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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשעפרשת בלק 
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ֲאַמר  ֶּטַבע'ַמ י ֶׁשֵּמַעל ַה יִנ ִמ ְּׁש   .'ָהעֹוָלם ַה

ֶרק    . א"יֶּפ

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

 ִמָּׁשם ִּכי ',נ ִּגיַמְטִרָּיא ,ּכֹל ַהִּנְקָרא ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא "ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָאֻחז ֶאָחד" )רלא 'ע מטות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ְּבַׁשַער ָאחּוז ֶׁשַהְיסֹוד רֹוִאים .'ו אֹות ְּבסֹוף ְּבֶעֶצם ֲאחּוָזה ִהיא ְּבָכאן ִּכי "זֻחָא" ִמַּלת ְוֶזהּו ,ְמַקֶּבֶלת

 כֹל ִּכי" ֶׁשַהָּכתּוב .)כט תיקונים( ֵמַהּזַֹהר 'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֵּבל הּוא ּוִמָּׁשם ,ִמיִניַּבְּׁש ַהֲחִמִּׁשים

 "כֹל ִּכי"ֶׁש )'ע 'ע( ,א"שליט ָוואְלְפסֹון מֶׁשה ְלָהַרב 'ְוָעֶריָה ִצּיֹון' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ַהְיסֹוד ַעל ְמַרֵּמז ,"ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים

 ַהְּקֻדָּׁשה ְּדחּוֵטי ,אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ַהֲחִמִּׁשים ִמן דֶאָח זֻחָהָא תֶא" )מז ,לא במדבר( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ד"ֶאָח ְוֵכן .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ִעם ַהְמֻאָחד ַהֲחִמִּׁשים ַׁשַער ִעם ִמְתַאֵחד ֶׁשַהחּוט "ֲחִמִּׁשיםַה ִמן ָאֻחז ֶאָחד" בתּוֶׁשָּכ הְוֶז ה"הקב ִעם ֶאָחד ְּבִחיַנת ֵהם

   "ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָאֻחז ֶאָחד" ְוֵכן .ַהַחְׁשַמל ֶאת ַהְמַסֵּמל ַעּמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִמן ָאֻחז ֶאָחד" )ל שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ה"הקב

   .ַׁשְלֶׁשֶלת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהָּבָקר ִמן ָהָאָדם ִמן ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָאֻחז ֶאָחד" ְוֵכן .ַמלַהַחְׁש ֶאת ַהְמַסֵּמל ַׁשְרִביט ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת 'ה ְּבִחיַנת ,ה ָּכל אֹוִתּיֹות ְּדַכָּלה ,ַּכָּלה ִנְקֵראת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכֶנֶסת .)יב ש"שיה( ת"ְּבלק

 ְלַרֵּמז ,ּכֹל ּתֹום אֹוִתּיֹות ַּמְלכּותֶׁש )כל ערך( 'ַיֲעקֹב ְקִהַּלת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ֵמַהְּׁשִמיִני ַהִּנְמָׁשְך ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ּכֹלַהֵמ

 ְוַהּסֹוף ַהַּתְכִלית ִהיא ְּדַהַּמְלכּות ,ְוסֹוף ִליתַּתְכ ִמְּלׁשֹון ֵהן ַכָּלהְו ַמְלכּותְּד ִנְרֶאה .ּכֹל ַהִּנְקָרא ַהְיסֹוד ֶׁשל ַהּסֹוף ִהיא ֶׁשַהַּמְלכּות

 ַהְּכִלי ְוַעל ,ָהאֹוִתּיֹות סֹוף ֶׁשִהיא 'ת ָהאֹות ַעל תֹוַהְמַרְּמז 'ת ְּכִלי 'ת ֵמאֹוִתּיֹות ֻמְרֶּכֶבת ַּתְכִלית ַהִּמָּלה ְוֵכן .ָהעֹוָלמֹות ָּכל ֶׁשל

 ִמְּלׁשֹון ִהיא ַּכָּלהֶׁש )קעב 'ע ס"תש( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .'ָּדם ַחְׁשַמל' ַמֲאַמרְּב ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל

 ַחִיל ֵאֶׁשת" )י ,לא משלי( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,"ַחִיל ֵאֶׁשת" ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכֶנֶסת ָמִצינּו ְוֵכן .ֶּבָחָתן ִנְכֶלֶלת ְּדַכָּלה ִהְתַּכְּללּות

   ִהיא ִיְׂשָרֵאל ִּדְכֶנֶסת ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .יֹוֵבל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַחִילֶׁש )רסב 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס ּומּוָבא ."'ְוגֹו ִיְמָצא ִמי

   .ַהּיֹוֵבל עֹוַלם ֶאת ְמַסֵּמל ְּדִמי "אִיְמָצ ִמי" ָּכתּוב ְוָלֵכן ,"ַחִיל" ֵמַהּיֹוֵבל ְוָׁשְרָׁשּה ,"ֵאֶׁשת" ִּבְבִחיַנת  

 ,ְמאֹד ָעמֹק ִעְנָין ַהֶּזה ַהָּכתּוב ְּבֵפרּוׁש ִחְּדׁשּו ֲאֵחִרים ,"ַּבּכֹל ַאְבָרָהם ֶאת ְךֵּבַר" )א ,כד בראשית( ן"ָּברמב

 ִמָּדה ה"ַלקב ֶׁשֵּיׁש ְוהּוא ,ָּגדֹול ִעְנָין לַע ִּתְרמֹז "לּכַֹּב" ִּכי ְוָאְמרּו ,ַהּתֹוָרה ִמּסֹודֹות סֹוד ָּבֶזה ְוָדְרׁשּו
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 ֶנֱאֶצֶלת ַּבת ִּתָּקֵרא ַאֶחֶרת ּוִמָּדה ,ִמּדֹות 'ִמיג ַהְּׁשִמיִנית ַהִּמָּדה ְוִהיא ,ַהּכֹל ְיסֹוד ֶׁשִהיא ִמְּפֵני ,"ּכֹל" ִּתָּקֵרא

 ,ֵמַהּכֹל ְּכלּוָלה ֶׁשִהיא ַּבֲעבּור ,ַהִּׁשיִרים ִׁשיר ְּבֵסֶפר ,הַּכָּל ֶׁשִּנְקֵראת ְוִהיא ,ַהּכֹל ֶאת ַמְנִהיג הּוא ּוָבּה ,ִמֶּמָּנה

 ָהְיָתה ַהּזֹאת ְוַהִּמָּדה ,ַהּכֹל ְּכנּוַסת ֶׁשִהיא ַּבֲעבּור ,ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת ְׁשָמּה ְמַכִּנים ֶׁשֲחָכִמים ְוִהיא

 ְּבִמָּדה ,אֹותֹו ְךֶׁשֵּבַר ָּגדֹול ִעְנָין רֹוֶמֶזת ִהיא ֲאָבל ,ַּבת ֶׁשהֹוִליד ַעל ַהְּבָרָכה יןֵא ִּכי ָאְמרּו ְוָלֵכן ,ְּכַבת ְלַאְבָרָהם

 ַהִּמָּדה ֶׁשִהיא ,ֵמַהּכֹל ְמַקֶּבֶלת ,ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַהַּבת רֹוִאים .ּכֹל ִהיא ַּגם ִּתָּקֵרא ְוָלֵכן ,ַהּכֹל ִמַּדת ְךְּבתֹו ֶׁשִהיא

 ָׁשם ּוְמָפֵרׁש .ַהְּׁשִמיִנית ַהְּסִפיָרה הּוא ֶׁשַהְיסֹוד :)רנו השמטות( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ ןֵכְו .ַהּכֹל ְיסֹוד ְוִהיא ,ִמּדֹות 'ַהיג ֶׁשל ִמיִניתַהְּׁש

 'ד ָלאֹות ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ַהְּׁשִמיִני ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת 'ח ָלאֹות הֶׁשַּמְׁשִּפיָע ,עֹוָלם ֶׁשל ַאּלּופֹו 'א אֹות יאִהֶׁש ,ְׁשַמע ִּבְקִריַאת ֶאָחד ַהִּמָּלה ֶאת

 ֶׁשְּמָבֵאר :)מ בא( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ייִנִמְׁש תיַנִחְּב אהּו ןֵכָל ,ייִנִמְּׁשַהֵמ דסֹוְיַה ׁשֶרׁשְֹּד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהַּמְלכּות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת

 ֶתְחַסר לֹא" ְוֵכן .ּכֹל ַהִּנְקָרא ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ׁשֹוֶרה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֶאֶרץ "ָּבּה ּכֹל ֶתְחַסר לֹא" ִיְׂשָרֵאל ץֶאֶר ַעל ַהֶּנֱאָמר ַהָּכתּוב

 ֵמָהַרב 'ַהִּׂשְמָחה סֹוד' רֶפֵסְּב מּוָבא ְוֵכן .ַלֵּסֶפר ַּבְּפִתיָחה ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהַחְׁשַמל חּוֵטי ֶאת ַהְמַסְּמלֹות ְסִפירֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָּבּה ּכֹל

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ְׁשמֹוִנים ֵמָאה ִמְסָּפר ןֵה )'וכו ג+ב+א ינויה( ְּבַהְכָּפָלה ּכֹל ַהִּמָּלה ֶׁשאֹוִתּיֹות )97 'ע( א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון

 ,"ַמֲעָׂשיו ָּכל ַעל ְוַרֲחָמיו ַלּכֹל ה"הוי טֹוב" )ט ,קמה תהילים( ָּכתּובַה ְלָבֵאר ִנְרֶאה ְוֵכן .י"ַח ִמְסָּפר ֵיׁש ֶׁשַּבְיסֹוד ,'לּוָלב

 ׁשָּדְקִּמַה יתֵבְּב הֶנֻמְּמַהֶׁש ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַמֲעָׂשיו ְלָכל ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ּכֹל תיַנִחְבִל ַהֶּׁשַפע תֶא ַמְׁשִּפיַע ה"ֶׁשהקב

   ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש .ִציִצית ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּבָכל ָךְל ִיְהיּו ֵזיִתים" )מ ,כח דברים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .אָלּכֹ רַמָא ןֹוׁשְּלִמ לָּכְרַמַא אָרְקִנ

   .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסְּמִלים ַהִּציִצית חּוֵטי ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ,ּכֹל ֶׁשִּנְקָרא ַלְיסֹוד ַהֵּזיִתים ֶׁשַהְׁשָּפַעת  

 ן"ַהּנּו ֶׁשל ְוַהִּצּיּור ,ְּפׁשּוָטה ן"נּו ְוֵיׁש ְּכפּוָפה ן"נּו ֵיׁש ן"ְּבַהּנּו ְוִהֵּנה )והנה ה"ד פנחס 'פ( 'ָוֶׁשֶמׁש ָמאֹור' רֶפְּבֵס

 ְּבִלי ו"ַלָּוי ד"ֵמַהּיֹו ְךֵלהֹו ֶׁשַהֶּׁשַפע רֹוֵמז ְּכפּוָפה ֶׁשָּלּה ְוֶרֶגל .ו"ָוי ִהיא ְוגּוָפּה ,ְּברֹאָׁשּה ד"יֹו ִהיא ְּכפּוָפה

 רֹוֵמז ְּפׁשּוָטה ן"ְוַהּנּו ַאֲחָרא ְלַהִּסְטָרא ַּגם ְךֵּתֵל ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ְקָצת ְּבִצְמצּום ַהֶּׁשַפע ִמְתַעֶּקֶמת ְךָּכ רְוַאַח ,ִצְמצּום

 ן"נּו ֶׁשָהאֹות רֹוִאים .ְּכָלל ִצְמצּום ׁשּום ְּבִלי ָהֶעְליֹון ֹורִמָּמק ַהֶּׁשַפע ְךֵּתֵל ָאז ,ְלַגְמֵרי ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ֶהָעִתיד ַעל

   ַהִּנְרָמז ַהֲחִמִּׁשים ַהַּׁשַער ֶׁשהּוא ו"ַהָּוי ׁשֶֹרׁש ֶאת ְמַסֶּמֶלת ן"ֶׁשַהּנּו ְּדָבֵרינּו ְוֵהם .ו"ַלָּוי ּוַמְׁשִּפיַע ד"ֵמַהּיֹו ֶׁשָּבא ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַסֶּמֶלת

  .ה"ֲהָוָי ֵׁשם לֶׁש ד"יֹו ָּבאֹות  

 ַרֲעָנן ָעֵלהּו ְוָהָיה חֹם ָיבֹא ִּכי ִיְרֶאה ְולֹא ָׁשָרָׁשיו ְיַׁשַּלח יּוַבל ְוַעל ַמִים ַעל ָׁשתּול ְּכֵעץ ְוָהָיה" )ח ,יז ירמיה(

 ,ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֵּמל ּיֹוֵבלֵמַה ןֵה ַמלַהַחְׁש ֶאת יםַהְמַסְּמִל ָהֵעץ ָׁשְרֵׁשיְּד ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,"ִיְדָאג לֹא ַּבּצֶֹרת ּוִבְׁשַנת

 מּוָבא ןֵכְו .ַלּיֹוֵבל ֶזה ְּבָכתּוב יּוַבל ַהִּמָּלה ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר )י ,כה ויקרא( ן"ָּברמב ָמִצינּו ְוֵכן .ָׁשָרָׁשיו ְיַׁשַּלח יּוַבל ְוַעל ָּכתּוב ןֵכָלְו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "יּוַבל ְוַעל ַמִים ַעל ָׁשתּול" ְוֵכן ."ְדָאגִי אלֹ ּצֶֹרתַּב ִבְׁשַנתּו" ת"ר ל"ֵבֹוּיֶׁש )קמו 'ע ב"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס

   ֶאת ִּפיָעהַהַּמְׁש קֶֹדׁש ַׁשַּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַמִים ַעל ָׁשתּול ְּכֵעץ" ְוֵכן .ַלְּׁשִמיִני ַהִּמְתַחֵּבר ָהֶעְליֹון ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִּתְפֶאֶרת

   .ַהְיסֹוד ֶׁשַפע  

 ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְׁשמֹו ְויּוַבל ֵמֵעֶדן יֹוֵצא ְוָנָהר י"רשב ָּתֵני ,]ַהִּלְוָיָתן[ ׁשֹוֶתה הּוא ֵמֵהיָכן )יח ,כא ר"במדב( ַּבִּמְדָרׁש

 ֶאת ּוַמְׁשֶקה ֵעֶדן ִמַּגן ֶׁשּיֹוֵצא ַהָּנָהר הּוא ֶזה ָכתּובְּב ֶׁשַהּיּוַבל רֹוִאים .ׁשֹוֶתה ּוִמֶּמּנּו ,"ָׁשָרָׁשיו ְיַׁשַּלח יּוַבל ְוַעל"

 ִנְמָׁשְך ֶזה ְּדָנָהר ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהִּתיכֹון ְּבִריַח ַהִּנְקֵראת ַהִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהִּלְוָיָתן

   ַלֵּׁשם ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֵּמל ה"ֶאְהֶי ֵׁשם ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיַע ְּדיֹוֵבל ה"ֲהָוָי ה"ֶאְהֶי ֵׁשמֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא יֹוֵבל ֵכןְו .ַהּיֹוֵבל ִמְּבִחיַנת

  .ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ה"ֲהָוָי  

 ִנְרֶאה .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָּדֵבק ֶׁשהּוא ִמְּפֵני ,ַהָּגדֹול ַהָּנָהר ְּפָרת רִלְנַה ֶּׁשָּקָרא ּוַמה )יח ,טו בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ֵמַהְּׁשִמיִני ִנְמָׁשְך ֶזה ְוָנָהר ,ַהחּוִטים ׁשֶֹרׁש ְׁשִמיִני ִּבְבִחיַנת ִהיא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶאֶרץ ִּדְנָבֵאר ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָּדֵבק ֶזה ָנָהר ְּדָלֵכן

 מּוָבא

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו

 מּוָבא



ג 

   רַהָּנָה דְוַע" )ד ,א יהושע( ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ,'עֹוף ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהְּׁשִמיִני ָהעֹוָלם ֶאת ַהְמַסֵּמל ר"ְּדרֹו ןְוֵכ ,ֵמַהּיֹוֵבל

   .אֹוִתּיֹות 'ד ְּבִדּלּוג "ְּפָרת רְנַה לֹוַהָּגד  

 יּוַבל ְוַעל" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְׁשמֹו יּוַבל אֹוֵמר ֵמִאיר ַרִּבי ַּתְנָיא ,"ְפָרת הּוא ָהְרִביִעי ְוַהָּנָהר" :)נה בכורות( ַּבְּגָמָרא

 ְוָלֵכן ִּתְפֶאֶרת ִמְּלׁשֹון הּוא ְּפָרת ִּדְנַהר ִנְרֶאה .ְוָרִבים ָּפִרים ֶׁשֵּמיָמיו ְּפָרת ְׁשמֹו ִנְקָרא ְוָלָּמה ,"ָׁשָרָׁשיו ְיַׁשַּלח

 ְלׁשֹון ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ָּבֶבל ֶׁשל ִּתְפַאְרָּתּה ִהיא ְּבָבֶבל ְּפָרת ֶׁשָהִעיר .)עב קידושין( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֹוֵבלֵמַהּי ַהִּנְמָׁשְך ַהָּנָהר הּוא

 ָׁשם 'תפֹוּתֹוְס'ַּב ָמִצינּו ְוֵכן .ֶבהְוָר ֶׁשָּפֶרה ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא יּוַבל ֶׁשִּנְקָרא ְּפָרת ֶׁשְּנַהר ְלַרֵּמז ְוָרִבים ָּפִרים ֶׁשֵּמיָמיו ַהְּגָמָרא

 ָּתָלה ,ִמֶּמּנּו ׁשֹוִתין ַהְּנָהרֹות ֶׁשָּכל ,ַהְּנָהרֹות ִמָּכל ְלַמְעָלה הּוא ֶׁשְּפָרת ְלִפי ִּבְתׁשּוָבה םָּת נּוֵּבַר ׁשֵרֵּפ )מסייע ה"ד(

   ֶאת ֶׁשּתֹוֵפר חּוט הּוא ֶזה ְּדָנָהר ,ֶּתֶפר אֹוִתּיֹות אהּו ְפָרת ןֵכְו .ָרִבין ֹותַהְּנָהר ָּכל ָרֶבה ִּדְכֶׁשהּוא ,ּבֹו ּוְרִבָּיה ְּפִרָּיה ַהָּכתּוב

   .'עֹוף ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַחְׁשַמל ֶאת ַהְמַסֵּמל ר"ּתֹ ת"ס "תְּפָר רְנַה" ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶאת ָלֶהם ּוַמְׁשִּפיַע ,ַהְּנָהרֹות ָּכל  

 ֵמימֹות ְּבָכל ָאסּור ְּפָרת ִמֵּמיֵמי ַהּנֹוֵדר ַרב ֲאַמר ְיהּוָדה ַרב ַּדֲאַמר ְּפָרת ְדַמָּיא ִזְכרּוָתא .)נה בכורות( ָמָראַּבְּג

 ַהַּמִים ָּכל ֶאת יַעֶׁשַּמְׁשִּפ ַהְיסֹוד הּוא ְּדַהְּפָרת ,ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ָזָכר ִמְּלׁשֹון איִה ִזְכרּות ְּדַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה .ֶׁשָּבעֹוָלם

 ְמַקְּלִחין ,ִדְפָרת סּוְּלֵמי )סולמי ה"ד( ְמָבֵאר ָׁשם י"ְוַרִּׁש .ִדְפָרת סּוְּלֵמי ִנְקָרא ְּפָרת ֶׁשְּנַהר ָׁשם ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ָלעֹוָלם

 ַהַחְׁשַמל ֶאת ְמַסֵּמל ֶזה ְּדָנָהר ,ֻסָּלם ִמְּלׁשֹון ,סּוְּלֵמי ִנְקָרא ֶזה ָנָהר ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֻסָּלם ְּכמֹו ֶּבָהִרים ְועֹוִלים ,ַהַּקְרַקע ַּתַחת

 ֲחִביל ְּבֵׁשם ִנְקֵראת ְּבָבֶבל ְּפָרת ֶׁשָהִעיר .)עב קידושין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .'ֻסָּלם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֻסָּלם ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

   ֱאדֹום ַמְלכּות זֹו ְּפָרת ַמְלֻכּיֹות ַאְרַּבע ְּכֶנֶגד ְנָהרֹות ַאְרַּבע )ט ,ב בראשית( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ןֵּיַע .ֶחֶבל ִמְּלׁשֹון ְּדֶזה הְוִנְרֶא ,ַיָּמא

   .ְּפָרת ְנַהר ְּכֶנֶגד ֶׁשהּוא ִּדְקִלָּפה סֹודַהְי ֶאת ְמַסֶּמֶלת ֶּדֱאדֹום ,ֱאדֹום ְּכֶנֶגד הּוא ְּפָרת ְנַהר ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְלָפָניו ְוֵהֵצָרה ֶׁשֵהֵפָרה  

 ְלׁשֹון ַּבָּכתּוב הֶנֶאְמָר ֵאּלּו ֶׁשְּבָכל ,ְּפָרת ּוְנַהר 'ה ְוֵׁשם ָּגדֹולַה ְוַהּכֵֹהן ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֵּבין ֶׁשְּמַקֵּׁשר )כא ,לג דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ִנְרֶאה .ָּגדֹול ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ה"ֲהָוָי ֵׁשם ִעם ְקׁשּוִרים ֵאּלּו ְּדָכל .ַהָּגדֹול ַהָּנָהר ,ַהָּגדֹול 'ה ,ָּגדֹול ּכֵֹהן ,ָּגדֹול ַּבִית .ָּגדֹול

 בראשית( ֶׁשִּנְקֵראת ַהְיסֹוד ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַהֶּׁשֶמׁש ַעל ֶׁשָּמִצינּו ְּכִפי ,ה"ֲהָוָי ִמֵּׁשם ַהִּנְמֶׁשֶכת ,ַהְיסֹוד ִמַּדת ַעל ְמַרֶּמֶזת ָּגדֹול ְּדַהִּמָּלה

   ַהָּגדֹול ַהָּנָהר ְוֵכן ,ָּגדֹול ִנְקְראּו ַהְיסֹוד ְלִמַּדת ֶׁשַּׁשָּיִכים ְּפָרת ּוְנַהר ָּגדֹולַה ְוַהּכֵֹהן ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן ."ַהָּגדֹל ַהָּמאֹור" )טז ,א

   .ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ְמנֹוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא  

   ַעל ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו ןֵּיַע .ְּפָרת ִלְנַהר ַׁשָּיְך ַהְיסֹוד ְּדיֹוֵסף ,ְּפָרת ְנַהר ִמְּלׁשֹון ,"יֹוֵסף ּפָֹרת ֵּבן" )כב ,מט בראשית( ִנְקָרא ְּדיֹוֵסף

  .ִּתְפֶאֶרת ְּבִחיַנת הּוא ְּדַיֲעקֹב .ֶאֶרתַהִּתְפ ֶּבן ּפָֹרת ֵּבן הּוא ְויֹוֵסף ,ִּתְפֶאֶרת ִמְּלׁשֹון הּוא ָרתּפֶֹׁש ָׁשם ַהָּכתּוב  

 ְּבֶאֶרץ ,ְּבַמֲעָרָבא ִמיְטָרא י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,ְּפָרת ַרָּבה ָסֲהָדא ְּבַמֲעָרָבא ִמיְטָרא ַרב ָאַמר :)סה שבת( ַּבְּגָמָרא

 ַהְּגָׁשִמים ִמֵּמי ְוָגֵדל ,ְלָבֶבל ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ דיֹוֵר ֶׁשהּוא ַּבָּדָבר ֵמִעיד ְּפָרת ,ְּפָרת ַרָּבה ָסֲהָדא ,ִיְׂשָרֵאל

 ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ִּדְקִלָּפה ַלְיסֹוד ַׁשֶּיֶכת ֶׁשָּבֶבל ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּגָׁשִמים ֶׁשָּיְרדּו ָבֶבל ְּבֵני ְויֹוְדִעין

 ִּדיִניַקת ,ָּבֶבל ִלְקִלַּפת ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשּיֹוֵרד ְּפָרת ִּבְנַהר ֻמְרָּגׁש ֶזה ֲהֵרי ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָמָטר ְויֹוֵרד ַהְּקֻדָּׁשה חּוֵטיְּב ֶׁשַפע ֵיׁש ֶׁשִאם ֶרֶמז

 ּוִמְצַרִים ֶׁשָּבֶבל 'ֶׁשַבע ִמְסָּפר ָּדִגים' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי .ַּבְּקִלָּפה ַּגם ֻמְרָּגׁש הּוא ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַפע ּוְכֶׁשֵּיׁש ,ֵמַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ַהְּקִלָּפה

   ְּפָרת ְנַהר ָלֵכן ,ַהְּקִלָּפה ְלָכל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד ִהיא ֶׁשָּבֶבל ְוֵכיָון .ַהְּקִלָּפה ְלָכל ּוַמְׁשִּפיִעים ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקְּבִלים

   .ַהְּנָהרֹות ְלָכל ּוַמְׁשִּפיַע ְּבָבֶבל ַּגם ִנְמָצא  

 ֶׁשַּיִּגיַע ְּכֵדי ֶהָחג ַאַחר יֹום ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה ַהְּגָׁשִמים ֶאת ׁשֹוֲאִלין אֹוֵמר ַּגְמִליֵאל ַרָּבן .)י תענית( ַּבִּמְׁשָנה

 ֶׁשַפע מֹוִריָדה לֵאָרְׂשִי ץֶרְּבֶא ַהְּגָׁשִמים ֶׁשְּׁשֵאַלת יִּפ לַע ףַאֶׁש ֶמזֶר ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְּפָרת ִלְנַהר ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַאֲחרֹון

 ִנְׁשמֹות ֶׁשֵּיׁש ֵּכיָון ָמקֹום ִמָּכל ,יםִמָׁשְּגַה תַלֵאְּׁשִמ שׁשֲֹחַל םקֹוָמ הָיָהְו ,ַהְּנָהרֹות ְלָכל ּוַמְׁשִּפיַע ֶׁשָּגֵדל ,ְּפָרת ְנַהר ֶּדֶרְך ַלְּקִלָּפה

 ַעל ְוׁשֹוֲאִלים ַלֲחׁשׁש ָצִריְך לֹא ,ַלְּקִלָּפה ֶׁשּיֹוֵרד ֶזה ִמֶּׁשַפע תֹוֶנֱהנ ַּגם ןְוֵה ,ָׁשם ּוְׁשבּויֹות ַהְּקִלָּפה ְּבתֹוְך ֶׁשִּנְמָצאֹות ָרֵאלִיְׂש

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 מּוָבא

 ִנְרֶאה

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



ד 

 ֶׁשְּׁשבּויֹות ,ַאֲחרֹון ַהְּנמּוכֹות ַהְּנָׁשמֹות ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז ֵאלֶׁשְּבִיְׂשָר ַאֲחרֹון ֶׁשַּיִּגיַע ֶׁשֵּכיָון ,ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ֶׁשְּמַרֵּמז ְוֶזה .ַהְּגָׁשִמים

   ,ְּפָרת ִלְנַהר ֶׁשּיֹוֵרד ֵמַהֶּׁשַפע ַלֲחׁשׁש ִמְּבִלי ,לֵאָרְׂשִי ץֶרְּבֶא ַהְּגָׁשִמים ַעל ִלְׁשאֹל ֶאְפָׁשר ָאז ,ִמֶּמּנּו ֶׁשַפע ְלַקֵּבל ְּפָרת ִלְנַהר ,ַּבְּקִלָּפה

  .ִמֶּזה ֶׁשֵּיָהֶנה ְיהּוִדי ֵיׁש ָּׁשםֶׁש ֵּכיָון  

 .ְּפָרת ְנַהר הּוא ְּכָבר ֶׁשְּנַהר ,)כב בראשית ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ּוָמִצינּו ,"ְּכָבר ְנַהר" ַעל ַהַחְׁשַמל ְנבּוַאת ֶאת ָרָאה ְיֶחְזֵקאל

 ֶׁשְּנַהר .)ד תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְּפָרת ְנַהר ַעל ַהְיסֹוד ִּבְמקֹום ֹותַהְּקִלּפ ֶאת ֶׁשחֹוֵדר ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ֶאת ָרָאה ִּדיֶחְזֵקאל

   ,ן"ּכֵֹה ת"ר "ַהָּׁשַמִים ְפְּתחּוִנ ָברְּכ ַהרְנ ַעל" )א א יחזקאל( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהִּתְפֶאֶרת ְסִפיַרת ֶאת ַהְמַסֵּמל ן"ְמַטְטרּו ַהַּמְלָאְך אהּו ְּכָבר

   .אֹוִתּיֹות 'ה ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ַהָּׁשַמִים ּוחִנְפְּת רָבְּכ ְנַהר לַע" )א ,א יחזקאל( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ל"ֶחֶב ְוֵכן ,ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת ֶאת לַהְמַסֵּמ 

 ְוַכְמבָֹאר .ַהּקֹול ִעְנַין ִעם ְּפָרת ְנַהר ֶאת ָׁשם רּוְמַקֵּׁש .קֹול ְּפָעִמים 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשְּפָרת )תרד 'ע כ"יו( ל"ְלָהֲאִריַז ח"ְּבפרע

 ןֵכְו .ַהּקֹול ִעם ִמְתַקֵּׁשר ַהחּוט ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ְּפָרת ְנַהר ְוֵכן .קֹול ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהחּוט ,'ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ִּבְדָבֵרינּו

   ְּדסֹודֹות .סֹוד ְּבִחיַנת הּוא ְּפָרת ְוָנָהר ,סֹוד ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְּפָׁשט ְּכֶנֶגד ֵהם ַהְּנָהרֹות תֶׁשַאְרַּבַע )'ר אופן( 'ֲעֻמּקֹות ְמַגֵּלה' רֶפְּבֵס מּוָבא

  .ַהּסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְיסֹוד תְּבִחיַנ ֶׁשהּוא ְּפָרת ְנַהר ָלֵכן ,ַלְיסֹוד ַׁשָּיְך ֶׁשַהּסֹוד ִּבְדָבֵרינּו ְוַכְמבָֹאר .ְּפָרת ְנַהר ְּכמֹו ְוָרִבים ָּפִרים ַהּתֹוָרה  

 הּוא ֶׁשַהְיסֹוד רֹוִאים ,ָהעֹוָלמֹות ָּכל ּוְמִאיִרים ִנּזֹוִנים ָידֹו ֶׁשַעל ,"'ה טּוב ֶאל ְוָנֲהרּו" :)קו רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 ְוהּוא ,ְנהֹוָרא אֹור ַּתְרּגּום ִמְּלׁשֹון ָנָהר )ט ,ב אשיתבר( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן .ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ֶׁשֵּמִזין ָנָהר ִּבְבִחיַנת

   חֶֹנה" )ח ,לד תהילים( ַהָּכתּוב ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ה"ֲהָוָי ְךָּברּו ּוְבִגיַמְטִרָּיא ַצִּדיִקים ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנָהר ְוֵכן .סֹוף ֵמֵאין ַהָּבא ָהאֹור

   ."ָסִביב ה"הוי ְךַמְלַא  

   ְוַהִּמְכׁשֹוִלים ָהֲאָבִנים ִמן ְלָרֳחָקּה ַּבָּנָהר ַהְּסִפיָנה ֶאת ַמְנִהיג ַהחֹוֵבל ַרב ֶׁשּבֹו ַהְּסִפיָנה ֶׁשל ֶׁשַהּמֹוט .)פז מ"ב( ָמָראַּבְּג

   .ו"ָּויַה ְּבֶעְזַרת ּבֹו ָׁשִטים ָלֵכן ו"ָוי אֹות ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהָּנָהר ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ו"ָוי ִנְקָרא  

 ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ְלַמְעָלה ַמְלָאִכים ֶׁשל ַמֲחנֹות 'ַהד ְּכֶנֶגד ֵהם ,ֶׁשְּלַמָּטה ְנָהרֹות 'ֶׁשַהד )ד 'ע בראשית 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ִּגיחֹון ֶׁשְּנַהר ,'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ַאְרנּוֵּב ְוֵכן ',ֵמַהי תֶכֶׁשִּנְמֶׁש 'ו ָהאֹות הּוא "ןֶדֵעֵמ אֵצֹוּיַה רָהָנ"ֶׁש .)פח תיקונים(

 ְנַהר ַעל ְוֵכן .חּוט ִּבְבִחיַנת הּוא ֵעֶדן ִמַּגן ַהּיֹוֵצא ִּפיׁשֹון ֶׁשְּנַהר 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .חּוט ִּבְבִחיַנת הּוא ֵעֶדן ִמַּגן ֶׁשּיֹוֵצא

 ִחֶּדֶקל ַמאי :)נט ברכות( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ןֵכְו .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהִחֶּדֶקל )פישון האחד שם ה"ד( 'ִליָאהַהְּפ רֶפֵס'ְּב מּוָבא ִחֶּדֶקל

 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ּוֵּבַאְרנ ְוֵכן .ַקל ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהחּוט 'ַעִין ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו ,ְוַקִּלין ַחִּדין ֶׁשֵּמיָמיו ָאֵׁשי ַרב ָאַמר

   ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ֶּדֶקל ִמְּלׁשֹון הּוא ִחֶּדֶקלֶׁש )קנ אות( 'ַהָּמאֹור ְמנֹוַרת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .דַח ְךּוּתִח ּהָּב ׁשֵי דסֹוְיַה תַעָּפְׁשַהֶׁש

   .ַמְלָאִכים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִחֶּדֶקלֶׁש מּוָבא .)מח( 'ְּדַכָּלה ָראְּגִא' רֶפּוְבֵס .ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשַהֶּדֶקל 'לּוָלב ַחְׁשַמל'  

 ַׁשָּבת ֶׁשל ַיִין ְּדכֹוס )'ד חלק ש"הרש סידור 'ע( ,ְּבַׁשָּבת ּבֹו ֶׁשְּמַקְּדִׁשים ַהּכֹוס ַעל ְנָהרֹות 'ַהד ְׁשמֹות ּכֹוְתִבים ַהְמֻקָּבִלים ְּדָלֵכן

 ְוֵכן .ַהְיסֹוד ְלַהְׁשָּפַעת ַׁשָּיִכים ַהְּנָהרֹות ְוֵכן ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַעתַהְׁשָּפ ֶאת ְמַסֶּמֶלת

 הַהַּמְׁשִּפיָע ִּבְנָיִמין ֶׁשל ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶאת ְמַסֵּמל ַיִין ֶׁשּכֹוס 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ֶאְצַּבע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֵמֵעֶדן"

 ְוֵכן .ַלּכֹוס ַהַּיִין ֶאת ַהּמֹוְזגֹות ָהֶאְצָּבעֹות ִּבְבִחיַנת ֵהם ֵמֵעֶדן ַהּיֹוְצִאים ַהְּנָהרֹות ְוֵכן .ַלּכֹוס ַהַּיִין ֶאת ֶׁשּמֹוֶזֶגת ֶאְצַּבע ִּבְבִחיַנת

   ְלׁשֹון' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא ַהַּמְלכּות ֶאת ְמַסֵּמל ןַּג ְוֵכן .ִניָמא ְּבִגיַמְטִרָּיא יֵֹצא ןְוֵכ .ְּפִתיָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֵמֵעֶדן אֵציֹו ְוָנָהר"

  .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ַּכָּלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהאֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ִעם ַגןֶׁש )נב 'ע( ,א"שליט ְּגָלֶזְרסֹון ֵמָהַרב 'ַהּקֶֹדׁש  

 ח"ֶׁשָהרמ ,'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ה"שס ח"רמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ָּנָהרֶׁש :)מט תיקונים( ַהרַּבּזֹ ָמִצינּו

 ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו .ֵנר יַנתִּבְבִח ְוהּוא ,ר"ַהֵּנ אֹוִתּיֹות ר"ָּנָהֶׁש ָׁשם ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַּבְיסֹוד ִנְכָלִלים ִּגיִדים ה"ְושס ֵאיָבִרים

   יּוּלִמְּב ר"ָהָּנֶׁש :)כט תיקונים( רַהּזַֹה לַע 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה ׁשרּוֵפְּב ינּוִצָמ ןֵכְו .תכּוְלַמּו דסֹוְי גּוּוִז ְמַסֵּמל ֶׁשַהֵּנר 'ָּדם ַחְׁשַמל'

  .דסֹוְיַה ֶאת ֶלתַהְמַסֶּמ יתִרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ש"ֵר א"ֵה ן"נּו תֹוּיִתאֹוָה  
 

 ְוֵכן

  מּוָבא

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 מּוָבא

 ִנְרֶאה

 ְוֵכן



ה 

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

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  

  .הבהרות נחוצות לשאלת רבים

  

 חשוב , מבוסס על תאריכים שנכתבו מפורש בזהר בכמה מקומות שכתבנוהקץשמאחר 

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

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים ,  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

 72ו היסתיימ] 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" תשע והגמר יהיה בסוכות]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, וף הבירורה שתהיה ס"תשע

 חישב את קץ ]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

  .ועליה אמר החפץ חיים שהיא המלחמה הראשונה של גוג ומגוג

שכמה מתלמידי כידוע . חשו באותם תאריכיםוגם לפני מאתיים שנה הדברים התר

ב "ע נתאחדו בעבודה להחיש את ביאת המשיח בשנים תקע"המגיד ממעזריטש זי

ורבי מנחם מענדל , ניץ'המגיד מקאז: הלא המה. ה"ונסתלקו בשנת תקע, ה"תקע

ל שזמן ביאת המשיח ומלחמת "וכמו שבימינו בארנו על פי חז. והחוזה מלובלין, מרימנאב

כך בזמנם מלחמת נפולאון . ה"ב עד סוף שנת תשע"הם תהליך מסוף שנת תשע, גוגגוג ומ

וכל השנים . ה"בסיון תקע' ונמשכה עד י, ב"ד בתמוז תקע"נגד אלכסנדר הרוסי פרצה בי

ך את המלחמה למלחמת גוג וא עם עוד גדולים להפ"מ מרימנאב זיע"הללו נתאמצו הרמ

  .להוומגוג להחיש את הגא

, ריכים של גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמר כל אלו הם תא

  .ואם יזכו יבא מיד. ובתוך התהליכים יש זמנים מסוגלים לעבור לשלבים הבאים

  ל"אר זצֶמְטַּסל ִמֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאל ָהה ֶׁשיָחִדְּבַה

 רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תָּבַׁש בֶרֶעְּב לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ תֶא ימּוִקֵהֶׁשְּכ תּוחַצ ְךֶרֶדְּב רַמָאֶׁש ל"זצ ארֶמְטַּסִמ לֵאיֹו 'ר ר"מֹוְדַאָהֵמ אָבמּו

 תיַנִדְמ ׁשֶרׁשֹ םָּׁשֶׁש ,'ה םֵׁש לֵּלַקְמַה תַׁשָרָפְּב םיֹו תֹואֹוְל יםִכָּיַּׁשַה יםִקסּוְּפַּב תֶזֶּמֻרְמ היָנִדְּמַהֶׁש ,ח"תש רָּיִאְּב 'ה

 לַע יםִזָמְר יםִדֲעֹוּמַה רַחַאְל היָרִּכְזִה הָרֹוּתַהֶׁש מֹוְכּו .הָׁשָרָּפַּב יםִדֲעֹוּמַה לָּכ תַרָּכְזַה רַחַאְל הָאָּב זֹו הָׁשָרָּפ יִּכ .לֵאָרְׂשִי



ו 

 תַּדֻעְס לַע זֵּמַרְל ,יםִנָּפַה םֶחֶל תַּיִפֲא תַׁשָרָפּו, הָּכֻנֲח סֵנ לַע זֵּמַרְל הָרנֹוְּמַל תִיַז ןֶמֶׁש תַׁשָרָּפ; ןָנָּבַרְּדִמ יםִדֲעֹוּמַה

 הָׁשָרָּפֶׁש יףִסהֹו דעֹוְו .רָּיִאְּב' הה ְּבָׁשָדֲחַה היָנִדְּמַה לֶׁש "גָח"ֶה לַע זֵּמַרְל לֵּלַקְמַה תַׁשָרָּפ םיֶהֵרֲחַא דַּיִמ הָאָּב ְךָּכ, יםִרּוּפ

 ׁשֶדת קָֹּבם ַׁשיֹוה ְּבָיל ָהֵּלַקְמה ַהֵׂשֲען ַמֵכָאא ֶׁשֶלר ֶּפַבה ְּדֶאְרִנְו ".ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִאיׁש" רָּכְז ֻמֹוּב הָרֹוּתַּב ידִחָּיַה םקֹוָּמַה יאִה זֹו

 , ַרִּבי ְּבֶרְכָיה אֹוֵמר ִמָּפָרָׁשה ֶׁשְּלַמְעָלה ָיָצא,ֵמֵהיָכן ָיָצא, "'גֹוא ְוֵצֵּיַו") י, ויקרא כד(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ. ט" תמרָּיִאְּב' ה

 ֶׁשָּמא ַּפת צֹוֶנֶנת ֶׁשל ִּתְׁשָעה ָיִמים ,ל ַּפת ַחָּמה ְּבָכל יֹוםכֹת ַיַעְרֶכּנּו ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֶלֱאִלְגֵלג ְוָאַמר ְּביֹום ַהַּׁשָּב

 ָּבא ִלַּטע ֳאָהלֹו ְּבתֹוְך ַמֲחֵנה ָּדן ָאְמרּו לֹו ַמה ,ּוַמְתִניָתא ָאְמָרה ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל מֶֹשה ָיָצא ְמֻחָּיב. ִּבְתִמָּיה

 ִנְכַנס ְלֵבית ִּדינֹו , ְּכִתיב"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם"ְלָכאן ָאַמר ָלֶהם ִמְּבֵני ָּדן ָאִני ָאְמרּו לֹו ִּטיְבָך 

ב ָּיא ַחָצָּיי ֶׁשֵרֲחַאֶׁשר ֵמה אֹוֶז, תֶמם ֱאיֶהֵנְׁשּו, יםִּיים ַחִהלֹי ֱאֵרְב ִּדּוּלֵא ְוּוּלֵאן ֶׁשיָוֵכ ְו.ֶׁשל מֶֹשה ְוָיָצא ְמֻחָּיב ָעַמד ְוִגֵּדף

ים ִנָּפם ַהֶחת ֶלה ֶאָאא ָר הּורָּיִאְּב' הת ָּבַׁשְּב, יםִלָגְּדת ַה ֶארּוְּדִּסֶׁשט ְּכ"ת תמַנר ְׁשָּי ִאׁשֶד חֹאׁשרֹ' ם גיֹוה ְּבֶשל מֹ ֶׁשינֹוית ִּדֵּבִמ

ֹוַמר ֶׁשַהְמַקֵּלל ּוְמקֹוֵׁשׁש ָהיּו ִּבְזַמן לָסַמְך ְמַקֵּלל ִלְביֹום ַהַּׁשָּבת  )י, ויקרא כד(' יםִרּוּטל ַהַעַּב'א ְּבָבן מּוֵכְו. לֵּלִקג ְוֵלְגִלְו

 לבדו ולא הניחו מקושש עמו ששניהם היו "ויניחהו" י שם"וכן מצינו ברש.  ורואים שהמקלל היה בשבת.ֶאָחד

  וכן המקלל היה.ח"ר תשָּיִאְּב' הר מֹות ֱאַׁשָר ָּפתָּבַּׁשת ַהיַסִנְכִּבים ִנֹוּיִּצ ַהיזּוִרְכִהג ֶׁשָחֶלק ּוּיִדיל ְּבִּבְקה ַמֶז ְו.בפרק אחד

 רַהּזַֹּב ינּוִצָמּו .המצרי שהרגו משההוא " ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי "י שם"ומובא ברש. ערב רב היינו מה "ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי"

מו שבמצרים משה ניצח את אביו של המקלל שממנו היינו כ .בב ַרֶרֵעת ָה ֶאַחֵּצַנה ְיֶשמֹ אבָֹל ידִתָעֶּלֶׁש :)רמו פנחס(

 וכמו שמשה הרג .דקדושהונזכה למלכות , כך בזמן הגאולה בקרוב משה ינצח את ראשי הערב רב. שורש מדינת ישראל

 וכן המקלל .בסוד שם המפורש, התורהכך לעתיד לבא משה ינצח את הערב רב בכח פנימיות , את המצרי בשם המפורש

 יאִבָנְו .געים בפרנסה של צד הקדושה ששרשה מלחם הפניםוכדרכם של הערב שמזלזלים ופ, ם הפניםלגלג וזלזל בלח

 ִאיׁש ֶּבן ְוהּוא ִיְׂשְרֵאִלית ִאָּׁשה ֶּבן ַוֵּיֵצא" )י ,כד ויקרא( .םֹוּיַה הֵרֹוּקֶּׁש הַמְל א"שליט ז"רמָהֵמ יםִזָמְר םִע הָׁשָרָּפַה תֶא

 ].היָּבִּלַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵבּו ,עַצְמֶאָּב ןֵּב ׁשֵי יִנְבִלְבּו ...יוִבָא ןֶּב אהּו ידִּפַלְו ,טֶנֶּב יִלָּתְפַנ ,הּוָיְנַתְנ יןִמָיְנִּב ת"ר ן"ֶּב[ ִמְצִרי

 ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶּבן ]יתִנֹוּיִּצַה הָּפִלְּקַה ינּוְיַה ,ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו[ ַּבַּמֲחֶנה ִּיָּנצּוַו ִיְׂשָרֵאל ]ירִאָי יִלָּתְפַנ יןִמָיְנִּב ת"ר[ ְּבֵני ְּבתֹוְך

 מֶׁשה ֶאל אֹתֹו ַוָּיִביאּו ַוְיַקֵּלל ַהֵּׁשם ֶאת ַהִּיְׂשְרֵאִלית ָהִאָּׁשה ֶּבן ]ןירֹוִּפ יַׁש בַר ת"ר ׁשֵרָפּו םּוּגְרַּתַה[ ַוִּיּקֹב :ַהִּיְׂשְרֵאִלי

 ירִאָי לֶׁש ֹוּמִאְו .תַרְבָּד המֹלְֹׁש דַמָע ּהאָׁשרְֹּבֶׁש ,תַרְבָּד תַדֲעַּוִמ ילִחְתִה הָּבִּלַה ןַיְנִע לָּכ[ ִּדְבִרי ַּבת ְׁשלִֹמית ִאּמֹו ְוֵׁשם

 יַׁש בַר ת"ר[ ְפרׁשִל ]הָלָׁשְמֶּמַה יֵדְרְׂשִמְּב תֶרֶמְׁשִמ םֶהָל נּוְתָנ[ ַּבִּמְׁשָמר ַוַּיִּניֻחהּו :ָדן ְלַמֵּטה ]יתִמַלּוׁש ּהָמְׁש ידִּפַל

 ְיֵדיֶהם ֶאת ַהּׁשְֹמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת הֹוֵצא :ֵּלאמֹר מֶׁשה ֶאל 'ה ַוְיַדֵּבר :'ה ִּפי ַעל ָלֶהם ]ןירֹוִּפ

 'ה ֵׁשם ְונֵֹקב :ֶחְטאֹו ְוָנָׂשא ָהיוֱאלֹ ְיַקֵּלל ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֵלאמֹר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל :ָהֵעָדה ָּכל אֹתֹו ְוָרְגמּו רֹאׁשֹו ַעל

 ִּכי ְוִאיׁש :יּוָמת ֵׁשם ְּבָנְקבֹו ].ב"יָצֵּמַה יֵנַחְבִמ ,איָבִּצַיְּכ םּוּגְרַּתַה[ ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ָהֵעָדה ָּכל בֹו ִיְרְּגמּו ָרגֹום יּוָמת מֹות

 ,ייֵא יִּב יֵרָאֳּת לַע זֵּמַרְמּו ,היָּבִּלַה אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ן"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא[ ְּבֵהָמה ֶנֶפׁש ּוַמֵּכה :יּוָמת מֹות ָאָדם ֶנֶפׁש ָּכל ַיֶּכה

 ַּתַחת ֶנֶפׁש ].יםִנמֹוְלַׁש םִע תֹוּתַפְל יםִּסַנְמ[ ְיַׁשְּלֶמָּנה ]הָמֵהְּב רַהּזַֹּב יםִאָרְקִנ בַר בֶרֵעָה ןֵכְו ייֵא םֶא ,ייֵא ׁשייְטֵא

 ִיֵּתן ַּכֲאֶׁשר ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַעִין ַּתַחת ַעִין ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר :ּלֹו ֵיָעֶׂשה ֵּכן ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ַּבֲעִמיתֹו מּום ןִיֵּת ִּכי ְוִאיׁש :ָנֶפׁש

 ַּכֵּגר ].טָּפְׁשִּמַה יֵּתָּב[ ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמְׁשַּפט :יּוָמת ָאָדם ּוַמֵּכה ְיַׁשְּלֶמָּנה ְבֵהָמה ּוַמֵּכה :ּבֹו ִיָּנֶתן ֵּכן ָּבָאָדם מּום

 ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת ַוּיֹוִציאּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל מֶׁשה ַוְיַדֵּבר :ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ֲאִני ִּכי ].לֶטֵּנַּב ןיֹוְוִׁש[ ִיְהֶיה ָּכֶאְזָרח

 .לֵּלַקְמַה לַע זֵּמַרְּמֶׁש היָרִרֲא ןֹוׁשְל אהּו ירִאָי ןֵכְו ".מֶׁשה תֶא 'ה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ָאֶבן אֹתֹו ַוִּיְרְּגמּו

   .ידִּפַל ןַיְנִמְּכ יםִקסּוְּפ 124 ּהָּב ׁשֵּיֶׁש רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תֶא תֶמֶּיַסְמ לֵּלַקְמַה תַׁשָרָפּו



ז 

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

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

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

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

 "ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה") תפילות של שבת(' םָהָרְדּוּבַא'א ָּבָבן מּוֵכְו .ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעָּמא ְלֵמיַּסק

 ּוּלַכְּיֶׁשְּכ, הֶּזם ַהקֹוָּמַהיל ֵמִחְתַּת ֶׁשתֹוָּלֻאְגם ּוָלעֹו ָהתַרֳהָטל ת ַעֶזֶּמַר ְמןַרֱהֶטן ֵכְו .סַרת ָּפכּוְלר ַמקֲֹעַּי ֶׁשיַחִׁשי ָמֵלְבד ֶחֶגֶנְּכ

 ּוְמַרֵּמז ',קֹום'א ֶׁשֶאָחד ִמִּמְתַקֵני ַהַּגְרִעין ֶׁשָּלֶהם ִנְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו " ֵרְייְסִקין שליט'ש' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םים ָׁשִעָׁשְרת ָהֶא

ים ִאָרְקן ִנֵכְו. רֵמאֹור ְוֵּׂשַבר ְמֵּׂשַבל ְמקֹול  ֶׁשהָרֹוׂשְב ִלְךֵפָה ֵירַהְׁשּוּבר ּוּכַהְו. ָקםֶזה , ּוְכֶׁשֶזה נֹוֵפל',  ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלקּום'ַעל 

ה ָבּוׁשל ְּת ֶׁשיִנָח רּוְךָלֲהל ַמז ַעֵּמַרְמ, יִנְחרּום ֶהָּל ֶׁשׁשָדָחיג ֶהִהְנַּמם ַהן ֵׁשֵכְו. הָעּוׁשְין ֹוׁשְּל ִמיםיִעִׁשי אִניַרִאם ָהָעי ָהֵנְּב

   .םָּכְרל ַּדֵׁשְלַּתְׁשִּיֶׁש

 זַמָר "המֹלְֹׁש ָךְל ףֶלֶאָה" )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב בכתבי הובא ב ,ח ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו" ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע אןָכְּב

 םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל"

 תחֹוָפְּלֶׁש "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו" קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה הֶּלָּגִתְו ,הָנָׁש םִיאַתָמ

 יאִה ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת םִאְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב הָנָׁש םִיאַתָמ

ם לּוְׁשַּת) ספר אור החמה פרשת שמותהובא ב(ק "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. א"ת תשַנְׁשה ִּביָלִחְתא ִהיִה ֲהֵרי ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבאנּו יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ

 ְךָׁשְמה ִנָּתד ַעַעם ְוָּׁשִמּו, ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאים ָלִרְׂשֶעה ְוָנמְֹׁשת ּואֹוה ֵמָנמֹת ְׁשַנְׁשא ִּבים הּוִמָּיית ַהִרֲחן ַאַמְז

ה ָּלֻאְּגם ַהַּדְקִיְו, יםִתֵּמת ַהַּיִחְתי ִלִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאת ָל"ד תא ַעָּל ֶאְךֵׁשָּמא ִילְֹו. יםִבם ָׁשיָנֵאת ֶׁשרֹוֹוּדן ַהֹוֲעת ַּבלּוָּגַה

 יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּבֶׁש רֹוִאיםְו. תֹוָיָול ֲהֵּטַּבְתִּי ֶׁשלֹוָּז ַמַערֹי ְלה אֹוָבּוׁשי ְתִלה ְּבָע ָׁשּהָתאֹוא ְּבֵצָּמִּיי ֶׁשִמּו, םַּדְקִּיה ֶּׁשַמ

 ַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל  ")ב, יחזקאל ז(ב תּוָּכן ַהֵכְו .הָּיִחְּתא ֵהְּתת " רת"תן ֵכְו .ּהָּתִעְּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה הֶיְהִי ת"ת

ר ַחַא ְלינּוְי ַה".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך" ,ּהָּתִעְבץ ִּדֵּקת ַהַפּוקת ְּתֶמֶּיַּתְסז ִמָאֶׁש. ת"ת ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך: ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

 י"גראַה ירִמ תיַבִׁשְי אׁשרֹ םֵׁשְּב אָבן מּוֵכְו .ת"ת תַנְׁשץ ִּבֵּקת ַהַפקּום ְּתֵּיַּתְס ִּת," ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל "ֶׁש

 היָלִחְתִה הָאֹוּׁשַה הָצְרָּפֶׁשְּכ ש"ת תַנְׁשִּבֶׁש ,ה"תש תַנְׁשִּב איַחְנֶׁשְּב סַּפְדִּנֶׁש 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵּסַה תַמָּדְקַהְּב אָבהּו ,ל"ַּצַז לֶקיְנִפ

 הָאֹוּׁשַּבֶׁש )ע"תש וראמ צאנז 'דמהמנותא בצילא' גליון( ל"ַּצַז גְרּוּבְניֶזלֹוְּקִמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב אָבמּו הֶז יןֵעְּכ .ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת

 אָבמּו ןֵכְו .ץֵק תַנְׁש יאִה א"תש תַנְּׁשֶׁש אָּׂשִת יִּכ תַׁשָרָּפ 'ףֵסיֹו בקֲֹעַי תדֹוְלֹוּת' רֶפֵס םֵׁשם ְּבָׁש אָבמּון ֵכְו .ּהָּתִעְבִּד ןַמְז ילִחְתִה

 תַעְבִׁש מֹוְּכ ,יםִנָיְנִע הָּמַּכ ןֵּקַתְל הָּיִחְּד קַר ,ןָמְז םֵׁשְּב הֶלעֹו ינֹוֵא הָאֹוּׁשַה יֵרַחֲאֶׁש ל"ַּצַז ןרֲֹהַא תדֹוְלֹוּתִמ ר"מֹוְדַאָה םֵׁשְּב םָׁש

 הָיָהֶׁש ל"זצ ויקֵוְּד לאּוָׁש יםִּיַח 'ר ג"רהָהֵמ )שעז סימן( 'יםִמֲחַר יֵרֲעַׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכ מֹוְּכ .לּוּבַּמַה םֶדקֹו חַלֶׁשתּוְמ לֶׁש יםִמָי

 סבא על( 'הָדהּוְי םֶחֶל יתֵּב' רֶפֵּסַּב םַּג אָבמּו הֶז יןֵעְכּו ,ץֵק תַנְׁש יאִהֶׁש ש"ת תַנְׁש לַע ,םֵדֹוּקַה רֹוּדַּב יםִלָּבֻקְמַה יֵלדֹוְּגִמ

ר ֶלְס ֶּדהּוָּיִלֵא' ג ר"ב הרהַתָּכב ֶׁשָּתְכִמ )325ד עמוד "ח( 'הּוָּיִלֵאב ֵמָּתְכִמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ל"יה זצָּיַתה ְּפָדהּוְי' ג ר"רהָהֵמ )דמשפטים

את ֵלְפה ֻמָגָהְנַהיד ְּבִּגיו ַיָׂשֲע ַמַחר ּכֶֹׁשֲא' י הֵׂשֲעת ַמת ֶאַעַדד ָלמְֹל ִליְךִרָצ .נֹוֹוׁשה ְלֶזט ְו"ת תרצַנף ְׁשסֹול ְּב"זצ

י ן ִּכֵמָאא ֵיע לַֹבֶּט ַהְךֶרֶדא ְּכּלֹג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגיאּוִצי ְמִּכ. יַחִׁשָּמת ַהמֹות ְייַחִמל ְצ ֶׁשְךל ָּכה ָּכָילּוה ְּגָגָהְנה ַהָאָרנֹו

ט חּום ְּכֵּיַקְתִמּו, יבִּצַית ְוֶמים ֱאִׁשדֹוְּקים ַהִרָפְּס ַּבנּוְדַמָלה ֶּׁש ַמׁשָּמל ַמּכֹי ַה ִּכׁשחּות ְּבאֹוְר ִלינּוֵלא ָעלֲֹה. רָּפֻסְי

' ש'ח'מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .אבֹי ָתה ִּכָּלֻאְּגאת ַהַרְק ִלמֹוְצת ַעין ֶאִכָהד ְלָחל ֶאל ָּכַעְו. לָלי ְּכינּוי ִׁשִלה ְּבָרֲעַּׂשַה



ח 

, חבקוק ב( ,"יןַהָּיִמ ְלֵקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָך ַלֵּקץ ְוַאָּתה ֵלְך" )יג, דניאל יב( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, "ְלֵקץ"ים ִקסּוְּפן ַּבֹוׁשָּלַהא ֶׁש"שליט

 )יז, תהילים קלב(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ץֵּק ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתז ַמָאֶׁש 5700 ןַיְנִמְּכ ץ"ֵק יםִמָעְּפ 'לל  ַעתֶזֶּמַרְמ, "ְולֹא ְיַכֵּזב ֵּקץַל ְוָיֵפַח" )ג

ְּבִגיַמְטִרָּיא ת "ֶלף ָּד"א קֹו"ֵּפ תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְּב ד"קָֹּפן ֵכְו. ש"תְּבִגיַמְטִרָּיא "  ֵנר ִלְמִׁשיִחיָעַרְכִּתיָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד "

ה ָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהְו, ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא " ָךַתֲעמֹד ְלגָֹרְלְו"ב תּוָּכַהא ֶׁש" שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .א"תש

א "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ה"הוים ן ֵׁשַיְנִמ ְּכו"כן ן ֵהֵכְו. הָבֵתם ַהֶצֶעא ֵמלֹ ְוׁשּוּמת ִׁשֹוּיִתן אֹוה ֵהָנרֹוֲחַאָהְו

  .ץֵקְּבִגיַמְטִרָּיא  יםאִצַּנֶׁש

 ּהָּתִעים ְּבִמָּיץ ַהֵקן ֵכְו. ִעָּתּהְּב תֵע תַנְׁש אֵהְּת ת"ר ב"תשעֶׁש א"שליט הֶשמֹ 'ר ג"הרה יִחָאֵמ יִּתְעַמָׁש

 ׁשִאי ּוָּתֻׁשב תַהּזֹא לַהּיֹוֵב ִּבְׁשַנת" בתּוָּכַהֶׁש א"שליט יערֶיַרְּב המֹלְֹׁש 'ר ג"מהרה יִּתְעַמָׁש ןֵכְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

, הָּלֻאְּגן ַהַמל ְזה ַעָנְׁשִּמן ַהֹוׁשְּלא ֶׁש"א שליטיָרִצֲחּוּבד ַאעּוְסַמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ס "ֹוֲאֻחָּזת לֶא

ף ֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָהִע, ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִיםַעל ,  ַעל ִמי ֶיׁש ָלנּו ְלִהָּׁשֵען)טו' טסוטה (

  .ה"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב יןִמָּיץ ַהת ֵקֵעא ֶׁש" שליטנֹויָאִסְרמֹו

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

ְוִיְּפלּו , ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים, ְוַיֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים, ִ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

ֵני ִיְׁשָמֵעאל ִויַכֶּלה ֶאת ְּב. "'ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו" ,ַאַחר ֶזה ַמה ָּכתּוב. "'ְּבָבְצָרה ְוגֹו' ִּ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 , ְלַבּדֹו

א ָנְעַׁשם הֹוד יֹו ַעְּבַתּמּוזז "ם יֹוּיִּמל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרָהֵמ' היָרִּׁש ַהְוָעְנָתה'ס ֵרְטְנֻקא ְּבָבמּוּו. ץ"ֵקת "ה ריָאֵרֹוקן פֹוְצא ם הּודֹוֱאֶּב

ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלר ִמַמי ְגִּכ. ילֵעְלִדר ְּכַהּזֹל ַהים ֶׁשִׁשָדֳח' גל ַהז ַעַמָרן ֶׁשֵכָּתִיְו. הָבּוׁש ְּתּוׂשֲעל ַיֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכָּכים ֶׁשִׁשָדֳח'  גיּוְהִי, אָּבַר

 .לאֹוְּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמליאֹוִסן ֵכְו. יַחִׁשץ ָמֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאֵרן קֹופֹוְצ ןֵכְו. אָּבא ַרָנְעַׁשם הֹויֹות ְּביֹוְהים ִלִיפּוְצ, ןחֹוָּצִּנַהְו

ץ ֶרֶאה ֵמָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוק ְּבחֹוָרה ָהֶצָּקא ַההּוֶׁש, הָיְסת ַאֶׁשֶּבַיר ְּבֵתיֹוי ְּבִחָרְזִּמה ַהֶצָּקאת ַּבֵצְמִנה יָאֵרן קֹופֹוְּצה ֶׁשָּפַּמים ַּבִארֹוְו

ה 'ָיאּוְר, תֶׁשֶּבַּיר ַּבֵתיֹוה ְּבָקחֹוְריא ָהִהֶׁשה יָאֵרן קֹופֹוְצל ה ֶׁשָּדֻקְּנַה, םָלעֹול ָהע ֶׁשַפֶּׁשיל ַהִחְתל ַמֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאֵּמן ֶׁשיָוֵכְו. לֵאָרְׂשִי

יק ִּדַּצר ַהָלְּדְנַּסת ַה ֶאׁשֵּמר ִׁשֶׁשא ֲא"ג שליטְרֶּבְסְגיְנים ִקִּיַח' ג ר"ת הרהֵאֵמ' םִיַּמַב ּוׁשֵאָּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹוף ָהא סֹוֵרָּקִהְל

ג ֹות ּגֶמֶחְלִּמים ֶׁשִררּוים ְּבִניָמ ִס לֹוׁשֵּיים ֶׁשִמָעה ְּפָּמר ַּכָלְּדְנַּסַהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יבִבל ָאֵּתל ִמ"ב זציקֹוִּבה ַרֶשמֹ' ג ר"ר הרהָּתְסִנ

ו ַקם ְּבָלעֹות ָה ֶאתַעַרקֹו, היָאֵרקֹוְו, יְךִרֲאַּתו ַהר ַקֵבה עֹויָאֵרקֹוְּבה ֶׁשָכָלֲהי ַהֵרְפִסא ְּבָבן מּוֵכְו. קחֹוָרח ָהָרְזִּמַהיל ֵמִחְתג ַּתגֹוָמּו

ם ָלעֹו ָלףסֹויא ִבָתְו, םָלעֹות ָה ֶאעַרְקִּתג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְליל ִמִחְתם ַּתָׁשְו, םָלעֹו ָהףסֹום ָּׁשֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו. יְךִרֲאַּתַה

ת שֹוָׁשה ֲחֶלֲעא ַמ הּוֹו ּב)ו"שבט תשמ' שיחת י(. םטֹוָאן ָהַיְנִעל ְּב"ד זצ"חבר ֵמ"מֹוְדַאת ָהֵאה ֵמיָחי ִׂש ִלחּוְלן ָׁשֵכְו. תלּוָּגל ַה ֶׁשְךּוׁשָחֶה

ן פֹוְצן ֵכְו. םָלעֹול ָהָכו ְּב"ה חָעָרי ְלּוּנת ִׁשֹוׂשֲער ַלֹוּתְפת ַּכיַצִחְלל ִּבַכּוּיֶׁש, נֹוֹוׁשְלי ִּכפּוי ָׁשִּתְליר ִּבִער ָצַעל ַנם ֶׁשִיַדָיל ְלֹוּפם ִיטֹוָאָהֶׁש

. לֵאָרְׂשת ִייַנִדל ְמֶגֶדה ְלֶמֹו ּדּהָלְגִדְו. 1948-ב, לֵאָרְׂשת ִייַנִדה ְמָמ ָקּהָּבה ֶׁשָנ ָׁשּהָתאֹות ְּבאּוָמְצה ַעָלְּבִקה ְוָדְסנֹו, םֹוּיל ַהֶׁשה יָאֵרקֹו

ם ָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגה ַלָנָכיא ֲהה ִהיָאֵרן קֹופֹות ְציַנִדם ְמַּגן ֶׁשֵכָּתִי, הָּלֻאְּגה ַלָנָכיא ֲהל ִהֵאָרְׂשת ִיַניִדְּמ ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו

ה ָּקֻלֲחל ַהת ַעֶזֶּמַר ְמהיָאֵרקֹון ֵכְו. םִיַנְׁשה ִליָאֵרת קֹו ֶאקּוְּלִחְו, םִיַנְׁשל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרת ֶא ֶאקּוְּל ִח1948ת ַנְׁשִּבא ֶׁש"י שליטִׂשָּגַא

. לֵאָרְׂשִי ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִעה ָאֵרן קֹופֹוְצא ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ףם סּו ַיתיַעִרְקם ִּבִיַנְׁשִל

' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ְוִקָּפאֹון אֹור ְיָקרֹותְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא ִיְהֶיה " )ו, יה ידזכר(ה ָּלֻאְּגל ַהק ֶׁשסּוָּפת ַּבזֹוָּמֻר ְמתיאֹוֵרקֹוְו



ט 

ש "ב ת"ְּבאה "קֹוֵריָאֶׁשא "ין שליטִקייְסֵר' ש' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ותֶוָּמ ַהְךַאְלַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאֵרן קֹופֹוְצא ֶׁש"ר שליטצּו

 ּהָבּו ַהְנּגֹוגיא ִהקֹוֵריָאה ְּבקֹוִריָאִנית ן ֵכְו .גֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ ַהגְנֹו'ּגא ם הּויג ָׁשִהְנַּמם ַהן ֵׁשֵכְו. ת"ְּגבּורֹו אְּבִגיַמְטִרָּיצ "דפגמת

, ְךֵׁשְמֶהָבּו, ןסאֹו'ְגגֹוה ָיָה, רָבָעה ֶּביָאֵרן קֹופֹות ְציַנִדם ְמן ֵׁשֵכְו. לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַהִע ג"ג ָמגֹו"ּגֹו אָּיִרְטיַמִגְב ּו,גֹוּגת ֹוּיִתאֹו

' עמ(א "ץ שליטואְרַול ְׁשֵא יֹו'ג ר"הרה ֵמהָעּויׁש ִליָתִּפר ִצֶפֵסְבּו "ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁשְך ְוֻתָבל"ר ַמֱאג ֶנֹויא ּגִׂשָּנל ַהַען ֵכְו. יאּוִרֹוגֹוּג

 ַמַּפת קֹוֵריָאה ִנְרֵאית ְּכמֹון ַכְו ".יהָיְניַתִו" ל זֹוָבֻּת ֶׁש)'ט' א הל"מגילה פ( יִמְלַׁשרּוְיַּב אָבּוּמַּכ, היָאֵרקֹום  ֵה"לָבֻּת"ר ֶׁשֵאָב ְמ)69

ן ֲהפּוָכה לֹוַמר ְלָך ַעד " ַהּנּו,"ְּבָחָרן" )לב, בראשית יא(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ. ה"ל הקבף ֶׁשן ַארֹוֲחף ַהל סֹו ַע ְלַרֵּמז,ן ֲהפּוָכה" נּותאֹו

ם ז ַּגָּמֻרְמּו. םָדָאת ָהַמף קֹויא סֹוִהל ֶׁשַעַּנת ַהַמְגֻּד, ףֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַהלַעַנת ַרם צּוה ַּגֶז ָלׁשֵי ְו. ֶׁשל ָמקֹוםַאְבָרם ֲחרֹון ַאף

ם ֵהה ֶׁשיָאֵרן קֹופֹול ְצר ַעַמָאל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרל ָהָּבֻקְמם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו, " ְלַרְגלֹוִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו" בתּוָּכַּב

. יִפֹוּסן ַהרֹוְתִּפל ַהה ַעיָטִלְחֶהה ֶׁשיָדִעְּות ַהש ֶא"ים ימאִצַּנ ַהסּוְּנ ִּכֹום ּבקֹוָּמם ַהֵׁשְּכ, הָזאְנַוא ָרְקית ִנִניָאִרקּום ְּבטֹוָאְו. יםאִצַנ

ן ַיְנִמים ְּכִבָׁשֹון ּתיֹויְל ִמ71 ׁש ֵיּהָּלה ֻּכיָאֵרקֹון ְּבֵכְו. הָזאְנַון ַיְנִמים ְּכִנ ָׁש71 רּוְבם ָעֹוּיד ַהב ַע"ת תשַנְׁשה ִּבָזאְנת ַויַדִעְּון ִמֵכְו

ד יום בֹוְכיו ִלָרֵבֲחה ַלָנָּתק ַמֵּלי ִחִחְכֹוּנה ַהיָאֵרן קֹופֹויג ְצִהְנַּמם ֶׁשַסְרן ֻּפֵכְו .א"ין שליטִקייְסב ֵרַרי ָהֵרְבאן ִּדד ָּכַע. הָזאְנַו

   .ש"ר ימֶליְטל ִה ֶׁשַעדּוָּי ַהרֹוְפת ִסֶא, ֹוּתְדַּלֻה

  .ל"י נויבירט זצ"עוף הינשוף והגר

ם  ֵׁשַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְר ִנ. ֵהם ַהּצֹוֲעִקים ַּבַּלְיָלה ְוֵיׁש ָלֶהם ְלָסתֹות ְּכָאָדם"ּכֹוס ְוַיְנׁשּוף" )יז, ויקרא יא(י "ִּׁשַרְּבא ָבמּו

) ז, תהילים קב( ָכתּובְּד. יַחִׁשָמד ִוָּדם ָדָאת "א רהּו ֶׁשם"ָדָאים ְלִמֹוף ּדּוׁשְנַּיַהס ְוֹוּכת ַהפֹו עֹוַעּוּדַמּו. ףּוׁשְנַּיף ַהעֹוז ְּבָּמֻר ְמו"שפ

ֶאת "ֹו ְּכמ, ֵׁשם עֹוף" ְּככֹוס ֳחָרבֹות" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג"

ַהְּׁשִכיָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶׁש 'יםִברּול ְּכַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו,  ְמַדֵּבר ַעל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות ִעם ִיְׂשָרֵאלה ֶזָּכתּוב. "ַהּכֹוס

. ִּיים ְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹופֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכיםְּדָהעֹופֹות ַהַּגְׁשִמ, "כֹוס ֳחָרבֹותְּכ", ְוִהיא ֲחֵרָבה, ּכֹוסעֹוף ֶׁשִּנְקָרא 

, ר יב"ויק( ַּבִּמְדָרׁשא ָבּוּמ ַּכְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ִלְבִחיַנת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ּכֹוס, ּכֹוסְועֹוף ֶזה ֶׁשְּׁשמֹו 

.  ֶׁשֵאין מֹוְזִגין ְלתֹוכֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע"כֹוס ֳחָרבֹותְּכ" ִהיא ִּבְבִחיַנת ,ִכיָנה ֶׁשָהְלָכה ַלָּגלּות ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפעְוֵכיָון ֶׁשַהְּׁש. )א

ְבעֹו ִלְצעֹק ַּבַּלְיָלה ְוהּוא ְמֻכֶּסה ִמְּבֵני צּוָרתֹו ְּכצּוַרת ּכֹוס ְוִט,  ֶׁשעֹוף ֶזה ֶׁשְּׁשמֹו ּכֹוס)'תקע' ב ע"ח( 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ְוצֹוֶעֶקת ַּבַּלְיָלה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,  ִמְּבֵני ָאָדםְמֻכָּסהְוִהיא , ּכֹוסְוִעְנָיִנים ֵאּלּו ְמַרְּמִזים ַעל ַהְּׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא ִּבְבִחיַנת . ָאָדם

 היָאִרְקל ז ַעֵּמַרא ְמָיְרַק ְו,אָיְרַקס ֹוּכף ַהל עֹום ַעֵּגְרַתְּמ ֶׁש)יז, ויקרא יא(ס לֹוְקְנם אּוּוּגְרַת ְּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגלּות

ין ִפקּויו ְזָּיָחְלּו, םָדל ָאֶׁשיו ְּכָנָפת ְלכֹוְליו הֹויָנֵעה ֶׁשֶזָּב, תפֹועֹול ָהָּכה ִמֶּנֻׁשא ְמָיְרַּקף ַהעֹוֶׁש.) נדה כג( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. הָקָעְצּו

ה ָכָלֲהה ַליָנא ִמָקְפ ַנׁשֵּיא ֶׁשָרָמְּגַהם ֵמים ָׁשִארֹוְו. ְךֶלֶּמד ַהִול ָּדה ַעָרְמֶאֶּנ ֶׁש"םִייַנה ֵעֵפְי "תיַנִחל ְּבז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. םָדל ָאֶׁשְּכ

ם א ָׁשָרָמְּגַהים ֶׁשִארֹוְו. הָדת ֵלַאְמה ֻטָאֵמה ְטֶיְה ִּתֵאּלּות פֹות עֹוַרצּוד ְּכָליל ָוִּפ ַּתִאָּׁשהם ִאֶׁש. םָדָאים ָלִמֹו ּדּוּלת ֵאפֹועֹוה ֶׁשֶּזִמ

א יָרי ֵזִּבת ַר ֶאְלָהִביאה ָּסה ִנָיִמְרי ִיִּבַרא ֶׁשָיְגּוּסם ַּבר ָׁשָּכְזן ֻמֵכְו. ְוַיְנׁשּוףס ֹום ּכִע, ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותת ַלכֹוָּיַּׁשת ֶׁשכֹוָלת ֲהֶרֶּׁשַקְמ

ת ה ֶאיָדִלהֹוֶׁשת רּוא ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַלְךָּיק ַׁשחֹוְּצַה ֶׁשנּוְרַאֵבּו. קחֹוְצ ּוְךחּוי ִּגיֵדִל

 הָיְעַׁש ְיַעֻׁשהֹוְיי ִּבן ַראֹוָּגת ַהיַרִטי ְּפֵרֲחם ַאִיַלָׁשירּוה ִּבָרָּקא ֶׁשֶל ֶּפרַבי ְּד ִלבּוְתָכְו[. ףּוׁשְנַּיף ַהעֹוְּבִגיַמְטִרָּיא , דִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ

ר ֵסל מֹו"ב זצַרה ָהָים ָהָּׁשן ֶׁשַגת ָוִית ַּבַנכּוְׁשא ִב"ָרְּגת ַהֶסֶנְּכית ַהֵב ְלףּוׁשְנַיף ס עֹוַנְכִּנג ֶׁש"ת תשעַּקת ֻחַׁשָרָפל ְּב"ט זציְרִבְינֹו

, ילֵעְלִד ְּכו"שפם ים ֵׁשִמָעְּפ' ל בז ַעֵּמַרל ְמ"ב זצַרם ָהֵׁשְו. אתֵצן ָלֵאֵמים ּוִמה ָיָּמ ַּכׁשֶדּקֹן ַהרֹול ֲאם ַעֵּקַמְתף ִהעֹוָהְו, םיִריעּוִׁש

ה ֶשּמֹ ֶׁש,יםִלְּגַרת ְמַצֲע ֵמָךיֲעִׁשיֹוה "ית יַנִחְבו ִּב"ם שפֵׁשְּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקד ַהת ַצים ֶאִלְּמַסְמַה, ה"ית ֶפֶסֹות ּתמֹוֵּׁשי ַהֵנְׁש ִּב לֹוׁשֵיְו

ת ָּבת ַׁשכֹוְלִהק ְּבַסל ָע"ב זצַרָהְו, ׁשֶדת קָֹּבל ַׁשר ַעַמֱאֶּנ ֶׁשׁשַפָּנִּיַות ֹוּיִת אֹוףּוׁשְנַין ֵכְו. יםִנו ָׁש"פי ב ַחַרן ָהֵכְו, ַעֻׁשיהֹור ִלַמָא

 ינּוִצן ָמֵכְו. יקִּדַּצת ַהיַרִטל ְּפז ַעֵּמַרְמ ּו,ׁשָווי ָאְבָדה ָנֶפ, ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַבת" ַבת ַוִּיָּנַפׁשָׁש" .)ביצה טז(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ַעדּוָּיַּכ

ַהְרִּגיעֹו ֶפׁש הּוא ְלׁשֹון ֶנֶפׁש ֶׁשֵּמִׁשיב ַנְפׁשֹו ּוְנִׁשיָמתֹו ְּבֹו ָּכל ְלׁשֹון נ',ְוָנח' ְּכַתְרּגּומֹו "ׁשַפָּנִּיַו" )יז, שמות לא(י "ִּׁשַרְּב



י 

יא ִהת ְוָּבַׁשן ְּבגֹוד ְּכחּו ִיּה ָלׁשֵּיֶׁשְכ ּוֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה ,תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַס ְמׁשֶפֶנְּד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ִמּטַֹרח ַהְּמָלאָכה

 ו"שפם ן ֵׁשֵכָלְו. תָּבַׁש ְּבׁשֵּיֶׁש" ׁשַפָּנִּיַו"ד סֹוְּב. היָעִגְר ּוׁשֶפנֹוה ֶיְהִנ, ׁשֶפֶּנ ַהְךתֹות ְּבֶסֶנְכִּנֶׁש' ות ת אֹויַנִחְבא ִּבהּור ֶׁשָכת ָזֶלֶּבַקְמ

ה ֶזְו, היָני ִּבֵרֲעַׁש' נַהע ֵמַפֶּׁשת ַהת ֶאֶלֶּבַקיא ְמִהְו, דחּו ִיּה ָלׁשֵּיֶׁשת ְּככּוְלַּמת ַּבמּוֵלל ְׁשב ֶׁשָּצל ַמֵּמַס ְמׁשֶפי נֹוִכ, ׁשֶפֹונז ְּבָמְרִנ

  .]'נַהים ֵמִלְּבַקְּמ ֶׁשו"שפת ֹוּיִת אֹוֹו ּבׁשֵּי ֶׁשׁשֶפנֹול ד ֶׁשֹוּסַה
  

  
  .י"אדנם ת ֵׁשֹוּיִתל אֹוֵּבַק ְניינ ֵאי ֶאִּדת ֹוּיִתאֹות ָה ֶאׁשֶדּקֹן ַהֹוׁשְלם ִלֵּגְרַתם ְנִא

ל ל ָּכית ֶׁשִטָרְּפת ַהמֹוָצֲעָהם ְוָּדת ַהֶכֶרֲעַמ ְליינ ֵאי ֶאִּדם ֵּׁש ַהַּבַּגְׁשִמּיּות ִהְׁשַּתְלֵׁשלא ֶׁש"שליטן ַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו

יי נ ֵאי ֶאת ִּדֶכֶרֲעם ַמָדל ָאָכ ְלׁשי ֵיִּכ, םי ֵהת ִמַעַדים ָלִרָב ֵאים אֹוִרָטְפת ִנפֹוּות ּגהֹוַזים ְלִלכֹואת ְיּזֹה ַהיָקִדְּב ַהְךֶרֶּד ֶׁשינּוְיַה, דָחֶא

. י"אדנם ת ֵׁשֹוּיִתל אֹוֵּבַק ְניינ ֵאי ֶאִּדת ֹוּיִתאֹות ָה ֶאׁשֶדּקֹן ַהֹוׁשְלם ִלֵּגְרַתם ְנִאְו. םָלעֹור ָּבֵחד ַאָחף ֶאַאין ְלֵא ֶׁשֹוּלֶּׁשית ִמִטָרְּפ

 ֹוׁשְרם ָׁשָּׁשי ֶׁשִטָרי ְּפ"ם אדנ ֵׁשׁשֵיד ָחל ֶאָכְל, תכּוְלַּמת ַהיַרִפת ְסל ֶאֵּמַסְמי ַה"ם אדנֵּׁש ִמדּוְלת נֹומֹוָׁשְּנל ַהָּכן ֶׁשיָור ֵּכֵאָבה ְלֶאְרִנ

   .ֹוּלי ֶׁשִטָרְּפיי ַהנ ֵאי ֶאִּדַהִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות ה ֶּזִמּו, תכּוְלַּמת ַהיַרִפְסִּב
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ש על המסך ומסבירים את הכוונות של כל מעגל "יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש
  026537343פרטים בטל . השנה

ן להוריד בארכיון ולעקוב מידי נית. 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 בתשעכמו כן ניתן להוריד . פורסמו

  : לארכיוןקישור
edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  
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  .הפלפולההלכה ול דרך  עבלקלפרשת מאמר 
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  ' בלעםפרשת'ומשה כתב ספרו 

אינו צרכי משה אף על פי ש, נבואתו ומשליו] ה ופרשת"ד[י "ופרש,  בלעםופרשתמשה כתב ספרו  ].ב יד"ב[גמרא ב

שראוין הרבה מקראות : חולין סמצינו בגמרא ו,  הכתובה כאן בלעם היינו פרשהדפרשתומבואר , ותורתו וסדר מעשיו

  ,  וראוין לישרףשאין להם צורך בתורה יש שדומה לקוראיהןהרבה מקראות ) ה הרבה"ד(י " ופרש, גופי תורהלשרפן והן הן

   .ע שהרי כל התורה תורת משה"וצ, ו"שנ' ד סי"ס יו"חת' ועי, עמים גדולים תלויין בהםובאמת ט  

  פרשה אחרת אלא ,  כל התורהה כשאר"דפרשה זו כתבה הקב,  פרשה זו האמורה בתורהעל כרחך אין זה דתבכ

  .הריגת בלעם שבספר יהושע דהיינוכתב ח "ואתחנן אופן קי' מגלה עמוקות פוראיתי מובא שב, היא

, ה"שכך היה לו מפי הקב, יראה לי שבא לומר כי משה בנבואתו הסכים על כל נבואות בלעםב שם כתב "בב

סכים משה בנבואה כך נאמר לבלעם מפי השם אבל לא ה, ולא תאמר כתב משה בתורה שכך אמר בלעם

  ועוד שלא תאמר כיון שהיא נבואת בלעם אין זה , י"ולכך אמר שכתב פרשת בלעם שכך נאמר לבלעם מפי הש, יתברך

  .ד" עכ.שפרשת נבואת בלעם תורה', על זה אמר משה כתב וכו, תורה  

אזי בשעה ,  בתורה כגון נבואת אברהם ויצחק ויעקבדכל הנבואות הכתובות, ח" הובא בשם הגר]א"פ' ע[השמועה 

 התורה תובשעת מסיר, הנביאפי ולא היה זה כי אם העתקת נבואה אל ,  בהנבואה שם תורהלשנתנבאו לא חיי

   תולזה חולק, בשעת הנבואה עצמה חל בה שם תורה  כבר נבואת בלעםאבל, 'תורה שבכתב'נמסרה למשה נבואה זו בתורת 

  .' בלעםפרשת' בתורת המפרשת בלעם שם עצ  

ה "מהקבנבואת משה לא היתה רק מסירת והעתקת הנבואה ש, "בכל ביתי נאמן הוא"ח בכוונת הכתוב " הגרלפי דברי

נביא אומות העולם קם ל שב" חזמה שאמרוב זה הכוונהו, שם תורהמיד בשעת הנבואה חל בה שאלא , לישראל

  בואת משה גדולה משל נשואף , ד"עכ,  מיד שם תורהחל עליוכל דיבור נבואתו שזו ה מעלת נבואשגם היה לו ,  ומנו בלעםכמשה

  .מ במעלה זו היתה מעלת נבואת בלעם כנבואת משה"מ,  בכמה פניםבלעם  

דכל הנביאים נתנבאו באספקלריה : הנה איתא ביבמות מטד, בזהל דיסקין "רימההעתיק דברי הז יסודי התורה "פעזרי 

 ,ל"מ כלים פ"מ פיה"ער[, והנביא ברוח שכלו ומעלותיו מפרשו לפי הבנתו, והיינו שרואה מראה מסוים, שאינה מאירה

  את ואילו משה ראה , ] תצא'פוהארכתי ב, א"ב הי"איסו ה" פמ"וער, שאינו נראה בדמותו האמיתי, לשון ספק ראיהמ ריאדאספקל

  . הנבואה באספקלריא המאירה כמות שהיא ברורה  

כי הלא משה השיג את הנבואה באופן בהיר , ר כתב משה את נבואת האבות לא היה זה כמעתיק בעלמא את נבואתם כאשזה

  כי אף הוא , דבלעם עצמו גם הוא נתנבא באספקלריא המאירהבזה חלוקה פרשת בלעם ו, בואתו בעצמויותר וכמעלת נ

  . פרשת בלעם כמעתיק בעלמאונמצא שמשה העתיק, ברורים בלא צורך פירוש וביאור' ראה את דברי ה  

, יא המאירהרדשאר נביאים אין רואים את הנבואה באספקל, ה אל בלעם כשאר הנביאים"לזה שלא נתנבא הקב

מצינו 

א "הריטבו

ל "ובמהר

ובמעתיקי 

ומבואר 

ובאבי 

ולפי 

והטעם 
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ה "ולכן הניח הקב, הואם היה ניתן לבלעם לפרש נבואתו היה מפרשו לרע, שכלםדעתם ווצריכים לפרש את הנבואה ברוחב 

   בלעם ולא כפרשת פרשה זו תולכן נחשב', יא המאירה שרואה ברור את נבואת הרענין אספקלוזהו , בפי בלעם נבואה מבוארת

  .תו של בלעםכיון שמשה לא כתבו אלא כמעתיק נבוא, ספרו של משהכ  

בצירוף רק א י התםנבואהכרעת כל נמצא ד, אין רואין באספקלריא המאירהששאר הנביאים בנבואת דל דיסקין "המהרי

  וכן ,  הכרעת אורים ותומים שאינה חוזרתמולא כוהיא ,  גזירת נביא חוזרתולכן, נביא לבאר הנבואה של ההשגתו

  .ה בעצמו ללא כח אחר"בורו של הקב די כיון שהם, אינם חוזרות באספקלריא המאירהושראונבואת בלעם נבואת משה   

ומצינו גם , ך שישים מיל כמחנה ישראלרך בלעם את ישראל היה קולו הוליכשב ]א"ילקוט רמז תשע[ מובא במדרש

 שנבואות אלו היומשום והביאור הוא , שהיה קולו מהלך בכל מחנה ישראל, ]בפסיקתא זוטרתא ריש דברים[בנבואת משה 

ב נחלקו בזה אם דיבורו "י' ובתנחומא סי, גוף הנבואה נעתקת מפי הגבורה אל כל ישראל דרך גרונו של משהו, ה"דיבורו של הקב

  , רבי אליעזר אומר מלאך היה מדבר', וכודבר בפי בלעם ' וישם ה, ל שם"וז, ה או של מלאך"עם היה דיבורו של הקבשל בל

  .'ה שנאמר שוב אל בלק וכו"יהושע אומר הקב' רו  

יו ישראל שומעין את דיבורו של השבכל התורה , א" מהגרעששממביא  ,אהל יעקב פרשת דבריםמדובנא בספרו 

כ היה משה משמיע את דברי התורה "ואח, ה מדבר עם משה"ואילו משנה תורה היה הקב,  גרונו של משהה דרך"הקב

  ה דיבר מתוך גרונו של משה נדרש מן "ל שהקב"פסיקתא הנוקשה מה,  מסירת נבואה כנבואת שאר הנביאיםהוהיה ז, לישראל

  .'ס' אמרי חן סי' ועי,  במשנה תורה'פרשת דברים'הכתובים ב  

ודאי לא אמר בלעם את שלפי , כתב לבאר כוונת אמרם שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם ,]מ"לבעל הנתיה[חלת יעקב נ

ומשה כתב כוונת ההשגה ,  דהלא ודאי לא היה בלק מבין לשון הקודש, וראייה לזה,דבריו כלשון הכתוב בתורה

  וזהו להיפוך ממש , ילי תילים של רמזי סודותיש על כל קוץ וקוץ תבזה ש, שהשיג בלעם בנבואה בלשון זה הכתוב בתורה

  .ל דיסקין"מדברי המהרי  

דהנה לא זו בלבד שבלעם ראה נבואה זו באספקלריא המאירה כענין ,  כנבואת משה היא נבואתו של בלעםמדוע, להוסיף

 הכתוב בכל ביתי ח בביאור"וכדברי הגר, אלא דמיד עם אמירת נבואה זו של הברכות חייל בה שם תורה, נבואת משה

  אשר לכן , וכיון דחלות שם תורה נשלמה עם אמירתו של בלעם, דהיינו דכל נבואה של משה חייל בה מיד שם תורה, נאמן הוא

  .נקרא ספר זה לעצמו בתורת פרשת בלעם  

ן וכ, גיאחוץ מפעם אחת כמבואר שם בסו ,ה וחזר בו לרעה"מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב ].שבת נה[בגמרא 

  וכתב , .ואך דפעמים שהחטא גורם כמבואר בברכות ד, ה אפילו על תנאי נתקיים"כל מה שיצא מפי הקב. בברכות ז

  .אף החטא אינו גורם לבטל הטובה, מ דכאשר נאמר בנבואה למסרה למקבל הטובה"מ בהקדמה לפיה"הר  

שאחר שבלעם ברך את ישראל חזר בלק ,  שםם בביאור הכתובים"ז הלוי בפרשה זו הביא בשם הרשב"מרן רי

, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה' ל ויכזב ובן אדם ויתנחם וגו'לא איש א, והשיב לו, ואמר לבלעם לקלל אותם

  מ "אך מ, ז דוקא לענין החזרה מן הטובה"ולכאורה כ, ד"עכ, ושוב לא ינחם על הטובה, והיינו משום הברכה שבירכם תחילה

  .ל"גרום לבטלה כשאר כל הנבואות וכנאפשר שהחטא י  

  דבזה נראה דאף אין , דמיד עם הנבואה חייל בה שם תורה, ה אל בלעם נבואה זו באופן נבואת משה"לכן נתנבא הקב

  . אך התורה נצחית היא ואינה בטילה לעולם, דכלל זה נאמר דוקא לענין נבואה, החטא גורם  
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  ספר תורת משה ופרשת בלעם
  

כרו תורת משה ז, י בפרשת בשלח"דהנה איתא במכילתא דרשב, דמסתפינא הוי אמינא להוסיף בביאור ענין פרשת בלעם

 ,לפי שנתן נפשו עליה נקראת על שמואלא ,  תמימה'ה תורת מרשנא, היא 'ה והלא תורת ,וכי תורת משה היא', עבדי וגו

  וכן , ארבעים יום וארבעים לילה ואשב בהר רואומ, ום וארבעים לילהארבעים י'  ויהי שם עם ה,והיכן נתן משה נפשו על התורה

  .איתא בעוד הרבה מדרשים  

, אין הכוונה בזה שמסר נפשו כדי ללמוד התורה, זה פשוט דענין זה שנקראת התורה על שמו לפי שמסר נפשו עליה

, אלא מסר נפשו על התורה עצמה,  שמוואינו מן הדין שהתורה עצמה תהא נקראת על, דלימוד תורה הוא חיובא דגברא

  וכן דוד המלך מסר נפשו , ונקראו על שמו, שמשה מסר נפשו על ישראל,  וכמו כל הדברים שמנו שם במכילתא,לישראלללמדה 

  .וזה פשוט, ונקראת על שמו, על בנין המקדש  

 שמא אין ,אמר להם משה לישראל, וזה לשונו, י הא דאיתא בספרי פרשת האזינו על הכתוב יערף כמטר לקחי"עפ

 כענין שנאמר ויהי שם עם , וכמה יגיעה יגעתי בה, וכמה עמל עמלתי בה, כמה צער נצטערתי על התורה,אתם יודעים

 נכנסתי לבין המלאכים ונכנסתי לבין החיות ,ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה  ואומר,ארבעים יום וארבעים לילה' ה

   נפשי נתתי ,שרפים עומדים ממעל לו  כענין שנאמר, שאחד מהם יכול לשרוף כל העולם כולו על יושביו,םונכנסתי לבין השרפי

  .כ דברי משה רבינו בספרי שם"ע , כדרך שלמדתי אותה בצער כך תהיו למדים אותה בצער, דמי נתתי עליה,עליה  

תה נשארת בעליונים כתביעתם של המלאכים והיינו שהתורה הי, דלולא מסירות נפשו של משה לא היתה תורה בישראל

', והיה ירא שישרפוהו בהבל שבפיהם וכו, ה למשה להשיב להם"ואמר לו הקב', תנה הודך על השמים'ה "להקב. בשבת פח

  י "הרי דע, ירדה תורה למטה לארץ, י מסירת נפשו של משה על כל הטירחות והיגיעות שיגע בה"ורק ע, א"ש ובמהרש"יעוי

  .של משה נתקיימה בישראל התורה עצמהיגיעת נפשו   

כי תורת משה לא איקרי אלא התורה ', פרשת בלעם'ו', תורת משה'היינו ספר ' ספרו'ל דכוונת אמרם משה כתב "י

י משה רבינו ויגיעתו "ואילו פרשת בלעם נקבעה כתורה בנבואת בלעם עצמו ולא ע, שעליה יגע וניתנה לו במתנה

  כי אם , נמצא דפרשת בלעם לא איקרי ספרו של משה ולא תורת משהז "באופן דלפי, ל"ל דיסקין הנ"יוכדברי המהר, וטירחתו

  .וזהו שאמרו משה כתב ספרו ופרשת בלעם, להים'נשאר בשמו תורת הא  
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