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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    . ב"יֶּפ

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

. ּכֵֹהן ָּגדֹול ְמַׁשֵּמׁש ִּבְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים ִּבְׁשִביל ַמֲעָלתֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית )כג'  ע'והנר מצ'(ל "ַּבמהר

ן ֶמֶּׁשַה"ִמן ְוחּוִטים ֵאּלּו ִנְמָׁשִכים , ֶׁשְּזַקן ַאֲהרֹן ְמַסֵּמל ֶאת חּוֵטי ַאֲהרֹן, 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ְּדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר יל ִּפַעּוְמבָֹאר 

ְּדהּוא , ָלֵכן ְלכֵֹהן ָּגדֹול ֵיׁש ַמֲעָלה ַהְּׁשִמיִנית.  ֶׁשהּוא עֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ַהְּׁשִמיִני,"ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן

ְזַקן ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ִּבְׁשמֹוָנה ִּתּקּוִנים  :)נשא קלב( ַּבּזַֹהר  ְוֵכן ָמִצינּו.יםִדָגְּב ַהתַנמְֹׁש ְךֶרֶד ְוַאֲהרֹן ְזַקןְמֻחָּבר ַלְּׁשִמיִני ֶּדֶרְך 

רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר . "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִנְתָקן ַּכֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן יֹוֵרד ַעל ְזָקנֹו

ן ַקל ְז ֶׁש ְׂשָערֹות ְּבָכל קֹוץ ָוקֹוץְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִתְׁשִעיםְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשֵּיׁש . ְׁשמֹוֶנהִּמְסָּפר  ֶׁשל ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ַלֶּׁשֶמןֶאת ַה

ל " ְלָהֲאִריַז' ַחִּייםֵעץ'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ְולֹא ַרק ֶׁשֶמן ֶׁשּיֹוֵרד ֲעֵליֶהם, ְורֹוִאים ֶׁשַהְּׂשָערֹות ֵהן ְּבִחיַנת ֶׁשֶמן ַמָּמׁש. ֶׁשֶמן ְּכִמְנַין ןרֲֹהַא

, 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ַלְּׁשִמיִנית ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת ַהִּמְתַחֶּבֶרא"זת "ֲהרֹן רַאַקן ְּז ֶׁש)קנ' א ע"שער יא ח(

 ֶׁשַאֲהרֹן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ַאָּבא ַהּיֹוֵרד )קסב' ע' שער לד(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ֶׁשַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן הּוא ְּבִחיַנת ִּתְפֶאֶרת

ִויסֹוד ַאָּבא יֹוֵרד ְלַהְׁשִּפיַע , ְּדִאָּמא ִהיא ְּבִחיַנת ְׁשִמיִני, ִויסֹוד ַאָּבא הּוא ַהְיסֹוד ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ֵמַהְּׁשִמיִני, ְזֵעיר ַאְנִּפיןְלַהְׁשִּפיַע ִל

ְלַרֵּמז ַעל , 'ַהר נ ֵיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ַאֲהרֹן ֶׁש:)מסעי פט(ת "ְוֵכן מּוָבא ְּבלק .ִּדיסֹוד ַאָּבא ְמֻלָּבׁש ִּביסֹוד ִאָּמא, ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ִאָּמא

ּכֵֹהן ָּגדֹול ֵאינֹו ְמַקֵּבל ֵמָהאֹור ַהָּגדֹול  )רסו' העמידה ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. 'ַׁשָּיכּותֹו ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ַהִּנְקָרא נ

ר ּוׁשא ָקהּוז ֶׁשֵּמַר ְלאׁשרֹל ָּבֵטל נֹודֹון ָּגֵהּכֹ ֶׁש:)ויצא קמז( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ןֵכ ְו. ִצּנֹורֹות ֶׁשֵהם ַהְּׂשָערֹותיֵדל ְיַעִּכי ִאם 

יב ִתְכִּד, הָאָּלא ִע"ֵה ְּבהּוְלֻּכה ִמָאָּל ִעיהּוִאל ְּדדֹון ָּגֵהּכֹ :)אמור פט( ַהרָמִצינּו ַּבּזֹ ןֵכְו. אׁשת רֹיַנִחְבא ִּבהּוי ֶׁשיִנִמְּׁשַל

ק "ָּברדא ָבּוּמה ַּכָמָדֲאת ָּבֶצֶעְנִּנט ַהַחַּמת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהןָּבְרָּדְּבִגיַמְטִרָּיא  ןרֲֹהַאן ֵכ ְו".הָחְׁשִּמן ַהֶמ ֶׁשֹואׁשל רֹ ַעיּוַצקר ֶׁשֲא"

   )קאמרנא(' יםִּיי ַחִרְּפ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִניה ָמָדֲאץ ָּבָעְנִּנט ַהחּוה ַהֵצְקט ִּבַחַּמא ַהן הּורֲֹהַא ְּד,)אכ, א יג"ש(

  .'רֵּתַּתְסל ִמֵא'ט ּוּיִּפַּב, ייִנִמְּׁשל ַהר ַעֵּבַדְמַהמּוָנה ֱאֲחֵלי ַנָּנָהר ַה חֹובֹותְרת "רן "רֲֹהַאֶׁש  

יס ִנְכַהְלּו, ּהָת אֹוׁשֵּמַׁשְל ּוּהיָתן ֵּבֵּקַת ְלּהָּלין ֶׁשִבְׁשֹוּׁשא ַהן הּורֲֹהַאל ֶׁשֵאָרְׂשת ִיֶסֶנְּכ :)בשלח מט(ר ַהּזַֹּב

, יםִנֲה ּכֹּוּלל ֵאָכְו. ןרֲֹה ַאמֹו ְּכׁשָּדְקִּמ ַּבׁשֵּמַׁשְּמן ֶׁשֵהל ּכֹ ָּכְךיָלֵאאן ָוָּכִמ, דָחֶאג ְּכֵּוַּדְזִה ְלְךֶלֶּמ ַלּהָתאֹו

 ינּוִצן ָמֵכְו. היָנִכְּׁשל ַהין ֶׁשיִנִבְׁשֹום ׁשֵהא ֶׁשָּמִאא ְוָּבת ַאיַנִחם ְּבים ֵהִנֲהּכֹל ַהָכן ְוֵהּכֹן ַהרֲֹהַאים ֶׁשִארֹו. הָּכְלַּמי ַהיֵנִבְׁשֹום ׁשָּלֻּכ
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ת ֶבֶּׁשֻי ְמינּוֵרָבי ְּדִפְלּו. ייִנִמְּׁשַהן ְוֶמֶּׁשם ַהַלת עֹול ֶאֵּמַסְמ ַהה"ין ַיְנִמה ְּכֶזְו. תדֹובֹוו ֲע"ט ׁשָּדְקִּמ ַּבׁשֵּי ֶׁש:)מנחות יח(א ָרָמְּגַּב

ז ֵּמַרה ְל"ר יָּפְסט ִמַקָּנ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. רֵּיִׁשא ְוָּנַּתר ֶׁשֵאָבְמּו, רֵת יֹוׁשי ֵיֵרו ֲה"ר טָּפְסט ִמֵקא נֹוָּנַּת ַהַעּוּדת ַמפֹוְסֹוּתת ַהַיְׁשקּו

  ן ֹוׁשְּל ִמ"הֶּׁשִא" ְו"יֵּׁשִא"ים ִאָרְקת ִננֹוָּבְרָּקַהֶׁש' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאן ֵּבֵכְו. ה"ם יֵׁשר ְלֵּבַחְתִהא ְלת הּודֹובֹוֲעל ָהד ָּכֹוּסֶׁש

  .הָּׁשִאָּב' ה ְויׁשִאָּב' י. הָּׁשִא ְויׁשל ִאֶצֵאה ֶרֹוּׁשה ֶׁש"ם ייא ֵׁשם ִהֶהה ָּבָרֹוּׁשה ֶׁשיָנִכְּׁשַהְו, הָּׁשִא ְויׁשִא  

 הֶנמֹוְׁשן ָנְׁשֶּיֶׁש )ט"הי(ם ָׁש אָבן מּוֵכְו.  ִמְׁשָמרֹותְׁשמֹוֶנה ֶׁשּמֶׁשה ִחֵּלק ֶאת ַהּכֲֹהִנים ִל)ג"ד ה" פ'כלי המקדש'(ם "ָּברמב

ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ּכֶֹהֶנת ָצִריְך ִלְבּדֹק  .)קידושין עו(ה ָנְׁשִּמ ַּבּוְוֵכן ָמִצינ. לדֹון ָּגֵהד ּכֹט ַעיֹוְדן ֶהֵהּכִֹמ, ְּכֻהָּנהת ַּבלֹוֲעַמ

 :)זבחים יט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ייִנִמְּׁשת ַהים ֶאִלְּמַסְמא ַהָּמִאה ְוֶנמֹור ְׁשַּפְסים ִמִארֹו ְו.ֶׁשֵהן ְׁשמֶֹנה ַאֲחֶריָה ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

י יֹוֵסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ָּכל ִּכּיֹור ֶׁשֵאין ּבֹו ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ַאְרָּבָעה ּכֲֹהִנים ִמֶּמּנּו ֵאין ְמַקְּדִׁשין ּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָאַמר ַרִּב

 הֶנמֹוְׁשּו, םִיַד ָיהֶנמֹוְׁשל ם ֶׁשִיר ַמעּות ִׁשחֹוָּפל ַהָכר ְלֹוּיִּכה ַּבֶיְהִּי ֶׁשיְךִרָּצים ֶׁשִארֹו ְו.ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו

ָּתאָנא ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף , ]ןרֲֹהת ַאֶא[ָהיּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים אֹוֲהִבים אֹותֹו  )ג(ה ָּלת ַּכֶכֶּסַמא ְּבָבן מּוֵכְו. םִיַלְגַר

 ֶׁשַהּכֲֹהִנים ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ָהָארֹון )י, שמות כה( ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי אָב מּוןֵכ ְו.ַּבחּוִרים ְקרּוִאים ְּבֵׁשם ַאֲהרֹן ָיְצאּו ַאֲחֵרי ִמָּטתֹו

ּוְכֵׁשם ֶׁשַּבִּכֵּסא ָהיּו . ָּכְך ָהָארֹון נֹוֵׂשא ֶאת נֹוְׂשָאיו, ּוְכֵׁשם ֶׁשַהִּכֵּסא נֹוֵׂשא ֶאת נֹוְׂשָאיו, ָהיּו ִּבְבִחיַנת ַהַחּיֹות ֶׁשּנֹוְׂשאֹות ֶאת ַהִּכֵּסא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהּכֲֹהִנים ֵהם ְּבִחיַנת ַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשְּמַקְּׁשִרים ֵּבין . ּכֲֹהִנים ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ָהָארֹון' ַחּיֹות ָּכְך ָּבָארֹון ָהיּו ד' ד

ְורֹוִאים , ד ִמְׁשְמרֹות ַהַּמְלָאִכים ְלַמְעָלה" ְּכֶנֶגד כןד ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה ֵה" ֶׁשכ)ח, דברים יח(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ה"ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַלקב

 ַהּכֵֹהןְוֵכן , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ַּדֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִנים ִהיא ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהַּמְלָאִכים. ֶקֶׁשר ֵּבין ַהּכֲֹהִנים ַלַּמְלָאִכים

 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ְּבַמֲאַמר . ְּדַהּכֵֹהן הּוא ַהְיסֹוד ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהְּׁשִמיִני, ְיסֹודִרָּיא ּוְבִגיַמְט, ְׁשמֹוִניםְּבִגיַמְטִרָּיא 

 עֹוַלם  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאתה"ַחָּנת "ְוָכתּוב ֶזה הּוא ס,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ֶׁשל ַאֲהרֹן"ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן" )כג, במדבר יז(ֶׁשַהָּכתּוב 

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ְמֻרֶּמֶזת  ת"יִּלַטן ֵכְו. )שכז' א ע"עלינו לשבח ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב, ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִני

 ְּפָעִמים 'ו ְוֵכן .אֹוִתּיֹות' הְּבִדּלּוג " םָתבֹות ֲאי ֵּבאׁשרְֹלד ָחה ֶאֶּטי ַמי ִּכִוה ֵלֵּטל ַמב ַעּתְֹכן ִּתרֲֹהם ַאת ֵׁשֵאְו ")שם יח(ַּבָּכתּוב 

ְוֵכן . ֶׁשַפע ְּבִגיַמְטִרָּיא ּכֵֹהןְּפָעִמים ' וְוֵכן . סֹוד ַהַחְׁשַמלְּבִגיַמְטִרָּיא , ּכֵֹהןאֹוִתּיֹות ' ִעם ג,  ַהְמַרֵּמז ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשל ַהּכֵֹהןּכֵֹהן

ן ַמיְדִרב ְפֵאְז' ג ר"יף הרהִסהֹוְו [.ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעיר ַהּכֲֹהִניםְוֵכן .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודסּוָלםָּיא  ְּבִגיַמְטִרַהּכֲֹהִנים

 ְוֵכן .]היָנִּבת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמ ַהןֶזאְֹבִגיַמְטִרָּיא ּו, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני היָנִּבן ֹוׁשְּליא ִמִה, יםִנֲהּכֹיר ַה ִעבֹוּנא ֶׁש"שליט

ַוֲהִקימִֹתי ִלי ּכֵֹהן ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי  ")לה, א ב"ש( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ה"ִּביָנְוֵכן . ֶׁשֶמן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו"

שמות ( ְוֵכן ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ְמִׁשיַחת ַאֲהרֹן ּוָבָניו ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה , אֹוִתּיֹות'ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ג" ִית ֶנֱאָמןַּבלֹו י יִתִנ ּוָבהַיֲעֶׂש

 ןֶמֶּׁשק ִמצִֹּיַו ")יב, ויקרא ח (ַהְּפסּוִקיםת " סן"ָוְׁשֶחְוֵכן . ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ָניוָּבד ַי ְוןרֲֹהּוִמֵּלאָת ַיד ַא ")ט, כט

  ֱאמּוַנת ' רֶפְּדמּוָבא ְּבֵס". ׁשֶדּקֹ ַהןֶמֶׁש ְּבֹות אֹחַׁשר ָמֶׁשל ֲאדָֹּגן ַהֵהּכַֹה") כה, במדבר לה(". ֹות אֹחַׁשְמִּי ַוןרֲֹה ַאׁשאל רֹה ַעָחְׁשִּמַה

  .  ֶאת ַהְּׁשִמיִניַהְמַסֶּמֶלת' נת אֹוד ָהֶגֶנא ְּכהּוי ְויִנִמְּׁש ַהׁשֶדחֹא ַהן הּוָוְׁשֶח ֶׁש)ל' ב ע"תשנ(' ִעֶּתיָך  

 ִליהֹוֻשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְךְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהַּמְלָא, ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול הּוא ֻּדְגַמת ַהְּׂשָרִפים )י, ויקרא כא(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 ַׂשְרַפָּיא ָהִאֵּלין ין ְוִתְרֵּגם יֹוָנָתן ֵּב,ָרַמז לֹו ְמקֹומֹו ְוֻדְגָמתֹו, " ַמְהְלִכים ֵּבין ָהעְֹמִדים ָהֵאֶּלהָךְוָנַתִּתי ְל"

רֹוִאים ֶׁשַהּכֵֹהן ָּגדֹול הּוא ְּבִחיַנת ַהְּׂשָרִפים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהַחְׁשַמל ָהֶעְליֹון ". ְׂשָרִפים עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו"ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב 

ְּבִׁשִּׁשי ִנְבָרא ָאָדם ֶׁשֶּנֱאַמר  )תנחומא פקודי ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . 'ְׁשַמל ְּכרּוִביםַח'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני

ֶׁשהּוא ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשִּנְמַׁשח ַלֲעבֹד , ּוַבִּמְׁשָּכן ְּכִתיב ָאָדם, ִּבְכבֹוד יֹוְצרֹו, "ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו"

ֶׁשָהָיה לֹו ִחּבּור ַלַחְׁשַמל ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , רֹוִאים ֶׁשַהּכֵֹהן ָּגדֹול הּוא ִּבְבִחיַנת ָאָדם ָהִראׁשֹון קֶֹדם ַהֵחְטא. 'ִלְפֵני הּוְלַׁשֵּמׁש 

.  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשהָמרָּת ְּבִגיַמְטִרָּיא " ַהֵּלִויָךַוּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחי" )יד, שמות ד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'

  . "ָוִוים ָלַעּמּוִדים" )כח, שמות לח( "ֻסָּלם ֻמָּצב" )יב, בראשית כח(. לַמְׁשַחַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּכתּוִבים ֵאּלּו ַהְמַרְּמִזים ַעל ַאֲהרֹוןְוֵכן 

  ."ֵעץ ֶנְחָמד" )ט, בראשית ב(  

ה ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶּבן "ָהָיה ְדַבר הוי" )ג, יחזקאל א(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ ,ןֵהּכֹת ֶאת ְנבּוַאת ַהַחְׁשַמל ָהָיה ְיֶחְזֵקאל ֶׁשָּזָכה ִלְראֹו

ל ז ַעֵּמַרה ְמר ֶזָּפְסִמּו, היָרִצְי ַל3333ת ַנְׁשה ִּבָתְיל ָהַמְׁשַחת ַהַאבּון ְנֵכְו" ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל ְנַהר ְּכָבר

ָמִצינּו 

מּוָבא 

ְוֵכן 



ג 

י ֵּתְׁש, זֹו ָלת זֹורֹוָפְּסת ַהר ֶאֵּבַחם ְנִאא ֶׁש"י שליטִׂשָּגם ַאָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ו"ָון ַיְנִמְּכ, ׁשם ֵׁשִיַמֲע ַּפֹו ּבׁשֵּיד ֶׁשסֹוְיַה

  א ָּמִאים ֵמִאְצֹוּיים ֶׁשִניֹוְלֶעים ָהִטחּות ַהל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשג"לר ָּפְסם ִמה ַּגֶזְו, לַמְׁשַח ַהׁשֶרת ׁשֹת ֶאֶלֶּמַסְמ ַה8ה ָרְפת ִסרֹוְציֹו 3ת רֹוְפִס

   . 'ַהְּׁשִמיִני עֹוַלם' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו, הָאָּלִע  

ֵאין לֹו ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ּכֵֹהן ֶׁש. ֵאיֶזהּו ֵקֵרַח ָּכל ֶׁשֵאין לֹו ִׁשָּטה ֶׁשל ֵׂשָער ַמֶּקֶפת ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן .)בכורות מג(ַּבִּמְׁשָנה 

.  ֶׁשָהאֶֹזן ִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה:)נשא קלח(ְּדָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש , ׁשּוַרת ֵׂשָער ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן ִנְקָרא ַּבַעל מּום ּוָפסּול ַלֲעבֹוָדה

ְהֶיה לֹו ְלָפחֹות ׁשּוָרה ַאַחת ֶׁשל ֵׂשָער ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן ְוֵכיָון ֶׁשַהּכֵֹהן ְמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהִּביָנה ֶּדֶרְך ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו הּוא ַחָּיב ֶׁשִּת

  ְוֵכן . ְוִאם ֵאין לֹו ְׂשָערֹות ֵאּלּו ֵאין לֹו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ִלְהיֹות ּכֵֹהן ּוְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהֶּׁשַפע. ְלַסֵּמל ֶאת ַהִחּבּור ֶׁשל ְׂשָערֹו ַלִּביָנה

  .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד"  ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו ָעָליוןר ֶׁשֶמֶז ִּכי ֵנולָֹהיֱאְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש  ")יב, א כאויקר( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ן"אֹוֶז  

 אׁשֶׁשרֹ ַהְינּו .ֶזה ֶׁשל ִעָּקרֹו ְּבַצד ֶזה ֶׁשל רֹאׁשֹו ָהְיָתה ָּגדֹול ּכֵֹהן ֶׁשל ִּתְסּפֶֹרת :)כב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ,סֹוף ֵאין ַעד עֹולֹות ָהרּוָחִנּיֹות ֶׁשַּׂשֲערֹוָתיו ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ֶׁשִּמְּלָפֶניָה ַהַּׂשֲעָרה ֶׁשל ַהּׁשֶֹרׁש ְּבַצד ָהָיה ַׂשֲעָרה ָּכל

 ֵמָהַרֵּבנּו ,'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי .ֶׁשֵּמָעֶליָה ַהַּׂשֲעָרה ֶׁשל ַלּׁשֶֹרׁש ִמְתַחֵּבר ַׂשֲעָרה ָּכל ֶׁשל ֶׁשרֹאָׁשּה יֵדְי לַע

 ָהעֹוָלמֹות ִהְׁשַּתְלְׁשלּות יֵדְי לַע ֶׁשּיֹוְרדֹות ה"הקב ֶׁשל ַהְׁשָּפעֹוָתיו ַעל ְלַסֵּמל ,ִמֶּזה ְלַמְעָלה ֶזה ֶׁשֵהם ַהּלּוָלב ֲעֵלי ַעל ַּבְחֵיי

 ָהרּוָחִנִּיים ַהְּׂשָערֹות ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַסֶּמֶלת ַּגְׁשִמית ְּדִתְסּפֶֹרת ,ְסִפירֹות ִמְּלׁשֹון איִה ּפֶֹרתִתְסְּד ִנְרֶאה ְוֵכן .ִמֶּזה ְלַמָּטה ֶזה

ק ָּדְקֻדה ְמָיָה רֹוֲעת ַׂשֶרּפְֹסִּתם ָׁש' בקֲֹעין ַיֵע'ל  ַע'ַהּבֹוֶנה' ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ַּבְּפִתיָחה ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ,ְסִפירֹות ֶׁשִּנְקָרִאים

  ד ָחֶאד ְלָחת ֶאֶנֶּקֻתְמ, הל ֶז ֶׁשרֹוָּקד ִעַצה ְּבל ֶז ֶׁשֹואׁשרְֹו, תּוּיִקלֱֹאת ֶלנֹוָּוֻכ ְמיּויו ָהָתבֹוְׁשְחל ַמָּכת ֶׁשאֹוְרַהְל

  .יםִּיאִׁשָרת ָהָּדי ַהֵרָּקִעְל  

ה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת עֹוַלם "ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי' ּוא ִּבְבִחיַנת ָהאֹות הֶׁשֻחָּמׁש ַוִּיְקָרא ה )רפה' האזינו ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

תנחומא ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ַהִּביָנה ַהְּׁשִמיִני ְּדַהָּקְרָּבנֹות ִמְתַקְּׁשִרים ַלְּׁשִמיִני ּוַמְמִּתיִקים ֶאת ַהִּדיִנים ֶׁשָּבִאים ִמָּׁשם

 , ַחָּטאת ִהיא, ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות, זֹו ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ֶׁשֻּכָּלּה ַּכָּפָרה"ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים"ן אֹוֵמר ַרִּבי יֹוָחָנ )תשא ב

א ָּמל ִאן ֶׁשֶטֶּבר ַלָּבֻחְּמע ֶׁשַצְמֶאד ָהּוּמת ַעיַנִחא ְּבא הּוָרְקִּי ַוׁשָּמֻחים ֶׁשִארֹו.  ְוהּוא ָנתּון ְּבֶאְמָצָעּה ֶׁשל ּתֹוָרה,ָאָׁשם הּוא

ה ָבֵקיא ְנאת ִהָּטַחְו, דֶסת ֶחיַנִחְבר ִּבָכא ָזם הּוָׁשָא, תאֹוָּטַחת ְומֹוָׁשד ֲאסֹום ְּבֵהת ֶׁשרֹובּוְגים ּוִדָסֲח ַהְךֶרת ֶּדֶרֶּפַכְּמה ֶׁשָאָּלִע

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ]. רָכא ָזהּון ֶׁשיָוד ֵּכֶסא ֶחאת הּוָּטַחס ַלַחַיְּב, הָרבּוְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמל ַהִיא ַאם הּוָׁשָאָהי ֶׁשל ִּפף ַעַא. [הָרבּות ְּגיַנִחְבִּב

ה ֶאְרן ִנֵכ ְו.ְּדַהָּקְרָּבנֹות עֹוִלים ְלַמְעָלה ֶּדֶרְך חּוֵטי ַהּכֲֹהִנים ַהִּמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני,  ַהּכֲֹהִניםיֵדל ְיַעַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות ַנֲעֵׂשית 

 ׁשָּמ ֻחְךֶריר ֶּדִאֵּמה ֶׁשָאָּלא ִעָּמל ִא ֶׁשְךּוּנִחר ַהאֹוים ְלִּנַטְּקת ַהר ֶאֵּׁשַקְל. אָרְקִּי ַוׁשָּמים ֻחִּנַטם ְקד ִעמְֹליל ִלִחְתַהל ְלֵאָרְׂשג ִיַהְנִמְּד

ת ֶאְו, העְֹרל ַּפה ֶׁשֶּטַּמת ַהע ֶאַלא ָּב הּוןֵכָל, ןיֹוָרֵהן ֹוׁשְּלא ִמ הּוןרֲֹהַאא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. הֶז

 )יג, ויקרא א(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ןיֹוָרֵהם ַהקֹום ְמָּׁשא ֶׁשָּמד ִאיסֹור ִלֵּבַחְתא ִמן הּורֲֹהַא ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ןיֹוָרד ֵהסֹוים ְּבִטָבְּׁשת ַהֹוּטַמ

 בַהְקֵר ")ז, ויקרא ו(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ַהָּקְרָּבן עֹוֶלה ְלֵריַח ִניחֹוַח ֶּדֶרְך ַהחּוט ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְּד,ן"ַאֲהרֹת "ר" יחַֹחִניַח ֵרֵּׁשה ִאּוא ה"

, ויקרא כב( בתּוָּכֶׁש ֹוְּכמ, ְוֵכן ַהָּקְרָּבן ָצִריְך ִלְהיֹות ֶּבן ְׁשמֹוַנת ָיִמים . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִניה"ִּביָנת "ס" ן ַאֲהרֹי ְּבֵנּהאָֹת

ְּדַהָּקְרָּבנֹות עֹוִלים ֶּדֶרְך ַהחּוט ַהִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני ּוְמַטֲהִרים ֶאת , "'ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה" )כז

י ֵטל חּוז ַעֵּמַרְל, 'ק נָרָּבת ֹוּיִת אֹוןָּבְר ָקןֵכ ְו.ים ְלִהְתַקֵּׁשר ַלְּׁשִמיִניָלֵכן ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ְּבֵני ְׁשמֹוַנת ָיִמ, ַהחּוט ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני

, ויקרא א( ,"ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן" )ב, שם ב( ְׁשִמיִני ְוֵכן ְּפסּוִקים ֵאּלּו ְּבִגיַמְטִרָּיא .'נר ַהַעַּׁשים ִמִכָׁשְמִּנֶׁש, קָרים ָּבִאָרְקִּנל ֶׁשַמְׁשַחַה

  עָֹלה הּוא " )יח, שמות כט(. "ִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה" )י, שם ט( ְוֵכן ".ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניחַֹח" )לא, שם ד(. "ִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהןְו" )טו

  ". ַחֹוִניח ה ֵריַח"ַלהוי  

ֵהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר ְוַהַּמְזֵלג ְׁשלׁש ּוִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ָּכל ִאיׁש זֵֹבַח ֶזַבח ּוָבא ַנַער ַהּכֹ" )יג, א ב"ש(

' ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהּכֵֹהן ָלַקח ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּמְזֵלג ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ג. "ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ַהַּמְזֵלג ִיַּקח ַהּכֵֹהן', ַהִּׁשַּנִים ְּבָידֹו ְוגֹו

  ן ֵכ ְו,'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת, חּוִטים'  ַהְיסֹוד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו גְלַרֵּמז ֶׁשַהָּבָׂשר עֹוֶלה ְלַמְעָלה ֶּדֶרְך, ִׁשַּנִים

  .ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְזֵלג ְוֵכן .גֵלְזַמת ַבֵת ְּבְמֻרָּמזד סֹוְית ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהל"ָּזַמ  

  

ָמִצינּו 

 ְוֵכן

מּוָבא 

ָּכתּוב 



ד 

 

  .ה" עד שנת תשעב"עתששנת 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 כיון ש. ג שלנו" היא תשעהזהרב של "תשע שלהבהיר

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים , ריאת העולם כשנה שלמה את השבוע של במנו

 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 ומגוגששלב הבא האחר 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"תכן שהמלחמה תתחיל בסוף תשעוי. 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

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

, 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 . וגם לפני מאתיים שנה הדברים התרחשו באותם תאריכים

ב "ע נתאחדו בעבודה להחיש את ביאת המשיח בשנים תקע"יטש זיהמגיד ממעזר

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

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

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

, כנו במאמר כל אלו הם תאריכים של גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהאר

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

  .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִגְּב ַּתּמּוז

 ".ִנְפָלאֹות ַאְרֶאּנּו ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך ִּכיֵמי" )טו ,ז מיכה( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ םִיַרְצִמ תַּלֻאְגִל הָמֹוּד היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה

 יֵנְפִל בּוְּצַיְתִה ןרֲֹהַאְו הֶשּמֶֹׁשְּכ ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל ז"תמ יםִפָלֲא 'ב זּוּמַּת לֶׁש הָפקּוְּתַּב ץֵצנֹוְתִהְל היָלִחְתִה םִיַרְצִמ תַּלֻאְגּו



ה 

 ,םֹוּיַה תצֹוֲח יֵרֲחַא הָתְיָה םִיַרְצִמ תַּלֻאְּג ןֵכְו ).ימים חודש שמשה מכה כל כי( םָּד תַּכַמ הָתְיָה זָאְו ,תתֹואֹוָה תֶא ּוׂשָעְו העְֹרַּפ

 אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ַמְעָלהּוְל ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ִמִּמְצַרִים ֵאּלּו ָיְצאּו ֵאיָמַתי )ה בא( אָּתיְלִכְמִּב אָבּוּמַּכ ,בֶרֶע יֵלְלִצ טּוָּנֶׁשְּכ

 ַמְעָלהּוְל ָׁשעֹות ִמֵּׁשׁש ֶׁשהּוא ָהַעְרַּבִים ְלֵבין ְרָאָיה ִמַּנִין אֹוֵמר ָתןָנ 'ר ."'ְוגֹו ָיְצאּו ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ַוְיִהי"

 'י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָעֶרב ִצְלֵלי ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה ִּכי ָלנּו אֹוי" ַלָּדָבר ֵזֶכר ַלָּדָבר ְרָאָיה ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ןרֲֹהַא ןיָכֵה הֶשמֹ ןיָכֵה" :םִיַרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יאִצהֹוְל העְֹרַּפ תַקֲעַּצֶׁש א"שליט רצּו 'ש

 ְּבָכל ְוׁשֹוֵאל ְמַחֵּזר ַּפְרעֹה ֶׁשָהָיה ַמִּגיד "ַלְיָלה ןּוְלַאֲהרֹ ְלמֶֹשה ַוִּיְקָרא" )רח שמות ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָּמֶׁש יִפְּכ

   ".ְצאּו קּומּו ַוּיֹאֶמר" .ירּוָׁש ןרֲֹהַא ןיָכֵה ירּוָׁש הֶשמֹ ןיָכֵה םִמְצַרִי ֶאֶרץ

 הָנֹואׁשִרָה םַעַּפַּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁשְו ,זּוּמַתְּב 'יְּב בֵרעֹוָה תֶא חַלָׁש ַחּנֶֹׁש )רביעי פרק( 'הָּבַר םָלעֹו רֶדֵס' ׁשַרְדִמְּב אָבמּו ןֵכְו

 ד"כְו ,יָהִפְּב תִיַז הֵלֲע םִע בֶרֶע תֵעְל הָנֹוּיַה הָרְזָח זּוּמַתְּב ד"כ םיֹוְבּו ,זּוּמַתְּב ד"כְּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁש בּוׁשְו ,זּוּמַתְּב ז"יְּב

 קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב ייִתִאָר ןֵכְו .תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁשְל יםִקְּלַחְּמֶׁשְּכ הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז לֶׁש קָּיֻדְמַה יְךִרֲאַּתַה אהּו זּוּמַתְּב

 תיֹולּוְּגַה תֹוּיִתאֹוָה .ּהָּתִעְּב ןַיְנִמְּכ 477 אָּיִרְטיַמִגְּב אֵצֹוּיֶׁש הָנָּׁשַּב ידִחָּיַה יְךִרֲאַּתַה אהּו זּוּמַּת ד"כֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג

   .477 אָּיִרְטיַמִגְּב בּוׁש ,מֹוְצַעְּב אֵה וָּת ןִיַע יתֵּב יּוּלִּמַה קֶלֵח קַרְו .477 אָּיִרְטיַמִגְּב ּהָּתִעְּבְּב

 תֶכֶלָל רָבְּכ לכֹוָי ה"הקבֶׁש .יתִבְרַעְו הָחְנִמ תַּלִפְּת ןַמְז ת"ר ז"ּוּמַּתֶׁש א"שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו

 ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמַה 'וְּב הָחְנִמ תַּלִפְּת ןַמְז רֵחַא ןֶפאְֹּב אֹו .ןֵמָא נּוֵתָּלֻאְּג יׁשִחָהְלּו ,תָּבַׁש ילֵל לֶׁש יתִבְרַע הָחְנִמ לֵּלַּפְתִהְל

   .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אָּיִרְטיַמִגְּב ַּתּמּוזֶׁש א"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יִּׁשִּׁשַה

 הָמְיַמָּׁשַה הָרָעְסִּב הָלָעֶׁש ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה יוִחָא לַע דֹוֵּפְסֶהְּב א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ יִּתְעַמָׁש

 לֶׁש 'אָהֶׁש יףִסהֹוְו ףֵסֹוי ןֶּב יַחִׁשָמ ןֵה "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" לֶׁש ת"רָהֶׁש ,א"תשע זּוּמַתְּב ו"כ םיֹו יֵאָצמֹוְּב

 'יםיִנִנְּפ' ןיֹוָּלִגְּב יִל אּוְרֶהְו  .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ץיצֹוִנ לֹו ׁשֵי יוָרָבְּד יִפְּלֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא יִּבַר ג"הרה יוִחָא לַע תֶזֶּמַרְמ "הֶּלֵא"

 ןֵּקַתְל םֶדֹוּקִמ אבָֹיְו ,ןֹואׁשִרָה לֵאֹוּגַה הֶיְהִי ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ,ד"הי אָקיְנִּפְּסִמ 'קָחְצִי לַקֲח'ַהֵמ טּוּטִצ יאִבֵּמֶׁש

 ְוֶתֱחֶזיָנה' הָּלִפְּתַה חַסנְֹּב יםִרְמאֹו ןֵכְו . .ַעדּוָּיַּכ םִייַנֵע תיַנִחְבִּב םֵהֶׁש בָא זּוּמַּת יֵׁשְדָחְל הֶז ןָיְנִע םָׁש רֵּׁשַקְמּו .םִייַנֵעָה

  .יםִמֲחַרְּב ןֹוּיִצְל ָךְבּוׁשְּב ינּויֵנֵע היָנֶזֱחֶתְו הָּלִפְּתַה חַסנְֹּב תֶזֶמְרִנ ב"תשע תַנְׁש ןֵכְו .'ְּבַרֲחִמים ְלִצּיֹון ְּבׁשּוְבָך ֵעיֵנינּו

 רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תָּבַׁש בֶרֶעְּב לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ תֶא ימּוִקֵהֶׁשְּכ תחּוַצ ְ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

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

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

 םיֹוְּב הָיָה לֵּלַקְמַה הֵׂשֲעַמ ןֵכָאֶׁש אֶלֶּפ רַבְּד הֶאְרִנְו ".ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִאיׁש" רָּכְזֻמ ֹוּב הָרֹוּתַּב ידִחָּיַה םקֹוָּמַה יאִה זֹו הָׁשָרָּפֶׁש

 ִמָּפָרָׁשה אֹוֵמר ְּבֶרְכָיה ַרִּבי ,ָיָצא ֵמֵהיָכן ,"'גֹוְו אֵצֵּיַו" )י ,כד ויקרא( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ .ט"תמ רָּיִאְּב 'ה ׁשֶדקֹ תָּבַׁש

 צֹוֶנֶנת ַּפת ֶׁשָּמא ,יֹום ְּבָכל ַחָּמה ַּפת לכֶֹלֱא ַהֶּמֶלְך ֶּדֶרְך ַיַעְרֶכּנּו ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ְוָאַמר ִלְגֵלג ,ָיָצא ֶׁשְּלַמְעָלה

 ְּבתֹוְך ֳאָהלֹו ִלַּטע ָּבא ,ְמֻחָּיב ָיָצא מֶֹשה ֶׁשל ִּדינֹו ִמֵּבית הָאְמָר ּוַמְתִניָתא .ִּבְתִמָּיה ָיִמים ִּתְׁשָעה ֶׁשל

 ְלֵבית ְבאֹתֹת ִּדְגלֹו ַעל ִאיׁש" לֹו ָאְמרּו ָאִני ָּדן ִמְּבֵני ָלֶהם ָאַמר ְלָכאן ִּטיְבָך ַמה לֹו ָאְמרּו ָּדן ַמֲחֵנה

 ,יםִּיַח יםִהלֱֹא יֵרְבִּד ּוּלֵאְו ּוּלֵאֶׁש ןיָוֵכְו .ְוִגֵּדף ָעַמד ְמֻחָּיב אְוָיָצ מֶֹשה ֶׁשל ִּדינֹו ְלֵבית ִנְכַנס ,ְּכִתיב "ֲאבָֹתם

 תֶא רּוְּדִּסֶׁשְּכ ט"תמ תַנְׁש רָּיִא ׁשֶדחֹ אׁשרֹ 'ג םיֹוְּב הֶשמֹ לֶׁש ינֹוִּד יתֵּבִמ בָּיַח אָצָּיֶׁש יֵרֲחַאֶׁש רֵמאֹו הֶז ,תֶמֱא םיֶהֵנְׁשּו



ו 

 ְמַקֵּלל ָסַמְך )י ,כד ויקרא( 'יםִרּוּטַה לַעַּב'ְּב אָבמּו ןֵכְו .לֵּלִקְו גֵלְגִלְו יםִנָּפַה םֶחֶל תֶא הָאָר אהּו רָּיִאְּב 'ה תָּבַׁשְּב ,יםִלָגְּדַה

 םָׁש י"ִּׁשַרְּב ינּוִצָמ ןֵכְו .תָּבַׁשְּב הָיָה לֵּלַקְמַהֶׁש יםִארֹוְו .ֶאָחד ִּבְזַמן ָהיּו ּוְמקֹוֵׁשׁש ֶׁשַהְמַקֵּלל ֹוַמרל ַהַּׁשָּבת ִלְביֹום

 יםִנֹוּיִּצַה יזּוִרְכִהֶׁש גָחֶל קּוּיִדְּב ילִּבְקַמ הֶזְו .ֶאָחד ְּבֶפֶרק ָהיּו ֶׁשְּׁשֵניֶהם ִעּמֹו ְמקֹוֵׁשׁש ִהִּניחֹו ְולֹא ְלַבּדֹו "ַוַּיִּניֻחהּו"

 "ִמְצִרי ִאיׁש ֶּבן" הָיָה לֵּלַקְמַהֶׁש הָרֹוּתַה תֶנֶּיַצְמ ַעּוּדַמ ןָבמּו ןֵכְו .ח"תש רָּיִאְּב 'ה רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תָּבַּׁשַה תיַסִנְכִּב

 םִע "ִמְצִרי ִאיׁש ֶּבן" ןֵכְו .בַר בֶרֵעָה ׁשֶרׁשֹ יאִה זֹו הָׁשָרָּפ יִּכ ,לֵאָרְׂשִי םַעְּב בּוְרָעְתִהֶׁש יםִרְצִמ םֵהֶׁש בַר בֶרֶעָהֵמ ינּוְיַה

 ֶּבן" םָׁש י"ִּׁשַרְּב אָבמּוּו .לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ היָלִחְתִה הָּנֶּמִּמֶׁש ם"האו תַרָהְצַה הָתְיָה ז"תש תַנְׁשִבּו ,ז"תש ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַה

 .בַר בֶרֵעָה תֶא ַחֵּצַנְי הֶשמֹ אבָֹל ידִתָעֶּלֶׁש :)רמו פנחס( רַהּזַֹּב ינּוִצָמּו .מֶֹשה ֶׁשֲהָרגֹו ַהִּמְצִרי הּוא "ִמְצִרי ִאיׁש

 הֶשמֹ ,ברֹוָקְּב הָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב ְךָּכ ,לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמ ׁשֶרׁשֹ ּוּנֶּמִּמֶׁש לֵּלַקְמַה לֶׁש יוִבָא תֶא ַחֵּצִנ הֶשמֹ םִיַרְצִמְּבֶׁש מֹוְּכ ינּוְיַה

 הֶשמֹ אבָֹל ידִתָעֶל ְךָּכ ,ׁשָרפְֹמַה םֵּׁשַּב יִרְצִּמַה תֶא גַרָה הֶשּמֶֹׁש מֹוְכּו .הָּׁשֻדְקִּד תכּוְלַּמַל הֶּכְזִנְו ,בַר בֶרֵעָה יאֵׁשָר תֶא ַחֵּצַנְי

 לֶׁש םָּכְרַדְּכ ,יםִנָּפַה םֶחֶלְּב לֵזְלִזְו גֵלְגִל לֵּלַקְמַה ןֵכְו .ׁשָרפְֹמַה םֵׁש דסֹוְּב ,הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ ַחכְֹּב בַר בֶרֵעָה תֶא ַחֵּצַנְי

 ז"רמָהֵמ יםִזָמְר םִע הָׁשָרָּפַה תֶא יאִבָנְו .יםִנָּפַה םֶחֶּלִמ ּהָׁשְרָּׁשֶׁש הָּׁשֻדְּקַה דַצ לֶׁש הָסָנְרַּפַּב יםִעְגפֹוּו יםְלְזְלַזְּמֶׁש בַר בֶרֵעָה

 ,הּוָיְנַתְנ יןִמָיְנִּב ת"ר ן"ֶּב[ ִמְצִרי ִאיׁש ֶּבן ְוהּוא ִיְׂשְרֵאִלית ִאָּׁשה ֶּבן ַוֵּיֵצא" )י ,כד ויקרא( .םֹוּיַה הֵרֹוּקֶּׁש הַמְל א"שליט

 יִלָּתְפַנ יןִמָיְנִּב ת"ר[ ְּבֵני ְּבתֹוְך ].היָּבִּלַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ןֵבּו ,עַצְמֶאָּב ןֵּב ׁשֵי יִנְבִלְבּו ...יוִבָא ןֶּב אהּו ידִּפַלְו ,טֶנֶּב יִלָּתְפַנ

 םּוּגְרַּתַה[ ַוִּיּקֹב :ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶּבן ]יתִנֹוּיִּצַה הָּפִלְּקַה ינּוְיַה ,ןֹוּיִצ תֹוּיִתאֹו[ ַּבַּמֲחֶנה ִּיָּנצּוַו ִיְׂשָרֵאל ]ירִאָי

 ִּדְבִרי ַּבת ְׁשלִֹמית ִאּמֹו ְוֵׁשם מֶׁשה ֶאל אֹתֹו ַוָּיִביאּו ַוְיַקֵּלל ַהֵּׁשם ֶאת ַהִּיְׂשְרֵאִלית ָהִאָּׁשה ֶּבן ]ןירֹוִּפ יַׁש בַר ת"ר ׁשֵרָפּו

 ְלַמֵּטה ]יתִמַלּוׁש ּהָמְׁש ידִּפַל ירִאָי לֶׁש ֹוּמִאְו .תַרְבָּד המֹלְֹׁש דַמָע ּהאָׁשרְֹּבֶׁש ,תַרְבָּד תַדֲעַּוִמ ילִחְתִה הָּבִּלַה ןַיְנִע לָּכ[

 'ה ַוְיַדֵּבר :'ה ִּפי ַעל ָלֶהם ]ןירֹוִּפ יַׁש בַר ת"ר[ ְפרׁשִל ]הָלָׁשְמֶּמַה יֵדְרְׂשִמְּב תֶרֶמְׁשִמ םֶהָל נּוְתָנ[ ַּבִּמְׁשָמר ַוַּיִּניֻחהּו :ָדן

 :ָהֵעָדה ָּכל אֹתֹו ְוָרְגמּו רֹאׁשֹו ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ַהּׁשְֹמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת הֹוֵצא :ֵּלאמֹר מֶׁשה ֶאל

 ָּכל בֹו ִיְרְּגמּו ָרגֹום יּוָמת מֹות 'ה ֵׁשם ְונֵֹקב :ֶחְטאֹו ְוָנָׂשא ֱאלָֹהיו ְיַקֵּלל ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֵלאמֹר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל

 :יּוָמת מֹות ָאָדם ֶנֶפׁש ָּכל ַיֶּכה ִּכי ְוִאיׁש :יּוָמת ֵׁשם ְּבָנְקבֹו ].ב"יָצֵּמַה יֵנַחְבִמ ,איָבִּצַיְּכ םּוּגְרַּתַה[ ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ָהֵעָדה

 בֶרֵעָה ןֵכְו ייֵא םֶא ,ייֵא ׁשייְטֵא ,ייֵא יִּב יֵרָאֳּת לַע זֵּמַרְמּו ,היָּבִּלַה אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ן"ב ָּיאְּבִגיַמְטִר[ ְּבֵהָמה ֶנֶפׁש ּוַמֵּכה

 יתֹוַּבֲעִמ מּום ִיֵּתן ִּכי ְוִאיׁש :ָנֶפׁש ַּתַחת ֶנֶפׁש ].יםִנמֹוְלַׁש םִע תֹוּתַפְל יםִּסַנְמ[ ְיַׁשְּלֶמָּנה ]הָמֵהְּב רַהּזַֹּב יםִאָרְקִנ בַר

 ְבֵהָמה ּוַמֵּכה :ּבֹו ִיָּנֶתן ֵּכן ָּבָאָדם מּום ִיֵּתן ַּכֲאֶׁשר ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַעִין ַּתַחת ַעִין ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר :ּלֹו ֵיָעֶׂשה ֵּכן ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר

 'ה ֲאִני ִּכי ].לֶטֵּנַּב ןיֹוְוִׁש[ ִיְהֶיה ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ].טָּפְׁשִּמַה יֵּתָּב[ ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמְׁשַּפט :יּוָמת ָאָדם ּוַמֵּכה ְיַׁשְּלֶמָּנה

 ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ָאֶבן אֹתֹו ַוִּיְרְּגמּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת ַוּיֹוִציאּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל מֶׁשה ַוְיַדֵּבר :ֱאלֵֹהיֶכם

 ׁשֵּיֶׁש רמֹוֱא תַׁשָרָּפ תֶא תֶמֶּיַסְמ לֵּלַקְמַה תַׁשָרָפּו .לֵּלַקְמַה לַע זֵּמַרְּמֶׁש היָרִרֲא ןֹוׁשְל אהּו ירִאָי ןֵכְו ".מֶׁשה ֶאת 'ה ִצָּוה

   .ידִּפַל ןַיְנִמְּכ יםִקסּוְּפ 124 ּהָּב

 היָטִמְּׁשַה לֶׁש יתיִעִבְרָה הָנָּׁשַהֵמ רָבְּכֶׁש ,אָּב דִוָּד ןֶּב יתיִעִבְׁש יֵאָצמֹו לַע אָרָמְּגַה תֶא רֵאָבְמ )לב 'ישראל נצח'( ל"ַרֲהַּמַה

 הָנָּׁשַה יאִהֶׁש ב"תשע תיַלִחְתִּב רָבְּכֶׁש אֵציֹו ,ה"תשע תַנְׁשִּב הֶיְהִּת ט"בעלַה היָטִמְּׁשַהְו .הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַּת ילִחְתַמ

 ְוָׁשב" )ג ,ל דברים( קסּוָּפַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"תשע'הֶׁש א"שליט .א .ח .א 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַּת ילִחְתַמ יתיִעִבְרָה

 "ִּדַּבְרָּת ַּכֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ְוִתְׁשּכֹן" הָּלִפְּתַה חַסּנֶֹׁש א"שליט סרֹוְּג לֵאמּוְׁש 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו ".ָהַעִּמים ִמָּכל ְוִקֶּבְצָך

 תאֹו ׁשֵי הֶז יֵנְפִלְו ".ה"ָוהְי ַעיִׁשֹוּת ּוְבֵהָמה ָאָדם" )ז ,לו תהילים( בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ה"שעת תַנְׁש ןֵכְו .ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ֵבִניםַהְּל ַמְתּכֶנת ְוֶאת" )ח ,ה שמות( ,םִיַרְצִמ תלּוָּג לַע רֵּבַדְמַה קסּוָּפַה ת"ר ה"תשע ןֵכְו .יםִפָלֲא 'ה לַע תֶזֶּמַרְמַה ,'ה



ז 

 ְּבִזָּכרֹון ָזְכֵרנּו הָּלִפְּתַה חַסנֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"תשע ןֵכְו ".ִמֶּמּנּו ִתְגְרעּו לֹא ֲעֵליֶהם ָּתִׂשימּו ְלׁשםִׁש מֹולְּת ִׂשיםע םֵה ֲאֶׁשר

 ְוֶתֱאסֹף .הִּתְׁשֶע ְּפֵניֶהם ִּדְמַעת ה'ָי :הָּלִפְּתַה חַסנְֹּב תֶזֶּמֻרְמ ה"תשעֶׁש א"שליט 'ח 'צ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְלָפֶניָך טֹוב

 ,ה"תשע ב"תשע יםִנָּׁשַה יןֵּב רֶׁשֶק יםִארֹוֶׁש א"שליט ז"רמָה יףִסהֹוְו .צֹאֶנָך ְּבטֹוב ּוְפקֹד .רֹוֶעה ְלָך ְוָתִקים .ּתֹוֶעה ֵעֶדר

 תיַאִרְקּו יםִּגַחַה לָּכ ְךָּכ רַחַאְו .'ה םיֹוְּב לָח הָנָּׁשַה אׁשרֹ לֶׁש ןֹואׁשִרָה םֹוּיַה ינּוְיַה ',ה םיֹוְּב תילֹוִחְתַמ ןיֶהֵּתְּׁשֶׁש

 הֶמֹוּד יםִנָּׁשַה יֵּתְׁשִּב 'ו םיֹוְּב לָחֶׁש הָנָּׁשַה אׁשרֹ לֶׁש יִנֵּׁשַה םֹוּיַה ןֵכְו .הָנָּׁשַה לָּכ ְלאֶֹרְך קּוּיִדְּב רֶדֵס תֹואֹוְּב םֵה תֹוּיִׁשְרַּפַה

 ',ו םיֹוְּב לחּוָי אלֹ םָלעֹוְל הָנָּׁשַה אׁשרֹ לֶׁש ןֹואׁשִרָה םֹוּיַהֶׁש יִּפ לַע ףַאְו .'ו םֹויְּב הָיָה הָנָּׁשַה אׁשרֶֹׁש םָלעֹוָה תיַאִרְּב ןַמְזִל

 יףִסהֹוְו .ׁשָדָחֵמ םָלעֹוָה תיַאִרְּב מֹוְּכ תּוׁשְּדַחְתִה לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ ׁשֵיְו ,אָּתיְכִרֲא אָמיֹו םֵה יםִמָּיַה יֵנְׁש ,]אׁשרֹ ו"אד אלֹ[

 ְוָחֵזק הֹוֵלְך ַהּׁשָֹפר קֹול ַוְיִהי" )יט ,יט שמות( בתּוָּכַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"תשע'הֶׁש א"שליט יןִרְפַס הֵיְרַא הָדהּוְי 'ר ג"הרה

 ְוַאְבָרם טלֹו ִאּתֹו ַוֵּיֶלְך 'ה ֵאָליו ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַאְבָרם ַוֵּיֶלְך" )ד ,יב בראשית( בתּוָּכ ןֵכְו .לֵלֹוּכַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע "ְמאֹד

 לֹוט ִעּמֹו ְלַּדֵּבק ַאְבָרָהם ָרָאה ָמה .)עט לך לך( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמּו ".ֵמָחָרן ְּבֵצאתֹו ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשִנים ָחֵמׁש ֶּבן

 ַּדְוָקא ַאְבָרָהם ָלַקח ַמּדּוַע ְמָפֵרׁש ֶׁשַהּזַֹהר רֹוִאים .ָּדִוד ִמֶּמּנּו ָלֵצאת ֶׁשָעִתיד ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח ֶׁשָּצָפה ִּבְׁשִביל ֶאָּלא

 תַנְׁש לַע זֵּמַרְמַה ה"ע ילִגְּב הָיָה םָהָרְבַאֶׁשְּכ הָיָה הֶזְו .ָּדִוד ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵצא ַהּקֶֹדׁש ְּברּוַח ֶׁשָּצָפה .ֵמָחָרן ְּבֵצאתֹו ,לֹוט ֶאת

  .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תכּוְלַמְל הֶּכְזִנ ּהָּבֶׁש ה"תשע
  

  

  

  

  

  

  
 

  . שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר ד סדרת שעורי וידאו "ושלמה בסה
  .ניתן לקבל בבקשה למייל, ג" הגאולה המלא והמעודכן מעומד מחדש בשנת תשעמרהופיע מא

 כל מעגל ש על המסך ומסבירים את הכוונות של"יצאו לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש
  026537343פרטים בטל . השנה

ניתן להוריד בארכיון ולעקוב מידי . סדרת שיעורי וידאו חדשה בספר סוד החשמל מהתחלה עם הוספות חדשות: חדש
  .פעם על הוספת שיעורים חדשים

ין לא כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר שעד. 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://pshtt  

 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

 ה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםודנ
  .0573109982: בלבד בטל ₪ 80במחיר ]  כרכים5['  החשמלסוד'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

  .לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למיילניתן  il.net.neto@fish או במייל
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  .הפלפולה וההלכל דרך  עפנחסלפרשת   חדשמאמר
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  .שני אלפים תורה, ששת אלפים שנה הוי העולם

  

  .לקביעת מציאות הטבע בדיני התורה' שני אלפים תורה'הקשר בין 
  

.]. ז ט"ע. [שני אלפים ימות המשיח, שני אלפים תורה, שני אלפים תהו, לםדבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העו

ואת הנפש אשר ובאותה תקופה נאמר , ב שנה"ענין זה מפורש שם דשני אלפים תורה תחילתם כאשר אברהם היה בן נ

  את העולם לדברי דזמן תורה התחיל כשאברהם ושרה שיעבדו , דמתרגמינן דשעבידו לאורייתא] ה אלא"ד[י "ופרש, עשו בחרן

  .ס"ותקופת שני אלפים תורה נסתיימה עם חתימת תקופת הש, דאברהם אבינו היתה לו קבלת התורה מסוימה, תורה  

שני אלפים שנה המה נראה דמה שאמרו שני אלפים תורה היינו ש] ה ושני"ד.  צזדף[ז שם ובסנהדרין "י בע"מדברי רש

מסיום שני אלפים א כתב ד" אכן המהרש,לפים ימות המשיח ישנה תורהאך גם בשני א, עם תורה בלא ימות המשיח

   ועל זה אמר הכתוב באיכה ,אלפים תורה גלו גלות גמורה ואין תורה' וביום תקופת התנאים שהוא סוף ב, תורה נדלדלו בגלות

  .ז"ה בעבודת עבודה בע"וכ', מלכה ושריה בגויים אין תורה'  

ע שנתגלו לו מה שלא נתגלה "כדמצינו על ר, דעיקר התורה היה בזמן הבית] מכתבמובא בספר הכתב וה[א "דעת הגר

אלפים ' ובחורבן אחר דל "כ וז"שכ,  ומבואר שם דאין זה מיד עם החורבן',אין תורה'ואחר חורבן הבית נאמר , למשה

  ועד זמן רבי נתגלה כל , ני ניתנהדכל התורה בסי] ד"כ' ב סי"ח[א "כ בקובץ איגרות חזו"וכ, א" והוא כדברי המהרש,חזר לתוהו

  .ד"עכ,  שני אלפים תורה',מה שראוי להתגלות וכו  

לדעת ש, ס"א ר"כמבואר בסדר הדורות שנת ד, דסוף תקופת שני אלפים תורה היה בחתימת המשנהכולם נראה 

אבל  ,ח"א תתקע"לדעת רב שרירא גאון היה בשנת גו, ח"א תתקמ"ד חתימת המשנה היה בשנת ג"הראב

  אכן לפי מה שמבואר לקמן נראה דחלק ממעלות שני אלפים תורה , ס לבריאת העולם"א ר"חתימת התלמוד היתה בשנת ד

  .וכבר העירו בזה, ואפשר ספיחי המשנה היא זו, נשלמו בחתימת התלמוד  

בידינו פ שיראה בדרכי הרפואה ש"אע, כל אלו שמנו חכמים ואמרו שהן טריפה] ג"י שחיטה הי"פ[ם "הרמב

ודברי , אין לך אלא מה שמנו חכמים שנאמר על פי התורה אשר יורוך, ואפשר שתחיה מהן, שמקצתן אינן ממיתין

  כ היאך נתיישבו דברי חכמים שקבעו אותם "וא, דנראה כאילו הוא מקיים אמיתת דברי הרופאים, מ סתומים ואין להם מובן"הר

  .ג"וצע, לטריפהשאין רפואה :] דף נח[.ומפורש בחולין , כטריפה  

ף "ודעת הרי, דבהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה טריפה.) דף עו(.תנן בחולין 

דאף ן "וכתב הרמב, כלישנא קמא שם דנחתכו רגליה למטה בארכובה תחתונה כשרה אף אם נחתכה למעלה מצומת הגידין

  השיג על :] כד[ן בסוגיא שם "והר, ר וחתכה למעלה ממנה הרי זו חוזרת להכשרהמ אם חז"מ, דאם נחתך צומת הגידין טריפה

  .דאין רפואה לטריפה: ן מהא דמפורש בחולין נח"הרמב  

אלא שלא נתגלו בכל דור  ,ה רפואות אף לטריפות"באמת נראה שברא הקב, ל בקצרה"ג ביאר וז"סק' ה' ד סי"יו

, והכל ערוך ומסודר מאת הבורא בראשית הבריאה, לו וחזרו ונשכחוויש אשר נתג, ודור ובכל מקום ומקום

תנא 
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אלפים תורה דיני הטריפות ' והנה היה צריך להקבע בב, ונמסר לחכמים לקבוע הטריפות על פי רוח קדשם שהופיע עליהם

ות שהיו בזמן ואותן המחל, והיו קביעות הטריפות כפי השגחתו יתברך בזמן ההוא, ואין לנו תורה חדשה אחריהם, לדורות

  המה הטריפות שאסרתן התורה בין בזמן ההוא ובין בזמן של הדורות הבאים , ה לברואיו אז רפואה"שלא נתן הקב, ההוא

  .א הנפלאים"ד החזו"עכ, ה את משפטי התורה שלהן לחכמת הדורות ההם"שמסר הקב  

 ,של טרפות' מכת מיתה'ל חי שקיבל אלא שהתורה אסרה בע, דטרפות לא תליא באם ימות או יחיהז נראה "דלפי

, ומסר הכתוב לחכמים שבאותם דורות של אלפים תורה לקבוע אילו הן המכות דחשיבי מכת מיתה בגדרי התורה

  , לעולם הוא' מכת מיתה'שכן שם , ומאחר שנקבעו להיות כמכת מיתה הרי זו טרפות אף אם לאחר זמן עלה ביד הרופאים לרפאותן

  . הרופאים לרפאותהאף לאחר זמן שהצליחו  

י מבואר שקולית הירך התקוע בקילבוסת נתקעקע ממקום "דברש, מה שהיה עם יעקב במלחמתו עם שרו של עשו

  ומהו שאמר הכתוב , לחד מאן דאמר טריפה הוא:] דף נה[.וזהו לכאורה בוקא דאטמא דשף מדוכתיה שבחולין , חברתה

  .ס"אך טריפה נקבע לפי זמן הש, בזמן יעקב היתה רפואהדאפשר ש ונתבאר שם', וירא כי לא יכול לו'  

מאחר , ל"צידד במכתבו להגאון בעל הפרי יצחק וזש, ]ג"כ' סי[יוסף חיים זוננפלד ' הגאון ריסוד זה יהיו קשים דבריו של 

עולם אם דרך בני אדם מצד חולשתם שירדה ל, ולא נכתב הזמן בהדיא, ש בשכיבה ובקימה"שתלתה התורה זמן קר

והגם שלא מצאתי הדבר , יש מקום לומר דיש כאן חיוב דאורייתא, וכעת כולם ישנים יותר או קמים באיחור יותר, משתנה

מ כבר "מ, דאף דעיקר תלוי בזמן שכיבה,  ויש לדון.ש במקום שטבע האקלים גורם לזה"וכ, ד הסברא נכונה"לענ, מפורש

דהוא נכנס בעיקר הקביעות , ובפרט למה שנתבאר שקבעוהו לפי שעות, היוםנמסר הדבר לחכמים וקבעוהו לפי שיעור רביעית 

  א לענין "כמו שנתבאר מדברי החזו, ומעתה שפיר נקבע הדבר לדורות אף שאינו זמן שכיבה וקימה, שהוא עד סוף שעה שלישית

  ,מ לא מצאתי סברא זו בדברי גדולי האחרונים שדנו בזה"מ,  ואם שדבריו נכונים מסברא.טרפות  

דאינו :] דף עה[.והאחרונים תמהו עליו מסוגיא מפורשת ביבמות , שפצוע דכה יכול להולידמבואר ] ב"ס' ה' ע סי"אה[

כתב ] 'ג' ב סי"ע ח"אה[.ובאגרות משה , ש"ויביטל דברי הלבוש יע] ף"ה והרי"ז ד"י' ע סי"אה[.ס "ת חת"ובשו, מוליד

ונראה בביאור  .א להעלות על הדעת אף לאומרן בעלמא"וא,  שאינם נכוניםתמוה מאד על גאון כמותו שכתב דברים, ל"וז

' פציעה'ו' מכה'אלא בעצם מה שיש לו , שיסוד שם פצוע דכא לא תליא במה שאינו יכול להוליד, על פי דברינודברי הלבוש 

ך לו ביצה אחת לא היה באלפים תורה מי שנחתומאחר שבזמן חכמי התלמוד ,  המונעת ממנו את הלידהתו מקוםמסוימת באו

   שם כל מקום רפואה לכך משאחר כך התחדש בעולםאף ו, ממילא נחשב זה כמכה שיש בה כדי לבטל לידה, ראוי להוליד

  .לא בטל' פצוע דכא'מכת   

  
  .'רב אשי ורבינא סוף הוראה'

  

עד אבוא אל מקדשי מנך וסי, רבינא ורב אשי סוף הוראה',  וכוכתיב ביה סיפרא דאדם הראשון:] מ פה"ב[בגמרא 

  ה לאדם הראשון "כי אז מסר הקב, חותם זה של חתימת התלמוד נחקק כבר מאז בריאת העולם. אל אבינה לאחריתם

  .ובחתימה זו נאמר שרבינא ורב אשי הם אלה החותמים על תקופת התלמוד, מוסדות הארץ ומוצקי תבל  

ת האבן והתורה וחותנה לך את לוא'מאי דכתיב , ן לקישאמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון ב.] דף ה[.

אשר כתבתי , והמצוה זו משנה, תורה זה מקרא, חות אלו עשרת הדברותול, 'והמצוה אשר כתבתי להורותם

 ובפשוטו היה נראה דתלמוד זה כולל כל . מלמד שכולם נתנו למשה מסיני,להורותם זה תלמוד, אלו נביאים וכתובים
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ל אמר עליהם "ריב] ד"ב ה"פאה פ[וכן משמע בירושלמי  .שכל כולו בכלל התלמוד הוא, תורה ועד זמנינו אנוהפירושים שממתן  

מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר '  מקרא משנה תלמוד ואגדה אפי',הדברים' דברים 'ככל' כל 'ועליהם'

   ומשמע דכל . משיבו חבירו ואומר לו כבר היה לעולמים,'יש דבר שיאמר אדם ראה זה חדש הוא וגו' מה טעם ,למשה בסיני

  .'להורותם זה תלמוד'מה שתלמוד ותיק עתיד לחדש הוא בכלל מה שניתן למשה בסיני בכלל   

שכן נתינת הלוחות , לעצמה' תורה'כל פרט ופרט קובע תורת ש'  ואתנה לך את הלוחות האבן וכומדיוק לשון הכתוב

ואף גם איקרי לוחות הברית כי כל , כי הרי לוחות חלות לעצמם מלבד מה שהמה מכלל כל התורה, קובעת ענין לעצמה

  ואף המשנה קובעת שם לעצמה , לחוד' נביאים וכתובים, 'לחוד' תורה'וכן , הדברים שבפנים יש עליהם כריתת ברית מיוחדת

  .קובע שם לחוד' תלמוד'ואף ה', משנה'בתורת   

 נתחייבנו ולכן,  הגדולת דיןדקיבוץ כל חכמי ישראל יש להם כח של ביכתב , ח"סק' ב' ס סי"ב קונטרס ד"ש ח"בקוב

 הגדול היושבים ת דיןמ קיבוץ כל ישראל כבי"מ, דאף שכבר בטלה הסמיכה, לקיים הכרעת חכמינו בחתימת התלמוד

  ז נאמר ברוב "מ שכ" שעמד על דברי הראלא, ד הגדול שיפה כוחם רק כשיושבים בלשכת הגזית"וגדולה יותר מבי, הגזיתבלשכת 

  .מ"ואכ, הגם שאינם רוב חכמי ישראל, חכמי ארץ ישראל  

, אלא משום שכך ניתנה תורה,  הגדולת דיןדכח חתימת התלמוד אינו רק משום דהוה כהוראת בי נראהלעניותי היה 

ספרו של אדם הראשון דרבינא ורב וכל זה נתחדש ב, דכל מה שנכנס אל תוך התלמוד הרי הוא קובע שם תורה לעצמה

  וחלות שם תורת תלמוד , להורותם זה תלמוד', וכל זה בכלל מה שאמר הכתוב ואתן לכם את לוחות האבן וגו, אשי סוף הוראה

  .וכפי שיבואר, חייל במסוים על מה שבא בהוראה שבתלמוד  

שני אלפים תוהו שני אלפים , הוי העולםששת אלפים ] ז שם"שהובא בע[זה מבואר עם המבואר בתנא דבי אליהו 

וחלות גדרי הדינים נקבעו באותם , ס" ותקופה זו נסתיימה עם חתימת תקופת הש,ושני אלפים ימות המשיח, תורה

  אלא , אין זה על כל הפירושים עד זמנינו אנו, להורותם זה תלמוד'  וממילא דמה שאמר הכתוב ואתנה לך וגו,אלפיים תורה

  . על התלמוד שנחתם בשנות אלפיים תורהבמסוים הוא קאי  

 ושגזרו ,רבינא ורב אשי וחבריהם סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, ל"מ בהקדמה כתב וז"הר

 גזירות והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם

 וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות ,בבלי חייבין כל ישראל ללכת בהםכל הדברים שבגמרא ה', וכו

, 'וכו, הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. שנהגו חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם

הם כל חכמי ישראל או רובם והם , כך הואואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט 

 וכל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא ,ששמעו הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום

  אשר נראה מבואר דיש מעלה לחכמי התלמוד בתורת מעתיקי  .' וכוובנו בו ויצא להם שם בחכמתם הם הנקראים גאונים

  .שלהםואף בגזירה , השמועה  

שהיא הנקראת תורה שבעל , מצד עצם התורה עצמה. א, מ בזה שענין חתימת התלמוד אית בה תרתי"כ כוונת הר"דע

ומאחר שהתורה שבעל פה בידם הם , שחכמי התלמוד הם העתיקו את התורה ממשה רבינווענין זה שייך למה , פה

  מ "הוסיף הר, שמאחר שאין תקנה בישראל בלא שפשט בכל ישראלומכלל זה .  ב,אלו המוסמכים לקבוע תקנת ולגזור גזירות

  .ס פשטו בכל ישראל"דכל התקנת והגזירות שבש  

ס " הדור השביעי מרימר ומר בר רב אשי וחבריהם הם סיימו את הש,ל"זכתב ו] סדר האמוראים[בספר הקבלה 

ו אותו עליהם ולמדו אותו ברבים חכמי ונתפשט בכל ישראל וקבל, ה ליצירה"אלפים רס' בבלי ונחתם בשנת ד

, ונראה
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  אשר נראה דאף דצריך לזה הסכמת כל , ד"עכ, 'ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע וכו, כל דור ודור והסכימו עליו כל ישראל

   .לעצמו' תורה'חותמו לקבעו בשם ' חתימת התלמוד'מ "מ, ישראל  

שלא ] א בסופו"מ' א סי"פ[.ש בקידושין "ולשון הרא, תלמודאם אפשר לקבוע ברכה שלא הוזכר בנחלקו הראשונים ב

א ורבינא לא מצינו שנתחדש "כי אחרי סידור ר, מצינו שמברכים שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא או בגמרא

ברכת [דמאחר שלא נזכרה בתלמוד ] ו"מ' ח סי"או[.י "כ הב"וכ, ]ש מברכת בתולים"ובקרבן נתנאל הקשה מדברי הרא[, ברכה

דבחתימת התלמוד נחקק שהוא התורה ואין ש "הרי מבואר מדברי הרא .איך היה רשות לשום אדם לתקנה] הנותן לייעף

  ומשמע מזה , אלא שאין כח לחדש ולתקן דברים חדשים, ואין נראה דאין זה אלא הסכמה בעלמא שלא לתקן, להוסיף עליו

  . נ"כמש  

  
  .מנהגים ורפואות, ענין חתימת התלמוד כלפי פירושי המקראות

  

אשר ,  בכל הדורות קמאי ובתראירבותינומצינו בדברי , במקום שאינו נוגע לאיסורים ומצוותבפירוש פשוטו של מקרא 

' חתימת התלמוד'ל דענין "והטעם לכך י, כדיבואר, יצאו לפרש ולהאיר את הכתובים אף שלא כדברי רבותינו בתלמוד

  שחתימת התלמוד נעשתה ל "וי', הוראה'ושם כתוב רבינא ורב אשי סוף , .]דף פו[.מ "בא בבוהו, נכתב בספרו של אדם הראשון

  .ולא על פירושי הכתובים, על ההוראה  

כי הרשות נתונה לפרש משמעות הכתובים בנתיבות העיון שלא ] ה והגם"דבריש פרשת בראשית [' אור החיים'מובא ב

 מוזהרים שלא לנטות מדברי הראשונים אלא בפירושים שישתנה דין ואין אנו, פנים לתורה' כי ע, ל"כדברי חז

שהרשות נתונה ללומדי תורה לפרש בה ולדרוש ל בויקרא רבה "אומרם ז, ל"ח ריש פרשת בחוקותי וז"כ באוה"וכ, לפיהם

' ויצו ה, ככל אשר תשיג ידו בתורתו, בכמה אורחין ושבילין ותלמיד ותיק יחדש בדרשת הכתובים כאשר יוכל הכתוב שאת

  פירוש שלא יהיה מגלה פנים , "ואת מצותי וגו'תנאי הוא הדבר , בפרדסה' תלכו'שהיא התורה ' אם בחוקותי'כאן באומרו 

  .בתורה שלא כהלכה  

ואיתא שם , ס אמר דרב חמא שרף אשת איש שזינתה ובת כהן היתה"על מה שהש:) דף נבחכמת שלמה סנהדרין (

ומשום הכי שרפה שלא כדיני ישראל וצורך שעה היה , דלא טעה, ל"ז השיב המהרש"וע, ס שרב חמא טעה"בש

  ואינני כחולק על התלמוד שהרי אין בו נפקותא לא לחיובא ולא ',  וכומן הזהבפתילות אבר שלא יאמרו דנין אפילו בז

  ).ה"ה מ"פ(.ט נזיר "כ בתויו"וכ, לפטורא ואין זה אלא למשיחא  

אנו סומכין על מסכת , ל"כתבו כלפי מה שנהגו להסיר ציצית מבגדי המתים וזש] ה למחר"ד. דף יח[ברכות ' תוסמ

ו כמ, שלנו ואנו עושין כספרים החיצונים' יש דברים שאנו מניחין הגמ, פ שהגמרא חולק עליו"אע', שמחות וכו

  , כ" ע',וכו, ופרים מפרש ויחלובמסכת ס,  שקורין ברכות וקללות.דף לא שיש במגילה מחזון ישעיה כפסיקתא וכמו ויחל

  .הרי לכאורה מבואר דלא היתה חתימת התלמוד על כל הלכות התלמוד  

 כי ,הירושלמי הוא עיקר כנגד מסכת סופרים, ל"ש הלכות ספר תורה הביא מה דאיתא במסכת סופרים וכתב וז"ברא

, רי דהתלמוד ודאי קודם למסכת סופרים ה', וכו ולא הובא מדבריו בתלמוד,מסכת סופרים נתחבר בדורות האחרונים

  מוכרח מזה שחתימת התלמוד אינה מוחלטת כל כך עד כדי אשר לכאורה , ז פעמים שנהגו כהמסכת סופרים דלא כהתלמוד"ועכ

  .ע בזה"וצ, שפעמים נוהגים כדברי המסכת סופרים  

ריאת התורה אינו נידון של הוראה ואילו עניני הקריאה של ק, דלא נקבע חותם התלמוד אלא על ההוראותבזה 

והנה 

והנה 
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יב 

' ל אף לענין מה שכתבו בתוס"וממילא י, וממילא לא חל על זה חותם התלמוד, אלא הכל מסור למה שנהגו, של איסור והיתר

  ל "בזה יוכל ענין המסור למנהג , אלא שכך נהגו לעשות, ס בתורת הוראה"דלא הוזכר בש, להסיר ציצית מבגדי המתים

  .ע"והדברים צ,  דלא כןששפיר שייך שנהגו  

, ל"ב כתב וז"צ סקכ"תר' א סי"ובמג, י ותיקין"דמנהג מבטל הלכה ודוקא שנתייסד עפ, ד איתא"סופרים פי

 והתלמוד מסייע ,ל אסור"רוב דיעות ס'  היינו אפי,הא דאמרינן מנהג עוקר הלכה ,תבג כ"ש בביאורי סמ"מהרא

    דודאי כך קבלו אבותינו איש מפי איש, מנהג עוקר הלכהנן אמרי, חיצוניםםפרי והמנהג הבנוי על פי הפסיקתא או ס,להו

  .ע בזה"וצ ,]ש"ב' ד ובס"ט ושנ"ק ש" מהרי'עי[ ,ל"עכ  

 ורוב מנהגנו על , הרבה ממנה בתלמוד'תוספתות ובריית',  כו סופריםכתמס, ל" וזכתב] ח"ח סק"מ' סי[ת "הישר לר

 ובמשנת זרעים דברים ' וכמו שיש בשאר תוספ,ופרשת מוספין וברכת מפטיר כגון ויחל בתענית שלנו ,פיהם

   אך בדברים שאנו נוהגין על פיה אנו צריכין , סופרים' במסכ"וכמ,  ואפילו בתלמוד שלנו,שאין אנו נוהגין על פיהם

  .חד מדברי סופרים דקדוק א' שכך שנינו ואפי,והכופר בה הרי זה מין, להחזיק  

 הלא כתב הרב שמצא לו ,אף כי נאמר בטח שלפי התלמוד שלנו הוא מותר, ל"כתב וז] ה"ס' סי[י " הברוכל לבעל

 כי כן כתבו , ובפרט לחומרא,צונים כנגד התלמוד שלנויואין דבר חדש לנהוג כספרים ח ,סמך אסור מן מכילתא

   לכן אני אומר כל המשנה ידו על ,תלמודצונים כנגד היי ספרים ח"בסוף פרק כל שעה שבהרבה דברים אנו נוהגים עפ' התוס

  .'וכושלא יעשו  יעתוסבאיש ההוא וב התחתונה ובכן אני מתרה  

אשר כל אחד , בינה והשכל, דעת ותושיה, ערמה ופיקחות, והמה עצות ותבונות, הרבה מאד מאמרי חכמינו בא בתלמוד

עתיקי השמועה לימדונו להרגיל ולהתנהג ולילך ורבותינו מ, של חתימת התלמוד, ואחד מהם עבר בכור היתוך החותם

  מ ברור שכל מימרא שזכה ליכנס אל "מ', הוראה'האמנם שנתבאר דחתימת התלמוד לא חלה על דברים וענינים אלו שאינם , בהם

  .קבעה נפשה בחשיבותה, ס"תוך הש  

, נשתנו הטבעים לענין הרבה דבריםואף ש, ס חל עלייהו שם תורה שבעל פה"דניהוגי הרפואה שהוזכר בש, בזה נראה

, ד"עכ, ס שאינן טובות בזמן הזה"כמו הרפואות שבש שמא נשתנו, ל"וז] ה כוורא"ד. דף יא[.ק "מו' וכמבואר בתוס

  , מ עיקרם דברי תורה"מ, כגון לענין שאין אשה יולדת למקוטעין, הרי גם לענין הרבה הלכות כתבו הראשונים שנשתנו הטבעים

  .א בתלמוד שחל עליו חותם התלמודז דוק"ונראה דכ  

ל כל הרפואות שבכל התלמוד אסור לנסות אותם משום "מר לנו מהריא, ל"ל וז"הביא בשם המהרי.] דף סז[.שבת 

דאין אדם יכול לעמוד על עיקרן וכי לא יעלו בידם ילעגו וילגלגו על דברי חכמים מלבד הא דאיתא בשבת מי 

  ל מאותו מין עצם ויניחו לו על קדקדו ויאמר הכי חד חד נחית בלע בלע נחית חד "ותו המין רשיש לו עצם בגרונו מביא מא

 .ל" עכיותר'  והלחש הזה בדוק ומנוסה לכן אותו לבד מתירו ולא שום א,חד  

 

 נשמח לקבל הארות והערות על המאמר במייל המערכת
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