
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                   דף מתוך סדרת הספרים
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶח בגימטריא ב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָלִפים 'ה ]במדבר[חג השבועות גליון 

ַמ ת ְל ָּב ין ַׁש ר ֵּב ֶׁש ֶּק   .הָרֹון ּתַּתַה

 םֹוּיַה לֶׁש ְׁשִביִעית ֶׁשְּבָׁשָעה :)לח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 .ְוַחָּוה ָהִראׁשֹון ָאָדם ִנְזַּדְּוגּו ָהעֹוָלם ִלְבִריַאת יִּׁשִּׁשַה

 ןֵכְו .יםִטּוּׁשִק יםִעְבִׁשְּב גּוּוִּזַל הָּוַח תֶא טֵּׁשִק ה"הקב ןֵכְו

 םִיַנְׁש הָּטִּמַל לּוָע הָּוַחְו םָדָאֶׁש :)מד תזריע( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 .תמֹואֹוְּת יֵּתְׁשּו לֶבֶהְו ,תֹוָמאֹוְתּו ןִיַק דּוְלֹוּנֶׁש .עַבֶש דּוְרָיְו

 כתובות( ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .תכֹוָרְּב עַבֶׁשְּב םָתאֹו ְךֵרֵּב 'הַו

 ,ַבֲעָלּהְל ַלֲעׂשֹות ַחֶּיֶבת ֶׁשָהִאָּׁשה ְמָלאכֹות ֶׁשַבע ֶׁשֵּיׁש :)נט

 .ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶּדֶרְך הּוא ְלַבֲעָלּה ִאָּׁשה ֵּבין ֶׁשַהֶּקֶׁשר ְורֹוִאים

 תֶא ְּתסֹוֵבב ֶׁשַהַּכָּלה ַהִּמְנָהג 'ח"מהרי ִלּקּוֵטי'ְּב מּוָבא ְוֵכן

 מגילה( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ ןֵכְו .ְּפָעִמים ֶׁשַבע ַהֻחָּפה ַּתַחת ֶהָחָתן

 ָעַבד ַיֲעקֹבְו .עַבֶׁשָו יםִעְבִׁש ילִגְּב ןָבָלְל יַעִּגִה בקֲֹעַּיֶׁש .)יז

 ְּדִזּוּוג .ֵלָאה ִּבְׁשִביל ָׁשִנים ֶׁשַבעְו ,ָרֵחל ִּבְׁשִביל ָׁשִנים ֶׁשַבע

 ְלֶׁשַבע )לו( 'א"ְּדר יִפְרֵק'ְּב מּוָבא ןֵכְו .ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַׁשָּיְך

 ןֵכְו .ַאַחת ּוַבת ָבִטיםְׁש ָעָׂשר ַאַחד ְלַיֲעקֹב נֹוְלדּו ָׁשִנים

 ְּתאֹוָמה נֹוְלָדה ֵׁשֶבט ָּכל ִעם )יז ,לה בראשית( י"ִּׁשַרְּב אָבמּו

 בקֲֹעַיְל יּוָהֶׁש אֵציֹו .ְיֵתיָרה ְּתאֹוָמה נֹוְלָדה ִּבְנָיִמין ְוִעם

 םִע דּוְלֹוּנֶׁש תמֹואֹוְּת ב"י .עַבֶׁש םִיַמֲעַּפ ,תנֹוָּב ד"י

 ע"ֶׁשַב ְוֵכן .היָנִדְו ,יןִמָיְנִּב לֶׁש היָרֵתְי הָמאֹוְתּו ,יםִטָבְּׁשַה

   ְּבִדּלּוג "ִריָׂשִמְּב ָׂשרָבּו ָצַמיֲעֵמ ֶעֶצם" )כג ,ב שם( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז

  .אֹוִתּיֹות 'ה ֶׁשל ָהפּוְך  

 ָיִמים ִׁשְבָעה ָהִאָּׁשה סֹוֶפֶרת ָהעֹוָנה קֶֹדם ְּדָלֵכן

 ֶׁשַבע ִמְסָּפר ִעם ִמְתַקֶּׁשֶרת אִהי ְּדָבֶזה ְלָטֳהָרָתּה

 ןֵכְו .ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶּדֶרְך ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָהעֹוָנה ִלְקַראת ִּדְקֻדָּׁשה

 )כג אות וירא 'פ שניה שנה( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן' רְּבֵסֶפ מּוָבא

 ְוִאְׁשּתֹו ָהִאיׁש ַעל ׁשֹוֶרה ְטִביָלה ֶׁשְּבֵליל ,ַהּזַֹהר ְּבֵׁשם

 שבת( ֶׁשַהִּמְׁשָנה ָמִצינּו ְוֵכן .ֶׁשַבע ִמְסָּפר תַׁשָּב ֶׁשל אֹור

 ְוַהְּגָמָרא ,ַיַחד ְטִביָלה ְוִדיֵני ַׁשָּבת ִּדיֵני ֶאת ַמְכִליָלה .)נז

 ִּדֵּבר ִמי ַהְיינּו ,ְׁשֵמיּה ְּדַכר ַמאן ְטִביָלה ׁשֹוֶאֶלת ָׁשם

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ְלַׁשָּבת ֶזה ֵּבין ַהֶּקֶׁשר ּוָמה ְטִביָלה ַעל

   ֵהן ּוִמֵּמיָלא ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר תַׁשָּיכֹו ְוַׁשָּבת ִּדְטִביָלה

  .ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה  

 ֶׁשַהִּׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ִמיִציַאת )שם בשם הזוהר(א "ְּבמג

ְנִקִּיים ֲעבּור ' ִמְצַרִים ְוַעד ַמַּתן ּתֹוָרה ָהיּו ִּבְבִחיַנת ז

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי . ל ְלָטֳהָרם ִלְקַראת ַמַּתן ּתֹוָרהְּבֵני ִיְׂשָרֵא

 ִסיַניְוֵכן . ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ֶזה ַמַּתן ּתֹוָרה .)ויחי רטו(ַהּזַֹהר 

ָלֵכן ָהיּו ְצִריִכים ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ִמְסָּפר ֶׁשַבע . עֹוָנהְּבִגיַמְטִרָּיא 

ה ָיִמים ֶׁשָהִאָּׁשה סֹוֶפֶרת ִּבְבִחיַנת ִׁשְבָע, קֶֹדם ַמַּתן ּתֹוָרה

י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש, ַׁשָּבתְוֵכן יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ְּב. ְלָטֳהָרָתּה

ַמְתִחיָלה ְוִנְגֶמֶרת ת ּועֹוָׁשבְוֵכן ַהִּמָּלה . )ה קשיא"ד. שבת פז(

ָבא ְוֵכן מּו. ֹוָרהּתִסיָון ְּבִּׁשי ִׁשת " רַׁשָּבתְו. ְּבאֹוִתּיֹות ַׁשָּבת

ן ֵכ ְו.'ז ֶׁשחֶֹדׁש ִסיָון הּוא ִּבְבִחיַנת אֹות )ה"פ(' ר ְיִציָרהֵסֶפ'ְּב

 ׁשדֹוִׁשְבָעה ִמְדָּברֹות ָּבָרא ַהָּק )יט(' א"רי ְּדֵקְרִפ'א ְּבָבמּו

ּוִמֻּכָּלם לֹא ָּבַחר ֶאָּלא ַהר ִסיַני ִלֵּתן ּבֹו ֶאת , א הּוְךרּוָּב

ְוֵכן ָמִצינּו . ייִעִבְּׁשר ַהָּבְדִּמ ַלְךָּיַׁשי יַנר ִסַהים ֶׁשִא רֹו.ַהּתֹוָרה

ְּכֵאׁש ' ּוַמְרֶאה ְּכבֹוד ה") ילקוט תהילים תשצה( ׁשָרְדִּמַּב

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא ַּבר ַּכֲהָנא ֶׁשַבע ְמִחיצֹות ֶׁשל , "אֶֹכֶלת

 ְוֵכן ָמִצינּו .ֵאׁש ָהיּו נֹוְצצֹות זֹו ְּבזֹו ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל רֹוִאין

שמות (ב תּוָּכ ֶׁשְּכמֹו, ָהֵאׁש ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִּכְבָׁשןֶׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִכְבָׁשןְו. "ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן" )יח, יט

 ְּכמֹו . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהִּזּוּוג"ְוִכְבֻׁשָה"ְוהּוא ִמְּלׁשֹון . ֶׁשַבע

 ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְּפרּו" )חכ ,א בראשית( בתּוָּכֶׁש

ה ָהָיה " ֶׁשהקב)ה, דברים כד( ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ."ְוִכְבֻׁשָה

ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו "ִעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִסיַני ָׁשָנה ַאַחת ִּבְבִחיַנת 

ִהְרִּכין ְמַלֵּמד ֶׁש )כ, שמות יט(י "ִּׁשַר ְּבינּוִצן ָמֵכְו. "ָׁשָנה ֶאָחת

ָׁשַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ְוִהִּציָען ַעל ַּגֵּבי ָהָהר ְּכַמָּצע 

  ה ָיי ָהיַנר ִסַהים ֶׁשִארֹוְו, ַעל ַהִּמָּטה ְוָיַרד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ָעָליו

  .עָּצת ַמיַנִח ְּביּום ָהִיַמָּׁשַהְו, הָּטת ִמיַנִחְּב  

 תֶא הָלְּמִס ּתֹוָרה ְּבַמַּתן ׁשֵאָהֶׁש .)ל בראשית( רַהּזַֹּב

 ינּוָמִצ

ִנְרֶאה

מּוָבא 

 ינּוִצָמ



 ַמִּיין ַּמֲעָלהֶׁש ,הָבֵקְּנַה תיַנִחְּב תֶא לֵּמִס ןָׁשָעֶהְו ,רָכָּזַה תיַנִחְּב

 דַחַי דּוֲחַאְתִה ןָׁשָעֶהְו ׁשֵאָהְו ,ִּדְלַתָּתא ְּבִאְתָערּוָתא נּוְקִּבין

 ִאְתָערּוָתאָה ֶאת ַהְמַסֵּמל ׁשַעַר ןֵכְו .ַהִּזּוּוג ֶאת ְלַסֵּמל

 ַהֶּׁשַפע תֶא ְלַהְׁשִּפיַע רָעֵּׂשַה ֶאת ֶׁשְּמעֹוֵרר ,ִּדְלַתָּתא

 ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ,.)מז שלח( ת"ְּבלק מּוָבאְּכ .ְלֵעיָּלאִּד רּוָתאְּבִאְתָע

 ה"עֹוָנ ןֵכְו .יםִּלִמ יֵּתְׁש רּוּבִחְּב "ןֵׁשָע רָהָה תֶאְו" )טו ,כ שמות(

  ה ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר "ִּדֶּבר הוי ")יט, דברים ה(ב ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּו

   . ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" ָרֶפלֲעָהְון ָנָעֶהִמּתֹוְך ָהֵאׁש   

ַוּיֹוֵצא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ") יז, שם יט(

ַמִּגיד י "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ָהֱאלִֹהים ִמן ַהַּמֲחֶנה

. ַהְּׁשִכיָנה ָיְצָאה ִלְקָראָתם ֶּכָחָתן ַהּיֹוֵצא ִלְקַראת ַּכָּלהֶׁש

ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ְּדָכאן רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ְּבִסיַני ָהְיָתה 

ַמְׁשַמע ֶׁשַהְׁשָּפַעת  )יח, שם לא(י "ּוְבַרִּׁש, ָחָתן ְלַכָּלהְּבִחיַנת 

ֶׁשִּנְמְסָרה לֹו , "ְּכַכָּלתֹו". ה ֶלָחָתןַּכָּל ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת

ב ְּדָׁשם ְמֻדָּבר ַעל ֵּׁשַיִנְרֶאה ְל. ּתֹוָרה ְּבַמָּתָנה ְּכַכָּלה ֶלָחָתן

ה "ּוְבַיַחס ַלקב, ה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה"ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְּבַיַחס ַלקב

י ְמַדֵּבר "ְוָכאן ַרִּׁש, ה ֶהָחָתן"ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַּכָּלה ְוהקב

ּוְבַיַחס ַלּתֹוָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֶהָחָתן . ְּבַיַחס ַלּתֹוָרה

ְּדׁשֶֹרׁש ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל הּוא ְלַמְעָלה , ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלּתֹוָרה

  ְוַהּתֹוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ַּכָּלה ֶׁשִּמְׁשּתֹוֶקֶקת ֶׁשְּבֵני . ֵמַהּתֹוָרה

  .קּו ָּבּהִיְׂשָרֵאל ַיַעְס  

את ֵרְקה ִנָרֹוּתַה ֶׁש)ה כאילו"ד: פסחים מט(א "מהרשא ַּבָבמּו

 ּהָתים אֹוִדְמֹוּלר ֶׁשַחַאְלּו, ּהָתים אֹוִדְמֹוּלם ֶׁשֶדה קֹוָסָראְֹמ

 :)סנהדרין כו( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. הָּׁשִא ְלּהָתים אֹוִאְׂשל נֹוכֹוָיְבַּכ

ִמְּפֵני ֶׁשִהיא , ּתּוִׁשָיה] הָרֹוּתל ַהֶׁש[ָלָמה ִנְקָרא ְׁשָמּה 

ָּדָבר ַאֵחר ּתּוִׁשָיה ֶׁשִּנְּתָנה , ַמֶּתֶׁשת ּכֹחֹו ֶׁשל ָאָדם

ן ֵכְו. איַׁשֲחה ַּבָׂשֲעַנם ְוָדל ָא ֶׁשחֹו ּכֹיׁשִּתג ַמּוּון ִזֵכ ְו.ַּבֲחַׁשאי

ל  ֶׁשּהָלֲעל ַּבכֹוָיְבה ַּכָיה ָהֶׁשּמ ֶׁש.)תרומה קמה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ה ַעל "ַוֵּיֶרד ֲהָוָי ")כ, שמות יט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ּהָּמג ִעֵּוַּדְזִהה ְויָנִכְּׁשַה

. ה"ָסרּוַאת "ר" ה ְלמֶׁשה"ִּיְקָרא הויַוָהר ָהאׁש רֹל ֶאיַני ִסַהר 

 ְךיָדִאֵמ. ייַנר ִסַהה ְלֶשה מָֹלָעם ֶׁשֶדל קֹור ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד

ר ְּבתֹוְך ָבה ְּכֶשּמֹב ֶׁשָּצַּמל ַהר ַעֵּבַדְמַה ֶזת ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמה"עֹוָנ

" ל ֶאל ָהָהרַעַּיַון ָנָעֶהַוָּיבֹא מֶׁשה ְּבתֹוְך  ")יח, שמות כד(, רָהָה

ְמֻרֶּמֶזת ה "עֹוָנְורֹוִאים ֶׁש. ְּבִדּלּוג ָהפּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות

ְמַקֵּבל ֶאת ָהֵאִדים ָהעֹוִלים ֶׁש. ד ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוָעָנןַּבִּמָּלה 

ְוֵכן ִנְרֶאה . ּוַמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּגֶׁשם ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ִמְּלַמָּטה

   ְּדֶהָעָנן הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד עֹוָנה הּוא ִמְּלׁשֹון ָעָנןְּדׁשֶֹרׁש ַהִּמָּלה 

   .ַהְמַזֵּוג  

ע קֹולֹות ֶׁשָהיּו ְּבַמַּתן  ֶׁשַהֶּׁשַב)ה"אות תס(ץ "מּוָבא ְּבתשב

ְוֵכן מּוָבא . ּתֹוָרה ָהיּו ִּבְבִחיַנת ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל ִנּׂשּוִאין

ָׁשם ֶׁשַהַּלִּפיִדים ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ָהיּו ִּבְבִחיַנת ַהֵּנרֹות ֶׁשַּמְדִליִקים 

 ׁשת ֵיעֹובּוָּׁשג ַהַחְּבֶׁש' ש"ר ָהרשּוּדִס'ים ְּבִאן רֹוֵכְו. ִּבְזַמן ַהֻחָּפה

. הָנָּׁשל ַהָּכר ִמֵתיֹוה ְּבָהבֹוְּגה ַהיָנִחְּבר ַּבֶתֶּכת ַהַּגְרַדג ְּבּוּוִּזת ַהֶא

ת ַּיִפְּכֶׁש', רֶזֶען ָהֶבֶא'ל ַע' םִיַרְפית ֶאֵּב'ת ַהַמָּדְקַהא ְּבָבן מּוֵכְו

 יּות ָהחֹוֻּלַהְו, הָּפת ֻחיַנִחְבה ִּבָתְיה ָהָרֹון ּתַּתַמית ְּביִגִגר ְּכָהָה

ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַמַּתן ּתֹוָרה . יןִׁשּוּדף ִקֶסת ֶּכיַנִחְבִּב

   ְּבִגיַמְטִרָּיא "ה ִעָּמֶכם"ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר הוי" )ד, דברים ה(

  . ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד  

 יּוָה יםִרָהֶה לָּכ הָרֹוּת ןַּתַמ ןַמְזִּבֶׁש .)פד יתרו( רַהּזַֹּב

 יםִרָהֶה" )ו ,קיד תהילים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,יםִדְריֹוְו יםִלעֹו

 ִאְתָערּוָתאָה לַע זֶמֶר אןָּכ הָיָהְּד הֶאְרִנ ,"יםיִלֵאְכ דּוְקְרִּת

 ֶאת ְמַסֵּמל ַהרְּד ,הָרֹוּת ןַּתַמ לֶׁש איָלֵעְלִּד ְוִאְתָערּוָתא ,ִּדְלַתָּתא

ב תּוָּכר ַהֵאָבה ְלֶאְרן ִנֵכְו ..)רנו השמטות( ַּבּזַֹהר ַּכּמּוָבא ַהְיסֹוד

ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר " )כג, שמות יט( ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר

 ֶׁשִאם ַמְגִּביִלים ֶאת ָהָהר ַהְיינּו ֶאת ַהְׁשָּפַעת ,"ְוִקַּדְׁשּתו

ְּדֶזה סֹוד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהְתַּגְּלָתה , "ְוִקַּדְׁשּתו"זֹוִכים ְל, ַהְיסֹוד

ְּבלֹוי ' ַאֲהרֹון ְיַׁשְעָי' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה. ַמַּתן ּתֹוָרהְּב

' ְוו' ד, קֹוֶדׁש ֵהן ַהרא ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּסמּוכֹות ְלאֹוִתּיֹות "שליט

ֵכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְגִּבילּו ֶאת ְו', ְסמּוכֹות ְלר' ְוש' ק', ְסמּוכֹות ְלה

,  ַמַּתן ּתֹוָרה ּוָפְרׁשּו ִמְּנׁשֹוֵתיֶהםָיִמים קֹוֶדם' ָהָהר ֶׁשָּלֶהם ג

  ּוִבְזכּות ֶזה ָזכּו ְלַהְׁשָּפַעת ָהָהר ָהרּוָחִני ֶׁשִהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֶאת 

  .ַהּתֹוָרה  

 ְּבִחיַנת ֵהם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַמּדּוַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה ֵּבאּור

 ְּדֵבַאְרנּו .ָּלהַּכ ִּבְבִחיַנת ֶׁשִהיא ַלּתֹוָרה ְּבַיַחס ָחָתן

 ֶׁשִּמְסַּתֵּתר סֹוף ֵאין ֶׁשָהאֹור 'ַּבַּקְרַקע ִמְתַּגֶּלה ַהֵּקץ' ְּבַמֲאַמר

 ְּגבֹוִהים ֲהִכי ֵמָהאֹורֹות הּוא ַהַּגְׁשִמי ָהעֹוָלם ְּבתֹוְך

 ֶׁשֵהם ,ַקְדמֹון ָאָדם אֹורֹות ִמְּבִחיַנת ,ָהעֹוָלמֹות ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות

 ,ַאָּבא ְיסֹוד ִלְבִחיַנת ֶׁשַּׁשָּיִכים ַהּתֹוָרה ֵמאֹורֹות הְלַמְעָל ַהְרֵּבה

 ַהַּגְׁשִמי ָהעֹוָלם ֶאת ְלַקֵּדׁש ֵאיְך ָלָאָדם ְמַגָּלה ְוַהּתֹוָרה

 ֶאְפָׁשרּות ֶׁשֵאין ,ַּבַּגְׁשִמי ַהְּטמּוִנים ֵאּלּו ְלאֹורֹות ּוְלִהְתַחֵּבר

 ּוְלַאַחר .ְליֹוִניםָהֶע ָהעֹוָלמֹות ְּבָכל ִאָּתם ְלִהְתַקֵּׁשר

 ,ְבָיכֹולַּכ ,ְמַקֶּבֶלת ַּגם ַהּתֹוָרה ,ֵאּלּו אֹורֹות ִעם ֶׁשִּמְתַחְּבִרים

ָּכתּוב 

ן ֵכְו

ְוֵכן 

  ינּוִצָמ

 ּוְבֶיֶתר



 .ֵמַהּתֹוָרה ְלַמְעָלה ֵהם ֵאּלּו ֶׁשאֹורֹות ֶׁשָאַמְרנּו ְּכִפי .ֲעִלָּיה

   ְּבאֶֹפן ַּבּתֹוָרה ּוְלהֹוִסיף ְלַחֵּדׁש ֶאְפָׁשר ֵאּלּו אֹורֹות ּוְבכַֹח

  .ֶּכָחָתן ַלַּכָּלה ַלּתֹוָרה ִּפיִעיםֶׁשַמְׁש  

 ִמִּפיָך ְל ִיְהֶיה ְולֹא ָאנִֹכי .)כד מכות( ַּבְּגָמָרא

 ַּבֵּׁשם ֶנֶאְמרּו ַהִּדְּברֹות ַּדֲעֶׂשֶרת ,ְׁשַמְענּום ַהְּגבּוָרה

 )א ,כ שמות( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ֱאלִֹהים

 ּוְמבָֹאר ,"ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֱאלִֹהים ֵּברַוְיַד"

 ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ת ֶּדֶרְךימּוִמֲחַּב ִהיא ַהִּזּוּוג ְּדַהְׁשָּפַעת ִלְדָבֵרינּו

 ְּבַמֲאְמֵרי ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ְּגבּוָרה ִּגיַמְטִרָּיא חֹוֵרב ִנְקָרא ִסיַני ַהר

 מּוָבא ְוָלֵכן ,ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת אהּו ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשַחג ֲחֻנָּכה

 ְוָלֵכן ,ִיְצָחק ְּכֶנֶגד הּוא ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשַחג )תיז 'ס ח"או( 'ּטּור'ַּב

 ְוָלֵכן ,ְּגבּוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדַלְיָלה ,ֶזה ְּביֹום ַהַּלְיָלה ָּכל ֵעִרים

 קֹוְרִאים ְוָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ֶזה ְּביֹום

 ַהַהְׁשָּפָעה ַעל ְמַדֶּבֶרת רּות ִּדְמִגַּלת ֶזה ְּביֹום רּות ְמִגַּלת

ת ַּדִּמ ִמֹוׁשְרָּׁש ֶׁשַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְוָלֵכן .ֵמַהְּגבּורֹות ַלַּמְלכּות

 :)קד רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ֶזה ְּביֹום נֹוַלד, הָרבּוְּגַה

 ֶּפה ֶׁשְּבַעל ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּתֹוָרה ְּבסֹוד ִהיא ּותר ֶׁשְּמִגַּלת

 אֹוָתּה קֹוִרין ְוָלֵכן .ּוְנֵקָבה ָזָכר ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ֶׁשִּמְתַחְּבִרים

 ִזּוּוג ָהָיה ֵאּלּו ּתֹורֹות 'ב ֶׁשִּנְּתנּו ּתֹוָרה ִּדְבַמַּתן ַהָּׁשבּועֹות ְּבַחג

 ,יט שמות( ּתֹוָרה ַמַּתן ַעל ַהְמַדֵּבר ָּכתּובַה ְוֵכן .ְּבִחיָנה ְּבאֹוָתּה

   ְּגבּוָרה ִּגיַמְטִרָּיא ר"ּדֹוֵה ת"ס "ה"הוי וָעָלי דָיַר רֲאֶׁש" )יח

  .ַלַּמְלכּות ֵמַהְיסֹוד ַהְּגבּוָרה ַהְׁשָּפַעת ַעל ְמַרֵּמזּו  

) ב, דברים לג( ֶׁשַּמְקֶׁשה ֵמַהָּכתּוב .)יתרו פד(ַּבּזַֹהר 

 ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה "ִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹוִמי"

ּוְמַיֵּׁשב ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִּבְגבּוָרה . ִמַּצד ַהָּיִמין ְולֹא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה

ִמיִמינֹו "ְוִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ֶׁשַהָּכתּוב ְמַרֵּמז . ְוַאַחר ָּכְך ִנְכְלָלה ַּבָּיִמין

יא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ִהיא ָיְצָאה ֵמַהָּיִמין  ְּדָהֵאׁש ֶׁשִה"ֵאׁש

ְּדסֹוד ַהִּזּוּוג הּוא ֶּדֶרְך , ְוִהְׁשִּפיָעה ֶאת ַהָּיִמין ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְלַמָּטה

ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש . ַהְּגבּוָרה ְוַגם ַהֲחָסִדים יֹוְרִדים ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה

יֹוַחאי אֹוֵמר ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן  )ר א יג"שיהש(

. ה ִלְׂשמֹאָלן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל"ַהִּדּבּור יֹוֵצא ִמּיִמינֹו ֶׁשל הקב

ְוֵכן ִנְרֶאה . רֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּיִמין ָהְיָתה ֶּדֶרְך ַהְּׂשמֹאל

ְּכֶׁשּכֹוְתִבים ֶאת , ֶׁשְּמַרְּמִזים ִעְנָין ֶזה ִּבְכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה

ְמַרְּמִזים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ָּבָאה , בֹות ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאלַהֵּת

ּוְכֶׁשּכֹוְתִבים ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ּכֹוְתִבים ָּכל אֹות ִמְּׂשמֹאל . ֵמַהָּיִמין

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה מֹוִציָאה ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשל ַהּתֹוָרה , ְלָיִמין

ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת  ")יז, שמות כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ּוַמְׁשִּפיָעה אֹותֹו ְּבפֹוַעל

   ַהְמַסֵּמל ֶאת ב"ַלַהת "ר" ֵני ִיְׂשָרֵאלְּבֵעיֵני ְלָהר ָהְּברֹאׁש 

  .ַהְּגבּוָרהַהַּסִּכין ְוָהֵאׁש ֶׁשל ִמַּדת   

 ֶׁשַהִּמְׁשָנה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם )ערך משנה(' ָערּוְך' ָהְּבֵסֶפר

 ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְׁשִנָּיה ַלּתֹוָרה ,ִנָּיהְׁש ִמְּלׁשֹון ִמְׁשָנה

ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִהיא ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז . ֶׁשִּבְכָתב

. ְּבסֹוד ַמְלכּות ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֵחֶלק ֵׁשִני ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה

ְזֵעיר ְּבִחיַנת ִּבְכָתב ֶׁשִהיא ְּדסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּגנּוִזים ַּבּתֹוָרה ֶׁש

ּוְכמֹו ְּבָכל ַהְׁשָּפָעה ֶׁשַהְּזֵעיר ַאְנִּפין ַמְׁשִּפיַע ַרק ֲחִצי . ַאְנִּפין

ֵיׁש סֹודֹות ֶׁשְּגנּוִזים ַּבְיסֹוד ְוֵאיָנם , ַלַּמְלכּות ָּכְך ַּגם ַּבּתֹוָרה

ְוָכַתב לֹו ֶאת " )יח, דברים יז (ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב. ִמְתַּגִּלים

 ָצִריְך ְלַרֵּמז ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותְּדֶמֶלְך , "ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה

ֶאָחד ְּכֶנֶגד , ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ְׁשֵני ֲחָלִקיםִמְׁשֶנה ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה 

   ְוֶאָחד ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה

  .ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  

 ַּגם ִהיא ֶׁשרּות )מ( ל"ְלָהֲאִריַז 'ל"רז ַמַאְמֵרי ַׁשַער'ְּב

 ִיֵּתן" ָעֶליָה ָּכתּוב ָלֵכן ,ֵלָאה ְּבִחיַנת ְוַגם ָרֵחל ְּבִחיַנת

 ֵּבַאְרנּו ."ּוְכֵלָאה ְּכָרֵחל ָךֵּביֶת ֶאל ַהָּבָאה ָהִאָּׁשה ֶאת 'ה

 ֶׁשִּנְלַמד ַהּתֹוָרה ַעל ְמַרֶּמֶזת ֶׁשרּות 'הֶּפ ַהֻּׁשְלָחן' ְּבַמֲאַמר

 רּות ְמִגַּלת קֹוִרין ְוָלֵכן ,ִמֶּמָּנה ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהָּמִׁשיַח ָלבֹא ֶלָעִתיד

 ַהּתֹוָרה ְלַקָּבַלת ֶׁשִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלַרֵּמז ַהָּׁשבּועֹות ְּבַחג

 ְּדֶלָעִתיד ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא .ֵמרּות ֶׁשָּבא ַהָּמִׁשיַח ֶּדֶרְך ָהֲאִמִּתית

 ִנְזֶּכה ,רּות ְּכמֹו ֶאָחד ַּפְרצּוף ִיְהיּו ְוֵלָאה ְּכֶׁשָרֵחל ָלבֹא

 ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ּבֹו ְוָטמּון ,סֹוד ֶׁשּבֹו ֵמַהְיסֹוד ַהּתֹוָרה ְלסֹודֹות

 ְוקֹול" ֶׁשַהָּכתּוב :)רטו ויחי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהּתֹוָרה ֶׁשל

 ּוָמִצינּו .ַהּתֹוָרה קֹול ַעל ְמַרֵּמז "ְּבַאְרֵצנּו ִנְׁשַמע רַהּתֹו

 ְּבִחיַנת ְוִהיא ּתֹוָרה ְּבִחיַנת ִהיא רּותֶׁש :)עה תיקונים( ַּבּזַֹהר

 :)צו רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַּבָּכתּוב ַהֻּמְזָּכר "ּתֹורַה קֹול"

 ְמַרֶּמֶזת ְוִּגיִלית ,ִּגיִלית ָהָיה ְּיָרהֶׁשִהְתַּג קֶֹדם רּות ֶׁשל ֶׁשְּׁשָמּה

 ַעל ַּבַּתְרּגּום ָמִצינּו ְוֵכן ,ָלבֹא ֶלָעִתיד ַהּתֹוָרה סֹודֹות ִּגּלּוי ַעל

 ִנְרֶאה ְוֵכן .ְּבָרז רּות ְוָעַלת "ַבָּלט ַוָּתבֹא" )ז ,ג שם( ַהָּכתּוב

 ָּבא ,ָלבֹא ָעִתידֶל ַהּתֹוָרה ְׂשַכר ַעל ִּבְׁשמֹו ַהְמַרֵּמז ְּדִיָּשׂשָכר

 ִמְׁשַּכב ֶאת ָׂשְכָרה ְּכֶׁשֵּלָאה ,ַיַחד ְוֵלָאה ָרֵחל ֶּדֶרְך ָלעֹוָלם

 ַעל ָּבא ּוָבֶעֶרב ְּבָרֵחל ַהּיֹום אֹותֹו ִהְרֵהר ְוַיֲעקֹב ,ֵמָרֵחל ַיֲעקֹב

   ִחּבּור ֶּדֶרְך ֶׁשָּיבֹא ָלבֹא ֶלָעִתיד ַהּתֹוָרה ְׂשַכר ַעל ְלַרֵּמז .ֵלָאה

  .ֵלָאהְו ָרֵחל  

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

מּוָבא 

 מּוָבא



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

א(ה ָנְׁשִּמז ַּבֶמ ֶרׁשֵּיא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"הרה ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע  )ב, ברכות 

 ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ְּבָׁשלֹׁש  ָׁשלֹׁש ָׁשעֹותַעד, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר. ְּבַׁשֲחִרית

ת ת ֶאֶלֶּמַסְּמע ֶׁשַמת ְׁשיַאִרא ְקרְֹקים ִלִבָּיַחר ֶׁשֵמאֹוְו, הָּלֻאְּגַה ְוהָעּוׁשְיַהל  ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרְמְיהֹוֻׁשַע י ִּב ַר.ָׁשעֹות

 ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני ְמָלִכים ּוַמְמִׁשיְך .ג"תשעת ֹוּיִתאֹו, תעָֹׁש' גד ַע, םִיַמת ָׁשכּוְלל ַמם ְיַקְּבלּו עָֹּלֻּכֶׁש, הָּלֻאְּגַה

  .ַהְיינּו ֶׁשָאז ַהַּמְלכּות ְצִריָכה ְּכָבר ָלקּום. ַלֲעמֹוד ְּבָׁשלֹׁש ָׁשעֹות

ה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל לֹא ִנְתַמְּלָא', כּוְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל ְו )כג, בראשית כה(י "ִּׁשַרְּב

 יָהֶתבֹוְקִעְּבם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמל ֻאה ֶׁשָלדֹוְּגית ַהִלָּכְלַּכה ַהיָסִרְּקַהר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ הי ֶזִפְלּו. םְירּוָׁשַלִי

ד סֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, ןָות ָיַּפִלְּקא ִמָקְויל ַּדִחְתַּת, הָּלֻאְּגל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָמקּוְּתא ַהבָֹּת

, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַהה ְלָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיה ַּבָּלֻאְּגל ַהים ֶׁשִדָסֲחים ַהִּלַּגְתִּמי ֶׁשֵנְפִלְו] יון' צ[, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַּמה ֶשָּׁשֻדְקִּד

ִּכי ָדַרְכִּתי " )יג, זכריה ט(ב תּון ָּכֵכ ְו.תלֹוֲעל ַלַכּוה ּתָּׁשֻדְקן ִּדֹוּיז ִצָאְו, הָּפִלְקן ִּדֹוּייא ִצִהֶׁש, ןָות ָייל ֶאִּפה ַי"הקב

ים ִארֹוְו, "ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים ְועֹוַרְרִּתי ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעל ָּבַנִיְך ָיָון ְוַׂשְמִּתיְך ְּכֶחֶרב ִּגּבֹור

ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק ' וה", ןָות ָי ֶאַחֵּצַנן ְיֹוּיִּצר ֶׁשַחַאב ְלתּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ ּו.הת ֶזַּמֻעה ְלן ֶזן ֵהָוָין ְוֹוּיִּצֶׁש

ן ֵכְו .ֶׁשהּוא ִטַּפת ַהֶּזַרע ַהּיֹוֶרה ַּכֵחץ" ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו" )רפט' שופטים ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"לקר ַהֵאָבְמ ּו"ִחּצֹו

 אּובֹה ָיָּלֻאְּגַהה ְוָמָקְּנַהֶׁש". ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם ")לה, דברים לב (בתּוָּכל ַהא ַע"ָרְּגא ַּבָבמּו

ל יד ַעִמֲעַּמן ֶׁשמֹול ָמז ַעֵּמַרְמ ַה"ְלֵעת ָּתמּוט ַרְגָלם"ב תּון ָּכֵכָל, תֹוּמֻאל ָהית ֶׁשִלָּכְלַּכם ַהָתיָלִפר ְנַחַאְל

ל ֵפה נֹוֶּזֶׁשְּכ אנּוֵבֵהד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. יַחִׁשָמ ץֵקת "רם "ָקא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"רהיף הִסהֹוְו. םִיַלְגַרָה

ן ַמְזִּבֶׁש. יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ם תשעָקן ֵכ ְו".ה ֲאֻלָּמִתיָמָק", דִוָדף ְלֵסר יֹוּוּבל ִחד ֶׁשֹוּסַהְו. םה ָקֶז

  .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעל ֵאגֹוה ְוֶדֹוּפן ֵכְו .ּהיָתִלְכַת ְליַעִּגַתְו, ׁשָדָחה ֵמיָאִרְּביל ַהִחְתה ַּתָּלֻאְּגַה
ג "רלבר ָהֵאָבְמ ּו".ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי ְוִתְׁשמֹור ָּכל ָאְרחֹוָתי ַעל ָׁשְרֵׁשי ַרְגַלי ִּתְתַחֶּקה" )כז, איוב יג(

ִלי ִמְּכֵלי ַהַּמֲאָסר ֶׁשאֹוְסִרין ּבֹו ַרְגֵלי ַהֶּנֱאָסר ַּבֶּדֶרְך ֶׁשּלֹא יּוַכל ָלֶלֶכת ָאָנה הּוא ְּכ, "ַּבַּסד"

ב ֵקָעֶהא ֶׁשיָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִען ְּבֵכְו. דַסא ָרְקים ִנִרסּוֲאית ָהֵבל ְּבֶגֶרית ָהִּתְחים ַּתִרְׁש קֹוֹוּבי ֶׁשִלְּכַהים ֶׁשִא רֹו.ָוָאָנה

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. יםִנד ָׁש"ס ינּוְיַה, "דַּסַּב"א ָצְמב ִנֵקָעֶה, אבֹ ָלים לֹוִנְתא נֹולְֹו, רָסֲאַמא ְּבָצְמ ִניַחִׁשָּמל ַהֶׁש

ד "ת סיַנִחְּבים ֶׁשִארֹו". ְוָתֵׂשם ַּבַּסד ַרְגַלי"ד ִמְּלׁשֹון "ה ְוַנֲעָׂשה ס"ּגֹוֵרַע ִמֵּׁשם ס )צא' יונת אלם'( אנֹוָּפִמ

ְוָתֵׂשם "ב תּוָּכל ַהד ֶׁש"ת סיַנִחְבה ִלָדְרָיְו. י"ם אדנא ֵׁשהּוה ֶׁש"ר סַּפְסת ִמה ֶאָדְּבִאא ֶׁשָתלּוָגא ְּבָּתיְנִכל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ

ים ִנּוּקִתא ְּב"ָרְּגַהע ֵמָמְׁשן ַמֵכְו. י"ם אדנֵׁשת ְּבֶזֶמְרִּנה ֶׁשיָנִכְּׁשם ַהר ִעֵּׁשַקְתִהב ְלּוה ׁשֶּכְזים ִנִנד ָׁש"סי ַהֵרֲחַאְו". ַּבַּסד

  .י"ם אדנֵׁשת ְּבֶזֶמְרִּנין ֶׁשִּדת ַהַּד ִמְךֶר ֶּדינּוְיַה. י"ם אדנֵׁשיל ְּבִחְתה ַּתָּלֻאְּגַה ֶׁש)ב"תיקון כ(

 יםִמָעְּפ 'ג עַמָּׁשֶׁש 'קָחְצִי תַלֲחַנ' יםִלָּבֻקְמַה תיַביִׁשִמ א"שליט איַּכַז יםִּיַח ףֵסיֹו 'ר ג"הרה םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש

 יִדיהּוִמ םַּג יִּתְעַמָׁש ּוּלֵא יןֵעֵמ יםִרָבְּד .ב"תשע בָא ׁשֶדחְֹּב אבָֹי יַחִׁשָּמֶׁש ל"זצ יִרּוּדַּכ קָחְצִי 'ר ג"רהָהֵמ

 הָעְׁשִּת תֹוּיִתאֹו ב"התשע בָא ןֵכְו .ל"זצ יִרּוּדַּכ בַרָהֵמ עַמָּׁשֶׁש ל"זצ םֶלֲעמֹו הָדהּוְי 'ר ג"רהָהֵמ עַמָּׁשֶׁש

 א"שליט יְךְיַר ירִאֵמ 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .דִוָּד ְּבִגיַמְטִרָּיא בָאְּב 'ט ןֵכְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב

 'ר ְּבֵׁשם ַזְבָּדא ַּבר ַאָּבא 'ר :)ה מגילה( יִמְלַׁשירּוִּב ינּוִצָמּו .תָּבַׁשְּב לחּוָי בָאְּב הָעְׁשִּת ב"תשע תַנְׁשִּבֶׁש

 ְוִנְדָחה הֹוִאיל ָאַמר ,לֹו ִהִּניחּו ְולֹא ְּבַׁשָּבת ִלְהיֹות ֶׁשָחל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ַלֲעקֹר יַרִּב ִּבֵּקׁש ֲחִניָנה

 ָאַמר ִיְצָחק ַיֲעקֹב 'מוה ֱאלִֹהים ִאיׁש ַהַּצִּדיק ְוִהֵּנה )מסעי( 'לֵאָרְׂשִי תַדבֹוֲע' רֶפֵסְּב אָבמּוּו .ִיָּדֶחה

 ֵּפרּוׁש .ִיְדִחי ְוִאיְדִחי הֹוִאיל ְוָאַמר ,ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ַלֲעקֹר יַרִּב ִּבֵּקׁש ָמָראַהְּג ֵּפרּוׁש

 ,ַהָּקדֹוׁש יֹום ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ְיֵדי ַעל ַהֵּקץ ּוְלַגּלֹות ְוִעָּקר ְּכָלל ְּבָאב ִּתְׁשָעה ָצַרת ַלֲעקֹר ֶׁשָרָצה

 אׁשרֹ אָּיִרְטיַמִגְּב ב"התשע הָלאּוְּגֶׁש א"שליט בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְלַגְמֵרי ְדִחיִי ְוִאיְדִחי ְוהֹוִאיל

 יףִסהֹוְו

א ָבמּו

 בתּוָּכ

 ןֵכְו



ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני " בתּוָּכַה אָּיִרְטיַמִג ְּבב"ִיְׂשָרֵאל ְּבחֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו .בָא ׁשֶדחֹו

  .ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה אָּיִרְטיַמִגְּב ב"חֹוֶדׁש ָאב התשע ןֵכְו ".ְמִׁשיֶחָך

ד ַעִין קֹוף ָויו "יֹוו "א ָמֵלא ָוַיֲעקֹוביל ֶׁשֵע ְלאנּוֵבֵהם ֶׁשֵׁשְּכא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרה

  ְּבִגיַמְטִרָּיאף"ת קֹו"יי ֵח"ִדד ָצ"יֹוי ָהאֹוִתּיֹות ּוּלִמ ְּבק"ָחְצִי ְך ָּכ,א"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּבית

ר ּוׁשק ָקָחְצם ִיַּגיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, בקֲֹעי ַיֵנְפא ִלק ָּבָחְצִּי ֶׁשמֹוְּכ, ב"י תשעֵנְפִּלב ֶׁשָלָּׁשא ַההּוֶׁש, ח"תשכ

 ַעל ְמַרֶחֶפתְורּוַח ֱאלִֹהים " )ב, אבראשית (י "ִּׁשַרר ְּבַמֱאה ֶנל ֶזַע ֶׁש"ְמַרֶחֶפת"  ְּבִגיַמְטִרָּיאח"תשכן ֵכְו. הָּלֻאְּגַל

 'ר ג"יף הרהִסהֹוְו.  לַעפֹה ְּביָלִחְתא ִהלֹה ְמַרֶחֶפת ְוָּלֻאְּגַה ֶׁשינּוְיַה. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמ ֶׁשחֹוה רּוֶז" ְּפֵני ַהָּמִים

 ם"ית ֹוּיִתאֹוָהְו, יףִסהֹו ְליְךִרָּצה ֶׁשָנ ָׁש45ל ַהז ַעֵּמַרְמ" ִיםַהָּמַעל ְּפֵני "ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהא ֶׁש"ֵׁשיְנֶּבְרֶגר שליט יֹוֵסף

ת ֲאָלִפים ֶׁשֵּׁשף ַהֹוּסים ִמִנ ָׁשב"ֶרֶען ֵהח "תשכא ֶׁש"ן שליטַמְריֶּבן ִלרֹוֲהַא' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יַחִׁשָמה ֶּלַּגְתִית "ר

ת ַנְׁשל ִּבַחי ֶׁשִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהר ֶׁשֶקּבַֹהים ֵמִנב ָׁש"ֶרא ֶעיִהב ֶׁש"תשעה ְלָרּוׁשאת ְקּזֹה ַהָנָּׁשן ַהֵכָלְו, הָלָחְתַהה ָלָנָׁש

  .ילֵעְלִדב ְּכֶרד ֶעסֹויא ְּבִהְו, ק"ת

ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז ֶעְזָרה ְבָצרֹות : ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ִׁשיר" )תהילים מו(

ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו : א ְּבָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמיםַעל ֵּכן לֹא ִניָר: ִנְמָצא ְמאֹד

ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה : ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאלִֹהים ְקדֹׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון: ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה

' ה: ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ָנַתן ְּבקֹולֹו ָּתמּוג ָאֶרץ: ַּבל ִּתּמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר

ְּכֶׁשֵּתָחֵלף ָהָאֶרץ " ְּבָהִמיר ָאֶרץ" 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה ׁשֵרָפְמּו ."ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

ֵמי , "ֶיֱהמּו. "גְוהּוא ָמָׁשל ַעל ַמָּפַלת ּגֹו, ְּבעֶֹמק ַהָּיםְוַכֲאֶׁשר ָינּועּו ֶהָהִרים ִליּפֹול , ֵמַהְּׁשֶקט ָלַרַעד

. ּוִמָּכל ֶזה לֹא ִניָרא', ְוֶהָהִרים ִיְרֲעׁשּו ָלעֹוָלם ְּבֵגאּות ה, ַהָּים ֶיֱהמּו ְּברֹב ַּגָּליו ִויָגְרׁשּו ֶרֶפׁש ָוִטיט

ַהַּמִים ָהֵהם , "ְוִהֵּנה ַמִים יֹוְצִאים"ב תּו ֶׁשָּכ ְּכמֹוׁשָּדְקִּמית ַהֵּבַּפְלֵגי ַהָנָהר ַהּיֹוֵצא ִמ, "ָנָהר ְּפָלָגיו"

' ה" ֱאלִֹהים ְּבִקְרָּבּה. "ְיַׂשְמחּו יֹוְׁשֵבי ִעיר ֱאלִֹהים ֶׁשהּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָׁשם ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון

' ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ה, ֹוג ַוֲחֵבֶריָך ֲאֶׁשר ִאְּתָךַאָּתה ּג" ְלכּו. "ָלֵכן לֹא ִּתּמֹוט, ִיְׁשּכֹן ְּבֶקֶרב ְירּוָׁשַלִים

 .'כּוְו הָמָדֲא תידֹוִעְרּו יאִמָנצּו יֵדְי לַע" רֶקת ּבֹנֹוְפִל" הֶיְהִּת גֹוּג תַלָּפַּמֶׁש יםִארֹו .ץֶרֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְׁשָמָמה ָּבָא

 אֵצֵּיֶׁש הָמְכָחַה לֶׁש רָהָּנא ַההּוֶׁש ׁשָּדְקִּמית ַהֵּבַּפְלֵגי ַהָּנָהר ַהּיֹוֵצא ִמ תכּוְזִּב ּהיָלִּצַהְל םִיַלָׁשרּוְי בֶרֶקְּב ןּכְֹׁשִי 'הַו

 ןֵגְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָּתר ֶׁשַהּזֹי ַהֵרְבִדה ְלָיָאאן ְרָּכִמּו. ַעדּוָּיְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַּכ לַע זֵּמַרְמּו, ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבִמ אבָֹל ידִתָעֶל

ב תּוָּכן ַהֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב"  ְיַׂשְּמחּו ִעירְּפָלָגיו" ןֵכְו. יםִמֲחַרְּב אבָֹּתֶׁשה ָּלֻאְּגַה ןַמְזִּב לֵאָרְׂשִי םַע לַע

א "ז שליט" הרמיףִסהֹו ְו.ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב " ִמּתֹוָרֶתָךַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות" )יח, תהילים קיט(

ְוַאָּתה  ")כז, מו' ירמי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ן"יַרִאת ֹוּיִתאֹו"  ְּבָהִמיר ָאֶרץִניָראַעל ֵּכן לֹא "ה ֶּזק ַהֶרֶּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ ןֶׁשִאיַר

ֲעקֹוב ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים ְוָׁשב ַי

יח(ב תּוָּכְּפָעִמים ַּב' ת בֶזֶּמֻר ְמג"תשע תַנן ְׁשֵכ ְו.ן"איַרִא אָּיִרְטיַמִג ְּב"ַמֲחִרידְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין  , תהילים 

ל ַעְּבֶׁשה ָרֹוּתן יקֹוִרָט נֹוב"תשעְו". ּו ִּכי ָחָרה לֹוְתָּגֲעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיִּתְגַעׁשַו ")ח

ב "תשעא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תכּוְלַּמַהה ֵמָרֹוּתת ַהּוּייִמִני ְּפּוּלת ִּגת ֶאֶלֶּמַסְמַה, הֶּפ

  .הָרֹוּתַּבים ִלֵמֲע יּוְהִּתֶׁשן יקֹוִרָטנֹו

, בראשית כט(ל ֵחד ָרסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמה ַלָנָכל ֲהז ַעֵּמַרְמַהב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"הרה

 .ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב".  ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנהֶׁשַבע ָׁשִניםַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך  ")יח

ם  ִעאיָחִׁשי ְמִתָאן ֵכְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעא"תשע ְטִרָּיאְּבִגיַמד "ֶמ ָלת"י ֵחׁש"יֵר, ל"ֵחָרת ֹוּיִתי אֹוּוּלן ִמֵכְו

 אֹו .לֵחָרת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"א ְּבב"שעא ֶׁש"ר שליטֵפסֹו ףֵסיֹו 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגים ְּבִּלִּמַה

  .לֵחן ָרֵקת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"א ְּבב"תשע' הרֵחן ַאֶפאְֹּב

 ב"ארהְל ,אןיָרִא יןֵּב הָמָחְלִּמַה תחֹורּו םִאַה א"שליט יִקְסְביחֹוִנֶּג א"גרַה תֶא לַאָּׁשֶׁש ְךֵרְבַא יִל רֵּפִס

 ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּמֶלְך ָׁשָנה ִיְצָחק יַרִּב רָאַמ )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַה רֵּבִּד םיֶהֵלֲע ,ּוּלֵא יםִמָיְּב אָפירֹוֵאְו

 ָּכל ֶאת ּוַמֲחִריב ָּפַרס ֶמֶלְך ְוחֹוֵזר .'כּוְו ,ָּבֶזה ֶזה ִמְתָּגִרים ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה

 ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים ְוִיְׂשָרֵאל ,ָהעֹוָלם

 יףִסהֹוְו

ב תּוָּכ

יף ִסהֹוְו

 ןֵכְו



ֶּׁשָעִׂשיִתי לֹא ָעִׂשיִתי ֶאָּלא ִּבְׁשִביְלֶכם ִמְּפֵני ָמה ַאֶּתם ִמְתָיְרִאים  ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל ָּבַני ָלֶהם

 ,םֵּיַקְתִמ רָבְּכ ׁשָרְדִּמַה לֶׁש ןֹואׁשִרָה יִצֵחַה ןֵכָאֶׁש לֹו רַמָאְו .ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ים ִהִּגיַעִוָנַאל ִּתיָראּו ֲע

' ה ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִוָנֲען ֵכְו. הָּלֻאְּגַה תֶא ׁשֵּקיַבִו 'ה לֶא קַעְזִי לֵאָרְׂשִי םַעֶׁש יִנֵּׁשַה יִצֵחַל קַר יםִּפַצְמ ְוַעְכָׁשו

ר ֶפֵּסב ַהֵּׁשַחְּמי ֶׁשִפְּכ, יםִעָּבְרר ַאַּפְסִמם ְּבַגְו, תאֹו ֵמׁשר ֵׁשַּפְסִמם ְּבית ַּגִפם סֹו"ֶּמת ַהים ֶאִבְּׁשַחם ְמִא .ב"תשע

ה ָּלִפְּתח ַהַסת נֹ" רן"יַרִאא "א שליטָנֲה ַּכְךרּוָּב' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. היָאִל ְּפׁשַרְדל ִמ ַע'ץֵּבְשת ַּתֶנתְֹּכ'

   .'לֵֹהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָךֱאה "יא הוָנ ֶחםַר'

  מכתב

  א"מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"מאת הרה

  .' וכו'החשמל סוד'לכבוד עורך העלון 

  ב"ז בשבט תשע"ט

ש מן השמים "ישלח לו רפו' א ה"שליט  אלישיבש"מרן הגריאני שולח לכם טבלה שמצאתי על 

  .נא לפרסם את המכתב לזכותו .י"בתושח

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

הפסוקים הם בדיוק  .רשי המשכןח ק"מוכנגד .  שהתורה נקנית בהםח קנינים"מאותיות כנגד 

זהב טהור בפנים הוא שכמו הארון  תוכו כברו  להיותתלמיד חכם צריךשלומדים מהם  ל"בפסוקים שחז

  . וכמו כן אמות שבורות לרמז על תלמיד חכם שיסתפק במועט ,בחוץמו

 בגלל . ובפרט שהוא דילוג יחיד בכל התורה, יש לו חשיבות מיוחדתארוןבפרשת ה ח"מוכן הדילוג 

 וכמוהם, אמצעי עולם שהוא במשכן דברים עשר שמונהשיש . ]מ, כה שמות[' עזרא אבן'ב מובאש

 מובא ו]ה"בהג ד"פ' א שער' החיים נפש 'בספרעיין [.  שהוא האדםהקטן העולם וככה, העליון בעולם

 קרשי', כוו כבד, לב, מח, הפנימיים אברים בבחינת הם המשכן שכלי :]כב נשא[' בעל התניא' מהת"בלק

 הוא במשכן ארוןהופשוט לפי זה ש. ובשר עור בבחינת המשכן ויריעות, עצמות בבחינת הם המשכן

 העדות נתינת היתה , שהוא הגבוה ביותר בין כלי המשכןהארון תכלית, דבמשכן,  באדםמחהכנגד 

 ,האדם שהוא הגבוה ביותר בגוף ,המח לו נברא שבשבילה שהתכלית לדעת צריך האדם כךו. והתורה

  . הקדושה התורה את שם ויכניס שילמד כדי היא

  

 
  



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

היינו , וביתר עומק משיח בן יוסף הוא המלכות שביוסף. בבחינת יוסף כידוע הוא יסוד שלוםוכן , יוסף

, בנוסף רואים בטבלה .שיסוד דיוסף נקרא שלום] נשא[ל "תורה להאריזועיין בליקוטי , היסוד של יוסף

 אותיות המרמז על משיח בן שש הוא בח"משי הדילוג .ת"ח אמ"ק משי"ם הצדי"שלוף "יוס תיבות

 מרמז על האות הראשונה והאחרונה של ח"מ במספר הרב אלישיבהדילוג . יוסף ששייך למספר שש

ולא בפרשת תרומה ששם , קהל שם כבר בונים את המשכן בפועל וכן הדילוג נמצא בפרשת וי.חשימ

. המסמלת את יוסף', שהקרשים במשכן היו בבחינת אות ו:] תיקונים לח[וכן מצינו בזהר  .היה רק ציווי

 אלישיבוכן . משיחעם האותיות בגימטריא אלישיב ו. ח"משית "ושה רמיה חלום בן שוסף יוכן 

 וכן מצינו בזהר .א" ויגאל את ישראל בבישיב, את החסד שגואל המסמל אלששם , מרמז על הגאולה

 ומבאר ,"ושבתי בשלום אל בית אבי" לפסוק ב"עשמקשר את הגאולה שתבא משם .] תיקונים סז[

וגם , שלוםמרמז גם על השם , ב"יוצא שהפסוק הזה שקשור לשם ע. משיחים'  מרמז על בשלוםשם ש

,  שלשת האבות'ש, "ובשלום תובלון":  את דברי הזהר ונביא".ושבתי בשלום", אלישיבעל השם 

ושבתי בשלום אל בית "וזהו שנאמר , ב''ם עולים לע''ב של ובשלו''למ, ו שני משיחים''ו

ובקטע הקודם הזהר מרמז . ולזכות אבות, ב"שעורואים מהזהר שמקשר את הגאולה לאותיות . "יאב

' תשהאות .] שבת נה[ומצינו בגמרא . הןלה זכות אבחשמזכיר . ב"תשע החסרה ל'תגם על האות 

] ט, בראשית מה[ת הכתוב "ור. יבאשום יכל בו לחכה את " רב"אליש  וכן.חון זכות אבותתמרמזת על 

 ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת. "חנןוכן מקום מגוריו ברחוב ". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר "

. וראש השנה למלכים,  הוא זמן של גאולהניסן' אוכן יום הולדתו . מלכותמסמל  ה10ומספר הבית 

והוסיף . עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח' לשם'וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל ה

' מ' ג ר" והוסיף הרה.א"ח ב"משית "ושה רמיה חברהם אן בלום שוסף יא ש"דוד כץ שליט' ג ר"הרה

.  עם האותיותנחמיה בן חושיאל, בגימטריא שמו של משיח בן יוסףוסף שלום יא ש"שליט' ש' ח

 בגימטריא הכתוב המרמז על הקץ יוסף שלום בן חיה מושהא ש"צור שליט, ש, י' ג ר"והוסיף הרה

' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיע וזה גם המספר של ".ץ ְוָכל ְצָבָאםֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו"

 והוסיף .בארמיה שהא ימן את של "לישיב הוא גם ראלום שוסף יבנו רת של " וכן הר.]א" לב שליט'ד

איוב [ עם המילים בגימטריא הכתוב יוסף שלום אלישיבא שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר"הרה

  ".ֵקץ ָׁשם ַלחֶׁשְך"] ג, כח

] רכח' בלק ע[ל "ת מהאריז"בלקכמובא ,  המסמל את יוסףש"אית "לישיב ראלום שוסף יוכן רבנו 

ונביא ". איש צדיק"וכן כתוב . מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן . שהיסוד נקרא איש

ושבט גימטריא , שהוא היסוד, "וקם שבט מישראל": ל שם לראות עוד רמזים"את דברי האריז

ק בנבואת בלעם שמדבר ל מפרש את הפסו"ורואים שהאריז. כי יסוד זעיר אנפין נקרא איש, איש

 המסמל ש"אי שהוא בגימטריא "שבט"שהקימה תהיה דרך בחינת ". וקם שבט מישראל"על הגאולה 

 ש"איובארנו ש.  הוא משיח בן יוסף"וקם שבט"על הפסוק הזה ש' אור החיים'וכן נביא מה, את היסוד

. ב" תשעשבטחודש ,  מרמז על החודש שבו הרב חלה"שבט"וכן . לישיבאלום שוסף ית של "ר

המסמלת ' וכפי שמובא בספר יצירה שחודש שבט נוצר באות צ. שהוא יסוד, טֶבֵׁש מלשון טָבְׁששנקרא 

 וכפי שמאריך .חודש שבט הוא כנגד יוסף, ב שבטים"ב חודשים כנגד י" ולפי החלוקה של י,את היסוד

כנגד גאולת אחישנה : 'אור החיים'ונביא חלק מדברי ה. ם הם בחודש שבט"מדוע שובבי' פרי צדיק'ה

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

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

, "וקם שבט מישראל"ואומרו , על משיח בן דוד הרמוז בכוכב כנזכר, "דרך כוכב מיעקב"



 אתכם באחרית יקראאשר "א שהכתוב "לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה. יח בן אפריםירמוז על מש

לום שמרומז בנוסח התפילה שים ט "שבא ש"ז שליט"והוסיף הרמ. שבטאו איש בגימטריא " הימים

ש שכאן מכוונים את היחוד של "כפי שרואים בסדור הרש, וברכה זו היא כנגד הגאולה. רכהבובה וט

אור 'כמובא ב, מרמז על המעבר בין הגלות לגאולה, הוא מזלו של חודש שבט שדליוכן . התפילה

, ואמר לשון דלי". ותנשא מלכותו' יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וגו" ]ז, במדבר כד[' החיים

בימי מלך המשיח , לגלות לישראל בסוף הדורות' לומר כי בערך בינה הגדולה אשר עתיד ה

ואמר כי הגם שעתה הוא דלי , ט הם בגדר דלי בערכו"כל המ, שהוא שער החמשים של בינה

.  במים רביםוזרעווהוא אומרו , יזכה לקחת מים רבים שהוא שער החמשים, זרע ישראל

א שהכתוב שנאמר על "יוסף שינברגר שליט' ג ר"והוסיף הרה. המשיחהיא מלכות " ותנשא מלכותו"

  .ש"אית "ר". ֲעֻׁשִעיםַׁשֶלד ֶים ִאי ֶאְפַרִים ֲהֵבן ַיִּקיר ִל] "לא יט', ירמי[משיח בן יוסף 

ומרומז .  שדן דין אמתדייןשמשיח בן יוסף הוא ] עם מתוק מדבש. משפטים קכ[וכן מצינו בזהר 

ה למשיח עד שמי השמים "אמר רבי שמעון בן פזי באותה שעה מגביה הקב] תצט' ילקוט ישעי[במדרש 

.  על אלו ועשה בהם מה שנפשך חפצהדייןמשיח צדקנו הוי אומרים לו אפרים . ופורש עליו מזיו כבודו

, דברים טז[, בית המקדשב  קרבן פסח הכתוב שמדבר עלת" רב"אלישיא ש"לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה

  ".  ָׁשםמֹוְׁש ַׁשֵּכןְל ה"יהו ְבַחרִי ֶׁשרֲא ַּבָּמקֹוםֱאלֶֹהיָך צאן ּוָבָקר ' ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח לה "]ב

  

  

תב במטרה לחזק את התפילות לרפואתו של רבנו יוסף שלום בן חיה כל זה נכ

ומכוונים עליו בכל . מושה שהרי על משיח בן יוסף נצטווינו להרבות בתפילה

  .תפלה בברכת בונה ירושלים

  
  

 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
  .0573109982 :בטלבלבד  ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

 fish@neto.net.il  או במייל

  
  . את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למיילניתן לקבל

  
 360ב כ"ניתן לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשע

  .ראיות על ביאת המשיח בקרוב
  לוח בקשה למייללש. בעימוד מחודש עם פרקים וכותרותיצא לאור 

  

  

  
 
 


