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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע משפטיםפרשת גליון 
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ֲאַמר  ִציסֹוד 'ַמ ֵח   'ַה

ֶרק כ   . ט"ֶּפ

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

י" ְדמֹוִנ ַּק ָים ֶאל ַהָּים ַה ְצ   ."ֶח

ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשַלם ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְו" )ח, זכריה יד(

ֵּבַאְרנּו . ְוָים ָהַאֲחרֹון ַמְלכּות,  ֶׁשָּים ַהַּקְדמֹוִני הּוא ִּביָנה)י"ז פ"א ש"ח(' ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא . "ָהַאֲחרֹון

ְוָרֵחל ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ,  ָהֶעְליֹוִניםֶׁשֵּלָאה ִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִים' ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ְּבַמֲאַמר 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב .  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִיְרָאה ִמְּלׁשֹון ְּירּוָׁשַלִים ֶׁש)י, ר נו"ב(ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים

  ֲחִצי ִנְׁשָאר ְלַמְעָלה ַּבִּביָנה ֶׁשָּׁשם ְּבִחיַנת . ִמְתַחְּלִקים ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ֵּיְצאּו ִמירּוָׁשַלִים ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרהֶׁשַהַּמִים ַחִּיים ֶׁש

  .ַוֲחִצי יֹוֵרד ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם ְּבִחיַנת ָרֵחל, ֵלָאה  

ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה " )ד, זכריה יד( ַעל ַהָּכתּוב )רפה' א ע"ויעבור ח(ל "ֲאִריַז ְלָה'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב

. ַהִּמְתַחְּלִקים ֵּבין ֵלָאה ְוָרֵחל, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ִּבּקּוַע ַהְיסֹוד ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, "ָוָיָּמה ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגָּבה

ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר . ֶׁשִּביָנה ּוַמְלכּות ֵהם ִּבְבִחיַנת ַזִית ַהִּנְרָמז ְּבַהר ַהֵּזיִתים' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו

ְוַהָּכתּוב . ּוׁש ְירּוָׁשַלִים ֶלָעִתיד ָלבֹא ַעל ְיֵדי ּגֹוג ּוָמגֹוגְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ִּכּב, "ְוָיָצא ֲחִצי ָהִעיר ַּבּגֹוָלה" )ב, זכריה יד(ַהָּכתּוב 

 אְוָיָצ"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ִּדירּוָׁשַלִים ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאין, ְמַרֵּמז ֶׁשּגֹוג ּוָמגֹוג ִיְקחּו ַּבֶּׁשִבי ַרק ֲחִצי ִמירּוָׁשַלִים

   ַהְמַסֶּמֶלת ה"חֹוָבת "ר" ּגֹוָלהַּבִעיר ָהִצי ֲחָיָצא ְו"ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהה "ִיְרָאת "ס" ה ַּבּגֹוָלרי ָהִעיֲחִצ

  :).תרומה קנד(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  

ים ִמֶּׁשּלֹו ִּי ין לֹו ְׁשנֹות ַח ֵא ִוד ָּבא ִמּלֹוט ְו   .ָּד

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִנְׁשַמת ָּדִוד ָהְיָתה ִּבְסדֹום ,  ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם יֹוְנִקים ִמְּבִחיַנת ֵלָאה)ג"רחל ולאה פ(ל " ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְּב

ָׁשְרׁשֹו ֵמַהֲחִצי ֶׁשל ֵלָאה ֶׁשֵאינֹו , ָדה ִמֵּלָאהֵּכיָון ֶׁשָּדִוד ָּבא ִמֵּׁשֶבט ְיהּו, ְוָהְיָתה ְצִריָכה ְלִהָּוֵלד ֵמרּות ֶׁשָּיְצָאה ִמּלֹוט

ְּדָׁשם יֹוֶרֶדת ַּגם ַהְׁשָּפַעת ֵלָאה ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָּבָלק ַהַּסָּבא ֶׁשל , ָלֵכן ִנְׁשָמתֹו ָהְיָתה ִּבְסדֹום. ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ִמְתַּגֶּלה ְלַמָּטה

ָּכתּוב 

ְוֵכן 

מּוָבא 



ב 

  ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ָהָיה ֵמַהִּביָנה ֶׁשָּׁשם ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי ֲחֻנָּכה ּוְכִפי . ׁש לֹו ְיִניָקה ִמְּבִחיַנת ֵלָאהֵי, רּות ֶׁשָהָיה ִמּׁשֶֹרׁש לֹוט

  . ְוֵכן ֵלָאה ַעְצָמּה נֹוְלָדה ִּבְמקֹום ַהְּקִלָּפה ֵאֶצל ָלָבן. ְמקֹום ֵלָאה  

. ְוֻהְצַרְך ְלַקֵּבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון, ְּלָדִוד ַהֶּמֶלְך לֹא ָהיּו ַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁש)ילקוט בראשית מא(ַּבִּמְדָרׁש 

ְבִעים ָׁשָנה ָלֵכן ֻהְצַרְך ְלַקֵּבל ִׁש. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְּדָדִוד ַעְצמֹו ַׁשָּיְך ְלׁשֶֹרׁש ֵלָאה ֶׁשֵאין ָלּה ַחִּיים ְלַמָּטה ַּבַּמְלכּות ַהַּתְחּתֹוָנה

ֶׁשַּיְׁשִּפיַע לֹו ֵמאֹותֹו , ְיסֹודֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד, ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ְלִמְסַּפר ֶׁשַבע

 ֶׁשָהָאבֹות ִּתְּקנּו ֶאת ַהִּׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ָנַתן )נה' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ַעֵּין ְּב. ֲחִצי ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע

 יֹוֵסף ִהְׁשִּפיַע ְלָדִוד ְולֹא ,ּומּוָבא ָׁשם ֶׁשֶאת ַהָּׁשִנים ֶׁשִּיְצָחק ִּתֵּקן. ְלָדִוד ְוָהָיה ָלֶהם ֵחֶלק ְּבִׁשְבִעים ָׁשִנים ֵאּלּו ֶׁשִּיְהיּו ְמֻתָּקִנים

  ָלֵכן יֹוֵסף ִהְׁשִּפיַע ֶאת ֵחֶלק ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֵמַהְּגבּורֹות ֶׁשּבֹו. קִיְצָח

  .ְלָדִוד  

 ֶׁשָעָׂשה ֶׁשּלֹא ַּכֵּסֶדר ְוָלא ְּכִמְצַות ַהּתֹוָרה ִּכי ל ַעל ָּדִוד ָעָליו ַהָּׁשלֹום"ָאְמרּו רז )כג, דברים יא(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ָּכַבׁש ְךְוַאַחר ָּכ, ִּבְתִחָּלה ָּכַבׁש ָהְרחֹוִקים ְוֵהם ֲאַרם צֹוָבה ַוֲאַרם ַנֲהַרִים ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ִמן ָהָאֶרץ

 ֶׁשַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין ִנְקָרא .)הקדמה ו(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ׁשַהְּקרֹוִבים ּוִמְּפֵני ֶּזה ָאְמרּו ִּכּבּוׁש ָיִחיד ָלא ְׁשֵמיּה ִּכּבּו

ָלֵכן הּוא ָּכַבׁש קֶֹדם ֶאת , ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ֵמַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָרחֹוק. ְוַהֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ִנְקָרא ָקרֹוב, ָרחֹוק

  ְוחּוץ , ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחלְוֵכן ֵּבַאְרנּו . ת ַהְמֻרָחקֹות ְּדֵאּלּו ָהיּו ַׁשָּיִכים יֹוֵתר ְלָׁשְרׁשֹו ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָרחֹוקָהֲאָרצֹו

  .ים ַהַּׁשָּיִכים ֵאֶליָהְוָדִוד ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ִמֵּלָאה ִנְמָׁשְך ִלְכּבׁש ֲחָלִק, ָלָאֶרץ ְמַסֵּמל ֶאת ְּבִחיַנת ֵלָאה  

ָּנה ִנ   .ַחָּנה ּוְפ

ְולֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ', ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ְוכּו" )א, א א"ש(

ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב. "ה ֵאין ְיָלִדיםַאַחת ַחָּנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְּפִנָּנה ַוְיִהי ִלְפִנָּנה ְיָלִדים ּוְלַחָּנ

ְּפָעִמים ' ה', ְּפָעִמים י'  ְּבַהָּכָאה יה"ֵׁשם ֲהָוָי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְלָקָנהה ִּכי " ֶׁשֶאְלָקָנה הּוא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ֲהָוָי)שכז' א ע"עלינו לשבח ח(

ִנְרֶאה ְּדַחָּנה ּוְפִנָּנה ָהיּו . ג"ה ְּבִמּלּוי ס" ִּכי ִהיא ִּבְבִחיַנת ְסִפיַרת ַהִּביָנה ַהִּנְרֶמֶזת ַּבֵּׁשם ֲהָוָיג"סִרָּיא  ִהיא ְּבִגיַמְטַחָּנהְו', ְוכּו' ה

ְיָתה ַׁשֶּיֶכת ַלֵחִצי ֶׁשִּנְׁשַאר ְלַמְעָלה ָלֵכן לֹא ָהיּו ָלּה ְיָלִדים ִּכי ָה, ַחָּנה ַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּביָנה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ֵלָאה, ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאה

 ְלַרֵּמז ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת )ח, א א"ש(י " ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁשֲעָׂשָרה ָבִניםָלֵכן ָהיּו ָלּה , ּוְפִנָּנה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָרֵחל. ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ְלַמָּטה

ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי . ה ַהְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּמְזַּדֵּוג ִעם ְׁשֵניֶהם"ָקָנה ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ֲהָוָיְוֶאְל. ַמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶעֶׂשר

ל ֶׁשְּׁשֵּתי "ֵמָהֲאִריַזְוָנִביא .  ֶׁשַחָּנה ּוְפִנָּנה ָהיּו ְּבסֹוד ְׁשֵּתי ַהָּנִׁשים ַהּזֹונֹות ֶׁשָּבאּו ֶאל ְׁשלֹמֹה)'אות ב' גלגולי נשמות'(ע ִמָּפאנֹו "ָהרמ

ָלֵכן .  ְוַהְּלִוִּיים ַׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה)שם א(י "ְוֵכן ֶאְלָקָנה ָהָיה ֵלִוי ִמֶּזַרע קַֹרח ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש. ָנִׁשים ֵאּלּו ָהיּו ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ְוֵלָאה

 .ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְּגבּוָרהְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו , ָנִׁשים ֵאּלּוַהְׁשָּפָעתֹו ִהְתַחְּלָקה ִלְׁשֵּתי 

   ה"ֲהָוָיְוֵכן ֵׁשם . ביִבָּסיף ִמִּקיא ַמִה ֶשַחָנהת יַנִחל ְּבז ַעֵּמַר ְמ"ה ָסִביב" הויְךחֶֹנה ַמְלַא" )ח, תהילים לד(ַהָּכתּוב ְוֵכן 

  .ֶׁשּבֹו' ה חֹוֵתְך ֶאת ַהֶּׁשַפע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַהִּמְתַחְּלִקים ֵּבין ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ה"ְּדֵׁשם ֲהָוָי,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְךְּגִדיָדהְּבִגיַמְטִרָּיא   

ִנְרֶאה . "ה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו"ַלֲהָוָי ֶזַרע ֲאָנִׁשים ּוְנַתִּתיו ָךְוָנַתָּת ַלֲאָמְת ")יא, א א"ש(

ִהיא , ֵּכיָון ֶׁשִּמַּצד ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד ֵיׁש ָלּה ֶׁשַפע, ְּדַחָּנה ִהְתַּפְּלָלה ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמַּצד ַהַּמְלכּות ֵאין ָלּה ֶׁשַפע

ּוְנַתִּתיו "ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָּכל ַחָּייו ִּבְבִחיַנת ַהְיסֹוד ' ְוִהיא ִּתֵּתן אֹותֹו ַלה, ְך ִלְבִחיַנת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹודְמַבֶּקֶׁשת ֵּבן ֶׁשַּׁשָּי

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 



ג 

ְּדָנִזיר ִנְמָצא , "ה ַעל רֹאׁשֹוּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶל"ְוֵכן ִיְהֶיה ָנִזיר . ה ֶׁשֵּמַעל ַהַּמְלכּות" ֶׁשִּיְהֶיה ָקׁשּור ָּתִמיד ְלֵׁשם ֲהָוָי"ה"ַלֲהָוָי

ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמַקְּבִלים ָּבעֹוָלם ְוֵכן ֵּבַאְרנּו . 'ַחְׁשַמל ְנָדִרים'ְּבִחּבּור ָיָׁשר ַלִּביָנה ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ֵמַעל ַהַּמְלכּות ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן ֵהֵבאנּו . ְוַחָּנה ִּבְּקָׁשה ֵּבן ֶׁשַּיֲעֶלה ֶאת ַהּכֹל ֲחָזָרה ְלַמְעָלה, ֶׁשֵהם ַמֲעִלים אֹותֹו ֲחָזָרה ְלַמְעָלהֵּכיָון , ַהֶּזה ַּגם ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  ָלֵכן , ִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשְּׁשמּוֵאל ָהָיה ִּבְב)רו' ויקהל ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵּסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ּוִמ:)בראשית כא(ֵמַהּזַֹהר ' ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּבַמֲאַמר 

  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשמּוֵאל  

יִרים ִע ְּׂש י ַה ֵנ   .ְׁש

ּוְדָחפֹו , חֹוֵלק ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ֶחְציֹו ָקׁשּור ְּבֶסַלע ְוֶחְציֹו ָקׁשּור ֵּבין ְׁשֵני ַקְרָניו .)יומא סז(ַּבִּמְׁשָנה 

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ְוהּוא ִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד ְולֹא ָהָיה ַמִּגיַע ַלֲחִצי ָהָהר ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאָבִרים ֵאָבִרים,ַלֲאחֹוָריו

ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ' הְוַהָּׂשִעיר ַל. ֶׁשְּׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְׂשִעיר ִעִּזים' ַחְׁשַמל ִמיָלה'

ִנְרֶאה ִּדְׁשֵני ְׂשִעיִרים ֵאּלּו . ְוַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ֵעָׂשו ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה, יֹוֵסף ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

ְוַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְמַרֵּמז , ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה' ַהָּׂשִעיר ַלה. ְמַרְּמִזים ַעל ְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד

אֵזל ַּבֶּסַלע ָלֵכן ָהיּו קֹוְׁשִרים ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ֶׁשל ַהָּׂשִעיר ַלֲעָז. ַעל ַהֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלַמְעָלה ְוַרק ַלִחיצֹוִנים ֵיׁש ְיִניָקה ִמֶּמּנּו

ְוֵכן ַהְׁשָּפָעה זֹו ַׁשֶּיֶכת . 'עֹוַלם ַהְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדֶסַלע ְוַקְרַנִים ְמַרְּמִזים ַעל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ּוֵבין ַקְרָניו

ַּכּמּוָבא ,  ָהָהר ָהֶעְליֹון ְּדַהר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודַּבֲחִציְתָּפְרִקים ְוָלֵכן ֵאָבָריו ָהיּו ִמ. ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה

. ּוְלֵעָׂשו ֵיׁש ְיִניָקה ִמָּׁשם,  ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ַׁשֶּיֶכת ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵרד ְלַמָּטה,.)השמטות רנו(ַּבּזַֹהר 

ְורֹוִאים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשֵני . ְּבַמְרֶאה ְּבקֹוָמה ּוְבָדִמים ֶׁשְּׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ַחָּיִבים ִלְהיֹות ָׁשִוים .)יומא סב(ינּו ַּבִּמְׁשָנה ְוֵכן ָמִצ

  ְמֻרָּמז , ֶׁשְּׂשָפָתם ִנְקֵראת ַלַעזת ָהעֹוָלם ֻאּמֹוַהְמַסֵּמל ֶאת ַלַעז ְוֵכן . ַּפְלָּגא אֹו ֶחְציֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעָזאֵזלְוֵכן . ֲחָצִאים ַמָּמׁש

  .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַלַעז ְואֵזלַלֲעָזִּמָּלה ַּב  

" ֶאֶרץ ְּגֵזָרה" ֶׁש:)יומא סז(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . "ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ")כב, ויקרא טז(

 ֶׁשִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ֶׁשל :)פקודי רלו(ְּדָמִצינּו ַּבּזַֹהר , ִנְרֶאה ְּדָכל ַהִּמְדָּבר הּוא ִּבְבִחיַנת ֶאֶרץ ֲחתּוָכה. ֶרץ ֲחתּוָכהֶאִהיא 

ובפירוש : בראשית כא( ֵמַהּזַֹהרֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי . ְוֵכיָון ֶׁשָּמקֹום ֶזה ַׁשָּיְך ַלֵחִצי ָהֶעְליֹון הּוא ִנְקָרא ֶאֶרץ ֲחתּוָכה,  ָּבעֹוָלםַהֻּטְמָאהרּוַח 

, ְוַהְּגַמִּלים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ְּגֵדִלים ַּבִּמְדָּבר,  ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמָתם ֶׁשל ּדֹור ַהִּמְדָּבר ָהָיה ִמְּבִחיַנת ֵלָאה)שם' מתוק מדבש'

יומא (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַלִּמְדָּבר ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ָהָאֶרץ ַהֲחתּוָכה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹוןְוָלֵכן ָׁשְלחּו ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל 

  ֲעָׂשה ְּבָמקֹום ֶזה ֵּבין ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַהִחּתּוְך ַהַחד ֶׁשַּנ, ֵּבית ִחּדּודֹו ֶׁשְּתִחַּלת ַהִּמְדָּבר ְורֹאׁש ַהִּמְדָּבר ִנְקָרא ְּבֵׁשם :)סח

  .ְׁשֵני ַהֲחָצִאים  

ְּדָכל ַהֲחָטִאים ַנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי . ְּדָלֵכן ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ָהָיה ַמְלִּבין ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ּוְמַכֵּפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

  ְוָכאן ֶׁשּנֹוְתִנים ַלִּסְטָרא . ַהִחיצֹוִנים ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְמַקְטֵרג ֶׁשָּלְקחּו ֵמַהֵחִצי ֶׁשּלֹוְלִקיָחה ֵמַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֶּדֶרְך 

  .ּוִמֵּמיָלא ִמְתַּכְּפִרים ָהֲעוֹונֹות, ֵאין הּוא ְמַקְטֵרג ַעל ָמה ֶׁשָּלְקחּו ֵמֶחְציֹו, ַאֲחָרא ֵחִצי ֶזה ִּבְׁשֵלמּות  

 .)ט שבועות( ַּבְּגָמָרא חֶֹדׁש רֹאׁש ְׂשִעיר ַעל ּוָמִצינּו .ַלֲעָזאֵזל ָׂשִעיר ִּבְבִחיַנת הּוא חֶֹדׁש רֹאׁש ֶׁשְּׂשִעיר .)סד נח( ַּבּזַֹהר

 )בראשית( 'מֶֹשה ִיְׂשַמח' ּוְבֵסֶפר .ַהָּיֵרַח ֶאת ֶׁשִּמיַעְטִּתי ַעל ַּכָּפָרה ְיֵהא ֶזה ָׂשִעיר הּואְך ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר

 ,ֵיָרֶצה ּוְלִמי ,ַהְּפַרְקִליט ִיָּכֵנס ּוְלִמי ,ְוָׁשלֹום ַחס ָחָטא ְלִמי ,ֲהָבָנה ְמֻׁשָּלל ַהֶּזה ַהַּמֲאָמר ַהְּגָמָרא ַעל ְקֶׁשהַמ

ָמִצינּו 

 ָּכתּוב

ִנְרֶאה 

 ָמִצינּו



ד 

 ְּבֶחְטאֹו ָהִראׁשֹון םֶׁשָאָד ֵּבַאְרנּו .ַּתֲעֶׂשה ַמה לֹו יֹאַמר ּוִמי ,ָלַקח 'ַוה ,ָנַתן 'ה ,ַהּבֹוֵרא ְוהּוא ַהּיֹוֵצר הּוא ,ְועֹוד

 ֶׁשִּנְתָמֲעָטה ַהִּמיעּוט ִמְּלַבד ,חֶֹדׁש ֲחִצי ַרק ֶׁשֵּמִאיר ַּבָּיֵרַח נֹוָסף ִמיעּוט ָּגַרם ּוָבֶזה ,ַהַּמְלכּות ִלְּסִפיַרת ַהְיסֹוד ִמְּסִפיַרת ָיַרד

 ַהֲחָטִאים ָּכל ׁשֶֹרׁש ְּדָכאן ,ֶזה ַעל ַּכָּפָרה רֹוֶצה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָלֵכןְּד ִנְרֶאה .ַלִחיצֹוִנים יֹוֵרד ַהֵּׁשִני ְּדַהֵחִצי .ַלֶּׁשֶמׁש ְּבַיַחס

 ֶׁשָהעֹוָלמֹות ֶאָּלא ,ְוָׁשלֹום ַחס ְלַעְצמֹו ַּכָּפָרה ָצִריְך ַּכְבָיכֹול הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ַּבְּגָמָרא ַהֵּפרּוׁש ְוֵאין .ַּכָּפָרה ַהַּמְצִריִכים

   עֹוֶׂשה חֶֹדׁש ְׂשִעיר ָּכְך ,ָהֲעוֹונֹות ּוִמְתַּכְּפִרים ֶׁשּלֹו ַהֵחִצי ֶאת ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא נֹוֵתן ַלֲעָזאֵזל ֶׁשָּׂשִעיר ּוְכֵׁשם ,ַּכָּפָרה יםְצִריִכ

  .ַהָּיֵרַח ִמיעּוט ַעל ְמַכֵּפר הּוא ּוִמֵּמיָלא ,ְּפֻעָּלה אֹוָתּה  

  

  לגליון הושענה רבההוספות 

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

 ְּבַמָּצב ָהָיה הּוא ֲהֵרי ,ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל ָרָצה ָּבָלק ַּדְוָקא ַמּדּוַע ֶׁשָּׁשַאל א"שליט ָוואְלְפסֹון מֶׁשה 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי

 ּוָמה ,"ְיֻרָּׁשה ָער ֶאת ָנַתִּתי לֹוט ִלְבֵני ִּכי 'ְוגֹו מֹוָאב ֶאת ָּתַצר ַאל" )ט ,ב דברים( ָאַמר אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקֶׁשַה ,בטֹו

 ִנְׁשַמת ָלֵצאת ְצִריָכה ֶּמּנּוֶׁשִּמ ָיַדע ָּגדֹול ּוְמַכֵּׁשף קֹוֵסם ֶׁשָהָיה ֶׁשָּבָלק 'ה"ְּׁשָל'ַּב ְּדמּוָבא ְוֵתֵרץ .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני לֹו ִהְפִריעּו

 ְּפָגם ֵאיֶזה ְוִלְגרֹם ְלַקֵּלל ּכֹחֹו ְּבָכל ִנָּסה הּוא ָלֵכן .ָּבָלק ֶׁשל ְּבנֹו ֶׁשָהָיה ֶעְגלֹון ֶׁשל ִּבּתֹו ָהְיָתה ֶׁשרּות ֶׁשרֹוִאים ְּכִפי .ַהָּמִׁשיַח

 תֶא הָאָר ,קחֹוָרֵמְל הָאָרְו הָיָה םָכָח עָׁשָר תֹואֹו "יִּנֶּמִמ אהּו םּוצָע יִּכ" :)קצח בלק( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ֶזה ְּבָדָבר

 אהּו םצּוָע" רַמָא ,בָאמֹו תֶא ַחֵּצַנְמּו תבֹוָרְק הֶׂשעֹוְו הֵיְרַאְּכ קָזָח רֹוּבִּג הָּיִבֲאֹוּמַה תרּוֵמ אָּבֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד

 ָאַמר ִׁשְמעֹון 'ר ".'ְוגֹו ִצּפֹור ֶּבן ָּבָלק ַוַּיְרא" :)קפד בלק( רַהּזַֹּב זָּמֻרְמּו .בָאמֹו תֶא תֹוּלַכְל אָצָי נּוָּתִאֵמ "יִּנֶּמִמ

 יֵנלֹוֲחַּב הָּיִאְר לֹו הָתְיָהֶׁש יםִארֹו .ְּדָחְכָמָתא ְּבַמְׁשקֹוָפא ָחָמא ,ַמָּמׁש ַוַּדאי ְרִאָּיה ,ָחָמא ְרִאָּיה ַמאי ".ַוַּיְרא"

  ].אופקש מרומז במו"שפוכן שם [ .לֵאָרְׂשִי תֶא לֵּלַקְל תצֹוְרִל ֹול הָמְרָּגֶׁש הָמְכָחַה

 ְיַלֲחכּו ַעָּתה ִמְדָין ִזְקֵני ֶאל מֹוָאב ַוּיֹאֶמר" )ד ,כב במדבר( ַּבָּכתּוב ְמֻדָּיק ֶזה ִמָּדָבר ָּבָלק ֶׁשל ְּדַפְחּדֹו ְלהֹוִסיף ְוִנְרֶאה

 ֵמֶהם ְלהֹוִציא עֹוְמִדים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ִהְרִּגיׁשּו ְּדֵהם ."ַהָּׂשֶדה ֶיֶרק ֵאת ַהּׁשֹור ְךִּכְלחֹ ְסִביבֵֹתינּו ָּכל ֶאת ַהָּקָהל

 ֵהם ְוָלֵכן .ֶאְצָלם ֶׁשִּנְמָצא ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת ֶׁשל ַהִּניצֹוץ ְּכמֹו ,ֵמֶהם ְיִניָקה ָלֶהם ְוֵיׁש ,אֹוָתם ֶׁשְּמסֹוְבִבים ְּגדֹוִלים ִניצֹוצֹות

 ֶיֶרק ֵאת ַהּׁשֹור ְךִּכְלחֹ" )רכב 'ע בלק 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק ֶׁשּמּוָבא ּוְכִפי .ִיְׂשָרֵאל תֶא ְלַקֵּלל ָלבֹוא ְלִבְלָעם ָקְראּו

 ְוֵכן .'ה ֵּבְרכֹו ֲאֶׁשר ֵמַהָּׂשֶדה ,ֶעְליֹון ִמִּזּוּוג ַהּיֹוְצִאים ַהְּנָׁשמֹות ֵהן ,ַהָּׂשֶדה ְקִרי ֶיֶרק ֶאת ְךלֹוֵח הּוא ,"ַהָּׂשֶדה

 ַעָּתה ָּכתּוב ְּכִאּלּו ָהֶרֶמז ּוְברֶֹבד .ִּבְרׁשּוָתם ֶׁשִּנְמֵצאת ָּדִוד ֻסַּכת ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ,ה"ֻסָּכ ת"ר "ּׁשֹורַה ְלחְֹךִּכ ִביבֵֹתינּוְס"

 ָהָעם ֶאת ִּלי ָרהָא ָּנא ְלָכה ְוַעָּתה" )ו ,כב במדבר( בתּוָּכַה לַע םּוּגְרַּתַּב זָּמֻרְמ טלֹו ןֵכְו .ה"ֻסָּכ ָּכל ֶאת ַהָּקָהל ְךְיַלֵח

 םֶהָּלֶׁש דַחַּפַה לָכְּד .ַעָּמא ָית יִל לֹוט .ָיֵתּה ִלי לֹוט םָׁש ְךֵׁשְמֶהַּב ןֵכְו .ַעָּמא ָית ִלי לֹוט ְכַען ִאיָתא ּוְכַען ,"ַהֶּזה

 ,כב במדבר( בתּוָּכַה לַע )קפד בלק( ל"ְלָהֲאִריַז 'יםִקסּוְּפַה רַעַּׁש'ִמ ןָּמַקְל יאִבָנ ןֵכְו .טלֹו לֶׁש תמֹוָׁשְּנַה תֶא םֶהֵמ יאּוִצֹוּיֶש הָיָה

 יאִהֶׁש דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ".ַהָּנָהר ַעל ֲאֶׁשר ְּפתֹוָרה ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח" )ה

 "הָרתֹוְּפ"ֶׁש יףִסמֹו )רצה( 'יםִרָעְׁש אבֹוְמ'ִל הָהָּגַהְבּו ,דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה רָהָּנַהֵמ לֵּבַקְּמֶׁש ,הָרתֹוְּפ אָרְקִּנַה ֻׁשְלָחן דסֹוְּב

 )ג ,כב במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .קֵניֹו אהּו םֶהֵּמֶׁש ,הָּפִלְּקַּב יםִעלּוְּבֶׁש תצֹויצֹוִּנַה לַע מֹוְׁשִּב זָּמֻרְמ םָעְלִּב ןֵכְו .תרּו הּפֹ תֹוּיִתאֹו

 ,"ִצּפֹר ְּבנֹו ָעַדי ַהֲאִזיָנה" )יח ,כג במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .זַעֹוב תּור ת"ר ,"הּוא ַרב ִּכי ְמאֹד ָהָעם ִמְּפֵני במֹוָא ַוָּיָגר"

 הָעְבִׁש יבּוִרְקִה קָלָבּו םָעְלִּבֶׁש 'סָחְנִּפ ייֵלִבְׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא



ה 

 רּוְזָחְו .דִוָּד ןַיְנִמְּכ תנֹוָּבְרָק ד"י יבּוִרְקִה םֵה ןֵכָלְו ,ייִעִבְּׁשַה הֶערֹוָה אהּוֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש ץיצֹוִּנַה לַע רמְֹׁשִל ,תחֹוָּבְזִמ

 שלָֹׁש"ַה תֶא רקֲֹעַל הָצָר םָעְלִּבֶׁש בתּוָּכ ןֵכָּלֶׁש םָׁש אָבּומ דעֹוְו .ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש הָמָׁשְנ ַחרּו ׁשֶפֶנ דֶגֶנְּכ ,יםִמָעְּפ 'ג הֶז לַע

 םֶהָל הָרֵסֲחֶׁש ,יםִלָגְר שלָֹּׁשַה תֶא רקֲֹעַל הָצָר אהּו ןֵכָל ,דִוָּד לֶׁש ייִעִבְרָה לֶגֶרָּב םַחְלִנ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ .לֵאָרְׂשִי לֶׁש "יםִלָגְר

 ןֶּב ת"ר ,"ְּבָיָדם ּוְקָסִמים ִמְדָין ְוִזְקֵני מֹוָאב ִזְקֵני ַוֵּיְלכּו" )ז ,כב במדבר( בתּוָּכַה תֶא רֵאָבְמ ןֵכְו .םָתָמָלְׁשַהְל יתיִעִבְרָה לֶגֶרָה

  .יַחִׁשָמ דִוָּד יַׁשִי

 ְּבֵני ֶאת ְלַהֲחִטיא ֵעָצה ָבָלקְל ִּבְלָעם ןַתָנ ,ִנְכְׁשָלה ֶׁשְּמִזָּמָתם ָראּו ּוָבָלק ּוִבְלָעם ,ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלָבֵרְך ָּגַמר ְּכֶׁשִּבְלָעם

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ,ּתֹוָרה ַמַּתן קֶֹדם םָׁש ָהיּוְו ,ִזָּמה ְמקֹום ֶׁשָהְיָתה ְּבִמְצַרִים יֵרֲה הֶׁשָק הָראֹוְכִלְו .מֹוָאב ְּבנֹות ִעם ִּבְזנּות ִיְׂשָרֵאל

 תמֹוְׁשִּנֶׁש ָיַדע ִבְלָעםְּד הֶאְרִנ .אּוְטָח תֶמֱאֶּב ַעּוּדַמּו ,אּוָטֱחֶי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני םָעְלִּב לֶׁש ֹוּתְעַדְּב הָלָע ַעּוּדַמּו ,ִּבְזנּות ִנְכְׁשלּו לֹא

 ֶאת ִלְמׁשְֹך ָחָזק ּכַֹח לֹו ֵיׁש ֶזה ָּדָבר .ְזנּות ְיֵדי ַעל םיָאִצהֹוְל תֹוּסַנְל ְוֶאְפָׁשר ,קָלָּב תַחַּפְׁשִּמִמ אתֵצָל תיכֹוִרְצ יַחִׁשָמּו ָּדִוד

 ִנְׁשַמת ֶאת יֹוִציאּו ִאם ּתֹוָרה ַמַּתן ְלַאַחר ֶׁשֶּזה ְוֵכיָון .ִנְכְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ֶׁשַהְרֵּבה ֶׁשרֹוִאים ְּכמֹו ,ִלְזנּות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 ןֵכָלְו .ֶזה ָּדָבר ַּתֲעֶׂשה ,ַהָּמִׁשיַח ְּבִנְׁשַמת ִלְפּגֹם ָּוָנְתָךַּכ ֶׁשָּכל ֵּכיָון ְלָבָלק ִּבְלָעם ָרַמז ְוֶזה .ָּבּה ִיְפְּגמּו ְזנּות יֵדְי לַע ַהָּמִׁשיַח

 ֶׁשִהְצִליחּו יִּפ לַע ְוַאף ).כד ,כ ר"במדב( ׁשָרְדִּמַבּו ,)טו ,כה במדבר( ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב אָבּוּמַּכ ,ֹוּתִּב הָתְיָהֶׁש יִּבְזָּכ תֶא חַלָׁש קָלָּב

  .ְלהֹוִציא ִהְצִליחּו לֹא ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת ֶׁשֶאת ָׁשַמר אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַה ,ִּבְזנּות ִלְפּגֹם

 ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַהִּפיל ִצּפֹור ֶּבן ְלָבָלק ֵעָצה ֶׁשָּנַתן ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ָעָׂשה ֶמה :)נא סנהדרין( יִמְלַׁשירּוִּב ינּוִצָמ

 ,םֶהָּב יםׁשֹוְלִט ְוַאֶּתם ְּבִזָּמה ְּבנֹוֵתיֶכם ַהֲעִמידּו ֶאָּלא ,ְזנּות ׂשֹוֵנא ֹוַהּז ֻאָּמה ֶׁשל ֱאלֹוַּה לֹו ָאַמר ,ֶּבָחֶרב

 תֶא לַאָׁש קָלָּבֶׁש יםִארֹו .ָלְך ּוְׁשָמִעין ֲחָמִיין ְוִינֹון ָקֹומֹוי ְּבַנָּתְך ָאִקים ֵליּה ָאַמר ,ִאינּון ִלי ּוִמיְׁשָמע יּהֵל רַמָא

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָךְל עּוְמָּׁשִי םֵה ָךְּלֶׁש תנֹוָּבַה תֶא ידִמֲעַּת םִא לֹו הָנָע םָעְלִבּו ,תנֹוְזִל לֹו עּוְמָּׁשִי לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ַעּוּדַמ םָעְלִּב

 ינּוִצָמ ןֵכְו .תנּוְזִל םָתאֹו ְךׁשְֹמִי הֶזְו ,יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ תֶא ׁשֵי םָּׁשֶׁש ןיָוֵּכ ,נּוְזִי םֵה בָאמֹו תנֹוְבִל אָקְוַּדֶׁש קָלָבְל רַמָא םָעְלִּבֶׁש

 ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי .ָבֶהן ָּפְגעּו ֲערּומֹות אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ".ֱאלֵֹהיֶהן ְלִזְבֵחי ָלָעם ַוִּתְקְרֵאָנה" :)ה בכורות( ַּבְּגָמָרא

  .ַקְרָין ֵליַּבֲע ֻּכָּלן ֶׁשַּנֲעׂשּו ,אֹוֵמר

 ִזְמֵרי ,ּוְנִביִאים ְמָלִכים ִמֶּמָּנה ָיְצאּו ָזְנָתה ָּתָמר ,ָזָנה ִזְמִרי ,ָזְנָתּה ָּתָמר ,עּוָלא ָאַמר :)גכ נזיר( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ֵרינּוִלְדָב ּוְמבָֹאר ,יִרְמִז הֵׂשֲעַמּו רָמָּת הֵׂשֲעַמ תֶא תֶרֶּׁשַקְמ ַהְּגָמָראֶׁש יםִארֹו .ִמִּיְׂשָרֵאל ְרָבבֹות ַּכָּמה ָעָליו ָנְפלּו ָזָנה

 ןֶּב יִרְמִז אְטֵחֶׁש 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּב ןֵכְו .יַחִׁשָמּו דִוָּד ׁשֶרׁשֹ תֶא ידִלהֹוְל ןצֹוָרָה ןמּוָט הָיָה יםִׂשֲעַּמַה יֵנְׁשִבְּד

 רֵׁשְכֶהַה הָתְיָה ףֵסיֹו תיַרִכְּמֶׁש ִּבְדָבֵרינּו בָֹארְוַכְמ .רמֹוֲחַו רֹוׁש רּוּבִח דסֹוְּב ףֵסיֹו תיַרִכְמ לֶׁש היָנִחְּב ּהָתאֹוְּב הָיָה אלּוָס

 יַחִׁשָמּו דִוָּד תַמְׁשִנ תֶא ידִלהֹוְל רֵׁשְכֶהַה הֶיְהִי הֶזְו ,אְטֵח לֶׁש גסּו תֹואֹו אָטֱחֶי אהּוֶׁש בַׁשָח יִרְמִז ְךָּכ ,רָמָתְו הָדהּוְי הֵׂשֲעַמְל

  .ילֵעְלִדְּכ רסּוָא הָיָהְו הָרֹוּת ןַּתַמ רַחַאְל הָיָה הֶּזֶׁש אָּלֶא ,יִּבְזָּכִמ

 לֹו ְוִהְמִּתין ַהּיֹום אֹותֹו ָרָׁשע אֹותֹו ָּבַעל ְּבִעילֹות ְוַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרים ֵמאֹות ַאְרַּבע :)פב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 יִרְמִּזֶׁש יםִארֹו .ַמִים ְמֵלָאה ַּכֲערּוָגה ָהְיָתה ְוִהיא ַהּמּוֶזֶרת ַּכֵּביָצה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעד ',כּוְו ּכֹחֹו ֶׁשָּתַׁשׁש ַעד ִּפְנָחס

 יִרְמִזְו ,דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה הֶזְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .יםִמָעְּפ עַּבְרַאְו יםִרְׂשֶע תאֹוֵמ עַּבְרַא יִּבְזָּכ תֶא לַעָּב

 א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"רהָה יףִסהֹוְו .יוָתילֹוִעְּב רַּפְסִמְּב זָמְרִנ יַחִׁשָּמַה ןֵכָל ,יַחִׁשָּמַה תַמְׁשִנ תֶא איִצהֹוְל חֹוּכֹ לָכְּב הָּסִנ

 אָבּוּמַּכ ,ְלכּותַהַּמ ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדֵביָצה ,ַהּמּוֶזֶרת ַּכֵּביָצה ַּנֲעָׂשה אהּו ןֵכָלְו .אלּוָס ןֶּב יִרְמִז אְטֵח לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה הֶּזֶׁש

ר( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,יםִּטִׁשְּב הָיָה אְטֵחַה ןֵכְו :)ב תיקונים .רטז פינחס( ַּבּזַֹהר ב  ַוָּיֶחל ַּבִּׁשִּטים ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב" )א ,כה במד

 ׁשֶרׁשֹ לַע ּוְמַרֵּמז .מֹוָאב ַעְרבֹת אָרְקִנ םקֹוָּמַה ןֵכְו .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּטִׁשְו ".מֹוָאב ְּבנֹות ֶאל ִלְזנֹות ָהָעם



ו 

 )מט ,לג במדבר( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .ץֶרָאָל סּוְנְכִּנֶׁש םֶדקֹו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶׁש הָנרֹוֲחַאָה הָיָנֲחַה הָתְיָה םָׁשְו .בָאֹוּמִמ אָּבֶׁש יַחִׁשָּמַה

 ,יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע תֶזֶּמַרְמ הָנרֹוֲחַאָה הָיָנֲחַהְו ".מֹוָאב ְּבַעְרבֹת ִּׁשִּטיםַה ָאֵבל ַעד ַהְיִׁשמֹת ִמֵּבית ַהַּיְרֵּדן ַעל ַוַּיֲחנּו"

 ַאל ָממֹוְז ָׁשעָר ֲאַוֵּייַמ ה"יהו ִּתֵּתן ַאל" )ט ,קמ תהילים( דִוָּד רַמָאֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .)רכה דף קאמרנא( 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל' רֶפֵסְּב אָבּוּמַּכ

  .י"ִרְמִז ת"ר ,"ֶסָלה מּוָירּו ָּתֵפק

 ְוֵאיָנם ,ָהיּו ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים ְּתִחָּלה ִּכי ְלָך ַּדע "ַּבִּׁשִּטים ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב" )בלק( 'בטֹו תַעַּדַה ץֵע' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ַרּבֹות ִסּבֹות ָּבֶזה ֵיׁש ְוָאְמָנם ".ָרֵאלִיְׂש ַוֵּיֶׁשב" בתּוָּכֶׁש הֶזְו ,ְיֻכֶּנה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשם ֶאָּלא ְסָתם ַעם ִנְקָרִאים

 ,ְזנּות ּגֹוְרִמים ַהִּׁשִּטים ַנַחל ֶׁשל ַהַּמִים ִּכי ,"ַּבִּׁשִּטים" בתּוָּכֶׁש ְוֶזה ּגֹוֵרם ַהָּמקֹום ִּכי דָהֶאָח ,]אּוְטָח ַעּוּדַמ[

 ְזנּות ַהּמֹוִליד ִמִּטְבעֹו ְלַרּפֹאתֹו "ַהִּׁשִּטים ַנַחל תֶא ְוִהְׁשָקה ֵיֵצא 'ה ִמֵּבית ּוַמְעָין" ְּכִתיב ָלבֹא ֶלָעִתיד ִּכי

 ִּכי ,"ִאְׁשּתֹו ְׂשֶטהִת ִּכי ִאיׁש" ִמְּלׁשֹון ִּכְּפׁשּוטֹו דֶהָאֶח .ִסּבֹות ִלְׁשלָֹשה ִׁשִּטים ִנְקָרא ָלֶזה ְוִלְרמֹז .ְוִנאּוף

 ָׁשם ָמצּוי ַהָּׂשָטן ִּכי ,ָׂשָטן ְּכמֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוא ַּגם .ֶהןֵליַּבֲע ִמַּתַחת סֹוטֹות ָנִׁשים ְלַגֵּדל ּגֹוֵרם ַהָּמקֹום

 ָהִראׁשֹון ַהָּנָחׁש ִּכי ,ַּכּנֹוַדע ַהּכֹוֵלל ִעם ָנָחׁש אָּיִרְטְּבִגיַמ הּוא ַּגם .ָהיּו ֲאנּוִסים ןֵּכ ְוִאם ,ְּבִנאּוף ְלַהְׂשטֹוָתם

 ְּבֶקַבע ָׁשם ֶׁשִּנְתַיְּׁשבּו יֵדְי ְוַעל .ְלַהְטעֹוָתן ַעָּתה ָחַזר ַעְצמֹו ַהָּנָחׁש ְוֶזה ,ףִנאּו יֵדְי לַע ְּבַחָּוה זּוֲהָמא ֵהִטיל

 ְוֶזה ,ָהיּו ֲאִביֶהן ִעם ַהּזֹונֹות לֹוט ִמְּבנֹות מֹוָאב ׁשֶֹרׁשְו .ּגֹוֵרם ַהָּמקֹום ִּכי "ִלְזנֹות ָהָעם ַוָּיֶחל" ִנְמַׁשְך

 ַטַעם ֵּכן ַּגם ְיתָֹרץ ּוָבֶזה ,ַהִּמְׁשָּפָחה ִאּמֹות ַעְצָמן לֹוט ְּבנֹות ֶאל ִלְרמֹז ,"מֹוָאב תְּבנֹו ֶאל ִלְזנֹות" בתּוָּכֶׁש

 יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .ֲאִביֶהם לֹוט ִעם ִאָּמם ִמְּזנּות ַהּנֹוָלִדים מֹוָאב ֵחֶלק הּוא ִּכי ,ִנאּוף ּגֹוֵרם ַהִּׁשִּטים ַנַחל ָלָּמה

 יֵנְּבֶׁש זֵּמַרְמ בתּוָּכַה ןֵכָלְו ,םָׁש יּוָהֶׁש יַחִׁשָּמַהְו דִוָּד תַמְׁשִנ ׁשֶרׁשֹ לַלְגִּב ,תנּוְז םקֹוְמִל ְךַּפְהֶנ יםִּטִׁש םקֹוָּמַהֶׁש ינּוֵרָבְּד יִּפ לַע

 ינּוִצָמ ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ תכּוְלַּמַה תמֹוְׁשִנ לֶׁש הָּבִס ּהָתאֹוֵמ נּוָז טלֹו תנֹוְּב יִּכ ,טלֹו תנֹוְּב לֶׁש תנּוְּזַה לַלְגִּב לּוְׁשְכִנ לֵאָרְׂשִי

 ,םדְֹסִל עַפֶּׁשַה תֶא ןַתָנ הֶז ןָיְעַּמֶׁש יםִארֹוְו .םִלְסדֹ ַמְׁשֶקה ְוהּוא ,ָהָיה ְזנּות ֶׁשל ִׁשִּטים ַמְעָין )כב ,כ ר"במדב( ׁשָרְדִּמַּב

 תנּוְּזַה תֶא אֵּפַרְי ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ אֵצֹוּיַה לַחַּנַה אבָֹל ידִתָעֶל ןֵכָלְו .ילֵעְלִדְּכ םָׁש הָנמּוְט הָתְיָהֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד תַמְׁשִּנִמ ֶׁשָּיְנקּו

 תכּוְלַּמַה עַפֶׁש תֶא תירֹוִבֲעַּמֶׁש תֹוּפִלְּקַה תַא ןֵּקַתְי ,אבָֹל ידִתָעֶל תכּוְלַּמַהֵמ אֵצֵּיֶׁש הָמְכָחַה לַחַנ יִּכ ,יםִּטִׁש לַחַנ לֶׁש

   .אָרֲחַא אָרְטִּסַל

 ֶׁשֵאיָנן ִמִּמי ְולֹא ַהְּפרּוִׁשים ִמן לֹא ִּתְתָיְרִאי ַאל ,ִלְדִביְתהּו ַמְלָּכא ַיַּנאי ָלּה ָאַמר :)כב סוטה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 .סְּכִפיְנָח ָׂשָכר ִׁשיםּוְמַבְּק ,ִזְמִרי ְּכַמֲעֵׂשה ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ,ַלְּפרּוִׁשים ֶׁשּדֹוִמין ַהְּצבּוִעים ִמן ֶאָּלא ,ְּפרּוִׁשים

 סָחְנִּפֶׁש רַמלֹו דעֹוְו ,יםִׁשרּוְּפ לֶׁש הֶׂשֲעַמ אהּוֶׁש יִרְמִז הֵׂשֲעַמ לַע רַמלֹוְו תֹוּמַרְל יםִעבּוְּצַל ְךָּיַּׁש הַמ יןִבָהְל יְךִרָצ הָראֹוְכִל

 ידִלהֹוְל םִיַמָׁש םֵׁשְל הֶׂשעֹו אהּוֶׁש ןַעָט יִרְמִזְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .לֹו אלְֹו יִרְמִזְל יַעִּגַמ לֵּבִק אהּוֶׁש רָכָּׂשַהְו יאּוָרָּכ אּלֶֹׁש גַהָנ

  .הָוֲאַּת םֵׁשְל הָיָה הֶׂשֲעַּמַהְו ,הָוֲאַתְל םֵרֹוּגַה הָיָה יַחִׁשָּמַה ןַיְנִעֶׁש הָתְיָה תֶמֱאָהְו .יַחִׁשָמּו דִוָּד תֶא

 תרּו תֶא הָאָרֶׁש יִמ לָכְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יִרֶק יִרְקַמ ּהָתאֹו הֶארֹוָה "הֶרְקִמ רֶקִּיַו" )תרא רות ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 רָבָּד[ .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִטְחַהְל קָזָח ַחּכֹ הֶז רָבָדְּב ׁשֵּיֶׁש נּוְרַאֵבְּד יִרֶק ייֵדִל אָּב הָיָה ַהָּמִׁשיַח ִנְׁשַמת הָנמּוְט הָתְיָה ּהָּבֶׁש

 ּכֲֹהִנים ֲעָׂשָרה )א ,ב רבה רות( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ תהֹובֹוְּג תמֹוָׁשְנ הֵּבְרַה ּהָּב יםִללּוְּכ יּוָהֶׁש הָנֹוּזַה בָחָר לֶצֵא ינּוִצָמ הֶמֹוּד

 ,ּבּוִזי ,ְיֶחְזֵקאל ,ֵנִרָּיה ,ָּברּוְך ,ֻּלםַׁש ,ֲחַנְמֵאל ,ַמֲחִסָּיה ,ְׁשָרָּיה ,ִחְלִקָּיה ,ִיְרִמָּיה ,ַהּזֹוָנה ֵמָרָחב ָעְמדּו ְנִביִאים

 ִמָּיד ,"ָרָחב" "ָרָחב" ,ָהאֹוֵמר ָּכל ,ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר :)ה תענית( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּוּו .ַהְּנִביָאה ֻחְּלָדה ַאף אֹוְמִרים ְוֵיׁש

  ].ִנְקֵרי



ז 

 ת"ְוס ת"ר תּור םְרָיִמ רָמָּת ,ָּדִוד ְלֵבית ָהִאָּמהֹות 'ג ֶׁשְּׁשמֹות )אפרתי איש בן דוד מאמר( 'ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות' רְּבֵסֶפ מּוָבא

 רַאתֹ תַפְי הָתְיָה רָמָּתֶׁש זֵּמַרְל ,הֶאְרַמ רַאּתֹ ןיקֹוִרָטנֹו ר"ָמָּתֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּוּו .ר"ָּתָמ

 תמֹוָׁשְּנַה לַלְגִּב דָחֻיְמ יִפיֹו ׁשֵי דִוָּד יתֵבְל תהֹוָּמִאָּלֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ).ז ,לח בראשית( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ .הֶאְרַמ תיַפִו

  .ר"ָמָּת דסֹוְּב ןֵה ןֵכָל ,ןֶהָּב תלֹולּוְּכֶׁש

 ".ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְלַעְּמָך ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִאיָעְצָך ְלָכה ְלַעִּמי הֹוֵלְך ִהְנִני ְוַעָּתה" )יד ,כד במדבר( בתּוָּכ

 .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְל ,בָאמֹו תנֹוְבִּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא ילִׁשְכַהְל הָצֵעָה יןֵּב רֶׁשֶּקַה הַמ יםִּׁשַקְתִמ םָׁש יםִׁשְרָפְמַה רַאְׁשּו י"ִּׁשַרְו

 ְלָך ְואֹוֵמר .ְלַהְכִׁשיָלם "ִאיָעְצָך" .ֶזה הּוא ָקָצר ִמְקָרא "ְלַעְּמָך ֶּזהַה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר" ,י"ִּׁשַר ןֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו

 יתִרֲחַא לַלְגִּב הָתְיָה םיָלִׁשְכַהְל הָצֵעָה לָּכֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְלמֹוָאב ְלָהֵרַע ֲעִתיִדין ֶּׁשֵהן ַמה

 יֹוֵדַע ֶׁשָהָיה ִלְהיֹות ,ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ֲעַצת ָהָיה ֶזה ְוִהֵּנה )רפא( 'הָּלַכְּד אָרָּגִא' רֶפֵסְּב אָבּומ ןֵכְו .ילֵעְלִדְכּו ,יםִמָּיַה

 מֹוִׁשיָען ִיְתנֹוֵצץ ָּׁשםִמ ֲאֶׁשר ,מֹוָאב ְּבנֹות ֵאֶצל ַהְמֻׁשָּקע ׁשַהָּקדֹו ַהִּניצֹוץ ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֵאֶצל ְּבַקָּבָלה ֶׁשֵּיׁש

 ַהִּניצֹוץ ְלָהִביא ִיְׂשָרֵאל ֲהמֹון ַאַחר ףּדִֹּתְר ,ְּבִקְרָּבּה ָטמּון ַהִּניצֹוץ ֲאֶׁשר ַהּזֹאת ְוָהִאָּׁשה ,ָרֵאלִיְׂש ֶׁשל

 ּבַֹעז ַמְרְּגלֹות ְוָׁשְכָבה ַּבָּלט ָּבאת ֲאֶׁשר יתַהִּצְדָקִנ ְּברּות ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּכמֹו ,ַהְּקֻדָּׁשה ְלתֹוְך ַההּוא ׁשַהָּקדֹו

 ָהְיָתה זֹאת הְוִהֵּנ ,"ָאָּתה גֵֹאל ִּכי 'ְוכּו ְכָנֶפָך ּוָפַרְׂשָּת" ְּבָאְמָרה ,ְּבִקְרָּבּה ַהָּטמּון ַנְפָׁשּה ַעל ִמֶּמּנּו ְלַבֵּקׁש

 ֶׁשִּיְרְּדפּו ְּבַקל ִיְהֶיה הְוֶז ,מֹוָאב ְּבנֹות ִמן ַאֲחֵריֶהם ְוָהְרִדיָפה ְלִיְׂשָרֵאל ַהִּפּתּוי ַהְתָחַלת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָרָׁשע ֲעַצת

 ִיְהֶיה לֹא ִהֵּנה זֹו ְּבַטֲעָנה ֲאָבל ,ַהְּקֻדָּׁשה רּוַח ׁשֹוֵאף ֲאֶׁשר ַהָּטמּון ַהִּניצֹוץ ַוַּדאי ֶזה ִהֵּנה ְׁשָבםָחְּב ַאֲחֵריֶהם

 ֲהַגם ,ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה זֹאת ֲאֶׁשר ַטֲעָנה ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ֵּכיָון ,ֶהָחרֹון ִתְגַּדל ְולֹא ֲעֵליֶהם ָּגדֹול ָּכְך ָּכל ָהָאָׁשם

 ֵאיֶזה ֶׁשֵּיּש ֵּכיָון ֶזה ָּכל ִעם ,ִּפיו ֶאת ִיְׁשֲאלּו ָׁשאֹול ,ַקָּים ִדינֹו ּוֵבית מֶֹשה ֲהֵרי ִּכי ,ְלֶהֵּתר ַטֲעָנה ֶזה ֶׁשֵאין

 ְלַעְּמָך ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר הּוא ִהֵּנה ,ֵעָצהָה ַמהּו "ִאיָעְצָך ְלָכה" בתּוָּכֶׁש ְוֶזה .ֶהָחרֹון ִתְגַּדל לֹא ַטֲעָנה

 ָּכל ַּדְרּכֹו ֶזה )רצא( םָׁש ְךֵׁשְמֶהָּב אָבמּו דעֹוְו .ׁשַהָּקדֹו ַהִּניצֹוץ ֶאת ָּבַאֲחִרית ֵמַעְּמָך ֶׁשִּיְׁשַאבּו ,ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית

 ְּבִאּסּור ְמַפֵּתהּו לֹו ָיכֹול ַּכֲאֶׁשר ָּכְך ַאַחר ,ְלִמְצָוה לֹו ְּמַדֶּמהֶׁש ְּבִאּסּור ָהָאָדם ֶאת ְמַפֶּתה ִמְּתִחָּלה ַהּיֹום

 ,ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְלַעְּמָך ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר אֹותֹו "ִאיָעְצָך ְלָכה" בתּוָּכֶׁש ְוֶזה .ַטֲעָנה ְּבִלי ָּגמּור

 ֶׁשָּיָצא ֵּכיָון ִּכי ,ְלמֹוָאב יםַהָּיִמ ַאֲחִרית ֶזה ְוִנְקָרא ,ּבַֹעז ִּביֵמי ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית במֹוָא ִמְּבנֹות ֶׁשִּיְׂשאּו ַהְיינּו

 רֵאֵּב 'הלְֹיַל ייֵסִסְר' רֶפֵסְבּו .ָּכֵעת ַהָּדָבר ֶזה ַּתֲעֶׂשה ,ְלָהְרָגם ָהְרצּוָעה ְוהּוְתָרה ַחֵּייֶהם ִּכָּלה ְּכָבר ,ַהְּפֵריָדה ֵמֶהן

 .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּב ַהֶּזה ָהָעם ֶּׁשַּיֲעֶׂשה ְלַמה ֲהָכָנה ָהְיָתה ַּדְייָקא זֹו ֵעָצה )מד( רֵחַא ןֶפאְֹּב ְךֶרֶּדַה ּהָתאֹו לַע

 ִּדְלָכה אֹוֵמר ֶּׁשָהָיה ַמה ְּבַעְצמֹו ָיַדע לֹא ְוהּוא ,ִמִּפיֶהם ִּבְלָעם ְלהֹוִציא ְלָכל קֹוֶדם ,"מֹוָאב ַּפֲאֵתי ּוָמַחץ"

 'ןָתָנהֹוְי תַבֲהַא' רֶפֵסְבּו .ָהָעם ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּכֵדי ֵעָצה לֹו נֹוֵתן ָהָיה ֶׁשהּוא ִּכְכָתָבן ְּדָבִרים 'ְוגֹו ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִאיָעְצָך

 תֶא יאּוִצֹוּיֶׁש ְּתַפֵחד לַא קָלָבְל רַמָאְו יףִסהֹוְו ,בָאמֹו תנֹוְבִּב ְלַהֲחִטיא הָצֵע ןַתָנ םָעְלִּבֶׁש ְךפּוָה ןֶפאְֹּב רֵאָבְמ )בלק(

  .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְל ְךָּיַׁש הֶז יִּכ ,תצֹויצֹוִּנַה

 ֵסֶפר'ְּב מּוָבאּו .ָהיּו ֶעְגלֹון ֶׁשל ְּבנֹוָתיו ְוָעְרָּפה רּות ָאַמר ְראּוֵבן 'ר ְּבֵׁשם ִּביִּבי 'ר )ט ,ב רבה רות( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 תֶא תֶנֶּקַתְמ הָתְיָה תרּו םִע תֶכֶלהֹו הָתְיָה הָּפְרָע םִאְו ,הָאֵלְו לֵחָר דסֹוְּב ןֵה הָּפְרָעְו תרּוֶׁש )שעא א"ש( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים

 ,דּוְרְפִנ ןֵהֶׁשְכּו .יםִטָבְׁש ב"יַה תַאָבֲהַּב קֶלֵח הָחְקָלְו ּהָמְצַע תֶא הָנְּקִּת הָאֵּלֶׁש מֹוְּכ ,תכּוְלַּמַה ןַיְנִבְּב קֶלֵח תַחַקלֹוְו ּהָמְצַע

 .ְךֶלֶּמַה דִוָּד ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת הָיָהֶׁש תַיְלָּג דַלנֹו הֶּזִמּו ,תרּוְּבֶׁש עַרָה תֶא הָחְקָל הָּפְרָעְו ,הָּפְרָעְּבֶׁש בֹוּטַה תֶא הָחְקָל תרּו

 .דִוָּד ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת יאִהֶׁש הָּפִלְּקַה ִמֶּמָּנה הָאְצָי ףֹוּסַבּו ,ִמֶּמָּנה יַחִׁשָּמַה אֵצֵי יַלאּו איָנִמֲא הָוֲה הָיָה הָּפְרָע לַעֶׁש יםִארֹוְו



ח 

 יֹוֵסף ַרב ָּתֵני ,ִמַּגת ְׁשמֹו ְוָגְלַית :)מב סוטה( ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ ,יםִׁשָנֲא יאִטֲחַהְל קָזָח ַחּכֹ ּהָל הָיָהֶׁש ינּוִצָמ יָהֶלָע םַגְו

 ָהָרָפה ְּכִתיב ,ְּבִאּמֹו ֶהֱערּו ֶׁשַהּכֹל יֹוֵסף ַרב ָּתֵני ַמַעְרכֹות ְוָקִריַנן ְמָערֹות ְּכִתיב ,ַגתְּכ ִאּמֹו ֶאת ָּדִׁשין ֶׁשַהּכֹל

 אֹוָתּה עֹוְרִפין ֶׁשַהּכֹל ָעְרָּפה ְׁשָמּה ִנְקָרא ְוָלָמה ,ְׁשָמּה ָהָרָפה ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל ַרב ָעְרָּפה ּוְכִתיב

  .ְּכָהִריפֹות אֹוָתּה ָּדִׁשין ֶׁשַהּכֹל ָהָרָפה ְׁשָמּה ִנְקָרא ְוָלָמה ,ְׁשָמּה ָעְרָּפה ָאַמר ְוַחד ,ֵמַאֲחֶריָה

 תֹוּיִתאֹו אהּו תַיְלָגְּד הֶאְרִנ ,ִּגִּלית ָהָיה ֶׁשִהְתַּגְּיָרה קֶֹדם רּות ֶׁשל ֶׁשְּׁשָמּה :)צו רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ַהֻּמְסָּגר ַּבַּמֲאָמר[

 ,תּוּלַּגְתִה לַע זֵּמַרְמ תַיְלָּג ןֵכְו .ל"יַזִרֲאָה יֵרְבִדְּכ ֹוּב סַנְכִנ ,ֶׁשִהְתַּגְּיָרה קֶֹדם ּהָמְׁשִּב זָמְרִּנַה תרּו לֶׁש עַרָהֶׁש זֵּמַרְל ,ִגִּלית

 ָאבֶׁשּמֹו ִפְרְסָמהּו ,ְצנּוָעה ָהְיָתה ּלֹאֶׁש טלֹו לֶׁש ֹוּתִּבִמ ּהָׁשְרָּׁשֶׁש בָאמֹו לֶׁש יםִנָּפַה תּוּזַעְו הָוֲאַּגַה תַּפִלְק תֶא לֵּמַסְמ תַיְלָגְּד

 ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ת"ַיְלָּג ןֵכְו .תיעּוִנְּצַהְו לּוּטִּבַה יתִלְכַתְּב אָצְמִּנֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת יאִהְו ,יוִבָאֵמ דַלנֹו

 ןֵכָל דִוָדְל תֶדֶּגַנְתִּמַה הָּפִלְּקַה אהּו תַיְלָגְּד ,תֹוּיִתאֹו 'ב לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב "ִיְׂשָרֵאל ַעל ידִגָנְל הֶיְהִּת ְוַאָּתה" )ב ,ה ב"ש( דִוָּד

 ַהְּפִלְׁשִּתי ַּגׁשַוִּי" :)מב סוטה( תַיְלָּג לַע ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהְּב זָמְרִנ אהּו

 ןֵכָל תכּוְלַּמַה דֶגֶנְּכ אהּו תַיְלָגְּד .ְוַעְרִבית ַׁשֲחִרית ְׁשַמע ִמְּקִריַאת ְלַבְּטָלם ְּכֵדי ,יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר ,"ְוַהֲעֵרב ַהְׁשֵּכם

  .םִיַמָׁש תכּוְלַמ לעֹ תַלָּבַקְל דֵּגַנְתִמ אהּו

 ִמֶּמָּנה ְוָיְצאּו ָזְכָתה ,ֲחמֹוָתּה ַעל ָעְרָּפה ֶׁשהֹוִריָדה ְּדָמעֹות ַאְרַּבע ִּבְׂשַכר ,ָרָבא ׁשָּדַר :)מב סוטה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

 הָדְרְפִּנֶׁשְּכ היָדִרהֹו הָּפְרָעֶׁש ּוּלֵא תעֹוָמְדִּד הֶאְרִנ ".עֹוד ַוִּתְבֶּכיָנה קֹוָלן ַוִּתֶּׂשָנה" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַהָללּו ִּגּבֹוִרים ַאְרָּבָעה

 תרּוְּבֶׁש עַרָה תיַחִקְלּו ,ָּדִוד ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת יּוָהֶׁש יםִרֹוּבִּגַה אּוְצָי הֶז עַרֵמּו ,תרּוְּב הָיָהֶׁש עַרָה תֶא ּהָל נּוְתָנ ,תרּוְו יִמֳעָּנִמ

 ִּכְדֵבַאְרנּו ,בטֹו הֶּפ דסֹוְּב יאִהֶׁש ִּדְקֻדָּׁשה תכּוְלַּמַה דֶגֶנְּכ ,עַר הֶּפ תֹוּיִתאֹו יאִה הָּפְרָע ןֵכְו .הָּפְרָע ילִבְׁשִּב רָכָׂש הָתְיָה

 לֶׁש ןֹואׁשִרָה ּהָלֲעַּב הָיָהֶׁש ןיֹוְלִּכ לּוּגְלִּג הָיָה תַיְלָּגֶׁש )'ג אות 'נשמות גלגולי'( אנֹוָּפִמ ע"רמָּב אָבמּו ןֵכְו .'ֶּפה ַהֻּׁשְלָחן' ְּבַמֲאַמר

  .הָדהּוְי עַרֶּזִמ הָיָהְו ,הָּפְרָע

 ייֵנֵע תֶא רּוְּקִנ יםִּתְׁשִלְּפַהֶׁש ןַמְזִּבֶׁש )ד"תקצ רות ב"ח 'סופר חתם דרשות' .נשא הפטרת 'משה תורת'( 'רֵפסֹו םַתֲח'ַּב אָבּומ

 ,הָּפְרָע תֶא יוָנָפְל יאּוִבֵה .יםִרֹוּבִּג ּוּנֶּמִמ רּוְּבַעְתִּיֶׁש םיֶהֵתֹוׁשְנ לֹו יםיִאִבְמ יּוָהְו ,יםִרסּוֲאָה יתֵבְּב תֹואֹו מּוָׂשְו ,ןֹוׁשְמִׁש

 )ז"סט ה"ח( 'בקֲֹעַי רַדֲה' רֹוְפִסְּב רֵפסֹו ח"גריַהְו .ַוֲאָנָׁשיו דִוָּד דַיְּב תּוֵמ םָּלֻכְו ,תַיְלָּג םאָׁשרְֹבּו ,יםִרֹוּבִּג הָּׁשִׁש ּוּנֶּמִמ היָדִלהֹוְו

 יםִארֹוְו .ןָתָניֹו םּוּגְרַּת לַע אָּתְפֶסֹוּת לֹו הָאְרֶהְו 'רֵפסֹו םַתֲח'ַה לֶׁש רֹוקֹוְמ לַע א"שליט יִקְסְבֶיְנַק ח"גרַה תֶא לַאָּׁשֶׁש יאִבֵמ

 ֶׁשָהָיה )יד ,צח ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמְל ןֹוׁשְמִׁש יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,יתַלָּג תֶא ידִלהֹו ןֹוׁשְמִּׁשֶׁש

 ַאף ָאַמר ֶׁשֵּמת אֹותֹו ֶׁשָרָאה ֵּכיָון ,ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ֶׁשהּוא ּבֹו ְוָסבּור ]ןֹוׁשְמִׁש תֶא[ אֹותֹו רֹוֶאה ִבינּוָא ַיֲעקֹב

 .ָדהְיהּו ֶזה ֶׁשַּבְּׁשָבִטים ַּכְמֻיָחד ,"ְּכַאַחד ַעּמֹו ָיִדין ָּדן" )י ,צט( םָׁש אָבמּו ןֵכְו ".''ה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְתָך" ,ֵמת ֶזה

 ַאְרֵיה ּגּור" .)קס ויחי ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּוּו .ְיהּוָדה ּוִמֵּׁשֶבט ָּדן ִמֵּׁשֶבט ָּבא ִׁשְמׁשֹון )ה ,י ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ןֵכְו

 ֶאת ְּבתֹוכֹו ִאֵחד ֶׁשִּׁשְמׁשֹון רֹוִאים .ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה ָאִביו ,ְׁשָבִטים ִמְּׁשֵני ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח ֶזה ,"ְיהּוָדה

 .ָמִׁשיַח אֹוִתּיֹות ֻחִׁשיםְו .ָּדן ןֶּב ֻחִׁשים לֶׁש ןֵּב רַחַא ןֵּב אהּו ןֹוׁשְמִׁש ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ מֹוְּכ ְוָדן ְיהּוָדה ֶׁשל ַהְּקָצוֹות ְׁשֵני

ִל אהּו תַיְלָּגֶׁש ןיָוֵכְו ְּק הַה   ].יַחִׁשָמ ׁשֶרׁשֹ לֹו הָיָהֶׁש ןֹוׁשְמִּׁשִמ דַלנֹו אהּו ,יַחִׁשָמ לֶׁש ָּפ
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  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 " הרמזים על שנת תשעוכל. ב האמתית"ג היא שנת תשע"שנת תשע

  .ג"שנת תשע

  .7735 על שנת נפלאהגימטריא 

על אף , כמה סיבות מדוע אין מניעה לנסות לפרש את הקיצים הסתומים שבספר דניאל', ספר הגאולה'מונה בן "הרמב

כמו , י ימיהם עד הקץל אמרו כן משום שידעו שיארך זמן רב אחר"חז. א". תיפח רוחן של מחשבי הקצין"שאמרו חכמים 

גילוי קץ כה רחוק עשוי לרפות את ידי המון העם . שאמרו לרבי עקיבא יעלו עשבים על לחייך ועדיין בן דוד אינו בא

היינו שהקץ לפי דעתו של . שאנו באחרית הימים אין חשש לריפיון ידים בעקבות גילוי הקץ, כיום. מתקותם לגאולה

כיון . ב. פרסום קץ שזמנו קרוב לא יגרום לרפיון בתקוות העם. ת ספר הגאולהן היה קרוב לתקופה בה כתב א"הרמב

לא יהיה בפרסום דעה נוספת משום החלשת , שכבר התפרסמו זמני קץ על ידי אנשי תורה שחברו ספרים בנושא זה

ן "הרמבבתקופתו של . פרסום פירוש מסכים אל הדעת וקרוב אל השכל יחזק את התקוה שהקץ קרוב, אדרבה. התקוה

י פתר את הקיצים "רש. רווחו שיטות שונות שכולן הגיעו פחות או יותר אל זמן דומה בפתרון הקיצים שבדניאל

שהקץ מכוון ) השער הרביעי(ן בספר הגאולה "בדומה לזה כותב הרמב). יא, י דניאל יב"רש' עי(ב "קי' שבדניאל על שנת ה

, ם באגרת תימן"הרמב). ג על דניאל פרק יב"רלב(, ח"קי'  שנת הג פותר את זמן הגאולה על"גם הרלב. ח"קי' לשנת ה

כמאתיים ושש עשרה שנה , ב"תתקצ' ומדבר על שנת ד, עומד על זמן חזרת הנבואה שהוא סימן גדול לקרבת הגאולה

. שהיא הקדמה וסימן לקרבת המשיח, ם שנת חזרת הנבואה"שנה זו אמורה היתה להיות על פי הרמב. ח"קי' לפני שנת ה

יוצא ). תמר ז, מעיין תשיעי" מעייני הישועה"ראה לדוגמה ב, בכמה מקומות בספריו(ד "רס' האברבנאל פתר על שנת ה

הוא מפרש את קיצי דניאל . לפרש את הפסוקים על קץ רחוק מאד מימיו, שהיה לו עוז', אבן יחיא'דופן בעניין זה הוא ה

שכן באופן טבעי שאיפת הלב של פרשן , ה כזה מראה על אומץ רבמעש". ש מעט פחות מעט יותר"ת' שנת ה"כמכוונים ל

פירש את כל , ם בפירושו לספר דניאל"המלבי. לגבי זמן הגאולה היא לפרש את הדברים כמכוונים לזמן קרוב לזמנו הוא

ראה להוסיף ונ[. אך צר לנו כי עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, ה"תרפ' כמכוונים לשנת ה, הקיצים המופיעים כאן

ד "ו יו" תעם המילוין  של מחשבי קציןתיפח רוח .גם כן נרמז הקץ' ן של מחשבי קציןתיפח רוח'שבתוך המשפט 

 היינו .5773 בגימטריאן "נוד "י יו"ף צד"ד קו"ת יו"ן ב"ת שי"מ ח"ד מ"ן למ" שין"נות "ו ח"ש ו"ית ר" חא"פ

  .]את הקץ חשבל ולמלאות את האותיות הללו כדי הפיח רוחשצריך ל

, ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבֹו,  ָּתנּו ַרָּבָנן.)סנהדרין צז( ינּוֵמל ָית ֶׁשיאּוִצְּמם ַהל ִע"ַרֲהַּמי ַהִפא ְלָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדר ֶאֵאָבְל הֶּסַנְנּו

 ה זֹוָנָׁשְּב [".יר ַאַחת לֹא ַאְמִטירְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִע", ִמְתַקֵּים ִמְקָרא ֶזה] ט"תשס[ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה 

]. יףִרֲחי ַמִלָּכְלַּכר ַהֵּבְׁשַּמַה [.ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין] ע"תש [ְׁשִנָּיה]. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאץ ֵמם חּוָלעֹול ָהָכי ְּבִלָּכְלר ַּכֵּבְׁשיל ַמִחְתִה

ם ה ַּגֶזְו. ת"ל הילֵאָרְׂשי ִיֵלדֹוה ְּגֵּבְרים ַהִרָטְפ ִננּוֵרֲעַצְל [.ְנֵׁשי ַמֲעֶׂשהּוֵמִתים ֲחִסיִדים ְוַא, דֹולָרָעב ָּג] א"תשע [ְׁשִליִׁשית

י ֵרְבִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַיָוה ֲהיָלִחְתַמ. [ׂשַֹבע ְוֵאינֹו ׂשַֹבע] ב"תשע [ָּבְרִביִעית]. הָחְנת ִמַּלִפת ְּתַּלִחְתים ִּבִרְמאֹות ֶׁשנֹוָּבְרָּקד ַהסֹוְּב

.  קֹולֹותִּׁשיתַּבִּׁש. ְותֹוָרה חֹוֶזֶרת ְללֹוְמֶדיָה, ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַֹבע ָּגדֹול]. ל"ַרֲהַּמַה

ב "ארהה ְּבָתְיא ָה"ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְּבי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא. ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות



י 

 ׁשָּמה ַמָנָּׁשף ַהסֹוז ְּבָאֶׁש, יםִפָסת ְּכיַטִמה ְׁשָתְיח ָה"ה תשסיָטִמְּׁשת ַהַני ְׁשֵאָצמֹוְבּו, ]יםִמאֹוְּתי ַהֵלְּדְגת ִמיַלִפְנ[ת עֹוָקְרת ַקיַטִמְׁש

ע ַרָהב ֵמֹוּטר ַהרּור ֵּבֵמָּגז ִיָאֶׁש, ה"ה תשעָאָּבה ַהיָטִמְּׁשי ַהֵאָצמֹוים ְלִּפַצ ְמנּויו ָאָׁשְכַעְו. ב"ארהית ְּבִלָּכְלַּכה ַהיָלִפְּנה ַהיָלִחְתִה

, ׁשֶרּׁשֹת ַלֶרֶזחֹוה ֶׁשָניא ָׁשִהו ֶׁש"ים תשעִפָלֲא' ת הַנְׁשים ִלִסָנְכ ִננּוה ָא"ת תשעַני ְׁשֵאָצמֹון ְּבֵכְו. ןָּמַקיא ְלִבָּנל ֶׁש"יַזִרֲאי ָהֵרְבִדְּכ

ת ַנְׁשה ִּבָאָּבם ַהַעַּפה ַּבֶרְקִיְו, ה"ת תרכַנְׁשה ִּבָרְבָעם ֶׁשַעַּפה ַּבָרָּקיר ֶׁשִדר ָנָבָּד] 76ל פּו ָּכ76[ר ָּפְס ִמתֹואֹו ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ְלינּוְיַה

 ".ַעִּמיםָה ִמָּכל ְוִקֶּבְצָך ְוָׁשב" )ג, דברים ל(ק סּוָּפְּבִגיַמְטִרָּיא ַהו "תשע'הא ֶׁש"שליט. א. ח. א' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ט"תתקכ

  .ו"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא "  ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּתְוִתְׁשּכֹן"ה ָּלִפְּתח ַהַסּנֹא ֶׁש"ס שליטרֹול ְּגֵאמּוְׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ת ֹוּיִתאֹוָה: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָכָרְּבד א סֹו הּוּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגד ֶׁשֹוּסַהא ֶׁש"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשא ְּבָבמּו ןֵכְו

י ּוּלִּמַהת ֶׁשף אֹואן ַאין ָּכֵאף ֶׁש ַא477  ְּבִגיַמְטִרָּיאמֹוְצַע ְּבא ֵהו ָּתןִי ַעיתי ֵּבּוּלִּמק ַהֶלק ֵחַרְו. 477  ְּבִגיַמְטִרָּיאּהָּתִעְּבת ִּבֹוּיֻלְּגַה

ד ָחא ֶא הּו"רֹוָב ְּככֹוֹוּת" לֹוְצֶא, הֶּזל ַהָּזַּמת ַה ֶא לֹוׁשֵּיי ֶׁשִּמר ֶׁשַמ לֹויְךִראת ָצּזֹה ַהָעָפֹוּתי ַהִפְל. ּהָּלי ֶׁשלּוָּגה ַלֶו ָׁשּהָּלר ֶׁשָּתְסִּנַה

י יטּוִּבַּב. הָּלֻאְּגא ַהבֹ ָּתרֹוָב ְּככֹוֹום ּתָלְצֶאים ֶׁשִדהּות ְיכּוְזִּב. ינּוִבב ָאקֲֹע ַימֹוְּכ, בֵּל ַּב לֹוׁשה ֵיֶּפ ַּב לֹוׁשֵּיה ֶּׁשַמּו,  ָׁשִויםֹוּבִליו ְוִּפֶׁש

 ".כֹוֹוּת"ן ֵה" ֹורָבְּכ ֹוכֹוּת"ץ חּוַּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָה ְו,"רֹוָבְּכ"ן ֵה" ֹורָב ְּכֹוכֹוּת "ְךתֹוְּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהֶׁש, םָסְרֻפז ְמֶמ ֶרׁש ֵי"רֹוָב ְּככֹוֹוּת"

ק סּוָּפן ַּבֵכְו". ה"ה הויָּת ַאְךרּוָּב "הד ֶזַח ַי".ה"ה הויָּתַא"  ְּבִגיַמְטִרָּיא,כֹוֹוּת? כֹוֹוה ּתה ֶּזַמ ּו,ְךרּוָּבת ֹוּיִתאֹון ָהֵה רֹוָבְּכ

 יְךִרא ָצהּוה ֶׁשֶשמֹז ְלֵּמַרְל. ןָפסֹות ְובֹוֵּתת ַהַּלִחְתִּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָלְּבִגיַמְטִרָּיא ת וֹות ָׁשבֹוֵּת ַהְךתֹוְּבת ֶׁשֹוּיִתאֹו ָה,"הֶזֱחה ֶתָּתַאְו"

  .םָרָבם ְּכָכֹוּתים ֶׁשִנָּיר ַּדחְֹבִל

 םֵׁשְּב )המקדש בית עניני( ל"ַּצַז ליֶגפֹוְטואְכַו ןָתָנ 'ג ר"הרה אדוָויְקֵלְּד יַחִּגְׁשַּמַהֵמ 'תימֹוִׁשְר טֶקֶל' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

 זֹו םִא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה תֶא לּוֲאָּׁשֶׁש הָּמַּכ יּוָה הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמ תַעְׁשִּבֶׁש ל"ַּצַז רֶלְטקֹו ןרֲֹהַא 'ר ג"הרה

 ,קֵסְפֶה הֶיְהִי בּוׁשְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַא ,קֵסְפֶה הֶיְהִי זֹו הָמָחְלִמ יֵרֲחַאֶׁש םָּלֻכְל הָנָעְו ,גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמ

 ףסֹו 'הּוָּיִלֵא בֵל' רֶפֵסְּב םַּג יםִאָבמּו ּוּלֵא יםִרָבְּד .יַחִׁשָמ אבָֹי זֹו הָמָחְלִמ םִעְו ,הָמָחְלִמ הֶיְהִּת בּוׁש ְךָּכ רַחַאְו

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָאַמר : יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו', יםִּיץ ַחֵפָח'ֶהע ֵמַמָּׁשד ֶׁש"הי ןַמְרֶסַו א"גרַה םֵׁשְּב ל"ַּצַז אןַיאְּפָל א"גרַהֵמ א"ח

 ִיְהֶיה ְוַהֵּׁשִני .ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ְּבִמְלֶחֶמת ָהָיה ָהִראׁשֹון. ג ּוָמגֹוג ִּתְתַחֵּלק ִלְׁשלָֹשה ֲחָלִקיםֶׁשִּמְלֶחֶמת ּגֹו

 יְוַאֲחֵר ,ָהעֹוָלם ָּכל ִיְסּבֹל ֶׁשָּבּה ,ְׁשִליִׁשית ִמְלָחָמה ָּתבֹא ָּכְך ְוַאַחר .ַאֲחֶריָה ָׁשָנה ְׁשלִֹשים ַעד ְוָחֵמׁש ְּכֶעְׂשִרים

 ,הָנֹואׁשִרָה םָלעֹוָה תֶמֶחְלִמּו .תמֹוָחְלִמ 'גְל קֵּלַחְתִּת ּהָמְצַע גגֹוָמּו גֹוּג ֶׁשִּמְלֶחֶמת רַמָא 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהרֹוִאים ֶׁשְו .ָמִׁשיַח ָיבֹא ֶזה

 ַעדּוָי ןֵכְו .גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָּיִנְּׁשַה הָמָחְלִּמַה יאִה אָּפיָרֵא תַאֹוּׁשֶׁש יףִסהֹו ל"זצ אןַיאְּפָל א"ָרְּגַהְו ,גגֹוָמּו גֹוּג לֶׁש הָנֹואׁשִרָה יאִה

 םֵחַנְמ 'ר ג"הרה יִל הָאְרֶה ןֵכְו .סילּוִמְרַאל ז ַעֵּמַרְמַה, לֶמרּוה ָי ָהחּוְלָּׁשל ֶׁשָרֶנֶּגַהְו .םִיַלָׁשירּוִל תלֹוֲעַל צּוָר ש"ימ יםִנָמְרֶּגַהֶׁש

  .אָיְנַמְרֶּג "גגֹוָמ" יםִמְּגְרַתְמ )ב ,י בראשית( ןָתָניֹו םּוּגְרַּתַהְו יִמְלַׁשרּוְי םּוּגְרַּתַהֶׁש א"שליט גְרֶּבְנֶטרֹו

 )ז יב דניאל( ם"יִּבְלַּמַּב אָבמּו ןֵכְו .ָּדִוד ֶּבן ִיְצַמח ָאז ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ִיְׁשָמֵעאל ְּכֶׁשִּיּפֹל 'יםִרּוּט'ַה לַעַּבִמ אָבמּו

 ָאז ִּכי ,ַהְּיאֹור ְׂשַפת ַעל ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים ֶמְמָׁשלֹות ָנהֶׁשִּתְכֶלי ,קֶֹדׁש ַעם ַיד ֶנֶפץ הֶׁשִּיְכֶל ּוָבֵעת

 ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי" )יב ,טו בראשית( בתּוָּכַה לַע ,ליֵאִזעּו ןֶּב ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב סַרָּפ לַע אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ָׁשַמִים ַמְלכּות ַּתְתִחיל

 ֲעִתיִדין ּוִמַּתָּמן ְזִקיָפא ֵליּה ְוֵלית ְלֵמַּפל ַּדֲעִתיָדא ָפָרס הּוא ָּדא "ָנְפָלה" ".ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵּדָמה אָלבֹו

דֹול ָהעֵֹמד ַעל ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּג" )א, דניאל יב(' אָרְזן ֶעְּבִא'א ָּבָבן מּוֵכ ְו.ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעָּמא ְלֵמיַּסק

ַיֲעמֹד ". ָךְּמט ַעֵלָּמיא ִיִהת ַהֵעָבְּבֵני ַעֶּמָך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא ּו

 טּוְלָּמִיְו, םָרת ֲאכּוְלד ַמאַבּתֹ" ָךְּמט ַעֵלָּמִי"ם י ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו .ִמיָכֵאל ְלַהִּפיל ִּכָּסאֹות ֶׁשל ַמְלֵכי ִיְׁשָמֵעאל

 יַחִׁשָּמת ַהיַאן ִּבַמְזִּב ֶׁש:)סנהדרין צח(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. קֶׂשֶּמיא ַּדִהם ֶׁשָרל ֲאה ַעָרת ָצֵעת ָה ֶאׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִארֹוְו. לֵאָרְׂשִי
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ה ֶׁשמֹ' רג "יף הרהִסהֹו ְו.'כּום ְוֶהים ֵמִנֹום ׁשיָנֵאל ֶׁשֵאָרְׂשם ִיי ַעֵנְּפה ִמָּמד ֻאֵּבַאְמ'  הַעּוּדה ַמָלְעל ַמא ֶׁשָיְלַּמַּפג ַּברּוְטה ִקֶיְהִי

 תֶזֶּמֻרְמ ּהָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכ ְו.ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִג ְּב"ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול" )א, דניאל יב( בתּוָּכַה ֶׁשא"ר שליטֶגיְנִוֶל

  ". ִהיאָבֵעת ַהּו" םָׁש בתּוָּכַּב

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

א ן הּוֵכָלְו. הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוה ְוֶשּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל מִֹּכי ה. ִׁשילֹה אֹו מֶֹשה ְּבִגיַמְטִרָּיא,  ַהּלֹוֵחם ֶהָחָדׁש ְּבלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרהד"ַלִּפי

ף ֵסיֹויו ִבל ָאֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַהם ה ַגֶזְו]. א"ין שליטִׁשי ֶחִבר ְצ"גם ַהֵׁשל ְּבֵּבַקְתִה. [ףן ַארֹוֲח אֹו, יםִרֵחים ַאִהלֱֹא ְּבִגיַמְטִרָּיאם ַּג

ך " ַּבתנָיִחידת " מֹוִפיַע ְּבסד"ר ַלִּפי"ָיִאי ְוֵכן .]א"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"הרהִהְתַקֵּבל ֵמ. [הָמָחְלִּמת ַהיל ֶאִחְתִה ֶׁשידִּפי ַלִמטֹו

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

ִלְתִחיַלת ַמְלכּות , ִּכי הּוא ַהִּסיָמן ְלַמֲעָבר ִמְּתקּוַפת ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ְּבסֹוד ָׁשאּול". ד ָדִוי ַעְבֵדי ִלְפֵנל ִיְׂשָרֵאי ְוַאְנֵׁשר ַאְבֵנףַוִּיָּנֶג

ן ַמ ְזיַעִּגִהז ֶׁשֵּמַרְל. ֹוּזה ַהָּפִלְּקל ַהַע, ידִת ָעׁשֵית ֶגֶלְפם ִמֵּׁש ַהלֵׁשְלַּתְׁשִהר ֶׁשַמָאא ֶׁש"ק שליטב קּור ּדֹ"גם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ָּדִוד

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ָעִתיד, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי. ִּמְׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֵסֶדר ָטֳהרֹותל ַּב"ַז ֲחרּוְמ ָאיָהֶלָעה ֶׁשָּלֻאְּגַה

   . עֹוָלמֹותי"שיק ְוַצִּדיק ַצִּד

ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל "ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה , ָיבֹאּו ָיִמים ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבֶהם ִּכיִציַאת ִמְצַרִים .)בהעלתך קנג(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ןֵכְו

ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִקְרֵּבְך ַעם "ְלַקֵּים ָּבֶהם , י ָחׁשּוב ְּכֵמתֶׁשָעִנ, ֶאָּלא עִֹני, ּוַבָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ֵאין ִמיָתה". ַהּדֹור ַההּוא

ִיְתַקֵּים ָּבֶהם , ַוֲעִׁשיִרים ֵאּלּו ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ָבֶהם". ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע"ְלִהְתַקֵּים ָּבֶהם ". 'ָעִני ָוָדל ְוָחסּו ְּבֵׁשם ה

ִנְרִּפים ֵהם ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ִעם ַּבֲעֵלי תֹוָרה ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ַהְּמסֹוְבִבים , ַּבּתֹוָרהִנְרִּפים ֵהם ". ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים"

ּוִמּׁשּום ֶזה , ֶׁשֵהם ְמַׁשְּקִרים ְואֹוְמִרים ֶׁשּכֶֹבד ַהַּמס ֲעֵליֶהם, "ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר. "ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו

ַמה ֶּזה , "ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ" .)תיקונים קיג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .תלֹא ַיֲעׂשּו טֹובֹו

לֹא ָיכֹול ָלֵׂשאת עֹל , ֶׁשהּוא לֹא ָיכֹול ָלֵׂשאת ַעל ְּכֵתפֹו ֻחְמַרת ַהּתֹוָרה, "ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲאְך רֵֹבץ", רֵֹבץ

ָעִני ְורֵֹכב ַעל , ָּכאן ֶהְרָאה ְלַקִין ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ְּבדַחק ַּבָּגלּות, ְוָחַדְלָּת ֵמֲעּזֹב לֹו, ַּבָּגלּותַהַּמְלכּות 

, ת ַמָּׂשאֹו ַּבָּגלּותְוֶזהּו רֵֹבץ ַּתַח, ֶׁשַּמָּׂשאֹו ַעל ְּכֵתפֹו ֵמעֹל ַהַּמס ַּבָּגלּות ּוִמּכֶֹבד ַהְּמָלאָכה, ֶׁשִּיְהיּו ַּכֲחמֹור, ֲחמֹור

ֶׁשֵהם , ָאַמר ִאם ֵּתיִטיב ִלְהיֹות ְׂשֵאת ַלֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל, ּוְבֵני ַקִין ֶׁשָהיּו ֲעִׁשיִרים ַוֲחָזִקים ִּכְמָלִכים ְּבחֶֹזק ַרב

ְלַׁשַער , א ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץְוִאם לֹ, ֲאִני ֶאְסּבֹל ֶאת ָּבֶניְך ָּבעֹוָלם ּוַמֲאִריְך ֲעֵליֶהם, ְּכֵבִדים ְּבַמָּׂשא ָכֵבד

, ּדַֹחק ַהָּגלּות ֶׁשל ָהֵעֶרב ַרב ֶאת ִיְׂשָרֵאל .)תיקונים כז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .ִלּטֹל ְנָקָמה ִמְּמְך ּוִמָּבֶניְך, ַהֵּגיִהּנֹם ִנְפְּתָחה

ִּבְגַלל ֶזה ִנְרָאה ְלמֶֹׁשה ְּבַלַּבת ֵאׁש , ָרֵאל ֶאת ַהְּגֻאָּלהְוָהִרְפיֹון ֶׁשָּלֶהם ְמַעֵּכב ְלִיְׂש, ְמַמֵהר ָלֶהם ֶאת ַהְּגֻאָּלה

  .ִמּתֹוְך ַהּקֹוִצים, ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה

 קיימת היתה שלא האוירית המלחמה את בפסוק רואים .'וגו ָהָאֶרץ ְלַכּסותֹ ֶּכָעָנן ָתבואֹ ַּכּׁשָֹאה ְוָעִליָת"כתוב 

א שהשתלשל בגשמיות השם חברת "שלמה רייסקין שליט' ג ר"והוסיף הרה[ ".ָהָאֶרץ ְלַכּסותֹ ֶּכָעָנן ָתבואֹ" .בזמנם כלל

  .]ב"לרמז שתכלית המטוסים היא עבור הגאולה ששייכת לע. ב"עשעולה בגימטריא ,  שמייצרת את המטוסיםבואינג

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

 .הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ַעׁשָרְדִּמַּב ינּוִצן ָמֵכְו. םִיַלָׁשרּוְי דֶגֶנ אתֵציֹו יתִרְּבַה תצֹוְרַאֶׁש ינּוֵמָיְּב יםִארֹו רָבְּכ נּוֵרֲעַצְּלֶּׁש הַמ ,"ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה

 ב"ארה יאִׂשְנ ןֵכ ְו.הָמ קֹוּהַבְגר ּוחֹו ָׁשיׁשא ִאהּוְו, בָהָזף ְוֶסב ֶּכֵהד ֲעֵליֶהם אֹומֲֹעַי ֶׁשְךֶלֶּמַה )556 עמוד י"רשב שמדר(

 :ָעָליו אֵבְוִהָּנ ֻתָבלְו ֶמֶׁשְך ראׁש אְנִׂשי ַהָּמגֹוג ֶאֶרץ ּגֹוג ֶאל ָּפֶניָך ִׂשים ָאָדם ֶּבן" )ב ,לח יחזקאל( קסּוָּפַּב זָמְרִנ ה"אָמָּבאֹו
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ָּבָרק  אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ה"יהו ֲאדָֹני ָאַמרּכֹה " ןֵכְו .תֹוּיִתאֹו 'ז גּוּלִדְּב "ה ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג"יוה ֲאדָני רַמָא ּכֹה ַמְרָּתָאְו

ל "יד זצִרב ְפקֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ארהְּב ׁשֵּיֶׁש תינֹוִדְּמַה רַּפְסִמְּכ ב"נ אָּיִרְטיַמִגְּב ,גֹוּג לֶׁש צֹוְרַא גגֹוָמ ןֵכְו. אֹוָּבָמה

 ןֹוּקַה ןֶּב הּוָּיִלֵא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםִּלִּמם ַה ִע,היָקִרֶמַא יתִרְּבת ַהצֹוְרַא ְּבִגיַמְטִרָּיא, "ְוֻתָבל ראׁש ֶמֶׁשְך ְנִׂשיא גֹוּג"ֶׁש

 יֵכֲאְלַמ לָּכ לַע הֶּנֻמְּמֶׁש א"תק רַּׁשַה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב "אׁשרֹ"ֶׁש א"שליט

 ש"עד ך"דצ ַמּכֹות ֶעֶׂשר ֶׁשל ת"רָה לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו ,חַסֶּפ בֶרֶעְּב יִלְּפרֹוְטְסאֹו ש"מהר תַּלִפְתִּב אָבּוּמַּכ ,הָלָּבַחַה

ף ּוּלַאא ָּיִרְטיַמִגְבּו. ַעדּוָּיַּכ ,יַחִׁשָמ לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה ,ׁשָחָנ אָּיִרְטיַמִגְּב האָמָּבאֹו קָרָּב ןֵכְו .ַׁשַּדי ֵׁשם ִמּלּוי לֶׁשְו .ב"באח

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