
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                 דף מתוך סדרת הספרים
  

  ]הרבים לזיכוי לצלם מותר[ .דֶסֶח  בגימטריאב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָלִפים 'ה בהעלתךפרשת גליון 

  

  .יםִכָאְלַּמַהת ְופֹועֹול ָהם ֶׁשִיַפָנְּכד ַהסֹו

את  ֵר ְק ּדּוַע ִנ   .םִיַפָנל ְּכ"ַזן ֲחֹוׁשְלם ִּבִיַדת ָייַלִטְנַמ

כּו  ְּפ ֶה ּדּוַע ֶנ   .םִיַפָנְכע ִליָׁשִלל ֱאין ֶׁשִּלִפְּתַהַמ

ים  ִא ָר ְק ּדּוַע ִנ   .םִיַפָנים ְּכיִקִּדַּצַהַמ

ם  ֵּי ַּת ְס ּדּוַע ִמ   .םִיַפָנְכת ִּבפֹועֹול ָהה ֶׁשָרְדִּׁשט ַהחּוַמ

ּדּוַע    .דסֹוְיַּבד ֶׁשסֹום ְים ֵהִיַפָנְּכַהַמ

ּדּוַע    .יםִנק ָּפר ַרחֹוין ָאים ֵאִכָאְלַּמַלַמ

  .רֹוּפִצ ְּכת לֹוֶפֶפעֹום ְמָדל ָא ֶׁשתֹוָסָנְר ַּפַעּוּדַמ

מֹוֵפת ְוֵעדּות ,  ּוַבִּמְׁשָּכן ַהְּפָׁשט ַהְּכרּוִבים ַּבִּמְקָּדׁשְךַעל ֶּדֶר )יח, תרומה כה(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ּוְמִׂשיִמים ַהִּדּבּור ְּבִפי , ְלִפי ֶׁשַהַּמְלָאִכים ֵהם ַהַּמְׁשִּפיִעים ּכַֹח ַהֵּׂשֶכל, ִלְמִציאּות ַמְלָאִכים

ם ְּכָנַפִים ּפְֹרִׂשי", ֶׁשִאְלָמֵלא ֵכן ֵאין ְנבּוָאה ְוִאם ֵאין ְנבּוָאה ֵאין ּתֹוָרה, ת"ְּבִמְצַות השי, ַהְּנִביִאים

ְוִאם ַּתְׂשִּכיל ְּבַדַעת , ל"ם ז"ֶזהּו ַּדַעת ָהַרְמַּב, ְמַקְּבִלים ֶׁשַפע ּכַֹח ַהָּבא ָלֶהם ִמְלַמְעָלה, "ִמְלָמְעָלה

ֹות ְוֵהם ַחּי, ִּתְמָצא ִּכי ֵהם ְּכֶנֶגד ַהְּכרּוִבים ֶׁשָרָאה ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא, ל ְּבִעְנַין ַהְּכרּוִבים"ם ז"ָהַרְמַּב

, תהלים קד(ִנְרֶאה ְּדֶזה ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ה ִּבְכָנָפיו"ת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל הקב רֹוִאים ֶׁשַהַּמְלָאְך ְמַקֵּבל ּוַמֲעִביר ֶא.ַהּקֶֹדׁש

ַעל ", ֶּׁשַפעת ַה ּוַמֲעִביר ֶא"ְךְמַהֵּל"ה ַּכְבָיכֹול " ֶׁשהקב,"עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות:  ַעל ַּכְנֵפי רּוַחְךַהְמַהֵּל" )ג

 ֶׁשָּכל ִּכּנּוֵיי ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל )'שער ה(' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'א ְּבֵסֶפר ָבן מּוֵכְו.  ַעל ַהְּכָנַפִים ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים,"ַּכְנֵפי רּוַח

  . א"ֵהן "ּונד "ֹו יף" ָּכן"י ִׁשה"יָנִכְׁשת ֹוּיִתי אֹוּוּל ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמםִיַפָנְּכן ֵכְו. ה ֵהם ִּבְבִחיַנת ְּכָנַפִים"הקב

  .ְסִפירֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו" )יא, דברים לב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . היָנִכְּׁשת ַהַעָּפְׁשל ַהז ַעֵּמַרְמַה  

 "ֵׁשׁש ְּכָנַפִים"ִנְרֶאה ְּד". ְׂשָרִפים עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד" )ב, ו' ישעי(

ם ִיַפָנ ְּכְךֶריא ֶּדה ִהָעָּפְׁשַהַהְּד, ה ֶאת ַהַהְׁשָּפעֹות ְלַמָּטה" ַמְׁשִּפיַע הקבֶׁשַּדְרּכֹו, ֵהן ְּכֶנֶגד ִמְסָּפר ֵׁשׁש

ְּכלֹוַמר ַלֵּׁשם " ְׂשָרִפים עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו" ) ד-שערים ג (' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ׁשר ֵׁשַּפְסִמּו

ָיבֹוא ָלֶהם ' ּוִמּכַֹח ו', ְצָבאֹות ְוכּו' ַהְמַׁשְּמִׁשים ַלה, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ְׂשָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים, י"ֲאדָֹנ

ת "ס "ׁש ֵׁשםְּכָנַפִי ׁשֵׁש"ְוֵכן . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד' ל ָהאֹות ות ַעזֹוְּמַרם ְמִיַפָנ ְּכׁשֵּׁשים ֶׁשִארֹו. ֵׁשׁש ְּכָנַפִים

 ָךּכֹה ָאַמר ִּבְנ ")ט, בראשית מה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַּכְנֵפיֶהם"ְוֵכן .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודׁש"ֶׁשֶמ

 ְמֻרָּמזֹות ַּבָּכתּוב ם"ְּכָנַפִי ְוֵכן . ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ִהיא ֶּדֶרְך ַהְּכָנַפִיםם"ְּכָנַפִית "ס" ן ְלָאדֹום ֱאלִֹהיי ָׂשַמִנףיֹוֵס

ְּבִדּלּוג ָהפּוְך " ל ַהֶּנֶפׁשָּכִים ָנׁש ְׁשֶפם ֶנִיְצַרִמּוְבֵני יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֻיַּלד לֹו ְב ")כז, שם מו(ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת יֹוֵסף 

 ָּכָנף ֶׁש)שלח' פ(' ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל' ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו'א ְּבֵסֶפר ְוֵכן מּוָב. יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכָנףְוֵכן . אֹוִתּיֹות' ֶׁשל ג

מּוָבא 

ָּכתּוב 



 ֲאִסיָפהַהְיסֹוד הּוא ִמְּלׁשֹון יֹוֵסף ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד.  ּוְמַרֵּמז ַעל ִקּבּוץ ַוֲאִסיָפהִּכּנּוְפָיאהּוא ִמְּלׁשֹון 

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּכָנףְוֵכן . יַעִּפְׁשא ַמהּוע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֵאכֹותֹוף ְּבֵּסַאף ְמָנן ָּכֵכְו. ֶׁשְּמַאֵּסף ְּבתֹוכֹו ֶאת ָּכל ָהאֹורֹות

  .  ֶׁשְּמַאֵּסף ֶאת ֻּכָּלםַוַּיְקֵהל  

'  עֹוףַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּב.  ֶׁשחּוט ַהִּׁשְדָרה ָּבעֹוף ַמִּגיַע ַעד ַלְּכָנַפִים ֶׁשל ָהעֹוף.)חולין מו(ַּבְּגָמָרא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן חּוט ַהִּׁשְדָרה . ֶׁשָהעֹופֹות ַהַּגְׁשִמִּיים ְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹופֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים

ַעל ְזַנב ' םַחְׁשַמל ָּד'ְּכֵׁשם ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדִסּיּום חּוט ַהִּׁשְדָרה הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד, ַמִּגיַע ַעד ַלְּכָנַפִים

ְוֵכן ָּבָאָדם ַהְיסֹוד ְוִגיד ַהָּנֶׁשה ֵהם . ַהְּבֵהָמה ְוַחָּיה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִסּיּום חּוט ַהִּׁשְדָרה ֶׁשָּלֶהם

, ְנֵפי ָהעֹוף ֵהן ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשּלֹוָּכְך ַּכ', ַחְׁשַמל ֵחְטא'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִסּיּום ַהִּׁשְדָרה ָלֵכן ֵהם ְּבִחיַנת ְיסֹוד

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכָנַפִיםְוֵכן . ָלֵכן ָׁשם ִמְסַּתֵּים חּוט ַהִּׁשְדָרה ֶׁשּלֹו, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַּדְרָּכן הּוא ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע

  ְוַהְּכָנַפִים ֶׁשֵהן . עֹוף ְּבִגיַמְטִרָּיא ּיֹוֵסףם ֶׁשֲאַמר ָׁשַּמ ַּבאנּוֵבֵהְּדעֹופֹות ֵהם ְּבִחיַנת ְיסֹוד ְּכִפי ֶׁשְיסֹוד ִמיסֹוד 

  .ְיסֹוד ִמיסֹודַהְיסֹוד ֶׁשל ָהעֹוף ֵהן ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשַּבְיסֹוד ָלֵכן ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ּהין ָלֵאד ְוָבְלים ִּבִנת ָּפיַנִחְביא ִּבד ִהסֹוְית ַהיַרִפְּס ֶׁש)קנג' תצוה ע(ל "יַזִרֲאָהְל' י"י רשבֵרְמַאר ַמַעַׁש'ְּב

ם ַלעֹוים ְלִכָּיַּׁשים ַהִכָאְלַּמִנְרֶאה ְּדַגם ַּב. יםִנָּפד ַהַצא ְּבָצְמד ִנסֹוְיַהם ֶׁשָדָאים ָּבִארֹו ֶׁשמֹוְּכ, רחֹוָא

ֵאין עֶֹרף ַּבַּמְלָאִכים  )יט, שמות לג(ש "ָהרא ׁשרּוֵפא ְּבָבּוּמר ַּכחֹות ָאיַנִחין ְּבֵא, דסֹות ְייַנִחא ְּבהּוה ֶׁשיָרִצְיַה

ְּבׁשּום " לֹא ִיַּסּבּו ְבֶלְכָּתן"ָלֵכן , רּוחֹות' ָלֶלֶכת ֶאל ד"  ָפִנים ְלֶאָחד ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִיםַאְרָּבָעה"ר ֶׁשֶּנֱאַמ

ר ֶפֵס ְלֹוּכן ַעִמי ְּד"ר ָהׁשרּוֵפא ְּבָבּוּמַּכ. יםִּנַפת אֹוַבֵתים ְּבִזָמְר ִניםִנָּפן ֵכ ְו.רּוַח ִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָּפָניו ֵיֵלכּו

ן ֵכ ְו.לֹוַמר ֶׁשְּלָכל ָמקֹום ֶׁשחֹוֵזר ָׁשם ּפֹוֶנה ִּכי הּוא ָעגֹל, ְלׁשֹון אֹוַפִּנים ִמְּגֵזיַרת ָּפִנים) א"פ(ה יָרִצְי

ת ר ֶאֵּׁשַקב ְמתּוָּכַהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םֶהָּלים ֶׁשִנָּפת ַהיַנִחְבת ִלכֹוָּיַׁש, יםִכָאְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהיַנִחן ְּבֵהם ֶׁשִיַפָנְּכַה

י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכ ְו".ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם" )ו, יחזקאל א(, םִיַפָנְכים ִלִנָּפַה

י ֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִנָּפת ֹוּיִת אֹוׁש ֵיםִיַפָנת ְּכַבֵתן ְּבֵכְו. ןיֶהֵפְנַכם ְּביֶהֵנת ְּפת ֶאֹוּסַכת ְמֹוּיַחַהֶׁש) ט, א(ם ָׁש

ת ֹוּיַח' דְּד. הָבָּכְרֶּמ ַּבׁשֵּים ֶׁשִיַפָנְּכד "סים ְוִנ ָּפו"יל ת ַעֶזֶּמַר ְמד"סֹוְית ַבֵּתֶׁש) ביאורי הזהר מג(ב לֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמַה

  ם ו ֵה"ים יִמָעְּפ' ד, םִיַפָנְּכ'  דׁשה ֵיָּיל ַחל ָּכים ֶׁשִנל ָּפָכְּלן ֶׁשיָוֵכְו, יםִנו ָּפ"ד יַחַים ְּבֵה, יםִנָּפ'  דׁשה ֵיָּיל ַחָכְּלֶׁש

  .ד"ד סַחַיְּב  

ִּדְכִתיב , ם הּוא" ַרִּבי ַיַּנאי יֹוֵדַע ָהָיה מֶׁשה ֶׁשאֹותֹו ַהר ַהר ָהֱאלִֹהיָאַמר .)שמות כא(ר ַהּזַֹּב

ָרָאה עֹופֹות ֶׁשָהיּו ּפֹוְרִחים , ִדְתַנן ַמה ָרָאה מֶׁשה ְּבאֹותֹו ַהר, "ם" ַהר ָהֱאלִֹהיַוָּיבֹא ֶאל"

ים ִׂשְרֹו ּפיּות ָהפֹועֹוָהר ֶׁשֵמר אֹוַהּזִֹלְכאֹוָרה ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ַה, ּופֹוְרִׂשים ַּכְנֵפיֶהם ְולֹא ָהיּו ִנְכָנִסים ּבֹו

ּוְמבָֹאר , םִיַפָנְּכת ַהיַׂשִרן ְּפַיְנה ִעָמּו, יםִסָנְכם ִניָנֵאר ְוָהת ָהים ֶאִבְבסֹות ְמפֹועֹוָהר ֶׁשַמ לֹויְךִרה ָצָיָה, םיֶהֵפְנַּכ

, ם ָׁשָהיֶפָנת ְּכ ֶאתֶׂשֶרפֹוי ּויַנר ִסַהה ְּבָרֹוּׁשית ֶׁשִנָחרּוה ָהָעָּפְׁשַהל ַהת ַעֶזֶּמַרם ְמִיַפָנְּכת ַהיַׂשִרְפִלְדָבֵרינּו ִּד

  ם יָנֵאם ֶׁשַעַּטה ַהֶּזז ֶׁשֵּמַרר ְלָהץ ָלחּום ִמיֶהֵפְנים ַּכִׂשְרֹו ּפיּות ָהפֹועֹוָה, יתִנָחם רּוִיַפָנת ְּכיַׂשִר ְּפׁשֵּיל ֶׁשַלְגִבּו

  .םָׁשים ְלִסָנְכִנ  

ֹוף ֵאינֹו ּפֹוֵרַח ֶאָּלא ִקיָבא ָלָמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ְּכעֹוף ָמה עָאַמר ַרִּבי ֲע )יב, ר ה"שמו( ׁשָרְדִּמַּב

ה "ל ַלקבֵאָרְׂשת ִירּוְּׁשַקְתִהים ֶׁשִארֹו. ִּבְכָנַפִים ַאף ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנן ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד ֶאָּלא ַּבְּזֵקִנים

  ים יִקִּדַצּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשִיַפָנְּכת ַהיַנִחם ְּבים ֵהיִקִּדַּצַהְו, םִיַפָנת ְּכיַנִחְביא ִּבים ִהיִקִּדַּצ ַהְךֶרֶּד

  .יםִכָאְלַּמי ַהֵפְנ ַּכְךֶרע ֶּדַפֶּׁשת ַהים ֶאיִדִרמֹוים ּוִלֲעַמ  

 ְךְקָלִעים ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹוא אֹור ֲאִרי )קפב' תרומה ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

ִחּצֹות ֶהָחֵצר ַהִּנְקָראֹות ְקָלִעים רֹוִאים ֶׁשְּמ.  אֹוָתם ַהְּנָקִביםְךיר ַאְנִּפין ֶּדֶרַאְנִּפין ְלָהִאיר ִלְזֵע

ת ֶאת ַהְׁשָּפַעת  ַהְמַסְּמלֹוְּכָנַפִים ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶקַלעְוֵכן . ְמַסְּמלֹות ֶאת אֹור ַהְּסִפירֹות ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ַלִּמְׁשָּכן

ָמִצינּו 

א ָבמּו

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

מּוָבא 



ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ֶקֶׁשת'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשּיֹוֶרה ִחִּצים ִּבְבִחיַנת ֶזַרעעֶקַלְוֶכן . ַהְּסִפירֹות

  ְּדָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ָהאֹור ֵאין סֹוף ֶׁשּנֹוֵפל , ם"ְקָלִעית "ס" ם ָוָקקַצִּדיל  ִיּפֹוע ֶׁשַביִּכ ")טז, משלי כד(ַהָּכתּוב 

  . ָקם ְועֹוֶלה ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֶּדֶרְך ַהַּמִּיין נּוְקִּביןְךְוַאַחר ָּכ, ְלַמָּטה ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ְך ַהַּצִּדיק ְיסֹודְויֹוֵרד ֶּדֶר  

' ט ְראּוֵבִניַיְלקּו'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ֶׁשַהַּמְלָאִכים ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון ָלעֹוָלם:)בראשית יח(ַּבּזַֹהר 

, ה"ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְמַסְּדִרים ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ִלְפֵני הקב )ערך כרובים בשם מדרש פליאה' כרך ג(

רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון . ָאז אֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ְמַתְּקִנים ַהְׁשָּפַעת ְמזֹונֹות ְלָעְלָמא, ְּבָקְרָּבנֹות ּוְתִפָּלה

  ֶׁשַהְּבָרכֹות ָּבאֹות , " ַהּגֵֹאל אִֹתיְךַהַּמְלָא"ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ֵמַהּזַֹהר ַעל ַהָּכתּוב , ֶּדֶרְך ָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹותָּבָאה 

  ". יֵרָאיוִלְחסֹור ַמין ֵאי ִּכ") י, תהילים לד(ת ַהָּכתּוב " רְך"ַמְלָאְוֵכן .  ָלעֹוָלםְךְּתִחָּלה ַלַּמְלָאִכים ְוַאַחר ָּכ  

ל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ֵאמּוי ְׁשַרִּב" ְך ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלָךְוָהָיה ַׁשַּדי ְּבָצֶרי" .)ברכות סג(ַּבְּגָמָרא 

 ִנְרֶאה ְּדַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבָאה ֶּדֶרְך .ַּפְרָנָסתֹו ְמעֹוֶפֶפת לֹו ַּכִּצּפֹור

ְּדֵׁשם ַׁשַּדי ְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשָּׁשם , ְוָלֵכן ַהָּכתּוב ַמְתִחיל ִעם ֵׁשם ַׁשַּדי. ם ּוְמעֹוֶפֶפת ַּכִּצּפֹורַהַּמְלָאִכי

 ְךֶרת ֶּדֶכֶּסַמא ְּבָבּוּמַּכ. ּוּנֶּמת ִמֶפֶפעֹויא ְמִהֶׁש, םָדָאת ָהת ֶאֶבֶזעֹוה ֶׁשָסָנְרל ַּפ ַעינּוִצן ָמֵכְו. ְמקֹום ַהַּמְלָאִכים

ְוִאם ָזִכיָת ְלָממֹון ֲעֵׂשה ִמֶּמּנּו ְצָדָקה ְּבעֹוד ֶׁשהּוא , ִאם ָעִׂשיָת ְצָדָקה ִּתְזֶּכה ְלָממֹון )ד"פ(א ָטץ זּוֶרֶא

   ֶׁשִאם ֵאין ַאָּתה עֹוֶׂשה ִמֶּמּנּו ְצָדָקה ָיעּוף, אָּבם ַהָלעֹוְקֵנה ִמֶּמּנּו ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוִתְנחֹל ָה, ְּבָיְדָך

  ". ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו"ֶׁשֶּנֱאַמר , ִּפְתאֹם  

ְולֹא ָּכל ִמי ֶׁשהּוא , הּוא ָעִׁשיר ְלָמָחר, לֹא ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ָעִׁשיר ַהּיֹום )יד, ר לא"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

 ָחָכם ַוָּיֶׁשב ְךְמָזֶרה ְרָׁשִעים ֶמֶל"ַמר ֶׁשֶּנֱא. ָלָּמה ֶׁשַּגְלַּגל הּוא ָּבעֹוָלם. ָעִני ַהּיֹום ָעִני ְלָמָחר

ְּדַהַּפְרָנָסה , ַּגְלַּגלִנְרֶאה ְּדָלֵכן קֹוֵרא ַהִּמְדָרׁש ְלַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה . ְוֵאין אֹוַפן ֶאָּלא ַּגְלַּגל" ֲעֵליֶהם אֹוָפן

ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם "סּוק ת ַהָּפֵכן ַהִּמְדָרׁש ֵמִביא ֶאָלְו. ַּגִּליםי ַהַּפְרָנָסה ֶׁשֵהם אֹוַפִּנים ְוַגְלֵכֲאְל ַמְךֶרָּבָאה ָלעֹוָלם ֶּד

ַּגְלַּגל הּוא  :)שבת קנא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְלַרֵּמז ַעל ָהאֹוַפִּנים ְוַהַּגְלַּגִּלים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהַּפְרָנָסה. "אֹוָפן

ְּדֵיׁש ַּגְלַּגִּלים ֶׁשָּבִאים ָלעֹוָלם ַלֲעׂשֹות , ֶׁשחֹוֵזר ָּבעֹוָלםְלַּגל ֶזה הּוא ַּגְלַּגל ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַּג. ֶׁשחֹוֵזר ָּבעֹוָלם

ת ַהַּפְרָנָסה ֵהם ְקׁשּוִרים ַלָּממֹון ֵמִאיָדְך ַהַּגְלַּגִּלים ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶא. ְׁשִליחּות ְמֻסֶּיֶמת ּוָבֶזה ִמְסַּתֶּיֶמת ְׁשִליחּוָתם

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ןחֹוְזִרים ָּבעֹוָלם ָּכל ַהְּזָמן עֹוְבִרים ִמָּיד ְלָיד ְום ֵּכעֹוֵבר ִמָּיד ְלָיד ִמֵּמיָלא ֵהם ַּגַהַּגְׁשִמי ֶׁש

ז ֵּמַרְל, יםִּלֻגם ֲעם ֵהָּלר ֻּכֵחֹוּסר ַלֵבם עֹור ֵהֶׁשת ֲאעֹוֵּבְטַּמל ַהָּכ' הָדיהּוע ִּבָדֹוּנ'ל ַהַעַּבִמ' ןֹוּית ִצַבֲהַא'

א ָבן מּוֵכְו. םָלעֹור ָּבֵזחֹול ַהַּגְלא ַּגהּוְו, דָחם ֶאקֹוָמה ְּבָמקּו ְּתין לֹוֵאְו, לֵּגְלַּגְתִמל ּוֵּגַעְתל ִמגֹר ָעָבָּד

ק סּוָּפת ַהב ֶאַתא ָּכל הּוָּגְלַּגז ַהַּכְרֶמְבּו, ה"ת תפַנְׁשס ִּבַּפְדִּנֶׁש' רָסל מּוקֹו'ר ֶפֵסם ְּבָלעֹוָּבַּגְלָּגל ַהחֹוֵזר ל ר ֶׁשּוּיִצ

י "רְל' תאֹוִרְטיַמִּג'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ָממֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוָפן ְוֵכן ".רַמָאה ְול ֶזה ֶאא ֶזָרָקְו" ַהַּמְלָאִכיםל ֶׁש

. םָלעֹור ָּבֵזל חֹוַּגְלַּגא ְּבִגיַמְטִרָּי "הָצְרב ַאָצמּום ָּלֻס" ַהַּמְלָאִכיםל ר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפַהֶׁש) א"פל' כרך א(יד ִסָחֶה

  יד ִרֹוּמר ֶׁשֵזחֹוַהַהַּגְלָּגל ל ים ַעִזְּמַרם ְמָּלֻּסים ַּבִדְריֹוים ְוִלעֹוים ָהִכָאְלַּמַהֶׁש' י ַחיׁשן ִאֶּב'ר ַהֵאָבְּמי ֶׁשִפְכּו

  .ןמֹוָמְּבִגיַמְטִרָּיא  םָלּוּסק ֶׁשסּוָּפל ַהים ַעִרּוּטל ַהַעַבא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. ירִׁשֲעַמ ּויׁשִר מֹוינּוְיַה, הֶלֲעַמּו  

. ְמַזְלֵזל ִּבְנִטיַלת ָיַדִים' ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֲעִנּיּות ְוכּו :)שבת סב(ַּבְּגָמָרא 

ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה מֹוִציא ִמיֵדי , י"ָעִנת "ַדִים רָיִטיַלת ְנל ַע ֶׁש)אות קמב(' ׁשּוַׁשן סֹודֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ְלַכֵּון ' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוְכֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים לֹוְקִחים ֶׁשַפע, ְלִקיָחה ִהיא ִמְּלׁשֹון ְנִטיָלהְוֵכן . ֲעִנּיּות

ְוֵכן . ְמַדְּבִרים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה' ְוִיֵּתן ְלָך'ֵקי ּוְפסּו', ְוִיֵּתן ְלָך'ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ְלַהְמִׁשיְך ֶׁשַפע ֶׁשל ְּפסּוֵקי 

 ִלְפׁשֹוט ַּכּפֹות ַהָּיַדִים ְּכִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַקֵּבל ְךָצִרי )א ז"ברכת השחר ח (ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב

ֶׁשָּצִריְך ְלַהְגִּביַּה ָיָדיו ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ְלַרֵּמז  )ד"פי(א "ָלרמ' הּתֹוַרת ָהעֹוָל 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ָּבֶהם ֵאיֶזה ָּדָבר

י ֵדְסַח'ר ַהֵאָבְמּו, 'םִיַפָנְּכ'את ֵרְקם ִנִיַדת ָייַלִטְּנ ֶׁש:)בכורות ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַעל ַקָּבַלת ַהֶּׁשַפע ִמְּלַמְעָלה

ָמִצינּו 

ִצינּו ָמ

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ים ִלֲע ַמַהַּמְלָאִכיםֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . םִיַפָנְכיו ִּכָדים ָיִרא ֵמה הּויָלִטְּנר ַהַחַאי ֶׁשֵנְּפִמ) תוספתא סוטה(' דִוָּד

  ר צּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ַמְלֲאֵכי ַהַּפְרָנָסהים ְלִרְּׁשַקְתם ִמִיַדת ָייַלִטְנִבּו. םיֶהֵפְנַכע ְּבַפֶּׁשת ַהים ֶאיִדִרמֹוּו

  ".ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים" )ד, שמות טז(ב תּוָּכַהְּבִגיַמְטִרָּיא ם ִיַדת ָייַלִטְּנא ֶׁש"שליט  

ִויֲהבּו , יֹוִסיף ִלּטֹל ְּבֶׁשַפע ַּדֲאַמר ַרב ִחְסָּדא ֲאָנא ְמַׁשאי ְמָלא ָחְפָנִאי ַמָּיא )ח קנח"או( 'ּטּור'ַּב

  ם ַהִּנּגּוב ָהֵוי ַׁשִּפיר קֶֹדם ַלֲעִׂשָּיָתן ֶׁשַּגם  קֶֹדְךֵּכיָון ִּדְמָבֵר', ִלי ְמָלא ָחְפָנִאי ִטיבּוָתא ְוכּו

  . ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ִמְּפֻעָּלה זֹו,  רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ִלְׁשּפְֹך ַמִים ְּבֶׁשַפע.ִנּגּוב הּוא ִמן ַהִּמְצָוה  

 ְנִקּיּות ְךְּבִגין ַּדֲאִכיָלה ִאיְצְּטִרי, יָלה ַמאי ַטֲעָמאְנִטיַלת ָיַדִים קֶֹדם ֲאִכ :)רות קה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָלעֹוָלם ' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ְּכַגָּווָנא ְּדַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִּדְלֵעיָּלא

  ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים , ְּנִטיַלת ָיַדִים ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרתִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁש. ָּבָאה ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכים

  .ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִנָּקיֹון  

ַּפַעם ַאַחת ָּגְזָרה ַמְלכּות רֹוִמי ָהְרָׁשָעה ְּגֵזָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּכל ַהֵּמִניַח  .)שבת מט(ַּבְּגָמָרא 

ָרץ ִמָּפָניו , ָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד, ְוָהָיה ֱאִליָׁשע ֵמִניָחם ְויֹוֵצא ַלּׁשּוק, ִפִּלין ְיַנְּקרּו ֶאת מֹחֹוְּת

 ָאַמר לֹו ַּכְנֵפי ָךָאַמר לֹו ַמה ֶּזה ְבָיְד. ְנָטָלן ֵמרֹאׁשֹו ַוֲאָחָזן ְּבָידֹו, ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ֶאְצלֹו, ְוָרץ ַאֲחָריו

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֶנְהְּפכּו . קֹוִרין אֹותֹו ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִיםְךְלִפיָכ, ַׁשט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו ַּכְנֵפי יֹוָנהָּפ, יֹוָנה

ַחְׁשַמל 'ַמֲאַמר י ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ַּפְרָנָסה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבֵכֲאְלִּדְתִפִּלין ְמַסְּמִלים ֶאת ַמ, ַהְּתִפִּלין ְלַכְנֵפי יֹוָנה

ְוֵכיָון ֶׁשָהעֹופֹות ָהרּוָחִנִּיים ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּׁשַפע . ּוּלֵאים ָהִכָאְלַּמת ַהְוֵכן ַהּיֹוָנה ְמַסֶּמֶלת ֶא', ִציִצית

ְּתֵרין  :)תיקונים קכא(ְּבזַֹהר ָחָדׁש ְוֵכן ָמִצינּו . ָלֵכן ַהְּתִפִּלין ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶׁשַפע ֶזה ִנְמְׁשלּו ְלַכְנֵפי יֹוָנה, ְּבַכְנֵפיֶהם

. ת ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתִפִּלין ֵהן ִּבְבִחיַנת ַּכְנֵפי יֹוָנהרֹוִאים ֶׁשְרצּועֹות ַהְּתִפִּלין ֶׁשַּמְׁשִּפיעֹו. ְרצּוִעין ָלֳקֵבל ַּכְנֵפי יֹוָנה

ְלַהְׁשִאיר , ְנַהג ַהְמֻקָּבִלים ְּכֶׁשְּמַקְּפִלים ַהְּתִפִּליןֶׁשִּמ, ל"ִפיְׁשל ַאְייְזְנָּבאְך זצוק' צ ר"ר ָהרה"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב טָֹטפֹתְוֵכן . ְלַרֵּמז ַעל ַּכְנֵפי יֹוָנה, ת ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדיםֶאת ָהְרצּועֹות ֶׁשל ָהרֹאׁש ּבֹוְלטֹו

ַמאי ְׁשָנא ַּכְנֵפי יֹוָנה ִמְּׁשָאר עֹופֹות ָרא ָׁשם ַמְמִׁשיָכה ְוַהְּגָמ. "ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו" )כא, בראשית א(

  ִנְרֶאה ְּדַהְּגָמָרא . "'ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף ְוגֹו"ֶׁשֶּנֱאַמר , ִמּׁשּום ְּדִאיְּמִתיל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְליֹוָנה

  .ת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסהֶסף ּוְמַסְּמלֹות ְּבֶכְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּכָנַפִים ֶׁשְּמֻצּפֹו  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  .אֹוְמרֹו ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלםָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם 

  ]א"ש אלישיב שליט"הוספה על המאמר לרפואת מרן הגרי[

ח ִניצֹוִצים ִּבְׁשִביַרת ַהְּמָלִכים ִּבְבִריַאת " ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּנְפלּו רפ)'ג' א ע"ח' שער א(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּב

ם ֵאין ָּכְך ָנְפלּו ִניצֹוִצים ִמַּדְרָּגה ֶעְליֹוָנה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשָּׁש, ָהעֹוָלם ְלַמָּטה ַלְּקִלּפֹות

ְוִניצֹוִצים ֵאּלּו ֵהם ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה . ְלַדְרָּגה ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ְזֵעיר ַאְנִּפין ְונּוְקָבא, ְקִלּפֹות ְּכָלל

ֵאין :) יבמות סג( ַּבְּגָמָרא ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו. נֹוְבלֹות ָחְכָמה ֶׁשל ַמְעָלה ּתֹוָרה )ה, ר יז"ב(ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר ַּבִּמְדָרׁש 

היינו שצריך לברר את כל הניצוצות שנפלו למטה . ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשִּיְכלּו ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשַּבּגּוף

כך אין בן דוד בא עד שיגמרו לברר את ניצוצי התורה והחידושים שצריך , לקליפות ולהוליד אותם

  .להתחדש בזמן הגלות

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

מּוָבא 



ן יָור ֵּכֵאָבה ְלֶאְר ִנ.ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלם )ו, אבות ו(ה ָנְׁשִּמַּב

', רֵמיר אֹוִאי ֵמִּבַר'ה ָנְׁשִּמים ַּבִדְמֹוּלֶׁשְּכ, לָׁשָמְל. הָרֹור ּתַבְּדַהק ֵמֶלא ֵחה הּוָרֹוּתר ַּבָב ָּדׁשֵּדַחְמַהֶׁש

ד ֵּמַלְמ, הין ֶזר ִּדֵמיר אֹוִאי ֵמִּבַרה ֶׁשֶזְּד, רָמֱאֶּנין ַהִּדַהק ֵמֶלֵחְו, הָנְׁשִּמַהק ֵמֶלן ֵחר ֵהֵמיר אֹוִא ֵמיִּבים ַרִּלִּמַה

 .'כּוְו תֹואֹו רֵמאֹו ירִאֵמ יִּבַרֶׁש לַלְגִּב אהּו יןִּדַה לֶׁש םַעַּטַהֵמ קֶלֵחְו, ירִאי ֵמִּבת ַרַמְׁשִּנק ִמֶלא ֵחה הּוין ֶזִּדֶׁש

 ,רֹוְמאֹו םֵׁשְּב רָבָּד רֵמאֹוָה לָּכ ,הָרֹוּתַה יֵציצֹוִנ תֶא רֵרָבְל רמְֹגִל יְךִרָצ ְּגֻאָּלהַה תֶא יאִבָהְל ילִבְׁשִּבֶׁש ןיָוֵכְו

   .ְּגֻאָּלהַה תֶא בֵרָקְמּו ,תמּוֵלְׁשִּב הָרֹוּתַה תצֹויצֹוִנ תֶא רֵרָבְמּו ,תמּוֵלְׁשִּב הָרֹוּתַה תֶא רֵמאֹו אהּו

 לֹו ׁשֵי ,אלֵקְזֶחְי יֵדְי לַע תאֹוְרַּמַה דסֹו הָּלִּג הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁשֶׁש רַחַא )קסב ע"ח( ק"ָּברמ אָבמּו

 ,אהּוַה יאִבָּנַה אָּלֶא םָתאֹו בַאְׁשִּיֶׁש יִמ יןֵא ,ידִסָח אֹו יאִבָנ לָכְל אֵצֹוּיַכְו ',כּוְו םֶהָּמִע סַחַי

 ֶׁשל קֹולֹו ָׁשַמע ַלָּמרֹום מֶֹשה ֶׁשָעָלה ְּבָׁשָעה )ט"תשנ חקת ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .אהּוַה יקִּדַּצַה אֹו

 אֹוֵמר ְּבִני ֱאִליֶעֶזר ,אֹוְמרֹו ְּבֵׁשם ֲהָלָכה ְואֹוֵמר ָּפָרה ְּבָפָרַׁשת ְועֹוֵסק ֵשבֹוֶׁשּי הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

 ,ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני מֶֹשה ָאַמר ,ְׁשָנָתּה תַּב ֶעְגָלה ְׁשַּתִים ַּבת ָּפָרה

 ֹול רַמָא ,ָוָדם ָּבָׂשר ֶׁשל ִמְּׁשמֹו ֲהָלָכה ְואֹוֵמר יֹוֵׁשב ְוַאָּתה ,ִּבְרׁשּוְתָך ְוַהַּתְחּתֹוִנים ָהֶעְליֹוִנים

 יםִארֹו .ְּתִחָּלה ָּפָרה ְּבָפָרַׁשת ִלְפּתַֹח ְוָעִתיד ְּבעֹוָלִמי ַלֲעמֹד ָעִתיד ]ֱאִליֶעֶזר יִּבַר[ ֶאָחד ַצִּדיק מֶֹשה

 רֵמאֹוָהֶׁש ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ּהָרְמאֹוֶׁש םֶדקֹו דעֹו ,ּהָרְמאֹוָה םִע דַחַי הָכָלֲהַה תֶא רֵמאֹו הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁשֶׁש

 נּוֵּבר ַרֵּדם ִסָּנל ִחא ַעלֹ) א, אבות ו(' לֵאמּו ְׁשׁשַרְדִמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָכָלֲהַהד ֵמָרְפי ִנִּתְלק ִּבֶלֵח אהּו

ת מֹות ְׁשֹוּנַׁשא ְלר הּוָּק ִעְךל ָּכָּכה ֶׁשֶּזה ִמֶאְרִּנֶׁש, הָנְׁשִּמן ַהֹוׁשְלם ִּבָמְצַעים ְּבִמָכֲחת ַהמֹו ְׁשׁשדֹוָּקַה

  .ּהָמְצה ַעָנְׁשִּמ ַהמֹוים ְּכִמָכֲחַה

ת יא ֶאִבָנְו. הָרתֹו ְלב לֹוַׁשְחים ֶנִרָפְּס ַהְׁשמֹותא ֵרא קֹום הּוִא, דמְֹלל ִלכֹו ָיינֹוֵאם ֶׁשָדָאה ֶׁש"ָלְּׁשא ַּבָבמּו

ַאף ִמי ֶׁשהּוא ַעם ָהָאֶרץ ָּגמּור ּוִמְצַטֵער ְמאֹד ַעל ִמעּוט  )הגהות לתולדות אדם בית אחרון(: נֹוֹוׁשְל

ְּכגֹון , ְוקֹוֵרא ְּבָכל ִלּבֹו ֵׁשמֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִּבְּכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּום ָּדָברֲהָבָנתֹו ְוֵאינֹו ֵמִבין ׁש

ְוַאַחר ָּכְך , ְוַאַחר ָּכְך ְׁשמֹות ְנִביִאים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים, ַהַּמְזִּכיר ְׁשמֹות ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה

ְוֵכן ִמְדָרִׁשים ַהְמַדְּבִרים ִמּסֹודֹות , ל"ְוַאַחר ָּכְך ְׁשמֹות ִמְדְרֵׁשי רז, ְׁשמֹות ִׁשיָתא ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

ְוהּוא קֹוֵרא ֵאּלּו , ֱאלִֹהּיֹות זַֹהר ְוִתּקּוֵני זַֹהר ּוָבִהיר ּוִפְרֵקי ַהֶּמְרָּכָבה ּוְפִליָאה ְוָקֶנה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

ְוִיְזֶּכה ָלֶזה , ָאז הּוא ְמֻרֶּצה ַלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶכה ַעל ֶׁשֵאינֹו ְמִביָנם ּובֹוָּבֶהןַהֵּׁשמֹות ְוַנְפׁשֹו ָחְׁשָקה 

  . הָרֹור ּתַבְּדַהק ֵמֶלם ֵחים ֵהִמָכֲחַהים ְוִרָפְּסת ַהמֹוְּׁש ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ֶלָעִתיד ָלבֹא

ר ֶזיֶעִלֱא' יד רִעֵה )א"מסכת כלה פ( :ל"ַזֲחד ַּבָחם ֶאקֹוד ָמעֹוק ְּב ַרינּוִצָמ ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלםל ה ֶׁשֶז

י ל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ ְו.ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלם ֹוּנַמְזק ִּבסּוא ָּפֵרֹוּקל ַהה ָּכָיְנַנן ֲח ֶּבַעֻׁשהֹור ְי"ב

 ִמְתַחֵּברה ָרֹוּתת ַהים ֶאִרְמ אֹוֶׁשּבֹון ָמְּז ַהְךָּכ, הָרֹור ּתַבְּדַהק ֵמֶלֵחא ה הּוָרֹוּתת ַהר ֶאֵמאֹוָה ֶׁשֶׁשְּכֵׁשם ינּוֵרָבְּד

]. אָמְלא ַעָרָבא ּויָתְיַראֹול ְּבֵּכַּתְסִא[ה ָּנֶּמק ִמֶלא ֵחהּוה ְוָרֹוּתַהל ֵמֵׁשְלַּתְׁשם ִמָלעֹוי ָהִּכ. הָרֹוּתַהק ֵמֶלת ֵחיֹוְהִל

 ְךָרְצִּנ ַהרֹורּוֵבְל ּומּותֹוֵלִלְׁשא ה ָּבָרֹור ּתַבְּדַהְו, תמּוֵלְׁשה ִּבָרֹוּתר ַלֵּבַחְתן ִמָמְּזַה, ֹוּנַמְזק ִּבסּוים ָּפִאְרם קֹוִאְו

  .ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלםא ן הּוֵכָל. הָּלֻאְּג ַהְךֶרצְֹל

דֹו ִאם לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא ָׁשַלח ָי" )ז, שמות כב(

 רֹוְפִסיא ְּבִבֵהר ֶׁשַמה לֹוֶזק סּול ָּפן ֶׁשֹוׁשָּלת ַהן ֶאֵּיַצ ְמ'יתִרְּבר ַהֶפֵס'ה ְלָמָּדְקַהָב ּו".ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו

י ֵרְבִּדב נְֹגר ִלסּוָאז ֶׁשֵּמַרה ְמֶזק סּוָּפה ֶׁשֶאְר ִנ".הּוֵעת ֵראֶכֶלְמ ִּבדֹוח ָיַלא ָׁשלֹ"ְו, םָרְמם ָאֵׁשים ְּבִרָבְּדת ַהֶא

ת ים ֶאִאְצא מֹול לָֹל ְּכְךֶרֶדְּבים ֶׁשִרָבְד ִּבינּוְי ַה,"ִאם לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב". רֹוְמם אֹוֵׁשר ְּבָבר ָּדַמ לֹויְךִרָצְו, הָרֹוּת

ר ֵּמַיְתִּמי ֶׁש ִמ,"ֱאלִֹהיםְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאל ָה". תֹוָלּוּזִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ב ַנא ָּגהּוב ֶׁשים ֵלִמא ָׂשלְֹו, בָּנַּגַה

ִאם לֹא ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת "ים ִהלֱֹאי ָהֵנְפין ִלת ִּדֵת ָלְךֵרָטְצִי, ִּדְבֵרי ּתֹוָרהל ַהת ַעִיַּבל ַהַעת ַּביֹוְהִל

א הּו , ָלעֹוָלםָּלהֻאיא ְּגָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִבה ָנְׁשִּמל ַהז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפן ֶׁשיָוֵכ ְו".ֵרֵעהּו

ִּבְמֶלאֶכת " יַחִׁשָמְּבִגיַמְטִרָּיא " ָׁשַלח ָידֹו"א ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

ן ֵכְו

ח ַסנְֹו

 ָּכתּוב



. םלֹוָׁשף ֵסֹוית "ר, "דֹוָיַלח ָׁש" .ב"ִׁשָיְלֶאת "ר, "ְמֶלאֶכתִּבדֹו ָיַלח ָׁשא לֹם ִא ".ב"בתשעְּבִגיַמְטִרָּיא " ֵרֵעהּו

  .ּו"הָּיִלֵאת "ר" ִנְקַרב ְוַּגָּנבַהָּמֵצא ִיא לֹם ִא"ם ָׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבן מּוֵכְו

 ןֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא אי ָּבִּבְׁשִּת ַההּוָּיִלֵא :א"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר" הרהנּוב ָלַתים ָּכִזָמְר

ֵאִלָּיהּו .  ַהָּנִביאֵאִלָּיהּו ןֵכְו. ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא הָּלֻא ְּגנּור ָלֵּׂשיַבא ִובֹ ַהָּנִביא ָיִלָּיהּוֵא

י ִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאן ָהַמְזִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא, ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו ִעם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד. ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי. ַהִּתְׁשִּבי

 ןֵכְו .ב"ים תשעִפָלֲא' ה ְּבהּוֶז ְּבִגיַמְטִרָּיאְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים  הָכָרְּבח ַהַסן נֵֹכְו .ב"ה תשעָנָׁשְּב

. יַעִׁשיֹון ְוֵגָיר ְוזֹוֲעב ַיָאָה ּוְבִגיַמְטִרָּיא .ה" הוייַחִׁש ְמינּוֵּפ ַאַחא רּובֹו ָיֹוּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע

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

 הָעּויׁשה ִוָלאּוְג ִלנּוֵרְכָזה ָּלִפְּתח ַהַסּוְבִגיַמְטִרָּיא נֹ. יםִבים טֹוִדָסי ֲחֵדל ְיא ַעבֹוַהְּגאּוָלה ָּת ּוְבִגיַמְטִרָּיא

 .לֵאיָגה ֶׁשָּבּה ִנָניא ָׁשִה ּוְבִגיַמְטִרָּיא. הָלאּוְּגל ַהה ֶׁשָנָּׁשיא ַהיא ִהִה ּוְבִגיַמְטִרָּיא. תֹוּיִתאֹום ָהִע

יַמְטִרָּיא ְּבִג ב"תשע'ה ןֵכְו .ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך ּוְבִגיַמְטִרָּיא ַמֵּלא .הָלאּוְגת ִללּוָּגה ִמיָאִצְין ַהַמְז ּוְבִגיַמְטִרָּיא

ם ֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .הָלאּוְּגה ַליָדִקְּפת ַהֵעיא ָה ִהּהָּב ּוְבִגיַמְטִרָּיא .ִמּבֹור ָּגלּות ְּדֵלנּו תירֹוִמְּזח ַהַסנֹ

ג "הֹוִסיף הרהְו. הָרֵהְמה ִּביָמֵלה ְׁשָלאּו ְּגנּוֵלָאְּגְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעא ֶׁש"א שליטָנֲהא ַּכָקיְנִּפְּסר ִמ"מֹוְדַאָה

  .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעְמַנֵחם ָאב א ֶׁש"שליטיֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר ' ר

א ֵצל רּות ֶׁשִּמֶּמָּנה יֹוֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאַמר ַע :)קיג שבת( אר ַּבְּגָמָרֵתיֹוא ְּבָלְפִנ ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז

 ֶלָעִתיד "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיַח ִלימֹות "ַוִּתְׂשַּבע" ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם "ַוּתֹאַכל" )יד ,ב רות( יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ

ן ַּקֻתְּיד ֶׁשַע, הֶּזם ַהָלעֹוים ָּבִלְכ אֹותֹואֹות ֶׁשַעַּדץ ַהל ֵעת ַעֶזֶּמַרְמַה ,הָנֵאְּת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוּתֹאַכל" .ָלבֹא

 תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש ב"תשע תַנל ְׁשְמַרֵּמז ַע "ִּתְׂשַּבעַו" .יַחִׁשָּמת ַהימֹוִּב

ע ַפל ֶׁשז ַעֵּמַרְמ "ַוִּתְׂשַּבע" ןֵכְו .ָלבֹא ֶלָעִתיד ֶׁשל ַהְּזַמן הֶיְהִּתֶׁש ַהְּׁשִביִעי ָהֶאֶלף ִּבְתִחַּלת ,ר"תת

ע ַפים ֶׁשִדהּוְּי ַהלּוְּבִק, םת ָּדַּכַמה ְּבָּלֻאְּגר ַהץ אֹוֵצנֹוְתִהיל ְלִחְתִהֶׁשד ְּכַּיִּמם ֶׁשִיַרְצת ִמַּלֻאְגה ִלֶמֹוה ּדֶזְו, הָסָנְרַּפ

 .ב"תשע תַניא ְׁשִהֶׁש, ָּׁשָנה ָהְרִביִעית ַלְּׁשִמיָטהיל ַּבִחְתע ַמַבּׂשַה ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכים ּוִרְצִּמם ַלִית ַמיַרִכְּמה ִמָסָנְרַּפ

ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים  ָּתׁשֹּלּו ְוַגם ׁשֹל"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהת ְּבֶזֶּמֻרְמ, ילֵעְלִדץ ְּכֵּק ַהיְךִלֲהַּתק ִמֶליא ֵחִהֶׁש ו"תשל תַנן ְׁשֵכְו

ִעם ַהּכֹוֵלל  "ּלּו ָלּהָּתׁשֹ"ֶׁש "ָּתׁשֹּלּו ָלּה"ֶׁשא "ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְּקָטה

 רֶפֵסַּכּמּוָבא ְּב, ֶׁשָהְיָתה ֵקץ ל"ש ְמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת "ׁשֹל" :ִקִּצים' ָּכאן ֶרֶמז ַעל ג ְוִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 לבּוְּג רַבָע ל"ש תַנְּׁשִּמֶׁש י"ִרֲאָה םֵׁשְּב בתּוָּכ )רמה עמוד א"פכ 'נתן דרבי אבות' על( א"יָדִחַהֵמ 'ןֶדָאָל רָּכִּכ'

  .ב"תשע ְמַרֵּמז ַעל ֵקץ ,"ָלּה"ְו, ו"תשל ְמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת ,"ָּתׁשֹּלּו ".ּהָּתִעְּב לבּוְּג סַנְכִנְו הָּניֶׁשִחֲא

 לָּכ ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יַרִּב רָאַמ )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

ְוהֹוֵלְך ֶמֶלְך , ֶמֶלְך ָּפַרס ִמְתָּגֶרה ְּבֶמֶלְך ַעְרִבי, ִמְתָּגִרים ֶזה ָּבֶזה ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי

 ָהעֹוָלם ְוָכל ֻאּמֹות, ְוחֹוֵזר ֶמֶלְך ָּפַרס ּוַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ַעְרִבי ַלֲאָרם ִליטֹול ֵעָצה ֵמֶהם

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

 ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים

 ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני ְׁשִביְלֶכםִּב ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל

 ָאַמר ,ַחָנה ַּבר ַבר ַרָּבה ָאַמר .)י יומא( אָרָמְּג ַּבינּוִצ ָמןֵכְו. ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל

 ָוחֶֹמר ַקל ,ַרסָּפ ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול רֹוִמי ֲעִתיָדה ,ֶאְלַעאי ַבר ְיהּוָדה ַרִּבי ִמּׁשּום יֹוָחָנן ַרִּבי

 ָנְפלּו ,ַכְׂשִּדים ְוֶהֱחִריבּוהּו ֵׁשם ְבֵני ֶׁשְּבָנאּוהּו ִראׁשֹון ְקָּדׁשִּמ ּוַמה ,ִראׁשֹון ִמִּמְקָּדׁש

 ִדין ֵאינֹו ,רֹוִמִּיים ְוֶהֱחִריבּוהּו ַפְרִסִּיים ֶׁשְּבָנאּוהּו ֵׁשִני ִמְקָּדׁש ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד ְׂשִּדיםַּכ

 ַרב ֵליּה ֲאַמר .רֹוִמי ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול ָפַרס יָדהֲעִת ,ַרב ָאַמר ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד  רֹוִמִּייםֶׁשִּיְּפלּו

ים ִארֹוְו .ִהיא ֶמֶלְך ְּגֵזיַרת ,ִאין ,ֵליּה ֲאַמר ,ְסתֹוָרֵאי ְבַיד ַּבָּנֵאי ,ְלַרב ַאִסי ְוַרב ַּכֲהָנא

ב ֵהט אֹוקּוְלַי'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ַחֵּצַני ְמת ִמֶקלֲֹח ַמׁשֵיְו, יִמרֹוס ְלַרין ָּפיא ֵּבא ִהבֹיד ָלִתָעה ֶלָמָחְלִּמַהֶׁש

 דעֹו 

 ְוֵכן

 ינּוִצָמ



ית ִרֲחַאְּבא ֶׁש"א זיעָטְּפַאק ֵמ"רהם ָהֵׁשע ְּבַמָּׁשר ֶׁשֵּפא ִס"ים זיעִנלֹוְּסי ִמַכֳּדְרי ָמִּבק ַר"הרה 'לֵאָרְׂשִי

, לֵאָרְׂשִיה ְלָבה טֹוֶּזא ִמֵצֵּת ֶׁשנּוְנֹוּבְתִי ְובּוְׁשְח ַיְךַא, הֶזה ָּבם ֶזֵחָּלִהם ְלָלעֹות ָהֹוּמ ֻאצּוְרים ִיִמָּיַה

, םֶהר ָלזֲֹעא ַיה לֹ ֶזְךַא, ְלִהָּלֵחם כּוְרָטְצא ִיּלֹי ֶׁשֵדם ְּכיֶהיֵנים ֵּבִקּוּלִחת ַהוֹוְׁשַהם ְלָּל ֻּכפּוְּסַאְתִיְו

  .יאִבם ָנֵׁשר ְּבֵמאֹו ָּכ,מֹוְׁשר ִּבָבָּדר ַהַמר לֹוָּתֻּמם ֶׁשֵּיִסְו. םָפ סֹויַעִּגַּיד ֶׁשַעֶזה ָּבֶזה  מּוֲחָּלם ִיֵהְו

ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ,  ָּתנּו ַרָּבָנן.)סנהדרין צז( ינּוֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמם ַהל ִע"ַרֲהַּמי ַהִפא ְלָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבְל

ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ", ִמְתַקֵּים ִמְקָרא ֶזה ]ט"תשס[ ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ָּדִוד ָּבא ּבֹו

 ]ע"תש[ ְׁשִנָּיה ].לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאץ ֵמם חּוָלעֹול ָהָכי ְּבִלָּכְלר ַּכֵּבְׁשיל ַמִחְת ִהה זֹוָנָׁשְּב[ ".ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר

ּוֵמִתים ֲחִסיִדים , דֹולָרָעב ָּג ]א"תשע[ ְׁשִליִׁשית ].יףִרֲחי ַמִלָּכְלַּכר ַהֵּבְׁשַּמַה[ .ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין

ת ַּלִחְתים ִּבִרְמאֹות ֶׁשנֹוָּבְרָּקד ַהסֹום ְּבה ַּגֶזְו. ת"ל הילֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוה ְּגֵּבְרים ַהִרָטְפ ִננּוֵרֲעַצְל[ .ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה

 ].ל"ַרֲהַּמי ַהֵרְבִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַיָוה ֲהיָלִחְתַמ[ .ֹו ׂשַֹבעׂשַֹבע ְוֵאינ ]ב"תשע[ ָּבְרִביִעית .]הָחְנת ִמַּלִפְּת

.  קֹולֹותִּׁשיתַּבִּׁש. ְותֹוָרה חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָה, ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול

א "ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְּבי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא. ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות

ה ָתְיח ָה"ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְבּו, ]יםִמאֹוְּתי ַהֵלְּדְגת ִמיַלִפְנ[ת עֹוָקְרת ַקיַטִמב ְׁש"ארהה ְּבָתְיָה

י ֵאָצמֹוים ְלִּפַצ ְמנּויו ָאָׁשְכַעְו. ב"ארהית ְּבִלָּכְלַּכה ַהיָלִפְּנה ַהיָלִחְת ִהׁשָּמה ַמָנָּׁשף ַהסֹוז ְּבָאֶׁש, יםִפָסת ְּכיַטִמְׁש

ת ַני ְׁשֵאָצמֹון ְּבֵכְו. ןָּמַקיא ְלִבָּנל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵרְבִדע ְּכַרָהב ֵמֹוּטר ַהרּור ֵּבֵמָּגז ִיָאֶׁש, ה"ה תשעָאָּבה ַהיָטִמְּׁשַה

ר ָּפְס ִמתֹואֹו ְלֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ינּוְיַה, ׁשֶרּׁשֹת ַלֶרֶזחֹוה ֶׁשָניא ָׁשִהו ֶׁש"ים תשעִפָלֲא' ת הַנְׁשים ִלִסָנְכ ִננּוה ָא"תשע

ן ֵכְו. ט"ת תתקכַנְׁשה ִּבָאָּבם ַהַעַּפה ַּבֶרְקִיְו, ה"ת תרכַנְׁשה ִּבָרְבָעם ֶׁשַעַּפה ַּבָרָּקיר ֶׁשִדר ָנָבָּד] 76ל פּו ָּכ76[

ת ֶזֶּמַרְמַה, 'הת  אֹוׁשה ֵיי ֶזֵנְפִלְו". ָוהה ְיַעיִׁשֹוּתָאָדם ּוְבֵהָמה " ]ז, לותהילים [ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשעת ַנְׁש

 ֵבִניםַמְתּכֶנת ַהְּל ְוֶאת" ]ח ,שמות ה[, םִיַרְצת ִמלּול ָּגר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפת ַה" רה"תשען ֵכְו. יםִפָלֲא' הל ַע

 הָּלִפְּתח ַהַס נֹ ְּבִגיַמְטִרָּיאה"תשען ֵכְו". ם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהְלׁשםִׁש מֹולְּת ִׂשיםעם ֵה ֲאֶׁשר

 ִּדְמַעת ה'ָי: הָּלִפְּתח ַהַסנֹת ְּבֶזֶּמֻרְמ ה"תשע ֶׁשא"שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך

  .ּוְפקֹד ְּבטֹוב צֹאֶנָך.  ְלָך רֹוֶעהְוָתִקים. ְוֶתֱאסֹף ֵעֶדר ּתֹוֶעה .ִּתְׁשֶעהְּפֵניֶהם 

ְוֵאֶּלה " ְוָחַזר ְוָאַמר ,"םיֶהֵעְסַמ ְלַוִּיְכּתֹב מֶֹשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם" )ב, במדבר לג( יֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב

נּו ִמן ִּכי ָהֶאָחד הּוא ְיִציַאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַהֵּׁשִני ְיִציָאֵת, "ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם

י ִפְכּו, הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסל ַמים ַעִזְּמַרר ְמָּבְדִּמל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסַּמים ֶׁשִארֹו. ַהָּגלּות ָהֵחל ַהֶּזה

 לת ַעֶזֶּמַרְמ "םיִדִפְרִּב" הָיָנֲחַהְו, הָּכֻנֲח לת ַעֶזֶּמַרְמ "הָנמֹוְׁשַחְּב" הָיֶׁשַהֲחָנ' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבֶׁש

במדבר ( בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ר, םדֹוֱאן ָוָיי ַדָמל ֶבָּב תֹוּיֻלָּג' דל ַהת ֶׁש"רָהֶׁש' עַבר ָׁשֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִרּוּפ

ב ּוּכל ִער ַעֵּבַדְמב ַהּותָּכת ַה"ר א"תשע ןֵכְו". ֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםֲאְׂשָרֵאל ִי ֵניְבְסֵעי ַמֵאֶּלה " )א, לג

  ָּכלםּת דַע ָנהָׁש ְרָּבִעיםַא ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר 'הַאף  ַוִּיַחר )יג, במדבר לב(, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְליָסִנְּכַה

' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  הָדהּום ְיִַלָׁשרּון ְיֹוּיִצן ֵכְו ".'ה יֵניַהּדֹור ָהעֶׂשה ָהָרע ְּבֵע

  .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא , "ֲאִסיַרִיְךם לֹוְׁשִלי ִלֲאְׁשא ִתלֲֹהן ֹוּיִצ"י ִוֵּלה ַהָדהּו ְייִּבל ַרה ֶׁשיָנִּקח ַהַסּנֹא ֶׁש"שליט

  
  

 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
  .0573109982 :בטלבלבד  ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' ד החשמלסו'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

 fish@neto.net.il  או במייל
  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל

  . ראיות על ביאת המשיח בקרוב360ב כ"ניתן לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשע
  .לשלוח בקשה למייל. תיצא לאור בעימוד מחודש עם פרקים וכותרו

  
  

 אשת  בדמי ימיהא בהלקח ממנו"ר מאוסטרבא ביאלה שליט"ק האדמו"כידיד נפשי שגר קדם א םימוחנת יפטנ
 יהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם ואך טוב ל"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל בת האדמו"חבר הרבנית ז

 .ר"ציון וירושלים תנחמו בקרוב אכיובנחמת . וחסד ירדפוכם כל הימים

 הֶּסַנְנּו

 אָבמּו


