
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

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

ת יַנ ִח ְב י הּוא ִּב ִר ְב ד ִע ֶב רּוְךָאְלַּמ ַהֶע ְט ַט   ן" ְמ

 ֶׁשֶעֶבד ִעְבִרי )קעב' משפטים ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּב

ּוְכֵׁשם . ן ִנְקָרא ֶעֶבד"ִּדְמַטְטרּו, ן"ְמַטְטרּו ְךָאְלַּמַההּוא ִּבְבִחיַנת 

ָּכְך ֻמָּתר ְלֶעֶבד ִעְבִרי ְלִהָּנֵׂשא , ן"ֶׁשֵּיׁש ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ִּבְמַטְטרּו

פנחס (ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ן ֵכְו .ְוָלֵתת ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ּבֹו, ה ְּכַנֲעִניתְלִׁשְפָח

 ְךַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ֶׁשֶּנְהַּפ"ְוהּוא , ַמֶּטהִמְּלׁשֹון א הּו ן"ְּמַטְטרּו ֶׁש.)רנה

 )תטז' יחזקאל ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' מּוָבא ְּבןֵכְו, "ְלָנָחׁש

ּוָבֶזה , י"ַח ְּבִגיַמְטִרָּיא ָטט. ִרּמֹון, ִמְתַחֶּלֶקת ְלָטט, ן"ְמַטְטרּוָּלה ֶׁשַהִּמ

ְוָׁשם ֵיׁש ֲאִחיָזה , ָרצֹוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִרּמֹוןְו. ֵאין ֲאִחיָזה ַלְּקִלּפֹות

ּתֹוכֹו ָאַכל , ֵמִאיר ִרּמֹון ָמָצא' ר ֶנֱאַמר ַּבְּגָמָרא הל ֶזַעְו. ַלְּקִלּפֹות

 ְךַוִּיְתַהֵּל" )כד, בראשית ה(י "ִּׁשַרה ְּבֶזז ָלֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרִנ, תֹו ָזַרקְקִלָּפ

 ִמֵהר ְך ַצִּדיק ָהָיה ְוַקל ְּבַדֲעּתֹו ָלׁשּוב ְלַהְרִׁשיַע ְלִפיָכ"ְךֲחנֹו

 ְךָאְלַּמ ַלְךַּפְהֶּנ ֶׁשְךנֹוֲחַּד, ֹוּנה ְוִסְּלקֹו ְוֵהִמיתֹו קֹוֶדם ְזַמ"הקב

  .עַרב ְלֹוּטת ִמכּוְּפַהְתִה ַהֹוׁשְרָׁשת ְּבֶמֶּין ַק"רּוְטַטְמ

 ".ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמאֹד" )יג, נב' ישעי(

 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלָאְך דֶבת ֶעיַנִחא ְּב הּויַחִׁשָּמַהים ֶׁשִארֹוְו

ל ֵבֹוּס ֶשיַחִׁשָּמי ַהֵרּוּסִּיֶׁש:) ין צחסנהדר( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ן"ְמַטְטרּו

 יַחִׁשָּמי ַהֵרּוּסִּיֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  .תַעַרם ָצֵה לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹווֹוֲע

ֶׁשֵהם   ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִניםיםִנְתנֹו לֵאָרְׂשל ִים ֶׁשיֶהֵתנֹווֹול ֲעֵבֹוּסֶש

ִּכְדֵבַאְרנּו , ן"ַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלָאְך ְמַטְטרּו ַהְמר"ַנַעְוֵכן  . תַעַרָצ ִּבְבִחיַנת

ְּבִדּלּוג " ַעתָר ָצעַגֶנ ")ט, ויקרא יג(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , 'ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּבַמֲאַמר 

ג "רהָהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ֶעֶבד ִעְבִרי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָמִׁשיַחְוֵכן . ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות

ְוֵכן . ָךיֶחִׁשְמ ָךְּדְבַעי ַׁשִין ֶּבד ִוָּדת "רם "יִדָבֲעא ֶׁש"ליטשן טֹוְני ֶפִבְצ' ר

ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר " )א, יא' ישעי(ַעל ַהָּמִׁשיַח  ָּכתּוב

 ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ', וגו,ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה

ִנְרֶאה ְּדזֹאת . ַמֵּקל הּוא ֵּׁשֶבטֶׁש, 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ַמֲאַמר  ְּבנּוְרַאֵּב. "ָרָׁשע

ן " ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלָאְך ְמַטְטרּודֶבת ֶעיַנִחא ְּב הּויַחִׁשָּמַהֶׁש ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב

 ְךֶזה ֶמֶל" ָךּוַמְּט" )ט, ר פה"ב(ַּבִּמְדָרׁש   ְוֵכן ָמִצינּו.ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמֶּטה

. "ִמִּצּיֹון'  ִיְׁשַלח הָךַמֵּטה ֻעְּז", "ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי", ָּמִׁשיַחַה

 )כ, במדבר יז( ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ָמִׁשיַח ְוֵכן .רֹוִאים ֶׁשחֶֹטר ֵּפרּוׁשֹו ַמֶּטה

  ."ַמֵּטהּו ִיְפָרח"
קשורה , י"פנימיות התורה שהיא פנימיות הגאולה שבאה מרשב

י "ֶׁשרשב )אות ל(' ׁשֶדּקֹי ַהֵּכְרֶע'ר ֶפֵסא ְּבָבכמּו. ן"מלאך מטטרול

ן ַיְנִמר ְּכָּיִאְּבי "חיא ְּב ִהֹוּלא ֶׁשָלּוּלִהן ַהֵכָל, ן"רּוְטַט ְמְךָאְלַּמד ַהסֹוא ְּבהּו

 ןֵכְו .אָלּוּלִהם ַהקֹול ְמת ַעזֹוְּמַר ְמן"מרות ֹוּיִתאֹוָהְו, ן"ְמַטְטרּוִּבֶׁש ט"ט
יד ִמְלם ַּתֵׁשא ְּבָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִסְל' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ת ַהַמָּדְקַהְּב אָבמּו

ה ָּׁשִמב ֲחַתה ָּכֶשּמֹם ֶׁשֵׁשְכּו, ינּוֵּבה ַרֶשץ מֹיצֹוה ִנָיי ָה"ֶׁשרשבל "יַזִרֲאָה

 ,אָתיעּוִנְצא ִּדָרְפל ִסים ֶׁשִקָרה ְּפָּׁשִמב ֲחַתי ָּכ"רשב ְךָּכ, הָרֹוי ּתֵׁשְּמֻח

ן "רּוְטַטְמת "א ר הּוה"מֶׁשּו. הָלָּבַּקת ַהַרֹות ּתדֹוסֹול ְית ָּכים ֶאִלְלֹוּכֶׁש

ז ֵּמַרְמר ַהָלְדְנַּסן ַהָנָחי יֹוִּבר ַרבּון ָקירֹוִמי ְּב"ִּבְׁשד ַרל ַין ַעֵכְו. יםִנְּפַהר ַׂש

ל ֵׁשְלַּתְׁשן ִהֵכ ְו.יםִלָעְנר ִמֵפֹוה ּתָיָה ֶׁשְךנֹוא ֲחהּון ֶׁש"רּוְטַט ְמְךָאְלַּמל ַהַע

 ְךָאְלַּמל ַהז ַעֵּמַרְמּו, דּוּמל ַעַח ַנמֹוְּׁשל ֶׁשַחא ַנֵצן יֹוירֹוִּמִּמת ֶׁשּוּיִמְׁשַגְּב

   . עַצְמֶאד ָהּוּמא ַעָרְקִּנן ֶׁש"רּוְטַטְמ

" ָךְוָהָיה ַׁשַּדי ְּבָצֶרי" )כח' בראשית ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

י סֹוד ַהְּמזּוָזה ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ָּכתּוב ֵמֲאחֹוֶריָה  ִּכי ַׁשַּדׁשרּוֵּפ

ְוִעְנַין ְמזּוָזה ', ַּבֲעבּור ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ַהִּנְקָרִאים ַרע ְוכּו

ַטַעם ֱהיֹוֵתנּו  )ט, דברים ו(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . הּוא סֹוד ַמְלכּות

ִּכי ִמֶּמּנּו ַהֶּׁשַפע ְוַהּטֹוב ִנְכָנס ',  ַּבְּמזּוָזה ְוכּוּכֹוְתִבין ֵׁשם ֶׁשל ַׁשַּדי

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ן"ֶׁשְּמַטְטרּו :)סו תיקונים( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמן ֵכְו. ֶאל ַהָּבִּתים

ר ֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִפ ְל.ן"ְמַטְטרּו ִּנְקָרא י"ַׁשַּד ֶׁשֵּׁשם רֹוִאים .ַׁשַּדי

ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל " )ו, שמות כא( בתּוָּכַה

ַהֶּדֶלת אֹו ֶאל ַהְּמזּוָזה ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצַע ַוֲעָבדֹו 

ְלַסֵּמל ֶׁשהּוא , רֹוְצִעים ֶעֶבד ִעְבִרי ַּבֶּדֶלת ַעל ַיד ַהְּמזּוָזהֶׁש. "ְלעָֹלם

  .ן ֶׁשעֹוֵמד ִּבְמקֹום ַהְּמזּוָזה"ֶעֶבד ְמַטְטרּוְמֻעְנָין ְלַהְמִׁשיְך ִלְהיֹות 

 ְיסֹוד ַצִּדיק ִּבְבִחיַנת הּוא ן"ֶׁשְּמַטְטרּו :)ד תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 יֹוֵסף ְּבִחיַנת הּוא ן"ֶׁשְּמַטְטרּו .)קלז שם( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמּו ,עֹוָלם

 ְּכֶׁשָהָיה יֹוֵסף ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּכתּוב ֵכןְו .ַנַער ִנְקָרִאים ּוְׁשֵניֶהם ,ַהְיסֹוד

 ֵׁשם ִמּלּוי ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַבֶּיֶלד ֶּתֶחְטאּו ַאל" )כב ,מב בראשית( ַנַער

 'פ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְּבא ָבן מּוֵכְו .ד"ֹוי ת"ֵליָּד ן"יִׁש י"ַׁשַּד

 ָרצֹוא ְוַהַחּיֹות ַהָּכתּוב דסֹו ןֵּכ םַּג ָּתִבין ּוָבֶזה )רעח 'ע עקב

 ַהַחּיֹות ִמן ְלַמָּטה ְוהּוא "ַׁשַּדי" ְּכִמְנַין "ָוׁשֹוב" ',ְוכּו ָוׁשֹוב

 ּכֹוֵלל ן"ְמַטְטרּו ַהִּנְקָרא י"ַׁשַּד ֶׁשֵּׁשם רֹוִאים .ֻּכָּלם ְּכָללּות ְוהּוא

ת יַנִחא ְּבהּוה ֶׁשָריִצְים ַהַלעֹוים ְלִכָּיַּׁש ֶׁשַהַּמְלָאִכים ָּכל ֶאת ְּבתֹוכֹו

  .ְיִציָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ן"ְמַטְטרּו אֹו י"ַׁשַּד ְוֵכן .דסֹוְי

 עֹוֵקר ִעְבִרי ֶׁשֶעֶבד :)קה משפטים( רַהּזַֹה יֵרְבִּד תֶא רֵאָבְל הֶאְרִנ הֶז

ּוָבא מ

 ָּכתּוב

 וכן

מּוָבא 

 ןֵכְו

  יִפְל



 ,ְצָדִדים ׁשִמֵּׁש ֶׁשהּוא ָאָדם ַלֶּבן ְוִנְמָסר ַקְדמֹוִנּיֹות ָׁשִנים ִמֵּׁשׁש ַעְצמֹו ֶאת

 עֹוֵקר ִעְבִרי ֶׁשֶעֶבד 'ְנָגִעים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבְּד .ָׁשִנים ֵׁשׁש עֹוֵבד ְוָלֵכן

 ַהָּכתּוב ְוָלֵכן ,ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד ִעם ּוִמְתַקֵּׁשר ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהְיסֹוד ַעְצמֹו ֶאת

 ,ֶעֶבד ִּבְבִחיַנת ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד תֶא ַהְמַסֵּמל .י"ַׁשַּד ת"ס "ׁשֵׁש יִעְבִר דֶעֶב"

 ְוֵכן .ַאֲחָרא ְטָראִּסַה ֶאת ַהְמַסְּמִלים ם"ֵׁשִדי ת"ס "םָׁשִני ׁשֵׁש יִעְבִר דֶעֶב"ְו

 ָּבא" )יז ,לט בראשית( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ .ִעְבִרי ֶעֶבד ִּבְבִחיַנת הּוא ַהְיסֹוד יֹוֵסף

  ."ִּבי ְלַצֶחק ָּלנּו אָתֵהֵב ֲאֶׁשר ָהִעְבִרי ָהֶעֶבד ֵאַלי

 ֶׁשָאָדם ֶׁשּנֹוֵׂשא 'ַחְׁשַמל ָּדם'ְלָבֵאר ִּדְכֵׁשם ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוָהִאָּׁשה , ִאָּׁשה הּוא קֹוֵׁשר אֹוָתּה ֵאָליו ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ָהרּוָחִני ֶׁשּלֹו

 ֶעֶבד ִנְקָׁשר ַלֲאדֹונֹו ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ָּכְך, ִהיא ֶהְמֵׁשְך ְיסֹוד ַהַּבַעל ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו

ְוהּוא ִנְהֶיה ֶהְמֵׁשְך ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהָאדֹון , ָהרּוָחִני ֶׁשל ָהָאדֹון ִּבְבִחיַנת ִאָּׁשה

 ,ָקנּוי ּגּופֹו ִעְבִרי ֶעֶבד .)קידושין טז(ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו

 .)ברכות כד(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ה ֶׁשֵּיׁש ְלַבְעָלּה ִקְנָין ְּבגּוָפּהְוֶזה ִּבְבִחיַנת ִאָּׁש

, ן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד"ְוָלֵכן ָהֶעֶבד הּוא ְּבִחיַנת ְמַטְטרּו, ְּכגּופֹו ִאְׁשּתֹו

 ן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשּיֹוֵרד ְלַמָּטה ַּבָּמקֹום ֶׁשֵּיׁש"ִּדְכֵׁשם ֶׁשְּמַטְטרּו

ָּכְך ֶעֶבד ֶזה ִנְהֶיה ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ֶׁשָּיַרד ְלַמָּטה ַלָּמקֹום , ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה

יא ִהה ֶׁשָּׁשִאָּבֶׁשֵּיׁש ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים  מֹוְּכ, ֶׁשֵּיׁש ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה

   .הָּטַמד ְלֵרֹוּי ֶׁשיׁשִאל ָהט ֶשחּו ַהְךֵׁשְמֶה

 יְךִרא ָצן הּוֵכָל, הָּׁשת ִאיַנִחא ְּבד הּוֶבֶע ֶׁש.)גיטין לט(ָמָרא  ַּבְּגינּוִצָמ

, יםִׁשְר יֹוין לֹוֵאר ֶׁשא ֵּגהּות ְון ֵמדֹוָאם ָהִאְו, הָּׁש ִאמֹור ְּכרּוְחט ִׁשֵּג

 ינֹוֵאל ְוַעַּבת ַהיַתִמאת ְּבֵצה יֹוָּׁשִא ֶׁשמֹון ְּכדֹוָאת ָהיַתִמא ְּבֵצד יֹוֶבֶעָה

ת יַנִחְבא ִמֵצד יֹוֶבֶע ֶׁש:)משפטים קה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ררּוְחט ִׁש ֵּגיְךִרָצ

  .הָבֵקת ְניַנִחְבר ִלָכָז

חגיגה (ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְּדָלֵכן ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ַחָּיב ְּבִמְצוֹות ְּכִאָּׁשה

ּוִמֵּמיָלא , ַהְיסֹוד ַלֲאדֹונֹו ִמְתַקֵּׁשר ֶּדֶרְך ןם ֵּכַּגְּדֶעֶבד ְּכַנֲעִני , .)ד

ָלֵכן ָּדָבר ֶזה . הּוא ָלא ָּגַרע ֵמִאָּׁשה ֶׁשִּמְתַקֶּׁשֶרת ְלַבְעָלּה ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד

 ֶׁשִּנְהֶיה יל ִּפף ַעְּדֶעֶבד ִעְבִרי ַא, ַמֲעֵלהּו ְּבַדְרָּגה ּוְמַחְּיבֹו ְּבִמְצוֹות ְּכִאָּׁשה

ן ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ַחָּיב ְּבִמְצוֹות ְּכִאָּׁשה ֵמַאַחר ִּבְבִחיַנת ִאָּׁשה ֶׁשל ָהָאדֹו

, ָלֵכן הּוא ַרק יֹוֵרד ְּבַדְרָּגתֹו ָהרּוָחִנית, ֶׁשְּכָבר ָהָיה ַחָּיב ְּבִמְצוֹות ְּכִאיׁש

ת ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ָּבֶזה ֶׁשִּנְתַחֵּיב ְּבִמְצוֹות ְּכִאָּׁשה ְוִנְהָיה ִּבְבִחיַנ

 ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם .ִאָּׁשה ֶׁשל ָהָאדֹון זֹאת ֲעִלָּיה ֲעבּורֹו ְולֹא ְיִריָדה

, .)קידושין יט(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ה ִעְבִרָּיהָּמֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ַעל ָהָאדֹון ְלַיֵעד ַא

ִיָּׂשֶאָּנה ְוִיְנַהג , יַנת ִאָּׁשהְּדֵכיָון ֶׁשִהיא ְּכָבר ְקׁשּוָרה ֵאָליו ֶּדֶרְך ַהְיסֹוד ִּבְבִח

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַרִּבי ִסֵּדר ֶאת ִהְלכֹות . ׁשּות ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבִאָּׁשהיָּבּה ִמְנַהג ִא

   .ֲעָבִדים ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ִאָּׁשה

, יוָסָכְּנד ִמֵרת יֹורּוֵחְלֶעֶבד ְּכַנֲעִני יא ִצֹוּמַה ֶׁש:)גיטין לח(ַּבְּגָמָרא 

ה ָכָרְּבת ַהל ֶאַעַּבת ַלֶנֶתה נֹוָּׁשִאם ֶׁשֵׁשְכִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ּהיר ָלִבֲעַהע ְלַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקא ְמי הּוִּכ, יוָסָכְנִּב

ם ִאְו, ןדֹוָאה ָלָכָרן ְּבֵתה נֹוָּׁשת ִאיַנִחא ְּבהּוד ֶׁשֶב ֶעְךָּכ', ַחְׁשַמל ָּדם'

    .הָכָרְּבת ַהיד ֶאִסְפא ַמ הּורֹוְרְחַׁשְמ

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא " )יז, בראשית מד(

 ֶׁשַהָּגִביַע ְמַסֵּמל 'ַחְׁשַמל אֹות' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּב ".ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד

ת יַנִחְבם ִּבֵהת ֶׁשסֹוֹוּכת ַהים ֶאִגְז מֹויֹוֵסף ֶׁשִּמֶּמּנּו ל ֶׁשֶאת ַהְיסֹוד

הּוא , ַהְיסֹוד ְּבָידֹו ִביַעְּגא ֵצִנְרֶאה ְּדֶזה ְמַרֵּמז ַהָּכתּוב ְּדִמי ֶׁשִּיָמ, תכּוְלַמ

  .ן" ְמַטְטרּותיַנִחְב ִּבִיְהֶיה ִלי ֶעֶבד

 ֵּביתֹו ְזַקן ַעְבּדֹו ֶאל ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר" .)קכד שרה חיי( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשל ַעְבּדֹו ְנהֹוַראי ַרִּבי ָאַמר ,"ַעְבּדֹו ֶאל" ַמהּו ,"'ְוגֹו

 ְּבָכל ַהּמֵׁשל" ,ן"ְמַטְטרּו ,ֶזה הּוא ּוִמי ,ַלֲעבֹוָדתֹו ַהָּקרֹוב ,ָמקֹום

 ',ְוכּו ,ִצְבאֹוָתיו ָּכל ַעל ֶמְמָׁשָלה ה"הקב לֹו ֶׁשָּנַתן ,"לֹו ֲאֶׁשר

 ִנְרֶאה .ַהְּנָׁשָמה ִמן ַהִּנְׁשָּפע אֹור ֶזהּו ,"ְיֵרִכי ַּתַחת ָךָיְד ָנא ִׂשים"

 ֵמַהְיסֹוד ,ְלִיְצָחק ַהִּזּוּוג ֶׁשַפע ֶאת ְלָהִביא ָּפַעל ֶׁשַאְבָרָהם ְמַרֵּמז ְּדַהּזַֹהר

 הּואֶׁש ,ן"ְמַטְטרּו לַע זֵּמַרְּמַה ָהֶעֶבד ֶאת ִהְׁשִּביַע הּוא ָלֵכן .ָהרּוָחִני

 ְּבֵאיַבר אֹותֹו ִהְׁשִּביַע ְוָלֵכן ,ְלִיְצָחק ַהִּזּוּוג ֶׁשַפע ֶאת ֶׁשָּיִביא ַהְיסֹוד

 ָׁשם ְךיִׁשְמַמּו .ַהֶּׁשַפע ֶאת ֵמִביא ֶׁשַהְיסֹוד ְלַרֵּמז ,"ְיֵרִכי ַּתַחת" ,ַהְיסֹוד

 ְךַמְלַא ֶזה ,"ַמְלָאכֹו ִיְׁשַלח הּוא ַהָּׁשַמִים ֱאלֵֹהי 'ה" :)קלא( רַהּזַֹה

 )ז ,כד בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן .דסֹוְיַה ְךֶרֶּד לַעָּפ םָהָרְבַאֶׁש יםִארֹוְו ,ַהְּבִרית

 ת"ר "ָלַקְחָּתְו ָפֶניָךְל ְלָאכֹוַמ ְׁשַלחִי ּואה ַהָּׁשַמִים ֱאלֵֹהי ה"הוי"

 ,ְיסֹודַה ֶאת ּוְמַסֵּמל ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי תמֹוֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא .ם"ַיֲהלֹו

 רַמָאֶׁש ַּבָּכתּוב ֶרֶמז ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ְוֵכן .'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו

 ְךְּבֶדֶר ִהְנַחִני ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי 'ה ֶאת ְךָוֲאָבֵר" )מח שם( דֶבֶעָה

 .ַצעָהֶאְמ ַעּמּוד ֶׁשהּוא ַיֲעקֹב ֶׁשל ִמָּדתֹו ִהיא ָהֱאֶמת ְּדִמַּדת ,"ֱאֶמת

 ְוֵכן .ְלִיְצָחק ַהִּׁשּדּוְך ֶאת ְלַהְמִציא ֶׁשָּפֲעָלה זֹו ְלִמָּדה הֹוָדה ֶוֱאִליֶעֶזר

 'ֱאֶמת ּתֹוַרת' רֶפֵס ְּבֵׁשם )קפה 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי' ְּבֵסֶפר מּוָבא

 יֲאדִֹנ םִע דֶחֶס הַוֲעֵׂש םַהּיֹו יְלָפַנ אָנ הַהְקֵר" )יב שם( ֶׁשַהָּכתּוב

  .יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ס "םָרָהַאְב

 ."'ְוגֹו ָהָעִין ֶאל ַהּיֹום ָוָאבֹא" )מב ,כד בראשית( ַהָּכתּוב

 ָזָכה ָלֵכן ,אֹותֹו ֶׁשְּיַלֶּוה 'ה ְלַמְלַאְך ָזָכה ֶׁשֱאִליֶעֶזר ֵּכיָון

 ֶאת ֶּמֶלתְמַס ְּדָהַעִין ,"ָהָעִין ֶאל ַהּיֹום ָוָאבֹא" ,ָהַעִין ְלַמְדֵרַגת

 ְקִפיַצת לֹו ָהְיָתה ְוָלֵכן .'ַעִין ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו יםִכָאְלַּמַה

 ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדֶדֶרְך ,ָׁשם י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ְךַהֶּדֶר

 ,ָהרּוָחִנית ַהֶּדֶרְך ִעם ָקׁשּור ָהָיה ֶׁשֱאִליֶעֶזר ְוֵכיָון ,'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 :)קכג תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר אָבמּו ןֵכְו .ַהַּגְׁשִמית ַהֶּדֶרְך לֹו ָקְפָצה

 מּוָבא ְוֵכן .דסֹוְיַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה 'ו ָהאֹות ֶּדֶרְך ַנֲעֵׂשית ַהֶּדֶרְך ֶׁשְּקִפיַצת

 ֶׁשַהָּכתּוב 'ְתבּוָאה ִריְּפ ַאְך' רֶפֵס ְּבֵׁשם )צב 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי' ְּבֵסֶפר

 ַהַּדַעת ְסִפיַרת ֶאת ַהְמַסֵּמל ה"אהו םֵׁש ת"ר "ָעִיןָה לֶא ּיֹוםַה ָאבֹאָו"

  .ָהֶאְמַצע ְלַעּמּוד ֶׁשַּׁשֶּיֶכת

ִנְרֶאה 

ן ֵכְו

ִנְרֶאה 

 ינּוִצָמ

ָּכתּוב 

 ָמִצינּו

 ְךיִׁשְמַמּו



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

   'קץ הגאולה'למאמר הקדמה 

ת ַלֲעת ַמ ֶאַחֵּבַׁשְמיב ּוִחְרה ַמָּלֻאְּגר ַהַמֲאת ַמַּלִחְתִּב

 ׁשֵּיֶׁש, הָרֹוּתי ַהֵקסּוְּפים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרָהת ְואֹוָּיִרְטיַמִּגַה

י ִּכ, תֶרֶח ַאְךֶרֶדא ְּבלֹז ְוֶמֶרא ְּבָקְום ַּדָתת אֹוֶרֶמה אֹוָרֹוּתַהים ֶׁשִרָבְּד

 ּוּניֶנה ֵאיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִען ָּכֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעמְֹלִל ְךֶרֶּדאת ַהזֹ

ל ָכְּכ.  זֹוְךֶרֶדים ְּבִדָמְל ִנּוּלים ֵאִנָיְני ִעִּכ, זֶמֶרק ְּבַר, הָרֹוּת ַּבׁשָרפְֹמ

ת אֹוְרַהְל, הָּלֻאְּגי ַהֵנְיְנל ִעה ַעָרֹוּתים ַּבִזָמד ְרעֹוד ְוים עֹוִּלַג ְמנּוָאֶׁש

א ָקְואו ַּדָלְו[, הָּלֻאְּגי ַהיֵכִלֲהם ַּתר ִעּוׁשם ָקָלעֹוה ָּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמ ָּכיְךֵא

ם ֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעּוּמִלת ְּבֶמֱא ָהְךֶראת ֶּדזֹ] יםיִכִרֲאַּת

א ֵּׂשָּנא ִּתבֹיד ָלִתָעֶּל ֶׁש,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוָּפל ַהא ַע"ָרְּגַה

ן ַיְנל ִעָּכן ֶׁשיָוא ֵּכ"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. זֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאֹם ְמֵמרֹוְתִתְו

א ֵּׂשַנְתִתם ְוֵמרֹוְתה ִּתָּלֻאְּגן ַהַמְזן ִּבֵכָל, זֶמֶרת ָהַרֹוּתא ִמה ָּבָּלֻאְּגַה

ת כֹומּו ְסז"ֶמֶרת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. לֵאָרְׂשב ִיֶרֶקז ְּבֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאְֹמ

, רֶמֶזת ֹוּיִת אֹוזֶמֶרן ֵכְו. יַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִג ְּבֶׁשהּוא ׁש"ָנָחת ֹוּיִתאֹוְל

א ָבּוּמַּכ. 'ה ַלרּוְּמיַזִו, הָלְרָעת ָה ֶארּוְּמַזְּיה ֶׁשָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

ְׂשָרֵאל  ִהִּגיַע ְזַמָּנן ֶׁשל ִי"ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע" )לג, ר ב"שהש( ׁשָרְדִּמַּב

 ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות , ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ָעְרָלה ְלִהָּזֵמר,ְלִהָּגֵאל

ְוקֹול " .ּכּוִתים ֶׁשִּתְכֶלה ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶׁשִּתָּגֶּלה

ים ִאן רֹוֵכְו.  ֶזה קֹולֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח" ְּבַאְרֵצנּוִנְׁשַמעַהּתֹור 

 .)ברכות יז( יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹון ְׁשַיְנִעא ְּבָּיִרְטיַמר ִּגֵמאֹוי ֶׁשִמְלַׁשירּוִּב

ַאְייבּו ' יּוָדן ְּבֵריּה ְּדר'  ר, ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ֶצַמח ְׁשמֹוַרִּבי

יִגי ֲאָבהּו ְולֹא ְּפִל'  ָאַמר ֲחִניָנה ְּבֵריּה ְּדר,ָאַמר ְמַנֵחם ְׁשמֹו

  .חּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין ְּכחּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין הּוא ֶצַמח הּוא ְמַנֵחם

, סַרָפם ְלדֹוין ֱאה ֵּבָמָחְלִּמת ַהחֹורּות ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁשִהֶׁש

ן ַיְנל ִעים ַעִזְּמַרְמַה, זמֹוְרהּו ֵמיָצֵריא ָרְקִּנם ֶׁשקֹויב ָמִבם ְסֵה

ה ֶמֹוּדֶׁש, זּוּמ ַּתׁשֶדחֹה ְּבָמָחְלי ִמֵמּוּי ִאׁשֵיְו. הָּלֻאְּגה ַהָילּו ְּתֹוּב ֶׁשזֶמֶרָה

י ִנאּוְרֶה ְו.יםִרָצְּמין ַהֵּבי ֵמל ְיים ַעִזְּמַרְמ, זמּוְרהּוי ֵריָצֵמּו .זמּוְרהּוְל

ים ִנָּבַר ָהאׁשה רָֹיָהֶׁש' רָקי ָיִלְּכ'ל ַהַעַּבִמ' ְּכִלי ָּפז 'רֶפֵסיל ְּבִהְבר ַמָבָּד

' ֶזַבח ַלה"ַה ֶׁש)לד' ישעי(ה ָנת ָׁשאֹוע ֵמַּבְרַאי ְּכֵנְפל ִלֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּב

ה ָרְצד ַּבל ַים ַעקֹוָמ ְּבִיְתַרֵחׁשג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמה ְּבֶיְהִּי ֶׁש"הְּבָבְצָר

ְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבָב' ִּכי ֶזַבח ַלה" יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. זמּוְרהּו מֹוְּׁשֶׁש

 ִּכי ',גֹו ְוְוָיְרדּו ְרֵאִמים ִעָּמם ּוָפִרים ִעם ַאִּביִרים, ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

ְוָיְרדּו ְרֵאִמים "ְוָאַמר  ".ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון' יֹום ָנָקם ַלה

רּו ִעם ְלַהִּגיד ֶׁשַהְרֵּבה ְמָלִכים ִמַּׁשאר ָהֻאּמֹות ִיְתַחְּב'', ִעָּמם ְוכּו

ְמִדיָנה ֵיׁש ָרחֹוק ִמָּבֶבל , "ְּבָבְצָרה' ִּכי ֶזַבח ַלה". ֱאדֹום ְלָעְזָרם

, ְוִהיא ֵּבין ְּגבּול ֲאׁשּור ּוָפַרס ּוֵבין ְּגבּול ֶאֶרץ ֱאדֹום, ְׁשָמּה ָּבְצָרה

ּוָברּוְך ַהּיֹוֵדַע . ְוִהיא ַהּיֹום ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ַהִּיְׁשָמֵעאִלים, הּוְרמּוז

אּוַלי ִיְהֶיה ֶּדֶרְך ָׁשם ַהִּמְלָחָמה ְּבַאֲחִרית , ִמָּתָתם ֶׁשל ְּדָבִריםֲא

ין  ֵא,סַרָפר ּוּוׁשם ֲאדֹו ֱאלבּוְגיא ִּבז ִהמּוְרהּוב ֶׁשֵתֹוּכה ֶּׁש ַמ."ַהָּיִמים

 סַרָפר ּוּוׁשֲאם ַודֹוֱא ֶלׁשֵּיא ֶׁשָּל ֶא,לבּוְּגל ַה ַעתֶבֶׁשֹוּיא ֶׁשָקְוה ַּדָנָּוַּכַה

ר ֶנְפב ֶּגקֲֹעַי' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ֹוים ּבִׁשְּמַּתְׁשִמה ּוֶּזם ַהקֹוָּמן ַּבָיְנִע

, רֵעֹות ּבֶפֶז ְלְךֵפָהר ֵיזֹוֵאל ָהָּכע ֶׁשַמְׁשב ַמתּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהא ֶׁש"שליט

ן ֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. תֶפֶזא ְּכהּוט ֶׁשְפֶנא ְּבֵלָּמה ֶׁשר ֶזזֹוֵאד ְלאֹים ְמִאְתַמּו

ִקְרבּו גֹוִים ִלְׁשמַֹע ּוְלֻאִּמים ַהְקִׁשיבּו " )פרק לד' ישעי(ים ִקסּוְּפַה

 ַעל ָּכל 'להִּכי ֶקֶצף : ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ ּוְמלָֹאּה ֵּתֵבל ְוָכל ֶצֱאָצֶאיָה

ְוַחְלֵליֶהם : ַהּגֹוִים ְוֵחָמה ַעל ָּכל ְצָבָאם ֶהֱחִריָמם ְנָתָנם ַלָּטַבח

ְוָנַמּקּו ָּכל : ֶהם ַיֲעֶלה ָבְאָׁשם ְוָנַמּסּו ָהִרים ִמָּדָמםֻיְׁשָלכּו ּוִפְגֵרי

ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוָנגֹּלּו ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים ְוָכל ְצָבָאם ִיּבֹול ִּכְנבֹל ָעֶלה 

ִּכי ִרְּוָתה ַבָּׁשַמִים ַחְרִּבי ִהֵּנה ַעל ֱאדֹום : ִמֶּגֶפן ּוְכנֶֹבֶלת ִמְּתֵאָנה

 ָמְלָאה ָדם ֻהַּדְׁשָנה 'להֶחֶרב : ְרִמי ְלִמְׁשָּפטֵּתֵרד ְוַעל ַעם ֶח

 'להֵמֵחֶלב ִמַּדם ָּכִרים ְוַעּתּוִדים ֵמֵחֶלב ִּכְליֹות ֵאיִלים ִּכי ֶזַבח 

ְוָיְרדּו ְרֵאִמים ִעָּמם ּוָפִרים : ְּבָבְצָרה ְוֶטַבח ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

ִּכי יֹום : ָרם ֵמֵחֶלב ְיֻדָּׁשןִעם ַאִּביִרים ְוִרְּוָתה ַאְרָצם ִמָּדם ַוֲעָפ

ְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת ַוֲעָפָרּה :  ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון'הַלָנָקם 

ַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכֶּבה : ְלָגְפִרית ְוָהְיָתה ַאְרָצּה ְלֶזֶפת ּבֵֹעָרה

ח ְנָצִחים ֵאין עֵֹבר ְלעֹוָלם ַיֲעֶלה ֲעָׁשָנּה ִמּדֹור ָלדֹור ֶּתֱחָרב ְלֵנַצ

י ֵקְרִפ' ְּבינּוִצָּמא ֶׁש"יס שליטְיַּדְנֶרק ְּבָחְצִי' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ָּבּה

, םָּיל ַה ַעׁשֵחַרְתג ִיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמק ִמֶלֵחֶׁש )פרק כט(' רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרְּד

 ּוּלֵאת ָהמֹוָחְלִּמי ַהֵרֲחַאם ֶׁשא ָׁשָבמּוּו. זמּוְרי הּוֵריָצֵמד ְלאֹים ְמִאְתַמּו

 ִיְׁשָמֵעאל יִּבַר: ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְּלק ִמֶליא ֵחִבָנְו, לֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְללּוֲעַי

 ְׁשלָֹשה ִמְלָחמֹות ֶׁשל ְמהּוָמה ֲעִתיִדין ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ראֹוֵמ

ן ָּדִוד ּוִמָּׁשם ֶּב. 'כּוְוַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַאַחת ַּבָּים 

 ּוִמָּׁשם ָיבֹא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ,ִיְצַמח ְוִיְרֶאה ְּבָאְבָדן ֶׁשל ֵאּלּו ְוֵאּלּו

א "ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ִמי ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום" רַמֱאֶׁשֶּנ

ת יא ַּבִה ֶׁשןַטיְסִנַּגְפַא אֹו, ןיַרת ִאיַר ִּבןַרֱהֶטא ָּיִרְטיַמִג ְּבזמּוְרהּוֶׁש

ן ֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעם ֵמים ָׁשִאָצְמִּנים ֶׁשִרְמ אֹוׁשֵיְו. ןיַרל ִאית ֶׁשִרְּב

, הֶּזם ַהקֹוָּמַהיל ֵמִחְתַּת ֶׁשתֹוָּלֻאְגם ּוָלעֹו ָהתַרֳהָטל ת ַעֶזֶּמַר ְמןַרֱהֶט

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .םים ָׁשִעָׁשְרת ָה ֶאּוּלַכְּיֶׁשְּכ

א ָּיִרְטיַמִגְּבן "ִיו ַז"ם ָו" ֶמׁש"ו ֵר"א ָו"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבז"מּוְרהּוֶׁש

  .ְךָרבֹול ְמדֹוָּג ַהמֹוא ְׁשֵהְי

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה  .)בלק רב(ַּבּזַֹהר  ינּוִצז ָמֶמֶרת ָהַרֹון ּתַיְנִעק ְּבֶמעֹ

נֹוֵקט ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַהּזַֹהר  .ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹוד

. ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּבִרים ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹוד

ְוֵכן .  ַהּסֹודיִּפל ַהְיינּו ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת ַהְּפָׁשט ַע

ֵהם  ֶׁשְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד )פרשת נשא( 'ַעְרֵבי ַנַחל' רֶפמּוָבא ְּבֵס

 ְורֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל .ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְּכֶנֶגד ָהעֹוָלמֹות

ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא , ַלֲעלֹות ֵמעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפָׁשט

 ן"ַּבְמַרָה

 ןֵכָּתִיְו

ר ֶתֶיְבּו



מֹות ַהְּבִריָאה ְוַהְיִציָרה ֶׁשֵהם ָצִריְך ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך עֹוְל, ִּבְבִחיַנת סֹוד

ִּגיַמְטִרָּיאֹות  :)בראשית ג( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש. ִּבְבִחיַנת ְּדרּוׁש ְוֶרֶמז

ק " ָהרמןֹוׁשְלה ְוֶז .ִמָּׁשם ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ְלַמְעָלה' ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו

ְיִדיַעת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה  :)סח' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ְּבִסְפרֹו 

ְוָראֵׁשי , ְוַהְּתמּורֹות, ְוַהִּגיַמְטִרָּיאֹות,  ַהֵּצרּוִפיםיֵדְיל הּוא ַע

ְוסֹוֵפי , ְוָראֵׁשי ְּפסּוִקים, ְותֹוֵכי אֹוִתּיֹות, סֹוֵפי ֵּתבֹות, ֵּתבֹות

ים ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות רֹוִא .ְוִדּלּוג אֹוִתּיֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹות, ְּפסּוִקים

י ִּכ ,רֶפֶּת אָּיִרְטיַמִגְּב תאֹוָּיִרְטיַמִּג ןֵכְו. ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ָהֶרֶמז

ְוֵכן ְיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך . הָרֹוּתי ַהֵקְלת ֶחים ֶאִרְפֹום ּתֵה

ְּבֵׁשם  )ק כג"אגה( 'ַּתְנָיא' ַהרֶפַּכּמּוָבא ְּבֵס, ל"ּתֹוַרת ַהְּדרּוׁש ְוַאָּגדֹות ֲחַז

 ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ל"ל ֶׁשרֹב סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ְּבַאָּגדֹות ֲחַז"ָהֲאִריַז

ים ִׂשֲעַּמ ַהמֹוְּכ, ס"ַּׁשן ַּבֵהת ֶׁשדֹוָּגַה:) פקודי רנד(ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּגַה

ל ָּכ, הָרֹוּתַהה ְוָראֹול ָהז ָּכנּון ָּגֶהָּב, יבִרֵחְנַסה ְוָנר ָחר ַּבה ַּבָּבַרְּד

 ַהּסֹודד ּוּמִּלא ֶׁשֵצת יֹוירֹוִפְסס ִל"ֵּדְרַּפת ַהק ֶאֵּלַחם ְנִאְו .אָתְיַראֹוין ְּדִזָר

א  הּוׁשרּוְּדד ַהּוּמִל. הָמְכת ָחיַנִחְבִּב, ה"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת יד אֹוֶגֶנא ְּכהּו

ת ד אֹוֶגֶנא ְּכז הּוֶמֶרד ָהּוּמִל. היָנת ִּביַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הד אֹוֶגֶנְּכ

א  הּוַהְּפַׁשטד ּוּמִלְו. תירֹוִפְס' ל וֵלֹוּכד ֶׁשסֹות ְייַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ו

א ָבּוּמן ֶׁשיָוֵכְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנרֹוֲחַא' ת הד אֹוֶגֶנְּכ

ָּכל ְּגֻאָּלה הּוא  )קפא' א ע"קריאת שמע ח(ל "ָהֲאִריַז ְל'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ן ֵכְו .דֹוּסים ַלִל עֹוֹוּכְרַּדֶׁש, זֶמֶרת ָהַרתֹוה ְּבָילּו ְּתַהְּגֻאָּלהן ֵכָל, ַּבְיסֹוד

 ו"ּוַבָּוא ,ִיַׁשי ְּבֶבן ְּתלּוִיים ַחִּיים :)כט בראשית( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

 רֹוִאים .ִנּזֹוָנה ִמֶּמּנּו ְוָהָאֶרץ ,ַּבּכֹל טׁשֹוֵל ּוָבֶהם ,לֹו ִנְמָׁשִכים

. ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט הּוא ֶזה ּוְבכַֹח 'ו ָהאֹות ֶּדֶרְך ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיַע ֶׁשַהָּמִׁשיַח

ב תּוָּכ ֶׁשמֹוד ְּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהם"ֶרֶזת ֹוּיִת אֹוז"ֶמֶרן ֵכְו

א ָּיִרְטיַמִגכ ְּב"עה םֶרֶז ןֵכְו ".םָתָמְרים ִזִסת סּוַמְרִזְו" )כ, יחזקאל כג(

ִּכְדֵבַאְרנּו ים ִרָבח ֵא"רמל ָהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוד ּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ְּד,ח"רמ

ת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבׁש"ָחָנת ֹוּיִתאֹון ָהֵכָלְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ְּבַמֲאַמר 

  .דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ַהָלְרת ָעיַנִחְב ִּבא הּוׁשָחָּני ַהִּכ, ם"ֶר ֶזאֹוז "ֶמֶר

 ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם 'הַוֵּיֶלְך " )לג, בראשית יח(

ְוַאְבָרָהם ָׁשב "י "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ומֹקְֹמְוַאְבָרָהם ָׁשב ִל

 , ְוַהַּקֵּטגֹור ְמַקְטֵרג,רִנְסַּתֵּלק ַהַּדָּין ִנְסַּתֵּלק ַהַּסֵּנגֹו. "ִלְמקֹומֹו

ק סּוָפה ְּדֶאְרִנ. "ַהַּמְלָאִכים ְסדֹוָמּה ְלַהְׁשִחית' ַוָּיבֹאּו ב"ּוְלִפיָכְך 

א ד לֶֹסֶחת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמם ַהָהָרְבַאה ֶׁשָּלֻאְּגן ַהַמל ְזז ַעֵּמַרה ְמֶז

 יַעִּגִהְו, םָלעֹוים ָּבִעָׁשְרָהם ְודֹל ְסת ֶׁשנּוָעְרֻּפת ַהב ֶאֵּכַער ְלֵתל יֹוכֹוָי

ת ַמְׁשת ִנם ֶאדְֹּסיא ִמִצהֹוְלים ּוִעָׁשְרת ָהת ֶאֹוּלַכְל, לדֹוָּגין ַהִּדם ַהיֹו

 ".ומֹקְֹמְוַאְבָרָהם ָׁשב ִל"ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁשְךֶלֶּמד ַהִוָּד

 .ב"תשע ינּוְיַה, יתִמָרֲא ַּבתַעְבִׁשא  הּו"בָׁש"ְו, ב"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא 

. "ְסדֹוָמּה ְלַהְׁשִחית"א ֶׁש"ר שליטצּו, ש, י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

' יםִּים ַחִיר ַמֵאְּב'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .יַחִׁשת ָמיַאן ִּבַמְזְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַּכֲאֶׁשר ָהָיה סֹוף ְּדָברֹו ְלַאְבָרָהם " ומֹקְֹמְוַאְבָרָהם ָׁשב ִל" )וירא(

 ּוְכֶׁשּלֹא ָמָצא ַעל ָּכל ָּפִנים ,ר ִאם ִיְמָצא ֲעָׂשָרה לֹא ַיְׁשִחיתלֹוַמ

, ִהִּציל ַהַּצִּדיִקים הּוא לֹוט ְוִאְׁשּתֹו ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים ְּבתֹוְך ָהִעיר

ְוַהּכֹל ְּבגֶֹדל , ּוַמה ַּגם ֶׁשִּבְזכּותֹו ִניצֹול ַּגם ִעיר ַאַחת ִהיא צַֹער

 ֶׁשַאְבָרָהם ָׁשב "ומֹקְֹמְוַאְבָרָהם ָׁשב ִל"ַעל ֵּכן ְו, ַחְסּדֹו ְוטּובֹו

ִלְמקֹום ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ִלְראֹות ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְלהֹוִסיף ֵמֲאֶׁשר 

ַהָּגדֹול ' ָעָׂשה ַעד ַעָּתה ְּבָכל ַהְּיכֶֹלת ִּכי ָרָאה ֶאת ַמֲעֵׂשה ה

 )פורים(' המֹלֹת ְׁשֶרֶאְפִּת'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. " ְּברֹב ֲחָסָדיוָראְוַהּנֹו

. "ומֹקְֹמַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִל' ַוֵּיֶלְך ד"

ְוַאְבָרָהם ָׁשב ". ה" רֹוֵמז ִלְסִפיַרת ַמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ַּכָּל"ִּכָּלה"

  .ִּנְסָּתרר עֹוַלם ַה" ֶּכֶתתַנ ֶׁשָעָלה ְּבַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה ְּבִחי"ומֹקְֹמִל

ְוֶטַבח ָּגדֹול "ְּבֶרְכָיה ' ָאַמר ר )פסיקתא רבתי טו( ׁשָרְדִּמַּב

ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל " ,"ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

 ִהיא ְודּוְכֵסיּה ַוֲאַפְרּכּוֵסיּה ,"'ַּבָּמִים ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש ְוגֹו

 ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן .'ְך ְוגֹוִי ְוִעְזבֹוַנְוִאיְסְטִרִטיֵליּה הֹוֵנְך

 ַמה , ָלבֹאֶלָעִתידְלִפי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲאַכְלֶּתם אֹותֹו ְּבִחָּפזֹון ֲאָבל 

ִּכי לֹא ְּבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ִּכי הֵֹלְך "ְּכִתיב 

ב ַּצַּמים ֶׁשִא רֹו) יב,ישעיה נב( ".ֵהי ִיְׂשָרֵאלּוְמַאִּסְפֶכם ֱאלֹ' הם ֶכִלְפֵני

 ,"ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל"א ָרְקִנ, תֹוק אֹוחְֹדר ִלסּוָא ֶׁשָהַאֲחרֹוןת לּוָּגַה

ְצִלי "א ָרְקה ִנָּלֻאְּגב ַהַּצַמּו. תנֹוָכא מּון לִֹיַדה ֲעָּלֻאְּגת ַהעֹוָּפְׁשַהֶׁש

ָנא ּוָבֵׁשל " )ט, שמות יב( בתּוָּכן ַהֵכְו. הָּדֻעְסן ִלָכל מּוּכַֹה ֶׁש,"ֵאׁש

  ..ב" תשעאָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע "ְמֻבָּׁשל

 ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה ֶׁשֶּנֱאַמר 'ׁשֹור' )ו, ר עה"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ר  ֶזה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמ'ֲחמֹור' ,"ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו"

ׁשֹור  )א"וישלח תרפ(', לֵאמּוְּׁשם ִמֵּׁש'ר ַהֵאָבְמ ּו".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור"

  ַוֲחמֹור ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד,ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף

ר ּוּבד ִחה סֹו ֶזַוֲחמֹורר ֹוּׁשים ֶׁשִארֹו. ֲחמֹורַהֶׁשֶּנֱאַמר ָעִני ְורֵֹכב ַעל 

ל ֵלֹוּכַהת ְובֹוֵּתַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחר ַוֹוׁשן ֵכְו, ְּמִׁשיִחיןַהי ֵנְׁש

ד סֹוְי, ַהְּמִׁשיִחיןי ֵנר ְׁשּוּבד ִחיא סֹו ִהה זֹוָנָׁש ְּד.ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגְּב

ל ר ֶׁשָּפְסִּמא ַההּו ֶׁש277ר ָּפְסִמ ְלְךֵּפַהְת ִמ772ר ָּפְסִּמן ַהֵכְו. תכּוְלַמּו

תיקונים ( ַּבּזַֹהרא ָבּוּמַּכ, תכּוְלַמד ּוסֹור ְיּוּבים ִחִלְּמַסְּמ ֶׁשעַרֶז  אֹורֶזֵע

ְלַאַחר ַהִּזּוּוג ְּכֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּזַרע ,  ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְקֵראת ֵעֶזר:)קכט

' עייש( לר ֶׁשָּפְסִּמם ַהא ַּגהּו ְו.ֵעֶזר ֶנְהָּפְך ִלְהיֹות ֶאְצָלּה ֶּזַרעְוַה, ֵמַהַּבַעל

 ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו הֵּבְרַםְל" )ו, ט

 ינּוִצָמּו ".ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

ן ֵכְו .תכּוְלַּמה ַלָעָּפְׁשַהל ַהז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפ ֶׁש.)תיקונים יט(ר ַהּזַֹּב

  .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב ".ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת" )כא, ב' ירמי(ב תּוָּכַה

ר ָּפְסִּמַהֶׁשא "ז שליט"רמיף ָהִסה הֹוָנה ָׁשָאל ֵמ ֶׁשיְךִלֲהַּתַה

ַעל , ֵמָאה ַאָּמהָהָיה ֶׁש ,ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש לד ֶׁשֹוּסא ַה הּוהָאֵמ

ספות ובתו, ו, מידות ד( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה , ֵמָאה ַאָּמהְּבגַֹבּה, ֵמָאה ַאָּמה

ה ֶאְרִנְו. תכֹוָר ְּבֵמָאהּו, יםִנָדֲאֵמָאה ל ד ֶׁשֹוּסם ַהה ַּגֶזְו. )ט שם"יו

ַרִּבי , " ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּותְךָואֹוֵל" .)סנהדרין ק( אָרָמְּגי ַהל ִּפר ַעֵאָבְל

ה ָּלֻאְּגד ַהֹוּסֶׁשרֹוִאים . ֶגד ֵהיָכל ּוְכָתָליוְיהּוָדה אֹוֵמר ֵמָאה ַאָּמה ְּכֶנ

 ְּכֶנֶגד ֵהיָכל .ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ל ֶׁשֵּמָאה ַאָּמהל ַהד ֶׁש סֹותֹואֹוא ְּבהּו

 ַאָּבהּו ְּבאֹוָתּה יִּבַרר ַמָא )ו, ר יב"ב( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ּוְכָתָליו

 בתּוָּכ

 ינּוִצָמ

 ינּוִצָמ

 ןַיְנִעְבּו



. ם ָהִראׁשֹון ְוַנֲעֵׂשית ֶׁשל ֵמָאה ַאָּמהַהָּׁשָעה ָּגְרָעה קֹוָמתֹו ֶׁשל ָאָד

ַּכֲאֶׁשר ָחָטא ָהָאָדם ִמֲעטֹו  )לה,  דברים ד'גור אריה'(ל "ַהמהרר ֵאָבְמּו

 ֶׁשִּמֵעט ִמֶּמּנּו בַּגל ַעף ְוָרָצה לֹוַמר ַא, ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ֵמָאה ַאָּמה

ק ֶׁשִּמֵעט אֹותֹו ַר, לֹא ָּבֵטל ְלַגְמֵרי, ַהֶּצֶלם ָהֱאלִֹקי ֶׁשָראּוי לֹו

 ָאַמר ֶׁשֶהֱעִמידֹו ַעל ֵמָאה ַאָּמה ְךְלִפיָכ, ְוִנְׁשַאר ִעְנָין ֱאלִֹהי ָמה

ִּכי ַהֵּמָאה , ִּכי ֵמָאה ַאָּמה ֵיׁש לֹו ְסֻגָּלה ֶׁשֵאין ְּבָכל ַהִּמְסָּפִרים

רֹוִאים . ְסכּום ִמְסָּפר ֶׁשהּוא ֵמָאה ְולֹא ִּתְמָצא ּבֹו ֵחֶלק ְּכָלל

ִעְנָין ְמַסֵּמל , ּגַֹבּה ֶׁשל ֵמָאה ַאָּמה ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ַהֵחְטאֶׁשַה

ְׁשִכיָנה  .)קרח קעט(ַּבּזַֹהר  ינּוִצה ָמָּמה ַאָאל ֵמד ֶׁשֹוּסת ַהֶאְו. ֱאלִֹהי

,  ְלַיֵחד ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואְךֶעְליֹוָנה ְוַתְחּתֹוָנה ִּבְׁשֵּתיֶהן ָצִרי

ה "ַאָּמ, "ֵמָאה ָבַאָּמה", ל ְׁשֵניֶהם ִמָּדה ֶׁשל ְׁשֵניֶהםַאָּמה ֶׁש

ַהּזַֹהר ְמַרֵּמז . ם" אֹוִתּיֹות ָהֵאְךְוִהיא ְּבִהּפּו, ה"ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ֵמָא

ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ֵׁשם , ם"ה ֵמָאה ָהֵא"ַאָּמֶׁשאֹוִתּיֹות 

א ַהְיסֹוד י ִהַאָּמהְּד. י"ְׁשִכיָנה ַּתְחּתֹוָנה ֵׁשם ֲאדָֹנּו, ה"ה ְוֵׁשם ֲהָוָי"ֶאְהֶי

ּוְכֶׁשהּוא . י"ה ַלֵּׁשם ֲאדָֹנ"ה ְוֵׁשם ֲהָוָי"ה ַלֵּׁשם ֲהָוָי"ֶׁשְּמַחֵּבר ֵׁשם ֶאְהֶי

ּוְכֶׁשהּוא יֹוֵרד ְלַמָּטה ַלַּמְלכּות הּוא , ַאָּמהִּבְבִחיַנת ְיסֹוד הּוא ִנְקָרא 

ְוֶעֶׂשר ָּכפּול ֶעֶׂשר , ַּמְלכּות ֶׁשְּלַמָּטה ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶעֶׂשר ְּדַהֵמָאהִנְקָרא 

ת "רה "ָאֵמא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו.ֵהם ֵמָאה

א ָּמִא ֶׁש:)תרומה קכז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ָהֵאם ְוֵכן ְּבִחיַנת .לַעּפַֹהל ֶא ַחּכַֹהֵמ

ה ָאם ֵמד ֵהַחַיְּבה ֶׁשָמתּוְס' ם ְוְך"ֶמת ָסֹוּיִת אֹוְךֶרה ֶּדיָעִּפְׁשַמה ָאָּלִע

' הזמירות ע(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע. ּוּלת ֵאֹוּיִתן אֹוֲיְנִמת ְּכעֹוָּפְׁשַה

ְּדַאָּמה ִהיא ַהְיסֹוד , ה"ה ֲהָוָי"ֶאְהֶי תמֹו ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיאַאָּמה ֶׁש)קמז

ה "ֲהָוָי תמֹוֵׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיאֵמָאה ַאָּמהְוֵכן . ַחֵּבר ְׁשֵני ֵׁשמֹות ֵאּלּוֶׁשְּמ

  .י הּוא ִּבְבִחיַנת ִחּבּור ַאָּמה ּוֵמָאה"ה ֲאדָֹנ"ְּדִחּבּור ֵׁשמֹות ֲהָוָי, י"ֲאדָֹנ
 יַחִׁשָמר ּוּבל ִחץ ֶׁשֵּקן ַהַמל ְזיא ַעִבָּנת ַהיֹוְהה ִלָכאל ָזֵּיִנן ָּדֵכָלְּד

 ְּדָדִנֵּיאל ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה .דִון ָּד ֶּביַחִׁשם ָמף ִעֵסן יֹוֶּב

 'ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ּמּוָבא ְּבַּכ ,יןיִחִׁשְּמי ַהֵנת ְׁשת ֶאֶרֶּבַחְּמֶׁשֶׁשַּבְיסֹוד 

' ַלדַהַּמְׁשִּפיַע , ִאיָלן ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. 'ִאיָלן ד אֹוִתּיֹות ָּדִנֵּיאלֶׁש

ָּכל  ֶׁשָּדִנֵּיאל )שםמגילה ( אָרְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. ַהַּמְלכּותת ֶאַהְמַסֶּמֶלת 

 )ד, ד יג"במדב( ׁשָרְדִּמַּבְוֵכן ָמִצינּו  .ִּדְבֵרי ַהַּמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיו

ַיִּציל ַאְרֵיה ָיבֹא ַאְרֵיה ְו, ַהַּמְלכּותת ֶאַהְמַסֵּמל ה ֵיְרַאל ְלָׁשְמִנֶׁשָּדִנֵּיאל 

 אֹוִתּיֹות הּוא ָּדִנֵּיאלֶׁש ָׁשם 'ַהְּפִליָאה ֵסֶפר'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ִמִּפי ַאְרֵיה

 .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל י"ֲאדָֹנ ַלֵּׁשם ַהֶּׁשַפע תֶא ַמְׁשִּפיַע ְּדָדִנֵּיאל .ַלֲאדָֹני

 )יז ,ט דניאל( ָּכתּוב ,ַהִּמְקָּדׁש יתֵּב ֶאת ֶׁשִּיְבֶנה 'ַלה ִהְתַּפֵּלל ְּכֶׁשָּדִנֵּיאל ְוֵכן

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו."י"ֲאדָֹנ ְלַמַען ַהָּׁשֵמם ָךִמְקָּדְׁש ַעל ָךָּפֶני ְוָהֵאר"

ָּדִנֵּיאל ָרָאה  )תנחומא בראשית ה( .ׁשָּדְקִּמית ַהֵבאל ְלֵּיִנין ָּדד ֵּבָחֻיר ְמֶׁשֶק

 ְוָחַזר ְוָרָאהּו ָּבנּוי ְּבִבְנַין ַּבִית ,ָחֵרב ְוָרָאהּו ,ִּבְנַין ַּבִית ִראׁשֹון

ת ן ֶאֵּקַתה ְמָיאל ָהֵּיִנָּד )ה, ד( 'ןָתי ָנִּבָאבֹות ְּדַר'ִצינּו ְּבָמ ןֵכְו .ֵׁשִני

אל ֵּיִנָּדים ֶׁשִארֹוְו. לֵּלַּפְתִמי ּוִנָעה ֶלָטרּון ְּפֵתנֹו ְוּהָחְמַׂשְמה ּוָּלַּכַה

ְוֵכן ָּדִנֵּיאל ִנְקָרא  .ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמְלכּות יִנָעֶל ְוהָּלַּכ ַליַעִּפְׁשה ַמָיָה

  . ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותֶאֶבן ְּבִגיַמְטִרָּיא ִכְלָאב ְו,ִּכְלָאבְּבֵׁשם 

 ַהֵּסֶפר ַוֲחתֹם ַהְּדָבִרים ְסתֹם ָדִנֵּיאל ְוַאָּתה" )ד ,יב דניאל(

 יםִארֹוְו ".ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו ֵקץ ֵעת ַעד

 רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ."ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו" ץֵּקַה ןַמְזִּבֶׁש

 ִרְמֵזי ְלָהִבין ּכֹל ֵעיֵני ֻיְפְקחּו ָאז ָהֵעת ְּבבֹא םָׁש 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה

 יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה םִע "ַהְּדָבִרים ְסתֹם" ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְזַמן

 ַרִּבי לֹון ָאַמר .)קיח וירא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְוַכד ,ְלָעְלָמא ָּכְך ָּכל ְּדִיְתַּגֵלי ְּבָדא ה"ְּדקב ֵרעּוָתא ֵלית ,ִׁשְמעֹון

 ָחאְלַאְׁשְּכ ְזִמיִנין ְּדָעְלָמא ַרְבֵיי ֲאִפּלּו ,ְמִׁשיָחא ְליֹוֵמי ְקִריב ְיֵהא

 ִזְמָנא ּוְבַההּוא ,ְׁשָּבִניןּוְוח ִקִּצין ֵּביּה ּוְלִמְנָּדע ,ְּדָחְכָמָתא ְטִמיִרין

 ּוּלִפֲא ,םָּלֻּכ תֹואֹו עּוְדַי ץֵּקַה ןַמְזִל ברֹוָּקֶׁש ינּוְיַה .ְלכָֹּלא ִאְתַּגְלָיא

 ַמֲאִמין אּוְכֶׁשהּו )קפו( ן"ָרֲהמֹו יֵטּוּקִלְּב אָבמּו ןֵכְו .יםִּנַטְק יםִדָלְי

 ִּדּבּור ָּכל ַעל ,ַהַּצִּדיק ִּדְבֵרי ַעל ְוִלּבֹו ֵעיָניו ְונֹוֵתן ְּבַהַּצִּדיק

 ֲאַזי ְמֻכֶּוֶנת ּוְבַכָּוָנה ,ָוֶצֶדק ֱאֶמת ְּדָבָריו ֶׁשָּכל ַמֲאִמין ִּכי ,ְוִדּבּור

 ֵּכלִמְסַּת הּוא ,אֹותֹו ֶּׁשֶּיֱאַרע ַמה ָּכל ,ְלֵביתֹו ְּכֶׁשָּבא ,ָּכְך ַאַחר

 ַהַּצִּדיק ְּבִדְבֵרי ְלַמְפֵרַע ּוֵמִבין ,לֹו ֶׁשֶּיֱאַרע ָּדָבר ָּכל ַעל ֵהיֵטב

 לֹו ֶׁשָרַמז ַהַּצִּדיק ַּכָּוַנת ָהְיָתה ֶׁשֶּזה ,ֶאְצלֹו ִּבְהיֹותֹו ִעּמֹו ֶׁשִּדֵּבר

 ןֵכְו .לֹו ןֶׁשִּיְזַּדֵּמ ְוָדָבר ָּדָבר ָּכל ְוֵכן ,ִעּמֹו ֶׁשִּדֵּבר ְּדָבִרים ְּבתֹוְך

 ָהְיָתה ַהְּנבּוָאה ַהָּנִביא ֶׁשָאַמר ֶׁשְּבֵעת ַהְּנִביִאים ֵאֶצל ָמִצינּו

 ְוַאַחר ,ְמַרֵּמז ָמה ַעל ְּבֵפרּוׁש ְנבּוָאתֹו ְמִביִנים ָהיּו ְולא ,ְּבֶרֶמז

 ְבֵריִּד ֶׁשִּנְתַקֵּים ְלַמְפֵרַע יֹוְדִעין ָהיּו ,ַהָּנִביא ִּדְבֵרי ְּכֶׁשִּנְתַקֵּים ָּכְך

 ַהָּנִביא ִּדְבֵרי ְוֵהִבינּו ,ִמּקֶדם ֶזה ַעל ְוָרַמז ֶׁשִהְתַנֵּבא ַהָּנִביא

 ַעל ֶׁשְּמַרֵּמז ְּבָדִנֵּיאל ֶׁשָּמִצינּו ּוְכמֹו ,ֶזה ַעל ֶׁשִהְתַּכֵּון ,ְלַמְפֵרַע

 ָׁשם ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ְסתּוִמים ַהְּדָבִרים ְוַעָּתה ,ַהְּגֻאָּלה ֵקץ סֹוף

 ְמֻרָּמז ֵאיְך ַעָּתה יֹוֵדַע ָאָדם ֵאין ִּכי ",ַוֲחתֹם ַהְּדָבִרים םְסתֹ"

 ְּכֶׁשְּיֻקַּים ַהֵּׁשם ִיְרֶצה ִאם ֶלָעִתיד ֲאָבל ,ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ָׁשם

 ְלַמְפֵרַע ֵיְדעּו ֲאַזי ,ְמִׁשיֵחנּו ְוָיבֹוא ָהֱאֶמת ֵקץ ְוַיִּגיַע ַהְּדָבִרים

 גְרֶּב רָכׂשָּׂשִי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ַהֵּקץ ְזַמן וִּבְדָבָרי ֶׁשְּמֻרָּמז ֵאיְך

 יםִּלִּמַה םִע ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ָׁשם ְמֻרָּמז ןָמְחַנ יִּבַר לֶׁש נֹוֹוׁשְּלֶׁש א"שליט

 םִע "ַהְּדָבִרים ְסתֹם"ֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְכּו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 רצּו .ש .י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע אְּבִגיַמְטִרָּי יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה

  .ב"תשע 'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא "םַרִּבי ְיׁשְֹטטּו ֵקץ"ֶׁש א"שליט

 אָּיִרְטיַמִגְּב ֲאֵליֶכם ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו" )ז ,ג מלאכי( בתּוָּכַה

 א"שליט ןַמְרֶּביְלִז קָחְצִי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע'ה

 ַהְּדָבִרים ּכֹל ּוְמָצאּוָך ְלָך ַּבַּצר" )ל ,ד דברים( קסּוָּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשעֶׁש

". ְּבקֹלֹו ְוָׁשַמְעָּת ֱאלֶֹהיָך ְיהָֹוה דַע ַׁשְבָּתְו ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ָהֵאֶּלה

ם ִעה ָבֲהַאה ֵמָבּוׁשְּתא ֶׁש"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .ב"תשע' הַמְטִרָּיא ְּבִגיל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹוָה
  
  
  
  

 ִנְרֶאה

 בתּוָּכ

 ןֵכְו



  מכתב
  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ב"ז בשבט תשע"ט                                                                                                         ' וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 
  .נא לפרסם את המכתב לזכותו .י"ש מן השמים בתושח"ישלח לו רפו' א ה" שליט אלישיבש"מרן הגריאני שולח לכם טבלה שמצאתי על 

ח קנינים שהתורה "ח אותיות כנגד מ" והדילוג הוא מ,הארוןקרשי המשכן ו בפרשת  בדילוג יחיד בתורהים מופיעב"ב אלישי"המילים הר
כמו הארון  תוכו כברו  להיותתלמיד חכם צריךשלומדים מהם  ל"הפסוקים הם בדיוק בפסוקים שחז .ח קרשי המשכן"וכנגד מ. נקנית בהם

  . וכמו כן אמות שבורות לרמז על תלמיד חכם שיסתפק במועט ,בחוץמזהב טהור בפנים והוא ש

 
ף  הוא יסוד בבחינת יוסשלוםוכן , יוסףש ששמו "ובודאי מרן הגרי, המקובלים שכל מנהיגי הדור האחרון הם משורש משיח בן יוסףאמרו 
על משיח בן יוסף  אותיות המרמז שש הוא בח"משיהדילוג  .ת"ם אמ" שלוק" הצדיח"תיבות משי, בנוסף רואים בטבלה .כידוע

ושה מיה חלום בן שוסף יוכן  .חשימ מרמז על האות הראשונה והאחרונה של ח"מ במספר הרב אלישיב הדילוג. ששייך למספר שש
 ויגאל ישיב,  המסמל את החסד שגואלאלששם , מרמז על הגאולה אלישיב וכן .משיח עם האותיות בגימטריאאלישיב ו. ח"משית "ר

וכן  ".ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[ת הכתוב "ור. יבאשום יכל בו לחכה את " רב"אלישוכן . א"את ישראל בב
' לשם'וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל ה.  הוא זמן של גאולהניסן' א וכן יום הולדתו ".מֹוֵעד אָב ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת" .חנןמקום מגוריו ברחוב 

ח "משית "ושה רמיה חברהם אן בלום שוסף יא ש"דוד כץ שליט' ג ר"והוסיף הרה .עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח
והוסיף .  עם האותיותנחמיה בן חושיאל, שמו של משיח בן יוסףבגימטריא יוסף שלום א ש" שליט'ש' ח' מ' ג ר"והוסיף הרה .א"ב

וזה גם  ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו"  המרמז על הקץ בגימטריא הכתוביוסף שלום בן חיה מושהא ש"צור שליט, ש, י' ג ר"הרה
  .]א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיעהמספר של 

וכן  ".ֵקץ ָׁשם ַלחֶׁשְך" ]ג, איוב כח[ עם המילים בגימטריא הכתוב יוסף שלום אלישיבא שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"יף הרהוהוס 
מצע את "רש "איוכן . נקרא איששהיסוד ] רכח' בלק ע[ל "ת מהאריז"כמובא בלק,  המסמל את יוסףש"אית "לישיב ראלום שוסף ירבנו 

שהוא , "וקם שבט מישראל" :ל שם לראות עוד רמזים" האריזדבריונביא את  ".איש צדיק"כתוב ן  וכ.סודמאל הנכללים בישמין י
 בנבואת בלעם שמדבר על פסוקל מפרש את ה"שהאריזואים ור .כי יסוד זעיר אנפין נקרא איש, ושבט גימטריא איש, היסוד

 'אור החיים'וכן נביא מה, היסוד המסמל את ש"איימטריא  שהוא בג"שבט"שהקימה תהיה דרך בחינת  ."וקם שבט מישראל"הגאולה 
 מרמז על החודש הנוכחי "שבט"וכן  .לישיבאלום שוסף ית של " רש"איבארנו שו. משיח בן יוסף הוא "שבטוקם " שעל הפסוק הזה

המסמלת את ' וצר באות צוכפי שמובא בספר יצירה שחודש שבט נ. שהוא יסוד, טֶבֵׁש  מלשוןטָבְׁש שנקרא .שבטחודש ,  חלההרבשבו 
כנגד גאולת אחישנה שהיא : 'אור החיים' ה ונביא חלק מדברי.ם הם בחודש שבט"מדוע שובבי' פרי צדיק'וכפי שמאריך ה, היסוד

פירוש שיקום שבט אחד , "וקם שבט מישראל" ראמ, וכנגד גאולת בעתה, "דרך כוכב"אמר , באמצעות זכות ישראל
, על משיח בן דוד הרמוז בכוכב כנזכר, "דרך כוכב מיעקב" עוד רמז במאמר . טבעמישראל כדרך הקמים בעולם דרך

   .ירמוז על משיח בן אפרים, "וקם שבט מישראל"ואומרו 
. כל זה נכתב במטרה לחזק את התפילות לרפואתו של רבנו יוסף שלום בן חיה מושה שהרי על משיח בן יוסף נצטווינו להרבות בתפילה

  .תפלה בברכת בונה ירושליםומכוונים עליו בכל 
 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
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