
 

 הנסתרלחבר בין תורת הנגלה לתורת                                                 מתוך סדרת הספריםדף 
  

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

   . ֵחֶלב ְוָדםרּוּסִאְל,  ָּבָׂשר ֶּבָחָלברּוּסין ִאר ֵּבֶׁשֶּקַה

,  ֶׁשַהָּדם ֶׁשַּבְיסֹוד ָהִאָּׁשה ֶנְהָּפְך ְלָחָלב:)בכורות ו(ַּבְּגָמָרא 

ָהִאָּׁשה ַׁשֶּיֶכת  ַהְׁשָּפַעת ֶהָחָלב ֶׁשַּמְׁשִּפיָעהים ֶׁשִארֹוְו

ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'מּוָבא ְּבן ֵכְו, ְלַהְׁשָּפַעת ְיסֹוד ָהִאָּׁשה

 ,ַׁשַּדיֶׁשל ַהֵּׁשם ַׁשד  ְּבסֹוד ן ֶׁשל ִאָּׁשה ֵהָּׁשַדִים ֶׁש)'תס' איוב ע(

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.הָּׁשִא ָהְיסֹודת ל ֶאֵּמַסְמֵׁשם ַׁשַּדי ל ד ֶׁשַּׁש ֶׁשנּוְרַאֵבּו

ין ִּבְקין נּוִּית ַמיַנִחְביא ִּבם ִהִיַדָּׁשת ַהַעָּפְׁשַה ֶׁש:)יתרו פ(ר ַהּזַֹּב

ת ר ֶאֵאָבְמּו. הם ֶזקֹוָמר ְּבָּכ ִנּהָיְפן ָיֵכָלְו, הָּׁשִאד ָהיסֹוים ִלִכָּיַּׁשַה

ין ֵאֶׁש, "ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה" )ח, ש ח"שה(ק סּוָּפַה

   .יןִּבְקין נּוִּי ַמּהָל

 ְוַנֲעֶׂשה ֶנֱעָכר ָּדם )כז שערים פתחי( ֶחֶבר א"ָהרי ְּבִכְתֵבי

 ַהְּגבּורֹות ֶׁשל ְמאֹורֹות סֹוֵפי הּוא ַהָּדם ִּכי ָלבָח

 ְּבָׁשְרָׁשם ִּמְתַּבְּסִמיןֶׁש ָהֵאּלּו ַהָּקִׁשים ְוַהְּגבּורֹות ְוַהִּדיִנים

 ְךּוִמְתַהֵּפ ִנְבָרר ְוַהּטֹוב ,ַהּלֶֹבן ּגֹון ֶׁשֵהם ַהֲחָסִדים ְּבסֹוד

 ה"ֲהָוָי תמֹוֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא בְוָחָל ָּדם ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ָחָלב ְוַנֲעֶׂשה

 ֵׁשם ִּבְבִחיַנת ָהִאָּׁשה ִּביסֹוד ְּגבֹוָהה ַּדְרָּגה ְמַסֵּמל ְּדָחָלב .י"ֲאדָֹנ

 ּוְכֶׁשַהָּדם ,י"ֲאדָֹנ ֵׁשם ִּבְבִחיַנת ְנמּוָכה ַּדְרָּגה ְמַסֵּמל ְוַהָּדם ,ה"ֲהָוָי

 ִצְבעֹו ְּדַהָּדם .ָחָלב ַדְרַּגתְל ָּדם ִמַּדְרַּגת עֹוֶלה הּוא ְלָחָלב ֶנֱהָפְך

 ְוהּוא ָלָבן ִצְבעֹו ְוֶהָחָלב ,ֶׁשְּלַמָּטה ַהְּגבּוָרה ְלַדְרַּגת ַׁשָּיְך ְוהּוא ָאדֹם

 ֵמַהֵחֶלק ִהיא ֶהָחָלב ְוַהְׁשָּפַעת .ֶׁשְּלַמְעָלה ַהֶחֶסד ְלַדְרַּגת ַׁשָּיְך

 .ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחֶלק יאִה ַהָּדם ְוַהְׁשָּפַעת ָהִאָּׁשה ְּבגּוף ָהֶעְליֹון

 יןִּד תֹוּיִתאֹו יאִה היָדִּנֶׁש א"שליט ןְרקֹו הָדהּוְי 'ר ג"רהָה יףִסהֹוְו

 ןֵכְו .'ה תאֹוָל תֶכֶּיַּׁשֶׁש תכּוְלַּמַּבֶׁש יןִּדַה תיַנִחְּב לַע זֵּמַרְמַה 'ה

 ידִּגַהְל" )ג ,צב תהילים( בתּוָּכַה ת"ר ב"ָלָחֶׁש 'רָכׂשָׂשִי יֵנְב'ִּב אָבמּו

 םָלעֹוָה גַהְנִמ ןֵכְו ,דֶסֶחַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמ בָלָחְּד ,"ָךֶּדְסַח רֶקּבַֹּב

 ׁשֵי רֶקּבַֹּב ןֵכְו .םָלעֹוָּב רֵבֹוּג דֶסֶחַהֶׁשְּכ רֶקּבַֹּב בָלָח יֵלָכֲאַמ לכֱֹאֶל

 'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבן ֵכְו. םֵא בֵלֲח עַפֶׁש רֵתיֹו הָּׁשִאָל

ִמין ָיֹוָחה ּדמֹאל ְׂשת " רם"ָּׁשַדִי ֶׁש)רח' ש ע"שה(ל "ָהֲאִריַזְל

 ֶאת ַהָּדם ְוַהְּגבּורֹות תֹוּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַהָּׁשַדִים ּדֹוח. ָקֶרֶבתְמ

ְּדַהָּדם , ֶהָחָלבְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדם ְוֵכן .  אֹוָתם ַלֲחָסִדיםתֹוּוְמַהְּפכ

  . ָּדם ִמְּלׁשֹון ןֵהַּדִּדים ְרֶאה ֶׁשְוֵכן ִנ. ֶנְהָּפְך ְלָחָלב

 ֶׁשָּבִאָּׁשה ִּדְכֵׁשם .ְּבָחָלב ָּבָׂשר ְלַבֵּׁשל ָהִאּסּור ְלָבֵאר ִנְרֶאה הֶז יִּפ

 ָּכְך ,ֶׁשְּלַמְעָלה ַלַּדְרָּגה ְוֶהָחָלב ,ֶׁשְּלַמָּטה ַלַּדְרָּגה ַׁשָּיְך ַהָּדם

 ֶׁשְּלַמָּטה ַלַּדְרָּגה ַׁשָּיִכים ,ַּבָּדם ָרבֶׁשְּמעֹ ְוַהָּבָׂשר ַהָּדם ַּבְּבֵהָמה

 ֶׁשֻהְכַׁשר ָּבָׂשר ְוַגם .ַּבְּבֵהָמה ֶׁשְּלַמְעָלה ַלַּדְרָּגה ַׁשָּיְך ְוֶהָחָלב ,ַּבְּבֵהָמה

 ֶׁשרֹוִאים ְּכִפי ,ַהְּגבּוָרה ַּדְרַּגת ֶׁשְּלַמָּטה ַלַּדְרָּגה ַׁשָּיְך ,ָּדם ְּבִלי ְוהּוא

 ּוְכֶׁשְּמַבְּׁשִלים .ִמָּיד ִלְׁשּתֹות ֶאְפָׁשר ְוָחָלב ,ְׁשִחיָטה יְךָצִר ֶׁשָּבָׂשר

 ְבָיכֹולַּכ ְוכֹוְפִפים ,ַּבָּבָׂשר ֶהָחָלב ֶאת ְמַבְּטִלים ְּבָחָלב ַהָּבָׂשר

 ְּבַדְרָּגה ֶׁשהּוא ַהָּבָׂשר ִּבְפֵני ְּגבֹוָהה ְּבַדְרָּגה ֶׁשהּוא ֶהָחָלב ֶאת

 .ַהָּבָׂשר ִחּמּום ְלצֶֹרְך ְּבָחָלב ִמְׁשַּתְּמִׁשים לִּדְבִּבּׁשּו .ְנמּוָכה

 ְלַמְעָלה ְמעֹוֵרר ְלַמָּטה ְּדַהַּמֲעֶׂשה .ָּכְך ְלַמְעָלה ַּגם ְמעֹוֵרר ֶזה ְוָדָבר

 ַהּתֹוָרה ִמן ְוָלֵכן .ְלַמָּטה ֶׁשִּנְמָצִאים ַלְּקִלּפֹות ְׁשִליָטה נֹוְתִנים ּוָבֶזה

 אֹו ְׁשִרָּיה יֵדְי לַע ְיַעְרְּבֵבם ְוִאם .ְּבָחָלב ַהָּבָׂשר לְלַבֵּׁש ַּדְוָקא ָהִאּסּור

 ְּבָחָלב ִמְׁשַּתֵּמׁש ֶׁשהּוא ִּדְבִּבּׁשּול .אָתְיַראֹוְּד ִאּסּור ֵאין ַאֵחר ְּבאֶֹפן

   .ַהָּנמּוְך ִלְפֵני ַהָּגבֹוַּה ַמְׁשִּפיל הּוא ַהָּבָׂשר ִחּמּום ְלצֶֹרְך

 ,"ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל לֹא" )יט ,כג מותש( ַּבָּכתּוב

 ְוהּוא ,ָׁשם י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ַרְך ָוָלד ֶׁשהּוא ְּגִדי ְלַבֵּׁשל ְּדֵאין

 ַלַּדְרָּגה ֶׁשַּׁשָּיְך ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ,ֶׁשַּבְּבֵהָמה ְוַהָּדם ַהְּוָלדֹות ְלַדְרּגֹות ַׁשָּיְך

 ֶאת ְבָיכֹולַּכ ּכֹוְפִפים ְּבָחָלב ַהְּגִדי ּוְבִבּׁשּול .ַהְּבֵהָמה ֶׁשְּבִאּמֹו ַהְּגבֹוָהה

 יִּפ לַע ףַא ,"ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי" ָנַקט ַהָּכתּוב ְוָלֵכן .ַהֵּבן ִּבְפֵני ָהֵאם

 ָיְכָלה ְוַהּתֹוָרה ,ָחָלב ּוְבָכל ,ְטהֹוָרה ְּבֵהָמה ְּבַׂשר ְּבָכל הּוא ֶׁשָהִאּסּור

 ַטַעם ַעל ְלַרֵּמז ,הֶמֹוְוַכּד ַּבֲחָלָבּה ָהֵאם ֶאת ְלַבֵּׁשל סּורֶׁשָא ִלְנקֹט

 ָׁשָנה ֶעֶׂשר ֶּבן )ג ,א ר"קה( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ְּכִדְלֵעיל ָהִאּסּור

 תֶא לֵּמַסְמַה רֶׂשֶע רַּפְסִמ םִע רֵּׁשַקְתִמ יִדְּגֶׁש יםִארֹוְו .ִּכְגִדי קֹוֵפץ

 ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל אלֹ" ְוֵכן .תכּוְלַּמַה

 ָהֵעץ ִמן ִּלי ָנְתָנה ִהוא" )יב ,ג בראשית( הָּוַח לֶׁש אְטֵחַה לַע רֵּבַדְמַה

 )ב ,יב ויקרא( הָּוַח לֶׁש ׁשֶנעָֹה לַע רֵּבַדְמַה ַהָּכתּוב ּוְבִגיַמְטִרָּיא ."ָואֵֹכל

 ַחָּוה ֶׁשל ֶׁשֶחְטָאּה 'ִמיָלה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ַאְרנּוְּדֵב ."ְּדֹוָתּה ִנַּדת"

 ִּבְפֵני ,ַהְּגבֹוָהה ַהַּדְרָּגה תֶא ֶׁשָּכְפָפה ,ּהָּלֶׁש דסֹוְיַּב ָהָיה ַהַּדַעת ְּבֵעץ

 ַּבָּדם ֶנֶעְנָׁשה ֶזה ּוִבְגַלל ,םגּוָּפ ןֶפאְֹּב הָגְּוַּדְזִהְו ַהְּנמּוָכה ַהַּדְרָּגה

 ּהָתאֹוְּב ּפֹוֵגם ְּבָחָלב ָּבָׂשר ִּבּׁשּול ָּכְך ,ִנָּדה ֶׁשִּתְהֶיה ָּלּהֶׁש ְיסֹודַה

   .ַהָּדם ִּבְפֵני ,ָחָלבֶה ֶאת ֶׁשּכֹוְפִפים יֵדְי לַע היָנִחְּב

 )ח"ט הכ"ם מאכלות אסורות פ"רמב' ע(ְּדָלֵכן ִנְפַסק ַּבֲהָלָכה 

, ָחָלב ְלַאַחר ֲאִכיַלת ָּבָׂשרְלַהְמִּתין ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֵּבין ָּבָׂשר ְו

ְלַרֵּמז ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל ְּבתֹוְך ֵׁשׁש ָׁשעֹות ּוְמַעְרֵּבב ָּבָׂשר ְוָחָלב ּפֹוֵגם 

  . ְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּותל ַהז ַעֵּמַרְמַהַּבֵּׁשׁש 

" לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו" :)משפטים קכד(ּזַֹהר ַּב

ֶׁשּלֹא ִייַנק ַהַּצד , ֵרב ָּדָבר ַּתְחּתֹון ְּבֶעְליֹוןֶׁשּלֹא ְלָע

ֶזה ֶׁשַּלחּוץ ֵמַהַּצד ַהָּטֵמא ְוֶזה , ַהִחיצֹון ֵמַהַּצד ַהְּפִניִמי

רֹוִאים ֶׁשִּבּׁשּול ָּבָׂשר ְּבָחָלב נֹוֵתן ְיִניָקה . ֶׁשִּלְפִנים ְּבַצד ָקדֹוׁש

ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשִּבּׁשּול ָּבָׂשר , ְליֹונֹותַלְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֵמַהְּדָרגֹות ָהֶע

 ינּוִצָמ

 מּוָבא

  לַע

  ְמֻרָּמזּו

ִנְרֶאה 

 ינּוִצָמ



. ְּבָחָלב ְמכֹוֵפף ֶאת ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ִּבְפֵני ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות

ְּבִדּלּוג " ּמֹוִאֵלב ֲחי ַּבִדלֹא ְתַבֵּׁשל ְּג" ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ד"ֶאָחְוֵכן 

ל ָּבָׂשר ְּבָחָלב ּפֹוֵגם ְּבֶאָחד ִּדְקֻדָּׁשה ְּדִבּׁשּו, אֹוִתּיֹות' ָהפּוְך ֶׁשל ג

' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו . ְיִניָקה ַלִחיצֹוִנים ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבֵפרּודןֵתנֹוְו

  ְּבִגיַמְטִרָּיא"לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו"ב תּוָּכַהֶׁשא "ר שליטצּו

גם בקודש לרמז שבישול בשר בחלב פו, יםִׁשָדָק ַהׁשֶדקֹו

  .אמא עלאהמ  השפעת החלבהקדשים המסמל את

ַהָּכתּוב ַמְסִמיְך ֶאת ִמְצַות ם ֶׁשָׁש ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּזַֹהר אָבמּו

ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי " )יט,שמות כג(, ִּבּכּוִרים ְלִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב

". ַּבֲחֵלב ִאּמֹו ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי 'הַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית 

ְּדַגם ְּבִמְצַות ִּבּכּוִרים ּדֹוִחים ֶאת ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשּלֹא ִייְנקּו 

 ָלֵכן ַמְזִּכיִרים ַּבִּבּכּוִרים ֶאת ָלָבן. ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹותֵמֵמַהְּקֻדָּׁשה ּו

ַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ִנְרֶאה ְּדָלֵכן  .ְּכֵדי ִלְדחֹות אֹותֹו ַלחּוץ, יִּמַרֲאָה

ִּדְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ְמַקְּדִׁשים ֶאת , ִמְצַות ִּבּכּוִרים ְלִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב

ת "לקא ְּבָבמּוְּד' ָּדם ֶנֱעָכר ְוַנֲעֶׂשה ָחָלב 'תיַנִחְבִּב ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות

ת ַרָז ֲחדא סֹוים הּוִרּוּכִּבת ַהַוְצִמ )רעט' תבא ע(ל "יַזִרֲאָהְל

ַחְׁשַמל 'ְּבַמֲאַמר  נּוְרַאֵבּו. ןֵהא ּכֹהּוד ֶׁשֶסֶחא ַלָבְקּוּנת ַהרֹואֹו

י ִלא ְּכהּוא ֶׁשֶּנֶּטַהת ֵמירֹוֵּפת ַהה ֶאָלֲע ַמֶׁשִּמְצַות ִּבּכּוִרים' ֵעץ

ל ֵּמַסְמד ּוֶסת ֶחיַנִחא ְּבהּוֶׁש, ןֵהּכַֹל, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמַה

 יְךִׁשְמן ַמֵהּכַֹהְו, בָלת ָחיַנִחְבת ִּבכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיה ַּבָהבֹוה ְּגָּגְרַּד

 ּכּוֵריִּב אִׁשיתֵר"  ְוֵכן.ףין סֹוד ֵאר ַעָכת ָזיַנִחְבאת ִלת זֹלֹוֲעַהְל

יף ִסהֹוְו .ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד ֶאת תַהְמַסֶּמֶל ר"ְּבֵא ת"ר "ְדָמְתָךַא

ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי "ב תּוָּכַהא ֶׁש"יטר שלצּו' ש' י' ג ר"הרה

  .דֶסֶחא ַלָבְקּוּנת ַהרֹות אֹוַרָזד ֲחי סֹולּוִג ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַאְדָמְתָך

 ַהַּטַעם ְלִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְּדֶזה )צב( ' ַהִחּנּוְךרֶפֵס'ְּב

ָּמה ִנְקָרא ָל :)סנהדרין סז(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ִּבְבִחיַנת ִּכּׁשּוף

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ְׁשָמן ְּכָׁשִפים ֶׁשַּמְכִחיִׁשים ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה

ּכַֹח ת ֶאִּדְכֵׁשם ֶׁשִּכּׁשּוף ַמְגִּביר , ָּבָׂשר ְּבָחָלב הּוא ִּבְבִחיַנת ִּכּׁשּוף

ָּכְך , ְעָלה ּכַֹח ַהְּקֻדָּׁשה ַהִּנְקֵראת ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמת ֶאַהְּקִלָּפה ּוַמְכִחיׁש

 ּכַֹח ַהְּקִלָּפה ּוַמְכִחיׁש ֶאת ּכַֹח ָּפַמְלָיא ֶׁשל ת ֶאָּבָׂשר ְּבָחָלב ַמְגִּביר

ַּדְרָּגה ָה ַעל תֶז ְמַרֶּמַמְעָלהְוֵכן ִנְרֶאה ְּדָפַמְלָיא ֶׁשל . ַמְעָלה

ל ף אֹו ַע ִּכּׁשּויֵדל ְיֶׁשְּלַמְעָלה ֶׁשִּנְכָּפף ִלְפֵני ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ַע

א הּו ֶׁש)סב(' ְךּוּנִח'ר ַהֵאָבם ְמִיַאְלר ִּכּוּסל ִאן ַעֵכְו.  ָּבָׂשר ְּבָחָלביֵדְי

ב ֵרָער ְלסּוָא ֶׁש'יתיִצִצַחְׁשַמל 'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. ףּוּׁשת ִּכיַנִחְבִּב

ן ָּתְׁשִּפי ַהֵטם חּוִע, ַהְּקֻדָּׁשהד ַצים ְלִכָּיַּׁשר ַהֶמֶּצי ַהֵטת חּוֶא

ת ֹוּגְרַּדל ַהף ֶׁשּוּפאן ִּכ ָּכׁשֵיְו, אָרֲחא ַאָרְטִּסד ַהַצים ְלִכָּיַּׁשַה

א ָרְטִּסל ַהת ֶׁשכֹומּוְּנת ַהֹוּגְרַּדי ַהֵנְפִלַהְּקֻדָּׁשה ד ל ַצת ֶׁשהֹובֹוְּגַה

ג ְרּוּבְזיְנק ִּגָחְצִי' ג ר"רהם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. ףּוּׁשת ִּכיַנִחְבא ִּבָרֲחַא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּמֹוִאֲחֵלב ַּבִדי ְּגַבֵּׁשל ְתלֹא "ת "רָהא ֶׁש"יטשל

  .זֵנְטַעַׁש

 ֶׁשֵאין ִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב ִאם ַהָּבָׂשר אֹו .)חולין קיג(ַּבִּמְׁשָנה 

ְוֵכן ִּבְבַׂשר עֹוף ֵאין ִאּסּור . ֶהָחָלב ֵהם ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה

ִנְרֶאה ְּדֵכיָון ֶׁשַהַּטַעם ְלִאּסּור ָּבָׂשר . לֹו ִעם ָחָלבֵמַהּתֹוָרה ְלַבְּׁש

ְּבָחָלב הּוא ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ֵסֶדר ֶׁשָּכל ָּדָבר ִיְהֶיה ִּבְמקֹומֹו ְלִפי 

הּוא ַׁשָּיְך ַרק ִּבְבֵהָמה ְטהֹוָרה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּׁשם ֵיׁש , ַּדְרָּגתֹו

 ִּבְבֵהָמה ןין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. ָבר ֵיׁש לֹו ָמקֹום ְלִפי ַּדְרָּגתֹוֵסֶדר ֶׁשָּכל ָּד

לֹא ָצִריְך ִלְדאֹג , ְטֵמָאה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלְּקִלָּפה ֶׁשָּׁשם ִמֵּמיָלא ַהּכֹל ָהפּוְך

ְּדעֹוף ֵאין , ְוֵכן ִּבְבַׂשר עֹוף לֹא ַׁשָּיְך ִאּסּור. ֶׁשָּכל ָּדָבר ִיְהֶיה ִּבְמקֹומֹו

ִמֵּמיָלא ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר , ב ֵאם ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה ָׁשםלֹו ֲחֵל

  .ֶׁשַהָּבָׂשר ֶׁשּלֹו ִנְמָצא ַּבַּדְרָּגה ֶׁשִּמַּתַחת ְלָחָלב

 ,ְוָדם ֵחֶלב ,ְוָאדֹם ָלָבן ָקְרָּבן ַמהּו :)רנח השמטות( ַּבּזַֹהר

 "ָהָאֶרץ ֵחֶלב" ,לַהּכֹ ֶׁשל יִֹפי ַּדְרָּגה אֹוָתּה ְּכֶנֶגד ֵחֶלב

 ַּדְרָּגה אֹוָתּה ְּכֶנֶגד ,ָּדם ,ָהָאֶרץ ֶׁשל יִֹפי ְמַתְרְּגִמים ָאנּו

 ָאָדם ּוֶבן ,"ֹוׁשְפַנְּב תאֹוָבְצ 'ה עַּבְׁשִנ" ֶׁשָּכתּוב ֶנֶפׁש ֶׁשִּנְקֵראת

 ֶׁשָּכתּוב הּוא ֶזה ַנְפׁשֹו ַמְקִריב ְּכִאּלּו ַהָּדם ֶזה ִהְקִריב ַּכֲאֶׁשר

 ָלֶהם ִהְזִהיָרה ְךָּכ ּוִמּׁשּום "ְיַכֵּפר ַּבֶּנֶפׁש הּוא ַהָּדם ִּכי"

 ִמֶּמּנּו ֶׁשַּמְקִריִבים ְוָדם ֵחֶלב ֵמאֹותֹו ֶׁשּיֹאַכל ִמי ַהּתֹוָרה

 ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה" ֶׁשָּכתּוב ֶזה ,ִמְזֵּבַח ֵמאֹותֹו ֻיְכַרת ַלִּמְזֵּבַח

 אֹותֹו ְלַהְקִריב לֹו ֶׁשָהָיה ֵניִמְּפ ַהַּטַעם ָמה ,"ֵמַעֶּמיָה ַהִהוא

 ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשֵחֶלב רֹוִאים .ַּבְיסֹוד ָּדם ְואֹותֹו ַהִּמְזֵּבַח ַעל ֵחֶלב

 ֶאת ְמַסֵּמל ְוָדם ,ָחָלב ְּכמֹו ֶחֶסד ִּבְבִחיַנת ֶׁשַּבְּבֵהָמה ַהְּגבֹוָהה ַהַּדְרָּגה

 ְׁשֵניֶהם ֶאת ַמְקִריִבים ֵכןָל .ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּדְרָּגה

 ְּדֵהם ְוָדם ֵחֶלב ֶלֱאכֹל ָאסּור ְוָלֵכן ,ַהְּדָרגֹות ָּכל ֶאת ְלַקֵּדׁש ַלִּמְזֵּבַח

 .)קיז חולין( ַּבִּמְׁשָנה ּוָמִצינּו .ָהָאָדם ַלֲאִכיַלת ְולֹא ַלִּמְזֵּבַח ְמיָֹעִדים

 ִּדְכֵׁשם ִנְרֶאה .ְלַבדִּב ְטהֹוָרה ִּבְבֵהָמה ֶאָּלא נֹוֵהג ֵאינֹו ְוַהֵחֶלב

 ִאּסּור ָּכְך ,ּוְבעֹוף ְטֵמָאה ִּבְבֵהָמה נֹוֵהג ֵאינֹו ְּבָחָלב ָּבָׂשר ֶׁשִאּסּור

 ,ִּבְלַבד ְטהֹוָרה ִּבְבֵהָמה ַרק ,ּוְבעֹוף ְטֵמָאה ִּבְבֵהָמה נֹוֵהג ֵאינֹו בֶלֵח

 ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשֶּזה לִּבְגַל הּוא בֶלֵח ְלִאּסּור ֶׁשַהַּטַעם ֵמַהּזַֹהר ְּדרֹוִאים

 ַׁשָּיְך ְּגבֹוָהה ַּדְרָּגה ֶׁשל ָהִעְנָין ֶׁשָּכל ּוֵבַאְרנּו .ַּבְּבֵהָמה ַהְּגבֹוָהה ַהַּדְרָּגה

 ְּבֵהָמהְּדִב בֶלֵח ִאּסּור ֵאין ְּבעֹוף ְוֵכן .ִּבְטֵמָאה ְולֹא ְטהֹוָרה ִּבְבֵהָמה

 ְלַדְרָּגה ַׁשָּיְך ֶׁשָּלּה ֶהֵחֶלב ַּגם ְּגבֹוָההַה ַלַּדְרָּגה ֶׁשַּׁשָּיְך ָחָלב ּהָל ֶׁשֵּיׁש

 ֶׁשל ֲחִׁשיבּות ְמַקֵּבל ֵאינֹו ֶׁשּלֹו ַהֵחֶלב ַּגם ָחָלב לֹו ֶׁשֵאין עֹוףּוְב .זֹו

  .ְלָאְכלֹו ִאּסּור ְוֵאין ְּגבֹוָהה ַּדְרָּגה

 'רֵפסֹו םַתֲח'ַה קּוְׁשַית תֶא בֵּׁשַיְל ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר

 ָךְל ְוִיֶּתן" )כח ,כז בראשית( קָחְצִי ְךֵרֵּב ַעּוּדַמ

 רַמָאֶׁש בתּוָּכ העְֹרַּפ לֶצֵאְו ,"ָהָאֶרץ ּוִמְׁשַמֵּני 'גֹוְו ָהֱאלִֹהים

 לֵּמַסְמ בֶלֵחְּד ,"ץֶרָאָה בֶלֵח תֶא לּוְכִאְו" )יח ,מה שם( ףֵסיֹוְל

 ִניצֹוצֹות תֶא יםִלְכאֹו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב הֶּזַה םָלעֹוָבּו ,ְּגבֹוָהה ַּדְרָּגה

 יֵנְיְנִעֵמ יםִׁשְרפֹוּו ,ץֶרָאָּבֶׁש ְּגבֹוָהה ַּדְרָּגהַל יםִכָּיַּׁשַה ַהְּקֻדָּׁשה

 ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .תכֹומּוְּנַה תגֹוָרְּדַל יםִכָּיַּׁשַה רָׂשָּבַהְו ןָּמֻּׁשַה

 תולדות( רַהּזַֹּב אָבּוּמַּכ ,אבֹוָל ידִתָעֶל םֵּיַקְתִּתֶׁש קָחְצִי תַּכְרִּב

 אָלבֹו דֶלָעִתיְּד ,"ָהָאֶרץ ּוִמְׁשַמֵּני" ןָּמֻּׁשַה לַע םַּג אִיִה ,:)קמג

 םָלעֹוָהֵמ תנֹוֱהֶל רָׁשְפֶא הֶיְהִיְו ,תָּבַׁשְּב מֹוְּכ ֵמַהּנַֹגּה אֵיֵצ עָהַר

  .]תּויׁשִרְפִּב ְךֶרצֹ יִלְּב יִמְׁשַּגַה

ן ֵכְו

מּוָבא 

ָמִצינּו 

  ָמִצינּו

 ַּבַּמֲאָמר[



  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 ןֵכְו ת"ַׁשָּב ֶרב'ֶע ֶׁשל נֹוָטִריקֹון הּוא ב"תשעֶׁש א"שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד 'ר ג"הרה

 ְלַעם דעֹו ִמְּלָהֵצר זֹו ְּבָׁשָנה ׁשֹוְבִתים ִיְהיּו ָהעֹוָלם ֻאּמֹות 'ע ְוַהְיינּו ת"שב 'ע נֹוָטִריקֹון

אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש " )יח, תהילים קלב( בתּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמב"תשען ֵכְו .'ה בָׁש תֵע תֹוּיִתאֹו ב"תשעה ןֵכְו .ִיְׂשָרֵאל

  .תֶצֶצ חֹוּהיָנֵאר ְוּוּבִחַה' ק ויא ַרִה' ת ואֹוי ָהִּכ". ָליו ָיִציץ ִנְזרֹוָע ְוּבֶֹׁשת

ת ַנְׁשִבּו. עָרב ְו טֹוֶרֶבתעֶֹׁשְּמ ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, ). תיקונים צז. נשא קכה:כחבראשית (ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

 )ד, יחזקאל א(ב תּוָּכן ַהַיְנִמ ְּכאֹו, ּהַגנֹון ַיְנִמל ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשים ְלִנ ָׁש64 מּוְלְׁש ֻיב"תשע

ת ַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו,"לֹו ָסִביבְונַֹגּה "

 משה 'ג ר"והוסיף הרה .יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקר ַלבֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעְו, ּהַגת נַֹּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהים ֶאִמְּיַס ְמנּוב ָא"תשע

ובו היו הניסים , שבו הוקמה מלכות הערב רב, א שכוכב נוגה עיקר השפעתו על חודש אייר"לוינגר שליט

 ּהַגנֹב ַכֹוד ּכמֲֹעי ַלפּוָצב "יר תשעָיח ִא"כְּב ֶׁשא"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. של מלחמת ששת הימים

  .םָלעֹוה ָּבָּפִלְקת ִּדכּוְלַּמ ַהְוֵהָחְלׁשּות, ּהַגת נַֹּפִלת ְקּוׁשְלָחל ֵהז ַעֵּמַרְמּו. יםִמ ָי60 ְךֶׁשֶמ ְלׁשֶמֶּׁשל ַהמּו

ְוָהְיָתה ִציַצת נֵֹבל ְצִבי : ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים" )ג, כח' ישעי(

ֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה ִתְפַאְרּתֹו ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים ְּכִבּכּוָרּה ְּב

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר : ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה

לֹא ": נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶאׁשֵרֹוּדֶׁש )ויחי(א ָמחּוְנ ַּתׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ ּו".ַעּמֹו

 ֶׁשָּכתּוב , ְּכֶׁשָּיבֹא אֹותֹו ֶמֶלְך ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו"ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו" , ֶזה ִּכֵּסא ַמְלכּות"ָיסּור ֵׁשֶבט

ְולֹו " ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו " ִּכי ָיבֹא ִׁשילֹהַעד" ,"ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"ּבֹו 

ים ִקסּוְּפן ַהֵכָל. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלא ֶמבָֹּיֶׁשב ְּכב ַרֶרֶען ָהטֹוְלם ִׁשּוּיל ִסים ַעִקסּוְּפַּבז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשִנְרֶאה. "ִיְקַהת ַעִּמים

ֲעֶטֶרת ד סֹום ְּבֵהְו. םִיַרְפֶאא ֵמָּבף ֶׁשֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשל ָמת ַעֶׁשֶּבֻלְמַהה ָּפִלְּקם ַהֵהֶׁש, "ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִים"ל ים ַעִרְּבַדְמ

, הָרָטֲעָה לּויּפִׁשד  ַעהָרָטֲע ָהּהַבֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ "ֵּגאּות"ן ֵכְו, "ֵּגאּות ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִיםֲעֶטֶרת " םן ֵהֵכָל. ילֵעְלִדד ְּכסֹוְיַה

 יְךִרָּצֶׁש, היָלִּמת ַהים ֶאִבְּכַעְמ ַהיםיִצִּצל ַהז ַעֵּמַר ְמ,"ִציַצת נֵֹבל"ן ֵכְו. ןָּמַקְלִדף ְּכֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשת ָמיַטִלם ְׁשָּׁשֶׁש

ר ָּי ִאׁשֶדחֹב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלת ִׁשַמָקן ֲהַמל ְזז ַעֵּמַרְמ" ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ"ן ֵכְו. ראֹות ָהת ֶאֹוּלַגי ְלֵדם ְּכיָרִסָהְל

 ְּבסֹוד ,ַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה" ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה": יםִבתּוְּכל ַהל ַע"ַחְמַר ָהׁשרּוֵפז ְּבָּמֻרְמ ּו".ְּבֶטֶרם ַקִיץ"

ּקּון ִּת )ו תפילות רצב"תקט(ל "ַחְמַרָּב ןֵכְו. "ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"ְוֶזהּו , ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה ְּכמֹו ִּדְקֻדָּׁשה

 ָּבֶהם רַמְּבכַֹח ַהִּיחּוד הּוא ַנֲעָׂשה ֶׁשֶּנֱא, י ְּתֵרין ְמִׁשיִחיןֵדל ְיְׁשָנּה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעיֹוַהְחָזַרת ָהֲעָטָרה ְל

ם ְּבַרְגַלִי"ב תּוָּכַהֶׁש א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו ".ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"

    .ג"תשעת "ר" ּכֹוֵרי ֶאְפָרִיםִׁשאּות ֵּגֶטֶרת ֲעָרַמְסָנה ֵּת

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

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

 ְּכִמְנַין ק"ת ֲהֵרי 'ִמק ָּכלּול ֶאָחד ָּכל יםִדָסֲח 'ה ֵהם ִּכי ְוָהִעְנָין ,ְּדחֹול יֹוִמין ֶאֶלף ֶׁשהּוא ַהָּגלּות

 יֹוִמין ֶאֶלף ִנְקָרא ַהַּדַעת ְּבֵעץ ּוִבְהיֹוָתן ,ֶאֶלף ֲהֵרי ,ְׂשמֹאל ָּכֵתף ְּכִמְנַין תרֹובּוְּג 'ְוה ,ָיִמין ף"ָּכֵת

 ּתֹוְך ָׁשם ְנתּוִנים ָהֶאֶלף ֵאּלּו ֱהיֹות הּוא ְוַהָּגלּות ,ְוֶתֶבן ָּבר ֶׁשֵהם עָרְו בטֹו הּוא ָׁשם ִּכי ַיַען ,ְּדחֹול

 י"נה ָׁשם ֲאֶׁשר ּוְלַמָּטה ֵמֶהָחֶזה הּוא א"ז ְךּתֹו תרֹובּוְגּו יםִדָסֲחַה ִּגּלּוי ִּכי תיֹוְוִלְה ָׁשם ֲאֶׁשר ָהָרע

 יםִעְבִׁשְו הָּׁשִמֲחַו ֵּמאֹותַה ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת" ַהְּקֻדָּׁשה ֻּדְגַמת ֵהם ֵאּלּו ָלֵכן ,ַעּמּוִדים ָוֵוי ַהִּנְקָרא

 ָּכל" דסֹו הְוֶז ַהָּגלּוי ְּבָמקֹום אֶאָּל תַעַּדַה ץֵע ֲאִחיַזת ֵאין ִּכי .ֶזה ְוָהֵבן ,"יםִדּוּמַעָל יםִוָו הָׂשָע

 יףִסהֹוְו

ן ֵכְו

 בתּוָּכ

 עַמְׁשַמ



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

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

 ו"ָו תיַנִחְבִּב אהּו ׁשֵׁש רַּפְסִמְּד ,"יםִדּוּמַע ָליםִוָו"ַה דסֹוְּב[ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִנָׁש ְוָחֵמׁש יםִעְבִׁש ֵמאֹות ְׁשַבע

 בֹוּטַה דּוְרָּפִי ה"תשע יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִבּו ,עָרְו בטֹו ברּוֵע ׁשֵיְו ,הָּפִלְּקַל היָזִחֲא ׁשֵי םֶהָּבֶׁש ].ַעדּוָּיַּכ דּוּמַעְו

 הָרֹוּתַהֶׁש יםִארֹו ןֵכְו .בֹוּטַהֵמ ידֹוִרְפַיְו עַרָּב םֵחָּלִיְו יַחִׁשָּמַה אבָֹּיֶׁש רַחַאְל הָפקּוְּת תיֹוְהִל בָּיַח הֶזְו .עַרָהֵמ

וכן הכתובים . ייִׁשִמֲחף ַהֶלֶאָה אהּו ףֶלֶאָהֶׁש ינּוְיַה ,יםִפָלֲא 'ה לַע זֵּמַרְל ',ה תאֹו םִע ,"ףֶלֶאָה תֶאְו" היָפִסהֹו

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו " )מ, בראשית לו(. שבהם רמוז עבודת הבירורים מבריאת העולם עד זמן הגאולה

ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה  :ֵתת ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה ַאּלּוף ְי]ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְמקֹמָֹתם ִּבְׁשמָֹתם[

 .5775בגימטריא ". ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם: ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצר :ַאּלּוף ִּפינֹן

  .רירּוֵּבר ַהַמן ְּגַמה ְזֶזְּבִגיַמְטִרָּיא  ה"תשעא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֲֹהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ִּבְתִחָּלה ָמִׁשיַח ֶּבן ֶאְפַרִים ֶׁשהּוא ֲעֶטֶרת  )א תוכן דבריו בקצרה"פ(א ָתיעּוִנְצא ִּדָרְפִסא ְל"ָרְּג ַהׁשרּוֵפ ְּבאָבמּו

 ֶחֶסד יֵדל ְיְוהּוא ַהּכֹל ַע. ן ְוָאז ִיְתַּבְּסמּו ְוַיְתִחיל ַהִּתּקּו,דִון ָּד ָמִׁשיַח ֶּבְךר ָּכ ְוַאַח,]דסֹוְיַה[

 ְּכִריַתת ָהָעְרָלה דה סֹו ְוֶז, ַהֶחֶסד ִנְתְקנּו ַהּכֹליֵדל ְיְּדִאְתַּגְלָיא ְּבפּום ַאָּמה ֶׁשהּוא ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ְוַע

 ,א ֲעָטָרה" ְוהּוא ְזַמן ַמְלכּות ְּדז".חַצֶנָלִּבַלע ַהָּמֶות " אָרֲחא ַאָרְטַהִּס ֶׁשָאז ִיָּכְרתּו ָּכל ,ִמן ַהִּמיָלה

ְוהּוא אֹור יֹום ָהִראׁשֹון . ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶּבָעֵקב ַהֶּזה ֶחֶסד ְּבפּום ַאָּמה, ֵקבֹו ַמְּכֶהה ַּגְלַּגל ַחָּמהֶׁשָאז ֲע

 ֶׁשָאז ְקִלָּפה , ִּגּלּוי ֶהָעֵקב ֶׁשהּוא ִעְקבֹות ְמִׁשיָחאְוַהְתָחַלת. ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו

א ָרְטְוֵהן ַּדְרִּגין ַּתָּתִאין ְּדִס. סֹוד ָהָעְרָלה ֶׁשַעל ּפּום ַאָּמה ִיְתַּגְּברּו ַהְּקִלּפֹותקֹוֶדם ַלְּפִרי ְוהּוא 

 ִיְכְרתּו ְךָּכר ְוַאַח.  ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא חּוְצָּפא ַיְסֵּגי, ֶׁשָּלֶהם ְוֵהן ַּדְרִּגין ַּדֲחִציִפיןָעֵקב תַנְּבִחי, אָרֲחַא

 ְוָׁשם ָּבָׂשר אתֵרִנְק ֶׁשִּמיָלה ְמאֹד ְוֶנֱעָלם ָּגדֹול סֹוד הּוא: ם ָׁשְךֵׁשְמֶהַבּו. ה ַהֶחֶסדָהָעְרָלה ְוִיְתַּגֶּל

 ןֹואׁשִרָה םָאָד ֶׁשל עֹור ָּכְתנֹות ְּבסֹוד ְוהּוא ,ָהָעְרָלה עֹור הּוא ְועֹורֹו ,הָּמַא םפּוְּב ַהֶחֶסד ְתַּגְלָיאִמ

 ְּבעֹור ִנְכָסה ְךָּכ רְוַאַח ַהָּגנּוז אֹור ְוהּוא ,אֹור ָּכְתנֹות ָהָיה הָּלּוִבְתִח .הָהָי ְּבָעְרָלתֹו ְךֵׁשמֹו ֶׁשָאְמרּו

 ָאַכל ֶׁשִּמֶּמָּנה ,עָרְו בטֹו תַעַּדַה ץֵע הּוא ַהֶּזה ְועֹור .אָרֲחַא אָרְטַהִּס ֶׁשּיּוַסר ַעד ִיָּגֶלה ְולֹא ְוִנְגַנז

 ,ַלְּקֻדָּׁשה ֶהֵּקף ֻּכּלֹו ְוִיְהֶיה ַלְּקֻדָּׁשה ֻּכּלֹו תַעַּדַה ץֵע ַיֲחזֹר ֶלָעִתידְו ,ָעְרָלתֹו ְוִנְמְׁשָכה ןֹואׁשִרָה םָאָד

 אהּו הָּלֻאְּגַה דֹוּסֶׁש א"ָרְּגַהֵמ יםִארֹו .ָמִׁשיַח ְוָיבֹא ַאָּמה ּפּום ִיְתַּגֶּלה ְוָאז ".ָסִביב לֹו ְונַֹגּה" ְּבסֹוד

 .הָנָׁש הָאֵּמַה יְךִלֲהַּת ְךתֹוְּב ,ב"תשע דֶסֶחַה תַנְׁש לֶׁש דֹוּסַה הֶּזֶׁש נּוְרַאֵּבֶׁש יִפְּכ ,דַהְיסֹו ֲעֶטֶרתַּב דֶסֶחַה תּוּלַּגְתִה

 ןֵכְו .ב"תשע'ה לֵּבַקְנ רָׂשָּב רעֹו לֶׁש אָּיִרְטיַמִּגַה תֶא בֵּׁשַחְנ םִאְו ,בַר בֶרֶעָה םֵהֶׁש הָלְרָעָה תֶא כּוְּתְחַי זָאְו

 רַּפְסִמְּב םַגְו ,תאֹוֵמ ׁשֵׁש רַּפְסִמְּב םַּג יתִפסֹו ם"ֶּמַה תֶא יםִבְּׁשַחְמ םִא .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ַאָּמה פּום

א שהכתוב "כץ שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .היָאִלְּפ ׁשַרְדִמ לַע 'ץֵּבְשַּת תֶנתְֹּכ' רֶפֵּסַה בֵּׁשַחְּמֶׁש יִפְּכ ,יםִעָּבְרַא

ומרמז על התגלות . חסדשהוא בגימטריא  .ב"עת "ר" ְרָלתֹוָעַׂשר ְּביִני ִיּמֹול ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמ" )ג, ויקרא יב(

   .בברית מילה, החסד בפום אמה

 תֹוׁשָדֲח יםִנָׁש הָאֵמ ילּוִחְתִה זָאֶׁש א"תש תַנְׁשִּב יםִנָּׁשַה הָאֵמ ילּוִחְתִה ',הָמְכָחַה םַי' יֵרְפִס תמֹוָּדְקַה

 הָנָח לֵאָרְׂשִי םַע םֶהָּב תמֹוקֹוְּמַה לָּכִמ תצֹויצֹוִּנַה ררּוֵּב תֶא מּוְּיִס ּהָּבֶׁש הָאֹוּׁשַה הָצְרָפּו ,םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ

 הָאְצָי חָרְזִּמַה תדּוֲהַי ןֵכְו .יםִדהּוְי רּוֲאְׁשִנ אלֹ טַעְמִּכ תמֹוקֹוְּמַה ברְֹּבֶׁש יםִארֹוֶׁש יִפְּכ ,םָתלּוָּג תנֹוְׁש ברְֹּב

 תֶא םֵּיַסְל ידֹוִקְפַּתֶׁש יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח תַפקּוְתִל ְךָּיַׁש הֶז לָּכ .םָתלּוָּג תנֹוְׁש ברְֹּב יםִדהּוְּיַה נּוָח םֶהָּב תצֹוָרֲאָהֵמ

 יִפְל



 יֵדְי לַע יןֵּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא תַּיִנְבִּב הָלדֹוְּג הָפנּוְּת הָאֵּמַה תַּלִחְתִּב היָלִחְתִה ילִּבְקַמְבּו .ַהְּמקֹומֹות לָכְּב יםִררּוֵּבַה

 בּוּוׁשָּיֶׁש לֵאָרְׂשִי יֵנְּב רבּוֲע דָעיְֹמ הֶז לָּכֶׁש לּכַֹל ררּוָבּו ,םָמְצַעְל לכֹוָיְבַּכ יםִנֹוּבֶׁש יםִבְרַע יֵדְי לַע יןֵבּו ,יםִדהּוְי

 תבֹוֵרֲחַה יםִרָע תנֹוְבִל אלֵעָמְׁשִי יֵנְּב ןייִדִתֲע )ל פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ברֹוָקְּב םָצְרַאְל

ין ִכָה ְלידֹוִקְפַּת ֶׁש ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףתַפקּוְת ִלְךָּיה ַׁשל ֶז ָּכ.יםִמָּיית ַהִרֲחַאים ְּבִכָרְּד ַהּוּניַפִו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב

 עּוָּטי ֶׁשִפ ְּכְגֻאָּלהא ִּדָּתְלַחְת ַאּהיָנה ֵאָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהַו. הָּלֻאְּגת ַהרֹות אֹול ֶאֵּבַקים ְלִּיִמְׁשַּגים ַהִלֵּכת ַהֶא

'  ֶׁשה.)מקץ קצו( ָידּוַע ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהּזַֹהר. תָּבַׁשא ְּדָּתְלַחְת ַאינֹות ֵאָּבַׁשים ְלִלָעְנִּמ ַהַחצּוְחִצ ֶׁשמֹוְּכ, יםִרֵחֲּא

 ְלצֶֹרְך , ְּכֵדי ֶׁשִמְצַרִים ִּתְהֶיה ְמֵלָאה ֶּכֶסף,ם ִלְקנֹות אֶֹכל ִמּיֹוֵסף ֶׁשֻּכָּלם ָיבֹאּו ְלִמְצַרִי,ָעָׂשה ָרָעב ָּבעֹוָלם

ַהִאם ָהָרָעב ְּבִמְצַרִים הּוא , הָלֵאל ְׁשַאְׁשִנְו. ָהְרכּוׁש ָּגדֹול ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ָלַקַחת ִּביִציַאת ִמְצַרִים

ֲהָכָנה : ִאם ֵּכן ַמה ְּׁשמֹו. םִיַרְצת ִמלּוָגא ְּדָּתְלַחְתה ַאָיה ָהי ֶזֵרֲה, י ֶׁשּלֹא ַוַּדא,ַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאַּלת ִמְצַרִים

ה ָיָהֶׁש' תדֹון סֹוַׁשּוׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשד ָמסֹו ְּבַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך יֹוֵסף ַהַּצִּדיקה ֶּזֲאִפּלּו ֶׁש. ָּלהֻאַלְּג

ְוִהֵּנה . ָיַדְעָּת ִּכי ְׁשֵני ְמִׁשיִחים ִיְהיּו ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ּוָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד )ח"אות רפ(, םיִנֹואׁשִרָהד ֵמָחֶא

ז ָאֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשת ָמַפקּו ְּתינּוְיַה[ .יֹוֵסףל ֶא ִיְרמֹז ]יַחִמְצה ַתָרֵה ְמָךְּדְבד ַעִוח ָּדַמת ֶצת ֶאַּכְרִּב[ ְּבֶצַמח

 ִיְרמֹז ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶּבן ,]ןֹוּיִצ ְלָךְבּוׁש ְּבינּויֵנה ֵעיָנֶזֱחֶתת ְוַּכְרִּב[ ּוַבְּגֻאָּלה ,]הֶּלַּגְת ִמינֹוֵא ְוַחֵמן צֹוִיַדד ֲעִוָּד

ח ַמת ֶצַפקּוְּתים ֶׁשִארֹוְו. ּוְכָבר ָיַדְעָּת ִּכי ִחּבּור ְיסֹוד ַּבַּמְלכּות ִּתָּקֵרא ְּגֻאָּלה. ָּדִוד ָהרֹוֵמז ֶאל ַמְלכּות

ר ּוּבה ִחֶיְהִיְו, יםיִחִׁשְּמי ַהֵנ ְׁשרּוְּבַחְתִּיד ֶׁשַע, הָּלֻאם ְּגן ֵׁשִיַד ֲעּהין ָל ֵאָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףת ַפקּויא ְּתִהד ֶׁשִוָּד

ים ִדְמֹוּלת ֶׁשחֹוָּפְׁשי ִמֵלֲע ַּב,םקֹוָמם ּוקֹול ָמָכ ְּבנּוֵרדֹוים ְּבִארֹוה ֶׁשָרֹוּתי ַהֵדְמי לֹוּוּבן ִרֵכְו. תכּוְלַּמד ַּבסֹוְי

ד א סֹוה הּול ֶזָּכ. ּוּבְרן ִיע ֵּכָרן ָהִיי ַעִלד ְּבאֹ ְמּוּבַרְתם ִהֹוּיַהְו, יםִדְדֹו ּביּור ָהָבָעֶּבה ֶּׁשַמ, קַחְּד ַהְךֹוּתה ִמָרֹוּת

א הּוֶׁש. יםִכֵרְבַא, הָרֹוּתי ַהֵדְמל לֹום ֶׁשֵּׁשל ַהֵׁשְלַּתְׁשִהים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְכּו. ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמ ְלְךָּיַּׁשֶׁש, דִוח ָּדַמֶצ

 ְךָּיַּׁשֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשָמל ת ַעֶזֶּמַרְמ, יםִמָּי ַהתֶׁשֵׁשת ֶמֶחְלן ִמֵכְו[". ְךֵרְבַא"ה ָרֹוּתא ַּבָרְקִּנף ֶׁשֵסל יֹום ֶׁשֵּׁשַה

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים " )יז, שמות לא( ֶׁשְּמָבֵאר ַהָּכתּוב :)תולדות לג( זַֹהר ָחָדׁשְּבן ֵּיַע .דסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהׁשֵׁשר ַּפְסִמְל

  ]."ֵׁשֶׁשת ָיִמים" אָרְקִּנד ֶׁשסֹוְי ַהֶׁשְּמַרֵּמז ַעל, "ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ָעָׂשה ה

ת ֶׁשת ֵׁשֶמֶחְלי ִמֵרֲחר ַאַמל ָאֶדְנב ֶמַרָהק ֶׁשַרי ְּבֵנְּבל ִמ"צל זֶּדְנב ֶמַרל ָה ֶׁשדֹוְכֶּנע ִמַמָּׁשי ֶׁשִדהּוּיי ִמִּתְעַמָׁש

 מֹוְׁשר ִּבַמד ָאעֹוְו. אלֵּיִנף ָּדסֹוים ְּבִקסּוְּפל ַהַלְגִּב, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבה ְלָנ ָׁש45ד ת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש, יםִמָּיַה

ת ֶמֶחְלי ִמֵנְפִּלי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. ב"ת ארהיאּוִׂשְני ִּבִׁשּוד ּכמֲֹע ַייַחִׁשָּמת ַהיַאם ִּבֶדֹוּקים ֶׁשִנת ָׁשרֹוְׂשי ֶעֵנְפר ִלַמָאֶׁש

ם ֹוּיַכ ְו.הָנים ָׁשִרְׂשֶעה ֵמָלְעַמי ְלֵנ ְּביּוָהים ֶׁשִרָבף ְּגֶלת ֶאאֹו ֵמׁשל ֵׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְּבָנֹואׁשִר ָליּוים ָהִמָּית ַהֶׁשֵׁש

 ִציָאָתם ַמה ְּי)ילקוט הושע תקיח( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו. תוֹוְצִמ ּוּתֹוָרהי ֵרְמֹום ׁשֵהֶׁש, הֶּזן ַהָיְנִּמ ַּכׁשֵּיים ֶׁשִרְמאֹו

ר ֶפֵסְב ּו. ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ֵּכן ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ְּב, ִרּבֹואיםִּׁשִׁש ּוְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ְּב, ִרּבֹואיםִּׁשִׁשִמִּמְצַרִים ְּב

, םִיַלָׁשרּוי ְיֵרֲעא ַׁשָרְקִּנר ֶׁשזֹוֵאא ָּבֹויּבים ִרִּׁש ִׁשיּוְה ִייַחִׁשָּמת ַהיַאִבְּבא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָב מּו)ה"פ(' רֹוּתל ַהקֹו'

 ינּוִצן ָמֵכְו. 'כּוים ְוִמדּוה ֱאֶלֲער ַמזֹול ֱאֵלֹוה ּכֶזְו] רֶטֶמילֹו ִק13.5[, היָקִּתֲעיר ָהִעיב ָהִבה ְסָּמף ַאֶל ֶא27ל ס ֶׁשיּוְדַרְּב

ָהִכי אֹוֵמיָנא ָלְך ְּדָלא ֵאיעֹול ֲאָנא ְלֵעיָלא . "ְירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה" :)הקדמה א(ר ַהּזַֹּב

, אָסֻלְכאּו סּוְנָּכִּיד ֶׁשַע, הָלְעל ַמם ֶׁשִיַלָׁשירּוס ִּבֵנָּכא ִיּלֹע ֶׁשַּבְׁשִנ' הים ֶׁשִארֹו .ַעד ְּדֵיֲעלּון ָּבְך ֻאְכלֹוָסְך ְלַתָּתא

  .הָּטל ַמם ֶׁשִיַלָׁשירּוִּב] אֹויּבים ִרִּׁשִׁש[

ן ֵכְו



 תַּדֻעְסִּב ל"זצ ןָרָּמִמ עַמָּׁשֶׁש א"שליט יטֹוִו אָסָא 'ר ג"הרה א"יבלחט ,ל"זצ פ"גרחַה לֶׁש ינֹוִמְי דַּיִמ

 ,יםִעְדיֹו אלֹ םֵה ,יַחִשָּמַה אבָֹי יַתָמ יםִרְמאֹוֶׁש ּוּלֵאֶׁש רֵמאֹו םָלעֹוָה :ןֹוׁשָּלַה הֶזָּב יםִרּוּפ

 .דאְֹמ הָברֹוְק תֹויָאִבּו ,ׁשָּמַמ חַתֶּפַּב יַחִׁשָּמַהֶׁש ,םֶכָל רֵמאֹו יִנֲא לָבֲא .יםִרְמאֹו אלֹ יםִעְדֹוּיֶׁש ּוּלֵאְו

 יִּתְעַמָׁש ןֵכ מֹוְּכ .ילִחְתַי לּכַֹה ְךָּכ רַחַאְו ,]מֹוְצַע לַע אָּבִנ[ .יםִנָּפ רֵּתְסֶה הֶיְהִי יםִברֹוְּקַה ַּבָּׁשבּועֹות

 יםִרפּוְּב םֶהָל רַמָא ל"זצ פ"גרחַהֶׁש לֹו רּוְּפִס ֲאָנִׁשים יֵנְׁש תחֹוָפְּלֶׁש א"שליט גְרֶּבְנְיַׁש םלֹוָׁש 'ר ג"הרה ֹוּדְכֶּנִמ

 ְךֵלהֹו אהּוְו ,ברֹוָק ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש ,לֹו רַמָא פ"גרחַהֶׁש רַמָאְו יףִסהֹו םֶהֵמ דָחֶא .ברֹוָק ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש

 והרב ,פרה פרשת ק"בערש החולים לבית ל"זצ פ"הגרח את שליווה מיהודי שמעתי ועוד .תֹונֹוְבִל רזֹוֲעַל

 אמר הוא התעורר שהרב הפעמים ובאחד ,דקות לכמה התעורר פעם מידי כאשר ,חלקי עלפון של במצב היה

 קניבסקי ח"הגר בשם פורסמו אלו מעין דברים ].הנוכחי בקיץ היינו[ הבא בזמן יבא המשיח בהתרגשות

 ר"מֹוְדַאָה רַמָא ןֵכְו .דגאולה לאתחלתא נזכה השנה סוף שלקראת פעמים כמה לאחרונה שהתבטא א"שליט

   .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יןֵּב דֶסֶחְו תּוּדְחַא תֹוּבְרַהְל אָרָקְו ,ץֵּקַל דאְֹמ יםִברֹוְק נּוָאֶׁש ,לדֹוָּגַה תָּבַׁשְּב א"שליט אָריגּוִּדַּסִמ

י ֵחְר ַיעַׁשֵּתא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹו ְו.ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ְוָיְלָדה ַתְזִריַע ִּכי ִאָּׁשה" )ב ,יב ויקרא( בתּוָּכַה

 יםִפָלֲא 'הא ֶׁש"ל שליטּוּבְטּוּבב ַאקֲֹעַי' ג ר"הרה יףִסהֹוְו. ב"תשע, א"תשעים ִנָּׁשים ַּבִזָּמֻרה ְמָדֵל

ם ָׁש' יםִּיַחר ַהאֹו'א ָּבָבמּוּו".  ָיִמיםה ִׁשְבַעתִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָא" בתּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהז ְּבָמְרִנב "תשע

ִיְרמֹז ַהָּכתּוב ַעל  .יוָרָבְּדק ִמֶליא ֵחִבָנְו. הָּלֻאְּגה ַלֶּכְזִּנד ֶׁש ַעיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחן ֶׁשָמְּזל ַהת ַעֶזֶּמַראת ְמּזֹה ַהָאְמֻּטַהֶׁש

 ַהְזָרַעת ׁש ֵּפרּו"ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע"ְוָעֶליָה אֹוֵמר ַהָּכתּוב , ֲאֶׁשר ָמִצינּו ֶׁשִּנְקֵראת ִאָּׁשה, ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל

 ִּכי ְּבִחיַנת ַהָּזָכר ִהיא ְּבִחיָנה ,רּוׁש ִּתְהֶיה ֻהַּלְדָתה ָזָכרֵּפ, "ְוָיְלָדה ָזָכר", ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים

ִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ַעל ְיֵדי ַמֲעֵׂשיֶהם , ְּבִביַאת ַהּגֹוֵאל' ֲאֶׁשר ַיְפִליא ה, ֶעְליֹוָנה ִמְּבִחיַנת ַהְּנֵקָבה

' ִּכי ז, ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ַהָּזָכר'  ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ה ָּכאן ָרַמז ִּתּקּון,"יםִמת ָיַעְבִׁשְוָטְמָאה ", ַהְּכֵׁשִרים

ְוהּוא אֹוְמרֹו , ְלַיְּסָרם ּוְלַזְּקָקם', ל ָׁשבּוַע ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ְוכּו"ְּכָאְמָרם ז, ָׁשִנים ְיכֹוֵנן ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח

 ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו . הּוא ַהְמַיֵּסרְוָטְמָאה ִיֵחס ַהִּיסּוִרים ִלְבִחיַנת ַהֻּטְמָאה ִּכי הּוא ַהָּטֵמא

. ב עד סוף הששת אלפי שנים" מתשע,ר"זכ שנים כמנין ז"רכ מרמז על ,"ָזָכרְוָיְלָדה "א ש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש

ה מֹלְֹׁש' ג ר"והוסיף הרה . של האלף השישי כדלעילערב מרמז על זמן הגלות עד הערבוכן טומאתה עד ה

: ונביא את דבריו, מסמל את הגאולה בעיתה, "זכר"שבחינת , שם' אור החיים'שמשמע מהא "יער שליטֶיַרְּב

אף על פי כן באמצעות אורך , שלא יהיו ראויים,  לצד שעל כל פנים תהיהההגאולה העתיד

  .יה הגאולה בבחינת זכר ועמדה לנצחעל כל פנים תה, הגלות ועסק התורה

 קודם שיגמרו ,"והיה לעת ערב" י שם" ומבאר רש."ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹורְוָהָיה ְלֵעת " )ז ,יד זכריה(

י מפרש פשוטו של " רואים שרש. וכל הטוב האמור על ישראלגהאלף שנה יהיה אור הנו

ְוָהָיה ְלֵעת " ןֵכ ְו.א כדלעיל"שמתחיל בסוף שנת תשע,  זמן הערב של האלף השישי,"לעת ערב"מקרא 

ת ַנ ְׁשיַעִּגַּתֶׁשְכּו, 272 אָּיִרְטיַמִג ְּב"בֶרֶע", 500 אָּיִרְטיַמִג ְּב"תֵעְל", ב"ל תשעז ַעֵּמַרְמ ,"ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

  ".רה אֹוֶיְהִי", ב"תשע

 ַּגם ןֶׁשֵה ְוַהּכֹוֵלל ָהאֹוִתּיֹות ִעם ִאיְנֶטְרֶנט אָּיִרְטיַמִגְּב ַאְרְמלּוסֶׁש א"שליט ןְרֶטְׁשְנֶּגְרמֹו מ"גריַהֵמ אָבמּו

 תיַנִחְּב אהּוֶׁש יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַחְּב תמֹוָחְלִנ ןֵה ןֵכָלְו ,דסֹוְיַה תַּׁשֻדְקִּב תמֹוָחְלִּנֶׁש תֹוּפִלְּקַה םֵהֶׁש ל"שז אָּיִרְטיַמִגְּב

  ].ניאוף אותיות איפון[ .דסֹוְי

 יִּתְעַמָׁש

  ןֵכְו

 בתּוָּכ

  ןֵכְו



 אןָכְּב זַמָר "המֹלְֹׁש ָךְל ףֶלֶאָה" )קוק הרב מוסד הוצאת ב"ח ן"רמב בכתבי הובא ב ,ח ש"שה( יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע ן"ַּבְמַרָה ׁשרּוֵפְּב אָבמּו

 יםִרְטֹוּנַל" הֶּזַה ףֶלֶאָה ןִמ "םִיאַתָמּו" ,םָלעֹו תנֹוְּׁשִמ יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּו ,יםִנָׁש ףֶלֶא אֵהְּיֶׁש יַחִׁשָּמַה תמֹוְי לַע

 ,הָנָׁש םִיאַתָמ םֶדקֹו יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת הֶיְהִּיֶׁש רַמלֹו הָצָר ,הָוְצִּמַהְו הָרֹוּתַה רַכְׂש יֵרְמֹוׁשְל "יֹוְרִּפ תֶא

 ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב הָנָׁש םִיאַתָמ תחֹוָפְּלֶׁש "יֹוְרִּפ תֶא יםִרְטֹוּנַל םִיאַתָמּו" קסּוָּפַהֵמ דַמָל ן"ַּבְמַרָהֶׁש יםִארֹו .הָעּוׁשְיַהְו הָּלֻאְּגַה הֶּלָּגִתְו

 ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵהֵבאנּו יִפְּכ הָנָׁש הָאֵמ יאִה ּהָּתִעְּב הָּלֻאְּג תַפקּוְּת םִאְו .הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת םּוּיִס רַחַאְל אבָֹּתֶׁש רָכָׂש תַפקּוְּת הֶיְהִּת יִּׁשִּׁשַה

 הֶיְהִי ת"ת יםִפָלֲא 'ה תַנְׁשִּבֶׁש ק"רמָה םֵׁשְּב יםיִרִּׁשַה ירִׁש לַע 'רַהּזַֹה יוִז' ׁשרּוֵפְּב אָבמּו ןֵכְו .א"תש תַנְׁשִּב היָלִחְתִה יאִה ֲהֵרי

ַעָּתה ַהֵּקץ :  ַּכְנפֹות ָהָאֶרץַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל  ")ב, יחזקאל ז(ב תּוָּכן ַהֵכְו .תיֹוְהִל רָבְּכ בָּיַחֶׁש ּהָּתִעְּב יםִתֵּמַה תַּיִחְּת לֶׁש ןַמְּזַה

 ַאְרַּבעֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ַעל "ר ֶׁשַחַא ְלינּוְי ַה".ַעָּתה ַהֵּקץ ָעַלִיְך" ,ּהָּתִעְבץ ִּדֵּקת ַהַפקּות ְּתֶמֶּיַּתְסז ִמָאֶׁש. ת"ת יַמְטִרָּיאְּבִג ".ָעַלִיְך

א "ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַטיא ִבן ָנָּלַהְל .ת"ת תַנְׁשץ ִּבֵּקת ַהַפקּום ְּתֵּיַּתְס ִּת,"ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב " )גכ, במדבר כג(.  בסמוך לפסוקים המרמזים על תחית המתיםץ"תחית המתים התשף רּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמֶׁש

ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם " )נג, במדבר לג( ".ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא :ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל

וכפי שידוע ". ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתו" )ט, דברים ז( ".ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּה

 נתשהא תהיא נוטריקון ץ "תשושנת . מתים של כל העםשתחית המתים לצדיקים צפויה להיות כמה שנים קודם תחית ה

   .דיקצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ןֵכְו



  מכתב

    .השריפה בעיר רחובותא בענין "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  ב'' התשעבניסן'                                           ד .'וכו' סוד החשמל'לכבוד עורך העלון 

  .ו"השריפה הנוראה של האבא וחמשת בניו בעיר רחובות תעל טבלה מדהימה שמצאתי  פתמצור

שמכפרת  אאמר שמיתת הילדים היא בבחינת מיתת נדב ואביהוא "ג רבי ישראל מאיר לאו שליט"ההרה

 .את כולנו לתשובה עוררל חייביםאסונות כאלו קשים ו .על כל ישראל

 לאחר ימי המילואיםכן המדברת על הקמת המשפרשת שמיני חצי הראשון של  בהמופיעהטבלה 

והכל בסמוך לפסוקים שבהם . ה בתורה בשבוע הבא"ואת הפרשה נקרא אי, ניסן' שהסתיימו בא

איתמר אליהב אביתר  לדיםיכל הומופיעים בה שמות  . נדב ואביהוא לכפרת כלל ישראלנשרפו

  .ב"תשע והשנה שאערשם המשפחה כן  וגיא והאבא י שירהאמית
  :הממצאים

  .'ר"שאע' 'א"גי' 'ה"שיר' 'י"אמית' 'ר"אבית' 'ב"אליה' 'ר"תמאי' 'ב"תשע'. 

  

ָּבֵאׁש  ְּבָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ִיַּגעְוַהָּבָׂשר " ] יט,ויקרא ז[מהפסוק ' אור עליון'רמז נוסף הובא בעלון 

   .צוופסוק זה שייך לפסוקים של יום השריפה בעלית שלישי בפרשת , 'רא שעגי'אותיות , "ִיָּׂשֵרף
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 330ב כ"קץ הגאולה בתשעאת מאמר  בדואר אלקטרוני  ללא תשלום לקבלניתן
  .ראיות על ביאת המשיח בקרוב
  מייללשלוח בקשה ל. יצא לאור בעימוד מחודש עם פרקים וכותרות

 


