
 
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                      דף מתוך סדרת הספרים
  

  

   .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע חיי שרהפרשת גליון 

ר[  ת ו ם מ י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .]ל

ר  ַמ ֲא י'ַמ ִצ ֵח   'סֹוד ַה

ק  ֶר   . 'יזֶּפ

  

ַּת הּוא ַמ ָּלׁש ֶׁש ֻׁש סֹוד ְמ ה ְּב ין ּתֹוָר ִצ   .ֵח

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' סוד החצי'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

, ְלַעם ְּתִליַתִאי, ִאיְּבִריְך ַרְחָמָנא ִּדיַהב אּוְרָיין ְּתִליַת, ָּדַרׁש ַההּוא ְּגִליָלָאה ֲעֵליּה ְּדַרב ִחְסָּדא .)שבת פח( ַּבְּגָמָרא

, ְמֻׁשֶּלֶׁשתּתֹוָרה .  רֹוִאים ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ַמַּתן ּתֹוָרה ָהיּו ְּבסֹוד ְמֻׁשָּלׁש.ְּבַיְרָחא ְּתִליַתאי, ְּביֹום ְּתִליַתִאי, ַעל ַיד ְּתִליַתִאי

ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ].  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלםַהְּׁשִליִׁשיָּבֶאֶלף . [יִׁשיַהְּׁשִלַּבחֶֹדׁש , ַהְּׁשִליִׁשיַּבּיֹום , ָׁשלׁשַעל ְיֵדי , ְמֻׁשָּלׁשְלַעם 

" רַׂשִאיׁש ְלְמָך ָׂשי ִמ ")יד, שמות ב(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל מֶֹשה . ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי, ֵחִצי ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּולְּבסֹוד 

  ל  ֶׁשְּמֻׁשָּלׁשד ַהה סֹוֶזְו. םִיַנין ְׁשר ֵּבֵּבַחְמ ַהָׁשִליׁש ינּוְיַה, ְךֵּוַת ְמֹוׁשרּו ֵּפְּתִליָתִאיֶׁש:) ערכין טו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ׁש"ְמֻׁשָּלת "ר

  .לֵאָרְׂשת ִיֶסֶנם ְּכה ִע"ת הקבר ֶאֵּבַחְמ ַהְיסֹודת יַנִחְבא ִּבהּוה ֶׁשָרֹוּתַה  

 ,ֱאֶמת ִנְקֵראת ֶׁשַהּתֹוָרה ְּכלֹוַמר ,ְמֻׁשָּלִׁשים אֹוִתּיֹוֶתיָה ַהַהָּגָדה ְוהֹוִסיָפה ָׁשם ַהְּגָמָרא ַעל ָּגאֹון ִנִּסים ַרב

 'א ,ֹותאֹוִתּי ב"ַהכ ֶׁשל ְמֻׁשָּלׁש ֶׁשִהיא ֱאֶמת ִנְקֵראת ֶׁשַהּתֹוָרה ְלהֹוִסיף ְוִנְרֶאה .אֹוִתּיֹות ָׁשלֹש ֱאֶמת ּוִמְסַּפר

 ּתֹוַרת ִנְּתָנה ָידֹו ְוַעל ,ֱאֶמת ִנְקָרא ְמֻׁשָּלׁש אֹו ִעּגּול ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ְוָלֵכן .ַּבּסֹוף 'ְות ָּבֶאְמַצע 'מ ,ִּבְתִחָּלה

 ָידֹו ֶׁשַעל מֶֹשה נֹוַלד ,ַהְּׁשִליִׁשי ַהֵּׁשֶבט ִויֵל ּוִמן ,ְׁשלָֹשה ָאבֹות ְּבֵני ְוִיְׂשָרֵאל ,ָּגאֹון ִנִּסים ַרב ָׁשם מֹוִסיף ְועֹוד .ֱאֶמת

 ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּכל ָלַמְדָּתה ָהא ,ְיָרִחים ָׁשלֹש ְוִנְצַּפן ,אֹוִתּיֹות ָׁשלֹש מֶֹשה ,אֹוִתּיֹות ָׁשלֹש ּבֹו ֵיׁש ֵלִוי ,ּתֹוָרה ִנְּתָנה

 ְמֻׁשֶּלֶׁשת ִמְׁשָנה ,ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּתֹוָרה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ּתֹוָרה ,ְדָרׁשַּבִּמ עֹוד ֵיׁש ֶזה ּוְכגֹון ,ְמֻׁשָּלׁש ָהָיה ַהּיֹום אֹותֹו

 ְּבָׁשבּועֹות ֶלֱאכֹל ִיְׂשָרֵאל ִמְנַהג ְוֵכן .ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְקֻדָּׁשה ,ְוָצֳהַרִים ָובֶֹקר ֶעֶרב ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְּתִפָּלה ,ְוַאָּגדֹות ֲהָלכֹות ַּתְלמּוד

 ,ְטָפִחים ִׁשָּׁשה ָאְרָּכן ָהיּו ַהּלּוחֹות ְּבֶרְכָיה ַרִּבי ָאַמר )א ,כח ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ְצָלעֹות ָׁשלֹש ִעם ְלִביבֹות

 ְפִריִׁשיןַמ ָהיּו ְטָפִחים ּוְׁשֵני ,ְטָפִחים ְׁשֵני מֶֹשה ֶׁשל ּוְבָידֹו ,ְטָפִחים ְׁשֵני ָהעֹוָלם ְוָהָיה ֶׁשָאַמר ִמי ְּבַיד ָהיּו ַּכְבָיכֹול

   ְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה ָׁשלֹש מֹוִסיף ֶׁשָּלֵכן אֹוְמִרים 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְבֵסֶפר ּו. ְלָׁשלֹש ִהְתַחְּלקּו ֶׁשַהּלּוחֹות רֹוִאים .ְלָיד ָיד ֵּבין

  .  ְּפסּוִקים ֶׁשל ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ַאֲחֵריֶהןְׁשלָֹשהּו, ָכל ּבֶֹקרְּב  

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ּוְבַמָּתָנה, ּוִבְלִקיָחה, ְּבֶׁשִבי: ְּבָׁשלֹש ְּבִחינֹות,  ֶׁשּמֶֹשה ִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה)ר כח א"שמו(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

 ִציאּוִמיץ ַאף יֹו, י ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאהִּכ" ַּבָּכתּוב  ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ַעל ַהּתֹוָרה ֶאת ַהָּׁשלֹש ְּפָעִמים ִמיץ ֶׁשֶּנֶאְמרּו:)ברכות סג(

  ְוַהּתֹוָרה . ְוַהֵהיָכל ָקדֹש, ְוַנְרִּתקֹו ָקדֹש, ֵסֶפר ּתֹוָרה ָקדֹש .)נשא קלד( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ".ּוִמיץ ַאַּפִים יֹוִציא ִריב, ָדם

  .לּוחֹות ְוָארֹון ְוֵהיָכל, ְׁשִכיָנה ְּבָׁשלֹש. לָֹשהְּבָיִמים ְׁש. ְּבָׁשלֹש ַמֲעלֹות. ִנְּתָנה ְּבָׁשלֹש ְקדֹוׁשֹות  

ָמִצינּו 

 יףּומֹוִס

ן ְוֵכ



  חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִהְׁשִּפיָעה ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ְוָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

  .יֹוֵצא ֶׁשַּלְּמנֹוָרה ָהְיָתה צּוַרת ְמֻׁשָּלׁש,  ֶׁשַהָּקִנים ָהיּו יֹוְצִאים ִמִּצֶּדיָה ַּבֲאַלְכסֹון)לב, שמות כה(י "ִּׁשָמִצינּו ִׁשיַטת ַר, 'ַלְּׁשִמיִני

ְוֶזה יֹוֵצר , ַים סּוף ַהַּמֲעָרִביְּדִמְדַּבר ִסיַני ִנְמָצא ֵּבין ַים סּוף ַהִּמְזָרִחי ְל, ְמֻׁשָּלׁשַּבַּמָּפה ָמקֹום ֶׁשּצּוָרתֹו ַהר ִסיַני ִנְמָצא ְּב

ן ֵכְום ִיַרְצִמן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְּבֵכְו.  ָהִאי ִסיַניֲחִציְוִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשּקֹוְרִאים ַלָּמקֹום ַהֶּזה . ַּבַּמָּפה צּוַרת ְמֻׁשָּלׁש

ם ֶהָּלת ֶׁשדֹויִמיָרִּפת ַה ֶאּוׂשָעֶׁש, הָרֹון ּתַּתר ַמֹול ּדת ֶׁשעֹוָּפְׁשַהל ַהה ַעיָׁשִּבְלִהה ֶׁשָּפִלְּק ַהיאִהה ֶׁשיָקִּתֲעם ָהִיַרְצִמְּבִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות 

   .ַעדּוָּי ַּכׁשָּלֻׁשְמת ַרצּוְּב

 ֶאת ֶׁשָּקַרע ַהָּזָכר ְיסֹוד ֶׁשל ִזּוּוג ָהְיָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת )קפח 'ע ב"ח העומר פירתס( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא

 ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .נּוְקָבא ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא סּוף ְּבַים ַהֶּזה ֶׁשַהָּמקֹום ְורֹוִאים .ָים ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהּנּוְקָבא ְיסֹוד

 :)קצח ויקהל( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַּבָּׁשבּוַע ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ָהְיָתה ,ּתֹוָרה ְלַמַּתן ֲהָכָנה ָׁשָהְיָתה סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת ).מא יתרו(

 ְזֵקִנים ַדַעת'ְּב מּוָבא ְוֵכן ,ִיְׂשָרֵאל ֵניִלְפ ֶׁשִּיָּבַקע ַהָּים ִעם ָהעֹוָלם ְּבִריַאת ֶׁשל ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ִהְּתָנה הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש

 ִמַּתַחת ַהַּמִים ִיָּקוּו" ַהְּׁשִליִׁשי ַהּיֹום ְּבִריַאת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ִנְרֶמֶזת סּוף ַים ֶׁשְּקִריַעת )ט ,א בראשית( 'ַהּתֹוָספֹות ִמַּבֲעֵלי

   םָי ָּבַקע" )יג ,עח תהילים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,ָּבָאבֹות ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָהָיה ַיֲעקֹב ְוֵכן ".ַהַּיָּבָׁשה ְוֵתָרֶאה ֶאָחד ָמקֹום ֶאל ַהָּׁשַמִים

   .אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך "ַוַּיֲעִביֵרם  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

ִאי ָלאו ַהאי יֹוָמא ְּדָקא , ָאַמר. ָלא ִּתְלָּתאָעְבדּו ִלי ֶעְג, ְּביֹוָמא ַּדֲעַצְרָּתא ָאַמר, ַרב יֹוֵסף :)פסחים סח(ַּבְּגָמָרא 

ְוָתִלי ְוָקִאי ְּבִעיְבָרא , ָּכל ְּתָלִתין יֹוִמין ְמַהַּדר ֵליּה ַּתְלמּוֵדיּה, ַרב ֵׁשֶׁשת. ַּכָּמה יֹוֵסף ִאיָּכא ְּבׁשּוָקא, ָּגִרים

ְוֵכן 

ְוֵכן 

 ְוֵכן

ָמִצינּו 



ְוִנְרֶאה ְּדַרב .  ְורֹוִאים ׁשּוב ֶאת ַהִּמְסָּפר ָׁשלׁש ְּבַמַּתן ּתֹוָרה.ָלְך ָּתָנִאי, יָלְך ָקָרִא, ֲחָדִאי ַנְפָׁשִאי, ֲחָדִאי ַנְפָׁשִאי, ָאַמר, ְּדָדָׁשא

ֶׁשּיֹוֵסף ' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְּדֵעֶגל ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶעְגָלא ְמֻׁשֶּלֶׁשתִּבֵּקׁש ַּדְוָקא , ְיסֹוד ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף

  ְוֵכן . הּוא ִּבֵּקׁש ֶעְגָלא ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ְוֵכיָון ֶׁשַהְּמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ָׁשבּועֹות ָּבא ְלַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה, ַהְיסֹוד ִנְמָׁשל ְלׁשֹור ּוְלֵעֶגל

  . ֶׁשַרב יֹוֵסף ִנְקָרא ִסיַני.)הוריות יד(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא   

ִחֵּלק ָּכל ֶאָחד ִלְׁשֵני " ַוְיַבֵּתר אָֹתם" י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ְךַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר אָֹתם ַּבָּתֶו" )י, בראשית טו(

ד ֵאׁש ֲאֶׁשר ַאף ָּכאן ַּתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפי'  ּכֹוְרֵתי ְּבִרית ְלַחֵּלק ְּבֵהָמה ְוַלֲעבֹר ֵּבין ְּבָתֶריָה ְוכּוְךְוֶדֶר' ֲחָלִקים ְוכּו

ֶׁשְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ָהְיָתה ֶּדֶרְך ' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים הּוא ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ְׁשִכיָנה ֶׁשהּוא ֵאׁש

ָלֵכן ָּכל ּכֹוְרֵתי ְּבִרית ָהיּו ְמַחְּלִקים , ית ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָלִקיםִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ְּבִר, ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְקָרא ְּבִרית

 ִּבְבִרית ֵּבין ְוֵכן ָמִצינּו. ְלַרֵּמז ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ָהֵאׁש ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּגבּוָרה, ְוָלֵכן ָהֵאׁש ָעְבָרה ָּבֶאְמַצע, ִלְׁשַנִים

 ".ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש" )ט, בראשית טו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֻׁשָּלִׁשיםַהְּבָתִרים ְמ

 )ח' משנת רבי אליעזר'( ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵכן. ּוְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֵחִצי, ֵחִצי ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּולּוֵבַאְרנּו ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבסֹוד 

ְוָהָיה , ְוַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ֶּדֶרְך ֲחִצי ַהְּגבּוָרה, ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ַהַּלִּפיד ֵאׁש ֶׁשָעַבר ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ַלַּלִּפיִדים ֶׁשָהיּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה

  ִלְקִריַעת ַים , "ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים" )יז, בראשית טו(ְוֵכן ְמַקֵּׁשר ָׁשם ֵּבין ַהָּכתּוב . 'ְוכּו, ְמֻׁשָּלׁשְלַעם , ְמֻׁשֶּלֶׁשתּתֹוָרה , ְּבסֹוד ְמֻׁשָּלׁש

  .ּוְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ַּבָּמקֹום ַהְמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה, סּוף  

ּומֹוַׁשב " )מ, שמות יב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ין ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ִליִציַאת ִמְצַרִים ּוַמַּתן ּתֹוָרהִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּבִרית ַהְיסֹוד ֵּב

ה ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנ: ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

י ֶׁשָהַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ָׁשָנה ִהְתִחילּו ִמְּבִרית "ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ה

ֶׁשְּיִציַרת ַהֶּנֶפׁש ' ְמַרְּגִלים ַאֶּתם'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאָמר . דּו ְּבִמְצַרִיםה ִּבֵּׂשר ְלַאְבָרָהם ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ֵּבן ְוֶׁשָּבָניו ִיְׁשַּתְעְּב"ֶׁשהקב, ֵּבין ַהְּבָתִרים

ה ְלַאְבָרָהם ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים "ָלֵכן ָאַמר הקב. ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִהְתִחיָלה ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ְוִהְסַּתְּיָמה ִּביִציַאת ִמְצַרִים

ְלַרֵּמז לֹו ֶׁשַהֵּבן ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלהֹוִליד הּוא ַרק ַהְתָחַלת ַהֵּלָדה , "'ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוגֹו" )גי, בראשית טו(

  ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֵכן . ֵקי ַהֶּנֶפׁש ַהְּכָלִליתְוַהֵּלָדה ָהֲאִמִּתית ִּתְהֶיה ְּבִמְצַרִים ָׁשם יֹוִציאּו ֶאת ָּכל ַהִּׁשִּׁשים ִרּבֹוא ֶחְל. ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

   . ֶׁשּמֹוִליד ֶאת ַהֶּנֶפׁשַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםּוְבִגיַמְטִרָּיא . ֶנֶפׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ּוְׁשלִׁשים  

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ,  ָׁשִניםָׁשלֹשאֹו ,  ָיִמיםְׁשלָֹשהל ֶׁשַהִּזּוּוִגים ַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלמֹות ֵהם ְּבַתֲהִליְך ֶׁש' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'רֹוִאים ְּב

, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֵיׁש ְׁשלָֹשה ִמּלּוִּיים' ְוֵכן ָּבאֹות ו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשלָֹשה ַקִּוים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד, ָׁשלֹשְקׁשּוָרה ִעם ִמְסַּפר 

   ְטִריגֹוןּו, ןיגֹוִרא ְטָרְקית ִנִניָו ִּבׁשָּלֻׁשְּמ ֶׁש:)ב קסד"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. 'אֹוִתּיֹות ו' ָּלׁש ֲעׂשּוָיה ִמגְוצּוַרת ַהְּמֻׁש, ו"ָו, ו"ָוא, ו"ָוי

  . ֶזַרעאָּיִרְטיַמִגְּב  

'  ֶׁשּלֹוְקִחים ג)שח' ב ע"סוכות ח (ל"ְלָהֲאִריַז' ַּכָּונֹותַׁשַער ַה' ְּבאָבמּוּו. ְמֻׁשָּלִׁשיםת יֹוְהים ִליִכִרְצ, תֹוּכֻסים ְּבִלְטֹוּנים ֶׁשִּסַדֲהַה

ֵעץ , "ֲעַנף ֵעץ ָעבֹת" :)ויחי רכ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָאבֹות ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ַהִּנְכָלִלים ְּבַעּמּוד ָהֶאְמַצע' ֲהַדִּסים ְּכֶנֶגד ג

ַּדֲהַדס , הּוא ִמְּלׁשֹון ֵעץ ָאבֹות" ֵעץ ָעבֹת"רֹוִאים ֶׁש. ֵקַח ְיסֹוד ָהעֹוָלם ְלָהִריק ַּבְּבֵארֶׁשֲהֵרי ִמֶּזה לֹו, ֶׁשאֹוֵחז ֶאת ָהָאבֹות

   ס"ַדֲהא ֶׁש"ט שליטמּויְסְיהֹוֻׁשַע ִּב' ג ר"רהי ָהב ִלַתן ָּכֵכְו. ָאבֹות ֵמַהִּתְפֶאֶרת ַלְיסֹוד ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות' ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהג

  .בקֲֹעק ַיָחְצם ִיָהָרְבַא ְּבִגיַמְטִרָּיא ְך"ֶמת ָס"ֶלי ָּד"ֵה יֹוּוּלִמּו  

ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכגֹון ָּפרֶֹכת ּוִמְטְּפחֹות ֶסֶפר ּתֹוָרה ְוַעל ' ֶאֶרץ ַהַחִּיים'ְּבֵׁשם ֵסֶפר  )ערך מגן דוד(' ַמְטַעִּמים'ְּבֵסֶפר 

ִמּׁשּום , ְוהּוא ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְמֻׁשָּלִבים ֶזה ְּבתֹוְך ֶזה, ֵׁשׁש ְקָצוֹות ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ָמֵגן ָּדִודרֹוְׁשִמים , ַהֵהיָכל

ֵּמיָלא ְׁשֵני ּוִמ, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד. ּוַמְלכּותֹו ְּבֵׁשׁש ְקָצוֹות' ֶׁשַהְּתמּוָנה ַהִהיא מֹוָרה ַעל ִיחּוד ה

ָּכתּוב 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ן ֵכְו

מּוָבא 



ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּפִנים ָאז ֵיׁש ָלּה צּוַרת ד ָוואִלי "ָלרמ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְמֻׁשָּלִׁשים ַיַחד ֵהם ִיחּוד

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . יִלל חָֹכיל ְלִעיֹוְו, דִון ָּדֵגל ָמר ֶׁשּוּי ִציַעֵמָקב ְּבּתְֹכ ִל)פרק יב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִדחּוִּיר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. ַהָּמֵגן ָּדִוד

ָהָיה ֻמְרָּכב , ִׁשְמעֹון ַּכץ ִמֶּפַתח ִּתְקָוה ֶׁשִּמְכֵסה עֹור ַהַּתַחׁש ְוָהֵאיִלים ַהְמָאָּדִמים ֶׁשָהָיה ַעל ַהִּמְׁשָּכן' ג ר"ְּבֵׁשם הרה' ַנֲחֵלי ָּבא ָגד'

  ְנַקֵּבל ַיַחד ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים , ְוִאם ְנָצֵרף ֶאת ְׁשֵני ַהְּקַטִּנים ְלֶאָחד,  ֵמַהִּׁשיטֹות ִמּצּוַרת ְמֻׁשָּלׁש ָּגדֹול ּוְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְקַטִּניםְלִפי ֵחֶלק

  . ֹוִלים ַעל צּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִוד ֶׁשֵּמִביא ִמַּקְדמֹוִנים ְּדָבִרים ְּגד)ח ו"או(' ַיְלקּוט יֹוֵסף'ַעֵּין ְּבֵסֶפר . ְּגדֹוִלים  

', ְוַגם ִּביסֹוד ַהּנּוְק, ב אֹוִתּיֹות ִנְרָׁשמֹות ִּביסֹוד ַהָּזָכר"ְוכ, ך"ב ּומנצפ"ֶהְראּו ִלי ֶׁשְּבצּוַרת ָמֵגן ָּדִוד ְרׁשּומֹות ָּכל אֹוִתּיֹות א

ב "ִטַּפת ַהֶּזַרע ֶׁשל ַהָּזָכר ִהיא ְּכלּוָלה ִמכל " ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז)וירא' פ(' ֶּבן ִאיׁש ַחי'ֵמַה' ַמְלַאְך ַהְּבִרית'ְּבֵסֶפר ַּכּמּוָבא 

ב אֹוִתּיֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָּבּה ּכַֹח "ב אֹוִתּיֹות ִנְרָׁשִמין ַּבְיסֹוד ֶׁשל ַהָּזָכר ְוַגם ֵאֶצל ַהְּנֵקָבה ִנְרָׁשִמים כ"ִּכי כ, אֹוִתּיֹות

ְּפָעִמים ' ד ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ְוֵכן ֶיֶל, ב"ְּפָעִמים כ' ם ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ב ָוֵא"ְוֵכן ָא, ַהָּזָכר ּוְלַיְּצָרּה ְּבַרְחָמּהְלַקֵּבל ַהִּטָּפה ֶׁשל 

ְוִנְרֶאה ְּדַגם ַהְּמֻׁשָּלׁש . עֹודאֹות ִמיָלה ְואֹות ַׁשָּבת ְו, ֶׁשֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ִהיא ְּבִחיַנת אֹות' ַחְׁשַמל אֹות'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  .ב"כ

  ' מ, ִּבְתִחָּלה'  א,ב אֹוִתּיֹות"ְמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַהכ ֶׁשִהיא ֱאֶמתְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְקֵראת , ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה הּוא ְּבסֹוד אֹוִתּיֹות

  .ַּבּסֹוף' ָּבֶאְמַצע ְות  

  

  

 )ב, ר צט"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ָמִצינּו ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְמֻׁשָּלׁש, ְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבִסיַניַעל ָחְכַמת ָיָון ֶׁשִהיא ַה

,  אֹוִתּיֹוֶתיָה ְמֻׁשָּלִׁשיןֶזה אֹוִתּיֹוָתיו ְמֻׁשָּלִׁשין ְוזֹו, ֶזה ֵׁשֶבט ְׁשִליִׁשי ְוזֹו ַמְלכּות ְׁשִליִׁשָּיה, ֵלִוי ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ָיָון

ְּבַיד ִמי ַמְלכּות ָיָון ', ֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ּכֹוָבִעים ְוֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ִקיִסים ְוכּו, ֵאּלּו ּתֹוְקֵעי ַקְרַנִים ְוֵאּלּו ּתֹוְקֵעי סֹוְלִפיִרים

ם י ֵהִּכ, ב"כים ִמָע ְּפ'ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ָיָון ֶׁש'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ֶפר ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. נֹוֶפֶלת ְּבַיד ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי ֶׁשֵהם ִמֶּׁשל ֵלִוי

 ְךָּכ, ילֵעְלִד ְּכׁשָּלֻׁשת ְמיַנִח ְּבׁשת ֵיֹוּיִתב אֹו"כַּבם ֶׁשֵׁשְּכ ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הָרֹוּתת ַהֹוּיִתב אֹו"כ ְּבׁשֵּית ֶׁשמֹוְכָח' ל גה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלַה

  ' ַחְׁשַמל ִמיָלה'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ב"כים ִמָע ְּפָׁשלֹׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאיא ן ִהֵכָל, תֹוּיִתב אֹו"ל כ ֶׁשׁשָּלֻׁשְּמל ַהה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּליא ַהן ִהָוָי

  .ילֵעְלִדד ְּכסֹוְית ַּבמֹוָׁשְרת ִנֹוּיִתב אֹו"כְו. ד ְועֹויֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶמֶלְך ָיָוןָלֵכן , ֶׁשָּיָון ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ִּדְקִלָּפה  

  

  

  

  

  

  

ְוֵכן 

ְוֵכן 



י ֵנל ְּבת ֶׁשֹוּיֻמים ְּדִרָהת ֶהַרצּוים ְּבִאם רֹוֶהָבא ּו" שליטיםִּנּבֹוַגק ָחְצִי' ג ר"ח הרהַלָּׁשי ֶׁשיַנר ִסַּבְדר ִמזֹול ֲאן ֶׁשָיְוי ַלֵמּוּליא ִצִב ָנןָּלַהְל

ה ֶנֹוּפם ֶׁשָדת ָאמּו ְּדׁשין ֵיִמד ָיַצְבּו, אלמֹד ְׂשַצה ְּבָנמּוְּת ַהְּבֶמְרַּכזד ֶלה ֶייָקִזֲחה ַמָּׁשת ִאמּו ְּדׁשן ֵיֹואׁשִרם ָהּוּלִּצַּב .יםִּיי ַחֵלֲעַבם ּוָדָא

ם ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִי" ]יז, בראשית כא[ קסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרי ְמַלאּוְו. יָהֶלֵא
קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת : ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם

  ".ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו

  
ַוֵּתֶלְך " ,]יז, בראשית כא[ יוָנָפְּלק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרי ְמַלאּוְו. ְךֶרֶּדם ַהל ֵאת ַעֶבֶׁשה יֹוָּׁשת ִאמּוה ְּדָנמּוְּת ַהְּבֶמְרַּכזים ִאי רֹוִנֵּׁש ַהםּוּלִּצַּב

ֶגד ַוִּתָּׂשא ֶאת קָֹלּה ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנ
  ".ַוֵּתְבְּך

  



ת ַּיִנ ְּבְךֶרצֹר ְלָּבְדִּמה ַּבֶשמֹן ְלֵּמַּדְזִה ֶׁשׁשַחַּתל ַהז ַעֵּמַרי ְמַלאּוְו. חֹוְצִמת ְּבַחן ַאֶרם ֶקים ִעִּיל ַחַעל ַּבת ֶׁשמּוים ְּדִאי רֹויִׁשִלְׁשַה םּוּלִּצַּב

ים ִמָכ ֲחּה ָּביעּוִרְכא ִהלֹ ְו,הָי ָהּהָמְצי ַעֵנְפה ִּבָּיִרה ְּבֶשי מֹיֵמ ִּבֶׁשָהָיה ׁשַחַּת :]בת כחש[ אָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ןָּכְׁשִּמַה
ה ֶשמֹ ְלן לֹוֵּמַּדְזה ִנָעי ָׁשִפְל ּו,חֹוְצִמ ְּבה לֹוָתְית ָהַחן ַאֶרֶק ְו,אה הּוָמֵהין ְּבם ִמא ִאה הּוָּיין ַחם ִמִא
ל ם ֶׁשִייַנֵעל ָהן ַעֵגָהא ְלָּב ֶׁשׁשַחַּתר ַהל עֹוז ַעֵּמַרה ְמֶזְו, יםִּיַחל ַהַעל ַּבן ַעִית ַעַרם צּום ַּגּוּלִּצים ַּבִארֹוְו .זַנְגִנ ְוןָּכְׁש ִמּוּנֶּמה ִמָׂשָעְו

 ֶׁשֶּנֱאַמרם לּון ְּכרֹוָאָּב אּוְרא ִיּלֹיו ֶׁשָל ָעׁשַחר ַּתי עֹוּוּסין ִּכִנְתנֹו ]תנחומא ויקהל ז[ ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. לֵאָרְׂשם ִיַע
ה ֶּזע ַהַלֶּבן ַּכרֹוָאים ָּבִאם רֹוי ִאִור ֵל"ע אַּלַב ְּכהּו ַמ"תּוֵמ ָוׁשֶדּקֹת ַהע ֶאַּלַבת ְּכאֹוְר ִלאּובֹא ָילְֹו"
ד ָּי ִמ,ירֹוִזְחַה ְלּוׁשְּקִבן ּוֹורָאת ָהים ֶאִּתְׁשִל ְּפבּוָּׁשה ֶׁשָעָׁשְּב ֶׁשָךע ְלַד ֵּת.יןִת ֵמיּוד ָהָּין ִמִיַעל ָּבֵפא נֹוהּוֶׁש
ן תּוה ָנָיה ָהד ֶמָּית ִמרֹוָּפ ַהינּוִבֵה ְועּוְדָי ְו,ןרֹוָאן ָליֶהֵרחֹוג ֲאָהְנִּמן ַּכָת אֹורּוְׁשָקת ְורֹוָּפת ַה ֶאיאּוִבֵה
 יּו ָהׁשֶמית ֶׁשֵב ְליעּוִּגִהן ֶׁשיָוֵּכ. ֶהםִלְפֵנין רֹוָאת ָהין ֶאיִגִהְנ ַמיּוָהן ְורֹוָאי ָהֵּפַלם ְּכיֶהֵנ ְּפמּוְּקִעְום יֶהֵלֲע
ק חֹוָרם ֵמיֶהיֵנת ֵע ֶאאּוְׂשִּיה ַוָלָגֲען ָּבתּון ָנרֹוָאָהה ְויָרת ִׁשרֹוְמ אֹויּוָהת ֶשרֹוָּפת ַהֶאה ְוָלָגֲעת ָהין ֶאִארֹו
ה ֶפה ָיָי ָהׁשַחַּתן ַה ֵכמֹוְכּו. יׁשף ִאֶלים ֶאִעְבן ִׁשֶהג ָּבַרן ָהרֹוָאה ָהָּלַּגְתִנ ְוַחרּוה ָהָסְנְכִּנן ֶׁשיָו ֵּכ,תאֹוְר ִלחּוְמְׂשִּיַו

ן רֹוָא ָהֹות ּבֹוּסַכ ְלֹוּתְעַׁשא ְלָרְבִּנה ֶׁשֶשי מֹיֵמה ִּבָיָה ֶׁשׁשַחר ַּתעֹו] כא, בראשית ג [יֵיְח ַּבנּוֵּבַרא ְּבָבּוּמַּכ, ןִיַעד ָלאְֹמ
 ׂשָּׂשא ֶׁשָנֹוּגְסס ַסלֹוְקְנם אּוֵּגְרִּת ֶׁשמֹוְכה ּוֵּבְרים ַהִנָוי ְּגיֵנִמים ּוִעָב ְצֹו ּביּו ָה,ְךר ָּכַחז ַאַנְגִניו ְוָלֵכְו
  . הֵּבְרין ַהִנָוְגִּב

  

  .ןֹואׁשִרָהם ּוּלִּצַהל ם ֶׁשָדָאת ָהַרת צּוים ֶאִאה רֹוָּטַמית ְלאִלָמְּׂשה ַהָּנִּפַבּו, זָּכְרֶּמים ַּבִּיַחל ַהַעַּב, יםִמּוּלִּצי ַהֵנת ְׁשר ֶאֵּבַחן ְמָּלַהְל םּוּלִּצַה

 
 



   לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻח ְליׁשִא ָהתֹוין אֹור ֵּבֶׁשֶּקַהְו, ירּוָׁשַלִיםִלִצּיֹון ין ל ֵּבֵּדְבֶהַה

ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון "ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב  .)תזריע נא(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ִּבְבִחיַנת ָזָהב הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵער ֶׁשָמִצינּו ַּבּזַֹה

ְוָדִוד ְּבזַֹהר , ָׂשהֶאָּלא ֵעָׂשו ִמן זַֹהם ַהָּזָהב ַנֲע, "ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני"ַוֲהלֹא ָּכתּוב ַּגם ְּבָדִוד ', ְוגֹו" ַאְדמֹוִני

ִעם "ּוְבָדִוד ָּכתּוב .  ַהָּזָהב ָיָצאְךֶׁשהּוא ְּבזַֹהם ּוְפסֶֹלת ִהּתּו" ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער"ְּבֵעָׂשו ָּכתּוב ּבֹו , ַהָּזָהב ִנְדַּבק

ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל " )ב, א כב"ש(ב תּוָּכַּכ, וָׂשֵעה ְלֶמֹוּד ְּבאֹות ִאיׁשַאְרַּבע ֵמד ִום ָּד ִעיּוָה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו ".ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי

 יּון ָהֵכָלְו. "ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

 ".ַוַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש" )יג, שם כה(ב תּון ָּכֵכְו. ילֵעְלִדן ְּכֹוּיִצים ְלִכָּיַּׁשֶׁש, יםִרּוּסי ִיֵלֲעַב ּו ֶנֶפׁשיֵרָמ ּוּלים ֵאִׁשָנֲא

 ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד" )יז, א ל"ש(ב תּוָּכ, וָׂשק ִמֶּזַרע ֵעֵלָמת ֲעד ֶאִוה ָדָּכִהֶׁשן ְּכֵכְו

. ד"ִוָּדק ִמֵניֹוד ְוו ָצָׂשֵעְּד, " ְלָהִביאדד ַצִיּוה ָלצֶדַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ַהָּׂש ")ה, בראשית כז(ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמד"ִוָּדן ֵכְו. "ִאם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

  .תכּוְלַּמד ַהיסֹוִּבֶׁש ַהְּדָלתֹותת ת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה'דת אֹוָהיא ֵמה ִהיָקִנְיי ַהִּכ, תֹוּיִת אֹו'דג ּוּלִדה ְּבן ֶזֵכָלְו

ן ּוּקִּתם ִיָּמֵׁשְך ַהָּׁשִמּו, ןֹוּיר ִצַהן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעה ַיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש, ה" עְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקא ַע"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהס ֵמֵרְטְנֻקְּב

ר ַחַאְו, ןֹוּיא ִצהּוי ֶׁשיִמִנְּפם ַּבֶדה קֹוֶיְהן ִיּוּקִּת ַהְךָּכ, רָּקִעא ָהי הּוִּכ, םֶדב קֹוַרְחם ֶׁשַהְּפִניִמי ֶנֵׁשְּכֶׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִלירּוָׁשַלִים

 ".הַהְּמלּוָכ' מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה להְוָעלּו " )כא, עובדיה א(ב תּון ָּכֵכְו. הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּג ַלּוּכְז ִיְךָּכ

, ןֹוּיִּצו ִמָׂשל ֵעה ֶׁשיָקִנְית ַהים ֶאִרְצעֹו ֶׁשינּוְי ַה,"וָׂשר ֵעַה"ת ים ֶאִטְפֹום ׁשָּׁש ֶׁש,"ןֹוּיר ִצַהְּב"יא ים ִהיִעִׁשֹוּמת ַהַּיִלת ֲעַּלִחְּתים ֶׁשִארֹוְו

, ד ְּבֶמֶׁשְך יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ָׁשִניםִות ָּדַדצּוְמֶׁשָהָיה ָהָארֹון ִּב )סדר עולם רבה(ץ "יעבא ַּבָבן מּוֵכ ְו".הַהְּמלּוָכ' ָהְיָתה להְו"ז ָאְו

ָּׁשם ַּתְתִחיל ַּגם ְצִמיַחת ַהַּבִית ַוֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֶלָעִתיד ֶׁשִּמ, ְוָׁשם ַּגם ִיֵּסד ֶאת ִמְׁשְמרֹות ַהְּלִוָּיה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ִלְפֵני ָהָארֹון

ל ק ֶׁשסּוָּפ ַל".ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה" )ד, סג' ישעי(, הָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפין ַהן ֵּביֹוְמים ִּדִאן רֹוֵכ ְו.ַהְּׁשִליִׁשי ַהִּנְצִחי

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .נּוְרַאֵבְדן ִּכּוּק ִּתתֹום אֹו ֵהּוּלי ֵאֵנְׁש ִּד".ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון' ַלהִּכי יֹום ָנָקם ") ח, לד' ישעי(ן ֹוּין ִצּוּקִּת

יב ִרז ֶׁשֵּמַרְל, "ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום' ֶזַבח לה"ל ק ֶׁשסּוָּפי ַהֵרֲחא ַא ָּבןֹוּייב ִצִרל ק ַעסּוָּפַהא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ

א בֹיד ָלִתָעה ֶלָמָקְּנַה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו"ק סּוָּפַהים ֵמִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוֱאר ֶלּוׁשן ָקֹוּיִצ

ְּבֵעֶמק ' מֹוִנים ֲהמֹוִנים ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ ִּכי ָקרֹוב יֹום הֲה" )יד, יואל ד(ב תּוָּכ ַּכןֹוּי ִצםת ַּגֶרֶּכְזֻמּו" ץרּוָחק ֶהֶמֵעְּב"ה ֶיְהִת

ר ֵאָבן ְמֵכְו. ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהה ֵמיָקִנְית ַהל ֶאֵּמַס ְמץרּוָחיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵב ּו".ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו' הַו', גֹוְו, ֶהָחרּוץ

אֹו ִּכי ָׁשם ַיְחרֹץ ְוַיְחּתְֹך ִמְׁשָּפָטם ְּכמֹו ֶׁשָּקָרא אֹותֹו , ִּכי ָׁשם ִיְהיּו ַהּגֹוִים ֲחרּוִצים ַוֲחתּוִכים" ץרּוָחֶה": םק ָׁש"ַּדַרָה

ם ן ֵׁשֵכ ְו.לדֹוָּגין ַהִּדַהה ְוָמָקְּנא ַהץ הּורּוָחֶהם ֵמָתיָקִנק ְיּוּתִּנ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, מֹוְצין ַעִּדת ַהל ֶאֵּמַסְמץ רּוָחים ֶׁשִארֹוְו. ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט

ן ֹוּיִּצר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו". ְךָּׁשפּוַה ִיָּוַדע ַּבּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ")י, תהילים עט(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ, ילֵעְלִדן ְּכֹוּית ִצל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפ

ה ָמָקְּנַהת ֶׁשָּבת ַׁשירֹוִמְזים ִּבִאן רֹוֵכְו. ןֹוּיִּצים ִמִחְקלֹוים ְוִכְפֹום ׁשֵהם ֶׁשָּדע ַהַפֶּׁשם ִמָתיָקִנק ְיּוּת ִנְךֶרה ֶּדֶיְהִתה ָמָקְּנַהְו, םת ָּדיַנִחְביא ִּבִה

. ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ְמַמְּלִאים ְּכֵרָסם ֵמֲעָדַני.  ֶלֱאדֹום ְּבַיד ֵרַעי ְמָדַניִנְסַּגְרִּתי. ןֹוּיִּצים ִמִלְזֹום ּגֵהע ֶׁשַפֶּׁשל ַהַלְגה ִּבֶיְהם ִּתדֹוֱאֶּב

ֶזַבח .  ְּבָגִדיםץ ְּבבֹאֹו ֵמֱאדֹום ֲחמּו.'הִּכי לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם . ְולֹא ְנַטְׁשַּתִּני ָּכל ְיֵמי ִעָּדַני. ֶעְזָרתֹו ִעִּמי ִלְסמְֹך ֶאת ֲאָדַני

ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה . ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ִיְבצֹור רּוַח ְנִגיִדים. ְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו ְלַהֲאִדיםְוֵיז ִנ. לֹו ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח לֹו ְּבבֹוְגִדים

  .ְּביֹום ָקִדים

ל ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶא") יז, בראשית יד(

י ֵרֲחד ַאַּיִּמים ֶשִארֹו ְו.ֶׁשָהָיה ְמֻיָחד ַלֶּמֶלְך ְלַצֵחק ָׁשם" ֶמק ַהֶּמֶלְךֵע"י "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך

ְוֵכן 

א ָבמּו

ב תּוָּכ



 ינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָּבְתִמּו. קחֹוְּצם ַהקֹוְמ ִּבְךֶלֶּמק ַהֶמֵעם ְּבדֹ ְסְךֶלֶמ ּוינּוִבם ָאָהָרְב ַאדּוֲעַוְתִה, יםִכָלְּמי ַהיֵדה ִּבָּבְׁשִּנט ֶׁשת לֹו ֶארּוְרְחִּׁשֶׁש

, הָמָחְלִּמן ַּבחֹוָּצִּני ַהֵרֲחד ַאָּין ִמֵכָלְו, ּוּנֶּמאת ִמֵצ ָליְךִרָּצ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִויל ָּדִבְׁשט ִּבת לֹויל ֶאִּצַהם ְלַחְלם ִנָהָרְבַאֶׁש' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ָמֲאַמְּב

 ןֵכְו. קחֹות ְציַנִחְביא ִּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמ ֶאירּוִזֱחֶהל ֶׁשֵּמַסְל, קחֹוְּצם ַהקֹוְמ ִּב"ְךֶלֶּמק ַהֶמֵע"ם ְּבדֹ ְסְךֶלֶמם ּוָהָרְב ַאדּוֲעַוְתִה

ִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוּתֹאַמְרָן ִהָּכה ָׁשאּול ַוַּתֲעֶניָנה ַהָּנ") ז, א יח"ש(ב תּוָּכַּכ, תָיְלת ָּגג ֶאַרד ָהִוָּדֶׁש ְּכיםִשָנל  ֶׁשקחֹוְׂש ינּוִצָמ

  ". ְוָדִוד ְּבִרְבבָֹתיוַּבֲאָלָפיו

ם ַגר ְּפַּקא ִעָצְמִנ, הָּפִלְּקַהה ְוָּׁשֻדְּקל ַהר ֶׁשּוּבִחם ַהקֹוְמם ִּבי ָׁשִּכ, ילֵעְלִדם ְּכָלעֹול ָהים ֶׁשִרּוּסִּיז ַהַּכְרא ֶמד הּוִול ָּד ֶׁשמֹוקֹוְמ

 , ָּדםֶׁשָּבא ָללּוק בֶלת ֶּכיַנִחְבא ִּבהּוְו, יאִטְחַּמע ַהָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְּמק ֶׁשֵלָמל ֲע ַעׁשָרְדִּמת ַהיל ֶאֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו, תנֹוֹוֲעָה

ים ִלְבים סֹויִקִּדַּצַהְו. ָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלבַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּד )תנחומא תצא ט(, הָּפִלְּקד ַהַּצה ִמֶּזם ַהקֹוָּמא ַּבָצְמִּנֶׁש

ֶׁשַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ֶאת ֲעונֹות ) לב' מאה קשיטה'(ע ִמַּפאנֹו "ָהרמ ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, יַּדר ִמֵתם יֹוֵגָּפא ִּתּלֹה ֶׁשיָנִכְּׁשיל ַהִבְׁשים ִּבִרּוּסִּית ַהֶא

 עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו ה"הקב ִלְפֵני ָּדִוד ָאַמר .)ד ברכות( ן ָמִצינּו ַּבְּגָמָראֵכְו. מֹוְך ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּהה ְּבסֹוד ִיְׂשָרֵאל ֲעבּור ַהְּׁשִכיָנ

 ּוְבָׁשִפיר ָדםְּב ְמֻלְכָלכֹות ָיַדי ַוֲאִני ,ִּבְכבֹוָדם ֲאֻגּדֹות ֲאֻגּדֹות יֹוְׁשִבים ּוַמֲעָרב ִמְזָרח ַמְלֵכי ֶׁשָּכל ֲאִני ָחִסיד לֹא

 ָהִאָּׁשה ֶאת ְלַטֵהר ,ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ְלַטֵהר ק ְּבָדםֵּסַעְתִמל ּוֵאָרְׂשת ִינֹוֹול ֲעֵבסֹו ְּדָדִוד .ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ְלַטֵהר ְּכֵדי ּוְבִׁשְלָיא

   .ה"הקב ְלַבֲעָלּה ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת

ְׁשַאל ,  ִאם ָלאוְלכּותִאם ָהגּון הּוא ַלַּמ, ַעד ֶׁשַאָּתה ַמְׁשִאיל ָעָליו, ר ֵליּה ּדֹוֵאג ָהֲאדֹוִמיָאַמ:) יבמות עו(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ְולֹא " ַעּמֹוִני", ְּתִניָנא, ָאַמר ֵליּה ַאְבֵנר. ִמּׁשּום ְּדָקא ָאֵתי ֵמרּות ַהּמֹוֲאִבָּיה, ִאם ָראּוי ָלבֹא ַבָּקָהל ִאם ָלאו, ָעָליו

, "ִמְצִרית"ְולֹא " ִמְצִרי. "ְּכִתיב" ַמְמֵזר", "ַמְמֶזֶרת"ְולֹא " ַמְמֵזר", ֶאָּלא ֵמַעָּתה". מֹוָאִבית"ְולֹא " מֹוָאִבי", "ַעּמֹוִנית"

ְולֹא , ֵּדםַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש ְלַק" ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים", ִּדְמָפֵרׁש ַטֲעָמא ִדְקָרא, ָׁשאִני ָהָכא

ָּבֵעי ְלַאְכרּוֵזי . ִאְׁשִּתיק, ְוָנִׁשים ִלְקַראת ָנִׁשים, ָהָיה ָלֶהם ְלַקֵּדם ֲאָנִׁשים ִלְקַראת ֲאָנִׁשים. ַדְרָּכּה ֶׁשל ִאָּׁשה ְלַקֵּדם

". ְׂשְרֵאִלי ֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ֲאִביַגִיל ַּבת ָנָחׁשַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיׁש ּוְׁשמֹו ִיְתָרא ַהִּי"ִמָּיד ] ֶׁשָּדִוד ֵאינֹו ָראּוי ָלבֹא ַבָּקָהל[, ֲעֵליּה

ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֲהָלָכה זֹו ִיָּדֵקר , ְמַלֵּמד ֶׁשָחַגר ַחְרּבֹו ְּכִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר, ָאַמר ָרָבא". ֶיֶתר ַהִּיְׁשְמֵעאִלי", ּוְכִתיב

 ָמקֹום ָּכלִמ". מֹוָאִבית"ְולֹא " מֹוָאִבי", "ַעּמֹוִנית"ְולֹא " ַעּמֹוִני", ּוֵאל ָהָרָמִתיָּכְך ְמֻקְּבַלִני ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ְׁשמ. ַּבֶחֶרב

ַוּיֹאְמרּו "ָאַמר ְקָרא , ְוִאי ֵתיָמא ַרִּבי ִיְצָחק, ְּבַמֲעָרָבא ָאְמֵרי". ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", ָהָכא ַתְרִּגימּו, ַקְׁשָיא

 ל אֹוָהָּקא ַּבבֹי ָלאּוד ָרִום ָּד ִאׁשָרְדִּמית ַהֵבד ְּבאֹה ְמֶׁשן ָקּוּיה ִּדָיָהים ֶׁשִארֹוְו. "ִהֵּנה ָבאֶֹהל, ַוּיֹאֶמר, "ָרה ִאְׁשֶּתָךַאֵּיה ָׂש", ֵאָליו

ה ָּפִלְּקַהְו, הָּפִלְּק ַלה אֹוָּׁשֻדְּק ַלְךָּיא ַׁשם הּוה ִאֶׁשן ָקּוּיה ִּדָין ָהֵכָל, דאֹה ְמָּפִלְּקה ַלָכמּון ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ְסיָוֵּכּ ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינו. אלֹ

ד ִות ָּדל ֶאסְֹפה ִלָּסִּנ ֶׁשיִמדֹוֲאג ָהֵאֹוּד ְךֶרה ֶּדָתְיה ָהָמָחְלִּמן ַהֵכָלְו. ּה ָלְךָּיה ַׁשֶיְהא ִיהּוי ֶׁשֵדְּכ ת ִנְׁשַמת ָּדִודל ֶאסְֹפ ִלַחּכֹל ַהָכה ְּבָתְּסִנ

ה ָיא ָההּוְו. )טז, פסיקתא דרב כהנא ג. פסיקתא רבתי יב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, קֵלָמע ֲעַרֶּז ִמיִמדֹור ֱאֵּגה ָיא ָההּון ֶׁשיָוֵּכ, ׁשָרְדִּמית ַהֵבן ְּבּוּיִּדַּב

א ֵנֹוׂש ְלְךַפ ָהיַחִלְצא ִהּלֶֹׁשְכּו. הָּפִלְּקת ִנְׁשַמת ָּדִוד ַליר ֶאִבֲעַהְלה ָּסא ִנן הּוֵכָל, וָׂשֵעב ְלרֹור ָקֵתיֹוְו, דִוָדיו ְוָׂשל ֵער ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקְנה ִּבֶאְרִּנַּכ

 ׁשֶרׁשֹ ְלְךָּיַּׁש ֶׁשגָּדל ז ַעֵּמַר ְמגֵאֹוּדן ֵכְו. יםִרְּבַחְתד ִמִוָדו ְוָׂשֵעם ֶׁשקֹוָּמַּב, ׁשֶר ׁשֹתֹואֹוא ֵמהּון ֶׁשיָוֵּכ, דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא גֵאֹוּדן ֵכְו. דִול ָּדֶׁש

" ְלדֹוֵייג"ר ְיהּוָדה ַּבר ַּפִזי "א" ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלדֹוֵייג" :)סנהדרין נב(, גָּדת יַנִחְבה ִּבָי ָהגֵאֹוּדי ֶׁשִמְלַׁשירּו ִּבינּוִצן ָמֵכְו. ילֵעְלִדד ְּכִוָּד

ב ָּצַמא ְּבָצְמִּנם ֶׁשָדל ָאז ַעֵּמַר ְמגֵאֹוּדן ֵכְו. 'ה ּוְפַגע ְּבכֲֹהֵני הְּכִתיב ָאַמר לֹו ִנְתַּפְׂשָּתה ְּכָדג ַאָּתה ֲעַבְדָּתה ַרְּבָתה סֹוב ַאָּת

 )ט, בראשית יט(,  מרומז במלחמה של אנשי סדום על נשמת דודג"דוי וכן .ילֵעְלִדְּכת כּוְלַּמַהד יסֹו ִלְךָּיַּׁשים ֶׁשִרּוּסִי ְוהָגֲאַּדל ֶׁש

   ". ִלְׁשּבר ַהָּדֶלתׁשּוִּיְּגַו דְמאַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש ְּבלֹוט "

ים יִחִלת ְׁשיֹוְה ִלימּוּכְסא ִהא לָֹׂשָמֲער ַוֵנְבַאְו, םָגְרָהה ְלָּול ִצאּוָׁשְו, דִוָד ְלרּוְזָעים ֶׁשִנֲהּכֹיר ַהב ִעל נֹוע ַעָרן ָהֹוׁשר ָלֵּבג ִּדֵאֹוּדן ֵכְו

, בת נֹויַגִרל ֲה ַעׁשֶנעֹת ְּכמּו ָלְךֵלהֹוין ֶׁשִבֵהה ְוָמָחְלִּמה ַּבֶׁשב ָקָּצַמה ְּבָיל ָהאּוָּׁשֶׁשְכּו. םָגָרֲהים ַוִּכְסִהג ֶׁשֵאֹות ּדח ֶאַלל ָׁשאּוָׁשְו, םָגְרָהְל

ן ֵכָלְו



ג ֵאֹוין ּדִבֵה, תל ֵמאּוָּׁשֶׁש ְּכְךר ָּכַחַאְו. אטֲֹח ַליַחִלה ָׁשָיָהם ֶׁשָד ָאתֹום אֹוב ִעל נֹוא ֶׁשְטֵחת ַהן ֶאֵּקַתי ְלֵד ְּכתֹוג אֹורֲֹהַּיג ֶׁשֵאֹוּד ִמׁשֵּקא ִּבהּו

 תֹוג אֹוַרד ָהִוָד ְו.לאּול ָׁשר ֶׁשֶתֶּכת ַה ֶאיא לֹוִבָהְלּו ,לאּות ָׁשיַתל ִמ ַער לֹוֵּפַסְלד ּוִוָדף ְלֵּנַחְתִהא ְלא ָּבן הּוֵכָל, דִוָדר ְלבֲֹעת ַּתכּוְלַּמַהֶׁש

ת ַעָנְכה ַהָתְיָה, לאּות ָׁשיַתן ִמַמְזִּביף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ ְו).'תחילת שמואל ב( 'זֵעם לֹוַעֵמ'ר ְּבָאבְֹמַּכ, בל ֲהִריַגת נֹון ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִלְׁשַהְל

ל ר ֶׁשֶתֶּכת ַה ֶאיא לֹוִבָהְלּו, דִוָדר ְלֵּׂשַבא ְלבֹה ָיָּפִלְּקל ַהיג ֶׁשִצָּני ַהִמדֹוֲאג ָהֵאֹוּדל ֶׁשֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָל, דִות ָּדכּוְלַמים ְלִּכְסַהק ְלֵלָמת ֲעַּפִלְק

  .לאּוָׁש

 ּהיל ָּבִטֵהה ְוָּול ַחא ַעָּב ֶׁשׁשָחָּנַהל ֵמֵחָה, םֹוּיד ַהם ַעָלעֹות ָהיַאִרְּבד ִמִול ָּד ֶׁשתֹוָמְׁשל ִנה ַעָמָחְלִּמל ַהֶדת ּגֹים ֶאִא רֹונּוה ָאֶזל ָּכִמּו

ה ָדהּול ְיה ֶׁשֶׂשֲעַּמַהְו. טית לֹול ֵּב ַעּוּבַּסם ֶׁשדְֹוַאְנֵׁשי ְס, טת לֹו ֶאבּוָּׁשים ֶׁשִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמּו, ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵח ְּבְךֵׁשְמֶהְו, אָמֲהזּו

ת ים ֶאִרָהְלּו, לֵאָרְׂשל ִיַלְכי ִלִמדֹוֲאג ָהֵאֹות ּדיס ֶאִנְכַהג ְלַאמ ָּד"סַהד ֶׁשַע. 'כּו ְוְךֶלֶּמד ַהִוָד ְליּוָהת ֶׁשיפֹוִדְרל ָהָכְו, הָפְרְׂשט ִנַעְמִּכר ֶׁשָמָתְו

ה ְּבִנְׁשַמת ָּדִוד ָילּוה ְּתָּלֻאְּגל ַהָּכם ֶׁשּוּׁשה ִמל ֶזָּכ. יםִנְפִּבת ִנְׁשַמת ָּדִוד ִמל ֶאסְֹפה ִלֶּסַנְּיי ֶׁשֵדל ְּכּכַֹה, יןִרְדֶהְנַּס ַהאׁשה רֶֹיְהִּי ֶׁשנֹוְרַק

  .היָאִרְּבר ַּבֵחר ַאָבל ָּדָּכר ִמֵתה יֹוָּלֻאְּגת ַלֶדֶּגַנְתִמת ּוֶמֶחְלמ ִנ"סַהְו, ְּכִדְלֵעיל

. יִנמֹוְדַאת יַנִחְבִּבּו ,ָזָהבִּבְבִחיַנת  הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשֵע ֶׁש.)תזריע נא (רַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהה ֶּׁשת ַמר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנ, קֶמעֹ

' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'א ְּבָבּוּמה ֶּׁשי ַמל ִּפַע. ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשָמ ַעּוּדַמּו]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵע ַעּוּדַמּו

ֶׁשְּיסֹוד ' ל ָּדםַחְׁשַמ'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. ם"ָּד רֹוָּפְסִּמ ֶׁשה"אהים ל ֵׁשם ֶׁשִּיַרחֹות ֲאיַנִחא ְּבה הּוָּׁשִא ֶׁשְּיסֹוד ָה)פו' וישב ע(ל "ְלָהֲאִריַז

 :)כתובות י(מּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְוֵכן ַהָּבִנים ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ָהִאָּׁשה. ַּדם ֵלָדה ְוַדם ִנָּדהִּדיסֹוד ָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיַע . ָּדםָהִאָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת 

ְוֵכן ֲחֵלב ָהֵאם ֶׁשָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיָעה ָּבא . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶיֶלדְוֵכן . יָה ְמֻרִּביםָּתָנא ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר ָּכל ִאָּׁשה ֶׁשָּדֶמיָה ְמֻרִּבין ָּבֶנ

 ָּדםִּמָּלה ְוֵכן אֹוִתּיֹות ַה. ִאָּׁשה ִּפיָה ָמֵלא ָּדם ְוַהּכֹל ָרִצין ַאֲחֶריָה .)שבת קנב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ֶׁשֶּנֱהַפְך ְלָחָלבּהָּלד ֶׁשסֹוְים ַהַּדִמ

ְוֵכן מּוָבא . םת ָּדיַנִחְבא ִּבהּוה ֶׁשָּׁשִאד ָהסֹוְּדַהִחּבּור ֶׁשל ָאב ָוֵאם הּוא ֶּדֶרְך ְי, ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאב ֵאםְוֵכן . ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּמְלכּות

' י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרְׁשִּב'מּוָבא ְּבּו. ם"ָּדים ִמָע ְּפ'ב ת ְּבִגיַמְטִרָּיא"ר רֶדֶחר ֹוּדְזרֹוְּפ, הָּׁשִאד ָהסֹות ְימֹוְּׁשֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְּבֵסֶפר 

',  ׁשַהִּציר הּוא ְּבִחיַנת ָהאֹות, ]ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵלַדת ִאָּׁשה ִציֵרי ֵלָדה[,  ֶׁשִּביסֹוד ָהִאָּׁשה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ּוְׁשֵני ִציִרים)רלא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

פנחס ( ִויסֹוד ָהִאיׁש מּוָבא ַּבּזַֹהר ַׁשַּדי ֶׁשל ַהֵּׁשם ',ד' ׁשּוְבַיַחד ֵהם אֹוִתּיֹות , ת"ָּדֶלְוַהְּדָלתֹות ֵהן ְּבִחיַנת ָהאֹות ', ׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציר

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. ֵׁשדא ַאֲחָרא הּוא ְּבִחיַנת ָרְטְּדַהִּס, יָזהד ָהִאָּׁשה ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיסֹוִּבים ֶׁשִארֹו ְו.'יא ְּבִחיַנת ָהאֹות הּו ֶׁש:)רטו

 הת ֶזַּמֻעה ְלם ֶזד ֵהִוָדיו ְוָׂשן ֵעֵכָלְו. הֶּזם ַהקֹוָּמים ַּבִניצֹוִחת ַהיַזִחל ֲאַלְגה ְלַבֲעָלּה ִּבָרסּוֲאה ַוָּדה ִנָאֵמה ְטָּׁשִא ָהׁשֶדי חִֹצֲחֶׁש' יִצֵחד ַהסֹו'

ם קֹוָּמ ַּביַחִׁשָמד ּוִו ָּדׁשֶרי ׁשִֹּכ, ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִשָמּו]. ו"שפ. [יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵעְו. יִנמֹוְדַאת יַנִחְבִּבּו ָזָהבְבִחיַנת ִּב

ה ָּׁשֻדל ְקד ֶׁשָח ֶא,בָהָּזת ַהֶלסְֹּפּו, בָהָּזר ַהַהזֹ, יםִדָדי ְצֵנ ְׁשׁשם ַהֶּזה ֵיָּמקֹור ֶׁשַּלַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. היָזִח ֲאׁשָחָּנ ַלׁש ֵיֹוּב, הֶּזַה

 ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. ]ָעְרָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא דֵׁש[ .הָּפִלְּקת ַהים ֶאיִאִצא מֹולְֹו, היָלית ִמִרים ְּבִׂשא עֹוַּבָּמקֹום ַהֶּזה לֹ. אָרֲחא ַאָרְטל ִסד ֶׁשָחֶאְו

 ןֹוּיִצ[ .אֹותֹו ָמקֹום ִהיא ְמֻלְכֶלֶכת ּוְמֻטֶּנֶפת ִמָּכל ָהֵאָבִרים ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלָהִריַח ֵריָחּה )ז כב"תדבא(ִּמְדָרׁש ַּב

', כּוְו, ה ְּדָבִרים ָסחּו ִלי ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרתַאְרָּבָע, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּדָהַבִאי .)נדרים כ(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.]ףינּוִטְּבִגיַמְטִרָּיא 

. ִמְּפֵני ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ְּבאֹותֹו ָמקֹום, סּוִמין ִמְּפֵני ָמה ַהְוָיין. ִמְּפֵני ֶׁשְּמַנְּׁשִקים ַעל אֹותֹו ָמקֹום, ִאְּלִמים ִמְּפֵני ָמה ַהְוָיין

ה ֶׁשַּבָּמקֹום ָּפִלְּקים ַלִכָּיַׁשים ִחְּסִּפַהים ְוִרְּוִעָהיל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְכּו. הם ֶזקֹוָמר ְלּוׁשם ָקָגְּפַה ֶׁשיםִרְּוִעָה ׁשֶרת ׁשֹם ֶאאן ַּגים ָּכִארֹוְו

ֶלת ֶאת ְסִפיַרת ַהְמַסֶּמ ל"ֵחָרת "ר" ץֵברֹ אתָּטַח חַתֶּפַל "בתּוָּכַהֶׁש )שסב' שופטים ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ר ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפ'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהֶּזה

יא ה ִהֶּזח ַהַתֶּפַּבז ֶׁשֵּמַרת ְלֹוּיִת אֹוְךּוּפִהְמֻרֶּמֶזת ְּב ל"ֵחָרּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. ּהים ָּבִזֲחים אֹוִניצֹוִחַהית ֶׁשִלָלְּכה ַהָבֵקְּניא ַהִהת ֶׁשכּוְלַּמַה

ים ִארֹוְו, הק ֶזסּוי ָּפֵדל ְית ַערֹוסּות ֲאילֹוִעים ְּבִלֲעֹוּבל ַהת ַעכּוד ְזֵּמַלה ְמ"ֶׁשהקב .)יומא כ( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְוֵכן  .עָרב ְלֹוּטת ִמֶכֶּפְהֶנ

 תֹואֹות כּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיל ַהם ֶׁשֵּׁשל ַה"ַזֲחל ַּבֵׁשְלַּתְׁשִה ֶׁשאנּוֵבֵה ֶׁשׁשָרְדִּמַהים ֵמִאן רֹוֵכ ְו.יׁשִמְׁשל ַּתע ֶׁשָרר ָהֶצֵּיל ַהז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפֶׁש

ר ֶתֶיְבּו



 יׁשִאָהא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הם ֶזקֹוָּמק ִמֵנֹוּי ֶׁשיׁשִא ָהתֹואֹול ל ַעֵׁשְלַּתְׁשִהם ֶׁשֵּׁשה ַלֶמֹוה ּדֶזְו. םקֹוָמ

  .היָׁשִאת ֹוּיִתאֹו

ה ָלְׁשְלַּתְׁשִהן ֶשֹוּיִּצה ִמָלדֹוְּגה ַהיָקִנְיאת ַהֵצְמם ִני ָׁשִּכ, ת ְּבָכל ַהּדֹורֹותרּוְצַּני ַהֵרֲחים ַאִכָׁשְמם ִנָלעֹות ָהֹוּמֻאים ֵמִׁשָנ ֲאיֵדאְרַייְלִמ

 מֹוְצַעא ְלָרן ָקֵכָלְו, ְךֶלֶּמד ַהִוָדר ְלֶצה ֵנָי ָהיׁשִא ָהתֹואֹו ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו. תִיַּבן ַהַּבְרל ֻחה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבהּוֶׁש, הה ֶזֶׂשֲעַּמִמ

, דִוע ָּדַרֶּזל ִמיֵאִּתְלַאת ְׁשַּדְכה ֶנָתְיָהם ֶׁשָיְר ִמֹוּמל ִאת ֶׁשנּוה ְזֵׂשֲעַּמ ִמַעדּוָּיד ַּכַלא נֹוהּוְו". הֶרְפיו ִיָׁשָרָּׁש ִמרֶצֵנְו"ק סּוָּפם ַהל ֵׁשַע, יִרְצנֹו

ן ֹוּיר ִצַה ְּבַעדּוָּיה ַּכָתְי ָהתֹוילּוִעְפ ּו).חודש טבת(' יםִּנַמְּזַהל ְוֵאָרְׂשִי'ר ֶפֵסה ְּבָיְרטֹוְסִה ַהן ָּכלֵּיַע. איָרִדְנה ַּפָי ָהמֹוְּׁשי ֶׁשֹום ּגה ִעָתְנָּזֶׁש

 ַעּוׁשְיה ָיָה, ם"ַּבְמַרָל' ןיָמת ֵּתֶרֶּגִא' ְּביַעִפֹוּמי ֶׁשִפְּכ, מֹון ְׁשֵכְו. 'כּות ְוֹוּיִסֵנם ְּכים ָׁשִרְצֹוּנ ַהימּוִק ֵהְךם ָּכּוּׁשִמּו, ְךֶלֶּמד ַהִול ָּד ֶׁשמֹוקֹוְמִּב

א ם הּוָּׁשי ִמִּכ. יַׁשן ִיד ֶּבִוָּד א ְּבִגיַמְטִרָּיאי הּוִנד ֵׁשַּצִמּו,  ֵמַהְּקֻדָּׁשהתֹויָקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהד"יֹום  ִעיוָׂשֵעד אֹוִתּיֹות ָחד ֶאַּצא ִמהּוֶׁש

יא ִהאת ֶׁשּזַֹה ַּבִּגיַמְטִרָּיאה ָילּול ַהְּגֻאָּלה ְּתָכ ְו.יוָׂשל ֵעּוּגְלה ִּגָי ָהַעּוׁשְי )ב תס"ג ח"ח פ"ר(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכְו. קֵניֹו

ו ֶׁשּבֹו ָאַחז "ַהֵּׁשם שפ: ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר: חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבּוּמַּכ, ו"שפן ַיְנִמְּכ

ן ד ֶּבִוָּדל ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשַהים ֶׁשִארֹוְו .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

יר ִזְחַהְלּו, םָּׁש ִמַעּוׁשְי ְךֶר ֶּדיוָׂשֵעת יַקִנת ְייא ֶאִצהֹון ְלֹוּיִצן ְּבּוּקת ִּתֹוׂשֲע ַליְךִרָּצִלְדָבֵרינּו ֶׁשּוְמבָֹאר . יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַה ִהיַׁשִי

  .לֵלֹוּכם ַה ִעו"שפ  ְּבִגיַמְטִרָּיאריֹויְפִּפַאים ִרְצֹוּנ ַהאׁשם רִֹהְׁשַּתְלֵׁשל ֵׁשן ֵכְו .יַׁשן ִיד ֶּבִוָּדע ְלַפֶּׁשת ַהֶא

, ֶּדֶרְך ִאיָלן ֶאָחד ֶׁשל ָחרּוב, ִמְּצַפת ְלַצד ָצפֹון ָלֶלֶכת ֶאל ְּכַפר ֵעין ֵזייּתּון ָךְּתְכֶלְּב) לז(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש' ְּבאָבמּו

 ָלֵניֵיׁש ָׁשם ִּבְקָעה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִאי, ים ָהֵאּלּוַהְּדָרִכ' ְוִהֵּנה ְּבֶאְמַצע ב. 'כּו ְוְּדָרִכים' ְוֵיׁש ָׁשם ב. ּו ַהּנֹוְצִרי"ָׁשם ָקבּור ֵיׁש

ת יַקִנת ְיים ֶאִארֹוא ֶׁש"ד שליטְלֶפְנֶזרֹו. י' ג ר"ר הרהֵאֵב ּו.ְוַלָּקֶצה ַהְּצפֹוִני ֶׁשל ִּבְקָעה זֹו ֵיׁש ָׁשם ַנַחל ַמִים ׁשֹוֵטף, ֵזִתים

י ַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדׁשֶרּׁשֹם ִמָתיָקִני ְיִּכ, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפים ֶאִלְּמַסְמַה, םִיי ַמֵלֲחַנים ְוִברּוֲחים ַויִתי ֵזֵניָלל ִאם ֶׁשקֹוָמ ְּבִמְּצַפת יםִרְצֹוּנַה

  .הָּלֻאְּגן ַהַמְזה ִּבָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפה ֶאֶּלַגְּמֶׁש

א  הּוקֵלָמֲעַּד, רן ַמֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויםִרְצנֹו, רֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. ַעדּוָּי ַּכעָרת ָה ֶאתֶלֶּמַס ְמ'רת אֹו ְּד',ן רֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויִרְצנֹו

 יַעִּפְׁשַּמה ֶׁשָּפִלְקד ִּדסֹוְיא ַההּוְו, וָׂשל ֵעד ֶׁשֶכֶּנא ַהק הּוֵלָמי ֲעִּכ, ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשק ַּבֵלָמת ֲעיַזִחל ֲאז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו, רַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַעדּוָּים ַּכֵהים ֶׁשִּנַמְרֶּגל ַהא ֶׁשן הּוֹוּיר ִצַהים ְּבִרְצֹוּנ ַהנּוָּבל ֶׁשדֹוָּגץ ַהּוּקִּׁשן ַהֵכְו. 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַהָכְל

 הָּלִּמת ַהעּוָמְׁשַמּו. ןֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוֹו ּבׁשֵּי ֶׁשלַניֹואְצַנל ר ֶׁשּוּצא ִקהּו ֶׁשיםאִצַנ אּוְרְקש ִנ"ים ימִּנַמְרֶּגן ַהֵכְו. וָׂשֵעק ְוֵלָמע ֲעַרֶּזִמ

ת כּוְלל ַמת ַעֹוׁשְּבַלְתִּמת ַהֹוּפִלְּקן ַה ֵהּוּלֵאְו. יםִרָּזל ַהת ָּכים ֶאִקְּלַסְמים ּוִגְרהֹום ְוָמְצַעק ְלים ַרִגֲאֹוּדֶׁש, םדֹת ְסַּדִמה ְלָמֹו ּדלַניֹואְצַנ

ת יַנִחא ְּבק הּוֵלָמן ֲעֵכ ְו.םדְֹסה ִּבָדְלד נֹוִות ָּדַמְׁש ִנַעּוּדַמ' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, םָּלם ֻּכים ִעִמֲחַרד ְוֶס ֶחּהָנָיְנִעד ֶׁשִוית ָּדֵּב

ַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל  )תנחומא תצא ט( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, ילֵעְלִדה ְּכָּפִלְק ִּדתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהת ל ֶאֵּמַסְמב ַהֶלֶּכ

ב תּוָּכן ַהֵכְו. םָּדת יַנִחְבא ִּב הּותכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל אא ָּבן הּוֵכָלְו. ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב

  ". יםִלָׁשֱחֶּנַה"ה ָּלִּמ ְמֻרָּמז ַּבׁשָחָנן ֵכְו. ב"כלת "ס" יָךַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶר לָּכ ָךְּב בַוְיַזֵּנ ")יח, דברים כה(ק ֵלָמל ֲער ַעַמֱאֶּנֶׁש

חֹוק ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאין ְׂש, ָאַמר ֵליּה ַרב ָאָחא ְלַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק :)ז ג"ע(א ָרָמְּגַּב

י ִּתִמֲאק ָהחֹוְּׂשַהְו, ןֹוּיִּצת ִמֶקֶנה יֹוָּפִלְּקַהה ֶּׁשַּמא ִמת הּולּוָּגן ַהַמְזם ִּבָלעֹו ָּבׁשֵּיק ֶׁשחֹוְׂשל ַהָּכֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .ָּברּוְך הּוא

 יַחִׁשָמן ֵכְו. הָרֹוּתל ַהים ֶׁשִנים ָּפִעְבִּׁשַהד ֵמָחא ֶאהּוק ֶׁשחֹוְּצ ַהְךֶרֶדם ְּבה ַּגָרֹוּתת ַה ֶאדּוְמְלִיְו, ןֹוּיִצן ְּבּוּקה ִּתֶיְהִּיֶׁשר ְּכזְֹחה ַיָּׁשֻדְקִּד

ֶיה ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְה", ֶׁשֶּנֱאַמר. ִּבְתִחָּלה ָהְיָתה ּתֹוָרה ַּבָּׁשַמִים )משלי ח (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.חַּמַׂשְית ֹוּיִתאֹו

, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַאַחר ָּכְך ָעָלה מֶֹשה ְוהֹוִריָדּה ָלָאֶרץ ּוְנָתָנּה ִלְבֵני ָאָדם". ַׁשֲעֻׁשִעים יֹום יֹום ְמַׂשֶחֶקת ְלָפָניו ְּבָכל ֵעת

תהילים (ר ַמ ָאְךֶלֶּמד ַהִוָּדְו .ַעּוׁשְעַׁשק ְוחֹול ְׂשה ֶׁשיָנִחה ְּבָרֹוּת ַּבׁשֵּיים ֶׁשִארֹוְו". ְמַׂשֶחֶקת ְּבֵתֵבל ַאְרצֹו ְוַׁשֲעֻׁשַעי ֶאת ְּבֵני ָאָדם"

   . ִּבְבִחיַנת ַׁשֲעׁשּוִעיםיא ִהְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה לֹוֶׁש ְלַרֵּמז ֶׁשַהֲהָנָאה "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי" )צב, קיט

ן ֵכָלְו

ן ֵכְו

 ינּוִצָמ



ָאַמר ַמאי ְׁשָנא ִמן , ֵּמיּה ְּדַרב ָאְמָרה לֹו ַרִּבי ָעַרְכִּתי לֹו ֻׁשְלָחן ַוֲהָפכֹוַהִהיא ַּדֲאָתֵאי ְלַק :)נדרים כ(ַּבְּגָמָרא 

ים ִלְכאֹוג ֶׁשת ָּדיַנִחְביא ִּבג ִהּוּוִּזן ַהַמְזה ִּבָּׁשִאָה ֶׁש רֹוִאים.ִּביִניָתא ָּדג ֶׁשָּיכֹול ְלָאְכלֹו ְּכמֹו ֶׁשִּיְרֶצה י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו .ִּביִניָתא

ֶׁשַהִּלְוָיָתן יֹוֵצא ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִלְנקֹם ַעל ֻחְרַּבן  .)שלח קעב (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. "ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו"ב תּוג ָּכָּדל ַהַעְו. תֹוֹוא

ַּבְּגָמָרא  ינּוִצן ָמֵכְו. גת ָּדיַנִחיא ְּבה ִהָּיִבְרה ּוָיְרִּפים ֶׁשִארֹו ְו".ץְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶר" )טז, בראשית מח(ב תּוָּכן ֵכְו. ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

. ָּדג ְוָנָחׁש, חּוץ ִמְּׁשלָׁשה ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד ָּפִנים ְוֵאּלּו ֵהן ָאָדם, ַהּכֹל ְמַׁשְּמִׁשין ָּפִנים ְּכֶנֶגד עֶֹרף .)בכורות ח(

מלחמות '(ג "ַּבְלַר ָּבינּוִצן ָמֵכְו. םָדָאים ָלִמֹוּדג ֶׁשּוּוִזן ַהַיְנִעה ְּבָלֲעם ַמֶה ָלׁשֵי, ד ַהַּמְלכּותיסֹוים ִלִכָּי ַׁשׁשָחָּנַהג ְוָּדַהן ֶׁשיָוֵּכינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר

ם  ַּגּהָתעּוָמְׁשַּמֶׁש, גֵּדְגַדה ְלָּלִּמה ַהָלְשְלַּתְשם ִהָּׁשִמ ּו,גֵּדְגַדאת ְלֵרְקם ִנָדָאים ָּביִׁשִגת ְרמֹוקֹוְמה ִּביָעִגְּנ ֶׁש)מאמר רביעי פרק חמישי' השם

ן ֵכְו. דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא גֻּדְגִּדן ֵכְו. יםִרּוּסִּיַהק ְוחֹוְּצם ַהקֹוְמז ִּבָמְרִּנַה, גָּדן ֹוׁשְּליא ִמִהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . רֵעַצְלם ַגְו, קחֹום ְצרֹוְגִל

 ְּבָלׁשֹון ָּדג ןֵכ ְו.ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקת ַהל ֶאֵּמַסב ְמֶלֶּכיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵבּו, בֶלֶכ ְלגָּדם ֵּׁשית ַהִלְּגְנַאה ָהָפָּׂשל ַּבֵׁשְלַּתְׁשִה

  .ן"נּו ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת "ְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹוִל" ַעל ַהָּכתּוב )יז, תהילים עב(י "ּומּוָבא ְּבַרִּׁש. נּוָנאֲאַרִּמי ִנְקָרא 

  .רן ֵנר ֶּבֵנְבַא

ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשַּמְדִליִקין  )בראשית שנה שניה' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' רֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .רֵנל ְלָׁשְמה ִנָּׁשִא ְויׁשג ִאּוּוִּז ֶׁש.)גיטין נח(ַּבְּגָמָרא 

, ְוָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ֵהם ּגּוף ֶאָחד, ק"ְּפָעִמים ֵנר עֹוֶלה ת' ְּבֵליל ַׁשָּבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות ָרִאיִתי ַטַעם ַּבְּסָפִרים ִּכי ב

. ְּפָעִמים ֵנר' ק ְּכִמְנַין ב" ַהּכֹל תְךְוַס, ב"ח ֵאיָבִרים ּוָבִאָּׁשה רנ"ּוָבִאיׁש ֵיׁש רמ, ּוִבְפָרט ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ְזַמן ַהִּזּוּוג

ֵיׁש ַּפֲעַמִים . ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה"ְמקֹום ַהִּזּוּוג ֶׁשל קב, ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁשּגֶֹרן ֲאַרְוָנה  ְוֵכן ַּבִּמִּלים .ִּזּוּוגת ַהֶאֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַסֵּמל ים ִארֹוְו

ח ֵאיָבִרין ַהְמַחְּבִקים ֶאת ַהְּנֵקָבה " ֶׁשרמ:)שכח ומקורו מהזוהר תרומה קסו' ב ע"חנוכה ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ר ַהַּכָּונֹותַׁשַע' ְּבאָבן מּוֵכְו. ֵנראֹוִתּיֹות 

 ר"ֵּנ ֶׁש)נה' ב ע"בת חקבלת ש(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְוֵהם ְּבִחיַנת ֵנר ַׁשָּבת, ְזרֹועֹות ֵהם ְּכִמְסַּפר ֵנר' ַיַחד ִעם ַהב

  .ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה"ֶׁשל קב ת ַהִּיחּודינֹוִחל ְּבָּכ  ּוְמַרֵּמז ַעל,י"ה ֲאדָֹנ"ם ֲהָוָי"ה ֱאלִֹהי"ה ֲהָוָי"ה ֶאְהֶי"ֲהָוָי תמֹו ֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא

, רב ֵנַאת יַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשמֹוְׁשז ִּבָמְרד ִנָחד ֶאַּצה ִמיָרִתאן ְס ָּכׁשה ֵיָרֹואְכִלְו, רן ֵנר ֶּבֵנְבַאה ָי ָהְךֶלֶּמל ַהאּול ָׁשֶצא ֵאָבָּצר ַהַּׂשֶׁש

ת יַנִחְבה ִּבָיל ָהאּוָּׁש ֶׁש'ַחְׁשַמל אֹות'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . רל ֵנן ֶׁשֵּב ַהינּוְיַה, רן ֵנֶּב מֹוְׁשז ִּבָמְר ִנְךיָדִאֵמּו, רֵּנל ַהא ֶׁשָּבַא ָהינּוְיַה

ם ָּׁשל ֶׁשאּול ָׁשא ֶׁשָבָּצר ַהה ַׂשָיר ָהֵנְבַאן ֶׁשַמְזִּב ֶׁשְלָבֵארה ֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע. אָבְקּוּנד ַהסֹות ְייַנִחְבה ִּבָיָהד ֶׁשִוָדה ְליָעִּפְׁשַּמֶׁשת ַהְיסֹוד ֲעֶטֶר

ר "ד נחּוִּית ַהר ֶאֵרעֹוא ְמה הּוֶזָבּו, רב ֵנת ַאיַנִחְבִּב, תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַה ְלידֹוִקְפַּת ֶׁשינּוְיַה, הָּטַמה ְלָלְעַמְלד ִמחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹוְמ

ר "ד ֵנחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹום ְמָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, רן ֵנת ֶּביַנִחְבה ִּבָיְהִנ, דִוה ָּדֵנֲחַמק ְלַרר ָעֶׁשֲא ַּכְךר ָּכַחַאְו. רֵנְבת ַאיַנִחְבה ִּבָיא ָהז הּוָא, הָלְעַמְלִמ

  . רֵּנל ַהן ֶׁשת ֵּביַנִחְבִּב, הָלְעַמה ְלָּטַמְלִמ

ּוְלָׁשאּול ִּפֶלֶגׁש ּוְׁשָמּה ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ") ז, ב ג"ש(ב תּוָּכא ַּבָבּוּמַּכ, ִרְצָּפה ַבת ַאָּיהל אּו ָׁשׁשֶגיֶלת ִּפח ֶאַקר ָלֵנְבַא ֶׁשינּוִצָמ

ר ֵנְבַאה ְלֶמדֹוְּב, דִו ָּדׁשֶגיֶלם ִּפַגל ְואּו ָׁשׁשֶגיֶלם ִּפה ַּגָתְיה ָהָּית ַאה ַבָּפְצִר ְו".יֶלֶגׁש ָאִביַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּוַע ָּבאָתה ֶאל ִּפ

ת ֲאדֶֹניָך ְוֶאת ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבי"ָּדִוד ֶׁשָּנָׂשא ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ֶׁשֶּנֱאַמר :) יבמות יב(י ִמְלַׁשירּוא ִּבָבּוּמַּכ. םיֶהֵנל ְׁשֶצה ֵאָיָהֶׁש

. הָלְעַמה ְלָּטַמְלם ִמַגה ְוָּטַמה ְלָלְעַמְלם ִמר ַּג"נת ַהד ֶאֵחַיְּמר ֶׁשֵנְב ַאׁשֶרּׁשֹה ִמָתְיה ָהָּית ַאה ַבָּפְצִרן ֶׁשֵכָּתִיְו. "ְנֵׁשי ֲאדֶֹניָך ְּבֵחיֶקָך

 ׁשֶרת ׁשֹל ֶאֵּמַסְמ ַה'ץ הֶרֶּפת ֹוּיִת אֹוהָּפְצִרן ֵכְו, הָּטַמְלר ִמֵרעֹוְּמר ֶׁשֵנה ְלֶמֹוה ּדֶזְו, ןָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפ ְּכ,ׁשת ֵאֶלֶחַּג ּהָׁשרּו ֵּפהָּפְצִרְּד

 ָׂשָרה ַאֵּיה" ַעל ַהָּכתּוב :)וירא קא(ָּמִצינּו ַּבּזַֹהר י ֶׁשִפְּכ, הָלְעַמְּלר ִמּוּבִחת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָּיַאְו .'הת אֹו ָלְךָּיַׁש ְוץֶרֶּפא ִמָּבד ֶׁשִוָּד

ְּבַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו עֹוֶלה ַהָּזָכר  )קמט' יתרו ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז" מּוָבא ְּבלקןֵכְו. ַאֵּיה ֶׁשִחּבּור ָזָכר ּוְנֵקָבה הּוא ִּבְבִחיַנת "ָךִאְׁשֶּת

י ִפְכ ּו.ְּבַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו הּוא עֹוֶלהֶׁש, ה"ַאֵּי, "ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת"ת "ָלֵכן ר, ְיסֹוד ִּדְדכּוָרא יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ַהַּפְרצּוף

ה "ה ֲהָוָי"ה ֶאְהֶי"ֲהָוָי :תמֹוֵׁשת ְּבָּבל ַׁשל ֶׁשדֹוָּג ַהר"ֵנד חּוִיה ְלָנָכֲהת ַהים ֶאִנְּוַכְמ' דֹובֹום ְּכקֹו ְמהֵּיַא'ְּב ֶׁשׁש"ַׁשַרר ָהּוּדִסים ְּבִארֹוֶׁש

  . ר"ֵנן ַיְנִמ ְּכי"ה ֲאדָֹנ"ם ֲהָוָי"ֱאלִֹהי

ַוְיִהי ִּבְהיֹות ַהִּמְלָחָמה ֵּבין ֵּבית ָׁשאּול ּוֵבין ֵּבית ָּדִוד ְוַאְבֵנר ָהָיה ִמְתַחֵּזק " ):ג"פ(ל ֵאמּור ְׁשֶפֵסים ְּבִארֹו, קֶמעֹ

ַוִּיַחר :  ָּבאָתה ֶאל ִּפיֶלֶגׁש ָאִביּוְלָׁשאּול ִּפֶלֶגׁש ּוְׁשָמּה ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּוַע: ְּבֵבית ָׁשאּול

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

ר ֶתֶיְבּו



ְלַאְבֵנר ְמאֹד ַעל ִּדְבֵרי ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוּיֹאֶמר ֲהרֹאׁש ֶּכֶלב ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִליהּוָדה ַהּיֹום ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד ִעם ֵּבית ָׁשאּול ָאִביָך 

ּכֹה ַיֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ְלַאְבֵנר ְוכֹה יִֹסיף : י ֲעֹון ָהִאָּׁשה ַהּיֹוםֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵמֵרֵעהּו ְולֹא ִהְמִציִתָך ְּבַיד ָּדִוד ַוִּתְפקֹד ָעַל

ְלַהֲעִביר ַהַּמְמָלָכה ִמֵּבית ָׁשאּול ּוְלָהִקים ֶאת ִּכֵּסא ָדִוד ַעל ִיְׂשָרֵאל :  ְלָדִוד ִּכי ֵכן ֶאֱעֶׂשה ּלֹו'הלֹו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

ַוִּיְׁשַלח ַאְבֵנר ַמְלָאִכים ֶאל : ְולֹא ָיכֹל עֹוד ְלָהִׁשיב ֶאת ַאְבֵנר ָּדָבר ִמִּיְרָאתֹו אֹתֹו:  ָׁשַבעְוַעל ְיהּוָדה ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר

ִני ַוּיֹאֶמר טֹוב ֲא:  ֵלאמֹר ְלִמי ָאֶרץ ֵלאמֹר ָּכְרָתה ְבִריְתָך ִאִּתי ְוִהֵּנה ָיִדי ִעָּמְך ְלָהֵסב ֵאֶליָך ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאלַּתְחָּתיוָּדִוד 

ֶאְכרֹת ִאְּתָך ְּבִרית ַאְך ָּדָבר ֶאָחד ָאנִֹכי ׁשֵֹאל ֵמִאְּתָך ֵלאמֹר לֹא ִתְרֶאה ֶאת ָּפַני ִּכי ִאם ִלְפֵני ֱהִביֲאָך ֵאת ִמיַכל ַּבת 

ה ֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ִמיַכל ֲאֶׁשר ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ֵלאמֹר ְּתָנ: ָׁשאּול ְּבבֲֹאָך ִלְראֹות ֶאת ָּפָני

 ַוֵּיֶלְך ִאָּתּה ִאיָׁשּה :ָלִיׁשַוִּיְׁשַלח ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוִּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיׁש ֵמִעם ַּפְלִטיֵאל ֶּבן : ֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֵמָאה ָעְרלֹות ְּפִלְׁשִּתים

ּוְדַבר ַאְבֵנר ָהָיה ִעם ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּגם : ר ֵלְך ׁשּוב ַוָּיׁשֹבָהלֹוְך ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד ַּבֻחִרים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבֵנ

 ָאַמר ֶאל ָּדִוד ֵלאמֹר ְּבַיד ָּדִוד ַעְבִּדי 'הְוַעָּתה ֲעׂשּו ִּכי : ְּתמֹול ַּגם ִׁשְלׁשֹם ֱהִייֶתם ְמַבְקִׁשים ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם

ַוְיַדֵּבר ַּגם ַאְבֵנר ְּבָאְזֵני ִבְנָיִמין ַוֵּיֶלְך ַּגם ַאְבֵנר ְלָדֵּבר : ל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים ּוִמַּיד ָּכל אְֹיֵביֶהםהֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵא

ִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ַוָּיבֹא ַאְבֵנר ֶאל ָּד: ְּבָאְזֵני ָדִוד ְּבֶחְברֹון ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵעיֵני ָּכל ֵּבית ִּבְנָיִמן

ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל : ֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים ַוַּיַעׂש ָּדִוד ְלַאְבֵנר ְוַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמְׁשֶּתה

ל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשָך ַוְּיַׁשַּלח ָּדִוד ֶאת ַאְבֵנר ַוֵּיֶלְך ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִיְכְרתּו ִאְּתָך ְּבִרית ּוָמַלְכָּת ְּבכֹ

ד סֹוְיה ַלָרּוׁשְּקל ַהאּות ָׁשכּוְלת ַמיַנִחם ְּב ַּגיּוָה, דַח ַייּום ָהיֶהֵנְּׁשֶׁשאי ְּכַּדַוְּבּו, םֶהד ֵמָחל ֶאָּכ הָּפְצִרר ְוֵנְבַא ֶׁשנּוְרַאֵּבר ֶׁשַח ַא".ְּבָׁשלֹום

ת כּוְלם ַמּוּיל ִסֶׁש" יׁשִּטַפה ְּבֶּכַּמ"ה ַהָיָה, הָּפְצת ִרח ֶאַקר ָלֵנְבַאה ֶׁשֶׂשֲעַּמ ַהַעּוּדר ַמָאבְֹמ, תכּוְלַּמה ַלָרּוׁשְּקד ַהִות ָּדכּוְלת ַמיַנִחם ְּבַגְו

יר ִבֱעֶהְו, תכּוְלַּמד ַלסֹוְיַהר ֵמָבֲעַּמת ַהיל ֶאִעְפִה, הָּפְצִרר ְוֵנְבר ַאּוּבִחְּד ,אנּוֵבֵהים ֶשִקסּוְּפר ַּבָאבְֹּמַּכ, לֵאָרְׂשל ִיל ָּכד ַעִות ָּדַכָלְמַהְו. לאּוָׁש

ן ֵכָל, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבד ִחם סֹוה ַּגֶזְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּבָיָהד ֶׁשִוָדְל, דסֹות ְייַנִחְבה ִּבָיָהל ֶׁשאּוָּׁשל ִמֵאָרְׂשת ִיכּוְלת ַמֶא

. 'הָּלֻאְּגץ ַהֵק'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמף ּוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמד ֶאֵחַיְּמ ֶׁשב"עם ל ֵׁשז ַעֵּמַרְמ ַה720 ְּבִגיַמְטִרָּיא, הָּית ַאַּב, רן ֵנֶּב

  .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִרְצָּפה ַבת "ןֵכְו

 ) הנ, א יז"ש(ב תּות ָּכָיְלת ָּגג ֶאַרד ָהִוָּדי ֶׁשֵרֲחד ַאָּיִמּו, לאּוָׁש ְליַעִּגד ִהִוָּדֶׁש ְּכְךֶרֶּדת ַהַּלִחְתר ִּבָבד ְּכִוָדל ְלאּוין ָׁשר ֵּבֵּׁשר ִקֵנְבַאים ֶׁשִארֹון ֵכְו

ֶזה ַהַּנַער ַאְבֵנר ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֵחי ְוִכְראֹות ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד יֵֹצא ִלְקַראת ַהְּפִלְׁשִּתי ָאַמר ֶאל ַאְבֵנר ַׂשר ַהָּצָבא ֶּבן ִמי "

 ּוְכׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיַּקח אֹתֹו :ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְׁשַאל ַאָּתה ֶּבן ִמי ֶזה ָהָעֶלם: ַנְפְׁשָך ַהֶּמֶלְך ִאם ָיָדְעִּתי

. ִאי ִמֶּזַרח ָאִתי, ִזיל ְׁשִאיל ִאי ִמֶּפֶרץ ָאִתי :)יבמות עו(א ָרָמְּגת ַהֶרֶאָבְמּו ".ְּבָידֹוַאְבֵנר ַוְיִבֵאהּו ִלְפֵני ָׁשאּול ְורֹאׁש ַהְּפִלְׁשִּתי 

ַעד ֶׁשַאָּתה , ָאַמר ֵליּה ּדֹוֵאג ָהֲאדֹוִמי.  ְּבָידֹוַמִחיןֶׁשַהֶּמֶלְך ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות ֶּדֶרְך ְוֵאין ְמ, ִאי ִמֶּפֶרץ ָאִתי ַמְלָּכא ֲהֵוי

ִמּׁשּום ְּדָקא ָאֵתי ֵמרּות ,  ַבָּקָהל ִאם ָלאואִאם ָראּוי ָלבֹ, ְׁשַאל ָעָליו, ִאם ָהגּון הּוא ַלַּמְלכּות ִאם ָלאו, ָליוַמְׁשִאיל ָע

ג ֵאֹום ּדם ִעַחְלִנ רֵנְבַאים ֶׁשִארֹוְו ".מֹוָאִבית"ְולֹא " מֹוָאִבי", "ַעּמֹוִנית"ְולֹא " ַעּמֹוִני", ְּתִניָנא, ָאַמר ֵליּה ַאְבֵנר. ַהּמֹוֲאִבָּיה

ת ַבטֹו ְלַחּוּכִּות ַה ֶאיַעִרְכַּמק ֶׁשסּוָּפת ַהא ֶאָרָמְּגה ַהיָאִבְמ, גֵאדֹור ְלֵנְבין ַא ֵּבַחּוּכִּוף ַהסֹוְבּו. לאּוָׁש ְלרֹוְּׁשַקְלּו, תכּוְלַּמד ַלִות ָּדיר ֶאִׁשְכַהְל

ין א ֵאיָלֵּמִמּו, 'היָמִנ ְּפְךֶלת ֶמה ַבָּדבּול ְּכָּכ'ים ִדְמה לֹוֶּזִּמ ֶׁש". ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהלַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך": דִות ָּדיר ֶאִׁשְכַהְל, רֵנְבַא

ד ִות ָּדים ֶאיִרִׁשְכַּמֶׁש, הֵּיַאת יַנִחְב ּורֵנְבַאת ים ֶאִאב רֹוּוׁשְו. לָהָּקא ַּבבֹי ָלאּוד ָרִוָדם ְוִיָּמַבם ּוֶחֶּל ַּבמּוְּדא ִקּלֹב ֶׁשָאת מֹונֹול ְּבה ַעָנֲעַט

  .ר"אבנת "ס" אַהִּמּלֹו ןִמ בִמָּסִבי רָהִעי ןַוִּיֶב" )חיא , א"דבהי(. עיר דוד, וכן הכתוב שדוד המלך בנה את הר ציון .לֵאָרְׂשל ִי ַעְךלְֹמִל

 )טו, א כו"ש(ב תּוָּכַּכ, לאּוד ָׁשַמֲעַמר ְּבֵנְבַאה ְלָנא ָּפהּו, לאּום ָשר ִעֵּבַדה ְלָצד ָרִוָּד ֶׁשינּוִצָמ, דִות ָּדג ֶארֲֹהל ַלאּוה ָׁשָצר ָרֶׁשֲאַּכן ֵכְו

: ַוִּיְקָרא ָדִוד ֶאל ָהָעם ְוֶאל ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ֵלאמֹר ֲהלֹוא ַתֲעֶנה ַאְבֵנר ַוַּיַען ַאְבֵנר ַוּיֹאֶמר ִמי ַאָּתה ָקָראָת ֶאל ַהֶּמֶלְך"

ה ּוִמי ָכמֹוָך ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָלָּמה לֹא ָׁשַמְרָּת ֶאל ֲאדֶֹניָך ַהֶּמֶלְך ִּכי ָבא ַאַחד ָהָעם ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַאְבֵנר ֲהלֹוא ִאיׁש ַאָּת

 ִּכי ְבֵני ָמֶות ַאֶּתם ֲאֶׁשר לֹא ְׁשַמְרֶּתם ַעל 'הלֹא טֹוב ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַחי : ְלַהְׁשִחית ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲאדֶֹניָך

 ַוַּיֵּכר ָׁשאּול ֶאת קֹול ָּדִוד :ְמַרֲאׁשָֹתיו ְוַעָּתה ְרֵאה ֵאי ֲחִנית ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַצַּפַחת ַהַּמִים ֲאֶׁשר 'היַח ֲאדֵֹניֶכם ַעל ְמִׁש

  ".ַוּיֹאֶמר ֲהקֹוְלָך ֶזה ְּבִני ָדִוד ַוּיֹאֶמר ָּדִוד קֹוִלי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך

ָנִתיב " :)תיקונים עג(ַּבּזַֹהר א ָבּוּמַּכ. יםִכָאְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְּמה ֶׁשָּיַאף ָהעֹור ְלּוׁש ָקיּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"בת קֶדֶחַיְּמה ֶׁש"ֵּית ַאיַנִחְּב ֶׁשינּוִצָמ

 .ֵאּלּו ַמְלָאִכים ֶׁשאֹוְמִרים ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו" ֵעין ַאָּיה"ַמהּו , "לֹא ְיָדעֹו ָעִיט ְולֹא ְׁשָזַפּתּו ֵעין ַאָּיה

ן ֵכְו



, םִיַמָּׁשף ַהעֹוים ֵמִגרּוֲה ַהיָהֶנל ָּבם ַעִיַמָּׁשת ַהַּפת ִּכַחים ַּתִׁשָדֳח' ה זָרְמָּׁשֶׁש, םִיַמָּׁשת ַהפֹועֹום ְלה ַּגָּית ַאה ַבָּפְצין ִרר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמּו

 ּבֹא ּוְרֵאה ַהֶחֶסד ֶׁשָעְׂשָתה ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ִעָּמֶהם "ֶהם ָלנּוַח ֲעֵליםִיַמָּׁשַהְולֹא ָנְתָנה עֹוף " )ד, ר ח"במדב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ

ים ִכָאְלַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמף ַהיא עֹוה ִהָּיַאם ֶׁשֵׁשְכּו .ֳחָדִׁשים'  ּוַבַּלְיָלה ֵמַחַּית ַהָּׂשֶדה זםִיַמָּׁשַהֶׁשָהְיָתה ׁשֹוְמָרם ַּבּיֹום ֵמעֹוף 

ַהְּׂשָרִפים ּוְבָידֹו  ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן" )ו, ו' ישעי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יםִכָאְלַּמה ַלָרּוׁשְּק ֶׁשׁשת ֵאֶּלֶחַּג ּהָׁשרּוֵּפ הָּפְצִר ְךָּכ, ׁשת ֵאֹוּים ַחֵהֶׁש

ַהַּמְלָאִכים ת ת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהָּיַאף ָהֹוד עה סֹוֶזְו, רֵנ מֹות ְּכֶגֶּוַזְמ ַהׁשת ֵאיַנִחיא ְּב ִההָּפְצִרְּד ". ְּבֶמְלָקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַחִרְצָּפה

 ָּלֶוהִי ַּפַעםַה ")לד, בראשית כט( :ת ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות"ר ה"ַאָּי ְוֵכן .ןיֹוְלֶעד ָהחּוִּית ַהים ֶאִרְרעֹוְמ ֶׁשׁשת ֵאֹוּיַחם ֵהֶׁש

 )סד ,בראשית כד(. 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ְדֵבַאְרנּוים ִּכִגּוּוִּזל ַה ָּכׁשֶרם ׁשָֹּׁשֶׁש, הָקְבִרק ְוָחְצל ִי ֶׁשׁשֵאג ָהּוּוִזת ְּבֶזֶּמֻר ְמה"ָּפְצִרן ֵכְו ."יִׁשי ֵאַליִא

ן ַיְנת ִּבל ֶאֵּמַסא ְמהּוְו. ר"ֵנ ְטִרָּיאְּבִגיַמ יףִעָצְו". ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס"ב תּו ָּכְךֵׁשְמֶהַבּו". ָּגָמלַה ֵמַעל ֹלּפַוִּת ָחקְצִי  ֶאתאֶרַוֵּת"

 ".ּוְצִניף ְמלּוָכה ְּבַכף ֱאלָֹהִיְך" )ג, סב' ישעי(ָּכתּוב ן ֵכְו ,"ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף" )יד, בראשית לח( רָמל ָּתֶצב ֵאתּוָּכ ֶׁשמֹות ְּככּוְלַּמַה

ר ּוׁשר ָקֵנְבַאים ֶׁשִארֹוְו". ֶבל ָאִחיָךֵאי ֶה" )ט, בראשית ד(ק סּוָּפר ַּבֵנְב ַאׁשֶרּׁשֹ ֶׁש)שופטים רסה( ל"יַזִרֲאָהְל' הָרֹוי ּתֵטּוּקִל'א ְּבָבן מּוֵכְו

  . ה"אית יַנִחְבִל

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע
  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ולפי זה שנת , ריאת העולם כשנה שלמהל לא מונים את השבוע של ב" בארנו במאמר שלפי חז
  .ג"ב תקפים גם לגבי שנת תשע"וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"תשע

, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצת ִמֶקֶנֹוּיה ֶׁשָּפִלְּקאת ַהֵצְמם ִני ָׁשִּכ, קֶׂשֶּמַד ְּביּוד ָהִות ָּדַמְׁשת ִניר ֶאִזְחַהן ְלחֹוָּצִּנַהה ְוָמָחְלִּמ ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ

ּוַמְלכּות ְּדִאָּמא ַהּיֹוֵצאת , ְירּוָׁשַלִים ְוִצּיֹון ֵהם רֹוְמִזים ִליסֹוד ּוַמְלכּות) זכריה שכח(ל "ה ְלָהֲאִריַזָרֹוי ּתֵטּוּקִלא ְּבָבּוּמַּכ

 ְּבסֹוד םֲאָלִפין ְּדֵלָאה ְוִהיא ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ְוֵה' ת ְּבסֹוד ד"א ִמַּדָּיִרְטְוֵכן ַּדֶּמֶׂשק ִּגיַמ. ְלֵלָאה ֶנֶגד סּוְרָיא ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק

ק ֶׂשֶּמַּדים ֶׁשִארֹוְו. ֶׁשל ְּתִפִּלין ַלֶּקֶׁשר ֶׁשָּבָאחֹור' ַּדֶּמֶׂשק ֶׁשִּתְהֶיה ְרחֹוָבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִּכי ֵכן ִהיא ְמׁשּוָכה ִּבְרצּועֹות ִמד

ֵלָאה  )ש ו"ק( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. תֹוּפִלְּקַל, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצת ִמֶקֶנֹוּיה ֶׁשָּׁשֻדְּקע ַהַפת ֶׁשה ֶאיָדִרֹוּמה ֶׁשָאת ֵליַנִחיא ְּבִה

  ".ַּדת ָיַמי ַמה ִהיאּוִמ" בתּוָּכה ֶּׁש ְּבסֹוד ַמםלֹוָּׁשיו ַהָל ָעְךֶלֶּמד ַהִו ִמַּדת ָיָמיו ֶׁשל ָּדאתֵרִנְק

 ִמְתָיֵרא ,ָאַמר ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאיָמַתי ,ִקיְסָמא ֶּבן יֹוֵסי ַרִּבי ֶאת ַּתְלִמיָדיו ָׁשֲאלּו .)צח סנהדרין( אָרָמְּגַּב

 ִלְכֶׁשִּיּפֹל ,ָלֶהן רָאַמ .אֹות ִמְּמָך ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵאין ,לֹו ָאְמרּו .אֹות ִמֶּמִּני ְּתַבְּקׁשּו ֶׁשָּמא ,ֲאִני

 ֵּתן ,ֵּבנּוַר ,לֹו ָאְמרּו .ָּבא ָּדִוד ֶׁשֶּבן ַעד ִלְבנֹותֹו ַמְסִּפיִקין ְוֵאין ,ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה, ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה ,ַהֶּזה ַהַּׁשַער

 ,ֵכן ִּפי ַעל ְוַאף ,לֹו ָאְמרּו ,אֹות ִּניִמֶּמ ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ֶׁשֵאין ,ִלי ֲאַמְרֶּתם ָּכְך ְולֹא ,ָלֶהן ָאַמר ,אֹות ָלנּו

 ,הֶנָּבִיְו רַעַּׁשַה לּפִֹי זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ָּכְך ִאם ,ָלֶהם ָאַמר

 יאִה ג"תשעְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ָּבא ָּדִוד ןֶּב ֵאָמַתי ,ִקְסָמא ֶּבן ןֵכְו .לֵלֹוּכַה ְויםִּלִּמַה םִע ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ לַע זֵּמַרְמ ,םָדְל םִיַּמַה תיַכִפֲה לֶׁש זֶמֶרָה ןֵכְו .ןָּמַקְלִדְּכ גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ לֶׁש הָנָּׁשַה

ת יַלִפְנה ִלָנָּוַּכ ַהַהַּׁשַער  ֶׁשִּיּפֹלא"ן שליטֵנֹול ּגַט' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְךֵפָּׁשִּיֶׁש םָּד ברֵֹמ םדָֹא עַבֶצ לֵּבַקְי לדֹוָּגַה םָּיַהֶׁש רַהּזַֹהֵמ

ית ִרֲחל ַאה ֶׁשָרה ָזָדבֹוֲעיא ָהִה ֶׁש,הָסְרּו ּביֵרֲעַׁש, ַעֵּבְט ַמיֵרֲעַׁשן ֹוׁשת ְלּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה ֶׁשמֹוְכּו, םַער ַּפַחם ַאַעל ַּפֹוּפִּתֶׁש, הָלָּכְלַּכַה

ן ֵכְו. עַפֶּׁשת ַהרֹוֹוּנת ִצל ֶאֵּמַסְמ ַהרָעֵׂשן ֹוׁשְּלא ִמ הּורַעַׁשֶׁש' יםִרָדל ְנַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכ ְו.רֶמחַֹהן ְומֹוָּמר ַהַחה ַאיָצִרים ָהִמָּיַה

  .תכּוְלַּמע ַלַפֶּׁשא ַהם ָּבָּׁשִּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִחא ְּבר הּוַעַּׁשֶׁש, ְךֶלֶּמר ַהַעַׁשְּבב ַׁשָּיי ֶׁשַכֳּדְרל ָמַע' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּב

ַהר ֱאלִֹהים " )טז, תהילים סח( בתּוָּכ .ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ֶׁשןיָמא ִסָמיְסן ִקי ֶּבִסי יֹוִּבן ַרַת ָנַעּוּדַמר אּו ֵּביְךִר ָצןִיַדֲעַו

ָלָּמה ְּתַרְּצדּון " י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ְלִׁשְבּתֹוָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָהָהר ָחַמד ֱאלִֹהים : ַהר ָּבָׁשן ַהר ַּגְבֻנִּנים ַהר ָּבָׁשן

ְלַהְׁשִחית ֶאת ָהָהר ֲאֶׁשר ָחַמד ֱאלִֹהים ְלִׁשְבּתֹו ִלְׁשרֹות  ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ַאֶּתם ֶהָהִרים ַּגְבֻנִּנים ַהְּגבֹוִהים "ָהִרים ַּגְבֻנִּנים

יא  ִהׁשָּדְקִּמית ַהֵּבה ִמָּפִלְּק ַהתיַקִנְּיים ֶׁשִארֹו. עֹוָלם ָעָליו ְׁשִכיָנה הּוא ַהר ַהַּבִית ַאף הּוא ַלֶּנַצח ִיְׁשּכֹון ָׁשם ְקֻדָּׁשתֹו ְקֻדַּׁשת

ן ָׁשר ָּבַהר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנְו. קֶׂשֶּמַּד ְךֶריא ֶּד ִהׁשָּדְקִּמַהית ֵּבה ִמָּפִלְּק ַהתיַקִנְּיֶׁשל "יַזִרֲאָהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבי ֵהֵרֲהה ֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו. ןָׁשָּבר  ַהְךֶרֶּד

 י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו" ןָׁשָּבן ַהק ִמֵּנַזה ְיֵיְרר ַאּון ּגָּד" )כב, דברים לג( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ׁשָּדְקִּמק ַלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֵּבַחא ְמהּוק ְוֶׂשֶּמַד ְלְךמּוא ָסָצְמִנ

ד עֹוְו

ינּוִצָמ



ל בּוְגאת ִּבֵצְמִנ ַעדּוָּיַּכיאס ֶׁשַיְּמת ַּפַרָעְּמ ֶׁשינּוְיַה .ןָׁשָּבן ַה ִמחֹוילּוִקְו', כּויאס ְוַיְמת ַּפַרָעְּמ ִמקֹוְלֶחא ֵמֵצן יֹוֵּדְרַּיה ַהָיָהֶׁש

 ןָׁשָּבַהאת ֵמֵצֹוּי ֶׁשּהָמְצַעיאס ַיְּמת ַּפַרָעְּמה ֶׁשֶאְרק ִנֶמר עֶֹתֶיְבּו. ׁשָּדְקִּמק ַלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֵּבַחן ְמָׁשָּבַה ְו.ןָׁשָּבַהאת ֵמֵצל יֹוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְוָיְרסּו

 ְּבַיָּמּה ֶׁשל ִסיְבִכי ּוְבַיָּמּה ֶׁשל ְךַרת ַּפְּמַייס ּוְמַהֵּלַיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָע :)ב עד"ב(  ַּבְּגָמָראינּוִצָמְּד, ׁשָּדְקִּמק ַלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֵּבַחְמיא ַהִה

ַזְכרּוֵתיּה ְדַיְרֵּדָנא  י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. ָאַמר ַרב ַּכֲהָנא ַזְכרּוֵתיּה ְדַיְרֵּדָנא ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס .)בכורות נה( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ןֵכְו. ְטֶבְרָיא

ַיְרֵּדן סֹוד  )רסד' דברים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב אָבּוּמַּכ, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבן ֶׁשֹוּית ִצַּדֻקל ְנה ֶׁשיָנִח ְּבׁשן ֵיֵּדְרַּיַבּו .ִעָּקרֹו ֶׁשל ַיְרֵּדן

ין ר ֵּבֵּׁשַקְמא ַההּו, ןָׁשָּבן ַלֵּדְרַּי ַהֵּביןר ֵּבַחיאס ְמַיְּמַּפַהן ֶׁשיָוֵכְו. ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ְיסֹוד' ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו

ין ד ֵּבִות ָּדַמְׁשל ִנה ַעָמָחְלִּמַהיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ִמִקְנם יֹום ֵהָּׁשִּמ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִול ָּדן ֶׁשֹוּית ִצַּדֻקְנק ִלֶׂשֶּמַדן ְוָׁשָּבַה

א  ַּבְּגָמָרינּוִצן ָמֵכְו. הָּפִלְּק ַלה אֹוָּׁשֻדְּק ַלְךֵלם ֵי ִאׁשָּדְקִּמ ַהֵּביתל ע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ַעָמָחְלִּמם ַהי ָׁשִּכ, קֶׂשֶּמד ַּדל ַיה ַעָתְיים ָהִכָלְּמם ַלָהָרְבַא

ל ָׁשְמִּנ ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ִמִקְנֹוּיה ֶׁשָּפִלְקִּד תיֹוָרֲא םן ֵהָׁשָּבים ֶׁשִארֹוְו .ִמֵּבין ִׁשֵּני ֲאָריֹות ָאִׁשיב, "ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב" :)גיטין נז(

ר א עֹוג הּועֹו )דברים רלד( ל"יַזִרֲאָהת ְל"לקוא ְּבָבן מּוֵכְו. הָּׁשֻדְּקַהֵמ בּוְנם ָּגֵהע ֶׁשַפֶּׁשל ַהת ָּכ ֶאהָּלֻאְּגן ַהַמְז ִּביבִׁשָי' הַו .הֵיְרַאְל

ד סֹוא ְּבהּון ָׁשָּב ַהְךֶלג ֶמעֹוים ֶׁשִארֹוְו. הָּׁשֻדְּקל ַהר ֶאֵתה יֹוָברֹוְקה ּוָּקיא ַּדי ִהִּכ, הָּגג ֻע ָעהּוֶזְו, יתִרְּבב ַהֵּכַעְמה ַהיָעִרְּפַה

  .הָּפִלְּקל ַהָכיר ְלִבֲעַהְלּוה ָּׁשֻדְּקַהֵמק ינֹוה ִלָּׁשֻדְּקת ַלֶרֶּבַחְתִּמ ֶׁשּהַגת נַֹּפִלְק

ר ַעַּׁשת ַהיַלִפי ְנֵרֲה ֶׁש.ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ֶׁשןיָמא ִסָמיְסן ִקי ֶּבִסי יֹוִּבן ַרַת ָנַעּוּדַמר ֵאָב ְנהָּתַעְו

 ןמֹוָמ ינּוְיַה, יםִמָּדת יַנִחְבא ִּבהּוז ֶׁשֵּמַר ְלםָדְל ְךַּפְהא ֶנן הּוֵכָל, יםִקְנם יֹו ֵהּוּנֶּמִּמ ֶׁשהֶּזיס ַהַיְּמַּפה ַּבָילּו ְּתםָלעֹות ָהֹוּמל ֻא ֶׁשְוַהַּכְלָּכָלה

 םָּדַהע ֵמַפֶּׁשת ַהת ֶאַחַקיא לֹוי ִהִּכ, ׁש"ם ַקַּדת ֹוּיִת אֹוקֶׂשֶּמַּדר ֶׁשֵאָבְּנֶׁשי ִפְכּו. 'כּון ְוָיְנִּבַהר ְוַעַּׁשת ַהילֹוִפ ְניּוְה ִיבֹוּו. םָדז ְּבָמְרִּנַה

ע ַּבְרן ַאַיְנִמְּכ תאֹוֵמ עַּבְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשַק ןֵכְו ."ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית" בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. ׁשַקת יַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשוָׂשֵעה ְליָרִבֲעַמן ּוֹוּיִצְּבֶׁש

ן ָתן אֹוֵה ֶׁשהָיְסרּו ְלהָיְרסּוין ק ֵּבדּו ָהֶקֶׁשר ׁשֵּי ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו, קֶׂשֶּמת ַּדיַלִפְנה ִּבָילּוה ְּתיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהֵכָלְו. וָׂשל ֵע ֶׁשיׁשת ִאאֹוֵמ

  .ַּדֶּמֶׂשק ְךֶרה ֶּדָּׁשֻדְּקַהת ֵמֶקֶנֹוּיו ֶׁשָׂש ֵעׁשֶרּׁשֹם ִמדֹויא ֱאה ִהָיְסי רּוִּכ, תֹוּיִתאֹו

 ַהֶּזה ָהֶעֶבד ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל דּוָחׁש ַהֶּזה ָהֶעֶבד ,ְּבנֹו ְלִיְצָחק ַאְבָרָהם ָאַמר )טז( 'רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו

 ְּבתּוֶליָה ְותֹוִציא ָהאֱֹהָלה ַהַּנֲעָרה ָּתִביא ,ַּבִּצּנֹור ָנַגע ֶׁשָּמא ְרֵאה ,"ִמְרָמה מֹאְזֵני ְּבָידֹו ְּכַנַען" רַמֱאֶׁשֶּנ ,ּבֹו ִמְרָמה

 ְוֶהְרָאם ַּבעְּבֶאְצ ְּבתּוֶליָה ֶאת ְוהֹוִציא ,ִאָּמּה ִמְּמֵעי ְלִאָּׁשה ָךְל ְראּוָיה ִהיא ֲהֵרי ִּבְבתּוֶליָה ְטהֹוָרה ִאם ,ַּבעְּבֶאְצ

א ָרְקִּנר ֶׁשֶזיֶעִלֱאד ֶּבַׁשם ָחָהָרְבן ַאֵכָּלא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר" הרהֵארֵבּו .ְלִאָּׁשה ְלָקָחּה ְךָּכ ְוַאַחר ,ָאִביו ְלַאְבָרָהם

א הּוט ֶׁשָרְפִּבּו, לֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכה ֶׁשָּׁשֻדְּקת ַהרֹוֹוּנִצים ְּבִמְגֹוּפק ֶׁשֶׂשֶּמת ַּדיַנִחְּב ִמֹוׁשְרָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, רנֹוִּצת ַהם ֶאַגָּפ ֶׁש"רֶזיֶעִלק ֱאֶׂשֶּמַּד"

  .רֹוּנִּצים ַּבִמְגֹוּפק ֶׁשֶׂשֶּמַּדל  ֶׁשׁשֶרּׁשֹ ַהלֹוְצר ֶאֵרעֹוְתִהן ֶׁשֵכָּתִי, הָיְרּוּסִמ ינּוְי ַהןָרָחֵמה ָקְבת ִריא ֶאִבֵה

 שׁשְֹחַל ָךְל רָּתֻמ ,רַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהת ֶׁשמֹוקֹוְּמל ַהָכְּב יםִרֵחַא יםִׁשרּוֵּפ ׁשֵי יַלאּו בֵׁשחֹו הָּתַאְו ,יןִּצִקְל רֵתיֹו יןִמֲאַמ ָךיְנֵא םִא

 תֶא יןִלְּלַחְמ ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ קֵפָס לַע םַגְו ,לֵאָרְׂשִי לַלְּכ לֶׁש ׁשֶפֶנ ַחּוּקִּפ יאִה גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ יֵרֲהַו ,תֶמֱא הֶז יַלאּו קֵפָּסַה דַּצִמ

 רַהּזַֹה רֶפֵסְּב דּוּמִלְל טָרְפִבּו ,הְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָר לֶׁש יםִנָיְנִע דּוּמִלְל ל"ַזֲח יֵרְבִּד םּוּיִק יֵדְי לַע לֵאָרְׂשִּיִמ יםִּבַר ילִּצַהְל ָךְּתְלָכְיִבּו ,תָּבַּׁשַה

ת כּוְזִּבֶׁש, סַרָפם ּודֹות ֱאֶמֶחְלִמא ָּיִרְטיַמִגְּבאי ַחר יֹון ַּבעֹוְמי ִׁשִּבַרא ֶׁש"ין שליטִמאְלַהר ֵמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ׁשדֹוָּקַה

)ברכות ט(א ָרָמְּגז ְּבֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"ז שליט" הרמיףִסהֹוְו. אתּזֹה ַהָמָחְלִּמַהים ֵמִלֹוּצ ִנתֹוָרֹוים ּתִדְמֹוּלֶׁש  ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך .

 ןֵכְו. ְגֻאָּלהִּד אָּתְלַחְתַא אָּיִרְטיַמִג ְּבְּדַחקַה ִּבְׁשַעתא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע'הת ֹוּיִתאֹו, ְּדַחקַה ִּבְׁשַעתָעָליו 

 ׁשֶרת ׁשֹ ֶאיַעִנְכַנ, ס"ֵּדְרַּפל ַהת ָּכד ֶאַמְלם ִנִאֶׁש". ֲעָמֵלק ּגֹוִים ֵראִׁשית" )כ, במדבר כד( בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיאד  סֹוׁשָרז ְּדֶמט ֶרָׁשְּפ

 רֹוקֹור ְמַּקִעֶׁש, הָרֹוּתת ַהדֹות סֹוּוּלַּגְת ִהּוינְיַה, "הָרא תֹוֵצן ֵּתֹוּיִּצי ִמִּכ"א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. קֵלָמֲע

, נּוֵקְד ִציַחִׁשת ְמַרֹוא ּתָעְמא ִקָעְמה ִקֶּלַּגְתה ִּתי ֶזֵדל ְיַעְו, הָלָּבַּקד ַהּוּמִלה ְּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהְו, םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִּצא ִמהּו

  ..ג"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ת ֹוּיִתאֹום ָהִע יָחן יֹון ֶּבעֹוְמי ִׁשִּבַר ןֵכְו .לֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶאַרֹויא ּתִהְו

 , ָהָאמּור ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג"ְוִהְתַּגַּדְלִּתי ְוִהְתַקַּדְׁשִּתי" ְוִיְתַקֵּדׁש הּוַסד ַעל ִּפי ַהִּמְקָרא ִיְתַּגֵּדל )ח נו"או(' רּוּט'ַּב

ים ִּלִּמם ַה ִעְךַרָּבְתִי אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהְיל ת ֶׁש"סת ְו"רן ָהֵכְו .ה"ֶׁשָאז ִיְתַּגֵדל ְשמֹו ֶׁשל הקב

ן זֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמם ַה ִעאָּיַמְלי ָעֵמְלָעְלם ּוַלָע ְלְךַרָבְמן ֵכ ְו.ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהְו

הֹוִׁשיֵענּו " )מז, תהילים קו(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.ָחָמָתאֶנְׁשְּבָחָתא ְוִּתיָרָתא ִׁשְרָכָתא ִּבל ָּכ יׁשִּדַּקח ַהַסל נֹת ֶׁש"ר ָהְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעא ֶׁש"שליט

 םַגְו

 אָבמּו



 ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם י"אדנָּברּוְך :  ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָךדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָךו ֱאלֵֹהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹה"הוי

ל ר ַעֵּבַדב ְמתּוָּכַהם ֶׁש"יִּבְלַּמַבק ּו"ַּדַרָבּו, אָרְזן ֶעְּבִאם ְּבן ָׁשֵּיַע. [5772ְּבִגיַמְטִרָּיא  ".ּהָילּוְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְל

ם  ִעןֵמָאן ֵכְו .ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא, לֵלֹוּכם ַהִע,  ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעדה"הוי ָּברּוְךֶׁש א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .]הָּלֻאְּגַה

  .תאֹוע ֵמַב ְׁשּהָרָּפְסית ִמִפסֹו' ת נאֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחי ַהִפְל, ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאב ֵּלת ַהַנָּוַּכ

ה ֶאְרִנ הי ֶזִפְלּו. םִילֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַל', כּו ְוְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל )כג, בראשית כה(י "ִּׁשַרְּב

א ָקְויל ַּדִחְתַּת, הָּלֻאְּגל ַהה ֶׁשָלֹודְּגה ַהָמקּוְּתא ַהבֹ ָּתיָהֶתבֹוְקִעְּבם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמל ֻאה ֶׁשָלדֹוְּגית ַהִלָּכְלַּכה ַהיָסִרְּקַהר ֶׁשֵאָבְל

ד סֹוְיה ַּבָּלֻאְּגל ַהים ֶׁשִדָסֲחים ַהִּלַּגְתִּמי ֶׁשֵנְפִלְו] יון' צ[, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶשָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, ןָות ָיַּפִלְּקִמ

דברים ( בתּוָּכל ַהא ַע"ָרְּגא ַּבָבן מּוֵכְו .תלֹוֲעל ַלַכּוה ּתָּׁשֻדְקן ִּדֹוּיז ִצָאְו, הָּפִלְקן ִּדֹוּייא ִצִהֶׁש, ןָות ָייל ֶאִּפה ַי"הקב, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַהה ְלָּׁשֻדְקִּד

ְלֵעת "ב תּון ָּכֵכָל, תֹוּמֻאל ָהית ֶׁשִלָּכְלַּכם ַהָתיָלִפר ְנַחַא ְלאּובֹה ָיָּלֻאְּגַהה ְוָמָקְּנַהֶׁש". ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם" )לה, לב

ד ֹוּסה ַהֶזְו. יַחִׁשָמ ץֵקת "רם "ָקא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םִיַלְגַרל ָהיד ַעִמֲעַּמן ֶׁשמֹול ָמז ַעֵּמַרְמ ַה"ָּתמּוט ַרְגָלם

ן ַמְזִּבֶׁש. יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ם תשעָקן ֵכ ְו".ֲאֻלָּמִתיה ָמָק", דִוָדף ְלֵסר יֹוּוּבל ִחד ֶׁשֹוּסַהְו. םה ָקל ֶזֵפה נֹוֶּזֶׁשְּכ אנּוֵבֵהֶׁש

יֹוֵסף '  רג"ְוהֹוִסיף הרה .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעל ֵאגֹוה ְוֶדֹוּפן ֵכְו. ּהיָתִלְכַת ְליַעִּגַתְו, ׁשָדָחה ֵמיָאִרְּביל ַהִחְתה ַּתָּלֻאְּגַה

 "ל"ַוֲאִני ֲאַיֵח" )ז, עשרה מאמרות ב( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכ ְו.יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעְמַנֵחם ָאב  ֶׁשא"שליט ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר

ם ְּכָללּות ַהָּפסּוק ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית  ִע"ְּבֵראִׁשית" ִמְסַּפר "ִאם ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה לֹו ִכי בֹא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר"ֶׁשהּוא נֹוָטִריקֹון 

  .ג"תשע בגימטריא".  ֶאֶרץ ְוָׁשָמִיםֱאלִֹהים 'הְּביֹום ֲעׂשֹות " )ד ,בראשית ב( וכן הכתוב .ַהְּבִריָאה

 טֵלָּמִהְל יםִדהּוְּיַה תֶא רֵרעֹוְל יֵדְּכ ַהְּגֻאָּלה ִלְפֵני םָלעֹוָּב תרֹוָעְס הֶׂשֲעַי 'הֶׁש אָּבִנ לֵאיא יֹוִבָּנַה

  .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל תלֹוֲעַלְו

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

ה ָעל ָרב ֶׁשָּצַמ ְמַסֵּמל ֶזה ְּדכֹוָכב .)י ,י שמות 'יקר כלי'ב 'ע( ."ָרָעה" ִנְקָרא ֶזה ּכֹוָכב ֵכןְו ָּדם ִעם ִמְתַקֵּׁשר ַמְאִּדים

, ָאַמר ָלֶהם ַּפְרעֹה, ּכֹוָכב ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשְּׁשמֹו ָרָעה, "ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם" )י, שמות י(י "א ְּבַרִּׁשָבּוּמַּכ. יםִמת ָּדיכּוִפְׁשּו

ּוְכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל . י אֹותֹו ּכֹוָכב עֹוֶלה ִלְקַראְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא ִסיַמן ָּדם ַוֲהִריָגהרֹוֶאה ֲאִני ָּבִאְצַטְגִנינּות ֶׁשִּל

ְראּו "זֹו ִהיא ֶׁשָאַמר ָלֶהם , "ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם"ה ְלָהְרָגם ָאַמר מֶׁשה ִּבְתִפָּלתֹו "ּוִבֵּקׁש הקב

ה ָנרֹוֲחַאם ָלַסְרֻּפ.  ֶאת ַהָּדם ְלַדם ִמיָלה ֶׁשָּמל ְיהֹוֻׁשַע אֹוָתםְךְוָהַפ, "ַעל ָהָרָעה' ַוִּיָּנֶחם ה"ִמָּיד , "י ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכםִּכ

ל ת ַעֶזֶּמַר ְמה זֹוָעָפֹוּתד ֶׁשאֹן ְמֵכָּתִי. םִיַמָּׁשַּב םדֹע ָאַב ֶצתאֹוְרַהְלּו, ץֶרָאר ָהּוּדַכב ְלֵרָקְתִהים ְלִדֲאב ַמַכֹוי ּכפּו ָצג"ן תשעָוְׁשד ֶח"יְּבֶׁש

ה ָיפּו ְצה זֹוָמָחְלִמְבּו, ג"ת תשעַנְׁשת ִּביֹוְהה ִלָיפּוג ְצגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמר ֶׁשַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפח ְּכַתֶּפת ַּבֶדֶמעֹוג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמ

ם דֹע ָאַבל ֶצֵּבַקל ְידֹוָּגם ַהָּיַהר ֶׁשַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ, יתִׁשנֹוֱאה ָהָיְרטֹוְסִהם ַּבַעי ַּפה ֵאָתְיָהר ֶׁשֵתיֹוה ְּבָלדֹוְּגים ַהִמָּדת ַהיכּוִפְׁש

 הּוא ַׁשָּבת ֵליל ִּבְתִחַּלת ִּכי ְיָלהַל קֶֹדם ֶׁשְּיַקֵּדׁש ַׁשָּבת ְּבִתּקּוֵני ָּכתּוב )א 'רעא ח"או( א"ן מּוָבא ְּבמגֵכְו. ְךֵפָּׁשִּים ֶׁשב ָּדרֵֹמ

ים ִמָיְּבא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹו ְו.יםִדֲאל ַמַּזם ַמיל ִעִחְתה ַמָּלֻאְּגן ַהַמד ְזא סֹוהּוֶׁש, תָּבַּׁשת ַהיַסִנל ְּכ ֶׁשֶׁשַהְּזָמןים ִארֹו .ַמְאִּדים ַמַּזל

ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים " )ג, יואל ג(ק סּוָּפן ַהֹוׁשה ְלֶז ְו.םָּׁשת ִמנֹומּו ְּתַחֵלֹוׁשַהַּמֲאִדים ְול  ַעַעֵסֹוּנב ֶׁשֶכֶר, הָנֹואׁשִר ָלחּוְל ָׁשּוּלֵא

 ּכֹל ֲאֶׁשר ְוָהָיה: ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא' ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹׁשְך ְוַהָּיֵרַח ְלָדם ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה: ּוָבָאֶרץ ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן

ה ֶיְהִּיים ֶׁשִא רֹו".קֵֹרא' ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה' ַּכֲאֶׁשר ָאַמר הִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ' ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה

ת רּוְדי ַקל ִּכ"א זָרְזן ֶעְּבם ִאָהָרְבי ַאִּבם ַרָכָחת ֶהַעַּדם ק ָׁש"דרא ָּבָבן מּוֵכְו. יםִמָּיית ַהִרֲחַא ְּבםִיַמָּׁשַּבם ל ָּדן ֶׁשיָמִסְו, הָּמי ַחּוּקִל

ם יא יֹוִהְו', ם הא יֹוי ּבֵֹנְפן ִלָמְּז ַהתֹואֹוה ְּבֶיְהִי תרֹואֹוְּמת ַהרּוְדַקְו, תמֹוצּו ֲעתמֹוָחְלל ִמת ַעֵפא מֹות הּורֹואֹוְּמַה

ג ֹות ּגֶלֶּפל ַמר ַעֵמָאן ֵיֵכְו. הֶּזר ַהָבָּדל ַהים ַעִתְפ מֹויּוְהה ִיֶּלֵאים ָהִניָמִּסַהְו, ֹוּתר ִאֶׁשים ֲאִּמַעָהג ְוגֹוָמג ּוֹות ּגַפֵּגַמ

  ".ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם"ג גֹוָמּו

א ָבמּו

 ָמִצינּו



ם ַגְו, אאָדָּנַקה ֲחָזָקה ְּבָמָדת ֲאיַדִעה ְרָתְים ָהֶדים קֹוִמר ָיַּפְסִמּו, ב"ארהה ְּבָלדֹוה ְּגָרָעה ְסָתְיָהג ֶׁש"ן תשעָוְׁשֶחד ְּב"י ְּבינּוִאָר

 מֹוְכ ּו.םָלעֹות ָהינֹוִדה ְמָּמַכף ְּבֶטֶּׁשד ִמאֹ ְמׁשֵשחֹא ֶׁש"ן שליטֵהּכֹן ַהרֲֹהה ַאֶשמֹ' רל ָּבֻקְמַה ֵמאנּוֵבֵהְו ,יםִּיִדהּוְּיים ַהִרזֹוֲאָּב

  . "ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה") יג, יחזקאל יג( "ַבֶּׁשֶטףְוִקּצֹו " )כו, דניאל ט(ב תּוָּכֶׁש

 םק ָׁשַרֶׁש, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאת ְללֹוֲעַל ְוטֵלָּמִהְלים ִדהּוְּית ַהר ֶאֵרעֹוי ְלֵדם ִלְפֵני ַהְּגֻאָּלה ְּכָלעֹות ָּברֹוָעה ְסֶׂשֲעַי' הֶׁש, קסּוָּפַהֵמ יםִארֹו

ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹׁשְך ְוַהָּיֵרַח : ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן" ) ג,יואל ג(". הִּתְהֶיה ְפֵליָט"

ם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִ' ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה: ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא' ְלָדם ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה

   ".קֵֹרא' ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה' ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ה

י ִנְפִּל ֶׁשַעדּוָיְּד ".קֵֹרא' ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה "קל ַרָב ֲא,"ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם"ה ֶיְהה ִּתיָטֵלְּפַהק ֶׁשסּוָּפַהים ֵמִאק רֹוֶמעֹ רֶתֶיְבּו

ְּבַהר ִצּיֹון  ",קסּוָּפל ַהן ֶׁשֹואׁשִרק ָהֶלֵחת ַהק ֶאיר ַרִּכְזא ִההּוְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאת ְללֹוֲעַלם ָּלֻכז ְלַמל ָר"זצ' יםִּיַחץ ֵפָח'ה ֶהָאֹוּׁשַה

 ,ברֹוָקְּב הָיפּוְּצַה יתיִׁשִלְּׁשַה הָמָחְלִּמַּב לָבֲא .דָבְלם ִּבקֹוי ָמּוּנִׁשק ְּבה ַרָילּוה ְּתָתְיז ַהַהָּצָלה ָהָאן ֶׁשיָוֵּכ, "הּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָט

 תיַאִּב םֶדקֹו הָנרֹוֲחַאָה הָמָחְלִּמַּבֶׁש ל"ַּצַז יןִקיְסִּד ייּבֵל ַעֻׁשהֹוְי יִּבַרֵמ יׁשִא יִּפִמ יׁשִא הָלָּבַק לֹו ׁשֵּיֶׁש 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵּסַהֵמ אנּוֵבֵה

 ּוַבְּׂשִריִדים" קסּוָּפַה לֶׁש יִנֵּׁשַה איַנְּתַה םַּג םֵּיַקְתִי זָאֶׁש ינּוְיַה .יםִּמַעָה ןִמ יםִלָּדְבֻּמֶׁש 'ה רַבְדִל יםִדֵרֲחַה יםִדהּוְּיַה לָּכ לּוְצָּנִי יַחִׁשָּמַה

 אֵרקֹו 'ה רֶׁשֲא יםיִדִרְּׂשַהֵמ תיֹוְהִל םַגְו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב תיֹוְהִל םקֹוָמ יּוּנִׁש ;יםִאָנְּתַה יֵנְׁש לֵצָּנִהְל ילִבְׁשִּב כּוְרָטְצִיְו ".קֵֹרא 'ה ֲאֶׁשר

 ׁשכּוְר יֵקְזִנ מּוְרָגְו ,יתִרְּבַה תצֹוְרַאְּב 'ה רַבְדִל יםִדֵרֲחַה יםִדהּוְּיַה תנֹוכּוְׁש ברֹ תֶא דּוְקָּפֶׁש תנֹורֹוֲחַאָה תרֹוָעְּסַה טָרְפִּבּו .יםִּמַעָהֵמ לֵדָּבִהְל

 רֵרעֹוְל תאֹוָּב ,יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב תרֹוָעְּסֶׁש ׁשָרפְֹמ אנּוֵבֵהֶׁש קסּוָּפַבּו ,הּוֶּׁשַמְל םָתאֹו רֵרעֹוְל יםִצרֹו םִיַמָּׁשִּמֶׁש איַּדַוְּב ,יםִדהּוְי הֵּבְרַהְל

 'ה רֶׁשֲא יםיִדִרְּׂשַהֵמ תיֹוְהִל רָּקִעָהְו .י"ה רֵתיֹו יםִׁשָק יםִניָמִסְל םלֹוָׁשְו סַח תֹוּכַחְל אלְֹו ,םִיַלָׁשירּוִו ןֹוּיִצ רַהְל טֹוּוׁשְּפִּכ טֵלָּמִהְל יְךִרָּצֶׁש

   ].'כּוְו ְךָלְכֻלְמ טֶנְרֶטיְנִאֵמ[ .יםִּמַעָה ןִמ לֵדָּבִהְלּו הָבּוׁשְתִּב רזֲֹחַל אֵרקֹו

ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה "ב תּוָּכי ַהל ִּפן ַעֹוּיִצה ְּביָטֵלְּפ )'אות י' פרק א(א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבמּון ֵכְו

ע ַרף ֵאֵסיֹוע ְלַרֵאה ֶּׁשא ַמָמחּוְנ ַּתׁשָרְדִּמי ַהל ִּפף ַעֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמא ְּדָיַרטּון ְּבֹוּיִצְו" אֵרקֹ' ר הֶׁשים ֲאיִדִרְּׂשַבּו' גֹוְו

ה ָּדִּמַבּו, נּוֵּבי ַרל ִּפת ַעֹוּיֻלץ ָּגּוּב ִקדֹול ָיַעֶׁש" ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ"א ָּיִרְטיַמִגְּב" יםיִדִרְּׂשַּב"ת ַּלִמם ְּבה ַּגז ֶזַמ ָרנּוֵּבַרְו, ןֹוּיִצְל

ר ַחת ַאֹוּיֻלָּגץ ּוּבִקים ְּביִקִזֲחם ַמיָנֵאה ֶׁשֶּלד ֵאֶגא ֶנָיְרגֹוֶּטיף ַקִסתֹוְו, אָרֲחא ַאָרְטִּסר ַהֵּבַּגְתת ִיֹוּיֻלץ ָּגּוּבל ִקַּדְגִּיֶׁש

 .דאֹ ְמנּוֵּבג ַרַאאת ָּדל זַֹעְו. יןִבֵּמי ַלַדים ְויִדִרְּׂשַבם ּוִיַלָׁשירּוִבן ּוֹוּיִצה ְּביָטֵלה ְּפֶיְהז ִּתי ָאִּכ, הֶזא ָּבָּתְלַחְתה ַאָחְּתְפִּנֶׁש

ת ֹוּיֻלץ ָּגּוּבִּקא ֶׁשיָחִׁשת ְמבֹוְקִען ְּבַמא ְזבֹה ָיי ֶזִפְּלא ֶׁש"ָרְּג ַהנּוֵּבת ַרד ֶאאֹיג ְמִאְדה ִהה ֶזָאבּוְּנר ַהַבְּדם ת ָׁשרֹוָעֶהַבּו

  .םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצ ְליעּוִּגה ַייָטֵלְּפי ַהיֵדִרק ְׂשַרְו, תרֹוֵזְגת ּורֹול ָצ ֶׁשַחֵרְכ ֶהְךֹוּת ִמינּוְיה ַהיָטֵלל ְּפ ֶׁשְךֶרֶדה ְּבֶיְהִי

א יָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִעְּב ֶׁש)פרשת נצבים(' ןָתָנהֹות ְיֶרֶאְפִּת 'רֹוְפִסל ְּב"יץ זצִׁשיְּבן ַאָתָנהֹוְי' ן ראֹוָּגל ַהֶׁשים יִלִהְבַּמיו ַהָרָבת ְּדֶאיא ִבָנְו

ה ל ֶזַלְגִבּו, ץֵּבַק ְיְךר ָּכַחַאְו, בּוׁשָי' ם הֶדֹוּק ֶׁש"ָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו"ק סּוָּפַהאת ֵמק זֵֹּיַדְמּו, לֵאָרְׂשם ִיי ַעֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְלּוׁשה ָּתיָנִכְּׁשַה

: יוָרָבה ְּדֵּנִהְו. יּהיֵנִמֲחא ַאלֹי ְויֵתל ֵי"ַז ֲחרּוְמן ָאָלָלְגִּבֶׁש, תרֹום ָצֵחַרְי' ם היֶהֵל ֲעאּובָֹיְו, ץֶרָאץ ָלחּוים ְּבִדהּוְּיל ַהן ַעֵגָּיי ֶׁשה ִמֶיְהא ִילֹ

 רּוְמל ָאֵאָרְׂשי ִיֵמְכַחים ֵמִּבַרד ֶׁשַע, הָּלֻאְּג ַלְךמּוה ָסֶיְהִּיֶׁש, יַחִׁשל ָמ ֶׁשלֹוְבן ֶחָיְנִע ָההּוֶז, "יםִּמַעל ָהָּכ ִמָךְצֶּבִקב ְוָׁשְו"

ה יָנִכְּׁשב ַהּוׁשא ָיה לָֹּלֻאְּגת ַהֵעְלּו, נּוֵרְמָׁשים ְלִנָּבל ַהם ַעת ֵאלּוָּג ַּבנּוָּמה ִעיָנִכְּׁשי ַהם ִּכַעַּטַהְו, יּהיֵנִמֲחא ַאלֹי ְויֵתֵי

ה ָלֹוּג ַּבנּוָאֶׁשן ְּכם ֵּכִאְו, םָׁש ְלנּוְחַנב ֲאּוׁש ָנְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאם ְלֶדֹוּקב ִמּוׁשה ָייָנִכְּׁשק ַהַר, תַחם ַאַעַפ ְּבנּוָּתִא

ץ ֶרֶאְל' ב הּוׁשה ָיָּלִחְּתי ִמִּכ" בָׁשְו"א ָרְּקר ַהַמֲא ַמהּוֶזְו. ןֵגאן ָמין ָּכי ֵאת ִּכקֹוצּות ְמרֹו ָצינּוֵלה ָעֶיְה ִינּוֵּבְרִקין ְּבֵא' הַו

  .תַחם ַאַעַפה ְּבֶיְהא ִילְֹו, "ָךְצֶּבִקְו "ְךר ָּכַחַאְו, לֵאָרְׂשִי

 יַחִּגְׁשַּמי ַהר ִלַמל ָא"חוי ְלִתיָעִסי ְנֵנְפִל )'ובא לציון גואל'במכתב לספר (א "יין שליטֵטְׁשיְנִּביג רּוִלר ֶזֵׁשָא' ג ר"י הרהֵרְבת ִּדֶא יאִבָנְו

 יּוְהִי, תֹוָּלֻאְגף ִּבֵתַּתְׁשִהת ְלנֹוָמְזַהַה, יַחִׁשָּמ ַהיַעִּגר ַיֶׁשֲאל ַּכ"ים זצִּיץ ַחֵפָחֶהי ֵמִּתְעַמ ָׁשל"זציין ֵטְׁשיְנִואל ֶלֵקְזֶחְי' ר

ים ִאָצְמִּנ ֶׁשּוּלל ֵאָבֲא. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְּביּוְהִּי ֶׁשּוּלים ֵאִנֵכְּׁשל ַהת ָּכים ֶאיִנִמְזל ַמם ָּכֶדקֹו; הָּנֻתֲחת ַלנֹוָמְז ַהמֹוְּכ

  .רֵתיֹוים ְּבִבָרקְֹמת ַהק ֶאים ַריִנִמְזַמ, יםִּקַחְרֶּמַּב

 ןֵכָאְו



ר "י ָהַאְדמֹוִּפָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ִמֵמַהְּד, א ֶׁשל ֲחִסיֵדי ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים"ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחָּנן תשע' קֹול ֶהָחֵצר'ִצּטּוִטים ִּבְקָצָרה ִמִּגָּליֹון  ןָּלַהְל

  : הָׁשדֹוְּק ַהנֹוֹוׁשְלִּכ, ַחרְֹבן ִלָאם ְלֶהה ָלֶיְהִּיֶׁש, ץֶרָאם ָּבקֹום ָמָמְצַעין ְלִכָהים ְליִכִרץ ְצֶרָאץ ָלחּוים ְּבִדהּוְּיַהֶׁשל "ִמּׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים זצ

דידוע שעם ישראל יינצל :  או בפרשת בלק וכלשונועל ההפטרות או בפרשת עקב' אהבת יונתן'בספר כתוב 

ואת ארץ ' ועם כל זה לא יעזבו את ה, ממלחמת גוג ומגוג בארץ ישראל הגם שיעברו עליהם הרבה צרות

אז בזה , כי מקודם היה החטא שהלכו למצרים לעזרא ומזה נגרם הרבה חטאים, וזה יהיה תשובה, הקודש

ידוע  בהפטרת בלק' אהבת יונתן'ואלו דברי הספר [. ככה הוא כותב, ליהיה תשועתם שלא יעזבו את ארץ ישרא

ואפילו הכי לא יעזבו את , כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות, ה יציל את ישראל ממלחמת גוג ומגוג"שהקב

כי התשובה צריך להיות באותו מקום , וזהו יהיה עיקר תשובתם. ואת נחלתם ארץ הקדושה תבנה ותכונן' ה

הוי היורדים למצרים "היה ירידתן למצרים כמו שכתוב , ועיקר חטאם בזמן הבית המקדש. עשהובאותו מ

ואלו דבריו  .ולכך תהיה תשובתם לעתיד שלא ינטשו את נחלתם, ונשתרבב מזאת חטאים גדולים". לעזרה

דור בארץ ויתנדבו ליבם לילך ול, יגזור מלכות גזרות על ישראל, לעתיד לבא כשיגיע עת דודים בהפטרת עקב

  ] .וישלח להם משיחו, וירחם עליהם, צעקתם' וישמע ה, ובעת ההיא נהיתה עת צרה ליעקב, ישראל

 אנכי נביא לא ?הכל נשלם שבזה מדמים אתם והאם אירופה במדינות מרידות יתחילו קצרה תקופה בעוד

 שיארוז ,שנים כבר אומר הנני שכל לו שיש ומי ,ינצלו ישראל בני שאחינו יעזור ת"והשי ,אנכי נביא בן ולא

 'ר ק"הרה שכתב כמו .לברוח לאן לו שיהא כדי ,ישראל בארץ מקום לעצמו יכין הפחות ולכל ,חפציו את

 מלכות יגזור ,דודים עת כשיגיע דלעתיד :ל"בזה ,עקב פרשת יונתן אהבת בספר א"זיע אייבשיץ יונתן

 ,ליעקב צרה עת נהייתה ההוא ובעת ,אלישר בארץ ולדור לילך לבם ויתנדבו ,ישראל על גזירות הרשעה

 ,כבתחילה ציון שבות את וישיב ,תמים הולך משיחו לפניהם וישלח ,עליהם וירחם צעקתם את 'ה וישמע

 לא הכי ואפילו צרות וכמה כמה עליהם יעברו כאשר ומגוג גוג ממלחמת ישראל את יציל ה"שהקב דידוע

   .ל"זצ אמונים משומרי ר"האדמו דברי אןכ עד .'וכו הקדושה ארץ נחלתם ואת 'ה את יעזבו

, ַעדּוָּיה ַּכָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפּוּמא ִלה הּוֶזן ָלּוּקִּתַהְו. ןהֹו, יִרֶקל  ַעׁשֶנא עֹ הּוןיַקִרהּוֶׁשא "ים שליטִלָּבֻקְּמַהד ֵמָחם ֶאֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ןֵכְו

א ֶׁשֵּכן ָמִצינּו "ל שליטיֵאִרה צּוֶשמֹ' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו". ְוָנִעיםהֹון ָיָקראּו ָּכל ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְל ")ד, משלי כד(ב תּוָּכַכְו

. ָאַמר ֵליּה ַּבֲעֹון ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ְנהֹוַריי ִמְּפֵני ָמה ָּבִאין ְזָועֹות ָלעֹוָלם' ל ָׁשַאל ְלר"ֵאִלָּיהּו ז :)ברכות סד(ַּבְירּוַׁשְלִמי 

ַחֶּייָך ֶׁשֲאִני ְמַזְעֵזַע , ה ַאָּתה ִזְעַזְעָּתה ֵאיָבְרָך ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשְּלָך"ָאַמר הקב. ָאָחא ַּבֲעֹון ִמְׁשַּכב ָזָכר' ָאַמר ר. 'ְוכּו

 ַמְׁשָמעּות מֹוע ְּכָמְׁשִּנַה, יִדְנַס ג"ן תשעָוְׁשד ֶח"יְּב הָרָעְּסם ַהֵׁשת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. ֶקתְוַרָּבָנן ָאְמרּו ִמְּפֵני ַהַּמֲחלֹ. עֹוָלִמי

ה ָּפִלר ְקּוּבד ִחסֹוְּב, םִיֹום ּגַגים ְוִדהּום ְיים ַּגִרם ָּגֶהים ָּבִרזֹוֲאת ָהה ֶאָתְּכה ִהָרָעְּסן ַהֵכְו .הָּלֻאְּגת ַּברּוֵח ְלַחּוּלל ִׁשז ַעֵּמַרְמַה, ַחּוּלִׁש

ן ֵה, חַלח ְׁשַּלַׁשח ְּבַלְׁשִּיַות ֹוּיִׁשְרן ַּפֵכְו. 'םִיַּנִּׁשד ַהסֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ .הָּׁשֻדְקה ּוָּפִלר ְקּוּבל ִחל ֶׁשֶמא ֵס הּוַחּוּלִׁשְו, הָּׁשֻדְקּו

ח ַלת ְׁשַׁשָרָפ ְּב".קֵלָמא ֲעבָֹּיַו"ח ַּלַׁשת ְּבַׁשָרָפ ְּב".קֵלָמת ֲעז ֶאיַפִלֱאד ֶלֵלֵּתַו"ח ַלְׁשִּית ַוַׁשָרָפְּב. קֵלָמן ֲעֶהר ָּבָּכְזֻּמת ֶׁשנֹוֹואׁשִרָה

  ". בֶגֶּנץ ַהֶרֶאב ְּבֵשק יֹוֵלָמֲע"

ה אֹוְמִרים  ֶׁשרֹוִצים ְלַסֵּמל ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְקֻדָּׁשְּכמֹו, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִהְתַּגְּברּות ּכֹחֹות ַהֻּטְמָאה, חֹול ַמְׁשָמעּות מֹוע ְּכָמְׁשִנ, יִדְנַס ןֵכְו

ּוִביסֹוד ֶהָעָפר , :)חולין כז(א "ִּדיסֹוד ֶהָעָפר הּוא ַהְיסֹוד ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר ַּכּמּוָבא ַּבמהרש. לֹוַמר ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה. ִחּלּול, ֻחִּלין, חֹל

רֹוִאים ַּבִּמְדָּבִרּיֹות  ְוֵכן, ְללֹא ַמִים ְּכָלל, ְוהּוא ֶהָעָפר ַהְמֻגָּׁשם ְּביֹוֵתר, יתְּדֵאין ּבֹו ׁשּום ַלְחלּוִח, ַהחֹול הּוא ֶהָעָפר ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר, ַעְצמֹו

ֶׁשחֹל ְוֵכיָון , :)פקודי רלו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְּדַהִּמְדָּבר הּוא ְמקֹום ִמְׁשַּכן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפֹות, ֲעָמִקים ֵמחֹל, ָהִרים ֵמחֹל, ֶׁשַהּכֹל חֹל

ּוְכמֹו ֶׁשרּוַח ַהֻּטְמָאה ִנְדֶּבֶקת , ְוֵכן ַהִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ָיֵבׁש ְללֹא ַמִים. ַמְתִאים ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְׁשּכֹן ָׁשם, הּוא ַהָּדָבר ַהָחְמִרי ְּביֹוֵתר

ן ֵכְו. ְוָלֵכן ִנְמֵצאת ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשְּמַסְּמִלים ָחְכָמה, ֶכת ְלָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ַמִיםרּוַח ַהֻּטְמָאה הֹוֶל, ָּכְך ְּבַגְׁשִמּיּות, ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ּתֹוָרה ְוָחְכָמה

 יִדְנַסא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִאָט ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתם ֲחִזיְנד אֹו ִסין הּוא ִמְּלׁשֹון ַסְנִדי ְוֵכן .ַלְחמֹו ָעָפר ָנָחׁש

  .ם"ט ָק"ֵחת ֹוּיִתש אֹו"בת "אְּב



אן  ָּכׁשֵיְו. יִּדְנא ַסב הּוֵק ָעין לֹוֵאל ֶׁשָעְנִמ .)פסחים נא(ל ֵאְנַנ ֲחנּוֵּבַרא ְּבָבּוּמא ֶׁש"ין שליטִרְפה ַסֵיְרה ַאָדהּוְי' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

,  ס'ישעי(ב תּוָּכַּכ. אןי ָּכִראֹוָהז ֶׁשֵּמַר ְמןיַקִרהֹון ֵכְו. בֵקָעין ר ֵאָבְּכֶׁש. איָחִׁשְמ ִּדאָתְבְקִעת ַפקּום ְּתּוּיל ִסַע, 'יִדְנַסן יַקִרהּו'ם ֵּׁשז ַּבֶמֶר

ְך" )א א אֹוֵר י ָב י ִּכ י אֹוִר   ."קּוִמ

  מכתב
  .ג"תשע'ד חשון ה"ב ביום י" שפגע בארהההוריקן סנדיא בענין "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה 

  . אני שולח טבלה מעניינת על ההוריקן סנדי שפגע בארצות הברית.'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

   .ה" תשוב,ג" התשע,ב" בארה,י" סנד,ן"הוריק: הממצאים

 שאלו הפגישות הכי טובות ומנימליים  , המעניין בטבלה
   מופיע בתוך הפסוקיםי"סנד.  המסמל את האלף השישיחומש דבריםכל הטבלה בתוך 

ָחם ֶנה ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְת"ין הויִדִּכי ָי: ֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹויִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם ִּכי ָקרֹוב ִלי ָנָקם ְו] "לה, דברים לב[

  ".  ָעצּור ְוָעזּובסִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפ

' ֶכם ַוְיַאְּבֵדם היָפם ַאֲחֵרְדיֶהם ְּבָרֵנּוף ַעל ְּפסֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת ֵמי ַים ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵחיל ִמְצַרִים ְלסּוָסיו ּוְלִרְכּבֹו ] "ד, דברים יא [

  ".ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

  .ברק חוסיין אובמה שווה לגימטריא סנדי ההוריקן והמעניין ביותר שהגימטריא של 
  

 ,הָלָּבַחַה יֵכֲאְלַמ לָּכ לַע הֶּנֻמְּמֶׁש א"תק רַּׁשַה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,"ְוֶגֶׁשם ְורּוַח ְנִׂשיִאים" )יד ,כה משלי( יף ֶׁשָּכתּובִסהֹוה ְלֶאְרִנְו
 ִמּלּוי לֶׁשְו .ב"באח ש"עד ך"דצ ַמּכֹות ֶעֶׂשר ֶׁשל ת"רָה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,חַסֶּפ בֶרֶעְּב יִלְּפרֹוְטְסאֹו ש"מהר תַּלִפְתִּב אָבּוּמַּכ

י ָראֵׁשַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים ִׁשַּבְרָּת " בתּוָּכַה לֶׁש ְו".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר" )א ,מט בראשית( בתּוָּכַה לֶׁשְו .ַׁשַּדי ֵׁשם

 ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה ררּוָא לֶׁשְו". י ִלְוָיָתןָראֵׁשַאָּתה ִרַּצְצָּת : ַתִּניִנים ַעל ַהָּמִים
  . ֶסְנִדי הֹוִריַקןַה אֹוה ָמָּבאֹו

  .ִיְהֶיה רּוַח ֲחָזָקה ְמאֹד ְּבַאֶמִריָקה אָּיִרְטיַמִגְּבג "תשעא ֶׁש"ֵלב שליט' ד' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה.  ִּדיןֵיׁש אֹוִתּיֹותְנִדי ְוֵכן ְּבַס
  

 
  

 .   שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי וידאו"הושלמה  בס
  .ניתן להוריד בארכיון דלקמן, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא

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

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

  : לארכיוןקישור
edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  
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