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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע ויקראפרשת גליון 

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

ֲאַמר  ִציסֹוד ַה'ַמ   'ֵח

ֶרק    . ]סיום[ב "לֶּפ

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

 ֵליל ֲעבֹוַדת ,ַהֶּפַסח ַחג ִעם ָרהְקׁשּו ִיְצָחק ֶׁשִּבְרַּכת ְּדֵכיָון ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .לֹו ְוֶהְרָאה ֲאִפיקֹוָמן

   לֹו ֶׁשֶהְרָאה ָּבֶזה ְלֵעָׂשו ָרַמז ְוִיְצָחק .ַהֵּסֶדר ְּגַמר ֶׁשִהיא ֲאִפיקֹוָמן ְּבִמְצַות הּוא ַהַהְמָׁשָכה ּוְגַמר .זֹו ְּבָרָכה ַמְמִׁשיָכה ַהֵּסֶדר

   .ְּכלּום לֹו הֹוִתיר ְולֹא ַהְּבָרָכה ָּכל ֶאת ָלַקח ֶׁשַּיֲעקֹב ,ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת  

  ַּדֲעֵקַדת ִיְצָחק ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּקִׁשיָרה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְלִבְרַּכת  )יא, ר טו"שמו(ֲעֵקַדת ִיְצָחק ָהְיָתה ְּבחֶֹדׁש ִניָסן ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

  .ּוִבְזַמן ֶזה ֶׁשִּיְצָחק ַמְׁשִּפיַע ִּבְרָכתֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְקִׁשיָרה זֹו. 'ַמל ִצִּציתַחְׁש'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ', ִיְצָחק ֶׁשִּתְהֶיה ַלֲעבֹוַדת ה

ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה  'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ַּב

ֶׁשעֹוַלם ַהֶּטַבע הּוא ְּבִחיַנת ִמְסָּפר ֶׁשּבֹו ָּכל ָּדָבר הּוא ֻמְגָּבל ' ָהִאּסּור ִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' ַּבַּמֲאָמר ֵּבַאְרנּו. ְמֻׁשָּבח

 ַהְמֻלָּבׁש ַּבֶּטַבע הּוא ִמְּלׁשֹון ּפּורִסִנְרֶאה ְּד. ּוַמה ֶּׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע ַׁשָּיְך ַלַּמֲעֶרֶכת ֶׁשֵּמַעל ַהִּמְסָּפר. ְּכמֹו ִמְסָּפר ֶׁשֵּיׁש לֹו ִקְצָבה

ְוהּוא מֹוִריד ֵׂשֶכל ַנֲעֶלה ְלַמֲעֶרֶכת ַהֶּטַבע , ְּדִסּפּור ְמָפֵרט ֶאת ַהָּדָבר ְּבאֶֹפן ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַקֵּבל ַּגם ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן, ִמְסָּפר

 ְוֵכן ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִיםְּבֵליל ֶּפַסח ֵיׁש ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְלַמָּטה, ְוַהִּמְסָּפר

ה "הקבִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְנָהַגת . ְולֹא ַמְסִּפיָקה ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּכמֹו ְּבָכל ַהָּׁשָנה,  ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן"ָךְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ"

ֶׁשֶּזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהְמַצְמֶצֶמת ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְמאֹד ֶׁשַּיֲהפְֹך , ְּבַלְיָלה ֶזה ְלַחֵּלק ָמזֹון ְלָכל ְּבִרָּיה

ְוָדָבר ֶזה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהֶּׁשַפע . ֶכל ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטןָּכְך ְּפֻעַּלת ַהִּסּפּור ִהיא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשְּמַצְמֵצם ַהֵּׂש, ְלַגְׁשִמי

ה יֹוֵׁשב "ֶׁשהקבֵמַהְּגָמָרא  ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ,ְוָלֵכן ָהיּו ְמַסְּפִרים ָּכל ַהַּלְיָלה ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַהֶּׁשַפע ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהַּלְיָלה. ֶׁשל ֵליל ֶּפַסח

ִעְנַין ֵליל ֶּפַסח הּוא ְּבסֹוד ַהּמֹוִחין  )קסב' ב ע"פסח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ָּכל ַהַּלְיָלהְמַחֵּלק ְמזֹונֹותּו

ֶׁשֵּליל ' ִּתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְטנּותעֹות ֶׁשל ַלְיָלה ֶזה ַׁשָּיכֹות ִלְבִחיַנת מֹוִחין ְּדַקְּדַהַהְׁשָּפ ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ,ְּדַקְטנּות

  רּוׁש ְּדֹוד סת "ָלֵכן הּוא ר, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר מֹוִריִדים ֶאת ָהאֹור ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, ֶמזֶררּוׁש ְּדֹוד סת "רר "ֵּסֶדַה

  . ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשל ָקָטן,  ְלהֹוִריד ֶאת ָהאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים ְלַמָּטה ַמָּטהְלַרֵּמז ֶׁשָּצִריְך, ֶמז ֵמַהָּגבַֹּה ַלָּנמּוְךֶר  

 ְוהּוא ְמַסֵּמל, ַקְטנּותהּוא ִמְּלׁשֹון ,  ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵאָלה ִאם ֻמָּתר ְלָאְכלֹו ְּבֶפַסחִּקְטִנּיֹותֶׁשַּמֲאַכל ַה' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְּבֵסֶפר 

סֹוְבִרים ֶׁשַאְּדַרָּבה ֶזה , ֶׁשַהּסֹוְבִרים ֶׁשֻּמָּתר ֶלֱאכֹל ִקְטִנּיֹות ְּבֶפַסח. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּׁשיטֹות ָּבֶזה. ֶאת ַהּמֹוִחין ְּדַקְטנּות

 ֶאת ַהַּקְטנּות ָהרּוָחִנית ְולֹא ֶאת ַהַּקְטנּות ָסְברּו ֶׁשָּצִריְך ְלָהִאיר, ְוַהּסֹוְבִרים ֶׁשָאסּור. ַהְּזָמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהַּקְטנּות ְּכִדְלֵעיל

ׁש ְּבֵליל ֶּפַסח ֶׁשֲאִפּלּו ַּבַּקְטנּות "ְוֵכן רֹוִאים ְּבִסּדּור ָהַרַׁש. ֵהר ֵמֶהםָּזֵּכיָון ֶׁשַּבַּגְׁשִמי ֵיׁש ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ְוָצִריְך ִלִה, ַהַּגְׁשִמית

 ָמִצינּו

ְוֵכן 

מּוָבא 

מּוָבא 



ב 

   ּוַמְמִׁשיִכים אֹותֹו ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּנְכְנסּו, ִמַּפַחד ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ּה ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשּלֹא ַּכֵּסֶדר ָהָרִגילָהרּוָחִנית ְמַכְּוִנים ְלַהְמִׁשיָכ

  .ְכָבר לֹא ְמַפֲחִדים ֵמַהִחיצֹוִניםַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות ּו  

לֹא , ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל' ֹו ֶׁשל מֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ַהָּׁשִליַח ֵמֵאת הל ַמּדּוַע ְׁשמ"ר ִמַּצאְנז זצוק"קּוְׁשָיא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו

ְּדֶזה ָהָיה .  ֶׁשַהָּמן ָהָיה ִּבְזכּות מֶׁשה'ָמן ִּבְזכּות מֶׁשה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת 'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ַּבֻמְזָּכר 

ּוְכֵדי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו , ְּדמֶׁשה ִעַּקר ַּתְפִקידֹו ָּבעֹוָלם ָהָיה ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ּוְנִתיָנָתּה ְלִיְׂשָרֵאל, מֶׁשה ָּבעֹוָלםִנְצָרְך ְלַתְפִקידֹו ֶׁשל 

ֶׁשֵאינֹו , ֶׁשהּוא ָמזֹון רּוָחִני, ָלֵכן ָאְכלּו ָמןְו, ֻהְצְרכּו ִלְהיֹות ְמֻזָּכִכים ִמן ַהָחְמִרּיּות ְוַהַּגְׁשִמּיּות, ְּכִלי ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ָּכָראּוי

ּוְכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְתַאּוּו . ְלֻעַּמת ְׁשָאר ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשֵהם ְמַגְּׁשִמים ֶאת ַהּגּוף ּוַמְפִריִעים ָלָאָדם ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ְמַגֵּׁשם ֶאת ַהּגּוף

ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה , ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני, ל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזהלֹא אּוַכ" )יד, במדבר יא(ָּכתּוב , ְלָבָׂשר

ְּדִאם ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּתְפִקיִדי ָּבעֹוָלם ָלָּמה ִלי , "ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי, ָךִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני, ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג, ִּלי

ֲאִפּלּו לֹא , ֶׁשִּׁשיַטת מֶׁשה ָהְיָתה ֶׁשָהָארֹון ְוַהֵּכִלים ֵאיָנם ְצִריִכים ְלׁשּום ָּדָבר' ַהֵּצל ְמִניַעת ַהְפָרעֹות'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ַחִּיים

ְוֵכן , ֵּביתֹו זֹו ִאְׁשּתֹו, ָּפַרׁש ִמן ָהִאָּׁשה, ֹוָרהִּדְכמֹו ֶׁשּמֶׁשה ְּבַעְצמֹו ֶׁשָהָיה ֻּכּלֹו ּת, ְוֵיׁש ָלֶהם ְיכֶֹלת ִקּיּום ִמַּצד ַעְצָמם, ְלַבִית

, ְוֵכן ְׁשָאר ַהֵּכִלים, ָּכְך ָחַׁשב מֶׁשה ֶׁשָהָארֹון ְוַהּלּוחֹות ֶׁשּבֹו, ּוָפַרׁש ִמן ַהַּגְׁשִמּיּות, ַאְרָּבִעים יֹום ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה

ִאם ֵּכן ַנֲעֶׂשה קֶֹדם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ', ְוָכל ַהִחּיּוב ַלֲעׂשֹות ַּבִית ֶזה ִמּׁשּום ִצּוּוי ה, ָמםֵאיָנם ְצִריִכים ִלְכלּום ִמַּצד ַעְצ

  , יִרים ֶאת מֶׁשהלֹא ַמְזִּכ' ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'ַּבְוֵכן . ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֶׂשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא ַהַּבִית ֶׁשל ַהֵּכִלים, ֶׁשֵהם ַהֵּכִלים, יֹוֵתר

  . ְוִׁשיַטת מֶׁשה ָהְיָתה ֶׁשֵאין צֶֹרְך ְּבַגְׁשִמּיּות, ְּדִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ָלעֹוָלם  

, "ָךּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדי" ְל"ָךֶניְוִׁשַּנְנָּתם ְלָב"א ֶׁשַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה "ֶּבן ִצּיֹון מּוַצִפי שליט' ג ר"ְּבֵׁשם הרה

ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ַעל . 'ְולֹא ְלָהִסיַח ַּדַעת ְוכּו, ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ְּכֶנֶגד ַהֵּלב, ְלַרֵּמז ֶׁשִּמְצַות ְּתִפִּלין ְמַלֶּמֶדת ַעל ִחּנּוְך ַהָּבִנים

 ְמַצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף ה"הּוא ְמעֹוֵרר ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ֶׁשהקב, ִׂשְכלֹו ְלַדֵּבר ַלָּקָטןְּדָבֶזה ֶׁשָהָאָדם ְמַצְמֵצם ֶאת , ִּפי ְּדָבֵרינּו

ִּלין ְמעֹוְרִרים ֶאת ְּדִחּנּוְך ַהְּקַטִּנים ּוִמְצַות ְּתִפ, ָלֵכן ַהּתֹוָרה ִהְסִמיָכה ֶאת ְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ָהֵאּלּו. ְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה, ֶׁשֵּיָהֵפְך ְלַגְׁשִמי

ינֹוקֹות ָהָיה ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשיַלת ֶׁשָהָיה ְמַלֵּמד ִּת, ְוֵכן ַהִּניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָיה ְּבָהָמן ְוָיָצא ִמְּבֵני ָּבָניו. ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל

ִּדְבָהָמן ָהָיה ִניצֹוץ ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוֵצאת . ל ִהְפִריַע ְלָהָמן ִּבְמֻיָחד ְוָלֵכן הּוא ִנְּתָלה ְּבֶפַסחּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵא, ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן

ה ְמֻחָּדִדים ְוִׁשַּנְנָּתם ֶׁשְּיהּו ִּדְבֵרי ּתֹוָר.) קידושין ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ַהְמַסֵּמל ָמזֹוןָמן ִמְּלׁשֹון ָהָמן, ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל

ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי .  ֶאת ַהִּלּמּוד ּוְמַצְמֶצֶמת אֹותֹוַחד ְורֹוִאים ֶׁשַהִּׁשּנּון ַלְּקַטִּנים ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהחֹוֶתֶכת ,ָךְּבִפי

 ַמֲעֶׂשה ַעל .)גיטין לו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ַּבִּׁשַּנִיםְּגִריָסאן  ְּדַיְנקּוָתא ִהיא ִמְּלׁשֹוִּגיְרָסאא ֶׁש"ִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ָהרה

ְורֹוִאים ֶׁשָהיּו ּבֹו ְּתכּונֹות ִמַּדת ַהִּדין , ּוִמַּצד ֵׁשִני ָהָיה ַמֶּכה ֶאת ַהַּתְלִמיִדים, ָּגדֹול ְּבדֹורֹו ְלַלֵּמדֻמְמֶחה ְמַלֵּמד ַּדְרָּדִקי ֶׁשָהָיה 

ּוִבּׁשּול ַנֲעֶׂשה , ֶׁשַהֶּיֶלד ִמְתַּבֵׁשל ְוהֹוֵלְך,  ֶׁשִּגּדּול ַהֶּיֶלד ְוִהְתַּפְּתחּותֹו ִנְמָׁשִלים ְלִבּׁשּול.)וארא כט(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְׁשָמתֹוְּבׁשֶֹרׁש ִנ

  נֹות  ְבֵּתיְׁשַּתֲהֶרין ַו") לו, בראשית יט(ְוֵכן ַהָּכתּוב ,  ְּכִדְלֵעילְׂשמֹאל  ְּבִגיַמְטִרָּיאְמַבֵּׁשלְוֵכן . ֶּדֶרְך ֵאׁש ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

  .ְּדֵהָריֹון הּוא ְּבִחיַנת ִּבּׁשּול ֶׁשל ַהָּוָלד, ל"ִּבּׁשּות "ר" ֹוטל  

ד ְּבַגְׁשִמּיּות ְמעֹוְרִרים ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ְצָדָקה ָוֶחֶס, ָּדָבר ּדֹוֶמה ָלֶזה ְּבֵהיֶפְך) ק ה"אגה ('ַּתְנָיא'ָמִצינּו ְּב

 ֶׁשִּיְתַקֵּבל ֵאֶצל אֹור ַהּתֹוָרהְוָהאֹור ַהֶּזה עֹוֵזר ִלְמַלְּמֵדי ַהּתֹוָרה ְלַצְמֵצם ֶאת , ִמְּלַמְעָלה ֶׁשֵּתֵרד ְּבִצְמצּום ָּגדֹול ְּבתֹוְך ַהַּגְׁשִמי

ְוֵאין ֲעֵבָרה , ַהָּמעֹות ֶׁשּנֹוְתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם הּוא ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ַמָּמׁש )רד ('ן"ֲהַרמֹוִלּקּוֵטי 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַהַּתְלִמיִדים

ת ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְוֵאין "ְוֶזה ָמעֹו. 'ֵאין ֲעֵבָרה ְמַכָּבה ּתֹוָרה'ִּכי , ָיכֹול ְלַכּבֹות ֶזה ַהָּמעֹות ֶׁשּנֹוְתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם

ַאל ִּתְקֵרי " ָּׁשרֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותְֹמֶכיָה ְמאּו":) מצורע נג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  . ּתֹוָרהֲעֵביָרה ְמַכֶּבה

  ַפע ַעד  ְורֹוִאים ֶׁשּתֹוְמֵכי ּתֹוָרה ְמעֹוְרִרים ֶׁש.אֹוָתם ַהּתֹוְמִכים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד סֹופֹו. ָּׁשר ֶאָּלא ֵמרֹאׁשֹוְמאּו

  .ְלַמָּטה ַמָּטה  

ָרִאיִתי 

ָׁשַמְעִּתי 

 ְוֵכן



ג 

ְלַרֵּמז ֶׁשְּזַמן , ְּדָלֵכן ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִעם ָּבֵצק ַעל ִׁשְכָמם ְוַּכְבָיכֹול ַהָּבֵצק ָהָיה ַהֶּדֶגל ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִאּתֹו ֻּכָּלם ָהְלכּו ְלֵעין ּכֹל

ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה ַהְּזַמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהָּבֵצק ִמַּצד , ֶהם ֵנס ֶׁשַהָּבֵצק לֹא ֶהְחִמיץְוָלֵכן ָהָיה ָל. ֶזה הּוא ְזַמן ַהָּבֵצק ְוַהַּפְרָנָסה

" ל ִׁשְכָמםַעִׂשְמלָֹתם ְּברֹת ֻרְצְׁשֲארָֹתם ִמְחָמץ ֶיַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת ְּבֵצקֹו ֶטֶרם  ")לד, שמות יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵאינֹו ַמְחִמיץ

ל "ֵלִוי ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרָסהן זצוק' ח ר"ָהרה ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ).ד, נח' ישעי(ק "ַּכּמּוָבא ָּברד,  ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהָּממֹוןם"ַצִּביֲעת "ר

ן ֲאֵחי יֹוֵסף ָיְרדּו ְלִמְצַרִים ִלְׁשּבֹר ָּבר ְוֵכ, ָהָיה ֲחלֹום ַעל ָּדָגןָהֲאֻלּמֹות ַּדֲחלֹום , ָּדָגן ְוֶקַמחֶנֱעְׂשָתה ֶּדֶרְך ֶׁשַּגם ַהְיִריָדה ְלִמְצַרִים 

בראשית (ת ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה " סח"ֶּפַסְוֵכן ]. םִיַרִמְצ ְּבִנְמָצאֹותה ָּצַמְּב ֶׁשצ"מת ֹוּיִתאֹו. [ּוְלָהִביא ֶקַמח

. ֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ְלִרְבָקה ַהַּנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֶּפַסחְּדִנּׂשּו". ס ַוִּתְתָּכף ַהָּצִעיחַוִּתַּק ")סה, כד

ִעים ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּב" )כ, בראשית כה(ְּדָכתּוב , ֶׁשִּיָּתֵכן ַּגם ֶׁשֶּזה ָהָיה ִּבְתקּוַפת ֶּפַסח, א"ְוֶהִעיַרִני ָהַרב ְרָפֵאל ַמִּגיד שליט

  ְוֵיׁש ְלָהִעיר ַעל ֶזה . ָהָיה ֶזה ִּבְתקּוַפת ֶּפַסח ֶׁשִהיא ְזַמן ֵלָדתֹו, ְוִאם ָמְלאּו לֹו ַאְרָּבִעים ִּבְתקּוָפה זֹו, "ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה

  . ְולֹא ִמְסַּתֵּבר ֶׁשִּיְצָחק ָאַכל ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ָּתַפח ִּבְזַמן ֶזה ֶׁשַהָּבֵצק )שם סז(י "ְּדמּוָבא ְּבַרִּׁש, ֶׁשּלֹא ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֶּזה ָהָיה ְּבֶפַסח ַעְצמֹו  

ְוַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא יֹוֶרֶדת ְלתֹוְך ַהֶּטַבע ִהיא ָּבָאה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ֵנס ַהְמַסֶּמֶלת , ֵנס הּוא ִמְּלׁשֹון ִניָסןחֶֹדׁש 

ְוִנְכָנסֹות , הָנָס ִנְמָצאֹות ְּבֶאְמַצע ַהִּמָּלה ַּפְרֵנסּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשאֹוִתּיֹות . ל ַהֶּטַבע ֶׁשּיֹוֵרד ְלתֹוְך ַהֶּטַבעָּדָבר ֶׁשהּוא ֵמַע

ת ַהַּמְלכּות ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ְוֵכן חֶֹדׁש ִניָסן הּוא ְזָמן ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּו.  ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם ַהֶּטַבע ַהַּבֲהִמיָּפָרהְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות 

ְלַרֵּמז ' ה' פר ִנְכָנסֹות ְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות ֵנסא ֶׁשָהאֹוִתּיֹות " ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד שליט.'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר , ַהַּפְרָנָסה

ר ִּדיִנים " ֶׁשפ)קנה' ע( ל"ְלָהֲאִריַז' ְמבֹוא ְׁשָעִרים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ְּגבּורֹות' ְוה, יםר ִּדיִנ"ֶׁשַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא ֵנס ֶׁשּפֹוֵעל ֶּדֶרְך ַהפ

' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה. ר ִּדיִנים ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה"ְורֹוִאים ֶׁשפ, כ"ן עה"ְּגבּורֹות ָּכל ֶאָחד ְּכִמְנַין ז' ִמְתַחְּלִקים ְלה

   ְּכֵדי ִליצֹור ָפָרה ָּתִמיד ְמֻחָּבר ְלִניָסן ֶׁשל ֵּנסְלַלֶּמְדָך ֶׁשַה, א ֶׁשָּלֵכן ָּפָרַׁשת ָּפָרה ְסמּוָכה ָּתִמיד ְלָפָרַׁשת ַהחֶֹדׁש"רֹון שליטֲעִמית ָּג

  .ַּפְרָנָסה  

  , ְוָׂשם ֶרֶסן ְלִפיו, ְּדִמי ֶׁשְּמַקֵּדׁש ֶאת ִּפיו, ֶרֶסן ֶּפהּיֹות  ִהיא אֹוִתַּפְרָנָסהא ֶׁש"ַנְפָּתִלי ּבּוְרְנְׁשֵטיין שליט' ָׁשַמְעִּתי ִמְּזֵקִני ר

  .זֹוֶכה ְלַקֵּבל ַּפְרָנָסה ֵמַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶּפה, ְולֹא ְלַדֵּבר ַמה ֶּׁשּלֹא ָצִריְך, לֹא ֶלֱאכֹל ִמַּמה ֶּׁשּלֹא ֶׁשּלֹו  

 ַמּדּוַע ְוַהּסּוְגָיא ָהִראׁשֹוָנה ִּבְּפָסִחים ָּדָנה אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץָסִחים ַמְתִחיָלה ְּדָלֵכן ַמֶּסֶכת ְּפ

ְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהּסֹוד ֶׁשל ֶּפַסח הּוא ָהאֹור ֶׁשּבֹוֵקַע ִמּתֹוְך ַהַּלְיָלה ֶׁש, ַהִּמְׁשָנה קֹוֵראת ָלַּלְיָלה ְּבֵׁשם אֹור

. ּוְמַרֵּמז ַעל אֹור ֶׁשָּבא ִּבְבִחיַנת ִּדּלּוג ּוְקִפיָצה',  הּוא ַעל ֵׁשם ֶׁשָּפַסח הֶּפַסחְוֵכן ַהֵּׁשם . ְּבִחיַנת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ַהְּגבּוָרה

ְוֵכן  .ְוֵחֶלק ֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע, ִפיַצת ַהּסּוס ֶׁשּדֹוֵלג ּוַמְׁשִּפיַע ֵחֶלק ֵמַהֶּׁשַפע ִהיא ִּבְבִחיַנת ְקַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרהּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁש

ר "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו. ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד, ָּגדֹול אֹוִתּיֹות ִּדּלּוגא ֶׁש"ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט' ג ר"ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ָהרה

ְוֵכן . ך"תחל "אס, י"אפ" ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך"ְׁשמֹות ַהַּפְרָנָסה ַהּיֹוְצִאים ֵמַהָּכתּוב ' ת ג"רח "ֶּפַסל ֶׁש"ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּזיְדְטׁשֹוב זצ' ר

. ך"חתַאֲחֵרי ִסיָמן ', ח ַחִּייםאַֹר'ע "א ֶׁשִהְלכֹות ֶּפַסח ַמְתִחילֹות ַּבּטּור ְושו"ס שליטעְלייֶזם ַמָהָרְבַא 'ר ג"ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה

ָּכל ֶׁשַפע ּוַפְרָנסֹות ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְרִדים ָלעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ָּבא ַעל ְיֵדי ' ִּתְפֶאֶרת ְׁשלֹמֹה'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

  ַעל ְיֵדי . ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ֶּפַסח ֶנֱאָכל ַעל ַהּׂשֹוַבע. ַהָּמןּוְלָכְך ַהַּמָּצה הּוא ֶׁשָּגַרם ִליִריַדת . ַּכְּמבָֹאר ַּבְּסָפִרים, ַהַּמָּצה

  .ִמְצַות ֶּפַסח ִנְמָׁשְך ׂשֹוַבע ָּבעֹוָלם  

ּוְביֹום טֹוב , ּוִבְׁשִחיַטת ֶּפַסח ֵׁשִני, ִּבְׁשִחיַטת ֶּפַסח ִראׁשֹון, ֶהָחִליל ַמֶּכה ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח .)ערכין י(ַּבִּמְׁשָנה 

  ְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע , לָּזַמ  אֹוםֶחֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחִלילְּד,  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הֹוִסיפּו ְלַנֵּגן ַּגם ֶּבָחִליל ְּבֶפַסח.אׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסחִר

  .  ַהָּכָאהיא ִּבְבִחיַנת  ְמַרֵּמז ַעל ְּפֻעַּלת ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהֶהָחִליל ַמֶּכה ְוֵכן ְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה. ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל  

ֲאֶׁשר ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת ִּכְדַבר , ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ַהָּׁשִליׁש )'אות ש(ע ִמָּפאנֹו "ָלרמ' ִּגְלּגּוֵלי ְנָׁשמֹות'ְּבֵסֶפר 

ַיְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ' ְנבּוַאת ֱאִליָׁשע ֶׁשהְולֹא ֶהֱאִמין ִּב[, "ָעָׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשַמִים' ְוִהֵּנה ה"ִּכי ָאַמר , ֱאִליָׁשע

ְוַגם ַּפַעם ַאֶחֶרת לֹא ָסר ֵמֵעינֹו ָרָעה ַעל , ִּכי ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת, ּוְבֵעינֹו ָרָאה ּוִמָּׁשם לֹא ָאַכל, ]ְלִיְׂשָרֵאל

ִנְרֶאה 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

מּוָבא 



ד 

 ִּכי ֵעינֹו ָרָאה ָּבֶהם ִלְראֹות ָּכל ָּכְך אּוְכֻלִסין ַּכִּנְזָּכר ,ְּבִעְנַין ֶּפַסח ְמעּוִכין ִּכי ִנְתָמֵעְך ַּפַעם ַאֶחֶרת, ִיְׂשָרֵאל

 ֶׁשַּפְרעֹה הּוא )'צ' וישב ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' מּוָבא ְּב.ֶּפַסח ְמעּוִכין, ְוָקְראּו ְלאֹותֹו ֶּפַסח, ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים

ַׂשר ָהאֹוִפים ְּבִחיַנת , ַׂשר ַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ָקֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמין, ָׂשִרים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגרֹון' גִּבְבִחיַנת ָהעֶֹרף ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע ְל

 ֶאת ַהִּצּנֹור ַהְּׂשָמאִלי ְורֹוִאים ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ְמַסֵּמל. ְוַׂשר ַהַּטָּבִחים הּוא ְּבִחיַנת ַהְּוִריִדים ֶׁשָּבֶאְמַצע, ֵוֶׁשט ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂשמֹאל

ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵרי . 'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּמֲאָכל ְוַהַּפְרָנָסה ְלָכל ִׁשְבִעים ָהֻאּמֹות ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמַּפְרעֹה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ַהְּפָעִמים הּוא ֶנֱהַרג ְּכֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ְּבַפְרָנָסָתן ֶׁשל ' ּוְבָכל ג, ְׁשֵּתי ְּפָעִמיםע ִמָּפאנֹו ֶׁשַּׂשר ָהאֹוִפים ָּבא ְּבִגְלּגּול עֹוד "ָהרמ

אֹור 'ַּכּמּוָבא ָּב, ְּכֶׁשָהָיה ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ָחַלם ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְׁשִקים ֶאת ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ִיְׂשָרֵאל

, ֶהְרָאהּו ַהָּגלּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יֹאְכלּו ָהֻאּמֹות ַהִּנְמָׁשִלים ְלעֹופֹות, "ַוַּיְרא ַׂשר ָהאִֹפים" )טז, בראשית מ(' ַהַחִּיים

 ְוַהֲחלֹום ַהֶּזה ". ֶלֶחםאְֹכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו"ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָהְרמּוִזים ַלֶּלֶחם ִּדְכִתיב , "ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים"ְּכָאְמרֹו 

ּוֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ָּכל ָּגלּות ּוְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים , הֹוִביל ֶאת יֹוֵסף ִלְהיֹות ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים ּוְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל

, ִגְלּגּולֹו ַהֵּׁשִני הּוא ָהָיה ַהָּׁשִליׁש ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלְּב. ִעם ָּכל ַהְׁשָּפעֹות ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבאּו ִמָּׁשם

אּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ּוְבִגְלּגּולֹו ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִנָּסה ְלַהְכִניס ַעִין ָרָעה ָּבאּוְכֻלִסין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּב. ּוֵמת ִּבְזַמן ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהֶּׁשַפע

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָאַכל ֶאת ְּבָׂשרֹוּוְכמו ֶׁשְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון ָהעֹוף . ְוִנְמַעְך ַלָּמֶות, ּוְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבַהר ַהַּבִית

  ְלַרֵּמז ֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל . ְּבָׂשרֹו ִנְמַעְךִּבְׁשֵני ַהִּגְלּגּוִלים ַהָּבִאים  ָּכְך ".ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְרָך") יט, בראשית מ(

  ).א"חיים צבי לרפלד שליט' ג ר"בבאור זה סייעני הרה(. ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ִּבְבָׂשרֹו, ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרֶמֶזת ַּבָּבָׂשר  

 ַׂשר ָהאִֹפים ִּכי טֹוב ָּפָתר ַוּיֹאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ַסֵּלי חִֹרי ַעל ַוַּיְרא" )טז, שם מ(

ַוַּיַען : ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמּכֹל ַמֲאַכל ַּפְרעֹה ַמֲעֵׂשה אֶֹפה ְוָהעֹוף אֵֹכל אָֹתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי: רֹאִׁשי

ְּבעֹוד ְׁשלֶׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרעֹה ֶאת רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך : ְתרֹנֹו ְׁשלֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵהםיֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ֶזה ִּפ

 ַהַּסל ,ַהִּגְלּגּוִלים ֶׁשּלֹו' ִנְרֶאה ִּדְׁשלָֹשה ַסֵּלי חִֹרי ְמַרְּמִזים ַעל ג. "ְוָתָלה אֹוְתָך ַעל ֵעץ ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליָך

ְוֵכן . ְוַאַחר ָּכְך ָהיּו לֹו עֹוד ְׁשֵני ַסִּלים ְּבאֹותֹו סֹוד ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו, ָהֶעְליֹון ְמַרֵּמז ַעל ִמיָתתֹו ְּבִגְלּגּול ָהִראׁשֹון ְּכִפי ֶׁשּיֹוֵסף ָּפַתר לֹו

ם חֹוִרין חֹוִרין ְוֶדֶרְך מֹוְכֵרי ַּפת ִּכְסִנין ְלִתָּתם ְּבאֹוָתן ַסִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפי" ַסֵּלי חִֹרי ")טז(י ָׁשם "מּוָבא ְּבַרִּׁש

  , ֶׁשִּבְזכּות ּכַֹח ַהַּמָּצה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַּפְרָנָסה ְלִיְשָרֵאל,  ְוִיָּתֵכן ֶׁשַּסֵּלי ֶלֶחם ְמחָֹרִרין ְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמָּצה ֶׁשִהיא ֶלֶחם ְמחָֹרר.ַסִּלים

  .ָעִמיםְּפ' הּוא ֶנֱהַרג ג  

. ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיׁשּועֹות ּבֹו ְמִקיפֹותֶקֶׁשר ֵּבין חֶֹדׁש ִניָסן ָלאֹורֹות ַהַּמִקיִפים ְּכִפי ֶׁשאֹוְמִרים ַּבּיֹוֵצר ְלָפָרַׁשת ַהחֶֹדׁש 

' ב ע"ספירת העומר ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַער ַהַּכָּונֹותַׁש'ַּכּמּוָבא ְּב,  ַהִּמְתַקֵּׁשר ָלאֹורֹות ַהַּמִּקיִפיםֶּפה ָסח הּוא ִמְּלׁשֹון ֶּפַסחְוֵכן 

  ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב,  ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְׁשִליַטתּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְזַמן ֶזה הּוא ְזָמן ֶׁשל. )קפב

  .ֶהֵּקף ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוא ד"ף ָלֶמ"ָאֶל ְּבִמּלּויֹו, ל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ַהְּמַסֵּמל"ֵא ֶׁשֵׁשם )שכא' ב ע"סוכות ח(  

ְוַהַּמְלָאְך ,  ֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ָנִקיד:)פסחים קיא(ְּדָלֵכן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח עֹוְסִקים ְּבִנָּקיֹון ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

 ְך ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְכלּוְךְלִפיָכ, ְלׁשֹון ְנִקּיּות, ָנִקיד ְׁשֵמיּה )ה נקיד"ד( י"ּוְמָבֵאר ַרִּׁש. ה ַעל ָהֲעִנּיּות ִנְקָרא ָנָבלַהְמֻמֶּנ

ָׂשָרא ַדֲעִנּיּוָתא  )ה לידי"ד: שבת סב(י "ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש. ְךְלׁשֹון ִלְכלּו, ָנָבל ְׁשֵמיּה, ֶׁשְּיהּו ֵּפרּוִרין ִנְׁשָלִכין ִלָּדֵרס ָּבֶרֶגל

ְוֵכיָון ֶׁשחֶֹדׁש ֶזה הּוא ַהְּזָמן ֶׁשל , רֹוִאים ֶׁשַהִּנָּקיֹון ֵמִביא ַּפְרָנָסה. ְואֹוֵהב ְמקֹום ִמאּוס, ְוָנִביל ָקֵרי ֵליּה, ָנִביל ְׁשֵמיּה

 ֶׁשָהיּו ְמִכיִנים ַּבַּבִית ִמָּטה ֻמַּצַעת ִלְנִקּיּות ִּכְסֻגָּלה .)נדרים נו(ש "ַעֵּין ְּבֵפרּוׁש ָהרא. עֹוְסִקים ּבֹו ְּבִנָּקיֹון, ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

 ּוֵמִאיָדְך . ֵיׁש ֶׁשַפע ּוְבָרָכהְקֻדָּׁשהּוְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש , ְקֻדָּׁשה ֶׁשַהִּנָּקיֹון הּוא ֵסֶמל ֶׁשל )א יז"משנת ר( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ְלַפְרָנָסה

 כלכל ֶׁשִהּפּוְך אֹוִתּיֹות )לך לך' ריש פ(ְך ַעל ַהּתֹוָרה "ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהַּׁש. ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִנְקָרא ִלְכלּוְך:) וישב קצ(ּזַֹהר ָמִצינּו ַּב

  ְמֻרָּמז ד "ָּנִקיא ֶׁש"יֹוֵסף סֹוֵפר שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף ָהרה. ְלַרֵּמז ֶׁשִאם ְמִסיִרים ַהִּלְכלּוְך זֹוִכים ְלַכְלָּכָלה ּוְלַפְרָנָסה, לכלךהּוא 

  .ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות, "ֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחםִּדיק ֶנְולֹא ָרִאיִתי ַצ ")כה, תהילים לז(ַּבָּכתּוב   

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 



ה 

ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶדר ,  ִּבְמֻיָחד ַעל ִנְּקיֹון ַהִּמְקָּדׁשא ֶׁשְּלַאַחר ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח ִהְקִּפידּו"ַחִּיים ְצִבי ֶלְרֶפְלד שליט' ג ר"ָהרה

ֲאַמת ַהַּמִים ָהְיָתה , ַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ֻּכָלן רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ֵמִלְכלּוֵכי ַהָּדם ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת, ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח

 סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציַאת ַהַּמִים ְוִהיא ִמְתַמְּלָאה ַעל ָּכל ְּגדֹוֶתיָה ַעד ֶׁשְּכֶׁשרֹוִצין ְלָהִדיַח ַהִרְצָּפה, עֹוֶבֶרת ָּבֲעָזָרה

  ַאַחר ַּכְך ּפֹוְתִחין ַהְסִתיָמה ְויֹוְצִאין ַהַּמִים ִעם , ֶׁשַהַּמִים עֹוִלין ְוָצִפין ּוְמַקְּבִצין ֲאֵליֶהם ָּכל ַּדם ְוִלְכלּוְך ֶׁשָּבֲעָזָרה

  .ָיְצאּו ָּכל ֶאָחד ִעם ִּפְסחֹו ְוָצלּו אֹוָתם, ֶזהּו ְּכבֹוד ַהַּבִית, ְצָּפה ְמֻנָּקהִנְמַצֲאת ָהִר, ַהִּלְכלּוְך  

ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ֶׁשאֹוֵהב ִנָּקיֹוןֶּדֶרְך ַהַּמְלָאְך ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִנָּקיֹוןְּדָלֵכן 

ַוְיִהי  ")א, בראשית כז( " ָהֱאלִֹהיםָךְוִיֶּתן ְל"ַעל ִיְצָחק ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכֶׁשָּבא ָלֵתת ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל 

' ַאִּדיר ַּבָּמרֹום 'ְּבֵסֶפרַּכּמּוָבא , ָרה ֶׁשל ִיְצָחקְוָכתּוב ֶזה ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּו, ן"ִנָּקיֹות "ס" ו ֵעיָניָן ַוִּתְכֶהיק ִיְצָחן ָזֵקיִּכ

צ "ר הרה"ְוהֹוִסיף מו. ֶׁשִהיא ָיד ְׂשמֹאל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ָיד ֵּכָהה ְמַרֵּמז ַעל "ַוִּתְכֶהיָן" ֶׁש)ה עינוי דרישא"ד(ל "ַחְמָלַר

יא ִבָנְו, יִקָנן ְלִיין ַקר ֵּבֵּׁשַקְּמר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו, ָנִקיַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה אֹוִתּיֹות  ַקִיןל ֶׁשַּגם "ִפיְׁשל ַאְיְזְנָּבאְך זצוק' ר

  ן ַנֲעָׂשה א ֶׁשִּנָּקיֹו" ְוהֹוִסיף ָחָכם ֶאָחד שליט.ְּכגֹון ִיְתרֹו, י"ָיכֹול ִלְהיֹות ָנִק, ן ֶׁשהּוא ְמזָֹהם"ַקִי .)תיקונים קיח(: יוָרָבת ְּדֶא

  .ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַעל ְיֵדי ָנִׁשים ַהַּׁשָּיכֹות ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה  

ְוִקְנָין הּוא ֵחֶלק , ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ֶּדֶרְך ַמָּׂשא ּוַמָּתן ַהַּנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִקְנָיִנים, ִנָּקיֹון הּוא ִמְּלׁשֹון ִקְנָיןְּדַהָּלׁשֹון 

   גְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשן מּוָבא ְּבֵכְו.  ַּכַּפִים ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתןְנִקּיּותְוָלֵכן ָצִריְך , ִמִּצּנֹור ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּנְקָרא ִנָּקיֹון

  .ִּתיקּוןת ֹוּיִת אֹוְנִקּיּותא ֶׁש"שליט  

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִהְקִּפידּו ַעל ִנָּקיֹון ִּבירּוָׁשַלִים ְּדָמִצינּו . ּוִין ְלִהְתַּכֵּבד ְּבָכל יֹוםׁשּוֵקי ְירּוָׁשַלִים ֲעׂש .)פסחים ז(ַּבְּגָמָרא 

  ינּו  ְוֵכן ָמִצ.ִנָּקיֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְרָאה ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוִיְרָאהִהיא ִמְּלׁשֹון ְּירּוָׁשַלִים  ֶׁש)י, ר נו"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

  . ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ִנְקֵראת ֶצֶדק ַהְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה)ו, ר מג"ב(ַּבִּמְדָרׁש   

רּוָחִני ְּדֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים הּוא ְמקֹום ַהִּנָּקיֹון ָה. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְירּוָׁשַלִים ִהיא ְּבסֹוד ְּגבּוָרה ְוִנָּקיֹון

ְוֵכן ַהִּנָּקיֹון ָהרּוָחִני ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ַּדם . ּוִמֵּמיָלא ַהִּנָּקיֹון ַהַּגְׁשִמי ַחָּיב ִלְהיֹות ַּבָּמקֹום, ֶׁשְּמַנִּקים ֶאת ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְּבסֹוד ' סֹוד ַהֵחִצי'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ְוֵכן .ָרהְוֵאׁש ְוָדם ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּו. ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ַהָּקְרָּבנֹות

 מֹוְּכ ְּדִביר ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִביָרהּו ,ִּביָרה ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית .)ב יומא( ַּבְּגָמָרא ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו, ְּגבּוָרה

   ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ָמכֹון ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְדִבירּו ,"ָךָקְדֶׁש ְּדִביר ֶאל ָיַדי ְּבָנְׂשִאי" )ב ,כח תהלים( ֶׁשָּכתּוב

  .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשָּמכֹון )כ 'שערים פתחי'( ֶחֶבר א"ָהרי ְּבִכְתֵבי ּומּוָבא ."עֹוָלִמים ָךְלִׁשְבְּת ָמכֹון" )יג ,ח 'א מלכים(  

 :)שבת סב(ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ,  ִּבְנִקּיּות ַהָּיַדִיםִנָּקיֹון ַהִּמָּלה ְּכתּוָבהִנְרֶאה ְּדָלֵכן . "ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי" )ו, תהילים כו(

' ׁשּוַׁשן סֹודֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְמַזְלֵזל ִּבְנִטיַלת ָיַדִים' ם ִליֵדי ֲעִנּיּות ְוכּוְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָד

ָלֵכן ָּכתּוב , ְוֵכיָון ֶׁשַּמְלַאְך ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ִנָּקיֹון. ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה מֹוִציא ִמיֵדי ֲעִנּיּות, י"ָעִנת "ַדִים רָיִטיַלת ְנל ַע ֶׁש)אות קמב(

 ַּבָּכתּוב ִנָּקיֹוןה ַהִּמָּלה ְּכתּוָבְועֹוד ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ֶׁשֵּמִביא ַּפְרָנָסהִנָּקיֹוןְלַרֵּמז ֶׁשְּנִטיַלת ַהָּיַדִים ְמִביָאה , "ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי"

 ּוַמְׂשִּביַע ָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד" )טז, תהילים קמה(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּדַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ָּבָאה ִמְּבִחיַנת ָיד,  ַּדְוָקאְנִקּיּות ַהָּיַדִיםַעל 

ּוְכֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַמְלֲאֵכי ַהִּנָּקיֹון ִלְבִחיַנת ַהָּיַדִים ָהרּוָחִנּיֹות ', ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . "ְלָכל ַחי ָרצֹון

ְוֵכן מּוָבא . ּוְכֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים לֹוְקִחים ֶׁשַפע ֵמַהָּיַדִים ָהֶעְליֹונֹות, ְלִקיָחה ִהיא ִמְּלׁשֹון ְנִטיָלהְוֵכן . ְרָנָסה ִמָּׁשםְלַהְׁשִּפיַע ַהַּפ

ְוִיֵּתן 'ּוְפסּוֵקי , עֹוָלמֹות ַהִּנְרָמִזים ִּבְבִחיַנת ָיַדִיםְּבָכל ָה' ְוִיֵּתן ְלָך'ְלַכֵּון ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ְלַהְמִׁשיְך ֶׁשַפע ֶׁשל ְּפסּוֵקי ' ׁש"ִסּדּור ָהַרַּׁש'ְּב

 ְךָצִרי )א ז"ברכת השחר ח (ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְמַדְּבִרים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ִיְצָחק' ְלָך

ֶׁשָּצִריְך  )ד"פי(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַקֵּבל ָּבֶהם ֵאיֶזה ָּדָברִלְפׁשֹוט ַּכּפֹות ַהָּיַדִים ְּכ

, 'ְּכָנַפִים'ִים ִנְקֵראת  ֶׁשְּנִטיַלת ָיַד:)בכורות ל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְלַהְגִּביַּה ָיָדיו ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ְלַרֵּמז ַעל ַקָּבַלת ַהֶּׁשַפע ִמְּלַמְעָלה

' ַחְׁשַמל ְּכרּוִבים'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִמְּפֵני ֶׁשַאַחר ַהְּנִטיָלה הּוא ֵמִרים ָיָדיו ִּכְכָנַפִים) תוספתא סוטה(' ַחְסֵּדי ָּדִוד'ּוְמָבֵאר ַה

ְוהֹוִסיף 

ִנְרֶאה 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

ְועֹוד 

ָּכתּוב 



ו 

ר צּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יַלת ָיַדִים ִמְתַקְּׁשִרים ְלַמְלֲאֵכי ַהַּפְרָנָסהּוִבְנִט. ֶׁשַהַּמְלָאִכים ַמֲעִלים ּומֹוִריִדים ֶאת ַהֶּׁשַפע ְּבַכְנֵפיֶהם

 ְּדֵהֵבאנּו ְלֵעיל ָנִקיד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאְצַּבעְוֵכן ". ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים" )ד, שמות טז(ב תּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיאְּנִטיַלת ָיַדִים א ֶׁש"שליט

  ּוַמְלָאְך ֶזה ַׁשָּיְך ִלְבִחיַנת ָהֶאְצָּבעֹות ָהרּוָחִנּיֹות ַּכְמֻרָּמז ,  ֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ָנִקיד:)יאפסחים ק(ֵמַהְּגָמָרא 

  .ףֶסֶּכת ַבֵתת ְּבאֹוָצְמ ִנף"ַּכ ֶׁשאֹוִתּיֹותא " שליטגְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. "ָךּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד"ַּבָּכתּוב   

ִויֲהבּו ִלי ְמָלא , יֹוִסיף ִלּטֹל ְּבֶׁשַפע ַּדֲאַמר ַרב ִחְסָּדא ֲאָנא ְמַׁשאי ְמָלא ָחְפָנִאי ַמָּיא )ח קנח"או( 'ּטּור'ַּב

 .ָּיָתן ֶׁשַּגם ִנּגּוב הּוא ִמן ַהִּמְצָוה קֶֹדם ַהִּנּגּוב ָהֵוי ַׁשִּפיר קֶֹדם ַלֲעִׂשְךֵּכיָון ִּדְמָבֵר', ָחְפָנִאי ִטיבּוָתא ְוכּו

  ְּדִעַּקר , ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַהִּנּגּוב הּוא ֵחֶלק ֵמַהְּנִטיָלה. ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבא ִמְּפֻעָּלה זֹו, רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ִלְׁשּפְֹך ַמִים ְּבֶׁשַפע

  . ֶׂשה ַעל ְיֵדי ַהִּנּגּובַהְּנִטיָלה הּוא ַהִּנָּקיֹון ֶׁשַּנֲע  

 ְנִקּיּות ְּכַגָּווָנא ְךְּבִגין ַּדֲאִכיָלה ִאיְצְּטִרי, ְנִטיַלת ָיַדִים קֶֹדם ֲאִכיָלה ַמאי ַטֲעָמא :)רות קה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

  ִנְרֶאה . ַעת ַהַּפְרָנָסה ָלעֹוָלם ָּבָאה ֶּדֶרְך ַהַּמְלָאִכיםֶׁשַהְׁשָּפ' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ְּדַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִּדְלֵעיָּלא

  .ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִנָּקיֹון, ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ֶׁשְּנִטיַלת ָיַדִים ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת  

ִּדְנִטיַלת ָיַדִים ַמֲעָלה , "ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנְּׂשֵאם"ִהיא ִמְּלׁשֹון ְּנִטיַלת ָיַדִים  ֶׁש)קיג' ב ע"שער לא ח( ל" ְלַהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ָּב

ָּקיֹון  ֶׁשַהִּנ)יז' משנת רבי אליעזר'(ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַהִּמְדָרׁש , "ְׂשאּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש"ִּבְבִחיַנת , ֶאת ַהָּיַדִים ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה

  ֶׁשַהְּלִוִּים נֹוְטִלים :) נשא קמו(ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשָּמִצינּו ַּבּזַֹהר .  ֵיׁש ֶׁשַפע ּוְבָרָכהְקֻדָּׁשהּוְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש , ְקֻדָּׁשההּוא ֵסֶמל ֶׁשל 

  .ֶּיֶכת ַלְּגבּוָרהִּדְלִוִּיים ֵהם ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ּוְפֻעַּלת ַהִּנָּקיֹון ַׁש. ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים  

ַמאי ִהיא ַאָּבֵיי ָאַמר , ָאַמר ַרִּבי ַיַּנאי ְּתִפִּלין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי ֶּכֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים .)שבת מט(ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשְּתִפִּלין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ' ִצִּציתַחְׁשַמל 'ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ֶׁשּלֹא ָיִפיַח ָּבֶהן ָרָבא ָאַמר ֶׁשּלֹא ִייַׁשן ָּבֶהן

ְּדִנָּקיֹון הּוא . יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִהְקִּפידּו ְּבֶזה ִּבְׁשָאר ִמְצוֹות, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִהְקִּפידּו ַּבְּתִפִּלין ַעל ִעְנַין ַהְּנִקּיּות ִּבְמֻיָחד. ַהַּפְרָנָסה ָלָאָדם

ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא ַמְזִּכיָרה ֶאת ֱאִליָׁשע . ּוְתִפִּלין ְּבגּוף ֶׁשֵאינֹו ָנִקי ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהְׁשָּפָעָתם ָלָאָדם, הְּתַנאי קֹוֵדם ַלַּפְרָנָס

ְלַרֵּמז , ה לֹו ֵנס ִעם ַהְּתִפִּלין ֶׁשֶּנֶהְפכּו ִלְכָנַפִיםֶׁשַּנֲעָׂש' ַחְׁשַמל עֹוף'ְּדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר . ַּבַעל ְּכָנַפִים ֶׁשהּוא ּדּוְגָמא ִלְתִפִּלין ְּבגּוף ָנִקי

  ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא ָׁשם ַמְזִּכיָרה ַּבַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ֱאִליָׁשע ַּבַעל . ֶׁשַהְּתִפִּלין ְמעֹוְרִרים ֶאת ַּכְנֵפי ַהַּמְלָאִכים ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה

  . ְלַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּבָאה ִּבְכָנַפִים ֵאּלּו, "ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסףַּכ"ְּכָנַפִים ֶאת ַהָּכתּוב   

, ּוַמִּניַח ְּתִפִּלין, ְונֹוֵטל ָיָדיו, ָּכל ַהִּנְפֶנה,  ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן.)ברכות טו( ַּבְּגָמָרא

, ֶׁשֶּנֱאַמר, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ָּבָנה ִמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן, ּוִמְתַּפֵּלל, ְקִריַאת ְׁשַמעְוקֹוֵרא 

 ִּדַבִּמְזֵּבַח ְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו. רֹוִאים ֶׁשִּנְקיֹון ַהּגּוף הּוא ְּבִחיַנת ְּבִנַּית ִמְזֵּבַח". 'ַוֲאסְֹבָבה ֶאת ִמְזַּבֲחָך ה, ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי"

ְוֵכן ְּתִפָּלה ַמֲעָלה ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשָּבָאָדם ְלעֹוֵרר , ּוְמעֹוְרִרים ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהַּגְׁשִמּיּות ָלעֹוָלם, ַמֲעִלים ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ְלֵריַח ִניחֹוַח

ֶׁשֵאין , ְוגּוף ֶׁשֵאינֹו ָנִקי הּוא ְּבִחיַנת ִמְזֵּבַח ֶׁשֵאינֹו ָנִקי', ַחְׁשַמל ָּדם' ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,ַחֵּיי ָׁשָעה ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה ְּכמֹו ָקְרָּבן

  ּוף ָנִקי ֵיׁש ִמְזֵּבַח ְלַהְקִריב ּוְכֶׁשַהּג, ּוִמֵּמיָלא ִהיא ְּבִחיַנת ָקְרָּבן ְּבִלי ִמְזֵּבַח, ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות, ַהְּׁשִכיָנה ְיכֹוָלה ִלְׁשרֹות ָעָליו

  .ָעָליו ֶאת ָקְרַּבן ַהְּתִפָּלה  

אֹו ִמָּמזֹון ֶׁשִּנְתַעֵּכל ְּבגּוף ָהָאָדם , ֵּכיָון ֶׁשַהִּלְכלּוְך ַנֲעָׂשה ִמְּׁשָיֵרי ָמזֹון, ְלָבֵאר ַטַעם ַמּדּוַע ַמְלֲאֵכי ַהַּפְרָנָסה אֹוֲהִבים ִנָּקיֹון

ָלֵכן ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ַעל ִנָּקיֹון ְּכֶׁשֵהם ָּבִאים , י זֹו ַּכְבָיכֹול ְּפִגיָעה ִּבְכבֹוָדם ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ַנֲעִׂשים ֵמַהְׁשָּפָעָתםֲהֵר', ְוכּו

ְוֵכן . ְוֶׁשל ַהְּׂשמֹאל ִלְדחֹות, ּכֹו ֶׁשל ַהָּיִמין ְלָקֵרבְוַדְר, ְועֹוד ִנְרֶאה ְּדַבִּלְכלּוְך ֵיׁש ְנָׁשמֹות ֶׁשּלֹא ָּבאּו ַעל ִּתּקּוָנם. ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפָעָתם

ֵּתֵצא רּוֵחְך " ִהָּנִקי ִאם ָׂשִטית" .)קידושין סב(ן "ַּכּמּוָבא ָּברמב,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהִּכָּליֹון ֵּפרּוׁשֹו ִלְפָעִמים ִנָּקיֹון

  ְוֵכן ָיָצא ְּפלֹוִני , ּוֵפרּוׁשֹו ְּבלֹא ָעֹון ְּכמֹו ְנִקּיּות, "ְנִקי ַכַּפִים"ְּכִדְכִתיב , ף ְּבלֹא ֶנֶפׁשְוִיָּׁשֵאר ַהּגּו, ְוַנְפֵׁשְך ִמּגּוֵפְך

  ".ְוִנָּקָתה ָלָאֶרץ ֵּתֵׁשב"ְוֵכן , ָנֵקי ִמְּנָכָסיו  

  

מּוָבא 

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 



ז 

  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"ו במאמר שלפי חזבארנ

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

  .ג"שנת תשע

ל דֹוק ָּגַחֹוה ּדֶיְהִּיר ֶׁשַחַאא ְלבֹה ָתָּלֻאְּגַהֶׁש א"ָרְּגַּב אָבמּו

  .יםִׁשָדה ֳחָעְׁש ִּתְךֶׁשֶמים ְּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַתְל

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

, "ןָבָל "ְּבֵתַבת הָרֹוּת ַּבתֶזֶמְרה ִנָּלֻאְּגי ַהֵנְפת ִלינּוִמ ְלְךֵפָהֵּתת ֶׁשכּוְלַּמַהים ֶׁשִארֹו". ָטהֹור הּוא, ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן" ַמאי ְקָרא

ת ינּוִמת ְלכּוְלַּמל ַה ָּכְךֵּפַהְתִּתד ֶׁשא ַע ָּביַחִׁשין ָמֵא) ז, ויקרא יג( 'רָקי ָיְלְּכ'א ַּבָבן מּוֵכְו .ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ ת"יא רִהֶׁש

 ְּכֶׁשֻּכָּלם רַמה לֹוֶצֹוְור, ִיְהֶיה ָנָבלה ָכפּוה ֲהָּלִּמַהֶׁש ְּכ"ןָב ָלְךַפָה"ר ָבָּדז ַלֶמֶר ."ר הּואָטהֹו, ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן"ר ַמֱאֶּנֶׁש

ֻּכּלֹו ֶׁש ּוְכֶנׁשעֹ ּוְרָאָיתֹו ִמֶּנַגע ֶזה ַהָּבא ַעל ַצד ָה,ְּבֶהְכַרח ָּכל ָהָאֶרץ ִמִּגּלּוֶליָה' ְיַנְּבלּו צּור ְיׁשּוָעָתם ָאז ְיַטֵהר ה

ס ֶפי ֶא ִּכאּוְרִית ְוינּוִמ ְלְךֵפָהת ֵיכּוְלַּמל ַהָּכ ֶׁשאּוְרִּיֶׁשל ְּכֵאָרְׂש ִיְךָּכ, ַוַּדאי ַהחֹוֵטא ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו ָלׁשּוב, ָהַפְך ָלָבן

י ר ָחָׂשת ָּבַיְחן ִמַיְנִעְו. אר הּוהֹוז ָטָאְו' ל הה ֶאָמֵלה ְׁשָבּוׁשְתב ִּבּוׁשם ָלָּבל ִלז ֶא ָאנּוְּתאי ִיַד ַוְוָעזּובר צּוָע

ת ל ַּכה ַעע ֶזַגא ֶנ ָּבׁשֶנעֹד ָהל ַצי ַעַלאּו. תֶרֶהַּבד ַהמֲֹע ַתיָהֶּתְחַתה ְויָאִרר ְּבָׂשָּבה ַהֶאְרה ִנָלְעַמְלֶׁש, תֵאְּׂשַּב

, הין ֶזם ִמיֶהֵלא ֲע ָּבןל ֵּכ ַעְךתֹת ָומֹוְרא ִמֵלם ָמָכתֹוץ ְוחּוַּבים ִמִרֵׁשם ְּכָמְצת ַעים ֶאִאְרַּמים ַהִעבּוְּצַהים ִפֵנֲחַה

   .הָּדד ִמֶגֶנה ְּכָּדִמ

ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל " )א, מלאכי ג( היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּג ַהלַעי ִכָאְלַמת ַאבּוְנים ִּבִא רֹוןֵכְו

ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעה ַּגם ָּבֲחנּו ֱאלִֹהים ', גֹוֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ְו

ּוְלחְֹׁשֵבי ְׁשמֹו ' ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה: ַוִּיָּמֵלטּו

ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו : ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו', גֹוְו

:  ׁשֶֹרׁש ְוָעָנףְצָבאֹות ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם' ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה

ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְיֵגִעים " ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים "ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו". ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה

ת ְלַקֵּבל ְּפָרס ָנְבִדים ַעל ְמָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵאין עֹו' ֲאָבל ִיְרֵאי ה. את ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעהּוְבָכל זֹ', ַלֲעבֹד ֶאת ה

י ֵדְוַעל ְי, ה ֵאינֹו עֹוַלם ַהְּגמּול ְוָהעֶֹנׁש ַרק עֹוַלם ַהִּנָּסיֹוןֶּזם ַהְוהֹוִכיחּו ִמֶּזה ֶׁשָהעֹוָל, ֵהם ִנְדְּברּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו

ַמְדֵרָגה ְּגדֹוָלה ְוֵהם ִנְכְּתבּו ָאז ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ָהָיה ֲעבֹוָדָתם ְּב, הֶּזם ַהה ְּבַעְצמֹו ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמֻעִּנים ָּבעֹוָלֶז

י ֵדְבים עֹויִקִּדַּצד ַהֶגה ֶנָעְׁשי ִרֵׂשעֹ ְלרּוְּבַחְתִּיֶׁש', ת הד ֶאבֲֹעים ַלִעֵגם ְייָנֵא ֶׁשּוּלין ֵאר ֵּברּוה ֵּבֶיְהִיה ָּלֻאְּגי ַהֵנְפִּלים ֶׁשִארֹוְו. ְלִזָּכרֹון

ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין " הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשרּוֵּביל ַהִחְתַיה ֶּזן ַהֶפאָֹבּו. ׁשֶפת ֶנירּוִסְמִבה ּויָעיִגִּב' ת הים ֶאִדְבעֹוים ֶׁשִּיִּתִמֲאָה' ה

   ".ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש'  וגוַצִּדיק ְלָרָׁשע



ח 

 ָּדא ,"יֹוָנה ֶאת ִלְבלַֹע ָּגדֹול ָּדג 'ה ַוְּיַמן" :)נג תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תּוּיִנֲעָה קַחּדֹ ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש רַהּזַֹה ֵמאנּוֵב ֵהןֵכְו

 ִמְּמֵעי ו"ָקיֱאלֹ 'ה ֶאל יֹוָנה ַוִּיְתַּפֵּלל" הּוא ָּדא ,ָּדָגה נּוְקָבא ָּדג ְּדכּוָרא ,ִעָּצבֹון ִּדיֵליּה ְונּוְקָבא ,ֶעֶצב ְּדִאיהּו ,ֲעִנּיּוָתא

 ְּדַדֲאָגה ְּבדֹוְחָקא ,"יֹוָנה ֶאת ַוָּיֵקא ַלָּדג 'ה ַוּיֹאֶמר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ,ְּדִיְׂשָרֵאל ְלֶמעֹוי ְּדָמֵטי ַּדֲעִנּיּוָתא ִמַּכְפָנא ,"ַהָּדָגה

 ינּוִצָמ ןֵכְו ".ּתֹוִׁשיַע ָעִני ַעם ְוֶאת" ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון ִמּדֹוְחָקא ,ֲעִנּיּוָתא ִמן ְּדדֹוֲאִגין ְלהֹוןִּדי

ה ְּבֵסֶפר ִראׁשֹון ֶׁשל ְּתִהִּלים "ְראּוֵבן ָחֵמׁש ְּפָעִמים ֵמִקים ָּדִוד ַלהקב' ַרִּבי ִּפְנָחס ְּבֵׁשם ר )ילקוט זכריה תקסט( ׁשָרְדִּמַּב

ֵאיָמַתי ֲאִני ָקם ִלְכֶׁשֶאְרֶאה , ְמִקיֵמִני ֶאֶלף ְּפָעִמים ֵאיִני ָקםה ָּדִוד ְּבִני ֲאִפּלּו ַאָּתה "ָאַמר לֹו הקב, "'קּוָמה ה"

. "'ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה"ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב , ֲעִנִּיים ִנְׁשָּדִדים ְוֶאְביֹוִנים ֶנֱאָנִקים

 אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ אבָֹי זָא ,הָסָנְרַּפַה תַגֲאַּדִמ דאְֹמ יםִדרּוְט יּוְהִי לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש הָעָׁשְּב קְצֹוּקִמ יִּבַרָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו

 ןֵכ ְו.אָקְחּוּד הָּלַכְּד אָרְּגִא רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְמ יםִמָכֲח ייֵדִמְלַּת לֶׁש אָקְחּוּד:) אחרי סז( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב

ה ָעְׁש ִּתְךֶׁשֶמים ְּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַתל ְלדֹוק ָּגַחֹוה ּדֶיְהִּיר ֶׁשַחַאא ְלבֹה ָתָּלֻאְּגַהֶׁש) ד, תיקונים מזהר חדש עד (רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

ד ַע רּוְמן ָאֵכָלְו, אָקְחּו ּדְּדַכָּלה ַאְגָרא רּוְמָא ֶׁשמֹוְּכ, הָּלֻאְּגר ַהֵהַמת ְילּוָּגל ַהֶדי ּגֵֹדל ְיַע: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יםִׁשָדֳח

ז ָא ְו,יםִׁשָדֳח'  טהָּׁשֻדְּקת ַהכּוְלַמ ְּביַחִׁש ָמרֵּבַעְתז ִיָאְו, יםִׁשָדה ֳחָעְׁשִּתל ֵאָרְׂשל ִיַעה ָעְׁשִרת ָהכּוְלט ַמֵּׁשַּפְתִּתֶׁש

ְוֵכן  .יוָׁשָד ֳחלּו ָּכיּוְהִּיד ֶׁשים ַעִלָבֲחה ַוָרָצים ְּבִׁשָדֳח'  טיּוְהה ִיָרֹוּתים ַּבִקְסעֹוָהְו ,דֵּלַיְתִּיד ֶׁש ַעיַחִׁשי ָמֵלְב ֶחיּוְהִי

. הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוה ְוֶש מִֹּכי הּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל. ִׁשילֹה אֹו מֶֹשה ְּבִגיַמְטִרָּיא,  ַהּלֹוֵחם ֶהָחָדׁש ְּבלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרהד"ר ַלִּפי"ָיִאי

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

  .]א"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"הרה ֵמִהְתַקֵּבל. [הָמָחְלִּמת ַהיל ֶאִחְתִה ֶׁשידִּפי ַלִמף טֹוֵסיֹויו ִבָא

י ל ִּכּכֹי ַללּום ָּגֵסְרַפ ְליְךִרָצ )א עמוד שכט"קובץ מאמרים ואגרות ח(ד "ן היַמְרֶּסן ַוָנָחְלֶא' ג ר"ב הרהַתָּכב ֶׁשָּתְכִּמק ִמֶלֵח יאִבָנְו

י ים ִּכִּבים ַרִמה ָיי ֶזִּתֲעַד ְּבהָלר ָעֶׁש ֲאיעֹוִדאֹוְו. ׁשֶמֶּׁשר ַּכרּוה ָּבר ֶזָבָּד, איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקת ִעַפקּוְתיו ִּבָׁשְכ ַענּוְּנִה

י ֵטָׁשת ְּפר ֶאֵאָבְל ּונּוֵתָפקּוי ְּתֵנְיְנִעים ֵמִרָמֲאַּמַהים ְוִבתּוְּכל ַהל ָּכ"י רזֵרְבִּדִמ ּוׁשֶדּקֹי ַהֵבְתִּכף ֵמסֱֹאד ֶלאֹי ְמאּוָר

 יָתִּפִצ .)שבת לא(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו ׁשָּמ ַמינּויֵנֵעים ְלִמְּיַקְתִמ ּומּוְּיַקְתים ִנִרָבְּדַה ֶׁשיְךת ֵאאֹוְרַהְל', כּוים ְוִרָבְּדַה

ם ּוּיִקה ְלֶּפַצא ְמהּוֶׁש, הָעּויׁש ִליָתִּפם ִצָדָאָהים ֵמְעְבֹוּתא ֶׁשָרָמְּגט ַהַׁשת ְּפ ֶאׁשֵרי ֵּפ"ִּׁשַרים ֶׁשִארֹו. יםיִאִבְּני ַהֵרְבִד ְל,הָעּויׁשִל

  .ּהָמּוּיִקים ְלִּפַצְמים ּוִּוַק ְמנּוָאה ֶׁשָעּוׁשְייא ַהם ִהָתָאבּוְּנים ֶׁשיִאִבְּני ַהֵרְבִּד

ים ִּׁשִמֲחר ַהַעד ַׁשסֹויא ְּבִהְו, עַבֶּׁשר ַהַחַאה ְלָאָּב ֶׁשיתיִנִמְּׁשַהה ָאֵּמים ַּבִאָצְמ ִננּוָאא ֶׁש"ם שליטָדים ָאִּיַח' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

ג "יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשת ִיל ֶאֵאֹוּגֶׁש] אָּמִא[ה ֶיְהם ֶאד ֵׁשסֹוא ְּבים הּוִּׁשִמֲחר ַהַעַׁשְו, עַבֶּטל ַהַעֵמ, עַבֶׁשל פּוע ָּכַבֶּׁשר ַהַחַאא ְלָּבֶׁש

ָלָמה "ים ִקסּוְּפז ַּבָמְרה ִנל ֶזָכְו. א"ת תשעַנְׁשיל ִּבִחְתִהֶׁש, הָאֵּמי ֶׁשל ַהיִנִמְּׁשר ַהֶׂשֶעים ְּבִאָצְמם ִנ ַגנּוָאא ֶׁש"ן שליטֵהן ּכֹרֲֹהַא' ר

ִּתָּסֵתר ' ַעד ָמה ה". "ָלֶנַצחֶּתֱאַנף ' ַעד ָמה ה". "ָלֶנַצחַעד ָמַתי ֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ". "ָלֶנַצחֱאלִֹהים ָזַנְחָּת 

ת יַרִפה ְסיָלִחְתַמֶׁשְכּו, יםִנר ָּפֵּתְס ֶהׁשן ֵיִיַדֲע, יתיִעִבְּׁשַה חַצֶּנַהת יַרִפת ְסֶטֶלֹוׁשן ֶׁשַמְזִּבֶׁש".  ִּתְׁשָּכֵחנּוָלֶנַצחָלָּמה ". "ָלֶנַצח

ם ַגי ְוִרְּקת ַהם ֶאים ַּגיִבִׁשֲחם ַמִא, תבֹוֵתת ְוֹוּיִת אֹוה"תשע ׁשה ֵייָכת ֵאַּלִגל ְמ ֶׁש' הקֶרֶפן ְּבֵכְו. ןּוּקִּתיל ַהִחְתית ַמיִנִמְּׁשד ַההֹוַה

 ַחֵּדׁש ְוָנׁשּוָבהֵאֶליָך ' ֲהִׁשיֵבנּו ה: ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלאֶֹרְך ָיִמים"ק סּוָּפם ַּבֵּיַסה ְמק ֶזֶרֶפּו, יבִתְּכת ַהֶא

". הָא ָּביַלאּוְּגת ַנְׁשי ּוִּבִלם ְּבָקם ָני יֹוִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַהֶׁשא "ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

ל ֶׁש' נר ַהַעת ַׁשר ֶאֵרָבל ְלֵאָרְׂשי ִיֵנ ְּבלּוְכא ָים לִֹיַרְצִמְּב ֶׁש)ח, שמות ג(' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. היָני ִּבֵרֲעַׁש 'נ ְּבִגיַמְטִרָּיא



ט 

ל ֶׁש' נר ַהַעת ַׁשם ֶאה ַּגָרֹוּת ַהַחכֹ ְּברּוְרָבה ְייָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגל ַּבָבֲא. רָבָּדה ַּבָנָּכה ַסָתְיָהְו, הָרֹון ּתַּתם ַמֶד קֹויּוי ָהה ִּכָאְמֻּטַה

קול ( ל"ים זצִנמּוי ֱאֵרְמֹוּׁשר ִמ"מֹוְדַאם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. הָּׁשֻדְקִּד' נר ַהַע ַׁשַחכֹה ְּבֶיְהה ִיל ֶזָכְו. לָלה ְּכָנָּכם ַסּוי ׁשִלה ְּבָאְמֻּטַה

ר ַעַּׁשם ֶׁשִיַרְצת ִמַּלֻאְּג, תלֹואּוְּגי ַהֵּתל ְׁשז ַעֵּמַרְל, הָטּוׁש ְּפ'ן תאֹום ְּבֵּיַּתְסִמּו, הָפפּו ְּכ'נת אֹויל ְּבִחְת ַמןיָסִנ ׁשֶדחֹ ֶׁש)אמונים קצא

  .ּוּנֶּמִמם  ַגלּוֲאָּגִיְו, טּוׁשה ָּפֶיְהִי' נר ַהַעַּׁשה ֶׁשיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַהְו,  בֹוסּוְנְכא ִנלְֹו, ףפּוה ָּכָיָה' נַה

ְּבאֹותֹו ְזַמן  .)וארא לב(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמא ַעבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזַֹּב ינּוִצָמ

ְוִיְּפלּו , ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים, ה ֳחָדִׁשיםְוַיֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁש, ִיְתעֹוֵרר ַעם ֶאָחד ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעל רֹוִמי ָהְרָׁשָעה

ֶזהּו . ְוָאז ִיְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעד ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלם, ִביֵדיֶהם

ִויַכֶּלה ֶאת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ". 'ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו", ַמה ָּכתּובַאַחר ֶזה ". 'ְּבָבְצָרה ְוגֹו' ִּכי ֶזַבח ַלה"ֶׁשָּכתּוב 

ֶאָּלא ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל , ְולֹא ִיָּׁשֵאר ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָעם ֶׁשל ָהעֹוָלם, ְוִיְׁשּבֹר ָּכל ַהֲחָילֹות ּכֹחֹות ֶׁשְּלַמְעָלה, ִמֶּמָּנה

ם ֵחָּלִהא ְלבָֹּים ֶׁשָלעֹוף ָהֹוּסם ִמָעָהל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש ְו".ִצְּלְך ַעל ַיד ְיִמיֶנך' ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ְלַבּדֹו

  .גֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ ַהגְנֹו'ּגא ם הּויג ָׁשִהְנַּמם ַהֵּׁשא ֶׁש"ין שליטִקייְסה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא ם הּודֹוֱאֶּב

ן "פֹות ְצ"יִמטֹוה ֲא"ָאֹוה ׁש"ָמָחְלם ִמ"ּוּיִאָה יםִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהא ָּב"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְבַטיא ִבָנְו

   .ג"ה תשע"יָאֵרקֹו
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