
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                   דף מתוך סדרת הספרים
  

ִפים 'ה פרשת אמורגליון    ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶח בגימטריא ב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָל

ר תַוְצ ִמיןר ֵּבֶׁשֶּקַה עֶֹמ ת ָה יַר ִפ   .בּוְר ּורּות ְּפַוְצִמ ְלְס

 יאִה רֶמעָֹה תיַרִפְס תַוְצִּמֶׁש )שו( 'ְךינּוִח תַחְנִּמ'ַּב

 יֵנְׁשִּבֶׁש ,הָּיִבְרּו הָיְרִּפ תַוְצִמ לֶׁש היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב

 תיַרִפְסִּב ינּוְיַה .ּהָפסֹוְּב תֶמֶּיַקְתִמּו תֶכֶׁשְמִנ הָוְצִּמַה תמֹוקֹוְּמַה

 אּלֶֹׁש יִמּו ,היָרִפְּסַה רַמְגִּב הָוְצִּמַה תֶא יםיִמִלְׁשַמ רֶמעָֹה

 םִא קַר תֶמֶלְׁשִנ הָוְצִּמַה הָּיִבְרּו הָיְרִפִּב ןֵכְו .םֵּיִק אלֹ יםִלְׁשִה

 תֶא םֵּיִק אלֹ יוָנָפְל תּוֵמ יוָנָּבֶׁש יִמּו ,יםִּיַח ןִיַדֲע יוָנָבּו תֵמ

 היָרִפְּסַה לָּכֶׁש םָׁש ׁשֵּדַחְמּו .ןָנָחיֹו יִּבַר תיַטִׁש יִפְל הָוְצִּמַה

 קַר תֶמֶּיַקְתִּמֶׁש הָוְצִמ תַּיִׂשֲע םֶצֶע אלְֹו ,הָוְצִמ רֵׁשְכֶה קַר יאִה

 דֶבֶע אֹו ,היָרִפְּסַה עַצְמֶאְּב ילִּדְגִהֶׁש ןָטָק ןֵכָלְו ,ףֹוּסַּב

 ,הָכָרְבִּב רּפְֹסִל יְךִׁשְמַהְל יםִלכֹוְי ,היָרִפְּסַה עַצְמֶאְּב רֵרְחַּתְׁשִּנֶׁש

 .תדּוְבַעָהְו תנּוְטַּקַה ןַמְּזִמ הָוְצִמ רֵׁשְכֶהַה תֶא םֶהָל ׁשֵּיֶׁש ןיָוֵּכ

 רֵׁשְכֶה קַר אהּו יםִנָּבַה תַדָלהֹו ןַיְנִע ,הָּיִבְרּו הָיְרִּפ תַוְצִמְּב ןֵכְו

 לֹו ׁשֵּיֶׁש הָאָצֹוּתַה יאִהֶׁש ,הָוְצִּמַה תַּיִׂשֲע םֶצֶע אלְֹו ,הָוְצִמ

 הָיְרִּפ םָתכּוְזִּב םֵּיַקְי ,רֵּיַגְתִּנֶׁש םֶדקֹו יםִנָּב לֹו יּוָהֶׁש יִמּו ,יםִנָּב

   .םָׁש ןֵּיַע ןָנָחיֹו יִּבַר תיַטִׁש יִפְל הָּיִבְרּו

 יתִרְּב תַוְצִמּו רֶמעָֹה תיַרִפְס תַוְצ ִמיןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ

 ִמְצַות ְּתִהי לַא )ו ,כח ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ ,היָלִמ

 ָזָכה ָהעֶֹמר ִמְצַות יֵדְי לַעֶׁש ,ָךְּבֵעיֶני ַקָּלה ָהעֶֹמר

 יבִתְּכִּד אּוה אָדֲה ,ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ִליַרׁש ַאְבָרָהם

 ֶאת ְוַאָּתה" ְמָנת ַעל ,"ָךַאֲחֶרי ָךּוְלַזְרֲע ָךְל ְוָנַתִּתי"

 ְּבֵׁשם ּומּוָבא .ָהעֶֹמר ִמְצַות ֶזה ְוֵאיֶזה ,"ִתְׁשמֹר ְּבִריִתי

 ַהֶּקֶׁשר ָמה ,ֶזה ִמְדָרׁש ַעל ֶׁשַּמְקֶׁשה א"שליט ַׁשִּפיָרא מ"ַהגר

 ִנְרֶאה ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם לֶׁש ִמיָלה ְּבִריתַל ָהעֶֹמר ִמְצַות ֵּבין

 ְּכֵׁשם ,ַהְּבִרית ְׁשִמיַרת ִּבְבִחיַנת ִהיא ָהעֶֹמר ֶׁשִּמְצַות ְלָבֵאר

 ָהעֶֹמר ְּבִמְצַות ָּכְך ,ֵמַהְיסֹוד ַהָּנָחׁש הֹוָצַאת ִהיא ִמיָלה ֶׁשְּבִרית

ַּכּמּוָבא  ,ֵמַהְיסֹוד ַהָּנָחׁש תֶא ּומֹוִציִאים ַהְיסֹוד ֶאת ְמַתְּקִנים

 ְּפַגם ְלִתּקּון ְמֻסָּגִלים ָיִמים ֵהם ָהעֶֹמר ְסִפיַרת ֶׁשְּיֵמי ַּבְּסָפִרים

 הָיְרִּפ תַוְצִמְל רֶמעָֹה תיַרִפְס תַוְצִמ יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵּין ֵכָלְו ,ַהְיסֹוד

 "ִתְׁשמֹר ְּבִריִתי" ַהִּמְדָרׁש ֶׁשאֹוֵמר ְוֶזה .דסֹוְיַל תֶכֶּיַּׁשַה הָּיִבְרּו

 ַאְבָרָהם ָזָכה תּוּיִמְׁשַּגַה ְךּוּכִז תכּוְזִבּו .ָהעֶֹמר ִמְצַות ֶזה

 דעֹוָו דעֹו ׁשֵּדַקְלּו ְךֵּכַזְל יֵדְּכ ,ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ִליַרׁש

 רֶמעָֹה תַוְצִמ יֵדְי לַעֶׁש ׁשָרְדִּמַה ְךֵׁשְמֶהְּב םָׁש ןֵּיַע .תּוּיִמְׁשַג

 לַע זֵּמַרְמ תִיַּב םלֹוְׁשּו ,ֹוּתְׁשִאְל יׁשִא יןֵּב םלֹוָׁש ה"הקב הָׂשָע

 לֵאָרְׂשִי כּוָז רֶמעָֹה תַוְצִמ תכּוְזִּבֶׁש םָׁש אָבמּו ןֵכְו .דסֹוְיַה

 יֵנְּבִמ דסֹוְיַה ףֵסיֹו טֶבֵּׁשִמ הָיָה ןעֹוְדִגְו ,ןעֹוְדִּג ייֵמִּב הָעּויׁשִל

 ַהָּזָכר סֹוד ֶׁשהּוא ִמְּפֵני .)קפג תצוה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .הֶּׁשַנְמ

 ְּבָזָכר ַהְּבִרית ֶׁשּסֹוד ִמְּפֵני ,זֹו ִמְּסִפיָרה ְּפטּורֹות ָנִׁשים

 ,רֶמעָֹה תיַרִפְּסִמ תרֹוטּוְּפ יםִׁשָּנֶׁש יםִארֹו .ִּבְנֵקָבה ְולֹא הּוא

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,תרֹוטּוְּפ יםִׁשָּנֶׁש היָלִמ יתִרְּב תיַנִחְּב יאִה יִּכ

 יתִרְּב מֹוְּכ ֵמַהְיסֹוד ׁשָחָּנַה תֶא היָאִצמֹו ָהעֶֹמר תיַרִפְסִּד

 ָלבֹוא ָהעֶֹמר ִמְצַות .)עא מנחות( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .היָלִמ

 תֶזֶּמַרְמ הָמָקְו .ַּבָּלְיָלה ִלְקצֹור ִמְצָותֹו .'כּוְו .ַהָּקָמה ִמן

 ְוִהֵּנה" )ז ,לז בראשית( .ףֵסיֹו לֶצֵא בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,דסֹוְיַה לַע

 רצּו 'ש 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ."ִנָּצָבה ְוַגם ֲאֻלָּמִתי ָקָמה

 ֵאּלּו ָיִמים אְּבִגיַמְטִרָּי ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת ְיֵמיֶׁש א"שליט

  .ַהְיסֹוד ְּפַגם ְלִתיקּון ְמֻסָּגִלים

 ַמְקִריִבים ֶׁשְּבֶפַסח ,'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ַאְרנּוֵּב

 ּוְבָׁשבּועֹות ,ְׂשָערֹות ִמְּלׁשֹון ,ְּבֵהָמה ַמֲאַכל ְׂשעֹוִרים

 ְיֵמי בֹוַדתּוַבֲע .חּוִטים ִמְּלׁשֹון ,ָאָדם ַמֲאַכל ִחִּטים ַמְקִריִבים

 ,ְּבֵהָמה ַּדְרַּגת ַעל תֹוַהְמַרְּמז ְׂשָערֹות ִמַּדְרַּגת עֹוִלים ַהְּסִפיָרה

 ֶׁשָּבֶהם ֵאּלּו ְוָיִמים ,ָאָדם ַּדְרַּגת ַעל ַהְמַרְּמִזים חּוִטים ְלַדְרַּגת

 אהּוֶׁש ַהְיסֹוד ְלִתּקּון ְמֻסָּגִלים ,ַהְּׂשָערֹות תֶא ְמַתְּקִנים

  .ָׁשם ַּבַּמֲאָמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֲעָרהַׂש תיַנִחְבִּב

 ַהֶּנֶפׁש תֶא ןֵּקַתְל יםִדָעיְֹמ היָרִפְּסַה יֵמְי ראּוֵּב

 ,הָרֹוּת ןַּתַמְל ףּוּגַה תֶא יןִכָהְלּו םָדָאָה לֶׁש ַהַּבֲהִמית

 ַעל ִצִּויָתנּו ַאָּתה ,היָרִפְּסַה רַחַאְל הָּלִפְּתַּב יםִרְמאֹוֶׁש מֹוְּכ

 ְלַטֲהֵרנּו ְּכֵדי ָהעֶֹמר ְסִפיַרת ִלְסּפֹור ָךַעְבֶּד מֶׁשה ֵדיְי

 ַנְפׁשֹות ֶׁשִּיָּטֲהרּו ְּכֵדי ',כּוְו ּוִמֻּטְמאֹוֵתינּו ִמְּקִלּפֹוֵתינּו

 תיבֹוִתְנ' רֶפֵסְּב אָבּוּמֶׁש מֹוְכּו ,ִמֻּזֲהָמָתם ִיְׂשָרֵאל ָךַעְּמ

 זֵּמַרְל ,הָפנּוְּתַה רֶמעֹ אָרְקִנ רֶמעָֹהֶׁש )אמור( 'םלֹוָׁש

 יאִה היָלִמ יתִרְּב ןֵכְו .םָדָאָה תֶא םֵמרֹוְלּו יףִנָהְל יתֹוִלְכַּתֶׁש

 תַוְצִּמֶׁש )ה"פל ג"ח נ"מו( ם"ָּברמב ַּכּמּוָבא ,הָרֹוּתַל ףּוּגַה תַנָכֲה

 אָבמּו

 ןֵכְו ןֵכְו

 רֶתֶיְבּו



 רֵתיֹו אןָּכ ׁשֵי תֶמֱאֶבּו .ַהְיסֹוד ַּתֲאַות ֶאת ְלַהֲחִליׁש יאִה היָלִמ

 ינֹוֵאֶׁש יִמּו ,הָרֹוּתַל רֵׁשְכֶה יאִה היָלִמ יתִרְּב יֵרֲהֶׁש ,הָנָכֲהֵמ

 תֶא היָרִׁשְכַמ רֶמעָֹה תַוְצִמ ןֵכְו ,הָרֹוּת דמְֹלִל לֹו רסּוָא להּוָמ

 תֶכֶלהֹו הָרֹוּתַה ,תּוּיִרְמָחַה ְךּוּכִז יִלְבּו ,הָרֹוּת דמְֹלִל ףּוּגַה

 )טז ,טז שמות( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,עֶֹמר תְּבִמַּד ִנַּתן ַהָּמן ןֵכְו .תֹוּפִלְּקַל

 ְלִפי ִאיׁש ִמֶּמּנּו ִלְקטּו ה"הוי ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה"

 תֶא ירִׁשְכַהְל ְמֻזָּכְך לָכֲאַמ הָיָה ןָּמַהְּד ."ַלֻּגְלּגֶֹלת עֶֹמר ָאְכלֹו

 .'הֶשמֹ תכּוְזִּב ןָמ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְדִּכ ,הָרֹוּת לֵּבַקְל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב

 ר"ֶמעֶֹׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ אָבמּו ןֵכְו

 יםִנֹוּתְחַּתַה תדֹוסֹוְיַה 'ג םֵהֶׁש ,ַחּור םִיַמ רָפָע ת"ר

 יםיִרִאְמ רֶמעָֹה תיַרִפְסִבּו ,רֶמחַֹה םַלעֹו תֶא יםִלְּמַסְּמֶׁש

 ֶׁשַהָּלׁשֹון .)מא יתרו( ָחָדׁש רְּבזַֹה אָבּוּמַּכ ראֹוְו ירִּפַס ןֹוׁשְּלִמ

 םִיַמ רָפָע ר"ֶמעָֹה תֶא ,ְואֹור ַסִּפיר ִמְּלׁשֹון איִה ְסִפיָרה

 יִצֲח תֹוָחְנִמְּב יםִמָׂש יּוָהֶש רֶמעָֹה ןַּבְרָקְּב יםִארֹו ןֵכְו .ַחּור

 ,הָלפּוְּכ הָתְיָה תֹוָחְנִמ יִּכ ,הָחְנִמ לָכְּב יםִמָּׂשֶׁש ןֶמֶּׁשַה תּוּמַּכִמ

 ּוְמבָֹאר :).פט מנחות( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ .לּוְפָּכ אלֹ ןֶמֶּׁשַה תֶאְו

 תּוּיִרְמָח לֶׁש בָּצַמ לֵּמַסְמ הֶז ןָּבְרָּקֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ִלְדָבֵרינּו

 יֵּדַמְחַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .תּוּיִנָחרּו לֵּמַסְמַה ןֶמֶׁש ּהָּב יןֵאֶׁש

 נּוָאֶׁש זֵּמַרְל ,יןִּבֻסְמ נּוָּלֻּכ יםִרְמאֹו נּוְחַנֲא חַסֶּפ ילֵלְּבֶׁש 'ץֶרֶא

 ,יםִׁשָנְל תֶכֶּיַׁש ּהיָנֵא אתּזַֹה הָדבֹוֲעָה לָכְו .יןִּבסּו תיַנִחְּב ןִיַדֲע

 תַדבֹוֲע תֶא ןָלְצֶא יןֵאְו ,הָרֹוּת דמּוְלַּתִמ ְּפטּורֹות ָנִׁשיםְּד

 "ְךָל ַּבֻּמָּתר ַעְצְמָך ַקֵּדׁש" לֶׁש תֹוָּתרֻּמַה תאֹוָנֲהַהֵמ תּויׁשִרְּפַה

 סֹוד' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּוֶׁש יִפְכּו ,הָרֹוּתַל ףּוּגַה תַנָכֲהַל תכֹוָּיַּׁשַה

 הָנעֹו תַוְצִמְּב ֹוּתְׁשִא תֶא ַחֵּמַׂשְל רָכָּזַה לַע הָוְצִּמֶׁש 'ַהֵחִצי

 רֶמעָֹה תַוְצִמ תֶא רֵּׁשַקְמ רַהּזַֹה ןֵכָלְו .'כּוְו מֹוְצַע תֶא אלְֹו

 ַהֶּנֶפׁש ֵּברּור תַדבֹוֲעַּד ,ןֶהֵמ ְּפטּורֹות ֶׁשָּנִׁשים ,היָלִמ יתִרְבִל

 הָרֹוּתַל ףּוּגַה תַנָכֲהַל תֶכֶּיַּׁשַה הֶּזַה םָלעֹו תאֹוָנֲהֵמ ַהַּבֲהִמית

  .יםִׁשָנְל תֶכֶּיַׁש ּהיָנֵא

 "יּוְהִּת יםִׁשדֹוְק" תַוְצִמ ׁשֵי יםִׁשָנ לֶצֵא םַּגֶׁש יִּפ לַע

 ר"במדב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָּמֶׁש מֹוְּכ .ְךָל רָּתֻּמַּב ָךְמְצַע ׁשֵּדַק

 ָלּה אֹוְמִרים ָהיּו ַהּסֹוָטה ֶאת ַמְׁשִקים ְּכֶׁשֵהם )א ,י

 ְוִלְפלֹוִנית ִלְפלֹוִני אֹוי ְואֹוְמִרים ',כּוְו עֹוֶׂשה ַיִין ַהְרֵּבה

 ינּוִצָמ ןֵכְו .ָוֵמתּו ֲעֵבָרה ְוָעְברּו ַּתְּכרּוְוִנְׁש ַיִין ֶׁשָּׁשתּו

 ִּדין סֹוָטה ַאַחר ּתֹוָרה ִהְזִהיָרה ְלָכְך )ד ,י ר"במדב( ׁשָרְדִּמַּב

 הֶז לָּכ .ְלַתָּקָלה ָלבֹא ְונֹוֶאֶפת ַלּנֹוֵאף ּגֹוֵרם ֶׁשַהַּיִין ָנִזיר

 ׁשֵּדַקְתִהְלּו גָיְס תֹוׂשֲעַל יֵדְּכ ,ןִיַּיַהֵמ תּויׁשִרְפִּב קַר אהּו

 רֶמחַֹה ׁשּוּדִק תַוְצִמ לָבֲא .תיעּוִנְצ מֹוְּכ ןֶהָל תכֹוָּיַּׁשַה תוֹוְצִּמַּב

  .ןיֶהֵלֲא תֶכֶּיַׁש אלֹ הָרֹוּת ןַּתַמְל הָנָכֲהַּכ יִלָלְּכ ןֶפאְֹּב

 תכּוְזִּב הָתְיָה ִמְצַרִים ְּגֻאַּלתֶׁש םַעַּטַה אָפּוּג הֶזְּד

 ָנִׁשים ִּבְׂשַכר :)יא סוטה( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ ,יםִׁשָּנַה

 .ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ִנְגֲאלּו ַהּדֹור ְּבאֹותֹו ֶׁשָהיּו ִצְדָקִנּיֹות

 ,הָרֹוּת לֵּבַקְל םִיאּוְר אלֹ ןִיַדֲע םֵהֶׁש גרּוְטִק הָיָה יםִרָכְּזַה לַעְּד

 ְךָּכְמֻז ינֹוֵא ןֶהָּלֶׁש ףּוּגַהְו ,ֻטְמָאה יֵרֲעַׁש ט"מְּב יּוָהֶׁש ןיָוֵּכ

 ןיָנֵאְּד הֶז גרּוְטִק הָיָה אלֹ יםִׁשָּנַה לַע לָבֲא ,הָרֹוּת ילִבְׁשִּב

 יִפְכּו ,דָּיִמ הָרֹוּת לֵּבַקְל תיֹואּוְר יּוָהְו ,ררּוֵּבַה לָּכ תֶא תיכֹוִרְצ

 ןָלְצֶא הָרְרעֹוְתִה אלְֹו לֶגֵעָּב אּוְטָח אלֹ יםִׁשָּנַהֶׁש יםִארֹוֶׁש

 מּוָבא ְוֵכן .יםִרָכְּזַה לֶצֵא מֹוְּכ הָרֹוּתַל תֶדֶּגַנְתִּמַה הָּפִלְק םּוׁש

 ןיָוֵּכ .ל"ָּזַמ ת"ר םִיַרְצִמ תיַאיִצִל רֶכֵּזֶׁש 'קֶֹדׁש ֶזַרע' ְּבֵסֶפר

 ,לָּזַּמַה דַּצִמ הָתְיָה הָּלֻאְּגַהְו ,יםִאָּכַז יּוָה אלֹ לֵאָרְׂשִי םַעֶׁש

  .תכּוְּזַה דַּצִמ אלְֹו

 הָאבּוְּתַהֵמ לכֱֹאֶל היָרִּתַמ רֶמעָֹה תַחְנִמ ןֵכָלְּד

 תעֹובּוָׁשְּב םֶחֶּלַה יֵּתְׁש תַחְנִמּו ,היָנִדְּמַּב הָׁשָדֲחַה

 רֶמעָֹּבֶׁש זֵּמַרְל ,ׁשָּדְקִּמַּב הָׁשָדֲחַה הָאבּוְּתַהֵמ לכֱֹאֶל היָרִּתַמ

 הָּגְרַדְּב היָלִכֲא לַע זֵּמַרְמַה ,לחֹו תיַלִכֲא לֶׁש בָּצַמְּב נּוְחַנֲא

 בָּצַמְּב נּוָא םֶחֶּלַה יֵּתְׁש תַבָרְקַהְבּו ,היָנִדְמ תיַלִכֲא לֶׁש הָכמּוְנ

 לֶׁש הָהבֹוְּג הָּגְרַדְּב היָלִכֲא לַע תֶזֶּמַרְמַה ,ׁשָּדְקִמ תיַלִכֲא לֶׁש

   .ׁשֶדקֹ

 יֵנְפִּב ןָּבְרָק יאִה ןיָסִנְּב ז"טְּב יםיִבִרְקַּמֶׁש רֶמעָֹה תַחְנִמ ןֵכְו

 תַחְנִמ ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ ,חַסֶּפַה גַח תנֹוָּבְרָּקִמ קֶלֵח אלְֹו מֹוְצַע

 יםִארֹוֶׁש יִפְּכ ,תעֹובּוָּׁשַה גַח תנֹוָּבְרָּקִמ קֶלֵח יאִה םֶחֶּלַה יֵּתְׁש

 יֵרּוּכִּב םֵׁש לַע ,יםִרּוּכִּבַה גַח םֵׁשְּב גָחֶל אתֵרקֹו הָרֹוּתַהֶׁש

 תֶלֶּמַסְמ םֶחֶּלַה יֵּתְׁש תַחְנִמְּד ,הֶז םיֹוְּב יםיִבִרְקַּמֶׁש הָאבּוְּתַה

 ,הָרֹוּת לֵּבַקְל לָּגֻסְמּו ,ׁשֶדקֹ תיַלִכֲאַל ןָכמּו ףּוּגַהֶׁש בָּצַּמַה תֶא

 ְךָּיַׁש אלֹ הֶז יִלְבִּד ,נּוֵתָרֹוּת ןַּתַמ םיֹו תהּוַּמִמ קֶלֵח יאִהְו

 רֶמעָֹה תַחְנִמ םִע דַחַּיֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .הָרֹוּתַה תֶא לֵּבַקְל

 םֶחֶּלַה יֵּתְׁש תַחְנִמ םִע דַחַיְו ,הָלעֹו ןַּבְרָק יםיִבִרְקַמ

 ,תמּוֵלְׁש לֵּמַסְמ יםִמָלְׁש ןַּבְרָקְּד ,יםִמָלְׁש ןַּבְרָק יםיִבִרְקַמ

 תיַלִכֲאַל רָבְּכ ינּוִכָּזֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְו ,יםִלְכאֹו יםִנֲהּכַֹה םַּגֶׁש

 הֶז ןָּבְרָק ןֵכְו .ןָּבְרָּקַה תיַלִכֲאֵמ יםִנֱהֶנְו יםִלְכאֹו נּוָאֶׁש ,ׁשֶדקֹ

 תנֹוְּבְרָק לָכְּד ,יאִבֵמ רּוּבִּצֶׁש ידִחָּיַה יםִמָלְׁש ןַּבְרָק אהּו

 םָּיַּקֶׁש ידִחָּיַה אהּו הֶז ןָּבְרָקְו ,ידִחָי ןַּבְרָק םֵה יםִמָלְּׁשַה

 ֹוּלֻּכ רּוּבִּצַהֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .רּוּבִצ יֵמְלַׁשְּב

 יתִמֲהַּבַה ׁשֶפֶּנַה תֶא כּוְּכִּזֶׁש ,יםִמָלְׁש לֶׁש תמּוֵלְּׁשַל הָכָז

 ׁשֶדקֹ תיַלִכֲא יםִלְכאֹו ןֵכָלְו ,ׁשֶדקֹ תיַלִכֲא תַּגְרַדְל יעּוִּגִהְו

 ייֵמִּבֶׁש ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִסְּב יםִאֹור ְוֵכן .רּוּבִּצַה ןַּבְרָק תיַלִכֲאֵמ

 .תעֹובּוָּׁשַה גַח דַע ,יּהֵּתיְנִכְׁשּו ה"קב דחּוִי יןֵא רֶמעָֹה תיַרִפְס

 ףַא

 הֶאְרִנְו

 הֶאְרִנ



 ןֵכְו ).לז דף( 'םלֹוָׁש רַהְנ'ִּב אָבּוּמַּכ םֶחֶּלַה יֵּתְׁש תכּוְזִּב הֶזְו

 ְוָרְחָּבן ְבָעהִׁש ָאְרָּכן ַהֶּלֶחם ְׁשֵּתי .)צו מנחות( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמ

 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,דחּוִּיַה תֶא לֵּמַסְמ עַבֶׁש רַּפְסִמּו .ַאְרָּבָעה

 ינּוְיַה .תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמ עַּבְרַא רַּפְסִמּו .'ָּדם ַחְׁשַמל'

  .הֶּזַה םֶחֶּלַה תכּוְזִּב דחּוִי ׁשֵי תכּוְלַּמַּלֶׁש

 ַעּוּדַמ )מ ,י"פ פסחים( ש"ראָה תַּיִׁשקּו בֵּׁשַיְל הֶאְרִנ הֶז

 הָרְמָא הָרֹוּתַה יֵרֲה ,םיֹו הָעְׁשִתְו יםִעָּבְרַא יםִרְפסֹו

 ןֹוׁשְּלִמ אהּו היָרִפְּסַה ןַיְנִע לָכְּד ".םיֹו ֲחִמִּׁשים רּוְּפְסִּת"

 ,תּוּיִרְמָחַה תֶא ׁשֵּדַקְלּו ירִאָהְל יְךִרָּצֶׁש ,ילֵעְלִדְּכ ראֹוְו ירִּפַס

 לַע ףַאְו .םֶחֶּלַה יֵּתְׁש ןַּבְרָק יֵדְי לַע יםִּׁשִמֲחַה םֹוּיַּב םָלְׁשִנ הֶזְו

 יםִלְׁשַמ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,יםִּׁשִמֲחַה םֹוּיַה תֶא יםִרְפסֹו אּלֶֹׁש יִּפ

 הָרְמָא הָרֹוּתַה ןֵכָל ,הָּנֶּמִמ קֶלֵח אהּוְו ,היָרִפְּסַה תַדבֹוֲע תֶא

  ".םיֹו יםֲחִמִּׁש רּוְּפְסִּת"

 רֶמעָֹה תיַרִפְסֶׁש א"שליט רצּו 'ש 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ְּבֵסֶפר אָבמּוְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .יםִּסַּפ תֶנתֹוְּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַּפִּסים ֶׁשַהְּכתֶֹנת )ותאנא ה"ד .קמב( רֶבֶח א"ְלרי 'עֹוָלִמים ֵּבית'

 ֶׁשַהְּכתֶֹנת ):י שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכְו .ַלְיסֹוד ֶׁשַּׁשָּיְך ֶּבֶגד ָהְיָתה

 לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבּו .ֵמיָלת ְּכֵלי ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַּפִּסים

 ֶלָעִתיד ֶׁשִּיְהיּו ַהְּבָגִדים תֶא יםִלְּמַסְמ תיַלִמ יֵלְּכֶׁש 'היָלִמ

 ַמָּצב ְּבאֹותֹו יּוְוִיְה ,הָלְרָעֵמ יםִלהּוְמ תיַנִחְבִּב ֶׁשִּיְהיּו ,ָלבֹוא

 אָבּוּמַּכ ,ַהֵחְטא קֶֹדם ָהִראׁשֹון םָדָאְל יּוָהֶׁש ראֹו תנֹוְתָּכַה ְּכמֹו

 ֵמיָלת ְּכֵלי ֶׁשּתֹוִציא ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֲעִתיָדה ):ל שבת( ַּבְּגָמָרא

 ַיְלקּוט'ְּב אָבּוּמֶׁש יִפְכּו ".ָּבָאֶרץ ַּבר ִפַּסת ְיִהי" ֶׁשֶּנֱאַמר

 ֶׁשּיֹוֵסף )קנא 'ס 'עמוקות מגלה' בשם תקנח אות בראשית( 'יְראּוֵבִנ

 ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשָּפַגם אֹור ַהָּכְתנֹות ֶאת ,ַּפִּסים ַּבְּכתֶֹנת ִּתֵּקן

 ִמּזֹו זֹו ַהְּׂשָערֹות ֶׁשַהְפָרַדת ).מב נזיר( י"ְּבַרִּׁש אָבמּו ןֵכְו .ְּבֶחְטאֹו

 ִלְׂשָערֹות ַּפס ַהָּלׁשֹון ֵּבין רֶקֶׁש ְורֹוִאים .ְמַפְסֵּפס ִנְקֵראת

 ,פד ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָמ ןֵכְו .רֶמעָֹה תיַרִפְסִּב יםִרְרָבְמ םָתאֹוֶׁש

 ְוִנְטֶמֶנת ְּביֹוֵתר ְוַקָּלה ַּדָּקה ֶׁשָהְיָתה ַּפִּסים ְּכתֶֹנת )ח

 ּוָחִנּיּותר ֶׁשִּסֵּמל ֶּבֶגד ָהְיָתה ַּפִּסים ֶׁשַהְּכתֶֹנת רֹוִאים .ָיד ְּבַפס

  .ְוַקָּלה ַּדָּקה

 ְךּוֵבַר ָךְוִהְרֶּב ָךּוֵבַרְכ ָךַוֲאֵהְב" )ה ,ג ר"דב( ִּמְדָרׁשַּב

 ְּפִרי ַמִּקיׁש הּוא ָלָמה "ָךַאְדָמֶת ּוְפִרי ָךִבְטְנ ְּפִרי

 ִעּׂשּור ְצִריִכים ָךַאְדָמְת ְּפִרי ַמה ,ָהֲאָדָמה ִלְפִרי ַהֶּבֶטן

 ֶׁשִּמיָלה רֹוִאים .ַהִּמיָלה ְוזֹו ִעּׂשּור ְצִריִכים ָךְנִּבְט ְּפִרי ַאף

 תַוְצִּמֶׁש 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ַמֲעֵׂשר ְּבִחיַנת ִהיא

 ץּמַֹה תַדָרהֹוְּד ,ַחֵמֹוּצַה לֶׁש היָלִמ תַוְצִמ דסֹוְּב יאִה רֵׂשֲעַמ

 ןֵכְו .הָלְרָעָה תַרָסֲה תיַנִחְבִּב יאִה רֵׂשֲעַמ תַׁשָרְפַהְו הָאבּוְּתַהֵמ

 רֶמעָֹה תֶא יםִּפַנְמ יּוָה ןֵכָל .היָלִמ דסֹוְּב יאִה רֶמעָֹה תַוְצִמ

 ץּמַֹה תַדָרהֹוְו יתִמֲהַּבַה ׁשֶפֶּנַה ררּוֵּב תֶא לֵּמַסְל הָפָנ ג"יְּב

 ַעל ִּנְכְרתּוֶׁש ְּבִריתֹות 'יג דסֹוְּב ,הָלְרָע תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש

   ,הַהִּמיָל

 ָהעֶֹמר ְּדִבְסִפיַרת "ָלֶכם ּוְסַפְרֶּתם" ָּכתּוב ְּדָלֵכן

 ִלְבִחיַנת ַהַּׁשֶּיֶכת ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ֶאת ְמַתְּקִנים

 ֶׁשֲעבֹוָדה ְלַרֵּמז ,"ַהַּׁשָּבת ִמָּמֳחַרת" ַמְמִׁשיְך ְוַהָּכתּוב ,"ָלֶכם"

 הָוְצִמ ִּדְבַׁשָּבת ,ַהַּׁשָּבת ַחרְלַא ֶׁשָּבִאים ַהחֹל ִלימֹות ַׁשֶּיֶכת זֹו

 ,ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ֵּברּור ֵאיןְו הֶּזַה םָלעֹו תאֹוָנֲהֵמ גֵּנַעְתִהְל

 אָבמּו ןֵכְו .)רמא 'ע בהר( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב ַּכּמּוָבא

 .ם"ת ח"רמ תֹוּיִתאֹו ,"ַהַּׁשָּבת ִמָּמֳחַרת"ֶׁש 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב

 תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש ,דסֹוְיַּב יםִלָלְכִּנֶׁש יםִרָבֵא ח"רמ לַע זֵּמַרְל

  .ם"ָּת

 'ע ב"ח העומר ספירת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא

 ,י"ֲאדָֹנ ֵׁשם ְּכִמְסַּפר ה"ס ת"ר עֶֹמרָה ִפיַרתְּסֶׁש )קפג

 ַהַּׁשָּיכֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ַהְּדָרגֹות ֶאת תְמַתֶּקֶנ ָהעֶֹמר ִּדְסִפיַרת

 ה"הוי מותֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָלֶכם ּוְסַפְרֶּתם" ְוֵכן .י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם

 ְּפֻעָּלה ָּכל ֶׁשַעל .)סה מנחות( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .י"ֲאדָֹנ

 .ִהין ִהין ִהין ְּפָעִמים 'ג אֹוְמִרים ָהיּו ָּבעֶֹמר עֹוִׂשים ֶׁשָהיּו

 ִנְמֵצאת זֹו ִמְׁשָנה ְוֵכן .י"ֲאדָֹנ םֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִהיןְו

 הּוא ִהין ְוֵכן .י"ֲאדָֹנ םֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ס ַּדף ִּבְמָנחֹות

 ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֵּמל ב"י ּוִמְסָּפר ֻלִּגין ב"י ֶׁשל ִמָּדה

 ְוֵכן ,'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוִּכְדֵבַאְרנ ,י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם ֶׁשַּׁשֶּיֶכת

 ַלֵּׁשם ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִמְנָחה ָהָיה ָהעֶֹמר

 ִּבְתׁשּובֹות מּוָבא ְוֵכן ..)סב חקת( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ַּכּמּוָבא .י"ֲאדָֹנ

 ֹותאֹוִתּי ִלְפֵני ָּבאֹות עֶֹמר ֶׁשאֹוִתּיֹות )תקסו( 'סֹוֵפר ֲחַתם'ַה

 ַהְּדָרגֹות ֶאת ְמָבֶרֶרת ָהעֶֹמר ֶׁשְּסִפיַרת ְלַרֵּמז ,ֶנֶפׁש

 תצוה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֶנֶפׁש ִלְבִחיַנת ַהַּׁשָּיכֹות ַהַּתְחּתֹונֹות

 םֵהֶׁש יֵנְּפִמ ,"ִּתְהֶייָנה ְּתִמימֹות ַׁשָּבתֹות ֶׁשַבע" .)קפג

 תיַרִפְּסֶׁש יםִארֹו .יןְּדנּוְקִּב ִליְׁשָנא ְקָרא ָנַקט ,תבֹוֵקְנ

 ןֵכְו .הָבֵקְנ תיַנִחְּב ןֵהֶׁש תנֹוֹוּתְחַּתַה תגֹוָרְּדַל תֶכֶּיַׁש רֶמעָֹה

 אָבמּו ןֵכְו .תכּוְלַּמַה תֶא לֵּמַסְמַה בָרֲעַמ תֹוּיִתאֹו רֶמעָֹּב

 אָקְוַּד רֶמעָֹה תיַרִפְס יםִרְפֹוּסֶׁש )79 'ע כח( 'םֵחַנְמ תַרתֹו'ְּב

 תיַנִחְבִל תכֹוָּיַּׁשַה תכֹומּוְּנַה תגֹוָרְּדַה תֶא ירִאָהְל ,הָלְיַּלַּב

 תֶא יםִלקֹו יּוָהֶׁש :)סו מנחות( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .הָלְיַל

 ינּוֵרָבְּד יִפ לַע רֵאָּבְתִמּו .אָקְוַּד תֶשחְֹנ לֶׁש יִלְכִּב יםִרעֹוְּׂשַה

 רּוּבִחַה תַּדֻקְנ תֶא תֶלֶּמַסְמ תֶשחְֹּנֶׁש 'אְטֵח לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב

 תֶדֶרָל יֵדְּכ ןֵכָל .ׁשָחָּנַה ׁשֶרׁשֹ יאִהְו ,הָּפִלְּקַל הָּׁשֻדְּקַה יןֵּב

 יִפְלּו

 ָמִצינּו

 ִנְרֶאה

 ְוֵכן



 ,םָתלֹוֲעַהְלּו םָרְרָבְל הָּפִלְּקַה ְךתֹוְּב תכֹומּוְּנַה תגֹוָרְּדַל

  .תֶשחְֹנִּב יםִׁשְמַּתְׁשִמ

 ְּבָיִמים ֵמתּו איָבִקֲע יִּבַר ֶׁשַּתְלִמיֵדי ַהַּטַעם ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ,:)סב יבמות( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ָהַאְסָּכָרה ֵמֳחִלי ֵאּלּו

 ה"ד .לג שבת( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ַּבֵּמַעִים חִֹלי הּוא ְּדַאְסָּכָרה

 ֶאת ְמָבְרִרים ֶׁשָּבֶהם ֵאּלּו ְּבָיִמים ֶנֶעְנׁשּו ֶׁשֵהם ְוֵכיָון .)אסכרה

 .ֶזה ְּבִעְנָין ֶנֶעְנׁשּו ',ְוכּו ּוְׁשִתָּיה ֲאִכיָלה ְּבִעְנְיֵני ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש

 יֵנְיְנִעְּב דאְֹמ יםיִדִּפְקַּמֶׁשְּכ חַסֶפְּב יםיִלִחְתַמ רֶמעָֹה יֵמְי ןֵכְו

 היָלִכֲא יאִה הָּצַמ תיַלִכֲאַּד ',כּוְו ץֵמָחֵמ רֵהָּזִהְל היָלִכֲא

  .ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ְךּוּכִזְל היָלִעֹוּמֶׁש יתִנָחרּו

 ֶׁשִּמְצָוָתן ְּדָבִרים ַאְרָּבָעה )ט ,טז דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ּוְמבָֹאר .לּוָלב ִמיָלה ִציִצית עֶֹמר ֵהן ְוֵאּלּו ְמֻעָּמד

 ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַלְיסֹוד ִמְתַקְּׁשִרים ֵאּלּו ִּדְבִמְצוֹות ִלְדָבֵרינּו

 ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי .ְמֻעָּמד ִלְהיֹות ְצִריִכים ֵהם ָלֵכן ,דַעּמּו

 ְולּוָלב ֶׁשִּציִצית 'לּוָלב ַחְׁשַמל'ְו 'ִציִצית ַחְׁשַמל' ַּבַּמֲאָמִרים

   .ַלְיסֹוד ָהָאָדם ֶאת ְמַקְּׁשִרים

 הָנָכֲה חַסֶּפ לֶׁש 'א םיֹוְּב לָּטַה ידִרמֹו יםיִרִּכְזַּמֶׁש ינּוִצָמ

 לֶׁש טּוּיִּפַּב אָבּוּמַּכ .חַסֶּפ לֶׁש 'ב םיֹוְּב רֶמעָֹה תַוְצִמְל

 ָיִניפּו .ַטל ְּבַעד ְיַחְּננּו ַהֶּפַסח ִמָּמֳחַרת .לַט תַּלִפְּת

 עֹוֶמר ִמִּלְפֵני ָלֵכן :ַטל רֹוַע ְלָהִניף ּומֹוִריד ְּבַמֲעֶלה

 .ַטל ֹוּב ְלָהִלין ֶאָחד ַלְיָלה ְקדֹום .ַטל ְּבַתַחן ַאְזִּכיר

 ָהֶאְמַצע ַעּמּוד .)רכח פנחס( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו

 'ע ב"ח שבת( ל"ְלָהֲאִריַז 'יםִּיַח ץֵע יְפִר'ִּב מּוָבא ְוֵכן .ַטל ִנְקָרא

 א"ֵה ְמַקֶּבֶלת ֶׁשֵּמֶהם ,ו"ָוא א"ֵה ד"יֹו ְּכִמְנַין ל"ַט )שצא

 ֶאת ֵּבַרְך ֶׁשִּיְצָחק .)נו תשא( ָחָדׁש ַהרְּבזֹ ָמִצינּו ְוֵכן ,ַאֲחרֹוָנה

 ַׁשָּיְך ְּדַטל "ַהָּׁשַמִים ִמַּטל ָהֱאלִֹהים ָךְל ְוִיֶּתן" ַיֲעקֹב

 ןּוּקִתְל יםִסָנְכִּנֶׁש םֶדקֹוְו .ָהֶאְמַצע ָהַעּמּוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ְלַיֲעקֹב

 לֶׁש תֶרֶאְפִּתַה תַּדִמ םִע יםִרְּׁשַקְתִמ ,רֶמעָֹה תַוְצִמְּב דסֹוְיַה

  .דסֹוְיַה לֶׁש ןיֹוְלֶעָה קֶלֵחַה יאִהֶׁש בקֲֹעַי

 ָהַרב ְּבֵׁשם )ריז 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס

 ,עֶֹמר ַהִּמָּלה ֶׁשל ַהֶּנֱעָלמֹות ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִמְּבָראִניב

 ָהעֶֹמר לֶׁש ַהֶּנֱעָלם ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְׁשִמיִני הּוא ,יׁשֵר םֵמ ִיןַע

 .דסֹוְיַה ׁשֶֹרׁש ְּדָׁשם ,ְׁשִמיִני הּוא ָהעֶֹמר ׁשֶֹרׁש ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז

 ".ִיְפָרח ַּכָּתָמר ַצִּדיק" .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ר"ָּתָמ ְוֵכן

 "ַהַּׁשָּבת תַרִמָּמֳח םָלֶכ םֶּתּוְסַפְר" )טו ,כג ויקרא( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז

  .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג

 ְוֶאת ַהְּלבּוׁש ֶאת ָהָמן ַוִּיַּקח" .)טז מגילה( ַּבְּגָמָרא

 ַקֵּמיּה ַרָּבָנן ְּדָיְתִבי ַאְׁשְּכֵחיּה ֲאַזל ,"ַהּסּוס

 ְקִמיָצה ִהְלכֹות י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר .ְקִמיָצה ִהְלכֹות ְלהּו ּוַמְחֵוי

 הּוא ,ָהָיה ְּבִניָסן ָעָׂשר ְוִׁשָּׁשה ,יֹום ֶׁשל ְּבִעְנָינֹו ּדֹוֵרׁש

 ֲאָתא ְלהּו ֲאַמר ַהְּגָמָרא ּוַמְמִׁשיָכה .ָהעֶֹמר ְּתנּוַפת יֹום

 ַּכְּכֵרי ַאְלֵפי ֲעָׂשָרה ְוָדֵחי ,ִּדיְדכּו ִקְמָחא קּוְמֵצי ְמֵלי

 תֶלֶּמַסְמַה קֵלָמֲע תַּפִלְקִל ְךָּיַּׁשַה ןָמְּדָה ִנְרֶאה .ִּדיִדי ַכְסָּפא

 ָזכּו רֶמעָֹה תַוְצִמ תכּוְזִּבֶׁש לֵאָרְׂשִיְל ָרַמז ,עַרָה רֶצֵּיַה תֶא

 ןֵכֹוּׁשַה עַרָה רֶצֵּיַה תֶא תַחַּצַנְמ רֶמעָֹה תַוְצִמְּד ,ָעָליו ְלִנָּצחֹון

 )ו ,כח ר"ויק( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .םָדָאָה לֶׁש יתִמֲהַּבַה ׁשֶפֶּנַּב

 ָהֵעץ ַעל ִנְתָלה ְוָהָמן .ָהָמן ֶאת ִנְּצחּו ָהעֶֹמר ִמְצַות ֶׁשִּבְזכּות

 תַלָּבַקְל הָנָכֲה הָתְיָה רֶמעָֹה תַוְצִמ ןֵכְו .ָהעֶֹמר ַהְקָרַבת ְּביֹום

 תיַרִפְס תיַנִחְבִּב ,יםִרּוּפ תַעּויׁשִּב כּוָּזֶׁש הָבֲהַאֵמ הָרֹוּתַה

 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס מּוָבא ןֵכְו .תעֹובּוָׁשְל היָנִכְּמֶׁש רֶמעָֹה

 ָּגבֹוַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָלעֶֹמר ֶאָחד יֹום ַהּיֹוםֶׁש )רד 'ע ז"תשנ(

 ְיֵמי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבעֶֹמר ֶאָחד יֹום ַהּיֹום ְוֵכן ַאָּמה ֲחִמִּׁשים

  .ָהֵאֶּלה ַהּפּוִרים

 .רֶמעָֹה תיַרִפְס ייֵמִּב הָתְיָה קֵלָמֲעַּב לאּוָׁש תֶמֶחְלִמ

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .חַסֶּפ בֶרֶעְּב הָתְיָה הָמָחְלִּמַל היָאִצְיַהְּד

 ַוִּיְפְקֵדם ָהָעם ֶאת ָׁשאּול ַוְיַׁשַּמע" )ד ,טו א"ש(

 ּוַמִנינּון ַעָמא ַית ָׁשאּול ּוְכַנׁש ןָתָניֹו םֵּגְרַתְמּו ".ַּבְּטָלִאים

  .ִפְסַחָיא ְּבִאיְמֵרי

 תיַרִפְס ייֵמִּב הָתְיָה םִיַרְצִמ תיַאיִצִּב קֵלָמֲע תֶמֶחְלִמ

 ֶאת ִּתְמֶחה" )יט ,כה דברים( בָּכתּו זֹו הָמָחְלִמְבּו .רֶמעָֹה

 ֵּסֶפרַה הֶׁשְקַמּו ".ִּתְׁשָּכח לֹא ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר

 ִמַּתַחת" תאֹוֶמֶר הַהּתֹוָר ַמּדּוַע )רנז 'ע פורים( 'ןַלֶּגֶפ יאְֹסִר'

 ׁשֵיְּד הֶאְרִנ .םַהָּׁשַמִי תִמַּתַח ֶׁשֵאיָנּה הָּמֻא ֵיׁש יְוִכ "ַהָּׁשָמִים

 אִהי ָהַרע ַהֵּיֶצר תֶא לֵּמַסְמַה קַּבֲעָמֵל הֶׁשַהִּמְלָחָמ זֶמֶר אןָּכ

 םָהָאָד לֶׁש םַהַּגְׁשִמִּיי םָּבִעְנָיִני ,םַהָּׁשַמִי תַּתַח עַהֶּטַב ְּבתֹוְך

 יּדֹוְרֵׁש' ְּבֵסֶפר אמּוָב ןְוֵכ .הְקֻדָּׁש םָּבֶה רֶׁשַּמֲחִדי יְיֵד לַע

 ִמְלָחָמה" בֶׁשַהָּכתּו עֵמַאְנַטְנָי ח"מהר םְּבֵׁש )קלג 'ע( 'תְרׁשּומֹו

   ".ְךָל רָּתַּבֻּמ ְצְמָךַע ֵּדׁשַק" ןנֹוָטִריקֹו "ַּבֲעָמֵלק 'ַלה

 זֹו אֹוָרה ָהְיָתה ַלְּיהּוִדים :)טז מגילה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 יםִארֹוְו .ִמיָלה ֶזה ְוָׂששֹן ,טֹוב יֹום ֶזה ָחהְוִׂשְמ ,ּתֹוָרה

 ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יםִרּוּפ תַעּוׁשְי םִע הָרּוׁשְק היָלִמ תַוְצִּמֶׁש

 יאִהֶׁש היָלִמ תַוְצִמְל כּוָז ,תמּוֵלְׁשִּב רֶמעָֹה תיַרִפְס תַּגְרַדְל כּוָּזֶׁש

 הָרֹוּתַה תַלָּבַקְלּו ,יםִרּוּפ תַעּויׁשִל כּוָז הֶז תכּוְזִבּו ,דסֹו תֹואֹוְּב

 ַעל ֶׁשַאף )ערה 'ע פורים( 'ַלֶּגֶפן אְֹסִרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ןֵכְו .הָבֲהַאֵמ

 ַּבְּבִרית ִלָּכֵנס ָצִריְך ָהָיה הּוא ּבֹו ַהּיֹום ,ָמהּול נֹוַלד הֶׁשּמֶׁש ִּפי

  .ְּבפּוִרים ָחל ְּבִרית ַּדם ַהָּטַפת לֹו ְוָעׂשּו

 ְוֵכן

 מּוָבא

 ןֵכְו

 מּוָבא

 ָמִצינּו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

  ןֵכְו



  ב"וספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשעה

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  .יםִרָבת ְּדַרָהְבַה

  .מֹוְצַעים ֵמִרָב ְּדׁשֵּדַחְמ ינֹו ַרק ְמַלֵּקט ִמִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ְוֵאהס ֶזֵרְטְנֻק

ין ֵאְו. ץת ֵקַנְׁשב ִּכ"ת תשעַנל ְׁש ַעׁשָרפֹ ְמבּוְתָּכֶׁש, א"ָרְּגַהְו, ד"ראבָהְו, רַהּזֹי ַהֵרְבִדת ְלֶפֶסתֹוק ְּכים ַרִאים ָּבִזָמְרָה

  .יםִזָמְרל ָהים ַעִסָּסֻבים ְמִּצִּקַה

ת ַנה ְׁשי ֶזִפְלּו, הָמֵלה ְׁשָנָׁשם ְּכָלעֹות ָהיַאִרל ְּב ֶׁשַעבּוָּׁשת ַהים ֶאִנא מֹול לֹ"ַזי ֲחִפְּלר ֶׁשָמֲאַּמ ַהְךֵׁשְמֶהר ְּבֵאָבְנ

 .יתִּתִמֲאב ָה"ת תשעַניא ְׁשג ִה"תשע

  :תלֹודֹות ְּגלֹוֲעַמ ַּכָּמה ְוַכָּמה ׁשֵי, הס ֶזֵרְטְנם ֻקסּוְרִפְּב

, תלּוָּגף ַהין סֹול ֵּבֵּדְבֶהַהא ְולֹא ָיְרדּו ְלעֶֹמק ְּדָבָריו ַעל "ע תשא ְּבסֹוף"ֵאּלּו ֶׁשִּצּפּו ַלַּתֲאִריְך ֶׁשל ַהְּגָרְל ןַביּו. א

  .' ְוכּויַחִׁשָּמת ַהַאיִבְל

ת ב ֶאֵרָק ְמּוּלים ֵאִנָיְנִעק ְּבּוּסִעם ָהֶצֶעְו, ְנָיִנים ֵאּלּוד ִעמְֹלִלק ְוסֲֹעַל ל"חז ְּב ַהֲחִׁשיבּות ַהְּגדֹוָלה ְוַהְידּוָעה.ב

  .בּוְּׁשִחן ֶׁשַמ ְזתֹואֹוה ְלָּלֻאְּגת ַהם ֶאִיַמָּׁשר ַּבֵרעֹוים ְמִּצב ִקּוּׁשִחם ֶׁש"יִּבְלַּמי ַהֵרְבי ִּדִפט ְלָרְפִּבּו, יםִמֲחַרה ְּבָּלֻאְּגַה

ת ַּלֻאין ְּגים ֵּבִלֵּדְבֶהַהְו, ְלאֶֹרְך ָׁשִניםים ִכָׁשְמִּנֶׁש ְוַהִּצִּפָּיה ַלַּתֲהִליִכים ֶׁשל ְּגֻאָּלה , ֲהָבַנת ַהַּתֲהִליְך ֶׁשל ֵמָאה ָׁשָנה.ג

  . ְלרֹב ַהִּצּבּורים ְידּוִעּולֹא ָהי ּוּלים ֵאִנָיְנִע. הָּניֶׁשִחֲא ַלּהָּתִעְּב

  .יתִחְכֹוּנ ַה ַהְּנכֹוָנה ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִמְּתִחַּלת ַהֵּמָאהיתִתָפָקְׁשַה ַה ַהִהְסַּתְּכלּות.ד

  

. קֵּזַחְתִה ְליְךִרא ָצה הּוֶּמ ַּבַעֵדד יֹוָחל ֶאָכְו, יםִבים טֹוִׂשֲעַמה ּוָבּוׁשְתא ִלֵרֹוּקת ַהֶא רֵרעֹוְל יתֹוִלְכַּת הֶז

 ּוּלִפֲא תחֹוְדִל אלְֹו ,ֹוּכְרֶע יִפד ְלָחל ֶאה ָּכָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפק ִּבסֲֹעים ַלִּת ִעַעּבְֹקיל ִלִחְתַהר ְלֵרעֹוט ְלָרְפִבּו

 ׁשָרפְֹּמַּכ ,ּוּלֵאָה יםִנָיְנִעָה דּוּמִל יֵדְי לַע קַר יםִדָסֲחַבּו יםִמֲחַרְּב הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת תֶא רבֲֹעַל הָצֵע םּוׁש יןֵא .דָחֶא םיֹוְּב

 ִיְּפקּון ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,אׂשָנ תַׁשָרָּפ רַהּזַֹה יֵרְבִדְּב

 רָּכְזֻמ ,יםִמֲחַרְּב אבָֹּת הָּלֻאְּגַה ,הָבּוׁשְּת יםִׂשעֹו לֵאָרְׂשִי םַע לָּכ םִאֶׁש ל"ַזֲחַּב רָּכְזֻמ אלֹ .ְּבַרֲחֵמי ִמָּגלּוָתא ֵּביּה

 הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל לֶׁש הָצֵעָה יֵּבַגְל ְךיָדִאֵמ .יםִמֲחַרְּב אֹו יןִדְּב םִא רָּכְזֻמ אלֹ לָבֲא ,הָּלֻאְּגַה תֶא היָאִבְמ הָבּוׁשְּתֶׁש

)שבת קיח(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָּמה ֶּׁשַמּו. יםִמֲחַרְּב הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבֵמ הֶּזֶׁש רָּכְזֻמ , ּכֹל ַהְמַקֵּים ָׁשלֹׁש ְסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת .

ת יל ֶאִּצַהה ְלֶצרֹום ֶׁשָדָאה ְלל ֶזָּכ, הָּנֵהָכה ְוָּנֵהד ָּכעֹוְו. ּוִמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ִניצֹול ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח

ת יק ֶאִּתְמַהה ְלָצל ֵעָבֲא. איַחְנַׁש ְללּוָּגה ֶׁשָאֹוּׁשת ַהַפקּוְת ִּבלּוְּצת ִנֹוׁשדֹוְּקת ַהיבֹוִׁשְיַה ֶׁשמֹוְכּו. יִטָרן ְּפֶפאֹ ְּבמֹוְצַע

ת ּוּייִמִנד ְּפּוּמל ִלה ֶׁשָצֵעת ָהק ֶאל ַר"ַזֲח ַּבינּוִצה ָמל ֶזַע, יםִרֵחיל ַאִּצַהְלּו, יםִמֲחַרא ְּבבָֹּתה ֶׁשָּלֻאְּגת ַהלּוָלְּכ

הרה ('הָּלֻאְּגת ַהַרֹוּת'ר ֶפֵּס ַהְךֹוּתיל ִמִהְבַמא ּוָרע נֹוַטט ֶקֵּטַצם ְלקֹוָּמאן ַהָּכ. הָרֹוּתַה מנחם שלזינגר ' ג ר"מאת 

הרה, ז"שיצא לאור בשנת תשכ, ל משוייץ"זצ הסכמת  .יץל משוו"יק זצ'משה סולוויצ' ג ר"וקיבל את  ל "ַז ֲחרּוְמָא )

ָקֵטגֹוְרָיא , ּדֹור ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא, ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ַּבר ַאָּבא, ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא, 'תֹוּבתּות ְּכֶכֶּסַמְּב

י ֵמְכַחים ֶׁשִא רֹונּוָא. 'םיֶהֵל ֲעדּוְמַעה ַיָבים חֹוִדְּמַלְמים ּויִנִטְסה ַמֵּבְרַה'י "פירש. 'ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

ן א ֶּבבָֹּיֶׁשה ְּכָּלֻאְּגי ַהֵרֲחב ַאה טֹוֶיְהא ִיים לִֹמָכי ֲחיֵדִמְלל ַּתב ֶׁשָּצַּמַהם ֶׁשָׁשְד ָקַחרּו ְּבאּוד ָרמּוְלַּתַה

א ָּלֶא. יםִמָכי ֲחיֵדִמְלל ַּתה ַעָב חֹודּוְּמַלְי, יַחִׁשָּמת ַהיַאי ִּבֵרֲחַאן ֶׁשֵכָּת ִייְךה ֵאָלֵאְּׁשת ַהֶלֶאְׁשִנְו. דִוָּד

ה ָטָלְחי ַהיֵדף ִלף סֹו סֹואּובֹוים ָיִמָכי ֲחיֵדִמְלַּתי ֶׁשֵדל ְיק ַעא ַרבֹה ָּתָמֵלְּׁש ַהַהְּגֻאָּלהק ֶׁשֵפין ָסֵאֶׁש

  רַמֲאַמ



ל ֵאֹוּגא ַהבֹוד ָיָּיִמ, הָּנַטה ְקָלָחְת ַהּוּלִפ ֲאּוׂשֲעַּיי ֶׁשֵדל ְיַעְו, הָּלֻאְּגת ַהר ֶאֵרעֹו ְלהּוֶׁשת ַמֹוׂשֲעַל

ן רֹוֲחַאע ָהַגֶרק ָּבאת ַרּזֹה ַהָנָקְסַּמַהי יֵד ִלאּובֹוא ָיי לִֹעְבִּט ַהְךָלֲהַּמי ַהִפל ְלָבֲא, תרֹוָּצל ַה ָּכפּוְלְחַיְו

ל ם ֶׁשָתָּלֻעת ְּפבֹוְקִעה ְּבָאה ָּבָעּוׁשְּיַהם ֶׁשָעל ָה ָּכאּוְרִּיֶׁשְכּו. תאֹוָרנֹות ְולֹודֹות ְּגרֹו ָציּוְהִּיי ֶׁשֵרֲחַא

ם ָּמַעים ֵמִכְס חֹויּוָהְו, םֶדת קֹוַצאת ְק זֹּוׂשא ָע לַֹעּוּדם ַמיֶהֵל ֲעגּוְרְטַקְי, ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםַה

ה יָכִׁשְמ ַמְךל ָּכַעְו. רָבָּדים ַּבִמֵׁשֲאים ִמָכי ֲחיֵדִמְלַּתַה ֶׁשרּואְמיְֹו, תאֹוָרֹוּנת ַהרֹוָּצל ַהת ָּכם ֶאָצְרַאֵמּו

ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשיִרָּיה ", ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵצרּוף ַאַחר ֵצרּוף, ָאַמר,  ַאְמִריָתּה ַקֵּמיּה ִּדְׁשמּוֵאליִּכ'ם א ָׁשָרָמְּגַה

ת ים ֶאיִרִּבְסף ַמֵסב יֹוַרל ְוֵאמּוב ְׁשַר. 'ְּבזּוֵזי ּוְבזּוֵזי ִּדְבזּוֵזי, ָּתִני ַרב יֹוֵסף". ְוָׁשָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער

 אּובֹוז ָיק ָאַר, תחֹו ָּפאֹו, הָּמֻאית ָהיִרִׂשא ֲעָּלם ֶאלֹוָׁשס ְור ַחֵאָּׁשא ִּתּלֹד ֶׁשַעה ֶׁשָּיִמְרי ִיִּבי ַרֵרְבִּד

ד  ַעינּוִּתְמִהֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ל ל ַעדֹוג ָּגרּוְטה ִקי ֶזֵדל ְיר ַעֵרעֹוְתִיְו, הּוֶׁשת ַמֹוׂשֲעה ַלָטָלְחי ַהיֵדִל

עד כאן  [.ו"ח' ם הת ַעם ֶאֶּתִמם ֲהֶּתַא, רֹוּדי ַהֵלדֹוְגִלְוים ִמָכֲחי ַהיֵדִמְלַּת ַלרּואְמיְֹו, ןרֹוֲחַאע ָהַגֶרָה

   ].לקבל צילום הדפים מהספר בבקשה למייל ניתן .דבריו בקיצור

ת ַנְׁשִבּו. עָרב ְו טֹוֶבתֶרעֶֹׁשְּמ ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, ). תיקונים צז. נשא קכה:בראשית כח(ר ַהּזַֹּב

 )ד, יחזקאל א(ב תּוָּכן ַהַיְנִמ ְּכאֹו, ּהַגנֹון ַיְנִמל ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשים ְלִנ ָׁש64 מּוְלְׁש ֻיב"תשע

ת ַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו,"לֹו ָסִביבְונַֹגּה "

 .יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקר ַלבֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעה ְויָעִרת ְּפַוְצד ִמסֹוְּב ,ּהַגת נַֹּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִמְּיַס ְמנּוב ָא"תשע

י ּוּקִלם ְלרְֹגִל ְוׁשֶמֶּׁשל ַה מּוּהַגנֹב ַכֹוד ּכמֲֹעי ַלפּוָצב "יר תשעָיח ִא"כְּב ֶׁשא"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ים ִאת רֹוֶמֱאֶבּו[ .םָלעֹוה ָּבָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמ ַהְוֵהָחְלׁשּות, ּהַגת נַֹּפִלת ְקּוׁשְלָחל ֵהז ַעֵּמַרְמּו. יםִמ ָי60 ְךֶׁשֶמה ְלָּמַח

ס ֵּיַגים ְלִׁשְּקַבְמּו, הָרֹוּתי ַהֵדְמד לֹוֶגם ֶנָּלֻכם ְּכָּבים ֻרִבְּצַיְתט ִמָּפְׁשִּמ ַהיֵּתם ָּבד ִעַחב ַיב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִּׁש ֶׁשּוּלים ֵאִמָיְּב

ן טֹוְלִּׁשת ַהכּות ְזים ֶאִדְּבַאם ְמ ֵהְךָכְּבק ֶׁשֵפם ָסּוין ׁשֵאְו, ה ֶזְךֶרצֹת ְלירֹוִחְּבת ַהים ֶאִּדְקַה ְליטּוִלֱחֶהְו, אָבָּצם ַלָתאֹו

י ִקְסְבֶיְנח ַק"גרם ַהֵׁש ְּבַעבּוָּׁשם ַהַסְרן ֻּפֵכְו. ר"ים אכיִמֲחַר ְּבנּוֵלָאְגִיל ְוֵאָרְׂש ִיֹוּמל ַעס ַעחּוָים ְוֵחַרְי' ה. םֶהָּלֶׁש

א  לֹּוּלֵאים ִמָיה ְּבֶרֹוּק ֶׁשמֹוה ְּכֶזב ָּכָּצל ַמָבֲא, הָרֹוּתי ַהֵנת ְּבף ֶאַדן ָרטֹוְלִּׁשיד ַהִמָּתי ֶׁשל ִּפף ַעַאר ֶׁשַמָאא ֶׁש"שליט

  . ].ר לֹוכּוָז

 ג"רלבר ָהֵאָבְמ ּו".ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי ְוִתְׁשמֹור ָּכל ָאְרחֹוָתי ַעל ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִּתְתַחֶּקה" )כז, איוב יג(

יּוַכל ָלֶלֶכת ָאָנה  הּוא ְּכִלי ִמְּכֵלי ַהַּמֲאָסר ֶׁשאֹוְסִרין ּבֹו ַרְגֵלי ַהֶּנֱאָסר ַּבֶּדֶרְך ֶׁשּלֹא ,"ַּבַּסד"

ב ֵקָעֶהא ֶׁשיָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִען ְּבֵכְו. דַסא ָרְקים ִנִרסּוֲאית ָהֵבל ְּבֶגֶרית ָהִּתְחים ַּתִרְׁש קֹוֹוּבי ֶׁשִלְּכַהים ֶׁשִא רֹו.ָוָאָנה

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. יםִנד ָׁש"ס ינּוְיַה, "דַּסַּב"א ָצְמב ִנֵקָעֶה, אבֹ ָלים לֹוִנְתא נֹולְֹו, רָסֲאַמא ְּבָצְמ ִניַחִׁשָּמל ַהֶׁש

ד "ת סיַנִחְּבים ֶׁשִארֹו". ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי"ד ִמְּלׁשֹון "ה ְוַנֲעָׂשה ס"ּגֹוֵרַע ִמֵּׁשם ס )צא' יונת אלם'( אנֹוָּפִמ

ד "ת סיַנִחְבה ִלָדְרָי ְו.י"ם אדנא ֵׁשהּוה ֶׁש"ר סַּפְסת ִמה ֶאָדְּבִאא ֶׁשָתלּוָגא ְּבָּתיְנִכל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ

ְּבִבְרַּכת ַהִּמיִנים ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלין  )ויגש(' יםִּים ַחִיר ַמֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו".ְוָתֵׂשם ַּבַּסד"ב תּוָּכל ַהֶׁש

ל ֵׁשם "י ז"ד ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר ְמֻנָּק, ְוהּוא ִּבּטּול ַהְּקִלּפֹות ְוַהִחיצֹוִנים,ֶׁשָּכל עֹוֵׂשי ִרְׁשָעה ְּכֶרַגע יֹאֵבדּו

ְוֶזה ָרַמז ַּבָּכתּוב .  ִּכי הּוא ַהַּמְכִריַח ּוַמְכִניַע ּוְמַׁשֵּבר ָּכל ּכֹחֹות ַהִחיצֹוִנים,ה ְּבִנּקּוד ָקַמץ"ֶׁשל הוי

אֹוִתּיֹות '  ּוְבד,ּוַעו ַּכָּיד"ְקָמִצין ֶׁשָּכל ָקַמץ הּוא י' ד הּוא ִּגיַמְטִרָּיא ד" ִּכי ס,"ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי"

  .ד ּוָבֶזה ַמְׁשִליְך ַהַּבְרֶזל ַעל ַהָּנְכִרי ְוַהּׂשֹוֵנא ְלַהְכִניעֹו"ְקָמִצין ִּגיַמְטִרָּיא ס' ה ָּברּוְך הּוא ֵיׁש ד"הוי

ה ָלְעַמי ְלֵנ ְּביּוָהים ֶׁשִרָבף ְּגֶלת ֶאאֹו ֵמׁשל ֵׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְּבָנֹואׁשִר ָליּוים ָהִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלי ִמֵנְפִּלי ֶׁשִל

ילקוט הושע ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. תוֹוְצִמ ּוּתֹוָרהי ֵרְמֹום ׁשֵהֶׁש, הֶּזן ַהָיְנִּמ ַּכׁשֵּיים ֶׁשִרְמם אֹוֹוּיַכ ְו.הָנים ָׁשִרְׂשֶעֵמ

 ינּוִצָמ

 בתּוָּכ

 בּוְתָּכ



 ֵּכן ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח , ִרּבֹואיםִּׁשִׁשָלָאֶרץ ְּב ּוְכִניָסָתן , ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ִמִּמְצַרִים ְּבִציָאָתם ַמה ְּי)תקיח

ר זֹוֵאא ָּבֹויּבים ִרִּׁש ִׁשיּוְה ִייַחִׁשָּמת ַהיַאִבְּבא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָב מּו)ה"פ(' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסְבּו.  ִרּבֹואיםִּׁשִׁשְּב

ה ֶלֲער ַמזֹול ֱאֵלֹוה ּכֶזְו] רֶטֶמילֹו ִק13.5[, היָקִּתֲעיר ָהִעיב ָהִבה ְסָּמ ַאףֶל ֶא27ל ס ֶׁשיּוְדַרְּב, םִיַלָׁשרּוי ְיֵרֲעא ַׁשָרְקִּנֶׁש

א ָּיִרְטיַמִגק ְּבסּוָּפל ַהת ֶׁש"רָה". ה"הויֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור " )ה, ב' ישעי(ב תּוָּכז ַּבָמְרִנְו .'כּוים ְוִמדּוֱא

. םִַלָׁשרּוב ְיֵלא ָּיִרְטיַמִגת ְּב"סַהְו, ןֹוּיִצא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִנְּׁשת ַהֹוּיִתאֹוָה. אֹוּבִרת ֹוּיִת אֹו,"ְּבאֹור"ה ָּלִּמַה, 60

 :)הקדמה א(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.יַחִׁשא ָמבָֹי, םִַלָׁשרּוב ְיֵלן ְּבֹוּיִצא ְּבֹוּב ִר60 יּוְהִּיֶׁשאן ְּכז ָּכָּמֻרְּמא ֶׁש"ָרְּגר ַהֵאָבְמּו

ָהִכי אֹוֵמיָנא ָלְך ְּדָלא ֵאיעֹול ֲאָנא ְלֵעיָלא ַעד ְּדֵיֲעלּון ָּבְך . "רּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּהְי"

] אֹויּבים ִרִּׁשִׁש[, אָסֻלְכאּו סּוְנָּכִּיד ֶׁשַע, הָלְעל ַמם ֶׁשִיַלָׁשירּוס ִּבֵנָּכא ִיּלֹע ֶׁשַּבְׁשִנ' הים ֶׁשִארֹו .ֻאְכלֹוָסְך ְלַתָּתא

ה ָמ חֹומֹוה ְּכָדָרְפר ַהֶד ֶּגנּוָּבים ֶׁשִאת רֹוֶמֱאֶּבא ֶׁש"יץ שליטִבידֹוִול ָּדייְּבֵל' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .הָּטל ַמם ֶׁשִיַלָׁשירּוִּב

ים ִנְפִּבה ֶּׁשל ַמת ָּכיל ֶאִלְכה ַמֶזְו, בֵאת ְזַעְבִגים ְוִמדּוה ֱאֶלֲעל ַמֵלֹום ּכִיַלָׁשרּול ְית ֶׁשֹוׁשָדֲחת ַהנֹוכּוְּׁשל ַהיב ָּכִבְס

ם ִע "ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה" )כב ,ס 'ישעי(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָמת חֹוֶפֶּקת ֻמַחיר ַאִעְל

 ׁשל ֵׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאת ְּביֹוְהים ִלִיפּוה ְצָנָּׁשף ַהד סֹוַעה ֶׁשָנרֹוֲחַאם ָלַסְרן ֻּפֵכְו. אֹוּבים ִרִּׁשִׁשְּב אָּיִרְטיַמִגְּבת ֹוּיִתאֹוָה

ל ֵאָרְׂשם ִים ַעֶדֹוּקֶׁש, הָאֹוּׁשר ַהַחא ַאְזעְלֶּבן ִמרֹוֲהַא' ר ר"מֹוְדַאר ָהַמָאה ֶּׁש ַמַעדּוָיְו, ּוּבְרן ִיֵּכ, יםִדהּון ְייֹוְלִמ

): ז"אב תשס(' ַצאְנז'ְּבִבָּטאֹון  מּוְסְרֻּפי ֶׁשִפיו ְּכָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו .יַחִׁשא ָמבֹ ָיְךר ָּכַחַאְו, יּוָהה ֶּׁשת ַמיֹוְהר ִלזֲֹחים ַליִכִרְצ

 ]ל"ג זצְרּוּבְניֶזלֹוְקר ִמ"מֹוְדַאָה [ׁשדֹוַרֵּבינּו ַהָּק ָרָאה, ַהִּפָּנה ְלִקְרַית ַצאְנז ַאֲחֵרי ַמֲעַמד ֲהָנַחת ֶאֶבן

ָאַמר , ֶׁשִהְתַלָּוה ִעּמֹו ֵמַאְרצֹות ַהְּבִרית, ל"ז ֶחְזֵקאל ַרְייךר ְי"ָהַרָּבִני ֶהָחִסיד מוה, ֱאמּונֹו ֶאת ִאיׁש

ֶׁשַּתְקִׁשיב , ַאְך זֹאת ַּבָּקָׁשִתי .ְלַׁשֵחר ֶאת ְּפֵני ָהַרִּבי ִמֶּבעְלְזא, ַסע ֵּתל ָאִביָבּה': ׁשדֹולֹו ַרֵּבינּו ַהָּק

 ְּבַמֲהַלְך ְסֻעּדֹות ַהַּׁשָּבת ָאַמר. 'ַּתְחזֹר ְלָפַני ֲעֵליֶהםִּבְרצֹוִני ֶׁש ,ּוְכֶׁשָּתׁשּוב, ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי תֹוָרתֹו

 ֶזה ָּבא ִהֵּנה', ַׁשַּבת ַהחֶֹדׁש ַּביֹוְצרֹות ֶׁשל,  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ַּבִּפּיּוטאְזעְלֶּב ִמק"הרה

ָרָאה ֶאת ַרֵּבינּו , ְּכֶׁשִהִּגיַע. ָּלא ִלְפָרִקים ֶא,ָתבֹא ְּבַפַעם ַאַחת ָּלה ָהֲעִתיָדה לֹאֻאֶׁשַהְּג. 'ִלְפָרִקים

ֶׁשַהְּגֻאָּלה ּוִביַאת , ִמֶּבעְלְזא ק"הּוא ָחַזר ְּבָפָניו ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל הרה. עֹוֵמד ּוַמְמִּתין ָעָליו ׁשדֹוַהָּק

, ֶאת ַהְּדָבִרים ָּפַרץ ִּבְבִכי ׁשדֹוָּקְּכֶׁשָּׁשַמע ַרֵּבינּו ַה. ַהָּמִׁשיַח לֹא ִיְהיּו ְּבַבת ַאַחת ֶאָּלא ִלְפָרִקים

, ֶׁשָּכֵעת ְּכָבר ָיבֹוא ָמִשיַח ִמָּיד ָסַבְרִּתי, אֹוי ַווי': ֲאָנָחה ַהּׁשֹוֶבֶרת ָּכל ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם ְוָאַמר הֹוִציא

ְּביֹום . ' אֹוי ַווי,ָיבֹא ִלְפָרִקיםְוִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי , ' ֶזה ָּבא ִלְפָרִקיםִהֵּנה'ְוִהֵּנה ָהַרִּבי ִמֶּבעְלְזא ָאַמר 

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהַרִּבי ָאַמר ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹא  ':ָאַמר לֹו, ק ִמֶּבעְלְזא"ֶאל הרה ׁשדֹוְּכֶׁשִהִּגיַע ַרֵּבינּו ַהָּק, ֵׁשִני

ְּכַלל  ְרָעֻנּיֹות ְוֻחְרַּבןָּכל ַהָּצרֹות ְוַהֻּפ? ַּדי ְּבַמה ֶּׁשָעַבְרנּו ַעד ָעָּתה ַהֻאְמָנם לֹא ָהָיה. ִלְפָרִקים

ָזמּון ִלְגאֹול ְרצּוִצים  ',ַּבֶהְמֵׁשְך ְראּו ָנא ַמה ֶּׁשָּכתּוב': ק ִמֶּבעְלְזא"ָעָנה לֹו הרה. '?ִיְׂשָרֵאל

 ְּכֶׁשֲעַדִין לֹא, ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ָמִׁשיַח ִּבְזַמן ָּכֶזה ְוִכי ָראּוי ְלָהִביא ֶאת. 'ֵמֲאָרִקים

ַחְׁשַרת ַמִים ְלַמּלֹאת ', ַהָּכתּוב ָׁשם ְצִריִכים קֹוֶדם ָּכל ְלַקֵּים ֶאת? ָּבאּו ִלְתקּוָמה ַאַחר ַהֻחְרָּבן

ם ָּדַמֲעַמְוַרק ְּכֶׁשְּנקֹוֵמם ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּכ. ' ְטָלִאים ּבֹו ְלָהִקים, ִטעֹות ְלַרּוֹות ִויָרִקים,ֵרִקים

  .'נּוֵקְד ִציַחִׁשת ָמיא ֶאִבָהל ְלַעְפִנ, תבֹוְרֻחל ַהם ָּכֵּקַׁשְנן ּוֹואׁשִרָה

ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ.יםִׁשף ָנֶלת ֶאאֹו ֵמׁשד ֵׁשעֹוְו, יׁשף ִאֶלת ֶאאֹו ֵמׁשֵׁשל ֵאָרְׂשי ִיֵנר ְּבַּפְסה ִמָיל ָהֶגֵעא ָהְטֵחְּב

ן ֵכְו ".ַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטףַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמ" )לז, שמות יב(

ה ֶזְו . ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִרּבֹוא ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל"ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם" )ילקוט שמות רט( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ים ִמָּיר ַהַּפְסת ִמב ֶאֵּׁשַחם ְנִאְו. 1.203.006: םֹוּית ַהֶלֶּבֻקְמא ַהָסיְרִּגך ַּב"תנת ַהֹוּיִתל אֹול ָּכר ֶׁשָּפְסִּמ ַהְךֶרֶעם ְּבַּג

 ןֵכְו



ל  ַעׁשֶנעֹר ְּכָּבְדִּמ ַּבתּוֵמ ֶׁש.)לג, במדבר יד(י "ִּׁשַרן ְּבֵּיַע[, לֶגֵעא ָהְטל ֵח ַעׁשֶנעֹר ְּכָּבְדִּמת ַּבמּו ָליקּוִסְפִהן ֶׁשָמְּזַה ֵמרּוְבָעֶׁש

ה ָנה ָׁשָנרֹוֲחַאם ָהַעַּפ ַּבתּוֵמא ֶׁשֵציֹו, תּוא ֵמר לָֹבן ְּכרֹוֲחַאב ָהָאה ְּבָעְׁשִתְּבֶׁש. ב קכא"ם ב"ַּבְׁשַרן ָּבֵּיַעְו. לֶגֵעא ָהְטֵח

 3285ר ֵמֵתת יֹוַצם ְקֵהב ֶׁש"ט תשעָב ְׁשׁשֶדד חֹז ַעָאים ֵמִמָּיר ַהַּפְסת ִמב ֶאֵּׁשַחם ְנִאְו.] ץֶרָאה ָליָסִנְּכם ַהֶדי קֹוִצֵחָו

ל ֵאָרְׂשי ִיֵנְּבת ִמַחַאד ְוָחל ֶאד ָּכֶגֶנם ְּכיֹו, יםִמף ָיֶלם ֶאִיאַתָמן ּויֹוְלִמל ֵּבַקְנ, הָנָׁשים ְלִמ ָי365.2469ל פּוָּכ, יםִנָׁש

 ׁשֶנעָֹהים ֶׁשִארֹוְו". ֵלֶהם ַחָּטאָתםּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲע" )לד, שמות לב(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. לֶגֵעא ָהְטן ֵחַמְז ִּביּוָהֶׁש

 ."ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם" )טז, שמות ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָּלֻאְּגל ַהם ַעת ַּגֶזֶּמַר ְמ"יִדְקָּפ"ן ֹוׁשָּלַה ְו".םיֹו"ת יַנִחא ְּבהּו

  . יִנֵּׁשַה' דקָֹּפ'יל ַהִחְתַי, ןֹואׁשִרָה' דקָֹּפ'ר ַהֵמָּגִּיֶׁש ְּכינּוְיַה

 ָךְל ףֶלֶאָה" )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב בכתבי הובא ב ,ח ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע אןָכְּב זַמָר "המֹלְֹׁש

 רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל" הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו"

 יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה הֶּלָּגִתְו ,הָנָׁש םִיאַתָמ םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש

 הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב הָנָׁש םִיאַתָמ תחֹוָפְּלֶׁש "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו" קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש

 ֶׁשֵהֵבאנּו יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ יאִה ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת םִאְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת

ן ַמם ְזלּוְׁשַּת) ספר אור החמה פרשת שמותהובא ב(ק "רמא ָּבָבן מּוֵכְו .א"תש תַנְׁשִּב היָלִחְתִה יאִה ֲהֵרי ֵמַהּזַֹהר

ה ָּתד ַעַעם ְוָּׁשִמּו, ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאים ָלִרְׂשֶעה ְוָנמְֹׁשת ּואֹוה ֵמָנמֹת ְׁשַנְׁשא ִּבים הּוִמָּיית ַהִרֲחַא

ת ַּיִחְתי ִלִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאת ָל"ד תא ַעָּל ֶאְךֵׁשָּמא ִילְֹו. יםִבם ָׁשיָנֵאת ֶׁשרֹוֹוּדן ַהֹוֲעת ַּבלּוָּג ַהְךָׁשְמִנ

 לֹוָּז ַמַערֹי ְלה אֹוָבּוׁשי ְתִלה ְּבָע ָׁשּהָתאֹוא ְּבֵצָּמִּיי ֶׁשִמּו, םַּדְקִּיה ֶּׁשה ַמָּלֻאְּגם ַהַּדְקִיְו, יםִתֵּמַה

 רָבְּכ בָּיַחֶׁש ּהָּתִעְּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה הֶיְהִי ת"ת יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּבֶׁש רֹוִאיםְו. תֹוָיָול ֲהֵּטַּבְתִּיֶׁש

  .הָּיִחְּתא ֵהְּתת " רת"תן ֵכְו. תיֹוְהִל

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ' גְּד. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

י ִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

ל אּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ים תתנִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"שליט

 )שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתִּב

. דַב ְלְךַלד ָמִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּז ַהרָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' בֶׁש

ן ֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמא ַההּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו

ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו" תתפןֵכְו. תֹוּיִתאֹום ָה ִעת"ֶלָּדו "ת ָו"ֶלָּדת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבד"ִוָּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבו"תתפ' ב

ר ָּפְסִּמַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו".  אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהואָּפתֹות" )ו, ויקרא ב(ה ָחְנת ִמַנָכל ֲהר ַעֵּבַדְמַה

ר ָׁשְפ ֶא"ָּפתֹות" ׁשֵּיי ֶׁשֵרֲחַאְו. ילֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהת ַוכּוְלַּמ ַהתַנָכיא ֲהִהֶׁש, הָחְנִּמת ַהַנָכם ֲהר ִעּוׁשו ָק"תתפ

ב תּוָּכן ַהֵכְו ".ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְּכ, ְךֶלֶּמת ַה ֶאיְךִלְמַהְלה ּוָחְׁשִּמן ַהֶמק ֶׁשיצִֹל

, ו"ים תתפִפָלֲא' בן ֵכ ְו.ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכם ַהִעְו, א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" תֹוח אַֹׁשְמִּיַו" )יב, ויקרא יח(

ת יַרִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמת ַהחֹוָנְמ' הת ַהמֹום ְׁשֵהֶׁש. םיִקִקת ְרֹוּלת ַחֶׁשֶחְרת ַמַבֲחת ַמֶלה סָֹחְנִמא ָּיִרְטיַמִגְּב

 םם ָׁשּוּגְרַּתם ַהֵּגְרַתְמּו. "ָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ּתֹוִסיף ְׁשנֹוָתיו ְּכמֹו דֹר ָודֹר" )ז, תהלים סא(ב תּוָּכן ֵכְו .תכּוְלַּמַה

ים ִארֹו. ְלָמא ָהֵדין ְוָדֵרי ַעְלָמא ְדָאֵתייֹוִמין ַעל יֹוֵמי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ּתֹוִסיף ְׁשנֹוי ֵהיְך ָדֵרי ַע

א בֹיד ָלִתָעיו ֶלָתנֹוְׁשִל, ְךֶלה ֶמָיָהֶׁש ְּכְךֶלֶּמד ַהִול ָּדיו ֶׁשָתנֹוין ְׁשר ֵּבֶׁש ֶקֵּיׁשֶׁשה ֶּזק ַהסּוָּפת ַהד ֶאַמם ָלּוּגְרַּתַהֶׁש

  .יםִנ ָׁשו"תתפי ֵרֲחה ַאיָנִח ְּבּהָתאֹום ְּביֶהֵנְּׁש ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלה ֶמֶיְהִּיֶׁשְּכ

 ןֵכְו

מּוָבא 



ת נֹוָיְעַמה ּוָלְעַמה ְלָמְכָחי ַהֵרֲע ַׁשחּוְתָּפי ִיִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאה ָלָנת ָׁשאֹו ֵמׁשֵׁשְּב :)וירא קטז( רַהּזַֹּב

י ִּׁשם ִׁשיֹון ְּבֵנֹוּכְתִּמם ֶׁשָדן ָאֶבְּכ, ייִעִבְּׁשס ַּבֵנָּכִהם ְלָלעֹון ָהֵנֹוּכְתִיְו, הָּטַמה ְלָמְכָחַה

א ָתְבְקד ִעסֹוה ְּבָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהת ַהַפקּוה ְּתיָלִחְתר ִה"ת תַנְּׁשִּמים ֶׁשִאֹורְו. תָּבַׁשס ְּבֵנָּכִה ְלׁשֶמֶּׁשיב ַהִרֲעַּמֶּׁשִמ

ת ַפקּוְּת ֶׁשנּוְרַּכְזִהר ֶׁשַהּזֹי ַהֵרְבל ִּד ַע)האזינו עם פירוש באר יצחק(א "ָרְּגַהֵמ' הּוָּיִלת ֵאֶרֶּדַא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. איָחִׁשְמִּד

 'ת תאֹול ָהל ֶׁשֶגֶרד ָהא סֹו הּויַחִׁשָּמל ַה ֶׁשבֵקָעֶהם ֶׁשר ָׁשֵאָבְמּו. ר"תת ַנְׁשה ִּביָלִחְתא ִהיָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִעָה

 נּוְמַלְׁשִה ב"תשע תַנף ְׁשד סֹוַע ר"ת תַנְּׁשִמ ּו.יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאף ָהי סֹוֵנְפים ִלִנ ָׁש'תיל ִחְתא ַמן הּוֵכ ָל,ןּוּקה ִּתיָכִרְּצֶׁש

, בראשית ג(י ִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתא ְּבָבן מּוֵכְו .איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִע לה ֶׁשָפקּוְּתת ַהַמָלְׁשל ַהת ַעזֹוְּמַרְמַה, יםִנָׁש ב"עק

 ְלֵמֲעַבד יןֵּלִאין ְלֵּל ִאּנּוןיִהֲעִתיִדין : נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ]יםִנָׁש[, יםִמָי ב"עק ףסֹוא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמַהֶׁש )טו

  .יָתא ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחאָיּוְׁשפ

ת ֶלֶּמַסְמ ַהה"ָבֲהַאן ֵה" הָּניֶׁשִחֲא ּהָּתִעְּב"ב תּוָּכל ַהת ֶׁש"סת ְו"רָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

ל ֵאָרְׂשִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"עא ָּיִרְטיַמִגְּבה "י הוםרּוָׁשַלִיְי הֹוֵנּבת "סת ְו"ר ןֵכְו. דֶסֶחת ַהַּדת ִמֶא

ן ֵהה ּכָֹדהּוְי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .יןִמיק יֹוִּתַעד ְּדֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"תשעֶׁש. י. ל נֵאת יֹוַיְרִּקא ִמ"שליט

  .ןָטר ָקָּפְס ִמתֹום אֹוֵהב "תשע ְויַחִׁשָמא ֶׁש"שליט

 יֵנְׁש םיֶהֵלֲעֵמ ׁשֵי יִּכ ,תֹוּמֻא םִיַּתְׁשּו יםִעְבִׁש דסֹוְּב םֵה תֹוּמֻא יםִעְבִּׁשֶׁש :)עו תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 רּוּדִסְּב יםִארֹו ןֵכְו .םיֶהֵלֲע רֵּבַּגְתִמ ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב אהּוֶׁש הָּׁשֻדְקִּד דֶסֶחַהְו .ׁשָחָנְו מ"ס םֵהֶׁש יםִּנֻמְמ

 .ִׁשְמָך ִיְתַקֵּדׁש ּוְבֵכן ;הָּלֻאְּגַה לַע ןֵכְבּו יםיִרִּכְזַּמֶׁש תמֹוקֹוְמ 'דְּב ב"ע םֵש יםִנְּוַכְּמֶׁש נֹוָרִאים יםִמָיְל ׁש"ַּשַרָה

 'ד יםִנְּוַכְמּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ןֵכְּבֶׁש יםִנְּוַכְמּו .ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו ַצִּדיִקים ּוְבֵכן .ָּכבֹוד ֵּתן ּוְבֵכן .ַּפְחְּדָך ֵּתן ְבֵכןּו

 ןַיְנִמְּכ ,ה"הוי םֵׁש יםִמָעְּפ 'גִמ ,עַפֶׁש לֵּבַקְי ב"ע םֵּׁשַהֶׁש יםִמָעְּפ 'ד יםִנְּוַכְמ ןֵכְו .ב"ע םֵׁשְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִחְּב

 דַצְל עַבּׂשַֹה ילִחְתַי ב"תשע תַנְּׁשִּמֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶּׁש הַמְל רֵּבַחְתִמ הֶזְו ,ןֵכְבּו אָּיִרְטיַמִגְבּו ,םֶחֶל אֹו אָלָּזַמ

. תאֹוע ֵמַבר ְׁשַּפְסִמיא ְּבית ִהִפן סֹו"ת נּואֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחי ַהִפ ְלב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִג ְּבןֵכְבּון ֵכְו. םָלעֹוָּב הָּׁשֻדְּקַה

' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. דֶסת ֶחיַרִפְס אָּיִרְטיַמִג ְּבב"ה התשעָלאּוְּגא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 אָּיִרְטיַמִגְּבת "רָּתה ַאבֹוֵתינּו ֲא ְזַרתֶע: תמֹוקֹוה ְמָּמַכה ְּבָּלִפְּתח ַהַסנֹז ְּבָמְר ִנב"עם ֵּׁשא ֶׁש"ן שליטֵהה ּכָֹדהּוְי

 ְוִלירּוָׁשַלִים. ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּבת " רּמֹו ִיְׂשָרֵאלַעת ֶאֹוֵהב א. ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּבת "ר, ַהְבָּתנּוֲאֹוָלם ע ֲהַבתַא .ב"ע

   .ב"עת " ר.ֹוָלםעִׂשְמַחת ְּבְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך . ב"עת " ר.ׁשּובָּתַרֲחִמים ְּבִעיְרָך 

 ִיּנֹוןִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ְי" יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעֵּבַדים ְמִּלִהְת ִּבב"ער מֹוְזִּמא ֶׁש" שליטז"רמָה

, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַה ְו,"ְׁשמֹו

ז ַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ

ד ִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעֶׁש

 ת אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ, "יָׁשן ִיֶּב

 יַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיל ְוּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפ ְּתְךַא, תאֹוָדהֹו

, םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָל ְו.יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצא ַהלֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִר ְציּוְהא ִיד לִֹוָּדן ֶּב

ָּכַתב ַרֵּבנּו ּוַמה ֶּׁש. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּוְד ".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי"

ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם , י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי": ל"י ַז"ָהֲאִר

 יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהים ֶׁשִארֹוְו .ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

  אֹוםֶחֶלן ַיְנִמְּכ, יםִּלִהְתים ִּבִקָר ְּפח"עד  עֹוִנְׁשֲארּו ב"עק ֶרי ֶּפֵרֲחן ַאֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד

 ינּוִצָמ

יף ִסהֹוְו

 ןֵכְו

 יףִסהֹוְו



 )א יום א"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. ב"ת תשעַני ְׁשֵרֲחא ַאבָֹּיע ֶׁשַבּׂשֹן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרְל, לָּזַמ

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם . דַחת ַיֹוּיֻלָּגל ַהָכר ְלַזְגִּני ֶׁשִליַמיִנִּמים ַהִנָּׁשן ַהַיְנִמ ְּכל"תתק ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְתִפּלֹות ָּדִוד"ֶׁש

 ן"ֵּב ןַיְנִמים ְּכִקסּוְּפל ַהת ֶׁש"רם ָהד ִעַחַיְו, יםִקסּוְּפ 'כ ׁש ֵיב"ע קֶרֶפְּבֶׁש א" שליטְיהּוָדה ּכֵֹהן' ג ר"הרה

  .ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא

ים ִתֵּמת ַהַּיִחְּתף רּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ

ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב " )גכ, במדבר כג(: יםִתֵּמת ַהַּיִחְּתל ים ַעִזְּמַרְמים ַהִקסּוְּפ ַלְךמּוָס ְּב,ץ"התש

ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ " )נג, במדבר לג( ".ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא :ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל

ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית " )ט, ברים זד( ".ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּה

ם ֶדים קֹוִנה ָׁשָּמת ַּכיֹוְהה ִלָיפּוים ְציִקִדַּצים ַלִתֵּמת ַהַּיִחְּת ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו ".ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתו

י ִסַּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יקִּדַצת ַנְׁשא ֵהְּתן יקֹוִרָטיא נֹוִהץ "תשת ַנְׁשּו. םָעל ָהל ָּכים ֶׁשִתֵּמת ַהַּיִחְּת

. םִיַרְצת ִמלּוָגְּב "ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה"ל ים ֶׁשִנ ָׁש210ת ילֹוִחְתַמץ "תשִּמא ֶׁש"שליט

. םִיַרְצִמ ְּבנּויָתִּנת ִעימֹוִּכ, יַחִׁשָּמת ַהימֹו ִּבנּוָת אֹוַחֵּמַׂשְי' הֶׁש, הק ֶזסּול ָּפ ַע.)סנהדרין צט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו

ַׂשְּמֵחנּו ", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ַרִּבי ּדֹוָסא אֹוֵמר :אָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדיא ֶאִבָנְו

   ."ּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהַוֲעָבדּום ְוִעּנ", ּוְכִתיב, "ִּכימֹות ִעִּניָתנּו
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