפְּבא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְדְלֹון ּגעֹוְמִׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יםִנ ָׁש–ים ִנָדה ֲאָאֵּמ ַהְךתֹוְּבֶׁש

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהע ִעַלם ֶצִיַמֲעַּפ' דְו. ץֵקן ַיְנִמיא ְּכִה ֶׁש"עַלֶצ"

 איַהְּד אָריעּוִׁשְו ,אָתלּוָּג ףסֹו אהּו לֵצְו םיֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" .)ער ואתחנן( רַהּזַֹּב

 בֵּכַעְתֶאְּד זֶרֶא איַהְּכ אהּו הָאָרְתַּב אָתלּוָגְּב אָדְו .)טז ויקרא( רַהּזַֹּב םַּג ינּוִצָמ הֶז יןֵעְכּו .אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש לֵצ

 אָרהֹוְנִּב לֵצ ידִבָעְּד דַע איָנִרֲחַא אָמיֹוְּד אָתירּוִׁשְו אָמיֹו אהּו יּהֵמּוּיִקְּב יםִאָקְּד דַע יקִלְסִּד אָּתְעַּׁשִמּו ,הָאָקְּלַסְל

 זָאֶׁש ,תצֹוֲח רַחַא הָעָׁש יִצֲח דַע םֹוּיַה יִצֲח דעֹוְו ,תלּוָּגַה לֶׁש הָנָׁש ףֶלֶא רַמלֹו הֶצרֹוְו םָׁש א"ָרְּגַה ׁשֵרָפְמּו .אָמיָמִּד

 זָאֶׁש ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַּב יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש ֹוׁשרּוֵּפ אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה ׁשֵרָפְמ ןֵכְו .יבִרֲעַהְל םֹוּיַה ילִחְתַמ

 ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי" )ד ,צ תהילים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָנָׁש ףֶלֶא ה"הקב לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש ןיָוֵּכ :יםִרָבְּדַה ראּוֵּב .בָרֲעַמְל לֵּצַה הָטָנ יִּכ רָּכִנ

 ,םֵלָׁש םיֹו אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע יםִזְּמַרְמַה ,לֵצְו םיֹו רבֲֹעַּיֶׁשְּכ הֶיְהִי תלּוָּגַה םּוּיִס ,"ַיֲעבֹר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום ֵעיֶניָךְּב

 יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ ינּוְיַה .לֵּצַה ןַמְז דַע יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָהֵמ קֶלֵחְו

 18ְּב ילִּפְכַנְו ,תעֹוָׁש 24ְל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קֵּלַחְנ םִאְו .תלּוָּגַה ףסֹו הּוֶז ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּוֶׁש ,ה"הקב לֶׁש

 יֵנְׁשִּב רַהּזַֹה רֵמאֹו הֶז לַעֶׁש .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו תֶא לֵּבַקְנ ,םיֹו לֶׁש תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש דעֹוְו ,הָלְיַל לֶׁש תעֹוָׁש 12 ,יִצֵחָו

' ג. רַה אָּיִרְטיַמִג ְּבהָמָחְנ  אֹוהָחְנִמים ִמָע ְּפ'בּו. הָמָחְנת ֹוּיִת אֹוהָחְנִמא ֶׁש"ז שליט"יף הרמִסהֹוְו. אָתלּוָּג ףסֹו תמֹוקֹוְמ

יף ִסהֹוְו .)פסחים פא(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמ ַּכׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבת ֶׁשמֹוֵּׁשם ַהֵהֶׁש. ,תִיַּב אָּיִרְטיַמִגים ְּבִמָעְּפ' ד. הֶדָׂש אָּיִרְטיַמִגים ְּבִמָעְּפ

 ֹוּנַמְזא ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַהִע" בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" בתּוָּכַהֶׁשא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"הרה

  .ב"תשע

 תלּוָּגַה לַע לּכַֹה ׁשֵרָּפְתִמ הָניֹו תיחּוִלְׁשִּד הֶׂשֲעַּמַהְו לּוּבַּמַה לָּכ )כא תיקון( רַהזֹ יֵנּוּקִתְל א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב

 ַוָּתבֹא .]ב"תשע תֹוּיִתאֹו[ ',גֹוְו ֲאֵחִרים ָיִמים ִׁשְבַעת עֹוד ַוָּיֶחל" )י ,ח תבראשי( בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .הָּלֻאְּגַהְו

 ןֵכְו ".ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה ]ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב[ ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו

 ְלֵעת" נַֹח ֶאל ַהּיֹוָנה ֶׁשָּׁשָבה ַהְּזָמן ֶׁשהּוא "אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת" )קעז( ל"ַחְמַרָל תֹוּלִפְּת ו"תקט רֶפֵסְּב אָבמּו

 ".ִׁשְבַעתְל" ב"תשע ֹוּב זָמְרִנ ".ָהָאֶרץ ַעל ָהיּו ַהַּמּבּול ּוֵמי ַהָּיִמים ְלִׁשְבַעת ַוְיִהי" )י ,ז בראשית( בתּוָּכַה ןֵכְו ".ֶעֶרב

 ב"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאה ְּגֶיְהז ִּתָאְו, לּוּבַּמת ַּבֶזֶמְרִּנֶׁש תלּוָּגַה ְךֵׁשָּמִּת ב"תשע דַעֶׁש ,"ָּיִמיםַה ְבַעתְלִׁש" ּה"ָּתִעְבּו

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

 אָבמּו



ת ֵעְל "ִּליםִּמַּב' ת באֹוד ָהַע, הָבֵּתַהֵמ ַחת נֹיַאִצל ְיֶׁש' ת תאֹוָהֵמ] לֵאֹוּגים ַהִּׁשִמֲחר ַהַעַׁש[ת ֹוּיִת אֹו'נל  ֶׁשְךפּוג ָהּוּלִדת ְּבֶזֶּמֻרְמ

ַוִּיָּיֶחל עֹוד : ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ  נַֹח ִּכיַוֵּיַדעַזִית ָטָרף ְּבִפיָה  ְוִהֵּנה ֲעֵלה בֶעֶרַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת " )יא, בראשית ח(". בֶרֶע

 ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָחְרבּו ָנהֵמאֹות ָׁש ׁשְוֵׁשַוְיִהי ְּבַאַחת : עֹודֵאָליו  ָיְסָפה ׁשּוב ָנה ְולֹאַהּיֹו  ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאתתַעִׁשְב

  ".ָבהֵּתַהִמְכֵסה  ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ַוָּיַסר נַח ֶאת

 תַנְׁש לֶׁש רַהּזַֹה ץֵק לַע א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרהֵמ רָמֲאַמ 'ידּוִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוא ְּבָבמּו

 נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[ ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש תיכּוִרֲאַּב םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע

 הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל יםִסָנְכִנ

 ִזְמָנא ַּבֲההּוא ,ב"ע :)ריט פנחס( רַהּזַֹּב זָּמֻרְמּו .יםִּיִבְרַעָה תֶאְו .בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז

 ב"רע ַּתְׁשלּום ַעד 'כּוְו ְׁשִתיָתָאה ֶאֶלף .ָיִגילּו ְּבִרָּנה ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו םַצִּדיִקי ּוְבֵכן"

 ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי" ".ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם ֶעֶרב" יבִתְכִּד אהּו אָדֲה ,ֶעֶרב ִיְהֶיה

ה ק ֶזסּוי ָּפִּכ, "רַהַּנַע ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי "קסּוָּפת ַהיר ֶאִּכְזר ַמַהּזַֹהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ."'ְוגֹו ַהַּנַער

ב "ת תשעַנל ְׁשד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, תכּוְלַמד ּוסֹות ְיֶרֶּבַחְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִחא ְּבהּוֶׁש. יןִמָיְנ ִּבְךֶרה ֶּדָדיהּוף ִוֵסר יֹוּוּבל ִחז ַעֵּמַרְמ

 "תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהוכן . דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַחת ת ֶאֶרֶּבַחְּמֶׁש

א "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". רה אֹוֶיְהִי", ב"תשעת ַנ ְׁשַעיִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִג ְּב"בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִגְּב

ף ֶלה ֶאָּׁשִמֲח ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְבּו. ב''ים תשעִפָלֲא' ן הַמְז ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" בתּוָּכַהֶׁש

 ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעא ֶׁש"שליט' ו' י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו  .הָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשה ְוָאע ֵמַבֶׁש

ת "רע "ַגֶרא ֶׁש"טז שלי"רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהת ַעֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַי

, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעת ֶׁשיבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג אִׁשיתֵר" )כ, במדבר כד( בתּוָּכַה

ָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָּגַעְר" )ו, תהילים ט( בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמעַגֶרן ֵכ ְו". אֵבדֲעֵדי ְוַאֲחִריתֹו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו

ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת " )דל, בראשית מד(ב תּוָּכ ןֵכְו ".ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד

ית ת ֵּבל ֶאֵּמַסְמין ַהִמָיְנר ִּבַעַּנב ַהֶרֶעד ָהַעֶׁש, בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו, "ָבָרעֶּפן ֶאְרֶאה " ףֵסיֹור ְלֵמה אֹוָדהּוְּיז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ". ָאִבי

 )כב, שמות לב( בתּוָּכז ַּבֶמ ֶרׁשן ֵיֵכְו. םִיַמָּׁשַּבי ֶׁשִבל ָאר ֶאֵּׁשַקְתִה ְל,"ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי"ה ב ֶזָּצַמְב ּו"ֵאיֶנּנּו ִאִּתי" ׁשָּדְקִּמַה

ע ַרת ָהיַטִלה ְׁשֶיְהִּת, בֶרֶען ָהַמד ְזַעֶׁש, בֶרֶעת ֹוּיִתאֹו".  הּואְבָרעַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ַאל ִיַחר ַאף ֲאדִֹני ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָהָעם ִּכי "

  ." ְולֹא ֵאָדע ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְךַבַערַוֲאִני ") כב, תהילים עג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, רַעַּבת ֹוּיִתאֹוְו, בָעָרת ֹוּיִת אֹובֶרֶען ֵכְו. םָלעֹוָּב

ִׁשְבִעים ַהּקֹולֹות ֶׁשּצֹוַוַחת ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ַעל :) משפטים קיט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ּו."ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה" )יג,  גרות(

ְּכמֹו ", ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתַקֵּים ְּבִיְׂשָרֵאל. ְּבִׁשְבִעים ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות,  ַהַּקְדרּות ַּבָּגלּותֶׁשִהְתַחֵּזק ֲעֵליֶהם, ָּבֶניָה

ַחי "ּׁשּום ֶזה ּוִמ, ְוִנְׁשַּבע ָלּה ּבֹו ִלְפּדֹות ֶאת ָּבֶניָה ַּבּבֶֹקר. 'ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחיל ִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ֵּכן ָהִיינּו ִמָּפֶניְך ה

ה ָּלֻאְּגל ַהת ַערּוז ְלַמז ָרַעי ּבִֹּכ, הָּלֻאְּגץ ַהל ֵקז ַעֵּמַרְמ" ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה" בתּוָּכַהים ֶׁשִארֹו ."ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ה

 ּהָּתִעה ְּבָּלֻאל ְּג ַעְמַרֵּמזה ֶּזק ַהסּוָּפַהֶׁש .)רות קז( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמַה "ַהּבֶֹקר ַעד" הֶּכַחְּתֶׁש, היָדִתֲעָה

ְוהֹוִביִלי ֶאת ָּבַנִיְך ְלָׁשם ַּבּתֹוָרה , ִּתְהִיי ָּכֵעת ַּבָּגלּות, ִליִני ַהַּלְיָלה :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. ןָמְּז ַהיַעִּגִהְו, הֶכא זֹול לֵֹאָרְׂשם ִיַעֶׁשְּכ

ִׁשְכִבי ַעד ' ַחי ה. "ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי"ְוִאם לֹא , ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִיְך ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל.  טֹוִביםּוְבַמֲעִׂשים

 ִׁשְכִבי ַעד ְךֵלֳאָגְלּפֹץ ְוִאם לֹא ַיְח ")ח"שבועות תרנ(' תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַעד ֶׁשָּיבֹא ַהּבֶֹקר ְוֶהָאַרת ַהְּגֻאָּלה, ַהּבֶֹקר

 ) הוצאת החיים והשלוםםמודפס בסוף שער הייחודי( ל"יַזִרֲאָל' םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַצ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו . הּוא ַהְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה"ַהּבֶֹקר

ז ֶמאן ֶרָכ ְּבׁשֵיְו. ת"א תהּו" 'ה", דסֹוד ְיסֹוא ְּבהּו" יַח" "ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי ַחי הְךֵלֳאָגְלְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ "

א ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע "ַהּבֶֹקר ַעד ִׁשְכִבי ה"הוי ַחי"ן ֵכְו .הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ֶאַעֵגֹוּנר ֶׁשֶׁשֲאב ַּבּתְֹכן ִלַּתא ִנּלֹל ֶׁשדֹוָּג

א "ז שליט"יף הרמִסהֹוְו .ב"תשע ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא הּוֶׁש. שב אָּיִרְטיַמִגְּב ּבֶֹקרֶׁש א"שליט ז"הרמ יףִסהֹוְו. ג"תשע

   . ָלָּמה ָּלְךֲחָמָנא ְּדַרַּכְבֵׁשיַּבֲהֵדי .) ברכות י(א ָרָמְּגל ַהז ַעֵּמַרת ְמלּוָּגן ַהַמל ְזר ַעֵּבַדְמַה "ִׁשְכִבי"ֶׁש

 ןֵכְו

ָּכתּוב 



 ֵּכן ַּגם הּוא ַוֲהֵרי ,ַהַחִּיים ֵעץ ַטַעם טֹוֲעֵמי ְלָכל ָידּוַע הּוא ַהְיסֹוד ַעל ָהֲעָטָרה ִׁשעּור )קו דף 'ושערים הקדמות'( 'ֶּלֶׁשם'ַה ְלׁשֹון

 תּובַהָּכ ,"ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני" ַהָּכתּוב ַּפְׁשטּות ְוֶזהּו ,ִּדְבִעָּתּה ַהֵּקץ ַהּכֹל הּוא ַהְּזָמן אֹוָתּה ְוָכל ,ָרב ְזָמן ֶמֶׁשְך

 ֵּכן ַּגם ְוֶזהּו ".ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ְׁשֵניֶהם ִיְתַקְּימּו ַוֲהֵרי ,ַהִּפְדיֹון ֵעת ֶׁשָּיִחיׁש ֶאָּלא ,ִּדְבִעָּתּה ֻּכּלֹו ַהְּזָמן ָּכל ֻיְמָׁשְך ֶׁשּלֹא ַמְבִטיַח

 .ֵּכן ַּגם ֲאִחיֶׁשָּנה ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס ֻּכּלֹו ִּדְבִעָּתּה ַהְּזַמן לָּכ סֹוף ַעד ְיַאֵחר ֶׁשּלֹא ,"ְיַאֵחר לֹא ָיבֹא בֹא ִּכי" ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה

 תעֹוָׁש ׁשֵׁש רַחַאְל ,בָרֲעַמְל הֶטנֹו לֵּצַהֶׁשְּכ םֹוּיַה לּוּפִׁש לַע זֵּמַרְמ 'םֶׁשֶּל'ַהְּד הֶאְרִנ .ְלִׁשּפּולֹו ָהֲעָטָרה ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַרק הּוא ֶזה ָּכל ֲאָבל

 הָרָטֲעָה יַעִּגַּתֶׁש דַע הָפקּוְּתַהֶׁש )פט ,פח דף 'ושערים הקדמות'( 'םֶׁשֶּל'ַּב אָבמּו ןֵכְו .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו לַע רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,יִצֵחָו

 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשו"שפם ן ֵׁשֵכְו .דִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמַפקּויל ְּתִחְתל ַּתּויּפִׁשה ַלָרָטֲע ָהיַעִּגַּתֶׁשְכּו ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת יאִה ,לּויּפִׁשַל

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים  )א"פ(' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשה ְלֶז ְו.לּוּפִׁשת ַבֵתז ְּבָמְרִנ, ילֵעְלִדד ְּכִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמיא ֶאִבא ֵמהּוְו, יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד

ָהֵאין ְלָך , ּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלםִר ,ְואֹוֵמר, ּוְמַדֵּבר ְּבַסֲעַרת רּוַח נֹוָרָאה  ִמְסּתֹוֵבב ְּבַחְדרֹו]אָניְלִּוא ִמ"ָרְּגַה[י ֶאת ַרֵּבנּו ָרִאיִת

' ֲאִני ה"ׁשּוט ֶׁשְּבִדְבֵרי ַהְבָטָחְתָך  ָאנּו עֹוְמִדים ְּבָכל ּתֶֹקף ַעל ִּדְבֵרי ַהְּפַׁשט ַהָּפ,ֲאִחיֶׁשָּנהַלין ְּבִעָּתּה ֵּב ֶּדֶרְך ֶאְמָצִעית

 אֹו. תַעְבִׁשת ֹוּיִתיא אֹו ִהב"תשעת ַנְׁשּו, עַבר ֶׁשַּפְסד ִמסֹויא ְּבד ִהסֹוְית ַהֶרֶטֲעא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו ."ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה

  .יַׁשִין ֶּב ְּבִגיַמְטִרָּיא עַבֶׁשן ֵכְו. יםִנ ָׁשֶׁשַבע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְּבׁשֹוָפר ַקעְּתיל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבר ֵהָבְכּו. קרֹוְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ְו.יַחִׁשל ָמר ֶׁשָפֹוׁשל ת ֶׁשנֹוֹואׁשִרת ָהֹוּיִתאֹו' גא ַה הּוו"שפם ֵׁש

ָאז ִיָּמֵלא ) ב, תהילים קכו(" ֶרץָּפמֹו ְׁשִּיְקָרא ַו" )כט, בראשית לח( יםִקסּוְּפת ַה" רו"שפם  ֵׁשןֵכְו .ב"תשע ק"ְּפרֹו אֹוִתּיֹות

ה ם ֶז ֵׁשְךֶרֶדְּד". ּנּו ָעֵקבׁשּוֶפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוְפהּוא ְי" )טו, בראשית ג(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ז בָּמֻרן ְמֵכְו". ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנהּוינּו ִּפחֹוק ְׂש

 ּנּוןיִהַעִתיִדין  וכפי שמובא שם בתרגום ירושלמי. ַעדּוָּיר ַּכָּפְס ִמתֹום אֹוֵה ֶׁשׁשָחָּנ ַליַחִׁשָּמין ַהה ֵּבָלדֹוְּגה ַהָמָחְלִּמת ַהֶלֶהַנְתִמ

  .יָתא ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחאָיּו ְלֵמֲעַבד ְׁשפיןֵּלִאין ְלֵּלִא

 ִמן .)מג( 'םלֹוָׁש רַהְנ' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ .םִייַנֵעָה לַע יםִרְמֹוּׁשֶׁש יםִבָעֶל הָּלֻאְּגַה לֶׁש םֵּׁשַה אהּוֶׁש ב"ע םֵׁש יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

 לֹו ֵסֶתר ָעִבים" דסֹו הְוֶז ָהְראּות ִלְמנַֹע ָהֵעיַנִים ַעל ַהּסֹוְגִרים ֶהָעִבים תַנְּבִחי ֶׁשֵהם ָהַעְפַעַּפִים ַנֲעִׂשים ב"ָהע

, "ןָנָע ֶהבַע"א ָרְקִּנ ֶׁשןָנָעא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .ָהַעְפַעַּפִים ֶׁשל ב"ע ֶׁשהּוא "ֶהָעָנן ְּבַעב" דסֹו הֶז ַּגם ,"הִיְרֶא ְולֹא

  .דִון ָּד ֶּביַחִׁשם ָמף ִעֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמת ת ֶאֶרֶּבַחב ְמ"ת תשעַנְּׁשן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפ ְּכ,דִוף ָּדֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַמְלֻכּיֹות ַאְרַּבע ֶׁשל ָמְׁשָלן ֵאין ֶאְלָעָזר ר"א ."אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" )תקפה רמז זכריה ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 אָֹתם ֵּׁשבַוַּי ַהְּפָגִרים ַעל ָהַעִיט ַוֵּיֶרד" ִּדְכִתיב ָלֵמד ַאְּת ֵמֵהיָכן ,ה"הקב ֶׁשל ִמּיֹומֹו ֶאָחד יֹום ֶאָּלא

 חּוץ ,"ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל ׁשֵֹמָמה ְנָתַנִני" ֶׁשֶּנֱאַמר ִּכְדָבְרָך ְךֲעָר ֶּבן ֶאְלָעָזר 'ר ֵליּה ָאַמר ,"אבֹוָל ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי ַאְבָרם

 ָׁשָעה ָידֹות ְׁשֵּתי ְּבַמֲעָרב ָלבֹא נֹוָטה ָּמהְּכֶׁשַהַח ּוְרֵאה ּבֹא ֵּכן ֶׁשהּוא ְלָך ֵּתַדע ,]הָעָׁש יׁשִלְׁש יֵנְׁש[ ,ָׁשָעה ָידֹות ִמְּׁשֵּתי

 םַגְו ".אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל אֹוָרן ִיְצַמח ָהֶעֶרב ָיבֹא ֶׁשּלֹא ַעד ֵּכן ,לֹו נַֹגּה ְוֵאין אֹורֹו ָּתׁש

 מֹויֹו רֵאָבְמ 'יחֹוִׁשְמ תעֹוּוׁשְי'ִּב אלֵנַּבְרַּבַאָהֶׁש הָיְנַתְּנִמ א"שליט ץְרַוְׁש בַרָה יִל בַתָכְו .בֶרֶעָה דסֹוְּב יאִה הָּלֻאְּגַהֶׁש יםִארֹו אןָּכ

 ,הָנָׁש םִיַּפְלַא ה"הקב לֶׁש מֹויֹוֶׁש .)ד צ תהילים( י"ִׁשַרְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִׁשְרָפְמַה לָּכ מֹוְּכ הָנָׁש ףֶלֶא אלְֹו ,הָנָׁש םִיַּפְלַא ה"הקב לֶׁש

 ןֵהֶׁש הָנָׁש ו"נ יתִחְפַנְו ,ח"תתכ יםִפָלֲא 'ג תַנְׁשִּב בָאְּב הָעְׁשִתְּב הָיָהֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻחֵמ הָנָׁש םִיַּפְלַא בֵּׁשַחְנ םִא הֶז יִפְלּו

 ןֵכָלֶׁש א"שליט יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יִל בַתָכְו .ב"תשע תַנְׁש בָאְּב הָעְׁשִתְל יַעִּגַנ ,ׁשָרְדִּמַה יֵרְבִדְּכ הָעָׁש תדֹוָי יֵּתְׁש

 ַוֵּיֶרד" :ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש קסּוָּפַה ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" קסּוָּפַה תֶא ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַה

 יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אהּו ׁשָרְדִּמַה לֶׁש רֹוקֹוְּמֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע ,"ַהְּפָגִרים ַעל ָהַעִיט

 ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ֶׁשל ִמּיֹומֹו ַאַחת ָׁשָעה בַתָּכֶׁש םָׁש 'ו קֶרֶפְּב תֹויָטִׁשְל רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְו ,חַסנֹ תֹואֹו אָבמּו םָּׁשֶׁש )כז פרק( 'רֶזיֶעִלֱא

 אהּו תלּוָּגַה ןַמְז ןֵכָלְו ,יׁשִלְׁשּו הָנָׁש ג"פ יאִה הָעָׁשֶׁש רַבָס רֶזיֶעִלֱא יִּבַרֶׁש יםִארֹו .ָׁשָנה יׁשִלְׁשּו יםִנָׁש ְוָׁשלֹש ִניםֹוְׁשמ אהּו

ת ָּבת ַׁשֶפֶסֹון ּתַמל ְזת ַעזֹוְּמַר ְמָׁשָעה ָידֹות ְׁשֵּתין ֵכְו. ילֵעְלִדְּכ ב"תשע תַנְׁשִל יַעִּגַּמַה הָעָׁש תדֹוָי יֵּתְׁש תחֹוָּפ דָחֶא םיֹו

   .הָעת ָׁשדֹוי ָיֵּתם ְׁשֵהֶׁש, היָעִקְּׁשם ַהֶדת קֹוֹוּקים ַּדִעָּבְרַא, םִיַלָׁשירּוים ִּביִפִסֹוּמֶׁש

  ְוֶזה

ן ֵכְו

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ



 ֵיׁש ֶׁשָּמא ָאַמר ,ְׁשִכיָנה ִמֶּמּנּו ְסַּתְּלָקהְוִנ ַהָּיִמין ֵקץ ְלָבָניו ְלַגּלֹות ַיֲעקֹב ִּבֵּקׁש )קנז בראשית ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 לֹו ָאְמרּו ,ֵעָׂשו ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיָצא ַאָּבא ּוְכִיְצָחק ,ִיְׁשָמֵעאל ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיָצא ַאָּבא ֲאִבי ְּכַאְבָרָהם ְּבִמָּטִתי ְּפסּול

 ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך ְוָאַמר ָּפַתח ִמַּיד ,ֶאָחד ֶאָּלא ְּּבִלֵּבנו ֵאין ָּכְך דֶאָח ֶאָּלא ִּבְלָבְבָך ֶׁשֵאין ְּכֵׁשם "'ְוגֹו ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע"

 ןַמְז לַע תֹוֶׁשְּמַרְּמז ,דֶעָו םָלעֹוְל ַמְלכּותֹו ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך יםִּלִּמַּב םַּג הָּלֻאְּגַה לַע םֶהָל זַמָר בקֲֹעַיְּד הֶאְרִנ .'ֹוְוג ַמְלכּותֹו

 בבן עיין( תֹוּיִתאֹוָה םִע ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב דֶעָו םָלעֹוְל ַמְלכּותֹו ןֵכְו .דֶעָו םָלעֹוְל ,חַצֶנָל 'ה תכּוְלַמ הֶּלַּגְתִּתֶׁש הָּלֻאְּגַה

 רָבָע אָּיִרְטיַמִגְּב ב"תשעֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו ).הגאולה על מרמזים אלו שתיבות :יג חגיגה יהוידע

 יַחִׁשה ָמָמֵלה ְׁשָּלֻאְּגא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ןָמְּזַה לַעֵמ חַּצֶנ תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש הָנָׁש ינּוְיַה ,ידִתָע הֶוהֹ

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ,ְּדָחְכְמָתא ָרָזא ִאיהּו ִסְטִרין ִּבְתֵרין ֶאָּלא ,ַאַּמאי ו"ְּבָוא ָמֵלא ,"ַיֲעקֹוב ְּבִריִתי ֶאת ְוָזַכְרִּתי" ,ְוָאַמר ָּפַתח ִׁשְמעֹון

 ִאנּון ְּדַכד ,ִאְּתַמר ְּדִיְׂשָרֵאל ָּגלּוָתא ַעל ְקָרא ַהאי ֲאָבל ,ַיֲעקֹב ֵּבּה ְּדָׁשֵרי ֲאָתר ,ְּדָחְכְמָתא ַּדְרָּגא ָרָזא ְּדִאיהּו ֲחָדא

 ,ו"ְּדָוא ְּבָרָזא ּוְפִקיָדה .ְׁשִּתיָתָאה ְּבֶאֶלף ְוִאיהּו ,ו"ְּדָוא ְּבָרָזא ִיְתַּפְּקדּון ַיֲעקֹב ֵּבית ְּדִיְתַּפְּקדּון ִזְמָנא ַההּוא ,ָּגלּוָתא ּגֹו

 ִלְבַרֵּתּה ְּפִקידּו אְׁשַמָּי ֶאָלּה ָיִקים ,ְׁשִּתיָתָאה ְּבֶאֶלף ְּדָדָׁשא ְלִעּבּוָרא ְׁשִנין ְּדִׁשִּתין ּוְבִזְמָנא ,ִעָּדן ּוְפָלג ִרְגֵעי ִׁשית

 ִעּבּוָרא תאֹוָרְקִנ תנֹוֹואׁשִרָה יםִנָּׁשַה יםִּׁשִׁש רֶׁשֲאַּכ ,הָנָׁש הָאֵמ ְךָׁשְמִּנֶׁש ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג לֶׁש יְךִלֲהַּת לַע רֵּבַדְמ רַהּזַֹה .ְּדַיֲעקֹב

 י"ר ַחַּבת ֹוּיִתת אֹוֶלֶּד ַהיַחִרְּב[. ְוסֹוֵגר עַפֶּׁשַה ֶאת ֶׁשּפֹוֵתַח יֹוֵסף ֶּבן יַחָמִׁש ְּבסֹוד ִציָרּה ַעל ֹוֶבֶבתּתַהִּמְס ֶּדֶלת יאִהֶׁש ְּדָדָׁשא

  ].עָדָיהֹון ְי ֶּב–. ףֵסל יֹוד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה

 ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם". "א ֶאל ָׁשַמִים ָיִדיִּכי ֶאָּׂש ",םִיַמָּׁשם ַלִיַדת ָייַאִׂשְניא ִּבה ִהָעבּוְּׁשַהים ֶׁשִקסּוְּפי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹו

 ְועֹוד, ָׁשָנה ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר ד"יַּיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש ֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבה ֶּׁשי ַמל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנְו". ַהָּׁשַמִים ֶאל

 ִלְזּכֹות ִלְׁשֵלמּות ַהִּתְפֶאֶרת ּוִבְׁשִביל. ְׁשֵּתי ָיַדִים ִּדְסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת ֵיׁש ָלּה.  ְּבָרֵחל ְוֵלָאה ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות,ָׁשָנה ָעַבד ֵאֶצל ָלָבן ד"י

א ֵהְיל ד ֶׁשֹוּסה ַהֶז ְו.ד ָׁשָנה" ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַקֵּׁשר ַּגם ִעם ֵלָאה ְוַגם ִעם ָרֵחל ָהָיה ָצִריְך ַלֲעמֹל ַּפֲעַמִים י,אבֹיד ָלִתָעת ֶליַנִחְבִּב

ה "י מּוּלִמה ְּב"ם הויד ֵׁשֶגֶנְּכ, ד"ים יִמָעְּפ' בן ַיְנִמת ְּכֹוּיִת אֹוח"כ ֹו ּבׁשֵּיֶׁש, אָּיַמְלי ָעֵמְלָעְלם ּוַלָע ְלְךַרָבא ְמָּב ַריּהֵמְׁש

. יׁשִּדַּקל ַהֶׁש'  אׁשרּוְדל ִּב"יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ר ְּבָאבְֹּמַּכ. תֹוּיִת אֹוח"כ ׁש ֵיֹום ּבַּגֶׁש, בקֲֹעל ַית ֶׁשֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמַה

ְוִיְבֶנה ָיִדיד , ָיבֹוא ָיִדיד ֶּבן ָיִדיד .)מנחות נג( ָּמִצינּו ַּבְּגָמָראי ֶׁשִפְכּו. אבֹיד ָלִתָעל ֶלד ֶׁשֹוּסיא ַהם ִהִיַדי ָיֵּתל ְׁש ֶׁשה זֹויָנִחְבִּד

ְוִיְבֶנה ָיִדיד ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש , ]ֶׁשִּנְקָרא ְיִדיְדָיה[ָיבֹוא ָיִדיד ֶזה ְׁשלֹמֹה . ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו ְיִדיִדים,  ֶׁשל ָיִדידְּבֶחְלקֹו, ְלָיִדיד

ְלִבְנָיִמן ָאַמר "ֶׁשֶּנֱאַמר , ָיִמיןְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ָיִדיד ֶזה ִּבְנ, ְלָיִדיד ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ָךַמה ְּיִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתי"ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ְמַרֵּמז ַעל ָּיִדיד ֶׁשא"יז שליטְיַרְגְני יּוִראּו' ג ר"ם הרהֵׁשם ְּבר ָׁשָמֲאַמ ְּבאנּוֵבֵהְו. 'ְוִיְתַּכְּפרּו ּבֹו ְיִדיִדים ֶזה ִיְׂשָרֵאל ְוכּו, "'ְיִדיד ה

  .יםִנ ָׁשח"כת רֹוָאְׁשִנ, הָאֵּמף ַהד סֹו ַעב"תשעת ַנְּׁשן ִמֵכְו .הָאֵלל ְוֵחל ָרת ֶׁשמּוֵלְּׁשד ַהסֹו ְּב ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשַהָּיד ָיד

ל ז ַעֵּמַרְל, קָחְצִיב ְלֶרֶעל ָהר ֶׁשֶׁשֶּקת ַה ֶאיׁשִּגְדר ַמַהּזַֹהה ֶׁשֶאְרִנ ,ֶעֶרב ְּדִיְצָחקד ָהסֹוה ְּבֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהר ֶׁשַהּזֹן ַהֹוׁשְּלים ִמִארֹו

ִּכי הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַעל ְּבֵני  ',ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו'יֹאְמרּו ְלִיְצָחק  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ,:)שבת פט(  ֶּׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָראהַמ

ְּבאֹותֹו  .)תולדות קלה( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. קָחְצד ִיסֹוה ְּבֶיְה ִּתֻאָּלהְּגַהֶׁש :)שמיני לח( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ֶׁשִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלה, ִיְׂשָרֵאל

ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות , "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם"ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', כּו ְוְזָמן ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה

 ּוְסִמיְך "ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל" )יח, בראשית כה( 'יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבן מּוֵכְו .ק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמןַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹו

א ָבן מּוֵכְו .ְלדֹות ִיְצָחקלֹוַמר ְּכֶׁשִּיפֹל ִיְׁשָמֵעאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָאז ִיְצַמח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשהּוא ִמּתֹו. ְלדֹת ִיְצָחקֹוֵליּה ְוֵאֶּלה ּת

ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח , י"ץ ַח"ֵק, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק )נח' וירא ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּב

  .הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁשרֶקּבַֹהת ֹוּיִתק אֹוָחְצת ִיֶׁש ֵאהָקְבִרא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו ." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ְּבסֹוד 

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

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

 מֹוְּׁשי ֶׁשִּתְעַמ ָׁשןֵכְו".  ַהְּיהּוִדיםר צֵֹרי ָהֲאָגִגא ַהְּמָדָתןַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּב" )י, אסתר ג( בתּוָּכת ַה"סן "יַרִאא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרה

 ינּוִצָמ

 ַרִּבי

ד עֹוְו

ד עֹוְו

ן ֵכְו



ם  ִעיִגָגֲאן ָהָמָהְּבִגיַמְטִרָּיא  ד'ַגיְנִדֶמְחַאא ֶׁש"ט שליטּוּבְחּו ּבהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יִנְמָהָאא ית הּוִסְרַפס ְּבַרָּפר ִמֵרֹוּצל ַהֶׁש

  .לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמַה

ת לֹודֹוְּגת ַהכֹוֵפֲהַּמה ַהָנְלֶחְתב ַּתרֹוָּקן ַהיָס ִנׁשֶדחֹר ְּבָבְּכא ֶׁש"אי שליטַלּוּזן ַאילֹור ֵאַהְדִּת' ל רָּבֻקְמג ַה"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

להזדרז בתיקון כי אחרי פורים והרב אמר , ם לכפרה"שעשו גלגולי שלג עם כוונות בשובבילאברכים  הדברים נאמרו(. הָּלֻאְּגל ַהֶׁש

י יוכלו  )תיקונים כאלו ותר לעשותהעולם הולך להתהפך ולא  ..  

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

ָנָהר ְּפָלָגיו : ּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלהֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ִיְרֲעׁש: לֹא ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים

ָהמּו גֹוִים ָמטּו : ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל ִּתּמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר: ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאלִֹהים ְקדֹׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון

" רֶקת ּבֹנֹוְפִל" הֶיְהִּת גֹוּג תַלָּפַּמֶׁש יםִארֹו . ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה ְצָבאֹות ִעָּמנּו'ה: ַמְמָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ

א ּוהֶׁש ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבִמַּפְלֵגי ַהָּנָהר ַהּיֹוֵצא  תכּוְזִּב ּהיָלִּצַהְל םִיַלָׁשרּוְי בֶרֶקְּב ןּכְֹׁשִי 'הַו .'כּוְו הָמָדֲא תידֹוִעְרּו יאִמָנצּו יֵדְי לַע

ְּפִניִמּיּות ר ֶׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדה ְלָיָאאן ְרָּכִמּו. ַעדּוָּי ַּכְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה לַע זֵּמַרְמּו, ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ אבָֹל ידִתָעֶל אֵצֵּיֶׁש הָמְכָחַה לֶׁש רָהָּנַה

ַעל ֵּכן לֹא " הֶּזק ַהֶרֶּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ ֶׁשִאיַרןא "ז שליט" הרמיףִסהֹוְו. יםִמֲחַרְּב אבָֹּתֶׁשה ָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי םַע לַע ןֵג ָּתַהּתֹוָרה

ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני " )כז, מו' ירמי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ן"יַרִאת ֹוּיִתאֹו"  ְּבָהִמיר ָאֶרץִניָרא

   .ן"איַרִא אָּיִרְטיַמִג ְּב"ֲחִרידַמַנן ְוֵאין ֲא ְוָׁשַקט ְוַׁשבָׁשב ַיֲעקֹוְוֶרץ ִׁשְבָים ֶא ַזְרֲעָך ֵממֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת

 ְוַהּיֹוֵדַע, ְך ִׁשעּור ָּגלּות ַהֶּזה ַעד ֶרֶדת ַמְדֵרגֹות ֵאּלּו זֹו ַאַחר זֹוׁשֹ ִיְמָאְמָנם )נהר ג' מעין א(' םָהָרְבַאד ְלֶסֶח'ר ֶפֵסְּב

ְוֵיַדע ְזַמן ,  ֵיַדע ִׁשעּור ָּגלּוֵתנּו ַעד ַּכָּמה,ְלַׁשֵער ְוִלְמנֹות ִׁשעּור ַמֲהָלְך ֶזה ַּכָּמה ָאנּו יֹוְרִדים ִמֵּדי יֹום ְּביֹום

קּוָמה "ְוָאז , ְׁשַּכב ְלָעָפר ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא נֹוֶפֶלת ְויֹוֶרֶדת ַעד ֶׁשִּת,"ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוָפֶלת" בתּוָּכר ַהַמָאה ֶׁשְוֶז, ַהְּגֻאָּלה

ת רֹוָפְּסר ַּבֵתיֹון ְּבֹוּתְחַּתא ַהע הּוַׁשר ֵּתַּפְסִמּו. היָדִרְיית ַהִלְכַת ְּביּוְהל ִיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁשה ְּכֶיְה ִּתּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגים ֶׁשִא רֹו".ֶעְזָרָתה ָלנּו

 יַחִׁשָּמי ֶׁשֵנְפִּלר ֶׁשַמָאֶׁש' י ַחיׁשן ִאֶּב'ם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְיי ַהֵנָיְנִעיא ְּב ִהְּבדֹוֵרנּוה ָלדֹוְּגה ַהיָדִרְין ַהֵכְו. עַׁשד ֵּתד ַעָחֶאן ֵמֵהֶׁש

) ב, עמוס ה( בתּוָּכַּבז ָמְרה ִנן ֶזָיְנִעא ֶׁש"ער שליטֶלְפְמן רּורֲֹהַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. תיעּוִני ְצֵנָיְנִעה ְּבָלדֹוה ְּגיָדִרה ְיֶיְהא ִּתבָֹי

  ."קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל" זָא, ּוּנֶּמה ִמיָלִפר ְנֵתין יֹוֵאם ֶׁשקֹוָמית ְלִּתְחַּתה ַלָלְפָּנֶׁש ְּכ".ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל"

ה ָּלֻאְּגל ַהים ַעִרְּבַדְמ ַהַּבְּפסּוִקים ינּוִזֲא ַהתיַר ִׁשתַׁשָרָפ ְּבםת ַּגֶרֶּכְזה ֻמָּלֻאְּגל ַהה ַעָעבּון ְׁשֹוׁשָּלַהא ֶׁש"ז שליט"הרמ

. שב אָּיִרְטיַמִגְּב "אָּׂשֶא"ר ֶׁשֵאֵב ּו".ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים ָיִדי ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם" )מ, דברים לב( היָדִתֲעָה

א ֶאי ִּכ"ן ֵכ ְו.ב"תשע ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא הּוֶׁש  "ִּכי ֶאָּׂשא"ר ֵחן ַאֶפֹאּ ְבאֹו "ִׁשְכִבי" אָּיִרְטיַמִגְּבת "ר" ִדיָיַמִים ָׁשל ֶאּׂשָ

ְלִּתיְך ּוְגַא"ְוִאם לֹא , ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִיְך ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל .)רות קז( ׁשָדר ָחַהֹזּ ְבּינוִצָמּו ".ִׁשְכִבי" אָּיִרְטיַמִגְּב

ְוִאם לֹא  ")ח"שבועות תרנ( 'תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ַעד ֶׁשָּיבֹא ַהּבֶֹקר ְוֶהָאַרת ַהְּגֻאָּלה, ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה. "ָאנִֹכי

ה ָעבּוד ְׁשסֹויא ְּבִהֶׁש, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאד ְּגת סֹות ֶאמֹוקֹוְּמי ַהֵנְׁשים ִּבִארֹוְו.  הּוא ַהְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה" ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקרְךֵלֳאָגְלַיְחּפֹץ 

ַחי "ן ֵכְו. י"ַח ןַיְנִמְּכ עַׁשֵּת יםִמָעְּפ 'ב תֹוּיִתא אֹוהּוב "תשע ֶׁשנּוְרַאר ֵּבָבְּכי ֶׁשִפְכּו. ַהְיסֹודת ל ֶאֵּמַסי ְמַחְּד, י"ח תיַנִח ְּבְךֶרֶּד

ם ִע "ַהּבֶֹקר ַעד ִׁשְכִבי ה"הוי ַחי"ן ֵכְו .יםִנה ָׁשָאל ֵמ ֶׁשַּתֲהִליְך ֶׁשִהיא ּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגל  ַענּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, 100א ָּיִרְטיַמִג ְּב"ָאנִֹכי

  .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹוָה

ר מֹוְזִּמַה ְו," ְׁשמֹוִיּנֹוןמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ְיִהי ְׁש" יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעֵּבַדים ְמִּלִהְת ִּבב"ער מֹוְזִּמא ֶׁש" שליטז"הרמ

 מֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסְמ

, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, ויָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכֶׁש

ת ֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ, "יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו

ל ּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפ ְּתְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִוָּד

, םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָל ְו.יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצא ַהלֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִר ְציּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיְו

ַהֵּׁשם שפו ": ל"י ַז"ב ַרֵּבנּו ָהֲאִרּוַמה ֶּׁשָּכַת. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּוְד ".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי"

ן ֵכְו

ב תּוָּכ

א ָבמּו

 יףִסהֹוְו

 יףִסהֹוְו



ל  ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

 ח"עד  עֹוִנְׁשֲארּו ב"עק ֶרי ֶּפֵרֲחן ַאֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו .יַחִׁשָּמַהת יַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִוָּד

  .ב"ת תשעַני ְׁשֵרֲחא ַאבָֹּיע ֶׁשַבּׂשֹן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרְל, לָּזַמ  אֹוםֶחֶלן ַיְנִמְּכ, יםִּלִהְתים ִּבִקָרְּפ

ה ַהִּנְדַּפס ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ָהַרב "ז זללה" ְּבִאֶּגֶרת ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל אאאיָתִא )בשלח(' םִיַרְפה ֶאֵנֲחל ַמֶגֶּד'ר ֶפֵסְּב

 .ּוָצה ְוֵהִׁשיב ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרְתָך ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוֶתיָך ח, ַלָּמִׁשיַח ֵאיָמַתי ָאִתי ַמרט"בעש ַהה ֶׁשָּׁשַאל"ִמּפֹוְלַנאי ע

 .ם'ַעל ֵׁש'ְׂשָרֵאל ַּב'ִּבי ִי'ׁש ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַר"ְּבֵרי, ְוֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ִמן ַהָּגלּות ְּבֵריׁש ַּגֵּלי

ת ֹוּיִתי אֹו ִּכ,ב"תשעת ֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבט"בעשן ֵכְו. ִמן ָּגלּוָתאי ַהְיינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרתֹו ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוָתיו ָאז ִיְפקּון "ַּגֵּל

ם א ַּגהּו ְו.ה"תשעְּב אֹו .ב"תשעים ִפָל ֲא'הת ֹוּיִת אֹוט"הבעשר ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. ת"ת דטלנֹוּיִתאֹות ְּבפֹוְּלַחְתִמ' תְו' ט

ף ּוּלן ִחֵכְו. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַה ִעל"ט זצ"בעשר ַה"מֹוְדַאָהן ֵכְו. ּהָּנַמְזִב ּוּהָּתְעַׁשְּב, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּג ַעזֵּמַרְמ

ח ַסת נֹ ֶאאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ. ב"תשעה ְּבָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ ןֹוׁשָּלת ַהֹוּיִתן אֹוֵהֶׁש ת"דטלנ תֹוּיִתאֹוְּב' תְו' ת טֹוּיִתאֹוָה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ט"הבעשים ִמָע ְּפ'בּו, ָלׁשֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ט"הבעשן ֵכְו. ב"תשעת ֹוּיִתאֹו ִתָּׁשַבע  ְלָךָלׁשֹון ְוָכל ,הָּלִפְּתַה

ת ז ֶאַמט ָר"בעשם ַהַּגא ֶׁשֵציֹוְו. ֹוּלץ ֶׁשֵּקת ַהא ֶא"ָרְּגז ַהַמ ָרּהָּכְרה ַּדָעבּוְּׁשד ַהיא סֹון ִהֹוׁשָּלן ַהֵכְו. ב"תשע  אֹוִתָּׁשַבע

ט "בעשין ַהא ֵּבָלְפר ִנּוּבאן ִח ָּכנּו ָלׁשֵיְו, הָעבּוְּׁשד ַהיא סֹוִהן ֶׁשֹוׁשָּלד ַה סֹוְךֶרֶּד, תֹוהּוַמ ּותֹומּוְצַע הּוֶּז ֶׁשמֹוְׁשִּבץ ֵּקַה

ת ַּכְרִבז ְּבָמְרִּנ ַה,ףֵקזֹוים ִמָע ְּפ'ד אָּיִרְטיַמִגְבּו. ִתָּׁשַבע אָּיִרְטיַמִגְּב  ָלׁשֹוןיםִמָעְּפ 'בן ֵכְו. ב"תשעה ְּבָּלֻאְּגד ַהסֹוא ְּב"ָרְּגַל

ָּכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה  )ד"שבועות תרס(' תֶמת ֱאַפְּׂש'א ַּבָבן מּוֵכ ְו).ויחי(' םַעי נֵֹרְמִא'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמ ַּכ,לֵאָרְׂש ִיֹוּמי ַעֵחְּדץ ִנֵּבַקְמ

 ָּכל ְךר ָּכַאַח. ְוהּוא ִּתּקּון ָהִראׁשֹון ֶׁשִהיא ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ַהּגּוף. ח ֶּפה ָסחְוַהֶּפה ִנְתָקן ְּבַחג ַהֶּפַס. ִתָּׁשַבעְוָכל ָלׁשֹון ְלָך 

ל ה ֶׁשָהבֹוְּגה ַהָּגְרַּדת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמע ַבָּׁש ִתָךן ְלֹוׁשָּלים ֶׁשִארֹו . ִּבְׁשבּועֹות ֶשהּוא ְּדֵבקּות ַהֶּנֶפׁש ַּבּׁשֶֹרׁשִתָּׁשַבעָלׁשֹון ְלָך 

, ְּכִדְלֵעיל, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגד ֶׁשֹוּסה ַהֶּז ֶׁש,"יָהִפף ְּבָרָט"ְּבִגיַמְטִרָּיא ם ֶהד ֵמָחל ֶאָכְו, הָפ ָׂשאָּיִרְטיַמִגְּבן ֹוׁשָלן ֵכ ְו.תמּוֵלְּׁשת ַּבקּוֵבְּד

ה ָלדֹוְּגת ַהרּוְרעֹוְתִהד ַהה סֹוי ֶזַלאּוְו [".יָהִפף ְּבָרָט"ד ַהם סֹוֵהֶׁש, הֶּפים ַּבִאָצְמִּנה ֶׁשָפָּׂש ַהן אֹוֹוׁשָּלד ַהסֹוה ְּבָרּוׁש ְקּהָּתִעת ְּבַּלֻאְגִּד

ד סֹויא ְּבת ִהכּוְלַמְּד .יַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדאָּיִרְטיַמִגְּב ט"בעש ַה אֹו"יָהִפף ְּבָרָט" אֹו, הָפ ָׂשאֹון ֹוׁשָלן ֵכְו  ].ןֹוׁשָּלת ַהיַרִמְׁש ִלָהַאֲחרֹוןר ֹוּדַּב

ֵכן. ה" עְךֶלֶּמד ַהִו ָּדמֹות ְּכעֹובּוָׁשר ְּבַטְפט ִנ"בעשן ַהֵכ ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יםִרָּכְזִּנ ַהּוּלֵאד ֵמָחֶא יםִמָע ְּפ'בּו. הֶּפ  ְו

ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ֹוֵתנ ַאָּתהְו ֵּברּוַׂשיָך ְיֶלֵא" )תהילים קמה( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ן"ָלׁשֹו

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ְּבִעּתֹו

ב תּוָּכב ַּב"ת תשעַנל ְׁשה ֶׁשיָדִקְּפל ַהם ַעַגְו, תרֹוָּכְזִּנת ַהידֹוִקְּפל ַהז ַעֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרהֵמ

ה יָדִקְּפל ַהז ַעֵּמַרְמ" ֶּבַקע" "ֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדיםֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁש" )כו, שמות לח(

' יםִּיַחר ַהאֹו'ָהֶׁש, םדֹוֱא, לֶבָּב, םִיַרְצִמ; תֹוּיֻלָּג' גל ַהז ַעֵּמַרְמ ּו,תלּוָּג' לגן יקֹוִרָטנֹו "ַלֻּגְלּגֶֹלת". הָנ ָׁשב"קעל ה ֶׁשָנֹואׁשִרָה

ת ֶזֶּמַרל ְמֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמְּד, ק"ים תִפָלֲא' הְו, ק"ים תִפָלֲא' ד לת ֶׁשידֹוִקְּפל ַהז ַעֵּמַרְמ "ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש". ירִּכְזַמ

 ְוֶזה ְמֻרָּמז ַּבַּמֲחִצית ,לֶקֶּׁש ַהִציתַהּיֹום ִיְּתנּו ַמֲח ְלִפי ֶׁשָחְטאּו ְּבַמֲחִצית) ג"שקלים פרק א ה(י ִמְלַׁשרּוְיא ַּבָבּוּמַּכ, םֹוּיי ַהִצל ֲחַע

 אּוְטָחם ֶׁשֵהְו, ם"ד יֹוסֹוא ְּבל הּוֶקֶׁשְּד, ם"יֹון ת ֵהֹוּיִעָצְמֶא ָה ָהאֹוִתּיֹות,דֶמָל, ףֹוק, ןיִׁש, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִּמְּבל "ֶקֶׁשְּד, ַהֶּׁשֶקל ַעְצמֹו

ם ֹוּיא ַההּוי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהז ַעֵּמַרְמּו, םָלד עֹוסֹויק ְיִּדַצ ְּבִגיַמְטִרָּיא לֶקֶׁשן ֵכְו, לֶקֶּׁש ַהיתִצֲחם ַמֵּלַׁשים ְליִכִרְצ, םֹוּיית ַהִצֲחַמְּב

י ִציא ֲחִהק ֶׁש"ים תִפָלֲא' ת הַנל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ, םֹוּיית ַהִצֲחד ַמֶגֶניא ְּכִהל ֶׁשֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמּו, דסֹות ְייַנִחְבה ִּב"ל הקבי ֶׁשִּׁשִּׁשַה

 יְךִרֲאַּת ַלּוּכַחן ְיִיַדם ֲעִאֶׁש, "ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים"ב תּוָּכז ַהֵּמַר ְמּוּלֵאת ָהידֹוִקְּפל ַהי ָּכֵרֲחַאְו. ה"ל הקבי ֶׁשִּׁשִּׁשם ַהֹוּיַה

ה ֶיְהז ִּתָאְו, ב"תשעת ַנְׁש ִליַעִּגַהְל, הָנ ָׁשב"רעד ר עֹובֲֹע ַלינּוְי ַה,"עֵֹברָה"ת יֹוְה ִליְךִרָצ ,"ְלכֹל", םָּלת ֻּכל ֶאֵלֹוּכן ֶׁשרֹוֲחַאָה

ית ִצֲחל ַמק ֶׁשסּוָּפז ַּבָּמֻרה ְמָּלֻאְּגץ ַה ֵקַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנְו. "ַעל ַהְּפֻקִדים" .תידֹוִקְּפל ַהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוּכה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהיָדִקְּפַה

ּוְלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּיְהֶיה , ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל נֹוְתִנים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם )מסכת שקלים('  רֹוֵקַחַמֲעֵׂשה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא ל ְדֶקֶּׁשַה

ְוֶׁשֶקל ֶאָׂשא ְּבַבִית ָנכֹון  ל ַעל ַהִּפּיּוט"ֵמָהַרב ְיהּוָדה ַאַסאד זצ' א"ִּדְבֵרי מהרי 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם, ַהֵּׁשם ָׁשֵלם

ה יָדִקְּפן ַהַמד ְזק ַער ַרָּבֻדה ְמל ֶזָּכז ֶׁשֵּמַרה ְלֶּזק ַהסּוָּפץ ַּבֵּקת ַהה ֶאָרֹוּתה ַהָזְמן ָרֵכָל. ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם ְוִנָּׂשא

 אָבמּו

י ִּתְעַמָׁש



א ָתְבְקִעל ז ַעֵּמַר ְמעַקֶּבא ֶש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.םֵלל ָׁשֶק ֶׁשנּוְּת ִיְךר ָּכַחַאְו, ב"ת תשעַנן ְׁשרֹוֲחַאָה

ם  ִעּוׂשה ָעה ֶמָרֹוּתת ַהֶרֶּפַסה ְמק ֶזסּוי ָּפֵרֲחד ַאָּין ִמֵכְו .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגם ְּבֵה ֶׁש,הָכָרה ְּבָּׁשֻדה ְקָוָנֲעת "א רהּוְו, איָחִׁשְמִּד

יא ִבָנְו ".יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" ,לֶקֶּׁשית ַהִצֲחַּמַהר ֵמַאְׁשִּנף ֶׁשֶסֶּכת ַהַרְתִי

ב "ת תשעַנְּׁשץ ִמֵּק ַהיְךִלֲהל ַּתים ַעִזְּמַרם ְמים ָׁשִקסּוְּפַהא ֶׁשֵציֹו. ה"ת תשעַנְׁשץ ִּבל ֵק ַעְמַרֵּמזה ֶּזק ַהסּוָּפַהל ֶׁש"יַזִרֲאָהן ֵמָּמַקְל

  . ןָּמַקְלִדה ְּכ"ת תשעַנד ְׁשַע

 יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש יתיִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַּבֶׁש :)לח סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָּמֶׁש םֵׁשְּכֶׁש א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"הרה יףִסהֹו

ה ָעָׁשה ְּבֶיְהד ִיִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבד ִחסֹוה ְּבָּלֻאְּגל ַהֶׁש דחּוִּיַה ְךָּכ .הָּוַחְו םָדָא גּוְּוַּדְזִנ םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש

א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ףֶלֶאל ָהית ֶׁשיִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשל ַהע ֶׁשַצְמֶאת ָהַּדֻקיא ְנִהֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהי ֶׁשִצֵח ָוׁשֵׁש

 הָעָּׁשַה לַע תֶזֶּמַרְמ ב"תשע תַנְּׁשֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ ְודחּוִּיד ַהסֹון ְּבֵה, יתיִעִבְׁשה ַהָעָּׁשד ַהֶגֶנן ְּכֵהי ֶׁשִּׁשִּשף ַהֶלֶאים ָּבִנָּׁשַהֶׁש

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶׂשה" )יח ,ב בראשית( ןֹואׁשִרָה םָדָא לֶׁש גֹוּוּוִז לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .תִעִבְּׁשַה

, ב"ם עא ֵׁשָרְקִּנן ֶׁש"יִדי יּוּוּלִמה ְּב"ם הוית ֵׁשל ֶאֵּמַסב ְמ"עְו, דֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"עת ַנְׁשא ֵהְּתל ת ַעֶזֶּמַר ְמב"תשעת ַנְׁש

 ץֵּקַהֶׁש .)קטו חדש זוהר תיקוני .סז תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשֶסֶחת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַּמם ֶׁשֵּׁשא ַההּוֶׁש

 יִּבִלְל ".הָאָּב יַלּואְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע םֵׁש ְךֶרֶּד אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה

 םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל ".ּוּלֻכְיַו" אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב "יִּבִלְל" םָׁש רַהּזַֹה רֵאָבְמּו .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל ייִתִּלִּג

 אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר "םִיָמָל םִיַמ יןֵּב ילִּדְבַמ ייִהִו" בתּוָּכַה ןֵכְו ,ב"ע ת"ר "ןֹוּיִצ 'ה בּוׁשְּב אּוְרִי ןִיַעְּב ןִיַע" בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"ע

ד ַע .הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ילִּדְבַּמַה אהּוֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה רֵאָבְמּו .ב"ע

 ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַהֶׁש :)ריט פנחס( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. רַהּזֹי ַהֵרְבִּדט ִמּוּקאן ִלָּכ

יתרו (ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.אֹוִתּיֹות ּוְׁשַּתִים ְּבִׁשְבִעים ּגֲֹאָלם ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא )יא ,א רבה דברים( ׁשָרְדִּמַּב

, ב ְּבִמּלּואֹו ְמֻרָּבע"ֵׁשם ע :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. היָדִקְּפד ַהל סֹוז ַעֵּמַרְמּו, ד" פקאָּיִרְטיַמִגא ְּבהּוי ֶׁשּוּל ִמ לֹוׁש ֵיב"עם ֵׁש ֶׁש)קמז

קֹול ּדֹוִדי ", ַּגם ִנְרָמז ַּבָּפסּוק. ד"ם ֶזה עֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיא פקְוֵׁש. י"ו ֵה"י ָוי"ד ֵה"יֹו, ו"י ָוי"ד ֵה"יֹו, י"ד ֵה"יֹו, ד"יֹו, ָּכֶזה

ת ֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוי ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמהּוֶׁש, ב"ים עקִפָלֲא' בא ָּיִרְטיַמִגְּב, יּוּלִמי ְּדּוּלִמה ְּבֶּזם ַהֵּׁשן ַהֵכְו ."ֵפקֹוּד

) וירא עו(ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבן מּוֵכְו. ב"ם על ֵׁשה ֶׁשיָדִקְּפד ַהא סֹובֹה ָיֶּזן ַהַמְּז ַהְךתֹוְּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָנים ָׁשִפָלֲא

ל ַעַּב ִמת"ְּבלק אָבמּוּו. ם ָׁשיְךִרֲאַּמי ֶׁשִפְּכ, ב"עם ל ֵׁשה ֶׁשיָדִקְּפד ַהא סֹוהּו, םָּד ַּבׁשֵּיק ֶׁשֶפּדֹד ַהי סֹוִּכ, ד"קָֹּפת ֹוּיִתאֹוק "ֵפדֶֹׁש

 ְוֵכן .ָרצֹוא ָוׁשֹוב ִּבְבִחיַנת ןְוַהְּדִפיקֹות ֵה, ֶהָאַרת אֹור ֵאין סֹוף ֶׁשְּבתֹוכֹוֶׁשַהּדֶֹפק ֶׁשְּבַדם ָהָאָדם מֹוֶרה ַעל  .)אמור לח( 'אָיְנַּת'ַה

 ,ּוְנֵקָבה ָזָכר ְמַסְּמלֹות ּדֹו ְּדָהאֹוִתּיֹות ,ֶפק ּדֹו ִמִּלים ִלְׁשֵּתי ִמְתַחֶּלֶקת ּדֹוֶפק הֶׁשַהִּמָּל )'ז 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"רשב ַמַאְמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבא

י ִפְּכ, הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשחּוִּיד ַהסֹו ַעל ְמַרֵּמז ֶׁשַּבָּדם ַּבּדֶֹפק ֶׁשּזֹוֵרם סֹוף ֵאין ְּדאֹור .ש"ב ת"ְּבא ו"ד ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהִחּלּוף ֵהן ֶפק ְוָהאֹוִתּיֹות

ר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְנֵקָבה ִלְבִחיַנת ָזָכר ְּבִחיַנת ִחּבּור ַעל ְמַרֵּמז ש"ב ת"א אֹוִתּיֹות ֶׁשִחּבּור .)פב ש"שה( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ינּוִצָּמֶׁש

  .דֶסֶחת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהה"ָבֲהַאן ֵה" הָּניֶׁשִחֲא ּהָּתִעְּב"ב תּוָּכל ַהת ֶׁש"סת ְו"רָהא ֶׁש"שליט

ת בֹוים ֵּתִעְבִׁשת ְּבֶדֶלֹוּיל ַהת ֶׁשלֹוים קֹוִעְבִּׁשת ַהים ֶאִנְּוַכְּמ ֶׁשׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִארֹוא ֶׁש"ן שליטסֹוְמד ַסִוָּד' ג ר"הרה

יו ָרֲחַאים ְלִרְמאֹון ֶׁשֹוּיִצא ְלָבת ּוַּׁשֻדְקִבּו, היָדִמֲעי ָהֵרֲחים ַאִרְמאֹו ֶׁש"הָרם ָציֹוְּב'  הָךְנַע ַיַחֵּצַנְמַל "רמֹוְזִּמ ַּבׁשֵּיֶׁש

ר מֹוְזל ִמים ֶׁשִּלים ִמִעְבִּׁשי ַהֵרֲחים ַאִאָּבֶׁש, "לֵאֹון ּגֹוּיִצא ְלָבּו"ים ִּלִּמַה' גא ֶׁשֵציֹוְו. םל יֹול ָּכע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ֶׁשָדֵּלת ַהים ֶאִנְּוַכְמ

ת ת ֶאֶלֶּמַסְמן ַהֹוּיִּצד ִמַלל נֹוֵאֹוּגַהֶׁש, הָדל ֵלת ַעזֹוְּמַר ְמ"ןֹוּיִצא ְלָבּו" יםִּלִּמק ַהֶמר עֶֹתֶיְבּו. ג"ע, ב"ע, א"עד ֶגֶנם ְּכֵה, ָךְנַעַי

ל ַעפֹה ְּבָּלֻאְּגיל ַהִחְת ַּתּה ָּב,ג"עד ֶגֶניא ְּכה ִהָּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַרְמ ַהלֵאֹוּגת ַבֵתְו. ילֵעְלִד ְּכב"א ע"עד ֶגֶנן ְּכן ֵהֵכָל, ַּכָּידּוַעה ָדֵּלם ַהקֹוְמ

ב "ם על ֵׁשת ֶׁשמּוֵלְּׁשא ַההּו ֶׁשו"ריר ַּפְסִמ ְּכב"עים ִמָע ְּפ'גא ָּיִרְטיַמִגְּב ג"ע, ב"ע, א"עא ֶׁש"ז שליט"יף הרמִסהֹוְו. ןָּמַקְלִדְּכ

. ב"עם א ֵׁשָּיִרְטיַמִגת ְּב"ר" ןֵּבנּו ָלַּלד ֻיֶלד ֶיי ִּכ" )ה, ט' ישעי(ב תּוָּכל ַה ַע)'פרק כ(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִדחּוִּיר ַהַעַׁש'א ְּבָב מּוְוֵכן. ַעדּוָּיַּכ

  .ב"ם עֵׁשר ְלּוׁשָק, יַחִׁשת ָמַדל ֵלר ַעֵּבַדְמה ַהק ֶזסּוָּפים ֶׁשִארֹוְו

 דעֹוְו

 ןֵכְו

יף ִסהֹוְו



ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים " ,"ֶרץ ֱאדֹוםְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶא"ְּבֶרְכָיה ' ָאַמר ר )פסיקתא רבתי טו( ׁשָרְדִּמַּב

 ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר .'ְך ְוגֹוִי ִהיא ְודּוְכֵסיּה ַוֲאַפְרּכּוֵסיּה ְוִאיְסְטִרִטיֵליּה הֹוֵנְך ְוִעְזבֹוֵנ,"'ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש ְוגֹו

ִּכי לֹא ְּבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא " ַמה ְּכִתיב , ָלבֹאֶלָעִתידֶּתם אֹותֹו ְּבִחָּפזֹון ֲאָבל ַנְחָמן ְלִפי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲאַכְל

, ֹותק אֹוחְֹדר ִלסּוָא ֶׁשָהַאֲחרֹוןת לּוָּגב ַהַּצַּמים ֶׁשִא רֹו) יב,ישעיה נב( ".ּוְמַאִּסְפֶכם ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' הם ֶכֵתֵלכּון ִּכי הֵֹלְך ִלְפֵני

ן ֵכְו. הָּדֻעְסן ִלָכל מּוּכַֹה ֶׁש,"ְצִלי ֵאׁש"א ָרְקה ִנָּלֻאְּגב ַהַּצַמּו. תנֹוָכא מּון לִֹיַדה ֲעָּלֻאְּגת ַהעֹוָּפְׁשַה ֶׁש,"ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל"א ָרְקִנ

ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב" תשעאָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע "ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל" )ט, שמות יב( בתּוָּכַה

  .תֹוּיִתאֹום ָהִע ב"ת התשעַנ ְׁשאָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע" ִּכי לֹא ְּבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ִּכי הֵֹלְך"

פרקי  (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. תֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחים ִמָע ְּפ'ג יַמְטִרָּיאְּבִגד "תשע ֶׁשא"יער שליטֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרה

 הּוא , הּוא ַהֲחמֹור ֶּבן ָהָאתֹון ֶׁשִּנְבֵראת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות,ִהְׁשִּכים ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ְוָחַבׁש ֶאת ַהֲחמֹור )א ל"דר

 ".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַהֲחמֹור" רַמֱא ֶׁשָעִתיד ֶּבן ָּדִוד ִלְרּכֹב ָעָליו ֶׁשֶּנ הּוא ַהֲחמֹור,ֹו ְלִמְצַרִיםַהֲחמֹור ֶׁשָרַכב ָעָליו מֶֹשה ְּבבֹא

 אָרָמְּגן ַהֹוׁשן ְלֵכְו .ד"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאר מֹוים ֲחִמָעְּפ' ן גֵכָל. רמֹוֲחל ַהַע' גם ַהַעַּפה ַּביָבִכְרד ָהסֹויא ְּב ִהיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבים ֶׁשִארֹוְו

  .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו .א"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ."ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" ָזכּו לֹא .)צח סנהדרין(

 תכּוְּזַהֶׁש ,יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ תֶא רַבָק 'הֶׁש ,"יַּגַּב תֹואֹ ורּבְֹקִּיַו" בתּוָּכַה לַע ק"רמָל 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 םִאְו ,ט"תפ יםִפָלֲא 'ב תַנְׁשִּב רַטְפִנ הֶשּמֶֹׁש 'םִיַרְפֶא יִרְּפִמ' רֶפֵסְּב אָבמּוּו .הֶשמֹ תכּוְזִּב םָתלּוָגְּב לֵאָרְׂשִי לַע ןֵגָי םֶהָּלֶׁש

 ֶחֶסד נֵֹצר :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶרְך ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל" יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"י לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא הֶּזַה רָּפְסִּמַה לַע יףִסנֹו

 יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ לֶׁש תכּוְּזַה הָמָּת זָאֶׁש .ט"תרצ יםִפָלֲא 'ה לֵּבַקְנ ,"ְוַנֵּקה ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון נֵֹׂשא ָלֲאָלִפים

ג "יף הרהִסהֹוְו. תרֹוֹוּדַה לָּכ לֶׁש תנֹוֹוֲעָה תֶא ַערְֹפִל ילִחְתִה לֵאָרְׂשִי םַע זֹו הָנָׁשְבּו .הָבּוׁשְתִּב רּוְזְחַּיֶׁש הָּכִחְו ֹוּפַא יְךִרֱאֶה 'הֶׁש

 ה זֹוָנָּׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְל. ח"ט ב"א ְּבֹוּלף ֶׁשּוּלִחם ַהה ַגֶזְו, א"קשין ֵהט "תרצרי ֵחת ֲאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ר

 .)עח סנהדרין( ל ַהְּגָמָרא ַעא"ַלְּגָר' ל ֵאִלָּיהּוקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו .ןֵׁשים ִמָעְּפ' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ש"תת ַנן ְׁשֵכְו .אָיְׁשַקא יָנִּדיל ַהִחְתִה

ם ִיַמָּׁשַּב ֶׁש)בהר(ה ָרֹוּתל ַהַע' יםִּיץ ַחֵפָח'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ֵחט ֵׁשן ֵׁשן אֹוִתּיֹות ָנָחׁשְו ָּׂשָטןֶׁש .דֵמעֹו אהּו יוָּנִׁש יןֵּב ׁשָחָנ סֶרֶא

ן ַמְזם ִּבֹוּיים ַהִׁשֲחַרְתִמ, יםִנ ָׁשַּכָּמה ְךֶׁשֶמים ְּבִׁשֲחַרְת ִמיּור ָהָבָעָּבים ֶׁשִרָבן ְּדֵכָלְו, יםִנָּׁשל ַהל ָּכת ֶׁשנֹוֹוּבְׁשֶחת ַהק ֶאֵּלַס ְלילּוִחְתִה

ת ַנר ְׁשֶדֵּסיל ַהֵלְּבֶׁש. הָמָחְלִּמ ַהְךַלֲהַמ ְּבבּוְתָּכה ֶּׁשַּמה ִמָאֹוי ׁשֵליצֹול ִנן ֶׁשָמא יֹוהּוֶׁש' יםִמָכת ֲחנֹויֹוְגֶה'ר ֶפֵסא ְּבָבּון מֵכְו. רָצָק

   .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגה ֶׁשָלָחְתַהן ַהֵהת ֶׁשרֹוָּצל ַהר ַעֵּבא ִּדהּוה ְוָביכֹוִלֶּזן ִמעֹוְמי ִׁשִּבל ַרֶצ ֵאיּום ָהש ֵה"ת

א בֹ ָי ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּוןֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא אי ָּבִּבְׁשִּת ַההּוָּיִלֵאא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר" הרהנּוב ָלַתים ָּכִזָמְר

ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו . ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי. ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי. א ַהָּנִביֵאִלָּיהּון ֵכְו. ב"תשע 'ה  ְּבִגיַמְטִרָּיאהָּלֻא ְּגנּור ָלֵּׂשיַבִו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים הָכָרְּבח ַהַסן נֵֹכ ְו.ב"ה תשעָנָׁשי ְּבִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאן ָהַמְזִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא, ִעם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד

. יַעִׁשיֹון ְוֵגָיר ְוזֹוֲעב ַיָאָה ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.ה" הוייַחִׁש ְמינּוֵּפ ַאַחא רּובֹו ָיֹוּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשען ֵכְו .ב"ים תשעִפָלֲא' ה ְּבהּוֶז

 ְבִגיַמְטִרָּיאּו. םָלי עֹויֵמ ִּכנּוֵנָחד ְוֵעא מֹוי ָבִּכ] בהּוָא[ב הֹור ֱאֵהַמ ְבִגיַמְטִרָּיאּו. יםִמֲחַרה ְּבָּלֻאל ְּגן ֶׁשַמְז ְבִגיַמְטִרָּיאּו

יא ִה  ְבִגיַמְטִרָּיאּו. תֹוּיִתאֹום ָה ִעהָעּויׁשה ִוָלאּוְג ִלנּוֵרְכ ָזהָּלִפְּתח ַהַס נְֹבִגיַמְטִרָּיאּו. יםִבים טֹוִדָסי ֲחֵדל ְיא ַעבֹו ָּתַהְּגאּוָלה

 ב"תשע 'הן ֵכְו .הָלאּוְגת ִללּוָּגה ִמיָאִצְין ַהַמְז ְבִגיַמְטִרָּיאּו .לֵאיָג ִנֶׁשָּבּהה ָנָׁשיא ִה ְבִגיַמְטִרָּיאּו. הָלאּוְּגל ַהה ֶׁשָנָּׁשיא ַהִה

  .הָלאּוְּגה ַליָדִקְּפת ַהֵעיא ָה ִהּהָּב ְבִגיַמְטִרָּיאּו .ְּדֵלנּוִמּבֹור ָּגלּות  תירֹוִמְּזח ַהַס נִֹגיַמְטִרָּיאְּב

 ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ׁש ֵאבקֲֹע ַיתְוָהָיה ֵבי ")יח, עובדיה א(ב תּוָּכים ַּבִמָעְּפ' ת בֶזֶּמֻרְמ ב"תשעת ַנְׁש

ער יֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ת ּוֵביׁשקֹב ֵאֲעית ַיֵבְוָהָיה "". ִּדֵּבר'הָבֶהם ַוֲאָכלּום ְולֹא ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו ִּכי 

  .ג''תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב". ְלַקׁש ּוֵבית ֵעָׂשו ֶלָהָבה ּוֵבית יֹוֵסף ֵאׁשְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב "ב תּוָּכַהֶׁש, א"שליט

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

 שנבנה עד ממצרים צאתם שמיום' ופ מאות' ד הם שהעתים "עידן ופלג ועידנין עידן" סעדיה גאון

 אף שבעוונותינו .ה"של ף"אל הרי ה"תמ הזה העת חצי ועוד ץ"תת הרי ראשון מקדש ימי ועשר מאות' וד, הבית

 ינּוִצָמ

יף ִסהֹוְו

 ןֵכְו

 דעֹו

ן ֵכְו

 חישוב



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

שמתחיל מהכניסה לארץ ,  שנה850 "ונושנתם"אם נחשב כמנין , לפי זה.  שנה890ה "ס. סוף בית ראשוןמצרים עד 

 זמן זה יש .2125 שזה 850כלומר שתים וחצי כפול , יוצא שני עידנים וחצי, י מונה"ישראל ולא מיציאת מצרים שרש

, .)שבת טו( ומבואר בגמרא ".הבון בידיהוית"על פי הנאמר בפסוק שם . להוסיף מעת שניתנו ישראל ביד מלכות רומי

י בריש מסכת עבודה "ובית שני חרב על פי המבואר בגמרא וברש.  שנה לפני חורבן בית שני180שניתנו ישראל ביד רומי 

 2125כלומר , ואם נוסיף שני עידנים וחצי על שנה זו. 3648 שנה לפני חורבן הבית היא שנת 180 יוצא ש3828זרה בשנת 

ר "סייעתא לפתרון זה יש להביא מדברי מו.  זהו קץ שלטון רומי על ישראל.ג"תשע' ה שנת 5773יע לשנת נג, שנים

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

 איכה רבה הקדמה(מהמדרש ,  שנה850א שעידן הוא "אפשר להביא ראיה לדברי הרב קושלבסקי שליט: העורך

 הוא יודע יםאמר רבי יוסי בן חלפתא כל מי שהוא יודע כמה שנים עבדו ישראל עבודת כוכב )כא

מרמזים על  ,)גיטין פח(כמובא בגמרא  ,"ונושנתם" שנה שעבדו עבודה זרה כמניו 850 רואים שה.אימתי בן דוד בא

  .ע מאותן סופית היא מספר שב"לפי החשבון שנו. 850בגימטריא  "ועידנין" וכן .זמן הקץ

  זמּוְרי הּוֵרָצֵמ

ַהּזַֹהר נֹוֵקט ַהֵּסֶדר ֶׁשל  .ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹוד .)בלק רב(ַּבּזַֹהר  ינּוִצז ָמֶמֶרת ָהַרֹון ּתַיְנִעק ְּבֶמעֹ

ַהְיינּו ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת . ִרים ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹודְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּב

ֲאִצילּות ְּבִריָאה  ֵהם ְּכֶנֶגד ָהעֹוָלמֹות ֶׁשְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד )פרשת נשא( 'ַעְרֵבי ַנַחל' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס.  ַהּסֹודיִּפל ַהְּפָׁשט ַע

ָצִריְך ַלֲעבֹר , ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת סֹוד,  ְורֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל ַלֲעלֹות ֵמעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפָׁשט.ִׂשָּיהְיִציָרה ֲע

ִמָּׁשם ' ִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו :)בראשית ג( ַהר ָחָדׁשְוֵכן ָמִצינּו ְּבזֹ. ֶּדֶרְך עֹוְלמֹות ַהְּבִריָאה ְוַהְיִציָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְּדרּוׁש ְוֶרֶמז

 יֵדְיל ְיִדיַעת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ַע :)סח' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ק ְּבִסְפרֹו " ָהרמןֹוׁשְלה ְוֶז .ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ְלַמְעָלה

, ְוסֹוֵפי ְּפסּוִקים, ְוָראֵׁשי ְּפסּוִקים, ְותֹוֵכי אֹוִתּיֹות, סֹוֵפי ֵּתבֹות, ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוַהְּתמּורֹות, אֹותְוַהִּגיַמְטִרָּי, ַהֵּצרּוִפים

ת ַבֵתז ְּבֶמֶרת ְּבאֹוָצְמ ִנזָרת ֹוּיִתן אֹוֵכ ְו.רֹוִאים ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ָהֶרֶמז .ְוִדּלּוג אֹוִתּיֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹות

ְוֵכן ְיִדיַעת סֹודֹות . הָרֹוּתי ַהֵקְלת ֶחים ֶאִרְפֹום ּתי ֵהִּכ ,רֶפֶּת אָּיִרְטיַמִגְּב תאֹוָּיִרְטיַמִּג ןֵכְו .זָרים ָליִעִּגז ַמֶמֶר ָהְךֶרֶּדז ֶׁשֵּמַרְל, זֶמֶר

ל ֶׁשרֹב סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ְּבַאָּגדֹות "ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז )ק כג"אגה( 'ַּתְנָיא' ַהרֶפַּכּמּוָבא ְּבֵס, ל"ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ַהְּדרּוׁש ְוַאָּגדֹות ֲחַז

ן ֶהָּב, יבִרֵחְנַסה ְוָנר ָחר ַּבה ַּבָּבַרים ְּדִׂשֲעַּמ ַהמֹוְּכ, ס"ַּׁשן ַּבֵהת ֶׁשדֹוָּגַה:) פקודי רנד(ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ל"ֲחַז

ם ל ֵׁשֶׁש' ת יד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוַהּסֹודד ּוּמִּלא ֶׁשֵצת יֹוירֹוִפְסס ִל"ֵּדְרַּפת ַהק ֶאֵּלַחם ְנִאְו .אָתְיַראֹוין ְּדִזל ָרָּכ, הָרֹוּתַהה ְוָראֹול ָהז ָּכנּוָּג

ה "ם הויל ֵׁשֶׁש' ת וד אֹוֶגֶנא ְּכז הּוֶמֶרד ָהּוּמִל. היָנת ִּביַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוׁשרּוְּדד ַהּוּמִל. הָמְכת ָחיַנִחְבִּב, ה"הוי

ַׁשַער 'ְּבא ָבּוּמן ֶׁשיָוֵכְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנרֹוֲחַא' ת הד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוַהְּפַׁשטד ּוּמִלְו. תירֹוִפְס' ל וֵלֹוּכד ֶׁשסֹות ְייַנִחְבִּב

ן ֵכְו .דֹוּסים ַלִל עֹוֹוּכְרַּדֶׁש, זֶמֶרת ָהַרתֹוה ְּבָילּו ְּתַהְּגֻאָּלהן ֵכָל, ָּכל ְּגֻאָּלה הּוא ַּבְיסֹוד )קפא' א ע"קריאת שמע ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַּכָּונֹותַה

 .ִנּזֹוָנה ִמֶּמּנּו ְוָהָאֶרץ ,ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט ּוָבֶהם ,לֹו ִנְמָׁשִכים ו"ּוַבָּוא ,ִיַׁשי ְּבֶבן ְּתלּוִיים ַחִּיים :)כט בראשית( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

ד סֹוְית ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהם"ֶרֶזת ֹוּיִת אֹוז"ֶמֶרן ֵכְו. ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט הּוא ֶזה ּוְבכַֹח 'ו ָהאֹות ֶּדֶרְך ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיַע ֶׁשַהָּמִׁשיַח רֹוִאים

ח "רמל ָהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוד ּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ְּד,ח"רמא ָּיִרְטיַמִגכ ְּב"עה םֶרֶז ןֵכְו ".םָתָמְרים ִזִסת סּוַמְרִזְו" )כ, יחזקאל כג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ

ה ָלְרת ָעיַנִחְבא ִּב הּוׁשָחָּנ ַהיִּכ, ם"ֶר ֶזאֹוז "ֶמֶרת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבׁש"ָחָנת ֹוּיִתאֹון ָהֵכָלְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ים ִרָבֵא

, זֶמֶרָהת ַרֹול ּתר ֶׁשָבֲעַּמַה ְורַצֵּמת ַהים ֶאִלְּמַסְמַה, זמּוְרי הּוֵרָצֵמיל ְּבִחְתה ַיָּלֻאְגת ִללּוין ָּגר ֵּבָבֲעַּמן ַהֵכָלְו. דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמַה

ת ֶרֶבם עֹוָלעֹול ָהה ֶׁשָּיִגְרֶּנֶאָהל ֵמדֹוק ָּגֶלֵחת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהן ֶׁשֵכָּתִיְו. הָּלֻאְּגת ַללּוָּגין ַהֵּב, דֹוּסט ַלָׁשְּפין ַהר ֵּבָבֲעַּמא ַההּוֶׁש

ה ָּיִגְרֶּנֶאל ָהל ָּכָלְכה ִנֶּזע ַהַפֶּׁשַבּו, הָּיִׂש ֲע-ט ָׁשְּפם ַהַלעֹוְל, היָרִצ ְי-ז ֶמֶרם ָהַלעֹוד ֵמֵרֹוּיף ֶׁשין סֹור ֵאאֹול ָהז ַעֵּמַרְל, זמּוְרי הּוֵרָצֵמְּב

  .ןֹוּתְחַּתם ַהָלעֹול ָהית ֶׁשִנָחרּוָה

 אמר

ר ֶתֶיְבּו



  

  
  זמּוְרי הּוֵרָצֵמ

  

 ֶׁשַּקו ,.)ע ואתחנן( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָמִצינּו, הָּפַּמם ַּבִיל ַמ ֶׁשׁשָּלֻׁשת ְמַר צּוׁשז ֵימּוְרי הּוֵריָצֵמְּלים ֶׁשִארֹו

 ְמָבֵאר 'ִמְּדַבׁש ָמתֹוק' ּוְבֵפרּוׁש .ִעּגּוָלא ,ַהִּמָּדה ַקו ָׁשם ִנְקָרא ְוַהְיסֹוד ,רַֹחב ִנְקָרא ַהְּגבּוָרה ְוַקו אֶֹרְך ִנְקָרא ַהֶחֶסד

ערך מגן (' ַמְטַעִּמים'א ְּבֵסֶפר ָבן מּוֵכְו. ִעּגּול הּוא ְמֻׁשָּלׁש ְוָכל ,ְמֻׁשָּלׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ,ְׁשָּפעֹותַה 'ג לֹו ֶיׁש ֶׁשַהְיסֹוד ,ָׁשם

 ֵׁשׁש ְקָצוֹות רֹוְׁשִמים, ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכגֹון ָּפרֶֹכת ּוִמְטְּפחֹות ֶסֶפר ּתֹוָרה ְוַעל ַהֵהיָכל' ֶאֶרץ ַהַחִּיים'ְּבֵׁשם ֵסֶפר  )דוד

' ִמּׁשּום ֶׁשַהְּתמּוָנה ַהִהיא מֹוָרה ַעל ִיחּוד ה, ְוהּוא ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְמֻׁשָּלִבים ֶזה ְּבתֹוְך ֶזה, ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ָמֵגן ָּדִוד

ְוֵכן מּוָבא . ֵּמיָלא ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ַיַחד ֵהם ִיחּודּוִמ, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד. ּוַמְלכּותֹו ְּבֵׁשׁש ְקָצוֹות

ג "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה. ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּפִנים ָאז ֵיׁש ָלּה צּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִודד ָוואִלי "ָלרמ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

ָהָיה ֻמְרָּכב ְלִפי ֵחֶלק , ִּמְכֵסה עֹור ַהַּתַחׁש ְוָהֵאיִלים ַהְמָאָּדִמים ֶׁשָהָיה ַעל ַהִּמְׁשָּכןא ִמֶּפַתח ִּתְקָוה ֶׁש"ִׁשְמעֹון ַּכץ שליט' ר

ָּלִׁשים ְנַקֵּבל ַיַחד ְׁשֵני ְמֻׁש, ְוִאם ְנָצֵרף ֶאת ְׁשֵני ַהְּקַטִּנים ְלֶאָחד, ֵמַהִּׁשיטֹות ִמּצּוַרת ְמֻׁשָּלׁש ָּגדֹול ּוְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְקַטִּנים

ְוֵכן ֶהְראּו ִלי ֶׁשְּבצּוַרת .  ֶׁשֵּמִביא ִמַּקְדמֹוִנים ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ַעל צּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִוד)ח ו"או(' ַיְלקּוט יֹוֵסף'ַעֵּין ְּבֵסֶפר . ְּגדֹוִלים

ן ֵכְו, זֶמֶרת ָהַרֹות ּתת ֶאלֹוְּמַסְמ הּוא ְּבסֹוד אֹוִתּיֹות ַהם ַהְּמֻׁשָּלׁשַּגים ֶׁשִארֹוְו, ך"ב ּומנצפ"ָמֵגן ָּדִוד ְרׁשּומֹות ָּכל אֹוִתּיֹות א

ְוֵכן ַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ְּבסֹוד . ַּבּסֹוף' ָּבֶאְמַצע ְות' מ, ִּבְתִחָּלה'  א,ב אֹוִתּיֹות"ְמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַהכ ֶׁשִהיא ֱאֶמתה ִנְקֵראת ָרֹוּת

ן ַעל ָחְכַמת ָיָון ֶׁשִהיא ֵכְו, ְמֻׁשָּלׁשְָּמקֹום ֶׁשּצּוָרתֹו ַּבַּמָּפה ַהר ִסיַני ִנְמָצא בן ֵכ ְו.'ְוכּו, ָּלׁשְמֻׁשְלַעם , ְמֻׁשֶּלֶׁשתּתֹוָרה , ְמֻׁשָּלׁש

ֵלִוי ְּכֶנֶגד ַמְלכּות  )ב, ר צט"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ָמִצינּו ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְמֻׁשָּלׁש, ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבִסיַני

ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ן ֵכְו .ֶזה אֹוִתּיֹוָתיו ְמֻׁשָּלִׁשין ְוזֹו אֹוִתּיֹוֶתיָה ְמֻׁשָּלִׁשין, ֶזה ֵׁשֶבט ְׁשִליִׁשי ְוזֹו ַמְלכּות ְׁשִליִׁשָּיה, ָיָון

י "ָמִצינּו ִׁשיַטת ַרִּׁש, 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשִהְׁשִּפיָעה ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ְוָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

  .יֹוֵצא ֶׁשַּלְּמנֹוָרה ָהְיָתה צּוַרת ְמֻׁשָּלׁש,  ֶׁשַהָּקִנים ָהיּו יֹוְצִאים ִמִּצֶּדיָה ַּבֲאַלְכסֹון)לב, שמות כה(
  

ן ֵכְו



  
  מכתב

  א"ן שליטמתתיהו גלזרסו' ג ר"מאת הרה

  .' וכו'החשמל סוד'לכבוד עורך העלון 

  ב"ז בשבט תשע"ט

נא לפרסם את  .י"בתושחש מן השמים "ישלח לו רפו' א ה"שליט  אלישיבש"מרן הגריאני שולח לכם טבלה שמצאתי על 

  .המכתב לזכותו

ח קנינים "ח אותיות כנגד מ"מ והדילוג הוא ,הארוןקרשי המשכן ו בפרשת ב מופיעים בדילוג יחיד בתורה"ב אלישי"המילים הר

  להיותתלמיד חכם צריךשלומדים מהם  ל"הפסוקים הם בדיוק בפסוקים שחז .ח קרשי המשכן"וכנגד מ. שהתורה נקנית בהם

  . וכמו כן אמות שבורות לרמז על תלמיד חכם שיסתפק במועט ,בחוץמזהב טהור בפנים והוא שכמו הארון תוכו כברו 

  

 
  

 הוא שלוםוכן , יוסףש ששמו "ובודאי מרן הגרי, היגי הדור האחרון הם משורש משיח בן יוסףהמקובלים שכל מנ אמרו

 הוא ח"משי הדילוג .ת"ח אמ"ק משי"ם הצדי"שלוף "יוס תיבות, בנוסף רואים בטבלה .יסוד בבחינת יוסף כידוע

מרמז על האות הראשונה  ח"מ במספר הרב אלישיבהדילוג .  אותיות המרמז על משיח בן יוסף ששייך למספר ששששב

וסף יוכן . לת את יוסףהמסמ',  שהקרשים במשכן היו בבחינת אות ו]:תיקונים לח[וכן מצינו בזהר . חשימוהאחרונה של 

 אלששם ,  מרמז על הגאולהאלישיבוכן . משיחעם האותיות בגימטריא אלישיב ו. ח"משית "ושה רמיה חלום בן ש

שמקשר את הגאולה שתבא משם ] .תיקונים סז[מצינו בזהר וכן  .א" ישראל בב ויגאל אתישיב, המסמל את החסד שגואל

יוצא שהפסוק הזה שקשור לשם . משיחים'  מרמז על בשלום ומבאר שם ש,"ושבתי בשלום אל בית אבי" לפסוק ב"ע



 'ש, "ןובשלום תובלו":  ונביא את דברי הזהר."ושבתי בשלום", אלישיבוגם על השם , שלוםמרמז גם על השם , ב"ע

ושבתי בשלום אל בית "וזהו שנאמר , ב''ם עולים לע''ב של ובשלו''מל, ו שני משיחים''ו, שלשת האבות

". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[ת הכתוב "ור. יבאשום יכל בו לחכה את " רב"אליש  וכן."יאב

 הוא ניסן' אוכן יום הולדתו . מלכות המסמל 10ומספר הבית  ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ֶחְנָנּהְל ֵעת" .חנןוכן מקום מגוריו ברחוב 

עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת ' לשם' וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל ה.מלכיםוראש השנה ל, זמן של גאולה

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

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

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

  .]א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיע של המספר

ֵקץ " ]ג, איוב כח[ עם המילים בגימטריא הכתוב יוסף שלום אלישיבא שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר" הרהוהוסיף

שהיסוד ] רכח' בלק ע[ל "ת מהאריז"כמובא בלק,  המסמל את יוסףש"אית "לישיב ראלום שוסף י וכן רבנו ".ָׁשם ַלחֶׁשְך

ל שם לראות "ונביא את דברי האריז ".איש צדיק"כתוב ן וכ. מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן . נקרא איש

 .כי יסוד זעיר אנפין נקרא איש, ושבט גימטריא איש, שהוא היסוד, "וקם שבט מישראל" :עוד רמזים

שהקימה תהיה דרך בחינת  ."וקם שבט מישראל"הגאולה ל מפרש את הפסוק בנבואת בלעם שמדבר על "שהאריזואים ור

 הוא משיח בן "וקם שבט"על הפסוק הזה ש' אור החיים'וכן נביא מה,  המסמל את היסודש"אי שהוא בגימטריא "שבט"

שנקרא . שבטחודש ,  מרמז על החודש הנוכחי שבו הרב חלה"שבט"וכן  .לישיבאלום שוסף ית של " רש"איובארנו ש. יוסף

 ולפי החלוקה של ,המסמלת את היסוד' וכפי שמובא בספר יצירה שחודש שבט נוצר באות צ. שהוא יסוד, טֶבֵׁש מלשון טָבְׁש

ונביא . ם הם בחודש שבט"מדוע שובבי' פרי צדיק' וכפי שמאריך ה.חודש שבט הוא כנגד יוסף, ב שבטים"ב חודשים כנגד י"י

וכנגד , "דרך כוכב"אמר , יא באמצעות זכות ישראלכנגד גאולת אחישנה שה: 'אור החיים'חלק מדברי ה

פירוש שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך , "וקם שבט מישראל" ראמ, גאולת בעתה

וקם שבט "ואומרו , על משיח בן דוד הרמוז בכוכב כנזכר, "דרך כוכב מיעקב" עוד רמז במאמר .טבע

"  אתכם באחרית הימיםיקראאשר "א שהכתוב "לב שליט' ד' ג ר"הוהוסיף הר .ירמוז על משיח בן אפרים, "מישראל

וברכה זו היא . רכהבובה וטלום שמרומז בנוסח התפילה שים ט "שבא ש"ז שליט"והוסיף הרמ. שבטאו איש בגימטריא 

מרמז ,  שהוא מזלו של חודש שבטדליוכן . ש שכאן מכוונים את היחוד של התפילה"כפי שרואים בסדור הרש, כנגד הגאולה

ותנשא '  מדליו וזרעו במים רבים וגויזל מים" ]ז, במדבר כד[' אור החיים'כמובא ב, על המעבר בין הגלות לגאולה

בימי , לגלות לישראל בסוף הדורות' לומר כי בערך בינה הגדולה אשר עתיד ה,  ואמר לשון דלי".מלכותו

ואמר כי הגם שעתה הוא , רכוט הם בגדר דלי בע"כל המ, מלך המשיח שהוא שער החמשים של בינה

ותנשא " . במים רביםוזרעווהוא אומרו , יזכה לקחת מים רבים שהוא שער החמשים, דלי זרע ישראל

  . היא מלכות המשיח"מלכותו

 את התפילות לרפואתו של רבנו יוסף שלום בן חיה מושה שהרי על משיח בן יוסף נצטווינו להרבות כל זה נכתב במטרה לחזק

  .וונים עליו בכל תפלה בברכת בונה ירושליםומכ. בתפילה
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