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  וספות למאמר קץ הגאולה ה

  .בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל את המאמר המלא 

  ".ּתָ צְ רַ פָ ּו"ל ק ׁשֶ סּוּפָ  הַ יעַ פִ  מוֹ ּהו ּבָ "א תשעצֵ ּיֵ ת וַ ׁשַ רָ פָ ת לְ יכּומִ סְ ּבִ ת פַ ְר צָ ל ּבְ דוֹ  גָ עַ ּוּגּפִ 

עובדיה (' אלּנֵ ּבַ ְר ּבַ אַ 'א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ . תתוֹ ת ּדָ מֶ חֶ לְ ה מִ יֶ הְ  ּתִ אלעֵ מָ ְׁש יִ ם וְ דוֹ ין אֱ ּבֵ ה מָ חָ לְ ּמִ הַ ׁשֶ  )יז, יחזקאל לב( ם"יּבִ לְ ּמַ ּבָ 

. אלעֵ מָ ְׁש יִ ים אִ רָ קְ אל נִ עֵ מָ ְׁש ת יִ דַ ים ּבְ ינִ מִ אֲ ּמַ ל הַ כָ וְ , םדוֹ ים אֱ אִ רָ ְק ים נִ ִר צְ וֹ ּנת הַ דַ ים ּבְ ינִ מִ אֲ ּמַ ל הַ ּכָ ׁשֶ ) מ"ובכ

 יםלִ עאֵ מָ ְׁש ּיִ הַ וְ , יׁשאִ  הָ תוֹ ל אוֹ לַ גְ ם ּבִ יִ לַ ׁשָ ירּות לִ לוֹ עֲ  לַ צּוְר ים יִ ִר צְ וֹ ּנהַ ׁשֶ , תתוֹ ּדָ ת הַ מֶ חֶ לְ ה מִ יֶ הְ  ִּת אלעֵ מָ ְׁש יִ ם וְ דוֹ אֱ ת מֶ חֶ לְ מִ ּו

ֲעִתיִדים , ל ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאלַאַחר ֶׁשְּכָבר ֵיְׁשבּו ִיְׂשָראֵ , ִהֵּנה ְּבֵעת ֵקץ :ם"יּבִ לְ ּמַ י הַ רֵ בְ ת ּדִ יא אֶ בִ נָ וְ . ם ּבָ מּוחֲ ּלָ יִ 

ֶׁשֵהם , ְוָיֹבא ּגֹוג ְנִׂשיא ֶמֶׁש ְותּוָבל ֵמַאְרצֹות ַהָּצפֹון ְוַהַּמֲעָרב, ָהֻאּמֹות ְלִהְתַאֵּסף ְוִלְכֹּבש ֶאת ְירּוָׁשַלִים

 ְוָׁשם . ַהּיֹוִסיפּוןבתַ ּכָ  ׁשֶ וֹ  ְּכמ,ירֹוָּפא ֶיֶפת ַהָּגִרים ְּבאֵ ֵני ּוֶמֶׁש ְותּוָבל ֵהם ִמּבְ ,ָהֲעֵרִלים ַהִּנְקָרִאים ֱאדֹום

ְוֵהם ,  ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ִנּמֹוִלים ַמֲחִזיִקים ְּבַדת ִיְׁשָמעֵאִלים, ְוֵכן ֵּבית ּתּוְגְרָמה,ָאַמר ִּכי ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם

בֹוָאם ַיֲעֶׂשה ֵּביֵניֶהם ְמהּוָמה ְוִיָּלֲחמּו ִאיׁש ֲאָבל ּבְ , ִיְתַאְּספּו ִעם ְּבֵני ֱאדֹום ִלְכֹּבש ָהָאֶרץ ִמַּיד ִיְׂשָרֵאל

ֹאָתם ְּבֶחֶרב ' ְוָׁשם ִיְׁשֹּפט ה, ֶדתִמְּפֵני ֶׁשֱאמּוָנָתם ְמֹפרֶ , ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה אלעֵ מָ ׁשְ יִ ם וְ דוֹ אֱ ְּבָאִחיו ַהְיינּו 

ְוָחַׁשב ְּתִחָּלה ִמְצַרִים , ר ָּכאן ֵאי ֻּכָּלם ֵיְלכּו ָלֲאָבדֹון ִסּפֵ הל זֶ עַ , ד"ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ּוִבְזַכְרָיה י, ּוְבָדם

ֶוֱאדֹום ֶמֶׁש ְותּוָבל ְוַאַחר ָּכ ָחַׁשב , ְוֵהם ִנּמֹוִלים ַהּיֹום, לְוַאּׁשּור ְוֵעיָלם ֶׁשֵהם ַמְחִזיֵקי ַּדת ִיְׁשָמֵעא

 ַהַּמָּפָלה ַּקרּוְתִחָּלה ִּתְהֶיה עִ , ּוֵביֵניֶהם ִּתְהֶיה ַהִּמְלָחָמה, ּוְמָלֶכיָה ּוְנִסיֵכי ָצפֹון ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ֲעֵרִלים

ְוָיֹבאּו ָהַאּׁשּוִרים ְוַהַּפְרִסִּיים ִלְנֹקם , ָיֹבאּו ָּבֹראׁש ְוִיְּפלּוְוֵהם ִיְׂשָרֵאל ץ רֶ ְּבִמְצַרִים ֶׁשֵהם ְקרֹוִבים ְלאֶ 

  . ֶדתִמְּפֵני ֶׁשֱאמּוָנָתם ְמֹפרֶ  יאהִ ֵּבין ֱאדֹום ְוִיְׁשָמֵעאל ה מָ חָ לְ ּמִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ִנְקָמָתם ְוִיְּפלּו ֻּכָּלם ְׁשֵני ַהְּצָדִדים

  .יםִר צְ ּמִ ת הַ מַ קְ ת נִ ם אֶ קֹ נְ ים לִ ּיִ סִ ְר ּפַ  הַ אּובֹ  יָ ר ּכָ חַ ַאוְ , םיִ רַ צְ מִ יל ּבְ חִ תְ ה ּתַ מָ חָ לְ ּמִ הַ ם ׁשֶ "יּבִ לְ ּמַ הַ ים מֵ אִ ד רוֹ עוֹ וְ   

ת ׁשַ רָ פָ ת לְ יכּומִ סְ ת ּבִ פַ ְר צָ ל ּבְ דוֹ  גָ עַ ּוּגה ּפִ יָ ן הָ כֵ לָ , ּתָ צְ רַ פָ ּות ּבְ זֶ מֶ ְר  נִ תפַ ְר ּצָ א ׁשֶ "ל שליטקֵ נְ רֶ ן פְ בֵ אּוְר ' ג ר"הרה

והיה זרעך כעפר " )ח, ר כה"שמו( במדרש ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ."ּתָ צְ רַ פָ ּו"ל ק ׁשֶ סּוּפָ  הַ יעַ פִ  מוֹ ּה ּבָ ו"א תשעצֵ ּיֵ וַ 

ן כֵ וְ  ".מקים מעפר דל" הוי "ופרצת ימה וקדמה" עפר הארץ אותה שעה  כשיגיעו בניך עד"הארץ

אֹוי ִמי ִיְחֶיה  "יםקִ סּוּפְ ת הַ "ר ׁשֶ .יםמִ ּיָ ית הַ ִר חֲ ַאל עַ , ל"זצ ילִ וֹ ּפרוֹ טְ סְ אוֹ  מֵ ש"גרהַ מֵ ' ןוֹ ׁשמְ י ִׁש צֵ יצוֹ נִ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ם דוֹ אֱ : יםּלִ ּמִ ן הַ יקוֹ ִר טָ ם נוֹ  הֵ "ִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבדְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור וְ   :ִמֻּׂשמֹו ֵאל

א בָ מּו

יף סִ הוֹ וְ 



ב 

ם דוֹ ת אֱ כּולְ מַ ּו, םּכָ לְ ם מַ ד ׁשֵ מַ חֲ מֻ , תינוֹ דִ ּמְ  הַ בּוִר חְ ת יַ ילוֹ  חֵ גּוְר הַ יַ , יוּדָ חְ ה יַ מָ חָ לְ  מִ כּוְר עַ אל יַ עֵ מָ ׁשְ יִ וְ 

, םחָ צְ ם נוֹ יהֶ לֵ ד עֲ מֹ עֲ יַ וְ . דאֹ ל מְ ּדַ גְ ם יִ ּתָ ְר ַאפְ ר ּתִ תֶ ּכֶ . םּכָ ְר  דַ יחּולִ צְ ד יַ ּיָ מִ . םּכָ לְ  מַ גּוְר הַ ת יַ פַ ְר י צָ ׁשֵ נְ ַאוְ . דבַ לְ 

, ץרֶ ָאי הָ וֵ צְ ּקַ ת מִ וֹ ּילֻ ץ ּגָ ּבֵ יקַ וִ , איָ סְ י רּונֵ ל ּבְ ר עַ ּבֵ ּגַ תְ יִ א וְ רָ קְ י נִ נִ  עָ יׁשאִ וְ . איָ סְ י רּונֵ בְ א ּויָ נְ ּפַ ז ׁשְ נַ ּכְ ְׁש ה אַ ּמָ הֵ וְ 

ת פַ ְר י צָ ׁשֵ נְ ַאוְ ב תַ ּכָ ׁשֶ ים אִ רוֹ  וְ .ינּומֵ יָ ה בְ רָ הֵ מְ ה ּבִ לָ ן סֶ מֵ ָא. דוִ ן ּדָ  ּבֶ יׁש אִ ִיָּקֵרא, ררוֹ ם ּדְ ידִ בָ ר עֲ מֵ י אוֹ יהִ וִ 

ְוָגֻלת " ) כ,עובדיה א(. ׁשּמָ ה מַ ּלָ אֻ ּגְ י הַ נֵ פְ ל לִ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ת לְ פַ ְר ת צָ לּות ּגָ ּיַ לִ ת עֲ  אֶ רַ יא ּכָ בִ ּנָ ה הַ יָ דְ בַ ם עוֹ ּגַ וְ  .םּכָ לְ  מַ גּוְר הַ יַ 

ם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב ְוָעלּו : ַהֵחל ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּכַנֲעִנים ַעד ָצְרַפת ְוָגֻלת ְירּוָׁשַלִ

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר " ם ׁשָ י"ַרִּׁש ר אֵ בָ ּמְ י ׁשֶ פִ כְ  ּו". ַהְּמלּוָכה'להמֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה 

ת זֶ מֶ ְר  נִ תפַ ְר צָ ן כֵ  וְ .ֶׁשָּגלּו ֵמֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ְלֶאֶרץ ְּכַנֲעִנים ַעד ָצְרַפתל אֵ רָ ְׂש יִ  ָּגלּות ֲאֶׁשר הּוא ִמְּבֵני "ְּכַנֲעִנים ַעד ָצְרַפת

   ִּפי ְׁשַנִים 'הְוָהָיה ְבָכל ָהָאֶרץ ְנֻאם " )ח, זכריה יג(: גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ ם ּבְ לָ עוֹ ר הָ בֹ עֲ ּיַ  ׁשֶ ּוּכּזִ הַ  וְ ףרּוּצֵ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ מְ ב הַ תּוּכָ ּבַ 

  ". ֶאת ַהֶּכֶסףְצֹרףים ּכִ ְצַרְפּתִ ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ּו: ָּבּה ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּה  

  

ש ושאר ארגוני הטרור גורמים את הפירוד בין "דאעגון ארונביא טבלה בה רואים איך 

ת בחיבור של "ורואים שהם מכניסים את האותיות מ, ו"עשו לישמעאל בשנת תשע

ורואים את ,  בת ישמעאל שנשאה לעשובשמתשמתחברים דרך , ישמעאל ועשו

  .ו" גם בטבלה למטה בצד שמאל בחבור של שנת תשעבשמת

  
 

 ַהִּדיִנין ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְּכמוֹ  הּוא ָהַרִּבים ֶּׁשִּיְכְּבׁשּוהּו ַמה ָּכל )יא ,ו דמאי המשניות פירוש( ם"ּבַ מְ רַ ּבָ 

א ּוַמה ,ַרִּבים ִּכּבּוׁש ַהִּנְקָרא ְוהּוא  ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְּבַמֲעלֹות ִלְהיֹות סּוְרָיא ֶאֶרץ ִנְמָנה ֶּׁש

 ַעד ָהֲאָרצֹות ִמָּכל ֶאֶרץ ַעל ְלִהָּלֵחם ֻמָּתר ֶׁשֵאינוֹ  ִמְּפֵני הּוא ]דוִ ּדָ  ידֵ יְ  לעַ  הׁשָ ּבְ כְ ּנִ ׁשֶ  יּפִ  לעַ  ףַא[ ,ִעְנָין

 ְוַכֲאֶׁשר ,ִלְגבּולֹוֶתיהָ  ְּכַנַען ֶאֶרץ ְוִהיא ,ַּבּתֹוָרה ְּגבּולֹוֶתיהָ  ה"הקב ָּגַבל ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ָּכל ִנְכֶּבֶׁשת ֶׁשִּתְהֶיה

 עַ ּוּדמַ  יןבִ הָ לְ  יִר צָ וְ  .ַהֻּמְגֶּבֶלת ָהָאֶרץ ִּכּבּוׁש ֶׁשּיְֻׁשַלם ְּבֶטֶרם ְוזּוָלָתּה ַנֲהַרִים ֲאַרם ָהֵהם צֹותָהֲארָ  ָּדִוד ָּכַבׁש

 ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ ׁשֶ  עדַ יָ  לֶ ּמֶ הַ  דוִ ּדָ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו ,לאֵ רָ ְׂש יִ  ץרֶ אֶ  לּכָ  תאֶ  שּבֹ כְ לִ  םּיֵ ּסִ ׁשֶ  ינֵ פְ לִ  איָ ְר סּו תאֶ  שּבֹ כְ לִ  לֶ ּמֶ הַ  דוִ ּדָ  רהֵ מִ 

 לכָ בְ ּו .םתָ אוֹ  שּבֹ כְ לִ  רהֵ מִ  אהּו ןכֵ לָ  ,דוִ ּדָ  לׁשֶ  תוֹ מָ ְׁש נִ  ׁשרֶ ׁשֹ וְ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  םעִ  רּוׁשקָ  םׁשָ  םקוֹ ּמָ הַ וְ  ,הּזֶ הַ  םקוֹ ּמָ הַ  ׁשּוּבכִ ּבְ  ילּוּתָ 

 ּוּלפִ אֲ וַ  ,ץרֶ ָאלָ  ץחּולְ  םדֶ קוֹ  ץרֶ ָאהָ  ׁשּוּבּכִ ׁשֶ  ',ה ןצוֹ ְר  יפִ לְ  תיפּודִ עֲ הָ  רדֶ סֵ  תאֶ  תתֵ לָ  יִר צָ  היָ הָ ׁשֶ  דוִ ּדָ  לעַ  הנָ עֲ טַ  התָ יְ הָ  אתזֹ 

 ,י קרֶ ּפֶ  'ב לאֵ מּוְׁש ּבִ  אבָ ּוּמּכַ  איָ ְר סּו תאֶ  ׁשבַ ּכָ  דוִ ּדָ ׁשֶ  ירֵ חֲ ַא דּיַ מִ ּו. הׁשָ ּדְ קַ תְ הִ  א איָ ְר סּו ןכֵ לָ וְ  תלוֹ עֲ ּמַ הַ  לּכָ  םעִ  איָ ְר סּולְ 

 ירֵ הֲ  ,תאוֹ לָ ּפְ  יאֵ לְ ּפִ  אןּכָ  ׁשיֵ וְ  .'יא קרֶ פֶ ּבְ  םׁשָ  אבָ ּוּמּכַ  עבַ ׁשֶ  תּבַ  אטְ חֵ  היָ הָ  זָאוְ  ןוֹ ּמעַ  ינֵ בְ ּבִ  םחֵ ּלָ הִ לְ  יִׁש מְ הִ  אהּו

 אבָ מּו



ג 

 יּכִ  ןמָ ּזְ הַ  יעַ ּגִ הִ  א ןיִ דַ עֲ  לבָ אֲ  ,ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  תאֶ  הצָ רָ  םנָ מְ ָא אהּוׁשֶ  התָ יְ הָ  איָ ְר סּו ׁשּוּבכִ ּבְ  דוִ ּדָ  לׁשֶ  תעּוּטָ הַ ׁשֶ  נּוְר ַאּבֵ 

 יתּבֵ  לׁשֶ  ראוֹ הָ  יולָ אֵ  הּלָ ּגַ תְ הִ  ,איָ ְר סּו תאֶ  לעַ פֹ ּבְ  ׁשבַ ּכָ  אהּוׁשֶ  ןיוָ ּכֵ  לבָ אֲ  ,ץרֶ ָאהָ  ׁשּוּבּכִ  תאֶ  יםלִ ְׁש הַ לְ  יִר צָ  םדֶ קוֹ 

 דוִ דָ ׁשֶ  יםִר פָ ּסְ ּבַ  אבָ מּו ירֵ הֲ ׁשֶ  .אטְ חֵ הַ  םרַ גְ נִ וְ  ןמָ ּזְ הַ  ינֵ פְ לִ  גּגָ הַ  לעַ  עבַ ׁשֶ  תּבַ  תאֶ  הָארָ  אהּו ןכֵ לָ  ,ןמָ ּזְ הַ  ינֵ פְ לִ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

 הזֶ  ינֵ פְ לִ  יאבִ ּנָ הַ  ןתָ נָ  לוֹ  אּבָ נִ  רבָ ּכְ  ירֵ הֲ ׁשֶ  .ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  לׁשֶ  ראוֹ הָ  אהּוׁשֶ  המֹ ְש  לׁשֶ  ראוֹ הָ  תאֶ  עבַ ׁשֶ  תבַ ּבְ  הָארָ 

 ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַאֲחֶרי ַזְרֲע ֶאת ַוֲהִקיֹמִתי" 'ז קרֶ פֶ ּבְ  םׁשָ  אבָ ּוּמּכַ  ,ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  תאֶ  הנֶ בְ יִ  אהּווְ  ןּבֵ  לוֹ  דלֵ ּוָ ּיִ ׁשֶ 

 ראוֹ הָ  תאֶ  יׁשּגִ ְר הִ  אהּו עבַ ׁשֶ  תּבַ  תאֶ  הָארָ  אהּוׁשֶ כְ ּו ,"ִלְׁשִמי ַּבִית ִיְבֶנה הּוא :ַמְמַלְכּתוֹ  ֶאת ַוֲהִכיֹנִתי ִמֵּמֶעי

 ְראּוָיה ,ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ְדֵבי ָּתָנא .)קז סנהדרין( ַּבְּגָמָרא אבָ ּוּמּכַ  .ןמָ ּזְ הַ  ינֵ פְ לִ  ּהּבָ  לׁשַ כְ נִ וְ  ,ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  לׁשֶ  לדוֹ ּגָ הַ 

ית ַּפאִגי ַהְיינּו ּבֵ  :)פסחים סג(י "ַרִּׁש  ּבְ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ַּפָּגה ֶׁשֲאָכָלּה ֶאָּלא ֱאִליָעם ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ְלָדִוד ָהְיָתה

ְוֵאינֹו ְמקֹום , ָהָתם הּוא ְדחּוץ ְלחֹוַמת ֵּבית ַּפאִגי חּוץ ִלירּוָׁשַלִים הּוא, םָמקֹום ִחיצֹון ֶׁשִּבירּוָׁשַליִ 

ים קִ נְ וֹ ּיק ׁשֶ ׂשֶ ּמֶ ל ּדַ  ׁשֶ יםנִ יצוֹ חִ הַ ת יקַ נִ ל יְ ז עַ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשיֵ וְ . ְוִאם ָיְצאּו ָׁשם ִנְפָסִלין, ֲאִכיַלת ֳקָדִׁשים ַקִּלים

  את רֵ קְ ב נִ רֶ ן חֶ כֵ וְ . ןיצוֹ חִ ם קוֹ א מָ הּו ׁשֶ יאגִ ּפַ ית  ּבֵ רֶ ּדֶ , ןמַ ּזְ י הַ נֵ פְ ם לִ תָ  אוֹ ׁשבַ ד ּכָ וִ ּדָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ , הּגָ ּפַ ת ינַ חִ  ּבְ רֶ ם ּדֶ יִ לַ ׁשָ ירּומִ 

  .וֹ ּנמַ י זְ נֵ פְ  לִ יתוֹ מִ הֲ ם לַ דָ ָאי הָ ּיֵ ת חַ ת אֶ רֶ ּצֶ קַ יא מְ הִ ׁשֶ , הּגָ ּפַ ן וֹ ׁשּלְ מִ ן יוֹ גְ ּפִ   

 נֹוְתִנין ְוׁשֹוִתין ֶׁשאֹוְכִלים ְלַאַחר ,ַלַּצִּדיִקים ְסֻעָּדה ַלֲעׂשֹות ה"הקב ָעִתיד :)קיט פסחים( ַּבְּגָמָרא

 נֹוְתִנין ,ִיְׁשָמֵעאל ִמֶּמִּני ֶׁשָּיָצא ְלִפי ,ֲאָברֵ  א ֲאִני ָלֶהם אֹוֵמר ,ְלַאְבָרָהם ְּבָרָכה ֶׁשל ּכֹוס לוֹ 

 ,ֲאָברֵ  א ֲאִני ָלֶהם אֹוֵמר ,ְלַיֲעֹקב נֹוְתִנין ,ֵעָׂשו ִמֶּמִּני ֶׁשָּיָצא ְלִפי ,ְלָברֵ  ָראּוי ֵאיִני אֹוֵמר ,ְלִיְצָחק

א ְלִפי ,ֲאָברֵ  א ֲאִני אֹוֵמר ,ְלמֶׁשה לוֹ  אֹוְמִרין ,ֲאָחיֹות ְׁשֵּתי ָנָׂשאִתי ֶׁשְּכָבר ְלִפי  ִלָּכֵנס ָזִכיִתי ֶׁש

א ,ְמָברֵ  ֵאיִני ָלֶהן אֹוֵמר ,ִליהֹוֻׁשעַ  לוֹ  אֹוְמִרין ,ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ  ֹטל ,ְלָדִוד לוֹ  אֹוְמִרים ,ְלֵבן ָזִכיִתי ֶׁש

 ."ֶאְקָרא 'ה ּוְבֵׁשם ֶאָּׂשא ְיׁשּועֹות ּכֹוס" רמַ ֶׁשֶּנאֱ  ,ְלָברֵ  ָנֶאה ִלי ,ֲאָברֵ  ֲאִני ,ָלֶהם אֹוֵמר ,ּוָברֵ  ַאָּתה

, יקזִ חֲ א מַ גָ ד לוֹ חַ ין וְ ִר ׂשְ עֶ ן וְ אתָ י מָ תֵ ָאא ּדְ מָ לְ עָ ד לְ וִ דָ א ּדְ ּסָ  ּכָ ּהיּנָ ע מִ מַ י ׁשְ ּיֵ ּבַ ר אַ מַ ָא .)יומא עו( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ ּו

ד סוֹ  ּבְ היָ וָ ְר ן יַ נְ מִ ה ּבְ יֶ הְ א ּתִ בֹ יד לָ תִ עָ ד לֶ וִ ל ּדָ ס ׁשֶ וֹ ּכהַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . יוֵ י הָ כִ הָ ְּבִגיַמְטִרָּיא " היָ וָ ְר ", "היָ וָ י ְר סִ וֹ ּכ"ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

ת זֶ ּמֶ רֻ מְ  ו"תשע תנַ ְׁש  ְוֵכן, "היָ וָ י ְר סִ וֹ ּכ"ת ּבְ זֶ מֶ ְר נִ ה "יָ ְר ּוּסא ׁשֶ "ל שליטקֵ נְ רֶ ן פְ בֵ אּוְר ' ג ר"ר הרהאֵ בֵ ּו, "היָ וָ י ְר סִ וֹ ּכ"

 ְנקּוַדת ֵכןוְ  .ת"יחֵ  ד"יוֹ  ן"יׁשִ  ם"מֵ  תוֹ ּיתִ אוֹ הָ  יּוּלמִ ּבְ  חַ "יׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְיׁשּועֹות ּכֹוס" ְוֵכן. "ׁשּועֹותּכֹוס יְ "ּבְ 

 ֶזה ְּדָמקֹום ,ַמְׁשֶקה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְקָּדׁש ְוֵכן .ַהְּנָסִכים ֶׁשּׁשֹוֶתה ּכֹוס ְּבִחיַנת הּוא ֶזה ְּדָמקֹום .ְׁשִתָּיה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִצּיֹון

   ִּכֵּסא תינַ חִ בְ ּבִ  יאהִ  ּכֹוסׁשֶ  )'כ אות 'ע"דר תיותאו'( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ְמַקֵּבל ֶׁשהּוא ֵמַהֶּׁשַפע ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ַמְׁשֶקה

  .ַּמְלכּותהַ  תאֶ  לּמֵ סַ מְ הַ   

ים ּיִ חַ ' ל רּבָ קֻ ּמְ ל הַ יו ׁשֶ רָ בָ  ּדְ )360ל עמוד "ח סנואני זצ"ל והגר"מ שרעבי זצ"תולדתיהם של הגר(' יםיקִ ּדִ  צַ רֶ ּדֶ 'ר פֶ סֵ ים ּבְ אִ בָ מּו

ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשּזֹו ַאְתַחְלָּתא , סּוְרָיה ְלֵבין רּוְסָיהה ִהְתָּגרּות ְלִמְלָחָמה ֵּבין ְּכֶׁשִּתְהיֶ "ל "י זצונִ אוָ ינְ סִ 

ה מָ חָ לְ מִ ת לְ כּוְר עָ הֵ א ּכְ בָ ת צָ חוֹ ה ּכֹ ּבֵ ְר י הַ ילִ לִ ּגְ י הַ סֵ י יוֹ ּבִ ר רַ בֶ ר קֶ זוֹ אֵ ים ּבְ ִׂש ְר ּפָ ְת ּמִ ת ׁשֶ ּוּימִ ְׁש ּגַ ל ּבַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ן כֵ וְ  ."ִּדְגֻאָּלה

י ְּבִגיַמְטִרָּיא "י ַהָּגִלילִ "י יֹוסֵ "ַרּבִ  חסַ ב ּפֶ רֶ עֶ ים ּבְ ִר מְ אוֹ י ׁשֶ לִ ּפְ רוֹ טְ סְ ן אוֹ וֹ ׁשמְ י ִׁש ּבִ רַ ת מֵ רֶ ּגֶ אִ א ּבָ בָ מּוּו, היָ ְר ד סּוגֶ נֶ 

ֶׁשְּבאֹותֹו , ו"א ֵׁשם שפי ִּגיַמְטִרּיָ "ן ִיׁשַ "ד ּבֶ "ָּדוִ , ָרַמז ַּגם ֵּכן, ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ו"שפ

ג "יף הרהסִ הוֹ וְ . הּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּו ּתְ וֹ  ּבו"שפם א ׁשֵ ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ י ילִ לִ ּגְ י הַ סֵ י יוֹ ּבִ רַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  .ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

  ם ּׁשֵ  הַ חַ כֹ ם ּבְ יעָ נִ כְ א מַ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ה"יָ סְ רּו  אוֹ ה"יָ ְר סּון יקוֹ ִר טָ י נוֹ ילִ לִ ּגְ י הַ סֵ יוֹ י ּבִ רַ א ׁשֶ " שליטיׁשפִ סְ יְ ם וַ הָ רָ בְ ַא' ר

  .הּלָ אֻ ּגְ ה הַ ָא ּבָ ּוּנּמֶ ּמִ  ׁשֶ ו"שפ  

 ָמִצינּו

ן כֵ וְ 



ד 

ֹמה'ּבְ  ִלְכאֹוָרה ָלָמה . "ֵמָחָרן  ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתוֹ ְוַאְבָרם ")לך לך(' ִתְפֶאֶרת ְׁש

. ב"ָהֶרֶמז הּוא ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהֶחֶסד הּוא ֵׁשם ע. ֵמָחָרן ָּמה ָהיּו ְׁשנֹוָתיו ְּבֵצאתוֹ ִנְכְּתָבה ְּבַהּתֹוָרה ּכַ 

ש ִראׁשֹונֹות ֲהֵרי עֹוֶלה . ה"ּוִבינָ ה "ר ְוָחְכמָ " ַהְיינּו ְסִפיַרת ֶּכתֶ "םֲחָסֶדי ָהִראֹׁשִני ַאֵּיה", ְועֹוד ַהָּׁש

ְועֹוַלם . ֲחָסִדים הּזֶ ם הַ לָ ְּדַהְיינּו ֶׁשִהְמִׁשי ָלעוֹ . ן ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים"ר ּבֶ ְוָלֶזה ָאמַ . ְּבִמְסָּפר ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים

   שבסוריה ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְיִציָאה ֵמַהָּגלּות ןרָ חָ א ֶׁשַהְיִציָאה מֵ "ר שליט"ְוהֹוִסיף אאמו. ן"ה הּוא ְּכֶנֶגד ֵׁשם ּבֵ ּיָ ָהֲעׂשִ 

  .ו"תשעא ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  "םָחֵמׁש ְוִׁשְבִעי"א ׁשֶ "ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט' ג ר"יף הרהְוהֹוסִ .  ֶׁשל עֹוָלםנוֹ רוֹ חֲ ֶׁשִהיא   

ם אִ , םים יוֹ ִש י ְׁש נֵ פְ ן לִ יִ דַ עֲ ׁשֶ ּכְ , ןמָ ּזְ י הַ נֵ פְ  לִ נוֹ ת ּבְ ה אֶ דָ ד ּפָ חָ ם אֶ ל אִ אֵ מּוְׁש ב ּות רַ קֶ חֲ  מַ .)בכורות מט(א רָ מָ ּגְ ּבַ 

ה כָ לָ אן הֲ ּכָ , יינֵ דִ ל ּבְ אֵ מּוׁשְ כִ וְ , ירֵ ּוּסאִ ב ּבְ רַ א ּכְ תָ כְ לְ הִ יד מִ ּתָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאת ׁשֶ רֶ מֶ א אוֹ רָ מָ ּגְ הַ וְ . א י אוֹ דּוּפָ 

י ִר כֹ בְ י נִ ּבְ "ה "ל הקבן ׁשֶ ּבֵ ם הַ הֵ ׁשֶ , לאֵ רָ ְׂש ל יִ לַ ל ּכְ ן ׁשֶ ּבֵ ן הַ יוֹ דְ ל ּפִ ז עַ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשּיֵ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ . ידּו ּפָ ינוֹ אֵ ל ׁשֶ אֵ מּוְׁש ּכִ 

ים ּדִ קְ  מַ מוֹ צְ ד עַ ּצַ ן מִ מַ ּזְ הַ , תכּום זְ הֶ  לָ ׁשיֵ י וְ אּול רָ אֵ רָ ְׂש ם יִ ם עַ  אִ ינּויְ הַ , א ן אוֹ מָ ּזְ י הַ נֵ פְ ת לִ וֹ ּדפְ ר לִ ׁשָ פְ ם אֶ אִ , "לאֵ רָ ְׂש יִ 

ַהְּגֻאָּלה ת ים אֶ ּדִ קְ הַ ר לְ ׁשָ פְ ם אֶ אִ הַ , הּלָ אֻ גְ ים לִ יִ אּום ְר ינָ ל אֵ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ב ׁשֶ ּצָ ז מַ ּמָ רֻ אן מְ כָ וְ , ימוֹ ּדִ קְ הַ  לְ רֶ ין צֹ אֵ וְ , מוֹ צְ ת עַ אֶ 

ר ׁשָ פְ אֶ ר ׁשֶ בֵ סוֹ , ירֵ ּוּסאִ  ּבְ הּומוֹ ה ּכָ כָ לָ הֲ  וַ ארָ ּוּסה מִ יָ הָ ב ׁשֶ רַ . א ל אוֹ אֵ ּגָ הִ ים לְ בִ ּיָ חַ ן ׁשֶ רוֹ חֲ ַאן הָ מַ ּזְ  הַ יעַ ּגִ א הִ ן יִ דַ עֲ ׁשֶ ּכְ 

ה לָ פְ ה נָ יָ סְ רּו, ַהְּגֻאָּלהם דֶ ד קוֹ  עוֹ ילּוחִ תְ  הִ איָ סְ רּובְ  ּואיָ ְר סּוים ּבְ עִ זּועֲ ּזַ הַ  ׁשֶ ינּומֵ יָ ים ּבְ אִ וֹ רי ׁשֶ פִ כְ ּו, ַהְּגֻאָּלהת ים אֶ ּדִ קְ הַ לְ 

' כּור וְ מּודְ ת ּתַ יב אֶ ִר חֲ הַ ר לְ ׁשָ פְ אֶ , הּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוה ְּת ם זֶ קוֹ מָ י בְ ּכִ , יםחִ רָ זְ ת אֶ מֶ חֶ לְ מִ ים ּבְ נִ ה ׁשָ ּמָ ר ּכַ בָ א ּכְ יָ ְר סּווְ , א"תשנּבְ 

 תוֹ מוֹ ה ּכְ כָ לָ הֲ  ְׁשמּוֵאל ׁשֶ ידָ אִ  מֵ . וכפי שדוד המלך פעל בסוריא לפני הזמן בבחינת פגה כדלעיל.הּלָ אֻ ּגְ ת הַ יא אֶ בִ הָ לְ ּו

. ןמָ ּזְ  הַ יעַ ּגִ הִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ , יינֵ  ּדִ –ין ּדִ ד הַ ּצַ מִ א הּון ׁשֶ רוֹ חֲ ַאן הָ מַ ּזְ י הַ נֵ פְ י ֶאְפָׁשר ְלַהְקִּדים לִ ים אִ יִ אּום ְר ינָ ם אֵ אִ ר ׁשֶ בּוסָ , יינֵ דִ ּבְ 

 ילּוחִ תְ א הִ ד ס עוֹ רַ פָ ּבְ  ׁשֶ ינּומֵ יָ ים ּבְ אִ  רוֹ נּוָא, סרַ  ּפָ לֶ ה מֶ יָ הָ א ׁשֶ ּכָ לְ ר מַ בוֹ ׁשְ ב לִ רָ קֹ ה מְ יָ מּוֵאל הָ ְּׁש ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ 

  ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. 'כּום וְ לָ עוֹ ל הָ ת ּכָ יב אֶ ִר חֲ ס מַ רַ  ּפָ לֶ ּמֶ ׁשֶ , ַהְּגֻאָּלהן יַ נְ עִ ם ּבְ יהֶ לֵ ים אֲ כִ ּיָ ּׁשַ ים ׁשֶ נִ יָ נְ עִ הָ 

  .ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאים עִ לָ סְ ' הים ּבְ דִ וֹ ּפִּפְדיֹון ַהֵּבן א ׁשֶ "שליט  

 ֵאַלי 'ה ַוֹּיאֶמר :ָׁשֵקד ֲאִני ֹרֶאה ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ִיְרְמָיהּו ָוֹאַמר ַמֵּקל" )יא, א' ירמי (יםקִ סּוּפְ ז ּבַ מֶ  רֶ ׁשיֵ 

 ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאֹמר ָמה ַאָּתה ֹרֶאה 'הַוְיִהי ְדַבר : ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות ִּכי ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל ְּדָבִרי ַלֲעׂשתוֹ 

 ".ְׁשֵבי ָהָאֶרץִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל יֹ  ֵאָלי 'הַוֹּיאֶמר : ָנפּוַח ֲאִני ֹרֶאה ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנה ָוֹאַמר ִסיר

ר קֶ ּבֹ הַ ים מֵ נִ  ׁשָ ה"רעל ז עַ ּמֵ רַ  מְ "ָהָרָעה"ן כֵ וְ . גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ל מִ ה ׁשֶ עָ רָ  הָ ִּתָּפַתחם לָ עוֹ  הָ ִּבְצפֹוןאת צֵ מְ ּנִ  ׁשֶ ֵמרּוְסָיה

ב תּוּכָ  הַ יִׁש מְ ּמַ י ׁשֶ פִ כְ ּו, ו"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל ְּדָבִרי"ן כֵ וְ  .ה"תשעת נַ יא ְׁש הִ ׁשֶ , 'הף הַ לֶ אֶ ל הָ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ וְ . גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ת מִ ים אֶ ִר ְר עוֹ ּמְ  ׁשֶ ׁש"ַּדֶעאת " ר"ָבִרי ּדְ ל עַ ִניאֲ   ֵקדׁשֹ " ְוֵכן .ו"ְלתשעת וֹ ּיתִ  אוֹ "ַלֲעׂשתוֹ "

ה ַעל ָּכל ָרעָ ח הָ ָּפתַ ן ּתִ ָּצפוֹ מִ "ן כֵ וְ . ה"עתש ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ"א ׁשֶ "ה שליטּנָ יד הַ וִ ּדָ ' ג ר"הרה

ה "ַוֹּיאֶמר ְיהוָ "ים ּלִ ּמִ ל הַ  ׁשֶ דּוּקּנִ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמִׁשיחַ ן כֵ וְ . ו"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ים ּלִ ּמִ ם הַ ת עִ "סת וְ " ר"ץָארֶ י הָ ְׁשבֵ יֹ 

ה "וָ האֶמר יְ ּיֹ וַ "ב תּוּכָ ה ּבַ ּיָ נִ ְּׁש ת הַ אוֹ הָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ו"תשען כֵ וְ  ".ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֵאָלי

 ָרָעהַנְפָׁשם ּבְ " )כו, תהילים קז(ב תּוּכָ  ּבַ ה"רעת נַ ְׁש  ּבִ ּגֹוגל ז עַ מֶ  רֶ ׁשן יֵ כֵ וְ ". ֶרץאָ ֵבי הָ ְׁש  יֹ ל ּכָ לָעה עַ רָ ַתח הָ ּפָ פֹון ּתִ ּצָ מִ  ילָ אֵ 

. היָ סְ  רּול ׁשֶ ְּבִריָתּהת יא ּבַ הִ  ׁשֶ ִסיןת וֹ ּיתִ  אוֹ ִניס יׁשידִ אִ  ּבְ ָּׁשֵקדא ׁשֶ "ין שליטזִ ף רּוסֵ יוֹ ' ג ר"רהיף הסִ הוֹ וְ ". ֹוָגגִתְתמ

  , בראשית טז(ב ָּכתּון הַ כֵ  וְ .ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאִּמְלָחָמה ַאֶּמִריָקה רּוְסָיה א ׁשֶ "ם שליטהּוְר ם ּבַ חֵ נַ מְ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ 

  .ׁש"ַּדֶעא ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדםְוהּוא " )יב  

מּוָבא 

 ינּוצִ מָ 

 ןכֵ וְ 



ה 

 776ק הַ סּוּפָ א הַ הּו איָ ְר סּוּבְ ם ׁשֶ רָ אֲ ל ּבַ אֵ רָ ְׂש ם יִ ת עַ יד אֶ לִ הוֹ לְ  "קּום ֵל ַּפֶּדָנה ֲאָרם"

  .הרָ וֹ ּתת הַ ילַ חִ ּתְ מִ 

 ְזֵאִבים ַרב ֵעֶרב ְקַדם ִנְרָדִפים ֶּדֱהוּו ,"ַאֶּתם ָאָדם ַמְרִעיִתי ֹצאן יאנִ צֹ  םּתֶ אַ וְ " .)קכ משפטים( רהַ ּזֹ ּבַ 

 ,"ַעד ֹיאַכל ַּבֹּבֶקר" ִזְמָנא ְּבַההּוא ְוִיְתַקֵּים ,לֹון ְּדָטִריף ,ְלַגַּבְייהּו "ִיְטֹרף ְזֵאב ִּבְנָיִמין" אהָ  ,ִּביִׁשין

ה ָיֹבא ִּכי ַעד" ְּדַהְיינּו  ְּתֵרין ִּדְתַמן ,ְּדִיְצָחק ֶעֶרב ָּדא ,"ָׁשָלל קְיַחּלֵ  ְוָלֶעֶרב" ,ְּדַאְבָרָהם ֹּבֶקר ְוָדא ,"ִׁשי

 ִּבְנָיִמין" לׁשֶ  הזֶ  תּמַ עֻ ּלְ הַ  םהֵ ׁשֶ  ,ברַ  ברֶ עֵ הָ  לעַ  "ִיְטֹרף ְזֵאב ִּבְנָיִמין" קסּוּפָ הַ  תאֶ  ראֵ בָ מְ  רהַ ּזֹ הַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ  .ְמִׁשיִחין

 ןמַ זְ  דעַ  היֶ הְ יִ  הזֶ  לכָ וְ  .אןצֹ לְ  יםלִ ׁשָ מְ ּנִ ׁשֶ  הרָ וֹ ּתהַ  ידֵ מְ לוֹ  לׁשֶ  עפַ ּׁשֶ הַ  תאֶ  יםלִ כְ אוֹ ׁשֶ  יםעִ רָ  יםבִ אֵ זְ  םהֵ וְ  ,"ִיְטֹרף ְזֵאב

ה ָיֹבא ִּכי ַעד" ְּדַהְיינּו ,"ַעד ֹיאַכל" ,הּלָ אֻ ּגְ הַ   ,"ָׁשָלל ְיַחֵּלק ְוָלֶעֶרב" קסּוּפָ הַ  יִׁש מְ מַ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  היֶ הְ ּתִ  יתַ מָ ּו ,"ִׁשי

ת  אֶ יׁשּגִ דְ ר מַ הַ ּזֹ הַ ה ׁשֶ אֶ ְר נִ  .יןיחִ ִׁש ּמְ הַ  ינֵ ְׁש לִ  ברַ  ברֶ עֵ הָ  ללָ ׁשָ  תאֶ  קּלֵ חַ יְ  'ה ,קחָ צְ יִ  ןּקֵ ּתִ ׁשֶ  החָ נְ מִ  תּלַ פִ ּתְ  לׁשֶ  ברֶ עֶ הָ  ןמַ זְ ּבִ ׁשֶ 

ִּכי 'רּו ְלִיְצָחק ֹיאמְ  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ,:)שבת פט( ֶּׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא הל מַ ז עַ ּמֵ רַ לְ , קחָ צְ יִ ב לְ רֶ עֶ ל הָ ר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ הַ 

ה יֶ הְ  ּתִ ֻאָּלהּגְ הַ  ׁשֶ :)שמיני לח(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ  וְ .ֶׁשִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלה,  ִּכי הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל',ַאָּתה ָאִבינּו

ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ', כּו וְ ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמהְּבאֹותֹו ְזָמן  .)תולדות קלה(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .קחָ צְ ד יִ סוֹ ּבְ 

ן כֵ  וְ .ֵאּלּו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ָּבעֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן, "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם"

לֹוַמר ְּכֶׁשִּיֹפל . ְלֹדת ִיְצָחקוֹ  ּוְסִמי ֵליּה ְוֵאֶּלה ּת" ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפלַעל" )יח, בראשית כה(' יםִר ּוּטל הַ עַ ּבַ 'א ּבְ בָ מּו

ל "ְלָהֲאִריזַ ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ּבְ א בָ ן מּוכֵ וְ  .ִיְׁשָמֵעאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָאז ִיְצַמח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשהּוא ִמּתֹוְלדֹות ִיְצָחק

 ָּדִוד ֶמלֶ "ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד , י"ץ חַ "קֵ , ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחקְּכמֹו ׁשֶ  )נח' וירא ע' פ(

א בָ ן מּוכֵ וְ  .הּלָ אֻ ּגְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ  ׁשֶ רקֶ ּבֹ הַ ת וֹ ּיתִ ק אוֹ חָ צְ ת יִ ׁשֶ  אֵ הקָ בְ ִר א ׁשֶ "ז שליט"רמיף הָ סִ הוֹ  וְ ."ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים

ַוִּיְקְראּו " )נח, בראשית כד(, קחָ צְ יִ א לְ ׂשֵ ּנָ הִ ה לְ ימָ ּכִ סְ ה הִ קָ בְ ִר ב ׁשֶ תּוּכָ ל הַ א עַ "שליטג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ יִ ' ג ר"ם הרהׁשֵ ּבְ 

 .יחַ ׁשִ מָ א ְּבִגיַמְטִרּיָ  "לֵ אֵ "ם ד עִ חַ  יַ "הקָ בְ ִר "ׁשֶ . "ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֹּתאֶמר ֵאֵל

 )טו, ר ס"ב(. הקָ בְ ה ִר ידָ לִ הוֹ ים ׁשֶ מִ אוֹ ּתְ לַ , יחַ ִׁש א מָ צָ ם יָ ּׁשָ ּמִ ר ׁשֶ מָ ה ּתָ ידָ לִ הוֹ ים ׁשֶ מִ אוֹ ּתְ ין הַ ר ּבֵ ּׁשֵ קַ ּמְ ׁשֶ  ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ 

 ְּתאֹוִמים ׁשֶ 'םיִ לַ ׁשָ ירּון וִ וֹ ּיצִ 'ר מַ אֲ מַ  ּבְ נּוְר ַאבֵ ּו . ֵהם ֶׁשִּנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים ִרְבָקה ְוָתָמרְׁשַּתִים

קּום ֵל ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ ְוַקח ְל ִמָּׁשם " )ב, בראשית כח(ק סּוּפָ הַ ן כֵ  וְ .ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא 

יד לִ הוֹ ב לְ קֹ עֲ ת יַ ח אֶ לַ ק ׁשָ חָ צְ אן יִ ּכָ  ׁשֶ מוֹ כְ ּו, הרָ וֹ ּתת הַ ילַ חִ ּתְ מִ  776ק הַ סּוּפָ א הַ  הּו".ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ

קּום ֵל "ן כֵ וְ , איָ ְר ּוּסא מִ בֹ ּתָ ה ׁשֶ ּלָ אֻ גְ א ּדִ ּתָ לְ חַ תְ ַא לְ ו"תשעת נַ ְׁש ה ּבִ ּכֶ זְ  נִ ּכָ , איָ ְר סּוּבְ ם ׁשֶ רָ אֲ ל ּבַ אֵ רָ ְׂש ם יִ ת עַ אֶ 

  יף סִ הוֹ וְ . יםטִ בָ ְּׁש ב הַ " יוֹ ּתא מִ "ב יקֹ עֲ יַ  לְ דּולְ ם נוֹ ׁשָ וְ . גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ ִרָּיא ְּבִגיַמטְ ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ "ַּפֶּדָנה ֲאָרם

  .םיִ וֹ ּגם ּבַ חֵ ּלָ יִ ' הג ׁשֶ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ ז לְ מֶ רֶ , ' הְקָרבת וֹ ּיתִ יא אוֹ  הִ הקָ בְ ִר א ׁשֶ "י שליטִׂש ּגָ ם אַ הָ רָ בְ ַא' ג ר"הרה  

ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם " )כ, בראשית כה(

 ְוִכי ,"ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן" י"ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ ּו". ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה

א ִנְכַּתב ֶׁשהִ   ֶאָּלא ְלַהִּגיד ִׁשְבָחּה ֶׁשָהְיָתה ַּבת ָרָׁשע ,יא ַבת ְּבתּוֵאל ַוֲאחֹות ָלָבן ּוִמַּפַּדן ֲאָרםֲעַדִין 

א ָלְמָדה ִמַּמֲעֵׂשיֶהם  ֲאַרם , ַעל ֵׁשם ֶׁשְּׁשֵני ֲאָרם ָהיּו"ִמַּפַּדן ֲאָרם": ַוֲאחֹות ָרָׁשע ּוְמקֹוָמּה ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע ְו

ת ת אֶ נֶ ּיֶ צַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ ים ׁשֶ אִ רוֹ .  ַּתְרּגּום ַּפַּדן ּתֹוִרין, קֹוֵרא אֹותֹו ַּפַּדן ְלׁשֹון ֶצֶמד ָּבָקר,הַנֲהַרִים ַוֲאַרם צֹובָ 

 תאֶ ל ַהְמַסּמֵ  רקֶ ּבֹ ן ִמְּלׁשוֹ א הּו רקָ בָ ּו, רקָ ד ּבָ מֶ צֶ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ ם רָ ן אֲ ּדַ פַ ים ּבְ עִ ׁשָ ל ְר ם ׁשֶ קוֹ מָ ה ּבְ דָ לְ וֹ ּנה ׁשֶ קָ בְ  ִר ׁשרֶ ׁשֹ 

ּוִמְכָסם ' ְוגוֹ  ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף" )לג, במדבר לא(ב ַּבָּכתּוז ֶרמֶ  ְּדֵיׁשה ִנְראֶ ן ְוכֵ . .)וילך רפד(ר ַּבֹּזהַ א ַּכּמּובָ , ןַהָּיִמי

א  הּוקחָ צְ ּיִ  ׁשֶ ינּורֵ בָ דְ א לִ צֵ  יוֹ .דֶחסֶ ה ַהִּמּלָ ן ְּכִמְניַ  םְוִׁשְבִעי םְׁשַניִ ר ִמְסּפָ ם עִ ר ִמְתַקּׁשֵ ר ְּדַהָּבקָ  "ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים' ַלה

 ינּוצִ מָ 

ב תּוּכָ 



ו 

, רקֶ ּבֹ הַ ל ׁשֶ  דסֶ ת חֶ ינַ חִ יא ּבְ  הִ הקָ בְ ִר וְ , יןא דִ הּוב ׁשֶ רֶ עֶ ן הָ מַ זְ ה לִ חָ נְ ת מִ ּלַ פִ ן ּתְ ּקֵ ק ּתִ חָ צְ י יִ רֵ הֲ ׁשֶ , ברֶ עֶ ת ינַ חִ בְ ּבִ 

ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה "ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ברֶ עֶ ן הָ מַ זְ א ּבִ בֹ ּיָ ׁשֶ ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ  ׁשֶ ראוֹ ל הָ ים עַ זִ ּמְ רַ ק מְ חָ צְ יִ ה לְ קָ בְ י ִר אֵ ּוּׂשנִ וְ 

 .)וישב קפב(: קחָ צְ ם יִ  עִ ּהּלָ  ׁשֶ ּוּדִּׁש ם הַ ּקֵ רַ תְ ם הִ ׁשָ וְ , םיִ ב מַ אֹ ְׁש ב לִ רֶ עֶ ן הָ מַ זְ ה ּבִ ָאצְ ּיָ ה ׁשֶ קָ בְ ל ִר ר עַ הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".אֹור

ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי " ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ְלֵעת ֶעֶרב". ָּבת ֶׁשהּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשיֶזה ֶעֶרב ׁשַ , "ְלֵעת ֶעֶרב"

ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ". "ִּכי ִיָּנטּו ִצֲלֵלי ָעֶרב" ְוָכתּוב ]תלּוּגָ ת הַ דַ בוֹ ר עֲ מֵ ּגָ ז ּתִ ָאׁשֶ ". [ָעֶרב

ג "י הרהבֵ תְ כִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .ָחיֹות ִמָּכל ְׁשָאר ְּבֵני ָהעֹוָלם אֹוָתם ֶׁשּׁשֹוֲאִבים ֵמיֵמי ַהּתֹוָרהֲעִתיִדים ָלקּום ּוְלהֵ 

  את ת צֵ עֵ ה לְ נָ ּוָ ּכַ הַ וְ , תּבָ א ׁשַ "ת הֵ וֹ ּיתִ  אוֹ ַהֹּׁשֲאֹבת" ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת"ל "א זצירָ צִ חֲ ּוּבב אַ קֹ עֲ יַ ' ר

  . תּבָ ב ׁשַ רֶ ל עֶ ה ׁשֶ חָ נְ ת מִ ּלַ פִ ן ּתְ מַ א זְ הּו ׁשֶ תוֹ יָאת ּבִ ּלַ חִ  ּתְ ינּויְ הַ ּדְ , תּבָ ׁשַ   

ִהים ֶאל ַיֲעֹקב עֹוד ְּבֹבאֹו " )ט, בראשית לה(ב תּוּכָ ּכַ , םרָ ן אֲ ּדַ ת ּפַ ה אֶ רָ וֹ ּתת הַ נֶ ּיֶ צַ מְ , הקָ בְ ה ִר רָ טְ פְ ּנִ ׁשֶ ּכְ  ַוֵּיָרא ֱא

 ן"ּדַ ּפַ ן כֵ וְ . וֹ ּמת אִ ל מוֹ ים עַ לִ בֵ י אֲ מֵ חּונְ  ּתַ מוֹ חֲ נַ א לְ ה ּבָ "הקבי ׁשֶ "ִּׁש רַ ם ּבְ א ׁשָ בָ ּומ ּו".ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶר ֹאתוֹ 

, בראשית כה(ב תּון ּכָ כֵ וְ . "ָּפֹקד ִיְפֹקד"ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ה ּכְ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ , תוֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ג ְׁש ּוּלדִ  ּבְ ןוֹ דּקָ ּפִ ת בַ תֵ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ 

ק חָ צְ ל יִ ית ׁשֶ עִ בְ ּטִ ה הַ בָ הֲ ַאהָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ " ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב" )כח

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ , תרֶ אֶ פְ א ּתִ הּוב ׁשֶ קֹ עֲ יַ יא לְ ה הִ קָ בְ ל ִר ית ׁשֶ עִ בְ ּטִ ה הַ בָ הֲ ַאהָ וְ , הרָ בּוּגְ  הַ ׁשרֶ ּׁשֹ ם מִ יהֶ נֵ י ְׁש ּכִ , וׂשָ עֵ יא לְ הִ 

ם התבשר על לדת יצחק הָ רָ בְ ַאא ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ  וְ .רקֶ ּבֹ ל הַ ד ׁשֶ סֶ חֶ  הַ ׁשרֶ ת ׁשֹ ם אֶ  ּגַ ּה לָ ׁשּיֵ ׁשֶ 

ומזה רואים שלרבקה היה גם חלק . רבקהנקבל מספר , יצחק יחד עם הגימטריא של 99 ואם נחשב ,99בגיל 

ים אִ רוֹ וְ  .ַּבת ִּבּתֹו ֶׁשל ֵאל, "ַּבת ְּבתּוֵאל" .)תולדות קלז(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .רש נשמתהמהחסד של אברהם בש

ן רבקה דאגה ליעקב לברכה הגשמית מיצחק שתהיה בזמן כֵ וְ .  המסמל את מדת החסדל"ם אֵ ׁשֵ ששרש רבקה מ

 ) יח,בראשית לא( בתּון ּכָ כֵ וְ . תוֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ג ְׁש ּוּלדִ ּבְ " נֶ גָ ּדְ  ּתָ פְ סַ ָאוְ  ")יד, דברים יא( ַּבָּכתּובז מָ ְר  נִ ן"ּדַ ּפַ וכן , הגאולה

ַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְקֵנה ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם ָלבֹוא ֶאל ִיְצָחק "

ם ׁשָ  לְ לַ א הָ הּווְ , םרָ אֲ  ןּדַ פַ ּבְ  וֹ ׁשכּוְר  ּוהּונֵ קְ מִ ת  אֶ ׁשכַ ב רָ קֹ עֲ ּיַ ת ׁשֶ נֶ ּיֶ צַ  מְ הרָ וֹ ּתהַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  וְ ,"ָאִביו ַאְרָצה ְּכָנַען

  ה כָ ּזָ ה ּׁשֶ ל מַ כָ ה לְ כָ זָ ם וְ רָ ן אֲ ּדַ פַ ה ּבְ ָאלֵ ל וְ חֵ ת רָ א אֶ ׂשָ ב נָ קֹ עֲ ּיַ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . הקָ בְ ִר ת יחּולִ ְׁש ּבִ 

  ". ןּדַ פַ ּבְ  "תוֹ ּיתִ אוֹ , ד"ן פה ּבֶ יָ הָ ׁשֶ ּכְ , םׁשָ   

 הקָ בְ ִר  ֵכןלָ  ,ְּמַיֶּצֶרת ְּדַבׁש ׁשֶ הרָ בוֹ ּדְ ה יָ ה הָ קָ בְ ל ִר  ׁשֶ ּהּמָ ל אִ ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ  ׁשֶ ׁשרָ דְ ם מִ ׁשֵ ּבְ ' יקּתִ ה עַ סֶ כְ מִ לְ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ִאָּׁשהת המלכות שהיא בבחינת ורואים קשר בין רבקה לספיר,  ִאָּׁשהְבִגיַמְטִרָּיאּוְּדַבׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , תכּולְ ּמַ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ יף מְ עִ צָ ּדְ , יףעִ צָ ר את רבקה ותמר שהולידו תאומים לְ ּׁשֵ קַ  שהבאנו לעיל מְ ׁשרָ דְ ּמִ הַ 

ִריִכים צְ ְׂשָרֵאל יִ ְּמ עַ ֶּמֶל ֶׁשָּבאּו ֵאָליו ְוָאְמרּו ַעל ָּדִוד הַ :) ברכות ג (ְוֵכן מּוָבא ַּבְּגָמָרא ."ּוְצִניף ְמלּוָכה" )ג,  סב'ישעי(

ְוָצִרי ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ַמְלכּות , ֵּכיָון ֶׁשַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ַּפְרָנָסה,  ְוָתָמר ִהְתַּכְּסָתה ַּבָּצִעיףף"ָצִעית "ר. ְרָנָסהּפַ 

ן ּתַ ל מַ ים ׁשֶ ִׁש דָ חֳ י הֶ נֵ ל ְׁש ת ׁשֶ לוֹ ּזָ ּמַ הַ ל ׁשֶ "זצ' יםנִ מּוי אֱ רֵ מְ וֹ ּׁש'ם הַ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ  וְ . ְלִיְׂשָרֵאלָּדִוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ֶאת ַהַּפְרָנָסה

ן וֹ ׁשלְ  ּבִ רּומְ אֶ נֶ ים ִׁש דָ חֳ ר הֶ ַאל ְׁש ת ׁשֶ לוֹ ּזָ ּמַ ר הַ ַאן ְׁש ין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ מַ , יםמִ אוֹ תְ ים ּוגִ ּדָ , יםּבִ ן רַ וֹ ׁשלְ  ּבִ רּומְ אֶ נֶ , ןיוָ סִ ר וְ דָ אֲ , הרָ וֹ ּת

ָמה ַהְּתאֹוִמים ַהָּללּו ִאם  )ה, ר ב"שמו( ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . דחַ ים יַ דִ חֲ ַאתְ ים מִ ּבִ רַ הָ , הרָ וֹ ּתת הַ כּוזְ ק ּבִ רַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ידחִ יָ 

  ים לִ ּמְ סַ ים מְ מִ אוֹ ּתְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . "ָצָרהִעּמֹו ָאֹנִכי בְ  "ה"ָּכ ָאַמר הקב, ֲחֵברֹו ַמְרִּגיׁש, חֹוֵׁשׁש ֶאָחד ֵמֶהן ְּבֹראׁשוֹ 

   .ַמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתאֹוִמיםְוֵכן . תכּולְ ּמַ ת לַ כֶ ּיֶ ּׁשַ ל ׁשֶ לָ ּכְ ר הַ עַ צַ ת ּבְ פּוּתְ ּתַ ְׁש הִ ת הַ אֶ   

 ַאִילהָ  ַוִּיַּקח ֶאת" )יג, בראשית כב(ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ .  ֶׁשִּבְזַמן ֲעֵקַדת ִיְצָחק נֹוְלָדה ִרְבָקה)סז, בראשית כד(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

 רפֶ  ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ .הלָ תּוּבְ ה הַ קָ בְ ִר ק ּבְ חָ צְ ה יִ כָ ן זָ מָ  זְ ֶׁשְּבאֹותוֹ ז ּמֵ רַ  לְ ,ה"לָ תּוּבְ ת "ר". נוֹ ּבְ  ַחתּתַ  ֹעָלהלְ  ַּיֲעֵלהּווַ 

ן כֵ וְ 

ְוֵכן 

מּוָבא 



ז 

  ַהִּמְסָּפר ׁשֶ  'ַהְּמלּוָכה' ִּכי ַלה'ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון . ִרְבָקהֹות ְּכִמְנַין  ֵּתבז"ש ֶׁשְּבָפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה ֵיׁש )רי' ע( 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות'

  .776א  הּוק"חָ צְ ת יִ "דַ קֵ עֲ  ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות  

 מתמשכן ת המקדשה תנאי התניתי עמהם אם יחטאו יהא בי"אמר הקב )י, א לא"שמו(במדרש 

 וכן בלעם , אל תהי קורא משכני אלא משכוני"תוככםונתתי משכני ב"עליהם שנאמר 

 שני משכונות ונקראו אוהליך כשהם בנויים ,"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"אומר 

 לא מפני שאני חייב לעובדי כוכבים אני ממשכן להם משכני אלא ,ומשכנותיך כשהם חרבים

ה עליהם אם תעברו על המצות  וכן התניתי עם מש,עונותיכם גרמו לכם שאמשכן להם מקדשי

 משה ולעולם מר ליה א,"אם חבול תחבול שלמת רעך"האלו אני ממשכן שתי משכונות שנאמר 

וזרחה לכם יראי " עד שיבא משיח שנאמר "עד בא השמש"לאו אלא מר ליה  א,הם ממושכנים

כי המקום , תוֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ג ְׁש ּוּלדִ  ּבְ ןוֹ דּקָ ּפִ ת בַ תֵ  ּבְ זּמָ רֻ  מְ ן"ּדַ ּפַ  לפי זה נראה לבאר מדוע". שמי שמש צדקה ומרפא

ל שבחורבן "כפי שהבאנו מהאריז, הזה בסוריה קשור עם לקיחת המשכון של המשכן והמקדש בזמן הגלות

לכן התעוררות הגאולה להחזרת ,  ומשם יונקים אומות העולם את שפע המקדשדמשק נהפך למקדשה

   ַּמְׁשּכֹון ׁשֶ )ה, במדבר כד(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש  ".פקד יפקד" של בסוד השפעת הקדון, המשכון תהיה מהמקום הזה

  .ִמְׁשָּכןהּוא ִמְּלׁשֹון   

  .?יתיעִ בִ י ְׁש אֵ צָ מוֹ א ּבְ ד ּבָ וִ ן ּדָ י ּבֶ רֵ  הֲ ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבוֹ א רָ מָ ּגְ ת הַ רֶ מֶ  אוֹ עַ ּוּדמַ 

ָׁשָנה , ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבוֹ ,  ָּתנּו ַרָּבָנן.)סנהדרין צז( ינּומֵ ל יָ ת ׁשֶ יאּוצִ ּמְ ם הַ א עִ רָ מָ ּגְ י הַ רֵ בְ ת ּדִ ר אֶ אֵ בָ לְ 

א ַאְמִטיר", ִמְתַקֵּים ִמְקָרא ֶזה ]ט"תשס[ ִראׁשֹוָנה  ".ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת 

ר ּבֵ ׁשְ ּמַ הַ  [.ִחֵּצי ָרָעב ִמְׁשַּתְּלִחין ]ע"תש [ְׁשִנָּיה ].לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ץ מֵ ם חּולָ עוֹ  הָ לכָ י ּבְ לִ ּכָ לְ ר ּכַ ּבֵ ְׁש יל מַ חִ ְת  הִ ה זוֹ נָ ׁשָ ּבְ [

י לֵ דוֹ ה ּגְ ּבֵ ְר ים הַ ִר טָ פְ  נִ נּורֵ עֲ צַ לְ  [.ּוֵמִתים ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, דֹולָרָעב ּגָ  ]א"תשע [ְׁשִליִׁשית ].יףִר חֲ י מַ לִ ּכָ לְ ּכַ הַ 

 .ֹׂשַבע ְוֵאינֹו ֹׂשַבע ]ב"תשע [ָּבְרִביִעית. ]החָ נְ ת מִ ּלַ פִ ת ּתְ ּלַ חִ תְ ים ּבִ ִר מְ אוֹ ת ׁשֶ נוֹ ּבָ ְר ּקָ ד הַ סוֹ ם ּבְ ה ּגַ זֶ וְ . ת"ל הילאֵ רָ ְׂש יִ 

ה חֹוֶזֶרת ְותֹורָ , ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְׂשֵמִחין, ַּבֲחִמיִׁשית ֹׂשַבע ָּגדֹול ].ל"רַ הֲ ּמַ י הַ רֵ בְ דִ ּכְ ה ּלָ אֻ ּגְ ת הַ יַ וָ ה הֲ ילָ חִ תְ מַ [

 . קֹולֹותִּׁשית ַּבּׁשִ ]יםּבִ רַ  הָ ינּותֵ נוֹ וֹ עֲ  ּבַ לּוקְ לְ קַ תְ הִ  וְ צּומְ חְ הּול ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ז ּבְ ת ּגַ וֹ ּילִ גְ ל ּתַ ה ׁשֶ ידָ קִ ה ּפְ תָ יְ הָ [. ְללֹוְמֶדיהָ 

 ).א"דוד ללוש שליט' ג ר"התקבל מהרה(. אד ּבָ וִ ּדָ ן ּבֶ ׁשֶ , עדַ ּתֵ  ׁשֶ תוֹ ּיתִ אוֹ ד " תשעןכֵ וְ , אד ּבָ וִ ן ּדָ ּבֶ ת ׁשֶ לוֹ  קוֹ י"ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ 

ת נַ י ְׁש אֵ צָ מוֹ ּבְ י ׁשֶ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ .  ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא.]'כּון וְ ירַ ם אִ ם עִ ּכֵ סְ הֶ הַ [ ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות

ה תָ יְ ח הָ "ה תשסיטָ מִ ְּׁש ת הַ נַ י ְׁש אֵ צָ מוֹ בְ ּו, ]יםמִ אוֹ ּתְ י הַ לֵ ּדְ גְ ת מִ ילַ פִ נְ  [תעוֹ קָ ְר ת קַ יטַ מִ ב ְׁש "ארהה ּבְ תָ יְ א הָ "ה תשסיטָ מִ ְּׁש הַ 

ה תָ יְ הָ ט ְׁש "ת תרצנַ ְׁש ן ּבִ כֵ ם לָ דֶ ד קוֹ עוֹ וְ . ב"ארהית ּבְ לִ ּכָ לְ ּכַ ה הַ ילָ פִ ּנְ ה הַ ילָ חִ תְ  הִ ׁשּמָ ה מַ נָ ּׁשָ ף הַ סוֹ ז ּבְ ָאׁשֶ , יםפִ סָ ת ּכְ יטַ מִ ְׁש 

, רפּולְ ת ּבַ רַ הָ צְ ה הַ תָ יְ ה הָ יטָ מִ י ְׁש אֵ צָ ה מוֹ תָ יְ הָ ח ׁשֶ "ת תרענַ ְׁש בִ ּו. הּיָ נִ ְּׁש ם הַ לָ עוֹ  הָ ִמְלֶחֶמתה צָ ְר ה ּפָ יטָ מִ ְּׁש ת הַ נַ י ְׁש אֵ צָ מוֹ 

  , ה"ה תשעָאּבָ ה הַ יטָ מִ ְּׁש י הַ אֵ צָ מוֹ ים לְ ּפִ צַ  מְ נּויו ָאׁשָ כְ עַ וְ . א"ץ שליטְר וַ ל ְׁש אֵ יוֹ ' ג ר"הרהמֵ ' םלָ ת עוֹ מוֹ יְ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמּכַ 

  . ןּמָ קַ יא לְ בִ ּנָ ל ׁשֶ "יזַ ִר אֲ י הָ רֵ בְ דִ ע ּכְ רַ הָ ב מֵ וֹ ּטר הַ רּור ּבֵ מֵ ּגָ ז יִ ָאׁשֶ   

י אֵ צָ מוֹ א ּבְ ד ּבָ וִ ן ּדָ י ּבֶ רֵ  הֲ ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבוֹ א רָ מָ ּגְ ת הַ רֶ מֶ  אוֹ עַ ּוּדם מַ א ׁשָ רָ מָ ּגְ ל הַ ה עַ ׁשֶ קְ מַ 

ד וִ ן ּדָ ת ּבֶ יַאבִ  לְ מּוּסָ  הַ עַ בּוּׁשָ ת לַ נֶ ּוֶ ּכַ תְ א מִ רָ מָ ּגְ הַ  ׁשֶ ׁשרֵ פָ ק לְ חֵ דוֹ וְ , יהָ רֶ חֲ ַאה ׁשֶ יטָ מִ ְּׁש  לַ ּיָ ּׁשַ ית ׁשֶ יעִ בִ ְׁש 

ה אֶ ְר נִ  וְ .עַ בּו ׁשָ תוֹ אוֹ א ּבְ א ּבָ הּוע ׁשֶ מַ ְׁש ּמַ  ׁשֶ ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבוֹ ן וֹ ׁשּלָ ה הַ ׁשֶ  קָ ַוֲעַדִין. היטָ מִ  ְׁש ּהתָ י אוֹ אֵ צָ מוֹ א ּבְ בוֹ ּיָ ׁשֶ 

ם ד עִ חַ יַ וְ . יחַ ִׁש א מָ בוֹ ית יָ יעִ בִ י ְׁש אֵ צָ מוֹ בְ ים ּונִ ע ׁשָ בַ  ׁשֶ יּוהְ ם יִ דֶ  קוֹ ינּויְ הַ , םיִ מַ עֲ  ּפַ ִיְהֶיה ֶׁשַהַּתֲהִלית זֶ ּמֶ רַ א מְ רָ מָ ּגְ הַ ב ׁשֶ ּׁשֵ יַ לְ 

מצינו 

 האֶ ְר נִ 

א "ׁשָ ְר הַ ּמַ הַ 



ח 

, ההָ בוֹ ר ּגְ תֵ ה יוֹ ּגָ ְר דַ ה ּבְ ּיָ נִ ם ְׁש עַ  ּפַ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאת ּבִ ינַ חִ ה ּבְ יֶ הְ ם ּתִ יהֶ רֵ חֲ ַאׁשֶ , הג זֶ ּוּסים מִ נִ ע ׁשָ בַ ב ׁשֶ ּו ׁשאּובֹ  יָ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאּבִ 

ב לָ ּׁשָ ם הַ ּיֵ ּתַ סְ ּיִ ׁשֶ  ּכְ עַ בּוּׁשָ ת הַ ילַ חִ תְ ר ּבִ בָ א ּכְ א ּבָ הּו ׁשֶ ינּויְ  הַ ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ּבוֹ ם ה עִ ילָ חִ תְ א מַ רָ ימְ ּמֵ ן הַ כֵ לָ 

א ת חַ יר ַאל עִ עַ יר וְ טִ מְ ת ַאחַ יר ַאל עִ עַ יא ׁשֶ לִ פְ הַ א לְ רָ מָ ּגְ י הַ רֵ בְ ים ּדִ מִ ּיְ קַ תְ ּמִ ו ׁשֶ "ת תשענַ ְׁש  ּבִ יםאִ ן רוֹ כֵ ָאוְ . ןוֹ אׁשִר הָ 

ר זוֹ חֲ ּמַ  ּבַ מוֹ ת ּכְ וֹ ׁשּקָ ים הַ נִ ּׁשָ ל הַ ב ּכָ ּוה ׁשנָ ְר זֹ חֲ י ּתַ נִ ּׁשֵ ר הַ זוֹ חֲ ּמַ ּבַ ה ׁשֶ נָ ּוָ ּכַ ין הַ אֵ וְ . לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ר ּבְ תֵ יוֹ י ּבְ נִ יצוֹ ן קִ פֶ אֹ יר ּבְ טִ מְ ַא

, םטָ ּוׁשפְ  ּכִ מּוּיְ קַ תְ ים יִ בִ וֹ ּטים הַ ִר בָ ּדְ  הַ ינּויְ הַ , יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאי ּבִ רֵ חֲ ַאן ׁשֶ מַ ּזְ י לַ אּורָ ית ּכָ נִ חָ ה רּוינָ חִ בְ  ּבִ יּוהְ ּיִ א ׁשֶ ּלָ אֶ , ןוֹ אׁשִר הָ 

ְוִהְׁשַלְחִּתי " )יא, עמוס ח(ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , תּוּינִ חָ רּו ּבְ מּוּיְ קַ תְ ה יִ ׂשֶ עֲ י מַ ׁשֵ נְ ַאים וְ ידִ סִ ת חֲ יתַ מִ ב ּועָ  רָ מוֹ ים ּכְ ִׁש ּקָ ים הַ ִר בָ ּדְ הַ וְ 

א ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי  א ָרָעב ַלֶּלֶחם ְו ה נָ ּוָ ּכַ  הַ יםידִ סִ ת חֲ יתַ מִ ן כֵ  וְ ".'הָרָעב ָּבָאֶרץ 

   ֵאין ִּדְבֵרי יׁשקִ  לָ יׁשָאַמר רֵ  :)שבת פג( ַּבְּגָמָרא אבָ ּוּמּכַ  .'כּות וְ הוֹ בוֹ ת ּגְ וֹ ּגְר דַ  לְ ילּוּפִ עְ יַ ה וְ רָ וֹ ּתל הַ ם עַ מָ צְ  עַ יתּומִ ּיָ ׁשֶ 

  .ּתֹוָרה ִמְתַקְּיִמין ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשֵּמִמית ַעְצמֹו ָעֶליהָ   

  .יםיקִ ּדִ ה צַ ּׁשָ מִ  חֲ  בוֹ גּוְר הָ ּיֵ ם ׁשֶ רוֹ ּדָ  ּבַ ְּכֶנֶסתית ּבֵ 

ת בַ רָ קְ  הַ עַ ּוּדה מַ ׁשֶ ה קָ רָ אוֹ כְ לִ וְ  .ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ַמְקִריב ִנְׁשָמָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים ):לך לך ל( ׁשדָ חָ ר הַ זֹ ּבְ 

ין ּדִ הַ ה וְ ירָ טִ ּפְ ן הַ יַ נְ ל עִ י ּכָ רֵ הֲ . דסֶ א חֶ הּול ׁשֶ אֵ יכָ  מִ אָ לְ ּמַ ת לַ סֶ חֶ יַ תְ ם מִ לָ עוֹ ן הָ ן מִ תָ ירָ טִ פְ ים ּבִ יקִ ּדִ ּצַ ת הַ מוֹ ְׁש נִ 

ק מֶ עֹ  ּבְ יעּוּפִ ְׁש יַ  וְ טּוְׁש ּפַ ְת ים יִ דִ סָ חֲ הַ י ׁשֶ דֵ ּכְ  עצַ מְ אֶ ו הָ קַ  לְ ין אוֹ ּדִ ת הַ ּדַ מִ ים לְ כִ ּיָ ם ׁשַ תָ ירָ טִ פְ ים ּבִ יקִ ּדִ ּצַ ם הַ ה עִ ׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ 

ין אי אֵ ּדַ ּוַ ף ׁשֶ ַא וְ .טּוׁשּפָ ד הַ סֶ חֶ ת הַ ּדַ מִ  לְ ּיָ ה ׁשַ ה ּזֶ מַ ּו, ַהַּצִּדיקת ירַ טִ פְ ל ּבִ אֵ רָ ְׂש ל יִ ר עַ ּפֵ כַ לְ ים ּוינִ ּדִ יק הַ ּתִ מְ הַ ת לְ רוֹ בּוּגְ הַ 

א ּלָ אֶ , רזָ ה ּבְ רָ ׁשֵ ה ּכְ יטָ חִ ן ְׁש וֹ ּתחְ ּתַ  הַ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ם ּבְ י גַ רֵ הֲ ׁשֶ , ו"ה חּטָ מַ ת לְ וֶ ּמָ  הַ אָ לְ א מַ ל הּואֵ יכָ  מִ אָ לְ ּמַ הַ ה ׁשֶ נָ ּוָ ּכַ הַ 

 ראֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  וְ .עַ ּוּדין מַ בִ הָ  לְ יִר צָ וְ , לאֵ יכָ  מִ אָ לְ ּמַ ת לַ כֶ ּיֶ ן ׁשַ יוֹ לְ עֶ  הָ חַ ּבֵ זְ ּמִ ה ּבַ יטָ חִ ְּׁש ר הַ חַ ַא לְ מוֹ ת ּדָ יקַ ִר זְ ן ּוּבָ ְר ּקָ ת הַ ַאבָ הֲ ׁשֶ 

 יִר יק צָ ּדִ ּצַ הַ וְ , וֹ ׁשנְ ל עָ ּבֵ קַ  לְ יִר ע צָ ׁשָ רָ ין הָ ּדִ ת הַ ּדַ ד מִ ּצַ מִ ּדְ . יםיקִ ּדִ ּצַ ת הַ כּוזְ ים ּבִ עִ ׁשָ ְר ת הָ ת אֶ וֹ ּכזַ ל לְ עֵ וֹ ד ּפסֶ חֶ ק הַ רַ ׁשֶ 

 ּיָ א ׁשַ , תמֶ א אֱ הּוע ׁשֶ צַ מְ אֶ ו הָ ד קַ ּצַ ן מִ כֵ וְ , יםעִ ׁשָ ת ְר בוֹ בְ יל ִר ּצִ הַ י לְ דֵ יק ּכְ ּדִ ּצַ ל הַ ין עַ יא דִ בִ הָ ם לְ קוֹ ין מָ אֵ וְ , רכָ ל ׂשָ ּבֵ קַ לְ 

ים ִׁש ים קָ ינִ ּדִ ם מִ לָ עוֹ ת הָ יל אֶ ּצִ הַ ה לְ צֶ רוֹ ט ׁשֶ ּוׁשּפָ ד הַ סֶ חֶ ת הַ ּדַ ק מִ רַ וְ . תמֶ  אֱ ין זוֹ י אֵ ּכִ ,  לוֹ יעַ ּגִ א מַ יק ׁשֶ ּדִ ל צַ ין עַ יא דִ בִ הָ לְ 

 מּוָבא ְוֵכן. יםִׁש ים קָ ינִ ּדִ ם מִ לָ עוֹ ת הָ יל אֶ ּצִ הַ ים לְ הִ בוֹ ין ּגְ ּבִ קְ ין נּוּיִ ת מַ לוֹ עֲ הַ י לְ דֵ ּכְ ,  לוֹ יעַ ּגִ א מַ יק ׁשֶ ּדִ ּצַ ל הַ ין עַ ה ּדִ יָאבִ מְ 

 ְלִהְתָּפֵרד הּוא ַהְּגבּורֹות ּוְתכּוַנת ,ּוְלִהְתַיֵחד ְלִהְתַחֵּבר הּוא ַהֲחָסִדים כּוַנתּתְ  )ב הדעה ספר( 'ֶּלֶׁשם'ּבַ 

ְוֶזה ְּבסֹוד , ֶזה ְּבסֹוד ַמִים, ֶחֶסד ַּדְרּכֹו ְלִהְתַחֵּבר :)פקודי רנד(א ַעל ַהֹּזַהר " ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֵפרּוׁש ַהְּגרָ .ּוְלִהְתַרֵחק

 ַהְמַסֶּמֶלת ָהֵאׁש ְוֶטַבע ,ָּדָבר ָּכל ְלַהְדִּביק ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ַהְמַסְּמִלים ַהַּמִים ֶׁשֶּטַבע 'ַׁשַער ֵּבית' ֶפרְּבסֵ  ּוְמָבֵאר. ֵאׁש

ר פֶ סֵ ּבְ א בָ ן מּוכֵ וְ  .הּוא ִּגּבּול ַּבר ָלאו ֵאֶפר .)יח שבת( ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּמִצינּו ּוְכִפי ,ָּדָבר ָּכל ְלפֹוֵרר ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת

 ,ִּבְקָצָרה ֶנֶאְמרּו ֶׁשַהְּבָרכֹות ְּבֻחֹּקַתי ְּבָפָרַׁשת רֹוִאים ְוֵכן. בירּוקֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ַאׁשֶ ' סחָ נְ ת ּפִ אוֹ רָ ּפְ ְר ּפַ '

 ְוָכל ,ֶׁשְּמפֹוֶרֶרת ֵמַהְּגבּוָרה ָּבאֹות ְקָללֹותּו ,ְּפָרִטים ַהְרֵּבה ּכֹוֶלֶלת ְּבָרָכה ֶׁשָּכל ֶחֶסד ֵהן ִּדְבָרכֹות ,ַּבֲאִריכּות ְוַהְּקָללֹות

ִמּיּותכֵ וְ  .ֶאָחד ְּפָרט ַרק ִהיא ְקָלָלה ַגׁשְ ל ּבְ ְלׁשֵ ּתַ ן כֵ וְ . ֶחֶסדת וֹ ּיתִ א אוֹ הּוׁשֶ , יםִר בָ ר ּדְ ּוּבן חִ יַ נְ עְ  ּבְ ְדֹחס לִ ׁשרֶ  ׁשֹ ן ִהׁשְ

 ָיִמיןא ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .יםיִק ּדִ ּצַ יב הַ בִ  סְ ִהָּדֵחס לְ גּוהֲ  נָ ֵמַהֶחֶסד ֶׁשָּׁשְרָׁשם ֲחִסיִדים הַ ִּבְקִהּלֹות

 ְּכֶנֶסתית ה ּבֵ יֶ הְ  יִ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאי ּבִ נֵ פְ ּלִ ר ׁשֶ הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ ים ּדִ ִר ָאבֹ ה מְ י זֶ פִ לְ  .ַאְחּדּותת הָ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ  ׁשֶ ף"ָאלֶ ת אוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

יל חִ ְת ּיַ ׁשֶ כְ ּו, יםיקִ ּדִ ל צַ ן ׁשֶ תָ מָ ְׁש ה נִ יבָ ִר קְ ּמַ  ׁשֶ ֶחֶסדת הַ ּדַ ת מִ ל אֶ ּמֵ סַ  מְ ָדרֹוםי ּכִ ', כּוים וְ יקִ ּדִ ה צַ ּׁשָ מִ  חֲ בוֹ  גּוְר הָ ּיֵ ם ׁשֶ רוֹ ּדָ ּבַ 

, רתֵ יוֹ ה ּבְ לָ דוֹ ּגְ ה הַ קָ ּתָ מְ הַ הַ ת  אֶ ּה ּבָ ׁשּיֵ את ׁשֶ ּזֹ ה הַ ּלָ עֻ ּפְ ם הַ יל עִ חִ תְ א יַ הּו, ֶחֶסדד הַ ּצַ א מִ ּבָ ׁשֶ ָּיִמין ץ הַ ר קֵ רֵ עוֹ תְ הִ לְ 

  ל  ׁשֶ ילִ הֲ  ּתַ ׁש יֵ ר ּכָ חַ ַאוְ . יקּתִ מְ א מַ ן הּותָ אוֹ ד וְ סֶ חֶ ת הַ ּדַ מִ ת ּבְ לוֹ לָ כְ ּנִ ת ׁשֶ רוֹ בּו ּגְ ָחֵמׁשל ים עַ זִ ּמְ רַ ים מְ יקִ ּדִ  צַ ֲחִמָּׁשהוַ 

  .דסֶ חֶ ת הַ ּדַ  מִ ׁשרֶ ל ׁשֹ  ׁשֶ המָ כְ חָ ת יבוֹ תִ  נְ ב"לל ים עַ זִ ּמְ רַ ּמְ ים ׁשֶ מִ  יָ ב"ל  

ָמִצינּו 



ט 

  ".ּלוֹ   ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיהִנְמַּכר ֲחֵריַא"

 ְלֵעֶקר אוֹ  ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמוֹ  ִחיָא ּוָמ ִעָּמ ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי" )מז ,כה ויקרא(

 ]דוִ ן ּדָ ּבֶ  [ אֹו ֹדדֹו אֹו ֶבן ֹּדדוֹ :ּנּוּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאלֶ   ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיהִנְמַּכר ַאֲחֵרי :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת

 זּו "ְותֹוָׁשב" ,ָּבֶבל ֶמֶל ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶזה "ֵּגר" ,"ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי" םׁשָ  ייֵ חְ ּבַ  נּוּבֵ רַ  ראֵ בָ מְ ּו". ִיְגָאֶלּנּו

 ֶאָחד" .רֹוִמי זּו "ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אוֹ " ,ָוןיָ  ַמְלכּות זּו "ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר" ,ָמַדי ַמְלכּות

 ֶאָחד" ִיְכלֹול ְועֹוד ,ַהְּׁשָבִטים ֶׁשְּבָכל ְמיָֻחד ְיהּוָדה ִמֵּׁשֶבט ֶׁשהּוא ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיחַ  הּוא "ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו

 ֶׁשָהָיה ֹמֶשה ְּכִדְמיֹון ְוֵאם ֵמָאב נֹוָלד ,ִחיםָהַא ִּכְׁשַאר ָוָדם ָּבָׂשר ַהּגֹוֵאל ֶׁשִּיְהֶיה ְּכלֹוַמר "ֵמֶאָחיו

 ּלוֹ  הְהיֶ ּתִ  הֻאּלָ ּגְ  רְמּכַ נִ  יֲחרֵ אַ " ,הידָ תִ עֲ הָ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  לעַ  זּמֵ רַ מְ הַ  קסּוּפָ הַ  אןּכָ  םגַ וְ  .ֶׁשְּבִמְצַרִים ָהִראׁשֹון ַהּגֹוֵאל

ס "ב לפסח תק"ס ח"דרשות חת(' רפֵ ם סוֹ תַ חֲ 'א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ . ללֵ וֹ ּכם הַ עִ  ו"תשע אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ת"סוְ  ת"ר ".ּוְגָאֶלּניִ  וֶאָחימֵ  דחָ אֶ 

 ַאֲחֵרי" ןכֵ וְ  .הּלָ אֻ ּגְ ץ הַ ז קֵ מָ ְר ה נִ ּזֶ ק הַ סּוּפָ ּבַ ה ׁשֶ לָ ּבָ  קַ  לוֹ ׁשּיֵ  ׁשֶ ,)א"ס' ו תשו"ס ח"ת חת"פ ויאמר יעקב ובשו"ת תולדות עה"ס עה"חת' ובחי

ים יפִ סִ וֹ ּמים ׁשֶ ּלִ הִ ּתְ י הַ רֵ מוֹ זְ ן מִ כֵ וְ  .הּלָ אֻ ּגְ א הַ בֹ ה ּתָ  זֶ "ַאֲחֵרי"ב ׁשֶ תּון ּכָ כֵ לָ , ה"תשע ַמְטִרָּיאְּבִגי" ָלה ִּתְהֶיהּו ְּגאִנְמַּכר

' הה לַ ּלָ פִ ּתְ ת הַ ים אֶ יִר ּכִ זְ ם מַ הֵ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ , תבוֹ  ּתֵ ה"עם הֶ ד מֵ חָ ל אֶ כָ  ּבְ ׁשיֵ , יּתִ בְ הַ ָא וְ נּוא לָ , םלֵ ּׁשָ ל הַ ּלֵ ים הַ ִר מְ אוֹ ׁשֶ ּכְ 

ה כָ רָ ּבְ ח הַ ּסַ ת נֹ " רו"תשעא ׁשֶ "ר שליטּגֶ ְר ּבֶ ינְ ף ׁשֵ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ה"תשעת נַ ד ְׁש  עַ ׁשֵ ּמָ ּתִ ת ׁשֶ לּול ּגָ ב ׁשֶ ּצָ מַ ּבְ 

ן כֵ וְ ". ה ָּברּו ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון ְּבָבֶניהָ ָקָרה ְּבִקּבּוץ ָּבֶניָה ְלתֹוָכּה ְּבִׂשְמחָ עֲ ָתֵגל וְ ִׂשיׂש ּתָ ֹוׂש ׂש" )א"פ(ה ּלָ ת ּכַ כֶ ּסֶ מַ א ּבְ בָ ּוּמי ׁשֶ פִ ּכְ 

  ִהְגִּדיל  : ִעם ֵאֶּלהֲעׂשֹות לַ 'הָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל "ב תּוּכָ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ  מְ ו"תשעת נַ ְׁש 

  ".ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחיםֲעׂשֹות  לַ 'ה  

  "ם ָהַאֲחרֹוןַעד ַהּיָ "

 ".ְוֵאת ָּכל ַנְפָּתִלי ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון" )ב, דברים לד(

 ,ן ֶאָּלא ַעד ַהּיֹום ָהַאֲחרוֹ "ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון"ַאל ְּתִהי קֹוֵרא  )ילקוט דברים תתקסד( ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ ינּוצִ מָ ּו

  ָּכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהָּים "ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ . ְמַלֵּמד ֶׁשֶהְרָאהּו ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים

   .ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאים ּלִ ּמִ ם הַ  עִ "ָהַאֲחרֹון  

  .5776ַהָּכתּוב ַעל ַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל יֹוָנה ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ִמָּיד , ִהְתַּפֵּלל ְוַאָּתה ַנֲעָנה' ָאַמר לֹו ְליֹוָנה ֲהֵרי ַאָּתה עֹוֵמד ַּתַחת ֵהיַכל ה ")תנחומא ויקרא ח(ַּבִּמְדָרׁש 

ָנה ְוָעַמד ַהָּדג ְוִהְתִחיל יוֹ , ָאַמר יֹוָנה ַלָּדג ֲעמֹוד ִּבְמקֹום ָעְמְד ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה

ִנְקֵראָת ֵמִמית , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִנְקֵראָת מֹוִריד ּוַמֲעֶלה ֲהֵרי ָיַרְדִּתי ַהֲעֵלִני, ה"ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני הקב

א ַנֲעָנה ַעד ֶׁשָּיָצא ִמִּפיו , ּוְמַחֶּיה ֲהֵרי ִהַּגַעְּת ַנְפִׁשי ַלָּמֶות ַהֲחֵייִני ֲאֶׁשר , "'גוֹ ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה וְ "ְו

ַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה "ֶׁשֶּנֱאַמר ָנַדְרִּתי ַלֲעלֹות ֶאת ִלְוָיָתן ּוְלַהֲעלֹות ְלָפֶני ֲאַׁשֵּלם ְּביֹום ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל 

סֹוֵבב '  ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשהרֹוִאים ַּבִּמְדָרׁש. ה ְוֵהִקיא ֶאת יֹוָנה ַלַּיָּבָׁשה"ִמָּיד ָרָמז הקב, "ֶאְזְּבָחה ָּל ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי

ְוַרק ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחֵּיב . ּוְלִהְתַחֵּיב ַעל ֲהִפיָכתֹו ְלטֹוב ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְּכֵדי ִלְלֹמד ֶאת סֹודֹו ֶׁשל ַהִּלְוָיָתן, ֶׁשּיֹוָנה ֵיֵרד ְלִעְמֵקי ַהָּים

',  ַעל ַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל יֹוָנה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ִמַּתַחת ְלֵהיַכל הא ֶׁשַהָּכתּוב"שליט. א. א' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ַעל ָּכ הּוא ִנַּצל

, 5776ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ה ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶלי ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁש"ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת הוי" )ח, יונה ב(

 בתּוּכָ 

ב תּוּכָ 

ָמִצינּו 



י 

  ת ַּבָּפסּוק ֶׁשַאֲחָריו ַהְמַדֵּבר ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם " ְמֻרָּמז ְּברחַ "ַהָּמִׁשיְוֵכן . ָנה ַהֹּזאתְלַרֵּמז ֶׁשַהִהְתַחְּיבּות ָהְיָתה ַעל ַהּׁשָ 

  ".ֲעֹזבּויַ ְסָּדם חַ ְוא ׁשָ ְבֵלי הַ ַׁשְּמִרים מְ . "'ֶׁשעֹוְזִבים ֶאת ֱאִליֵליֶהם ְוחֹוְזִרים ַלה  

  . ְּבֶהַּסח ַהַּדַעתאָמִׁשיַח ּבָ 

א "מהרשר הַ אֵ בָ מְ ּו. בְמִציָאה ְוַעְקרָ , ָמִׁשיחַ , ֵאּלּו ֵהן, ְׁשלָׁשה ָּבִאין ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת .)סנהדרין צז( ארָ מָ ּגְ ּבַ 

ים ִׁש נָ אֲ הָ ק מֵ לֶ חֵ לְ ּו. החָ מְ ם ִׂש הֶ יא לָ בִ ּיָ  ׁשֶ היָאצִ מְ ת ינַ חִ  ּבְ תוֹ יָאה ּבִ יֶ הְ ים ּתִ ִׁש נָ אֲ הָ ק מֵ לֶ חֵ לְ , אבֹ  יָ יחַ ׁשִ ּמָ הַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ 

 'עג ׁשֶ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ל מִ ין ׁשֶ ּדִ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ברָ קְ עַ ׁשֶ א " שליטׁשּוּלד לַ וִ ּדָ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ברָ קְ עַ ת יכַ ִׁש ת נְ ינַ חִ ה ּבְ יֶ הְ ּתִ 

א "שליטג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ יִ ' ג ר"ם הרהׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . 'עְּבִגיַמְטִרָּיא  גגוֹ מָ ג ּווֹ ּגן כֵ לָ וְ , םיִ לַ ׁשָ רּול יְ  עַ ברָ קְ  ּוׂשעֲ ת יַ וֹ ּמאֻ 

ה נָ ּוָ ּכַ ת הַ עַ ּדַ ח הַ יסֶ הֵ ל ׁשֶ "יל זצועהִ וִ ּזְ ה מִ מֹ ְׁש ' ר ר"מוֹ דְ ַאם הָ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . יׁשַ ן יִ ּבֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ברָ קְ עַ ׁשֶ ב תּוּכָ הַ ׁשֶ 

ז ּמֵ רַ ת מְ עַ ּדַ ח הַ ּסֵ הֶ א ׁשֶ "שליט. ל קאֵ רָ ְׂש יִ ' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . הּלָ אֻ ּגְ א הַ בֹ ז ּתָ ָאת וְ עַ ּדַ ח הַ ּסֵ ה הֶ יֶ הְ  יִ מוֹ צְ  עַ יחַ ִׁש ּמָ ּלַ ׁשֶ 

הדעת הסח א ש"שליט. פ. מ' ג ר" והוסיף הרה .חּסַ אַ , יׁשידִ אִ  ּבְ הּבֵ ְר הַ ים ִר מְ אוֹ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , לאֵ רָ ְׂש יִ ת ּבְ עַ ּדַ ה הַ ּבֶ רַ תְ ּתִ ל ׁשֶ עַ 

  ַוָּיֹבא ָׁשאּול " )ג, א כד"ש( כמו שכתוב, ות הנמוכים ביותרמרמז על ריבוי הדעת להבין את ההשתלשלות למקומ

  . להפנות לנקבים גדולים"הסך את רגליול" י "ומבאר רש"  ֶאת ַרְגָליוְלָהֵס  

  .יםּבִ לַ י ְׁש נֵ ן ְׁש הֶ  ּבָ ׁשת יֵ וֹ ּלאֻ ּגְ ל הַ ּכָ 

 , ְוַלִּׁשְעּבּוד ֶׁשָּלֶהם ַּבָּׁשִנים,ֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּנֹוֵתן ֵקץ ְלָגֻלּייל ּפִ ף עַ ַא )ט, ט עדיות ב"הובא בתוי(ד "ראבּבָ 

ְּבִמְסַּפר ַהּדֹורֹות הּוא ּתֹוֶלה ְלִפי .  ְלִעְנַין ַהּטֹובֹות ְוַהְּנָחמֹות ָהֲאמּורֹות ָלֶהםםקוֹ ל מָ ּכָ מִ 

ְוֵכן ָהָיה ְּבִׁשְעּבּוד . תֹו ַהּדֹורֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּדֹור ֶׁשהּוא ַזַּכאי ּוִמְתַּגְלֵּגל ִעָּמֶהם ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלאוֹ 

א ָיְׁשבּו ָלֶׁשֶבת ָהָאֶרץ ַעד ּדֹורֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשעַ יל ּפִ ף עַ ִמְצַרִים ַא ְוֵכן .  ֶׁשִּנְגֲאלּו ְּבסֹוף ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה 

א ִנְבְנָתה ַעד סֹוף . ֶוׁשָהָיה ְּבָגלּות ָּבֶבל ְלסֹוף ִׁשְבִעים ִנְגֲאלּו ֶׁשָהיּו ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלַדְריָ  ֲאָבל ְירּוָׁשַלִים 

ִשים ּוְׁשַּתִים ְלַאְרְּתֲחַׁשְׁשָּתא ִּכי ָאז ִנְתַיְּׁשָבה ָהִעיר ְוֵכן ִלימֹות . ּוְבאֹותֹו ַהֶּפֶרק ָחַזר ְנֶחְמָיה ְלָּבֶבל. ְׁש

א ִיָּכְנסּו ִמָּיד ָלָאֶרץ"ַהָּמִׁשיַח ְּכֶׁשִּיְגַאל אֹוָתם הקב ָבל יֹוִלי אֹוָתם ְלִמְדַּבר ָהַעִּמים ִּכְנבּוַאת אֲ . ה 

ת בֶ ּיֶ חַ ן ׁשֶ מַ ּזְ ד הַ ּצַ ה מִ ידָ ִק א ּפְ ן הּווֹ אׁשִר ב הָ לָ ּׁשָ ר הַ ׁשֶ אֲ ּכַ , יםּבִ לַ י ְׁש נֵ ן ְׁש הֶ  ּבָ ׁשת יֵ וֹ ּלאֻ ּגְ ל הַ ּכָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ה"ל' ְיֶחְזֵקאל כ

  ם הֵ י וְ אּורָ ר הָ וֹ ּד הַ יעַ ּגִ ּמַ ד ׁשֶ ה עַ ּכֶ חַ מְ ' ה ׁשֶ ינּויְ הַ , כָ ים לְ יִ אּוְר  ׁשֶ ּוּלאֵ ת לְ מֶ לֶ ְׁש ה מֻ ידָ ִק ּפְ א י הּונִ ּׁשֵ ב הַ לָ ּׁשָ הַ וְ , הידָ קִ ת ּפְ יוֹ הְ לִ 

  .תמּולֵ ְׁש ה ּבִ ּלָ אֻ ּגְ ים לַ כִ וֹ ּז ׁשֶ ּוּלאֵ   

  .ס"תשּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ֵקץ ַעל ְׁשַנת ' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'ַמּדּוַע ַּבַעל 

 אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  "יםמִ יָ  םיִ תַ נָ ׁשְ " הּנֵ הִ  "יםמִ יָ  םיִ תַ נָ ׁשְ  ץּקֵ מִ  יהִ יְ וַ " )מקץ קח( ל"יזַ ִר אֲ הָ לְ  'הרָ וֹ ּת יטֵ ּוּקלִ 'ּבְ 

 ּוְכָללּות ,ל"תש אהּו ה"שס יםמִ עָ ּפְ  'בּו ,יםמִ יָ  ה"שס הנָ ׁשָ  לכָ ּבְ  יּכִ  רמַ לוֹ  הצֶ רוֹ  ,ל"תש

 אהּווְ  ,ו"תשל אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  ּוִמּלּואוֹ  ָּפׁשּוט י"אדנ ַיןְּכִמנְ  ,ו"תשל אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  ה"שס ה"שס אֹוִתּיֹות 'ו

 ,הלָ עְ מַ לְ  יןמִ ּיָ הַ  ץקֵ  תּוּלּגַ תְ הִ  תכֶ ׁשֶ מְ נִ  הנָ ׁשָ  ו"ל םאִ ׁשֶ  ראֵ בָ מְ  ןסוֹ ְר זֶ לָ ּגְ  ברַ הָ וְ  .הלָ עְ מַ לְ  יןמִ ּיָ הַ  ץקֵ  ארָ קְ נִ 

ה יטָ מִ ְּׁש ף הַ יא סוֹ הִ  ׁשֶ ה"תשע  אוֹ ב"תשע תאֶ  לּבֵ קַ נְ  בּוׁשוְ  .הּטָ מַ לְ  יןמִ ּיָ הַ  ץקֵ  תּוּלּגַ תְ הִ לְ  הנָ ׁשָ  ו"ל דעוֹ  יִר צָ 

ַּבָּמרֹום 'ן זוֹ ּמָ ת הַ ּכַ ְר ח ּבִ ּסַ נֹ ים ּבְ זִ ּמָ רֻ  מְ ו"תשעת נַ ְׁש  לִ יעַ ּגִ ּמַ ה ׁשֶ נָ ׁשָ ' מד עוֹ  וְ ו"תשלת נַ ן ְׁש כֵ וְ . ילעֵ לְ דִ ב ּכְ "ל תשעׁשֶ 

 ׁשרֵ פְ הֶ הַ  ׁשֶ :)תולדות קמ(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . ''הְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת . ת ָׁשלֹוםֶמרֶ ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁש 

 ינּוצִ מָ 

א בָ מּו

 אבָ מּו



יא 

, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי :יורָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ וְ . הנָ ים ׁשָ עִ ּבָ ְר ַאא ים הּותִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ ל ּתְ ן ׁשֶ יָ נְ עִ ה ּבָ ּטָ מַ ץ לְ ּקֵ ה לַ לָ עְ מַ  לְ ַהֵּקץין ּבֵ 

ּוְגַזר , ְוִהֵּנה סֹוף ָּכל ַהָּצרֹות ִיְהֶיה ָּבַאְרָּבִעים, ִהיא ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהֲחיֹות ֵמִתיםַּבָּׁשָעה הַ 

א ֹיִסיף "ַהִּדין ַאְרָּבִעים ָׁשָנה . סֹוף ֲהִליָכָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים. "ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו 

. ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ָיקּומּו ַהּגּופֹות ִמן ֶהָעָפר. ם ְּתִחַּית ַהּגּוף ַמְמֶּתֶנת לֹו ַהְּנָׁשָמה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלֹקדֶ 

ָּבִעים ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְר "ְוָכתּוב , "ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ָּבַאְרָּבִעים ִנְכָלא ַהֶּגֶׁשם

ַהְחָזַרת ַהְּנָׁשָמה ַלּגּוף ִּבְׁשַנת . ְזַמן ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים הּוא ."יֹום ַוִּיְפַּתח ֹנחַ 

ן כֵ וְ  .ִּתין ַלּגּוףֶׁשִהמְ , "ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנהַוְיִהי "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ָהַאְרָּבִעים ֶׁשִהְמִּתיָנה לֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר ַרב  .)סנהדרין כב(א רָ מָ ּגְ ּבַ , הּטָ מַ ּלְ ה לַ לָ עְ מַ ּלְ ין הַ ר ּבֵ ּבֵ חַ ּמְ ׁשֶ ים עִ ּבָ ְר ַאר ּפַ סְ ל מִ  ׁשֶ ילִ הֲ  ּתַ  ּינּוצִ מָ 

, ָׂשֶדה ְּפלֹוִנית ִלְפלֹוִני, י ִלְפלֹוִניַּבת ְּפלֹונִ , ַאְרָּבִעים יֹום קֹוֶדם ְיִציַרת ַהָּוָלד ַּבת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת

ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ֵקץ ַעל ' ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'ְלִפי ֶזה ִיָּתֵכן ְלָבֵאר ַמּדּוַע ַּבַעל  .ֵאֶׁשת ְּפלֹוִני ִלְפלֹוִני, ַּבִית ְּפלֹוִני ִלְפלֹוִני

ן מַ ם זְ לּוׁשְ ּתַ ) פרשת שמות(, ילעֵ  לְ אנּובֵ הֵ ה ּׁשֶ  מַ תק אֶ "רמם הָ ׁשֵ יא ּבְ בִ א מֵ הּו' הּמָ חַ ר הַ אוֹ 'ֶׁשֲהֵרי ְּבִסְפרֹו , ס"תשְׁשַנת 

 ׁשָ מְ ה נִ ּתָ ד עַ עַ ם וְ ּׁשָ מִ ּו, ייׁשִ מִ חֲ ף הַ לֶ אֶ ים לָ ִר ְׂש עֶ ה וְ נָ מֹ ְׁש ת ּואוֹ ה מֵ נָ מֹ ת ְׁש נַ ׁשְ א ּבִ ים הּומִ ּיָ ית הַ ִר חֲ ַא

  ם ּדַ קְ יִ וְ , יםתִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ תְ י לִ ּׁשִ ּׁשִ ף הַ לֶ אֶ ת לָ "ד תא עַ ּלָ  אֶ ׁשֵ ּמָ א יִ וְ . יםבִ ם ׁשָ ינָ אֵ ת ׁשֶ רוֹ וֹ ּדן הַ וֹ עֲ ת ּבַ לּוּגָ הַ 

  . ס" תשָלֵכן הּוא ִהִּגיַע ִלְׁשַנת,  ָׁשָנה קֹוֶדם ֶאת ִּביַאת ַהָּמִׁשיחַ 40ְוהּוא ִחֵּׁשב , םּדַ קְ ּיִ ה ּׁשֶ ה מַ ּלָ אֻ ּגְ הַ   

  ".ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה"

" ִּפי ְׁשַנִים ָּבּה ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּה' ְוָהָיה ְבָכל ָהָאֶרץ ְנֻאם ה" .)קיאסנהדרין (א רָ מָ ּגְ ּבַ 

 לּוצְ ּנָ ד יִ ׁשַ כְ ּפַ ְר א ַאהּום ׁשֶ ל ׁשֵ י ׁשֶ יִׁש לִ ְּׁש ן הַ ּבֵ הַ  מֵ יׁשלִ  ְׁש ינּויְ הַ [ .ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ֵׁשם

 ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ָלא ִניָחא ֵליּה ְלָמַרְייהּו ,]לּוצְ ּנָ ל יִ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ  מֵ יׁשלִ ק ְׁש רַ  ׁשֶ ינּויְ הַ , גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ּמִ מִ 

 יׁשלִ ה ְׁש יָ הָ ם ׁשֶ ל ׁשֵ  ׁשֶ יׁשלִ ם ְׁש הֵ ד ׁשֶ ׁשַ כְ ּפַ ְר ל ַא ׁשֶ עוֹ ְר ל זַ  ּכָ ינּויְ הַ [ .ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ֹנחַ , ְּדָאַמְרְּת ְלהּו ָהִכי

ִּכי ָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבֶכם ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים " ,]לּוצְ ּנָ ל יִ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ל ּכָ  ׁשֶ ינּויְ הַ , לּוצְ ּנָ  יִ חַ ל נֹ ׁשֶ 

 ]קסּוּפָ ל הַ  ׁשֶ טוֹ ּוׁשפְ ים ּכִ דִ דְ וֹ ם ּבהֵ ים ׁשֶ יקִ ּדִ ּצַ ק הַ  רַ לּוצְ ּנָ ּיִ  ׁשֶ ינּויְ הַ [ .ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ְּדָבִרים ִּכְכָתָבן, "ִמִּמְׁשָּפָחה

, ֶאָּלא ֶאָחד ֵמִעיר ְמַזֶּכה ָּכל ָהִעיר ֻּכָּלּה, ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ָלא ִניָחא ֵליּה ְלָמַרְייהּו ְּדָאַמְרְּת ְלהּו ָהִכי

ר מֵ אוֹ  וְ יׁשקִ  לָ יׁשל רֵ ק עַ לֵ חוֹ ן נָ חָ י יוֹ ּבִ רַ ן ׁשֶ וֹ ׁשּלָ ן ּבַ נֵ וֹ ּבתְ הִ  לְ ׁשיֵ וְ . ה ֻּכָּלּהּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה ְמַזִּכין ָּכל ַהִּמְׁשָּפחָ 

א הּו ׁשֶ מוֹ ט ּכְ ׁשָ ּפְ הַ  ׁשֶ יׁשקִ  לָ יׁשם רֵ ים עִ ּכִ סְ א מַ הּו ׁשֶ ינּויְ הַ  ,ָלא ִניָחא ֵליּה ְלָמַרְייהּו ְּדָאַמְרְּת ְלהּו ָהִכים עַ ל ּפַ כָ ּבְ 

 ׁשרֵ ּפָ תְ ּיִ י ׁשֶ דֵ ט ּכְ ׁשָ ּפְ הַ ק מֵ סּוּפָ ת הַ יא אֶ צִ הוֹ  לְ יִר ל צָ אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ תָ עָ רָ  לְ ׁשרֵ פָ ּנְ ׁשֶ ' ל ה ׁשֶ נוֹ צוֹ ין ְר אֵ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ א ּלָ אֶ , רמֵ אוֹ 

ד ּוּמלִ י ּבְ לּות ּתָ קֶ חֲ ּמַ ק הַ מֶ עֹ ה ּדְ אֶ ְר נִ וְ  .גוֹ ּג 'גת וֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ְׁש ים ּבִ זִ מָ ְר נִ ים יׁשִ לִ ּׁשְ י הַ נֵ ׁשְ ן כֵ וְ . לאֵ רָ ְׂש ם יִ ת עַ בַ טוֹ לְ 

 ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהל  ׁשֶ חַ ּכֹ ת הַ  אֶ יִר יר צָ עִ ל הָ ת ּכָ ה אֶ ּכֶ זַ יר יְ עִ ד ּבָ חָ אֶ יל ׁשֶ בִ ְׁש י ּבִ רֵ הֲ ׁשֶ , נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ  ּכְ ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

ל כוֹ ד יָ חָ אֶ ים ׁשֶ מִ חֲ ל רַ ת ׁשֶ רֶ חֶ  ַארֶ  ּדֶ ׁשּיֵ ן ׁשֶ נָ חָ י יוֹ ּבִ ז רַ מַ ה רָ ל זֶ עַ וְ , יםמִ חֲ רַ ת הָ יא אֶ בִ מֵ ל ּוקָ ְׁש ּמִ ת הַ ה אֶ יעָ ִר כְ ּמַ ׁשֶ 

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ,  ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ַקָּבָלה"ְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיִבינּו" ).בהעלתך קנג( רהַ ּזֹ ז ּבַ ּמָ רֻ מְ ּו. המָ לֵ יר ְׁש יל עִ ּצִ הַ לְ 

ֶׁשהּוא ְּכמֹו , ֵאּלּו אֹוָתם ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ְּבֹזַהר ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהֹּזַהר. "ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיעַ "

ן כֵ  וְ .ְוִלְפָעִמים ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ֵּתַבת ֹנַח ֶׁשִּמְתַּכְּנִסים ָּבּה ְׁשַנִים ֵמִעיר ְוֶׁשַבע ִמַּמְלכּות

א ֵיְצאּו ֶאָּלא ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים  )תיקונא קדמאה( ׁשדָ ר חָ הַ י זֹ נֵ ּוּקִת  ּבְ ינּוצִ מָ  ַוֲעִתיִדים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁש

ּוִמּׁשּום ֶׁשִּבֵּקׁש ֹמֶׁשה ַרֲחִמים . ְוָהָיה חֹוֵזר ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ֶׁשִהיא ַהִּדין, ִמִּמְׁשָּפָחה

 ינּוצִ מָ 
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א ָיְצאּו בֹו ִיְׂשָרֵאל, ַהְּׂשֹמאל ּדֹוָחה, ֲעֵליֶהם , ּוֹמֶׁשה. ֶׁשִהיא ָיִמין ַמֶּטה ְּכַלֵּפי ֶחֶסד, ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת. ְו

. ֶׁשִהיא ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבָיִמין, ָהֶאְמָצִעיָנַתן ֹּתֶקף ְלַדְרָּגתֹו ֶׁשִהיא ָהַעּמּוד , ִמּׁשּום ֶׁשָּנַתן ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם

ַעד ֶׁשָּבא  :)בראשית כג( רהַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  .ּוִמּׁשּום ֶזה ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ּבוֹ , "יִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמוֹ מִ  "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב

א ֵיְצאּו ֶאָּלא ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ֹמֶׁשה ּוִבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמַּצד , ֶׁשֲעִתיִדים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁש

א , ּוִבְגַלל ֶׁשֹּמֶׁשה ִּבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים. ְוֻהְחַזר ָהעֹוָלם ְלֹתהּו, ה ֶׁשָהיּו ָדִניםַהְּגבּורָ  ַהְּׂשֹמאל ּדֹוָחה ְו

, םִּבְגַלל ֶׁשָּנַתן ַעְצמֹו ֲעֵליהֶ , ּוֹמֶׁשה. ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת ֶׁשִהיא ָיִמין ַמָּטה ְּכַלֵּפי ֶחֶסד, ָיְצאּו ָבּה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת "ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשִהיא ּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבָיִמין, ֶׁשִהיא ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ָנַתן ֹּתֶקף ְלַדְרָּגתוֹ 

ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ּוִבְגַלל ֶזה ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ּבוֹ , "ָלמוֹ  ֶׁשהּוא , "א ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשי

א הּו, יםקִ לְ חוֹ ת הַ ן אֶ ּיֵ צַ  מְ ינוֹ אֵ ה וְ ּיָ נִ ְּׁש ה הַ יטָ ִּׁש ת הַ יא אֶ בִ ּמֵ ׁשֶ  :)תיקונים נד( רהַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַ ַאוְ . ֹמֶׁשה ְּבֶחְׁשּבֹון

א הּוה ׁשֶ שֶ ל מֹ ז עַ מֶ  רֶ ׁשיֵ וְ , הירָ אִ  מְ ּהינָ אֵ א ׁשֶ יָ ְר לַ קְ ּפַ סְ ַאים ּבְ אִ ּבְ נַ תְ ּמִ ים ׁשֶ יאִ בִ נְ  ם הֵ ים ּכָ ִר בְ וֹ ּס ׁשֶ ּוּלאֵ ם ׁשֶ ן ׁשָ ּיֵ צַ מְ 

ית אִׁש רֵ ת ּבְ ׁשַ רָ פָ ן ּבְ ּיֵ צַ ר מְ הַ ּזֹ הַ י ׁשֶ פִ ה ּכְ ת זֶ יק אֶ ּתִ מְ א מַ הּוה וְ ירָ אִ מְ א הַ יָ ְר לַ קְ ּפַ סְ ַאא ּבְ ּבֵ נַ תְ ּמִ  ׁשֶ עַ דּוּיָ יד ּכַ חִ ּיָ יא הַ בִ ּנָ הַ 

ב ָיְתהֹון יזִ ְועֹוד ְּדִבְזַמָּנא ְּדָייֵתי ְמִׁשיָחא ָּכל ִאינּון ְּדָנְטרּו אֹות ְּבִרית ִיׁשְ : יםנִ ּוּקִּת יו ּבַ רָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ וְ . ילעֵ לְ דִ ּכְ 

ַּדֲהוּו ִמְתַנְּבִאין ִאינּון ְנִביַאָיא ְּדַאְסַּפְקַלְרָיא ְּדָלא ַנֲהָרא ְּדָלא , ִּדְבַההּוא ִזְמָנא ִיְתַּבֵּטל מּוְתָנא, ִמּמּוְתָנא

ְוִאית ַמאן , "ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל ֹנחַ "ְּכגֹון ַההּוא ִּדְכִתיב ,  ֶאָּלא ַחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחהִיְׁשָּתֲארּון

ִּבֵּקׁש ֲעֵליֶהם , ּוִמּׁשּום ֶׁשִּגָּלה ָּכל ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֹמֶׁשה, ְּדָאַמר ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִמִּסְטָרא ְדַבת ֶׁשַבע

ְוָאַחז , ּוַבִּפּיּוס ֶׁשּלֹו ִנְדַּבק ַּבֶּמֶל, ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר, ַרֲחִמים ּוָמַסר ַעְצמֹו ְלִמיָתה

ַחז ַּבּגּוף ְוָאַמר ְוַאַחר ָּכ ָא, ְוַאַחר ָּכ ָאַחז ִּבְׂשֹמאל ְוָאַמר ְזֹכר ְלִיְצָחק, ְוָאַמר ְזֹכר ְלַאְבָרָהם, ִּבְזרֹוַע ָיִמין

א ָׁשבּו , ֲאֵליֶהם ַּתָּמה ְזכּות ָהָאבֹות, ְוָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלֵּבינֹוִנִּיים ַהָּללּו, ּוְלִיְׂשָרֵאל ֵּכיָון ֶׁש

א , כּות ָאבֹותֶנֱאַמר ֲאֵליֶהם ָחָלה זְ , ְוִאם ָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה, ֲהֵרי ֵהם ִּכְרָׁשִעים ְּגמּוִרים, ִבְתׁשּוָבה ּוְכֵדי ֶׁש

א ִבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ּדֹורֹו , ָאַמר ֹמֶׁשה, יאְבדּו ַהֵּבינֹוִנִּיים ַהָּללּו ְוִכי ֹיאְמרּו ְּבֵני ָהעֹוָלם ֶׁשֲאִני ְּכמֹו ֹנַח ֶׁש

  א "אברהם אגשי שליט' ג ר"הרהוהוסיף  .ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא, ְּבאֹותֹו ְזַמן ָמַסר ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם

  .ו"תשע'הבגימטריא תורה מסיני ש  

 אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ַּגם ןֶׁשהֵ  ְוַהֹּכוֵלל ָהאֹוִתּיֹות ִעם ִאיְנֶטְרֶנט אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ַאְרְמלּוסׁשֶ  א"שליט ןְר טֶ ְׁש נְ ּגֶ ְר מוֹ  מ"גריהַ מֵ 

ן כֵ וְ . דסוֹ ת יְ ינַ חִ א ּבְ הּו ׁשֶ ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףת ּבְ מוֹ חָ לְ ן נִ ן הֵ כֵ לָ וְ , דסוֹ יְ הַ  תּׁשַ דֻ קְ ּבִ  תמוֹ חָ לְ ּנִ ׁשֶ  תוֹ ּפלִ ּקְ הַ  םהֵ ׁשֶ  ל"שז

. ףיאּונִ  תוֹ ּיתִ אוֹ  ןפוֹ יְ ַא ןכֵ וְ  ".ֹסּלּו ַּפּנּו ָדֶר ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶר ַעִּמי ֹסּלּו ָאַמרוְ " )יד, נז' ישעי(ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר  נִ סלּומְ ְר ַא

א רָ יגְ אִ מֵ , וֹ ים ּבִׁש ּמְ ּתַ ְׁש ּמִ ת הַ יד אֶ ִר ט מוֹ נֶ ְר טֶ ינְ אִ הָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , היׁשָ לִ ּגְ א רָ קְ ט נִ נֶ ְר טֶ ינְ אִ  ּבְ ׁשּוּמִּׁש הַ ׁשֶ ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ 

ְוֵכן . הָאמְ טֻ י רֵ עֲ  ׁשַ ' נ]הימָ נִ ס ּפְ נָ כְ נִ [, ִאיְנֶטר, וֹ ׁשרּוּפֵ  ִאיְנֶטְרֶנטן כֵ וְ . םּנָ יהִ ּגֵ ל ּבַ אוֹ ְּׁש י הַ קֵ מְ עִ א לְ תָ יקְ מִ א עַ ירָ בִ א לְ מָ רָ 

 ןרֹ הֲ ַא' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . תוֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ ן "ר נּועַ ׁשַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ט נֶ ְר טֶ ינְ אִ ת הָ ׁשֶ רֶ ׁשֶ  'ַהְּמלּוָכה' ִּכי ַלה'מּוָבא ְּבַעּלֹון 

ם הֵ  ׁשֶ הגַ מֶ  ּוהגָ 'יגִ ים ּבְ זִ מָ ְר נִ ג גוֹ מָ  ּוגוֹ ּגא ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"היף הרסִ הוֹ וְ . לגֶ גּו תבַ תֵ ּבְ  זמָ ְר נִ  גגוֹ ׁשֶ  א"שליט ןמָ לְ קַ 

ן כֵ וְ  .קלֵ מָ עֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא  רויטֶ וִ טְ א ׁשֶ "י שליטּבִ טּו. ע' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . יםבִ ׁשֵ חְ מַ ּבְ ע ידָ ּמֵ ר הַ מֶ ת חֹ ידַ דִ ת מְ מוֹ ְׁש 

ל "ץ זצְר וַ ף ְׁש סֵ יוֹ ' יק רּדִ ּצַ הַ ת מֵ רֶ סֹ  מָ ׁשיֵ וְ , יםדִ הּוּיְ ים ּבַ עִ גְ פוֹ ּו', כּוט וְ נֶ ְר טֶ ינְ אִ ה ּבָ תָ סָ הֲ ה מֵ צָ ְר ית ּפָ יִׁש לִ ְּׁש ה הַ אדָ יפַ ּתִ ינְ אִ הָ 

  ים דִ הּול יְ ת ׁשֶ ירוֹ ִק  דְ יּוהְ ּיִ ׁשֶ ץ ּכְ רֹ פְ ג ּתִ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ּמִ  ׁשֶ רּומְ ָאל ׁשֶ "א זצירָ צִ חֲ ּוּבר אַ זָ עָ לְ י אֶ ּבִ ר רַ "מוֹ דְ ַאהָ ן מֵ כֵ וְ , היָ נְ תַ ּנְ מִ 

  .בחוֹ ְר את לָ צֵ  לָ דּוחֲ יפַ וִ , לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ ת אֶ בוֹ חוֹ ְר ּבִ   

  אבָ מּו
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א ם וְ ים ׁשָ לִ ּלְ ּפַ תְ ין מִ אֵ , םמֵ וֹ ץ ׁשּוּקִּׁש הַ ע ׁשֶ לַ ּסֶ ת הַ ּפַ כִ ת ּבְ יאּוצִ מְ ים ּבִ אִ רוֹ א ׁשֶ "ן שליטימַ יְ נַ ' ע' ג ר"הרה

א "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. "ֹׁשֵמם ִׁשּקּוץ", קסּוּפָ י הַ רֵ בְ דִ  ּכְ ׁשּמָ מַ , הרָ ה זָ דָ בוֹ ים עֲ דִ בְ עוֹ 

ל ז עַ ּמֵ רַ א מְ צָ קְ ל אַ ן אֶ כֵ וְ . דוִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ִׁש ל מָ ים עַ יִׁש ּבִ לְ ּמַ ת הַ וֹ ּפלִ ְּק ם הַ י הֵ  ּכִ דוִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאאר מַ ד עוֹ ּגַ סְ מִ ׁשֶ 

ים פִ לָ ת אֲ ׁשֶ ּׁשֵ ף הַ ד סוֹ עַ ו "תשע מִ רּואֲ ְׁש ּנִ ים ׁשֶ נִ ּׁשָ ן הַ יַ נְ מִ ּכְ  224 ְּבִגיַמְטִרָּיאל לֵ וֹ ּכם הַ  עִ אצָ קְ ל ַאאֶ ן כֵ וְ . יחַ ִׁש  מָ ץקֵ 

ו "ת תשעילַ חִ תְ  ּבִ ילּוחִ תְ ם הִ הֵ ה ׁשֶ אדָ יפַ ּתִ ינְ אִ ים לָ אִ ְר ם קוֹ הֵ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ לָ . םפָ ה סוֹ יֶ הְ  יִ ה זוֹ נָ ׁשָ ּבְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , הנָ ׁשָ 

ף ּלֵ קַ ן לְ מַ ּזְ  הַ יעַ ּגִ ּמַ ד ׁשֶ עַ , יִר ּפְ ל הַ ר עַ מֹ ְׁש  לִ עַ דּוּיָ א ּכַ ה הּוּפָ לִ ּקְ יד הַ קִ פְ ּתַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ , קמֶ ר עֹ תֶ יֶ בְ ּו [.אצָ קְ ל ַאת אֶ אדַ יפַ ּתִ ינְ אִ 

 ּוּלאֵ ת הָ מוֹ קוֹ ּמְ ל הַ ים עַ ִר מְ וֹ ם ׁשהֵ ן ׁשֶ יוָ  ּכֵ ,יִר ּפְ  הַ ַעלת רֶ מֶ וֹ ּׁשה הַ ּפָ לִ ל קְ ה ׁשֶ ינָ חִ ם ּבְ אן ּגַ  ּכָ ׁשיֵ , ּהתָ ק אוֹ רֹ זְ לִ ה וְ ּפָ לִ ּקְ ת הַ אֶ 

ר חַ ַאם לְ ה ּגַ יקָ ּתִ עַ יר הָ עִ ב הָ רֹ ת וְ יִ ּבַ ר הַ ל הַ ה עַ יטָ לִ ְּׁש ת הַ ם אֶ יהֶ ידֵ ה ּבִ ירָ אִ ְׁש ה הִ נָ יוֹ לְ עֶ ה הָ חָ ּגָ ְׁש הַ הַ  ׁשֶ ינּויְ הַ . יחַ ִׁש ּמָ ר הַ בּועֲ 

ים דִ הּום יְ ים ׁשָ סִ נָ כְ  נִ יּום הָ אִ ׁשֶ . ׁשּדָ קְ ּמִ הַ ית ן ּבֵ יַ נְ בִ ם לְ קוֹ ּמָ ת הַ ת אֶ חַ קַ ל לָ ה קַ יֶ הְ  יִ יחַ ִׁש ּמָ ּלַ י ׁשֶ דֵ ּכְ , יםמִ ּיָ ת הַ ׁשֶ ת שֵ מֶ חֶ לְ מִ 

ת ּבָ ן ׁשַ ּבֶ . מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ .] תיִ ּבַ ר הַ הַ ס לְ נֵ ּכָ הִ ר לְ סּוים ָאדִ הּוּיְ לַ ט ׁשֶ רָ פְ ּבִ ּו... םיָאצִ הוֹ ה לְ ׁשֶ ר קָ תֵ  יוֹ יחַ ִׁש ּמָ ה לַ יָ הָ 

ְוַהְּבִריַח ַהִּתיֹכן ְּבתֹו ַהְּקָרִׁשים ַמְבִרַח ִמן ַהָּקֶצה ֶאל " )כח, מות כוש(ק סּוּפָ הַ ל מֵ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש מִ ֶאל ַאְקָצא ׁשֶ א "שליט

  ת וֹ ּפלִ ּקְ  לַ יעַ ּפִ ְׁש הַ ד לְ רֵ וֹ ּיׁשֶ כְ  ּופוֹ ד סוֹ ם עַ לָ עוֹ ף הָ וֹ ּס מִ יחַ ִר בְ ּמַ ן ׁשֶ יכוֹ ִּת  הַ יחַ ִר ּבְ ת הַ יוֹ הְ א לִ  הּוׁשּדָ קְ ּמִ ד הַ וֹ ּסן ׁשֶ יוָ  ּכֵ ".ַהָּקֶצה

  .רתֵ יוֹ ן ּבְ וֹ ּתחְ ּתַ  הַ ָּקֶצהם הַ י ׁשָ ּכִ , ֶאל ַאְקָצאם ּׁשֵ ת הַ ל אֶ ּבֵ קַ ר מְ וֹ ּנּצִ הַ   

ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַניוַ " )גי, בראשית ו(  ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר" :)תיקונים קיג(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ מָ  ּו".ֹּיאֶמר ֱא

  יץ בִ קוֹ ְר ה מַ דָ הּויְ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . הּלָ אֻ ּגְ ץ הַ ל קֵ ז עַ ּמֵ רַ ה מְ ק זֶ סּוּפָ ים ׁשֶ אִ רוֹ  וְ ".ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁש", "ָּבא ְלָפַני

  .ם"ק ְּבִגיַמְטִרָּיא י"פנ רּואֲ ְׁש ּנִ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ הָ וְ . ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא" ינַ פָ ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא לְ "א ׁשֶ "שליט  

ה צָ צָ י ּפְ גֵ י סּונֵ  ׁשְ ׁשיר יֵ ּכִ ּמַ י ׁשֶ מִ ה לְ יקָ יזִ פִ ּבְ  )ה"ד חשון תשע"כ(א "ג שליטְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ יִ ' ג ר"ל הרהן ׁשֶ וֹ ּלעַ ּבָ 

ף וֹ סה ּבְ ימָ ׁשִ ירוֹ ל הִ ה עַ לָ טְ הּוה ׁשֶ צָ צָ ּפְ הַ . יינִ עִ ְר  ּגַ ּוּתת הִ צַ צָ פְ י ּוינִ עִ ְר  גַ עַ ּוּקת ּבִ צַ צָ ּפְ ; יתמִ טוֹ אֲ 

ן ימָ ת מֵ צַ צָ ת ּפְ דוֹ סוֹ יְ ת הַ לַ בְ טַ ּבְ . ןוֹ אׁשִר ד הָ סוֹ יְ ל הַ ן ׁשֶ ימָ ת מֵ צַ צָ ה ּפְ תָ יְ ה הָ "ת תשנַ ׁשְ ם ּבִ לָ עוֹ ת הָ מֶ חֶ לְ מִ 

ת לַ בְ ל טַ י ׁשֶ נִ ּׁשֵ ד הַ סוֹ יְ הַ מֵ , םיּולְ ת הֶ צַ צָ פְ ל ּבִ בָ אֲ , רהֵ  מַ תוֹ ק אוֹ רֵ פָ לְ  ּוהּוּׁשֶ ת מַ חַ קַ לָ , עַ ּוּקל ּבִ ת עַ דֶ בֶ עוֹ 

ים ׂשִ עֲ נַ , יםיקִ קִ לְ ה חֶ ּבֵ ְר הַ , רמֶ ה חֹ ּבֵ ְר  הַ ׁשּלָ ת הַ אכֶ לֶ א מְ  הּוּוּתהִ . ן'זֶ יּו פְ ּוּתא הִ ן הּורוֹ ּקָ עִ הָ , תדוֹ סוֹ יְ הַ 

ה ּיָ ּגִ ְר ּנֶ אֶ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ  מִ ית אֵ עַ דַ א לָ ץ הּונְ ּוּקל הַ ּכָ . רּוּבחִ י הַ דֵ  ּכְ וֹ ה ּתירָ דִ ה אֲ ּיָ ּגִ ְר ּנֶ ת אֶ רֶ רֶ חְ ּתַ ׁשְ מִ ּו, דחָ אֶ 

 ׁשּלָ ת הַ אכֶ לֶ ּמְ ה ׁשֶ אֶ ְר ּנִ ּכַ . הצָ צָ  ּפְ ה זוֹ בָ א טוֹ ה רָ צּוים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ם מִ ל אִ בָ אֲ . הבָ ה טוֹ רָ צּוים ּבְ גִ ּוּסי הַ נֵ ׁשְ ּבִ 

ת אכֶ לֶ ּמְ ת מִ נֶ חֶ בְ  מּוׁשּלָ ת הַ אכֶ לֶ מְ . יםדִ רָ פְ ּנִ ים הַ קִ לָ חֲ ל הַ ת ּכָ ל אֶ ּבֵ גַ ה מְ קֶ ׁשְ ת מַ צַ ת קְ חַ קַ ה לָ ת זֶ ּוּינִ חָ רּוּבְ 

, "יםּמִ ת עַ הַ קְ א יִ לה וְ יֹ א ׁשִ בֹ י יָ ד ּכִ עַ "' היׁשִ 'ת וֹ ּיתִ אוֹ ' היׁשָ לִ 'ד חָ אֶ ים לְ דִ רָ פְ  נִ פֵ  הוֹ ׁשּלָ הַ  ׁשֶ כָ ר ּבְ ּמֵ עַ מְ 

ז ָאים וְ ּמִ עַ ל הָ ל ּכָ  ׁשֶ ּוּתת הִ וֹ ׂשעֲ א לַ  ּבָ יחַ ׁשִ מָ . דחַ ים יַ ּמִ עַ ל הָ ל ּכָ ץ ׁשֶ ּוּבקִ ר וְ ּוּב חִ ינּויְ הַ " יםּמִ ת עַ הַ קְ יִ "

, תאכוֹ לָ ט מְ "להַ ית מֵ יִר ׂשִ עֲ ה הָ אכָ לָ ּמְ הַ , ׁשּלָ ת הַ אכֶ לֶ  מְ זוֹ . יפִ ין סוֹ ת אֵ קּוי אֱ ּוּלה ּגִ ּיָ ּגִ ְר ּנֶ ר אֶ רּוחְ  ׁשִ ׁשיֵ 

, היֵ ְר ַא לָ ׁשת יֵ מוֹ ה ׁשֵ ּמָ ּכַ . ׁשיִ ה לַ יֵ ְר ַא' ׁשיִ לַ  'מוֹ  ּכְ ׁשרֶ ׁשֹ  תוֹ אוֹ ה מֵ רָ אוֹ כְ  לִ  ׁ'שלָ '". ' להׁשדֶ ה קֹ יֶ הְ י יִ יִר ׂשִ עֲ הָ "

ה יֵ ְר ַאא הָ  הּוׁשיִ לַ יר וְ עִ ה צָ יֵ ְר א ַאיר הּופִ ּכְ . ׁשיִ ה לַ יֵ ְר ם ַאהֶ ד מֵ חָ אֶ וְ , תמוֹ ה ׁשֵ עָ בְ  ׁשִ  לוֹ ׁשּיֵ ל ׁשֶ "זַ חֲ ב ּבַ תּוּכָ 

ג "יף הרהסִ הוֹ וְ . יןעִ ְר ּגַ ד הַ א סוֹ הּו ׁשֶ 333 ַמְטִרָּיאְּבִגיל לֵ וֹ ּכהַ ת וְ וֹ ּיִת אוֹ ם הָ  עִ ׁשלָ י  ּכִ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ  ּו.לדוֹ גָ ר וְ ּגָ בֻ י מְ כִ הֲ 

ל ּכָ ה יא ׁשִ בֹ ּיָ ׁשֶ ּכְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ,ִמִּליָׁשה ָוֵאיָל אב הּום טוֹ  ִלְמָלאכֹות ַהֻּמָּתרֹות ְּביוֹ ס"ּׁשַ ל ּבַ לָ ּכְ ן הַ כֵ ּלָ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ר

, ִאם ָּכל ַהּמֹוֲעִדים ִיְהיּו ְּבֵטִלים )א" פי'התודעה' פרבס' ע(ַּבִּמְדָרׁש א בָ ּוּמּכַ . אבֹ לָ יד תִ עָ ים לֶ לִ טֵ  ּבְ יּוהְ  יִ תדוֹ עֲ וֹ ּמהַ 

א ִנְבָטִלים   ַוִּיְצַעק ֶאל "ק סּוּפָ ל הַ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ א הַ  הּו333א ׁשֶ "שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ֲחנָֻּכה ּופּוִרים 

  ".ה"הוי  

יף סִ הוֹ וְ 

 בתּוּכָ 

א בָ מּו



יד 

  ת"זהשיבע
  ל פתיחת אנו שמחים להודיע ע

  סוד החשמלקו טלפון של 
  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה 
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  3 ואחריו הקש 1למאגר שיעורים בעניני הגאולה הקש 

  להלן רשימת שיעורים בתוך המאגר

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

>  3 >  1 >  025805801  
   וסולמית0הקש              תפרוץ מלחמת עולם שלישית         ו"על נבואת החפץ חיים שבתשע

   וסולמית1הקש על נבואת הינוקא מקרלין שתהיה מלחמת עולם שלישית                              
   וסולמית2קש הא ליהודים לעלות לארץ                      "ח קנייבסקי שליט"על דברי מרן הגר

   וסולמית3הקש                                                                על מלחמת עולם שלישית עוד 
   וסולמית4הקש על מחלוקת הצדיקים מה צפוי לעם ישראל במלחמת העולם השלישית            

   וסולמית5הקש                על נפילת מלכות ישמעאל בשנים האחרונות והקשר לגאולה          
   וסולמית6הקש על התפקיד של מלכות פרס במלחמת העולם השלישית                                
   וסולמית7הקש על ההתגרות של איראן וסעודיה                                                             

   וסולמית8הקש ם השלישית                              על התפקיד של מלכות רוסיה במלחמת העול
   וסולמית9הקש ל ועל אסונות טבע במלחמת העולם השלישית   "על נבואת רבי אהרון ראטה זצ

   וסולמית10הקש על קריסה כלכלית במלחמת העולם השלישית                                           
   וסולמית11הקש ל שתהיה מלחמת עולם שלישית          "ם זצר משומרי אמוני"על דברי האדמו

   וסולמית12הקש על ההשקפה הנכונה על מדינת ישראל והקשר לגאולה                                
   וסולמית13הקש המשך השיעור הקודם                                                                          

   וסולמית14הקש ל שהיה ניצוץ משיח בן יוסף                                   "ע יוסף זצ"רן הגרעל מ
   וסולמית15הקש                                                               על התגלות משיח בתשעה באב 

   וסולמית16הקש                                  ש                                                "על ארגון דעא
   וסולמית17הקש על מלחמת דתות בין הנצרות לאיסלם שתחל במצרים                                 

   וסולמית18הקש                                   ו "רמזים במשניות ברכות ושביעית על גאולה בתשע
   וסולמית19הקש ערב רב לפני הגאולה                                    על דחקות תלמידי חכמים מה

   וסולמית20                  הקש על הקשר בין קריסת הכלכלה ביון ליונה הנביא שצד את הלויתן 
  למית וסו21                  הקש על הפיכת מי מערת פמיס לדם                                             
   וסולמית23                  הקש המשך השיעור הקודם                                                         
   וסולמית24                  הקש הסוד של פצצות אטום                                                         

   וסולמית25                 הקש                            שנים לחורבן הבית1948 ו"תשעה באב תשע
   וסולמית26                 הקש ץ                                    "ת ובשנת תש"תחית המתים בשנת ת

   וסולמית27                הקש ו                "בית המקדש השלישי בתאריך של בעתה בשנת תשפ
   וסולמית28                הקש ה לגאולה          "דום לפרס והקשר בין שמיטת תשעההסכם בין א

    וסולמית29הקש "                                                               איך נחפשו עשו נבעו מצפניו"
    וסולמית30הקש                  התקרבות המדע לכוכב פלוטו                                                

    וסולמית31הקש המשך השיעור הקודם                                                                          
    וסולמית32הקש ון קרי היה על קביים בשיחות עם איראן               'לכן ג, "אוחזת בעקב עשו"

    וסולמית33הקש  בני ישראל בערבות מואב                            התקופה שלנו כנגד החנייה של
    וסולמית34הקש  שעות הנוראות      3א והשאלה מתי יהיו ה"ח קניבסקי שליט"עוד מדברי הגר

    וסולמית35הקש האם מותר לחשב קיצין                                                                         



טו 

    וסולמית36הקש ל                                                  "תאריכי קיצין שמופיעים בכתבי האריז
    וסולמית37הקש "                                                             על הר ציון ששמם שועלים בו"

    וסולמית38הקש                                             ל                       "לפי חז' בן תורה'מי נקרא 
    וסולמית39הקש א על מלחמת גוג ומגוג ומשיח בן יוסף                  "ח קניבסקי שליט"מרן הגר

    וסולמית40    הקש ועל מפלת גוג בבקעת הירדן , איך יתכן שכיבוש הארץ נעשה על ידי רשעים
    וסולמית41    הקש  הפנימית של תשעה באב                                   שחרור פולארד והנקודה

    וסולמית42    הקש י                            "ץ ח"עם הסוד של ק, לגאול את עם ישראל' שבועת ה
    וסולמית43 הקש    א                                                          "ר משה שפירא שליט"דברי הג

    וסולמית44   הקש ה                              "ו לשם הוי" והקשר של שנת תשע1820סוד המספר 
    וסולמית45    הקש עוד על פולארד והגאולה בזמן הערב של האלף השישי                             

    וסולמית46   הקש                                      המשך השיעור הקודם                                    
    וסולמית47   הקש                                                   תאריכי הגאולה הצפויים בחודש אלול 

   מית וסול48   הקש                                                         ו "ב עד תשע"תהליך גאולה מתשע
    וסולמית49   הקש ו                                              "פסוקים מול שנים בהקשר של שנת תשע
    וסולמית50הקש     ר                                              "המשך השיעור הקודם והקץ של שנת ת

    וסולמית51 הקש                        ח      "נאום אובמה על ההסכם עם אירן כתוב ביחזקאל פרק ל
    וסולמית52 הקש                              ו "ש היתה תחילת תקופת בעתה והכנה לשנת תשע"שנת ת

   וסולמית53 הקש                                        ם"גדר הצפייה לגאולה ומי נחשב ככופר לפי הרמב
   וסולמית54 הקש               י קץ דבעיתה"ידים אם נגלה לרשבהמחלוקת בין הקאמרנא למשנת חס

   וסולמית55הקש                                                        ו"ת תשע"ס" ולא ידע איש את קבורתו"
  ולמית וס56הקש                                                              ו תאריך של קץ"עשרה בטבת תשע

   וסולמית57הקש                                                          ו"מחיית עמלק דרך האטום בשנת תשע
   וסולמית58 הקש                                                                              הניצוץ הקדוש של המן

   וסולמית59הקש                                                     הגאולה תבוא ממקום  קבורת משה           
   וסולמית60   הקש             הקשר של האי קרים ומקום קבורת רבי נחמן באומן למקום קבורת משה

   וסולמית61   הקש                                                 ו"ו לשנת תשע"ט ושם שפ"הקשר של הבעש
   וסולמית62     הקש                      חקים והשחוק שנלחמים בהם מלכות בית דוד נגד עמלקסוד המש

   וסולמית63       הקש                                                                             המשך השיעור הקודם
   וסולמית64         הקש                                          ו "הסוד של מספר תשע שקשור לגאולה בתשע

   וסולמית65           הקש                                        מתי מתחיל תוספת שבת של האלף השביעי      
   וסולמית66              הקש                                     ומדוע בעתה אותיות הטבע, הסוד של קפה בבקר

   וסולמית67 הקש                                                       ו ''לשנת תשעסוד המספר המסתתר והרמזים 
   וסולמית68הקש                                                 ו ''סוד המגנט והחשמל הגשמי והרמזים לשנת תשע

   וסולמית69הקש                                                       ו "המלחמה נגד קליפת נוגה והקשר לשנת תשע
   וסולמית70הקש                            א על ההסכם עם אירן והקשר לגאולה"ר יצחק זילברשטיין שליט"הג

   וסולמית71הקש                            וסוד ההשתלשלות של הסיגריות                    " תעוררו את האהבה"
   וסולמית72 הקש                                             אמונה בחוש והתחזקות לקראת הגאולה                      

   וסולמית73הקש                             של דניאל                      1290הקשר בין מלחמת ששת הימים לקץ 
   וסולמית74הקש                             ו בעמודי הספר תורה                                   "רמז נפלא לשנת תשע

   וסולמית75הקש                       ו           "סוד הפילים והיתוש שנכנס בחוטם של טיטוס והקשר לשנת תשע
   וסולמית76הקש                                                                          ו "יעלו עשבים בלחייך עד שנת תשע

   וסולמית77הקש                                                            ו"שעפרשת נצבים ומצות מילה והקשר לשנת ת
   וסולמית78הקש                             אובמה מחבר שור לחמור בהסכם עם איראן                                    

   וסולמית79הקש                                                          ו "ך מרמזים על שנת תשע"בתנ" עד מתי"פסוקי 
   וסולמית80הקש                            ו''ל על ביאת המשיח בתשע''ה מפשוורסק זצ'ר רבי יענקל''נבואת האדמו

   וסולמית81הקש               ישעיהו הנביא ניבא שלפני הגאולה יפלו יחד השלטונות בדמשק ובמדינת ישראל 
   וסולמית82הקש               ו                                                      '' של קרן זוית והקשר לשנת תשעהסוד

   וסולמית83הקש                מאה שנים של תהליך גאולה כנגד מאה קולות של השופר                                
   וסולמית84הקש                שהגאולה תלויה בה                         ו מכוונת כנגד ספירת התפארת"שנת תשע

   וסולמית85הקש                  עליית אורי אריאל להר הבית מקבילה לעליית אריאל שרון להר הבית              
   וסולמית86הקש                 ו           ''המשך השיעור הקודם וסוד הדואר שקשור לספירת היסוד ולשנת תשע

   וסולמית87הקש                 ו ורמזים בפיוט ונתנה תוקף                      ''צפייה לגאולה ביום הכיפורים תשע
   וסולמית88הקש                ו                  "ורמז בשירת האזינו על שנת תשע,  נסיכיה300גרממיא של אדום ו

   וסולמית89הקש                  ו          "משיח יבוא בתשע: ה מפשוורסק בשם אליהו הנביא'ר רבי יענקל''האדמו
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   וסולמית90הקש                הקשר בין פגישת אובאמה והאפיפיור ביום כיפור להמתקת השטן ביום כיפור        
   וסולמית91הקש                                                              5776 שקשור לגאולה ולשנת 4הסוד של מספר 

   וסולמית92הקש                      התיקון בהר ציון שצריך להפוך את הצלב לבצל שמרמז על הצל של סוכת דוד 
   וסולמית93הקש                      המשך השיעור הקודם                                                                          

   וסולמית94הקש                      ל שמלחמה בין רוסיה לסוריה היא אתחלתא דגאולה  ''ח סינוואני זצ''דברי הגר
   וסולמית95הקש                       ו                         "הקשר בין מצות הקהל ומגילת קהלת לגאולה בשנת תשע

   וסולמית96הקש                      ו                          "מלחמת גוג ומגוג בסוכות תשעמצות סוכה מגינה עלינו מ
   וסולמית97הקש                     ו                     "ורמזים על קץ בהושענא רבא תשע, סוכה ולולב פנימי ומקיף

   וסולמית98הקש                                        התפוררות השמאל במדינת ישראל ערב הגאולה                      
   וסולמית99הקש                              ו תחילת מלחמת גוג ומגוג "ההתגרות בין רוסיה לאמריקה בסוכות תשע

   וסולמית100הקש                                                בהושענא רבה בענין השלוש שעות של מלחמת גוג ומגוג 
   וסולמית101הקש                                       ו"מה המסקנות לאחר שלא זכינו לגוג ומגוג בהושענא רבה תשע

   וסולמית102הקש                                                        המשך השיעור הקודם והסוד של חטא אדם הראשון
   וסולמית103הקש                                 ו" והקשר של תובל קין ונעמה לשנת תשע,האם יתכן שפוטין הוא גוג

   וסולמית104הקש                                 אבנר בן נר ורצפה בת איה קשורים לחיבור המשיחים והתקופה שלנו
   וסולמית105הקש                                                                                   ו"רמזים על גאולה בשנת תשע

   וסולמית106הקש                                                               סוף שלטון הערב רב צפוי להיות בחודש חשון
   וסולמית107הקש                                                  ו''החתול והעכבר בתבת נח והקשר לגאולה בשנת תשע
   וסולמית108הקש                                                   ו''הסוד של עוג מלך הבשן והקשר לגאולה בשנת תשע

   וסולמית109הקש                             הקשר בין פרשת נח בחודש חשון לחנוכה ותהליך גאולה שיש ביניהם   
   וסולמית110הקש                            בגן עדן והמשך השיעור הקודם                          מה אומרים בחדשות 

   וסולמית111הקש                        א"מ שטרנבוך שליט"ו ודברים מהגר"ח מוביל לשנת תשע"הקץ של שנת ת
   וסולמית112הקש                                                           המשך השיעור הקודם וסוד רחל מבכה על בניה

   וסולמית113הקש                                     ו''הנה מה טוב ומה נעים מרמז על סוד היחוד והקשר לשנת תשע
   וסולמית114הקש                         ו"ג כסליו תשע" צדיקים התקיים לאחר שנה והחשש מי5הזהר על הריגת 

   וסולמית115הקש                         ב והקשר לגאולה והמשך השיעור הקודם על הפיגוע בהר נוף"יות רהאות
   וסולמית116הקש                                                               ב"רש אותיות רהמשך השיעור הקודם על ש

   וסולמית117הקש                               ביאת המשיחדקירות הסכינים ברחובות נרמז בגמרא שכך יהיה לפני 
   וסולמית118הקש                                                                סודות הגאולה הנרמזים בפרשת וירא       

   וסולמית119הקש                                     ש ופוטין "הנשים של ישמעאל עדישא ופטימא מרמזות על דאע
   וסולמית120הקש          י''ל וסוד מפעל השזיפים בעליה לציון הרשב''הילולת המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ

   וסולמית121הקש                                     וסוד המאה צבעים בחמורו של המשיח' פתחון פה למיחלים לה
   וסולמית122הקש                                                  ולהעל מחלוקת הצדיקים בדורינו אם לדחות את הגא

   וסולמית123הקש                                                     והקשר בין נישואין לאבלות המשך השיעור הקודם
   וסולמית124הקש                                             הגאולה תתחיל מצפון קוריאה ששם גלו עשרת השבטים

   וסולמית125הקש                                             ש ועשרת השבטים"הקשר בין צפון קוריאה לרבנו הרש
   וסולמית126הקש          עוד דברים מגדולי ישראל, רבקה שנולדה בסוריא מרמזת על גוג ומגוג שיתחיל שם

   וסולמית127הקש                     בהר נוףג ומגוג ועוד על הפיגועפיגועי דעאש בצרפת הם תחילת מלחמת גו
   וסולמית128הקש                                          ו ולגאולה השלימה''הקשר של הכותל המערבי לשנת תשע

   וסולמית129הקש                    ה אלול מתקימים לעינינו" יום אחרי כ70דברי הזהר על התנוצצות כוכבים 
  

  קישור להורדת השיעורים
503=p?/il.co.1820sod://http 

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
  

ה ונבואת החפץ חיים וכל " תשע בעתה שלא מבני ברק שמוציא עלונים להפיץ את קץ" שליטיפונהיצחק ' ג ר"רהה

  א שישב כמה דקות וקרא כל מילה ובסיום אמר "ח קניבסקי שליט"ביא את העלונים למרן הגרה המסתעף

  ח ענה לו "והגר, והוסיף ושאל אם אין חשש מהפצת הדברים מצד חישוב קיצין וכדומה אתה יכול להפיץ
    סוד החשמל על הגאולה כי הוא מפרסם את אותם דבריםא לעלוני"ח שליט"כאורה זו ממש הסכמה ממרן הגרל .אל תפחד

5 ואחר כך – 1דלעיל שלוחה א בקו בטלפון "ח שליט"א מה שאמר לו הגר" שליטיפונהג יצחק "יתן לשמוע את הרהנ
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  ].הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[ .זעקת השכינה

ועדין לא תיקנו , ועד בכלל, הםיתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שב איך
  ?בכל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל

ל שיכולה "יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז איך
  ?להציל את עם ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים

ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות , נהרות של דם ואז יתעוררומחכים חס ושלום ל האם
ולהתחיל לכל הפחות עם , ל"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"לקב

  .לימוד נגלות הזהר

ובזכות זה זכו , בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת היכן
מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר , מדינות שלהםש לא נכנס ל"שהיטלר ימ

  ?הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה

, ו"יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח איך
ולא , וה דורש מאיתנ"ומה הקב, ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת

ל שיתן לנו מחסה ושובע "עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז
  ?ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים

נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו  איך
 ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,אׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ  ּכְ ?האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה, להצילם

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל

ם ינָ אֵ  ׁשֶ "הָ ינֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ רָ " )על אידרא רבא', קול ברמה'בהקדמה לספרו (: ל"ח זצמַ ב צֶ קֹ עֲ  יַ ַרִּבי
 עַ בּו קָ ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ  ּכִ ,א ּבָ יחַ ִׁש ין מָ ה אֵ זֶ לָ וְ , ץּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ  ּבַ עֹוְסִקים

ת ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ְׁש  מוֹ יהָ נֶ ין ּבָ אֵ , "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ וְ , דמּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ  ּבְ ׁשּיֵ  ׁשֶ מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ 
  .יחַ ׁשִ ּמָ הַ 

ן מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(' יםּיִ ץ חַ עֵ 'ל י עַ "הגוב לעַ ּבַ 
ים יִׁש נִ עֲ מַ ּו, הלָ ּבָ  קַ דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ת ּתלּוּגָ הַ 

  .ל ּכָ ם עַ תָ אוֹ 
,  פרשה זו תרמוז ענין גדול,"'ימוך אחיך וגו כי" )כה, ויקרא כה(הקדוש ' חייםאור ה' הרבנו

,  ההשפעותםכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי, "ימוך", והערה ליושבי תבל
ירצה על , "ומכר מאחוזתו. "כי העיקר תלוי בהתחתונים, ומתמסכן עמוד הקדושה

והודיע הכתוב כי ,  האומותהמשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד
'  יגאל הבזהו, הוא יגאל ממכר אחיו', גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה

' ומהם יבקש ה, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ממכרו
  .עלבון הבית העלוב

  
 יתקן אצלו ,ואדם שיש לו השפעה על רבים, מגיד שיעור, כל ראש כולל: הדברים מסקנת

מתוך אמונה , במסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל

ומי שאצלו ', ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו, ל שזה הפתרון כמובטח"פשוטה בדברי חז

   .יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו, במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה
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  ר גלגלים בתורהמדו
  א"שמואל פיש שליט' ג ר"שחיבר אחי הרה', משברי ים גלגל החוזר בתורה'תקציר גלגלים מתוך הספר 

    036188995: ניתן להשיג בטל. בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה
  .גדול', מין ז, חביב

  ]א"ר מרדכי גולדמן שליט"מכתבי הג[

  :לגלהידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הג

מה הדין כאשר אדם מוציא את הרבים בברכת הנהנין ,  נסתפקנו לגבי קדימת מעלת חביב שהדין לברך עליו.א

ואצל חלקם המאכל המתוק חביב ואילו לחלקם דווקא המאכל ,  יאכל משניהםל אחדמאכלים וכ' ולפניהם ב

י מאכלים כאשר אחד מהם הוא  לאחוז שנכי אי אפשר. את מה יאחז בברכתו[על מה יבצע , המלוח הוא החביב

. או לפי רוב הציבור, האם נלך לפי המברך]. פחות במעלתו מהאחר כי זה פוגם בברכתו וביטל דין קדימה בברכות

  ].ד ודחייה לזה"הוכחה מהתרוה] א"אות י' ענף א[' סימן א' עיין בספר משברי ים גלגל החוזר כרך א[

כי , שכתב שכאשר אחד מוציא את חבירו יברך לפי החביב עליו] ב"ריש ע[א "ח ברכות דף מ"וכעת מצאתי בצל

ף  באופן שלמאכל השני ישנה מעלה ודאית א–ח " מוסיף הצל–אבל . של השני יותר ממנו) חוזקו(=מאי אולמיה 

מכיון שהחביב אינו שוה לכולם ואילו המעלה האחרת כן שוה בכולם ,  שהיא בעוצמה פחותה ממעלת חביבעל גב

וגם לגבי מעלת , המוקדם בפסוק' גם לגבי מעלת מין ז, פעמים' ח שם ב"ומדגיש זאת הצל. (דמתלכן היא הקו

  ).ש"עיי. ש"ע א"מג= ברכה מבוררת 

  .ע על מעלת גדול וקודמת לה שיברכו תחילה על החביב" מעלת חביב עדיפה לכו.ב

אבל שיטת , קודם' ה שמין זיהודה במשנ' שיטת ר, המאכלים שוה'  חביב כנגד שבעת המינים כאשר ברכת ב.ג

ולמען נוחות הקורא ציירנו את גלגלנו כשיטת . ם וסיעתו"וכך פסקו הרמב, חכמים במשנה שהחביב קודם

 .צייר אופנים אחריםיתן לאולם גם לשיטה החולקת נ, ם"הרמב
  .ואין חולק בכך,  מעלת שבעת המינים עדיפה על מעלת גדול.ד
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  אם תחשוב על התמר שהוא משבעת 

  חביב עדיף ) עתום וסי"ולרמב(הרי לרבנן , המינים
  וכאן גם לראובן וגם לשמעון התפוח חביב מהתמר',ממין ז

ואם
תשקול
לברך על

הרי, התפוח
לאפרסק יש
מעלת גדול
ודאית ואילו
החביבות
שונה בינו לבין
,חבירו

ח פסק"והצל
להקדים את
המעלה
.הודאית

  
  

לפני ראובן ושמעון מונחים חתיכות של תפוח 
.  יאכל משלושת המיניםל אחדוכ, תמר ואפרסק

יש הכרח מפני סיבה מסויימת ששמעון יוציא את 
  .ראובן בברכה

והאחרים , האפרסק מעלתו שהוא גדול מכולם
  .שוים בגודלם

  .התמר מעלתו שהוא משבעת המינים
 , תפוח–) המברך(אצל שמעון : סדר החביבות

  .אפרסק, תמר
  .תמר, תפוח,  אפרסק–) השומע(אצל ראובן 

  .על מה יברך
 

הרי חביבותו שונה בין שניהם וממילא התמר עדיף שיש , ואם תרצה לברך על האפרסק
  ם "פ שלרמב"אע(ודאית ' לו מעלת מין ז

  ומעלה זו עדיפה , )מעלה זו פחותה ממעלת חביב
  .ג שגם היא ודאית"על מעלת גדול אע
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חוזר 
 .חלילה
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  :עיונים

א בפתחי הלכה שמעלת חביב היינו דווקא לחביב ביותר מכל "ע פארסט שליט"כ רב"נו לא יכונו לפמשדברי. א

אבל כבר בארנו בכמה מקומות שדבריו . כ הגלגל בטל כי לתפוח אין מעלת חביב אצל ראובן"וא, הנמצאים כאן

  .בחביבותווהאחרונים נקטו שגם לחביב במקום השני יש מעלת חביב כנגד השלישי , הם דעת יחיד

  . מפורשת' ח מיושבת דעת המחזור ויטרי וסיעתו ממה שהקשו עליהם מגמ"ש הצל" לפי מ.ב

לא הוזכר במפורש שם הרב אך יש כמה הוכחות (מביא מעשה רב מרבו ] ו"כ' סעודה סי' הל[ו "דהנה במחזו

לפני ) צים חביבותולפעמים על בי(ב על בשר חביב "שכמה פעמים הקדים ברכת שהנ) י"שכמעט ודאי שזהו רש

אמנם צריך להדגיש שלמעשה נפסק כדעת . [ונימק שמפני החביבות מקדים ברכה זו, שברך על הלחם המוציא

והובאה שיטה ]. ש"ע א"המג: הראשונים שברכה מבוררת עדיפה על מעלת חביב וזו העדיפות העליונה ולפי הסדר

וכמה אחרונים רוצים לבאר כך גם בדעת . ז"קע' ברכת הפירות ובארחות חיים ובדרכי משה סי' זו בכל בו הל

  . ם"הרמב

, א ששם היה מעשה שהגישו לפני תלמידי בר קפרא כרוב מבושל ובשר פרגיות"ט ע"והקשו עליהם מברכות דף ל

דנה הרי ברכת הפרי עדיפה וצריכה ' והגמ. ב"וקדם וברך תחילה על הבשר שהנ, והאחד הוציא בברכתו את זולתו

ב אלא שהוא סבר שכרוב מבושל "ע קודמות לשהנ"א או בפה"ה שגם המברך סבר שברכת בפהומסיק, ליקדום

ו וסיעתו באמת חביב עדיף וצריך "והקשו האחרונים הרי למחזו. ש"עיי. ב ולכן הקדים את החביב"כ שהנ"ברכתו ג

  .ב"א והבשר הוא רק שהנ"אם ברכת הכרוב בפה' ליקדום אפי

, )'כדאיתא התם בגמ(ון שלשני חביב יותר הכרוב ולו חביב יותר בשר הפרגיות ל מתורץ שמכי"ח הנ"ואליבא דהצל

. פ שהיא נמוכה ופחותה יותר"אע) א"שברכתו מבוררת בפה(ממילא צריך להכריע לפי המעלה הודאית שיש לכרוב 

 ',ח כתב את כל מהלך זה על תוס"הצל. [ב"לאוקמי שסבר שברכת כרוב מבושל היא שהנ' ולכן הוצרכה הגמ

  ].ם"ו והרמב"והוספתנו ליישב למעשה את המחזו

וכגון בציור שציירתי כאשר רק ספק אם ,  נתעוררתי לדון על אופן שהמעלה הנוספת היא מסופקת ואינה ודאית.ג

  .האפרסק גדול מהתפוח ומהתמר וספק שהוא שוה להם

א "שלסברת הגר. 'א אות ה"יסימן ) על כללי המצוות(ז "משברי ים ח' תלוי במה שהובא לדון בס' ובזה לכאו

וממילא אין צד שהאפרסק יקדם לתפוח אלא המברך , ל אומרים תמיד אין ספק מוציא מידי ודאי"גנחובסקי זצ

ממילא כאן מכיון שספק , ואילו לפי המהלך שדנתי שם להשוות תמיד את ראובן ושמעון. יקדים לפי חביבותו

ספק ששוים בגדלם ויקדים לפי חביבות ] ילמא גדול הואד) [האפרסק(שצריך להקדים את הפרי שחביב לשני 

. ואפשר גם לדון צד חדש נוסף שמתחשבים לצרף את כל המעלות יחדיו. כ שוים הם ומה שירצו יעשו"המברך א

אז , א באופן השני שראובן ושמעון שוים בדרגה הפחותה וספק שיש לראובן מעלה חשובה"י' ז שם בסי"ולפי

ואליבא דצד זה בציורנו לאפרסק יש חשיבות יתירה בסך . ן כי מעמדו בסך הכל גבוה יותרנכריע להקדים את ראוב

  .וממילא יצטרך להקדים את האפרסק לתפוח והגלגל ימשיך להתגלגל, כי הספק גדול מצטרף לודאי חביבות, הכל

ה שמסתפק "קצ ס"א בשעה"רי' ל חדא מהמשנה ברורה סי"ג זצ"והוכחתי בעיקר הנידון כמה ראיות דלא כגרא

ועדיף על חביב ) ח"כשיטת הדה(האם שלם הוי בראש המעלות , באין ברכותיהם שוות על מעלת שלם כנגד חביב

. ד"עכ. ב שצריך עיון למעשה"ונשאר המשנ. קודמים לשלם' או שהוא רק שלישי במעלות וחביב או מין ז', ומין ז

ואילו השלם ) 'ש לגבי מין ז"שהוא קודם כאן באב (ג שהחביב הרי ודאי יש לו מעלה כאן"ואמאי לא הכריע כגרא



כ 

, ]'את נידון ג' וכמו שציירתי שם בריש אות ה[ו "ונטען לשלם אסממ, או שהוא לבסוף או שהוא המעולה מכולם

  .ו"צ כשיטתי דלא אמרינן בזה אסממ"מוכח מהשעה' ולכאו

ף התשובה כתב להקדים ברכת אשר שבסו. ו"ו שלא סבר לומר אסממ"ת תורה לשמה תשובה ס"ועוד הוכחתי משו

מפני שלהרבה ראשונים ' א להקדים ברכת מעין ג"וגם בתחילתה צידד בהו. יצר מטעם שיש סוברים שהיא תדירה

  ).ו"לא סבר שאומרים אסממ, ג שפלוגתא היא כמו שהביא שם"ואע(' היא מדאו

ג שמצות תפילין מקודשת טפי " דאע,שמבאר טעם הקדמת ציצית לתפילין] ה"כ' ריש סי[ח "והוכחתי עוד מהארצה

. ועוד שנוהגת מספק גם בלילה כשלובש כסות יום. ט"חדא שנוהגת בשבת ויו: אופנים' מ הציצית תדירה בב"מ

הרי הטעם של לילה הוא רק ' ולכאו. ע להקדים את הציצית מטעם תדיר"ומשמע שכל טעם הוי סיבה בפנ. ד"עכ

כ חזינן "וא. נפסוק להקדים את התדיר אבל כאן הוי רק ספק תדירכ אפילו אם בתדיר כנגד מקודש "וא, ספק

ההוכחות האחרונות ' א רצה לדחות את ב"ש פיש שליט"והגר. ס מוציא מידי ודאי"ח שאין אומרים א"מהארצה

א לומר לו "דשאני ספק בסברא מאשר ספק שנובע ממחלוקת הפוסקים שא) מהתורה ומהארצות החיים(

ג "ט דלא כגרא"תפ' א סי"מרעק] א"י' שם בסי[וגם הוא הרי הוכיח (א לחלק כך "דוננו אד בני"אבל לענ. להתאחר

ו היה צריך "ז טען שאם נוקטים אסממ"דאורייתא זהו מטעם פלוגתת הפוסקים ובכ' ע שהיא ס"והנידון בספה

  ).ע"להתאחר עם ספה

  .מסתפק בכך] ה"ד רפ"יו[ש "וגם הפת, א שספק מצוה חשובה עדיפא"ה סק"כ' ת סי" ועוד יש להוכיח מהשע
ח שם כתב שמעלת מאכל המזין מכיון שלא הוזכרה בדברי התנאים לכן לא הכריעה כנגד "ג שהצל" אע.ד

וגם , אבל בימינו כל מה שהוזכר בפוסקים הוי מעלה. פשוט דהיינו דווקא לתלמידי בר קפרא, החביבות של המברך
  .ב יכולה להכריע"מעלת גדול וכיו

א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך "לי ישראל שליטגדולפי הוראת 
  15326537343 או בפקס מייל חוזר בלבד
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