
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                 דף מתוך סדרת הספרים
  

ִפים 'ה שלחפרשת גליון    ]הרבים לזיכוי לצלם מותר[ .דֶסֶח  בגימטריאב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָל

  .ַחֵמצֹום ְלֵמֹוים ּדִרְּבַחים ְמִגמּוְלַאָהח ְוַלֶּמַהם ְוִיַּמַה

  .יַח ְלַחֵמים צֹוִרְּבַחְמ, סאקּוָּקז ַהגֹוֱאה ֶוֶדָּׂשי ַהֵנְדַא

  .תפֹועֹוים ָלִּיַחי ַהֵלֲעין ַּבר ֵּבֵּבַחף ְמֵּלַטֲעָה

  . רֵּבַדְמי ַלין ַחר ֵּבֵּבַחף ְמֹוּקַה

  .הֶצָקה ְלֶצָּקים ִמִרְּבַחים ְמִגָּדַה

  .אֵרֹוּבר ַלֵּבַדְמין ַהים ֵּבִרְּבַחל ְמֵאָרְׂשִי
ע ַרֶז'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ַחֵמצֹום ְלֵמֹוין ּדע ֵּבָּצֻמם ְמח ֵהַלֶּמַהם ְוִיַּמַה ֶׁש)'עקב ק(ל "יַזִרֲאָהְל' תֹוְצִּמ ַהַׁשַער'ְּב

ן ֵכְו. ן"ִיַעד "ֶמָל ְך"ֶמָסת ָהאֹוִתּיֹוי ְּבִמּלּו ע"ֶסַלה ַּבִּמָּלם ְמֻרָּמִזי ם"ַמִין  ְוֵכ,םֵמֹוּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבםִיַּמֶׁש' ׁשֶדקֹ

 ּוֵבין ַהּצֹוֵמַח ְוַהַחי .ֵּבין ַהּדֹוֵמם ְוַהּצֹוֵמַח הּוא ַאְלמּוִגים )ב רצז"ב ח"שער מ(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'א ָּבָבמּו

הּוא ְּכִמין ֶּכֶלב ָּגֵדל ַּבַּקְרַקע ְוַטּבּורֹו ִנְׁשָרׁש ַּבַּקְרַקע  ֶׁש,ִים ַהִּנְזָּכר ְּבַמֶּסֶכת ִּכְלַא'ַאְדֵני ַהָּׂשֶדה'הּוא 

 ֵּבין ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ןְוֵכ. ףֹו ּוֵבין ַהַחי ְוַהְמַדֵּבר הּוא ַהּק, ּוְכֶׁשחֹוְתִכין ַהַּטּבּור ֶׁשּלֹו ֵמת,ְויֹוֵנק ִמָּׁשם

ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאלִֹקים " ,"ֱאלֵֹהיֶכם' ָּבִנים ַאֶּתם ַלה"ר ָעֶליָה ֶנֱאַמר  ָּבֶאְמַצע ֲאֶׁשהָנּוֵבין ַהִּנְבָרא ֵיׁש ְּבִחי

 ׁשן ֵיֵכָל, יַח ַלַחֵמין צֹוע ֵּבָּצֻמא ְמס הּואקֹוָּקז ַהגֹוֱאל ֶׁש"וא זצאָויָנִּׁשאל ִמֵקְזֶחְי' ר ר"מֹוְדַאָהא ֵמָבן מּוֵכ ְו".ַאֶּתם

  . הָבֵקין ְנם ִמב ֵהָלם ָחָכתֹוְּבם ֶׁשָתאֹוְו, רָכין ָזם ִמם ֵהִים ַמָכתֹוְּבם ֶׁשָתאֹוְו. יי ַחֵנְפה ִּכֶאְרִנְו, תֹוּדֻקי ְנֵּתיו ְׁשָלָע

ף ֵּלַטֲעָהת ֶׁשֶרֶמא אֹוָרָמְּגַהֶׁש, תמֹוֵהְבת ּוֹוּיַחת ַלפֹועֹוין ָהע ֵּבָּצֻמא ְמף הּוֵּלַטֲעף ָהעֹו ֶׁש:)בכורות ז(א ָרָמְּגַהֵמ

 ׁשֵּמַׁשף ְמֵּלַטֲעָהם ֶׁשָׁשְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . תמֹוֵהְבת ּוֹוּי ַחמֹום ְּכב ֵאַל ֲח לֹוׁשֵיְו, ף עֹומֹוים ְּכיִציל ֵּבִטֵמ

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו. םֹוּיים ַּבּומֹוִליִדם ֹוּיים ַּבִׁשְּמַׁשת ְמפֹועֹור ָהָאְׁשּו לגֹוְנְרַּתן ַהין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. הָלְיַּליד ַּבִלמֹוה ּוָלְיַּלַּב

ים ִכָּים ַׁשן ֵהֵכָלְו. םב ֵאַלֲחה ַוָדָלל הֹוה ֶׁשָבֵקת ְננֹוכּום ְּתֶהין ָלן ֵאֵכר ָלָכת ָזיַנִחם ְּבת ֵהפֹועֹוָהֶׁש' ףל עֹוַמְׁשַח'

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תפֹועֹול ָהָּכה ִמֶנֹו ׁש,הָלְית ַליַנִחְב ִלְךָּיַּׁשף ֶׁשא עֹוף הּוֵּלַטֲעָהים ֶׁשִארֹוְו. רָכל ָזֵּמַסְמם ַהת יֹויַנִחְבִל

ה ָמֵהְּבל ַהא ַעָּבַה ֶׁש)ה עונש גלגול"ד(' הֶנָּקַה'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִּיַחי ַהֵלֲער ַּבַאְׁשת ִלפֹועֹוין ָהע ֵּבָּצֻמא ְמהּוֶׁש

ר ֵּבַחְּמף ֶׁשֵּלַטֲעל ַּבֵּגְלַּגְתִה ְלֹוׁשְנעֹ, רֵחין ַאיא ִמִהה ֶׁשָמֵהְּבל ַהא ַעא ָּבהּון ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ףֵּלַטֲעל ַּבֵּגְלַּגְתִמ

ל "יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'א ְּבָבמּוְּד, םִייַנף ֵעֵּלַטֲעין ָל ֵאַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרן ִנֵכְו. הָמֵהְּבין ַהִמר ְלֵחין ַא ִמתֹומּוְצַעְּב

ם ִייַנֵעה ָליָעִּג ַמּהיָנֵאן ֶׁשיָוֵּכ. םִייַנ ֵעּהין ָלֵאא ֶׁשָמְלאת ַעֵרְקִנ, תילּוִצֲאית ַּדִלָלְּכה ַהָבֵקְּניא ַהִהל ֶׁשֵחָרֶׁש )ב יא"שבת ח(

ם קֹוְמד ִלֵרא יֹוהּוְו, א"ת זל ֶאֵּמַסְמר ַהָכָז ףת עֹויַנִחא ְּבהּוף ֶׁשֵּלַטֲע ָהְךָּכ. םֶהה ֵמָרָאת ֶהֶלֶּבַק ְמּהיָנֵאא ְו"ל זֶׁש

  .םִייַנא ֵעלֹר ְלָאְׁשִנת ְונֹויֹוְלֶעיו ָהיָנת ֵעיד ֶאִסְפא ַמהּו, םר ָׁשֵּבַחְתִמא ּוָבְקּוּנַה

רֹוִאים ֶׁשֶאְפַרִים ֶׁשָּבא . "ַוְיִהי ֶאְפַרִים ְּכיֹוָנה" )יא, שם ז(ְוֵכן . "ֶאְפַרִים ָּכעֹוף ִיְתעֹוֵפף" )יא, הושע ט(

 ֶׁשָהעֹופֹות ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַחֵּבר ָׁשַמִים )רל' ע( 'ְיסֹוד ַהְּבִריָאה'ּומּוָבא ְּבֵסֶפר , עֹוףִנְמָׁשל ְל, ִמּיֹוֵסף

ר ּוְמבָֹא .עֹוף ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֵסףְוֵכן . 'ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ַעל ָהָאֶרץ ְועֹוִלים ַלָּׁשַמִים ְוחֹוְזִרים ְוכּו. ָלָאֶרץ

ג "ָהרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו.  ְּתכּונֹות ְנֵקָבהםָלֵכן ֵאין ָּבֶה, ִלְדָבֵרינּו ְּדָכל ָהעֹופֹות ֵהם ְּבִחיַנת ְיסֹוד ָזָכר ְולֹא ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה

 ֶׁשָּלעֹוף ֵיׁש )סג( 'ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר' ְּבאָבן מּוֵכְו. רָכת ָזיַנִחְבא ִּבהּוז ֶׁשֵּמַר ְלרֶבֶּגא ָרְקל ִנגֹוְנְרַּתַהֶׁשא "מֶׁשה ַׁשץ שליט' ר

א ָבמּו

ע ַמְׁשַמ

ָּכתּוב 



, ִּדְנֵקָבה ִהיא ִּבְבִחיַנת ַּבִית. ִנְרֶאה ֶׁשַהֵּקן ֶׁשָהעֹופֹות ּבֹוִנים הּוא ְּבִחיַנת ַהְּנֵקָבה ֶׁשָּלֶהם]. ְיסֹוד ָזָכר[.  ּכֹחֹותִׁשָּׁשה

ִּדְפֻעּלֹות ֵאּלּו ַׁשָּיכֹות ִלְבִחיַנת .  ַעד ֶׁשִּיָּוְלדּוןם ְודֹוְגִרים ֲעֵליֶה ְמִטיִלים ֶאת ַהֵּביִציםְוַהֵּקן הּוא ִּבְבִחיַנת ַּבִית ָׁשם ֵה

  . 'ֶׁשָּׁשם ִהיא ְמַגֶּדֶלת ֶאת ָהֻעָּבר ְוכּו, ְּדָכל ְנֵקָבה ֵיׁש ָלּה ְּבִחיַנת ֵקן ְּבתֹוָכּה, ֵקן ָּבּה אֹוִתּיֹות ְנֵקָבהְוֵכן . ַהְּנֵקָבה

יד ִּגַהים ֶׁשִּיל ַחַע ַּבינּוְי ַה.יםיִציל ֵּבִט ֵמִמִּבְפִנים, ידִלץ מֹוחּוַּב ִמתֹורּוְכִּזל ֶׁשָּכ .)ורות חבכ(ַּבְּגָמָרא 

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב. יםיִצה ֵּביָלִט ְמֹוּלה ֶׁשָבֵקְּנַה, יםִנְפ ִּבֹוּליד ֶׁשִּגם ַהִאְו, היָדִל מֹוֹוּלה ֶׁשָבֵקְּנַה, ץחּו ַּבֹוּלֶׁש

ה ָנָּב' הי ֶׁשֵרֲחם ַאַגְו, הָּׁשל ִאה ֶׁשָמֵלה ְׁשָמה קֹוָּנֶּמה ִמָנָּב' הַו, ןֹואׁשִרם ָהָדל ָאב ֶׁשָנה ָזָתְיה ָהָּוַחֶׁש', םל ָּדַמְׁשַח'

ל ד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטן ֲעֵכָלְו. בָנָּזא ַהד הּוסֹוְיי ַהִּכ, םָדָאל ָהד ֶׁשסֹוְי ַהְךֵׁשְמ ֶהּהָתהּוַמן ְּבִיַדיא ֲעִה, הָמֵלה ְׁשָמה קֹוָּנֶּמִמ

, הָחְקְליא ִנם ִהָּׁשי ִמִּכ, עַפֶּׁשת ַהת ֶאֶלֶּבַקיא ְמה ִהָּנֶּמִּמ ֶׁשאׁשרֹל ָהה ַעָרָט ֲעמֹוְּכ, הָבֵקל ְנר ֶׁשֶתֶּכת ַהיַנִחיא ְּבר ִהָכָּזַה

 תֹוָבֵקץ ְנחּו ַּבֹוּליד ֶׁשִּגַהים ֶׁשִּיל ַחַעַּבא ֶׁשָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע. דסֹוְי ַהְךֵׁשְמ ֶהּהָתהּוַמיא ְּבִהְו

ז ֵּמַרים ְמִנְפיד ִּבן ִּגין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ֹוּליד ֶׁשִּג ַהְךֵׁשְמיא ֶהִהית ֶׁשִּתִמה ֲאָבֵק ְנ לֹוׁשֵּיל ֶׁשֵּמַסץ ְמחּויד ַּבִּגן ֶׁשיָוֵּכ, היָדִלמֹו

  . לָלה ְּכָבֵקת ְניַנִח ְּבינֹוִמין ְּבֵאְו, רָכת ָזיַנִחיא ְּב ִהֹוּלה ֶׁשָבֵקְּנם ַהי ַּגִּכ, ְךֵׁשְמ ֶהין לֹוֵאֶׁש

, םִיַּמַה ֵמאּוְרְבם ִני ֵהִנד ֵׁשַּצִמּו, יםִּיַחי ַהֵלֲעת ַּבֶכֶרֲעַמים ְלִכָּים ַׁשד ֵהָחד ֶאַּצִּמֶׁש, יםִגָּדת ַההּוַמן ְּבֵּיַעְל

ר ָׁשם ָיֵמֹות ּדיַנִחם ְּבֵהם ֶׁשִיַּמין ַהים ֵּבִרְּבַחם ְמֵהא ֶׁשֵציֹוְו, םִיַּמד ַהיסֹוק ִמֶלם ֵחֵהים ֶׁשִארֹוְו, םִיַּמים ַלִרָּבֻחְמּו

ר ּוּב ִחׁשים ֵיִגָּדַּל ֶׁשְוֵכן ָמִצינּו. יָחם ֶלֵמֹוּדין ַהא ֵּבָצְמ ִנַחֵמֹוּצַהה ֶׁשיָאִרְּבת ַּבדֹוסֹוְיר ַהֶדֵסה ְּכין ֶזה ֵאָראֹוְכִלְו, יַחַל

חּוץ ִמְּׁשלָׁשה ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים , ַהּכֹל ְמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד עֶֹרף .)בכורות ח( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ. רֵּבַדְמם ַהָדָאָל

 .ַחִּייםַהֻעַּמת ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ָאָדם ְלֲחִׁשיבּות ַהָּדג ֶׁשּדֹוֶמה ָלת  ְורֹוִאים ֶא.ְוָנָחׁש, ָּדג, ָאָדם, ְוֵאּלּו ֵהן, ְּכֶנֶגד ָּפִנים

 ֹו ְּכמ,ְךֵרָּבְתם ִנָדָאָהה ֶׁשָכָר ְּבּהָתאֹוְּבְוִנְתָּבְרכּו , ַחִּייםַהְוֵכן ַהָּדִגים ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ִנְבְראּו ִראׁשֹוִנים ִמָּכל ַּבֲעֵלי 

ְוֵכן ָמִצינּו  ."ְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמִים ַּבַּיִּמים אָֹתם ֱאלִֹהים ֵלאמֹר ְּפרּו ּוְךַוְיָבֶר" )כב, בראשית א( בתּוֶׁשָּכ

ר ָּדל ַמאּוָש' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. םָדָאר ֵמֵּבַעְתִהל ְלכֹוָּייד ֶׁשִחָּיים ַהִּיַחל ַהַעא ַּבין הּוִפְלֹוּדג ַהַּד ֶׁש.)בכורות ח(ַּבְּגָמָרא 

ה ֶמֹוג ּדָּדַהז ֶׁשֵּמַרְל, םָדָאת ֹוּיִתל אֹוֵּבַקְנ, 'את ן אֹוֶהה ֵמֶׂשֲעַנ ְויםִגָּדת ַבֵּת ִמ'י ְו'גת ֹוּיִתת אֹוח ֶאַּקם ִנִא ֶׁשא"שליט

 ֵאין ָלֶהם , ִמְּׁשִמָּטה ֶׁשָעְבָרהםַהָּדִגים ֵה )ה סוד דגים"ד(' הֶנָּקַה'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפב ַעֵּׁשַיה ְלֶאְרִנ. םָדָאָל

,  ִּכי ֵאיָנם ְמעָֹרִבין ְּבִדין, ֲהלֹא ִתְרֶאה ִאם ַיֲעלּו ַהַּיָּבָׁשה ָימּותּו,ִחיָטהִּדין זֹו ַהְּׁשִמיָטה ֶׁשהּוא ְׁש

 ַּבֲעבּור ֶׁשִּמְּׁשִמָּטה ֶׁשָּבאּו לֹא ָהיּו ָלֶהם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ֶאָּלא ,ּוְרֵאה ְּבִני ִאם ֵיׁש ָלֶהם ָקֶנה ְוֶוֶׁשט

ים ִני ָׁשֵפְלת ַאַעְבִׁשים ְלִכָּיים ַׁשִגָּדַה ֶׁשינּוְיַה. ְּכִעְנַין ַהַּמְלָאִכים ְּבזֹו ַהְּׁשִמיָטהָחִיים ְוַקָּיִמים ִמִּזיו ָהֶעְליֹון 

ר ַמֲאַמת ְּביכּוִרֲא ַּבאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו, עָרר ָהֶצֵיים ְוִאָטי ֲחִלְּב, ןֶדן ֵעל ַּגב ֶשָּצַמה ְּבָים ָהָלעֹוָהְו, הֶּזם ַהָלעֹו ָלמּוְדָּקֶׁש

 ּהָׁשְרָּׁשה ֶׁשָּיִנְׁשה ַהיָטִמְּׁשיו ַּבָׁשְכ ַענּוָאְו, הָני ָׁשֵפְל ַא49ם ָּים ַקָלעֹוָהת ֶׁשרֹוְבֹוּסת ֶׁשיטֹוִּׁשת ַהה ֶאיָרִחְבה ּויָעִדְי

ם יֶהֵלים ֲעִלא ָחלֹ, הֶּזם ַהָלעֹום ָלָׁשְרָׁשים ְּבִכָּים ַׁשיָנֵאְו, דֶסֶחת ַהיַטִמְּׁש ִמאּוים ָּבִגָּדַהל ֶׁשַלְגִבּו. הָרבּוְּגת ַהיַרִפְּסִמ

 יםִאן רֹוֵכְו. ְוַלְמַדֵּברי ַחר ַלָׁשם ָיֵמֹוּדד ַהסֹוין ְיֵּב, םָתהּוַמְּבְמַחְּבִרים ּו, הֶּזם ַהָלעֹות של ָהדֹוסֹוְי' דל ַהים ֶׁשִּקֻחַה

 םַעף ַּפַאא ֶׁשיָחִקא ְּפיָנל ֵעת ַעזֹוְּמַרג ְמָּדי ַהיֵנֵעְו. הָרבּוְּגת ַהַּדל ִמם ֶׁשצּוְמִּצַהה ֵמָאָּבה ֶׁשיָנם ֵׁשֶהין ָּבים ֵאִגָּדַהֶׁש

ים ִאן רֹוֵכְו. איָחִקא ְּפיָנֵעת ָהר ֶאֵרעֹות ְלָּבַׁשג ְּבל ָּדן ֶׁשִיל ַעֵכה אֹוָיָהין ֶׁשִזרּוק ֵמ"רהל ָה ַעַעדּוָּיי ֶׁשִפְּכ, תֶמֶצֱע ֶנּהיָנֵא

  .הָרבּול ְּגם ֶׁשצּוְמִצל ְובּו ְּגּהין ָּבֵאד ֶׁשֶסֶחת ַהַּדל ִמז ַעֵּמַרה ְמֶזְו, קֵסְפי ֶהִלן ְּבָמְּזל ַהה ָכֶתֹוג ׁשָּדַהֶׁש

ַטֲעֵמי 'ְוֵכן מּוָבא ְּב,  ָּבֶהם ַעִין ָהָרעת ֶׁשָּדִגים ֵאין ׁשֹוֶלֶט.)ברכות כ(ָמִצינּו ַעל ֲחִׁשיבּות ַהָּדִגים ַּבְּגָמָרא 

  ַּבְּגָמָראְוֵכן ַהָּדִגים לֹא ֵמתּו ַּבַּמּבּול ַּכּמּוָבא,  ֶׁשַּצִּדיִקים ִמְתַּגְלְּגִלים ְּבָדִגים)י"הארקמד בשם כתבי ' ע( 'ַהִּמְנָהִגים

ְּבָרה ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִּד,  ַהָּיִחיד חּוץ ֵמַהָּנָחׁשיםַחִּיַה ֶׁשַהָּדג הּוא ַּבַעל )ג, ר כ"ב( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ..)סנהדרין קח(

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשעֹוַלם ַהָּדִגים ֵיׁש ּבֹו יֹוֵתר יִֹפי ִחיצֹוִני ִמְּׁשָאר ַּבֲעֵלי . "ַלָּדג' ַוּיֹאֶמר ה" )יונה ב( בתּוֶׁשָּכ ֹו ְּכמ,ִאּתֹו

ְויֹוֵתר ,  ַמְרֶאה ֶׁשֶּזה יֹוֵתר רּוָחִניְוֶזה ַּגם. ְּדרֹוִאים ָׁשם ְצָבִעים ְוצּורֹות ָיפֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשרֹוִאים ַּבַּיָּבָׁשה, ַחִּייםַה

   .ֶעְליֹון

ה ַמ. יג ָחָּדת ַהים ֶאיִצִרְׁשַמּו, הָקָנֲהם ַוֶחל ֶרֶׁש, יתִּבְקת נּוֶכֶרֲע ַמׁשים ֵיִאֵמים ְטִגָדְּל ֶׁש:)בכורות ז(א ָרָמְּגַּב

ית ִּבְקּוּנת ַהֶכֶרֲעַּמַהְו', כּוה ְוָקָנל ֲהֶׁש, יתִּבְקת נּוֶכֶרֲעם ַמֶהין ָלֵאְו, יםיִצים ֵּביִלִטים ְמִרהֹוים ְטִגן ָּדין ֵּכֵאֶּׁש

ָמִצינּו 

 ׁשֵיְו

ד עֹוְו

 ינּוִצָמ



ְוהּוא ֶׁשַהָּטֵמא רֹאׁשֹו ַחד ְוֵאין , עֹוד ֵיׁש ִסיָמן ַאֵחר ְּבָדג ָטהֹור )ג"ד פ"יו( 'ּטּור'ַּב מּוָבאן ֵכְו. םֶהה ָלָציא חּוִה

ם ַל עֹוְךתֹוה ְּבָרבּוְגד ּוֶס ֶחׁשֵּי ֶׁש ִנְרֶאה ְּדָדָבר ֶזה ְמַרֵּמז.ֹו ִׁשְדָרהְוַהָּטהֹור ֵאין רֹאׁשֹו ַחד ְוֵיׁש ל, לֹו ִׁשְדָרה

, יתִּבְקת נּוֶכֶרֲעם ַמֶהין ָלֵאְו, הָרְדם ִׁשֶה ָלׁשן ֵיֵכָל, דֶסל ֶחֵּמַסְמר ַהָכת ָזיַנִחם ְּבים ֵהִרהֹוְּטים ַהִגָּדַה, ְךֶרי ֵעִפים ְלִגָּדַה

ין ן ֵאֵכָל, יןת ִּדיַנִחם ְּבים ֵהִרהֹוְּטס ַלַחַיְּב, דֶסֶחת ַהיַטִמְׁשים ִלִכָּים ַׁשָׁשְרָׁשְּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא, יםִאֵמם ְטיִגן ָּדין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ

  .יתִּבְקת נּוֶכֶרֲעם ַמֶה ָלׁשֵיְו, הָרְדם ִׁשֶהָל

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .לקמןניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל ד

  .ׁשַחר ַּתד עֹוסֹול ְּבֵאָרְׂשת ִייַנִדְמ

 ֶאת תֹוְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ֶׁשְּמסֹוְבב'  ְּכֶנֶגד גןְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן ֵה' ֶׁשג) קנז' תרומה ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

, ןָּכְׁשִּמל ַהה ַעָיָה ֶׁשׁשַחר ַּתה עֹוֵסְכִּמַהא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו. יםִברּוְּכי ַהֵנין ְׁשים ֵּבִנְפה ִּבָיָהן ֶׁשיֹוְלֶעד ָהחּוִּיַה

מּוָבא ּו. יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקַהר ֵמֵתיֹוה ְּבָקחֹוְריא ָהִהה ֶׁשָרָע ְסַחת רּוַּפִלת ְקל ֶאֵּמַסא ְמהּו, רֵתיֹוי ְּבִניצֹוִחה ַהָיָהֶׁש

ָהָיה ֻמְרָּכב ְלִפי ֵחֶלק ֵמַהִּׁשיטֹות , ה עֹור ַהַּתַחׁש ֶׁשָהָיה ַעל ַהִּמְׁשָּכןא ֶׁשִּמְכֵס"ִׁשְמעֹון ַּכץ שליט' ג ר"ְּבֵׁשם הרה

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

ה ֶאְרִנ, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבחּות ִיֶלֶּמַסְמ, ֵני ְמֻׁשָּלִׁשיםְּׁשת ִמֶבֶּכְרֻּמד ֶׁשִון ָּדֵגָּמת ַהַרּוּציל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּב. ְּגדֹוִלים

י ֵנין ְׁשים ֵּבִנְפה ִּבָיָהֶׁש, ןיֹוְלֶעד ָהחּוִּיַהה ֵמָּפִלְּקת ַהיַקִנת ְיל ֶאֵּמַסת ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְלַרה צּוָתְיה ָהֶסְכִּמל ַהן ַעֵכָּלֶׁש

. דחּוִּית ַהת ֶאַעַנמֹו ּויּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ין קבה ֵּביָדִרְפה ַמָּפִלְּקַהז ֶׁשֵּמַרים ְלִדָרְפ ִניּוֻׁשָּלִׁשים ָהְּמן ַהֵכָל, יםִברּוְּכַה

ם ֵהז ֶׁשֵּמַרְל, דִון ָּדֵגָּמת ַהַרת צּו ֶאִּדְגָלּהל ה ַעָטְרָחְו, ׁש"ַחַּתת ֹוּיִת אֹוח"תשת ַנְׁשה ִּבָמְקה הּויָנִדְּמַהן ֶׁשֵכָּתִיְו

ה ָּפִלד ְקסֹוים ְּבִאם ָּבֵהן ֶׁשיָוֵּכ. יםִנְפִּבֶׁשד ִון ָּדֵגָּמַה ֵמקֵנֹוּיֶׁש, דִון ָּדֵגת ָמַר צּוׁשיו ֵיָלָעֶׁש ׁשַחר ַּתעֹוד ָהסֹוְּב

  . א"ה בבֶנָּבִּיי ֶׁשיִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהא ֵּבהּוֶׁש, יִרְּפת ַלֶמֶדֹוּקַה

ְולֹא ִנְמָצא , ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַצד ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשָּגֵדל ְּבתֹוְך ַהַּצד ָהַאֵחר ְּבֻחְרָּבה .)תרומה קלט( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר

ב ת טֹוֶבֶרעְֹּמ ֶׁשּהַגת נַֹּפִלְקה ִלָנָּוַּכַהֶׁש' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמּו .ְוִנְקָרא ַּתַחׁש, ְוֶזהּו ַצד טַֹהר, ְבִיּׁשּוב

 .ּהַגת נַֹּפִלְקים ִלִכָּיַּׁשב ֶׁשב ַרֶרֵעת ָהַּפִלד ְקסֹויא ְּבה ִהיָנִדְּמַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְנּו ,הָּפִלְּקה ַלָּׁשֻדְּקין ַהת ֵּבֶרֶּבַחְמע ּוָרְו

עם פירוש . קמז(ם  ָׁשְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. ּהַגת נַֹּפִל ְקדסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶע ֶׁש,). תיקונים צז. נשא קכה:בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבַּכּמּוָבא

 ּהָׁשְרֵּגר ֶׁשַחר ַאָגָה ֵמדּוְלֹוּנן ֶׁשיָוֵּכ, םֵאאל ֵמֵעָמְׁשי ִיֵח ֲאיּוָהה ֶׁשָכֲעַמ ּוׁשַחַּתד סֹוא ְּב הּוׁשַחר ַּתעֹו ֶׁש)מתוק מדבש

ים ִּיַחים ֶׁשִאה רֹויָנִדְּמם ַּבַגְו. אלֵעָמְׁשִיה ְליָלִּבְקיא ַמִהין ֶׁשִמָּית ַהַּפִלְקים ִלִכָּי ַׁשםֵהְו, רחֹוָנה ְלָאְּׂשִנם ְוָהָרְבַא

ֵאֶּלה ֵהם " ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים": רַהּזֹן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. היָנִדְּמַהק ֵמֶלֵח, נּוֵרֲעַצם ְלֵהים ְואִלֵעָמְׁשִּים ַהד ִעַחַיְּב

ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו ֶׁשַאְבָרָהם ֲהֵרי הֹוִליד ְּבִאָּׁשה , ֶנֱאָחִזים ַּבְּקֻדָּׁשה ְולֹא ֶנֱאָחִזיםְו, ִלְפִנים ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה

. ֲאִחיֶהם ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל, ְוֵאּלּו ֵהם ָּבִאָּמא ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל, "ְוֶאת ַּתַחׁש"ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ַאֶחֶרת ֶאת ַּתַחׁש

, ִאּמֹו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל הֹוִליָדה ְלַתַחׁש. ָּכְך ַּגם ֵיׁש ַמְדֵרגֹות ְּבִיְׁשָמֵעאל,  ְּבֵעָׂשוֶׁשְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַמְדֵרגֹות

ז נּוָּגר ַהאֹול ָהת ֶׁשֶלסְֹּפד ַהסֹויא ְּב ִהׁשַחַּתת ַהַּפִלְּקר ֶׁשַהּזֹ ַהְךֵׁשְמֶהם ְּבן ָׁשֵּיַעְו. ּוִמִּצּדֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָּבָאה

ן ֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּק ַהנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. הָּלֻאְּגר ַהל אֹות ֶׁשֶלסְֹּפ ַהינּוְיַה, אבֹיד ָלִתָעים ֶליִקִּדַּצַל

ל ֶגֶרים ָלִל עֹויּול ָהֵאָרְׂשי ִיֵנְּבֶׁש, "יםִלָעְּנ ַּבְךִיַמָע ְפפּוה ָּיַמ"ב תּוָּכל ַהל ַעיֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבמּו

ים ִלָעְּנַלְו, דָחד ֶאַּצ ִמׁשָּדְקִּמית ַהֵב ְלׁשַחַּתין ַהר ֵּבֶׁשֶּקת ַהים ֶאִאב רֹוּוׁשְו. ׁשַח ַּתיֵלַּדְנם ַסֵהֶׁש, אָנֹוּגְסַסי ֵלַּדְנַסְּב

 ְּבִגיַמְטִרָּיאית ִרְּב ַהְךַאְלַּמ ֶׁש) להמאה קשיטה( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. יִנד ֵׁשַּצה ִמָּפִלְּקת ַהיַקִנת ְיים ֶאִלְּמַסְמַה

  .דחּוִּיַלית ְוִרְּבה ַלָרּוׁש ְקׁשַחַּתת ַהַּפִלְּקים ֶׁשִארֹוְו. ׁשַחַּת

 מּוָבא

ְוֵכן 



ומבואר . ומרמזים על הזריזות במצוות, אחישנה הם מלשון תחשים ש)שמות כו יד(בחתם סופר 

וכן מצינו אצל .  בסוד הכנה לגאולה." ֲאִחיֶׁשָּנהְּבִעָּתּה' ֲאִני ה"לדברינו שיש כאן רמז על הפסוק 

 וכן מובא ברבנו .וססגונא ששש ומתפאר בגוונין של )ה, שמות כה(י "כמובא ברש, התחש ענין של גאוה

 ֶׁשְּבתֹוְך 'ֵחְטא ַחְׁשַמל'  ְּבַמֲאַמרובארנו. שהכתנות עור של אדם הראשון היו מעור תחש )כא, בראשית ג(בחיי 

 ַמָּצב ְמַסֵּמל ְּדעֹור .עֹור ָכְתנֹות קיבל הּוא ַהחּוָצה ּוְכֶׁשָּיָצא ,אֹור ָּכְתנֹות היה לאדם הראשון ןֵעֶד ַהַּגן

 'ו ֵיׁש ֶׁשְּבתֹוָכן ַרע אֹוִתּיֹות עֹורֶׁש )רצא 'ע ב"ח לא שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב ַּכּמּוָבא ,ָוָרע טֹוב ֶׁשל

ן ֵכְו .אֹותֹו ְמסֹוֵבב ַרע ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהָעְרָלה ְועֹור ',ו ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ְקֻדָּׁשהִּד ַהְיסֹוד ַעל ּוְמַרֵּמז

 ְךּוּפ ִהׁש ֵייםִׁשָח ְּתָּלהִּמַּבן ֵכְו. לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעְּתָחִׁשיםר עֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמ

 .' תׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִׁשָחְּת ןֵכְו. תֹוּיִת אֹוְךּוּפִהה ְּבן ֶזֵכָל, יַחִׁשָּמל ַהה ַעָלְרָעם ָהֵהז ֶׁשֵּמַר ְל.יַחִׁשָמת ֹוּיִתאֹו

 הָגֵרְדַּמַה ןִמ םִא יִּכ תֶקֶניֹו אָרֲחַא אָרְטִּסַה יןֵא .ל"ָלרמח' יםִּיץ ַח ֵעְךֶרֶּד'ר ַמֲאַמא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו

 יאִה ּהָּלֶׁש הָנֹוּתְחַּתַה לֶגֶרָה ףסֹו ,ת"יֵּב ף"ֶלָאְּבֶׁש ו"יָּת תאֹו הֶז דסֹוְו ,תגֹוֵרְדַּמַה לָכְּבֶׁש הָנֹוּתְחַּתַה

ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמׁשַחַּתן ֵכ ְו.אתּזַֹה לֶגֶרָה םּוּקִע ןַיְנִע אהּוְו ,יםִקְניֹו ּהָּנֶּמִּמֶׁש הָנרֹוֲחַאָה אתּזַֹה הָגֵרְדַּמַה

  ".ְך ָהָאֶרץֶּתְחַׁשַו ")טו, שמות י(

  ףרּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמא ֶׁש" שליטןסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהת ֵמֹוּיִת אֹויֵגּוּל ִּדטבלאותיא ִבָנ ןָּלַהְל

  ."יםִׁשָחת ְּתרֹועֹו"ל ק ֶׁשסּוָּפת ַלַחַּתב ִמ"ב ַר"ֶרד ֵע"ִון ָּד"ֵגָמ

 

   .ח"התש, ל"ת ישרא"מדינ, ה"נוג, ד"ִון ָּד"ֵגָמ ,יםִׁשָחת ְּתרֹועֹו"ל ֶׁשוכאן הוא מצא צרוף 

  

עיין 



  .םִיַמָּׁשַּב םדֹוע ָאַב ֶצתאֹוְרַהְלּו ץֶרָאר ָהּוּדַכְל בֵרָקְתִה ְל ַמְאִּדיםבַכֹוּכי פּוָצ ג" תשעןָוְׁשֶחְּב' ידְּב

 אֹו ,ׁשֹוֵחט אֹו ָּדם ַמִּקיז אֹו ֵצַחרֹו אֹו ִיְהֶיה ַמְאִּדים ּכֹוָכב ֶׁשַּמָּזלֹו ִמי .)קנו שבת( ַּבְּגָמָרא

 שמות 'יקר כלי'ב 'ע( ."ָרָעה" ִנְקָרא ֶזה ּכֹוָכב ֵכןְו ָּדם ִעם ִמְתַקֵּׁשר ַמְאִּדים בֹוַכּכים ֶׁשִארֹו .מֹוֵהל

ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד " )י, שמות י(י "ְּבַרִּׁשא ָבּוּמַּכ. יםִמת ָּדיכּוִפְׁשה ּוָעל ָרב ֶׁשָּצַמ ְמַסֵּמל ֶזה ְּדכֹוָכב .)י ,י

רֹוֶאה ֲאִני ָּבִאְצַטְגִנינּות ֶׁשִּלי אֹותֹו ּכֹוָכב , ָאַמר ָלֶהם ַּפְרעֹה, ּכֹוָכב ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשְּׁשמֹו ָרָעה, "ְּפֵניֶכם

ה ְלָהְרָגם "ׁש הקבּוְכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל ּוִבֵּק. עֹוֶלה ִלְקַראְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ִסיַמן ָּדם ַוֲהִריָגה

ְראּו ִּכי "זֹו ִהיא ֶׁשָאַמר ָלֶהם , "ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם"ֶׁשה ִּבְתִפָּלתֹו מָאַמר 

.  ֶאת ַהָּדם ְלַדם ִמיָלה ֶׁשָּמל ְיהֹוֻׁשַע אֹוָתםְךְוָהַפ, "ַעל ָהָרָעה' ַוִּיָּנֶחם ה"ִמָּיד , "ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם

 םדֹע ָאַב ֶצתאֹוְרַהְלּו, ץֶרָאר ָהּוּדַכב ְלֵרָקְתִהים ְלִדֲאב ַמַכֹוי ּכפּו ָצג"ן תשעָוְׁשד ֶח"יְּבֶׁשה ָנרֹוֲחַאם ָלַסְרֻּפ

ר ַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵהי ֶׁשִפח ְּכַתֶּפת ַּבֶדֶמעֹוג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמת ַעֶזֶּמַר ְמה זֹוָעָפֹוּתד ֶׁשאֹן ְמֵכָּתִי. םִיַמָּׁשַּב

ר ֵתיֹוה ְּבָלדֹוְּגים ַהִמָּדת ַהיכּוִפה ְׁשָיפּו ְצה זֹוָמָחְלִמְבּו, ג"ת תשעַנְׁשת ִּביֹוְהה ִלָיפּוג ְצגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמֶׁש

ם ב ָּדרֹם ֵמדֹע ָאַבל ֶצֵּבַקל ְידֹוָּגם ַהָּיַהר ֶׁשַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ, יתִׁשנֹוֱאה ָהָיְרטֹוְסִהם ַּבַעי ַּפה ֵאָתְיָהֶׁש

 ַׁשָּבת ֵליל ִּבְתִחַּלת ִּכי ַלְיָלה קֶֹדם ֶׁשְּיַקֵּדׁש ַׁשָּבת ְּבִתּקּוֵני ָּכתּוב )א 'רעא ח"או( א"מּוָבא ְּבמגן ֵכְו. ְךֵפָּׁשִּיֶׁש

ה ֶזְו. יםִדֲאל ַמַּזם ַמיל ִעִחְתה ַמָּלֻאְּגן ַהַמד ְזא סֹוהּוֶׁש, תָּבַּׁשת ַהיַסִנל ְּכ ֶׁשֶׁשַהְּזָמןים ִארֹו .ַמְאִּדים ַמַּזל הּוא

ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹׁשְך : ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן" )ג, יואל ג(ק סּוָּפן ַהֹוׁשְל

 ִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון 'הה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ְוָהָי:  ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא'הְוַהָּיֵרַח ְלָדם ִלְפֵני ּבֹוא יֹום 

ן יָמִסְו, הָּמי ַחּוּקה ִלֶיְהִּיים ֶׁשִא רֹו". קֵֹרא'ה ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר 'הּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר ָאַמר 

י ל ִּכ" זאָרְזן ֶעְּבם ִאָהָרְבי ַאִּבם ַרָכָחת ֶהַעַּדם ק ָׁש"רדא ָּבָבן מּוֵכְו. יםִמָּיית ַהִרֲחַא ְּבםִיַמָּׁשַּבם ל ָּדֶׁש

י ֵנְפן ִלָמְּז ַהתֹואֹוה ְּבֶיְהִי תרֹואֹוְּמת ַהרּוְדַק ְו,תמֹוצּו ֲעתמֹוָחְלל ִמת ַעֵפא מֹות הּורֹואֹוְּמת ַהרּוְדַק

ל ים ַעִתְפ מֹויּוְהה ִיֶּלֵאים ָהִניָמִּסַה ְו,ֹוּתר ִאֶׁשים ֲאִּמַעָהג ְוגֹוָמג ּוֹות ּגַפֵּגם ַמיא יֹוִה ְו,'ם הא יֹוּבֹ

  ".ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם"ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶלֶּפל ַמר ַעֵמָאן ֵיֵכ ְו.הֶּזר ַהָבָּדַה

  ."ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור"

ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיִתי ַיֲעקֹב , ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשהָאַמר ַה, ָנָתן אֹוֵמר' ר )ז, ר יט"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

 ברּוְּכת ֹוּיִתא אֹוהּור כֹוְּבּו ."ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור "ְךָּכ,  ַהָּמִׁשיַח ְּבכֹורְך ֲאִני עֹוֶׂשה ְלֶמֶלְךָּכ, ְּבכֹור

 )מג, במדבר ג(ב תּון ָּכֵכְו. ַהְּבכֹוָרהת ַלֲעַמה ְלֶּכְזז ִנָא ֶׁש,ב"תשעד ף ַעֶלֶאף ָהֹוּסים ִמִנ ָׁשח"רכן ַיְנִמם ְּכֵהֶׁש, ְךרּוָּב אֹו

 ִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. רכֹוְּבן ַיְנִמ ְּכח"רכְּבִגיַמְטִרָּיא ם א ַּגל הּוֵלֹוּכם ַה ִערָכָזְו". ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר"

ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף " ,יםִרכֹוְּב ַהןַיְנת ִמם ֶאֵּיַסם ְמק ָׁשסּוָּפַהא ֶׁש"שליט

. הָּלֻאְּגץ ַהז ֵקָמְרן ִנֶהָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוב "כל ים ַעִזְּמַרְמ ,"ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף"ּו. "ְׁשלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים

ת ַנף ְׁשד סֹו ַע,ק"תת ַנְׁשי ִּביִׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶשֶקּבַֹהים ֵמִנ ָׁש273ל ים ַעִזְּמַרְמ. "ְׁשלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים"ּו

ק סּוָּפף ַהסֹוְו. ףֶלֶאף ָהד סֹוב ַע"תשע ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַרְמ" ְּבכֹור ָזָכר" קסּוָּפת ַהַּלִח ְּתינּוְיַה. ב"תשע

י ֵנל ְׁשה ַעָּלֻאְּגל ַהת ַעזֹוְּמַרְמַה ןיֹוְדִפה ּויָדִקְּפ לת ֶׁשנֹוֹוׁשם ְלת ָׁשרֹוָּכְזן ֻמֵכְו. ב"עד תשַעים ֶׁשִנָּׁשל ַהז ַעֵּמַרְמ

, תהילים צח(ב תּון ָּכֵכְו". ַהְּׁשלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתִים ְּפדּוֵיי ְוֵאת" "ָּכל ְּבכֹר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּפקֹד ":יםִרָּפְסִּמַה

ים ִנָּׁשה ַּבָּלֻאְּגל ַהֶׁש דֶסֶחה ַלֶּכְזִּנֶׁש". ַחְסּדֹו ֶוֶאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו ָזַכר" )ג

     ".ָזַכר" ןַיְנִמ ְּכרּוְתֹוּנֶׁש

 הֵּנִה .בַתָּכֶׁש הָדָּנַק ליאֹוִרְטְנֹוּמִמ א"שליט סעְלייֶזַמ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה לֶׁש בֹוָּתְכִמ תֶא הֶזָּב יףִסהֹוְל ׁשֵי

 תּוּיִנֲע הָרֹוׁשְו ,הָמָדֲא תיַדִעְר ,תיגֹוִרֲהַו תיחֹוִצְר ,הָׁשָק הָנָׁש יםִּבַרָה ינּוֵתנֹווֹוֲעַּב נּוָל הָתְיָה אתזָֹּכ תֵעְל

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

 דעֹוְו



 ,הָרֹוּתַה תַּלִחְּתִמ יםִקסּוְּפַה ןַיְנִמְּב רּפְֹסִּת רֶׁשֲאַּכ יִּכ .הָרֹוּתַה יֵקסּוְפִּב אֶלֶּפ זֶמֶרְּב רָּכְזִנ הֶז הֵּנִהְו .םֵחַרְי 'ה םָלעֹוָּב

 דברים( בתּוָּכַה רַמָא )הדברות בעשרת העליון טעם לפי( יםִקסּוְּפַה ןַיְנִמְּב א"תשע יםִפָלֲא 'ה רַּפְסִמְּב קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת

 ".ָהִרים מֹוְסֵדי ַוְּתַלֵהט ִויֻבָלּה ֶאֶרץ ַוּתֹאַכל ַּתְחִּתית ְׁשאֹול ַעד ַוִּתיַקד יְבַאִּפ ָקְדָחה ֵאׁש ִּכי" )כב ,לב

 ,יתאִׁשֵרְּב דַע הָרֹוּתַה ףֹוּסִמ ַעֵרְפַמְל יםִקסּוְּפַה רּפְֹסִּת םִא םַגְו .ע"תש ת"ר "ְחִּתיתַּת אֹולְׁש דַע" בתּוָּכַה ןֵכְו

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ֶלֶחם ּתֹאַכל ַאֶּפיָך ְּבֵזַעת" בתּוָּכַה רַמָא ,א"תשע יםִפָלֲא 'ה ןַיְנִמְּב קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת

 ֹוּב ְוֵיׁש ,"הֶדָּׂשַה בֶׂשֵע תֶא" בתּוָּכ ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמַה ,"יָךֶּפַא תַעֵזְּב" יֵנְפִל קסּוָּפַּבֶׁש א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ

י ֵׁשְּמה ֻחָּׁשִמֲחל ַהָכים ְּבִקסּוְּפן ַהַיְנִּמא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ב"תשע'ה לֶׁש תֹוּיִתאֹו תיכּוִמְס

ים ִקסּו ְּפב"עית ִחְפם ַנִאְו.] 955ים ִרָבְּד. 1288ר ָּבְדִּמַּב. 859א ָרְקִּיַו. 1209ת מֹוְׁש. 1534ית אִׁשֵרְּב [5845א ה הּוָרֹוּת

   .5773ר ַּפְסל ִמֵּבַקְנ, יןִמָּיץ ַהת ֵקיא ֶאִבֵּמֶׁשד ֶסן ֶחַיְנִמְּכ

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

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

ד ַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיַּׁש

, "יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ע

 ְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ

 יּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיל ְוּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפְּת

ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָל ְו.יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצא ַהלֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִרְצ

ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ": ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּוְד ".ִיָׁשי

ים ִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב" ָּדִו,ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ן ֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהֶׁש

ת ַני ְׁשֵרֲחא ַאבָֹּיע ֶׁשַבּׂשֹן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרְל, לָּזַמ  אֹוםֶחֶלן ַיְנִמְּכ, יםִּלִהְתים ִּבִקָר ְּפח"עד  עֹוִנְׁשֲארּו ב"עק ֶרי ֶּפֵרֲחַא

ים ִנָּׁשן ַהַיְנִמ ְּכל"תתק ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְתִפּלֹות ָּדִוד" ֶׁש)א יום א"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. ב"תשע

 ת"כדת "ר". ִודָּד ִפּלֹותְת ּלּוָּכ"א ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. דַחת ַיֹוּיֻלָּגל ַהָכר ְלַזְגִּני ֶׁשִליַמיִנִּמַה

 ד"כ ת"ר ת"כד 'בקֲֹעת ַיַּלִהְק'ר ֶפֵס ְּבַּכּמּוָבא, הָּלֻאְּגץ ַהל ֵקז ַעֵּמַרְמּו .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגא ְּבהּוֶׁש

 קקּוָח ]ת"כד[ הֶז םֵׁשְו ,נּוֵקְדִצ יַחִׁשָמ טֵּׁשַקְתִמ ןֶהָבּו ,י"אדנ יֵפרּוֵצ ד"כ דסֹו םֵהְו ,יןיִטִׁשְכַּת

  .חֹוְצִמ לַע

ֶּבן , ה ְוָאַמר לֹו"ָעָנהּו הקב. "עִׁשַּוְעִּתי ְולֹא ִתְׁשָמ' ַעד ָאָנה ה", ִהְתִחיל צֵֹוַח )תהילים ז( ׁשָרְדִּמַּב

 ְוַאַחר ָּכְך ּתֹאַמר הֹוִדיֵעִני ֶאת ,ת"ף ֵּבי" ְּכתֹב ְלָך ְּבלּוַח ֶאָחד ָאֶל,ּתֹוָרה ַאָּתה ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ

ִּכי יֹום ָנָקם ", רְוֵכן הּוא אֹוֵמ. "ַוַּיְעֵנִני ַוּיֹאֶמר ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל ַהֻּלחֹות", ְוֵכן הּוא אֹוֵמר. ַהֵּקץ

ת יו ֶאָלב ָעּתְֹכִי ְוַחח לּוַּקִּי ֶׁשה לֹוֶנעֹו' ה ַו,"יַתד ָמַע"' ת הל ֶאֵאֹוק ׁשקּוַבֲחים ֶׁשִארֹו. "ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה

' א. ןָיּוּלִמְבם ּוָטּוׁשְפת ִּבֹוּיִתב אֹו"כל ַה ָּכתב ֶאּתְֹכם ִנִא, אָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ץֵּקת ַהע ֶאַדֵין ְוָיּוּלִמת ְּב"יף ֵּב"ֶּלַאָה

ן "ִיו ַז"יי ָו"ת ֵה"ֶלל ָּד"יֶמת ִּג"יף ֵּב"ֶּלַא. 'ת' ש' ר' ק' צ' פ' ע' ס' נ' מ' ל' כ' י' ט' ח' ז' ו' ה' ד' ג' ב

 .5772א ָּיִרְטיַמִגְּב. ו"י ָּתן"י ִׁשׁש"יף ֵר"י קֹו"ִדי ָצ"ן ֵפ"ִי ַעְך"ֶמן ָס"ם נּו"ד ֶמ"ֶמף ָל"ד ַּכ"ת יֹו"ית ֵט"יֵח

ז ֵּמַרְלן "יִדיּוא ְּבהּוו "יי ָּת"ִדי ָצ"ת ֵפ"ית ֵט"יו ֵח"יי ָו"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָּבּוּלִּמַהא ֶׁש"ץ שליטד ַּכִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ִצּיֹון ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ןרֹוֲחַאץ ָהת ֵקיַנִחְבִּב, רֵתיֹוי ְּבִביַרֵּמי ַהּוּלִּמם ַהא ַּגהּוְו, ן"יִדד יּוסֹוא ְּבהּו ֶׁשב"עם ל ֵׁשַע

  .תֹוּיִתאֹו ב"כן ַיְנְמה ְּכֶלעֹו 2+7+75+ ,5772ל ת ֶׁשרֹוָפְּסם ַהכּוְּסא ֶׁש" שליטִסיּבֹוִני

 מֹוְּכ ,תלּוָּגַהֵמ לאְֹגִל אָּבֶׁש הָּלֻאְּגַה םֵׁש אהּו הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש )'ו ושער 'א שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס

 רַעַׁש ַעל זֵּמַרְל ,"ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר ּכֹה" )יד ,ג שמות( ֶׁשָּכתּוב

 יףִסהֹוְו

 ינּוִצָמ

 אָבמּו



 הֶיְהֶא םן ֵׁשֵכ ְו.ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְלהֹוִציא מֶׁשה ֶאת ָׁשַלח ֶׁשהּוא ֶאְהֶיה ֶׁשִּנְקָרא יםיִׁשִמֲחַה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא .ה"ה ֵה"ֵה, ת"ֶלו ָּד"ָו. ה"ֵה, א"ד ֵּפ"ֶמָל, ה"ד ֵה"ה יֹו"ף ֵה"ֶלָא, יּוּלִמי ְּדּוּלִמּו, יּוּלִמן ְּב"יִהי ֵהּוּלִמְּב

ה "ֶיְהם ֶאן ֵׁשֵכְו. יּוּלִמי ְּדּוּלִמּו, יּוּל ִמינּוְיַה, הֶיְהֶאים ִמָע ְּפ'בל ז ַעֵּמַר ְמ"הֶיְהר ֶאֶׁשה ֲאֶיְהֶא"ן ֶׁשֵכָּתִיְו. ב"תשע

ם כּוְּסא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ה"ֶיְהֶאד ם סֹו ֵהן"יִהֵהי ִּכ, ה"ֶיְהם ֶאִיַמֲעל ַּפז ַעֵּמַרן ְמ"יִהי ֵהּוּלִמְּב

  .הֶיְהֶא םן ֵׁשַיְנְמה ְּכֶלעֹו 2+7+75+ ,5772ל ת ֶׁשרֹוָפְּסַה

 קֹוֶדם ֶׁשִּיָּגְמרּו ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו."ֶרב ִיְהֶיה אֹורְוָהָיה ְלֵעת ֶע" )ז ,יד זכריה(

ל  ֶׁשטֹוּוׁש ְּפׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִא רֹו. ְוָכל ַהּטֹוב ָהָאמּור ַעל ִיְׂשָרֵאלַגּהֶאֶלף ָׁשָנה ִיְהֶיה אֹור ַהּנֹ

ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב " ןֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכ"ת תשעַנף ְׁשסֹויל ְּבִחְתַּמֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶען ָהַמ ְז,"בֶרת ֶעֵעְל"א ָרְקִמ

, ב"תשעת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִג ְּב"בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִג ְּב"תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"ִיְהֶיה אֹור

, יםִנ ָׁשר"אֹוף ֶלֶאף ָהד סֹוה ַעָּנֶּמר ִמֵאָּׁשִּיֶׁש, ב"תשצית ְּביִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשף ַה סֹולז ַעֵּמַר ְמ"ראֹו"ן ֵכ ְו,"רה אֹוֶיְהִי"

 ".ִיְהֶיה" םד ֵׁשסֹוְּב. אבֹיד ָלִתָעת ֶליַנִחְבִּבע ּוַבֶּטל ַהַעֵּמה ֶּׁשת ַמת ֶאֶלֶּמַסְמית ַהיִנִמְּׁשה ַהָעָּׁשים ַלִסָנְכ ִננּוְחַנז ֲאָאְו

' ן הַמְז ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" בתּוָּכַהֶׁשא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 יףִסהֹוְו. הָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשה ְוָאע ֵמַבף ֶׁשֶלה ֶאָּׁשִמֲח ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְבּו. ב''ים תשעִפָלֲא

ת ֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַי ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"הרה

 )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהַע

ר ַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעת ֶׁשיבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג יתאִׁשֵר"

  .ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא". ֵבדאֹ ֵדיֲע ֲחִריתֹוַאְו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרָה

 הָמְיַמָּׁשַה הָרָעְסִּב הָלָעֶׁש ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה יוִחָא לַע דֹוֵּפְסֶהְּב א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ

 יףִסהֹוְו ףֵסֹוי ןֶּב יַחִׁשָמ ןֵה "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" לֶׁש ת"רָהֶׁש ,א"תשע זּוּמַתְּב ו"כ םיֹו יֵאָצמֹוְּב

 ןָרָמ ןֵכְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ץיצֹוִנ לֹו ׁשֵי יוָרָבְּד יִפְּלֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא יִּבַר ג"הרה יוִחָא לַע תֶזֶּמַרְמ "הֶּלֵא" לֶׁש 'אָהֶׁש

 יןִתָמְׁשִנ' סֵרְטְנֻקְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש דֹוֵּפְסֶהְּב רַמָא א"שליט ףֵסיֹו הָיְדַבעֹו 'ר צ"הראשל

 אּוְצד ָיֵּפְסֶהַהה ְוָיָוְלַהן ַהֵכְו. ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש א"שליט ןְרֶטְׁשְנְּגְרמֹו מ"גריַהֵמ 'יןִּתְדַח

 אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע שראל ני סעי לה רּוֲאְׁשִּנֶׁש תֹוּיִתאֹוָהֶׁש יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .ףֵסת יֹוַרֹוּפת יַביִׁשִמ

 ,ַלחֶֹדׁש ו"כ יֹום ַעל ְלַרֵּמז ,אֹוִתּיֹות ו"כ "ֵמֶאֶרץ ָיְצאּו ֲאֶׁשר לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" ְּבֵתבֹות ְוֵיׁש .א"תשע

 אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" ןֵכְו .ְּבַתּמּוז אָּיִרְטיַמִגְּב ֵאּלּו ֵּתבֹות ֶׁשַבע ת"ְוס ת"ְוָהר

א יָרִציֲחִבר ֲאָזָעְלי ֶאִּבַרא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִּלִּמַה םִע ףֵסיֹו יַחִׁשָמ רָזָעְלֶא

 666א ָּיִרְטיַמִגְּבר ָזָעְל ֶאיַחִׁשָמא ֶׁש"י שליטִנֹויּב ִסןֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ףֵסן יֹו ֶּבִמָּמִׁשיַחץ צֹוִנא ָּיִרְטיַמִגְּב

  .רּויּבן ִצַּבְרקֹול א ֶׁשָּיִרְטיַמִּגם ַהה ַּגֶזְו, 6ר ַּפְסִמ ְלְךָּיַּׁשף ֶׁשֵסל יֹוז ַעֵּמַרְמַה

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד : א ִמְרָמסַעד ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת ְוקֶֹדׁש ְוָצָב" )יג, דניאל ח(

ָרִאיִתי ָּפַתר ְּבֵׁשם ַרֵּבינּו ם י ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפִים ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק קֶֹדׁש

 ּוְבטּוִחים ,"רְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹו" ַעד ֶׁשָּיבֹא אֹותֹו ָהֶעֶרב ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ,"ַעד ֶעֶרב בֶֹקר"ְסַעְדָיה 

ַמְטִרָּיא י ַוֲאִני אֹוֵמר ִּכי ָהֶעֶרב ְוַהּבֶֹקר ָהָאמּור ָּכאן ִּג.ָאנּו ִּכי ְּדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם לֹא יּוָפר

ר ַמה לֹוֶצֹוא ר"ט שליטַלְּבְניֶזל ַאעְרֶּב' ג ר"הרהְו. ב"ד עַע ,"ֶקר בֶֹרבַעד ֶע"ז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנְו .הּוא

ק סּוָּפַהר ֶׁשַמה לֹוֶצא רֹו"שליט' י' א 'ג ר"הרהְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת "אָּיִרְטיַמִּגל ַהז ַעֵּמַרי ְמ"ִּׁשַרֶׁש

ת ַנֵּפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹו"ק סּוָּפ ַּבְךר ָּכַחר ַאֵאָּבְתה ִמֶּזַה

ה ֶיְהז ִיָאְו 5750ם ֵהֶׁש ,יִצֵחם ָוִיַּתל ְׁשפּות ָּכאֹוש ֵמלֹם ְׁשִיַּפְלַאת ָהיל ֶאִּפְכַה ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה". ִּתְכֶליָנה ָכל ֵאֶּלה

 בתּוָּכ

  יִּתְעַמָׁש

ב תּוָּכ



ה ָּלֻאְּגל ַה ֶׁשבֶרֶעת ָהַפקּו ְּתְוַתְתִחיל, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָה ֶׁשרֶקּבֹת ַהַפקּום ְּתֵּיַּתְסִּת ֶׁשינּוְי ַה,"רֶקב ּבֶֹרֶע"ל ן ֶׁשָמְּזַה

   .םֹוּית ַהצֹור ֲחַחַאְל

ית ִרת ְּביא ַּבִה ֶׁשןַטיְסִנַּגְפַא אֹו, ןיַרת ִאיַר ִּבןַרֱהֶטא ָּיִרְטיַמִג ְּבזמּוְרהּוא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"הרה

 תֹוָּלֻאְגם ּוָלעֹו ָהתַרֳהָטל ת ַעֶזֶּמַר ְמןַרֱהֶטן ֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעם ֵמים ָׁשִאָצְמִּנים ֶׁשִרְמ אֹוׁשֵיְו. ןיַרל ִאֶׁש

א ֶׁשֶאָחד ִמִּמְתַקֵני "ְׁשלֹמֹה ַרְייְסִקין שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םים ָׁשִעָׁשְרת ָה ֶאּוּלַכְּיֶׁשְּכ, הֶּזם ַהקֹוָּמַהיל ֵמִחְתַּתֶׁש

  .ָקםֶזה , ּוְכֶׁשֶזה נֹוֵפל',  ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלקּום' ּוְמַרֵּמז ַעל ',קֹום'ְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו ַהַּגְרִעין ֶׁשָּלֶהם ִנ

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

ם ּוּגְרַּתַהים ֶׁשִארֹו. ְלָמא ָהֵדין ְוָדֵרי ַעְלָמא ְדָאֵתיִׁשיָחא ּתֹוִסיף ְׁשנֹוי ֵהיְך ָדֵרי ַעיֹוֵמי ַמְלָּכא ְמ

 ְךֶלה ֶמֶיְהִּיֶׁשא ְּכבֹיד ָלִתָעיו ֶלָתנֹוְׁשִל, ְךֶלה ֶמָיָהֶׁש ְּכְךֶלֶּמד ַהִול ָּדיו ֶׁשָתנֹוין ְׁשר ֵּבֶׁש ֶקֶׁשֵּיׁשה ֶּזק ַהסּוָּפת ַהד ֶאַמָל

א "שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יםִנ ָׁשו"תתפי ֵרֲחה ַאיָנִח ְּבּהָתאֹום ְּביֶהֵנְּׁש ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. יַחִׁשָּמַה

ק סּוָּפת ַּבֶזֶּמֻר ְמג"תשעת ַנְּׁשא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ַרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְׁשנֹוָתיו"ֶׁש

לּו ִמָּׁשם ֲעחֹון ַוַּיִגַוִּיְמְׁשחּו אֹתֹו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶלְך ְּב ")מה,  א,מלכים א(: ְךֶלֶמה ְלמֹלֹת ְׁש ֶאחּוְׁשָּמֶׁש

  ".הֹם ַהִּקְרָיה הּוא ַהּקֹול ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתםֵּתֵמִחים ַוְׂש

 ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי וטילק( ׁשָרְדִּמַּבל "י חזֵרְבת ִּדה ֶאל ֶזָּכִמ

 ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ָהעֹוָלם  ְוָכל ֻאּמֹות,ֶמֶלְך ָּפַרס ַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ,ּבֹו

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

 ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר

 ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, םָלעֹות ָהֹוּמֻאה ְּבֶׂשֲעַי' הין ֶׁשִדר ְּבָּבֻדאן ְמָכְו, לּוֲעְפים ִיִּיִסְרַּפה ַהָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבים ֶׁשִארֹוְו. ַּלְתֶכםְּגֻא

ל ת ָּכיב ֶאִרֲחַהן ְלָכמּוּו, ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבֶאְו, הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגת ַהה ֶאֶצרֹוץ ֶׁשיצֹוִּנת ַה ֶאׁשים ֵיִּיִסְרַּפי ַהֵרחֹוֲאֵּמֶׁש

ת ִיַּבַה. [ׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּבת ֶאנֹוְבה ִלָעְּיִסת ְוּוׁשה ְרָנְתָּנה ֶׁשיָדִחְיה ַהָּפִלְּקם ַהס ֵהַרָּפים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. ה ֶזְךֶרצֹם ְלָלעֹוָה

ר "גל ַה ֶׁשֹוּתְחַּפְׁשי ִמֵנְּבי ִמִּתְעַמן ָׁשֵכְו .)ועמו הסליחה, "רהפורים תו" מי שקשה לו לקבל דברים אלו יתייחס אליהם כ:הערה( ].יִנֵּׁשַה

ה ָיא ָהּלֹי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, לֵאָרְׂשד ִיֶג ֶנהּוֶּׁש ַמרּוְמאן ָאיַרם ִאם ִאַעי ַּפיֵד ִמנֹות ְּבל ֶאֵאֹוה ׁשָיָהֶׁש, ל"ין זצִׁשב ֶחֵאְז

  .יםִנת ָׁשרֹוְׂשי ֶעֵנְפר ִלָבם ְּכַעי ַּפיֵד ִמנֹוֹוׁשל ְלה ַעָרגּוה ְׁשָתְי ָהה זֹוָלֵאְׁש, לָלם ְּכָלעֹוי ָהֵנְיְנִען ְּבֵיְנַעְתִמ

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

ז "רמר ָהֵאֵבּו. ֲעלּו ֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַוֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹאיֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא ֲעִקיָבה ַי' ל ר"א

ן ֵכְו. אבֹה ָין ֶזַמְזִבּו, אבֹא ָיה לֹן ֶזַמד ְזַעֶׁש. ב"שעת תַנל ְׁשז ַעֵּמַרְל, ים ֲעָׂשִבלּוֲער ַיַמָאא ֶׁש"שליט

ֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַוֲעַדִין ֶּבן ן ֵכְו .ילֵעְלִד ְּכיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחה ֶׁשָנים ָׁשִעְבִּׁשל ַהז ַעֵּמַרְל, יםִעְבִׁשת ֹוּיִתאֹוֲעָׂשִבים 

 איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ 'ג ר"הרהז ֵמֶמיל ֶרֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו .ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעָּדִוד לֹא ָיבֹא

 יםִפָלֲא 'ה ןַיְנִמְּב קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת ,יתאִׁשֵרְּב דַע הָרֹוּתַה ףֹוּסִמ ַעֵרְפַמְל יםִקסּוְּפַה רּפְֹסִּת םִא ֶׁשא"שליט

א "שליט' ח' צ' ג ר"הרהְוהֹוִסיף  .ב"תשע'ה לֶׁש תֹוּיִתאֹו תיכּוִמְס ֹוּב ְוֵיׁש ,"הֶדָּׂשַה בֶׂשֵע תֶא" בתּוָּכ ,ב"תשע

ה ֶז, ב"ת תשעַנד ְׁשַע ֶׁשינּוְיַה. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁשַו" )יב, תהילים קב( ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדֶׁשָאַמרב תּוָּכַהֶׁש

  .בֶׂשֵעב ָהַּצה ַמֶיְהִי

 לַע יםִזְּמַרְּמֶׁש ,לֵאָרְׂשִי יֵפחֹו למּו םָּיַה יֵקְמִעְּב ּוּלַּגְתִהֶׁש זַּגַה יֵרָגֲאַמ לַע א"שליט ןַמְּדְלֶפ בַרָה יףִסהֹו

 םִיַּמַּכ" ,םָי תיַנִחְּבִמ יםִאָּבֶׁש הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יֵקְמִע תֶא תֹוּלַגְל ּוּכְזִּיֶׁש ,אבָֹל ידִתָעֶל לֶׁש עַפֶּׁשַהֵמ היָמִעְט

 תמֹוֵׁש תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה תיַמִעְּטִמ םעְֹטִל ,םָּיַה יֵקְמִעֵמ יִמְׁשַּג עַפֶׁשְל ינּוִכָז ןֵכָלְו ".יםִּסַכְמ םָּיַל

 לַע ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש יִפְּכ .אבָֹל ידִתָעֶל הֶּכְזִּנֶׁש יִנָחרּוָהְו יִמְׁשַּגַה עַפֶּׁשַה לַע זֵּמַרְמ ןָתָיְוִל .רָמָתְו ןָתָיְוִל יםִרָגֲאַּמַה

יף ִסהֹוְו

 בתּוָּכ

ין ִבָנ

 ינּוִצָמ

 דעֹוְו



 רֶׁשֲא תַעַּדַה אהּו ןָתָיְוִל תַּדֻעְס )יא( א"ָרְּגַל 'הָמֵלְׁש ןֶבֶא'ָּב אָבמּו ןֵכְו .ַּבָּים ָרִאיִתי ָּגדֹול ָמאֹור :)עד ב"ב( ןָתָיְוִּלַה

 גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ּהָּנֶּמִמ הָלְעַמְל יןֵאֶׁש הָלדֹוְּגַה הָחְמִּׂשַה אהּוֶׁש ,ץֶרָאָּב הֶּבַרְתִּת

 הָרֹוּתַה תדֹוסֹו עַפֶׁש לַע זֵּמַרְמ רָמָתְו .ו"ָּת ן"ִיַע ת"ֶלָּד ת"ַעַּד לֶׁש יּוּלִּמַה תֹוּיִתאֹו אהּו ןָתָיְוִלֶׁש א"שליט

 קָחְצִי' אָרְקִנ יםִרָגֲאַּמַה יֵלֲעַּב ןֵכָלְו ".חַרְפִי רָמָּתַּכ יקִּדַצ" תיַנִחְבִּב אהּוְו ,דסֹו ֹוּבֶׁש דסֹוְי יקִּדַּצַהֵמ יםִאָּבֶׁש

א "שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגַל יםִכָּיַּׁשֶׁש קָחְצִי דסֹוְו ,הָבּוׁשְּתַה דסֹו לַע מֹוְׁשִּב זֵּמַרְמַה ,'הָבּוׁשְּת

  .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּכי ָגז ִחיׁש" )י, תהילים צ(ב תּוָּכַהֶׁש

 גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִּמֶׁש ,גֹוּג ְךֶרֶע תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמְבּו ,)כ ,יד שמות( אָּתיְלִכְּמַה לַע א"ָרְּגַה תַסיְרִגְּב

 נּוָא הֶז לַעְו .דָבְלִּב תעֹוָׁש 'ג ְךֵׁשָּמִתְו ,אָּבַר אָנְעַׁשהֹו לֶׁש הָּמַחַה ץֵנָה םֶדקֹו תעֹוָׁש 'ג לֵחָּת

 םֹוּיֶׁש אֵציֹו ,ּואנֵבֵהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִדְל הֶּלֵא יםִרָבְּד רֵּבַחְנ םִאְו .תעֹוָׁש שלָֹׁש אָנְעַׁשהֹו יםִלְּלַּפְתִמ

ת עָֹׁש' גא ֶׁש"ז שליט"רמָהי ֵמִּתְעַמָׁשְו .גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ םיֹו תיֹוְהִל יפּוָצ ג"תשע אָּבַר אָנְעַׁשהֹו

 ָאֵמרְוֵי תצֹוֲח ןּוּקִתְּב יםִרְמאֹוֶׁש חַסּנַֹה ןֵכְו. אָּבא ַרָנְעַׁשהֹ ץֵנָה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע ןֵכְו. ג"תשעת ֹוּיִתאֹו

, תהילים קלז(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .ּגֹוֵאל ְלִצּיֹון ּוָבא .ַהּׁשֹוֵאל ַּדל ְלַעם

   .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ָלנּוֶׁשָּגַמְלָּת ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך " )ח

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

ה ַמ, הֶׁשה ָק ֶזקסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַה ְו,"ְׁשמֹו

ד ַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיַּׁש

, "יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ע

 ְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ

 יּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיל ְוּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהה ְויָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפְּת

ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָל ְו.יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצא ַהלֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִרְצ

ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ": ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּוְד ".יִיָׁש

ים ִארֹוְו . ֶּבן ִיַׁשיֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ן ֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהֶׁש

ת ַני ְׁשֵרֲחא ַאבָֹּיע ֶׁשַבּׂשֹן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרְל, לָּזַמ  אֹוםֶחֶלן ַיְנִמְּכ, יםִּלִהְתים ִּבִקָר ְּפח"עד  עֹוִנְׁשֲארּו ב"עק ֶרי ֶּפֵרֲחַא

ים ִנָּׁשן ַהַיְנִמ ְּכל"תתק ְּבִגיַמְטִרָּיא" ְתִפּלֹות ָּדִוד" ֶׁש)א יום א"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. ב"תשע

, יםִקסּוְּפ 'כ ׁש ֵיב"ע קֶרֶפְּבֶׁש א" שליטְיהּוָדה ּכֵֹהן' ג ר"ַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרהְוֵכן ָׁש. דַחת ַיֹוּיֻלָּגל ַהָכר ְלַזְגִּני ֶׁשִליַמיִנִּמַה

ב "ק עֶרֶפְּבב תּוָּכַהֶׁשא "שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא ן"ֵּב ןַיְנִמים ְּכִקסּוְּפל ַהת ֶׁש"רם ָהד ִעַחַיְו

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא, " ָכל ְמָלִכיםְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו"

ִנְׁשַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך . "ִּביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו' ִנְׁשַּבע ה", ַרִּבי ִחְזִקָּיה ָּפַתח ְוָאַמר .)ויחי ריג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ה ֶׁשּלֹא ַיֲעזֹב אֹוָתם ְּבֶאֶרץ ְוֶזה ִנְׁשַּבע ָלֶהם ְׁשבּוָע, הּוא ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ֶׁשָּלֶהם

 , ַמה ֶּזה ֵּבַרְכָּתִני,"ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחְך ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני". ׂשֹוְנֵאיֶהם

, ה"ל הקב ֶׁשינֹוִמד ְית ַייַנִחְבה ִּבָעבּוְּׁשַהר ַּקִעים ֶׁשִאאן רֹוָכ ְו.ְוִנְׁשַּבע ָלֶהם ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמָּנה, ָנַתן ָלֶהם ָּגלּות

, ה"ל הקב ֶׁשינֹוִמד ְית ַיל ֶאֵּמַסְמּו, דֶסֶח ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוֶׁש, ב"עם ד ֵׁשסֹויא ְּבב ִה"ת תשעַנְּׁש ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

,  ַהָּיִמין ֶׁשַּיֲחִזיר ְיִמינֹו ְלָפָניוֵקץ .)פסחים נו(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ. יןִמָּיד ַהַּצ ִמרֹוָּקי ִע ִּכ,"ֵקץ ַהָּיִמין"א ָרְקץ ִנֵּקַהְו

 א"תשע'ה  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ָּתרּום ְיִמיֶנָךָּתעֹז ָיְדָך " )יד, תהילים פט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ֶׁשֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְּפֵני אֹוֵיב

א ָׂשי ֶאִּכ", לֵאָרְׂשם ִית ַעל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשִנ' הק ֶׁשסּוָּפַהֵּמ ֶׁש)האזינו(' ית ַׁשַחְנִמ'ר ֶפֵסן ְּבֵּיַע. ב"תשע'הל ֵלֹוּכם ַהִעְו

' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ."ֵקץ ַהָּיִמין"ל ז ַעֵּמַרְל, הָרֹוּתר ַהֶפל ֵס ֶׁשיןִמָיד ַצב ְּבּתְֹכב ִלּוים ׁשיִלִחְת ַמ,"יִדם ָיִיַמל ָׁשֶא

 ןֵּיַע

 יףִסהֹוְו

 ןֵכְו



ל ם ַעז ַּגֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא, " ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָךִּתְׁשַלח ָיֶדָך" )ז, לים קלחתהי(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט' ח

  ".ְּבַיד ִּתְׁשָלחְׁשַלח ָנא ") יג, שמות ד( יַחִׁשָּמל ַהר ַעַמֱאֶּנק ֶׁשסּוָּפַה

ַאְמֵרי ֵליּה , ְוַאְמֵרי ָלּה ִמֵּבי ַרִּבי ֲחִניָנא, ֵּבי ַרִּבי ַאִמיִּכי ֲהוּו ִמְפְטֵרי ַרָּבָנן ִמ .)ברכות יז(א ָרָמְּגַּב

א "ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"ר הרהֵאֵבּו.  ַהָּבאםְוַאֲחִריְתָך ְלַחֵּיי ָהעֹוָל, עֹוָלְמָך ִּתְרֶאה ְּבַחֶּייָך, ָהִכי

ן ֵכְו. הֶּזם ַהָלל עֹון ֶׁשָמְּז ַהְךֵׁשָּמ ִיה זֹוָנד ָׁשַעֶׁש, ב"תשע ִגיַמְטִרָּיאְּב עֹוָלְמָך ִּתְרֶאהיא ה ִהֶּזם ַהָלעֹוה ָלָכָרְּבַהֶׁש

  .יָךֶּיַחְּב ָךְמָלֹועת ַנְׁשא ֵהְּתת " רב"תשע

 ,"'גֹוה ְונֹון ִיְׂשֶג ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבחָרְפר ִיָמָּתיק ַּכִּדַצ"ק סּוָּפל ַהיו ַעָרָבת ְּד ֶאׁשֵרֹוּדם ֶׁשר ָׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדן ְּבֵּיַעְנ

 יְךִלֲה ַּתׁשֵיְו, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְלָרָּדְגא ַהן לִֹיַדיא ֲעא ִה"ז תשעּוּמף ַּתל סֹו ַעאָתלּוף ָּגסֹוה ָרָּדְגַהַהה ֶׁשֶאְרִנ

, ייִעִבְּׁשף ַהֶלֶא ָהְךר ָּכַחַאְו, יםִתֵּמת ַהַּיִח ְּתְךר ָּכַחַאְו, יַחִׁשָּמת ַהיַא ִּבְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגף ַהל סֹוה ֶׁשָרָּדְגַהַהיל ֵמִחְתַּמֶׁש

ְּכֶאֶרז ", 'כּו ְוַעל ָּגלּוָתא ְּדָבֶבל ִאְּתַמר, "ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח" רַהּזֹן ַהֹוׁשה ְלֶזְו. יםִׁשָדץ ֲחֶרָאם ָוִיַמ ָׁשְךר ָּכַחַאְו

ּוִמַּׁשְעָּתא ִּדְסִליק ַעד ְּדָקִאים , אי ֶאֶרז ְּדִאְתַעֵּכב ְלַסְּלָקָאההּוא ְּכַה, ְּבָגלּוָתא ַּבְתָרָאה, "הַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶג

ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ". ַעד ַּדֲעִביד ֵצל ִּבְנהֹוָרא ִּדיָמָמא, הּוא יֹוָמא ְוִׁשירֹוָתא ְּדיֹוָמא ַאֲחִריָנא, ְּבִקּיּוֵמיּה

, "עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה", ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, "ּו ַיְפִריחּוֵהינלְֹּבַחְצרֹות ֱא", ְלִזְמָּנא ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, "'ה

ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים "ִּדְכִתיב , ְלָבָתר, "ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעָנִנים ִיְהיּו", ְּבַההּוא יֹוָמא ְּדִיְׁשַּתַּכח ָעְלָמא ָחרּוב

ף ל סֹו ֶׁשיְךִרֲאַּתת ַלֶרֶּבַחְת ִמיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבא ֶׁש"ָרְּגי ַהֵרְבִּדִמר ּוַהּזֹי ַהֵרְבִּדן ִמָּמַקה ְלֶאְרת ִנֶמֱאֶבּו". ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה

ל ר ֶׁשאֹויר ָהִאָהיל ְלִחְתר ַיָבב ְּכ"ת תשעַנְׁשת ִּביטֹוִּׁשל ַהי ָּכִפְלר ֶׁשֵאָבְנּו, ה"ף תשעד סֹוים ַעיִקִחְרַּמ ֶׁשׁשֵיְו, ב"תשע

, ּוּכְזא ִיל לֵֹאָרְׂשם ִים ַעִא ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגים ֶׁשיִכִרֲאם ַּת ֵהּוּלל ֵאן ָּכָבּוּמַּכ. לֵאָרְׂשִיע ְלַבא ׂשבֹיל ָלִחְתַיְו הָּלֻאְּגַה

 ".הָּניֶׁשִחֲא "ּוכָז.) סנהדרין צח( אָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ, דַּיא ִמבָֹי, ּוּכְזל ִיֵאָרְׂשם ִים ַעִאְו, אבֹב ָלָּיר ַחָב ְּכּוּלים ֵאיִכִרֲאַּתַבּו

 ְמאֹד ָעְמקּו 'הַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך " יםִרָּכְזִּנים ַהִקסּוְּפי ַהֵנְפ ִליַעִפֹוּמק ֶׁשסּוָּפַהא ֶׁש"שליט' ח' צ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .ה"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא". ַמְחְׁשבֶֹתיָך

 ןֵכְו ".תַהֵּנרֹו ִׁשְבַעת ָך ֶאת ַהֵּנרֹת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּוְּבַהֲעלְֹת" )ב ,ח במדבר( בתּוָּכז ַּבָּמֻרְמ ב"תשע

 ַהֵּנרֹות אֹור )א דרוש א"ח( 'יםִּתִעְל היָנִּב' רֶפֵסְּב אָבמּוּו ".תֵּנרֹוַה ְבַעתִׁש ָיִאירּו"ת ֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג

ה ָרנֹוְּמת ַהים ֶאיִקִלְד ַמיּוָהֶׁש' יםִּית ַחַבֲהַא'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו .הְוַהְּתׁשּוָע ְלַהְּגֻאָּלה ֻמְבָהק ִסיָמן הּוא

א בֹיד ָלִתָעֶלְו, יםִרָפה ְסָּׁשִמֲחה ֵמָמְכ ָחנּו ָלׁשם ֵיֹוּיַהז ֶׁשֵּמַרְל, תרֹוי ֵנֵנד ְׁשים עֹויִקִלְד ַמיּו ָהְךר ָּכַחַאְו, תרֹוה ֵנָּׁשִמֲח

  .יםִפָסים נֹוִרָפי ְסֵנְׁשה ִלֶּכְזִנ

  

 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
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 fish@neto.net.il  או במייל
  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל

  . ראיות על ביאת המשיח בקרוב360ב כ"שלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשעניתן לקבל ללא ת
  .לשלוח בקשה למייל. יצא לאור בעימוד מחודש עם פרקים וכותרות
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