
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                    מתוך סדרת הספריםדף 
  

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

  .ןָּבְרָּקה ַּביָכִמת ְסַוְצד ִמסֹו

ּכֹוסֹות ֶׁשל ֵליֵלי ֶּפַסח ָאַמר ' ד )ה, ר פח"ב(ׁש ַּבִּמְדָר

ְּגֻאּלֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ' ְּבָנָיה ְּכֶנֶגד ד' ַרב הּוָנא ְּבֵׁשם ר

 ִלְכאֹוָרה ,ְוָלַקְחִּתי, ְוָגַאְלִּתי, ְוִהַּצְלִּתי, ְוהֹוֵצאִתי, ְּבִמְצַרִים

, ַחר ָּכְך ְוהֹוֵצאִתיָקֶׁשה ְּדָהָיה ָצִריְך לֹוַמר קֶֹדם ְוִהַּצְלִּתי ְוַא

ִנְרֶאה . ְּדַהֵּסֶדר הּוא קֶֹדם ַהַהָּצָלה ְוַאַחר ָּכְך ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים

ְלָבֵאר ֶׁשִּמָּכאן ִנְלָמד ֶׁשַּדְוָקא ְלַאַחר ֶׁשִּנְפֲעָלה ַהְיׁשּוָעה ְּבפַֹעל 

ׁש ְּדָאז ֵי, ְצִריִכים ְלַהָּצָלה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה, ְויֹוְצִאים ֵמַהָּצָרה

ִּדְפָעִמים ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא רֹוֶאה ֶׁשֵאינֹו , ִקְטרּוג יֹוֵתר ָחָזק

הּוא נֹוֵתן ֶׁשַהְיׁשּוָעה ָּתבֹוא , ָיכֹול ִלְמנַֹע ֶאת ַהְיׁשּוָעה ִמָּלבֹא

ְוָלֵכן , ְוָאז ָצִריְך ַהָּצָלה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה, ְוַאַחר ָּכְך ְמַקְטֵרג, ְּבפַֹעל

ִנְתעֹוְררּו ַהִּמְצִרים , ּו ִמִּמְצַרִים ּוָבָאה ַהְיׁשּוָעהְלַאַחר ֶׁשָּיְצא

, ַמה ֶּׁשּלֹא ָהָיה ְּבָכל ַהְּזָמן ֶׁשָהיּו ְּבִמְצַרִים, ָלבֹוא ּוְלָהְרָגם ַמָּמׁש

  . ְוָהיּו ְצִריִכים ַלַהָּצָלה ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף

תֹו יֹום ָנַטל ֶעֶׂשר ְואֹו, ָמִצינּו ַּבּיֹום ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן

ּוְלַאַחר ָּכל ֶזה ֵמתּו , )שמיני' כמבואר בילקוט ריש פ(, ֲעָטרֹות

ְּדַדְוָקא ְלַאַחר , ֵמֲחַמת ַהִּקְטרּוג ֶׁשל ַהָּׂשָטן, ָנָדב ַוֲאִביהּוא

ַעד ֶׁשָּגַרם ֶאת , ָהָיה ִקְטרּוג ָחָזק ְמאֹד, ֶׁשָּנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות

  . אִמיַתת ָנָדב ַוֲאִביהּו

, ְּבִכּנֹורֹות, ִׁשיר ֶׁשל ּתֹוָדה :)שבועות טו(ַּבְּגָמָרא 

ַעל ָּכל , ַעל ָּכל ִּפָּנה ּוִפָּנה, ּוְבִצְלָצִלים, ּוִבְנָבִלים

" ִּכי ִּדִליָתִני' ֲארֹוִמְמָך ה", ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים אֹוֵמר

אֹוָרה ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ִּבְזַמן  ְוִלְכ.ְוִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים. 'ְוגֹו

ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ּתֹוָדה ְמַזְּמִרים ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים ְׁשְּמיָֹעד 

' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַאֲחֵרי ַהְיׁשּוָעה ִמְתַּפְלִלים ֶׁשה, ִלְׁשִמיָרה

  .ִיְׁשמֹר ְוַיִּציל ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ִקְטרּוג

, ֵּתֶכף ִלְגֻאָּלה ְּתִפָּלה .)ברכות מב(ֵרׁש ַהְּגָמָרא ִנְרֶאה ְלָפ

ְּכֵדי ְלַהִּציל ֵמַהִּקְטרּוג ֶׁשל , ִּדְלַאַחר ַהְּגֻאָּלה ְצִריִכים ְּתִפָּלה

 .)ברכות ו(ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי . ַהָּׂשָטן ֶׁשָּבא ְלַאַחר ַהְּגֻאָּלה

 ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ּתֹוֵכף ְסִמיָכה ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ֵּבי ַרִּבי ּבּון

ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא . ִלְׁשִחיָטה ֵאין ְּפסּול נֹוֵגַע ְּבאֹותֹו ָקְרָּבן

ּתֹוֵכף ִלְנִטיַלת ָיַדִים ְּבָרָכה ֵאין ַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ְּבאֹוָתּה 

ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ּתֹוֵכף ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה ֵאין ַהָּׂשָטן . ְסֻעָּדה

רֹוִאים ֶׁשְּסִמיַכת ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה . ֵרג ְּבאֹותֹו ַהּיֹוםְמַקְט

ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְמַסֶּלֶקת , ְוֵכן ִּבְנִטיַלת ָיַדִים, ַמִּציָלה ִמִּקְטרּוג ַהָּׂשָטן

ָלֵכן ַמְמִׁשיִכים , ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמִּקְטרּוָגם, ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֵמַהָּיַדִים

  . דֶאת ַהְּבָרָכה ִמָּי

 ְּכִפי .ְּבָקְרָּבן ַהְּסִמיָכה ִמְצַות ֶאת ְלָבֵאר ִנְרֶאה ֶזה ְיסֹוד ִּפי

 ְסִמיָכה ּתֹוֵכף ֶׁשהּוא ִמי ָּכל ,ֵמַהְירּוַׁשְלִמי ֶׁשרֹוִאים

 ַמֲעִביָרה ְדְסִמיָכה .ָקְרָּבן ְּבאֹותֹו נֹוֵגַע ְּפסּול ֵאין ִלְׁשִחיָטה

 ֶנֱהֶרֶגת ַהְּבֵהָמה ְוֶנֶפׁש ,ַלְּבֵהָמה ְךַהּסֹוֵמ ֵמָהָאָדם ָהֲעֹונֹות ֶאת

 ַאֲהרֹן ְוָסַמְך" )כא ,טז ויקרא( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו .ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַּתַחת

 ֶאת ָעָליו ְוִהְתַוָּדה ַהַחי ַהָּׂשִעיר רֹאׁש ַעל ָיָדו ְׁשֵּתי ֶאת

 ָתםַחּטֹא ְלָכל ִּפְׁשֵעיֶהם ָּכל ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעֹונֹת ָּכל

 .)סג אחרי( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו ".ַהָּׂשִעיר רֹאׁש ַעל אָֹתם ְוָנַתן

 ִּבְׁשַאר ַלְּסִמיָכה ,ַלֲעָזאֵזל ַהָּׂשִעיר ַעל ַהְּסִמיָכה ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר

 ְוָלֵכן .ַהָּקְרָּבן ֶאת ִיְפסֹל ֶׁשּלֹא ֵמַהָּׂשָטן ְלִהָּזֵהר ְוָצִריְך .ַהָּקְרָּבנֹות

 ֵמַהְּבֵהָמה ַהְּקִלָּפה ֲאִחיַזת ֶאת מֹוִציָאה ִּדְשִחיָטה ,דִמָּי ׁשֹוֲחִטים

 ְוַאֲחֵרי .'ַהַּמִים ְיסֹוד ַמֲעַלת' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,אֹוָתּה ּוְמַזֶּכֶכת

 ַמּדּוַע ְמבָֹאר ֶזה ּוְלִפי .ִמֶּמָּנה חֹוְׁשִׁשים לֹא ָיְצָאה ֶׁשַהְּקִלָּפה

 ַהְּבֵהָמה ׁשֶֹרׁש ֶאת ְמַסְּמלֹות ְּדַקְרַנִים ,םַהַּקְרַנִי ֵּבין סֹוְמִכים

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֶּבֶלת ִהיא ֶׁשִּמָּׁשם

 ֶׁשל ָהרּוָחִנּיּות ֶאת ַלְּבֵהָמה ְלַהְכִניס ֶאְפָׁשר ּוִמָּׁשם ',ַצִּדיק

 ָהֲעָזָרה ְּבתֹוְך ַרק ְמִכיםסֹו ְוָלֵכן .ַּבְּסִמיָכה ֶׁשַּמֲעִביִרים ָהֲעֵברֹות

 ַּבְּקִלָּפה ְלִהָּלֵחם ֶאְפָׁשרּות ֵאין ָלֲעָזָרה ְּדִמחּוץ ,ַּבחּוץ ְולֹא

 ְּבָכל סֹוְמִכים ְוָלֵכן .ַהְּסִמיָכה ֶּדֶרְך ָהֲעֹונֹות ְלַהֲעָבַרת ַהִּמְתַנֶּגֶדת

 ,ַהְּסִמיָכה ְזַמןִּב ִוידּוי ְואֹוֵמר ,חֹוֵצץ ָּדָבר ֶׁשִּיְהֶיה ְוָאסּור ,ַהּכַֹח

 ָהעֹוף ְּבָקְרַּבן ַמּדּוַע ְמבָֹאר ְוֵכן .ַקל ָּדָבר ֵאיָנּה ַּבְּקִלָּפה ְּדִמְלָחָמה

 ְׁשִחיָטה לֹו ֵיׁש ְּדעֹוף )ג"פ הקרבנות מעשה ם"ברמב עיין( ,ְסִמיָכה ֵאין

 ,ָמהַּבְּבֵה ְּכמֹו ּבֹו ֲאִחיָזה ָלּה ֵאין ְוַהְּקִלָּפה ,ֶאָחד ִסיָמן ַרק ֶׁשל

 ָלֵכן ,ָהֲעֹונֹות ֶאת ֵאָליו ְלַהֲעִביר ֶׁשִּמְתַנֶּגֶדת ֲחָזָקה ְקִלָּפה ְוֵאין

מּוָבא 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 ַעל



 ַמּדּוַע ְמבָֹאר ְוֵכן .ָהֲעֹונֹות ֶאת ְלַהֲעִביר ִּבְסִמיָכה צֶֹרְך ֵאין

 ָּכל ֻׁשָּתִפים ַּכָּמה ֵיׁש ְוִאם ,ָׁשִליַח ְיֵדי ַעל ֶאְפָׁשר ִאי ְסִמיָכה

 ְּבאֶֹפן ֲעֹונֹוָתיו ֶאת ְלַהֲעִביר ָצִריְך ֶאָחד ְּדָכל ,מְֹךִלְס ָצִריְך ֶאָחד

 ,ְּתנּוָפה ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ַאֵחר ֶּדֶרְך אתזֹ ַלֲעׂשֹות ֶאְפָׁשר ְוִאי ,ְּפָרִטי

 ֵאין ּוֶפַסח ַמֲעֵׂשר ,ְּבכֹור ָקְרָּבנֹות ְוֵכן .ֻּכָּלם ִּבְׁשִביל ֵמִניף ֶאָחד

 ֲעֹונֹות ַמֲעִביִרים ְוֵאין ,ְלַכָּפָרה ָּבִאים ֵאיָנםֶׁש ֵּכיָון ,ְסִמיָכה ָּבֶהם

 "סָתנּו יִּכ םַהָּי ָךְּל הַמ" )ה ,קיד תהילים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּבֵהָמה ַעל

 ֶאת ֶׁשִּקְּבלּו ַהְּקִלּפֹות ֶאת ַמְבִריָחה ִּדְסִמיָכה ,ה"ְסִמיָכ ת"ס

 )יט ,ז מיכה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ְלָים ִנְמְׁשלּו ֵאּלּו ּוְקִלּפֹות ,ָהֲעֵברֹות

  ".ַחּטֹאָתם ָּכל ָים ִּבְמֻצלֹות ְוַתְׁשִליְך"

  .ןָּבְרָּקה ַּבָפנּות ְּתַוְצד ִמסֹו

 ֶׁשַהְּתנּוָפה ֶׁשָעׂשּו :)אמור לט( אָיְנַּתל ַהַעַּבִמ ת"ְּבלק

ְמַסֶּמֶלת ֶאת , מֹוִליְך ּוֵמִביא ַמֲעֶלה ּומֹוִרידַּבָּקְרָּבן 

ת ֶׁשַּמְמִׁשיָכה ֶא, ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ֶׁשְּבַהֲעָלַאת ַהָּקְרָּבןָה

' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהֶּׁשַפע ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא

ֶׁשָּׁשם , ֶׁשָּקׁשּור ִליסֹוד ַהִּמְזֵּבַח, ד ָהרּוָחִניסֹוֶׁשֶּזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְי

 )ל, ויקרא ז(א ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ָבן מּוֵכְו. ֶאת ַּדם ַהָּקְרָּבנֹותׁשֹוְפִכים 

ֶׁשֵּיׁש ֶאְצָלּה ִעְנָין ֶׁשל ֲעִלָּיה , ֶׁשּמֹוִליְך ּוֵמִביא הּוא ְּכֶנֶגד ַהְּׁשִכיָנה

ְּכמֹו ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות ִהיא ָעְלָתה ְלַמְעָלה ּוַבְּגֻאָּלה ֵּתֵרד , ִויִריָדה

  . ַמָּטהֲחָזָרה ְל

ה ָׁשָּגַהְו, חָרְזִמה ְּבָתְיה ָהָפנּוְּת .)מנחות סא(ה ָנְׁשִּמַּב

ל ֵּמַסח ְמָרְזִמ,  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו.בָרֲעַמְּב

ת ל ֶאֵּמַסב ְמָרֲעַּמּו. עַפֶּׁשא ַהם ָּבָּׁשִּמד ֶׁשיסֹות ִוֶרֶאְפִּתת ַהֶא

, תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמב ַהָרֲעַּמה ַּבָתְיה ָהָׁשָּגָלֵכן ַה. תכּוְלַּמַה

, בראשית כז(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ .יןִּבְקין נּוִּית ַמַאָלֲעת ַהֶלֶּמַסה ְמָׁשָּגַהְּד

ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְואְֹכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכָך " )כה

ה ָאָלֲעת ַהֶלֶּמַסה ְמָׁשָּגַהים ֶׁשִארֹוְו. ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש לֹו ַוּיֹאַכל

ל ֵּמַסְמ, ידִרמֹוה ּוֶלֲעַּמה ֶׁשָפנּון ְּתין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, הָלְעַמה ְלָּטַמְלִמ

ה ָלְעַמְלים ִמִאָּבין ֶׁשִרכּוין ְּדִּים ַמַגְו, יןִּבְקין נּוִּית ַמַאָלֲעם ַהַּג

. עַפֶּׁשא ַהם ָּבָּׁשִּמח ֶׁשָרְזִּמ ַּבּוׂשה ָעָפנּוְּתת ַהן ֶאֵכָל, הָּטַמְל

מֹוִליְך ּוֵמִביא ַמֲעֶלה א ֶׁש"צּור שליט' ש' י' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

   .תְיסֹוד ַמְלכּו ְּבִגיַמְטִרָּיא, ּומֹוִריד

ָהָיה " ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח" )ז, ויקרא ט(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ְוָהָיה ,ַאֲהרֹן רֹוֶאה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְּכַתְבִנית ׁשֹור

ִנְכַנס מֶׁשה ֶאְצלֹו ָאַמר לֹו ַאֲהרֹן ָאִחי לֹא , ִמְתָיֵרא ִמֶּמּנּו

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ִנְרֶאה .ִּתיָרא ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה ִמְתָיֵרא

ְּדׁשֹור ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ְוַהִּמְזֵּבַח , ְּכַתְבִנית ׁשֹור

 ְוֵכן ָמִצינּו. ָהָיה ִנְרֶאה ְּכַתְבִנית ׁשֹור, ת ְיסֹודֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנ

ֵאין ְלָך ָנֶאה ְּבׁשֹור " ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן" )יב, דברים לג(י "ְּבַרִּׁש

רֹוִאים ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבנּוי ַעל ָמקֹום ֶׁשהּוא . יֹוֵתר ִמְּכֵתָפיו

ת ֹוּתְכֶּס ַמא"י ׁשר ֳקָדִׁשים ֵיֶדֵסן ְּבֵכְו. ִּבְבִחיַנת ִּכְתֵפי ַהּׁשֹור

ית ִלְכַתְּד, תכּוְלַמד ּוסֹות ְילֹוְּמַסְמ ַהה"ות ֹוּיִתן אֹוַיְנִמְּכ

ְוֵכן ַהָּכתּוב . תכּוְלַמד ּוסֹור ְיֵּבַחיא ְלֳּקָדִׁשים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהַה

 ַעל מֹוְקָדהַעל  ")ב, ויקרא ו(ִּמְזֵּבַח ַּב ֶׁשׁשֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ָהֵא

' סֹוד ַהִּמְסָּפר ֵׁשׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא " ַהִּמְזֵּבַח

ְוֵכן . ָזן ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְזֵּבַח ֶׁש)3' ע(א "ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּמְזֵּבַחֶׁש, א"ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט

 ה"ִחיָטְוֵכן . ְּדִבְזכּות ֲעבֹוַדת ַהִּמְזֵּבַח זֹוִכים ְלַפְרָנָסה ְלָדָגן, ָּדָגן

ר יאת ַעל ִקָּט ִמַּדם ַהַחהְוִהָּז ")ט, ויקרא ה(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב 

  . אֹוִתּיֹותֵׁשׁשְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל " ַחַהִּמְזֵּב

 מֹוְצה ַעֶש עֹונֹויֵאי ֶׁשל ִמָּכ )ז, ר א"במדב( ׁשָרְדִּמַּב

ה ָמְכָחת ַהת ֶאנֹוְקל ִלכֹו ָיינֹור ֵאֵקְפר ֶהַּבְדִמְּכ

א ּלֹר ֶׁשֵקְפר ֶהַּבְדִמְּכם ו ָׁש"מהרז ַהׁשֵרָפְמּו. הָרֹוּתַהְו

  אֹורֵקְפֶהן ֵכְו. םָלי עֹוֵרְבִּדר ִמָבם ָּדּול ׁשיד ַעִּפְקַהְל

 ה זֹוָדבֹוֲעַּד, הָבֵקר ְנָכָז אֹו, הָּיִׂשֲעם ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵההיָנִכְׁש

ין נּוְקִּבין ִּיַּמת ַהים ֶאִלֲע ַמנּוֶּמִּמה ֶׁשָּיִׂשֲעם ָהַלעֹות ְלֶכֶּיַׁש

, הָבֵקת ְניַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשיָנִכאת ְׁשֵרְקִּנת ַהכּוְלַּמת ַהיַרִפְסִל

ן ֵכְו. רָכָּזה ַלָבֵקְּנַהג ֵמּוּות ִזיַנִחְבה ִּב"ה ַלקבת ֶזה ֶאָלֲעיא ַמִהְו

 קֹות ׁשֵאה ְוָפנּוְּתה ַהֵזת ֲח ֵאָּתְׁשַּדִקְו" )כז, שמות כט(ב תּוָּכַה

 ׁשָּדְקִּמה ַּבָפנּוְּתת ַהַדבֹוֲע ַּדר"ֵקְפֶהת "ס" ףַנ הּורֶׁש ֲאהָמרּוְּתַה

ית ֵׂשֲעַּנת ַמִּיין נּוְקִּבין ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֶׁשַאָלֲעל ַהת ַעֶזֶּמַרְמ

  .רֵקְפת ֶהיַנִח ְּבְךֶרֶּד

ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה " )יב, בראשית כח(

ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים 

 ֶׁשַהֻּסָּלם ְמַסֵּמל .שם קמט(ַּבּזַֹהר   ּוָמִצינּו".עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו

 ,כח בראשית( י"ְּבַרִּׁש  ְוֵכן ָמִצינּו.ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

 ְוֶאְמַצע ,ֵאל ְּבֵבית ְורֹאׁשֹו ,ֶׁשַבע ִּבְבֵאר ַרְגָליו ֻסָּלם )יז

 ,ֶׁשַבע ִּבְבֵאר ַרְגָליו ,ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ְירּוָׁשַלִים ֶנֶגד ִׁשּפּועֹו

 ְּבֵבית ׁשֹורֹא ,)חנוכה במאמרי 'ע( ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ֶׁשַּׁשָּיְך ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

 הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּמָּׁשם ,ֶחֶסדַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמ ֵאל ֵׁשםְּד ֵאל

 ,ְירּוָׁשַלִים ֶנֶגד ִׁשּפּועֹו ְוֶאְמַצע ,ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַחְסּדֹו ַמְׁשִּפיַע

א ָבמּו

 ינּוִצָמ

מּוָבא 

 ינּוִצָמ

 ָּכתּוב



ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ְנֻקַּדת , ַלַּתְחּתֹוִנים ָהֶעְליֹוִנים ֵּבין ְּדַהִחּבּור

 )י קדושים תנחומא( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ָהָיה ,ָהֶאְמַצע

 ִוירּוָׁשַלִים ,ָהעֹוָלם ְּבֶאְמַצע ְנתּוָנה לֵאָרְׂשִי ץֶאֶר

 ְּבֶאְמַצע ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבית ,לֵאָרְׂשִי ץֶאֶר ֶׁשל ְּבֶאְמָצִעיָתּה

 ְּבֶאְמַצע ְוָהָארֹון ,ַהִּמְקָּדׁש יתֵּב ְּבֶאְמַצע ְוַהֵהיָכל ,ְירּוָׁשַלִים

   .ָהעֹוָלם ִנְׁשַּתת ֶׁשִּמֶּמָּנה ָהָארֹון ִלְפֵני ְׁשִתָּיה ְוֶאֶבן ,ַהֵהיָכל

 איַמְלַס יֵנְּב ןֵה הָמ ןָנָּבַר נּוָּת .)כח תענית( ַּבְּגָמָרא

 תכּוְלַּמַה הָרְזָּג תַחַא םַעַּפ רּוְמָא ,יִתָפֹוּתְּנַה

 יבּוִׁשהֹוְו הָכָרֲעַּמַל יםִצֵע יאּוִבָי אּלֶֹׁש לֵאָרְׂשִי לַע הָרֵזְּג

 אְטֵח יֵאֵרְי ּוׂשָע הֶמ ',כּוְו יםִכָרְּדַה לַע תאֹוָּדְזרֹוְּפ

ם יחּוִּנִהְו ֻסָּלמֹות ּוׂשָעְו ןיֶהיֵרִזְּג יאּוִבֵה רֹוּדַה תֹואֹוְּבֶׁש

 רּוְמן ָאָלְצ ֶאיעּוִּגִהן ֶׁשיָוֵּכ, םֶה ָלכּוְלָהם ְויֶהֵפְתל ִּכַע

ת לֹוָזֹויא ּגִבָהם ְלֶה ָלרּוְמין ָאִכְלם הֹוֶּתן ַאיָכֵהם ְלֶהָל

 הֶאְרִנ .'כּוְו ינּוֵפְתִּכ לַעֶׁש ֻסָּלמֹותְבּו ינּוֵנָפְּל ֶׁשְךָבֹוּׁשִמ

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ,תֶמֱא רּוְּבִּד איַמְלַס יֵנְבִּד רֵאָבְל

 םֵהְו ,יםִחרֹוְפֶאְו יםיִצֵּב ִּבְבִחיַנת ַהְיסֹוד ִהיא ָּפַעתַהְׁשֶׁש 'עֹוף

 ַהְׁשָּפַעת תֶא לֵּבַקְל ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְל יםִכְלהֹו םֵהֶׁש זּוְמָר

 תיַנִחְּב ְךֶרֶּד לּוְּבִק םֵה הֶז תֶאְו .תלֹוָזֹוּג ִּבְבִחיַנת ִהיאַהְיסֹוד ֶׁש

 לַע זֵמַרְמ איַמְלַס םָמְׁש ןֵכְו .ַהְיסֹוד תֶא לֵּמַסְמַה ֻסָּלם

 ּוׂשָע ֶׁשהָפנּוְּתַה לַע זֵמַרְמ ,יִתָפֹוּתְּנַה םָמְׁש ןֵכְו .םָּלֻּסַה

ִאְתָערּוָתא ת ָהל ֶאֵּמַסְמ, ידִרמֹוה ּוֶלֲעיא ַמִבֵמ ּויְךִלמֹו, ןָּבְרָּקַּב

ע ַפֶּׁשת ַהה ֶאיָכִׁשְמַּמן ֶׁשָּבְרָּקת ַהַאָלֲעַהְּבִּדְלַתָּתא ֶׁש

  .א ֶּדֶרְך ַהְיסֹודיָּלָערּוָתא ִּדְלֵעְּבִאְת

, ָּדא ַצִּדיק" ְיֵפה נֹוף" .)תיקונים קל(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

. ָּדא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא" ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ"

. דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסף ְמי נֹוִּכ, ףא נֹוָרְק ִנׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ֶׁשִארֹו

נֹוף ֶׁשל י ַעל ַהָּכתּוב ָׁשם ֶׁשּנֹוף הּוא ִמְּלׁשֹון "ַרִּׁשְוֵכן מּוָבא ְּב

י ָׁשם "ְועֹוד ֵּפרּוׁש מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְוִאיָלן ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ִאיָלן

 .)ש יב"שיה(ת "ן ְּבלקְוַעֵּי. ַּכָּלה ַהִּנְקֵראת ִניְנֵפיֶׁשּנֹוף ִמְּלׁשֹון 

 ַהַּמְׁשִּפיַע ּכֹלַעת ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ֶׁשַּכָּלה ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְׁשָּפ

 ֶׁשּנֹוף )ז, דברים ח(ן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ֵכְו. 'הַלַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת 

יר ִוֲאר ֶׁשַהּזַֹהֵמ' ףל עֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבאנּוֵבֵהְו ,ירִו ֲאֹוׁשרּוֵּפ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא נֹוףְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד'ר יאֹות ֹוּיִתא אֹוהּו

ל ר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכְמֻרָּמז ַּבף "נֹון ֵכְו, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה ֻסָּלם

ן ֹוכ ָמָךְתָלֲחַנר ַה ְּבמֹוֵעָּטִת ְומֹוֵאִבְּת ")יז, שמות טו(ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ת "סף "נֹון ֵכְו. אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ז" ה" הויָּתְלַעָּפ ָךְּתְבִׁשְל

 ן ֵחףֵסא יֹוָצְמִּיַו ")ד, בראשית לט(ד סֹוְיי ַהִפל יֹוז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכַה

 ףֵסת יֹוא ֶאָרְקִּיַו ")יד, שם מא(ב תּוָּכת ַה"ן סֵכְו". וייָנֵעְּב

ת ַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַה"ן סֵכְו". רֹוּב ַהן ִמּויֻצהִרְיַו

ף "נֹון ֵכְו, "ויָאיֵר ִלןַת ָנףֶרֶט ")ה, ם קיאתהילי(ד ִּדְקֻדָּׁשה סֹוְיַה

י ֵּתְּבִדּלּוג ְׁש" ףֵסֹו יןַעַּיַו ")טז, מא, יח, בראשית מ(ים ִקסּוְּפְמֻרָּמז ַּב

י ֵלת ֲעָרּפֹן ף ֵּבֵסֹות יָר ּפֹןֵּב ")כב, שם מט(ק סּוָּפן ַּבֵכְו. אֹוִתּיֹות

  . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה" ןִיָע

 לֶׁש ףנֹו מֹוְּכ יִפיֹו ןֹוׁשְּלִמ ;תֹוֻעּיָמְׁשַמ יֵּתְׁש ׁשֵי ףנֹוְלִּד

 ֶּדֶרְך ֶׁשַּנֲעֵׂשית הָפָנֲה ןֹוׁשְּלִמ םַגְו ,ילֵעְלִדְּכ הָּלַכְו ןיָלִא

 יתְּבֵב ןֵכָלְו .הָפנּוְּת הָלִּמַה עַצְמֶאְּב ְמֻרָּמז נֹוף ןֵכָלְו .ַהְיסֹוד

 זֵּמַרְל ץחּוַּבִמ יםִבָחְרּו יםִנְפִּב יםִרָצ תנֹולֹוֲחַה יּוָה ַהִּמְקָּדׁש

 תלּוְּכַּתְסִהַהְו יִּתִמֲאָה יִפֹוּיַה אָצְמִנ יםִנְפִּב ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵביתֶׁש

 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו הָצחּוַה אלְֹו היָמִנְּפ תיֹוְהִל היָכִרְצ

 "ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ ףֹונ הֵפְי" )ג ,מח תהילים( בתּוָּכַהֶׁש )קאמרנא(

 ְוֵכן .ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ַהּנֹוף ֵהם ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְלַרֵּמז .ם"יִנֲהּכֹ ת"ר

 )ו ,לט בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ יִפיֹו לֶׁש ןָיְנִע ָמִצינּו ַהְיסֹוד יֹוֵסף ֵאֶצל

 ׁשֵּיֶׁש דסֹוְיַה אהּו ףֵסיֹוְּד ."הֶאְרַמ היֵפִו רַאתֹ הֵפְי ףֵסיֹו יִהְיַו"

   .'קֶדֶצ חַמֶּצ'ַּב אָבּוּמַּכ ,יִפיֹו ֹוּב ׁשֵי איָלֵּמִמּו ַהְּגָוִנים לָּכ תֶא ֹוּב

  
  

  עם סגירת הגליון שוד ושבר בגבולינו בהשמע שנשבה ארון האלהים מורי ורבי שגדלני כאב 
    יצחקר יעקב" בל"רבנו חיים פנחס שינברג זצוק' תורה אור'הגאון הגדול ראש ישיבת 

  
ָהיּו ָלנּו . ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות. ִּגּבֹוִרים ַלֲעמֹוד ַּבֶּפֶרץ. ָּבִאים ְּבכַֹח ַמֲעֵׂשיֶהם. ַאְנֵׁשי ֲאָמָנה ָאָבדּו

  . ּוְלַמֲחֶסה ְּביֹום ָזַעם. ְלחֹוָמה
  

, ל בוכה על הגאולה שמתקרבת"פ זצוק"ניתן לקבל בבקשה למייל מקטע וידאו קצר של הגרח
  .א"ע יוסף שליט"אצל מרן הגר, קורו לאחרונה להבדיל בין חיים לחייםבעת בי

  

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

  הֶאְרִנ



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  .'יש גזרה בשמים 'א"ל שטיינמן שליט"מרן הגראי

ה " לאחרונה הקב).ב"ש פרשת ויקהל תשע" בשיעור במוצדברים שנאמרו(. א"ל שטיינמן שליט"ציטוטים מתוך דברי מרן הגראי

, ה מתאווה לתפילתן של צדיקים"הקב, עושה שיהיו הרבה אנשים שהרבים צריכים להם שיהיו חולים

] ס'גרויסע בומבע[, ותצריך לדעת שיש גוי רשע באיראן שמכין פצצות גדול. וכל לומדי התורה הם צדיקים

כבר , ובגלל שדיברו על זה כל כך הרבה אנשים. מטף ועד זקן,  היהודיםורוצה להשמיד להרוג ולאבד את כל

  . ולא מבינים שיש גזרה בשמים, יעזור ולא יקרה כלום' חושבים שה. התרגלו ולא מתפללים על זה

 .העיקר שכבר יתפללו. ה רחום וחנון ומתאווה לתפילתינו לכן הוא מנסה לזעזע אותנו בכל דרך"הקב

  .ה גורם לנו להתפלל כדי למלאות את המאגר של התפילות"ן והקבהמצב הוא מסוכ

  .5772א ָּיִרְטיַמִגְּב, ה"ָּלֻאְּגים ִמָע ְּפח"ַסֶּפ

 נּו ָלׁשֵיְו. ְךָכה ְלֶּכְזן ִנָסיה ִניֶזֵאְּב: יםִלֲאֹום ׁשָּלֻּכה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָלֵאְּׁשַהְו. ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן ֲעִתיִדין ִליָּגֵאל .)ה יא"ר(א ָרָמְּגַּב

ים יִלִּפְכ ַמינּוְיַה; םיֶהיֵנה ֵּבָאָּכים ַהִׂשעֹו, יםִרָבי ְּדֵנל ְׁשר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקת ְנת ֶאַעַדים ָלִצ רֹונּוְחַנם ֲאִאל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵבְתִכל ְּבָלְּכ

י ִפְּכ', הָּלֻאְּג'ְו' חַסֶּפ'ל ֶׁש, הָאָּכה ַהֶׂשֲעם ַנִא: דאֹד ְמא ַעָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. םיֶהיֵנר ֵּבּוּבִחת ַהַּדֻקא ְנא הּוֵצֹוּיר ֶׁשָּפְסִּמַהְו, ַּבֵּׁשִניד ָחֶא

ח ַמְשִי ְוינּויֵנ ֵעאּוְרִי. 5772ל ֵּבַקְנ, יםִרְּבַחְתם ִמי ֵהַתת ָמַעַדי ָלֵד ְּכ,ה"ָּלֻאְּגים ִמָע ְּפח"ַסֶּפיל ִּפְכ ַנינּוְיַה. ו"י ָוִלה ְּבָּלֻאה ְּגָרֹוּתב ַּבתּוָּכֶׁש

ד ֹוּסא ַהל הּוַטְו. לַּטיד ַהִרר מֹוַמים לֹויִלִחְתח ַמַסֶפי ְּבֵרֲהֶׁש. 5772א ָּיִרְטיַמִגְּב, ל"ַטים ִמָע ְּפח"ַס ֶּפןֵכְו. ןֵמים ָאִמֲחַרב ְּברֹוָק ְּבנּוֵּבִל

א "ֶׁשֵּמֶהם ְמַקֶּבֶלת ֵה, ו"א ָוא"ד ֵה"ל ְּכִמְנַין יֹו"ַט) שצא' ב ע"שבת ח(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע .ַעדּוָּיים ַּכִתֵּמת ַהַּיִחל ְּתֶׁש

  .ג ְיסֹוד ּוַמְלכּותֵּוַזל ְמַּטים ֶׁשִארֹוְו, ַאֲחרֹוָנה

  

 שמסתיים בפסוק, ו ניסן"ט, לידה, ב"תשע, א בה אנו רואים את המילים"משה שליט' ג ר"טבלה ששלח אלינו הרה

  ".ויצא חטר מגזע ישי"

  

 
  

  ]רַהזֹ. [ץֶרָאץ ָלי חּויֵקִּדַצו "לְל, לֵאָרְׂשץ ִיֶרי ֶאיֵקִּד ַצו"לין ד ֵּבחּוִאה ְּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַה

ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵכי "ְוסֹוד ַהָּדָבר , ֶהְדִריןֶׁשֵהם ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ַצִּדיִקים ֶׁשֵהם ְּכמֹו ַהַּסְנ, "ם''ָחַלק ִלָּב" ּוַבָּגלּות :)תיקונים נ( ַּבּזַֹהר

ָחַלק "ְוֶזהּו , ּוְׁשלִֹׁשים ְוֵׁשׁש ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם ְׁשלִֹׁשים ְוֵׁשׁש ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֹו ְּבֶחְׁשּבֹון עֹוֶלה ְׁשלִֹׁשים ָוֵׁשׁש''ל, "לֹו

ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון "ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , "ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים"ְוסֹוד ַהָּדָבר , ָחֵמץ ֶׁשֵהם ֵעֶרב ַרבַהְּׂשאֹור ְו, "ָחַלק ִלָּבם"ּוִמי ". ם''ִלָּב

ִּכיֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו "ם ְלַקֵּי, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְיֵמי ֶפַסח, ד''ּוְׁשבּוָעה ֶׁשִּיָּמחּו ְּבי, ִחֵלק" ַאְך", "ַּתְׁשִּביתּו ְׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכם

נביא 

אבל 

 ינּוִצָמ

ונביא 

 ָמִצינּו



ָחג ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ] ֵאּלּו ִׁשְבָעה ְיֵמי ַהֶּפַסח ֶׁשל ַהָּגלּות ָהִראׁשֹוָנה ְוִׁשְבָעה ְיֵמי ַהֶּפַסח ֶׁשל ָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה[, "ִנְפָלאֹות

ּוַבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה , ְוָהֶעֶרב ַרב עֹוִׂשים ְמִחיָצה ֵּביֵניֶהם, ְּבחּוץ ָלָאֶרץו "ל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוו"ליִקים ְּבָכל ּדֹור  ַצִּדב"ע רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ."ֵיָאֵכל

 ְוֵכן .ו"לָּקה ֶׁשל ַפֲעַמִים  ּוַבֲחֻל,ב"עִמְסַּפר ְוׁשּוב רֹוִאים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבסֹוד . ִיְהֶיה ִאחּוד ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּקבּוצֹות, ְּכֶׁשִּיְתַּגְּברּו ַעל ָהֶעֶרב ַרב

ַצִּדיִקים ָהַאֲחרֹוִנים ַּבְּקבּוָצה ֶׁשַּמְׁשִליִמים ' ֶׁשַהב, א"מ מֹוְרֶּגְנְׁשֶטְרן שליט" ֵמַהגרי)ב"פורים תשע(' ְּדֵעה ָחְכָמה ְלַנְפֶׁשָך'מּוָבא ַּבֻּקְנְטֵרס 

  .ב ְמַחֶּבֶרת ֶאת ְׁשֵני ַהְּמִׁשיִחים"ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּׁשַנת תשע. יַח ֶּבן ָּדִודֵהם ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ּוָמִׁש, ב"ְלע

 . תֶֹקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹוםּוְנַתֶּנה

 'דת ַנְׁש ִּב'ףֶקה ּתֶֹּנַתְנּו'ים ִאָרֹוּנם ַהיִמָּי ַלֹוּלם ֶׁשָסְרֻפְמט ַהּוּיִּפת ַהן ֶאֵּקא ִּתָצְנֶּגַּמן ִמנֹוְמי ַאִּבַר ֶׁש)תשרי' א(' ֹוּתִער ְּבָבָּד 'ַחלּוְּב

ִּכי הּוא .  תֶֹקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹוםּוְנַתֶּנה: ילִחְתט ַמּוּיִּפַה, ב"תשע'ת הַנְׁשה ִּבָּלֻאְּגא ַלָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ב"תשעים ִפָלֲא

ְוִיּכֹון ְּבֶחֶסד . ּובֹו ִתָּנֵׂשא ַמְלכּוֶתָך, ב"ים תשעִפָלֲא' ד הַע, יםִנ ָׁשףֶלא ֶאהּוֶׁש, ה"ל הקבד ֶׁשָחם ֶאל יֹוז ַעֵּמַרְמ ּו.נֹוָרא ְוָאיֹם

ּוְבׁשֹוָפר . 'גֹוִּכְסֶאָך ְו] ב" ע–[ֶחֶסד  ְוִיּכֹון ְּבָךֶתכּוְלא ַמֵׂשָּנִּתֶׁש, הָּלֻאְּגה ַלֶּכְזִנ, הֶּזם ַהֹוּיי ַהֵרֲח ַאינּוְיַה. ְוֵתֵׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת. ִּכְסֶאָך

א ָבן מּוֵכְו.  יֹום ַהִּדיןֵּנהְויֹאְמרּו ִה. ְוִחיל ּוְרָעָדה יֹאֵחזּון. ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון. ְוקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה ִיָּׁשַמע, ָּגדֹול ִיָּתַקע

 ב"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגל ַהר ַעֵּבַדט ְמּוּיִּפל ַהן ֶׁשֹואׁשִרק ָהֶלֵחל ַהָּכֶׁש, טּוּיִּפל ַהה ַע"רוו ָהׁשרּוֵפְּב

 ַמֲעֶׂשה: יםִרזֹוְחַּמס ַּבָּפְדֻּמי ֶׁשִפְּכ, אָרֹוּנט ַהּוּיִּפת ַהד ֶאֵּסִּין ֶׁשנֹוְמי ַאִּבַרה ְּדֶׂשֲעַּמת ַהיא ֶאִבָנְו. 'ָליו ֶּבֱאֶמתֵתֵׁשב ָעְו': יםִּלִּמת ַּבֶזֶּמֻרְמ

. ַוְּיָמֵאן, ַוְּיַבְּקֻׁשהּו ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים ְלָהִמיר ָּדתֹו. ָצא ֶׁשָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור ְוָעִׁשיר ּוְמֻיָחס ִויֵפה תַֹארְּבַרִּבי ַאְמנֹון ִמַּמֶגְנ

ָחֵרט ַעל ַהְּתׁשּוָבה ִהְת, ַאְך ָיָצא ֵמִאָּתם.  ִלי ְׁשלָֹשה ָיִמים ְלִהָּוֵעץ ְּכֵדי ִלְדחֹוָתםְּתנּו: ּוְּבַהְפִציָרם ּבֹו יֹום יֹום ַוּיֹאֶמר

 ַהְּׁשִליִׁשי ֵמֵאן ּוַבּיֹום: ְולֹא ָאַכל ְולֹא ָׁשָתה, ַוִיְדַאג. ְוָצִריְך ֵעָצה, ֶׁשִּנְרָאה ִמֶּמָּנה ְּכִאּלּו ֵיׁש לֹו ָסֵפק ַּבָּדָבר, ֶׁשֵהִׁשיב

 ַהָּלׁשֹון:  ֶאת ִמְׁשָּפִטי ֶאְחרֹץֲאִני: ַאְמנֹון' ַוּיֹאֶמר ר. ְך ָקׁשֹותַוְיַדֵּבר ֵאָליו ַהֶּמֶל, ַוְּיִביֻאהּו ְּבַעל ָּכְרחֹו, ָלֶלֶכת ֶאל ַהֶּמֶלְך

ֲאָבל , ִּכי ַהָּלׁשֹון ָאְמָרה ֱאֶמת, לֹא: ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאַמר. ִּכי ָרָצה ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשִּדְּבָרה ֶׁשֶקר ִּדיָנּה ְלֵהָחֵתְך

: ְוַעל ָּכל ֶּפֶרק ָהיּו ׁשֹוֲאִלים, ַוְיַקְּצצּו ִּפְרֵקי ֶאְצְּבעֹות ָיָדיו ְוַרְגָליו. ְוֶיֶתר ַהּגּוף ֲאַיֵּסר, י ֶאְקצֹץָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹא ָּבאּו ֵאָל

ָהִכי . ַוְיַׁשְּלֻחהּו ְלֵביתֹו, ּוְּכַכּלֹוָתם ִהְׁשִּכיֻבהּו ַּבִּמָּטה ּוִפְרֵקי ֶאְצְּבעֹוָתיו ְּבִצּדֹו. ָלאו: ְוהּוא ֵמִׁשיב,  ְלָהִמיר ָּדְתָךַהַּתְחּפֹץ

: ַוִיְקָרא ָׁשם, ץ" רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִּבֵּקׁש ְלהֹוִליכֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵאֶצל ַהשְּביֹום: ִּכי ֶהֱאִמין ְּבֵאל ָחי, ָקָרא ְׁשמֹו ַאְמנֹון

. 'ְוכּו" ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף: "ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר. ּוֶתָך ִויחּוֶדָךְּכלֹוַמר ֶׁשִּקַּדְׁשִּתי ֶאת ִׁשְמָך ַעל ַמְלכ, "ְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה, ּוְבֵכן"

ְקלֹוִנימּוס ֶּבן ' ַאַחר ְׁשלָֹשה ָיִמים ָּבא ַּבֲחלֹום ְלר. ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח אֹותֹו ָהֱאלִֹהים, ּוְכֶׁשָּגַמר ִנְסַּתֵּלק ְוֶנֱעַלם ִמן ָהַעִין

, ןֹוׁשָּלת ַה ֶא לֹוכּוְּתְחַּי ֶׁשׁשֵּקן ִּבנֹוְמי ַאִּבַרן ֶׁשֵכָּתִיְו. ַוְיַצו ְלָׁשְלחֹו ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ל ַהִּפּיּוטל ְוִלְּמדֹו ָּכ"ַרֵּבנּו ְמֻׁשָּלם ז

א ָּיִרְטיַמִגיא ְּבִה ֶׁשב"תשעת ַנה ְׁשָתְיה ָהָנ ָׁשּהָתי אֹוֵרֲהֶׁש, ןֹוׁשָלא ָּיִרְטיַמִגא ְּבהּו ֶׁשיַׁשן ִיד ֶּבִוָּדת ֶאה ְוָּלֻאְּגת ַהה ֶאֶצא רֹוהּוז ֶׁשֵּמַרְל

ה ָא ָּבּוּנֶּמִּמֶׁש. היָנִכְׁשן ַיְנִמְכ ּו,יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדן ַיְנִמְכ ּו,ןֹוׁשָלן ַיְנִמ ְּכו"שפם ל ֵׁשד ֶׁשֹוּסת ַהן ֶאָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו, ןֹוׁשָלים ִמָע ְּפ'ב

א הּוֶׁש, ףֹוּסר ַהַאְׁשִנת ְולּוָּגל ַהה ֶׁשָדבֹוֲעת ָה ֶאמּוְּיא ִסן לִֹיַדֲע ֶׁשז לֹוֵּמַרְל, םִיַלְגַרָהם ְוִיַדָּית ַהעֹוְּבְצת ֶא ֶא לֹוְךּתְֹחר ַלַמ ָאְךֶלֶּמַהְו. הָּלֻאְּגַה

  .ףּוּגף ַהן סֹוֵהת ֶׁשעֹוָּבְצֶאת ָהיַנִחְבִּב

  .ב"תשען ֵה, יםִני ָּפּוּלִּגיל ַהִחְתַּמֶׁשְּכ, יםִנר ָּפֵּתְסֶהי ַהֵרֲח ַאינּוְי ַהר"ֵּתְסֶאת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחַא

ִּביֵמי " ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר", ֶאְסֵּתרי "ר רשֵאָבְמ ּו".ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר" ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ְסֵּתרֶא :)חולין קלט(א ָרָמְּגַּב

י ֵרֲח ַאינּוְי ַהר"ֵּתְסֶאת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהְו. ֹות ַרּבֹות ְוָרעֹותֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ֶהְסֵּתר ָּפִנים ּוְמָצֻאהּו ָצר

ים ִרְמן אֹוֵכ ְו.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹוָהים ְוִּלִּמם ַה ִעהָּכְלַּמר ַהֵּתְסֶאן ֵכְו. ב"תשען ֵה, יםִני ָּפּוּלִּגיל ַהִחְתַּמֶׁשְּכ, יםִנר ָּפֵּתְסֶהַה

ת " רר"ֶאְסֵּת) ויחי(ים ִטּוּקִּלר ַהֶפֵסל ְּב"יַזִרֲאי ָהֵרְבת ִּדה ֶאל ֶזיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרד ִנעֹו ְו.ָּגל ִמַּמְסִּתיר ְלגֹוֵאל,  ֶאְסֵּתרֶאת: יםִרפּוץ ְלֶברֹוְקִּב

ת אֹו ָּבּהָׁשְרָּׁש ֶׁשּהָפד סֹוַע ְוּהָתָּלִחְּתה ִמיָאִרְּבל ַהל ָּכת ַעֶזֶּמַרר ְמֵּתְסֶא ֶׁשינּוְי ַה".ְסֵּתר ַאְסִּתירְוָאנִֹכי ַה"ְּבסֹוד . 'אאׁש רֹֹוְך ּתֹוף ס

 ,אלֵּיִנָדץ ְּבֵּקן ַהַמא ְזהּוֶׁש, 1336 ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְסֵּתר ַאְסִּתירַה" ֶׁש,תַפְרָּצא ִמ" שליטאנֹוָיִצְרף ַמֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". יִכנָֹא"ל  ֶׁש'א

ר ַח ַאְךָּכ, יִנת ֵׁשִי ַּבׁשֶרׁשֹ ְלינּוִכר ָזֵּתְסר ֶאַחַאם ֶׁשֵׁשְכּו". ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ֶּכהַהְמַח ַאְׁשֵרי"

 אָבמּו

 ינּוִצָמ



מ " ֵמַהגרי)ב"פורים תשע('  ָחְכָמה ְלַנְפֶׁשָךְּדֵעה'ְוֵכן מּוָבא ַּבֻּקְנְטֵרס . ר"י אכייִׁשִלְּשת ַהִיַּב ַהׁשֶרׁשֹה ְלֶּכְזִנ, ב"תשער ְּב"ֵּתְסת ֶאֹוּיִתאֹו

 .הָּלֻאְּגה ַהָא ָּבֹוּכְרַּדֶׁש, ב"ם עֵׁשר ְלֵּׁשַקְתִהי ְלֵדְּכ, תעֹו ָׁשב"עד ַחַי, םיֹוה ָוָלְיַל, יםִמָי' ם גצּוה ָלָתְּור ִצֵּתְסֶאֶׁש, א"מֹוְרֶּגְנְׁשֶטְרן שליט

ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוַתְכִריְך ּבּוץ ּוָמְרֳּדַכי " )טו, אסתר ח(ב תּוָּכן ַהֵכְו

  .5772ל ֵאֹוּגא ַהבֹוְּבא ָּיִרְטיַמִגְּב". ְוַאְרָּגָמן ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה

  . ְּכָהָמןהֶׁשָק, ֶמֶלְך

 ְךַחָּיב ֱאיִניׁש ְלַבּסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא ַעד ֶׁשּלֹא ֵיַדע ֵּבין ָארּור ַהָּמן ְלָברּו )שלב' ב ע"פורים ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

 לֹוַמר ְך ָצִרי ַהְּקִלָּפה ֵיׁש ִניצֹוץ ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ַהֵּמִאיר ְּבתֹוָכּה ּוְמַחֶּיה אֹוָתּה ְוָלֵכןְךַהַּכָּוָנה ִּכי ְלעֹוָלם ּתֹו, ָמְרֳּדַכי

ל ִּתְּקנּו ֶׁשָהָאָדם ִיְׁשֶּתה ַהְרֵּבה ַיִין ְּבפּוִרים ַעד ֶׁשַהַּיִין ַיְׁשִּפיַע ָעָליו "חז ֶׁשינּוְיַה . ֶאל ַהִּניצֹוץ ַההּוא אֹורְך ָהָמן ְלַהְמִׁשיְךָּברּו

ְוִיְרֶאה , ְוהּוא עֹוֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים, ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ה ְּכלּום ַרק ֱאלֹקּותֶׁשֵאיֶנּנּו רֹוֶא, ֶׁשּלֹא ַיְבִחין ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרֳּדַכי

  .ּוַבּסֹוף ָּכל ָהָרע ַיֲהפְֹך ְלטֹוב, ִּדְבָכל ָּדָבר ַרע ֵיׁש ִניצֹוץ ָקדֹוׁש ֶׁשְּמַחֵּיהּו. ֶאת ַהִּניצֹוץ ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ְּבָהָמן

.  ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה,לֵאָרְׂשם ִית ַעת ֶאֹוּלַכ ְלּוֶמה ָהָיה ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַהְּגֵזיָרה, ין ֶמה ָהָיה ַהִּניצֹוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ָהָמןָצִריְך ְלָהִב

ִרים ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה ִויַקְּבלּו ֶׁשָּכל ֶזה ָהָיה ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַלַּמְדֵרָגה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ּפּו, ּוְּבַפְׁשטּות ְמָבֲאִרים

 ,ִנְגָאִלין ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל ִאם ,אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי :)צז סנהדרין( אָרָמְּג ְּכִפי ֶׁשְּמֻרָּמז ַּב.ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה

 ֶאָּלא ?ִנְגָאִלין ֵאין ,הְּתׁשּוָב עֹוִׂשין ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִאם ,ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי לֹו ָאַמר .ִנְגָאִלין ֵאין ָלאו ְוִאם

 ּוַמֲחִזיָרן ,ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשין ְוִיְׂשָרֵאל ,ְּכָהָמן ָקׁשֹות ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו ,ֶמֶלְך ָלֶהן ַמֲעִמיד הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

  . ְׂשָרֵאל ִלְתׁשּוָבהה ְלָהִביא ֶאת ְּכַלל ִיָתרֹוִאים ֶׁשַהַּתְכִלית ֶׁשל ָהָמן ָהְיְו .ְלמּוָטב

, ְוַאף ֶׁשּלֹא ָּתִמיד ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְּדָבִרים ִמִּכְבׁשֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶמקעְֹוֵיׁש עֶֹמק ִלְפִנים ֵמ, ִּפי ָהֱאֶמת ְּכמֹו ְּבָכל ִעְנָין ֵיׁש עֶֹמק

ְּכִפי , ְולֹא ַעל ֻּכּלֹו ַמָּמׁש, ָהָמן ָהְיָתה ַעל רֹב ְּכַלל ִיְׂשָרֵאלת יַרֵזְּגֵראִׁשית ַנְקִּדים ֶׁש.  ֶזה ׁשֹוֶנה,ְּכֶׁשעֹוְמִדים ְלַאַחר ַמֲעֶׂשה

' ְוִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבַמֲעֵׂשה ה. ְולֹא ַעל ֻּכּלֹו,  ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָמַלְך ַרק ַעל ֲחִצי עֹוָלם)ילקוט מלכים ריא. י"א פ"פרקי דר. ז, ר ט"שמו(ֶׁשָּמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

ֶׁשָהָמן , רֹוִאים ֶׁשָהְיָתה ָּכאן ְּגֵזיָרה נֹוָרָאה ַעל רֹב ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ש" ֶׁשל ַּתֲהִליְך ַהְּגֻאָּלה ִּבְׁשַנת תים ַהֵּמָאה ָׁשִנּוְּכֶׁשִהְתִחיל, נּוֵרֹודְּב

ְּכָבר ְלַמְעָלה ִמִּׁשְבִעים , ֲעַדִין לֹא ִנְגַאְלנּו, ה ִמְליֹון ְיהּוִדיםְוַגם ְלַאַחר ֶׁשִּכָּלה ִׁשָּׁש, ְיַרֵחם' ה, ָקם ּוִבֵּצַע ֶאת ְזָממֹו ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

 ַהְיינּו ֶׁשַהְּגֵזיָרה ָהְיָתה ַעל רֹב . ִאָּתנּו ַהּיֹוםםיָנְּכָבר ֵא, ש" ִּבְׁשַנת ת, ַּבר עֹוְנִׁשין, ְזָמן ֶׁשרֹב ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ֵמַעל ִּגיל ֶעְׂשִריםּו ֶזה.ָׁשָנה

ּוִמָּכל ֶזה ָאנּו רֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ְּכֵדי . ְוִהְתַקֵּים ָּבנּו ַהֶּמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן ִּכְּפׁשּוטֹו, י"ה, ְׂשָרֵאל ִּכְּפׁשּוטֹו ַמָּמׁשְּכַלל ִי

ת ָהעֶֹמק ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהִּניצֹוץ ֶׁשָהָיה ְּבתֹוְך ָהָמן ּוָפַעל ַּדְרּכֹו ֶאת  ָנִבין ֶאהָּתְוַע. ָהיּו ְצִריִכים ֶאת ָּכל ֶזה, ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹונֹות ָּכל ַהּדֹורֹות

ְוָהָיה מּוָכן ְלַכּלֹות ֶאת רֹב ַעם ִיְׂשָרֵאל ,  ְּכָבר ָאזהָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגת ַהֶא ָהָרצֹון ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהִּניצֹוץ ַהֶּזה ָהָיה ְלָהִביא :ֵנס ּפּוִרים

ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ְּבָיֵמינּו , ִּכי ָיַדע ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת,  ֶׁשֵאין ַאֲחֶריָה ָּגלּותהָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגַהָהִעָּקר ֶׁשְּכָבר ָּתבֹא , י ְּכָבר ָאז" הִּכְּפׁשּוטֹו

ַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְוִיְזּכּו ְלַמְדֵרַגת ּפּוִרים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּניצֹוץ ָּפַעל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶׁש, ֶאָּלא ֶׁשָאז ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ַהְּזָמן. י"ה

 ֶׁשֵאין ַאֲחֶריָה הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגת ַהֶאְלָהִביא , ֲאָבל ָהָרצֹון ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהִּניצֹוץ ָהָיה. ְוַאַחר ָּכְך ָזכּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני, ֵמַאֲהָבה

, ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִליםה ָּלֻאְּגת ַהֶאִנְתַּפֵּלל ֶׁשַהִּניצֹוץ ַיְׁשִלים , ָהָמן ִּכְּפׁשּוטֹות יַרֵזְּג ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ַאֲחֵרי ינּוֵמָי ְּבְוַעְכָׁשו. ָבר ֵמָאזְּכ, ָּגלּות

 ָצָרה ֵעת" קסּוָּפל ַהים ַעִרָפְּסא ַּבָבן מּוֵכ ְו.ירִחְּמת ַהם ֶאֵּלר ִׁשָבל ְּכֵאָרְׂשם ִיי ַעֵרֲהֶׁש, יםִדָסֲחים ַוִמֲח ַרְךֹוּתל ִמֵאָּגִהה ְלֶּכְזִנְו

, ָהָמןת יַרֵז ְּגְךֹוּתאת ִמֵצה יֹוָעּוׁשְיַה ֶׁשינּוְיַה ,ֵמָהָמן אֹוִתּיֹות ִמֶּמָּנה )ז ,ל ירמיה( "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא

ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה  ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"ם הרהֵׁשיל ְּבֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכ ְו.יָהֶתבֹוְקִעְבּו

 ִהיא" ְוֵכן .ב"תשע'ה תַנְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ".ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִיָּוֵׁשַע

 )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמל ַּב"י חזֵרְבת ִּדה ֶאל ֶזָּכין ִמִבד ָנעֹוְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ֲעקֹבְלַי

 ָהעֹוָלם ל ֻאּמֹות ְוָכ,ֶמֶלְך ָּפַרס ַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא

 ִמְתַרֲעִׁשים ְוִיְׂשָרֵאל ,יֹוֵלָדה ְּכִציֵרי ִציִרים אֹוָתם ְוֶיֱאחֹז ְּפֵניֶהם ַעל ְונֹוְפִלים ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים

מּוָבא 

 ּוֶבֱאֶמת

 ְוַעל



 ַמה ָּכל אּוִּתְתָיְר ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים

ים ִארֹוְו. ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי

ץ יצֹוִּנת ַה ֶאׁשים ֵיִּיִסְרַּפי ַהֵרחֹוֲאֵּמ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, םָלעֹות ָהֹוּמֻאה ְּבֶׂשֲעַי' הין ֶׁשִדר ְּבָּבֻדאן ְמָכְו, לּוֲעְפים ִיִּיִסְרַּפה ַהָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבֶׁש

ה יָדִחְיה ַהָּפִלְּקם ַהס ֵהַרָּפים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. ה ֶזְךֶרצֹם ְלָלעֹול ָהת ָּכיב ֶאִרֲחַהן ְלָכמּוּו, ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבֶאְו, הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגת ַהה ֶאֶצרֹוֶׁש

   .)ועמו הסליחה, "פורים תורה" מי שקשה לו לקבל דברים אלו יתייחס אליהם כ:הערה( ].יִנֵּׁשת ַהִיַּבַה. [ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבת ֶאנֹוְבה ִלָעְּיִסת ְוּוׁש ְרהָנְתָּנֶׁש

 ַערְֹפיא ִלג ִהגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלית ִמִלְכַתְּד. ְךל ָּכה ָּכָּכֻרה ֲאָפקּו ְּתְךֶׁשֶמְּב, תמֹוָחְלִמ' גג ְלגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלת ִמק ֶאֵּלה ִח" הקבַעּוּדר ַמָאבֹה ְמֶז

ל ה ֶׁשָּיִנְּׁשה ַהָמָחְלִּמה ַהָמְּיַּתְסִהֶׁשְּכ, הָאֹוּׁשי ַהֵרֲחא ַא ָּביַחִׁשָּמה ַהָי ָהּוּלִאְו. הָּלֻאְּגת ַלֹוּכְזר ִלָׁשְפה ֶאֶיְהִּיֶׁש, תרֹוֹוּדל ַהל ָּכיר ֶׁשִחְּמת ַהֶא

ה ָפקּוי ְּתֵנל ְּפַע, תמֹוָחְלִמ' גג ְלגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלת ִמק ֶאֵּלִח' ן הֵכָל. לּכֹת ַה ֶאדּוְּבִאים ֶׁשיִדִרל ְׂשאְֹגִל, הָּלֻאם ְּגה ֵׁשֶזת ָלֵתה ָלֶׁשה ָקָיָה, גגֹוָמג ּוֹוּג

, ל"ין זצִקיְסל ִּד"ריַה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. םִיֹוּגר ַהבּוה ֲעֶיְהית ִּתיִׁשִלְּׁשַהְו. תנֹוֹואׁשִרת ָהמֹוָחְלִּמַה' ביר ְּבִחְּמת ַהם ֶאֵּלַׁשל ְיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁש, הָּכֻרֲא

 ְךֹוּתל ִמֵאָּגִהה ְלֶּכְזִנְו, םָּלת ֻּכיל ֶאִּצַי' ה הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפטּוְּׁשַּפְתת ִהכּוְזִּבה ֶׁשֶּוַקְנּו. יםִּמַען ָהים ִמִלָּדְבֻּמים ֶׁשִדהּוְּיל ַה ָּכלּוְצָּנית ִייִׁשִלְּׁשַּבֶׁש

  . ר"ים אכיִדָסֲחים ַוִמֲחַר

  א"ש אלישיב שליט"הגרי מרן

 הוא שלוםוכן , יוסףש ששמו " ובודאי מרן הגרי,המקובלים שכל מנהיגי הדור האחרון הם משורש משיח בן יוסף

ועיין בליקוטי , היינו היסוד של יוסף,  המלכות שביוסףאוביתר עומק משיח בן יוסף הו. יסוד בבחינת יוסף כידוע

 .ת"ח אמ"ק משי"ם הצדי"ף שלו" יוסתיבות, בנוסף רואים בטבלה .שיסוד דיוסף נקרא שלום] נשא[ל "תורה להאריז

 מרמז ח"מ במספר הרב אלישיבהדילוג .  אותיות המרמז על משיח בן יוסף ששייך למספר שששש הוא בח"משיהדילוג 

ולא בפרשת , וכן הדילוג נמצא בפרשת ויקהל שם כבר בונים את המשכן בפועל. חשימת הראשונה והאחרונה של על האו

וכן . לת את יוסףהמסמ',  שהקרשים במשכן היו בבחינת אות ו]:תיקונים לח[וכן מצינו בזהר . תרומה ששם היה רק ציווי

ששם ,  מרמז על הגאולהאלישיבוכן . משיחמטריא עם האותיות בגיאלישיב ו. ח"משית "ושה רמיה חלום בן שוסף י

שמקשר את הגאולה שתבא ] .תיקונים סז[מצינו בזהר וכן . א" ויגאל את ישראל בבישיב,  המסמל את החסד שגואלאל

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

, "ובשלום תובלון":  ונביא את דברי הזהר."ושבתי בשלום", אלישיבוגם על השם , שלוםעל השם מרמז גם , ב"לשם ע

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

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

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

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

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

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

 וזה ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו"כתוב המרמז על הקץ  בגימטריא היוסף שלום בן חיה מושהא ש"צור שליט

לישיב הוא אלום שוסף יבנו רת של "וכן הר.] א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיעגם המספר של 

  .בארמיה שהא ימן את של "גם ר

 ]ג, איוב כח[ עם המילים בגימטריא הכתוב ם אלישיביוסף שלוא שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"הרה

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

ונביא את דברי  ".איש צדיק"כתוב ן וכ. מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן . שהיסוד נקרא איש] רכח

כי יסוד זעיר אנפין , ושבט גימטריא איש, שהוא היסוד, "וקם שבט מישראל" :ם לראות עוד רמזיםל ש"האריז

שהקימה  ."וקם שבט מישראל"ל מפרש את הפסוק בנבואת בלעם שמדבר על הגאולה "שהאריזואים ור .נקרא איש

וקם "על הפסוק הזה ש' אור החיים'וכן נביא מה,  המסמל את היסודש"אי שהוא בגימטריא "שבט"תהיה דרך בחינת 

 יִפְלּו

 אמרו

 והוסיף



 מרמז על החודש הנוכחי שבו הרב "שבט"וכן  .לישיבאלום שוסף ית של " רש"איובארנו ש.  הוא משיח בן יוסף"שבט

המסמלת ' וכפי שמובא בספר יצירה שחודש שבט נוצר באות צ. שהוא יסוד, טֶבֵׁש מלשון טָבְׁששנקרא . שבטחודש , חלה

מדוע ' פרי צדיק'וכפי שמאריך ה. חודש שבט הוא כנגד יוסף, ב שבטים"ודשים כנגד יב ח"ולפי החלוקה של י, את היסוד

, כנגד גאולת אחישנה שהיא באמצעות זכות ישראל: 'אור החיים'ונביא חלק מדברי ה. ם הם בחודש שבט"שובבי

ך פירוש שיקום שבט אחד מישראל כדר, "וקם שבט מישראל" ראמ, וכנגד גאולת בעתה, "דרך כוכב"אמר 

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

 אתכם יקראאשר "א שהכתוב "לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .ירמוז על משיח בן אפרים, "וקם שבט מישראל"

ובה טלום שבנוסח התפילה שים מרומז ט "שבא ש"ז שליט"והוסיף הרמ. שבטאו איש בגימטריא " באחרית הימים

 שהוא דליוכן . ש שכאן מכוונים את היחוד של התפילה"כפי שרואים בסדור הרש, וברכה זו היא כנגד הגאולה. רכהבו

 מדליו וזרעו יזל מים" ]ז, במדבר כד[' אור החיים'כמובא ב, מרמז על המעבר בין הגלות לגאולה, מזלו של חודש שבט

לגלות לישראל ' לומר כי בערך בינה הגדולה אשר עתיד ה,  ואמר לשון דלי".כותוותנשא מל' במים רבים וגו

ואמר כי הגם , ט הם בגדר דלי בערכו"כל המ, בימי מלך המשיח שהוא שער החמשים של בינה, בסוף הדורות

 . במים רביםוזרעווהוא אומרו , יזכה לקחת מים רבים שהוא שער החמשים, שעתה הוא דלי זרע ישראל

 שדן דייןשמשיח בן יוסף הוא ] עם מתוק מדבש. משפטים קכ[וכן מצינו בזהר .  היא מלכות המשיח"שא מלכותוותנ"

ה למשיח עד שמי השמים " שמעון בן פזי באותה שעה מגביה הקבמר רבי א]תצט' ילקוט ישעי[ומרומז במדרש . דין אמת

' ד' ג ר"והוסיף הרה . על אלו ועשה בהם מה שנפשך חפצהדייןאומרים לו אפרים משיח צדקנו הוי . ופורש עליו מזיו כבודו

 ֱאלֶֹהיָך צאן ּוָבָקר 'להְוָזַבְחָּת ֶּפַסח " ]ב ,דברים טז[, ת הכתוב שמדבר על קרבן פסח בבית המקדש" רב"אלישיא ש"לב שליט

   ". ָׁשםמֹוְׁש ַׁשֵּכןְל ה"יהו ְבַחרִי ֶׁשרֲא ַּבָּמקֹום

  .יםִמף ָיֶלם ֶאִיאַתָמן ּויֹוְלִמ

ַוִּיְסעּו " )לז, שמות יב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ.יםִׁשף ָנֶלת ֶאאֹו ֵמׁשד ֵׁשעֹוְו, יׁשף ִאֶלת ֶאאֹו ֵמׁשֵׁשל ֵאָרְׂשי ִיֵנר ְּבַּפְסה ִמָיל ָהֶגֵעָה

ת ֹוּיִתל אֹול ָּכר ֶׁשָּפְסִּמ ַהְךֶרֶעם ְּבה ַּגֶזְו ".ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף

א ְטל ֵח ַעׁשֶנעֹר ְּכָּבְדִּמת ַּבמּו ָליקּוִסְפִהן ֶׁשָמְּזַה ֵמרּוְבָעים ֶׁשִמָּיר ַהַּפְסת ִמב ֶאֵּׁשַחם ְנִאְו. 1.203.006: םֹוּית ַהֶלֶּבֻקְמא ַהָסיְרִּגך ַּב"תנַה

, תּוא ֵמר לָֹבן ְּכרֹוֲחַאב ָהָאה ְּבָעְׁשִתְּבֶׁש. ב קכא"ם ב"ַּבְׁשַרן ָּבֵּיַעְו. לֶגֵעא ָהְטל ֵח ַעׁשֶנעֹר ְּכָּבְדִּמ ַּבתּוֵמ ֶׁש.לג,  ידבמדברי "ִּׁשַרן ְּבֵּיַע [,לֶגֵעָה

ם ֵהב ֶׁש"ט תשעָב ְׁשׁשֶדד חֹז ַעָאים ֵמִמָּיר ַהַּפְסת ִמב ֶאֵּׁשַחם ְנִאְו.] ץֶרָאה ָליָסִנְּכם ַהֶדי קֹוִצֵחה ָוָנה ָׁשָנרֹוֲחַאם ָהַעַּפ ַּבתּוֵמא ֶׁשֵציֹו

ל ֵאָרְׂשי ִיֵנְּבת ִמַחַאד ְוָחל ֶאד ָּכֶגֶנם ְּכיֹו, יםִמף ָיֶלם ֶאִיאַתָמן ּויֹוְלִמל ֵּבַקְנ, הָנָׁשים ְלִמ ָי365.2469ל פּו ָּכ],יםִנ ָׁש3285ר ֵמֵתת יֹוַצְק

 ".םיֹו"ת יַנִחא ְּב הּוׁשֶנעָֹהים ֶׁשִארֹוְו". ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם" )לד, שמות לב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכּו, לֶגֵעא ָהְטן ֵחַמְז ִּביּוָהֶׁש

יל ִחְתַי, ןֹואׁשִרָה' דקָֹּפ'ַהר ֵמָּגִּיֶׁש ְּכינּוְיַה ."ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם" )טז, שמות ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָּלֻאְּגל ַהם ַעת ַּגֶזֶּמַר ְמ"יִדְקָּפ"ן ֹוׁשָּלַהְו

  .יִנֵּׁשַה' דקָֹּפ'ַה

  ."ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ה"

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

ְּכמֹו ָהָרה ", ְּבאֹותֹו ְזַמן ִיְתַקֵּים ְּבִיְׂשָרֵאל. ְּבִׁשְבִעים ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ֵליֶהם ַהַּקְדרּות ַּבָּגלּותֶׁשִהְתַחֵּזק ֲע

ֶּיֶלת ַמְכִניָסה  ּוָבֶהם ָהַא".ֱאלֵֹהינּו' ְוַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ָלְך ה. 'ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחיל ִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ֵּכן ָהִיינּו ִמָּפֶניְך ה

ְוִנְׁשַּבע ָלּה ּבֹו ִלְפּדֹות ֶאת ָּבֶניָה . ֵּבין ִּבְרֶּכיָה ֶׁשֵהם ֶנַצח ְוהֹוד. ָהרֹאׁש הּוא ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם. רֹאָׁשּה ֵּבין ִּבְרֶּכיָה

ּוִמּׁשּום . "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ,  ִמיהּוָדהָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשּיֹוֵצא, ּבֶֹקר ָיִמין ֶׁשל ַאָבָרָהם, ֶׁשִהיא ַאְרֵיה, ַּבּבֶֹקר

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

 הָּלֻאְּגל  ַעְמַרֵּמזה ֶּזק ַהסּוָּפַה ֶׁש.)רות קז( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. הָּלֻאְּגַהל ז ַעֵּמַרְמַה "ּבֶֹקרַה ַעד"ה ֶּכַחְּתֶׁש, היָדִתֲע ָההָּלֻאְּגַה

א ְטֵחְּב

ָּכתּוב 



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

' ַחי ה. "ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי"ְוִאם לֹא , ְוִאם ָיִעידּו ָעַלִיְך ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִלְגאֹל אֹוָתְך ִיְגַאל. ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים

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

, תֹוּקַּד 72 ׁשה ֵייָחִרְּזד ַהַע, ראֹוץ ָהֵצנֹוְתִהיל ְלִחְתַּמֶׁשר ְּכַחַּׁשת ַהלֹוֲעֵּמם ֶׁשֵׁשְּכה ֶׁשֶאְרִנְו.  הּוא ַהְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה"ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר

  .ראֹות ָהצּוְצנֹוְת ִהּוְתִחיַלת, הָנָכל ֲה ֶׁשהָנ ָׁש72 ׁשה ֵיָּלֻאְּגר ַהת אֹויַחִרם ְזֶד קֹוְךָּכ

  .עוד הוספות ורמזים

 ַדם ִמיָלהְו, "ַעל ַהֶּפַתח" ֶׁשָהָיה ַּדם ֶּפַסחַעל ְׁשֵני ַהָּדִמים , "ַעל ַהֶּפַתח' ּוָפַסח ה"ֶׁשְּמָבֵאר ַהָּכתּוב  ).בא לו(ַּבּזַֹהר 

, לֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבה ֶׁשיָלִּמת ַהא ֶא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקא ַהֵּפ ִרה זֹויָחִסְּפִבּו, ְּדַהְיסֹוד ִנְקָרא ֶּפַתח ַהּגּוף, "ֶּפַתח ַהּגּוף"ָהָיה ַעל ֶׁש

ה יָלִּמת ַהַּכְרִבים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִפְּכ, היָלת ִמַוְצת ִמכּוְזה ִּבֶיְהה ִּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהֵכְו. םִיַרְצִּמל ִמֵאָרְׂש ִילּוֲאְג ִנּוּלת ֵאֹוְצי ִמֵּתת ְׁשכּוְזִבּו

. ְלַמַען ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָׂשם ִּבְבָׂשֵרנּו. ַצֵּוה ְלַהִּציל ְיִדידּות ְׁשֵאֵרנּו ִמַּׁשַחת. ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו. ַעל ֵּכן ִּבְׂשַכר זֹאת

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע' הְּבִגיַמְטִרָּיאה יָלית ִמִרד ְּבסֹוְיא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 בׁשּוְו', הָׁשָּבַּים ַליֹו'ט ּוּיִפְּב, היָלית ִמִרְבים ִּבִרְמאֹוח ֶׁשַסּנֹן ַהֵכְו .ג"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  תֹוּיִתאֹום ָהִעֵאִלָּיהּו ַמְלַאְך ַהְּבִרית ֶׁש

ין ִמָּיץ ַהל ֵקז ַעֵּמַרְל, ו"לם ִיַמֲעַפּו, ש"תת ֹוּיִתאן אֹו ָּכׁשֵי ְו.ב" תשעת ְּבִגיַמְטִרָּיא"ר. ָגְרָׁשּהְלֹוִסיף ּתַאל ְו. ַקְּדָׁשּהְלִנית ֵׁש

 ּוְוָנס. ּה ִׁשְמָׁשר אֹוהְוַהֲעֵל. ּה ְלָגְרָׁשףּתֹוִסי לְוַא. ּה ְלַקְּדָׁשת ֵׁשִניבְוׁשּו, הָקְסִּפל ַהל ָּכת ֶׁש"ן סֵכְו. ילֵעְלִדה ְּכָּטַמְלה ּוָלְעַמְל

  .בֶרי ֶעֵלְלִצ טּוָּנ ֶׁשנּוָּלה ֶׁשָפקּוְּתל ַהים ַעִזְּמַרְמ, יםִלָלְּצַהן ֵכ ְו.ג"תשע' הְּבִגיַמְטִרָּיא, םַהְּצָלִלי

אׁשֹון ּוְלֵקץ ָהִעִּתים ָׁשִנים ָיבֹוא בֹוא ְּבַחִיל ָּגדֹול ְוָׁשב ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוֶהֱעִמיד ָהמֹון ַרב ִמן ָהִר" )יג, דניאל יא(

ְוָיבֹא : ּוָבִעִּתים ָהֵהם ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב ּוְבֵני ָּפִריֵצי ַעְּמָך ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו: ּוִבְרכּוׁש ָרב

ְוַיַעׂש ַהָּבא : ָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות ּוְזרֹעֹות ַהֶּנֶגב לֹא ַיֲעמֹדּו ְוַעם ִמְבָחָריו ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעמֹדֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְו

' ג ר"והרהא "ד שליטְלֶפיְנה ֵׁשָדהּוְי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש". ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו

ֶמֶלְך ". אןיַרִאב ְל"ין ארהה ֵּבָיפּוְּצה ַהָמָחְלִּמיא ַהִהֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלל ִמ ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶארּוֲאִּבֶׁש, א"ל שליטיֵחַיְמד ַהִוָד

ל  ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהים ֶאִאים רֹוִקסּוְּפַבּו, ןפֹוָּצת ַּבאֹוָצְמִּנה ֶׁשָּפירֹוֵאב ְו"ם ארה ֵה"ֶמֶלְך ַהָּצפֹון"ּו, םרֹוָּדאת ַּבֵצְמִּנֶׁש, אןיַרא ִא הּו"ַהֶּנֶגב

ָּפִריֵצי "ּו, אןיַרל ִאת ַעציֹוְקְנ ַסילּוִטָי ְומּוְּיַא ְיינּוְיַה, "ַרִּבים ַיַעְמדּו ַעל ֶמֶלְך ַהֶּנֶגב"ה ָּלִחְתִּב: יםִמָּיית ַהִרֲחַאה ְּבָמָחְלִּמת ַהחּוְּתַּפְתִה

 ְךר ָּכַחַאְו, לּוְׁשָּכִיאן ְויַרת ִאף ֶאקְֹת ִלּוּסַנ ְיינּוְי ַה"ִיַּנְּׂשאּו ְלַהֲעִמיד ָחזֹון ְוִנְכָׁשלּו", לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְּבֹוּיים ַהִטְלֹוּׁש ַהּוּל ֵא"ַעְּמָך

ת ים ֶאִרְּצַבְּמ ֶׁשינּוְיַה, תרֹוָצְביר ִמיא ִעִהאן ֶׁשיַרת ִאֶאת ֶׁשֶבֹוב ּכ" ארה,"ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ְוִיְׁשּפְֹך סֹוְלָלה ְוָלַכד ִעיר ִמְבָצרֹות"

 ".ְוַיֲעמֹד ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוָכָלה ְבָידֹו "םִיַלָׁשרּוד ְיֶגה ֶנָמָחְלִמה ְלֶלֲעב ַּת" ארהְךר ָּכַחַאְו. זמּוְרי הּוֵריָצת ֵמיַמִס ֲחְךֶרם ֶּדָלעֹול ָהָּכ

ם ֵהן ֶׁשיָוֵּכ,  ְנֶחְמָיה ֶּבן חּוִׁשיֵאל,ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשמֹוא ְׁשָּיִרְטיַמִג ְּב"ָּפִריֵצי ַעְּמָך"א ֶׁש"ליטר ש צּו'ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ן ֵּיַע .ב"תשע  ְּבִגיַמְטִרָּיא,הָיְמֶחְנּו, הָיָרְׁש, םֵחַנְמ: יםיִחִׁשְּמַה' ת גמֹון ֵׁשֵכְו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמיו ֶׁשָתֹוּלֻעל ְּפת ַעֹויׁשִּבְלַּמת ַהֹוּפִלְּקַה

א "ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמר ְלזֲֹע ַלידֹוִקְפַתה ְוָיָר ְׁשמֹוְּׁשן ֶׁשט ָּדֶבֵּׁשִמ'  גיַחִׁש ָמׁשֵּי ֶׁש:)ג קצד"ח(ר ַהּזַֹּב

  .ןִיְהֶיה ִמְלָחָמה ַאֶמִריָקה ִאיַראְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעֶׁש

ֶזה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר ' ֲחמֹור, '"ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו"ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ' ׁשֹור' )ו, ר עה"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ַוֲחמֹור ֶזה , ה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףׁשֹור ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמ )א"וישלח תרפ(', לֵאמּוְּׁשם ִמֵּׁש'ר ַהֵאָבְמ ּו".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור"

ם  ִערמֹוֲחר ַוֹוׁשן ֵכְו, י ַהְּמִׁשיִחיןֵנר ְׁשּוּבד ִחה סֹור ַוֲחמֹור ֶזֹוּׁשים ֶׁשִארֹו. ֲחמֹורָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשֶּנֱאַמר ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַה

ם ִיַרְפן ֶא ֶּביַחִׁשָמן ֵכְו. תכּוְלַמד ּוסֹוְי, י ַהְּמִׁשיִחיןֵנר ְׁשּוּבד ִחיא סֹו ִהה זֹוָנָׁש ְּד.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְובֹוֵּתַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

, י"ֵה, ד"יֹו. ה"ֵּפ, ְך"ֶמָס, ו"יָו, ד"יֹו, תֹוּיִתאֹו' טם ַהִע, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ָדהּוף ְי"ֵסיֹון ֵכ ְו.ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא הָדיהּוִו

ד סֹור ְיּוּבים ִחִלְּמַסְּמ ֶׁשעַרֶז  אֹורֶזֵעל ר ֶׁשָּפְסִּמא ַההּו ֶׁש277ר ָּפְסִמ ְלְךֵּפַהְת ִמ772ר ָּפְסִּמן ַהֵכ ְו.772א ָּיִרְטיַמִגְּב. י"ֵה, ת"יֶלָּד, ו"יָו

 ֶנְהָּפְך ִלְהיֹות ֶּזַרעְוַה, ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּזַרע ֵמַהַּבַעלְלַאַחר ַהִּזּוּוג ְּכ,  ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְקֵראת ֵעֶזר:)תיקונים קכט( א ַּבּזַֹהרָבּוּמַּכ, תכּוְלַמּו

 ינּוִצָמ

 בתּוָּכ

 ינּוִצָמ



 ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה הֵּבְרַםְל" )ו, ט' ישעי( לר ֶׁשָּפְסִּמם ַהא ַּגהּו ְו.ֵעֶזרֶאְצָלּה 

 )כא, ב' ירמי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. תכּוְלַּמה ַלָעָּפְׁשַהל ַהז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפ ֶׁש.)תיקונים יט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו ".ִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְּבִמְׁשָּפט ּו

  .ג"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ים ְּׁשֵני ַהְּמִׁשיִחא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב ".ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת"

ה ָיָנֲחת ַלֶסֶחַיְתה ִמָרֹוּתאן ַהָכ ְו".ַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת מֹוָאב" )מט, במדבר לג(

' ֵהיַכל ַהְּבָרָכה'ר ֶפֵס ְּבאָבּוּמַּכ, הָּלֻאְּגץ ַהל ֵקת ַעֶזֶּמַר ְמה זֹוָיָנֲחַו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶדל קֹוֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבה ֶׁשָנרֹוֲחַאָה

ע ְּבִסְפרֹו "ְּכמֹו ֶׁשֵּבֵאר מֹוִרי ְוַרִּבי ַרֵּבינּו ְצִבי ַהָּקדֹוׁש ִמִּזיִדיְטׁשֹוב זי, הּוא עֹוַלם ַהִּתּקּון" ַעְרבֹות"ְוסֹוד  )קאמרנא דף רכה(

ְלִהְסַּתֵּכל , ֲאֶׁשר ִעַּקר ַהִּתּקּון ְלִהְתָעֵרב ֶזה ָּבֶזה, ל ַהּזַֹהר ְּדֵׁשם ַעְרבֹות הּוַנח ַעל ְּכָללּות עֹוַלם ַהִּתּקּוןְצִבי ַלַּצִּדיק ַע

 לֵבָא דַע מֹתִׁשַהְי תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו" .תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע הֶז קסּוָפְּב זָּמֻרְמּו .ּוְלִהְתַלֵּבׁש ֶזה ָּבֶזה, ַאְנִּפין ְּבַאְנִּפין

 יחּוִלְצִה קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש םַעַּטַה תֶא 'דִוָּד ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יםִּטִׁש" ןֵכְו ."מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים

א ָרְקה ִנם ֶזקֹוָמּו .היָאִצהֹוְל צּוָרְו יַחִׁשָמ תַמְׁשִנ ׁשֵי בָאמֹו תנֹוְבִּבֶׁש ּויׁשִּגְרִה לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש לַלְגִּב ,תנּוְזִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטֲחַהְל

ית ן ֵּבַּבְרל ֻחז ַעֵּמַרְמת מִֹׁשְיית ַהֵּבם ֶׁשָׁש' רָקי ָיִלְּכ'א ַּבָבן מּוֵכְו. בָאֹוּמא ִמָּב ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהׁשֶרה ׁשָֹים ָהָּׁש ֶׁש,ַעְרבֹת מֹוָאב

ד ַע", ןָּבְרֻחל ַהז ַעֵּמַרְמַה, "תמִֹׁשְיית ַהֵּבִמ" נּול ָחֵאָרְׂשי ִיֵנְּבז ֶׁשֵּמַרק ְמסּוָּפַה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, הָמָמְׁש ִלְךַּפְהֶּנ ֶׁשׁשָּדְקִּמַה

ת לּוָּגה ִמיָאִצל ְיה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹו ְּביּול ָהֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְלָּׁש ִמסּוְנְכִּנל ֶׁשֵאָרְׂשִיי ֵנְבּו. הָּלֻאְג ּויַחִׁשל ָמז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"יםִּטִּׁשל ַהֵבָא

ל ֵּמַסז ְמֶרץ ֶאֵעְּד, םָׁש' רָקי ָיִלְּכ'א ַּבָבּוּמַּכ, היָטִׁשא ָרְקִּנֶׁש, זֶרֶאץ ל ֵעם ֶׁשא ֵׁשהּו ֶׁש"ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים"ב תּון ָּכֵכָלְו. הָּלֻאְגִל

ן ַמל ְזז ַעֵּמַר ְמ"ְּבַעְרבֹת"ן ֵכ ְו".הֶּגְׂשן ִינֹוָבְּלז ַּבֶרֶאְּכ"ק סּוָּפל ַהר ַעַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, ַלְּגֻאָּלהת לּוָּגין ַהר ֵּבָבֲעַּמת ַהֶא

 ב"מַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע דַחַי "מֹוָאב ְּבַעְרבֹת" ןֵכְו ".בָאמֹו תבְֹרַעְּב" בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכַהְּגֻאָּלה ן ַמא ְזהּו ֶׁשבֶרֶעָה

 תֹוּיִתאֹוָה םִע דַחַי "מֹוָאב ְּבַעְרבֹת" 'ב תאֹוָה תֶא יףִסנֹו םִאְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תעֹוָסַמ

  .ה"תשעְל יַעִּגַנ תעֹוָסַמ ב"מַהְו לֵלֹוּכַהְו

ג "ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ברֹוָּקח ַהַסֶּפ ַּביַחִׁשָּמן ַלֵנֹוּכְתִהְל, רכֹות ָזַׁשָרש ָּפ"מוצ ְּברֹועּור ִׁשַחַאר ְלַמא ָא"ף שליטֵסע יֹו"גרן ַהָרָמ

 הדברים נאמרו(. הָּלֻאְּגל ַהת ֶׁשלֹודֹוְּגת ַהכֹוֵפֲהַּמה ַהָנְלֶחְת ַּתברֹוָּקן ַהיָס ִנׁשֶדחֹר ְּבָבְּכא ֶׁש"אי שליטַלּוּזן ַאילֹור ֵאַהְדִּת' ל רָּבֻקְמַה

בתיקון כי אחרי פורים העולם הולך להתהפך ולא יוכלו יותר , ם לכפרה"לאברכים שעשו גלגולי שלג עם כוונות בשובבי והרב אמר להזדרז 

ב ַתא ָּכ"ען שליטֶלקּוְּסר ִמ"מֹוְדַאן ָהֵכְו .ןיַרִא ְּבִגיַמְטִרָּיא לּוֲאְג ִנןיָסִנא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.) תיקונים כאלו לעשות

ז שבט "מכתב כ(. ינּוֵלים ָעִמָּק ַהינּוֵבְיאֹו ֵמנּוָתיל אֹוִּצַּי ֶׁש"הָמָחְל ִמיׁשִא' ה"ת ר ֶאֵרעֹוי ְלֵדד ּוְלִהְתַחֵּזק ְּכֵחַאְתִהים ְליִכִרְּצב ֶׁשָּתְכִמ

.יעורי תורה בברוקליןב לאירגון ש"תשע (  

 ְּבִרָּנה ַוֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו ִויָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו םַצִּדיִקי ּוְבֵכן" ִזְמָנא ַּבֲההּוא ,ב"ע :)ריט פנחס( רַהּזַֹּב

 'ה ִּכי ִויַדְעֶּתם בֶעֶר" יבִתְכִּד אהּו אָדֲה ,ֶעֶרב ִיְהֶיה ב"רע ַּתְׁשלּום ַעד 'כּוְו ְׁשִתיָתָאה ֶאֶלף .ָיִגילּו

ר ַהּזַֹהֶׁש א"שליט .ג ןָתָנהֹוְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ."'ְוגֹו ַהַּנַער ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי" ".ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא

ת ֶרֶטת ֲעיַנִחא ְּבהּוֶׁש. יןִמָיְנ ִּבְךֶרה ֶּדָדיהּוף ִוֵסר יֹוּוּבל ִחז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוי ָּפִּכ, "רַהַּנַע ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך ִּכי "קסּוָּפת ַהיר ֶאִּכְזַמ

ם ִע, "ֶאת ָעַרב ַעְבְּדָך" ןֵכְו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַחת ת ֶאֶרֶּבַחְּמב ֶׁש"ת תשעַנל ְׁשד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, תכּוְלַמד ּוסֹות ְיֶרֶּבַחְּמד ֶׁשסֹוְיַה

  .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבים ִּלִּמַה

 יֵבְּׁשַחְמ דֶגֶנ הָנֲעַּטַהְו ,אבָֹל בָּיַח יַחִׁשָמֶׁש ּהָּתִעְבִּד ץֵק בֵּׁשַחְמ הֶז רַמֲאַמֶׁש טָרְפִּבּו ,ו"ח יןִּצִק יֵבְּׁשַחְּמִמ תיֹוְהִל תֹוָרְטַמ יןֵא הֶז

 ץֵקְל לָלְּכ תכֹוָּיַׁש אלֹ ּוּלֵאָה תנֹוֲעַּטַה לָּכ .הָנמּוֱאָה םֵגָּפִתְו אבָֹי אלֹ אָּמֶׁש יםִׁשְׁשחֹוֶׁש ,הָּניֶׁשִחֲאַּד ִקִּצין ְמַחְּׁשֵבי דֶגֶנ יאִה יןִּצִק

 רֹודֹוְל רָבְּכ סֵחַיְתִמּו ,יןִּצִק בֵּׁשַחְל רָּתֻמ יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּבֶׁש )קוק הרב מוסד הוצאת ן"רמב בכתבי 'ד שער( ן"ַּבְמַרָל הָּלֻאְּגַה רַמֲאַמְּב ןֵּיַעְו .ּהָּתִעְבִּד

 הֶזְו .ץֵּקַה תֶא ינּוִבָי םָּלֻכְו ,םָלעֹוָּב םַסְרֻפְי אהּו יִּתִמֲאָה ץֵּקַה לֶׁש ןָמְּזַה םֶדֹוּקֶׁש םָׁש אָבמּו ןֵכְו .ץֵק םָׁש בֵּׁשַחְמּו ,יםִמָּיַה יתִרֲחַא ןַמְזִּכ

 ְוַהָּבא ,ְּבִמְדָרָׁשיו ָטָעה ִּכי נֹוַדע ַהּדֹוֵרׁש ֵקץ ּוַבֲעבּור ,ֵקץ ַאַחר ֵקץ ֵּכנּוַמְל ְלַהְבָטַחת נֹוִחיל ְוָאנּו )יד ,ח דניאל( י"ִּׁשַר ןֹוׁשְל

 ןָמְּזר ַהבֲֹעם ַיִאְו, םָתב אֹוֵּׁשַחְנש ּורְֹדִּני ֶׁשֵדְּכ יםִּצִק ירִּכְזַמ יאִבָּנַהֶׁש י"ִּׁשַר יֵרְבִּדִמ יםִארֹוְו .ַאֶחֶרת ֶּדֶרְך ְוִיְדרֹש ָיתּור ַאֲחָריו

חֹוֶכה .  ַאַחר ֶחְׁשּבֹון ַעְּמָך ִיְפּתֹרֶחְׁשּבֹון. הָבּוׁשי ְּתֵמת ְיֶרֶׂשֲעת ַליחֹוִלְּסים ַּבִרְמן אֹוֵכְו. ׁשָדץ ָחב ֵקֵּׁשַחְנש ּורְֹדִנ, אבֹא ָי לֹיַחִׁשָּמַהְו

 בתּוָּכ

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ

 רַמֲאַמ



 ְוַאָּתה" )ד ,יב דניאל( בתּון ָּכֵכ ְו:ַהּתֹור ָמַתי ִלְפּתֹרְזַמן קֹול . ָזח אֹור ַמְשִֹּכיל ְיכֶֹלת ַלְחּתֹר. ְוסֹוֶכה ְוָדָוה ְוחֹוֵזר ִלְפּתֹור

 ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו" ץֵּקַה ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹוְו ".ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו ֵקץ ֵעת ַעד ַהֵּסֶפר ַוֲחתֹם ַהְּדָבִרים ְסתֹם ָדִנֵּיאל

 ְסתֹם" ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ִרְמֵזי ְלָהִבין ּכֹל ֵעיֵני ֻיְפְקחּו ָאז ָהֵעת ְּבבֹא םָׁש 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ."ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה

 ה"ְּדקב ֵרעּוָתא ֵלית ,ִׁשְמעֹון ַרִּבי לֹון ָאַמר .)קיח וירא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע "ַהְּדָבִרים

 ,ְּדָחְכָמָתא ְטִמיִרין ְלַאְׁשְּכָחא ְזִמיִנין ְּדָעְלָמא ַרְבֵיי ֲאִפּלּו ,ְמִׁשיָחא ְליֹוֵמי ְקִריב ְיֵהא ְוַכד ,ְלָעְלָמא ָּכְך ָּכל ְּדִיְתַּגֵלי ְּבָדא

. יםִּנַטים ְקִדָל ְיּוּלִפֲא, םָּל ֻּכתֹואֹו עּוְדַי ץֵּקַה ןַמְזִל ברֹוָּקֶׁש ינּוְיַה .ְלכָֹּלא ִאְתַּגְלָיא ִזְמָנא ּוְבַההּוא ,ְׁשָּבִניןְוחּו ִקִּצין ֵּביּה ּוְלִמְנָּדע

ד ַעז ֶׁשֵּמַר ְל,ן"מּוד ָט"ה סֹוֶזת ֹוּיִתן אֹו ֵהה"ָלדֹוה ְּג"ָחְנִמת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

י ֵטּוּקִלא ְּבָבן מּוֵכְו. עֹוָּבְצֶאה ְּבֶאְרד ַמָחל ֶאָּכ ֶׁשה"ֶזת יַנִחְבה ִּבֶיְהִיְו, הֶּלַּגְתא ִי הּוְךר ָּכַחַאְו, ןמּוה ָטֶיְהד ִיֹוּסַה, הָלדֹוה ְּגָחְנל ִמן ֶׁשַמְּזַה

ִּכי ַמֲאִמין ֶׁשָּכל ְּדָבָריו , ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור, ִּדיקּוְכֶׁשהּוא ַמֲאִמין ְּבַהַּצִּדיק ְונֹוֵתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ַעל ִּדְבֵרי ַהַּצ )קפו(ן "ָרֲהמֹו

הּוא ִמְסַּתֵּכל ֵהיֵטב ַעל ָּכל ָּדָבר , ָּכל ַמה ֶּׁשֶּיֱאַרע אֹותֹו, ְּכֶׁשָּבא ְלֵביתֹו, ּוְבַכָּוָנה ְמֻכֶּוֶנת ֲאַזי ַאַחר ָּכְך, ֱאֶמת ָוֶצֶדק

ֶׁשֶּזה ָהְיָתה ַּכָּוַנת ַהַּצִּדיק ֶׁשָרַמז לֹו ְּבתֹוְך , ְּבִדְבֵרי ַהַּצִּדיק ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו ִּבְהיֹותֹו ֶאְצלֹוּוֵמִבין ְלַמְפֵרַע , ֶׁשֶּיֱאַרע לֹו

יא ַהְּנבּוָאה ָהְיָתה ן ָמִצינּו ֵאֶצל ַהְּנִביִאים ֶׁשְּבֵעת ֶׁשָאַמר ַהָּנִבֵכְו. ְוֵכן ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשִּיְזַּדֵּמן לֹו, ְּדָבִרים ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו

ָהיּו יֹוְדִעין ְלַמְפֵרַע , ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִּנְתַקֵּים ִּדְבֵרי ַהָּנִביא, ְולא ָהיּו ְמִביִנים ְנבּוָאתֹו ְּבֵפרּוׁש ַעל ָמה ְמַרֵּמז, ְּבֶרֶמז

ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו , ֶׁשִהְתַּכֵּון ַעל ֶזה,  ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ְלַמְפֵרַעְוֵהִבינּו, ֶדםֶׁשִּנְתַקֵּים ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ֶׁשִהְתַנֵּבא ְוָרַמז ַעל ֶזה ִמּקֹ

ִּכי ֵאין , "ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם , ְוַעָּתה ַהְּדָבִרים ְסתּוִמים, ְּבָדִנֵּיאל ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל סֹוף ֵקץ ַהְּגֻאָּלה

ֲאָבל ֶלָעִתיד ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם ְּכֶׁשְּיֻקַּים ַהְּדָבִרים ְוַיִּגיַע ֵקץ ָהֱאֶמת ְוָיבֹוא , ז ָׁשם ְזַמן ַהְּגֻאָּלהָאָדם יֹוֵדַע ַעָּתה ֵאיְך ְמֻרָּמ

ן ָמְחי ַנִּבל ַר ֶׁשנֹוֹוׁשְּלא ֶׁש"ג שליטְר ֶּברָכׂשָּשִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ֲאַזי ֵיְדעּו ְלַמְפֵרַע ֵאיְך ֶׁשְּמֻרָּמז ִּבְדָבָריו ְזַמן ַהֵּקץ, ְמִׁשיֵחנּו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע "ַהְּדָבִרים ְסתֹם" ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמַה ם ִעְמֻרָּמז ָׁשם ְזַמן ַהְּגֻאָּלה

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִּביםַר ְיׁשְֹטטּו ֵקץ"א ֶׁש"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע

ב ֵּׁשַחְמם ַהִאי ֶׁש"ִּׁשת ַר ֶאאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, הָנמּוֱאת ָהק ֶאֵּזַחץ ְמֵּקב ַהּוּׁשִח ְּד.הָמֵלה ְׁשָנמּוֱאין ֶּבִמֲאַמ ְּבִגיַמְטִרָּיאין יִצי ִקֵבְּׁשַחְמֶׁש

  .ׁשָדץ ָחב ֵקֵּׁשַחד ְמָּיא ִמהּו, הֶעטֹו

 שׁשְֹחַל ָךְל רָּתֻמ ,רַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהת ֶׁשמֹוקֹוְּמל ַהָכְּב יםִרֵחַא יםִׁשרּוֵּפ ׁשֵי יַלאּו בֵׁשחֹו הָּתַאְו ,יןִּצִקְל רֵתיֹו יןִמֲאַמ ָךיְנֵא םִא

 תֶא יןִלְּלַחְמ ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ קֵפָס לַע םַגְו ,לֵאָרְׂשִי לַלְּכ לֶׁש ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ יאִה גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ יֵרֲהַו ,תֶמֱא הֶז יַלאּו קֵפָּסַה דַּצִמ

 רַהּזַֹה רֶפֵסְּב דּוּמִלְל טָרְפִבּו ,ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה לֶׁש יםִנָיְנִע דּוּמִלְל ל"ַזֲח יֵרְבִּד םּוּיִק יֵדְי לַע לֵאָרְׂשִּיִמ יםִּבַר ילִּצַהְל ָךְּתְלָכְיִבּו ,תָּבַּׁשַה

ת כּוְזִּבֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלִמא ָּיִרְטיַמִגְּבאי ַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבַרא ֶׁש"ין שליטִמאְלַהר ֵמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ׁשדֹוָּקַה

)ברכות ט(א ָרָמְּגז ְּבֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"ז שליט" הרמיףִסהֹוְו. אתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהים ֵמִלֹוּצ ִנתֹוָרֹוים ּתִדְמֹוּלֶׁש  ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך .

ת ּוּלַּגְת ִהינּוְיַה, "הָרא תֹוֵצן ֵּתֹוּיִּצי ִמִּכ"א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ב"תשע'הת ֹוּיִתאֹו, ְּדַחקַה ִּבְׁשַעתָעָליו 

א ָעְמה ִקֶּלַּגְתה ִּתי ֶזֵדל ְיַעְו, הָלָּבַּקד ַהּוּמִלה ְּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהְו, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצא ִמ הּורֹוקֹור ְמַּקִעֶׁש, הָרֹוּתת ַהדֹוסֹו

  ..ג"תשע'ה ַמְטִרָּיאְּבִגית ֹוּיִתאֹום ָהִע יָחן יֹון ֶּבעֹוְמי ִׁשִּבַר ןֵכְו .לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַרֹויא ּתִהְו, נּוֵקְד ִציַחִׁשת ְמַרֹוא ּתָעְמִק

 הָרֹוּתַהֶׁש יםִרָבְּד ׁשֵּיֶׁש ,הָרֹוּתַה יֵקסּוְּפִמ יםִאְצֹוּיֶׁש יםִזָמְרָהְו תאֹוָּיִרְטיַמִּגַה תַלֲעַמ תֶא ַחֵּבַׁשְמּו יבִחְרַמ הָּלֻאְּגַה רַמֲאַמ תַּלִחְתִּב

 ׁשָרפְֹמ ּוּניֶנֵא היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ןַיְנִע לָּכ ןֵכְו .ּוּלֵא יםִנָיְנִע דמְֹלִל ְךֶרֶּדַה אתזֹ יִּכ ,תֶרֶחַא ְךֶרֶדְּב אלְֹו זֶמֶרְּב אָקְוַּד םָתאֹו תֶרֶמאֹו

 הַמ לָּכ יְךֵא תאֹוְרַהְל ,הָּלֻאְּגַה יֵנְיְנִע לַע הָרֹוּתַּב יםִזָמְר דעֹוְו דעֹו יםִּלַגְמ נּוָאֶׁש לָכְּכ .זֹו ְךֶרֶדְּב יםִדָמְלִנ ּוּלֵא יםִנָיְנִע יִּכ ,זֶמֶרְּב קַר ,הָרֹוּתַּב

 )ז תהילים( ׁשָרְדִּמַּב יםִארֹו ןֵכְו .ּוּלֵא יםִנָיְנִע דּוּמִלְּב תֶמֱאָה ְךֶרֶּד אתזֹ ]יםיִכִרֲאַּת אָקְוַּד אוָלְו[ ,הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םִע רּוׁשָק םָלעֹוָּב הֶרֹוּקֶּׁש

  .ץֵּקַה תֶא עַדֵיְו ןָיּוּלִמְּב ת"יֵּב ף"ֶּלַאָה תֶא יוָלָע בּתְֹכִיְו ַחלּו חַּקִּיֶׁש לֹו הֶנעֹו 'הַו ,"יַתָמ דַע" 'ה תֶא לֵאֹוׁש קקּוַבֲחֶׁש

  
  
  
  

 םַגְו

  ן"ַּבְמַרָה



  מכתב

    .הפיגוע בצרפתא בענין "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ב'' התשעאדרכו ב

  .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

 .ד"ו גבריאל ואריה היד ובני" הייונתן סנדלר' רהפיגוע בטולוז שבצרפת שבו נרצח טבלה מדהימה שמצאתי על מצורף 

  .ד" הי חנה מונסונגווהילדה מרים

  :הממצאים

 .'קרבן' ' חנהמרים' 'אריה'' יונתן' 'ב"תשע' 'בטולוז' 'בצרפת' 'הפגוע'. 
וזה מראה על , יפוך אותיותם הם בה הממצאיוכן כמעט כל. שהם פרשיות השבוע' ויקרא'ו' פקודי'כל הממצאים בפרשיות 

  .קשר ביניהם

 מופיע ב"תשע וכמו כן , הוא מינימלי בתורה'ב" תשעבטולוז  בצרפת'הפגוע'המלים ל המדהים שבטבלה שהפגישה ש

  והשם,"קרבןאדם כי יקריב מכם "והמדהים ביותר שהטבלה מופיעה בפרשת השבוע בפסוק  . אותיות3בדילוג קטן של 

  .לדעתי יש בטבלה הזו חיזוק אמונה כי הדברים רחוקים מלהיות מקרה קרבןבדיוק מעל המלה  מופיע 'יונתן'

 מרמזים על אריה ומריםוהשמות .  מרמז על מידת הדיןגבריאלהשם  .כידועוסף י קשור למשיח בן יונתןהשם  כמו כן

  :]. סוטה יא[כמובא בגמרא , מריםושורשו מ, אריהשהוא בבחינת , משיח

 ,"ן הבקרמה "י להובןרכם קמ אדם כי יקריב" בפסוק  מופיעהמריםהילדה .  שמופיעים בטבלה ולא הובלטועוד דילוגים

ד מופיע " היאריההילד  .אותיות' בדילוג ד ".ה" להויחיחונ ריח האש" מופיע בהמשך הפסוק במילים חנהושמה השני 

  .אותיות' ג דבדלו". ה"הוי י לפנרת הפאושחט ] "'ד' ויקרא ד[בהמשך הפרשה בפסוק 
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 fish@neto.net.il או במייל. 0737254480או בפקס 

 ראיות על ביאת 330ב כ"קץ הגאולה בתשע אלקטרוני את מאמר  בדואר ללא תשלום לקבלניתן
  .המשיח בקרוב

 .מייללשלוח בקשה ל. בעימוד מחודש עם פרקים וכותרותיצא לאור 
 


