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ובמשיח בגאולה במלכות, – ויתקּדׁש ְְְִִַַַַיתּגּדל

לרעתֹו לבעליו ׁשמּור ְְְִִֶָָָָָמקנה

פה? ּתׁשבּו ואּתם לּמלחמה יבאּו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהאחיכם
ראּובן לבני היה רב "ּומקנה במילים מתחיל ראובן ובני גד בני על ְְְִִֵֵֶַָָהסיפור

מאד" עצּום גד א)ולבני לב כי(במדבר המזרחי, הירדן בעבר לגור רצו הם . ְְְִֵָָֹ
מהם העלים טובים ולחיים נאה לרווח הרצון מקנה. לגידול טוב מקום ְִֶזהו
הירדן עבר את לכבוש להם ועזרו נפש מסרו אחיהם הטובות. המידות את
המערבי. הירדן עבר את לכבוש להם לעזור חושבים לא והם המזרחי,
ּתׁשבּו ואּתם לּמלחמה יבאּו "האחיכם בהם: וגוער אטימות בזה רואה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמשה

ֹפה?".

כל הם ביתם. בני כלפי גם הלב את להם לאטום עלול שהעושר מסתבר
סדר מהו מגלים הם משים שבלי עד הצפוי, מהעושר מתלהבים כך
לטּפנּו". וערים ּפה למקננּו נבנה צאן "ּגדרת ואומרים: שלהם, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹהעדיפות
ובנותיהם מבניהם יותר ממונם על היו "חסים חז"ל: בשם רש"י מסביר
עיקר, – העיקר עשו כן. לא משה: להם אמר לטפם. מקניהם שהקדימו
לצאנכם" גדרות כך ואחר לטפכם ערים תחלה לכם בנו טפל. – והטפל

טז) לב, במדבר .(רש"י

בכח ולא בחיל ְְְִַַֹֹֹלא
אנשים היו גד בני עושר. ושל כוח של טובה מרוב להם באה הזאת הטעות

צבא חלוצי - לב)חזקים לב ּגדּוד(במדבר "ּגד בברכה: גד את מברך יעקב .ְָ
את ולהכות מארבים להציב שיודעים גדודים – עקב" יגד והּוא ְְֵֶָָֻיגּודּנּו

העקב דרך יט)האויב מט, שיכו(בראשית אותם ומברך מדרגה עולה משה .
קדקד" אף זרֹוע וטרף ׁשכן "ּכלביא המגינה: הזרוע את גם הפנים ְְְְִֵַַַָָָָֹדרך

כ) לג, הסיפור(דברים כל כי רב. עושר גם להם מקנה שלהם הצבאי החוזק .
התעשרו. הם משם שהרי מדיין, מלחמת אחרי בא שלהם

המלחמה שלל כי לזכור צריך להם, שהיה רב מקנה על מדברים כאשר
אלפים" וחמׁשת אלף וׁשבעים אלף מאֹות "ׁשׁש במקנה לב)היה לא .(במדבר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

הלוחמ ל-12,000 היה הזה מהשלל אזרחיםחצי 600,000 קיבלו וחצי ים,
לחמישים) אחד במקום מאות לחמש אחד מופחת, מעשר נתנו גם שאר(הלוחמים .
לֹו" איׁש ּבזזּו הּצבא "אנׁשי ללוחמים, רק היה והזהב הכסף (במדברשלל ְֲִֵַַָָָ

נג) היהלא כן על יותר. היה שללם כך חזקים, יותר היו שהלוחמים ככל .
מאד. ועצּום רב מקנה גד ְָֹלבני

ה' אמר ּברּוחי אם ְִִִַָּכי
לרעתֹו לבעליו ׁשמּור יהיה לא הזה שהעושר יב)כדי ה ה'(קהלת ציווה , ְְִָָָָָ

מצווה משה הזאת מהסיבה לטובה. רק שישמש הזה העושר את להכשיר
באׁש ּתעבירּו באׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל ממדיין: שבאו הכלים את ֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹלהכשיר
ּוטהרּתם הּׁשביעי ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם מדיין: בגדי את לטהר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוטהר".
המשכן: לעבודת תרומה מהשלל חלק לתת הּמחנה". אל ּתבאּו ְֲֶֶַַַַָֹואחר
מדין" בנות של הלב הרהור על "לכפר – ה'" לפני נפׁשתינּו על ְְְִֵֵֵַַַֹ"לכּפר

נ) לא במדבר .(רש"י

לה' אבל טובים, לוחמים הם כי ללוחמים להזכיר גם נועדה התרומה
ּתאכל "ּפן ועושר. כוח מרוב הבאות בטעויות חלילה יפלו שלא ֶַֹהתשועה.
לבבָך ורם וכו' ירּבין וצאנָך ּובקרָך ויׁשבּת: ּתבנה טבים ּובּתים ְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָָֹֹֻוׂשבעּת
החיל את לי עׂשה ידי ועצם ּכחי ּבלבבָך ואמרּת וכו'. אלקיָך ה' את ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹוׁשכחּת

ח)הּזה" חיל.(דברים לעשות כוח להם שנתן זה הוא ה' כי תזכרו . ֶַ

הימנו גדול יצרו – מחברו העשיר כל
הירדן עבר ירושת בעת והכוח העושר סכנת את שרואה רבנו, משה
הוא לכן קשה. יותר הרבה יהיה זה המערבי הירדן בעבר כי מבין המזרחי,

ּתׁשחתּון" הׁשחת ּכי מֹותי אחרי ידעּתי "ּכי ישראל: לבני לא)אומר .(דברים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָ
– מחברו החזק כל הימנו, גדול יצרו – מחברו העשיר כל כי יודע הוא
מחברו השולט וכל הימנו. גדול יצרו – מחברו החכם וכל הימנו, גדול יצרו
קשה התמודדות בפני עומדים ישראל שבני יודע משה הימנו. גדול יצרו –
זרה עבודה של רבות שנים ישראל עם על עוברות ובאמת הרע. יצר עם

ישראל. על נגלה ה' כבוד שבהם ושלמה, דוד לימי מגיעים שהם עד



נעּדרת ּתהא ְְְֱֵֶֶֶֶָוהאמת
של לפתחם אורבת הזאת הסכנה כי אמרו גםחכמינו הארץ יורשי כל

ּתהא "והּמלכּות העתידי: הגאולה דור את הגמרא מתארת כך ְְְֵַַבימינו.
יּׁשֹום, והּגבלן יחרב. והּגליל לזנּות, יהיה הּועד ּבית ּתֹוכחת. ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלמינּות,
ויראי ּתסרח, סֹופרים וחכמת יחֹוננּו, ולא לעיר מעיר יסֹובבּו הּגבּול ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹואנׁשי
יעמדּו ּגדֹולים זקנים, ּפני ילּבינּו נערים נעּדרת, ּתהא והאמת יּמאסּו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחטא
- איׁש אֹויבי ּבחמֹותּה, ּכּלה ּבאּמּה, קמה ּבת אב, מנּבל ּבן הּקטּנים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָמּפני

וכו' מאביו" יתּבּיׁש לא הּבן הּכלב, ּכפני הּדֹור ּפני ּביתֹו, מטאנׁשי (סוטה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ויודעיםע"א) מראש עליה כשיודעים רק ממנה להינצל שניתן הידרדרות .

כדלקמן. ממנה להיזהר איך

קדושת
הקדיש
את פותחת
כל
המנעולים,
את שוברת
שרשראות
הברזל
את ומרסקת
הקליפות. כל
בשביל הכול
להביא
השם קידוש
כולו לעולם

ה' משיח כשיבוא – ויתקּדׁש ְְְִִַַַַיתּגּדל

בגאולה מהסכנות להינצל – קדיש
אמירת היא הגאולה בעת מהסכנות להינצל הדרכים אחת

חדש" ה"בית נו)הקדיש. תפילה(או"ח הוא שהקדיש מסביר
נוסח זה ובאמת דלעתיד". הגאולה על ש"תקנוה מיוחדת
שמו ויתקדש יתגדל רּבא", ׁשמּה ויתקּדׁש "יתּגּדל ְְְְִִֵַַַַַָהקדיש
ּכרעּותיּה. ברא ּדי "ּבעלמא ואיפה? מתי בעולם. הקב"ה ְְְְִִֵָָָשל
בזמן מׁשיחּה". ויקרב ּפרקניּה. ויצמח מלכּותיּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֻוימליְך
לה' ישועה תהיה ה', מלכות תיבנה ה', כרצון ינהג שהעולם

ה'. משיח ויבוא

ה' ישועת ה' מלכות פירושו – ּפרקניּה.מׁשיחּה ְְְִֵֵֵַָֻמלכּותיּה.
"כי – ישראל ישועת היא ה' שישועת וכשם ה', ומשיח
ישראל, משיח הוא ה' משיח כך – היום" כל קיווינו לישועתך
עמהם, נושע כביכול הוא אף – נושעים שכשישראל
אני אף מתעלין, "וכשהן בצרה". אנכי "עמו שנאמר:
וה' וגדֹול הלֹוְך ּדוד "וּילְך בו: שנאמר מדוד מנלן? ְִֵֶַָָָמתעלה"

עּמֹו" צבאֹות סד)אלקי בראשית אגדת י. ה ב הידיעה(שמואל . ְֱִֵָֹ
שמצילה זאת היא – שלו הם והישועה המלכות הכוח, שכל

הגאולה. מסכנות

השם חילול - גלות
יחזקאל הנביא כדברי גדול, אחד השם חילול היא (לו)הגלות

ה אל ּבאמר"וּיבֹוא קדׁשי ׁשם את ויחּללּו ׁשם ּבאּו אׁשר ּגֹוים ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
זו בטענה משתמש משה יצאּו". ּומארצֹו אּלה ה' עם ְֵֵֶֶַַָָָלהם
מצרים יאמרּו "לּמה העגל: חטא אחרי ישראל את ְְִִַָָֹלהציל

אע"פ האדמה?". ּפני מעל ּולכּלתם ּבהרים אתם להרג הֹוציאם ּברעה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹלאמר
ראוי. הדבר אין השם חילול מצד לכלותם, ראוי היה חטאם שמצד

יואל המלך. ודוד יואל הנביא משתמשים אלו "ּבין(ב)בטענות ֵמספר:
ואל עּמָך על ה' חּוסה ויאמרּו: ה' מׁשרתי הּכהנים יבּכּו ולּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהאּולם
אלהיהם?". אּיה בעּמים יאמרּו לּמה ּגֹוים. ּבם למׁשל לחרּפה נחלתָך ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּתּתן

תהילים בספר נמצא זה י)כעין לּמה(עט " המלך: דוד אומר אחר במקום .ָָ
שמו חילול הוא ישראל של שמו חילול כי אלהיהם". נא אּיה הּגֹוים ְֱִֵֵֶַַָֹֹיאמרּו

הּגדֹול" לׁשמָך ּתעׂשה ּומה הארץ, מן ׁשמנּו את "והכריתּו ה'. ז)של .(יהושע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

של שמו את מבזים אותנו וכשמבזים עלינו, נקרא השם ששם כיוון
בהלכה כתוב כך תק"פ)הקב"ה, ושו"ע תכ"ט, חיים אורח "ותלמידים(טור

"מפני יוסף: בית והסביר השם". חילול מפני ושני וחמישי שני בו מתענין
בגלות". ישראל בהיות הגויים. בין השם חילול

הגאולה סכנות
נלקח שממנו הפסוק הקדיש. מבוסס זה ועל השם קידוש היא הגאולה

רּבים" ּגֹוים לעיני ונֹודעּתי והתקּדׁשּתי "והתּגּדלּתי – הקדיש (יחזקאלנוסח ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַ
גוגלח) על מתנבא יחזקאל הנביא הגאולה. בעת הסכנות על מדבר –

ישראל שעם בשעה הגאולה, כשתתחיל ישראל בעם להילחם שיבוא
ארץ "אל רבות, ממדינות ישראל לארץ יתקבץ האומות מחרב ֶֶֶשברח
את לעצור גוג ינסה זו בשעה רּבים". מעּמים מקּבצת מחרב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻמׁשֹובבת
שגוג מתנבא הנביא שלמה. לגאולה יזכו לא שהם כדי הגאולה, תהליך

רבים גויים לעיני השם שם ויתקדש נו)ייכשל טור .(עיין

ומנעולים קליפות שובר קדיש
לעם להגיע שעתידים מהקשיים אחד הוא גוג של הקושי

תרומה בפרשת הזוהר הגאולה. תהליך בעת (קכטישראל

וקשייםע"ב) הזה הקושי את להסיר יכול שהקדיש כותב
קדּוׁש ּכׁשאר איהּו לאו ּדא, קדּוׁשתא חזי, "ּתא אןאחרים: ְְְֲִִֵָָָָָָָ

סטרין, ּבכל סלקא איהי ּדא, קדּוׁשתא אבל מׁשלׁשין. ְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָּדאיּנּון
מנעּולין ותברא מהימנּותא, סטרי ּובכל ותּתא ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעיּלא
ּדקּודׁשא יקרא לאסּתּלקא ּביׁשין, ּוקליּפין ּדפרזלא, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָוגּוׁשּפנקן
הקדושות כשאר אינה הקדיש קדושת ּכּלא". על הּוא ְִַָֹּבריְך
ולעמקי מרומים לגובהי מגיעה היא בהם. שמשלשים
את שוברת המנעולים, כל את פותחת היא תחתיות.
בשביל הכול הקליפות. כל את ומרסקת הברזל שרשראות

כולו. לעולם השם קידוש להביא

בתהליך המניעות הם והשרשראות המנעולים הקליפות,
גוג מלחמת היא לכך דוגמא השלמה. והגאולה והבניין העלייה
מלחמת שהיא אומר היה זצוק"ל אליהו הרב שמרן ומגוג,
אתם אשר רבים ועמים הגרמנים ניסו שבה השנייה העולם
היושבים היהודים את ובמיוחד היהודי, העם את להשמיד
את להדוף הברית כוחות הצליחו נסים בנסי ישראל. בארץ
כשלון "עד צ'רציל דברי ולפי ישראל, לארץ בכניסה הגרמנים
באל הנצחון ומאז נצחון. ראינו לא - עלמין באל הגרמנים
השנייה. העולם מלחמת סוף עד מפלה". ראינו לא - עלמין

שעוצרים הברזל ושרשראות המנעולים הרעות, הקליפות
המדינה הקמת לפני האומות בהתנגדות התגלו הגאולה את
ומתגלות ישראל, בארץ יישובים ולהקמת קרקעות לקניית
ולפי פרי, כל שעוטפות קליפות שונות. בדרכים היום גם
כל לחשוש, אין אך שלו. הקליפה גודל כך הפרי של גודלו
בו. השימוש זמן שיגיע עד הפרי על לשמור באה קליפה
אם גם לאשפה, נזרקת העטיפה, הקליפה, דבר של בסופו

ביותר. ויפה צבעונית היא

אחרא הסטרא את להכניע – ארמית בלשון קדיש
הקדיש את אומרים למה שמסביר הזוהר את ומביא יוסף הבית ממשיך
ּולאתבא אחרא, ּדסטרא ּבליׁשנא לּה למימר ּבעינן "ואנן ארמית: ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָבלשון
ּדסטרא חילא ּדיתּבר ּבגין מברְך', רּבא ׁשמיּה יהא 'אמן ּתּקיף, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּבחילא
את אומרים ואנחנו ּכּלא". על ּביקריּה הּוא ּבריְך קּודׁשא ויסּתּלק ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאחרא,
לה ולומר אחרא, הסטרא שמבינה השפה שזו ארמית, בלשון הקדיש
באמת כי שפירשו מברְך", רּבא ׁשמיּה יהא "אמן הכוח ובכל ְְְֵֵֵַַָָָבתקיפות
ּברכתא. ּכל מן "לעיּלא הקב"ה של שמו את לקדש מתכוונים ְְִִֵָָָָאנחנו
שאנחנו לשמוע צריכה היא ּבעלמא". ּדאמירן ונחמתא. ּתׁשּבחתא ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָׁשירתא.
שאנחנו הקליפות לכל לומר התהליך. באמצע לעצור מתכוונים לא
שתהיה שהקדושה מכוונים שאנחנו לעולם, שלמה גאולה להביא מתכוונים

עלמּיא". לעלמי "לעלם כולו העולם לכל תגיע ְְְְֵַַָָָָפה



שהיא כדי אחרא, הסטרא שמבינה בשפה נאמרת הזאת התקיפה האמירה
כשהיא ובדרכנו. באמונתנו חזקים שאנחנו תבין שהיא כדי אותה. תשבור
בית בניין על הארץ, על לאברהם ה' הבטחות בכל מאמינים שאנחנו תבין

לגמרי. תישבר היא – ה' כדבר המקדש

בעולם ה' שם יתעלה – אחרא הסטרא כשתישבר
אחרא, ּדסטרא חילא ּדא ּבקדּוׁשתא אּתּבר "וכד ואומר: הזוהר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָממשיך
כשיישבר לׁשמיּה". ואדּכר לבנֹוי, ואדּכר ּביקריּה, אסּתּלק הּוא ּבריְך ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָקּודׁשא
בעולם הקב"ה של שמו יתעלה הקדושה, על-ידי אחרא הסטרא של כוחה
גם הקדיש כי שאומרת הגמרא לדברי בזה מכוון הזוהר בניו. את ויזכור
בתחילת הנביא אליהו דברי את מביאה הגמרא טוב. מביא וגם רע מסלק

ברכות ע"א)מסכת שמיה(ג יהא אומרים שאנחנו פעם בכל כי שאומר ,
ׁשּיׂשראל "ּבׁשעה לגאולה: ה' רצון את מעוררים אנחנו זו, בכוונה ְְִֵֶָָָרבא
מברְך' הּגדֹול ׁשמיּה 'יהא ועֹונין, מדרׁשֹות ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹנכנסין
ּבביתֹו אֹותֹו ׁשּמקּלסין הּמלְך אׁשרי ואֹומר, ראׁשֹו מנענע הּוא ּברּוְך ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּקדֹוׁש
לּבנים להם ואֹוי ּכֹוכבים. העֹובדי לבין ּבניו את ׁשהגלה לאב ּלֹו ּומה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכְך.

אביהם". ׁשלחן מעל ְֲִֵֶֶַַָֻׁשּגלּו

ְָָּבׁשעה
ְִֵֶָׁשּיׂשראל
לבּתי ְְִִֵָָנכנסין
ּולבּתי ְְִֵֵָּכנסּיֹות
ְִָמדרׁשֹות
"יהא ְְִֵועֹונין,
הּגדֹול ְֵַָׁשמיּה
ְָֹמברְך"
ּברּוְך ַָָהּקדֹוׁש
מנענע ְְֵַַהּוא
ואֹומר, ְֵֹראׁשֹו
הּמלְך ְֵֶֶַַאׁשרי
ְְִֶַׁשּמקּלסין
ּבביתֹו ְֵאֹותֹו
ָּכְך

ּדא, ּבקדּוׁשתא ּביקריּה אסּתּלק הּוא ּבריְך ּדקּודׁשא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ"ּובגין
ּדסטרא ּכרחיּה על ּדא, ּובליׁשנא ּבעׂשרה. אּלא איהי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָלאו
ּדקּודׁשא יקרא ואסּתּלק חיליּה, ואתּתבר אתּכפיא, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָאחרא
ּתּקיפין, וׁשלׁשלאן וגּוׁשּפנקן מנעּולין ותבר הּוא, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָּבריְך
זּכאין ולבנֹוי. לׁשמיּה הּוא ּבריְך קּודׁשא ואדּכר ּביׁשין, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָּוקליּפין
אֹורייתא לן יהב הּוא ּבריְך ּדקּודׁשא קּדיׁשא עּמא ְְְְִִִַַַַָָָָָָאיּנּון
מתעלה שהקב"ה בגלל ּדאתי". לעלמא ּבּה למזּכי ְְְְְִִֵֵַָָָָָקּדיׁשא,

הקדיש, של הזאת ואיןבקדושה בעשרה אלא לאומרה אין
כדי אחרא, הסטרא לשון שהוא בארמית אלא לאומרה
אתּכפיא, אחרא ּדסטרא ּכרחיּה "על כורחה. בעל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָלשוברה
השרשראות המנעולים, כל שיישברו חיליּה" ְְְִֵֵָואתּתבר
אחרא. הסטרא של כורחה על הרעות והקליפות הקשות

ישראל עם ואת שמו את לטובה ה' שכתובויזכור מה (וזה

לעלות כדי בתפילה פעמים וכמה כמה קדיש אומרים אנו כי בסידורים

מקטרגים, יש שלנו רוחנית עלייה שבכל וכיוון לעולם. מעולם האדם את

המקטרגים) את לסלק וגם עצמנו את להעלות גם קדיש אומרים .אנו

הּמתאּבלים ּכל מׂשֹוׂש אּתּה ְְִִִִַַָָָׂשיׂשּו
ֶָָעליה

המקדש בית לרצות – המצרים בין תיקון
בין בימי במיוחד בקדיש, להדר חשוב כמה להבין כדי
ב"שער ז"ל האר"י שכתב מה לקרוא ראוי המצרים,

שביןהכוונות": ימים ואחת עשרים והם הּמצרים ּבין ְִֵַָ"עניין

לשבת נפש בעל לכל מאד הוא וכשר טוב מנהג באב. תשעה עד לתמוז י"ז
חורבן על ממש בכייה ולבכות הימים אלו בכל היום חצי אחר באבלות

השנההבית". מכל יותר זו בתקופה שיש המיוחד העניין מלבד הוא זה וכל
הלילה. בחצות חצות" "תיקון לומר גדולהכולה תועלת עושה זה "ודבר

האדם". ומתפללבנפש המקדש בית של הגדול ערכו את מבין כשהאדם כי
וגילּו ירּוׁשלם את "ׂשמחּו בו: ונאמר בגאולה שותף להיות זוכה הוא ְְְִִִֶַָעליו

עליה" הּמתאּבלים ּכל מׂשֹוׂש אּתּה ׂשיׂשּו אהביה, ּכל י)בּה סו (ישעיה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

העגל חטא על מכפרת בקדיש כוונה
שהכוונה המצרים, בין של זו בתקופת קדיש בכל הלב בכל לכוון ראוי לכן

רּבי "אמר ז"ל: חכמינו אמרו כך אותן. ומבטלת הפורעניות את פורעת ִַַָבו
קֹורעים ּכחֹו, ּבכל מברְך', רּבא ׁשמיּה יהא 'אמן העֹונה ּכל לוי, ּבן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻיהֹוׁשע
ה'' ּברכּו עם ּבהתנּדב ּביׂשראל, ּפרעֹות 'ּבפרֹוע ׁשּנאמר: ּדינֹו, ּגזר ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

ה) ּפרעֹות(שופטים 'ּבפרֹוע טעם מה ה''. ּד'ברכּו מּׁשּום פורענות'? (עוצרים ְְְְִִַַַַָָ
רבה") שמיא "יהא שאומרים יׁשמשום אפילּו יֹוחנן: רּבי אמר אּבא בר חּיא רּבי .ֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּוכתיב ּפרעֹות'. 'ּבפרֹוע הכא, ּכתיב לֹו, מֹוחלים ּכֹוכבים, עבֹודת ׁשל ׁשמץ ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּבֹו
העגל)התם בחטא הּוא'(כתוב ּפרּוע ע"א)'ּכי קיט הפורענות(שבת את וגם . ִַָָָ

בגאולת שיהיה ה' קידוש בזכות משה תפילת ביטלה העגל חטא של
ישראל.

המרגלים חטא על מכפרת בקדיש כוונה
שמשה המרגלים, חטא על מכפר שהקדיש הגמרא מלמדת אחר במקום
קידוש בזכות ּדּברת". ּכאׁשר ה' ּכח נא יגדל "ועּתה ואומר: בו ְְְֲִִֶַַַַָָֹמתפלל

בגמרא וכך להם. מחל אנא העתידי, ע"א)השם פט יהֹוׁשע(שבת רּבי "ואמר :ְְִַַַָֻ
קֹוׁשר ׁשהיה הּוא ּברּוְך להּקדֹוׁש מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ׁשעלה ּבׁשעה לוי, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּבן
יׁש ּכלּום לפניו, אמר ּבעירָך? ׁשלֹום אין מׁשה, ליּה, אמר לאֹותּיֹות. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכתרים
אמר מּיד לעזרני. לָך היה ליּה, אמר לרּבֹו? ׁשלֹום ׁשּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעבד

יד)לֹו, לאמר'".(במדבר ּדּברת ּכאׁשר ה' ּכח נא יגדל ְְְֲִִֶַַַַָָֹ'ועּתה

למד לאמר" ּדּברת ּכאׁשר ה' ּכח נא יגדל "ועּתה ְְְֲִִֶַַַַָָֹמהפסוק:
ריט/א)הזוהר שמגדלת(ג רבה" שמיא "יהא אמירת חובת

ובזוהר ה'. שם קסא/ב)את "לאמר"(ג' מהמילה ֵֹלמד
ודור. דור לכל נאמרה ה' שם את להגדיל שהיכולת

זוהר יב/א)ובתיקוני כח(דף בלא "וּילכּו נאמר: בגלות כי ְְֵַַֹֹלמד
רֹודף" ו)לפני א ּכח(איכה נא יגּדל "ועּתה נאמר: ובגאולה . ְְְִִֵֵַַַָָֹ

מברְך רּבא ׁשמיּה "יהא הקדיש למילות והכוונה ְְְֵֵַַָָא-דני".
יוסף וב"עוד אותיות. כח בהן שיש עלמּיא" לעלמי ְְְְֵַַָָָָלעלם

הקדיש(ויחי)חי" מן הזה בקטע שגם הכוונות" מ"שער הביא
עלמּיא לעלמי לעלם מברְך רּבא ׁשמּה "יהא מילים: כ"ח ְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָיש
ויתהּדר. ויתנּׁשא. ויתרֹומם. ויתּפאר. ויׁשּתּבח. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָיתּברְך.
ּכל מן לעיּלא הּוא. ּבריְך ּדקדׁשא ׁשמיּה ויתהּלל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻויתעּלה.
ּבעלמא". ּדאמירן ונחמתא. ּתׁשּבחתא ׁשירתא. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָָָָּברכתא.

וקדיש. קדיש בכל בכוונה כולן את לומר וצריך

ויתקדש יתגדל על עונה רבא שמיה יהא
חי" איש "בן ג)ובספר ויחי ראשונה יסודי,(שנה הסבר הסביר

שאמרנו הקדיש תחילת על הולך רבה" שמיה יהא ש"אמן
של הקדיש עניית "מצות כתב: וכך ויתקדש". "יתגדל בו
הקדיש תחלת העונה שישמע הוא מברך', רבה שמיה 'יהא
רבה שמיה 'יהא כי ויתקדש'. 'יתגדל תיבות שתי שהוא
כל ישימו לכתחילה לכך 'יתגדל'. על עניה הוא מברך'
לכוין כדי 'יתגדל', תיבת מן הקדיש, כל לשמוע לבם הציבור
יתגדל הגאולה שבעת הכוונה זה ולפי עונין". הם מה על
ונחמתא תשבחתא ברכתא כן מן לעילא הקב"ה של שמו

הזה. בזמן בעולם שאומרים

פתאום בפתע גאולה
כך כי פתאם. בּפתע פירושו קריב ּובזמן ּבעגלא בקדיש שנאמר ְְֲִִִֶַַַָָָֹומה

"בּפתע" המילה את התרגום ּפתעמתרגם ערף מקׁשה ּתJֹוכחֹות "איׁש (בפסוק: ְִֶֶֶֶַַַָֹ

"בעגלא") במילה "פתע" המילה את יונתן ומתרגם א. כט, משלי מרּפא" ואין ,יּׁשבר ִָKְְֵֵֵַֽ

עם לאט לאט כי רואים שאנו טבעי, גאולה תהליך יש הזה? הפתע ומהו
ונבנית ישראל ארץ מתיישבת לאט ולאט ישראל, לארץ עולה ישראל
אחר שלב הכול בתשובה. חוזר ישראל עם וגם רחוב. אחרי רחוב ירושלים
כמו פתע, של דברים גם הגאולה בתהליך יש ואולם רגיל. באורח שלב



שאנחנו שככל המשיח, ביאת על הנביא אומר כך מצרים. ביציאת שהיה
ּופּנה מלאכי ׁשלח "הנני פתאום. מגיע הוא דבר של בסופו עליו, ְְִִִִֵַַָָֹמדברים
ּומלאְך מבקׁשים אּתם אׁשר האדֹון היכלֹו אל יבֹוא ּופתאם לפני, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹדרְך

צבאֹות" ה' אמר בא. הּנה חפצים, אּתם אׁשר א)הּברית ג, .(מלאכי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

בגאולה גדול השם קידוש
בגמרא לעיין ראוי הגדולים, החטאים את מטהרת הגאולה איך ולהבין

ע"א) ע ּתל(קידושין מלח, מּתל העֹולים "ואּלה שני: בית עולי על ְִִֵֵֵֶֶַָשאומרת
מּיׂשראל אם וזרעם אבתם ּבית להּגיד יכלּו ולא ואּמר, אּדֹון ּכרּוב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹחרׁשא
ׁשּנהּפכה סדֹום למעׂשה מעׂשיהם ׁשּדֹומין אדם ּבני אּלּו - מלח" "ּתל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם".

"ו מׁשּתקּתֹו. ואּמֹו "אּבא", ׁשּקֹורא זה - חרׁשא" "ּתל מלח. יכלּולתל לא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּׁשּוק, מן ׁשּנאסף אסּופי זהּו הם", מּיׂשראל אם וזרעם, אבתם ּבית ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּגיד
רּבי אמר - ואּמר" אּדֹון "ּכרּוב אּמֹו. את ולא אביו את לא מּכיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאינֹו
ׂשמּו והם ּככרּוב, חׁשּובים לפני יׂשראל יהיּו אמרּתי, אני אדֹון: אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָאּבהּו,

ּכנמר בזנות)עצמם פנים אף(עז אדֹון: אמר אּבהּו, רּבי אמר ּדאמרי, איּכא . ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
על אמרו ובירושלמי ּככרּוב". לפני חׁשּובים הם ּכנמר, עצמם ׁשּׁשמּו ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעל
מפיק חזקיה רבי אדון, ואין דין אין אומרים שהיו – "אדן הזה: המקרא
שהמרו – ואימר דיין, ואין דין אין ואמרו: עיניהן אחרי שהלכו אלו למשניה

הרעים" במעשיהן ה"א)לאל פ"ד .(קידושין

הקדש כחיות הקדש ככרובי "קדושים כמותו? חשובים שהם הכרוב ומהו
ביה י)דכתיב הכרוב"(יחזקאל שם)פני ה'(רש"י לפני חשובים היו ולמה .

בעולם, השם קידוש נהיה ישראל לארץ עלייתם שבזכות כיוון כרובים? כמו
אשר כל לעשות ה' ביד יכולת ויש אמת ירמיהו של שהנבואות שמתברר
בעולם שמים שם מקדש ישראל שבארץ ישראל עם בימינו, גם כך חפץ.
ימלֹוְך ה' מלְך, ה' מלְך, ה' כי ניכר בזה ישראל, בארץ היותו בעצם ְִֶֶַָכולו
ודבר אמת כולם – הנביאים עבדיו ביד שניבא הנבואות וכל ועד. ְֵָָלעֹולם

ריקם. ישוב לא אחור מדבריך אחד

הגדולה ה' לך
ה' את לבּקׁש עצּומים וגֹוים רּבים עּמים "ּובאּו בנו שיתקיים רצון ְְֲִִִִֵֶַַַָויהי

ה'" ּפני את ּולחּלֹות ּבירּוׁשלם כב)צבאֹות ח הּבית(זכריה ּכבֹוד יהיה "ּגדֹול . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ה' נאם ׁשלֹום אּתן הּזה ּובּמקֹום צבאֹות, ה' אמר הראׁשֹון מן האחרֹון ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזה

ט)צבאֹות" ב אמן.(חגי בימינו במהרה . ְָ

נפטרים נשמות תיקון
שואלים אנשים הרבה יעקב": "היכל בית-הכנסת חזן ברנע, עזרא ר' סיפר
התעסק, הוא מתי יודע לא אני מעלה. של בית-דין עם התעסק הרב מתי
מן שעברו נשמות על להתפלל לנו מורה היה הוא שבהם מקרים היו אבל
לפי נהגנו ערבית תפילת אחרי מיד כיפור. בליל בעיקר היה זה העולם.
תהילים ספר מתוך ראשונים פרקים עשרה לקרוא הרב, של הוראותיו

ש הנפטרים של נשמתם לעילוי קדיש לאחריהם להםולומר היו לא
לימינו. ועד הראשון אדם מימות קדיש עליהם שיאמרו משפחות

שחיים ישראל כלל על מתפלל הוא אתנו. רק נמצא לא שהרב ראינו לפתע
עברו מדורות נשמות על גם להתפלל לבו את שם הוא עכשיו. פה

העליון. בעולם שנמצאות

עולמות מרעיש קדיש
עליה אמי, ממרת שביקשה אחת, אישה פעם הייתה זצ"ל: הרב סיפר
סירבתי ואני פטירתה, לאחר קדיש עליה שאומר אותי שתצווה השלום,
ולהשפיע אותי לשכנע ניסתה היא אך צוואות. מקבל לא שאני ואמרתי
אותה באה נפטרה, השלום, עליה שאמי, לאחר בשלי. עמדתי ואני עלי,
השלום, עליה אמי, מרת של לקברה בסמוך קבר חלקת וקנתה אישה
וביקשה אלי באה מכן ולאחר אחרת, חלקה מכל שלושה פי כסף בסכום
הצדה מעט שאטה קדיש, עליה לומר אמי של לקברה עולה שכשאני ִממני

הסכמתי. ולזה קדיש, עליה גם ואומר

אמי מרת על קדיש ואמרתי מיהרתי ניסן, ראש-חודש בערב אחת, שנה
שדפקה אחת אישה שהייתה הבית בני לי אמרו הביתה כשבאתי והלכתי.
במה הבנתי ולא פסח, של שלה המנה את קיבלה שלא והתלוננה הדלת על
עשרים שנפטרה למרות אותה, לי ותיארו נראית, היא איך שאלתי מדובר.
יהודה רבי הגאון, דודי אלי נכנס ואז הכירוה. לא כלל הבית ובני קודם, שנה
אותה הרי עשית? "מה לי: ואמר יוסף", "פורת ישיבת ראש זצ"ל, צדקה
והבנתי נזכרתי אז או פסח"! של המנה את קיבלה שלא מתלוננת אישה
יהודה חכם לי ואמר קדיש. עליה לומר חוזר שאני ואמרתי המעשה, את
להרעיש שיכולה אישה אותה היא מי לראות אלי, מצטרף שהוא זצ"ל

פטירתה. אחרי שנה עשרים גם עולמות

dkldk daeyz

miyicw zeaxdl.אופןאופןאופןאופן ובכלובכלובכלובכל הקדישיםהקדישיםהקדישיםהקדישים,,,, להרבותלהרבותלהרבותלהרבות שאיןשאיןשאיןשאין ענייןענייןענייןעניין ישישישיש

ישישישיש בערביתבערביתבערביתבערבית אואואואו מנחהמנחהמנחהמנחה בתפילתבתפילתבתפילתבתפילת ספרדספרדספרדספרד בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח כגוןכגוןכגוןכגון מנהגיםמנהגיםמנהגיםמנהגים,,,, ישישישיש

האםהאםהאםהאם לשבחלשבחלשבחלשבח.... עלינועלינועלינועלינו ואחריוואחריוואחריוואחריו יתוםיתוםיתוםיתום קדישקדישקדישקדיש המעלותהמעלותהמעלותהמעלות,,,, שירשירשירשיר למנצחלמנצחלמנצחלמנצח,,,,

מנהגימנהגימנהגימנהגי רווחרווחרווחרווח בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף יתוםיתוםיתוםיתום.... קדישקדישקדישקדיש כתובכתובכתובכתוב מכןמכןמכןמכן לאחרלאחרלאחרלאחר לאולאולאולאו???? אואואואו אומריםאומריםאומריםאומרים

שבגינהשבגינהשבגינהשבגינה רחבהרחבהרחבהרחבה מימראמימראמימראמימרא אואואואו פרקפרקפרקפרק שיששיששיששיש תנאיתנאיתנאיתנאי עלעלעלעל להרבותלהרבותלהרבותלהרבות,,,, חסידיםחסידיםחסידיםחסידים

קדישקדישקדישקדיש.... באבאבאבא שובשובשובשוב מנחהאחריואחריואחריואחריו בתפילת ספרד בנוסח קדיש אומרים

אחרי גם קדיש אומרים המעלות. ושיר למנצח ואחרי לפני ערבית או

קדישים. להרבות נקרא לא וזה בעל-פה, או בכתב תורה שיעור

daywda yicw.וישוישוישויש עשרהעשרהעשרהעשרה שמונהשמונהשמונהשמונה תפילתתפילתתפילתתפילת באמצעבאמצעבאמצעבאמצע כשאניכשאניכשאניכשאני

בקדישבקדישבקדישבקדיש???? קטעקטעקטעקטע באיזהבאיזהבאיזהבאיזה כןכןכןכן,,,, אםאםאםאם ולהקשיבולהקשיבולהקשיבולהקשיב???? להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק צריךצריךצריךצריך האםהאםהאםהאם קדישקדישקדישקדיש,,,,

הראשונים. אמנים בחמישה קדיש בכל נכון.

dnypl yeal.אבלאבלאבלאבל קעקעקעקעקעקעקעקע.... כתובתכתובתכתובתכתובת לעשותלעשותלעשותלעשות שאסורשאסורשאסורשאסור בתורהבתורהבתורהבתורה כתובכתובכתובכתוב

וצריךוצריךוצריךוצריך הגוףהגוףהגוףהגוף אתאתאתאת לנולנולנולנו נתןנתןנתןנתן שהקבשהקבשהקבשהקב""""הההה כיווןכיווןכיווןכיוון זהזהזהזה אםאםאםאם האיסורהאיסורהאיסורהאיסור???? טעםטעםטעםטעם מהמהמהמה

נזםנזםנזםנזם???? אואואואו עגיליםעגיליםעגיליםעגילים לעשותלעשותלעשותלעשות מותרמותרמותרמותר מדועמדועמדועמדוע אזאזאזאז שלםשלםשלםשלם,,,, אותואותואותואותו הגוףלהחזירלהחזירלהחזירלהחזיר

שמתפתח חי משהו היא האדם של והנשמה לנשמה. לבוש כמו הוא

הוא ,30 או 20 בגיל קעקע כתובת עושה כשאדם הזמן. כל ומשתנה

שנים כמה אחרי אבל שעה. באותה לנשמתו מתאימה אותה עושה

לנשמה. הגוף בין נתק ויש קעקע, שהוא למה מתחבר לא כבר הוא

קעקעו שהם מה למחוק דרך שחיפשו אנשים עשרות בחיי פגשתי

ועכשיו אחת, רוחנית ברמה היו הם קעקעו כשהם כי עצמם. על

להיות צריך הגוף אסון. הוא הזה הניתוק אותם. מבייש הגוף עלו שהם

מנותק. ולא הנשמה, עם אחד


