
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                מתוך סדרת הספריםדף 
  

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

  ןָּתְׁשִּפי ַהֵטחּור ְוֶמֶּצי ַהֵטחּו

ִמָּׁשְרֵׁשי ַהִּמְצָוה  )סב( 'ִחּנּוְך' ִּכְלַאִים ּכֹוֵתב ַהְלִאּסּור

ְוגֹוֵרם ַּכָּמה , ֶׁשָּידּוַע ִּכי ִעְנַין ַהִּכּׁשּוף ָּדָבר ַרע ַעד ְמאֹד

 הּוא ָׂשם ְךֶׁשַהֵּׁשם ָּברּו, ְוִעְנַין ַהִּכּׁשּוף הּוא, ְּתָקלֹות ִלְבֵני ָאָדם

ר ְוָדָבר ִמִּדְבֵרי ָהעֹוָלם ֶטַבע ִלְפעֹל ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ְלָכל ָּדָב

ְוַעל ָּכל , טֹוָבה ִויָׁשָרה ְלטֹוַבת ְּבֵני ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבָרא, ְּפֻעָּלתֹו

ְּכמֹו , ְלַהְכִריחֹו ַעל ַמֲעֵׂשהּו, ֶאָחד ְוֶאָחד ִהְמִׁשיל ּכַֹח ִמְלַמְעָלה

ן לֹו ַמָּזל ִמְלַמְעָלה ֶׁשֵאי,  ֵעֶׂשב ִמְּלַמָּטהָךֵאין ְל, ל"ֶׁשָאְמרּו ז

ּוִבְמֶלאֶכת ַהַּתֲערֶֹבת ֵיׁש ָּבּה ְצָדִדין ֶׁשּלֹא . ֶׁשאֹוֵמר לֹו ְּגַדל

הּוְרׁשּו ְּבֵני ָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ִּכי יֹוֵדַע ֱאלִֹהים ֶׁשּסֹוף 

ֵאר ִנְרֶאה ְלָב. ַהַּמֲעֶׂשה ַהּיֹוֵצא ִלְבֵני ָאָדם ְּבאֹוָתן ְצָדִדין ַרע ָלֶהן

ְּדחּוֵטי ַהֶּצֶמר , ְּדָלֵכן ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ִלְלּבׁש ֶּבֶגד ֶׁשל ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים

 ֶׁשַהְּׁשִכיָנה :)אמור לח(ת "ַּכּמּוָבא ְּבלק,  ַהְּקֻדָּׁשהדַצְמַסְּמִלים ֶאת 

 ֱהיֹות ֶׁשַהֶּכֶבׂש ֶׁשְּׁשמֹו ָרֵחל ְמַסֵּמל ֶאת ,ָרֵחלַהְּקדֹוָׁשה ִנְקֵראת 

ְוֵכן קֹולֹו ְמעֹוֵרר . ְּדֵיׁש לֹו ַהְכָנָעה יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּבֵהמֹות, ִכיָנהַהְּׁש

ּוְכָרֵחל ִלְפֵני " בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ.  ֵמָעָליוַהֶּצֶמרּוַמִּניַח ִלְגזֹז , ַרֲחִמים

.  ַהִּסְטָרא ַאֲחָראדַצְוחּוֵטי ַהִּפְׁשָּתן ְמַסְּמִלים ֶאת . "גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה

ַקִין ֵהִביא ָקְרַּבן ִּפְׁשִּתים ֵמאֹותֹו ַצד  .)תיקונים קיח(א ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָב

ַוֲעֵׂשה "ּוִמַּנִין ֶׁשִּפְׁשִּתים הּוא ִמַּצד ָהֶעְרָוה ֶׁשֶּנֱאַמר , ֶׁשל ֶעְרָוה

ּוְכֶׁשָאָדם לֹוֵבׁש ֶּבֶגד ֶׁשל . "ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה

ְּכִדְבֵרי , ים הּוא ֶנֱהֶנה ֵמַהַּׂשר ֶׁשל ַהֶּצֶמר ְוַהִּפְׁשִּתים ְלַמְעָלהֶצֶמר ּוִפְׁשִּת

ּוְמעֹוֵרר ָּבֶזה ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהְׁשִּפיַע ֲעבּורֹו , 'ִחּנּוְך'ַה

 ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִנְבָרא דַצְּד, ֶאת ַהֲהָנָאה ִמֶּבֶגד ֶזה ְוָלֵכן ֶזה ָאסּור

ּוִבְפָרט ָּכאן ֶׁשהּוא ְמַאֵחד חּוִטים , תֹואֹויֹות ְּבֵפרּוד ְוֵאין ְלַאֵחד ִלְה

 ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ֶׁשְּמַסְּמִלים ְקִלָּפה ֶׁשְּמַסְּמִלים ְקֻדָּׁשה ִעם חּוִטים

ר ֹום ׁשה ִעָדבֹוה ֲעֶׂשעֹום ְּבִיַאְלר ִּכּוּס ִאׁשֵּי ֶׁש.)כב(ת ֹוּכל ַמן ַע"ריבָה

ין ד ֵּבחּואן ִא ָּכׁשֵי ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. דַח ַיׁשֵּדְקל ֶהר ֶׁשֹוׁשין ְוִלּול חֶׁש

  א ם הּוִיַאְלר ִּכּוּסִא ֶׁש.)תיקונים קט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .הָּפִלְק ּוְקֻדָּׁשה

   .ׁשֶדּקֹת ַהים ֶאִלְּלַחְמּו, ׁשֶדקֹל ְוים חֹוִבְרָעְּמת ֶׁשָּבל ַׁשּוּלת ִחיַנִחְבִּב  

ַׁשַעְטֵנז  )'כ אות יט"ויקרא פרק תורה אור מתו(ה " ַהשלןֹוׁשְל

, ָׂשָטן ָראֵׁשי ֵּתבֹות ׁשּוַע ָטוּוי נּוז, אֹוִתּיֹות ָׂשָטן ֵעז

ֲהֵרי ִעְרּבּוב , ֶצֶמר ֶהֶבל, ִמְּפִרי ָהֵעץ ִּפְׁשָּתן, ִּפְׁשָּתן סֹוד ַקִין

ֶׁשהּוא ַהִּפְׁשָּתן ָׂשָטן ָעֵרב ּכֹחֹות ֶׁשל רֹוִאים ֶׁשַּׁשַעְטֵנז ְמ. ַהּכֹחֹות

ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְּקֻדָּׁשהַלְוֶׁשֶּזה ַהֶּצֶמר ֶׁשַּׁשָּיְך ְלֶהֶבל , ֵעזִעם , ֶׁשַּׁשָּיְך ְלַקִין

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָךִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליּוֶבֶגד  ")יט, ויקרא יט(

ְוֵכן , ַּפת נַֹגּה ִהיא ֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשְּמעָֹרב טֹוב ָוָרעִּדְקִל, ְקִלַּפת נֹוַגה

 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ִאּסּור ַׁשַעְטֵנז ְמעָֹרב טֹוב ָוָרע

ן  ֶּפםלֹא ִתְזַרע ַּכְרְמָך ִּכְלָאִי ")ט, דברים כב( ֶׁשַהָּכתּוב )ערך מנשה(

ַחְׁשַמל ' ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ְּבַמֲאַמר ה"ְמַנֶּׁשת "ס" ה ַהְמֵלָאׁשִּתְקַּד

   ֶׁשְּמַנֶּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשַּׁשָּיְך ַלְיסֹוד ְוַהָּנָחׁש אֹוֵחז 'ֵחְטא

  . ַהְּקֻדָּׁשהדַצְּבְוֵכן ִּכְלַאִים נֹוֵתן ֲאִחיָזה ַלָּנָחׁש . ּבֹו  

יִצית ֵאין ִאּסּור ִּכְלַאִים ְוֶאְפָׁשר  ִּדְבִצ.)יבמות ד(ַּבְּגָמָרא 

ְוֵכן ִּבְגֵדי , ַלֲעׂשֹות ֶאת חּוֵטי ַהִּציִצית ִמֶּצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְכֶׁשָאָדם ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבחּוִטים . ְּכֻהָּנה ָהיּו ִּכְלַאִים

ּומֹוִציא , ה הּוא ְמַקֵּדׁש ֶאת ַהחּוִטיםְלִמְצַות ִציִצית ּוִמְצַות ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנ

ְוַגם ַהֲהָנָאה ֶׁשל ַהִּפְׁשָּתן ָּבָאה ִמַּצד , אֹוָתם ֵמְרׁשּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא

ן ֵכְו. ּוְבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ַאְּדַרָּבא ֵיׁש ִעְנָין ְלַאֵחד ֶאת ַהחּוִטים. ַהְּקֻדָּׁשה

  ם ֵה, טיֹוְדן ֶהֵהל ּכֹין ֶׁשִׁשבּוה ְלָעָּבְרַא :)תיקונים עח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

  ".ּהה ָּבֶּסַכר ְּתֶׁש ֲאָךְתסּות ְּכפֹוְנע ַּכַּבְרַא"ד ֶגֶנְּכ  

 הּוא ִּכְלַאִים ֶׁשל ַהָּלׁשֹון סֹוד )יט ,יט קדושים( ַּבְחֵיי ַרֵּבנּו ןֹוׁשְל

 ִתְכָלא אלֹ" ִמְּלׁשֹון ,ַהּכֹחֹות ִּבּטּול ְּכלֹוַמר ,ְמִניָעה ִמְּלׁשֹון

 ,ִמינֹו ְּבֶׁשֵאינֹו ִמין ְוַהַּמְרִּביַע ,"ַהֶּכֶלא ֵּבית" ְוֵכן ,"ִמֶּמִּני ָךַרֲחֶמי

 ֶזה ֲהֵרי ,ִמֶּזה ֶזה יֹוְנִקים ְוֵהן ִמינֹו ְּבֶׁשֵאינֹו ִמין ֶצַמח ַהּזֹוֵרַע אֹו

 ּכַֹח אֹו ַההֹוָלָדה ּכַֹח ַהּנֹוְתִנים ָהֶעְליֹוִנים ַהּכֹחֹות ְמַעְרֵּבב

, ָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב ִמְּלַמָּטה ָךְל ֵאין ל"רז ֶׁשָּדְרׁשּו ּוְכמֹו .ַהְּצִמיָחה

 ֶנֱאַסר ְוָלֵכן ,ְּגַדל לֹו ְואֹוֵמר אֹותֹו ַמֶּכה ִמְלַמְעָלה ַמָּזל לֹו ֶׁשֵאין

 ַהִּפְׁשִּתים ִנְקָרא ְךּוְלָכ ',ְוכּו ַיַחד ְוַהִּפְׁשִּתים ַהֶּצֶמר ִחּבּור ָלנּו

 ְוֵכן .ַהֶּצֶמר ִעם ְלַחְּברֹו ֶׁשָאסּור ְיִחיִדי ְּכלֹוַמר ,ַּבד ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוןִּבְל

 ַהּכֹחֹות ְמַעְרֵּבב ִמְּלַמָּטה ֶזה ֶּבֶגד ְוַהּלֹוֵבׁש ,ַהִּפְׁשִּתים ִעם ַהֶּצֶמר

 ּכֲֹהִנים ְּבִבְגֵדי ַּגם ,ְּבִציִצית ַהִּכְלַאִים ֶּׁשֻהַּתר ּוַמה ,ָהֶעְליֹוִנים

 ְּכלּוִלין ֻּכָּלן ִמֶּזה ֶזה ַהִּמְׁשַּתִּנים ּכֹחֹות ֶׁשָּכל ְלִפי ,ֲעבֹוָדה ַעתִּבְׁש

 ְּבַטַעם

ה ְוֶז

ָמִצינּו 

 הְוֶז



 ְּבֵבית לֹוַמר ְךָצִרי ְוֵאין ,ְוַהְּתֵכֶלת ַהָּלָבן ֵּבין ,ִציִצית ְּבִמְצַות

 ְּדַרֵּבנּו ִנְרֶאה .ָׁשם ְּכלּוִלין ַהּכֹחֹות ֶׁשָּכל ֲעבֹוָדה ִּבְׁשַעת ַהִּמְקָּדׁש

 ְּדֵהם ,ִּכְלַאִים ֵאין ְּכֻהָּנה ּוִבְגֵדי ִציִצית ֶׁשְּבִמְצַות ,ְּכִדְלֵעיל ְמַרֵּמז יַּבְחֵי

 ְּבֶבֶגד ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ְּבַאְחדּות ֶׁשַהּכֹל ַהְּקֻדָּׁשה ִמַּצד ַהּכֹחֹות ָּכל ּכֹוְלִלים

 ר"ֶצֶמ ְוֵכן .ְמֻאָחִדים ֶׁשֵאיָנם ַהּכֹחֹות תֶא ְלַאֵחד ּגֹוֵרם ַהּלֹוְבׁשֹו ,ְסָתם

 ר"ֶצֶמ ְוֵכן .אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג ,ָחקְצִי םָהָרַאְב ַּבִּמִּלים ְמֻרָּמז

 בראשית( ְלִמְצַרִים ַיֲעקֹב ִעם ֶׁשָּיְרָדה ַהְּׁשִכיָנה ַעל ַהְמַדֵּבר ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז

 רֶמֶצ ןֵכְו .אֹוִתּיֹות 'ג ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "ַרְיָמהְצִמ ָךְּמִע דֵרֵא ָאנִֹכי" )ד ,מו

   יןִרִע יםִאָרְקִּנֶׁש ַהְּקֻדָּׁשה ַמְלֲאֵכי תֶא יםִלְּמַסְמַה יןִרִע ְּבִגיַמְטִרָּיא

  .יןיִׁשִּדַק  

ְּכמֹו ֶׁשְּׂשַער ֵריָׁשא  )קצג' קדושים ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

ְוֶזהּו ,  ְלָבִניםןֵּכם  ַּגַּכֲעַמר ָנִקי ֵּכן ַׂשֲערֹות ְיסֹוד ֶׁשּלֹו

. ֶצֶמר ְּכָבִׂשים ַהָּלָבן ּוִמֶּזה ַהֶּצֶמר ִהְקִריב ֶהֶבל ֶאת ָקְרָּבנֹו

 ֶׁשל רֶמֶּצן ַהְוֵכן ָקְרַּב.  ַלְיסֹוד ִּדְקֻדָּׁשהתֹורֹוִאים ֶׁשַּׂשֲערֹות ַהֶּצֶמר ַׁשָּיכ

ַחְׁשַמל ' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו )ד, בראשית ד( "ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו"ֶהֶבל ָהָיה 

 ה"ִרְקָמְוֵכן . ַהְיסֹודת ַעָּפְׁשית ַהאִׁשֵר ֶׁשְּבכֹור ְמַסֵּמל ֶאת 'ָּדם

   )ט, דניאל ז(ַהְמַסֶּמֶלת חּוִטים ְמֻאָחִדים ּוְמֻחָּבִרים ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב 

  .ִתּיֹותאֹו' ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ג" ְסֵיּהְרא ָּכֵקר ְנַמ ַּכֲעּהּוְׂשַער ֵראֵׁש"  

 ֶאָחד ַהֵּגז ֵראִׁשית ְלִמְצַות ַהִּׁשעּור ָקְבעּו ל"ֲחַז ְּדָלֵכן

 ְּבחּוֵטי ֶׁשַּנֲעֵׂשית זֹו ְּדִמְצָוה ,)ד ,יח דברים י"ברש 'ע( ,ִמִּׁשִּׁשים

 ןְוֵכ .ִּדְקֻדָּׁשה ֵׁשׁש ַלִּמְסָּפר ַׁשֶּיֶכת ,ַהְּקֻדָּׁשהד ַצ ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים ַהֶּצֶמר

   ִמְצַות ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר )קצח 'ע שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב מּוָבא

   .ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ַׁשַּדי םֵׁשְו ,ַׁשַּדי ַלֵּׁשם ַהֵּגז ֵראִׁשית  

 אֹו ֵׁשׁש ִּבְגֵדי ִנְקָרִאים ִּפְׁשָּתן ֶׁשִּבְגֵדי )ד ,טז ויקרא( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

 ַהַּׁשָּיְך ָהֶאְמַצע ַקו ִעם ִמְתַקֵּׁשר ְּדִפְׁשָּתן .ֵׁשׁש ֶׁשִּמְסָּפרֹו ַּבד

 ֶׁשַּׁשָּיְך ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד ֶאת ְמַסֵּמל ְּדִפְׁשָּתן ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ו"ָוא ָלאֹות

 ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשֵעָׂשו )א ,לז בראשית( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֵׁשׁש ַלִּמְסָּפר

 ַהְיסֹוד תֶא לֵּמַסְמ ֶׁשֵעָׂשו 'היָלִמ לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבּו ִּפְׁשָּתִני

 ֵׁשׁש ִּבְגֵדיֶׁש )'קכ 'ע ס"תש( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ִּדְקִלָּפה

 הּוא ֶׁשָהָמן םָׁש רָמֲאַּמַּב נּוְרַאֵבּו .ָהֲאָגִגי ַהְּמָדָתא ֶּבן ָהָמן ְּבִגיַמְטִרָּיא

 אָבּוּמַּכ, דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה ָּכִתית ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּפְׁשָּתן ְוֵכן .ֵעָׂשו ִמּׁשֶֹרׁש

 ויקרא( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו אָבמּו ןֵכְו .)קיא 'ע ראה( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּמְצוֹות ַׁשַער'ְּב

 ִּפְׁשָּתן ְּדִבְגֵדי ,ִּפְׁשָּתן ְּבִבְגֵדי ֳּקָדִׁשיםַה ְלקֶֹדׁש ִנְכָנס ָּגדֹול ֶׁשּכֵֹהן )ד ,טז

   ּוִבְגֵדי ,ְיסֹוד ְּבִחיַנת ֵהם ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש ְוַהְּכרּוִבים ,ְיסֹוד ְּבִחיַנת ֵהם

   .ַלְּכרּוִבים ְלִהְתַקֵּׁשר לֹו עֹוְזִרים ִּפְׁשָּתן  

 ְּבֵני ֶאת ַמֲחִטיאֹות ָהיּו מֹוָאב ֶׁשְּבנֹות .)קו סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ּוְמבָֹאר ,ִּפְׁשָּתן ְּכֵלי ָלֶהם מֹוְכרֹות ֶׁשָהיּו יֵדְי לַע ִּבְזנּות ִיְׂשָרֵאל

 ּוֵמִביא ַהְיסֹוד ַעל ַהְׁשָּפָעה לֹו ֵיׁש ִּדְקִלָּפה ַלְיסֹוד ֶׁשַּׁשָּיְך ְּדִפְׁשָּתן ִלְדָבֵרינּו

 ָהְיָתה ַהּזֹוָנה ֶׁשָרָחב )אמרה ה"ד :קטז חיםזב( י"ְּבַרִּׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ְזנּות

 :)כו סוטה( יִמְלַׁשרּוְיַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ִּפְׁשָּתן ְּבתֹוְך ַהְמָנֲאִפים ֶאת טֹוֶמֶנת

   יֵנְיְנִעְּב תלֹוְכַרְמַה יםִׁשָנְל לֶמֵסְו לָׁשָמ ןֵה ןָּתְׁשִּפ יֵטחּו תרֹוְזֹוּׁשַה יםִׁשָּנֶׁש

  .תנּוְז  

, "ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה"ֵכן ִמְכְנֵסי ַהּכֲֹהִנים ָהיּו ִמִּפְׁשָּתן ְּדָל

ַהִּסְטָרא ת ל ֶאֵּמַסר ְמָׂשָּב ֶׁש.)בראשית נח(ר ַהּזֹ ַּבְּדמּוָבא

ִסְטָרא [אֹותֹו ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר  .)נח סה( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ,ַאֲחָרא

 .)סוטה ה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ר ָּתִדיר ָּכל ְרצֹונֹו הּוא ְּבָבָׂש,]ַאֲחָרא

 )ח, אבות ב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ָּמה"ִר, רּוָחה"ְס, ּוָׁשה"ּב, ר"ָּבָׂש

' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך'ְּבֵסֶפר א ָבן מּוֵכְו .ַמְרֵּבה ָבָׂשר ַמְרֵּבה ִרָּמה

ְוַהִּפְׁשָּתן ִּכָּסה ֶאת ְּבִחיַנת  .ְׁשָמֵעאלֱאדֹום ִי ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבָׂשר ֶׁש)ריא

, "ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה" בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַהְּקִלָּפה ֶׁשִּבְבַׂשר ָהֶעְרָוה

ָצִריְך ָלֵתת ָלֶהם ְיִניָקה ְוָאז ֵהם , ְּדַבְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ַלְּקִלָּפה ֲאִחיָזה

. 'ֵהָאֲחזּות ַהְּקִלּפֹות ַּבַחָּלִׁשים'ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו . ׁשֹוְמִרים ַעל ַהָּדָבר

 ָּבָׂשרְוֵכן ָּכאן ִּבְבַׂשר ָהֶעְרָוה ֶׁשֵּיׁש ַלְּקִלּפֹות ֲאִחיָזה ִּבְבִחיַנת ַה

 , ְמַכִּסים ֶאת ֶזה ְּבִפְׁשָּתן ְּכֵדי ָלֵתת ָלֶהם ְיִניָקה ַּבֶּבֶגדֶעְרָוהּוִבְבִחיַנת ָה

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ָּכֵנס ַּבְּפִניִמּיּותִהים ֶׁשרֹוִצים ְלרּו ֵמַהִחיצֹוִנֶׁשִּיְׁשְמ

ָלֵכן ָהיּו ,  ֶׁשִּבְגֵדי ַּבד ֵאּלּו ָהיּו ְמַסְּלִקים ֶאת ַהִחיצֹוִנים.)פקודי רלט(

 ּוִמֵּמיָלא ֵהם , ִמְתַלְּבִׁשים ָּבֶהםְךר ָּכקֶֹדם טֹוְבִלים ַּבִּמְקֶוה ְוַאַח

ן ָּתְׁשד ִּפֶגֶּבֶׁש) סוטה יד(' עָדָיהֹון ְיֶב'א ְּבָבן מּוֵכְו .םׁשֹוְמִרים ַעל ָהָאָד

ְכְנֵסי ִמֶהם ָלֲעֵׂשה ַו" )מב, כחשמות ( ַהָּכתּוב ןֵכ ְו.תנּוי ְזֵרהּוְרִהיל ֵמִּצַמ

ת ילֹוִּצ ַמּוּלם ֵאִיַסָנְכִּמז ֶׁשֵּמַר ְל,ל"ּוּבַמת "ר" ד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוהָב

ַוַּיֲעׂשּו ֶאת  ")כז, שמות לט( ַהָּכתּוב ןֵכְו .לּוּבַּמת ַהיא ֶאִבֵהן ֶׁשֹוָעָהֵמ

 ִּדְקִלַּפת נַֹגּה ּה"ַגֹונת "ס" ו ּוְלָבָנין ְלַאֲהרֹג אֵֹרהַהֻּכּתֶֹנת ֵׁשׁש ַמֲעֵׂש

  ְוֵכן ְּבֻכּתֶֹנת זֹו ֶׁשָהְיָתה . ְמעֶֹרֶבת טֹוב ָוָרע ְוָׁשם ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה

  .ָּתן ָהְיָתה ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזהֲעׂשּוָיה ִמִּפְׁש  

ּכֵֹהן ָּגדֹול לֹוֵבׁש ֶׁש )'נהר נ' מעין ד( 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'ְּבֵסֶפר 

ְוֵכן , ִּבְגֵדי ִּפְׁשָּתן ְּכֶׁשִּנְכָנס ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ן ְסֻגָּלתֹו ַלֲהפְֹך ַהָּקֵטגֹור ְּדִפְׁשָּת, ַלֵּמִתים עֹוִׂשים ַּתְכִריִכים ִמִּפְׁשָּתן

ִמי , אָרֲחא ַאָרְטּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַהִּפְׁשָּתן ַׁשָּיְך ַלִּס. ְלָסֵנגֹור

ֵהם , ּוְכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְיִניָקה, אָרֲחא ַאָרְט נֹוֵתן ְיִניָקה ַלִּסֹוֶׁשָּלבּוׁש ּב

ֶנְהָּפִכים ְלָסֵנגֹור ם ֵהָלֵכן . ְיִניָקה ַהת ֶאׁשֹוְמִרים ַעל ִמי ֶׁשּנֹוֵתן ָלֶהם

, ּוִמי ֶׁשָּצִריְך ְׁשִמיָרה ְּכמֹו ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוֵאיָנם ְמַקְטְרִגים

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשַהּלֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ִּפְׁשָּתן .  ְסֻגָּלה ִּבְׁשִבילֹוֹוֲהֵרי ז, אֹו ֵמת

 ֵמַהִּסְטָרא הּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַעִין ָהָרע ָּבָא. ן ָהָרע ּבֹו ַעִיתֵאין ׁשֹוֶלֶט

ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו.  ַעִין ָהָרעתְכֶׁשֵהם ׁשֹוְמִרים ֵאין ׁשֹוֶלֶטּו, ַאֲחָרא

ן ַמְזִּב, םָעין ָהֵבל ְלדֹון ָּגֵהּכֹין ַהן ֵּבָּתְׁשל ִּפין ֶׁשִד ָססּוְרָּפ ֶׁש:)יומא לד(

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יםִדָגְּבת ַהַפָלְחַהת ְּבילֹוִבְּטת ַהל ֶאֵבטֹוה ָיָהֶׁש

מּוָבא 

  ִנְרֶאה

  מּוָבא

  ינּוִצָמ

ִנְרֶאה 

מּוָבא 



ן ָּתְׁשִּפַהה ֵמיָקִנם ְיֶהים ָלִנְתן נֹוֵכָל, יםִניצֹוִחת ַהת ֶאֶקֶּלַסְמִּדְטִביָלה 

 ינּוִצָמּו, הָוְרַּפית ַהת ֵּבַּכְׁשג ִלל ַּג ַעיּו ָהּוּלת ֵאילֹוִבן ְטֵכְו. יעּוִרְפא ַיּלֶֹׁש

ף ֵּׁשַכם ְמל ֵׁשה ַעָוְרַּפית ַהאת ֵּבֵרְק ִנה זֹוָּכְׁשִּל ֶׁש.)שם לה(ַּבְּגָמָרא 

ְטָרא ִּסְיִניָקה ַלה ָתְיָהים ֶׁשִאאן רֹום ָּכַגְו. ּהָתה אֹוָנָּבה ֶׁשָוְר ַּפמֹוְּׁשֶׁש

ם ּוּׁש ִמיםִרּויּס ִּבׁשַנֱעב ֶנֹוּיִא ֶׁש.)בא לד(ר ַהּזֹן ַּבֵּיַע. הם ֶזקֹוָּמִמַאֲחָרא 

, קֶלם ֵחּום ׁשֶהין ָּבא ֵאָרֲחא ַאָרְטִּסַּלה ֶׁשָלת עֹונֹוְּבְריב ָקִרְקה ַמָיָהֶׁש

, יוָלג ָעֵרְטַקא ְיּלֹא ֶׁשָרֲחא ַאָרְטִּסק ַלֶלת ֵחַצת ְקֵת ָליְךִריק ָצִּדַּצם ַהַגְו

  ה ָׂשא ָעהּו ֶׁשמֹויק ְּכִּדַּצים ַלִרּוּסל ִי ֶׁשְךֶרֶד ְּבקֹוְלת ֶח ֶאַעּבְֹתא ִלבֹא ָילְֹו

  .בֹוּיִאְל  

ה סֹוֵבב ֶׁשָרָחב ַּתְחִּביא ֶאת ַהְמַרְּגִלים ְּבתֹוְך ֲעֵצי "ְּדהקב

ַוִּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ " )ו, יהושע ב( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ. ִּפְׁשָּתן

ְוֵכן . יֹוֵתרְּדִפְׁשָּתן הּוא ַהְּׁשִמיָרה ַהּטֹוָבה ְּב, "ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ַהָּגג

 ֶׁשְּלבּוׁשֹו ֶׁשל ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ֶׁשַּׁשָּיְך )יא, יחזקאל ט(ָמִצינּו ַּבָּכתּוב 

ׁשֶֹרׁש ' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו, "ְלבּוׁש ַהַּבִּדים", ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה הּוא ִּפְׁשָּתן

ר ִהיא ְׁשִמיַרת ַצד ֶׁשַהְּׁשִמיָרה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵת, 'ַהֻּטְמָאה ֵמַהֵחְטא

ָלֵכן ַהְּלִוִּים ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה ָהיּו ַהּׁשֹוְמִרים ְּבֵבית , ַהְּגבּוָרה

ִּפְׁשָּתן הּוא ַהְּׁשִמיָרה ז ֶׁשֵּמַרן ְלָּתְׁש ִּפׁשֵבל לֹויֵאִרְבן ַּגֵכָלְוַהִּמְקָּדׁש 

. ָּבנֹו ֶׁשל ַקִין ֶׁשַּׁשָּיְך ְלַצד ַהְּגבּוָרהְוֵכן ִּפְׁשָּתן ָהָיה ָקְר. ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר

 תיַדִמ ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְּתֵכֶלת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּבְגֵדי ִפְׁשִּתים"ְוֵכן 

א לֹ ")יב, בראשית ד(ֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִקְלָלתֹו ֶׁשל ַקִין ְו. ַהְּגבּוָרה

   ַהְּגבּוָרה דַצ ֶׁשַּקִין ִהְתַקֵּׁשר ִעם ְלַרֵּמז, ְּתֵכֶלתת "ר" ָחּהּכֹת ֵּתֵסף תֹ

  .ִּפְׁשָּתן ּוְתֵכֶלתת יַנִחְבִּב  

 ְּבָרִקים ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ְנִׂשִאים ַמֲעֶלה" )ז ,קלה תהילים(

 ַׁשַער'ְּב ּומּוָבא ."ֵמאֹוְצרֹוָתיו רּוַח מֹוֵצא ָעָׂשה ַלָּמָטר

 םָרִקיְּב ץָאֶרָה" ֶׁשַהִּמִּלים ,)'קה 'ע שמות( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים

 ָׂשהָע" ְוֵכן .ֶצֶמר ָהָיה ֶהֶבל ְּדָקְרַּבן .ר"ֶצֶמ ת"ְוס ,ל"ֶהֶב ת"ר ,"רָּמָטַל

 .ֶצֶמרְו ַעְמָרא ִמְּלׁשֹון ֶׁשהּוא ם"ַעְמָר ת"ר "אְֹצרֹוָתיוֵמ ּוַחר ֹוֵצאמ

 ָהֲעבֹוָדה ַעל ְמַדֵּבר ֶזה ְּדָכתּוב .אןָּכ ְמֻרָּמז ֶזה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה

 ַמֲעֶלה" בתּוֶׁשָּכ מֹוְּכ ָהֲעָנִנים ֶּדֶרְך ֶׁשעֹוָלה ִּדְלַתָּתא ְּבִאְתָערּוָתא

 ֶׁשָּבָאה ַהֶּגֶׁשם ַהְׁשָּפַעת ֶאת ֵמִביא ְוֶזה ."ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ְנִׂשִאים

 ָקְרָּבנֹו ֶּצֶמרַה ְוָלֵכן ."ָעָׂשה ַלָּמָטר ְּבָרִקים" ,ִּדְלֵעיָלא ְּבִאְתָערּוָתא

 אהּוֶׁש ַהְּקֻדָּׁשה דַצ ַעל ְמַדֵּבר ֶזה ְּדָכתּוב ,ֶזה ְּבָכתּוב ִנְרָמז ֶהֶבל ֶׁשל

   ֶׁשְּמִביָאה ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא ֶׁשל זֹו ֲעבֹוָדה ֵיׁש ֹוּבֶׁש ,ֶצֶמר ִּבְבִחיַנת

   .ִּדְלֵעיָלא ָהִאְתָערּוָתא ֶאת  

ת "ר, "ֹוֵצאמָׂשה ָעָּמָטר ַלם ָרִקיְּב"ל ָׁשם ֶׁש"מּוָבא ְּבָהֲאִריַז

 ַהִּסְטָרא דַצְבִּד, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנְרָמז ְּבִמִּלים ֵאּלּו. ם"ִּבְלָע

ה ַמְׁשִּפיַע ֲעבּוָרם "ַרק ַמה ֶּׁשהקב, ַאֲחָרא ֵאין ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא

 ִּדְלִמי ,"ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא"ְוֶזה ִּבְבִחיַנת , ִמְּלַמְעָלה

 דַצַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן . הּוא ַמְׁשִּפיַע, םֶׁש ֶּג ְלָנכֹון ְלַהְׁשִּפיַעמֹוֵצאה "ֶׁשהקב

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהָּמָטר , "ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר"ַהְּקֻדָּׁשה ִנְרָמז ַּבִּמִּלים 

. ָּתא ֵמָהָאֶרץִמַּמה ֶּׁשעֹוֶלה ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַת, ָּבָאה ְּכתֹוָצָאה ֵמָהָאֶרץ

 )טז ,קמז תהילים( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ֶצֶמר ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהֶּׁשֶלג ָמִצינּו ְוֵכן

ְוֵכן  .ֶׁשֶלג ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות 'ַהג ִעם ֶצֶמר ְוֵכן ."ַּכָּצֶמר ֶׁשֶלג ַהּנֵֹתן"

  קֹול " )יב, א יט"מ( ְקֻדָּׁשהַה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ֶׁשֶלג

  . ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַהֶּׁשֶלג יֹוֵרד ְּבֶׁשֶקט ְּבקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה".ְּדָמָמה ַדָּקה  

ָּכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאינֹו ְמַטֵּמא  :)שבת כז(ַּבִּמְׁשָנה 

ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשִּפְׁשָּתן ָקׁשּור . ֻטְמַאת אָֹהִלים ֶאָּלא ִּפְׁשָּתן

  ְּדֻטְמָאה ָּבָאה , ם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ָלֵכן הּוא ַהָּיִחיד ֶׁשְּמַקֵּבל ֻטְמָאהִע

  .ֵמַהִּסְטָרא ַאֲחָרא  

ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱאלִֹהים " :)ברכות י(ַּבְּגָמָרא 

ַרב ּוְׁשמּוֵאל ַחד ָאַמר ָסִדין , ְמָנא ָיְדָעה, "ָקדֹוׁש הּוא

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ן ִהִּציָעה ַעל ִמָּטתֹו ְולֹא ָרֲאָתה ֶקִרי ָעָליוֶׁשל ִּפְׁשָּת

ֲאִפּלּו ַהִּפְׁשָּתן ַהְמַסֵּמל ֶאת ז ֶׁשֵּמַרְל, ְּבָסִדין ֶׁשל ִּפְׁשָּתןָהְיָתה ַּגְדלּות 

ל ְּדַאף ַע, לֹא ָיכֹל ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ֱאִליָׁשע ְוִלְגרֹם לֹו ֶקִרי, ַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה

  ְּדהּוא ,  ִמן ַהֵחְטא ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵמר,הֶמִּפי ֶׁשִּפְׁשָּתן ׁשֹוֵמר ִמַּמִּזיִקים ְוַכּדֹו

  . ְלַהֲחִטיא ֶאת ָהָאָדםה ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשְּמַנֶּסדַצְלַׁשָּיְך   

 ַוִּיֵּתן ָידֹו ֵמַעל ַטַּבְעּתֹו ֶאת ַּפְרעֹה ַוָּיַסר" )מב ,מא בראשית(

 ְרִבד ַוָּיֶׂשם ֵׁשׁש ִּבְגֵדי אֹתֹו ַוַּיְלֵּבׁש יֹוֵסף ַיד לַע אָֹתּה

 הּוא ֲחִׁשיבּות ְּדַבר ֵׁשׁש ִּבְגֵדי י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ."ַצָּוארֹו ַעל ַהָּזָהב

 ,ִמִּפְׁשָּתן ֵׁשׁש ִּבְגֵדי ְליֹוֵסף ִהְלִּביׁש ַּפְרעֹה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ְּבִמְצַרִים

 ְוהּוא ,ִּדְקִלָּפה ַהְיסֹוד הּוא ַּפְרעֹהֶׁש 'היָלִמ לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבְּד

 ֶׁשל ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ַעל ׁשֵּבַלְתִּת ַּבִּפְׁשָּתן תֶזֶמְרִּנַה הָלְרָעָהֶׁש ְמֻעְנָין

 דַצ ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים ִּפְׁשָּתן ִּבְגֵדי ְליֹוֵסף ִהְלִּביׁש ֶׁשהּוא ּוָבֶזה .יֹוֵסף

 .דסֹוְיַה ַעל ְתַלֵּבׁשִִּת הָלְרָעָהֶׁש ְרצֹונֹו ֶאת ִסֵּמל הּוא ,ַאֲחָרא ָראַהִּסְט

 םָתְּפחְֹׁשְלִמ ףיֹוֵס ְּבֵני" )כח ,כו במדבר( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ן"ִּפְׁשָּת ְוֵכן

 ףיֹוֵס ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת הּוא ְּדִפְׁשָּתן ,אֹוִתּיֹות 'ג ְּבִדּלּוג "ְוֶאְפָרִים ֶּׁשהַנְמ

 ,"ָזָהב ְרִבד" יֹוֵסף ֶאת ִהְלִּביׁש ְּדַפְרעֹה ִנְרֶאה ְוֵכן .ףֵסיֹו לַע ׁשֵּבַלְתִּמֶׁש

 ּוְכֵׁשם .ְּגבּוָרהַה ֶאת ְמַסֵּמל ָזָהבְו ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְרִבידִּד

 ֵאּלּו םִּבְדָבִרי ִהְלִּביׁשֹו ָּכְך ,ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְמַסֵּמל ִּפְׁשָּתן ֶׁשִהְלִּביׁשֹו

 )קכה 'ע שמות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְמַסְּמִלים

 ת"ְוס ת"ְּבר ּוְמֻרָּמז ,ִמיָלה ִמְצַות ְלַקֵּים ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ָמְנעּו ֶׁשַהִּמְצִרים

 ת"רֶׁשָה ,"ִמֶּמּנּו ְוָעצּום ַרב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעם ִהֵּנה" ַהָּכתּוב ֶׁשל

   תֶא צּוָר יםִרְצִּמַהֶׁש רֹוִאים ָּכאן ְוַגם .ה"ִמיָל ת"ְוַהס ,ּו"ֶהֱעִביר

  .הָלְרָעָה  

 רסּוָא הָלְגֶעָה תיַפִרֲע םקֹוְמ לַע :)מה סוטה( הָנְׁשִּמַּב

 רֵאָבְמּו .ןָּתְׁשִּפ םָׁש קרְֹסִל ֻמָּתרּו ,דבֲֹעַּלִמּו ַערֹוְזִּלִמ

ִנְרֶאה 

  ָּכתּוב

ד עֹוְו

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

 ָּכתּוב

 ינּוִצָמ



 .עַקְרַק לֶׁש ּהָפגּוְּב ּהיָנֵאֶׁש הָדבֹוֲע לָּכ םָׁש תֹוׂשֲעַל ֻּמָּתרֶׁש י"ִּׁשַר

 תֶא לֵּמַסְמ ןָּתְׁשִפְּד ,אָקְוַּד ןָּתְׁשִּפ ֶׁשל ֻּדְגָמא טַקָנ אָּנַּתַהְּד הֶאְרִנ

 )א ,כא דברים( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא הָלְגֶעָה תיַפִרֲעַו ,אָרֲחַא אָרְטִּסַה

 ְּכֵדי אָרְחַא אָרְטִּסַל ְיִניָקה ּנֹוְתִניםֶׁש ַלֲעָזאֵזל ירָׂשִע ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא

 הָדבֹוֲע תֹוׂשֲעַל רסּוָאֶׁש םַעַּטַה תֶא תֶזֶּמַרְמ הָנְׁשִּמַהְו .ְיַקְטֵרג ֶׁשּלֹא

 ֹוּב יןֵאֶׁש םקֹוָמ ,רָּבְדִמ תיַנִחְבִּב אהּו אָרֲחַא אָרְטִסְּד ,עַקְרַּקַה ףגּוְּב

   ֹוּב קרְֹסִל יאּוָר אָרֲחַא אָרְטִּסַל תֹואֹו נּוְתָּנֶׁש הֶז םקֹוָמּו ,היָעִרְז

   .אָרֲחַא אָרְטִּסַה תֶא לֵּמַסְמַה ןָּתְׁשִּפ  

 ֶׁשֶּצַבע ַאְרָּגָמן ְמַסֵּמל ַרֲחִמים ְּדהּוא :)תרומה קמז(ַּבּזַֹהר 

ַּבּזַֹהר  ּוְוֵכן ָמִצינ. 'כּוְו ָיִמין ְׂשמֹאל , ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹותת ֶאּכֹוֵלל

ַמה , זֹו ְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד,  ָּכַאְרָּגָמןְךְוַדַּלת רֹאֵׁש" :)תיקונים קמד(

ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי "ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב , ֲעִנָּיה, ֶּׁשָהְיָתה ַּדַּלת ַּבָּגלּות

 -ֶׁשהּוא סֹוד א" ְלבּוָׁשה ָּכַאְרָּגָמן "]ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה[ִּתְהֶיה " ַיֲעטֹף

, ]ן"ת ַאְרָּגָמ"ר[ ּוִריֵאל -נ,  יָכֵאל-ִמ,  ְבִריֵאל-ַּג,  ָפֵאל-ְר, ּוִריֵאל

, ֶׁשַּבָּגלּות ִהיא ֲעִנָּיה, רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִהיא ְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד

, אּוִריֵאלת " רָּכַאְרָּגָמןְוִתְהֶיה , ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ַּתֲחזֹר ַלֲעִׁשירּוָתּה

 ְוֵכן .ַהֶּׁשַפע ֶלָעִתיד ָלבֹואת ֶאֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו ' ָפֵאל ְוכּוְר

 ִמְּלׁשֹון הּוא ַאְרָּגָמןֶׁש ,ֵמַהִּמְדָרׁש 'ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר ֵהֵבאנּו

 תַציִחְמ תֶא לֵּמַסְמַה דֹוּגְרַּפ ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרָּגָמן ְוֵכן .חּוִטים ֲאִריַגת

 ָהַאְרָּגָמן תיַצִחְמ ְךֶרֶדְּד ,)הפרגוד ה"ד :יח ברכות( י"ִּׁשַרְּב אָבּוּמַּכ ,היָנִכְּׁשַה

   ַמְרֵאה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרָּגָמן ֶּבֶגד ְוֵכן .הָּטַמְל היָנִכְּׁשַה תֶדֶריֹו דֹוּגְרַּפַהְו

  .ה"הוי ְּכבֹוד  

ת  ַע ָּפ ְׁש ַה ת  ֶא ל  ֵּמ ַס ְמ ן  ָק ָּז   םָדָאָהַה

 ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשַהָּזָקן ת"ֵמַהלק 'ַהַחְׁשַמל חּוֵטי' ְּבַמֲאַמר

   ,זֹו ַהְׁשָּפָעה לֹו ֶׁשֵאין ָסִריס ָלֵכן .ָאָדםָה לֶׁש ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפַעת

   .ָזָקן ָלּה ֵאין ְמַקֵּבל ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ִאָּׁשה ְוֵכן .ָזָקן לֹו ֵאין  

 ְׁשִליַח ֵלָעׂשֹות ָראּוי ,ְזָקנֹו ִנְתַמֵּלא :)כד חולין( ַּבְּגָמָרא

 ִנְרֶאה ,ַּכָּפיו ֶאת ְוִלָּׂשא ַהֵּתָבה ִלְפֵני ַלֲעבֹר ,ִצּבּור

 ,ּוְלַהְׁשִּפיַע ְלהֹוִליד ָיכֹול ְּכָבר הּואֶׁש ,ְזָקנֹו ִנְתַמֵּלא ֶׁשל ְּדַהַּמֲעָלה

 ,ַּכָּפיו ִלָּׂשא ְוֵכן ,ַלִּצּבּור יַעְלַהְׁשִּפ ,ִצּבּור ְׁשִליַח ִלְהיֹות ָיכֹול ּוִמֵּמיָלא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ץ"ַׁש ןֵכְו .ַלִּצּבּור ְּבָרָכה ּוְלַהְמִׁשיְך "ַאֲהרֹן ְזַקן" ִּבְבִחיַנת

 ןָקָּזל ַהד ַעֵרֹוּיב ֶׁשֹוּטַהֶּׁשֶמן ַל ִמְתַקֵּׁשר ּבּורִצ ִליַחְׁשִּד ,ֶׁשֶמן

 ֶּבן' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ןָּמַקְלִדר ְּכּוּבִּצ ַלּויעִּפְׁשַּיים ֶׁשִנֲהּכֹ ַליַעִּפְׁשַהְל

 .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ִצּבּור ֶׁשְּׁשִליַח )תרומה 'פ ראשונה שנה( 'ַחי ִאיׁש

 ְוֵכן .תֶרֶאְפִּתַה תַּדִמ תים ֶאִלְּמַסְמַה יםִמֲחַר ְּבִגיַמְטִרָּיא רּוּבִצ ןֵכְו

 "ןַּבְּלָבנֹו זְּכֶאֶר חִיְפָר" ֶׁשַהָּכתּוב )מא קפר( 'ַהָּיָׁשר ַקב' ְּבֵסֶפר מּוָבא

 ֶאת ְמַסֵּמל ֶאֶרזֶׁשָה 'ְנָגִעים ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו .ן"ַחָּז ת"ס

 מּוָבא ְוֵכן .דסֹוְיַה ׁשֶֹרׁש ַהֶּׁשֶמן עֹוַלם ֶאת ְמַסֵּמל ְלָבנֹוןּו ,דסֹוְיַה

 ָהִראׁשֹונֹות ָהאֹוִתּיֹות ן"נּו ן"ַזִי ת"ֵחי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִמּלּוי ן"ַחָּזֶׁש ָׁשם

 ִּגיַמְטִרָּיא 'ו 'י 'י ָהֶאְמָצִעּיֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ,י"ֲאדָֹנ ֵׁשם ִּגיַמְטִרָּיא ן"ַחָּז

 ַהֶּנֱעָלם ֶׁשל ִּגיַמְטִרָּיא 'נ 'נ 'ת ָהַאֲחרֹונֹות ְוָהאֹוִתּיֹות .ה"ֲהָוָי ֵׁשם

 ַהְמַחֵּבר ְיסֹוד ְּבִחיַנת הּוא ְּדַהַחָּזן ֵרינּוִלְדָב ּוְמבָֹאר ,י"ַׁשַּד ֵׁשם ֶׁשל

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ַׁשַּדי ֵׁשם ִעם ִמְתַקֵּׁשר הּוא ְוֵכן ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ֵׁשמֹות

 ָחזֹון ִמְּלׁשֹון הּוא ַחָּזןֶׁש )ג אות( 'ן"מֹוֲהַר ִלּקּוֵטי'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ַהְיסֹוד

   ַחָּזןֶׁש )פז ק"ס נג סימן( 'ְּברּוָרה ִמְׁשָנה'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ְנבּוָאה ְּבִחיַנת

   .ָחֵזי ְּכמֹו ה'ְרִאָּי ִמְּלׁשֹון הּוא  

 ל"רז ָלְמדּו ִמָּכאן ,"ָלֶהם ֱאמֹור" )כג ,ו במדבר( 'ָיָקר ְּכִלי'ַּב

 ,ַהְּבָרכֹות ְּבֻנַּסח ְּבִמָּלה ִמָּלה ַלּכֲֹהִנים ַמְקִריא ֶׁשַהַחָּזן

 ִצּנֹור ֶׁשַפע ְךַהּמֹוֵׁש ַהַּסְרסּור הּוא ֶׁשַהַחָּזן ָּדָבר ֶׁשל ְוַטֲעמֹו

 ,ָיחּולּו ַהּכֲֹהִנים רֹאׁש ַעל אֹוָתם ּומֹוִריד ְּתִחָּלה ַהְּבָרכֹות ִמְּמקֹור

 ַהּכֵֹהן ֶאת ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי 'ה ָךְיָבֶרְכ ַהּכֵֹהן ֶאל ְּתִחָּלה אֹוֵמר הּוא ִּכי

 אֹוֵמר ְּכֶׁשַהּכֵֹהן ְךָּכ רְוַאַח ',ה ִּבְרַּכת ָמֵלאּו ָּגדּוׁש ְּכִלי ְּתִחָּלה

 .ֵריָקן ְּכִלי ֶאל ָמֵלא ְּכִלי ִמן מֹוִריק הּוא ',ה ָךְיָבֶרְכ ְלִיְׂשָרֵאל

 ץ"ְּדַהש ִנְרֶאה ןֵכְו .ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשּמֹוִריד ְיסֹוד ְּבִחיַנת הּוא ֶׁשַהַחָּזן רֹוִאים

 ינּוִצָמְּד ,ִלְׁשִמיָרתֹו ּדֹוֵאג ַּגם הּוא ַהֶּׁשַפע ֶאת יַעַמְׁשִּפ ֶּׁשהּוא ַמה ִמְּלַבד

   ֶׁשאֹוְמִרים מֹוְכּו .ָהִעיר ַחָּזֵני ִנְקָרִאים ָהִעיר ֶׁשּׁשֹוְמֵרי :)צג מ"ב( ַּבְּגָמָרא

  ."ָךְוִיְׁשְמֶר 'ה ָךְיָבֶרְכ" ּכֲֹהִנים ְּבִבְרַּכת  

 ִנְרֶאה ".ִלְזֻקָניו ֵּבן ָהםְלַאְבָר ָׂשָרה ַוֵּתֶלד" )ב ,כא בראשית(

 ְלִמי לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵדי ֵּבן ְלַאְבָרָהם ָיְלָדה ֶׁשָּׂשָרה ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש

 ,ְלַהְׁשָּפָעתֹו ,ִלְזָקנֹו ןֹוׁשְּלִמ "ִלְזֻקָניו" ,ּוַמֲעָׂשיו ָחְכָמתֹו ֶׁשַפע ְלַהְׁשִּפיַע

 ןֵב ַלְדִּתיָי" ְוֵכן .דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה ַצִּדיק ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִלְזֻקָניו" ְוֵכן

 ִּכְדֵבַאְרנּו ַהּיֹוֵבל ֵמעֹוַלם הּוא ַהְיסֹוד ְּדׁשֶֹרׁש ,ל"יֵֹב ת"ר "ְזֻקָניוִל

 ת"ס "הֵהיִניָק םְלַאְבָרָה לִמֵּל יִמ" ְוֵכן .'ַהְּׁשִמיִני עֹוָלם' ְּבַמֲאַמר

   ָזכּוְו יִנָחרּוָה דסֹוְיַה םִע רּוְּׁשַקְתִה ִמיָלה ִמְצַות ְּדִבְזכּות ה"ִמיָל

   .ְלִיְצָחק ְוַיְׁשִּפיַע ִיְצָחק ֶאת יֹוִליד ֶׁשָּלֶהם ֶׁשַהְיסֹוד  

 ְּגבּוָרה ֶחֶסד ֶזה "ַהָּזָקן ַעל יֵֹרד" :)רנח השמטות( ּזַֹהרַּב

 ַוְיִהי" "ָזֵקן ְוַאְבָרָהם" ,ָזָקן ִנְקָרִאים ֶׁשֻּכָּלם ְוִתְפֶאֶרת

 ֶׁשַהּזַֹהר רֹוִאים ."ִמּזֶֹקן ָּכְבדּו ִיְׂשָרֵאל ְוֵעיֵני" "ִיְצָחק ןָזֵק ִּכי

 'ְּדג ָזֵקן ִנְקְראּו ָהָאבֹות ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ְלָזָקן ָזֵקן ַהָּלׁשֹון תֶא ְמַקֵּׁשר

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפעֹות 'ג ֶאת ְמַסְּמִלים ָאבֹות

 אָבמּו ןֵכְו .ןָקָז ְּבִגיַמְטִרָּיא דסֹוְיַה תֶא לֵּמַסְמַה ףֵסיֹו ןֵכְו .'אֹות

 ַעל ַהּטֹוב ַּכֶּׁשֶמן" .)קלג תהלים( ַהָּכתּוב לַע .)נד קרח( ת"ְּבלק

 ֶׁשְּזַקן ,"ִמּדֹוָתיו ִּפי ַעל ֶׁשּיֵֹרד ַאֲהרֹן ְזַקן ַהָּזָקן ַעל יֵֹרד ָהרֹאׁש

 אָבמּו ןֵכְו .ִיְׂשָרֵאל ְלִנְׁשמֹות ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ַהְׁשָּפַעת תֶא ְמַסֵּמל ַאֲהרֹן

 ָהיּו ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ֶׁשל םיְּזָקִנַהֶׁש )ף"קו אות 'ע"דר אותיות'( ַּבִּמְדָרׁש

   ְמַסֵּמל ֶׁשַהָּתָמר 'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו .ַּתָּמָרה ְּכַאְׁשְּכלֹות

  .ַהְיסֹוד ֶאת  

ָמִצינּו 

 אנּוֵהֵב

 ָמִצינּו

  אָבמּו

 ָּכתּוב

 ינּוִצָמ



. ֵאין ָזֵקן ֶאָּלא ִמי ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה :)קידושין לב(ָרא ַּבְּגָמ

ֵּכיָון ֶׁשָּקָנה , ִמְּלׁשֹון ָזָקן, ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש ָזֵקן ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה

.  ָזָקן-הּוא ִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ַהָּזֵקן , ָחְכָמה ְוֵיׁש לֹו ַמה ְּלַהְׁשִּפיַע ַלֲאֵחִרים

ָּבָאה ֵמַהּמַֹח ְמַסֶּמֶלת ַּגם ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָחְכָמה ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶׁש

  לֹו ָראּוי , ּוִמי ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה ְוָיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע ָחְכָמה, ֶׁשָּבָאה ֵמַהּמַֹח

  .ִלְקרֹא ָזֵקן  

 .לֹו ָיֶפה ִסיָמן ַּבֲחלֹום רֹאׁשֹו ַהְמַגֵּלַח .)נז ברכות( ַּבְּגָמָרא

 לֹו ִהיא ְוִתְפֶאֶרת ְּגֻדָּלה ִסיַמן ַהְמַגֵּלַח י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו

 רֹאׁשֹו ]ְוִאם ִּגַּלח[ ַהְּגָמָרא ּוַמְמִׁשיָכה .'ְוכּו "ַוְיַחֵּלף ַוְיַגַּלח" ְּכמֹו

 ַּגם ַהִּגּלּוַח ֶׁשַהְרָחַבת ַהְיינּו .ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוְזָקנֹו ִסיָמן ָיֶפה לֹו ּוְלָכל

 ְּדֵכיָון ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ּוְמבָֹאר .ַלִּמְׁשָּפָחה ַּגם ָיֶפה ןִסיָמ ִהיא ,ַלָּזָקן

   ַלִּמְׁשָּפָחה ַהַהְׁשָּפָעה ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַהָּזָקן ִּגּלּוַח ,ָיֶפה ִסיָמן הּוא ֶׁשִּגּלּוַח

  .ִלְזָקנֹו ֶׁשְּקׁשּוִרים ַהִּמְׁשָּפָחה ְלַגֵּבי ָיֶפה ִסיָמן הּוא ',ְוכּו  

 לֹא ְוֵהם ֶאָחיו ֶאת יֹוֵסף ַוַּיֵּכר" .)פח יבמות( ְּגָמָראַּב

 ֲחִתיַמת ְּבלֹא ֶׁשָּיָצא ְמַלֵּמד ִחְסָּדא ַרב ָאַמר "ִהִּכֻרהּו

 יֹוֵסף ֶאת ָמְכרּו ְּדָהַאִחים ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָזָקן ַּבֲחִתיַמת ּוָבא ָזָקן

 לֹא ְוֵהם ,לֹו ַּתֲחִויםִמְׁש ֶׁשֵהם ַהֲחלֹומֹות תֶא ָלֶהם ֶׁשִּסֵּפר ְלַאַחר

 ַהְיינּו ,ָזָקן ֲחִתיַמת ְללֹא ֲעַדִין ָהָיה ּיֹוֵסףֶׁש ֵמַאַחר ,ֶזה ְלָדָבר ִהְסִּכימּו

 ְיסֹוד תיַנִחְבִּב ֶׁשהּוא ִהְרִּגיׁשּו ְולֹא ,ְּכלּום ָלֶהם ִהְׁשִּפיַע לֹא ֶׁשֲעַדִין

 ָהָיה ֶׁשַפע ֵאיֶזה ָלֶהם יַעַמְׁשִּפ ֶׁשהּוא רֹוִאים ָהיּו ְּדִאם ,ַּמְׁשִּפיַעֶׁש

 'הָרָזֲעָּב היָבִׁשְי יןֵא' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ ,לֹו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָמקֹום

 ְּבָכל ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ִעְנָין ְוֵיׁש ה"ַלקב ְוַהְכָנָעה ִּבּטּול ִעְנָיָנּה ִהְׁשַּתֲחָוָיהֶׁש

 הּוא ,ה"הקב ַהְׁשָּפַעת ֶׁשֵּיׁש ָמקֹום ָכלּוְב .ֱאלֹקּות ִּגּלּוי ֶׁשֵּיׁש ָמקֹום

 ַהְׁשָּפעֹות ַמְׁשִּפיַע ה"ְּדהקב ,ַלְּמָלִכים ִמְׁשַּתֲחִוים ָהיּו ָלֵכן .ֱאלֹקּות ִּגּלּוי

 )ו ,מב בראשית( ָּכתּוב ,ְלִמְצַרִים ָּבאּו ֶׁשָהַאִחים ּוְלַאַחר .ְךֶלֶּמַה ֶּדֶרְך

 ָהָאֶרץ ַעם ְלָכל ַהַּמְׁשִּביר הּוא ֶרץָהָא ַעל ַהַּׁשִּליט הּוא ְויֹוֵסף"

 ַעְכָׁשו ַהְיינּו ,"ַאְרָצה ַאַּפִים לֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו יֹוֵסף ֲאֵחי ַוָּיבֹאּו

 ,ָהָאֶרץ ְלָכל ֶׁשַפע ְוַהַּמְׁשִּפיַע ַהַּמְׁשִּביר ְוהּוא ָזָקן ַּבֲחִתיַמת ֶׁשּיֹוֵסף

 לֹא ֶׁשֵהם ַהַּטַעם ָהָיה ְוֶזה ,ִהְׁשַּתֲחוּו ֵכןְוָל ,לֹו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָצִריְך ַעְכָׁשו

   ִּגּלּו ְוַעְכָׁשו ,ַמְׁשִּפיַע ינֹוֵאֶׁש ,ָזָקן ְללֹא יֹוֵסף ִהִּכירּו ְּדֵהם ,ִהִּכירּוהּו

  .ָהָאֶרץ ַעם ְלָכל ַמְׁשִּפיַע אהּוֶׁש ָזָקן ִעם ָחָדׁש יֹוֵסף  

ְּכמֹו , חֹוַתם ַהְּבִריתֹון א ִמְּלׁשי ִהֲחִתיַמת ָזָקןְּדַהָּלׁשֹון 

ְוֶצֱאָצָאיו  ְוֵכן  ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּוָךְוַעל ְּבִריְתֶׁשאֹוְמִרים 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ְּדַהָּזָקן הּוא ֵחֶלק ֵמַהְּבִרית. ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש

.  ְמַסֵּמל ַהְׁשָּפָעהְּדחֹוָתם, חֹוָתםִנְקֵראת ְּבֵׁשם , ַהְׁשָּפַעת ַהָּזָקן ְוַהְיסֹוד

ָּכְך ַהְׁשָּפַעת . ְּכֵׁשם ֶׁשֶּמֶלְך ַמְׁשִּפיַע ַהְׁשָּפעֹוָתיו ֶּדֶרְך חֹוַתם ַהַּמְלכּות

 ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. ָהָאָדם ֶּדֶרְך ַהָּזָקן ְוַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת חֹוָתם

ים ִדֵעת ָהיַמִתֲחים ֶׁשִארֹוְו, ַחֵרט ֵקֶּגא ָרְקים ִנִדא ֵעלֹט ְּבֵּג ֶׁש:)גיטין פא(

  . ֲעֶטֶרת ַהְיסֹודְּבִגיַמְטִרָּיא חֹוַתם ִאיׁש ֵכן ְו. תרֹוָעת ְׂשיַנִחְביא ִּבִה

  ".ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ")יב, בראשית יז( ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב חֹוָתםְוֵכן   

 אסתר( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,תְּבַטַּבַע חֹוְתִמים ַהְּמָלִכים ָהיּו ְּדָלֵכן

 ֶאת ְמַסֶּמֶלת ְּדַטַּבַעת "ְךַהֶּמֶל ְּבַטַּבַעת ַוַּיְחּתֹם" )י ,ח

 ֶׁשַהֶּמֶלְך ְוֵכיָון ,:)כה תיקונים( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 נּוְרַאֵבְדִּכ ,דֹוְּבָי ֶׁשִּנְמָצא ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ַהְׁשָּפעֹוָתיו ַמְׁשִּפיַע

 ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ְּבַטַּבַעת חֹוֵתם ָהָיה ָלֵכן ',הֶּטַמ לַמְׁשַח' רַמֲאַמְּב

   ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶאת ַּגם ְמַסֶּמֶלת ֶׁשַּטַּבַעת 'ֻסָּלם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

  .חֹוָתם ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא  

 ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵבּו ,ְלחֹוָתם ִנְמֶׁשֶלת ָּבתֶׁשַהַּׁש )ט ,י ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש

 ְוֵכן .ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶּדֶרְך ִהיא ַהַּׁשָּבת ֶׁשַהְׁשָּפַעת 'אֹות ַחְׁשַמל'

 חֹוַתם אֹוִתּיֹות ַׁשָּבת ֶׁשְּתחּום )'קמג 'ע בשלח( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא

   ֶׁשל ַהחֹוָתם ַהְׁשָּפַעת ֶאת ֵיׁש ַׁשָּבת ְתחּוםִל ְּדַעד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַׁשָּבת

   .ַהְּׁשִביִעי יֹום ְּבִגיַמְטִרָּיא חֹוָתם ְוֵכן .ֶׁשַּבְיסֹוד ֵמָהֲעָטָרה ַהַּׁשָּבת  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל 

    א רב קהלת אמונת ישראל "שה וואלפסון שליטמ' דברי הגאון רמ] מתורגמים[ציטוטים 
  .ב" תורה ודעת בארהאשי ישיבתומר

  ).ב"ג בשבט תשע"כ' פורסם בהמודיע באנגלית יום ה(             

לתו לאור יב קרא השבוע לכינוס חרום בקה"א מזקני גדולי ישראל אשר בארה"משה וואלפסון שליט' הגאון ר

  .א ערב מלחמת המפרץ"הוא כינס כינוס מיוחד היה בחורף תשנהפעם הקודמת ש, המצב באירן

מדוע ? מדוע כולם אדישים? איפה ההתעוררות? מדוע אנו שקטים: ואלו דבריו שנאמרו במעמד אלפים מישראל

איננו יודעים שצריך לבקוע רחמי שמים לבקש ? איננו שומעים את האזעקההאם ? כולם עסוקים בשטויות

אנו עומדים לפני מלחמה כוללת באירן ישראל במהלך השבועות הקרובים ? רחמים מהרבנו של עולם

, ם כותב שיש מצוה להתפלל בזמנים קשים"הרי הרמב.  ועל כלל ישראל להתכונן באופן רוחני.ב"אירופא וארה

  .ו"וגורם שהמצב יחמיר ח, ואם לא מתפללים הרי זה מידה אכזרית

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

ִנְרֶאה 

 ִנְרֶאה

  ָמִצינּו



 אם .המן כמו בדיוק ,בעולם יהודי כל ל"ר להרוג רוצה שהוא פעמים כמה כך על וחזר בבירור אמר באירן המנהיג

  .ישראל לכלל גדולה סכנה תהיה זאת ,בקיץ לו שיהיה אומרים והמומחים ,גרעיני נשק להשיג ו"ח יצליח הוא

 מלחמת תפרוץ יקרה זה אם ,קודם יתקפו שהם אומרת שם והממשלה ,ישראל בארץ גרים מהיהודים ניכר חלק

ה "ובזמן של דין הקב, י שערי יושר אמר לי שאנו נמצאים בעת צרה גדולה"א ר" יוסף רוזנבלום שליטר"הג .עולם

  .וצריך להתחזק יותר, מדקדק יותר על כל פרט אפילו קטן

והניצוץ שיבעיר את המלחמה יהיה מלך פרס , שיח יבוא כל העמים ילחמו זה בזהל אומרים שבזמן שמלך המ"חז

  .כפי שקורה היום, שבימינו זהו ערב הסעודית, גרה במלך ערבישית, שבימינו הוא אירן

אל תיראו הגיע זמן 'יאמר ' אז ה, והיהודים יהיו במצב קשה, ל אומרים שפרס תשמיד את כל העולם"חז

  .'גאולתכם

וצריך להתכונן , הגיע זמן הגאולה' אפשר טעקע, 'יעשה לנו ניסים' אנו מאמינים שה, לא צריך להכנס לפאניקה

. ובפרט בארץ ישראל שמארחת את רוב היהודים בעולם, עשה ניסים גדולים ליהודים' מאז השואה ה. אולהלג

רוצה לעשות לנו ניסים וישועות וצריך להתכונן ' רואים שה. ועולם התורה זוכה לסיעתא דשמיא מעל הטבע

  .לישועות

ו "ובפרט לומר פרק מ. ות לרגל המצבולייחד תפילות מיוחד, הדרך להתכונן לישועות היא להתחזק בתורה וחסד

  .ל לומר אותו בזמן של מלחמות"אהרן מבעלזא זצ' ר ר"כפי שהורה האדמו, בתהילים

שהיא חבלו , כל אחד צריך להתפלל היום עליו ועל משפחתו ועל כל כלל ישראל שיזכו לינצל מהמלחמה שבפתח

  ].עד כאן ציטוטים מדברי הרב. [של משיח

  
 א" שליטצ המקובל רבי משה אהרן הכהן"הרה  מכתבמתוךציטוטים 

  

  ב"שבט תשע

  ו"לכל החברים בהר ציון הי

אחד ' ביום ההוא יהיה ה" "ובאו ורננו במרום ציון 'רנו ליעקב שימחה וצהלו בראש גויים וכו"

  .  "ושמו אחד

.  באחרית הימים ולא דווקא המבולשטףכי קרובים אנו לזמן הגאולה ככתוב בספר דניאל שיהיה 

  .לציון אמן כן יהי רצון' ונראה עין בעין בשוב ה

עד עשיתו ועד ' על ראש רשעים יחול לא ישוב חרון אף ה. יצאה סער מתגורר, המה' הנה סערת ה

אהיה לאלוקים לכל ' הקימו מזימות ליבו באחרית הימים תתבוננו בה בעת ההיא נאום ה

   .זמן לפסוק בירמיהו הנביא שהוא הוזה הזמן ממש. משפחות ישראל והמה יהיו לי לעם

וזכות דויד מלכא יעמוד , יתן בכם הכח והגבורה להחזיק בהר ציון' ה, רב ברכות לכם אחים יקרים

 המקום הרשעים באלו ישראל אלקי' ה יתן שלא בני תדע. מאוד מאודלכם עד הגאולה הקרובה 

  .ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה, וכלל כלל
  

 ׁשֵּיֶׁש, הָרֹוּתי ַהֵקסּוְּפים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרָהת ְואֹוָּיִרְטיַמִּגת ַהַלֲעת ַמ ֶאַחֵּבַׁשְמיב ּוִחְרה ַמָּלֻאְּגר ַהַמֲאת ַמַּלִחְתִּב

ל ן ָּכֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעמְֹל ִלְךֶרֶּדאת ַהי זִֹּכ, תֶרֶח ַאְךֶרֶדא ְּבלֹז ְוֶמֶרא ְּבָקְום ַּדָתת אֹוֶרֶמה אֹוָרֹוּתַהים ֶׁשִרָבְּד

ד עֹוד ְוים עֹוִּלַג ְמנּוָאל ֶׁשָכְּכ.  זֹוְךֶרֶדים ְּבִדָמְל ִנּוּלים ֵאִנָיְני ִעִּכ, זֶמֶרק ְּבַר, הָרֹוּת ַּבׁשָרפֹ ְמּוּניֶנה ֵאיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַיְנִע

א ָקְואו ַּדָלְו[, הָּלֻאְּגי ַהיֵכִלֲהם ַּתר ִעּוׁשם ָקָלעֹוה ָּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמ ָּכיְךת ֵאאֹוְרַהְל, הָּלֻאְּגי ַהֵנְיְנל ִעה ַעָרֹוּתים ַּבִזָמְר

 ,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוָּפל ַהא ַע"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעּוּמִלת ְּבֶמֱא ָהְךֶראת ֶּדזֹ] יםיִכִרֲאַּת

 ן"ַּבְמַרָה



ן ֵכָל, זֶמֶרת ָהַרֹוּתא ִמה ָּבָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִעָּכן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. זֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאֹם ְמֵמרֹוְתִתא ְוֵּׂשָּנא ִּתבֹיד ָלִתָעֶּלֶׁש

 ֶׁשהּוא ׁש"ָנָחת ֹוּיִתֹואת ְלכֹומּו ְסז"ֶמֶרת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. לֵאָרְׂשב ִיֶרֶקז ְּבֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאֹא ְמֵּׂשַנְתִתם ְוֵמרֹוְתה ִּתָּלֻאְּגן ַהַמְזִּב

ר "שהש( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. 'ה ַלרּוְּמיַזִו, הָלְרָעת ָה ֶארּוְּמַזְּיה ֶׁשָּלֻאְּגת ַהל ֶאֵּמַסְמַה, רֶמֶזת ֹוּיִת אֹוזֶמֶרן ֵכְו. יַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִגְּב

 ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות , ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ָעְרָלה ְלִהָּזֵמר,ִהָּגֵאל ִהִּגיַע ְזַמָּנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְל"ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע" )לג, ב

 ֶזה קֹולֹו ֶׁשל ֶמֶלְך " ְּבַאְרֵצנּוִנְׁשַמעְוקֹול ַהּתֹור " .ּכּוִתים ֶׁשִּתְכֶלה ִהִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶׁשִּתָּגֶּלה

 ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ֶצַמח ַרִּבי .)ברכות יז( יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹון ְׁשַיְנִעא ְּבָּיִרְטיַמר ִּגֵמאֹוי ֶׁשִמְלַׁשירּוים ִּבִאן רֹוֵכְו. ַהָּמִׁשיַח

ְּבֵניּה ְּדָהֵדין ֲאָבהּו ְולֹא ְּפִליִגי חּוְׁש'  ָאַמר ֲחִניָנה ְּבֵריּה ְּדר,ַאְייבּו ָאַמר ְמַנֵחם ְׁשמֹו' יּוָדן ְּבֵריּה ְּדר'  ר,ְׁשמֹו

ת ַרֹול ּת ַעׁשֵרֹוא ּד"ָרְּגַהב ֶׁשתּוָּכַהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ְּכחּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין הּוא ֶצַמח הּוא ְמַנֵחם

ן ֵכְו. תֹוּיִתב אֹו"כים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרָהת ד ֶאמְֹלה ִלֶּכְזִּנֶׁש. ב"ד ָכֶמ ָלאיו הּוָרֲחת ַאאֹוָּבת ֶׁשֹוּיִתאֹוָה". ָּכל ֶּגיא"ז ֶמֶרָה

    .זֶמֶרת ָהַרתֹו ְּבׁשֵּי ֶׁשתרֹומּוְּתל ַהז ַעֵּמַרְמ ַהר"ָמָּתת ֹוּיִתש אֹו"ת ב"אְּב" ֶּגיא"

ַהּזַֹהר נֹוֵקט  .רּוׁש ֶרֶמז ְוסֹודִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּד .)בלק רב(ַּבּזַֹהר  ינּוִצז ָמֶמֶרת ָהַרֹון ּתַיְנִעק ְּבֶמעֹ

ַהְיינּו ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז . ַהֵּסֶדר ֶׁשל ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּבִרים ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹוד

ֵהם ְּכֶנֶגד  ֶׁשְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד )פרשת נשא( 'ַעְרֵבי ַנַחל' רֶפֵסְוֵכן מּוָבא ְּב.  ַהּסֹודיִּפל ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת ַהְּפָׁשט ַע

ְלעֹוַלם ,  ְורֹוִאים ֶׁשִּבְׁשִביל ַלֲעלֹות ֵמעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפָׁשט.ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ָהעֹוָלמֹות

 ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש. ָצִריְך ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך עֹוְלמֹות ַהְּבִריָאה ְוַהְיִציָרה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְּדרּוׁש ְוֶרֶמז, דָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת סֹו

' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ק ְּבִסְפרֹו " ָהרמןֹוׁשְלה ְוֶז .ִמָּׁשם ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ְלַמְעָלה' ִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו :)בראשית ג(

סֹוֵפי , ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוַהְּתמּורֹות, ְוַהִּגיַמְטִרָּיאֹות,  ַהֵּצרּוִפיםיֵדְיל ְיִדיַעת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ַע :)סח

רֹוִאים ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות  .ֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹותְוִדּלּוג אֹוִתּי, ְוסֹוֵפי ְּפסּוִקים, ְוָראֵׁשי ְּפסּוִקים, ְותֹוֵכי אֹוִתּיֹות, ֵּתבֹות

 תאֹוָּיִרְטיַמִּג ןֵכְו .זָרים ָליִעִּגז ַמֶמֶר ָהְךֶרֶּדז ֶׁשֵּמַרְל, זֶמֶרת ַבֵתז ְּבֶמֶרת ְּבאֹוָצְמ ִנזָרת ֹוּיִתן אֹוֵכְו .ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ָהֶרֶמז

ַּכּמּוָבא , ל"ְוֵכן ְיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶרְך ּתֹוַרת ַהְּדרּוׁש ְוַאָּגדֹות ֲחַז. הָרֹוּתי ַהֵקְלת ֶחים ֶאִרְפֹוּתם י ֵהִּכ ,רֶפֶּת אָּיִרְטיַמִגְּב

ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ל"ל ֶׁשרֹב סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ְּבַאָּגדֹות ֲחַז"ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז )ק כג"אגה( 'ַּתְנָיא' ַהרֶפְּבֵס

ל ָּכ, הָרֹוּתַהה ְוָראֹול ָהז ָּכנּון ָּגֶהָּב, יבִרֵחְנַסה ְוָנר ָחר ַּבה ַּבָּבַרים ְּדִׂשֲעַּמ ַהמֹוְּכ, ס"ַּׁשן ַּבֵהת ֶׁשדֹוָּגַה:) פקודי רנד(

. הָמְכת ָחיַנִחְבִּב, ה"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת יד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוַהּסֹודד ּוּמִּלא ֶׁשֵצת יֹוירֹוִפְסס ִל"ֵּדְרַּפת ַהק ֶאֵּלַחם ְנִאְו .אָתְיַראֹוין ְּדִזָר

ד סֹות ְייַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת וד אֹוֶגֶנא ְּכז הּוֶמֶרד ָהּוּמִל. היָנת ִּביַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוׁשרּוְּדד ַהּוּמִל

 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבא ָבּוּמן ֶׁשיָוֵכְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנרֹוֲחַא' ת הד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוַהְּפַׁשטד ּוּמִלְו. תירֹוִפְס' ל וֵלֹוּכֶׁש

ן ֵכְו .דֹוּסים ַלִל עֹוֹוּכְרַּדֶׁש, זֶמֶרת ָהַרתֹוה ְּבָילּו ְּתַהְּגֻאָּלהן ֵכָל, ָּכל ְּגֻאָּלה הּוא ַּבְיסֹוד )קפא' א ע"קריאת שמע ח(ל "ְלָהֲאִריַז

 ִמֶּמּנּו ְוָהָאֶרץ ,ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט ּוָבֶהם ,לֹו ִנְמָׁשִכים ו"ּוַבָּוא ,ִיַׁשי ְּבֶבן ְּתלּוִיים ַחִּיים :)כט בראשית( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהם"ֶרֶזת ֹוּיִת אֹוז"ֶמֶרן ֵכְו. ַּבּכֹל ׁשֹוֵלט אהּו ֶזה ּוְבכַֹח 'ו ָהאֹות ֶּדֶרְך ַּפְרָנָסה ַיְׁשִּפיַע ֶׁשַהָּמִׁשיַח רֹוִאים .ִנּזֹוָנה

ד סֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ְּד,ח"רמא ָּיִרְטיַמִגכ ְּב"עה םֶרֶז ןֵכְו ".םָתָמְרים ִזִסת סּוַמְרִזְו" )כ, יחזקאל כג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוד ְּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה

, ם"ֶר ֶזאֹוז "ֶמֶרת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחת ַאאֹו ָּבׁש"ָחָנת ֹוּיִתאֹון ָהֵכָלְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבים ִרָבח ֵא"רמל ָהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוּכ

ת ים ֶאִלְּמַסְמַה, זּומְרי הּוֵרָצֵמיל ְּבִחְתה ַיָּלֻאְגת ִללּוין ָּגר ֵּבָבֲעַּמן ַהֵכָלְו. דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ַהָלְרת ָעיַנִחְבא ִּב הּוׁשָחָּני ַהִּכ

   .הָּלֻאְּגת ַללּוָּגין ַהֵּב, דֹוּסט ַלָׁשְּפין ַהר ֵּבָבֲעַּמא ַההּוֶׁש, זֶמֶרָהת ַרֹול ּתר ֶׁשָבֲעַּמַה ְורַצֵּמַה

 יֵאָצמֹוְּב הָמְיַמָּׁשַה הָרָעְסִּב הָלָעֶׁש ל"זצ רָזָעְלֶא 'ר ג"הרה יוִחָא לַע דֹוֵּפְסֶהְּב א"שליט איָרִצֲחּוּבַא דִוָּד 'ר ג"הרהֵמ

 "הֶּלֵא" לֶׁש 'אָהֶׁש יףִסהֹוְו ףֵסֹוי ןֶּב יַחִׁשָמ ןֵה "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" לֶׁש ת"רָהֶׁש ,א"תשע זּוּמַתְּב ו"כ םיֹו

 ףֵסיֹו הָיְדַבעֹו 'ר צ"הראשל ןָרָמ ןֵכְו .ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ ץיצֹוִנ לֹו ׁשֵי יוָרָבְּד יִפְּלֶׁש ,ל"זצ רָזָעְלֶא יִּבַר ג"הרה יוִחָא לַע תֶזֶּמַרְמ

 ןְרֶטְׁשְנְּגְרמֹו מ"גריַהֵמ 'יןִּתְדַח יןִתָמְׁשִנ' סֵרְטְנֻקְּב אָבמּו ןֵכְו .יַחִׁשָמ תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש דֹוֵּפְסֶהְּב רַמָא א"שליט

 יףִסהֹוְל רָׁשְפֶאְו .ףֵסת יֹוַרֹוּפת יַביִׁש ִמאּוְצד ָיֵּפְסֶהַהה ְוָיָוְלַהן ַהֵכְו. ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָמ תיַרִקְּד לֶׁש היָנִחְּב אןָּכ הָתְיָהֶׁש א"שליט

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ הֶּלֵא" ְּבֵתבֹות ְוֵיׁש .א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע שראל ני סעי לה רּוֲאְׁשִּנֶׁש תֹוּיִתאֹוָהֶׁש

ר ֶתֶיְבּו

  יִּתְעַמָׁש



 הֶּלֵא" ןֵכְו .ְּבַתּמּוז אָּיִרְטיַמִגְּב ֵאּלּו ֵּתבֹות ֶׁשַבע ת"ְוס ת"ְוָהר ,ַלחֶֹדׁש ו"כ יֹום ַעל ְלַרֵּמז ,אֹוִתּיֹות ו"כ "ֵמֶאֶרץ ָיְצאּו ֲאֶׁשר

ן זֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִּלִּמַה םִע ףֵסיֹו יַחִׁשָמ רָזָעְלֶא אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע "לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵעְסַמ

  .ףֵסן יֹו ֶּבִמָּמִׁשיַחץ צֹוִנא ָּיִרְטיַמִגְּבא יָרִציֲחִבר ֲאָזָעְלי ֶאִּבַרא ֶׁש"שליט

ד סֹוְיא ַהבֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַרְל, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"ז שליט"הרמֵמ

 .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהי"חן ַיְנִמ ְּכעַׁש ֵּתיםִמָעְּפ' בת ֹוּיִתאֹוב "תשער ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. תֹומּוֵלְׁש ּויתֹוִלְכַתְל

ל ֵּמַסְמר ַהָּפְסא ִמהּוֶׁש, ע"ת תשֹוּיִתאֹוים ְלִכָּים ַׁשֵהם ֶׁשּוּׁשד ִמסֹוְיים ַלִרְּׁשַקְת ִמְךיָלֵאע ָו"תשים ִמִנר ָׁשֶׂשֶעל ָהל ָּכָלְכִבּו

 ץ"טצת ֹוּיִתף אֹוּוּלִחְבּו, דסֹוְיה ַּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַהא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמַכא ְּבָבן מּוֵכְו. דסֹוְית ַהֶא

, יםִעְׁשִּת ּהָרָּפְסִמ' צת אֹו, עַׁשֵּת ּהָרָּפְס ִמ'טת אֹו. עַׁשר ֵּתָּפְסִּמת ַהים ֶאִארֹוב ּוׁשְו. ר"ק בכ"ף איּוּלִחת ְּבפֹוְּלַחְתִּמֶׁש

 ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּו ְוֻכָּלן ַרִּבי )ילקוט בראשית סד( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תאֹוע ֵמַׁשְּת ּהָרָּפְס ִמ'ץת אֹוְו

ם ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ִיְצָחק "ם. "ֵלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך"ֶׁשֶּנֱאַמר ך ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים "ך. הְלׁשֹון ְּגֻאָּל

ַהִּציֵלִני "ֶׁשֶּנֱאַמר ֵעָׂשו ן ּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַיֲעקֹב ִמַּיד "ן. "ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד"ֶׁשֶּנֱאַמר ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים 

ה ִלְגאֹל ְלִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף ַמְלכּות "ץ ּבֹו ָעִתיד הקב"ץ. "ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי" ִמִּמְצַרִים ָרֵאלף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיְׂש"ף. "ָנא

  ".ַּתְחָּתיו ִיְצָמחִמִאיׁש ֶצַמח ְׁשמֹו ּו"ֶׁשֶּנֱאַמר ְרִביִעית 

, י"ץ ַח"ֵק, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט ִיְצָחק, ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק )נח' וירא ע' פ( ל"ְלָהֲאִריַז' ִטיםֵסֶפר ַהִּלּקּו'ְּב

ד ל סֹוז ַעֵּמַרְמ " ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ים ֶׁשִא רֹו." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד 

ר ֵתן יֹוָבה מּוי ֶזִפְלּו .ַחין ֹוׁשְלת ִּבֶרֶמֱאיא ֶנִהְו, ַקָּיםת ֶבֵתת ְּבֶזֶמְרִּנ ַההָעבּוְׁש דסֹוא ְּבץ הּוֵּקַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ץֵּקַה

ד א סֹוץ הּוֵּקד ַהֹוּסן ֶׁשיָוֵּכ. י"ח ןֹוׁשְלה ִּבָרְמֶאֶנת ת רּוַּלִגְמם ִּבַגְו, אלֵּיִנָדם ְּבַגְו, ינּוִזֲאַהם ְּב ַּגּהָּתִעץ ְּבל ֵקה ַעָעבּוְּׁש ַהַעּוּדַמ

ץ ֵּק ַהְךָּכ. ַעדּוָּיה ַּכָרְדִּׁשת ַהֹוּיִלי חּו"ל חץ ֶׁשאת ֵקֵרְקִנְו, ףּוּגם ַהּוּיִסץ ְויא ֵקד ִהסֹוְית ַהֶרֶטֲעם ֶׁשֵׁשְּכ, קֶמעְֹבר אּוֵּבַהְו. י"ץ ַח"ֵק

א הּוֶׁש, עַבֶׁשן ֹוׁשְּליא ִמ ִההָעבּוְׁשן ֵכְו. ַחי ְוַקָּים דִוית ָּדת ֵּבכּוְל ַמׁשּוּדל ִחד ֶׁשֹוּסיא ַהִהד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטד ֲעסֹוא ְּבן הּורֹוֲחַאָה

ד סֹוְית ַהֶרֶט ֲעְךֶרת ֶּדֶלֶעֹוה ּפָעבּוְּׁשֶׁש .)משפטים קטז( רַהּזַֹהֵמ' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ. דסֹוְית ַהֶרֶטל ֲער ֶׁשָּפְסִּמַה

ת ֹוּיִתד אֹוסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהיקִּד ַצְוֵכן .הֶּזם ַהקֹוָּמת ַהיַזִחֲא ַּביעּוִּבְׁשת ִהבֹוָאן ָהֵכָּלם ֶׁש ָׁשנּוְרַאֵבּו". הָעבּוית ְׁשִרְּב" דסֹוְּב

לֹא  ם ִאי ְלִחִּכיְלׁשֹוִנ קִּתְדַּב .יְיִמיִנ חִּתְׁשַּכ ְירּוָׁשָלם ֶאְׁשָּכֵחְך ִאם" )ה, תהילים קלז (בתּוָּכל ַהת ֶׁש"ס, םיַחי ַקָיְוֵכן  .יץ ָּדֵק

ַמְגִּדל " קסּוָּפם ַּבֵּיַּתְסים ִמִּלִהְת ִּבי"חר מֹוְזִמוכן . הָּלֻאְגל ַהה ַעָחָטְבַהה ְוָעבּות ְׁשיַנִחְבם ִּבא ַּגה הּוֶּזק ַהסּוָּפַהְו". יֶאְזְּכֵרִכ

ת ַּלִחְּתִמי "חה ַהָאֵּמם ַהים ֵהִּיִחְכֹוּנה ַהָנה ָׁשָאֵּמן ַהֵכְו.  ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה

ַּנֲעֵׂשית ֶׁשֵּקץ ַחי ְמַרֵּמז ַעל ַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ֶׁש )'ס' וירא ע( ל"ְלָהֲאִריַז'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבְוֵכן מּוָבא . ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאָה

 קָחְצִי 'ר ג"הרה םֵׁשא ְּבָבן מּוֵכ ְו).א"ז שליט"בביאור זה סייעני הרמ (.ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ֶׁשִּמְתַּגִּלים ָׁשם

יד ִוף ָּדֵסיֹוא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .יַחִׁשָּמת ַהמֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ." ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּיםְךָּדִוד ֶמֶל"א "שליט גְרּוּבְזְנִּג

ד א סֹוי הּו"ַחְּד. הָנ ָׁש180י "ַחֶׁש. יץ ַחא ֵקהּוֶׁש, קָחְצל ִיים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמהּוְו, י"חים ִמָע ְּפ'יא הּו ֶׁש180 ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְּבֵׁשם  )ערך מגן דוד( 'ַמְטַעִּמים' א ְּבֵסֶפרָבמּוּו, יןִּו ַקי"ַח ׁשד ֵיִון ָּדֵגָּמת ַהַרצּון ְּבֵכְו. דִוָדף ְלֵסת יֹות ֶאֶרֶּבַחְּמד ֶׁשסֹוְית ַהֶרֶטֲע

רֹוְׁשִמים ֵׁשׁש ְקָצוֹות , ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכגֹון ָּפרֶֹכת ּוִמְטְּפחֹות ֶסֶפר ּתֹוָרה ְוַעל ַהֵהיָכל 'ֶאֶרץ ַהַחִּיים'ֵסֶפר 

ִמּׁשּום ֶׁשַהְּתמּוָנה ַהִהיא מֹוָרה ַעל ִיחּוד , הּוא ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְמֻׁשָּלִבים ֶזה ְּבתֹוְך ֶזהְו, ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ָמֵגן ָּדִוד

ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּפִנים ָאז ֵיׁש ָלּה ד ָוואִלי "ָלרמ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּוַמְלכּותֹו ְּבֵׁשׁש ְקָצוֹות' ה

ד עֹוְו .יִלל חָֹכיל ְלִעיֹוְו, דִון ָּדֵגל ָמר ֶׁשּוּי ִציַעֵמָקב ְּבּתְֹכִל )פרק יב( ל"יַזִרֲאָהְל' יםִדחּוִּיר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. ּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִודצ

. ב"תשעת ֹוּיִתן אֹוֵה ֶׁשתַעְבִׁשת ֹוּיִתאֹוְּבז ֶמ ֶרּה ָלׁשֵי' םָּיַקי ְול ַחֵאָרְׂש ִיְךֶלד ֶמִוָד'ה ְּבָּלל ִמָּכא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹו

ת בֹו ָא'גם ֶה ָלׁש ֵי'לֵאָרְׂשִי'. יתיִעִבְּׁשיא ַהִהת ֶׁשכּוְלַּמת ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַר ְמ'ְךֶלֶמ' .עַבֶׁשים ִמָעְּפ' ב ְּבִגיַמְטִרָּיאא  הּו'דִוָּד'

 'ת הַעבּוְׁשל ז ַעֵּמַרְמ' םָּיַקְו'. תַעְבִׁשת ֹוּיִת אֹועַׁשֵּתים ִמָע ְּפ'בא  הּו'יַח'. יםִע רֹותַעְבִׁשן ֵכְו. תַעְבִׁשד ַחת ַיהֹוָּמ ִא'דְו

  .עַבֶׁשר ַּפְסת ִמים ֶאִאב רֹוּוׁשְו, הָנ ָׁשיםִעְבִׁשי ד ַחִוָּדא ֶׁש"ר שליטצּו' ד' ג ר"הרה יףִסהֹוְו .ילֵעְלִדְּכ

 יִּתְעַמָׁשְו

מּוָבא 



 ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִנָׁש יםִעְבִׁש ׁשֵּיֶׁש :)רנה פקודי הזהר ועל שם א"הגר ובפירוש .רמט נחספ .סח אחרי( תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹּב

 א"ָרְּגַהְו .תֶדֶלֹוּיַה לֶׁש תתֹוָלְּד 'ב דֶגֶנְּכ ּהָמְצַע הָדֵּלַה דסֹוְּב יםִנָׁש 'ב ׁשֵי ְךָּכ רַחַאְו .תֶדֶליֹו לֶׁש תלֹוקֹו יםִעְבִׁש דסֹוְּב

 יםִנְּוַכְמ םָּלֻּכֶׁש ,ןָּמַקְל יאִבָּנֶׁש הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה םִע תמֹוקֹוְּמַה לָכְּב רַהּזַֹה יֵרְבִּד תֶא רֵּבַחְמ :)ריט נחספ הזהר על(

 זָּמֻרְמּו .יַחִׁשָּמַה תיַאִּב הֶיְהִּת ב"תשע ףסֹוְו ,יַחִׁשָמ תַדֵל דסֹוְּב ןֵה ב"תשע א"תשע יםִנָּׁשַהֶׁש אֵציֹו הֶז יִפְלּו .ב"תשע תַנְׁשִל

 .ָרָׁשע ְּתִהי ְוַאל ַצִּדיק ְּתִהי ,אֹותֹו ֶׁשַמְׁשִּביִעים ַהְּׁשבּוָעה ִהיא ּוַמה .ַהֵּליָדה יֹום ֶזה "ָלׁשֹון ָּכל ִּתָּׁשַבע" :)ל נדה( אָרָמְּגַּב

 תֶא היָדִלהֹוֶׁשְּכ תרּו לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָמ תַדֵל - הָדֵל תַנְׁש יאִה ב"תשע תַנְׁשֶׁש זֵּמַרְל .ב"תשע תֹוּיִתאֹו ִּתָּׁשַבעְו

 ב"תשעֶׁש א"שליט ןדֹוֲעַס הֶשמֹ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ֵּבן ַוֵּתֶלד ֵהָריֹון ָלּה ה"הוי ַוִּיֵּתן" יַחִׁשָּמַה ׁשֶרׁשֹ

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְוָיְלָדה ַתְזִריַע ִּכי ִאָּׁשה" )ב ,יב ויקרא( בתּוָּכַה ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת ןיקֹוִרָטנֹו

  . ב"תשע, א"תשעים ִנָּׁשים ַּבִזָּמֻרה ְמָדי ֵלֵחְר ַיעַׁשֵּתא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו

 )יב, רות רבה ז(ל "ַז ֲחׁשַרְדל ִמס ַעָּסֻבְּמֶׁש' הָרמּוְּתל ַהַעה ְוָּלֻאְּגל ַהַע'ר ֶפל ֵס"צוקאר זַמְטַּסל ִמֵאיֹו' ר ר"מֹוְדַאב ָהַתָּכ

ן  ַרִּבי ֲחִניָנא ָּפַתר ְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשָעַבר ָהיּו ְמַקְּלִסי,"ָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ָּדָברּוְוֹזאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּגא"

 ֵאין ְלָך "ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב" ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַעְכָׁשו ַעל ַהְּתמּוָרה ,"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" ֶׁשֶּנֱאַמרַעל ַהְּגֻאָּלה 

ה ֶּז ַהׁשָרְדִּמא ַּבה הּוָּלֻאְּגב ַהּוּכד ִעל סֹוָּכת ֶׁשיכּוִרֲאם ַּבר ָׁשֵאָבְמ ּו. ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֻׁשֶּנה ַּכּׁשֹור ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל ֵעֶׂשבָּולְמֻנ

ז ֵּמַרְמ, אָתְרֹון ּתן ֶּבָנָחי יֹוִּבַרא ֶׁש"ז שליט"רמר ָהֵאֵבּו. לֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹו ְּכ"ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"ה ָּלֻאְּגת ַה ֶאירּוִמֵהֶׁש

ת  ֶאירּוִמָּי ֶׁשְךל ָּכז ַעֵּמַר ְל,יָךֶיָחְלים ִּבִבָׂש ֲעלּוֲעַיה יָבִקי ֲעִּבַרר ְלַמא ָאהּוְו, יתִמָרֲא ַּבאָתְרֹוּתא הּו ֶׁשרֹוּׁשל ַה ַעמֹוְׁשִּב

 ירּוִמָּי ֶׁשינּוְיַה, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרא ׁשֹהּוה ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרל ֶׁשכֹוָיְבם ַּכִיַיָחְּלה ַּבֶזְו, לֵכר אֹוֹוּׁשַהה ֶׁשֶּזב ַהֶׂשֵעה ָּבָּלֻאְּגַה

ל ֶגֵעא ָהְטֵח ְּבמֹוְּכ, לֵכר אֹוֹוּׁשַהב ֶׁשֶׂשת ֵעַעָּפְׁשַהה ְליָבִקי ֲעִּבל ַרֶׁש] אָניְקִּד[ם ִיַיָחְּלַהאת ֵמֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַהֶא

' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. נּוְרַאֵבְדִּכב "ש עתַנד ְׁשה ַעל ֶזָכְו. בֶׂשל ֵעֵכר אֹוֹוׁשה ְּבָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמֵהֶׁש

ל ֶגֵעא ָהְטל ֵחר ַעֵּבַדְּמֶׁש, "ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב"ק סּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְל, ב"ֶׂשֵעת "ז רּוּמַּתְּבר ָׂשָעה ָעְבִׁש ֶׁש)כב(ל "יַזִרֲאָהְל

 ַחרְֹפִּב"ק סּוָּפל ַה ַע)תהילים צב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּל'ר ַהֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. תחֹוּוּל ַהרּוְּבַּתְׁשִנְו, זּוּמַּתר ְּבָׂשה ָעָעְבִׁש ְּבאּוְטָחֶׁש

 ִּבְבכֹורֹות ןָני ֲעִקיָבא ֵקֵרַח ָהָיה ִּכְדָאְמִריִּבַר .)שבועות ו(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכ ְו.הֶּזן ַהָיְנִעל ָהז ַעֵּמַרְּמ ֶׁש,"בֶׂש ֵעמֹוים ְּכִעָׁשְר

א ָרְקא ִנן הּוֵכָל, נּוְרַאֵבְדה ִּכיָבִקי ֲעִּבל ַריו ֶׁשָתרֹוָעְּׂשים ִמִניצֹוִחת ַהיַקִנל ְיז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּין ֶׁשֵכָּתִי ְו.'חּוץ ִמן ַהֵּקֵרַח ַהֶּזה'

 יֵדל ְיְוַע, יָבא ָהָיה ִמּׁשֶֹרׁש ַקִין ֶׁשהּוא ִעיְטָרא ִּדְגבּוָרה ֲעִקיִּבַר )לד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו. ַחֵרֵק

 ֶׁשָעָלה מֶׁשה ְּבָׁשָעה :)מנחות כט(  ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכְו . ְוָלֵכן ָהָיה ֵקֵרַח,ֲחִסידּותֹו ִּגֵּלַח ָּכל ַׂשֲערֹות ְוכֹחֹות ַהִּדין

 ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִמי ְמַעֵּכב ַעל ,ֶׁשּיֹוֵׁשב ְוקֹוֵׁשר ְּכָתִרים ָלאֹוִתּיֹות הּוא ְךַלָּמרֹום ְמָצאֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו

 ֶׁשָעִתיד ִלְדרׁש ַעל ָּכל , ָאַמר לֹו ָאָדם ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ְּבסֹוף ַּכָּמה ּדֹורֹות ַוֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ְׁשמֹו,ָךָיְד

, ינּוֵּבה ַרֶשל מֹה ַעֶּלַעְתא ִמ הּוּהָּבה ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָלֲעַּמַהים ֶׁשִארֹו. ן ִּתיִלין ֶׁשל ֲהָלכֹותקֹוץ ְוקֹוץ ִּתיִלי

תיקונים ( ּזַֹהר ַּבאָבּוּמַּכ, תכֹוָלֲהד ַהם סֹוֵהֶׁש, הָּׁשֻדְקת ִּדרֹוָעְּׂש ַהיֵצקֹול ים ַעִזְּמַרְמַה, ץקֹוץ ְוקֹול ת ַעכֹוָל ֲהׁשרְֹדיא ִלִה

  .תרֹוָעת ְׂשיַנִחְּביא ִמה ִהיָבִקי ֲעִּבַרה ֵמיָקִנְיַה ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. ֲהָלכֹות ֶׁשֵהם ִניֵמי ַׂשֲערֹות :)קמד

, "עַר ֶזיַעִרְזב ַמֶׂשא ֵעֶׁשץ ֶּדֶרָאא ָהֵׁשְדַּת"א ֵרֹוּבה ַהָּוִּצֶׁשְּכ. ׁשָרְדם ִמֵׁשת ְּבאּוץ ֵּג"ריט ָהּוּיִפץ ְל"רשב ָהׁשרּוֵפְּב

י ֵרֲהֶׁש, תלּוָּגל ַהב ֶׁשֶׂשֵעי ָהֵגל סּוז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיה ֶׁשֶאְר ִנ.יםִבָׂשֲעים ַוִאָׁשי ְּדיֵנים ִמִעְׁשם ִּתִיאַתף ָמֶל ֶאחּוְמָצ

י יֵנים ִמִעְׁשִתם ְוִיאַתף ָמֶל ֶאאּוְרְבה ִנד ֶזֶגֶנְכּו, הָנָׁשים ִעְׁשִתם ְוִיאַתף ָמֶל ֶאְךֵׁשָּמִּתה ֶׁשָנרֹוֲחַאת  ָהלּוָּגל ַהא ַעָּבאל ִנֵּיִנָּד

  .תלּוָּגן ַהַמְזים ִלִכָּיַּׁשים ֶׁשִבָׂשֲע

 ,יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ תֶא רַבָק 'הֶׁש ,"יַּגַּב תֹואֹ ורּבְֹקִּיַו" בתּוָּכַה לַע ק"רמָל 'הָרבֹוְּד רֶמּתֹ' רֶפֵסְּב אָבמּו

 'ב תַנְׁשִּב רַטְפִנ הֶשּמֶֹׁש 'םִיַרְפֶא יִרְּפִמ' רֶפֵסְּב אָבמּוּו .הֶשמֹ תכּוְזִּב םָתלּוָגְּב לֵאָרְׂשִי לַע ןֵגָי םֶהָּלֶׁש תכּוְּזַהֶׁש

 ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶרְך ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל" יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"י לֶׁש רָּפְסִּמַה תֶא הֶּזַה רָּפְסִּמַה לַע יףִסנֹו םִאְו ,ט"תפ יםִפָלֲא

 תכּוְּזַה הָמָּת זָאֶׁש .ט"תרצ יםִפָלֲא 'ה לֵּבַקְנ ,"ְוַנֵּקה ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון נֵֹׂשא ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נֵֹצר :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד

 תֶא ַערְֹפִל ילִחְתִה לֵאָרְׂשִי םַע זֹו הָנָׁשְבּו .הָבּוׁשְתִּב רּוְזְחַּיֶׁש הָּכִחְו ֹוּפַא יְךִרֱאֶה 'הֶׁש יםִמֲחַרָה תֹוּדִמ ג"יְּב הֶשמֹ לֶׁש

  ינּוִצָמ

ן ֵכְו

 אָבמּו

 ןֵכְו



ם ה ַגֶזְו, א"קשין ֵהט "תרצרי ֵחת ֲאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תרֹוֹוּדַה לָּכ לֶׁש תנֹוֹוֲעָה

  .אָיְׁשַקא יָנִּדיל ַהִחְת ִהה זֹוָנָּׁשִּמז ֶׁשֵּמַרְל. ח"ט ב"א ְּבֹוּלף ֶׁשּוּלִחַה

 ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוָּכַהֶׁש א"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"ם הרהֵׁשא ְּבָבמּו

 ֶּמָּנהּוִמ ְלַיֲעקֹב ִהיא ָצָרה ְוֵעת" )ז ,ל 'ירמי( בתּוָּכַה ןֵכְו .ב"תשע כ"עהְו ,א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ,"ִיָּוֵׁשַע

 .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב תֹוּיִתאֹוָה םִע "ִיָּוֵׁשַע ּוִמֶּמָּנה ְלַיֲעקֹב ִהיא" ְוֵכן .ב"תשע 'ה תַנְׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ".ִיָּוֵׁשַע

ת ַנן ְׁשֵכ ְו.הָרם ָציל ִעִחְתה ַמיָדִקְּפר ַהֶדֵּסֶׁשַהְיינּו ', ָצָרה' ןֵה 'ָּפקֹד' יֵרֲחַאֶׁשָהאֹוִתּיֹות ֶׁש )שמות תורה אור(' ה"ְׁשָל'ְוֵכן מּוָבא ַּב

  .ּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגז ַעֵּמַר ְמְּבֵעת ןֵכְו. 'ְּוָעם ֵאָליוְּבֵעת ַׁשְועֹוֶנה ְלַעּמֹו , 'הָּלִפְּתח ַהַסנֹת ְּבֶזֶּמֻר ְמב"תשע

 ִּגיַמְטִרָּיאַה יִצֲח ינּוְיַה .םֶכָל יֹוְצֶחְו 'הַל יֹוְצֶח ִרָּיאְּבִגיַמְט אהּוֶׁש א"ָרְּגַה רַמָא הֶז לַעֶׁש ,בטֹו םיֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"ע

 עַבׂשְֹל לֵאָרְׂשִי ּוּכְזִי זֹו הָנָׁשְּבֶׁש זֵּמַרְל .ג"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא דַחַי ,םֶכָל תַבֵּת לֶׁש ִּגיַמְטִרָּיאַה יִצֲחַו ',הַל תַבֵּת לֶׁש

ת ַּכְרִּב ְּבִגיַמְטִרָּיאג "תשע'הא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .םֶכָל יֹוְצֶחְו 'הַל יֹוְצֶח תיַנִחְבִּב ,תנֹוָחְלֻׁש יֵנְׁשִלְו לדֹוָּג

  .בר ָרֶׁשעֹו ְבִגיַמְטִרָּיאּו. ףֵסיֹו

 הֶּזַה םָלעֹוָּב ררּוֵּב הֶיְהִי ,היָטִמְׁש תַנְׁש יאִהֶׁש ה"תשע תַנְׁשִּבֶׁש .)ג"פ סוף 'נ שער( ל"יַזִרֲאָהְל 'יםִּיַח ץֵע'ָהֵמ

 ַהָּגלּות ִעְנַין ָּתִבין ָּבֶזה ַּגם .נֹוֹוׁשְל תֶא יאִבָנְו ,עַרָהֵמ דֵרָּפִי בֹוּטַהְו ,עַרָל בֹוּטַה יןֵּב ,תַעַּדַה ץֵע אָרְקִּנַה

 תרֹובּוְּג 'ְוה ,ָיִמין ף"ָּכֵת ְּכִמְנַין ק"ת ֲהֵרי 'ִמק ָּכלּול ֶאָחד ָּכל יםִדָסֲח 'ה ֵהם ִּכי ְוָהִעְנָין ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ֶׁשהּוא

 ֶׁשֵהם עָרְו בטֹו הּוא ָׁשם ִּכי ַיַען ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ִנְקָרא ַהַּדַעת ְּבֵעץ ּוִבְהיֹוָתן ,ֶאֶלף ֲהֵרי ,ְׂשמֹאל ָּכֵתף ְּכִמְנַין

 תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ִּגּלּוי ִּכי תיֹוְוִלְה ָׁשם ֲאֶׁשר ָהָרע ְךּתֹו ָׁשם ְנתּוִנים ָהֶאֶלף ֵאּלּו ֱהיֹות הּוא ְוַהָּגלּות ,ְוֶתֶבן ָּבר

 ָהֶאֶלף ְוֶאת" ַהְּקֻדָּׁשה ֻּדְגַמת ֵהם ֵאּלּו ָלֵכן ,ַעּמּוִדים ָוֵוי ַהִּנְקָרא י"נה ָׁשם ֲאֶׁשר ּוְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה הּוא א"ז ּתֹוְך

 ַהָּגלּוי ְּבָמקֹום ֶאָּלא תַעַּדַה ץֵע ֲאִחיַזת ֵאין ִּכי .ֶזה ְוָהֵבן ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע

 יםִוָו הָׂשָע יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" קסּוָּפַהֶׁש ינּוְיַה .ְׁשִנין ֶאֶלף "ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹו הְוֶז

 ְׁשַבע דעֹוְו ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף רַהּזַֹּב אָרְקִנְו ,"ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל" דסֹוְּב אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ ,"יםִדּוּמַעָל

 ].ַעדּוָּיַּכ דּוּמַעְו ו"ָו תיַנִחְבִּב אהּו ׁשֵׁש רַּפְסִמְּד ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו"ַה דסֹוְּב[ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִנָׁש ְוָחֵמׁש יםִעְבִׁש ֵמאֹות

 תיֹוְהִל בָּיַח הֶזְו .עַרָהֵמ בֹוּטַה דּוְרָּפִי ה"תשע יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִבּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו ,הָּפִלְּקַל היָזִחֲא ׁשֵי םֶהָּבֶׁש

 ',ה תאֹו םִע ,"ףֶלֶאָה תֶאְו" היָפִסהֹו הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .בֹוּטַהֵמ ידֹוִרְפַיְו עַרָּב םֵחָּלִיְו יַחִׁשָּמַה אבָֹּיֶׁש רַחַאְל הָפקּוְּת

 יףִסהֹוְו .ה"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבןֹוּיל ִצ ַעׁשָדר ָחאֹון ֵכְו .ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה אהּו ףֶלֶאָהֶׁש ינּוְיַה ,יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְל

ר צּו' ש' י' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו .ה"תשעת "סת ְו" רהָּלִפְּת ַעֵמֹוׁשת ַּכְרִּבא ֶׁש"שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד 'ר ג"הרה

  .יםִּלִּמם ַה ִע."ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה ה"ויה ֲאִני" ַהָּכתּוב אָּיִרְטיַמִגְּבה ָּלִפ ְּתַעֵמֹוׁש ֶׁשא"שליט

 היָטִמְּׁשַה לֶׁש יתיִעִבְרָה הָנָּׁשַהֵמ רָבְּכֶׁש ,אָּב דִוָּד ןֶּב יתיִעִבְׁש יֵאָצמֹו לַע אָרָמְּגַה תֶא רֵאָבְמ )לב 'ישראל נצח'(

 יאִהֶׁש ב"תשע תיַלִחְתִּב רָבְּכֶׁש אֵציֹו ,ה"תשע תַנְׁשִּב הֶיְהִּת ט"בעלַה היָטִמְּׁשַהְו .הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַּת ילִחְתַמ

 ֶהְפֵסד ִיְגרֹם ,ֲהָוָיה ִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשּבֹו ,ַהָּמִׁשיַח ִּביַאת ִּכי יוָרָבְּד תֶא יאִבָנְו .הָּלֻאְּגַה יְךִלֲהַּת ילִחְתַמ יתיִעִבְרָה הָנָּׁשַה

 ֶהְפֵסד ּגֹוֵרם הּוא ְלָכְך ,ַהֲחָדָׁשה ַהֲהָוָיה ֶאל ָקרֹוב ֶׁשהּוא ִמְּפֵני ,ָּבא ָּדִוד ֶׁשֶּבן ַּבָּׁשבּוַע ּוְלִפיָכְך .ָהִראׁשֹוָנה ֲהָוָיה

 ׂשַבע ֶׁשִּיְהֶיה ָאַמר ,ַהָּׁשבּוַע ְּבֶאְמַצע ֶׁשהּוא ,ּוָבְרִביִעי .ֶהְפֵסד ַּתְכִלית הּוא ,ְׁשִליִׁשית הָׁשָנ ַעד ,ָהִראׁשֹוָנה ֲהָוָיה

 ַהֲהָוָיה ִמּכַֹח ְׁשֵליָמה ֲהָוָיה ִיְהֶיה ֶׁשָאז ,ַהֲחִמיִׁשית ַהָּׁשָנה ַעד ְׁשֵלָמה ֲהָוָיה ָּכאן ֶׁשֵאין ,לֹוַמר ֶצהרֹו .ׂשַבע ְוֵאינֹו

 ּוַבִּׁשִּׁשית .ִּבְלָבד ַהֶּזה עֹוָלם תּוְׁשֵלמ הּוא ְוַהּׂשַבע .ָּגדֹול ׂשַבע ַּבֲחִמיִׁשית ְלָכְך .ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה ָׁשהַהֲחָד

 ַחּכֹ ַיְתִחיל ָאז ִּכי ,ִמְלָחמֹות ּוַבְּׁשִביִעית .ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה ַהֲחָדָׁשה ֲהָוָיהַה ֶאל ָקרֹוב הּוא ַּכֲאֶׁשר ,קֹולֹות

 הָנָּׁשַה יאִה ב"תשע תַנְׁש .ָּבא ָּדִוד ֶּבן ְׁשִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי .ָּבעֹוָלם ֶׁשָּתחּול ַהֲחָדָׁשה ֲהָוָיהַה ִמּכַֹח ִיְׂשָרֵאל

 קסּוָּפַה תֶא רֵאָבְנֶׁש יִפְכּו ,היָטִמְּׁשַל יתיִעִבְרָה הָנָּׁשַּב ילִחְתַמ עַבּׂשַהֶׁש אָרָמְּגַהֵמ יםִארֹוְו ,היָטִמְּׁשַל יתיִעִבְרָה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ׂשַבע ְוֵכן .הָסָנְרַּפ עַפֶׁשְו עַבׂש לַע זֵּמַרְמּו ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש ב"תשע תַנְׁש לַע זֵּמַרְּמֶׁש "ַוִּתְׂשַּבע"

   .יַׁשן ִיֶּב

ן ֵכְו

 ןֵכְו

 עַמְׁשַמ

 ל"ַרֲהַּמַה 



.  ַהָּנִביאֵאִלָּיהּון ֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא אי ָּבִּבְׁשִּת ַההּוָּיִלֵאא "ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר" הרהנּו ָלבַתָּכים ִזָמ ְרדעֹו

ה ָנָׁשי ְּבִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאן ָהַמְזִּב ְּבִגיַמְטִרָּיא, ִּבְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו ִעם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד. ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי. ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי

  .ב"ים תשעִפָלֲא' ה ְּבהּוֶז ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים הָכָרְּבח ַהַסן נֵֹכ ְו.ב"תשע

 ),ח ,יג( הָיְרַכְזִּב יםִקסּוְּפַּב ןֵּיַעְו .ְךֵפָׁשִּים ֶׁשב ָּדרֹם ֵמדֹע ָאַבל ֶצֵּבַקל ְידֹוָּגם ַהָּיַה גגֹוָמּו גגֹוְּבֶׁש :מח רַהזֹ יֵנּוּקִתְּב

א " שליטְךּוּבְנְרֶטמ ְׁש"ם הגרֵׁשְּב' הָעּוׁש ְייַחִמְצַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. הָמָחְלִּמַה תֶא דרְֹׂשִי אלֹ םָלעֹוָהֵמ יׁשִלְׁש יֵנְּׁשֶׁש

ק ַרְו, עַגָּפ ִייׁשִלד ְׁשעֹוְו, בֵרָחם ֵיָל עֹויׁשִלְׁש גגֹוָמּו גֹוּג תֶמֶחְלִמְּבא ֶׁש"ָרְּגַהל ֵמָּבֻקְמל ֶׁש"י זצִקְסְמַרְּבי ַא"גרַהע ֵמַמָּׁשֶׁש

ת ידֹוִעְרה ִלָנָּוַּכַה, בֵרָחֵיְו, הָמָחְלִמה ְלָנָּוַּכַה, עַגָּפי ִיַלאּו. בֵרָחֵיע ְלַגָּפין ִיל ֵּבֵּדְבֶהה ַהין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. לֵצָּנם ִיָל עֹויׁשִלְׁש

יד(ק סּוָּפַהים ֵמִאן רֹוֵכְו. ןָּמַקְלִדְכּו, הֶמֹוּדַכה ְוָמָדֲא ים ִיֹוּגת ַהג ֶארֲֹהַּתֶׁש, הָמָחְלִּמ ַהְךתֹוה ְּבָפֵּגה ַמֶיְהִּת ֶׁש)יב, זכריה 

ם ָּיַּקי ֶׁשִלַניֹוְצְנֶבְני קֹוִּתְלִּבק ַהֶׁשֶּנל ַהת ֶׁשאֹוָצֹוּתד ַלאֹים ְמִאְתה ַמָפֵּגַּמל ַהר ֶׁשאּוֵּתַהְו. םִיַלָׁשרּול ְים ַעֵחָּלִה ְלאּובָֹּיֶׁש

 ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל ְירּוָׁשָלִם ָהֵמק 'הְוזֹאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיּגֹף " בתּוָּכן ַהֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. נּוֵּנַמְזִּב

א "ר שליטצּו' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ". עֵֹמד ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבחֵֹריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהםאְּבָׂשרֹו ְוהּו

ה ל ַמז ַעַמ ֶרׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמא ֶׁש"שליט' ר' ז' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.לֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעיִגלֹיאֹוִּבי יִמִכ אָּיִרְטיַמִגְּב "ָהֵמק"ֶׁש

 אֹו, ְוַכּדֹוֶמהים ִּייִנִעְר ַּגִמּכּוִריםת יפֹוִל ְּדיּוָהֶׁשְּכ, ןָתד אֹוֵּבִאק ֶׁשֶׁשֶּנת ַהן ֶאָמְצַע ְלִיְּצרּות ינֹוִדְּמ ֶׁשינּוֵמָי ְּבינּוִאָרֶּׁש

ישעי(. ןיֶהֵבְיר אֹובּו ֲעֶנֶׁשקת רֹוְּצַיְּמֶׁש ַעל ַמְלכּות ְרִביִעית ָּגַזר ֶׁשָּתִביא ֵעִצים ִמֶּׁשָּלּה ְוִתָּׂשֵרף ָּבֶהם  )תלט' ילקוט 

ם ֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו". ַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכֶּבה ְלעֹוָלם ַיֲעֶלה ֲעָׁשָנּה'גֹו ְוֶזֶפתְוֶנֶהְפכּו ְנָחֶליָה ְל "ֶּנֱאַמר ֶׁש,ְלעֹוָלם

פרשת וארא תשע"דברים שנאמרו במוצ(א "אן שליטַלְׁשיִמִרְּפר ִמ"מֹוְדַאָה  ּוׂשָעת ֶׁשרֹוָּצל ַהם ַעִיֹוּגם ַּבקְֹנִי' ב הרֹוָקְּב ֶׁש)ב"ש 

ר ַהְדִּת' ל רָּבֻקְמג ַה"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ַמָּמׁשב רֹוָק ְּביַחִׁשָּמת ַהיַאי ִּבֵנְפים ִלִדְמ עֹונּוָאְו, יםִּנַמְּזל ַהָכל ְּבֵאָרְׂשִיְל

  .הָּלֻאְּגל ַהת ֶׁשלֹודֹוְּגת ַהֹוכֵפֲהַּמ ַההָנְלֶחְתַּתב רֹוָּקן ַהיָס ִנׁשֶדחֹר ְּבָבְּכא ֶׁש"אי שליטַלּוּזן ַאילֹוֵא

ה ָמְכָחת ַהנֹוָיְעַמה ּוָלְעַמה ְלָמְכָחי ַהֵרֲע ַׁשחּוְתָּפי ִיִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאה ָלָנת ָׁשאֹו ֵמׁשֵׁשְּב :)וירא קטז( רַהּזַֹּב

ס ֵנָּכִה ְלׁשֶמֶּׁשיב ַהִרֲעַּמֶּׁשי ִמִּׁשם ִׁשיֹון ְּבֵנֹוּכְתִּמם ֶׁשָדן ָאֶבְּכ, ייִעִבְּׁשס ַּבֵנָּכִהם ְלָלעֹון ָהֵנֹוּכְתִיְו, הָּטַמְל

 תַנף ְׁשד סֹוַע ר"ת תַנְּׁשִמּו, איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקד ִעסֹוה ְּבָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהת ַהַפקּוה ְּתיָלִחְתר ִה"ת תַנְּׁשִּמים ֶׁשִארֹוְו. תָּבַׁשְּב

י ִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתא ְּבָבן מּוֵכְו .איָחִׁשְמ ִּדאָתְבְקִע לה ֶׁשָפקּוְּתת ַהַמָלְׁשל ַהת ַעזֹוְּמַרְמַה, יםִנָׁש ב"עק נּוְמַלְׁשִה ב"תשע

יָתא ָיּו ְלֵמֲעַבד ְׁשפיןֵּלִאין ְלֵּל ִאּנּוןיִהִתיִדין ֲע: נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. יםִמ ָיב"עקף סֹוא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמַהֶׁש )טו, בראשית ג(

  .ִׁשיָחאְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ְמ

, יםִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלי ִמֵרֲחר ַאַמל ָאֶדְנב ֶמַרָהק ֶׁשַרי ְּבֵנְּבל ִמ"ל זצֶדְנב ֶמַרל ָה ֶׁשדֹוְכֶּנע ִמַמָּׁשי ֶׁשִדהּוּיי ִמִּתְעַמָׁש

ת רֹוְׂשי ֶעֵנְפר ִלַמָא ֶׁשמֹוְׁשר ִּבַמד ָאעֹוְו. אלֵּיִנף ָּדסֹוים ְּבִקסּוְּפל ַהַלְגִּב, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְלָנ ָׁש45ד ת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש

ה ָנֹואׁשִר ָליּוים ָהִמָּית ַהֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלי ִמֵנְפִּלי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. ב"ת ארהיאּוִׂשְני ִּבִׁשּוד ּכמֲֹע ַייַחִׁשָּמת ַהיַאם ִּבֶדֹוּקים ֶׁשִנָׁש

י ֵרְמֹום ׁשֵהֶׁש, הֶּזן ַהָיְנִּמ ַּכׁשֵּיים ֶׁשִרְמם אֹוֹוּיַכ ְו.הָנים ָׁשִרְׂשֶעה ֵמָלְעַמי ְלֵנ ְּביּוָהים ֶׁשִרָבף ְּגֶלת ֶאאֹו ֵמׁשל ֵׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּב

 יםִּׁשִׁש ּוְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ְּב, ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ִמִּמְצַרִים ְּבִציָאָתם ַמה ְּי)ילקוט הושע תקיח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. תוֹוְצִמ ּוּתֹוָרה

  . ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ֵּכן ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ְּב,ִרּבֹוא

ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים  ֶׁשֵּיׁש ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת ָיד ַלַּמְלכּות ְּבסֹוד )שלו' ש שעל המיטה ע"ק(ל "ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע אָבמּו

 ֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה ָיד ֶׁשאֹוִתּיֹות :)תיקונים לה( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר .ים ָּבֶאְצַּבעָהיּו ְמַמֲעִכין ַּבָּיד ְוָהיּו מֹוִציִאים ְּבתּוִל

ִּׁשים ִׁש ֶׁשִּנְמָצאֹות ַּבִּמָּלה ְיסֹוד ְמַרְּמזֹות ַעל סוְואֹוִתּיֹות , ְמַרְּמזֹות ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָיד,  ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוףדסֹוְי

ן  ֵהרּוֲאְׁשִּנת ֶׁשֹוּיִתאֹוָהְו. דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמק ַהיִּדַּצת ַּבאֹוָצְמ ִנדָית ֹוּיִתן אֹוֵכְו . ַּגְלַּגִּלים ֶׁשּסֹוְבִבים ֶאת ִּכֵּסא ַהָּכבֹודְוִׁשָּׁשה

ְלַרֵּמז , ָאַמר ָּדִוד ָיַדי ְמֻלְכָלכֹות ְּבָדם .)ברכות ד(א ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָב, ֵכן ָיָדיו ֶׁשל ָּדִוד ָהיּו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְמֻלְכָלכֹות ְּבָדםְו  .ץֵק

ת רֹוֹוּדר ַהֶדֵסְּבד "יר ַהֹוּדא ַהד הּוִון ָּדֵכְו.  ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַלָּיד ְלַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהָּיד,ַּמְלכּותת ַהל ֶאֵּמַסְמַהֶׁשָּדִוד הּוא ְּבִחיַנת ָּדם 

י ֵרְפד ִס"כִמד "יר ַהֶפֵּסא ַהים הּוִּלִהר ְּתֶפֵּסא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנ ִּגִיְצָחק' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ינּוִבם ָאָהָרְבַאים ֵמִנֹוּמֶׁש

 ַידְׁשַלח ָנא ְּב") יג, דשמות ( יַחִׁשָּמל ַהב ַעתּוָּכא ֶׁש"יץ שליטִבידֹוִוָּד' א' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ָיד ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודְוֵכן . ך"תנַה

 ןֵּיַע

 ינּוִצָמ

ן ֵכְו

 ְוֵכן



ֶזה ְמַנֵחם ֶּבן ַעִּמיֵאל ֶמֶלְך ' ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח" )הנתיב העשירי(' הָנמּוי ֱאיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו". ִּתְׁשָלח

  .'ַהָּמִׁשיַח

ר( ן"ַּבְמַרָּב או י ל הנה" על ב י שכ י י )עבד  ָּבאַה ַהֵּקץ ַעד ִיְתַאֵחר ,ָלאו ְוִאם ,ִמָּיד ָיבֹא ָבהִּבְתׁשּו ַהָּמִׁשיַח "

ת ַּלֻאְּגים ֶׁשִארֹוְו ."ָהעֹוָלם ְּבֵחי ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" ,ְּכִדְכִתיב ,ִּבְׁשבּוָעה ָעָליו

 )מ ,לב דברים( 'יֵיְחַּב נּוֵּבַר'ְּבא ָבן מּוֵכ ְו.ּהָּתִעל ְּבֵאָרְׂשם ִית ַעֶאל אְֹגע ִלַּבְׁשה ִנ"קבָהֶׁש, הָעבּוד ְׁשסֹויא ְּב ִהּהָּתִעְּב

 ,ּבֹו ִנְׁשָּבע הּוא ֲאֶׁשר ַּבֵחֶפץ ְונֹוֵגַע ָידֹו נֹוֵׂשא ַהִּנְׁשָּבע ָּכל ִּכי ,ִּבְׁשבּוָעה ִהיא ָהֲעִתיָדה זֹו ְּגֻאָּלה ַהְבָטַחת

 ָהעֹוָלם ְּבֵחי ַוִּיָׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" זֹו ְּגֻאָּלה ְּבַהְבָטַחת ִנֵּיאלְּבָד ֶּׁשָּכתּוב ַמה ְּכֶדֶרְך ְוהּוא

כב(ק סּוָּפַהֶׁשא "ן שליטַמיְסם ִזֵחַנְמ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו". ָיֶדָך ְנָׂשא ֵאל 'ה קּוָמה" ה"ע ָּדִוד ָאַמר ְוֵכן ,"'ְוגֹו , שמות 

ן ַמְזל ִּבֵאָרְׂשת ִיל ֶאאְֹגע ִלַּבְׁשִּנ ֶׁש"ה"ת הויַעֻבְׁש"ד סֹויא ְּב ִהה זֹוָנָּׁשז ֶׁשֵּמַר ְל,ב"תשעת ֹוּיִתאֹו" ה" הויתַעֻבְׁש ")י

יף ִסהֹוְו .ב"תשע' הת ֹוּיִתאֹו, 'ת הַעֻבְׁשז ֶׁשֶמֶרת ָהד ֶאֵּדא ִח"ר שליטֶנְדֹוים ּבִּיַח' ג ר"הרהְו. ב"ת תשעַנְׁש ִּבּהָּתִעְבִּד

ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה " )טז, שמות יז( .'ל הה ֶׁשָעבּו ְׁשׁשק ֵיֵלָמת ֲעַּיִחל ְמם ַעַּגא ֶׁש"יץ שליטִבידֹוִוָּד' א' ג ר"ההר

  .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַהֶׁש :)ריט פנחס(ר ַהּזַֹהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהְו. " ַּבֲעָמֵלק'הַלִמְלָחָמה 

 ְיִמינֹו ַוָּיֶרם" ".ָיִדי ָׁשַמִים ֶאל ֶאָּׂשא ִּכי" ,םִיַמָּׁשַל םִיַדָי תיַאִׂשְנִּב יאִה הָעבּוְּׁשַהֶׁש יםִקסּוְּפַה יֵנְׁשִּב יםִארֹו

 ְּבֵבית ָׁשָנה ד"י ִׁשֵּמׁש ַּיֲעקֹבֶׁש 'תאֹו לַמְׁשַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶּׁש הַמ יִּפ לַע רֵאָבְל הֶאְרִנְו ".ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשמֹאלֹו

 ּוִבְׁשִביל .ָיַדִים ְׁשֵּתי ָלּה ֵיׁש ַהִּתְפֶאֶרת ִּדְסִפיַרת .ְוֵלָאה ְּבָרֵחל ִלְזּכֹות ִּבְׁשִביל ,ָלָבן ֵאֶצל ָעַבד ָׁשָנה ד"י ְועֹוד ,ְוֵעֶבר ֵׁשם

 ַּפֲעַמִים ַלֲעמֹל ָצִריְך ָהָיה ָרֵחל ִעם ְוַגם ֵלָאה ִעם ַּגם ְלִהְתַקֵּׁשר ֶׁשּיּוַכל ,אבָֹל דיִתָעֶל תיַנִחְבִּב ַהִּתְפֶאֶרת ִלְׁשֵלמּות ִלְזּכֹות

 ,ד"י יםִמָעְּפ 'ב ןַיְנִמְּכ תֹוּיִתאֹו ח"כ ֹוּב ׁשֵּיֶׁש ,אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ְךַרָבְמ אָּבַר יּהֵמְׁש אֵהְי לֶׁש דֹוּסַה הֶזְו .ָׁשָנה ד"י

 'תנֹוָּוַּכַה רַעַׁש'ְּב רָאבְֹּמַּכ .תֹוּיִתאֹו ח"כ ׁשֵי ֹוּב םַּגֶׁש ,בקֲֹעַי לֶׁש תֶרֶאְפִּתַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמַה ה"מ יּוּלִמְּב ה"הוי םֵׁש דֶגֶנְּכ

 ףסֹו דַע ב"תשע תַנְּׁשִמ ןֵכְו .אבָֹל ידִתָעֶל לֶׁש דֹוּסַה יאִה םִיַדָי יֵּתְׁש לֶׁש זֹו היָנִחְבִּד .יׁשִּדַּקַה לֶׁש 'א ׁשרּוְדִּב ל"יַזִרֲאָהְל

 ".ִּתְׁשָלח ַידְּב ָנא ְׁשַלח" )יג ,ד שמות( יַחִׁשָּמַה לַע בתּוָּכֶׁש א"שליט יץִבידֹוִוָּד 'א 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יםִנָׁש ח"כ תרֹוָאְׁשִנ ,הָאֵּמַה

 .'ַהָּמִׁשיַח ֶמֶלְך ַעִּמיֵאל ֶּבן ְמַנֵחם ֶזה' ְּבִגיַמְטִרָּיא ,"ִּתְׁשָלח ַידְּב ָנא" )העשירי הנתיב( 'הָנמּוֱא ייֵלִבְׁש' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו

 זֵּמַרְמ יַׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָעְּפ 'בְּד ,ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּד יםִמָעְּפ 'ב ןֵכָלְּד הֶאְרִנ ,דָי דסֹוְּב אהּו דִוָּדֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש רַחַאְלּו

 ְיסֹוד ִחּבּור ִּבְבִחיַנת ָהָיה ָלֲאָדִנים ַהְּקָרִׁשים ֶׁשִחּבּור :)רמא פקודי( ַּבּזַֹהר מּוָבא ְוֵכן .ב"תשע תַנְׁש דסֹו הֶּזֶׁש םִיַדָי יֵּתְׁש לַע

 ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֶאת ַהְמַסֵּמל י"ֲאדָֹנ םֵׁש ְּכֶנֶגד ָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן ֲאָדִניםֶׁשָה )קעד 'ע פקודי( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .ּוַמְלכּות

 ה"קוב ַּכְבָיכֹול ֶׁשהּוא ,י"ֲאדָֹנ ְּבִחינֹות ְׁשֵּתי נּויַהְי ,"ֲאָדִנים ְׁשֵני" )שני ה"ד תרומה( 'ֶאְפַרִים ַמֲחֵנה ֶּדֶגל' רֶפְּבֵס מּוָבא

 לֶׁש דחּוִּיַה תֶא לֵּמַסְּמֶׁש יםִנָדֲאַל יםִׁשָרְּקַה יןֵּב רּוּבִחַהֶׁש יםִארֹו אןָּכ םַגְו .ָהֶאָחד ַלֶּקֶׁשר ַהְינּו ,"ָהֶאָחד ַלֶּקֶרׁש" ,ּוְׁשִכיְנֵּתיּה

 ָהֶאָחד ַלֶּקֶרׁש ָידֹת ְׁשֵּתי" )כב ,לו שמות( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,םִיַדָי יֵּתְׁש תיַנִחְּב ְךֶרֶּד הָׂשֲעַנ ,יםיִחִׁשְּמַה יֵנְׁש רּוּבִח תיַנִחְבִּב ןָּכְׁשִּמַה

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמֻׁשָּלבֹת" ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ לֶׁש מֹוְׁש ה"ִׁשילֹ ת"ר "ֶאָחדָה ֶּקֶרׁשַל דֹותָי ֵּתיְׁש" ֵכןְו ".תָחֶא לֶא תַחַא ְמֻׁשָּלבֹת

 ְלׁשֹון ְוהּוא ,ַהֻּסָּלם ַעּמּוֵדי ְּבֶנֶקב ֶסתַהִּנְכֶנ ִּכְׁשִליָבה )כה ,כו שמות( י"ְּבַרִּׁש אָבּוּמַּכ ,דחּוִּיַה לַע זֵּמַרְמ בּוּלִּׁשַהְו .ב"תשע

 שחיבור ויוצא ,אדנים מאה בסוד הוא שנה מאה תהליך של שהסוד לעיל בארנו וכן .ְׁשִליָבה ְּכִמין ֲעׂשּויֹות ,"ְמֻׁשָּלבֹת"

  .שנים – םאדני המאה שבתוך המשיחים יחוד נקודת הוא .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְמֻׁשָּלבֹת"ב הנרמז האדנים

 ָלאו ְוִאם ,ִנְגָאִלין ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל ִאם ,אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי :)צז סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ֶאָּלא ?ִנְגָאִלין ֵאין ,הְּתׁשּוָב עֹוִׂשין ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִאם ,ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי לֹו ָאַמר .ִנְגָאִלין ֵאין

 ּוַמֲחִזיָרן ,ְּתׁשּוָבה עֹוִׂשין ְוִיְׂשָרֵאל ,ְּכָהָמן ָקׁשֹות ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו ,ֶמֶלְך ָלֶהן ַמֲעִמיד הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

 אָרָמְּגַהֵמ יםִארֹוְו .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגר ַעֵּבַדן ְמָמָהה ְּכֶׁש ָקְךֶלֶּמ ֶׁש)ה אין בן דוד"ד. צח( א"ָׁשְרַהַּמַּב םָׁש ןֵּיַע .ְלמּוָטב

] ןָּבְלַחַה[א "ן שליטֵה ּכֹםיִּיַח' ל רָּבֻקְמג ַה"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאן ְּגַמְזר ִּבֵזס חֹוַרת ָּפכּוְלַמ ְלְךָּיַּׁשן ֶׁשָמָהֶׁש

ת ֵתים ָלִּדְקַהא ְלָרָקְו, עָׁשָרן ָהָמל ָהּוּגְלא ִּגאד הּו'יַגיִנִדֶמְחַא ֶׁשר לֹורּוָּבר ֶׁשַמָאב ְו"ט תשעָבְׁשִּבד "כ' ם ויֹור ְּבֵּבִּדֶׁש

 סיַלִמְרַא יֵדְי לַע גֵרָהֵי ףֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשָּמ ֶׁשׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יוָלָקְׁש ִלינּוֵלָקים ְׁשִּדְקַהי ְלֵדְּכ, לֶקֶּׁשית ַהִצֲחַמ

 אָבמּו

 דעֹוְו

ןֵכְו



 ,לד דברים( ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּבֶׁש א"שליט םלֹוָׁש ןֶּב ןָרֵע 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ָּפַרס אָּיִרְטיַמִגְּב סיָלִמְרַאְו .עָׁשָרָה

ס ַרת ָּפכּוְלַמ ְלְךָּיַּׁש ֶׁשהָּלַרְסַנ ְּבִגיַמְטִרָּיא סילּוִמְרַאי ֶׁשִּתְעַמן ָׁשֵכְו .ָּפַרס אָּיִרְטיַמִגְּב .סגּוֶלֵמְרַא לֹו אֵרקֹו )ג

  .לֵאָרְׂשִים ְּבָחְלִנְו

  

  מכתב

  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"המאת הר

                  ב"ז בשבט תשע"ט                                                                                ' וכו'החשמל סוד 'לכבוד עורך העלון 

נא לפרסם  .י"ש מן השמים בתושח"ישלח לו רפו' א ה" שליט אלישיבש"מרן הגריבלה שמצאתי על אני שולח לכם ט

  .את המכתב לזכותו

ח אותיות כנגד " והדילוג הוא מ,הארוןקרשי המשכן ו בפרשת  מופיעים בדילוג יחיד בתורהב"ב אלישי"הרהמילים 

לומדים מהם  ל"ם הם בדיוק בפסוקים שחזהפסוקי .ח קרשי המשכן"וכנגד מ. ח קנינים שהתורה נקנית בהם"מ

וכמו כן אמות שבורות לרמז על  ,בחוץמזהב טהור בפנים והוא שכמו הארון  תוכו כברו  להיותתלמיד חכם צריךש

  . תלמיד חכם שיסתפק במועט

  

 
  

 שלוםוכן , יוסףש ששמו "ובודאי מרן הגרי, המקובלים שכל מנהיגי הדור האחרון הם משורש משיח בן יוסף אמרו

 הדילוג .ת"ח אמ"משיק "הצדים " שלוף"יוס תיבות, בנוסף רואים בטבלה .הוא יסוד בבחינת יוסף כידוע

 מרמז ח"מ במספר הרב אלישיבהדילוג .  אותיות המרמז על משיח בן יוסף ששייך למספר שששש הוא בח"משי

', ים במשכן היו בבחינת אות ו שהקרש]:תיקונים לח[וכן מצינו בזהר  .חשימעל האות הראשונה והאחרונה של 

וכן . משיחעם האותיות בגימטריא אלישיב ו. ח"משית "ושה רמיה חלום בן שוסף י וכן .לת את יוסףהמסמ

ת " רב"אלישוכן . א" ויגאל את ישראל בבישיב,  המסמל את החסד שגואלאלששם ,  מרמז על הגאולהאלישיב

וכן מקום מגוריו ". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[ת הכתוב "ור. יבאשום יכל בו לחכה א

וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל .  הוא זמן של גאולהניסן' א וכן יום הולדתו ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת" .חנןברחוב 

ברהם אן בלום שוסף יא ש"ד כץ שליטדו' ג ר"והוסיף הרה. עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח' לשם'ה

, בגימטריא שמו של משיח בן יוסףיוסף שלום א ש"שליט' ש' ח' מ' ג ר" והוסיף הרה.א"ח ב"משית "ושה רמיה ח

 בגימטריא יוסף שלום בן חיה מושהא ש"צור שליט, ש, י' ג ר"והוסיף הרה.  עם האותיותנחמיה בן חושיאל

התקבל . [ממקומך מלכנו תופיע וזה גם המספר של ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו"הכתוב המרמז על הקץ 

  .]א"לב שליט' ד' ג ר"מהרה



 ]ג, איוב כח[ עם המילים בגימטריא הכתוב יוסף שלום אלישיבא שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר" הרהוהוסיף

] רכח' בלק ע[ל "ת מהאריז"כמובא בלק,  המסמל את יוסףש"אית "לישיב ראלום שוסף י וכן רבנו ".ֵקץ ָׁשם ַלחֶׁשְך"

ונביא את דברי  ".איש צדיק"כתוב ן וכ. מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן . שהיסוד נקרא איש

כי יסוד זעיר , ושבט גימטריא איש, שהוא היסוד, "וקם שבט מישראל" :ל שם לראות עוד רמזים"האריז

וקם שבט "ל מפרש את הפסוק בנבואת בלעם שמדבר על הגאולה "שהאריזים ואור .אנפין נקרא איש

' אור החיים'וכן נביא מה,  המסמל את היסודש"אי שהוא בגימטריא "שבט"שהקימה תהיה דרך בחינת  ."מישראל

 מרמז "שבט"וכן  .לישיבאלום שוסף ית של " רש"איובארנו ש.  הוא משיח בן יוסף"וקם שבט"על הפסוק הזה ש

וכפי שמובא בספר יצירה . שהוא יסוד, טֶבֵׁש מלשון טָבְׁששנקרא . שבטחודש , החודש הנוכחי שבו הרב חלהעל 

חודש שבט הוא כנגד , ב שבטים"ב חודשים כנגד י"ולפי החלוקה של י ,המסמלת את היסוד' שחודש שבט נוצר באות צ

כנגד גאולת : 'אור החיים'יא חלק מדברי הונב. ם הם בחודש שבט"מדוע שובבי' פרי צדיק' וכפי שמאריך ה.יוסף

וקם שבט " ראמ, וכנגד גאולת בעתה, "דרך כוכב"אמר , אחישנה שהיא באמצעות זכות ישראל

דרך " עוד רמז במאמר .פירוש שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך טבע, "מישראל

ירמוז על משיח , " שבט מישראלוקם"ואומרו , על משיח בן דוד הרמוז בכוכב כנזכר, "כוכב מיעקב

 .שבטאו איש בגימטריא "  אתכם באחרית הימיםיקראאשר "א שהכתוב "לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .בן אפרים
כפי , וברכה זו היא כנגד הגאולה. רכהבובה וטלום שמרומז בנוסח התפילה שים ט "שבא ש"ז שליט"והוסיף הרמ

מרמז על המעבר ,  שהוא מזלו של חודש שבטדליוכן . יחוד של התפילהש שכאן מכוונים את ה"שרואים בסדור הרש

ותנשא '  מדליו וזרעו במים רבים וגויזל מים" ]ז, במדבר כד[' אור החיים'כמובא ב, בין הגלות לגאולה

, לגלות לישראל בסוף הדורות' לומר כי בערך בינה הגדולה אשר עתיד ה,  ואמר לשון דלי".מלכותו

ואמר כי הגם , ט הם בגדר דלי בערכו"כל המ, שהוא שער החמשים של בינהבימי מלך המשיח 

 במים וזרעווהוא אומרו , יזכה לקחת מים רבים שהוא שער החמשים, שעתה הוא דלי זרע ישראל

  . היא מלכות המשיח"ותנשא מלכותו" .רבים

  

יוסף שלום בן כל זה נכתב במטרה לחזק את התפילות לרפואתו של רבנו 
ומכוונים . שהרי על משיח בן יוסף נצטווינו להרבות בתפילהחיה מושה 

  .עליו בכל תפלה בברכת בונה ירושלים

  
  

  
  



  

  

  

  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"להלן אנו רואים טבלה שנשלחה מהרה

 ב"ם אוי" הה"ן סורי"אירא : הממצאיםאת, ובה אנו רואים מתחת לנבואת בלעם על ביאת המשיח

  .ב"תשע

  

  

  
  

  

  

  מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםאודה
  .0573109982בלבד נא להשאיר הודעה בתא קולי  ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

 fish@neto.net.il או במייל
 או את מאמר קץ ,השבועיאו את הגליון , ]הקבלה לנשואים בלבדסוד חיי האישות לאור [בדואר אלקטרוני את מאמר צניעות האישה   לקבלניתן

  . ראיות על ביאת המשיח בקרוב300ב כ"הגאולה בתשע

fish@neto.net.il מייללשלוח בקשה ל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  אחינו כל  בית ישראל
ת ושאר כשכל העולם רועד מתהפוכו, ואין יודע מה ילד יום, כאשר מחוץ שכלה חרב ובחדרים אימה

וגדולי ישראל הזקוקים לרחמי שמים , ל"וגזירת סילוק הצדיקים בזמן האחרון רח. דברים מבהילים
 על כן נתאסף כולנו ביום א"צ המקובל רבי משה אהרן הכהן שליט"הרהולאור בקשתו של . מרובים
 לעורר לתפילת רבים, ה  במרום הר ציון" אצל ציונו של דוד המלך ע16:00ח אדר בשעה "רביעי ער

, שכידוע כל הגאולה ברחמים תלויה בדוד מלכא משיחא, רחמי שמים לגאולה קרובה ברחמים
  .ובסייעתא דשמיא באתערותא דלתתא נעורר את דוד מלכא משיחא לגאולה ברחמים

  . התפילה שבדורמעמודיא " רבי מרדכי מנצר שליטצ"הרההתפילה בהשתתפות 
  א" שליטהן סטבסקידניאל דוב בערל הכצ רבי "ובהשתתפות הרה

וכידוע שעד לפני כארבעים שנה עיקר מקום התפילה של עמם ישראל לביטול הגזירות היה בקברי בית 
  .שזה המקום לעורר הרחמים על עם ישראל. דוד

לאחר מכן תיערך בסמוך עבור ציבור המתפללים ברוב פאר והדר סעודת ראש חודש אדר כיד המלך 
  .בהשתתפות צדיקים ורבנים

 ותזכה יחד עם כל , הצטרף לעצרת תפילה זו, אם רצונך להיות שותף לקירוב הגאולה ברחמים !ייהוד
  .אחינו בית ישראל לראות בקרוב בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

והאלקי "ל "וז,  בספרו אלה מסעיל על מקום קברי בית דוד בהר ציון"ם חגיז בשם האריז"עדות המהר
דיבר בו הוא גם כן אשר קיים ואישר כל אותו תחום ארץ ישראל בערי '  הל דרוח"י לוריא ז"מוהר

וסמך ידו , הקודש בסימניהם ומצריהם וכל הקברים המצויינים שם סביב סביב לכל תחום ארת ישראל
  .ועיר ציון שהוא חוץ לחומת ירושלים דשם קברי מלכות בית דוד, על כותל המערבי

ומענין  "י"ר הקדוש ממונקאטש בא"ק האדמו"ביקור כר את ל ספר מסעות ירושלים בבואו לתא"וז
ביקור קברי הצדיקים הקדושים שאם יהיה באפשרות היה טוב לילך בראשונה להר צפון ירכתי ציון 

, כי מי בראש דוד בראש הוא המלך המשיח אשר אליו לבבינו שואף זורח, טמוני קברי מלכי בית דוד
י בשארי מקומות הקדושים טרם יבקרו בהיכלו כבוד של ולאו אורח ארעא לאותובי דעתא מאברא

  "המלכות
  
  

  
  
  

לינת 'לרגל המצב הקשה מבית ומחוץ והסכנות מאיראן ארגון 
מארגנים בהמלצת גדולי ישראל משמרות תפלה סביב ' החסד

המענינים להשתלב גם לרבעי שעה יפנו , היממה על כלל ישראל
  לטל

1800-800-646  
0527117402  

 .רטת וקריאת הרבנים תפורסם בהמשךהודעה מפו


