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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים
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ֶרק כ   . ח"ֶּפ

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

 ָהרֹוֶמֶזת ַהֵּׁשִנית ַהּזֹאת ַהָּקָפה ֶׁשִּבְזכּות ֶנֱאָמר ַהְּׁשִנָּיה ַהַהָּקָפה ַאֲחֵרי ּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ֶׁשאֹוְמִרים ָרצֹון ְיִהי

 ֶׁשָּכַבׁש ּוְכמֹו 'ְוכּו ַהּגּוָפִנּיֹות ַּתֲאוֹוֵתינּו ִלְכּבׁש ּכַֹח ָּבנּו ְוֵתן ,ִיְצֵרנּו ַעל ְלִהְתַּגֵּבר ְּתַזֵּכנּו בּוָרהַלְּג

 ַעל ָךֲחֶמיַר ְוָיּגֹלּו ָךַּכַעְס ֶאת ָךַרֲחֶמי ִיְכְּבׁשּו ֵּכן ָׁשֵלם ְּבֵלָבב ָךְרצֹוְנ ַלֲעׂשֹות ַרֲחָמיו ֶאת ָאִבינּו ַאְבָרָהם

 ֶׁשְּכֵׁשם ַהְּתִפָּלה ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ַהִּדין ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ָלנּו ְוִתָּכֵנס ַהֶחֶסד ְּבִמַּדת ֱאלֵֹקינּו 'ה ִעָּמנּו ְוִתְתַנֵהג ָךִמּדֹוֶתי

 ְוַּכְבָיכֹול ',ַלה ָקְרָּבן ִיְצָחק ֶאת ּוְלַהֲעלֹות ,ִיְצָחק ֶׁשֶּזה ,הַהְּקֻדָּׁש ִמַּצד ֶׁשִּקֵּבל ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ָלַקַחת ִהְסִּכים ָאִבינּו ֶׁשַאְבָרָהם

 ֶׁשָאנּו ִּפי ַעל ֶׁשַאף .ִמָּדה ְּכֶנֶגד ְּבִמָּדה ִאָּתנּו ֶׁשִּיְנַהג ה"ֵמהקב ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ָּכְך ,ַהְּקֻדָּׁשה ִמַּצד ִקֵּבל ֶׁשהּוא ַהֲחִצי ַעל ְלַוֵּתר

 אֹותֹו ֶאת ַּגם ְיָצֵרף ַּכְבָיכֹול ה"ֶׁשהקב ,ְלַמָּטה ָלֶרֶדת ָאמּור ְולֹא ְלַמְעָלה ְלִהָּׁשֵאר ֶׁשָּצִריְך ֵמַהֲחִצי ַּגם לֹוְקִחים כֹולְוַּכְבָי חֹוְטִאים

 ֶׁשַאף .ַהִּדין ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ָלנּו ְוִתָּכֵנס אֹוְמִרים ָאנּו ְוֶזה .ָלֶעְליֹון ַהַּתְחּתֹון ֶאת ֵצֵרף ֶׁשַאְבָרָהם ְּכמֹו ,ַהַּתְחּתֹון ַלֲחִצי ֵחֶלק

 ְוֵכן .ַלַּתְחּתֹון ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֵחֶלק ַּגם ִויָצֵרף ַהִּדין ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ִיָּכֵנס ה"ֶׁשהקב ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִחְּלָקה ַהִּדין ֶׁשּׁשּוַרת ִּפי ַעל

   ְׁשֵני ֶאת ְלַחֵּלק ַקו ִיְמַּתח לֹא 'ֶׁשה ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ,ְּבאֹוְרחֹוֵתינּו ִּתְמַּתח ַאל וַק ַהִּכּפּוִרים יֹום ְלֶעֶרב ִּבְסִליחֹות מּוָבא

  .ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ַּגם ָלנּו ְוִיֵּתן ,ֶׁשָּלנּו ַהֲחָצִאים  

 ְׁשחֹוִרים ָלבּוׁש ,ִּדין לֹו ֶׁשֵּיׁש יֹוֵדַע םָאָד ֶׁשָּבעֹוָלם ְּבנֹוַהג ,ַהּזֹאת ָּכֻאָּמה ֻאָּמה ֵאיזֹו :)ז ה"ר( ַּבְירּוַׁשְלִמי

 לֹוְבִׁשים ֶאָּלא .ֵּכן ֵאינֹו ִיְׂשָרֵאל ֲאָבל ,ִּדינֹו יֹוֵצא ְךֵהיָא יֹוֵדַע ֶׁשֵאינֹו ,ְזָקנֹו ּוְמַגֵּדל ְׁשחֹוִרים ּוִמְתַעֵּטף

 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ֶׁשּיֹוְדִעים ,ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ּוְׂשֵמִחים ֹוִתיםְוׁש ְואֹוְכִלים ְזָקָנן ּוְמַגְּלִחים ְלָבִנים ּוִמְתַעְּטִפים ְלָבִנים

 לֹוַמר ָצִריְך ָהָיה ,ִנִּסים ָלֶהם עֹוֶׂשה הּוא ְךָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ַהָּלׁשֹון ְלָהִבין ָצִריְך ִלְכאֹוָרה .ִנִּסים ָלֶהם עֹוֶׂשה הּוא ְךָּברּו

 ֶׁשַהְיסֹוד 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר .ַּבִּדין ִלְזִכָּיה ִנִּסים ַּׁשָּיִכים ּוַמה ,ְוַכּדֹוֶמה ֵחלּומֹו סֹוֵלַח הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש

 ֵמַעל ֶׁשִהיא ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת ֶאת רֹוִאים ַּכְבָיכֹול ַהֶּטַבע ֵמַעל ֵנס ּוְכֶׁשרֹוִאים ,ֶטַבע ְּבִחיַנת ִהיא ְוַהַּמְלכּות ,ֵנס ְּבִחיַנת הּוא

 ָמִצינּו ְוֵכן .ַמָּמׁש ֵנס ֶזה ֲהֵרי ַלְיסֹוד ַהַּׁשָּיְך ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ְונֹוֵתן ַהִּדין ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ִנְכָנס הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ְוָכאן ,ַהֶּטַבע

 ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ְוֶנְחְּתכּו ִנְנְסרּו ֶׁשֵהם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .א"ְנִסיָר ְקָרִאיםִנ ִנִּסים ֶׁשעֹוִׂשים ֶׁשַהַּמְלָאִכים .)רסח פקודי( ַּבּזַֹהר

 ּוְמבָֹאר .ַהֻּטְמָאה ִמַּצד ֶׁשִּנְנְסרּו ִּבְגַלל א"ְנִסיָר ִנְקָרִאים ֶׁשֵהם ָׁשם ַּבּזַֹהר מּוָבא ְוֵכן .ַהַּתְחּתֹון ַלֵחִצי ְלַהְׁשִלים ֵנס ֶׁשִּנְקָרא

 ִּבְתִפַּלת

 ָמִצינּו



ב 

   ֶזה ֶׁשחֶֹדׁש ֵּכיָון .ֵנס ְּבִחיַנת הּוא ִניָסן חֶֹדׁש ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה ְוֵכן .ַלִחיצֹוִנים ֶׁשּיֹוֵרד ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ִנְנְסרּו ֶׁשֵהם ָבֵרינּוִלְד

   .ִדְלֵעילְּכ ָהֶעְליֹון ַלֵחִצי ַׁשָּיִכים ַעְצָמם ִּבְפֵני ֶׁשֵהם ְּכִפי ְוַהֲחָסִדים ,ֶחֶסד ְּבִחיַנת הּוא  

 .'ְוכּו ֶאָחד ְּבֶרַגע ְוסֹוֵלַח מֹוֵחל הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ֵנס ִהיא ֶׁשְּתׁשּוָבה ֵּבֵאר א"שליט ְּגרֹוְסַמן ַהֵּלִוי ְיהּוָדה ַאֲהרֹן 'ר

 ַמה ֶאת ּוְלַהֲחִזיר ְלַהְׁשִלים ְלַמְעָלה ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶאת ַמֲעָלה ֶׁשְּתׁשּוָבה ַהּזַֹהר ִּפי ַעל ְלֵעיל ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר

 ג"ָהרה ְוהֹוִסיף ,ֵנס ְּבִחיַנת ִהיא ֲהֵרי ְלַמְעָלה ְלַהֲחִזיר ֶאְפָׁשרּות נֹוֶתֶנת ֶׁשְּתׁשּוָבה ְוֵכיָון ',ה ָּתׁשּוב ְּבסֹוד ,ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשָחַסְרנּו

   ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ֵנס ִּבְבִחיַנת ַהֶּטַבע ֵמַעל ִהיא ּוִמֵּמיָלא ,ַהִּטְבִעי ָהעֹוָלם ְּבִריַאת קֹוֶדם ִנְבְרָאה ָבהֶׁשְּתׁשּו א"שליט ֶּבֶקר ְרָפֵאל 'ר

  .ַהֶּטַבע לֵמַע ּכֹחֹות נֹוֶתֶנת ֶׁשְּתׁשּוָבה ְורֹוִאים ,ַמֶּׂשֶגת ִטְבָעם ַיד ֵאין ַּכֲאֶׁשר ַלָּׁשִבים ַהֵּׁשם ַיֲעזֹור 'ְּתׁשּוָבה ַׁשֲעֵרי'  

 ְּתִפָּלה ֲעׂשּו ְּפתּוִחים ְּתִפָּלה ֶׁשַּׁשֲעֵרי ַעד ,ָּבַני ,ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ְךָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר )יז תהילים( ַּבִּמְדָרׁש

 ְלֵעיל ְּדָבֵרינּו ְלִפי ְמבָֹארּו ,ׁשַֹחד ְּבִחיַנת ִהיא ֶׁשְּתׁשּוָבה רֹוִאים .ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ׁשַֹחד נֹוֵטל ֶׁשֲאִני ,ּוְתׁשּוָבה

   ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ִּכְדֵבַאְרנּו ְּפֻעָּלה אֹוָתּה ֶאת עֹוָׂשה ּוְתׁשּוָבה ,ְנכֹוָנה לֹא ְּבצּוָרה ַהִּדין ֶאת ֶׁשחֹוֵתְך ַחד ַסִּכין ִמְּלׁשֹון הּוא ֶׁשּׁשַֹחד

  .ָהֶעְליֹון יֵמַהֵחִצ ְונֹוֵתן ַהִּדין ִמּׁשּוַרת ִלְפִנים ִנְכָנס הּוא  

 ַהֵחִצי ֶאת ֶהֱעָלה ַאְבָרָהם ֶׁשָאֵכן ְלַרֵּמז ,)ב ,כג בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ִיְצָחק ֵמֲעֵקַדת ְּכתֹוָצָאה ִנְפְטָרה ֶׁשָּׂשָרה ִנְרֶאה

 ְלֵעיל ֵהֵבאנּו ,ִיְׁשַחט ֶׁשּלֹא ַּבּסֹוף לֹו ָאַמר ה"ֶׁשהקב ִּפי ַעל ַאף .ִיְצָחק ַּבֲעֵקַדת ַמָּמׁש ְּבפַֹעל ,ָׂשָרה ֶׁשֶּזה ֶׁשּלֹו ַהַּתְחּתֹון

 ָמִצינּו ְוֵכן .ְלַמְעָלה ָעָלה ַהַּתְחּתֹון ַהֵחִצי ֶׁשָאֵכן ְמַרֶּמֶזת ָׂשָרה ּוִמיַתת ,ְלַמְעָלה ָעָלה ִיְצָחק ִנְׁשַמת ֶׁשל ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהֵחִצי ֵמַהּזַֹהר

 ְּבֵׁשם 'ָאבֹות ִמְדַרׁש' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ָּתמּות ֶׁשָּׂשָרה ָּגַרם ֶזה ְוִדין ַהֲעֵקָדה ִּבְזַמן ַאְבָרָהם ַעל ִּדין ֶׁשָהָיה .)יא בראשית( ַּבּזַֹהר

 ָמִצינּו ְוֵכן .ָךַּתְחֶּתי ֲאִני מּוִתי ִיֵּתן ִמי ִיְצָחק ְּבִני ָאְמָרה ִהיא ֶנְעַקד ֶׁשִּיְצָחק ְלָׂשָרה ָאַמר ֶׁשַהָּׂשָטן ֶׁשִּבְזַמן ,'ַהָּיָׁשר ֵסֶפר'

 ְלַאַחר ָׂשָרה ֶאת ָנַתן ַּכְבָיכֹול ֶׁשַאְבָרָהם ,"ְלִיְצָחק לֹו ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיֵּתן" ַהָּכתּוב ַעל :)קלג שרה חיי( ַּבּזַֹהר

 ָיַדע ֶׁשַאְבָרָהם ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְלִיְצָחק ָהאֶֹהל ֶאת ַתןָנ ְוַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ְלאֶֹהל ָּבא ָהָיה ָׂשָרה ִּדְדיֹוַקן ,ְלִיְצָחק ְּפִטיָרָתּה

 ֵמַהר ַאְבָרָהם ְּכֶׁשָׁשב )לא( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ְלִיְצָחק אֹוָתּה ָנַתן ַּגם הּוא ְלִיְצָחק ַעְצָמּה ֶאת ָנְתָנה ֶׁשָּׂשָרה

 ֶמה ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ָקְרָּבנֹו ְלַבֵּטל ִלּבֹו ַּתֲאַות ְּבָידֹו ָעְלָתה ֶׁשּלֹא ֶׁשָרָאה ַסָּמֵאל ֶׁשל ּפֹוַא ָחָרה ,ּמֹוִרָּיהַה

 ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ָלַקח ָלּה ָאַמר ,ָלאו לֹו ָאְמָרה ָּבעֹוָלם ַּנֲעָׂשה ַמה ָׁשַמַעְּת ֲהלֹא ְלָׂשָרה ְוָאַמר ָהַלְך ָעָׂשה

 ְׁשלָֹשה ְּכֶנֶגד ְיָבבֹות ְׁשלָֹשה ּוְמַיֶּלֶלת ִלְבּכֹות ָׂשָרה ִהְתִחיָלה ,ְלעֹוָלה ַהִּמְזֵּבַח ַגֵּבי ַעל ְוִהְקִריבֹו ָׁשֲחטֹוְו ְּבנֹו

 יםִרָבְׁש מֹוְּכ הָתְכָּב הָרָּׂשֶׁש יםִארֹוְו .ָוֵמָתה ִנְׁשָמָתּה ּוָפְרָחה ,ְיָבבֹות ְׁשלָֹשה ְּכֶנֶגד ְיָללֹות ְיָבבֹות ְׁשלָֹשה ,ְּתִקיעֹות

 לֶׁש תכּוְּזַה תֶא תֶרֶרעֹוְמ הָנָּׁשַה אׁשרְֹּב רָפֹוׁש תיַעִקְּתֶׁש )השנה ראש תפילת( םָהָרְדּוּבַאְּב ןֵּיַעְו .קָחְצִי לֶׁש הָרבּוְּגַה תֶא יםִלְּמַסְמַה

 ְּכֵדי ַאִיל ֶׁשל ְּבׁשֹוָפר ְלָפַני ִּתְקעּו הּוא ָּברּוְך ָּקדֹוׁשַה  ָאַמר.)טז ה"ר( ַּבְּגָמָרא רַמֱאֶנ הֶז לַעְו .הָרָׂש לֶׁש הֶּזַה יִכְּבַה

 בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְלָפַני ַעְצְמֶכם ֲעַקְדֶּתם ְּכִאּלּו ֲעֵליֶכם ֲאִני ּוַמֲעֶלה ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ֲעֵקַדת ָלֶכם ֶׁשֶאְזּכֹר

   ֵיׁש ,ְּבנֹו תֹוּיִתאֹו תַחַּתֶׁש ,"ְּבנֹו ַּתַחת ְלעָֹלה ַוַּיֲעֵלהּו ָהַאִיל ֶאת ַוִּיַּקח" )יג ,כב בראשית( בתּוָּכַּב זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש א"שליט

   .ֵאם ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאִיל ןֵכְו .ֵּבן תֹוּיִתאֹוְל תכֹומּוְס ֵאם תֹוּיִתאֹוֶׁש ינּוְיַה ,ִאּמֹו תֹוּיִתאֹו  

 א"ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט' ג ר"הרהֵמ יִּתְעַמָׁשְו ,)סז ,כד בראשית( ּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵייִרְבָקה נֹוְלָדה ִּבְזַמן ֲעֵקַדת ִיְצָחק ַּכ

. ְּדִבְזַמן ִמיַתת ָׂשָרה נֹוְלָדה ִרְבָקה, "ַית ַאְרַּבעְּבִקְר ָרהָׂש ַוָּתָמת" )ב ,כג בראשית( ַּבָּפסּוק ֳאָפִנים 'ְּבב ְמֻרֶּמֶזת ה"ִרְבָקֶׁש

, ֶׁשִרְבָקה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשָּׁשם ִמְׁשַּכן ַהֵּיֶצר ָהָרע .)יח תולדות(' תֹוָרה אֹור' ְּדמּוָבא ְּבִלְדָבֵרינּוּוְמבָֹאר 

ּוִבְזכּות ֶׁשִּיְצָחק ֶהֱעָלה ַּבֲעֵקָדה . ֶרְך ַהִחיצֹוִניםְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשִרְבָקה ָּבָאה ִמְּבתּוֵאל ְּדִהיא ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּד

ֶׁשְּלַאַחר  :)נט נח( ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהּזַֹהר. ָזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ִרְבָקה ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ְלַמְעָלה

 ג"ְוָהרה

 ָמִצינּו

 ְוֵכן

 ְוֵכן



ג 

ֶׁשִּנְׁשַמת ִיְצָחק ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ִּבְבִחיַנת  )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְליֹוןַהֲעֵקָדה ָזָכה ִיְצָחק ַלֵחִצי ָהֶע

ְוֵכן ִנְרֶאה , ת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןְוָזָכר ְמַסֵּמל ֶא, ּוְנֵקָבה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון, ְנֵקָבה ּוָבֲעֵקָדה ִקֵּבל ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ִּבְבִחיַנת ָזָכר

ֶׁשִהיא ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ַּבְּדָבִרים ֶׁשַּׁשָּיִכים , ְּדִרְבָקה ָּדֲאָגה ֶׁשַּיֲעקֹב ִיְלַּבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ִויַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ִיְצָחק ֶׁשְּמיֶֹעֶדת ְלֵעָׂשו

ָּכְך ִהיא ָרְצָתה ֶׁשַּגם ַיֲעקֹב ִיְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶאת ְׁשֵני , ַּבְּקֻדָּׁשהַעְצָמּה ָיְצָאה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְוִנְכְלָלה ִּדְכֵׁשם ֶׁשִרְבָקה ְּב, ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון

ֶׁשִרְבָקה ִהְלִּביָׁשה ְלַיֲעקֹב ְּכֵדי ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְּבָגִדים , ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֵחִציְוֵכן . ְּדַצִּדיִקים ְמַקְּבִלים ֶאת ְׁשֵניֶהם ְּכִדְלֵעיל. ַהֲחָצִאים

ְוֵכן רֹוִאים ַּבָּפָרִׁשּיֹות ֶקֶׁשר ְמֻיָחד ֶׁשל , ְּבִדּלּוג ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות, "ויָּואָרַצ ְלַקתֶח ְוַעל" )טז ,כז בראשית( ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ִיְצָחק

  ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . יֶעֶזר ִלְׁשּתֹות ְוַאַחר ָּכְך ֱאִליֶעֶזר ָנַתן ָלּה ֲעָׂשָרה ְּגַמִּלים ְועֹודֶׁשָּנְתָנה ִלְגַמָּליו ֶׁשל ֱאִל. ִרְבָקה ִעם ְּגַמִּלים

  .ֶׁשִרְבָקה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ַהָּגָמל ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּכִדְלֵעיל  

 ֲאִפיקֹוָמן לֹו הֹוִציא "ָךִּבְרָכֶת ַוִּיַּקח" ּתֹוָרתֹו ְּבָחְכַמת ,"ְּבִמְרָמה ָךָאִחי ָּבא" )קסז אות( 'ְּפִליָאה ִמְדַרׁש'ְּב

 ְוִיְצָחק ,ְּכִדְלֵעיל ָּבֲאִפיקֹוָמן ַהִּנְרָמז ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ַעל ָהְיָתה ְלַיֲעקֹב ִיְצָחק ֶׁשִּבְרַּכת ְמַרֵּמז ְּדַהִּמְדָרׁש ִנְרֶאה .לֹו ְוֶהְרָאה

   ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ְלֵעָׂשו ְמיָֹעד ֶׁשָהָיה ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ַּגם ָלַקח ,ַצִּדיק ֶׁשהּוא ּתֹוָרתֹו ָחְכַמת ִּבְזכּות ֶׁשַּיֲעקֹב ְלֵעָׂשו ָרַמז

   .ֲאִפיקֹוָמן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּבִמְרָמה"ֶׁש ל"זצ זֹוֶנְנֶפְלד ח"ֵמַהגרי 'ַחִּיים ָחְכַמת'  

 ַהֲחָסִדים ֶאת ַיֲעקֹב ִּדְבְלִקיַחת ִנְרֶאה .ִיְׁשָמעֵאל ֵמת ֵמֵעָׂשו ַהְּבָרכֹות ֶאת ָלַקח ֶׁשַּיֲעקֹב ֶׁשְּלַאַחר .)יז מגילה( ַּבְּגָמָרא

 ֻמְׁשָּפע ֶזה ְּדֵחִצי .הִּדְקִלָּפ ַהֶחֶסד ֶאת ַהְמַסֵּמל ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ִהְכִניַע הּוא ָּבֶזה ,ַהְּקִלָּפה ֶּדֶרְך ְלַמָּטה ֶׁשּיֹוְרִדים ָהֶעְליֹוִנים

   ּוִמְסַּפר ,ֵמָאִביו ְּכֶׁשִּנְתָּבֵרְך ָׁשָנה ג"ס ֶּבן ָהָיה ֶׁשַּיֲעקֹב ָׁשם ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה ַהָּיִמין ֶאת ַהְמַסֵּמל ִיְׁשָמֵעאל ֶּדֶרְך ַלְּקִלָּפה

   .ג"ס ְּבִמּלּוי ה"ֲהָוָי ְּבֵׁשם ִנְרֶמֶזת ַהִּביָנה ִּדְסִפיַרת ,ְּכִדְלֵעיל ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַהִּביָנה ְסִפיַרת ַעל ְמַרֵּמז ג"ס  

  

  לגליון הושענה רבההוספות 

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

 .תֶלֶּדַה ףקֹוְׁשַמְל לָׁשְמִנ ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודֶׁש יםִארֹוְו .ףקֹוְׁשַּמַה דַצְּב יםִדְמעֹוֶׁש דֵעָו ׁשָּמַׁשְל לָׁשָמ .)יב נדה( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

  .ףֹוקְׁשַמְּב זָמְרִנ ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .תֶלֶּד תיַנִחְבִּב אהּו ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹודֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו

 ַהְיסֹוד תֶא לֵּמַסְמַה םָּד תיַנִחְּב אהּו ףקֹוְׁשַמְּד ."ףקֹוְׁשַּמַה לַע" ַהֶּפַסח ַּדם ֶאת ָלִׂשים )ז ,יב שמות( 'ה ִצָּוה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 יםִארֹוְו .ַמְׁשקּוִפי ַחּבּוָרה ֶׁשל ֹוַּתְרּגּומ ְוֵכן ,ַהֶּדֶלת ֲחָבַטת ְמקֹום ַמְׁשקֹוף )לו ,כו ויקרא( י"ִּׁשַרְּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ה"ָלְּׁשַּב אָבמּו ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ יםִרּוּסִי לֶש םקֹוָמ אהּו הֶז םקֹוָּמֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .הָרּוּבַחְו הָטָבֲח לֶׁש ןֹוׁשָל אהּו ףקֹוְׁשַּמֶׁש

 ְיסֹודַּבֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵי ,ׁשָחָּנַה תֶא תֶלֶּמַסְמ ף"קֹו תאֹוֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ף"קֹו ם"ָׁש תֹוּיִתאֹו אהּו ףקֹוְׁשַמֶׁש )פסחים(

  .:)ז שמות( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ .יַחִׁשָּמַה ליַכֵה אָצְמִנ םָּׁשֶׁש ,ִצּפֹור ןַק אָּיִרְטיַמִגְּב ףקֹוְׁשַמ ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ ׁשָחָּנַל היָזִחֲא ׁשֵי ֶׁשַּבַּמְלכּות

 םָׁש אָבמּו ןֵכְו ,ׁשֶדקֹ יתִרְּבַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ד"יֹו ָהאֹות תַרצּוְּב תזֹוזּוְּמַהְו ףקֹוְׁשַּמַה לַע םָּדַה תֶא מּוָּׂשֶׁש .)מא בא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 יםִמָּדַה יֵנְׁש תֶא בּוְרֵעֶׁש )יג ,יב שמות( ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב ןֵּיַעְו .היָלִּמַה םַּדִמ םַּג הֶז םָּד לַע מּוָּׂשֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה ׁשרּוֵפְּב

 'ֶׁשַהד )כג ,יב שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו אָבמּו ןֵכְו .יתִרְּבַה תאֹו לַע זֵּמַרְמ "ַהָּבִּתים ַעל ְלאֹת ָלֶכם ַהָּדם ְוָהָיה" )שם( בתּוָּכַה ןֵכְו .דַחַי

 ַהְיסֹוד תֶא תֶלֶּמַסְמ סכֹוְו .ְוַהָּסף ַהְּמזּוזֹות ְׁשֵּתי ,ַהַּמְׁשקֹוף ,ְּבִמְצַרִים ְלאֹות ַהָּדם ֶׁשָהָיה ְמקֹומֹות 'ַהד ְּכֶנֶגד ןֵה חַסֶּפ ליֵלְּב ּכֹוסֹות

 ְוַעל תַהְּמזּוזֹ יְׁשֵּת ַעל ּונְוָנְת" )ז שם( תּובַּבָּכ ְמֻרָּמִזים ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב ןֹוּיִצ תַּדֻקְנ ֶאת ַהְמַסְּמִלים ן"ִׁשִּתי ְוֵכן .ֶׁשַּבַּמְלכּות

 ֶאת ָלֵתת ַהִּצּוּוי ִעם ַיַחד ַהְּלָבָנה ִחּדּוׁש ֶאת ְלמֶׁשה ֶהְרָאה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ןֵכְו .אֹוִתּיֹות ֵׁשׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "קֹוףְׁשַהַּמ

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ד 

 ,"ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש" )ב ,יב שמות( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ֶׁשַּיִּציֵלם ,ֹוףְוַהַּמְׁשק ַהְּמזּוזֹות ְׁשֵּתי ַעל ַהָּדם

 ׁשּוּדִח דסֹוְּב יאִה זֹו ֶׁשְּפֻעָּלה ,לֹו ְלַרֵּמז ,חֶֹדׁש רֹאׁש ָךְל ִיְהֶיה ,ִמְתַחֵּדׁש ְּכֶׁשַהָּיֵרַח ,לֹו ְוָאַמר ְּבִחּדּוָׁשּה ְלָבָנה ֶהְרָאהּו

 ָלֵכן ,ְלָהִאיר ַהַּמְלכּות ִהְתִחיָלה ִמְצַרִים ֶׁשִּביִציַאת )'מדבש מתוק' פירוש עם :לט בא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .חֶֹדׁש רֹאׁש מֹוְּכ תכּוְלַּמַה

 "ִמְצָרִים תֹוְךְּב ֹוֵצאי ִניֲא ַּלְיָלהַה ַּכֲחצֹת" )ד ,יא שם( תּובַהָּכ ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַתֵּקן ַהחֶֹדׁש ִקּדּוׁש ַעל ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

  .ה"ִּביָא ת"ר

ב "מ(ב תּוד ָּכִול ָּדֶצֵא. דָחר ֶאַאְׁשִנים ְוִאָצֱאֶּצל ַה ָּכגּוְרֶהם ֶניֶהֵנל ְׁשֶצֵאֶׁש, הת ֶזַּמֻעה ְל ֶזיּוָהק ֶׁשֵלָמֲעד ַלִוין ָּדר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמ דעֹוְו

ַוִּתַּקח ְיהֹוֶׁשַבע ַּבת ַהֶּמֶלְך יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת יֹוָאׁש ֶּבן ֲאַחְזָיה ַוִּתְגנֹב אֹתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ַהֶּמֶלְך " )ב, יא

ל ת ָּכל ֶאאּוג ָׁשַרָהֶׁשְכ ּו". ֲעַתְלָיהּו ְולֹא הּוָמתֵני אֹתֹו ְוֶאת ֵמִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות ַוַּיְסִּתרּו אֹתֹו ִמְּפַהּמּוָמִתים

ר ַאְׁשה ִנָּנֶּמִמּו, הָלתּו ְּבּהָתה אֹוָחְרג ָּבָגת ֲאל ֶאֵאמּוג ְׁשַרָהֶׁשת ְּכָרֳחָמְלּו, הָלתּול ְּבג ַעָגא ֲאם ָּב יֹותֹואֹוְּב, גָגל ֲאל ַעַמָחְו, קֵלָמֲע

' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.דִול ָּדד ֶׁשֶכֶּנה ַהָיָהֶׁש אלֵּיִנָּד ִגיַמְטִרָּיאְּב ןָמָהן ֵכ ְו).א, אסתר ג(' זֵעם לַֹעֵמ'א ְּבָבּוּמַּכ. םָלעֹוק ָּבֵלָמֲע

, יםִדֲאַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ןָמָהל ֶׁש"ָרֲהַּמ ַּבאָבן מּוֵכ ְו.םָּדק לּוָלא א ָּבי הּוִּכ. ם"ָדְלן  ֵהן"ָמָהי ֵנְפת ִלֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו

 מֹוְּכ. םָּניִהֵּגח ַהַתא ֶּפָצְמם ִנָּׁשן ֶׁשֹוּיר ִצַה קֶמל ֵעם ֶׁשֵּׁשַה. םָּנִהת ֹוּיִת אֹוןָמָהן ֵכְו. הָּׁשֻדְקי ִּדִנמֹוְדַאל ָהה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלא ַהי הּוִּכ

  ."ְוָיַרד ַהְּגבּול ֶאל ְקֵצה ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ֵּגי ֶבן ִהּנֹם" )זט, יהושע יח( בתּוָּכֶׁש

 ָפָרַׁשתּו .רּות ָיְצָאה ֶׁשִּמָּׁשם ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ָּפָרַׁשת :ָלעֹוָלם ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת ִהִּגיָעה ֵאיְך ַהְמַסְּפרֹות ְך"ַּבַּתַנ ָּפָרִׁשּיֹות ׁשָׁשל ֵיׁש

 :ַמְקִּביִלים ְּדָבִרים ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְׁשלׁש ִלְראֹותְוֶאְפָׁשר  .ָּדִוד ָיָצא ֶׁשִּמָּׁשם ְורּות ּבַֹעז ּוָפָרַׁשת .ּבַֹעז ָיָצא ֶׁשִּמָּׁשם ,ְוָתָמר ְיהּוָדה

 לֹוט ֶׁשל ַּבָּפָרָׁשה :ֲהָרָגם אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקְוַה ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת ְיִציַאת ֶאת ְמַעְּכִבים ֶׁשָהיּו ֲאָנִׁשים ְׁשֵני ֶׁשָהיּו ָּפָרָׁשה ְּבָכל ְּדָמִצינּו

 ֵאין ְוִאיׁש" )לא ,יט בראשית( בֶׁשָּכתּו ְּכמֹו .ֲאִביֶהם ִעם ִיְזנּו לֹוט ֶׁשל ֶׁשְּבנֹוָתיו ַׁשָּיְך ָהָיה לֹא ֵמִתים ָהיּו ֶׁשּלּוֵלא ,ֲחָתָניו ֵאּלּו ָהיּו

 ְּבִסּפּור ְמאֹד ַמֲאִריָכה ֶׁשַהּתֹוָרה יםרֹוִא ְוֵכן "'ְוגֹו ַיִין ֲאִביֶהן ֶאת ַוַּתְׁשֶקיָן" ְוָאז "ָהָאֶרץ ָּכל ְךְּכֶדֶר ָעֵלינּו ָלבֹוא ָּבָאֶרץ

 ֶאל ַוְיַדֵּבר לֹוט ַוֵּיֵצא 'ְוגֹו ָחָתן פֹה ָךְל ִמי עֹד לֹוט ֶאל ָהֲאָנִׁשים ַוּיֹאְמרּו" )יב יט בראשית( בֶׁשָּכתּו ְּכמֹו לֹוט ֲחָתֵני ִמיַתת

 ".ֲחָתָניו ְּבֵעיֵני ִכְמַצֵחק ַוְיִהי ָהִעיר ֶאת 'ה ַמְׁשִחית ִּכי ֶּזהַה ַהָּמקֹום ִמן ְּצאּו קּומּו ַוּיֹאֶמר ְבנָֹתיו לְֹקֵחי ֲחָתָניו

 ,תנֹוָּב 'ד יּוָה טלֹוְּלֶׁש )יד שם( י"ִּׁשַר רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו .ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ֶׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ְוָיָצא ֵמתּו ֶׁשַהֲחָתִנים ַלַּתְכִלית ְלַהִּגיַע ְּכֵדי ֶזה ְוָכל

   .ןיֶהִבֲא םִע לּוְּצִנ ןֵהְו ,תּוֵמ ןֶהָּלֶׁש ֶׁשַהֲחָתִנים ,תסֹוָראְֹמ םִיַּתְׁש דעֹוְו ,םדְֹסִּב תּוֵּמֶׁש יםִדָלְי םִע תאֹוּוׂשְנ םִיַּתְׁש

 ָׁשם ְוֵכן .ְוָתָמר ְיהּוָדה ֶׁשל ַהִּזּוּוג הֶׁשִּיְהֶי ַׁשָּיְך ָהָיה לֹא ,ָחיּו ֵהם עֹוד ֶׁשָּכל ,ְואֹוָנן ֵער ֵאּלּו ָהיּו ,ְוָתָמר ְיהּוָדה ֶׁשל ַּבָּפָרָׁשה ְוֵכן

 לֹו ִנְּתָנה לֹא ְוִהוא ֵׁשָלה ָגַדל ִּכי ָרֲאָתה" ֶׁשָּתָמר ַלַּתְכִלית ַעד ,ֶנֶהְרגּו ּוַמּדּוַע ֶׁשֶּנֶהְרגּו ָהִעְנָין ָּכל ְלַסֵּפר ַמֲאִריָכה ַהּתֹוָרה

 ְלהֹוִליד ִנְתַאְּוָתה רָמֶׁשָת )שם( ן"ָּברמב ּמּוָבאַכ .ִמיהּוָדה ְלִהְתַעֵּבר ְּכֵדי ַמֲעֶׂשה ֹותַלֲעׂש ֶהְחִליָטה ְוָאז .)יד ,לח בראשית( "ְלִאָּׁשה

  .ְיהּוָדה ֶׁשל ַהּקֶֹדׁש ִמֶּזַרע

 .'ְוכּו ָוֵמתּו ְלמֹוָאב ֶׁשָּיְרדּו ְנָיןָהִע ָּכל תֶא ְלַסֵּפר רּות ְמִגַּלת ַמֲאִריָכה ָׁשם ְוַגם .ְוִכְליֹון ַמְחלֹון ֵמתּו ,ּובַֹעז רּות ֶׁשל ַּבָּפָרָׁשה ְוֵכן

 ַהַּמְׁשֶוה ַקו רֹוִאים ,אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ְיֵדי ַעל ֵמתּו ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת ְלהֹוָרַדת ַהַּמְפִריִעים ָהֲאָנִׁשים ְׁשֵני ,ַהָּפָרִׁשּיֹות ְׁשלׁש ּוְבָכל

 םֵׁשְּב 'בָהָז תצֹוְּבְׁשִמ' רְּבֵסֶפ אָבמּו ןֵכְו .ַאִחים ֶׁשָהיּו ְואֹוָנן ֵער ְּכֻדְגַמת ַאִחים ְׁשֵני ָהיּו ְוִכְליֹון ןַמְחלֹו ְוֵכן .ַהָּפָרִׁשּיֹות ְׁשלׁש ֵּבין

 .)מב שופטים ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ּמּוָבאַּכ ,לֹוט ְּבנֹות ְּכמֹו ֲאָחיֹות ָהיּו ְוָעְרָּפה רּות ְוֵכן .ְואֹוָנן ֵער לּוּגְלִּג יּוָה ְוִכְליֹון ֶׁשַּמְחלֹון 'יְךִׁשְלַא'ָה

 ֹוּתִּב לּוּגְלִּג הָתְיָה תרּוֶׁש אָבמּו )לו( 'יםִלּוּגְלִּגַה רַעַׁש'ְבּו .ָּתָמר ִּגְלּגּול ָהְיָתה ֶׁשרּות 'ַהְּתמּוָנה רֵסֶפ' ְּבֵׁשם 'א"חיד'ַּב מּוָבא ְוֵכן

   .טלֹו לֶׁש היָרִכְּבַה

 בראשית( בתּוָּכ הָדהּוְי לֶצֵאְו .חַלֶמ יבִצְנִל הָכְפָה ֹוּתְׁשִא ,טלֹו לֶצֵא ;יםִגּוּוִּזַה יֵנְפִל תּוֵמ יםִׁשָּנַהֶׁש תֹוּיִׁשְרַּפַה 'גְּב יםִארֹו דעֹוְו

 ָאַמר .)צא ב"ב( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ זַעּבֹ לֶצֵא ןֵכְו ".צֹאנֹו ּגֲֹזֵזי ַעל ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ֵאֶׁשת ׁשּוַע ַּבת ַוָּתָמת" )יב ,לח



ה 

 םּוּבִּיַל רֵׁשְכֶה הָיָה הֶז לָכְו .ּבַֹעז ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ֵמָתה ,ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ַהּמֹוֲאִבָיה רּות ֶׁשָּבאָת ַהּיֹום אֹותֹו ,ִיְצָחק ַרִּבי

 הָיָה םַּג הֶזְו .יתיִדִע הָיָה טלֹו תֶׁשֵא לֶׁש ּהָמְּׁשֶׁש )ע אות 'נשמות ליגלגו'( אנֹוָּפִמ ע"רמָּב אָבמּו ןֵכְו .ןָּמַקְלִדְּכ תֹוּיִׁשְרַּפַה 'גְּב הָיָהֶׁש

 'ג גּוּלִדְּב ,"ֹוָכםתְב איָנִׂש דָדִו יְבִּדַעְו" )כד ,לד יחזקאל( בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ת"ייִדִע ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ ,ַעּוׁש תַּב יתיִלִע הָדהּוְי תֶׁשֵא םֵׁש

   ."םָכתֹוְּב" הָתְיָה דִוָּד תַמְׁשִּנֶׁש זֵּמַרְל ,תֹוּיִתאֹו

 ,יֹוֵסף ִלְמִכיַרת ָּגַרם ֶׁשְּיהּוָדה ֶׁשֵּכיָון :)קפח וישב( ֵמַהּזַֹהר ִּכְדַמְׁשַמע ,יֹוֵסף ְמִכיַרת ֵמֵחְטא ְּכתֹוָצָאה ָּבא ְוָתָמר ְיהּוָדה ּוַמֲעֵׂשה

 ּוַמְׁשַמע ,ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ְוִנְהָיה ,"ִחיָרה ּוְׁשמֹו ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵּיט" ִמְּגֻדָּלתֹו דּוהּוֶׁשהֹוִרי ְוֵכיָון ,ִמְּגֻדָּלתֹו הֹוִרידּוהּו ָהַאִחים

 ַלֲעָזאֵזל ָׂשִעיר ִּבְבִחיַנת ָתהָהְי יֹוֵסף ִּדְמִכיַרת ִנְרֶאה .ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ָהָיה ְולֹא ,ְלִחיָרה הֹוֵלְך ָהָיה לֹא ,ִמְּגֻדָּלתֹו הֹוִרידּוהּו ֶׁשּלּוֵלי

 תשא( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ְּדָמִצינּו ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה עֶֹמק ּוְבֶיֶתר .ָלעֹוָלם ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ִּביַאת ִיְמַנע ְולֹא ,ְיַקְטֵרג ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ,ַלָּׂשָטן ֶׁשָּנְתנּו

 ִמָּיד ּגֹוֵרם ֶזה ,ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְיסֹוד ְמֻנֶּתֶקת ֶׁשַהַּמְלכּות ּוְבַמָּצב .ְלכּותַלַּמ ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ֵּבין ֵּפרּוד הָּגְרָמ יֹוֵסף ֶׁשְּמִכיַרת .)נד

 ְּדִבְזַמן .ָלעֹוָלם ָּדִוד ִנְׁשַמת הֹוָרַדת ְלצֶֹרְך ֶזה ָּכל ֶאת סֹוֵבב אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקְוַה .ִמְּגֻדָּלתֹו ,ַהַּמְלכּות ֶׁשהּוא ְיהּוָדה ֶאת ֶׁשהֹוִרידּו

 ֶאת ִלְגרֹם ִהְמִׁשיְך ,ִמְּגֻדָּלתֹו ֶׁשהֹוִרידּוהּו ֶׁשָּגַרם ֶזה ֵחְטא ָלֵכן .ּפֹוֵחת ַהַּמְלכּות ֶנֶגד ַהִּקְטרּוג ,ָירּוד ְּבַמָּצב ִנְמֵצאת ַהַּמְלכּותֶׁש

 הֶז ןַמְזִּב יםִרּוּסִי לּוְבָס תכּוְלַּמַל יםיִעִּפְׁשַּמַה דיסֹוִו תֶרֶאְפִּת תיַנִחְּב םֵהֶׁש ףֵסיֹוְו בקֲֹעַי ןֵכְו .'ְוכּו ְלִחיָרה ֵיֵלְך ֶׁשְּיהּוָדה ַהֶהְמֵׁשְך

 ְלַגֵּבי ָאַמר הּוא "ְיהּוָדה ַוַּיֵּכר" :)קפח וישב( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .תכּוְלַּמַה תַדָלהֹו ְךֶרצְֹל יםיִנִּדַה תֶא יקִּתְמַהְל ,ףֵסיֹו תיַרִכְּמִמ

 ּתֹוָצָאה ָהיּו ,ָלעֹוָלם ָּדִוד ִנְׁשַמת ַלֲהָבַאת ַּבֶּדֶרְך ִליהּוָדה ֶׁשָהיּו ֶׁשַהִּיּסּוִרים רֹוִאים ."ְיהּוָדה ַוַּיֵּכר" ןֵּכ ְוַעל ,"ָנא ַהֶּכר" ָאִביו

   .ֶזה ִמַּמֲעֶׂשה ֵחֶלק ָהְיָתה יֹוֵסף ֶׁשְּמִכיַרת ְּדָבֵרינּו ְוֵהם .יֹוֵסף ְמִכיַרת ֶׁשל

 ,ְךַהֶּמֶל ּוְׁשלֹמֹה ,ְךַהֶּמֶל ָּדִוד ֵמֶהם ּוָבא ,ְיהּוָדה ֶׁשל ַזְרעֹו ִנְבָנה ֶׁשֵּמֶהם ָהיּו ָנִׁשים ְׁשֵּתי :)קפח וישב( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ֲהֵריֶׁש ,"ֵמתּו ֶׁשְּכָבר ַהֵּמִתים ֶאת ֲאִני ְוַׁשֵּבַח" ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו הּוא ְוֶזה ,ֶזה ְלַמֲעֶׂשה ִהְׁשַּתְּדלּו ְוֵהם ,ַהָּמִׁשיַח ְךּוֶמֶל

 טֹוב ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּו ּוְׁשֵּתיֶהן ,ֶׁשַבח ָּבֶהם ָהָיה ְךָּכ ְוַאַחר ,ֶׁשַבח ָּבֶהם ָהָיה לֹא ָּבִראׁשֹוָנה ַחִּיים ָהיּו ַּכֲאֶׁשר

 ּוַמֲעֵׂשה ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ֶאת רְמַקֵּׁש ֶׁשַהּזַֹהר רֹוִאים .ַמֲעֶׂשה ְּבאֹותֹו ִסַּיע אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקְוַה ,ֵמִתים אֹוָתם ִעם ֶוֱאֶמת

 עֶֹלה ְךָחִמי ִהֵּנה" )יג ,לח בראשית( בָּכתּוֶׁש ְּכמֹו ,ְלִתְמָנה ַּבֶּדֶרְך ָהָיה ָּתָמר ַמֲעֵׂשה ְוֵכן .ָּבִראׁשֹוָנה ַּבֲעֵליֶהן ְּבִמיַתת רּות

 ֶׁשִּתְמָנה 'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו .ה"ִּתְמָנ ת"ס "םעִֹריַהְּׂש ןּגֶֹר תֶא הזֶֹר" )ב ,ג רות( ַהָּכתּוב רּות ּוְבַמֲעֵׂשה ."ִתְמָנָתה

  .ָלעֹוָלם ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ֶאת ְלָהִביא ִהְתַקְּׁשרּו ַּדְרּכֹו ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֶּמֶלת

 ּוַמֲעֵׂשה .ןָנאֹוְו רֵע תמֹו רַחַאְל ִליהּוָדה ִיּבּום ִּבְבִחיַנת ָהָיה ָּתָמר ְּדַמֲעֵׂשה ,ַהִּיּבּום ִעְנַין הּוא ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְׁשלׁש ֶׁשֵּיׁש נֹוָסף ָּדָבר

 ְלָהִקים ָקִניָתי ַהֵּמת ֵאֶׁשת ַהּמֹוֲאִבָּיה רּות ּוֵמֵאת" )ה ,ד רות( בָּכתּוֶׁש ְּכמֹו .רּות ֶאת ִיֵּבם ֶׁשּבַֹעז ְיֵדי ַעל ָהָיה ְורּות ּבַֹעז

 ׁשָרְדִמ םֵׁשְּב 'א"חיד'ַל 'לֶגֶרָה תַחְמִׂש' רְּבֵסֶפ אָבמּו ןֵכְו .הֵתָי אָמיָבִל יִעָבּו םֵּגְרַתְמ םָׁש םּוּגְרַּתַהְו ."ַנֲחָלתֹו ַעל ַהֵּמת ֵׁשם

 ִנְרֶאה ְוֵכן .הָדיהּוִו ןָנאֹוְו רֵע לֶצֵא הָתְיָהֶׁש ׁשָּמַמ היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב הֶזְו ,תֵמָו ּהָתאֹו םֵּבִי ןלֹוְחַמּו ,תֵמ תרּו לֶׁש ּהָלֲעַּב ןיֹוְלִּכֶׁש

 ֵּתֵלד ֲאֶׁשר ַהְּבכֹור ְוָהָיה" )ו ,כה דברים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ִהיא ַהִּיּבּום ְּדַמְּטַרת ,ִיּבּום ִּבְבִחיַנת ָהָיה ,ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ְּדַמֲעֵׂשה

 ָהְיָתה לֹוט ְּבנֹות ֶׁשל ַּכָּוָנָתן ְוֵכן .ֶזַרע לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּמת ֶׁשִּיְזֶּכה ּוַהְיינ ."ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ִיָּמֶחה ְולֹא ַהֵּמת ָאִחיו ֵׁשם ַעל ָיקּום

 לָהָּקַּב אבָֹל רָּתֻמ אהּו םִא ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש אָיְגּוּסַה ןֵכְו ."ָזַרע ֵמָאִבינּו ּוְנַחֶּיה" )לב ,יט בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ְלֶזַרע ֶׁשִּיְזּכּו ִּבְׁשִביל

 ,ָלאו ִאם ְלכּותַלַּמ הּוא ָהגּון ִאם ,ָעָליו ַמְׁשִאיל ֶׁשַאָּתה ַעד ,ָהֲאדֹוִמי ּדֹוֵאג ֵליּה ָאַמר :)עו( תמֹוָבְי תֶכֶּסַמְּב יאִה

 ,ִניָנאְּת ,ַאְבֵנר ֵליּה ָאַמר .ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵמרּות ָאֵתי ְּדָקא ִמּׁשּום ,ָלאו ִאם ַבָּקָהל ָלבֹא ָראּוי ִאם ,ָעָליו ְׁשַאל

 ִמחּוט ִאם" )כב ,יד בראשית( םדְֹס ְךֶלֶמְל רַמָא םָהָרְבַאֶׁש הֶאְרִנ ןֵכְו ".מֹוָאִבית" ְולֹא "מֹוָאִבי" ,"ַעּמֹוִנית" ְולֹא "ַעּמֹוִני"

 ,לַעַּנַה ְךרֹוְׂש תַרָּתַה ְךֶרֶּד ,לַעַּנַה תיַצִלֲח תֹוׂשֲעַל ןָיְנֻעְמ ינֹוֵאֶׁש לֹו זֵּמַרְל ".ְךָל ֲאֶׁשר ִמָּכל ֶאַּקח ְוִאם ַנַעל ְךְׂשרֹו ְוַעד

  ].א"שליט ַאָּגִׂשי םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יִּנַעְּיִס הֶז ראּוֵבְּב[ .ְךֶלֶּמַה דִוָּד ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלהֹוְל ,ׁשָּמַמ םּוּבִיְּב ןָיְנֻעְמ אהּו אָּלֶא



ו 

 אתֵרְקִנ תכּוְלַּמַה )קעא 'ע א"ח שמע קריאת( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע ְּדמּוָבא .םּוּבִי ְךֶרֶּד הָתְיָה תכּוְלַּמַה תַמָקֲה ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ

 ןֵּקַתְל רָׁשְפֶאֶׁש םקֹוָמְּב הָּטַמְל אתֵצְמִּנֶׁש ,תכּוְלַּמַה ְךֶרֶּד קַר תֶכֶּיַּׁשַה ׁשֶרּׁשַֹל תרּוְּׁשַקְתִהַה לַע זֵּמַרְמ םֵׁשְּד אהּו ראּוֵּבַהְו ,םֵׁש

 תַמָקֲה ןֵכָל ,םֵׁש אתֵרְקִנ תכּוְלַמְּד ,תכּוְלַמ יםִקָהְל ִּבְבִחיַנת הֶז יֵרֲה ,םֵׁש יםִקָהְל אהּו םּוּבִי ןַיְנִעֶׁש ןיָוֵכְו .ׁשֶרּׁשַֹל רֵּׁשַקְתִהְלּו

 ינּוִצָמ ןֵכְו .הָּׁשִא תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש ַלַּמְלכּות ַהְׁשָּפָעהַה תֶא לֵּמַסְמ גּוּוִזְּד גּוּוִז יֵדְי לַע הָׂשֲעַנ םּוּבִי ןֵכָלְו .םּוּבִי ְךֶרֶּד הָתְׂשֱעֶנ תכּוְלַּמַה

 יםִעְבִּׁשַה םֵּׁשַה ןֵכְו .דסֹוְיַה אהּוֶׁש ה"מ םֵׁש ּהָּב ירִאֵּמֶׁש ,ה"מ בי תֹוּיִתאֹו ,הָמָבְי דסֹוְּב יאִה תכּוְלַּמַהֶׁש .)נו תיקונים( רַהּזַֹּב

 ,ה"ָמָבְי ת"ר "ָּׁשַמִיםַה ְרִקיַעִּב אֹרֹתְמ ִהיְי" )יד ,א בראשית( בתּוָּכַה ןֵכְו .עַבֶׁש רַּפְסִמְל תֶכֶּיַׁש תכּוְלַּמַהְו ,ם"יב אהּו תמֹוֵׁש ב"עֵמ

  .םּוּבִי ְךֶרֶּד הֶׂשֲעַּנַה תכּוְלַּמַה ןַיְנִבּו תיַאִרְּב לַע יםִזְּמַרְמ ,תכּוְלַמּו דסֹוְי יםִלְּמַסְמַה תרֹואֹוְּמַה תיַאִרְבִּד

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ם"ָבָי ת"ר "ףַא הֶּפְכִי רֶתֵסְּב ןַּתַמ" )יד ,כא משלי( בתּוָּכַהֶׁש )יב פרק( 'יםִלּוּגְלִּגַה רֶפֵס'ְל ה"הגהָּב אָבמּו ןֵכְו

 תֶא לֵּמַסְמ םּוּבִי ןֵכְו .'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו יִנָע תיַנִחְבִּב יאִהֶׁש ַלַּמְלכּות ַהַהְׁשָּפָעה תֶא תֶלֶּמַסְמ הָקָדְצ תיַנִתְנִּד

 הּוא ַהִּיּבּום ְּדִעְנַין ,ַהָּמִׁשיַח ְךַהֶּמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּיָבמֹותֶׁש )צט 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רְּבֵסֶפ מּוָבא ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ַהַהְׁשָּפָעה

 ְוָתָמר ְיהּוָדה ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה ְוֵכן ,ִיּבּום ְיֵדי ַעל ָלעֹוָלם ָּבָאה ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת ְוָלֵכן .ַהְּנָׁשמֹות ְיַתֵּקן ַהָּמִׁשיַח ְוֵכן ,ַהֵּמת ְלִנְׁשַמת ִּתּקּון

 ַוּיֹאֶמר" )ח ,לח תבראשי( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ַאָּגִׂשי םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ִיּבּום ת"ר ,"גּוֵריְמ ֶאֶרץְּב ֲעקֹבַי ֵּיֶׁשבַו" ַמְתִחיָלה

 'ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחְּבִרים ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ןַעֵּי[ .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"אָֹתּה ְוַיֵּבם ָאִחיָך ֵאֶׁשת ֶאל ּבֹא ְלאֹוָנן ְיהּוָדה

  ].ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְנׂשּואֹות ֶׁשָהיּו ָנִׁשים ְיֵדי ַעל ָהיּו ,ְׁשלֹמֹהּו ָּדִוד ַמְלכּות ֶאת ֶׁשהֹוִלידּו ַהִּזּוּוִגים ַמּדּוַע ֶׁשֵּבַאְרנּו

 ַיִין ֲאִביֶהן ֶאת ַוַּתְׁשֶקיָן" ָּכתּוב לֹוט ֵאֶצל .ְזנּות ְּבֶדֶרְך ַּדְוָקא ֶׁשָּבא ,ַהִּזּוּוג ִעְנַין הּוא ַהָּללּו ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְׁשלׁש ֶׁשֵּיׁש נֹוָסף ָּדָבר

 ַבָּלט ַוָּתבֹא" )ז ,ג רות( ָׁשם מּוָבא ְורּות ּבַֹעז ֵאֶצל ְוֵכן ,"'ְוגֹו ְךַהֶּדֶר ֶאל ֵאֶליָה ַוֵּיט" ןֵּכ םַּג ְוָתָמר ְיהּוָדה ֵאֶצלְו ,"'ְוכּו

 ָאַמר ִּבְׂשָעָרּה ְמַמְׁשֵמׁש ְתִחילִה ,ַּכֲחָזִזית ְלַפָּתתֹו ,"ַוִּיָּלֵפת" )א ,ו רבה רות( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמּו ".ַוִּתְׁשָּכב ַמְרְּגלָֹתיו ַוְּתַגל

 לֹו ָאְמָרה ,ִאיׁש ֵאֶׁשת אֹו ַאְּת ְּפנּוָיה ,ִאָּׁשה ָאְמָרה ,ִאָּׁשה אֹו רּוַח ַאְּת ִמי ָלּה ָאַמר ,ֵׂשָער ָלֶהם ֵאין רּוחֹות

 ָאַמר ,"ַמְרְּגלָֹתיו ׁשֶֹכֶבת ַהָּנִׁשים ִמָּכל ְטהֹוָרה ִאָּׁשה ְוִהֵּנה" ,ְטהֹוָרה לֹו ָאְמָרה ,ְטהֹוָרה אֹו ַאְּת ְטֵמָאה ,ְּפנּוָיה

 ַעל ְכָנֶפָך ּוָפַרְׂשָּת" ָהָכא ֲאָבל "ִעִּמי ִׁשְכָבה ֵלאמֹר ְּבִבְגדֹו ַוִּתְתְּפֵׂשהּו" ְּכִתיב ְלַהָּלן ָהְרָׁשִעים ֲארּוִרים ְּבֶרְכָיה ַרִּבי

 הקדמה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּגְלּגּוִלים ַׁשַער'ְּב מּוָבאּו .'ְוכּו ְוַהְּגֻאָּלה ַהִּיּבּום ֶאת ְוָעָׂשה ַלּבֶֹקר הְוִחָּכ ִיְצרֹו ַעל ִהְתַּגֵּבר ֶׁשּבַֹעז ֶאָּלא ".ֲאָמְתָך

 ְזנּות ְּבֶדֶרְך ַנֲעָׂשה ָלֵכן ,ָלעֹוָלם ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִנְׁשַמת ֶאת ְלהֹוִריד ַיְפִריַע ְולֹא ְיַקְטֵרג לֹא ֶׁשַהָּׂשָטן ְּכֵדי ,ְזנּות ְּבֶדֶרְך ַנֲעָׂשה הֶּזֶׁש )לט

 ְוָעָׂשה ִהְתַּגֵּבר הּוא ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ֵּכיָון ,ַהּיֹום ְּבאֹותֹו ֵמת ֶׁשּבַֹעז מּוָבא ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֵאָליו ַׁשָּיְך ֶׁשֶּזה ַיֲחׁשֹב ֶׁשהּוא ,ַהָּׂשָטן תֶא ְלַבְלֵּבל

 ּבַֹעז ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .יֹום ְּבאֹותֹו ָלמּות ָצִריְך ֶׁשָהָיה ְּבֶהְכֵרַח ָּגְרמּו ַהָּׂשָטן ְוִהְתַנְּגדּות ִקְטרּוג ,ְזנּות ְּבֶדֶרְך ְולֹא ,ֶהֵּתר ְּבֶדֶרְך ֶזה ֶאת

 יִּפ לַע ַאף ִמֵּמיָלא ,הּתֹוָר ַמַּתן קֶֹדם ָהיּו ְוָתָמר ְיהּוָדה ּוַמֲעֵׂשה ְּבנֹוָתיו ִעם לֹוט ְּדַמֲעֵׂשה ,ְּבֶהֵּתר ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת ַלֲעׂשֹות ֶנֶפׁש ָמַסר

 עֹוֶׂשה ָהָיה ּבַֹעז ְוָׁשלֹום ַחס ִאם ןֵּכ יןֵאֶּׁש ַמה .ַהָּמִׁשיַח ְּבִנְׁשַמת ְּפָגם ָּגְרמּו לֹא ,ִמֶּזה ֶנֱהָנה ַאֲחָרא ֶׁשַהִּסְטָרא ְזנּות ְּבֶדֶרְך ֶׁשָהָיה

  .ַהָּמִׁשיַח ְּבִנְׁשַמת ְּפָגם ְוָׁשלֹום ַחס ִלְגרֹם ָעלּול ָהָיה ,ּתֹוָרה ַמַּתן ְלַאַחר ָהָיה ֶׁשֶּזה ֵּכיָון ְזנּות ְּבֶדֶרְך

 ֶאת ָּבַעל ֶּתַרח ַּכֲאֶׁשר )רסט איוב( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִקסּוְּפַה רַעַׁש'ְּב אָבּוּמַּכ .םָהָרְבַא תַמְׁשִנ תַדָלהֹוְּב ינּוִצָמ הֶזָל הֶמֹוּד רָבָּד[

 ,ְלַאְּבָדּה ְּכֵדי ,ַאְבָרָהם ִנְׁשַמת ַהִהיא ַּבִּטָּפה ִהְכִניסּו ,ָּכֶזה ִטּנּוף ַהְּקִלּפֹות ְוִכְראֹות ,ִנָּדה ָהְיָתה ,ִאְׁשּתֹו ַאְמְּתַלאי

 ,ֱאִליִלים ֵדיעֹוְב ְוִאּמֹו ָאִביו ְׁשֵניֶהם ִּבְהיֹות ִאם ,ָׁשם ֶׁשִּיְתַאֵּבד ָחְׁשבּו ִּכי ,ִּבְרצֹוָנם ִמּתֹוָכם ָלֵצאת ְוִהִּניחּוָה

 ְוֶזהּו .ַּכִּנְזָּכר ִנּדּות ְּבִעיַלת ַעְצָמּה ַהְּבִעיָלה ִּבְהיֹות ,ִּבְפָרט ְוִאם .ז"ַלע םְפִסיִלי ִלְמּכֹר ּוַמְחִטיִאים חֹוְטִאים

 בַכָׁש ֶּתַרח ִּכי ,ל"ז ִריִמּמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ד"ְונלע .ַהְּקִלּפֹות ּתֹוְך ָהָיה ָּבִראׁשֹוָנה ִּכי ,ֶצֶדק ֵּגר ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְקָרא ַהַּטַעם

  ].ָּכְרָחּה ְּבַעל ִנָּדה ִאְׁשּתֹו ִעם



ז 

 ְוֵכן .ְיהּוָדה ֶׁשל ַהּקֶֹדׁש ִמֶּזַרע ְלהֹוִליד ִנְתַאְּוָתה רָמֶׁשָּת )שם( ן"ָּבַרְמַּב ּמּוָבאַּכ ,הָוְצִמְל בַׁשֱחֶנ רָמָּת לֶׁש תנּוְּזַה הֵׂשֲעַּמֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו

 ֲהָקַמת ִהיא ָהֲאִמִּתית ֶׁשַּבָּקָׁשָתּה ִליהּוָדה ָרְמָזה ְּדָתָמר ,ת"ַמְלכּו ת"ר "ֵאָלי ָתבֹוא יִּכ יִל ֶּתןִּת הַמ ּתֹאֶמרַו" )טז שם( ַהָּכתּוב

 הֵׂשֲעַּמֶׁש ינּוִצָמ טלֹו תנֹוְּב לֶצֵא םַגְו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָׁשְלֶחָך ַעד ֵעָרבֹון ִּתֵּתן ִאם ַוּתֹאֶמר" )יז ,לח בראשית( בתּוָּכַה ןֵכְו .ַהַּמְלכּות

 ,ָקְרָחה ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי ָאַמר ,ַאָּבא ַּבר ִחָּיא ַרִּבי ָאַמר :)לח ק"ב( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ .הָוְצִמְל בַׁשֱחֶנ ןיֶהִבֲא םִע ןֶהָּלֶׁש תנּוְּזַה

 דֹורֹות ַאְרָּבָעה ָּתּהִקְּדַמ ,ִלְצִעיָרה ְּבִכיָרה ֶׁשָּקְדָמָּתּה ַאַחת ְיָלהַל ֶׁשִּבְׁשִביל ,ִמְצָוה ִלְדַבר ָאָדם ַיְקִּדים ְלעֹוָלם

 ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָהַעּמִֹנית ַנֲעָמה ִאמֹו ְוֵׁשם" ,ִּדְכִתיב ,ְרַחְבָעם ַעד ְצִעיָרה ְוִאּלּו .ּוְׁשלֹמֹה ָדִוד ,ִיַּׁשי ,עֹוֵבד ,ְלִיְׂשָרֵאל

   .תֹוּיִתאֹוָה םִע יַׁשִי ןֶּב דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא תֹוּיִתאֹוָה םִע "ְיהּוָדה ַוִּיְׁשַלח" )כ ,לח בראשית( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר

 טלֹו הֵׂשֲעַמְל יםִרְּׁשַקְמַה ,תרּוְו זַעּבֹ הֵׂשֲעַמְּב יםִזָמְר הָּמַּכ א"שליט ןֵהּכַֹה ףֵסיֹו 'ר ג"רהָהֵמ 'יםִּיַחַה לַּגְלַּג' רֶפֵסְּב יםִאָבמּו ןֵכְו

 ַוָּיבֹא" בתּוָּכַה יְךִׁשְמַמּו .הֶׂשֲעַּמַה םֶדקֹו הָתָּׁשֶׁש טלֹו לַע זֵּמַרְמ ,"ִלּבֹו ַוִּייַטב ַוֵּיְׁשְּת ּבַֹעז ַוּיֹאַכל" )ז 'ג רות( בתּוָּכַה ;יוָתנֹוְבּו

 לַע זֶמֶר ,"ַבָּלט ַוָּתבֹא" בתּוָּכַה יְךִׁשְמַמּו ,יוָתנֹוְּב םִע טלֹו לֶׁש הָרָעְּמַה לַע זֵּמַרְמ ,הָרָעְּמַה תֹוּיִתאֹו ,"ָהֲעֵרָמה ִּבְקֵצה ִלְׁשַּכב

   .רֹוְצִי לַע רֵּבַּגְתִה אּלֶֹׁש טלֹו תֶא ןֵּקַתְל ,רֹוְצִי לַע רֵּבַּגְתִהְו ,טלֹו לּוּגְלִּג הָיָה זַעּבֶֹׁש םָׁש רֵאָבְמּו .טלֹו

 יֵנְׁשִּב ;תרּוְו זַעּבֹ הֵׂשֲעַמְל רָמָתְו הָדהּוְי הֵׂשֲעַמ יןֵּב יםִרָׁשְק הָּמַּכ דעֹו א"שליט ׁשַקְרַפ סָחיְנִּפ 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יםִאָבמּו ןֵכְו

 םַּגֶׁש יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .רֶקּבַֹל תֹוּכַחְל תרּוְל רַמָא זַעבֹּו .הָלֵׁש לַּדְגִּיֶׁש דַע הֶּכַחְּתֶׁש רָמָתְל רַמָא הָדהּוְי ,םּוּבִּיַה הָחְדִנ תמֹוקֹוְּמַה

 אּלֶֹׁש הָתְּסַּכְתִה רָמָּת ,תלֹוּוּבְחַתְּב הָּׁשִאָה הָאָּב תמֹוקֹוְּמַה יֵנְׁשִּב ןֵכְו .הֶׂשֲעַּמַה תֶא תחֹוְדִל הָּסִנְו םדְֹסִּב ַּהֵמְהַמְתִה אהּו טלֹו לֶצֵא

 ןִיַי ֲאִביֶהן תֶא קּוְׁשִה ,טלֹו תנֹוְּב םַּגֶׁש יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .'כּוְו יוָתלֹוְּגְרַמְל הָבְכָׁשְו הָלְיַּלַּב הָאָּב תרּוְו ',כּוְו ְךֶרֶּדַּב הָבְׁשָיְו ,ָהירּוִּכַי

 יּוָה טלֹו תנֹוְּב םַּגֶׁש יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .הֶדָּׂשַל זַעבְֹל הָאָּב תרּוְו ,ְךֶרֶּדַּב הָבְׁשָי רָמָּת ,תִיַּבַל ץחּוִמ הָיָה ַערּוֵאָה םקֹוְמ ןֵכְו .הָלּוּבְחַתְּב

 רָמָּת לֶצֵא .יםִרֵחַא יֵדְי לַע הָתְיָה יםִדָלֹוּנַה םֵׁש תיַאִרְק ַהְּמקֹומֹות ִּבְׁשֵני ןֵכְו .תכּוְלַּמַה תֶא יםִלְּמַסְמ הָרָעְמּו ָׂשֶדה ןֵכְו .הָרָעְּמַּב

 לַע הָׂשֲעַנ םּוּבִּיַהְו ,הָחְדִּנֶׁש ברֹוָק לֵאֹוּג הָיָה ַהְּמקֹומֹות ִּבְׁשֵני ןֵכְו .םֵּׁשַה תֶא נּוְתָנ תנֹוֵכְּׁשַה תרּו לֶצֵאְו ,םֵּׁשַה תֶא הָנְתָנ תֶדֶּלַיְמַה

 ִּבְׁשֵני ןֵכְו .הָחְדִּנֶׁש ברֹוָק לֵאֹוּג הָיָה יִנמֹוְלַא יִנלֹוְּפ תרּו לֶצֵאְו ,הָחְדִּנֶׁש ברֹוָק לֵאֹוּג הָיָה הָלֵׁש רָמָּת לֶצֵא .קחֹוָר לֵאֹוּג יֵדְי

   .םֹוּיַה תֹואֹוְּב רַטְפִנ זַעּבֹ ןֵכְו .דעֹו הָּתְעַדְל ףַסָי אלֹ הָדהּוְּיֶׁש היָטִּׁשַה יִפְל ,םּוּבִּיַה יֵרֲחַא םֵּבַיְמַה םַלֱעֶנ ֹומֹותַהְּמק

 הָנְלַכּוּתֶׁש יִּפ לַע ףַא ,בָאמֹו ְךֶלֶמ ןלֹוְגֶע לֶׁש ְּבנֹוָתיו הָּפְרָעְו תרּו םִע ןֵּתַחְתִהְל ןיֹוְלִכְו ןלֹוְחַמְל יַעִרְפִה אלֹ ןָטָּׂשַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו

 ָּתֵני "מֲֹאִבּיֹות ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְׂשאּו" )ט ,ב רבה רות( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,רּוּסִאְּב יּוָה ּוּלֵא יןִאּוּׂשִנְּד ,ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת תֶא ידִלהֹוְל

   .ילֵעְלִדְּכ רזֲֹעַל אָּב ןָטָּׂשַה רּוּסִאְּב יםִׂשֲעַנ יןִאּוּׂשִּנַהֶׁשְכּו .אֹוָתם ִהְטִּבילּו ְולֹא ִּגְיירּום לֹא ירִאֵמ יַרִּב ְּבֵׁשם

 ַעל ָּבאֶׁש ָחַׁשב ְּדִיַׁשי ,ָּפׁשּוט ִזּוּוג ָהָיה לֹא ָּדִוד ֶׁשל ִאּמֹו ִעם ִיַׁשי ֶׁשל ֶׁשִּזּוּוגֹו )'י אות 'נשמות גלגולי'( ִמָּפאנֹו ע"ָהרמ ְּבִכְתֵבי מּוָבא

   .ַיְפִריַע ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ַהִּזּוּוג ְּבצּוַרת ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶאת ֶׁשִהְטעּו ִנְרֶאה ָׁשם ְוַגם .ִאְׁשּתֹו זֹו ָהְיָתה ּוֶבֱאֶמת ,ִׁשְפָחתֹו

 ַנֲעָׂשה ַהַּמְלכּות ְּדִבְנַין ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ָרֶפלָּבֲע לֹוט ְּכמֹו ,ְמֻכֶּסה ִמְּלׁשֹון הּוא ּלֹוטֶׁש )א"ל 'ע ה"ח( 'ַּדַעת נֶֹפְך' ְּבֻקְנְטֵרס מּוָבא

 לעְֹפִל ילִחְתִה אהּו ּבַֹעז ֵאֶצל ןֵכְו .יּוּסִּכ ןֹוׁשְּלִמ אהּוֶׁש טלֹו אהּו יּוּסִּכַהְו .גֵרְטַקְי אלֹ אָרֲחַא אָרְטִּסַהֶׁש יֵדְּכ יּוּסִּכ לֶׁש ןֶפאְֹּב םָלעֹוָּב

 ְוֵכן ,ירִמָטְו יִסַּכ יִנמֹוְלַא יִנלְֹּפ םֵּגְרַתְּמֶׁש )ג ,כא א"ש( םּוּגְרַּתַּב ינּוִצָמּו "יִנמְֹלַא יִנלְֹּפ הּפֹ הָבְׁש הָרסּו" )א ,ד רות( רַמָאֶׁשְּכ

  .יּוּסִּכְו דסֹו תיַנִחְּב ְךֶרֶּד זַעבְֹל הָרְּׁשַקְתִה יאִהֶׁש יםִארֹו .זָרְּב תרּו תַלָעְו "טָּלַב אבָֹּתַו" )ז ,ג שם( ַהָּכתּוב ַעל ַּבַּתְרּגּום ָמִצינּו

 הָיָהְו ,תֹוּבַר יםִנָׁש רַהּסַֹה יתֵבְּב יםִרסּוֲא יּוָהְו ,הָיְניָכִו הּוָּיִקְדִצ יםיִדִרְׂש יֵנְׁש קַר דִוָּד יתֵּבִמ רּוֲאְׁשִּנֶׁשְּכ ןֹואׁשִר תִיַּב ןַּבְרֻח רַחַאְל

 ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ,ייִרִרֲע הֶיְהִּיֶׁש הָיְנָכְי תֶא לֵּלִק 'הֶׁש אָּבִנ הָּיִמְרִּיֶׁש טָרְפִּבּו ,דִוָּד יתֵבְל ידִרָׂש הֶיְהִי אּלֶֹׁש לֵאָרְׂשִי םַעְּב לדֹוָּג ׁשָׁשֲח

 לֹו אּוְרָק ןֵכָל ,דִוָּד יתֵבְל ילִתָּׁשַה ּוּנֶּמִמ דַלנֹוְו ,תֹוָעבּוְׁש תֶא לֵּטִּב 'ה ,רַהּסַֹה יתֵבְּב הָבּוׁשְּת הָׂשָע הָיְנָכְּיֶׁש רַחַאְּלֶׁש )ה ,י ר"ויק(

 ירִּתַהְל ּהָלֲעַּבִמ הָׁשְּקִּב ,םָעיְרִמְׁש הָיָה ּהָמְּׁשֶׁש רַּצֶנְדַכבּוְנ תֶׁשֵא :ליֵאִּתְלַאְׁש דַלנֹו יְךֵא )ו ,יט( םָׁש ׁשָרְדִּמַּב ָּפרּוְמֻס .ליֵאִּתְלַאְׁש

 ,הָרֲהְטִנְו הָרְפָסְו ָהיאּוִצהֹוְו ,יָהֶלֵא בַרָק אלְֹו הָּדִנ יאִהֶׁש הָיְניָכִל הָרְמָאְו ,יםִלָבֲחַּב ָהלּוְׁשְלִׁשְו ,רַהּסַֹה יתֵבְל סֵנָּכִהְל ְיָכְנָיה תֶׁשֵאְל



ח 

 םֶהֵמּו ֹוּתְׁשִא תֶא םֵּבִי יוִחָאְו ,יםִדָלְי יּוָה אלֹ ליֵאִּתְלַאְׁשִּלֶׁש )יט ,ג א"דבהי( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּוּו .ליֵאִּתְלַאְׁש דַלנֹו זָאְו ,יוָלֵא הָרְזָחְו

 יםִארֹו ןֵכְו ,תכּוְלַּמַה תֶא ידִלֹוּמֶׁש םּוּבִּיַה תֶא בּוׁש יםִארֹוְו .יַחִׁשָּמַה אֵצֵי ּוּנֶּמִמּו דִוָּד יתֵּב תֶלֶׁשֹוׁש תֶא ֶׁשִהְמִׁשיְך לֶבָּברּוְז דַלנֹו

  .הָּׁשֻדְּקַה דַּצִמ ידִלהֹוְל כּוָז ',כּוְו רּוְּבַּגְתִהֶׁש רַחַאְל קַרְו ,הָּדִנ ּהָתאֹו יסִנְכִה אהּו הָּלִחְתִבּו ,גּוּוִּזַּב זחֱֹאֶל הֶּסַנְמ אָרֲחַא אָרְטִּסַהֶׁש

  

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

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

  .ג"תשע

  ל"שיחתו האחרונה של הגאון הגדול רבי שלמה ברעוודא זצ
  .]ניתן לקבל את ההקלטה בבקשה למייל. והעתקנו חלק מהדברים מתוך ההקלטה. ב בשידור לבני ברק"נאמרה ממיטת חליו בארה[

. וסובל מהמחלה האיומה עם יסורים גדולים עד לשמים. מורי ורבותי אני שוכב על ערש דוי לא עליכם

חפץ 'חלם חלום שה]. ל"שכנה זאהן זצ' ר ר"הג[לפני כמה שנים סיפרו לי שאחד מצדיקי הדור האמתיים 

ושאלתי , מין בואני מא, והנה אני מכיר את הצדיק הקדוש ההוא. ואמר לו שמשיח בא,  בא אליו'חיים

למה . לא מתגלה, הוא בא אבל לא מופיע. מי אומר שלא בא. התירוץ הוא רבותי, איפה משיח צדקינו

  .?שיתגלה

הגמרא ביומא אומרת . יראים ושלמים תשמעו, הסולת של כלל ישראל, הצבור המקדיש את חייו לתורה

לה אם אדם מדבר דברים נשאלת השא. עובר בעשה ולאו, השח שיחת חולין היינו דברים בטלים

  .מה העבירה בזה. או ליצנות, או שקר, ולא חס ושלום לשון הרע, בטלים

והיה , ל"והיה לו תלמיד רבי איזיק חבר ז. ל"ל היה תלמיד רבי מנחם מנדל משקלוב ז"לגאון מוילנא ז

בונים ו, והוא כותב כשיהודי לומד תורה המילים הקדושים עולים למעלה, גדול מאד בתורה ובקבלה

  .וכשמדבר דברים בטלים הוא בונה עולם הסטרא אחרא, עולם הקדושה

היום המצב נשתנה , העבירה הכי גדולה היתה לדבר דברים בטלים, כשאני למדתי בבחרותי בישיבות

כאילו שאין עבירה . דברים בטלים, יוצאים מכותלי בית המדרש ומדברים שטויות, מהקצה אל הקצה

אם בני תורה בונים , למי יבא להתגלות, משיח צדקינו שיתגלה במהרה בימינו, אז מה אגיד לכם, בזה

  .?למה, שיתגלה המשיח לקבלנים של הסטרא אחרא, בדברים בטלים את עולם הסטרא אחרא

החלטתי לומר , אני חלש שאי אפשר לתאר, ולכן אף על פי שבקושי יש לי כח דיבור ונשימה היום

  .לציבור החשוב את המילים האלה

. ?מה זה סתם איום. נו הקדושהידי הרשעים הכופרים השולטים בארצומאיימים עלינו מן השמים על 

, שהאויר שלנו יהיה בדברי תורה. לדבר דברי תורה ביום ובלילה, זה מן השמים להחזיר אותנו בתשובה

  .מתוקים מדבש ונופת צופים

ם שכולכם ע, ברך את הקהל הקדוש הזהמואני הקטן מעומק ליבי , ובמהרה בימינו יופיע משיח צדקינו

  .ותזכו לקבל פניו בלב שמח, בני משפחותיכם תעברו את תקופת חבלו של משיח לחיים ולשלום

  .עלו והצליחו. כי להשאר בלב שמח צריכים תבת נח של תורה להגן עליכם, זו ברכה גדולה מאד



ט 

  .הָּלֻאְּגר ַלֶׁשֶּקַהל ְוֵאָרְׂשִיץ ֶרֶאת ְּבירֹוִחְּבת ַהאֹוָצֹוּת לַעד ָחֻיר ְמָמֲאַמ

ת ֶמֱאֶבּו .ְלִמינּות ַהַּמְלכּות ָּכל ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ַעד ,ָּבא ָּדִוד ֶּבן ֵאין ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר .)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ם ָתס אֹוֵּיַגים ְלִׁשְּקַבְמּו, הָרֹוּתי ַהֵדְמד לֹוֶגם ֶנָּלֻכם ְּכָּבים ֻרִבְּצַיְתט ִמָּפְׁשִּמי ַהֵּתם ָּבד ִעַחב ַיב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִּׁש ֶׁשּוּלים ֵאִמָיים ְּבִארֹו

ים ִמֲחַר ְּבנּוֵלָאְגִיל ְוֵאָרְׂש ִיֹוּמל ַעס ַעחּוָים ְוֵחַרְי' ה. םֶהָּלן ֶׁשטֹוְלִּׁשת ַהכּות ְזים ֶאִדְּבַאם ְמ ֵהְךָכְּבק ֶׁשֵפם ָסּוין ׁשֵאְו, אָבָּצַל

. סּוּיִּג ַהתַּיִחְּדל ה ַעֶּנֻמה ְמָיָהֶׁש, תיבֹוִׁשְיד ַהַעל ַוֵהַנל ְמ"ם זצֹוּבְנֶנר ֶטֵׁש ָאר"גַה, קֵּלַּתְסִנת ירֹוִחְּבי ַהֵרֲחד ַאָּיִמ ,ן ֵכמֹוְּכ .ר"אכי

, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְת ִלְךָּיה ַׁשָיָהֶׁשב ב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשְו. הָמְּיַּתְס ִהֹוּזת ַהֶנּכְֹתַּמַּב סּוּיִּג ַהתַּיִחְּדן ֶׁשיָמד ִסם עֹוִיַמָּׁשן ַהים ִמִארֹוְו

 וכן[ .הָמֵלְּׁשַהית ְוִּתִמֲאה ָהָּלֻאְּגיל ַלִבֹוּתה ֶׁשָׁשָדת ֲחכּוְלם ַמקּוָּתי ֶׁשֵדְּכ, נֹוטֹוְלת ִׁשס ֶאֵּסַבא ְמיו הּוָלָעת ֶׁשכּוְּזת ַהם ֶאֵּיַסְמ

ל שהבאנו "ש אלישיב זצ"והוא גם היה מקורב מאד למרן הגרי,  לתקופת משיח בן יוסףומראה שייכותו, יוסף בגימטריא טננבום

  .]עליו שהוא היה ניצוץ משיח בן יוסף

וענה להם שהשיטה שלהם . 'ל שבאו אליו מרבני הקנאים בזמן קום המדינה להסביר שיטתם וכו"זצ' חזון איש'בשם המפורסם [

וכיום לאחר קצת יותר . 'ולבחור ולהשפיע מבפנים וכו, צריך לקחת כסף מהציונים,  אזאבל עד, תהיה נכונה אולי בעוד שישים שנה

  .]משישים שנה נראה שבשמים פסקו כשיטת הקנאים שהגיע הזמן להתבדל מהם כפי שנבאר

 :ט"ֶנד ֶּב"יִּפ ַלּו"הָיְנַתת ְנ"ינּות ִמ"ֶלֶׁשְמֶמים ִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהא ָּב"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְבַטְוָנִביא 

  . שאותה נקרא בעוד חודש'כי תשא'והכל בתוך פרשת 
  

 

 ינּוִצָמ ָלֶהם ֱאמֹר ֵלְך ,ְלמֶֹׁשה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֵליּה ָאַמר "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" :)ט ברכות( אָרָמְּגַּב



י 

 ֶׁשל ִרּבֹונֹו ,ְלָפָניו ָאַמר .ָּגֻלּיֹות ְּבִׁשְעּבּוד ִעָּמֶכם ֶאְהֶיה ַוֲאִני ,ֶזה ּבּודְּבִׁשְע ִעָּמֶכם ָהִייִתי ֲאִני ,ְלִיְׂשָרֵאל

 יםִארֹו ".ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה" ָלֶהם ֱאמֹור ֵלְך הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר .ְּבַׁשְעָּתּה ְלָצָרה ַּדָּיּה ,עֹוָלם

 ינֹוֵאֶׁש רַמָא הֶשמֹּו .םִיַרְצִּמִמ םָתאֹו לֵאֹוּג אהּוֶׁש מֹוְּכ ןרֹוֲחַאָה תלּוָּגַּב הָּלֻאְּגַה תֶא לֵאָרְׂשִיְל רֵּׂשַבְיֶׁש הֶשמְֹל רַמָא 'הֶׁש

 יםִפָלֲא 'ה תֹוּיִתאֹו יאִה ,ְּבַׁשְעָּתּה תַבֵתְו .ְּבַׁשְעָּתּה ְלָצָרה ַּדָּיּה יִּכ ,יםִנרֹוֲחַאָה הָּלֻאְּגַהְו תלּוָּגַה לַע רֵּבַדְל הֶצרֹו

א "ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"הרה יףִסהֹוְו .ּהָּנַמְזִבּו ּהָּתְעַׁשְּב ,ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג לַע תֶזֶּמַרְמ םַּג יאִהְו .ה"תשעְּב אֹו .ב"תשע

ל ֵּדַּבְתִהן ְלָמְּז ַהיַעִּגִהז ֶׁשֵּמַרְל, ל"ַדְּבת "ּה רַׁשְעָּתְּבָצָרה ְלָּיּה ַּד א"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו. 'הר ְּבָמְגִנְו 'ביל ְּבִחְתַמ ְּבַׁשְעָּתּהֶׁש

 הָרָּצַה תֶא יקִּתְמַמ אהּוֶׁש זֵּמַרְל ,ּוּלֵאָה יםִרָבְּדַה תֶא רַמָאֶׁש הֶשמֹ אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִע הָרָצְל ּהָּיַּד ןֵכְו .יםִעָׁשְרָהֵמ

 אבָֹל ידִתָעֶּלֶׁש :)רמו פנחס( רַהּזַֹּב ינּוִצן ָמֵכְו .הֶשמֹ אהּוֶׁש "הילִֹׁש אבָֹי יִּכ דַע" .)רנג השמטות( רַהּזַֹּב אָבּוּמַּכ ,אתּזַֹה

ס ֵרְטְנֻקא ְּבָבן מּוֵכְו. בַר בֶרֵעָה תֶא ַחֵּצַנְי הֶשמֹּו ,אלֵעָמְׁשִי תֶא ַחֵּצַנְי דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמּו ,םדֹוֱא תֶא ַחֵּצַנְי ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ

 ׁשָדָחם ֶהֵחֹוּל ַהד"יִּפר ַל"יִאָין ֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאא ָניְמֵהא ְמָיְעה ַרֶשמֹא ֶׁש"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

ים ִהלֱֹא ְּבִגיַמְטִרָּיאם א ַּגן הּוֵכָל ְו.הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוה ְוֶש מֹלה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלא ַהי הּוִּכ. הילִֹׁש  אֹוהֶשמֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא, הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוְּב

ים ִגּוּלִדת ְו"ר [ך"תנ ַּבידִחָית "ס ְּביַעִפ מֹוד"ר ַלִּפי"ָיִאיְוֵכן  ].א"ין שליטִׁשי ֶחִבר ְצ"גם ַהֵׁשל ְּבֵּבַקְתִה. [ףן ַארֹוֲח אֹו, יםִרֵחַא

 י ְוַאְנֵׁשר ַאְבֵנף ַוִּיָּנֶגאד ַּבּיֹום ַההּוַוְּתִהי ַהִּמְלָחָמה ָקָׁשה ַעד ְמאֹ ") יז, ב'מואל בש(, דִוָּדי ֵדְבַעי ֵנְפל ִלאּו ָׁשיֵדְב ַעתיַלִפְנ ִּב].לָלְכִּבין ֵא

י ִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.דִות ָּדכּוְלת ַמיַלִחְתִל, לאּוד ָׁשסֹוף ְּבֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוְּתר ִמָבֲעַמן ְליָמִּסא ַהי הּוִּכ". ד ָדִוי ַעְבֵדי ִלְפֵנלִיְׂשָרֵא

 יָהֶלָעה ֶׁשָּלֻאְּגן ַהַמ ְזיַעִּגִהז ֶׁשֵּמַרְל. ֹוּזה ַהָּפִלְּקל ַהַע, ידִת ָעׁשֵית ֶגֶלְפם ִמֵּׁשל ַהֵׁשְלַּתְׁשִהר ֶׁשַמָאא ֶׁש"ק שליטב קּור ּדֹ"גם ַהֵׁשְּב

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ָעִתיד, ן ֵלִויָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּב.  ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֵסֶדר ָטֳהרֹותִּמְׁשָנהל ַּב"ַז ֲחרּוְמָא

  . עֹוָלמֹותי"ש

 ב"תשעת ַנְׁשִבּו. עָרב ְוֶרֶבת טֹו ֶׁשְּמעֹּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, .)תיקונים צז. נשא קכה: בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

אן  ָּכׁשֵיְו, "לֹו ָסִביבְונַֹגּה " )ד, יחזקאל א(ב תּוָּכן ַהַיְנִמ ְּכאֹו, ּהַגנֹון ַיְנִמל ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשים ְלִנ ָׁש64 מּוְלְׁשֻי

ת ַּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִמְּיַס ְמנּו ָאב"ת תשעַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמֶר

 )יח, משלי ד (בתּוָּכַהֶׁש א"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקר ַלבֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעה ְויָעִרת ְּפַוְצד ִמסֹוְּב ,ּהַגנֹ

 .הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"ף תשעֹוּס ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְס ִמז"רכ אְּבִגיַמְטִרָּי " נַֹגּהראֹוְּכְואַֹרח ַצִּדיִקים "

, ב"ת תשעַנל ְׁשז ַעֵּמַרְּמֶׁש, 972ל ֵאָרְׂשת ִייַנִדת ְמל ֶאֵּמַסְּמן ֶׁשפֹוֶלֶּטר ַהַּפְסִמִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות א ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו

ת כּוְלַּמת ַהַּלִחְתּו, הָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמל ַהף ֶׁשֹוּסיא ַה ִהה זֹוָנָׁשְּד. ב"ע תש,72ת ן ַהְּסָפרֹוֵכְו, ב"תשעת ְּבֶזֶמְרִנ, עַׁשֵּתה ָרְפִּסַה

 )במדבר כה(ק סּוָּפת ַּבֶזֶמְרת ִניבֹוִׁשְיי ַהֵנס ְּבּוּית ִּגַרֵזְּגא ֶׁש"ין שליטִרְפי ַסַכֳּדְרם ָמָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹויף אֹוִלְחַּתה ֶׁשָּׁשֻדְקִּד

ַהְיינּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ִלְפּגֹם ' ְּבִנְכֵליֶהם, 'ל"צהת "ר". ֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּביָלם ֵהֲרִרים צִֹּכי "

ת ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה ֶׁשל ֶׁשָּכל ַמְטָרָתם ְלַטֵּמא ֶא, ל"ת רחיֹוָרי ֲעּוּלֶׁשהּוא ִּג' ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי, 'רעֹות ָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ְּפַגם ְּפָלנּו ֶא

ַדְעִּתי ר ֵיׁש ִלי ְנָחָמה ְּבַמה ֶּׁשָּיַמה לֹוֶצרֹו, "ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקֵחְרפּו ִע" )נב, תהילים פט (ם"יִּבְלַּמא ַּבָבן מּוֵכְו. ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

ּוָבֵעת ֶׁשִּיְרּבּו ֵחרּוֵפיֶהם הּוא , י ַהֵחרּוף ָיבֹאּו ִעְקבֹות ַהָּמִׁשיַחֵדֶׁשַעל ְי, "ָךיֶחִׁשת ְמבֹוְקִע"הּוא , ֶׁשַּמה ֶּׁשֵחְרפּו

ִאם ְּתַקְּבלּו , ם ְּבַתְחִּתית ָהָהרְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָלֶה :)נשא קכה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו. ַהָּמִׁשיַחְךֶלֶּמ ֶׁשָּיבֹאּו ִעְקבֹות ַהֹותָהא

ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַּתְלִמיֵדי , ָּכְך ִיְהֶיה ִּביִציַאת ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה. ְוִאם ָלאו ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם, תֹוָרִתי מּוָטב

  ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם , ְוִאם לֹא. ֹו מּוָטבְּכָאָדם ֶׁשרֹוֵכב ַעל סּוס ְוֶעֶבד ֶׁשְּמַׁשְּמׁש, ֲחָכִמים ִּביִציַאת ַהָּגלּות

  .ַּבָּגלּות  

 ,ִּביִׁשין ְזֵאִבים ַרב ֵעֶרב ְקַדם ִנְרָדִפים ֶּדֱהוּו ,"ַאֶּתם ָאָדם ַמְרִעיִתי צֹאן יאִנצֹ םֶּתַאְו" .)קכ משפטים( רַהּזַֹּב

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ



יא 

 ָיבֹא ִּכי ַעד" ְּדַהְיינּו ,"ַעד יֹאַכל ַּבּבֶֹקר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ְוִיְתַקֵּים ,ןלֹו ְּדָטִריף ,ְלַגַּבְייהּו "ִיְטרֹף ְזֵאב ִּבְנָיִמין" אָה

 רַהּזַֹהֶׁש יםִארֹו .ְמִׁשיִחין ְּתֵרין ִּדְתַמן ,ְּדִיְצָחק ֶעֶרב ָּדא ,"ָׁשָלל ְיַחֵּלק ְוָלֶעֶרב" ,ְּדַאְבָרָהם ּבֶֹקר ְוָדא ,"ִׁשילֹה

 יםִעָר יםִבֵאְז םֵהְו ,"ִיְטרֹף ְזֵאב ִּבְנָיִמין" לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה םֵהֶׁש ,בַר בֶרֵעָה לַע "ִיְטרֹף ְזֵאב יןִּבְנָיִמ" קסּוָּפַה תֶא רֵאָבְמ

 ִּכי ַעד" ְּדַהְיינּו ,"ַעד יֹאַכל" ,הָּלֻאְּגַה ןַמְז דַע הֶיְהִי הֶז לָכְו .אןצְֹל יםִלָׁשְמִּנֶׁש הָרֹוּתַה יֵדְמלֹו לֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא יםִלְכאֹוֶׁש

 ,קָחְצִי ןֵּקִּתֶׁש הָחְנִמ תַּלִפְּת לֶׁש בֶרֶעָה ןַמְזִּבֶׁש ,"ָׁשָלל ְיַחֵּלק ְוָלֶעֶרב" קסּוָּפַה יְךִׁשְמַמ הָּלֻאְּגַה הֶיְהִּת יַתָמּו ,"ִׁשילֹה ָיבֹא

 א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יןיִחִׁשְּמַה יֵנְׁשִל בַרב ֶרֵעָה לָלָׁש תֶא קֵּלַחְי 'ה ְו.בַר בֶרֵעָה תֶא יַעִנְכַהְל ןַמְז הֶז

 מֹוְּׁשֶׁש ,הָענּוְּתַה דֵּסַיְמ לֶׁש מֹוְׁש הָיָה םַּג הֶזְו .יןִמָיְנִּב מֹוְׁש הֶיְהִי יַחִׁשָמ אבָֹּיֶׁש ןַמְזִּב בַר בֶרֵעָה אׁשרֶֹׁש רַהּזַֹּב זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש

ל " זןָתָנהֹוְיח  ָאה לֹוָיח ָה"ן להבחלֵכְו, ןָתָנהֹוְית ֹוּיִת אֹוהּוָיְנַתְני ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. ׁשָּמַמ קסּוָּפַה ןֹוׁשְלִּכ ְזֵאב ִּבְנָיִמין הָיָה

  , יםיִחִׁשְּמר ַהּוּבת ִחת ֶאֶלֶּמַסְּמֶׁש, דסֹוְית ַהֶרֶטת ֲעיַנִחְבם ִּבֵה' הּוָיְנַת ְניןִמָיְנִּב'ת מֹוֵּׁשי ַהֵנְׁשּו. םֵּׁש ַהׁשּוּדל ִקג ַעַרֱהֶּנֶׁש

  . ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוף ְּתת סֹוֶאְו  

הּוא , "ַּבַּסד"ג "רלבר ָהֵאָבְמ ּו".ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי ְוִתְׁשמֹור ָּכל ָאְרחֹוָתי ַעל ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִּתְתַחֶּקה" )כז, איוב יג(

 ֹוּבי ֶׁשִלְּכַהים ֶׁשִא רֹו.ין ּבֹו ַרְגֵלי ַהֶּנֱאָסר ַּבֶּדֶרְך ֶׁשּלֹא יּוַכל ָלֶלֶכת ָאָנה ָוָאָנהְּכִלי ִמְּכֵלי ַהַּמֲאָסר ֶׁשאֹוְסִר

ים ִנְתא נֹולְֹו, רָסֲאַמא ְּבָצְמ ִניַחִׁשָּמל ַהב ֶׁשֵקָעֶהא ֶׁשיָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִען ְּבֵכְו. דַסא ָרְקים ִנִרסּוֲאית ָהֵבל ְּבֶגֶרית ָהִּתְחים ַּתִרְׁשקֹו

ד "ה ְוַנֲעָׂשה ס"ּגֹוֵרַע ִמֵּׁשם ס )צא' יונת אלם'( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו. יםִנד ָׁש"ס ינּוְיַה, "דַּסַּב"א ָצְמב ִנֵקָעֶה, אבֹ ָללֹו

. י"ם אדנא ֵׁשהּוה ֶׁש"ר סַּפְסת ִמה ֶאָדְּבִאא ֶׁשָתלּוָגא ְּבָּתיְנִכל ְׁשת ַעֶזֶּמַרד ְמ"ת סיַנִחְּבים ֶׁשִארֹו". ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי"ִמְּלׁשֹון 

ד "סי ַהֵרֲחַאְו]. א"שליטִצּיֹון ִסיּבֹוִני ' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה, יןִּד אָּיִרְטיַמִגְּב ד"ס". [ְוָתֵׂשם ַּבַּסד"ב תּוָּכל ַהד ֶׁש"ת סיַנִחְבה ִלָדְרָיְו

ם ֵׁשיל ְּבִחְתה ַּתָּלֻאְּגַה ֶׁש)ב"תיקון כ(ים ִנּוּקִתא ְּב"ָרְּגַהע ֵמָמְׁשן ַמֵכְו. י"ם אדנֵׁשת ְּבֶזֶמְרִּנ ֶׁשהיָנִכְּׁשם ַהר ִעֵּׁשַקְתִהב ְלּוה ׁשֶּכְזים ִנִנָׁש

ים ֶׁשָאנּו ְּבִבְרַּכת ַהִּמיִנ )ויגש(' יםִּים ַחִיר ַמֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. י"ם אדנֵׁשת ְּבֶזֶמְרִּנין ֶׁשִּדת ַהַּד ִמְךֶר ֶּדינּוְיַה. י"אדנ

ל ֵׁשם "י ז"ְמֻנָּקד ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר, ְוהּוא ִּבּטּול ַהְּקִלּפֹות ְוַהִחיצֹוִנים, ִמְתַּפְּלִלין ֶׁשָּכל עֹוֵׂשי ִרְׁשָעה ְּכֶרַגע יֹאֵבדּו

ְוָתֵׂשם ַּבַּסד " ְוֶזה ָרַמז ַּבָּכתּוב .ִּכי הּוא ַהַּמְכִריַח ּוַמְכִניַע ּוְמַׁשֵּבר ָּכל ּכֹחֹות ַהִחיצֹוִנים, ה ְּבִנּקּוד ָקַמץ"ֶׁשל הוי

' ה ָּברּוְך הּוא ֵיׁש ד"אֹוִתּיֹות הוי' ּוְבד, ו ַּכָּידּוַע"ְקָמִצין ֶׁשָּכל ָקַמץ הּוא י' ד הּוא ִּגיַמְטִרָּיא ד"ִּכי ס, "ַרְגַלי

ֶׁשִּנְזֶּכה , ְׁשַמָּיאִּדַּיְעָּתא ִּבְסת " ר"ַּבַּסד "ְוֵכן. ֵנא ְלַהְכִניעֹוד ּוָבֶזה ַמְׁשִליְך ַהַּבְרֶזל ַעל ַהָּנְכִרי ְוַהּׂשֹו"ְקָמִצין ִּגיַמְטִרָּיא ס

 ַּכּמּוָבא. ִּכי ָממֹון ִנְרָמז ָּבַרְגַלִים, ד ָׁשִנים"ְמַרֵּמז ַעל ַהּדַֹחק ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבס, "ַרְגַלי ַּבַּסד "ְוֵכן .ְלַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלה

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל , "ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם" .)סנהדרין קי(ַּבְּגָמָרא 

   .ְוָהַרְגַלִים ַּבַּסד ְמַרְּמזֹות ַעל ַהָּממֹון ֶׁשָאסּור ְּבַאִּזיִקים ִּבְזַמן ֶזה. ַרְגָליו

ְוָהְיָתה ִציַצת נֵֹבל ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו ֲאֶׁשר ַעל :  ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִיםְּבַרְגַלִים" )ג, כח' ישעי(

ַּבּיֹום ַההּוא : רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה

ים ִקסּוְּפת ַה ֶאׁשֵרֹוּדֶׁש) ויחי(א ָמחּוְנ ַּתׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ ּו".ת ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר ַעּמֹוְצָבאֹו' ִיְהֶיה ה

ְּכֶׁשָּיבֹא אֹותֹו " ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו", ֶזה ִּכֵּסא ַמְלכּות" לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט": נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ַעּוּלֵאָה

" ַעד ִּכי ָיבֹא ִׁשילֹה", "ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"ֶׁשָּכתּוב ּבֹו , ֶמֶלְך ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו

ן ֵכָל. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלא ֶמבָֹּיֶׁשב ְּכב ַרֶרֶען ָהטֹוְלם ִׁשּוּיל ִסים ַעִקסּוְּפַּבז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיִנְרֶאה ֶׁש. "ְולֹו ִיְקַהת ַעִּמים"ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו 

ֲעֶטֶרת ד סֹום ְּבֵהְו. םִיַרְפֶאא ֵמָּבף ֶׁשֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשל ָמת ַעֶׁשֶּבֻלְמה ַהָּפִלְּקם ַהֵהֶׁש, "ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִים"ל ים ַעִרְּבַדים ְמִקסּוְּפַה

ם ָּׁשֶׁש, הָרָטֲעָה לּויּפִׁשד   ַעהָרָטֲע ָהּהַבֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ" ֵּגאּות"ן ֵכְו, "ֵּגאּות ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִיםֶטֶרת ֲע"ם ן ֵהֵכָל. ילֵעְלִדד ְּכסֹוְיַה

ת ֹוּלַגי ְלֵדם ְּכיָרִסָה ְליְךִרָּצֶׁש, היָלִּמת ַהים ֶאִבְּכַעְמ ַהיםיִצִּצל ַהז ַעֵּמַר ְמ,"ִציַצת נֵֹבל"ן ֵכְו. ןָּמַקְלִדף ְּכֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשת ָמיַטִלְׁש

 בתּוָּכ

 בתּוָּכ



יב 

 ׁשרּוֵפז ְּבָּמֻרְמ ּו".ְּבֶטֶרם ַקִיץ"ר ָּי ִאׁשֶדחֹב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלת ִׁשַמָקן ֲהַמל ְזז ַעֵּמַרְמ" ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ"ן ֵכְו. ראֹות ָהֶא

ֲעֶטֶרת "ְוֶזהּו , ְּבסֹוד ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה ְּכמֹו ִּדְקֻדָּׁשה, הַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפ" ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה": יםִבתּוְּכל ַהל ַע"ַחְמַרָה

י ְּתֵרין ֵדְׁשָנּה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיִּתּקּון ַהְחָזַרת ָהֲעָטָרה ְליֹו )ו תפילות רצב"תקט(ל "ַחְמַרָּב ןֵכְו". ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים

 ְּבַרְגַלִים ְוֵכן ".ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"ר ָּבֶהם ֶּנֱאַמְּבכַֹח ַהִּיחּוד הּוא ַנֲעָׂשה ֶׁש, ְמִׁשיִחין

, "ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם" .)סנהדרין קי( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא. ִּכי ָממֹון ִנְרָמז ָּבַרְגַלִים, ָממֹוןְמַרֵּמז ַעל , "ֵּתָרַמְסָנה

ְּבַרְגַלִים "ב תּוָּכַהֶׁש א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליוָאַמ

  ים ִּלִּמ ַהםִעים ִעָׁשְרף ָהסֹוא ֶׁש"י שליטִּדְזַי' ע' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ג"תשעת "ר" ּכֹוֵרי ֶאְפָרִיםִׁשאּות ֵּגֶטֶרת ֲעָרַמְסָנה ֵּת

  .  ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא  

, ֲהֵרי ָׁשָעה ִהיא ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ָאַמר ֵאִלָּיהּו :)נשא קכה(: הָּלֻאְּגל ַהַע ְלׁשֹון ַהּזַֹהרת ֶא

י ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְרׁשּות ְלִהְתַּגּלֹות ֶׁשָּנַתן ִל. ֶׁשֲהֵרי ִּבְגָלְלְך ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות, ֱאמֹר ַאָּתה. ִּבְׁשבּוָעה

ְוהּוא "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשַאָּתה ְמחֹוָלל ַּבֲחָטֵאי ָהָעם, ְוַלֲעׂשֹות ִעְּמְך טֹוב, ִּבְקבּוָרְתְך, ְלְך ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשְּלְך

ֶׁשֲהֵרי ֲאִני ְּבַצַער , ָלא ְּתַאֵחר ְּבָכל ְיכֹוְלָּתְך', ָעֶליְך ְּבֵׁשם ה. ִּבְׁשבּוָעה, ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן". ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵעינּו

ַוִּיֵּתן ֶאת , ִּבְקבּוָרה זֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָעַלי, ְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַער ֶזה, עֹוֵזר ִלי" ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש. "ַרב

, ְּכֶכֶלב ֵמת ֶׁשָּסַרח ֵּביֵניֶהם, ֵּבין ֵעֶרב ַרב ָהְרָׁשִעים, ַוֲאִני ָחׁשּוב ְּבֵעיֵניֶהם, יְולֹא נֹוָדע ִּב, ָהְרָׁשִעים ִקְברֹו

ְוָחְזרּו . ֶׁשָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח ֵּביֵניֶהם ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמֻפָּזִרים ֵּביֵניֶהם ֵּבין ַהְּמָלִכים

ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם "ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם , צֹאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאלאֹוָתם ֵעֶרב ַר

ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ְלִעיר . ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, "ַאֶּתם

ֶׁשּלֹא ִתְהֶיה , ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ְולֹא נֹוְתִנים ָלֶהם ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים. ּוַמֲחִריִמים ֵעֶרב ַרב ֵּביֵניֶהם, ָננּוְולֹא ְיחֹו

, ְכָלִביםֲחׁשּוִבים ִּכ, ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְּבדַֹחק ְוָיגֹון. ַוֲאִפּלּו ַחֵּיי ָׁשָעה, ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם

ְואֹוָתם . ֶׁשּלֹא ָמְצאּו ַאְכַסְנָיה ֵּביֵניֶהם. ָּבִנים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות

ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ,  ׁשַֹחדַּבֲעֵלי, ַּגְזָלִנים, ְּבלֹא ָיגֹון ְּכָלל, ְּבִלי ַצַער, ְּבִׂשְמָחה, ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוה

ְּבַחי , ָעֶליְך ַּפַעם ְׁשִנָּיה. ִּבְׁשבּוָעה". ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש"ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר " ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם. "ָהָעם

  ְּבָכל ְיָכְלְּתְך ְלַדֵּבר אֹוָתם ִלְפֵני , א ִיְּפלּו ִמִּפיְךֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה לֹ, ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים' ה

  . ַחק ֶׁשָּלֶהםַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּדֹ  

ֵסף ְוָכל ֶאָחיו ַוָּיָמת יֹו"ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה , ָיבֹאּו ָיִמים ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהם ִּכיִציַאת ִמְצַרִים .)בהעלתך קנג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ְוִהְׁשַאְרִּתי "ְלַקֵּים ָּבֶהם , ֶׁשָעִני ָחׁשּוב ְּכֵמת, ֶאָּלא עִֹני, ּוַבָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ֵאין ִמיָתה". ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא

, יִרים ֵאּלּו ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ָבֶהםַוֲעִׁש". ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע"ְלִהְתַקֵּים ָּבֶהם ". 'ְבִקְרֵּבְך ַעם ָעִני ָוָדל ְוָחסּו ְּבֵׁשם ה

ִנְרִּפים ֵהם ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ִעם ַּבֲעֵלי תֹוָרה ְוַאְנֵׁשי , ִנְרִּפים ֵהם ַּבּתֹוָרה". ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים"ִיְתַקֵּים ָּבֶהם 

ֶׁשֵהם ְמַׁשְּקִרים ְואֹוְמִרים ֶׁשּכֶֹבד ַהַּמס , "ֶקרְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁש. "ַחִיל ַהְּמסֹוְבִבים ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו

ְמַמֵהר , ּדַֹחק ַהָּגלּות ֶׁשל ָהֵעֶרב ַרב ֶאת ִיְׂשָרֵאל .)תיקונים כז(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ן ֵכ ְו.ּוִמּׁשּום ֶזה לֹא ַיֲעׂשּו טֹובֹות, ֲעֵליֶהם

  ִּבְגַלל ֶזה ִנְרָאה ְלמֶֹׁשה ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך , ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּגֻאָּלהְוָהִרְפיֹון ֶׁשָּלֶהם ְמַעֵּכב ְל, ָלֶהם ֶאת ַהְּגֻאָּלה

 .ִמּתֹוְך ַהּק ֹוִצים, ַהְּסֶנה  

  

  

יא ִבָנְו

ן ֵכְו



יג 

  

  

  .ג"ח תשעַסֶפה ְּבָּלֻאל ְּגא ַע"שליטַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון ' ג ר"ְוָנִביא ַטְבָלה ֵמהרה

  

 
  

 ַהִּכֵּסא ְולֹא ָׁשֵלם ַהֵּׁשם לֹא ַקָּים ֲעָמֵלק ֶׁשל ֶׁשַּזְרעֹו ְזַמן ָּכל ,ָחָמא ַרִּבי ְּבֵׁשם יֵלִו ר"א )ט תהילים( ׁשָרְדִּמַּב

 ,ָהעֹוָלם ִמן ֲעָמֵלק ֶׁשל ִזְכרֹו ּוְכֶׁשּיֹאַבד ."ָיּה ֵּכס ַעל ָיד ִּכי" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֲעָמֵלק ֶׁשל ִזְכרֹו ֶׁשּיֹאַבד ַעד ָׁשֵלם

 ף"ַּכ ,ם"ֶמ ן"יִׁש א"ֵה ,םֵלָׁש יּוְהִּיֶׁשְּכ ,םָתמּוֵלְׁש לַע זֵּמַרְמַה ,תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב א"ֵּסִכְו ם"ֵּׁשַה ןֵכְו .ָׁשֵלם ֵּסאְוַהִּכ ָׁשֵלם ַהֵּׁשם

 ,הֶּזַה ָּבעֹוָלם יםִמֵלְׁש םיָנֵאֶׁש יםִרָבְּד 'ד ׁשֵּיֶׁש )ח ,ב אב תמוז( 'רָכׂשָּשִי יֵנְּב' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ף"ֶלָא ְך"ֶמָס

 'ה"הוי' םֵׁשְו .'א תאֹו לֹו רֵסָחֶׁש ',אֵּסִּכ' .'ו תאֹו לֹו רֵסָחֶׁש ',הּוָּיִלֵא' ,ד"יֹו תאֹו ּהָל רֵסָחֶׁש ',םִיַלָׁשרּוְי' .יַחִׁשָּמַה תימֹוִל מּוְלְׁשֻיְו

 ַהֶּמֶלְך' הָּלִפְּתַה חַסנֹ ןֵכְו .ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע ה"הוי אֵּסִּכ הּוָּיִלֵא םִיַלָׁשירּוִו .ה"ו תֹוּיִתאֹו לֹו רֵסָחֶׁש

ץ ֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא קֵלָמֲעא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. .ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא .'ְוִנָּׂשא ָרם ִּכֵּסא ַעל ַהּיֹוֵׁשב

    .הָלאּוְּגַה
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  .ב ועוד''כמו כן ניתן להוריד אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשע. פורסמו
  : לארכיוןקישור

edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  
 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ

  .0573109982: בלבד בטל ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

  .לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למיילן נית   il.net.neto@fish או במייל
  לזיכוי הרבים' מתוק מדבש'דרושים מפיצים להפצת חוברות ודיסקים של הוצאת הזוהר 

 0544375705לפנות לאליהו . החומר ישלח עד הבית ללא תשלום
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