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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים

  

  .גאולההת ענת שהא ת ה"תשע מטות מסעיפרשת  גליון

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

ד  בעמו ע  י פ מו רה  בתו ם  י ל ג ל ג ר  ו   ו"טמד

ל ים ׁשֶ נִ יָ נְ ים עִ לִ ּמְ סַ ר מְ "בכק "ת איוֹ ּיתִ י אוֹ פֵ ּוּלחִ 

  .'ת הּוּדחְ ַא

. ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ן ַאּקֵ ש ּתִ "אתב. הלָ דוֹ ּגְ ת הַ סֶ נֶ י ּכְ ׁשֵ נְ  ַאנּוּקְ ד ּתִ " אבג)בשם ספר קדמון' פתח עינים'(א "ידָ חִ ּבַ 

ר "ק בכ"אי. איבָ קִ י עֲ ּבִ  רַ ןּקֵ ם ּתִ "אלב. אּיָ י חִ ּבִ ן רַ ּקֵ ח ּתִ "אטב. ׁשדוֹ ּקָ  הַ נּוּבֵ ן רַ ּקֵ ע ּתִ "ס בט"אח

 )תפילת השחר ג(ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' תנוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ ׁשַ 'י פִ ע לְ "ס בט"אחר וְ "ק בכ"ת איוֹ ּיתִ אוֹ ף ּבְ ּוּלחִ ת הַ יטַ ִׁש  .י"ן רשבּקֵ ּתִ 

ָּתה רֹוֶצה ְוַתֲחִליֶפָנה ר ְלעֹוָלם ָצִרי ֶׁשִּתַּקח ָהאֹות ַהִהיא ֶׁשאַ "ק בכ"ְּכֶׁשִּתְרֶצה ְלהֹוִציאֹו ּוְלַהֲחִליפֹו ְּבאי

 ְוִאם ,'ַּתֲחִליֶפָנה ָּבאֹות ק' ְואֹות י' ק ַּתֲחִליֶפָנה ָּבאֹות י"ְּדאי' ָּבאֹות ֶׁשַאֲחֶריָה ַהּיֹוֵתר ְסמּוָכה ְּכגֹון א

   ִּבְׁשַאר ֶּדֶר ֶזהל ְועַ . 'ַּתְחֹזר ָלאֹות ָהִראׁשֹוָנה ְוַתֲחִליֶפָנה ָּבאֹות א'  אֹות ק,'ִהיא אֹות ַאֲחרֹוָנה ְּכגֹון ק

  .ע ְוַכּיֹוֵצא"ס בט"אֹוִתּיֹות אח' ָהַאְלָפא ֵּביתֹות ֶׁשֵהם ַהג  

ָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ֶׁשָּצִרי ְלַגְלֵּגל ָּבּה ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֶׁשהּוא  )ה ועתה אספר לך"ד(' ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ּבְ 

ְוֵתָבה ִנְפָלאֹות ְמֻחָּדׁשֹות ֵמֵעת ׁש ְּבָכל אֹות ָואֹות ּוְבָכל ֵּתָבה ה ְוָצִרי ְלַחּדֵ "ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל הקב

 ּוְלָהִניַח ְׁשִנָּיה ּוְלַבֵּקׁש ְׁשִליִׁשית ,]תרוֹ ּתְ ּתַ סְ ים מִ ּלִ מִ [ ְוָצִרי ְלַעֵּין ֵּתָבה ַאַחת ּוְלַקְּׁשָרּה ְּבַאֶחֶרת, ְלֵעת

 ּוַפַעם ְּבָראֵׁשיֶהם ּוַפַעם ,]יתיִׁש לִ ְׁש ה ּוּיָ נִ ת ְׁש אוֹ [ ְועֹוד ְּבַאֵחרֹות ַּפַעם ְּבֶחְצָים ,]תוֹ ּיתִ י אוֹ גֵ ּוּלּדִ [ ְלָקְׁשָרּה ִעָּמּה

ַעד  ,]תוֹ ּיתִ י אוֹ פֵ ּוּלחִ  [ ּוַפַעם ִּבְתמּוָרָתם,]תאוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ [  ַּפַעם ְּבִמְסָּפָרם,]תבוֹ י תֵ פֵ סוֹ ת וְ בוֹ י תֵ אׁשֵ רָ [ ְּבסֹוֵפיֶהם

   ַמֲחְׁשבֹוָתיו ָהִראׁשֹונֹות ְוִיְתַחֵּדׁש ִּבְׁשִנּיֹות ַאֵחרֹות ֲחָזקֹות ּוְמֻעּלֹות ֵמֶהן ָּתִמיד זֹו ַאַחר זֹו ֶׁשֵּיֵצא ִמָּכל

   . ָאז ֵיַדע ֶׁשְּיִדיַעת ַהֵּׁשם ּפֹוֶעֶלת ּבֹו ְוִהְתִחיל ְלהֹוִציָאּה ִמֹּכַח ֶאל ַהּפֹוַעל',כּווְ   

י רֵ חֲ ת ַאׁשַ רָ  ּפָ ׁשדָ ר חָ הַ זֹ  ּבְ רוֹ קוֹ ּמְ  ׁשֶ ,ץ"ף טצ"ן חפ"ם זע"ך וס"ת הנ"ש דמ"ר גל"ק בכ"אית וֹ ּיתִ אוֹ 

א הּו. ארָ מָ ּגְ הַ ם מֵ רָ קוֹ ּמְ ים ׁשֶ פִ ּוּלחִ ר הַ ַאְּׁש  מִ יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ה ּו"ת קבדֶ חֶ יַ ּמְ ה ׁשֶ לָ ּבָ ּקַ ת הַ רַ תוֹ ר לְ תֵ  יוֹ ּיָ א ׁשַ הּווְ , י"רשבמֵ 

 ּהַ בֹ ּגָ א הַ הּו ׁשֶ ק"אם לַ ל עוֹ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ק"אי'; ת הּוּדחְ ל ַאים ׁשֶ נִ יָ נְ ים עִ לִ ּמְ סַ ים מְ פִ רּוּצֵ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  וְ .111ל ת ׁשֶ לוֹ פּוכְ ּבִ 

ה רָ ּפָ ל ּכַ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ ג "לֶ  ׁשֶ תוֹ ּיתִ אוֹ ש "גל. יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ה ּו"ים קבדִ חֲ יַ ּמְ  ׁשֶ הכָ רָ ּבְ הַ ה וְ רָ כֹ ּבְ הַ  ׁשרֶ ת ׁשֹ ז אֶ ּמֵ רַ  מְ ר"בכ. רתֵ יוֹ ּבְ 

 מוֹ ּכְ . דבוֹ ּכָ א הַ ּסֵ ל ּכִ עַ ם ׁשֶ דָ  ָאתמּוּדְ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ ת "דמ". ינּוּבִ לְ  יַ ַּכֶּׁשֶלג "בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , תמוֹ לָ עוֹ ת הָ ד אֶ חֵ יַ י לְ דֵ ה ּכְ יחָ לִ סְ ּו

 ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּותל  ִּכֵּסא ְועַ ְּדמּותּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל ֹראָׁשם ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר " )כו, יחזקאל א( בתּוּכָ ׁשֶ 

 אבָ מּו

א בָ מּו

ף ּוּלחִ 



ב 

יר עֵ זְ ל ז עַ ּמֵ רַ  מְ ן"זע. יןדִ מְ  עוֹ יּוס הָ נֵ ּבְ ת ׁשֶ חוֹ ּוּלּבַ ׁשֶ ' סוְ ' םת וֹ ּיתִ ל אוֹ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ם"ס וְ ".ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה

 ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ֹחֵפף "בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ל ּבֵ ד ׁשֶ חּוּיִ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ף"חפ. יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ה ּו"ם קבהֵ ׁשֶ , יּהבֵ קְ ּונין וְ ּפִ נְ ַא

ץ " ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ץַרִּבי )ילקוט לך לך סד( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ א בָ ּוּמּכַ , הידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ד ׁשֶ חּוּיִ ר לַ ּוׁש קָ ץ"טצוְ " ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן

ף ּוּלחִ ה ּבְ יָ לּוה ּתְ ּלָ אֻ ּגְ הַ א ׁשֶ "רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ּבְ א בָ ן מּוכֵ וְ ". סֹוף ַמְלכּות ְרִביִעיתה ִלְגֹאל ְלִיְׂשָרֵאל ּבְ "ּבֹו ָעִתיד הקב

 ַהִחּלּוףל ל ּכָ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ת הָ ּדַ קֻ א נְ הּו ׁשֶ ץ"טצן רוֹ חֲ ַאף הָ רּוּצֵ הַ וְ , יםפִ רּוצֵ  9ם ר הֵ "ק בכ"י איפֵ רּון צֵ כֵ וְ . ץ"טצת וֹ ּיתִ אוֹ 

א הּו ׁשֶ ק"אי ינּויְ הַ , תגוֹ זּוה ּבְ רָ נוֹ מְ ם ּכִ תָ ר אוֹ ּבֵ חַ ם נְ ים אִ פִ רּוּצֵ ר הַ ַאן ְׁש כֵ וְ . 999 ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּו, גן זּו ּבֶ ין לוֹ אֵ ׁשֶ 

 ,ן"זעם  עִ ר"בכ, יםִר חֵ ַאת הָ גוֹ ה זּושָ ְּׁש ן ּבַ כֵ וְ . 999 ִּגיַמְטִרָּיאל ּבֵ קַ נְ , ינִ ּׁשֵ ד הַ ּצַ  ּבַ ילוֹ ּבִ קְ א מַ הּו ׁשֶ ף"חפם עִ , ןוֹ אׁשִר הָ 

  . 'ת הּוּדחְ ת ַאל אֶ ּמֵ סַ מְ  ּוׁשרֶ ּׁשֹ יד לַ מִ ר ּתָ זֵ חוֹ  ׁשֶ תמֶ אֱ ר ּפַ סְ א מִ רָ קְ  נִ 9ר ּפַ סְ מִ ּו. ך"הנם עִ ת "דמוְ , ם"וסם עִ ש "גלוְ 

  ).א"יעקב מטר שליט' ג ר"בביאור זה סייעני הרה(  

ֶאְפָׁשר  'יֹוֵסף ְּתִהּלֹות' רפֶ ּסֵ ר הַ אֵ בָ מְ  ּו"'הִנֵאץ ִּכי ִהֵּלל ָרָׁשע ַעל ַּתֲאַות ַנְפׁשֹו ּוֹבֵצַע ֵּבֵר " )ג, תהילים י(

 ִּכי הּוא ,ְוַעְפָרא ְּבפּוֵמיּה. ְּדָהָרָׁשע ִמְׁשַּתֵּבַח ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵלב ָרָחב ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהּוא ַרֲחָמן

,  ֶׁשּנֹוֵתן ְּכמֹו ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי"ֵּבֵר" , גֹוֵזל"ּוֹבֵצעַ "ה ֹׂשוֵנא ָגֶזל ְּבַעְוָלה ְוֶזהּו "גֹוֵזל ְועֹוֵׂשה ְצָדָקה ְוהקב

, םיִ נַ ׁשְ  לִ "ֵּברֵ ל א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ת הַ  אֶ בֹוֵצעַ  ּותֵ א חוֹ הּוֹּבֵצַע ֵּבֵר א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ ".'ִנֵאץ ה"ְוֶזה 

ן כֵ לָ וְ ', כּול וְ זֹ גְ  לִ חַ  ּכֹ ן לוֹ תַ נָ ' הה וְ לָ עְ מַ לְ ל מִ ּכֹ הַ ן ׁשֶ עֵ ל טוֹ כוֹ יָ בְ א ּכַ הּוה וְ קָ דָ  צְ הׂשֶ א עוֹ י הּונִ ד ׁשֵ ּצַ מִ ּו, לזֵ א גוֹ ד הּוחָ ד אֶ ּצַ מִ 

  ת ב אֶ רֵ עָ א מְ הּון ׁשֶ יוָ  ּכֵ ָנֵאץ ַהֵּׁשםא מְ ה הּוׂשֶ עֲ מַ ל לְ בָ אֲ , ןלָ זְ ּגַ ן הַ עֵ וֹ ּטי ׁשֶ פִ ם ּכְ ּׁשֵ  הַ ִיחּודל ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ 111ר ּפָ סְ ּמִ ל הַ ּבֵ קַ תְ מִ 

  . םּׁשֵ ת הַ ת אֶ צֶ אֶ נַ ּמְ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ הַ   

 ְמַרֶּמֶזת ֱאֶמתׁשֶ  'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוֵבַאְרנּו ."ֱאֶמת אֹות" ְּבֵׁשם 'ו ָלאֹות ֶׁשּקֹוֵרא .)ב ויקרא( ֹּזַהרבַ 

 אֹות ֵאּלּו ִמִּלים ִּדְׁשֵּתי .ֹותָהאֹוִתּי ָּכל ֶאת ּכֹוֶלֶלת 'ו אֹות ְוֵכן .ו"ָּתי ְוַעדף "ָאלֶ מֵ  ָהאֹוִתּיֹות ָּכל ַעל

ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַׁשָּי ְלַעּמּוד ת וְ מֶ א אֱ רָ קְ ע נִ צַ מְ אֶ ד הָ ּוּמ עַ עַ ּוּדמַ ְלָבֵאר  ִנְרֶאה .'ְּבת ּוִמְסַּתְּימֹות 'ְּבא ַמְתִחילֹות ,ֱאֶמת

ְבָיכֹול ְּדַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשְּמַאֵחד ָיִמין ּוְׂשֹמאל ְוכַ . "ַיֲעֹקבִּתֵּתן ֱאֶמת לְ " )כ, מיכה ז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָהֶאְמַצע ֶׁשִּמָּדתֹו ֱאֶמת

. ִנְמָצִאים ָּבֶאְמַצע'  ְּדָהֱאֶמת ּוְרצֹון ה, ֱאֶמתםינָ אֵ , ְּדֹרב ִמַּדי ָיִמין אֹו ֹרב ִמַּדי ְׂשֹמאל. הּוא ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת, ְמַפֵּׁשר ֵּביֵניֶהם

, "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו" )ו, מלאכי ב( בתּוּכָ  ׁשֶ וֹ ְּכמ, ּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת ּתֹוַרת ֱאֶמתְוָלֵכן ַיֲעֹקב ָאִבינּו הּוא עַ 

ת עַ דַ ּדְ , הרָ וֹ ת ּתעַ ּדַ ל ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ . 'ְּכִפי ְרצֹון ה, ן ְמַאֶחֶדת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ַהִּׁשיטֹות ּוַמְכִריָעה ֵּביֵניהֶ ןם ּכֵ ּגַ ְּדַהּתֹוָרה 

,  ַעּמּוד ָהֶאְמַצעָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַהַּדְרָּגה ֶׁשּלְ  :)משפטים קיד( ּוְמֻרָּמז ַּבֹּזַהר .הרָ וֹ ּתּבַ ת ׁשֶ מֶ אֱ יא הָ הִ וְ , עצַ מְ אֶ ד הָ ּוּמעַ ת לְ כֶ ּיֶ ׁשַ 

ְּבתֹוַרת ֱאֶמת ְּכלּוָלה ִמָּכל ,  ּבוֹ  ְלַהֲעלֹות אֹותְ ה ְנָתנֹו לְ "הקב,  ֶּבֱאֶמתּובֹו ִהְׁשַּתַּדְלָּת ְּבָכל ָיִמים ֶׁשּלְ 

 .)השמטות רסד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר , רֹוִאים ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשַהּתֹוָרה ְּכלּוָלה ִמָּכל ִמּדֹות ְואֹוִתּיֹות ָלֵכן ִהיא ֱאֶמת. ִמּדֹות ְואֹוִתּיֹות

ִּדְבֵרי ָׁשלֹום "א "ֱאֶמת ְוָׁשלֹום ַיַחד ָהֵוי ְּכד" ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב"ְוָהא ְּכִתיב , ּוַמאי ֶאְמַצע ַהְינּו ָׁשלֹום

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֵׁשם ֶׁשָּׁשלֹום עֹוֶׂשה ָׁשלֹום . רֹוִאים ֶׁשַעּמּוד ָהֶאְמַצע הּוא ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת ְוָׁשלֹום ֶׁשֵהם ַחד. "ֶוֱאֶמת

 ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה :)גיטין נט( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ן מָ כֵ  וְ .ִעְנָינֹו ֶׁשל ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ְּדֶזה ,ָּכ ֱאֶמת, ֵּבין ָיִמין ִלְׂשֹמאל ּוְמַאֲחָדם

ְּבִגיַמְטִרָּיא ע צַ מְ אֶ ד הָ ּוּמעַ ן כֵ וְ  ,"ְּדָרֶכיָה ַּדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום" בִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום ִהיא ִּדְכִתי

 ַהֵּׁשמֹות ֶׁשֵהם ,ַעתּדַ  ְפֶאֶרתּתִ  סֹודיְ  ֶׁשל ת"ר ד"ָיתֵ ר "ק בכ"אי ּבְ ת"מֶ אֱ ן כֵ וְ . ה" הֵ ׁש"י רֵ ו" וָ ו"ה ּתָ "רָ וֹ ת ּתוֹ ּיתִ י אוֹ ּוּלמִ 

 ֶׁשֶּׁשַפעל "יזַ ִר אֲ י הָ בֵ תְ כִ א ּבְ בָ ּוּמּכַ , ל"ַמּזָ ר "ק בכ"אי ּבְ ן"ָּדגָ ן כֵ וְ  .'ו  אֹות ְּבִגיַמְטִרָּיאיםלִ עוֹ ע וְ צַ מְ אֶ ו הָ קַ  ֶחְלֵקי ָּכל ֶׁשל

 בתּוּכָ 

ָמִצינּו 



ג 

  ר "ק בכ"אי ּבְ ם"ַאְבָרהָ ן כֵ וְ  .ׁש"ֶרגֶ ר "ק בכ" באיל"ֵׂשכֶ ן כֵ וְ  .ַמְּזָלא אֹו ֶלֶחםן ְּכִמְנַין הֵ ת ׁשֶ "הויו' גא מִ  ּבָ ַהֶּלֶחם

  .ר" נֵ "ּפַ ר "ק בכ"אי בְ ה"ּכָ ֲחנֻן כֵ וְ  .ׁשאֵ ת הָ ים אֶ ּבִ כַ ּמְ ם ׁשֶ יִ ת מַ ינַ חִ א ּבְ הּו ׁשֶ ַהֶחֶסדא ם הּוהָ רָ בְ י ַאּכִ , רדֶ ּסֵ י הַ פִ  לְ ּו"ְיַכֶּבּנ  

. יןּדִ ית הַ  ּבֵ אׁשא רֹ  הּוינּובִ ב ָאקֹ עֲ יַ , הלָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ּבְ ׁשֶ ' ןדֶ ן עֵ י ּגַ רֵ עֲ ׁשַ 'ר פֶ ם סֵ ׁשֵ ּבְ ' ירּפִ ּסַ ת הַ נַ בְ לִ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ן כֵ וְ . אלמֹ ְּׂש ין לַ מִ ּיָ ין הַ  ּבֵ יעַ ִר כְ ּמַ ין שֶ ּדִ ית הַ  ּבֵ אׁשת רֹ יוֹ הְ י לִ אּוא רָ הּווְ , תמֶ אֱ ת הָ  אֶ עַ דֵ ב יוֹ קֹ עֲ ּיַ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו 

ְּבסֹוד , ְּדִהיא עֹוָלה ַעד ַהֶּכֶתר, הרָ בּוּגְ הַ ד וְ סֶ חֶ ת הַ ירוֹ פִ ּסְ מִ  ֶׁשְּסִפיַרת ַהִּתְפֶאֶרת ְּגבֹוָהה )'שער ה( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רפֶ ְּבסֵ  אבָ מּו

 ּהַ בֹ ע ּגָ צַ מְ אֶ ו הָ קַ , עצַ מְ אֶ את ּבָ צֵ מְ ת נִ מֶ אֱ הָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ִריַח ֵמַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצהַהְּבִריַח ַהִּתיכֹון ַהַּמבְ 

ר תֶ ּכֶ ת הַ ּוּינִ יצוֹ יא חִ ת הִ עַ ּדַ ת הַ ירַ פִ סְ ה ּדִ רָ וֹ ת ּתעַ ים ּדַ ִר מְ ן אוֹ כֵ לָ , רתֶ ּכֶ א הַ הּוי ׁשֶ ּתִ מִ אֲ הָ ' ן הצוֹ ְר  לִ יעַ ּגִ מַ ים ּוּוִ קַ ' גל הַ ּכָ מִ 

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ןצוֹ רָ ל הָ יכַ א הֵ רָ קְ ם נִ לָ ל עוֹ כָ ּבְ ת ׁשֶ רֶ אֶ פְ ּתִ ל הַ יכַ הֵ ׁשֶ ' ש"ָהרשר ּוּדסִ 'ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ . עצַ מְ אֶ ו הָ קַ ת לְ כֶ ּיֶ ׁשַ וְ 

  ת רֶ אֶ פְ ּתִ ל הַ יכַ ת הֵ ה אֶ נֶ א מוֹ הּוׁשֶ ) שנא' ב ע"חו "שער מ(ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' יםּיִ ץ חַ עֵ 'ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ וְ . יּתִ מִ אֲ הָ ' ן הצוֹ א ְר צָ מְ ם נִ ׁשָ ּדְ 

  .הרָ בּוּגְ הַ ד וְ סֶ חֶ ת הַ לוֹ יכָ ל הֵ עַ מֵ   

ן כֵ וְ , יםמִ עָ  ּפְ 1820ה רָ וֹ ּת ּבַ יעַ פִ  מוֹ ה"הוים י ׁשֵ רֵ הֲ ׁשֶ ; הרָ וֹ ּת ּבַ ׁשדוֹ ר קָ ּפָ סְ מִ ה ּכְ ּלָ ּגַ תְ הִ  ׁשֶ 1820ר ּפָ סְ ּמִ ת הַ ר אֶ אֵ בָ לְ 

א הּו ׁשֶ 65ד  עַ 26ים מֵ ִר ּפָ סְ ּמִ ן הַ כֵ וְ . 1820א צֵ י יוֹ ּוּלמִ  ּבְ ׁש"ם ׁשֵ "יִר ְׂש עֶ ה "ל הויא ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ת הַ ב אֶ ּתֹ כְ ם נִ אִ 

 הינָ כִ ְׁש ן כֵ וְ . 1820ְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"הויים מִ עָ  ּפְ ד"סוֹ   אוֹ י"אדנים מִ עָ  ּפְ ח"כן כֵ וְ . 1820א צֵ  יוֹ י"אדנם א ׁשֵ ּיָ ִר טְ ימַ גִ 

 1820ת מֵ בֶ ּכֶ ְר ה מֻ רָ וֹ ּתן הַ כֵ וְ . 1820ְּבִגיַמְטִרָּיא  ת"יאׁשִ רֵ ּבְ י ּוּלן מִ כֵ וְ . 1820ד חַ א יַ צֵ  יוֹ ׁשּלָ ׁשֻ ּמְ בַ ה ּוילָ גִ ְר ְּבִגיַמְטִרָּיא 

א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ים ּבְ נִ הֲ ת ּכֹ ּכַ ְר י ּבִ קֵ סּול ּפְ ת ׁשֶ נוֹ רוֹ חֲ ַאהָ ת וְ נוֹ וֹ אׁשִר ים הָ ּלִ ּמִ הַ וְ . יםּלִ  מִ 1820 ׁשח יֵ סַ ל ּפֶ ה ׁשֶ דָ ּגָ הַ בָ ּו. יםּלִ י מִ ׁשֵ ְר ׁשָ 

 10ן ׁשֶ יוָ  ּכֵ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו .דעוֹ  וְ ל"יץ זצבִ ְר ן הּומֶ לְ זַ ' ג ר"י הרהדֵ ל יְ  עַ ּוּלּגַ תְ הִ ים ׁשֶ אִ לָ פְ ים נִ ּבִ ים רַ זִ מָ ד ְר עוֹ וְ . 1820

 ה"הוים ׁשֵ ר לְ ּוׁשה קָ ּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ הַ , 1820א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ה ּבְ לֶ ב עוֹ קֹ עֲ ל יַ ת ׁשֶ ירוֹ פִ ר סְ ׂשֶ עֶ ל הָ ת ּכָ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ ב"קֹ עֲ יַ ים מִ עָ ּפְ 

ר ּפָ סְ ּמִ  ּבַ ׁשף יֵ סָ נוֹ בְ ּו. הּזֶ ר הַ ּפָ סְ ּמִ ים לַ יעִ ּגִ ף מַ עֵ ּתָ סְ ּמִ הַ ה וְ "ם הויי ׁשֵ נֵ יָ נְ ל עִ כָ וְ , בקֹ עֲ יַ ל  ׁשֶ תרֶ אֶ פְ ּתִ הַ ת ּדַ ת מִ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ 

ק סּוּפָ ן הַ כֵ וְ  .דעוֹ ה וְ רָ דְ ִּׁש ּבַ ת ׁשֶ וֹ ּילִ  חּוי"חת ינַ חִ בְ ב ּבִ קֹ עֲ ל יַ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ד הָ ּוּמת עַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  הַ 18ר ּפַ סְ ל מִ ז ׁשֶ מֶ רֶ ת הָ ה אֶ ּזֶ הַ 

ר תֶ ת ּכֶ ינַ חִ א ּבְ ה הּוק זֶ סּופָ  ּו,"ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים" )ב, שמות יב( אה הּורָ וֹ ּתת הַ ילַ חִ ּתְ  מִ 1820ר ּפַ סְ מִ 

ת אוֹ ן הָ כֵ וְ . הּזֶ ק הַ סּוּפָ ה ּבַ רָ וֹ ּתת הַ  אֶ חַ ּתֹ פְ י לִ אּוה רָ יָ הָ ה ׁשֶ רָ וֹ ּתת הַ ילַ חִ תְ י ּבִ "ִּׁש רַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ , עצַ מְ אֶ ד הָ ּוּמ עַ אׁשרֹ ד ּבְ מֵ עוֹ הָ 

ם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאוֹ ֵאֶּלה ת" )ד, בראשית ב( בתּוּכָ ּבַ  ׁשֶ 'ות אוֹ יא הָ ה הִ רָ וֹ ּתת הַ ילַ חִ ּתְ  מִ 1820הַ 

ִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִיםה"הוי ל  ׁשֶ 'ות אוֹ הָ וְ , דסוֹ יְ  הַ רֶ ה דֶ ידָ לִ וֹ ּמ ׁשֶ תרֶ אֶ פְ ּתִ ת הַ ּדַ ל מִ ל ׁשֶ מֶ יא סֵ  הִ תדוֹ לְ וֹ ּתן ׁשֶ יוָ כֵ וְ ".  ֱא

ג "ם הרהׁשֵ י ּבְ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . 1820ר ּפָ סְ ּמִ  ּבַ זמָ ְר ּנִ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ו הָ ל קַ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ  זֶ ,תרֶ אֶ פְ ּתִ ּבַ ת ׁשֶ רֶ אֶ פְ ּתִ ת ינַ חִ יא ּבְ ת הִ דוֹ לְ וֹ ּת

ר ּפָ סְ ּמִ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ףלֶ אֶ ר ּפָ סְ ּמִ הַ , בקֹ עֲ יַ ים ּבְ לִ לָ כְ ּנִ ק ׁשֶ חָ צְ יִ ם וְ הָ רָ בְ ל ַאם עַ ז ּגַ ּמֵ רַ  מְ 1820ר ּפָ סְ ּמִ הַ א ׁשֶ "ר שליטדֵ חוֹ . ה' ר

   ְּבִגיַמְטִרָּיא 208 ּוּפהִ  ּבְ 820ר ּפָ סְ ּמִ הַ  וְ ".ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" )כד, אל לגיחזק( בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ םהָ רָ בְ ַאת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ דחָ אֶ 

  .קחָ צְ יִ   

ל כָ וְ , תבוֹ ָא' גם הַ עִ , רבֶ עֵ ם וָ ל ׁשֵ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ת הַ ב אֶ ּׁשֵ חַ ם נְ אִ א ׁשֶ "שליטִיְצָחק ִּגיְנְזּבּוְרג ' ג ר"מּוָבא ְּבֵׁשם ָהרה

, ְיהּוָדה, ֵלִוי, ִׁשְמעֹון, ְראּוֵבן, ַיֲעֹקב, ִיְצָחק, ַאְבָרָהם, ֵעֶבר, ֵׁשם :הּזֶ ן הַ פֶ אֹ ם ּבָ יִ רַ צְ מִ  לְ דּוְר ּיָ  ׁשֶ בקֹ עֲ י יַ אֵ צָ אֱ צֶ 

, ֹאַהד, יןָימִ , ְימּוֵאל, ַּכְרִמי, ֶחְצֹרן, ַפּלּוא, ֲחנֹו, ִּדיָנה, ִּבְנָיִמן, יֹוֵסף, ָאֵׁשר, ָּגד, ַנְפָּתִלי, ָּדן, ְזבּוֻלן, ִיָּׂששָכר

 ,ֶסֶרד, ִׁשְמֹרן, יֹוב,  ֻּפָּוה,ּתֹוָלע, ָחמּול, ֶחְצֹרן, ָזַרח, ֶפֶרץ, ֵׁשָלה, ְמָרִרי, ְקָהת, ֵּגְרׁשֹון, ָׁשאּול, ֹצַחר, ָיִכין

, ֶחֶבר, ֶׂשַרח, ְּבִריָעה, ִיְׁשִוי, ִיְׁשָוה, ִיְמָנה, ַאְרֵאִלי, ֲארֹוִדי, ֵעִרי, ֶאְצֹּבן, ׁשּוִני, ַחִּגי, ִצְפיֹון, ַיְחְלֵאל, ֵאלֹון

, ֻחִׁשים, ָאְרּדְ , ֻחִּפים, ֻמִּפים, ֹראׁש, ֵאִחי, ַנֲעָמן, ֵּגָרא, ַאְׁשֵּבל, ֶבֶכר, ֶּבַלע, ֶאְפָרִים, ְמַנֶּׁשה, ַמְלִּכיֵאל

ן כֵ וְ 

ה אֶ ְר נִ 

ְוֵכן 



ד 

ת וֹ ׁשפָ ּנְ ל הַ ּכָ ן ׁשֶ יוָ  ּכֵ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו. 1820ים מִ עָ ּפְ ר ׂשֶ עֶ א הּוׁשֶ  18200 רּפַ סְ ל מִ ּבֵ קַ נְ , ִׁשֵּלם, ֵיֶצר, גּוִני, ַיְחְצֵאל

ת לֶ ּבֶ קַ ּמְ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ן סְ כֵ וְ . בקֹ עֲ ל יַ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ר הַ ׂשֶ ים עֶ מִ עָ ר ּפְ ׂשֶ ן עֶ הֵ , בקֹ עֲ ל יַ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ד הָ ּוּמעַ ת ּבְ לוֹ לָ כְ  נִ ּוּלאֵ הָ 

ת ל אֶ ּמֵ סַ מְ  הַ 1ר ּפָ סְ ּמִ ם הַ ד עִ חַ יַ  וְ 819ְּבִגיַמְטִרָּיא  םּיָ קַ י וְ ל חַ אֵ רָ ׂשְ  יִ לֶ ד מֶ וִ דָ י ּכִ , 1820ר ּפָ סְ ּמִ ת ּבַ זֶ מֶ ְר ת נִ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ מֵ 

   מּוסָ ד ּבְ מֵ ם עוֹ גַ  וְ 820ים לְ לִ ְׁש ם מַ  ּגַ 1ר ּפָ סְ ּמִ י הַ ּכִ , 1820ל ּבֵ קַ ת נְ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ ת מֵ לֶ ּבֶ קַ ּמְ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ל הַ  ׁשֶ ׁשרֶ ּׁשֹ הַ ל וְ לֵ וֹ ּכהַ 

   .1820ים לְ לִ ְׁש הַ לְ   

ְּדַיֲעֹקב הּוא , "ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם"הּוא ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב " ְּתִמיָמה' ּתֹוַרת ה" ֶׁשַהָּכתּוב .)תשא נו(ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

 הּוא ִמְּלׁשֹון ָתם ּדְ ,ָּתםן וֹ ׁשּלְ  מִ ְּתִמיָמהאת רֵ קְ ה נִ רָ וֹ ּתהַ  וְ ."ִאיׁש ָּתם"ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַיֲעֹקב ִנְקָרא . ַעּמּוד ַהּתֹוָרה

ִּדְלׁשֹון ָּתם . )כה, בראשית כה(ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ן ָיִמין ִלְׂשֹמאליַהַּמְכִריַע ּבֵ , א ֶהָעֶלה ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל ַהּלּוָלביֶׁשהִ , ְּתֹיֶמת

ֶׁשֻּתִּמים ,  ַעל ָהאּוִרים ְוֻתִּמים)כא, במדבר כז(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְוֵכן מּוָבא . א ָלׁשֹון ֶׁשל ָּדָבר ָׁשֵלם ֶׁשְּמַאֵחד ֶאת ָּכל ַהַּמֲעלֹותיהִ 

  ְוַגם ָׁשם רֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון . ּוְלָצְרָפם ְלִמִּלים ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּות ַהְּנבּוָאה, ִעְנָיָנם ְלַזֵּוג ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהְּמִאירֹות ֵמָהאּוִרים

  . ֱאֶמתכ ְּבִגיַמְטִרָּיא " עהָּתםְוֵכן . ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּות, ְלַאֵחד ַּכָּמה ְּדָבִריםָּתם ָּבָאה ְלַזֵּוג ּו  

  
  וספות למאמר קץ הגאולה ה

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  ".ֵאי ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו ַמְצֻּפָניו"

 ן"ן ש"שת וֹ ּיתִ  אוֹ ׁשחָ נָ ן וְ טָ ׂשָ  ׁשֶ דמֵ עוֹ  אהּו יוּנָ ׁשִ  יןּבֵ  ׁשחָ נָ  סרֶ אֶ  .)עח סנהדרין( א"ַלְּגרָ  'ֵאִלָּיהּו לקוֹ ' רפֶ סֵ ּבְ 

 ) כה,בראשית כה( ְוֵכן מּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן,  ֶׁשֵעָׂשו הּוא ִּבְבִחיַנת ֵׁשן ַהַּמִּזיק:)ק ג"ב(א "מּוָבא ַּבמהרשן כֵ וְ . ט"ח

   ְּדִחיָלה ְרִביָעָאה ֵחיָוה" ,םיִ ּנַ ִּׁש א ּבַ ו הּוׂשָ ל עֵ  ׁשֶ חוֹ ּכֹ ׁשֶ  )ז ,ז דניאל(, בתּוּכָ ים ּבַ אִ ן רוֹ כֵ וְ .  ִׁשַּנִיםֶׁשֵעָׂשו נֹוַלד ִעם

  .ִׁשיָניוָּיא ְּבִגיַמְטִר ֵעָׂשו  ׁשֶ )ד, בראשית לג( 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ּבְ  ןּיֵ ְועַ  ".ַלּה ַפְרֶזל ִּדי ְוִׁשַּנִין ַיִּתיָרה ְוַתִּקיָפא ְוֵאיְמָתִני  

 ַמְׁשַמע ַמאי ,"ַמְצֻּפָניו ִנְבעּו ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו ֵאי" ִּדְכִתיב ַהֵּׁשן ֶזה ַמְבֶעה ָאַמר ּוְׁשמּוֵאל :)ג ק"ב( ַּבְּגָמָרא

 ּוּלּגַ תְ נִ  וׂשָ עֵ  לׁשֶ  יםנִ מוֹ טְ ּמַ הַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ  .ַמְטְמרֹוִהי ִאְתַּגְלָין ֵעָׂשו ִאיְתְּבֵליׁש ֵאיְכֵדין יֹוֵסף ַרב ְּכִדְמַתְרֵּגם

  ו ׂשָ ל עֵ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ן הַ כֵ  וְ .יונָ מוֹ טְ ים מַ אִ צָ מְ נִ  םׁשָ וְ  יוּנָ ִׁש  רֶ ּדֶ  יאהִ  ֵמַהְּקֻדָּׁשה וׂשָ עֵ  תיקַ ינִ ּדִ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ,יוּנָ ִׁש ּבְ 

  ."ׁשֵ נוֹ ת "ר" ָצִידֶּת ְוֵצא ַהָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי ֶלי ֶּתְלְי ְוַקְׁש  כֵ אנָ א ׂשָ ַעָּתה וְ ") ג, בראשית כז(  

בין (ל " ְלָהֲאִריזַ 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ּבְ ן כֵ  וְ .ן"ִׁשי ִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות ֵּׁשן ֶׁשהַ )'אות ש( 'ע"ִמְדַרׁש אֹוִתּיֹות ְּדר'ּבְ 

יִרים ִּביֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים ּוְמַרְּמִזים ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ִמֵּׁשם ה ַהְּמאִ " ֶׁשִחּלּוֵפי ֵׁשם ֲהָויָ )רה' ב ע"המצרים ח

ם ם ׁשֵ  עִ הרָ צָ ן כֵ וְ . ן"ִׁשי ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ץ"מצפ, ו"כוז, ד"טדהַהִחּלּוִפים ' ְּדג, ן"ֵהם ְּבסֹוד ָהאֹות ִׁשי, הּפָ לִ ּקְ לַ ה "ֲהָויָ 

  ה "רָ ל צָ י שֶ נִ ּׁשֵ הַ וְ , יםפִ ּוּלחִ ' גל הַ ד ׁשֶ חָ אֶ , ן"ית ִׁש וֹ ּיִת י אוֹ ּתֵ ין ְׁש ּבֵ , יםִר צָ ּמְ ין הַ ל ּבֵ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ  וְ ,ן"יׁשִ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ י"אדנ

  .י"אדנ  

ת ימַ תִ ל חֲ  עַ יעּודִ הוֹ ׁשֶ ה ּכְ "ז תשעּוּמתַ ז ּבְ "ם כיוֹ ּבְ , לאֵ רָ ְׂש ם יִ ת עַ א אֶ נֵ וֹ ּׂשו ׁשֶ ׂשָ י עֵ נֵ ּוּפצְ  מַ לּוגְ ּנִ ם ׁשֶ לָ עוֹ ל ּבָ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 ׁש"ּׁשַ רַ ר הָ ּוּדסִ ים ּבְ נִ ּוְ כַ ּמְ י ׁשֶ פִ ת ּכְ וֹ ּלּגַ תְ ה מִ ּפָ לִ ּקְ י הַ ּנֵ ִּׁש ים ׁשֶ מִ ּיָ ם הַ ים הֵ ִר צָ ּמְ ין הַ י ּבֵ ימֵ וִ , סרַ פָ ו לְ ׂשָ י עֵ נֵ ין ּבְ ם ּבֵ ּכֵ סְ הֶ 

 )ו, א' עובדי(ק סּוּפָ הַ : אלֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו, תוֹ ּפלִ ּקְ ת הַ יקַ ינִ  וִ םיִ ּנַ ּׁשִ ד הַ ן סוֹ הֵ  ׁשֶ ן"שית וֹ ּיתִ אוֹ ת הָ יק אֶ ּתִ מְ הַ ים לְ ִר צָ ּמְ ין הַ בֵ ּבְ 

 ינּוצִ מָ 

א בָ ּוּמ

 ינּוצִ מָ 

 אבָ מּו

ן כֵ וְ 



ה 

ם ּיֵ קַ תְ הִ  לְ לֵ הוֹ ים ׁשֶ עִ דְ  יוֹ נּום ָאּיֵ קַ תְ ה מִ ּזֶ ׁשֶ כְ  ּו,ה"ז תשעּוּמז ּתַ "כְּבִגיַמְטִרָּיא  ,"ַמְצֻּפָניו ִנְבעּו ֵעָׂשו ֶנְחְּפׂשּו ֵאי"

 ,ה"תשע'ז הּוּמז ּתַ "כ ןכֵ  וְ ".'גוֹ ן וְ וֹ ּיר צִ הַ ּבְ ים עִ ִׁש  מוֹ לּועָ וְ ' גוֹ ה וְ יטָ לֵ ה פְ יֶ הְ ן ּתִ וֹ ּי צִ רהַ בְ ּו" )שם(ב תּוּכָ  הַ ׁשֵ מְ הֶ 

ין ִק יסְ יְ רֵ . ש' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ ". ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד" )ד, אסתר ז(ב תּוּכָ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ  וְ .ה" תשעתוֹ ּיתִ אוֹ ם הָ ה עִ לֶ עוֹ ׁשֶ , יגִ גָ אֲ ן הָ מָ הָ ְבִגיַמְטִרָּיא ּו ,המָ ּבָ עֹ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ , ןּׁשֵ  הַ  זוֹ העֶ בְ ּמַ א ׁשֶ "שליט

  י ּכִ , םיִ ּנַ א ִׁש ּפֵ רַ ּמְ ׁשֶ יד ִר לאוֹ פְ ל ז עַ ּמֵ רַ לְ , יםנִ ת ׁשָ רוֹ ְׂש ם עֶ דוֹ אֱ ל מֵ בֵ וֹ ּסו ׁשֶ " הידאְר לַ וֹ ּפן תָ נָ י יוֹ דִ הּוּיְ יר הַ סִ ָאל הָ  ׁשֶ מוֹ ְׁש 

  .לאֵ רָ ְׂש יִ  לְ יקּוּזִ א יַ ם ׁשֶ דוֹ י אֱ ּנֵ ת ִׁש יק אֶ ּתִ מְ א מַ הּו  

ם תָ פָ ְׂש א ּבִ רָ קְ ב נִ ׁשֵ חְ ּמַ ת הַ ּפַ לִ קְ ר לִ ּוּבחִ הַ  ןכֵ וְ . ינּומֵ יָ ּבְ  הּפָ לִ ּקְ הַ  לׁשֶ  םיִ ּנַ ִּׁש הַ  יםאִ צָ מְ נִ  וֹ ּבׁשֶ  ,בׁשֵ חְ מַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ןׁשֵ 

  ם אִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ףרֶ עֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןּׁשֵ א ׁשֶ "שליטִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. הּׁשָ דֻ ּקְ הַ  מֵ קינֹ לִ  ינּויְ הַ . קינְ לִ 

   .ףרֶ עֹ א רָ קְ ּנִ ר ׁשֶ חוֹ ָאת ּבָ וֹ ּפלִ ְּק ת הַ יזַ חִ ת אֲ ים אֶ מִ ְר וֹ ּג, יםאִ טָ י חֲ דֵ ל יְ עַ ' ה לַ ףרֶ עֹ ים נִ פְ מַ   

את ת זֹ אוֹ  וְ .ָאבֹות' ַהַּקִּוים ֶׁשָּבּה ֵהם ְּכֶנֶגד ג' ְוג, ִהיא אֹות ֶׁשל ֱאֶמת ּוְקֻדָּׁשה'  ֶׁשָהאֹות ׁש:)הקדמה ב(ַּבֹּזַהר 

יא הִ ׁשֶ ', ת שאוֹ הָ מֵ יא הִ ' רוְ ' ת קוֹ ּיתִ אוֹ ת לָ כֶ ּיֶ ׁשַ ה הַ ּפָ לִ ְּק ת הַ יקַ נִ ּיְ  ׁשֶ ינּויְ הַ . הּפָ לִ ּקְ ה לַ יקָ נִ ת יְ תֵ ה לָ ּפָ לִ ּקְ ת לַ רֶ ּבֶ חַ תְ מִ 

 ָהא ָׁשְוא "ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו" )ח, ר סג"ב( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ . ן"יּׁשִ הַ ים מֵ קִ נְ יוֹ ר "קהַ ׁשֶ ר "קֶ ּׁשֶ ד הַ ה סוֹ זֶ וְ , ְקֻדָּׁשהל ת ׁשֶ אוֹ 

ן כֵ וְ  .רקֶ ת ׁשֶ בַ תֵ ּבְ ן ׁשֶ "ית ִׁש אוֹ הָ ק מֵ נֵ א יוֹ הּון ׁשֶ יוָ ּכֵ . רקֶ ׁשֶ א וְ וְ ן ׁשָ וֹ ׁשּלְ א מִ ו הּוׂשָ עֵ  ּדְ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ  ּו.ֶׁשָּבָראִתי ְּבעֹוָלִמי

  ַמֲחֵזה " )ד, במדבר כד( ְמֻרָּמז ַּבָּכתּובּו, ן"ית ִׁש אוֹ הָ  מֵ תוֹ ָאבּול נְ ּבֵ ם קִ עָ לְ ּבִ  ׁשֶ )בלק קפה( ל" ְלָהֲאִריזַ 'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ּבְ 

  . ן"יׁשִ ת "ר, "לפֵ נֹ ֱחֶזה יֶ ַּדי ׁשַ   

ִּכי ִּבְהיֹות ַהּׁשּוֻרק ָׁשרּוי , "ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי ְפִדיִתיםם הֶ לָ ֶאְׁשְרָקה "ְּכִתיב א יָ ילְ טִ יקְ י ּגִ "רלָ ' דיקּוּנִ הַ 'ר פֶ סֵ ּבְ 

ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַהֻחְרָּבן , ְוָכל ֶזה ֶּבֱהיֹותֹו ׁשֹוֵכן ִמְלַמְעָלה, ַּבַּמְלכּות ֲאַזי ִיְתַקְּבצּו ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל

ן "ית ִׁש אוֹ ם הָ ת עִ רּוְּׁש קַ תְ א הִ ה הּויקָ ִר ְּׁש ד הַ סוֹ ה ּדְ אֶ ְר  נִ . ִיְׂשָרֵאלּו ֶנֱחַרב ַהַּבִית ְוָגל,ֶׁשִּנְפַרד ַהּׁשּוֻרק ִמן ַהִחיִרקּכְ 

ר ׁשָ פְ אֶ , יקיִר חִ ק וְ "רֻ ּוד ׁשסוֹ ת ּבְ ּוכלְ מַ ד ּוסוֹ ג יְ ּוּו זִ ׁשּיֵ ׁשֶ כְ ּו. רקֶ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ  אוֹ שרק, הּפָ לִ ּקְ ת הַ ה אֶ ּיֶ חַ ּמְ ׁשֶ , דסוֹ ת יְ ינַ חִ יא ּבְ הִ ׁשֶ 

ֶאְׁשְרָקה  "היקָ ִר  ְׁש רֶ ה ּדֶ ָאה ּבָ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ כֵ לָ . הּפָ לִ ְּק י הַ ידֵ  מִ תוֹ יא אוֹ צִ הוֹ לְ ּו. ק"רֻ ּוא ׁשהּון ׁשֶ "יִּׁש ר לַ ּׁשֵ קַ תְ הִ ה לְ יקָ ִר י ְׁש דֵ ל יְ עַ 

ָׁשְרקּו " .תקֶ רֶ וֹ ה ׁשּפָ לִ ּקְ הַ וְ , הּפָ לִ ּקְ ד הַ יַ ן ּבְ "יִּׁש הַ . תכּולְ ּמַ הַ ק מֵ חֵ רַ תְ ד הִ סוֹ יְ הַ ת ׁשֶ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ן ּבִ ין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ מַ . "ַוֲאַקְּבֵצם

י ּכִ "ב תּון ּכָ כֵ לָ , ןתָ ד אוֹ צָ ת וְ וֹ ּיחַ ק לַ רֵ וֹ ה ׁשיָ ו הָ ׂשָ עֵ ׁשֶ ) ג, בראשית כז(ה רָ וֹ ּתל הַ עַ ' רּוּט' הַ ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . "ַוַּיַחְרקּו ֵׁשן

' יםּיִ חַ ר הַ אוֹ 'א ּבָ בָ ן מּוכֵ וְ . קוֹ לְ חֶ ה לְ ּׁשָ דֻ ּקְ ת הַ צוֹ יצוֹ ת נִ ד אֶ צּוה לָ יקָ ִר  ְׁש רֶ ל ּדֶ עֵ וֹ ו ּפׂשָ עֵ  ׁשֶ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ  ּו".יופִ ד ּבְ יִ צַ 

רּוׁש ָּבֵעת ֲאֶׁשר ּפֵ , "ְוַלֹּׂשֵרָקה" ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם ֶׁשִּתְהֶיה ְּבָיֵמינּו ָאַמר הידָ תִ עֲ הָ  ְּגֻאָּלה ְכֶנֶגדּו )א, בראשית מט(

ה קָ רֵ ה ׂשאֶ רוֹ הָ  )ברכות נז(א רָ מָ ּגְ ל הַ ץ עַ "יעב הַ ׁשרּופֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ  וְ ".ַוֲאַקְּבֵצםם הֶ לָ ֶאְׁשְרָקה  "ִּדְכִתיב' ִיְׁשֹרק ה

ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם "יב תִ כְ ּו". נוֹ תֹ י אֲ נִ ה ּבְ קָ רֵ ּׂשלַ ה וְ ירֹ ן עִ פֶ ּגֶ י לַ ִר סְ אֹ "ר מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ . יחַ ׁשִ ּמָ ה לַ ּפֶ צַ ם יְ לוֹ חֲ ּבַ 

" ָרָחם"ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמה . זֹו ְׁשַרְקַרק" ָרָחם", ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה .)חולין סג(א רָ מָ ּגְ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . "ַוֲאַקְּבֵצם

  , ְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי, ֵיי ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאּבַ ַמרָא. ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם, ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן

   ".ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם", ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוְגִמיִרי ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ְמִׁשיָחא, "ְׁשַרְקַרק"ְוָעִביד   

 ֲחנָֻּפה ִּבְׁשִביל "ִׁשֵּנימוֹ  ָעַלי ָחֹרק ,ָמעֹוג ֲעֵגילַ  ְּבַחְנֵפי" ִּדְכִתיב ַמאי ,ָלִקיׁש ֵריׁש ָאַמר .)נב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ מָ 

   לׁשֶ  רּׂשַ הַ  ,םּנָ יהִ ּגֵ ּבַ  לפֵ וֹ ּנׁשֶ  יּמִ ׁשֶ  יםאִ רוֹ  .ִׁשָּניו ֵּגיִהּנֹום ֶׁשל רׂשַ  ֲעֵליֶהם ָחַרק ,ְלִגיָמה ִעְסֵקי ַעל ְלֹקַרח ֶׁשֶהֱחִניפּו

  .ּוּנּמֶ מִ  לוֹ  היֶ הְ ּתִ ׁשֶ  היקָ נִ יְ הַ מֵ  םיִ ּנַ ִׁש  יולָ עָ  קרֵ חוֹ  םּנָ יהִ ּגֵ   

 ןכֵ וְ 

 ינּוצִ מָ 

 אבָ מּו

  ןכֵ וְ 



ו 

 ַהָּקִיץ ֵּבית ַעל ַהֹחֶרף ֵבית ְוִהֵּכיִתי" )טו ,ג עמוס( בתּוּכָ ּבַ  הּפָ לִ ּקְ הַ  יגֵ נּועֲ ּתַ  לעַ  תזֶ ּמֶ רַ ּמְ ׁשֶ  ןׁשֵ  לעַ  ינּוצִ מָ 

 ְוֹאְכִלים ַעְרׂשֹוָתם ַעל םּוְסֻרִחי ֵׁשן ִמּטֹות ַעל ַהֹּׁשְכִבים" )ד ,ו עמוס( בתּוּכָ  ןכֵ וְ  ".ַהֵּׁשן ָּבֵּתי ְוָאְבדּו

ֵאּלּו ְבֵני ', כּווְ " ּוְסרּוִחים ַעל ַעְרׂשֹוָתם ,ֵׁשן ִמּטֹות ַעל ַהּׁשֹוְכִבים" :)סב שבת( ַהְּגָמָרא תרֶ אֶ בָ מְ ּו ".ִמֹּצאן ָּכִרים

  , ים ְנׁשֹוֵתיֶהן ֶזה ִעם ֶזהּוַמְחִליפִ ,  ְבזּוּוְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיֶהן ז, ׁשֹוִתים ֶזה ָבֶזה וְ ָאָדם ֶׁשָהיּו אֹוְכִלים

  .ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵאינוֹ  ֶזַרע ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹוָתם ְּבִׁשְכַבת  

ִׁשְמעּו ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּפרֹות " )א, עמוס ד(ב תּוכָ  וְ .םיִ ּנַ ׁשִ ת ינַ חִ  ּבְ רֶ  ּדֶ ַהְּקֻדָּׁשהה מֵ ּפָ לִ ְּק ת הַ יקַ נִ ל יְ ת עַ זֶ ּמֶ רַ  מְ ןׁשָ ּבָ 

 ".ֶׁשר ְּבַהר ֹׁשְמרֹון ָהעְׁשקֹות ַּדִּלים ָהֹרְצצֹות ֶאְביֹוִנים ָהֹאְמֹרת ַלֲאֹדֵניֶהם ָהִביָאה ְוִנְׁשֶּתהַהָּבָׁשן אֲ 

 ֵהם ְנֵׁשי ַהָּׂשִרים ְּבֹׁשְמרֹון ְוַעל ִּכי ָהיּו ִמְתַעְּנגֹות ּוְׁשֵמנֹות ֵמֹרב "ָּפרֹות ַהָּבָׁשן" םׁשָ ' דוִ ת ּדָ דַ צּוּמְ 'ר הַ אֵ בָ מְ ּו

  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא. ִהְמִׁשיָלם ֶאל ַהָּפרֹות ָהרֹועֹות ַּבָּבָׁשן ְּבִמְרֵעה ָׁשֵמן ֶׁשֵהן ְׁשֵמנֹות ּוְבִריאֹות ָּבָׂשר,ֹּכל

  ". םָהרֹוְצצֹות ֶאְביֹוִני, ָהעֹוְׁשקֹות ַּדִּלים, ִׁשְמעּו ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּפרֹות ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ְּבַהר ׁשֹוְמרֹון" :)שבת לב(

  .ְּדָאְכָלן ְוָלא ָעְבָדן, ְּכגֹון ָהֵני ְנֵׁשי ִּדְמחֹוָזא, ָאַמר ָרָבא  

  

  .טוֹ לּוב ּפְ כָ וֹ ּכ

הּוא ְמַתְרֵּגם ֶׁשּכֹוָכב ְוֵׁשֶבט ַהַּכָּוָנה ְלֶמֶל , " ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאלָּדרַ "ַעל ַהָּכתּוב 

 דחָ אֶ  בכָ וֹ ּכ חמַ צְ יִ  ִּׁשיתַּבּׁשִ  )556י עמוד "מדרש רשב(  ִנְרֶאה ְּדָלֵכן אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש)ן"ברמב שם עין(ַהָּמִׁשיַח 

ְוֵכן . ְלַרֵּמז ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה דוִ ּדָ  ןּבֶ  יחַ ׁשִ מָ  חמַ צְ יִ  זָאוְ  ,לאֵ רָ ׂשְ יִ  לׁשֶ  בכָ וֹ ּכ אהּווְ  ,טבֶ ׁשֵ  וֹ אׁשרֹ בְ ּו חרָ זְ ּמִ ּבַ 

 ִחָּציו ֶׁשהּוא ַהֶּקֶׁשת ַהּדֹורֵ , הּוא ַהְיסֹוד" רַ ּדָ ", " ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקבָּדרַ  ")רכח' בלק ע(ל " ְלָהֲאִריזַ ת"לקּבְ  אבָ מּו

י ֶׁשֵהם ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְּככֹוְכבֵ , ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים' ּוִמֶּזה יֹוְצִאים ס, "ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור"ְּבסֹוד , ְלהֹוִליד ָּבִנים

ְלִפי ֶזה . ַּכֵחץ עֹוֵבר ֶׁשַהּכֹוָכב ,"ַקְׁשּתוֹ  ָּדרַ " ְלׁשֹון "ּכֹוָכב ָּדרַ " )יז ,כד במדבר( י"ְּבַרִּׁש   ְוֵכן ָמִצינּו.ַהָּׁשַמִים

ְוֶיְׁשָנּה ֲחָלִלית , ר ָהָאֶרץמ ִמַּכּדּו" ִמְליֹון ק55 ַעל כֹוָכב ָׁשִביט ֶׁשָרחֹוק דֹוֵרִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשַהַּמָּדע 

ַּכּמּוָבא , ִּכי ּכֹוָכב ָׁשִביט ְמַסֵּמל ֶאת ַהּכֹוָכב ֶׁשּיֹוֶרה ִחִּצים. ה"ח ְּבֶחְׁשָון תשע"ֶׁשְּכָבר ִהְנִחיָתה ְּכִלי ֶרֶכב ַעל ַהָּׁשִביט ְּבי

 )כב ,לב דברים( קסּוּפָ ן הַ כֵ וְ  .ילעֵ לְ דִ  ּכְ יחַ ִׁש ל מָ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ , ִחִּצים יֹוֶרה ָׁשִביט ֶׁשּכֹוָכב )כוכבא ה"ד :נח ברכות( י"ְּבַרִּׁש 

  אֹוִתּיֹותָׁשִביט ןכֵ וְ  . הרָ וֹ ּתהַ  תּלַ חִ ּתְ מִ  יםקִ סּוּפְ הַ  ןיַ נְ מִ ּבְ  ה"תשע יםפִ לָ אֲ  'ה רּפַ סְ מִ א ּבְ  הּו".ִחַּצי ֲאַכֶּלה ָּבם"

ף ד סוֹ ה עַ "תשען מִ כֵ  וְ ."ָּדַרְכִּתיּפּוָרה " רֹוֵמז ְלַמָּפַלת ֱאדֹום ֶׁשָּכתּוב ָּבּה " ּכֹוָכבָּדַר"ְוֵכן . 'ְּבת'  ִאם ַנֲחִליף טִּתְׁשִּבי

ּוְבֹחֶדׁש , ה"ן תשע"ְורֹוִאים ְּדַבר ֶּפֶלא ֶׁשַהֶּקֶׁשר ִעם ַהֲחָלִלית ֶנֱעַלם ַעד ִסיוָ . "רַ ּדָ ן יַ נְ מִ ים ּכְ נִ  ׁשָ 224 רּואֲ ּׁשָ ף יִ לֶ אֶ הָ 

. מ' ג ר" הרהיףסִ הוֹ וְ  .ָאנּו רֹוִאים ֶׁשַּדֶּמֶׂשק ַמָּמׁש ַעל ַסף ְנִפיָלה ׁשּוב ֻחַּדׁש ַהֶּקֶׁשר ִעם ַהֲחָלִליתה ַּכֲאֶׁשר "ִסיָון תשע

ם עִ יט בִ ב ׁשָ בָ וֹ ּכא ׁשֶ "ליטשִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. יחַ ׁשִ מָ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ט בֶ ב ׁשֵ כָ וֹ ּכא ׁשֶ "שליט. פ

ְּבָׁשָעה  ) פנימיות וחיצוניות כא'פתחי שערים'(ל "ר זצבֶ א חֶ "ריי הָ בֵ תְ כִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .יׁשַ ן יִ ּבֶ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ל ּבְ לֵ וֹ ּכהַ וְ ים ּלִ ּמִ הַ 

ּוׁש ּדחִ ֶׁשִּנְרֶאה ַהִּזיִקין ָּבעֹוָלם ֶׁשהּוא ּכֹוָכָבא ְּדָׁשִביט ָאז נֹוַדע ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש אֹות ָוֶפֶלא ַּבָּׁשַמִים ְּבסֹוד 

ּוֶבֱאֶמת ,  ַהִּטְבִעִּייםבּותְ ּכָ  ׁשֶ וֹ ָלֵכן מֹוֶרה ִהְתַחְּדׁשּות ָּבעֹוָלם ְּכמ, ְּבַהְנָהָגה ֶעְליֹוָנה ְלִפי ַהְּזַמן ַהָּצִרי ְלֶזה

 ֶׁשהּוא ּכֹוָכָבא "ֵאלָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשרָ " ֶנֱאַמר הל זֶ ְועַ . הּוא ִמִּפְלֵאי ְוִסְתֵרי ַהַהְׁשָּגָחה

 דעוֹ וְ 

ן כֵ וְ 

ַּבַּתְרּגּום 



ז 

א "ר שליטּגֶ ינְ וִ ה לֶ שֶ מֹ ' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ ן כֵ וְ  .ל"ע ְנהֹוִרין ֶׁשְּבתֹו ַהַחְׁשמַ "ְוהּוא ְּבסֹוד ִּגּלּוי ש, ל"ְּדָׁשִביט הנ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא[, טוֹ לּוּפְ ב כָ וֹ ּכע לַ ּדָ ּמַ ל הַ ת ׁשֶ פֶ סֶ ת נוֹ בּוְר קָ תְ  הִ ּהנָ ְׁש יֶ , ַהָּׁשִביטב כָ כוֹ ע לְ ּדָ ּמַ ת הַ בּוְר קָ תְ ם הִ ד עִ חַ ּיַ ׁשֶ 

ל  ׁשֶ לוֹ לּוסְ מַ ץ לְ חּוה מִ ּלָ ּגַ ְת הִ י ׁשֶ יִׁש לִ ְּׁש ת הַ כֶ ּלֶ ב הַ כַ וֹ א ּכהּווְ , ׁשמֶ ּׁשֶ ת הַ כֶ רֶ עֲ מַ ר ּבְ תֵ יוֹ ן ּבְ טָ ּקָ א הַ ה הּוב זֶ כָ כוֹ וְ ] ל"סמא

א הּו ׁשֶ אנּובֵ ר הֵ ׁשֶ יט אֲ בִ ב ׁשָ כָ וֹ ּכ לַ תוֹ הּומַ ה ּבְ מֶ דוֹ וְ , ׁשדָ חָ ת מֵ דּולְ ּוָ הִ  וְ תוֶ מָ ע ּדָ ּמַ י הַ ל ּפִ ל עַ ּמֵ סַ  מְ טוֹ לּוּפְ הַ . איתַ ּבְ ׁשַ 

ת וֶ  מָ רֶ  ּדֶ ִהְתַחְּדׁשּותל ז עַ ּמֵ רַ  מְ טוֹ לּוב ּפְ כָ וֹ ּכהַ וְ , יםּיִ חַ ת הַ ּוׁשּדְ חַ תְ  הִ תוֹ עּומָ ְׁש מַ ַהָּׁשִביט ם רָ ּבְ , תּוׁשּדְ חַ ְת ל הִ ּמֵ סַ מְ 

 1930ת נַ ְׁש ב ּבִ כָ וֹ ּכי הַ ּוּלן ּגִ כֵ וְ , םּנָ יהִ ּגֵ ל ּמֵ סַ לְ , ולאֹ ּׁשְ ל הַ אֶ ם ל ׁשֵ א עַ רָ קְ  נִ טוֹ לּוב ּפְ כָ וֹ ּכהַ . מ"סל הַ  ׁשֶ וֹ ּכְר יא ּדַ הִ ׁשֶ 

וכן אחד ממרכיבי הפצצה . יינִ עִ ְר ּגַ הַ ק ׁשֶ ּנֶ  הַ חַ ּוּתם ּפִ ד עִ חַ יַ וְ , היָ נְ מַ ְר גֶ  ּבְ םיזְ אצִ ּנַ הַ ת ּיַ לִ ם עֲ ד עִ חַ ה יַ יָ ם הָ נָ יָ נְ מִ לְ 

  .ןוטופלנית נקרא הגרעי

ה ל זֶ ּכָ . םּוּל צִ רֶ צֹ לְ , יםנִ ר ׁשָ ׂשֶ עֶ יו ּכְ לָ ת אֵ עַ סַ וֹ ּנית ׁשֶ לִ לָ  חֲ ַהּכֹוָכב ְּפלּוטוֹ  לב אֶ רֵ קָ תְ ה ּתִ "ז תשעּוּמתַ ז ּבְ "כ

: אלֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו. יהָ רֶ חֲ ם ַאלָ עוֹ  הָ ִהְתַחְּדׁשּותוְ , ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגל ס ׁשֶ רֶ הֶ ת וְ וֶ מָ  לְ לֵ ם הוֹ לָ עוֹ הָ ל ׁשֶ ּמֵ סַ מְ 

ת ימוֹ אִ תְ ן מַ ּלָ כֻ וְ , יםמִ עָ ש ּפְ ק ׁשָ  רַ וֹ "טלּוּפְ א צָ מְ  נִ "נַ ּתַ ּבַ ' כּוית וְ יִׁש לִ ְׁש ה ּוּיָ נִ ת ְׁש אוֹ ת וְ "סת וְ "ל ר ׁשֶ ׂשּוּפחִ ּבַ 

 תוֹ אוֹ  ּבְ יעַ פִ  מוֹ א"מָ ּבָ אוֹ ם ּׁשֵ י הַ ים ּכִ אִ צָ מְ ּמִ הַ ם מֵ יִ ּתַ ְׁש ה ּבִ אֶ ְר ד נִ עוֹ וְ . ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגת עּומָ ְׁש מַ יא לְ לִ פְ הַ לְ 

ג וֹ ל ּגס ׁשֶ רֶ הֶ  הַ ֶׁשֶּנֱאַמר ַעלב תּוּכָ ה ּבַ כָ פּוית הֲ יִׁש לִ ת ְׁש אוֹ ים ּבְ זִ ּמָ רֻ  מְ א"מָ ּבָ  אוֹ וֹ "טלּוּפְ : יאלִ פְ ן מַ פֶ אֹ ן ּבְ יקוֹ ִר טָ נוֹ 

ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ֵאׁש " )כב, יחזקאל לח(ג גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ א ּבְ מָ ּבָ א אוֹ הּוׁשֶ 

 )ו, א' ישעי( ת"רים ּבָ זִ ּמָ רֻ  מְ א"מָ ּבָ  אֹ וֹ "טלּוּפְ ן כֵ וְ ". ּתוֹ אִ ֶׁשר אֲ ים ּבִ ים רַ ּמִ ַעל עַ וְ יו ּפָ ַעל ֲאגַ וְ יו לָ יר עָ טִ ְוָגְפִרית ַאמְ 

ה כָ פּוה הֲ ּיָ נִ ת ְׁש אוֹ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ  וֹ "טלּוּפְ ן כֵ וְ ". א ֹזרּוִרָּיה טְ ַמָּכה ּו ְַחּבּוָרה וַצע ּפֶ ֹתם מְ ֹו ּבין אֵ ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש "

  ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ק ׁשֶ סּוּפָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  טוֹ לּוּפְ ן כֵ וְ  ".ֹת ֶעְליֹון ַּבִּצָּיהוֹו ַלְמרלא טֹ ד ַלחֲ וֹ ּו עפַוּיֹוִסי" )יז, תהילים עח(ב תּוּכָ ּבַ 

  ".היטָ לֵ פְ ה יֶ הְ ן ּתִ וֹ ּיר צִ הַ בְ ּו"  

  

  .ארָ יעּוד ִׁש ן חַ הֵ כֹ י וְ נִ עָ 

א(ה נָ ְׁש ּמִ ז ּבַ מֶ  רֶ ׁשּיֵ א ׁשֶ "שליט רגֶ ְר ּבֶ ינְ ף ׁשֵ סֵ יוֹ ' ג ר"הרה ות  רכ . ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַׁשֲחִרית )ב, ב

ׁש ָׁשעֹות, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ׁש ָׁשעֹות ׁשֶ ַעד ָׁש ְיהֹוֻׁשַע י ּבִ  רַ .ֵּכן ֶּדֶר ְּבֵני ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ְּבָׁש

ל ם ְיַקְּבלּו עֹ ּלָ ּכֻ ׁשֶ , הּלָ אֻ ּגְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ע ׁשֶ מַ ת ְׁש יַאִר א קְ רֹ קְ ים לִ בִ ּיָ חַ ר ׁשֶ מֵ אוֹ וְ , הּלָ אֻ ּגְ הַ  וְ העָ ּוׁשיְ הַ ל  עַ מוֹ ְׁש ז ּבִ ּמֵ רַ מְ 

ׁש ָׁשעֹותּוַמְמִׁשי .תעֹ ׁשָ ' גד עַ , םיִ מַ ת ׁשָ כּולְ מַ  ַהְיינּו ֶׁשָאז ַהַּמְלכּות ְצִריָכה .  ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ְּבֵני ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ְּבָׁש

 יתַ מָ , הנָ ְׁש ּמִ ת הַ לֶ אֶ וֹ  ׁשינּויְ הַ . יתַ מָ  הּוּיָ לִ אֵ  יחַ ִׁש מָ ן יקוֹ ִר טָ נוֹ ֵמֵאָמַתי א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ְּכָבר ָלקּום

   הּוּיָ לִ אֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  עמַ ְׁש ן כֵ וְ . םיִ מַ ת ׁשָ כּולְ ל מַ ם עֹ יהֶ לֵ  עֲ לּוּבְ יקַ ע וִ מַ ת ְׁש יַאִר  קְ אּוְר קְ ם יִ ּלָ כֻ  וְ הּוּיָ לִ אֵ  וְ יחַ ִׁש  מָ אּובֹ יָ 

   .יחַ ׁשִ מָ   

 ֲעָנֵני ִעם ַוֲארּו" ְּכִתיב ָרֵמי יֵלוִ  ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ,ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי ַרִּבי ָאַמר .)צח סנהדרין( ַבְּגָמָרא

 ָעִני" ָזכּו א ,"ְׁשַמָּיא ֲעָנֵני ִעם" ָזכּו ,"ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב ָעִני" ּוְכִתיב "ָאֵתה ֱאָנׁש ְּכַבר ְׁשַמָּיא

ַמר ִמָּׁשָעה ֶׁשַהֹּכֲהִנים ָאַמר ם ת ׁשָ כוֹ רָ בְ א ּבִ רָ מָ ּגְ ז ּבַ מֶ  רֶ ׁשּיֵ א ׁשֶ "שליט. ר. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . "ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב

 ִמֶּׁשֶהָעִני ִנְכָנס ֶלֱאֹכל ִּפּתֹו ַבֶּמַלח ת ְוָרִמיְנהּו ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבי,ִנְכָנִסין ֶלֱאֹכל ִּבְתרּוָמָתן

ם יוֹ ּבְ 

 יףסִ הוֹ וְ 

 ינּוצִ מָ 



ח 

 ְוֹרֵכב ָעִני ינּויְ הַ , ָעִני ִנְכָנס ֶלֱאֹכל ִּפּתוֹ ל  ׁשֶ ּהּתָ עִ ּבְ ה ּלָ אֻ ת ּגְ ינַ חִ  ּבְ ׁשּיֵ  ׁשֶ ינּויְ  הַ .ָעִני ְוֹכֵהן ַחד ִׁשיעּוָרא הּוא', כּווְ 

ן הֵ כֹ י וְ נִ עָ ת ׁשֶ זֶ ּמֶ רַ א מְ רָ מָ ּגְ הַ וְ , ןתָ מָ רּותְ ל ּבִ כֹ אֱ  לֶ תיזּוִר זְ ּבִ ים סִ נָ כְ ים נִ נִ הֲ ּכֹ הַ  ׁשֶ הּנָ יׁשֶ חִ אֲ ה ּדַ ּלָ אֻ ת ּגְ ינַ חִ  ּבְ ׁשיֵ  וְ ,ֲחמֹור ַעל

' ינִ בֵ אּו ְר טקּולְ יַ 'א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .הּנָ יׁשֶ חִ  אֲ ּהּתָ עִ ּבְ ה יֶ הְ תִ וְ , דחָ ן אֶ מַ זְ ה לִ נָ ְר ּבֶ חַ ְת ת ּתִ ינוֹ חִ ּבְ י הַ ּתֵ ְּׁש  ׁשֶ ינּויְ הַ , ארָ יעּוד ׁשִ חַ 

 יׁשאִ  ן"הֵ ּכֹ ן יַ נְ מִ ב ּכְ "ל עת ׁשֶ מוֹ ּׁשֵ ד הַ חַ א ַאהּו ׁשֶ ה"עם  ׁשֵ רֶ ל ּדֶ עַ פְ ּיִ  ׁשֶ ,ב"עם  ׁשֵ רֶ א ּדֶ בֹ ה ּתָ ּלָ אֻ ּגְ הַ  ׁשֶ )ערך גאולה(

ם גַ ת וְ אוֹ ע מֵ בַ ר ְׁש ּפַ סְ ת מִ ם אֶ ב ּגַ ּׁשֵ חַ ם נְ אִ , ה"תשע אּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ ןהֵ ּכֹ א ׁשֶ " שליטַיֲעֹקב ָמָטר' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ַהֶחֶסד

ף סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . היָאלִ  ּפְ ׁשרַ דְ ל מִ עַ ' ץּבֵ ְש ת ּתַ נֶ תֹ ּכְ 'ר פֶ ּסֵ ב הַ ּׁשֵ חַ ּמְ י ׁשֶ פִ ּכְ  'ת נאוֹ ל הָ ים ׁשֶ יִׁש מִ ר חֲ ּפַ סְ ת מִ אֶ 

ת נַ ְׁש א ּבִ בֹ  יָ יחַ ִׁש ּמָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ ,"יחַ ִׁש ּמָ ן הַ הֵ ּכֹ הַ " )ג, ויקרא ד(, הרָ וֹ ּת ּבַ יחַ ִׁש ב מָ תּוּכָ ה ׁשֶ נָ וֹ אׁשם ִר עַ ּפַ א ׁשֶ " שליטאנוֹ ּיָ צִ ְר מָ 

י רֵ חֲ ַאים אִ צָ מְ  נִ נּוָאה ׁשֶ נָ וֹ אׁשִר ה הָ יטָ מִ ְּׁש א הַ יהִ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ , תּבָ  ׁשַ תינַ חִ בְ  ּבִ היטָ מִ ְׁש ת נַ יא ְׁש  הִ ה"תשעת נַ ן ְׁש כֵ  וְ .ןהֵ ּכֹ 'הַ 

  יא הִ  ׁשֶ יתיׁשִ לִ ה ְׁש ּדָ עֻ סְ ל כֹ אֱ ר לֶ ׁשָ פְ אֶ ת ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ חָ נְ ן מִ מַ ל זְ ז עַ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשיֵ , ייִׁש ִּׁש ף הַ לֶ אֶ ל הָ  ׁשֶ הלָ דוֹ ה גְ חָ נְ ן מִ מַ זְ 

  .גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ד מִ גֶ נֶ ּכְ   

  .נּועְ ּגַ  ֵּפרּוָׁשּה הִ יתַּבֲאָרמִ ה נָ ּוּתאַ 

ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ַהִּגיָדה ָּנא ָלנּו ַּבֲאֶׁשר ְלִמי  ":)פקודי רל(, ַּבֹּזַהר ֶׁשַהַּמָּלִחים ִהְזִּכירּו ְליֹוָנה ֶאת ְקִריַעת ַים סּוףָמִצינּו 

ֶׁשָּכתּוב , ִמָּיד ִנְבַקע ְוָהָיה ַיָּבָׁשה, ֲארֹונוֹ ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָרָאה ַהָּים ֶאת , ָלַדַעת ִאם ָּבא ִמַּזְרעֹו ֶׁשל יֹוֵסף" ָהָרָעה

". ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור"ִמָּיד ". ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה"ַהָּים ָרָאה ֶאת אֹותֹו ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ". ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס"

י רֵ בְ ת ּדִ ם אֶ ּיֵ קַ  לְ יִר ּצָ  ׁשֶ ז לוֹ ּמֵ רַ לְ , םּיָ ה לַ נָ ת יוֹ יל אֶ ּטִ הַ ים לְ יחִ לִ  ְׁש יּוהָ ים חִ ּלָ ּמַ הַ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ 

ְוִאְלָמֵלי ִנְזָקִקין ֶזה ָלֶזה ַמֲחִריִבין ָּכל ָהעֹוָלם , ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם, ְוִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון,  ִלְוָיָתן ָנָחׁש ָּבִרחַ :)ב עד"ב(ָמָרא ּגְ הַ 

 .ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹואְמָלָחּה ּו, ְוָהַרג ַהְּנֵקָבה,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵסַרס ֶאת ַהָּזָכרֶמה ָעָׂשה, ֻּכּלוֹ 
 ִּביֶׁשרַ  :)עג תבוא כי( ׁשדָ חָ  רהַ זֹ ּבְ  ינּוצִ מָ ן כֵ וְ . תמֶ אֱ ץ הָ קֵ ר לְ ּוׁשא קָ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ יּתַ מִ אֲ ן ה ּבֶ נָ א יוֹ רָ קְ יא נִ בִ ּנָ הַ  הנָ וֹ ּיׁשֶ ה אֶ ְר נִ 

 יסֵ יוֹ  יּבִ רַ  יהָ לֶ עָ  ארָ קָ  ,הנָ וֹ ּיה הַ יעָ ּגִ הִ ׁשֶ כְ ּו ,הּלָ אֻ ּגְ הַ  ץקֵ  ןמַ זְ  לעַ  לוֹ  זּמֵ רַ לְ  יסֵ יוֹ  יּבִ רַ לְ  הנָ יוֹ  יפִ ּבְ  קתֶ ּפֶ  חלַ ׁשָ  איחַ יוֹ  רּבַ  ןעוֹ מְ ִׁש 

 ֵמַעל ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי ֹנחַ  ַוֵּיַדע ְּבִפיהָ  ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתֹבא" קסּוּפָ הַ  תאֶ 

 ּיָ ה ׁשַ יָ א הָ הּוים ׁשֶ אִ רוֹ וְ , יםתִ ּמֵ ת הַ ּיַ חִ תְ  ּבִ תוֹ ּוּדלְ יַ יא ּבְ בִ ּנָ  הַ הּוּיָ לִ ה אֵ יָ חְ הֶ ית ׁשֶ ּתִ פַ ְר ּצָ ן הַ ה ּבֶ יָ יא הָ בִ ּנָ הַ  הנָ ן יוֹ כֵ וְ  ".ָהָאֶרץ

ן וֹ ׁשּלְ  מִ יּתַ מִ אֲ ן א בֶ רָ קְ ּנִ ה ׁשֶ נָ ת יוֹ ר אֶ ּׁשֵ קַ ּמְ  ׁשֶ רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ ן כֵ וְ . יאבִ ּנָ  הַ הּוּיָ לִ אֵ ר לְ ּוׁשּקָ א ׁשֶ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ה ׁשֶ ּיָ חִ ּתְ ן הַ מַ זְ לִ 

 "ַוֵּיַרד".  ֶזה ֵאִלָּיהּו"ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ".)ויקהל קצז(, תוֹ ּולּדיַ  ּבְ הּויָ חֱ הֶ יא ׁשֶ בִ ּנָ  הַ ְלֵאִלָּיהּו וֹ ּלר ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ל הַ לַ גְ ּבִ , תמֶ אֱ 

, ֵאִלָּיהּו ָעָלה. יֹוָנה ָּבא ִמֹּכחֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו. ֶׁשהֹוִריד אֹותֹו ַהָּדג ְלתֹו ַהְּתהֹומֹות ְלִעְמֵקי ַהָּים, ה יֹוָנהזֶ 

' ְדַבר הּו"ְוָכתּוב , ּוִמּׁשּום ָּכ ִנְקָרא ֶּבן ֲאִמַּתי. ְוֶזה ָׁשַאל ַנְפׁשֹו ָלמּות, ֶזה ָׁשַאל ַנְפׁשֹו ָלמּות. ְויֹוָנה ָיַרד

  ."ְּבִפי ֱאֶמת

, זֹו ַיָּמּה ֶׁשל ָיפֹו ֶׁשָּגנּוז ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, " ֶׁשַפע ַיִּמים ִייָנקּויּכִ  ")א"ילקוט דברים תתקס(ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

ֶסף ְוֶׁשל ָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּכל ְסִפינֹות ֶׁשָאְבדּו ַּבָּים ַהָּגדֹול ּוְצרֹורֹות ֶׁשל ּכֶ 

ַּתְלמּוד , ּוַמְרָּגִלּיֹות ְוָכל ְּכֵלי ֶחְמָּדה ֶׁשַהָּים ַהָּגדֹול ְמִקיָאן ְלַיָּמּה ֶׁשל ָיפֹו ֶׁשָּגנּוז ַלַּצִּדיִקים ָלעֹוָלם ַהָּבא

ה ינָ חִ  ּבְ ּהתָ אוֹ א ּבְ בֹ יד לָ תִ עָ לֶ  ֶאת ֶׁשַפע ַהָּים ַלַּצִּדיִקים  ְמַׁשֵּלםָיפוֹ ְורֹוִאים ֶׁשַהָּים ֶׁשל ".  ֶׁשַפע ַיִּמים ִייָנקּויּכִ "לֹוַמר 

 ָיפוֹ  ןכֵ וְ . רהַ ּזֹ הַ  מֵ אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ת ּכְ לּוּגָ ל הַ ת ׁשֶ ּוּינִ עֲ ת הָ קּוחְ ּדַ ה מִ יָאצִ יְ ד הַ יא סוֹ הִ ׁשֶ , הנָ ת יוֹ אֶ יא קִ הֵ ג ּדָ הַ  ׁשֶ הָאקָ הֲ ל ׁשֶ 



ט 

ה "ִמָּיד ָרַמז הקב )ילקוט יונה תקנ( ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ , םּיָ הַ ה מֵ נָ ב יוֹ יו ׁשָ לָ ם אֵ קוֹ ּמָ ם הַ גַ  וְ .הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּיֹוָנה ָיַרד ַלָּים

ח ַּפְרָסאֹות ַלַּיָּבָׁשה ְוָראּו ַהַּמָּלִחים ֶאת ָּכל ָהאֹותֹות ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה " תתקסָנהַלָּדג ְוֵהִקיא ֶאת יוֹ 

ָהיו ֶׁשֶּנֱאַמר ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי ָׁשְואה ִעם יֹוָנה ְוִהְׁשלִ "הקב ַּבֹּזַהר  ְוֵכן ָמִצינּו .ְוָחְזרּו ְלָיפוֹ , יכּו ִאיׁש ֶאת ֱא

ה ְּכֶׁשָראּו ֶאת ַהִּנִּסים ְוַהְּגבּורֹות ֶׁשָעׂשָ ,  ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִהְתַּגְּירּו ַאַחר ָּכ).פקודי רלא(, ֶׁשַהָּדג ָּפַלט אֹותֹו ְלֵעיֵני ֻּכָּלם

ְואֹותֹו ָּדג ֶׁשעֹוֶלה ּובֹוֵלַע אֹותֹו , ְוֻכָּלם ָראּו אֹותֹו ְּכֶׁשּנֹוֵפל ַּבָּים, לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְליֹוָנה ַּבָּים

ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . ָּלםָּבאּו ֵאָליו ְוִהְתַּגְּירּו כֻ , ּוְכֶׁשָּבא אֹותֹו ָּדג ָּגדֹול ְלֵעיֵני ַהֹּכל ּוָפַלט אֹותֹו ַלַּיָּבָׁשה, ִלְפֵניֶהם

ים יקִ ּדִ ּצַ ר לַ כָ ם ׂשָ ּלֵ ׁשַ יְ ' הׁשֶ , אבֹ יד לָ תִ עָ ב לֶ  חוֹ תיעַ ִר ּפְ ל ז עַ ּמֵ רַ  מְ העֹ ְר ּפַ ן כֵ  וְ ".ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי ָׁשְוא ַחְסָּדם ַיֲעזבּו"

י פִ יוֹ ל ים ׁשֶ ִׁש רָ ם ׁשֳ  הֵ ּוּלל אֵ כָ וְ , ילעֵ לְ דִ  ּכְ ֹוג ּוָמגֹוגִמְלֶחֶמת ּגים ּבְ מִ חֲ וֹ ּלׁשֶ ת פֶ יֶ י נֵ ל ּבְ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ  פוֹ יָ יר עִ ן הָ כֵ  וְ .וֹ ּכְר ּדַ 

 נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ת ּכְ רוֹ סּות אֲ אוֹ ְר מַ י ּונִ יצוֹ י חִ פִ י יוֹ רֵ חֲ ת ַאכוֹ ׁשָ מְ ּנִ ם ׁשֶ יִ ינַ עֵ ת הָ ן אֶ ּקֵ תַ ה לְ ָאּבָ  ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגים לְ ִר ּוׁשּקְ הַ 

ִהים ְלֶיֶפת" :)מגילה ט(א רָ מָ ּגְ  ּבַ ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו. יםאִ גוֹ וֹ ּגן הַ יַ נְ עִ ּבְ   יוֹ פְ יָ ּדְ  . ַיְפיּותֹו ֶׁשל ֶיֶפת ְיֵהא ָּבֳאָהֵלי ֵׁשם"ַיְפְּת ֱא

ן ּבֵ ן הַ וָ ּיָ ׁשֶ ' קחָ צְ י יִ וִ ת לֵ רַ וֹ ּת'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּון כֵ  וְ .ערָ ה לְ ת זֶ  אֶ פֵ א הוֹ הּון ׁשֶ יוָ  ּכֵ לוֹ צְ א אֶ ה וְ ּׁשָ דֻ ּקְ ד הַ צַ א ּבְ צָ מְ ת נִ פֶ ל יֶ ׁשֶ 

 הפֵ יְ ה יָ הָ ף ׁשֶ סֵ ת יוֹ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוע וְ פַ ּׁשֶ ת הַ  אֶ יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ ד סוֹ יְ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  פוֹ יָ ן כֵ וְ  .ינוֹ ת וֹ ּיִת  אוֹ ּוּפא הִ הּו, תפֶ ל יֶ ׁשֶ 

ה ת מַ מֶ אֱ וֶ , הּנָ הֻ י ּכְ ּדֵ גְ בִ  ּבְ יפִ יוֹ  ינּוצִ מָ י וִ לֵ ט בֶ ל ׁשֵ צֶ אֵ וְ ". בוֹ ּט הַ רוֹ צָ ת אוֹ  אֶ לְ ' ח הּתַ פְ יִ "ק סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר  נִ תפֶ יֶ ן כֵ וְ . רַאתֹ 

ל כָ  לְ יעַ ּפִ ְׁש ּמַ י ׁשֶ מִ אּולְ ינְ ן ּבִ ּוּגְר ת אִ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְש ן הִ כֵ וְ ". הּווֵ נְ ַאי וְ לִ ה אֵ זֶ "ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ י "וִ לֵ וְ . ןהֵ ה כֹ אֵ ְר ר מַ ּדָ הְ ּנֶ 

  .וֹ "פי יָ "וִ ן לֵ "וָ יָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ב מֵ ּכָ ְר ּמֻ  ׁשֶ ל"ייפִ נִ יּו מוֹ ְׁש ם ּולָ עוֹ הָ 

ֶזה אֹוִתּיֹוָתיו , ֶזה ֵׁשֶבט ְׁשִליִׁשי ְוזֹו ַמְלכּות ְׁשִליִׁשָּיה, ֵלִוי ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ָיָון )ב, ר צט"ב(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ מָ 

ֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ּכֹוָבִעים , ַנִים ְוֵאּלּו ּתֹוְקֵעי סֹוְלִפיִריםֵאּלּו ּתֹוְקֵעי ַקְר , ְמֻׁשָּלִׁשין ְוזֹו אֹוִתּיֹוֶתיָה ְמֻׁשָּלִׁשין

ַהִּמְדָרׁש רֹוִאים מֵ  .ְּבַיד ִמי ַמְלכּות ָיָון נֹוֶפֶלת ְּבַיד ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי ֶׁשֵהם ִמֶּׁשל ֵלִוי', ְוֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ִקיִסים ְוכּו

ל "יב זצאלִ ּקָ יק מִ זִ יְ ק ַאחָ צְ יִ ' ר ר"מוֹ דְ ַאם הָ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . ה ָּבֶזה ְוִנְלָחִמים זֶ ,ת ֶזהֶזה ְלֻעּמַ ָיָון ֵהם ּוְקִלַּפת  ֵלִוי ֶׁשֵּׁשֶבט

 תוֹ ּיתִ אוֹ  הָ ר ּכָ חַ ַאוְ , הלָ עְ מַ ה לְ לֶ עוֹ ד ׁשֶ "מֶ ּלָ ל הַ  ׁשֶ רֹ ו ָאן קַ  הֵ י"לות וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ  לָ ,ןוָ יָ ת וֹ ּיתִ ת אוֹ ת אֶ יעוֹ נִ כְ  מַ יוִ לֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ ׁשֶ 

ת לֶ ּמֶ סַ ית מְ פִ סוֹ ' ת ןאוֹ הָ . רֹ  ָאר ּכָ חַ ַאי וְ נִ ינוֹ  ּבֵ ר ּכָ חַ ַאר וְ צָ ו קָ קַ ; תכוֹ פּון הֲ  הֵ ן"וָ יָ ת וֹ ּיתִ אוֹ וְ , רצָ קָ י וְ נִ ינוֹ ו ּבֵ ן קַ הֵ ׁשֶ ' יוְ ' ו

ת אוֹ הָ א ׁשֶ "ן שליטמַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא' ג ר"יף הרהסִ וֹ הוְ . ׁשחָ ּנָ  לַ ּהתָ ים אוֹ ידִ ִר מוֹ ה ּוּׁשָ דֻ קְ ה דִ מָ כְ חָ הַ ים מֵ קִ נְ ן יוֹ וָ י יָ ּכִ , ׁשחָ ּנָ ת הַ אֶ 

ּוֵבַאְרנּו ֶׁשַהַּמָּפָלה ַהַּכְלָּכִלית ֶׁשל ֻאּמֹות . יעַ נִ כְ הַ  לְ חַ  ּכֹ ּה לָ ׁשן יֵ כֵ לָ , ה"ם הויׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא ן הֵ  ׁשֶ 'ו' כת וֹ ּיתִ אוֹ ת מֵ בֶ ּכֶ ְר  מֻ 'ל

, ייּולִ י ְלֹחֶדׁש יּונִ ְלִמְנָיָנם ֵמֹחֶדׁש  2015ִּבְׁשַנת ְתקּוַפת ַהַּמֲעָבר ְוָאֵכן רֹוִאים ֶׁשּבִ .  ַהָּגלּותן ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁשוָ ַּתְתִחיל ִמּיָ  ָהעֹוָלם

 ַהַּגז  ֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל ְּבִגּבּוׁש ִמְתֶוהעֹוֶסֶקתִדּיּוק ְּבאֹוָתם ָיִמים בְ ּו, יוִ לֵ  קֹוֶרֶסת ַּכֲהָכָנה ְלַמֲעַבר ַהֶּׁשַפע ְלֵׁשֶבט ןוָ יָ 

ע ֶׁשִּמְתַהֵּפ ַהְמַסֵּמל ֶאת ִצּנֹור ַהֶּׁשפַ ִּלְוָיָתן ִנְרָמִזים ּבַ י וִ לֵ  וְ ןוָ יָ ְוֵכן  .ןתָ יָ וְ לִ  ֶׁשל ַמֲאַגר ֶׁשְּיַאְפֵׁשר ִׁשּמּוׁש ְּבאֹוְצרֹות ַהֶּׁשַפע

 ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעתל ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ מְ ּו, םנָ יָ נְ מִ  לְ 7הַ  וְ 6ם הַ  הֵ ילִ יּוי וְ נִ יּוי ׁשֵ דְ ן חָ כֵ וְ . ֵמָרע ְלטֹוב ּוְלֵהיֶפ

 , ֵמָרע ְלטֹוב ַעל ִחּלּוףְמַרֵּמזָּתָמר ְוֵכן ֵׁשם ַמֲאַגר ַהַּגז  .ןוָ יָ ַהָּנִביא ַהְמֻמֶּנה ַלֲהֹפ ֶאת ַהִּלְוָיָתן ֵמָרע ְלטֹוב ְמַרֵּמז ַעל ה נָ יוֹ 

ה נָ יוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ן"ו נּו"אד וָ "יוֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ ן "וָ ּיָ א ׁשֶ " שליטינִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיצִ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ֶזהּוַרת מּתְ ֶזה 

 ּוּנּמֶ ּמִ  ׁשֶ יוִ לֵ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ  מְ הָאוָ לְ הַ וְ , עַ רוֹ פְ ם לִ הֶ ין לָ אֵ  ׁשֶ תאוֹ וָ לְ  הַ לׁשֶ ה ָאצָ וֹ יא ּתן הִ וָ ת יָ יסַ ִר ּקְ ים ׁשֶ אִ ן רוֹ כֵ  וְ .יאבִ ּנָ הַ 

 ֶׁשָּבאן מוֹ ּמָ ת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ אֶ  וְ ,יוִ לֵ ט בֶ ת ׁשֵ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ  ׁשֶ הרָ בּוגְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  רוֹ ּיֻ  הַ ׁשּוּגאת מִ צֵ ן לָ וָ יָ ם לְ רֵ ה גוֹ זֶ וְ . ןוָ יָ ת סֶ רֶ קוֹ 

  .ןי ּתֵ וִ לֵ ת וֹ ּיתִ  אוֹ ןתָ יָ וָ ּלִ  ׁשֶ נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ , ֵמַהְּגבּוָרה



י 

 ְּבֹחֶדׁש הָׁשבָ ַהּיֹוָנה ְוָלֵכן .  ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוזָיָון ֶׁשרֹוֶמֶזת ַעל ּיֹוָנהָׁשַלח ֶאת הַ ְוֹנַח  , קֹוֶרֶסתןוָ יָ ה "ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוז תשעְוֵכן 

א ִמָּבָׂשר ָוָדם" ְוָאְמָרה ֶׁשַּמֲעִדיָפה ֶאת ְמזֹוָנּה ְיִׁשירֹות ֵמהקבֲעֵלה ַזִית ִעם ַּתּמּוז ֵּמז ַעל ַהַּמֲעָבר ְלַפְרָנָסה ְלרַ , ה ְו

 ּוְׁשֵניֶהם אֹותֹו , ִמִּניָסןִסיָון וְ ,ִמִּתְׁשֵריְׁשִליִׁשי  ִּכְסֵליו;  ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֹחֶדׁש ְׁשִליִׁשי, ִסיָוןֹחֶדׁשוְ ִּכְסֵליו  ֹחֶדׁש ְוֵכן. ִּדְקֻדָּׁשה

 ִכְסֵליוֵכן ּבְ לָ . ָיָון ָרמּוז יָון ּוָבאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשל סִ ,ֵלִוי ָרמּוז ֵליוָּבאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ִּכסְ , ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְסָּפר

 ןיוָ סִ ָלֵכן  .ןוָ יָ  ְלַהְכִניַע ֶאת ָחְכַמת ֵלִוי ֹמֶשה ִמֵּׁשֶבט ל ְיֵדי ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה עַ ִסיָוןּובְ , ָיָון לְ ֵלִויִהְתַרֲחָׁשה ַהִּמְלָחָמה ֵּבין 

ה ִוינָ ּבְ ה "ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוז תשע ִׂשיחֹות ַהַּגְרִעין  ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְוֵכן.ןוָ יָ  ַמֶּסְכּתֹות ֶׁשִהְכִניעּו ֶאת ָחְכַמת 'ס, ןוָ יָ ' ס אֹוִתּיֹות

 ְלֹצֶר ,ָיָון ִּביַרת ַאּתּוָנהֹות  אֹוִתּיָהָאתֹון ְּכֶׁשִּבְלָעם ָלַקח ִעּמֹו ֶאת ,ָיָון ְוֵכן ֵיׁש ֶרֶמז ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ַעל .ָיָוןִמֹּׁשֶרׁש 

ִׁשְמעֹון ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. 'ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות'ַּכּמּוָבא ּבְ ,  ְוֵכן ִּבְלָעם הּוא ֹׁשֶרׁש ָחְכַמת ָיָון. ְלַאֲחִרית ַהָּיִמיםְּקׁשּוָרהְנבּוָאתֹו ׁשֶ 

ן לוֹ  מָ תוֹ אוֹ ה ּבְ ינָ וִ ת ּבְ יחוֹ ִּׂש  הַ ּולְׁש לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ  .ֶרֶמז ֶׁשִהַּגְענּו ַלֵּקץ, נּועְ ּגַ הִ  ֵּפרּוָׁשּה ַּבֲאָרִמית הנָ ּוּתאַ א ׁשֶ "ֶאְלַקְסַלִּסי שליט

  ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ןכֶ ינְ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ָהיּו ֶהְסְּכֵמי מִ י נֵ פְ ן לִ כֵ וְ . הּיָ נִ ְּׁש ם הַ לָ עוֹ ת הָ מֶ חֶ לְ י מִ נֵ פְ ש לִ "ר ימלֶ יטְ ן הִ סֵ כְ ַאתְ  הִ וֹ ּב

ם ּכֵ סְ הֶ ת הַ ם אֶ ּיֵ סַ ם לְ אטּוימַ טְ לְ  אוֹ ימֵ ּוּי אִ יּום הָ ׁשָ  ְוַגם ).שהתארכה' סופית היא אות ו' ל שהאות נ"כמובא באריז(, ןוָ יָ אֹוִתּיֹות 

ם ּכֵ סְ הֶ ל הַ ּכָ ר ׁשֶ רֵ ּבָ ְת ם הִ ּׁשָ  ׁשֶ מוֹ כְ ּו, סרַ ּפָ י ּפֵ לַ ם ּכְ וֹ ּי הַ ׁשּיֵ  ׁשֶ מוֹ ה ּכְ יָ נְ מַ ְר י גֶ ּפֵ לַ ס ּכְ ּוּית ּפִ ּוּיינִ דִ ה מְ תָ יְ הָ וְ ', כּות וְ עוֹ ה ׁשָ ּמָ  ּכַ וֹ ּת

ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמְּסלֹוִנים "הרה 'ַיְלקּוט אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל'ר פֶ ּסֵ הַ  מֵ אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו, אןר ּכָ רֵ ּבָ תְ  יִ ּכָ , םיִ ינַ ת עֵ יזַ חִ ה אֲ יָ הָ 

 ֶׁשְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְרצּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּלֵחם ֶזה א"ק ֵמַאְּפָטא זיע"א ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם ָהרה"זיע

ְוִיְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְלַהְׁשוֹות ַהִחּלּוִקים ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי , ַא ַיְחְׁשבּו ְוִיְתּבֹוְננּו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּזה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל, ָּבֶזה

א ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלֵחם א יַ , ֶׁש ְוִסֵּים ֶׁשֻּמָּתר לֹוַמר . ְוֵהם ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע סֹוָפם, ֲעֹזר ָלֶהםַא ֶזה 

  . ָּכאֹוֵמר ְּבֵׁשם ָנִביא,ַהָּדָבר ִּבְׁשמוֹ 

 הּוּיָ לִ ל אֵ ת עַ חַ ם ַאעַ  ּפַ ;בטוֹ ר לְ כּוזָ ן וֹ ׁשּלָ ת הַ ה אֶ נָ ְׁש י מִ רֵ דְ ה סִ ּׁשָ ִׁש ים ּבְ מִ עָ ּפְ '  דינּוצִ ּמָ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ 

 )יב, מ ד"ב(ה נָ ְׁש ּמִ  ּבַ ינּוצִ ה מָ ּיָ נִ ם ְׁש עַ  ּפַ .ּוְתִחַּית ַהֵּמִתים ָּבָאה ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב )טו, סוטה ט(יא בִ ּנָ הַ 

א ִיְפֹחת . ים ַמִּתיִריןַוֲחָכמִ . ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְרִּגיָלן ָלבֹוא ֶאְצלוֹ , ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ַלִּתינֹוקֹות  ֶאת ]ַהֶחְנָוִני[ְו

 הּוּיָ לִ ת אֵ ּלַ עֻ פְ ה לִ רָ ּוׁשים ְק נִ וֹ ּקל לַ ה זוֹ יֶ הְ ּיִ ר ׁשֶ עַ ּׁשַ ת הַ תַ חָ פְ הַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשיֵ . ָזכּור ְלטֹוב, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַהָּׁשַער

ַהּכֹוֵתב ֶאת  )ה, ב ח"ב(ה נָ ְׁש ּמִ  ּבַ ינּוצִ ית מָ יִׁש לִ ם ְׁש עַ ּפַ . בטוֹ ר לְ כּויו זָ לָ ר עָ מַ אֱ ן נֶ כֵ לָ , רעַ ּׁשַ ת הַ יל אֶ ּפִ הִ  ׁשֶ הּלָ ַהְּגאֻ ם דֶ קוֹ 

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן . ֲאָבל ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָעׂשּוי, ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים ְוִהִּניַח ֶאת ָּבָניו

א ָהיּו בָ , ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ת בוֹ ב ָאיב לֵ ִׁש ּמֵ  ׁשֶ הּוּיָ לִ אֵ ת ּלַ עֻ ל ּפְ ז עַ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשיֵ וְ  .ָזכּור ְלטֹוב, ָניו נֹוֲהִגין ַּכּׁשּוָרהִאם 

 ינּוצִ ית מָ יעִ בִ ם ְר עַ  ּפַ .הבָ ּוׁשתְ  ּבִ רּוזְ חְ ּיַ י ׁשֶ דֵ ם ּכְ תָ ים אוֹ יִׁש נִ עֲ ת מַ בוֹ ָאה הָ רָ ּוׁשים ּכַ גִ הֲ ם נוֹ ינָ ים אֵ נִ ּבָ ם הַ אִ וְ , יםנִ ל ּבָ עַ 

א ָדִנין אֹותוֹ ַהֶּמֶל   )ב, סנהדרין ב(ה נָ ְׁש ּמִ ּבַ  א ְמִעיִדין אֹותוֹ , א ָדן ְו א חֹוְלִצין , א ֵמִעיד ְו א חֹוֵלץ ְו

א ְמַיְּבִמין ְלִאְׁשּתוֹ . ְלִאְׁשּתוֹ   ׁשיֵ וְ . ֹובָזכּור ְלט, ִאם ָרָצה ַלֲחלֹוץ אֹו ְלַיֵּבם, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר. א ְמַיֵּבם ְו

  .'כּויו וְ תָ נוֹ בְ ט ּולוֹ , תרּוז וְ עַ ּבֹ , רמָ תָ ה וְ דָ הּו יְ מוֹ ּכְ , םּוּב יִ רֶ ית ּדֶ ׂשֵ עֲ נַ וְ , הּוּיָ לִ אֵ ה לְ רָ ּוׁשְּק ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ מַ קָ ל הֲ ז עַ מֶ רֶ 

  

  .ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמין  מִ ִיְּפקּון

ט רָ פְ בִ ּו. קּזֵ חַ תְ הִ  לְ יִר א צָ ה הּוּמֶ  ּבַ עַ דֵ ד יוֹ חָ ל אֶ כָ וְ , יםבִ ים טוֹ ִׂש עֲ מַ ה ּובָ ּוׁשתְ א לִ רֵ וֹ ּקת הַ אֶ  ררֵ עוֹ לְ  יתוֹ לִ כְ ּתַ  הזֶ  רמַ אֲ מַ 

 םּוׁש יןאֵ  .דחָ אֶ  םיוֹ ּבְ  ּוּלפִ אֲ  תחוֹ דְ לִ  אוְ  ,וֹ ּכְר עֶ  יפִ ד לְ חָ ל אֶ ה ּכָ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ פְ ק ּבִ סֹ עֲ ים לַ ּתִ  עִ עַ ּבֹ קְ יל לִ חִ ְת הַ ר לְ רֵ עוֹ לְ 



יא 

 תׁשַ רָ ּפָ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּבְ  ׁשרָ פֹ ּמְ ּכַ  ,ּוּלאֵ הָ  יםנִ יָ נְ עִ הָ  דּוּמלִ  ידֵ יְ  לעַ  קרַ  יםדִ סָ חֲ בַ ּו יםמִ חֲ רַ ּבְ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  ייכֵ לִ הֲ ּתַ  תאֶ  רבֹ עֲ לַ  הצָ עֵ 

 .ְּבַרֲחֵמי ִמָּגלּוָתא ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,אׂשנָ 

 ,הּלָ אֻ ּגְ הַ  תאֶ  היָאבִ מְ  הבָ ּוׁשְּת ׁשֶ  רּכָ זְ מֻ  ,יםמִ חֲ רַ ּבְ  אבֹ ּתָ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  ,הבָ ּוׁשּתְ  יםִׂש עוֹ  לאֵ רָ ְׂש יִ  םעַ  לּכָ  םאִ ׁשֶ  ל"זַ חֲ ּבַ  רּכָ זְ מֻ  א

 הּלָ אֻ ּגְ הַ  תאֶ  יאבִ מֵ  הּזֶ ׁשֶ  רּכָ זְ מֻ  הרָ וֹ ּתהַ  תּוּיימִ נִ ּפְ  דּוּמלִ  לׁשֶ  הצָ עֵ הָ  יּבֵ גַ לְ  ידָ אִ מֵ  .יםמִ חֲ רַ ּבְ  אוֹ  יןדִ ּבְ  םאִ  רּכָ זְ מֻ  א לבָ אֲ 

ׁש ְסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת .)שבת קיח(א רָ מָ ּגְ  ּבַ ינּוצִ ּמָ ה ּׁשֶ מַ ּו. יםמִ חֲ רַ ּבְ   ִניצֹול ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיחַ , ָּכל ַהְמַקֵּים ָׁש

ה צָ ל עֵ בָ אֲ . יטִ רָ ן ּפְ פֶ אֹ  ּבְ מוֹ צְ ת עַ יל אֶ ּצִ הַ ה לְ צֶ רוֹ ם ׁשֶ דָ ָאה לְ ל זֶ ּכָ , הּנָ הֵ כָ ה וְ ּנָ הֵ ד ּכָ עוֹ וְ . ּוִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג

ד ּוּמל לִ ה ׁשֶ צָ עֵ ת הָ ק אֶ ל רַ "זַ חֲ  ּבַ ינּוצִ ה מָ ל זֶ עַ , יםִר חֵ יל ַאּצִ הַ לְ ּו, יםמִ חֲ רַ א ּבְ בֹ ּתָ ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ת הַ לּולָ ת ּכְ יק אֶ ּתִ מְ הַ לְ 

ים מִ חֲ רַ בְ ד ּוסֶ חֶ ה ּבְ לָ אּוּגְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"תשע ׁשֶ א"שליטן זוֹ נְ רֹ הֲ ר ַאוֹ ּדיגְ בִ אֲ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . הרָ וֹ ּתהַ ת ּוּיימִ נִ ּפְ 

ב יָאסִ נְ ה חַ מֹ ְׁש ' ג ר"ם הרהׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .יםּלִ ּמִ ם הַ  עִ דֶ מְ ם לוֹ ם הֵ עָ י הָ רֵ ְׁש אַ  ְבִגיַמְטִרָּיאּו. רהַ וֹ ּזד הַ ימּו לִ חַ כוֹ ּבְ 

ם ּגַ א ׁשֶ לֶ ר ּפֶ בַ ים ּדְ אִ רוֹ וְ  .ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון תמוֹ קוֹ ה מְ ּבֵ ְר ד הַ עוֹ בְ אן ּור ּכָ הַ ּזֹ ן הַ וֹ ׁשּלְ ׁשֶ א "שליט

 ןקּופְ יִ ן כֵ וְ . רּפָ סְ  מִ תוֹ א אוֹ צֵ  יוֹ ָּגלּוָתא ִמן ִיְפקּון יתמִ רָ אֲ ם ּבַ גַ  וְ ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ יַאּבִ  ׁשדֶ ּקֹ ן הַ וֹ ׁשלְ ּבִ 

ו "תשעׁשֶ ' הכָ לּוּמְ הַ ' הי לַ ּכִ 'ן וֹ ּלעַ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . נּון לָ גֵ מָ י "ל רשב ׁשֶ תוֹ רָ י תוֹ ּכִ , י"נִ ן אֲ "גֵ מָ ת "סת וְ " ראתָ לּון ּגָ מִ 

 תוֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ  ּבְ א ְּבַרֲחֵמיָּגלּותָ ן  מִ ִיְּפקּון ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ָוֵׁשׁש יםּלִ מִ ּבְ 

  .יֹוד ֵּפי קֹוף ָויו נּון ֶמם נּון ִּגיֶמל ָלֶמד ָויו ָּתיו ָאֶלף ֵּבית ֵריׁש ֵחית ֶמם יֹוד

ְפקּון ֵּביּה  ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר יִ ְלִמְטַעםּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל :) נשא קכד (ַּבֹּזַהר ָמִצינּו

ְוִאיָלָנא ְּדטֹוב ְוָרע ְּדִאיהּו ִאּסּור . " ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'ה" ְוִיְתַקֵּים ְּבהֹון ,ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי

ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ְּדִאיָלָנא ְוֶהיֵּתר טּוְמָאה ְוָטֳהָרה ָלא ָׁשְלָטא ַעל ִיְׂשָרֵאל ַיִּתיר ְּדָהא ַּפְרָנָסה ִּדיָלן ָלא ֵליֱהֵוי 

קֶ  א ַמֲח ְוֶאת רּוַח ַהּטּוְמָאה " ִּדְכִתיב , ֵמרּוַח ַהּטּוְמָאהתְּדַחֵּיי ְּדֵלית ְּתַמן ָלא ַקְׁשָיא ִמִּסְטָרא ְּדָרע ְו

א ֵמֶעֶרב ַרב ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאָּלא ִמִּסְטרָ יםמִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ  ְּדָלא ִיְתַּפְרְנסּון ּתַ "ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ  א ְּדטֹוב ְו

ֶׁשִּקּצּוץ ַהִּקְצָבאֹות הּוא ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת ְּכִריַתת ִחּיּוָתם ֶׁשל  ֶׁשרֹוִאים ֵמַהֹּזַהר .ְזֵאב ְׁשמּוֵאל ֹּדב ר' ג ר"ּוֵבֵאר הרה [.'כּווְ 

ֵּכן ִיְפקּון ִמן , "ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ה"ִיְהיּו ִּבְבִחיַנת  וְ ,ּוְבִמָּדה ֶׁשִּיְתַּבְּדלּו ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמָּממֹוָנם, ָהֶעֶרב ַרב

 ְוָלא ְיָהִבין ,ּוַמֲחִריִמין ֶעֶרב ַרב ֵּביֵנייהּו ].ְוִתְקַרב ַהְּגֻאָּלה ְּבִניחּוָתא ְמֵהָרה, ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ִמִּסְטָרא ְּדִאיָלָנא ְּדַחֵּיי

א נֹוְתִנים , ֶׁשעֹוִׂשין ֵחֶרם ַעל ַהֲחֵרִדים ָּבֶהְסֵּכִמים ַהּקֹוַאִלְציֹוִנים ֶׁשָּלֶהם [.ַסִּגיִאין ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּובלֹון ְּבַאְתִרין  ְו

, ֵּפרּוׁש[ , ָׁשָעה ְּדָלא ְיֵהא ְתקּוָמה ַלְּנִפילּו ִּדְלהֹון ַוֲאִפּלּו ַחֵּיי].ִּקְצָבאֹותַהְיינּו ְמַקְּצִצים ּבַ  ,צּובקָ ֶאָּלא ָּדָבר ָלֶהם 

א יּוְכלּו ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָלקּום ְוַלֲעֹמד ַעל ַרְגֵליֶהם ְוָלֵכן ֵאין ַּבְּנִתיָנה ֶׁשל ַהָּדָבר , ֶׁשַהְּנִתיָנה ָּכל ָּכ מּוֶעֶטת ְּכֵדי ֶׁש

 יִביןי ֵחְטא ְּבַצֲעָרא ְּבדּוְחָקא ִּביגֹוָנא ֲחׁשִ  ְוָכל ֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְראֵ .]ָּקצּוב ֲאִפּלּו ְּכֵדי ַחֵּיי ָׁשָעההַ 

 ְוִאינּון ֶעֶרב ַרב ִאינּון ].'ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב'ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵהָּמה ֲחׁשּוִבים ' ְּפֵני ַהּדֹור'ִּכי ְּבֵעיֵני ָהֶעֶרב ַרב [, ִּכְכָלִבים

: ֵּפרּוׁש [,ְּדִאינּון ַּדָּיִנין ֵריֵׁשי ַעָּמא א ְיגֹוָנא ְּכָלל ַּגְזָלִנין ָמאֵרי ֹׁשַחדֲעִתיִרין ְּבַׁשְלָוה ְּבֶחְדָווא ְּבָלא ַצֲעָרא ְּבלָ 

ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִי ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִי ' :ְּכַלֵּפיֶהם ָאַמר ַהָּנִביא, ץ ְוַכּדֹוֶמה" ַהּׁשֹוְפִטים בג'ַּדָּיִנין' וֹ א: ִמיִנים' ָהֵעֶרב ַרב ֵהם ב

 ָּבּה ִהְתַּגְּבָרה ְמֹאד ה"תשעְוֵכן ְׁשַנת  .] ָראֵׁשי ַהֶּמְמָׁשָלה ָׂשֵריֶהם ּוְפִקיֵדיֶהם ַהְּגבֹוִהים'ֵריֵׁשי ַעָּמא'ֵהם ַּגם וְ  .'ַבְּתִחָּלהּכְ 

ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ ִּבְׁשַנת , "ֶהם ְמַנֵחםִקים ְוֵאין לָ ת ָהֲעׁשֻ ְוִהֵּנה ִּדְמעַ " )א, קהלת ד(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב , ַּדְחקּות ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

  .ְׁשִביִעית ָיֹבא ְמַנֵחם ְלַנֲחֵמנּו ְּבמֹוָצֵאי ו"תשע

בדניאל(ָּכתּוב  ּהּתָ עִ ת ּבְ ּלַ אֻ ל ּגְ ע עַ ּבַ ְׁש נִ ' הׁשֶ  העָ בּוְּׁש ּבַ  י ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי  ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ַוָּיֶרם" )ז,  

ּוְכַכּלֹות "י ָׁשם " ּוְמָבֵאר ַרִּׁש ".ֵאֶּלהי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם ֹקֶדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל ָהעֹוָלם ּכִ 
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 ְותֹוֶעֶלת ְּגבּוָרה ָוֵאיָל ֵאיָל ְנפֹוָצה ֶׁשָהְיָתה ְיֵדיֶהם ְוֹחֶזק ְּתקּוָמָתם ְּכֶׁשִּתְכֶלה "ַנֵּפץ ַיד ַעם ֹקֶדׁש

, ָמִׁשיחַ  ְוָיֹבא ַהָּצרֹות ֵאּלּו "ִּתְכֶליָנה ":ִלְמֹאד ְׁשָפִלים ֶׁשִּיְהיּו ְגבּוָרָתם ֶׁשִּתְכֶלה ְוַאַחר, ָוָאָנה ָאֶנה ׁשֹוטִלפְ 

. ֵאֶצל ַעם ֹקֶדׁש, ְוָאְזַלת ָיד, ַוֲעִנּיּות, ִׁשְפלּותְורֹוִאים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתֹבא ְּכֶׁשִּתְהֶייָנה  ".ָיד ָאְזַלת ִּכי" ִּכְדָאְמִריָנן

 ֶׁשל ץ"נפ אֹוִתּיֹות ִּתְכֶליָנהְלַרֵּמז ׁשֶ , " ַיד ַעם ֹקֶדׁשַנֵּפץּוְכַכּלֹות " ַהָּכתּוב ֶׁשָּלֵכן אֹוֵמר' ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת'ּוְמָבֵאר ַהֵּסֶפר 

. ָאז ָיֹבא ְזַמן ֵקץ ִּדְבִעָּתּה, "ָאִחי ָימּו ִּכי" ְּכמֹו , ַהְמַסְּמלֹות ֲעִנּיּות,ך"נצפמ ֶׁשל "מָ ְוִתָּׁשֵאְרָנה ַרק אֹוִתּיֹות , ך"נצפמ

"  ֶבן ֹּדדֹו ִיְגָאֶלּנּו' ְוגוֹ ּוָמ ָאִחי ִעּמוֹ " )מז, ויקרא כה(ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב א "ֶאְפַרִים ַקְרִמיִזי שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

  .ֳאֵלנּוֶּבן ָּדִוד ְלגָ  ָיֹבא ָמַהְיינּו ֶׁשַאֲחֵרי 

 ׁשּיֵ ׁשֶ , הרָ וֹ ּתי הַ קֵ סּוּפְ ים מִ אִ צְ וֹ ּיים ׁשֶ זִ מָ ְר הָ ת וְ אוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ת הַ לַ עֲ ת מַ  אֶ חַ ּבֵ ׁשַ מְ יב ּוחִ ְר ה מַ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ מַ אֲ ת מַ ּלַ חִ תְ ּבִ  ן"ּבַ מְ רַ הָ 

ה ּלָ אֻ ּגְ ן הַ יַ נְ ל עִ ן ּכָ כֵ וְ . ּוּלים אֵ נִ יָ נְ ד עִ מֹ לְ  לִ רֶ ּדֶ ת הַ אי זֹ ּכִ , תרֶ חֶ  ַארֶ דֶ א ּבְ ז וְ מֶ רֶ א ּבְ קָ וְ ם ּדַ תָ ת אוֹ רֶ מֶ ה אוֹ רָ וֹ ּתהַ ים ׁשֶ ִר בָ ּדְ 

ה רָ וֹ ּתים ּבַ זִ מָ ד ְר עוֹ ד וְ ים עוֹ ּלִ גַ  מְ נּוָאל ׁשֶ כָ ּכְ .  זוֹ רֶ דֶ ים ּבְ דִ מָ לְ  נִ ּוּלים אֵ נִ יָ נְ י עִ ּכִ , זמֶ רֶ ק ּבְ רַ , הרָ וֹ ּת ּבַ ׁשרָ פֹ  מְ ּוּנינֶ ה אֵ ידָ תִ עֲ הָ 

 רֶ את ּדֶ זֹ ] יםיכִ ִר אֲ א ּתַ קָ וְ או ּדַ לָ וְ [, הּלָ אֻ ּגְ י הַ יכֵ לִ הֲ ם ּתַ ר עִ ּוׁשם קָ לָ עוֹ ה ּבָ רֶ וֹ ּקה ּׁשֶ ל מַ  ּכָ ית אֵ אוֹ ְר הַ לְ , הּלָ אֻ ּגְ י הַ נֵ יְ נְ ל עִ עַ 

 חַ ח לּוּקַ ּיִ  ׁשֶ ה לוֹ נֶ עוֹ ' הוַ , "יתַ ד מָ עַ "' ת הל אֶ אֵ וֹ ק ׁשקּובַ חֲ ׁשֶ  )תהילים ז( ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ יםאִ ן רוֹ כֵ וְ . ּוּלים אֵ נִ יָ נְ ד עִ ּוּמלִ ת ּבְ מֶ אֱ הָ 

 ,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוּפָ ל הַ א עַ "רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . ץּקֵ ת הַ ע אֶ דַ יֵ ן וְ יָ ּוּלמִ ת ּבְ "יף ּבֵ "ּלֶ אַ ת הָ יו אֶ לָ ב עָ ּתֹ כְ יִ וְ 

ן מַ זְ ן ּבִ כֵ לָ , זמֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ּתא מִ ה ּבָ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ יַ נְ ל עִ ּכָ ן ׁשֶ יוָ  ּכֵ ינּורֵ בָ דְ  לִ רָאבֹ מְ ּו. זמֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ד ּתאֹ ם מְ מֵ רוֹ תְ ִת א וְ ּׂשֵ ּנָ א ּתִ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ 

 ּוּלאֵ , "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא ":)תיקונים קכ(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . לאֵ רָ ְׂש ב יִ רֶ קֶ ז ּבְ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ד ּתאֹ א מְ ּׂשֵ נַ תְ תִ ם וְ מֵ רוֹ תְ ה ּתִ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

. דוִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ׁשִ מָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ ,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא"א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .המָ כְ חָ ת לַ אוֹ רָ ּפְ ְר ת ּפַ אוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ 

ה יֵ ְר אַ ר ּוּג "ת" רא"יּגֶ א ׁשֶ "ד שליטׁשֶ אֶ . ל' ג ר"ם הרהׁשֵ ּבְ ' חַ יחוֹ  נִ חַ "יִר מֵ 'ן יוֹ ּלָ גִ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . דוִ ּדָ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ יא  ּגֶ ןכֵ וְ 

 יאּגֶ  הַ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ ימוֹ ּבִ א ׁשֶ "ר שליטפֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"ר הרהאֵ בֵ  ּו.אּיָ ִר טְ מַ יּגִ ת בַ תֵ ז ּבְ מָ ְר  נִ יּגֵ ן כֵ וְ . יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ " הדָ הּויְ 

ל ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ . ןּמָ קַ לְ דִ יו ּכְ לָ עָ ּמֵ ד ׁשֶ וֹ ּסהַ  וְ ׁשרּוּדְ ת הַ רַ תוֹ ר לְ ּבֵ חַ תְ הִ ה לְ לָ עְ מַ ת לְ לוֹ עֲ  לַ אׂשֵ ּנָ יִ , זמֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ת ּתל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

ד וֹ ּסהַ  וְ ׁשרּוּדְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ר הַ הָ הָ  מֵ ׁשָ מְ ז נִ מֶ רֶ הָ וְ , רהָ ל ּמֵ סַ מְ  הַ איָ רַ טֻ , זמֶ רֶ ת הָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  הַ יּגֵ ת וֹ ּיתִ יא אוֹ הִ  ׁשֶ אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ 

ת ד אֶ מֹ לְ ה לִ ּכֶ זְ ּנִ ׁשֶ . ב"ד כמֶ  לָ אהּו, "ָּכל ֶּגיא"ת וֹ ּיתִ י אוֹ רֵ חֲ ת ַאאוֹ ּבָ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ וְ . איָ רַ טֻ י מִ ּגֵ א ן הּוכֵ לָ , יולָ עָ ּמֵ ׁשֶ 

 ר"מָ ּתָ ת וֹ ּיתִ ש אוֹ "ת ב"אּבְ " ֶּגיא"ן כֵ וְ . ד"ימּולִ ת וֹ ּיתִ  אוֹ ד"וֹ יל "ימֶ  ּגִ י"ּגֵ י ּוּלן מִ כֵ וְ . תוֹ ּיתִ ב אוֹ "כים מִ אִ צְ וֹ ּיים ׁשֶ זִ מָ ְר הָ 

ל ים עַ זִ ּמְ רַ מְ הַ , ת"ּכֹ סֻ ּבְ ת וֹ ּיתִ ם אוֹ  הֵ "אׂשֵ ּנָ יִ "ת וֹ ּיתִ י אוֹ רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ וְ . זמֶ רֶ ת הָ רַ תוֹ  ּבְ ׁשּיֵ  ׁשֶ תרוֹ מּוּתְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ 

א בָ ן מּוכֵ וְ . תרוֹ מּוְּת הַ ים וְ פִ ּוּלחִ  הַ רֶ ה דֶ ּטָ ה מַ ּטָ מַ ט לְ ּׁשֵ ּפַ תְ מִ  ּולֵ ר הוֹ אוֹ הָ  ׁשֶ ינּויְ הַ , לֵ  וֹ ׁשרּו ּפֵ יׁשידִ אִ  ּבְ יאּגֵ ן כֵ וְ . דוִ ת ּדָ ּכַ סֻ 

ד י סוֹ ּוּלא גִ  הּויחַ ִׁש י מָ ּוּלּגִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , 1234א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  יחַ ׁשִ מָ ה ּו"ת הויּוּלּגַ תְ הִ א ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"הרהמֵ 

ק לֵ מָ ת עֲ מֶ חֶ לְ ל מִ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ז ּבַ מֶ  רֶ ׁשּיֵ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .1234ר ּפָ סְ ּמִ ים ּבַ זִ מָ ְר ּנִ ים ׁשֶ ִר ּפָ סְ ּמִ הַ 

ת ם אֶ נָ מְ ָא, י"שבת וֹ ּיתִ אוֹ ל ּבָ אֵ רָ ְׂש יִ ם ּבְ חָ לְ ק נִ לֵ מָ עֲ  ׁשֶ ינּויְ  הַ "ֶׁשִבי ִמֶּמּנּו ַוִּיְׁשּבְ ָרֵאל ְּבִיְׂש ַוִּיָּלֶחם " )א, במדבר כא(, לאֵ רָ ְׂש יִ ּבְ 

ה ּזֶ  הַ חַ ּכֹ הַ מֵ ּו, תחַ קַ ל לָ כוֹ  יָ ינוֹ ק אֵ לֵ מָ ז עֲ מֶ רֶ ת הָ רַ תוֹ ת ּבְ וֹ ּיתִ י אוֹ פֵ רּול צֵ ים ׁשֶ ִר עָ  ְׁש א"רלל ת עַ זוֹ ּמְ רַ מְ  הַ ל"ראת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .תוֹ ים אוֹ חִ ּצְ נַ מְ 

 ָאַמר לֹו ,ִׁשיחַ ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ַאְׁשְּכֵחיּה ְלֵאִלָּיהּו ָאַמר ֵליּה ֵאיַמת ַאִּתי מָ  .)סנהדרין צח(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ְוֻכָּלן ,  ּוַמאי ִסיָמֵניּה ָיִתיב ֵּביִני ֲעִנֵּיי סֹוְבֵלי ֳחָלִאים,ְוֵהיָכא ָיִתיב ַאִּפְתָחא ְּדַקְרָּתא. ִזיל ַׁשְּייֵליּה ְלִדיֵדיּה

 ,ָאַזל ְלַגֵּביּה. ָלא ִאיַעַּכְבָנאָאַמר ִּדְלָמא ִמיְּבִעיָנא ּדְ . ָׁשרּו ְוַאִסיֵרי ְּבַחד ִזיְמָנא ְוִאיהּו ָׁשִרי ַחד ְוָאִסיר ַחד

 ָאַמר לֹו , ָאַמר לֹו ְלֵאיַמת ַאִּתי ַמר, ָאַמר לֹו ָׁשלֹום ָעֶלי ַּבר ֵליָוִאי,ָאַמר לֹו ָׁשלֹום ָעֶלי ַרִּבי ּומֹוִרי

יר ִּבי ְּדָאַמר ִלי ַהּיֹום ַאִּתיָנא  ָאַמר לֹו ְׁשקּוֵרי ָקא ַׁשּקִ ,ַאִּתי ְלַגֵּבי ֵאִלָּיהּו ָאַמר לֹו ַמאי ָאַמר ָל. ַהּיֹום
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ַהִּמְסָּפר ׁשֶ ' ַהְּמלּוָכה' ִּכי ַלה'ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון  ."ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו" ָהִכי ָאַמר ָל, ָאַמר ֵליּה. ְוָלא ָאָתא

. י. א' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . לעַ פֹ ה ּבְ רֶ קְ ה יִ  זֶ ה זוֹ נָ ׁשָ ּבְ  ׁשֶ 776 אהּו "ּו"ֹו ִתְׁשָמע"ם ְּבֹקל"ם אִ "ַהּיוֹ " ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

  .יחַ ִׁש מָ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ ע מְ צַ מְ אֶ  ּבָ 'מת אוֹ הָ וְ  "ּו"עמָ ִתׁשְ "ת ּבְ זֶ ּמֶ רֻ  מְ ו"תשעת נַ ְּׁש א ׁשֶ "שליט. פ

ר מַ ָאׁשֶ ) ה" הכנה לזמן חורף תשע27שיעור מספר ' קול הלשון'ניתן לשמוע ב(א "ג שליטְר ּבֶ ְר ּבֶ ילְ יר זִ אִ י מֵ בִ צְ ' צ ר"הגהמֵ י ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ל בחנוכת "אליהו שווי זצ' ר ר"וכן הדברים נאמרו על ידי הג, ל ראש מועצת גדולי התורה באמריקה"ר אברהם פאם זצ"שמע מהג(ים דִ הּוּיע מִ מַ ּׁשָ ׁשֶ 

ר מַ ָאה וְ ָאוֹ ּׁשב הַ רֶ עֶ ט ּבְ "ת תרצנַ ְׁש ב ּבִ "ארהר ּבְ ּבֵ ּדִ ד ׁשֶ "י הְרַמןּסֶ וַ ן נָ חָ לְ ר אֶ "גהַ  מֵ עּומְ ּׁשָ ׁשֶ ) ב"הבית לישיבת זכרון משה בשת תשס

ת יטוֹ מִ ר ׁשְ ׂשֶ  עֶ אּובֹ  יָ יהָ רֶ חֲ ַאוְ , הָארָ ה נוֹ מָ חָ לְ י מִ נֵ פְ ים לִ דִ מְ  עוֹ נּוָא ׁשֶ ׁשדֶ ּקֹ  הַ חַ רּוי ּבְ ּתִ לְ ּבַ קִ : ןוֹ ׁשּלָ ה הַ זֶ ם ּבָ הֶ לָ 

ב ּיָ  חַ יחַ ׁשִ ּמָ  ׁשֶ ּהּתָ עִ ן ּבְ מַ  זְ הּוזֶ ] ה"ת תשענַ ׁשְ ת ּבִ מוֹ ּיְ ּתַ סְ ּמִ ׁשֶ [ת יטוֹ מִ ר ׁשְ ׂשֶ עֶ ר הָ מַ גְ בִ ּו, יחַ ׁשִ ּמָ ה לַ נָ כָ ל הֲ ׁשֶ 

 1335ְּבִגיַמְטִרָּיא ת יטוֹ מִ ר ׁשְ ׂשֶ עֶ א ׁשֶ "י שליטּבִ טּו. ע' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ת יטוֹ מִ ְׁש '  יןכֵ וְ . אבֹ לָ 

ם  עִ ןהֵ ּכֹ יר הַ אִ  מֵ ִיְׂשָרֵאלת ַאבּונְ ל ר ׁשֶ פָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ ּזֶ א ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"יף הרהסִ וֹ הוְ , אלּיֵ נִ ל ּדָ ץ ׁשֶ ּקֵ ר הַ ּפַ סְ מִ 

ר ּבֵ ן ּדִ כֵ ָא' יםּיִ ץ חַ פֵ חָ 'הֶ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ הַ ים מֵ אִ רוֹ וְ . ה"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא גגוֹ מָ ג ּווֹ ּג' יםּיִ ץ חַ פֵ חָ 'ת הֶ ַאבּונְ ן כֵ וְ . יםּלִ ּמִ הַ 

א שאמנם "מנחם ברהום שליט' ג ר"והוסיף הרה .יםדִ דָ ּצְ ל הַ ּכָ ם ְּבִגיַמְטִרָּיא מִ תָ  אוֹ ׁשרוֹ דְ ר לִ ׁשָ פְ אֶ  ׁשֶ ׁשּמָ ה מַ ָאבּוי נְ רֵ בְ ּדִ 

שמיטות ' ויתכן שצריך למנות י, כניעת יפן היתה רק באלול, כניעת גרמניה במלחמת העולם השניה היתה באייר

 בו הפציצו את יפן ז אב"כוכן התאריך . צו אותה בפצצת אטום השניהשיפן נכנעה לאחר שהפציאלול ' אמ

  .בפצצת אטום הראשונה הוא תאריך שאפשר להתייחס אליו בענין הזה

  

ק "חָ צְ ת יִ "דַ קֵ  עֲ ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

  .776א הּו

 ,"ןּכֹ ׁשְ יִ "ה ּזֶ ם הַ לָ עוֹ  ּבָ ".לפָ יו נָ חָ אֶ ל י כָ נֵ ל ּפְ עַ ", "ןּכֹ ְׁש ו יִ יחָ ל אֶ י כָ נֵ ל ּפְ עַ וְ " )ילקוט בראשית עט( ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ ינּוצִ מָ 

 ל"אעֵ מָ ׁשְ יִ ן כֵ וְ . ׁשּמָ  מַ ינּוינֵ עֵ ם לְ ּיֵ קַ תְ ּמִ ׁשֶ , יםמִ ּיָ ית הַ ִר חֲ ל ַאה עַ רָ וֹ ּתק ּבַ סּו ּפָ נּו לָ ׁשּיֵ א ׁשֶ צֵ יוֹ וְ  ".לפָ נָ "א בֹ יד לָ תִ עָ ל לֶ בָ אֲ 

ל ה ׁשֶ עָ ּפָ ְׁש הַ ם הַ ּוּית סִ ל אֶ ּמֵ סַ י מְ ּוּלי מִ ּכִ . ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"מֶ ף לָ "לֶ ן ָא"יִ מ עַ "ן מֶ "י ׁשִ ד"יוֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ 

שמעתי (. ׁש"ירֵ ו "י וָ ם"מֶ ת "יאל חֵ עֵ מָ ְׁש ת יִ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ ר"מוֹ חֲ י ּוּלל מִ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ ה גַ זֶ וְ . ה זוֹ נָ ׁשָ ה ּבְ יֶ הְ ּיִ ׁשֶ אל עֵ מָ ְׁש יִ 

 1036ה ילָ גִ ְר ְּבִגיַמְטִרָּיא אל עֵ מָ ְׁש ת יִ לּוף ּגָ וֹ ּסא ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ ).א"ציון דוד סיבוני שליט' ג ר"רהמה

 ָׂשועֵ  )ד"פ 'דצניעותא סיפרא'( א"ַּבְּגרָ  אבָ מּון כֵ וְ  .5775ל ּבֵ קַ נְ ּו 0705 פּוהָ ת הֶ יף אֶ סִ נוֹ  וְ 5070ד חַ  יַ 4034 ׁשּלָ ׁשֻ מְ בִ ּו

 ְׁשבּו" ְוִיְׁשָמֵעאל ,"ֲאִּביִרים ָּפִרים" ,ׁשֹור ֵעָׂשו ,ַוֲחמֹור ׁשֹור ,ַּכָּידּועַ  ּוְׂשָמאָלא ְיִמיָנא ֵהן ְוִיְׁשָמֵעאל

א ,"ְּבָׂשָרם ֲחמֹוִרים ְּבַׂשר ֲאֶׁשר" ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ְוִאּמוֹ  .ַלֲחמֹור ַהּדֹוֶמה ַעם "ַהֲחמֹור ִעם ֹּפה ָלֶכם  ְוֶׁש

יֹוָחָנן ִמַּנִין ֶׁשְּבִרית ' ָאַמר ר .)מועד קטן יח(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּו ."ַיְחָּדו ּוַבֲחֹמר ְּבׁשֹור ַתֲחֹרש א" ָלֶזה ֶזה ִיְזַּדְּוגּו

ַּנַער ֵנְלָכה ַעד ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוהַ "ֶׁשֶּנֱאַמר , ְּכרּוָתה ַלְּׂשָפַתִים

ר מַ ָא עַ ּוּדה מַ ׁשָ קְ מַ  ארָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ  וְ .ְוִאְסַּתְּייָעא ִמיְּלָתא ְּדַהדּור ַּתְרַוְוייהּו, "ֹּכה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם

ם הָ רָ בְ ַאא ׁשֶ "שליט. ט. ג' ג ר"הרהר אֵ בֵ  ּו,וֹ תוֹ ד אקוֹ עֲ  לַ לֵ א הוֹ ם הּואִ , קחָ צְ ם יִ ב עִ ּוׁשא יָ הּוׁשֶ ים ּבִ ן רַ וֹ ׁשלְ ם ּבִ הָ רָ בְ ַא

ר מוֹ חֲ  לַ ִקּיּוםה יֶ הְ ה יִ "ת תשענַ ד ְׁש ק עַ רַ  וְ ,ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  "הוֶ חֲ ּתַ ׁשְ נִ וְ "ת נַ ְׁש יו ּבִ לָ ב אֵ ּוׁשא יָ הּואל ׁשֶ עֵ מָ ְׁש יִ ז לְ מַ רָ 

ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון . יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא " הבָ ּוׁשנָ וְ "ת בַ ע ּתֵ צַ מְ אֶ א ׁשֶ "שליט ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. רתֵ א יוֹ וְ 

  .776א  הּוק"חָ צְ ת יִ "דַ קֵ עֲ  ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותׁשֶ  'ַהְּמלּוָכה' ִּכי ַלה'

  

  



יד 

  ת"בעזהשי
  אנו שמחים להודיע על פתיחת קו טלפון של סוד החשמל

  0533103534  0583277722קו במחיר שיחה רגילה מספרי הטלפון של ה
  

  3 ואחריו הקש 1גאולה הקש השיעורים בעניני מאגר ל
  להלן רשימת שיעורים בתוך המאגר

   וסולמית0הקש ה תפרוץ מלחמת עולם שלישית               "על נבואת החפץ חיים שבקיץ תשע
   וסולמית1הקש                         מלחמת עולם שלישית     פרוץעל נבואת הינוקא מקרלין שת

   וסולמית2הקש א ליהודים לעלות לארץ                      "ח קנייבסקי שליט"על דברי מרן הגר
   וסולמית3הקש ה        " תשע אב תמוזיעל מלחמת עולם שלישית שיתכן מאד שתתחיל בחודש

   וסולמית4הקש השלישית          במלחמת העולם  ינצלועם ישראלכמה מעל מחלוקת הצדיקים 
   וסולמית5הקש על נפילת מלכות ישמעאל בשנים האחרונות והקשר לגאולה                         
   וסולמית6הקש על התפקיד של מלכות פרס במלחמת העולם השלישית                                

   וסולמית7הקש                                                              ההתגרות של איראן וסעודיהעל 
   וסולמית8הקש על התפקיד של מלכות רוסיה במלחמת העולם השלישית                              

   וסולמית9הקש ל ועל אסונות טבע במלחמת העולם השלישית   "על נבואת רבי אהרון ראטה זצ
   וסולמית10הקש שית                                           על קריסה כלכלית במלחמת העולם השלי

   וסולמית11הקש  מלחמת עולם שלישית        פרוץשתל "ר משומרי אמונים זצ"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"על מרן הגר

   וסולמית15הקש   ה                                                 "על התגלות משיח בתשעה באב תשע
   וסולמית16הקש ש                                                                               "על ארגון דעא

   וסולמית17הקש על מלחמת דתות בין הנצרות לאיסלם שתחל במצרים                               
   וסולמית18הקש ה                                "רמזים במשניות ברכות ושביעית על גאולה בתשע

   וסולמית19הקש על דחקות תלמידי חכמים מהערב רב לפני הגאולה                                  
   וסולמית20                הקש נה הנביא שצד את הלויתן ועל הקשר בין קריסת הכלכלה ביון לי

   וסולמית21                הקש                                         הפיכת מי מערת פמיס לדם     על 
   וסולמית22                הקש  אובאמה שהוא גוג                                                        על 

   וסולמית23           הקש       המשך השיעור הקודם                                                        
   וסולמית24                הקש  הסוד של פצצות אטום                                                        

   וסולמית25                הקש   שנים לחורבן הבית                         1948ה "תשעה באב תשע
   וסולמית26                הקש                                    ץ "ת ובשנת תש"ת תנתחית המתים בש

   וסולמית27                הקש  ו               "בית המקדש השלישי בתאריך של בעתה בשנת תשפ
   וסולמית28                הקש  ה לגאולה         "ההסכם בין אדום לפרס והקשר בין שמיטת תשע

    וסולמית29הקש  "                                                              שו נבעו מצפניואיך נחפשו ע"
    וסולמית30הקש                                     התקרבות המדע לכוכב פלוטו                              

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

  

והוא מוציא ] ו"שאני מכירו כאדם צדיק שאינו משקר ח[א מבני ברק "צבי שליטיצחק בן ' ג ר"רהה
ח קניבסקי "ביא את העלונים למרן הגר הה ונבואת החפץ חיים וכל המסתעף"עלונים להפיץ את קץ תשע

  א שישב כמה דקות וקרא כל מילה ובסיום אמר "שליט
לעלוני סוד החשמל על הגאולה כי הוא א "ח שליט"כאורה זו ממש הסכמה ממרן הגרל אתה יכול להפיץ

   מפרסם את אותם דברים
בקו בטלפון של סוד החשמל בשלוחת גאולה  א"ח שליט"א מה שאמר לו הגר"ג יצחק בן צבי שליט"יתן לשמוע את הרהנ

  0533103534    0583277722  במחיר שיחה רגילהספרי הטלפון להאזנה משיעורים מרבנים שונים



טו 

  ת "בעזהשי
  'סוד החשמל' ספר חדש מבית :שמחתבשורה מ

 022 מהדורה שנייה עם תוספת של 'תורת הרמז'
  עמודים

   דיסק מתנה לכל רוכש ספר:ובנוסף
 גירסא חדשה של תוכנת הגימטריאות המשוכללת 

ך ובששה סדרי " עם תוספת חיפוש בכל התנבעולם
  משנה ועוד ועוד

  
  

  :מה בספר
  ]פורסםמאמר נרחב שרק חלקו [פסוקים כנגד שנים 

  מספר השנים כגימטריא
  מהות תורת הרמז

  יסודות וכללים בחילופי אותיות וגימטריות ועוד
  מאמר חדש נרחב על המספר המסתתר

  מאמר על מילים מסתתרות
  השתלשלות בגשמיות

  דוגמאות אות שניה ושלישית
  ך"מאמרים על השוואות בתנ

  ריםמאמר על משמעות פרשיות פתוחות וסתומות עם צילומים והסב
  ך"מאגר ראשי תבות וסופי תבות ונוטריקון בתנ

   לתורת הרמז נרחב ערכיםמאגר
  ועוד ועוד

  : של התוכנהגירסא החדשהחידושים שנוספו ל
  ך ובששה סדרי משנה"התנחיפוש ראשי תבות וסופי תבות בפסוקי 

  ך ובששה סדרי משנה"התנבפסוקי   ישר והפוךחיפוש אות שניה ושלישית
  ך ובששה סדרי משנה"התנבפסוקי רים חיפוש דילוגים קצ

  חישוב המספר המסתתר
  גימטריא של ניקוד לפי הזהר

  ישר והפוךפסוקי התורה כנגד השנים 
  שיטת הבן איש חי באותיות שלפני
  שיטת ספר הפליאה באותיות שלפני

  ]המתוקן[י "ח לרש"ט ב"חילוף א
  י"ע לפי האר"ס בט"חילוף אח

  ועוד ועוד
  ]50מסובסד במקום [ שקל בלבד 30מחיר מיוחד לרגל ההוצאה הספר יחד עם התוכנה ב

  ניתן לקנות אצל
   026537343     1 קומה 30משפחת פיש רחוב גבעת שאול 

  036188995 פינת רחוב הרב שך 21משפחת פיש רחוב הרב קוטלר 
   שקל19 מחיר משלוח בדואר לכל הארץ 0583209982למשלוחים בארץ ניתן לצלצל 

  

 שקל 15ת המהדורה הקודמת לחדשה במחיר ניתן להחליף א
  30בלבד אך ורק בכתובת משפחת פיש רחוב גבעת שאול 



טז 

  ].הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[ .זעקת השכינה
ועדין לא תיקנו , ועד בכלל, יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם איך

  ?ות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראלבכל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דק

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 , מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו האם
ולהתחיל לכל הפחות עם , ל"ים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חזה שרוצ"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 , ש לא נכנס למדינות שלהם"שהיטלר ימ

  ?אר ספרים שעוסקים בפנימיות התורההזוהר ובש

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

יתן לנו מחסה ושובע ל ש"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 םְלִמְטעַ  ִיְׂשָרֵאל

ם ינָ אֵ  ׁשֶ "יהָ נֶ 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 ִׁש ּמָ הַ 

ן מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ). חייםעל אוצרות' 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 
, גדול פרשה זו תרמוז ענין ,"'ימוך אחיך וגו כי" )כה, ויקרא כה(הקדוש ' אור החיים' הרבנו

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

והודיע הכתוב כי , המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות
'  יגאל הבזהו, א יגאל ממכר אחיוהו', 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 , צלת עם ישראלבמסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות לה

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



יז 

  מדור גלגלים בתורה
  א"שמואל פיש שליט' ג ר"יבר אחי הרהשח', משברי ים גלגל החוזר בתורה'תקציר גלגלים מתוך הספר 

  036188995: ניתן להשיג בטל. בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה

  זית, תבשיל שעורה, שמן להריח
  ]א"ר מרדכי גולדמן שליט"מכתבי הג[

  :הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל

וכך נפסק . ת ושמן להריח ברכת היין קודמתשכשהביאו לפניו יין לשתו] ב"ג ע"ברכות מ[ בית הלל סוברים .א

 ג"וכך פסק בפמ[ה מבארים מטעם שכל ברכת מאכל או משקה קודמת לברכת הריח "והרא א"הרשב. להלכה

 שמסיבה זו נימקו ,ט בלחם חמודות מבאר מפני שהיין חשוב שגורם ברכה לעצמו"אבל התוי. ]ח"ובכה ב"ובמשנ

פ " זהו חשיבותו להיות עדיף על השמן אע,מצע הסעודה מברכים עליושאינו נפטר בברכת המוציא וגם בא' בגמ

 לוומשמע שאפי, שזה דווקא ביין] א"ג סק"רי[ז דייק באליה רבה "ולפי. שמהשמן יש גם הנאת ריח וגם הנאת סיכה

  .כי אין להם מעלה זו,  השמן יקדם להם,תבשיל ממיני דגן או עוגהכגון , ורא מיני מזונותמאכלים שברכתם ב

מבאר מפני שברכת היין ברכה מבוררת ] ו"ז אות כ"רט' וכן ביתר פירוט בפרישה סי' ב אות ב"רי' סי[ הדרישה .ב

 , הן קודמות לשמןורא מיני מזונות וכן ברכת בורא פרי הגפןשדווקא ברכת ב] ר שם"א' עי[ מדוייק זה ולפי. היא

כי הרי זה קיים גם בברכת הבשמים בורא עצי  השמן קודם להם ,ורא פרי האדמה ושהכלובורא פרי העץ אבל ב

  .וגלגלנו מיוסד למהלך זה בלבד. בשמים עשבי בשמים

, ורא פרי העץ קודמת לברכת בורא מיני מזונותג שבדרך כלל ברכת ב" שאע ועוד אחרוניםא"והמג ז" שיטת הט.ג

את סדר הקדימה ' דת הגמכי בפסוק של שבעת המינים שממנו לומ,  זית קודם לתבשיל או עוגת שעורהל זאתבכ

 ורא מיני מזונותואכן להלכה נפסק כדעת החולקים שכל ב. [יותר מאשר השעורה" ארץ"כתוב הזית סמוך למילה 

  ].ז וסיעתו" גלגלנו לפי שיטת הטכל מקוםמ.  אפילו של זיתורא פרי העץקודם לב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ברכת השמן קודמת

   של הזיתלברכת העץ
)(

זית קודם
לשעורה 

לשיטת (
ז "הט

)וסיעתו

  

 או[מי שלפניו לאכילה זיתים ותבשיל שעורה 

וכן עוגיות . גריסי פנינה מלוטשים או חצויים

או גרנולה , או קוואקר, שבולת שועל

וגם שמן , ]כשהפתיתים התבשלו לפני הקלייה

  .על מה יברך תחילה. ריחני להריח בו

 
  

   של השעורה מזונותברכת 
  קודמת לברכת השמן

  
  
וחוזר 
  חלילה
 הגלגל
 

4 

1

2 

3



יח 

  מים לשתות, הדס ושמן להריח

  ]א"ר מרדכי גולדמן שליט"מכתבי הג[

  

  :הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל

 לשמן ודםשמה שמדוייק בדבריו שדווקא יין ק, רוצה לבאר בדעת הלחם חמודות] א"ג סוף סק"רי[ האליה רבה .א

" זכינו לריחו ולסיכתו"מפני ששמן יש לו מעלה ש, ולא שאר משקים היינו דווקא כשרוצה להריח שמן ריחני

אבל שאר מדיפי ריח שאין בהם הנאת סיכה כלפיהם כל מאכל , ח וגם הנאת סיכהשנהנים ממנו גם הנאת הרי

  .וגלגלנו בנוי רק לביאור זה. ומשקה קודמים בברכתם להם

מפני שגוף הצמח קיים ] א"ז י"ע רט"ושו, ג"בית הלל בברכות מ[ ברכת צמח ריחני קודמת לברכת שמן ריחני .ב

  ].במכתםג ובאשכול ו"כ בבה"וכבר כ, ב"ומשנ ה"רא[

". בורא עשבי בשמים" שמן המבושם בעשבי בשמים ברכת". בורא שמן ערב"ברכת הריח של שמן אפרסמון היא . ג

  ".בורא עצי בשמים"המריח בהדס מברך ". בורא עצי בשמים"ואם בישמו בעצי בשמים ברכתו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ]'יסוד ב[ההדס קודם לשמן 

  
  
  
  
  

השמן קודם 
למים למהלך

ר "של הא
  ]'יסוד א[

  

  

  

 ולהריח , ולברך שהכלמי שחפץ לשתות מים

 להריח  וגם, ולברך בורא עצי בשמיםגם הדס

שמן אפרסמון או שמן שבישמו בעשבי 

  .על מה יברך תחילה .בשמים

 

  
  

 ]'יסוד א[והמים קודמים להדס 

  
  
  
  
  

 והגלגל
  חוזר חלילה
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יט 

  שמל לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרנשלח ממערכת סוד הח
א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך "הוראת גדולי ישראל שליטעל פי 

  15326537343 או בפקס מייל חוזר בלבד
  
  המלוכה' ו מאת כי לה" תשע–ה "קישור להורדת ספר על גאולה בתשע

pdf.sod/org.1820sod.www  
  

  ל שהיה משיח בן יוסף"על מרן רבי עובדיה יוסף זצשיעור 
 sharing=usp?view/M3iMjdmNGxHVWRZY11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https 

 
על גילויים חדשים בענין קץ הגאולה והבנה בענין '  בישיבת דרך ה שיעורים2

 השתלשלות העולמות
sharing=usp?view/NGM4MzAtTkJ1p1iU11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/MGs01WWhpWG84ieF11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  

 ע תחתונים"עניין סוד עולמות ביש ב"שיעור בכולל ללימוד סידור הרש
sharing=usp?view/UDg0hNdko2iVzEtX11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  

  

   עמודים המהדורא החדשה1135 קץ הגאולה  סוד החשמל של ספר לחץ כאן להורדה ללא תשלום
sharing=usp?view/jWDJYdTVJUjA1iek11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  

  ג" תשע- ע "לשנים תשקישור להורדת עלוני סוד החשמל 
1722=CategoryID?/il.co.shtaygen.www://http 

  ד" תשעקישור להורדת עלוני סוד החשמל
1890=goryIDCate?/il.co.shtaygen://http&12030=ArticleID&1=Page  

  ה" תשעישור להורדת עלוני סוד החשמלק
1890=CategoryID?/il.co.shtaygen://http&12834=ticleIDAr&1=Page  

  
  קישור לארכיון השיעורים והעלונים

edit/c3NOVnJZX2M0Z3iT11Iej6K5g5B0/d/folder/com.google.docs://https  
   סירטונים400סוד החשמל 

LFD8L0XOPxMOg-UT6B1DFGsTa4Ld4U07PL=list?playlist/mco.youtube.www://https  
   סירטונים37ש ''סידור הרש

P3Bkvw6Lw9yf6VAJ-DFGsRpQM4Ld4U07PL=list?playlist/com.youtube.www://ttpsh  
   סירטונים29ה '' תשע- ב ''יסודות הגאולה בתשע

6C5678BC3EA2C768PL=list?playlist/com.youtube.www://https  
 : שיעורים בקבר דוד המלך עשרארבעהלקישורים 

sharing=usp?edit/cWM0hWdzU3ZiZ3iM11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?edit/XbUk1TXBrMU6iMFp11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?edit/iUXNWSjBQbmtNWGs11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?edit/s2WkpNQVYtV0iWGU11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/PWkE5VSNVdhcW0iR11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https 
sharing=usp?view/OUtSaHlvWFE1iZHN11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/k1Hd5QU2ibFJDMVB11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/aMENMeGM01iZjlMa11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  

sharing=usp?view/dPUmQydlk3iZjZGY11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/xRGc4BekFNNG1iZS11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/E0MzRtV5iTmRIQkh11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/clk5ibXNMQTctLWQ11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/VVBXaDhzRms3I2iV11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  
sharing=usp?view/YzBXOFE93Nk4idEY11Iej6K5g5B0/d/file/com.google.drive://https  

  
 םודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבינ

  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
fish@neto.net.il0573109982:  טל 


