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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע כי תשאפרשת גליון 

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

  .ג"ים תשעִרּוּפת ִמצֹויצֹוִנ

  .ן"רֹור ֵמ"ַה תֹוּיִתאֹו ן"ָמר ָה"רּוָא

 רֶמעָֹּב ג"ַלֶׁש 'ַהְּׁשִמיִני עֹוָלם' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו .יםִרּוּפ לחּוָּיֶׁש םֹוּיַּב רֶמעָֹּב ג"ַל לחּוָי ידִמָּתֶׁש )תכח ח"או( ע"שוְּב

 הָרֹוּתַה תֶא לֵּבַקְל יםִכזֹוְו ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא תֹוּלַגְל דסֹו אָצָי ןִיַי סָנְכִּנֶׁש יםִרפּוְּב מֹוְּכ ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא הֶּלַגְמ

 ִּכי ַהְּסִפיָרה ְיֵמי ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהָּׂשַגת יֹום ִהיא ָּבעֶֹמר ג"ַל )ג חודש ראש( 'תכֹוָלֲה יֵטּוּקִל' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .הָבֲהַאֵמ

 ,יםּפּוִר ֶׁשָחל ַּבּיֹום ָחל הּוא ֵּכן ְוַעל .ֶּׁשִהִּׂשיג ַמה ָאז ֶׁשִהִּׂשיג יֹוָחאי ַּבר ִׁשְמעֹון ְּדַרִּבי ָּבאַר ִהּלּוָלא יֹום הּוא

 יםִרּוּפ תַּלֻאְּגֶׁש 'ִיְצָחק ֵלִוי ִלּקּוֵטי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן ."ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות ְוַאִּביָטה ֵעיַני ַּגל" ְּבִחיַנת ָּבעֶֹמר ג"ַל ְוֶזה

 מֹוְּכ .יוָלֵא הָאְרְקִנ אּלֶֹׁש יםִמָי ג"ל רַחַאְל ׁשרֹוֵוְׁשַחֲאַל הָסְנְכִנ רֵּתְסֶא ןֵכָל ,רֶמעָֹּב ג"ל לֶׁש ל"גַה לֶׁש הָקָּתְמַהַה ּהָּב הָתְיָה

 ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ָעַלי ְוצּומּו ',גֹוְו ,יֹום ְׁשלֹוִׁשים ֶזה ַהֶּמֶלְך ֶאל ָלבֹוא ִנְקֵראִתי לֹא ַוֲאִני" )יא ,ד אסתר( בתּוָּכֶׁש

 ל"ג תֹוּיִתאֹו הָּלִגְמ ןֵכְו ".ַהֶּמֶלְך ֶאל ָאבֹוא ּוְבֵכן ֵּכן ָאצּום ְוַנֲערַֹתי ֲאִני ַּגם ָויֹום ַלְיָלה ָיִמים ְׁשלֶׁשת ִּתְׁשּתּו

 א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ל"ג תֹוּיִתאֹוְּב קָּתְמִנְו ףֵּלַחְתִּמֶׁש ,ם"יִהלֱֹא םֵׁש לֶׁש י"לה תֹוּיִתאֹו ןַיְנִמְּכ ה"מ ,ה"מ

   ,הָּלֻאְּגַל הֶּכְזִנ אּלֶֹׁש לדֹוָּג זֶמֶר אןָּכ חָנמּוּו .לֵלֹוּכַה לַע תֶזֶּמַרְמ הָרֲאְׁשִּנֶׁש 'א תאֹוָהְו ,ן"רֹוֵמ ר"ַה תֹוּיִתאֹו ן"ָמָה ר"רּוָאֶׁש

  .תֶמֱאָה תַמְכָח דּוּמִל יִלְּב ,תֶמֱאֶּב ןָמָה ררּוָאְלּו  

 ,טָׁשְּפַה ְךתֹוְּב דֹוּסַה תֶא הֶּלַגְּמֶׁש ןִיַּיַה תכּוְזִּב ,גנּוֲעַּת םִע הָבֲהַאֵמ הָרֹוּתַה תֶא לֵּבַקְל ֶׁשָּזכּו יםִרפּוְּב יםִארֹוֶׁש םֵׁשְכִּד

 'סָחְנִּפ ייֵלִבְׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .דֹוּסַה תכּוְזִּב הָרֹוּתַה דּוּמִלְּב גנּוֲעַתְל יםִכזֹו יםִרּוּפ תיַנִחְּב אהּוֶׁש ָּבעֶֹמר ג"ַלְּב ְךָּכ

 יםִּלִּמַה םִע רֶמעֹוָּב ג"ַלֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .רֵּתְסֶא תַּלִגְמִּב זָמְרִנ רֶמעֹוָּב ג"ַלֶׁש

   םַעְטִמְל ְּבִגיַמְטִרָּיא הָחְמִׂשֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםִרּוּפַה םיֹו מֹוְּכ הָחְמִׂש םיֹו אהּוֶׁש .הָחְמִׂש ְּבִגיַמְטִרָּיא

   ."ְּכבִֹדי ַּבֲעבֹר ְוָהָיה" ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא ּפּוִרים ְוֵכן .יֵּיַחְּד אָניָלִאֵמ  

 .ן"ַהּנּו ַׁשַער ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבעֶֹמר ג"ַל ּפּוִריםֶׁש )קמג 'ע( ,א"שליט ָוואְלְפסֹון מֶׁשה 'ר ג"הָהרֵמ 'ְוָעֶריָה ִצּיֹון' רְּבֵסֶפ

 ּפּור ִהִּפיל 'ו אֹות ִּבְבִחיַנת ֶׁשָהָיה ֶׁשָהָמן )תעב 'ע פורים( ל"ְלָהֲאִריַז 'יםַחִּי ֵעץ יְפִר'ִּב ֶּׁשּמּוָבא ַמה יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ֶׁשָהָמן )ו"תתרנ אסתר ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ְּבָמְרֳּדַכי ְלִהָּלֵחם ְּכֵדי ן"ַהּנּו ַׁשַער ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִאָּמא ִלְבִחיַנת ַּדְרּכֹו רְלִהְתַחֵּב

 ְלִהָּלֵחם ְּכֵדי 'ַהנ ַלַּׁשַער ְלִהְתַחֵּבר ָרָצה ָהָמןֶׁש ְורֹוִאים ,ָמְרֳּדַכי ֶאת ָעָליו ִלְתלֹות ְּכֵדי ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ָּגבַֹּה ,נַֹח ִמֵּתַבת ֵעץ ָלַקח

 תיַנִחְּב אהּו יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדּקֶֹׁש נּוְרַאֵבּו .יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדּקִֹמ הָיָה ןָמָה לֶׁש ץֵעָהֶׁש אָבמּו )מט( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְבּו .ְּבָמְרֳּדַכי

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶׁשהֹוִציא ַהֲחִמִּׁשים ַלַּׁשַער ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ָּגבַֹּה ָהֵעץ ֵּבין ֶׁשְּמַקֵּׁשר .)נח תיקונים( ּזַֹהרַּב ָמִצינּו ְוֵכן .ן"ַהּנּו ַׁשַער

 אָבמּו

 הֶאְרִנ

 מּוָבא
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 ָהָיה ֶׁשָּׁשם נַֹח ִמֵּתַבת ',נ בַֹּהָּג ֵעץ ָלַקח ָלֵכן .ִמָּׁשם ּכַֹח ְלַקֵּבל ַּגם ְוִנָּסה ',ֵמַהנ הּוא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֶׁשַהּכַֹח ָיַדע ְּדָהָמן .ִמִּמְצַרִים

 ֶׁשל ְּבִׁשיטֹות ְלִהָּלֵחם ִנָּסה ֶׁשָהָמן 'ַהָּזָהב ַׁשְרִביט' ְּבַמֲאַמר ְוִכְדֵבַאְרנּו .'ַלנ ֶׁשָּקׁשּור ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַצד ְלִהָּלֵחם ְּכֵדי ',ַלנ ִחּבּור

 'ַהנ ֶׁשַּׁשַער 'ֶׁשַבע ִמְסָּפר ָּדִגים' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו .ְלִיְׂשָרֵאל ַרק ֵיׁש ',ַלנ ֶׁשִּמְתַחֵּבר חּוטְּדַה לֹו ָעַזר לֹא ְוֶזה .ָמְרֳּדַכי ֶנֶגד ְקֻדָּׁשה

 .ֱאֶמת רּוׁשֹוֶׁשֵּפ קֶׁשט ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ְדרֹורּו ."ַהְּדרֹור ְׁשַנת" )יז ,מו יחזקאל( ַּבָּכתּוב ִנְקָרא יֹוֵבל ֶׁשִּנְקָרא

 ָהְיָתה ְוַהּתֹוָצָאה ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוַבת ָּפַעל ',ַלנ ֶׁשִּמְתַחֵּבר ֶזה ֵעץ ָלֵכן .ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא ֲאִחיָזה ְּבִלי ,ָקדֹוׁש ְּבִחיַנת הּוא ְּדיֹוֵבל

   ְּבִׁשיטֹות ְלִהָּלֵחם ִנָּסה ְּדָהָמן ,ה"ִמְצָו ת"ס "םִמִּׁשיֲח ַּהָּגבֹ ץֵע ּוַיֲעׂש" )יד ,ה אסתר( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֶזה ֵעץ ַעל ָהָמן ֶאת ֶׁשָּתלּו

  .ִמְצָוה ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהן ְקֻדָּׁשה ֶׁשל  

 דָחֶא לָּכ רבּוֲע יםִלָקְׁש יםִּׁשִמֲח םֵהֶׁש ףֶסֶּכ רַּכִּכ יםִפָלֲא תֶרֶׂשֲע לַקָׁש ןָמָהֶׁש )קכז 'ע ב"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רְּבֵסֶפ מּוָבא

 קּוְמֵצי ְמֵלי ֲאָתא רַמָא ןָמָהֶׁש .)טז מגילה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכָלְו .'נַה רַעַּׁשַל רֵּׁשַקְתִהְל יֵדְּכ ,לֵאָרְׂשִי אֹוּבִר יםִּׁשִּׁשִמ

 רַעַּׁשַל תֶרֶּׁשַקְמ ,םיֹו יםִעָּבְרַאְו ְׁשָעהִּת יםִרְפֹוּסֶׁש רֶמעֹ תַוְצִמְּד .ִּדיִדי ַכְסָּפא ַּכְּכֵרי ַאְלֵפי ֲעָׂשָרה ְוָדֵחי ,ִּדיְדכּו ִקְמָחא

   ַׁשַער ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ֵעץֶׁש )רצט 'ע ז"תשנ( ָׁשם מּוָבא דעֹוְו .ןָמָה תֶא הָחְּצִנ יאִהְו ,תעֹובּוָּׁשַה גַח לֶׁש יםִּׁשִמֲחַה

   .ַּבּתֹוָרה יֹוֵבל ֶׁשֻּמְזָּכר ַהְּפָעִמים ְּכִמְנַין ,ֹוֵבלי ְּפָעִמים 'כא ְּבִגיַמְטִרָּיא ּפּוִרים ְּפָעִמים 'גְו .'נ  

 ָאַמר ִּגְּדלֹו ֵהיָכן ַעד ,"ָהָמן ֶאת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְךַהֶּמֶל ִּגַּדל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר" )קכה אות( 'ְּפִליָאה ִמְדַרׁש'ְּב

 .ָלֶזה ֵמֵעֶבר ְולֹא ,ַהֲחִמִּׁשים ַלַּׁשַער ַעד ּכַֹח לֹו ֵיׁש ְּדָהָמן ִלְדָבֵרינּו ְמבָֹארּו .ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ָּגבַֹּה ֵעץ ַעד ַיֲעקֹב 'ר

   ֵמֵעֶבר ְולֹא 'ַהמט ַלַּׁשַער ַעד ֲאִחיָזה לֹו ֵיׁש ְּדָהָמן ַאָּמה 'מט ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָמןֶׁש ,א"שליט יּוְנְגַרייז אּוִרי ָהַרבֵמ מּוָבא ְוֵכן

   .ָלֶזה  

 :)קנח ויצא( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו ."ְוָאֵמן ָאֵמן ָהעֹוָלם ְוַעד ֵמָהעֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ה"הוי ְךָּברּו" )יד ,מא תהילים(

 ֵמןָא ָהעֹוָלם ְוַעד ֵמָהעֹוָלם" ַהָּלׁשֹון ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,ְוַהַּמְלכּות ַהִּביָנה ַעל ְמַרֵּמז "ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן"ֶׁש

 ְוהּוא ,ֱאמּוָנה ַעל ַהְמַרֵּמז ָאֵמן ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ,היָנִּבַה לֶׁש 'נַה רַעַּׁשִמ ִנְמָׁשְך ]ֶהְעֵלם ִמְּלׁשֹון[ ָהעֹוָלם ֶׁשְּקֵצה ְלַרֵּמז ,"ְוָאֵמן

 ַעד ָהעֹוָלם ִמְּקֵצה ַהְינּו ,ָהעֹוָלם ְוַעד עֹוָלםָה ִמן ָלֵכן .ַהִּביָנה ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ַהַּגְׁשִמית ָלָאֶרץ ַעד ִנְמָׁשְך

 ֶאת ְיַמֵּלא 'ה ֶׁשְּכבֹוד ְּדִבְזַמן ."ְוָאֵמן ָאֵמן ָהָאֶרץ ָּכל ֶאת ְכבֹודֹו ְוִיָּמֵלא" ָּכתּוב ְוָלֵכן ,ְוָאֵמן ָאֵמןְל ִמְתַחֵּבר הּוא ,ָקֵצהּו

 הֶאְרִנ הֶז יִּפ לַע .ְוֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשְּלַמְעָלה ָהֱאמּוָנה ְּבִחיַנת ְוָאֵמן ְלָאֵמן ִנְזֶּכה ָאז ,ָנהַלַּתְחּתֹו ַעד ָהֶעְליֹוָנה ֵמָהָאֶרץ ,ָהָאֶרץ ָּכל

 'ייִנִמְּׁשַה םַלעֹו' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְּד ."'ְוגֹו ּדֹדֹו ַּבת ֶאְסֵּתר ִהיא ֲהַדָּסה ֶאת אֵֹמן ַוְיִהי" )ז ,ב אסתר( בתּוָּכַה תֶא רֵאָבְל

 ַוְיִהי" )יג ,לט ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ,ּדֹדֹו ַּבת .ּדֹוִדי ִמְּבִחיַנת ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַּבת ָהְיָתה ְוֶאְסֵּתר .ּדֹוִדי ִּבְבִחיַנת הּוא 'נַה רַעַּׁשֶׁש

 ַלִּמְסָּפר ֶאְסֵּתר ֶׁשל ַהֶּקֶׁשר ַעל ֶרֶמז ָּכאן ְוֵיׁש ."ָׁשָנה ְׁשמֹוִנים ַּבת ָאַמר ְׁשמּוֵאל ,"ֶאְסֵּתר ִהיא ֲהַדָּסה ֶאת אֵֹמן

 הובא( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ןֵכְו  .עַבֶׁש לפּוָּכ עַבֶׁש אהּוֶׁש ,ט"מַה רַחַאְל אָּבֶׁש ייִנִמְׁש תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש ,'נַה רַעַׁש תֶא לֵּמַסְמַה ְׁשמֹוֶנה

 ]יַכֳּדְרָמְל[ ה"הקב לֹו ןֵּמִזְו .ןֵמָא תנֹוֲעַל ּהָדְּמִל רֵּבַדְל היָלִחְתִהֶׁשְּכ דָּיִמ ,"ֲהַדָּסה ֶאת אֵֹמן ַוְיִהי" )'לועז מעם'ב

   ,ּהָתאֹו יקִנֵמ הָיָה יַכֳּדְרָּמֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .ןֵמָא תנֹוֲעַל ּהָדְּמִלֶׁש זֵּמַרְל ,ו"יָו רֵסָח בתּוָּכ "אֵֹמן"ֶׁש יםִארֹוְו .ּהָתאֹו יקִנֵהְו יןִּדַּד

  .הָאָּלִע אָּמִא לֶׁש 'נַה רַעַׁש תַעָּפְׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמ הָקָנֲהַו  

 ,הֶּתְׁשִמ ,הָּיִתְׁש ןֹוׁשְל קַר ,רֵּתְסֶא תַּלִגְמִּב היָלִכֲא ןֹוׁשְל ֻמְזֶּכֶרת אלֹ ַעּוּדַמ הֶׁשְקַמ רֵּתְסֶא תַּלִגְמ לַע 'חַקֶל ףֵסיֹו'

 אָיְׁשקּו יאִבֵמ ןֵכְו ,"לּואְכּתֹ לַאְו יַלָע מּוצּוְו" לֵאָרְׂשִי לַלְכִל הָרְמָא רֵּתְסֶאֶּׁש הַמ ִמְּלַבד .הֶזָּב אֵצֹוּיַכְו תֹוּתְׁשִל

 קַרֶׁש ׁשֵרָפְל םָׁש קַחְדִנְו .ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הֶּתְׁשִמְּב רֶמֶז יֵלְּכ יּוָהֶׁש ֻמְזָּכר אלֹ ַעּוּדַמ ל"זצ ץֵבָקְלֶא ש"רָהְל 'יִוֵּלַה תנֹוְמ' רֶפֵּסִמ

 הֶׁשָק הֶזְו .םָתאֹו ירּוִּכְזִה אלֹ ןֵכָלְו ,ילִגָרָּכ יּוָה רֶמֶּזַה יֵלְכּו היָלִכֲאָהְו ,תַהְּסֻעדֹו רָאְּׁשִמ רֵתיֹו ְמֻיָחד ןֶפאְֹּב הָתְיָה הָּיִתְּׁשַה

 ְוֵכן

 ָמִצינּו

 ָּכתּוב

 רְּבֵסֶפ
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 רֵאָבְל הֶאְרִנ .היָלִכֲא יּוּבִר הָיָהֶׁש עַמְׁשַמּו ,הָּיִתְּׁשִמ הֻרָּבְמ היָלִכֲא עָׁשָר תֹואֹו לֶׁש ֻעָּדתֹוְס .)יב מגילה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמְּד

 ןיָוֵכְו .ַהִּׁשיִתין ןַיְנִעְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה סֹוּכַל תֶרֶּבַחְתִּמֶׁש דסֹוְיַּבֶׁש הָרָטֲעָה תֶא תֶלֶּמַסְמ הָּיִתְׁשִּד

 ְמַגֵּלה'ַּב ַּכּמּוָבא ,ן"ֵּב ְּבִמּלּוי ה"ֲהָוָי ֵׁשם ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת ְּבסֹוד ,ִּדְקִלָּפה דסֹוְיַּבֶׁש הָרָטֲעָהֵמ הָתְיָה ֲאַחְׁשֵורֹוׁש תכּוְלַמ ׁשֶרּׁשֶֹׁש

 ינּוִצָמ ןֵכְו .'כּוְו תֹוַהְּסֻעּד תֶא יםִאְרקֹו מֹוְׁש לַעֶׁש יִרָּקִע רָבָדְּכ הָיִתְּׁשַה ןַיְנִע תּוּיִמְׁשַגְּב םָׁש לֵׁשְלַּתְׁשִה .)קכב אופן( 'ֲעֻמּקֹות

 ַאְרָּבָעה ַמֲחִזיק ָגדֹול ּכֹוס ָלֶהם ָהָיה ָּפָרס ַאְנֵׁשי ֶׁשל ַּתְכִסיס ָהָיה ָּכְך ֵלִוי יַרִּב רָאַמ )תתרמח אסתר ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

   הּוא ִמְׁשַּתֵּגַע הּוא ּוֲאִפּל ֵמת הּוא ּוֲאִפּל ,ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ּבֹו ַמְּׁשִקים ְוֵהם ,ּפּוְסָקא ִנְקָרא ְוהּוא ַׁשְמִציֹות

   .ׁשֹוֶתה  

 יִּתְׁשַו תֶא יאִבָהְל הָּוִצ ֲאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁש 'רֵּתְסֶא תַּלִגְמ לַע יִנֵׁש םּוּגְרַת'ְּב אָבמּו ןֵכְו .הָּיִתְׁש ןֹוׁשְּלִמ יאִה יִּתְׁשַוְּד הֶאְרִנ

 ייֵמִּב ,"הָיָוְרִל ינּוֶאִצֹוּתַו" .)יא מגילה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .ּהָדָיְּב בָהָז תסֹוכֹוְו ּהאָׁשרְֹל רֶתֶּכ םִע יםִדָגְּב אלְֹל יוָנָפְל

 םָׁש 'יִנֵׁש םּוּגְרַת'ְּב אָבמּו ןֵכְו ,הָּפִלְקִּד הָּיִתְּׁשַה תֶא הָחְצִּנֶׁש הֻדָּׁשְקִּד הָּיִתְּׁשַה תיַנִחְּב ֶּדֶרְך ָהְיָתה ּפּוִרים ִּדיׁשּוַעת .ןָמָה

 לַע יבֹוִּכְרִה ןָמָהֶׁשְּכ ירִעָה בחֹוְרִּב יַכֳּדְרָמ יֵנְפִל כּוְלֵּיֶׁש ,םָדָיְּב בָהָז תסֹוֹוּכ םִע יםִרָעְנ ףֶלֶא עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע חַלָׁש ֲאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁש

 יתִפסֹו 'ם תאֹוֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְל הֶקְׁשַמ יםִמָעְּפ 'ב ִרָּיאְּבִגיַמְט ֻּפִריםֶׁש א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"רהָהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .סּוּסַה

   'ב לַע זֵּמַרְמ הֶקְׁשַמ יםִמָעְּפ 'בְּד .ה"ֶקְׁשַמ תֹוּיִתאֹו לֵּבַקְנ ם"ֻּפִרי תֹוּיִתאֹו תֶא הֶצֱחֶנ םִא ןֵכְו .תאֹוֵמ ׁשֵׁש רַּפְסִמ יאִה

  .ּפּוִרים לֶׁש ןִיַּיַה ראֹוְל יםִכזֹוְו ,יםִּיַחְל יםִכְרָבְמּו יםִתֹוּׁשֶׁש יםִדהּוְי  

 יִפְל םַגְו .אָקְוַּד לֶכאֹ ַחלֹוְׁשִל הָתְיָה הָנָּקַּתַהֶׁש אֹו ,הֶקְׁשַמְּב תנֹוָמ ַחלֹוְׁשִמ תַבחֹו יֵדְי יםִאְציֹו םִא יםִנֹואׁשִר תֶקלֲֹחַמ

 לֶׁש ןֶפאְֹּב קַר אֹו ,יםִקְׁשַמ ייֵנִמ יֵנְׁשִּב הָבחֹו יֵדְי יםִאְציֹו םִא יםִקְסֹוּפַה ַמֲחלֶֹקת ֵיׁש ,הֶקְׁשַמ ַחלֹוְׁשִל רָׁשְפֶאֶׁש תיטֹוִּׁשַה

 )כ"סק ה"תרצ( 'הָררּוְּב הָנְׁשִּמ'ַה קֵסֹוּפ ַעּוּדַמ .א"שליט טְרֹוּפַּפַר הֶשמֹ 'ר ג"הרהֵמ אָיְׁשקּו יִּתְעַמָׁשְו .ַמְׁשֶקה דָחֶאְו אֶֹכל דָחֶא

 .הֶקְׁשַמ דָחֶאְו לֶכאֹ דָחֶאְּב יִּגַס ןֵכְו .היָלִכֲא לַלְכִּב הָּיִתְׁשִּד ,יִמָּד ירִּפַׁשְּד הֶקְׁשַמ יןִּדַה אהּוְו יןִלְכאֹו ייֵנִמ

 םִא ;ןֵּכֶׁש לָּכ הֶז יֵרֲהַו .ַמְׁשֶקה ְוֶאָחד אֶֹכל ֶאָחד םַּג רָׁשְפֶאֶׁש יףִסמֹו ְךָּכ רַחַאְו ,ַמְׁשִקים ִמיֵני יֵנְׁש לַע קֵסֹוּפ הָּלִחְתִּבֶׁש עָמְׁשַמּו

 יאִה גָחֶה תהּוַּמֶׁש ןיָוֵּכ ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ַמְׁשֶקה ְוֶאָחד אֶֹכל ֶאָחד ַחלֹוְׁשִל רָׁשְפֶא איַּדַוְּב ,ַמְׁשִקים ִמיֵני יֵנְׁש ַחלֹוְׁשִל רָׁשְפֶא

 ררּוָּב הֶזְּד .ַמְׁשֶקה ְוֶאָחד אֶֹכל ֶאָחדֵמ ַמְׁשִקים ִמיֵני יֵנְׁש ַחלְֹׁשִל יףִדָע ,םַמְׁשִקי ִמיֵני יֵנְׁשִּב רָׁשְפֶאֶׁש יםִקְסֹוּפֶׁש ּוּלֵאְל .הָּיִתְּׁשַה

   תֶא ְךַפָה ,תירֹוִּתַּמַה תיטֹוִּׁשַה מֹוְּכ קַסָּפֶׁש ב"מַהְו .דָביֲעִדְּב קַר אלְֹו היָלִחְּתַכְל יםיִרִּתַמ ,ַמְׁשִקים ִמיֵני יֵנְׁשִּב יםיִרִּתַּמַהֶׁש

  .ילֵעְלִדְּכ הֶקְׁשַּמַה תֶא יףִדֲעַהְל יםִמָעְט םָנְׁשֶי הָּבַרְּדַאְו ,לָלְּכ הֶקְׁשַמ לַע לֶכאְֹל תיפּוִדֲע יןֵאֶׁש זֵּמַרְל רֶדֵּסַה  

 ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ,ַיִין ִּבְבִחיַנת יאֶׁשִה ֶׁשַּבְיסֹוד ָלֲעָטָרה ְלִהְתַקֵּׁשר ְּכֵדי ַהַּיִין ִמְׁשֵּתה ֶּדֶרְך ַהְיׁשּוָעה ֶאת ֶאְסֵּתר ֵהִביָאה ְּדָלֵכן

 ְּבכַֹח ָּפֲעָלה ְּדֶאְסֵּתר ,ן"ַיִי ת"ס "ַהֶּמֶלְך יְּבֵעיֵנ ןֵח יָמָצאִת ִאם" )ח ,ה שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ְלִיְׂשָרֵאל ַהְיׁשּוָעה ֶׁשַפע ֶאת

 יַכֳּדְרָמְל הָזְמָר רֵּתְסֶאְּד ,ׁש"ירֹוִּת ת"ס "ֹוּקַׂש ריִסָהְלּו יַכֳּדְרָמ תֶא ׁשיִּבְלַהְל יםִדָגְּב חַלְׁשִּתַו" )ד ,ד שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהַּיִין

   .ן"ַיִי ת"ס "יַהְּיהּוִד יְלָמְרֳּדַכ ןֵכ ַוֲעֵׂשה" )י ,ו שם( ַּבָּכתּוב ַהְיׁשּוָעה ְּתִחַּלת ְוֵכן .רֶפֵאָו קַׂש יְךִרָצ אלְֹו ַהַּיִין ְּבכַֹח לעְֹפִל רָׁשְפֶאֶׁש

   .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ןָהָמ תיֵּב ַעל יָמְרֳּדַכ" )ב ,ח אסתר( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ן"ַיִי ְוֵכן  

  

  

  

  

  

  

 ןֵכְו

 ֵיׁש

 ִנְרֶאה



ד 

  אָּב ַראָנְעַׁשן הֹויֹוְלִגְלת פֹוָסהֹו

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

' ן ק"ֹוּיִצת ֹוּיִת אֹוׁשה ֵיָייְצִזְוְקְני ִאְךתֹון ְּבֵכְו .לֵלֹוּכם ַה ִעו"שפ  ְּבִגיַמְטִרָּיאריֹויְפִּפַאים ִרְצֹוּנ ַהאׁשם רִֹהְׁשַּתְלֵׁשל ֵׁש ןֵכְו

ה מֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תינֹוִקת ֹוּיִת אֹוןיַקִתָוא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ׁשָחָּנת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ' ת קאֹוְּד

ש רְֹפד ִלֵמעֹו, יאִצַּנא ַהָבָּצ ַּבתֹוירּוִעְצת ִּבֵרֵּׂשֶׁש, יאִצי ַנִּנַמְרא ֶּגהּוי ֶׁשִחְכֹוּנר ַהיֹויְפִּפַאָהה ֶׁשָנרֹוֲחַאם ָלַסְרֻּפא ֶׁש"ין שליטִקייְסֵר

. ףֵסיֹון  ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְתת ִלֶכֶּיַּׁשה ֶׁשָּפִלְּק ַלֹוּלר ֶׁשֶׁשֶּקל ַהז ַעֵּמַרְמַה. ףֶזיֹוה ָיי ָהִרקֹוְּמ ַהמֹוְׁשּו. ג"ר תשעָדֲאט ַּב"י ְּבידֹוִקְפַּתִמ

ת ָּבב ַׁשֶרֶעא ְּבֵציֹוג "ר תשעָדֲאט ַּב"יא ֶׁש"שליט' ו' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םֵּיַּתְס ִהידֹוִקְפם ַּתַּג, תֶמֶּיַּתְסה ִמָפקּוְּתַהן ֶׁשיָוֵכְו

ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות " :יׁשִא ָהתֹול אֹוף ֶׁשֹוּסת ַלֶזֶמרֹוָה, תת ֵמַאְמֻּטים ִמִרָהְט ִננּו ָאּהָּב, הָרָּפת ַׁשָרָּפ

ִקְלַלת ֱאלִֹהים "ב ָׁשם תּוָּכ ַהְךֵׁשְמן ֶהֵכ ְו".ְוִתְצלֹוב ָיֵתּה ַעל ְצִליָבא"ם ם ָׁשּוּגְרַּתַבּו" ְוהּוָמת ְוָתִליָת אֹתֹו ַעל ֵעץ

 ,ֱאדֹום ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ְקִלַּפת ֲאֻדָּמהי ָּפָרה ֵדל ְי ִנְטָהִרים ַעה זֹוָּפִלְּקּוִמ. ֱאלִֹקים ַהִּמְתַיֶּמֶרת ִלְהיֹות ְּקָלָלהל ַהז ַעֵּמַר ְמ,"ָּתלּוי

ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל "ה ָרת ָּפַׁשָרת ָּפַרָטְפַהְוָאז זֹוִכים ְל, ֶׁשִהיא ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ְורֹוִמי

  .יׁשִא ָהתֹוה אֹוָלְתז ִנָאֶׁש, ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמהח ְוַסיל ֶּפֵלה ְלָנָכיא ֲהִהֶׁש, "ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם

ְּדִצּנֹור .  ֶׁשל ָּבָלק ּוִבְלָעם ֶנֶגד ִנְׁשַמת ָּדִוד ְוַהָּמִׁשיַח ָהְיָתה ֶנֶגד ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאלִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדִמְלַחְמָּתםְועֹוד 

ְוֵהם ִנּסּו ', ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּב ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשְךֶרַהַּפְרָנָסה ִנְמָצא ְּבַיד ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעה זֹו ֶּד

ָּכל ַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְכִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמּכַֹח ְּבָרכֹות ֶׁשֵּבְרָכם ִּבְלָעם  )ד, ר ג"דב(ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . ִלְפּגֹם ְּבִצּנֹור ֶזה

ָלֵכן ִמְּבָרָכה זֹו . א ָהַפְך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקְוַה, ַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלַהְיינּו ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם ִנּסּו ִלְפּגֹם ַּב. ָהָרָׁשע

  . ְּדַכָּוַנת ַהְּקָלָלה ָהְיָתה ִלְפּגֹם ְּבִצּנֹור ַהַּפְרָנָסה, אֹוְכִלין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו . ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבָאה ֶּדֶרְך ָּבָלק, ָּדִוד ָּבא ָלעֹוָלם ֶּדֶרְך ָּבָלקְּדֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשְוִנְרֶאה 

ׁשּוב ֶאל "א ָאַמר לֹו  הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהָלֵכן . ֶׁשִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָּבאּו ִמּכַֹח ָּבָלק ּוִבְלָעם ְּבַיַחד' ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ְּבַמַאְמֵרי 

ֶׁשַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ָהְיָתה ַחֶּיֶבת ָלבֹוא ֶּדֶרְך ַהְּקִלָּפה ְּדִהיא ' ִהְתַקְּדׁשּות ַּבֲאִכיָלה'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . "ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר

ּוַמְּטַרת ַהְּבָרָכה ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ִהיא ְּכֵדי . ְוַהְּקִלָּפה ׁשֹוֶלֶטת ָעָליו, ַעת ֶׁשֻרּבֹו ַרע ּוִמעּוטֹו טֹובְּבָרָכה ִּבְדָבִרים ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלֵעץ ַהַּד

  .ְלַקֵּדׁש אֹוָתם ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם

 תֹואֹוה ְּבָללּוה ְּכָתְיד ָהִות ָּדַמְׁשִּנן ֶׁשיָוא ֵּכָּלֶא, הָּפִלְּקת ַהַּכְרִּבם ִמלֹוָׁשס ְול ַחֵּבַקל ְמֵאָרְׂשם ִיַער ֶׁשַמה לֹוָנָּוַּכין ַהק ֵאֶמעֹר ֶתֶיְבּו

ם ָלעֹוי ָּבִמְׁשַּגע ַהַפֶּׁשַהז ֶׁשֵּמַרְל, םָּכְרד ַּדִוָּדא ִמָּבה ֶׁשָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁש ֶאיעּוִּפְׁשַי ְוכּוְרָבם ְיָעְלִבק ּוָלָּבב ֶׁשֵבסֹו' ה, קָל ָּבְךתֹון ְּבַמְז

ה ָרָז ֲחְךֵפָהא ֵיּלֹר ֶׁשֵהָּזִהְלּו, תּוּיִמְׁשַּגת ַה ֶאׁשֵּדַק ְליְךִרָצְו, דִות ָּדַמְׁשִנת ְּבֶזֶחק אֹוָלת ָּבַּפִלְּק ֶׁשמֹוה ְּכָּפִלְּקת ַהיַזִח ֲאֹו ּבׁשה ֵיֶּזַה

ה ָׁשָרָפם ְל ֵׁשנּוְת ָנַעּוּדַמ) א סימן יא"לחיד' יוסף אומץ'עיין (ים ִׁשְרָפְמת ַהַיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיה ְמי ֶזִפְלּו. םָעְלִבק ּוָל ָּבצּוָר ֶׁשמֹוה ְּכָלָלְקִל

ים ִנְּוַּכְת ִמנּוָא, ןָמ ְזתֹואֹוק ְּבָלָבה ְּבָללּוה ְּכָתְיד ָהִות ָּדַמְׁשִּנן ֶׁשיָוֵּכ. הָרה ָזָדבֹות ֲעיַנִחא ְּב הּומֹוְּׁשע ֶׁשָׁשָרק ָהָלל ָּבה ֶׁשָרֹוּתַּב

ם ֵׁשְו. לֵאָרְׂשִיה ְלָסָנְר ַּפיַעִּפְׁשַהאת ְלּזֹה ַהָׁשָרָּפי ַהֵכָלֲהל ַמת ָּכיל ֶאִבהֹוה ֶׁשָּׁשֻדץ ְקיצֹוִּנה ַהָתְייא ָהִהֶׁש, כֹותֹוְּבד ֶׁשִו ָּדתַמְׁשִנְל

  .ֹומְצק ַעָלם ָּבל ֵׁשם ַעלֹוָׁשס ְוא ַחלְֹו, קָלָבל ְּבלּוה ָּכָיָהד ֶׁשִום ָּדל ֵׁשא ַעה הּוָׁשָרָּפַה

ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר " )ה, במדבר כב(ב תּוָּכל ַהַע) בלק קפד (ל"ְלָהֲאִריַז' ַהְּפסּוִקיםַׁשַער 'ְּב

ל ֵּבַקְּמֶׁש, הָרתֹוא ְּפָרְקִּנד ֻׁשְלָחן ַהֹוסיא ְּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיֶׁש', ה"של'ה ַלֶמֹון ּדֶפאֹר ְּבֵאָבְמ" ַעל ַהָּנָהר

 ּוּלת ֵאמֹוָׁשְּנם ִמָתיָקִנ ְיַחּכֹ ִמּוּסם ִנֵה, ת ָּבָלק ּוִבְלָעםַּפִלי ְקיֵד ִּביּו ָהיַחִׁשָמד ּוִות ָּדמֹוְׁשִּנן ֶׁשיָוֵכְו, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמר ַהָהָּנַהֵמ

' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'ה ִלָהָּגַהְבּו. ֹוה ּבָללּוה ְּכָתְיָהיא ֶׁשִבָּנל ַהֵאמּות ְׁשַמְׁש ִנַחכֹה ְּבמֶׁשם ְּבֵחָּלִהה ְלָּסח ִנַרּקֹ ֶׁשמֹוְּכ, לֵאָרְׂשִים ְּבֵחָּלִהְל



ה 

ֻּׁשְלָחן ַהת ַהַּפְרָנָסה ֵמַעָּפְׁשד ַהֶגה ֶנָתְית ָּבָלק ּוִבְלָעם ָהֶמֶחְלִמ ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.תה רּוּפֹת ֹוּיִת אֹו"הָרתֹוְּפ"יף ֶׁשִס מֹו)רצה(

ז ֵּמַר ְמהָרתֹוְּפן ֵכְו. הָׁשָרָּפת ַּבֶזֶמְריא ִנן ִהֵכת ָלת רּוַעָּפְׁשד ַהֶגה ֶנָתְים ָהָּתְמַחְלִמּו. רָהָּנַהל ֵמֵּבַקְּמֻּׁשְלָחן ֶׁשז ַהָמְרן ִנֵכָל, דִו ָּדְךֶרֶּד

  .'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר הָרֹוּת יַעִּפְׁשַּמַהה  ֶּפדסֹויא ְּבִהד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלל ַמַע

ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא : 'ְוגֹו' לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה" )ואילך, ד, דברים כג(ה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּפסּוִקים י ֶזִּפַעל 

 ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם ָךֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי ְּבֵצאְתְךִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר

 ָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָך ְּלָךֱאלֶֹהי'  הְך ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפָֹךֱאלֶֹהי' ְולֹא ָאָבה ה: ָּךַנֲהַרִים ְלַקְלֶל

 ָמה ַהַּטֲעָנה ַעל ַעּמֹון )רבנו בחיי' ע(ְוִהְקׁשּו ַהְמָפְרִׁשים . " ְלעֹוָלםָךָמם ְוטָֹבָתם ָּכל ָיֶמילֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלֹ: ָךֱאלֶֹהי' ה

ְוִכי ֵהם ַחָּיִבים ָלֵתת ִלְבֵני , " ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִיםְךַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר"ּומֹוָאב 

ֲאֶׁשר לֹא " )א, נחמיה יג(ּוָמִצינּו ָלׁשֹון זֹו ַּגם ַּבָּפסּוק . ֲהֵרי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַּבִּמְדָּבר ָמן ֶלֱאכֹל ּוְבֵאר ִלְׁשּתֹות, ל ֶלֶחם ּוַמִיםִיְׂשָרֵא

 ַּבֶּלֶחם ּוַבָּמִים ַוִּיְׂשּכֹר ָעָליו ֶאת ִּכי לֹא ִקְּדמּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ָיבֹוא ַעּמִֹני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ָהֱאלִֹהים ַעד עֹוָלם

ּוֵפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֶׁשַהַּכָּוָנה ֶׁשֶהְחִטיאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל , י ַּבֻחָּמׁש ִהְרִּגיׁש ַּבּקּוְׁשָיא"ּוֶבֱאֶמת ַרִּׁש. "ִּבְלָעם ְלַקְללֹו

 ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת ֶאת ַהָּפסּוק ִּכְפׁשּוטֹו ְולֹוֶמֶדת :)יבמות עו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹוֲאָבל ֲעַדִין ָקֶׁשה ְּדֵאין ַהִּמ. ִּבְזנּות

ן "ְוֵכן מּוָבא ָּברמב.  ַּבָּקָהלָלֵכן ַעּמֹוִנּיֹות ּומֹוֲאִבּיֹות לֹא ֶנֶאְסרּו ָלבֹוא, ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִאָּׁשה ֵאין ַּדְרָּכּה ְלַקֵּדם ְּבֶלֶחם ּוְבַמִים

  . ְודֹוֲחִקים ַּבָּפסּוק ֶׁשַהַּכָּוָנה ַרק ַעל ִמְדָין ְולֹא ַעל מֹוָאב. ּוְבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ֶׁשַּמְקִׁשים ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהּמֹוֲאִבים ֵּכן ִקְּדמּו ְּבֶלֶחם ּוְבַמִים

 ְּכַלל ֶׁשל ּוַבַּמִים ַּבֶּלֶחם ֶׁשִּנְלֲחמּו ּומֹוָאב ַעּמֹון ַעל ַאַחת ַטֲעָנה הּוא ַהָּפסּוק ְּדָכל ,ַהֻּקְׁשיֹות ָּכל תְמֻיָּׁשבֹו ְּדָבֵרינּו ִּפי ְוַעל

 ָיְדעּו ֵהםֶׁש ֶׁשֵּכיָון ְמַרֵּמז ְוַהָּכתּוב .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַּבַּפְרָנָסה ִלְפּגֹם ְוִנּסּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל ִּבְלָעם ֶאת ֶׁשָּׂשְכרּו ָּבֶזה ,ִיְׂשָרֵאל

 ֶׁשֵּמֶהם ָלֶהם ְלַרֵּמז ,ּוַמִים ֶלֶחם ָלֶהם ְוָלֵתת ַּבִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְלַקֵּדם ְצִריִכים ָהיּו ,ֶאְצָלם ִנְמָצא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֶׁשַהֶּׁשַפע

 ְוָלֵכן .ֶזה ְּבָדָבר ִלְפּגֹם ְלַנּסֹות ִּבְלָעם ֶאת ָׂשְכרּו עֹוד ,ָּכָראּוי מּוִקְּד ֶׁשּלֹא ַרק ֶׁשּלֹא ֲעֵליֶהם ַהַּטֲעָנה ְוִעַּקר .ּוַמִים ֶלֶחם ָלֶהם ָיבֹאּו

 ."ִּבְלָעם ֶאת ָעָליו ַוִּיְׂשּכֹר" ,"ִּבְלָעם ֶאת ָךָעֶלי ָׂשַכר ַוֲאֶׁשר" ִּבְנֶחְמָיה ַּבָּפסּוק ְוַגם ִּבְדָבִרים ַּבָּפסּוק ַּגם ַהִחּבּור ו"ָוי ֵיׁש

ה ַמּו, םָעְל ִּבתיַרִכְׂשת ת ֶאֶנֶּיַצה ְמָרֹוּת ַהַעּוּדַמ' קָחְצת ִיַּלִהְּק'ת ַהַיְׁשת קּוֶבֶּׁשֻיְמ ּו.ַאַחת ַטֲעָנה ֵהן ַהַּטֲענֹות יֶׁשְּׁשֵּת ְלַרֵּמז

 יּוָהֶׁש, םיֶהֵּפַלה ְּכָנֲעַּטת ַהיל ֶאִּדְגם ַמלּוְׁשַּתן ַהַיְנִע ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. מּוְּלא ִׁשּלֹ ֶׁשאֹו, םָעְלִב ְלמּוְּלם ִׁשה ִאֶּנַׁשה ְמֶּז

 ַעל ַרק ָהְיָתה ֶׁשַהַּטֲעָנה ֶׁשֵהֵבאנּו ִּביָבמֹות ַהְּגָמָרא ְמבֶֹאֶרת ְוֵכן. ףֶסה ֶּכֶיְהא ִיל לֵֹאָרְׂשם ִיַעְּלי ֶׁשֵדְּכ, ףֶסם ֶּכֵּלַׁשים ְלִנָכמּו

 ְיֵדי ַעל ְולֹא ,ְוָׂשֵריֶהם ּוִבְלָעם ָּבָלק ֶׁשֵהם ַהְּזָכִרים ְיֵדי ַעל ָהְיָתה זֹו ְּדִמְלָחָמה .ַהְּנֵקבֹות ַעל ְולֹא ,ּומֹוָאב ַעּמֹון ֶׁשל ַהְּזָכִרים

 ּדֹוֵאג ּוְׁשַיתק ְמֻיֶּׁשֶבת ּוָבֶזה .ָּבֶזה ֵחֶלק ָהָיה לֹא ְּדַלָּנִׁשים ּוְבַמִים ְּבֶלֶחם ְלַקֵּדם ַּדְרָּכּה ֵאין ֶׁשִאָּׁשה ַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ְוֶזה .ַהְּנֵקבֹות

 ִהיא ַהַּטֲעָנה ְּדִעַּקר ,ִיְׂשָרֵאל ְנׁשֹות ֶאת ּוְבַמִים ְּבֶלֶחם ִקְּדמּו ֶׁשּלֹא ַהָּנִׁשים ַעל ַטֲעָנה ֵאין ַמּדּוַע ָׁשם אַּבְּגָמָר ַהּמּוֵבאת ָהֲאדִֹמי

 ָּבָלק ֶׁשל ַּבְּקָללֹות ֵחֶלק ָלֶהן ָהָיה לֹא ֶׁשַהָּנִׁשים :)מח יבמות( ְלִמיִּבירּוַׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ָּבֶזה ֵחֶלק ָהָיה לֹא ֶׁשַּלָּנִׁשים ַהְּקָללֹות ַעל

   .ֶזה ְּבָדָבר ַטֲעָנה ֲעֵליֶהן ָהְיָתה ְולֹא ּוִבְלָעם

ָאב ָּבֶזה ֶׁשֶהְחִטיאּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ה ַהַּטֲעָנה ַעל ִמְדָין ּומֹוְּדַמ. י ַּבֻחָּמׁש ָקֶׁשה ְמאֹד ֵמַהְּגָמָרא ִּביָבמֹות"ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַרִּׁש ּוֶבֱאֶמת

 :)רות צה(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . ן ָהָיה ָראּוי ֶלֱאסֹר ֶאת ַהָּנִׁשים ָלבֹוא ַּבָּקָהלם ֵּכְוִא, ֲהֵרי ֵחְטא ֶזה ָהָיה ַעל ְיֵדי ַהָּנִׁשים, ִּבְזנּות

ּוְמַיֵּׁשב ֶׁשָהֲאָנִׁשים ֵהִביאּו אֹוָתן ְּבַעל ָּכְרָחן ֶׁשִּיְזנּו ִעם , ׁשֹות מֹוָאב ֶׁשֶהְחִטיאּו ַּבְּזנּותֶׁשַּמְקֶׁשה קּוְׁשָיא זֹו ַמּדּוַע ֵאין ַטֲעָנה ַעל ְנ

ב ֶׁשַהּכֹל ַטֲעָנה ַאַחת י ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַהָּכתּו"ְוִנְרֶאה ְּדַגם ְלִפי ֵּפרּוׁש ַרִּׁש. ְוָכל ַהַּטֲעָנה ַּגם ָּבֶזה ָהְיָתה ַרק ַעל ַהְּזָכִרים, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִלְפּגֹם ַּבַּפְרָנָסה ֶׁשל  ְּדִעְנַין ַהְּזנּות ַּגם ָהָיה ֵמֲעַצת ִּבְלָעם. ַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ֶׁשִּנּסּו ִלְלחֹם ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ְּבִעְנַין ַהְּזנּות ְוַהְּקָללֹות

י ִרְמל ִזא ֶׁשְטֵחת ַהם ֶאַרי ָּגִּבְזל ָּכ ֶׁשיָהִבר ָאצּוְּד, רצּוא ָּיִרְטיַמִגְּבי ִּבְזי ָּכִרְמִּזא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה .ִיְׂשָרֵאל

  .ׁשָרְדִּמַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, תנֹוְז ִלּהָת אֹויַחִרְכִהֶׁשְּכ, יִּבְזָכְו



ו 

ת כּוְזִּב, "ְּבִריִתי ָׁשלֹום ",דסֹוְית ַהמּוֵלְׁשה ִּבָכס ָזָחְנִפה ְּדֶאְרִנ. "ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" )יב, במדבר כה(ָּכתּוב 

א ֶחֶבר "ָלרי' ֵּבית עֹוָלִמים'ר ן מּוָבא ְּבֵסֶפֵכְו. תכּוְלַּמד ַלסֹוְיר ַהּוּבת ִחם ֶאּגְֹפִלף ְוֵסת יֹויַרִכת ְמיַנִחְבא ִּבטֲֹחי ַלִרְמִּזע ִמַנא ָמהּוֶׁש

, ּוִפיְנָחס ִהְתַלֵּבׁש ִּבְלבּוׁש ִקְנָאה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת יֹוֵסף ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה, יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ִקְנָאהֶׁשַהִּמָּלה , )ה ותאנא"ד. דף קמט(

' ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים'ְּב ְוֵכן מּוָבא .ד ַלַּמְלכּות ֶׁשִּפיְנָחס ְּבַקָּנאּותֹו ִחֵּבר ְיסֹו:)תשא נו(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש  .ְּכֶׁשִּקֵּנא ַעל ַמֲעֵׂשה ִזְמִרי

  . ֶׁשִּפיְנָחס ָהָיה ִּגְלּגּול יֹוֵסף)הקדמה לב(ל "ְלָהֲאִריַז

 טֹוב ְוָׁשלֹום ְּד" ְלעֹוָלםָךלֹא ִתְדרׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל ָיֶמי"א ֶׁשָּלֵכן ָּכתּוב "ַּכְתִריֵאל ּכֵֹהן שליט' ג ר"ָהרהְוהֹוִסיף 

ְוֵכיָון ֶׁשִּמְדָין ּומֹוָאב ִנּסּו ִלְפּגֹם ֶאת ַהְיסֹוד . .)חקת סה(ַּכּמּוָבא ְּבזַֹהר ָחָדׁש ,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותעֹוָלםְו, ֵאּלּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ַהְיסֹוד

ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים , ָלֵכן ֶנֶעְנׁשּו ַּבְיסֹוד ֶׁשָּלֶהם, סֹוד ַלַּמְלכּותְוֵכן ִלְפּגֹם ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ַהְי, ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ְזנּות

  . ָלבֹוא ַּבָּקָהל ְוִלָּנֵׂשא ְלִיְׂשְרֵאִלית

יא ִבָהה ְלָתְים ָהָתָסָנְרַּפית ֶׁשִרלֹוי ְּבֵלְּדַגים ְמִרָע ְנ לֹוגּוֲעָל, יחֹויִרם ִּבִיַּמת ַהא ֶאֵּפע ִריָׁשִלֱאר ֶׁשַחַאְל.) סוטה מז(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ם ִיַנְׁשים ּוִעָּבְר ַאפּוְרָטר ְוַעַּיַהים ֵמי ֻּדִּבֵנ ְׁשאּוְצָיְו, םָתל אֹוֵּלע ִקיָׁשִלֱאֶו', כּו ְוַחֵרה ֵקֵל ֲע לֹורּוְמָאְו, יםִרֵחת ֲאמֹוקֹוְּמם ִמִיַמ

ֻהְבְקעּו ,  מֹוָאבְךֶׁשִהְקִריב ָּבָלק ֶמֶל, ִּבְׁשִביל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ָקְרָּבנֹות, ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנאה יָפִסַהְּגָמָרא מֹוְו. יםִרָעְנ

ל ַלְגל ִּבֵאָרְׂשל ִים ֶׁשָתָסָנְרַפ ְּבַעּגְֹפ ִלצּו ָרּוּלים ֵאִרָעְנִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ִּד. ִמִּיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ְיָלִדים

ן ֵכְו. קָלת ָּבַלְלם ִקֶהה ָּבָעְגא ָּפיָלֵּמִמ, ילֵעְלִדב ְּכָאת מֹוַּפִלת ְקת ֶאֶלֶּמַסְמית ַהִרלֹוי ְּבֵלְּדַג ְמיּום ָהַגְו, קָל ָּבמֹום ְּכֶהָּלם ֶׁשָתָבטֹו

ג ְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. םָעְלִבק ּוָלל ָּבּוּגְל ִּגיּוים ָהִּבֻּדי ַהֵנְּׁש ֶׁש)'אות ב' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבמּו

יב ִרְקִהת ֶׁשנֹוָּבְרב ָק"מת ַהכּוְזִּב, תה רּוָּנֶּמה ִמָאְצָּיה ֶׁשָתְכית ָזִרלֹוְּבת ַהַּפִלְּקז ֶׁשֵּמַרְל. תב רּו"מ  ְּבִגיַמְטִרָּיאיתִרלֹוְּבא ֶׁש"שליט

  .קָלָּב

ן ֵכָל, ּוּלים ֵאִרָעב ְנ"מים ְוִנְתַעְּברּו ְּבִרּוּפִּכם ַהיל יֹוֵל ְּבּוׁשְּמ ִׁשּוּלים ֵאִרָעב ְנ"ל מם ֶׁשיֶהֵתֹוּמִא ֶׁש.)פקודי רכד(ר ַהזֹ ַּבינּוִצָמ ןֵכְו

ן ֵכָל, הָנעֹו ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוֹוין ּבֵאם ֶׁשקֹוָמה ְלָאָּלא ִעָּמִאים ְלִל עֹוֹום ּבא יֹוים הּוִרּוּפִּכם ַהיֹוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. םָגם ְּפֶהה ָּבָיָה

ל ָּכ' כּות ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוֶדֶּגַנְתיא ִמִהה ֶׁשם ֶזיֹות ְלֶכֶּיַּׁשה ַהָּפִלְּקם ַהר ִעֵּׁשַקְתה ִמם ֶזיֹום ְּבֵגֹוּפי ֶׁשִמּו, ּוּלים ֵאִרָבְדים ִּבִרסּוֲא

ל ה ֶׁשָסָנְרַפד ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוֵּגַנְתִהם ְלֶהם ָלַרָּגם ֶׁשָג ְּפּוּלים ֵאִרָעְנה ִּבָין ָהֵכָל. הָּׁשֻדְּקה ַּבֶּזם ַהקֹוָּמַה ֵמּהָׁשְרָּׁשן ֶׁשיָוֵּכ, הָנָּׁשַה

  . לֵאָרְׂשִי

 ינּוִצָמּו. "'ל הַהְקי ִּבִבָאמֹוי ּוִנֹוּמא ַעבֹא ָילֹ" עֹוְר ַזלר ַעַזְגן ִנֵכם ָלָהָרְבַאד ֵמַרְפט ִנֹוּלל ֶׁשַלְגִּב ֶׁש:)הוריות י(ַּבְּגָמָרא  ינּוִצָמ

ין ֵבם ּוָרְבה ַאֵנְקי ִמֵעין רֹיב ֵּבי ִרִהְיַו" )ז, בראשית יג(ן "א ָּברמבָבמּוּו. טר לֹוֵּׁשַעְתם ִהָהָרְבת ַאכּוְזִּב ֶׁש)ג, ר מא"ב( ׁשָרְדִּמַּב

. םים ָׁשִערֹום ְוָלבּוְגים ִּבִאט ָּבי לֹוֵע רֹויּו ָהחּוָאה ָּבֶעם רֹוָרְבה ַאֵנְקה ִמָיר ָהֶׁשֲאַּכֶׁש', כּוְו" טה לֹוֵנְקי ִמֵערֹ

ר ֵּׁשַעְתט ִמא לֹויָלֵּמִמּו, טל לֹוֶצא ֵאָצְמם ִנָהָרְבל ַאה ֶׁשָסָנְרַּפר ַהֹוּנִּצ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, םָהָרְבת ַאכּוְזר ִּבֵּׁשַעְתט ִנֹוּלים ֶׁשִארֹו

יא ִבה ֵמֶזְו, ן"י ָהרמבֵרְבִדם ְּכָהָרְבל ַא ֶׁשנֹומֹות ָמל ֶאֵזֹוד ּגא עֹוהּו, םָהָרְבַאם ְללּו ְּכיַעִּפְׁשא ַמּלֹק ֶׁשא ַרלֹ, טלֹוְו. םָהָרְבת ַאכּוְזִּב

ם ָהָרְבַא ֵמתֹודּוְרָּפִהְּד, לָהָּקא ַּבבֹול ָלַסְפ ִנעֹוְרַז, םָהָרְבַאד ֵמַרְפט ִנֹוּלל ֶׁשַלְגִּבֶׁש, י ַהְּגָמָראֵרְבים ִּדִרָאבְֹמּו. םיֶהיֵנד ֵּברּוֵּפת ַהֶא

ת כּוְזר ִּבֵּׁשַעְתט ִהֹוּלל ֶׁשַלְגִּב ֶׁש)שם( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ילֵעְלִד ְּכעֹוְרת ַזיַלִסְפם ִלַעַּט ַהׁשֶרם ׁשֵֹה, תֹוָסָנְרַפם ְּבּגְֹפ ִלנֹויֹוְסִנְו

ל ז ַעֵּמַרְל, טל לֹו ֶׁשעֹוְרל ַזַסְפ ִנה זֹוָנֲע ַטַחּכִֹמּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּד. םִיַּמַבם ּוֶחֶּל ַּבמּוְּדא ִקּלֹ ֶׁשעֹוְרל ַזה ַעָנֲעה ַטָתְיָה, םָהָרְבַא

 ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. לֵאָרְׂשִיָסה ְלת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנם ֶאּגְֹפ ִלּוּסִּנ ֶׁשעֹוְרל ַזֶצה ֵאיָכִׁשְמִהט ְוי לֹוֵּפַלה ְּכיָלִחְתִהה ֶׁשָנֲעַּט ַהׁשֶרׁשֹ

ים ִארֹוְו, הָוְצם ִמֵׁש ְלנּוְּוַּכְתיו ִהָתנֹוְּבל ֶׁשַלְג ִּבלּוְסְפא ִנת לֹבֹוֵקְּנַהְו, יוָתנֹום ְּבה ִעָנָּזל ֶׁשַלְגל ִּבַסְפט ִנל לֹו ֶׁשעֹוְרַּז ֶׁש:)הוריות י(

  .ילֵעְלִדב ְּכָאת מֹונֹול ְּב ַעמֹוה ְּכָנֲעה ַטָתְיא ָהיו לָֹתנֹול ְּבַעְו, עֹוְרל ַז ַעמֹות ְּכנּוְּזן ַהַיְנִעם ְּבט ַּגל לֹוה ַעָנֲעה ַטָתְיָהֶׁש



ז 

ים ִאאן רֹו ָּכםַגְו. יִמָרֲאן ָהָבל ָלּוּגְלה ִּגָיָהֶׁש, םָעְלל ִּבּוּגְלה ִּגָיי ָהִלֵמְרַּכל ַהָבָּנ ֶׁש)בלק קפח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּבמּוָבא 

ה ָסָנְר ַּפיַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרי לִֹמָרֲאן ָהָבן ָלֵכְו. םָעְל ִּבמֹו ְּכיַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרא לֹהּוְו, לָבל ָנֶצם ֵאִיַמָּׁשה ִמָדְרד ָיִול ָּדה ֶׁשָסָנְרַּפַהֶׁש

  .ינּוִבב ָאקֲֹעַיְל

ָעִׁשיר ָּגדֹול ָהָיה ּוַפְרַנס ַהּדֹור ְוָיָצא ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל " הָדהּום ְיֶחת ֶליֵּבַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמ" )א, רות א(י "ִּׁשַרְּב ינּוִצָמ

ה ָיָה ֶׁשְךֶליֶמִלֱאים ֶׁשִא רֹו.ְלחּוָצה ָלָאֶרץ ִמְּפֵני ָצרּות ָהַעִין ֶׁשָהְיָתה ֵעינֹו ָצָרה ָּבֲעִנִּיים ַהָּבִאים ְלדֹוְחקֹו ְלָכְך ֶנֱעַנׁש

ב ָאת מֹוַּפִלְקק ִּבַּבְד ִנְךֶליֶמִלֱאה ֶּדֶאְרִנ. לֵאָרְׂשִיה ְלָסָנְרת ַּפֵתא ָלי לֵֹדל ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְּבָעָרן ָהַמְזב ִּבָאמֹו ְלְךַלר ָהֹוּדס ַהַנְרַּפ

' הה ֶׁשָיָעְטד ַהה עֹוָיה ָהל ֶזָכְו. י"ִּׁש ַררֵמאֹוי ֶׁשִפְּכ, תּוֵּמ ֶׁשּוׁשְנֶעיו ֶנָני ָבֵנְׁשא ּון הּוֵכָל, ל ִיְׂשָרֵאלן ֶׁשָתָסָנְרַפה ְּבָרם ָציֶהיֵנֵעֶׁש

ר ּוּסִא ְּביּוה ָהָּפְרָעת ְום רּון ִעיֹוְלִכן ְולֹוְחל ַמין ֶׁשִאּוּׂשִּנַהם ֶׁשֵׁשְּכ. ע ִיְׂשָרֵאלַרֶזב ְלֵרָקְתִהת ְלרּו ְליַעִרְפא ַיּלֹן ֶׁשָטָּׂשת ַהה ֶאָעְטִה

ת ת רּוג ֶאֵּוא ִזהּו, עַרת ָהר ֶאֵעִּב' הר ֶׁשַחַאְלּו. ןִיַעת ָהרּון ָצַיְנִעב ְּבָאת מֹוַּפִלְק ִּבקּוְּבְד ִנְךֶליֶמִלֱאן ֶויֹוְלִכן ְולֹוְח ַמְךָּכ, ילֵעְלִדְּכ

  .לֵאָרְׂשת ִיס ֶאֵנְרַפד ְלִוית ָּדת ֵּבכּוְלת ַמיד ֶאִלהֹוז ְלַעבְֹל

ְּבֵׁשם ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ְזבּוָדא ְּבִדין ָהָיה ֶׁשִּיְהיּו קֹוִרין ָּפָרַׁשת ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן ' ר :)ברכות ט(י ִמְלַׁשירּוִּב ינּוִצָמ

א ִמְּפֵני ֶׁשְּכתּוָבה " ררָאַמ', כּוָּבָלק ּוִבְלָעם ְּבָכל יֹום ּוִמְּפֵני ָמה ֵאין קֹוִרין אֹוָתן ֶׁשּלֹא ְלַהְטִריַח ֶאת ַהִּצּבּור ְו

ל ה ֶׁשָסָנְרַּפ ַהׁשֶראן ׁשָֹכְּד,  ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ּוַבְּנִביִאים ּוַבְּכתּוִביםה זֹוָׁשָרן ָּפֵכָלה ְּדֶאְרִנ. ִביםַּבּתֹוָרה ּוַבְּנִביִאים ּוַבְּכתּו

ת ַׁשָרָּפ, מֹול ְׁשאת ַעֵרְקה ִנָרֹוּתה ַּבָׁשָרָּפה ֶׁשָכק ָזָלָּבים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. םל יֹוָכה ְּבת ֶז ֶארּואְמּיֹין ֶׁשִדה ְּבָין ָהֵכָלְו, הֶּזם ַהָלעֹול ָּבֵאָרְׂשִי

ת ֶמֶחְלִּמ ִמחּוְקָּלל ֶׁשָלָּׁשן ַהַיְנִעת ְּבֹוּטת ַמַׁשָרָפד ְּבאֹה ְמיָכִרֱאה ֶהָרֹוּתַהים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. לֵאָרְׂשל ִיה ֶׁשָסָנְרַּפ ַהׁשֶראן ׁשָֹכְּד, קָלָּב

ת כּוְזיו ִּבָלה ָעָטְּלַּתְׁשה ִהָּפִלְּקַהֶׁש, לֵאָרְׂשם ִיל ַעי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשן ַהמּוה ָטָים ָהָׁשְּד', כּו ְוּוקְּל ִחיְךֵאְו, רָבל ָּדָּכ ִמחּוְקה ָלָּמַּכ, ןָיְדִמ

ל ֶצי ֵאִּתִמֲא ָהמֹוקֹוְמ ִלעַפֶּׁשת ַהַאָבֲהה ַּבָלדֹוה ְּגָחְמה ִׂשָתְים ָהָלָל ְׁשחּוְקָלק ְוָלָבם ּוָעְלת ִּב ֶאגּוְרָהֶׁשְכּו, םה ָׁשָתְיָהד ֶׁשִות ָּדַמְׁשִנ

  .לֵאָרְׂשי ִיֵנְּב

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

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

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

  .ג"שנת תשע

  

 ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ אָבמּו הֶז

 ְׂשַפת ַעל ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים ֶמְמָׁשלֹות ָנהֶׁשִּתְכֶלי ,קֶֹדׁש ַעם ַיד ֶנֶפץ ֶׁשִּיְכֶלה ּוָבֵעת )ז יב דניאל(

 )יב ,טו בראשית( בתּוָּכַה לַע ,ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב סַרָּפ לַע אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ָׁשַמִים ַמְלכּות ַּתְתִחיל ָאז ִּכי ,ַהְּיאֹור

 ְזִקיָפא ֵליּה ְוֵלית ְלֵמַּפל ַּדֲעִתיָדא ָפָרס הּוא אָּד "ָנְפָלה" ".ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה ָלבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי"

ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר " )א, דניאל יב(' אָרְזן ֶעְּבִא'א ָּבָבן מּוֵכ ְו.ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעָּמא ְלֵמיַּסק ֲעִתיִדין ּוִמַּתָּמן

ט ֵלָּמיא ִיִהת ַהֵעָבה ֲאֶׁשר לֹא ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא ּוַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעל ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָר

ת כּוְלד ַמאַבּתֹ" ָךְּמט ַעֵלָּמִי"ם י ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ְלַהִּפיל ִּכָּסאֹות ֶׁשל ַמְלֵכי ִיְׁשָמֵעאל". ָךְּמַע

 .)סנהדרין צח(א "מהרשא ַּבָבן מּוֵכְו. קֶׂשֶּמיא ַּדִהם ֶׁשָרל ֲאה ַעָרת ָצֵעת ָה ֶאׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִארֹוְו. לֵאָרְׂש ִיטּוְלָּמִיְו, םָרֲא

ת כּוְלב ַמתּוָּכֶׁשְּקָרָאּה ַה, םָרת ֲאכּוְליא ַמה ִהָלָּזת ַהכּוְלַמ. לֵאָרְׂשִּיה ִמָלָּזת ַהכּוְלה ַמֶלְכִּתד ֶׁשא ַעד ָּבִון ָּדין ֶּבֵא

ת כּוְלא ַמהּוֶׁש" יםִּלַזְלַּזת ַהַרָכְו"ב תּוָּכה ֶׁשֶזְו". דאֹה ְמָּתי ַאזּו ָּביָךִּתַתם ְנִיֹוּגן ַּבָטָק"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. יזּוָבל ּוָזְלֻזְמ

'  הַעּוּדה ַמָלְעל ַמא ֶׁשָיְלַּמַּפג ַּברּוְטה ִקֶיְה ִייַחִׁשָּמת ַהיַאן ִּבַמְזִּב ֶׁש:)סנהדרין צח(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.לֵאָרְׂשִית ְּבֶלֶׁשֹוּמם ַהָרֲא

 יןֵעְּכ



ח 

ַיֲעמֹד " )א, דניאל יב( בתּוָּכַה ֶׁשא"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' רג "יף הרהִסהֹוְו. 'כּום ְוֶהים ֵמִנֹום ׁשיָנֵאל ֶׁשֵאָרְׂשם ִיי ַעֵנְּפה ִמָּמד ֻאֵּבַאְמ

  ". ִהיאָבֵעת ַהּו" םָׁש בתּוָּכ ַּבתֶזֶּמֻרְמ ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכ ְו.ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִג ְּב"ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול

ְוזֹאת " )יב, רות רבה ז(ל "ַז ֲחׁשַרְדל ִמס ַעָּסֻבְּמֶׁש' הָרמּוְּתל ַהַעה ְוָּלֻאְּגל ַהַע'ר ֶפל ֵס"אר זצוקַמְטַּסל ִמֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאָה

ַרִּבי ֲחִניָנא ָּפַתר ְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשָעַבר ָהיּו , "ָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ָּדָבראּוְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּג

ר ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹו"ְוַעְכָׁשו ַעל ַהְּתמּוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר , "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ְמַקְּלִסין ַעל ַהְּגֻאָּלה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ה ָּלֻאְּגב ַהּוּכד ִעל סֹוָּכת ֶׁשיכּוִרֲאם ַּבר ָׁשֵאָבְמ ּו. ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֻׁשֶּנה ַּכּׁשֹור ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל ֵעֶׂשבָּולֵאין ְלָך ְמֻנ" אֵֹכל ֵעֶׂשב

ן ָנָחי יֹוִּבַרא ֶׁש"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. לֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹו ְּכ"ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"ה ָּלֻאְּגת ַה ֶאירּוִמֵהה ֶׁשֶּז ַהׁשָרְדִּמא ַּבהּו

 ְךל ָּכז ַעֵּמַר ְל,יָךֶיָחְלים ִּבִבָׂש ֲעלּוֲעַיה יָבִקי ֲעִּבַרר ְלַמא ָאהּוְו, יתִמָרֲא ַּבאָתְרֹוּתא הּו ֶׁשרֹוּׁשל ַה ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרְמ, אָתְרֹון ּתֶּב

 ינּוְיַה, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרא ׁשֹהּוה ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרל ֶׁשכֹוָיְבם ַּכִיַיָחְּלה ַּבֶזְו, לֵכר אֹוֹוּׁשַהה ֶׁשֶּזב ַהֶׂשֵעה ָּבָּלֻאְּגת ַה ֶאירּוִמָּיֶׁש

ל ֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹוְּכ, לֵכר אֹוֹוּׁשַהב ֶׁשֶׂשת ֵעַעָּפְׁשַהה ְליָבִקי ֲעִּבל ַרֶׁש] אָניְקִּד[ם ִיַיָחְּלַהאת ֵמֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמָּיֶׁש

ס עְלייֶזם ַמָהָרְבַא' ג ר"הרהְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמ. נּוְרַאֵבְדִּכב " עשתַנְׁשד ה ַעל ֶזָכְו. בֶׂשל ֵעֵכר אֹוֹוׁשה ְּבָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמֵהֶׁש

ת ֶאכים ִפב הֹוֶׂשֵעָהא ְוֶׁשֶּדַהֶׁש ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָרֹוּתל ַהר ַעַמֱאֶּנ ֶׁש"ת ָּדׁשֵא"א הּו, תֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּב"אֵׁשְדַּת"א ֶׁש"שליט

ק סּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְל, ב"ֶׂשֵעת "ז רּוּמַּתְּבר ָׂשָעה ָעְבִׁש ֶׁש)כב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.הת ֶזַּמֻעְּלַלה ָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשַה

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תחֹוּוּל ַהרּוְּבַּתְׁשִנְו, זּוּמַּתר ְּבָׂשה ָעָעְבִׁש ְּבאּוְטָחל ֶׁשֶגֵעא ָהְטל ֵחר ַעֵּבַדְּמֶׁש, "ְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשבְּבַת"

ת אֹות ָהיף ֶאִסהֹור ְלָׁשְפֶאְו. הֶּזן ַהָיְנִעל ָהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"בֶׂש ֵעמֹוים ְּכִעָׁש ְרַחרְֹפִּב"ק סּוָּפל ַה ַע)תהילים צב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּל'ַה

ת ֹוּיִתאֹום ָהִע, "ְוַעל ַהְּתמּוָרה"ק סּוָּפַה ֶׁשא"ֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון שליט' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"תשעל ֵּבַקְנ, בָאה ְּבָעְׁשִּתל  ֶׁש'ת

  .ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַהּכֹוֵלל 

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

 ,ָלֶהן ָאַמר .אֹות ִמְּמָך ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵאין ,לֹו ָאְמרּו .אֹות ִמֶּמִּני ְּתַבְּקׁשּו ֶׁשָּמא ,ֲאִני ִמְתָיֵרא

 ָאְמרּו .ָּבא ָּדִוד ֶׁשֶּבן ַעד ִלְבנֹותֹו ַמְסִּפיִקין ְוֵאין ,ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה, ְוִיּפֹל ,ְוִיָּבֶנה ,הַהֶּז ַהַּׁשַער ִלְכֶׁשִּיּפֹל

 ָאְמרּו ,אֹות ִמֶּמִּני ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ֶׁשֵאין ,ִלי ֲאַמְרֶּתם ָּכְך ְולֹא ,ָלֶהן ָאַמר ,אֹות ָלנּו ֵּתן ,ֵּבנּוַר ,לֹו

 ַעּוּדר ַמאּו ֵּביְךִרָצ .ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ָּכְך ִאם ,ָלֶהם ָאַמר ,ֵכן ִּפי ַעל ְוַאף ,לֹו

ַהר ֱאלִֹהים ַהר ָּבָׁשן ַהר " )טז, תהילים סח( בתּוָּכ .ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת ֵמי ֵיָהְפכּו ֶׁשןיָמא ִסָמיְסן ִקי ֶּבִסי יֹוִּבן ַרַתָנ

ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים "י "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָהָהר ָחַמד ֱאלִֹהים ְלִׁשְבּתֹו: ים ַהר ָּבָׁשןַּגְבֻנִּנ

ם ְלִׁשְבּתֹו ִלְׁשרֹות ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ַאֶּתם ֶהָהִרים ַּגְבֻנִּנים ַהְּגבֹוִהים ְלַהְׁשִחית ֶאת ָהָהר ֲאֶׁשר ָחַמד ֱאלִֹהי" ַּגְבֻנִּנים

ית ֵּבה ִמָּפִלְּקת ַהיַקִנְּיים ֶׁשִארֹו. ָעָליו ְׁשִכיָנה הּוא ַהר ַהַּבִית ַאף הּוא ַלֶּנַצח ִיְׁשּכֹון ָׁשם ְקֻדָּׁשתֹו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם

ה ֶאְרִנְו. קֶׂשֶּמַּד ְךֶריא ֶּד ִהׁשָּדְקִּמית ַהֵּבה ִמָּפִלְּקת ַהיַקִנְּיל ֶׁש"יַזִרֲאָה ֵמאנּוֵבי ֵהֵרה ֲהֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו. ןָׁשר ָּב ַהְךֶריא ֶּד ִהׁשָּדְקִּמַה

ן ק ִמֵּנַזה ְיֵיְרר ַאּון ּגָּד" )כב, דברים לג( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ׁשָּדְקִּמק ַלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֵּבַחא ְמהּוק ְוֶׂשֶּמַד ְלְךמּוא ָסָצְמן ִנָׁשר ָּבַהר ֶׁשֵאָבְל

יאס ַיְּמת ַּפַרָעְּמ ֶׁשינּוְיַה .ןָׁשָּבן ַה ִמחֹוילּוִקְו', כּויאס ְוַיְמת ַּפַרָעְּמ ִמקֹוְלֶחא ֵמֵצן יֹוֵּדְרַּיה ַהָיָה ֶׁשי"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו" ןָׁשָּבַה

ת ַרָעְּמה ֶׁשֶאְרק ִנֶמר עֶֹתֶיְבּו. ׁשָּדְקִּמק ַלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֵּבַחן ְמָׁשָּבַהְו. ןָׁשָּבַהאת ֵמֵצל יֹוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְוָיְרל סּובּוְגאת ִּבֵצְמ ִנַעדּוָּיַּכֶׁש

ַיְרֵּדן יֹוֵצא ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס  :)ב עד"ב(  ַּבְּגָמָראינּוִצָמְּד, ׁשָּדְקִּמק ַלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֵּבַחְמיא ַהן ִהָׁשָּבַהאת ֵמֵצֹוּי ֶׁשּהָמְציאס ַעַיְּמַּפ

ָאַמר ַרב ַּכֲהָנא ַזְכרּוֵתיּה ְדַיְרֵּדָנא  .)בכורות נה( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ןֵכְו. י ּוְבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיא ְּבַיָּמּה ֶׁשל ִסיְבִכְךּוְמַהֵּל

, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבן ֶׁשֹוּית ִצַּדֻקל ְנה ֶׁשיָנִח ְּבׁשן ֵיֵּדְרַּיַבּו. ַזְכרּוֵתיּה ְדַיְרֵּדָנא ִעָּקרֹו ֶׁשל ַיְרֵּדןי "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. ִמְּמָעַרת ַּפְּמַייס

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהּנּוְקָבא ְוַהַּיְרֵּדן ' ַיְרֵּדן סֹוד ְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ְוכּו )רסד' דברים ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב אָבּוּמַּכ

ם ם ֵהָּׁשִּמ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִול ָּדן ֶׁשֹוּית ִצַּדֻקְנק ִלֶׂשֶּמַדן ְוָׁשָּבין ַהר ֵּבֵּׁשַקְמא ַההּו, ןָׁשָּבן ַלֵּדְרַּיר ֵּבין ַהֵּבַחיאס ְמַיְּמַּפַהן ֶׁשיָוֵכְו. ְיסֹוד

ם  ָׁשיִּכ, קֶׂשֶּמד ַּדל ַיה ַעָתְיים ָהִכָלְּמם ַלָהָרְבין ַאד ֵּבִות ָּדַמְׁשל ִנה ַעָמָחְלִּמַהיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ִמִקְניֹו

ב ַתָּכ
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ִמֵּבין ִׁשֵּני , "ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב ":)גיטין נז(א  ַּבְּגָמָרינּוִצן ָמֵכְו. הָּפִלְּק ַלה אֹוָּׁשֻדְּק ַלְךֵלם ֵי ִאׁשָּדְקִּמל ֵּבית ַהע ֶׁשַפֶּׁשל ַהה ַעָמָחְלִּמַה

יב ִׁשָי' הַו. הֵיְרַא ְללּוְׁשְמִּנד ֶׁשִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ ּוׁשָּדְקִּמית ַהֵּבים ִמִקְנֹוּיה ֶׁשָּפִלְקִּד תיֹוָרֲא םן ֵהָׁשָּבים ֶׁשִארֹוְו .ֲאָריֹות ָאִׁשיב

ב ֵּכַעְמה ַהיָעִרְּפר ַהא עֹוג הּועֹו )דברים רלד( ל"יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָבן מּוֵכְו. הָּׁשֻדְּקַהֵמ בּוְנם ָּגֵהע ֶׁשַפֶּׁשל ַהת ָּכה ֶאָּלֻאְּגן ַהַמְזִּב

 ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹוא ְּבהּון ָׁשָּב ַהְךֶלג ֶמעֹוים ֶׁשִארֹוְו. הָּׁשֻדְּקל ַהר ֶאֵתה יֹוָברֹוְקה ּוָּקיא ַּדי ִהִּכ, הָּגג ֻעָע הּוֶזְו, יתִרְּבַה

 ֵמי ֵיָהְפכּו ֶׁשןיָמא ִסָמיְסן ִקי ֶּבִסי יֹוִּבן ַרַת ָנַעּוּדר ַמֵאָבה ְנָּתַעְו .הָּפִלְּקל ַהָכיר ְלִבֲעַהְלה ּוָּׁשֻדְּקַהק ֵמינֹוה ִלָּׁשֻדְּקת ַלֶרֶּבַחְתִּמֶׁש

ם  ֵהּוּנֶּמִּמה ֶׁשֶּזיס ַהַיְּמַּפה ַּבָילּום ְּתָלעֹות ָהֹוּמל ֻאר ְוַהַּכְלָּכָלה ֶׁשַעַּׁשת ַהיַלִפי ְנֵרֲה ֶׁש.ְלָדם ְוֶנֶהְפכּו ,ְלָדם ַּפְמָיס ְמָעַרת

י ִפְכּו. 'כּון ְוָיְנִּבַהר ְוַעַּׁשת ַהילֹוִפ ְניּוְה ִיבֹוּו. םָדז ְּבָמְרִּנ ַהןמֹוָמ ינּוְיַה, יםִמָּדת יַנִחְבִּבא הּוז ֶׁשֵּמַר ְלםָדְל ְךַּפְהא ֶנן הּוֵכָל, יםִקְניֹו

 מֹוְּכ. ׁשַקת יַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשוָׂשֵעה ְליָרִבֲעַמן ּוֹוּיִצְּב ֶׁשםָּדַהע ֵמַפֶּׁשת ַהת ֶאַחַקיא לֹוי ִהִּכ, ׁש"ם ַקַּדת ֹוּיִת אֹוקֶׂשֶּמַּדר ֶׁשֵאָבְּנֶׁש

ה יָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהֵכָלְו. וָׂשל ֵע ֶׁשיׁשת ִאאֹוע ֵמַּבְרן ַאַיְנִמְּכ תאֹוֵמ עַּבְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשַק ןֵכְו ".ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית" בתּוָּכֶׁש

 ׁשֶרּׁשֹם ִמדֹויא ֱאה ִהָיְסי רּוִּכ, תֹוּיִתן אֹוָתן אֹוֵה ֶׁשהָיְסרּו ְלהָיְרסּוין ֵּבק דּו ֶקֶׁשר ָהׁשֵּי ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְכּו, קֶׂשֶּמת ַּדיַלִפְנה ִּבָילּוְּת

ת מֹוֹוּד, הָבְקְׂש מֹ,הָיְסת רּויַרִב ּוקֶׂשֶּמַּדא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו . ַּדֶּמֶׂשקְךֶרה ֶּדָּׁשֻדְּקַהת ֵמֶקֶנֹוּיו ֶׁשָׂשֵע

  .םָּלת ֻּכ ֶאהֶקְׁשַּמע ֶׁשַפֶּׁשם ַהקֹול ְמז ַעֵּמַרְּמר ֶׁשָבָּד .ןיֶהֵתֹוּיִתאֹוְּב

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

 יְויֹון ַּבֵּנֶטלִׁש ןֵכ ְו.לּכֹת ַהר ֶאקֲֹע ַלׁשֵּקִּבֶׁש ן"ָב ָלת"ר ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ[ .'אָּׂשי ִתִּכ'ת ַׁשָר ָּפְךתֹול ְּבּכַֹהְו
  .]ידִּפט ַלֶנֶּבל ז ַעֵּמַר ְמלֶטֵּנַּבן ֵכְו. ִליִלית  אֹו,ֲחָראַא ִסְטָרא ְּבִגיַמְטִרָּיא

 

 

ר "ָיִאיְוֵכן  .ְלִמינּות ַהַּמְלכּות ָּכל ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ַעד ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאין ,ָחקִיְצ ַרִּבי ָאַמר .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב

. הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוה ְוֶשִּכי הּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל מֹ. ִׁשילֹה אֹו מֶֹשה ְּבִגיַמְטִרָּיא,  ַהּלֹוֵחם ֶהָחָדׁש ְּבלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרהד"ַלִּפי

ְוָנִביא 
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ל ֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַהם ה ַגֶזְו]. א"ין שליטִׁשי ֶחִבר ְצ"גם ַהֵׁשל ְּבֵּבַקְתִה. [ףן ַארֹוֲח אֹו, יםִרֵחים ַאִהלֱֹא ִגיַמְטִרָּיאְּבם א ַּגן הּוֵכָלְו

ת " מֹוִפיַע ְּבסד"ר ַלִּפי"ָיִאיְוֵכן .] א"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"הרהִהְתַקֵּבל ֵמ. [הָמָחְלִּמת ַהיל ֶאִחְתִה ֶׁשידִּפי ַלִמף טֹוֵסיֹויו ִבָא

ַוְּתִהי ַהִּמְלָחָמה ָקָׁשה ַעד ְמאֹד  ")יז, ב' שמואל ב(, י ָּדִודֵדְבי ָׁשאּול ִלְפֵני ַעֵדְבִּבְנִפיַלת ַע]. לָלְכין ִּבים ֵאִגּוּלִדת ְו"ר[ך " ַּבתנָיִחיד

,  ִּכי הּוא ַהִּסיָמן ְלַמֲעָבר ִמְּתקּוַפת ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ְּבסֹוד ָׁשאּול".ד ָדִוי ַעְבֵדי ִלְפֵנל ִיְׂשָרֵאי ְוַאְנֵׁשר ַאְבֵנף ַוִּיָּנֶגאַּבּיֹום ַההּו

. ֹוּזה ַהָּפִלְּקל ַהַע, ידִת ָעׁשֵית ֶגֶלְפם ִמֵּׁשל ַהֵׁשְלַּתְׁשִהר ֶׁשַמָאא ֶׁש"ק שליטב קּור ּדֹ"גם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ִלְתִחיַלת ַמְלכּות ָּדִוד

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ָעִתיד, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי. ִּמְׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֵסֶדר ָטֳהרֹותל ַּב"ַז ֲחרּוְמ ָאיָהֶלָעה ֶׁשָּלֻאְּגן ַהַמ ְזיַעִּגִהז ֶׁשֵּמַרְל

ל ֵהַנל ְמ"ם זצֹוּבְנֶנר ֶטֵׁשר ָא"גַה, קֵּלַּתְסג ִנ"שעתת ְּבירֹוִחְּבי ַהֵרֲחד ַאָּיִמ, ן ֵכמֹו ְּכ. עֹוָלמֹותי"שהּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק 

ן טֹוְלִׁשְו. הָמְּיַּתְס ִהֹוּזת ַהֶנּכְֹתַּמַּב סּוּיִּג ַהתַּיִחְּדן ֶׁשיָמד ִסם עֹוִיַמָּׁשן ַהים ִמִארֹוְו. סּוּיִּג ַהתַּיִחְּדל ה ַעֶּנֻמה ְמָיָהֶׁש, תיבֹוִׁשְיד ַהַעַו

ה ָׁשָדת ֲחכּוְלם ַמקּוָּתי ֶׁשֵדְּכ, נֹוטֹוְלת ִׁשס ֶאֵּסַבא ְמיו הּוָלָעת ֶׁשכּוְּזת ַהם ֶאֵּיַסְמ, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְת ִלְךָּיה ַׁשָיָהֶׁשב ב ַרֶרֶעָה

ם א ַּגהּוְו, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְת ִלֹותכּוְיל ַׁשה ַעֶאְרַמּו, ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא םֹוּבְנֶנֶט ןֵכְו. [הָמֵלְּׁשַהית ְוִּתִמֲאה ָהָּלֻאְּגיל ַלִבֹוּתֶׁש

ר ְמַקְּבֵלי ַּפְסִּמם ֶׁשַסְרן ֻּפֵכְו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשץ ָמיצֹוה ִנָיא ָההּויו ֶׁשָל ָעאנּוֵבֵהל ֶׁש"יב זצִׁשָיְלש ֶא"גרין ַהָרָמד ְלאֹב ְמָרקֹה ְמָיָה

ף ֵסת יֹול ֶאֵּמַסְמ ַהׁשר ֵׁשַּפְסִמת ְלכּוָּיה ַׁשֶאְרה ַמֶזְו, הָרי תֹוֵדְמף לֹוֶל ֶאיםִּׁשִׁשל ְּכַעמד ה עֹוָנרֹוֲחַאה ָהָפקּוְּתא ַּבָבָּצַהי ֵמחּוִּדַה

  .]דסֹוְיַה

' ל בה ֶׁשָדֵּלת ַהַּדֻקר ְנַּקִעת ֶׁשמֹוקֹוה ְמָּמַכם ְּבע ָׁשָמְׁשַמּו, יםִנָׁש' בה ְּבָדֵּלן ַהַיְנת ִעת ֶאיכּוִרֲאר ַּבֵאָב ְמ.)פנחס רמט(

 "דקָֹּפ"ן ֹוׁשָּלַה ֶׁש)טז, שמות ג(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּוּו ."דקָֹּפ"  ְּבִגיַמְטִרָּיאןיָסִנ' ידן ֵכְו. ןיָסִנד ְּב"ייא ְּבין ִהיִחִׁשְמ

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .הָנָּׁשת ַהַּלִחְּתים ִמִמ ָיץ"ֵקי ֵרֲחא ַא ָּבןיָסִנ' ידן ֵכְו. היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְמ, םב ָׁשתּוָּכַּב

ין יִחִׁשְמ' ין בר ֵּבּוּבִחת ַהַּדֻקיא ְנב ִה"ת תשעַנְּׁשן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבן ְנֵכְו. יםיִחִׁשְמ' ים ִחּבּור בִלְּמַסְמַה, דִוף ָּדֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיָסִנֶׁש

י ִלֵאמּו ְׁשהּוָיָנר ְּב"גם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא הָדיהּום ִוִיַרְפן ֶא ֶּביַחִׁשָמן ֵכָלְו, הָנה ָׁשָאל ֵמ ֶׁשיְךִלֲהַּתַּב

ם ִיַמָּׁשִמ ּו,יִבָרֲעיב ָהִבָאָהם ֵּׁשת ַהּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש, תנֹורֹוֲחַאים ָהִנָּׁשאל ַּבֵעָמְׁשת ִיֹוּמת ֻאיַלִפל ְנר ַעַמָאא ֶׁש"שליט

 ילּוִחְתז ִהָאא ֶׁש"ן תשעיָסִניל ְּבִחְתי ִהִבָרֲעיב ָהִבָאן ָהֵכְו. יבִבָאג ָהַחא ָרְקִּנח ֶׁשַסד ֶּפסֹויא ְּבִהה ֶׁשָּלֻאְּגל ַה ַענּוים ָלִזְּמַרְמ

יב ִבָאס ָלֵחַיְתִהל ֶׁש"ים זצִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁשר ִמ"מֹוְדַאָהן ֵמָּמַקיא ְלִבָנְו. ילֵעְלִדְּכ, י ְמֻאֶחֶרתִכה ֲהיָטִּׁשי ַהִפ ְליַחִׁשת ָמַדל ֵלם ֶׁשִיַתָנְּׁשַה

יל ִחְתִהֶׁשא ְּכ"ן תשעיָס ִנׁשֶדחֹר ְּבַמָאא ֶׁש"ים שליטִלָּבֻקְּמַהד ֵמָחם ֶאֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ׁשָּמ ַמיַחִׁשל ָמיו ֶׁשָתֹוּלֻעְפי ִּכִבָרֲעָה

 ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו .ׁשָּמה ַמָּלֻאְּגת ַהת ֶאאֹוְרי ִלֵדם ְּכִיַתָנת ְׁשֹוּכַח ְליְךִרו ָצָׁשְכַעי ֶׁשִבָרֲעיב ָהִבָאָה

ר ַחַאר ְלַמא ָא"ף שליטֵסע יֹו"גרן ַהָרן ָמֵכְו ."ה ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה"י הויִנֲא "בתּוָּכא ַהָּיִרְטיַמִגְּבב "ן תשעָסִנ' א ֶׁשא"שליט

ן ילֹור ֵאַהְדִּת' ל רָּבֻקְמג ַה"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ברֹוָּקח ַהַסֶּפ ַּביַחִׁשָּמן ַלֵנֹוּכְתִהְל, ב"ר תשעכֹות ָזַׁשָרש ָּפ"מוצ ְּברֹועּוִׁש

גלגולי שלג  דברים נאמרוה(. הָּלֻאְּגל ַהת ֶׁשלֹודֹוְּגת ַהכֹוֵפֲהַּמה ַהָנְלֶחְתַּתב "תשען יָס ִנׁשֶדחְֹּבא ֶׁש"אי שליטַלּוּזַא לאברכים שעשו 

בשובבי יותר לעשות, ם לכפרה"עם כוונות  אחרי פורים העולם הולך להתהפך ולא יוכלו  בתיקון כי  להזדרז  .) תיקונים כאלו והרב אמר 

ת ַצָצְּפא ֶׁש"שליטין ִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ןיַרִאְּבִגיַמְטִרָּיא  לּוֲאְגן ִניָסִנא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ַפקּוה ְּתיָלִחְתז ַמָאֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּביא ים ִהיִחִׁשְמ' ל בר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקי ְנִּכ. יַחִׁשָמים ִמָע ְּפ'בְּבִגיַמְטִרָּיא ם טֹוָא

  .ןָּמַקְלִדם ְּכטֹות ָאצֹוָצְפם ִּבֵחָּלִהים ְלִיפּו ְצה זֹוָמָחְלִמְבּו. ןָּמַקְלִדד ְּכִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

  

  

  

  

  

 רַהּזַֹבּו



יא 

 ַח"יִׁשג ָמ"ן התשע"איַרם ִא"טֹום ָא"ּוּיִא יםִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְביא ַטִבָנְו

  .ַח"יִׁשָמ

 

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

, הָּלֻאְּגל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָמקּוְּתא ַהבֹ ָּתיָהֶתבֹוְקִעְּבם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמל ֻאה ֶׁשָלדֹוְּגית ַהִלָּכְלַּכה ַהיָסִרְּקַהר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ

ים ִדָסֲחים ַהִּלַּגְתִּמי ֶׁשֵנְפִלְו] יון' צ[, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶשָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, ןָות ָיַּפִלְּקא ִמָקְויל ַּדִחְתַּת

ב תּון ָּכֵכְו .תלֹוֲעל ַלַכּוה ּתָּׁשֻדְקן ִּדֹוּיז ִצָאְו, הָּפִלְקן ִּדֹוּייא ִצִהֶׁש, ןָות ָייל ֶאִּפה ַי"הקב, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַהה ְלָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיה ַּבָּלֻאְּגל ַהֶׁש

, "ִּכי ָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון ְוַׂשְמִּתיְך ְּכֶחֶרב ִּגּבֹור" )יג, זכריה ט(

 "ם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו ֲעֵליֶה'וה" ,ןָות ָי ֶאַחֵּצַנן ְיֹוּיִּצר ֶׁשַחַאב ְלתּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמּו. הת ֶזַּמֻעה ְלן ֶזן ֵהָוָין ְוֹוּיִּצים ֶׁשִארֹוְו

ל א ַע"ָרְּגא ַּבָבן מּוֵכְו .ֶׁשהּוא ִטַּפת ַהֶּזַרע ַהּיֹוֶרה ַּכֵחץ" ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו" )רפט' שופטים ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"לקר ַהֵאָבְמּו

, תֹוּמֻאל ָהית ֶׁשִלָּכְלַּכם ַהָתיָלִפְנר ַחַא ְלאּובֹה ָיָּלֻאְּגַהה ְוָמָקְּנַהֶׁש". ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם" )לה, דברים לב( בתּוָּכַה

 "םָלְגַר"א ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םִיַלְגַרל ָהיד ַעִמֲעַּמן ֶׁשמֹול ָמז ַעֵּמַרְמ ַה"ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם"ב תּון ָּכֵכָל

ה ֶיְהים ִיִנב ָׁש"ֶרר ֶעַחַאְּליל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכ ּו,ג"תשע'הת ַנד ְׁשי ַעִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶׁשֶקּבַֹהים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְסִמ, 273 ְּבִגיַמְטִרָּיא

ל ד ֶׁשֹוּסַהְו. םה ָקל ֶזֵפה נֹוֶּזֶׁשְּכ אנּוֵבֵהד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. יַחִׁשָמ ץֵקת "רם "ָקא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ראֹו

 יַעִּגַתְו, ׁשָדָחה ֵמיָאִרְּביל ַהִחְתה ַּתָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבֶׁש. יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ם תשעָקן ֵכ ְו".ֲאֻלָּמִתיה ָמָק", דִוָדף ְלֵסר יֹוּוּבִח

ְמַנֵחם ָאב  ֶׁשא"שליט יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעל ֵאגֹוה ְוֶדֹוּפן ֵכְו. ּהיָתִלְכַתְל

ִאם " ֶׁשהּוא נֹוָטִריקֹון "ל"ַוֲאִני ֲאַיֵח" )ז, עשרה מאמרות ב( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכ ְו.יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע

ן ֵכְו . ִעם ְּכָללּות ַהָּפסּוק ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה"ְּבֵראִׁשית" ִמְסַּפר "ִיְתַמְהַמּה ַחֵּכה לֹו ִכי בֹא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר

  .ג"שעת ְּבִגיַמְטִרָּיא"  ֶאֶרץ ְוָׁשָמִיםֱאלִֹהים 'הְּביֹום ֲעׂשֹות " )ד ,בראשית ב( בתּוָּכַה
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