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 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                          מתוך סדרת הספרים         דף 
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶחבגימטריא  ב"עת ַנְׁשא ֵהְּת ב"תשע   ֲאָלִפים'ה פרשת לך לךגליון 

קב ל ַל ֵא ָר ְׂש ֶרת ֶאת ִי ֶּב ַח יָלה ְמ ת ִמ ַו ְצ ְך"ִמ ֶר ַמלה ֶּד ְׁש ַח    ַה

 קֶֹדׁש ְּבִרית ַעל ׁשֹוָרה ָעְרָלה ַּכֲאֶׁשר ):רג ויקהל( ַּבּזַֹהר

 ִמְּלַגּלֹות ִמְתַעֵּכב קֶֹדׁש אֹותֹו ָאז ,ׁשֶדּקַֹה תֶא ְלַטֵּמא

 ּוֵבין ָעְרָלה ֵּבין ַמְבִּדיל ְוַכֲאֶׁשר ,ָעְרָלה ְךִמּתֹו ַהְּבִרית אֹות סֹוד

 ֶׁשַאָּתה ְּכמֹו ָמל ַמהּו ,ָמל ּוִמְתַּגֶּלה ָחׁש ַחְׁשַמל אִנְקָר ָאז ׁשֶדּקַֹה

 ִמְתַעֵּכב ֶׁשּלֹא ַהְּבִרית אֹות סֹוד "ְיהֹוֻׁשַע ָמל" אֹוֵמר

 ְמַמְּללֹות ֵאׁש ְוַהַחּיֹות ֶׁשַהַחְׁשַמל רֹוִאים .ָעְרָלה ְךִמּתֹו ִמְּלִהְתַּגּלֹות

 ֶׁשהּוא ,ַהַחְׁשַמל ִמְתַּגֶּלה ַהִּמיָלה יֵדְי לֶׁשַע ,ִמיָלה לֶׁש ָמל ִמְּלׁשֹון ֵהם

 ָהָעְרָלה תַרָסֲה יֵדְי לְּדַע ,ַהִּמיָלה ִעְנַין ְלָבֵאר ִנְרֶאה ,ַהְּבִרית אֹות סֹוד

 ֵמַהְיסֹוד ַהְּקִלּפֹות מּוָסרֹות ,ֶׁשָּבָאָדם ֵמַהְיסֹוד ,ַהְּקִלּפֹות ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת

, ָהרּוָחִני ַהְיסֹודא הּוֶשַלַחְׁשַמל  ִמְתַחֵּבר ְוָהָאָדם ,ָהָאָדם ֶׁשל ָהרּוָחִני

 ֶׁשֵּבַאְרנּו 'תוֹוְצִּמל ַהָכת ְּכלֹוקּוְׁש' ְּבַמֲאַמר ןֵּיַע[, ְוָיכֹול ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה

 ֶאת ּוְמַגָּלה ַלּתֹוָרה ַּבֲאִריכּות ַעל ִמיָלה ֶׁשַּמְכִׁשיָרה ֶאת ָהָאָדם

 ְּבַמֲאַמר ִּדְנָבֵאר ָמל ּוִמְתַּגֶּלה ָחׁש ְּדָלֵכן הְוִנְרֶא .]ֶׁשָּבָאָדם ָהֱאלֹוקּות

 ֶאת ְמַגָּלה ֶׁשַּבְיסֹוד ְוָהֲעָטָרה סֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהְיסֹוד 'ָּדם ַחְׁשַמל'

 ָהָעְרָלה ֶאת ְמִסיִרים יָלהִמ יֵדְי לֶׁשַע ַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ְוֶזה ,ֶׁשַּבְיסֹוד ַהּסֹוד

 מּוָבא ְוֵכן .ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה יֵדְי לַע ֶׁשַּבְיסֹוד ַהּסֹוד ּוִמְתַּגֶּלה ְוָחׁש

 יםִּלַּגְתִמ היָלִּמַה ןַמְזִּבֶׁש )ג פרק האונאה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ְּב

 ַהַחְׁשַמל סֹוד ְוֵכן .לַמְׁשַחַּבֶׁש ל"מ ןַיְנִמְּכ דסֹוְיַּב תרֹואֹו יםִעְבִׁש

   ּוְבִגיַמְטִרָּיא ".ָזָכר ָּכל ָלֶכם ִיּמֹול" )יב ,יז בראשית( תּובַהָּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .ְוַהּכֹוֵלל ַהִּמִּלים ִעם ְּפִריָעה ִמיָלה  

 'ג ְּכֶנֶגד ,ֹותלְרָע ָׁשלׁש ֵיׁש ֶׁשָּבָעְרָלה ).עח תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשָרָאה כפי, ַהַחְׁשַמלל  המתלבשות ַעַהְּטֵמאֹות ְקִלּפֹות

 ְלָחְכַמת ָמבֹוא' ְּבֵסֶפר מּוָבא ןֵכְו .ָנָחׁש  ִּבְבִחיַנתן ְוֵה, בנבואתוְיֶחְזֵקאל

 .ׁש"ָחָנ ת"ס ׁשֵא ַחרּו ןָנָע ַהְּטֵמאֹות ְקִלּפֹות 'גֶׁש )ה"פ ו"ש א"ח( 'ַהַּקָּבָלה

 ְמֵצאתֶׁשִּנ נַֹגּה ְקִלַּפת ְּכֶנֶגד ֶׁשַהְּפִריָעה ):סט תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן

 ִמְתַּגֶּלה ,ְקִלּפֹות 'ַהד תַרָסֲה יֵדְי לְּדַע ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר .ַּבְיסֹוד

 'ַחִּיים ֵעץ'ְּב מּוָבא ןֵכְו .ַהָּנָחׁש ּוְללֹא ַהְּקִלּפֹות ִהְתַלְּבׁשּות ְללֹא ַהַחְׁשַמל

 ִּבְבִחיַנת אהּו היָלִּמַּב הֶּלַּגְתִּמֶׁש רָׂשָּבַהֶׁש )שפ 'ע ב"ח ט"מ שער( ל"ְלָהֲאִריַז

 הֹוד ֶנַצח ֶׁשֵהם ַקִּוים 'ג ְּבתֹוכֹו ּכֹוֵלל ֶׁשַהְיסֹוד ִּדְכֵׁשם ְוִנְרֶאה .לַמְׁשַח

 ַעל ַהִּמְתַלְּבׁשֹות ַהְּקִלּפֹות 'ג ָּכְך ,ִּתְפֶאֶרת ְּגבּוָרה ֵמֶחֶסד ֶׁשִּנְמָׁשִכים ְיסֹוד

 ִהיא ְסָעָרה רּוַח ִּדְקִלַּפת .ֶאֶרתִּתְפ ְּגבּוָרה ֶחֶסד ִּבְבִחיַנת ןֵה ַהְיסֹוד

 ֵמַהּזַֹהר 'ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי ,ִּתְפֶאֶרת ִּבְבִחיַנת

 ְמַסֵּמל ָּגדֹול ָעָנן ,ַהִּתְפֶאֶרת ְסִפיַרת ֶאת ְמַסֶּמֶלת ֶׁשרּוַח ).קה תיקונים(

 השמטות( ֵמַהּזַֹהר 'ּתֹוָרה ְׁשַמלַח' ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי ַהֶחֶסד ַקו ֶאת

 ֶאְנֶּגל ְׁשמּוֵאל 'ר ג"הָהר ְוהֹוִסיף ,ָעָנן ְּבִחיַנת הּוא ַהֶחֶסד ֶׁשַּקו ):רנב

 ְמַסֶּמֶלת ִמְתַלַּקַחת ֵאׁשְו .דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמ םַּג לדֹוָּגֶׁש א"שליט

 ,ֵׁשד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָלהָעְר ְוֵכן .ֵאׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַהְּגבּוָרה ַקו ֶאת

 ַהִּמְתַלְּבִׁשים ַאֲחָרא ַהִּסְטָרא ֶׁשַּמְלֲאֵכי 'ֵחְטא ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵבַאְרנּוְּד

 תיַנִחְבִּב אהּוֶׁש דסֹוְּיַה ַעל ַהְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְוֵכן ,ֵׁשד ִנְקָרִאים ַהַחְׁשַמל ַעל

   ת"ס "הָחְכָמ רְמקֹו ַענֵֹב לַנַח" )ד ,חי משלי( ַהָחְכָמה תֶא ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַחלַנ

  .ַהְיסֹוד ַעל ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּדָהָעְרָלה ה"ָעְרָל  

 'ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך' רֶפְּבֵׁשם ֵס) סה ואילך' ע ('ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני' רֶפְּבֵס

 ָיֶפה אֹוִתּיֹות ְפִריָעהּו,  ֶׁשֻּכּלֹו ָרעָרע ָלּה אֹוִתּיֹות ָעְרָלהֶׁש

ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ָלֵכן ' ּוְמָבֵאר ַעל ִּפי ַהּזַֹהר ְּדָעְרָלה ַׁשֶּיֶכת ְלג. ָרע

ּוְפִריָעה ַׁשֶּיֶכת ִלְקִלַּפת נַֹגּה ֶׁשִהיא ֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשְּמעָֹרב טֹוב , ֻּכָּלּה ָרע

ֹון ְּפִריַעת  ֶׁשְּפִריָעה ִהיא ִמְּלׁש'ִּדְּברֹות ֵאׁש' רֶפְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ִמֵּס. ָוָרע

ְּדָכל ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ַהֻּמָּתִרים ַהַּׁשָּיִכים ִלְקִלַּפת נַֹגּה ִנָּתִנים , חֹוב

ִּדְבֵרי ' רֶפְוֵכן ֵמִביא ִמֵּס. 'ְּכֵדי ֶׁשַּיֲחִזיֵרם ַלה, ָלָאָדם ְּבתֹוַרת חֹוב

ֵּמז ֶׁשַהַּצד ַהִחיצֹון ְלַר,  ֶׁשָּלֵכן ַּבְּפִריָעה הֹוְפִכים ֶאת ָהָעְרָלה'ְׁשמּוֵאל

ִויַׁשֵּמׁש ְלֵעֶזר , ָּכבּוׁש ַּתַחת ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשַּׁשָּיְך ַלִחיצֹוִנים ִיְהֶיה ִּבְפִנים

ן ֵכָלה ְּדֶאְרִנ.  ַּתְכִלית ָּכל ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ַהֻּמָּתִריםאּוֶׁשה, ַלְּקֻדָּׁשה

ע ָרת ָהים ֶאִכְפת הֹוֶרטְֹּקַּבם ֶׁשֵׁשְכִּד, תֶרטֹת ְקיַנִחיא ְּבה ִהיָלית ִמִרְּב

 יֵבַאְרנּו ְּבַמֲאָמֵרְדִּכ, ְּקֻדָּׁשהִּבים ֶׁשִרָבְד ִלֹו ּבׁשּוּמי ִׁשֵדל ְיַע, בטֹו ְלמֹוְצַע

, בטֹו ְלּהַגּנַֹּבע ֶׁשָרת ָהת ֶאֶכֶפה הֹויָעִר ְּפְךָּכ', ִמְזַּבח ַהְּנחֶׁשת ְוַהָּזָהב'

   יְךִרָּצים ֶׁשִּיִמְׁשַּגים ַהִרָבְּדל ַהל ָּכת ַעֶזֶּמַרְמּו, הָלְרָעת ָהיַכִפ ֲהְךֶרֶּד

  .ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשםב טֹום ְלָכְפָהְלם ּוֶהע ֵמָרת ָהיא ֶאִצהֹוְל  

 ַעל ,'ֵאֶׁשל ִנְטֵעי' רֶפֵס ְּבֵׁשם ֵמִביא )רלז 'ע( 'ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום'

 ָהעְֹמִדים ֵּבין ַמְהְלִכיםָך ְל ְוָנַתִּתי" )ז ,ג זכריה( ַהָּכתּוב

  ָמִצינּו

  ָמִצינּו

מּוָבא 

 ְּבֵסֶפר



2

 ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ּוְמבָֹאר .ל"מּו ת"ר "ְהְלִכיםַמ ָךְל ָנַתִּתיְו"ֶׁש ,"ָהֵאֶּלה

 ,ְוַהַּמְלָאִכים ַהַחְׁשַמל יֵדְי לַע ה"ַלקב ִמְתַחְּבִרים ַהִּמיָלה יֵדְי לְּדַע

 ַּכְמבָֹאר ".ָהֵאֶּלה ָהעְֹמִדים ֵּבין ַמְהְלִכיםָך ְל ְוָנַתִּתי"ְל ְוזֹוִכים

 ָלֶהם ֶׁשֵאין ַהָּׁשֵרת ּוַמְלֲאֵכי ְׂשָרִפים "ָהעְֹמִדים" ָׁשם י"ְּבַרִּׁש

 ְלָאִכיַמ ֵּנהִה" )לד ,לב שמות( ַהְּפסּוִקים ת"ר ה"ִמיָל ְוֵכן .ְיִׁשיָבה

 ֵנהֲחַמ ְפֵניִל הֵֹלְךַה ָהֱאלִֹהים ַמְלַאְך" )יט ,יד שם( ,"ָפֶניָךְל ֵלְךֵי

 ְוֵכן .ַהְּקֻדָּׁשה ְלַמְלֲאֵכי ְלִהְתַחֵּבר זֹוִכים ִמיָלה ְּדִבְבִרית ,"ְׂשָרֵאלִי

 ְוֵכן ".ַּבָּדֶרְך ֹוָתםא לּוָמ אלֹ יִּכ" )ז ,ה יהושע( ַהָּכתּוב ת"ר ְך"ַמְלָא

   ,"ָעְרַלְתֶכם רְּבַׂש תֵא םּוְנַמְלֶּת" )יא ,יז בראשית( ַהָּכתּוב ת"ס ר"ָּתָמ

   .ָּתָמר ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ִּדְקֻדָּׁשה ַלְיסֹוד ִמְתַחְּבִרים ַהִּמיָלה יֵדְי לְּדַע  

ן ֵכְו.  ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ְמַזֶּוֶגת ְיסֹוד ּוַמְלכּות).בראשית לב(ַּבּזַֹהר 

ל ֹוּמִּנת ַהת ֶאֶרֶּׁשַקה ְמיָלית ִמִרְּב ֶׁש:)לך לך צא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

 ִּדְבִרית ִמיָלה .ֶקֶׁשרִעְנָינֹו ְּבִרית ְוֵכן ַהָּלׁשֹון . דסֹוְית ַהיַרִפם ְסִע

ִּׁשיָטה 'א ַּבָבמּו ןֵכְו, ַּמְלכּות ִעם ַהְיסֹוד ַעד ֵאין סֹוףַהְמַקֶּׁשֶרת ֶאת 

ַהִּתינֹוק ָקרּוי ָחָתן ֶׁשִּנְתַחֵּתן " ֲחַתן ָּדִמים" .)נדרים לב( 'ְמֻקֶּבֶצת

רֹוִאים ֶׁשְּבִרית ִמיָלה ִהיא .  ַהְּבִריתיֵדל ְיא ַעְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּו

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ה ְוִזּוּוג ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד"ִּבְבִחיַנת ִזּוּוג ֵּבין ַהִּתינֹוק ַלקב

ן ֵכְו .גּוּוִּזת ַהל ֶאֵּמַסְּמ ֶׁשד"ֶאָחת "ר" ָּתהַאִמים ָּדַתן ֲח ")כה, שמות ד(

ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו  )כי תבוא' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ְך ַהְּבִריתַמְלַא'ְּבֵסֶפר א ָבמּו

ִנְמָצא , ְמָבְרִכים ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ַהִּמיָלה

ֶרֶמז ַלַּצִּדיק ְיסֹוד ִּכי ', ַהִּמִּלים ִּגיַמְטִרָּיא צ' ַהִּמיָלה ְּבתֹוֶסֶפת ה

ַהֶּיֶלד ַּבַּצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ָהֶעְליֹון  ַהִּמיָלה ִנְדָּבק יֵדל ְיַע

  ' ְוֵכן ַהִּמיָלה ִּגיַמְטִרָּיא ה, ִּכי ָּדֵבק ַּבַחי, ְוָאז ִנְקָרא ַחי, ְלַמְעָלה

  . ֶרֶמז ַלֲחִמָּׁשה ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּכל ֵחֶלק ִיְהֶיה ַחי, ְּפָעִמים ַחי  

 ְּבָראֵׁשי "ַהָּׁשַמְיָמה נּוָּל ַיֲעֶלה ִמי" ):ב תיקונים( ַּבּזַֹהר

 יֵדְי לֶׁשַע ַהְיינּו ,ה"ֲהָוָי ֵּתבֹות ּוְבסֹוֵפי ה"ִמיָל ֵּתבֹות

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .ה"ֲהָוָי ַלֵּׁשם ּוִמְתַחְּבִרים ַלָּׁשַמִים עֹוִלים ַהִּמיָלה

 ִמיָלה ֵּבין סּוקַּבָּפ ֶׁשָהאֹוִתּיֹות )בשלח 'פ( 'ַחי ֶּבן ִאיׁש' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית'

 ַלֵּׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְמַחֶּבֶרת ְּדִמיָלה ,ִיְׂשָרֵאל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ה"ַלֲהָוָי

 ,'ו אֹות ִהיא "ָּלנּו ִיָּקֶחָהְו" ַּבָּפסּוק ְךָּכ רַאַח ַהָּבָאה ָהאֹות ְוֵכן .ה"ֲהָוָי

 אֹות ִעם ִּמיָלהֶׁש ְלַקָּמן ָבֵארֶׁשְּנ ְּכִפי ',ַהו ֶּדֶרְך ַנֲעֶׂשה ֶזה ֶׁשָּדָבר ְלַרֵּמז

 ּוְמַסֵּמל י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי תמֹוֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ם"ַיֲהלֹו אֹוִתּיֹות ',ו

 ִּבְבִחיַנת הּוא ְיהּוִדי ָּכלֶׁש זֵּמַרְל היָלִמ תֹוּיִתאֹו ַיֲהלֹם ְוֵכן .ַהְיסֹוד ֶאת

 ֶאת ַמְתִחיָלה ִמיָלה ּוִמְצַות ,ָיְפיֹו ֶאת ְלַגּלֹות ְּכֵדי ִלּטּוׁש ֶׁשָּצִריְך ַיֲהלֹם

 ְמֻרֶּמֶזת ה"ִמיָל ְוֵכן ,אֹותֹו ַהּסֹוְבבֹות ֵמַהְּקִלּפֹות ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ַהִּלּטּוׁש

 ה"ַלקב ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶאת ַהְמַקְּׁשִרים ַהַּמְלָאִכים ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב

 ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ּבֹו םְרִדייְֹו יםִלעֹ יםִהֱאלֹ ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה" )יב ,כח בראשית(

 לַע יָנטּו ַהּנֹוָרא ַהֶּקַרח ְּכֵעין ָרִקיַע" )כב ,א יחזקאל( ,אֹוִתּיֹות 'ד ֶׁשל

   ,יא שם( "הֲהֻמָּל לקֹו םְּבֶלְכָּת יַׁשַּד ְּכקֹול" )כד שם( "הִמְלָמְעָל םָראֵׁשיֶה

  ".הִמְלָמְעָל םֶהֲעֵלי לִיְׂשָרֵא יֱאלֵֹה ּוְכבֹוד" )כב  

ְּדָלֵכן אֹוְמִרים ַלִּתינֹוק ַהִּנּמֹול  )רפב' ע( 'ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני'ְּבֵסֶפר 

". לֵֹהיֶכםֱא 'הַּבְּדֵבִקים ַה"ת "רא "ַהָּבְּד,  ַהָּבאְךָּברּו

, גּוּוִּזת ַהל ֶאֵּמַסְּמק ַהֶבת ֶּדיַנִחְבה ִּב"ַלקבת ֶרֶּׁשַקה ְמיָלִּמים ֶׁשִארֹוְו

ְמֻרֶּמֶזת ה "ִמיָל ְוֵכן ."ֹוּתְׁשִאק ְּבַבָדְו" )כד, בראשית ב( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

 ַבְּפסּוִקיםּו, ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" םֶכיֵהלֹ ֱאה"הוי"ַּבִּמִּלים 

ְּבִדּלּוג ָהפּוְך " ְּלַבּדֹוִמן עֹוד יִהים ֵאלֹּוא ָהֱאהה "הוי ")לה, דברים ד(

 ם ֶאְהֶיה ָלֶכיָעם ְוָאנִֹכְלִייֶתם ִלי ְהִו" )ד, יא' ירמי(, אֹוִתּיֹות' ל הֶׁש

 ה"הוי ")יח, תהילים עב(ת "סְבּו .אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ז" ֵלאלִֹהים

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ן"ִאיָלְוֵכן ". ל ִיְׂשָרֵאי ֱאלֵֹהםֱאלִֹהי

  בראשית (  ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ַהֶּנֱאָמר ַעל ִמְצַות ִמיָלה'ְׁשַמל ֵעץַח'ְּבַמֲאַמר 

  . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" י ֶוְהֵיה ָתִמיםַנְך ְלָפֵּל ִהְתַהיל ַׁשַּדֵאֲאִני  ")א, יז  

ָאַמר , "ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה" )ב ,ר מח"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

, "ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה"ְלִּתי ַעְצִמי ַאְבָרָהם ַאַחר ֶׁשַּמ

 .ִאּלּוֵלי ֶׁשָעִׂשיִתי ֵכן ֵמֵהיָכן ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְגֶלה ָעַלי

. ַהִּמיָלהר ַבֵארֹוִאים ֶׁשַאְבָרָהם ִהְרִּגיׁש ֶׁשַהְּנבּוָאה ָּבָאה ֵאָליו ֶּדֶרְך 

ְוַאף , ַּדְרּכֹו יֹוֶרֶדת ַהְּנבּוָאהי ִנָחרּוד ָהֹוסְיר ַלֵּבַחי ְמִמְׁשַּגד ַהסֹוְיְּדַה

 ֶׁשּקֶֹדם ).וירא צח( ַּבּזַֹהר ןֵּיַע, ֶׁשַאְבָרָהם ָזָכה ַלְּנבּוָאה ַּגם קֶֹדם ַהִּמיָלה

ּוְלַאַחר ַהִּמיָלה ָזָכה , ַהִּמיָלה ָהְיָתה לֹו ְנבּוָאה ְּבַדְרָּגה ַּתְחּתֹוָנה

 ֶׁשְּכֶׁשְּׁשלֹמֹה ָּפַגם ).קנ ויצא( ַּבּזַֹהר ןֵּי ְוַע,ָנהִלְנבּוָאה ְּבַדְרָּגה ֶעְליֹו

ְּבָכל ְזָמן  .)לך לך צד(ּזַֹהר  ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ָיַרד ִמַּדְרָּגתֹו ַּבְּנבּוָאה, ַּבְּבִרית

, ]ִמיָלה[ֶׁשִּנְרָׁשם ֶּבן ָאָדם ְּבֶזה ָהרֶׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ֶזה ָהאֹות 

ְוַהְּנָׁשָמה , ִמֶּמּנּו ַמָּמׁש, ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִמֶּמּנּו רֹוֶאה ֶאת ַה

. הָאבּוְנים ִליִעִּגי ַמִמְׁשַּגד ַהסֹוְי ַהְךֶרֶּדים ֶׁשִא רֹו.ַהְּקדֹוָׁשה ֶנֱאֶחֶזת ּבֹו

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ֶּכֶתרְּבִגיַמְטִרָּיא " ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה "בתּוָּכ ַהְוֵכן

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , סֹוד ֶׁשָּבּה ַנֲעֵׂשית ִמְצַות ִמיָלה ֶׁשַּבְיֲעָטָרהָה

   ַהְמַסְּמִלים ֶאת ָוִויםְּבִגיַמְטִרָּיא " ֱאלֹוַּה ֶאֱחֶזה"ְוֵכן . 'ַחְׁשַמל ָּדם'

  . 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ַהַחְׁשַמל ִּדְקֻדָּׁשה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר   

 ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּסְּבָבן ןָנָּבַר נּוָּת ):מנחות מג(ַּבְּגָמָרא 

,  ְּתִפִּלין ְּבָראֵׁשיֶהן,תֹוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִמְצו

, ּוְמזּוָזה ְלִפְתֵחיֶהן, ְוִציִצית ְּבִבְגֵדיֶהן, ּוְתִפִּלין ִּבְזרֹועֹוֵתיֶהן

ֹו ֵערֹם ָאַמר ְורֹוֶאה ַעְצמ, ּוְבָׁשָעה ֶׁשִּנְכַנס ָּדִוד ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ

ְוֵכיָון ֶׁשִּנְזַּכר ַּבִּמיָלה , אֹוי ִלי ֶׁשֶאֱעמֹד ֵערֹם ְּבלֹא ִמְצָוה

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

מּוָבא 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 
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 )ו, בראשית יז( 'ֵמַעם לֹוֵעז 'ְּבֵסֶפר. ֶׁשִּבְבָׂשרֹו ִנְתַיְּׁשָבה ַּדְעּתֹו

, "לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם"ַמְקֶׁשה ַמּדּוַע ָּדִוד לֹא ִנְזַּכר ְּבִמְצַות 

ְּדַהָּבַרְייָּתא , ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו. ּוַע ַּדְוָקא ַּבִּמיָלהּוַמּד

ֶׁשִּמְצוֹות ֵאּלּו קֹוְׁשרֹות , ַמְתִחיָלה ִעם ִמְצוֹות ְּתִפִּלין ְוִציִצית ּוְמזּוָזה

ְוָדִוד ָרָאה ַעְצמֹו ֵערֹם ,  דרך חוטי החשמלה"ֶאת ָהָאָדם ַלקב

חּוט ֶׁשְּמַקֵּׁשר יא ַהְיינּו ֶׁשֵאין ָעָליו ִמְצָוה ֶׁשִה. ַדְוָקאִמִּמְצוֹות ֵאּלּו ְּב

א ל הּוַמְׁשַחַהְּד, אֹוי ִלי ֶׁשֶאֱעמֹד ֵערֹםְוָלֵכן ָאַמר . ה"אֹותֹו ַלקב

ִּדְבִלי חּוִטים ֵאּלּו  .ִחּבּורְוְלׁשֹון ַצְוָּתא ,  ְּבִלי ִמְצָוה,ׁשבּות ְליַנִחְבִּב

ַעד ֶׁשִּנְזַּכר ַּבִּמיָלה ֶׁשִּבְבָׂשרֹו ,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואהּוא ִהְרִּגיׁש ְמֻנָּתק

ְוַאף ַעל ִּפי . ְוִנְתַיְּׁשָבה ַּדְעּתֹו, ה"חּוט ֶׁשְּמַקֵּׁשר אֹותֹו ַלקביא ֶׁשִה

ַהַּטַעם ְלִאּסּור לֹא ַתִּקפּו ת ֶא 'ַחְׁשַמל ְנָדִרים'ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבַמֲאַמר 

, ִּדְׂשָערֹות ֵאּלּו ְמַסְּמלֹות ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה, ַהְׁשָחַתת ַהָּזָקןּוְלִאּסּור 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ,  ְמַסְּמלֹות ֶאת חּוֵטי ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשל ָאָדם ֶזהןֵה

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל , ִמיָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ַהְּכָלִלי ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ה ִּכְדֵבַאְרנּו "ְצוֹות ֵהן ִּבְבִחיַנת חּוִטים ֶׁשְּמַקְּׁשִרים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלקבַהִּמ

ִמְצַות ִמיָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ַהְּכָלִלי , 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְּבַמֲאַמר 

 ֶׁשִּמְצַות 'ַחְׁשַמל אֹות'ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְּבַמֲאַמר . ג חּוִטים"ֶׁשָּׁשזּור ְּבַתְרַי

ְּדִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהחּוט ַהְּכָלִלי , ִמיָלה ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות

ל ֵאָרְׂשל ִית ָּכר ֶאֵּׁשַק ְלידֹוִקְפַּתֶׁשְוָדִוד ַהֶּמֶלְך . ג ִמְצוֹות"ַהָּׁשזּור ִמַּתְרַי

ַקֵּׁשר ֶאת ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָּדָבר ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהחּוט ַהְּכָלִלי ֶׁשְּמ, ה"ַלקב

 ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּגָמָרא ַעל ְּתִפִּלין ְוִציִצית ֶׁשֵהם םן ָׁשֵּי ַע.ה"ִיְׂשָרֵאל ַלקב

 ְךחֶֹנה ַמְלַא",  ּוִּבְבִחיַנת ַמְלָאִכים',ְוגֹו, "חּוט ַהְמֻׁשָּלׁש"ִּבְבִחיַנת 

 ְּכֶׁשִהְרִּגיׁש  ָּדִודיֵדל ְית ַהְּכתּוִבים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַע" סה"ִמיָל ְוֵכן ,"' ְוגֹו'ה

  "  ָחיל ְלֵאם ֵלאלִֹהיי ַנְפִׁשהָצְמָא ")ג, תהילים מה (ה"ַלקבת קּוְקֹוּתְׁשִה

  ".י ַנְפִׁשה ּדּוִמָּים ֱאלִֹהילֶא ")ב, שם סב(ְוֵכן   

ָנֲהגּו ֶׁשּלֹא ַלֲחלֹץ ַהְּתִפִּלין ַעד ַאַחר  )ה כד"ד רס"יו(ְך "ַּבַּׁש

 ןֵּכם ְוַהִּמיָלה ֵּג, ְּתִפִּלין ֵהם אֹותִמּׁשּום ֶׁשַה, ַהִּמיָלה

ּומּוָבא , ְונֹוֲהִגין ְלִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית )שם ג( 'ִפְתֵחי ְּתׁשּוָבה'ּוְב, אֹות

ּפֹוְתִחין ֶאת ֵסֶדר ַהִּמיָלה  )קסט' ס( 'ֲהָלכֹות ְקַטּנֹות'ת "ְּבׁשּו

 יֵדל ְיֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַעִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָב. ַּבֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע

ָלֵכן לֹוְבִׁשים ַטִּלית ּוְתִפִּלין , ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל" ַלקבםִמיָלה ִמְתַקְּׁשִרי

ְוקֹוִרין ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִמְתַחְּבִרים ְלחּוֵטי , ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת חּוֵטי ַחְׁשַמל

ַחְׁשַמל 'ת עֹוָנה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִּבְבִחיַנ, ַהִּציִצית ְוַהְּתִפִּלין ַּבְּפִניִמּיּות

ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל " ֲהָכָנה זֹו ֶׁשָּבּה ִמְתַחְּבִרים ַלקביֵדל ְיְוַע, 'ִציִצית

ה ֶּדֶרְך " ַהִּמיָלה ַלקביֵדל ְיּוִמְתַחְּבִרים ַע, עֹוִׂשים ִמיָלה, ִּבְבִחיַנת עֹוָנה

, ׁש נֹוֲהִגים ִלּטֹל ֲהָדס ְּבָידֹוֵי )שם א(ע "ֵּכן מּוָבא ְּבשו. ַהַחְׁשַמל

ֶׁשֲהָדס הּוא ְּבִחיַנת , 'ַחְׁשַמל לּוָלב' ְּבַמֲאַמר ובארנו.  ָעָליוְךּוְמָבֵר

 ִּבְבִרית 'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ֶׁשאֹוְמִרים 'ַלְּבִרית ַהֵּבט'ּומּוָבא ְּבֵסֶפר . חּוט

, 'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח'ִכיָנה אֹוְמִרים ִּדְבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ַקָּבַלת ְּפֵני ְׁש, ִמיָלה

   ֶׁשִּבְזַמן ִקּדּוׁש 'ַחְׁשַמל ַחָּמה' ְּבַמֲאַמר ובארנו. ְּכמֹו ְּבִקּדּוׁש ְלָבָנה

  .ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל"ְלָבָנה ִמְתַקְּׁשִרים ַלקב  

ֹוָתם ֶהְרָאה אֹות ַהֵּלִוי הָדהּוְיי ִּב ְלַר'יֹום ְלַיָּבָׁשה' ַּבִּפּיּוט מובא

ְלִמי , ְוַעל ַּכְנֵפי ְכסּוָתם ַיֲעׂשּו ְּגִדִלים, ְלָכל רֹוֵאי אֹוָתם

ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ּוְלִמי , ַהֶּכר ָנא ִּדְבֵרי ֱאֶמת, זֹאת ִנְרֶׁשֶמת

ְוֵכן מּוָבא , ֶׁשְּמַקֵּׁשר ְּבִרית ִמיָלה ְלחּוֵטי ַהִּציִצית רֹוִאים. ַהְּפִתיִלים

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְּגִדִלים"ֶׁש )תצא' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'יתַמְלַאְך ַהְּבִר' ְּבֵסֶפר

   ַמֲאָמר 'עְֹללֹות ֶאְפַרִים' רֶפ ְּבֵסןֵּיַע[.  ִעם ַהּכֹוֵלל ְוכֹוֵלל ְּדכֹוֵללִמיָלה

  .]תג ֶׁשְּמַקֵּׁשר ִמיָלה ִעם ִציִצית ְּבַכָּמה ֳאָפִנים  

 ַהִּמְדָרׁש ִמְצַות ְךל ֶּדֶרְוַע )יג, יז בראשית( ַרֵּבנּו ַּבְחֵייְּב

ּוְכֵׁשם ֶׁשַּדם ַהָּקְרָּבן ְלַכָּפָרה , ִמיָלה ִהיא ְּכִעְנַין ָקְרָּבן

ְוַעל ֵּכן ִמְצָוָתּה ַּבּיֹום .  ַּדם ַהִּמיָלה ְמַכֵּפרְךָּכ, ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ִמּיֹום ּו"ֶׁשֶּנֱאַמר ', ִּכי ַהָּקְרָּבן לֹא ִיְכַׁשר ַעד יֹום ח, ַהְּׁשִמיִני

ְוָאְכלּו אָֹתם "ּוְכֵׁשם ֶׁשָּכתּוב ַּבָּקְרָּבן , "ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה

 ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְךָּכ, ֶׁשֲאִכיַלת ַהָּקְרָּבן ְלַכָּפָרה" ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם

נֹות ֶׁשַהָּקְרָּב, 'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְסֻעָּדה ְּביֹום ַהִּמיָלה

ִנְרֶאה . ַהָּנָחׁש ֵמַהַחְׁשַמלת ֶא ֶׁשְּמַטֲהִרים ּומֹוִציִאים יֵדל ְיְמַכְּפִרים ַע

. ַהָּנָחׁש ֵמַהַחְׁשַמלת ֶאְּדִמיָלה מֹוִציָאה , ְּדָלֵכן ִמיָלה ְמַכֶּפֶרת ְּכָקְרָּבן

, ן ְמַכֵּפרַּדם ַהִּמיָלה ְוַדם ַהָּקְרָּבִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְמַרֵּמז ֶׁש

ֶׁשַּדם ַהִּמיָלה ְוַדם ַהָּקְרָּבן ִמְתַקְּׁשִרים , 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּדְנָבֵאר ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ָׁשם . ַלַחְׁשַמל ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּדם

ְוֵכן מּוָבא . ַכֶּפֶרתֶׁשִּמיַלת ַאְבָרָהם ָהְיָתה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְּדִמיָלה ְמ

ַמְלַאְך 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . 'חיֹום ְּבַמָּנּה ְזיָלה ִמת " רַח"ִּמְזֵּבק ֶׁש"ָּברמ

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"ֲהָוָי ִעם ֵׁשם ִּמיָלה ֶׁש)צו' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַהְּבִרית

ּה ֶאְפָׁשר ַלֲעלֹות ֶׁשַּדְרָּכ, ְּדִמיָלה ִהיא ְּבִחיַנת ָקְרַּבן עֹוָלה, עֹוָלה

 ).לך לך צה( ַּבּזַֹהר ןֵּיַע. ַהָּׁשַמְיָמה ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

  ְלַרֵּמז ַעל ַהְקָרָבה , ֶׁשָּצִריְך ָלִׂשים ֶאת ָהָעְרָלה ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָעָפר

  .ַעל ִמְזַּבח ֲאָדָמה  

 ִמְתַעְּנִגין ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַהַּתֲענּוִגים ָּכל )ב ז ר"שיהש( ַּבִּמְדָרׁש

מאמר ( 'עְֹללֹות ֶאְפַרִים' ְבֵסֶפרּו .ִמיָלה ִּבְזכּות ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

 ְמָבֵאר ַּבֲאִריכּות ֶׁשִּבְזכּות ִמְצַות ִמיָלה זֹוִכים ְלֶׁשַפע ַּבֵּפרֹות )תד

ֶׁשִּקָּוה ֶׁשֶּזה ַיֲעזֹר , ִּיּמֹלּוְוָלֵכן יֹוֵסף ָאַמר ַלִּמְצִרים ֶׁש, ּוַבְּתבּוָאה

ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדִמי ֶׁשָּמל ּומֹוִציא . ָהָרָעב ְּבִמְצַרִיםת ֶאְלַהְפִסיק 

ָמִצינּו 
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הּוא ִמְתַחֵּבר ְלחּוֵטי ַהַּפְרָנָסה ִּכְדֵבַאְרנּו , ַהָּנָחׁש ֵמַהַחְׁשַמלת ֶא

ְוזֹוֶכה ְלֶׁשַפע , ְּלׁשֹון חּוטִמהיא  ֶׁשִחָּטה 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ְּבַמֲאַמר 

ה ֶּזַהם ֹוּיַהם ֶצֶעְּב ")כו, בראשית יז(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ַּבְּתבּוָאה ּוַבַּפְרָנָסה

ז ֵּמַר ְללָּז ַמְּבִגיַמְטִרָּיא לֵמְזִאן ֵכְו. ה"ָאָנֲהת "ר" םָהָרְבַאל ֹוּמִנ

ת ַהָּכתּוב " סה"ִמיָלְוֵכן . לָּזַּמת ַהַעָּפְׁשת ַהר ֶאֵרעֹוה ְמיָלִּמין ַהִּכַּסֶׁש

   'ַמְלַאְך ַהְּבִרית'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ". ה ָהֲאָדָמי ְּפֵנל ַעםֶּגֶׁש ")יד ,א יז"מ(

  .ֶׁשַפע  ְּבִגיַמְטִרָּיאִּמיָלה ְּפִריָעה ֶׁש)בשלח' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל  

 ָךִאְמָרֶת לַע ָאנִֹכי ָׂשׂש" )קסב, קיט תהילים( היָלִמ תַוְצִמ לַע

 יאִה היָלִמ תַוְצִּמֶׁש זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנ "בָר ָׁשָלל ְּכמֹוֵצא

 ִלּקּוט )רסה ,רטו 'ע( 'ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום' ַּבֵּסֶפר אָבמּו ןֵכְו ,בָר לָלָׁש תיַנִחְבִּב

 ָׁשם ּוֵמִביא ,ִמיָלה יֵדְי לַע ַּפְרָנָסה ַהְמָׁשַכת ְּבִעְנַין ֵמָהַאֲחרֹוִנים

 "ָּׁשַמִיםַה ַּטלִמ ָךְל ֵּתןִי" ָּכתּובַּב הָלֶז ֶרֶמז ֶׁשָּמָצא 'יֹוָנָתן ִּתְפֶאֶרת'ֵמַה

 ֵּכן .ִמִּיְצָחק ֶׁשָּבָאה ַהַּפְרָנָסה ִּבְרַּכת ַעל ְמַדֵּבר ֶזה ְוָכתּוב .ה"ִמיָל ת"ר

 ְוֵכן .ל"ִיּמֹו ת"ר "זֹוןָמ נּוָל ְחַסרֶי ַאלְו" 'ְצִבי ָחָכם אֹות' רֶפֵמַהֵּס ֵמִביא

 נּוָחהְמ ֹוםי ת"ר ל"ִיּמֹו ְוֵכן .ַנְפֵׁשנּוְל ְׂשִּביַעִה ֵצָדהְו זֹוןָמ ת"ר ל"מֹוֵה

 ִמיָלה ְּכמֹו ,ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַפע ֶאת ַמְׁשִּפיָעה ְוַׁשָּבת .ָנַתָּת ַעְּמָךְל ְקֻדָּׁשהּו

   ֵהם ִמיָלה ְואֹות ַׁשָּבת תֶׁשאֹו 'אֹות ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְלַקָּמן ֶׁשְּנָבֵאר ְּכִפי

  .ְועֹוד ַהִּמיָלה ְּבִרית ְּבִגיַמְטִרָּיא ַׁשָּבת ָלֵכן ,ְּבִחיָנה אֹוָתּה  

 ַהְּסֻעָּדה )מילה לברית ליקוטים( 'תֶמֱא תַפְׂש' רֶפֵסְּב אָבמּו

 ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַהְמַפְרֵנס הּוא יֹוֵסף ִּכי ַּבִּמיָלה ֶׁשעֹוִׂשין

 אֹוִתי ָהרֶֹעה ָהֱאלִֹקים" יֹוֵסף ְּבִבְרַּכת ּוְכִתיב ,"יֹוֵסף לַוְיַכְלֵּכ"

 ,ִלְגֻאָּלה ַּפְרָנָסה ִהִּקיׁש ל"חז ָּדְרׁשּו "ַהּגֵֹאל ַהַּמְלָאְך 'כּוְו

 ,ַהִּמיָלה ְזכּות ְיֵדי ַעל ָּבָאה ֶׁשַהַּפְרָנָסה יֹוֵסף ְּבכַֹח ּוְׁשֵניֶהם

 ַלִּמְצִרים ִצָּוה ָלֵכן ָהֲעֵרִלים ֶאת ָזן ֵאיִני יֹוֵסף ָאַמר ְוֵכן

 ,סּוף ַים ִּכְקִריַעת ָאָדם ֶׁשל ַּפְרָנָסה ָקָׁשה ְוִאיָתא ,ְלִהּמֹול

 ,"ָּבָׂשר ְלָכל ֶלֶחם נֹוֵתן" ּהֵלי ְוָסמּוְך "סּוף ַים ְלגֹוֵזר" ִּדְכִתיב

 ,הַהִּמיָל ִּבְזכּות ִנְקַרע ֶׁשַהָּים ,ַלִּנימֹוִלים "ִלְגָזִרים" ְוִאיִתא

 ְוֵכן .ַּפְרָנָסה ָּבָאה ַהִּמיָלה ִּבְזכּות ָלֵכן "ַוָּינֹס ָרָאה ַהָּים"

 ַהָּכתּוב ַעל )וירא 'פ( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן'ַל 'ַהְּבִרית ַמְלַאְך' ְּבֵסֶפר מּוָבא

 ַעל ְמַרֵּמז ֶׁשֵּמָהאֵֹכל "ַמֲאָכל ָיָצא ֵמָהאֵֹכל" )יד ,יד שופטים(

   זֹוִכיםְו ,ַמֲאָכל ָיָצא ֶׁשִּמֶּזה ,ְּבִריתַה תֶא ֶׁשעֹוָׂשה ַהַּמֲאֶכֶלת

  .ְלַפְרָנָסה  

ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּקר ִּבְבִרית ִמיָלה הּוא  .)תיקונים סו(ּזַֹהר ַּב

, ֶׁשהּוא ָרׁשּום ּבֹו ַׁשַּדי ִמַּבחּוץ, ְךְמַׁשֵּקר ְּבחֹוַתם ַהֶּמֶל

ָנָחׁש . ֵאל ַאֵחרֶׁשהּוא , ְוׁשֹוֶרה ָעָליו ָׂשָטן, ק ִמִּבְפִנים"יקו

ְוַסם ָמֶות ׁשֹוֶרה ִּבְמקֹום ַׁשַּדי , ק ִמִּבְפִנים"ׁשֹוֶרה ִּבְמקֹום יקו

רֹוִאים ֶׁשִּמי , "ִטֵּמא' ֶאת ִמְקַּדׁש ה "בתּוָּכַהר ַמָאֶׁשה ְוֶז, ִמַּבחּוץ

ית  ּפֹוֵגם ַּבְּבִרית הּוא ַמֲחִזיר ֶאת ַהָּנָחׁש ֶׁשִּיְׁשֶרה ַּבְּבִרַחס ְוָׁשלֹוםֶׁש

ַהַחְׁשַמל ֶנְהָּפְך ,  ַהֵחְטאיֵדל ְיּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדַע. ִמיָלה ֶׁשּלֹו

ַלַהט ַהֶחֶרב " ֶׁש'ַחְׁשַמל ֵחְטא'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ְלָנָחׁש

ְלָנָחׁש ל ַמְׁשַחֵמ ּו הּוא ַהַחְׁשַמל ֶׁשֶּנֱהַפְך ִמָּנָחׁש ְלַחְׁשַמל"ַהִּמְתַהֶּפֶכת

 )ט, כא( 'הָּבית ַראִׁשֵרְב' ִּבןֵּיְוַע, ְבִחיַנת ַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ֶׁשֶּנֱהַפְך ְלָנָחׁשִּב

ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו .  ְלֶחֶרב ַהִּמיָלה"ַלַהט ַהֶחֶרב"ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת 

, הֹוֶפֶכת ֶאת ַהָּנָחׁש ְלַחְׁשַמל,  ֶחֶרב- ַהַּסִּכין יֵדל ְיִּדְפֻעַּלת ַהִּמיָלה ַע

. יתִרְּבם ַּבֵגֹוא ּפם הּוִא ֵמַחְׁשַמל ְלָנָחׁש הָרָזֲח ַּבְךפֲֹהַלְוַגם ָּכאן ַׁשָּיְך 

ֵמַעל , ִּדְלָכל ָאָדם ֵיׁש חּוט ַחְׁשַמל רּוָחִני ֶׁשל ֶׁשַפע ֶׁשַּמִּגיַע ֵמַהְּקֻדָּׁשה

ְלַהְׁשִּפיַע , ִלּפֹותְויֹוֵרד ָלעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוְך ַהְּק, ָּכל ַהְּקִלּפֹות

הּוא ּגֹוֵרם ְלַהְכִניס ֶאת ַהְּקִלּפֹות ְלתֹוְך , ְוִאם ָהָאָדם חֹוֵטא, לֹו ֶׁשַפע

ְוהּוא הֹוֵפְך ,  ֲאִחיָזה ִויִניָקה ְּבתֹוְך ַהחּוט ֶׁשּלֹוןְוֵיׁש ָלֶה, ַהחּוט ֶׁשּלֹו

, עַגֶנ ְלגֶנעֹת ָה ֶאְךֵפהֹון ֵכְו .ֶׁשֶקרְלֶּקֶׁשר ְוֵכן הֹוֵפְך ַה. ֶּפַׁשעְלֶּׁשַפע ַה

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת  תֶׁשבְֹלַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה  תָּבַּׁשת ַהֶאְו

ַהְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשה ת ַעָּפְׁשַהַהְמַסֶּמֶלת ֶאת  רָקְּית ַהֶאְו. הָּפִלְקה ִּדָוְרֶעָה

ת  ֶאְךפֲֹה ַליְךִרָּצ ֶׁש)כד' עב "תשנ(' ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. יִרֶקְל

ת ֶא ְויַחִׁשָּמ ַהְךֶלת ֶמל ֶאֵּמַסְמ ַהחַמֶצע ְלָרד ָהת ַצל ֶאֵּמַסְמ ַהץֵמָחֶה

  . חּוִטים ְּבִגיַמְטִרָּיא ָחָטאנּוְו, חּוטִמְּלׁשֹון  הּואֵחְטא  ְוֵכן .בֹוּטד ַהַצ

   .ָרא ַלחּוט ֶׁשּלֹוִּדְבָכל ֵחְטא ֶׁשָאָדם חֹוֵטא הּוא ַמְכִניס ַהִּסְטָרא ַאֲח  

ָאַמר ָאָדם ָהִראׁשֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש  :)תיקונים עח( ּזַֹהרַּב

ָאַמר לֹו , ָּברּוְך הּוא ִמי ַמִּציל ָּבַני ֵמֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת

, " ַחְרבֹות ֻצִריםָךֲעֵׂשה ְל"ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר , ֶחֶרב ַהִּמיָלה

ְּכֶנֶגד ִמיָלה ּוְפִריָעה , ו ִּפיִפּיֹות" ָּברּוְך הּוא יְוֶחֶרב ַהָּקדֹוׁש

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . ג ְּבִריתֹות ֶׁשִּנְכְרתּו ָעֶליָה"ּוְמִציָצה ְוי

 ֶחֶרב ַהִּמיָלה יֵדל ְי ֶׁשַעןֹואׁשִרם ָהַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרַמז ְלָאָד, ְּדָבֵרינּו

  , ּוִמֵּמיָלא ִנּצֹוִלים ֵמֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת, ַחְׁשַמלַהָּנָחׁש ֵמַהת ֶאמֹוִציִאים 

  . ְּדַהָּנָחׁש יֹוֵצא ֵמַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת  

 ֶׁשַהִּמָּלה )ויצא' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית'ְּבֵסֶפר 

ּזַֹהר ּוָמִצינּו ַּב. ִמיָלהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא '  ִעם ַהד"ָאנִֹכי"

, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאנִֹכי ַהְּכָלל ֶׁשל ַמְעָלה ּוַמָּטה ).יתרו צא(

ַהְּכָלל ֶׁשָּכל ַחּיֹות ְקדֹוׁשֹות , ַהְּכָלל ֶׁשל ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים

ִּדְכֵׁשם ֶׁשִּמיָלה , ִמיָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאנִֹכיִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ְּכלּולֹות ּבֹו

ל ַלת ְּכֶאָּכְך ָאנִֹכי ְמַחֵּבר , ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל"ת ֶאת ָהָאָדם ַלקבְמַחֶּבֶר

ְּכִפי ֶׁשְּמַרֵּמז ַהּזַֹהר ֶׁשַהַחּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , ה ֶּדֶרְך ַהַחְׁשַמל"ַלקבל ֵאָרְׂשִי

ן ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַמַּת'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִנְכָללֹות ְּבָאנִֹכי
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ה ֶּדֶרְך "ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר ָאנִֹכי ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַחֵּבר ַלקב

ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל " ֶׁשַהָּכתּוב ).שבת קל(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַהַחְׁשַמל

.  ַחדָאנִֹכי ּוִמיָלה ֵהםְורֹוִאים ׁשֶ. ַעל ִמְצַות ִמיָלה ְמַדֵּבר" ָךִאְמָרֶת

,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודִּכֵּסא ּוְבִגיַמְטִרָּיא ְיסֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאנִֹכיְוֵכן 

   ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ֲאֻלָּמהּוְבִגיַמְטִרָּיא , 'ַחְׁשַמל ַצִּדיק'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  . ַהְיסֹוד ְּכִדְלַקָּמן  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ת המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל א

 לּוּבַּמַה לָּכ )כא תיקון( רַהזֹ יֵנּוּקִתְל א"ָרְּגַה ׁשרּוֵפְּב

 תלּוָּגַה לַע לּכַֹה ׁשֵרָּפְתִמ הָניֹו תיחּוִלְׁשִּד הֶׂשֲעַּמַהְו

 ִׁשְבַעת עֹוד ַוָּיֶחל" )י ,ח בראשית( בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ אןָּכ םַגְו .הָּלֻאְּגַהְו

 ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא .]ב"תשע תֹוּיִתאֹו[ ',גֹוְו ֲאֵחִרים ָיִמים

 נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה ]ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב[ ֶעֶרב

ת ֹוּלִפו ְּת"ר תקטֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו". ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי

 ֶׁשהּוא ַהְּזָמן ֶׁשָּׁשָבה "ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" )עזק(ל "ַחְמַרָל

ַוְיִהי " )י בראשית ז(וכן הכתוב  ".ְלֵעת ֶעֶרב"ַהּיֹוָנה ֶאל נַֹח 

 נרמז בו ".ָהָאֶרץ ַהָּיִמים ּוֵמי ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל ְלִׁשְבַעת

  ב "שעד תשע, "ָּיִמים ַהְבַעתְלִׁש"ה "בעתו". ִׁשְבַעתְל "ב"תשע

  .ואז תהיה גאולת בעתה,  הגלות שנרמזת במבולתמשך  

 תֶא חַלָׁש ַחּנֶֹׁש )רביעי פרק( 'הָּבַר םָלעֹו רֶדֵס' ׁשַרְדִמְּב

 הָנֹואׁשִרָה םַעַּפַּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁשְו ,זּוּמַתְּב 'יְּב בֵרעֹוָה

 ד"כ םיֹוְבּו ,זּוּמַתְּב ד"כְּב הָנֹוּיַה תֶא חַלָׁש בּוׁשְו ,זּוּמַתְּב ז"יְּב

 ד"כְו ,יָהִפְּב תִיַז הֵלֲע םִע בֶרֶע תֵעְל הָנֹוּיַה הָרְזָח זּוּמַתְּב

 הָלדֹוְּג הָחְנִמ ןַמְז לֶׁש קָּיֻדְמַה יְךִרֲאַּתַה אהּו א"תשע זּוּמַתְּב

 םֵׁשְּב ייִתִאָר ןֵכְו .ילֵעְלִדְּכ תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁשְל יםִקְּלַחְּמֶׁשְּכ

 יְךִרֲאַּתַה אהּו זּוּמַּת ד"כֶׁש א"שליט גְרּוּבְזְנִּג קָחְצִי 'ר ג"הרה

 תֹוּיִתאֹוָה .ּהָּתִעְּב ןַיְנִמְּכ 477 אָּיִרְטיַמִגְּב אֵצֹוּיֶׁש הָנָּׁשַּב ידִחָּיַה

 ןִיַע יתֵּב יּוּלִּמַה קֶלֵח קַרְו .477 אָּיִרְטיַמִגְּב ּהָּתִעְּבְּב תיֹולּוְּגַה

 )כבראשית א ( כתוב .477 אָּיִרְטיַמִגְּב בּוׁש ,מֹוְצַעְּב אֵה וָּת

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוף "

 ומצינו בזהר ,"ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים

ַרִּבי . "ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה" .)בראשית לד(

 זֹו ,ּוַמה הּוא, ֶעְליֹוִנים הֹוִציאּו ֶנֶפׁש ַחָּיה,  ָאַמרִחָּייא

בני 'מה' א"ליקוטי מהרצ' ובספר .ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון

 מביא שהפסוק הזה מרמז גם על לידת משיח )בראשית ז(' יששכר

" ָּיהַחֶפׁש ֶנֶרץ ֶׁש"ת "לכן ר. שהיתה חלק מנשמת אדם הראשון

 דיש בכתוב זה רמזים על גאולת נראה. משיחבגימטריא 

, קודם כל אם עם ישראל יזכו. אחישנה ועל גאולת בעיתה

ַּמִים ַהְׁשְרצּו ִילִֹהים ֱאַוּיֹאֶמר ", ת" ברה"אחישנמרומזת גאולת 

ְועֹוף " ,ואם לא יזכו מרומזת גאולת בעיתה". ָּיהַחֶפׁש ֶנֶרץ ֶׁש

 שמסמלת את מרמז על היונה של נח, עוף". ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ

" ועוף יעופף" שהכתוב .)בראשית יג(וכן מצינו בזהר  .גאולת בעיתה

וכן . טיסות' מרמז על אליהו הנביא שטס את כל העולם בד

מרמז על יחוד " ועוף יעופף" שהכתוב .)ויקרא כו(מצינו בזהר 

א "ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"והוסיף הרה .ה ושכינתיה"קב

  ה "הויבגימטריא שמות " ָאֶרץָהל ַעעֹוֵפף ְיעֹוף ְו" ת של"שהר

  .ה ושכינתיה" המסמלים יחוד קבי"אדנ  

 "ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנהה "י הויִנֲא" )כב ,ס 'ישעי(

ם ה ַּגֶזְו. ב"ים תשעִפָלֲא' הים ִּלִּמל ַהא ֶׁשָּיִרְטיַמִגְּב

 ,ס 'ישעי (".ִיֵּתן ְּבִעּתֹוֹו ֲאֶׁשר ִּפְרי" )ג, תהילים א(ב תּוָּכל ַהר ֶׁשָּפְסִּמַה

 ןֵכְו .ב"תשע 'ה דַע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה" ןֵכְו )כב

 זָמְרִנ ב"ע ןֵכְו. ב"עשת'הנמצאות בשנת  ְּבִעָּתּה אותיות

   א"תשע ֲאָלִפים 'ה ְוֵכן ".ֲאִחיֶׁשָּנה ָּתּהְּבִע" )שם( בתּוָּכַּב

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו .ָּמִׁשיַחַה ִּביַאת ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל " )מט, במדבר לג(

ה ָיָנֲחת ַלֶסֶחַיְתה ִמָרֹוּתאן ַהָכ ְו".ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת מֹוָאב

 ה זֹוָיָנֲחַו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִּנם ֶׁשֶדל קֹוֵאָרְׂשי ִיֵנל ְּבה ֶׁשָנרֹוֲחַאָה

 )דף רכהקאמרנא ( 'ַהְּבָרָכה ֵהיַכל' רֶפֵס ְּבאָבּוּמַּכ, הָּלֻאְּגץ ַהל ֵקת ַעֶזֶּמַרְמ

ְּכמֹו ֶׁשֵּבֵאר מֹוִרי ְוַרִּבי , עֹוַלם ַהִּתּקּון  הּוא"ַעְרבֹות"ְוסֹוד 

 רֹו ְצִבי ַלַּצִּדיק ַעלע ְּבִסְפ"ַהָּקדֹוׁש ִמִּזיִדיְטׁשֹוב זי ַרֵּבינּו ְצִבי

ֲאֶׁשר , ְּכָללּות עֹוַלם ַהִּתּקּון ַהּזַֹהר ְּדֵׁשם ַעְרבֹות הּוַנח ַעל

 ,ְלִהְסַּתֵּכל ַאְנִּפין ְּבַאְנִּפין, ִעַּקר ַהִּתּקּון ְלִהְתָעֵרב ֶזה ָּבֶזה

. תֹוּיִתאֹו' ג גּוּלִד ְּבב"תשעה ק ֶזסּוָפז ְּבָּמֻרְמּו .ּוְלִהְתַלֵּבׁש ֶזה ָּבֶזה

. "ל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרבֹת מֹוָאבֵבד ָאַעמֹת ִׁש ַהְיתַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבי"

' שרש דוד'וכפי שבארנו במאמר .  משיחבגימטריא" שטים" ןֵכְו

את הטעם שבלעם ובלק הצליחו להחטיא בזנות את בני ישראל 

 בגלל שבני ישראל הרגישו, ואת זמרי בן סלוא בפרט, בכלל

 זָמְרִנ ב" עןֵכְו .שבבנות מואב יש נשמת משיח ורצו להוציאה

ת ֹוּיִתאֹום ָהד ִעַח ַי"ְּבַעְרבֹת מֹוָאב "ןֵכְו". בָאת מֹובְֹרַעְּב"ב תּוָּכַּב

 אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִע ְו,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבת עֹוָסַמב "מַהְו

ם ד ִעַח ַי"בֹת מֹוָאבְּבַעְר"' ת באֹות ָהיף ֶאִסם נֹוִאְו. ב"תשע

 תבְֹרַען ֵכְו .ה"תשע ְליַעִּגת ַנעֹוָסַמב "מַהל ְוֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

 רּוְּבה ִּדֵּבְרַהץ ְות ֵקַנה ְׁשָתְי ָהה זֹוָנָּׁש ֶׁשַעדּוָי ְוב"תרעת ֹוּיִתאֹו

ה ָאֵּמל ַהץ ֶׁשת ֵקיַנִחה ְּבָתְיב ָה"ת תרעַנְׁשִּבר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנְו. יָהֶלָע

 אָבמּו

 אָבמּו

ב תּוָּכַה

 בתּוָּכ
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א הּוה ֶׁשָמְכָחל ַהין ֶׁשִמָּיו ַהַּקת ִמֶלֶּבַקְּמח ֶׁשַצֶּנת ַהיַרִפל ְסה ֶׁשָנָׁש

, אָּבַאל ז ַעֵּמַר ְמ"בָאמֹו"י  ִּכ"ְּבַעְרבֹת מֹוָאב"ב תּון ָּכֵכָל. אָּבַא

ר אֹוף ָהֵסֹוּתִיֶׁשץ ְּכב ֵקּוה ׁשֶיְהב ִי"תשעה ְּבָנה ָׁשָאד ֵמם עֹוַלְׁשֻּיֶׁשְכּו

ו ַּקת ִמֶלֶּבַקְּמד ֶׁשהֹות ַהיַרִפל ְסה ֶׁשָאֵּמה ַליָרִאְּמא ֶׁשָּמִאל ֶׁש

ין ִרְפה ַסֵיְרה ַאָדהּוְי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. יַחִׁשא ָמבָֹיְו, אלמְֹּׂשַה

  , אָּמִאל ָהר ֶׁשאֹות ָה ֶא"ַעְרבֹת מֹוָאב"יף ְלִסם נֹוִאא ֶׁש"שליט

  .א"תשעל ֵּבַקְנ, תירּוֵחא ְּדָמְל ָעאתֵרְקִּנֶׁש, היָני ִּבֵרֲע ַׁש'נ ינּוְיַה  

 א"שליט ליַאִריְטִו בקֲֹעַי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש

 נּוָאְּד ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמ "ראֹו" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ןַיְנִמְּכ םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ הָּמַחַה לֶׁש 207 רזֹוְחַמְּב יםִאָצְמִנ

 אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת" הֶיְהִּיֶׁשְּכ הֶּכְזִנ הֶז רזֹוְחַמְבּו .ראֹו

 ְואֹור" )כו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה םַּייֻקִו ".ראֹו" הֶיְהִּיֶׁש ב"תשע

   תַּלֻאְּג ןֵכְו ".ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ְּכאֹור ִיםִׁשְבָעַת ִיְהֶיה ַהַחָּמה

  "ָּיִמיםַה ְבַעתִׁש" תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב  

 לַע זֵּמַרְמ "ןָּדִע גַלְפּו יןִנָּדִעְו ןָּדִע" )כה ,ז דניאל( אלֵּיִנָּד ץֵק

 יֵנְׁש דֶגֶנְּכ "יןִנָּדִעְו" .ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶא דֶגֶנְּכ "ןָּדִע" .הֶז ןַמְז

 דֶגֶנְּכ "ןָּדִע גַלְפּו" .תצֹוֲח דַעְו ,הָלְיַּלַה ,ייִׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִּנַמְז

בדניאל( אלֵּיִנָּד ץֵק ןֵכְו. תצֹור ֲחַחַאה ֶׁשָעי ָׁשִצֲחַה י ַוִּיָּׁשַבע " )ז,  

ְּבֵחי ָהעֹוָלם ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד ַעם 

 ףֶלֶא דֶגֶנ ְּכמֹוֵעד. הֶז ןַמְז לַע זֵּמַר ְמ".ֵאֶּלהקֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל 

   דַעְו ,הָלְיַּלַה ,ייִׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִּנַמְז יֵנְׁש דֶגֶנ ְּכ מֹוֲעִדים.ייִׁשִמֲחַה

  .תצֹור ֲחַחַאה ֶׁשָעי ָׁשִצֲחַה דֶגֶנ ְּכָוֵחִצי. תצֹוֲח  

 יַעִּגַּתֶׁש דַע הָפקּוְּתַהֶׁש )פט ,פח דף 'ושערים הקדמות'( 'םֶׁשֶּל'ַּב אָבמּו

 יַעִּגַּתֶׁשְכּו ,ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת יאִה ,לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה

 ועוד נראה להוסיף .דִוָּד ןֶּב יַחִׁשָמ תַפקּוְּת ילִחְתַּת לּויּפִׁשַל הָרָטֲעָה

, בענין הסבל של משיח בן יוסף כשמגיע הזמן של משיח בן דוד

דה ותמר שגם כשהיה מעשה יהו. 'שמתפללים שלא ימות וכו

 ֶׁשֵּכיָון ):וישב קפח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ,להוליד את שרש משיח בן דוד

ְוֵכיָון , ָהַאִחים הֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו, ֶׁשְּיהּוָדה ָּגַרם ִלְמִכיַרת יֹוֵסף

ְוִנְהָיה , "ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה"ֶׁשהֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתֹו 

ורואים שם שמכירת יוסף גרמה את לידת שרש  .ה ָּתָמרַמֲעֵׂש

ה ִּבְבִחיַנת ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ֶׁשָּנְתנּו ָת ִּדְמִכיַרת יֹוֵסף ָהְי.המשיח מתמר

. ְולֹא ִיְמַנע ִּביַאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָלעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַקְטֵרג, ַלָּׂשָטן

 לּוְבת ָסכּוְלַּמים ַליִעִּפְׁשַּמד ַהיסֹות ִוֶרֶאְפת ִּתיַנִחם ְּבֵהף ֶׁשֵסיֹוב ְוקֲֹעַיְו

  ת ַדָל הֹוְךֶרצֹים ְליִנִּדת ַהיק ֶאִּתְמַהְל, ףֵסת יֹויַרִכְּמה ִמן ֶזַמְזים ִּבִרּוּסִי

   .תכּוְלַּמַה  

 )556י עמוד "אוצר מדרשים אייזנשטיין מדרש רשב( ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְל

, יןִחְּלַּתְׁשב ִמָעי ָרֵּצה ִחָּיִנְּׁשַבּו, רָט ָמהָנֹואׁשִרה ָהָנָּׁשַּב

, עַבא ׂשֹלֹב ְוָעא ָרית לֹיִעִבְרָבּו, לדֹוב ָּגָעית ָריִׁשִלְּׁשַבּו

 ֹואׁשרְֹבח ּוָרְזִּמד ַּבָחב ֶאָכֹוח ּכַמְצִיְו, לדֹוע ָגַבית ׂשֹיִׁשִמֲחַבּו

ה ֶזְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשח ָמַמְצז ִיָאְו, לֵאָרְׂשל ִיב ֶׁשָכֹוא ּכהּוְו, טֶבֵׁש

ה ָלְפָנ, קֶׂשֶּמַדְּבי ֶׁשִחָרְזן ִמירֹול ִנַפָּנה ֶׁשֶאה רֹוָּתַאֶׁשת ְּכאֹו ָהָךְל

. לֵאָרְׂשִיה ְלָעּוׁשְיח ַהַמְצז ִּתָאְו] ִיְׁשָמֵעאל[, חָרְזי ִמֵנת ְּבכּוְלַמ

י ִחָרְזן ִמרֹוִנא ֶׁש"ן שליטַמְּדְלם ֶפָהָרְבַא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ל ַעַּבא ִמָבה מּוין ֶזֵעְּכ. יםִּלִּמם ַה ִעאדַסאר ַאַׁשַּבא ָּיִרְטיַמִגְּב

 . ְּכֶׁשִּיּפֹל ִיְׁשָמֵעאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָאז ִיְצַמח ֶּבן ָּדִוד'יםִרּוּט'ַה

, ּוָבֵעת ֶׁשִּיְכֶלה ֶנֶפץ ַיד ַעם קֶֹדׁש )דניאל יב ז(ם "יִּבְלַּמא ַּבָבן מּוֵכְו

  ִּכי ,  ֶמְמָׁשלֹות ַהָּׂשִרים ָהעֹוְמִדים ַעל ְׂשַפת ַהְּיאֹורָנהֶליֶׁשִּתְכ

  .ָאז ַּתְתִחיל ַמְלכּות ָׁשַמִים  

 )ה, ש ז"שיה( בתּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכׁשָּדְקִּמית ַהֵבק ְלֶׂשֶּמין ַּדר ֵּבֶׁש ֶקינּוִצָמ

ִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ּוָמ. " ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפֵני ַדָּמֶׂשקְךַאֵּפ"

   ןֵכְו. ֶזה ֵבית ַהִּמְקָּדׁש"  ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹוןְךַאֵּפ" )יא, ר ז"שיהש(

  .ׁשָּדְקִמ אֹוִתּיֹות ַדָּמֶׂשק  

ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַמּדּוַע ֶהֱאִריָכה ִד, נראה להוסיף בענין דמשק

, ָּפָרִׁשּיֹות ֶנֶאְמרּו ָעָליוְּדַכָּמה . ַהּתֹוָרה ָּכל ָּכְך ְּבִעְנָינֹו ֶׁשל לֹוט

ְוֵכן . ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַאְבָרָהם ָמַסר ַנְפׁשֹו ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ְלַהִּצילֹו

ָידּוַע ֶׁשּלֹוט . ְלַהִּצילֹו,  ׁשֹוֵלַח ַמְלָאְך ְמֻיָחד ִלְסדֹוםא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַה

 ֶׁשֵּיׁש ִּדּיּון ְּבִסְפֵרי ַהּמּוָסר יל ִּפף ַעַא. לֹא ָהָיה ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים

 'נֶֹפְך ַּדַעת'ּומּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס . ִאם ָהָיה ַצִּדיק ְלִפי ֶעְרּכֹו אֹו ָרָׁשע ָּגמּור

ְּדֵאין , לֹוט ָּבֲעָרֶפלְּכמֹו , ְמֻכֶּסה הּוא ִמְּלׁשֹון ּלֹוט ֶׁש)א"ל' ה ע"ח(

ל ָצִריְך ְלָהִבין ָּכל ָהֲאִריכּות ֲאָב, יֹוְדִעים ִאם הּוא ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע

רֹוִאים ְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל לֹוט ִעם ְּבנֹוָתיו לֹא ִהְזִּכירּו  ְועֹוד. ְּבִעְנָינֹו

ַמּדּוַע לֹא ְמֻסָּפר ַּכָּמה , ְוִלְכאֹוָרה ְלָאן ֶנְעַלם לֹוט. אֹותֹו יֹוֵתר ַּבּתֹוָרה

   ְׁשָאר ָהִאיִׁשים ַהֲחׁשּוִבים ַהֻּמְזָּכִרים ְּכֶדֶרְך' ָׁשִנים ַחי ּוָמַתי ֵמת ְוכּו

  . ַּבָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו  

, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיְצָאה רּות, ְלָפֵרׁש ֶׁשָּכל ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל לֹוט ִהיא

ְוָלֵכן ַאְבָרָהם ָיָצא ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש . ה"ּוִמֶּמָּנה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע

 ָׁשַלח ַמְלָאְך א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְוזֹאת ַהִּסָּבה ֶׁש, ָחָמהְלַהִּצילֹו ֵמַהִּמְל

, ּוִמֶּמּנּו רּות, ֶׁשִּמֶּזה ָיָצא מֹוָאב, ּוְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה ִעם ְּבנֹוָתיו. ְלַהִּצילֹו

ֶׁשְּכָבר ִהַּגְענּו ְלַתְכִלית ָּכל ַהִּסּפּור ְויֹוֵתר ֵאין ַמה . לֹא ֻמְזָּכר יֹוֵתר לֹוט

  דלוט הוא שרש , גאולה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֹוט  וכן. ַעְצמֹויוָלָעַדֵּבר ְּל

  . המשיח והגאולה  

ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם " )טובראשית יד (

 נראה שיש ".ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק

, הציל את לוט בשביל המשיחכאן רמז שהנצחון של אברהם כש

 כיון שהוא מיועד עבור ימות המשיח ,"חובה"היה במקום שנקרא 

 המשיח שאין בהם לא ותימ )ר יח א"ויק(שעליהם נאמר במדרש 

ואחרי שהגיעו , היתה מלחמה" ַעד חֹוָבה"ולכן . זכות ולא חובה

וכן הנצחון היה על . שם יש משיח ונצחו, למצב שאין זכות וחובה

ן ֵכְו

 ןֵכְו

  ןֵכְו

 הֶזְו

 ןֵכְו

ועוד 

ִנְרֶאה 

 כתוב
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  וכן מי שנלחם עם אברהם  .שמסמלת את בית המקדש, שקדמיד 

  ". ֱאִליֶעֶזרַּדֶּמֶׂשק" היה  

ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו " .)סנהדרין צו(ַּבְּגָמָרא 

 ֶׁשִּנְזַּדֵּמן לֹו ְךיֹוָחָנן אֹותֹו ַמְלָא' ָאַמר ר, "ַוַּיֵּכם

 ".רֶבה ָּגָרר הַֹמה ָאָלְיַּלַהְו"ר ַמֱאֶּנֶׁש ,ְלַאְבָרָהם ַלְיָלה ְׁשמֹו

י ֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעֶׁשַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל  :)לך לך צא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו

ה ָרר הַֹמה ָאָלְיַּלַהְו" )ב, איוב ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, הָלְיא ַלָרְקם ִנָדָא

 מֹוְּׁשם ֶׁשָדי ָאֵנל ְּבם ֶׁשיֶהֵרּוּבִעה ַעל ַהְמֻמֶּנ ְךָאְלַּמן ַהֵכָלה ְּדֶאְר ִנ".רֶבָּג

ה ָתְיה ָהָמָחְלִּמית ַהִלְכַתְּד, יםִכָלְּמת ַהֶמֶחְלִמם ְּבָהָרְבַאר ְלַזה ָעָלְיַל

 ְךָאְלַּמ ַלְךָּיר ַׁשּוּבִע ְויַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמ ּוְךֶלֶּמד ַהִול ָּדר ֶׁשּוּבִעת ָהר ֶאיצֹוִל

ְוַהַּלְיָלה ָאַמר  "קסּוָּפת ַהה ֶאיָרִּכְז ַהְּגָמָרא ַמןֵכָלְו. הָלְי ַלמֹוְּׁשֶׁש

  ר ַמָאם ְוַחְלה ִנָלְי ַלמֹוְּׁש ֶׁשְךָאְלַּמ ַהה זֹוָמָחְלִמְּבז ֶׁשֵּמַר ְל,"הָֹרה ָּגֶבר

  ."רֶבה ָּגָרהֹ"  

 א"פכ 'נתן דרבי אבות' על( א"יָדִחַהֵמ 'ןֶדָאָל רָכִּכ' רֶפֵסְּב

 רַבָע ל"ש תַנְּׁשִּמֶׁש י"ִרֲאָה םֵׁשְּב בתּוָּכ )רמה עמוד

 תַנְׁשִבְּד ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .ּהָּתִעְּב לבּוְּג סַנְכִנְו הָּניֶׁשִחֲא לבּוְּג

 בספר עיין( ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא תֹוּלַגְל ילִחְתִה ל"יַזִרֲאָה ל"ש

 ,ּהָּתִעְּב ְּגֻאַּלת תַּלִחְּת אהּו הֶז יּוּלִגְו )'ה הערה לדורות כתבוני

 הָנָׁשְּב ילִחְתִהֶׁש הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ יּוּלִּג יאִה הָּלֻאְּגַה תּוּייִמִנְפִּד

 .םָׁש ילִחְתִהֶּׁש הַמ לֶׁש הָמָלְׁשַה םֵה יםיִכִלֲהַּתַה רַאְׁש לָכְו ,זֹו

 יִּכ ,נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ּהָּתִעְבּו ּהָּתְעַׁשְּב תַּלֻאְגִל רּוׁשָק ט"בעשַה ןֵכָלְו

 תַרֹוּת תֶא יטִׁשְפִהְו ל"יַזִרֲאָה ילִחְתִהֶּׁש הַמ תֶא יְךִׁשְמִה אהּו

 םּוּיִס הֶז הָצחּו יוָתנֹוָיְעַמ צּופּוָּיֶׁשְּכ ְוָלֵכן ,לֵאָרְׂשִי לָכְל ל"יַזִרֲאָה

 רּוּדִסְּב אָבמּו ןֵכְו .ל"ש תַנְׁשִּב ילִחְתִהֶׁש ּהָּתִעְּב לֶׁש יְךִלֲהַּתַה

 ,ׁש"ַּׁשַרָהְו ל"יַזִרֲאָה י"ִּבְׁשַר לֶׁש ת"סַהֶׁש 'םלֹוָׁש תרֹוָהְנ'

 לַע זֵּמַרְמּו ,ם"ָקָנ אהּו .םלֹוָׁש קָחְצִי ןעֹוְמִׁש יּוָה םיֶהֵתמֹוְּׁשֶׁש

 הֶזְו ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה

 )פד מאמר( 'ףֵסיֹוְּד אָרהֹוְנ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .ץֵק אָּיִרְטיַמִגְּב םַּג

 ל"יַזִרֲאָה תַדֵל דַע ט"תתקנ'גְּב י"ִּבְׁשַרָה תקּוְּלַּתְסִה תַנְּׁשִּמֶׁש

 )בי ,יב( אלֵּיִנָּד ץֵקְּב זָמְרִנְו .הָנָׁש 1335 רּוְבָע ד"רצ'ה תַנְׁשִּב

 ְׁשלִׁשים אֹותֵמ ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה ַאְׁשֵרי"

 ְלֵקץ ְלגָֹרְלָך ְוַתֲעמֹד ְוָתנּוַח ַלֵּקץ ֵלְך ְוַאָּתה :ַוֲחִמָּׁשה

 של חשבון מצינו )איוב( ל"להאריז הפסוקים ובשער ".ַהָּיִמין

 ַאְׁשֵרי" :דבריו את ונביא .ה"של בשנת שמסתיים שנה 1335

 ".ַוֲחִמָּׁשה יםְׁשלִׁש ֵמאֹות ְׁשלׁש ֶאֶלף ְלָיִמים ְוַיִּגיַע ַהְמַחֶּכה

 בשנת שהוא ,לדניאל פה הנרמז ,הגאולה קץ כי ,דע

 .ן"יודי במלוי ה"הוי שם בסוד הוא ,הששי לאלף ה"של

 ,ד"שלו אלף ,הכל סך .'וכו ,ד"וי פעמים ד"יו תכה אם כי

   קץ להיות יכול ,ואילך ומשם .הגלות ימי הם ואלו

  .ואילך ה"השל משנת ,הגאולה  

 לַע הָעבּוְׁש ןֹוׁשְל ינּוִצָּמֶׁש א"שליט זָר ןֹועְמִׁש 'ר ג"הרה

 יֹוְׁשֵבי ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּו 'ַחֵּבַׁשְל ינּוֵלָע' תַּלִפְתִּב הָּלֻאְּגַה

 .ב"תשע תֹוּיִתאֹו .ָלׁשֹון ָּכל ִּתָּׁשַבע .ֶּבֶרְך ָּכל ִּתְכַרע ְלָך ִּכי .ֵתֵבל

 ָלׁשֹון ְוָכל ,יֹוֶדה ְלָך ֶּפה ָכל ִּכי ',תַמְׁשִנ' תַּלִפְתִּב םַּג זָּמֻרְמ הֶז יןֵעְכּו

   ְׁשֻבַעתִּב" )כא, ה במדבר( בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו .ִתָּׁשַבע ְלָך

  ".ָאָלהָה ֻבַעתִּבְׁש" בתּוָּכַּב תֶזֶּמֻרְמ ּה"ָּתִעְּב תַּלֻאְּג ןֵכְו". ָהָאָלה  

אמר בדברים ש, ל"ר מקלויזנבורג זצ"ציטוט מהאדמו

. ל כדלקמן"ו שהיתה שנת קץ על פי האריז"בשנת תשל

 ברגע ישראל של ישועתן היתה הזמנים בכל ).ו"תשל נח פרשת(

 ת"שהשי אף ,סוף לים ישראל בני ברדת גם היה כאשר .האחרון

 את ת"השי הושיע לא זאת בכל ביבשה מצרים את להמית יכול היה

 בן ונחשון ,הים לתוך עצמם את השליכו שכבר עד ישראל בני

 .סוף ים את ת"השי בקע אז רק .במים צואריו עד נשקע כבר עמינדב

 ת"השי כאשר הכוונה ,"אחישנה בעיתה 'ה אני" הכתוב וכמאמר

 אפשר שאי האחרון הרגע הוא שעכשיו ,בעתה הוא שעכשיו רואה

 אין בעיתה זמן הגיע שלא עוד וכל .אחישנה אזי יותר להמתין

 מעמד להחזיק ישראל לבני יתכן ייןשעד עוד וכל ,ממהר ת"השי

 רגע באותו ורק ,ממתין עדין ת"השי ,אחד רגע עוד הטבע בדרך

   מצב כל וישתנה גדול בשופר יתקע הקיצין כל יכלו כבר אשר

  .העולם  

ריש פרשת ' אמרי נועם'ב :א"שליט מקלויזנבורג

ל דמה דאיתא "ואתחנן כתב בשם האריז

ברו על ישראל צרות ל שקודם ביאת המשיח יע"בחז

בבחינת , היינו דוקא אם יהיה הגאולה קודם הזמן, ויסורין

אבל אם . כדי שקושי השעבוד ישלים הגלות, זכו אחישנה

אלא , יהיה הגאולה בעיתה אז לא יהיה על ידי יסורים כלל

 .והדברים היו לי לחיזוק גדול, "ברחמים גדולים אקבצך"

קֹול ְּכחֹוָלה " )ד לא' ירמי(וכן הכתוב המרמז על צרות גדולות [

 אָנ יאֹו ָהַּכֶּפי ׂשְּתָפֵר ַחִּתְתַיֵּפ ןִצּיֹו ָׁשַמְעִּתי ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה קֹול ַּבת

' ישעי( ומאידך הכתוב .ה"אחישנת "ס".  ְלהְרִגיםַנְפִׁשיָעְיָפה  יִלי ִּכ

 רּוָׁשַלםְי ְפַאְרֵּתְךִת ְגֵדיִּבעּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעֵּזְך ִצּיֹון ִלְבִׁשי " )אנב 

 .ה"בעיתת "ר". ָבְך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא  ִּכי לֹא יֹוִסיף ָיבאּקֶדׁשַה ירִע

  ָּכלה"הויְיַמֵּלא  ")תהילים כ ו(מרומזת בכתוב  ה"בעיתוכן גאולת 

   ִמְּׁשֵמי ֵנהּוֲעַי ְמִׁשיחֹו ה"הוי ַעיהֹוִׁש ָיַדְעִּתי ִּכי הָּתַע: ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך

  .]ב אותיות"בדילוג הפוך של י"  ֵיַׁשע ְיִמינֹוְגבּורֹותִּבֹו ָקְדׁש  

 יתֵּב ןַּבְרֻחֶׁש םֵׁשְּכֶׁש א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"הרה

 יתִנֲעַתְּב אָרָמְּגַהְו ,הָלדֹוְּג הָחְנִמ תַעְׁשִּב הָיָה ׁשָּדְקִּמַה

 ִּכי ַהּיֹום ָפָנה ִּכי ָלנּו יאֹו" קסּוָּפַה תֶא ןָּבְרֻחַה לַע היָרִּכְזַמ .)כט(

 לַע ירִּכְזַמ רַהּזַֹהְו ,ןָמְז תֹואֹוְּב יאִה הָּלֻאְּגַה ְךָּכ ".ָעֶרב ִצְלֵלי ִיָּנטּו

וכן הגלות בין בית בית המקדש  קסּוָּפ תֹואֹו תֶא הָּלֻאְּגַה

ָמִצינּו 

 אָבמּו

והוסיף 

ונביא 

 ר"האדמו

 יףִסהֹוְו
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  כך הגלות בית בית המקדש , הראשון לשני היתה שבעים שנה

  .ב"תשע'הבגימטריא , שנהשבעים השני לשלישי תהיה   

 לֹא ',כּוְו נֹוֵפל ֶזה ָקם ְּכֶׁשֶּזה )כג ,כה בראשית( י"ִּׁשַרְּב

 הֶז יִפְלּו .םִיְירּוָׁשַל ֶׁשל ֵמֻחְרָּבָנּה ֶאָּלא צֹור ִנְתַמְּלָאה

 םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶׁש הָלדֹוְּגַה יתִלָּכְלַּכַה היָסִרְּקַהֶׁש רֵאָבְל הֶאְרִנ

 אָקְוַּד ילִחְתַּת ,הָּלֻאְּגַה לֶׁש הָלדֹוְּגַה הָמקּוְּתַה אבָֹּת יָהֶתבֹוְקִעְּבֶׁש

 יַעִּפְׁשַּמֶש הָּׁשֻדְקִּד דסֹוְיַה לַע היָׁשִּבְלַּמֶׁש הָּפִלְּקַה יאִהֶׁש ,ןָוָי תַּפִלְּקִמ

 הָּׁשֻדְקִּד דסֹוְיַּב הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִדָסֲחַה יםִּלַּגְתִּמֶׁש יֵנְפִלְו ]יון 'צ[ ,ןֹוּיִצְל

 ןֹוּיִצ זָאְו ,הָּפִלְקִּד ןֹוּיִצ יאִהֶׁש ,ןָוָי תֶא ילִּפַי ה"הקב ,ןֹוּיִצְל יַעִּפְׁשַהְל

 ְיהּוָדה ִלי ָדַרְכִּתי ִּכי" )יג ,ט זכריה( בתּוָּכ ןֵכְו .תלֹוֲעַל לַכּוּת הָּׁשֻדְקִּד

 ְוַׂשְמִּתיְך ָיָון ָּבַנִיְך ַעל ןִצּיֹו ָבַנִיְך ְועֹוַרְרִּתי ֶאְפַרִים ִמֵּלאִתי ֶקֶׁשת

 בתּוָּכַה יְךִׁשְמַמּו .הֶז תַּמֻעְל הֶז ןֵה ןָוָיְו ןֹוּיִּצֶׁש יםִארֹוְו ,"ִּגּבֹור ְּכֶחֶרב

 "ִחּצֹו ַכָּבָרק ְוָיָצא ֵיָרֶאה ֲעֵליֶהם 'וה" ,ןָוָי תֶא ַחֵּצַנְי ןֹוּיִּצֶׁש רַחַאְל

   "ִחּצֹו ַכָּבָרק ְוָיָצא" )רפט 'ע םשופטי( ל"ְלָהֲאִריַז ת"לקַה רֵאָבְמּו

  .ַּכֵחץ ַהּיֹוֶרה ַהֶּזַרע ִטַּפת ֶׁשהּוא  

 ִאיַטְלָיא ):ו מגילה( בגמרא כמובא ליון שייכת איטליא ארץ

 .)צח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּוּו .רֹוִמי ֶׁשל ָּגדֹול ְּכַרְך ֶזה ,ָיָון ֶׁשל

 ְלַכֵּפר ִיּסּוִרים סֹוֵבל הּוא ְוָׁשם יִמרֹו ָהִעיר ְּבַׁשֲעֵרי יֹוֵׁשב ֶׁשַהָּמִׁשיַח

 של זה הלעומת הוא הזה שהמקום ורואים .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם

 ֲעִׁשירּות ַקִּבין ֲעָׂשָרה :)מט קידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .המשיח

 .ֻּכּלֹו ֹוָלםָהע ָּכל ְוֶאָחד ,רֹוִמי ָנְטָלה ִּתְׁשָעה ,ָלעֹוָלם ָיְרדּו

 ׁשֵי יִמרֹו יֵרֲעַׁשְּב בֵׁשֹוּיֶׁש יַחִׁשָּמַהֵמ יםִקְניֹו םֵהֶׁש ןיָוֵּכ ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

 ָאַמר :)נו שבת( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .םָלעֹוָה לָּכ לֶׁש ןמֹוָּמַה תֶא םֶהָל

 ,ַּפְרעֹה ַּבת תֶא ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּנָׂשא ְּבָׁשָעה ְׁשמּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב

 ִנְבָנה ְוָעָליו ,ִׂשְרטֹון ּבֹו ְוָעָלה ,ַּבָּים ָקֶנה ְוָנַעץ ַּגְבִריֵאל ָיַרד

 שלמה של מהשפע נבנתה שרומי ורואים .רֹוִמי ֶׁשל ָּגדֹול ְךְּכָר

 'יםִטּוּקִּלַה רֶפֵס'ְּב אָבמּו וכן .דוד בית למלכות ששייך ,המלך

 ֶׁשֶהֱעָלה ,ַּבָּים ַהָּקֶנה ְנִעיַצת דֹוס הְוֶז )תלו תהילים( ל"יַזִרֲאָהְל

 ְלַמַען ,ה"ְרָוָי ן"ָׂשָט אֹוִתּיֹות ֵיׁש ן"ַהִּׂשיְרטֹו ּוָבֶזה ,ִׂשיְרטֹון

   ֶׁשל ֵמֻחְרָּבָנּה צֹור ְוִנְבְנָתה ,ַהְּצֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ְׂשפֹות

 .םִיְירּוָׁשַל  

 .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִּג לֶׁש דֹוּסַה אהּו "דֵעְלַּג" לֶׁש דֹוּסַה קֶמעֹ

 רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְדִּכ תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תכּוְזִּב הֶזָל יםִכזֹוְו

 ,תצֹויצֹוִּנַה יֵררּוֵּב תַדבֹוֲע רַחַאְל ןָבָּלִמ ָיָצא בקֲֹעַּיֶׁשְכּו .'םֶּתַא יםִלְּגַרְמ'

 יּוּלִגְל הֶּכְזִי אהּו וָשְכַעֶׁש ,"דֵעְלַּג" תֶא ירִּכְזִה אהּו .יםִטָבְּׁשַה תַדָלהֹוְו

 תֶא ְךַפָה אהּו ןֵכָל הֶז תֶא בֵּכַעְל חֹוּכֹ לָכְּב הָּסִנ ןָבָלְו .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו

 תֶא םַרָּג הֶזְו .הָּׁשֻדְּקַה דַצְּב הֶּלַּגְתִּת אלֹ הָמְכָחַהֶׁש םּוּגְרַּת ןֹוׁשְלִל הֶז

 יֵררּוֵּב תַדבֹוֲע תֶא יְךִׁשְמַהְל םִיַרְצִמְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו ףֵסיֹו תיַדִרְי

 אָבמּו ןֵכְו .הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִגְלּו הָרֹוּת ןַּתַמְל תֹוּכְזִל יֵדְּכ ,תצֹויצֹוִּנַה

 תֹואֹו אהּו "אָתדּוֲהָׂש רַגְי" לֶׁש דֹוּסַהֶׁש )לה ואתחנן( 'תֹוּקֻמֲע הֵּלַגְמ'ִּב

 :)קצח בלק( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמְּד ִלְדָבֵרינּו רָאְמבֹּו ".בָאמֹו רָגָּיַו" לֶׁש דסֹו

 אֵציֹו .ּוּנֶּמִמ אֵציֹו יַחִׁשָּמַה תֶא הָאָרֶׁש לַלְגִּב לֵאָרְׂשִי םַעֵמ דַחָּפ בָאֹוּמֶׁש

 בָאמֹוְל םַּג הָיָה ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו יּוּלִּגִמ ןָבָלְל הָיָהֶׁש דַחַּפ תֹואֹוֶׁש

 הֶז ַחכְֹבּו ,הָרֹוּתַה תדֹוסֹו תֶא הֶּלַגְמּו םֶהֵמ אֵצֹוּיֶׁש יַחִׁשָּמַהֵמ דַחָּפֶׁש

 )יא מט בראשית( 'החיים אור'ב כמובא .םָלעֹוָהֵמ עַרָה לָּכ תֶא הֶּלַכְמ

 חדש בזוהר ל"ז אומרם דרך על יתבאר "לבושו ביין כבס"

 העצום הגואל יגלה שבו הרביעי גלות כי ,בראשית רשתפ

 זה וזולת ,התורה עסק ותמצ ישראל ביד שתהיה צריך

 פירוש ,"לבושו ביין כבס" באומרו רמז ולזה ,בואלמ יתעכב

 עסק בחינת הוא שמו שילה המצופה המלך של כוחו כי

   של שהכח ורואים .תורה של ביינה ישראל שיתעסקו התורה

 .ליין שנמשלו התורה בסודות הוא המשיח  
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 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
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