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 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' סוד החצי'ה פרקים ממאמר "ים נביא בעזבשבועות הקרוב

ה ְּב ָּל ֻא יסֹוְג ִצ ֵח   .ד ַה

ְוֵכן . ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה )תקח' חג המצות ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּב

ִּדְפֻעָּלה זֹו ָהְיָתה ֶּדֶרְך , )כט, שמות יב ("ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה" הּוא ִהָּכה ֶאת ַהְּבכֹוִרים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך, ְּבִמְצַרִים

ַהְּתֵכֶלת ְוִכֵּסא 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ּוְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶאת ַהְּבכֹוִריםִּכְּלָתה  ֶׁש,ְּתֵכֶלתְּבִחיַנת ַה

ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִצָּוה ָלֵתת ֶאת . ֶׁשָּבא ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ָיה ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרהְוֶזה ָה', ַהָּכבֹוד

 ָךֲאִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִצי" )ט, שמות יג(ְוֵכן ָּכתּוב . ְּדָדם ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַהְּמזּוזֹות

,  ֶׁשָּיד ֲחָזָקה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,)מב' הברכות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים' ּומּוָבא ִּב,"ה ִמִּמְצָרִים"ֲהָוָי

  ֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְמַסֶּמ,  ֶׁשִהיא ַהָּיד ַהְּׂשָמאִלית,ה"ד ֵּכָה"ָיסֹוֵפי ֵּתבֹות , "הֲהָוָי ָךהֹוִציֲאה ֲחָזָקד ְּבָיי ִּכ"ְוֵכן 

  .ְׁשִכיָנהְּבִגיַמְטִרָּיא ַיד ְׂשמֹאל ֶׁש' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַהְּגבּוָרה  

ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַההֹוד ֶׁשִהיא ' ְויֹום ה',  ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּביֹום ה:)שבת פז( ַּבְּגָמָראָמִצינּו 

 ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן )פסחים פרק י(' ּתֹוֶסְפָּתא'ְוֵכן ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַּבֲחִצי ַהּיֹום ַּכּמּוָבא ַּב. ָרהִּבְבִחיַנת ְּגבּו

ָעִמים  ְּפ'זְוֵכן רֹוִאים . ַהְּקֻדָּׁשהְוַהְיסֹוד ַמְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַצד , ֶׁשְּבֲחִצי ַהּיֹום ֵיׁש ְּכָבר ְּגבּוָרה

  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך " )ט, שמות י( ַּבָּכתּוב ו"נ

  .יֵבנּוִר ֶאת ָהָרב  ְּבִבְרַּכתרָאבְֹמַּכ. ו ְמַסְּמלֹות ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה"ְואֹוִתּיֹות נ". ָלנּו' ִּכי ַחג ה  

ֵמִציץ ִמן "ֶׁשֵהִציץ ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים ֶׁשֶּנֱאַמר  )ילקוט שלח תשנ(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

יץ ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחּלֹנֹות ֵמִצ" ַעל ַהָּכתּוב )שלו' ש ע"שה(ל "ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבמּוָבא  ּו."ַהֲחַרִּכים

  ַוֲחַרִּכים ֶׁשֵהם ְּפָתִחים ְקַטִּנים ְמַסְּמִלים ֶאת . ֶׁשַחּלֹונֹות ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים, "ִמן ַהֲחַרִּכים

  .חֹר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקְוֵכן . ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹות  

 ְׁשֵּתי ַעל ַהָּדם ֶאת ָלֵתת ַהִּצּוּוי ִעם ַיַחד ַהְּלָבָנה ִחּדּוׁש ֶאת ְלמֶׁשה ֶהְרָאה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ְּדָלֵכן

 רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש" )ב ,יב שמות( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ֶׁשַּיִּציֵלם ,ְוַהַּמְׁשקֹוף ַהְּמזּוזֹות

 ,לֹו ְלַרֵּמז ,חֶֹדׁש רֹאׁש ָךְל ִיְהֶיה ,ִמְתַחֵּדׁש ְּכֶׁשַהָּיֵרַח ,לֹו ְוָאַמר ְּבִחּדּוָׁשּה ְלָבָנה ֶהְרָאהּו ,"ֳחָדִׁשים

 ֵחִצי אֹותֹו הּוא ,ַהֶחֶסד ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַהֵחִצי ֶּדֶרְך ֶׁשָּבָאה ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַהַהָּצָלה ֶׁשְּפֻעַּלת

 ְמַסֵּמל ַהָּדם ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ,חֶֹדׁש ַלֲחִצי ְוהֹוֵלְך מֹוִסיף ִלְהיֹות ,ִמְתַחֶּדֶׁשת ְּכֶׁשַהְּלָבָנה חֶֹדׁש רֹאׁש ָּכל ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש

 ַלֲאבֹוֵתינּו ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה ִמי ,ִמְצַרִים ְיִציַאת ַמְזִּכיִרים ,ַהחֶֹדׁש ֶאת ְּכֶׁשְּמָבְרִכים ְוָלֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת

מּוָבא 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

 ִנְרֶאה



 בא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .חֶֹדׁש רֹאׁש ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ָהְיָתה ִמְצַרִים ִּדיִציַאת ',ְוכּו רּותְלֵח ֵמַעְבדּות אֹוָתם ְוָגַאל

 ִקּדּוׁש ַעל ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָלֵכן ,ְלָהִאיר ַהַּמְלכּות ִהְתִחיָלה ִמְצַרִים ֶׁשִּביִציַאת )'מדבש מתוק' פירוש עם :לט

 )ד ,יא שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש" )שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהַּמְלכּות תֶא ַהְמַתֵּקן ַהחֶֹדׁש

 ְוֵכן .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה זֹו ִּדְפֻעָּלה ,ה"ִּביָא ת"ר "ִמְצָרִים תֹוְךְּב ֹוֵצאי ִניֲא ַּלְיָלהַה ַּכֲחצֹת"

 ְוִהֵּנה ְךָוֶאְרֵא ְךָעַלִי ָוֶאֱעבֹר" )ח ,טז יחזקאל( ִמְצַרִים ְיִציַאת ַעל ַהְמַדֵּבר ּובַּבָּכת ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג רֹוִאים

   ֶּדֶרְך הָהְיָת ִמְצַרִים ֶׁשְּיִציַאת )טו ,לב דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן ".ְךָעַלִי ְּכָנִפי ָוֶאְפרֹׂש ּדִֹדים ֵעת ְךִעֵּת

   .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ַהְמַסְּמלֹות ה"ו אֹוִתּיֹות  

ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשָעִׂשיָת ְּבִמְצַרִים ְוָלנּו " ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹדֹות ָלְך" )ב, ר יח"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

  ָעָׂשה ְּבִמְצַרִים ' ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשה, ֲחצֹות ַלְיָלהַּב'  רֹוִאים ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך הֹוָדה ַלה.ָעִׂשיָת ְצָדָקה

  .ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשָּדִוד ָהָיה ָקם ַּבֲחצֹות ְלעֹוֵרר ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה  

ְלִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ' ָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה הִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטַֹוִּיַחְּד  ")ט, שמות יח(ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב , הִנְרֶא

   ֶׁשחֹוֵתְך ִלְׁשֵני ,ַחדֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַסִּכין , ְּדַהַהָּצָלה ִמִּמְצַרִים ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, "ִמַּיד ִמְצָרִים

  .ֲחָצִאים  

ֶׁשֲהֵרי ִּביִמינֹו הּוא ם ָׁשם "ּוְמָבֵאר ָהרשב. ֵמיּה ֲהֵסיָבהֲהֵסיַבת ְיִמין לֹא ְׁש .)פסחים קח(ַּבְּגָמָרא 

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְוַהֵחרּות ָּבאּו ֶּדֶרְך , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָצִריְך ְלָהֵסב ְּבֵליל ֶּפַסח ַעל ַצד ְׂשמֹאל.  ֶלֱאכֹלְךָצִרי

ְּדָתִמיד סֹוד ַהֵחרּות ָּבא ֶּדֶרְך . ין ֵאין ָלּה ֵׁשם ֲהֵסיָבה ְּכָללְוָלֵכן ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשֲהֵסיַבת ָיִמ, ַצד ַהְּׁשמֹאל

ַוַּיֵּסב " )יח, שמות רבה כ( ׁשָרְדִּמז ַּבָּמֻרְמּו. ְולֹא ַׁשָּיְך ְלַסֵּמל ֵחרּות ֲאִמִּתית ְּבַצד ַהָּיִמין, ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּבְּׂשמֹאל

ֶׁשָּכְך ָעָׂשה , ינּו ֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרִאל לֹא יֹאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב ַרּבֹוֵתרּוִמָּכאן ָאְמ" ֱאלִֹהים ֶאת ָהָעם

  , רֶדֵּסיל ַהל ֵלה ֶׁשיָבֵסֲהת ַהיַנִחְבה ִּבָתְי ָהִמְצַרִיםת יַאִצְּיים ֶׁשִא רֹו".ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים"ה ֶׁשֶּנֱאַמר "ָלֶהם הקב

  . ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרהק"פסת "ַסח רֶּפַּבן ְרָקֶדר ֵסְוֵכן . אלמֹד ְׂשַצה ְּביָבֵסיא ֲהִהֶׁש  

ְלִפי , ָּכל ַּכָּוַנת ֵליל ֶּפַסח הּוא ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְולֹא ְּבֵלָאה )פסח ד(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

,  ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף.ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ִמֶּמָּנהְּכֵדי ֶׁשּלֹא , ֶׁשֵּלָאה ִמְתַּבֶּטֶלת ְּבֶפַסח ְוִנְכֶנֶסת ִּבְפִנים

' ֵסֶדר עֹוָלם'ַעֵּין ְּבִמְדַרׁש , ְּדָכל ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ָּבָאה ִמְּבִחיַנת ָרֵחל, ְּדָלֵכן ָּכל ֶּפַסח הּוא ְּבִחיַנת ָרֵחל ְולֹא ֵלָאה

ַּכּמּוָבא , ְויֹום ֶזה ָהָיה ֶעֶרב ֶּפַסח, ִּיְצָחק ֵּבַרְך ֶאת ַיֲעקֹב ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו ַּבּיֹום ֶׁש,)א שם"ב ובפירוש הגר"פ(

   םָהָרְבַא' ג ר" הרהְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם . ְורֹוִאים ֶׁשָרֵחל ָּבָאה ָלעֹוָלם ְּבֶעֶרב ֶּפַסח,)לב(' ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'ְּב

  .ל"ֵחָרת " סחַס ֶּפרּוּד ִסלַסֲח ֶׁשא"ס שליטעְלייֶזַמ  

; ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ּדֹור :)סוטה יא(ַּבְּגָמָרא 

,  הּוא ְמַזֵּמן ָלֶהן ָּדִגים ְקַטִּנים ְּבַכֵּדיֶהןְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשהֹוְלכֹות ִלְׁשאֹב ַמִים

ַאַחת ֶׁשל ַחִּמין ְוַאַחת ֶׁשל , ּוָבאֹות ְוׁשֹוְפתֹות ְׁשֵּתי ְקֵדרֹות, ֹות ֶמֱחָצה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָּדִגיםְוׁשֹוֲאב

ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתן ְוָסכֹות אֹוָתן ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתן ּוַמְׁשקֹות , ּומֹוִליכֹות ֵאֶצל ַּבְעֵליֶהן ַּבָּׂשֶדה, ָּדִגים

ְּכִפי ֶׁשַהְּגָמָרא ,  ִנְרֶאה ִּדְפֻעָּלה זֹו ֶׁשל ַהָּנִׁשים ָהְיָתה ֵחֶלק ִמְּגֻאַּלת ִמְצַרִים. ֵּבין ְׁשַפָּתִיםאֹוָתן ְוִנְזָקקֹות ָלֶהן

ַּפת ְּדהֹוָלַדת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ֵּבְרָרה ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהיּו ִּבְקִל, ֶׁשִּבְזכּות ְּפֻעָּלה זֹו ִנְגֲאלּו, ְמַרֶּמֶזת

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ָמִצינּו 



 ֶׁשִּנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ,)קלז' ב ע"פסח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב, ְוֵזְרָזה ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ִמְצַרִים

ֶׁשָּלֵכן ִלְפֵני הֹוָלַדת ', ֶׁשַבעָּדִגים ִמְסַּפר 'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבִמְצַרִים ֵהן ָהיּו ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשֵּבְררּו ִמָּׁשם

ְוִנְרֶאה . ְּדָדִגים ֵאּלּו ִסְּמלּו ֶאת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְצִאים ִמְּקִלַּפת ִמְצַרִים, ַהְּנָׁשמֹות הֹוִציאּו ָּדִגים ֵמַהִּנילּוס

 ֶׁשִּנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבתֹוְך ְקִלַּפת ַהְיסֹוד ,)תמ' עתהלים (ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּדָמִצינּו ְּב, ְלהֹוִסיף ַעל ֶזה

 ,.)מקץ קצד(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ּוִמָּׁשם הֹוִציאּו אֹוָתם,  ִמְּלׁשֹון ְיסֹוד,"ֶעְרַות ָהָאֶרץ"ֶׁשִּנְקֵראת , ֶׁשל ִמְצַרִים

ִּנילּוס ֶׁש', ַחְׁשַמל ִמיָלה'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  יֹוֵסףְוהּוא ִּבְבִחיַנת, ֶׁשַהִּנילּוס הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשל ִמְצַרִים

ֶמֱחָצה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָלֵכן ָהיּו ׁשֹוֲאבֹות .  ְוהּוא ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ִמְצַרִים,יֹוֵסףְּבִגיַמְטִרָּיא 

ְּדָכאן ִהְתִחילּו ְלִהָּׁשֵאב ִניצֹוצֹות ִנְׁשמֹות , ת ֶזַרע ֵמַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ִּדְׁשִאיָבה זֹו ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְׁשִאיַב,ָּדִגים

ְּדָדִגים , ֶׁשֶּזה ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּיָצא, ְוַהָּדִגים ִסְּמלּו ֶאת ֲחִצי ַהֶּזַרע, ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוְך ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ִמְצַרִים

ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהֵּמי ַרְגַלִים ֶׁשּיֹוְצִאים , ְוַהֶּמֱחָצה ַמִים ִסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני, מֹות ִיְׂשָרֵאלֵאּלּו ִסְּמלּו ֶאת ִנְׁש

ָיה ִנָּכר ְּכָבר ָה, ְּכִדְלֵעיל, ּוִבְפֻעָּלה זֹו ֶׁשָהְיָתה ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה. ְּכִדְלַקָּמן, ֶׁשֶּזה ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים, ֵמַהְיסֹוד

ִהְזִמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדִגים ' ֶזַרע קֶֹדׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ֶׁשִהְתִחיל ִלְפעֹל ֶאת ַהְּגֻאָּלה ִמִּמְצַרִים, ַהֵחִצי

  ְּקדֹוׁשֹות ּוָפִרים ְוָרִבים ְּכֵדי ְלהֹוִציא ַהִּניצֹוצֹות ַה, ְקַטִּנים ִּבְכֵליֶהם ּוֵמֶהם ִנְתַעְּברּו ְנׁשֹוֵתיֶהם

  .ִמִּגְלּגּוֵלי ָּדִגים ְלִגְלּגּול ָאָדם  

 ָךֵצאְת ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ִמְצַרִים ְיִציַאת ֶׁשל ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ֶׁשִּתְהֶיה ,ָלבֹוא ֶלָעִתיד ַהְּגֻאָּלה

 יֹום ְּכאֹור ָּתִאיר 'ֶּפַסח ֶׁשל ַהָּגָדה'ַּב ַּכּמּוָבא ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ִּתְהֶיה ,"ִנְפָלאֹות ַאְרֶאּנּו ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ

 ַעל ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,זֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ֶּדֶרְך ְוִתְהֶיה ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוְיִהי ,ָלְיָלה ֶחְׁשַכת

 ַּבְּתִפָּלה ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ַצד ֶּדֶרְך ִיְפֲעלּו ְוַהֶחֶסד ֶׁשַהָּיִמין רֹוִאים ;"ְיִמינֹו עֵיַׁש ִּבְגבּורֹות" )ז ,כ תהלים( ַהָּמִׁשיַח

 ֶאת ְּכֶׁשְּמָבְרִכים ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה ֶאת ַמְזִּכיִרים ְוָלֵכן .ָךְׁשֶמ ְלַמַען ְוהֹוִׁשיֵענּו ָךְּגבּוָרֶת ֶאת עֹוְרָרה ֶנֱאַמר

 "ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש" )ב ,יב שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה ִיְהֶיה ְּדֶזה ,ְּבָקרֹוב אֹוָתנּו לִיְגַא הּוא ַהחֶֹדׁש

 סֹוֵפי "ׁשִמּקֶֹד ָךֶעְזְר חִיְׁשַל" )ג ,שם( ֶׁשַהָּכתּוב ,)יט ,א( 'ן"מֹוֲהַר ִלּקּוֵטי'ְּב מּוָבא ְוֵכן ,ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ןֵכְו .ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ִעְנַין ְוֶזה ,ַהְּגבּוָרה ִמַּצד ָיבֹוא ֶׁשַהֶחֶסד ְורֹוִאים ,ַהְּגבּוָרה ַצד ֶאת ַהְמַסֵּמל ,ְך"חֶׁש ֵּתבֹות

 ִגיַמְטִרָּיאְּב ,ף"ַכ ן"ִׁשי ת"ֵחי תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ְך"חֶֹשֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ,א"שליט ֶאְנֶּגל ְׁשמּוֵאל 'ר ג"ָהרה ְוהֹוִסיף .ת"ֵחי ד"יֹו ן"ִׁשי ם"ֶמ תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ַח"ָמִׁשי

 ְּבֵני ַעל טֹוב ִליץַיְמ הּוא ִּכי ',ָאִבינּו ַאָּתה ִּכי' ְלִיְצָחק יֹאְמרּו ַהְּגֻאָּלה ִּבְזַמן ָלבֹוא ֶׁשֶּלָעִתיד ,:)פט שבת(

   ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ִיְצָחק ְּבסֹוד ִּתְהֶיה ֶׁשַהְּגֻאָּלה :)לח שמיני( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְוִלְגֻאָּלה ְלַכָּפָרה ֶׁשִּיְזּכּו ,ִיְׂשָרֵאל

  .ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַעִּמי ַנֲחמּו ַנֲחמּו" )א ,מ 'ישעי( ֶׁשַהָּכתּוב ל"זצ ְּבֶרֶנר ִיְצָחק 'ר ג"ָהרה  

' ּוְפַלג ִעָּדן'ַמאי ; ִעָּדן ְּדָכל ִעָּדִנין ַׁשִּפיר, "ִעָּדן ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדן" :)תיקונים קלד(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ַהְמַרֵּמז , ׁש ָּכתּוב ֶזה רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמָפֵר.ֶאָּלא ְּכגֹון ְּפַלג ַהִּמְנָחה ִּבְׂשָמאָלא ִאְתַּפְלַגת ְלִדיָנא

ְמַרֵּמז ַעל ְּפַלג ְפַלג ִעָּדן ּו,  ֶׁשהּוא ַהְּזָמן ֶׁשל ָּכל ַהְּזַמִּנים,"ִעָּדן ְוִעָּדִנין"ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ְּב, ַעל ֵקץ ַהְּגֻאָּלה

  ְּדִבְזַמן ִמְנָחה ַמְתִחיָלה , ְלכּות ִנְקֵראת ִמְנָחהֶׁשַהַּמ, ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ֵמַהּזַֹהר; ֶׁשֶּנֱחָלק ֵּבין ִּדין ְלֶחֶסד, ַהִּמְנָחה

  . ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי ַלַּמְלכּות  

 ְוֵכן

ָמִצינּו 



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 

י ֵנְּב'ן ֹוּלַעי ְּביִתִאָרְו. הָּלֻאְּגַהה ְוָבּוׁשְּת ַהׁשֶדא חֹהּול ֶׁשלּו ֱאׁשֶדחֹים ְלִנְּוַּכְתה ִמָנָּׁשף ַהסֹו

, הָּלֻאְגה ּוָבּוׁשל ְּתר ַעֵּבַדְמ ַהַּבָּפסּוקז ָּמֻר ְמללּוֱאי ֶׁשִלֵאְנְבה ַיֶשמֹ' ג ר"ם הרהֵׁשְּב' ןֹוּיִצ

ה ָּלֻאְג ִלְּתׁשּוָבהין ֵּבר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקְנז ִּבָּמֻרְמל "לּוֱאים ֶׁשִארֹוְו". ָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹבֵאל ּוְלּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹו"

 ית אֹויִעִבְרת ָהָּבַּׁשה ַּבֶיְהה ִּתָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאל ֶׁש"י זצִנָמְחי ַנִוי ֵלִּבל ַרָּבֻקְּמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו .קסּוָּפַּב

ת יַאל ִּב ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהיַלִחְּת ֶׁש:)בלק ריב(ר ַהּזַֹּב ינּוִצן ָמֵכְו. ללּוֱאא ֶּבֵצה יֹוֶזְו, הָמָחְּנת ַהעֹובּול ָׁשית ֶׁשיִׁשִמֲחַה

 ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו" )ז ,ג מלאכי( בתּוָּכַה ןֵכְו .םָלעֹו ָהתיַאִרם ְּבא יֹוהּול ֶׁשלּוֱאה ֶּב"ם כיֹוה ְּבֶיְה ִייַחִׁשָּמַה

 דברים( קסּוָּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשעֶׁש א"שליט ןַמְרֶּביְלִז קָחְצִי 'ר ג"ההר יףִסהֹוְו .ב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאֵליֶכם

 בתּוָּכַה ןֵכְו". ְּבקֹלֹו ְוָׁשַמְעָּת ֱאלֶֹהיָך ְיהָֹוה דַע ַׁשְבָּתְו ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ּכֹל ּוְמָצאּוָך ְלָך ַּבַּצר" )ל ,ד

ר צּו. ש. י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע"ם ׁשֹוָבִביםׁשּובּו ָּבִני" )כב' ג' ירמי(

) כא, איכה רבה ה( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמן ֵכְו .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִעה ָבֲהַאה ֵמָבּוׁשְּתא ֶׁש"שליט

 ָאַמר ,"ֲהִׁשיֵבנּו"ע ֶׁשְּלָך הּוא "רבשה "י הקבֵנְפל ִלֵאָרְׂשת ִיֶסֶנה ְּכָרְמ ָא"הָבּוׁשָנ ְויָךֶלֵא'  הנּויֵבִׁשֲה"

א  הּוָךְּלע ֶׁש"יו רבשָנָפה ְלָרְמ ָא,"'ם הֻאְנֲאֵליֶכם  ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו"ָלֶהם ֶׁשָּלֶכם הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ה אֹוָבּוׁש ְּת,םֶדה קֹוֶיְהה ִּיה ַמ"קבל ַלֵאָרְׂשת ִיֶסֶנין ְּכ ֵּבַחּוּכ ִוׁשֵּיים ֶׁשִאֹור ".נּוֵעְׁשי ִיֵהלֹ ֱאנּוֵבּוׁש"ר ַמֱאֶּנֶׁש

ָאַמר , ִאם ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה ִנְגָאִלין,  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:)סנהדרין צז(א ָרָמְּג ַּבינּוִצה ָמין ֶזֵעְכּו. הָּלֻאְּג

לֹא ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים , " ִנְמַּכְרֶּתם ְולֹא ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּוִחָּנם", א ְּכָבר ֶנֱאַמרַוֲהלֹ, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע

, הָּניֶׁשִחת ֲאַּלֻאל ְּגר ַעֵּבר ִּדֶזיֶעִלי ֱאִּבא ַרָּלֶא, תֶקלֲֹחאן ַמין ָּכֵא ֶׁש)ה אין בן דוד"ד. צח(א "מהרשם ַּבא ָׁשָבמּו ּו.טֹוִבים

  .הָבּוׁשת ְּתֹוׂשֲעל ַלֵאָרְׂשת ִי ֶאיַחִרְכַמ' הֶׁש, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגר ַעֵּב ִּדַעֻׁשהֹוי ְיִּבַרְו. םָנצֹוְרה ִמָבּוׁשים ְּתִׂשעֹוֶׁש

 אּוֵמַההּו ,ּוַפְלָּגא ְׁשִנין ִׁשית ְזִכיָרה ָלּה ִּדיֵהא ַעד ִזְמָנא ּוֵמַההּוא .הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ּהָל אָּיַחְדַאְל בקֲֹעַיְּד יּהֵּתַרְּב לַע אָּיַמְמַע ןהֹוְּלֻּכ ןגּוְּוַּדְזִיְו ,ַאֲחָרִנין ּוַפְלָּגא ְׁשִנין ִׁשית ִזְמָנא

ה ֶיְהי ִיַתן ָמדּום ָלקֹוָּמאן ַהָּכְו ."ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" יבִתְּכ ִזְמָנא אהּוַה לַעְו ,אָמְלָעֵמ

 סָחְנִּפ תַׁשָרָפְּבר ַהּזֹי ַהֵרְבי ִּדִפְל. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאה ְּגָנה ָׁשָאל ֵמר ֶׁשַהּזֹי ַהִפ ְליַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹול ּג ֶׁשיְךִרֲאַּתַה

ר ַהּזֹי ַהֵרְבִּדם ב ִער טֹוֵּבַחְתה ִמֶזְו, יםִנב ָׁש"ד עַחַי, יםִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעד ַּפעֹוה ְוָנים ָׁשִּׁשא ִׁש הּויְךִלֲהַּתַה .)רנב(

ר ָבה ְּכָמְּיַּתְסִהים ְוִנ ָׁש72יא ה ִהָפקּוְּתַהא ֶׁשֵציֹו, הָדם ֵלִיַתָנד ְׁשעֹו ְויַחִׁשי ָמֵלְבה ֶחָנים ָׁשִעְב ִׁשׁשֵּית ֶׁשמֹוקֹוה ְמָּמַכְּב

ת ַּלִחְּתים ִמִנם מֹוִא, רַהּזֹל ַהה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמת ַהת ֶאנֹוְמים ִליִלִחְתי ַמַתָּמי ִמלּוָּת .ב"ף תשעסֹו ְּבאֹו, א"ף תשעסֹוְּב

ר ַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁש ֵי,תאֹוָסְרי ִּגֵּת ְׁשׁש ֵי.)קיט( ַוֵּיָרא ָּפָרַׁשתְּב רַהּזֹי ַהֵרְבִדְבּו. א"ת תשַנת ְׁשַּלִחְּת ִמאֹו, ש"ת תַנְׁש

. הָפקּוְּתת ַהֶמֶּיַּתְסג ִמ"ן תשעיָסִנ ְּבב אֹו"ן תשעיָסִנְּבא ֶׁשֵצה יֹוי ֶזִפְלּו, יםִנ ָׁשׁשד ֵׁשעֹו ְוָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשת ֵׁשֶסֶרֹוּגֶׁש

ת ַנף ְׁשסֹום ְּבֵּיַּתְסה ִּתָפקּוְּתַהְו, יםִנג ָׁש"ת עֹוּכַח ְליְךִרָצְו, ָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעת ַּפֶסֶרֹוּגר ֶׁשַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשֵיְו

  . ג"ת תשעַנף ְׁשסֹו ְּבאֹו, ב"תשע

 יםִרְמאֹוֶׁשְּכ

  יְךִׁשְמַמּו



ים ִּׁשי ִׁשֵרֲחה ַאֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבע ֶׁשַמְׁשַּמה ֶׁשָנה ָׁשָא ֵמיְךִלֲהל ַּתר ֶׁשַהּזֹין ַהה ֵּביָרִת ְסׁש ֵיַעּוּדין ַמִבָהְל יְךִרָצְו

, הָדם ֵלִיַתָנְׁש ּויַחִשי ָמֵלְבה ֶחָנים ָׁשִעְבל ִׁשר ַעַהּזֹין ַהֵבְל. יִצֵח ָוׁשֵׁשְו, ׁש ֵׁשאֹו, יםִני ָׁשִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲעד ַּפֹועְו

ל ר ֶׁשַהּזַֹהְו, ש"ת תַּלִחְּתה ִמֶני מֹוִצֵח ָוׁשל ֵׁשר ֶׁשַהּזַֹהן ֶׁשֵכָּתִיְו, יםִנב ָׁש"י עֵרֲחה ַאֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבע ֶׁשַמְׁשַּמֶׁש

. ב"ף תשעא סֹוהּו ֶׁשיְךִרֲא ַּתתֹואֹוים ְליִעִּגַמּו, א"תשִמְּתִחַּלת ְׁשַנת ה ֶנה מֹוָדם ֵלִיַתָנְׁש ּויַחִשי ָמֵלְבה ֶחָנים ָׁשִעְבִׁש

 ה אֹוָנָׁשם ְּכָלעֹות ָהיַאִרל ְּב ֶׁשַעבּוָּׁשת ַהים ֶאִנמֹום ת ִאֶקלְֹחַמ ְּבקּוְלָחְו, הָנ ָׁשּהָתאֹוים ֵמִנת מֹומֹוקֹוְּמי ַהֵנְּׁשן ֶׁשֵכָּתִיְו

. הָנָׁשם ְּכָלעֹות ָהיַאִרל ְּב ֶׁשַעבּוָּׁשת ַהה ֶאָנ מֹוּהיָני ֵאִּכ, הָנד ָׁשה עֹויָפִסי מֹוִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲעל ַּפה ֶׁשיָטִּׁשַהְו, אלֹ

ר ֶזיֶעִלי ֱאִּבת ַרֶקלְֹחן ַמַיְנִע ְּב.)ה כז"ר(' ְסֹוּתי ַהל ִּפַע, יִצֵח ָוׁשֵׁשְו, ׁשל ֵׁשה ֶׁשָטיִּׁשת ַהר ֶאֵאר ֵּבֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"הרהְו

ה ָלי ָעֵרְׁשִתְּבֶׁש, יםִּיים ַחִהלֹי ֱאֵרְב ִּדּוּלֵא ָוּוּלֵאר ֶׁשֵמם אֹו ָּתנּוֵּבַרְו. ןיָסִנ ְּבי אֹוֵרְׁשִתא ְּבָרְבם ִנָלעֹום ָה ִאַעֻׁשהֹוי ְיִּבַרְו

יף ִסה הֹול ֶזַעְו, רָחֻאר ְמֵתה יֹוָני ָׁשִצל ֲחַעפֹא ְּבָרְבם ִנָלעֹוָהה ֶׁשי ֶזִפא ְלֵציֹוְו. לַעפֹא ְּבָרְבן ִניָסִנְבּו, ארְֹבה ִלָבָׁשֲחַּמַּב

  .ַעֻׁשהֹוי ְיִּבל ַראת ֶׁשּזֹה ַהָני ָׁשִצֲחת ַהיף ֶאִסהֹוי ְלֵדְּכ, יִצֵח ָוׁשֵׁשְו, ׁשר ֵׁשַהּזַֹה

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

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

ִּכי יֹום ", ְוֵכן הּוא אֹוֵמר. "ַוַּיְעֵנִני ַוּיֹאֶמר ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל ַהֻּלחֹות", אֹוֵמרְוֵכן הּוא . ֶאת ַהֵּקץ

ב ּתְֹכִי ְוַחח לּוַּקִּי ֶׁשה לֹוֶנעֹו' ה ַו,"יַתד ָמַע"' ת הל ֶאֵאֹוק ׁשקּוַבֲחים ֶׁשִארֹו. "ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה

ם ָטּוׁשְפת ִּבֹוּיִתב אֹו"כל ַהת ָּכב ֶאּתְֹכם ִנִא, אָלְפז ִנֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. ץֵּקת ַהע ֶאַדֵין ְוָיּוּלִמת ְּב"יף ֵּב"ֶּלַאת ָהיו ֶאָלָע

ת "ֶ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' א. ןָיּוּלִמְבּו

. ו"ין ָּת"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"ין ֵח"ִיו ַז"יי ָו"ֵה

י "ִדי ָצ"ת ֵפ"ית ֵט"יו ֵח"יי ָו"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָּבּוּלִּמַהא ֶׁש"ץ שליטד ַּכִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.5772א ָּיִרְטיַמִגְּב

ץ ת ֵקיַנִחְבִּב, רֵתיֹוי ְּבִביַרֵּמי ַהּוּלִּמם ַהא ַּגהּוְו, ן"יִדד יּוסֹוא ְּבהּו ֶׁשב"עם ֵׁשל ז ַעֵּמַרְלן "יִדיּוא ְּבהּוו "יָּת

 ב"כן ַיְנְמה ְּכֶלעֹו 5+7+7+2 ,5772ל ת ֶׁשרֹוָפְּסם ַהכּוְּסא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ןרֹוֲחַאָה

, ך"ת מנצפֹוּיִתל אֹוֵלֹות ּכֹוּיִתב אֹו"כל ַהת ָּכ ֶאֹו ּבׁשֵּיך ֶׁש"תניד ַּבִחָּיק ַהּוסָּפַהא ֶׁש"ז שליט"רמ ָהְוהֹוִסיף. תֹוּיִתאֹו

 ְליֹום קּוִמי ְלַעד ִּכי ה"הויָלֵכן ַחּכּו ִלי ְנֻאם " )ח, צפניה ג(, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמר ַעֵּבַדְּמק ֶׁשסּוָּפא ַההּו

ִצי ַמְמָלכֹות ִלְׁשּפְֹך ֲעֵליֶהם ַזְעִמי ּכֹל ֲחרֹון ַאִּפי ִּכי ְּבֵאׁש ִקְנָאִתי ֵּתָאֵכל ִמְׁשָּפִטי ֶלֱאסֹף ּגֹוִים ְלָקְב

ִּכי ָאז ֶאְהּפְֹך " .תֹוּיִתב אֹו" כׁשה ֵיָּבֶׁש. ׁשֶדּקֹן ַהֹוׁשת ְליבּוִׁשת ֲחק ֶאסּוָּפיר ַהִּכְז ַמְךר ָּכַחד ַאָּיִמּו. "ָּכל ָהָאֶרץ

סוף ( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. 'הֶשר מֵֹאֵּב'ר ַהֵאָבְּמי ֶׁשִפְּכ ".ה"הויָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּו

, אֹוִתּיֹות ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא :נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ב"עם ם ֵׁשִע, ןָיּוּלִמְּב תֹוּיִתאֹו ב"כין ר ֵּבֶׁש ֶק)שיר השירים

ָאֶלף ֵּבית ִּגיֶמל ָּדֶלת ֵהא . ְּכֶׁשִהְתַמְּלאּו עֹוִלים ְלִׁשִּׁשים, ַאף ָּכְך ָהאֹוִתּיֹות, ְׂשָרֵאלְּכֶחְׁשּבֹון ִׁשְבֵטי ִי

ִנְׁשֲארּו ֲעַדִין ְׁשֵּתים . ָוו ַזִין ֵחית ֵטת יֹוד ָּכף ָלֶמד ֵמם נּון ָסֶמְך ַעִין ֵּפא ַצִּדי קֹוף ֵריׁש ִׁשין ָּתו

ְוֵהן ָהאֹוִתּיֹות ָהֲאֵחרֹות ַהְּכפּולֹות , ָּכף, ֵּפא, נּון, ַצִּדי ֲאֻרָּכה, ַהְּסתּוָמהְוֵהן ֵמם , ֶעְׂשֵרה אֹוִתּיֹות

ּוְׁשַּתִים  עֹולֹות ְלִׁשְבִעים, ּוְכֶׁשָּכל ָהאֹוִתּיֹות ִנְׁשְלמּו. ְוֵהן עֹולֹות ִלְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה אֹוִתּיֹות. ך''מנצפ

ם ֵׁשְּב' יםִפם צֹוִיַתָמָר'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְקָרא ָבֶהןסֹוד ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַה, אֹוִתּיֹות

 ינּוִצָמ



 'ב' את ֹוּיִתאֹות ָה ֶאםֵחַנְמא הּון ֶׁשיָו ֵּכ,בם ָאֵחַנְמא ָרְקִנ, בם ָאֵחַנ ְמׁשֶדחֹל ֶׁש"א זצָחיְסִׁשְרַּפים ִמִנּוּב' י רִּבַרָה

  .'ב' ת אֹוּיִתאֹון ָהּוּקא ִּתהּו, הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגם ַּבָלעֹון ָהּוּקִתְו, תֹוּיִתב אֹו"כא ְּבָרְבם ִנָלעֹוי ָהִּכ. 'כּוְו

ה ק ֶזסּוָפְּב". ִאם ָׁשַכְבִּתי ְוָאַמְרִּתי ָמַתי ָאקּום ּוִמַּדד ָעֶרב ְוָׂשַבְעִּתי ְנֻדִדים ֲעֵדי ָנֶׁשף" )ד, איוב ז( בתּוָּכ

, בֶרֶען ָהַמְזה ִלָּכא ִחהּוז ֶׁשֵּמַרב ְמֹוּיִאא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר" הרהרֵאֵבּו. יםִׁשָּקַהיו ָרּוּסִיל ב ַעֹוּיר ִאֵּבַדְמ

  ".יָׂשַבְעִּת ְוָעֶרבּוִמַּדד " .ב"תשעְּבב ֶרֶען ָהַמל ְזז ַעַמא ָרן הּוֵכָל. םֶהל ֵמֵמָּגִייו ְוָרּוּסִּי ִמַעֵבה ָׂשֶיְהר ִיָבְּכֶׁש

 ,ָלְיָלה ָקָרא ְוַלחֶֹשְך יֹום ָלאֹור ֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא" )עו 'ע תולדות( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִטּוּקִּלַה' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ',ַלה ֶאָחד יֹום ֶׁשהּוא ,ַלְיָלה אָרַהִּנְק ַהַּמר ַהָּגלּות ְלֶזה ְוָרַמז ,"ֶאָחד יֹום בֶֹקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי

 ִמּגֶֹדל ַלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא יֹוֵדַע ֶׁשּלֹא ֶאָחד יֹום ֶּבֱהיֹות ְוָאז ,ֶאָחד ְּכיֹום ְּבֵעיָניו ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי

 ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" ְוֶזהּו ,ַהחֶֹשְך ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ֱאלִֹהים ילֶׁשַּיְבִּד ֻמְכָרח הֶיִיְה ָאז ,ַהַּתֲערֶֹבת

 ְוִיְרְמֵסם ְּבַאָּפיו ְוִיְדְרֵכם ,ָהְרָׁשָעה ֵמֱאדֹום ת"השי ִיָּפַרע ְוָאז .ֶעֶרב ְלֵליִצ ֶׁשִּיָּנטּו ִּבְזַמן ,"אֹור

 םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו ".ְלַבִּדי ָּדַרְכִּתי ּפּוָרה" בתּוָּכֶׁש הְוֶז ,ַהְּגבּורֹות ֶקףתְֹּב ,ַיִין ֶׁשל ַהַּגת ְּבתֹוְך ַּבֲחָמתֹו

 ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ליַאִריְטִו בקֲֹעַי 'ר ג"הרה

 הֶז רזֹוְחַמְבּו .ראֹו ןַיְנִמְּכ םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ הָּמַחַה לֶׁש 207 רזֹוְחַמְּב יםִאָצְמִנ נּוָאְּד ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמ "ראֹו"

 ִיְהֶיה ַהַחָּמה ְואֹור" )כו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה םַּייֻקִו ".ראֹו" הֶיְהִּיֶׁש ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת" הֶיְהִּיֶׁשְּכ הֶּכְזִנ

' ה בָנָּוַּכַהְו, עַבֶׁשים ִמָע ְּפ'בה ָנָּוַּכ ַה"םִיַתָעְבִׁש"ם ֶׁשי ָׁש"ִּׁשַרן ְּבֵּיַע ְו".ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ְּכאֹור ִיםִׁשְבָעַת

 תַעְבִׁשר אֹוְּכ "ְךֵׁשְמֶהם ַהד ִעַחַי, עַבֶׁשים ִמָע ְּפ'ג ַמְזִּכירק סּוָּפַהא ֶׁשֵציֹו, עַבל ֶׁשפּוע ָּכַבים ֶׁשִמָעְּפ

 תַּלֻאְּג ןֵכְו. ב"תשע'הן ַיְנִמ ְּכ777ר ָּפְסִּמת ַהל ֶאֵּבַקְנ, ד זֹוַי ְל זֹו7ת רֹוָפְס' גיד ִמֲעם ַנִאְו, "יםִמָּיַה

ד ב ַע"ף תשעֹוּס ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְס ִמז"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ראֹוְּכ"ן ֵכ ְו"ָּיִמיםַה ְבַעתִׁש" תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב

 )א, ס' ישעי(ב תּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ז"רכא ֶׁש"שליטי ִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהסֹו

  ". ָעַלִיְך ָזָרח'ה ּוְכבֹוד אֹוֵרְךִמי אֹוִרי ִּכי ָבא קּו"

 ַאְרַּבע ִמִׁשְעּבּוד ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלְגאֹל אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ָעִתיד )מז א"דר פרקי( ׁשָרְדִּמַּב

 ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ּכֹה ֵאָליו ְוָאַמְרָּת" רַמֱאֶׁשֶּנ ָלֶכם ָצַמְחִּתי ֶצַמח ָלֶהם ְולֹאַמר ַמְלֻכּיֹות

 .ָלֶכם ָצַמְחִּתי ֶצַמח ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע'הְו ."ִיְצָמח יוּוִמַּתְחָּת ְׁשמֹו ֶצַמח ִאיׁש ִהֵּנה ֵלאמֹר

ג "תשע ִמּורֲאְשִּנים ֶׁשִנָּׁשן ַהַיְנ ִמ,ג"רע ְּבִגיַמְטִרָּיא, תֹוּיֻכְלַמ עַּבְרַאא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

 ְלַאְדַמת 'הּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני " )ב, יחזקאל ז( בתּוָּכ ַּבזָמְר ִנעַּבְרַאן ֵכְו. םָּים ַקָלעֹוָה ֶׁשהָנ ָׁשםיִפָלֲא תֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוַע

 ַאְרַּבעְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמ" )יב, יא' ישעי(".  ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבעָּבא ַהֵּקץ ַעל ִיְׂשָרֵאל ֵקץ 

  ".ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

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

 '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 לְמַסֵּמ ֶזה ְּדכֹוָכב .)י ,י שמות

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

ה ְלָהְרָגם "ּוְכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל ּוִבֵּקׁש הקב. ָּבר ְוהּוא ִסיַמן ָּדם ַוֲהִריָגהעֹוֶלה ִלְקַראְתֶכם ַּבִּמְד

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ

 נּוָמִצי



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

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

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

ר ַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁ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

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

ל ַּזם ַמיל ִעִחְתה ַמָּלֻאְּגן ַהַמד ְזא סֹוהּוֶׁש, תָּבַּׁשת ַהיַסִנל ְּכ ֶׁשֶׁשַהְּזָמןים ִארֹו .ַמְאִּדים לַמַּז הּוא ַׁשָּבת

ת נֹומּו ְּתַחֵלֹוׁש ְוַהַּמֲאִדיםל  ַעַעֵסֹוּנב ֶׁשֶכ ֶר,הָנֹוׁשאִר ָלחּוְל ָׁשּוּלים ֵאִמָיְּבא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .יםִדֲאַמ

  .םָּׁשִמ

ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין " )ד, עובדיה א(ב תּו ָּכְךָכְו, הָּלֻאְּגן ַהַמְזם ִּבדֹות ֱאַלָּפל ַמא ַעָּבה ִנָיְדַבעֹו

ִאם ַּגָּנִבים ָּבאּו ְלָך ִאם ׁשֹוְדֵדי ַלְיָלה ֵאיְך ": 'הּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם 

ֵאיְך ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו  :ָתה ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדָּים ִאם ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך ֲהלֹוא ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹותִנְדֵמי

ים ִרְצֹוא ּבלֲֹה. םָנצֹול ְר ָּכבּוְנָּגד ֶׁשם ַעָמּוה ּדָּתְמַּדְרה ִנָמ ָל"ֵאיְך ִנְדֵמיָתה "י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ַמְצֻּפָניו

יא ִבָּנַהים ֶׁשִארֹוְו .יָךֶנֻּפְצ ַמּוׁשְרְדִי ְוּוּליַג ִוָךּוׂשְּפַחי ְים ִּכלּו ְּכָך ְלירּוִאְׁשא ַיה לֶֹּלֵא ְו,תלֹוֵל עֹירּוִאְׁשַי

ל ת ָּכים ֶאִּלַגְּמים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַגְו, לֵפֹוּנֶׁשֵּבין ּכֹוָכִבים ר ֶׁש ֶנמֹוְּכ, היָלִפְנִל, אבֹיד ָלִתָעם ֶלדֹות ֱאַלָּפת ַמיל ֶאִׁשְמַמ

ל ט ֶׁש"מזלת ַהאן ֶאיָרִאיל ְּבִּפה ִה"הקבֶׁש, תיאּוִצְּמה ַּבֶּזל ַהָׁשָּמת ַה ֶאינּוִא ָרּוּלים ֵאִמָיְבּו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפְצ

א ט הּו"מזלת ַהַלָּפל ַה ֶׁשְךֵׁשְמֶהַהְו. םֶהָּלה ֶׁשָוֲאַּגַהה ְוָיְגלֹונֹוְכֶּטל ַלֶמה ֵסֶּוַהְמּו, רֶׁשֶּנ ַּכיַּהִּבְגִהֶׁש, ]ב"ארה[ם דֹוֱא

י פּוָּצה ֶּׁשַמְל, תיאּוִצְּמל ַּבָׁש ָממֹוְּכ, זֶמק ֶרל ַרּכַֹהְו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפים ְצִּלַגְמּו, תֹוים אֹוִדְדֹוּׁשים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַּג

 ה זֹוָּמֻאים ֶׁשִאן רֹוֵכְו, קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ, יםִבָכֹוין ּכר ֵּבֶׁשר ֶנָּיֻצב ְמ"יא ארהִׂשל ְני ֶׁשִמְׁשִרם ָהָתחֹון ַּבֵכְו. ברֹוָקם ְּבֶהָל

ל ֶמֵּסא ַהם הּוֹוּיד ַהַעְו, ש"ים ימאִצַּנל ַהל ֶׁשֶמֵּסה ַהָיר ָהֶׁשן ֶנֵכְו. יםִבָכֹוּכם ַהקֹוְמִלל ְוָלָחת ֶללֹוֲעה ַלֵּבְרת ַהֶרֶתחֹו

ם דֹוי ֱאֵׁשְרל ָׁשָכים ְּבִארֹוְו. רֶׁש ֶנּהָמְּׁשים ֶׁשִבָכֹות ּכַצבּול ְקַלְגר ִּבֶׁשֶּנים ַּבִׁשְּמַּתְׁשם ִמֵה ֶׁשי ִלבּוְתָכְו, הָיְנַמְרל ֶּגֶׁש

ת מֹוְּׁש ִמחּוְקְלִנ ְּׁשמֹות ִּגְבַעת ַהַּקִּפיטֹול ְּבָווִׁשיְנְגטֹון ְוַהֶּסַּנאטי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ יםִבָכֹוּכַהר ְוֶׁשֶּנת ַהֶא

, יםִדֲאַּמה ַלָנֹואׁשִר ָללּו ָעםדֹוֱא ֶׁשּוּלֵאים ִמָיְּבים ִארֹוֶׁשא "ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו. ֶׁשָהיּו ְּברֹוָמא, ֶּסַּנאטַהִּגְבָעה ְוַה

 ֹוׁשְרם ָׁשר ִעֵּׁשַקְתִהה ְלֶלֲע ַיֱאדֹוםֶׁש טֹוּוׁשְפִּכ ׁשֵרָּפְת ִמ"יםִבָכֹוין ּכֵּב"ק סּוָּפַהְו, ׁשָּמם ַמֶהָּלב ֶׁשָכֹוּכא ַההּוֶׁש

  . ֹוּלב ֶׁשָכֹוּכַּב

ל ית ֶׁשיִעִבְרה ָהָנָּׁשַהר ֵמָבְּכֶׁש, אד ָּבִון ָּדית ֶּביִעִבי ְׁשֵאָצל מֹוא ַעָרָמְּגת ַהר ֶאֵאָב ְמ)לב' נצח ישראל'(

ת יַלִחְתר ִּבָבְּכא ֶׁשֵציֹו, ה"תשעת ַנְׁשה ִּבֶיְהט ִּת"בעלה ַהיָטִמְּׁשַהְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתה ַמיָטִמְּׁשַה

ם ל ִע"ַרֲהַּמי ַהִפא ְלָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבה ְלֶּסַנְנּו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתית ַמיִעִבְרה ָהָנָּׁשיא ַהִה ֶׁשב"תשע

ִמְתַקֵּים  ]ט"תשס[ ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו,  ָּתנּו ַרָּבָנן.)סנהדרין צז( ּוינֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמַה

ל ָכי ְּבִלָּכְלר ַּכֵּבְׁשיל ַמִחְת ִהה זֹוָנָׁשְּב [".ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר", ִמְקָרא ֶזה

 ְׁשִליִׁשית ].יףִרֲחי ַמִלָּכְלַּכר ַהֵּבְׁשַּמַה [.ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין ]ע"תש [ְׁשִנָּיה ].לֵאָרְׂש ִיץֶרֶאץ ֵמם חּוָלעֹוָה

 יאִבָּנַה

 ל"ַרֲהַּמַה



ה ֶזְו. ת"ל הילֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוה ְּגֵּבְרים ַהִרָטְפ ִננּוֵרֲעַצְל [.ּוֵמִתים ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, דֹולָרָעב ָּג ]א"תשע[

ת ַיָוה ֲהיָלִחְתַמ [.ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע ]ב"תשע [ָּבְרִביִעית. ]הָחְנת ִמַּלִפת ְּתַּלִחְתים ִּבִרְמאֹות ֶׁשנֹוָּבְרָּקד ַהסֹום ְּבַּג

. ְותֹוָרה חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָה, ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול ].ל"ַרֲהַּמי ַהֵרְבִדה ְּכָּלֻאְּגַה

ת ַני ְׁשֵאָצמֹוְּבי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא. ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות.  קֹולֹותִּׁשיתַּבִּׁש

ח "ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְבּו, ]יםִמאֹוְּתי ַהֵלְּדְגת ִמיַלִפְנ[ת עֹוָקְרת ַקיַטִמב ְׁש"ארהה ְּבָתְיא ָה"ה תשסיָטִמְּׁשַה

ים ִּפַצ ְמנּויו ָאָׁשְכַעְו. ב"ארהית ְּבִלָּכְלַּכה ַהיָלִפְּנה ַהיָלִחְת ִהׁשָּמה ַמָנָּׁשף ַהסֹוז ְּבָאֶׁש, יםִפָסת ְּכיַטִמה ְׁשָתְיָה

י ֵאָצמֹון ְּבֵכְו. ןָּמַקיא ְלִבָּנל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵרְבִדע ְּכַרָהב ֵמֹוּטר ַהרּור ֵּבֵמָּגז ִיָאֶׁש, ה"ה תשעָאָּבה ַהיָטִמְּׁשי ַהֵאָצמֹוְל

 תֹואֹו ְלֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ינּוְיַה, ׁשֶרּׁשֹת ַלֶרֶזחֹוה ֶׁשָניא ָׁשִהו ֶׁש"ים תשעִפָלֲא' ת הַנְׁשים ִלִסָנְכ ִננּוה ָא"ת תשעַנְׁש

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

 ינּוְיַה', ם היֹו ְּבתֹוילִחְת ַמןיֶהֵּתְּׁשֶׁש, ה"ב תשע"תשעים ִנָּׁשין ַהר ֵּבֶׁשים ֶקִארֹוא ֶׁש"ז שליט"רמ ָהיףִסהֹוְו

ק ּוּיִדר ְּבֶד ֵסתֹואֹום ְּבת ֵהֹוּיִׁשְרַּפת ַהַאיִרְקים ּוִּגַחל ַה ָּכְךר ָּכַחַאְו. 'ם היֹול ְּבה ָחָנָּׁש ַהאׁשל רֹן ֶׁשֹואׁשִרם ָהֹוּיַה

ם ָלעֹות ָהיַאִרן ְּבַמְזה ִלֶמֹוים ּדִנָּׁשי ַהֵּתְׁשִּב' ם ויֹול ְּבָחה ֶׁשָנָּׁש ַהאׁשל רֹ ֶׁשיִנֵּׁשַהם ֹוּין ַהֵכְו. הָנָּׁשל ַה ָּכְלאֶֹרְך

ו "א אדלֹ [,'ם ויֹול ְּבחּוא ָילֹם ָלעֹוְלה ָנָּׁש ַהאׁשל רֹן ֶׁשֹואׁשִרם ָהֹוּיַהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. 'ם ויֹוה ְּבָיה ָהָנָּׁש ַהאׁשרֶֹׁש

  .ׁשָדָחם ֵמָלעֹות ָהיַאִר ְּבמֹות ְּכּוׁשְּדַחְתל ִהה ֶׁשיָנִחאן ְּב ָּכׁשֵיְו, אָּתיְכִרא ֲאָמם יֹוים ֵהִמָּיי ַהֵנ ְׁש,]אׁשרֹ

 רַהּזַֹה ץֵק לַע א"שליט יִקְסְבֶלְׁשקּו יִבְצ 'ר ג"הרהֵמ רָמֲאַמ 'דּויִּגַי האָנבָֹּת רֶׁשֲאַו' רֶפֵּסַה ףסֹוְּב

 ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ יםִנָׁש ב"ער רַחַאְּלֶׁש תיכּוִרֲאַּב םָׁש רֵאָבְמּו .ב"תשע תַנְׁש לֶׁש

 יםִקסּוְּפַה תַרָּדְגַה יאִהֶׁש .תָּבַׁש בֶרֶע לֶׁש בֶרֶע תַרָּדְגַהְל יםִסָנְכִנ נּוְחַנֲא ]5500 תַנְׁשִּב ילִחְתַּמֶׁש[

 תֶאְו .בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְזּו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז הֶּזֶׁש םָׁש יְךִרֲאַּמֶׁש יִפְּכ הָּלֻאְּגַל ן"ַּבְמַרָהְו רַהּזַֹהְו

 "בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִג ְּב"תֵעְל", ב"על תשז ַעֵּמַרְמ ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" ןֵכְו .יםִּיִבְרַעָה

ז ָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"הרה יףִסהֹו ְו,"רה אֹוֶיְהִי", ב"תשעת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִגְּב

. ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהת ַעֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַי ַעד ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפַּב

ה ב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג אִׁשיתֵר" )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד "

 ֲחִריתֹוַאְו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעת ֶׁשיבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדְמ

ה ילֹם ִׁשֵחַנְמ יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹוְׁש' ד ְּבִגיַמְטִרָּיא ," אֵֹבדֲעֵדי ְוַאֲחִריתֹו"ן ֵכְו. [ב"עְּבִגיַמְטִרָּיא ". ֵבדאֹ ֵדיֲע

 ע"ַגֶרן ֵכְו ".ָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעדָּגַעְר" )ו, תהילים ט (בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמעַגֶרן ֵכְו]. היָנִנן ֲחֹוּנִי

ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים " )ו, תהילים ל(ב תּון ָּכֵכְו. היָטִלְּקי ַהֵמְי' ם גד ִעַחַי, הָדי ֵלֵלְבֶחן ְויֹוָרי ֵהֵמ ְיג"רעל ז ַעֵּמַרְמ

ָּבֶעֶרב ָיִלין ", בֶרֶען ָהַמְזים ִליִעִּג ַמ,"ֶרַגע ְּבַאּפֹו"י ָהֵרֲחַאים ֶׁשִא רֹו".י ְוַלּבֶֹקר ִרָּנהִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכ

ָּבֶעֶרב ָיִלין ". ןֹויׁש ִלְךֵלי ֵיִכֶּבַהב ֶׁשֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ֶּבִכי

ם  ִע"יִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכ" ןֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשֶקּבֹה ַלֶּכְזז ִנָאֶׁש, "ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה" יְךִׁשְמק ַמסּוָּפַה ְו".יֶּבִכ

 )יח, איוב ז( בתּוָּכה ַּבֶמֹוז ּדֶמש ֶרֵּיא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ת ֹוּיִתאֹוָה

 ,"ַוִּתְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים" ,הָּלֻאְּג ַהרֶקּבֹל  ֶׁשהיָדִקְּפד ַהֹוּס ֶׁשינּוְי ַה".ַוִּתְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים ִלְרָגִעים ִּתְבָחֶנּנּו"

  ".ִלְרָגִעים", עַגֶרן ָהַמְזה ִּבֶיְהִי

 אָבמּו



ה ָרֹוּתאן ַהָכ ְו".ית ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת מֹוָאבַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּב" )מט, במדבר לג(

 ץֵק לַע תֶזֶּמַרְמ זֹו הָיָנֲחַו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל סּוְנְכִּנֶׁש םֶדקֹו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לה ֶׁשָנרֹוֲחַאה ָהָיָנֲחת ַלֶסֶחַיְתִמ

 ַעל ַוַּיֲחנּו" .תֹוּיִתאֹו 'ג גּוּלִדְּב ב"תשע הֶז קסּוָפְּב זָּמֻרְמּו .)רכה דף קאמרנא( 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,הָּלֻאְּגַה

 נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יםִּטִׁש" ןֵכְו ."מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ַהִּׁשִּטים לֵבָא דַע מֹתִׁשַהְי תִמֵּבי ַהַּיְרֵּדן

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש לַלְגִּב ,תנּוְזִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטֲחַהְל יחּוִלְצִה קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש םַעַּטַה תֶא 'דִוָּד ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב

 ׁשֶרׁשֹ הָיָה םָּׁשֶׁש ,מֹוָאב ַעְרבֹת אָרְקִנ הֶז םקֹוָמּו .היָאִצהֹוְל צּוָרְו יַחִׁשָמ תַמְׁשִנ ׁשֵי בָאמֹו תנֹוְבִּבֶׁש ּויׁשִּגְרִה

 ְךַּפְהֶּנֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻח לַע זֵּמַרְמ תמִֹׁשְיַה יתֵּבֶׁש םָׁש 'רָקָי יִלְּכ'ַּב אָבמּו ןֵכְו .בָאֹוּמִמ אָּבֶׁש יַחִׁשָּמַה

 ,ןָּבְרֻחַה לַע זֵּמַרְמַה ,"תמִֹׁשְיַה יתֵּבִמ" נּוָח לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש זֵּמַרְמ קסּוָּפַהֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ,הָמָמְׁשִל

 ַהְּגֻאָּלה ןַמְז אהּוֶׁש בֶרֶעָה ןַמְז לַע זֵּמַרְמ "ְּבַעְרבֹת" ןֵכְו .הָּלֻאְגּו יַחִׁשָמ לַע זֵּמַרְּמֶׁש ,"יםִּטִּׁשַה לֵבָא דַע"

יף ".בָאמֹו תבְֹרַעְּב" בתּוָּכַּב זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ הֹוִס ּיֹון ' ג ר"הרה ְו יד ִוָּדִצ יִס ת בְֹרַע"א ֶׁש" שליטּבֹוִנ

 ',גֹו ְוְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִּזים" )כט, דברים יא( בתּום ָּכָׁשְו, ןֵּדְרַּיר ַהֶבֵעים ְּבִאָצְמִנ" בָאמֹו

ה ָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוים ַעִנָׁש ה"ברכ רּוֲאְׁשִנ ב"תשע תַנְׁשִמּו ,"ֲהלֹא ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

ת יַנִחא ְּבד הּוִוי ָּדִּכ, ְךֶלֶּמד ַהִוָּד תיַנִחְבא ִּבהּו ןֵּדְרַיְו .בֶרֶע תֹוּיִתאֹו" ןֵּדְרַּיַה רֶבֵע"ְו, םָּים ַקָלעֹוָהֶׁש

כּותן ֵּדְרַּיַהְו, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְי ְל ַּמ ַּב סֹוד ֶׁש יַנת ְי ִח ּקּוִטים' ְּבאָבּוּמַּכ ,הּוא ְּב ִּל ר ַה ֶפ יַז 'ֵס ִר ֲא ָה  ל"ְל

  .)רסד' דברים ע(

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

 םֵגָּפִתְו אבָֹי אלֹ אָּמֶׁש יםִׁשְׁשחֹוֶׁש ,הָּניֶׁשִחֲאַּד ִקִּצין ְמַחְּׁשֵבי דֶגֶנ יאִה יןִּצִק יֵבְּׁשַחְמ דֶגֶנ הָנֲעַּטַהְו

 הוצאת ן"רמב בכתבי 'ד שער( ן"ַּבְמַרָל הָּלֻאְּגַה רַמֲאַמְּב ןֵּיַעְו .ּהָּתִעְבִּד ץֵקְל לָלְּכ תכֹוָּיַׁש אלֹ ּוּלֵאָה תנֹוֲעַּטַה לָּכ .הָנמּוֱאָה

 ןֵכְו .ץֵק םָׁש בֵּׁשַחְמּו ,יםִמָּיַה יתִרֲחַא ןַמְזִּכ רֹודֹוְל רָבְּכ סֵחַיְתִמּו ,יןִּצִק בֵּׁשַחְל רָּתֻמ יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּבֶׁש )קוק הרב מוסד

 )יד ,ח דניאל( י"ִּׁשַר ןֹוׁשְל הֶזְו .ץֵּקַה תֶא ינּוִבָי םָּלֻכְו ,םָלעֹוָּב םַסְרֻפְי אהּו יִּתִמֲאָה ץֵּקַה לֶׁש ןָמְּזַה םֶדֹוּקֶׁש םָׁש אָבמּו

 ְוַהָּבא ,ְּבִמְדָרָׁשיו ָטָעה ִּכי נֹוַדע ַהּדֹוֵרׁש ֵקץ ּוַבֲעבּור ,ֵקץ ַאַחר ֵקץ ַמְלֵּכנּו ְלַהְבָטַחת נֹוִחיל ְוָאנּו

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

. הָבּוׁשי ְּתֵמת ְיֶרֶׂשֲעת ַליחֹוִלְּסים ַּבִרְמן אֹוֵכְו. ׁשָדץ ָחב ֵקֵּׁשַחְנש ּורְֹדִנ, אבֹא ָי לֹיַחִׁשָּמַהן ְוָמְּזר ַהבֲֹע ַיםִאְו

. ּתֹרָזח אֹור ַמְשִֹּכיל ְיכֶֹלת ַלְח. חֹוֶכה ְוסֹוֶכה ְוָדָוה ְוחֹוֵזר ִלְפּתֹור.  ַאַחר ֶחְׁשּבֹון ַעְּמָך ִיְפּתֹרֶחְׁשּבֹון

 ֵעת ַעד ַהֵּסֶפר ַוֲחתֹם ַהְּדָבִרים ְסתֹם ָדִנֵּיאל ְוַאָּתה" )ד ,יב דניאל( בתּון ָּכֵכ ְו:ְזַמן קֹול ַהּתֹור ָמַתי ִלְפּתֹר

 רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ."ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו" ץֵּקַה ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹוְו ".ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו ֵקץ

 םִע "ַהְּדָבִרים ְסתֹם" ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ִרְמֵזי ְלָהִבין ּכֹל ֵעיֵני ֻיְפְקחּו ָאז ָהֵעת ְּבבֹא םָׁש 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה

 ֵרעּוָתא ֵלית ,ןִׁשְמעֹו ַרִּבי לֹון ָאַמר .)קיח וירא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה

 ְזִמיִנין ְּדָעְלָמא ַרְבֵיי ֲאִפּלּו ,ְמִׁשיָחא ְליֹוֵמי ְקִריב ְיֵהא ְוַכד ,ְלָעְלָמא ָּכְך ָּכל ְּדִיְתַּגֵלי ְּבָדא ה"ְּדקב

 ינּוְיַה .ְלכָֹּלא ָיאִאְתַּגְל ִזְמָנא ּוְבַההּוא ,ְׁשָּבִניןּוְוח ִקִּצין ֵּביּה ּוְלִמְנָּדע ,ְּדָחְכָמָתא ְטִמיִרין ְלַאְׁשְּכָחא

ץ  ֵקְזַמן. בָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִּקח ַהַסנֹא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִּנַטים ְקִדָל ְיּוּלִפֲא, םָּל ֻּכתֹואֹו עּוְדַי ץֵּקַה ןַמְזִל ברֹוָּקֶׁש

 ֶׁשָאסּור ינּוִצ ָמןֵכְו .עָּדַוְתִי ְוׁשָח יּוֹוּתִעי ְּבד ִּכַע, עַדא נֹולֹה ְוָעּוׁשם ְייֹוו ְלַקְי, עָּדַוְתי ִיַתת ָמאֹוָלְּפַה

 בתּוָּכ

 רַמֲאַמ



א ָבּוּמַּכ. רּוּסין ִאה ֵאָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפד ּוּמ ִלְךֶרים ֶּדִּלַגְּמֶׁשל ְּכָבֲא, הָרֹוּתת ַהלֹוְגד ִנּוּמ ִלְךֶרק ֶּד ַר,ץֵּקת ַהת ֶאֹוּלַגְל

י ּוּסִּכַה ֶׁשינּוְיַה תַעַּדח ַהֵּסֶה ֶׁש,תַעַּדח ַהֵּסֶהא ְּב ָּביַחִׁשָּמֶׁשא ָרָמְּגל ַה ַע) מאמר בריך ברי לעתיק יומין'אדיר במרום'(ל "רמחָּב

 ,הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפה ּוָמָׁשת ְניַנִחְביא ִּבִה ֶׁשהיָנִּבל ַּבָב ֲא].הָרֹוּתת ַהלֹוְגת ִניַנִחְּב[, תַעַּדת ַהיַנִחְבם ִּבֵהֶׁשן "זוא ַּבהּו

 נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנ ְו:) סנהדרין צו'י אגדות אפיקי יםביאור'(ר ֶבא ֶח"גריה ַהֶז ָּביְךִרֱאֶהְו. יּוּלה ִּגֶז ָלׁשם ֵיָׁש ְויַחִׁש ָמׁשֶרא ׁשֹהּו

י ֵעא ָּבָּלֶא, היָריִצע ִּדַלֶּסין ִמִּפ ִטקּוְפָנ ְּד,עַלֶסא ְּבָחְּכְׁשַאין ְליִזִמר ְרָאְׁש ִּכינֹוץ ֵאֵּקד ַהסֹו: הָרָצְקִּב

ץ ֵּק ֶׁשרּוְמָאה ֶּׁשא ַמהּוְו. הֶּלַּגְתם ִיָׁשה ְויָאִרם ְּבהֹוְת ִליַעִּגַּמד ֶׁשר ַעֶבֵער ְלֶבֵעע ֵמַלאי ֶסַהב ְלֵקנֹוְל

 ן"זו ְו,היָאִרְביא ִּבה ִהיָנִבּו, ן"ם זון ֵהֹוׁשָלה ְוֶפ ּו,היָנִבא ְּבב הּוֵּל ֶׁש',יֵּלַּגא א ָלָמפּוא ְלָּבִל' יַחִׁשָמ

ר ּוּבִדא ְּבא ָּבלֹ ְו.יןִבב ֵמֵּל ַה,בֵּלה ַּבָבָׁשֲחַמ ְּבִנְׁשָאר יַחִׁשץ ָמן ֵקֵכָלְו, ַעדּוָּי ַּכהָּיִׂשֲעה ַויָריִצִּב

ם ֵה ֶׁש'ייִתִּלא ִּגי לַֹריָבֵאי ְליִתִּלי ִּגִּבִלְל' רּוְמָאה ֶּׁשן ַמם ֵּכַּגא הּוְו. היָרִצְים ַּבָתָגָׂשֲהים ֶׁשיִאִבְּנַל

 ,יַחִׁשץ ָמל ֵקד ַעמֲֹעק ַלּוּקַבה ֲחָצָרא ֶׁשהּו ְו.הָּיִׂשֲעה ַויָרִצין ְיִמְלָע' בם ְּבֵה ֶׁשן"זוְּדא ָפגּוים ְּדִריָבֵא

 ".ָךֶּב ִלַחל לּום ַעֵבְתָּכ" בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ ,בֵּלה ַּביָבִת ְּכדסֹוק ְּבר ַרּוּבִדא ְּב ָּבינֹוץ ֵאֵּק ַה לֹויבּוִׁשֵהְו

, היָאִרְּבם ַהַלה עֹויָנת ִּביַנִחא ְּבהּו ֶׁש,הָרֹוּתת ַהַמְׁש ִנ,רָּתְסִּנ ַהְךֶרל ֶּד ַעץֵּקת ַהין ֶאִבָהים ְלִקְּסַעְתִּמ ַהּוּלֵאים ֶׁשִארֹוְו

ח ֵּס ֶהיןֵא הָניִּבת יַנִחְבִּב ֶׁשןיָוֵּכ, יןִּצי ִקֵבּוּׁשִחן ַיְנִעא ֵמֵלר ָמַהּזַֹהא ֶׁשָפּום ּגַעַּטה ַהֶזְו. הֶּסֻכ ְמינֹוֵאי ְולּוץ ָּגֵּקם ַהָׁש

  .תַעַּדַה

ט( ֶׁשַהָּכתּוב יִּתְעַמָׁש אל  י נ ד ז, ב  ׁשֵּיֶׁש יםִצּוּקִּׁשַה יֵנְׁש לַע זֵּמַרְל "םֵמׁשְֹמ יםִצּוּקִׁש" יםִּבַר ןֹוׁשְלִּב אהּו) כ

 ב"תשע'הת ַנן ְׁשֵכ ְו.ארַמעֹוְו אָצְקַא לֶא יםִצּוּקִּׁשַה תמֹוְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִצּוּקִׁש" ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב

ן יַמְיַנ' ע' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.1335א ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמי ַהֵּתם ְׁש ִעת"ין ֵּב"ִין ַע"יו ִׁש"יי ָּת"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְּב

 ׁשָּמַמ, הָרה ָזָדבֹוים ֲעִדְבא עֹולֹם ְוים ָׁשִלְּלַּפְתין ִמֵא, םֵמֹוץ ׁשּוּקִּׁשַהע ֶׁשַלֶּסת ַהַּפִכת ְּביאּוִצְמים ִּבִארֹוא ֶׁש"שליט

 ְּבִגיַמְטִרָּיאאר ַמד עֹוַּגְסִמא ֶׁש"שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. "ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ", קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ

ר ֶתֶיְבּו. [יַחִׁש ָמץֵקל ז ַעֵּמַרא ְמָצְקל ַאן ֶאֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמים ַעיִׁשִּבְלַּמַהת ֹוּפִלְּקַהם י ֵה ִּכדִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

 ׁש ֵי,ּהָתק אֹורְֹזִלה ְוָּפִלְּקת ַהף ֶאֵּלַקן ְלַמְּזַה יַעִּגַּמד ֶׁשַע, יִרְּפל ַהר ַעמְֹׁש ִלַעדּוָּיא ַּכה הּוָּפִלְּקיד ַהִקְפַּתן ֶׁשיָו ֵּכ,קֶמעֹ

 ינּוְיַה. יַחִׁשָּמר ַהבּו ֲעּוּלֵאת ָהמֹוקֹוְּמל ַהים ַעִרְמֹום ׁשֵהן ֶׁשיָוֵּכ, יִרְּפ ַהַעלת ֶרֶמֹוּׁשה ַהָּפִלל ְקה ֶׁשיָנִחם ְּבאן ַּגָּכ

ת ֶׁשת ֵשֶמֶחְלר ִמַחַאם ְלה ַּגיָקִּתַעיר ָהִעב ָהרֹת ְוִיַּבר ַהל ַהה ַעיָטִלְּׁשת ַהם ֶאיֶהיֵדה ִּביָרִאְׁש ִההָניֹוְלֶע ָההָחָּגְׁשַהַהֶׁש

ה ָיים ָהִדהּום ְיים ָׁשִסָנְכ ִניּום ָהִאֶׁש. ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנִב ְלםקֹוָּמת ַהת ֶאַחַקל ָלה ַקֶיְה ִייַחִׁשָּמַּלי ֶׁשֵדְּכ, יםִמָּיַה

  ].תִיַּבר ַהַהס ְלֵנָּכִהר ְלסּוים ָאִדהּוְּיַלט ֶׁשָרְפִּבּו... םיָאִצהֹוה ְלֶׁשר ָקֵת יֹויַחִׁשָּמַל

 ַקְרָּתא ְלגֹו ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ַמְלֵכי ָּכל ,ּוְתָלת ְּבַׁשְבִעין הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ֶאְלָּגִביׁש ְוַאְבֵני ּוַבְרָּדא ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו ִיְתַער אּוה יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא

 ,ַאֲחָרִנין ְקָרִבין ְלַאָּגָחא ְוָיַהְדרּון ,ְלַתָּמן ִיְמטּון ְּדָלא ַמְלִכין ּוןִאּנ ַּבר .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון

 ִמָּכל ַחָּיִלין ְוַכָּמה ַעִּמין ַּכָּמה ִעֵּמּה ְוִיְתַּכְּנׁשּון ,ָעְלָמא ְּבָכל ִיְּתַער ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִזְמָנא ּוֵמַההּוא

 ,ַלֵּמָאה ְׁשִנין ִאּנּון ְּדִאְׁשְּתִלימּו ַעד .ַאְתֵרי ִאּנּון ְּבָכל ִיְתַּכְּנׁשּון ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל ,ָעְלָמא ַסְיֵפי

 ּוְבֵני ."'ְוגֹו ה"ַליהו ִמְנָחה ַהּגֹוִים ִמָּכל ֲאֵחיֶכם ָּכל ֶאת ְוֵהִביאּו" ּוְכֵדין ,א"ְּבֵה ִיְתַחָּבר ו"ָוא ְּכֵדין

 ,םִיְירּוָׁשַל ַעל ְלֵמיֵתי ְּדָעְלָמא ַעִּמין ָּכל ִעם ַעֵליהֹון ָעָראְלִאְּת ִזְמָנא ְּבַההּוא ְזִמיִנין ִיְׁשָמֵעאל

  ןֵכְו

 יְךִׁשְמַמּו



 ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו" ּוְכִתיב ,"'ְוגֹו ַלִּמְלָחָמה םִיְירּוָׁשַל ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" ִּדְכִּתיב

 ".ָלמֹו ִיְלַעג ה"יהו ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב" יבּוְכִת ,"ְמִׁשיחֹו ְוַעל ה"יהו ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים

 ,ָעְלָמא ְלַחְדָּתא ְּבִגין ,ַעִּתיִקין ַּדֲהוֹו ִנְׁשָמִתין ּוְלַחְּדָׁשא ְלִאְתַחְּבָרא ,ִיְּתַער ְזֵעיָרא ו"ָוא ְלָבַתר

 ַּכְדָקא ְלִאְתַחְּבָרא ,"ְלעֹוָלם ה"יהו ְכבֹוד ְיִהי" ּוְכִתיב ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" ִּדְכִּתיב ְּכָמה

 ְלַחְּבָרא ,ַחְדִּתין ִּבְרָין ֻּכְּלהֹון ּוְלֶמֱהֵוי ,ְלָעְלָמא לֹון ְלַנְחָּתא ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" .ֵיאֹות

ש לָֹׁשים ְוִעְבִּׁשת ַהַנְׁשִּבֶׁש, הָאֵּמף ַהסֹו דַע יםִנָּׁשַה עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ .ְּכַחד ֻּכְּלהּו ָעְלִמין

ן  ֶּביַחִׁשל ָמה ֶׁשָפקּויל ְּתִחְתַתְו, יׁשִבָּגְלי ֶאֵנְבם ַאָלעֹות ָהֹוּמל ֻאיר ַעִטְמה ַי"הקבם ְוִיַלָׁשרּול ְיה ַעָמָחְלִּמיל ַהִחְתַּת

ה ֶיְהז ִיָאְו, הָאֵּמף ַהד סֹוים ַעִנע ָׁשַבֶׁשים ְוִרְׂשה ֶעָנְכֶׁשָּמ ִּתּוּלת ֵאמֹוָחְלִמּו', ת המֹוֲחְלם ִמֵחָּלִהר ְלֵרעֹוְתִּיד ֶׁשִוָּד

 יַחִׁשָמת "רת ָלמֹוְדֹוּקת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"שליטר ֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .םֵלָּׁשת ַהֹוּיֻלץ ָּגּוּבִקם ְוֵלָּׁשד ַהחּוִּיַה

. טַאט ְלַאה ְלָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבי ִׁשֵנל ְּפס ַעֵרָּפְתִמף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשיְךִלֲהַּתַהז ֶׁשֵּמַרְל. ט"ַאְל ןֵה, ףֵסֹוין ֶּב

ם ֵּׁשת ַהל ֶאֵּבַק ְיַהַּתֲהִליְךאן ָּכר ֶׁשַהּזַֹהים ֵמִארֹוי ֶׁשִפְּכ, ל"ֵאּגֹ ןד ֵהִוָּדן ֶּב יַחִׁשָמת "רת ָלמֹוְדֹוּקת ַהֹוּיִתאֹו ָהְךיָדִאֵמ

   .דָּי ִמ,הָּלֻאְּג

  

  :חדש מסוד החשמל 

 בגבעת 10 עד 9 כל ערב מב"סדרת שיעורים על מאמר גאולה בתשע
  .שאול בירושלים

  .ז אב"כ' ה היום יום ד"הראשון איהשיעור 

  0573109983 :יתאמו בטללהצטרף המעונינים 
ב עד סוף " ראיות על ביאת המשיח מסוף תשע660 בכריכה רכה מאמר הגאולה עם ספרהופיע ויצא לאור 
  . או במייל ללא תשלום026537343:  שקל בטל10ניתן להשיג במחיר . ה"תשע

 הכוונות ש על המסך ומסבירים את"יצא לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש
  026537343פרטים בטל . של כל מעגל השנה

כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס
  .ב ועוד''כמו כן ניתן להוריד אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשע. שעדין לא פורסמו

 : לארכיוןקישור
edit/WGVXUnVwRTA4emh4OvSn-XwtW_B0/d/folder/com.google.docs://https  

   

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

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

 
 


