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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                  דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע תולדותפרשת גליון 

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

  

ןִר ַּד ַּפ ה ִמ ָק םְב ָר   . ֲא

 :)יז עירובין( ַּבִּמְׁשָנה ַּכּמּוָבא ,ֶׁשָּבָאָדם ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ֶאת ְמַסֶּמֶלת ֶׁשִרְבָקה .)יח תולדות( 'אֹור תֹוָרה'ְּב

 ,ַהַּבֲהִמית ֶּנֶפׁשַה ֶאת ְמַסֶּמֶלת ִרְבָקה ָּכְך ,ְרָבקֹות ִנְקָרא ָּבָקר ֶׁשֶּצֶמד ַהְיינּו ,ָּבָקר ָׁשלׁש ָׁשלׁש ֶׁשל ְרָבקֹות

 ,ַּבְּקֻדָּׁשה ְוִנְכָלל ,ְלאֹור ֶנְהָּפְך ְוַהחֶׁשְך ,נַֹגּה ִמְּקִלַּפת ֶׁשּיֹוֵצאת "יֵֹצאת ִרְבָקה ְוִהֵּנה" )טו ,כד בראשית( בֶׁשָּכתּו מֹוְּכ

   ַלּתֹוָרה זֹוִכים ַהַּבֲהִמית ֶנֶפׁש ּוִבּטּול ֵּברּור ְיֵדי ֶׁשַעל "ַכָּדּה ַוְּתַמֵּלא ָהַעְיָנה ַוֵּתֶרד" )טז שם( ָּכְך ַאַחר ָּכתּוב ָלֵכןְו

  .ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה ִמַּים ֶׁשִּנְׁשֲאבּו ְסָפִרים ד"כ ָּבּה ֶׁשֵּיׁש  

 ְּבתּוָלה אֹדְמ ַמְרֶאה טַֹבת ְוַהַּנֲעָר" )טז ,כד בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ַנֲעָר ְּבֵׁשם ַּבּתֹוָרה ִרְבָקה ִנְכֶּתֶבת ְּדָלֵכן

 ַהַּבֲהִמית ְּדֶנֶפׁש .ַּבָּפָרָׁשה ְמקֹומֹות ְּבַכָּמה ְוֵכן .ַנֲעָרה הּוא ְוַהְּקִרי ַנַער הּוא ַהְּכִתיב ,"'ְוגֹו ְיָדָעּה לֹא ְוִאיׁש

 ַּבּמַֹח ׁשֹוֶכֶנת ָהֱאלִֹקית ֶׁשַהֶּנֶפׁש )ט"פ( 'ַּתְנָיא'ַּב ַּכּמּוָבא ָהֱאלִֹקית ַּבֶּנֶפׁש ִנְמָצא ְּדַהֵּׂשֶכל ,ֵׂשֶכל ְללֹא ַנַער ִּבְבִחיַנת ִהיא

 ְמקֹום ְולֹא ַהַּתֲאוֹות ְמקֹום ֶׁשהּוא ֶׁשַּבֵּלב ַהְּׂשָמאִלי ֶּבָחָלל ׁשֹוֶכֶנת ַהַּבֲהִמית ְוַהֶּנֶפׁש ,ֵאיָבִרים ִלְׁשָאר ִמְתַּפֶּׁשֶטת ּוִמָּׁשם

 ֶטֶרתֲע ְפָלהָנ ת"ר ַּנַערֶׁש )'קיג אות( 'ן"ָהַר ִׂשיחֹות' רְּבֵסֶפ מּוָבא ןֵכְו .םֵאיָבִרי ִלְׁשָאר ִמְתַּפֶּׁשֶטת ּוִמָּׁשם ,ַהֵּׂשֶכל

   ,ּוַמִּקיף ֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ְּדַהֵּׂשֶכל רֹאֵׁשנּו ֲעֶטֶרת ָנְפָלה ֶׁשל ְּבַמָּצב הּוא ֲהֵרי ,ֵׂשֶכל ְללֹא ַנַער ֶׁשהּוא ְּדִמי .אֵׁשנּורֹ

  .'ה תַדבֹוֲעַּב ןיֹוְפִר לַע תֶזֶּמַרְמ רָקָּב לֶׁש תֶפֶר ןֵכְו .ָלרֹאׁש  

 ֲאָרם ִמַּפַּדן ָהֲאַרִּמי ְּבתּוֵאל ַּבת ִרְבָקה ֶאת ְּבַקְחּתֹו ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶּבן ִיְצָחק ַוְיִהי" )כ ,כה בראשית(

 ְוִכי ,"ָלָבן ֲאחֹות ֲאָרם ִמַּפַּדן ֲאַרִּמיָה ְּבתּוֵאל ַּבת" י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ".ְלִאָּׁשה לֹו ָהֲאַרִּמי ָלָבן ֲאחֹות

 ָרָׁשע ַּבת ֶׁשָהְיָתה ִׁשְבָחּה ְלַהִּגיד ֶאָּלא ,ֲאָרם ּוִמַפַּדן ָלָבן ַוֲאחֹות ְּבתּוֵאל ַבת ֶׁשִהיא ִנְכַּתב לֹא ֲעַדִין

 ,ָהיּו ֲאָרם ֶׁשְּׁשֵני ֵׁשם ַעל "ֲאָרם ִמַּפַּדן" :ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ָלְמָדה ְולֹא ֶרַׁשע ַאְנֵׁשי ּוְמקֹוָמּה ָרָׁשע ַוֲאחֹות

 יםִארֹו אןָּכ םַגְו .ּתֹוִרין ַּפַּדן ַּתְרּגּום ,ָּבָקר ֶצֶמד ְלׁשֹון ַּפַּדן אֹותֹו קֹוֵרא ,צֹוָבה ַוֲאַרם ַנֲהַרִים ֲאַרם

 יִפְּכ ,םיֶהֵׂשֲעַּמִמ הָדְמָל אלְֹו ,רָקָּב דֶמֶצ לַע זֵּמַרְמַה םָרֲא ןַּדַּפְּב הָדְלֹוּנֶׁש הָקְבִר ׁשֶרׁשֹ תֶא תֶנֶּיַצְמ הָרֹוּתַהֶׁש

 ,הָקְבִר הָרְטְפִּנֶׁשְּכ ןֵכְו .םיֶהֵׂשֲעַּמִמ תֶדֶמלֹו אלְֹו ,הָּפִלְּקַהֵמ אתֵצֹוּיֶׁש יתִמֲהַּבַה ׁשֶפֶּנַה תֶא תֶלֶּמַסְמ יאִהֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש

 ַוְיָבֶרְך ֲאָרם ִמַּפַּדן ְּבבֹאֹו עֹוד ַיֲעקֹב ֶאל ֱאלִֹהים ַוֵּיָרא" )ט ,לה תבראשי( בתּוָּכַּכ ,םָרֲא ןַּדַּפ תֶא תֶנֶּיַצְמ הָרֹוּתַה

 גּוּלִדְּב ןֹודָּקִּפ תַבֵתְּב זָּמֻרְמ ן"ַּדַּפ ןֵכְו .ֹוּמִא תמֹו לַע יםִלֵבֲא יֵמחּוְנַּת מֹוֲחַנְל אָּב ה"הקבֶׁש י"ִּׁשַרְּב םָׁש אָבמּוּו ".אֹתֹו

   .'הַל םָתאֹו ירִזֲחַיְו םָתאֹו ׁשֵּדַקְּיֶׁש תָנְמ לַע ןדֹוָּקִפְּכ םָדָאָל יםִנָּתִנ יתִמֲהַּבַה ׁשֶפֶּנַה יֵנָיְנִע לָּכֶׁש זֵּמַרְל ,תֹוּיִתאֹו יֵּתְׁש

  .תֹוּיִתאֹו יֵּתְׁש גּוּלִדְּב "ָךֶנָגְּד ָּתְפַסָאְו" ַּבָּכתּוב זָמְרִנ ן"ַּדַּפ ןֵכְו  

 ְּבִעְנְיֵני ְּבָרכֹות ֵהן ִיְצָחק ֶׁשל ְּדִבְרכֹוָתיו ,ִיְצָחק ֶׁשל ִּבְרכֹוָתיו ֶאת ֶׁשְּיַקֵּבל ְלַיֲעקֹב ָּדֲאָגהֶׁש זֹו ִהיא ִרְבָקה ְּדָלֵכן

 ֲהִמיתַהַּב ַהֶּנֶפׁש ְוֵכן ,נַֹגּה ִלְקִלַּפת ַׁשָּיִכים ַהְּדָבִרים ֵאּלּו ְוָכל ',ְוכּו ִּתירֹוׁש ,ָּדָגן ,ַהָּׁשַמִים ַטל ,ַהֶּזה ָהעֹוָלם

 ְּבִעְנְיֵני ִלְבָרָכה ְלַיֲעקֹב ָּדֲאָגה ,ֵמַהּנַֹגּה ֶׁשָּבָאה ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִרְבָקה ָלֵכן ,נַֹגּה ִמְּקִלַּפת ִהיא ֶׁשָּבָאָדם

 ֶׁשל ִּבְרכֹוָתיו ָּכְך ,ִּדְלֵעיל 'אֹור תֹוָרה'ְּב ַּכּמּוָבא ,הַּבְּקֻדָּׁש ְוִהְתַּכְּלָלה נַֹגּה ִמְּקִלַּפת ָיְצָאה ַעְצָמּה ֶׁשִרְבָקה ּוְכֵׁשם ,ַהּנַֹגּה

 מּוָבא

 ִנְרֶאה

 בתּוָּכ

 ִנְרֶאה



ב 

 ְקִלַּפת ֶׁשל ַהַהֲעָלָאה ִּתְהֶיה ֶׁשָאז ,.)קמג תולדות( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ַהָּמִׁשיַח ִּבימֹות ִיְתַקְּימּו ,ָיְזָמה ֶׁשִרְבָקה ְלַיֲעקֹב ִיְצָחק

 ָמָטר ְוֵכן .'ַלה ּוְלַהֲעלֹוָתם ִמּנַֹגּה ּוְלהֹוִציָאם ְלַקְּדָׁשם ְּכֵדי ,ַהּנַֹגּה ְּבִעְנְיֵני ַהְּבָרָכה ֶאת ִיַּקח ְוַיֲעקֹב ,ַלְּקֻדָּׁשה נַֹגּה

 אתיֵֹצ ִרְבָקה ְוִהֵּנה ְלַדֵּבר ִּכָּלה ֶטֶרם הּוא ַוְיִהי" )טו ,כד בראשית( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ַהַּגְׁשִמית ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַפע ֶאת ַהְמַסֵּמל

 ְוֵכן .ַהְּקִלָּפה ִמַּיד ּיֹוֵצאֶׁש ְלִיְׂשָרֵאל ַהָּמָטר ֶׁשַפע ֶאת ֵהִביָאה ְּבתּוֵאל ִמֵּבית ִרְבָקה יִציַאתִּד "ִלְבתּוֵאל ֻיְּלָדה ֲאֶׁשר

   ּוְמבָֹאר ,חֹוִחיםַה יןֵּב ֹוַׁשָּנהׁש לֶׁש ת"ָהר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִרְבָקהֶׁש 'ֵמִאיר ִּדְבֵרי' רֵסֶפ ְּבֵׁשם 'ּתֹוָרה ֶׁשל ַחִּיים' רְּבֵסֶפ מּוָבא

  .ַלְּקֻדָּׁשה ְועֹוָלה ַהחֹוִחים ִמֵּבין ֶׁשּיֹוֵצאת ׁשֹוַׁשָּנה ִּבְבִחיַנת ִהיא ְּדִרְבָקה ִלְדָבֵרינּו  

 ֶׁשּיֹוֵצאת ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש תֶא ְמַסֶּמֶלת ֶׁשִרְבָקה ֵּכיָון ,ְצִמיִדים ּוְׁשֵני ָזָהב ֶנֶזם ְלִרְבָקה ָנַתן ֱאִליֶעֶזר ְּדָלֵכן

   ְלַרֵּמז ,ָזָהב ָלּה ָנַתן ִמָּיד ,ִלְׁשּתֹות ְוִלְגַמָּליו לֹו ֶׁשָּנְתָנה ,ָׁשם ַּכּמּוָבא ,ֶחֶסד ַלֲעׂשֹות ַּבּנַֹגּה ּוִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ,ֵמַהּנַֹגּה

  .'ַלה ּוְלַהֲעלֹותֹו ַּבּנַֹגּה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֵאיְך יֹוַדַעת ְוִהיא ,ִמִּיְצָחק אֶׁשָּב ,ֶׁשְּבנַֹגּה ְוָהעֶׁשר ַהָּזָהב ֶאת ָלֵתת ָראּוי ֶׁשָּלּה ָלּה  

 ֲעֵקַדת ֶׁשִעְנַין 'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ִרְבָקה נֹוְלָדה ִיְצָחק ֲעֵקַדת ֶׁשִּבְזַמן )סז ,כד בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ִנְרֶאה .'ַלה ִניחֹוַח ְלֵריַח ֶזה ֶאת ּוְלַהֲעלֹות ִיְצָחק ֶׁשל ַהְׁשָּפָעתֹו ֶאת ְוִלְקׁשֹר ַלֲעקֹד ֶׁשָּצִריְך זְלַרֵּמ ָּבא ִיְצָחק

 ֶׁשּיֹוֵצאת תַּבֲהִמי ֶנֶפׁש ֶׁשל זֹו ִלְבִחיָנה ַׁשֶּיֶכת ַמהּוָתּה ְּדָכל ֶזה ִּבְזַמן נֹוְלָדה ִהיא ָלֵכן ,זֹו ְּפֻעָּלה עֹוָׂשה ֶׁשִרְבָקה ְּדֵכיָון

 ,ה"ָלתּוְּב ת"ר ".נֹוְּב ַחתַּת עָלהְל ַּיֲעֵלהּוַו ַאִילָה ֶאת ַוִּיַּקח" )יג ,כב בראשית( בתּוָּכַה ןֵכְו .ַלְּקֻדָּׁשה ְועֹוָלה ֵמַהְּקִלָּפה

 ֵיׁש ָהֲעֵקָדה ֶׁשְּבָפָרַׁשת )רי 'ע( 'ְרׁשּומֹות יּדֹוְרֵׁש' רְּבֵסֶפ מּוָבא ְוֵכן .הָלתּוְּבַה הָקְבִרְּב קָחְצִי הָכָז ןָמְז ֶׁשְּבאֹותֹו זֵּמַרְל

   בראשית( ַּבָּפסּוק ֳאָפִנים 'ְּבב ְמֻרֶּמֶזת ה"ִרְבָקֶׁש א"שליט ַאָּגִׂשי ַאְבָרָהם 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף .ִרְבָקה ְּכִמְנַין ֵּתבֹות ז"ש

  .ִרְבָקה נֹוְלָדה הָׂשָר ִמיַתת ְּדִבְזַמן ,"ַאְרַּבע ַיתְּבִקְר ָרהָׂש ַוָּתָמת" )ב ,כג  

 ּבֹו ִמְלָחָמה ְךעֹוֵר ֵעָׂשו ָרָׁשע אֹותֹו ָהָיה ֶׁשָּׁשם "ְּבִקְרָּבּה ַהָּבִנים ַוִּיְתרְֹצצּו" :)קלז תולדות( ַּבּזַֹהר

 ַצד ֶזה ,ְלקּוְוֶנְח ֶזה ִעם ֶזה ָרבּו ,מֹחֹו ֶאת ְרצֹץ ֶׁשָאַמְרנּו ְּכמֹו ,ִנְׁשְּברּו ,"ַוִּיְתרְֹצצּו" ,ְּבַיֲעקֹב

 ִנְמָצא ,ָהָרע ַהֵּיֶצר ֶׁשֵעָׂשו ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ַהָּקדֹוׁש ַהָּׁשֵלם ַהִּכֵּסא ַעל ֶׁשרֹוֵכב ַצד ְוֶזה ,ָנָחׁש ֶׁשרֹוֵכב

 ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ְּבתֹוְך ִנְמָצא ָהָרע ֵּיֶצרַה ָּבָאָדם ְוֵכן ,ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ּבֹו ִנְלָחם ְוַיֲעקֹב ,ַהַּבֲהִמית ַּבֶּנֶפׁש ִרְבָקה ְּבתֹוְך

 ,ֶּבָעֵקב ַּבּסֹוף ,ָלעֹוָלם ִראׁשֹון יֹוֵצא ְוֵעָׂשו ִמְתַּגֵּבר ַהֵּיֶצר ֶׁשִּבְתִחָּלה ְוַאף ,ּבֹו ְלִהָּלֵחם ָצִריְך ְוָהָאָדם ,ָאָדם ָּכל ֶׁשל

 ִקּדּוׁש ְיֵדי ְוַעל ,)בראשית 'פ 'תבואה פרי אך' 'בס הובא( ֻּמָּתרַּב ְצְמָךַע ֵּדׁשַק ת"ר ב"ָעֵקְּד ,ּוְמַנְּצחֹו ,ּבֹו ּתֹוֵפס ַיֲעקֹב

   הֶזָבְּד ר"ָכָׂש ת"ס רֻּמָּתַּב ָךְמְצַע ׁשֵּדַק ןֵכְו .ְלטֹוב ַהַּבֲהִמית ַהֶּנֶפׁש ֶאת ְוהֹוְפִכים .ָהָרע ַהֵּיֶצר ֶאת ְמַנְּצִחים ,ַהּנַֹגּה

  .םָדָאָה רַכְׂש רַּקִע ילּוָּת  

ר ַמ ַמ י'ֲא ִצ ֵח   'סֹוד ַה

ק י ֶר   .'חֶּפ

ימּות ִמ ֲח סֹוד ַּב ְי ַעת ַה ָּפ ְׁש   .ַה

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

 ָהרּוָחִני ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ִּדְכֵׁשם ִנְרֶאה .ֶׁשַּבְיסֹוד ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ָלעֹוָלם ָּבאֹות ֶׁשַהְּנָׁשמֹות :)צ לך לך( ַּבּזַֹהר

 ָּכְך ',ָּדם ַחְׁשַמל' ּוְבַמֲאַמר ',ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ָהֵאׁש ְוַעּמּוד ,ֵאׁש ְוַחּיֹות ,ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ִהיא

 ְלַיֵּבׁש ָיכֹול לֹא ָהֵאׁש ֶׁשחֹם .)נז גיטין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ְוִהיא ,ַּבֲחִמימּות ִהיא ָּבָאָדם ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת

 ַּבֲחִמימּות ַמְׁשִּפיָעה ,ַהְיסֹוד ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֵכן .ֵאׁש ְלַבֵּטל ְיכֹוָלה לֹא ְּדֵאׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ֶזַרע ִׁשְכַבת

 ִנְרֶאה

 מּוָבא

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ג 

 .ַּבֲחִמימּות ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו ָהרּוָחִני ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהרּוָחִני ֵמַהחֹם ָׁשְרׁשֹו ,ַּגְׁשִמי חֹם ַמְׁשִּפיָעה ֶמׁשֶּׁשַהֶּׁש ּוַמה .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת

 ּוגַהִּזּו ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמעֹוֵרר ֶזה ְּדֶלֶחם ,ָּתִמיד ַחם ָהָיה ַהָּפִנים ֶׁשֶּלֶחם ַהַּטַעם )קצז 'ע אחרי( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק ַעֵּין

   .ָּתִמיד ַחם ַהֶּלֶחם ָהָיה ָלֵכן ,ַּבֲחִמימּות ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְוֵכיָון .ָהֶעְליֹון ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהַּפְרָנָסה ְלַהְׁשִּפיַע ָהֶעְליֹון

  ."ַוִּיְפרּו" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאׁש ְוֵכן  

 ְזֵעיר ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשָהָרִקיַע ָׁשם ּוֵבַאְרנּו ,ֵאׁש ְוַגם ֶׁשֶלג ַּגם ֵיׁש ָּבָרִקיַעֶׁש ַהִּמְדָרׁש ֶאת 'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,ְוֵאׁש ֶׁשֶלג ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ּוְגבּוָרה ֵמֶחֶסד ֶׁשָּכלּול ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַאְנִּפין

 ַהַּמְלכּות ְּגבּוָרה ְוַגם ֶחֶסד ַּגם ֵיׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ִּפי ַעל ֶׁשַאף ְלַרֵּמז ,ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ַּבֲחִמימּות ַרק ְלַמָּטה ַּבַּמְלכּות ִמְתַּגָּלה

 ִאיׁש ִזּוּוג ןְוֵכ .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהְּגבּוָרה ְוַהְׁשָּפַעת ,ֲעבּוָרּה ַמְפִריׁש ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּצד ֲחִציַה ֶאת ַרק ְמַקֶּבֶלת ְלַמָּטה

 ֵאׁש אֹוִתּיֹות ֵהם ְוִאָּׁשה ִאיׁשֶׁש .)יז סוטה( ַּבְּגָמָרא ְּדָמִצינּו ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֵאׁש ִּבְבִחיַנת הּוא ְוִאָּׁשה

 ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ּואה ַהִּזּוּוג ְּדסֹוד ,ֵּביֵניֶהם ַהּׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה ֶאת ַהְמַסְּמלֹות ה"י אֹוִתּיֹות ִעם ֵאׁש

 ִמְּלׁשֹון הּוא ִכְבָׁשןְּד ֵאׁשָה ְבַׁשןִּכ תֹוְךְל ת"ר ה"ַּכָּלֶׁש 'ַאְבָרָהם ֶׁשל ַמְטֵּבַע' ֵסֶפר ְּבֵׁשם )קנ 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי'

   ְוִאְׁשּתֹו ִאיׁשֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ָּׁשהִא אֹוִתּיֹות הּוא ָהֵאׁשְו ,ַהִּזּוּוג ַעל ַהֶּנֱאָמר "ְוִכְבֻׁשָה"

  .א"ֵה ׁש"ֵרי ו"ָו ת"ֵּבי ל"ִּגיֶמ תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ה"ְּגבּוָר ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 ְלׁשֹונֹו ְוֶזה .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַּבֲחִמימּות ַמְׁשִּפיָעה ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש :)צג רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 "ִּבְגֻבָרתֹו ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֵצאת" ּוְכִתיב "אַֹרח ָלרּוץ ְּכִגּבֹור ָיִׂשיׂש" ִּדְכִתיב ִּגּבֹור ְּדִאיְתָקֵרי ָלן ּוְמָנא

 .)כט יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ָרתֹוְּגבּו ֵמרֹב ָאדֹם ְוהּוא ַׁשְלֲהבֹוָתיו ּבֹו ִנְדָלִקים ְּכֶׁשּיֹוֵצא ַהֶּׁשֶמׁש ְךָּכ ',ְוכּו

 ָלָמה ֵזיָרא ַרב ָאַמר ,ּוְלָכאן ְלָכאן ַמְפִציַע ֶזה ַׁשַחר ַאף ,ּוְלָכאן ְלָכאן ַמְפִצילֹות ַקְרֶניָה זֹו ַאָּיָלה ָמה

 ְּכָׁשָעה ְוָׁשָעה ָׁשָעה ָּכל ּהַּבֲעָל ַעל ַוֲחִביָבה ַצר ַרְחָמּה ַאָּיָלה ָמה ָךְל לֹוַמר ְלַאָּיָלה ֶאְסֵּתר ִנְמְׁשָלה

 ֶׁשאֹור רֹוִאים .ִראׁשֹוָנה ְּכָׁשָעה ְוָׁשָעה ָׁשָעה ָּכל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ֲחִביָבה ָהְיָתה ֶאְסֵּתר ַאף ,ִראׁשֹוָנה

 ַאִיל" )ה ,יד ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ּמּוָבאַּכ ,ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדַאִיל ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ַאִיל ַקְרֵני ִּבְבִחיַנת הּוא ַהַחָּמה

 )טו ,ה ויקרא( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן ."ְּבנֹו ַּתַחת ְלעָֹלה ַוַּיֲעֵלהּו ָהַאִיל ֶאת ַוִּיַּקח" ּבֹו ֶׁשָּכתּוב ִיְצָחק ְּכֶנֶגד "ֶאָחד

 ְּדַקְרֵני ִנְרֶאה ְוֵכן ,ַהְּגבּוָרה ַהְׁשָּפַעת ִהיא ַהֶּׁשֶמׁש תְוַהְׁשָּפַע ."ָלָקח ָהָאֶרץ ֵאיֵלי ְוֶאת" ְּכמֹו ָקֶׁשה ָלׁשֹון "ַאִיל"

 ֶאת ָלֶזה ְמַקֶּׁשֶרת ַהְּגָמָרא ְוָלֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהְּגבּוָרה ִחּתּוְך ַעל ְלַרֵּמז ּוְלָכאן ְלָכאן ִמְתַּפְּצלֹות ָהַאִיל ְוַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש

 ֶּדֶרְך ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַהִּזּוּוג ֲחִביבּות ֶאת ָּבּה ֵיׁש ָלֵכן ,ְּגבּוָרה ְּבסֹוד ִהיא ֶׁשָהַאָּיָלה ֶׁשִּבְגַלל ְלַרֵּמז ,ּהַּבֲעָל ַעל ֶׁשֲחִביָבה ָהַאָּיָלה

 ִליׁשֹון ָהַאִיל עֶׁשֶּטַב 'ָּדִנֵּיאל ַיְלקּוט' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ֶעְׂשרֹוִנים ְׁשֵני ֶׁשֵּמִביא ָהַאִיל ְּבִמְנַחת רֹוִאים ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה

   מּוָבא ְוֵכן .ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהְּגבּוָרה ְלִחּתּוְך ֶרֶמז ָּכאן ְוֵיׁש ,ְׂשמֹאלֹו ַצד ַעל ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ,ְיִמינֹו ַצד ַעל ֳחָדִׁשים ִׁשָּׁשה

  .ַהְּגבּוָרה ְלִמַּדת ַׁשֶּיֶכת ֶׁשִּׁשיָרה ּוֵבַאְרנּו ,ִריָקהּוְׁש ִׁשיר ֶּדֶרְך אֹותֹו ְוָצִדים ִׁשיָרה אֹוֵהב ֶׁשַאִיל 'ַּתְלִּפּיֹות ִמְדַרׁש'ְּב  

 ֶׁשִּנְׁשָמע ְךְּכֶדֶר ַּבּיֹום ִנְׁשָמע ָאָדם ֶׁשל קֹולֹו ֵאין ָמה ִמְּפֵני ֵלִוי ַרִּבי ָאַמר :)כ יומא( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ָלא ְּדיֹוָמא ִחיְרָגא ְוַהאי ,ָּבֳאָרִזים ַהְמַנֵּסר ְּכָחָרׁש ִקיַעָּבָר ֶׁשְּמַנֵּסר ַחָּמה ַּגְלַּגל ִמְּפֵני ,ַּבַּלְיָלה

 ָּבּה ֵיׁש ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְורֹוִאים ."ֲחִׁשיִבין ְּכָלא ַאְרָעא ַּדָּייֵרי ְוָכל" ְנבּוַכְדֶנַּצר ִּדְקָאַמר ְוַהְיינּו ,ְׁשֵמיּה

 ֶׁשֵּיׁש ָהָאָבק ִהיא ,ַהֶּׁשֶמׁש ֵמִחּתּוְך ֶׁשּיֹוֵצאת ֶׁשַהְּנסֶֹרת ֵמַהְּגָמָרא רֹוִאים ְועֹוד ,ַהְּגבּוָרה ִחּתּוְך ַעל ַהְמַרֵּמז ִחּתּוְך

 ְּדִחּתּוְך ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ֲחׁשּוִבים ָלאְּכ ָהעֹוָלם ְּבֵני ֶׁשָּכל ְנבּוַכְדֶנַּצר ָאַמר ֶזה ְוַעל ,ָלא ְּבֵׁשם ִנְקָרא ְוהּוא ,ָּבעֹוָלם

 ַהָּכתּוב ַעל :)מא בא( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ְלָאָבק ִנְמָׁשל ֶזה ְוֶׁשַפע ,ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ַלְּקִלּפֹות ַהֶּׁשַפע ֶאת ַגם מֹוִריד הַהַחָּמ

 ֵהֵבאנּו

 ָמִצינּו

 ְוֵכן



ד 

 מּוָבא ְוֵכן .ֲחׁשּוִבים ְּכָלא ֵהם ֶזה ֵמֲחִצי ַהֶּנֱהִנים ָהעֹוָלם ְּבֵני ֶׁשָּכל ְנבּוַכְדֶנַּצר ָאַמר ֶזה ְוַעל ,"ִעּמֹו ִאיׁש ַוֵּיָאֵבק"

 ְׁשֵּתי ֶאת ֵיׁש ֶׁשַּבְּבִרית ּוֵבַאְרנּו .ֶדׁשקֹ ִריתְּב ֹותא ת"ר ק"ָאָבֶׁש )לד דף 'דמהימנותא רזא'( ִמְּׁשְקלֹוב מ"ַהגרמ ְּבִכְתֵבי

   .ָצרָק ,ינֹוִניֵּב ,רְֹךָא ת"ר ק"ָאָבֶׁש א"שליט ִּגְנְזּבּוְרג ִיְצָחק 'ר ג"הרה ְּבֵׁשם מּוָבא ְוֵכן .ַהִחּתּוְך ַנֲעָׂשה ּובֹו ,ַהֲחָצִאים

  .ַּבְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ַהַּקִּוים 'ג ֶאת ַהְמַסְּמִלים  

 ֶאֶרז ְּדֵעץ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָּבֳאָרִזים ַהְמַנֵּסר ְּכָחָרׁש ָּבָרִקיַע ְמַנֵּסר ַחָּמה ֶׁשַּגְלַּגל ֵמַהְּגָמָרא רֹוִאים

   ָהאֹות ִּבְבִחיַנת הּוא ֶאֶרז ֶׁשָהֵעץ :)נג מצורע( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשִּמְתַחֵּלק ְנִּפיןַא ְזֵעיר ֶאת ְמַסֵּמל

  .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאֶרז ְוֵכן ',ו  

 ְלַקָּמן ְנָבֵאר ,"ָךֲחִניֶת ְּבַרק ְלנַֹגּה ,ְיַהֵּלכּו ָךיִחֶּצ ְלאֹור .ְזֻבָלה ָעַמד ָיֵרַח ֶׁשֶמׁש" )יא ,ג חבקוק(

   ְּבַרק ְוֶדֶרְך ,ִחִּצים ֶּדֶרְך הּוא ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשִהּלּוְך ְורֹוִאים ,ַהֵחִצי ִחּתּוְך ֶאת ּוְמַסְּמִלים ֲחִצי ִמְּלׁשֹון ֵהם ֶׁשִחִּצים

  .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָזַרח ְוֵכן .ַהֶּׁשֶמׁש ְךְּבִהּלּו ְּתִמיִדי ִחּתּוְך ֶׁשֵּיׁש ְלַרֵּמז ,ַהֲחִנית  

 ַׁשְלֶהֶבתְּד "ָיּה ַׁשְלֶהֶבת" ְּבסֹוד ֵהן ְּבַׁשָּבת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשֲעִלּיֹות )שפד 'ע שבת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ ְפִרי'ִּב

 .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ְּבסֹוד ֵהן ֵאלּו ֶׁשֲעִלּיֹות 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר .'ַלה ַׁשָּבת אֹוִתּיֹות

 ַׁשָּבת ְּבַקָּבַלת ֶׁשאֹוְמִרים ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ֵאׁש ֶׁשל ַׁשְלֶהֶבת ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה ֶזה ָלֵכן

   ,ג נחום( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ַלַהב ֶׁשִּנְקָרִאים ְוֶחֶרב ַסִּכין ְוֵכן .ת"ַׁשָּב ת"ס "ׁשֵא תבֹוַלֲה בחֵֹצ ה"הוי קֹול" )ז ,כט תהילים(

  ".בחֵֹצ ה"הוי לקֹו" ת"ּוְבס ,"ָיּה תְלֶהֶבַׁש"ּוְב "ֵאׁש ֹותַלֲהב"ְּב ְמֻרָּמִזים ,)ג  

 עֶֹמר ,ָּכפּול ְּדַׁשָּבת ִעיְסָקא ָּכל ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר יםְּתִהִּל ְּבִמְדָרׁש ָאְמרּו )כט ,טז שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ָעְנׁשֹו ,"ְכָבִׂשים ְׁשֵני ַהַּׁשָּבת ּוְביֹום" ְּדָכתּוב ,ָּכפּול ָקְרָּבנֹו ,"ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ְׁשֵני" ִּדְכִתיב ,ָּכפּול

 ,"ְמֻכָּבד 'ה ִלְקדֹוׁש עֶֹנג ַלַּׁשָּבת ְוָקָראָת" ִתיבִּדְכ ָּכפּול ְׂשָכרֹו ,"יּוָמת מֹות ְמַחְלֶליָה" ִּדְכִתיב ָּכפּול

 ֶׁשְּבַׁשָּבת רֹוִאים ."ַהַּׁשָּבת ְליֹום ִׁשיר ִמְזמֹור" ִּדְכִתיב ָּכפּול ִמְזמֹור ,"ְוָׁשמֹור ָזכֹור" ,ְּכפּולֹות ַאְזָהרֹוֶתיָה

 ָלבֹא ֶלָעִתיד ִּכי .ָּכפּול ְׂשָכרֹו ְוָלֵכן ,ְלַמְעָלה ֶׁשִּנְׁשָאר ֶּכֶפל ֵיׁש ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ֶׁשַּלֶּשַפע ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָּכפּול ַהּכֹל

 יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ֵכֶפל ְלַתְׁשלּוֵמי חֹוֶכה ָּכל ְוַאְׁשֵרי ַהַּפְיָטן ֶׁשָאַמר ּוְכִפי .ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶׁשל ַהֶּכֶפל ֶאת ַּגם ְנַקֵּבל

 ינּוְיַה ,הָוָׁש ןָתָרּוּצֶׁש תֹוּיִתאֹו יֵּתְּׁשִמ תֶבֶּכְרֻמ ,דסֹוְיַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ֵעץ הָּלִּמַהֶׁש א"שליט ןַׁשּוׁש ןֶּב דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ

 זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ץֵעָה יֵפְנַע תטּוְּׁשַּפְתִה לַע תזֹוְּמַרְמ דַחַי ןיֶהֵּתְׁשּו ,הָכפּוֲה 'ע תאֹו יאִה 'ץ תאֹוָה

 תאֹוָהְו .הָּׁשֻדְּקַה דַצְל יַעִּפְׁשַּמֶׁש תָּבַׁש לֶׁש עַבֶׁש רָּפְסִמ לַע תֶזֶּמַרְמ ן"ִיַע תאֹוְו .םִיַנְׁש לפּוָּכ אהּו עַפֶׁש לָּכ דסֹוְיַּבֶׁש

   ּהָתָרצּו ןֵכָל ,הָּפִלְּקַה דַצְל תֶדֶרֹוּיֶׁש הָעָּפְׁשַהַה תֶא תֶלֶּמַסְמ ,יםיִנִּד ןֵהֶׁש ך"מנצפ תֹוּיִתאֹוָהֵמ יאִהֶׁש יתִפסֹו ק"יִּדַצ

  .ְךפּוָה לּכַֹה ֹוּבֶׁש הָּפִלְּקַה דַצְל הָעָּפְׁשַהַה לַע זֵּמַרְל ,הָכפּוֲה ן"ִיַע תאֹו תַרצּוְּכ  

 רֹוִאים .ִדיםִלּמּו ְלׁשֹון ְיסֹוד ,ָוהֹוד ֶנַצח ִׂשְפָוון ְּתֵרין ,ַמְלכּות ִּדיֵליּה ּפּוָמא :)מג יתרו( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

   ֶׁשְּלֵאׁש )כד 'ישעי( ק"ָּברד ּומּוָבא .ַמְלכּות ְּבִחיַנת הּוא ַעְצמֹו ְוַהֶּפה ,ֶׁשַּבֶּפה ַהְיסֹוד ְּבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהָּלׁשֹון

  .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ִהיא ְיסֹודַה ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ָּכאן ְוַגם ,ֵאׁש ְלׁשֹון אֹוְמִרים ָלֵכן ,ָלׁשֹון צּוַרת ֵיׁש ֶלָהָבה  

 ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמעֹוֵרר ֶזה ְּדֶלֶחם ,ָּתִמיד ַחם ָהָיה ַהָּפִנים ֶׁשֶּלֶחם )קצז 'ע אחרי( ל"ְלָהֲאִריַז ת"לקַה תֶא ילֵעְל

 ָהָיה ָלֵכן ,ַּבֲחִמימּות ִהיא ַהְיסֹוד ָּפַעתֶׁשַהְׁש ְוֵכיָון .ָהֶעְליֹון ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהַּפְרָנָסה ְלַהְׁשִּפיַע ָהֶעְליֹון ַהִּזּוּוג

 ַהָּפִנים ֶלֶחם ֶאת אֹוֶפה ֶׁשהּוא ֱהיֹות אֹוֶפה ִנְקָרא ְיסֹוד ֶׁשַהַּצִּדיק :)רסא השמטות( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו .ָּתִמיד ַחם ַהֶּלֶחם

 .)צד מנחות( ַּבִּמְׁשָנה ַּכּמּוָבא ְׁשַנִים ְׁשַנִים ַהָּפִנים ֶלֶחם ֶאת תֶלֱאפֹו ַחָּיִבים ָהיּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַלַּמְלכּות ְלַהְׁשִּפיעֹו

 ְועֹוד

 ָּכתּוב

 מּוָבא

 מּוָבא

 ָמִצינּו

 אנּוֵבֵה



ה 

   ֵׁשׁש ִמְסָּפר ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז ְוֶזה ,ֲאִפּיֹות ֵׁשׁש ֵיׁש ,ְׁשַנִים ְׁשַנִים אֹוִפים ִאם ְוֵכן ,ָּכפּול ֶׁשַפע ֵיׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ְלַרֵּמז

  .ֶלֶחם ְּפָעִמים 'ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ףיֹוֵס ְוֵכן .ַהֶּלֶחם ֶאת ֶׁשאֹוֶפה  

 יומא( ַּבְּגָמָרא ְּדָמִצינּו .ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהָּפִנים ֶלֶחם ֶׁשל ַהחֹם ַעל ֶׁשְּמַרְּמִזים ַּבְּגָמָרא ְלׁשֹונֹות ִּדּמּוי רֹוִאים

 ָלֶהם ּוַמְרִאין ַהָּפרֶֹכת ֶאת ָלֶהם ְמַגְּלִלין ָלֶרֶגל עֹוִלין ִיְׂשָרֵאל ּוֶׁשָהי ְּבָׁשָעה ְקִטיָנא ַרב ָאַמר .)נד

 .ּוְנֵקָבה ָזָכר ְּכִחַּבת ַהָּמקֹום ִלְפֵני ִחַּבְתֶכם ְראּו ָלֶהם ְואֹוְמִרים ָּבֶזה ֶזה ְמעִֹרים ֶׁשָהיּו ַהְּכרּוִבים ֶאת

 ְלעֹוֵלי ַהָּפִנים ֶלֶחם ּבֹו ּוַמְרִאין אֹותֹו ֶׁשַּמְגִּביִהין ְמַלֵּמד "ַהָּטהֹר ַהֻּׁשְלָחן ַעל" .)נד יומא( ַּבְּגָמָרא ּוָמִצינּו

 ,ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי ְּכִדְבֵרי ',ִחַּבְתֶכם, ַמאי ,ָּמקֹוםַה ִלְפֵני ִחַּבְתֶכם ְראּו ,ָלֶהם ְואֹוְמִרים ,ְרָגִלים

   ֶלֶחם ָלׁשּום" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְּכִסּדּורֹו ִסּלּוקֹו ,ַהָּפִנים ְּבֶלֶחם ַנֲעֶׂשה דֹולָּג ֵנס ,ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי ְּדָאַמר

  ."ִהָּלְקחֹו ְּביֹום חֹם  

 ְיסֹודַל ַהַּׁשֶּיֶכת זֹו ִּדְפֻעָּלה ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָּבֲעָזָרה ִלְהיֹות ַחֶּיֶבת ָהְיָתה ַהֶּלֶחם ֶׁשֲאִפַּית ָׁשם ַּבִּמְׁשָנה מּוָבא

 ָקִנים ֲחָצֵאי ְּכִמין )כט ,כה שמות( י"ְּבַרִּׁש ּוָמִצינּו .ַּבִּמְקָּדׁש ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ֶׁשּׁשֹוֶרה ַּבָּמקֹום ְלֵהָעׂשֹות ְצִריָכה

 ַהֶּלֶחם ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְלֶלֶחם ֶלֶחם ֵּבין ּוַמְבִּדיִלין .'ְוכּו ָזָהב ֶׁשל ָעָׂשה ּדּוְגָמָתן ְלָאְרָּכן ַהִּנְסָּדִקין ֲחלּוִלים

 ְוֵיׁש ,ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַהַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַסֵּמל ַהֻּׁשְלָחן ַעל ְּדַהֶּלֶחם ,ֲחלּוִלים ָקִנים ֲחָצֵאי ַעל יֹוֵׁשב ָהָיה ַהֻּׁשְלָחן ַעל

 מֹוֵעד ְּבאֶֹהל ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ַוִּיֵּתן" )כב ,מ שמות( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַרק ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַהַּמְלכּות ֶרֶמז ָּכאן

 ַהְּמַרֵּמז ַהְּצפֹוִני ַּבֵחִצי מּוָנח ָהָיה ֶׁשַהֻּׁשְלָחן רֹוִאים .ַהַּבִית רַֹחב ֶׁשל ַהְּצפֹוִני ַּבֵחִצי "ָצפָֹנה ַהִּמְׁשָּכן ְךֶיֶר ַעל

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהָּפִנים ֶלֶחם ָעָליו ֲאֶׁשר ַהֻּׁשְלָחן" )מח ,ז א"מ( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ֲחִצי ַעל

 ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסְּמִלים ן"ִׁשִּתי ת"ס "ִׁשִּטים יֲעֵצ ןַהֻּׁשְלָח תֶא ׂשַוַּיַע" )י ,לז שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת

   ַלּכֹוס ֶׁשַּמְׁשִּפיַע 'ו ָהאֹות הּוא ְּדָהאֹוֶפה ּכֹוס 'ו ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוֶפה ְוֵכן .'אֹות ַחְׁשַמל' ֲאַמרְּבַמ ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֶׁשַּבַּמְלכּות

  .ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת  

 ְמַסֵּמל ְּדַתּנּור ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַּמְלכּותֶׁשַּב ַּבְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ָהֵאׁש ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשַּתּנּור :)צו רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו

 ֶׁשְּיסֹוד )כורא ה"ד :קמ שבת( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֵמָהאֹוֶפה ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ְּבִחיַנת ֶאת

 ֶׁשְּמַבְּׁשִלים ְקֵדָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ִזּוּוג ִּבְזַמן ָהִאָּׁשה ֶׁשְּיסֹוד .)קיב פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַּתּנּור ִּבְבִחיַנת הּוא ָהִאָּׁשה

 ְּבִמּלּוי ד"ַעּמּו ּוְבִגיַמְטִרָּיא ',ֻסָּכה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָׂשׂשֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתּנּור ְוֵכן .ָּבּה

 ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַעל ַהְמַדְּבִרים ַּבְּכתּוִבים ְמֻרָּמז ר"ַּתּנּו ְוֵכן ,ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ת"ָּדֶל ו"ָו ם"ֵמ ן"ַעִי ֹותָהאֹוִתּי

 "רּוָעהְּת רֹוןִזְכ ַׁשָּבתֹון" )כד ,כג ויקרא( ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ד ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ַיֵּצבְתַוִּי ןָנֶּבָע ה"יוה דֶרַוֵּי" )ה ,לד שמות(

   ַהְׁשָּפַעת ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים ֵאּלּו ְּפסּוִקים ַעל 'ׁשֹוָפר ַחְׁשַמל'ְו 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ַּבַּמֲאָמִרים ְוִכְדֵבַאְרנּו ,אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּוְך

  .ַהְיסֹוד  

 אֹותֹו ְוָׁשֲאָלה ,ַלֲעֵבָרה ַהַּמְטרֹוִניָתא אֹותֹו ְּכֶׁשָּתְבָעה ַחם רַּתּנּו ְלתֹוְך ִנְכַנס ָצדֹוק 'ֶׁשר .)מ קידושין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

   ְּבִחיַנת הּוא 'ַהּנּוְק ֶׁשְּיסֹוד ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָּבֶזה ֶנֱעָנׁש ָּבֶזה ֶׁשחֹוֵטא ִמי ְוָעָנה ,ְלָׁשם ִנְכָנס הּוא ַמּדּוַע

  .ַּתּנּור ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ַּבֵּגיִהָּנם ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ֶנֱעָנׁש ,ָּבֶזה ֶׁשחֹוֵטא ִמי ,ַּתּנּור  

 ְּכחֹם" ֵאיַמת ,ַהּגּוף ֶּפַתח ,ָהַאָּמה ּפּום ֶׁשהּוא "ָהאֶֹהל ֶּפַתח יֵׁשב" )סד 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ַהּיֹום חֹם ֵּבין ְמַקֵּׁשר )ט ,לא( 'ן"מֹוֲהַר ִלּקּוֵטי'ּוְב .ְלִהְזַּדֵּוג יָֹמם ַהִּנְקָרא ַהָּזָכר ְּכֶׁשִּנְתַחֵּמם ,"ַהּיֹום

 ְיסֹוד ִזּוּוג ַעל ְמַרְּמִזים ֵאּלּו ְמקֹומֹות ִּדְׁשֵני ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהָּפִנים ְּבֶלֶחם ֶׁשָהָיה ַהַחם ַלֶּלֶחם ַאְבָרָהם ֵאֶצל ֶׁשָהָיה

 ְוֵכן

 ְוֵכן

 ְוֵכן

 ְוֵכן

 מּוָבא



ו 

   ָהאֶֹהל ֶּפַתח" ְוֵכן .ם"ֶלֶח ת"ס "םְּכחֹ לָהאֶֹה חֶּפַת" )א ,יח בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַּבֲחִמימּות ַהַּנֲעָׂשה ּוַמְלכּות

  .ת"ָּדֵלי ו"ָו ְך"ָסֶמ ד"יֹו ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ד"ְיסֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּכחֹם  

 ."ָלֶחם יֹאְכלּו ָׁשם ִּכי ָׁשְמעּו יִּכ ַּבָּצֳהָרִים יֹוֵסף ּבֹוא ַעד ַהִּמְנָחה ֶאת ַוָּיִכינּו" )כה ,מג בראשית(

 ֵאּלּו ִּבְפסּוִקים ,ַהּיֹום ְלֶאְמַצע ַהַּכָּוָנה ָצֳהַרִים ַּבּתֹוָרה ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶרְך ִּפי ַעל ֶׁשַאף ְמָבֵאר )טז שם( י"ּוְבַרִּׁש

 ֵהִכין ֶׁשּיֹוֵסף ַהְּסֻעָּדה ַעל ָצֳהַרִים ְלׁשֹון ְוָנְקָטה ָּלׁשֹוןַה ִׁשְּנָתה ַהּתֹוָרה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַהּבֶֹקר ִלְסֻעַּדת ַהַּכָּוָנה ָצֳהַרִים

 ִהיא ,ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ָלַאִחים ַהְיסֹוד יֹוֵסף ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְלַרֵּמז ,ַּבָּצֳהַרִים ֶזה ָהָיה ֶׁשּלֹא ִּפי ַעל ַאף ,ָלַאִחים

 ְמֻרָּמז ְוָלֵכן .ַלַּמְלכּות ַהְׁשָּפעֹוָתיו ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ,ַהּיֹום ֲחצֹות ֶזה ְוָאז ,ָתְקּפֹוְּב ַהֶּׁשֶמׁש חֹם ֶׁשָאז ָצֳהַרִים ִּבְבִחיַנת

 'ְּבא נֹוַלד ֶׁשּיֹוֵסף )ו ,א שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן .ַהִּמְנָחה ְּתִפַּלת ֶׁשל ַהְּזָמן ְּדֶזה ,ֶזה ִּבְזַמן ִמְנָחה ֶׁשל ָהִעְנָין

 ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .ַּתּמּוז ְּבחֶֹדׁש ְּכמֹו ַהחֹם ּתֶֹקף ִּבְזַמן ָלעֹוָלם ָּבָאה יֹוֵסף ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְּבַתּמּוז

 ְוֵכן ".ַעִין ֲעֵלי ּפַֹרת ֶּבן" )כב ,מט בראשית( יֹוֵסף ֶׁשל ַהּסֹוד ְוֶזה .ַעִין ְּבִחיַנת הּוא ַּתּמּוז ֶׁשחֶֹדׁש )קלח בא( ל"ְלָהֲאִריַז

   ֶׁשָהָיה ָזָרה ֲעבֹוָדה ֶׁשל ֵׁשם הּוא ֶׁשַּתּמּוז ,"ַהַּתּמּוז ֶאת ְמַבּכֹות" ַהָּכתּוב ַעל )יד ,ח יחזקאל( ק"ְורד י"ְּבַרִּׁש מּוָבא

  .ְּדָמעֹות ְיֵדי ַעל אֹותֹו עֹוְבִדים ְוָהיּו ,ְּדָמעֹות ְּכמֹוִריד ִנְרֶאה  

 ָעָׂשר ִּבְׁשֵנים ִנְתְקָנה ִמְנָחה ֶׁשאֹוָתּה "יֹוֵסף ּבֹוא ַעד ַהִּמְנָחה ֶאת ַוָּיִכינּו" .)סב חוקת( ָחָדׁש ּזַֹהרַּב

 ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ֵיׁש ֶׁשַּבָּצֳהַרִים רֹוִאים ,ַּבָּצֳהַרִים ָּבּה ְלִהְתַחֵּבר ַּבֲעָלּה ֶׁשָּבא ַעד ֶׁשָּלּה ַעּמּוִדים

 זֹו ִמְנָחה ַעל 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ִמְנָחה ֶׁשִּנְקָרִאים נּוְקִּבין ַמִּיין ַמֲעָלה ֶׁשַהַּמְלכּות ִּבְזַמן ֲעֶׂשהֶׁשַּנ

 ַּתְרִּביץ ֵאיָכה" ֶׁשַהָּכתּוב :)פו ש"שה( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה ֶׁשל נּוְקִּבין ַמִּיין ַהֲעָלַאת ֶׁשִּסְּמָלה

 ְוֵכן .ַּבָּצֳהַרִים ַהַּמְלכּות ַעל רֵֹבץ ֵאינֹו ְוַהְיסֹוד ,ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ֶׁשִּנְפַסק ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן ַעל ְמַרֵּמז "ַּבָּצֳהָרִים

 ,ַחּלֹון ,צַֹהר ִמְּלׁשֹון ֵהם ָצֳהַרִיםְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהֵחִצי ֶאת יםֶׁשַּמְׁשִּפיִע ַהְּזַמן ְּדֶזה ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּיֹום חֹם

 שם( ַהָּכתּוב ת"ר ה"ִּביָא ְוֵכן .'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַלַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד ַהֲחָסִדים ַהְׁשָּפַעת ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל

   ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְיסֹוד ׁשֶֹרׁש ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ה"ִּביָנ ְוֵכן ,"ֳהָרִיםָּצַּב ֲאָנִׁשיםָה אְכלּויֹ ִּתיִא" )טז

  .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ָּצֳהָרִיםַּב םיִׁשָנֲאָה יֹאְכלּו ִאִּתי" ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ',ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחְּבִרים  

 ,ִליְטָרא ֲחִצי יֹאַכל ָּבָׂשר ִליְטָרא ֶלֱאכֹל ָרִגיל ָהָיה ִאם 'ְוכּו ְּבָאב ִּתְׁשָעה ֶעֶרב .)ל תענית( ְּגָמָראַּב

 ְּבֶעֶרב ֵמָהֲאִכיָלה ֲחִצי ְלַמֵעט ָצִריְך ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַיִין לֹוג ֲחִצי ִיְׁשֶּתה ַיִין לֹוג ִלְׁשּתֹות ָרִגיל ָהָיה

 הָיְׁשָב הֵאיָכ" )א ,א איכה( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶּדֶרְך ֶׁשָהְיָתה ַהֵחִצי ַהְׁשָּפַעת ֶהְפֵסד ֶאת ְלַסֵּמל ,ְּבָאב ִּתְשָעה

   ֶאת נּוִהְפַסְד ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ּוְבֻחְרַּבן ,ְּכִדְלֵעיל ּדֹוֵהר סּוס ְּבסֹוד ִהיא ַהֵחִצי ְּדַהְׁשָּפַעת ,ה"ְּדָהָר ת"ס "רָהִעי דָבָד

  .ה"יָרִּדת " וסה"יָאִּבת "ר" יִתָּב ַרריִעָה דָדָב הָבְׁשָיה יָכֵא"ן ֵכ ְו.ַהְּדָהָרה  

 ֶׁשָּכתּוב ַלֵּתָבה ִנְכַנס לֹא ְּבִרית ּבֹו ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְוַעד ְּבִרית ּבֹו ָּכתּוב נַֹח :)נט נח( ַּבּזַֹהר

 ְיסֹוד ִחּבּור ָהְיָתה ַלֵּתָבה נַֹח ֶׁשְּכִניַסת רֹוִאים ."ַהֵּתָבה ֶאל ָתּוָבא ְךִאָּת ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי"

 ָמקֹום ֶׁשָּכל )ו"פ ,טז שער( ק"ָלרמ 'ִרּמֹוִנים ַּפְרֵּדס'ַה לֹוֵמד ּוִמָּכאן .ַמְלכּות ְוַהֵּתָבה ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ְּדנַֹח ,ַלַּמְלכּות

 ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר :)סו נח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְלִהְזַּדֵּוג ְּכֶׁשָּבא ַהְיסֹוד ִקּׁשּוי ַעל ְמַרֵּמז ,"יְּבִריִת ֶאת ַוֲהִקמִֹתי" ֶׁשָּכתּוב

 ּוְבֵפרּוׁש ."ִיְצָחק ֶאת ָאִקים ְּבִריִתי ְוֶאת" ַלָּכתּוב ,"ַהֵּתָבה ֶאל ּוָבאָת ְךִאָּת ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי" ַהָּכתּוב

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַלַּמְלכּות ְלַהְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ִקּׁשּוי ֶאת ְמעֹוֶרֶרת ִיְצָחק ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת ְמָבֵאר ָׁשם 'ׁשִמְּדַב ָמתֹוק'

 ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,זֹו ָלׁשֹון ִיְצָחק ֵאֶצל ָמִצינּו ְוֵכן .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ּוְמַזֶּוֶגת ַהְיסֹוד ְּבִסּיּום ִנְמֵצאת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת ְלֵעיל

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ז 

 ִנְכַנס ְּדנַֹח ִנְרֶאה ְוֵכן ."עֹוָלם ִלְבִרית ִאּתֹו ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי ִיְצָחק ְׁשמֹו ֶאת ְוָקָראָת" )יט ,יז בראשית(

   ְּבֵׁשם מּוָבא ְוֵכן .ַּבַּמְלכּות ִמְזַּדֵּוג סֹודֶׁשַהְי ַהְּזַמן ֶׁשֶּזה ְלַרֵּמז ,)מח ,לב דברים( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ַהּיֹום ַּבֲחִצי ַלֵּתָבה

  ".ָחי יֹוֵסף עֹוד" ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִיְצָחק ֱאלֵֹהי"ֶׁש א"שליט ִּגיְנְזּבּוְרג ִיְצָחק 'ר ג"ָהרה  

 ְּכִפי ְלַהְׁשִּפיַע רֹוָצה ְוֵאיָנּה ,ָקֶׁשה ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ַעל ְמַרֵּמז ַהְיסֹוד ִקּׁשּוי ְּדָלֵכן

 ַמִּיין ְלַהֲעלֹות ַהְּנֵקָבה ֶאת ְמעֹוֵרר ַהְיסֹוד ְוִקּׁשּוי ,ְלֵעיָלא ִּדיָנא ְּדִאְתַקֵּׁשי .)קעה וישלח( ְּבזַֹהר ֶׁשָּמִצינּו

 ,ָהָאָדם ְּבגּוף ַהָּדם ֶּדֶרְך ַנֲעָׂשה ַהְיסֹוד ִקּׁשּוי ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ַלְיסֹוד ְּתַאֵּׁשר ַהְּגבּוָרה ֶׁשִּמַּדת ְּכֵדי נּוְקִּבין

 'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ַעֵּין .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶקֶׁשת ַּבֵּׁשם ִנְרָמז ִקּׁשּוי ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ְוַהָּדם

 ּדֹוְרֵׁשי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ַהְיסֹוד ִקּׁשּוי ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז סּוף ַים ִּכְקִריַעת ְלַזְּוָּגן ָקִׁשין .)ב סוטה( ַהְּגָמָרא ֶאת ֶׁשֵּבַאְרנּו

 ֵעילְל ִּבְדָבֵרינּו ְוַכְמבָֹאר י"ַׁשַּד י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ְׁשמֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּקֶׁשהֶׁש 'נַֹעם ִאְמֵרי' ֵסֶפר ְּבֵׁשם )מד 'ע( 'ְרׁשּומֹות

   ,ּוַמְלכּות ְיסֹוד ֶׁשְּמַסְּמִלים י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ְׁשמֹות ֶאת ְלַזֵּוג ֶׁשַּבְיסֹוד ָּבֲעָטָרה ֶׁשּפֹוֶעֶלת ַהְּגבּוָרה הּוא ַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם

   .ָקֶׁשה ִּבְבִחיַנת ִהיא זֹו ּוְפֻעָּלה  

 ְוַהּנּוְקָבא ,ְּבסֹוָפא ְוַנייִחין ְּבֵריָׁשא ַּתִּקיִפין ְדכּוָראִּד ִּדיִנין )קעט( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב

 תיַנִחְבִּב הֶּׁשַקְתִּמֶׁש דסֹוְיַה יּוּׁשִק ינּוְיַה ,יםיִנִּדַה לֹוְצֶא יםִּלַּגְתִמ הָּלִחְתִּב רָכָּזַה לֶצֵאֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנ .ְלֵהיֶפְך

 דחּוִּיַה תַּלִחְתִּב ,ְךיֶפֵהְל אָבְקּוּנַה לֶצֵאְו .דחּוִּיַה ףסֹוְּב יַעִּפְׁשַּמֶׁשְּכ יםְדָסֲחַה יםִּלַּגְתִמ ְךָּכ רַחַאְו ,יַעִּפְׁשַמ ינֹוֵאְו יןִּד

 יםִקָּתְמִנְו ,ּהָּלֶׁש תרֹובּוְּגַה יםִּלַּגְתִמ דחּוִּיַה ףסֹוְבּו ,יןִּבְקנּו יןִּיַמ הָלֲעַמּו תַעַרְזַמ יאִהְו יםִדָסֲחַה ּהָלְצֶא יםִּלַּגְתִמ

 נּוְרַאֵּב ןֵכְו .תמּוֵלְׁשִּב ן"מ תַאָלֲעַהַהְו הָקָּתְמַהַה הֶיְהִּתֶׁש יֵדְּכ אתזֹ תיאּוִצְמ רַצָי ה"הקבְו .יַעִּפְׁשַמ לַעַּבַהֶׁש יםִדָסֲחַּב

 םָׁש םַגְו .הָקָּתְמַה יְךִרָּצֶׁש עַרָה רֶצֵי תיַנִחְּב יאִה הָּׁשִאָהְו ,בֹוּטַה רֶצֵי תיַנִחְּב אהּו יׁשִאָהֶׁש 'םָּד לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב

   ַהּטֹוב ַהֵּיֶצר ּוֵמִאיָדְך .ַמר ְוסֹופֹו ָמתֹוק רֹאׁשֹו ָהָרע ֵיֶצר :)עה שבת( 'ְירּוַׁשְלִמי'ַּב אָבּוּמַּכ היָנִחְּב ּהָתאֹו ָמִצינּו

  .ַצִּדיִקים ֶׁשל ְּכַדְרָּכן ָקֶׁשה ְוסֹופֹו ַמר ְּתִחָּלתֹו  

 ַמְתִחיל ַּבִּמְקָּדׁש ַהְּמנֹוָרה ַהְדָלַקת ֶׁשְּזַמן ּוֵבַאְרנּו ְמנֹוָרה ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשִּיְצָחק :)קלג תרומה( ּזַֹהרַה ֶאת

 ְךרּוָּב ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶהְרָאה )מ ,כה שמות( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ֶׁשל ַהְּזָמן ְּדֶזה ַהּיֹום ַּבֲחצֹות

 ְמנֹוָרה ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהְּמנֹוָרה ְורֹוִאים .ֵאׁש ֶׁשל ְמנֹוָרה ְלמֶׁשה הּוא

 ַהְיסֹוד ִקּׁשּוי לַע ְמַרֵּמז ִמְקָׁשהְּד "ַהְּמנֹוָרה ֵּתיָעֶׂשה ִמְקָׁשה" )לא ,כה שמות( ָּכתּוב ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֵאׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ִהיא ָּקָׁשה ַמה ְּכלֹוַמר ,"ָזָהב ִמְקָׁשה ַהְּמנֹוָרה ַמֲעֵׂשה ְוֶזה" )ד ,טו ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ּוְמֻרָּמז .ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך

 ָזָהב ִּכַּכר טֹול ֶׁשהְלמ הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר ֶׁשִּנְתַקָּׁשה ֵּכיָון ,מֶׁשה ָּבּה ָיַגע ֶׁשַהְרֵּבה ,ֵלָעשֹות

   ֶׁשָהֵאׁש רֹוִאים ְוֵכן ,ָקֶׁשה ִמְּלׁשֹון הּוא ִּמְקָׁשהֶׁש רֹוִאים ,ַנֲעֵׂשית ֵמַעְצָמּה ְוִהיא ְוהֹוִציאּוהּו ָלאּור ְוַהְׁשִליכֹו

  .ַהְּמנֹוָרה ֶאת ָעְׂשָתה ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת  

 ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה ָּכאן ְוַגם .ַלֵּתָבה נַֹח ְּכִניַסת ְּכמֹו ַהּיֹום ַּבֲחִצי ָהְיָתה מֶׁשה ִטיַרתֶׁשְּפ )מח ,לב דברים( י"ְּבַרִּׁש

 ַצִּדיִקים ּוִמיַתת ,ַלְיסֹוד ֵמַהַּמְלכּות עֹוָלה ַהְּנָׁשָמה ְּפִטיָרה ֶׁשִּבְזַמן 'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֶּׁשֵּבַאְרנּו ַמה ִּפי

   ַהְמֻסָּגל ַּבְּזָמן ַהּיֹום ַּבֲחִצי ָהָיה ֶזה ָלֵכן ,ְּדכּוִרין ַמִּיין ְלַהְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ֶאת ֶׁשְּמעֹוֶרֶרת נּוְקִּבין ַמִּיין ֲעִלַּית ִּבְבִחיַנת ִהיא

  .ְלִזּוּוג  

  

 ִנְרֶאה

 מּוָבא

 ֵהֵבאנּו

 ָמִצינּו



ח 

  הלגליון הושענה רבהוספות 

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

ם ָּׁשִמּו, ןֹוּיר ִצַהן ְּבּוּק ִּתּוׂשֲעה ַיָּלֻאְּגם ַהֶדֹוּקֶׁש, ה" עְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבל ֶקא ַע"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהס ֵמֵרְטְנֻקְּבא ָבמּו

י יִמִנְּפם ַּבֶדה קֹוֶיְהן ִיּוּקִּת ַהְךָּכ, רָּקִעא ָהי הּוִּכ, םֶדב קֹוַרְחם ֶׁשַהְּפִניִמי ֶנֵׁשְּכֶׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ן ִלירּוָׁשַלִיםּוּקִּתִיָּמֵׁשְך ַה

ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר " )כא, עובדיה א(ב תּון ָּכֵכְו. הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּג ַלּוּכְז ִיְךר ָּכַחַאְו, ןֹוּיא ִצהּוֶׁש

 ,"וָׂשר ֵעַה"ת ים ֶאִטְפֹום ׁשָּׁש ֶׁש,"ןֹוּיר ִצַהְּב"יא ים ִהיִעִׁשֹוּמת ַהַּיִלת ֲעַּלִחְּתים ֶׁשִארֹו ְו".הַהְּמלּוָכ' ְיָתה להֵעָׂשו ְוָה

ל ֶמֵּס ַה,ב"ָלְצת "ר "טְׁשּפִֹלּיֹון ִצַהר ְּב"ן ֵכְו ".הַהְּמלּוָכ' ְוָהְיָתה לה"ז ָאְו, ןֹוּיִּצו ִמָׂשל ֵעה ֶׁשיָקִנְית ַהים ֶאִרְצעֹו ֶׁשינּוְיַה

ל ֵפה נֹוֶּזֶׁשְכּו, םָתיָקִנת ְיַקָסְפי ַהֵדל ְיַע, תּוּיִמְׁשַגְבּו תּוּיִנָחרּוט ְּבָּפְׁשִּמת ַה ֶאּוׂשֲע ַיֹוּבֶׁש, ןֹוּיר ִצַהס ְּבֵסנֹוְתִּמים ֶׁשִרְצֹוּנל ַהֶׁש

 בתּוָּכן ַהֵכְו". ָריוב ְלָצ ִיּקֹום ְוָנָקם ָיִׁשיֲעָבָדיוִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם ַהְר ")מג, דברים לב( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ב"ָלְצן ֵכְו. םה ָקֶז

' ל ג ֶׁשְךפּוג ָהּוּלִדן ְּבֵכְו. ב"ָלְצת "ר".  ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁשּיֹוןִצ ְגַלְלֶכםִּב ֵכןָל" )יב ,מיכה ג(, ןֹוּיִּצה ִמָּפִלְּקת ַהיַקִנל ְיר ַעֵּבַדְמַה

ַׁשַער 'ְּבא ָבּוּמַּכ, הָּׁשֻדְּק ַהגֶנעֹה ֵמָּפִלְּקת ַהיַקִנת ְיל ֶאֵּמַסְמַה, עַגֶנ ְּבִגיַמְטִרָּיא בָלְצן ֵכְו". ּיֹוןִצ ֶכםְלְגַלִּב" תֹוּיִתאֹו

ל ִּדיָנא ָצַרַעת הּוא רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוַהֶּנַגע ֵאינֹו ֻטְמָאה ֶאָּלא ִניצֹוץ ֶאָחד ֶׁש )נא' תזריע ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהִּמְצוֹות

 . אֹוָתּהתֹו ַהְּקִלּפֹות ֶׁשְּמסֹוְבביֵדל ְי ְּדֶנַגע הּוא ְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְפְּגָמה ַעְּפָגם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנַגעְוֵכן . ַקְׁשָיא ָטהֹור ֶׁשִּנְגֶלה ָׁשם

 ינּוִצן ָמֵכְו. תֹוּיִתאֹו' ל ד ֶׁשְךפּוג ָהּוּלם ִּדה ַגֶז ְו.ב"ָלְצת "ר" ָרַעתָצ ֶנַגעְל ָׂשרֹוְּבְוָהָיה ְבעֹור ") ב, ויקרא יג(ב תּוָּכן ַהֵכְו

 ב"ָלְצן ֵכְו. תַעַרם ָצֵה לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹווֹוֲעל ֵבֹוּסְו, הֶּזם ַהקֹוָּמַה ֵמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמי ַהֵרּוּסִּיֶׁש:) סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא 

ְוָנַתן עֹל  ")מח, דברים כח( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ב"ָלְצוכן . תֹוּיִתאֹו' ג גּוּלִדְּב, "ֲעָמֵלקַּב ֵחםָּלִה אֵצְו ")ט, שמות יז( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב

ת ַּפִלם ְקי ֵהִּכ ". לֹא ָיָׁשביםֵלִצ בּוְבמֹוַׁש" )א, תהילים א(ב ֹתּוָּכַבּו, תֹוּיִתאֹו' ל ג ֶׁשְךפּוג ָהּוּלִדְּב" ָּואֶרָךַצ ַעל לְרֶזַּב

 ב"ָלְצן ֵכְו .תנּויָצ ֵלְךתֹות ְּבאֹוָצְמ ִנןֹוּיִצת ֹוּיִתאֹון ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכה ָּׁשֻדְקק ִּדחֹוְּצם ַהקֹול ְמה ַעיָׁשִּבְלַּמת ֶׁשנּויָצֵּלַה

 ץֵלת ֹוּיִתאֹוֶׁשא "טן שליַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו". לֹוַחהֹוֵכ ֵלץ בֶיֱאַהלֹא " )יב ,משלי טו(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ

  .בָלְצ ְךתֹות ְּבאֹוָצְמִנ

 ".ֶיֱאָמץ ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֵרדּו ָלּה ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפ'הַוּיאֶמר " )כג, בראשית כה(ב תּוָּכ

 לֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל .ה ָקם ֶזה נֹוֵפל ְּכֶׁשֶּז, לֹא ִיְׁשוּו ִּבְגֻדָּלה,"ֶיֱאָמץִמְלאֹם " י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

ת ֹוּיִתאֹוי ָהֵּתן ְׁשה ֵהָנרֹוֲחַאָהה ְוָנֹואׁשִר ָהֶׁשָהאֹות". ץָמֱאֶי"ה ָּלִּמא ַּבב הּוקֲֹעַיו ְלָׂשין ֵעק ֵּבָבֲאַּמַהים ֶׁשִארֹו. ְירּוָׁשַלִים

ל ֶמ ֶסב"ָלְצם ז ַּגָּמֻרְמּו, "ִלֶּבָך ַיֲאֵמץְוֲחַזק  ")יד, תהילים כז(ד ִות ָּדַּלִפְתִּבְמֻרָּמז  "ץ"ָמֱאֶי"ן ֵכְו. ןֹוּיִצל ת ֶׁשנֹוֹואׁשִרָה

 "ץ"ָמֱאֶי"ל ז ֶׁשֶמֶרת ָהים ֶאִאן רֹוֵכְו ".ץָמֱאֶי" יְךִרם ָצָּדְגֶּנז ֶׁשַמד ָרִוָדְו, "ָךִלֶּב ץְוַיֲאֵמ"יל ֵעְלִדד ְּכִוָדם ְּבָחְלִּנֶׁש, יםִרְצֹוּנַה

 )כ, בראשית יד( בתּוָּכ, דִות ָּדַמְׁשר ִנבּוט ֲעת לֹויל ֶאִּצם ִהָהָרְבַאֶׁשְּכ. ןֹוּיר ִצַה ְוְךֶלֶּמד ַהִול ָּדת ַענֹוחֹוְצִּנַהים ְוִקָבֲאַּמיב ַהְבְס

 ֶלְךֶמִביֲא ַּקחִּיַו" )יד, בראשית כ( בתּו ָּכְךֶליֶמִבֲאם ֵמלֹוָׁשא ְּבָצם ָיָהָרְבַאֶׁשן ְּכֵכְו".  ְּבָיֶדָךֶריָךָצ ֵּגןִמ ֶׁשרֲא ֹוןיֶעְל ֵאל ָברּוְךּו"

 )ט ,בראשית כו(ב תּו ָּכְךֶליֶמִבֲאק ַוָחְצל ִיֶצן ֵאֵכְו".  ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹוּוְׁשָפחֹתאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים צ

ַיִּציֵלִני ֵמאְיִבי " )יח ,ב כב"ש(ב תּוָּכ, יוָבְיאֹול ֵמֵצָּנִהל ְלֵּלַּפְתד ִהִוָּדֶׁשן ְּכֵכְו". ָהיָעֶל מּותָא ן ֶּפְרִּתיַמָא ִּכי ָחקְצִיַוּיאֶמר ֵאָליו "

 ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרן ֻחַמְזן ִּבֵכְו". ִּני ִמֶּמּוָאְמצ יִּכ ָעז ּוִמּׂשְנַאי ֵמאְֹיִביַיִּציֵלִני " )יח ,תהילים יח(".  ִמֶּמִניּוָאְמצ יִּכָעז ִמּׂשְנַאי 

פֹון  ִמָּציאֵמִבַּתֲעמדּו ִּכי ָרָעה ָאנִכי   ָהִעיזּו ַאלִצּיֹוָנהֵנס  ְׂשאּו" )ו, ד' ירמי(. יםִרְצ נֹוםִעְון ֹוּיִצם ד ִעַח ַי"ץָמֱאֶי"ז ָּמֻרְמ

". ָעֵרי ְיהּוָדה קֹוָלם ַהֶּמְרָחק ַוִּיְּתנּו ַעל ץֶאֶרֵמ יםִא ָּבםיִרְירּוָׁשַלם נְֹצ  ַהְׁשִמיעּו ַעלִהֵּנהַהְזִּכירּו ַלּגֹוִים ', גֹו ְוָּגדֹולְוֶׁשֶבר 



ט 

ל  ֶׁשמֹוא ְׁשָּיִרְטיַמִג ְּב"ץָמֱאֶי"ן ֵכְו". ָלְך  ָבאּוּוצִנְקְּב םי ֻּכָּלִאְך ּוְרִיָסִביב ֵעיַנ ְׂשִאי" )חי, מט' ישעי(ב תּוה ָּכָּלֻאְּגל ַהן ַעֵכְו

  .תֹוּיִתאֹו ָהם ִעחַמֶצ יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ

 ּוְמבָֹאר. תנּויָצת ֵליַנִחְביא ִּבק ִהֵלָמת ֲעַפִלְּקים ֶׁשִארֹוְו.  ֶזה ֲעָמֵלק"ֵלץ ַּתֶּכה" )תנחומא יתרו ג( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

י ִּכ, תנּויָצֵל ִנְמָצאֹות ְּבתֹוְך ןֹוּיִצת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. תנּויָצת ֵליַנִחְבהם ִּב, הָּׁשֻדְקק ִּדחֹוְּצם ַהקֹוְּמים ִמִקְנם יֹוֵהן ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּו

 )י, אסתר ז(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ֻּפַלץ ְוִנְתלֹוֵצץ.  ְּבבֹא ְללֹוֵצץֵלץ, רכֹות ָזָּבַׁשר ְלֵציֹון ְּבָמל ָהים ַעִרְמן אֹוֵכְו. יםִקְנם יֹום ֵהָּׁשִמ

ת "ס" ץָהֵע לַע ּוִיְתל ןָהָמ יְּבֵנ תֲעֶׂשֶרְוֵאת  ")יג, אסתר ט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ת"נּוָצֵלת "ס, "ץָהֵע לַע ןָהָמ תֶא ּוַוִּיְתל"

 ִּכי הּוא ַמְלִעיג , ֶזה ֲעָמֵלק ֶׁשֶּזה ָּכל ִעְנָינֹו ַּבְּׂשחֹוק"ֵלץ ַּתֶּכה" )מחשבות חרוץ יג(ק דֹוי ָצִּבַרא ְּבָבן מּוֵכְו. ת"נּויָצֵל

 ֲאָבל ַרק ,ּוְתָרא ְּדַהאי ַעְלָמא ְּכָהָמן ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר ֶׁשְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹו ְּבעַׂשֶחֶקתְוַהָּׁשָעה ְמ, ַעל ָהֱאֶמת

 . הּוא ַהְּׂשחֹוק ֶׁשל ַקּלּות רֹאׁש ַהַּמְרִּגיל ְלֶעְרָוה, ְוַהְּׂשחֹוק ַהָּמצּוי הּוא ִמַּצד ָהַרע,ְלָׁשָעה ְּכֶדֶרְך ַהְמַׂשֵחק

ֵראִׁשית ּגֹוִים " ִּכי , ָיָצא ֶנְגּדֹו ָּדָבר ֶׁשל ֵליָצנּות,ְּכֶׁשִּנְכָנס ְּדַבר ּתֹוָרה ַלֵּלב )נב(' הָלְיי ַליֵסִסְר 'רֹוְפִסן ְּבֵכְו

ִּכי ֵליָצנּות הּוא .  ֶזה ֲעָמֵלק ְוהּוא ַהּׁשֶֹרׁש ְועֶֹמק ֵראִׁשית ֶׁשְּבָכל ָהֻאּמֹות"ֵלץ ַּתֶּכה"ל " ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ֲעָמֵלק

 ַהְיינּו ֶׁשָּכל ְּפָרֵטי ,'ה ִּדְכִתיב ָּבּה ֱאֶמת ֶׁשֶּזה ָּכל ִעְנָין ַהּתֹוָרה ַהְמַלֶּמֶדת ָלָאָדם ֶּדֶרְך הַהֵהיֶפְך ִמִּדְבֵרי ּתֹוָר

ְוֵכן . ְוֵליָצנּות הּוא ַהֵהיֶפְך ֵמֱאֶמת.  ָלַעדֹוןִעְנָיָניו ַמֲעָׂשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ִיְהֶיה ַהּכֹל ְשַפת ֱאֶמת ֲאֶׁשר ִּתּכ

 .)ז יט"ע(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ,  ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ָהָיה ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק ְוֵלָצנּות ִּדְקִלָּפה)מד, מא' ב ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ֶפר מּוָבא ְּבֵס

יל ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ֵע ְלנּוְרַאֵבּו .ֶׁשּלֹא ָיַׁשב ְּבמֹוַׁשב ַאְנֵׁשי ְּפִלְׁשִּתים ִמְּפֵני ֶׁשֵּלָצִנים ָהיּו" ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב"

  .הֶּזם ַהקֹוָּמל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּק ַלְךָּיַׁש

רֹוִאים . ְיסֹוד ְלׁשֹון ִלּמּוִדים, ְּתֵרין ִׂשְפָוון ֶנַצח ָוהֹוד, ּפּוָמא ִּדיֵליּה ַמְלכּות ):יתרו מג( ְּבזַֹהר ָחָדׁש ָמִצינּו

ן "הארות זו (ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶׁשַּבֶּפה ְוַהֶּפה ַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּותֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד 

 תֹולּוָלְכה ִּבֶפה ְּדֶאְרִנ. הָּטַמְּלה ֶׁשֶּפ, הָלְעַמְּלה ֶׁשֶפ .)מנחות צח( אָרָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הא ֶּפָרְקִנ' ְקּוּנד ַהסֹוְּיֶׁש )ז"פ

ן ֹוׁשָּל ַהְךֶריא ֶּדית ִהִרְּבי ַהִּכ, הֶּפית ַהִרא ְּבלְֹו, ןֹוׁשָּלית ַהִרים ְּבִרְמן אֹוֵכָל', ְקנּוד ְּדסֹות ְייַנִחְביא ִּבן ִהֹוׁשָּלַהְו, תכּוְלא ַמהּו

ְמֻרֶּמֶזת  ן"ָלׁשֹוְוֵכן . 'ֶׁשַהָּלׁשֹון ִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹות ו )כז, ויקרא יט( ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי. 'ְקנּוד ְּדסֹות ְייַנִחְביא ִּבִהֶׁש

' ְּבִדּלּוג ד" ֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹונ ַאָּתהְו ֵּברּוַׂש ְייָךֶלֵא" )תהילים קמה( ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

 ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש )נו' לך לך ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"א ְּבלקָבן מּוֵכְו.  ֶׁשֵּיׁש ָעְרָלה ַּבֶּפה)ו, ר כה"ויק(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ן ֵכ ְו.אֹוִתּיֹות

 ּוְמבָֹאר.  ִּבְבִחיַנת ְּפִריָעהּוְׂשָפַתִים,  ִּבְבִחיַנת ָעְרָלהִׁשַּנִים. חֹומֹות' ָּכְך ֵיׁש ְּבָעְרַלת ַהֶּפה ב, ַּבְּבִרית ָעְרָלה ּוְפִריָעה

ם ה ַגֶזְו. ו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכם ַה ִעהָפָׂשן ֵכְו. 'ְקּוּנד ַהסֹות ְיל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפְּבִגיַמְטִרָּיא  ןֹוׁשָלַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּד

ּוְברּוַח " )ד, יא' ישעי( ַהָּמִׁשיַח ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהֶּמֶלְך, ָלׁשֹון אֹו ָׂשָפהא ְּבִגיַמְטִרָּיא הּו ֶׁש ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשילד ֶׁשֹוּסַה

ְּדִׁשירֹות  ְּבִדּבּור הֹוָדָאה ַעל ֵׁשם ְיהּוָדה ְוֵכן ְיהּוָדה ֶׁשִּמֶמּנּו יֹוֵצאת ַהַּמְלכּות ִנְקָרא ,"ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע

  .ּוְלָדִוד, ַלֶּפה ַׁשָּיכֹות ְוִתְׁשָּבחֹות

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

ֵיׁש , ַהְּדָרִכים ָהֵאּלּו' ְוִהֵּנה ְּבֶאְמַצע ב. 'כּו ְוְּדָרִכים' ְוֵיׁש ָׁשם ב. ּו ַהּנֹוְצִרי"ָׁשם ָקבּור ֵיׁש, ֶאָחד ֶׁשל ָחרּוב

ג "ר הרהֵאֵב ּו.ְוַלָּקֶצה ַהְּצפֹוִני ֶׁשל ִּבְקָעה זֹו ֵיׁש ָׁשם ַנַחל ַמִים ׁשֹוֵטף,  ֵזִתיםָלֵני ֶׁשל ִאיָׁשם ִּבְקָעה ְּגדֹוָלה

ים ִלְּמַסְמַה, םִיי ַמֵלֲחַנים ְוִברּוֲחים ַויִתי ֵזֵניָלל ִאם ֶׁשקֹוָמ ְּבִמְּצַפת יםִרְצֹוּנת ַהיַקִנת ְיים ֶאִארֹוא ֶׁש"ד שליטְלֶפְנֶזרֹו. י' ר

 ּוׁשֵייף ֶׁשִסד הֹועֹוְו. הָּלֻאְּגן ַהַמְזה ִּבָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפה ֶאֶּלַגְּמי ֶׁשַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדׁשֶרּׁשֹם ִמָתיָקִני ְיִּכ, הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנת ְּפֶא

ת  ֶאלּון ָּתֵכָל. לּוּטִּבַהה ְוָוָנֲעית ָהִלְכַתם ְּבֵה ֶׁשדִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמה ַעיָׁשִּבְלַּמה ַהָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, הָוֲאַג ְותּוׁשֵיל ז ַעֵּמַרְמ



י 

ְוָרם ְלָבֶבָך " )יד, דברים ח(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָוֲאַג ְותמּוֵמרֹון ֹוׁשְּלם ִמ ֵהיִמרֹון ֵכְו. ַחם ּכֹּו ׁשין לֹוֵאת ֶׁשאֹוְרַהיו ְלָדָי

  ".ְוָׁשַכְחָּת

 קֵלָמֲעַּד, רן ַמֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויםִרְצנֹו, רֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. ַעדּוָּי ַּכעָרת ָהת ֶאֶלֶּמַס ְמ'רת אֹו ְּד',ן רֹוּיִצת ֹוּיִת אֹויִרְצנֹו ןֵכְו

ד סֹוְיא ַההּוְו, וָׂשל ֵעד ֶׁשֶכֶּנא ַהק הּוֵלָמי ֲעִּכ, ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשק ַּבֵלָמת ֲעיַזִחל ֲאז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו, רַמ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו

ן ֹוּיר ִצַהים ְּבִרְצֹוּנ ַהנּוָּבל ֶׁשדֹוָּגץ ַהּוּקִּׁשן ַהֵכְו. 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַהָכ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶׁשָּפִלְקִּד

 ׁשֵּי ֶׁשלַניֹואְצַנל ר ֶׁשּוּצא ִקהּו ֶׁשיםאִצַנ אּוְרְקש ִנ"ים ימִּנַמְרֶּגן ַהֵכְו. וָׂשֵעק ְוֵלָמע ֲעַרֶּז ִמַעדּוָּים ַּכֵהים ֶׁשִּנַמְרֶּגל ַהא ֶׁשהּו

ל ת ָּכים ֶאִקְּלַסְמים ּוִגְרהֹום ְוָמְצַעק ְלים ַרִגֲאֹוּדֶׁש, םדֹת ְסַּדִמה ְלָמֹו ּדלַניֹואְצַנ הָּלִּמת ַהעּוָמְׁשַמּו. ןֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוֹוּב

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, םָּלם ֻּכים ִעִמֲחַרד ְוֶס ֶחּהָנָיְנִעד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמת ַעֹוׁשְּבַלְתִּמת ַהֹוּפִלְּקן ַה ֵהּוּלֵאְו. יםִרָּזַה

, ילֵעְלִדה ְּכָּפִלְק ִּדתכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהת ל ֶאֵּמַסְמב ַהֶלת ֶּכיַנִחא ְּבק הּוֵלָמן ֲעֵכְו. םדְֹסה ִּבָדְלד נֹוִות ָּדַמְׁש ִנַעּוּדַמ' דִו ָּדׁשֶרׁשֹ'

ָללּוק ָּדָמן  אא ָּבן הּוֵכָלְו. ַמהּו ֲעָמֵלק ַעם ֶׁשָּבא ָללּוק ָּדָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּכֶלב )תנחומא תצא ט( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ

 )יח, דברים כה( קֵלָמל ֲער ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכ ְו.םָּדת יַנִחְבא ִּב הּותכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַהן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

  אֹוהָלְרָעְּבִגיַמְטִרָּיא  אָיְנַמְרֶּגן ֵכְו". יםִלָׁשֱחֶּנַה"ה ָּלִּמְמֻרָּמז ַּב ׁשָחָנן ֵכְו. ב"כלת "ס" יָךַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶר לָּכ ָךְּב בַוְיַזֵּנ"

  .הֶּזם ַהקֹוָּמַּבה ֶׁשָּפִלְּקת ַהים ֶאִלְּמַסְמ ַהדֵׁש  אֹוץרּוָח

 ְוָׁשם ַּגם ִיֵּסד ֶאת , ְּבֶמֶׁשְך יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ָׁשִניםדִות ָּדַדצּוְמ ִּב ָהָארֹוןהֶׁשָהָי )סדר עולם רבה(ץ "יעב ַּבאָבמּו

ַּתְתִחיל ַּגם ְצִמיַחת ַהַּבִית ַוֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֶלָעִתיד ֶׁשִּמָּׁשם , ִמְׁשְמרֹות ַהְּלִוָּיה ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ִלְפֵני ָהָארֹון

ן יֹוְמים ִּדִאן רֹוֵכְו. ןֹוּיר ִצַהד ְּבִויר ָּדִע ְּבּוׂשֲעַּין ֶׁשּוּקִּתיל ַּבִחְתַי, ייִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַיְנִּבים ֶׁשִא רֹו.ִׁשי ַהִּנְצִחייַהְּׁשִל

) ח, לד' ישעי( ןֹוּין ִצּוּקל ִּתק ֶׁשסּוָּפ ַל".יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאהִּכי " )ד, סג' ישעי(, הָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפין ַהֵּב

ר ֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .נּוְרַאֵבְדן ִּכּוּק ִּתתֹום אֹו ֵהּוּלי ֵאֵנְׁש ִּד".ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון' הִּכי יֹום ָנָקם ַל"

יב ִרז ֶׁשֵּמַרְל, " ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום'להֶזַבח "ל ק ֶׁשסּוָּפי ַהֵרֲחא ַא ָּבןֹוּייב ִצִרל ק ַעסּוָּפַהא ֶׁש"שליט

ה ָמָקְּנַה ֶׁשינּוִצן ָמֵכ ְו".ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו"ק סּוָּפַהים ֵמִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוֱאר ֶלּוׁשן ָקֹוּיִצ

ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ ִּכי " )יד, יואל ד(ב תּוָּכ ַּכןֹוּי ִצםת ַּגֶרֶּכְזֻמּו" ץרּוָחק ֶהֶמֵעְּב"ה ֶיְהא ִתבֹיד ָלִתָעֶל

ת ל ֶאֵּמַס ְמץרּוָחיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵב ּו". ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן קֹולֹו'הַו ',גֹוְו,  ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ'הָקרֹוב יֹום 

אֹו ִּכי ָׁשם , ם ִּכי ָׁשם ִיְהיּו ַהּגֹוִים ֲחרּוִצים ַוֲחתּוִכי"ץרּוָחֶה": םק ָׁש"ַּדַרר ָהֵאָבן ְמֵכְו. ןֹוּיל ִצע ֶׁשַפֶּׁשַהה ֵמיָקִנְיַה

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, מֹוְצין ַעִּדת ַהל ֶאֵּמַסץ ְמרּוָחים ֶׁשִארֹוְו. ַיְחרֹץ ְוַיְחּתְֹך ִמְׁשָּפָטם ְּכמֹו ֶׁשָּקָרא אֹותֹו ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט

תהילים (ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ, ילֵעְלִדן ְּכֹוּית ִצל ֶאֵּמַסְמ ַהו"שפם ן ֵׁשֵכ ְו.לדֹוָּגין ַהִּדַהה ְוָמָקְּנא ַהץ הּורּוָחֶהם ֵמָתיָקִנק ְיּוּתִּנֶׁש

ק ּוּת ִנְךֶרה ֶּדֶיְהה ִתָמָקְּנַהְו, םת ָּדיַנִחְביא ִּבן ִהֹוּיִּצר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו". ְךָּׁשפּוַה ֲעָבֶדיָך ֵנינּו ִנְקַמת ַּדםִיָּוַדע ַּבּגֹוִים ְלֵעי" )י, עט

ע ַפֶּׁשל ַהַלְגה ִּבֶיְהם ִּתדֹוֱאה ֶּבָמָקְּנַהת ֶׁשָּבת ַׁשירֹוִמְזים ִּבִאן רֹוֵכְו. ןֹוּיִּצים ִמִחְקלֹוים ְוִכְפֹום ׁשֵהם ֶׁשָּדע ַהַפֶּׁשם ִמָתיָקִנְי

ֶעְזָרתֹו ִעִּמי . ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ְמַמְּלִאים ְּכֵרָסם ֵמֲעָדַני.  ֶלֱאדֹום ְּבַיד ֵרַעי ְמָדַניִנְסַּגְרִּתי. ןֹוּיִּצים ִמִלְזֹום ּגֵהֶׁש

ֶזַבח .  ְּבָגִדיםץ ְּבבֹאֹו ֵמֱאדֹום ֲחמּו.'הִיְזַנח ְלעֹוָלם ִּכי לֹא . ְולֹא ְנַטְׁשַּתִּני ָּכל ְיֵמי ִעָּדַני. ִלְסמְֹך ֶאת ֲאָדַני

ָהָגה . ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ִיְבצֹור רּוַח ְנִגיִדים. ְוֵיז ִנְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו ְלַהֲאִדים. לֹו ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח לֹו ְּבבֹוְגִדים

ף ַא. ם"דֹוֱאת "ר"  ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִודֻצַדתְמ תֵא ִודָּד ִּיְלּכדַו") ז,  ה,שמואל ב(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים

ם קֹוָּמה ַּביָזִחם ֲאדֹות ֱאַּפִלְקם ִלה ַּגָתְיָהאי ֶׁשַּדַו, יִמדֹוא ֲאלֹי ְוִּתיְׁשִלה ְּפָיָה ֶׁשְךֶליֶמִבי ֲאֵדְכֶּנם ִמקֹוָּמת ַה ֶאׁשַב ָּכֶׁשָּדִוד

  ..םָּׁשם ִמדֹות ֱאַּפִלת ְקק ֶאֵּלם ִסקֹוָּמת ַהד ֶאִו ָּדׁשַבָּכֶׁשְכּו, הֶּזַה



יא 

ברכות (י ִמְלַׁשרּוְיא ַּבָבמּוְּד, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ָּבָאה ִמִּצּיֹון. ָהָאֶרץ רֹוֶעֶדת ִמִּצּיֹון .)רות צג ( ְּבזַֹהר ָחָדׁשָמִצינּו

ן יָוֵכְו ."ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ַוָּתחֹל"ְּכָמה ְּדַאְּת ֲאַמר . ָּלא ֶהְפֵסק ַמְלכּותָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵאין ַרַעׁש ֶא.) סד

  .ןֹוּיִּצה ִמיָדִעְרת ָהם ֶאֵרֹוה ּגֶז, תכּוְלַּמק ַּבֵסְפֶה ְוַעזּוְע ַזְּכֶׁשֵּיׁש, םָלעֹות ָּבכּוְלַּמ ַהׁשֶריא ׁשֹן ִהֹוּיִּצֶׁש

  

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

ולפי , ל לא מונים את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה"ארנו במאמר שלפי חזב
ב תקפים גם "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"זה שנת תשע

  .ג"לגבי שנת תשע

ה ֲחָזָקה ָמָדת ֲאיַדִעה ְרָתְים ָהֶדים קֹוִמר ָיַּפְסִמּו, ב"ארהה ְּבָלדֹוה ְּגָרָע ְסהָתְיָהג ֶׁש"ן תשעָוְׁשֶחד ְּב"י ְּבינּוִאָר ןֵכָאְו

ה ָּמַכף ְּבֶטֶּׁשד ִמאֹ ְמׁשֵשחֹא ֶׁש"ן שליטֵהּכֹן ַהרֲֹהה ַאֶשמֹ' רל ָּבֻקְמַה ֵמאנּוֵבֵהְו ,יםִּיִדהּוְּיים ַהִרזֹוֲאם ָּבַגְו, אאָדָּנַקְּב

ְוהֹוִסיף . "ְוֶגֶׁשם ׁשֵֹטף ְּבַאִּפי ִיְהֶיה") יג, יחזקאל יג( "ְוִקּצֹו ַבֶּׁשֶטף" )כו, דניאל ט(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְכ ּו.םָלעֹות ָהינֹוִדְמ

  .הָלדֹוה ְּגָמָדת ֲאַּדִעְרא ָּיִרְטיַמִגְּבג "תשעא ֶׁש"ֵלב שליט' ד' ג ר"הרה

ת ּוּייִמִנד ְּפּוּמא ִלה הּוֶזן ָלּוּקִּתַהְו. ןהֹו, יִרֶקל  ַעׁשֶנא עֹ הּוןיַקִרהּוֶׁשא "ים שליטִלָּבֻקְּמַהד ֵמָחם ֶאֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ןֵכְו

ה ֶשמֹ' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו". ְוָנִעיםהֹון ָיָקרּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו ָּכל  ")ד, משלי כד(ב תּוָּכַכְו, ַעדּוָּיה ַּכָרֹוּתַה

ְנהֹוַריי ִמְּפֵני ָמה ָּבִאין ְזָועֹות ' ל ָׁשַאל ְלר"ֵאִלָּיהּו ז :)ברכות סד( ַּבְירּוַׁשְלִמי א ֶׁשֵּכן ָמִצינּו"ל שליטיֵאִרצּו

ה ַאָּתה "ָאַמר הקב. ָאָחא ַּבֲעֹון ִמְׁשַּכב ָזָכר' ָאַמר ר. 'ְוכּו. ָאַמר ֵליּה ַּבֲעֹון ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ָלעֹוָלם

ן ֵכְו. ֶקתְוַרָּבָנן ָאְמרּו ִמְּפֵני ַהַּמֲחלֹ. ַחֶּייָך ֶׁשֲאִני ְמַזְעֵזַע עֹוָלִמי, ֵאינֹו ֶׁשְּלָךִזְעַזְעָּתה ֵאיָבְרָך ַעל ָּדָבר ֶׁש

ת ּורֵח ְלַחּוּלל ִׁשז ַעֵּמַרְמַה, ַחּוּלִׁש ַמְׁשָמעּות מֹוע ְּכָמְׁשִּנַה, יִדְנַס ג"ן תשעָוְׁשד ֶח"יְּב הָרָעְּסם ַהֵׁשת ּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִה

א  הּוַחּוּלִׁשְו, הָּׁשֻדְקה ּוָּפִלר ְקּוּבד ִחסֹוְּב, םִיֹום ּגַגים ְוִדהּום ְיים ַּגִרם ָּגֶהים ָּבִרזֹוֲאת ָהה ֶאָתְּכה ִהָרָעְּסן ַהֵכְו .הָּלֻאְּגַּב

ן ַּבְירּוַׁשְלִמי ָנָּבי ַרֵרְבל ִּדיף ַעִסהֹוה ְלֶאְרד ִנעֹוְו .'םִיַּנִּׁשד ַהסֹו'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ .הָּׁשֻדְקה ּוָּפִלר ְקּוּבל ִחל ֶׁשֶמֵס

ֶׁשֲהֵרי . ידִמָּתר ִמֵתיֹו, תֶקלְֹחַּמה ִמָאָצתֹו ְּכאּובָֹּית ֶׁשעֹוָוְּזר ִמֵהָּזִה ְליְךִר ָצּוּלים ֵאִנָׁשְּבֶׁש. םָלעֹות ָלעֹוָוה ְזיָאִבת ְמֶקלְֹחַּמֶׁש

ת ַמְׁשל ִנד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, יןיִחִׁשי ְמֵנת ְׁשֶרֶּבַחְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטד ֲעסֹון ְּבג ֵה"תשעב ְו"ים תשעִנָּׁשַהא ֶׁש"ָרְּגַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵה

 לֹא ֵסףיֹוְוֶאת ִּבְנָיִמין ֲאִחי  ")ד, בראשית מב(ב תּוָּכַּכ, ןסֹוד ֶׁשּלֹא ִיְקֵרהּו ָאאֹד ְמַחב ָּפקֲֹעַּי ֶׁשינּוִצין ָמִמָיְנל ִּבַעְו. יןִמָיְנִּב

ַוּיאֶמר לֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי ָאִחיו " )לח(ם א ָׁשָבן מּוֵכ ְו,"ָאסֹוןָׁשַלח ַיֲעקֹב ֶאת ֶאָחיו ִּכי ָאַמר ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו 

ְלַקְחֶּתם ַּגם ֶאת ֶזה ּו" )טכ, מד(ם א ָׁשָבן מּוֵכְו". ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה

]. יןִמָיְנל ִּבת ַערֹוָּכְזן ֻמָכֹוּתים ִמִמָעְּפ' גְו, יםִמָעְּפ' ק הה ַרָרֹוּתל ַהָכה ְּביָעִפ מֹוןסֹוָאה ָּלִּמַה [".ָאסֹוןֵמִעם ָּפַני ְוָקָרהּו 

 ּהָּבד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִחְבא ִּבהּוֶׁש, יןִמָיְנל ִּבאת ֶׁשּזֹה ַהָּדֻקְּני ַּבִּכ, םָּלֻּכין יֹוֵתר ִמִמָיְנל ִּבֶצן ֵאסֹוָא ֵמׁשַׁשב ָחקֲֹעַי

ף ֵסין יֹו ֵּבאֹו, יםִטָבְּׁשין ַהד ֵּברּוה ֵּפֶיְהם ִילֹוָׁשס ְום ַחִאְו. תּוּדְחַאד ִלְהיֹות ְּבאֹר ְמֵהָּזִהים ְלִבָּיַח, תירֹוִפְּסל ַהים ָּכִדֲחַאְתִמ

ה ָמְרט ָּגַעְמִּכים ֶׁשִחַאף ָלֵסין יֹות ֵּבֶקלְֹחַּמַהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְכּו. םיֶהיֵנד ֵּבֵחַאְמא ַההּוין ֶׁשִמָיְנל ִּבן ַעסֹויא ָאִבה ָיים ֶזִחַאָל

ה יָלִבֹוּמ ֶׁשדרּוֵּפת ַהַנָּכאת ַסֵצְמם ִנָׁשְו, םָתת אֹוֶדֶחַאְּמה ֶׁשָּדֻקְּנא ַהין הּוִמָיְני ִּבִּכ, יןִמָיְנל ִּבא ַעָקְוה ַּדָתְיָה, תנֹוסֹוֲאַל

ל ֶצן ֵאסֹוָא ֵמׁשַׁשב ָחקֲֹעַיֶׁשה ָּב ִסּהָתאֹוֵמ, םָלעֹות ָלנֹוסֹוה ֲאיָאִבת ְמֶקלְֹחַּמן ַּבְירּוַׁשְלִמי ֶׁשָנָּבים ַרִרְמן אֹוֵכָלְו. תנֹוסֹוֲאַל

ן ֵכְו. ןסֹוָאד ָהֶגה ֶנָפרּוְּתיא ַהת ִהּוּדְחַאי ָהִּכ, "ִדים ָּכל ַהְּיהּותֶא נֹוסְּכֵלְך " )ט, אסתר ד( בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמן"סֹוָאן ֵכְו. יןִמָיְנִּב



יב 

ים ִנָּׁשי ַהִּכ. תאֹוע ֵמַבר ְׁשַּפְסיא ִמית ִהִפן סֹו"ת נּואֹון ֶׁשֹוּבְׁשֶחי ַהִפְל, ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעןסֹוָא

  .ףֵדרֹות ֹוּיִת אֹודרּוֵּפא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ןסֹוָאר ֵמֵהָּזִה ְליְךִרָּצין ֶׁשִמָיְנד ִּבסֹון ְּב ֵהּוּלֵאָה

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

ְלַדְרָּגה , ָּכְך ָנְפלּו ִניצֹוִצים ִמַּדְרָּגה ֶעְליֹוָנה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשָּׁשם ֵאין ְקִלּפֹות ְּכָלל, ה ַלְּקִלּפֹותְלַמָּט

 )ה, ר יז"ב(ה ְּבַעְצָמּה ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר ַּבִּמְדָרׁש ְוִניצֹוִצים ֵאּלּו ֵהם ַהּתֹוָר. ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ְזֵעיר ַאְנִּפין ְונּוְקָבא

ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשִּיְכלּו ָּכל ַהְּנָׁשמֹות :) יבמות סג(ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא . נֹוְבלֹות ָחְכָמה ֶׁשל ַמְעָלה ּתֹוָרה

 רּוְמְגִּיד ֶׁשא ַעד ָּבִון ָּדין ֶּב ֵאְךָּכ, םָתיד אֹוִלהֹוְלת ּוֹוּפִלְּקה ַלָּטַמ ְללּוְפָּנת ֶׁשצֹויצֹוִּנל ַהת ָּכר ֶאֵרָב ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה. ֶׁשַּבּגּוף

ר "מֹוְדַאָהֵמ' הָרי תֹוֵרְבִּד'ר ֶפֵסא ְּבָבּוּמי ֶׁשִפְּכ .תלּוָּגן ַהַמְז ִּבׁשֵּדַחְתִה ְליְךִרָּצים ֶׁשִׁשּוּדִחַהה ְוָרֹוּתי ַהֵציצֹות ִנר ֶאֵרָבְל

ְויֵֹתר ֵמֵהָּמה ְּבִני ִהָּזֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים " )יב, קהלת יב(ב תּוָּכל ַהי ַעאִדָרְּבק ִמ"מהרשם ַהֵׁשל ְּב" זצׁשאְטַקְנּוּמִמ

  .יםִרָפְּסל ַהר ָּכאֹו ָלאּוְצֵּיד ֶׁשת ַעֶבֶּכַעְתה ִמָּלֻאְּגַה ְו,"ץין ֵקֵא"ם ֶׁשּוּׁשִמ, יםִרָפה ְסֵּבְרב ַהּתְֹכ ִליְךִרָּצ ֶׁש,"ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ

, יםִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלי ִמֵרֲחר ַאַמל ָאֶדְנב ַמַרָהק ֶׁשַרי ְּבֵנְּבל ִמ"ל זצֶּדְנב ַמַרל ָה ֶׁשדֹוְכֶּנע ִמַמָּׁשי ֶׁשִדהּוּי ִמיִּתְעַמָׁש

ים ִנת ָׁשרֹוְׂשי ֶעֵנְפר ִלַמָא ֶׁשמֹוְׁשר ִּבַמד ָאעֹוְו. אלֵּיִנף ָּדסֹום ְּביִקסּוְּפל ַהַלְגִּב, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְלָנ ָׁש45ד ת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש

ץ ֶרֶאה ְּבָנֹואׁשִר ָליּוים ָהִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלי ִמֵנְפִּלי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. ב"ת ארהיאּוִׂשְני ִּבִׁשּוד ּכמֲֹע ַייַחִׁשָּמת ַהיַאם ִּבֶדֹוּקֶׁש

 ּתֹוָרהי ֵרְמֹום ׁשֵהֶׁש, הֶּזן ַהָיְנִּמ ַּכׁשֵּיים ֶׁשִרְמם אֹוֹוּיַכ ְו.הָנים ָׁשִרְׂשֶעה ֵמָלְעַמי ְלֵנ ְּביּוָהים ֶׁשִרָבף ְּגֶלת ֶאֹוא ֵמׁשל ֵׁשֵאָרְׂשִי

 יםִּׁשִׁשן ָלָאֶרץ ְּב ּוְכִניָסָת, ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ִמִּמְצַרִים ְּבִציָאָתם ַמה ְּי)ילקוט הושע תקיח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. תוֹוְצִמּו

 יּוְה ִייַחִׁשָּמת ַהיַאִבְּבא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָב מּו)ה"פ(' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסְבּו.  ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ֵּכן ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ְּב,ִרּבֹוא

ה ֶזְו] רֶטֶמילֹו ִק13.5[, היָקִּתֲעיר ָהִעיב ָהִבה ְסָּמף ַאֶל ֶא27ל ס ֶׁשיּוְדַרְּב, םִיַלָׁשרּוי ְיֵרֲעא ַׁשָרְקִּנר ֶׁשזֹוֵאא ָּבֹויּבים ִרִּׁשִׁש

ת "רָה". ה"הויֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור " )ה, ב' ישעי(ב תּוָּכז ַּבָמְרִנְו. 'כּוב ְוֵאת ְזַעְבים ִגִמדּוה ֱאֶלֲער ַמזֹול ֱאֵלֹוּכ

ב ֵלא ָּיִרְטיַמִגת ְּב"סַהְו, ןֹוּיִצא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִנְּׁשת ַהֹוּיִתאֹוָה. אֹוּבִרת ֹוּיִת אֹו,"רְּבאֹו"ה ָּלִּמַה, 60א ָּיִרְטיַמִגק ְּבסּוָּפל ַהֶׁש

הקדמה (ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יַחִׁשא ָמבָֹי, םִַלָׁשרּוב ְיֵלן ְּבֹוּיִצא ְּבֹוּב ִר60 יּוְהִּיֶׁשאן ְּכז ָּכָּמֻרְּמא ֶׁש"ָרְּגר ַהֵאָבְמּו. םִַלָׁשרּוְי

ָהִכי אֹוֵמיָנא ָלְך ְּדָלא ֵאיעֹול ֲאָנא ְלֵעיָלא ַעד ְּדֵיֲעלּון ָּבְך . "ְירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה" :)א

] אֹויּבים ִרִּׁשִׁש[, אָסֻלְכאּו סּוְנָּכִּיד ֶׁשַע, הָלְעל ַמם ֶׁשִיַלָׁשירּוס ִּבֵנָּכא ִיּלֹע ֶׁשַּבְׁשִנ' הים ֶׁשִארֹו .ֻאְכלֹוָסְך ְלַתָּתא

יב ִבה ְסָמ חֹומֹוה ְּכָדָרְפר ַהֶד ֶּגנּוָּבים ֶׁשִאת רֹוֶמֱאֶּבא ֶׁש"יץ שליטִבידֹוִול ָּדייְּבֵל' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּטל ַמם ֶׁשִיַלָׁשירּוִּב

ת ַחיר ַאִעים ְלִנְפִּבה ֶּׁשל ַמת ָּכיל ֶאִלְכה ַמֶזְו, בֵאת ְזַעְבִגים ְוִמדּוה ֱאֶלֲעל ַמֵלֹום ּכִיַלָׁשרּול ְית ֶׁשֹוׁשָדֲחת ַהנֹוכּוְּׁשל ַהָּכ

 אָּיִרְטיַמִגְּבת ֹוּיִתאֹום ָהִע "ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה" )כב ,ס 'ישעי(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָמת חֹוֶפֶּקֻמ

ר "מֹוְדַאר ָהַמָאה ֶּׁש ַמַעדּוָיְו, ּוּבְרן ִי ֵּכ,יםִדהּון ְייֹוְל ִמׁשֵׁשל ֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְּבׁשֵיֶׁשה ָנרֹוֲחַאם ָלַסְרן ֻּפֵכְו. אֹוּבים ִרִּׁשִׁשְּב

ת יא ֶאִבָנְו. יַחִׁשא ָמבֹ ָיְךר ָּכַחַאְו, יּוָהה ֶּׁשת ַמיֹוְהר ִלזֲֹחים ַליִכִרל ְצֵאָרְׂשם ִים ַעֶדֹוּקֶׁש, הָאֹוּׁשר ַהַחא ַאְזעְלֶּבן ִמרֹוֲהַא' ר

ַרֵּבינּו  ָרָאה, ַהִּפָּנה ְלִקְרַית ַצאְנז ַאֲחֵרי ַמֲעַמד ֲהָנַחת ֶאֶבן): ז"אב תשס(' ַצאְנז'ְּבִבָּטאֹון  מּוְסְרֻּפי ֶׁשִפיו ְּכָרָבְּד

, ל"ז ר ְיֶחְזֵקאל ַרְייך"ָהַרָּבִני ֶהָחִסיד מוה, ֱאמּונֹו  ֶאת ִאיׁש]ל"ג זצְרּוּבְניֶזלֹוְקר ִמ"מֹוְדַאָה [ׁשדֹוַהָּק

ְלַׁשֵחר ֶאת ְּפֵני ָהַרִּבי , ַסע ֵּתל ָאִביָבּה': ׁשדֹוָאַמר לֹו ַרֵּבינּו ַהָּק, ֶׁשִהְתַלָּוה ִעּמֹו ֵמַאְרצֹות ַהְּבִרית

. 'ֲעֵליֶהםִּבְרצֹוִני ֶׁשַּתְחזֹר ְלָפַני  ,ּוְכֶׁשָּתׁשּוב, ֶׁשַּתְקִׁשיב ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי תֹוָרתֹו, ַאְך זֹאת ַּבָּקָׁשִתי .ִמֶּבעְלְזא

 ַּביֹוְצרֹות ֶׁשל,  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ַּבִּפּיּוטאְזעְלֶּב ִמק"הרה ְּבַמֲהַלְך ְסֻעּדֹות ַהַּׁשָּבת ָאַמר

 . ֶאָּלא ִלְפָרִקים,ָתבֹא ְּבַפַעם ַאַחת ָּלה ָהֲעִתיָדה לֹאֻאֶׁשַהְּג. ' ֶזה ָּבא ִלְפָרִקיםִהֵּנה', ַׁשַּבת ַהחֶֹדׁש

, ִמֶּבעְלְזא ק"הּוא ָחַזר ְּבָפָניו ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל הרה. עֹוֵמד ּוַמְמִּתין ָעָליו ׁשדֹוָרָאה ֶאת ַרֵּבינּו ַהָּק, ְּכֶׁשִהִּגיַע
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ָבִרים ָּפַרץ ֶאת ַהְּד ׁשדֹוְּכֶׁשָּׁשַמע ַרֵּבינּו ַהָּק. ֶׁשַהְּגֻאָּלה ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח לֹא ִיְהיּו ְּבַבת ַאַחת ֶאָּלא ִלְפָרִקים

, ֶׁשָּכֵעת ְּכָבר ָיבֹוא ָמִשיַח ִמָּיד ָסַבְרִּתי, אֹוי ַווי': ֲאָנָחה ַהּׁשֹוֶבֶרת ָּכל ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם ְוָאַמר הֹוִציא, ִּבְבִכי

, ְּביֹום ֵׁשִני. ' אֹוי ַווי,ְוִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי ָיבֹא ִלְפָרִקים, ' ֶזה ָּבא ִלְפָרִקיםִהֵּנה'ְוִהֵּנה ָהַרִּבי ִמֶּבעְלְזא ָאַמר 

. ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהַרִּבי ָאַמר ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹא ִלְפָרִקים ':ָאַמר לֹו, ק ִמֶּבעְלְזא"ֶאל הרה ׁשדֹוְּכֶׁשִהִּגיַע ַרֵּבינּו ַהָּק

ָעָנה לֹו . '?ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְרַּבןָּכל ַהָּצרֹות ְוַהֻּפְרָעֻנּיֹות ְוֻח? ַּדי ְּבַמה ֶּׁשָעַבְרנּו ַעד ָעָּתה ַהֻאְמָנם לֹא ָהָיה

 ְוִכי ָראּוי ְלָהִביא ֶאת. 'ָזמּון ִלְגאֹול ְרצּוִצים ֵמֲאָרִקים ',ַּבֶהְמֵׁשְך ְראּו ָנא ַמה ֶּׁשָּכתּוב': ק ִמֶּבעְלְזא"הרה

ְצִריִכים ? ָּבאּו ִלְתקּוָמה ַאַחר ַהֻחְרָּבן ְּכֶׁשֲעַדִין לֹא, ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ָמִׁשיַח ִּבְזַמן ָּכֶזה

 ְטָלִאים ּבֹו , ִטעֹות ְלַרּוֹות ִויָרִקים,ַחְׁשַרת ַמִים ְלַמּלֹאת ֵרִקים', ַהָּכתּוב ָׁשם קֹוֶדם ָּכל ְלַקֵּים ֶאת

ת יא ֶאִבָהל ְלַעְפִנ, תבֹוְרֻחל ַהָּכם ֵּקַׁשְנן ּוֹואׁשִרם ָהָּדַמֲעַמְוַרק ְּכֶׁשְּנקֹוֵמם ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּכ. 'ְלָהִקים

 )לח, לז, שמות יב(ל יֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבן מּוֵכְו. הָינּוְּב ּהיָלִּתל ַעיר ִעֶׁשת " רב"תשעת ַנן ְׁשֵכ ְו.'נּוֵקְד ִציַחִׁשָמ

 .תֹוׁשָפן ְניֹוְלש ִמֵׁשם ִיַרְצִּמ ִמאּוְצד ָיַחַי, בב ַרֶר ֶע002.400.0ד עֹו ְו3.600.000ים ִׁשָנים ְוִרָב ְּגיּום ָהִיַרְצת ִמיַאיִצִּבֶׁש

 ".ִנְפָלאֹות ַאְרֶאּנּו ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הָמֹוּד היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַהְו

 יּוָה ֶׁש)ט, ב כד"ש(ב תּוָּכי ַהל ִּפַע, תֹוׁשָפן ְניֹוְלש ִמֵׁש יּו ָהְךֶלֶּמד ַהִון ָּדַמְזִּבֶׁש' יםִּיַח ַהְךֶרֶדים ְּבִנּוּיִצ 'ְּבֵסֶפרא ָבן מּוֵכְו

  .יםִּׁשִמד ֲחים ַעִרְׂשיל ֶעִּג ִמַחִיל ַאְנֵׁשיים ִרָבף ְּגֶלת ֶאאֹוש ֵמלְֹׁשן ּויֹוְלִמ

ת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון ְוַׂשְמִּתיְך ִּכי ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁש" )יג, זכריה ט(

 ַהָּגָדה ַאַחת ִהיא ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ִּביֵמי ,"ִּכי ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת" ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו". ְּכֶחֶרב ִּגּבֹור

ִלְלחֹם ' ִויהּוָדה ִיְהֶיה ְּכֶקֶׁשת ְּדרּוָכה ְּבַיד ה',  ְּתׁשּוַעת היֵדל ְיָדה ֶאת ְּבֵני ָיָון ַעַּבִית ֵׁשִני ֶׁשְּיַנְּצחּו ְּבֵני ְיהּו

 ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ְּבֵעת ּגֹוג ּוָמגֹוג ִיְתעֹוְררּו ְּבֵני "ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים"ְוַהָּגָדה ְׁשִנָּיה ִהיא , ִעם ַהְיָוִנים

 ּהָתת אֹור ֶאֵאם ֵּב"יִּבְלַּמַהים ֶׁשִארֹו. ְוַהַּמֲאָמִרים ַמְקִּביִלים, ִלְלחֹם ִעם ּגֹוג ּוָמגֹוג' ּו ֶקֶׁשת הֶאְפַרִים ְוֵהם ִיְהי

יא ִהף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְּת ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. אבֹיד ָלִתָעף ֶלֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָממֹוֲחְלל ִמַעים ְוִאָנמֹוְׁשַחל ַהה ַעָאבּוְנ

ה ָפקּוְת ִּבלּוֲעים ָּפִאָנמֹוְׁשַחַה ֶׁשמֹוְכּו. עַבֶּט ַהְךתֹו ְּבׁשֵּבַלְתס ִמֵּנַהְו, יםִאָנמֹוְׁשַחל ַהֶצה ֵאָיָה ֶׁשמֹוע ְּכַבֶּט ַהְךֶרֶדת ְּבמֹוָחְלִמ

. לֵאָרְׂשם ִיַעה ְלָׁש ָקרּוָחִניתה ָפקּוְתל ִּבֵעֹוף ּפֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמְךָּכ', כּוים ְוִנְּוַיְתה ִמֵּבְר ַהיּוָהֶׁש, לֵאָרְׂשם ִיַעה ְלָׁש ָקרּוָחִנית

ם ִיאּום ְריָנת ֵארֹוֹוּדי ַהִּכ, םִילּוים ְּגִּסים ִנִאא רֹולֹע ְוַבֶּט ַהְךֶרֶד ְּבׁשֵּבַלְתִהת ְליכֹוִרת ְצעֹוּוׁשְיַהם ֶׁשַעַּטא ַהָפּוה ּגי ֶזַלאּוְו

, תכֹוָרֲעַּמת ַה ֶאלּוֲהִנ' י הֵאְרם ִיָלְצֶאֶׁש, יםִאָנמֹוְׁשַחב ַהַּצַּמה ִמֶׁשר ָקֵתה יֹוֵּבְרם ַהֹוּיב ַּכָּצַּמ ַהנּוֵרֲעַצְלּו. םִילּוים ְּגִּסִנְל

ף ֶלֶאא ָּבָּיַמף יֹוסֹוית ְּבִרְּבל ַהקּוְלִק, בב ַרֶרֶעא ְּדָרְטִס :)ח פה"תיקוני ז(א "ָרְּגא ַּבָבמּון ֵכְו. ינּוִכא ָזה לֶֹזם ָלם ַּגֹוּיַהְו

ה ָיָה ֶׁשמֹוה ְּכיָדִקה ְּפֶיְהא ִיהּוְו, "יאִׁשרֹת ְלַח ַּתאלֹומְֹׂש"ש "א כמאָלָמְׂשר ִּבַעְתה ִייָלִחְתִּב', כּוְו, ייִׁשִּׁשַה

ה ָּלֻאְּגם ַהֶדל קֹוָבֲא, םָלן עֹוַיְנא ִּבהּוא ֶׁשיָנִּמר ַיַעְת ִיְךר ָּכַחַאְו, ֹו ּבאּוְצ ֵיְולֹא, ׁשֶרֹוי ּכיֵמי ִּבִנת ֵׁשִיַבְּב

 .ןיָבִרֲחַמת ּומֹוָלה עֹוֶנֹוּב, הָחָּפְׁשִּמם ִמִיַּתְׁשיר ּוִעד ֵמָחה ֶאֶיְהִי

  .האָמָּבב אֹו"ארה יאִׂשְנ

 ִהיא ָצָרה ְוֵעת" הֶיְהִתְו םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ םָלעֹוָה תֹוּמֻא רּוְרעֹוְתִי םִיַּתְׁשּו יםִעְבִּׁשַה רַמְגִל ְךמּוָּסֶׁש רַהּזַֹה ןֵּיַצְמ ןֵכ מֹוְּכ

 ב"ארה יאִׂשְנ ןֵכְו .םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ אתֵציֹו יתִרְּבַה תצֹוְרַאֶׁש ינּוֵמָיְּב יםִארֹו רָבְּכ נּוֵרֲעַצְּלֶּׁש הַמ ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב

 אֵבְוִהָּנ ֻתָבלְו ֶמֶׁשְך ראׁש אְנִׂשי ַהָּמגֹוג ֶרץֶא ּגֹוג ֶאל ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן" )ב ,לח יחזקאל( קסּוָּפַּב זָמְרִנ ה"אָמָּבאֹו

 אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ה"יהוָני  ֲאדָֹאַמרּכֹה " ןֵכְו תֹוּיִתאֹו 'ז גּוּלִדְּב ". ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוגה"יוה ֲאדָני רַמָא ּכֹה ַמְרָּתָאְו :ָעָליו

 בתּוָּכ
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ב קֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ארהְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִדְּמַה רַּפְסִמְּכ ב"נ אָּיִרְטַמיִגְּב ,גֹוּג לֶׁש צֹוְרַא גגֹוָמ ןֵכְו. הָמָּבאֹוָּבָרק 

 ג"הרה יףִסהֹוְו .יםִּלִּמם ַה ִע,היָקִרֶמַא יתִרְּבת ַהצֹוְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ְוֻתָבל ראׁש ֶמֶׁשְך ְנִׂשיא גֹוּג"ל ֶׁש"יד זצִרְפ

 א"תק רַּׁשַה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב "אׁשרֹ"ֶׁש א"שליט ןֹוּקַה ןֶּב הּוָּיִלֵא 'ר

 ֶׁשל ת"רָה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,חַסֶּפ בֶרֶעְּב יִלְּפרֹוְטְסאֹו ש"מהר תַּלִפְתִּב אָבּוּמַּכ ,הָלָּבַחַה יֵכֲאְלַמ לָּכ לַע הֶּנֻמְּמֶׁש

 ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר" )א ,מט בראשית( בתּוָּכַּב זָמְרִנ אׁשרָֹהְו .ַׁשַּדי ֵׁשם ִמּלּוי לֶׁשְו .ב"באח ש"עד ך"צד ַמּכֹות ֶעֶׂשר

 .יתיִלִל לֵאָּמַס אָּיִרְטיַמִגְּב ת"רי רּוֲאְׁשִּנֶׁש תֹוּיִתאֹוָהְו .האָמָּבֹוא ייןֵסּוח קָרָּב ת"ר "ִריתְּבַאֲח" ".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית

 וָׂשֵע[ ,יִמְלְסמּו םַגְו יִרְצנֹו םַּג אהּו האָמָּבאֹו ןֵכָל ,תֹוּמֻא יםִעְבִּשַה לָּכ לֶׁש אׁשרָֹה אהּו גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש אׁשרָֹה ןֵכְו

 דֶסֶחַה יֵׁשְרָׁש הָּמִא אָּבַא יֵפצּוְרַּפ ןֵכְו .הָּפִלְקִּד הָרבּוְגּו דֶסֶח ,תֹוּמֻאָה לָּכ לֶׁש יםִׁשָרֳּׁשַה 'ב םֵהֶׁש ,]אלֵעָמְׁשִיְו

 תצֹוְרַא םָמְׁש ןֵכָלְו .הָּפִלְקִּד ן"זו לַע םַּג זֵּמַרְמַה ה"ו םֵא בָא רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .מֹוְׁשִּב יםִזָמְרִנ הָּפִלְקִּד הָרבּוְגּו

 ,ׁשָחָנ אָּיִרְטיַמִגְּב האָמָּבאֹו קָרָּב ןֵכְו .הָּפִלְקִּד תירֹוִפְּסַהְו יםִפצּוְרַּפַה לָּכ תֶא רֵּבַחְּמֶׁש דסֹוְיַה לַע זֵּמַרְמַה ,יתִרְּבַה

 ןֹוּקַה ןֶּב בַרָה יֵרְבִּד אןָּכ דַע. דִות ָּדַּכסּו אָּיִרְטיַמִגְּב הָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּבן ֵכְו. ַעדּוָּיַּכ ,יַחִׁשָמ לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה

יף ִסהֹוְו. ליֵאִּמן ַעם ֶּבֵחַנְמ, דִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמ ֶׁשמֹוְׁשא ָּיִרְטיַמִגְּבי ִׁשּוּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. א"שליט

, יַחִׁשָּמ ַהְךֶלה ָיָצא ֶמָּנֶּמִּמה ֶׁשָּפִלְּקַהיא ִהֶׁש, בָאמֹות ֹוּיִתים אֹוִנְפ ִּבׁשה ֵיאָמָּבֹואְּבא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"הרה

 ,גגֹוְל תכֹומּוְס דֹוּד תֹוּיִתאֹוְו .םֶס דֹוּד םֵׁשְּב תֹוּיִרְּבַה יִפְּב הָּנֻכְמ היָקִרֶמַאֶׁש יִּתְעַמן ָׁשֵכְו. יוָלָׁשה ָעיא ַמְלִּביִהן ֶׁשיָוֵּכ

 אׁשה רָֹיָהֶׁש, העְֹרַּפְּבִגיַמְטִרָּיא ה יָקִרֶמַאי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַהל ָּכר ֶׁשַּׂשא ַההּוֶׁש ם"סַה לַע זֵּמַרְמ םֶסְו

ה ָגָלְפִּמל ַהֶמֵּסים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. הָמָּבן אֹוַקיֹוְדה ִלָמֹוּד, םִיַרְצִמת ְּבֹוּדִמיָרִּפה ַּבעְֹרת ַּפַנמּוְּת ֶׁשאּוְצָמּו. תֹוּמים ֻאִעְבִּׁשל ַהל ָּכֶׁש

 ִסְייַעִניה ר ֶזאּוֵבְּב. [לכֹוָיְבַּכ, תֹוים אֹוִכְתחֹוְו, יַחִׁשל ָמ ֶׁשרֹוֹומֲחים ַּבִמָחְלם ִנֵהז ֶׁשֵּמַרְל, םִיַנְׁשי ִלצּור ָחמֹוֲחא  הּוֹוּלֶׁש

  ].א"ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני שליט' ג ר"הרה

 

 שמות 'תורת משה' ('רֵפם סֹוַתֲח'א ַּבָבּוּמי ֶׁשִפְכּו". םֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש"ב תּוָּכם ֶׁשקֹול ָמָכז ְּבָּמֻר ְמליֶׁשִמה ָמָּבת אֹוֶׁשם ֵא ֵׁשןֵכְו

, םָלְכָאר ְלֹוּדי ַהיֵצִרם ָּפֵה" יםִצה קָֹאְצָמּו", הָרֵזְּגיא ַהִה" ׁשא ֵאֵצי ֵתִּכ", רַמם ָאדֹות ֱאלּו ָּגלַעְו )ד, כב

ים יִקִּדַּצם ַהה ֵהָמָּקל ַהֵכָאר ֵהַחַאְו, הָאבּוְּתת ַהרֹוְצ אֹופּוְרי ָׂשם ִּכָדל ָיה ַעָּלִח ְּתיׁשִדל ָּגַכֱאֶּנר ֶׁשַחַא

ת ר ֶאִעְבַּמם ַהֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש", רָּבֻדְמה ַּכֶדא ָׂשָרְקִּנ ַהׁשָּדְקִּמית ַהא ֵּבה הּוֶדָּׂש ַהאֹו, הָלֲעַּמת ַהַמי קֹוֵׁשְנַא

ס ה ַחָׂשם ָעִא" רֹו ּביׁשח ִאַּתְפ ִייִכְו" )משפטים(ל "יַזִרֲאָה ְל'תוֹוְצִּמ ַהַטֲעֵמי'ְּבא ָבן מּוֵכְו .םדֹוא ֱאהּו" הָרֵעְּבַה

ה ָּמל ָׁשַפָנְו", ׁשֶדּקֹר ַהֵאְּב ַהְךֶפה ֵהָּפִלְקא ִּדָבְקנּוד ְּדסֹוא ְיהּור ֶׁשֹור ּבּפְֹח ַלֶׁשּגֹוְרִמיםת רֹוֵבם ֲעלֹוָׁשְו

ה ֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".םֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש ",ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשד ָמִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמים ַעִזְּמַרְּמֶׁש" רמֹו ֲחר אֹוֹוּׁש

 .ליֶׁשִמת ֹוּיִתאֹו" םֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש"ן ֵכְו. ליֶׁשִמת ֹוּיִתאֹו" םֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש"ן ֵכְו, ליֶׁשִמת ֹוּיִת אֹו"םֵּלַׁשְי"א ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוֶל

  ".םֵּלַׁשם ְיֵּלַׁש" ְּבל"יֶׁשִמי ֵפרּו ֵצ'ד ׁשֵּיא ֶׁשֵציֹו



טו 

ַעד ָמַתי ֱאלִֹהים : "יםִּלִהְתד ִּב"ק עֶרֶפה ְּבאָמָּבל אֹוים ַעִזָמה ְרָּמם ַּכָנְׁשֶּיא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר" הרהיףִסהֹוְו

ֵואלִֹהים ]. האָמָּבאֹו אָּיִרְטיַמִגְּב [ַכֵּלה ֵחיְקָך, ]קָרָּב [ֶּקֶרביֶנָך ִמָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך ִויִמ: ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח

י ָראֵׁשַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים ִׁשַּבְרָּת : ָהָאֶרץ]. קָרָּב [ֶקֶרבּפֵֹעל ְיׁשּועֹות ְּב, ]ייןֵסחּו אָּיִרְטיַמִגְּב [ֶּקֶדםַמְלִּכי ִמ

] האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב[י ָראֵׁשַאָּתה ִרַּצְצָּת : ַתִּניִנים ַעל ַהָּמִים]. האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב[

ל ים ַעִרְּבַדְמַּבְּפסּוִקים ַהה ָמָּבק אֹוָרל ָּבז ַעֶמ ֶרׁשֵּייף ֶׁשִסד הֹועֹוְו]. יִניַקִרֶמַא ָהיִּצַה". [ִצִּייםִלְוָיָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְל

(.ּוָמגֹוג ּגֹוג ִמְלֶחֶמת ד  י ה  י ר כ ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ]. קָרָּבת ֹוּיִתאֹו: [ְקָרבְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום  ")ג, ז

 ".ייןֵסחּוְּבִגיַמְטִרָּיא , "ֶּקֶדםרּוָׁשַלִם ִמַעל ְּפֵני ְי] האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב [ֲאֶׁשרַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזִתים 

  .יםִדהּוְּיל ַהד ָּכֶגם ֶנֵחָּלה ִיאָמָּביין אֹוֵסחּוק ָרָּבְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשע'הא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ל ל ָּכה ֶׁשָּפִלְּק ַהׁשֶרל ׁשֹז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַּב"רז ְּבָמְרִנ ה"אָמָּבאֹוא ֶׁש"ק שליטָחְצן ִינֹוְמַא' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ןֵכְו

 זֵּמַרק ְמסּוָּפַהְו". ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְך ִלְפֵני ְמָלְך דֹוםֱא ֶאֶרץְּב ְלכּוָמ ֶׁשרֲא ְּמָלִכיםַה ֵאֶּלהְו" )לא ,לו בראשית(. ַעדּוָּים ַּכָלעֹוָה

ן ַיְנִמב ְּכ"ל ארה ֶׁש44יא ַהִׂשָּנא ַהן הּוֵכְו". ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֶמֶלְךִלְפֵני ְמָלְך " יַחִׁשָּמ ַהְךֶל ֶמְךלְֹמִּיי ֶׁשֵנְפה ִלֶיְה ִינֹוטֹוְלִּׁשֶׁש

ִצּיֹון ָּדִוד ' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה. [הָלאּוְגן ַיְנִמְּכ. ף"ֶלת ָאֶפֶסתֹוְּב, םָדָא מֹוְּׁש ֶׁשיַחִׁשָּמ ַהְךלְֹמיו ִיָרֲחַאְו. הָלגֹון ַיְנִמְכּו. םָּד

ם ֶרֶטת ֹוּיִתן אֹוֵה, הָמָּביא אֹוִׂשָנם ֶדת קֹואֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו]. א"שליטִסיּבֹוִני 

ד סֹויא ְּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלי ַמֵנְפיא ִלִׂשָּנא ַהה הּוָמָּבאֹואן ֶׁשז ָּכָמְרִנְו]. תן אֹויֶהֵנְפין ִלֵאֶׁש' ת אֹוּיִתאֹוץ ֵמחּו[, 'ל דֶהאֹ

 ה"אָמָּבאֹות "א רהּוֶׁש, "'גֹוים ְוִכָלְּמה ַהֶּלֵאְו"ק סּוָּפ ַלְךמּוָסְּבא ֶׁש"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 'ל דֶהאֹ

  .ה"אָמָּבא אֹו"יִׂשָּנַהל ף ֶׁשרּו ֵצׁשֵי

  
ן ֹוׁשְלִכ ְו".םִיֹו ּגְךֶלל ֶמָעְדִת"ת ְּבֶזֶמְרִנ, יִמרֹו ְוםדֹויא ֱאִהית ֶׁשיִעִבְרת ָהלּוָּגַה ֶׁש)א, בראשית יד(ן "ַּבְמַרא ָּבָב מּוןֵכְו

 ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִג ְּבלָעְדִת ןֵכְו. יןִצָקְל ּואׁשרֹם ְליֶהֵל ֲעהּומּור ָׂשֶׁשים ֲאִנֹוים ׁשִּמל ַע ַעְךֶלֶּמַה, ן"ַּבְמַרָה

מג לפי הגירסא , בראשית לו(ן "ַּבְמַר ָּבאָבּוּמא ֶׁש"ין שליטִרְפי ַסַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִּלִּמם ַה ִעהאָמָּבאֹו

  .סַרל ָּפ ַעְךלְֹמִיש ְוּבְֹכִי, םדֹוֱא ֶּבְךלְֹמִּין ֶׁשרֹוֲחַא ָהְךֶלֶּמַה ֶׁש)שמופיעה במקראות גדולות הישנים

ת "ר "ַּמֲחֶנהַּבְתַנְּבִאים ִמֵמיָדד ּוְלָּדד ֶאּיֹאַמר ַו" )כז, במדבר יא(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

. יסִנְכ ַמַעֻׁשֹויהת ִוה ֵמֶשּמֹא ֶׁשֵּבַנְתד ִהָּדְלֶאי ֶׁשִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתְבן ּוָתָנם יֹוּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבמּוּו. ה"אָמָּבאֹוא ָּיִרְטיַמִגְּב

ֶאְלָּדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא . נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. גגֹוָמג ּוֹול ּג ַעאּוְּבַנְתד ִהַחם ַייֶהֵנְׁשּו. וָלְּׂשל ַהא ַעֵּבַנְתד ִהיָדֵמּו

, ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֵריּהֻׁשַע ַּבר נּון ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ִמן ַּבְתמֶֹשה ִמְתְּכִניׁש ִמן ַעְלָמא ִויהֹו

ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא ֵמיָדד ֲהָוה . ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון, ּוֵמיַעל ַיְתהֹון ְלַאַרע ְּכַנֲעָנֵאי

ֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין ָהא ַמְלָּכא ְּבַרם ְּת.  ְלתּוְקָלאאְוֶיֱהֵוי ְלַעָּמ, ְוַחְפַיין ָּכל ַמְׁשִריָתא ְדִיְׂשָרֵאל

ְוָכל ַעְמַמָּיא , ין ִקְטֵרי ַתִּגין ְוַאַפְרִכין לֹוְבֵׁשי ִׁשְריֹוִניןִכּוַמְכַנׁש ַמְל, יֹוַמָּיאְסִליק ִמן ַאְרָעא ְּדָמגֹוג ְּבסֹוף 

ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא , ל ַעל ְּבֵני ַּגְלָוָתאִיְׁשַּתְמעּון ֵליּה ּוְמַסְּדִרין ְקָרָבא ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵא

 סימֹויִטיס ִאיִרִקים ִּלִּמת ַהיר ֶאִּכְזם ַמן ָׁשָתָנם יֹוּוּגְרַּתַהל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ְדִיְׂשָרֵאל

א ָּיִרְטיַמִג ְּב"ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה" ןֵכְו. גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמק ִמֶלה ֵחֶיְהִּי ֶׁשיִמֹוּטר ַאּוּכל ים ַעִזְּמַרְמַה



טז 

ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ןָּמַקְלִדג ְּכגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמה ֶׁשָנָּׁשיא ַהג ִה"תשעְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעג"תשע

, במדבר כד(ה ָּלֻאְּגַהל ר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו. רָּפְס ִמתֹויא אֹול ִהֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִעג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמא ֶׁש"שליט

  ..ג"תשעים ִּלִּמם ַהא ִעָּיִרְטיַמִגְּב, "ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹובֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה " )יז

 .ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלבֹא ּגֹוג ּוָמגֹוג. דְוָהָיה ַסְנֵחִריב ַמָּמׁש ִנְמרֹו )קפא(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'א ִּבָבמּו ןֵכְו

. 'כּוְו, ּכּוׁש ֶׁשָהָיה ּכּוִׁשי ַוַּדאי, ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו ּכּוׁש ְוִנְמרֹוד ְוַאְמָרֶפל' ג )ד, ר מב"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו

 ַּבר ֲאִביָנא ִאם ָרִאיָת ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ַצֵּפה ְלַרְגלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֵּתַדע ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר

ג ֹוּגים ֶׁשִארֹוְו. ֶׁשֵּכן ֶׁשֲהֵרי ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגרּו ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה ְלַאְבָרָהם

א בֹיד ָלִתָע ֶלְךָּכ, יםִכָלְּמר ַהַאת ְׁשֶאד ְורֹוְמת ִנ ֶאַחֵּצם ִנָהָרְבַא ֶׁשמֹוְּכים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. יִׁשּוּכה ָיָהד ֶׁשרֹוְמל ִנּוּגְלא ִּגהּו

ע ַרֵאה ֶּׁשל ַמָכְו', רַא תֹהֵפְי 'ׁשרּוֵפם ְּבא ָׁשָבּוּמי ֶׁשִפְכּו .ֹוּת ִאיּוְהִּיים ֶׁשִכָלְּמר ַהַאְׁשג ּוֹות ּג ֶאַחֵּצַנ ְייַחִׁשָּמַה

ה ֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹום ָהִע קָרָּב ת ְּבִגיַמְטִרָּיאֹוּיִתאֹום ָהִע דרֹוְמִנן ֵכ ְו.יוָנָבה ְלֶרְקם ִיָהָרְבַאְל

. םָלעֹוף ָהל סֹוז ַעֵּמַרְמַהב תּוָּכת ַה" רה"אָמָּבאֹון ֵכְו. יבִרֵחְנַסְּבת אֹוָצְמ ִניןֵסֻחת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוֶל

ת ֶמֶחְלל ִמַער ֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" סה"ָמָּבאֹון ֵכְו". ֶׁשר ָעָׂשהֲאַלאְכּתֹו ְמְּׁשִביִעי ַהּיֹום ַּבלִֹהים ֱאְיַכל ַו ")ב, בראשית ב(

ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת  ")ז, בראשית א(ב תּוָּכת ַה" רה"ָמָּבאֹון ֵכְו". אַההּו םַּבּיֹו ֹוְלַבּד ה" הויבְוִנְׂשַּג") יא, ב' ישעי(, גגֹוָמג ּוֹוּג

' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵה ְו". ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכןָלָרִקיַע ַּתַחתִמ ֶׁשרֲא ַּמִיםַה יןֵּב ַּיְבֵּדלַוָהָרִקיַע 

 .הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ליִּדְבַּמַה אהּוֶׁש ,הֶּזק ַהסּוָּפל ַהַע

ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב  ")כז, מו' ירמי(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ ה"אָמָּבאֹוא ֶׁש"י שליטִחָרְזה ִמֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

: ֲחִרידַמַנן ְוֵאין ֲא ְוָׁשַקט ְוַׁשבָׁשב ַיֲעקֹוְוֶרץ ִׁשְבָים ֶאֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מ

א ָרָמְּגז ַּבָּמֻרה ְמָמָּבאֹוא ֶׁש"שליטן ָׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹו' ג זּוּלִדְּב"  ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹבהַאָּת

ִאם ַיֲעֶלה ַלָּׁשַמִים ", ָאַמר, ְּדַסְפֵרי ַאַּבְתֵריּה]. האָמָּבאֹות ֹוּיִתאֹו [ּוָהאַאְמּב ִּכי ֲהָוה ָחִזי,  ַרב.)סנהדרין ז. יומא פז(

  ".ְּכֶגְללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד, ִׂשיאֹו

ה ָלָעם ֶׁשֹוּיַהֵּמל ֶׁש"א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאל ָהר ַעָּפֻסְּמו ֶׁש"ז היעְלי ֶּביֵדִסי ֲחֵבּוׁשי ֲחֵנְקִּזד ִמָחֶאֵמ יִּתְעַמָׁש

ת ַלָּבַּקַהה ְוָּלִפְּתי ַהֵרְד ִסלֹוְצ ֶאּוׁשְּבַּתְׁשִהְו, ַעגּו ָרנּויֶנֵאר ֶׁש"מֹוְדַאל ָה ַעּויׁשִּגְרִה, ב"ת תרצַנְׁש ִּבןטֹוְלִּׁשי ַלאִצַּנר ַהֵרֹוּצַה

ה אָמָּבה אֹוָלָעם ֶׁשֹוּיַהא ֵמְזעְלֶּבא ִמ"ר שליט"מֹוְדַאל ָהֶצה ֵאֶר קֹוׁשָּמה ַמֶּלֵאים ָהִרָבְּדַּכר ֶׁשֵּפִסיף ְוִסהֹוְו. 'כּול ְוָהָק

 ׁשדֹוָּקב ַהַרָהא ֶׁש"א שליט"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .על ָרָּכל ִמֵאָרְׂש ִיֹוּמת ַעיל ֶאִּצַיר ְומְֹׁשִי' ה, ןטֹוְלִּׁשַל

ג ַמר ֶחְׁשָון "אד נֹוַלד ְּבכ'ַאְחֶמִדיְנַגא ֶׁש"ין שליטִקייְסְׁשלֹמֹה ֵר' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבא ְזעְלֶּבִמ

הובא (ל "א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאל ָהר ַעָּפֻסְמּו. 'ִמְלֶחֶמת ִסיַני'ּו' ִמְבַצע ָקֵדׁש' ִהְתִחיל ֹוְּבאֹותֹו יֹום ּב. ז"תשי'ה

ל ֵּבא ִקּלֹט ֶׁשַעְמִכְו, רֶקת ּבֹנֹוְפ ִל4ה ָעד ָׁשית ַעִבְרת ַעַּלִפְתד ִּבֵמה עֹוָי ָהּוּלים ֵאִמָיְּב ֶׁש)כח ואילך' א עמ"כסלו תשע'  הצפוןאור'ב

  .תָּבַׁש ְּבּוּלִפל ֲאַכא ָאלֹל ְוָהָק

 )כט כה ויקרא( בתּוָּכַה ןֵכְו .גֹוגָמּו גֹוגְּב טֵלֹוּב 'ג רָּפְסִּמַה ןֵכְו .ג"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע גגֹוָמּו גֹוּג ןֵכְו

 םּוּגְרַּת'ַהֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .גֹוּג תֵע תַנְׁש אֵהְּת ת"ר ג"תשע ןֵכְו .ג"תשע ת"ר "ַנתְׁש םּתֹ דַע ֻאָּלתֹוְּג ְוָהְיָתה"

 .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ְוֵאין הּוא ֲאִני ֲאִני ִּכי ַעָּתה ְראּו" )לט ,לב דברים( גגֹוָמּו גֹוּג לַע ׁשֵרָפְמ 'ןָתָניֹו

 אָּיִרְטיַמִגְּב "ֹוּדַבְל מֹוְׁש בָּגְׂשִנ יִּכ" )יג ,קמח תהילים( "ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ְוֵאין" לֶׁש בתּוָּכַל הֶמֹוּדֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו

 ,ברֹוָקְּב נּוָתאֹו לַאְגִי אהּו הָּלִפְּתַה חַסֻנ ןֵכְו. ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב דָחי ֶאֹול ּגֵאָרְׂש ִיָךְּמַעי ְּכִמ ְוֵכן .ג"תשע

 ןֵכ ְו.ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעּוְגָאֵלנּו ְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרהה ָּלִפְּתח ַהַסן ֻנֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 אָּיִרְטיַמִגְּב הָּיִתְּׁשַה ןֶבֶא ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ָחְרבֶֹתיָה ָּכל ִנַחם ִצּיֹון 'ה ִנַחם ִּכי" )ג ,נא 'ישעי( בתּוָּכַה

 ֵאל ִמְקְּדֵׁשי ֶאל ָאבֹוא ַעד" קסּוָּפַּב יםִּלִהְתִּב ג"ע קֶרֶפְּב הָּלֻאְּגַה ץֵק תֶא זַמָר ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו .ג"תשע



יז 

 גגֹוָמּו גֹוּג לַע רֵּבַדְמֶׁש בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ ג"תשע יםִפָלֲא 'ה ןֵכְו .םָׁש ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב אָבּוּמַּכ ".ְלַאֲחִריָתם ָאִביָנה

 :םָבֶה ְמִּתיַׂש ֲאֶׁשר ָיִדי ְוֶאת ִׂשיִתיָע ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפִטי ֶאת ַהּגֹוִים ָכל ְוָראּו ֹוִיםּגַּב ְּכבֹוִדי ֶאת ְוָנַתִּתי" )כא ,לט יחזקאל(

ּוַבֶּפֶרק ַהֶּזה  .תֹוּיִתאֹו ד"י לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב ".ָוָהְלָאה ַההּוא ַהּיֹום ִמן ֱאלֵֹהיֶהם ה"הוי ֲאִני ִּכי ִיְׂשָרֵאל תֵּבי ְוָיְדעּו

ח ֶׁשֵּבַאְרנּו "ם ְּבֶפֶרק לֵחֶלק ֵמָהְרָמִזים הֹוִפיעּו ַּג [:האָמָּביין אֹוֵסק חּוָרָּבל ים ַעִזָמ ְר ַהְרֵּבהׁשֵי )ט"פרק ל(ִּביֶחְזֵקאל 

ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ] האָמָּבק אֹוָרָּבְּבִגיַמְטִרָּיא  [ה"הוי ֲאדָני ָאַמר ּכהּגֹוג ְוָאַמְרָּת  ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל ְוַאָּתה ֶבן" ]ְלֵעיל

 ראׁש ְנִׂשיא גֹוּג"] .א"שליט ןֹוּקַה ןֶּב הּוָּיִלֵא 'ר ג"הרהל ֵמֵבַקְתִה, האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב [ראׁשְנִׂשיא 

ְוִׁשַּלְחִּתי "] ל"יד זצִרב ְפקֲֹעַי' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה .יםִּלִּמם ַה ִע,היָקִרֶמַא יתִרְּבת ַהצֹוְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא[, "ְוֻתָבלֶמֶׁשְך 

ְּבִיְׂשָרֵאל ֵּגי ] קָר ָּבתֹוּיִתאֹו [ֶקֶברם ַההּוא ֶאֵּתן ְלגֹוג ְמקֹום ָׁשם ְוָהָיה ַבּיֹו', גֹוְו] הָמָּבאֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  [ְּבָמגֹוגֵאׁש 

ְוחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת ָהעְֹבִרים ְוָקְברּו ָׁשם ֶאת ּגֹוג ] האָמָּבאֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  [ַהָּים] ייןֵסחּוְּבִגיַמְטִרָּיא [ת ִקְדַמָהעְֹבִרים 

 ָלָאֶרץ חֹוָמה ְוָכל ְוֶנֱהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהַּמְדֵרגֹות ")שם לח כ(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו".ֲהמֹון ּגֹוג ְוָקְראּו ֵּגיא ֲהמֹונֹוְוֶאת ָּכל 

 המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו ).א"ציון דוד סיבוני שליט' ג ר"בביאור זה סייעני הרה( .יןֵסחּוק ָרָּבְּבִגיַמְטִרָּיא ". ִּתּפֹול

ג "תשעא ֶׁש" שליטאָנֲה ַּכְךרּוָּב 'ר ג"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ןזֹוֲח תַּבַׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ג"תשעֶׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו

ה ָּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּתת "רג "תשע ֶׁשא"שליט יןִרְפַס יַכֳּדְרָמ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּתת "ר

ּו ְתָּגֲעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיִּתְגַעׁשַו ")ח, תהילים יח(ב תּוָּכַּבְּפָעִמים '  בתֶזֶּמֻר ְמג"תשעת ַנן ְׁשֵכְו .היָדִתֲע

ַּגע ֶּבָהִרים " ַהט ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד' ה "ַהָּכתּוב ֶׁש)ה, תהילים קמד(א "שליטר ֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". ִּכי ָחָרה לֹו

' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .אֹוָּבָמה ָּבָרק ְמַרֵּמז ַעל" ּוְתִפיֵצם ְּברֹוק ָּבָרק" ְוֵכן ֶהְמֵׁשְך ַהָּכתּוב. ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוֶיֱעָׁשנּו

ְוָעׂשּו ִלי  "בתּוָּכְבִגיַמְטִרָּיא ַה ּו,ַּגְרִעיִניתָמה  ִמְלָחְּבִגיַמְטִרָּיאָּנִׂשיא ָּבָרק חּוֵסיין אֹוָּבָמה ַהֶׁש, א"ב שליטֵל

  ".ִמְקָּדׁש

ר( ן"ַּבְמַרָּב אָבמּו או י ל הנה" על ב י שכ י י )עבד  ַהֵּקץ ַעד ִיְתַאֵחר ,ָלאו ְוִאם ,ִמָּיד ָיבֹא ִּבְתׁשּוָבה ַהָּמִׁשיַח "

ת ַּלֻאְּגים ֶׁשִארֹוְו ".ָהעֹוָלם ְּבֵחי ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל מֹאלֹוּוְׂש ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" ,ְּכִדְכִתיב ,ִּבְׁשבּוָעה ָעָליו ָּבאַה

 )מ ,לב דברים( 'יֵיְחַּב נּוֵּבַר'ְּבא ָבן מּוֵכ ְו.ּהָּתִעל ְּבֵאָרְׂשם ִית ַעל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשה ִנ"קבָהֶׁש, הָעבּוד ְׁשסֹויא ְּב ִהּהָּתִעְּב

 ִנְׁשָּבע הּוא ֲאֶׁשר ַּבֵחֶפץ ְונֹוֵגַע ָידֹו נֹוֵׂשא ַהִּנְׁשָּבע ָּכל ִּכי ,ִּבְׁשבּוָעה ִהיא הָהֲעִתיָד זֹו ְּגֻאָּלה ַהְבָטַחת

 ַוִּיָׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" זֹו ְּגֻאָּלה ְּבַהְבָטַחת ְּבָדִנֵּיאל ֶּׁשָּכתּוב ַמה ְּכֶדֶרְך ְוהּוא ,ּבֹו

ת (ק סּוָּפַהֶׁשא "ז שליט"יף הרמִסהֹוְו". ָיֶדָך ְנָׂשא ֵאל 'ה קּוָמה" ה"ע ָּדִוד ָאַמר ְוֵכן ,"'ֹוְוג ָהעֹוָלם ְּבֵחי שמו

ל ֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשִּנ ֶׁש"ה"ת הויַעֻבְׁש"ד סֹויא ְּב ִהה זֹוָנָּׁשז ֶׁשֵּמַר ְל,ב"תשעת ֹוּיִתאֹו" ה" הויתַעֻבְׁש ")י, כב

 .ב"תשע'הת ֹוּיִתאֹו, 'ת הַעֻבְׁשז ֶׁשֶמֶרת ָהד ֶאֵּדא ִח"ר שליטֶנְדֹוים ּבִּיַח' ג ר"הרהְו. ב"ת תשעַנְׁש ִּבּהָּתִעְבן ִּדַמְזִּב

ת ֹוּיִת אֹוהָאָמאֹוְּבא ת הּומֹוקֹוה ְמָּמַכר ְּבַהּזֹה ַּבָעבּון ְׁשֹוׁשָּלַהים ֶׁשִארֹוא ֶׁש" שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

, ָאַמר ֵאִלָּיהּו :)נשא קכה(: הָּלֻאְּגל ַהַע ְלׁשֹון ַהּזַֹהרת יא ֶאִבָנְו. גגֹוָּמ ַהְךֶלג ֶמֹוא ּגהּון ֶׁשֵכָּתִּייל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבֶׁש, האָמָּבאֹו

ֶׁשֲהֵרי , הֱאמֹר ַאָּת].  ְּבאֹוָמָאהרַהּזֹן ַהֹוׁשְל[ִּבְׁשבּוָעה , ֲהֵרי ָׁשָעה ִהיא ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן

, ֶׁשָּנַתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְרׁשּות ְלִהְתַּגּלֹות ְלְך ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשְּלְך. ִּבְגָלְלְך ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות

". ל ִמְּפָׁשֵעינּוְוהּוא ְמחֹוָל"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשַאָּתה ְמחֹוָלל ַּבֲחָטֵאי ָהָעם, ְוַלֲעׂשֹות ִעְּמְך טֹוב, ִּבְקבּוָרְתְך

ֶׁשֲהֵרי , ָלא ְּתַאֵחר ְּבָכל ְיכֹוְלָּתְך', ָעֶליְך ְּבֵׁשם ה].  ְּבאֹוָמָאהרַהּזֹן ַהֹוׁשְל[ִּבְׁשבּוָעה , ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן

ִּבְקבּוָרה זֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ר ֶזהְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַע, עֹוֵזר ִלי" ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש. "ֲאִני ְּבַצַער ַרב

ְּכֶכֶלב ֵמת , ֵּבין ֵעֶרב ַרב ָהְרָׁשִעים, ַוֲאִני ָחׁשּוב ְּבֵעיֵניֶהם, ְולֹא נֹוָדע ִּבי, ַוִּיֵּתן ֶאת ָהְרָׁשִעים ִקְברֹו, ָעַלי

ל ָמקֹום ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמֻפָּזִרים ֵּביֵניֶהם ֶׁשָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח ֵּביֵניֶהם ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכ, ֶׁשָּסַרח ֵּביֵניֶהם

ְוַאֵּתן "ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , צֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאל. ֵּבין ַהְּמָלִכים
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ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְרֵאי . ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם , "צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם

ְולֹא נֹוְתִנים ָלֶהם ִּבְמקֹומֹות . ּוַמֲחִריִמים ֵעֶרב ַרב ֵּביֵניֶהם, ֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו

ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל . י ָׁשָעהַוֲאִפּלּו ַחֵּי, ֶׁשּלֹא ִתְהֶיה ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם, ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ַרִּבים

ָּבִנים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ְּברֹאׁש ָּכל , ֲחׁשּוִבים ִּכְכָלִבים, ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְּבדַֹחק ְוָיגֹון

ְּבלֹא , ְּבִלי ַצַער, ְּבִׂשְמָחה, ִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוהְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲע. ֶׁשּלֹא ָמְצאּו ַאְכַסְנָיה ֵּביֵניֶהם. חּוצֹות

ֲעֵליֶהם " ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם. "ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהָעם, ַּבֲעֵלי ׁשַֹחד, ַּגְזָלִנים, ָיגֹון ְּכָלל

 ַּפַעם רֵחָּבִיה ָמָּבאֹוז ֶׁשֶמֶר[, ָעֶליְך ַּפַעם ְׁשִנָּיה]. ָאה ְּבאֹוָמרַהּזֹן ַהֹוׁשְל[ִּבְׁשבּוָעה ". ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש"ֶנֱאַמר 

ְּבָכל ְיָכְלְּתְך , ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה לֹא ִיְּפלּו ִמִּפיְך, ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים' ְּבַחי ה ].ְׁשִנָּיה

  .ַחק ֶׁשָּלֶהםּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּדְֹלַדֵּבר אֹוָתם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ה

 דסֹו אהּו יםִׁשּוּכַה דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה ררּוָא ת"ר ה"ָמָּבאֹ אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁש לֵׁשְלַּתְׁש ִהןֵכְו

 ןֵכְו .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶנָּבִּיֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה תֶא םֵּיַסְל אָּבַא לֶׁש ראֹוָה םָלעֹוָּב הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה
ר ֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" רה"ָמָּבאֹון ֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה ררּוָא

 ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְנֵאיֶהם ַּכתַמ ְיֵביֶהםא ָכלְּב ְּיהּוִדיםַה ַּיּכּוַו") ה, אסתר ט(, יםִרפּוים ְּבִדהּוְּין ַהחֹוְצל ִנַע

 ,ןָּבְרֻחַה ׁשֶדחֹ אהּוֶׁש בָא ׁשֶדחֹ לַע תזֹוְּמַרְמּו .ְךרּוָּב ררּוָא ת"ר הָמָּבאֹ לֶׁש תנֹוֹואׁשִרָה תֹוּיִתאֹוָה יֵּתְׁש ןֵכְו". ִּכְרצֹוָנם

 ב"כ ֹוּתְדַּלֻה יְךִרֲאַּתֶׁש יִל בּוְתָּכ ןֵכְו .ה"ָלְּׁשַּב אָבּוּמַּכ ׁשָּדְקִּמַה יֵּתָּב יֵנְׁש תֶא ֶׁשֶהֱחִריבּו לֶבָּב םדֹוֱא ת"ר אהּוְו

ִנִּד ך"שַה תֶאְו ,בָא ׁשֶדחֹ תֶא יםִארֹוְו ,א"שכת בָאְּב  גגֹוָמּו גֹוּגֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםי

 ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה ררּוָא ןֵכְו .ְּבפּוַרָּיא ִלְּבסּוֵמי ִאיִניׁש ַחָּייב ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"התשע

 לֶׁש ראֹוָהֶׁש א"שליט אָּדאְנַל לֵאָרְׂשִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ל"יֶמִּג ן"ִיַע ן"יִׁש ו"יָּת י"ֵה תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב

 א"שליט ץאְטָל םָּלֻׁשְמ 'ר יִדֹוּדִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא אָּבַאְּד דסֹוְיַה תֶרֶטֲע אָרְקִּנֶׁש יםִרּוּפ

 .יםִּמַעָה לַע לֵאָרְׂשִי תנּויֹוְלֶע תֶא תאֹוְרִל ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶּכְזִנ ֹוּנַמְזִּבֶׁש ,יםִּמַעָה לָּכִמ נּוָּתְרַחְב הָּתַא ת"ר ה"ָמָּבאֶֹׁש

 ה"שכַה דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו .'םֶׁשֶּל'ַהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲע תַרָאֶה דסֹו אהּו הָּלֻאְּגַה דסֹו ןֵכְו

 ת"ר ִּכי ּוְתַכֵּון )רלא א"ח( 'ל"יַזִרֲאָהְל תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב אַּכּמּוָב ,ילֵעְלִדְּכ יםִׁשּוּכַה דסֹו אהּוֶׁש תקֹוָּתֻמְמ תרֹובּוְּג

 הָּלֻאְּגַה םִע רּוׁשָקֶׁש ןיחֹוִּג רַהְנ ןֵכְו .ְּגבּורֹות ה"שכ 'ְּבִחי ְוֵהם ה"שכ הּוא ְּכָבִראׁשֹוָנה ׁשֹוְפֵטינּו ָהִׁשיָבה

 ָּכל ֶאֶרץ ֵאת ַהּסֹוֵבב הּוא ִּגיחֹון ַהֵּׁשִני ַהָּנָהר ְוֵׁשם" )יג ,ב יתבראש( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ׁשּוּכ םִע רּוׁשָק ,ילֵעְלִדְּכ
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 .  שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי וידאו"הושלמה  בס
 .מןניתן להוריד בארכיון דלק, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא

ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל "יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש
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כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס
  .ב ועוד'' אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו כן ניתן להוריד. שעדין לא פורסמו
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