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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                              דף מתוך סדרת הספרים

  

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּת ג"תשע] חזון[פרשת דברים 

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

  

ר מ א ם  מ י ר ב ד ת  ש ר פ ל ש  ד הח ל  ו פ ל פ ך  ר ד ל  הע כ ל   .ה

ה ר ה ת  א מ ר"  ט' ג  י ל ש ך  ב י ל ר ק י  כ ד ר ם א "מ י ר פ ס ה ר  ב ח ן'מ ו ר ש ה ת  ל צ ב ' ח

ד  ו מ ע ב ע  י פ ו   .ב"ימ

זֹון ְכבֹוד ַׁשָּבת ֲח י ִל ִב ָר ֲע ַּמ ֲאָמר ָחָדׁש ַעל ַהּכֹוֶתל ַה   .ַמ

   .יִבָרֲעל ַמֶתּכֹא ָּיִרְטיַמִגְבּו .ןזֹות ֲחַּבַׁשא ָּיִרְטיַמִג ְּבג"תשע

ַּמ ל ַה ּכֹוֶת ין ַה ֶׁשר ֵּב ֶּק ׁשַה ָּבת קֹוֶד ַׁש י ְל ִב ָר   .ֲע

ֵאיִּכ ָר ְׂש ִי ְּמל ְל ּתָך ַע ַת ָבֹו ְנ ַאֲה ַר,ה ְּב ֶז קֹע ְל ֲע ָחְרם ָּבר ֲאֶׁשב ַי  ת"ס, ָּת ָּב

  .י"ִבָרֲעַּמל ַה"ֶתֹוּכַה

א ו" ָּתת"י ֵּבן"י ִׁשת"ָּבי ַׁשּוּלִמ ָּי ִר ְט יַמ ִג   .לֶתֹוּכ ְּב

יַמ' יִדה דֹוָכְל'ת ַהאֹוָקיְסל ִּפת ֶׁש"רָה ִג א ְּב ָּי ִר ל ל ָּכת ֶׁש"רן ָהֵכְו. לֶתֹוּכְט

א  ,יִדה דֹוָכד ְלת ַעָּבת ַׁשַלָּבַקים ְּבִרְמאֹוים ֶׁשִרמֹוְזִּמַה ָּי ִר ְט יַמ ִג   .לֶתֹוּכְּב

 ִנְרֶאה .ֶׁשָּלּה ְמגּוִרים ַמֲעָרִבי ּכֶֹתל ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִהיא ְׁשבּוָעה .)קטז משפטים( ַּבּזַֹהר

 ,ֶׁשַבע ַּבִּמְסָּפר ּכַֹח ְונֹוֶתֶנת ּפֹוֶעֶלת ְּדַהְּׁשבּוָעה ,ַהֶּזה ָהעֹוָלם ֶאת ַהְמַסֵּמל ֶׁשַבע ִמְּלׁשֹון ִהיא ְׁשבּוָעהִּד ַהּזַֹהר ִּדְבֵרי ְלָבֵאר

 ַהְמַסֵּמל ַהָּבא ָהעֹוָלם ְּבִחיַנת הּוא ֶנֶדר ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .יִבָרֲעַּמַה לֶתּכַֹה ְךֶרֶּד ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַהֶּטַבע ְּבתֹוְך ֶׁשּׁשֹוָרה ,ַהַּתְחּתֹוָנה ַּבְּׁשִכיָנה

   ָהיּו ָלֵכןְּד ִנְרֶאה .ַהָּבא עֹוָלם ֶׁשִּנְקָרא ,ֵמַהְּׁשִמיִני ְקֻדָּׁשה ָעָליו ּוַמְמִׁשיְך ַהֵחֶפץ ֶאת ְמַקֵּדׁש ַהֶּנֶדרֶׁש ָׁשם ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ַהְּׁשִמיִני ֶאת

   .ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַהֶּטַבע ְּבתֹוְך ּפֹוֵעל אהּוְו ַהֶּטַבע ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאלִֹהים ְּדֵׁשם :)כד ברכות( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ֱאלִֹהים ְּבֵׁשם ִנְׁשָּבִעים  

, )ז, שמות כ( " ַלָּׁשְואָךֱאלֶֹהי' לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה"ל ֶאת ַהִּדְּבָרה ֶׁש, ְּדָלֵכן ִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ַּבֲעֶׁשֶרת ַהִּדְּברֹות

ָּכְך , ּוְכֵׁשם ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשמֹר ַׁשָּבת. ִּדְׁשֵניֶהם ַׁשָּיִכים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, )שם ח( "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו"ַלִּדְּבָרה ֶׁשל 

 ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת ֶאת .)שבת ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַהִּנְׁשָּבע ַלֶּׁשֶקר ּפֹוֵגם ִּבְכבֹוד ַהַּׁשָּבת ַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבעְּד. ָצִריְך ֶׁשּלֹא ִלָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר

ְׁשבּועֹות ֶכת ָׁשבּועֹות ַלִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ְּבַמֶּס,  ַאְרַּבעןְיִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתִים ֶׁשֵהַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 

ְולֹא ְלִחָּנם ִּתְּקנּו ְׁשלֶֹׁשת . ַּבת ְיִחיָדה, ִהיא ְׁשִכיָנה', ְׁשבּוַעת ה :)משפטים קטו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  . ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע

  ָמִצינּו

ִנְרֶאה 



ב 

 ' וכו.ְׁשבּוָעה ֶׁשִהְׁשַּתְּתָפה ָּבֶהם, ת ְיִחיָדהַּב, ְׁשלֶֹׁשת ַעְנֵפי ָהָאבֹות, ֶׁשל ַׁשָּבת' ֶאָּלא ש, ְּבֵני ָאָדם ִלְפטֹר אֹותֹו
ְמַקֵּׁשר ֶאת ִעְנַין ר ַהּזַֹהים ֶׁשִארֹוְו ְׁשבּוָעה ִהיא ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה ּכֶֹתל ַמֲעָרִבי ְמגּוִרים ֶׁשָּלּה

  ָאבֹות ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהַּׁשָּבת ָּכְך ְׁשבּוָעה ְצִריָכה ַהָּתָרה ַעל ְיֵדי ' ְּכֵׁשם ֶׁשגֶׁש .יִבָרֲעַּמַהל ֶתּכֹם ַהִעְו ַּׁשָּבת ִעם ַהְּׁשבּוָעהַה

 .ֲאָנִׁשים' ג  

ין ּוַמְתִחיִל, ֶׁשִּמָּׁשָעה ֲחִמיִׁשית ֶׁשל יֹום ַהִּׁשִּׁשי ִנּתֹוֵסף ְקֻדָּׁשה ָּבעֹוָלמֹות )'כו' בראשית ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן מּוָבא . ָסמּוְך ַלֲחצֹות' ַהְיינּו ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַמְתִחיָלה ִמָּׁשָעה ֲחִמיִׁשית ֶׁשל יֹום ו. ֵהם ַלֲעלֹות

, ָהָאבֹות' ַמן ֶזה ׁשֹוָרה ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ַעל ְיֵדי גְּדִבְז, ִנְמָצִאים ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ַאַחר ֲחצֹות' ַּבְּסָפִרים ֶׁשְּביֹום ו

א ת הּוָּבַׁשה ְוָעבּול ְׁשד ֶׁשֹוּסַהר ֶׁשַהּזַֹה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ .ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ַּבַּמְלכּות ֶׁשִהיא ַהְּׁשִכיָנה ַּתָּתָאה ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי

  ָאבֹות ' ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהג, ְוזֹאת ַהַּכָּוָנה ֶׁשָהָאבֹות ִנְמָצִאים ַּבּכֶֹתל .יִבָרֲעַּמל ַהֶתּכֹה ַּבָנֹוּתְחַּתה ַהיָנִכְּׁשה ַּבֶרֹוּׁשע ֶׁשַבר ֶׁשָּפְסִּמַה

  . ִנְמֵצאת ַּבּכֶֹתל ַּבְּׁשִכיָנה ַּתָּתָאה  

 ָך ַעְּמל ְלִיְׂשָרֵאיִּכ, תָּבַּׁשל ַהה ַעָרְמֶאֶּנה ֶׁשָּלִפְּתח ַהַסּנֹא ֶׁש"טין שליִרְפה ַסמֹלֹק ְׁשָחְצִי' א רָנְראַמָּקר ִמ"מֹוְדַאָהֵמ

 ו" ָּתת"י ֵּבן"ית ִׁש"ָּבי ַׁשּוּלן ִמֵכְו, י"ִבָרֲעַּמל ַה"ֶתֹוּכַהת "ס, ָּת ָּבָחְרם ָּבר ֲאֶׁשב ַיֲעקֹע ְלֶזַר,ה ְּבַאֲהָבֹוְנַתּת

ְלִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ְנַתּתֹו , תָּבַּׁשת ַהן ֶאֵתנֹו' ם הָּׁשִמּו, םָלעֹוָלת ָּבת ַׁשַּׁשֻדת ְקֶדֶרם יֹוָּׁשֶׁשָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ִלְד. לֶתֹוּכְּבִגיַמְטִרָּיא 

ף ת סֹויַנִחְבִּב, הָּטַמד ְלֵרת יֹוָּבַּׁשל ַהע ֶׁשַפֶּׁשל ַהֶתֹוּכי ַּבִּכ, לֶתֹוּכְּבִגיַמְטִרָּיא  ת"ָּבַׁשי ּוּלל ִמת ֶׁשנֹורֹוֲחת ַאֹוּיִתן אֹוֵכָלְו. ְּבַאֲהָבה

ר ֵמא אֹוהּור ֶׁשַמָאל ֶׁש"ב זצעלֹוֶּלן ִמַמְריֶדל ִּבְּדְנר ֶמָזָעְלי ֶאִּבר ַר"מֹוְדַאל ָהר ַעָּפֻסן ְמֵכְו .הָעָּפְׁשַהף ַהת סֹול ֶאֵּמַסְּמי ֶׁשּוּלִּמַה

א ָנְראַמָּקִמ ר"מֹוְדַאיף ָהִסד הֹועֹוְו. 'תָּבט ַׁשּוּג'ה ָרָזֲח ַּבלֹוה ָנעֹוים ֶׁשִנָבֲאין ָהֵּבל ִמת קֹו ַּבַעֵמֹוא ׁשהּוְו', תָּבט ַׁשּוּג'ל ֶתּכַֹל

. לֶתֹוּכְּבִגיַמְטִרָּיא  י"ִוֵּלה ַה"מֹלְֹׁשר ֵּבַחְמם ַהם ֵׁשד ִעַחַי, יִדה דֹוָכְלל ֶׁש' ם לֵהֶׁש' יִדה דֹוָכְל'ת ַהאֹוָקיְסל ִּפת ֶׁש"רָהא ֶׁש"שליט

ל ל ָּכת ֶׁש"רן ָהֵכְו. לֶתּכֹ ַהְךֶרה ֶּדָאָּבֶׁש תָּבַּׁש ַהְקֻדַּׁשתת ל ֶאֵּבַק ְלםלֹוָׁשי ְבִאּבֹים ִרְמ אֹול"ֶתֹוּכז ֶמֶרי ָהֵרֲחַאֶׁשינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר

  ְּבִגיַמְטִרָּיא , ְזמֹורִמ , ָמָלְךה"הָֹוְי ,ְזמֹורִמ,  ָמָלְךה"הָֹוְי, ירּוִׁש, ְנַרְּנָנה ְלכּו ,יִדה דֹוָכד ְלת ַעָּבת ַׁשַלָּבַקים ְּבִרְמאֹוים ֶׁשִרמֹוְזִּמַה

   .תָּבַּׁשת ַהַלָּבת ַקים ֶאִלְּבַקל ְמֶתּכֹ ַהְךֶרֶּד ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. לֶתֹוּכ  

ים ִאְצֹוּיֶׁש ְּכהָכפּוֲהה ָרצּור ְּבחֹוָאת ְליעֹוִס ְּפהָּמים ַּכִעְסֹוּפג ֶׁשָהְנִּמת ַהר ֶאֵאָבא ְל"א שליטָנְראַמָּקר ִמ"מֹוְדַאיף ָהִסהֹו

 ,הָּלִפְּתח ַהַסנְֹכ ּו,ּה"ָכתֹוְלן  ֵהל"ֶתֹוּכַהת ֹוּיִתאֹו ְךּוּפִהי ִּכ, לֶתּכֹר ַלֶבֵעים ֵמִנְפת ִּביֹוְהר ִלָבים ְּכִצרֹוז ֶׁשֵּמַרְל, לֶתּכַֹהֵמ

א י הּוִבָרֲעַּמל ַהֶתּכַֹהֶׁש) רנא' ע' ל"אוצרות רמח'(ל "ָּברמחא ָבי מּוֵרֲהף ֶׁשיִסהֹוה ְלֶאְרִנ ְו. ָּתִכיןְלתֹוָכּהְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה 

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִציץ ֶאת ָהָאָדם ֶלָעִתיד ָלבֹוא  )א, ר יח"ויק( ַּבִּמְדָרׁש ינּוִצָּמ ֶׁשמֹוְכּו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבז ֶׁשת לּויַנִחְּב

   . ָּתִכיןְלתֹוָכּהה ֶּכְז ִנל"ֶתֹוּכַהֵמּו, ייִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהֵבד ְלסֹוה ְים ֶזקֹוה ָמֶיְה ִיְךָּכ. ִמּלּוז ֶׁשל ִׁשְדָרה  

 ׁשֵיְו, יםִתֵּמת ַהַּיִחְתף ִּבּוּגה ַהֶנָּביו ִיָלָעְו, זא לּוָרְקִּנר ַהֶבֶּקד ַּבָחם ֶאֶצר ֶעַאְׁשם ִנָדָאָּב: ל"ַחְמַרי ָהֵרְבת ִּדֶא

, יִבָרֲעַּמל ָהֶתֹוּכר ַהַאְׁש ִנׁשָּדְקִּמית ַהֵבא ְּבן הּוֵכְו, יֵמְרַגא ְדָלְבאת ֶהֵרְקִּניא ַהִה ְוׁשֶפֶּנַהק ֵמֶלם ֵחם ַּגָׁש

ן ֵכ ְו.יֵמְרַגא ְדָלְבאת ֶהֵרְקיו ִנָלה ָעָרֹוּׁשה ַהָּׁשֻדְּק ַהּהָתאֹוְו, אבֹיד ָלִתָען ֶלָיְנִּבה ַהֶנָּביו ִיָלָעז ֶׁשּוּלה ַהד ֶזא סֹוהּוְו

 ֶזה יּוָבן ,ל ְקֻדָּׁשה ִראׁשֹוָנה ִקְדָׁשה ְלַׁשְעָּתּה ְוִקְדָֹשה ֶלָעִתיד ָלבֹא"משאז )יומא(ל "יַזִרֲאָהְל' ס"ַּׁשי ַהֵטּוּקִל'א ְּבָבמּו

ל " ֶׁשארזדה סֹו ְוֶז,ִׁשימּו ִּבְמקֹוָמּהְּבַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ֶאְצֵלנּו ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָיה ָׁשם ְקֻדָּׁשה ִהיא ַמַּנַחת ָׁשם ְר

ְוֶזה הּוא ְּכֵעין ֶהֶבל ְּדַגְרֵמי ַהִּנְזָּכר ְּבִעְנַין ַהְּתִחָּיה ֶׁשהּוא רֶֹשם אֹור ַהְּנָׁשָמה , ֶׁשּלֹא ָזָזה ַהְּׁשִכיָנה ִמּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי

ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, זא לּוָרְק ִנׁשָּדְקִּמם ַהקֹול ְמָּכי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו  .ִתיד ָלבֹאַהְּקֻדָּׁשה ֶלָען ם ֵּכ ִנְׁשֲאָרה ַגְוָלֵכןֶׁשָהְיָתה ַבּגּוף 

ה יָעִסְּפת ַלֶפֶסה נֹוָּבאת ִסּזֹן ֶׁשֵכָּתִי ְו.זּוּלַּבז ֶׁשת לּויַנִחא ְּבל הּוֶתּכֹ ַה,"ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה" )יט, בראשית כח(

  ְוֵכן ַהָּכתּוב  ."ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו"ק סּוָּפד ַהסֹוְּב, יןִּלִפל ְּתר ֶׁשֶׁשם ֶקקֹוְמִּב, רחֹוָאאת ָּבֵצְמז ִנּוּלַהם ֶצי ֶעִּכ, רחֹוָאְל

  .יִבָרֲעַּמל ַהֶתּכֹל ַהז ַעֵּמַרְמַה, ן"ֶאֶבת "ר" לּוזְּבַלי ֵאְרָאה ִנ ")ג, שם מח(  

ֶאָּלא ַרק ,  ַהְּמֻקָּבִלים ֵיׁש ֶעֶצם ָּבָאָדם ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמּׁשּום ֲאִכיָלהָּכְתבּו )ה שנייה ויצאשנ(' י ַחיׁשן ִאֶּב'ר ֶפֵסְּב

מּוָבא 

י ִּתְעַמֶׁש

ד עֹוְו

 ְוָנִביא

א ָבמּו



ג 

ְוַגם , ְוהּוא ִנְקָרא ַנְסכֹוי, ְוֶעֶצם ֶזה ִנְׁשָאר ַקָּים ַּבֶּקֶבר ְוֵאין ׁשֹוֵלט ּבֹו ִרָּקבֹון, ְרִביִעית ְּדמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִמן ְסֻעָּדה

ה יָרִאְׁשיא ַמִהת ֶׁשֶקֶּלַּתְסִּמה ֶׁשָּׁשֻדל ְקָכל ְּבָל ְּכׁשֵיְּד, הָּכְלה ַמֶּוַלת ְמַּדֻעְסז  ִלּוּלם ַהֶצין ֶער ֵּבֶׁשֶּקת ַהר ֶאֵאָבה ְלֶאְרִנ. א לּוזִנְקָר

ה ָּנֶּמִּמֶׁש, הָּכְלה ַמֶּוַלת ְמַּדֻעְס ִּבימּוִׁשה ְריָרִאְׁשיא ַמִה, תָּבי ַׁשֵאָצמֹוְּב תָּבַּׁש ַהְקֻדַּׁשתת ֶקֶּלַּתְסִּמֶׁשְּכם ֶׁשֵׁשְכּו. ראֹוָה ֵמימּוִׁשְר

ת ֶדֶרֹוּיֶׁש ְּכׁשֶפֶּנת ַהֶרֶּׁשַקְתם ִמָּׁשז ֶׁשּוּלם ַהֶצֶע ְּבימּוִׁשה ְריָרִאְׁשיא ַמף ִהּוּגַהה ֵמָמָׁשְּנת ַהֶקֶּלַּתְסִּמֶׁש ְּכְךָּכ, לחֹוי ַהֵמת ְיֶׁשים ֵׁשִקְניֹו

, זּוּלם ַהֶצת ֶעיַנִחְב ִּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ַּבימּוִׁשיר ְרִאְׁשב ִהַרֱחֶּנ ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהֵּבן ֵכְו. אבֹיד ָלִתָעת ֶליֹוְחר ִלזֲֹחם ַּתָּׁשִמּו, רֶבֶּקת ַּביֹוְהִל

ין ר ֵּבֶׁשֶּקַלא ָלְפם ִנַעד ַט עֹוׁשה ֵיי ֶזִפְלּו. אבֹיד ָלִתָעי ֶליִׁשִלְּׁש ַהׁשָּדְקִּמית ַהה ֵּבֶנָּבם ִיָּׁשִמּו, תלּוָּגן ַהַמְזל ִּבֵאָרְׂשים ִיִקְנם יֹוָּׁשִמּו

יא  ִהֹוּבם ֶׁשקֹוָּמַהה ֵמָאיא ָּבִהן ֶׁשיָוֵּכ, לֶתּכֹ ַהְךֶרם ֶּדָלעֹוה ָלָא ָּבְּקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבתם ֶׁשַעַּטא ַהָפה גּוֶזְּד, ׁשֶדת קָֹּבַׁש ְלַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי

ת ָּבַּׁשל ַהי ֶׁשִלָלְּכ ַהימּוִׁשְרָה, ׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּב ֶׁשימּוִׁשד ְרסֹוא ְּבל הּוֶתֹוּכַהן ֶׁשיָוֵכְו, תֶמֶדֹוּקם ַהַעַּפ ַּבימּוִׁשה ְריָרִאְׁשִהה ְוָקְּלַּתְסִה

ת ָּבַּׁשת ַהַּׁשֻדת ְקֶקֶּלַּתְסל ִמֶתֹוּכַּבן ֶׁשיָוֵכְו, ר אֹותֹו אֹוםת ֵהָּבַׁש ְוׁשָּדְקִּמית ַהֵּבר ֶׁשֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, לֶתֹוּכ ַּבׁשֵּי ֶׁשימּוִׁשְרר ָלֵּבַחְתִמ

ע ַצְמֶאם ְּבת ַּגָּבת ַׁשיַנִחְבא ִּבהּו, לֶתֹוּכן ַהֵכָל ְו.תֶמֶדֹוּקת ַהָּבַּׁשל ַה ֶׁשימּוִׁשְרָהת ֵמָּבב ַׁשֶרל ֶעָכת ְּבֶׁשֶּדַחְתיא ִמם ִהָׁש, יתִלָלְּכַה

, םָלת עֹויַנִחם ְּבֵה, ְסֻעַּדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכהּו, םָדָאז ָּבּוּלם ַהֶצֶעְו, לֶתּכַֹהֶׁש ינּוֵרָבְדא ִלֵציֹו. תָּבל ַׁש ֶׁשימּוִׁשְרה ָהֶרֹוׁשם י ָׁשִּכ, ַעבּוָּׁשַה

ים ִאת ָּבָּבי ַׁשֵאָצמֹוְּבת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשאן ִהָּכִּמן ֶׁשֵכָּתִיְו. הָנָּׁש ַּבְמַלֶּוה ַמְלָּכהּו, ׁשֶפֶּנז ַּבּוּלַהם ֶצֶע, םָלעֹו ָּבלֶתּכַֹה; ׁשֶפֶנ, הָנָׁש

ין ר ֵּבֶׁשֶּקת ַהר ֶאֵאָבה ְלֶאְרם ִנַעד ַטעֹו ְו.ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִביד א סֹות הּוָּבי ַׁשֵאָצי מֹוִּכ. ַעבּוָּׁשת ַהילֹור ֵלַאְּׁשר ִמֵתל יֹוֶתּכֹל ַּבֵּלַּפְתִהְל

  א ל הּוֶתּכַֹהן ֶׁשיָוֵכְו. תָּבת ַׁשֹוּדֻעְּסן ִמיזֹוז ִנּוּלם ַהֶצֶעת ֶׁשַחה ַאיָטי ִׁשִפְל'  קּבֹר ַיַבֲעַמ'א ְּבָבמּוְּד, ׁשֶדת קָֹּבַׁשְל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי

  .תָּבת ַׁשיַנִחְבא ִּבהּו, זּוּלם ַהֶצת ֶעיַנִחְּב  

ה ָּׁשֻדְּקם ַהקֹוא ְמ הּוׁשָּדְקִּמית ַהֵּב, הָנָׁשם ְוָלת עֹויַנִחם ְּבת ֵהָּבַׁש ְוׁשָּדְקִּמית ַהֵּב ֶׁש)ב, שבתות ט(' רָכׂשָּשי ִיֵנְּב'ר ֶפֵסְּב

 תם ֶאת ַּגַחַקה לֹוָנָּׁשַהן ֶׁשיָוֵּכ, תָּבַּׁשת ַהַּׁשֻדת ְקֶרֶּבַגְת ִמׁשָּדְקִּמית ַהין ֵּבֵאֶׁשְכּו. הָנָּׁש ַּבׁשדֹוָּקן ַהַמְּזיא ַהת ִהָּבַׁשְו, םָלעֹוָּב

ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי " )ל, ויקרא יט(ְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ַּבָּכתּוב ת ֶאֵכן ָמִצינּו ֶׁשַהּתֹוָרה ּכֹוֶלֶלת ְו. םָלעֹול ָהק ֶׁשֶלֵחַה

 ְּבִחיַנת ָזכֹור ְוָׁשמֹור ָלֵכן ַהּתֹוָרה ּכֹוֶלֶלת אֹוָתם  ְמָפֵרׁש ְּדִבְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ָהֵאּלּו ֵיׁש)ב, ויקרא כו(ְוַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . "'ִּתיָראּו ֲאִני ה

.  ְּבֵעֶמק ַהָּבָכאֶׁשֶבתַרב ָלְך . קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה.  ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכהִמְקַּדׁש' יִדֹוה ּדָכְל'ח ַהַסנֹז ְּבֶמ ֶרׁשֵּיה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. ַיַחד

' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. אָכָּבק ַהֶמֵעאת ְּבֵצְמת ִנלּוָּגן ַהַמְזִּבֶׁש ַׁשָּבתת יַנִחא ְּב הּוׁשָּדְקִּמית ַהֵּבֶׁש

ה ָּמל ַּכ"זצס קּויְנש ִּפ"גרי ָהֵרְפִסת ְּבאֹוָבן מּוֵכְו. ִפָּלהְּתִית ַּבֶדה ָׂשר ַהֵׁשמֹות ֶׁשֵּיׁש ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ' ת ַהד" רת"ַהַּׁשָּב ֶׁש)ויקהל

, ןָחְלֻׁש, הָרֳהָטה ְויָצִחְר, ןָתָקָלְדַהת ְורֹוֵּנת ַהַבָטֲה, יםִדָחֻיים ְמִדָגְּב, תנֹוֹות ֲעיַלִחְמ: ןגֹוְּכ, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבת ְלָּבין ַׁש ֵּבׁשֵּית ֶׁשלֹוָּבְקַה

ְראּוָיה ִמְצַות ַׁשָּבת ֶׁשִּיָּתֶלה ִקּיּום ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  .ַרֵּבינּו ַּבְחֵייְל 'ַּכד ַהֶּקַמח'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תָּבא ַׁשָרמֹו ּוׁשָּדְקא ִמָרמֹו

ִאם ֵּכן , ֶאת ַהַּׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ַעד ֶׁשִחְּללּו ְולֹא ָּגלּו, ְוֻחְרַּבן ַהִּמְקָּדׁש ַעל ִחּלּוָלּה, ַעל ְׁשִמיָרָתּה

ָּתלּוי ְּבעֶֹנׁש ִחּלּול ַׁשָּבת ְוַהְּגֻאָּלה  ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשַהָּגלּות. ַהִּמְקָּדׁש ָּתלּוי ִּבְׁשִמיַרת ַׁשָּבתית ֵּבִּיְהֶיה ִקּיּום ֶׁש ָראּוי

ם יֶהֵנל ְׁש ֶׁשימּוִׁשְר ָהַעּוּדן ַמָבמּו, ר אֹותֹום אֹו ֵהׁשָּדְקִּמית ַהֵבת ּוָּבל ַׁשר ֶׁשאֹוָה ֶׁשינּוִאָרי ֶׁשֵרֲחַאְו .ְּתלּוָיה ִּבְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת

  .ׁשָּדְקִּמַה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֶתּכֹ ןֵכְו .ילֵעְלִדי ְּכִבָרֲעַּמַהל ֶתֹוּכד ַּבֵחַאְתִמ

 אהּו ,לֵאתּוְּב אָּיִרְטיַמִגְּב תֵמ הֶאְרִנ אהּוֶׁש יִּפ לַע ףַאְּד ,הָאָּמַר לֵאתּוְּב אָרְקִנ זּוּלַה םֶצֶעֶׁש 'בקֲֹעַי יתֵּב' רּוּדִסְּב

 אהּוֶׁש לֵא םֵּׁשַה ינּוְיַה ,לֵא לתּוְּב תֹוּיִתאֹו לֵאתּוְבִּד הֶאְרִנ ןֵכְו .יםִּיַחַה ׁשֶרׁשֹ אהּו תֶמֱאָה יִּפ לַעֶׁש ןיָוֵּכ ,איַּמַר

 ֶׁשל ִּבּתֹו ַּבת ,"ְּבתּוֵאל ַּבת" .)קלז תולדות( רַהּזַֹּב נּויִצָמ ןֵכְו .אבָֹל ידִתָעֶל הֶּלַּגְתִיְו ,כֹותֹוְּב םתּוָס יםִּיַחַהְו דֶסֶחַה ׁשֶרׁשֹ

 מֹוְּכ ,לֵא יתֵּב םֵׁשְּב זלּו ירִעָל אָרָק בקֲֹעַּיֶׁש 'סָחְנִּפ ְׁשִביֵלי' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ל"ֵא םֵׁש לַע זֵּמַרְמ לֵאתּוְּבֶׁש יםִארֹוְו .ֵאל

 לַע זֵּמַרְל ".ָלִראׁשָֹנה ָהִעיר ֵׁשם לּוז ְואּוָלם ֵאל ֵּבית ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם תֶא ַוִּיְקָרא" )יט ,כח בראשית( בתּוָּכֶׁש

   ,לֵאתּוְבִּב תאֹוָצְמִנ לֶתֹוּכִמ תֹוּיִתאֹו 'גֶׁש יםִארֹוֶׁש זֶמֶר ׁשֵי אןָּכ םַגְו .לֵא םֵׁשְו לֵאתּוְּב םִע זּוּלַה לֶׁש ַהֶּקֶׁשר ׁשֶרׁשֹ

  .לֶתֹוּכַל זֶמֶר ׁשֵי יכֹוְסַנְּב ןֵכְו .יִבָרֲעַּמַהְּב זָמְרִנ הָאָּמַרְו  

א ָבמּו

 אָבמּו



ד 

ר ֵאֵבּו. " ִאם ָּתׁשּוב ַוֲאִׁשיְבָך ְלָפַני ַּתֲעמֹד ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה'הּכֹה ָאַמר " )יט, ירמי טו(

י ֵדל ְי ַעינּוְיַה, ל"ָמת ֹוּיִת אֹוְךתֹו ְּבז"לּות ֹוּיִת אֹוּה ָּבׁשֵּי ֶׁש"ִמּזֹוֵלל"ת ַבת ֵּתא ֶא"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"הרה

  . 'ל הב ֶאּוׁשל ָלֵלֹוּזר ִמָקים ָייִאִצז מֹוָא, יבִבָּסִּמת ֶׁשֹוּפִלְּקת ַהים ֶאיִדִרמֹוים ּוִלָמּו, זלּוד סֹויא ְּבִהה ֶׁשָּׁשֻדְּקת ַהַּדֻקְנים ִליִעִּגַּמֶׁש

  . יִלָלְּכז ַהּוּלם ַהקֹוְמִּב, םָּלל ֻּכי ֶׁשִדהּוְּיץ ַהיצֹוִּנק ַהָלְדִנְו, לֵלֹוּזר ִמָקים ָייִאִצ מֹוּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִביַּבת ֶׁשּוּיִמְׁשַגְּבל ֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכְו  

ָמּה ֶׁשל ֵלָאה ֵּפרּוׁש ְׁש, "ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשֹוָנה" )שופטים שנט(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'ְּב

ל ֶׁשֵּיׁש ֶעֶצם ֶאָחד " חזּוׁשְרְלִפי ֶׁשֵּפ, ְוִנְקָרא ֵׁשם ֶזה. ִנְקָרא לּוז, ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא ֵלָאה ֶׁשָּבֲאִצילּות

ְוָהֶעֶצם ֶזה , אבֹד ָליִתָעֶלּוִמֶּמּנּו ִמְתַּגֵּדל ּגּוף ָהָאָדם , ִּבְמקֹום ֲהָנַחת ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשֵאינֹו ִמְתַרֵּקב ְלעֹוָלם

א ז הּוּוּלים ֶׁשִארֹו ְו. לּוזאתֵרָלֶזה ִנְק, ִּבְמקֹום ֲהָנַחת ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִּלין, א" ִהיא ֵמֲאחֹוֵרי זֶׁשֵּלָאהּוְלִפי . ִנְקָרא לּוז

ן ֶפאֹין ְּבִּלִפת ְּתַוְצם ִמ ָׁשיםִמְּיַקְּמֶׁש, זּוּלם ַהקֹוא ְמהּו ֶׁשַּמֲעָרִביּכֶֹתל ַהַּב, ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותן ֵכָּלן ֶׁשֵכָּתִיְו, יןִּלִפל ְּתר ֶׁשֶׁשד ֶקסֹו

  ד א סֹוה הּום ֶזקֹוי ָמִּכ', כּו ְוכּוא ָז לֶֹׁשֲעַדִיןים ִדיהּוין ִלִּלִפים ְּתיִחִּנַמּו, יןִּלִפם ְּת ָׁשיַחִנָהה ְלָוְצר ִמי ַּבֵרֲעים ַניִאִב ְמינּוְיַה, דָחֻיְמ

  . רָקְיים ִאָרְקִּנין ֶׁשִּלִפל ְּתז ַעֵּמַר ְמ"לְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵל" לֶתּכֹל ַה ַענּוְרַאֵּבב ֶׁשתּוָּכן ַהֵכְו, יןִּלִפל ְּתר ֶׁשֶׁשֶק  

ֶׁשִהיא ֻנְקָּבא , ֶרףֵהם רֹוְמִזים ִלְבִחיַנת ֵלָאה ֶׁשִהיא ָּבעֹ,  ַהִּנְקָרִאים לּוִזיםֱאגֹוִזים )פה(' ן"ָרֲהי מֹוֵטּוּקִל'ְּב

י " ַרִׁשֵרׁשְוֶזהּו ֶׁשֵּפ. ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ְקָראֹו ֵּבית ֵאל, ְוַאַחר ָּכְך ִנְכָנִסין ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִראׁשֹוָנה

, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת עֶֹרף, א ָקְדקֹדְׁשֵּתי ְּפָעִמים ַנֲחמּו ִּגיַמְטִרָּי". ַנֲחמּו ַנֲחמּו"ְוֶזהּו . ֶׁשֶּדֶרְך לּוז ִנְכָנִסין ְלֵבית ֵאל

ּוְכֶנְגּדֹו ְּבִאיַלן ,  ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום ֶׁשֵּבין ַהְּמָצִריםֶׁשֵהםְוֶזהּו ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות . ֶׁשַעל ָיָדּה ִנְכָנִסין ְלֵבית ֵאל

, ִּכי ַהֵּביָצה ִנְגֶמֶרת ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום, ְׁשָעה ְּבָאבִּבְׁשִביל ֶזה נֹוֲהִגין ֶלֱאכֹל ֵּביָצה ַּבְּסֻעָּדה ַהַּמֶפֶסֶקת ְּבִת. לּוז

ְוֶזהּו ָהֶעֶצם . ּוְכֶנְגּדֹו ְּבִאיַלן לּוז',  ַּתְרְנגֶֹלת מֹוֶלֶדת ְלֶעְׂשִרים ְוֶאָחד יֹום ְוכּוְבָרָכהִזְכרֹוָנם ִל, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו

ְוֶזהּו ִעָּקר .  ַהֵּמִתיםתּוִמֶּמּנּו ִיְתַחֵּדׁש ִּבְנַין ַהּגּוף ִּבְׁשַעת ְּתִחַּי, ַאַחר ִּכְליֹון ַהּגּוףֶׁשִּיָּׁשֵאר , לּוז ֶׁשֵּיׁש ְּבעֶֹרף ָאָדם

ְוִהֵּנה ַבּבֶֹקר ", ֶׁשהּוא ֵעת ַהְּתִחָּיה, "ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר"ִּכי ַעל ַהּגּוף ֶנֱאַמר ', ַנֲחמּו ַנֲחמּו'ְּבִחיַנת , ֶנָחמֹוֵתינּו

ּוְמבָֹאר  . ַנֲחמּוַׁשַּבת נ ָראֵׁשי ֵתבֹות"עֶֹרף ִּגיַמְטִרָּיא ש.  ָיָדּה ִנְתַּבֶּנה ַהּגּוףלֶׁשַע,  ַהְינּו ֶעֶצם לּוז,"ה ִהיא ֵלָאהְוִהֵּנ

  ת ִיַּבה ַהֶנָּב ִיּוּנֶּמִמּו, יםִרָצְּמין ַהֵבן ְּבָּבְרֻחר ַהַחף ַאֶרעֹ ָּבנּור ָלַאְׁשִּנר ֶׁשאֹוד ָהא סֹוהּוֶׁש, יִבָרֲעַּמל ַהֶתּכֹא ַהז הּוּוּלַהֶׁשִלְדָבֵרינּו 

  . מּוֲחת ַנָּבד ַׁשסֹוי ְּביִׁשִלְּׁשַה  

י ל ִּפַע ּוְמבָֹאר. " עֵֹמד ֲעֵלֶהםָךַוֲעָנְנ" )יד, במדבר יד(ָּכתּוב ַהְּבִגיַמְטִרָּיא  לֶתֹוּכֶׁשא " שליטאָנְראַמָּקִמ ר"מֹוְדַאָה יףִסהֹו

   ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ, ם ָׁשׁשָּדְקִּמית ַהה ֵּבָיָהי ֶׁשֵנְפִּלד ִמעֹו, ןָנָעד סֹויא ְּבה ִהם ֶזקֹוָמה ְּביָנִכְּׁשַהֶׁש' הָּכ ֻסַחְׁשַמל' ֲאַמרְּבַמ ְּדָבֵרינּו

  .  ָרָאה ָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהָהר, ַמה ָרָאה"ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹוק" )ז, ר ט"קה( ׁשָרְדִּמַּב  

 ֶׁשְּמַקֵּׁשר :)שמות ה( רַהּזֹי ַהל ִּפר ַעָאבְֹמּו. דסֹוְיַּבד ֶׁשסֹוְיְּבִגיַמְטִרָּיא  לֶתֹוּכַה ֶׁשא"א שליטָנְראַמָּקִמ ר"מֹוְדַא ָהיףִסהֹו

 ְמַסֵּמל "הֶז" ְו.ל ַהַּמֲעָרִבי ִעם ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשּלֹא ָזָזה ֵמַהּכֶֹת"ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו" ַּבָּכתּוב "ָּכְתֵלנּו"ֶאת ַהִּמָּלה 

 ַהַּמֲעָרִבי הּוא ְׁשֵּתי ּכֶֹתל ֶׁש:)משפטים קטז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . )ראה 'פ( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן'ַל 'ַהְּבִרית ַמְלַאְך' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא ַהְיסֹוד ֶאת

ַחְׁשַמל 'ְּבַמֲאַמר  נּוְרַאֵבּו. "ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים" ְמַרֵּמז ַעל ַהָּכתּוב ֵּתל ְו,ו"כ ְּכִמְנַין ה"ֲהָוָיו ְמַרֵּמז ַעל ֵׁשם "כ, ו ֵּתל"כִמִּלים 

' הֶשח מַֹמְׂשִי'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשה ְלֶזְו .ֶׁשָּכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַׂשֲערֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 'ּתֹוָרה

, ֶׁשִאְלָמֵלא רֶֹשם ַהְׁשָרַאת ְׁשִכיָנתֹו ַּבָּמקֹום ַהִּנְבָחר, ִעַּקר ִּבְנַין ַהַּבִית ָהָיה ִּבְׁשִביל ַהֻחְרָּבן ְוַהָּגלּות )ודיפק(

ית ן ֵּבַיְנר ִּבַּקִעם ֶׁשייִלִהְביו ַמָרָבְד ּו.לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַקֵּיםם לֹוָׁשס ְוַח, ְּכָאְמָרם לֹא ָזָזה ְׁשִכיָנה ִמּכֶֹתל ַמֲעָרִבי

 א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו. תלּוָּגן ַהַמְזִּב יִבָרֲעַּמל ַהֶתּכַֹהה ֶיְהל ִיֵאָרְׂשם ִיַעְּליל ֶׁשִבְׁשה ִּבָי ָהׁשָּדְקִּמַה

. לֶתֹוּכת ֹוּיִתאֹו" ֵּתֵלכּוִאם ְּבֻחּקַֹתי ") ג, ויקרא כו(ב תּוָּכַהֶׁש' יםִּים ַחִיר ַמֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָכָרְּבן ֵתְוְּבִגיַמְטִרָּיא  לֶתֹוּכֶׁש

   "ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוֲמִמּיּות"ו " ְוִסֵּים ְּבָתי,"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו"ף " ְּבָרכֹות ָּפַתח ְּבָאֶל)תנחומא ראה ג( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו

  .ֶׁשַפעְּבִגיַמְטִרָּיא  לֶתּכֹ ןֵכְו .ו"ף ְוַעד ָּתי" ָּבאֹות ֲעֵליֶהם ֵמָאֶלתֶׁשַהְּבָרכֹו  

ב תּוָּכ

א ָבמּו

א ָבמּו

ד עֹוְו

ד עֹוְו



ה 

ת " רה"כף ַדא ְּבָרְתא ַּבָבא ָּבָרָמְּג ַּביַעִפמֹו, בָרֲעַּמה ַּביָנִכְּׁשַהל ֶׁש"ַזר ֲחַמֲאַּמ ֶׁשא"א שליטָנְראַמָּקִמ ר"מֹוְדַא ָהיףִסהֹו

 .)ברכות סד(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו ".ֵלְך ְלָׁשלֹום" )יח, שמות ד(ָּכתּוב ַהְּבִגיַמְטִרָּיא  לֶתֹוּכיף ֶׁשִסד הֹועֹוְו. יִבָרֲעַּמַהל ֶתֹוּכ

  ָאַמר לֹו ֶׁשֲהֵרי ִיְתרֹו ֶׁש". ֵלְך ְלָׁשלֹום"ֶאָּלא , "ֵלְך ְּבָׁשלֹום", ַאל יֹאַמר לֹו, ַהִּנְפָטר ֵמֲחֵברֹו, ָאַמר ַרִּבי ַאִּבין ַהֵּלִוי

  .ָהַלְך ְוִנְתָלה, "ֵלְך ְּבָׁשלֹום", ֹוםָּדִוד ֶׁשָאַמר לֹו ְלַאְבָׁשל, ָעָלה ְוִהְצִליַח, "ֵלְך ְלָׁשלֹום", ְלמֶֹׁשה  

   יאִה ,בּוְרָח הָמ יֵנְּפִמ יִנֵׁשְו ןֹואׁשִר ׁשָּדְקִמ לַע תֶרֶּבַדְּמֶׁש בָאְּב הָעְׁשִּת לֶׁש אָיְגּוּסַהֶׁש א"שליט אנֹוָיִצְרַמ ףֵסיֹו 'ר ג"הרה

   .בָא 'ט םיֹוְּב דַלֹוּנֶׁש יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ לֶׁש מֹוְׁש ,יםִּיַח ְּבִגיַמְטִרָּיא אהּוֶׁש .בָא 'ט םיֹו תֹוּיִתאֹו ,'ב 'ט אָמיֹו תֶכֶּסַמְּב

 יםִּלִּמת ַהֶא, םָהָרְבַאץ ְלֶרָאת ָהַחָטְבַהה ְויָלית ִמִרת ְּבַׁשְרַפים ְּבִא רֹוּהא ָּב"שליטן סֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהה ֵמָלְבַט

 ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכ ּו.תָּבַׁש ְועַבֶׁשר ָּפְסד ִמסֹוא ְּבל הּוֶתּכַֹה ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ. תֹוּיִת אֹו70ג ּוּלִדְּבם "ִיַלָׁשירּול ִּב"ֶתֹוּכַה

  .תמֹוֵׁשים ִעְבִׁשם ִיַלָׁשירּו ִלׁשֵּי ֶׁש)יא, ר יד"במדב( ׁשָרְדִּמַּב
  

 

 ָזָזה ּהיָנ ָּתִמיד יֹוִנים ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ּוִבְפָרט יֹוִנים ְלָבנֹות ְלַרֵּמז ַעל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשֵאןָנְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֶּיְׁש

ים ִבָׁשֹוּתַהֶׁש, היָקִּתַעיר ָהִעב ָהַׁשֹוא ּת"שליטן ֶזְים ַאָהָרְבַא' ם רְׁשְּבן ָׁשַמְעִּתי ְוֵכ. ִמָּמקֹום ֶזה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת יֹוָנה

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמַאְנֵׁשי . יּוא ָהט לַֹעְמים ִּכִנם יֹוַּג, לֶתֹוּכים ַּבִדהּו ְייּוא ָהּלֶֹׁשח ְּכ"ד תשכח ַע"ים תשִנָּׁשַּב ֶׁש לֹורּוְּפים ִסִּיִבְרַעָה

ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו . ֶׁשֵאין ָהרּוַח ֻמְרֶּגֶׁשת ִּבְׁשָאר ְמקֹומֹות ְּכָללְּכֲאִפּלּו ְּבָיִמים ַחִּמים , ּכֶֹתל ֶׁשַּבּכֶֹתל ָּתִמיד ֻמְרֶּגֶׁשת ְנִׁשיַבת רּוַחַה

ְוֵכיָון ֶׁשַּבּכֶֹתל ֵיׁש . ִנית ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים רּוחֹות ֶׁשָהרּוַח ַהַּגְׁשִמית ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהרּוַח ָהרּוָח'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל 'ְּבַמֲאַמר

ב "רעָהֵמ' ןֹוּיי ִצֵכְרַּד'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ָּתִמיד רּוחֹות רּוָחִנִּיים ָּדָבר ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֵּיׁש ָּתִמיד רּוַח ַּגְׁשִמית

ל  ֶאְךֵלם ֵּתֶרֶט ְּבַחל רּוי ָכים ִּכִרְמאֹוְו, םִיַלָׁשירּות ִּבבֹוְׁשנֹות ְואֹום ָּבָלעֹוָּבת ֶׁשחֹורּול ָהָכְו )יז' א(א ָרנּוְטְרַּבִמ

את ֵצְמם ִנָּׁשן ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .םִיַלָׁשירּוִּב' הת ַלוֹוֲחַּתְׁשִהה ְלָאָּב, תֶכֶל ָלַחרּוה ָהָּמה ָׁשֶצְרר ִּתֶׁשם ֲאקֹוָּמַה

ל ח ֶׁשַתֶּפַּבי ֶׁש"גא רֶפ ְּבֵׁשם ֵס'ִמְדַרׁש ָאבֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . יתִמְׁשַּג ַח רּוׁשֵּית ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשה ִמֶז, יתִנָחרּו ָהַחרּוָה

י ִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ןֶדן ֵעל ַּגל ֶׁשַמְׁשַחח ַהַתא ֶּפָצְמם ִנָּׁשֶׁש' רַחְׁשַמל ׁשֹוָפ'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו, הָלדֹו ְּגַחא רּוֵציֹוה ָלֵּפְכַּמת ַהַרָעְמ

 "יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה" )יד, ש ב"שה(ב תּוָּכל ַהא ַע"ין שליטִרְפה ַסמֹלֹק ְׁשָחְצִי' א רָנְראַמָּקר ִמ"מֹוְדַאָהֵמ

, לֶתֹוּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יֹוָנִתי"ת ְּבֹוּייִמִנְּפת ַהֹוּיִתאֹון ָהֵכָל ְו,"ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע" ,לֶתּכֹי ַהֵנְבין ַאת ֵּבֹואָצְמִּנ ֶׁשיםִנֹוּיל ַהז ַעֵּמַרְּמֶׁש

ִהֵּנה  "לֶתּכֹל ַהר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפל ַה ֶׁשְךֵׁשְמא ֶהה הּוֶּזק ַהסּוָּפַהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְכּו. 'ם הֵׁשל ת ַעזֹוְּמַרץ ְמחּוַּב ֶׁשי"ית ֹוּיִתאֹוָהְו

  , לֵאָרְׂשת ִיֶסֶנ ְּכזֹו" יִתָניֹו" :)לך לך פד( ּוְמֻרָּמז ַּבּזַֹהר ".ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים

  .םִיַלָׁשרּו ְיזֹו" עַלֶּסי ַהֵוְגַחְּב"  

  

ד עֹוְו

 יףִסהֹוְו

יא ִבָנְו

ִנְרֶאה 



ו 

  .ה" שנת תשע עדב"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 כיון ש. ג שלנו" היא תשעהזהרב של "תשע שלהבהיר

כמו שהתחילו למנות לפני כאלף שנים , לם כשנה שלמה את השבוע של בריאת העומנו
 גם ל" לפי חזב תקפים" על שנת תשע שהבאנוכל הרמזיםוכן . לפי שיטת בעל המאור

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

 ,הוא מלחמת גוג ומגוגשהשלב הבא אחר כך יחל  ו,שנים של חבלי משיח ולידת משיח
יה  תה]ד"תשע[ג " בתשעוהזהר לא ציין מתי. ד שלנו"ג שהיא תשע"שתהיה בשנת תשע

ל במקומות אחרים "ואף שיש ראיות מחז, בסוף או ,או באמצע, בתחילת השנה, המלחמה
 לא מוזכר תאריך ]ד"תשע [ג"בזהר על תשע,  בסוכות והנצחון יהיההמלחמהגמר ש

 ה" תשע והגמר יהיה בסוכות]ד"תשע [ג"חמה תתחיל בסוף תשעויתכן שהמל. 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. אותם תאריכיםגם לפני מאה שנה הדברים התרחשו ב
, 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 " נתאחדו בעבודה להחיש את ביאת המשיח בשנים תקעע"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
לחמת נפולאון כך בזמנם מ. 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
, כל אלו הם תאריכים של גאולת בעיתה שהיא גאולה בתהליכים כפי שהארכנו במאמר

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

  א"ף שליטֵסע יֹו"גרצ ַה"ראשלן ָהָרל ָמ ֶׁשמֹולֹוֲח

ַּבּכֶֹתל ,  ֶּבן ָּדִודֶׁשָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ֶאת ָמִׁשיַח, רֹועּוִׁש ְּבא"ִסֵּפר ָמָרן שליט, א" תשסִּבְׁשַנת ִּלְפֵני ִּכְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶׁשםַסְרֻּפ

ְוִאם , ֵיׁש ַהְרֵּבה ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה' ָּברּוְך ה,  ֵהִׁשיב לֹו ַהָּמִׁשיַח,ָמַתי ָיבֹא ְּכבֹודֹו ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוָׁשַאל ֶאת ַהָּמִׁשיַח. ַהַּמֲעָרִבי

ג "יף הרהִסהֹוְו . ְולֹא ָרחֹוק ַהָּדָבר,ּוְכָבר אּוַכל ָלבֹא ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, עֹוד ְמַעט', יֹוִסיפּו עֹוד ֲאָנִׁשים ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ִלְפֵני ה

י ִנֲא םלֹוֲח ַבר לֹוַמ ָאיַחִׁשָּמַה ֶׁשר לֹוַמע ָא"גרן ַהָרָּמא ֶׁש"י שליטִפַצן מּוֹוּין ִצֶּב' ג ר"הרהע ֵמַמָּׁשא ֶׁש"יץ שליטִסְרד ֶּפִוָּד' ר

ים ִכֵרְבַאָהים ְוִרחּוַּבל ַהָכיד ְלִּגַּיֶׁשְו ',ת הַדבֹוֲעים ַלִקחֹוְרת ָהה ֶאָרֹוד ּתֵּמַל ְלסּוְּיַּגְתים ִיִכֵרְבַאל ָהָּכה ֶׁשֶצרֹו

ים ִכֵרְבַאָה'ה ֶׁשָרֵזה ְגֶיְהִּתן ֶׁשַמְזִּבז ֶׁשַמ ָריַחִׁשָּמַהא ֶׁש"יץ שליטִסְרב ֶּפַרר ָהֵאֵבּו .'הת ַדבֹוֲעים ַלִׁשָנֲאת ָה ֶאבּוְריָקִו אּוְצֵּיֶׁש

  .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ' סּוְּיַּגְתים ִיִכֵרְבַאָה'ר ַמא ָאהּוח ֶׁשַסּנֹן ַהֵכְו. אבֹא ָיז הּוָא' סּוְּיַּגְתִי



ז 

  ."ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים"

ים ִלָּגֻסים ְמִּנַמם ְזֵה ֶׁשזּוּמַתה ְּב"כ, ד"כים ִמָּיַּבג "ת תשעַנל ְׁשֶׁשים ִרָצְּמין ַה ֵּבייֵמִּב, יםִרְצִּמין ַהֵּב ְךסּוְכ ִסינּוִאָרן ֵכְו

ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים "ב תּוָּכב ַהּום ׁשֵּיַקְתִהְו, הם ֶזיֹות ְּבִיה ַזֵלָעם ֶהה ִעָרְזָח ֶׁשַחל נֹה ֶׁשָנֹוּיד ַהסֹוְבּו, בֶרֶעד ָהסֹוְּב, הָּלֻאְּגַל

א ֶלר ֶּפַבה ְּדֵאְרּו. יםִרָצְּמַהין ֵב ּוםִיַרְצִמן ֹוׁשְּל ִמרצּוְנ ַממֹוְּׁש ֶׁשׁשָד ָחְךֶלם ֶמִיַרְצִמ ְּביכּוִלְמִהְו, הָּלֻאְּגב ַהֶרֶע ְּב"ְּבִמְצַרִים

 ְךֶלה ֶמֶיְהִּי ֶׁשינּוְיַה. הָּלֻאְּגל ַהר ַעֵּבַדְּמֶׁשְּכ, רצּוְנַמם ֵּׁשת ַהיר ֶאִּכְזה ַמָּלֻאְּגל ַהה ַעָנ ָׁש1500י ֵנְפִּלא ִמָפטּון ְקָמְחד ַנֶלֶּית ַהַאבּוְנִּבֶׁש

ץ ֶרד ֶאֶגם ֶנֵחָּלִה ְלאּובָֹּיה ֶׁשָּיִּכְרתּוס ְוַרת ָּפ ֶאְךר ָּכַחיר ַאִּכְזַמּו. הָּלֻאְּגן ַהַמְזאל ִּבֵעָמְׁשִּיים ִמִקָלל ֲחט ַעלְֹׁשִּיר ֶׁשצּוְנם ַמֵׁשְּב

 רָדֲא ַּבְךרְֹדר ִיָדי ֵקיֵכִסְנ. רצּוְנ ַממֹוְׁש ּוְךֶל ֶמּהָדבֹוף ְּכלּוֲא, רצֲֹעים ַיִּמֻאר ְלצּוְנַמן ּודֹוָמ: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. לֵאָרְׂשִי

א ָבן מּוֵכ ְו.ְתָּין ְּבָחְזָקה ְוָׁשִבין טּוְרַּכָּיאֶא ֻחִּקין ַּפְרַסָּיא ְותּוְרַּכָּיאְּב ְסִליְקין ַמְלַכָּיא. רָּדְרַדין ְוִצקֹוְּב רֵדן ָּגהֹוְתיַעִבּו

ְוֵהם ִיְׂשָרֵאל ץ ֶר ַהַּמָּפָלה ְּבִמְצַרִים ֶׁשֵהם ְקרֹוִבים ְלֶאַּקרּוְתִחָּלה ִּתְהֶיה ִע )יז, יחזקאל לב(, הָּלֻאְּגַהן ַמל ְז ַעם"יִּבְלַּמַב

  .ֵני ַהְּצָדִדיםְוָיבֹאּו ָהַאּׁשּוִרים ְוַהַּפְרִסִּיים ִלְנקֹם ִנְקָמָתם ְוִיְּפלּו ֻּכָּלם ְׁש, ָיבֹאּו ָּברֹאׁש ְוִיְּפלּו

 מּוְסְרֻפא ּו"י שליטִקְסְבַטאל ְסֵּיִנָּד' ג ר"הרהא ְל"ן שליטֵהּכֹן ַהרֲֹהה ַאֶשי מִֹּבג ַר"ל הרהָּבֻקְמח ַהַלָּׁשים ֶׁשִנרֹוֲחַאָהים ִבָּתְכִּמַּב

המקובל [. דָּי ִממּוְּיַקְתים ִהִרָבְּדַה ֶׁשינּוִאן ָרֵכָאְו, ּוּלם ֵאיִמָית ְלַעַגֹוּנא ֶׁשָפטּון ְקָמְחד ַנֶלֶּית ַהַאבּות ְנד ֶאמְֹלב ִלַרא ָהָרָק, יםִּבַרָּב

ל "בזמנו הוא היה חברותא של הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ, הכהן נסתר מעיני הציבור ולא יודעים היכן הוא כבר קרוב לחמישים שנה

דניאל סטבסקי ' ג ר"דוע ממנו הם המכתבים שהוא שולח מידי פעם להרההקשר היחיד שי, 110לפי ההערכות הוא צריך להיות היום בגיל , ונעלם

ק ֶרֶּפת ַהיא ֶאִבָנ  ְו].ועל החשיבות להתפלל בקבר דוד המלך בהר ציון, ובשנתיים האחרונות הוא כותב כל פעם על הגאולה שבפתח, א"שליט

  .היָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגַל תַעַגֹוּנד ַהֶלֶּית ַהַאבּול ְנן ֶׁשרֹוֲחַאָה

 ,אָמָח ְלנֹוָתֲחא ַוָּבל ַאֵּבַנא ְמָרְּב .ב .יןִמין יֹוִבֵרְקן ִּדעּוְדן ֵּתָמן ְּתִמ ,יןִמָּיין ַקִלָאין ְּבִלָא, יןִּמין ַעִמן ֲחּוּתי ַאִא .א יתיִׁשִמֲחה ָאבּוְנ

 ,הֶעְרִמין ְלִחין ַאֵרְתִּד .ד .יןִּמֻאן ָּבפּוְטְׁשִתְּד ,יןִמ יֹובּוְרָקְתא ִיָלְּד ,יןִמֲח ַרעּוָבּו ,יןִמ צֹורּוְזִּג .ג .הָמֲחה ַּבָּלַכְו ,אָּמִאא ְּבָמְּיא ַקָּתְרַּב

 ןכֹוין ְלִדְו .ו .יןִׁשְרָפא ְמָתְביֹוְתִבּו ,יןִׁשרּון ְּפִילּוְצ ,יןיִׁשִנְכין ִלִלָעְו ,יןִׁשְנַּכְתים ִמִרֵבֲחַה .ה .הֶעח רֹוַמְצן ִייהֹוֵמיֹוְבּו ,הֶעְרד ִיַחד ְּבַח

 .ןָעָרְתן ִמָׁשְּדְקִמּו ,ןָעְרְתן ִמָמן ְּתִמּו ,ןָעְרד ַּדם ַּכקּו ָייּהֵעְרַז .ז .ןָמרּו ְממֹוְׁש ּוְךֶלא ֶמָרְבִּדִמ ,ןיק ָמִּפד ַיַּכ ,ןַמְזאת ּו ָּבׁשֵרָפְמ ,ןיָמִס

ת ֶׁשֶּקְבל ִמֵּטַבְמ ,יןִמְלַצים ְוִראן צּוָעְט .ט .אָקְדַמה ּוָלָכי ֲאא ִּדָתכּוְלץ ַמא ֵקָטָמ ,אָקְזָח ְּבְךלְֹמד ִיַּכ ,אָקְתן ַׁש ִמׁשֶרד ׁשַֹח .ח

 .אָרְתד ַאן ַחק ִמּתְֹׁשון ִיָוְרְת ֶאׁשֵמָחְו, רֵצָּבה ִיָמהֹוְתּו ,רֵצָעה ֵיָרְטת ַמַרָהְי. י .יןִמֵמֹון ׁשהֹון ְייהֹוֵדַּגְסִמ ,יןִמָרֲחן ַּבבּוְנֵּתְׁשִיְו ,יןִמָיְנִּב

ב ֵרָקְי ,היָזִּפּו ׁשְךלְֹמד ִיַּכ ,אָזא ָרָנְרַסן ְמכֹוְל .ל .הָרָהְנן ִמֹוּיִצא ְלָרקֹוא ְמָתר ָאָבְּכ ,אָרְבסֹוא ְּבָרְׁשא ִּגָּדַּבִמ ,אָרָּג ִאבּתְֹכד ִיַּכ .כ

ן הֹוְתיַעִבּו ,רָדֲא ַּבְךרְֹדִי ,רָדי ֵקיֵכִסְנ .נ .רצֹוְנ ַממֹוְׁש ּוְךֶל ֶמּהָדבֹוף ְּכלּוֲא ,רצֲֹעים ַיִּמֻאְל ,רצֹוְנַמן ּודֹוָמ .מ .אָזגֹות ֱאַּנל ִּגֶא ,אָזרֹוְּכ

א ב ָלתּוְו ,יֵנַּפְתל ִּתֵתיר ְלִע .ע .אָּיַּכְרין טּוִבָׁשה ְוָקְזָחן ְּבָיְתַא ,אָּיַּכְרתּוא ְוָּיַסְרין ַּפִּקֻחְּב ,אָּיַכְלין ַמיִקִלְס .ס .רָּדְרַדין ְוִצקֹו ,רֵדָּג

י ֵחְמִצ .צ .אָּיַקפּוין ְייִרת ִּגַלְּת ,אָּיִרְדְנַסְּכַלַאע ְּבַמָּתְׁשד ִאַּכ ,אָּיַמרֹוס ְּדּויּפִּפ .פ .אָּיַרָּבְדִמה ְלֶנְפא ִיָלְכּו ,יֵניּוית ְּבִקְפַנְּד ,יֵנַּבְתִת

יא ִהְּד ,אָנָבד ֲאַיְל ,איָנִּכן ַסא ִמָּבט ַלַמָׁש אָנָטן ְׂשם ִמָק .ק .יןִמהֹוְת ִמהּויק ְלִּפן ַיָיְעַמּו ,יןִמה יֹו"ין מִלָכֲא ,יןִמָתי ְרֵׁשְרָׁשְו ,יןִחלּוְמ

ר ַׁשְפִמְּד ,הָרֲה ַניַחִׁשן ָמָטְלֻׁש .ש .רֵּׂשַבין ְייִׁשִּדַק ְליּהֵדח ָיַלְׁשִי ,רָׂשת ָעַלְּת ,יןִּׁשל ַהר ַעֵמָאֵי ,יןִּמֻא ָּביׁשִּגַר .ר .אָנָרה ְּתָרָׂשֲע

א ָנָבי ֲאיִתִּת .ת .יןִמיק יֹוִּתַעְל ,יןִמָלְצין ִּביִסִעְכַמר ְּדַעְגִיְו ,יןִמָרֲאל ַּבֹוּפים ִיִמרֹוְּמיב ִמִבָׁש, אָרְפַעא ְּכֵהס ְיילּוִמְרַאח ְּבַּפִי ,אָרְפִסְּב

  .אָּיַמְׁשא ּוָעְרַא ,אָּיַלְבת ִליַדִתֲעַּד ,אָּייַבִבה ֲחָאָנְבִל ,אָּיַתת ֵמַּיִחְּת, הָרָע ְסַחרּוין ְּבִּמֻאח ְלַּפִתְו ,אָרּוּטת ִמיַרִזְגִאְד ,איָרִעְז

ת ֶמֶחְלת ִמיַחִתְפה ִּבָּיִקְרץ טּוֶרֶאה ֵמאָנֵצֵּתת ֶׁשֹוּיִנם ֳאר ִעֶׁשם ֶקים ַּגִארֹוא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

 תַאבּוְנ לֶׁש ןרֹוֲחַאָה בתּוָּכַה לַע ליֵאִזן עּון ֶּבָתָנם יֹוּוּגְרַתא ְּבָבּוּמַּכ .אָפטּון ְקָמְחד ַנֶלֶּית ַהַאבּוְּנ ִמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפג ְּכגֹוָמג ּוֹוּג



ח 

 ִיְצָטְרָחן ְוִציִצין ןָתָניֹו םֵּגְרַתְמּו ".אֵֹבד ֲעֵדי הּוא ְוַגם ֵעֶבר ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ִּכִּתים ִמַּיד ְוִצים" )כד ,כד במדבר( םָעְלִּב

 ,קּוְסַטְנִטיִני ִמן ְּדִיְפקּון ְּבִלְגיֹוִנין ְוִיְצַטְרפּון ,ִאַטְלָיא ּוֵמַאָרע ,ִלְמַּבְרִנָּיא ִמן ַסִּגיִאין ְּבֻאְכלּוִסין ִיְפקּוןְו ,ֵזְייָנא ְּבָמֵני

 ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ְּבַיד ְלֵמיַּפל יןְוַאְלָי ְּדַאְלָיין סֹוְפהֹון ְּבַרם ,ְּדֵעֶבר ָּבנֹוי ָּכל ִויַׁשְעְּבדּון ,ְלַאתֹוָרִאי ְוִיְצֲערּון ]הָּיִקְרטּו[

 .םרֹוָּד דַצְּב יםִאָצְמִּנֶׁש םִיַרְצִמ לַע זֵּמַרְּמֶׁש ,איַמרֹוְּד םָׁש יףִסמֹו יִמְלַׁשרּוְי םּוּגְרַתְבּו .ְלאּוְבָדָנא ָעְלָמא ַעד ִויֲהָוון

 ֲעֵדי הּוא ְוַגם" ףֹוּסַבּו "ֵעֶבר ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו" תרֹוֵחַא תֹוּמֻא דֶגֶנ םֶדקֹו הָמָחְלִמְל אֵצֵת הָּיִקְרּוּטֶׁש יםִארֹו הֶז קסּוָּפִמּו

 ֵׁשיְזבּוָתא ִויֵׁשיִצי ְויֹוִביד ַיֲעקֹב ִמְּדֵבית ַׁשִּליט ְוָיקּום )יט( םן ָׁשָתָנם יֹוּוּגְרַתְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ ייֵדִּב "אֵֹבד

 ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית ִהיא ֲאָרם ִּכי ְוַדע )לו, יא דניאל( 'אָרְזֶע ןְּבִא'ָּב אָבמּו ןֵכְו .ַחָּיְבָתא ַקְרָּתא קּוְסַטְנִטיִני ִמן ְּדִמְׁשַּתֵּיר

 ַזַעם ָּכָלה ַעד ְוִהְצִליַח ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּצפֹון ֶמֶלְך ֵקץ ֶׁשַּיִּגיַע ֵקץ ּוְבֵעת ,ְצפֹוִנית ִהיא קּוְסַטְנִטיָנא ַּגם ,לִיְׂשָרֵא ְלֶאֶרץ

 ְוָעָׂשה ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ֶזה ִּכי ירִהְזִּכ ַרק ,ֶזה ִיְהֶיה ָמַתי ִהְזִּכיר לֹא ְוִהֵּנה ,ְיָפֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ַהּגֹוֵאל ֵקץ ָיבֹא ָאז

 מֹותֹו ִמּיֹום ְּבִמְסַּפר ְידּוִעים ִמיםָי ְוַאַחר ,ֵיָהֵרג ְוָאז ,ָלָאֶרץ ְוֵיֵלְך ִמְצַרִים ֶאת ְוִיְלּכֹד ִמְצַרִים ֶמֶלְך ִעם ִמְלָחָמה

 יאִׂשְּנֶׁש ,הָּיִקְרטּו יאִׂשְנִל חָּדֻּמַה םִיַרְצִמ יאִׂשְנ יןֵּב הָיָהֶׁש ייִׁשִאָה ְךסּוְכִּסַה לַע זֶמֶר אןָּכ ׁשֵּיֶׁש ןֵכָּתִי .ְלִיְׂשָרֵאל ַהּגֹוֵאל ָיבֹא

ה יָלִפְּנַבּו, תצֹוָרֲאָה יֵתְׁש יןֵּב יתִרְּבַה הָרְזָח ,םִיַרְצִמ יאִׂשְנ לֶׁש תֹויָלִפְנ רַחַאְלּו .'כּוְו םִיַרְצִמְּב רֵּקַבְל הָּיִקְרטּו יאִׂשְּנִמ עַנָמ םִיַרְצִמ

ָמְרֳּדַכי ' ג ר"ְּבֵׁשם הרהְוֵכן ָׁשַמְעִּתי  .ָלָאֶרץ ְוֵיֵלְך ִמְצַרִים ֶאת ְוִיְלּכֹד .םיֶהיֵנת ֵּבֶקלֲֹחַּמת ַהֶרֶרעֹוְתב ִמּום ׁשִיַרְצל ִמה ֶׁשָּיִנְּׁשַה

 אָּיִרְטיַמִגְּב הָּיִקְרטּו ןֵכְו ].אןיַרִא לֶׁש רָּפְסִּמַה םַּג הֶזְו[ .סֶרֶא אָּיִרְטיַמִגְּב ןַאדּוְרַא הָּיִקְרטּו יטִּלַׁש לֶׁש מֹוְּׁשֶׁש א"שליט ֱאִליָׁשר

  .רֵּׁשַקְּמֶׁש ןָכְדַׁש ׁשֵי ,יןִאּוּׂשִנ תיַנִחְּב יאִהֶׁש הָּלֻאְּגַה םֶדקֹוְּד .ְךּוּדִׁש

 ִמְצַרִים ִּבְבֵני ָרב ֶהֶרג ְוַיֲעׂשּו ָהָאֶרץ ֶאת ִלְכּבֹש ֱאדֹום ֻאּמֹות ִיְתעֹוְררּו ֶלָעִתיד )ט ,ד יואל( ם"יִּבְלַּמא ַּבָבמּו ןֵכְו

 ָבם ְוַיַהְרגּו ָהֱאדֹוִמים ִמַּיד ֲאֵחיֶהם ִנְקַמת ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ָלַקַחת ִיְתעֹוְררּו ְוָאז ,ַהִּיְׁשְמֵעאִלים נֹותּוֵמֱאמ ֶׁשֵהם

ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמים ֶׁשִארֹו .ָבם ְרגּוְוַיַה ִיְׁשָמֵעאל ְּבֵני ִעם ְלִהָּלֵחם ֵׁשִנית ָהֱאדֹוִמִּיים ְוַיְחְזרּו ,ַוֲאָבדֹון ַרב ֶהֶרג

ש "ים ימִּנַמְרֶּגַהה ֶׁשָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלִמה ְּבָין ָהֵכָאי ֶׁשִפְּכ, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלְךֶרֶּדם ַּבִיַרְצד ִמֶג ֶנמּוֲחָּלם ִידֹוֱאה ֶׁשֶזיל ָּבִחְתַּת

, ּהָמְצַעם ְלִיַלָׁשרּות ְית ֶאֶדֶמם חֹוִיַרְצי ִמִּכ, םִיַרְצִמם ְּבֶדיא קֹוה ִהָמָחְלִּמַהר ֶׁשֵאָבן ְלֵכָּתִיְו. םִיַלָׁשירּו ִלְךֶרֶּדם ַּבִיַרְצִמ ְּבמּוֲחְלִנ

 אּוְצם ֵיָמְצַעְלם ִיַלָׁשרּות ְיֶא צּוְרם ִידֹוֱאן ֶׁשיָוֵכְו. ילֵע ְלאנּוֵבֵה ֶׁשׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, םִיַלָׁשרּוד ְיֶגה ֶנָמָחְלִמה ְלָנֹואׁשא ִרֵציא ֵתִהְו

ִּכי " )ג, מג' ישעי( בתּון ָּכֵכְו .אלֵעָמְׁשִים ְודֹות ֱאֶמֶחְלִמיא ִהג ֶׁשגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלת ִמר ֶארְֹגה ִיֶזְו, םִיַלָׁשרּוד ְיֶגה ֶנָמָחְלִמְל

ת ר ֶאֵפֹון ּכָטָּׂשן ַלֵתנֹו' הים ֶׁשִארֹוְו, " ֱאלֶֹהיָך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיֶעָך ָנַתִּתי ָכְפְרָך ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא ַּתְחֶּתיָך'הֲאִני 

ם ָרְפים ָּכִּיִרְצִּמה ַה"ן הקבַתָּנל ֶׁשֵאָרְׂשין ִייִבִבֲח )ילקוט שמות שמא( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. לֵאָרְׂשם ִיקֹוְמים ִּבִרְצִּמַה

  .ייָנֵעְּבִמְּפֵני ָמה ֵמֲאֶׁשר ָיַקְרָּת  "םִיַרְצ ִמָךְרְפי ָכִּתַתָנ"ר ַמֱאֶּנן ֶׁשיֶהֵתֹוׁשְפת ַנַחַּת

, םִיַרְצם ִמִע יבּוִרם ָיֵה םִיַלָׁשירּו ִלְךֶרֶּדַּב ֶׁשְךָכה ְּבֶיְהג ִּתגֹוָמג ּוֹול ּגה ֶׁשָלָּפַּמַהים ֶׁשִקסּוְּפים ַּבִארֹוה ֶּׁשק ַמֶמעֹ רֶתֶיְבּו

, לֵאָרְׂשת ִיַבטֹות ְלֶלֶעֹויא ּפִה, לֵאָרְׂשד ִיֶג ֶנּהָּתְמַחְלִמם ְּבִיַרְצִּמה ֶׁשי ֶזִפא ְלֵציֹו. אלֵעָמְׁשִים ְּבדֹות ֱאֶמֶחְלר ִמֵרעֹוְתִתְו

 ימּוִׁש ְרּוּנֶּמר ִמָאְׁשן ִנִיַדר ֲעל אֹוי ָכִּכ, לֵאָרְׂשם ִיַער ְלזֲֹעם ַלִיַרְצת ִמַּלֻאל ְּג ֶׁשׁשֶרּׁשֹת ַהרּוְרעֹוְתִהא ֵמה ָּבֶּזה ֶׁשֶאְרִנ

ת ַבטֹום ְלִיַרְצת ִמַּפִל ְקְךֶרל ֶּדֵעֹוה ּפ ֶזׁשֶרׁשְֹו. םִיַרְצת ִמַּלֻאל ְּגר ֶׁשאֹוָה ֵמימּוִׁשר ְרָאְׁש ִנםִיַרְצִמְבּו, ירִאֵהם ֶׁשקֹו ָמתֹואֹוְּב

 פֹוסֹוְּב, לֵעֹוה ּפל ֶזל ָּכ ֶׁשׁשֶרּׁשַֹה, לֵאָרְׂשם ִיד ַעֶגה ֶנָמָחְלל ִמ ֶׁשְךֶרֶדים ְּבִמָעְפן ִל ֵהּהָתָּלֻעי ְפֵכְרַּדי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. לֵאָרְׂשִי

ִמְלֶחֶמת ְּבה ָי ָהְךת ָּכֶמֱאֶבּו. ְלטֹוַבת ִיְׂשָרֵאלא  הּוׁשֶרּׁשַֹהה ֶׁשֶאְרה ַמֶזְו, נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפל ְּכֵאָרְׂשם ִית ַעַבטֹוְל, רָבל ָּדֶׁש

 .ָׁשַלִיםִלירּות לֹוֲע ַליחּוִלְצא ִהּלֹם ֶׁשֶהָּלה ֶׁשיָלִפְּנה ַהָתְיָה םִיַרְצִמְּב, ילֵעְלִדג ְּכגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמת ְלֶכֶּיַּׁש ֶׁשָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה

 נּוְתָנְו, תימּוִּלא ַאלֹט ְלַעְמה ִּכָתְיָה ֶׁשםִיַרְצִמְּבה ָּיִנְּׁשה ַהָכֵּפְהַּמַהִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשִסיּבֹוִני ד ִוָּדִצּיֹון ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה



ט 

 ח"רפָה ַהְּגֻאָּלה ִהיא ְלַסֵּים ֶאת ֵּברּור יתִלְכי ַת ִּכ,ת ִניצֹוצֹורפ״חן ַיְנִמְּכ 288 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִזיקּוִקיןת ַכֵּפְהם ַמ ֵׁשּהָל

 ְךתֹות ְּבצֹויצֹוב ִנ" ררּוְרם ֵּבָׁשְו, תֹוּיֻלָּגל ַה ָּכׁשֶרם ׁשָֹּׁשֶׁש, ְּבִמְצַרִיםה ָיח ָה"רפ ָהׁשֶרׁשְֹו. יןִקיקּוִזים ְּבִזָמְרִּנ ַהתצֹויצֹוִנ

ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ה ֶז, הָמֵלְּׁשה ַהָּלֻאְּגאת ַהַרְקח ִל"רפל ָהת ָּכ ֶארּוְמָּגו ֶׁשָׁשְכַעְו. )קרח ('תֲעֻמּקֹוה ֶּלַגְמ' ְּבאָבּוּמַּכ, ח"רפָה

ִעם  ְׂשָרֵאלִי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְהֵּפַכתּו, ְׂשָרֵאלִיֶאֶרץ  ְּבִגיַמְטִרָּיא, ַמְהֵּפַכת ַהִּזיקּוִקיןן ֵכְו. ְּבִמְצַרִיםת צֹויצֹות ִנַכֵּפְהַמְּב

  .  לֵאָרְׂשץ ִיֶרל ֶאַלְגיא ִּבה ִהָכֵּפְהַּמת ַהַּבל ִסָּכז ֶׁשֵּמַר ְל,ָהאֹוִתּיֹות

, םִיַרְצִּמל ִמ"א זציָרִצֲחּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר" הרהבֹות ָסמֹוְצת ַעת ֶאלֹוֲעַהן ְלַתא ָנּלֹל ֶׁש"י זצאִלא ָסאָּבָּבל ַהר ַעָּפֻסְמ ןֵכְו

עמוד (' בקֲֹעיר ַיִּבַא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ְּבִמְצַרִיםא ָקְור ַּדבּות ָקיֹוְה ִליְךִרן ָצֵכָלְו, הָּלֻאְּגר ַלּוׁשָּקל ֶׁשדֹוד ָּג סֹוׁשֵּיר ֶׁשַמָאְו

ב קֲֹעַי' ג ר"א הרהָּב, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְללּוֲעַּיש ֶׁש"ים ימִּנַמְרֶּגַהל ֵמדֹוד ָּגַחה ַּפָיָהֶׁש ְּכהָּיִנְּׁשם ַהָלעֹות ָהֶמֶחְלִמן ַמְזִּב ֶׁש)186

א בָֹּי ֶׁשר לֹוַמָאְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְּביּוָהים ֶׁשִלָּבֻקְמי ַהֵלדֹוְּגל ִמ"ה זצָּיִפְלק ַאָחְצִי' ג ר"הרהם ְללֹוֲחל ַּב"א זציָרִצֲחּוּבַא

  לֹוּוׂשֲעַנְו. םִיַרְצִמה ְּבן ּפֹמּוי ָטִנם ֲאָּנִחי ְלִכְום לֹוֲח ַּבֹור לַמָאֶׁש, יאר ִהֶפֵּסן ַּבֹוׁשָּלַהְו, ְּבִמְצַרִים נֹוּוּיל ִצל ַעֵּלַּפְתִהְל

. ְּבִמְצַרִיםה ָלָּפַּמת ַהים ֶאִּנַמְרֶּג ַהלּוֲחָנ, ןּוּיִּצל ַהל ַעֵּלַּפְתִהם ְוָׁש ְליַעִּגִהם ֶׁש יֹותֹואֹוְבּו, יַעִּגַה ְליַחִלְצִהד ֶׁשים ַעִּסה ִנָּמַּכ

, ִיְׂשָרֵאלם ת ַעַבטֹוב ְלֵרָעְתִהם ְלִיַרְצה ִמָתְּסן ִנֹואׁשת ִרִין ַּבַּבְרן ֻחַמְזם ִּבַּגא ֶׁש"א שליטיָרִּפן ַׁשעֹוְמ ִׁש'ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ֵׁשִני  ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ּכֹה תֹאְמרּו ֶאל ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלָדְר'הּכֹה ָאַמר " )לז ז' ירמי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ

ְוָׁשבּו ַהַּכְׂשִּדים ְוִנְלֲחמּו ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ּוְלָכֻדָה : ִהֵּנה ֵחיל ַּפְרעֹה ַהּיֵֹצא ָלֶכם ְלֶעְזָרה ָׁשב ְלַאְרצֹו ִמְצָרִים

ָּׁשָנה ָהֲעִׂשיִרית ְלִצְדִקָּיהּו ְּכֶׁשָהָיה ְנבּוַכְדֶנַּצר ָצר ַעל ְירּוָׁשַלִים ַּב )א, מז' ירמי( י"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו ".ּוְׂשָרֻפָה ָבֵאׁש

  .  ָׁשַמע ַּפְרעֹה ְוָׁשַטף ֶאת ַעָּזה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו,ָיָצא ֵחיל ַּפְרעֹה ִמִּמְצַרִים ַוַּיֲעלּו ַהַּכְׂשִּדים ֵמַעל ְירּוָׁשַלִים

ֵכב ַעל ָעב ַקל ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעּו ֱאִליֵלי  רֹה"הויַמָּׂשא ִמְצָרִים ִהֵּנה " )א, יט' ישעי(ב תּוָּכת ַהן ֶאָּמַקר ְלֵאָבְנ ןֵכְו

ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ִעיר : ִמְצַרִים ִמָּפָניו ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיַּמס ְּבִקְרּבֹו

 ה"הוי ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו ֶׁשח"רכ רַּפְסִּמש ֶׁש"רש ָהרּוּדִּסיא ִמִבָּני ֶׁשִפְּכ. ב"שעת תַנל ְׁשז ַעֵּמַרְּמֶׁש". ְּבִעיר ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכה

ת ַרָזד ֲחה סֹוֶזְו, תילּוִצֲאה ַליָאִרְּבה ִמיָנִכְּׁשת ַהה ֶאיָדִמֲעת ָהַּלִחְת ִּבְךרּוָּבת ַבֵתם ְּבל יֹוָכְּבה ֶלֲע ַמ,ְךרּוָּב ְּכִמְנַין ,ל"ק ב"ע

  .הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹו ַעב"תשעת ַנְּׁשים ִמִנָּׁשר ַהַּפְסה ִמֶזְו. הָּלֻאְּגַלת לּוָּגַהֵמה יָנִכְּׁשַה

ת כּוְלת ַמים ֶאיִלִּפַּמים ֶׁשִמְלְסּוּמַה יםִחַאָה לז ַעֵּמַרְמ "לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע" קסּוָּפַהא ֶׁש"ז שליט"רמָהיף ִסהֹוְו

ם ה ָׁשָׁשָרָּפל ַהָּכ: ראּור ֵּבֶתֶיְבּו. הֶאם רֹוָלעֹול ָהָּכת ֶׁשנֹוָּגְפל ַה ֶׁשְךֶרֶדְּב ,"לי ָכֵנל ְּפַע" הָׂשֲעה ַנֶזְו. תמֹוקֹוְּמל ַהָכאל ְּבֵעָמְׁשִי

י ֵרֲחאל ַאֵעָמְׁשי ִיֵנְבה ִלָרָּקה ֶּׁשל ַמר ַעֵּבַדה ְמָׁשָרָּפל ַהם ֶׁשּוּיִּסַהְו, תֹויָתִמיו ּוָּיי ַחֵנְׁשיו ּוָנָבאל ּוֵעָמְׁשת ִידֹוְלֹול ּתת ַעֶרֶּבַדְמ

. "ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל" )יח, בראשית כה( ,תֹויָתִמ

יו ָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע" בתּון ָּכֵכָלְו. יםִמָּיית ַהִרֲחַאאל ְּבֵעָמְׁשל ִיף ֶׁשֹוּסל ַהַעז ֵּמַרק ְמסּוָּפם ַהּוּיִּסֶׁש' יםִרּוּטל ַהַעַּב'ר ַהֵמה אֹול ֶזַעְו

ל ֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכָלְו, ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפת ְּכֹוּייִמִנת ְּפיכֹוִפֲה; יוָחֶאא ֵמָּלֶא, תרֹוֵחת ַאֹוּמי ֻאיֵדל ִּבֹוּפא ִיאל לֵֹעָמְׁשִּיֶׁש ,"לָפָנ

ן ֵכְו. לי ּכֹיֵנֵעאל ְלֵעָמְׁשת ִיים ֶאיִלִּפים ַמִחַאָהה ֶׁשֶּזק ַהסּוָּפת ַהל ֶאֵּמַסְל' יםִמְלְסּוּמ ַהיםִחַאָה'ים ִדְרֹוּמל ַהם ֶׁשֵּׁשת ַהּוּיִמְׁשַגְּב

ל ָב ֲא,"ןּכְֹׁשִי"ה ֶּזם ַהָלעֹו ָּב."לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע", "ןּכְֹׁשיו ִיָחל ֶאי ָכֵנל ְּפַעְו" )ילקוט בראשית עט( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ן ק ֶּבָחְצִי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ׁשָּמ ַמינּויֵנֵעם ְלֵּיַקְתִּמֶׁש, יםִמָּיית ַהִרֲחל ַאה ַעָרֹוּתק ַּבסּו ָּפנּו ָלׁשֵּיא ֶׁשֵציֹוְו ".לָפָנ"א בֹיד ָלִתָעֶל

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.תכֹוֵּפְהַּמר ַהַּקת ִעים ֶאִאם רֹוֶהָּבֶׁש, אָיְרסּויא ִה ֶׁשרּוּׁשַא ְוםִיַרְצִמת יר ֶאִּכְזק ַמסּוָּפַהא ֶׁש" שליטהּוָּיִלֵא

ה ֶּזן ַהַמְּזר ִמֵחַאְתא ִיּלֹ ֶׁש,עַּבְׁש ִניׁשִאָה ֶׁשָוֶאְׁשַמע )ז, דניאל יב(ם "יִּבְלַּמים ַּבִׁשָרפֹים ְמִרָבְּדַהא ֶׁש"ר שליטֶנְפב ֶּגקֲֹעַי



י 

ן רֹוֲחַאן ָהַמְּזא ַהי הּוִּכ, מֹוְצַעאל ְּבֵעָמְׁשת ִילֹוְׁשְמה ֶמיָנֶלְכז ִּתָאֶׁש, הָלְעַמים ְלִרָמֱאֶּנת ַהרֹוָּצ ַהלּוְכז ִיָאֶׁשְו

  .אסָּמַחי ַהֵׁשְנַאא ָּיִרְטיַמִג ְּב"לָפיו ָנָחֶאל י ָכֵנל ְּפַע"א ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. זל ָאֵאָּגִהים ְלִחָרְכֻּמֶׁש

ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם " ְוָחַזר ְוָאַמר ,"םיֶהֵעְסַמ ְלַוִּיְכּתֹב מֶֹשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם" )ב, במדבר לג(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב אָבּומ

ת עֹוָסַּמֶׁשים ִארֹו. ִּכי ָהֶאָחד הּוא ְיִציַאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַהֵּׁשִני ְיִציָאֵתנּו ִמן ַהָּגלּות ָהֵחל ַהֶּזה, "ְלמֹוָצֵאיֶהם

 "הָנמֹוְׁשַחְּב" הָיֶׁשַהֲחָנ' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, הָנרֹוֲחַאת ָהלּוָּגל ַּבֵאָרְׂשת ִיעֹוָסל ַמים ַעִזְּמַרר ְמָּבְדִּמל ַּבֵאָרְׂשִי

ן ָוָיי ַדָמל ֶבָּבת ֹוּיֻלָּג' דל ַהת ֶׁש"רָהֶׁש' עַבר ָׁשֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִרּוּפל ת ַעֶזֶּמַר ְמ"םיִדִפְרִּב"ה ָיָנֲחַהְו, הָּכֻנֲחל ת ַעֶזֶּמַרְמ

ם ֵׁשְּב' סָחְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפֵס ְּבאָבן מּוֵכְו". ְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםִי ֵניְבְסֵעי ַמֶּלה ֵא" )א, במדבר לג( בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ר, םדֹוֱא

  ַהְּטָעִמים,ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאֶּלה" ,ַהָּגֻלּיֹות  ָּבֶהן ְרמּוזֹות ַאְרַּבע,ַעל ַאְרַּבע ַהִּמִּלים ַהָּללּון ֵכָּלֶׁש ,)מ"ר ואתחנן( 'ֲעֻמּקֹותְמַגֵּלה 'ַה

 "מּוַנח ְרִביִעי" , ַּבּגֹוָלהגָֹרִׁשיםהֹוְלִכים ְמ, "ֶּגֶרׁש ַאְזָלא"י ִיְׂשָרֵאל ֵנְּבֶׁש זֵּמַרְל, "ַאְזָלא ֶּגֶרׁש מּוַנח ְרִביִעי": ֵהם

' לֵאָרְׂשת ִיַדבֹוֲע'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. אֹוִתּיֹות ג"ים תשעִפָלֲא' הן ָנְׁש ֶייֵעְסַמת ַׁשָרָפא ְּבֶלה ֶפה ֶזֵאְרּו.  ָּגֻלּיֹותמּוָנִחים ְּבַאְרַּבע

ן ֵכְו .יםִרָצְּמין ַהי ֵּביֵמי ִּבֵעְסת ַמַׁשָרָפים ְּבִאְרֹוּק ֶׁשתעֹוָּסב ַמ"מד ֶגֶנ ְּכםֵה, ב"מד ַחַי, תילֹו ֵלא"כְו, יםִרָצְּמין ַהי ֵּבֵמְיא "כֶׁש

ים ִרְב עֹוְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגאן ַהד ָּכַעז ֶׁשֵּמַרְל, רָּבְדת ִמיַנִחְביא ִּבִהת ֶׁשלּול ָּגֵּמַסְמ ַהרָּבְדִּמַּב ׁשָּמת ֻחת ֶאֶמֶּיַס ְמיֵעְסַמת ַׁשָרָּפ

ין י ֵּביֵמים ִּבִאְרֹוּק ֶׁשיֵעְסת ַמֹוּטַמת ֹוּיִׁשְרַּפא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .הָּלֻאד ְּגסֹול ְּבֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאים ְלִסָנְכ ִנֹוּבים ֶׁשִרָבר ְּדֶפֵסְל

 :)יומא ט(ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו  .נּוָּתִא ֵמעַסָּנ ֶׁש."ַהִּמּטֹותֲחַדר " )ב, ב יא"מ(ַּבָּכתּוב א ָרְקִּנ ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהל ֵּבת ַעזֹוְּמַרים ְמִרָצְּמַה

  .הָּטִמיא ִה ֶׁשעָּצַמם ֵׁשב ְּבתּוָּכא ַּבָרְק ִנׁשָּדְקִּמית ַהֵּבֶׁש

 ׁשֵיְו. ןיַרל ִאית ֶׁשִרְּבת יא ַּבִה ֶׁשןַטיְסִנַּגְפַא אֹו, ןיַרת ִאיַר ִּבןַרֱהֶטא ָּיִרְטיַמִג ְּבזמּוְרהּוא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"הרה יףִסהֹוְו

ת  ֶאּוּלַכְּיֶׁשְּכ, הֶּזם ַהקֹוָּמַהיל ֵמִחְתַּת ֶׁשתֹוָּלֻאְגם ּוָלעֹו ָהתַרֳהָטל ת ַעֶזֶּמַר ְמןַרֱהֶטן ֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעם ֵמים ָׁשִאָצְמִּנים ֶׁשִרְמאֹו

 ּוְמַרֵּמז ַעל ',קֹום'ֶאָחד ִמִּמְתַקֵני ַהַּגְרִעין ֶׁשָּלֶהם ִנְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו א ֶׁש" ֵרְייְסִקין שליט'ש' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םים ָׁשִעָׁשְרָה

 יֵנים ְּבִאָרְקן ִנֵכְו. רֵמאֹור ְוֵּׂשַבר ְמֵּׂשַבל ְמקֹול  ֶׁשהָרֹוׂשְב ִלְךֵפָה ֵירַהְׁשּוּבר ּוּכַהְו. ָקםֶזה , ּוְכֶׁשֶזה נֹוֵפל',  ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלקּום'

ה ָבּוׁשל ְּת ֶׁשיִנָח רּוְךָלֲהל ַמז ַעֵּמַרְמ, יאִנָחרּום ֶהָּל ֶׁשׁשָדָחיג ֶהִהְנַּמם ַהן ֵׁשֵכְו. הָעּוׁשְין ֹוׁשְּל ִמיםיִעִׁשי אִניַרִאם ָהָעָה

ב ֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אןיַרִא יַמְטִרָּיאְּבִגת ֹוּיִתאֹום ָה ִעזמּוְרֻהא ֶׁש"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םָּכְרל ַּדֵׁשְלַּתְׁשִּיֶׁש

 ּוְכִפי ֶׁשָּנִביא .ְךָרבֹול ְמדֹוָּג ַהמֹוא ְׁשֵהְיא ָּיִרְטיַמִגְּבן "ִיו ַז"ם ָו" ֶמׁש"ו ֵר"א ָו"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבז"מּוְרהּוא ֶׁש"שליט

ֶמֶלְך ָּפַרס ַמֲחִריב ֶאת ָּכל  ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט (ֵמַהִּמְדָרׁש

 ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,'וכוָהעֹוָלם 

ת יב ֶאִרֲחַהְל, לּוֲעְפים ִיִּיִסְרַּפה ַהָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבים ֶׁשִארֹוְו. םְּגֻאַּלְתֶכ ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם ָמה

ה ָעְּיִסת ְוּוׁשה ְרָנְתָּנה ֶׁשיָדִחְיה ַהָּפִלְּקם ַהס ֵהַרָּפים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשאֹות ָהת ֶאֹוּלַגְלּו, ראֹו ָהםֵלְעֶהן ֹוׁשְּלִמ, םָלעֹוָה

   .יִנֵּׁש ַהׁשָּדְקִּמ ַהיתת ֵּבת ֶאנֹוְבִל

 ,"יֹוָנה ֶאת ִלְבלַֹע ָּגדֹול ָּדג 'ה ַוְּיַמן" :)נג תיקונים( :יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .תּוּיִנֲעָה קַחּדֹ ְךֹוּתִמ הֶיְהִּת הָּלֻאְּגַהֶׁש רַהּזַֹהיל ֵמֵעְל אנּוֵבֵה

 ו"ֱאלָֹקי 'ה ֶאל יֹוָנה ַוִּיְתַּפֵּלל" הּוא ָּדא ,ָּדָגה נּוְקָבא ָּדג ְּדכּוָרא ,ןִעָּצבֹו ִּדיֵליּה ְונּוְקָבא ,ֶעֶצב ְּדִאיהּו ,ֲעִנּיּוָתא ָּדא

 ְּבדֹוְחָקא ,"יֹוָנה ֶאת ַוָּיֵקא ַלָּדג 'ה ַוּיֹאֶמר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ,ְּדִיְׂשָרֵאל ְלֶמעֹוי ְּדָמֵטי ַּדֲעִנּיּוָתא ִמַּכְפָנא ,"ַהָּדָגה ִמְּמֵעי

 ןֵכְו ".ּתֹוִׁשיַע ָעִני ַעם ְוֶאת" ִּדְכִתיב הּוא ֲהָדא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון ִמּדֹוְחָקא ,ֲעִנּיּוָתא ִמן ְּדדֹוֲאִגין ןְלהֹוִּדי ְּדַדֲאָגה

ֹון ֶׁשל ה ְּבֵסֶפר ִראׁש"ְראּוֵבן ָחֵמׁש ְּפָעִמים ֵמִקים ָּדִוד ַלהקב' ַרִּבי ִּפְנָחס ְּבֵׁשם ר )ילקוט זכריה תקסט( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ

ֵאיָמַתי ֲאִני ָקם , ה ָּדִוד ְּבִני ֲאִפּלּו ַאָּתה ְמִקיֵמִני ֶאֶלף ְּפָעִמים ֵאיִני ָקם"ָאַמר לֹו הקב, "'קּוָמה ה"ְּתִהִּלים 



יא 

ֹוִנים ַעָּתה ָאקּום ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת ֶאְבי"ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב , ִלְכֶׁשֶאְרֶאה ֲעִנִּיים ִנְׁשָּדִדים ְוֶאְביֹוִנים ֶנֱאָנִקים

 .יַחִׁשָמ אבָֹי זָא ,הָסָנְרַּפַה תַגֲאַּדִמ דאְֹמ יםִדרּוְט יּוְהִי לֵאָרְׂשִי יֵנְּבֶׁש הָעָׁשְּב קְצֹוּקִמ יִּבַרָה םֵׁשְּב אָבמּו ןֵכְו. "'יֹאַמר ה

 הָּלַכְּד אָרְּגִא רּוְמָאֶׁש מֹוְּכ ,הָּלֻאְּגַה רֵהַמְמ יםִמָכֲח ייֵדִמְלַּת לֶׁש אָקְחּוּד :)אחרי סז( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו

ת ֵעְּב, ּהָּתִע ְּבכּוא ָזם לִֹאְו, הָּניֶׁשִח ֲאכּום ָזִא" ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה 'ה ֲאִני ".)תיקונים קלד( ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצָמ ןֵכ ְו.אָקְחּוּד

ל ַעְו, "ׁשֶדּקֹל ַהת ֶאל ֵעָכא ְּבבֹל ָיַאְו", ת ֵעׁשֵיְו, ת ֵעׁשֵיְו, "ָךֶתָר תֹורּוֵפֵה' ה ַלתֹוׂשֲעת ַלֵע", ּהָּתא ִעה הּוָמ. 'ה

ה ֶיְהד ִיָּיִמ, לֵאָרְׂשִיק ְלַחת ּדֵֹע, הָּיִכת ְּבא ֵעבָֹּיד ֶׁשָּיִמ, רָבָּדד ַהסֹוְו, "קחֹוְׂשת ִלֵע ְוִלְבּכֹותת ֵע"ת ֶלֶהר קַֹמה ָאֶז

, "אּובֹי ָיִכְבִּב"ר ָבָּדד ַהסֹוְו', כּוְו, "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תלּוָּגַהן ֵמָקְרם ֻּפֶהָל

ר ַמֱאֶנ, לֵאָרְׂשִית ְלּוּלַּדק ַהַחת ּדֹה ֶאֶשה מָֹאָרן ֶׁשיָוֵכְו. לר ָּדַּפְסִמי ְּכִכְבר ִּבַּפְסה ִמֶל עֹוְךָּכֶׁש, תּוּלַּדל ַהי ֶׁשִכְבִּב

 )ד, תיקונים מזהר חדש עד( רַהּזַֹה לַע א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב אָבן מּוֵכְו. לֹוֳאָגְל" יוָלל ָעמְֹחַּתַו"ב תּוה ָּכד ַמָּיִמ, "הֶכר ּבַֹעה ַנֵּנִהְו"

ת לּוָּגל ַהֶדי ּגֵֹדל ְיַע: יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. יםִׁשָדה ֳחָעְׁש ִּתְךֶׁשֶמים ְּבִמָכי ֲחיֵדִמְלַתל ְלדֹוק ָּגַחֹוה ּדֶיְהִּיר ֶׁשַחַאא ְלבֹה ָתָּלֻאְּגַהֶׁש

ל ֵאָרְׂשל ִיה ַעָעְׁשִרת ָהכּוְלט ַמֵּׁשַּפְתִּתד ֶׁש ַערּוְמן ָאֵכָלְו, אָקְחּו ּדְּדַכָּלה ַאְגָרא רּוְמָא ֶׁשמֹוְּכ, הָּלֻאְּגר ַהֵהַמְי

, דֵּלַיְתִּיד ֶׁש ַעיַחִׁשי ָמֵלְב ֶחיּוְהז ִיָאְו, יםִׁשָדֳח' ה טָּׁשֻדְּקת ַהכּוְלַמ ְּביַחִׁשר ָמֵּבַעְתז ִיָאְו, יםִׁשָדה ֳחָעְׁשִּת

ר ֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יוָׁשָד ֳחלּו ָּכיּוְהִּיד ֶׁשים ַעִלָבֲחה ַוָרָצים ְּבִׁשָדֳח'  טיּוְהה ִיָרֹוּתים ַּבִקְסעֹוָהְו

ל ר ַעֵּבַדְמ" ןָב ָלְךַפ ָהֹוּלֻּכ"ן ֵכְו. הָּלֻאְּגת ַהר ֶאֵהַמְּמֶׁש, אָקְחּו ּדהָּלַכא ְּדָרָּגל ִאז ַעֵּמַרְל, ה"ָּלַּכת "ר" ןָבָל ְךַפָה ֹוּלֻּכ"א ֶׁש"שליט

,  עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּור ָודֹורֶׁשְּבָכל ּדֹו הָדָּגַהח ַהַסן נֵֹכ ְו.ָצַרַעת ֶׁשִּיּסּוֵרי ַהָּמִׁשיַח ֵהם :)סנהדרין צח(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּו, תַעַרָצ

ר "גר ַלַמא ָא"ן שליטַמְניְיֵטל ְׁש"גראין ַהָרָּמח ֶׁשַסֶּפג ַהַחם ְּבַסְרן ֻּפֵכְו. ג"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם

ן ְרֶטן ְׁשרֲֹהַא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. 'רֵּׂשַבְמי ַהֵלְגַר'ת ים ֶאִאר רֹוָבְּכֶׁש, הָׁשָדֲחה ַהָלָׁשְמֶּמ ַלסֹוֲחַיְתִהא ְּב"י שליטִקְסְרַבֹוב ּפּדֹ

ין ה ֵּבֶיְהִּתר ֶׁשָבֲעַּמת ַהַפקּוְּת ִמׁשֵׁשא חֹוהּו ֶׁשר לֹוַמָא' יׁשן ִאזֹוֲח'ַהל ֶׁש"ן זצְרֶטה ְׁשָיְרַכְז' ג ר" הרהבֹוָּסע ִמַמָּׁשא ֶׁש"שליט

   .רֵתיֹות ְּבֶנֶּכֻסה ְמֶיְהִּתֶׁש, יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמת ֶׁשכּוְלַּמב ַלב ַרֶרֵעת ָהֶלֶׁשְמֶמ
 
 

   
  . שיעורים ניתן להוריד בארכיון דלקמן26ב ''גאולה בתשעהבמאמר ד סדרת שעורי וידאו "הושלמה בס
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  026537343פרטים בטל . השנה
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  .פעם על הוספת שיעורים חדשים
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  .הפלפולההלכה ול דרך לפרשת דברים ע  חדשמאמר
  'חבצלת השרון'א מחבר הספרים "מרדכי קרליבך שליט' ג ר"מאת הרה

  ].הקוראיםהמאמר מוגש בשינויי עריכה קלים לתועלת [
  

  
 .להתחי בתורה ברכו שלא על הארץ אבדהבענין על מה 

  

 נצתה הארץ אבדה מה על ויגדה אליו' ה פי דבר ואשר, זאת את ויבן החכם האיש מי" דכתיב מאי.] פא נדרים[

 זה דבר, "בה הלכו ולא בקולי שמעו ולא לפניהם נתתי אשר תורתי את עזבם על' ה ויאמר, עובר מבלי כמדבר

   לא היינו, "'וגו תורתי את עזבם על' ה ויאמר" דכתיב, מובעצ ה"הקב שפירשו עד, פירשוהו ולא ולנביאים לחכמים נשאל

   .תחלה בתורה מברכין שאין רב אמר יהודה רב אמר, בה הלכו לא היינו בקולי שמעו  

  גם הקשו , בזה החמור העוון מה, תחילה בתורה בירכו שלא על' ה מאת יצא אשר הזה הגדול הקצף על הקולמוסין נשתברו

  . היה ידוע לכלהטעם הזה ש  אתמים והנביאיםבזה למה לא פירשו החכ  

 ברכת, דרש קא לפניהם נתתי דאשר יתירא קרא, לפניה מברכין היו לא בתורה עוסקין כשהיו כתב] שלא ה"ד[

 דכוונת והיינו, להם חשובה מתנה שאינה דעתייהו גליא מברכי דלא וכיון, תורה דברי של לפניה שהיא' אשר'

   בא שלא י"ופרש, תורה של לפניה שהיא העמים מכל בנו בחר' אשר 'ברכת בירכו שלא בכך התורה את עזבו שישראל הוא הכתוב

  .התורה חשיבות ביטול על אלא בירכו שלא מה על החורבן  

   מברכין היו שלא אלא, יודעים והנביאים החכמים היו כ"דאל, תמיד בתורה עוסקין היו דודאיכתב  יונה רבינו בשם ן"בר

  .זה עוון שגילה הוא כל יודע ה"והקב ,עליה לברך בעיניהם חשובה היתה לא כי הלפני  

 האריכו וכבר, העמים מכל בנו בחר אשר. ב, תורה בדברי לעסוק ו"אקב. א, התורה על מברכין ברכות' ב דהנה, להוסיף

 המצוות ברכת כסגנון המצוות כתבר איתורה ה בדברי לעסוק דברכת כתב] ב"כ' סי [ברכות י"ובקה, בזה לדון האחרונים

   שניתן עצמו הפרי עצם על שמברכין הנהנין ברכת כסגנון, הנהנין ברכת מענין היא בנו בחר ואשר ,המצוה מעשה על לברך

  .השבח ברכת היא בנו בחר אשר שברכת שם הביא עוד, ליהנות  

 לאו דמצוות.] כח דף [.ה"בר שאמרו דינא להך ליתא ת"דבת שהוכיח.] מח דף [.בנדרים ההר מן א"ר דברי המה

 ולהתענג האמת לצייר כדי הוא הציווי עיקר, האמת וידיעת הלב ציור ענין הוא לימוד דמצות כיון, ניתנו ליהנות

  , שמשמחו כיון למוד תורהבת אסור אבלם הכי ומשו ,לב משמחי ישרים' ה פיקודי כדכתיב ושכלו לבבו לשמח במדע וליהנות

  .תורה שמחת עניני המועדים בקונטרס והארכתי ג"סקמ א"רכ' סי ד"יו ז"בט ז"וכעי  

 נכסיו מחומש יותר להוציא היתר שמצינו מה לבאר הארכתי ישכון ימים לחוף זבולון] ג"פי ט"פמ [הכתוב על ויחי

   מנכסיו להוציא הוא האיסור דעיקר לפי, מחומש יותר לבזבז דאסור מצוות בשאר מצינו שלא מה, ת"ת למצות

  .חומש הוצאת של פטור אין אדם חיי ועל ,היא האדם חיי תורה כ"משא, המצוות עבור חייו וצורך  

 דעדיין ל"י דשפיר באופן, העמים מכל בנו בחר אשר ברכת אלא ביטלו דלא נראה י"רש מדברי דהנה, נראה מעתה

 ככל מדרבנן לברך הדין מן כ"וא, היא מצוה תורה דלימוד ודאי שיטתם לפי דאף לפי והוא, לעסוק ו"אקב ברכת ברכו

   אינה וגם, הנהנין ברכת עליה ולברך הנאה של כחפצא כך כל להחשיבה בעיניהם יקרה היתה שלא ואך, המצוות ברכת

 . ברכו לא' אשר 'ברכת רק ולכן, השבח ברכת עליה לברך כ"כ חשובה  

 תורתי את עזבם על' ה ויאמר, עובר מבלי כמדבר נצתה רץהא אבדה מה על, בקצרה ל"וז בכת] א"סק ז"מ' סי ח"או[

 ולא עכשיו דוקא ל"ר, הארץ אבדה מה על. א, היו שאלות' ב, בה הלכו ולא בקולי שמעו ולא לפניהם נתתי אשר

 נצתה ואמר, מהם ונאבדה מישראל אזלא שהתורה על. ב, עכשיו נשתנו ומה, א"וע ד"ש ע"ג על עברו כבר והלא, קודם

בגמרא 

 כבר

 י"וברש
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 וידועים

 ובפרשת
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 ז"ובט
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 קודם אבדה שלא מה. א, התשובה באה ז"וע .עובר מכל שנתרוקנה כמדבר מישראל נתרוקנה שהתורה, עובר בלימ כמדבר

 לא שכבר מה על נפקדו אז תורתי את שעזבו אחר אבל, ומצלת מגנת תורה בסוטה' כדאי עליהם מגנת היתה שהתורה לפי

 הלכו שלא לפי 'התורה סילוק. ב, בקולי שמעו אול תורתי את עזבם על שאמר וזהו, שעשו ז"וע ד"ש ע"בג בקולי שמעו

 בפלפול ויגיעה טורח דרך דוקא בתורה עוסקים מעלת שעיקר, עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת אינה שהתורה' בה

   בהלכות עסקו שלא ל"ר בה הלכו ולא אמר כ"וע, בתורה עמלים שתהיו מ"ע' תלכו 'בחקותי ש"כמ, תורה של ומתן ומשא

  .דוקא טורח דרך ת"בד' לעסוק 'בברכה כונו זה ואל, ש"כמ להליכה המתייחס פלפול של ומתן משא דרך התורה  

 בעידנא אלא האדם על מצלת מצות דאין אמרו.] כא דף [סוטה דאיתא הא י"עפ והוא, זה כעין כתב.] פא דף [נדרים

 דוקא זהו בתורה שיש זו מעלה דכל מרלו יש ברם, בה עסוק שאינו בשעה אף ומצלי מגני ת"ת ואילו, בה דעסיק

, מחשבותיה עמקו כי ומבואותיה תואצותיה בכל ולעיין ולהעמיד ולילה יומם בו והגית מצות לשם לשמה בה בעוסק

 התורה את למדים שהיו ס"החת ביאר ז"לפי ואשר .עצמו התלמוד עצם מצד בתורה עמלים שתהיו תלכו בחוקותי אם כדכתיב

 מן באמת שיטתם לפי כ"וא, בה דעסיק בעידנא אלא מצלת שאינה המצוה מקיום עדיף אינו כ"וא, צוותהמ קיום וצורך כהכשר

   שאין ולשיטתם, עליה מברכים אין מצותה גמר עשייתה שאין דמצוה.] מג דף [במנחות שאמרו כמו, עליה לברך צריך דאין הדין

  .עליהם התורה הגינה לא ולכן, בתורה ברכו שלא שאמרו וזהו, עליה מברכים אין מצותה גמר ועסקה למודה  

, תחילה בירכו שלא במה עוון שהיה דמשמע, 'תחילה' בתורה בירכו שלא אמרם לשון דקדק:] יא דף [ברכות יהושע

 ברכת להקדים ראוי, ל"וז יהושע בפני וכתב, תחילה בירכוהו שלא אלא, התורה ברכת מברכין שהיו דמשמע באופן

 לא העולם בכל האדם בריאת שעיקר וכיון, הגוף ועניני הזה עולם מענין הודאה ברכת שהם השחר ותברכ לכל קודם התורה

 לכל קודם בהשכמה מיד התורה ברכת לומר ראוי לכן', וגו ולילה יומם בריתי לא אם כדכתיב תורה בשביל אלא נברא

   לפני עליה לברך התורה החשיבו שלא והיינו, ד"עכ', תחילה 'בתורה ברכו שלא על באמרם' הגמ פירוש שזה ואפשר, הברכות

  .השחר ברכת  

 לפני המצוות ברכת ברך שלא דמי בחולין אשרי ההגהות דעת דהנה, בזה עוד לבאר א"שליט הגאון ר"מאאמו

 בברכות כמבואר ,ההנאה לפני אלא לברך אין ודאי הנהנין בברכת אכן, המצוה גמר עם מיד לברך יכול, המצוה

   שפיר ולכן, המצוות ברכת בתורת רק ברכו שהם היינו ,תחילה בתורה ברכו שלא היינו שם שאמרו דמה, נראה ומעתה, .]נא דף[

  .לפניה אלא לברך אין הנהנין ברכת דאילו, כ"אח גם לברך יש  

 אלו דפאה משנה וגם כהנים ברכת של פסוקים לומר שנוהגים הצרפתים בשם הביאו] שכבר ה"ד: [יא ברכות

 האחרונים והקשו, התורה ברכת אחר אתר על לשנות שצריך לפי, התורה ברכת אחר מיד שיעור להם אין ריםדב

', מ' סי ח"או ובטור. ל קידושין' התוס ש"כמ ישמעאל דרבי וברייתא מקומן איזהו ומשנת התמיד פרשת אומרין מסתמא שהרי

 לפי והוא, זו קושיא ליישב שם בברכות' התוס דכוונת כתב ז"מ' סי ח"ובב .התורה ברכת אחר פסוקים לומר הוצרכו למה כ"וא

 אלא, זה לימוד לשם עולה אינו שמע קריאת ואילו, אתר על שנה כ"אא התורה ברכת חובת ידי יוצא דאין בירושלמי איתא דהנה

   פסוקין עוד מוספין יוה ולכן, זה לענין כלימוד חשיבי לא מקומן איזהו ופרשת התמיד פרשת נ"ה, אחרים תורה דברי לומר צריך

   .כך לשם  

 תכלית התורה על באה שהיא התורה ברכת להקדים שראוי, ל"הנ דבריו על יהושע בפני ותירץ .גדול דוחק הוא כתב

 הדברים וביאור .ד"עכ, הגוף ועניני הזה עולם מענין הודאה ברכת שהם השחר ברכות לכל קודמת והיא, הבריאה

 ברכת סדר כל כתב א"ה תפילה ז"בפ מ"שהר, י"הפ כדברי שלא מבואר מ"ברש, א" שליטקיסטר ע"גרה ח"ממו בזה שהעירני כמו

 חייב יום בכל ל"וז כתב א"בהי ההלכות כל ובסוף', וכו לשכוי הנותן' וכו י"בא מברך התרנגול קול כשישמע כתב ד"ובה, השחר

  ' דבסי, ע"בשו הדברים סדר הוא וכן, הברכות כל אחר רק באה התורה ברכת שבאמת משמע הרי', וכו אלו ברכות' ג לברך אדם

  .ת"וצ, התורה ברכת הלכות הביא ז"מ' ובסי, השחר ברכת הלכות כל כתב ו"מ  

 במי אלא חיובו שאין שם מ"הר דעת, השחר ברכת בחובת הראשונים נחלקו דהנה, נפלא לדבר א"שליט ח"מו בזה

 על הברכה עיקר שכן, לבטלה ברכתו בהם נתחייב לא ואם', וכו בגדיו ולבש התרנגול קול ששמע מי, בהם שנתחייב

 ס"ובחת

 ובפני

 ושמעתי

' ובתוס

 י"ובפ

 והאירני
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   אף מברך שפיר, שם א"הרמ הכריע וכן, העולם צרכי על כשבח דהברכה ש"והרא' התוס אכן, ח"ס ו"מ' סי ע"השו דעת וכן, עצמו

  . הסדר על הכנסת בבית וסידרום, בהם נתחייב לא אם  

 התורה דברכת ודאי העולם צרכי על השבח ברכת בתורת כי, תחילה בא התורה תדברכ י"הפ דברי צדקו דלדינא ל"י

 צרכי על השחר דברכת ל"דס מ"הר ברם, י"בפ וכמבואר, גופו צרכי כל משאר ביותר הגדול הצורך הוא כי תחילה בא

   מתלבש כ"ואח, ברךומ התרנגול קול שומע כשמתעורר בתחילה, הוא כך בוקר כל הדברים סדר בפשוטו כ"א, אומר הוא עצמו

  .התורה ברכת ומברך ושונה הולך כ"אח ורק, ערומים לובש ומברך  

 בתורה בירכו שלא שם שאמרו מה לבאר שיש א"שליט ח"מו אמר, השחר ברכת אחר הוא הברכה דסדר ל"דס מ"הר

 החיוב מחמת אלא חכמים שתיקנו השחר ברכת בתורת ברכו שלא אלא, התורה ברכת ברכו שבאמת היינו, תחילה

   שלא לפי והוא, השחר ברכת כל עם היום בתחילת תחילה בתורה בירכו שלא שם שאמרו וזהו, התורה על לברך מדאורייתא

  .עליהם שמברכין הגוף צרכי כל כשאר כצורך אותו ראו  

 התורה כתבר דחלוקה נמצא, השחר כברכת שהוא התורה ברכת בגדר האחרונים מדברי נ"דלמש, להיפוך לפרש יש

 הברכה עצם אלא, התורה על תחילה באה הברכה אין השחר ברכת שמתורת התורה דברכת, השחר ברכת שמתורת

 ברכת יום כל ישראל ברכו דודאי, נראה מעתה הלא, לבטלה הברכה תהא שלא כדי התורה דברי ללמוד שצריך ואך, החיוב היא

 עצם על בירכו לא אך, בשחר לברך חכמים שתיקנו ברכותה כל כשאר, השחר דברכת מדינא אלא ברכו לא אך, התורה

   יום כל בירכו אלא, התורה שלפני ברכה בתורת הברכה היתה שלא היינו, תחילה בתורה ברכו לא שאמרו וזהו ,עצמה התורה

  .הברכות ככל  

  

  .רה שבעל פהך ועל תו"נכת התורה על בענין בר
  

יוחנן אמר דאף ' ור, ה שאין מברכין רק על מקרא"שדעת ר, ה מברכיןבשמעתא דברכת התורה על מ:] דף יא[בברכות 

 מפרש ם כןמשנה ג, ל"י וז"וכתב ברבינו יונה בביאור שיטת ר, אלעזר אמר דאף על התלמוד' ור, למשנה צריך לברך

  אלעזר ' ור,  לברך על הפירושן צריךדאי, אבל לתלמוד שהוא פירוש המשנה לא, ומשם לומד טעמי המצוות, הפסוקים

  . מפרש עיקרי המקראותם כןאומר דאף לתלמוד שג  

מן הדין לברך על , כ אדרבה"וא,  היאלמוד תורההא חיובא דברכת התורה על מצות ת, תמה] 'ת א"ברה[ברכה 

 דעיקר לימוד התורה הוא בתורה שבעל פה שממנה יוצאת הוראה מה , יותר מאשר תורה שבכתבל פהתורה שבע

  ' דכתיב כי שם הכ, אלא על החפצא של תורה', למוד תורהמצות ת' אינה על כת התורהבר דחובת, מזהוהכריח , לעשות

  .ל הוא מחוור מאד"א הנ"המהרש' ולפי. ד" עכ,היינו בתורה שבכתב' אקרא' שם ה'ו, להינואקרא הבו גדול לא  

  ך ועל התלמוד "ואילו על נ, ל תורהדחובת ברכת התורה מדאורייתא היא רק עצידד ] ח"ז סקי"ט' א סי"ח[אברהם 

  ].ע שכוונתו שם לענין אחר"צ) ג"ס' סי(ומה שהביא כן מהמשכנות יעקב  [,חובתה רק מדרבנן  

היינו דוקא בעוסק בתורה , דכל העוסק בתורה פטור מן התפילין] פרשת בא[העיטור כתב דמה שאמרו במכילתא 

נ ניחא "ולמש, והלא שניהם שוים גם לענין לברך ברכת התורה, לק בזהת לח"נתקשה מה] ח"ל' ח סי"או[ ובטור ,שבכתב

   ן צריךדהעוסק בתורה איפירש כוונת המכילתא .] דף יז[ה "ן ר"ובר, קושית הטור שבאמת אף לענין ברכת התורה חלוקים המה

  .ט מחוורת"ז שיטת הבעה"ולפי, ד"עכ, אות שדברי תורה הן עליו לאות  

או רק , ויעוין לקמן, ביסוד פלוגתתם האם מברכין ברכת התורה על תורה שבעל פה מדאורייתאשבועות הארכתי 

י דיסוד מה שהעוסק בתורה פטור מן "עוד נתבאר שם ליישב קושית הב, מדרבנן כדרך שמברכין על כל המצוות

  אך בתורה , ומתוך הספריאה י הקר"והיינו ע,  בדבר הניכרואין אות אלא, התפילין הוא לפי שעסק התורה אות הוא עליו

  .א אין בזה שום היכר ואות"שבעל פה שעיקר קיומה בהגיון הלב לדעת הגר  

 ומעתה

 ולדעת

 ולכאורה

איתא 

ובעמק 

ובדבר 

בבעל 

ובעניני 



טו 

דבזה , שבכתב' דחובת ברכת התורה על התלמוד היא דוקא כשהעסק בתורה שבעל פה בא לפרש את תורת ה, מעתה נראה

אלא ', פ בא כפירוש תורת ה"תורה שבעאך אם אין העסק ב, שפיר יש לברך ברכת התורה מחמת לתא דתורה שבכתב

  וזוהי התשובה , וזו היתה סיבת חטאם שלא בירכו בתורה תחילה, ת"באמת אין חובת ברכה, לומדה כתורה מסוימת לעצמה

  .שבכתב' שעזבו בתורתם את תורת ה', תורתי'על עזבם את   

והרי לדעת , כות חנוכה ופורים ונטילת ידיםכגון הל, למה מברכין ברכת התורה על כל מילי דרבנןז "באמת תמוה לפי

ומה שמברכין על התלמוד הוא רק משום שהוא בא לפרשת , רבינו יונה אין מברכין ברכת התורה אלא על תורה שבכתב

  מ אין הלכות "מ, ואף שיש לאו דלא תסור,  תליא בתורה ופירושיהת התורהאך ברכ, כ אף דודאי שם תורה עלה"וא, המקראות

  .והיא קושיא עצומה, ם לפרש לקרא דלא תסורדרבנן באי  

שאין מברכין ברכת התורה מדאורייתא אלא בקריאת התורה ד הירושלמי "כתב עפי] ג"ס' ח סי"או[יעקב 

 אן דאמרלכן לחד מ, ומאחר דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, ]וכן האריך בדבר אברהם שם[, ברבים

  אין , ד דמברכין אף על הגמרא"ל כמ"למאי דקיואילו ,  או גם על המדרש שדורש את המקראות,מברכין רק על התורה שבכתב

  .אלא כדרך שמברכין ברכת המצוות על כל המצוות, זה שייך למצות ברכת התורה  

, דעל כל מה שלומד מברך ברכת התורה מדאורייתאכדעת השאגת אריה ] א"ז סק"מ' סי[ב "לפי מה שהכריע במ

ז לא מצינו כלל שיש חפצא של ברכת "באופן דלפי, כריע דבספק אם בירך צריך לברך ככל ספק תורה לחומראז ה"ועפי

  וצריך לדחוק דפשיטא להפוסקים , יש לעיין מנין שמברכין על מילי דרבנןכ "וא, התורה מדרבנן כדרך שמברכין על כל המצוות

  .כדין כל ברכת המצוות, דמברכין על כל מילי דרבנן  

וממילא ', אולי גם כל מילי דרבנן גם שייך בהם לא תסור וכו, ל"כתב וז] ג"ז ס"מ' סי[אברהם להגאון מבוטשאטש 

אך משמעות ', ל מללמוד בהם קודם ברכת התורה הק"מ אולי לא החמירו חז"מ, גם הלימוד וההגיון בהם מצוה

  ואולי גם מה שאינו לגדר , ניות צריך ברכההיא שגם מילי שהם אסמכתא בעלמא וכל שמפורש במש' ע וכו"לשון השו

  .כיון שנצטוינו על לא תסור הוא כדברי תורה ממש, לדאורייתא כלל  

אחר פרשת צו ברכת כהנים קוראין משנה זו אלו דברים שאין להם שיעור , ל"כתב וז] סוף אהבה בסדר התפילות[

 ,ימים נקיים' ות דם טיפה כחרדל יושבות עליה זז בנות ישראל הם החמירו על עצמן שאפילו רוא"אמר ר', וכו

  כמשמעות , שהטעם שאומרים מימרא זו הוא ללמדנו דאף על מילי דרבנן מברכין ברכת התורה] ב"שם ס[וכתב הגאון מבוטשאטש 

  .ע"דברי השו  

נ אם שנה "ולמש, שאם בירך אהבה רבה ידי חובת ברכת התורה והוא ששנה על אתרדהנה איתא בירושלמי , בזה

כתב דכל הך דינא דבעינן שיהא שונה על אתר הוא ] ז"ט' א סי"ח[אכן בארץ צבי , לא יצא ידי חובתו' הלכות חנוכה וכדו

  בפרט למה שפלפלנו שם דעיקר הא דבעינן שיהא שונה על אתר אינו מהלכות ברכת , ל דסגי לזה במילי דרבנן"כ י"וא, דין דרבנן

  . ולזה סגי אף במילי דרבנן,אלא מדין ברכת המצוות, התורה  
 

 

 נשמח לקבל הארות והערות על המאמר במייל המערכת
 
 
 
 

הלא 

אכן 

ובמשכנות 

ברם 

ובאשל 

מ "ובר

מ "ונפ


