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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע חג הפסחגליון 

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

ַּמָּצה   .הָוָנֲעל ַלֶמיא ֵס ִהַה

 ַהְמַסֵּמל ָחֵמץ ֵּבין ֶׁשַהֶהְבֵּדל .)רנב פנחס( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ּדֹוֶמה הּוא ִחָּטה ְּכִמין ָהָרע ֵיֶצר .)סא ברכות( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשַּבִּמָּלה 'ַלח ַמָּצה ֶׁשַּבִּמָּלה 'ַהה ֶאת ֶׁשהֹוֵפְך ַּדק חּוט הּוא ,ַהּטֹוב ֵיֶצר ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ְלַמָּצה ,ָהָרע ֵיֶצר ֶאת

 )א( קֶדֶצ יֵרֲעַׁש 'ֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ַּדק חּוט ֶׁשל ִׁשעּור ֵיׁש ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵּבין :)ח הקדמה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ָחֵמץ

 ,ׁשָּדְקִּמַּב ץֵמָח בּוְרְקֻהֶׁש הָדֹוּת יֵמְחַל לַע ):יב ויקרא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ֵכןְו .ַהַּׂשֲעָרה ְּכחּוט אָּלֶא ַלֵּגיִהָּנם ןֶדֵע ןַּג יןֵּב יןֵא

 'ַהַחִּיים אֹוַצר' ְּבֵסֶפר אָבמּו ןֵכְו .בטֹוְל עָרֵמּו ,עָרְל בֹוּטִמ תֶכֶּפַהְתִּמֶׁש ,"תֶכֶּפַהְתִּמַה בֶרֶחַה טַהַל" תיַנִחְבִּב םֵהֶׁש

 ןֵּיְוַע ,ַהָּנָחׁש ִעם ָקׁשּור ֶׁשֶהָחֵמץ ְלַרֵּמז ָחֵמץ אֹוְכִלים ֶׁשָּבֶהם ַּבָּׁשָנה ָיִמים ׁש"ָנָח ֶׁשֵּיׁש )ט צוהמ( ִמָּקאַמְרָנא ק"ְלָהרה

 לֶׁש תרֹוְּכִּכ יֵּתְּׁשֶׁש 'יָח יׁשִא ןֶּב'ַּב אָבמּוּו .ִליִלית ְּכִמְנַין ַחָּבָלה ַמְלֲאֵכי ֶׁשל ִּכּתֹות ת"פ ֶׁשֵּיׁש )אור תורה תצא כי 'פ( ה"ַּבשל

   ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ַאֲחָרא ִסְטָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּפת ְוֵכן .תַּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא רָּכִּכ יםִמָעְּפ 'ב .םָתאֹו יםִלְּטַבְמ תָּבַׁש

  ..)קנב שבת עיין( .הָאֹוצ אֵלָמ תֶמֵח ת"ר ץ"ֵמָחֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר  

 ּוְכַלֵּפי ,רֹוֵתַח ְוַהְּדַבׁש ּתֹוֵפַח ֶׁשֶהָחֵמץ ,ַּגֲאָוה ְמַסְּמִלים ֵאּלּו ִּדְדָבִרים ,ּוְדַבׁש ְׂשאֹור ְלַהְקִטיר ֶׁשָאסּור )קיז( 'ִחּנּוְך'ַּב

 ּוִמְצֲחָך" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָוֲאַּג לֵּמַסְמַה חַצֶמ תֹוּיִתאֹו ,הָוֲאַּג לֵּמַסְמַה ץֵמָח ןֵכְו .ְמאּוִסים ֵאּלּו ְּדָבִרים ַמְעָלה

 סּוָלםֶׁש 'ֻסָּלם לַמְשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ .הָוָנֲעָה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֻסָּלם ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמָּצה ְךיָדִאֵמּו ".הְנחּוָׁש

 )יג ,כח בראשית( ,םָּלֻּסַה תַאבּוְנִּב רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַהֶׁש א"שליט סעְלייֶזַמ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו .ֲעָנָוה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 הֶז ןֵכָל ,ןַמְּזַה לָּכ יוָלָע בָּצִנ 'הֶׁש תיַנִחְבִּב ה"קבַל רָּבֻחְמ תיֹוְהִל אהּו הָוָנֲעָה ןַיְנִעֶׁש .ו"יָנָע ת"ר "יוָלָע בָּצִנ ה"יהו הֵּנִהְו"

 ּוְמבָֹאר .ג"ס ב"ע תמֹוֵׁש אָּיִרְטיַמִגְּב הָּצַּמֶׁש )קסח ב"ח פסח( ל"יַזִרֲאָהְל 'תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ּוּלֵא יםִּלִמְּב זָמְרִנ

 םקֹוְמִּב הָּטַמְל אָצְמִּנֶׁש ן"ב םֵׁש תַּמֻעְל ,עָרְו בטֹו לֶׁש ברּוֵע םֶהָּב יןֵאֶׁש ה"הוי תמֹוְׁש םֵה ג"ס ב"ע תמֹוֵׁשְּד ִלְדָבֵרינּו

 ְּבֻקְנְטֵרס ּמּוָבאַּכ .ןּוּקִּתַה םֵׁש אהּוֶׁש ה"מ יּוּלִמְּב ה"הוי םֵׁשְל הָּצַמ יןֵּב רֶׁשֶק ינּוִצָמ ְוֵכן .עָרְו בטֹו בָרעְֹּמֶׁש היָרִבְּׁשַה

 ָיְדעּו לֹא ִּכי הּוא ָמן" )טו ,זט שמות( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ָמה ָמן ְּבסֹוד ָהָיה ֶׁשַהָּמן ֶׁשְּכֵׁשם א"שליט יּוְנְגַרייז אּוִרי 'ר ג"ֵמהרה

 א"ַהְּגָר ְּבַהָּגַדת מּוָבא ְוֵכן .ה"מ אֹוִתּיֹות ְּבתֹוְך ,ָמן ְּבִגיַמְטִרָּיא 'צ אֹות ִהיא ,ָמן ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ַּמָּצהַה ָּכְך ,"הּוא ַמה

 ַמה אֹוְמִרים ְוָלֵכן ,ְנֵקָבה ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ַלְיָלה לָּכ ְּכמֹו ְולֹא ,ָזָכר ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ,ה"מ ֵׁשם ְּבסֹוד הּוא ֶּפַסח ֶׁשֵּליל

 ה"מ ַלֵּׁשם ִנְׁשַּתָּנה ֶּפַסח ֶׁשֵּליל ְלַרֵּמז .ְנֵקָבה ִּבְלׁשֹון ַהּזֹאת ַהַּלְיָלה אֹוְמִרים ְולֹא ,ָזָכר ִּבְלׁשֹון .ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִנְׁשַּתָּנה

 ִיְצָחק 'ר ג"הרה ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ן"ָמ ת"ר ְׁשַּתָּנהִּנ הַּמֶׁש )קאמרנא( 'ַחִּיים ְּפִרי' ֵסֶפרְּב מּוָבא ְוֵכן .ָזָכר ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא

 .הַמ ְּפָעִמים 'ג אֹוְמִרים ְוָלֵכן ,ֶּפַסח ְּבֵליל ֶׁשאֹוְכִלים ַמּצֹות 'ג ְּכֶנֶגד ,ה"מ ְּפָעִמים 'ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּמָּצהֶׁש א"שליט ִּגְנְזּבּוְרג

 ָמִצינּו

 ְמבָֹאר



ב 

   ַנְחָמִני ֵאִלָּיהּו 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ָמה ׁשּום ַעל ֶזה ָמרֹור ,ָמה ׁשּום ַעל זּו ַמָּצה ,ָמה ׁשּום ַעל ֶזה ֶּפַסח

   .ַמה ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ָּבִנים 'ַהג ְּכֶנֶגד ,ה"מ ְּפָעִמים 'ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּמָּצהֶׁש ל"ָהֲאִריַז ְּבֵׁשם א"שליט  

 שמות( ֶׁשָאְמרּו ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ֵאֶצל ֶׁשָּמִצינּו ְּכמֹו .ּוִמְתָּגִאים ּתֹוְפִחים ֶׁשֵאיָנם ּוַבָּמן ַּבַּמָּצה ֶׁשֵּיׁש ָהֲעָנָוה סֹוד ְּדֶזה

 ֶאת ְמַבְּטִלים ַּמָּצהְוַה ַהָּמן ָּכְך .ְּבתֹוָכם ַהֵּמִאיר ה"מ ֵׁשם ִהיא ֶׁשָּלֶהם ַהְּמִציאּות ֶׁשָּכל ,"ָמה ְוַנְחנּו" )ז ,טז

ים ,ַהַּגְׁשִמי ָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְוַהַּגֲאָוה ַהֵּיׁשּות ִא ְר ת ּוַמ ם ֶא ֵּׁש יר ה"מ ַה ִא ֵּמ ם ֶׁש ּתֹוָכ  ,מֶֹשה ִּבְזכּות ָהָיה ַהָּמן ְוָלֵכן .ִמ

 ֶׁשִהיא ַהּתֹוָרה ֶאת ְלָהִבין ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני עֹוְזִרים ְוַהַּמָּצה ַהָּמן ְוָלֵכן .הֶשמֹ ִּבְׁשמֹו ִנְרָמז ה"מ ְוֵׁשם ".ָמה ְוַנְחנּו" ֶׁשָאַמר

 ְלִּתיַכֶהֱא ֲאֶׁשר םֶחַהֶּל ֶאת ִיְראּו ְלַמַען" )לב ,טז שמות( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ה"מ ּכַֹח סֹוד ֶׁשִהיא ה"ָחְכָמ ְוֵכן .ה"מ ֵׁשם ְּבסֹוד

   ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ְּמנֹוָרהֶׁש זַֹהר ִּתּקּוֵני ַהְקָּדַמת ַעל א"ַהגר ְּבֵפרּוׁש מּוָבא ְוֵכן .ּיֹותאֹוִת 'ז ְּבִדּלּוג "ֹוִציִאיהְּב ַּבִּמְדָּבר םֶאְתֶכ

   .ה"מ ֵׁשם ֶׁשל ֵאׁש ,ה"מ נּור אֹוִתּיֹות ִהיא ,ַהּתֹוָרה ָחְכַמת  

 אֹוְצרֹות'ְּב ּמּוָבאַּכ ,ק"אְּד חַצֶּמִמ אֵציֹו יםִכָלְמ 'זַה תיַרִבְׁש תֶא ןֵּקַתְמַה ׁשָדָחֶה ה"מ םֵּׁשֶׁש יםִּיִנָחרּוָה תמֹוָלעֹוָּב יםִארֹו

 תֶא ןֵּקַתְל חֶצֶּמַהֵמ אֵצֹוּיֶׁש ה"מ םֵׁש תיַנִחְּב אהּו הָּצַּמַה ראֹוֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .)ג פרק הברודים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים

 אֵצֹוּיֶׁש ה"מ םֵׁש אָּיִרְטיַמִגְּב הָלאּוְּג ןֵכָלְו .חַצֶמ תֹוּיִתאֹו ,חַמֶצ אָרְקִנ םָלעֹוָה לָּכ תֶא ןֵּקַתְּמֶׁש יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ ןֵכְו .ץֵמָחֶה

 לַע זֵּמַרְמּו ,ׁשֵמָחְו יםִעָּבְרַא רֹוָּפְסִמ ה"מ םֵּׁשֶׁש א"שליט רֶגיְנִוֶל הֶשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .םָלעֹוָה לָּכ תֶא ןֵּקַתְמּו חַצֶּמַהֵמ

 ַהִּנּׂשּוִאין ּוְלַאַחר ,ת"ָּדֶל ָהאֹות ְּבִחיַנת ִהיא ָהִאָּׁשה ַהִּנּׂשּוִאין ְּדקֶֹדם .הָּלֻאְגִל תלּוָּגִמ רָבֲעַּמַה תֶא תלֹוְּמַסְּמֶׁש .'הְו 'ד תֹוּיִתאֹו

 ,הָּצַמ תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו .'ְלה תכֹוֶנְהָּפ ד"ַהּיֹו ִעם ַיַחד ת"ַהָּדֶל ָהִאיׁש ֶׁשל 'ַהי ָּבּה תֶפְּכֶׁשּנֹוֶס

   ַהֶּכִלי ֶאל ָידֹו ֶאת ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח" )מט ,יז א"ש( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,חֹוְצִמְל ןֶבֶא תיַקִרְזִּב תָיְלָּג תֶא ַחֵּצִנ  .)קנז ויצא( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ

   ."ָאְרָצה ָּפָניו ַעל ַוִּיּפֹל ְּבִמְצחֹו ָהֶאֶבן ַוִּתְטַּבע ִמְצחֹו ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת ְךַוַּי ַוְיַקַּלע ֶאֶבן ִמָּׁשם ַוִּיַּקח  

 הָּנַּתְׁשִּנ הַמּו ',יםִנָּב 'ד דֶגֶנְּכ' ,"ָךְנִבְל ָּתְדַּגִהְו" בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ן"ֵּב תיַנִחְבִל יאִה הָעָּפְׁשַהַהֶׁש חַסֶּפ ילֵלְּב יםִארֹו

 יאִה םִיַרְצִמ תַּלֻאְּגֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ראֹוְיַל םיֵכִלְׁשַהְל אָקְוַּד יםִנָּבַה לַע הָתְיָה םִיַרְצִמְּב הָרֵזְּגַה םַגְו ,לֵאֹוׁש ןֵּבַה

 ןֵכָלְו .נֹוְּקַתְל ן"ב תיַנִחְבִל יאִה חַסֶּפ ילֵל לֶׁש הָעָּפְׁשַהַה ןֵכָל .ן"ב םֵּׁשִמ לּוְפָּנֶׁש תצֹויצֹוִּנַה תֶא ןֵּקַתְּמֶׁש ה"מ םֵׁש דסֹוְּב

   הָּפִלְּקַה דַצְל הָּׁשֻדְּקַה דַצ יןֵּב הָמָחְלִּמַה הָתְיָה ּוּלֵאָה תצֹויצֹוִּנַה לַע יִּכ ,אָקְוַּד יםִנָּבַה לַע הָתְיָה םִיַרְצִמְּב הָרֵזְּגַה

   .םִיַרְצִמְּב  

 ַׁשָּיְך הּוא י"ח ַלִּמְסָּפר ֶׁשַעד ְמַרֵּמז ,ַּדּקֹות י"ח ַהָּבֵצק ִחּמּוץ ֶׁשִּׁשעּור )ב ,א פסח( ְסַלבִמְּבֶר נ"ְלָהר 'ֲהָלכֹות ִלּקּוֵטי'ְּב

 ַמִים ,ֶהָעָפר ְיסֹוד - ֶקַמח .ְיסֹודֹות 'ַהד ִמָּכל ֻמְרָּכב ְּדָחֵמץ .ּוַמָּצה ָחֵמץ ֵּבין ַהִחּלּוק )ח ,ג( ָׁשם מּוָבא ְוֵכן .ַלְּקֻדָּׁשה

 ְּדֵאיָנּה ָהרּוַח ְיסֹוד ָּבּה ֵאין ַמָּצה ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .ָהֵאׁש ְיסֹוד - ְוַהַּתּנּור ,ָהרּוַח ְיסֹוד - ַהַּמְתִּפיַח ְׂשאֹור ,ַהַּמִים ְיסֹוד -

 ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ִחיָזהֲא לֹו ֵאין ַּבַּמָּצה ְוָלֵכן ,ְסָעָרה רּוַח ֶׁשִּנְקָרא ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶנֱאָחז ָהרּוַח ּוִביסֹוד .ּתֹוַפַחת

 ,ַחרּוָה דסֹוְי דֶגֶנְּכ ַחרּוָל הֶרזֹוְו רֵרָפְמ ,ׁשֵאָה דסֹוְי דֶגֶנְּכ הָפֵרְׂש ,תדֹוסֹוְי 'דַה ְךֶרֶּד הָׂשֲעַנ ץֵמָח רעּוִּבֶׁש )קו 'ע ב"תשנ( 'ִעֶּתיָך

   'ַהד ִמָּכל ֻמְרָּכב ץֵמָחֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,רָפָעֶה דסֹוְי דֶגֶנְּכ אָעְרַאְּד אָרְפַעְּכ לּוּטִבּו ,םִיַּמַה דסֹוְי דֶגֶנְּכ םָּיַל ילִטֵמ

   .םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ְךֶרֶּד לֹוְּטַבְל רָׁשְפֶא ,ְיסֹודֹות  

   םִאְו ,ירִוֲא יןֵא םִיַמְּב יִּכ ,אָקְוַּד םִיַמ יֵדְי לַע יאִה הֵוְקִמ תַרֲהַּטֶׁש 'םָהָרְבַאְל דֶסֶח'ַה לַעַּב םֵׁשְּב אָבמּו הֶזְל הֶמֹוּד

  .םִיַּמַּב היָזִחֲא ּהָל יןֵא ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא תֶא תֶלֶּמַסְמַה ַחרּוָהְו ,דָּיִמ אֵציֹו אהּו ירִוֲא ׁשֵי  

 הְוִנְרֶא

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 מּוָבא

 רָבָּד



ג 

 ֶאת ְמַסֵּמל ָנפּוַח ְּדָבֵצק ,"ָבֵצָקה לֹא ָךְוַרְגְל" )ד ,ח דברים( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ְּבֵצָקה ֶרֶגל ִנְקֵראת ְנפּוָחה ֶרֶגל ְּדָלֵכן

 ֹוְּכמ ,ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ִּבְׁשִליַטת ִנְמֵצאת ָהֶרֶגל ַּתְחִּתית ְוֵכן .ֶׁשָּבִעָּסה ְׂשאֹור ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא

 ַּגם ֶׁשַּבִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְלַרֵּמז ,"ָבֵצָקה לֹא ָךְוַרְגְל" בַהָּכתּו ֶׁשאֹוֵמר ְוֶזה ."ָמֶות יְֹרדֹות ַרְגֶליָה" )ה ,ה משלי( בתּוֶׁשָּכ

 .)קמו תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .אֹוָתם ֶׁשִהִּקיפּו ָכבֹוד ְוַעְנֵני ְׁשִכיָנה ָלֶהם ְּדָהיּו ,ָבֵצקּו ְולֹא ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָהיּו ָהַרְגַלִים

   תֹוּפִלְּקַהֶׁש יםִארֹוְו .ׁשָּדְקִּמַל יסִנְכַהְל רסּוָאֶׁש ץֵמָחְו ראֹוְׂש תיַנִחְּב ןֵה םִיַלֲעַנ יִּכ ,םִיַלֲעַנְּב ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְל סֵנָּכִהְל רסּוָאֶש

  .ץֵמָח תיַנִחְבִּב ןֵה לֶגֶרָה יתִּתְחַתְּב  

 ,תֹוּוׁשְרִּב ּוּלִאְּכ בתּוָּכַה ןָאָׂשֲעַו םָדָא לֶׁש תֹוּוׁשְרִּב ןיָנֵא יםִרָבְּד יֵנְׁש רָזָעְלֶא יִּבַר רַמָא :)ו פסחים( 'ָמְּגַּב

 תֶא לֵּמַסְמ רֹוּבֶׁש 'םָּד לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּב .הָלְעַמְלּו תעֹוָׁש ׁשֵּׁשִמ ץֵמָחְו יםִּבַרָה תּוׁשְרִּב רֹוּב ןֵה לּוֵאְו

 םֵהֶׁש ,אָרְחַא אָרְטִּסַהְו הָּפִלְּקַה םקֹוְמ תֶא תֶלֶּמַסְמ יםִּבַרָה תּוׁשְרֶׁש .)סט תקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ,הָּפִלְקִּד דסֹוְיַה

 ַהְמַסֵּמל יםִּבַרָה תּוׁשְרִּב רֹוּבּו ,אָרְחַא אָרְטִּסַה תֶא ַהְמַסֵּמל ץֵמָחֶׁש זֵּמַרְמ רָזָעְלֶא יִּבַרְּד הֶאְרִנ .יםִדָרְפִנְו יםִּבַר תיַנִחְבִּב

 יִפְּכ םָלעֹוָּב ַהְּקֻדָּׁשה תַמקֹו תֶא לֵּמַסְמ םָדָאְּד ,םָדָא לֶׁש תֹוּוׁשְרִּב ןיָנֵאֶׁש ,היָנִחְּב הָתאֹוְּב םֵה אָרְחַא אָרְטִּסַה תֶא

   לַכיּו םָדָאֶׁש ,תֹוּוׁשְרִּב ּוּלִאְּכ בתּוָּכַה ןָאָׂשֲעַו ,ְּקֻדָּׁשהַל יםִכָּיַׁש םיָנֵא ּוּלֵא יםִרָבְדּו ',םָּד לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש

  .םיֶהֵלֲע בֵּיַחְתִמ אהּו אָרְחַא אָרְטִּסַה םִע רֵּׁשַקְתִּמֶׁש יִמְּד .םיֶהֵלֲע בֵּיַחְתִהְל  

 ַמָּצה ִמְּלׁשֹון איִה ַמָּצה ֶׁשַהָּלׁשֹון )בפסח חמץ לאכול שלא מצות( ִמָּקאַמְרָנא ק"ְלָהרה 'ַהַחִּיים אֹוַצר' ְּבֵסֶפר

 זבחים( ַּבְּגָמָרא ּוָמִצינּו .ֹוּב ֲאִחיָזה לֹו ֶׁשֵאין ֵּכיָון ,ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ִעם ּוְמִריָבה ַמָּצה עֹוֶׂשה ַהַּמָּצה ְּדאֹור ,ּוְמִריָבה

 ֲאִחיָזה ֵאין ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּבֵבית ןְּדֵכיָו ִנְרֶאה .ַמָּצה ְּכִמְנַין ְוֶזה ,ַאּמֹות ְוָחֵמׁש ְׁשלִׁשים ֵמָאה ָהָיה ָהֲעָזָרה ֶׁשרַֹחב .)נו

 ִּבְבִחיַנת הּוא ֲהֵרי ,ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא ֵחֶלק ָׁשם ֶׁשֵאין ַוַּדאי "'ה ֵּבית ַהר" .)קצ תשא כי( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ַאֲחָרא ַלִּסְטָרא

 ."ַתְקִטירּו לֹא ְּדַבׁש ְוָכל ְׂשאֹר ָכל ִּכי" )יא ,ב ויקרא( בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ ַמּצֹות ֶלֶחם ָהָיה ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ַהֶּלֶחם ְוֵכן .ַמָּצה

 הּוא ְּדַהִּמְקָּדׁש ,ַּבִּמְקָּדׁש ָחֵמץ ָהָיה לֹא ,ַהִּמְזֵּבַח ַעל ֻהְקְטרּו ְולֹא ָחֵמץ ֶׁשָהיּו ּתֹוָדה ְוַחּלֹות ַּבֲעֶצֶרת ַהֶּלֶחם ְׁשֵּתי ּוִמְּלַבד

 היָלִכֲאַּב טֵּׁשַּפְתִּמֶׁש עַרָה רֶצֵּיִמ םיָלִּצַהְל יםִנָּפַה םֶחֶל יםִלְכאֹו יּוָה יםִנֲהּכַֹהֶׁש :)קנד תרומה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַמָּצה ְּבִחיַנת

 ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַעל ַהְמַדֵּבר ַהָּכתּוב ְוֵכן .עָרָה רֶצֵּיַל היָזִחֲא יןֵא הָּצַמְבּו ,הָּצַמ אהּו יםִנָּפַה םֶחֶלְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,הָּיִתְׁשּו

 ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְמֵצאת ֶׁשַהְּׁשִכיָנה .)סב חוקת( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ה"ַמָּצ ת"ר "ּיֹוןִצ רַה כֹוןְמ" )ה ,ד 'ישעי(

   ת"יֵח ְך"ֶמָס א"ֵּפ ח"ַסֶּפ אֹוִתּיֹות ִמּלּוי ְוֵכן .ֶּפַסח ַמְטִרָּיאְּבִגי ִפְסָּגהּו ,"ַאְרְמנֹוֶתיָה ַּפְּסגּו" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ִּפְסָּגה

  .תִיַּבַה רַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"יֵח ְך"ֶמָס ה"ֵּפ ָהאֹוִתּיֹות ִמּלּויְּב ח"ַסֶּפ ןֵכְו .הָּיִרֹוּמַה רַה ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 ָמקֹום ַהִּמָּלה ְּכִמְנַין הּוא ֶזה ְּדִמְנָין ,ָׁשם ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ,ַאּמֹות ָוֶׁשַבע ְׁשמֹוִנים ֵמָאה הּוא ַהִּמְקָּדׁש אֶֹרְך ְּדָלֵכן

   ,)ט ,סח ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ,עֹוָלם ֶׁשל ְמקֹומֹו ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשּׁשֹוָרה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְוֵכיָון ,לֵלֹוּכַה םִע

   .ָמקֹום ִמְנַיןְּכ ָהָיה ֶזה ָלֵכן  

 ְלָכל ָהָאֶרץ ִנְתַּפְּׁשָטה ּוִמָּׁשם עֹוָלם ֶׁשל ְמקֹומֹו ִהיא ]ִצּיֹון ְנֻקַּדת[ ְנקּוָדא ַהִהיא .)צג רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 ָמקֹום ֵׁשם לֹוַמר ְּכָלל ְךַׁשָּי לֹא ְּדֶבֱאֶמת ,עֹוָלם ֶׁשל ְמקֹומֹו הּוא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְּדָלֵכן ְלָבֵאר ִנְרֶאה .רּוָחֵתיּה

 עֹוד ֵאין"ְו ,"ְּכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא" ּוֶבֱאֶמת ,הּוא ָּברּוְך ֵמַהָּקדֹוׁש ִנְפָרד ָּדָבר ְּכִאּלּו ִלְכאֹוָרה ַמְׁשַמע ְּדָמקֹום ,ָּבעֹוָלם

 ָּברּוְך ֵמַהָּקדֹוׁש ִנְפָרד ָּדָבר ְּכִאּלּו ֶׁשֵּיָרֶאה ָּבעֹוָלם ָמקֹום לֶׁש ְמִציאּות ֶׁשִּתְהֶיה ָרָצה הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ֶאָּלא ,"ִמְּלַבּדֹו

 ִנְרֶאה

 ינּוִצָמ

 מּוָבא

 ִנְרֶאה

 ָמִצינּו



ד 

 ַהּזַֹהר אֹוֵמר ָּכְך ְוַעל ".ְּכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא"ֶׁש ִויַגֶּלה ָּבעֹוָלם ְׁשִכיָנתֹו ַיְׁשֶרה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ְךָּכ רְוַאַח ,הּוא

 .ָהֲאִמִּתי ַהָּמקֹום ְוֶזהּו ַהְּׁשִכיָנה ִמְתַּגָּלה ֶׁשָּׁשם ,ַהִּמְקָּדׁש ְמקֹום ֶזהּו ,ָמקֹום ַהֵּׁשם ֶאת לֹוַמר ֶאְפָׁשר וָעָלי ַהָּיִחיד ֶׁשַהָּמקֹום

 ִּבְמקֹום ִמְתַּגָּלה יָנהֶׁשַהְּׁשִכ ּוָבֶזה .ַעְצָמם ִּבְפֵני ָמקֹום ֵׁשם ָלֶהם ְוֵאין .ִמָּׁשם ִמְתַּפְּׁשִטים ַרק ָּבעֹוָלם ַהְּמקֹומֹות ָּכל ּוְׁשָאר

 ְמלֹא"ִּד הּוא ָּברּוְך ֵמַהָּקדֹוׁש ִנְפָרִדים ֵאיָנם ,ַהִּמְקָּדׁש ִמְּמקֹום ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטים ָּבעֹוָלם ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּכל ְמַגָּלה איִה ,ַהִּמְקָּדׁש

 יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ָהעֹוָלם ֶׁשל ָהֲאִמִּתית ַהַּקְרַקע ִהיא זֹו ְּדַקְרַקע ,עַקְרַק ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּמֹוִרָּיה ַהר ְוֵכן ."ְּכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל

   וַּקַה תַעָּפְׁשַה םקֹוְמ אהּו ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,םקֹוָמ תַבֵתְּב ְמֻרָּמז וַקֶׁש א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"רהָהֵמ

  .םקֹוָמ אָרְקִנ אּוה ְךָּכ םּוּׁשִמּו ,הֶּזַה םָלעֹוָּב  

 ,ָאבֹות 'ג ֵאֶצל ְּפָעִמים ֵּתַׁשע ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַעל ָמקֹום ֶׁשַהֵּׁשם )לז ,ז ויקרא( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא

 ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ,ֵּתַׁשע ת"ֵּטיֶׁשַה ְלַרֵּמז יָראְזֵע ת"ֵטי "ְׁשָעֶריָה ָבָאֶרץ ָטְבעּו" ַּבָּכתּוב ִנְרַמז ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ּוְכֶׁשֶּנֱחַרב

 ֶׁשּׁשֹוָרה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְלַרֵּמז ,ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַעל ָמקֹום ַהֵּׁשם ְּפָעִמים ֵּתַׁשע ֶנֱאַמר ְּדָלֵכן ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ֶנֱחַרב ֶזה

 .ָׁשם ֶׁשָהָיה ָמקֹום ְּפָעִמים ַהֵּתַׁשע ֶנֱחַרב ַהִּמְקָּדׁש ּוְכֶׁשֶּנֱחַרב ,ַלַּמְלכּות ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשּיֹוְרדֹות תְסִפירֹו ַהֵּתַׁשע ֶּדֶרְך ַּבִּמְקָּדׁש

 ַהַּמִּקיף ָהאֹור ַעל ַהְמַרֵּמז ֶהֵּקף ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּמקֹוםֶׁש )224 'ע( א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ֵׁשׁש ַהִּמְסָּפר סֹוד' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן

 'ה ',י פעמים 'י( ,ה"ֲהָוָי ֵׁשם אֹוִתּיֹות ֶׁשְּכִפילּות )ריג 'ע א"ח העמידה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשּׁשֹוֶרה

   ֶאת ַהְמַסֵּמל מּוָסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּמקֹוםֶׁש )תלו 'ע שבת( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע מּוָבא ְוֵכן .ָמקֹום ְּבִגיַמְטִרָּיא )'וכו 'ה פעמים

  .'י ָּבאֹות ש"ב ת"ְּבא ִמְתַחֶּלֶפת 'מ ְּדאֹות יֹוֵסף ֶׁשל ַהְיסֹוד  

 ְהֶיהִי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִלְתִפָּלתֹו ָמקֹום ַהּקֹוֵבַע ָּכל ,הּוָנא ַרב ָאַמר ,ֶחְלּבֹו ַרִּבי ָאַמר :)ו ברכות( אָרָמְּגַּב

 ָמקֹום ַעֵבֹוּקַהֶׁש יםִארֹו .ּוָאִבינ ַאְבָרָהם ֶׁשל ִמַּתְלִמיָדיו ,ָחִסיד ִאי ,ָעָניו ִאי ָעָליו אֹוְמִרין ּוְכֶׁשֵּמת .ְּבֶעְזרֹו

 דסֹוְּב אהּוֶׁש ׁשָּדְקִּמַה ראֹוְל ִמְתַחֵּבר אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ינּוֵרָבְד יִּפ לַע רָאבְֹמּו .הָוָנֲעַל ְךָּיַׁש הֶּז הַמ הָראֹוְכִלְו ,יוָנָע אָרְקִנ ִלְתִפָּלתֹו

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .הָּצַּמַה ראֹו יאִהֶׁש הָוָנֲעַל הֶכזֹוְו ׁשָּדְקִּמַה ראֹו תֶא תֶלֶּמַסְמַה הָּצַּמַה ראֹוְל םַּג רֵּבַחְתִמ אהּו ,םקֹוָמ

 ִעְנַין )א אור תורה בשלח( ה"ָלְּׁשַּב אָבמּו ןֵכְו .ה"קבַּב תקּוֵבְּד לֶׁש בָּצַמ תֶלֶּמַסְמּו ,הָנעֹו תֹוּיִתאֹו הָוָנֲעֶׁש 'ִציִצית ַחְׁשַמל'

 ּוִבְקֻדַּׁשת .ִליִציָאה ֵהן ְלהֹוָצָאה ֵהן ָמקֹום ֻהְקַּבע ַׁשָּבת ִּבְקֻדּׁשֹות ,ַהְּקֻדּׁשֹות ְּבָכל ִּתְמָצא ָמקֹום ְקִביעּות

 ַהּתֹוָרה ְקֻדַּׁשת ְּבִלּמּוד ְוֵכן ."ֵיֵצא לֹא ַהִּמְקָּדׁש ּוִמן" רַמֱאֶנְו ,חּוץ ַוֲעבֹוַדת ִניםְּפ ֲעבֹוַדת ֻהְקַּבע ַהִּמְקָּדׁש

 ַהּקֹוֵבַע ָּכל ָאַמר ַהְּתִפָּלה ִּבְרּכֹות ִּבְקֻדַּׁשת ְוֵכן ,יוָּתְחַּת נֹוְפִלים אֹוְיָביו ֹותָרֹוְלת ָמקֹום ַהּקֹוֵבַע ָּכל ל"ארז

   ַהַּמְבִּדיִלין ַהְּקִלּפֹות ְּדַהְיינּו ,ִיְתַהָּלכּון ְרָׁשִעים ,ָסִביב ַהְּקֻדּׁשֹות ְסִביב ִּכי ְּבֻכָּלם ְוַהַּטַעם .'כּוְו ִלְתִפָּלתֹו ָמקֹום

   .ְּפִניָמה ּוָּדהְּכב ָכל ִּכי חּוָצה ִיְרֶאה ְולֹא ,ְּפִניָמה ַהְּקֻדָּׁשה ִעם ֶׁשִּמְתַיֵחד ִיחּוד הּוא ָמקֹום יעּותּוְקִב ,ַּבֲעֹונֹוֵתינּו

 תֹוּיִתאֹו יֵרֲחַא תאֹוָּב ןָטָק תֹוּיִתאֹו ןֵכָלְו ,הָוֲאַּג תֶלֶּמַסְמ ץֵמָחֶה תיַחִפְּתֶׁש א"ְׁשִליָט ץוְרַוְׁש לֵאמּוְׁש 'ר ג"רהָהֵמ

 ו"קנ ןֵה הָּצַמ רַחַא תאֹוָּבַה תֹוּיִתאֹוָהְּד יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו .םָתאֹו יןִטְקַמּו יםִאֵּג ילִּפְׁשַמ ה"ָּבָּקַהֶׁש זֵּמַרְל ,ץֵמָח

 ו"קנ ןֵכְו .יַעִּפְׁשַּמַה דסֹוְי תיֹוְהִל הֶכזֹו הָּצַמ תיַנִחְבִּב מֹוְצַע יןִטְקַּמֶׁש יִמְּד ,דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא םֵהֶׁש

 א"ֵּפ ן"יִׁש ל"ֵפָׁש אֹוִתּיֹות ִמּלּוי ןֵכְו .יםִלָפְׁש יַּהִּבְגַמ ה"ָּבָּקַהְּד ,הֶלֲעַנ תיֹוְהִל הֶכזֹו מֹוְצַע יןִטְקַּמֶׁש יִמְּד ,הֶלֲעַנ ְּבִגיַמְטִרָּיא

 דסֹוְיַה ְךֶרֶּד רּוּבִחַה יאִה הָוָנֲעָהְו תלּוְפִּׁשַה תַּדִמ לֶׁש תּוּייִמִנְּפַהְו ,תּוּייִמִנְּפ לַע זֵּמַרְמ יּוּלִמְּד יקִּדַצ יׁשִא ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"ֶמָל

 ְוֵכן

 ינּוִצָמ

 ָׁשַמְעִּתי



ה 

   תֶא לֹו ׁשֵי הָוָנֲע לֹו ׁשֵּיֶׁש יִמְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו ,הָכָרְּב ןֹוׁשְל יאִה הָוָנֲעֶׁש )ב ,א פאה( הָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .יקִּדַצ יׁשִא אָרְקִּנַה

   .דסֹוְיַהֵמ הָכָרְּבַה  

 ֶאת ְמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהְּקָעָרה ְלַרֵּמז ,ַהֵּסֶדר ֵליל ְּבַקֲעַרת ַמּצֹות 'ג ָלִׂשים ל"ֲחַז ִּתְּקנּו ְּדָלֵכן

 ֵהן ַמּצֹות 'ג ָּכְך ,ִּתְפֶאֶרת ְּגבּוָרה ֶחֶסד ְּכֶנֶגד יםִּוַק 'ג ֵיׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ּוְכֵׁשם ,ְיסֹוד ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ֵמַהַּמָּצה ַהֶּׁשַפע

 ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל י"ְּכִל ת"ר ְׂשָרֵאלִי ִויֵל ֵהןּכֹ ְוֵכן .ִּתְפֶאֶרת ְּגבּוָרה ֶחֶסד ֶׁשֵהם ִיְׂשָרֵאל ִויֵל ּכֵֹהן ְּכֶנֶגד

 ָהאֹוֵכל ֵלִוי ר"א :)סח פסחים( ִּבירּוַׁשְלִמי ָמִצינּו ְוֵכן .ְוַלְּקָעָרה ַלְּכִלי ּוַמְׁשִּפיִעים ְמַמְּלִאים ֵאּלּו 'ְּדג ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ִהיא ַמָּצה ֶׁשֲאִכיַלת ְורֹוִאים .ָחִמיו ְּבֵבית ֲארּוָסתֹו ַעל ְּכָבא ַהֶּפַסח ְּבֶעֶרב ַמָּצה

 ,ַמָּצה ֲאִכיַלת ֶׁשל ַהּמֹוִציא ְלִבְרַּכת ֶׁשַּמִּגיִעים ַעד ָרכֹותְּב ֶׁשַבע ְמָבְרִכים ַהֵּסֶדר ֶׁשְּבֵליל א"שליט ַאְיְזְנְׁשֵטיין אּוִרי מֶׁשה 'ר

 ץֵמָחֶה תֶא יןִפְרֹוּׂשֶׁש :)כח תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהִּזּוּוג קֶֹדם ֶׁשְּמָבְרִכים ִנּׂשּוִאין ֶׁשל ְּבָרכֹות ֶׁשַבע ַעל ֶרֶמז ָּכאן ְוֵיׁש

 דסֹוְי גּוּוִז לַע זֵּמַרְמ הֶז ןַמְזִּד ,יתיִעִבְּׁשַל יתִּׁשִּׁשַה הָעָּׁשַה יןֵּב ץֵמָח הֶיְהִי אּלֶֹׁש יםִרָהְזִנְו יתִּׁשִּׁשַה הָעָּׁשַה תַּלִחְתִּב

 ץֵמָח רעּוִּבֶׁש יםִארֹוְו .תכּוְלַּמַל דסֹוְיַה יןֵּב דרּוֵּפ ו"ח םרֹוְגִי הֶז ןַמְזִּב ץֵמָחְו ,עַבֶׁשָו ׁשֵׁש ַּבִּמְסָּפר ַהִּנְרָמִזים ,תכּוְלַמּו

 )כח ,כו שמות( 'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְיסֹוד ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ה"ַמָּצ ְוֵכן .תכּוְלַמּו דסֹוְי גּוּוִז רֵרעֹוְמ

 ַעל ַהּׁשֹוָרה ַהְּקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ֶאת ַהְמַסֵּמל ָקָהל ִגיַמְטִרָּיאְּב ַמָּצה ְוֵכן .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ָּקֶצהַה ֶאל הֶצַהָּק ןִמ ַמְבִרַח"

 )ז ,לז בראשית( 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו יֹוֵסף ֶׁשל ַהְיסֹוד ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ה"ַמָּצ ְוֵכן .ִמִּיְׂשָרֵאל ֲעָׂשָרה

 ֵכןְו .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג "ָּמִתיֻלֲא הָמָק" ֶזה ְּבָכתּוב ְמֻרָּמז ל"ָקָה ְוֵכן .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג ,"הָבָּצִנ םְוַג ֲאֻלָּמִתי ָקָמה"

   ְמַסֶּמֶלת ָּצהֶׁשַהַּמ ְלַרֵּמז ,"ץָוָאֶר םָׁשַמִי העֵֹׂש" )ב ,קכא תהילים( ,"ץָוָאֶר םָׁשַמִי הקֶֹנ" )כד ,יד בראשית( ַהְּכתּוִבים ת"ס ה"ַמָּצ

   .'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ָלָאֶרץ ָׁשַמִים ֶׁשְּמַחֵּבר ַהְיסֹוד ֶאת  

 ',ַלה אֹוֵמר הּוא ֶנְגּדֹו ְּבַמֲחלֶֹקת יֹוֵצא ְּכֶׁשּקַֹרח ,ָהָאָדם ִמָּכל ֶהָעָנו ַרֵּבנּו ֶׁשּמֶֹשה ִיָּתֵכן ֵאיְך ְלָהִבין ָצִריְך

 'ה ִּכי ֵּתְדעּון ְּבזֹאת מֶׁשה ַוּיֹאֶמר" )כח במדבר( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ָרִגיל ְּבעֶֹנׁש ְולֹא ְמֻיָחד ְּבעֶֹנׁש אֹותֹו ֶׁשַּיֲעִניׁש

 ָהָאָדם ָּכל תּוְפֻקַּד ֵאֶּלה ְיֻמתּון ָהָאָדם ָּכל ְּכמֹות ִאם :ִמִּלִּבי לֹא ִּכי ָהֵאֶּלה ַהַּמֲעִׂשים ָּכל ֵאת ַלֲעׂשֹות ְׁשָלַחִני

 ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת אָֹתם ּוָבְלָעה ִּפיָה ֶאת ָהֲאָדָמה ּוָפְצָתה 'ה ִיְבָרא ְּבִריָאה ְוִאם :ְׁשָלָחִני 'ה לֹא ֲעֵליֶהם ִיָּפֵקד

 ֶׁשִּבְגַלל ,ֲעָנָוה ַעל ֶאהַמְר ֶזה ֵאין ִלְכאֹוָרה ".'ה ֶאת ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם ְׁשאָֹלה ַחִּיים ְוָיְרדּו ָלֶהם

 ְּבַתְכִלית ָהָיה ֶׁשּמֶֹשה ֵּכיָון ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .'ְוכּו ַהְּמֻיָחד ָהעֶֹנׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְלָכל ְלַהְראֹות ָצִריְך ֶנְגּדֹו ָיָצא ֶׁשהּוא

 ִּפי ַעל ְוַאף ,ְלקַֹרח ַהְּמֻיָחד ָהעֶֹנׁש ֶאת ְוִלְדרֹש ְתַּפֵּללְלִה הּוא ָּכאן 'ה ֶׁשְרצֹון ֵהִבין הּוא ,"ָמה ְוַנְחנּו" ֶׁשל ַהִהְתַּבְּטלּות

 ֶׁשרֹוִאים ּוְכִפי ,ְּגרֹונֹו ִמּתֹוְך ִּדֵּבר ה"ְוהקב ,ֲאִמִּתית ִהְתַּבְּטלּות ִמּתֹוְך ָהָיה ֶזה מֶֹשה ֵאֶצל ,ְּכַגֲאָוה ִנְרֶאה ֶזה חּוץ ֶׁשְּכַלֵּפי

 ַהְיינּו ,"ִּתְתַנְּׂשאּו ַמּדּוַע" ָאַמר ֶׁשּקַֹרח ל"זצ ְּבִריְכֶטא ֶמְנְּדל 'ר ח"ָהרה ִמְּזֵקִני ָׁשַמְעִּתי ןְוֵכ .ְּתִפָּלתֹו ֶאת ִקֵּבל 'ֶׁשה

 ,"ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמָּכל ְמאֹד ָעָנו" הּוא ֶׁשּמֶֹשה ְוֵכיָון ,ִמּמֶֹשה ָעָנו יֹוֵתר ְוהּוא ַּגֲאָוה ַּבַעל הּוא ֶׁשּמֶֹשה

   ָעֶליָך ,ְוָנמּוְך ָׁשֵפל יֹוֵתר ַהְיינּו ,ָעָנו יֹוֵתר ֶׁשַאָּתה ֶׁשָּטַעְנָּת ְוֵכיָון ,ְּביֹוֵתר ַהָּגדֹול ֶהָעָנו הּוא מֶֹשה ָהֲאָדָמה ַעל ,ְלקַֹרח ָאְמרּו

  .ָהֲאָדָמה ְּבתֹוְך ְלִהָּכֵנס  

 לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָצִריְך ָחָכם ֶׁשַּתְלִמיד .)ה סוטה( ַהְּגָמָרא ַעל 'סֹוֵפר ֲחַתם'ַה םְּבֵׁש ֵּפרּוׁש )קנג 'ע( 'ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום' ְּבֵסֶפר

 ַהְּׁשִמיִנית ַהִּמְצָוה ְוִהיא ,ָיִמים ִלְׁשמֹוָנה ֶׁשִּנֶּתֶנת ,ִמיָלה ְלִמְצַות ֶׁשַהַּכָּוָנה ,ַּגֲאָוה ֶׁשל ֶׁשַּבְּׁשִמיִנית ִמְּׁשמֹוֶנה ֶאָחד

 ִנְרֶאה

 ִלְכאֹוָרה

 מּוָבא



ו 

 ְיֵדי ֶׁשַעל ַהְיינּו .ה"ִמיָל ת"ר "ַהָּׁשַמְיָמה ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמי" ַלָּכתּוב זֹוִכים ָיָדּה ְוַעל .נַֹח ְּבֵני ִמְצוֹות 'ז ַחרְלַא ,ֶׁשַּבּתֹוָרה

 ִמיָלה ְּדִמְצַות ְלהֹוִסיף הְוִנְרֶא .ָחָכם ְלַתְלִמיד ִלְהיֹות ֶׁשְּצִריָכה ,ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת זֹו ְוַגֲאָוה ,ִּדְקֻדָּׁשה ְלַגֲאָוה זֹוִכים ַהִּמיָלה

 ִמְּלַבד ְּכלּום ֵמַעְצמֹו לֹו ֶׁשֵאין ַהִהְתַּבְּטלּות ְלַמְדֵרַגת ְלַהִּגיַע ָיכֹול ָהָאָדם זֹו ִמְצָוה ּוְבכַֹח ',ַלה ָהָאָדם ֶאת ְמַחֶּבֶרת

   ְולֹא 'ה ֶׁשל ַּכְבָיכֹול ַּגֲאָוה ִהיא זֹו ְּדַגֲאָוה ,ְלִהְתָּגאֹות לָיכֹו הּוא זֹו ְלַדְרָּגה ַמִּגיַע ֶׁשהּוא ּוְלַאַחר ,ּבֹו ֶׁשְּמִאיָרה ָהֱאלֹקּות

  .ָאָדם ָּכל ַּדְרַּגת ֵאיָנּה זֹו ְּדַדְרָּגה ,ִּבְלָבד ָחָכם ְלַתְלִמיד ַׁשָּיְך ֶׁשֶּזה אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ְוָלֵכן ,ֶׁשּלֹו ַּגֲאָוה  

 ַמְדֵרַגת ֶאת ָּכאן רֹוִאים ".'ה ַוִּיְׁשַמע ִדֵּבר ָּבנּו ַּגם ֲהלֹא 'ה ִּדֶּבר מֶׁשהְּב ְךַא ֲהַרק ַוּיֹאְמרּו" )ב ,יב במדבר(

   ְוֶהֱעִביר ְּבתֹוָכם ִּדֵּבר ַּכְבָיכֹול 'ֶׁשה ,"ִדֵּבר ָּבנּו" ֶאָּלא ',ה ִּדֵּבר ֵאֵלינּו ָאְמרּו ֶׁשּלֹא ,ּוִמְרָים ַאֲהרֹן ֶׁשל ַהִהְתַּבְּטלּות

  .ַהְמַקֶּבֶלת ְיׁשּות ְולֹא ִצּנֹור ַרק ְוֵהם ,ְנבּוָאה ַּדְרָּכם  

 שמות( ֶׁשָאְמרּו ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ֵאֶצל ֶׁשָּמִצינּו ְּכמֹו .ּוִמְתָּגִאים ּתֹוְפִחים ֶׁשֵאיָנם ּוַבָּמן ַּבַּמָּצה ֶׁשֵּיׁש ָהֲעָנָוה סֹוד ְּדֶזה

 ֶאת ְמַבְּטִלים ְוַהַּמָּצה ַהָּמן ָּכְך .ְּבתֹוָכם ַהֵּמִאיר ה"מ ֵׁשם ִהיא ֶהםֶׁשָּל ַהְּמִציאּות ֶׁשָּכל ,"ָמה ְוַנְחנּו" )ז ,טז

ים ,ַהַּגְׁשִמי ָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְוַהַּגֲאָוה ַהֵּיׁשּות ִא ְר ת ּוַמ ם ֶא ֵּׁש יר ה"מ ַה ִא ֵּמ ם ֶׁש ּתֹוָכ  ,מֶֹשה ִּבְזכּות ָהָיה ַהָּמן ְוָלֵכן .ִמ

   ֶׁשִהיא ַהּתֹוָרה ֶאת ְלָהִבין ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני עֹוְזִרים ְוַהַּמָּצה ַהָּמן ְוָלֵכן .הֶשמֹ ִּבְׁשמֹו ִנְרָמז ה"מ ְוֵׁשם ".ָמה ְוַנְחנּו" ֶׁשָאַמר

   .ה"מ ֵׁשם ְּבסֹוד  

 ִּכי ָחֵמץ אלֹ ִּכי ַמּצֹות ֻעגֹת ִמִּמְצַרִים הֹוִציאּו ֲאֶׁשר ַהָּבֵצק ֶאת ַוּיֹאפּו" )לט ,יב שמות( ַהָּכתּוב ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ָיְכלּו לֹא ֵהם ,ה"מ ְּפָעִמים 'ג ְּבסֹוד ֶׁשֵהן ַמּצֹות ָלֶהם ֶׁשָהיּו ֵּכיָון ".ְלִהְתַמְהֵמַּה ָיְכלּו ְולֹא ִמִּמְצַרִים גְֹרׁשּו

 ַרִּבי :)מג מנחות( ַּבְּגָמָרא אַּכּמּוָב ,ֵמָאה ַעל ְמַרֵּמז ַמהֶׁש ֵּכיָון עֶֹמק ּוְבֶיֶתר .ה"מ ְּפָעִמים 'ב ַרק ֶׁשֶּזה ,"ַמְהֵמַּהְלִהְת"

 ".ֵמִעָּמְך ׁשֵֹאל ֱאלֶֹהיָך 'ה ָמה ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה" ֶׁשֶּנֱאַמר ,יֹום ְּבָכל ְּבָרכֹות ֵמָאה ְלָבֵרְך ָאָדם ַחָּיב ,אֹוֵמר ֵמִאיר

 ְיִניַקת ֶאת ְמַסֶּמֶלת ן"ִׁשי ְּדאֹות .ְלִהְתַמְהֵמַּה ּוָיְכל לֹא ָלֵכן .ן"ִׁשי ָהאֹות ְּכִמְנַין ֵמאֹות ְׁשלֹש ַעל ְמַרֵּמז ה"מ ְּפָעִמים 'גְו

   ִּבְגַלל ,ְלִהְתַמְהֵמַּה ָיְכלּו ֶׁשּלֹא ָהֲאִמִּתית ַהִּסָּבה ָהְיָתה ְוזֹאת ',ַהִּׁשַּנִים סֹוד' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַהִחיצֹוִנים

  .ֵמֶהם ְוַהְּבִריָחה ַהִחיצֹוִנים ֲאִחיַזת  

 'ג ַעל ְמַרֶּמֶזת ,ה"מ ּכַֹח ַעל ַהְמַרֶּמֶזת ָחְכָמהְו .ָחְכָמה ֶׁשִּנְקָרא ַאָּבא ְּבסֹוד ִהיא ְּדַמָּצה ְלָבֵאר ִנְרֶאה ַאֵחר

 ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ִּויןַק 'ג ְּכֶנֶגד ֶׁשֵהן ַמּצֹות 'ַהג סֹוד ֶאת ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ה"מ ֵׁשם ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשּזֹאת ה"מ ְּפָעִמים

 ז"לע ִּבְלׁשֹון ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ּוְכמֹו[ .ֵמַאָּבא ְּפחּוָתה ַאַחת ְּבַדְרָּגה ֶׁשִהיא ֵּכיָון ,ה"מ ְּפָעִמים 'ְּבב ִנְרֶמֶזת ִּביָנה ֶׁשִּנְקֵראת ִאָּמא

 ,ַהִּביָנה ֶׁשל ָהאֹור ִלְפֵני ַהָחְכָמה ֶׁשל ָהאֹור ֶאת ְוִהְקִּדים ַהֵּסֶדר ֶאת ָהַפְך 'ה ֶׁשְּבִמְצַרִים ְוֵכיָון ]ַמהַמה ִאָּמא ֶׁשל ַהֵּׁשם

 ָיְכלּו לֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני .ֶּפַסח ֵליל ְּבַכָּונֹות 'ש"ָהרש ְלִסּדּור ֶּפַתח' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ַהִחיצֹוִנים ֲאִחיַזת ִּבְגַלל

   ָלבֹא ֶלָעִתיד ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ְּכִדְלֵעיל ה"מ ְּפָעִמים 'ג הּוא ַאָּבא ֶׁשל ַהּכַֹח ִּכי ,ה"מ יםְּפָעִמ 'ב סֹוד ֶׁשֶּזה ,ְלִהְתַמְהֵמַּה

   ".לֹו ַחֵּכה ִיְתַמְהַמּה ִאם" )ג ,ב חבקוק( ָּכתּוב ,ֵסֶדר ִּפי ַעל ְוהֹוֶלֶכת ,ִקְמָעה ִקְמָעה ָּבָאה ֶׁשַהְּגֻאָּלה  

 ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא ".ָאִני ְוֶאְביֹון ָעִני ִּכי" ּבֹו ֶׁשָּכתּוב ְךַהֶּמֶל ָּדִוד ֶזה ,ָעִני ֶזה ִמי ,עִֹני םֶלֶח .)קנז ויצא( ַּבּזַֹהר

 ֶלָעִניְּד ,עִֹני ֶלֶחם ִנְקֵראת אִהי ְוָלֵכן ,ַעְצִמית ֵיׁשּות ּוַמְרֶאה ֶׁשּתֹוֵפַח ֶהָחֵמץ תְלֻעַּמ ,ִהְתַּבְּטלּות תְמַסֶּמֶל ְּדַמָּצה

 לֶׁש לַמֲאָכ אִהי הְּדַמָּצ ְךַהֶּמֶל לֶא הָּבָא אְּבִגיַמְטִרָּי הַמָּצ ןְוֵכ .ָּדִוד ְלַמְדֵרַגת ַׁשֶּיֶכת הַהַּמָּצ ןְוָלֵכ ,ְוִהְתַּבְּטלּות הַהְכָנָע ׁשֵי

 אָבמּוְּד .אָקְוַּד היָחִׂש ןֹוׁשְל אהּוֶׁש ,חָס הֶּפ ןֹוׁשְּלִמ חַסֶּפ אָרְקִנ ,דִוָּד םִע רֵּׁשַקְתִּמַה חַסֶּפַה גַחֶׁש הֶאְרִנ ןֵכְו .ַהֶּמֶלְך דָּדִו

 ָּכתּוב

 ְוִנְרֶאה

 ְוֵכן

 ּוְבאֶֹפן

 ָמִצינּו



ז 

   הָיָהֶׁש ןיָוֵּכ ,"יִל ִׂשיָחה ֵעדֹוֶתיָך ִּכי" ְךֶלֶּמַה דִוָּד רַמָא ןֵכָל ,תלּוְפִׁשְו הָוָנֲע ןֹוׁשְל יאִה היָחִּׂשֶׁש )הקדמה( 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב

   .הָוָנֲעָה יתִלְכַתְּב  

 ֲעָזָרהָּב ְיִׁשיָבהַה ִאּסּור תֶא ְלָבֵאר ִנְרֶאה .דִּבְלַב דָּדִו תֵּבי יְלַמְלֵכ אֶאָּל הֲעָזָרָּב הְיִׁשיָב ןֵאי .)כה יומא( ָראַּבְּגָמ

 ַהְראֹותְל צֶֹרְך ָהָיה ,ְּבמּוָחׁש ֱאלֹקּות ְוִגּלּוי ,ַהְּׁשִכיָנה ַהְׁשָרַאת הָהְיָת ַהִּמְקָּדׁש תֶׁשְּבֵבי ֵמַאַחר ,ָאָדם ְלָכל

 תְמַסֶּמֶל הְּדִהְׁשַּתֲחָוָי ,ְוַרְגַלִים ָיַדִים ְּבִפּׁשּוט ִהְׁשַּתֲחָוָיה ּוִבְפָרט ,ַּבִּמְקָּדׁש םִמְׁשַּתֲחִוי ָהיּו ןְוָלֵכ ',ַלה ְוַהְכָנָעה ,ִהְתַּבְּטלּות

 ְּבאֹורֹו ִּבּטּול ִעְנַין ִהיא ִּכי ,ֲאִצילּות ִּבְבִחיַנת ִהיא ָאהִהְׁשַּתֲחָו )ט"פל( 'ַּתְנָיא'ַּב אַּכּמּוָב .'ַלה ֻמְחֶלֶטת ִהְתַּבְּטלּות

 ַעל ַמְרֶאה הּוא ,יֹוֵׁשב ִּדְכֶׁשָאָדם ,ֲעָזָרהָּב ָלֶׁשֶבת ָאָדם ְלָכל ָאסּור ָהָיה ְוָלֵכן .ַמָּמׁש ְּכלֹא ַקֵּמיּה ֲחִׁשיב ִלְהיֹות ,ְךַרָּבִיְת

 ַמְלֵכי ְּדֵאֶצל ,ָלֶׁשֶבת ֻמָּתר ָהָיה ָּדִוד ֵּבית ּוְלַמְלֵכי .ְוַהְכָנָעה ִהְתַּבְּטלּות יֹוֵתר ֵיׁש ֲעִמיָדהְּדַב ,ִמֶּׁשעֹוֵמד יֹוֵתר ַעְצִמית ֵיׁשּות

 ֶמֶלְך ֵאֶצל ְוֵכן ,"ָאנִֹכי ְוֶאְביֹון ָעִני ִּכי" ָּדִוד ֵאֶצל )כב ,קט תהלים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ֻמְחָלט ְּבאֶֹפן ַהִהְתַּבְּטלּות ָהְיָתה ָּדִוד ֵּבית

 ת"ר ,לּוםְּכ ַּגְרֵמיּהִמ יּהֵל ְּדֵלית ֶאָּלא ,ְּבָממֹון ֲעִנּיּות לֹא ֶזה ְוָעִני ,"ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" )ט ,ט זכריה( ָּכתּוב ַהָּמִׁשיַח

 ֶאְצָלם ָהְיָתה ְּכֶׁשָּיְׁשבּו ְּדַגם ,ֲעָזָרהָּב תָלֶׁשֶב ָיְכלּו ְוָלֵכן ,ְּכָלל ַעְצִמית ֵיׁשּות לֹו ְוֵאין ',ַלה ְלַגְמֵרי ּוִמְתַּבֵּטל ,ְך"ֶלֶמ

 לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ דִוָּדֶׁש א"שליט ז"רמָהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .ְּכָלל ֲעֵליֶהם ִהְׁשִּפיָעה לֹא ְוַהְיִׁשיָבה ,ִניִמּיּותְּפַּב תֻמְחֶלֶט ִהְתַּבְּטלּות

 "תֹוּדֻמֲח יׁשִא אלֵּיִנָּד" )יא ,י דניאל( בתּוָּכַה לַע דִוָּד תַדצּוְמִבּו י"רשְּב אָבמּוְּד ,י"ִדמּוֲח ת"רְו ד"ֶלֶיְּכ ת"ס םָּיַקְו יַח

 .הָוָנֲעָה יתִלְכַתְּב דֶלֶיְּכ מֹוְצַע יבִׁשְחֶה ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו .רהֹוָט יׁשִא אהּוְו ,תדֹומּוֲח תלֹוֲעַמ לֹו ׁשֵּיֶׁש ֹוׁשרּוֵּפ "תֹוּדֻמֲח"ֶׁש

 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .תלּוְּטַּבְתִהְו היָקִתְש לֵּמַסְמַה ,ם"ּדִֹי ת"ר לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ דִוָּד ןֵכְו .נּוְרַאֵבְדִּכ תדֹומּוֲח תלֹוֲעַמ לַעַּב הָיָהְו

 יאִהֶׁש 'ת תאֹוָה ַנתִּבְבִחי יאִהְו ,םלּוְּכ אֵמְרַּגִמ יּהֵל יתֵלֶׁש זֵּמַרְל .'ת םלּוְּכ תֹוּיִתאֹו יאִה תכּוְלַמֶׁש א"שליט 'ג ןָתָנֹוהְי

 אָרֲחַא אָרְטִּסַה יןֵא ,ל"ָלרמח 'יםִּיַח ץֵע ְךֶרֶּד' רַמֲאַמְּב אָבּוּמַּכ .ּהָּב היָזִחֲא הָּפִלְּקַל ׁשֵיְו ,תֹוּיִתאֹוָה ףסֹוְּב הָנרֹוֲחַאָה

   לֶגֶרָה ףסֹו ,ת"יֵּב ף"ֶלָאְּבֶׁש ו"יָּת תֹוא הֶז דסֹוְו ,תגֹוֵרְדַּמַה לָכְּבֶׁש הָנֹוּתְחַּתַה הָגֵרְדַּמַה ןִמ םִא יִּכ תֶקֶניֹו

  .אתּזַֹה לֶגֶרָה םּוּקִע ןַיְנִע אהּוְו ,יםִקְניֹו ּהָּנֶּמִּמֶׁש הָנרֹוֲחַאָה אתּזַֹה הָגֵרְדַּמַה יאִה ּהָּלֶׁש הָנֹוּתְחַּתַה  

 תֹוּיִתאֹו אהּו ,יַׁשִי .תּוׁשֵי לַע יםִזְּמַרְמ דִוָּד לֶׁש םיִרהֹוַה תמֹוְּׁשֶׁש א"שליט גְרּוּבְזיְנִּג קָחְצִי 'ר ג"רהָה םֵשְּב אָבמּו

   תַחַּפְׁשִמְּבֶׁש ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא .ְוַקֶּיֶמת תֶבֶצִנ יאִהֶׁש תּוׁשֵי לַע תֶזֶּמַרְמ ,תַבְצִנ ֹוּמִא םֵׁשְו .ףֹוּסַהֵמּו הָלָחְתַהַהֵמ ׁשֵי

  .ץחּו יֵּפַלְּכ תּוׁשֵי לֶׁש בָּצַמְּב יּוָהֶׁשְּכ םַּג תלּוְּטַּבְתִהַה תַּגְרַדְּב יּוָה יִּכ ,תּוׁשֵּיַּב ןרֹוָּסִח הָיָה אלֹ דִוָּד  

 ה"הוי ִלְפֵני ָהָאֶרץ ַעם ּוְבבֹוא :ֵיֵצא ּוְבַדְרּכֹו ָיבֹוא ַהַּׁשַער אּוָלם ְךֶּדֶר ַהָּנִׂשיא ּוְבבֹוא" )ח ,מו יחזקאל(

 ַׁשַער ְךֶּדֶר ֵיֵצא ֶנֶגב ַׁשַער ְךֶּדֶר ְוַהָּבא ֶנֶגב ַׁשַער ְךֶּדֶר ֵיֵצא תְלִהְׁשַּתֲחֹו ָצפֹון רַׁשַע ְךֶּדֶר ַהָּבא ַּבּמֹוֲעִדים

 דֶאָח רְּבַׁשַע םִנְכָנִסי םְוָהָע ,רַׁשַע ֵמאֹותֹו אְויֹוֵצ סִנְכָנ ,ֹותְלִהְׁשַּתֲחו ַהִּמְקָּדׁש תְלֵבי אֶׁשָּב אֶׁשַהָּנִׂשי םרֹוִאי ."ָצפֹוָנה

 הִיְרָא ריֹוֵת ֵיׁש ַהִּמְקָּדׁש תְלֵבי םֶׁשִּנְכָנִסי ןְּדִבְזַמ ,רַאֵח רְּבַׁשַע תָלֵצא םָהָע םְצִריִכי ןְּדָלֵכ הִנְרֶא .רַאֵח רְּבַׁשַע םְצִאיְויֹו

 תְלֻעַּמ .תְלִהְתַּבְּטלּו ְמִביאֹו הְוֶז ִּמְקָּדׁשַּב הַהּׁשֹוָר הַּבְּׁשִכיָנ לִנְתָק אהּו סִנְכָנ םֶׁשָהָאָד ןְּדִבְזַמ ,הַהְיִציָא ןִמְּזַמ תְוִהְתַּבְּטלּו

 ןָלֵכ .תַהִהְתַּבְּטלּו ןִעְנַי תְקָצ ֶאְצלֹו ןִנְצַטֵּנ ,איֹוֵצ אְוהּו ַהִּמְקָּדׁש רַלֲאִוי תְקָצ לִנְתַרֵּג רֶׁשְּכָב רְלַאַח הַהְיִציָא ןִּבְזַמ תזֹא

 ְּכמֹו תַהִהְתַּבְּטלּו תִמַּד תֶא וָעָלי ַּתְׁשִּפיַע דָּתִמי ,הֶז רְּבַׁשַע ֶׁשִהָּתְקלּותֹו יְּכֵד רַׁשַע אֹותֹו ֶּדֶרְך ֵיְצאּו אֶׁשּלֹ הָקְבָע הַהּתֹוָר

   תְרַּגְּבַד רִנְׁשָא ִּביִציָאתֹו םֶׁשַּג אַהָּנִׂשי ְוִאּלּו .תַהִהְתַּבְּטלּו לֶׁש םָמקֹו ְּבאֹותֹו תִהְצַטְּננּו הִּתְהֶי אְולֹ .הָהִראׁשֹוָנ םַּבַּפַע

  .רַׁשַע ֵמאֹותֹו תָלֵצא לָיכֹו ,תַהִהְתַּבְּטלּו  

 ָמִצינּו

 ןֵכְו

 בָּכתּו



ח 

 ַהָּקדֹוׁש רָמַס ַהִּמְקָּדׁש תֵּבי תְמִגַּל רָאַמ קִיְצָח רַּב לְׁשמּוֵא 'ר םְּבֵׁש 'ָיִיְרְמ 'ר )טו שמואל הגדת( ַּבִּמְדָרׁש

 ְקָרא" רֶׁשֶּנֱאַמ הַּבֲעִמיָד ִליהֹוֻׁשַע ְמָסָרּה המֶׁש ,"ִדיִעָּמ ֲעמֹד ּפֹה ְוַאָּתה" רֶׁשֶּנֱאַמ הַּבֲעִמיָד הּוא ָּברּוְך

 ,הַּבֲעִמיָד םִלְנִביִאי ּוְמָסרּוָה םַהְּזֵקִני ָעְמדּו ',ְוכּו הַּבֲעִמיָד םַלְּזֵקִני ְמָסָרּה ְיהֹוֻׁשַע ,"ְוִהְתַיְּצבּו ְיהֹוֻׁשַע ֶאת

   הֶז םְּדָמקֹו הֲעִמיָד תִּבְבִחיַנ אהּו ַהִּמְקָּדׁש תֶׁשֵּבי הְלמֶׁש זָרַמ ה"ְּדהקב הִנְרֶא .'ְוכּו הַּבֲעִמיָד דְלָדִו ְמָסרּוָה םּוְנִביִאי

  .תַהִהְתַּבְּטלּו םְמקֹו אהּו  

 ַעל 'ה ֶאת האֹוֶד ַהַּפַעם" )לה ,כט בראשית( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ְיהּוָדה תִמֵּלַד הִהְתִחיָל ָּדִוד ֵּבית ְּבַמְלכּות ַהִהְתַּבְּטלּות

 ֵמַעְצמֹו לֹו ְוֵאין ',ה ֵמֵאת ֶׁשַהּכֹל ֶּבֱאֶמת מֹוֶדה ֶׁשָאָדם ,ִהְתַּבְּטלּות ִהיא ְוַההֹוָדָאה "ְיהּוָדה ְׁשמֹו ָקְרָאה ֵּכן

 ָמֲאסּו ֶאֶבן" )כב ,חיק תהלים( ָּכתּובֶׁש ְּכמֹו ְלֶאֶבן ִנְמְׁשָלה ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות ְוֵכן .''הַל תִהְתַּבְּטלּו' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְּכלּום

 ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ָעֶליָה ּדֹוְרִכים ֶׁשֻּכָּלם ֶׁשרֹוִאים ,ָּדָבר ִמָּכל יֹוֵתר ַהִּבּטּול ְּתכּוַנת תֶא ָּבּה ֵיׁש ַהַּגְׁשִמית ְוָהֶאֶבן ."ַהּבֹוִנים

 דֶׁשָּדִו בַהָּכתּו ת"ר ,תַהַּמְלכּו תֶא לַהְמַסֵּמ ג"ֶאְתרֹ ןְוֵכ .:)מג ויגש( 'אֹור ֹוָרהת'ְּב ַּכּמּוָבא ,אּותְוִהְתַנְּׂש ְּבגַֹבּה ֶׁשָּגֵדל צֹוֵמַח

 הָנָּׁשִמ נֹויָלִאְּב רָּד גרְֹתֶאָה ןֵכָּלֶׁש 'ִיְצָחק ֵלִוי ִלּקּוֵטי' ֵּסֶפרַה יףִסמֹוּו ".ֲאָוהַּג ֶגלֶר בֹוֵאִניְּת לַא" )יב ,לו תהילים( לִהְתַּפֵּל

   אלֹ דָחֶא ףַא ןֵכָל ,םָּלֻּכ יֵּפַלְּכ הָעָנְכַהְו תלּוְּטַּבְתִה לֹו ׁשֵּיֶׁש םּוּׁשִמ ',כּוְו םחְֹו רקֹ לֶׁש יםִבָּצַּמַה לָּכ תֶא דֵרֹוׂשְו ,הָנָׁשְל

  .לֹו יקִּזַמ  

 ָקם 'ְוגֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשלֹמֹה ְּכַכּלֹות יַוְיִה" ֶׁשֶּנֱאַמר זֹוֵקף ֵאינֹו ׁשּוב ֶׁשָּכַרע ֵּכיָון ְךַהֶּמֶל :)לד ברכות( ַּבְּגָמָרא

 ּוְלַהְׁשִּפיל ְלַהְכִניַע ְךָצִרי ְּביֹוֵתר ָּגדֹול ֶּׁשהּוא ַמה ָּכל י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ".ִּבְרָּכיו ַעל ִמְּכרַֹע 'ה ִמְזַּבח ִמִּלְפֵני

   ֶׁשל ְּבַמָּצב ִנְׁשַאר ְוִהְׁשַּתֲחָוה ,ֶׁשָּכַרע ֵּכיָון ,ַּדְוָקא ַהֶּמֶלְך ֵאֶצל ָהיּוֶׁש ,ַהֻּמְחֶלֶטת ְוַהִהְתַּבְּטלּות ַהַהְכָנָעה תֶא רֹוִאים ,ַעְצמֹו

   .ַהְּתִפָּלה סֹוף ַעד ,ִהְׁשַּתֲחָוָיה  

 ֵאּלּו תנֹוְּבִחי 'ב ְוַעל ,ֲאַנְחנּו לֹו ּוְכִתיב ְקִרי ֵיׁש ,"ֲאַנְחנּו ְולֹא ָעָׂשנּו הּוא" )ח"תרל שופטים( 'תֶמֱא תַפְּׂש'ַּב

 מֹוְצַע הֶׂשעֹוְו מֹוְצַע לֵּטַבְּמֶׁש יִמ ינּוְיַה ,ֵאָליו ִמְתָקֵרב ָהָאָדם ִּבּטּול ְּכִפי ָּבֶזה ָּתלּוי ֶזה ִּכי ,ֱאלּול אָרִנְק

 יִדדֹו'ְל הֶכזֹו ',יִדדֹו'ְל ֹוּלֶׁש יִנֲאָה תֶא רֵסֹוּמֶׁש יִמ ,ללּוֱא ׁשֶדחֹ לֶׁש דֹוּסַה הֶזְו ,לֹו תיַנִחְבִּב 'הַל ְמֻקָּׁשר תיֹוְהִל הֶכזֹו ,אלְֹל

 הֶאְרִנ .לֹו תיֹוְהִל ִּבְפִנים סֵנָּכִהְל הֶכזֹו ,אלֹ מֹוְצַע תֶא תֹוׂשֲעַל הֶכֹוּזֶׁש יִמְּד ,ללּוֱא הָּלִּמַה ְךתֹוְּב ןֵה ֹול תֹוּיִתאֹוָה ןֵכְו .'יִל

   ַוֵּיֶלְך' רְּבַמֲאַמ ֵּבַאְרנּוֶׁש יִפְכּו ,תלּוְּטַּבְתִהַה תכּוְזִּב 'יִל יִדֹוּד'ַה תַּגְרַדְל הָכָּזֶׁש זֵּמַרְל ,דֹוּד ןֹוׁשְּלִמ דִוָּד אָרְקִנ ְךֶלֶּמַה דִוָדְּד

  .רֵתיֹוְּב הָהבֹוְּגַה הָּגְרַּדַה לַע תֶזֶּמַרְמ יִדֹוּד תיַנִחְּבֶׁש 'ָחָרָנה  

 ֶאת ַהֻּלחֹת ַעל ְוָכַתְבִּתי ָּכִראׁשִֹנים ֲאָבִנים ֻלחֹת ְׁשֵני ְלָך ְּפָסל מֶׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר" )א ,לד שמות(

 לַע זֵּמַרְּמֶׁש ,"ְלָך ְּפָסל" ןֹוׁשָּלַה ַעּוּדַמ ְוִלְכאֹוָרה ".ִׁשַּבְרָּת ֲאֶׁשר ָהִראׁשִֹנים ַהֻּלחֹת ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים

 תֶא יםִמָׂש ןיָכֵה ילּוָּתֶׁש יםִרֲאָבְמּו ".ֶפֶסל ְלָך ַתֲעֶׂשה לֹא" )ד ,כ שמות( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .לֶסֶּפ אתֵרְקִּנֶׁש הָרָז הָדבֹוֲע

   םִאְו .הָרָז הָדבֹוֲעַו ,"לֶסֶפ ָךְל" הֶז ,םָדָאָה לֶׁש תּוׁשֵּיַהְו תּוּיִכנֱֹאָה תֶא לֵּמַסְמֶׁש "ָךְל"ַה תֶא אׁשרָֹּב יםִמָׂש םִא ;"ָךְל"ַה

  ."ֻלחֹת ְׁשֵני ְלָך ְּפָסל" הֶז ,תֹוּוׁשְי תֶא לֵּטַבְמ םָדָאָהְו ,"ְלָך לְּפָס" ,ףסֹוְּב "ָךְל"ַה תֶא יםִמָׂש  

 ּכֹל ְוׁשְֹטֵריֶכם ִזְקֵניֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ָראֵׁשיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ִלְפֵני ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום ִנָּצִבים ַאֶּתם" )ט ,כט דברים(

 ֶׁשּיֹוֵתר ּוִמי ,ֲעִמיָדה ְלׁשֹון אהּו ְּדִנָּצִבים רְלָבֵא הִנְרֶא .קֶֹדם ָחׁשּוב ֶהָחׁשּוב י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר ".ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש

 יֹוֵתר ְּבַמְדֵרָגה ֶׁשָהָאָדם ִּדְכָכל ,ּוְבִהְתַּבְּטלּות ַּבֲעִמיָדה יֹוֵתר ִלְהיֹות ֶׁשָּצִריְך נּויַהְי ,ִנָּצִבים ַלִּמָּלה ָקרֹוב יֹוֵתר הּוא ָחׁשּוב

 ָמִצינּו

 ְוִעְנַין

 ָמִצינּו

 אָבמּו

 בתּוָּכ

 ָּכתּוב



ט 

 ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו ',ַלה ּוִמְתַּבֵּטל עֹוֵמד ִּבְבִחיַנת ִלְהיֹות יֹוֵתר ְוָצִריְך ',ה ּוְבַגְדלּות ,ְּבַאְפִסּיּותֹו ְלַהִּכיר יֹוֵתר ָצִריְך אהּו ,ְּגבֹוָהה

 ְּבַמְדֵרָגה ֶׁשָהָיה יָוןֵּכ ,"ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמּכֹל ְמאֹד ָעָנו מֶׁשה ְוָהִאיׁש" )ג ,יב במדבר( ַרֵּבנּו מֶׁשה ַעל

   ְּבֶאֶרץ דאְֹמ ֹולדָּג ֶׁשהמ ִאיׁשָה" )ג ,יא שמות( בַּבָּכתּו תְמֻרֶּמֶז ה"ֲאָדָמ ןְוֵכ .ָאָדם ִמָּכל ָעָנו ָהָיה ִמֵּמיָלא ,ָאָדם ִמָּכל ְּגבֹוָהה

  .הֲאָדָמ תִּבְבִחיַנ ,ַעְצמֹו יְּבֵעיֵנ ָעָנו רִנְׁשַא אהּו המֶׁש תֶא ִּגְּדלּוֶׁש ןַּבְּזָמ םְּדַג ,תאֹוִתּיֹו 'ד לֶׁש ָהפּוְך גְּבִדּלּו "ִמְצַרִים  

 ַהּכֹל לֵּבַקְל ןָלְבַס אהּו ,ה"קבַל רָּבֻחְמּו וָנָע אהּוֶׁש יִמְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ְוַסְבָלן ָׁשֵפל "ָעָנו" )ג ,יב במדבר( י"ִּׁשַרְּב ינּוִצָמ

   יֹאְכלּו" )כז ,כב תהילים( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,יםִוָנֲע לֶצֵא עַבׂש ָמִצינּו ןֵכְו .ֹוּדַבְּלִמ דעֹו יןֵאְו הָלְעַמְלִמ אָּב לּכַֹה יִּכ ,ְּבַאֲהָבה

  .הָרמּוְּג הָבֲהַאְּב 'ה תרֹוֵזְּג לֵּבַקְמּו ',ה ןצֹוְר הֶז יִּכ ,ַעֵבָׂשְו קֹוְלֶחְּב ַחֵמָׂש ידִמָּת וָנָעָהֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,"ְוִיְׂשָּבעּו ֲעָנִוים  

 יתִלְכַתְּב יּוָהֶׁש ןיָוֵּכ ,רהֹוְנ יִּגַס ןֹוׁשְלִּב ןאֹוָּג םֵׁשְּב אּוְרְקִנ יםִנאֹוְּגַהֶׁש 'תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמ' םֵׁשְּב 'ׁשֶדּקַֹה יֵּכְרֶע' ְּבֵסֶפר

 ַהְמַדֵּבר ָּכתּובַה ןֵכְו .ׁשֵׁש רַּפְסִמְל ְךָּיַּׁשַה דסֹוְי יקִּדַצ תיַנִחְבִּב יּוָה םֵהֶׁש זֵּמַרְל ,יםִּׁשִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ןאֹוָּג ןֵכְו .הָוָנֲעָה

   תַעָּפְׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמ ְלֶאָחיו יֹוֵסף ִהְתַּגּלּותְּד ן"אֹוָּג ת"ר "ּוׁשָּגִּיַו יַלֵא אָנ ּוׁשְּג" )ד ,מה בראשית( ְלֶאָחיו יֹוֵסף ִהְתַּגּלּות ַעל

  .הָנעֹו יאִהֶׁש הָוָנֲעָה תיַנִחְּב תֶא לֵּמַסְמ ןאֹוָּגְו ,'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,הָנעֹו תיַנִחְבִּב תכּוְלַּמַל דֹוסְיַה  

 הָגְרְטִקְו ,ִּתְפֶאֶרת ִחיַנתְבִּב הָּגְרַּד ּהָתאֹוְּב ּוְלָבָנה ַחָּמהַה יּוָה םָלעֹוָה תיַאִרְבִּבֶׁש )תפא 'ע פורים( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע

 הָצרֹו ְּתַא םִא ּהָל רַמָא ה"ְוהקב ,תנֹוֹואׁשִרָה תירֹוִפְּסַה 'גַּב תיֹוְהִל הָהבֹוְּג רֵתיֹו הָּגְרַדְל תלֹוֲעַל הָצרֹו יאִהֶׁש הָנָבְּלַה

 תירֹוִפְס 'גַל תלֹוֲעַל אבָֹל ידִתָעֶל יִּכְזִּת זָאְו ,הָּמַחַל תַחַּתִמ תכּוְלַּמַּב תיֹוְהִל ְךֵמְצַע תֶא יִטֲעַמ ,הָהבֹוְּג זֹוָּכ הָּגְרַדְל תלֹוֲעַל

 לָּכ היָכִרְצּו ,םלּוְּכ ּהָמְצַעֵמ ּהָל יןֵאֶׁש תכּוְלַּמַל תֶכֶּיַּׁשֶׁש הָנעֹו יאִה הָוָנֲעַּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .הָּמַחַה לַעֵמ תיֹוְהִל תנֹוֹואׁשִר

 ,רֵתיֹוְּב תהֹובֹוְּגַה תֹוּגְרַּדַל ילִּפֲעַהְל הָצרֹו יאִה םִאֶׁש הָנָבְּלַל רַמָא ה"ְוהקב .ָהֶאְמַצע ַעּמּודֵמ עַפֶּׁשַה תֶא לֵּבַקְל יֵדְּכ הָנעֹו ןָמְּזַה

 ּהָמְצַעֵמ ּהָל הֶיְהִי אּלֶֹׁש תּוכְלַּמַה תיַרִפְסִל תֶדֶרָל היָכִרְצ יאִה ןֵכָל .הָנעֹו יאִהֶׁש הָוָנֲעָה יתִלְכַתְּב תיֹוְהִל יַעִּגַהְל היָכִרְצ יאִה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ָׁשָפל ְוֵכן .רֵתיֹוְּב תהֹובֹוְּגַה תֹוּגָרְּדַל יַעִּגַהְל אבָֹל ידִתָעֶל הֶּכְזִּת הֶז תכּוְזִבּו ,תלּוְּטַּבְתִהְּב תיֹוְהִל לֵּגַרְתִתְו םלּוְּכ

 ,ִמְׁשָּכן אֹו ְּדרֹור אֹו ֶׁשֶקט אֹו קֶׁשט אֹו ְׁשִמיִני אֹו ַאַחת אֹו ָקדֹוׁש ,תנֹוֹואׁשִר תירֹוִפְּסַה 'ג ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים ַהֵּׁשמֹות

 רֵתיֹוְּב יםִהבֹוְּגַה תמֹוָלעֹוָה לַע יםִזְּמַרְמַה יםִקסּוְּפַה ת"ר ו"ָנָע ןֵכְו .'ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחְּבִרים ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו

   םֶהָל ׁשֵּיֶׁש ,יםִנֲהּכֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא הָוָנֲעֶׁש א"שליט רצּו 'ש 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".יםִּדֻרְבּו יםִּדֻקְנ יםִּדֻקֲע" )יב – י לא בראשית(

  .ייִנִמְּׁשַל רּוּבִח  

 ָעֵקב ֲעָנָוה ָעָׂשת ְלרֹאָׁשּה ֲעָטָרה ָחְכָמה ֶּׁשָעָׁשת ַמה ֶאְלָעָזר ַּבר ִיְצָחק יִּבַר רַמָא :)ח שבת( ִּבירּוַׁשְלִמי

 'יםִּיַח תרֹוְצאֹו'ְּב אָבמּו ."'ה ִיְרַאת ֲעָנָוה ֵעֶקב" ּוְכִתיב "'ה ִיְרַאת ָחְכָמה ֵראִׁשית" ִּדְכִתיב ,ְלסּוְלְייָתא

 הָאְרִי הֶשמֹ לֶצֵאֶׁש .)כה מגילה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכָלְו ,הָאְרִּיִמ הָלְעַמְל יאִה הָוָנֲעֶׁש אןָּכִמ יםִארֹוֶׁש )ג"פ ולאה רחל( ל"יַזִרֲאָהְל

 אתּזַֹה תּוׁשֵּיַהְו ,תֶמֶּיֻסְמ תּוׁשֵי ׁשֵי ןִיַדֲעֶׁש בָּצַמ תֶלֶּמַסְמ הָאְרִּיֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנ .הָוָנֲעָה תַּגְרַדְּב הָיָה אהּוֶׁש ןיָוֵּכ ,ןָטָק רָבָּד יאִה

 ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ ,נֹוצֹוְר תֶא הָׂשעֹוְו 'ה תמּוְמרֹוְּב תֶנֶנֹוּבְתִמ אתּזַֹה תּוׁשֵּיַה תמּוְמרֹוָה תַאְרִיְּב ֹוא ,נֹוצֹוְר תֶא הָׂשעֹוְו 'הֵמ תֶדֶחַפְמ

 לָּכֶׁש ,"הָמ ְוַנְחנּו" )ז ,טז שמות( ֶׁשָאְמרּו ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ֵאֶצל בתּוֶׁשָּכ ֹוּוְכמ ,תּוׁשֵי םּוׁש לֹו יןֵא םָדָאָהֶׁש בָּצַמ תֶלֶּמַסְמ הָוָנֲע

 לכֹוָיְבַּכֶׁש מֹוְּכ 'ה ןצֹוְר תֶא הֶׂשעֹוֶׁש ינּוְיַה ',ה ןצֹוְרִל הָלֵטְּב תֹויאּוִצְמ לָכְו ,םָכתֹוְּב ירִאֵּמַה ה"מ םֵׁש יאִה םֶהָּלֶׁש תיאּוִצְּמַה

   בתּוָּכַה ןֵכְו .הָוָנֲעָה תַּגְרַדְּב הֶז לַעֵמ אהּוֶׁש תיֹוֱה ,ןָטָק רָבָּד יאִה הָאְרִּיַה הֶשמֹ לֶצֵא ןֵכָלְו ,נֹוצֹוְר תֶא הֶׂשעֹו מֹוְצַעְּב 'ה

  .ו"ָנָע ת"ר "תאֹוָלְפִנ היָטִּבַאְו ייַנֵע לַּג" )יח ,קיט תהילים(  

 ןֵכְו

 אָבמּו

 מּוָבא

 ָמִצינּו



י 

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

ולפי זה , את העולם כשנה שלמהל לא מונים את השבוע של ברי"בארנו במאמר שלפי חז

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 ָתָּלֻאְּגַהא ֶׁש"ָרְּגא ַּבָבמּו
  .יםִׁשָדה ֳחָעְׁש ִּתְךֶׁשֶמים ְּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַתְל

 ְךֶׁשֶמְּב יםִמָכֲח ייֵדִמְלַתְל לדֹוָּג קַחֹוּד הֶיְהִּיֶׁש רַחַאְל אבָֹת הָּלֻאְּגַהֶׁש )ד ,עד חדש מזהר תיקונים( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 ןֵכָלְו ,אָקְחּוּד ְּדַכָּלה ַאְגָרא רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְי תלּוָּגַה לֶדּגֹ יֵדְי לַע :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .יםִׁשָדֳח הָעְׁשִּת

 הָּׁשֻדְּקַה תכּוְלַמְּב יַחִׁשָמ רֵּבַעְתִי זָאְו ,יםִׁשָדֳח הָעְׁשִּת לֵאָרְׂשִי לַע הָעְׁשִרָה תכּוְלַמ טֵּׁשַּפְתִּתֶׁש דַע רּוְמָא

 דַע יםִלָבֲחַו הָרָצְּב יםִׁשָדֳח 'ט יּוְהִי הָרֹוּתַּב יםִקְסעֹוָהְו ,דֵּלַיְתִּיֶׁש דַע יַחִׁשָמ יֵלְבֶח יּוְהִי זָאְו ,יםִׁשָדֳח 'ט

 קסּוָּפַה ןֵה ,ל"צה ר"ַחַא יֵרֲחַא תאֹוָּבַה תֹוּיִתאֹוָהֶׁש א"שליט רֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יוָׁשָדֳח לּוָּכ יּוְהִּיֶׁש

   ".לֵאָרְׂשִּיִמ טֶבֵׁש םָקְו" יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לֶׁש קּוסָּפַה םַּיֻקְי ל"צהְל סּוּיִּגַה תַרֵזְּג יֵרֲחַאֶׁש זֵּמַרְל ".ט"ֶבֵׁש ם"ָקְו"

ד ָּבאא ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ ִו ן ָּד ין ֶּב ינּות, ֵא ִמ כּות ְל ְל ַּמ ל ַה ְך ָּכ ֵּפ ַה ְת ִּת ד ֶׁש ר . ַע ַמ ֱא ֶּנ ּלֹו "ֶׁש ֻּכ

ְך ַפ ן ָה ָב הֹור הּוא ָל ָב ."ָט הְנ ת"ר ן"ָל ָי ְנ יַלּו "ַת     .יִנְבִלז ְּבָמְרִנ ְוט"ֶנֶּבד "ִּפ

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

 הָרֹוּתַּב תֶזֶמְרִנ הָּלֻאְּגַה יֵנְפִל תינּוִמְל ְךֵפָהֵּתֶׁש תכּוְלַּמַהֶׁש יםִארֹו ".הּוא ָטהֹור ,ָלָבן ָהַפְך ֻּכּלֹו" ְקָרא ַמאי ,ָרָבא

 ַעד ָּבא ָמִׁשיַח ֵאין )ז ,יג ויקרא( 'רָקָי יְלְּכ'ַּב אָבמּו ןֵכְו .יִנְבִלז ְּבָמְרִנְו .ט"ֶנֶּב ד"ִּפיַל ּו"ַתְנָיהְנ ת"ר יאִהֶׁש ,"ןָבָל" ְּבֵתַבת

 ְּכֶׁשַהִּמָּלה "ָלָבן ָהַפְך" ַלָּדָבר ֶרֶמז ."הּוא ָטהֹור ,ָלָבן ָהַפְך ֻּכּלֹו" ֶׁשֶּנֱאַמר ְלִמינּות ַהַּמְלכּות ָּכל ֶׁשִּתְתַהֵּפְך

 ,ִמִּגּלּוֶליָה ָהָאֶרץ ָּכל ְּבֶהְכַרח 'ה ְיַטֵהר ָאז ְיׁשּוָעָתם צּור ְיַנְּבלּו ְּכֶׁשֻּכָּלם רַמלֹו הֶצֹוְור ,ָנָבל ִיְהֶיה ֲהפּוָכה

 ִיְׂשָרֵאל ָּכְך ,ָלׁשּוב ִלּבֹו ֶאל ִיֵּתן ַהחֹוֵטא ַוַּדאי ,ָלָבן ָהַפְך ּלֹוֻּכֶׁשּוְכ ֶנׁשעָֹה ַצד ַעל ַהָּבא ֶזה ִמֶּנַגע ּוְרָאָיתֹו

 ָלׁשּוב ִלָּבם ֶאל ָאז ִיְּתנּו ַוַדאי ְוָעזּוב ָעצּור ֶאֶפס ִּכי ְוִיְראּו ְלִמינּות ֵיָהֵפְך ַהַּמְלכּות ֶׁשָּכל ְּכֶׁשִּיְראּו

 ְּבִריָאה ַהָּבָׂשר ִנְרֶאה ֶׁשְלַמְעָלה ,ַּבְּׂשֵאת ָחי ָּבָׂשר ִמְחַית ְוִעְנַין .אהּו ָטהֹור ְוָאז 'ה ֶאל ְׁשֵלָמה ִּבְתׁשּוָבה

 ֶאת ַהַּמְרִאים ַהְּצבּוִעים ַהֲחֵנִפים ַּכת ַעל ֶזה ֶנַגע ָּבא ָהעֶֹנׁש ַצד ַעל אּוַלי .ַהַּבֶהֶרת ַתֲעמֹד ְוַתְחֶּתיָה

   .ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ,ֶזה ִמין ֲעֵליֶהם ָּבא ןֵּכ לַע ָותְֹך מֹותִמְר ָמֵלא ְותֹוָכם ִמַּבחּוץ ְּכֵׁשִרים ַעְצָמם

 ֶאת ִלְבלַֹע ָּגדֹול ָּדג 'ה ַוְּיַמן" :)נג תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תּוּיִנֲעָה קַחּדֹ ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵה ןֵכְו

 יֹוָנה ַוִּיְתַּפֵּלל" הּוא ָּדא ,ָּדָגה נּוְקָבא ָּדג ְּדכּוָרא ,ִעָּצבֹון ִּדיֵליּה ְונּוְקָבא ,ֶעֶצב ִאיהּוְּד ,ֲעִנּיּוָתא ָּדא ,"יֹוָנה

 ַלָּדג 'ה ַוּיֹאֶמר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ,ְּדִיְׂשָרֵאל ְלֶמעֹוי ְּדָמֵטי ַּדֲעִנּיּוָתא ִמַּכְפָנא ,"ַהָּדָגה ִמְּמֵעי ו"ֱאלָֹקי 'ה ֶאל

 הּוא ֲהָדא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון ִמּדֹוְחָקא ,ֲעִנּיּוָתא ִמן ְּדדֹוֲאִגין ְלהֹוןִּדי ְּדַדֲאָגה ְּבדֹוְחָקא ,"יֹוָנה תֶא ַוָּיֵקא

 ָעִמיםְּפ ָחֵמׁש ְראּוֵבן 'ר ְּבֵׁשם ִּפְנָחס ַרִּבי )תקסט זכריה ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".ּתֹוִׁשיַע ָעִני ַעם ְוֶאת" ִּדְכִתיב

 ְמִקיֵמִני ַאָּתה ֲאִפּלּו ְּבִני ָּדִוד ה"הקב לֹו ָאַמר ,"'ה קּוָמה" ְּתִהִּלים ֶׁשל ִראׁשֹון ְּבֵסֶפר ה"ַלהקב ָּדִוד ֵמִקים

 ְכִתיבִּד הּוא ֲהָדא ,ֶנֱאָנִקים ְוֶאְביֹוִנים ִנְׁשָּדִדים ֲעִנִּיים ִלְכֶׁשֶאְרֶאה ָקם ֲאִני ֵאיָמַתי ,ָקם ֵאיִני ְּפָעִמים ֶאֶלף
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 לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש הָעָׁשְּב קְצֹוּקִמ יִּבַרָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו ."'ה יֹאַמר ָאקּום ַעָּתה ֶאְביֹוִנים ֵמֶאְנַקת ֲעִנִּיים ִמּׁשֹד"

 לֶׁש אָקְחּוּד :)סז אחרי( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ אבָֹי זָא ,הָסָנְרַּפַה תַגֲאַּדִמ דאְֹמ יםִדרּוְט יּוְהִי

 ְּבלֹוְמֵדי ֶהָחָדׁש ַהּלֹוֵחם ד"ַלִּפי ר"ָיִאי ְוֵכן .אָקְחּוּד הָּלַכְּד אָרְּגִא רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְמ יםִמָכֲח ייֵדִמְלַּת

 יםִהלֱֹא ְּבִגיַמְטִרָּיא םַּג אהּו ןֵכָלְו .הָרֹוּתַה יֵדְמלֹוְו הֶשמֹ ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת הּוא ִּכי .ִׁשילֹה אֹו מֶֹשה ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ַהּתֹוָרה

 ידִּפַל יִמטֹו ףֵסיֹו יוִבָא לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה םַג הֶזְו ].א"שליט יןִׁשֶח יִבְצ ר"גַה םֵׁשְּב לֵּבַקְתִה[ .ףַא ןרֹוֲח אֹו ,יםִרֵחַא

   .]א"שליט רצּו .ש .י 'ר ג"הרהֵמ ִהְתַקֵּבל[ .הָמָחְלִּמַה תֶא ילִחְתִהֶׁש

ם ֶהה ָלָנָעְו. 'כּום ְוָתיָטיר ִׁשִּבְסַהה ְליָנִדְּמם ַהן קּוַמְזים ִּבִאָּנַּקי ַהֵנָּבַריו ֵמָל ֵאֶׁשָּבאּול "זצ' יׁשן ִאזֹוֲח'ם ַהֵׁשְּבם ָסְרֻפְמ[

. 'כּוים ְוִנְפִּב ִמיַעִּפְׁשַהְל ּורחְֹוִלְב, יםִנֹוּיִּצַהף ֵמֶסת ֶּכַחַק ָליְךִר ָצ,זד ָאל ַעָבֲא, הָנים ָׁשִּׁשד ִׁשעֹוי ְּבַלה אּוָנכֹוה ְנֶיְהם ִּתָתיָטִּׁשֶׁש

ן ֵכְו. רֵאָבְּני ֶׁשִפם ְּכֶהל ֵמֵּדָּבִהן ְלָמְּז ַהיַעִּגִהים ֶׁשִאָּנַּקת ַהיַטִׁש ְּכקּוְסם ָּפִיַמָּׁשַּבה ֶׁשֶאְרה ִנָנים ָׁשִּׁשִּׁשר ִמֵתת יֹוַצר ְקַחַאם ְלֹוּיַכְו

ר ֹוּדים ַּבִאָּנַּקל ַהדֹוְּג,  ל"זצ' הָאְרִיה ְוָרֹוּת'ת דֹוְסל מֹויג ֶׁשִהְנַּמב ַהַרר ָהַטְפת ִנינּוִּמַהת ֶלֶׁשְמת ֶמֶאְּכֶׁשֵהִקימּו  ּוּלֵאים ִמָיְּב

ד "ּו ַלִּפי"ת ְנַתְנָיה"ת ִמינּו"ֶמְמֶׁשֶלִּלים א ָּבּה רֹוִאים ֶאת ַהִּמ"ַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון שליט' ג ר"ְוָנִביא ַטְבָלה ֵמהרה .]ןרֹוֲחַאָה

   .אתּזֹה ַהָלָׁשְמֶּמל ַה ַעימּוִּכְס ִהּה ָּב'אָּׂשי ִתִּכ'ת ַׁשָר ָּפְךתֹול ְּבּכַֹהְו: ט"ֶּבֶנ

 

 

  

 תֹואֹוְּב ,תינּוִּמַה תֶלֶׁשְמֶמ תַמָקֲהַל הָמָּכְסַה לַע יתִפסֹו יזּוִרְכִהֶׁשְּכ אָרְקִּיַו תַׁשָרָּפ 'ד םיֹוְּבֶׁש א"שליט ז"רמָה יףִסהֹוְו

 יםִּנַמְמ םֵהֶׁשְּכ ןֵכְו ."ןָלָב ָהַפְך ֻּכּלֹו" תיַנִחְבִּב ןָבָלְּב ֹוּלֻּכ ׁשבּוָל ַעדּוָּיַּכֶׁש ,ׁשָדָח ריֹויְפִּפַא יּוּנִמ לַע יזּוִרְכִה םיֹו

 אהּוֶׁש א"שליט יןִקייְסֵר המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ןָבָל ןָׁשָע םִע הָרָז הָדבֹוֲע תֹוׂשֲעַל תֶרסָֹמ םֶהָל ׁשֵי ריֹויְפִּפַא
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 ,ריֹויְפִּפַאָה ִמְׁשַּפַחת ֵׁשם ,תרּוְצַּנַּב ֹוׁשְרָׁשֶׁש ןָּבְרֻחַה הֶיְהִי אןָּכ דַעֶׁש זֵּמַרְל ,ן"חּוְרָּב ְּכִמְנַין ,266 רַּפְסִמ ריֹויְפִּפַאָה

 יןִמָּיַה ׁשֶרּׁשִֹמ יִּדַרָפְס ינּוְיַה ,ָׁשָנה 1272 ֶּזהִמ ָהִראׁשֹון יִּזַנְּכְׁשַא ַהּלֹא ריֹויְפִּפַאָה הּואְו .ֹוגּג ַהִּמָּלה ֶאת ּכֹוֵלל ,ִליֹוגֹוְגֶּבְר

 הָיָה הָנָׁש 1272 יֵנְפִל םֵדֹוּקַה יִּדַרָפְּסַה .הָּפִלְקִּד אלמְֹּׂשַהֵמ יםִּזַנְּכְׁשַא יּוָהֶׁש יוָמְדקֹו לָּכִמ הֶנֹוׁשְּב ,"]יןִמָּיַה ץֵק[" הָּפִלְקִּד

 ֵהםֶׁש ;ְנִפיָלָתם ַעל מֹוֶרה ,רּוִסיָקה ּתֹום ,ַהַּוִּתיַקן ּדֹוֵבר ֵׁשם ןֵכְו .ּגֹוג ַהִּמָּלה ֶאת ּכֹוֵלל םַּגֶׁש ,אָיְרּוּסִמ ֶּגְרּגֹוִרּיּוס

  .]רוסיקה[ ִיְתַרְּסקּוְו ]תום[ ִיַּתּמּו

ֻמ ְמ ָאְך ַה ְל ַּמ ַה ָרא ֶׁש ָמ ְּג ינּו ַּב ִצ אָמ ָר ְק ּיּות ִנ ִנ ֲע ָב ֶּנה ַעל ָה הְנ ת"ר[ ל"ָנ ָי ְנ ּו "ַת

י ַלט"ֶנֶּב    ]ד"ִּפ

 לָבָּנֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנ ,ל"ָבָנ תֹוּיִתֹוא ִיְהֶיה ֲהפּוָכה ְּכֶׁשַהִּמָּלה "ן"ָבָּל ָהַפְך"ֶׁש 'רָקָי יִלְּכ'ַהֵמ אנּוֵבֵהֶּׁש הַמְל ְךֵׁשְמֶהְּב

. ָנָבל ִנְקָרא ָהֲעִנּיּות ַעל ַהְמֻמֶּנה ֶׁשַהַּמְלָאְך :)קיא פסחים( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמֶׁש מֹוְּכ ,לֵאָרְׂשִי לֶׁש םָתָסָנְרַפְּב הָמָחְלִמ לַע זֵּמַרְמ

 ַׁשַער'ְּב מּוָבא ןֵכְו .יַעִּפְׁשַהְל הָצָר אלֹ אהּוְו ,לָבָנ לֶצֵא םִיַמָּׁשִמ הָדְרָי דִוָּד לֶׁש הָסָנְרַּפַהֶׁש יִלֵמְרַּכַה לָבָנ לַע ָמִצינּו ןֵכְו

 ֶׁשל ַּפְרָנָסהַה תֶא ִלְפּגֹםְו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל הָּסִּנֶׁש ,םָעְלִּב לּוּגְלִּג הָיָה יִלֵמְרַּכַה לָבָּנֶׁש )קפח בלק( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים

 .ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ֶׁשֵּבְרָכם ְּבָרכֹות ִמּכַֹח ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ְכִליןאֹו ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל ַמה ָּכל )ד ,ג ר"דב( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ .ִיְׂשָרֵאל

 ַׁשַער'ְּב מּוָבא ןֵכְו .ִלְבָרָכה ַהְּקָלָלה ֶאת ָהַפְך אהּו ְךרּוָּב ׁשדֹוָּקַהְו ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַּבַּפְרָנָסה ִלְפּגֹם ִנּסּו ּוִבְלָעם ֶׁשָּבָלק נּויַהְי

 .ינּוִבָא בקֲֹעַיְל הָסָנְרַּפ יַעִּפְׁשַהְל הָצָר אּלֶֹׁש .יִמָרֲאָה ןָבָל לּוּגְלִּג הָיָה יִלֵמְרַּכַה לָבָּנֶׁש )קפח בלק( ל"ַזְלָהֲאִרי 'ַהְּפסּוִקים

  ".יִנם עֶֹחֶל" ְּבִגיַמְטִרָּיאי יִּבט ִּבֶנ ֶּבַּלִּפידֶׁשא "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

 .)ב( רַהּזַֹה יֵנּוּקִתְּב ןֵכְו ."ָחָכם ְולֹא ָנָבל ַעם" ,ַרב ֵעֶרב ָּדא "ָלֶחם ִיְׂשַּבע ִּכי ָנָבלְו" .)כח בראשית( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו

 ָנָבל ,ַקְּמָצן ֶׁשהּוא ,"ְבַלְחִמי ַלֲחמּו ְלכּו" ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ָלֶחם ִיְׂשַּבע ִּכי ָנָבלְו" ַעל יֹוֵתר רֹוֶגֶזת היָנִכְּׁשַה

 ַקְּמָצן ֶׁשֲהֵרי ,"ֶנֱאָספּו ַעִּמים ְנִדיֵבי" ֲעֵליֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָהָאבֹות ִמֶּזַרע ְוֵאינֹו ָנִדיב ֶׁשֵאינֹו ,ְׁשמֹו ָנָבל ְּבָממֹונֹו

 ֵאיָנּה ִמְצוֹות אְללֹ ְותֹוָרה ,ִּביֵדיֶהם ַמֲחִזיק ִלְהיֹות תֹוָרה ְלַבֲעֵלי ֶחֶסד עֹוֶׂשה ֶׁשּלֹא ַאַחר ,ַהַּדַעת ֲעִני הּוא

 הָבֹוּטַּב םָלעֹוָה תֹוּמֻא רּוְהְרַהְי אלֹ םֶהָב דּוְמַעַי םִאֶׁש תנֹויֹוְסִנְּב יוָאֵרְי תֶא הֶּסַנְמ 'הֶׁש י"ִּׁשַרְּב אָבמּו ןֵכְו .ה''יהו ּתֹוַרת

 "ֵססֹוְלִהְתנ" .ַהְרֵּבה ָצרֹות ֶשל ִנְסיֹונֹות "ֵנס ֶאיָךִליֵר ָנַתָּתה" )ו ,ס תהילים( :נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו .ןֵּכִמ רַחַאְל םֶהָל ןֵּתִּיֶׁש

 לֹא ַהּטֹוָבה ָלֶהם ֶׁשְּכֶׁשִּתֵּתן ָּבעֹוָלם ִמּדֹוֶתיָך ְלַקֵּׁשט "קֶֹשט ִמְּפֵני" .ְּבִיְרָאֶתָך ַיַעְמדּו ִאם ָּבֶהם ְמֻנִּסים ִלְהיֹות

  .ִנְסיֹונֹות ְּבַכָּמה לֹו ָעְמדּו םֵה ִּכי ָלֶהם בִטֵהי ָיֶפה ְויֹאְמרּו יָךִּדיֶנ ְיַקְּׁשטּו ֶאָּלא ַאֲחֶריָך ָהֻאּמֹות ְיַהְרְהרּו

 ּוְמָבֵאר .ָנָבל ִנְקָרא ָהֲעִנּיּות ַעל ַהְמֻמֶּנה ְוַהַּמְלָאְך ,ָנִקיד ִנְקָרא ַהַּפְרָנָסה ַעל ַהְמֻמֶּנה ֶׁשַהַּמְלָאְך :)קיא פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ָנָבל ,ָּבֶרֶגל ִלָּדֵרס ִנְׁשָלִכין ֵּפרּוִרין ֶׁשְּיהּו ְךִלְכלּו רֹוֶצה ֵאינֹו ְךְלִפיָכ ,ְנִקּיּות ְלׁשֹון ,ְׁשֵמיּה ָנִקיד )נקיד ה"ד( י"ַרִּׁש

 אןצֹ ְךֶרֶּד ,הָסָנְרַּפ תֹוׂשֲעַל ןָבָלְּב ינּוִבָא בקֲֹעַי םַחְלִנ ןֵכָּלֶׁש א"שליט רֶנְטְרֶּג ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְךִלְכלּו ְלׁשֹון ,ְׁשֵמיּה

 ּוּנֶּמִמ ַענְֹמִלְו תֹוֹוּמַרְלּו בקֲֹעַיְּב םֵחָּלִהְל ,ָנָבל תּוּיִנֲעָה ְךַאְלַמְל רָּׁשֻקְמ הָיָה ָלָבן יִּכ .תלֹוְקַּמַה לַע ְנֻקּדֹות ףּוּלִקְו ,ְנֻקִּדים

 ֶׁשַּיֲעקֹב .)קסב ויצא( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו .הָסָנְרַּפַה לַע הֶּנֻמְמַה ַנִּקיד ְךָאְלַּמַה םִע תרּוְּׁשַקְתִה ְךֶרֶּד ֹוּב םַחְלִנ בקֲֹעַיְו .הָסָנְרַּפ

 יןְּתִפִּל ּוִמְצַות ',ְוכּו ְוִיְתַרּבּו ְויֹוִלידּו ַהּצֹאן ֶׁשִּיְתַחְּממּו ְּכֵדי ,ַהַּמִים ִּבְבֵרכֹות ֶׁשֶהֱעִמיד ַהַּמְּקלֹות ְיֵדי ַעל ְּתִפִּלין ִמְצַות ִקֵּים

 יִּב לֵהֶת ןַוֲאִביֶכ" )ז שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .'יתיִצִצ ַחְׁשַמל ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבְדִּכ ַּפְרָנָסה לֶׁש ְּבָרָכה ְלַהְמִׁשיְך ַנִּקיד ַלַּמְלָאְך ְמַקֶּׁשֶרת

 ֶׁשַפע ֶאת ְלַיֲעקֹב ְוִהְׁשִּפיָעה ָלָבן ֶׁשל ַרָּמאּותֹוֵמ ַיֲעקֹב ֶאת ִהִּציָלה ְּתִפִּלין ְדִמְצַות ן"ְּתִפיִלי ת"ס "יַמְׂשֻּכְרִּת תֶא ףְוֶהֱחִל

  .בקֲֹעַי תֶא ְךַרֵּב 'הֶׁש הָסָנְרַּפַה תַּכְרִּב ְמֻרֶּמֶזת הֶּזַה קסּוָּפַּבֶׁש .)קסא ויצא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהַּפְרָנָסה
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 יִנָעְּב כּוְמָת אּלֶֹׁש יויָדִמְלַּת תֶא יַחִכהֹוֶׁש ל"יַזִרֲאָהֵמ הֶׂשֲעַּמַה ַעדּוָיְו ,הֶּבְרַא ייֵלִחְנ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לַע טּוְׁשָּפ ּוּלֵא יםִמָיְּב ןֵכְו

 תַפֵּגַּמִמ תַפְצ תֶא ילּוִּצִהֶׁש םֶהָל רַמָא ל"יַזִרֲאָהְו .הָרָזֲחַּב רּוְזָחְו אּוָּבֶׁש הֶּבְרַא ייֵלִחְנ אּוָר ,ֹוּב ְךמְֹתִל זּוְרָּדְזִהֶׁשְכּו .תַפְּצִמ דָחֶא

 ְךָּכ רַחַא דָּיִמּו ,יוָמָיְּב הָתְיָהֶׁש הָלדֹוְּג הֶּבְרַא תַּכַמ לַע אָּבִנ ,לֵאיֹו יאִבָּנַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .יםִּיִנֲעָּב היָעִגְּפ לַע ׁשֶנעְֹּכ הָאָּבֶׁש הֶּבְרַא

 לַע יאִה הָאבּוְּנַה יםִנרֹוֲחַאָה 'דְו 'ג יםִקָרְפִּבּו ,הֶּבְרַאָה לַע יאִה הָאבּוְּנַה 'בּו 'א יםִקָרְפִּב .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַהְו גגֹוָמּו גֹוּג לַע אָּבִנ

 ברֹ ".ּוְבנֵֹתיֶכם ְּבֵניֶכם ְוִנְּבאּו ָּבָׂשר ָּכל ַעל רּוִחי ֶאת ֶאְׁשּפֹוְך ֵכן ַאֲחֵרי ְוָהָיה" :ילִחְתַמ 'ג קֶרֶפּו .יםִמָּיַה יתִרֲחַא

 הֵּבְרַה םָּנַמְזִּב הָתְיָהֶׁש הֶּבְרַאָה תַּכַמ רַחַא ינּוְיַה ,"ֵכן ַאֲחֵרי" הֶיְהִּת היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַהֶׁש רַמָא ַעּוּדַמ יםִּׁשַקְתִמ םָׁש יםִׁשְרָפְמַה

 יֵרֲחַא" רַמָא ןֵכָלְו ,היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע זֶמֶר םֶהָּב ׁשֵי יםִנֹואׁשִרָה יםִקָרְּפַה םַּגֶׁש רֵאָבְמ םָׁש ם"יִּבְלַּמַהְו .יםִמָּיַה יתִרֲחַא יֵנְפִל

 'ה יֹום ָקרֹוב ִּכי ַלּיֹום ֲאָהּה ',גֹוְו ,ִמְסָּפר ְוֵאין ָעצּום ַאְרִצי ַעל ָעָלה גֹוי ִּכי" :יםִקסּוְּפַּב םָׁש יםִארֹוֶׁש יִפְכּו ,"ןֵכ

 ַעל ָּפֻרׂש ְּכַׁשַחר ַוֲעָרֶפל ָעָנן יֹום ַוֲאֵפָלה חֶׁשְך םיֹו ָקרֹוב ִּכי 'ה יֹום ָבא ִּכי ָהָאֶרץ יְֹׁשֵבי ּכֹל ִיְרְּגזּו ',גֹוְו

 ִלְפֵני קֹולֹו ָנַתן 'וה" :ָודֹור ּדֹור ְׁשֵני ַעד יֹוֵסף לֹא ְוַאֲחָריו ָהעֹוָלם ִמן ִנְהָיה לֹא ָּכמֹהּו ְוָעצּום ַרב ַעם ֶהָהִרים

 ַוּיֹאֶמר 'ה ַוַּיַען :ְיִכיֶלּנּו ּוִמי ְמאֹד ְונֹוָרא 'ה יֹום ָגדֹול יִּכ ְדָברֹו עֵֹׂשה ָעצּום ִּכי ַמֲחֵנהּו ְמאֹד ַרב ִּכי ֵחילֹו

 ְוֶאת ַּבּגֹוִים ֶחְרָּפה עֹוד ֶאְתֶכם ֶאֵּתן ְולֹא אֹתֹו ּוְׂשַבְעֶּתם ְוַהִּיְצָהר ְוַהִּתירֹוׁש ַהָּדָגן ֶאת ָלֶכם ׁשֵֹלַח ִהְנִני ְלַעּמֹו

 ררּוָּב יםִארֹוֶׁש רֵאָבְמ ם"יִּבְלַּמַה לָבֲא ,הֶּבְרַאָה לַע יםִרְּבַדְמ תטּוְׁשַפְּב לּוָּלַה יםִקסּוְּפַה לָּכ ".ֵמֲעֵליֶכם ַאְרִחיק ַהְּצפֹוִני

 ֶאת ֶאְׁשּפֹוְך ֵכן ַאֲחֵרי ְוָהָיה" :ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה לֶׁש הָאבּוְּנַה היָלִחְתַמ ְךָּכ רַחַאְו .ָהֲעִתיָדה ַהְּגֻאָּלה לַע םַּג יםִזְּמַרְּמֶׁש

 ַעל ְוַגם :ִיְראּו ֶחְזיֹנֹות ַּבחּוֵריֶכם ַיֲחלֹמּון ֲחלֹמֹות ִזְקֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְּבֵניֶכם ְוִנְּבאּו ָּבָׂשר ָּכל ַעל רּוִחי

 ָוֵאׁש ָּדם ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי :רּוִחי ֶאת ֶאְׁשּפֹוְך ָהֵהָּמה ַּבָּיִמים ַהְּׁשָפחֹות ְוַעל ָהֲעָבִדים

 ִיְקָרא ֲאֶׁשר ּכֹל ְוָהָיה :ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול 'ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ְלָדם ְוַהָּיֵרַח ְלחֶֹׁשְך ֵיָהֵפְך ַהֶּׁשֶמׁש :ָעָׁשן ְוִתיְמרֹות

 לָּכִמ אֵציֹו ".קֵֹרא 'ה ֲאֶׁשר יִדיםּוַבְּׂשִר 'ה ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ְפֵליָטה ִּתְהֶיה ּוִבירּוָׁשַלִם ִצּיֹון ְּבַהר ִּכי ִיָּמֵלט 'ה ְּבֵׁשם

  ).א"שליט ז"הרמ סייעני אלו בביאורים( .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא תַמְדַא לַע הֶּבְרַא תַּכַמ אבָֹת הָּלֻאְּגַה יֵנְפִּלֶׁש זַמָר לֵאיֹו יאִבָּנַהֶׁש הֶז

  

ת "ַּכַמ ףרּוֵּצת ַהה ֶאָחֵכֹוּתת ַהַׁשָר ָּפְךתֹוא ְּבָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ ןָּלַהְל

  .ג"ה התשע"ֶּבְרַא
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ִביא ַמ ָּנ ָּבא ֶׁשִכָאְלַה ם יָנֵא ֶׁשּוּלין ֵאר ֵּברּוה ֵּבֶיְהה ִיָּלֻאְּגי ַהֵנְפִּלי ִנ

ים יִקִּדַּצד ַהֶגה ֶנָעְׁשי ִרֵׂשעֹ ְלרּוְּבַחְתִּיֶׁש', ת הד ֶאבֲֹעים ַלִעֵגְי

  .יםִּיִּתִמֲאָה' י הֵדְבעֹו

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

ְּׁשִרים ֵזִדים ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעה ַּגם ָּבֲחנּו ֱאלִֹהים ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַא', 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 : ין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹוְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּב', גֹוְו

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

ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְיֵגִעים " ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים "ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו". ֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקהְוָזְרָחה ָל

ָרס ת ְלַקֵּבל ְּפָנָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵאין עֹוְבִדים ַעל ְמ' ֲ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

ְכְּתבּו ָאז ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ָהָיה ֲעבֹוָדָתם ְּבַמְדֵרָגה ְּגדֹוָלה ְוֵהם ִנ, הֶּזם ַהה ְּבַעְצמֹו ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמֻעִּנים ָּבעֹוָלֶז

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

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

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

 לּכַֹל ילּוָּג םֵסְרַפְל יְךִרָצ )שכט עמוד א"ח ואגרות יםמאמר קובץ( ד"הי ןַמְרֶּסַו ןָנָחְלֶא 'ר ג"הרה בַתָּכֶׁש בָּתְכִּמִמ קֶלֵח יאִבָנְו

 יםִמָי הֶז יִּתֲעַדְּב הָלָע רֶׁשֲא יעֹוִדאֹוְו .ׁשֶמֶּׁשַּכ ררּוָּב הֶז רָבָּד ,איָחִׁשְמִּד אָתְבְקִע תַפקּוְתִּב יוָׁשְכַע נּוְּנִה יִּכ

 נּוֵתָפקּוְּת יֵנְיְנִעֵמ יםִרָמֲאַּמַהְו יםִבתּוְּכַה לָּכ ל"רז יֵרְבִּדִמּו ׁשֶדּקַֹה יֵבְתִּכֵמ ףסֱֹאֶל דאְֹמ יאּוָר יִּכ יםִּבַר

 ינּוִצָמ ןֵכְו ׁשָּמַמ ינּויֵנֵעְל יםִמְּיַקְתִמּו מּוְּיַקְתִנ יםִרָבְּדַהֶׁש יְךֵא תאֹוְרַהְל ',כּוְו יםִרָבְּדַה יֵטָׁשְּפ תֶא רֵאָבְלּו

 יָתִּפִצ םָדָאָהֵמ יםְעְבֹוּתֶׁש אָרָמְּגַה טַׁשְּפ תֶא ׁשֵרֵּפ י"ִּׁשַרֶׁש יםִארֹו .ַהְּנִביִאים ְלִדְבֵרי ,ִליׁשּוָעה ִצִּפיָת .)לא שבת( י"ִּׁשַרְּב

  .ּהָמּוּיִקְל יםִּפַצְמּו יםִּוַקְמ נּוָאֶׁש הָעּוׁשְיַה יאִה םָתָאבּוְּנֶׁש יםיִאִבְּנַה יֵרְבִּד םּוּיִקְל הֶּפַצְמ אהּוֶׁש ,הָעּויׁשִל

ים  תבֹוָנְּזַה יֵנת ְׁשים ֶאִפְרֹוּׂשֶׁש יםיִדִּפַל יֵנם ְׁשֵה, יוִבָאיד ְוִּפיר ַלִאָי ִל ְּמ ַס ְמ ַה

ֶכת ֵאָרְׂשת ִייַנִדְמֶאת  ֶּי ַּׁש סֹודם ִיַרְפֶאְלל ֶׁש   .הָּלֻאְּגם ַהֶדף קֹוֵסן יֹו ֶּביַחִׁש ָמְּב

ל ֶאְפָרִים ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו ְּכנֹוַע ֲעֵצי ַיַער ִמְּפֵני ַוֻּיַּגד ְלֵבית ָּדִוד ֵלאמֹר ָנָחה ֲאָרם ַע" )א ,ז 'ישעי( בתּוָּכ

ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאָּתה ּוְׁשָאר ָיׁשּוב ְּבֶנָך ֶאל ְקֵצה ְּתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֶאל ' ַוּיֹאֶמר ה: רּוַח

ִהָּׁשֵמר ְוַהְׁשֵקט ַאל ִּתיָרא ּוְלָבְבָך ַאל ֵיַרְך ִמְּׁשֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים ְוָאַמְרָּת ֵאָליו : ְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס

ַנֲעֶלה : ַיַען ִּכי ָיַעץ ָעֶליָך ֲאָרם ָרָעה ֶאְפַרִים ּוֶבן ְרַמְלָיהּו ֵלאמֹר: ָהֵאֶּלה ָּבֳחִרי ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּוֶבן ְרַמְלָיהּו

לֹא ָתקּום ְולֹא ' ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה:  ְוַנְבִקֶעָּנה ֵאֵלינּו ְוַנְמִליְך ֶמֶלְך ְּבתֹוָכּה ֵאת ֶּבן ָטְבַאלִביהּוָדה ּוְנִקיֶצָּנה

ֶּבן ח ַקת ֶּפכּוְלַמּו, םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלָּמד ֶׁשִוית ָּדֵּבז ִמָחת ָאכּוְלַמ, תֹוּיֻכְלי ַמֵּתל ְׁשֵאָרְׂשִי ְּביּוָהן ֶׁשַמְזה ִּבָרְמֶאה ֶנָאבּוְּנ ַה".ִתְהֶיה

י ֵנין ְׁשה ֵּבֶיְהִּיה ֶּׁשל ַמם ַעים ַּגִזְּמַרים ְמִקסּוְּפַהֶׁש  )א"פ' ספרא דצניעותא'(א "ָרְּגא ַּבָבמּוְו. ןרֹוְמֹוׁש ְּבְךַלָּמם ֶׁשִיַרְפֶא ֵמְרַמְלָיהּו

ל ֵאנּוָּמד ִעַל נֹוְךר ָּכַחַאְו. הָּלֻאְּגם ַהֶדף קֹוֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמה ְלֶיְהִּתה ֶׁשָלָׁשְמֶּמד ַהֶגֶניא ְּכם ִהִיַרְפת ֶאכּוְלַּמֶׁש. אבֹיד ָלִתָעים ֶליִחִׁשְּמַה

 םָׁש םַגְו ,תבֹוָנְז יֵנְׁש ֹוּב יםִרָּכְזֻּמֶׁש ְך"ַּנַּתַה לָכְּב דַבְלִּב דָחֶא םקֹוָמ דעֹו ינּוִצָמּו .דִון ָּד ֶּביַחִׁשד ָמֶגֶנא ְּכהּוֶׁש, הָּיִקְזא ִחהּוֶׁש



טו 

 ֶאל ָזָנב ַוֶּיֶפן ַלִּפִדים ַוִּיַּקח ׁשּוָעִלים ֵמאֹות ְׁשלׁש ַוִּיְלּכֹד ִׁשְמׁשֹון ְךַוֵּיֶל" )ד ,טו שופטים( .תפֹוָרְׂשִנ תבֹוָנְּזַה יֵנְׁש

 ׁשֵּיֶׁש ןֵכָּתִיְו "ְּפִלְׁשִּתים ְּבָקמֹות חַוְיַׁשַּל ַּבַּלִּפיִדים ֵאׁש ַוַּיְבֶער :ְךַּבָּתֶו ַהְּזָנבֹות ְׁשֵני ֵּבין ֶאָחד ַלִּפיד ַוָּיֶׂשם ָזָנב

 ַרב ָהֶעֶרב ַמְלכּות ֶאת ַהְמַסְּמִלים תבֹוָנְּזַה יֵנְׁש תֶא יםִפְרֹוּׂשֶׁש יםיִדִּפַל יֵנְׁש םֵהֶׁש ,יוִבָאְו ידִּפַל ירִאָי לַע זֶמֶר אןָּכ

 הָיָה מֹוְּשֶׁש )ו ,ז 'ישעי( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ .הּוָיְנַתְנ ְּבִגיַמְטִרָּיא אָלְמַר ןֶּב חַקֶּפ ןֵכְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ְּבסֹוד םִיַרְפֶאְל ֶׁשַּׁשֶּיֶכת

 .ינּוֵרָבְּד יִפְל הָאבּוְּנַּב ֹוּלֶׁש ילִּבְקַּמַה אהּוֶׁש הּוָיְנַתְנ ןיִמָיְנִּב לַע מֹוְׁשִּב זֵּמַרְמ לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ הּוָיְלַמְר ןֶּב ןֵכְו .אָלְמַר ןֶּב חַקֶּפ

 יִפְל הָאבּוְּנַּב ֹוּלֶׁש ילִּבְקַּמַה תיֹוְהִל לכֹוָי אהּוֶׁש ".לַאְבָט ןֶב"ְּב זָּמֻרְמ ט"ֶנֶּבֶׁש א"שליט יִׂשָּגַא םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 טֶבֵּׁשִמ ְךֶלֶמ הָיָהֶׁש םָעְבָרְי לֶׁש יוִבָא הָיָהֶׁש ,טָבְנ תֹוּיִתאֹו טֶנֶּב ןֵכְו .ידִּפַל יִמֹוב ט"ן ָא"ֶּב תֹוּיִתאֹו לַאְבן ָטֶּב ןֵכְו .ינּוֵרָבְּד

 .םֶדקֹו הָאֵמְט הָתְיָהֶּׁש הַּמִמ רֵתיֹו ףֵסיֹו תֶלֶׁשְמֶמ תֶא אֵּמִּטֶׁש זֵּמַרְל ,יִמטֹו ףֵסיֹו יוִבָא םֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ירִאָי ןֵכְו .ףֵסיֹו

 ֶׁשָעָליו ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא "ַלִּפידֹות ֵאֶׁשת" )רפט 'ע שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק אָבּוּמַּכ ,דסֹוְיַה ףֵסיֹו תֶא לֵּמַסְמ ידִּפַל ןֵכְו

   .ַּכֵחץ ַהּיֹוֶרה ַהֶּזַרע ִטַּפת ֶׁשהּוא "ִחּצֹו ַכָּבָרק ְוָיָצא" ֶנֱאַמר

 הָרָטְפַהַה תֶא אּוְרָק ֹוּבֶׁש ַעבּוָּׁשַּב ,יםִקסֹוְּמַה ןסֹוֲא 'בּוׁשָי רָאְׁש' בּוּׁשִּיַּב ִיְׂשָרֵאל ץֶרֶאְּב הָיָהֶׁשְּכ יםִנָׁש הָּמַּכ יֵנְפִל ַעדּוָי ןֵכְו

 ִּתיָרא ַאל ְוַהְׁשֵקט ִהָּׁשֵמר ',גֹוְו ְּבֶנָך ָיׁשּוב ּוְׁשָאר ַאָּתה" יםִקסּוְּפַּב הָרָטְפַהַּב זָּמֻרְמ ןסֹוָאָהֶׁש םָּלֻכ רּוְמָא ,אתּזַֹה

 זַמְרִנ לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ לֶׁש ןסֹוָאָהֶׁש זָא םַג ינּוִאָרְו ".ָהֵאֶּלה ָהֲעֵׁשִנים ָהאּוִדים ַזְנבֹות ֵניִמְּׁש ֵיַרְך ַאל ּוְלָבְבָך

  .אתּזַֹה הָאבּוְּנַּב

ין ב ֵּבר ַרֶׁשים ֶקִא רֹוֹוּב, הָרֹוּתם ַּב ָהעֹוֵסק ְּבִדּלּוִגיא" שליט מֶֹשה ַּכץ'ר ר"די ַה"ב עַּתְכִּנים ֶׁשִקסֹוְּמן ַהסֹול ֲאר ַעָמֲאַמ יאִבָנְו

ן סֹוֲאז ִהְתַרֵחׁש ָהָאסֹון ַהּנֹוָרא ַהָּידּוַע ַּכ''ִּבְׁשָבט תשנ ח''כ' ְּביֹום ג :ג"עית תשִחְכֹוּנה ַהָנָּׁשר ַהַּפְסא ִמהּו ֶׁש73ר ָּפְסִמן ְלסֹוָאָה

ְּבֵעת ֶׁשהֹוִבילּו לֹוֲחִמים , ל ִהְתַנְּגׁשּו ֶזה ָּבֶזה ִּבְׁשֵמי ְצפֹון ָהָאֶרץ''הֵני ְמסֹוֵקי ַיְסעּור ֶׁשל צְׁש רָהָאסֹון ִהְתַרֵחׁש ַּכֲאֶׁש .יםִקסֹוְּמַה

ֶׁשָהיּו  73ָּבֵארּוַע ֶנֶהְרגּו  .''ְׁשָאר ָיׁשּוב'': ִּיּׁשּוב ַהִּנְקָראַה ַהְּתאּוָנה ֵאְרָעה ֵמַעל . ִלְדרֹום ְלָבנֹון]ד"סֹוְי[ ל''ַּנַחַה ֵמֲחִטיַבת

ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו מֹוִפיִעים ַהְּפסּוִקים  ַּבַהְפָטָרה ֶׁשל ַׁשָּבת .ֶׁשֵּבין ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו ְלָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ֵארּוַע ִהְתַרֵחׁש ַּבָּׁשבּוַעָה. ַּבָּמסֹוִקים

ֵצה ְּתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה  ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאָּתה ּוְׁשָאר ָיׁשּוב ְּבֶנָך ֶאל ְק'הַוּיֹאֶמר " :םַהָּבִאי

ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהָּׁשֵמר ְוַהְׁשֵקט ַאל ִּתיָרא ּוְלָבְבָך ַאל ֵיַרְך ִמְּׁשֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים : ֶאל ְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס

 . ּוִמְתַּפְרֵסם ְּבָכל ֶאְמָצֵעי ַהִּתְקׁשֶֹרת, ְמַצְמֵרר,ָאסֹוןָל סּוִקיםַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּפ ".ָהֵאֶּלה ָּבֳחִרי ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּוֶבן ְרַמְלָיהּו

 ֶּפֶרק :ַהֶּפֶרק , ָהָאסֹוןעָּׁשבּוַע ֶׁשּבֹו ֵאַרַה  ַהְפָטָרה ֶׁשל ָּפָרַׁשת:ְּפָרִטיםַּב  ְוִנְתַעֵּמקהָהָב .ְמִדיָנה ְׁשֵלָמה ִמְתַעֶטֶפת ְּבֵאֶבל ָּכֵבד

ִמְּׁשֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים " ,ְּפסּוִקיםַּב ְזָּכרֻמ "ְׁשָאר ָיׁשּוב" .ָאסֹוןָּב ָּנְפלּוֶׁשָלִלים ֲח 73 רַּפְסל ִמז ַעֶמֶר .'ג קסּוָּפ: סּוקָּפַה. 'ז

ַאֲחֵרי ָהָאסֹון מֹוִפיַע ֶׁש ָּבתִמְׁשָּפִטים ַּבַּׁשת ַׁשָרָפְּב. ןסֹוָאת ָהֵעת ְּבחֹוָּפְׁש ִמ73 רּוב ָּגּוׁשר ָיָאְׁשִּב".  ָּבֳחִרי ַאף'גֹוְוָהֲעֵׁשִנים 

 .ִמִּנְכָּבֵדי ִיְׂשָרֵאל 73יַני ִעם ִס מֶֹשה ָעָלה ֶאל ַהר ".ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני" :ַהָּפסּוק

 73ת ַנְׁשן ִּבֵכְו. 73ְּבִגיַמְטִרָּיא  ילִלָגה ְּבָיים ָהִקסֹוְּמן ַהסֹוֲאֶׁשא "ין שליטִקְסיְיה ֵרמֹלְֹׁש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .73ַהִּמְסָּפר , ׁשּוב

ל ֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו. םֶהָּלֶׁש' יִדם ָיֶצעֹי ְוִחּכֹ'ר ַהַּבְׁשִּנֶׁשְּכ, יםִרּוּפִּכם ַהת יֹוֶמֶחְלִמְּב, לֵאָרְׂשִית יַנִדְמל ִלדֹור ָּגֵּבְׁשה ַמָיָה, םָנָיְנִמְל

ת ֶמצֹם ְּבֵּיַּתְסִמּו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמְּבִגיַמְטִרָּיא , יםִׁשָדֲעת ֶמצֹיל ְּבִחְת ַמילִלָּג ַּב73ר ָּפְס ִמיׁשִבְּכֶׁש, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְּבתּוּיִמְׁשַגְּב

ג ְרֶּבְנְים ַוָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. דִות ָּדַמָרב ּוּׁשִּית ַהה ֶאֶצ חֹויׁשִבְּכַהְו. הָּלֻאְּגַּבל ֵּלַהְּנל ֶׁשדֹוָּגל ַהֵּלַהל ַהז ַעֵּמַרְל, לֵּלַהְנ

:  ַלִּבּטּוי'ָאסֹון':ִּבּטּויַה ןא ֶאת ַהִּמְפָּגׁש ַהִּמיִניַמִּלי ֵּביצַֹהַּמְחֵׁשב ִמְתַּבֵּקׁש ִלְמ. יםִנ ָׁש73ד ַח ַיכּוְלה ָממֹלְֹׁשד ּוִוָּדא ֶׁש"שליט

  ַהִּמָּלהתֶאְו, ט"ח שב"כ יְךִרֲאַּתַהַגֶּלה ֶאת ְמ  ִחּפּוׂש נֹוָסף ַּבַּטְבָלה,ֶּצֶגת ֶאת ַהִּמְפָּגׁש ַהִּמיִניַמִּליְמַין ָּלַהַהַּטְבָלה ְל .'םַהָּמסֹוִקי'

ן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"ל הרהת ֶׁשפֹוָסם הֹוה ִעָלְבַּטַה [.ּתֹוָרהַּב ְּבִדּלּוגֹו ַהִּמיִניַמִּלי 'ָיׁשּוב ' ְוֶאת ַהִמָּלה,דָחֶא ְּבִדּלּוג 'ְׁשָאר'

  .]א"שליט



טז 

  

א םטֹות ָאַצָצְּפ ָּי ִר ְט יַמ ִג   .יַחִׁשָמ יםִמָעְּפ 'ב ְּב

 'ב לֶׁש הָדֵּלַה תַּדֻקְנ רַּקִעֶׁש תמֹוקֹוְמ הָּמַכְּב םָׁש עָמְׁשַמּו ,יםִנָׁש 'בְּב הָדֵּלַה ןַיְנִע תֶא תיכּוִרֲאַּב רֵאָבְמ .)רמט פנחס( רַהּזַֹב

 ,םָׁש בתּוָּכַּב "דקָֹּפ" ןֹוׁשָּלַהֶׁש )טז ,ג שמות( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָּב אָבמּוּו ."דקָֹּפ" ְּבִגיַמְטִרָּיא ןיָסִנ 'יד ןֵכְו .ןיָסִנְּב ד"יְּב איִה יןיִחִׁשְמ

 ןיָסִנֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה ףיִסהֹוְו .הָנָּׁשַה תַּלִחְּתִמ יםִמָי ץ"ֵק יֵרֲחַא אָּב ןיָסִנ 'יד ןֵכְו .היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע זֵּמַרְמ

 .ןיַרִא ְּבִגיַמְטִרָּיא לּוֲאְגִנ ןיָסִנֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםיִחִׁשְמ 'ב ִחּבּור יםִלְּמַסְמַה ,דִוָּד ףֵסיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא

 יםיִחִׁשְמ 'ב לֶׁש רּוּבִחַה תַּדֻקְנ יִּכ .יַחִׁשָמ יםִמָעְּפ 'ב ִרָּיאְּבִגיַמְט םטֹוָא תַצָצְּפֶׁש א"שליט יןִקייְסֵר המֹלְֹׁש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ןֵכְו .םטֹוָא תצֹוָצְפִּב םֵחָּלִהְל יםִיפּוְצ זֹו הָמָחְלִמְבּו .ןָּמַקְלִדְּכ דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת היָלִחְתַמ זָאֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּב יאִה

  .יתִּניַרִא הָצָצְּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא איָחִׁשְמִּד אָתְבְקִע
  . הפוליטיהערות חשובות לאור המצב

  .חובשי כיפות סרוגות דגנ, אנו שומעים ורואים לצערינו בימים אלו ויכוחים ומחלוקות ולשון הרע ורכילות

ומי שמאשים את השליח ,  כביכולה בעצמו"אסור לשכוח את עיקר העיקרים שכל הגזרות הבאות עלינו באות מהקב

  .ו"הוא נוגע בכפירה ומינות ח', ומעורר שנאה וכו

וגם אלו שבחרו לבנט לא , ידוע שלמעלה ממאה אלף חובשי כיפות סרוגות בחרו במפלגות שלא עברו את אחוז החסימה

ו "ולא לעורר ח,  אף אחדעל כן צריך ליזהר מאד לא להאשים. 'היו אמורים לדעת שהוא הולך לעשות ברית עם לפיד וכו

  .ויכוחים ומהומות עם אחים לנוכח הגזרות הקשות

ונזכה . ומדוע בורא עולם הביא עלינו את הצרה הזאת, ויערה רוח ממרום על כולנו לדעת מה שורש הגזירה' יתן ה

  .להמתיק את כל הדינים ברחמים בחודש החסד

  
  .  שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר   ד סדרת שעורי וידאו"הושלמה  בס

  .ניתן לקבל בבקשה למייל, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא
ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל "יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש

  026537343פרטים בטל . השנה
ניתן להוריד בארכיון  ולעקוב מידי . יעורי וידאו חדשה בספר סוד החשמל מהתחלה עם הוספות חדשותסדרת ש: חדש

  .פעם על הוספת שיעורים חדשים
כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעדין לא . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס

  .ב ועוד''בענין הגאולה בתשעאוסף מאמרים כמו כן ניתן להוריד . פורסמו
  : לארכיוןקישור
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