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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ויקהל פקודיפרשת גליון 

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

ֲאַמר  י'ַמ ִצ ֵח   'סֹוד ַה

ֶרק    . א"לֶּפ

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

בּוָרה ְּג ַּצד ַה י ָּבא ִמ ִמ ְׁש ַּג ֶּׁשַפע ַה   ַה

 רֹוִאים ֶׁשרּוַח ְצפֹוִנית ֶׁשִהיא רּוַח בזֹו רּוַח ְצפֹוִנית ֶׁשַּמֶּזֶלת ֶאת ַהָּזָה" ִמָּצפֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה" :)ב כה"ב(ַּבְּגָמָרא 

 )טז, משלי ג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְטמּוִנים ְּבַצד ָצפֹון, ְּדִעְנְיֵני ָהעֶׁשר ְוַהָּזָהב, ְׂשָמאִלית ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה מֹוִזיָלה ֶאת ַהָּזָהב

 )קא' וישב ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ָהרֹוֶצה ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין :)ב כה"ב(א ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָר, "ִּבְׂשמֹאוָלּה עֶֹׁשר ְוָכבֹוד"

ְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרהֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵציָדהְוֵכן ָמזֹון ֶׁשִּנְקָרא . ָּכל ַהְּמזֹונֹות ֵהם ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ַקו ְׂשמֹאל

   ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו ְּגבּוָרה ְוהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרה הּוא ִמְּלׁשֹון ְגִבירְוֵכן ִנְרֶאה ִּד. ֵחִצי ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְּפָרס ִהיא ִמְּלׁשֹון הַּפְרָנָס

  . ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּכְסֵּפנּוְוֵכן . ָּבא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה  

ֶׁשִּיְצָחק ָׁשַפְך , ָעִתירְּכמֹו , ֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון ֲעִׁשירּות, " ִיְצָחק ַלה ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹוַוֶּיְעַּתר" ַעל ַהָּכתּוב )ה, ר סג"ב(ָרׁש ָמִצינּו ַּבִּמְד

א "ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ֶׁשל ִיְצָחק ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ֲעִׁשירּות' ְורֹוִאים ֶׁשֲעבֹוַדת ה. ְּתִפּלֹות ְּבעֶֹשר

ֶׁשַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשָהִאָּׁשה ' ְצִניעּות ָהִאָּׁשה'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִּכי ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ִלְזּכֹות ְלֶזַרע, ַּתְזִריַע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוֶּיְעַּתר"ֶׁש

ַוִּיְזַרע  ")יב, בראשית כו(ְוֵכן ִיְצָחק ָהָיה ָעִׁשיר ְּבַגְׁשִמּיּות ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ִמַּצד ַהְּגבּוָרהַמְזַרַעת ְמַסְּמִלים ֶאת ֶׁשַפע ַהָּממֹון ֶׁשָּבא 

ָהם ַוִּיְקָרא ַאְבָר" )ז, ר נג"ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ".'ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה

 ֶׁשִּבְזכּות ִיְצָחק ָּבִאים ַהְּמזֹונֹות ֶׁשִּנְקָרִאים )ג, בראשית כא(' ַהֲעֵמק ָּדָבר' ּוְמָבֵאר ַה.ָיָצא חֹק ָלעֹוָלם" ִיְצָחק ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו

  . ן"ו נּו"ם ָו"ם ֵמ"ֵמִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ְּבָממֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּיְצָחק ָאִבינּו ֶׁש)קלה' ע(' ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא  .חֹק

  ]. ק ָחי'ֶצ אֹוִתּיֹות ִיְצָחק[  

ָלֵכן ַהַהְׁשָּפעֹות , ְּדִעְנַין ַהְּׂשמֹאל הּוא ְלַצְמֵצם ּוְלַהְגִּביל, ְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשָהעֶׁשר ְוַהַהְׁשָּפעֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות ָּבִאים ֵמַהְּׂשמֹאל

ְוֵכן מּוָבא , ָּבאֹות ַעל ְיֵדי ַהְּגבּורֹות ֶׁשְּמַצְמְצמֹות ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה, ת ֶׁשֵהן ַהְׁשָּפעֹות ְּבִחיַנת ִצְמצּום ַהּיֹוֵתר ָּגדֹולַהַּגְׁשִמּיֹו

   ֶׁשַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמַּצד .ּוףָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים ס .)פסחים קיח(ל ַעל ַהְּגָמָרא "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב

  .ל"ְׂשמֹאת "ר" ֶכלאַֹעט ְמנּו ָלְברּו ִׁש ")ב, בראשית מג( ְוֵכן ַהָּכתּוב .ָקֶׁשהַהְּגבּוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת   

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ִנְרֶאה 



ב 

יִכי ַנֲעֵביד ִנְבֵעי ַרֲחֵמי ָאְמִרי ֵה, ִּביֵמי ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ֲהָוה ַּכְפָנא ּומֹוָתָנא :)תענית ח(ַּבְּגָמָרא 

ְּדִכי ָיֵהיב ַרֲחָמָנא ׂשּוְבָעא , ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ִנְבֵעי ַרֲחֵמי ַאַּכְפָנא' ֲאַמר ְלהּו ר, ַאַּתְרֵתי לֹא ֶאְפָׁשר

ְׁשמּוֵאל ָרַמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ַאף ַעל ' רִנְרֶאה ְּד. " ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד"ִּדְכִתיב , ְלָחֵיי הּוא ְּדָיֵהיב

ְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּצּנֹור ַהַחִּיים ֶׁשָּבא ִמַּצד , ֵיׁש ְּבתֹוָכּה ַּגם ַהְׁשָּפַעת ַחִּיים ֶׁשָּבָאה ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל', ִּפי ֶׁשָּבָאה ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְוכּו

ֶׁשּיּוְכלּו ֵלָהנֹות ִמְּדָבִרים , ֲעַדִין ֵיׁש ְּבתֹוְך ַהַּגְׁשִמי ַּגם ַהְׁשָּפַעת ַחִּיים,  ֶׁשַּיַהְפכּו ִלְדָבִרים ַּגְׁשִמִּייםַהְּׂשמֹאל ְמַצְמֵצם ֶאת ַהַחִּיים

 .)פסחים קיט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ִּייםּוִמֵּמיָלא ְיַקְּבלּו ִעם ֶזה ַּגם ַח, ְׁשמּוֵאל ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ַעל ַהַּפְרָנָסה' ְוֶזה ֶׁשָאַמר ר. ַּגְׁשִמִּיים ֵאּלּו

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ְורֹוִאים ֶׁשַּבָּממֹון ֵיׁש ַחִּיים ֶׁשַּמֲעִמיד ֶאת ָהָאָדם ַעל ַרְגָליו.ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו

ל "ְוֵכן מּוָבא ַּבמהר. ֶׁשהֹוֵלְך ַעל ֻאָּמנּות ּוַפְרָנָסה ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ַחִּיים ,"ְרֵאה ַחִּיים" )ט, קהלת ט( ַעל ַהָּכתּוב :)קידושין ל(

   ֶׁשַהְּתבּוָאה נֹוֶתֶנת )ו, ויקרא כו( 'ִחְזקּוִני'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהְּמזֹונֹות ֶׁשּלֹו הּוא ִחּיּותֹו ּוְמִציאּותֹו )ב"נתיב הליצנות פ' נתיבות עולם'(

  ."ְךִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָל" )יב, בראשית ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , או ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלהְוָל, ּכַֹח ָלָאָדם  

 )כט, בראשית א( ַּבַּמֲאַמר ָהֲעִׂשיִרי' ֵאיזֹו ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה ָּבָרא ה, ל"ַיֲעקֹב ַקִמיֶנְצִקי זצ' ג ר"ָׁשַמְעִּתי קּוְׁשָיא ְּבֵׁשם ָהרה

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו "

  ְוַיְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם ִהיא , "ָאְכָלהְל"ֶׁשִּיְהֶיה , ּוְמָבֵאר ֶׁשְּבִריַאת ַהּכַֹח ֶׁשַּבַמֲאָכל". ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה

  .ְּבִריָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה  

ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ָנַטל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִמין ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ִמַּתַחת ִּכֵּסא  )תנחומא תשא ט(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוִכי מֶֹשה לֹא , ה ָהָיה ָצִריְך ְלַהְראֹות ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש" ַמְקִׁשים ַמּדּוַע הקב ְוֵיׁש.ַהָּכבֹוד ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֶׁשה ֶזה ִיְּתנּו

, ָרַמז ְלמֶֹשה ֶׁשָּכל ַמְטֵּבַע ַּגְׁשִמי ֵיׁש ִּבְפִניִמּיּותֹו ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש רּוָחִנית ֶׁשל ַחִּיים' ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשה, יֹוֵדַע ָמה הּוא ַמְטֵּבַע

 ֶׁשְּכֶׁשָעׂשּו ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון ַעל .)פקודי רכג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִמְתַחְּבִרים ָלֵאׁש ֶׁשַּבַּמְטֵּבַע, ְכֶׁשּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְּכמֹו ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקלּו

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ז ִנְכַנס רּוַח ִחּיּוִני ְּבאֹותֹו ְּכִלי ְוִנְתַקֵּיםָא, ְוָהיּו אֹוְמִרים ִמְּנָדָבה ְּפלֹוִנית ַנֲעָׂשה ְּכִלי ְּפלֹוִני, ִנְדבֹות ַהִּמְׁשָּכן

  .ְוִנְתַקֵּים ַהְּכִלי ִּבְׁשֵלמּות, ְלתֹוְך ַהְּכִלי, ֶׁשְּבָכְך ִהְכִניסּו ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ֶׁשָהָיה ַּבָּממֹון ֶׁשִּנְּדבּו  

ֵיׁש ְּבַהְׁשָּפָעה זֹו ַחִּיים , ה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַצְמֶצֶמת ֶאת ַהַחִּיים ְּבאֶֹפן ֶׁשָּיבֹאּו ִיּסּוִרים ַעל ָהָאָדםְּבַהְׁשָּפַעת ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּבָא

ְׂשַּבַעת ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשַהָּצָרה ַמ" ָהְיָתה ִלי ִּדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם" )א עז"ילקוט ש(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ֲעבּור ָהָאָדם

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַצְמֶצֶמת ֶאת ַהַחִּיים ִלְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ֶׁשַּמְׂשִּביִעים ֶאת . ָלָאָדם ְוֵאינֹו ְמַבֵּקׁש ֶלֱאכֹל

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ת ְּתכּונֹות ַהְּגבּוָרה ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדםֵיׁש ָּבּה ֶא, ָּכְך ַהְׁשָּפַעת ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּבָאה ִמִּצְמצּום ַהְּגבּוָרה, ָהָאָדם

  ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַקֵּים ִמֶּמּנּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים , הּוא ִנּזֹון ִמֶּמּנּו ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלָמזֹון,  ֶׁשִּתינֹוק ֶּבן יֹומֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹוִלי:)יבמות עא(

  . לֹא ָמזֹוןְל  

 ָלבֹא ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ,ְמאֹד ָּגדֹול ִהְתּבֹוְננּות ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ַהּתֹוָרה ְׁשִביֵלי ֶׁשֵּיׁש ַּדע )א ,ס( 'ן"מֹוֲהַר ִלּקּוֵטי'ְּב

 ָלֶהם ָהָיה ְּנִביִאיםַה ְוָכל מֶׁשה ֵּכן ְוַעל ',ְוכּו ְמאֹד ָּגדֹול ֲעִׁשירּות ְיֵדי ַעל ִאם ִּכי ַהּזֹאת ָלִהְתּבֹוְננּות

 ֵּכן ַעל ,ַהּזֹאת ִהְתּבֹוְננּות ְּבַהּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ּוֵמֲחַמת ,ַהּזֹאת ַלִהְתּבֹוְננּות ָידֹו ַעל ָלבֹוא ְּכֵדי ,ְמאֹד ָּגדֹול ֲעִׁשירּות

 )ו ליקוטים( ל"ַּבמהרי מּוָבא ְוֵכן .ַהּתֹוָרה תַּבֲהָבַנ רּוָחִנית ִחּיּות ָלָאָדם נֹוֶתֶנת ֶׁשֲעִׁשירּות רֹוִאים .הֹון ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת

 ,ָּבֶהם ִלְׂשמַֹח ְזהּוִבים ֶׁשל ֵּתל ְלָפָניו נֹוֵתן ָהָיה ,ַהֲהָלָכה ְלַתְמִצית ָלֶרֶדת רֹוֶצה ְּכֶׁשָהָיה ָּתם ַרֵּבנּו ַעל ָאְמרּו

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 מּוָבא



ג 

 ֶׁשָאז ,ִמְצוֹות ּוְמַקֵּים ַּבּתֹוָרה ֶׁשעֹוֵסק ֵמָעִׁשיר ְצָדָקה ְלַקֵּבל ַמֲעָלה ֶׁשֵּיׁש 'לֹו ְוטֹוב ַצִּדיק' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ְּבכַֹח ְוָלַמד

 ֶאת ֶהֱעִׁשיר ה"הקב ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה ְוֵכן .ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ְּבַדְרָּגה ּתֹוָרה ִלְלמֹוד יּוַכל ְוָהָאָדם רּוָחִנית יֹוֵתר ֶׁשַּבָּממֹון ַהֲחיּות

 ְּבַמַּכת ַּגם ּוַמּדּוַע ,ָּגדֹול ִּבְרכּוׁש ֶׁשֵּיְצאּו ַהַהְבָטָחה ֶאת ְלַקֵּים צֶֹרְך ֶׁשָהָיה מּוָבן ְּבכֹורֹות ְּבַמַּכת ִּבְׁשָלָמא ,ָּדם ְּבַמַּכת לִיְׂשָרֵא ְּבֵני

 ֶׁשהּוא ,ֵמַהִּמְצִרים יֹוֵתר ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ּלֹוֶׁש ַהְמֻיֶחֶדת ָהַאֲהָבה ֶאת ְלַהְראֹות ִהְתִחיל ה"הקב ֶזה ְּדִבְזַמן ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ָּדם

   .ַהַּגְׁשִמי ַהָּממֹון ֶּדֶרְך ֶׁשּזֹוְרִמים ְוִׂשְמָחה ִחּיּות ִעם ַיַחד ָיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָהַאֲהָבה ֶׁשִּגּלּוי ָרָצה ה"ְוהקב .ַהִּמְצִרים ֶאת ַרק ַמֶּכה

  .ן"ָממֹו ת"ס "ִרָּנה ִלְפֵניֶכם ִיְפְצחּו ְוַהְּגָבעֹות םֶהָהִרי ןּתּוָבלּו םּוְבָׁשלֹו ּוֵתֵצא ִׂשְמָחהְב ִּכי" )יב ,נה 'ישעי( ַהָּכתּוב ְוֵכן  

' יםְפִרי ֵעץ ַחִּי'ְוֵכן מּוָבא ִּב,  ֵמֶחֶסד ּוִמְתַּגִּלים ַעל ְיֵדי ְּגבּורֹותְךַהָּמזֹון ִנְמָׁש )ברכות(ל " ְלָהֲאִריַז'ס"ִלּקּוֵטי ַהַּׁש'ְּב

ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה ִהיא ְּכֶנֶגד ְסִפיַרת ַהֶּנַצח ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַצד ' ָּבֵרְך ָעֵלינּו' ֶׁשִּבְרַּכת )רנג' העמידה ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְלַסֵּמל ֶׁשַהְּגבּורֹות ָׁשְרָׁשם , בּורֹות ָלעֹוָלםִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַאְבָרָהם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד ֵהִביא ֶאת ִיְצָחק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּג. ַהָּיִמין

   ֶׁשִּיְצָחק נֹוַלד ְלֵעילְוֵכן ֵּבַאְרנּו .  ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֲחָסִדים יֹוֵצאת ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹותְלֵעילּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו . ֵמַהֶחֶסד ַהָּגמּור ֶׁשָּבא ֵמַאְבָרָהם

  . ְּדִיְצָחק הּוא ַהִּצּנֹור ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֲחָסִדים ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ֶסד ַמְתִחיל ְלַהְׁשִּפיַע ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹותִּבְזַמן ֶׁשַהֶח, ַּבֲחצֹות ַהּיֹום  

 ֶׁשֶּפַסח :)השמטות רסא( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו. ּוְלִׁשיָטה ַאַחת ַּגם ִנְפַטר ְּבֶפַסח, :)ה י"ר(ִיְצָחק נֹוַלד ְּבֶפַסח ְלִפי ָּכל ַהִּׁשיטֹות ַּבְּגָמָרא 

ָלֵכן ְּבֶפַסח , ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשְּׁשִליָטה ְמעֹוֶרֶרת ָרצֹון ַלֲחדֹר ֶאת ַהַּצד ַהֶּנְגִּדי ֶׁשִּיְפַעל ְלִפי ְרצֹון ַהּׁשֹוֵלט. הּוא ְזַמן ְׁשִליַטת ַהָּיִמין

ְוֵכן . ַהֶחֶסד ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול ּומֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹותהּוא ַמְׁשִּפיַע ֶאת , ֶׁשָאז ַהָּיִמין ׁשֹוֵלט ְוגֹוֵבר

 ילקוט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ).יד, בראשית יח' דעת זקנים'עין ב(. ָׁשָנה קֶֹדם ַהֵּלָדה, ַהַּמְלָאִכים ִּבְּׂשרּו ְלַאְבָרָהם ַעל ֵלַדת ִיְצָחק ְּבֶפַסח

ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְספֹר ",  ֶׁשַהַהְבָטָחה ְלַאְבָרָהם ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים ְׁשלִֹשים ָׁשָנה קֹוֶדם ֵלַדת ִיְצָחק)בראשית עו

ח "או ('ּטּור'ַּכּמּוָבא ַּב. ת ַחג ַהֶּפַסחְוֵכן ָמִצינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֶׁשָּׁשְמרּו ֶא. ָהְיָתה ְּבֵליל ֶּפַסח, "ָךַהּכֹוָכִבים ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע

.  ֶׁשָאַכל ָקְרַּבן ֶּפַסח)ט, בראשית כז(י " ְוֵכן ֵאֶצל ִיְצָחק ָמִצינּו ְּבַרִּׁש".לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות"ֶּפַסח ְּכֶנֶגד ַאְבָרָהם ִּדְכִתיב ) תיז

  ח ַסֶּפל ת ֶׁש"רָהֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ּור ֶׁשל ַאְבָרָהם ְלִיְצָחקּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהּסֹוד ֶׁשל ֶּפַסח הּוא סֹוד ַהִחּב

  .קָחְצי ִיֵּית ַחנֹון ְׁשַיְנִמ ְּכפ"קְּבִגיַמְטִרָּיא , תסֹוֹוּכר רֹוָמה ָּצַמ  

ִנָּקיֹון ַּגְׁשִמי ְועֹוְסִקים ְּב, ֵדר ֶאת ַהַּצד ַהֶּנְגִּדי ְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסההּוא חֹו, ִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶׁשִּלְקַראת ֶּפַסח ְּכֶׁשַהָּיִמין ׁשֹוֵלט

 הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּברּומֹו ְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶׁשְּבֵליל ֶּפַסח .)פסחים קיח(ְוָלֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ֶׁשהּוא ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה ְּכִדְלַקָּמן

ּוְבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי . ְּדֶפַסח הּוא ְזַמן ַהַהְׁשָּפָעה ְּבפַֹעל ֶׁשָּבָאה ִּבְזכּות ֶׁשַהֶחֶסד ׁשֹוֵלט. ֵּלק ְמזֹונֹות ְלָכל ְּבִרָּיהֶׁשל עֹוָלם ְמַח

ְוַהְּגבּוָרה חֹוֶדֶרת ֶאת ַהַּצד .  ְּבִניָסןֲהָכָנה ַלֲחֻלָּקה ְּבפַֹעל ֶׁשָּתבֹא, ֶזה ְזָמן ֶׁשל ׁשֶֹרׁש ַהַהְׁשָּפָעה ְלָכל ַהָּׁשָנה, ְּכֶׁשַהְּגבּוָרה ׁשֹוֶלֶטת

ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ַּבִּדין , ֵאיֶזהּו ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ְוֶזה ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְלַסֵּלק ָהֲעֹונֹותִנָּקיֹון רּוָחִני ַהֶּנְגִּדי ַלֲעסֹק ְּב

  , ]ִנָּקיֹון רּוָחִני[ק ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב ֶׁשאֹוָתם ַמְלָאִכים ֶׁשִּנְבָרִאים ִמְּתִקיַעת ׁשֹוָפר "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה. דְולֹא ַרק ְּבֶחֶס, ְּבִלי ִקְטרּוג

  .  ִנְבָרִאים ֵמֲעבֹודֹות ַהִּנָּקיֹון ַהַּגְׁשִמי ֶׁשְּמַנִּקים ִלְכבֹוד ֶּפַסח  

ִּדְגֻאַּלת . ְוֵכן ִּבְסִפיַרת ָהעֶֹמר ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשל ֶּפַסח ְמַתְּקִנים ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד. ֶנֶגד ַאְבָרָהם ֶׁשֶּפַסח ְּכ)ח תיז"או( 'ּטּור'מּוָבא ַּב

 ַהִּדין לֹא ָהָיה ּוִמַּצד, ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה"ִּבְזַמן ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְׁשקּוִעים ְּבמ, ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָּלאֶּפַסח ִהיא ְּגֻאָּלה ֶׁשָּבָאה 

ְּבִניָסן הּוא ד "י ֶׁש.)תיקונים נ(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ִויִציַאת ִמְצַרִים ָּבָאה ִמַּצד ַהֶחֶסד ֶׁשּגֹוֵאל ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְראּוִיים, ָמקֹום ִלְגֻאָּלה

ֶׁשְּבחֶֹדׁש ִניָסן ׁשֹוֵלט ַהַּמְלָאְך ) תנט' ראש חדש ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ץ ַחִּייםְפִרי ֵע'ְוֵכן מּוָבא ִּב.  ָיִמין ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַידְּבִחיַנת 

מּוָבא 

ְוֵכן 

ְועֹוד 

ְוֵכן 



ד 

ֶחֶסד  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפַסחֶׁש' ְקִהַּלת ַיֲעקֹב' ְּבֵׁשם ֵסֶפר )צט' פסח ע( 'אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִמיָכֵאל ֶׁשהּוא ַמְלַאְך ַהֶחֶסד

ָּלה ְוַהֶחֶסד ֶׁשַּמְתִחיָלה ְלַהְׁשִּפיַע ִּבְזַמן ֻדל ֶׁשַּׁשָּבת ַהָּגדֹול ִנְקֵראת ָּגדֹול ַעל ֵׁשם ִמַּדת ַהְּג" ְּבֵׁשם ַהמהר)י' ע (א ָׁשםְוֵכן מּוָב ,ְּדֶחֶסד

ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם " )י, מלאכי ג(, אֹוֶמֶרת ַּדיְוֵכן ַמְזִּכיִרים ְּבַהְפָטַרת ַׁשָּבת ַהָּגדֹול ֶאת ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשֵאיָנּה . ֶזה

ְוִעְנַין ָהִרּבּוי , ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח 'חַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַס'ְוֵכן מּוָבא ְּב". ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי

ְלֻעַּמת חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות , ַהְּקִריאֹות ֲאֻרּכֹות, ִריַאת ַהּתֹוָרה ִּביֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח ְוֵכן ִּבְק.ְוָהֲאִריכּות ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהֶחֶסד

 ֶּפַסחן ְוֵכ.  ֶׁשֶּפַסח הּוא ְזַמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּנַצח)קטו' ב ע"ראש חודש ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֶׁשַהְּקִריאֹות ְקָצרֹות

  ין ה ֵּבָנְׁשֶּיה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָבֲהַאל ָהת ַעֶרֶּבַדְמים ַהיִרִּׁשיר ַהת ִׁשַּלִגין ְמִרח קֹוַסֶפן ְּבֵכְו.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַצד ַהָּיִמיןֶנַצחְּבִגיַמְטִרָּיא 

   .הָלדֹוְּגה ַהָבֲהַאה ָהָּלַּגְתז ִמָאֶׁש, חַסיל ֶּפֵלם ְּבים ַּגיִרִּׁשיר ַהין ִׁשִרן קֹוֵכָלְו. דֶסיא ֶחה ִהָבֲהַאְו. לֵאָרְׂשם ִיַעה ְל"הקב  

   ּוְבִלי ֶחְׁשּבֹון ְּבִלי ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַהֶחֶסד ִמַּדת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ,ְוֵיכֹול ֵייֵתי ִּדְכִפין ָּכל ִהיא ֶּפַסח ְּבֵליל ַהַהָּגָדה ְּתִחַּלת

   .ִּדְכִפין ְלָכל ֵּביתֹו ֶאת ֶׁשָּפַתח ַאְבָרָהם ֶצלֵא ֶׁשרֹוִאים ְּכמֹו ,ִּדְכִפין ְלָכל ְּבִדיָקה  

 ְלצֶֹרְך ֶזה ְוָהָיה ,)כז( 'ֱאִליֶעֶזר ִּביְּדַר ִפְרֵקי'ְּב ַּכּמּוָבא ,ַהְּמָלִכים ְּבִמְלֶחֶמת לֹוט ֶאת ַאְבָרָהם ִהִּציל ֶּפַסח ְּבֵליל

 ִמּׁשֶֹרׁש הּוא ַהֶּמֶלְך ְוָדִוד .'ַּבּתֹוָרה לֹוט ִסּפּוֵרי ַּתְכִלית' ַּבַּמֲאָמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ִמּלֹוט ֶׁשּיֹוֵצא ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת ֻהֶּלֶדת

 רְּבַמֲאַמ ִּכְדֵבַאְרנּו ְלִיְׂשָרֵאל ַהַּפְרָנָסה ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיַע ְוָדִוד ,:)קסח וישלח( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְּׂשמֹאל ִיְצָחק

 ָהְיָתה ִמְּסדֹום לֹוט ַהָּצַלת ְוֵכן ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהְּׂשמֹאל ֶאת ָלעֹוָלם ְלָהִביא ַאְבָרָהם ָּדַאג ֶּפַסח ֶׁשְּבֵליל רֹוִאים ָּכאן ְוַגם .'ֶּפה ַהֻּׁשְלָחן'

 ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ֶׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ָהָיה ְזָמן ּוְבאֹותֹו .ֶּפַסח ָהָיה ֶזה ִּכי ַלַּמְלָאִכים ַמּצֹות ָאָפה ֶׁשּלֹוט )ג ,יט בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ְּבֶפַסח

 ַחָּיה ָּכֵעת" ְסדֹום ֲהִפיַכת קֶֹדם ְלַאְבָרָהם ָאְמרּו ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֲהֵרי ִיְצָחק ֵלַדת ִלְפֵני ָׁשָנה ָהָיה ְוֶזה .ָּדִוד ׁשֶֹרׁש ָיָצא ֶׁשִּמָּׁשם

 ְלצֶֹרְך ְורּות ּבַֹעז ֶׁשל ַהִּזּוּוג ְוֵכן .ִיְצָחק ֵלַדת ְלָפָרַׁשת ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ָּפָרַׁשת ֶאת ִהְסִמיָכה ֶׁשַהּתֹוָרה יםרֹוִא ְוֵכן ,"ֵבן ּוְלָׂשָרה

 ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי ."ְׂשעִֹרים ירְקִצ ִּבְתִחַּלת ֶלֶחם ֵּבית ָּבאּו ְוֵהָּמה" )כב ,ב רות( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ְּבֶפַסח ִהְתִחיל ,ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ֻהֶּלֶדת

   אֹותֹו ִסימֹון 'ְּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי ָאַמר "ְׁשֵּתיֶהן ַוֵּתַלְכָנה" )ו ,ג רבה רות( ,ֶּפַסח ִּבְתִחַּלת מֹוָאב ִמְּׂשֵדי ָיְצאּו ְוָנֳעִמי ֶׁשרּות ַּבִּמְדָרׁש

   .ָהָיה ָהעֶֹמר ְקִציר ַהּיֹום  

ְוֵכן ִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ֶׁשָהְיָתה . )ילקוט שמות קסב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש , ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה נֹוַלד ְּבֶפַסחֵלִוי ֶּבן ַיֲעקֹב ַה

ת ַהָּיִמין הּוא ּדֹוֵאג ֶׁשַהְּׂשמֹאל ְּדִבְזַמן ְׁשִליַט. )לב(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ִּבְרַּכת ַצד ַהְּגבּוָרה ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַּכּמּוָבא ְּב

ֶׁשִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ִהְתִחיָלה ִּבְמִכיַרת '  ַהְּבכֹוָרהַמֲאְמֵרי'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּב. ַיְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּבָרָכה ַהּיֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִיְצָחק

   ַהְמַסֵּמל ח"ֶנַצְוֵכן .  ֶׁשְּמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח)ח תעו"או(' ְּפִרי ְמָגִדים'ּומּוָבא ַּב. ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב

  . תאֹוִתּיֹו' ְּבִדּלּוג ה"  ִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזיםחאן ְוַקּצֹא ֶאל ַהָנֶלְך  ")ט, בראשית כז(ֶאת ַצד ַהָּיִמין ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב   

 ּוַבַּבְרְטנּוָרא ָׁשם ְמָבֵאר ֶׁשְּבֶפַסח ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהְּתבּוָאה ִנּדֹוִנין ַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשְּבֶפַסח .)ה טז"ר(ַּבִּמְׁשָנה 

ְוֵכן ַהִחָּטה ַעְצָמּה ְמַסֶּמֶלת . ָנָסה ֶּדֶרְך ִיְצָחקּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַהָּיִמין ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּתבּוָאה ְוַהַּפְר. ָלעֹוָלם

. ְוִחָּטה ִהיא ְּכֶנֶגד ֶחֶסד,  ֶׁשִּׁשְבָעה ִמיִנים ֵהם ְּכֶנֶגד ְסִפירֹות ֶחֶסד ַעד ַמְלכּות.)תיקונים סט(ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר . ֶאת ְסִפיַרת ַהֶחֶסד

 הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶׁשְּבֵליל ֶּפַסח אֹוְמִרים ַהֵּלל ַהָּגדֹול ִּבְגַלל ֶׁשַהֵּלל ַהָּגדֹול ְמַדֵּבר ַעל ).פסחים קיח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

 ָהעֹוָלם ַּגם קֹוֶדם ֶׁשָּזן ֶאת'  ֶׁשל הִמַּדת ַהֶחֶסדְוֵכן ַהֵּלל ַהָּגדֹול ְמַסֵּמל ֶאת . ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְמַחֵּלק ְמזֹונֹות ְלָכל ְּבִרָּיה

 ְוֵכן

 ְוֵכן

ְוֵכן 

ָמִצינּו 



ה 

  ְוֶזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך , ְורֹוִאים ֶׁשֵּליל ֶּפַסח ִמְתַקֵּׁשר ִעם ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִמַּצד ַהֶחֶסד. ַמַּתן ּתֹוָרה ְּכֶׁשּלֹא ָהיּו ְראּוִיים ִמִּמַּדת ַחְסּדֹו

  . ֶׁשִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסדַהְּגֻדָּלהַרֵּמז ַעל ִמַּדת ְמ, ַהָּגדֹולְוֵכן ַהֵּלל . ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ִּכְדֵבַאְרנּו  

ִּבי ִפְרֵקי ְּדַר'ַּכּמּוָבא ְּב,  ְּבֵליל ַהֶּפַסח"ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן"ֶהֶבל ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו 

, ְוֵכן ֲעִׁשירּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְתִחיָלה ְּבֵליל ֶּפַסח. יַע ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ְּבֶׁשַפעְּדִבְזַמן ֶזה ַהָּיִמין ַמְׁשִּפ, )כא(' ֱאִליֶעֶזר

ה ִמֶּזה ַּפְרעֹה ּוְכתֹוָצָא, ִהָּכה אֹותֹו ִּבְנָגִעים ְּגדֹוִלים' ַוה,  ֶׁשָּׂשָרה ִנְלְקָחה ְלַפְרעֹה ְּבֵליל ֶּפַסח)כו(' ִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי ְּדַר'ְּדָמִצינּו ְּב

י ֶׁשַּבֲחָזָרתֹו " ְוַעֵּין ָׁשם ְּבַרִּׁש"ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב" )ב, בראשית יג(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב , ֶהֱעִׁשיר ֶאת ַאְבָרָהם

ְוֵכן מּוָבא . "ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּלֶחם עִֹני ֶׁשל"ר ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר זצ"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו, ָּפַרע ֲהָקפֹוָתיו

 ְוֵכן .ְּדֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהֶּקַמח ָלעֹוָלם. ֶקַמח ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּפַסח ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ֶׁש)וירא' פ' נחל קדומים'(' א"חיד'ַּב

   )יד, שמות יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַחג ַהֶּפַסח . ָממֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמָּצהְוֵכן ,  ַעל ַּפְרָנָסה ְמַדֶּבֶרתְּלִלים ְּבֶפַסחְּתִפַּלת ַטל ֶׁשִּמְתַּפ

  . ן"ָממֹות "ס" םְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכ ן צֹאם ָלֶכּוּוְקח ")שם כא(ְוֵכן ַהָּכתּוב , ן"ָממֹות "ס "ֹואֹתם  ְוַחגֶֹתן ְלִזָּכרֹוםְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכ" 

, ִּדְכֵׁשם ֶׁשַחג ַהַּמּצֹות הּוא ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות, ִצָּוה ֶאת ִמְצַות ְּתִפִּלין ִּביִציַאת ִמְצַרִים' ְּדָלֵכן ה

 ּוַמְׁשִּפיִעים ֶאת ,)צא' א ע"תפילין ח( ל"ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַּכּמּוָבא ִּב, ֶסדָּכְך ְּתִפִּלין ָׁשְרָׁשם ֵמַאָּבא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶח

ְּׂשַפת 'ְוֵכן מּוָבא ַּב. ְּתִפִּליןְּבִגיַמְטִרָּיא " ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה"ְוֵכן ', ַחְׁשַמל ִצִּצית'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר , ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות

 ְוֵכן ִמְצַות ְּתִפִּלין ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ָקְרַּבן ֶּפַסח ֵהן ְׁשֵּתי .ְּבִחיַנת ְזרֹוַע ַהְּנטּוָיה,  ֶׁשֶּפַסח הּוא ְּבִחיַנת ִמְצַות ְּתִפִּלין)ד"ה תרמ"ר( 'ֱאֶמת

' ְּפִרי ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ס ׁשֹוֶטְנְׁשַטְיין סֹוף ֶּפֶרק לּוָלב ַהָּגזּול"ַעֵּין ְּבֶהָערֹות ְּבַׁש. ִמְצוֹות ֶׁשֵאין ְמַחְּנִכים ָּבֶהן ֶאת ַהְּקַטִּנים

' ן ֶׁשִּבְתִפִּלין ֶׁשֵּיׁש ָלּה ד"ְואֹות ִׁשי. ְמַרֶּמֶזת ַעל ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור, ָראִׁשים' ן ֶׁשִּבְתִפִּלין ֶׁשֵּיׁש ָלּה ג" ֶׁשאֹות ִׁשי)קאמרנא פרשת בא(

 ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהִכינּו ְּתִפִּלין ל" זצל ִּדיְסִקין"ְּבֵׁשם ַהגרי' אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּבִסּדּור  .ּכֹוסֹות' ְמַרֶּמֶזת ַעל ד, יםָראִׁש

  . ֶׁשֵהִניחּו ְּתִפִּלין ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ' ַמֲעִביִריםְיָקְרָך ִעָּמם'ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ֵמָהעֹור ְוַהִּגיִדים ֶׁשל ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח, ִּביִציַאת ִמְצַרִים

  .ְורֹוִאים ֶׁשִּמְצַות ְּתִפִּלין ָהְיָתה ֵחֶלק ִמִּמְצַות ָקְרַּבן ֶּפַסח  

 ְסִפיַרת ַעל ְיֵדיחֹון ַעל ָהָמן ָהָיה  ֶׁשַהִּנָּצ:)תיקונים קמח(ּוָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש , )ח, ר י"אסת(ָהָמן ִנְתָלה ְּבֶפַסח ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ַׁשָּבת ַהּיֹום  ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתְּמִטים ִמְּמָלאָכה ְּבַטֲעַנת ַאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁשָהָמן ָאַמר ְל:) מגילה יג( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ַהֶּנַצח

 )שמות יב טו( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ח"ֶנַצ ְוֵכן .ְמֻיָחדְּדַחג ֶזה ִהְפִריַע לֹו ְּבאֶֹפן , ַסח ְורֹוִאים ֶׁשָהָמן ִהְזִּכיר ַרק ֶאת ַחג ַהֶּפ,ֶּפַסח ַהּיֹום

 ְוֵכן, ְּדִמי ֶׁשאֹוֵכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח ּפֹוֵגם ְּבִמַּדת ַהֶּנַצח ַהּׁשֹוֶלֶטת ְּבֶפַסח, ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ְכְרָתהִנ ְוץֵמָחָּכל אֵֹכל "

  ּוְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד , ֶחֶסדֶׁשֶּזה ְּבִגיַמְטִרָּיא , י"ַמַּכִּבת "ר" ִּמְצָרִיםִמָצאָת ָיֹו בי ִּכחֶֹדׁש ָהָאִביב  ")טו, שמות כג(ַהָּכתּוב 

  ..)תיקונים קטו(ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש   

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַּבְרֻחְל ליְטִנ ילֵלְו יׁשִאָה תֹואֹו יןֵּב רֶׁשֶּקַהְו ,םירּוָׁשַלִיִל ִצּיֹון יןֵּב לֵּדְבֶהַה

 'ק ן"ֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו ׁשֵי הָייְצִזְוְקְניִא ְךתֹוְּב ןֵכְו ].ַעּוׁשְי[ ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ריֹויְפִּפַא יםִרְצֹוּנַה אׁשרֹ םֵׁש ִהְׁשַּתְלֵׁשל ןֵכְו

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תינֹוִק תֹוּיִתאֹו ןיַקִתָוֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ׁשָחָּנַה תֶא תֶלֶּמַסְמ 'ק תאֹוְּד

 ,יאִצַּנַה אָבָּצַּב תֹוירּוִעְצִּב תֵרֵּׂשֶׁש ,יאִצַנ יִּנַמְרֶּג אהּוֶׁש יִחְכֹוּנַה ריֹויְפִּפַאָהֶׁש הָנרֹוֲחַאָל םַסְרֻּפֶׁש א"שליט יןִקייְסֵר המֹלְֹׁש

 תַפקּוְתִל תֶכֶּיַּׁשֶׁש הָּפִלְּקַל ֹוּלֶׁש רֶׁשֶּקַה לַע זֵּמַרְמַה .ףֶזיֹו הָיָה יִרקֹוְּמַה מֹוְׁשּו .ג"תשע רָדֲאַּב ט"יְּב ידֹוִקְפַּתִמ שרְֹפִל דֵמעֹו

ְוֵכן 

ִנְרֶאה 

ְוֵכן 



ו 

 מֹוְּׁשֶׁש א"שליט יִנֹויּבִס ןֹוּיִצ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .םֵּיַּתְסִה ידֹוִקְפַּת םַּג ,תֶמֶּיַּתְסִמ הָפקּוְּתַהֶׁש ןיָוֵכְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

 ,הָרָּפ תַׁשָרָּפ תָּבַׁש בֶרֶעְּב אֵציֹו ג"תשע רָדֲאַּב ט"יֶׁש א"שליט 'ו 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .קֵלָמֲע ְּבִגיַמְטִרָּיא סטּויְקִדֶנֶּב

 ְוהּוָמת ָמֶות ִמְׁשַּפט ֵחְטא ְבִאיׁש ִיְהֶיה ְוִכי" .יׁשִאָה תֹואֹו לֶׁש ףֹוּסַל תֶזֶמרֹוָה ,תֵמ תַאְמֻּטִמ יםִרָהְטִנ נּוָא ּהָּב

 ,"ָּתלּוי ֱאלִֹהים ִקְלַלת" ָׁשם בתּוָּכַה ְךֵׁשְמֶה ןֵכְו ".ְצִליָבא ַעל ָיֵתּה ְוִתְצלֹוב" םָׁש םּוּגְרַּתַבּו "ֵעץ ַעל אֹתֹו ְוָתִליָת

 ,ֱאדֹום ְקִלַּפת ְּכֶנֶגד ֶׁשִהיא ֲאֻדָּמה ָּפָרה יֵדְי לַע ִנְטָהִרים זֹו הָּפִלְּקִמּו .ֱאלִֹקים ְהיֹותִל ַהִּמְתַיֶּמֶרת ְּקָלָלהַה לַע זֵּמַרְמ

 ִמּכֹל ּוְטַהְרֶּתם ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקִּתי" הָרָּפ תַׁשָרָּפ תַרָטְפַהְל זֹוִכים ְוָאז ,ְורֹוִמי ַהַּנְצרּות ְקִלַּפת ֶׁשִהיא

 ןֵכְו .יׁשִאָה תֹואֹו הָלְתִנ זָאֶׁש ,ַהְּׁשֵלָמה ַלְּגֻאָּלהְו חַסֶּפ ילֵלְל הָנָכֲה יאִהֶׁש ,"ֶאְתֶכם ֲאַטֵהר ִּגּלּוֵליֶכם ּוִמָּכל יֶכםֻטְמאֹוֵת

 ,דמּוְלַּתַה תֶא ףרְֹׂשִל רּוְזָּג יםִרְצֹוּנַהֶּׁש הַמּו .תרּוְצַּנַה תַּפִלְקִל ןּוּקִּתַה יאִה הָּמֻדֲא הָרָּפֶׁש )ל"רמח אוצרות סוף( ל"ַחְמַרָּב אָבמּו

 יֵנְּב רבּוֲע הָפֵרְׂשִל ּהָמְצַע תֶא תֶרֶסמֹו לכֹוָיְבַּכ היָנִכְּׁשַהֶׁש דסֹו יאִה הָּמֻדֲא הָרָּפ תַפֵרְׂשִּד .הָּמֻדֲא הָרָּפ יןֵאֶׁש םּוּׁשִמ הָיָה הֶז

 תֶא ףרְֹׂשִל יםִרְצֹוּנַה רּוְזָּג הָּמֻדֲא הָרָּפ יןֵאֶׁשְכּו .יםִנָבֲאַו יםִצֵע לַע תֹוָמֲח הָּלִּכֶׁש ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תַפֵרְׂש מֹוְּכ ,לֵאָרְׂשִי

  .דמּוְלַּתַה

 הּוא ,ַּבֶּסַלע ֶׁשָחָטא ַהָּׁשלֹום ָעָליו ַרֵּבנּו מֶׁשה ֵחְטא ִעְנַין )רנד 'ע חוקת 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבא

 ְּבִעְנַין ָחָטא ַמָּמׁש ְוֵכן ',ְוכּו ְּדַקְטנּות ְיסֹוד ְלִהְזַּדֵּוג ְוָגַרם ,ַׁשָּבת קֶֹדם ֶׁשִּנְזַּדֵּוג ָהִראׁשֹון ָדםָא ֵחְטא ַמָּמׁש

 ָּדםַה ֵחְטא ּוָבא .ְּבתּוִלים ַּדם ְּבסֹוד ָּדם ֶׁשִּטְפֵטף ל"ארז ְוִהֵּנה ,ְּדַקְטנּות ְיסֹוד ֶׁשהּוא ,ַּבַּמֶּטה ַהֶּסַלע ַהָּכַאת

 יֵמ אְטֵחֶׁש יםִארֹו .ָנָחׁש ִּגיַמְטִרָּיא ם"ְוָד י"ַׁשַּד ִּכי ַהָּדם ְיִציַאת ִסַּבת ְוהּוא ,ְלָנָחׁש ְךֶּׁשֶּנְהַּפ ַמה ַמֵּטהּו ִמַּצד

 ְךַּפֱהֶנְו ,יםִלתּוְּב םַּד דסֹוְּב םָּד ףֵטְפִטְו ,ילֵעְלִדְּכ םָּד םִע דַחַי י"ַּדַׁש םֵׁש דסֹוְּב אהּוֶׁש ,תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַּב הָיָה היָבִרְמ

 הֵּטַמ תיַנִחְבִּב אהּו תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַהֶׁש ילֵעְל נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .ןֹואׁשִרָה םָדָא אְטֵח לֶׁש היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב ׁשָחָנְל הֶּטַּמַה

 תֶא יםִמָעְּפ שלָֹׁש תֶנֶּיַצְמ הָרֹוּתַה ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ הֶז יִּפ לַע ".ןֹוּיִּצִמ 'ה חַלְׁשִי ָךְּזֻע הֵּטַמ" ,ׁשָחָנְל ְךַּפְהֶּנֶׁש יםִהלֱֹאָה

 ָהֵעָדה ִּבְמִריַבת ִצן ְּבִמְדַּבר ִּפי ְמִריֶתם ַּכֲאֶׁשר" )יד ,כז במדבר( בתּוָּכַּכ .ןִצ רַּבְדִמ םִע דַחַי היָבִרְמ יֵמ אְטֵח

 ְּבתֹוְך ִּבי ְמַעְלֶּתם ֲאֶׁשר ַעל" )אנ ,לב דברים( ןֵכְו ".ִצן ִמְדַּבר ָקֵדׁש ְמִריַבת ֵמי ֵהם םְלֵעיֵניֶה ַבַּמִים ְלַהְקִּדיֵׁשִני

 "ןִצ רַּבְדִמ"ְּד ".ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך אֹוִתי ִקַּדְׁשֶּתם לֹא ֲאֶׁשר ַעל ִצן ִמְדַּבר ָקֵדׁש ְמִריַבת ְּבֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 .ןֹוּיִצ לַע זֵּמַרְמ "ןִצ" ןֵכְו .אְטֵחַה הָיָה םָּׁשֶׁש ןֹוּיִצ תַּדֻקְנ תֶא לֵּמַסְּמֶׁש יַׁשִי ןֶּב דִוָּד לֶׁש רָּפְסִּמַה אהּוֶׁש ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ַעל ִצן ִמִּמְדַּבר ֶנֶגב ַאתְּפ ָלֶכם ְוָהָיה" )ג ,לד במדבר( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,םדֹוֱא ץֶרֶאְו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לבּוְגִּב אָצְמִנ ןִצ רַּבְדִמ ןֵכְו

 ִּתְׁשַעת ֶאֶרץ ֶׁשל ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ִמְקצֹוַע ִמְּתִחַּלת ֱאדֹום ֵאֶצל ֲאֶׁשר "ִצן ִמִּמְדַּבר" י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ".ֱאדֹום ְיֵדי

 ְוֶאֶרץ ,ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְקַצת ,זֹו ֶצלֵא זֹו ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשל ִּבְדרֹוָמּה יֹוְׁשבֹות ֲאָרצֹות ָׁשלֹש ֵּכיַצד .ַהַּמּטֹות

 וָׂשֵעְו דִוָּדֶׁש ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ,ןִצ רַּבְדִמְּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְו םדֹוֱא לבּוְגּו .ֻּכָּלּה מֹוָאב ְוֶאֶרץ ,ֻּכָּלּה ֱאדֹום

 ְּבֵני ְלַמֵּטה ַהּגֹוָרל ַוְיִהי" )א ,טו יהושע( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,דִוָּד לֶׁש טֶבֵּׁשַה הָדהּוְי תַלֲחַנְּב הָיָה ןִצ רַּבְדִמ ןֵכְו .ֹוּב יםִׁשָּגְפִנ

 ֶׁשָּבֶזה .)רעב שמות 'לס השמטות( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ".ֵתיָמן ִמְקֵצה ֶנְגָּבה ִצן ִמְדַּבר ֱאדֹום ְּגבּול ֶאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְיהּוָדה

 ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודֶׁש ינּוִצָמְּד רֵאָבְל הֶאְרִנ .ְמִריָבה ְּבֵמי ַהַּמֶּטה ֵחְטא ֶאת ֶחְלִקי ְּבאֶֹפן ִּתֵּקן הּוא ְנחֶׁשת ְנַחׁש ָעָׂשה ֶׁשּמֶׁשה

 נּוְרַאֵּב ןֵכְו ".ְּבַתְזנּוַתִיְך ֶעְרָוֵתְך ַוִּתָּגֶלה ְנֻחְׁשֵּתְך ִהָּׁשֵפְך ַיַען 'ה ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה" )לו ,טז יחזקאל( ,תֶשחְֹנ אָרְקִנ

 ֶׁשהּוא ָּמִׁשיַחַה דסֹוְּב ,ַּבְּקֻדָּׁשה ַהָּנָחׁש ֶׁשל ַהּׁשֶֹרׁש אהּוְו ,ָקדֹוׁש ָנָחׁש הּוא ַהְּנחֶֹשת ְּנַחׁשֶׁש 'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ׁשַחְנ יִּכ ,תֶשחְֹּנַה ׁשַחְנ םִע ֶׁשַּבַּמְלכּות סֹודַהְי תֶא םַגָּפֶׁש היָבִרְמ יֵמ אְטֵח תֶא ןֵּקַתְל ילִחְתִה הֶשמֹ ןֵכָל .ָנָחׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

   .ׁשָחָּנַה ׁשֶרׁשֹ ֶׁשִּמֶּמּנּו יַחִׁשָמ תיַנִחְבִּב ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹודַּבֶׁש הָּׁשֻדְּקַה דַצ תֶא לֵּמִס תֶשחְֹּנַה
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  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  . דלקמןניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל

ולפי זה , ל לא מונים את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמה"בארנו במאמר שלפי חז

ב תקפים גם לגבי "וכל הרמזים על שנת תשע. ב האמתית"ג היא שנת תשע"שנת תשע

 .ג"שנת תשע

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

 ,אֹוֵמר הּוא ְוֵכן .ַהֵּקץ ֶאת הֹוִדיֵעִני ּתֹאַמר ָּכְך ְוַאַחר ,ת"ֵּבי ף"ָאֶל ֶאָחד ְּבלּוַח ְלָך ְּכתֹב ,ָהָאֶרץ ַעם ְולֹא ַאָּתה

 יםִארֹו ."ָּבָאה ְּגאּוַלי ּוְׁשַנת ְּבִלִּבי ָנָקם יֹום ִּכי" ,אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ."ַהֻּלחֹות ַעל ּוָבֵאר ָחזֹון ְּכתֹוב ַוּיֹאֶמר ַוַּיְעֵנִני"

 אןָּכ ׁשֵיְו .ץֵּקַה תֶא עַדֵיְו ןָיּוּלִמְּב ת"יֵּב ף"ֶּלַאָה תֶא יוָלָע בּתְֹכִיְו ַחלּו חַּקִּיֶׁש לֹו הֶנעֹו 'הַו ,"יַתָמ דַע" 'ה תֶא לֵאֹוׁש קקּוַבֲחֶׁש

 'ק 'צ 'פ 'ע 'ס 'נ 'מ 'ל 'כ 'י 'ט 'ח 'ז 'ו 'ה 'ד 'ג 'ב 'א .ןָיּוּלִמְבּו םָטּוׁשְפִּב תֹוּיִתאֹו ב"כַה לָּכ תֶא בּתְֹכִנ םִא ,אָלְפִנ זֶמֶר

 י"ִדָצ י"ֵפ ן"ִיַע ְך"ֶמָס ן"נּו ם"ֶמ ד"ֶמָל ף"ַּכ ד"יֹו ת"יֵט ת"יֵח ן"ִיַז ו"יָו י"ֵה ת"ֶלָּד ל"יֶמִּג ת"יֵּב ף"ֶּלַא .'ת 'ש 'ר

 ת"יֵט ת"יֵח ו"יָו י"ֵה תֹוּיִתאֹוָּב יּוּלִּמַהֶׁש א"שליט ץַּכ דִוָּד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .5772 אָּיִרְטיַמִגְּב .ו"יָּת ן"יִׁש ׁש"יֵר ף"קֹו

 .ןרֹוֲחַאָה ץֵק תיַנִחְבִּב ,רֵתיֹוְּב יִביַרֵּמַה יּוּלִּמַה םַּג אהּוְו ,ן"יִדיּו דסֹוְּב אהּוֶׁש ב"ע םֵׁש לַע זֵּמַרְל ן"יִדיּוְּב אהּו ו"יָּת י"ִדָצ י"ֵפ

 ז"רמָה ְוהֹוִסיף .תֹוּיִתאֹו ב"כ ןַיְנְמְּכ הֶלעֹו 5+7+7+2 ,5772 לֶׁש תרֹוָפְּסַה םכּוְּסֶׁש א"שליט ִסיּבֹוִני ִצּיֹון 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף

 גֹוּג תֶמֶחְלִמ לַע רֵּבַדְּמֶׁש קסּוָּפַה אהּו ,ך"צפמנ תֹוּיִתאֹו לֵלֹוּכ תֹוּיִתאֹו ב"כַה לָּכ תֶא ֹוּב ׁשֵּיֶׁש ך"תנַּב ידִחָּיַה קּוסָּפַהֶׁש א"שליט

 ִלְׁשּפְֹך ַמְמָלכֹות ְלָקְבִצי ּגֹוִים ֶלֱאסֹף ִמְׁשָּפִטי ִּכי ְלַעד קּוִמי ְליֹום ה"הוי ְנֻאם ִלי ַחּכּו ָלֵכן" )ח ,ג צפניה( ,גגֹוָמּו

 ןֹוׁשְל תיבּוִׁשֲח תֶא קסּוָּפַה ירִּכְזַמ ְךָּכ רַחַא דָּיִמּו ."ָהָאֶרץ ָּכל ֵכלֵּתָא ִקְנָאִתי ְּבֵאׁש ִּכי ַאִּפי ֲחרֹון ּכֹל ַזְעִמי ֲעֵליֶהם

 רֵאֵּב'ַה רֵאָבְּמֶׁש יִפְּכ ".ה"הוי ְּבֵׁשם ֻכָּלם ִלְקרֹא ְברּוָרה ָׂשָפה ַעִּמים ֶאל ֶאְהּפְֹך ָאז ִּכי" .תֹוּיִתאֹו ב"כ ׁשֵי הָּבֶׁש .ׁשֶדּקַֹה

 ץֵק יַתָמ דַע ה"הקב תֶא קקּוַבֲח לַאָׁש )ל"ק עמוד 'משה תפארת' בספר הובא( היָאִלְּפ ׁשָרְדִמְּב אָבמּו הֶז יןֵעְכּו .'הֶשמֹ

 ד"ֶמָל ה"ֵּפ ד"ֶמָל ף"ֶלָא תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ַח"לּו ף"ֶלָא בֵּׁשַחְנ םִאְו .ַחּוּלַּב ף"ֶלָא בּתְֹכִּתֶׁש דַע לֹו רַמָא ,תאֹוָלְּפַה

  .ה"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב אֵציֹו .ת"יֵח ו"אָו

 ַרִּבי ֵּבי ַהּכֵֹהן ַרְכָיהְּב יִּבַר רַמָא )ח רבתי פסיקתא( ,הָרֹוּתַה ראֹו לַע יםִזְּמַרְּמַה תרֹוֵנ ְךֶרֶּד הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש שָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

 ֵׁשׁש ִעְבִרי ֶעֶבד ִּתְקֶנה ִּכי" ַּבּתֹוָרה ְבִּתיַּתִהְכ ָמהָל ,ַלָחְפִׁשי אֹוָתה ֲאִני מֹוִציא ,"תרֹוֵנַּב ְירּוָׁשַלִים ֶאת ֲאַחֵּפׂש"

 ְירּוָׁשַלִים ֶאת ֲאַחֵּפׂש" ןֹוׁשָּלַהֶׁש ינּוְיַה ".תרֹוֵנַּב ַלִיםָׁשְירּו ַאַחֵּפׂש" ָהֵוי ,"ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְשִביִעית ַיֲעבֹד ָׁשִנים

 שמות( ַהְּגֻאָּלה לַע ירִּכְזַמ ׁשָרְדִּמַהֶׁש בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו .הָּלֻאְּגַה לַע תֶזֶּמַרְמַה ,"ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא" ןֹוׁשְּלִמ יאִה ,"תרֹוֵנַּב

 דּוֶׁשִּׁשֲעְּב ַמְלֻכּיֹות ְלֵׁשׁש ֶרֶמז ,"ַיֲעבֹד ָׁשִנים ֵׁשׁש" ,םָׁש יִנקּוְזֶחַּב אָבמּו ןֵכְו ,"ִחָּנם ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב" ,)כב ,כא

 ִּתְקֶנה ִּכי" בתּוָּכַה ןֵכְו .ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ָוֵאיָלְך ִמָּׁשם .ֱאדֹום ,ָיָון ,ָמַדי ,ָּבֶבל ,ֲאׁשּור ,ִמְצַרִים ,ְּבִיְׂשָרֵאל

 "ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ְּׁשִבִעתּוַב" ְךָּכ רַחַאְו .א"תשע דַע יִנֵׁש תִיַּב ןַּבְרֻחֵמ יםִנָּׁשַה רַּפְסִמ 1943 אָּיִרְטיַמִגְּב "ָׁשִנים ֵׁשׁש ִעְבִרי ֶעֶבד

 .יִרְבִע דֶבֶעְּב זָמְרִנ ב"ע ץֵּקֶׁש א"שליט יִנֹויּבִס דִוָּד ןֹוּיִצ 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף .יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגְּב יִרְבִע דֶבֶע ןֵכְו .ב"תשעְּב

  .דֶבֶעְּב זָמְרִנ דִוָּד ןֶּב ןֵכְו

 הֶז יִפְלּו .םְירּוָׁשַלִי ֶׁשל ֵמֻחְרָּבָנּה ֶאָּלא צֹור ִנְתַמְּלָאה לֹא ',כּוְו נֹוֵפל ֶזה ָקם ְּכֶׁשֶּזה )כג ,כה שיתברא( י"ִּׁשַרְּב אָבמּו

 אָקְוַּד ילִחְתַּת ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש הָלדֹוְּגַה הָמקּוְּתַה אבָֹּת יָהֶתבֹוְקִעְּבֶׁש םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶׁש הָלדֹוְּגַה יתִלָּכְלַּכַה היָסִרְּקַהֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנ

 הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִדָסֲחַה יםִּלַּגְתִּמֶׁש יֵנְפִלְו ]יון 'צ[ ,ןֹוּיִצְל יַעִּפְׁשַּמֶש הָּׁשֻדְקִּד דסֹוְיַה לַע היָׁשִּבְלַּמֶׁש הָּפִלְּקַה יאִהֶׁש ,ןָוָי תַּפִלְּקִמ



ח 

 ,ט זכריה( בתּוָּכ ןֵכְו .תלֹוֲעַל לַכּוּת הָּׁשֻדְקִּד ןֹוּיִצ זָאְו ,הָּפִלְקִּד ןֹוּיִצ יאִהֶׁש ,ןָוָי תֶא ילִּפַי ה"הקב ,ןֹוּיִצְל יַעִּפְׁשַהְל הָּׁשֻדְקִּד דסֹוְיַּב

 יםִארֹוְו ,"ּבֹורִּג ְּכֶחֶרב ְוַׂשְמִּתיְך ָיָון ָּבַנִיְך ַעל ִצּיֹון ָבַנִיְך ְועֹוַרְרִּתי ֶאְפַרִים ִמֵּלאִתי ֶקֶׁשת ְיהּוָדה ִלי ָדַרְכִּתי ִּכי" )יג

 תיַרִפְס תֶא תֶלֶּמַסְמַה לֵחָר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןֹוּיִצ ְךִיַנָּב"ֶׁש א"שליט יִנֹויּבִס ןֹוּיִצ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הֶז תַּמֻעְל הֶז ןֵה ןָוָיְו ןֹוּיִּצֶׁש

  .הָּלֻאְּגַה ןַמְז חַסֶּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןָוָי ְךִיַנָב"ּו ,תכּוְלַּמַה

 )יא ,יב( םָׁש אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִל ַעֵגנֹוְּב יםִרָבְּד רּוְקִי ץֵּקַה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַהֵמ יםִארֹו

 ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ְמַחֶּכהַה ַאְׁשֵרי :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים ֶאֶלף ָיִמים ׁשֵֹמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת"

 ב"תשע תַנְׁש אהּו ץֵּקַה םִאְו ".ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה ְׁשלִׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש

 יםִלדֹוְּג יםִּסִנְל לֵאָרְׂשִי םַע הָכָז ּהָּב יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש תֶמֶחְלִמ הָתְיָהֶׁש ז"תשכ תַנְׁש יאִה םֶדקֹו הָנָׁש ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַאֶׁש אֵציֹו

 ִׁשּקּוץ"ַה תֶא ימּוִקֵה ּהָּב הָפקּוְּתַל יַעִּגַנ ,יאִבָּנַה יֵרְבִדְּכ יתִנָרחֹוֲא הָנָׁש 1290 דעֹו בֵּׁשַחְנ םִאְו .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹּב לֵּלַּפְתִהְל רּוְזָחְו

 על ב"ח( 'ירִּפַּסַה תַנְבִל' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ ,יםאִלֵעָמְׁשִּיַה לֶׁש ץּוּקִּׁשַל הָנָּוַּכַה םֵמֹוׁש ץּוּקִּׁשַהֶׁש ררּוָּב הֶז .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמ לַע "ׁשֵֹמם

 אלֵעָמְׁשִּיֶׁש יתִרְּבַה לַע רָכָׂשְּכ ,יםִנָׁש תאֹוֵמ ג"יְל ברֹוָק הֶּזֶׁש ,הָנָׁש 1290 ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב יםִטְלֹוׁש אלֵעָמְׁשִּיֶׁש )לב דף וארא הזהר

 'אָרְזֶע ןְּבִא'ָהְו ,"ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִעְו ןָּדִע" לֶׁש הָאבּוְּנַל רֵּבְסֶה יאִה אתּזַֹה הָאבּוְּנַהֶׁש )ח ,יב דניאל( י"ִּׁשַרְּב אָבמּו ןֵכְו .ג"י ילִגְּב הָׂשָע

 יֵנְּבֶׁש )'ל פרק( 'ֱאִליֶעֶזר ְּדַרִּבי ִפְרֵקי'ְּב אָבמּו ןֵכְו .אלֵעָמְׁשִי תכּוְלַמ לַע "ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִעְו ןָּדִע" לֶׁש הָאבּוְּנַה תֶא רֵאָבְמ )יח ,ז שם(

 יֵנְפִל תַצְק ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב םַקהּו םֵמֹוׁש ץּוּקִּׁשַהֶׁש יִל בּוְתָכְו .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב ןָיְנִּב תנֹוְבִל יןיִדִתֲע אלֵעָמְׁשִי

 בַרָה יִל בַתָכְו .ב"תשע לֶׁש ץֵּקַל ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְל תֶרֶּבַחְתִמ םָנָיְנִמְל 677 תַנְׁשּו .יַתָמ קּוּיִדְּב יםִעְדיֹו אלְֹו ,םָנָיְנִמְל 679 תַנְׁש

 82 לֶׁש הָפקּוְּת הָתְיָה לָבֲא ',תרֹוֹוּדַה רֶדֵס'ְּב אָבּוּמַּכ ז"שצ יםִפָלֲא 'ד תַנְׁשִּב םַקהּוֶׁש ץּוּקִׁש הָיָהֶׁש הָיְנַתְּנִמ א"שליט ץוְרַוְׁש

 יִפְלּו ,א"ח לֵאְנַּבְרַּבֲאָל 'יחֹוִׁשְמ תעֹוּוׁשְי'ִּב אָבּוּמַּכ ,יםאִלֵעָמְׁשִּיַה לֶׁש ץּוּקִּׁשַה תֶא לּוְּטִבּו ,םקֹוָּמַה תֶא ּוׁשְבָּכ יםִרְצֹוּנַהֶׁש הָנָׁש

אל( ֶׁשַהָּכתּוב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ב"תשעְּב הָנָׁש 1335 לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַה םֵּיַּתְסִמ בּוׁש הֶז י נ ד ז ,ט ב  יםִצּוּקִׁש" יםִּבַר ןֹוׁשְלִּב אהּו )כ

 אָצְקַא לֶא יםִצּוּקִּׁשַה תמֹוְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב "יםִצּוּקִׁש" ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה םקֹוְמִּב ׁשֵּיֶׁש יםִצּוּקִּׁשַה יֵנְׁש לַע זֵּמַרְל "םֵמׁשְֹמ

 ןֵכְו .1335 אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה יֵּתְׁש םִע ת"יֵּב ן"ִיַע ן"יִׁש ו"יָּת י"ֵה תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ב"תשע'ה תַנְׁש ןֵכְו .ארַמעֹוְו

 וָׂשֵע לֶׁש רּוּבִחַה יאִה ,וָׂשֵעְל הָאְּׂשִּנֶׁש אלֵעָמְׁשִי תַּב תַלֲחַמְּד .1335 ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע "אלֵעָמְׁשִי תַּב תַלֲחַמ"

 םֵהֶׁש םַהְּמִׁשיִחי יֵנְׁש רּוְּבַחְתִּיֶׁשְּכ .הָנָׁש 1335 רַחַאְל םֵּיַּתְסִי הֶזְו .ַהֻחְרָּבן ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש רמֹוֲחַו רֹוׁש רּוּבִח דסֹוְּב ,אלֵעָמְׁשִיְו

 זֹו הָנָׁשְּד .ב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו תבֹוֵּתַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע רמֹוֲחַו רֹוׁשֶׁש ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,הָּׁשֻדְקִּד רמֹוֲחַהְו רֹוּׁשַה

  .תכּוְלַמּו דסֹוְי ,ַהְּמִׁשיִחין יֵנְׁש רּוּבִח דסֹו יאִה

 יְךִרָּצֶׁש ,יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש תֶמֶחְלִמ יֵרֲחַא רַמָא לֶדְנַמ בַרָהֶׁש קַרְּב יֵנְּבִמ ל"זצ לֶּדְנַמ בַרָה לֶׁש דֹוְכֶּנִמ עַמָּׁשֶׁש יִדהּוּיִמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו

 םֶדֹוּקֶׁש יםִנָׁש תרֹוְׂשֶע יֵנְפִל רַמָאֶׁש מֹוְׁשִּב רַמָא דעֹוְו .אלֵּיִנָּד ףסֹוְּב יםִקסּוְּפַה לַלְגִּב ,יַחִׁשָּמַה תיַאִבְל הָנָׁש 45 דעֹו תֹוּכַחְל

 ׁשֵׁש לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב הָנֹואׁשִרָל יּוָה יםִמָּיַה תֶׁשֵׁש תֶמֶחְלִמ יֵנְפִּלֶׁש יִל בּוְתָּכ ןֵכְו .ב"ארה תיאּוִׂשְנִּב יִׁשּוּכ דמֲֹעַי יַחִׁשָּמַה תיַאִּב

 ינּוִצָמּו .תוֹוְצִמּו ּתֹוָרה יֵרְמֹוׁש םֵהֶׁש ,הֶּזַה ןָיְנִּמַּכ ׁשֵּיֶׁש יםִרְמאֹו םֹוּיַכְו .הָנָׁש יםִרְׂשֶעֵמ הָלְעַמְל יֵנְּב יּוָהֶׁש יםִרָבְּג ףֶלֶא תאֹוֵמ

 ִלימֹות ֵּכן ,ִרּבֹוא יםִּׁשִׁשְּב ָלָאֶרץ ּוְכִניָסָתן ,ִרּבֹוא יםִּׁשִׁשְּב ִמִּמְצַרִים ִציָאָתםְּי ַמה )תקיח הושע ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 אָרְקִּנֶׁש רזֹוֵאָּב אֹויּבִר יםִּׁשִׁש יּוְהִי יַחִׁשָּמַה תיַאִבְּבֶׁש א"ָרְּגַה םֵׁשְּב אָבמּו )ה"פ( 'רֹוּתַה לקֹו' רֶפֵסְבּו .ִרּבֹוא יםִּׁשִׁשְּב ַהָּמִׁשיַח

 בֵאְז תַעְבִג יםִמדּוֱא הֶלֲעַמ רזֹוֱא לֵלֹוּכ הֶזְו ]רֶטֶמילֹוִק 13.5[ ,היָקִּתֲעָה ירִעָה יבִבְס הָּמַא ףֶלֶא 27 לֶׁש סיּוְדַרְּב ,םִיַלָׁשרּוְי יֵרֲעַׁש

 ,"ְּבאֹור" הָּלִּמַה ,60 אָּיִרְטיַמִגְּב קסּוָּפַה לֶׁש ת"רָה ".ה"הוי ְּבאֹור ְוֵנְלָכה ְלכּו ַיֲעקֹב ֵּבית" )ה ,ב 'ישעי( בתּוָּכַּב זָמְרִנְו .'כּוְו

 יּוְהִּיֶׁשְּכ אןָּכ זָּמֻרְּמֶׁש א"ָרְּגַה רֵאָבְמּו .םִַלָׁשרּוְי בֵל אָּיִרְטיַמִגְּב ת"סַהְו ,ןֹוּיִצ אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִנְּׁשַה תֹוּיִתאֹוָה .אֹוּבִר תֹוּיִתאֹו



ט 

 ָהִכי ."ָּלּה ֶׁשֻחְּבָרה ְּכִעיר ַהְּבנּוָיה ְירּוָׁשַלִים" :)א הקדמה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .יַחִׁשָמ אבָֹי ,םִַלָׁשרּוְי בֵלְּב ןֹוּיִצְּב אֹוּבִר 60

 לֶׁש םִיַלָׁשירּוִּב סֵנָּכִי אּלֶֹׁש עַּבְׁשִנ 'הֶׁש יםִארֹו .ְלַתָּתא ֻאְכלֹוָסְך ָּבְך ְּדֵיֲעלּון ַעד ְלֵעיָלא ֲאָנא ֵאיעֹול ְּדָלא ָלְך יָנאאֹוֵמ

 תֶמֱאֶּבֶׁש א"שליט יץִבידֹוִוָּד לייְּבֵל 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָּטַמ לֶׁש םִיַלָׁשירּוִּב ]אֹויּבִר יםִּׁשִׁש[ ,אָסֻלְכאּו סּוְנָּכִּיֶׁש דַע ,הָלְעַמ

 ילִלְכַמ הֶזְו ,בֵאְז תַעְבִגְו יםִמדּוֱא הֶלֲעַמ לֵלֹוּכ םִיַלָׁשרּוְי לֶׁש תֹוׁשָדֲחַה תנֹוכּוְּׁשַה לָּכ יבִבְס הָמחֹו מֹוְּכ הָדָרְפַה רֶדֶּג נּוָּבֶׁש יםִארֹו

 "ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" )כב ,ס 'ישעי( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָמחֹו תֶפֶּקֻמ תַחַא ירִעְל יםִנְפִּבֶּׁש הַמ לָּכ תֶא

 םָהָרְבַאְל רַמָא 'הֶׁש בתּוָּכַּב זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט יִנֹויּבִס דִוָּד ןֹוּיִצ 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף .אֹוּבִר יםִּׁשִׁשְּב אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע

 אָּיִרְטיַמִגְּב ".ֵהָּנה ַעד ָהֱאמִֹרי ֲעֹון ָׁשֵלם לֹא ִּכי ֵהָּנה ָיׁשּובּו ְרִביִעי ְודֹור" )טז ,טו בראשית( .הָּלֻאְּגַה לַע יםִרָתְּבַה יןֵּב יתִרְבִּב

  .ןיַרִא אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע "מִֹריָהֱא" ןֵכְו .יתיִעִבְרָה תלּוָּגַהֵמ הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ "ָיׁשּובּו ְרִביִעי ְודֹור" ןֵכְו .יםִּׁשִׁש

 .ְךָכְל הֶּכְזִנ ןיָסִנ היֶזֵאְּב :יםִלֲאֹוׁש םָּלֻּכֶׁש הָלדֹוְּגַה הָלֵאְּׁשַהְו .ִליָּגֵאל ֲעִתיִדין ּוְבִניָסן ִנְגֲאלּו ְּבִניָסן .)יא ה"ר( אָרָמְּגַּב

 ;םיֶהיֵנֵּב הָאָּכַה יםִׂשעֹו ,יםִרָבְּד יֵנְׁש לֶׁש רּוּבִחַה תַּדֻקְנ תֶא תַעַדָל יםִצרֹו נּוְחַנֲא םִאֶׁש ל"יַזִרֲאָה יֵבְתִכְּב לָלְּכ נּוָל ׁשֵיְו

 לֶׁש ,הָאָּכַה הֶׂשֲעַנ םִא :דאְֹמ דַע אָלְפִנ זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְו .םיֶהיֵנֵּב רּוּבִחַה תַּדֻקְנ אהּו אֵצֹוּיֶׁש רָּפְסִּמַהְו ,ַּבֵּׁשִני דָחֶא יםיִלִּפְכַמ ינּוְיַה

 ,יםִרְּבַחְתִמ םֵה יַתָמ תַעַדָל יֵדְּכ ,ה"ָּלֻאְּג יםִמָעְּפ ח"ַסֶּפ ילִּפְכַנ ינּוְיַה .ו"ָו יִלְּב הָּלֻאְּג הָרֹוּתַּב בתּוָּכֶׁש יִפְּכ ',הָּלֻאְּג'ְו 'חַסֶּפ'

 ,יםִנָׁש 'בְּב הָדֵּלַה ןַיְנִע תֶא תיכּוִרֲאַּב רֵאָבְמ .)רמט פנחס( רַהּזַֹבּו .ןֵמָא יםִמֲחַרְּב ברֹוָקְּב נּוֵּבִל חַמְשִיְו ינּויֵנֵע אּוְרִי .5772 לֵּבַקְנ

 אָבמּוּו ."דקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיָסִנ 'יד ןֵכְו .ןיָסִנְּב ד"יְּב יאִה יןיִחִׁשְמ 'ב לֶׁש הָדֵּלַה תַּדֻקְנ רַּקִעֶׁש תמֹוקֹוְמ הָּמַכְּב םָׁש עָמְׁשַמּו

 יםִמָי ץ"ֵק יֵרֲחַא אָּב ןיָסִנ 'יד ןֵכְו .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ ,םָׁש בתּוָּכַּב "דקָֹּפ" ןֹוׁשָּלַהֶׁש )זט ,ג שמות( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָּב

 רֵאָבְנ ןֵכְו .יםיִחִׁשְמ 'ב ִחּבּור יםִלְּמַסְמַה ,דִוָּד ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיָסִנֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָנָּׁשַה תַּלִחְּתִמ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא הָדיהּוִו םִיַרְפֶא ןֶּב יַחִׁשָמ ןֵכָלְו ,הָנָׁש הָאֵמ לֶׁש יְךִלֲהַּתַּב יןיִחִׁשְמ 'ב יןֵּב רּוּבִחַה תַּדֻקְנ יאִה ב"תשע תַנְּׁשֶׁש

 לֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש ,תנֹורֹוֲחַאָה יםִנָּׁשַּב אלֵעָמְׁשִי תֹוּמֻא תיַלִפְנ לַע רַמָאֶׁש א"יטשל יִלֵאמּוְׁש הּוָיָנְּב ר"גַה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ב"תשע'ה

 יבִבָאָה ןֵכְו .יבִבָאָה גַח אָרְקִּנֶׁש חַסֶּפ דסֹוְּב יאִהֶׁש הָּלֻאְּגַה לַע נּוָל יםִזְּמַרְמ םִיַמָּׁשִמּו ,יִבָרֲעָה יבִבָאָה םֵּׁשַה תּוּיִמְׁשַגְּב

 ר"מֹוְדַאָהֵמ יאִבָנְו .ילֵעְלִדְּכ ,ְמֻאֶחֶרת יִכֲה היָטִּׁשַה יִפְל יַחִׁשָמ תַדֵל לֶׁש םִיַתָנְּׁשַה ילּוִחְתִה זָאֶׁש א"תשע ןיָסִנְּב ילִחְתִה יִבָרֲעָה

 א"שליט יםִלָּבֻקְּמַהֵמ דָחֶא םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ׁשָּמַמ יַחִׁשָמ לֶׁש יוָתֹוּלֻעְפִּכ יִבָרֲעָה יבִבָאָל סֵחַיְתִהֶׁש ל"זצ יםִנמּוֱא יֵרְמֹוּׁשִמ

 יףִסהֹוְו .ׁשָּמַמ הָּלֻאְּגַה תֶא תאֹוְרִל יֵדְּכ םִיַתָנְׁש תֹוּכַחְל יְךִרָצ וָׁשְכַעֶׁש יִבָרֲעָה יבִבָאָה ילִחְתִהֶׁשְּכ א"תשע ןיָסִנ ׁשֶדחְֹּב רַמָאֶׁש

 ןֵכְו ."ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה ה"הוי יִנֲא" בתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִגְּב ב"תשע ןָסִנ 'אֶׁש א"טשלי ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה

 יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ברֹוָּקַה חַסֶּפַּב יַחִׁשָּמַל ןֵנֹוּכְתִהְל ,ב"תשע רכֹוָז תַׁשָרָּפ ש"מוצְּב רֹועּוִׁש רַחַאְל רַמָא א"שליט ףֵסיֹו ע"גרַה ןָרָמ

 .הָּלֻאְּגַה לֶׁש תלֹודֹוְּגַה תכֹוֵפֲהַּמַה הָנְלֶחְתַּת ב"תשע ןיָסִנ ׁשֶדחְֹּבֶׁש א"שליט איַלּוּזַא ןילֹוֵא רַהְדִּת 'ר לָּבֻקְמַה ג"הרה םֵׁשְּב

 הסדר לילש א"שליט סיבוני דוד ציון 'ר ג"הרה והוסיף .ןיַרִא ְּבִגיַמְטִרָּיא לּוֲאְגִנ ןיָסִנֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 תַּדֻקְנ יִּכ .יַחִׁשָמ יםִמָעְּפ 'ב ְּבִגיַמְטִרָּיא םטֹוָא תַצָצְּפֶׁש א"שליט יןִקייְסֵר המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .פרס בגימטריא

 יםִיפּוְצ זֹו הָמָחְלִמְבּו .ןָּמַקְלִדְּכ דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת היָלִחְתַמ זָאֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּב יאִה יםיִחִׁשְמ 'ב לֶׁש רּוּבִחַה

  .ןָּמַקְלִדְּכ םטֹוָא תצֹוָצְפִּב םֵחָּלִהְל

 םֶהָל הָנָעְו .'כּוְו םָתיָטִׁש ירִּבְסַהְל היָנִדְּמַה םקּו ןַמְזִּב יםִאָּנַּקַה יֵנָּבַרֵמ יוָלֵא ֶׁשָּבאּו ל"זצ 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה םֵׁשְּב םָסְרֻפְמ[ 

 .'כּוְו יםִנְפִּבִמ יַעִּפְׁשַהְלּו רחְֹוִלְב ,יםִנֹוּיִּצַהֵמ ףֶסֶּכ תַחַקָל יְךִרָצ ,זָא דַע לָבֲא ,הָנָׁש יםִּׁשִׁש דעֹוְּב יַלאּו הָנכֹוְנ הֶיְהִּת םָתיָטִּׁשֶׁש

  .]רֵאָבְּנֶׁש יִפְּכ םֶהֵמ לֵּדָּבִהְל ןָמְּזַה יַעִּגִהֶׁש יםִאָּנַּקַה תיַטִׁשְּכ קּוְסָּפ םִיַמָּׁשַּבֶׁש הֶאְרִנ הָנָׁש יםִּׁשִּׁשִמ רֵתיֹו תַצְק רַחַאְל םֹוּיַכְו

 ינּוִצָמ



י 

 :ט"ֶּבֶנ ד"ַלִּפי ּו"ְנַתְנָיה ת"ִמינּו ת"ֶמְמֶׁשֶל ַהִּמִּלים ֶאת רֹוִאים ָּבּה א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ַמִּתְתָיהּו 'ר ג"ֵמהרה ַטְבָלה ְוָנִביא

 ָהאֹוִתּיֹות ִעם ַּבֵּנֶטל ֹוןייְוִׁש ןֵכְו .לּכַֹה תֶא רקֲֹעַל ׁשֵּקִּבֶׁש ן"ָבָל ת"ר ט"ֶנֶּב ד"ִּפיַל ּו"ַתְנָיהְנ[ .'אָּׂשִת יִּכ' תַׁשָרָּפ ְךתֹוְּב לּכַֹהְו

 ִניִסיּבֹו ָּדִוד ִצּיֹון 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף .ידִּפַל טֶנֶּב לַע זֵּמַרְמ לֶטֵּנַּב ןֵכְו .ְוַהּכֹוֵלל ָהאֹוִתּיֹות ִעם ,ֲחָראַא ִסְטָרא ְטִרָּיאְּבִגיַמ

  ..]היָּפִלְק ְּבִגיַמְטִרָּיא תֹוּיִתאֹוָה םִע ירִאָיְו .א"ס ְּבִגיַמְטִרָּיא טֶנֶּבֶׁש א"שליט
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