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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים
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ֲאַמר  ֶּטַבע'ַמ י ֶׁשֵּמַעל ַה יִנ ִמ ְּׁש   .'ָהעֹוָלם ַה

ֶרק    . 'חֶּפ

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

 )תהלים קד(ֵׁשם ֶׁשָהרּוַח ַהַּגְׁשִמית מֹוִביָלה ֶאת ַהַּגִּלים ַהַּגְׁשִמִּיים ָּכְך ָהרּוַח ָהרּוָחִנית ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּדְכ

ָּכל ַהַּגִּלים ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  .)תיקונים קח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . מֹוִביָלה ֶאת ַהַּגִּלים ָהרּוָחִנִּיים, "עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות"

   רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ָהרּוַח ֶׁשּמֹוִביָלה ֶאת ,ּוָבֶהם ַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב" ֶאל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכּו"

  . ַהַּגִּלים ָלרּוַח ֶׁשּמֹוִביָלה ֶאת ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש  

 ָקִדים ֲחִריִׁשית ַמאי ֲחִריִׁשית ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַנֶּׁשֶבת עֹוָׂשה ְּתָלִמים רּוַח :)גיטין לא(ָרא ַּבְּגָמ

ד ּוּמת ַע ֶאלְמַסֵּמח ָרְזד ִמַּצֶׁש' הָּמל ַחַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, ִמְזָרִחית ַחרּוים ֵמִׂשֲעם ַנָּיי ַהֵּלַּגים ֶׁשִא רֹו.םָּיַּבְּתָלִמים 

ר ַהּזַֹהיא ֵמִבן ָנֵכְו. םִיַּמת ַהרֹוֲעם ַׂשֵהֶׁש, םִיַּמ ַהַּתְלַּתֵּלי ינּוְיַה, םִיל ַמֵּתן ֹוׁשְּלִמ, ְּתָלִמיםים ִאָרְקים ִנִּלַּגַהה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. עַצְמֶאָה

ל ַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, םָּיַּבל ֶׁשדֹוָּגר ַהאֹוָּמַה, לַמְׁשד ַחסֹוא ְּבהּון ֶׁשָתָיְוִּלל ַהן ַעֵכְו. יםיִלי ִּתיֵלים ִּתִּלַּגא ַלֵרֹוּק ֶׁש:)ויחי רמט(

ְּבָׁשָעה ֶׁשִלְוָיָתן ָצֵמא עֹוֶׂשה ְּתָלִמים ְּתָלִמים , יֹוָחָנן ִּכי ַאָּתא ַרב ִּדיִמי ָאַמר ַרִּבי .)ב עה"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ' יקִּדַצ

י ֵראּוֵבם ְּבא ָׁשָבן מּוֵכְו ".ָיִאיר ָנִתיב" ,רד אֹוסֹום ְּבר ֵהֵּצַיא ְמהּוים ֶׁשִּלַּגַהים ֶׁשִארֹוְו ".ַאֲחָריו ָיִאיר ָנִתיב", ַמרֶׁשֶּנֱא, ַּבָּים

ָנה ַעד סֹוף ְיסֹוד  ֶׁשהּוא אֹור ַהָּגנּוז ַהֵּמִאיר ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ִמִּבי,"ַאֲחָריו ָיִאיר ָנִתיב"ם י ָייֵקִפת ֲאדֹוָּגַא

ת "ס" םִבְגֵדיֶה יַּכְנֵפ לַע תִציִצ םָלֶהְוָעׂשּו " )לח, במדבר טו( ַהַחְׁשַמלי ֵטחּוַהְמַסֵּמל ֶאת  בתּוָּכן ַהֵכ ְו.ֶשּבֹו ִנְכָלל ָּכל ָהעֹוָלם

   :)בלק סז(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ּו ם"יִמָלְּתת "ס ."ם ַהָּמִייְּפֵנ ל ַעתְמַרֶחֶפ םְורּוַח ֱאלִֹהי" )ב, בראשית א( בתּוָּכן ַהֵכְו .ם"יִמָלְּת

   .הּוא ַהַחְׁשַמל" ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים"ֶׁש  

י ּוּפִּציף ִמִדה ָעֶּז ֶׁשרּוְמָאְו, םָּיי ַהֵּלַגה ְּכָאְרה ִנָיָהל ֶׁשה ַעָנס ָּבדּוְרהֹו ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהת ֵּב ֶאחּוְּבל ִׁש"ֶׁשחז :)סוכה נא(ַּבְּגָמָרא 

ן ָתָנם יֹוּוּגְרַת ְּבינּוִצן ָמֵכְו. ָּיםַהִּבְבִחיַנת ַּגֵּלי יא ִהַהְׁשָּפַעת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . בָהָזן ְּבָיְנִּבַה

 "ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים" )כה, תהילים קד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . םא ָיָרְק ִנׁשָּדְקִּמית ַהֵּב ֶש"ןֹוַעד ַהָּים ָהַאֲחר") ב, דברים לד(ב תּוָּכל ַהַע

   דף 'משנת חסידים'(מ ִמִּׁשְקלֹוב "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ַהגרמ, ְּדִהְתַרֲחבּות ַהָּים ְוִהְתַּפְּׁשטּותֹו ֵהם ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל, ַחְׁשַמלְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .ַחְׁשַמל ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעָּלָאה ַעִּמיָקאַּיָּמא  ֶׁש)קלא  

ִנְרֶאה 

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 



ב 

ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז , גּוָּלה ֶזה הּוא ְמקֹור ַהַּצִּדיק ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָנָהר" ְוֻגָּלּה ַעל רֹאָׁשּה" .)ש עו"שה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

, ם ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנהִמַּי קֹור ַהֶּׁשַפע ָּבא ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגל ֶׁשְּמַקֵּבלִּדְמ, גּוָּלהֶׁשְּמקֹור ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת 

   .)נח סג(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודּכֹל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגָּליוְוֵכן . ְוַגִּלים ֵאּלּו ֶנְהָּפִכים ְלָנָהר ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

  .יםִּלת ַּגיַנִחְביא ִּב ִהַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותַהְׁשָּפֶׁש  

ְוֵכן ַהַחָּמה . ַּגל ִמְּלׁשֹון ַּגְלַּגִּלים ִנְרֶאה ְּדַהַּמְלָאִכים ִנְקָרִאים "ָלאֹוַפִּנים ָלֶהם קֹוָרא ַהַּגְלַּגל ְּבָאְזָני" )יג, יחזקאל י(

 .)תיקונים מז(ּוְכִפי ֶׁשָּנִביא ֵמַהּזַֹהר . ַּגל ִמְּלׁשֹון ַּגְלַּגל ַעִין, ַּגְלַּגל ַחָּמהָרִאים ְּבֵׁשם ְוָהַעִין ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהַחְׁשַמל ִנְק

ל ָרִקיַע ְוָרִקיַע ְוָידּוַע ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְקָרא ָּכ )מו, בראשית לב(ּוְמֻרָּמז ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ֶׁשָהאֹוַפִּנים ְוַהַּגְלַּגִּלים ֵהם ִּבְבִחיַנת ַּגִּלים

, רֹוִאים ֶׁשָהָרִקיַע ְוַהַּגְלַּגִּלים ִּבְכָלָלם. ְוַהַּכָּוָנה ָּבֶזה ְלגַֹבּה ַהַּגְלַּגִּלים, ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ּגַֹבּה, ָהָיה ָראּוי ְלִהָּקֵרא ַּגל, ַּגְלַּגל

  , ד"ל ָלֶמ"ִּגיֶמ, ד"ל ָלֶמ"ִּגיֶמ ְּבִמּלּוי ַּגְלַּגל ֶׁש)אופן מט( 'ה ֲעֻמּקֹותְמַגֵּל' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ִנְקָרִאים ַּגְלַּגִּלים ִמְּלׁשֹון ַּגל

  .ַּגִּליםן ְּבִגיַמְטִרָּיא " ֶׁשהּוא ְמַטְטרּוְךֲחנֹוַו. ן"ְמַטְטרּוְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ֶׁשֵּׁשם ְצָבאֹות ְמַסֵּמל ֶאת 'ַחְׁשַמל אֹות'ְרנּו ְּבַמֲאַמר ֵּבַא, "ה ְצָבאֹות ְׁשמֹו"רַֹגע ַהָּים ַוֶּיֱהמּו ַּגָּליו הוי" )טו, נא' ישעי(

רַֹגע  ")טו, נא' ישעי(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְורֹוִאים ֶׁשַּגֵּלי ַהָּים ִמְתַקְּׁשִרים ַלֵּׁשם ְצָבאֹות, 'ת האֹוְבים ִצִאָרְקִּנת ֶׁשֹוּיַחים ְוִכָאְלַּמַה

ס ֵּדְרַפ'א ְּבָבּוּמַּכ, םת ָייַנִחְּבת ִמֶכֶׁשְמִּנת ַהֶרֶאְפִּתת ַהַּדת ִמת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהה"ָּיִוְּגת " ר"ְׁשמֹו תה ְצָבאֹו"יָּליו הוַּגֶּיֱהמּו ַוָּים ַה

" ה ְצָבאֹות"יו הויַוֶּיֱהמּו ַּגָּל"ְוֵכן  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוטָעָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהָּים ַוֶּיֱהמּו ַּגָּליו" ְוֵכן .)ג"פ, שער כג(ק "ָלרמ' יםִנֹוּמִר

  ְּדַגל הּוא חּוט ִּבְבִחיַנת ִחָּטה ַהְמַזֵּוג ְּבִחיַנת ָזָכר , ִזּוּוג אֹו ִחיָטה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגלְוֵכן  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודָּתָמרְּבִגיַמְטִרָּיא 

  . ִלְנֵקָבה  

, יםִרמֹוְכי ִמֵׂשְרפֹו ּוְךִיַטֹוׁשי ְמֵׂשְפֹול ּתַע, יםִרָפֲאי ָּבִׁשְּלַּפְתִהק ְוי ַׂשִרְגה ִחָרֹוה ּתָרֹוּתר ַמֱאב ֶנָאה ְּבָעְׁשִתְל

ת יַנִחְבִּבּו, תֹוּיִנים ֳאיִגִהְנַּמים ַהִחָּלת ַמיַנִחְבם ִּבה ֵהָרֹוּתי ַהֵדְמֹוּלים ֶׁשִא רֹו.יםיִרִדם ֲאִיַמ ְּבְךִיַלְבחֹו ְוְךִיַחָּלַמ

ָּכְך הּוא ַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהָּדִגים ֶּדֶרְך חּוֵטי , ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהָּים ַמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו ֶּדֶרְך ַהַּגִּלים. תרֹומֹוְכים ִמִׂשְרֹוּפים ֶׁשִגָּיַּד

. ַּגל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחָּכהְוֵכן . ַהְּׁשִמיִניַהחּוִטים ַהִּנְמָׁשִכים ֵמ לים ַעִזְּמַרְמַה  ֵמחּוִטיםתֹוְּדִרְׁשתֹות ַהַּדָּיִגים ְוַהַחּכֹות ֲעׂשּוי. ַהַּדָּיִגים

ְּדַהִּלְוָיָתן ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת . " ִלְוָיָתן ְּבַחָּכה ּוְבֶחֶבל ַּתְׁשִקיַע ְלׁשֹנֹוְךִּתְמׁשֹ" )כה, איוב מ(ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב 

. ְוֵכן ְׁשָאר ַהָּדִגים ִנְמָׁשִכים ֵמַהָּים ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך ַהַחָּכה, ֶרְך ַהַחָּכה ֶׁשְּקׁשּוָרה ַלֶחֶבלֶּד, ֵמַהְּׁשִמיִני ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָים

  ְּבִגיַמְטִרָּיא "  ֵהֲעָלה ְּבַחָּכהֻּכּלֹה") טו, חבקוק א(ְוֵכן ַהָּכתּוב .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרתן"ּכֵֹהת "ס" ה ְּבַחָּכן ִלְוָיָתְךִּתְמׁשֹ"ְוֵכן 

  . 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , י"ה ַלֵּׁשם ֲאדָֹנ"ְּדַחָּכה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ֶׁשְּמַחֵּבר ֵׁשם ֲהָוָי, י"ה ֲאדָֹנ"ֲהָוָיֵׁשמֹות   

 ֶׁשַהָּדג ַׁשָּיְך 'ַחְׁשַמל ָּדם'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  .םָּין ַהים ִמִגה ָּדֶלֹוּׁשד ֶׁשָּיַצְלים ִלָׁשְמה ִנָרֹוי ּתֵׁשּוּדִח ֶׁש:)ק מא"ב(ַּבְּגָמָרא 

ִנְרֶאה ְּדַהָּים ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָׁשִכים חּוֵטי ַהַּדָּיִגים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמְסָּפר . ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

ֶׁשָּדִגים ִנְמָצִאים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַעל :) ברכות ט(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ֶׁשַּמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהָּדִגים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ִמְסָּפר ֶׁשַבע ַלַּמְלכּות, ׁשֵׁש

"  ָיםַח רּוה" הויְךַוַּיֲהפֹ ")יט, שמות י(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ָׁשהְוֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשַּתְפִקיד ַהָּדִגים ְלַחֵּבר ָים ְלַיָּב, ְולֹא ְּבֶלב ָים, ְׂשַפת ַהָּים

. ה"ַחָּכת "ס, ֶׁשָּבא ֵמַהָּים, רּוַחא ָרְקִּנֶׁש ֶׁשהּוא ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַחְׁשַמל 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשהּוא ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשִהְתַחֵּבר ַלַּמִים 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . יא ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַחָּכהְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּים ִה

ָהָיה , ַּמֶּטה ֶׁשִהְתַחֵּבר ַלַּמִים ְּדַהה"ַחָּכת "ס"  ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִיםה ּוְנֵטָך ַמְּטחַק ")יט, שמות ז(, ְלָהִביא ֶאת ַמַּכת ָּדם ְלִמְצַרִים

   ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ה"ַחָּכְוֵכן . הָּכ ַחמֹור ְּכאֹוְיים ַּבִגָּדת ַהית ֶאִמה ֵהה ֶזֶּטן ַמֵכְו. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבִחיַנת ַחָּכה ֶׁשִהְתַחְּבָרה ַלַּמִים

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד, " ֵאׁשהַמְרֵאְּכְׁשַמל ַח ")כז, יחזקאל א(  

   ִצְלָצלְו. 'ְמצּוַדת ָּדִוד' ִּבםן ָׁשֵּי ַע"ּוְבִצְלַצל ָּדִגים רֹאׁשֹו" )לא, איוב מ( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,ִצְלָצלָמִצינּו ֶׁשַחָּכה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

  . ְׁשֵני חּוִטים ַּדְרָּכם יֹוֵרד ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש'ַחְׁשַמל ֻסָּלם' ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ַעּמּודְּפָעִמים' בְּבִגיַמְטִרָּיא   

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 

ת ינֹוִקְּב

 ינּוִצָמ

ְוֵכן 



ג 

 ֵאֶצל "ַוְיַגל"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהְיָתה ְּבִחיַנת . "ה" הויְךה ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא ֶאת ַמְלַא"ַוְיַגל הוי" )לא, במדבר כב(

ְוֵכן ְּכֶׁשִּבְלָעם . ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ְּבִחיַנת ַּגל, חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשהֶׁשַּׁשָּיְך ְל' ְּדִבְׁשִביל ִלְזּכֹות ִלְראֹות ֶאת ַמְלַאְך ה, ִּבְלָעם

 ֶרֶסן א הּוְךרּוָּב ׁשדֹוָנַתן לֹו ַהָּק )טז, שם כג(י "ָמִצינּו ְּבַרִּׁש, ִהְתַקֵּׁשר ִעם חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ְלַקֵּבל ְנבּוָאה ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל

.  ְּבִפיוַחָּכה ָׂשם לֹו א הּוְךרּוָּב ׁשדֹורֹוִאים ֶׁשַהָּק. ִפיו ְּכָאָדם ַהּפֹוֵקס ְּבֵהָמה ְּבַחָּכה ְלהֹוִליָכּה ֶאל ֲאֶׁשר ִיְרֶצהְוַחָּכה ְּב

ָּדָבר ְּבִפי ' ַוָּיֶׂשם ה" )ם כש( 'אֹור ַהַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ָּב. ְּדַחָּכה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוִטים ַהִּנְמָׁשִכים ֵמַהָּים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַּגל

ל " ֶׁשָעָׂשה ְּבִפיו ָּדָבר רּוָחִני ֶׁשַּיְפִסיק ֵּבין ִּפיו ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש ַהְמַדֶּבֶרת ְוהּוא ַמה ֶּׁשִּכְּונּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ִבְלָעם

  .  ַמְלָאְך ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת ִצּנֹור ֶׁשִהְפִסיק ֵּבין ִּפיו ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש ָׂשם לֹו ְּבִפיוא הּוְךרּוָּב ׁשדֹורֹוִאים ֶׁשַהָּק. ְךְּבַמֲאָמָרם ְּדַבר ַמְלָא

  .ֶׁשִהְׁשִּפיַע ֶאת ַהְּנבּוָאהה ָּכת ַחיַנִחְבִּבּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַמְלָאְך ֶזה ָהָיה חּוט ְוִצּנֹור ִּדְקֻדָּׁשה   

ל ז ַעֵּמַר ְמ"תּיִֹנף ֳאחֹוְל"ב תּוָּכַה ֶׁש.)ויחי רמב(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. םָּית ַהַעָּפְׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָּיִנֳא ֶׁש:)בראשית מ(ר ַהּזַֹּב

, ָּיםַה תַעָּפְׁשַהְּד,  ַּגלְּפָעִמים' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֳאִנָּיהִנְרֶאה ְּדָלֵכן , היָנִּבַהא ֵמָּבר ֶׁשָכָּׂשא ַההּוֶׁש, אָּבם ַהָלעֹוה ָּבֶיְהִּיר ֶׁשָכָּׂשַה

ם  ְוֵכן ְּפסּוִקים ֵאּלּו ַהְמַרְּמִזים ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהָחְכָמה ִמַּי.ֶאת ַהְּׁשִמיִני ְמַסְּמלֹות ה"י' נ'  אאֹוִתּיֹותן ֵכ ְו.ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַּגל

ְוֵכן ". ה תֹוָרא ֵּתֵצן ִמִּצּיֹויִּכ ")ג, ב' ישעי(".  ֶזה ְמקֹום ִּביָנהי ְוֵאא ָּתבֹון ֵמַאִיהְוַהָחְכָמ ")כ, איוב כח(. ה"ֳאִנָּית "ֵהם ס, ַהָחְכָמה

ְּדָארֹון ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהּתֹוָרה , אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ה"ויהת י ְּבִרןרֹוֲא" ְמֻרֶּמֶזת ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ה"ֳאִנָּי

 ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהּיֹוֵבל ה"ֳאִנָּיְוֵכן . 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵב, ְלִיְׂשָרֵאל

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִצי ְוֵכן ֳאִנָּיה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ג" ּוא ּוָבָניוהֵבל ּיֹת ַהַנ ִּבְׁשאְוָיָצ ")נד, ויקרא כה(ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני 

 ַהְמַרֵּמז ַעל ִחּבּור ָהֳאִנָּיה ַלָּים ַׁשִּיטְוֵכן . ִניָמא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציְו, )ק שם"י ורד"ברש' ע( "ְוִצי ַאִּדיר לֹא ַיַעְבֶרּנּו" )כא, לג' ישעי(

   יקִּדַצ  ְּבִגיַמְטִרָּיאהיָנִפְסן ֵכ ְו. ַלְּׁשִמיִניתֶרן ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּמְתַחֶּב"ָאְך ְמַטְטרּו ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלַנַערְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה  

ת ֹוּיִנֳאת ָהַעָּפְׁשַהז ֶׁשֵּמַרְל, דּוּמַע יַמְטִרָּיאְּבִגל ֵמָנה ְּדֶאְרִנ. לֵמא ָנָרְקת ִנֹוּיִנֳאת ָהיַנִגם ֲעקֹוְּמ ֶׁש:)עירובין מא(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָמ

ן יָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . "ַרב ַהחֵֹבל"א ָרְקה ִניָנִפיג ְסִהְנַּמֶׁש )ו, יונה א( בתּון ָּכֵכְו .םָּיר ַלֵּבַחְתִּמד ַהּוּמַעת ָהיַנִחְביא ִּבִה

  ת ֹוּיִנֳאת ָהאֶכֶלְמִּבים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. "ַרב ַהחֵֹבל", יגִהְנַּמם ַהל ֵׁשֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָל, םָּיַה ֵמְךָׁשְמִּנ ֶׁשלֶבֶחת יַנִחיא ְּבה ִהָּיִנֳאָהֶׁש

  .יםִלָבֲחה ַּבֵּבְרים ַהִׁשְּמַּתְׁשִמ  

ה ָּׁש ִאְךָּכ, זזּוה ָלָלכֹוה ְייָנן ֵאֶגה עֹיָלִּטִהה ֶׁשיָנִפ ְסמֹוְּכ, היָנִפל ְס ֶׁשןֶגעֹן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָנגּוֲעה ָּׁשִא ֶׁש.)ב עג"ב (ַּבְּגָמָרא

  ן ֶגה עֹיָלִּטִהה ֶׁשיָנִפְסּו, הָאָּלא ִעָּמת ִאַעָּפְׁשת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמיָנִפְסִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . אֵׂשיָנה ִלָלכֹוה ְייָנה ֵאָנגּוֲע

  .הָעָּפְׁשין ַהֵאב ֶׁשָּצל ַמת ַעֶזֶּמַרה ְמָנגּוה ֲעָּׁשן ִאֵכְו. אָּמִאה ֵמָעָּפְׁשין ַהֵאב ֶׁשָּצל ַמת ַעֶזֶּמַרְמ  

 ַּבְּסִפיָנה ְוָרִאיִתי ְסִפיָנה ַאַחת ְך ַּגְמִליֵאל ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּלןָּבַרר ַמַּתְנָיא ָא .)יבמות קכא(ַּבְּגָמָרא 

ּוְכֶׁשָעִליִתי ַּבַּיָּבָׁשה ָּבא ְוָיַׁשב ְוָדן , ֶׁשָּבּה ּוַמּנּו ַרִּבי ֲעִקיָבאְוָהִייִתי ִמְצַטֵער ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם , ֶׁשִּנְׁשְּבָרה

 ָאַמר ִלי ַּדף ֶׁשל ְסִפיָנה ִנְזַּדֵּמן ִלי ְוָכל ַּגל ְוַגל ֶׁשָּבא ָעַלי ִנְעַנְעִּתי לֹו ָךָאַמְרִּתי לֹו ְּבִני ִמי ֶהֶעְל, ְלָפַני ַּבֲהָלָכה

' ּוֵבַאְרנּו ָׁשם ֶׁשר. ֲעִקיָבא ִמּׁשֶֹרׁש ִּביָנה'  ֶׁשר)שג' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַּׁשַער ַמַאְמֵרי רשב' ֵמַה'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ֲאַמר ֵהֵבאנּו ְּבַמ. רֹאִׁשי

ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש לֹו ִחּבּור ַלָּים ֶּדֶרְך ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנַּצל ַעל ְיֵדי ַּדף ֶׁשל ְסִפיָנה . ֵמַהִּביָנהת ֶכֲעִקיָבא הּוא ִּבְבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת ַהִּנְמֶׁש

ּוְמבָֹאר . ם ַׁשִּפיָרא ִמּלּוְּבִלין ֶׁשַּדף ֶׁשל ְסִפיָנה ְמַרֵּמז ַעל ַּדֵּפי ַהְּגָמָרא"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַהמהר. ְּבִחיַנת ַהְּסִפיָנה ַהִּמְתַחֶּבֶרת ַלָּים

ן ֶׁשל ַהִּביָנה "ֲעִקיָבא ָזָכה ַלַּׁשַער ַהּנּו' ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם ֶׁשר. יָנה ָהָיה ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרהֲעִקיָבא ַלִּב' ִלְדָבֵרינּו ְּדִחּבּורֹו ֶׁשל ר

ן ֵכ ְו.ָלֵכן ָזָכה ִלָּנֵצל,  רֹאׁשֹוְךֶרֶדְּדָכל ַחָּייו ָהָיה ָקׁשּור ְלַגִּלים ֵאּלּו , ֲעִקיָבא ֶׁשַעל ָּכל ַּגל ְוַגל ִנְעַנע ְּברֹאׁשֹו' ְוֶזה ֶׁשָאַמר ר, ְּבַחָּייו

   )קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. עַלץ ֶסֵצפֹו ְייׁשִּטד ַּפסֹוְּב, ייִנִמְּׁשר ַלּוּבִחת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, יׁשִּטַּפא ָּיִרְטיַמִג ְּבהיָבִקי ֲעִּבַר

  .ןָּכְׁשִּמת ַהים ֶאיִפִּקַּמא ֶׁשָּמל ִאים ֶׁשיִפִּקַּמת ַהים ֶאִלְּמַס ְמּוּלֵאְו. יםִנָדֲאים יִחִרָּבת יעֹוִרְיים ִׁשָרְקים ִדּוּמַעת "רא "יָבִקֲעֶׁש  

ָּכתּוב 

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



ד 

ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו ָּכל ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו " )טו, בראשית מו(

 ְלעֹוַלם ַהִּביָנה הָרּוׁשְקְּדֵלָאה , ל"ַּגִׁשים ְוָׁשלׁש ְנָפׁשֹות ְּכִמְנַין ל ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵלָאה ֵהִביָאה ָלעֹוָלם ְׁש"לׁשְׁשלִׁשים ְוָׁש

  ק סּוָּפת ַּבֶזֶמְרִנה ָאֵלן ֵכ ְו,ׁשֹותל ְנָפ" ַּג,ַמְׁשִּפיָעה ָלעֹוָלם ְּבִמְסַּפר ַּגל ָלֵכן ִהיא ,)קעב' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ַּכּמּוָבא ְּב

   ". ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים'ה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ְלָאהִּכי ָמ" )ט, יא' ישעי(. אבֹיד ָלִתָעה ֶלָרֹוּתת ַהדֹות סֹוַעָּפְׁשל ַהר ַעֵּבַדְמַה  

  

  .ה" עד שנת תשעב"תשעשנת מוספות למאמר קץ הגאולה ה

  .קשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל את המאמר המלא בב

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

 חשוב , מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות שכתבנוהקץשמאחר 

 לא ל"וחז, ל"חזהזהר הוא מדרש כיון ש. ג שלנו" היא תשעהזהרב של "תשע שלהבהיר

כאלף שנים כמו שהתחילו למנות לפני ,  את השבוע של בריאת העולם כשנה שלמהמנו

 גם ל" לפי חזב תקפים" על שנת תשע שהבאנוכל הרמזיםוכן . לפי שיטת בעל המאור

  .ג"לגבי שנת תשע

 72יסתיימו ה] ג שלנו"שהיא תשע[ב "ועוד חשוב להבהיר שבזהר כתוב שבסוף תשע

 ,הוא מלחמת גוג ומגוגשהשלב הבא אחר כך יחל  ו,שנים של חבלי משיח ולידת משיח

יה  תה]ד"תשע[ג " בתשעוהזהר לא ציין מתי. ד שלנו"ג שהיא תשע"שתהיה בשנת תשע

ל במקומות אחרים "ואף שיש ראיות מחז, בסוף או ,או באמצע, בתחילת השנה, המלחמה

 לא מוזכר תאריך ]ד"תשע [ג"בזהר על תשע,  בסוכות והנצחון יהיההמלחמהגמר ש

 ה" תשעיה בסוכות והגמר יה]ד"תשע [ג"ויתכן שהמלחמה תתחיל בסוף תשע. מדוייק

וכפי שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה יהיו המלחמות שלפני ביאת , שלאחר מכן

ל שכתב מפורש על " הבאנו מהאריזוכן. ה תהיה שנת שמיטה"ושנת תשע, המשיח

  .והארכנו במאמר, ה שתהיה סוף הבירור"תשע

את קץ  חישב ]דניאל ז[ם "המלבי. גם לפני מאה שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים

, ד"הראשונה פרצה בבין המצרים של שנת תרעומלחמת העולם . ג"דניאל על שנת תרע

כל אלו הם תאריכים של . ועליה אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

ובתוך התהליכים יש , גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמר

  .ואם יזכו יבא מיד. זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים
 ברֹ תיַטִׁשְּכ םָלעֹוָּב יםִלדֹוְּג יםִרָבְּד יּוָהֶׁש הָאְרַמ הָיְרטֹוְסִהַהֶׁש א"שליט במֹוַרְּבַא יםִּיַח ליֵאִראּו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 בֶרֶע לֶׁש יתִּׁשִּׁשַה הָעָּׁשַה היָלִחְתִהֶׁשְּכ ןֵכָל .ש"ת תַנְׁשִּב אלְֹו ,א"תש תַנְׁשִּב ילִחְתִה הָאֵּמַה לֶׁש ןֹוּבְׁשֶחַהֶׁש ,יםִלָּבֻקְמַה

 זָאֶׁש ט"תש טָבְׁש תיַלִחְתִּב אֵציֹו הֶז ,הֶּזַה ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְל ',כּוְו הֵוְקִּמַל תֶכֶלָל רָׁשְפֶא רָבְּכֶׁש יםִרְמאֹו ׁשֵּיֶׁש ,תָּבַׁש

 יֵלדֹוְגּו .'כּוְו ררּוְחִּׁשַה תֶמֶחְלִמ ףסֹוְו ,לֵאָרְׂשִיְּב ב"ארה לֶׁש הָרָּכַה :ןגֹוְּכ לֵאָרְׂשִי םַעְל סַחַיְּב יםִלדֹוְּג יםִרָבְּד ּוׁשֲחַרְתִה

 הָּיִרמֹו ץֶבקְֹּב אָבמּו ןֵכְו .ּהָּלֶׁש דַּצַל עַפֶּׁשַה תֶא היָדִרהֹוְו הָרְּבַּגְתִה הָּפִלְּקַהְו ,היָדִקְּפ ןַמְז הָיָה ןָמְּזַהֶׁש רּוְמָא לֵאָרְׂשִי

 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶה ְךיָדִאֵמ .יםִמָּיַה יתִרֲחַאְל ברֹוָק ןָמְּזַהֶׁש ןיָמִסְו תאֹו רפּוְלַּב תַרָהְצַהְּב הָאָרֶׁש ל"זצ דְלֶפְנֶנזֹו ח"גריַהֵמ

 תֹוּיִתאֹו ּהָּתִעְּב[ .תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶדְו ,עַבֶּטַה ְךֶרֶדְּב יםִלְׁשְלַּתְׁשִמ יםִנָיְנִעָהֶׁש הָאָרֶׁש ןיָוֵּכ ,רפּוְלַּב תַרָהְצַה לַע עַמָּׁשֶׁשְּכ הָכָּב

 יםִלעֹוָה יּוּבִרְּב הָאָר 'יםִּיַח ץֵפָח'ֶהֶׁש 'יםִּיַח ץֵפָחֶה תדֹוְלֹוּת' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו ]תפֹוְּלַחְתִמ 'תְו 'ט תֹוּיִתאֹו יִּכ ,עַבֶּטַה

 רָמֲאַּמַה ְךֵׁשְמֶהְּב בּתְֹכִנְו ).קט סימן א"ח( 'יׁשִא ןזֹוֲח'ַה תרֹוְּגִאְּב םַּג יםִאָבמּו ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד .היָדִקְּפ תֵע לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל

ָּכתּוב 



ה 

 הָעָּׁשַה אתּזַֹה היָטִּׁשַה יִפְל היָלִחְתִהֶׁשְּכ א"תשנ תַנְׁש תיַלִחְתִבּו .הָרֹוּתַה יִּפ לַע הֶּלֵאָה יםִעירּוֵאָה תעּוָמְׁשַמ לַע דעֹו

 ְךֵׁשְמֶהָבּו ,קיַרִע יֵדְי לַע ייתֵוְּכ ׁשּוּבִכְו ,םיְזִנֶמֹוּקַה תיַלִפְנ יָהֶתבֹוְקִעְבּו ,ּהָבָרֲעַמּו אָיְנַמְרֶּג חַרְזִמ דיחּוִא הָתְיָה יתיִעִבְּׁשַה

 ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ א"תשע זּוּמַתְּב ד"כְּב הֶיְהִּי הַמ תאֹוְרִל יםִּפַצְמ נּוָא יוָׁשְכַעְו .'כּוְו ץָרְפִּמַה תֶמֶחְלִמ

 .הָּלֻאְגּו יַחִׁשָּמַה תיַאִּב לַע רָבְּכ יםִרְּבַדְּמֶׁש ב"תשע ףסֹו לַע רָּקִעְבּו ,תלּוָּגַה ףסֹו יוָלָע רַמֱאֶּנֶׁש תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא

 י"אדנ ה"הוי תמֹוֵׁש ןַיְנִמְּכ יםִנָׁש א"צ ׁשֵי הָאֵּמַה ףסֹו דַע ט"תש תַנְּׁשִּמֶׁש א"שליט 'ג ןָתָנֹוהְי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ףסֹו דַע םָּׁשִמּו ,ְנמּוָכה הָּגְרַּד לֵּמַסְמַה י"אדנ םֵׁש ןַיְנִמְּכ יםִנָׁש ה"ס ׁשֵי ג"תשע ףסֹו דַע ט"תשִמּו ,דחּוִּיַה דסֹו םֵהֶׁש

 )יט ,קב תהילים( בתּוָּכַה לַע 'רֹוּתַה לקֹו' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ה"הוי םֵׁש לֶׁש הָהבֹוְּג הָּגְרַּד יםִלְּמַסְמַה יםִנָׁש ו"כ ׁשֵי הָאֵּמַה

 רֹוּד יםִאָרְקִנ ְךָּכ רַחַאְו ,ַאֲחרֹון ּדֹור םֵׁש םֶהָל ׁשֵי ,נ"תש תַנְׁש דַע ק"ת תַנְּׁשִּמֶׁש ".ַאֲחרֹון ְלדֹור זֹאת ִּתָּכֶתב"

ל ֵּבִּקי ֶׁשֵרֲחל ַא"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאָהם ֶׁשַסְרן ֻּפֵכְו. ל"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאָה יֵדְי לַע םַּג רּוְמֶאֶנ ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד .הָּלֻאְּגַה

 ,הָרְמִזה ְויָרב ִׁשרְֹּב: יּוָה, תנֹורֹוֲחַאיו ָהָתֹוּל ִמיּוָהֶׁש, קּוּתִּׁשי ַהֵרֲחיו ַאִּפיא ִמִצהֹוים ֶׁשִּלִּמב ַה"ת תשנַנְׁשק ִּבּוּתִּׁשת ַהע ֶא"ל

  .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבה ָרְמִזה ְויָרִּׁשא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְדְלֹון ּגעֹוְמִׁש' ג ר"הי הרב ִלַתָכְו

 ַּכְרֶמל ַיֲעקֹב ֵמָהַרב ְוָׁשַמְעִּתי .ְּבָגלּוָתם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ָצרֹוֵתיֶהם ְּכֶנֶגד ָהיּו ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשל ָּצרֹוָתיוֶׁש )וישב ריש( 'ְּספֹוְרנֹו' ַּבאָבּומ

 ,ָּבֶבל ָּגֻלּיֹות 'ד ְּכֶנֶגד ןֵה ,ְויֹוֵסף ִּדיָנה ,ָלָבן ,ֵעָׂשו ַיֲעקֹב ֶׁשל ָצרֹות 'ֶׁשַהד )א ,כו ר"ושמו ,ג ,פד ר"ב( ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּדֵּיק א"שליט

ן ֵה". ה"יהוי ִּפ לַעיֶהם ַמְסֵעְלֹוָצֵאיֶהם מ" )ב, במדבר לג(ת "רָה ֶׁשא"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו .ֶוֱאדֹום ָיָון ,ָמַדי

 ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ַרִּבי )ילקוט בראשית סד( ׁשָרְדִּמר ַהֵמם אֹויֶהֵלֲעֶׁש, ך"מנצפת ֹוּיִתי אֹוֵנְפת ִלאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹו

 .בן ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַיֲעקֹ"ן. ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחקם ּבֹו "ם. ך ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאְבָרָהם"ך. ִנְכְּפלּו ְוֻכָּלן ְלׁשֹון ְּגֻאָּלה

ת רֹוָּצל ַהָּכן ֶׁשיָו ֵּכ.ה ִלְגאֹל ְלִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות ְרִביִעית"ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ץ.  ִמִּמְצַרִיםָרֵאלף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיְׂש"ף

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי . הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּג ַּברּוְבַעל ַיֵאָרְׂשם ִיַעת ֶׁשעֹוָּסַּמַהת ְורֹוָּצל ַלֶמ ֵסיּור ָהָּבְדִּמת ַּבעֹוָּסב ַמ"מל ַהם ֶׁשַגְו, תבֹוָאל ָהם ֶׁשַּג

ַוִּיַּסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני :  ְּבַיד מֶׁשה'הַוִּיְסעּו ָּבִראׁשָֹנה ַעל ִּפי " )יג, במדבר י(ים ִקסּוְּפַהֶׁשא "ְּכִליל שליט. א' ג ר"ֵמהרה

, ִמְּתִחַּלת ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה יםִקסּו ְּפ4000ר ַחַאְלים ִאָּב, "' וגוהּוָדה ָּבִראׁשָֹנה ְלִצְבאָֹתם ְוַעל ְצָבאֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדבְי

 ְּפסּוִקים 6000 ַּבּתֹוָרה ָקרֹוב ְלִּכי ֵיׁש.  ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלםהָנ ָׁש4000 ֶׁשִהְתִחילּו ְלַאַחר יַחִׁשָמַאְלַּפִים ְׁשנֹות  ַעל יםִזְּמַרְמּו

  . ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּיםֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנהְּכֶנֶגד 

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

, "ןָבָל "ְּבֵתַבתה ָרֹוּתת ַּבֶזֶמְרה ִנָּלֻאְּגי ַהֵנְפת ִלינּוִמ ְלְךֵפָהֵּתת ֶׁשכּוְלַּמַהים ֶׁשִארֹו". ָטהֹור הּוא, ְך ָלָבןֻּכּלֹו ָהַפ" ַמאי ְקָרא

ל ֵּבַקְתִה [.עַגֶנַמְטִרָּיא ְּבִגי ידִּפַלְו. ןָבר ָלַמת ֹוּיִת אֹוןַמְרֶּבִל ְו.יִנְבִלז ְּבָמְר ִנן"ָבָלן ֵכְו. ט"ֶנֶּבד "ִּפיַלּו "ַתְנָיהְנ ת"יא רִהֶׁש

ת ַפקּות ְּתַּלִחל ְּתז ַעֵּמַרְמ ַהר"ִּכּנֹות "ס" ר ָטהֹון ָלָבְך ָהַפֹוֻּכּל"  )יג, ויקרא יג(ב תּוָּכַהְוֵכן ]. א"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"הרהֵמ

  .דִור ָּדֹוּנד ִּכסֹוְּב, דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ
  

  . שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר י וידאו ד סדרת שעור"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
  026537343 בטל פרטים. השנה

ניתן להוריד בארכיון ולעקוב מידי . סדרת שיעורי וידאו חדשה בספר סוד החשמל מהתחלה עם הוספות חדשות: 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''אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשע ניתן להוריד כמו כן. פורסמו

  : לארכיוןקישור
edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  

 תופעה שכל שיעור מתחיל שוב בגמר השיעור בלי נהבשיעורי הוידאו המופיעים בארכיון סוד החשמל יש: הערה חשובה
  .למתשיעור למחשב התופעה נע ובהורדת ה. ובעצם כל שיעור הוא קובץ כפול שחוזר על עצמו.פס קול
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ו 

  .הפלפולההלכה ול דרך ע חלש תשרפלמאמר חדש בפרסום ראשון 
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"הרהמאת 

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  

  .אחר בלבול סנחריב' אל תצר את מואב'באיסור 

  

מן ומצוה זו שוב אינה נוהגת בז, להחרים שבעה עממין שנאמר החרם תחרימםשנצטוינו ] ד"ה מלכים ה"פ[מ "הר

  , והיינו משום שמאז שבא סנחריב ובלבל את כל האומות אבד זכרם של כל שבעה עממים,  אבד זכרם שכברהזה

  .דמצוה זו בטלה] ה"מצוה תכ[ובחינוך ] ז"עשה קפ[מ "מ בספה"כ הר"וכ  

 , אמר להם מה אני לבא בקהל,בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהן בבית המדרש] ד"ד מ"פ[ במסכת ידים מובא

גם דור ' יבא עמוני ומואבי בקהל הלא ג הכתוב אומר "ל ר" א,יהושע מותר אתה'  אמר לו ר,ג אסור אתה" לו ראמר

  ', וכו אמר לו רבי יהושע וכי עמונים ומואבים במקומן הן כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות ,'עשירי וגו

  .כ"ע, התירוהו לבא בקהל  

 שאנו ,ה שהתירו ליהודה גר עמוני הוא רק בצירוף ההלכה של כל דפריש מרובא פרישדכל מ.] דף כח[.בברכות 

שואל על ] ב"סקי' מצוה ב[ והמנחת חינוך .הוא מרובא דעלמא שאינם פסולי קהלתולין שכל אחד שבא לפנינו 

וקידושין . כתובות טוכמבואר ב [. קבועא ליהאם הבעל במקומו עומד והאשה באה לביתו בטל דין רוב משום דהוהרי הגמרא 

  ץ בספרו לחם שמים על "היעבאכן ו,  מעתה קשה היאך מותר לישא כל גר באופן שהאשה הולכת לביתו של גרם כןוא, .]עג

  .ע"וצ, כי אז לעולם יש בו ההיתר של כל דפריש, כל ההיתר הוא רק משום שפרש ובא לפנינושכתב המשנה דידים   

דכל הפורש מהם להתגייר חזקתו שפירש ] ה"ב הכ"ב איסו"פי[מ " הרעל פי ליישב כתב] ח"א סק"מצוה תקס [חינוך

ומאחר שכבר חלה הפרישה , מעשה הגירות שהוא בעצמותו מעשה פרישה מן האומותשדנים את הרי , מן הרוב

  , עולם לא פקעהביא חידוש בשם החיי אדם דכל שנעשה הפרישה מתוך שינוי גדול לו, של הגרות שוב לא בטלה הפרישה לעולם

  .ש"יעוי, והארכתי בזה בפרשת כי תצא  

, כל דפריש מרובא פרישלומר ס "להקשות למה הוצרך הש א רבהאליהביא בשם ספר ] ט"ב ה"ו איסו"פט[שער המלך 

ואשר לכן הוצרך , ספק מואבי אסורשותירץ ,  שאר פסולי קהל לכאורהוא הדין וה וספק ממזר מותר, ספקהרי הוא

  וצריך לההיתר של כל דפריש להתיר , ספק מואבי מותרמ השיג עליו ד"והשעה, יתר של כל דפריש מרובא דפרישס להה"הש

  .מדרבנן  

  כבר הרי וקשה ,  בצירוף מה שאנו תולין שאינו מאותה האומה של עמון ומואב ומצרי ואדומיהואנישואין ההיתר ש

  .ע"וצ,  ושוב בטל כל האיסור מכל וכל,י בימינו כללואין מושג של עמוני ומואב, כל האומותאבד זכרם של 

זה  , כיון שאין ניכרים לעצמם,כל תורת אומה ולשוןבתורת ודאי פקע מהם ו, סנחריב בלבל את כל האומותשאמנם  לבאר

ממילא אין מקום למצות החרם , עממים' מאחר שפקע כל תורת אומה ולשון מכל זש ,מצות החרם תחרימםנוגע רק ל

אלא על כל אחד , שאין האיסור נתפס במסוים על כללות האומה, עמוני ומואבי פסולי קהל דגר  איסור לדיןאבל .חרימםת

  , ם ומואבים עמונייגר הותרו ולכן, וכל אחד מן האומות הולך אחר הזכר, יחוסו של כל אחד לא פקע ,ואחד מזרע עמון ומואב

  .א פרישה מתוך האומות אל תחת כנפי השכינהיגרות ההש משוםוהיינו , כל דפריש מרובא פרישבגלל שרק   

  שנצטוינו , מערכת המלחמה נתפסת על כללות האומהו,  עיקרה חובת מלחמהעממים' מצות מלחמת זד, החילוק

  .אשר כל שנתבלבלו פקע שם אומה ובטלה המצוה, הילחם עם שבעת העמים שהיו בכנעןל  

, למה מצות מחיית עמלק נוהגת לדורותשם הובאה קושית האחרונים , ע פרשיותבענין זה בעניני פורים וארב

מ לענין מצות " כשם שכתב הר,והרי כאשר בא סנחריב ובלבל את כל האומות כבר אבד זכרם של העמלקים

כתב 

וכן 

 ומובא

ת ובמנח

ובספר 

ורואים 

וצריך 

וביאור 

והארכתי 



ז 

   והריגת מחיית. ב, תורת מלחמה כנגד אומת עמלק.  א.יש שתי דיניםונתבאר שם דבמצות מחייבת עמלק , מת שבעה עממיםהחר

  .ודין זה לא פקע בבלבול סנחריב, כל יחיד מזרע עמלק  

  

  היאך מותר לקרוא לשלום כל אומה שמא יש שם מעמון ומואב

  והיאך מותר לעשות חסד לנכרי שמא הוא מעמון ומואב

  

שלא , פרי ונתפרש בס',לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימים לעולם' ] ז"ג פ"דברים פכ[ הכתוב על עמון ומואבמ, להקשות

  והיאך מותר , וקשה דמאחר שבלבל סנחריב את כל האומות נמצא דכל אחד בספק עמוני ומואבי,  לקרוא אליה לשלוםנצטוינו

  .ע"וצ, לקרוא לשלום לכל אחד שמא מעמון ומואב הוא זה  

ואיסור זה היה , שלא לקרוא שלום לעמון מואב, ל"ב בלאו זה דלא תדרוש שלומם וטובתם כתב וז"בחינוך מצוה תקס

 מן הזהאבל עכשיו בז, נוהג בזכרים שהם בני מלחמה בזמן שהיו ישראל על אדמתן שהיו נלחמים עם עמון ומואב

  הרי מפורש , ד" עכ,כמו שזכרו במצוה הקודמת, וגם האומות האלה כבר אבד שמם בבלבול סנחריב, אין בנו כח להלחם

  . הזה אחר הבלבולבדברי החינוך דבאמת לאו זה כבר אינו נוהג בזמן  

  עצם הגרות כל המתגייר ש, הוא רק בצירוף ההנחה, מדברי החינוך שהבאנו שהיתר הבלבול של סנחריב, יש לתמוה בזה

  .ג"וצע, לא נתגיירו היאך נתיר לקרוא לשלוםובשעת מלחמה ש, הוה פרישה מן האומות  

 דרישת שלומם בשעת שאיסורונראה שסבר , החינוךלא הזכיר ענין זה שזכר ] ו"ו מלכים ה"ו ופ"ת נ"ל[מ "שבר

ב "מצוה תקס[ח "האמנם שבמנח. ום דאין שייך בזה דינא דכל דפריש משל כרחך וע,מן הזהמלחמה נוהגת גם בז

  ואינו מובן כלל מה שייך דינא דכל דפריש כלפי האיסור ', ועכשיו אינו נוהג דבלבל סנחריב וכל דפריש וכול "כתב וז] בסופו

  . ג"וצע, הרי אין כאן שום פרישה, לשלוםלקרוא   

  עמוני במסוים האם דין זה שייך כלפי כל , יש לחקור באיסורא דדרישת שלום בשעת מלחמהנראה בהקדם מה ש

  .בכללותהאיסור הוא כלפי האומה או ש, ומואבי במסוים  

שכן על יחידים לא חיילא שם , ידאין זה שייך לכל יח, דאיסור דרישת שלום נאמר בשעת מלחמהנראה דמאחר 

אין זה תלוי בעמונים ומואבים אשר במערכות וממילא שפיר , ס רק באומות ועמיםותורת מלחמה נתפ, מלחמה

  אם יש מלחמה בין ישראל לשאר אומות העולם אין ובאופן , אלא דוקא כאשר יש מלחמה עם עם עמון ועם מואב, המלחמה

  .אבצריכין לחוש ליחידים של עמון ומו  

עממים ' דהחרמת ז, לבין לאו דנישואין עם עמוני ומואבי, עממים' נתבאר לעיל לחלק בין מצות החרם תחרימם האמורה בז

ברם איסור נישואין עם העמוני , ובזה שפיר מהני בלבול סנחריב לבטל שמם וזכרם של האומה, באומה תליא מילתא

  ואף שבטל האומה , וענין זה מסור לכל יחיד ויחיד, ון ומואב הרי הוא פסול בקהלוכל שהוא מיוחד לעמ, והמואבי תליא ביחוס זרע

  .ז כל ההיתר רק מדין כל דפריש"עכ  

וכלשון החינוך , לאו של לא תדרוש שלומם בשעת מלחמהאין את ה שבזמן הזה מיושבים היטב דברי החינוךמעתה 

, מאחר דלאו דדרישה לשלום תליא באומה, עממין' חרמת ז והחינוך לענין המ"והן הן דברי הר, שכתב שכבר אבד שמם

   ואף שעדיין שם מואבי עליו לאיסור ,ממילא אף בלא דינא דכל דפריש מרובא פריש ליתא ללאו זה ,בטלה תורת אומה מהםו

  .מ אין איסור של דרישה לשלום"מ, נישואין  

 ,לבול סנחריב לאחר במן הזהבזגם שלום נוהג ת ישאיסור דרשלא הזכיר ושסתם ] ו"ו מלכים ה"פ[מ "להעיר בדברי הר

 דסנחריב בלבל אף את עמון ומואב בתכ לענין פסולי קהלו, שכבר אבד זכרםמ "עממים שכתב הר' ותמוה מהחרמת ז

  מ משמע "אכן סתימת דברי הר, ז שם שכתב דבאמת אין איסור זה נוהג אחר בלבול סנחריב"ר ברדב"שו, ]ך תמה עליו בזה"וברמ[

  .דנוהג  

יש 

אכן ו

אכן 

ובאמת 

אשר 

ולכאורה 

וכבר 

הלא 

יש ו



ח 

, מ דאיסור של דרישת שלום בשעת מלחמה אינו תלוי בשם עם ואומה של עמון ומואב"משמע מדברי הרלכאורה 

 תורת עם ואומה אחר בלבול ולכן אף שבטל, שאסור לשאול בשלום זרע מואב וזרע עמון, אלא תלוי באנשי המלחמה

  מ במקום שיהיה רוב לוחמים מבני מואב "מ, האמנם שיש לדון דאינו תלוי בכל יחיד ויחיד[, י תלוי בזרע שם מואבי  ועמונ,סנחריב

  ]. מ שבטל איסור זה"ולכן לא כתב הר, יהיה אסור  

 שי ינש דצמו ,"וקראת אליה לשלום"חיוב עשה  שי מצד אחד ,ומצע תא רתוסש ךופה בצמ הזה ןמזב  תומחלמב ונל

איקבע איסורא ו ,"לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם" ונרהומואבים שהוז בכלל עמוני םספק לאו שמא ה

  ספק עשה ש רמאיש לעיין אם נו, ]ונחלקו הראשונים בדין קבוע שאינו ניכר[, בכל האומות שמא המה בכלל עמוני ומואבי

  .  דלא תדרוש שלומםהשעת אדוקראת אליה לשלום דוחה ספק ל  

] 'ס ט"א החדשות סו"ושאג[ג "ד סקי"ח מצוה רס"דעת המנח, השעת אם ספק עשה דוחה ספק לבזה האחרונים א

וכן מצאתי , ת"אנשי שם דספק עשה דוחה ספק ל' ברם הביא שם דעת התוס, ת"ספק עשה דוחה ספק ללא מצינו ש

  ו שהוכיח "ה סק"מ' זבחים סיי "ויעוין בקה, ת"ג דספק עשה דוחה ספק ל"ז סק"א ושם במשבצו"א סק"מ בא"שד' ח סי"ג או"בפמ

  .א הארכתי בישוב ההשגות"ובמקו, ת"דאין ספק עשה ספק ל  

אלא הוזהרנו להתחסד , איסור דרישת טובת עמון ומואב אינו רק בשעת מלחמהח ד"ג מצוה רכ"נ ובסמ"ר' היראים סי

היאך מותר להתחסד עם כל אחד ואחד גם בזה יש לתמוה ו, ב"ב סק"ח מצוה תקס"ה במנח"וכ, עימו ולדרוש בשלומו

  נ דלענין היתר נישואין לא התירו אלא "וכמש, שכולם קביעי בעולם, הרי יש לחוש שמא הוא מעמון ומואב, מאומות העולם

  .בנתגייר ומדין פריש  

סור לבוא בקהל נוהג לאחר אישוכמו , נוהג גם אחר שנתגייר איסור זה לדרוש בשלומם וטובתםש, שם הוסיף

ח "והוסיף במנח, ]וכדבריו מבואר גם בתרגום יונתן משום דאף לאחר שנתגייר עדיין נוטר איבה לישראל[, שנתגייר

  מ באיסור "מ, דאם כי לענין איסור חיתון שנינו עמוני ולא עמונית, דאיסור זה הוא אף בגיורת עמונית ומואבית בכלללחדש 

  .והוא מחודש להפליא,  בכללדרישת שלום אף העמונית  

כי אם באותן שהמה אסורין לבוא , דודאי לא אסרה תורה דרישת שלום וטובת העמוניבהגהותיו השיג עליו וכתב 

ח "ז דחה דברי המנח"ועפי, עליהם אמר הכתוב לא תדרוש שלומם וטובתם', דעל אותן שהוזהרו לבוא בקהל ה, בקהל

  מדברי הכלי חמדה ויעוין מה שהארכתי , ר שמותרות לבוא בקהל אינן בכלל איסור לא תדרושדמאח, לענין עמונית ומואבית

  .ממה שבועז התחסד עם רות המואביתשהוכיח כן   

 שלום דאין איסור דרישת, שמא אית ביה מעמון ומואב, ליישב מה שהקשיתי היאך מותר לקרוא לשלום בכל עם

בדין ספק ו האריכו מדברי הראשונים "סקכ' ד' מ סי"א ובאבנ"ב הכ"ו איסו"מ בפט" דהלא בשעה,בספק עמוני ומואבי

  ממילא אינו בכלל איסור דרישת , כיון שספק עמוני אינו בכלל איסור חיתון ןכ םוא, עמוני אם מותר לבוא בקהל מדין ודאי

  .שלום  

  

  'אל תצר את מואב'היאך מותר להלחם הרי כל אחד בספיקא ד

  ובדין מילת בני קטורה מספק 

  

אל תצר את מואב ואל 'והרי התורה אמרה בפרשת דברים כלפי בני מואב , מותר לצאת למלחמה עם כל עם ךיאלהקשות 

אחר שבא סנחריב ובלבל את כל האומות ומ', אל תצורם ואת תתגר בם ' וכן אמר הכתוב כלפי בני עמון',תתגר בם מלחמה

  סוף [ן "אכן הרמב, כתב דלאוין אלו אינם לדורות] 'עיקר ג[מ "האמנם שהר, ע"וצ, נמצא שכל שאחד בספק עמוני ומואבי

  .מנה לאוין אלו לדורות] שכחת הלאוין  
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אבל ,  ארצם להם לירושהכי לבני לוט ניתןכמאמר הכתוב , דלא אסרה תורה לצור אותם רק בדרך כיבוש ארץליישב 

י "ופרש, דנאסרו ישראל גם לעשות אנגריא בעמון:] דף לח[ק "שהרי מפורש בב, זה אינו, סתם לצרור להם לא נאסרו

   בותכה לי ע"וכן מפורש במכילתא וברש, הרי דאף בלא כיבוש ארץ אסור, להשתעבד בהם להביא להם מים ומזון] ה אנגריא"ד[

  ."ו רעדמאילי מואב יאחז"  

ל להרי כ,  דאף שמפורש בתורה שהטעם שהוזהרנו שלא לצורם ולהתגרות בם הוא לפי שניתן להם ארצם לירושהלבאר

ז "כ בחידושי מרן רי"ויש לציין בזה מש,  שכל זה בכלל זכות הירושה לישב בארצם,בזה גם עיקר ישיבתם בארצם לבטח

  ויעוין במגילת אסתר סוף שכחת הלאוין , ד"ויל, ל גם דלא כלא שבטאל לשבטים כלארשי ץרהלוי דבכלל ההבטחה של מתנת א

  .ד"ויל, דבהריגת כל זכר הוה כאילו נלקחה נחלתן  

 ,וכל האיסור הוא רק בתורת עם, דאין איסור להצר לאיש יחיד עמוני ומואבידהלא זה ודאי , נראה בישוב הדברים

וענין זה ודאי נאמר בתורת אומה של , שום ענין הירושה שניתן להם לישבת בארצם לבטחדכל האיסור הוא מנ "וכמש

  שכן אבד זכרם , הרה זוז הרי פשוט דמאחר שבא סנחריב ובלבל את כל האומות שוב ליתא לאז"באופן דלפי, עמון ואומה של מואב

  .בתורת אומה  

 חייבין , אחר ישמעאל ויצחקנולדו לובני קטורה שהם זרעו של אברהם ש ,םאמרו חכמי] ח"י מלכים ה"פ[.מ "בר

ומקורו , ואין נהרגין עליה, והואיל ונתערבו היום בני ישמעאל בבני קטורה יתחייבו הכל במילה בשמיני ,במילה

  דלא נתחייבו אלא ] טורהה בני ק"ד[.י שם "ודעת רש, לרבות בני קטורה למילה' את בריתי הפר'שאמרו שם :] דף נט[.בסנהדרין 

  .מ דחייבין הם וזרעם ודורותם"אכן דעת הר, בני קטורה עצמן  

מעתה הכל , לאחר שבלבל סנחריב מלך אשור את כל האומות, ם" אני תמה על הרמבכתב] ט"מ' סי[.אריה 

וכן , ]ד"ד מ"פ[. כת ידיםדהא מהאי טעמא התירו ליהודה גר עמוני לבא בקהל כדתנן במס, פטורין מן המילה

  כ "או, הותר הכל, בכל אומות העולם שהן מותרין, אומות האסורים' ואיל ונתערבו דדה, ]ה"הכב איסורי ביאה "יפ[.ם "רמב הפסק

  .ע"וצ, ם"כל האומות פטורין עכשיו מלמול אפילו לדעת הרמב  

הרי בני , א היא למה בני קטורה חייבין במילה" דקושית השאגבן המחברפירש ] ב"מ' ת סי"ע מהדו"אה[.ביהודה 

ז תירץ "וע, כ כל בני קטורה יהיו פטורין ממילה דאזלינן בתר הרוב" וא,קטורה נתערבו בין בני ישמעאל שהם הרוב

  ולכן כל בני ישמעאל חייבין   לא אזלינן בתר רובאחנ ןדבב] 'שער התערובת חקירה ג[.ג "ד הפמ"ב שם עפי"בן המחבר בנו

  .אף שהמה הרוב, במילה מספק  

א להקשות שבני קטורה יהיו פטורין משום שנתערבו "דמעולם לא היתה כוונת השאג, תמה עליו] ב"סקי' מצוה ב[.

מות מעתה דכיון דנתערבו בני קטורה ברוב האואלא , ובפרט דמסתמא בני קטורה המה הרוב, ברוב בני ישמעאל

  דמאחר שבא סנחריב ובלבל את , וכזאת אמרו בסוגיא דברכות שם דמותר לינשא לגר עמוני, נלך אחר הרוב ויפטרו מן המילה

  .ע"וצ, הוי כל גר המתגייר כפורש מרוב נכרים, כל האומות  

סנחריב ובלבל את כל מאחר שבא כ "א חנ ןשאין הולכין אחר הרוב בב םירבוסה יפל, ח לאידך גיסא"תמה המנח

 לכמ,  אזלינן בתר רובאחנ ןדאף אם בב, והוסיף להקשות .האומות יתחייבו כולם במילה מספק שמא בני קטורה הם

כ כלפי בני קטורה שקבועים במקומם ביניהם "וא, והרי כל הנכרים כולם קבועים הם במקומם,  בקבוע לא אזלינן בתר רובאםוקמ

  , מ" לפי דעת הרשמא מבני קטורה המה שנתחייבו במילה, ם יתחייבו במילה מספקדכל הנכריומעתה יקשה , ליכא דין רוב

  .ש"יעוי, ושם נתבאר כמה גדרים בדין קבוע ורוב, ובפרשת כי תצא הארכתי לדון בישוב הקושיות בכמה פנים. ע"וצ  
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