
 
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                 דף מתוך סדרת הספרים
  

  ]לצלם לזיכוי הרבים מותר[  .דֶסֶח בגימטריא ב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָלִפים 'ה חוקתפרשת גליון 

  .לֶבֶחן ֹוׁשְּל ִמהָלָּבַחי ֵכֲאְלַמ .חּוט ִליַעתְק ִמְּלׁשֹון עַלֶקַהף ַּכ

 יםִארֹו ,בַּכֶּכֶל בֹו ְקׁשּוָרה ,אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ַרִּבי ',כּוְו ֲעֵביָרה ַהעֹוֵבר ְוָכל .)ה ז"ע( ַּבְּגָמָרא

 'ׁשֶדּקַֹה ַחרּו רַעַׁש'ְּב אָבמּו ןֵכְו .יוָלָעְבִל טחּוְּב רּוׁשָּקֶׁש בֶלֶּכ מֹוְּכ םָדָאָל הָרּוׁשְק הָרֵבֲעֶׁש

 ֶׁשחֹוֵטא ְּדָאָדם ֵערּוב ִמְּלׁשֹון יאִה ַּדֲעֵבָרה ִנְרֶאה .טחּו אהּוֶׁש לֶבֶּכ תיַנִחְּב אהּו בֶלֶּכֶׁש )נד 'ע( ל"יַזִרֲאָהְל

ב תּוָּכַה ֶׁש)קמ(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְּמ'א ַּבָבן מּוֵכְו .ַהּטֹוב ְלתֹוְך ָהָרע ֶאת ֶׁשַּמְכִניס יֵדְי לַע ,ָוָרע טֹוב ְמַעְרֵּבב הּוא

  ב "ֶלֶּכת "ס" יָךֶרֲחים ַאִלָׁשֱחֶּנ ַהל ָּכָך ְּבבֵּנַזְיַו ")יח, דברים כה(א ָרֲחא ַאָרְטִּסים ַּבִרּוׁשְּקים ֶׁשִאְטחֹול ַהר ַעֵּבַדְמַה

  .ל"ֶב ֶּכאֹו  

' ְוִאם ּתֹאַמר ֲהֵרי עֹוֶמֶדת נ, עֹוֵסק ִּבְזכּותְמעֹוֵנן ֶׁשעֹוֵסק ְּבָעֹון ְולֹא  :)ויקהל רטו(ַּבּזַֹהר 

ֶׁשֲהֵרי לֹא ְיכֹוִלים ִלְׁשלֹט ְּבאֹותֹו ִסְטָרא ַאֲחָרא ַעד ֶׁשְּמָעְרִבים ּבֹו ,  הּוא ַוַּדאיְךָּכ, ָּבֶאְמַצע

רֹוִאים ֶׁשְּיִניַקת . ְּדַבר ֱאֶמתִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַקֵּים ֶׁשֶקר ְיָעֵרב ּבֹו , ֵערּוב ֶׁשל ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְּכחּוט ֶאָחד ַּדק

.  ֵחְטאיֵדל ְי ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַעחּוט ַּדק ֶׁשַּמְכִניִסים יֵדל ְיַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵמַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ַע

ִּדְלָכל ָאָדם ֵיׁש חּוט ַחְׁשַמל רּוָחִני ֶׁשל , ּוִנְרֶאה ְלָבֵאר ָהִעְנָין ֶׁשִאם ָהָאָדם חֹוֵטא ֵיׁש ְיִניָקה ַלִחיצֹוִנִּיים ִמֶּמּנ

, ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ֶׁשַפע, ְויֹוֵרד ָלעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוְך ַהְּקִלּפֹות, ֵמַעל ָּכל ַהְּקִלּפֹות, ֶׁשַפע ֶׁשַּמִּגיַע ֵמַהְּקֻדָּׁשה

 ֲאִחיָזה ִויִניָקה ְּבתֹוְך ַהחּוט ןְוֵיׁש ָלֶה, ְּקִלּפֹות ְלתֹוְך ַהחּוט ֶׁשּלֹוהּוא ּגֹוֵרם ְלַהְכִניס ֶאת ַה, ְוִאם ָהָאָדם חֹוֵטא

ְּכִפי ֶׁשְּמַרֵּמז ַהּזַֹהר ֶׁשָּכל ֶׁשֶקר ֵיׁש לֹו חּוט ֶׁשל ֶׁשֶקר ְלֶּקֶׁשר ְוֵכן הֹוֵפְך ַה. ֶּפַׁשעְלֶּׁשַפע ְוהּוא הֹוֵפְך ַה, ֶׁשּלֹו

ִמְּלׁשֹון  הּואֵחְטא  ְוֵכן .יִרֶק ְלרָקְּית ַהֶאְו. תֶׁשבֹ ְלתָּבַּׁשת ַהֶאְו, עַגֶנ ְלגֶנעֹת ָה ֶאְךֵפן הֹוֵכְו .ֱאֶמת ְּבתֹוכֹו

 .ִּדְבָכל ֵחְטא ֶׁשָאָדם חֹוֵטא הּוא ַמְכִניס ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַלחּוט ֶׁשּלֹו. חּוִטים ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָטאנּוְו, חּוט

  ת "שית ַהים ֶאיִאִצֹוּמ ֶׁשינּוְיַה, אְטֵחר ָאְׁש ִנטחּו ִמ'הים יִדִרם מֹוִאא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .'ת האֹוז ָּבָמְרִּנַה  

, לֹא ִּבְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא,  ֶאֶרץְךּוְבֶדֶר, ּוְבִמְׁשָנה, ָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו ְּבִמְקָרא :)קידושין מ(ַּבִּמְׁשָנה 

, ַהְיינּו ֶׁשִּמי ֶׁשַהחּוט ֶׁשּלֹו ָקׁשּור ָחָזק ַּבּתֹוָרה, "ְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתקְוַהחּוט ַה"ֶׁשֶּנֱאַמר 

פיוט (ְוֵכן ְמֻרָּמז ִּבְתִפַּלת יֹום ִּכּפּור ָקָטן . הּוא ׁשֹוֵמר ָעָליו ֶׁשּלֹא ֶיְחָטא ְולֹא ַיְכִניס ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַלחּוט ֶׁשּלֹו

  ָאַרְגִּתי ֶאל ִּכי , ִּדיִני ֲאִני ֵאַדע ָּבֵאׁש ָקלּוי, ִעם ּדֹוק ִרְׁשִעיחּוֵטי ֲעוֹונֹוַתי , ֹון ִלִּבי ֶאְצלֹו ָּגלּוי ַוַּדאי ְזד)יום זה

   . חּוטְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ַחָּית "ר" ִאיׁש ָהָּׂשאִיְטאֹו ֶח ")יג, במדבר ט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִּפְׁשִעי  

ַּכְּפִתיל " ּוְפַתְלּתֹל" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. " לֹו לֹא ָּבָניו מּוָמם ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלּתֹלִׁשֵחת" )ה, דברים לב(

ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשין  ָׁשם 'ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים'ּוְב. ַהֶּזה ֶׁשּגֹוְדִלין אֹותֹו ּוַמִּקיִפין אֹותֹו ְסִביבֹות ַהְּגִדיל

רֹוִאים ֶׁשַהָּכתּוב ַמְמִׁשיל ַהחֹוֵטא ְלֶאָחד ֶׁשְּמסֹוֵבב חּוט . ן ְסִביב ַהַּקׁשְּפִתיָלה ְלֵנר ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשַּמִּקיִפי

  ְוַהֵחְטא ּגֹוֵרם ֶאת , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהֵחְטא ּגֹוֵרם ֶׁשחּוט ַהָּנָחׁש ְמסֹוֵבב ֶאת חּוט ַהַחְׁשַמל. ִמָּסִביב ְלחּוט

  . "ְּפַתְלּתֹל"ַה  

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָקְרַּבן ַחָּטאת ְמַנֶּקה , ִחּטּויא ִמְּלׁשֹון יִה, ַחָּטאת ֶׁשַהָּלׁשֹון )לו, מות כטש(י "ְּבַרִּׁש

  . ּוְמַחֵּטא ֶאת ֻזֲהַמת ַהחּוִטים  

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

ּוְמֻרָּמז 

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 



 

 ,ְׂשֵמִחים ָהיּו ַהחּוט ִּביןּוְכֶׁשִהְל ,ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ָׂשִעיר ְּברֹאׁש ,ָאדֹם חּוט - ְזהֹוִרית ֶׁשל ָלׁשֹון ָקְׁשרּו ְּדָלֵכן

 לֶׁש ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶאת ְמַסֵּמל ָהָאדֹם ְּדֶצַבע ,.)סז יומא( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשִּנְמֲחלּו ְוָיְדעּו

 ְוַהחּוט ,ָיָצא ֶׁשַהָּנָחׁש ָיְדעּו ּוטַהח ּוְכֶׁשִהְלִּבין ,:)נ תזריע בזוהר 'ע( ,ַהְּקֻדָּׁשה ַצד ֶאת ְמַסֵּמל ַהָּלָבן ְוֶצַבע ,ֵעָׂשו

 ַּכֶּׁשֶלג ַּכָּׁשִנים ֲחָטֵאיֶכם ִיְהיּו ִאם" )יח ,א 'ישעי( ַלָּכתּוב ֶזה ִעְנָין ַמְסִמיָכה ָׁשם ְוַהְּגָמָרא .ָלָבן ִלְהיֹות ָחַזר

   ָאדֹם ְלחּוט ַהֵחְטא תֶא ְמִׁשילַמ ַהָּכתּובֶׁש רֹוִאים ָּכאן ְוַגם ."ִיְהיּו ַּכֶּצֶמר ַכּתֹוָלע ַיְאִּדימּו ִאם ַיְלִּבינּו

   ָלָבן ְלחּוט ֵמַהֵחְטא ַהָּטֳהָרה תֶאְו ,ַהָּנָחׁש ַעל ַהְמַרֵּמז  

 ְוָהיּו ,ֵמָעָליו ַהֶּדֶׁשן ֶאת ְמִסיִרין ָהיּו ֶּבָחֵצר עֹוֵמד ֶׁשָהָיה ַהְּנחֶׁשת ִמְזַּבח )יז ,ד ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש

 ֶׁשָעָליו ,ַהֵחְטא ִמן ִיְׂשָרֵאל ֶאת אֹוֵרג ָהָיה ֶׁשהּוא ְּבַאְרָּגָמן ָלָּמה ,ַאְרָּגָמן ֶּבֶגד ָליוָע ּפֹוְרִׂשים

 ֶאת אֹוֵרג ָׁשם ו"מהרז ּוְבֵפרּוׁש .ּוְׁשָלִמים ְועֹולֹות ,ַוֲאָׁשמֹות ְוַחָּטאֹות יֹום ְּבָכל ְּתִמיִדין ַמְקִריִבין ָהיּו

 ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַהֵחְטא ִמן ֲאִריָגה ְךַׁשָּי ְךֵאי ִעּיּון ְךְוָצִרי ,ִמן אֹוֵרג נֹוָטִריקֹון ָּגָמןַאְר ,ַהֵחְטא ִמן ִיְׂשָרֵאל

 ְוַהִּמְזֵּבַח ,ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ְלחּוֵטי ַהחּוט ֶאת ְוקֹוֵׁשר ,ָהָאָדם ְּבחּוט ּפֹוֵגם ְּדַהֵחְטא ,ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע אֹוֵרג ַהָּלׁשֹון

 ְוֵכן ,ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֵמחּוֵטי ַהחּוט ֶאת ּומֹוִציא .ַהְּקֻדָּׁשה ְלַצד ֵמָחָדׁש ַהחּוט ֶאת אֹוֵרג ָהָיה ַהֵחְטא ֶאת ֶׁשִּכֵּפר

   ִהיא ְּדַהְּסִליָחה ,אֹוִתּיֹות 'ג ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "חַסָּלְו ֹובט ֲאדָֹני ַאָּתה ִּכי" )ה ,פו תהילים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ט"חּו

  .ֵמָחָדׁש ַהחּוט ֲאִריַגת  

ְוֵאין , ְוַכָּמה ַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל, ַהְּתׁשּוָבה ׁשֹוֶבֶרת ַּכָּמה ְּגֵזרֹות ְוִדיִנים .)משפטים קו(ּזַֹהר ַּב

ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְמַרֵּמז ַעל חּוֵטי , ְּדַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזלִנְרֶאה . ִמי ֶׁשעֹוֵמד ִמְּפֵני ַהְּתׁשּוָבה

  ְוַהָּנָחׁש יֹוֵצא ,  ַהְּתׁשּוָבה ִנְׁשָּבִריםיֵדל ְיְוַע, 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ַּבְרֶזל ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י ֵטחּוֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 

  . ֵמַהַחְׁשַמל  

 ִעם ְמַדְקֵּדק הּוא ָּברּוְך דֹוׁשֶׁשַהָּק ְמַלֵּמד ,"ְמאֹד ִנְׂשֲעָרה ּוְסִביָביו" :)קכא יבמות( ַּבְּגָמָרא

 ִעם ְמַדְקֵּדק הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ,ְּדָבֵרינּו ְלִפי ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַהַּׂשֲעָרה ְּכחּוט ְסִביָביו

 תֶא ְוֶׁשְּיַנְּצלּו ,םֶׁשָּלֶה ָהרּוָחִני ַהַּׂשֲעָרה חּוט ְלתֹוְך ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶאת ְוַיְכִניסּו ִיְפְּגמּו ֶׁשּלֹא ַהַּצִּדיִקים

 ל"ָהֲאִריַז ְּבֵׁשם )ח"סקי 'ח( 'הָררּוְּב הָנְׁשִּמ'ַּב ּומּוָבא .ַהֵּׁשם ַלֲעבֹוַדת ִּבְׁשֵלמּות ַהחּוט ַהְׁשָּפעֹות ָּכל

   ְבּדֹקִי ִּדיקַצ ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה ,ִמידָּת יִצּיֹוָתיוִצ ְפִרידַי ִּדיקַצ ,אהּו ת"ִציִצ ת"ֶׁשר

   .ַהַּׂשֲעָרה חּוט ֶאת ִלְפּגֹם ֶׁשּלֹא ,תֹוָהרּוָחִנּי ְּבִציִצּיֹוָתיו ִלְבּדֹק ָּתִמיד ָצִריְך ְּדַהַּצִּדיק ,ִמידָּת יִצּיֹוָתיוִצ  

 ,ַאְסָּכָרא ןֶׁשְּבֻכָּל ָקָׁשה .ָּבעֹוָלם ִנְבְראּו ִמיָתה ִמיֵני ּוְׁשלָׁשה ֵמאֹות ְּתַׁשע .)ח ברכות( ַּבְּגָמָרא

 ְוִאיָּכא ,ַנְׁשָרא ְּדַלֲאחֹוֵרי ְּדַעְמָרא ִּבְגָבָבא ְּכִחיְזָרא ָּדְמָיא ַאְסָּכָרא ,ְנִׁשיָקה ֶׁשְּבֻכָּלן ִניָחא

 ִהיא ֵתרְּביֹו ַהָּקָׁשה ַהִּמיָתה ַהְיינּו ,ֵמֲחָלָבא ִבִניָתא ְּכִמְׁשַחל ָּדְמָיא ְנִׁשיָקה ,ֵוֶׁשט  ְּבִפי ִּכְפטּוֵרי ְדָאְמִרי

 ִּבְבִחיַנת אֹו .ַהּקֹוִצים ַאֲחֵרי ִנְמָׁשְך ַהֶּצֶמר ִמן ֶׁשְּקָצת .ִמּקֹוִצים ֶצֶמר חּוֵטי ִנּתּוק ִּבְבִחיַנת ְוִהיא ,ַאְסָּכָרא

 ְנִׁשיָקה ּוִמיַתת .ָקםְלַנְּת ְוָקֶׁשה ,ַּבְּנָקִבים ְּבדַֹחק ֶׁשְּתחּוִבים ַהְּסִפינֹות ֶׁשל ֲחָבִלים ַהְיינּו ,ֶוֶׁשט ְּבִפי ְּפטֹוֵרי

 ַּבּזַֹהר ןֵּיַע[ ,ְּפִתיָלה ִּבְבִחיַנת ִהיא ְּדַהְּנָׁשָמה ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ֵמָחָלב ַׂשֲעָרה ִלְמִׁשיַכת ֶנְחֶׁשֶבת

 ַעל הָלָּבֲח ַהּוַמְלֲאֵכי  ַהּגּוףת ֶאִליטּוַמְׁש חֹוֵטא ּוְכֶׁשָאָדם ,]ֶׁשַּבֵּנר ְּפִתיָלה ִּבְבִחיַנת ֵהם ִּיְׂשָרֵאלֶׁש :)ס תקונים(

 ֶׁשִהיא ַהְּנָׁשָמה תֶא ְלַנֵּתק ְמאֹד ָקֶׁשה ִמיָתתֹו ּוִבְׁשַעת .ַהְּנָׁשָמה ִעם ַהּגּוף ֶאת קֹוֵׁשר הּוא ֲהֵרי ,ַהְּנָׁשָמה

 ֶׁשל ְלחּוט אֹו ,ַּבּקֹוִצים ֶׁשִּמְסַּתְּבִכים רֶצֶמ ְלחּוֵטי ִנְמָׁשל ֶזה ָלֵכן .הָלָּבֲח ַהּוַמְלֲאֵכי ֵמַהּגּוף ,חּוט ִּבְבִחיַנת

 יֹוֵצאת ִנְׁשָמָתם ֲהֵרי ,ְנִׁשיָקה ְלִמיַתת ֶׁשּזֹוִכים ַצִּדיִקים ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .ְלַנְּתקֹו ְוָקֶׁשה ְּבדַֹחק ֶׁשָּתחּוב ְסִפיָנה

 )ויחי 'פ( 'ֵמיָׁשִרים ַמִּגיד' רֶפְּבֵס ָלׁשֹון ָמִצינּו ןְוֵכ .ִיּסּוִרים ׁשּום ְללֹא ֵמֶהָחָלב ַהּיֹוֵצאת ַׂשֲעָרה ִּבְבִחיַנת

   ְלחּוֵטי ַהְּנָׁשָמה ֲעִלַּית תֶא ֶׁשִהְמִׁשיל ְורֹוִאים ,ָנִקי ְּכֶצֶמר ָהֱאֶמת ְלעֹוַלם ֶׁשַּיֲעֶלה 'יֹוֵסף ֵּבית'ַל ֶׁשאֹוֵמר

   .טחּוַה ְךֶרֶּד ְּבַחָּכה הֶלעֹוֶׁש גָדְל הָלְׁשְמִנ יםיִקִּדַצ תיַתִּמֶׁש :)כה ק"מו(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ַהֶּצֶמר  

 ִנְרֶאה

 ָמִצינּו

 ינּוִצָמ

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



 

 ַעד ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ָך ִּביֵמי ְּבֻחרֹוֶתיָךּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאי ")קהלת יב(

ַהֶּכֶסף ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל  ֶחֶבל ] ֵיָחֵתְך-[ַעד ֲאֶׁשר לֹא ֵיָרֵתק : ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ

חּוט ַהִּׁשְּדָרה ֶׁשהּוא ָלָבן , "ֶחֶבל ַהֶּכֶסף" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו". ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים, ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה

ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז .  רּוָחִני ֶׁשחּוט ָהָאָדם הּוא ִּבְבִחיַנת חּוט ִׁשְּדָרה'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל' ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ַּכֶּכֶסף

חּוט " ֶחֶבל ַהֶּכֶסף" :)ש עה"שה( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש .ֶׁשָהָאָדם ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה קֶֹדם ֶׁשחּוט ֶזה ִיָּנֵתק ִמּגּופֹו

ת ל ֶאֵּמַסד ְמֶסל ֶח ֶׁשֶׁשחּוט, 'יִציתַחְׁשַמל ִצ'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו . ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטהְךֶׁשל ֶחֶסד ֶׁשִּנְמָׁש

ַעד ֲאֶׁשר "ְוַהְּכִתיב , "ַעד ֲאֶׁשר לֹא ֵיָרֵחק ֶחֶבל ַהֶּכֶסף" ְועֹוד רֹוִאים ֶשַהְּקִרי ַּבָּכתּוב ָׁשם הּוא .לַמְׁשַחַה

  , ֵיָרֵתק, ףּוּגַה ֵמֵּתק ִּבְׁשַעת ִמיָתהֶחֶבל ַהֶּכֶסף ָהרּוָחִני ִמְתַנֶׁשִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . "לֹא ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהֶּכֶסף

  . "ֵיָרֵחק", ַהְּנָׁשָמהם ד ִעַחף ַיּוּגַהֵמ ִמְתַרֵחק םַגְו  

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן.  ָּגַרר ַעְצמֹות ָאִביו ַעל ִמָּטה ֶׁשל ֲחָבִלים ְוהֹודּו לֹוְךִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל :)שם י(ַּבְּגָמָרא 

  ָלֵכן ִּבָּזהּו ִחְזִקָּיהּו ְוָגַרר , ֵּכיָון ֶׁשָאִביו ָהָיה ָרָׁשע ּוָפַגם ַּבֲחָבִלים ֶׁשּלֹו, ה ֶׁשל ֲחָבִלים ָּגַרר ַעל ִמָּטאהּו

  .ַעְצמֹוָתיו ַעל ִמָּטה ֶׁשל ֲחָבִלים  

 ַמְלֲאֵכי אֹוָתּה יןְמַקְּבִל ,ִמּגּוָפּה ּפֹוַרַחת ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֵּכיָון )רנג 'ע 'המדרשים אוצר'( ַהִּמְדָרׁש ןֹוׁשְל

 ִמְּלׁשֹון איִה אֹוָתּה קֹוְלִעין ְּדַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה .ַזַעם ְלַמְלֲאֵכי ַעִין ְּכֶהֶרף אֹוָתּה ְוקֹוְלִעין ,ַחָּבָלה

 ְוִאם .ַזַעם חּוֵטי ִעם ְוִנְקָׁשר ִנְקָלע הּוא ,ֵמת ְּכֶׁשהּוא ,חֹוֵטא ָהָאָדם ְוִאם ,חּוט ִהיא ְּדַהְּנָׁשָמה ,חּוט ְקִליַעת

 ָהָאָדם ֶׁשל ִמיָתתֹו )'ו שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא .ֵעֶדן ְלַגן ְועֹוֶלה ַלַחְׁשַמל ִנְקָׁשר הּוא ַצִּדיק הּוא

   גֹות זּוַבּו, לֵבא חֹוָרְקמ ִנ"סַה ֶׁש:)תיקונים נג( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ַהַּמְלָאִכים ְלַמֲעַלת ֶׁשעֹוֶלה ,לֹו ִהיא ַחִּיים

   .לֶבֶחן ֹוׁשְּלם ִמ ֵההָלָּבַחי ֵכֲאְלַּמים ֶׁשִארֹוְו. הָלָּבי ַחֵכֲאְלים ַמִאָרְקם ִניֶהֵּתְחַּתים ֶׁשִכָאְלַּמל ַהָכְו. הָלָּבאת ַחֵרְקִנ  
רֹאׁשֹו ָקׁשּור ְּכמֹו ֶחֶבל ֶׁש" ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו' ִּכי ֵחֶלק ה" )אגרת התשובה ה( 'ַתְנָיא'ְּב

 ְךה ָּברּו"ְוֶזה ִעְנַין ַהָּכֵרת ֶׁשִּנְכָרת ְוִנְפָסק ֶחֶבל ַהַהְמָׁשָכה ִמֵּׁשם ֲהָוָי, ְלַמְעָלה ְוָקֵצהּו ְלַמָּטה

ֶבל ָעב  ָמָׁשל ֵמֶחְךְוהּוא ַעל ֶּדֶר, ִמְּלָפַני ַּדְיָקא" ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני "בתּוָּכ ֶׁשֹוּוְכמ, הּוא

ס ּוְכֶׁשעֹוֵבר ַח, ג ִמְצֹות"ל ָּכלּול ִמַּתְרַי"ָּכָכה ֶחֶבל ַהַהְמָׁשָכה הנ, ג ֲחָבִלים ַּדִּקים"ָׁשזּור ִמַּתְרַי

 הּוא ַּכְבָיכֹול חֹוֵתְך ֵחֶלק םלֹוָׁשְוס  ַהְיינּו ֶׁשְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ַח. ַעל ַאַחת ֵמֵהָּנה ִנְפָסק ֶחֶבל ַהַּדקםלֹוָׁשְו

ֵּכיָון ֶׁשַעְכָׁשו ִהיא זֹוֶרֶמת ֶּדֶרְך , ַאף ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ַמְמִׁשיָכה ִלְזרֹם, ט ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָּבָאה ֵאָליו ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשהִמחּו

 .)נשא קלו(ינּו ַּבּזַֹהר ְוֵכן ָמִצ. ְוֶזה ִעְנַין ַהָּכֵרת, ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ֶנְחָּתְך ַהחּוט ֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, ַהְּקִלּפֹות

שפתי רננות (' קּבֹר ַיַבֲעַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ג ִמְצוֹות הּוא ֵמָהאֹור ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהְּׂשָערֹות ֶׁשְּלַמְעָלה"ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהתרי

ה ָגֵרְדה ַמֶּלַעְתִּמי ַהִנָח רּוְךָאְלת ַמאֹות ָול אֹוָּכה ִמָׂשֲעה ַנָרֹוּתי ַהֵקסּוְּפים ִמִלעֹוים ָהִלָבֲהַהֵמ )ד"פ

ר ַאְׁשִּנ ֶׁשתֹוָמְׁשת ִניַזִחת ֲאמֹוקֹו ְמְךֶר ֶּדיַעִּפְׁשַהְלד ּויֵרן ֵליֹוְלע ֶעַפר ֶׁשֵרעֹוְתי ִיד ִּכַע, הָגֵרְדר ַמַחַא

ין  ֵּבְךּוׁשט ָמא חּוָצְמִנְו, ןיֹוְלֶע ָהּהָׁשְרת ָׁשטּוְּׁשַּפְתִהא ֵמם הּוָדָא ָּבֶּׁשִּנְכַנסה ַמּו, הָלְעַמם ְלָׁשְרָׁש

ין ִטה חּוָשלְֹׁשם ִּכֵהְו. ה לֹוָמָׁשְּנין ַהר ֵּבֵחט ַאחּוְו, םָדָא ָלַחרּוין ָהר ֵּבֵחט ַאחּוְו, םָדָא ָלׁשֶפֶּנַה

 תֹוה אֹוֶׂשעֹוְו. ּוּלי ֵאִתי ְׁשֵטחּו' ים גיִקִזֲחַּמב ַהֶרי ֶעֵטחּום ְּכים ֵהִבים טֹוִׂשֲעַּמַהת ְוֹוְצִּמַהְו. יִתְׁש

  . יִתְּׁשל ַה ַעֵעֶרביף ִסמֹוא ְּכהּוְו, רי אֹוֵראֹויף ְמִסת מֹוֹוְצִמה ּוָרֹוי ּתֵדל ְים ַעָדָאן ָהֵּכ. תֶמֶּיה ַקיָעִרְי

  ".יַּיג ַחֵראֹי ָכִּתְדַּפִק "הּוֶזְו, נֹוקֹו ְלֹוׁשְפי ַנֵקְלת ֶחַּׁשֻדר ְקֹוּנין ִציק ֵּבִסְפַמ ּוׁשֶפֶּנק ַּבֵּבַּדְתן ִמֹוָעָהְו  

ַּדע ֲאהּוִבי ִּכי ָּבֵעֶרְך ֶׁשִּמְטֵוה , "יַּיג ַחֵראֹי ָכִּתְדַּפִק ")הקדמה(ה יָרִצר ְיֶפֵסד ְל"ראב ָהׁשרּוֵפא ְּבָבמּו

ֵּכן ֲהָויֹות ֲאֶׁשר ֵמֶהם ִנְתֲהָוה ֶנֶפׁש ָּכל ָחי , "ַּכְיִריָעהֶטה ָׁשַמִים ֹונ" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַהָּׁשַמִים ֶנֶאְרגּו

ָיַמי ַקּלּו ". "הָבֹוְוָיַמי ַקּלּו ִמִּני ָרץ ָּבְרחּו לֹא ָראּו ט"ְוַהּסֹוד ִּכי ִּבְכלֹות ַהָּיִמים ֶנֱאַמר ,  ֶנֱאֶרֶגתִהיא

ה "ה ּוְגבּוָר"ה ּוְגֻדָּל"ה ִּביָנ" ְוָהֵעֶרב ֵמָחְכָמ,יןִמְלל ָעא ָּכֵרֹוּבּוֵבאּור ֶזה ִּכי ַהְּׁשִתי יֹוֵרד ִמ. "ִמִּני ָאֶרג

ָאז ִיָּכֵרת , ָאְמָנם ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ְיֵמי ִחּיּותֹו. ת"ת ְוַתְחּתֹון ֲעֶטֶר"ּוְׁשִתי ֶעְליֹון ִּתְפֶאֶר, ד"ח ְוהֹו"ַצְוֶנ

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 

 הְוֶז

מּוָבא 

ן ֵכְו



 

ִקַּפְדִּתי ָכאֵֹרג ַחַּיי ִמַּדָּלה ְיַבְּצֵעִני ִמּיֹום ַעד ַלְיָלה "ה " זש, ֶׁשל ָהאֵֹרג ַהְּׁשִתי ְוָהֵעֶרבּוִטיןֵמַהח

  ִמּיֹום ַעד ַלְיָלה ַּתְׁשִליֵמִני ֵּפרּוׁש ,  ֵמַהָּמקֹום ַהִּנְקָרא ַּדָּלה ְוִהיא ֲעֶטֶרת ַיְחְּתֵכִניׁשרּו ֵּפ".ִניַּתְׁשִליֵמ

  . ַאָּתה ִהְׁשַלְמָּתה ּוִמֵּלאָת ָיַמי ּוְכָבר ִנְׁשְלמּו  

 ]קּוֵרי ַעָּכִביׁש[ה ְלחּוט ֶׁשל ּבּוְכָיא ֵיֶצר ָהָרע ִּבְתִחָּלה ּדֹוֶמ .)סוכה נב(ְּדֶזה ְמֻרָּמז ַּבְּגָמָרא 

הֹוי מְׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה "ֶׁשֶּנֱאַמר , ּוְלַבּסֹוף ּדֹוֶמה ַּכֲעבֹותֹות ֲעָגָלה

ָהָאָדם ְּבֵחְטא ת ֶאּוַמְכִׁשיל , ָּכִביׁשִּבְבִחיַנת קּוֵרי ַע, ַהְיינּו ֶׁשַּבַהְתָחָלה ַהֵּיֶצר ָהָרע ִנְכָנס ְּבחּוט ַּדק. "ַחָּטָאה

 .ֲעבֹותֹות ֲעָגָלהַעד ֶׁשָהָאָדם ַמְכִניס ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלָכל ַהחּוִטים ֶׁשּלֹו ְּבעִֹבי ֶׁשל , ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ָקָטן

 יׁשִבָּכַען ֵכ ְו. ַעָּכִביׁשקּוֵרי ְלַאט ְּכמֹו  ְּדָהָעְרָלה ִמְתַלֶּבֶׁשת ַעל ַהְיסֹוד ְלַאטָעְרָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא קּורְוֵכן 

  ים ִזְּמַר ְמיׁשִבָּכַעי ֵרּוּקא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. עַפֶּׁשת ַה ֶאבֵּכַעְּיֶׁשת ֹוּיִתאֹו

   ".ְךֶרֶּד ַּבָךְרָקר ֶׁשֲא"ר ַמֱאיו ֶנָלָעֶׁש, הָלְרָעת ָהל ֶאֵּמַסְמק ַהֵלָמל ֲעַע  

ִאם , ְּכמֹו ַהֶחֶבל ֶׁשרֹאׁשֹו ֶאָחד ְלַמְעָלה ְורֹאׁשֹו ַהֵּׁשִני ְלַמָּטה )' ט'אגרת התשובה ו( 'ַתְנָיא'ָמִצינּו ְּב

ׁשֶֹרׁש ְוָכָכה ַמָּמׁש ְּב,  ַאֲחָריו ַּגם רֹאׁשֹו ָהִראׁשֹוןְךְיַנְעֵנַע ְוִיְמׁשֹ,  ָאָדם ְּברֹאׁשֹו ַהֵּׁשִניְךִיְמׁשֹ

ַעד ,  ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ּוַמְחְׁשבֹוָתיויֵדל ְיַע,  ּומֹוִריד ַהְׁשָּפָעָתּהְךִנְׁשַמת ָהָאָדם ּוְמקֹוָרּה הּוא ַמְמִׁשי

ָאָדם ָעַבר ֲעֵבָרה ְוִנְתַחֵּיב ִמיָתה , ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו . ֵהיָכלֹות ַהִּסְטָרא ַאֲחָראְךּתֹו

ִּכְמַׁשל ֶחֶבל ַהִּנְפָסק , ַּדִּפים' ִיְקָרא ב, ִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְקרֹות ַּדף ֶאָחד, ַמה ַּיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה, קֹוםַלָּמ

ַהְיינּו ֶׁשָהָאָדם . ְוָכָכה הּוא ְּבֶחֶבל ַנֲחָלתֹו, ֶׁשִּבְמקֹום ַהֶּקֶׁשר הּוא ָּכפּול ּוְמֻכָּפל, ְוחֹוֵזר ְוקֹוְׁשרֹו

י ֵבְתִכא ְּבָבה מּוין ֶזֵעְכ ּו.ִביר ֶאת ַהְׁשָּפעֹות ַהחּוט ֶׁשָּבִאים ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּיַעְברּו ַלִּסְטָרא ַאֲחָראְּבֶחְטאֹו ַמֲע

 רֹואֹוא ְּבָּלֶא, תירֹוִפְּס ַהְךתֹות ְּבמֹוְּיַקְתִמת ּוירֹוִאן ֵמיָנן ֵאָמְצת ַעויֹוָוֲה ַה)פרשת שמיני(י ואִלד ָו"רמָה

  , יםִנֹוּתְחַּתת ַהַדבֹוֲעי ַּבלּוה ָּתֶּזר ַהֶׁשֶּקַהְו, םֶהר ָּבֵּׁשַקְתִּמא ֶׁש הּוְךרּוף ָּבסֹויְנט ֵאל חּוֶׁשל דֹוָּגַה

   .ןָתָדבֹוי ֲעִפה ְּכֶפ ָרק אֹוָזא ָחהּוְו  

ָרֵאל ָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ִאיָתא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂש )בהקדמה( 'ְּתרּוַמת ַהְּכִרי'ר ֶפְּבֵס

ּוְכֶׁשעֹוֵבר ִיְׂשָרֵאל ַּפַעם ַאַחת . ה ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל ַקָּיָמא ִּבְׁשֵני ְקָׁשִרים"ְוִנְׁשָמע ִנְקְׁשרּו ַלקב

  ָעַבר ָאָדם  :)יומא פו(ְוזֹו ֶׁשָאְמרּו , ֻהַּתר ַהֶּקֶׁשר ַהֵּׁשִני' ּוְכֶׁשעֹוֵבר ִיְׂשָרֵאל ַּפַעם ב', ֻהַּתר ֶקֶׁשר א

  . ְקָׁשִרים ֵמֲעֵבָרה זֹו'  ֶׁשֻהַּתר לֹו ַהברַמֹולה ָצָר, ֲעֵבָרה ְוָׁשָנה ָבּה ֻהְּתָרה לֹו  

 ֶׁשָהָרע ְּכמֹו ,ַהּטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ֵיֶצר ַמהּות ְלָפֵרׁש ִנְרֶצה )'ו נהר 'ז מעין( 'ְלַאְבָרָהם ֶחֶסד' רֶפַהֵּס ןֹוׁשְל

 ִהְתעֹוְררּות הּוא ַהּטֹוב ִיְצרֹו ְךָּכ ,ּבֹו ּוְכִניָסה ָּבָאָדם ְּבִחיָנה לֹו ֵיׁשְו ,ל"ַסָּמֵא ִהְתעֹוְררּות הּוא

 ְוֶחְציֹו ,יֹוְצרֹו הֹוד ְּבַקְרֵני ְלַמְעָלה ָקׁשּור ֶחְציֹו ,ָהָאָדם ֶאל ֵמַהּבֹוֵרא ְךִנְמָׁש ָטֳהָרה ֶׁשל חּוט ,ֱאלִֹהי

 ְוִיְתַעֶּבה ,ַהּטֹוב ֵיֶצר ּבֹו ַיְגִּביר ,ְךִיְתָּבַר ַּבּבֹוֵרא ְּדֵבקּותֹו ְךִׁשיַיְמ ִאם .ְוִנְׁשָמתֹו ָהָאָדם ְלֵׂשֶכל ָקׁשּור

 יֹוְצרֹו ַרֲחֵמי ֶחֶסד חּוט ִהְפִסיק ְוָהָרָׁשע ,ּבֹוְראֹו ִהְתעֹוְררּות ּבֹו ְוִיְתַרֶּבה ,ָהֲעָגָלה ַּכֲעבֹות ַהֶּזה ַהחּוט

   חּוט ְּבִתְקַות ֶלֱאחֹז ַּדַעת ּבֹו ֵיׁש ְוִאם ,ְרָׁשִעים ַקְרֵני ,ל"ַסָּמֵא לֶׁש ְּבַקְרָניו ְךַּבְּסָב ְוֶנֱאָחז ָעָליו

   .ַקְדמּותֹו ֶאל טֹוב ַהֵּיֶצר ָיִׁשיב ַהְּתׁשּוָבה  

יא ה ִהָּטִחַה ֶׁש'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  .ֵיֶצר ָהָרע ְּכִמין ִחָּטה הּוא ּדֹוֶמה .)ברכות סא(ַּבְּגָמָרא 

ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּבְּגָמָרא ְּׁשְּדֵיׁש ֶרֶמז  ִנְרֶאה, טחּול ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ַהָלְרָעת ָהיַנִחא ְּבץ הּוּמַֹהְו, טת חּויַנִחְּב

, ת ֵיֶצר ָהָרעֶׁשַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָחֵמץ ַהְמַסֵּמל ֶא .)פנחס רנב( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .הָּטִחל ַהַעץ ֶׁשּמַֹההּוא ִּבְבִחיַנת 

ְוֵכן . ָחֵמץֶׁשַּבִּמָּלה ' ַלחַמָּצה ֶׁשַּבִּמָּלה '  ֶׁשהֹוֵפְך ֶאת ַההחּוט ַּדקהּוא , ְלַמָּצה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ֵיֶצר ַהּטֹוב

   )א(ק ֶדי ֶצֵרֲעַׁש' ֵס ְּבאָבן מּוֵכְו. חּוט ַּדק ֶׁשֵּבין ַהְּקֻדָּׁשה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵיׁש ִׁשעּור ֶׁשל :)הקדמה ח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

  . ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה אָּלן ַלֵּגיִהָּנם ֶאֶדן ֵעין ַּגין ֵּבֵא  
  

ִנְרֶאה 

ְועֹוד 

מּוָבא 

  הְוֶז

ָמִצינּו 



 

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ה "יד הקבִתר ָעֵמן אֹועֹוְמי ִׁשִּבַר )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשָרְדִּמַה ןֹוׁשְל

 ְךֶלֶּמַהְו, םִיַרְצ ִמְךתֹוה ְּבָמָחְלים ִמִׂשעֹוים ְוִאָבּו, םִיַרְצי ִמֵראֹוה ְיֵצְקר ִּבֶׁשה ֲאָרבֹוְּדק ַלרֹוְׁשִל

, םיֶהֵנדֹול ֲא ַעדּוְרָּמים ֶׁשִׁשָניו ֲאָלים ֵאִצְּבַקְתִמּו', כּוְו, נֹודֹול ֲאד ַעַרָּמד ֶׁשֶבא ֶעם הּוָתיג אֹוִהְנַּמֶׁש

ית ִרְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .'כּו ְולּוֲעל ַיֵאָרְׂשם ִירֹול ְמַעְו. הָרבּוְגת ִּבכּוְלים ַמיִקִזֲחַמט ּוָעְמים ִּבִאְציֹוְו

' ן גָתָניֹו'  רג"יף הרהִסהֹוְו ".ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים", ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ְּכִתיב )הדרך השנייה(ה ָחנּוְמ

חמשה עשר  )ל פרק( 'רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרי ְּדֵקְרִפ'במצרים נרמז ְּב האחים המוסלמים א ששלטון"שליט

 אליהם וושני אחים יעמד', וכול לעשות בארץ באחרית הימים מעאדברים עתידין בני יש

ל י ָכֵנל ְּפַע" קסּוָּפַהא ֶׁש"ז שליט"רמָה יףִסהֹוְו .ד צמח בן דודו יעמם ובימיהבסוףנשיאים 

ה ֶזְו. תמֹוקֹוְּמל ַהָכאל ְּבֵעָמְׁשת ִיכּוְלת ַמים ֶאיִלִּפַּמים ֶׁשִמְלְסּוּמַה יםִחַאָה לז ַעֵּמַרְמ "לָפ ָניוָחֶא

 םה ָׁשָׁשָרָּפל ַהָּכ: ראּור ֵּבֶתֶיְבּו. הֶאם רֹוָלעֹול ָהָּכת ֶׁשנֹוָּגְפל ַה ֶׁשְךֶרֶדְּב ,"לי ָכֵנל ְּפַע" הָׂשֲעַנ

ה ל ַמר ַעֵּבַדה ְמָׁשָרָּפל ַהם ֶׁשּוּיִּסַהְו, תֹויָתִמיו ּוָּיי ַחֵנְׁשיו ּוָנָבאל ּוֵעָמְׁשת ִידֹוְלֹול ּתת ַעֶרֶּבַדְמ

ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני " )יח, בראשית כה( ,תֹויָתי ִמֵרֲחאל ַאֵעָמְׁשי ִיֵנְבה ִלָרָּקֶּׁש

ק סּוָּפם ַהּוּיִּסֶׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'ר ַהֵמה אֹול ֶזַעְו. "ֲאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפלִמְצַרִים ּבֹ

אל ֵעָמְׁשִּיֶׁש ,"לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע" בתּון ָּכֵכָלְו. יםִמָּיית ַהִרֲחַאאל ְּבֵעָמְׁשל ִיף ֶׁשֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ

ן ֵכָלְו, ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפת ְּכֹוּייִמִנת ְּפיכֹוִפֲה; יוָחֶאא ֵמָּלֶא, תרֹוֵחת ַאֹוּמי ֻאיֵדל ִּבֹוּפא ִילֹ

ים ִחַאָהה ֶׁשֶּזק ַהסּוָּפת ַהל ֶאֵּמַסְל' יםִמְלְסּוּמים ַהִחַאָה'ים ִדְרֹוּמל ַהם ֶׁשֵּׁשת ַהּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה

, "ןּכְֹׁשיו ִיָחל ֶאי ָכֵנל ְּפַעְו" )ילקוט בראשית עט( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לּכֹי יֵנֵעאל ְלֵעָמְׁשת ִיים ֶאיִלִּפַמ

ק סּו ָּפנּו ָלׁשֵּיא ֶׁשֵציֹוְו ".לָפָנ"א בֹיד ָלִתָעל ֶלָב ֲא,"ןּכְֹׁשִי"ה ֶּזם ַהָלעֹו ָּב".לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע"

  .ׁשָּמ ַמינּויֵנֵעם ְלֵּיַקְתִּמֶׁש, יםִמָּיית ַהִרֲחל ַאה ַעָרֹוּתַּב

 יַחִׁשָּמת ַהיַאת ִּבֶאַּבֲעבֹוָדה ְלָהִחיׁש  ע ִנְתַאֲחדּו"ַּכָּמה ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטׁש זיֶׁש

י  ְוַרִּב,ִניץ'ַהַּמִּגיד ִמָּקאְז:  ֲהלֹא ֵהָּמה.ה"ת תקעַנְׁשִּבְוִנְסַּתְּלקּו , ה" תקעב"ים תקעִנָּׁשַּב

ת יַאן ִּבַמְּזל ֶׁש"י חזל ִּפ ַענּוְרַא ֵּבינּוֵמָיְּב ֶׁשמֹוְכּו.  ְוַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין,ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ִמִריְמָנאב

ם ָּנַמְז ִּבְךָּכ. ה"ת תשעַנף ְׁשד סֹוב ַע"ת תשעַנף ְׁשֹוּס ִמיְךִלֲהם ַּתֵה, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ ּויַחִׁשָּמַה

ן יָוִסְּב' יד ה ַעָכְשְמִנְו, ב"ז תקעּוּמַתד ְּב"יה ְּבָצְרי ָּפִסרּור ָהֶּדְנַסְּכֶלד ַאֶגן ֶנאֹוְלֹוּפת ַנֶמֶחְלִמ

ת  ֶאְךפֲֹהים ַלִלדֹוד ְּגם עֹוא ִע" זיעִמִריְמָנאבמ "רמ ָהצּוְּמַאְת ִנלּוָּלים ַהִנָּׁשל ַהָכְו. ה"תקע

ק "ת תַני ְׁשֵרֲח ַאאּוָּב ֶׁשּוּלֵאים ָהִנָּׁשי ַהִּכ, הָּלֻאְּגת ַה ֶאיׁשִחָהג ְלגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמה ְלָמָחְלִּמַה

 א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶׁשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָּלֻאְּגל ַלָּגֻסן ְמַמ ְזיּוי ָהִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶׁשֶקּבֹה ַהָתְיָהֶׁש

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא זּוּמַּת ׁשֶדחֹו ןֵכְו .ַחיִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִג ְּבַתּמּוזְּבת "ֶלד ָּד"יּוֶׁש

 'קָחְצִי תַלֲחַנ' יםִלָּבֻקְמַה תיַביִׁשִמ א"שליט איַּכַז יםִּיַח ףֵסיֹו 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 .ב"תשע בָא ׁשֶדחְֹּב אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש ל"זצ יִרּוּדַּכ קָחְצִי 'ר ג"רהָהֵמ יםִמָעְּפ 'ג עַמָּׁשֶׁש

 הֶזְו

ָידּוַע 

 ןֵכְו



 

 בַרָהֵמ עַמָּׁשֶׁש ל"זצ םֶלֲעמֹו הָדהּוְי 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש יִדיהּוִמ םַּג יִּתְעַמָׁש ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד

 בָאְּב 'ט ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת תֹוּיִתאֹו ב"התשע בָא ןֵכְו .ל"זצ יִרּוּדַּכ

 ינּוִצָמּו .תָּבַׁשְּב לחּוָי בָאְּב הָעְׁשִּת ב"תשע תַנְׁשִּבֶׁש א"שליט יְךְיַר ירִאֵמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ִלְהיֹות ֶׁשָחל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ַלֲעקֹר יִּבַר ִּבֵּקׁש ֲחִניָנה 'ר ְּבֵׁשם ַזְבָּדא ַּבר ָּבאַא 'ר :)ה מגילה( יִמְלַׁשירּוִּב

 ְוִהֵּנה )מסעי( 'לֵאָרְׂשִי תַדבֹוֲע' רֶפֵסְּב אָבמּוּו .ִיָּדֶחה ְוִנְדָחה הֹוִאיל ָאַמר ,לֹו ִּניחּוִה ְולֹא ְּבַׁשָּבת

 ְּבָאב ִּתְׁשָעה ַלֲעקֹר יִּבַר ִּבֵּקׁש ַהְּגָמָרא ֵּפרּוׁש ָאַמר ִיְצָחק ַיֲעקֹב 'מוה ֱאלִֹהים ִאיׁש ַהַּצִּדיק

 ְוִעָּקר ְּכָלל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ָצַרת ַלֲעקֹר ֶׁשָרָצה ֵּפרּוׁש .ִיְדִחי יְדִחיְוִא הֹוִאיל ְוָאַמר ,ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל

 ב תּוָּכן ַהֵכְו . .ְלַגְמֵרי ִיְדִחי ְוִאיְדִחי ְוהֹוִאיל ,ַהָּקדֹוׁש יֹום ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ְיֵדי ַעל ַהֵּקץ ּוְלַגּלֹות

ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו .ב"התשעב ָא' ט אָּיִרְטיַמִג ְּב," ַחְסֶּדָךַהְׁשִמיֵעִני ַבּבֶֹקר" )ח, תהילים קמג(

 ב"ִיְׂשָרֵאל ְּבחֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו .בָא ׁשֶדחֹו אׁשרֹ אָּיִרְטיַמִגְּב ב"התשע הָלאּוְּגֶׁש א"שליט

 ב"ֹוֶדׁש ָאב התשעח ןֵכְו ."ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך" בתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּב

 ב"תשע'הֶׁש א"שליט ןזֹוְנרֲֹהַא רֹוּדיְגִבֲא 'ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה אָּיִרְטיַמִגְּב

  .ּהיָּתִעְּב ץֵק ןַמְז בַא ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְתַנְּבִאים ִמֵמיָדד ּוָּדד ְלֶאּיֹאַמר ַו" )כז, במדבר יא(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

י ִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתְבן ּוָתָנם יֹוּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבמּוּו. ה"אָמָּבאֹוא ָּיִרְטיַמִגת ְּב"ר "ַּמֲחֶנהַּב

ל  ַעאּוְּבַנְתד ִהַחם ַייֶהֵנְׁשּו. וָלְּׂשל ַהא ַעֵּבַנְתד ִהיָדֵמּו. יסִנְכ ַמַעֻׁשיהֹות ִוה ֵמֶשּמֹא ֶׁשֵּבַנְתד ִהָּדְלֶאֶׁש

ֻׁשַע ַּבר ֹוֶאְלָּדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא מֶֹשה ִמְתְּכִניׁש ִמן ַעְלָמא ִויה. נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. גגֹוָמג ּוֹוּג

 ,ָנֵאי ּוֵמיַעל ַיְתהֹון ְלַאַרע ְּכַנֲע, ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,נּון ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ִמן ַּבְתֵריּה

 ֵמיָדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא ְוַחְפַיין ָּכל ַמְׁשִריָתא .ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון

 ְּבַרם ְּתֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין ָהא ַמְלָּכא ְסִליק ִמן ַאְרָעא . ְלתּוְקָלאא ְוֶיֱהֵוי ְלַעָּמ,ְדִיְׂשָרֵאל

 ְוָכל ַעְמַמָּיא ִיְׁשַּתְמעּון ,ין ִקְטֵרי ַתִּגין ְוַאַפְרִכין לֹוְבֵׁשי ִׁשְריֹוִניןִכ ּוַמְכַנׁש ַמְל,יֹוַמָּיאָמגֹוג ְּבסֹוף ְּד

 ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא ,ֵליּה ּוְמַסְּדִרין ְקָרָבא ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל ַעל ְּבֵני ַּגְלָוָתא

ים ִּלִּמת ַהיר ֶאִּכְזם ַמן ָׁשָתָנם יֹוּוּגְרַּתַהל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַר ָהלָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ִיְׂשָרֵאלְד

ֶאְלָּדד " ןֵכ ְו.גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמק ִמֶלה ֵחֶיְהִּי ֶׁשיִמֹוּטר ַאּוּכל ים ַעִזְּמַרְמ ַהסימֹויִטיס ִאיִרִק

ל ה ֶׁשָנָּׁשיא ַהג ִה"תשעְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעג"תשעא ָּיִרְטיַמִג ְּב"ְּבִאים ַּבַּמֲחֶנהּוֵמיָדד ִמְתַנ

 ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה" )יז, במדבר כד(ה ָּלֻאְּגַהל ר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו. ןָּמַקְלִדג ְּכגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ

 בתּוָּכַּב זָּמֻר ְמא"תשעים ִפָל ֲא'הן ֵכְו .ג"תשעים ִּלִּמם ַהא ִעָּיִרְטיַמִגְּב, "ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב

  ".ּוֶרּנּוֲאׁש ַעָּתה"

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

. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַה ְו," ְׁשמֹוִיּנֹוןֶׁשֶמׁש 

 ְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו

ב "י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעז ֶׁשַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ָארּוְמבֹ, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַסְמ

ז ה ָאֶּלת ֵאמֹוָח ְנמּוְּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאַּכ, "יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ"ק "רדם ָהר ָׁשֵאָבן ְמֵכְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבְּכ

 יףִסהֹוְו

 יףִסהֹוְו



 

ה יָחִלְסה ּוָרָּפי ַּכֵנָיְנִעת ֵמֹוּלִפ ְּתְךַא, תאֹוָד הֹות אֹוירֹוִמ ְזּוּלר ָּכַמא ָאלְֹו, יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלָּכ

א לֹה ְוָרָּפא ַּכים לֹיִכִר ְציּוְהא ִיד לִֹון ָּד ֶּביַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִיל ְוּכֹם ַהֵּלַּתְׁשר ִיֶׁשֲאי ַּכִּכ, הָלָּצַהְו

א ָבמּוְד ".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָל ְו.יָׁשן ִיד ֶּבִות ָּדֹוּלִפ ְתּוּלז ָּכָאְו, הָלָּצַה

ִוד ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּד": ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתִּב

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

ם ִיַמֲעק ַּפ ַרהיָעִפ מֹו"ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי"ן ֹוׁשָּלן ַהֵכְו .יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּד ֶׁשִּגיַמְטִרָּיאַהֶׁש

ְוֵאֶּלה ") א, כג, שמואל ב(ק סּוָּפ ַּביַעִפה מֹוָּיִנְּׁשם ַהַעַּפַהְו. נּוְרַּכְזִהים ֶׁשִּלִהְתב ִּב"ר עמֹוְזִמת ְּבַחם ַאַעַּפ, יםִבתּוְּכַּב

ץ ל ֵקר ַעֵּבַדְּמֶׁשי ְּכַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדמֹוְׁש ִּבׁשֵּמַּתְׁשד ִמִוָּדב ֶׁשּוים ׁשִארֹו ְו".ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָע ְּפ'בן ֵכְו ".ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים" ,ףסֹוְו

ֵׁשם ֶׁשָעִׂשיִתי ַיֲעקֹב ְּכ, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשה, ָנָתן אֹוֵמר' ר )ז, ר יט"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

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

. כֹוָרהַהְּבת ַלֲעַמה ְלֶּכְזז ִנָא ֶׁש,ב"תשעד ף ַעֶלֶאף ָהֹוּסים ִמִנ ָׁשח"רכן ַיְנִמם ְּכֵהֶׁש, ְךרּוָּב  אֹוברּוְּכ

ן ַיְנִמ ְּכח"רכְּבִגיַמְטִרָּיא ם א ַּגל הּוֵלֹוּכם ַה ִערָכָזְו". ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר" )מג, במדבר ג(ב תּון ָּכֵכְו

ִמֶּבן " ,יםִרכֹוְּבן ַהַיְנת ִמם ֶאֵּיַסם ְמק ָׁשסּוָּפַהא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .רכֹוְּב

 ,"ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף"ּו. "ְעָלה ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְׁשלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִיםחֶֹדׁש ָוַמ

 273ל ים ַעִזְּמַרְמ. "ְׁשלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים"ּו. הָּלֻאְּגץ ַהז ֵקָמְרן ִנֶהָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוב "כל ים ַעִזְּמַרְמ

ְּבכֹור " קסּוָּפת ַהַּלִח ְּתינּוְיַה. ב"תשעת ַנף ְׁשד סֹו ַע,ק"תת ַנְׁשי ִּביִׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶשֶקּבַֹהים ֵמִנָׁש

ד ַעים ֶׁשִנָּׁשל ַהז ַעֵּמַרק ְמסּוָּפף ַהסֹוְו. ףֶלֶאף ָהד סֹוב ַע"תשע ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַרְמ" ָזָכר

: יםִרָּפְסִּמי ַהֵנל ְׁשה ַעָּלֻאְּגל ַהת ַעזֹוְּמַרְמ ַהןיֹוְדִפה ּויָדִקְּפל ת ֶׁשנֹוֹוׁשם ְלת ָׁשרֹוָּכְזן ֻמֵכְו. ב"תשע

תהילים (ב תּון ָּכֵכְו".  ַהְּׁשלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתִיםְּפדּוֵייְוֵאת " " ָּכל ְּבכֹר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלְּפקֹד"

 דֶסֶחה ַלֶּכְזִּנֶׁש". ית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו ַחְסּדֹו ֶוֶאמּוָנתֹו ְלֵבָזַכר") ג, צח

ה ֶנן מֹו"ַּבְמַרָה, יםִנו ָׁש"ה רדָתְיָהם ֶׁשִיַרְצת ִמלּון ָּגֵכְו ".ָזַכר" ןַיְנִמ ְּכרּוְתֹוּנים ֶׁשִנָּׁשה ַּבָּלֻאְּגל ַהֶׁש

ם ִיַרְצת ִמלּוָּג )מב, שמות יב(ן "ַּבְמַרי ָהִפְלּו. םִיַרְצִמי ְּבב ַחקֲֹעַּיה ֶׁשָנ ָׁשז"יד עֹו ְוו"רד. יםִנ ָׁשז"רכ

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הָמֹוּד היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה ְו.לּוֲאְגח ִנ"רכה ָהָנָּׁשַבּו, יםִנז ָׁש"ה רכָתְיָה

  ".ִנְפָלאֹות ּנּוַאְרֶא ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה(

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

ר ֵאֵבּו. יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא ֲעִקיָבה ַיֲעלּו ֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַוֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹא' ל ר"א

, אבֹא ָיה לֹן ֶזַמד ְזַעֶׁש. ב"שעת תַנל ְׁשז ַעֵּמַרְל, ים ֲעָׂשִבלּוֲער ַיַמָאא ֶׁש"ז שליט"רמָה

 יַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחה ֶׁשָנים ָׁשִעְבִּׁשל ַהז ַעֵּמַרְל, יםִעְבִׁשת ֹוּיִתאֹוֲעָׂשִבים ן ֵכְו. אבֹה ָין ֶזַמְזִבּו

ן ֵכְו .ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעַדִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹאֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַוֲען ֵכְו .ילֵעְלִדְּכ

 ַעֵרְפַמְל יםִקסּוְּפַה רּפְֹסִּת םִא ֶׁשא"שליט איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ 'ג ר"הרהז ֵמֶמיל ֶרֵע ְלאנּוֵבֵה

 בֶׂשֵע תֶא" בתּוָּכ ,ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ןַיְנִמְּב קסּוָּפַה יִּכ אָצְמִּת ,יתאִׁשֵרְּב דַע הָרֹוּתַה ףֹוּסִמ

ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט' ח' צ' ג ר"הרהְוהֹוִסיף  .ב"תשע'ה לֶׁש תֹוּיִתאֹו תיכּוִמְס ֹוּב ְוֵיׁש ,"הֶדָּׂשַה

ִצינּו ָמ

 ינּוִצָמ



 

, ב"ת תשעַנד ְׁשַע ֶׁשינּוְיַה. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש" )יב, תהילים קב( ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדֶׁשָאַמר

 :)בראשית כה(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. בֶׂשת ֵעיַנִחְבא ִּב הּויַחִׁשָּמַהר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. בֶׂשֵעב ָהַּצה ַמֶיְהִי

. ִׁשיַח ֵׁשִני ֶזה ָמ,"ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח". "ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ" , ֶזה ָמִׁשיַח ִראׁשֹון,"ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה"

ְוסֹוד . "ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה"ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר ,  ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָׁשם מֶֹׁשה ַלֲעבֹד ֶאת ַהְּׁשִכיָנה,ְוָלָּמה

ַעד ִּכי ָיבֹא ".  יֹוֵסףֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן, "ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו".  ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד"לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה"ַהָּדָבר 

. י''ְּתַלת ָעִלין ְּדִאּנּון ש יאהדונה. ן''ב שי'' ע"ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה"ָּדָבר ַאֵחר . ֶחְׁשּבֹון ֶזה ָּכֶזה.  ֶזה מֶֹׁשה"ה''ִׁשילֹ

ְתָרא ְּדִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ַעד ְּדֵייֵתי ַההּוא ֻּכְלהּו ָלא ִאְתַאֲחִדין ְּבַא. ב''ב ַעְנִּפין ְּדַתְלָיין ְּבהֹון ְּבחּוְׁשַּבן ע''ְוִאּנּון ע

ר ַהּזַֹהים ֶׁשִארֹו. ם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה''ְוָדא ִאיהּו ְוָאָד. א''ו ה''א וא''ד ה''ם ְּדִאיהּו יו''ְּדִאְקֵרי ָאָד

  .הָּלֻאְּגת ַהיא ֶאִבֵּמב ֶׁש"ם על ֵׁשד ֶׁשֹוּסה ַהֶּזֶׁש, בֶׂשֵעד ְלִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמר ֶאֵּׁשַקְמ

ל ס ַעָּסֻבְּמֶׁש' הָרמּוְּתל ַהַעה ְוָּלֻאְּגל ַהַע'ר ֶפל ֵס"אר זצוקַמְטַּסל ִמֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאב ָהַתָּכ

 ַרִּבי ,"ָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ָּדָברּוְוזֹאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּגא" )יב, רות רבה ז(ל "ַז ֲחׁשַרְדִמ

 ְוַעְכָׁשו ַעל ַהְּתמּוָרה ,"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" ֶׁשֶּנֱאַמרֲחִניָנא ָּפַתר ְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשָעַבר ָהיּו ְמַקְּלִסין ַעל ַהְּגֻאָּלה 

ְמֻׁשֶּנה ַּכּׁשֹור ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל  ּוְמֻׁשָּקץ ּוָּול ֵאין ְלָך ְמֻנ"ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב" ֶׁשֶּנֱאַמר

ה ָּלֻאְּגת ַה ֶאירּוִמֵהה ֶׁשֶּז ַהׁשָרְדִּמא ַּבה הּוָּלֻאְּגב ַהּוּכד ִעל סֹוָּכת ֶׁשיכּוִרֲאם ַּבר ָׁשֵאָבְמ ּו.ֵעֶׂשב

ז ֵּמַרְמ, אָתְרֹון ּתן ֶּבָנָחי יֹוִּבַרא ֶׁש"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. לֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹו ְּכ"ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"

ל ז ַעֵּמַר ְל,יָךֶיָחְלים ִּבִבָׂש ֲעלּוֲעַיה יָבִקי ֲעִּבַרר ְלַמא ָאהּוְו, יתִמָרֲא ַּבאָתְרֹוּתא הּו ֶׁשרֹוּׁשל ַה ַעמֹוְׁשִּב

א הּוה ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרל ֶׁשכֹוָיְבם ַּכִיַיָחְּלה ַּבֶזְו, לֵכר אֹוֹוּׁשַהה ֶׁשֶּזב ַהֶׂשֵעה ָּבָּלֻאְּגת ַה ֶאירּוִמָּי ֶׁשְךָּכ

י ִּבל ַרֶׁש] אָניְקִּד[ם ִיַיָחְּלַהאת ֵמֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמָּי ֶׁשינּוְיַה, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרׁשֹ

ר ֹוׁשה ְּבָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמֵהל ֶׁשֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹוְּכ, לֵכר אֹוֹוּׁשַהב ֶׁשֶׂשת ֵעַעָּפְׁשַהה ְליָבִקֲע

ה ָעְבִׁש ֶׁש)כב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. נּוְרַאֵבְדִּכב " עשתַנְׁשד ה ַעל ֶזָכְו. בֶׂשל ֵעֵכאֹו

ל ֶגֵעא ָהְטל ֵחר ַעֵּבַדְּמֶׁש, "ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"ק סּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְל, ב"ֶׂשֵעת "ז רּוּמַּתְּבר ָׂשָע

 )תהילים צב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּל'ר ַהֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תחֹוּוּל ַהרּוְּבַּתְׁשִנְו, זּוּמַּתר ְּבָׂשה ָעָעְבִׁש ְּבאּוְטָחֶׁש

ל  ֶׁש'תת אֹות ָהיף ֶאִסהֹור ְלָׁשְפֶאְו. הֶּזן ַהָיְנִעל ָהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"בֶׂש ֵעמֹוים ְּכִעָׁש ְרַחרְֹפִּב"ק סּוָּפל ַהַע

  .ב"תשעל ֵּבַקְנ, בָאה ְּבָעְׁשִּת

 ,ֶאְסֵּתר י"ר רשֵאָבְמּו ".ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר" ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין ְסֵּתרֶא :)חולין קלט(א ָרָמְּגַּב

ת ֹוּיִתאֹוָהְו. ְמָצֻאהּו ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ִּביֵמי ֶאְסֵּתר ִיְהֶיה ֶהְסֵּתר ָּפִנים ּו"ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר"

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

, היָלִגְר'  מׁשית ֵיִפסֹו' י םֵנְפִלְו', ת אֶרֶאְׁשִנ' י אֵנְפִּלֶׁש, ם"ם אכדטל ֵׁשל ַע"יַזִרֲאים ָּבִארֹוי ֶׁשִפְּכ[

ם ֵׁשְכ ּו.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹוָהים ְוִּלִּמם ַה ִעהָּכְלַּמר ַהֵּתְסֶאן ֵכְו]. 'ת תֶרֶאְׁשִנ' י תֵרֲח ַאְךָּכ

ת ִיַּב ַהׁשֶרׁשֹה ְלֶּכְזִנ, ב"תשער ְּב"ֵּתְסת ֶאֹוּיִתר אֹוַח ַאְךָּכ, יִנת ֵׁשִי ַּבׁשֶרׁשֹ ְלינּוִכר ָזֵּתְסר ֶאַחַאֶׁש

בגימטריא בית שני  שא"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו. ר"י אכייִׁשִלְּשַה

  .ב"תשע

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ



 

ר ַמָא )פסיקתא רבתי ח(, הָרֹוּתר ַהל אֹוים ַעִזְּמַרְּמת ַהרֹו ֵנְךֶרה ֶּדֶיְהה ִּתָּלֻאְּגַהש ֶׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ָלָמה , מֹוִציא ֲאִני אֹוָתה ַלָחְפִׁשי,"תרֹוֵנ ַּבֲאַחֵּפׂש ֶאת ְירּוָׁשַלִים"ַרְכָיה ַהּכֵֹהן ֵּבי ַרִּבי ְּב יִּבַר

ַאַחֵּפׂש " ָהֵוי ,"ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְשִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי"ְבִּתי ַּבּתֹוָרה ַּתִהְכ

 ," ַלָחְפִׁשיֵיֵצא"ן ֹוׁשְּליא ִמִה, "תרֹוֵנ ַּבֶאת ְירּוָׁשַלִיםֲאַחֵּפׂש "ן ֹוׁשָּלַה ֶׁשינּוְיַה ".תרֹוֵנ ַּבַלִיםָׁשְירּו

 ,)כב ,כא שמות( ַהְּגֻאָּלה לַע ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהת ַעֶזֶּמַרְמַה

 ַמְלֻכּיֹות ְלֵׁשׁש ֶרֶמז ,"ַיֲעבֹד ָׁשִנים ֵׁשׁש" ,םָׁש יִנקּוְזֶחַּב אָבמּו ןֵכְו ,"ִחָּנם ַלָחְפִׁשי ֵצאֵי ְּׁשִבִעתּוַב"

 .ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ָוֵאיָלְך ִמָּׁשם .ֱאדֹום ,ָיָון ,ָמַדי ,ָּבֶבל ,ֲאׁשּור ,ִמְצַרִים ,ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּׁשֲעְּבדּו

ד י ַעִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְס ִמ1943א ָּיִרְטיַמִגְּב" ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים"ב תּוָּכן ַהֵכְו

 ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ ןָּלַהְל .ב"תשעְּב" ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב "ְךר ָּכַחַאְו. א"תשע

מעל . ו"אליה, ה"תשוב, ח"שימ ,ב"התשע ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר

  ".ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת" הפסוק
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