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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים

  

  .גאולההת ענת שהא ת ה"תשע תשעה באב 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"כמד

  .סרַ ס הָ יטּוטִ  ׁשֶ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ל ּבֵ ז עַ ּמֵ רַ ס מְ רוֹ יטְ טִ 

ָּכ ,  ִּדְכֵׁשם ֶׁשָהַאְרֵיה ַצר ֵמֲאחֹוָריו ְוָרָחב ִמְּלָפָניו.ֲאִריֵאל ְּדָלֵכן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא )ב, במדבר ח(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְוַהֵהיָכל ַצר  )ז, מידות ד(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ַּבחּוץַהַחּלֹונֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ָצִרים ִמִּבְפִנים ּוְרָחִבים מִ 

 )ט, בראשית מט(ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדָלֵכן ַהַּמְלכּות ִנְמְׁשָלה ְלַאְרֵיה. ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמְּלָפָניו ְודֹוֶמה ַלֲאִרי

עירובין ( ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא .ֶׁשְרָחָבה ִמְּלַמָּטה ּוְקָצָרה ִמְלַמְעָלה, ִחיַנת ִאָּׁשהְּדַהַּמְלכּות ִהיא ּבְ , "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה"

  ְוֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשְּבֵבית . ָלֵכן ַהַּמְלכּות ִנְמְׁשָלה לוֹ . ֵיׁש ָּבַאְרֵיה,  ּוְבִחיָנה זֹו ֶׁשל ַצר ְּבַצד ֶאָחד ְוָרָחב ְּבַצד ֶאָחד:)יח

  .ְּדָׁשם ִנְמֵצאת ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְּדֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְּבִחיַנת ַאְרֵיה,  ָהיּו ַהַחּלֹונֹות ְוַהֵהיָכל ַצר ְוָרָחבַהִּמְקָּדׁש  

ְּלַמָּטה ׁשֶ , ְוִהיא ִמְּלַמָּטה ְרָחָבה ְמֹאד, ֵיׁש ֶׁשאֹוְמִרים ּתֹוָרה ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה )רעט( 'ן"ּקּוֵטי מֹוָהרלִ 'ּבְ 

ְוהֹוֵל ּוְמַקֵּצר ְועֹוֶלה ַעד ֶׁשְּלַמְעָלה , ַמְרִחיִבין ַהָּדָבר ּוַמְגִּדיִלין אֹותֹו ְמֹאד ּוְלַמְעָלה הּוא ָקָצר

א ִנְׁשָאר ִמֶּמָּנה ְּכלּום, ַמְעָלה הּוא ָקָצר ְמֹאד ְמֹאד ה ַרק ְמַעט ְמַעט ִּכי ְּבַוַּדאי ֵיׁש ָׁשם ֵאיזֶ , ִּכי ְלַמְעָלה 

, ְוָׁשם ְלַמְעָלה ִהיא ְרָחָבה ְמֹאד ְמֹאד, ֲאָבל ֵיׁש ְלֵהֶפ ֶׁשאֹוְמִרים ּתֹוָרה ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה. ִניצֹוץ ַהָּקדֹוׁש

, ְוִהיא ַרק ְמַעט ְמַעט ְלַמָּטה. ַעד ֶׁשְּלַמָּטה ִהיא ְקָצָרה ְמֹאד, ְוָכל ַמה ֶּׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ִמְתַקֶּצֶרת ְויֹוֶרֶדת

  יא ה הִ ּטָ מַ לְ ּמִ ה ׁשֶ רָ וֹ ים ּתִר מְ ן אוֹ כֵ ת לָ כּולְ ּמַ הַ ם מֵ ׁשָ ְר ּׁשָ  ׁשֶ ׁשּיֵ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  .ֲאָבל ְלַמְעָלה ִהיא ְרָחָבה ְמֹאד

  .הלָ עְ מַ לְ ה מִ בָ חָ ְר ה ּוּטָ מַ ּלְ ה מִ רָ צָ  קְ ֶׁשָּלֶהםה רָ וֹ ּתן הַ כֵ ד לָ סוֹ יְ הַ ם מֵ ׁשָ ְר ּׁשָ  ׁשֶ ׁשיֵ וְ , הרָ צָ ה קְ לָ עְ מַ לְ ה ּובָ חָ ְר   

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכמֹוִציא , ַרִּבי יֹוֵסי ְמַטֵּמא. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּבר ָצדֹוק ְמַטֵהר, ִטיְטרֹוס )ו, כלים ב(ִּמְׁשָנה ּבַ 

א ֶנֶקב  ְּכִלי ֶׁשהּוא ְמנָֻּקב ִמְלַמָּטה ְנָקִבים ַהְרֵּבה ּדַ :יְטרֹוסטִ  ארָ נּוטְ ְר ּבַ ר הַ אֵ בָ מְ ּו. ְפרּוטֹות ִּקים ִּכְמ

א ּכּוׁש ְּדַהְיינּו ֶּפֶל ֶׁשַהָּנִׁשים טֹוֹות ּבוֹ  ּוְכֶׁשְּמַמְּלִאים אֹותֹו ַמִים ְוָאָדם . ַמַחט ּוִמְלַמְעָלה ֶנֶקב ֶאָחד ִּכְמ

ט ּבֹו ָהרּוַח ֵאין ִטָּפה ַאַחת יֹוֵצאת ִמן א ִיְׁש ,  ַהְּנָקִבים ַּדִּקים ֶׁשְּלַמָּטהֵמִׂשים ֶאְצָּבעֹו ַבֶּנֶקב ִמְלַמְעָלה ֶׁש

ס יטּוטִ  ׁשֶ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ל ּבֵ ז עַ ּמֵ רַ מְ ס רוֹ יטְ ּטִ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"ר הרהאֵ בֵ ּו. ּוְכֶׁשֵּמִסיר ֶאְצָּבעֹו ַהַּמִים יֹוְצִאים

 ׁשּדָ ְק ּמִ ית הַ בֵ ה לְ מֶ א דוֹ הּו, ינִ ד ׁשֵ ּצַ ים מִ בִ חָ ים ְר חִ תָ פְ ּו, ֶאָחדד ּצַ ים מִ ִר  צָ ְּפָתִחים ׁשה יֵ י זֶ לִ כְ ּלִ ן ׁשֶ יוָ ר ּכֵ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ . סרַ הָ 

  י טֵ ל חּוז עַ ּמֵ רַ לְ , ינִ ד ׁשֵ ּצַ ים מִ ּקִ ים ּדַ בִ קָ נְ  ּבִ יעַ ּפִ ְׁש מַ ּו, דחָ ד אֶ ּצַ ים מִ טִ  חּווֹ ים ּבוִ וֹ ּט ׁשֶ לֶ ת ּפֶ ינַ חִ א ּבְ ן הּוכֵ לָ וְ , ילעֵ לְ דִ ּכְ 

  .םלָ עוֹ ל הָ כָ  לְ יעַ ּפִ ְׁש הַ  לְ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ים ּבְ ִר בְ עוֹ ל ׁשֶ מַ ְׁש חַ הַ   

 )ה"ו פ"א ש"ח( 'ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה' רפֶ  מּוָבא ְּבסֵ "ַעל ַהר ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו בוֹ " )איכה ה יח(

מּוָבא 

א בָ מּו

 ינּוצִ מָ 

ָּכתּוב 



ב 

 ַהְּקֻדָּׁשה ַצד ֶאת  ֶׁשְּמַסְּמִליםָזָנב ַלֲאָריֹות ִלְהיֹות ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֶׁשָעִדיף, ֶׁשּׁשּוָעל ְמַרֵּמז ַעל ְּתִחַּלת קֹוַמת ָהַרע ָּבעֹוָלם

א ִלְהיֹות  ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה ַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה 'ֲחנָֻּכהי ַמֲאְמרֵ 'ֵּבַאְרנּו ּבְ ,  ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַצד ָהָרעֹראׁש ַלּׁשּוָעִלים ְו

, ָּכ ַּבְּלֻעַּמת ֶזה ַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשָּלֶהם ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקִלָּפה, ַבע ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודֶׁשַּבַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ׁשֶ 

ָלֵכן ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן ִנְכְנסּו , ִנְרֶאה ְּדׁשּוָעל ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ַּבְּקִלָּפה ַׁשָּי ִלְבִחיַנת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

 ֶאת ת ֶׁשְּמַסֶּמלֶ אֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשּוָעלְוֵכן , ׁשּוָעִלים ִלְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ְּדֵהם ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ַהִּמְסָּפר ֶׁשַבע ֶׁשָהָיה ַּבִּמְקָּדׁש

ֻׁשָעִלים " ) טו, בש"שה (בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ְלַיִין ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ּכְ ְוֵכן ָמִצינּו ֶקֶׁשר ֵּבין ׁשּוָעל , ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

ְוֶאֶרץ זֹו ָהְיָתה ְּבַנֲחַלת ִּבְנָיִמין , )א יג ז"ש' ע( "ֶאֶרץ ׁשּוָעל"ְוֵכן ָמִצינּו ֶאֶרץ ֶׁשִּנְקֵראת , "ְקַטִּנים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

ֻׁשָעִלים " ֶׁשַהִּמְצִרים ִנְמְׁשלּו ְלׁשּוָעִלים ַּבָּכתּוב ) א,ר כב"שמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹודֶׁשַּׁשָּי ִלְבִחיַנת 

, ִּדְקִלָּפה ַּבְיסֹודֶׁשַהִּמְצִרים ַׁשָּיִכים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ָהֲעָטָרה ׁשֶ ' ַחְׁשַמל ָּדם' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר "ְקַטִּנים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים

' ַחְׁשַמל ָּדם'ְוֵהֵבאנּו ְּבַמֲאַמר " ַהְּכָרִמים ִמְׁשעֹול" ֶׁשּׁשּוָעל הּוא ִמְּלׁשֹון ֶּדֶר ְּכמֹו 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל' רפֶ ְוֵכן מּוָבא ְּבסֵ 

, םיִ לַ גְ רַ י הָ ר מֵ וֹ ּנא צִ  הּו"יםמִ רָ ּכְ ל הַ עוֹ ׁשְ מִ " ׁשֶ :)בלק רט(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . ל ֶׁשֶּדֶר ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד"ֵמָהֲאִריזַ 

א "ן שליטמַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . הם זֶ קוֹ ם מָ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ ם הִ עָ לְ ן ּבִ כֵ לָ , תוֹ ּפלִ ּקְ  לַ יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ 

ְורֹוִאים ֶׁשַהּׁשּוָעל , ֳחָדִׁשים ְלִׁשָּׁשה ֶׁשַהּׁשּוָעל מֹוִליד .)בכורות ח( ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּו.יםלִ עָ ּוׁשת וֹ ּיתִ  אוֹ "לעוֹ ׁשְ מִ "ׁשֶ 

ף סֵ וֹ ּי ׁשֶ )לא, בראשית מז(י "ִּׁש רַ  ּבְ ינּוצִ ּמָ  ׁשֶ א"שליטד לְ וֹ ה ּגדָ הּויְ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ַמְׁשִּפיַע ְּבִמְסָּפר ֵׁשׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד

יד גִ  סָ יּהנֵ ידְ עִ א ּבְ לָ עֲ ּתַ ת ינַ חִ בְ  ּבִ ה לוֹ וָ חֲ ּתַ ְׁש ב הִ קֹ עֲ ן יַ כֵ לָ וְ , לעָ ּוׁשל לְ ׁשַ מְ ה נִ ּפָ לִ ּקְ ד הַ צַ  לְ יעַ ּפִ ְׁש הִ ם וְ יִ רַ צְ מִ  ּבְ לַ ּמָ ׁשֶ ד ּכְ סוֹ יְ הַ 

 יתּבֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יםּתִ ׁשְ לִ ּפְ  ןכֵ וְ , יםלִ עָ ׁשֻ  תוֹ ּיתִ אוֹ  ׁשיֵ  אלעֵ מָ ְׁש יִ ּבְ ׁשֶ  א"שליט אןהַ ּדֶ  דוִ ּדָ  'ר ג"הרהמֵ  יּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  . .יּהלֵ 

   ָהָיה ינּוַמֲחַמּדֵ  ְוָכל" )י ,סד 'ישעי( ,ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  ןּבַ ְר חֻ  לעַ  רּבֵ דַ מְ הַ  בתּוּכָ ּבַ  זמָ ְר נִ  םהֶ ּלָ ׁשֶ  יאבִ ּנָ הַ  םׁשֵ  ןכֵ  וְ .ׁשּדָ קְ ּמִ הַ 

  .ה"תשע'העם המילים והכולל בגימטריא " וֹ בכּו ּלְ הִ ּוָעִלים ׁשָּׁשֵמם ׁשֶ ּיֹון צִ ר הַ ל עַ "ת "וכן הר". ְלָחְרָּבה  

ה ּׁשָ דֻ ּקְ הַ ן ׁשֶ יוָ ר ּכֵ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ  וְ ,לתֶ וֹ ּכְּבִגיַמְטִרָּיא  "יםלִ עָ ּוׁש"א ׁשֶ "י שליטנִ מָ חְ  נַ הּוּיָ לִ אֵ ' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

, לתֶ וֹ ּכם הַ קוֹ ל מְ א עַ  הּו" בוֹ כּוּלְ ים הִ לִ עָ ּוׁש"ר ׁשֶ עַ ּצַ ר הַ ּקַ ן עִ כֵ לָ , יבִ רָ עֲ ּמַ ל הַ תֶ וֹ ּכיא ּבַ  הִ ׁשּדָ קְ ּמִ ם הַ קוֹ מְ ה ּבִ רָ אֲ ְׁש ּנִ ׁשֶ 

ֻׁשָעִלים ְקַטִּנים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים ּוְכָרֵמינּו " ) טו, בש"שה (בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ  ּכְ .יםמִ רָ ים ּכְ לִ ּבְ חַ מְ ים הַ לִ עָ ּוּׁשי הַ לֵ גְ רַ ס מֵ מַ ְר ּנִ ׁשֶ 

 ַעל ַהְׁשָרַאת יִׁש מְ מַ ָּכתּוב  הַ " בוֹ כּוּלְ ים הִ לִ עָ ּוׁש"י רֵ חֲ ד ַאּיָ ן מִ כֵ לָ וְ  ".רדַ מָ סְ "ת ּבִ זֶ מֶ ְר נִ  מ"סת הַ יזַ חִ ן אֲ כֵ  וְ ."ְסָמַדר

. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ל"תֶ וֹ ּכת "ר ,"דֹורוָ ֹדר לְ ְסֲא ּכִ ֵׁשב ּתֵ ה ְלעֹוָלם " ַאָּתה הוי)יט, איכה ה( ,ןּבָ ְר חֻ י הַ רֵ חֲ ַאַהְּׁשִכיָנה 

   ינּויְ הַ , םיִ וֹ ּג לַ לעַ ׁשַ ף יר ַאזִ חֲ הַ ר לְ סּוָאל ׁשֶ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ ל אֶ ים עַ ִר מְ אוֹ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ , םסִ ְר דֹ ת וֹ ּיתִ  אוֹ "רדַ מָ סְ " ׁשֶ א"שליט

  .היזָ חִ  אֲ לעָ ּוּׁשת לַ תֵ א לָ   

 ּהינָ ֶתל ַהַּמֲעָרִבי ּוִבְפָרט יֹוִנים ְלָבנֹות ְלַרֵּמז ַעל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשאֵ  ָּתִמיד יֹוִנים ַּבּכֹ ןנָ ְּדָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֶּיְׁש 

, היקָ ּתִ עַ יר הָ עִ ב הָ ׁשַ וֹ א ּת"שליטן זֶ יְ ם ַאהָ רָ בְ ַא' ם רְׁש ּבְ ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי . ָזָזה ִמָּמקֹום ֶזה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת יֹוָנה

ְוֵכן . יּוא הָ ט עַ מְ ים ּכִ נִ ם יוֹ ּגַ , לתֶ וֹ ּכים ּבַ דִ הּו יְ יּוא הָ ׁשֶ ח ּכְ "ד תשכח עַ "ים תשנִ ּׁשָ ּבַ ׁשֶ   לוֹ רּוּפְ ים סִ ּיִ בִ ְר עַ ים הָ בִ ׁשָ וֹ ּתהַ ׁשֶ 

ר ְמקֹומֹות ֶׁשֵאין ָהרּוַח ֻמְרֶּגֶׁשת ִּבְׁשָאּכְ ֲאִפּלּו ְּבָיִמים ַחִּמים , ָׁשַמְעִּתי ֵמַאְנֵׁשי ַהֹּכֶתל ֶׁשַּבֹּכֶתל ָּתִמיד ֻמְרֶּגֶׁשת ְנִׁשיַבת רּוחַ 

 ֶׁשָהרּוַח ַהַּגְׁשִמית ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהרּוַח ָהרּוָחִנית ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל 'ּוְמֹבָאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר. ְּכָלל

ים ָּדָבר ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֵּיׁש ְוֵכיָון ֶׁשַּבֹּכֶתל ֵיׁש ָּתִמיד רּוחֹות רּוָחִנּיִ . תפוֹ ים עוֹ אִ רָ קְ נִ  וְ ֶׁשִּנְקָרִאים רּוחֹות

ת אוֹ ם ּבָ לָ עוֹ ּבָ ת ׁשֶ חוֹ רּול הָ כָ וְ  )יז' א(א רָ נּוטְ ְר ּבַ ב מִ "רעהָ מֵ ' ןוֹ ּיי צִ כֵ ְר ּדַ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ  וְ .ָּתִמיד רּוַח ַּגְׁשִמית

, תכֶ לֶ  לָ חַ רּוה הָ ּמָ ה ׁשָ צֶ ְר ר ּתִ ׁשֶ ם אֲ קוֹ ּמָ ל הַ  אֶ לֵ ם ּתֵ רֶ טֶ  ּבְ חַ ל רּוי כָ ים ּכִ ִר מְ אוֹ וְ , םיִ לַ ׁשָ ירּות ּבִ בוֹ ׁשְ נוֹ וְ 

ן כֵ וְ 

ִנְרֶאה 



ג 

ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ה מִ זֶ , יתנִ חָ רּו הָ חַ רּואת הָ צֵ מְ ם נִ ּׁשָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  .םיִ לַ ׁשָ ירּוּבִ ' הת לַ ווֹ חֲ ּתַ ׁשְ הִ ה לְ ָאּבָ 

  , הלָ דוֹ  ּגְ חַ א רּוצֵ יוֹ ה לָ ּפֵ כְ ּמַ ת הַ רַ עָ ל מְ ח ׁשֶ תַ ּפֶ ּבַ י ׁשֶ "גא רפֶ  ְּבֵׁשם סֵ 'ִמְדַרׁש ָאבֹות'ָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן מּו. יתמִ ְׁש  ּגַ חַ  רּוׁשּיֵ ׁשֶ 

  .ןדֶ ן עֵ ל ּגַ ל ׁשֶ מַ ְׁש חַ ח הַ תַ א ּפֶ צָ מְ ם נִ ּׁשָ ׁשֶ ' ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו  

יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע " )יד, ש ב"שה(ב תּוּכָ ל הַ א עַ "ין שליטִר פְ ה סַ מֹ ק ׁשְ חָ צְ יִ ' רא נָ ְר אמַ ּקָ ר מִ "מוֹ דְ ַאהָ י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ת וֹ ּיימִ נִ ּפְ ת הַ וֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ לָ  וְ ,"ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ",לתֶ ּכֹ י הַ נֵ בְ ין ַאת ּבֵ אוֹ צָ מְ ּנִ  ׁשֶ יםנִ וֹ ּיל הַ ז עַ ּמֵ רַ ּמְ  ׁשֶ "ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה

ל  ׁשֶ ׁשֵ מְ א הֶ ה הּוּזֶ ק הַ סּוּפָ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ כְ ּו. 'ם הׁשֵ ל ת עַ זוֹ ּמְ רַ ץ מְ חּוּבַ  ׁשֶ י"ית וֹ ּיִת אוֹ הָ וְ , לתֶ וֹ ּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא "יֹוָנתִ י"ּבְ 

נֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחרַ  "לתֶ ּכֹ ל הַ ר עַ ּבֵ דַ מְ ק הַ סּוּפָ הַ   ּוְמֻרָּמז ַּבֹּזַהר ".ִּכיםִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲח

   ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהְׁשָרַאת ל"ּכֹותֶ ְוֵכן  .םיִ לַ ׁשָ רּו יְ זוֹ " עלַ ּסֶ י הַ וֵ גְ חַ ּבְ ", לאֵ רָ ׂשְ ת יִ סֶ נֶ  ּכְ זוֹ " יתִ נָ יוֹ " :)לך לך פד(

   ".ַחתָל ְותַ "ּוְבֹאֶפן ַאֵחר " ְחֶסהּתֶ ָנָפיו ּכְ ַתַחת וְ  לָ  ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶס ")ד, תהילים צא(, ַהְּׁשִכיָנה ֶּדֶר ְּבִחיַנת ְּכָנַפִים  

ים אִ  רוֹ .ָּדא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא" ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ", ָּדא ַצִּדיק" ְיֵפה נֹוף" .)קל תיקונים(ְּבֹזַהר ָחָדׁש 

נֹוף י ַעל ַהָּכתּוב ָׁשם ֶׁשּנֹוף הּוא ִמְּלׁשֹון " ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש .דסוֹ יְ  הַ תל אֶ ּמֵ סַ ף מְ י נוֹ ּכִ , ףא נוֹ רָ קְ  נִ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ ׁשֶ 

 ש"שיה(ת " ְּבלקןּיֵ ְועַ . ַּכָּלה ַהִּנְקֵראת ִניְנֵפיי ָׁשם ֶׁשּנֹוף ִמְּלׁשֹון "ְועֹוד ֵּפרּוׁש מּוָבא ְּבַרִּׁש . ֶׁשְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודן ֶׁשל ִאילָ 

ל ר עַ ּבֵ דַ מְ ב הַ תּוּכָ  ּבַ ְמֻרָּמזף "נוֹ ן כֵ  וְ .'ה ַהַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ֹּכלֶּמֶזת ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא  ֶׁשַּכָּלה ְמרַ .)יב

ת "סף "נוֹ ן כֵ וְ . אֹוִתּיֹות' זִדּלּוג ּבְ " ה" הויּתָ לְ עַ ּפָ  ּתְ בְ ִׁש ן לְ וֹ כ מָ תְ לָ חֲ נַ ר הַ  ּבְ מוֹ עֵ ּטָ תִ  וְ מוֹ אֵ בִ ּתְ  ")יז, שמות טו( ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

   ףסֵ ת יוֹ א אֶ רָ קְ ּיִ וַ  ")יד, שם מא(ב תּוּכָ ת הַ "ן סכֵ וְ ". ויינָ עֵ  ּבְ ן חֵ ףסֵ א יוֹ צָ מְ ּיִ וַ  ")ד, בראשית לט(ד סוֹ יְ י הַ פִ ל יוֹ ז עַ ּמֵ רַ מְ ב הַ תּוּכָ הַ 

  .ם"ׁשֶ ּגֶ ע "ס בט"אח ּבְ ף"נוֹ ן כֵ וְ ". רוֹ ּב הַ ן מִ ּוהיצֻ ִר יְ וַ   

ית בֵ ּבְ ן כֵ לָ וְ . הפָ נָ ן הֲ וֹ ׁשּלְ ם מִ גַ וְ , ילעֵ לְ דִ ה ּכְ ּלָ כַ ן וְ ילָ ל אִ ף ׁשֶ  נוֹ מוֹ י ּכְ פִ ן יוֹ וֹ ׁשּלְ מִ ; תוֹ ּיעֻ מָ ְׁש י מַ ּתֵ  ְׁש ׁשף יֵ נוֹ לְ ּדִ 

י ִּת מִ אֲ י הָ פִ וֹ ּיא הַ צָ מְ ים נִ נִ פְ  ּבִ ֵבית ַהִּמְקָּדׁשּבְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ץ לְ חּוּבַ ים מִ בִ חָ ְר ים ּונִ פְ ים ּבִ ִר ת צָ נוֹ לוֹ חֲ  הַ יּו הָ ַהִּמְקָּדׁש

 :)אמור לט(ת "לקא ּבְ בָ ּוּמה ּכַ פָ נָ ן הֲ יַ נְ  עִ ֵבית ַהִּמְקָּדׁשה ּבְ יָ ן הָ כֵ וְ . הצָ חּוא הַ ה וְ ימָ נִ ת ּפְ יוֹ הְ ה לִ יכָ ִר ת צְ לּוּכְ ּתַ סְ הִ הַ וְ 

ה יכָ ִׁש מְ ּמַ ן ׁשֶ ּבָ ְר ּקָ ת הַ ַאלָ עֲ הַ ּבְ  ׁשֶ ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתאת הָ ל אֶ ּמֵ סַ מְ , ידִר מוֹ ה ּולֶ עֲ יא מַ בִ מֵ  ּוילִ ן מוֹ ּבָ ְר ּקָ  ּבַ ּוׂשעָ ה ׁשֶ פָ נּוּתְ הַ ׁשֶ 

ן כֵ וְ . הפָ נּוה ּתְ לָ ּמִ ע הַ צַ מְ אֶ  ּבְ ְמֻרָּמז נֹוףן כֵ וְ . ףת נוֹ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוד ׁשֶ סוֹ יְ  הַ רֶ ה ּדֶ ׂשָ עֲ ה נַ זֶ וְ , איּלָ עֵ ִאְתָערּוָתא ִּדלְ ע ּבְ פַ ּׁשֶ ת הַ אֶ 

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֹּכֲהִנים  ,ם"ינִ הֲ ּכֹ ת "ר" ץרֶ ָאהָ ל ּכָ  ׂשוֹ ׂשמְ ף וֹ נה פֵ יְ  ")ג, תהילים מח(ב תּוּכָ הַ  ׁשֶ )קאמרנא(' יםּיִ י חַ ִר ּפְ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ר ַאה תֹ פֵ ף יְ סֵ י יוֹ הִ יְ וַ " )ו, בראשית לט(ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ י ּכְ פִ ל יוֹ ן ׁשֶ יָ נְ עִ ְוֵכן ֵאֶצל יֹוֵסף ַהְיסֹוד ָמִצינּו . ֵהם ַהּנֹוף ֶׁשָהָיה ַּבִּמְקָּדׁש

  ס "אח ּבְ ף"נוֹ ן כֵ וְ . 'קדֶ ח צֶ מַ ּצֶ 'א ּבַ בָ ּוּמּכַ , יפִ  יוֹ וֹ  ּבׁשא יֵ ילָ ּמֵ מִ  ּוַהְּגָוִניםל ת ּכָ  אֶ וֹ  ּבׁשּיֵ ד ׁשֶ סוֹ יְ א הַ ף הּוסֵ יוֹ ּדְ . "האֶ ְר ה מַ יפֵ וִ 

   .ם"ׁשֶ ּגֶ ע "בט  

 הלָ עְ מַ ּלְ מִ ּו הלָ עְ מַ לְ  הּטָ מַ ּלְ מִ  ידִר מוֹ ּו הלֶ עֲ ּמַ ׁשֶ  ילִ כְ לִ  ףנוֹ מָ  םּׁשֵ הַ  ִמּיּותַּבַּגְׁש  ִהְׁשַּתְלֵׁשלּדְ  ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר

 ארָ קְ ּנִ ׁשֶ  ַהְיסֹוד ְּפֻעַּלת לעַ  זּמֵ רַ מְ  יםּיִ מִ ְׁש ּגַ  יםטִ חּו רֶ ּדֶ  לעֵ וֹ ּפׁשֶ  הזֶ  ילִ כְ ּדִ . םּלָ סֻ ּבְ  יולָ ים אֵ לִ עוֹ וְ , הּטָ מַ לְ 

   .'כּווְ  בחָ ְר ּמֶ הַ  לּכָ  לעַ  הלָ עְ מַ ּלְ מִ  יףקִ ְׁש מַ ּו ּהַ בֹ ּגָ  אהּוׁשֶ  הזֶ  ילִ כְ ּבִ  יפִ יוֹ  תינַ חִ ּבְ  ׁשיֵ  ןכֵ וְ  .יםטִ חּו רֶ ּדֶ  ידִר מוֹ ּו הלֶ עֲ ּמַ ׁשֶ  ,ףנוֹ 

  ].'ְׁשַמל ׁשֹוָפרחַ ' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת תלֶ ּמֶ סַ מְ הַ  'ד תאוֹ  תרַ צּו לּואֵ  יםפִ נוֹ ּמְ ּבִ  הלָ ְׁש לְ ּתַ ְׁש הִ  ןכֵ וְ   

ָהיּו קֹוִרין ְלַכָּלה , ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ִלְתחּום ַקן ִנְׁשַרָייא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש .)ה כו"ר(א רָ מָ ּגְ ּבַ 

אן ּכָ ד מִ מֵ ל לוֹ " זציבִׁש יָ לְ ש אֶ "גריהַ לְ ' תרוֹ עָ הֶ 'ר פֶ סֵ בְ ּו".  ָהָאֶרץלְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ  ",ַמאי ְקָרָאּה, ִניְנֵפי

יא הִ  ׁשֶ ינּויְ הַ , יפִ ינְ נִ ה ּלָ ל ּכַ כָ א לְ רֹ קְ ר לִ ּתָ ּמֻ ה ׁשֶ יטָ ִּׁש  הַ מוֹ ת ּכְ קֶ סֶ וֹ א ּפרָ מָ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ י רוֹ ּכִ . םלוֹ י ׁשָ כֵ ְר י ּדַ נֵ ּפְ ר מִ ּקֵ ׁשַ ר לְ ּתָ ּמֻ ׁשֶ 

ד חָ ל אֶ כָ ים לְ אִ ְר וֹ ּקת ׁשֶ וֹ ּיסִ נֵ י ּכְ ּתֵ י ּבָ אֵ ּבָ ל ּגַ ת עַ כּואן זְ ּכָ ד מִ ּמֵ א לִ "יין שליטטֵ רְׁש ּבֶ ילְ ק זִ חָ צְ ר יִ "גהַ וְ . םלוֹ י ׁשָ כֵ ְר י ּדַ נֵ ּפְ מִ , הפָ יָ 

ן כֵ וְ 

ָמִצינּו 

 האֶ ְר נִ 

 ַּבַּמֲאָמר[

 ינּוצִ מָ 



ד 

  ל ת ּכָ מֶ אֱ י ּבֶ ּכִ . ארָ מָ ּגְ הַ ה מֵ 'יָ ָאין ְר אֵ , יםמִ עָ ה טְ ּמָ ּכַ ד מִ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ף מְ וֹ ּנ ׁשֶ ינּורֵ בָ י ּדְ פִ לְ ּו. םלוֹ י ׁשָ כֵ ְר י ּדַ נֵ ּפְ מִ , ברַ הָ ם ׁשֵ ּבְ 

  .ע"וצ, ףא נוֹ רָ קְ ּנִ ד ׁשֶ סוֹ יְ  לַ ּהתָ רּוְּׁש קַ תְ ד הִ ּצַ  מִ ,"ףה נוֹ פֵ יְ "יא ה הִ ּלָ ּכַ   

ְּדִמְׁשָּכן מֹוֵׁש ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהִּמְׁשָּכן ֶׁשְּלַמְעָלה , ַהְמָׁשָכה הּוא ִמְּלׁשֹון ִּמְׁשָּכן ׁשֶ )כא ,לא מותש(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְּדַהַּצִּדיק ְוַהִּמְׁשָּכן מֹוְׁשִכים ֶאת ,  ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא ְּבִחיַנת ִמְׁשָּכן)'ע 'סי קמא מהדורה( 'ן"י מוהרִלּקּוטֵ 'ְוַעֵּין ּבְ . ָלעֹוָלם

ָרה ֶׁשִּנְמְסָרה לֹו ּתוֹ  )יח ,לא שמות(י ַעל ַמַּתן ּתֹוָרה "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש . ַהְּׁשִכיָנה ְלַמָּטה ּוֵמֶהם ִנְמָׁש ַהֶּׁשַפע ָלעֹוָלם

  יֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּכַכָּלה  )א ,ז במדבר(י ַּגם ַּבִּמְׁשָּכן "ֹזאת ָמִצינּו ְּבַרִּׁש ּכָ  ְוָלׁשֹון ְּבַמָּתָנה ַּכַּכָּלה ֶלָחָתן

  . ַהִּנְכֶנֶסת ַלֻחָּפה  

 " ֶאֱעֶלהֵאי". " ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶאֱעֶלה ֶאלִּכי ֵאי" )לד ,מד בראשית(ֶׁשָאַמר ְיהּוָדה ְליֹוֵסף 

 "ֵאיֶנּנּו ִאִּתי"ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבנּוי ְּבֶחְלקֹו , ִּבְנָיִמין "ְוַהַּנַער", ֶאל ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהְיינּו "ֶאל ָאִבי", ֶאְתַקֵּׁשרוְ 

א ִיְהֶיה ִלי ֶאת ִּבְנָיִמין ֶׁשֵּבית ַהִּמקְ  ִּדְנֻקַּדת ַהִחּבּור , א אּוַכל ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, קוֹ לְ חֶ ּבְ ָּדׁש ִנְמָצא ְּדִאם 

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַחְׁשַמל ֶׁשִּנְמָצא ַּבִּמְקָּדׁש ַּדְרּכֹו עֹוִלים ֻסָּלם ְּבִגיַמְטִרָּיא " ֶאֱעֶלהֵאי"ְוֵכן . ִנְמֵצאת ֵאֶצל ִּבְנָיִמין

,  ִמְּלׁשֹון ְקִׁשיַרת חּוט"ְקׁשּוָרה" ,"ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשוֹ " )ל שם( בתּוּכָ  ׁשֶ וֹ ּוְכמ. ֵּׁשר ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואְלִהְתקַ 

ְוֵכן . ַנְפׁשֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמיןִמֵּמיָלא ַנְפׁשֹות ַיֲעֹקב ְוַהְּׁשָבִטים ְקׁשּוִרים ּבְ , ה"ְּדֶדֶר ַנְפׁשֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין ָאנּו ִמְתַקְּׁשִרים ַלקב

  ִּכי ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל  "א"שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .ה" ְּדֶדֶר ַהּתֹוָרה ִמְתַקְּׁשִרים ַלקבּתֹוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְקׁשּוָרה"

  .יםנִ  ׁשָ י"תי רֵ חֲ ַאב רַ חֱ ּנֶ  ׁשֶ 'א הָ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ל ּבֵ ז עַ ּמֵ רַ מְ , "ִאִּתי ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו  

ַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ָּדִוד ִיַּקח ְוַיַעל ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ְרֵאה ַהָּבָקר ָלֹעָלה " )כב, ב כד"ש(

ר קָ ּבָ  ּבַ ׁשּמֵ ּתַ ְׁש א הִ הּו, ׁשּדָ קְ ּמִ ם הַ קוֹ ת מְ ד אֶ וִ ה ּדָ נָ ּקָ ר ׁשֶ חַ ַאּלְ ים ׁשֶ אִ  רוֹ ".ְוַהֹּמִרִּגים ּוְכֵלי ַהָּבָקר ָלֵעִצים

ם קוֹ ּמָ הַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשּיֵ  ׁשֶ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו. ׁשּדָ קְ ּמִ ם הַ קוֹ מְ ת ּבִ נוֹ ּבָ ְר יב קָ ִר קְ הַ י לְ דֵ ה ּכְ ָאבּוּתְ ת הַ יׁשַ דִ ים לְ דִ עָ יֹ מְ ים הַ צִ עֵ בָ ּו

 ְּבֵׁשם אבָ מּוְוֵכן . הָאבּות ּתְ יׁשַ ת ּדִ ינַ חִ בְ יא ּבִ ה הִ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ ת ּבַ נוֹ ּבָ ְר ת קָ בַ רָ קְ הַ וְ , םלָ עוֹ ל הָ כָ ה לְ ָאבּוּתְ ת הַ  אֶ יעַ ּפִ ְׁש ה מַ ּזֶ הַ 

א הּו, הרָ וֹ ּת ּבַ םלָ אּו ֶׁשָּכתּוב הנָ וֹ אׁשִר הָ ם עַ ּפַ הַ  ׁשֶ א"שליט. פ. מ' ג ר"הרהוְ  א"שליטַאְבָרָהם ַמייֶזעְלס ' ג ר"הרה

ל יף עַ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ וְ , םלָ אּו ִנְקֵראת ַּבִּמְקָּדׁשה רָ זָ עֲ הָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ . "ִראֹׁשָנה לָ לּוז ֵׁשם ָהִעירְואּוָלם " )יט, בראשית כח(ק סּוּפָ ּבַ 

  ְּבִגיַמְטִרָּיא  םלָ אּון כֵ וְ . םלָ עוֹ ל הָ כָ ם לְ חֶ ּלֶ ת הַ ים אֶ יעִ ּפִ ְׁש ם מַ ּׁשָ ּמִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , לּזָ מַ  אוֹ , םחֶ לֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא  םלָ אּו ׁשֶ ינּורֵ בָ י ּדְ ּפִ 

  .ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ ּבְ ד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  הַ לּדָ גְ מִ   

, הּוָנא ִצּפֹוָרָאה ַמְעָין ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים' ִּפְנָחס ִמּׁשּום ר' ָאַמר ר :)עז יומא(ַּבְּגָמָרא 

ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע , ֶׂשה ְּכחּוט ֶׁשל ְׁשִתיֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְלֶפַתח ֵהיָכל ַנעֲ , ִּבְתִחָּלה ּדֹוֶמה ְלַקְרֵני ֲחָגִבים

 ָקָטן ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְלֶפַתח ֵּבית ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ֶאל ֶּפַתח ֲעָזָרה ַנֲעֶׂשה ְּכִפי ּפַ , ָלאּוָלם ַנֲעֶׂשה ְּכחּוט ֶׁשל ֵעֶרב

, ֵצא ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִמֵּבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים הּוא חּוט ַּדק רּוָחִנירֹוִאים ֶׁשַּמְעַין ַהָחְכָמה ֶׁשּיֵ . ָּדִוד ַנֲעֶׂשה ְּכַנַחל ׁשֹוֵטף

ְוֵכן . ַהְיינּו ִמְתַּגֵּׁשם ְוהֹוֵל ְּכֵדי ֶׁשַּיְתִאים ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי, ּוְכָכל ֶׁשּיֹוֵרד ּוִמְתָקֵרב ְלֵבית ָּדִוד הּוא ִמְתַרֵחב ְוהֹוֵל

   יֹוֵסף ַהַּצִּדיקְּבִגיַמְטִרָּיא "  ִמירּוָׁשַלםַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים" )ח ,יד זכריה(ַמְעָין ֶזה ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל 

  .דוִ ּדָ  יתת ּבֵ כּולְ מַ  לְ יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ׁשֶ   

 ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ְוָנָהר" ) י,בראשית ב(ב תּוּכָ ם ּבַ  ּגַ ינּוצִ מָ , הּטָ מַ  לְ תוֹ ידָ יִר ע ּבִ פַ ּׁשֶ ת הַ בּוחֲ רַ תְ ל הִ ה ׁשֶ זֶ 

, קיל ּדַ בִ א ְׁש רָ קְ א נִ ּבָ ד אַ סוֹ ּיְ  ׁשֶ :)בראשית כט( רהַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . "םַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשי

ַהָּקדֹוׁש ע ׁשֶ פַ ּׁשֶ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ ר הַ פָ שוֹ ם ּבְ ּגַ  ׁשֶ א"שליטן רֶ  קוֹ הדָ הּויְ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . הבָ חָ  ְר רֶ א ּדֶ רָ קְ ין נִ ּפִ נְ יר ַאעֵ ד זְ יסוֹ וִ 

מּוָבא 

ְוֶזה 

ב תּוּכָ 

ָמִצינּו 

ן יָ נְ עִ וְ 



ה 

ה ּטָ מַ ר לְ תֵ ד יוֹ רֵ וֹ ּיל ׁשֶ כָ ּכְ  ׁשֶ נּויְ הַ . "ד ְוָחֵזק ְמאֹ  קֹול ַהֹּׁשָפר הֹולֵ ַוְיִהי" )יט, שמות יט (בתּוּכָ , תמוֹ לָ עוֹ  ּבָ חַ פֵ  נוֹ ָּברּו הּוא

ב חָ רָ ד וְ חָ ד אֶ ּצַ ר מִ יו צַ ר ּפִ פָ וֹ ּׁשהַ  ׁשֶ א"שליטד לְ וֹ ה ּגדָ הּויְ ' ג ר"יף הרהסִ ן הוֹ כֵ וְ . תוֹ מּוְּׁש ּגַ תְ ל הִ ז עַ ּמֵ רַ לְ , קּזֵ חַ ְת מִ  ּולֵ א הוֹ הּו

  ל ז עַ ּמֵ רַ לְ , הבָ קֵ ּנְ ם הַ חֶ רֶ ד ּבְ לָ וָ ת לְ טֶ ּׁשֶ ּפַ תְ ּמִ ה הַ ּפָ ן טִ תֵ ר נוֹ כָ ּזָ הַ ׁשֶ ' םל ּדָ מַ ְׁש חַ 'ר מַ אֲ מַ ן ּבְ ּמָ קַ ר לְ אֵ בָ ן נְ כֵ וְ . דחָ ד אֶ ּצַ מִ 

  .עפַ ּׁשֶ ת הַ בּוחֲ רַ תְ הִ   

 ]י" ַרִּׁש - ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְזָּכרֹות [אֹוִתּיֹות ' ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּגדֹול ִמְקָּדׁש ֶׁשִּנַּתן ֵּבין ב .)ברכות לג(ַּבְּגָמָרא 

 ר ּכָ  ַאחַ "ה"ֲהָויָ "ַדֵּיק ַּבָּכתּוב ָּכתּוב ֹקֶדם ֵׁשם ִאם נְ , "י ּכֹוֲננּו ָיֶדי"ה ִמְּקָדׁש ֲאֹדנָ "ָּפַעְלָּת הוי"ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ה ִּדְלַמְעָלה ַהְמַסֵּמל ֶאת"ְמַחֵּבר ֵּבין ֵׁשם ֲהָויָ , ַהְיינּו ֶׁשַהִּמְקָּדׁש ְנֻקַּדת ַהִחּבּור, "י"ֲאֹדנָ  " ֵׁשםר ּכָ  ַאחַ "ִמְּקָדׁש"ַהִּמָּלה 

ְּדֵבַאְרנּו ֶׁשְּקִריַעת , ֶזה ֶנֱאַמר ְּבִׁשיַרת ַהָּיםק סּוּפָ ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן , ה ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותי ְלַמּטָ "ַלֵּׁשם ֲאֹדנָ , עצַ מְ אֶ ד הָ ּוּמעַ 

יַעת ַים סּוף ְוַהּתֹוָרה ְמַרֶּמֶזת ֶׁשִּזּוּוג ֶזה ַמְמִׁשי ְלַאַחר ְקִר , ה ִזּוּוג ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעם ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאלתָ ַים סּוף ָהיְ 

ֶאְלָעָזר ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵּדָעה ְּכִאּלּו ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ' ְוָאַמר רּוַמְמִׁשיָכה ַהְּגָמָרא ָׁשם , ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ָלֵכן ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּדַעת ֵיׁש , י"ה ְלֵׁשם ֲאֹדנָ "ם ֲהָויָ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵכיָון ֶׁשַּדַעת ַׁשֶּיֶכת ְלַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשְּמַחֵּבר ׁשֵ . ְּבָיָמיו

ין ל ּבֵ ּדֵ בְ הֶ הַ א ׁשֶ "שליטץ ה ׁשַ מׁשֶ ' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . י"ה ְלֵׁשם ֲאֹדנָ "לֹו ְּבִחיַנת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּמַחֵּבר ֵׁשם ֲהָויָ 

ת ם אֶ ת ּגַ לֶ ּמֶ סַ ת מְ עַ דַ וְ , הרָ בּוּגְ ד לַ סֶ חֶ ין הַ ר ּבֵ ּוּבחִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ת מְ רֶ אֶ פְ ּתִ א ׁשֶ ת הּועַ ּדַ ת הַ ירַ פִ סְ ת לִ רֶ אֶ פְ ּתִ ת הַ ירַ פִ סְ 

. הּטָ מַ ּלְ ה לַ לָ עְ מַ ּלְ ין הַ ג ּבֵ ּוּוּזִ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ה מְ עָ ּדֵ אן ׁשֶ ים ּכָ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ כְ ּו, הּטָ מַ ּלְ ה לַ לָ עְ מַ ּלְ ין הַ ת ּבֵ רֶ ּבֶ חַ ת מְ רֶ אֶ פְ ּתִ הַ ר ׁשֶ ּוּבחִ הַ 

 :)ויקהל רט(ר הַ ּזֹ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . י"ה אדנ"הוית מוֹ ן ׁשֵ יַ נְ מִ  ּכְ א"צא  הּוהּטָ מַ לְ ר ּפַ סְ מִ לְ , הלָ עְ מַ לְ ר ּפַ סְ ין מִ ל ּבֵ ּדֵ בְ הֶ ן הַ כֵ וְ 

י ּכֹוֲננּו "ִמְּקָדׁש ֲאֹדנָ " ְוֵכן. י"ה אדנ"הוית מוֹ א ׁשֵ ּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ ןלוֹ בִ גְ  ּו.ןלוֹ בִ ּגְ א רָ קְ ל נִ אֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ ל אֶ עַ  מֵ יעַ קִ רָ ח הָ תַ ּפֶ ׁשֶ 

ֹזאת ּתֹוַרת " )יב ,מג יחזקאל(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ה" ְּדֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּתֹוֵפר ֶאת ַהחּוִטים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַלקבּתֹוֵפר ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָיֶדי

. פ. מ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .י"ה ֲאֹדנָ "ֲהָויָ ַמְטִרָּיא ֵׁשמֹות ְּבִגי, " ָסִביב ָסִביב ֹקֶדׁש ָקָדִׁשיםָּכל ְּגֻבלוֹ ַהָּבִית ַעל ֹראׁש ָהָהר 

ִפָּלִתי ּתְ ָפֶני לְ בֹוא ּתָ "א הּו, י"ה אדנ"הוית מוֹ ן ׁשֵ יַ נְ מִ  ּכְ א"צד חַ יַ ' ג קסּוּפָ  ח"פ ֶּפֶרק יםּלִ הִ תְ ק ּבִ סּוּפָ הַ ׁשֶ א "שליט

   ׁש"ִמְקּדָ  ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות . ָׁשִניםל"תתת ֶׁשָעְמדּו  ִמְקָּדׁשוֹ 'ב ְּכֶנֶגד ,ל" תתת"ר" ַהֵּטה ָאְזְנ ְלִרָּנִתי

  .דעֶ ם וָ לָ עוֹ ד לְ מֹ עֲ ּיַ י ׁשֶ יִׁש לִ ְּׁש ת הַ יִ ּבַ י הַ רֵ חוֹ אֲ ר מֵ ּתֵ ּתַ סְ  מִ יחַ ִׁש ּמָ י הַ  ּכִ ,יחַ ׁשִ ּמָ  הַ לֶ מֶ ן יַ נְ מִ  ּכְ 452א הּו  

 ַעל ַּגֵּבי ְּבֵני ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל נֹוְסִעים ָהָיה ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְתַקֵּפל ְוִנְמׁשָ  )יח ,ט במדבר(י "ְּבַרִּׁש 

ְוָנַסע ֶּדֶגל ְּבֵני ָדן ְמַאֵּסף ְלָכל ַהַּמֲחנֹות ְּכקֹוָרה ָהיּו  )כה ,י שם(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש . ְיהּוָדה ְּכִמין קֹוָרה

ְּדָנִביא , ָלֵכן ִּבְזַמן ַהַּמָּסעֹות ָהְיָתה ְּבִחיַנת קֹוָרה ֶּבָעָנן ֶׁשל ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ּוְבצּוַרת ַהֲהִליָכה ֶׁשל ֵׁשֶבט ָּדןִנְרֶאה ּדְ . ְמַהְּלִכין

ֶׁשְּמַחֵּבר ֵׁשמֹות , ִחיַנת ְיסֹודְוֵכיָון ֶׁשַהַּמָּסעֹות ַנֲעׂשּו ֶּדֶר ַעּמּוד ֶהָעָנן ֶׁשהּוא ּבְ .  ֶׁשַהְיסֹוד ִנְקָרא קֹוָרה.)ח תיקונים(ֵמַהֹּזַהר 

  ד עּוסְ מַ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . י"ה ֲאֹדנָ "ָלֵכן ָהָיה ִסיָמן ֶׁשל קֹוָרה ֵאֶצל ְיהּוָדה ְוָדן ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ְׁשמֹות ֲהָויָ , י"ה ֲאֹדנָ "ֲהָויָ 

  .הנֶ חֲ ּמַ ף הַ סוֹ  ּבְ יּוהָ ׁשֶ , ןּדָ ת ינַ חִ ם ּבְ  עִ ִמְתַחֵּבר וֹ ּל ׁשֶ ףוֹ ּסהַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ן"ּדָ  תבוֹ ּתֵ י פֵ סוֹ  ןנָ עָ  הֶ דּוּמעַ א ׁשֶ "א שליטירָ צִ חֲ ּוּבאַ   

ה ַיֲחנּו ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ַעל "ה ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי הוי"ַעל ִּפי הוי" )יח ,ט במדבר(

ּוִבְזַמן . ה ֶׁשָּפַעל ֶּדֶר ַעּמּוד ֶהָעָנן"ל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַעל ִּפי ֵׁשם ֲהָויָ רֹוִאים ֶׁשַהַּמָּסעֹות ׁשֶ . "ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו

ְוֵכיָון , י"ה ְלֵׁשם ֲאֹדנָ "ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַעּמּוד ֶהָעָנן ָהָיה ַהַחְׁשַמל ֶׁשְּמַחֵּבר ֵׁשם ֲהָויָ . ֶׁשֶהָעָנן ָנַסע ָיְדעּו ֶׁשְּצִריִכים ִליֹסעַ 

ָמִצינּו ַּבֹּזַהר , ִהיא ֵזֶכר ְלַעְנֵני ָּכבֹודׁשֶ ֻסָּכה  ַעל ִמְצַותן כֵ וְ . ה"ַעל ִּפי ֲהָויָ ה ְּפֻעָּלתֹו ִנְקֵראת "הּוא ִנְמָׁש ִמֵּׁשם ֲהָויָ ׁשֶ 

ֶׁשְּׁשֵּתי ָהאֹוִתּיֹות , סּוָּכהק ֶאת ַהֵּתָבה ְוַהֹּזַהר ְמַחּלֵ . י"ה ֲאֹדנָ "ֲהָויָ  ְּכִמְנַין ַהֵּׁשמֹות א"צ ְּבִגיַמְטִרָּיא ּסּוָּכה ׁשֶ :)תיקונים קז(

ה "ְוֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשֵּׁשם ֲהָויָ , י"ֲאֹדנָ  ְּכִמְנַין ֵׁשם 'סהְוָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה ֵהן , ה"ֲהָויָ  ְּכִמְנַין ֵׁשם 'כוָהֶאְמָצִעּיֹות ֵהן 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 



ו 

  ָּכל ִׁשְבַעת  .)סוכה ב(ל ַהְּגָמָרא א עַ "שליטין יְ טַ ם ְׁש חֵ נַ מְ ' ג ר"רההָ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ  וְ .י ִמַּבחּוץ"ִנְמָצא ִּבְפִנים ְוֵׁשם ֲאֹדנָ 

  .א"צן יַ נְ מִ  ּכְ י"ה אדנ"הוית מוֹ ל ׁשֵ ז עַ ּמֵ רַ  מְ אּצֵ  ׁשֶ .ַרת ֶקַבע ְוֵׁשב ְּבִדיַרת ֲעַראייּדִ ַהָּיִמים ֵצא מִ   

ת ׁשַ רָ פָ ת ּבְ עוֹ סָ ּמַ ת הַ ׁשַ רָ  ּפָ תוֹ ד ּבְ חָ יֻ ן מְ פֶ אֹ ה ּבְ יכָ ִר אֲ ה מַ רָ וֹ ּת הַ עַ ּוּדמַ ' סחָ נְ י ּפִ ילֵ בִ ְּׁש 'ת הַ יַ ְׁש ת קּוב אֶ ּׁשֵ יַ ה לְ אֶ ְר ה נִ י זֶ ּפִ 

ר בָ ן ּכְ רֹ הֲ ת ַאירַ טִ ם ּפְ י ּגַ רֵ ה הֲ רָ אוֹ כְ לִ וְ . ללָ ר ּכְ ּכַ זְ א הֻ ה רָ וֹ ן ּתּתַ  מַ ּוּלאִ וְ , יםטִ רָ ּפְ ל הַ ם ּכָ ן עִ רֹ הֲ ת ַאירַ טִ ן ּפְ יַ נְ עִ י ּבְ עֵ סְ מַ 

ת כּוזְ  ּבִ יּוהָ ד ׁשֶ בוֹ ּכָ י הַ נֵ נְ עַ ן וְ נָ עָ ד הֶ ּוּמעַ  רֶ ה ּדֶ ׂשָ עֲ ת נַ עוֹ סָ ּמַ ן הַ יַ נְ ל עִ ּכָ ן ׁשֶ יוָ  ּכֵ ינּורֵ בָ דְ ר לִ ָאבֹ מְ ּו. תּקַ ת חֻ ׁשַ רָ פָ ת ּבְ רֶ ּכֶ זְ מֻ 

 ְּבַתְלמּוד ָמָצאִתי )ג ,כו במדבר( י"ְּבַרִּׁש  אבָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ּו. תעוֹ סָ ּמַ ן הַ יַ נְ עִ ר ּבְ ּבֵ ְׁש ה מַ יָ ה הָ ר זֶ טַ פְ ן נִ רֹ הֲ ַאׁשֶ ּכְ . ןרֹ הֲ ַא

 ַלֲחֹזר ֵלב ְוָנְתנּו ,ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהָּלֵחם ְּכַנֲעִנים ּוָבאּו ,ָּכבֹוד ַעְנֵני ִנְסַּתְּלקּו ַאֲהֹרן ֶׁשְּכֶׁשֵּמת ְירּוַׁשְלִמי

י "ִּׁש רַ י ּבְ עֵ סְ ת מַ ׁשַ רָ פָ ים ּבְ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ כְ  ּו.ֵסָרהְלמוֹ  ָהָהר ֵמֹהר ַמָּסעֹות ְׁשמֹוָנה ַלֲאחֹוֵריֶהם ְוָחְזרּו ,ְלִמְצַרִים

ל ּכָ  ׁשֶ ינּויְ הַ . דבוֹ י ּכָ נֵ נְ  עַ קּוּלְ ּתַ סְ ּנִ ה ׁשֶ עָ מּוְּׁש יא הַ ן הִ רֹ הֲ ת ַאיתַ ּמִ  ׁשֶ דְ ּמֶ לַ לְ " ינִ עֲ נַ ּכְ ע הַ מַ ְׁש ּיִ וַ " )מ, במדבר לג(

ל דוֹ ן ּגָ הֵ ּכֹ הַ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . דבוֹ ּכָ י הַ נֵ נְ עַ ה לְ רָ ּוׁשקְ ת ׁשֶ עוֹ סָ ּמַ ת הַ ׁשַ רָ ל ּפָ  ׁשֶ ׁשֵ מְ יא הֶ ת הִ יכּוִר אֲ הָ 

  ְוַאֲהֹרן ֶּבן ָׁשלׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבֹמתֹו ְּבֹהר " )לט, במדבר לג(ב תּוּכָ ן ּכַ רֹ הֲ ת ַאנוֹ ן ְׁש יַ נְ מִ  ּכְ ג"קכְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .רוֹ כְ זִ  לְ רנֵ ים יקִ לִ דְ מַ ' ה הַ ׁשדֶ חֹ לַ ' את וֹ ּיתִ  אוֹ ןרֹ הֲ ַאן כֵ  וְ ".ָהָהר  

ן רֹ הֲ ת ַאירַ טִ ם ּפְ ל יוֹ  ׁשֶ יִר אֲ ּתַ ת הַ ת אֶ רֶ ּפֶ סַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ  )ט"מסעי תרנ(' תמֶ ת אֱ פַ ְּׂש 'י הַ ל ּפִ עַ ' סחָ נְ י ּפִ ילֵ בִ ְׁש 'א ּבִ בָ מּו

ת ירַ טִ ל ּפְ ד ׁשֶ  סוֹ תוֹ אוֹ א ּבְ ב הּו ָאׁשדֶ חֹ ּבְ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ן ּבַ ְר חֻ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , יםִר חֵ ת ַאמוֹ קוֹ מְ  ּבִ ינּוצִ א מָ ר ׁשֶ בָ ּדָ , בָא' אּבְ 

, םלוֹ ף ׁשָ דֵ רוֹ ם וְ לוֹ ב ׁשָ הֵ ה אוֹ יָ ן הָ רֹ הֲ י ַאּכִ , רוֹ בֵ חֲ ם לַ דָ ין ָאּבֵ ם ׁשֶ לוֹ ּׁשָ ן הַ יַ נְ ט עִ עֵ מָ תְ ן הִ רֹ הֲ ת ַאירַ טִ פְ ּבִ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , ןרֹ הֲ ַא

י ל ּפִ יף עַ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ וְ . םלוֹ ט ׁשָ עּומִ ם ּוּנָ ת חִ ַאנְ ל ִׂש לַ גְ ה ּבִ יָ ב הָ  ָאׁשדֶ חֹ  ּבְ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן ּבַ ְר  חֻ ּכָ , םלוֹ ּׁשָ ר הַ סַ חְ  נֶ ּוִבְפִטיָרתוֹ 

ת מוֹ ל ׁשֵ ר ׁשֶ ּוּבחִ ם הַ ּגַ פְ ת נִ מוֹ קוֹ ּמְ י הַ נֵ ְׁש ּבִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן ּבַ ְר חֻ ן לְ רֹ הֲ ת ַאירַ טִ ין ּפְ ת ּבֵ רֶ ּׁשֶ קַ ה מְ רָ וֹ ּתהַ  ׁשֶ ינּורֵ בָ ּדְ 

ם לוֹ ּׁשָ ם הַ ּגַ פְ נִ ם ׁשֶ עַ ּטַ ה הַ זֶ וְ . י"ם אדנׁשֵ ה לְ "ם הויר ׁשֵ ּבֵ חַ מְ  ׁשֶ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ת ּבֵ ינַ חִ בְ  ּבִ יּוד הָ בוֹ ּכָ י הַ נֵ נְ עַ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ . י"ה אדנ"הוי

) תענית תורה אור(ה "לָ ְּׁש א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ . ַלַּתְחּתֹוִניםים נִ יוֹ לְ עֶ ין הָ ּבֵ ם ׁשֶ לוֹ ּׁשָ  הַ םּגַ פְ נִ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ , תמוֹ קוֹ ּמְ י הַ נֵ ְׁש  ּבִ רוֹ בֵ חֲ ם לַ דָ ין ָאּבֵ 

ן יוָ ּכֵ , בָאה ּבְ עָ ְׁש ם ִּת ם יוֹ ה עִ רָ ּוׁשְּק ן ׁשֶ רֹ הֲ ת ַאירַ טִ ט ּפְ רַ פְ ּבִ ּו, לאֵ רָ ְׂש ם יִ ל עַ ת ׁשֶ לּוּגָ ת הַ עוֹ סָ ל מַ ים עַ זִ ּמְ רַ ת מְ עוֹ סָ ּמַ ל הַ ּכָ ׁשֶ 

ה יָ ב הָ ָאה ּבְ עָ ְׁש ם ּתִ יוֹ ּבְ א ׁשֶ צֵ יוֹ , דחָ ע אֶ סָ ם מַ ל יוֹ כָ ּבְ , תעוֹ סָ ה מַ נָ מוֹ ם ְׁש יהֶ רֵ חוֹ אֲ  לַ רּוזְ ן חָ רֹ הֲ ת ַאּמֵ ׁשֶ ב ּכְ ָאּבְ ' ם אוֹ ּיּמִ ׁשֶ 

, ןוֹ אׁשִר ל הָ דוֹ ן ּגָ הֵ ּכֹ ה הַ יָ הָ ן ׁשֶ רֹ הֲ ת ַאירַ טִ ּפְ ם ׁשֶ ר ׁשָ אֵ בָ מְ ּו. ןרֹ הֲ ת ַאירַ טִ ת ּפְ  אֶ ּויׁשּגִ ְר הִ ם וְ יהֶ רֵ חוֹ אֲ  לַ רּוזְ חָ ן ׁשֶ רוֹ חֲ ַאע הָ סָ ּמַ הַ 

ל "יזַ ִר אֲ ת הָ ירַ טִ ּפְ ׁשֶ ' יזַ נָ ית ּגְ ּבֵ 'ר פֶ ּסֵ י הַ ל ּפִ עַ ' יםּנִ מַ ּזְ הַ ל וְ אֵ רָ ְׂש יִ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ה מּוין זֶ עֵ ּכְ . ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן ּבַ ְר ת חֻ ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ 

  ה ּלֶ גַ ה מְ יָ ם הָ לָ עוֹ ם ּבָ יִ תַ נָ ד ְׁש ר עוֹ ָאְׁש ה נִ יָ ם הָ אִ ר ׁשֶ מַ ל ָא"יזַ ִר אֲ הָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ . ְקָּדׁשֵּבית ַהּמִ ן ּבַ ְר ת חֻ ינַ חִ בְ ה ּבִ תָ יְ ב הָ ָאּבְ ' הּבְ 

  .ׁשּמָ  מַ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשן ּבַ ְר ה חֻ יָ  הָ קוֹ ּוּלּסִ א ׁשֶ צֵ יוֹ . המָ לֵ ְּׁש ה הַ ּלָ אֻ ּגְ ת הַ ים אֶ יאִ בִ  מְ יּוהָ ת ׁשֶ דוֹ סוֹ   

ַּכֲאֶׁשר ֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהַּתְחּתֹון ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ִנְסַּתְּלקּו  )כו 'ע(ל " ְלָהֲאִריזַ 'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ּבְ 

  רֹוִאים ֶׁשֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנֵּתק ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁשְּבֵבית . ֵׁשׁש ַקְצוֹות ַהָּזָכר ֵמַהְּנֵקָבה ָהֶעְליֹוָנה

  . י"ה ֲאֹדנָ "ֲהָויָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשמֹות "ה ֶמה ָהָיה ָלנּו"ֲהָויָ ְזֹכר " )א ,האיכה (ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְלכּותַהִּמְקָּדׁש ַלּמַ   

 ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ."ָּבּה ַהְיסֹוד ַעד ָערּו ָערּו ָהֹאְמִרים ְירּוָׁשָלם יֹום ֵאת ֱאדֹום ִלְבֵני 'ה ְזֹכר" )ז ,קלז תהילים(

 "ָּבּה ַהְיסֹוד" ְוֵכן ."ָּבּה ַהְיסֹוד ַעד ָערּו" ,ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶנֱחַרב ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשְּבֻחְרַּבן זֶרמֶ  ָּכאן

 ְּבֹזַהר ָמִצינּו ְוֵכן .י"ֲאֹדנָ  םַלּׁשֵ  ה"ֲהָויָ  ֵׁשם ֶׁשְּמַחֵּבר ַהַחְׁשַמל ֶנֱחַרב ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּדְבֻחְרַּבן .י"ֲאֹדנָ  ה"ֲהָויָ  ֵׁשמֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא

   ְוַהְיסֹוד ,ּוַמְלכּות ְיסֹוד ִזּוּוג קסַ פְ ּנִ ׁשֶ  ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן ַעל ְמַרֵּמז "ַּבָּצֳהָרִים ַּתְרִּביץ ֵאיָכה" ֶׁשַהָּכתּוב :)פו ש"שה( ָחָדׁש

 .ַּבָּצֳהַרִים ַהַּמְלכּות ַעל ץבֵ רֹ  א  

ל עַ 

ן כֵ וְ 

מּוָבא 

 ָּכתּוב



ז 

 ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  ,לאֵ רָ ְׂש יִ לְ  ןתַ נָ  'הׁשֶ  טּגֵ  תינַ חִ ּבְ  היָ הָ  ֻחְרָּבןהַ ׁשֶ  זּמֵ רַ לְ  'יןיטִ ּגִ ' תכֶ ּסֶ מַ ּבְ  בּוּתְ כְ נִ  ֻחְרָּבןהַ  תוֹ ֻסְגיּדְ 

 ָלּה ְוָכַתב ַמְטרּוָנה ַעל ֶׁשָּכַעס ְלֶמלֶ  ָאְמִרין ַרָּבָנן "ְּכַאְלָמָנה ָהְיָתה" )ג ,א איכה( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

 ,ִּגיטֵ  ֵהיָכן ָלּה אֹוֵמר ָהָיה ְלַאֵחר ִליָנֵׂשא ֶּקֶׁשתְמבַ  ֶׁשָהְיָתה ְזַמן ְוָכל ,ִמֶּמָּנּה ְוָחְטפוֹ  ַמדְועָ  ,ִּגיָטּה

א ָלּה אֹוֵמר ָהָיה ְמֹזונֹוֶתיהָ  ּתֹוַבַעת ֶׁשָהְיָתה ְזָמן ְוָכל  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְזַמן ָּכל ּכָ  ,ֵּגַרְׁשִּתי ְּכָבר ְו

 ְּכִריתּות ֵסֶפר ֶזה ֵאי" הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלֶהם אֹוֵמר ָהָיה ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ֹבדַלעֲ  ְמַבְּקִׁשים

 ְּכָבר הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָלֶהם אֹוֵמר ְּכַבְּתִחָּלה ִנִּסים ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ְזָמן ְוָכל ,"ִאְּמֶכם

   ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן ".ֵאֶליהָ  ְּכִריתּוֶתיהָ  ֵסֶפר ֶאת ָוֶאֵּתן ְׁשַלְחִּתיהָ " יבתִ כְ ּדִ א ּוהא דָ הֲ  ,ֶאְתֶכם ֵּגַרְׁשִּתי

  .ְּבָיָמיו ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ָחַרב ְּכִאּלּו ִראׁשֹוָנה ִאְׁשּתוֹ  ֶׁשֵּמָתה ָאָדם ָּכל יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר .)כב סנהדרין(  

  

  .ֶׁשל ּכֹוֶרׁשָהָיה ַהִּגְלּגּול ָטִבי ַעְבּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 

, ִני ַעְבּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַהִּגְלּגּול ֶׁשל ּכֹוֶרׁשל ֶׁשָּטִבי ֶעֶבד ַּכֲנעַ " ָהַרב זַמרָא .)לך לך לה(ה "ַּבשל

 .'ֹּכֶרׁש' אֹוִתּיֹות ,ָהָיה' ָּכֵׁשר' ַעְבּדֹו ְוֶזה ַהּסֹוד ָרמּוז ַּבִּמְׁשָנה ַּבְּבָרכֹות ֶׁשָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַעל ָטִבי

ן כֵ לָ וְ . םדֶ וֹ ּק הַ לוֹ ּוּגלְ גִ ה ּבְ נָ ּבָ  ׁשֶ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשב רַ חֱ ם נֶ הֶ ּבָ ׁשֶ , בָאּבְ ' י' טת "רי "בִ ּטָ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ 

 –ר ׁשֵ ּכָ ל יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ ז רַ מַ ז רָ ָאוְ  ,המָ חָ נְ  יִר ּצָ ׁשֶ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ן ּבַ ְר ל חֻ ז עַ ּמֵ רַ לְ , יולָ  עָ יןמִ חּונְ ּתַ ל ּבֵ ל קִ יאֵ לִ מְ ן ּגַ ּבָ רַ  ׁשֶ ינּוצִ מָ 

, ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו. ִקֵּבל ָעָליו ַּתְנחּוִמין, ּוְכֶׁשֵּמת ָטִבי ַעְבּדוֹ  :) טזברכות( ִּמְׁשָנהן הַ וֹ ׁשת לְ יא אֶ בִ נָ וְ . היָ  הָ ׁשרֶ ּכֹ 

  , ֵאין ָטִבי ַעְבִּדי ִּכְׁשָאר ָּכל ָהֲעָבִדים, ָאַמר ָלֶהם. ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלין ַּתְנחּוִמין ַעל ָהֲעָבִדים,  ַרֵּבנּוא ִלַּמְדָּתנּו

  .ָּכֵׁשר ָהָיה  

 ָיֵׁשן ַּתַחת ַמֲעֶׂשה ְבָטִבי ַעְבּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֶׁשָהָיה, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון :) כסוכה(ִּמְׁשָנה  ּבַ ינּוצִ מָ 

ֶׁשהּוא ַתְלִמיד ָחָכם ְויֹוֵדַע ֶׁשֲעָבִדים , ְרִאיֶתם ָטִבי ַעְבִּדי, ְוָאַמר ָלֶהן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַלְּזֵקִנים, ַהִּמָּטה

א ָיָצא , ת ַהִּמָּטהֶׁשַהָּיֵׁשן ַּתחַ , ּוְלִפי ַדְרֵּכנּו ָלַמְדנּו. ְלִפיָכ ָיֵׁשן הּוא ַּתַחת ַהִּמָּטה, ְּפטּוִרים ִמן ַהֻּסָּכה

ל ת עַ כֶ כֶ סוֹ מְ ִאָּמא הָ ׁשֶ  ֻסָּכה תנַ ָאז ֵהם ִּבְבִחיוְ  , ָּבִניםתנַ  ִּבְבִחיםם הֵ ּיָ קַ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ׁשֶ ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ם  עַ .ְיֵדי חֹוָבתוֹ 

, בָאּבְ ' י' טת "א רהּו ׁשֶ דבֶ עֶ י הָ "בִ טָ ת ינַ חִ בְ  לִ דּוְר ל יָ אֵ רָ ְׂש ם יִ  עַ ,דוִ ת ּדָ ּכַ סֻ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ב רָ חְ ּנֶ ׁשֶ ּכְ  ֲאָבל .יהָ נֶ ּבָ 

י ּבִ רַ וְ , עַ דּוּיָ  ּכַ וֹ ּכְר יא דַ ת הִ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ה ּבִ גָ הָ נְ הַ הַ  וְ ,דבֶ עֶ א רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ט"מט אָ לְ ּמַ ל הַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ ּמְ ׁשֶ  ִּמָּטהָיַׁשן ַּתַחת הַ א הּווְ 

   ֶׁשַהָּיֵׁשן ַּתַחת נּודְ מַ לָ ה רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ  ּפְ רֶ יא דֶ הִ  ׁשֶ ּוְלִפי ַדְרֵּכנּוז מַ רָ , ןּבָ ְר חֻ ם הַ דֶ וֹ ּקר ׁשֶ אוֹ  הָ לוֹ צְ יר אֶ אִ הֵ ן ׁשֶ עוֹ מְ ִׁש 

  .הָאּלָ א עִ ּמָ ל אִ  ׁשֶ ְּבֵצל ָהאֹור ָהֶעְליֹוןת יוֹ הְ  לִ יִר י צָ ּכִ , תוֹ בָ י חוֹ דֵ א יְ צָ א יָ ה כָ מּוה נְ ּגָ ְר דַ  ּבְ ַהִּמָּטה  

  

  

 האֶ ְר נִ 

א בָ מּו

ן כֵ וְ 



ח 

  למאמר קץ הגאולה וספות ה

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

   .ְוהֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי ְלַגְמֵרי. בָאה ּבְ עָ ׁשְ ּתִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"תשע'ה

ָּבא ֶאָּלא ְּבִתְׁשָעה  יחַ ׁשִ מָ ָאְמרּו ִמּׁשּום ַאַּבֵּיי ֵאין  )ז מרגליות" לפי גירסת הר כח'פסיקתא רבתי'( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ְוָהַפְכִּתי "ְּבָאב ְלִפי ֶׁשָּקְבעּו ֵאֶבל ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְוָעִתיד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלֲעׂשֹותֹו יֹום טֹוב ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ו"ה תשע"תשעת נַ ְׁש ּבִ א ׁשֶ " שליטייְ יר רַ אִ מֵ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ ".ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם

 ַלֲעֹקר יּבִ ֲחִניָנה ִּבֵּקׁש רַ ' ָּבא ַּבר ַזְבָּדא ְּבֵׁשם ראַ ' ר :)מגילה ה(י מִ לְ ׁשַ ירּו ּבִ ינּוצִ מָ ּו. תּבָ ׁשַ ל ּבְ חּוב יָ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ 

א ִהִּניחּו לוֹ  ' לאֵ רָ ְׂש ת יִ דַ בוֹ עֲ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּוּו .ִנְדָחה ִיָּדֶחה ָאַמר הֹוִאיל וְ ,ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ְו

ִהים מוהְוִהֵּנה )מסעי(  ַלֲעֹקר ִּתְׁשָעה ְּבָאב יּבִ ַיֲעֹקב ִיְצָחק ָאַמר ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא ִּבֵּקׁש רַ '  ַהַּצִּדיק ִאיׁש ֱא

ָצה ַלֲעֹקר ָצַרת ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְּכָלל ְוִעָּקר ּוְלַגּלֹות ֵּפרּוׁש ֶׁשרָ . ְוָאַמר הֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי, ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת

ה עָ ׁשְ ּתִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"תשע'הן כֵ וְ  .ְוהֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי ְלַגְמֵרי, ַהֵּקץ ַעל ְיֵדי ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת יֹום ַהָּקדֹוׁש

, אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ל הַ לַ גְ ב ּבִ ָאה ּבְ עָ ְׁש ת ּתִ ינַ חִ יא ּבְ ה הִ נָ ּׁשָ ל הַ ּכָ א ׁשֶ צֵ יוֹ , תּבָ ת ׁשַ ינַ חִ בְ  ּבִ ּהּלָ ּכֻ ה ׁשֶ יטָ מִ ת ְׁש נַ יא ְׁש ה הִ נָ ּׁשָ הַ וְ . בָאּבְ 

  .ְוהֹוִאיל ְוִאיְדִחי ִיְדִחי ְלַגְמֵרי ,היטָ מִ ְּׁש ל הַ לַ גְ ת ּבִ ּבָ ת ׁשַ ינַ חִ יא ּבְ ה הִ נָ ּׁשָ ל הַ כָ וְ 

 יתנִ עֲ תַ ּבְ  ארָ מָ ּגְ הַ וְ  ,הלָ דוֹ ּגְ  החָ נְ מִ  תעַ ְׁש ּבִ  היָ הָ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יתּבֵ  ןּבַ ְר חֻ ׁשֶ  םׁשֵ ּכְ ׁשֶ  א"שליט ןהֵ ּכֹ  רמָ יתָ אִ  'ר ג"הרה יףסִ הוֹ וְ 

 ,ןמָ זְ  תוֹ אוֹ ּבְ  יאהִ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  ּכָ  ".ָעֶרב ִצְלֵלי ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה ִּכי ָלנּו אֹוי" קסּוּפָ הַ  תאֶ  ןּבָ ְר חֻ הַ  לעַ  הירָ ּכִ זְ מַ  .)כט(

 הּזֶ הַ  ןמַ ּזְ ּבַ ׁשֶ  זּמֵ רַ לְ  ,ןּמָ קַ לְ דִ ּכְ  הּזֶ הַ  ןמַ ּזְ ּבַ  יחַ ִׁש ּמָ הַ  דלַ נוֹ  ןכֵ ּלָ ׁשֶ  יףסִ הוֹ לְ  האֶ ְר נִ וְ  .קסּוּפָ  תוֹ אוֹ  תאֶ  הּלָ אֻ ּגְ הַ  לעַ  ירּכִ זְ מַ  רהַ ּזֹ הַ וְ 

 ֶּׁשָּנֲהגּו ַמה בָאּבְ  העָ ׁשְ ּתִ  ִעְנַין )ב רו"בין המצרים ח( 'ל"יזַ ִר אֲ הָ לְ  תנוֹ ּוָ ּכַ הַ  רעַ ׁשַ ' ןוֹ ׁשלְ  הזֶ וְ  .לאֵ רָ ְׂש יִ  לׁשֶ  ןתָ ּלָ אֻ ּגְ  ילחִ תְ ּתַ 

 ,ְלַמְעָלה ַהַּסְפָסִלים ַעל ְוָלֶׁשֶבת ָלקּום ְוַגם ,ְנָחמֹות ֶׁשל ְּפסּוִקים לֹוַמר ְּבִמְנָחה בָאּבְ  העָ ְׁש ּתִ  ְּביֹום

 ְּבֵעת ְוִנְׂשַרף בָאּבְ  העָ ׁשְ ּתִ  יֹוםּבְ  ,ָּבֵהיַכל ֵאׁש ֵהִציתּו ֶעֶרב ְלֵעת ִּכי ַּבְבִלי ַהַּתְלמּוד ִמן ִנְרֶאה הְוַאְּדַרּבָ 

 נֹוַלד בָאּבְ  העָ ְׁש ּתִ  ְּבִמְנַחת ָאז ִּכי .'כּווְ  ,ִמְּבַׁשַחר ריֹותֵ  ְּבִמְנָחה ְלַהְחִמיר ָראּוי ָהָיה הזֶ  יפִ כְ ּו ,ַהִּמְנָחה

י פִ לְ ּו[, ְּכֶׁשָחַרב ַּבִית ִראׁשֹון :)ערכין יא(א רָ מָ ּגְ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ  וְ .ַרָּבִתי ֵאיָכה ְּבִמְדַרׁש רּכָ ַּכִּנזְ  ְמַנֵחם ַהִּנְקָרא ַהָּמִׁשיחַ 

ּומֹוָצֵאי ְׁשִביִעית , ּומֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהָיה, אֹותֹו ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָהָיה ,]ינִ ת ׁשֵ יִ בַ ם ּבְ א ּגַ רָ מָ ּגְ ת ּבַ חַ ה ַאעָ ּדֵ 

ל ב ׁשֶ ָאה ּבְ עָ ְׁש תִ י ּבְ רֵ הֲ ׁשֶ . ןּבָ ְר חֻ  ּבַ מוֹ  ּכְ תּבָ י ׁשַ אֵ צָ מוֹ ּבְ ב ָאה ּבְ עָ ְׁש  ּתִ לחּו יָ ו"תשעת נַ ְׁש ם ּבִ גַ  וְ ה"תשעת נַ ְׁש בִ ּו. ָהְיָתה

ן כֵ וְ . ידמִ ּתָ ר מִ תֵ ן יוֹ ּוּקּתִ ר הַ רֵ עוֹ תְ מִ , ןּבָ ְר חֻ  הַ מוֹ  ּכְ ׁשּמָ ב מַ ָאה ּבְ עָ ְׁש  ּתִ תוֹ א אוֹ ב הּוָאה ּבְ עָ ְׁש ִּת הַ ׁשֶ כְ ּו, יחַ ִׁש ד מָ לַ ן נוֹ ּבָ ְר חֻ הַ 

ח "ת דתתכנַ ל ְׁש ב ׁשֶ ָאה ּבְ עָ ְׁש תִ ה ּבְ יָ ן הָ ּבָ ְר חֻ ים הַ נִ וֹ אׁשִר ב הָ י רֹ פִ ן לְ כֵ וְ . ה" תשעאּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  יםּלִ ּמִ ם הַ עִ ן זוֹ חֲ  תּבַ ׁשַ 

  .ה"תשעת נַ ל ְׁש ב ׁשֶ ָאה ּבְ עָ ְׁש תִ יל לְ ּבִ קְ ה מַ זֶ וְ , יתיעִ בִ ף ְׁש סוֹ ה לְ נָ ּוָ ּכַ הַ ית יעִ בִ י ׁשְ אֵ צָ מוֹ ּו, היטָ מִ ת ְׁש נַ ה ְׁש תָ יְ הָ ׁשֶ 

ם צוֹ ם גַ  וְ ,בָאה ּבְ עָ ׁשְ ם ּתִ צוֹ ם גַ  וְ ,זּוּמתַ ז ּבְ "ם יצוֹ ה "ת תשענַ ְׁש ּבִ א ׁשֶ "ץ שליטוְר וַ ה ְׁש דָ הּויְ ' ג ר"הרהיף סִ הוֹ וְ 

ר וֹ ׂשעָ ּבֶ א ׁשֶ "ם שליטהּוְר ם ּבַ חֵ נַ מְ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ר"ה אכיּלָ אֻ ּגְ לַ ה ּכֶ זְ נִ וְ , ירֵ מְ גַ  לְ חּוּדָ  יִ חּודְ ּנִ ן ׁשֶ יוָ כֵ וְ , יםחִ דְ  נִ היָ לְ דַ ּגְ 

ה ָאּמֵ ר מִ תֵ ה יוֹ יָ א הָ יר ׁשֶ דִ ר נָ בָ ה דָ זֶ וְ , החָ דְ ב נִ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ ים ׁשֶ נִ  ׁשָ 5 ׁשט יֵ "ת תשענַ ד ְׁש ע עַ "ת תשנַ ְּׁש י מִ חִ כְ וֹ ּנהַ 

א " שליטֹמֶשה צּוִריֵאל' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. החָ דְ ב נִ ָאה ּבְ עָ ְׁש ּתִ ד ׁשֶ חָ ר אֶ וֹ ׂשעָ ים ּבֶ נִ ה ׁשָ ּבֵ ְר  הַ ל ּכָ ה ּכָ רָ חוֹ ה ָאנָ ים ׁשָ ִּׁש מִ חֲ וַ 

 ָאֵמן ֶסָלה. ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו הּלָ פִ ּתְ ח הַ סַ ּנֹ ׁשֶ 

 )כב ,ס 'ישעי(ב תּוּכָ הַ א ׁשֶ "שליט. פ. ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ . ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ְוֵׁשׁשֲחֵמֶׁשת ְּבִגיַמְטִרָּיא



ט 

, ייׁשִ מִ חֲ הַ  ׁשדֶ חֹ א הַ הּו, בָא ׁשדֶ חֹ א ׁשֶ "שליט גְר ּוּבזְ נְ ּגִ  ִיְצָחק 'ר ג"הרה םׁשֵ ּבְ  יּתִ עְ מַ ׁשָ  ןכֵ וְ  .ב"אָ ת "ר" ִחיֶׁשָּנה אֲ ִעָּתּהּבְ "

ל ז עַ ּמֵ רַ מְ , "ַהּיֹוםַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל "ב  ָאׁשדֶ ל חֹ ף ׁשֶ רּוּצֵ הַ ׁשֶ ' לאֵ רָ ְׂש ת יִ בַ הֲ ַא'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . ייחִ ׁשִ ּמְ הַ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

ל ם עַ א ׁשָ בָ ן מּוכֵ וְ . ב ָאׁשדֶ  חֹ אׁשרֹ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ " ִתְׁשָמעּו "ןכֵ לָ וְ ".  ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּוַהּיֹום"ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ק ׁשֶ סּוּפָ הַ 

 אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ " ִיָּוֵׁשעַ ּוִמֶּמָּנה ". זּוּמ ּתַ ׁשדֶ חוֹ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ "ְוֵעת ָצָרה"".ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשעַ "ב תּוּכָ הַ 

 ְלַיֲעֹקב ִהיא ָצָרה ֵעת" קסּוּפָ ל הַ ים עַ ִר פָ ּסְ א ּבַ בָ מּון כֵ וְ  .ם"חֵ רַ אֲ ת "ב ראָ ם חֵ נַ  מְ ׁשדֶ ֹח אׁשרֹ ן כֵ לָ וְ . בם ָאחֵ נַ מְ 

 .יהָ תֶ בוֹ קְ עִ בְ ּו, ָהָמןת ירַ זֵ  ּגְ וֹ ּתאת מִ צֵ ה יוֹ עָ ּוׁשיְ הַ  ׁשֶ ינּויְ הַ  ,ֵמָהָמן אֹוִתּיֹות ִמֶּמָּנה )ז ,ל ירמיה( "ִיָּוֵׁשעַ  ּוִמֶּמָּנה

 ִהיא" ְוֵכן .ו"תשע תנַ ׁשְ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ".ָּוֵׁשעַ יִ  ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעֹקב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוּכָ ן הַ כֵ וְ 

ד וִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ִׁש ל מָ  ׁשֶ מוֹ ְׁש  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  סרַ ּפָ ן כֵ וְ . ו"תשע אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  יםּלִ ּמִ הַ ת וְ וֹ ּיִת אוֹ הָ  םעִ  "ִיָּוֵׁשעַ  ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעֹקב

א "י שליטּבִ טּו. ע' ג ר" הרהיףסִ הוֹ וְ . רבַ ים ּגְ ּלִ אַ ל ּדְ ּכָ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ  ּו,המָ דּוה אֲ רָ ּפָ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו, ליאֵ ּמִ ן עַ ם ּבֶ חֵ נַ מְ 

ת וֹ ּיִת אוֹ הָ וְ . יולָ ים אֵ ילִ בִ ם מוֹ הֵ  ׁשֶ נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ , ידוִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ן" נּוׁש"י רֵ ד" יוֹ ף"לֶ  ָא,ן"ירַ אִ ת וֹ ּיתִ י אוֹ ּוּלּמִ ׁשֶ 

  .הּוּיָ לִ אֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא י ּוּלּמִ ל הַ ת ׁשֶ וֹ ּיעִ צָ מְ אֶ הָ 

ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַאְרָּבָעה ַהִּמיִנים ַהְּטֵמִאים ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ה ּנֵ הִ  )ח"שמיני תרע(' לאֵ מּוְּׁש ם מִ ׁשֵ ' רפֶ ְּבסֵ מּוָבא 

,  ֱאדֹום, ָיָון,סרַ  ּפָ , ָּבֶבל;ם ְלַאְרַּבע ַהַּמְלֻכּיֹותרֹוְמִזי,  ֲחִזיר, ַאְרֶנֶבת, ָׁשָפן,ָּגָמל, ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה

 ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָאְמָנם ֹׁשֶרׁש הה ֶׁשִּסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם מֹורֶ "ר זצללה"י ַאְדמוֹ בִ ק ָא"ְוִהִּגיד כ

ַהַּמְלֻכּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֹׁשֶרׁש ַּבְּקֻדָּׁשה ' ְוֵכן ֵהן ד, ים ֲאָבל ְּבִהְׁשַּתְלֵׁשל ְלַמָּטה ַנֲעׂשּו ְטֵמִאים ְּגמּוִר ,ַּבְּקֻדָּׁשה

ְוִהֵּנה . ַהַּמְלֻכּיֹות' ַהִּמיִנים ֵהם ֹׁשֶרׁש ֶאָחד ִעם ד' ְוָׁשְרָׁשם ֶׁשל ד, ֶאָּלא ֶׁשַּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַנֲעִׂשים ָרִעים

ְוַהַּטַעם , ַהִּמיִנים ֶׁשְּלֻכָּלם ֵיׁש ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה'  ָּכל דּוְּבַוַּדאי,  ַהֲחִזירִיָּטֵהרַּבִּמְדָרׁש ֶׁשֶּלָעִתיד 

ם ְוַהְיינּו ֶׁשִּיְתַחְּלקּו אֹוִתּיֹוָתיו ְׁשֵּתי "ְּבַוַּדאי ֶׁשֶּלָעִתיד ֶׁשַּיֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוָעִתיד ִלְׁשֹחט ֶאת ס

 ַנִּמי ןל ּכֵ  ְועַ . ּוְׁשֵּתי אֹוִתּיֹוָתיו ָהַאֲחרֹוִנים ִיְתָּבְררּו ַלְּקֻדָּׁשה, ִליִקיַדת ֵאׁשהָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ִיְהיֶ 

ְוֶחְלֵקי ַהָּטֳהָרה ִיְתָּבְררּו , ֵחֶלק ַהָּטֵמא ֶׁשָּבֶהם ִיְתָּבֵער, ַחְּלקּואֹוָתם ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִסיָמן ֶאָחד ֶׁשל ָטֳהָרה ִיתְ 

 וׂשָ עֵ ל לְ ׁשָ א מָ הּויר ׁשֶ זִ חֲ הַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ְהיֹות ְטהֹוִרים ְראּוִיין ְלַמֲאַכל ִיְׂשָרֵאל ָיׁשּובּו לִ ןל ּכֵ ְועַ , ְוִיְתַלְּבנּו

ל אֵ יכָ מִ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ֶלָעִתיד ָלֹבא נּוּקְ תֻ ה יְ ּׁשָ דֻ ת קְ צוֹ יצוֹ ם נִ הֶ  ּבָ ׁשּיֵ ו ׁשֶ ׂשָ עֵ ים מֵ קִ לָ  חֲ ּכָ , ֶלָעִתיד ָלֹבאר הֵ ּטָ יִ , םדוֹ אֱ וֶ 

ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ָּׁשָפן ְוֶאת הַ " )ה, ויקרא יא( ןפָ ּׁשָ ד הַ גֶ נֶ יא ּכְ הִ ס ׁשֶ רַ ת ּפָ כּולְ ל מַ ב עַ תּון ּכָ כֵ ּלָ א ׁשֶ "ל שליטאֵ ְר הַ 

ה ּיָ נִ ת ְׁש אוֹ ז ּבְ ּמָ רֻ מְ , םטוֹ ָאם הָ ם עִ לָ עוֹ ל הָ ת ּכָ יב אֶ ִר חֲ ּמַ  ׁשֶ ס"רַ  ּפָ "לֶ מֶ ן כֵ וְ . םטֹ ָאת וֹ ּיתִ אוֹ "  הּוא ָלֶכםָטֵמאא ַיְפִריס 

א סָ  ּוַפְר הּמָ  הֵ הרָ ה גֵ לֵ י ַמעֲ ּכִ ן פָ ְוֶאת ַהּׁשָ  ")ז, דברים יד(ק סּוּפָ ה ּבַ כָ פּוהֲ  ְּכִמְנַין  225 ְּבִגיַמְטִרָּיאיר זִ חֲ ן כֵ וְ  ".יסּוִר פְ הִ ה 

  .ה ַעד סֹוף ַהֵּׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה"ַהָּׁשִנים ִמתשע

 יתַ ד מָ עַ ה ּלָ אֻ ּגְ ת הַ קַ עֲ ל צַ  עַ ֶרֶמזאן  ּכָ ׁשיֵ וְ .  חֹוְרִׁשין ִּבְׂשֵדה ָהִאיָלןַעד ֵאיָמַתיים ּלִ ּמִ ה ּבַ ילָ חִ תְ ית מַ יעִ בִ ת ְׁש כֶ ּסֶ מַ ן כֵ וְ 

ה קָ עָ ּצְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ןַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְׂשֵדה ָהִאילָ ; קמֶ ר עֹ תֶ יֶ בְ ּו. הּלָ אֻ גְ ל לִ ּגָ סֻ ן מְ מַ ּזְ הַ ׁשֶ ית ּכְ יעִ בִ ְּׁש ק ּבַ עֹ צְ י לִ אּורָ ׁשֶ 

ת ב אֶ ּׁשֵ חַ ם נְ אִ ׁשֶ ' חַ קֵ ה רוֹ ׂשֵ עֲ מַ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  ". ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁשִצּיֹון" )יב ,מיכה ג(ב תּוּכָ  הַ נּום ּבָ ּיֵ קַ תְ  מִ יתַ ד מָ עַ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ רי הֵ ׁשֶ  ינּורֵ בָ דְ לִ  רָאבֹ מְ ּו, ו"תשער ּפַ סְ ל מִ ּבֵ קַ נְ , יתיעִ בִ ת ְׁש כֶ ּסֶ מַ ים ּבְ קִ רָ ּפְ ת הַ רֶ ׂשֶ ל עֲ ת ׁשֶ נוֹ רוֹ חֲ ַאת הָ וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ְּבמֹוָצֵאי ר מַ אֱ  נֶ יהָ לֶ עָ  ׁשֶ ו"תשעת נַ יא ְׁש הִ  ׁשֶ יתיעִ בִ י ׁשְ אֵ צָ מוֹ ת ינַ חִ בְ ית ּבִ יעִ בִ ף ְׁש ל סוֹ ת עַ לוֹ ּמְ סַ  מְ תנוֹ רוֹ חֲ ַאהָ 

 ָאז ְיֵמי ַהָּגלּות ֵהם ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ִמְּבִריַאת ,ה הּוא ִסּיּום ְזַמן ַהָּגלּות"ִאם מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית תשען כֵ וְ . ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבא

ֶאֶלף  ַנֲעָׂשה ְּבִדּיּוק ה"עְּבִתְׁשָעה ְּבָאב תשי ּכִ  ,ח ָׁשִנים"ֶאֶלף תתקמ ֶׁשהּוא ,ָהעֹוָלם ַעד ֶׁשּנֹוַלד ַאְבָרָהם



י 

 לּוטְ יִ ה וְ ּלָ אֻ ּגְ ר הַ וֹ י ּדנֵ  ּבְ אּובֹ  יָ ּכָ , יונָ פָ ּלְ ת ׁשֶ רוֹ וֹ ּדל הַ ר ּכָ כַ ל ְׂש טַ נָ ם וְ הָ רָ בְ א ַאּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ כְ  ּו.ח ָׁשִנים ְיֵמי ָּגלּות"קמתת

ת יַאִר ּבְ  מִ רּוְר בְ ּנִ ת ׁשֶ מוֹ ׁשָ ּנְ י הַ רֵ רּוּבֵ ׁשֶ  )הקדמה לברכות השחר א(ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' תנוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ ׁשַ 'א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . תלּוּגָ י הַ מֵ ל יְ ר ּכָ כַ ְׂש 

ת נַ ְׁש ּבִ ל ׁשֶ "יזַ ִר אֲ הָ יא מֵ בִ נָ וְ . תלּוּגָ י הַ ּנֵ מַ זְ ת ּבִ רוֹ רָ בְ ּנִ ת ׁשֶ מוֹ ׁשָ ּנְ י הַ רֵ רּול ּבֵ ד ׁשֶ  סוֹ תוֹ ם אוֹ הֵ , ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ד ַאם עַ לָ עוֹ הָ 

ה יֶ הְ ּתִ  ׁשֶ ה"תשעת וֹ ּיתִ אוֹ "  ְׁשִמָּטהַּתֲעֶׂשהִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים " )א, דברים טו(ב תּוּכָ ן הַ כֵ וְ . יםִר רּוּבֵ הַ ל  ּכָ מּוּיְ ּתַ סְ ה יִ "תשע

' ג ר"ם הרהׁשֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּבא דוִ ּדָ  ֶּבן תִבעִ י ְׁש מֹוָצאֵ ּבְ ת "סת וְ "ן רכֵ וְ  .ט"בעלה הַ יטָ מִ ְּׁש ת הַ נַ ְׁש 

 ו"תשען כֵ וְ . 5775 ְּבִגיַמְטִרָּיאד חַ ים יַ לִ עוֹ  ׁשֶ "ה לְ ׂשֶ עֲ ּתַ "ה רָ וֹ ּתים ּבַ מִ עָ  ּפְ עבַ ׁשֶ  ׁשּיֵ א ׁשֶ "שליטג ְר ּוּבזְ נְ ק ּגִ חָ צְ יִ 

 ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני" )יא ,מח 'ישעי( בתּוּכָ הַ  ְבִגיַמְטִרָּיאּו .ַהָּמִׁשיחַ  ִּביַאת ְבִגיַמְטִרָּיא ּו.המָ לֵ ּׁשְ ה הַ עָ ּוׁשיְ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

תהילים (ב תּוּכָ הַ  ְבִגיַמְטִרָּיאּו ."ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב ָעִני" ָזכּו א .)צח סנהדרין( ארָ מָ ּגְ ן הַ וֹ ׁשלְ  ְבִגיַמְטִרָּיאּו ."ֶאֱעֶׂשה

 ְוִקֶּבְצ ְוָׁשב" )ג, דברים ל(ק סּוּפָ  הַ ְּבִגיַמְטִרָּיאו "תשע'הא ׁשֶ "שליט. א. ח. א' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . "ָּתרּום ְיִמיֶנ" )יד, פט

 ְּבִגיַמְטִרָּיא " ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ ְוִתְׁשֹּכן" הּלָ פִ ְּת ח הַ סַ ּנֹ א ׁשֶ "ס שליטרוֹ ל ּגְ אֵ מּוְׁש ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  ".ָהַעִּמים ִמָּכל

 ינּויְ  הַ ,ע"א בי"צן ת הֵ יעִ בִ י ְׁש אֵ צָ ים מֹ ּלִ ּמִ  הַ תוֹ ת ּבְ וֹ ּיימִ נִ ּפְ ת הַ וֹ ּיתִ אוֹ הָ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ו"תשע

ם ּוּיסִ  ּבְ רוֹ ּוּדסִ ל ּבְ "חַ מְ רַ ר הָ ּדֵ ּסִ י ׁשֶ פִ ּכְ , הּלָ אֻ ּגְ ד הַ א סוֹ הּוׁשֶ , הּיָ ׂשִ עֲ ה ירָ צִ יְ ה יָאִר ּבְ ת מוֹ לָ עוֹ  ּבָ י"ה אדנ"הוית מוֹ ד ׁשֵ חּויִ 

ל אֵ רָ ְׂש יִ  וֹ ּמעַ ת אֶ  רֵ בָ מְ ת הַ "ר עַ "יּבִ אַ א ׁשֶ " שליטיטוֹ וִ אל טְ ּיֵ נִ ּדָ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ע"ם בית עִ ילּוצִ ד אֲ חֵ יַ ה לְ ידָ מִ עֲ הָ 

  .םלוֹ ּׁשָ ּבַ 

ה זֶ וְ . הָ יגּוִּׂש  הִ ה זוֹ נָ ד ׁשָ ק עַ רַ  ׁשֶ ינּויְ הַ , ו"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִריםָּכל ֹרְדֶפיָה " )ג, איכה א( בתּוּכָ הַ ן כֵ וְ 

ב תּוּכָ הַ א ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . 'ְּבָאב' ז ְּבַתּמּוז ַעד ט''א ַהָּיִמים ִמי''ֵהָּמה כ''ל ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ ם הַ גַ 

י פּו צָ ּה ּבָ 5775ת נַ ת ְׁש ל אֶ ּבֵ קַ נְ , 4341: פּום הָ ה גַ ת זֶ ב אֶ ּׁשֵ חַ ם נְ אִ  וְ 1434ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָהָרָעה ִּתָּפַתח ִמָּצפֹון"

ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל  ה ֵאָלי"ַוֹּיאֶמר ְיהוָ "ים ּלִ ּמִ ל הַ  ׁשֶ דּוּקּנִ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמִׁשיחַ ן כֵ וְ  .םּיֵ קַ תְ הִ ק לְ סּוּפָ הַ 

ֵבי ׁשְ  יֹ ל ּכָ לָעה עַ רָ ַתח הָ ּפָ פֹון ּתִ ּצָ מִ  ילָ ה אֵ "וָ האֶמר יְ ּיֹ וַ "ב תּוּכָ ה ּבַ ּיָ נִ ְּׁש ת הַ אוֹ הָ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ו"תשען כֵ וְ  ".ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ

ד חַ ן יַ יהֶ ּתֵ ְׁש , 1862ת ׁשֶ ּלֶ ׁשֻ מְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ו481ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמִׁשיַח ַמִּגיעַ ים ּלִ ּמִ ת הַ ב אֶ ּׁשֵ חַ ם נְ  אִ רֶ ּדֶ ה הַ ל זֶ ן עַ כֵ וְ ". ֶרץאָ הָ 

ים ּלִ ּמִ הַ ת וְ ׁשֶ ּלֶ ׁשֻ מְ ה ּוילָ גִ ְר ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִהְתַּגּלּות ּבֹוֵרא ָהעֹוָלםן כֵ וְ . 5775א צֵ יוֹ , 3432 פּוהָ ם הֶ ד עִ חַ יַ וְ , 2343א צֵ יוֹ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר . 5775א צֵ יוֹ  2631 פּוהָ ם הֶ ד עִ חַ יַ וְ  3162ת ׁשֶ ּלֶ ׁשֻ מְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ג תשעגוֹ מָ ג ּווֹ ּגן כֵ  וְ .5775א צֵ יוֹ 

 3342ת ׁשֶ ּלֶ ׁשֻ מְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא לאֵ רָ ׂשְ ץ יִ רֶ אֶ ן כֵ וְ . ּהּתָ עִ ּבְ ן יַ נְ מִ  ּכְ 477א  הּוו"ג תשע"גוֹ מָ ג ּו"וֹ ּגַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין ָהאֹוִתּיֹות 

, תהילים צח(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  ה"תשעת נַ ְּׁש א ׁשֶ " שליטׁשיטְ יְ ּדַ . ש' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . 5775א צֵ  יוֹ 2433 פּוהָ ם הֶ ד עִ חַ יַ וְ 

 )כט, משלי לא( קסּוּפָ  ּבַ ו"תשעת נַ ְׁש  ּבִ גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ ל ז עַ מֶ  רֶ ׁשן יֵ כֵ וְ  ".ת ָעָׂשה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאוֹ 'הלַ ִׁשירּו " )א

  .חַ ּצֵ נַ ל יְ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ וְ , םיִ לַ ׁשָ רּול יְ ה עַ מָ חָ לְ מִ ל ּויִ  חַ ּוׂשעֲ יַ  וְ אּובֹ ּיָ  ׁשֶ ינּויְ הַ ". ָחִיל ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלָנהת ָעׂשּו ַרּבֹות ָּבנוֹ "

ת יַאִר בְ לִ  ח"תתכים פִ לָ  אֲ ג׳ֶּנְחַרב ִּבְׁשַנת ׁשֶ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני ן ּבַ ְר ן חֻ מַ ּזְ ב מִ ּׁשֵ חַ ּנְ ר ׁשֶ אֵ א ּבֵ "שליט. ז. רג "הרהוְ  

ת נַ י ְׁש אֵ צָ מוֹ ּו ,תלּוּגָ ד הַ גֶ נֶ ּכְ  ׁשֶ ,ן"יוֹ רָ הֵ ן יַ נְ מִ  ּכְ תיטוֹ מִ א ׁשְ "רע ׁשיֵ , ו"תשכ' התנַ ל ְׁש ה ׁשֶ יטָ מִ ְּׁש ד הַ עַ וְ  ,םלָ עוֹ הָ 

ְיֵמי ַהָּוָלד ָהִראׁשֹוִנים ' ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד זת יטוֹ מִ ְׁש ' ז הַ ילּוחִ תְ ם הִ ּׁשָ מִ  ּו,הדָ ּלֵ ם הַ יוֹ ד גֶ נֶ ה ּכְ יָ  הָ ז"תשכת נַ ְׁש ּבִ ה יטָ מִ ְּׁש הַ 

 ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד יֹום ה" תשעּומֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, "ה ִׁשְבַעת ָיִמיםְוָטְמָא"ר מַ אֱ ם נֶ יהֶ לֵ עֲ ׁשֶ , ה"תשעַהַּמִּגיעֹות ַעד ְׁשַנת 

 .)ט(' הינָ י בִ רֵ מְ אִ 'ד ּבְ "ראבי הָ רֵ בְ דִ ק ּבְ ּיָ דֻ ן מְ יָ נְ עִ הָ וְ . א" ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד בבאבֹ יָ וְ  ,"ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ "ַהְּׁשִמיִני ָאז 

ּוָמאָתן ְוִׁשְבִעין ְוֶׁשַבע , יּהנֵ ימְ מִ  לְ קּוסְ פְ אִ וְ , אׁשָ ּדְ קְ יב מִ ִר חֲ א ַאתָ יעָ בִ ׁשְ א ּדִ ּתָ א ׁשַ ּדָ חַ ב ּבְ ָאה ּבְ עָ ׁשְ תִ בְ ּו

א הּוא ָּכֻמס ִעָּמִדי"א הָ א ּדְ זָ רָ , ּהְׁשִמיִטין ְּדָלא ַאְמֵני א לָ בְ ע יוֹ ׁשַ תֵ ים וְ עִ ּבָ ְר ַאא ּדְ לָ בְ  יוֹ יׁשרֵ בְ ּו', כּווְ " ֲה



יא 

 ִנְזֶּכה רבָ ּכְ  ח"רעהָ ה יטָ מִ ְּׁש הַ וְ , הנֶ מְ א נִ ין יטִ מִ ׁשְ ז "רע ׁשֶ ינּויְ הַ  .ןיהוֹ ּתֵ נְ סַ חַ ַאא ּבְ ׁשָ יּדִ א קַ ּמָ ן עַ בּויתּווִ , אתָ ּבָ רַ 

 ֶאְרֶאּנּו" :)סח בלק( ׁשדָ חָ  רהַ ּזֹ הַ  מֵ אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ ל ּכְ בֵ וֹ ּיח לַ "רעה הָ יטָ מִ ְּׁש ת הַ ד אֶ "ראבר הָ ּׁשֵ קַ ן מְ כֵ לָ וְ . ִלְמנֹות ִמְּדאֹוַרְיָתא

א  ְמזָֻּמִנים ָצרֹות ַעל ָצרֹות ַּכָּמה ,ַהְּזַמן ָאֹר ַּכָּמה ,ַהָּדָבר ָקֶׁשה ַּכָּמה ,ַרִּבי ִאי ַרִּבי ִאי .'כּווְ  "ַעָּתה ְו

 ְזַמן ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֶטֶרף ִלְטֹרף ִיְׁשֲאגּו ְוַכָּמה ,ִיְׁשְלטּו ַחּיֹות ְוַכָּמה ,ַּבָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ְלׂשֹוְנֵאיֶהם

 ֵמַהּיֹום ד''רע ֶׁשהּוא ,ַיַחד ּוְׁשִמָּטה יֹוֵבל ֶׁשל ַהָּׁשִנים ִמְנַין ְלִפי ֶׁשִּיְזַּדְּמנּו ְּבָׁשָעה .ַהָּיִמים סֹוף ַעד ּוְזַמן

א ַמה ,ִּבְמִרירּות ָעצּוב קֹול ,ָהְרִקיִעים רּוֵמי ֵמרּום ְלִהְתעֹוֵרר ֶאָחד קֹול ָעִתיד .ַהִּׁשִּׁשי  ָּכ הָהיָ  ֶּׁש

 ,ְועֹוֶלה יֹוֵרד ,ְוַעְצבּות ִּבְמִרירּות ,ַּבֲחַׁשאי ,ַדק ִיְהֶיה ַההּוא ְוַהּקֹול .'כּווְ  .ָהעֹוָלמֹות ֶׁשִּנְבְראּו ִמּיֹום

 ָּימֹותקַ  ֲאָהבֹות .ִמֶּמִּני ְוִנְׁשַּכַחּתְ  ָהִראׁשֹוִנים ִמָּיִמים ִלי ָהִיית ֲאָהִבים ַאֶּיֶלת :אֹוֵמר ְוֵכן ,ְויֹוֵרד עֹוֶלה

 ֲחָזָקה ְוָהְיָתה ,ְזרֹוִעי ַעל ָחתּום ְוָהָיה ,ִלִּבי ַעל ָחתּום ָהָיה ְּדיֹוְקָנּה ֶׁשחֹוַתם ִנְזָּכר ֲאִני .ִעָּמּה ִלי ָהיּו

 ִויַפֵּיס ,הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִיְתַחֵּזק ַהְּזַמן ְּבאֹותוֹ  .ְּבתֹוִכי ּבֹוֲעִרים ַׁשְלַהְבָּתּה ְוִרְׁשֵפי ,ַאֲהָבָתּה ְּבתֹוִכי

א הּוא ,ֶהָעָפר ִמן ִויִקיָמּה ,ָּבּה ְוַיֲחִזיק ,ִּפּיּוִסים ְּבַכָּמה ַאַּיְלּתוֹ  ֶאת  ד"רע ירּכִ זְ מַ  רהַ ּזֹ הַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  .ַאֵחר ְו

יף סִ הוֹ וְ . לבֵ יוֹ ה וְ יטָ מִ ְׁש ם ר עִ ּוׁשן קָ מַ ּזְ הַ ר ׁשֶ הַ ּזֹ הַ ים מֵ אִ רוֹ וְ  .ד"תשעת נַ  ְׁש ינּויְ הַ  ,יִּׁש ִּׁש ף הַ לֶ אֶ ל הָ ר ׁשֶ קֶ ּבֹ הַ  מֵ יםנִ ׁשָ 

ִהים " )כט, קהלת ז( בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , תלּוּגָ ן הַ מַ זְ  לִ ּיָ ּׁשַ ים ׁשֶ ּבִ רַ ת נוֹ וֹ ּבְׁש חֶ ל ֹעת "רח "רעא ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"הרה ָהֱא

  ".יםֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרּבִ 

ָרַמז ֶׁשֵאינֹו , י"ֶׁשֵּפֵרׁש ַרׁשִ , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו" )תענית ד( 'ּוֵטי ֲהָלכֹותִלּק' רפֶ סֵ ּבְ א בָ מּו

ִּכי ֹקֶדם ֶׁשִּיְרֶצה ֵעָׂשו ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹמר ֲעָצתֹו ְּבתֹו , ַמִּניחֹו ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשָּבא ְונֹוְטָלּה ִמֶּמּנּו

 ָיבֹוא ָמִׁשיַח ֶׁשהּוא ֶּפֶלא יֹוֵעץ ְוַיְמִׁשי ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ָּכֵאֶּלה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַּבְּטלּו ָּכל ֵעצֹות ַהִּסְטָרא ּכָ 

 ִּׂשיחֹותם ּבַ דוֹ ל אֱ יר ׁשֶ כִ ּבָ ג הַ יצִ ּנָ ה הַ יָ הָ ׁשֶ  ֶׁשַּׂשר ַהחּוץ ָהַאֶּמִריָקִאי תּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ וְ . ַאֲחָרא ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵעָׂשו

ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב " םדוֹ אֱ ם ּבֶ ּיֵ קַ תְ ּמִ ל ׁשֶ ּמֵ סַ לְ ,  ַעל ַקַּבִיםהּדֶ דַ  מְ  ְּכֶׁשהּואתיחוֹ ִּׂש  לַ יעַ ּגִ הִ , ה"ץ תשעיִ קַ אן ּבְ ירַ ם אִ עִ 

יר זִ חֲ ן כֵ  וְ עׁשָ רָ הָ  ֶזה ֵעָׂשו ,"ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער ")כתהילים ר( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  אבָ ּוּמּכַ ,  ַלֲחִזירהֱאדֹום ִנְמְׁשלָ ן כֵ  וְ ".ֵעָׂשו

  .הנָ ים ׁשָ פִ לָ ת אֲ ׁשֶ ּׁשֵ ף הַ ד סוֹ ה עַ "תשעים מִ נִ ּׁשָ ן הַ יַ נְ מִ ּכְ  225 ְּבִגיַמְטִרָּיא

ת ימַ תִ ל חֲ  עַ יעּודִ הוֹ ׁשֶ ה ּכְ "ז תשעּוּמתַ ז ּבְ "ם כוֹ יּבְ , 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 ן כֵ וְ 

ין בֵ  ּבְ ׁ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 

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

 ׁשֵ מְ ם הֶ ּ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

ז "כׁשֶ ' הלָ ּבָ ּקַ ת הַ לֶ ׁשֶ לְ ׁשַ  'תַ עַ ן ּדַ כֵ וְ  ".'גוֹ ן וְ וֹ ּיר צִ הַ ים ּבְ עִ ִׁש  מוֹ לּועָ וְ ' גוֹ ה וְ יטָ לֵ ה פְ יֶ הְ ן ּתִ וֹ ּיר צִ הַ בְ ּו" )שם(ב תּוּכָ הַ 

ז "כא ׁשֶ "ץ שליטְר וַ ְׁש . י' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ףסֵ ן יוֹ  ּבֶ יחַ ִׁש ל מָ ר ׁשֶ אוֹ ץ הָ צֵ נוֹ תְ מִ ּו, יקּדִ ּצַ ף הַ סֵ ת יוֹ ירַ טִ ם ּפְ א יוֹ ז הּוּוּמתַ ּבְ 

 .יםִר צָ ּמְ ין הַ י ּבֵ מֵ ל יְ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ת הָ ּדַ קֻ א נְ  הּוזּוּמז ּתַ "כן כֵ וְ " י לִ הוֶ  ׁשֹ ּוּנינֶ  אֵ הזֶ "ז ּוּמ ּתַ ֹחֶדׁש ֶׁשלף רּוּצֵ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאז ּוּמּתַ 

ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד " )ד, אסתר ז(: סרַ ל ּפָ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ,ה"תשע'ז הּוּמז ּתַ "כ ןכֵ וְ 

 ב ְּביֹום" ֶׁשֶּנְחַּתם ֵּבין ִאיַראן ְלארהֶׁשֶהְסֵּכם ַהֵּביַנִים ָהִראׁשֹוןא "ְיהֹוָנָתן ֶּגִּליס שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה ".ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד

ּוְכמֹו ֶׁשְּבֵנס ּפּוִרים ִקֵּבל ָהָמן ַהְסָּכָמה  .ִניָסןּבְ ג "י ֶׁשל ָהָמן ְּביֹום "ִהִּפיל ּפּור"יַנת  הּוא ִּבְבחִ ,ה" תשעִניָסןּבְ ג "י

א ָּכ ְּבָיֵמינּו ִאיַרן ֶׁשֵהם ָהָמן ִקְּבלּו ַהְסָּכָמה ֵמאֹוָּבָמה ֶׁשהּו, ו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל"ְלַהְׁשִמיד ח ִניָסןג ּבְ "יֵמֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּביֹום 

', ִסְכֵס ֵּבין ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְל ָהָמן ְוכּו' ּוְכמֹו ֶׁשְּבֵנס ּפּוִרים ה. 'ְּכמֹו ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלַהְמִׁשי ְלַיֵּצר ֶאת ְּפָצצֹות ָהָאטֹום ְוכּו



יב 

 הּוא זּוּמּתַ ְוֵכן ֹחֶדׁש . ל"ָמגֹוג ְּכִדְבֵרי ָהַרִּבי ֵמַאְּפָטא זצָּכ ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ִיְסַּתְכְסכּו ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוֵיְלכּו ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּו

ֵעז'ַּכּמּוָבא ּבְ , ַהֹחֶדׁש ֶׁשּבֹו ִּבְּׂשרּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְתַּבְּטָלה ְגֵזַרת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשָהִאְּגרֹות ִנְׁשְלחּו ְּביֹום ) ט, אסתר ח(' ֵמַעם 

ֵנס ְּדפּוִרים ָהָיה  )ד"לתר פורים(' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ּבַ . ׁש ָוֵחִצי ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלָכל ַהְּמקֹומֹותג ְּבִסיָון ְוָלַקח ֹחדֶ "כ

ֵבית  ַהֵּנס ִנְגַּבּה ִלָּבם ְוָיְכלּו ַלֲחזֹור לְ ידֵ ל יְ ְועַ .  ָצִרי ִלְהיֹות ֹּכַח ְוֹעז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלהֲהָכָנה ְלַבִית ֵׁשִני ִּכי ָהיָ 

ל ַמֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶל ְּכָהָמן "ֲחזַ  רּומְ ָא ׁשֶ וֹ  ֶלָעִתיד ֵנס ָּכֶזה קֹוֶדם ַהְּגֻאָּלה ְּכמהְוֵכן ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיֶ . ַהִּמְקָּדׁש

 .)יומא עז(א "ַּכּמּוָבא ַּבַּמַהְרׁשָ , ְוֵכן ָמִצינּו ֶקֶׁשר ָחָזק ֵּבין ַמְלכּות ָּפַרס ִליֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים .ֶׁשֵּנס ֶזה ֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה' כּו

ְמָבֵאר , ְוָנְתנּו ֶאת ְמקֹומֹו ְלדּוִּביֵאל ַהַּׂשר ֶׁשל ָּפַרס,  ָיִמיםא"כַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֶׁשהֹוִציאּו ֶאת ַּגְבִריֵאל ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד לְ 

ְורֹוִאים , ל ֵּבין ַהְּמָצִרים ֶׁשָּבֶהם ִמְתַּגֶּבֶרת ְׁשִליַטת ַהִּסְטָרא ַאֲחָראא ַהָּיִמים ׁשֶ "ָיִמים ֵהם ְּכֶנֶגד כא "כא ֶׁשהַ "ַהַּמַהְרׁשָ 

יף סִ הוֹ וְ  .יתילִ לִ ֵׁשם ַהְּקִלָּפה ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר ְּבִגיַמְטִרָּיא  זּוּמז ּתַ "כְוֵכן . ֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ָּפַרס ִמְתַּגֵּבר ִּבְמיָֻחד ְּבָיִמים ֵאֶּלה

יף סִ הוֹ וְ . ל"יזַ ִר אֲ ץ הָ  קֵ 1775 ְּבִגיַמְטִרָּיאג גוֹ מָ ג ּווֹ ה ּגילָ חִ תְ ה הִ "ז תשעּוּמז ּתַ "כא ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"הרה

 תוֹ ּיִת 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 "ין שליטקִ יסְ יְ רֵ . ש' ג ר"הרה

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 ל ְׁש ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ  וְ .ה"תשע

  .לאֵ רָ ְׂש יִ  לְ יקּוּזִ א יַ ם ׁשֶ דוֹ י אֱ ּנֵ ת ִׁש יק אֶ ּתִ מְ א מַ י הּוּכִ , םיִ ּנַ א ִׁש ּפֵ רַ ּמְ ׁשֶ יד ִר לאוֹ פְ 

' ל בר ׁשֶ ּוּבחִ ת הַ ּדַ קֻ י נְ ּכִ . יחַ ׁשִ מָ ים מִ עָ  ּפְ 'בְּבִגיַמְטִרָּיא ם טוֹ ת ָאצַ צָ ּפְ א ׁשֶ "שליטין קִ ייסְ רֵ . ש' ג ר"הרה יףסִ הוֹ וְ 

ם חֵ ּלָ הִ ים לְ יִ פּו צְ ה זוֹ מָ חָ לְ מִ בְ ּו. ןּמָ קַ לְ דִ ד ּכְ וִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ִׁש ת מָ פַ קּוה ּתְ ילָ חִ תְ ז מַ ָאׁשֶ  גגוֹ מָ ּו גוֹ ּג תמֶ חֶ לְ מִ ּבְ יא ים הִ יחִ ִׁש מְ 

י נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיצִ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .יתּנִ ירַ ה אִ צָ צָ ּפְ ְּבִגיַמְטִרָּיא  איחָ ׁשִ מְ א ּדִ תָ בְ קְ עִ ן כֵ וְ . ןּמָ קַ לְ דִ ם ּכְ טוֹ ת ָאצוֹ צָ פְ ּבִ 

, חַ "יִׁש מָ ת "ם רהֵ  ׁשֶ ,הינָ נִ חֲ , ןוֹ ּניִ , היׁשִ , םחֵ נַ מְ  :)סנהדרין צח(א רָ מָ ּגְ ת ּבַ אוֹ בָ ּוּמ ׁשֶ יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ת ׁשֶ מוֹ ׁשֵ ' דהַ ׁשֶ א "שליט

א ֶׁשֶאָחד ִמִּמְתַקֵּני ַהַּגְרִעין ֶׁשָּלֶהם ִנְמָצא ְּבָמקֹום " ֵרְייְסִקין שליט.ש' ג ר"הרהמֵ  אנּובֵ ן הֵ כֵ וְ . םטוֹ ָאת הָ צַ צָ ּפְ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ר ּׂשֵ בַ ל מְ קוֹ ל  ׁשֶ הרָ וֹ ׂשבְ  לִ פֵ הָ  יֵ רהַ ְׁש ּוּבר ּוּכהַ וְ . ָקםֶזה , ֹוֵפלּוְכֶׁשֶזה נ',  ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלקּום' ּוְמַרֵּמז ַעל ',קֹום'ֶׁשְּׁשמֹו 

ז ּמֵ רַ מְ , יאנִ חָ רּום הֶ ּלָ  ׁשֶ ׁשדָ חָ יג הֶ הִ נְ ּמַ ם הַ ן ׁשֵ כֵ וְ . העָ ּוׁשיְ ן וֹ ׁשּלְ  מִ יםיעִ ִׁש י אנִ ירַ אִ ם הָ עָ י הָ נֵ ים ּבְ אִ רָ קְ ן נִ כֵ וְ . רמֵ אוֹ ר וְ ּׂשֵ בַ מְ 

 )כב ,לב דברים(ק סּוּפָ הַ א ׁשֶ "ן שליטׁשָ ּון ׁשד ּבֶ וִ ּדָ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . םּכָ ְר ל ּדַ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ּיִ ה ׁשֶ בָ ּוׁשל ּתְ  ׁשֶ ינִ חָ  רּולָ הֲ ל מַ עַ 

י אנִ רַ יאִ י הָ ינִ עִ ְר ּגַ ר הַ ּוּכל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5775הּוא ַהָּפסּוק הַ  ". ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה ָּבםַאְסֶּפה"

ת וֹ ּיתִ  אוֹ הנָ ימוֹ ּדִ , לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ י ּבְ ינִ עִ ְר ּגַ ר הַ ּוּכא הַ צָ מְ ם נִ ּׁשָ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ ם לַ ּׁשֵ ת הַ ּוּימִ ְׁש גַ  ּבְ לׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ  ןכֵ וְ . אןהפַ סְ אִ ּבְ 

ָהֹאֶטם . ַעל רּום ֵמָאה, ֵמָאה ַעל ֵמָאהְוַהֵהיָכל  )ו, מידות ד(ה נָ ְׁש ּמִ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ מְ ם טוֹ ָאת הָ צַ צָ  ּפְ ןכֵ וְ . יןּדִ ם הַ יוֹ 

, ְוַאָּמה ַמֲעִזיָבה, ְוַאָּמה ִּתְקָרה, ְוַאָּמַתִים ֵּבית ִּדְלָפה, ַאָּמה ִּכּיּור, ְוָגְבהֹו ַאְרָּבִעים ַאָּמה, ֵׁשׁש ַאּמֹות

 רֹוֵמז ְלנֹוֵזל ִּדְלָפה . ַּגְרִעיִניכּור רֹוֵמז לְ רּוּיּכִ  הַ .טֹוםָא רֹוֵמז לָ ֹאֶטםהָ  .ְוַאָּמה ָּכֶלה עֹוֵרב, ְוָׁשלׁש ַאּמֹות ַמֲעֶקה

ע רַ ד הָ ת צַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  הַ ברֵ עוֹ ת הָ ם אֶ לָ עוֹ ן הָ  מִ תוֹ ּלכַ א לְ ּבָ ׁשֶ , םטוֹ ָאית הָ לִ כְ תַ ז לְ מֵ רוֹ  ה עֹוֵרבלֶ כָ  וְ .ֵלףוֹ ּדׁשֶ ַהִּקירּור 

, םא ׁשָ רָ נּוטְ ְר בַ א ּבְ בָ ּוּמּכַ , יםלִ תָ ּכְ ת הַ ים אֶ ידִ מִ עֲ יו מַ לָ עָ ׁשֶ , ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ד ּבֵ סוֹ יְ א ה הּונֶ ְׁש ּמִ ּבַ ָהֹאֶטם ן כֵ לָ וְ . םלָ עוֹ ּבָ 

ין עִ ְר ּגַ הַ ם וְ טוֹ ָא הָ חַ כֹ  ּבְ יםאִ רוֹ  ןכֵ וְ . ןמֵ  ָאינּומֵ יָ ה בְ רָ הֵ מְ י ּבִ יִׁש לִ ְּׁש ת הַ יִ ּבַ ן הַ יַ נְ בִ ד לְ סוֹ יְ ה הַ יֶ הְ ם ּתִ טוֹ ָאת הָ צַ צָ ּפְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

 וֹ ים ּבּלִ גַ מְ , וֹ ּל ׁשֶ יןעִ ְר ּגַ  לַ ינּויְ הַ , וֹ ּל ׁשֶ ׁשרֶ ּׁשֹ ים לַ יעִ ּגִ מַ ר ּותֵ יוֹ ר וְ תֵ ר יוֹ מֶ חֹ ת הַ ים אֶ קִ ְר פָ מְ ׁשֶ ּכְ , םלָ עוֹ ת הָ ּוּימִ ְׁש גַ ה ּבְ ּלָ ּגַ תְ הִ ׁשֶ 

ה ׁשֶ ּקָ ר הַ מֶ חֹ ת הַ ֲחֻלּקַ י דֵ ל יְ יא עַ ית הִ ינִ עִ ְר ּגַ ה הַ ּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ ת הָ ת אֶ וֹ ּלגַ  לְ רֶ ּדֶ הַ וְ , ללָ  ּכְ רֶ י עֶ פִ א לְ ה ׁשֶ קָ זָ ר חֲ תֵ יוֹ ר וְ תֵ ה יוֹ ּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ 

ת ירַ צִ י יְ דֵ ל יְ  עַ תוֹ  אוֹ עַ קֹ בְ ים לִ ּסִ נַ ז מְ ָאוְ , רתֵ  יוֹ קוֹ ּלְ חַ ר לְ ׁשָ פְ י אֶ אִ ב ׁשֶ ּצָ מַ ד לְ ים עַ קִ לָ י חֲ ּדֵ אְר יַ לְ מִ ן לְ טוֹ רּוא ּפְ רָ קְ ּנִ ׁשֶ 

את ּזֹ ה הַ ּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ הָ וְ . ףין סוֹ ל אֵ ת עַ זֶ ּמֶ רַ מְ ה הַ קָ זָ חֲ ית הַ ינִ עִ ְר ּגַ ה הַ ּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ ה הָ ּלָ ּגַ תְ מִ  עַ קֹ בְ ים לִ ּסִ נַ ּמְ ׁשֶ כְ ּו, ההֶ ר זֵ מֶ ל חֹ ת ׁשֶ דּוּגְ נַ תְ הִ 



יג 

ת קּואֱ ל לָ מֶ ים סֵ אִ ה רוֹ ל זֶ ּכָ מִ ּו. 'כּון וְ טוֹ רּוּפְ ת הַ ד אֶ דֵ בוֹ  לְ יִר  צָ ּהתָ ת אוֹ וֹ ּלגַ יל לְ בִ ְׁש בִ ּו, םלָ עוֹ ר ּבָ מֶ ל חֹ כָ ת ּבְ מֶ ּיֶ קַ 

י קֵ מְ עִ ם ּבְ  גַ וֹ ּדבַ ּלְ ד מִ ין עוֹ אֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ֶׁשּלוֹ ין עִ ְר ּגַ  לַ ינּויְ ר הַ מֶ חֹ  הַ ׁשרֶ ׁשֹ ים לְ יעִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ה ּכְ ּלֶ ּגַ תְ ה מִ זֶ וְ . םלָ עוֹ ת הָ ּוּימִ ְׁש גַ ּבְ 

ל  עַ יעַ ּפִ ְׁש הַ ים לְ לִ כוֹ ּיְ ה ׁשֶ ּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ ר וְ את אוֹ צֵ ים לָ לִ ְיכוֹ , הילָ גִ ן ְר יִ עַ  ּבְ תוֹ אוֹ ְר ן לִ ּתָ א נִ יר ׁשֶ ּגִ ְר ּגַ מִ ּו, םלָ עוֹ ת הָ ּוּימִ ְׁש גַ ת ּבְ וֹ ּפלִ ּקְ הַ 

ית לִ כְ  תַ זוֹ וְ , וֹ ּדבַ ּלְ ד מִ ין עוֹ אֵ ת הָ ה אֶ ּלֶ גַ ם מְ טוֹ ָאי הָ ּכִ , םטוֹ ת ָאצַ צָ פְ ה ּבִ ּלָ אֻ ּגְ ה הַ ילָ חִ תְ  מַ עַ ּוּדר מַ ָאבֹ ה מְ י זֶ פִ לְ . םלָ עוֹ ל הָ ּכָ 

  ".ירֶ ד מוֹ ף עוֹ נֵ ּכָ א יִ וְ " "'ב הּוׁש ּבְ אּוְר ן יִ יִ עַ ן ּבְ יִ י עַ ּכִ ", ראוֹ ם הָ לֵ עְ ת הֶ ל אֶ ּטֵ בַ לְ ר ּואוֹ ת הָ ת אֶ וֹ ּלגַ ה לְ ּלָ אֻ ּגְ הַ 

ת ּתַ ְׁש ל הֻ כוֹ יָ בְ  ּכַ ּוּנּמֶ ּמִ ה ׁשֶ יָאִר ּבְ ל הַ י ׁשֶ קִ אֱ יק הָ קִ לְ חֶ ים הַ אִ ְר ם קוֹ הֵ , הנָ רוֹ חֲ ַאה לָ ּלָ ּגַ תְ הִ ר ׁשֶ תֵ יוֹ ן ּבְ טָ ּקָ יק הַ קִ לְ חֶ לַ ן כֵ וְ 

, ן"זו וֹ ּבל ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ , סיקְ ן אִ זוֹ ּוּב, יקקִ לְ חֶ ם הַ ת ׁשֵ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ וְ . רתֵ יוֹ י ּבְ ינִ עִ ְר ּגַ יק הַ קִ לְ חֶ א הַ הּון ׁשֶ יוָ ּכֵ , םלָ עוֹ הָ 

ה "ד קבחּויִ וְ , וֹ ּדבַ ּלְ ד מִ ין עוֹ אֵ  ׁשֶ ינּויְ הַ . דחּוּיִ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ס מְ יְק אִ הָ וְ , ]הלָ ּבָ ּקַ ת הַ פַ ְׂש  ּבִ יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ה ּו"קבי לְ ּוּנא ּכִ ן הּו"זו[

ן יַ נְ מִ  ּכְ 111ר ּפַ סְ ל מִ ז עַ ּמֵ רַ מְ ס יקְ אִ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . םלָ עוֹ י ּבָ מִ ְׁש ר ּגַ מֶ ל חֹ ה ּכָ ּיֶ חַ מְ ם ּוּיֵ קַ  מְ יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ּו

 הּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ ת וֹ ּיתִ  אוֹ יןעִ ְר ּגַ ן כֵ וְ  .םלָ עוֹ ל הָ ת ּכָ  אֶ תכֶ מֶ וֹ ּס ׁשֶ 'סת אוֹ  הָ רֶ ל ּדֶ עֵ וֹ א ּפהּווְ ',  התּוּדחְ ַאת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ ק"אי

 ,ן"יִ ר ַא"גת וֹ ּיתִ ם אוֹ גַ וְ . ימִ ְׁש ּגַ ם הַ לָ עוֹ ת ּבָ לֶ עֶ וֹ ּפף ׁשֶ ין סוֹ ר אֵ אוֹ ל הָ ה ׁשֶ ּיָ ּגִ ְר נֶ אֶ ית הָ ּלֵ ּגַ תְ ין מִ עִ ְר ּגַ י ּבַ ּכִ , 'א ּבְ 'עף ּוּלחִ ּבְ 

, 3 לְ תוֹ ּקָ לֻ חֲ  ּבַ 10ר ּפָ סְ ת מִ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  333א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ ין עִ ְר ּגַ ן כֵ לָ וְ . ןיִ ַאא רָ ְק נִ ר ּׁשֶ תֶ ּכֶ ם הַ לָ עוֹ ן מֵ ׁשָ ְר ּׁשָ  ׁשֶ יןיִׁש רֵ ' ג ינּויְ הַ 

, יםּוִ  קַ 3ם הֶ  ּבָ ׁשּיֵ ׁשֶ ת ירוֹ פִ  סְ 10א מֵ רָ בְ ם נִ לָ עוֹ י הָ ּכִ . קּלֵ חַ תְ  מִ ינוֹ אֵ ר ׁשֶ ּפָ סְ  מִ ינּויְ הַ , ףי סוֹ לִ ּבְ ' כּווְ  3.3333333333א צֵ יוֹ וְ 

ין אֵ ן הָ מּום טָ י ׁשָ ּכִ , קּלֵ חַ תְ  מִ ינוֹ אֵ י ׁשֶ פִ ין סוֹ  אֵ הּוּׁשֶ ה מַ ּלֶ גַ  נְ ׁשרֶ ּׁשֹ לַ ין וְ עִ ְר ּגַ  לַ יעַ ּגִ הַ י לְ דֵ  ּכְ 3 לְ 10ת הַ ק אֶ ּלֵ חַ ה לְ ּסֶ נַ ם נְ אִ וְ 

 ּוּלפִ ף אֲ ין סוֹ ר אֵ אוֹ  הָ תוֹ ל ּבְ ּטֵ ּבַ תְ ל מִ ּכֹ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ 333א ּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ ילטִ א ּבָ ּמָ א קַ ּמָ קַ ס "ּׁשַ  ּבַ עַ דּוּיָ ל הַ לָ ּכְ ן הַ כֵ וְ . ףסוֹ 

ע בַ ל ׁשֶ ז עַ ּמֵ רַ מְ ים ּועִ בְ  ִׁש רוֹ ּפָ סְ ּמִ ׁשֶ ן "יִ עַ  וְ ר"גד סוֹ ם ּבְ הֵ ת ׁשֶ ירוֹ פִ ר סְ ׂשֶ עֶ ל הָ ל ּכָ ז עַ ּמֵ רַ  מְ ן"יעִ ְר ּגַ ן כֵ וְ . תּוּימִ ְׁש ּגַ י הַ קֵ מְ עִ ּבְ 

  .תוֹ נוֹ ּתחְ ת ּתַ ירוֹ פִ סְ 

ה לֶ ש עוֹ "ת ב"אבְ  ּו1335ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ם ום טום םטוֹ ָאא ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ ן כֵ וְ 

ן יַ נְ מִ ּכְ  780א הּום עול עו ע לָ ת מלחמ מלח מל מ עוֹ מֶ חֶ לְ  מִ ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותן כֵ וְ . ה"תשע'ה

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ו ו"ו ע"ו שע"ו תשע"התשעת נַ ן ְׁש כֵ  וְ .ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ה צצה צה ה צָ צָ ּפְ ן כֵ וְ . ה"תשע'ה

. יזִ עֲ  לוֹ תינַ חִ בְ ה לִ ּפָ לִ ּקְ ר לַ אוֹ ת הָ ידַ ִר ת יְ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ם ׁשֶ יִ רַ חוֹ ם אֲ  הֵ ּוּלת אֵ נוֹ וֹ ּבְׁש י חֶ ּכִ . 2015ית זִ עֲ וֹ ּלה הַ נָ ּׁשָ ל הַ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ 

י ינִ עִ ְר יל טי ט ּגַ טִ ן כֵ  וְ ,775ה לֶ ח עוֹ "ט ב"ף אּוּלחִ בְ ּו, דוִ ן ּדָ  ּבֶ יחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא ים ּלִ ּמִ ם הַ  עִ יינִ עִ ְר יל טי ט ּגַ טִ ן כֵ וְ 

ז ּמֵ רַ לְ , ו"תשעה לֶ  עוֹ ׁשּלָ שֻ ל מְ ׁשֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא הינָ ם וִ ּכֵ סְ הֶ ן כֵ וְ  .5775ה לֶ ח עוֹ "ט ב"ף אּוּלחִ  ּבְ גרעינ גרעי גרע גר ג

  .ו"תשעת נַ ל ְׁש ה ׁשֶ ּלָ אֻ ּגְ ה לַ נָ כָ א הֲ ה הּוּזֶ ם הַ ּכֵ סְ הֶ הַ ׁשֶ 

ת 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 א ׁשֶ "ר שליטּגֶ ינְ וִ ה לֶ שֶ מֹ ' ג ר"הרהמֵ י ּתִ עְ מַ ׁשָ 

ת 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"סמאְּבִגיַמְטִרָּיא [, טוֹ לּוּפְ ב כָ וֹ ּכע לַ ּדָ ּמַ ל הַ ׁשֶ 

ה 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 ל ׁשַ  ׁשֶ לוֹ לּוסְ מַ ץ לְ חּוה מִ ּלָ ּגַ תְ הִ י ׁשֶ יִׁש לִ ְּׁש הַ 

ב 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 א מְ הּו ׁשֶ אנּובֵ ר הֵ ׁשֶ יט אֲ בִ ב ׁשָ כָ וֹ ּכ לַ תוֹ הּומַ ּבְ 

ל ּמֵ סַ לְ , ולאֹ ְּׁש 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 ת ׁשֶ וֶ  מָ רֶ  ּדֶ ִהְתַחְּדׁשּותל ז עַ ּמֵ רַ  מְ טוֹ לּוּפְ 

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 1930ת נַ ְׁש ב ּבִ כָ וֹ ּכי הַ ּוּלן ּגִ כֵ וְ , םּנָ יהִ ּגֵ 

  .ןטוֹ לּוּפְ א רָ קְ ית נִ ינִ עִ ְר ּגַ ה הַ צָ צָ ּפְ י הַ יבֵ ּכִ ְר ּמַ ד מִ חָ ן אֶ כֵ וְ . יינִ עִ ְר ּגַ הַ 

 אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּבא ּגֹוג ּוָמגֹוג ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמְרִּגיז ֶאֶרץ ,"'ִהֵּנה יֹום ָּבא ַלה" )ב, לז' פרקי היכלות'( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ְוָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ֶאל "ֱאַמר  ֶׁשּנֶ ,םיִ  ְועֹוִלים ִלְלֹּכד ְירּוָׁשלַ , ְוַרַעׁש ָּגדֹול ְּבַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל,ְוָׁשַמִים



יד 

ם .  ְּבאֹותֹו ָׁשָעה עֹוֶׂשה ִמְלָחָמה ְּבגֹוג ּוָמגֹוג ְויֹוְצִאין ִעּמֹו ִׁשְבָעה רֹוִעים ּוְׁשמֹוָנה ְנִסיֵכי ָאָדם,"ְירּוָׁשַלִ

ב תּוּכָ ל הַ עַ , םּוּגְר ּתַ ה ּבַ ּיָ נִ ְּׁש ת הַ אוֹ יא הָ הִ  ה"תשען כֵ וְ . ב"תשעת וֹ ּיתִ ים אוֹ עִ  רוֹ תעַ בְ ִּׁש א ׁשֶ "ז שליט"הרמי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ 

ה ּמָ כַ ה ּבְ ֶׁשֶּנֶאְמרָ  ַהָּלׁשֹוןן כֵ וְ  ".ֹוָפָרא ַרָּבאׁשַקע ּבְ תְ יא יִ הִ ְדָנא הַ עִ ּבְ " "ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול") יג, כז' ישעי(

ַאל ִּתְבְטחּו " )ג, תהילים קמו(ק סּוּפָ  ּבַ ו"תשעת נַ ל ְׁש ז עַ מֶ ם רֶ ד עִ חַ ה יַ רָ מְ אֶ  נֶ "אהּום הַ וֹ ּיּבַ "ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ת עַ מוֹ קוֹ מְ 

  ".ֹנָתיוּו ֶעְׁשּתֹ  ָאְבדַּבּיֹום ַההּואֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו : הְתׁשּועָ ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו 

ת כּולְ ת מַ ים אֶ ילִ ּפִ ּמַ ים ׁשֶ מִ לְ סְ ּוּמהַ  יםחִ ַאהָ  לז עַ ּמֵ רַ מְ  "לפָ יו נָ חָ אֶ ל י כָ נֵ ל ּפְ עַ " קסּוּפָ הַ א ׁשֶ "ז שליט"רמהָ  יףסִ הוֹ וְ 

ת רֶ ּבֶ דַ ם מְ ה ׁשָ ׁשָ רָ ּפָ ל הַ ּכָ : ראּור ּבֵ תֶ יֶ בְ ּו. האֶ ם רוֹ לָ עוֹ ל הָ ּכָ  ׁשֶ רֶ דֶ ּבְ  ,"לי כָ נֵ ל ּפְ עַ " הׂשָ עֲ ה נַ זֶ וְ . תמוֹ קוֹ ּמְ ל הַ כָ אל ּבְ עֵ מָ ְׁש יִ 

 ,תוֹ יתָ י מִ רֵ חֲ אל ַאעֵ מָ ְׁש י יִ נֵ בְ ה לִ רָ ּקָ ה ּׁשֶ ל מַ ר עַ ּבֵ דַ ה מְ ׁשָ רָ ּפָ ל הַ ם ׁשֶ ּוּיּסִ הַ וְ , תוֹ יתָ מִ יו ּוּיָ י חַ נֵ ְׁש יו ּונָ בָ  ּואלעֵ מָ ְׁש ת יִ דוֹ לְ וֹ ל ּתעַ 

ל עַ וְ . "ו ָנָפלַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחי" )יח, בראשית כה(

ל י כָ נֵ ל ּפְ עַ " בתּון ּכָ כֵ לָ וְ . יםמִ ּיָ ית הַ ִר חֲ ַאאל ּבְ עֵ מָ ְׁש ל יִ ף ׁשֶ וֹ ּסל הַ ז עַ ּמֵ רַ ק מְ סּוּפָ ם הַ ּוּיּסִ ׁשֶ ' יםִר ּוּטל הַ עַ ּבַ 'ר הַ מֵ ה אוֹ זֶ 

ן כֵ לָ וְ , ינּומֵ יָ ים ּבְ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ ת ּכְ וֹ ּיימִ נִ ת ּפְ וֹ יכפִ הֲ ; יוחָ אֶ א מֵ ּלָ אֶ , תרוֹ חֵ ת ַאוֹ ּמי אֻ ידֵ ל ּבִ וֹ ּפא יִ אל עֵ מָ ְׁש ּיִ ׁשֶ  ,"לפָ יו נָ חָ אֶ 

אל עֵ מָ ְׁש ת יִ ים אֶ ילִ ּפִ ים מַ חִ ַאהָ ה ׁשֶ ּזֶ ק הַ סּוּפָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ לְ ' יםמִ לְ סְ ּוּמ הַ יםחִ ַאהָ 'ים דִ ְר וֹ ּמל הַ ם ׁשֶ ּׁשֵ ת הַ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

ם לָ עוֹ  ּבָ ".לפָ יו נָ חָ אֶ ל י כָ נֵ ל ּפְ עַ ", "ןּכֹ ְׁש יו יִ חָ ל אֶ י כָ נֵ ל ּפְ עַ וְ " )וט בראשית עטילק( ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . לי ּכֹ ינֵ עֵ לְ 

. ׁ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 ,"ןּכֹ ׁשְ יִ "ה ּזֶ הַ 

ת ים אֶ אִ ם רוֹ הֶ ּבָ ׁשֶ , איָ ְר סּויא הִ  ׁשֶ רּוּׁשאַ  וְ םיִ רַ צְ מִ ת יר אֶ ּכִ זְ ק מַ סּוּפָ הַ א ׁשֶ " שליטהּוּיָ לִ ן אֵ ק ּבֶ חָ צְ יִ ' ג ר"רהיף הסִ הוֹ וְ 

ַעל ְּפֵני " )יח, בראשית כה(ק סּוּפָ ל הַ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ת הַ ית אֶ חִ פְ ם נַ אִ א ׁשֶ "ן שליטנָ ף עָ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . תכוֹ ּפֵ הְ ּמַ ר הַ ּקַ עִ 

 226ר ּפַ סְ ל מִ ּבֵ קַ  נְ ]701" [ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן" )יב, בראשית טז(ק סּוּפָ ל הַ א ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ הַ מֵ ] 475" [ָכל ֶאָחיו ָנָפל

   .אלעֵ מָ ְׁש ת יִ ילַ פִ ד נְ אֹ ה מְ רָ ּבְ ּגַ תְ  הִ ּהּבָ , הנָ ים ׁשָ פִ לָ ת אֲ ׁשֶ ּׁשֵ ף הַ וֹ ּסים מִ נִ  ׁשָ 226יא הִ  ׁשֶ ד"תשעת נַ ד ְׁש גֶ נֶ ּכְ 

ל ּמֵ סַ י מְ ּוּלי מִ ּכִ . ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"מֶ ף לָ "לֶ ן ָא"יִ מ עַ "ן מֶ "יד ׁשִ "יוֹ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ  ּבְ ל"אעֵ מָ ׁשְ יִ ן כֵ וְ 

ת 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 ל ה ׁשֶ עָ ּפָ ְׁש הַ ם הַ ּוּית סִ אֶ 

א "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  ).א"ציון דוד סיבוני שליט' ג ר"שמעתי מהרה(. ׁש"ירֵ ו "י וָ ם"מֶ ת "יאל חֵ עֵ מָ ְׁש יִ 

 .5775 לּבֵ קַ נְ ּו 0705 פּוהָ ת הֶ יף אֶ סִ נוֹ וְ  5070 דחַ יַ  4034 ׁשּלָ ׁשֻ מְ בִ ּו 1036 הילָ גִ ְר ְּבִגיַמְטִרָּיא אל עֵ מָ ְׁש ת יִ לּוף ּגָ וֹ ּסׁשֶ 

  .ה"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"מֶ לָ ף "לֶ  אָ ׁש"ירֵ ן "יׁשִ ד "וֹ יו "אּתָ ד "מֶ לָ ף "לֶ אָ ל "ימֶ  ּגִ ל"אֵ רָ ְׂש ת יִ "ּלַ אֻ ּגְ י ּוּלן מִ כֵ וְ 

ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה " ,יונָ פָ ּלְ ק ׁשֶ סּוּפָ ים ּבַ מִ עָ ּפְ ' ת ב"רת ּבְ זֶ ּמֶ רֻ מְ , אד ּבָ וִ ן ּדָ ּבֶ ית ׁשֶ יעִ בִ י ְׁש אֵ צָ ת מוֹ נַ יא ְׁש הִ  ׁשֶ ו"תשעת נַ ׁשְ ן כֵ וְ 

ים נִ ה ׁשָ ּמָ ל ּכַ  ׁשֶ ילִ הֲ אן ּתַ  ּכָ ׁשּיֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , "ֹּתאַכל ֶאֶרץ ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִריםוַ  ְחִּתיתּתַ  אֹולְׁש  דעַ ִּתיַקד וַ ְבַאִּפי 

  ."ֹולאׁשְ  ַעד" בתּוּכָ ז ּבַ ּמָ רֻ  מְ ׁש"ֶעאּדַ ן כֵ וְ . ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ יַאּבִ ת נַ כָ הֲ ּבַ 

ת מוֹ וֹ ת ּדוֹ ּיתִ  אוֹ יאדִ מַ רַ ם ׁשֵ ק ּבְ ירַ עִ יר ּבְ  עִ ׁש"אעֶ  ּדַ ּוׁשבְ ם ּכָ דֶ  קוֹ עַ בּו ׁשָ תוֹ אוֹ ּבְ א ׁשֶ "ין שליטזִ ף רּוסֵ יוֹ ' ג ר"הרהיף סִ הוֹ וְ 

ש ּבֹ כְ  יִ ׁשעֶ ּדַ ן ּוּגְר אִ  [ָּבִציר ֶאת ַּדִיׁשְוִהִּׂשיג ָלֶכם ") ה, ויקרא כו(ב תּוּכָ ז ּבַ מֶ  רֶ ׁשיֵ וְ  .רמוֹ דְ ת ּתַ  אֶ ּוׁשבְ  ּכָ ר ּכָ חַ ַאוְ , רמוֹ דְ תַ לְ 

, איָ ְר סּו ּבְ ׁשּוּבה ּכִ יֶ הְ ה יִ י זֶ רֵ חֲ ב ַאלָ ּׁשָ הַ  ׁשֶ ינּויְ הַ , איָ ְר סּו אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  [ָזַרעּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת ] קירַ עִ יר ּבְ יא עִ הִ  ׁשֶ הרָ צְ ּבַ ת אֶ 

יר עִ ן הָ כֵ וְ  ".ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם] קסּוּפָ  הַ יִׁש מְ ּמַ  ׁשֶ מוֹ ה ּכְ ּלָ אֻ גְ ה לִ ּכֶ זְ ז נִ ָאוְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁשיִ  ּדַ ןכֵ וְ  ".ָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת ָזַרעּו ר ָּבִציתִיׁש אֶ ּדַ  םְוִהִּׂשיג ָלכֶ "ק סּוּפָ ל הַ ת ׁשֶ "סת וְ "רת ּבְ זֶ ּמֶ רֻ  מְ ר"מוֹ דְ ּתַ 

  .ּוָמגֹוגג וֹ ת ּגמֶ חֶ לְ יא מִ הִ ׁשֶ , םלָ עוֹ ת ּבָ תוֹ ּדָ ת הַ מֶ חֶ לְ ת מִ ים אֶ ִר ְר עוֹ  מְ ֶׁשֵהםים אִ רוֹ וְ , אלעֵ מָ ְׁש ל יִ ם ׁשֶ ּׁשֵ הַ ר ידָ קֵ 



טו 

 ִויסֹוד ִאָּמא ,כּותְירּוָׁשַלִים ְוִצּיֹון ֵהם רֹוְמִזים ִליסֹוד ּוַמלְ  )זכריה שכח(ל "ְלָהֲאִריזַ ה רָ וֹ י ּתטֵ ּוּקלִ ּבְ א בָ מּו

 ּוַמְלכּות ְּדִאָּמא ַהּיֹוֵצאת ,ן"ה ב"ג מ"ב ס"א ְוֵהם ע" ְּתִפִּלין ֶׁשְּבזתוֹ ּיׁשִ ְר ּפַ ' ְּפִניִמית יֹוֵצאת ְּבסֹוד ד

יא ֶקֶׁשר ֶׁשל ֲאָלִפין ְּדֵלָאה ְוהִ ' ת ְּבסֹוד ד" ִמּדַ אּיָ ִר טְ מַ  ְוֵכן ַּדֶּמֶׂשק ִּגי.ְלֵלָאה ֶנֶגד סּוְרָיא ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק

ֶׁשל ְּתִפִּלין '  ְּבסֹוד ַּדֶּמֶׂשק ֶׁשִּתְהֶיה ְרחֹוָבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִּכי ֵכן ִהיא ְמׁשּוָכה ִּבְרצּועֹות ִמדםְּתִפִּלין ְוהֵ 

 .תוֹ ּפלִ ּקְ לַ , םיִ לַ ׁשָ ירּון וִ וֹ ּיצִ ת מִ קֶ נֶ וֹ ּיה ׁשֶ ּׁשָ דֻ ּקְ ע הַ פַ ת ׁשֶ ה אֶ ידָ ִר וֹ ּמה ׁשֶ ָאת לֵ ינַ חִ יא ּבְ ק הִ ׂשֶ ּמֶ ּדַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ַלֶּקֶׁשר ֶׁשָּבָאחֹור

 ְוֶנֶגד ִמְקָּדׁש ֵיׁש ְקִלָּפה ִנְקֵראת ַּדֶּמֶׂשק אֹוִתּיֹות ,"ִּכי ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה" )לך לך(' לחַ י נַ בֵ ְר עַ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ 

ֵׁשֶבט א ָיסּור " )י, בראשית מט(, יחַ ִׁש ּמָ  הַ לֶ מֶ ה ּודָ הּוט יְ בֶ ל ׁשֵ  עַ יםקִ סּוּפְ ים ּבַ מִ עָ ּפְ ' ת בזֶ ּמֶ רֻ  מְ איָ ְר סּון כֵ וְ  .ִמְקָּדׁש

ה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים  ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ֹאְסִרי: ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשי

  ". סּוֹתהּוְבַדם ֲעָנִבים

 יחִ רָ זְ מִ  ןירוֹ נִ  לפַ ּנָ ׁשֶ  האֶ רוֹ  הּתָ אַ ׁשֶ ּכְ  )556 עמוד י"רשב מדרש אייזנשטיין מדרשים אוצר( ׁשרָ דְ ּמִ ת הַ אֶ  אנּובֵ הֵ 

 'ר ג"הרה מֵ אנּובֵ הֵ וְ  .לאֵ רָ ׂשְ יִ לְ  העָ ּוׁשיְ הַ  חמַ צְ ּתִ  זָאוְ  ]ִיְׁשָמֵעאל[ ,חרָ זְ מִ  ינֵ ּבְ  תכּולְ מַ  הלָ פְ נָ  ,קׂשֶ ּמֶ דַ ּבְ ׁשֶ 

 ּיָ  ׁשַ ְּבַדֶּמֶׂשקן טוֹ לְ ִּׁש ן הַ כֵ וְ  .יםּלִ ּמִ הַ  םעִ  אדסַ ַא ארּׁשַ ּבַ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  יחִ רָ זְ מִ  ןרוֹ נִ ׁשֶ  א"שליט ןמַ ּדְ לְ פֶ  םהָ רָ בְ ַא

ֶזה ְּבִחיַנת ַׁשַער ְּדִסְטָרא , םַׁשַער ֲארָ  )נז( 'ן"רָ הֲ י מוֹ טֵ ּוּקלִ 'א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . ּהּתָ עִ ּבְ  תּלַ אֻ ל ּגְ ת עַ זֶ ּמֶ רַ ּמְ ׁשֶ  ּתְ עְ ּבַ ת הַ גֶ לֶ פְ מִ לְ 

ם הָ רָ בְ ַא' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ְוִיְבֶנה ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, ָאז ָיבֹוא ֶּבן ָּדִוד, ּוְכֶׁשִּיֹּפל ְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה. ָאֳחָרא

ל ֶׁשֵהם "ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמָהֲאִריזַ  ׁשּדָ קְ מִ ת וֹ ּיתִ אוֹ ק ׂשֶ ּמֶ דַ י ּכִ , ַהֶּזה ָהִעְנָיןל כָ ה לְ רָ ּוׁשר קְ מוֹ דְ ת ּתַ ילַ פִ ּנְ א ׁשֶ "י שליטִׂש ּגָ אַ 

ְוֶזה ְּבִדּיּוק , ּוְכֶׁשֵהם נֹוְפִלים ֶזה ִסיָמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוֵמד ְלִהָּבנֹות ְּבָקרֹוב, ַהְּקִלָּפה ֶׁשַּמְלִּביָׁשה ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ן כֵ  וְ .ּוְכֶׁשֵּתָחֵרב ַּתְדמֹור ִּתָּבֶנה ְירּוָׁשַלִים, ֹור ֶׁשִהיא ֶהֱחִריָבה ֶאת ְׁשֵני ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁשַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ַעל ַּתְדמ

ד יא סוֹ  הִ ַתְדמֹורוְ ר רֵ סוֹ ן ן ּבֶ וֹ ׁשּלְ יא מִ  הִ איָ ְר סּון כֵ וְ . רמוֹ דְ  ּתַ ׁשּדַ קְ מִ א רָ קְ ּנִ יק ׁשֶ ּתִ ם עַ קוֹ ר מָ מוֹ דְ תַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

 ֲהָוה ',כּווְ ֵהיִכי ַדְמָיא מֹוֶרֶדת  :)כתובות סג(, ְלסּוָרא ְמִריָדהין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ  לַ ֶרֶמז ְּבְּגָמָרא ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . 'ה ּבַ הידָ ִר מְ הַ 

את צֵ מְ ּנִ ה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ה לִ ּׁשָ דֻ ּקְ  מִ הכָ פֵ הֲ הַ ת ּדַ קֻ ן נְ כֵ  וְ .עּוְבָדא ְוַאְכָפה ַמר זּוְטָרא ְוָנַפק ִמיֵניּה ַרִּבי ֲחִניָנא ִמּסּוָרא

 .)מ קי"ב (יֵׁש ֶרֶמז ְּבְּגָמָראן כֵ וְ ". ָנְכִרָּיהֶּגֶפן סּוֵרי הַ  ִלי  ֶנְהַּפְכּתְ ְוֵאי" )כא, ירמיה ב(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב  ,היָ ְר סּוּבְ 

ה יָ ְר ל סּוז עַ מֶ אן רֶ ש ּכָ יֵ וְ . ָלא ֶכֶסףַמְׁשַּכְנָּתא ְּדסּוָרא ְּדָכְתִבי ָהִכי ְּבִמיְׁשַלם ְׁשַנָּיא ָאִלין ִּתיּפּוק ַאְרָעא ָּדא ּבְ 

א ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו" )ג, נב' ישעי(ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , ףסֶ י כֶ לִ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ר לְ זוֹ חֲ ּתַ ׁשֶ    ".ְו

ית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם  יֹוֵסף ֶלָהָבה ּובֵ ת ּוֵביׁשֹקב אֵ עֲ ית יַ בֵ ָהָיה וְ  ")יח, עובדיה א(ב תּוּכָ ּבַ ת זֶ ּמֶ רֻ מְ  ו"תשעת נַ ְׁש ן כֵ וְ 

א ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו ִּכי  ְוָהָיה ֵבית ַיֲעֹקב "ב תּוּכָ הַ ׁשֶ , א"יער שליטיֶ רַ ה ּבְ מֹ ְׁש ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ ".  ִּדֵּבר'הַוֲאָכלּום ְו

 ,"ׁש"קַ לְ "ׁשֶ ' יםּיִ י חַ ִר ּפְ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .ו''תשעא ּיָ ִר טְ ימַ גִ ים ּבְ ּלִ ּמִ ם הַ  עִ "ְלַקׁש ּוֵבית ֵעָׂשו ֶלָהָבה ּוֵבית יֹוֵסף ֵאׁש

ין סִ נְ קוֹ יסְ ת וִ ינַ דִ מְ יר ּבִ  עִ ּהנָ ְׁש ּיֶ א ׁשֶ "ין שליטקִ סְ ייְ רֵ . ש' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ ". חֶׁשלַ ם ׁשָ ץ קֵ " )ג, איוב כח(ב תּוּכָ ת הַ "ר

א "י שליטּבִ טּו. ע' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  ."ַקׁש ּוֵבית ֵעָׂשו לְ ֵאׁשית ַיֲעֹקב ְוָהָיה בֵ "ל ז עַ ּמֵ רַ לְ . ׁש"קַ ְׁש אַ  ּהמָ ְׁש ב ּו"ארהּבְ 

א ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבי"ק סּוּפָ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ  מְ ו"תשעת נַ ְּׁש ׁשֶ    ". ִּדֵּבר'הִּכי ת ֵעָׂשו ְו

י פִ כְ ּו ,"יָרהֵׂשעִ ִני ֲאדֹ ר ָאֹבא ֶאל ֲאׁשֶ  ַעד" )יד, בראשית לג(ו ׂשָ עֵ ב מֵ קֹ עֲ ד יַ רַ פְ ּנִ ׁשֶ ב ּכְ תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ  עׁשאֶ ּדַ ן ּוּגְר אִ ן כֵ וְ 

 ."ֵעָׂשו ַהר ֶאת ִלְׁשֹּפט ִצּיֹון ְּבַהר מֹוִׁשִעים ְוָעלּו" ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּמִׁשיחַ  ִּביֵמי ֵיֵל ְוֵאיָמַתי םׁשָ  י"ִּׁש רַ  ראֵ בָ ּמְ ׁשֶ 

 ׁשאעֶ ן ּדַ ּוּגְר אִ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ , הּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ם ּבִ דוֹ אֱ ה ּבֶ מָ קָ ּנְ ת הַ יא אֶ בִ אל ּתָ עֵ מָ ְׁש יִ  לְ םדוֹ ין אֱ ה ּבֵ יֶ הְ ּתִ ג ׁשֶ גוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ ּמִ  ׁשֶ ינּויְ הַ 

. ירֵׂשעִ בְ ּויו ֵעׂשָ בְ ּוֹום ֱאד ֶׁשַּמָּטָרתֹו ִלְלֹחם ּבֶ זּמֵ רַ מְ  ַּדאֶעׁש םּׁשֵ ן הַ כֵ וְ . אתּזֹ ה הַ מָ קָ ּנְ ק ּבַ לֶ  חֵ לּוטְ ּיִ אל ׁשֶ עֵ מָ ְׁש ּיִ ק מִ לֶ  חֵ יּוהְ יִ 



טז 

: גיטין נה(' תפוֹ סְ וֹ ּת' ּבְ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ,אׁשת רֹ יפַ ִר עֲ ג ּבַ רַ הֱ יו נֶ ׂשָ עֵ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , ֲעִריַפת ֹראׁש ידֵ ל יְ  צּוַרת ִמְלַחְמָּתם עַ הְוִהְׁשַּתְלְׁשלָ 

ָמִצינּו ּו, "ָיְד ְּבֹעֶרף ֹאְיֶבי"ה דָ הּול יְ ר עַ מַ אֱ ה נֶ ל זֶ עַ וְ  .וׂשָ ל עֵ  ׁשֶ וֹ אׁשת רֹ  אֶ פּוְר ה עָ דָ יהּו וִ  ָּדןן ּבֶ ֻחִׁשים ׁשֶ )ה ביהודה"ד

 אֹוִתּיֹות ֻחִׁשיםן כֵ וְ  .ָאִביו ִמיהּוָדה ְוִאּמֹו ִמָּדן, ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים .)ילקוט ויחי קס(ַּבִּמְדָרׁש 

ת יא אֶ בִ נָ  וְ .ׁש ִמַּצד ֱאמּוָנָתם" ַּדאעֶ ןּוּגְר ם אִ הֶ ים ּבָ מִ חָ לְ ה נִ ל זֶ עַ וְ , ֵעָׂשיו אֹוִתּיֹות ֵיׁשּועַ ים ּבְ ינִ מִ אֲ ם מַ דוֹ ן אֱ כֵ  וְ .ָמִׁשיחַ 

ַּבְירּוַׁשְלִמי ָּבִראׁשֹוָנה ָגְזרּו ְּגֵזָרה ַעל ְיהּוָדה ְלִפי ֶׁשָּמֹסֶרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹוָתם ֶׁשְּיהּוָדה : םת ׁשָ פוֹ סְ וֹ ּתן הַ וֹ ׁשלְ 

. ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרג ֶאת ֵעָׂשו" ָיָדיו ָרב לוֹ "ְוַתְנָיא ַנִּמי ְּבִסְפִרי , "ֹעֶרף ֹאְיֶביָיְד ּבְ "ִּדְכִתיב , ָהַרג ֶאת ֵעָׂשו

ָנְפָלן , ָנְתרּו ֵעיֵניּה, ַמְחֵייּה ַאֵריֵׁשיּה, קּוְלָפא ּוְבסֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא ְּדסֹוָטה ְּדָאַמר חּוִׁשים ֶּבן ָּדן ָׁשַקל

. א. י' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .א ֵמת ְּבאֹוָתּה ַהָּכָאה ַעד ֶׁשָעַמד ָעָליו ְיהּוָדה ַוֲהָרגוֹ ֶׁשָּמא , ַאַּכְרָעא ְּדַיֲעֹקב

ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי " )יד, בראשית טו(: הּלָ אֻ ּגְ י הַ נֵ פְ ם לִ יִ וֹ ּגּבַ ' ת המַ קְ ל נִ ר עַ ּבֵ דַ מְ , הרָ וֹ ּתת הַ ילַ חִ ּתְ  מִ ה"שעק הַ סּוּפָ הַ א ׁשֶ "שליט

ת חַ ם ַאעַ  ּפַ יעַ פִ  מוֹ ם"לַ סְ ת אִ "ינַ דִ מְ  ׁש"אעֶ ל ּדַ ם ׁשֶ ּׁשֵ ן הַ כֵ וְ ". ֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹולֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָא

 ה בוֹ יָ הָ וְ , ןט ּדָ בֶ ּׁשֵ מִ ה יָ הָ ר ׁשֶ וֹ ּבּגִ ן הַ וֹ ׁשמְ ִׁש  ּבְ עַ ּגֹ פְ ה לִ תָ סְ ּנִ ית ׁשֶ אלִ עֵ מָ ְׁש ּיִ ה הַ ילָ לִ ל ּדְ ק עַ סּוּפָ ה ּבַ כָ פּוה הֲ ּיָ נִ ת ְׁש אוֹ  ּבְ "נַ ּתַ ּבַ 

ה ּמֶ י ּבַ לִ א ּנָ ה דָ ה ַהִּגיּתָ ם עַ יַוֹּתאֶמר ְּדִליָלה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ִהֵּנה ֵהַתְלָּת ִּבי ַוְּתַדֵּבר ֵאַלי ְּכָזבִ " )י, שופטים טז(, יחַ ִׁש ץ מָ יצוֹ נִ 

ֹום דֵדה אֱ ְּׂש ְּד מִ עְ  ְּבֵצאְת ִמֵּׂשִעיר ְּבצַ 'ה" )ד, שופטים ה( בתּוּכָ ה ּבַ כָ פּוית הֲ יִׁש לִ ת ְׁש אוֹ ז ּבְ ּמָ רֻ  מְ ׁש"אעֶ ּדַ ן כֵ וְ ". רסֵ ֵּתאָ 

ה נָ וֹ ּתחְ ּתַ יא הַ הִ  ׁשֶ ׁשחָ ּנָ ל הַ א ׁשֶ בָ ְק ּוּנא הַ הּוׁשֶ , ןיפוֹ פִ ְׁש  לִ לּוׁשָ מְ ּנִ ׁשֶ ן ּכְ ט ּדָ בֶ ׁשֵ ת ּבְ "רז ּבְ ּמָ רֻ  מְ ׁש"אעֶ ּדַ ן כֵ וְ  ".ֶרץ ָרָעָׁשהאֶ 

ִפיֹפן ְׁש ֶר דֶ ִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי יְ ") יז, בראשית מט( בתּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ  .:)ויחי רמג(ר ַהֹּזהַ ל עַ ' ִמְּדַבׁשק ָּמתוֹ 'הַ  ֵפרּוׁשּבְ א ּמּובָ ּכַ , רתֵ יוֹ ּבְ 

   ."דחָ אֶ '  הינּוקֵ אֱ ' ל האֵ רָ ְׂש  יִ עמַ ׁשְ "ז ּבִ מָ ְר נִ  ׁש"עאֶ ּדַ א ׁשֶ "ה שליטּנָ ד הַ וִ ּדָ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  ".ַרחאֹ ֵלי עֲ 

ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצת " )כ, ירמיה מט(ב תּוּכָ  ׁשֶ מוֹ ּכְ , ןימָ ץ ּתֵ רֶ אֶ ם ה עִ רָ ּוׁשה קְ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ם ּבִ דוֹ אֱ ס וֶ רַ ת ּפָ מֶ חֶ לְ ּמִ ׁשֶ ים אִ רוֹ 

א 'ה א ִיְסָחבּום ְצִעיֵרי ַהֹּצאן ִאם   ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל ֱאֹדום ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל ֹיְׁשֵבי ֵתיָמן ִאם 

ְצִעיֵרי ַהֹּצאן ְיָגְררּום ֵמַאְרָצם ְוהּוא ָּפַרס ֶׁשהּוא ַהָּצִעיר ִּבְבֵני  'דוִ ת ּדָ דַ צּוּמְ 'ר הַ אֵ בָ מְ ּו, "ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהם

ז "לעבְ ּו. יןמִ ּיָ ד הַ צַ ת ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ םרוֹ ּדָ  וֹ ׁשרּו ּפֵ ןימָ ּתֵ ן כֵ  וְ . ֶׁשִּתּפֹול ְּבַיד ָּפַרסםדוֹ אֱ ל ֲעִתיָדה "ֶיֶפת ְוֵכן ָאְמרּו רז

ם ל ׁשֵ י ׁשֶ ּוּלּמִ ר הַ ּפַ סְ מִ  ּכְ ק"תְּבִגיַמְטִרָּיא  ןימָ ּתֵ ן כֵ  וְ ".יןמִ ּיָ ץ הַ קֵ "ת רּוְר עוֹ תְ ל הִ ז עַ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשיֵ וְ . ןמֶ יֶ  ץ זוֹ רֶ ה אֶ ּנָ כֻ מְ 

ֲאִני הּוא , "ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי" .)חגיגה יב( ַּבְּגָמָרא ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ ּו .היָאִר ּבְ ר ּבַ בָ ל ּדָ כָ ף לְ סוֹ  וְ ץקֵ ה ׂשֶ עוֹ וְ , יּדָ ר מֵ אוֹ  ׁשֶ י"שד

 ִהְתַּפֵּלל ְּבֵאל ַׁשַּדי ִמי ֶׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּדי ְלִפיכָ  )יד, בראשית מג(א ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי בָ ן מּוכֵ וְ . ֶׁשָאַמְרִּתי ְלעֹוָלִמי ַּדי

 ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַל 'הַואֹדָני " ֹ)יד, זכריה ט( ".ֱאלֹוַּה ִמֵּתיָמן ָיבֹוא" הּלָ אֻ ּגְ ל הַ ב עַ תּון ּכָ כֵ  וְ .ֹיאַמר ְלָצרֹוַתי ַּדי

 ׁשרָ דְ ּמִ י הַ רֵ בְ ים ּדִ מִ ּיְ קַ ְת מִ ּו, ןימָ ץ ּתֵ רֶ אֶ ים ּבְ סִ ְר ּפַ ת ּבַ מֶ חֶ לְ ה נִ יָ דְ עּוּסַ ה ׁשֶ "ן תשעיסָ נִ ּבְ ' ם ויוֹ ם ּבְ סַ ְר ן ּפֻ כֵ  וְ ".ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן

א בָ מּוּו. ןיסָ  נִ ׁשדֶ חֹ ה ּבְ רֶ קְ ה יִ ל זֶ ּכָ ם ׁשֶ ׁשָ ' ִׁשְמעֹוִניט קּולְ ּיַ 'י הַ רֵ בְ  ּדִ ׁשֵ מְ הֶ ים מֵ אִ רוֹ וְ , יבִ ְר  עַ לֶ מֶ ה ּבְ רֶ ּגָ תְ ס מִ רַ  ּפָ לֶ ּמֶ ׁשֶ 

א ִכְגֻאָּלה ִראׁשֹוָנה ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה ִּכי ְגֻאָּלה ִראׁשֹוָנה ָהיָ ם  ׁשָ ׁשרָ דְ ּמִ  הַ ׁשֵ מְ הֶ ּבְ  ה ָלֶכם ַצַער ְוִׁשְעּבּוד ְו

ָׁשנּו ַרּבֹוֵתינּו ֲעִתיִדין : הָ ירֶ ָה ֲאָבל ְּגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה ֵאין ָלֶכם ַצַער ְוִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ַאחֲ ירֶ ַמְלֻכּיֹות ַאחֲ 

נּו ֲאבֹוֶתי ַאָּתה טֹוב  ֶׁשָאיל ּפִ ף עַ ֲאבֹות ָהעֹוָלם ַלֲעֹמד ְּבִניָסן ְואֹוְמִרים לֹו ֶאְפַרִים ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ַא

א ָעְברּו ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל  ִמֶּמּנּו ֶׁשָּסַבְלָּת ֲעֹונֹות ָּבֵנינּו ְוָעְברּו ָעֶלי ִמּדֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ַמה ֶּׁש

א ָראּו אֹור ְוָצַפד ְוָהִייָת ְׂשחֹוק ְוַלַעג ָּבֻאּמֹות ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ְוָיַׁשְבָּת ְּבֹחֶש , ָהַאֲחרֹוִנים ַוֲאֵפָלה ְוֵעיֶני 

, העָ דּויְ  הַ ןימָ ּתֵ ת רֶ ּגֶ אִ ין ּבְ ּצִ י קִ בֵ ּוּׁשל חִ ר עַ ּבֵ ם ּדִ "ּבַ מְ רַ הָ ל ׁשֶ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ  וְ .'כּו וְ עֹוְר ַעל ַעְצְמ ְוגּוְפ ָהָיה ָיֵבׁש ְּכֵעץ

ֲהלֹוא ַּבּיֹום  ")ט, עובדיה א(, הּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ן ּבִ ימָ תֵ ם ּבְ דוֹ ת אֱ ילַ פִ ל נְ ז עַ מַ ה רָ יָ דְ בַ יא עוֹ בִ ּנָ ם הַ ּגַ א ׁשֶ "ז שליט"רמיף הָ סִ הוֹ וְ 



יז 

ְוַחּתּו ִגּבֹוֶרי ֵּתיָמן ְלַמַען ִיָּכֶרת ִאיׁש ֵמַהר :  ְוַהֲאַבְדִּתי ֲחָכִמים ֵמֱאדֹום ּוְתבּוָנה ֵמַהר ֵעָׂשו'הַההּוא ְנֻאם 

ן כֵ וְ ".  ְלַמַען ִיָּכֶרת ִאיׁש ֵמַהר ֵעָׂשו ִמָּקֶטלֵּתיָמןִגּבֹוֶרי ְוַחּתּו " )ט, עובדיה א(, יםתִ חּול הַ ז עַ מֶ  רֶ ׁשיֵ  וְ ".ֵעָׂשו ִמָּקֶטל

ה מָ חָ לְ ּמִ הַ א ׁשֶ "שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םדוֹ אֱ ר לְ ׁשֶ ה קֶ אֶ ְר ּמַ ׁשֶ , םדוֹ ָאם הָ ּיָ ת הַ פַ ל ְׂש את עַ צֵ מְ ן נִ ימָ ּתֵ 

ת מֶ חֶ לְ ץ מִ רֹ פְ ם ּתִ ּׁשָ ּמִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , תעוֹ מָ ל ּדְ ר ׁשֶ עַ ׁשַ ית בִ רָ עֲ  ּבַ וֹ ׁשרּוּפֵ  ׁשֶ בּדֶ נְ ל מַ אב אֶ ּבַ א רָ קְ ּנִ ר ׁשֶ צָ ּמֵ יב הַ בִ סְ ת זֶ ּכֶ רַ תְ מִ 

ין  ּדִ ׁשּיֵ ת ׁשֶ זֶ ּמֶ רַ  מְ ,ןדֶ עֵ ה וְ עָ נְ צַ ים ִר עָ  הֶ יבבִ ה סְ מָ חָ לְ ּמִ הַ ׁשֶ א "ר שליטּגֶ ינְ וִ ה לֶ שֶ מֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .הָארָ וֹ ּנג הַ גוֹ מָ ג ּווֹ ּג

 ַוֹּתאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות" )מו, בראשית כז( ָּכתּובן כֵ וְ  . תינּודִ עֲ ת וַ יעּונִ צְ ר סֶ ל חֹ לַ גְ ם ּבִ לָ עוֹ ל הָ עַ 

  .תלּוּגָ הַ ץ קֵ ל ת עַ זֶ ּמֶ רַ ּמְ  ׁשֶ ,"ַקְצִּתי"ת בַ ת ּתֵ ר אֶ אֵ בָ ם מְ ים ׁשָ ִר ּוּטל הַ עַ בַ ּו". ֵחת

ם הֶ  לָ אּולְ ּמָ  יִ ו"תשעת נַ ְׁש בִ ּו, זּוּמתַ ז ּבְ "ם ייוֹ ם ּבְ נָ יָ נְ מִ  לְ 1776ת נַ ְׁש ה ּבִ תָ יְ ב הָ "ת ארהאּומָ צְ עַ  ׁשֶ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותן כֵ וְ 

ל י ׁשֶ ּוּלּמִ ף הַ ן סוֹ כֵ לָ וְ . זּוּמתַ ז ּבְ "ם ייוֹ ל ּבְ חּוב יָ ּוׁש וְ רֶ ּדֶ ף הַ סוֹ  לְ יעּוּגִ ּיַ  ׁשֶ ינּויְ הַ , רלָ וֹ ּדן יַ נְ מִ כְ  ּוקלֵ מָ עֲ ן יַ נְ מִ ים ּכְ נִ  ׁשָ 240

עובדיה (ב תּוּכָ ל הַ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ  2930א צֵ  יוֹ ׁשּלָ ׁשֻ מְ  ּבִ ה"תשען כֵ  וְ .ו"התשעְּבִגיַמְטִרָּיא  ת"י ּבֵ א" הֵ ׁש"ירֵ  ף"לֶ  ָאב"ארה

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין  ".הכָ  ַהְּמלּוה"להויְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה " )כא, א

ין ת ּבֵ רֶ ּתֶ ּתַ סְ ק מִ סּוּפָ ם הַ ּיֵ קַ תְ  יִ ּהה ּבָ נָ ּׁשָ הַ ד ׁשֶ אֹ ד מְ א עַ לָ פְ ז נִ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשיֵ וְ . ו"תשעא  הּו"ם"ּו מֹוִׁשִעי"ְוָעל" ִתּיֹותאוֹ 

ְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ַהּמִ  וְ "ּוִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים" )א, מלאכי ג( בתּון ּכָ כֵ וְ  .תוֹ ּיתִ אוֹ הָ 

א הּוט "ל לוֹ "ֹו ׁשֶ " ִמַּזְרע"ד ַהֶּמלֶ "ָּדוִ  ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות .775א  הּוא"בוֹ ם יָ "אוֹ תְ  ּפִ ֵּבין אֹוִתּיֹות

  .ו"תשע

 ַהְיינּו ְּכֶׁשֶאְכֹרת ,"ַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיקְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע ְּתרוֹ " )זכור(' לאֵ רָ ְׂש ב יִ הֵ אוֹ 'ר פֶ סֵ ּבְ  אבָ מּו

ִנְמָצא . ק"ר ִמְסַּפר ֲעָמלֵ " אֹוִתּיֹות מם ֶׁשל ְרָׁשִעים ֶׁשהֵ ּוְקָצוֹות אֹוִתּיֹות ֶׁשַּבְּקָרנֹות ,ַוֲאַגֵּדַע ַקְרֵני ְרָׁשִעים

 ֶׁשל ַצִּדיק ּוְקָצוֹות אֹוִתּיֹות ֶׁשַּבְּקָרנֹות רמַ וֹ ה לצֶ וֹ ר.  ְוָאז ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִּדיק,ע"ִנְׁשַאר אֹוִתּיֹות יש

ּוְכִפי  ,ם"יִר קָ ת "סת וְ " ר ֲאַגֵּדעַ םָׁשִעיְר  יְרנֵ קַ ְוָכל " ,אלֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו .ְוָאז ִּתְהֶיה סֹוד ַהְּגֻאָּלה. ץ"ֶׁשֵהם אֹוִתּיֹות קֵ 

ְוֵכן .  ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלַמְלכּות ָּפַרס ֶׁשְּקׁשּוָרה ִעם רּוְסָיהם"ילָ עֵ ת "ֵּתבֹות ס' דְוֵכן ָּכל הַ . ןֶקרֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִר קָ ֶׁשֵּבַאְרנּו ׁשֶ 

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהָּמקֹום ָׁשם ָקׁשּור ִעם , 66ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו , "ַגֵּדעַ אֲ ָׁשִעים ְר ְרֵני קַ ָכל וְ "ת "ִאיָנה ררָ קְ אוֹ 

' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה.  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַמְלכּות רּוְסָיהׁשֶ מֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ינֵ ְר קַ "ְוֵכן .  ָׁשִנים66ֵעֶרב ַרב ֶׁשִּתּפֹול ַאֲחֵרי ְקִלַּפת הָ 

 ,"ְרנֹות ַצִּדיקְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע ְּתרֹוַמְמָנה קַ " ִּבְתִהִּלים ִמְסַּתֵּים ַּבָּפסּוק ה"עא ֶׁשֶּפֶרק "שליט. יֹוֵסף ד

ב יְוָהָיה ַסְנֵחִר  )קפא( 'תוֹ ּקמֻ ה עֲ ּלֵ גַ מְ 'ַּכּמּוָבא ּבִ ,  ְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹוןגוֹ ּג ֶׁשהּוא יבִר חֵ נְ סַ  ְמַדֵּבר ַעל ַמָּפַלת ו"עּוֶפֶרק 

 ַּגם ַעל ַמָּפַלת ּגֹוג ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ְלִפי  ְמַדֵּברו"ע ְוֵכן ֶּפֶרק .ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלֹבא ּגֹוג ּוָמגֹוג .דוֹ ַמָּמׁש ִנְמר

ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ֶאֶרץ ' גוֹ  וְ ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון"ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם , ֵחֶלק ֵמַהְמָפְרִׁשים

ִהים ְלהֹוִׁשיַע ָּכל : ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה ו "אח ניּבַ ל צַ יאֵ חִ ח יְ "יף הבהסִ הוֹ וְ  ".ַעְנֵוי ֶאֶרץ ֶסָלהְּבקּום ַלִּמְׁשָּפט ֱא

ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום  ")ז, נב' ישעי(, הּלָ אֻ ּגְ ת הַ רַ וֹ ׂשל ּבְ ב עַ תּוּכָ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ מְ ה "עת תשנַ ְּׁש ׁשֶ 

 ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשרן כֵ וְ . ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא" הְיׁשּועָ ַע ַמְׁשִמי"ים ּלִ ּמִ  ּבַ רּואֲ ְׁש ּנִ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ וְ " ה ְיׁשּועָ עַ ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמי

" ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ָירּום" )יג, נב' ישעי( יחַ ִׁש ּמָ  הַ לֶ ל מֶ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ן הַ כֵ וְ  .תוֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ ה"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

   .ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאם יּלִ ּמִ ם הַ עִ 

ן תַ ּנָ ה ׁשֶ חָ טָ בְ הַ הַ ית וְ ִר ּבְ ת הַ ר אֶ פֵ יָ ' הוַ , םלָ עוֹ ת הָ וֹ ּמאֻ ל לְ ּוּבת מַ ינַ חִ ה ּבְ יֶ הְ ה ּתִ ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ּבִ ׁשֶ  )יא, ר לד"ב( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

א ְּבֵׁשם ַרִּבי ָאָחא ַמה ְּסבּוִרים ְּבֵני ַרב הּונָ , "עֹוד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ": יורָ בָ ת ּדְ יא אֶ בִ נָ וְ . לּוּבב מַ ּוד ׁשרֵ א יֵ  ׁשֶ חַ נֹ לְ 



יח 

 ָּכל ְזַמן ֶׁשַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ,"'עֹוד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ְוגוֹ " ָּכ ָאַמְרִּתי ָלֶהם ,ֹנַח ֶׁשְּבִריָתן ְּכרּוָתה ְועֹוֶמֶדת ָלַעד

א 'להְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע "  ּוְכֶׁשָּיֹבא אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּכתּוב ּבוֹ ,ַקָּיִמין ְּבִריָתן ַקֶּיֶמת א יֹום ְו  

ִצְדָקְת " )ז, תהילים לו(ל ּוּבּמַ ל הַ  עַ ׁשרַ דְ ּנִ ק שֶ סּוּפָ ת ּבַ זֶ ּמֶ רֻ  מְ ב"ארהן כֵ וְ  ".ַוֻּתַפר ַּבּיֹום ַההּוא" ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ,"ָלְיָלה

 ".'ה תֹוִׁשיעַ  ָמההֵ  ּובְ ָדםאָ ", ו"תשעת נַ ל ְׁש עַ  וְ המָ ּבָ אוֹ ל ם עַ ז ּגַ מֶ  רֶ ׁשיֵ וְ ". ָדם ַרָּבה אָ ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום

. ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַאְרָּבִעים יֹום ַעל ָהָאֶרץַהַּמּבּול  ַוְיִהי" )יז, בראשית ז(ב תּוּכָ הַ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ 

ים ּלִ ּמִ הַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ "ַוֻּתַפר ַּבּיֹום ַההּוא "ירּכִ זְ  מַ ׁשרָ דְ ּמִ הַ ק ׁשֶ סּוּפָ הַ א ׁשֶ "שליטי ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹונִ ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה

ַוֲאִני ִהְנִני " )ט, בראשית ט( לּוּבּמַ ר הַ חַ ַאר לְ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ א ׁשֶ "שליטַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

ז ּמֵ רַ  מְ האמָ ּבָ אוֹ ם ּׁשֵ  הַ ןכֵ וְ  .לּוּבּמַ הַ ר חַ ַאה לְ יֶ הְ ּתִ  ׁשֶ ,ו"תשעת נַ ת ְׁש ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ 1776 ְּבִגיַמְטִרָּיא " ֶאת ְּבִריִתיֵמִקים"

ָּבָרק חּוֵסיין ְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"תשעא ׁשֶ " ֵלב שליט.ד' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. 'הּבֶ מְ ּבָ  'יׁשידִ אִ ים ּבְ ִר מְ אוֹ י ׁשֶ פִ ּכְ , תצוֹ צָ ל ּפְ עַ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ ּוּלמִ ּבְ ה אמָ ּבָ יא אוֹ ׂשִ ּנָ הַ א ׁשֶ "ם שליטהּוְר  ּבַ םחֵ נַ מְ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .אֹוָּבָמה ִיָּלֵחם ֶנֶגד ָּכל ַהְּיהּוִדים

  .1335אל ּיֵ נִ ל ּדָ ץ ׁשֶ ּקֵ ר הַ ּפַ סְ מִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא א"ם הֵ "ף מֶ "לֶ ת ָא"יו ּבֵ "ף וָ "לֶ ף ָא"לֶ ד ָא"ן יוֹ "ין ׂשִ "א נּו"הֵ 

 לּכָ  הּזֶ מִ  הָאצָ וֹ ּתכְ ּו ,תוֹ ּכסֻ ּבְ  היֶ הְ ּתִ  גגוֹ מָ ּו גוֹ ּג תמֶ חֶ לְ ּמִ ׁשֶ  יםאִ רוֹ  )טז ואילך, יד( היָ ְר כַ זְ ּבִ  יםקִ סּוּפְ הַ ּמֵ ׁשֶ  ןּיֵ צַ לְ  בּוׁשחָ 

עיין ( .המָ חָ לְ ּמִ לַ  ַהָּׁשָנה םיוֹ  תאֶ  ןּיֵ צַ לְ  ידֵ ּכְ  ,םיִ לַ ׁשָ ירּוּבִ  תוֹ ּכּסֻ הַ  גחַ  תאֶ  גחֹ לָ  אּובֹ יָ  ,המָ חָ לְ ּמִ הַ  ירֵ חֲ ַא רּואֲ ּׁשָ ּיִ ׁשֶ  ִייםַהּגוֹ 

ו( 'רּוּט'ּבַ  אבָ מּו ןכֵ וְ  .)ק ובמצודת דוד"שם ברד  ּוָמגֹוג ּגֹוג ִנְצַחתוְ  ,ְּבִניָסן ִלְהיֹות ֲעִתיָדה ַהֵּמִתים ְּתִחַּית )תצ ח"א

 ינּוצִ מָ  ןכֵ וְ  ".ּגֹוג אוֹ ּב ְּביֹום" ּוְבִתְׁשֵרי ".ַהְיֵבׁשֹות ָהֲעָצמֹות" ַמְפִטיִרין ְּבִניָסן יכִ הָ  םּוּוִמּׁש ְּבִתְׁשֵרי

 ְלתֹוָכּה אֹוָתם ַמְטִמיןּו ַלַּצִּדיִקים ֻסָּכה עֹוֶׂשה הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה )ילקוט ויקרא תרנג( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ 

ִהים" ,"'ְוגוֹ  ָרָעה ְּביֹום ְבֻסֹּכה ִיְצְּפֵנִני ִּכי" ֶׁשֶּנֱאַמר  ."ָנֶׁשק ְּביֹום ְלֹראִׁשי ָתהוֹ ַסּכ ׁשּוָעִתייְ  ֹעז 'ה ֱא

 ֶׁשֶּנֱאַמר .םִעָּמהֶ  ִמְלָחָמה ְוַלֲעׂשֹות ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְלִהָּכֵנס םלָ עוֹ הָ  תוֹ ּמאֻ  ֲעִתיִדין ָלֹבא ֶלָעִתיד

ם ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי"  ִעם ְוִנְלָחם יֹוֵצא עֹוֶׂשה הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ּוָמה ,"ַלִּמְלָחָמה ְירּוָׁשַלִ

 ּוַמהּו .ֹעהַּפְר  ֶׁשל ְּכיֹומוֹ  "ְקָרב ְּביֹום ִהָּלֲחמוֹ  ְּכיֹום ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם 'ה ְוָיָצא" ֶׁשֶּנֱאַמר ַהּגֹוִים

ם( םׁשָ  אבָ מּו ןכֵ וְ  ".ָנֶׁשק ְּביֹום ְלֹראִׁשי ָתהוֹ ַסּכ" ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֹראָׁשם ַעל ְמַסֵּכ עֹוֶׂשה י ל י  תה

יף סִ וֹ הוְ  .ּגֹוג ֶׁשל ִנְׁשקוֹ  ֶזה "ָנֶׁשק ְּביֹום" ּבֹון ַּבר יֹוִסי יּבִ רַ  רמַ ָא ."ָנֶׁשק ְּביֹום ְלֹראִׁשי ָתהוֹ ַסּכ" )תתפח

ד ּיָ א מִ ּבָ ב הַ לָ ּׁשָ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ . ו"ת ט"ּכֹ ּסֻ ּבַ ת וֹ ּיתִ ת אוֹ אוֹ  ּבָ ה"ּנָ יׁשֶ חִ אֲ ת וֹ ּיתִ אוֹ י הָ רֵ חֲ ַאא ׁשֶ "ר שליטפֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"הרה

יא בִ ּנָ ה הַ יָ ְר כַ ת זְ אוֹ בּונְ א ׁשֶ "י שליטּבִ טּו. ע' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ ת ּווֹ ּכּסֻ ג הַ א חַ ה הּוּנָ יׁשֶ חִ י אֲ רֵ חֲ ַא

  .ו"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא 

ים טִ פְ וֹ ּׁשת הַ יבַ ִׁש  לעַ  ּכָ  רחַ ַאוְ  ,תוֹ ּילֻ ץ ּגָ ּוּבל קִ עַ  יםלִ ּלְ ּפַ תְ מִ  םדֶ וֹ ּקׁשֶ  ,הידָ מִ עֲ הָ  תּלַ פִ ּתְ  לעַ  :)יז מגילה( ארָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ר ּכָ חַ ַאוְ , דוִ ח ּדָ מַ ל צֶ  עַ ר ּכָ חַ ַאוְ , םיִ לַ ׁשָ רּון יְ יַ נְ ל ּבִ עַ  ּכָ  רחַ ַאוְ , יםיקִ ּדִ ּצַ ת הַ לַ עֲ מַ  לעַ  ּכָ  רחַ ַאוְ , יםעִ ׁשָ ְר ין ּבָ ת ּדִ וֹ ׂשעֲ לַ 

ן רֶ ת קֶ מַ רָ הֲ ים וַ עִ ׁשָ ְר ין ּבָ  ּדִ ר ּכָ חַ ַאוְ , תוֹ ּילֻ ץ ּגָ ּוּבה ִק יֶ הְ ם יִ דֶ קוֹ ; הּלָ אֻ ּגְ ר הַ דֶ ה סֵ יֶ הְ  יִ י ּכָ ּכִ . הָאדָ הוֹ וְ , הדָ בוֹ עֲ וַ , הּלָ פִ ל ּתְ עַ 

ת  אֶ נּובְ  יִ ר ּכָ חַ ַא וְ ,]עצַ מְַ אְֶ ת ּבָ סֶ נֶ כְ נִ " יםינִ ִׁש לְ ּמַ לַ וְ "ת ּכַ ְר ּבִ ים ׁשֶ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ ּכְ , בב רַ רֶ עֵ י הָ ידֵ ל ּבִ קֵ לְ קַ תְ  הִ נּורֵ עֲ צַ ּלְ ׁשֶ [. יםיקִ ּדִ ּצַ הַ 

ת ּכַ ְר בִ בְ ּו. הָאדָ הוֹ וְ , הדָ בוֹ עֲ לַ וְ , הּלָ פִ תְ לִ  וְ ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ בֵ  לְ ּוּכזְ  יִ ר ּכָ חַ ַאוְ , יחַ ִׁש ּמָ ת הַ יַאבִ ד ּווִ ח ּדָ מַ ה צֶ יֶ הְ  יִ ר ּכָ חַ ַאוְ , םיִ לַ ׁשָ רּויְ 

 אהּו םיִ לַ ׁשָ רּויְ  ןיַ נְ ּבִ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ דְ ּכִ  ,עׁשָ רָ הָ  סילּומִ ְר ַא ידֵ יְ  לעַ  גרֵ הָ יֵ  אׁשֶ  ףסֵ יוֹ  ןּבֶ  יחַ ִׁש מָ  לים עַ נִ ּוְ כַ ם מְ יִ לַ ׁשָ רּו יְ ִּבְנַין

 ,ָדִוד ָּבא ,ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּנְבֵנית ְוֵכיָון םׁשָ  ארָ מָ ּגְ הַ  ןוֹ ׁשלְ  תאֶ  יאבִ נָ וְ  .ףסֵ יוֹ  ןּבֶ  יחַ ִׁש מָ  תפַ קּותְ לִ  תכֶ ּיֶ ׁשַ ׁשֶ  הנָ כָ הֲ 

ֵהיֶהם 'ה ֶאת ּוִבְקׁשּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיֻׁשבּו ַאַחר" ,ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ָדִוד ֶׁשָּבא ְוֵכיָון ".ַמְלָּכם ָּדִויד ְוֵאת ,ֱא



יט 

 ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ְּתִפָּלִתי ְּבֵבית ְוִׂשַּמְחִּתים ,ָקְדִׁשי ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים" ,ַמרֶׁשֶּנאֱ  ,"ְּתִפָּלה" אתּבָ 

ֵתיֶהם" ,ֶׁשֶּנֱאַמר ,"ֲעבֹוָדה" תָּבא ,ְּתִפָּלה , "ֲעבֹוָדה" ֶׁשָּבאת ְוֵכיָון ".ִמְזְּבִחי ַעל ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶהם עֹו

 ָּכל ְזַמן "ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל" )כ, נט' ישעי(י "ִּׁש רַ  ּבְ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ  ".ֹזֵבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני", ֶּנֱאַמרׁשֶ , "ָאההֹודָ "ָּבאת 

א ָּבא ַהּגֹוֵאלבָ ֶׁשִּצּיֹון ֲחרֵ   ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ הדָ וֹ ן ּתּבַ ְר קָ א ׁשֶ "ה שליטּנָ יד הֵ וִ ּדָ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .ה ֲעַדִין 

ת וֹ ּיתִ אוֹ  וְ .ה"תשעת "סת וְ " רהּלָ פִ ּתְ  עַ מֵ וֹ ׁשת ּכַ ְר ּבִ א ׁשֶ "שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד 'ר ג"הרה יףסִ הוֹ וְ . ה"תשע

ל ב ׁשֶ לָ ּׁשָ ים לַ ִר בְ  עוֹ ה"תשעת נַ ְׁש ּבִ ׁשֶ  ֶרֶמזאן  ּכָ ׁשיֵ וְ . ףסֵ ן יוֹ  ּבֶ יחַ ִׁש ל מָ ת עַ זוֹ ּמְ רַ  מְ ףסֵ יוֹ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ל"מ פ"וע צַ מְ אֶ הָ 

ה ּלָ פִ  ּתְ עַ מֵ וֹ ׁשא ׁשֶ "א שליט"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .יםיחִ ִׁש ּמְ י הַ נֵ ת ְׁש ת אֶ רֶ ּבֶ חַ ּמְ  ׁשֶ הּלָ פִ  ּתְ עַ מֵ וֹ ׁשת ּכַ ְר ּבִ 

ה נֶ מוֹ ף ְׁש סוֹ ים ּבְ ִר מְ אוֹ ׁשֶ ה ּלָ פִ ּתְ ח הַ ּסַ נֹ ים ּבְ אִ ן רוֹ כֵ  וְ .יםּלִ ּמִ ם הַ  עִ ."ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה ה"ויה ֲאִני" ַהָּכתּוב אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ 

ַּמח ֲעָדֶת.  ְוַׁשְכֵלל ֵהיָכֶל, ַיֵּסד ֵּביֶת,ְּבֵנה ִעיֶר הרֵ ְׂש עֶ  ם דֶ וֹ ּקים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ְוַקֵּבץ ִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות ּוְפֵדה ֹצאֶנ ְוֹשַ

  .ןרוֹ חֲ ַאת הָ וֹ ּילֻ ּגָ ץ הַ ּוּב קִ ר ּכָ חַ ַאוְ , ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ּבֵ ן יַ נְ  ּבִ ר ּכָ חַ ַאוְ , םיִ לַ ׁשָ רּון יְ יַ נְ ה ּבִ יֶ הְ יִ 

ָּכל ַהְמַקֵּים , ָאַמר ַרב ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ִמּׁשּום ַּבר ַקָּפָרא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָּפִזי .)שבת קיח(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ּוִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג , םּוִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנָ , ּוְרָענֻּיֹות ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיחַ ִנּצֹול ִמָּׁשלׁש ּפ, ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת

ף " ַעל ָהִרי'ַּבַעל ַהָּמאֹור'א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .תוֹ ּדעֻ ש סְ ׁשָ  ּבְ לוֹ כְ ָאה לְ בָ חוֹ ל ׁשֶ כָ אֲ ּמַ ם הַ ל ׁשֵ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ א ׁשֶ לֶ ה פֶ ה זֶ אֵ ְר ּו .ּוָמגֹוג

 ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל ַחִּמין ָצִרי ְּבִדיָקה ַאֲחָריו .ַנת ַרּבֹוֵתינּו ִהיא ְלַעֵּנג ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּבַחִּמיןַּתּקָ  :)שבת טז(

 הּוא ַהַּמֲאִמין ְוזֹוֶכה ְלֵקץ ,ְלַהְזִמין ְלַבֵּׁשל ְלַהְטִמין ּוְלַעֵּנג ֶאת ַהַּׁשָּבת ּוְלַהְׁשִמין יִר צָ  וְ ,ִאם הּוא ִמין

ין ּמִ חַ ים ּבַ מִ ׂשָ וְ , איינַ ּמִ חַ יל מֵ ּצִ הַ לְ ין ּמִ חַ  .יןמִ ּיָ ץ הַ קֵ ין לְ ּמִ חַ ת הַ ילַ כִ ת אֲ ר אֶ ּׁשֵ קַ ר מְ אוֹ ּמָ ל הַ עַ ּבַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ , יןַהָּימִ 

ָמה ַאָּתה " )יב, א' ירמי( יםקִ סּוּפְ  ּבַ זּמָ רֻ  מְ יןּמִ חַ ל הַ  ׁשֶ ירּסִ ן הַ כֵ וְ . הלָ ּצָ הַ ת הַ ה אֶ יכָ ִר ּצְ  ׁשֶ ו"תשעת נַ ל ְׁש ז עַ ּמֵ רַ  לְ יתעִ עּוְׁש 

 ֵקיָדרי לֵ הָ אֳ ה לְ רָ ּוׁשה קְ יָ סְ רּו ׁשֶ אנּובֵ ן הֵ כֵ וְ  .ּפֹוטא רָ קְ ית נִ לִ ּגְ נְ ַא ּבְ ִסירי ּכִ , יןטִ פּום לְ גַ ה וְ רּוְסיָ ז לְ מֶ רֶ  [ִסירֹרֶאה ָוֹאַמר 

 :ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנהה אֶ רֹ ּוַח ֲאִני ָנפ] רּוַחאִניאן ירַ יג אִ הִ נְ ן מַ כֵ וְ , אןירַ אִ ת וֹ ּיתִ אוֹ  [הִני ֹראֶ ָנפּוַח אֲ ]. ְקֵדיָרהן וֹ ׁשּלְ מִ 

ל ה ׁשֶ עָ רָ  הָ ִּתָּפַתחם לָ עוֹ  הָ ִּבְצפֹוןאת צֵ מְ ּנִ  ׁשֶ ֵמרּוְסָיה".  ַעל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץָהָרָעה ִּתָּפַתח ִמָּצפֹון ֵאָלי 'הַוֹּיאֶמר 

 ה"ָרעָ ן כֵ וְ . ה"תשעת נַ יא ְׁש הִ ׁשֶ , 'הף הַ לֶ אֶ ל הָ ר ׁשֶ 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 מִ 

יף סִ הוֹ וְ . ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ"א ׁשֶ "ה שליטּנָ יד הַ וִ ּדָ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . רּוַחִּניְּבִגיַמְטִרָּיא 

 הּכָ לְ ה מַ ּוֶ לַ ת מְ דַ עּול סְ כֵ אוֹ ן כֵ לָ , הּכָ לְ ה מַ ּוֶ לַ ת מְ ּדַ עֻ ת סְ ילַ כִ אֲ יא ּבַ ת הִ וֹ ּדעֻ סְ ' ת גמּולֵ ְּׁש א ׁשֶ "שליט. פ. י. א' ג ר"הרה

ים ּלִ ּמִ ם הַ ת עִ "סת וְ " ר"ץָארֶ י הָ ְׁשבֵ ה ַעל ָּכל יֹ ָרעָ ח הָ ָּפתַ ן ּתִ ָּצפוֹ מִ "ן כֵ וְ  .ו"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא , תוֹ ּדעֻ  סְ ' גדעוֹ וְ 

 ל ׁשֶ ְּבִריָתּהת יא ּבַ הִ  ׁשֶ ִסיןת וֹ ּיתִ  אוֹ ִניס יׁשידִ אִ  ּבְ ָּׁשֵקדא ׁשֶ "ין שליטזִ ף רּוסֵ יוֹ ' ג ר"הרהיף סִ הוֹ וְ  .ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא 

  .היָ סְ רּו

ר מַ ָאׁשֶ ) ה" תשע הכנה לזמן חורף27שיעור 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 " היְרַמןּסֶ 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  ּבִ תמוֹ ּ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 

יר אִ מֵ י בִ צְ ' ל רת ׁשֶ "רהָ א ׁשֶ לֶ פֶ ּו, א"ין שליטלִ ְר י ּבֶ בִ ם צְ חֵ נַ ר מְ "גר הַ "ם מוׁשֵ ם ּבְ  גַ מּוסְ ְר  ּפֻ ּוּלין אֵ עֵ ים מֵ ִר בָ ּדְ . אבֹ לָ 

י קִ סְ בְ יֶ נְ ח קַ "גרן הַ רָ ן מָ כֵ וְ . נּוקֵ דְ צִ  יחַ ִׁש מְ ת יַאּבִ ם ין הֵ לִ ְר ּבֶ י בִ צְ ם חֵ נַ מְ ' רל ת ׁשֶ "רהָ וְ , נּוקֵ דְ צִ  יחַ ִׁש מְ ן מַ זְ ם ג הֵ ְר ּבֶ ְר ּבֶ ילְ זִ 



כ 

 הּויָ עְ ׁשַ ם יְ הָ רָ בְ ַא' ג ר"ב הרהתַ ן ּכָ כֵ וְ . םיָ ְר מִ ן ים ּבֶ ּיִ חַ ף סֵ וֹ י הּויָ ְר מַ ְׁש  מוֹ ְׁש  ּבִ חַ "יׁשִ מָ ת "א רה הּוּלָ אֻ ּגְ ר הַ ּׂשֵ בַ א מְ "שליט

ן כֵ וְ . יחַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ ייּבה לֵ דָ הּון יְ רוֹ הֲ ַא ' רמוֹ א ְׁש "ן שליטמַ נְ יְ טֵ ל ְׁש "גראין הַ רָ ּמָ א ׁשֶ "א שליטירָ ּפִ ׁשַ 

ן ל ּבֶ אֵ רָ ׂשְ יִ  ' רא"יץ שליטנִ 'יזְ ּוִ ר מִ "מוֹ דְ ַאן הָ רָ ם מָ ׁשֵ ים ּבְ זִ מָ ְר אל נִ ּיֵ נִ ץ ּדָ ל קֵ ים ׁשֶ ִר ּפָ סְ ּמִ י הַ נֵ ְּׁש א ׁשֶ לֶ ר ּפֶ בַ י דְ  לִ רּומְ ָא

ן רָ ל מָ  ׁשֶ מוֹ ְּׁש י ׁשֶ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . 1290 ְּבִגיַמְטִרָּיאר ּתֵ סְ ה אֶ ָאן לֵ ל ּבֶ אֵ רָ ְׂש יִ  'רוְ , 1335 ְּבִגיַמְטִרָּיא עַ ּוׁשהוֹ ה יְ שֶ מֹ 

ם ת ׁשֵ מּולֵ  ְׁש ינּויְ הַ . ללֵ וֹ ּכהַ ים וְ ּלִ ּמִ הַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא היֵ ְר ב ַאקֹ עֲ יַ א "ר שליטּוּגר מִ "מוֹ דְ ַאהָ 

'  יןכֵ וְ  .לאֵ רָ ְׂש י יִ לֵ דוֹ ת ּגְ מוֹ ְׁש ז ּבִ מָ ְר ן נִ יָ נְ עִ הָ וְ , הּלָ אֻ ּגְ ר הַ דוֹ  ּבְ נּוָאת ׁשֶ אוֹ ְר הַ ק לְ  רַ ּוּלל אֵ ּכָ . הּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּו ּתְ וֹ ּב ׁשֶ ו"שפ

ץ ּקֵ ר הַ ּפַ סְ  מִ 1335ְּבִגיַמְטִרָּיא ת יטוֹ מִ ר ׁשְ ׂשֶ עֶ א ׁשֶ "שליטי ּבִ טּו. ע' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ה"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ת יטוֹ מִ ְׁש 

ן כֵ וְ . יםּלִ ּמִ ם הַ  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 הוֹ וְ , אלּיֵ נִ ל ּדָ ׁשֶ 

ה ָאבּוי נְ רֵ בְ ר ּדִ ּ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'הְטִרָּיא  ְּבִגימַ גגוֹ מָ ג ּווֹ ּג' יםּיִ ץ חַ פֵ חָ 'ת הֶ ַאבּונְ 

ן ה ּבֶ יָ ְר כַ זְ ן ּוהֵ ּכֹ י הַ זִ ּון ּבאל ּבֶ קֵ זְ חֶ ים יְ יאִ בִ ּנְ הַ ן כֵ  וְ .יםדִ דָ ּצְ ל הַ ּכָ ם ְּבִגיַמְטִרָּיא מִ תָ  אוֹ ׁשרוֹ דְ ר לִ ׁשָ פְ אֶ  ׁשֶ ׁשּמָ מַ 

 רֶ א ּדֶ בֹ ה ּתָ ּלָ אֻ ּגְ הַ  ׁשֶ )ערך גאולה(' ינִ בֵ אּוט ְר קּולְ יַ 'א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .יםנִ הֲ ּכֹ  יּוהָ ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ל  עַ אּוּבְ ּנִ ׁשֶ ן הֵ ּכֹ ע הַ דָ יָ הוֹ יְ 

ַיֲעֹקב ' ג ר"הרה מאנּובֵ ן הֵ כֵ וְ . ַהֶחֶסד 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 

 'ת נאוֹ ל הָ ים ׁשֶ יִׁש מִ ר חֲ ּפַ סְ ת מִ ם אֶ 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 " שליטָמָטר

 ְּכִמְנַין אּור אֹוִתּיֹות ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ַּבּתֹוָרה הְסּפַ ן מִ כֵ 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 

 יּוּל מִ ְוֵכן. ו"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאים ּלִ ּמִ הַ ת וְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ  ".לאֵ ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשרָ " )יב, דברים לא(ה רָ וֹ ּת הַ םּוּיסִ וְ , ן"ֹּכהֵ 

. ה"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"ימֶ לָ ף "ילֶ אָ  ׁש"ירֵ ן "יׁשִ ד "וֹ יד "וֹ יו "יוָ ד "ימֶ לָ ן "ּוני "הֵ ף "ּכַ  ֹּכֵהן ֵלִוי ִיְׂשָרֵאל ָהאֹוִתּיֹות

ז ּמֵ רַ  מְ ,"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 ף מָ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ 

 לֶ ל מֶ ר עַ ּבֵ דַ ּמְ ק ׁשֶ סּוּפָ ים ּבַ נִ הֲ ּכֹ ים הַ אִ  ּבָ ּוּנּמֶ ּמִ  ׁשֶ יוִ לֵ ט בֶ ּׁשֵ  מִ תהָ קְ ל ז עַ מֶ  רֶ ׁשן יֵ כֵ וְ . ןהֵ ּכֹ 'הת נַ ְׁש א ּבִ בֹ  יָ יחַ ִׁש ּמָ ׁשֶ 

ה וְ " )י, בראשית מט( יחַ ִׁש ּמָ הַ    ". ַעִּמים לֹו ִיְּקַהתא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשי

 אַ , ה"ר תשּיָ אִ ה ּבְ תָ יְ הָ ה ּיָ נִ ְּׁש הַ  םלָ עוֹ הָ  תמֶ חֶ לְ מִ ה ּבְ יָ נְ מַ ְר ת ּגֶ יעַ נִ ם ּכְ נָ מְ ָאא ׁשֶ "ם שליטהּוְר ם ּבַ חֵ נַ מְ ' ג ר" הרהיףסִ הוֹ וְ 

ת יטוֹ מִ ְׁש ' ת ינוֹ מְ  לִ יִר ּצָ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ , ה"ל תשלּואֱ ּבֶ ' וה ּבְ תָ יְ ם הָ טוֹ ת ָאצוֹ צָ פְ  ּבִ ּהתָ  אוֹ יצּוצִ פְ הִ ר ׁשֶ חַ ַאן לְ ּפָ ת יַ יעַ נִ ּכְ 

ה "ל תשלּואֱ ּבֶ ' אבְ ּו, ה"אב תשז ּבְ "כ ּבְ יּון הָ ּפָ ל יַ ם עַ טוֹ ָאת הָ צוֹ צָ ּפְ . ה"ל תשעלּואֱ ּבֶ ' ו ּבְ מּוּיְ ּתַ סְ ּיִ ׁשֶ , ה זֶ יִר אֲ ּתַ מִ 

ץ רֹ פְ ּתִ ִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ר ׁשֶ הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ ל ּדִ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו, 73 ְּבִגיַמְטִרָּיאה "תשל לּואֱ ּבֶ ' וה ּבְ יָ י הָ פִ וֹ ּסה הַ יעָ נִ ּכְ  הַ יִר אֲ תַ וְ 

 ללּואֱ ּבֶ ' ו ןכֵ וְ  .רתֵ יוֹ ת ּבְ רֶ חֶ אֻ מְ ה הַ יטָ ִּׁש י הַ פִ  לְ 73ה הַ נָ ּׁשָ יא הַ ה הִ "ת תשענַ ְּׁש  ׁשֶ אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ כְ ּו, תלַ תְ ין ּועִ בְ ִׁש ת נַ ְׁש ּבִ 

א הּו, הּיָ נִ ְּׁש ם הַ לָ עוֹ ת הָ מֶ חֶ לְ ה מִ צָ ְר  ּפָ וֹ ּב ללּואֱ ז ּבֶ "י ל ׁשֶ יִר אֲ ּתַ ן הַ כֵ וְ . ירֵ ְׁש תִ א ּבְ "כז לְ ּוּמתַ א ּבְ "ין כי ּבֵ עִ צָ מְ אֶ ם הָ וֹ ּיא הַ הּו

ן כֵ וְ  .ץי קֵ יכֵ ִר אֲ ם ּתַ ה הֵ נָ וֹ ּי הַ חַ ּוּלי ִׁש יכֵ ִר אֲ ּתַ  ׁשֶ אנּובֵ הֵ וְ , י"ִּׁש ת רַ יטַ י ִׁש פִ ה לְ נָ וֹ אׁשִר ם הָ עַ ּפַ  ּבַ חַ ל נֹ ה ׁשֶ נָ וֹ ּי הַ חַ ּוּל ִׁש יִר אֲ ּתַ 

 מוֹ ה ּכְ חָ דְ ה נִ יָ הָ ׁשֶ [ד "ב תרעָאה ּבְ עָ ְׁש תִ ה ּבְ צָ ְר ה ּפָ נָ וֹ אׁשִר ם הָ לָ עוֹ ת הָ מֶ חֶ לְ ּמִ ׁשֶ ) שכ' ג ע"ח(' אזְ עלְ י ּבֶ "רֵ מוֹ דְ ַא'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

ת יַאד ּבִ  עַ ׁשֵ ּמָ ה ּתִ מָ חָ לְ ּמִ הַ ן ׁשֶ ימָ יא סִ הִ , בָאה ּבְ עָ ְׁש תִ ה ּבְ מָ חָ לְ ּמִ ת הַ ּלַ חִ ּתְ ר ׁשֶ מַ א ָאזְ עלְ ּבֶ ד מִ "ר מהרי"מוֹ דְ ַאהָ וְ , ]ה"תשעּבְ 

  .יחַ ִׁש מָ 

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 ן כֵ וְ 

ין בֵ  ּבְ ׁ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 

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

 ׁשֵ מְ ם הֶ ּ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



כא 

 'ַהְּמלּוָכה' ִּכי ַלה'ְוֵכן מּוָבא ְּבַעּלֹון  ".'גוֹ ן וְ וֹ ּיר צִ הַ ים ּבְ עִ ִׁש  מוֹ לּועָ וְ ' גוֹ ה וְ יטָ לֵ ה פְ יֶ הְ ן ּתִ וֹ ּיר צִ הַ בְ ּו" )שם(ב תּוּכָ הַ 

  .ָּמִׁשיחַ הַ ֶל מֶ  אא ּבָ הּו נֹוָטִריקֹון ה"מָ ּבָ אוֹ  ְוֵכן .גגוֹ מָ ג ּווֹ ת ּגמֶ חֶ לְ מִ  אְּבִגיַמְטִרּיָ ג גוֹ מָ ג ּוגוֹ יל לְ בִ וֹ ּים ׁשֶ ּכֵ סְ הֶ הַ ׁשֶ 

יף סִ הוֹ וְ . ףסֵ ן יוֹ  ּבֶ יחַ ִׁש ל מָ ר ׁשֶ אוֹ ץ הָ צֵ נוֹ תְ מִ ּו, יקּדִ ּצַ ף הַ סֵ ת יוֹ ירַ טִ ם ּפְ א יוֹ ז הּוּוּמתַ ז ּבְ "כׁשֶ ' הלָ ּבָ ּקַ ת הַ לֶ ׁשֶ לְ ׁשַ  'תַ עַ ּדַ ן כֵ וְ 

א  הּוזּוּמז ּתַ "כן כֵ וְ " י לִ הוֶ  ׁשֹ ּוּנינֶ  אֵ הזֶ "ז ּוּמ ּתַ ֹחֶדׁש ֶׁשלף רּוּצֵ הַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאז ּוּמז ּתַ "כא ׁשֶ "ץ שליטְר וַ ְׁש . י' ג ר"הרה

ִּכי " )ד, אסתר ז(: סרַ ל ּפָ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ הַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ,ה"תשע'ז הּוּמז ּתַ "כ ןכֵ וְ . יםִר צָ ּמְ ין הַ י ּבֵ מֵ ל יְ ע ׁשֶ צַ מְ אֶ ת הָ ּדַ קֻ נְ 

 ֶׁשֶהְסֵּכם ַהֵּביַנִים ָהִראׁשֹוןא "ְיהֹוָנָתן ֶּגִּליס שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה ".ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד

ּוְכמֹו  .ִניָסןּבְ ג "י ֶׁשל ָהָמן ְּביֹום "רִהִּפיל ּפּו" הּוא ִּבְבִחיַנת ,ה" תשעִניָסןּבְ ג " יב ְּביֹום"ֶׁשֶּנְחַּתם ֵּבין ִאיַראן ְלארה

ָּכ ְּבָיֵמינּו ִאיַרן ֶׁשֵהם ָהָמן , ו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל"ְלַהְׁשִמיד ח ִניָסןג ּבְ "יֶׁשְּבֵנס ּפּוִרים ִקֵּבל ָהָמן ַהְסָּכָמה ֵמֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּביֹום 

' ּוְכמֹו ֶׁשְּבֵנס ּפּוִרים ה. ' ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלַהְמִׁשי ְלַיֵּצר ֶאת ְּפָצצֹות ָהָאטֹום ְוכּוִקְּבלּו ַהְסָּכָמה ֵמאֹוָּבָמה ֶׁשהּוא ְּכמֹו ַהֶּמלֶ 

ָהַרִּבי ָּכ ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ִיְסַּתְכְסכּו ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוֵיְלכּו ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְּכִדְבֵרי ', ִסְכֵס ֵּבין ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלָהָמן ְוכּו

ֵעז'ַּכּמּוָבא ּבְ ,  הּוא ַהֹחֶדׁש ֶׁשּבֹו ִּבְּׂשרּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְתַּבְּטָלה ְגֵזַרת ֲאַחְׁשֵורֹוׁשזּוּמּתַ ְוֵכן ֹחֶדׁש . ל"ֵמַאְּפָטא זצ ' ֵמַעם 

' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ּבַ . ִהִּגיעּו ְלָכל ַהְּמקֹומֹותג ְּבִסיָון ְוָלַקח ֹחֶדׁש ָוֵחִצי ַעד ׁשֶ "ֶׁשָהִאְּגרֹות ִנְׁשְלחּו ְּביֹום כ) ט, אסתר ח(

 ַהֵּנס ידֵ ל יְ ְועַ .  ָצִרי ִלְהיֹות ֹּכַח ְוֹעז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלהֵנס ְּדפּוִרים ָהָיה ֲהָכָנה ְלַבִית ֵׁשִני ִּכי ָהיָ  )ד"לתר פורים(

 רּומְ ָא ׁשֶ וֹ  ֶלָעִתיד ֵנס ָּכֶזה קֹוֶדם ַהְּגֻאָּלה ְּכמה ְוֵכן ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיֶ .ִנְגַּבּה ִלָּבם ְוָיְכלּו ַלֲחזֹור ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ז ּוּמז ּתַ "כא ׁשֶ "ן שליטרוֹ בְ עֶ . א' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ֶׁשֵּנס ֶזה ֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה' ל ַמֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶל ְּכָהָמן כּו"ֲחזַ 

  זוֹ העֶ בְ ּמַ א ׁשֶ "ין שליטִק יסְ יְ רֵ . ש' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .ל"יזַ ִר אֲ ץ הָ  קֵ 1775 ַמְטִרָּיאְּבִגיג גוֹ מָ ג ּווֹ ה ּגילָ חִ תְ ה הִ "תשע

יר סִ ָאל הָ  ׁשֶ מוֹ ל ְׁש ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ן הִ כֵ  וְ .ה" תשעתוֹ ּיִת 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 

ת יק אֶ ּתִ מְ א מַ י הּוּכִ , 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 הַ 

  .לאֵ רָ ְׂש יִ  לְ יקּוּזִ א יַ ם ׁשֶ דוֹ י אֱ ּנֵ ִׁש 

 ,ָיָון ְוֵכן ֵיׁש ֶרֶמז ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ַעל .ָיָוןֶרׁש ה ִמּׁשֹ ִוינָ ּבְ ה "ְּבֹחֶדׁש ַּתּמּוז תשע ִׂשיחֹות ַהַּגְרִעין ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְוֵכן

 ְוֵכן ִּבְלָעם הּוא . ְלַאֲחִרית ַהָּיִמיםְּקׁשּוָרה ְלֹצֶר ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ,ָיָון ִּביַרת ַאּתּוָנה אֹוִתּיֹות ָהָאתֹוןְּכֶׁשִּבְלָעם ָלַקח ִעּמֹו ֶאת 

 ֵּפרּוָׁשּה ַּבֲאָרִמית הנָ ּוּתאַ א ׁשֶ "ִׁשְמעֹון ֶאְלַקְסַלִּסי שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. 'ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות'ַּכּמּוָבא ּבְ , ֹׁשֶרׁש ָחְכַמת ָיָון

ֶמת ָהעֹוָלם ש ִלְפֵני ִמְלחֶ "ְוֵכן ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ַהִּׂשיחֹות ְּבִויָנה ְּבאֹותֹו ָמלֹון ּבֹו ִהְתַאְכֵסן ִהיְטֶלר ימ. ֶרֶמז ֶׁשִהַּגְענּו ַלֵּקץ, נּועְ ּגַ הִ 

סופית היא ' ל שהאות נ"כמובא באריז (,ןוָ יָ  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ןכֶ ינְ ְוֵכן ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ָהיּו ֶהְסְּכֵמי מִ . ַהְּׁשִנָּיה

ְוָהְיָתה ְמִדיִנּיּות ִּפּיּוס ', ַּכָּמה ָׁשעֹות ְוכּו ְוַגם ָׁשם ָהיּו ִאּיּוֵמי אֹוְלְטיַמאטּום ְלַסֵּים ֶאת ַהֶהְסֵּכם ּתֹו ).שהתארכה' אות ו

ּוְכִפי , ָּכ ִיְתָּבֵרר ָּכאן, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשם ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַהֶהְסֵּכם ָהָיה ֲאִחיַזת ֵעיַנִים, ְּכַלֵּפי ֶגְרַמְנָיה ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַהּיֹום ְּכַלֵּפי ָּפַרס

ק "א ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם ָהרה"ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמְּסלֹוִנים זיע"הרה ' אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאלַיְלקּוט'ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהֵּסֶפר 

ַא ַיְחְׁשבּו ְוִיְתּבֹוְננּו ֶׁשֵּתֵצא , א ֶׁשְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְרצּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּלֵחם ֶזה ָּבֶזה"ֵמַאְּפָטא זיע

א ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלֵחם, ִמֶּזה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל א , ְוִיְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְלַהְׁשוֹות ַהִחּלּוִקים ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁש ַא ֶזה 

 . ָּכאֹוֵמר ְּבֵׁשם ָנִביא,ְוִסֵּים ֶׁשֻּמָּתר לֹוַמר ַהָּדָבר ִּבְׁשמוֹ . ְוֵהם ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע סֹוָפם, ַיֲעֹזר ָלֶהם

ְוִאם , א ֶׁשֲחִתיַמת ַהֶהְסֵּכם ָהְיָתה ְּביֹום ְרִביִעי ָּפָרׁשֹות ַמּטֹות ַמְסֵעי ְמֻחָּברֹות"ְמַנֵחם ַּבְרהּום שליט' ג ר"ִסיף הרהְוהוֹ 

 'כּוג וְ "ב כ"א כ"כ' כ, יָלָואֵ ' ב ָּפסּוק כ"ַהְיינּו ִמֶּפֶרק ל, ְנַחֵּׁשב ֶאת ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ָּכל ַהְּפסּוִקים ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלּיֹום ַהֶּזה



כב 

ם ּיַ א ׁשֶ "ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט' ג ר" ְוהֹוִסיף הרה.ןכֶ ינְ מִ  ֶׁשָהְיָתה ַהָּׁשָנה ַהּלֹוֲעִזית ֶׁשל ֲחִתיַמת ֶהְסֵּכם 1938ְנַקֵּבל ִמְסַּפר 

  .ע ְלטֹוב ְּכמֹו ְּבַים סּוףְלַרֵּמז ֶׁשְּבִויָנה נֹוְלָדה ֲהִפיַכת ָהרָ , הינָ ם וִ ּכֵ סְ הֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ףסּו

 ַהֹּכל הּוא ְּכֻדְגַמת ַמה הּזֶ ם הַ לָ וֹ  ְוַדע ְּכָלל ֶזה ִּכי ָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּבע)ח רנה"שער י(' ל"יזַ ִר אֲ הָ ים לְ ּיִ ץ חַ עֵ 'ּבָ א בָ ּוּמ

 יםתִ ּמֵ ת הַ ּיַ  ְוִתּקּוָנם הּוא ִעְנַין ְּתחִ  ּוִמיַתת ַהְּמָלִכים,ְמָלִכים ְוֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש' ֶּׁשָהָיה ָּבֵאּלּו ז

 ְוִהֵּנה ָהרּוָחִנּיּות ַהִּנְׁשָאר ָּבֶהם ַהִּנְקָרא ֶהֶבל ,אבֹ יד לָ תִ עָ ה לֶ ּזֶ ם הַ לָ וֹ ָלֶהם ְוָכ ִיְהֶיה ַלּגּוִפים ַהְּׁשָפִלים ָּבע

ֲארּו ַּבֵּכִלים ַהֵּמִתים ָהֵהם ְוִעָּקֵרי ָהאֹורֹות  ֶׁשִּנׁשְ ים ִניצֹוִצין ֶׁשל ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹונִ תנַ ְּדָגְרֵמי ֵהם ְּבִחי

ְוִהֵּנה ִמְסַּפר . ִנְסַּתְּלקּו ְלַמְעָלה ּוְקַצת ִניצֹוִצין ֵמֶהם ִנְׁשֲארּו ַּבֵּכִלים ְלַהֲחיֹוָתן ִּבְזַמן ִּתּקּון ֶׁשל ֲאִצילּות

 ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר תנַ  ֶׁשֵהם ְּבִחי" ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּוְוָהָאֶרץ" דה סוֹ זֶ וְ , ח ִניצֹוִצין"ַהִּניצֹוִצין ָהֵהם ָהיּו רפ

ִקים ְמַרֶחֶפת ֲעֵליהֹון ְוֵתַבת ,הּוֵמתּו ְוִנְׁשַּתְּברּו ְוַנֲעׂשּו ֹתהּו ָובֹ   ְוִנְׁשַאר ְקַצת ִניצֹוִצין ַהִּנְקָרא רּוַח ֱא

 אתצֵ ה לָ ָאמְ ף טּוסוֹ ס "ּׁשַ ל ּבַ לָ ּכְ ן הַ כֵ וְ . ִתיםח ִניצֹוִצין ָהָיה תֹו ַהּמֵ " ִּכי ָהרפ,ח"ת רפ"ְמַרֶחֶפת הּוא מֵ 

  .ח"רפ הָ רּוְר ּבָ תְ יִ ם וְ לָ עוֹ הָ ה מֵ ָאמְ ּטֻ ת הַ יא אֶ צִ וֹ ּי ׁשֶ יחַ ִׁש ל מָ ד ׁשֶ וֹ ּסהַ , תפֶ חֶ רַ מְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא

  ".ָאָדם ְלַרע לוֹ ּבְ ָאָדם הָ ַלט ׁשָ ֶׁשר אֲ "

ה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ֵעת ֲאֶׁשר ֶאת ָּכל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלִּבי ְלָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעׂשָ " )ט ,קהלת ח(ב תּוּכָ 

, ןוֹ אׁשִר ם הָ דָ ָאל ה ׁשֶ ת זֶ ּמַ עֻ ּלְ א הַ הּוה ׁשֶ ּפָ לִ קְ ּדִ ל עַ ּיַ לִ ם ּבְ דָ ָאהָ ל ר עַ ּבֵ דַ ק מְ סּוּפָ  הַ ".ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם ְלַרע לוֹ 

ל י עַ "ִּׁש רַ וְ . )שמואל רצה(ל "יזַ ִר אֲ הָ ת לְ "לקא ּבְ בָ ּוּמּכַ , ם"דָ ָאת "ם רהֵ  ׁשֶ יחַ ִׁש מָ ד וִ ּדָ ם דָ אָ ד סוֹ ּבְ , לֶ ּמֶ ד הַ וִ  ּדָ ׁשרֶ ׁשֹ 

 לים ׁשֶ לִ ּוּגלְ ּגִ ת הַ שֶ ם ְׁש הֵ ׁשֶ . ַסְנֵחִריבוְ ,  ְנבּוַכְדֶנַּצר,ַּפְרֹעה; ערָ ט לְ לֵ וֹ ּׁשם ׁשֶ דָ ָאם הָ הֵ ת ׁשֶ מוֹ ה ׁשֵ שָ יר ְׁש ּכִ זְ ק מַ סּוּפָ הַ 

: הּזֶ ק הַ סּוּפָ ת הַ "רא ּבְ צָ מְ  נִ ה"תשע'ב ה"אָ  ׁשדֶ חֹ א ׁשֶ "שליט. יוסף ד' ג ר"ההרי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ , ל"יזַ ִר אֲ הָ  מֵ אנּובֵ הֵ י ׁשֶ פִ  ּכְ גוֹ ּג

". ָאָדם ְלַרע לוֹ ּבְ ָאָדם הָ ַלט ׁשָ ֶׁשר אֲ ת עֵ ָּׁשֶמׁש הַ ַחת ּתַ ֶאת ָּכל ֶזה ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלִּבי ְלָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה "

ָׁשַלט  )413שמות עמוד (ז ַעל ֹזַהר "ֵפרּוׁש ָהרמא ּבְ בָ ּוּמּכַ , םדָ ָאם ּבָ דָ ָאת הָ יטַ לִ ל ְׁש ף ׁשֶ וֹ ּסהַ וְ ץ ּקֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ ה מְ ּזֶ ק הַ סּוּפָ הַ וְ 

 )מעין ה נהר כט(' ֶסד ְלַאְבָרָהםחֶ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ .  ִּכי ְבִהָּתְקָנם ָיבֹוא ַהָּמִׁשיחַ ',כּו וְ ָהָאָדם ָּבָאָדם ָלָרע לוֹ 

 תוֹ ּיתִ אוֹ הָ  יּתֵ ְׁש ם גַ וְ , גגוֹ א הּוה ׁשֶ אמָ ּבָ וֹ אק רָ ּבָ ת " רב"אָ ן כֵ וְ  .ָלֶנַצח'ַהָּמֶות 'ִּבַּלע 'ת "ָלָרע ר'ָּבָאָדם 'ָהָאָדם '

 אבָ ּוּמּכַ  ׁשּדָ קְ ּמִ הַ  יּתֵ ּבָ  ינֵ ְׁש  תאֶ  ֶׁשֶהֱחִריבּו לבֶ ּבָ  םדוֹ אֱ  ת"ר אהּווְ  ,ןּבָ ְר חֻ הַ  ׁשדֶ חֹ  אהּוׁשֶ  בָא ת"ר המָ ּבָ אֹ  לׁשֶ  תנוֹ וֹ אׁשִר הָ 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . יםינִ ּדִ  ך"שת הַ אֶ וְ  ,בָא ׁשדֶ ת חֹ ים אֶ אִ ב רוֹ ּוׁשוְ  ,א"שכת בָאב ּבְ " כוֹ ּתדְ ּלַ  הֻ יִר אֲ ּתַ י ׁשֶ  לִ בּותְ ן ּכָ כֵ  וְ .ה"לָ ְּׁש ּבַ 

 ,"אּבָ "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", "ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני" :)תיקונים קיג(ר הַ ּזֹ ּבַ 

 יִּת עְ מַ ׁשָ  ןכֵ וְ  .ב"אָ ת "ר" ִחיֶׁשָּנה אֲ ִעָּתּהּבְ " )כב ,ס 'ישעי(ב תּוּכָ הַ א ׁשֶ "שליט. פ. ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .בָא ׁשדֶ ל חֹ ז עַ ּמֵ רַ מְ 

ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . ייחִ ׁשִ ּמְ הַ ת וֹ ּיתִ אוֹ , ייׁשִ מִ חֲ הַ  ׁשדֶ חֹ א הַ הּו, בָא ׁשדֶ חֹ א ׁשֶ "שליט גְר ּוּבזְ נְ ּגִ  ִיְצָחק 'ר ג"הרה םׁשֵ ּבְ 

 ִאם ְּבֹקלֹו ַהּיֹום"ה ּלָ אֻ ּגְ ל הַ ק ׁשֶ סּוּפָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ , "ַהּיֹוםַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל "ב  ָאׁשדֶ ל חֹ ף ׁשֶ רּוּצֵ הַ ׁשֶ ' לאֵ רָ ְׂש ת יִ בַ הֲ ַא'

 יתאׁשִ רֵ ּבְ א ׁשֶ "ר שליטּגֶ ְר ּבֶ ינְ ף ׁשֵ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .ב ָאׁשדֶ  חֹ אׁשרֹ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ " ִתְׁשָמעּו "ןכֵ לָ וְ ". ִתְׁשָמעּו

 .יתאִׁש רֵ ּבְ ם מִ לָ עוֹ  הָ ׁשּדֵ חַ ְת  יִ ּוּלים אֵ ִׁש דָ חֳ ּבָ ׁשֶ , י"רֵ ְׁש ב ּתִ "אָ  תוֹ ּיתִ וֹ א

  

  



כג 

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

  0533103534  0583277722ה רגילה מספרי הטלפון של הקו במחיר שיח
  3 ואחריו הקש 1למאגר שיעורים בעניני הגאולה הקש 

  להלן רשימת שיעורים בתוך המאגר
   וסולמית0הקש ה תפרוץ מלחמת עולם שלישית               "על נבואת החפץ חיים שבקיץ תשע

   וסולמית1הקש            על נבואת הינוקא מקרלין שתהיה מלחמת עולם שלישית                   
   וסולמית2הקש        א ליהודים לעלות לארץ                "ח קנייבסקי שליט"על דברי מרן הגר

   וסולמית3הקש       ה         "על מלחמת עולם שלישית שיתכן מאד שתתחיל בחודש תמוז תשע
   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                                                              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                                           על קריסה כלכלית במלחמת העולם השלישית 

   וסולמית11הקש  מלחמת עולם שלישית          שתהיהל "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                           " בתשערמזים במשניות ברכות ושביעית על גאולה

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

   וסולמית23   הקש                                     המשך השיעור הקודם                                     
   וסולמית24  הקש                   הסוד של פצצות אטום                                                        

  ת וסולמי25  הקש                   שנים לחורבן הבית                         1948ה "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         "ההסכם בין אדום לפרס והקשר בין שמיטת תשע

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

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

    וסולמית33הקש        התקופה שלנו כנגד החנייה של בני ישראל בערבות מואב                       
    וסולמית34קש ה     שעות הנוראות    3א והשאלה מתי יהיו ה"ח קניבסקי שליט"עוד מדברי הגר

    וסולמית35קש ה  האם מותר לחשב קיצין                                                                        
    וסולמית36קש ה                                                ל    "תאריכי קיצין שמופיעים בכתבי האריז

    וסולמית37קש ה"                                                              על הר ציון ששמם שועלים בו"
    וסולמית38קש ה       ל                                                               " לפי חז'בן תורה'מי נקרא 

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
ה ונבואת החפץ " תשע בעתה שלא מבני ברק שמוציא עלונים להפיץ את קץ" שליטיפונהיצחק ' ג ר"רהה

א שישב כמה דקות וקרא כל מילה "ח קניבסקי שליט"ביא את העלונים למרן הגר החיים וכל המסתעף
ח ענה "והגר, והוסיף ושאל אם אין חשש מהפצת הדברים מצד חישוב קיצין וכדומה פיץאתה יכול להובסיום אמר 

א לעלוני סוד החשמל על הגאולה כי הוא מפרסם את אותם "ח שליט"כאורה זו ממש הסכמה ממרן הגר ל.אל תפחדלו 
 ואחר – 1יל שלוחה דלעא בקו בטלפון "ח שליט"א מה שאמר לו הגר" שליטיפונהג יצחק "יתן לשמוע את הרהנ  דברים

   2כך 



כד 

  
  ת "בעזהשי

  'סוד החשמל' ספר חדש מבית :בשורה משמחת

 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

  
  

  :ספרמה ב
  ]מאמר נרחב שרק חלקו פורסם[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

  מעות פרשיות פתוחות וסתומות עם צילומים והסבריםמאמר על מש
  ך"מאגר ראשי תבות וסופי תבות ונוטריקון בתנ

   לתורת הרמז נרחב ערכיםמאגר
  ועוד ועוד

  :חידושים שנוספו לגירסא החדשה של התוכנה
  ך ובששה סדרי משנה"התנחיפוש ראשי תבות וסופי תבות בפסוקי 

  ך ובששה סדרי משנה"וקי התנבפס  ישר והפוךחיפוש אות שניה ושלישית
  ך ובששה סדרי משנה"בפסוקי התנחיפוש דילוגים קצרים 

  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 30הספר יחד עם התוכנה במחיר מיוחד לרגל ההוצאה 
  ניתן לקנות אצל

   026537343     1 קומה 30משפחת פיש רחוב גבעת שאול 
  036188995 פינת רחוב הרב שך 21משפחת פיש רחוב הרב קוטלר 

   שקל19משלוח בדואר לכל הארץ  מחיר 0583209982למשלוחים בארץ ניתן לצלצל 
  

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



כה 

  ].הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[ .זעקת השכינה
קנו ועדין לא תי, ועד בכלל, יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם 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 , מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו 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
 תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר מדוע עדין לא, ש לא נכנס למדינות שלהם"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 , ה דורש מאיתנו"ומה הקב, ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת

ל שיתן לנו מחסה ושובע "לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חזעשינו שום תקנה של 
  ?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 "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  ).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 ' 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, 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 , יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראלבמסגרת שלו כל 

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



כו 

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

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

  .שהייה מקיום המצוה עד זמן מרובה

  ]א"ר מרדכי גולדמן שליט"מכתבי הג[

  :הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל

דן לגבי מי שיש לפניו מצוה שיכול לקיימה כעת ויכול להמתין ליום מאוחר יותר ] ו"תשובה ק[י  החכם צב.א

לבין , ופסק לחלק בין השתהות לזמן מרובה שאסורה כי חיישינן שמא ימות. ויקיימנה אז באופן מהודר יותר

התרומת הדשן לגבי ברכת לגבי יבום ומ' ומציין מקור לפסק מהתוס. השתהות לזמן מועט שלא חיישינן שמא ימות

כ "ושאם מותר אזי ג, ש שדן אם גם מותר להשתהות עבור לקיים תחתיה מצוה אחרת מהודרת יותר"ועיי. [הלבנה

  ].דווקא להשתהות זמן מועט ומהטעם הנזכר

וממה שלמד מהתרומת הדשן מוכח שסבר שששה ימים נחשב .  שיעור זמן מועט לא נתפרש בדברי החכם צבי.ב

ל "ורבי יהונתן אייבשיץ ז. עד מוצאי שבת' ממוצאי יום א' כי הרי שם רוצים להתיר להמתין אפיזמן מועט 

י "ומבאר בכך את רש, ביומא' ימים נחשב זמן מועט ומוכיח זאת מתוס' נוקט שז] 'ב סוף דרוש ג"ביערות דבש ח[

ובליקוטי . ש"עיי. ות בשבתואת הגילוי לדוד המלך שימ, בקידושין לגבי חלוקת הימים למקרא למשנה ולתלמוד

ימים חששו ' ק כבר בב"במו' הביאו שבתוס] בהוצאת מכון דובב מישרים ומכון שער המשפט[הערות לחכם צבי 

ונתפוס לדוגמא , ולגלגלנו אין זה משנה מהו השיעור המדוייק. ימים' קידושין מתבאר על ג' שמא ימות ובתוס

אבל גם אם השיעור המבדיל הוא שנה או אלף ימים או , ובהשעד שבוע נחשב זמן מועט ומשם ואילך זמן מר

  .ימים יצוייר הגלגל לפי שיעור זה' לחילופין רק ג

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

 
  , אם יחשוב לעשות כעת

  הרי צריך להמתין עבור תוספת ההידור 
 ימים שהוא זמן מועט' לעוד ג

  
אם ימתין

  ימים ' ג
וירצה 

לעשות את 
, הבינונית

הרי יורו לו 
אז להמתין 

ימים ' עוד ה
ולעשות 
באופן 

המהודר כי 
פער הזמן 

ם ביניה
נחשב זמן 
  מועט

  

' מי שלפניו מצוה ויכול לקיימה בג

המצוה אם  ולא תפגם[זמנים אפשריים 

  היום:]ימתין עד הזמן המאוחר ביותר

פחות מעולה ואז יוכל לקיים באופן ה

ואז יוכל לקיים , ימים' בעוד ג .ומהודר

, ימים' בעוד ח .באופן הבינוני בהידור

 . ואז יוכל לקיים באופן המהודר ביותר

  .מה נפסוק לו לבחור
ומכיון שיודע כעת שאם ימתין לבינונית יצטרך אז להמתין למהודרת 

  , )ימים' ח(יוצא ממילא שזה זמן מרובה 
 צריך שיעשה כעת באופן הפחות' ולכאו

  
  
  
  

וחוזר 
 הגלגל
 חלילה
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כז 

  :עיונים

, ימים לבינונית' ל לפסוק לו לא לקיים כעת אלא להמתין ג"א טען שהכרעת הגלגל צ"ר שמואל פיש שליט"הג. א

עת שהרי איננו חוששים שמא ימות לזמן מועט אז נפסוק לו ואם אכן יצליח לשרוד כמו שבאמת מסתבר לנו כ

כ אמאי בכל התורה כולה נאסר להמתין לזמן "והשגתי על דבריו דא. להמתין לזמן השלישי כי מאז זהו זמן מועט

להשתהות יוכל לעשות זאת ] של ריוח ממוני וכיוצא בזה[מרובה ביבום ובדברי החכם צבי אם יש לו איזו סיבה 

שיעור מקוטע דהיינו שימתין זמן מועט שעל זה אי אפשר לבוא בתביעה כלפיו וכך ימתין שבוע ועוד באופן של 

. ביבום והחכם צבי וממילא נסתרת טענתו' והרי את זה אסרה הגמ. שבוע עד שיגיע ממדינת הים אחיו השני

  .וצריך בירור

 שמא ימות לזמן מרובה אינו רק על דילמא החשש: א עורר לטעון טענה מחודשת"ר משה גרינוולד שליט"הג. ב

כ יתכן שיחלה עוד בטרם שיגיע הזמן "וא, אלא גם שלפתע יחלה בהדרגה עד שימות, אופן שימות מיתה פתאומית

ימים כי בחולה חוששים שמא ימות כבר ' ולפי זה דלמא ביום השלישי כבר יורו לו שלא להמתין עוד ה. המרובה

  .בזמן מועט

  

  : ה טעמיםודחיתי את דבריו מכמ

והיערות דבש , שמותר להמתין עם יבום לזמן מועט] 'שהזכרתי ביסוד א[ביומא והחכם צבי ' ש תוס"הוכחתי ממ

, י שאפשר להמתין עם לימוד המשנה והתלמוד כמה ימים מפני דהוי זמן מועט"שביאר בדעת רש] 'ל ביסוד ב"הנ[

ולכן לא הוכחתי גם מברכת (כל לקיים מצוות אלו הרי לא יו) ערב מיתה(=ואם קיים חשש שיהא אז חולה מסוכן 

חזינן שאת זה ). כי בזה כן יש אפשרות שגם בחוליו המסוכן ערב מיתתו יוכל לקיימנה, הלבנה שבתרומת הדשן

 . ל מכניסים בחשבון של נידון ההמתנה לחשוש שבזמן מועט יהא חולה מופלג"אין חז

ל אדם להמתין זמן מועט כשקיים ספק דילמא יצליח אז לקיים ל שפוסקים לאסור ע"ונ. גם לדבריו הוי רק ספק

אלא , ביתר הידור או דילמא לא יצליח אז לקיים רק יוכרח להשתהות לזמן המרובה שבו חיישינן שמא ימות

 . וממילא שוב הגלגל קיים. מחייבים אותו לקיים כבר כעת

ימים כי אם ' הבינוני למצוה הבינונית אינו בעוד געדיין מצינו לצייר את הגלגל כשהזמן , אפילו אם נסכים לדבריו

ולגבי זה ודאי , בעוד שעה זמן כזה שמשם ועד שיגיע הזמן שנחשב מעכשיו לזמן מרובה משם הוא רק זמן מועט

ובפרט שנוכל לצייר את הגלגל . שאין להניח שבעוד שעה קלה כבר יהא במצב של חולי שאינו יכול להמתין שבוע

ובציור זה הרי גם בחולה לא חוששים , בעים מצוות לפניו עם אפשרות בכל שעה ושעהבציור שיש מאה וש

  .שימות בתוך שעה
  



כח 

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

  
  המלוכה' ו מאת כי לה" תשע–ה "שעקישור להורדת ספר על גאולה בת
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