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  לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                                     דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע תזריע מצורעפרשת גליון 

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

ֲאַמר י' ַמ יִנ ִמ ְּׁש ֶּטַבע ָהעֹוָלם ַה   .'ֶׁשֵּמַעל ַה

ֶרק    . 'בֶּפ

 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' עולם השמיני שמעל הטבע'ה פרקים ממאמר "בשבועות הקרובים נביא בעז

 ַהֶּטַבע עֹוַלם תַהְנָהַג ִּכי ,ַהְּׁשִמיִני ְוֶזהּו ִׁשְבָעה ַאַחר הּוא ֳקָדִׁשים קֶֹדׁש )כג 'ע 'מצוה נר'( ל"ַּבמהר

 ְׁשמֹוָנה ָהיּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְׁשמֹוֶנה ִמְסָּפר ַּתַחת הּוא ַהֶּטַבע ֶּׁשַאַחר ּוַמה 'ז ִמְסָּפר ַּתַחת הּוא

 יֹוְצִאים ֶזה ֶׁשִּמָּמקֹום ְלַסֵּמל ,)כה ,כו שמות( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ַהֳּקָדִׁשים קֶֹדׁש ִעם ַרק ֶׁשּגֹוֵבל ַּבִּקיר ְקָרִׁשים

 יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדקֹ ליַכֵה לֶׁש יםִׁשָרְּקַה ְךֶראֶֹׁש )מט( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשָּבִאים ַהחּוִטים

 תֶא לֵּמַסְמַה 'נ רָּפְסִמְל יםִׁשֳדָּקַה ׁשֶדקֹ לֶׁש יםִׁשָרְּקַה יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוְו .הָּמַא יםִּׁשִמֲח יּוָה ,המֹלְֹׁש הָנָּבֶׁש תִיַּבַּב

 ְּמקֹוםֶׁש )פה 'ע ס"תש( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .עַבֶׁש לפּוָּכ עַבֶׁש אהּוֶׁש ,ט"מַה רַחַאְל אָּבֶׁש ,ייִנִמְּׁשַה

 'נ אֹור אֹוִתּיֹות ָארֹון ְוֵכן .ַהִּמָּדה ּוִמן ַהֶּטַבע ִמן הְלַמְעָל ְׁשִמיִני הּוא ַהֳּקָדִׁשים ְּדקֶֹדׁש ,ַהִּמָּדה ִמן ֵאינֹו ָהָארֹון

 ֻמַּנַחת הָתְיָה ֹוּבֶׁש תנֹורֹוֲא 'גַהֵמ ייִמִנְּפַה ןרֹוָאָהֶׁש :)עב יומא( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .ֵמַהְּׁשִמיִני 'ֵמַהנ ֶׁשָּבא אֹור

 יִצֵחָו ׁשֵמָח יּוָה ןרֹוָאָה ּהַבגְֹו בַחרְֹו ְךֶראֶֹׁש יואִלָו ד"רמָה יֵבְתִכְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִחָפְט הָנמֹוְׁש הֹוְבָּג הָיָה ,הָרֹוּתַה

 ייִנִמְּׁשַהֶׁש רֵאָבְנּו .ְטָפִחים ל"ג ןַיְנִמְּכ לֵּבַקְנ ,ְטָפִחים 'ו יאִה הָּמַא לָּכ יִּכ ,ׁשֵׁשְּב יִצֵחָו ׁשֵמָח ילִּפְכַנ םִאְו ,תֹוּמַא

   ׁשֶֹרׁש ַהְּׁשִמיִני ֶאת ְמַסֵּמל ּומַֹח .מַֹח ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשָהָארֹון ,'מַֹח ָהָארֹון' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ל"ג רַּפְסִמְּב יַעִּפְׁשַמ

  .ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֱאלֵֹהיֶכם ה"הוי ֲארֹון" ְוֵכן ַהחּוִטים  

 ,ִאָּׁשה ַּדֵּדי ְׁשֵני יןִמְּכ יןִמדֹוְו ,ַּבָּפרֶֹכת ּובֹוְלִטין ןּדֹוֲחִקי ַהַּבִּדים ָראֵׁשי ):צח מנחות( ַּבְּגָמָרא

 יַעִּפְׁשַּמֶׁש ןרֹוָאָה תַעָּפְׁשַהֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ ."ָיִלין ָׁשַדי ֵּבין ִלי ּדֹוִדי ַהּמֹר ְצרֹור" ֶׁשֶּנֱאַמר

 .הָאָּלִע אָּמִא לֶׁש בָלָחֶה תַעָּפְׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ,יםִּדַּדַה תַעָּפְׁשַה תיַנִחְבִּב יאִה תֶכרָֹּפַל יםִׁשָדֳּקַה ׁשֶדּקִֹמ הָצחּוַה

 תַעָּפְׁשַה תֶא ינּוְיַה ,הָרֹוּת יֵכְמֹוּת יםִלְּמַסְמ ןרֹוָאָה לֶׁש יםִּדַּבַהֶׁש ך"שַהֵמ 'ַחמֹ ןרֹוָאָה' רַמֲאַמְּב אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו

 ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה :)נד עירובין( ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ְּכִפי ,ֵאם ַלֲחֵלב ִנְמְׁשָלה ַהּתֹוָרה ְוֵכן .יִמְׁשַּגַל הָצחּוַה הָרֹוּתַה

 ."ֵעת ְבָכל ָךְיַרֻּו ַּדֶּדיָה" ֶׁשֶּנֱאַמר ָהעֹוָלם ְלָכל ֵמיֶנֶקת ֶׁשַהּתֹוָרה )תתקצד ש"שיה ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ְוַעֵּין .ֵאם ֲחֵלב

 ְוַגם ,ָמזֹון ְּתכּונֹות ַּגם ּבֹו ֵיׁש ֵאם ַּדֲחֵלב ,ֵאם ַלֲחֵלב ִנְמְׁשָלה ַהּתֹוָרה ַמּדּוַע ְמָבֵאר )קוב'דיז( 'נַֹעם ִאְמֵרי' ֵסֶפרְבּו

   ַהּתֹוָרה ְוֵכן .ֲאָכִליםַהַּמ ּוְׁשָאר ֶלֶחם ְּכמֹו ִמֶּזה ִלְׂשּבַֹע ָיכֹול ְּדָאָדם .ַאֵחר ַמְׁשֶקה ְּבׁשּום ֶּׁשֵאין ַמה ,ַמְׁשֶקה ְּתכּונֹות

  .ָּדָבר ְלׁשּום ִנְצָרְך ָהָאָדם ֶׁשֵאין ְּבאֶֹפן ַהַהְׁשָּפעֹות ָּכל ֶאת ְּבתֹוָכּה ּכֹוֶלֶלת  

 מּוָבא

 ינּוִצָמ



ב 

 ְלָרְחּבֹו ֶׁשָאְרּכֹו ֵמָארֹון חּוץ ,ַּבִית ֶׁשל ְלָאְרּכֹו ָאְרָּכן ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ַהֵּכִלים ָּכל .)צח מנחות( אָרָמְּגַּב

 הּוא ַהְּגבּוָרה ְוַקו ,אֶֹרְך ִּבְבִחיַנת הּוא ַהֶחֶסד ֶׁשַּקו ,.)ע ואתחנן( ָחָדׁש רַהּזַֹה יִּפ לַע רֵאָבְל הֶאְרִנ .ַּבִית ֶׁשל

 אהּוֶׁש ןרֹוָאָה ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .דֶסֶחַה תַּדִמְל רֵּׁשַקְתִהְל תִיַּבַה ְךֶראְֹל ןָּכְרָא יּוָה יםִלֵּכַה לָּכ ןֵכָל .רַֹחב ִּבְבִחיַנת

   םָׁשְרָׁשְל ׁשָּדְקִּמַּבֶׁש תרֹובּוְּגַה לָּכ תֶא רֵּׁשַקְל ,תִיַּבַה בַחרְֹל תֹואֹו מּוָׂש ,תרֹובּוְּגַה ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ייִנִמְׁש תיַנִחְּב

  .םָׁשְרָׁשְּב ְלַהְמִּתיָקם ,ןרֹוָאָּבֶׁש  

 ֹוְּכמ נֹוָרא ִּבְבִחיַנת ֵהם ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבית ְּדָהָארֹון נֹוָרא אֹוִתּיֹות ן"ָארֹוֶׁש )ג"פ 'לו שער( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב

 ְמַסֵּמל ֶׁשּנֹוָרא )'ה שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס ּומּוָבא ."ָךִמִּמְקָּדֶׁשי ֱאלִֹהים נֹוָרא" )לו ,סח תהילים( בתּוֶׁשָּכ

 ַהַחָּיה ָראֵׁשי ַעל ּוְדמּות" )כב ,א יחזקאל( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ַלְּׁשִמיִני ַהִּמְתַחֵּבר ֶאֶרתִּתְפ ִּבְבִחיַנת ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת

 ַּבַעל'ֵמַה 'ְּכרּוִבים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו ְוֵכן .ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ְמַסֵּמל ְוָהָרִקיַע ".ַהּנֹוָרא ַהֶּקַרח ְּכֵעין ָרִקיַע

 ָהָארֹון ַעל ָׁשְרָתה ָהֶעְליֹוָנה ְּדַהֶּמְרָּכָבה ל"ַחְׁשַמ ח"ב ט"ְּבא ִּבְנסַֹעֶׁש ,"ָהָארֹן ִּבְנסַֹע ַוְיִהי" ַהָּכתּוב ַעל 'ַהּטּוִרים

 ְוֵכן .ִמיִניַלְּׁש ַהִּמְתַחֵּבר ִּתְפֶאֶרת ִּבְבִחיַנת ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ַיֲעקֹב ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּבְנסַֹע ְוֵכן .ְוַהְּכרּוִבים

   ח"ְּבפרע מּוָבא ְוֵכן .'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,נֹוָרא ְּבִחיַנת ִהיא ּוְבִחיָנתֹו ַהּתֹוָרה ַעּמּוד הּוא ַיֲעקֹב

  ."ָיּה לֹו ָּבַחר ַיֲעקֹב יִּכ" )ד ,קלה תהילים( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ּה"ָי ַלֵּׁשם ִמְתַחֵּבר ֶׁשַּיֲעקֹב )חקמ 'ע הזמירות( ל"ְלָהֲאִריַז  

 ַהָּקדֹוׁש ָלּה ָעָׂשה זֹו ָּפָרָׁשה ".מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָהָארֹון ִבְנסֹוַע ַוְיִהי" ,ַרָּבָנן ָּתנּו :)קטו שבת( אָרָמְּגַּב

 הָׁשָרָּפַה אׁשרְֹּב הָכפּוֲה 'נ תֹוׂשֲעַל הָרסֹוְּמַּב הָרְסְמִנֶׁש[ ,ּוִמְלַמָּטה ִמְלַמֲעָלה ִסיָמִנּיֹות הּוא ָּברּוְך

 ףַּכ' רֶפֵּסִמ יאִבֵמ )בהעלותך( א"יָדִחַל 'יםִמדּוְק לַחַנ' רֶפֵסְּב .ַעְצמֹו ִּבְפֵני הּוא ָחׁשּוב ֶׁשֵּסֶפר ִמְּפֵני ,]ּהָפסֹוְבּו

 רֶפֵסְּכ הָּכֻרֲא הָרֹוּת ןַּתַמ ןַמְזִּב הָתְיָה ,אָרָמְּגַּב ינּוִאָרֶׁש יִפְּכ יםִׁשָּמֻחַה דַחַאְּכ ,םֵלָׁש רֶפֵס יאִהֶׁש זֹו הָׁשָרָּפֶׁש 'יִקָנְו

 חַּכְׁשִנ ',נַה רַעַׁש תֶא הֶשמֹ ידִסְפִה לֶגֵעָה אְטֵחְּבֶׁש ןיָוֵכְו ,הָרֹוּתַּבֶׁש 'נַה רַעַׁש תֶא תֶדֶּמַלְמ הָתְיָה יאִהְו ,םֵלָׁש

   נּוְדַסְפִהֶׁש זֵּמַרְל יןִכפּוֲה ן"יִננּו יןִׂשעֹו ןֵכָלְו ,"ַעסְֹנִּב יִהְיַו" לֶׁש תֹוּיִתאֹו ה"פ קַר רּוֲאְׁשִנְו רֶפֵּסַה לֶׁש ןֶכּתַֹה ּוּנֶּמִמ

   .'נַה רַעַׁשְּב לַמְׁשַחַה ׁשֶרׁשֹ לַע תֶזֶּמַרְמ זֹו הָׁשָרָּפֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .הָׁשָרָּפַּב ןמּוָט הָיָהֶׁש 'נַה רַעַׁש תֶא  

 ְּדַהּכֵֹהן ,נֹוָרא ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַלְּׁשִמיִני ִחּבּור ֵיׁש ֵאּלּו ִּדְבָיִמים נֹוָרִאים ְּבֵׁשם ִנְקָרִאים ָרִאיםנֹו ָיִמים ְּדָלֵכן

 ןְוֵכ ,נֹוָרא ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאֲהרֹן ְוֵכן .ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש ַלְּׁשִמיִני ִמְתַחֵּבר ,ְונֹוָרא ִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ָּגדֹול

 ,ו ב"ש( ַהָּכתּוב לַע )פב אות( 'סֹודֹות ׁשּוַׁשן' רֶפְּבֵס אָבמּו ןֵכְו .ן"ּכֵֹה ת"ר "ּואה ֹוָראנ יִּכ" )י ,לד שמות( ַהָּכתּוב

   ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה ָהָארֹון ִעם ֶׁשַהֶּקֶׁשר ,"ּוְמִריא ׁשֹור ַוִּיְזַּבח ְצָעִדים ִׁשָּׁשה 'ה ֲארֹון נְֹׂשֵאי ָצֲעדּו ִּכי ַוְיִהי" )יג

  .ֵׁשׁש ַלִּמְסָּפר ֶׁשַּׁשָּיְך ָהֶאְמַצע ַעּמּוד  

 ָהְיָתה ,ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ָּגדֹול ַהּכֵֹהן יֵדְי לַע ,ַהַּכּפֶֹרת ּוְכֶנֶגד ַהָּפרֶֹכת ַעל ַהָּדם ֶׁשְּזִריַקת ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְּדכֵֹהן ,ַהָּגדֹול ַהּכֵֹהן יֵדְי לַע ַנֲעֶׂשה ֶזה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַהחּוִטים ֶאת ְלַטֵהרּו ,ֵמַהַחְׁשַמל ַהֻּזֲהָמה ֶאת ְלַנּקֹות

 ַהחּוִטים ֶאת ְלַנּקֹות ַמְתִאים הּוא "ןרֲֹהַא ןַקְז לַע דֵרֹוּיֶׁש בֹוּטַה ןֶמֶּׁשַה" ֶּדֶרְך ,ְוַלְּׁשִמיִני ַלֶּׁשֶמן ֶׁשָּקׁשּור ָּגדֹול

 ְּכֶנֶגד ְלַמְעָלה ַאַחת ָהְיָתה ַהָּדם ֶׁשְּזִריַקת )פב 'ע 'ל"מהר דרשות'( ל"ַּבמהר מּוָבא ןֵכְו .ִמיִניֵמַהְּׁש ֶׁשִּנְמָׁשִכים

 ֶאת ְמַנָּקה זֹו ֶׁשְּפֻעָּלה ָּבֶזה ִסֵּמל ָּגדֹול ְּדַהּכֵֹהן ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ֶׁשְּלַמָּטה ַהֶּׁשַבע ְּכֶנֶגד ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ַהְּׁשִמיִני

 ןֵהּכַֹה לֶׁש תַחַאָה תַדבֹוֲע לַע זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש )קאמרנא( 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשִּנְמָׁשִכים ַהחּוִטים

 ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַּטאתַח ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרנָֹתיו ַעל ַאֲהרֹן ְוִכֶּפר" )י ,ל שמות( בתּוָּכַּב ,יםִרּוּפִּכַה םיֹוְּב לדֹוָּגַה

 ַאַחת :ְואֹוֵמר ּומֹוֶנה .)קב אמור( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".'הַל הּוא ָקָדִׁשים קֶֹדׁש ְלדֹרֵֹתיֶכם ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה

 ּוְלַהְׁשִּפיַע ִלְמׁשְֹך ְּכֵדי .ָוֶׁשַבע ַאַחת ,ָוֵׁשׁש ַאַחת ,ְוָחֵמׁש ַאַחת ,ְוַאְרַּבע ַאַחת ,ְוָׁשלֹׁש ַאַחת ,ּוְׁשַּתִים

 ינּוִצָמ

 מּוָבא

 ינּוִצָמ

 ִנְרֶאה

 ֵּבַאְרנּו



ג 

 ,תַחַא יםִרְמאֹוֶׁש םַעַּפ לָכְּב יםִרּוּפִּכַה םיֹוְל ׁש"ַּׁשַרָה רּוּדִסְּב יםִארֹו ןֵכְו .ָהֶעְליֹוָנה ָהֵאם ֶׁשִהיא ,ַהּזֹו ָלַאַחת

 תֶא תֶלֶּמַסְמַה 'א תאֹוָהֵמ הָעָּפְׁשַהַה לַע תֶזֶּמַרְמ ת"ַחַא ןֵכְו .ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה היָנִּבַה תיַרִפְסִל יםִנְּוַכְמ

   יףִסהֹוְו .תגֹוֵרְדַּמַה יתִּתְחַּת תֶא תֶלֶּמַסְמַה 'ת תאֹוָה דַע ,ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה 'ח תאֹוָה ְךֶרֶּד םָלעֹו לֶׁש פֹוּוּלַא

  .ןֶמֶּׁשַה דַּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ןֹורֲהַא ןַקְז"ֶׁש א"שליט רצּו 'ש 'י 'ר ג"הרה  

 ַאַחת ַהָּזָאה ְלַהּזֹות ּוְכֶׁשרֹוֶצה ,ַהַּכּפֶֹרת ֳעִבי ְּכֶנֶגד ְּבָדם ַהָּטבּול ֶאְצָּבעֹו נֹוֵתן :)נד יומא( 'ְּמִאיִרי'ַּב

 ָהָאֶרץ ְּבַצד ָידֹו ֶׁשַּמְׁשִּפיל .ְלַמְעָלה ִמְּלַמָּטה ְךְלַהְׁשִלי ָהרֹוֶצה ְּכָאָדם ,ְלַמָּטה ָידֹו ְמַצֵּדד ְלַמְעָלה

 .ְלַמָּטה ִלְזרֹק ָהרֹוֶצה ְּכָאָדם ,ְלַמְעָלה ָידֹו ַמְגִּביַּה ַמָּטה ֶׁשל ֶׁשַבע ְלַהּזֹות ּוְכֶׁשרֹוֶצה ,ְלַמְעָלה ְוזֹוֵרק

 ְוהּוא ,ֵמָעָליו ֶׁשהּוא ַהְּׁשִמיִני ְּכֶנֶגד ֶׁשֶּזה ְלַסֵּמל ,ַמְעָלה ְּכַלֵּפי ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ָזַרק ְלַמְעָלה ָהַאַחת ֶאת ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ָזַרק ְלַמָּטה ַהֶּׁשַבע ֶאת זֹאת ְלֻעַּמת .ִּדְלֵעיָּלא ָהִאְתָערּוָתא ֶאת ְלַקֵּבל ְּכֵדי ,ִּדְלַתָּתא ָהִאְתָערּוָתא ֶאת ֵאָליו זֹוֵרק

 ַלִּמְסָּפר ְלַמָּטה ַהֶּׁשַפע ֶאת ְלַהְׁשִּפיַע ִמיִניֵמַהְּׁש ְמַקֵּבל הּוא ַלֶּׁשַבע ֶׁשְּבַיַחס ְלַסֵּמל ,ְלַמָּטה ִמְלַמְעָלה ָּגדֹול ַהּכֵֹהן

 חּוט ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוַּיז" ְוֵכן .ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהָּדם ִמן ְּפָעִמים ֶׁשַבע ַיֶּזה" )יד ,טז ויקרא( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ֶׁשַבע

   ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶאת ַהְמַסֵּמל ב"ָזָה ְוֵכן .)יא ,ח שם יןע( .ַהּקֶֹדׁש ַחּיֹות ַעל תֶזֶּמַרְמַה ַחָּיה אֹו

  .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ְּפָעִמים עַבֶׁש ָּדםַה ִמן הָּזְוִה" )ו ,ד ויקרא( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,'לּוָלב ַחְׁשַמל'  

 עֹוַלם ְּכֶנֶגד ִהיא זֹו ִּדְזִריָקה ,ּוְׁשַּתִים ַאַחת ,ְוַאַחת ַאַחת .ַאַחת ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ְלַמְעָלה ָהַאַחת ְּדָלֵכן

 רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאַחת ְוֵכן .ַאַחת ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ְועֹוָלם .ַהֶּטַבע ֶׁשֵּמַעל ָהַאְחדּות

 ִהיא ,ְלִהּדּור ֵנרֹות ְוֶׁשַבע ,ַהִּדין ֵמִעַּקר ֶאָחד ֵנר ,ֲחֻנָּכה ֵנר ַקתֶׁשַהְדָל יעבּוז'ִמֶּמִז ָּברּוְך ָהַרב ְּבֵׁשם 'אֹורֹות ַטל'

 ִמְתַקְּׁשִרים ֲחֻנָּכה ֵנרֹות ִּדְׁשמֹוָנה ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ַהָּדם ַהָּזַאת ֶׁשל ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה

 יְנקִפ ַאְרֵיה ַיֲעקֹב 'ר ג"הרה ְוהֹוִסיף .ְלַמָּטה ְוֶׁשַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ֶׁשל ְּבִחיָנה ֵיׁש ִמיִניּוַבְּׁש .ְּכִדְלַקָּמן ַלְּׁשִמיִני

 עֹור ָּכְתנֹות ַהֵחְטא ּוְלַאַחר ,ף"ְּבָאֶל אֹור ָּכְתנֹות ִנְקָרִאים ,ַהֵחְטא קֶֹדם ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ְּבָגָדיוֶׁש א"שליט

   ֶׁשַּׁשָּיִכים ְּבָגִדים ִקֵּבל ַהֵחְטא ּוְלַאַחר .ף"ָאֶל ָלאֹות ַהִּמְתַקֵּׁשר ָהַאְחדּות ֵמעֹוַלם ְּבָגִדים לֹו ָהיּו ֵחְטאַה ְּדִלְפֵני .ן"ְּבַעִי

  .ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ֶׁשַּׁשָּיְך ַהֶּזה ָהעֹוָלם ַעל ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ִׁשְבִעים ֶׁשִּמְסָּפָרּה ן"ַעִי ָלאֹות  

 ֶׁשָּיְרדּו ֶנֶפׁש ִׁשְבִעים ְּכגֹון ,ַאַחת ְּבתֹוֶסֶפת ָּתִמיד ָּבא ֶׁשַבע ֶׁשִּמְסָּפר )כז ,מו בראשית( ַּבְחֵיי נּוְּבַרֵּב מּוָבא

 ֻאּמֹות ִׁשְבִעים ,ַהָּנִׂשיא ְּבתֹוֶסֶפת ַסְנֶהְדִרין ִׁשְבִעים ,מֶׁשה ְּבתֹוֶסֶפת ְזֵקִנים ִׁשְבִעים ,ַיֲעקֹב ְּבתֹוֶסֶפת ְלִמְצַרִים

 ֵאּלּו ִּדְבָכל ְוִנְרֶאה .ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי 'ה ִעם ַהָּכבֹוד ִּכֵּסא ֶאת ַהּסֹוְבִבים ַמְלָאִכים ַמֲחנֹות ִׁשְבִעים ,ִיְׂשָרֵאל תֹוֶסֶפתְּב

 ְוִכְדֵבַאְרנּו .ַהֶּׁשַבע ַעלֶׁשֵּמ ַלְּׁשִמיִני ַהֶּקֶׁשר ֶאת ְלַסֵּמל ָּבָאה ֶׁשִהיא ֱהיֹות ,ֵמַהֶּׁשַבע יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ִהיא ַאַחת ַהּתֹוֶסֶפת

 ְׁשִמיִניִּד .ְקֻדָּׁשה ַהּכֹל ַּבְּׁשִמיִני ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ ,ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ֵיׁש ֶׁשַבע ֶׁשַּבִּמְסָּפר ,'ֶׁשַבע ִמְסָּפר ָּדִגים' ְּבַמֲאַמר

 ִאְמֵרי קְׁשט" )כא ,כב משלי( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ֱאֶמת ׁשֹוֵּפרּו ְּדקְׁשט ,ֶׁשֶקט אֹו קְׁשט ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְׁשַנת ְוֵכן ,"ַדָּקה ְּדָמָמה קֹול ָהֵאׁש ְוַאַחר" )יב ,יט א"מ( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ַהְּקֻדָּׁשה ֶאת ְמַסֵּמל ְוֶׁשֶקט ."ֱאֶמת

 ְוִגיַמְטִרָּיא ַאַחת ְוִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש ְוִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִני אִּגיַמְטִרָּי ,ְּדרֹור ִנְקֵראת ַהְּׁשִמיִני ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהּיֹוֵבל

 ּוְבִגיַמְטִרָּיא ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשָּכן ,ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש ַלְּׁשִמיִני ַהִחּבּור ֶׁשָּׁשם ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכן .ֶׁשֶקט אֹו קֶׁשט

 ןַיְנִמְּכ אהּו ררֹוְּד רַּפְסִּמֶׁש ףֵסיֹוְּד אָרהֹוְנ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ֶׁשֶקט אֹו קְׁשט ְוִגיַמְטִרָּיא ַאַחת ְוִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש

 ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְּדֻחְרַּבן ִנְרֶאה ְוֵכן .ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה היָנִּב תיַנִחְּב אהּוֶׁש ןֹואׁשִרָה תִיַּבַה דַמָעֶׁש יםִנָׁש י"ת

 .'ַהנ ַלַּׁשַער ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶׁשִחֵּבר ַהְיסֹוד ֶנֱחַרב ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ּוְבֻחְרַּבן ,'נ חֹוֵרב אֹוִתּיֹות ֻחְרָּבןְּד ,ֻחְרָּבן ְּבֵׁשם ִנְקָרא

 אָבמּו

 ִנְרֶאה

 ְוֵכן



ד 

   תֶכֶּיַׁש יאִהֶׁש זֵּמַרְל .לֵלֹוּכַה םִע 800 ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשֶדֹוּקַה ןֹוׁשָּלֶׁש א"שליט יִׂשָּגַא םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

  .םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶׁש ,ןֹוׁשָל יםִעְבִּׁשַה לַעֵּמֶׁש ייִנִמְּׁשַל  

 הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָנַתן טֹובֹות ַמָּתנֹות 'ג .)ה ברכות( אָרָמְּגַה לַע )קאמרנא( 'יםִּיַח יִרְּפ' רֶפֵסְּב

 ץֶרֶא הָרֹוּתֶׁש .ַהָּבא ְועֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ,ּתֹוָרה ְוֵהם ִיּסּוִרים יְיֵד ַעל ֶאָּלא ְנָתָנם ְולֹא ְלִיְׂשָרֵאל

 יִפְּכ ,ייִנִמְּׁשַה תַעָּפְׁשַה לַע יםִזְּמַרְמ ּוּלֵא יםִרָבְּד 'גְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ת"ַחַא ת"ר םֵה ,אָּבַה םָלעֹו יֵּיַחְו לֵאָרְׂשִי

   אָּמִאֵמ יםִאָּב ּוּלֵא יםִרָבְּד 'גֶׁש ןיָוֵכְו ,אָּבַה םָלעֹו אָרְקִנ ייִנִמְּׁשַה םַלעֹו ןֵכְו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְו הָרֹוּת לַע ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶׁש

  .יםִרּוּסִי יֵדְי לַע יםִאָּב םֵה ןֵכָל ,תרֹובּוְּגַה ׁשֶרׁשֹ םָׁשְו ,יםִאְציֹו יםיִנִּד הָּנֶּמִּמֶׁש ,הָאָּלִע  

 יֹום[ ְוַהּיֹום ,ְּבַמֲעָרבֹו ְויֹוְרִדין ֶּכֶבׁש ֶׁשל ְּבִמְזָרחֹו עֹוִלים ּכֲֹהִנים יֹום ְּבָכל :)מג יומא( ַּבִּמְׁשָנה

 עֹוֶלה ָּגדֹול ּכֵֹהן ְלעֹוָלם אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִּבי ,ָּבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע עֹוֶלה ָּגדֹול ּכֵֹהן ]ַהִּכּפּוִרים

 ֶׁשהּוא ְלַסֵּמל ,ָּבֶאְמַצע עֹוֶלה ָּגדֹול ַהּכֵֹהן יםִרּוּפַהִּכ םְּביֹו אָמְלָע יֵלְלכּו ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֶאְמַצעָּב ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע

 יםלֹוְבִׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ּוְמַטֵהר ,ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ִעם ִמְתַקֵּׁשר

 ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַלַּמְלָאִכים ְלִהָּדמֹות ְּכֵדי ,ָרם ְּבקֹול ְּכבֹוד ֵׁשם ָּברּוְך ְואֹוְמִרים ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים םיָנְוֵא ְלָבִנים

 יום( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַהַחְׁשַמל ֶּדֶרְך ֲעוֹונֹות ִלְמִחיַלת ְוִלְזּכֹות ,ַהַחְׁשַמל ֶּדֶרְך ה"ַלקב ּוְלִהְתַקֵּׁשר

 ְסִפיַרת ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִעָּלָאה ִאָּמא ֶׁשל ַהַּמִּקיף ָהאֹור ֶׁשל ִהְתַּגּלּות ֵיׁש ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשְּבֵליל )ערה 'ע ב"ח הכיפורים

 )'ה שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֶזה ֹורא ִעם ְלִהְתַקֵּׁשר ֶזה ְּבַלְיָלה ְּבַטִּלית ִמְתַעְּטִפים ָלֵכן ,ַהִּביָנה

 ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשַּמְלִּביָנה ַהִּביָנה ִלְסִפיַרת ִחּבּור ֵיׁש ְּדָׁשם ,ְלָבנֹון ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבית ,ְלָבנֹון ִנְקֵראת ַהִּביָנה ֶׁשְּסִפיַרת

   ה"הוי יִלְפֵנ םַחּטֹאֵתיֶכ לִמּכֹ ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכֵּפר ַהֶּזה ַבּיֹום ִּכי" )ל ,טז ויקרא( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל

   .י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי תמֹוֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ם"ַיֲהלֹו ת"ס "ּוִּתְטָהר  

 ,ְכָנַסִים"ִמ תֹוֶנת"ְּכ ְצֶנֶפת"ִמ ְבֵנט"ַא ,"ם"ִאְּמֶכ ֻׁשְּלָחה ֶכםיּוְבִפְׁשֵע" )אחרי( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ' רֶפֵסְּב

   ׁשֶדקְֹּב שֵבלֹו לדֹוָּג ןֵהּכַֹהֶׁש ןָבָל יֵדְגִּב יןֵּב רֶׁשֶק ׁשֵּיֶׁש יםִארֹוְו .ִנְסָּתִמין ֵהם ֵאּלּו ְלבּוִׁשים 'ד ֶׁשַּבָּגלּות

  .ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה אָּמִאָל ,יםִׁשָדֳּקַה  

 יִפְל ,יםִרּוּפִּכַה םיֹו ילֵלְּב יםִרָדְנ תַרָּתַה דסֹו הֶזְו )יג 'ע א"ח 'א שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָּב

 אָבמּו ןֵכְו .םָׁש רֶׁשֲא יםִרָדְּנַה ירִּתַהְל תֶלכֹוְי נּוָל ׁשֵיְו ,היָנִּבַה דַע יןִלעֹו נּוָא םיֹו תֹואֹוְּבֶׁש

 ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ,יֵרְדִנ לָּכ יםִרְמאֹו ןֵּכ לַעְו ,היָנִּבַּב אהּו יםִרּוּפִּכַה םֹוי רַּקִע )נט( 'בקֲֹעַי תַּלִהְק' רֶפֵסְּב

 יםִלעֹו יםִרּוּפִּכַה םיֹוְּבֶׁש רֹוִאים ָּכאן ְוַגם .ַהִּביָנה ֵמעֹוַלם ֶׁשָּבִאים יםַּמְלָאִכַה ְךֶרֶּד ָחל ֶׁשַהֶּנֶדר 'ְנָדִרים ַחְׁשַמל'

 ֶאת ְמַנִּקים ַהְּנָדִרים ִּבּטּול ְךֶרֶדְּד ,ַּכָּפָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְנָדִרים ְוֵכן ,יםִרָדְנ תַרָּתַהְל ְמֻסָּגל ןָמְז הֶז איָלֵּמִמּו היָנִּבַל

   'ג ְּבִדּלּוג "רֹורְּדַה תַנְׁש" )יז ,מו יחזקאל( ַהּיֹוֵבל ְׁשַנת ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ָּמזֻרְמ ר"ֶנֶד ְוֵכן .ְלַכָּפָרה ְוזֹוִכים ַהַחְׁשַמל

  .יםִרּוּפִּכ םיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ם"ב ל"אְּב היָנִּבֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .אֹוִתּיֹות  

 ֶאְצלֹו ָךַׁשֵּלֲחְמ ֶׁשֲאִני ָהִאיׁש ַהָּנִביא ְלָנָתן ה"הקב ָאַמר אֹוֵמר ִסימֹון 'ר )קמג ב"ש ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש

 ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ֵמַהְּׁשִמיִני ָׁשְרׁשֹוְּד ,ַנְדָרן ָהָיה ָּדִוד ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָךְל ִיּדֹור ֶׁשּלֹא ַעד ַקֵּדם ,הּוא ַנְדָרן

 ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּיַּקח" )יג שם( תּובָּכ ַהְּׁשִמיִני ָּדִוד ֶאת ּוְכֶׁשֵהִביאּו .'ְוגֹו "ָּבָניו ִׁשְבַעת ִיַׁשי ַוַּיֲעֵבר" )י ,טז א"ש(

 גֵרהֹוְו ץֵח קֵרזֹו הָיָה דִוָּדֶׁש :)טז ק"מו( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַלְּׁשִמיִני הֹוֵלְך ְּדֶׁשֶמן ,"אֹתֹו ַוִּיְמַׁשח ַהֶּׁשֶמן ֶקֶרן

 ֶּבן" ִנְקָרא ֶׁשַהָּמִׁשיַח )'מדבש מתוק'ה פירוש עם :כט בראשית( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .תַחַא םַעַפְּב לָלָח תאֹוֵמ הֶנמֹוְש

 ֶׁשִּיַׁשי )כט ,מז בראשית( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ִיַׁשי ֶׁשִּנְקָראֹות ְוַהִּביָנה ַהָחְכָמה ִלְסִפירֹות ֶׁשּלֹו ַהֶּקֶׁשר ַעל ְלַרֵּמז ,"ִיַׁשי

 אָבמּו

 ָמִצינּו

 אָבמּו

 אָבמּו

 ָמִצינּו



ה 

 'םָהָרְבַא לֶׁש ַעֵּבְטַמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ְנָדִרים ְךֶרֶּד ַלְּׁשִמיִני ְלִהְתַקֵּׁשר הַמְרֶּב ָהָיה ָּדִוד איָלֵּמִמּו .ָׁשָנה ְׁשמֹוִנים ַחי

 ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ִאם ֵלאמֹר ֶנֶדר ַיֲעקֹב ַוִּיַּדר" )כ ,כח בראשית( קסּוָּפַה לַע א"שליט יקִלְּג לֵאיֹו 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

   יםִקלֱֹא תַבְרִקְּב נֹוצֹוְר לַע זַמָר בקֲֹעַּיֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .הָנָׁש 'ע יַחֶׁש ינּוְיַה ,'ע לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ דִוָּד ת"ר "י"ִעָּמִד

  .ְךֶלֶּמַה דִוָּד לֶׁש רֶדֶּנַה יֵטחּו ְךֶרֶּד  

 ִמָּכל ְמֻיָחד םיֹו ְוהּוא ,ַהָּבא עֹוָלם ֵמֵעין הּוא ַהִּכּפּוִרים יֹום )ב"תרנ כ"יוה( 'ֱאֶמת ְׂשַפת' רֶפְּבֵס

 ַהּיֹום ֶזה ִּכי ִנְרֶאה ,ַּבֶּנֶפׁש ִּגיִדים ה"שס ֶנֶגד ֵהם ַּבָּׁשָנה ָיִמים ה"ֶׁששס ּוֵמַאַחר ,ַהָּׁשָנה ְימֹות

 ִמֶּזה ַהָּׂשָטן ְוהּוַסר ,ַהִּגיד ִמֶּזה ָהָעְרָלה ְלָהִסיר ְרׁשּות ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ִנַּתן ָלֵכן ,ַהִּמיָלה ִּגיד הּוא

 ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ֵכן ְּכמֹו ,ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ִנּמֹול ָאִבינּו ַאְבָרָהם ִּכי א"ְדר ְּבִפְרֵקי ִאיָתא ָלֵכן .ַהּיֹום

 ,ת"השי ֲעבֹוַדת ַמְׁשִּכיַח ַהָּנֶׁשה ֶׁשִּגיד ּוְכמֹו ,ק"ַּבזוה ִּכְדִאיָתא ,ַהָּנֶׁשה ִּגיד ֶנֶגד ְמֻיָחד ְּבָאב ִּתְׁשָעה

 .ַהְּׁשִמיִני םֹוּיַל ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ִמיָלה ִמְצַות ִעם ִמְתַקֵּׁשר ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּיֹום רֹוִאים .ְזִכיָרה ְּבִחיַנת הּוא ַהִּמיָלה ןֵכ ְּכמֹו

 'ה .ָחהָלְס 'ה .ָמָעהְׁש 'ה ,ַהִּכּפּוִרים יֹוםְּב יםִרְמאֹוֶּׁש הַמ לַע )סו( רַהזֹ יֵנּוּקִּת לַע א"גרַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו

 ,יםיִדִּג ה"שסַה לָּכ תֶא לֵלֹוּכֶׁש היָלִּמַה ידִּג תיַנִחְּב אהּו ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּיֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ה"שס ת"ר .ְקִׁשיָבהַה

 )קסט 'ע( ,א"שליט אְלְפסֹוןָוו מֶׁשה ְלָהַרב 'ְוָעֶריָה ִצּיֹון' ַּבֻּקְנְטֵרס מּוָבא ְוֵכן .'הָרֹוּת לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְדִּכ

 רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ֶׁשּיֹום ְלַרֵּמז .ְקרּוִאים ִׁשָּׁשה ְוֵיׁש ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ֲעָריֹות ָּפָרַׁשת ֶׁשּקֹוִרין

 ֶזה ֶׁשְּביֹום :)קפה תצוה( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .תיֹוָרֲע ןֹוֲע לַע יםִרְּפַכְמ ַהִּכּפּוִרים יֹום לֶׁש ןָבָל יֵדְגִּב 'דֶׁש :)ג תיקונים(

 ּוְמבָֹאר .ַהְיסֹוד ְּכֶנֶגד הּוא ,ַהִּמָּטה ַּתְׁשִמיׁש ַהִּׁשִּׁשי ְוָהִעּנּוי ,ְׁשַנִים ֵהם ּוְׁשִתָּיה ַּדֲאִכיָלה ,ִעּנּוִיים ִׁשָּׁשה ֵיׁש

 ְוֵכן .ַהֳּקָדִׁשים ְלקֶֹדׁש ִנְכַנסְו ,ַלְּׁשִמיִני ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ִמְתַקֵּׁשר ַהְיסֹוד ְוֶדֶרְך ,ֹודְיס ִּבְבִחיַנת הּוא ֶזה ְּדיֹום ,ִלְדָבֵרינּו

 ֵיׁש ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ֲעבֹוַדת ַעל ַהְמַדֶּבֶרת יֹוָמא ְּבַמֶּסֶכת ְוֵכן .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִּכֻּפִרים יֹום

 לָח ַהִּכּפּוִרים יֹום ןֵכְו .אָּמִא לַע תֶזֶּמַרְמ אָמיֹו ןֵכְו .יםִרּוּפִּכַה םיֹו אָרְקִנ ייִנִמְּׁשַה קֶרֶּפַהְו .ְּפָרִקים ְׁשמֹוָנה

 יּוָה ִריםַהִּכּפּו ְּביֹום תנֹוָּבְרָּקַה ןֵכְו .ייִנִמְּׁשַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ןֶזאָֹה תיַעִמְׁש לַע תֶזֶּמַרְמַה ,ינּוִזֲאַה תַׁשָרָפְּב

 ְוֵכן .ה"י דַחַי ,יםִׁשּוּדִק 'יְו ,תילֹוִבְט 'ה ֹוּב יּוָה ןֵכְו .ייִנִמְּׁשַה תֶא לֵּמַסְמַה ,ה"י רַּפְסִמְּכ ,תמֹוֵהְּב ו"ט

 ',יקִּדַּצַל ַעֻרָז רֹוא' לֶׁש ',א תאֹוָּב תילֹוִחְתַמ ַהִּכּפּוִרים יֹום תֹוּלִפְּתֶׁש 'ִיְצָחק ֵלִוי ִלּקּוֵטי' ְּבֵסֶפר מּוָבא

 'ד ְּפָעִמים 'ב ְוָהיּו .הָאָּלִע אָּמִא לַע זֵּמַרְל ,ם"ֵא דַחַי .'םיִהלֱֹאָה אהּו ה"הוי' לֶׁש 'מ תאֹוָּב תמֹוְּיַּתְסִמּו

 אָּמִא לֶׁש ראֹוָה תֶא תֶלֶּמַסְמ 'יקִּדַּצַל ַעֻרָז ראֹו' לֶׁש תעּוָמְׁשַּמַהֶׁש הֶאְרִנ ןֵכְו .הָנמֹוְׁש ַיַחד ןָבָל יֵדְגִּב

 תֶזֶמְרִּנֶׁש אָּמִא לֶׁש ראֹוָה לַע תֶזֶּמַרְמ 'יםִהלֱֹאָה אהּו ה"הוי' לֶׁש תעּוָמְׁשַּמַה ןֵכְו ,דסֹוְי יקִּדַּצַל היָעִּפְׁשַּמֶׁש

 ָסְלָחן ַאָּתה ִּכי :יםַהִּכּפּוִר יֹוםְּב קַר יםִרְמאֹוֶׁש דָחֻיְמַה הָּלִפְּתַה חַּסֻנְּב זֶמֶר ׁשֵּיֶׁש הֶאְרִנ ןֵכְו .יםִהלֱֹא םֵׁשְּב

 תאֹו יפּוִסהֹו ןֵכָל .אָּמִאָה לֶׁש ן"ּוּנַה רַעַּׁשִמ יםִאָּב היָלִחְּמַהְו היָחִלְּסַהֶׁש .ְיֻׁשרּון ְלִׁשְבֵטי ּוָמֳחָלן ְלִיְׂשָרֵאל

 תֶרֶׂשֲע יֵמְי 'ז רַחַאְל ייִנִמְּׁשַה אהּו ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּיֹום א"שליט ֶאְנֶגל ְׁשמּוֵאל 'ר ג"ָהרה ְוהֹוִסיף .ּוָמֳחָלן ָסְלָחן ',נ

 תאֹוָה דֶגֶנְּכ ןֵה ַהִּכּפּוִרים יֹום תֹוּלִפְּת 'הֶׁש ):מה תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ֵכןְו .הָנָּׁשַה אׁשרֹ רַחַאְל יּוָהֶׁש הָבּוׁשְּת יֵמְי

 'םָכָח תַרֹוּת'ַה םֵׁשְּב ט"תשס 'הָמְכָחַה םַי' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .אָּמִא תֶא תֶלֶּמַסְמַה ה"הוי םֵׁש לֶׁש הָנֹואׁשִר 'ה

 ,יםִדָרְפִּנֶׁש יֵנְפִל רָפֹוׁש תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָאָּלִע אָּמִא םִע רֵּׁשַקְתִהְל יאִה ,ַהִּכּפּוִרים יֹום יֵאָצמֹוְּב רָפֹוׁש תיַעִקְּתֶׁש

   ְיַכֵּפר ַהֶּזה ַבּיֹום ִּכי" ַהְּפסּוִקים ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשֹוָפר ְוֵכן .הָנָּׁשַה אׁשרֹ תיעֹוִקְּתִמ רֵתיֹו הָהבֹוְּג זֹו היָעִקְתּו

  ."ָהָעם ּוְבַעד ַּבֲעדֹו ְוִכֶּפר" ,"ֲעֵליֶכם  

 ֵאּלּו ֶׁשְּׁשֵּתי ְלִפי ,ַרִּבים ִּבְלׁשֹון ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשִּנְקָרא ְוַטַעם )'ח שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס

 מּוָבא

 מּוָבא



ו 

 ְמַטֶהֶרת ַהִּביָנה ְסִפיַרת ְוִהֵּנה .ַהַּמְלכּות ּוְסִפיַרת ַהִּביָנה ְסִפיַרת ,ַהּיֹום ְּבאֹותֹו ִמְתַאֲחדֹות ִפירֹותַהְּס

 ָאהָּב ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשַּכָּפַרת רֹוִאים .ַהַּמְלכּות ִּבְסִפיַרת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנְתנּו ְךְוִלְכלּו ִטּנּוף ִמיֵני ָּכל ְורֹוֶחֶצת

 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ֶׁשּמּוָבא יִּפ לַע ףַאְו .ַהַּמְלכּות ְסִפיַרת ִעם ,ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַהִּביָנה ְסִפיַרת ִאחּוד יֵדְי לַע

 ַעּמּוד ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה אלֹ ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַהִּביָנה ִעם ַהַּמְלכּות ְסִפיַרת ֶׁשִאחּוד )רעז 'ע ב"ח הכיפורים יום( ל"ְלָהֲאִריַז

 ְּדהּוא ִנְרֶאה ָּגדֹול ַהּכֵֹהן ַלֲעבֹוַדת ְּבַיַחס אֶֹפן ְּבָכל ,היָלִעְנ תַּלִפְּתִמ ץחּו ,ְלַבד עֹוָלה ַהַּמְלכּות ֶאָּלא ָהֶאְמַצע

 )ח ,לח ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש ְּדָמִצינּו .ַהִּתְפֶאֶרת ִפיַרתִלְס ַהַּׁשָּיִכים ֶׁשּלֹו ַהחּוִטים ֶּדֶרְך ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש ַלְּׁשִמיִני ִמְתַקֵּׁשר

 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ִמְתַקֵּׁשר ַהּכֵֹהן ֶׁשַאֲהרֹן רֹוִאים .ַהִּמיָלה זֹו "ַהּקֶֹדׁש ֶאל ַאֲהרֹן ָיבֹא ְּבזֹאת"

   ְוִגיַמְטִרָּיא ַאַחת ְוִגיַמְטִרָּיא ,ָקדֹוׁש ְוִגיַמְטִרָּיא ְּדרֹור ְטִרָּיאְוִגיַמ ,ְׁשִמיִני אָּיִרְטיַמִגְּב "ְּבזֹאת"ֶׁש א"שליט רצּו 'ש

  .ייִנִמְּׁשַה תֶא יםִלְּמַסְמַה ֶׁשֶקט אֹו קֶׁשט  

 ִעם ָאהִעָּל ִאָּמא ֶׁשל ִזּוּוג ֵיׁש ַהִּכּפּוִרים ֶׁשְּביֹום )רפח 'ע ב"ח הכיפורים יום( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ַהֶּׁשַפע ֶאת ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ְלָרֵחל ָיָׁשר ַמְׁשִּפיָעה ִעָּלָאה ֶׁשִאָּמא ַהְינּו ,ְלַמְעָלה ֶׁשעֹוָלה ַהַּמְלכּות

 ְזֵעיר ַהִּנְקָרא ַּבֲעָלּה ִעם ָרֵחל ֶׁשל ָהִעָּקִרי ַלִּזּוּוג ֲהָכָנה ְוזֹאת .ֵמָעֶליָה ַהִּדיִנים ֶאת ּוַמְמִּתיָקה ֵמַאָּבא ְמַקֶּבֶלת ֶׁשִהיא

 ֵאֶצל יםִארֹו ןֵכְו .ֲעֶצֶרת ִּבְׁשִמיִני ּוִמְסַּתֵּים ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ֶׁשַּמְתִחיל ַהַּמְלכּות ִמִּבְנַין ֵחֶלק ְוֶזה .ֲעֶצֶרת ִּבְׁשִמיִני ַאְנִּפין

 יִּפ לַע .ַמְלכּות ְּבִחיַנת יאִהֶׁש ֶׁשַבע ַּבת תֶא ָנָׂשא ְךָּכ רְוַאַח ,ִאָּמא ְּבִחיַנת יאִהֶׁש לִייַגִבֲאַל קֶֹדם ָנׂשּוי הָיָהֶׁש ָּדִוד

 ָהְיָתה ָּתָמר .ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְנׂשּואֹות ֶׁשָהיּו ָנִׁשים ֶּדֶרְך ָלעֹוָלם ָּבאּו ּוְׁשלֹמֹה ָּדִוד ִנְׁשמֹות ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה הֶז

 ָּדִוד ֶׁשל ִאּמֹו ְוֵכן .ִּבְסדֹום ֶׁשֵּמתּו ֲחָתִנים ָהיּו לֹוט ִלְבנֹות ְוֵכן .ְלַמְחלֹון ְנׂשּוָאה הָהְיָת ְורּות ,ְואֹוָנן ְלֵער ְנׂשּוָאה

 ְׁשלֹמֹה ֵאם ֶׁשַבע ַּבת ְוֵכן .)יח ,יב 'א הימים דברי( ם"ַּבמלבי ַּכּמּוָבא ,ָּדִוד ֲאִבי ְלִיַׁשי ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְנׂשּוָאה ָהְיָתה

 ַּגם ָּבא ֶׁשָּדִוד ):יא סוטה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ֵכןְו .ְלאּוִרָּיה ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ִראׁשֹון ִּדְבִזּוּוג ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְלָדִוד הְנׂשּוָא ָהְיָתה

 ַהְמָּתָקה ֶׁשל ִזּוּוג קֶֹדם ֵיׁש ַהַּמְלכּות ֶאת ְּכֶׁשּבֹוִנים ,ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ִּדְכֵׁשם ,ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְלָכֵלב ְנׂשּוָאה ֶׁשָהְיָתה ִמִּמְרָים

 ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַהַּמְלכּות ִנְׁשמֹות ֶאת ְלהֹוִליד ִּבְׁשִביל ָּכְך ,ָהֲאִמִּתי ַלִּזּוּוג ַהַּמְלכּות ַמִּגיָעה ְךָּכ רְוַאַח ,ִאָּמא ְּבִחיַנת לֶׁש

 ָהָיה ֵׁשִני ְּבִזּוּוג ְךָּכ רַאַח ְוַרק ,ִאָּמא ְּבִחיַנת לֶׁש ַהְמָּתָקה לֶׁש ִזּוּוג קֶֹדם ָצִריְך ָהָיה ,ְלַמָּטה ַהַּמְלכּות ִּבְנַין ֶׁשֶּזה

 י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ִראׁשֹון ִזּוּוג הּוא ָהֲאִמִּתי ַהִּזּוּוג ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶרְך יִּפ לַע ףַא .ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשהֹוִליד ָהִעָּקִרי ַהִּזּוּוג

 ֶזה ָּדִוד ֵּבית ְּבַמְלכּות ,ָהֲאִמִּתי ִּזּוּוגַה ְוֵאינֹו ַמֲעָׂשיו ְלִפי הּוא ָאָדם ָּכל ֵאֶצל ֵׁשִני ִּזּוּוגֶׁש )שני זיווג ה"ד .ב סוטה(

 ְוִאָּמא אַאָּב ִּבְבִחיַנת הּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשַהִּזּוּוג .)מט בראשית( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו .ָהֲאִמִּתי ַהִּזּוּוג הּוא ֵׁשִני ְוִזּוּוג ,ַהֵהֶפְך

 'ַלֶּגֶפן אְֹסִרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ְךָּכ רַאַח ֶּׁשִּתְצָטֵרְך ַמה ְלָכל ָלּה ְודֹוֲאִגים ,ְלִנּׂשּוִאין ַהַּכָּלה ִּבָּתם ֶאת ֶׁשְּמִכיִנים

 ,ַלִּנּׂשּוִאין ַהָּנִׁשים ֲהָכַנת לַע ַהְמַדְּבִרים ַהְּפסּוִקים ת"ר ִעָּלָאה ִאָּמא ֶאת ַהְמַסֵּמל ה"ֶאְהֶי ֶׁשֵּׁשם )רד 'ע פורים(

   רצּו 'ש 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָגיֵה דַי לֶא ִּביָרהַה ׁשּוַׁשן ֶאל" ,"ֶגאֵה דַי לֶא ָּנִׁשיםַה ֵּבית ֶאל" )ח ,ג ,ב אסתר(

  .נּוֵקְדִצ יַחִׁשְמ ְּבִגיַמְטִרָּיא תכּוְלַּמַהְו היָנִּבַה דיחּוִאֶׁש א"שליט  

 ִעָּלָאה ִאָּמא תיַנִחְּב יאִה ֵלָאהְּד ,ָרֵחל ֶאת ְךָּכ רְוַאַח ֵלָאה ֶאת קֶֹדם ָנָׂשא ַּיֲעקֹבֶׁש :)קנג ויצא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ֶׁשל תַהַּמְלכּו קֹוַמת ֶאת הֹוִליד ֶׁשַּיֲעקֹב ְוֵכיָון .ַּבְּׁשִמָּטה ַהִּנְרֶמֶזת ַמְלכּות ְּבִחיַנת ִהיא ְוָרֵחל ,ַּבּיֹוֵבל ַהִּנְרֶמֶזת

   .ָרֵחל ִעם ְךָּכ רְוַאַח ִאָּמא ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ֵלָאה ִעם קֶֹדם ְלִהְתַקֵּׁשר ָצִריְך ָהָיה הּוא ,ְׁשָבִטים ב"ְּבי ַהִּנְכֶלֶלת ִיְׂשָרֵאל

  .ַיֲעקֹב ֶׁשל ִּתיתָהֲאִמ ַהַּכָּלה ִהיא ְּדָרֵחל ,ה"ַּכָּל ת"ס "הַהְּקַטָּנ ָךִּבְּת לְּבָרֵח" )יח ,כט בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן  

  

  

 מּוָבא

 ֵכןְו



ז 

  לגליון הושענה רבההוספות 

  .ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרֻח ְליׁשִא ָהתֹוין אֹור ֵּבֶׁשֶּקַהְו, ירּוָׁשַלִיםִלִצּיֹון ין ל ֵּבֵּדְבֶהַה

 אָבְקּוּנַה דיסֹוִּב ׁשָרְׁשֻמ הָיָה ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש ינּוְיַה .יםִעְבנֹו םִיַּמַהֶׁש רקֹוָּמַּב ץעּוָנ הָיָה דִוָּד :)רסב פקודי( רַהּזַֹּב

 יֵרָמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִּפ לַע ףַא .תכּוְלַּמַה לָכְל יַעִּפְׁשַּמֶׁש תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה אָרְקִנ אָבְקּוּנַה דיסֹוִו ,יןִּבְקנּו יןִּיַמ הֶלֲעַּמֶׁש

 ,תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַּב ץעּוָנ אהּו ַּבַּמְלכּות ידֹוִקְפַתְל סַחַיְבּו ,יתִטָרְּפַה תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹל סַחַיְּב הֶז ,היָנִּבַהֵמ דִוָּד ׁשֶרּׁשֶֹׁש הָּכֻנֲח

 דִוָּד לֶׁש תֹוָדבֹוֲעֶׁש ינּוִצָמ ןֵכְו .ְךֶלֶמ תיֹוְהִל יֵדְּכ הֶּזַה םקֹוָּמַה תֶא ַחֵקלֹו אהּו ינּוְיַה ,תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה דסֹו אהּו ְךֶלֶּמַה דסֹוְּד

 ,קיט שם( בתּוָּכ ןֵכְו ".'ה ְלַחְצרֹות ַנְפִׁשי ָּכְלָתה ְוַגם ִנְכְסָפה" )ג ,פד תהילים( בתּוָּכַּכ ',הַל קֶׁשֵחְו הָקּוׁשְּת תיַנִחְבִּב הָתְיָה

 יאִה הָּלַּכֶׁש ַעדּוָּיַּכ .קֶׁשֵחַהְו הָקּוׁשְּתַה םקֹוְּמִמ תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרּׁשֶֹׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,"ַנְפִׁשי ִלְתׁשּוָעְתָך ָּכְלָתה" )פא

 ַנְפִׁשי הְלָתָּכ ַגםְו ָפהְסִנְכ" ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ,ָּדִוד ֻסַּכת ,ָּדִוד ִנְׁשַמת ׁשֶֹרׁש תֶא תֶלֶּמַסְמַה ה"סּוָּכ ְוֵכן .ַנְפִׁשי ָּכְלָתה ןֹוׁשְּלִמ

 א"שליט יןִקְסיְיֵר .ש 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש ןֵכְו .הָּיַח אֹו טחּו ְּבִגיַמְטִרָּיא ידִוָּד ןֵכְו .אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג "ה"הוי ְלַחְצרֹות

 הֶז בתּוָכְו ".דּודָׁש ָנַפל ָׁשם ָּכַרע ַּבֲאֶׁשר ָנָפל ָּכַרע ַרְגֶליָה ֵבין ָׁשָכב ָנַפל ָּכַרע ַרְגֶליָה ֵּבין" )זכ 'ה שופטים( ַּבָּכתּוב זָּמֻרְמ ד"ִוָּדֶׁש

  ".ְּבַרָּקתֹו ַהָּיֵתד ֶאת ַוִּתְתַקע ַּבָּלאט ֵאָליו ַוָּתבֹוא" םָׁש זָּמֻרְמ ,דִוָּד אָצָי ּוּנֶּמִּמֶׁש טלֹו ןֵכְו .תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה לַע רֵּבַדְמ

 ְולֹא ּוְבָנּה ְּבֵאם ַרק נֹוֵהג ,"ֶאָחד ְּביֹום ִתְׁשֲחטּו לֹא נֹוְּב ְוֶאת אֹתֹו" ֶׁשִאּסּור ַרָּבָנן ִׁשיַטת :)עח חולין( ַּבְּגָמָרא

 ֶׁשִּׁשּלּוַח 'ףעֹו לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבּו .ָּבֵאם ַרק נֹוֵהג ָהֵאם ֶאת ִלְׁשלַֹח ֶׁשַהִחּיּוב ַהֵּקן ִמִּׁשּלּוַח ְוִנְלָמד .ּוְבנֹו ְּבָאב

 תֶא יִכ ,ּוְדכּוִרין נּוְקִּבין ַמִּיין לַע יםִזְּמַרְמַה ,ַהָּבִנים ֶאת ְוַגם ָהֵאם ֶאת ַּגם ָלַקַחת ֶׁשָאסּור ֵּמזְמַר ַהֵּקן ִׁשּלּוַח ְּבִמְצַות ָהֵאם

 ,ּהָנְבּו אָּמִאְּב קַר גֵהֹוּנֶׁש ,"ְּבנֹו ְוֶאת אֹתֹו" רּוּסִא לֶׁש דֹוּסַה הֶזְו .ַהֵּקן ִׁשּלּוַח תיַנִחְבִּב הָלְעַמְל תלֹוֲעַהְל יְךִרָצ יןִּבְקנּו יןִּיַּמַה

 בתּוָּכַה ןֵכָלְּד הֶאְרִנ .דַחַי ּוְדכּוִרין נּוְקִּבין ַמִּיין ִּבְבִחיַנת ,ָּבִנים ְוַגם ֵאם ַּגם ְלַעְצמֹו לֹוֵקַח ַּכְבָיכֹול הּוא ּוְבָנּה ֵאם ּׁשֹוֵחטַהְּד

 קָּבְדִנ ,דַחַי ּוְדכּוִרין נּוְקִּבין ַמִּיין ַחֵקֹוּלַהֶׁש זֵּמַרְל .ם"דֹוֱא ת"ס "דֶאָח םְּביֹו ּוִתְׁשֲחט אלֹ ְּבנֹו ְוֶאת אתֹו" )כח ,כב ויקרא(

 )ו ,עו ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ְלַעְצמֹו לּכַֹה ַחֵקלֹוְו ,הָלְעַמְל נּוְקִּבין ַמִּיין הֶלֲעַמ ינֹוֵאֶׁש ,רֹוּב תיַנִחְבִּב םֵהֶׁש םדֹוֱא תַּפִלְקִּב

 ִתַּקח לֹא" ָאַמְרָּת ְוַאָּתה ,"ָּבִנים ַעל ֵאם ְוִהַּכִני ָיבֹוא ֶּפן אֹתֹו ָאנִֹכי ָיֵרא ִּכי ֵעָׂשו ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד אָנ ַהִּציֵלִני"

 נֹוְּב ְוֶאת אֹתֹו ֶׂשה ֹוא ְוׁשֹור" ָאַמְרָּת ְוַאָּתה ,"ָּבִנים ַעל ֵאם ְוִהַּכִני ָיבֹוא ֶּפן" רֵחַא רָבָּד ".ַהָּבִנים ַעל ָהֵאם

 תיַנִחְבִּב םֵה םדֹוֱאֶו וָׂשֵעֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .דַחַי יםִנָבּו םֵא טֵחֹוׁשְו הֶּכַמ וָׂשֵעֶׁש יםִארֹוְו ".דָחֶא םיֹוְּב ּוִתְׁשֲחט לֹא

 אלְֹל ָּדִמים ׁשֹוֵפְך "ַאְדמֹוִני" אהּו וָׂשֵע ןֵכְו .ָּבִניםַה ְוַגם ֵאםָה תֶא ַּגם םָמְצַעְל יםִחְקלֹוְו ,נּוְקִּבין ַמִּיין הֶלֲעַמ ינֹוֵאֶׁש רֹוּב

 ַההּוא ַּבּיֹום ַוָּיָׁשב" )טז ,לג בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .הָּכֻס תַוְצִמ םִע רֵּׁשַקְתִה ,וָׂשֵעֵמ בקֲֹעַי דַרְפִּנֶׁשְּכ דָּיִמ ןֵכְו .לָלְּכ תנּוָמְחַר

 ַהָּמקֹום ֵׁשם ָקָרא ֵּכן ַעל ֻסּכֹת ָעָׂשה ּוְלִמְקֵנהּו ָּבִית לֹו ַוִּיֶבן הֻסּכָֹת ָנַסע ְוַיֲעקֹב :ֵׂשִעיָרה ְלַדְרּכֹו ֵעָׂשו

 םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָּׁשֻדְּקַה דַצְּב וָׂשֵע לֶׁש היָלִּבְקַּמַה יאִהְו ,דִוָּד תַּכֻס ,ְךֶלֶּמַה דִוָדְל תֶרֶּׁשַקְמ הָּכֻס תַוְצִמְּד ".ֻסּכֹות

 תַוְצִמ ְךֶרֶּד וָׂשֵעְּב םַחְלִנ בקֲֹעַי יִּכ ,ַחילּוִׁש תֹוּיִתאֹו "חַלְׁשִּיַו" תַׁשָרָפְּב אהּו ,וָׂשֵעְל בקֲֹעַי יןֵּב קָבֲאַּמַה ןֵכָּלֶׁש א"שליט יִׂשָּגַא

 ִהוא ִמְנָחה" ,וָׂשֵע לֶׁש רֹוָׂשְל בקֲֹעַי יןֵבּו ,וָׂשֵעְל בקֲֹעַי יןֵּב ַחּוּלִׁש ןֹוׁשָּלַה יםִמָעְּפ הָּמַּכ הָבתּוְּכֶׁש יִפְכּו .ןֵּקַה ַחילּוִׁש

 תַוְצִמ ןֵכָלְו ".ֲאַׁשֵּלֲחָך לֹא ַוּיֹאֶמר ַהָּׁשַחר ָעָלה ִּכי ַׁשְּלֵחִני ַוּיֹאֶמר" ַלאדִֹני ְלַהִּגיד ָוֶאְׁשְלָחה" ".ְלֵעָׂשו ַלאדִֹני ְׁשלּוָחה

 הָיָה ,וָׂשֵע לֶׁש רֹוָׂשְו ,וָׂשֵעְל בקֲֹעַי יןֵּב קָבֲאַּמַה ןֵכְו .'אֵצֵת יִּכ'ְּב הָׁשָרָּפ ּהָתאֹוְּב ןֵה קֵלָמֲע תַּיִחְמ תַוְצִמּו ןֵּקַה ַחּוּלִׁש

 םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ְךֶרֶּדַּב ְלָפֶניָך ִצּפֹור ַקן ִיָּקֵרא ִּכי" )ו ,כב דברים( בתּוָּכַּכ ,ְךֶרֶּדַל תֶכֶּיַׁש ַהֵּקן ִׁשּלּוַח תַוְצִמּו ,ַּבֶּדֶרְך

 ינּוִצָמ

 ָמִצינּו



ח 

 .)יח דף 'הפליאה פרס' בשם תצא כי 'פ( 'ְראּוֵבִני ַיְלקּוט'ְּב אָבּוּמַּכ ,הָּלֻאְּגַה תֶא תֶרֶרעֹוְמ ןֵּקַה ַחּוּלִׁש תַוְצִמ ןֵכָּלֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ

 :)ז שמות( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו .ְּגֻאָּלָתם ָהִחיׁשּוְל ִיְׂשָרֵאל ַעל ְזכּות ְלעֹוֵרר ,עֹוף ַהִּנְקָרא ַמְלָאְך ְמעֹוְרִרים ָהֵאם ֶאת ֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוְלִחים

 ןֵּקַה ַחּוּלִׁש תַוְצִמְּד .ר"ִצּפֹו ן"ַק ֶׁשִּנְקָרא ָמקֹום ֵמאֹותֹו ֵעֶדן ַּגן ְךִמּתֹו ָלֵצאת ַהָּמִׁשיַח ְךֶמֶל ִיְתעֹוֵרר ְזָמן ְּבאֹותֹו

 .ילֵעְלִדְּכ דִוָּד לֶׁש רֵאְּבַה ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש אתּזַֹה הָוְצִּמַה ליַכֵהְּב אָצְמִנ יַחִׁשָּמַהְו ,הָּלֻאְּגַה דסֹו יאִהֶׁש וָׂשֵעְּב הָמָקְּנַה תֶא תֶרֶרעֹוְמ

  .ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא רֹויּפִצֶׁש א"שליט יִנֹויּבִס דִוָּד ןֹוּיִצ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 תיַנִחְבִּבּו ,ָזָהב ִּבְבִחיַנת הֶז תַּמֻעְל הֶז םֵה דִוָדְו יוָׂשֵעֶׁש .)נא תזריע( רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵהֶּׁש הַמ תֶא רֵאָבְל הֶאְרִנ ,קֶמעֹ

 אָבּוּמֶּׁש הַמ יִּפ לַע .ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִׁשָמ ַעּוּדַמּו ].ו"שפ[ .יַׁשִי ןֶּב דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵע ַעּוּדַמּו .יִנמֹוְדַא

 ֵבַאְרנּוּו .ם"ָּד רֹוָּפְסִּמֶׁש ה"אהי םֵׁש לֶׁש םִּיַרחֹוֲא תיַנִחְּב אהּו הָּׁשִאָה ֶׁשְּיסֹוד )פו 'ע וישב( ל"ְלָהֲאִריַז 'ִקיםַהְּפסּו ַׁשַער'ְּב

 ֶׁשָּבִאים ַהָּבִנים ְוֵכן .ִנָּדה ְוַדם ֵלָדה ַּדם ַמְׁשִּפיַע ָהִאָּׁשה ִּדיסֹוד .ָּדם ִּבְבִחיַנת הּוא ָהִאָּׁשה ֶׁשְּיסֹוד 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ֶיֶלד ְוֵכן .ְמֻרִּבים ָּבֶניָה ְמֻרִּבין ֶׁשָּדֶמיָה ִאָּׁשה ָּכל ֵמִאיר ַרִּבי ִמּׁשּום ָּתָנא :)י כתובות( ַּבְּגָמָרא מּוָבא ,ָהִאָּׁשה ִמיסֹוד

 ִאָּׁשה .)קנב שבת( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְלָחָלב ֶׁשֶּנֱהַפְך ּהָּלֶׁש דסֹוְיַה םַּדִמ ָּבא ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשָהִאָּׁשה ָהֵאם ֲחֵלב ְוֵכן .ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ,ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵאם ָאב ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסְּמלֹות ָּדם ַהִּמָּלה אֹוִתּיֹות ְוֵכן .ַאֲחֶריָה ָרִצין ְוַהּכֹל ָּדם ָמֵלא ִּפיָה

 ,הָּׁשִאָה דסֹוְי תמֹוְּׁשֶׁש 'ִיְצָחק ֵלִוי ִלּקּוֵטי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .םָּד תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש הָּׁשִאָה דסֹוְי ֶּדֶרְך הּוא ָוֵאם ָאב ֶׁשל ְּדַהִחּבּור

 ְׁשֵּתי ֵיׁש ָהִאָּׁשה ֶׁשִּביסֹוד )לאר 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'י"ַרְׁשִּב ַמַאְמֵרי ַׁשַער'ְּב מּוָבאּו .ם"ָּד יםִמָעְּפ 'ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ר רֶדֶח רֹוּדְזרֹוְּפ

 ֵהן ְוַהְּדָלתֹות ,'ׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציר ',ׁש ָהאֹות ְּבִחיַנת הּוא ַהִּציר ,]ֵלָדה ִציֵרי ִאָּׁשה ְּבֵלַדת ֶׁשָּמִצינּו ְּכמֹו[ ,ִציִרים ּוְׁשֵני ְּדָלתֹות

 ָהאֹות ְּבִחיַנת אּוהֶׁש :)רטו פנחס( ַּבּזַֹהר מּוָבא ָהִאיׁש ִויסֹוד ַׁשַּדי ַהֵּׁשם ֶׁשל ',ד 'ׁש אֹוִתּיֹות םֵה ּוְבַיַחד ,ת"ָּדֶל ָהאֹות ְּבִחיַנת

 יִצֲחֶׁש 'יִצֵחַה דסֹו' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .ֵׁשד ְּבִחיַנת הּוא ַאֲחָרא אָרְטְּדַהִּס ,ֲאִחיָזה ַלָּנָחׁש ֵיׁש ָהִאָּׁשה דיסֹוִּבֶׁש יםִארֹוְו .'י

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ִּלּקּוִטיםַה' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .הֶּזַה םקֹוָּמַּב יםִניצֹוִחַה תיַזִחֲא לַלְגִּב ְלַבֲעָלּה הָרסּוֲאַו הָּדִנ הָאֵמְט הָּׁשִאָה ׁשֶדחֹ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוא ןֵכָלְו ,אָבְקּוּנַה דסֹוְי לֶׁש םקֹוָּמַה ִהיא ,ָוָדם ַׁשַּדי ֶׁשל ְּדַהְּבִחיָנה ,ָנָחׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ָוָדם ַּׁשַּדיֶׁש )רנד 'ע חוקת(

 דִוָדְו יוָׂשֵע ןֵכָלְו .ילֵעְלִדְּכ ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ץרּוָח ְּבִגיַמְטִרָּיא דֵׁש ןֵכְו .ְּביֹוֵתר ַהָּנָחׁש ֲאִחיַזת ָׁשם יִּכ ,ָנָחׁש

 יִּכ ,ׁשָחָנ ְּבִגיַמְטִרָּיא יַחִשָמּו ].ו"שפ[ .יַׁשִי ןֶּב דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא יוָׂשֵעְו .יִנמֹוְדַא תיַנִחְבִּבּו ָהבָז ִּבְבִחיַנת הֶז תַּמֻעְל הֶז םֵה

 ,בָהָּזַה רַהזֹ ,יםִדָדְצ יֵנְׁש ׁשֵי ַהֶּזה ָּמקֹוםַּלֶׁש רַהּזַֹהֵמ אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו .היָזִחֲא ׁשָחָּנַל ׁשֵי ֹוּב ,הֶּזַה םקֹוָּמַּב יַחִׁשָמּו דִוָּד ׁשֶרׁשֹ

 תֶא יםיִאִצמֹו אלְֹו ,היָלִמ יתִרְּב יםִׂשעֹו אלֹ ַהֶּזה ַּבָּמקֹום .אָרֲחַא אָרְטִס לֶׁש דָחֶאְו הָּׁשֻדְק לֶׁש דָחֶא ,בָהָּזַה תֶלסְֹּפּו

 ִמָּכל ּוְמֻטֶּנֶפת ְמֻלְכֶלֶכת ִהיא ָמקֹום אֹותֹו )כב ז"דבאת( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָּמֶׁש יִפְכּו .]ָעְרָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא דֵׁש[ .הָּפִלְּקַה

 ַרִּבי ָאַמר .)כ נדרים( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .]ףינּוִט ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֹוּיִצ[ .ֵריָחּה ְלָהִריַח ְיכֹוָלה ְּבִרָּיה ָּכל ְוֵאין ָהֵאָבִרים

 ֶׁשְּמַנְּׁשִקים ִמְּפֵני ,ַהְוָיין ָמה ִמְּפֵני ִאְּלִמים ',כּוְו ,ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ִלי ָסחּו ְּדָבִרים ַאְרָּבָעה ,ְּדָהַבִאי ֶּבן יֹוָחָנן

 יםִרְּוִעָה ׁשֶרׁשֹ תֶא םַּג אןָּכ יםִארֹוְו .ָמקֹום ְּבאֹותֹו ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ִמְּפֵני ,ַהְוָיין ָמה ִמְּפֵני סּוִמין .ָמקֹום אֹותֹו ַעל

 רֶפֵס'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַהֶּזה ַּבָּמקֹוםֶׁש הָּפִלְּקַל יםִכָּיַׁש יםִחְּסִּפַהְו יםִרְּוִעָהֶׁש ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְכּו .הֶז םקֹוָמְל רּוׁשָק םָגְּפַהֶׁש

 יאִהֶׁש תכּוְלַּמַה יַרתְסִפ ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ל"ֵחָר ת"ר "ץֵברֹ אתָּטַח חַתֶּפַל" בתּוָּכַהֶׁש )שסב 'ע שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים

 יאִה הֶּזַה חַתֶּפַּבֶׁש זֵּמַרְל תֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהְּב ְמֻרֶּמֶזת ל"ֵחָרְּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ּהָּב יםִזֲחאֹו יםִניצֹוִחַהֶׁש יתִלָלְּכַה הָבֵקְּנַה

 ,הֶז קסּוָּפ יֵדְי לַע תרֹוסּוֲא תילֹוִעְּב יםִלֲעֹוּבַה לַע תכּוְז דֵּמַלְמ ה"ֶׁשהקב .)כ יומא( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ְוֵכן .עָרְל בֹוּטִמ תֶכֶּפְהֶנ

 רֶתֶיְבּו



ט 

 דסֹוְיַה לֶׁש םֵּׁשַה ל"ַזֲחַּב לֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש אנּוֵבֵהֶׁש ׁשָרְדִּמַהֵמ יםִארֹו ןֵכְו .יׁשִמְׁשַּת לֶׁש עָרָה רֶצֵּיַה לַע זֵּמַרְמ הֶז קסּוָּפֶׁש יםִארֹוְו

 םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הֶז םקֹוָּמִמ קֵנֹוּיֶׁש יׁשִאָה תֹואֹו לַע לֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש םֵּׁשַל הֶמֹוּד הֶזְו .םקֹוָמ תֹואֹו תכּוְלַּמַּבֶׁש

 יאִהֶׁש ׁשָחָּנַה לֶׁש אָבְקּוּנַה אהּוֶׁש ,ןיפֹוִפְׁשַה ׁשַחְנִּב זָּמֻרְמ ו"שפ םֵׁש ןֵכְו .היָׁשִא תֹוּיִתאֹו יׁשִאָהֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ

 בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ןיפֹוִפְׁשִל לָׁשְמִנ ןָּד טֶבֵׁש ןֵכְו .:)רמג ויחי( רַהּזַֹה לַע 'ִמְּדַבׁש קָּמתֹו'ַה ֵפרּוׁשְּב אּמּוָבַּכ ,רֵתיֹוְּב הָנֹוּתְחַּתַה

 ִמְּׁשֵני ֶׁשָּיָצא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַח .)קס ויחי ילקוט( ָרׁשַּבִּמְד ּוָמִצינּו ".אַֹרח ֲעֵלי ְׁשִפיפֹן ֶדֶרְך ֲעֵלי ָנָחׁש ָדן ִהיְי" )יז ,מט

  .ִמָּדן ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה ָאִביו ,ְׁשָבִטים

 ָּדִוד ָמָצאִתי" ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )ד ,מא ר"ב( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ ,ְךֶלֶּמַה דִוָּד ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ,םדְֹס תַבֵתְּב זָמְרִנ םָּד

 ע"זי יץִׁשאְלָּקִמ אָנָח 'ר צ"רהָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו םדֹוְס ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו ,םִּבְסדֹ ְמָצאִתיו ֵהיָכן "ַעְבִּדי

 ,קֶׂשֶּמַדְּב הָיָה ןחֹוָּצִּנַהְו ,דִוָּד ילִבְׁשִּב ילֹוִּצַהְל הָמָחְלִּמַל אָצָי םָהָרְבַא הָּבְׁשִנ טֹוּלֶׁשְכּו .אָּכְלַמ דִוָדְּד אֻעָּדָתְס ת"ר ם"דְֹּסֶׁש

 ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק" )טו ,יד בראשית( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ .דִוָּד תֶא ידִלהֹוְל םּדְֹסִל תֹואֹו ירּוִזֱחֶה קֶׂשֶּמַּדִמּו .ם"ָּד תֹוּיִתאֹוְּב היָלִחְתַּמֶׁש

 א"שליט יןִקייְסֵר 'ש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשמֹאל ֲאֶׁשר ָבהחֹו ַעד ַוִּיְרְּדֵפם ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו הּוא ַלְיָלה

  .ם"ִּבְסדֹו אָּיִרְטיַמִגְּב ש"ב ת"ְּבא ַח"ָמִׁשיֶׁש

 דַע ַחִּיים ַהְּבָרָכה ֶאת ה"הוי ִצָּוה ָׁשם ִּכי ִצּיֹון ַהְרֵרי ַעל ֶׁשּיֵֹרד ֶחְרמֹון ְּכַטל" )ג ,קלג תהילים( בתּוָּכ

 ֶׁשָאַמר הּוא ,ַהְּבָרָכה זֹאת )א ,לג דברים( ן"ַּבְמַרָּב אָבמּו ןֵכְו .םָלעֹוָה לָכְל הָכָרְּבַה הָאָּב ןֹוּיִּצִּמֶׁש יםִארֹוְו ".םָלָהעֹו

 .םָלָהעֹו ַעד ַחִּיים ָרָכהַהְּב ֶאת 'ה ִצָּוה ָׁשם ִּכי ָּדִוד ִעיר ְלִצּיֹון ִיְרמֹז ,"ָנָצְרִּתי ִפֻּקֶדיָך ִּכי ִלי ָהְיָתה זֹאת" ָּדִוד

  .ִמָּיָדם נּוֵלִּציַמ הּוא ָּברּוְך ְוַהָּקדֹוׁש ,ְלַכּלֹוֵתנּו ָעֵלינּו עֹוְמִדים ָודֹור ּדֹור ֶׁשְּבָכל הָדָּגַהַה חַסנְֹּב ןֹוּיִצְל זֶמֶר יםִארֹו ןֵכְו

 קֵלָמֲעַּד ,רַמ ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו יםִרְצנֹו ,רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ַעדּוָּיַּכ עָרָה תֶא תֶלֶּמַסְמ 'ר תאֹוְּד ',ר ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו יִרְצנֹו

 דסֹוְיַה אהּוְו ,וָׂשֵע לֶׁש דֶכֶּנַה אהּו קֵלָמֲע יִּכ ,ןֹוּיִצ לֶׁש עַפֶּׁשַּב קֵלָמֲע תיַזִחֲא לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְו ,רַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּו

 אהּו ןֹוּיִצ רַהְּב יםִרְצֹוּנַה נּוָּבֶׁש לדֹוָּגַה ץּוּקִּׁשַה ןֵכְו .'ַמֶּטה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,תֹוּמֻא יםִעְבִּׁשַה לָכְל יַעִּפְׁשַּמֶׁש הָּפִלְקִּד

 ֹוּב ׁשֵּיֶׁש לַניֹואְצַנ לֶׁש רּוּצִק אהּוֶׁש יםאִצַנ אּוְרְקִנ ש"ימ יםִּנַמְרֶּגַה ןֵכְו .וָׂשֵעְו קֵלָמֲע עַרֶּזִמ ַעדּוָּיַּכ םֵהֶׁש יםִּנַמְרֶּגַה לֶׁש

 .יםִרָּזַה לָּכ תֶא יםִקְּלַסְמּו יםִגְרהֹוְו םָמְצַעְל קַר יםִגֲאֹוּדֶׁש ,םדְֹס תַּדִמְל הָמֹוּד לַניֹואְצַנ הָּלִּמַה תעּוָמְׁשַמּו .ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו

 'דִוָּד ׁשֶרׁשֹ' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,םָּלֻּכ םִע יםִמֲחַרְו דֶסֶח ּהָנָיְנִעֶׁש דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ לַע תֹוׁשְּבַלְתִּמַה תֹוּפִלְּקַה ןֵה ּוּלֵאְו

 אָבּוּמַּכ ,ילֵעְלִדְּכ הָּפִלְקִּד תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה בֶלֶּכ תיַנִחְּב אהּו קֵלָמֲע ןֵכְו .םדְֹסִּב הָדְלנֹו דִוָּד תַמְׁשִנ ַעּוּדַמ

 ֶׁשל ָּדָמן ָללּוק אָּב אהּו ןֵכָלְו .ַּכֶּכֶלב ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָּדָמן ָללּוק ֶׁשָּבא ַעם ֲעָמֵלק ַמהּו )ט תצא תנחומא( ׁשָרְדִּמַּב

 ָךְּב בַוְיַזֵּנ" )יח ,כה דברים( קֵלָמֲע לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .םָּד תיַנִחְבִּב אהּו תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַהֶׁש ןָּמַקְל רֵאָבְּנֶׁש יִפְּכ ,ִיְׂשָרֵאל

 דֵׁש אֹו ץרּוָח אֹו הָלְרָע ְּבִגיַמְטִרָּיא אָיְנַמְרֶּג ןֵכְו ".יםִלָׁשֱחֶּנַה" הָּלִּמַּב ְמֻרָּמז ׁשָחָנ ןֵכְו .ב"כל ת"ס "יָךַאֲחֶר ַהֶּנֱחָׁשִלים לָּכ

  .יַחִׁשָמ ְּבִגיַמְטִרָּיא קֵלָמֲע ףּוּלַא ןֵכְו .הֶּזַה םקֹוָּמַּבֶׁש הָּפִלְּקַה תֶא יםִלְּמַסְמַה

 'ק ן"ֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו ׁשֵי הָייְצִזְוְקְניִא ְךתֹוְּב ןֵכְו ].ַעּוׁשְי[ ו"שפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ריֹויְפִּפַא יםִרְצֹוּנַה אׁשרֹ םֵׁש ִהְׁשַּתְלֵׁשל

 'ק וָׂשֵע ןֵכְו .תינֹוִק תֹוּיִתאֹו ןיַקִתָוֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ׁשָחָּנַה תֶא תֶלֶּמַסְמ 'ק תאֹוְּד

 .תלּוָּגַה לַלְגִּב ',ק תאֹוָה ְךֶרֶּד ֹוּכְרַּד רֵבעֹוֶׁש עַפֶּׁשַה תֶא םֶהֵמ ַעֵנמֹוּו לֵאָרְׂשִי םַע תֶא קֵׁשעֹו וָׂשֵעֶׁש זֵּמַרְל ,קֵׁשעֹו תֹוּיִתאֹו

   .ןָּבְרֻחַה תֶא הָלְּמִּסֶׁש ,קָחְצִי יֵערֹו םִע רָרְג יֵערֹו יוָלָע בּוָרֶׁש קֶׂשֵעָה רֵאְּב לַע ליֵעְל נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו

 ןֵכְו



י 

 רָׂשָּב יאִהֶׁש הָּׁשִאָה לַע הָנָּוַּכַה רָׂשָּבֶש ".הָּנַּתְחֶּת ָּבָׂשר ַוִּיְסּגֹר" )כא ,ב בראשית( בתּוָּכַה לַע .)כח בראשית( רַהּזַֹּב

 ק"רמָל 'ִרּמֹוִנים ַּפְרֵּדס' רֶפְּבֵס ּוָבאמ ןֵכְו .יוָלָע הָנֵגְּמֶׁש תֶרֶּגְסִמ תיַנִחְבִּב יוָּתְחַּת ּהָתאֹו רַגָס 'הַו ,יׁשִאָה לֶׁש רֹוָׂשְּבִמ

 רָׂשָּבַה יאִה הָּׁשִאָהֶׁש רַהּזַֹה יֵרְבִּד לַע זֵּמַרְמ "ֶאָחד ְלָבָׂשר ְוָהיּו ְּבִאְׁשּתֹו ְוָדַבק" )כד ,ב בראשית( בתּוָּכַהֶׁש )ב"פ כג שער(

 ֵּבַאְרנּו ןֵכְו .תֹואֹו היָמִלְׁשַמּו תֹואֹו תֶרֶגסֹו יאִה זָאֶׁש ,גּוּוִזַה ןַמְזִּב יאִה היָרִגְּסַהֶׁש יםִארֹוְו .דָחֶא רָׂשָבְל יּוְהִנְו רַגָס 'הֶׁש

 ְלָהַרב 'יןִאּוּׂשִּנַה סֹוד' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .היָרִגְס ןֹוׁשְל תֶכֶּיַׁש תֶלֶּדַבּו ,תֶלֶּד תיַנִחְּב אהּו הָּׁשִאָה דסֹוְּיֶׁש 'ׁשֹוָפר ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ,דסֹוְי תיַנִחְבִּב הָיָה ַחּנֶֹׁש 'ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּב ןֵכְו .הָבֵקְנ תֹוּיִתאֹוְל תכֹומּוְס רגּוָס תֹוּיִתאֹוֶׁש א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון

 ַוִּיְסּגֹר" )טז ,ז בראשית( בתּוָּכ םָׁש םַגְו ,ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת הָתְיָה הָבֵּתַל ַחנֹ תיַסִנְכּו ,תכּוְלַמ תיַנִחְבִּב הָתְיָה הָבֵּתַהְו

 הֶיְהִי דחּוִּיַהֶׁש ,אָבְקּוּנַה דסֹוְי תֶא תֶלֶּמַסְמַה תֶלֶּדַה תֶא דֹוֲעַּב רַגָס 'ה הָבֵּתַל ַחנֹ תיַסִנְכִּבֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנ ".ַּבֲעדֹו 'ה

 .תֶרֶפפֹוְׁשִּב לחֹוְכִמְל לַׁשְמִנ גּוּוִּזֶׁש .)ז מכות( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .ו"שפ םֵׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ".ַּבֲעדֹו 'ה ַוִּיְסּגֹר" ןֵכְו .ֻמְׁשָלם

 ,יןִמָיְנִבְל ףֵסיֹו תַעָּפְׁשַה לַע בתּוָּכַּב תֶזֶמְרִנ ת"ֶרֶפפֹוְׁש ןֵכְו .תכּוְלַּמַּבֶׁש דסֹוְיַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה תֶרֶפפֹוְׁשִּב זָמְרִנ ו"שפ םֵׁשְו

 ֲאֶׁשר ףיֹוֵס רִּכְדַב ׂשַוַּיַע ֹוִׁשְבר ףֶּכֶס תְוֵא ַהָּקטן ַאְמַּתַחת ְּבִפי ָּתִׂשים ַהֶּכֶסף ְּגִביַע ְּגִביִעי ְוֶאת" )ב ,מד בראשית( .דחּוִּיַה דסֹוְּב

  .ת"ֶרֶפפֹוְׁש ת"ס "ִּדֵּבר

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .תנּויָצֵל תיַנִחְבִּב יאִה קֵלָמֲע תַפִלְּקֶׁש יםִארֹוְו .ֲעָמֵלק ֶזה "ַּתֶּכה ֵלץ" )ג יתרו תנחומא( ׁשָרְדִּמַּב

 יִּכ ,תנּויָצֵל ְּבתֹוְך ִנְמָצאֹות ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו ןֵכְו .תנּויָצֵל תיַנִחְבִּב הם ,הָּׁשֻדְקִּד קחֹוְּצַה םקֹוְּמִמ יםִקְניֹו םֵהֶׁש ןיָוֵּכ

 )י ,ז אסתר( בתּוָּכַה ןֵכְו .ְוִנְתלֹוֵצץ ֻּפַלץ .ְללֹוֵצץ ְּבבֹא ֵלץ ,רכֹוָז תָּבַׁשְל רֵציֹוְּב ןָמָה לַע יםִרְמאֹו ןֵכְו .יםִקְניֹו םֵה םָּׁשִמ

 .ת"נּויָצֵל ת"ס "ץָהֵע לַע ּוִיְתל ןָהָמ יְּבֵנ תֲעֶׂשֶר ְוֵאת" )יג ,ט אסתר( בתּוָּכַה ןֵכְו .ת"נּוָצֵל ת"ס ,"ץָהֵע לַע ןָהָמ תֶא ּוַוִּיְתל"

 ,ֱאֶמתָה ַעל ַמְלִעיג הּוא ִּכי ,ַּבְּׂשחֹוק ִעְנָינֹו ָּכל ֶׁשֶּזה ֲעָמֵלק ֶזה "ַּתֶּכה ֵלץ" )יג חרוץ מחשבות( קדֹוָצ יִּבַרְּב אָבמּו ןֵכְו

 ְּכֶדֶרְך ְלָׁשָעה ַרק ֲאָבל ,ָהעֹוָלם ֶׁשְּבֻאּמֹות ָעִׁשיר ֶׁשָהָיה ְּכָהָמן ַעְלָמא ְּדַהאי ְּבעּוְתָרא לֹו ַׂשֶחֶקתְמ ְוַהָּׁשָעה

 ייֵסִסְר' רֹוְפִסְּב ןֵכְו .ְלֶעְרָוה ַהַּמְרִּגיל רֹאׁש ַקּלּות ֶׁשל ַהְּׂשחֹוק הּוא ,ָהַרע ִמַּצד הּוא ַהָּמצּוי ְוַהְּׂשחֹוק ,ַהְמַׂשֵחק

 ֵלץ" ל"ֲחַז ְוָדְרׁשּו "ֲעָמֵלק ּגֹוִים ֵראִׁשית" ִּכי ,ֵליָצנּות ֶׁשל ָּדָבר ֶנְגּדֹו ָיָצא ,ַלֵּלב ּתֹוָרה ְּדַבר ְּכֶׁשִּנְכָנס )נב( 'הָלְיַל

 ִּדְכִתיב ּתֹוָרה ִמִּדְבֵרי ַהֵהיֶפְך הּוא נּותֵליָצ ִּכי .ָהֻאּמֹות ֶׁשְּבָכל ֵראִׁשית ְועֶֹמק ַהּׁשֶֹרׁש ְוהּוא ֲעָמֵלק ֶזה "ַּתֶּכה

 ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ַמֲעָׂשיו ִעְנָיָניו ְּפָרֵטי ֶׁשָּכל ַהְיינּו ,'ה ֶּדֶרְך ָלָאָדם ַהְמַלֶּמֶדת ַהּתֹוָרה ִעְנָין ָּכל ֶׁשֶּזה ֱאֶמת ָּבּה

 א"שליט יןִקייְסֵר 'ש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ֵמֱאֶמת ַהֵהיֶפְך הּוא ְוֵליָצנּות .ָלַעד ֹוןִּתּכ ֲאֶׁשר ֱאֶמת ְשַפת ַהּכֹל ִיְהֶיה

  ].תיֹוְצְקֶלֶס ּוׂשָע םֵה ןֵכָל ,ץ"סלכ ןֵה קֵלָמֲעַל תכֹומּוְּסַה תֹוּיִתאֹוָהֶׁש יףִסהֹו דעֹוְו[ .קחֹוְׂש אָּיִרְטיַמִגְּב דאְנשַלְטְידֹוֶׁש
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  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל 

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

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

  .ג"שנת תשע

ִמִּמְזָרח ָאִביא ַזְרֵעְך ּוִמַּמֲעָרב " בתּוָּכ ֶׁשֹולּו ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ְּכמַּבִּמְזָרח ֶׁשָּׁשם ָּג )יט, נט' ישעי(ם "יִּבְלַּמַּב אָבמּו

ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח " בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ, ִּמְזָרחִּכי ַהּגֹוֵאל ִיְתַּגֶּלה ַּב, ָׁשם ִיְתַּגּלּו ַהִּנִּסים ְוַהּמֹוְפִתים ְּתִחָּלה, "ֲאַקְּבֵצְך

ּוַבַּמֲעָרב ֶׁשָּׁשם ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְמֻנָּפִצים ֶׁשֵהם , ְוִנְפְלאֹוָתיו' ַעד ִּכי ַּבִּמְזָרח ִיְראּו ֶאת ְּכבֹוד ה, "ְגלֹוֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַר

בֹא  ְּבֵעת ָי"ִּכי ָיבֹוא", ַהָּבא ִמֶּמְרָחק' ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין ָׁשם ַרק ִיְׁשְמעּו ֶאת ַהִּנִּסים ֵמָרחֹוק ְוִיְראו ֶאת ֵׁשם ה

 ֹוְּכמ,  ַהֶּזה ְלָהִרים ְׁשאֹון ַּגָּליוַּבָּנָהרנֹוֵסָסה ּוִמְתַנְּׂשָאה '  ְורּוַח ה,ְוהּוא ַמֲחֵנה ּגֹוג ּוָמגֹוג, ַהָּצר ְּכָנָהר ׁשֹוֵטף

ים ִקסּוְּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ, םָלעֹוָה חַרְזִמאת ְּבֵצְמִּנ ֶׁשהיָאֵרקֹון פֹו ְצ".ְוׁשַֹבְבִּתיָך ְוִׁשֵּׁשאִתיָך ְוַהֲעִליִתיָך ִמַּיְרְּכֵתי ָצפֹון" בתּוָּכֶׁש

" ּוִיְקָרֵאה"".  ְלַרְגלֹו ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרְּדִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ֵהִעיר ִמִּמְזָרחִמי ") ב, מא' ישעי(. הָּלֻאְּג ַהתרּוְרעֹוְתִהל ֶׁש

ת "ר" ֱחָרדּוֶיָאֶרץ ָהצֹות ְקִייָראּו ְוִּיים ִאאּו ָר"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמן ֶהֵכְו. היָאֵרֹוקם רֹוְּדן פֹוְצת " ר"ֶצֶדק. "היָאֵר קֹואֹוִתּיֹות

, היָאֵר קֹוןפֹוְצ לז ַעֵּמַרְמַה, ןפֹוָצם א ַגה הּוֶּזח ַהָרְזִּמַה ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ ּו.יִאי ָהִצֲחא ָרְקה ִנם ֶזקֹוָּמ ֶׁשַעדּוָּיַכְו. ה"יָאֵרקֹו

ִמי ֵהִעיר " )ש ב"מדרש זוטא שה(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂש ֲעלּויו ָּגָלם ֵאקֹוָּמא ַההּוְו, הָיְסח ַאַרְזן ִמפֹוְצאת ִּבֵצְמִּנֶׁש

 ִמְּבֵני ָבָניו ֶׁשל ֶזה ָמִׁשיַח ְוָלָמה הּוא ָּבא ִמִּמְזָרח ֶאָּלא ֵמֵהיָכן ֶׁשַהּיֹום עֹוֶלה. "ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו

ּוְכָמה ֶׁשָאַמר ָעָליו ַהָּכתּוב ֶׁשהּוא ֵנעֹור ְּכֶׁשהּוא . "ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי" ֶׁשהּוא ָמׁשּול ַּכַחָּמה ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָּדִוד

ירֹוִתי ִמָּצפֹון ַוַּיאת ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ִיְקָרא ַהִע" ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ַהֵּקץ ָאַמר ַהָּכתּוב ,ְּכִאּלּו ָיֵׁשן

 ְוָלָמה הּוא ָּבא ִמן ַהָּצפֹון ֶאָּלא ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּצפֹון ַּכְבָיכֹול ָּגָלה ִעָּמֶהם ַהָּכבֹוד ַלָּצפֹון ִּבְׁשִביל ָּכְך ".ִבְׁשִמי

ים ִניֹוְבֶאָהים ְוִּיִנֲעת ָהַרל ָצה ַעָמָקְנא ִּכבֹה ָיל ֶזָּכא ֶׁש"ק מֶרֶּפ' ָיְעיַׁשים ִּבִקסּוְּפ ַהְךֵׁשְמֶהים ְּבִאן רֹוֵכְו. "ַהִעירֹוִתי ִמָּצפֹון"ֶנֱאַמר 

 ֶאֱעֵנם ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל לֹא 'הָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביֹוִנים ְמַבְקִׁשים ַמִים ָוַאִין ְלׁשֹוָנם ַּבָּצָמא ָנָׁשָּתה ֲאִני ". לֵאָרְׂשי ִיֵנְּבִמ

ית ִלְכַּת ֶׁשנּוְרַאֵּב, טת לֹויל ֶאִּצַהים ְלִכָלְּמם ַּבָהָרְבת ַאֶמֶחְלל ִמק ַעסּוָּפת ַהים ֶאִרֲאָבְּמים ֶׁשִׁשְרָפְמי ַהִפם ְלַג ְו".ְזֵבםֶאֶע

ן ֵכְו. יַחִׁשת ָמַדיא ֵלִהֶׁש, דִות ָּדַדל ֵלים ַעִזְּמַרים ְמִקסּוְּפַהְו. ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדׁשֶרת ׁשֹיד ֶאִלֹוּיט ֶׁשת לֹויל ֶאִּצַהי ְלֵדה ְּכָתְיה ָהָמָחְלִּמַה

 ּיֹוםַה ָֹתםא ִלַהטְו ׁשַק ְׁשָעהִרעֵׂשה   ְוָכלֵזִדיםִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל  ")יט, מלאכי ג(ב תּוָּכת ַה" רה"ָאֵרקֹו

 ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיַע 'הּכֹה ָאַמר " ,)ז, ח(ה ָיְרַכְזם ִּבב ַּגתּון ָּכָיְנִעָהא ֶׁש"שליט ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה ".ַהָּבא

 ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי 'הּכֹה ָאַמר "ם "יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו ".ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש

ת צֹוְרַא 'תאֹוָרְקִּנ ֶׁשּוּלת ֵאצֹוָרל ַאז ַעֵּמַרְמ" ׁשֶמָּׁשא ַהבֹוְמ "ןֵכְו. ֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָּגלּו ְלִמְזָרח ֵהם ֲעֶׂש"ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח

ַחָּמה  ְלִפי ֶׁשֵהן ְׁשרּוִין ְּבִמְזָרח ְוָהָאֶרץ "הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים" )א, יח' ישעי(י "ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו. 'הָלעֹו ָהׁשֶמֶּׁשַה

' הי ֶׁש"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכ ְו.. ּוְנבּוָאה זֹו ַעל אּוְכלּוֵסי ּגֹוג ּוָמגֹוג,ָהעֹופֹות ֶנֱאָסִפים ָׁשם ְוִהיא ְמֻצְלֶצֶלת ְּבַכְנֵפי עֹופֹות

ִהיא ַעָּזה ֶׁשָּברּוחֹות ִהיא ָהרּוַח ְּברּוַח ָקִדים ֶׁש )כא, שמות יד(: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יתִחָרְז ִמַחי רּוֵדל ְיים ַעִעָׁשְרָהע ֵמָרְפִנ

רּוַח ַהָּקִדים ְׁשָבֵרְך " ".' הַחָיבֹוא ָקִדים רּו". " ָקִדים ֲאִפיֵצםְּכרּוַח" רַמה ִנְפָרע ָּבּה ִמן ָהְרָׁשִעים ֶׁשֶּנֱא"ֶׁשהקב

ן ַמְזם ִּבדֹוֱאה ֶּבָמָקְּנים ַלִדָּק ַהַחין רּור ֵּבֶׁשת ֶקָּבת ַׁשרֹויִמְזים ִּבִאן רֹוֵכְו". ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדים" ".ְּבֵלב ַיִּמים

ְּבכֹחֹו . ְוֵיז ִנְצָחם ַמְלּבּוָׁשיו ְלַהֲאִדים. ֶזַבח לֹו ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח לֹו ְּבבֹוְגִדים.  ְּבָגִדיםץְּבבֹאֹו ֵמֱאדֹום ֲחמּו הָּלֻאְּגַה

ים ִעָׁשְרת ָהן ֶאדּוָי' ה ֶׁש.)בלק קצט(ַּבּזַֹהר  ינּוִצָמן ֵכ ְו.ה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה ְּביֹום ָקִדיםָהָג. ַהָּגדֹול ִיְבצֹור רּוַח ְנִגיִדים

ֵהִעיר ִמי " אנּוֵבֵהק ֶׁשסּוָּפז ַּבָּמֻרְמק ֶדֶצְו". ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו "יַחִׁשָּמל ַהב ַעתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ. קֶדֶּצת ַהַּדִמא ְּבבֹיד ָלִתָעֶל

  ". ְלַרְגלֹוִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ָרחִמִּמְז
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ְּבאֹותֹו ְזַמן  .)וארא לב(: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמא ַעבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ןֵכְו

ְוִיְּפלּו , ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים, ַיֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשיםְו, ִ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" ,ַאַחר ֶזה ַמה ָּכתּוב. "'ָבְצָרה ְוגֹוְּב' ִּכי ֶזַבח ַלה"ֶׁשָּכתּוב 

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

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

ים ִארֹו ְו.לאֹוְּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמליאֹוִסן ֵכְו. יַחִׁשץ ָמֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאֵרן קֹופֹוְצ ןֵכְו. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא ם הּודֹוֱאֶּב

. לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ֵמָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוק ְּבחֹוָרה ָהֶצָּקא ַההּוֶׁש, הָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוי ְּבִחָרְזִּמה ַהֶצָּקאת ַּבֵצְמִנה יָאֵרן קֹופֹוְּצה ֶׁשָּפַּמַּב

ף א סֹוֵרָּקִהה ְל'ָיאּוְר, תֶׁשֶּבַּיר ַּבֵתיֹוה ְּבָקחֹוְריא ָהִהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצל ה ֶׁשָּדֻקְּנַה, םָלעֹול ָהע ֶׁשַפֶּׁשיל ַהִחְתל ַמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵּמן ֶׁשיָוֵכְו

 רָאבְֹמּו. יְךִרֲאַּתו ַהַקְּבם ָלעֹות ָה ֶאתַעַרקֹו, היָאֵרקֹוְו, יְךִרֲאַּתו ַהר ַקֵבה עֹויָאֵרקֹוְּבה ֶׁשָכָלֲהי ַהֵרְפִסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.םָלעֹוָה

ן ֵכְו. תלּוָּגל ַה ֶׁשְךּוׁשָחם ֶהָלעֹו ָלףסֹויא ִבָתְו, םָלעֹות ָה ֶאעַרְקִּתֶׁשג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְליל ִמִחְתם ַּתָׁשְו, םָלעֹו ָהףסֹום ָּׁשֶׁש ינּוֵרָבְדִל

ד ִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 1948-ב, לֵאָרְׂשת ִייַנִדה ְמָמ ָקּהָּבה ֶׁשָנ ָׁשּהָתאֹות ְּבאּוָמְצה ַעָלְּבִקה ְוָדְסנֹו, םֹוּיל ַהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצ

ן פֹוְצא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשִי ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִעה ָאֵרן קֹופֹוְצא ֶׁש"י שליטִנֹויּבִס

 ְּבִגיַמְטִרָּיא צ"דפגמתש "ב ת"ְּבאה "קֹוֵריָאֶׁשא "ין שליטִקייְסֵר' ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ותֶוָּמ ַהְךַאְלַמ ָּיאְּבִגיַמְטִר היָאֵרקֹו

 אָּיִרְטיַמִגְב ּו,גֹוּג תֹוּיִת אֹוּהָבּו ַהְנּגֹוגיא ִהקֹוֵריָאה ְּבקֹוִריָאִנית ן ֵכְו .גֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ ַהגְנֹו'ּגא ם הּויג ָׁשִהְנַּמם ַהן ֵׁשֵכְו. ת"ְּגבּורֹו

ג ֹויא ּגִׂשָּנל ַהַען ֵכְו. יאּוִרֹוגֹוּג, ְךֵׁשְמֶהָבּו, ןסאֹו'ְגגֹוה ָיָה, רָבָעה ֶּביָאֵרן קֹופֹות ְציַנִדם ְמן ֵׁשֵכְו .לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִע ג"ג ָמגֹו"ּגֹו

ם  ֵה"לָבֻּת"ר ֶׁשֵאָב ְמ)69' עמ(א "ץ שליטואְרַול ְׁשֵא יֹו'ג ר"הרה ֵמהָעּויׁש ִליָתִּפר ִצֶפֵסְבּו "ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל"ר ַמֱאֶנ

   ".יהָיְניַתִו" ל זֹוָבֻּת ֶׁש)'ט' א הל"מגילה פ( יִמְלַׁשרּוְיַּב אָבּוּמַּכ, היָאֵרקֹו

 ,"ְּבָחָרן" )לב, בראשית יא(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ. ה"ל הקבף ֶׁשן ַארֹוֲחף ַהל סֹו ַע ְלַרֵּמז,ן ֲהפּוָכה" נּות אֹוַמַּפת קֹוֵריָאה ִנְרֵאית ְּכמֹון ַכְו

יא ִהל ֶׁשַעַּנת ַהַמְגֻּד, ףֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַהלַעַנת ַרם צּוה ַּגֶז ָלׁשֵי ְו.ן ֲהפּוָכה לֹוַמר ְלָך ַעד ַאְבָרם ֲחרֹון ַאף ֶׁשל ָמקֹום"ַהּנּו

ל "י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו ". ְלַרְגלֹוִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו" בתּוָּכם ַּבז ַּגָּמֻרְמּו. םָדָאת ָהַמף קֹוסֹו

ה ָדיִעְּות ַהש ֶא"ים ימאִצַּנ ַהסּוְּנ ִּכֹום ּבקֹוָּמם ַהֵׁשְּכ, הָזאְנַוא ָרְקית ִנִניָאִרקּום ְּבטֹוָאְו. יםאִצם ַנֵהה ֶׁשיָאֵרן קֹופֹול ְצר ַעַמָאֶׁש

 ׁש ֵיּהָּלה ֻּכיָאֵרקֹון ְּבֵכְו. הָזאְנַון ַיְנִמים ְּכִנ ָׁש71 רּוְבם ָעֹוּיד ַהב ַע"ת תשַנְׁשה ִּבָזאְנת ַויַדִעְּון ִמֵכְו. יִפֹוּסן ַהרֹוְתִּפל ַהה ַעיָטִלְחֶהֶׁש

  .א"יטין שלִקייְסב ֵרַרי ָהֵרְבאן ִּדד ָּכַע. הָזאְנַון ַיְנִמים ְּכִבָׁשֹון ּתיֹויְל ִמ71
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ן "פֹות ְצ"יִמטֹוה ֲא"ָאֹוה ׁש"ָמָחְלם ִמ"ּוּיִאָה יםִּלִּמת ַהים ֶאִא רֹוּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְב ַטיאִבָנְו

  .]ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיאת "יִמטֹוה ֲא"ָאֹוׁש[ .ג"ה תשע"יָאֵרקֹו

 
ים יִחִׁשְמ' ל בר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקי ְנִּכ. יַחִׁשָמים ִמָע ְּפ'בְּבִגיַמְטִרָּיא ם טֹות ָאַצָצְּפא ֶׁש"שליטין ִקייְסֵר' ש' ג ר"הרה

ת צֹוָצְפם ִּבֵחָּלִהים ְלִיפּו ְצה זֹוָמָחְלִמְבּו. ןָּמַקְלִדד ְּכִון ָּד ֶּביַחִׁשת ָמַפקּוה ְּתיָלִחְתז ַמָאֶׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּביא ִה

 )ו, מידות ד(ה ָנְׁשִּמת ַּבֶזֶּמֻרְמם טֹוָאת ָהַצָצ ְּפןֵכְו .יתִּניַרה ִאָצָצְּפְּבִגיַמְטִרָּיא  איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִען ֵכְו. ןָּמַקְלִדם ְּכטֹוָא

ְוַאָּמַתִים ֵּבית , ַאָּמה ִּכּיּור, ְוָגְבהֹו ַאְרָּבִעים ַאָּמה, ָהאֶֹטם ֵׁשׁש ַאּמֹות. ַעל רּום ֵמָאה, ָאהְוַהֵהיָכל ֵמָאה ַעל ֵמ

 רֹוֵמז ֹורּיִּכ ַה.טֹוםָא רֹוֵמז ָלאֶֹטםָה .ְוַאָּמה ָּכֶלה עֹוֵרב, ְוָׁשלׁש ַאּמֹות ַמֲעֶקה, ְוַאָּמה ַמֲעִזיָבה, ְוַאָּמה ִּתְקָרה, ִּדְלָפה

 בֵרעֹות ָהם ֶאָלעֹון ָה ִמתֹוּלַכא ְלָּבֶׁש, םטֹוָאית ָהִלְכַתז ְלֵמרֹו ה עֹוֵרבֶלָכ ְו.ֵלףֹוּדֶׁש רֹוֵמז ְלנֹוֵזל ַהִּקירּור ִּדְלָפה . ַּגְרִעיִניּורכְל

א ָבּוּמַּכ, יםִלָתְּכת ַהים ֶאיִדִמֲעיו ַמָלָעֶׁש, ׁשָּדְקִּמית ַהד ֵּבסֹוְיא ה הּוֶנְׁשִּמ ַּבםטָֹאָהן ֵכָלְו. םָלעֹוע ָּבַרד ָהת ַצל ֶאֵּמַסְמַה

  .ןֵמ ָאינּוֵמָיה ְבָרֵהְמי ִּביִׁשִלְּׁשת ַהִיַּבן ַהַיְנִבד ְלסֹוְיה ַהֶיְהם ִּתטֹוָאת ָהַצָצְּפז ֶׁשֵּמַרְל, םא ָׁשָרנּוְטְרַבְּב

 ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא ַקְרָּתא ְלגֹו ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ְלֵכיַמ ָּכל ,ּוְתָלת ְּבַׁשְבִעין הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ִאּנּון ַּבר .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון ֶאְלָּגִביׁש ְוַאְבֵני ּוַבְרָּדא ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו ִיְתַער אּוה יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק

 ְּבָכל ִיְּתַער ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִזְמָנא ּוֵמַההּוא ,ַאֲחָרִנין ןְקָרִבי ְלַאָּגָחא ְוָיַהְדרּון ,ְלַתָּמן ִיְמטּון ְּדָלא ַמְלִכין

 ִאּנּון ְּבָכל ִיְתַּכְּנׁשּון ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל ,ָעְלָמא ַסְיֵפי ִמָּכל ַחָּיִלין ְוַכָּמה ַעִּמין ַּכָּמה ִעֵּמּה ְוִיְתַּכְּנׁשּון ,ָעְלָמא

 ִמָּכל ֲאֵחיֶכם ָּכל ֶאת ְוֵהִביאּו" ּוְכֵדין ,א"ְּבֵה ִיְתַחָּבר ו"ָוא ְּכֵדין ,ַלֵּמָאה ְׁשִנין ִאּנּון ְּדִאְׁשְּתִלימּו ַעד .ַאְתֵרי

ש לָֹׁשים ְוִעְבִּׁשת ַהַנְׁשִּבֶׁש, הָאֵּמף ַהסֹו דַע יםִנָּׁשַה עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ ."'ְוגֹו ה"ַליהו ִמְנָחה ַהּגֹוִים

ר ֵרעֹוְתִּיד ֶׁשִון ָּד ֶּביַחִׁשל ָמה ֶׁשָפקּויל ְּתִחְתַתְו, יׁשִבָּגְלי ֶאֵנְבם ַאָלעֹות ָהֹוּמל ֻאיר ַעִטְמה ַי"הקבם ְוִיַלָׁשרּול ְיה ַעָמָחְלִּמיל ַהִחְתַּת

ת ֹוּיֻלץ ָּגּוּבִקם ְוֵלָּׁשד ַהחּוִּיה ַהֶיְהז ִיָאְו, הָאֵּמף ַהד סֹוים ַעִנע ָׁשַבֶׁשים ְוִרְׂשה ֶעָנְכֶׁשָּמ ִּתּוּלת ֵאמֹוָחְלִמּו', ת המֹוֲחְלם ִמֵחָּלִהְל

  .היָקִרֶמק ַאְריֹו יּוְנִּב אָּיִרְטיַמִגְּב אָּתְר ַקגֹוְלר ַהּזֹן ַהֹוׁשְלא ֶׁש"ם שליטהּוְרם ַּבֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םֵלָּׁשַה

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

 ְּבֵתַבתה ָרֹוּתת ַּבֶזֶמְרה ִנָּלֻאְּגי ַהֵנְפת ִלינּוִמ ְלְךֵפָהֵּתת ֶׁשכּוְלַּמַהים ֶׁשִארֹו". ָטהֹור הּוא, ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן" ַמאי ְקָרא

 יזּוִרְכִהֶׁשא ְּכָרְקִּית ַוַׁשָרָּפ' ם היֹוְּבא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹו ְו.יִנְבִלז ְּבָמְר ִנן"ָבָלן ֵכְו. ט"ֶנֶּבד "ִּפיַל ּו"ַתְנָיהְנ ת"יא רִהֶׁש, "ןָבָל"

ת יַנִחְבִּבן ָבָל ְּבֹוּל ֻּכׁשבּו ָלַעדּוָּיַּכֶׁש, ׁשָדר ָחיֹויְפִּפי ַאּוּנל ִמ ַעיזּוִרְכם ִה יֹותֹואֹוְּב, תינּוִּמת ַהֶלֶׁשְמת ֶמַמָקֲהה ַלָמָּכְסל ַהית ַעִפסֹו

יא ִׂשְּנ ֶׁשינּוִאד ָרעֹוְו. ןָבָלן ָׁשם ָעה ִעָרה ָזָדבֹוה ֲעיֶזת ֵאֹוׂשֲעת ַלֶרסֹם ָמֶה ָלׁשר ֵייֹויְפִּפים ַאִּנַמם ְמֵהֶׁשן ְּכֵכְו. "ןֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָב"

, ]א"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה. ןָבָּל ִמְךיֶפֵהַה ינּוְי ַה"ןֹו ָהַפְך ָלָבֻּכּל"ד סֹוא ְּבהּוְו[ ןָבָּלת ַהִיַּבב ַּבֵׁשֹוּיב ַה"ארה

ז ָאה ֵמָנֹואׁשִרץ ָלֶרָאר ָּבֵּקַבא ְלָבה ּוָׁשָדֲחה ַהָלָׁשְמֶּמת ַהַמָקם ֲהד ִעַחַי, בֵהאֹוְל, לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמים ִלִנָּׁשת ַהַּב ַרתֹוָאְנִּׂש ִמְךֵּפַהְתִנ

 יף ִסהֹוְו

 יְךִׁשְמַמּו

  ינּוִצָמ
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, הָנֹואׁשִר ָלּוׁשְּגְפִּנֶׁשיד ְּכִּפַלר ְלַמא ָאהּוי ֶׁשִפְכּו, הָּפִל ְקּהָתאֹוים ְלִכָּים ַׁשֵה ֶׁשיׁשִּגְרא ַמי הּוִּכ. יםִנע ָׁשַּבְרי ַאֵנְפיא ִלִׂשה ָנָיְהִּנֶׁש

' ד הֶגם ֶנֵחָּלִהא ְלֵצֹוּייא ֶׁשג ִהֹול ּגת ֶׁשעּוְׁשִרָה, גֹוא ּגהּוים ֶׁשִניָמה ִסֵּבְר ַהאנּוֵבֵהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. רֵּבַדה ְּלה ַמֵּבְר ַה לֹוׁש ֵיֹוּתִאֶׁש

 ֵעָׂשו לֹא ִנְלַחם ּבֹו ְולֹא ,ָלָבןְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ֵאֶצל ה ָרֹוּת ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. הָיָעם ְּבּו ׁשין לֹו ֵאּוּלת ֵאֹוּפִלם ְקל ִעָבֲא, יחֹוִׁשד ְמֶגֶנְו

 ְך ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם הֵֹלָךָּבאנּו ֶאל ָאִחי ")ז, בראשית לב( ָּכתּוב ָּלָבןּוִמָּיד ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָיָצא ִמ,  לֹו ְּבׁשּום ֶּדֶרְךִנָּסה ְלַהִּזיק

ְוִאם . ָיה ָּכל ַהָּׁשִניםֵהיָכן הּוא ָה,  ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ִהְתעֹוֵרר ֵעָׂשו ְלִהָּלֵחם ְּבַיֲעקֹב," ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹוָךִלְקָראְת

ַוֲעַדִין ָקֶׁשה ַמה ִהְׁשַּתָּנה ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָיָצא , ְוֵיׁש ְמָבֲאִרים ֶׁשֵעָׂשו ָּפַחד ִמָּלָבן. ִמי ִּגָּלה לֹו ַעְכָׁשו, נֹאַמר ֶׁשֵעָׂשו לֹא ָיַדע ֵהיָכן ַיֲעקֹב

 ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ִּדְלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת רָאבְֹמּו. ַוֲעַדִין ֵיׁש לֹו ַמה ְּלַפֵחד, ת ָלָבן ְּבנֹוןֲהֵרי ַיֲעקֹב הֹוֵלְך ִעם ְנׁשֹוָתיו ֶׁשֵה, ִמָּלָבן

ם ֶׁשַהַּׂשר ְוֶזה ָּגַר, ִהְתעֹוֵרר ִקְטרּוג ָחָזק ְּבַצד ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶנֶגד ַיֲעקֹב ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַהְּבָרכֹות ְּבִמְרָמה

ְוֶזה , ָלֵכן ִהְתַחְּכָמה ֶנְגּדֹו, ְוִרְבָקה ָיְדָעה ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשל ַהָּׂשָטן, ֶׁשִּיְרֶצה ַלֲהרֹג ֶאת ַיֲעקֹב, ֶׁשל ֵעָׂשו ַּבָּׁשַמִים ִהְפִעיל ֶאת ֵעָׂשו ְלַמָּטה

ְוִיְהֶיה ,  ַהְיינּו ֶׁשַּיֲעקֹב ֵיֵלְך ְלָלָבן," ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנהָךְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח ְל ")מג, בראשית כז(ֶׁשָּכתּוב 

ת ר ֶאקֲֹע ַלׁשֵּקַבְּמן ֶׁשָבָל ְלְךֵלב ֵיקֲֹעַּיה ֶׁשָּבַרְּדַא, עַּגְרו ִנָׂשל ֵער ֶׁשַּׂשַהְו ,וָׂשֵע ֵמרוַער ָּגֵתה יֹוֵּבְרא ַההּוֶׁשַּתַחת ֲחסּותֹו ֶׁשל ָלָבן 

ְוַיֲעבֹר ְזַמן , ְּכֵדי ֶׁשַהָּׂשָטן ַּכְבָיכֹול ֵיָרַגע, ְוָכל ֶזה ָהָיה ְלצֶֹרְך ַהָּצָלה ִמָּיִדית ֶׁשל ַהּגּוף ֶׁשל ַיֲעקֹב. יִּנֶּמר ִמֵת יֹוַערּו ָּגאהּול ְוּכַֹה

ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב  ")ם מדש(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְוָאז ִקְּוָתה ִרְבָקה ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַהְּזָמן ִיְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצב, ְמֻסָּים

ְוַהָּׂשָטן ָרָאה ֶׁשָּיָצא , ְּדָבֶרַגע ֶׁשַּיֲעקֹב ָיָצא ִמָּלָבן, ְוָכל ֶזה לֹא ָעַזר. ְוַהַּכָּוָנה ַלַּׂשר ֶׁשל ֵעָׂשו ַּבָּׁשַמִים ֶׁשָּתׁשּוב ֲחָמתֹו, "ָךֲחַמת ָאִחי

 .ּוִמֵּמיָלא ָיָצא ֵעָׂשו ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו, עֹוֵרר ְּבִקְטרּוגֹו ֵמָחָדׁש ְוִהְפִעיל ֶאת ֵעָׂשו ְלַמָּטה ִלְפעֹל ֶנֶגד ַיֲעקֹבהּוא ִהְת, ְּבָׁשלֹום

 ֹוּכְרַדר ְּבֵצָעד ֵיא עֹוהּול ֶׁשֶמאן ֵס ָּכׁשֵיְו, םִיַלָׁשירּות ִלֹוּיִלֲעה ַּבָלְקְלַקְתה ִהאָמָּבל אֹו ֶׁשיתֹוִנכֹוְּמת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו

 ןָבָלב ְלקֲֹער ַיַמָא ֶׁשמֹוְּכ. קֶלֶּדם קֹוְמר ִּבֶל סֹומּוָּׂשה ֶׁשָתְיית ָהִנכֹוְּמה ַּבָלָּקַּתן ַהֵכָּלא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו. םִיַלָׁשירּוִל

  ".ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי") לו, בראשית לא(

ָטהֹור , ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן"ֵאין ָמִׁשיַח ָּבא ַעד ֶׁשִּתְתַהֵּפְך ָּכל ַהַּמְלכּות ְלִמינּות ֶׁשֶּנֱאַמר ) ז, ויקרא יג(' רָקי ָיְלְּכ'ַּב

ר ְיׁשּוָעָתם ָאז  ְּכֶׁשֻּכָּלם ְיַנְּבלּו צּורַמה לֹוֶצֹוְור,  ְּכֶׁשַהִּמָּלה ֲהפּוָכה ִיְהֶיה ָנָבל"ָהַפְך ָלָבן"ֶרֶמז ַלָּדָבר  ."הּוא

ַוַּדאי ַהחֹוֵטא , ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבןֶׁש ּוְכֶנׁשעֹ ּוְרָאָיתֹו ִמֶּנַגע ֶזה ַהָּבא ַעל ַצד ָה,ְּבֶהְכַרח ָּכל ָהָאֶרץ ִמִּגּלּוֶליָה' ְיַטֵהר ה

ינּות ְוִיְראּו ִּכי ֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב ַוַדאי ִיְּתנּו ָּכְך ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשִּיְראּו ֶׁשָּכל ַהַּמְלכּות ֵיָהֵפְך ְלִמ, ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו ָלׁשּוב

ֶׁשְלַמְעָלה ִנְרֶאה , ְוִעְנַין ִמְחַית ָּבָׂשר ָחי ַּבְּׂשֵאת. ְוָאז ָטהֹור הּוא' ָאז ֶאל ִלָּבם ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶאל ה

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

ים ִאן רֹוֵכְו .ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה,  ָּבא ֲעֵליֶהם ִמין ֶזהןל ֵּכֶאת ַעְצָמם ְּכֵׁשִרים ִמַּבחּוץ ְותֹוָכם ָמֵלא ִמְרמֹות ָותְֹך ַע

ִּכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו " )ד,  גהושע( ".ְךֶלין ֶמֵא"ב ֶׁשָּצה ַמֶיְהִּיר ֶׁשַחַאְל, םָּכְלד ַמִות ָּד ֶאּוׁשְּקַבל ְיֵאָרְׂשי ִיֵנְּב ֶׁשַעֵׁשהֹות ַאבּוְנִּב

ֶאת ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ַמֵּצָבה ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים

ה ָּלֻאְּג ַהלַעי ִכָאְלַמת ַאבּוְנים ִּבִאן רֹוֵכ ְו". ְוֶאל טּובֹו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים'ה ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ּוָפֲחדּו ֶאל 'ה

ֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאד" )א, מלאכי ג( היָדִתֲעָה

ִאיׁש ֶאל ' ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה: ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים ַּגם ִנְבנּו עֵֹׂשי ִרְׁשָעה ַּגם ָּבֲחנּו ֱאלִֹהים ַוִּיָּמֵלטּו', גֹוְו

ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ', גֹוּוְלחְֹׁשֵבי ְׁשמֹו ְו' ְרֵאי הַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִי' ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה

ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש : ְלָרָׁשע ֵּבין עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו

ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש : ָבאֹות ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנףְצ' ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה

את ַּגם ִנְבנּו ּוְבָכל זֹ', ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְיֵגִעים ַלֲעבֹד ֶאת ה" ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים "ם"יִּבְלַּמר ַהֵאָבְמּו". ְצָדָקה

ְוהֹוִכיחּו , ת ְלַקֵּבל ְּפָרס ֵהם ִנְדְּברּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּוָנָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵאין עֹוְבִדים ַעל ְמ' י הֲאָבל ִיְרֵא. עֵֹׂשי ִרְׁשָעה

ה ְּבַעְצמֹו ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמֻעִּנים י ֶזֵדְוַעל ְי, ה ֵאינֹו עֹוַלם ַהְּגמּול ְוָהעֶֹנׁש ַרק עֹוַלם ַהִּנָּסיֹוןֶּזם ַהִמֶּזה ֶׁשָהעֹוָל

ר רּוה ֵּבֶיְהה ִיָּלֻאְּגי ַהֵנְפִּלים ֶׁשִארֹוְו. ָהָיה ֲעבֹוָדָתם ְּבַמְדֵרָגה ְּגדֹוָלה ְוֵהם ִנְכְּתבּו ָאז ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְלִזָּכרֹון, הֶּזם ַהָלָּבעֹו

ה יָעיִגִּב' ת הים ֶאִדְבעֹוים ֶׁשִּיִּתִמֲאָה' י הֵדְב עֹויםיִקִּדַּצד ַהֶגה ֶנָעְׁשי ִרֵׂשעֹ ְלרּוְּבַחְתִּיֶׁש', ת הד ֶאבֲֹעים ַלִעֵגם ְייָנֵא ֶׁשּוּלין ֵאֵּב

  אָבמּו



טו 

ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל ' גֹו ְוְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע" הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשרּוֵּביל ַהִחְתה ַיֶּזן ַהֶפאָֹבּו. ׁשֶפת ֶנירּוִסְמִבּו

 ִּכי הּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל. ִׁשילֹה אֹו מֶֹשה ְּבִגיַמְטִרָּיא,  ַהּלֹוֵחם ֶהָחָדׁש ְּבלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרהד"ר ַלִּפי"ָיִאיְוֵכן  ".עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש

 ].א"ין שליטִׁשי ֶחִבר ְצ"גם ַהֵׁשל ְּבֵּבַקְתִה. [ףן ַארֹוֲח אֹו, יםִרֵחים ַאִהלֱֹא ְּבִגיַמְטִרָּיאם א ַּגן הּוֵכָלְו. הָרֹוּתי ַהֵדְמלֹוה ְוֶשמֹ

יר ִאָין ֵכְו.] א"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"הרה ֵמִהְתַקֵּבל. [הָמָחְלִּמת ַהיל ֶאִחְתִה ֶׁשידִּפי ַלִמף טֹוֵסיֹויו ִבל ָאֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַהם ה ַגֶזְו

א "שליטיֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר ' ג ר"ִסיף הרהְוהֹו. הֶשל מֹה ֶׁשת ֶזַּמֻעְּלה ַהָיָה ֶׁשהעְֹרַּפ ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעידִּפַל

 נּוְּקִּת ֶׁש19ה ַהָכָרְּביא ַהִהֶׁש, היָדִמֲעים ָּביִנִּמת ַהַּכְרל ִּבת ַעֶזֶּמַרְמּו. לֵאָרְׂשת ִייַנִדל ְמ ֶׁש19ת ַהֶסֶנְּכיא ַהת ִהינּוִּמת ַהֶלֶׁשְמֶּמֶׁש

  . יםיִגִצ ְנ19 ׁשיד ֵיִּפיר ַלִאָין ְלֵכְו, ל"ַזֲח

ְּכֶׁשַהִּמָּלה , ].יִנְבִלז ְּבָמְר ִנן"ָבָלן ֵכ ְו,ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ ת"ר[" ן"ָבָל ָהַפְך"ֶׁש' רָקי ָיִלְּכ'ַה ֵמאנּוֵבֵהה ֶּׁשַמְל

  ַּבְּגָמָראינּוִצָּמ ֶׁשמֹוְּכ, לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשָתָסָנְרַפה ְּבָמָחְלל ִמז ַעֵּמַר ְמלָבָּניף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ, ל"ָבָנת ֹוּיִתֹוא ִיְהֶיה ֲהפּוָכה

ל ֶצם ֵאִיַמָּׁשה ִמָדְרד ָיִול ָּד ֶׁשהָסָנְרַּפַהי ֶׁשִלֵמְרַּכַהל ָבָנל ן ָמִצינּו ַעֵכ ְו.ָנָבלֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ָהֲעִנּיּות ִנְקָרא  :)פסחים קיא(

 הָּסִּנֶׁש, םָעְלִּבל ּוּגְלה ִּגָיָה יִלֵמְרַּכַהל ָבָּנ ֶׁש)בלק קפח( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבן ֵכ ְו.יַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרא לֹהּוְו, לָבָנ

ִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכל ַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְכ )ד, ר ג"דב( ַּבִּמְדָרׁש אָבּוּמַּכ .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַּפְרָנָסהת ַהֶא ִלְפּגֹםְו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל

 ָהַפְך ֶאת א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְו, נּו ֶׁשָּבָלק ּוִבְלָעם ִנּסּו ִלְפּגֹם ַּבַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאליַהְי. ִמּכַֹח ְּבָרכֹות ֶׁשֵּבְרָכם ִּבְלָעם ָהָרָׁשע

 יַעִּפְׁשַהה ְלָצא ָרּלֶֹׁש. יִמָרֲא ָהןָבָלל ּוּגְלה ִּגָיי ָהִלֵמְרַּכ ַהלָבָּנ ֶׁש)בלק קפח( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבן ֵכְו .ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה

 ןָבָּלֶׁש ,"ןָב ָלְךַפ ָהֹוּלֻּכ"ק סּוָּפה ַלֶּזל ַהּוּגְלִּגת ַהֶאר ֵּׁשַקְּמ ֶׁש)ג"ח פ"שער ל(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחֵע'ן ָּבֵּיַעְו. ינּוִבב ָאקֲֹעַיה ְלָסָנְרַּפ

. "ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם",  ָּדא ֵעֶרב ַרב"ָנָבל ִּכי ִיְׂשַּבע ָלֶחםְו" .)בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.לָבָנ ְלְךֵפַהְתִיב ְוּול ׁשֵּגְלַּגְתִי

ֶׁשהּוא , "ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי"ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו , "םָנָבל ִּכי ִיְׂשַּבע ָלֶחְו" רֹוֶגֶזת יֹוֵתר ַעל היָנִכְּׁשַה .)ב(ר ַהּזֹי ַהֵנּוּקִתן ְּבֵכְו

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

ְותֹוָרה ְללֹא ִמְצוֹות , ֶסד ְלַבֲעֵלי תֹוָרה ִלְהיֹות ַמֲחִזיק ִּביֵדיֶהםַאַחר ֶׁשּלֹא עֹוֶׂשה ֶח, ַקְּמָצן הּוא ֲעִני ַהַּדַעת

ג "יף הרהִסהֹוְו ".יִנם עֶֹחֶל" ְּבִגיַמְטִרָּיאי יִּבט ִּבֶנ ֶּבַּלִּפידֶׁשא "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ה''ֵאיָנּה ּתֹוַרת יהו

 לֶגְיֵאְו, ץֵקת ֹוּיִת אֹוק'ֶצ .לֶגְיק ֵא'ֶצ מֹוְׁשּו, לֵאָרְׂשד ִיֶגיו ֶנָרָבְד ִּבַעדּוָּי ֶׁשׁשָדה ָחָנָּגר ַהב ַׂש"ארה ְּבּוּנִמא ֶׁש"ין שליטִקייְסֵר' ש' ר

ם ה ַּגֶזְו ".הָעָרח ָהַתָּפן ִּתפֹוָּצִמ" בתּוָכְו, ןפֹוָצ ֹוׁשרּוֵּפֶׁש, טֶל ְּפ'תְרנֹו ֹוּתְדַּליר ֻהם ִעֵׁשְו. הָיְנַמְרֶּגיו ִמִבא ָאָצמֹוּו. םָּד אָּיִרְטיַמִגְּב

ִּכי ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא " )יט, מלאכי ג(ב תּוָּכל ַהז ַעֵּמַרְמּו, רּוּנַּתת ֹוּיִתאֹו' תְרנֹון ֵכְו. קֵלָמֲעו ַוָׂשל ֵעים ֶׁשִׁשָנֲא' תל ַה ֶׁשׁשֵאָה, 'ר תנּו תֹוּיִתאֹו

 אָּיִרְטיַמִגְבּו, ׁשֵאב ּוה ׁשֶּז ֶׁשןטֹוְסיְרֶיַפ ְּבֶחְבַרתד ַבא ָעהּוְו". ל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכַּכַּתּנּורּבֵֹער 

  ].ץ ֵקִיָּגֶלהת ֹוּיִת אֹוליֶגק ֵה'ֶצן ֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה "ב תּוָּכי ַהל ִּפן ַעֹוּיִצה ְּביָטֵלְּפ )'ת יאו' פרק א(א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסְּב

ה א ַמָמחּוְנ ַּתׁשָרְדִּמי ַהל ִּפף ַעֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמא ְּדָיַרטּון ְּבֹוּיִצְו" אֵרקֹ' ר הֶׁשים ֲאיִדִרְּׂשַבּו' גֹוְוְפֵליָטה 

ץ ּוּב ִקדֹול ָיַעֶׁש" ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ"א ָּיִרְטיַמִגְּב" יםיִדִרְּׂשַּב"ת ַּלִמם ְּבה ַּגז ֶזַמ ָרנּוֵּבַרְו, ןֹוּיִצע ְלַרף ֵאֵסיֹוע ְלַרֵאֶּׁש

ם יָנֵאֶׁשה ֶּלד ֵאֶגא ֶנָיְרגֹוֶּטיף ַקִסתֹוְו, אָרֲחא ַאָרְטִּסר ַהֵּבַּגְתת ִיֹוּיֻלץ ָּגּוּבל ִקַּדְגִּיה ֶׁשָּדִּמַבּו, נּוֵּבי ַרל ִּפת ַעֹוּיֻלָּג

י ַדים ְויִדִרְּׂשַבם ּוִיַלָׁשירּוִבן ּוֹוּיִצה ְּביָטֵלה ְּפֶיְהז ִּתי ָאִּכ, הֶזא ָּבָּתְלַחְתה ַאָחְּתְפִּנר ֶׁשַחת ַאֹוּיֻלץ ָּגּוּבִקים ְּביִקִזֲחַמ

א בֹה ָיי ֶזִפְּלא ֶׁש"ָרְּג ַהנּוֵּבת ַרד ֶאאֹיג ְמִאְדה ִהה ֶזָאבּוְּנר ַהַבְּדם ת ָׁשרֹוָעֶהַב ּו.דאֹ ְמנּוֵּבג ַרַאאת ָּדל זַֹעְו. יןִבֵּמַל

י יֵדִרק ְׂשַרְו, תרֹוֵזְגת ּורֹול ָצ ֶׁשַחֵרְכ ֶהְךֹוּת ִמינּוְיה ַהיָטֵלל ְּפ ֶׁשְךֶרֶדה ְּבֶיְהת ִיֹוּיֻלץ ָּגּוּבִּקא ֶׁשיָחִׁשת ְמבֹוְקִען ְּבַמְז

הובא בהמבשר תורני (ל "ין זצ'ִזרּול ֵמֵאָרְׂשִי' ר ר"מֹוְדַאם ָהֵׁשים ְּבִאָבה מּוֶזים ָלִמֹוים ּדִרָבְּד .םִיַלָׁשירּון ִוֹוּיִצ ְליעּוִּגה ַייָטֵלְּפַה

ת יַכִרר ֲעַמ ְּגְלַאַחר', כּוְו, תאֹוָרת נֹוֹוּיִכ ְּבְךֹוּתר ִמֶדֵּסיל ַהת ֵלי ֶאִּבַר ָהְךַרה ָעָנרֹוֲחַא ָהתֹוָנְׁשִּב )ג"א ניסן תשע"י

י ֵּפַלל ְּכ"ה רחָמצּוה ֲעָאְנר ִׂשֵרעֹוְתִתם ְוא יֹובֹוי ָים ִּכֶכ ָלעּוים ְּדִרָקים ְיִדהּוְי: רַמָאים ְוִפָסֱאֶּנל ַהה ֶאָנָּפ, רֶדֵּסַה

ה ָבטֹוְו, יָהֶלס ֵאֵנָּכִה ְלנּוה ָלֶׁשְרא ַתץ לֶֹרם ֶאּוי ׁשִּכ, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלנּוֵחְרל ָּכַע ְּבנּוָת אֹוּוׁשְרָגם ְיֵהְו, יםִדהּוְּיַה

  .דבֹוָכְּבת ֶׁשלּוָּגִמ, ןיֹוָּז ִּבְךֹוּתה ִמָּלֻאְּג

  ְךֵׁשְמֶהְבּו

 א ָבמּו



טז 

ָהֵאל . ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. נּו ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינּוי ֱאלֵֹה'ה ַאָּתה ָּברּוְךה ָּלִפְּתח ַהַסנֹ

 גֵֹאל ִלְבֵני ִביאּוֵמ. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. קֹוֵנה ַהּכֹל. ים טֹוִביםּגֵֹמל ֲחָסִד. ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון

ֲעֵׂשה .  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשה הָּלִפְּתח ַהַסן נֵֹכְו. 5773  ְּבִגיַמְטִרָּיא: עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגןֶמֶלְך :ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה

ים ִּלִּמם ַהִע, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ן ְקֻדָּׁשֶתָךֲעֵׂשה ְלַמַע. ְלַמַען ְיִמיֶנָך

לּו זֹוֶכה ְּדָבִרים ַהָּל' ָהִכי ִאְּתַמר ַּבַהָּגָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ָּכל ַהָּזִריז לֹוַמר ד )ח קכב"או(' רּוּט'א ַּבָבמּו ּו.5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְוֵכן ָנַהְגִּתי .ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען ְׁשֶמָךֲעֵׂשהּוְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה 

 ְצָבאֹות ה"הוי": יםִקסּוְּפַה'  גְוֵכן .'כּוְולֹוַמר ָקֵרב ֵקץ ִּביַאת ְמִׁשיֶחָך ְּפֵדה ַעְּמָך ַׂשַּמח ֲעָדֶתָך ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך 

 הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ה" הוי: ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְךה" הוי:ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

ם סֹוִפית ִהיא ִמְסָּפר ֵׁשׁש " ֵמאֹות ְואֹות ֵמׁשֵמָחת ִהיא ִמְסָּפר  סֹוִפיף"כְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות , 5772 ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ָקְרֵאנּו

 יַחִׁשָּמַל רֵמאֹו ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש בתּוָּכן ַהֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא .ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהםן ֵכ ְו.ֵמאֹות

 ּוּלֵא יםִקסּוְפּו .ב"התשע אָּיִרְטיַמִגְּב ".ַוֲהָדֶרָך הֹוְדָך ִּגּבֹור ָיֵרְך ַעל ַחְרְּבָך ֲחגֹור" )ד ,מה תהילים( .םָלעֹוָּב לעְֹפִל ילִחְתַהְל

ים ִנָּׁשן ַהַיְנִמ ְּכל"ר  ְּבִגיַמְטִרָּיא"ָיֵרְך" אֹו "ַחְרְּבָך"א ֶׁש"ז שליט"יף הרמִסהֹוְו. הָלאּוְּג אָּיִרְטיַמִגְּב ה"מ קֶרֶפְּב יםִאָצְמִנ

ִיָּׂשא ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָך  : ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּךה"ויָיֵאר ה"ים ִקסּוְּפן ַהֵכְו. הָנם ָׁשֲאָלִפית ֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוא ַע"ת תשעַּלִחְּתִמ

ם ים ֵׁשִמָעְּפ' גְו, ב"עם ים ֵׁשִמָע ְּפ'בן ֵכְו .5773 אָּיִרְטיַמִגְּב אֹוִתּיֹות ה"מ םִע ל בם"אֹוִתּיֹות אף ּוּלִחְּב ,"ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום

ם ֵׁשת ְלֶכֶּיַּׁשת ֶׁשכּוְלַּמת ַהמּוֵלת ְׁשל ֶאֵּמַסן ְמ"ים בִמָעְּפ' י הִּכ. ג"תשעא ֵציֹו, ן"בם ים ֵׁשִמָע ְּפ'ה ְו,ה"מם ים ֵׁשִמָע ְּפ'ד ְו,ג"ס

  .' הּוְלִמְסַּפרן "ב

 ְּדָדִנֵּיאל ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה .דִון ָּד ֶּביַחִׁשם ָמף ִעֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמר ּוּבל ִחץ ֶׁשֵּקן ַהַמל ְזַעיא ִבָּנת ַהיֹוְהה ִלָכאל ָזֵּיִנן ָּדֵכָלְּד

, ל ֶאת ַהְיסֹודִאיָלן ַהְמַסֵּמ. 'ִאיָלן ד אֹוִתּיֹות ָּדִנֵּיאל ֶׁש'ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ּמּוָבא ְּבַּכ ,יןיִחִׁשְּמי ַהֵנת ְׁשת ֶאֶרֶּבַחְּמֶׁשֶׁשַּבְיסֹוד 

ְוֵכן  .ָּכל ִּדְבֵרי ַהַּמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיו ֶׁשָּדִנֵּיאל )שםמגילה ( אָרְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. ַהַּמְלכּותת ֶאַהְמַסֶּמֶלת ' ַהַּמְׁשִּפיַע ַלד

 מּוָבא ְוֵכן .ָיבֹא ַאְרֵיה ְוַיִּציל ַאְרֵיה ִמִּפי ַאְרֵיה, ַהַּמְלכּותת ֶאַהְמַסֵּמל ה ֵיְרַאל ְלָׁשְמִנ ֶׁשָּדִנֵּיאל )ד, ד יג"במדב( ׁשָרְדִּמַּבָמִצינּו 

 ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם ַהֶּׁשַפע תֶא ַמְׁשִּפיַע ְּדָדִנֵּיאל .ַלֲאדָֹני אֹוִתּיֹות הּוא ָּדִנֵּיאלֶׁש ָׁשם 'ַהְּפִליָאה ֵסֶפר'ְּב

ן ֵכ ְו."י"ֲאדָֹנ ְלַמַען ַהָּׁשֵמם ָךִמְקָּדְׁש ַעל ָךָּפֶני ְוָהֵאר" )יז ,ט דניאל( ָּכתּוב ,ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶאת ֶׁשִּיְבֶנה 'ַלה ַּפֵּללִהְת ְּכֶׁשָּדִנֵּיאל

 , ְוָרָאהּו ָחֵרב,ַין ַּבִית ִראׁשֹוןָּדִנֵּיאל ָרָאה ִּבְנ )תנחומא בראשית ה( .ׁשָּדְקִּמית ַהֵבאל ְלֵּיִנין ָּדד ֵּבָחֻיר ְמֶׁש ֶקׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ּהָחְמַׂשְמה ּוָּלַּכת ַהן ֶאֵּקַתה ְמָיאל ָהֵּיִנָּד )ה, ד( 'ןָתי ָנִּבָאבֹות ְּדַר'ִצינּו ְּבָמ ןֵכְו .ְוָחַזר ְוָרָאהּו ָּבנּוי ְּבִבְנַין ַּבִית ֵׁשִני

ְוֵכן ָּדִנֵּיאל ִנְקָרא ְּבֵׁשם  .ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמְלכּות יִנָעֶלה ְוָּלַּכ ַליַעִּפְׁשה ַמָיאל ָהֵּיִנָּדים ֶׁשִארֹוְו. לֵּלַּפְתִמי ּוִנָעה ֶלָטרּון ְּפֵתנֹוְו

ת ֹוּיִתאֹום ָה ִע"תֹוּדֻמ ֲחיׁש ִאאלֵּיִנָּד" )יא, דניאל י (בתּוָּכַה ןֵכְו . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותֶאֶבן ְּבִגיַמְטִרָּיא ִכְלָאב ְו,ִּכְלָאב

  לֹוׁשֵּי ֶׁשֹוׁשרּוֵּפ" תֹוּדֻמֲח" ֶׁש"תֹוּדֻמ ֲחיׁשאל ִאֵּיִנָּד" )יא, דניאל י(ל ד ַעִות ָּדַדצּוְמִבי ּו"ִּׁשַרן ְּבֵּיַע. ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהְו

  .י"ִדמּוֲחת "ם רָּיַקְו יַח לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ דִוָּדא ֶׁש"ז שליט"רמָה ֵמאנּוֵבן ֵהֵכְו. רהֹו ָטיׁשא ִאהּוְו, תדֹומּות ֲחלֹוֲעַמ
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