
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                                                 דף מתוך סדרת הספרים
  

ִפים 'ה קורחפרשת גליון    ]לצלם לזיכוי הרבים מותר[  .דֶסֶח בגימטריא ב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָל

התַלֲעַמ ָו ָנ ֲע   . ָה

יְך   םֵא ל ָאָד ָּכ ו ִמ ָנ ָע נּו ֶה ֵּב ה ַר ּמֶֹש ן ֶׁש ֵכ ָּת ה, ִי ר ַל , אֹוֵמ יׁש ' ִנ ֲע ַּי ת ֶאֶׁש

ד חַרקֹ ָח ֻי ׁש ְמ עֶֹנ חם ּוּׁשִמ ְּב ּקַֹר    .ֹוּדְגא ֶנָצ ָיֶׁש

 ֶׁשַּיֲעִניׁש ',ַלה אֹוֵמר הּוא ֶנְגּדֹו ְּבַמֲחלֶֹקת יֹוֵצא ְּכֶׁשּקַֹרח ,ָאָדם ִמָּכל ֶהָעָנו ַרֵּבנּו ֶׁשּמֶֹשה ִיָּתֵכן ֵאיְך ְלָהִבין

 'ה ִּכי ֵּתְדעּון ְּבזֹאת מֶׁשה ַוּיֹאֶמר" )כח במדבר( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ָרִגיל ְּבעֶֹנׁש ְולֹא ְמֻיָחד ְּבעֶֹנׁש אֹותֹו

 ּוְפֻקַּדת ֵאֶּלה ּוןְיֻמת ָהָאָדם ָּכל ְּכמֹות ִאם :ִמִּלִּבי לֹא ִּכי ָהֵאֶּלה ַהַּמֲעִׂשים ָּכל ֵאת ַלֲעׂשֹות ְׁשָלַחִני

 ּוָבְלָעה ִּפיָה ֶאת ָהֲאָדָמה ּוָפְצָתה 'ה ִיְבָרא ְּבִריָאה ְוִאם :ְׁשָלָחִני 'ה לֹא ֲעֵליֶהם ִיָּפֵקד ָהָאָדם ָּכל

   אֹוָרהִלְכ ".'ה ֶאת ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם ְׁשאָֹלה ַחִּיים ְוָיְרדּו ָלֶהם ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת אָֹתם

   .'ְוכּו ַהְּמֻיָחד ָהעֶֹנׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְלָכל ְלַהְראֹות ָצִריְך ֶנְגּדֹו ָיָצא ֶׁשהּוא ֶׁשִּבְגַלל ,ֲעָנָוה ַעל ַמְרֶאה ֶזה ֵאין  

ּוא ה, ִּכי ְּבָרא ַּכְרָעא ַּדֲאבּוָּה, "ֱאלֵֹקיֶכם' ָּבִנים ַאֶּתם ַלה ".)ראה לב( 'אָיְנַּת'ל ַהַעַּב ִמת"ְּבלק

ְוֵאין , ְּכמֹו ְּבִחיַנת ֶרֶגל ֶׁשָּבֵטל ְלַגֵּבי רֹאׁש, ְּבִלי ׁשּום ַטַעם ָוַדַעת, ֶׁשִּנְכָלל ִּבְרצֹונֹו ֶׁשל ָאִביו

ֶׁשִּבְכֵדי ֶׁשָּיִאיר ֶאל ָהָאָדם ְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ,  ִמְּפֵני ְרצֹונֹוָךְוֶזהּו ַּבֵּטל ְרצֹוְנ, לֹו ָרצֹון ֶׁשּלֹו ְּכָלל

 .)במדבר א( ְועֹוד מּוָבא ָׁשם . ְלַבֵּטל ָּכל ְרצֹונֹוָתיו ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה לֹו ָרצֹון ַאֵחר ְּכָללְךָצִרי, ְךְרצֹונֹו ִיְתָּבַר

ד ָּכל ֶאָח, ַהִּנְמָׁשל ֵמַהָּׂשַגת ְוַהְׂשָּכַלת ִלּבֹוָתם, הּוא ִמַּצד ָרצֹון ַהַּתְחּתֹון, ָךִעְנַין ֲעֵׂשה ְרצֹונֹו ִּכְרצֹוְנ

ֶאָּלא ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַעל , ַוֲהֵרי ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ָרצֹון ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ִמּכֹחֹות ַהֶּנֶפׁש ַהִּמְתַלֵּבׁש ַּבּגּוף

 ֶׁשל ָמקֹום ִיְתָּפֵעל ְוַיֲעֶׂשה ְּבַנְפׁשֹו ְוִלּבֹו ְרצֹונֹו, ְךְיֵדי ַהֲעָמַקת ַהַּדַעת ְוִהְתּבֹוְננּות ְּבַגְדלּותֹו ִיְתָּבַר

ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה לֹו , הּוא ְּבִחיַנת ִּבּטּול ְוַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי',  ְוכּוָךַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִעְנַין ַּבֵּטל ְרצֹוְנ,  הּואְךָּברּו

 ינּוְיַה .ֵמִאיר ּבֹוְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון ֶעְליֹון ְלַבּדֹו , ְלַבּדֹו' ִּכי ִאם ָרצֹון ֶאָחד ַלה, ְרצֹון ַעְצמֹו ְּכָלל

הּוא ' ֲאָבל הּוא ֵמִבין ֶׁשְרצֹון ה, ֵיׁש ַמְדֵרָגה ֶׁשָאָדם ֵיׁש לֹו ָרצֹון ִמֶּׁשּלֹו', ֵּיׁש ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות ַּבִהְתַּבְּטלּות ַלהֶׁש

 ָךְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְרצֹוְנ, ָךצֹוְנֲעֵׂשה ְרצֹונֹו ִּכְר )ד, אבות ב(ל "ּוְכֶנֶגד ֶזה ָאְמרּו ֲחַז', ְועֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ה, ַאֵחר

ַיֲעֶׂשה ֶאת ' ְוזֹוֶכה ֶׁשה, ְּכמֹו ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹונֹוָתיו', ְועֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ה,  ַהְיינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ָרצֹון ַעְצִמי,ִּכְרצֹונֹו

ֵמַאַחר ,  ֶׁשּלֹא ַׁשָּיְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָרצֹון ִמֶׁשּלֹו ְּכָללֶׁשָאָדם ַמִּגיַע ְלַהָּכָרה, ְוֵיׁש ַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר. ְרצֹונֹוָתיו

ְּבאֶֹפן ֶׁשֵאין לֹו ָרצֹון , ְלַגְמֵרי' ּוִמֵּמיָלא ִמְתַּבֵּטל ַלה, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ֶּבֱאֶמת טֹוב ִּבְׁשִבילֹו, ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֵמִבין

 .ָךְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּטל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְּפֵני ְרצֹוְנ,  ִמְּפֵני ְרצֹונֹוָךל ְרצֹוְנַּבֵּט )שם(ל "ְוַעל ֶזה ָאְמרּו חז. ַעְצִמי ְּכָלל

ֵהם , ּוְכֶׁשֵּיׁש ֲאֵחִרים ֶׁשִּמְתַנְּגִדים ֵאָליו ְּבֵאיֶזה ִעְנָין, ְוֵאין לֹו ָרצֹון ַעְצִמי ְּכָלל, ַהְיינּו ֶׁשְּמַבֵּטל ְרצֹונֹו ְלַגְמֵרי

ְוָכל ִמי ֶׁשִּמְתַנֵּגד , ְוֵאין לֹו ְמִציאּות ַעְצִמית ְּכָלל', ִּכי הּוא ִּבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ְּכַלֵּפי ה, ָליו ִמְתַנְּגִדים ֵאםיָנֵא

בקיצור  [.'ֶׁשהּוא ְרצֹון ה, ְוִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי ֶׁשְּיַבְּטלּו ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְּפֵני ְרצֹונֹו', הּוא ִמְתַנֵּגד ְּכֶנֶגד ה, ֵאָליו

או שהוא . היינו שמירת התורה, מחייב אותו' אם האדם עושה את מה שה. בין שתי המדרגותההבדל 

 ָצִריְך

מּוָבא 



  וההבדל בין שתי המדרגות הוא . ולא רק את מה שהוא חייב, היה רוצה שהוא יעשה' עושה את מה שה

  ].שמים וארץ  

ה ּוְלִהְתַחֵּבר ֵאָליו ְּבאֶֹפן ֶׁשֵאין ָלָאָדם "ֵּטל ַלקבְּדִעְנַין ָהֲעָנָוה הּוא ְלִהְתַּב, עֹוָנה אֹוִתּיֹות ֲעָנָוהְּדָלֵכן 

ה "ֶאָחד ְוַלְחׁשֹב ְּבָכל ָּדָבר ֵאיְך רֹוֶצה הקב' ְוִלְחיֹות ָּכל ַהְּזַמן ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשה, ְמִציאּות ַעְצִמית ְּכָלל

 ּוִמי ֶׁשַחי ְּבאֶֹפן ֶזה הּוא )'ק ב" אגה'תניא'ב' ע(. ה"בְולֹא ֵאיְך ְלַהְתִאים ֶאת ְרצֹוִני ִלְרצֹון הק. ֶׁשֶאְתַנֵהג ְּבִעְנָין ֶזה

ֲעָנָוה ִמִּסְטָרא  :)תיקונים קמ(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . ִנְמָצא ִּבְבִחיַנת עֹוָנה ְּכמֹו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ָּכל ַהּיֹום

רֹוִאים ֶׁשֲעָנָוה . "ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָניו ְמאֹד"ָמן ֵּביּה ַתּוְבִגין ְּדמֶׁשה ֲהָוה ִמ, ְדַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא

ְוֵכן , ֲעָנָוה ֵיׁש לֹו עֹוָנהה ֶּדֶרְך ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ִּבְבִחיַנת "ְּדִמי ֶׁשָּדבּוק ִעם הקב, ִמְתַקֶּׁשֶרת ִעם ַעּמּוד ָהֶאְמַצע

ִמּלּוי אֹוִתּיֹות ן ֵכְו .ֲעָנָוהְּבִגיַמְטִרָּיא סּוָלם  ְוֵכן ,ֶׁשֲעָנָוה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֻסָּלם) א יב"משנת ר(ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

  , הָכָרן ְּבֹוׁשיא ְלה ִהָוָנֲעֶׁש) ב, פאה א(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יקִּד ַציׁשִא ְּבִגיַמְטִרָּיא ד"ֶמ ָלא" ֵּפן"י ִׁשל"ֵפָׁש

  .הָכָרְּבת ַה ֶא לֹוׁשה ֵיָוָנ ֲע לֹוׁשֵּיי ֶׁשִמ ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו  

 ֵּכיָון .יוָלק ָעַלָחן ֶׁשיָוה ֵּכָּנֻׁשה ְמיָתִמח ְּבַרת קֹ ֶאיׁשִנֲעַי' ה ֶׁשׁשֵּקה ִּבֶש מַֹעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִּפ

ִהְתַּפֵּלל ְוִלְדרֹש ָּכאן הּוא ְל'  הּוא ֵהִבין ֶׁשְרצֹון ה,"ְוַנְחנּו ָמה"ֶׁשּמֶֹשה ָהָיה ְּבַתְכִלית ַהִהְתַּבְּטלּות ֶׁשל 

ֵאֶצל מֶֹשה ֶזה ָהָיה ִמּתֹוְך ִהְתַּבְּטלּות , ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכַלֵּפי חּוץ ֶזה ִנְרֶאה ְּכַגֲאָוה, ֶאת ָהעֶֹנׁש ַהְּמֻיָחד ְלקַֹרח

ה ָוָנֲעיא ָהה ִהָוָנֲעת ָהַּדֻקְנ ִּד.ִקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלתֹו' ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשה, ה ִּדֵּבר ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו"ְוהקב, ֲאִמִּתית

אן ין ָּכֵא, ץי חּוֵּפַלת ְּכאֹוָּגְתִהא ְלהּו' ן הצֹוְריא ֶׁשה ִהָנָבֲהם ַהִאְו, לָלי ְּכִמְצן ַעצֹוא ָרלְֹל', הת ַללּוְּטַּבְתִהַהְו

ים ִרָבְּדם ַהִא. רֵתיֹוה ְּבָלדֹוְּגה ַהָוָנֲעא ָהָפּוה ּגֶזְו, םָדָא ָהְךֶּדֶרה ָּלַּגְתִּמֶׁש' ת הַוֲאא ַּגָּלֶא, ו"ית חִמְצה ַעָוֲאַּג

 ַהְיינּו ,"ַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו"ל ֶׁשּקַֹרח ָאַמר "ֶמְנְּדל ְּבִריְכֶטא זצ' ח ר" ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמְּזֵקִני ָהרה.תֶמֱאים ֶּבִׂשֲעַנ

ָעָנו ְמאֹד ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני "ן ֶׁשּמֶֹשה הּוא ְוֵכיָו, ֶׁשּמֶֹשה הּוא ַּבַעל ַּגֲאָוה ְוהּוא יֹוֵתר ָעָנו ִמּמֶֹשה

  ַהְיינּו , ְוֵכיָון ֶׁשָּטַעְנָּת ֶׁשַאָּתה יֹוֵתר ָעָנו, ַעל ָהֲאָדָמה מֶֹשה הּוא ֶהָעָנו ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר,  ָאְמרּו ְלקַֹרח,"ָהֲאָדָמה

  .ֲאָדָמהָעֶליָך ְלִהָּכֵנס ְּבתֹוְך ָה, יֹוֵתר ָׁשֵפל ְוָנמּוְך  

 ןֹוׁשְלִּב ,והָאֲּג ןֹוׁשְל אהּוֶׁש ןאֹוָּג םֵׁשְּב אּוְרְקִנ יםִנאֹוְּגַהֶׁש 'תֹוּיִּפְלַּת ׁשַרְדִמ' םֵׁשְּב 'ׁשֶדּקַֹה יֵּכְרֶע' ְּבֵסֶפר

   )ד ,מה בראשית( ְלֶאָחיו יֹוֵסף תִהְתַּגּלּו ַעל ַהְמַדֵּבר ָּכתּובַה ןֵכְו .הָוָנֲעָה יתִלְכַתְּב יּוָהֶׁש ןיָוֵּכ ,רהֹוְנ יִּגַס

  .יםִּׁשִׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ןאֹוָּג ןֵכְו .הָנעֹו יאִהֶׁש הָוָנֲעָה תיַנִחְּב תֶא לֵּמַסְמ ןאֹוָּגְּד ן"אֹוָּג ת"ר "ּוׁשָּגִּיַו יַלֵא אָנ ּוׁשְּג"  

ִחיַנת ְבִּבה ָּגְר ַּדּהָתאֹו ְּבַחָּמה ּוְלָבָנה ַהיּום ָהָלעֹות ָהיַאִרְבִּב ֶׁש)תפא' פורים ע (ל"ח ְלָהֲאִריַז"ְּבפרע

, תנֹוֹואׁשִרת ָהירֹוִפְּסַה' גת ַּביֹוְהה ִלָהבֹור ְּגֵתה יֹוָּגְרַדת ְללֹוֲעה ַלָציא רֹוִהה ֶׁשָנָבְּלה ַהָגְרְטִקְו, ִּתְפֶאֶרת

, הָּמַחת ַלַחַּתת ִמכּוְלַּמת ַּביֹוְה ִלְךֵמְצת ַעי ֶאִטֲע ַמ,הָהבֹו ְּגזֹוה ָּכָּגְרַדת ְללֹוֲעה ַלָצ רֹוְּתם ַא ִאּהר ָלַמה ָא"ְוהקב

יא  ִההָוָנֲע ַּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָּמַחל ַהַעת ֵמיֹוְהת ִלנֹוֹואׁשת ִרירֹוִפְס' גת ַללֹוֲעא ַלבֹיד ָלִתָעי ֶלִּכְזז ִּתָאְו

ַעּמּוד ע ֵמַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקי ְלֵדה ְּכָנן עֹוָמְּזל ַהה ָּכיָכִרְצּו, םלּו ְּכּהָמְצַע ֵמּהין ָלֵאת ֶׁשכּוְלַּמת ַלֶכֶּיַּׁש ֶׁשהָנעֹו

 יַעִּגַהה ְליָכִריא ְצִה, רֵתיֹות ְּבהֹובֹוְּגת ַהֹוּגְרַּדיל ַלִּפֲעַהה ְלָציא רֹום ִהִאה ֶׁשָנָבְּלר ַלַמה ָא" ְוהקב.ָהֶאְמַצע

ם לּו ְּכּהָמְצַע ֵמּהה ָלֶיְהא ִיּלֹת ֶׁשכּוְלַּמת ַהיַרִפְסת ִלֶדֶרה ָליָכִריא ְצן ִהֵכָל. הָניא עֹוִהה ֶׁשָוָנֲעית ָהִלְכַתת ְּביֹוְהִל

 ָׁשָפלְוֵכן . רֵתיֹות ְּבהֹובֹוְּגת ַהֹוּגָרְּד ַליַעִּגַהא ְלבֹיד ָלִתָעה ֶלֶּכְזה ִּתת ֶזכּוְזִבּו, תלּוְּטַּבְתִהת ְּביֹוְהל ִלֵּגַרְתִתְו

ֶׁשֶקט  אֹו קֶׁשט אֹו ְׁשִמיִני אֹו ַאַחת אֹו ָקדֹוׁש, תנֹוֹואׁשת ִרירֹוִפְּסַה' ג ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהֵּׁשמֹות

  ים ִקסּוְּפת ַה" רו"ָנָען ֵכְו. 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ,  ִמְׁשָּכןאֹו ְּדרֹור אֹו

  ".יםִּדֻרְבּוים ִּדֻקְנים ִּדֻקֲע ") יב–בראשית לא י (ר ֵתיֹוים ְּבִהבֹוְּגת ַהמֹוָלעֹול ָהים ַעִזְּמַרְמַה  

 ִיְצָחק ַּבר ֶאְלָעָזר ַמה ֶּׁשָעָׁשת ָחְכָמה ֲעָטָרה ְלרֹאָׁשּה ָעָׂשת יִּבַרר ַמ ָא:)שבת ח (ִּבירּוַׁשְלִמי

 ."'ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה"ּוְכִתיב " 'ְכָמה ִיְרַאת הֵראִׁשית ָח"ִּדְכִתיב , ֲעָנָוה ָעֵקב ְלסּוְלְייָתא

ִנְרֶאה 

ל ַע

 אָבמּו

מּוָבא 

ָמִצינּו 



 ינּוִצן ָמֵכָלְו, הָאְרִּיה ִמָלְעַמיא ְלה ִהָוָנֲעאן ֶׁשָּכים ִמִארֹו ֶׁש)ג"רחל ולאה פ(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּית ַחרֹוְצאֹו'א ְּבָבמּו

ה ָאְרִּיר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ. הָוָנֲעת ָהַּגְרַדה ְּבָיא ָההּון ֶׁשיָוֵּכ, ןָטר ָקָביא ָּדה ִהָאְרה ִיֶשל מֶֹצֵא ֶׁש.)מגילה כה(ַּבְּגָמָרא 

ת ַאְרִי ְּבאֹו, נֹוצֹות ְרה ֶאָׂשעֹוְו' הת ֵמֶדֶחַפאת ְמּזֹת ַהּוׁשֵּיַהְו, תֶמֶּיֻסת ְמּוׁש ֵיׁשן ֵיִיַדֲעב ֶׁשָּצת ַמֶלֶּמַסְמ

ב ָּצת ַמֶלֶּמַסה ְמָוָנן ֲעין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, נֹוצֹות ְרה ֶאָׂשעֹוְו' ת המּוְמרֹות ְּבֶנֶנֹוּבְתאת ִמּזֹת ַהּוׁשֵּית ַהמּוְמרֹוָה

ל ָּכֶׁש, "ְוַנְחנּו ָמה" )ז, שמות טז( ֵאֶצל מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשָאְמרּו בתּוֶׁשָּכ ֹוּוְכמ, תּוׁשם ֵיּו ׁשין לֹום ֵאָדָאָהֶׁש

' ן הצֹות ְרה ֶאֶׂשעֹו ֶׁשינּוְיַה', ן הצֹוְרה ִלָלֵט ְּבתֹויאּוִצל ְמָכְו, םָכתֹויר ְּבִאֵּמה ַה"ם מיא ֵׁשם ִהֶהָּלת ֶׁשיאּוִצְּמַה

  ה ל ֶזַעא ֵמהּות ֶׁשיֹוֱה, ןָטר ָקָביא ָּדה ִהָאְרִּיה ַהֶשל מֶֹצן ֵאֵכָלְו, נֹוצֹות ְרה ֶאֶׂש עֹומֹוְצַעְּב' ל הכֹוָיְבַּכ ֶׁשמֹוְּכ

  .ו"ָנָעת "ר" תאֹוָלְפִנה יָטִּבַאְוי יַנֵעל ַּג ")יח, טתהילים קי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָוָנֲעת ָהַּגְרַדְּב  

, ָּבלּול ֵמֶעֶׂשר אֹוִתּיֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַהּכֹל לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא, ַמּדּוַע ִנְקָרא ָמן .)תיקונים מא(ַּבּזַֹהר 

 .ה הּוא"ְולֹא ָיְדעּו ַמ, ה"ן ַמְועֹוֶלה ְלֶחְׁשּבֹו, ְוֶזה ַהָּמן ַהּתֹוָרה, א"ו ֵק"א ָוא"ד ֵק"ֶׁשֵהן יֹו

ּוְכִפי  ,ֶׁשָּיְרָדה ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבצּוַרת ָמן, ה"ְּבסֹוד ֵׁשם מ, רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ָלַמד ֶׁשַהָּמן הּוא ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה

א ֶׁשְּכֵׁשם "ִרי יּוְנְגַרייז שליטאּו' ג ר" ְוֵכן מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס ֵמהרה.ַמָּנא ְּדאֹוַרְייָתאֶׁשַהּזַֹהר ָׁשם קֹוֵרא לֹו 

 ֶׁשִהיא ַּמָּצהָּכְך ַה, "ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא" )טו, שמות טז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָמן ָמהֶׁשַהָּמן ָהָיה ְּבסֹוד 

א ֶׁשֵּליל ֶּפַסח הּוא ְּבסֹוד "ַדת ַהגרְוֵכן מּוָבא ְּבַהָּג. ה"מְּבתֹוְך אֹוִתּיֹות , ָמן ְּבִגיַמְטִרָּיא 'צִהיא אֹות , ְּבסֹוד ָמן

 ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלהַמה ְוָלֵכן אֹוְמִרים , ְולֹא ְּכמֹו ָּכל ַלְיָלה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנֵקָבה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָזָכר, ה"ֵׁשם מ

ה ֶׁשהּוא "ְלַרֵּמז ֶׁשֵּליל ֶּפַסח ִנְׁשַּתָּנה ַלֵּׁשם מ.  ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבהַהַּלְיָלה ַהּזֹאתְולֹא אֹוְמִרים ,  ִּבְלׁשֹון ָזָכר.ַהֶּזה

' ג ר"ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה .ן"ָמת "ְׁשַּתָּנה רִּנה ַּמ ֶׁש)קאמרנא(' ְּפִרי ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּבִחיַנת ָזָכר

ְוָלֵכן , ַמּצֹות ֶׁשאֹוְכִלים ְּבֵליל ֶּפַסח' ְּכֶנֶגד ג, ה"מִמים  ְּפָע' ג ְּבִגיַמְטִרָּיאַּמָּצהא ֶׁש" שליטִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג

 ְוֵכן .ָמרֹור ֶזה ַעל ׁשּום ָמה, ַמָּצה זּו ַעל ׁשּום ָמה, ֶּפַסח ֶזה ַעל ׁשּום ָמה. ְּפָעִמים ַמה' אֹוְמִרים ג

  '  ַהגְּכֶנֶגד, ה" מ ְּפָעִמים' ג ְּבִגיַמְטִרָּיאָּצהַּמֶׁשל "א ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט' ג ר"ָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה

  . ָּבִנים ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ַמה  

ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל מֶׁשה ְוַאֲהרֹן . ְּדֶזה סֹוד ָהֲעָנָוה ֶׁשֵּיׁש ַּבַּמָּצה ּוַבָּמן ֶׁשֵאיָנם ּתֹוְפִחים ּוִמְתָּגִאים

 ָּכְך ַהָּמן. ה ַהֵּמִאיר ְּבתֹוָכם"ֶׁשָּכל ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלֶהם ִהיא ֵׁשם מ, "ּו ָמהְוַנְחנ" )ז, שמות טז(ֶׁשָאְמרּו 

ם מ, ְמַבְּטִלים ֶאת ַהֵּיׁשּות ְוַהַּגֲאָוה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְוַהַּמָּצה ֵּׁש ת ַה ים ֶא ִא ְר יר "ּוַמ ִא ֵּמ ה ֶׁש

ם ּתֹוָכ ְוָלֵכן ַהָּמן . הֶשמֹ ִנְרָמז ִּבְׁשמֹו ה"מ ְוֵׁשם ".ְוַנְחנּו ָמה"ֶׁשָאַמר  ,הַהָּמן ָהָיה ִּבְזכּות מֶֹשְוָלֵכן . ִמ

 ה" סֹוד ּכַֹח מֶׁשִהיאה "ָחְכָמְוֵכן . ה"ְוַהַּמָּצה עֹוְזִרים ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ֵׁשם מ

' ְּבִדּלּוג ז" ֹוִציִאיה ַּבִּמְדָּבר ְּבםְלִּתי ֶאְתֶכַכם ֲאֶׁשר ֶהֱאֶחאּו ֶאת ַהֶּלְלַמַען ִיְר ")לב, שמות טז(ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב 

  ִהיא ,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרהְּמנֹוָרהא ַעל ַהְקָּדַמת ִּתּקּוֵני זַֹהר ֶׁש"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהגר. אֹוִתּיֹות

   .ה"ֵאׁש ֶׁשל ֵׁשם מ, ה"נּור מאֹוִתּיֹות   

ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא " )לט, שמות יב(ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב 

, ה"ְּפָעִמים מ'  ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ָלֶהם ַמּצֹות ֶׁשֵהן ְּבסֹוד ג".ָחֵמץ ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה

 ָחְכָמהְו.  ְּדַמָּצה ִהיא ְּבסֹוד ַאָּבא ֶׁשִּנְקָרא ָחְכָמה.ה"ְּפָעִמים מ' בֶׁשֶּזה ַרק , "ַמְהֵמַּהְלִהְת"ם לֹא ָיְכלּו ֵה

 'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶאת סֹוד ַהג, ה"ה ֶׁשּזֹאת ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל ֵׁשם מ"ְּפָעִמים מ' ְמַרֶּמֶזת ַעל ג, ה"ּכַֹח מַהְמַרֶּמֶזת ַעל 

ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְּבַדְרָּגה , ה"ְּפָעִמים מ' ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאָּמא ֶׁשִּנְקֵראת ִּביָנה ִנְרֶמֶזת ְּבב. ַקִּוין' ַמּצֹות ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ג

ָהַפְך ֶאת ' ִמְצַרִים הְוֵכיָון ֶׁשְּב] "ַמהַמה"ז ַהֵּׁשם ֶׁשל ִאָּמא "ּוְכמֹו ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ִּבְלׁשֹון לע. [ַאַחת ְּפחּוָתה ֵמַאָּבא

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ִּבְגַלל ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ַהֵּסֶדר ְוִהְקִּדים ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ַהָחְכָמה ִלְפֵני ָהאֹור ֶׁשל ַהִּביָנה

ִּכי , ה"ְּפָעִמים מ'  ֶׁשֶּזה סֹוד ב,ְהֵמַּהלֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל . ְּבַכָּונֹות ֵליל ֶּפַסח' ש"ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהרש'

ָמִצינּו 

ְוִנְרֶאה 

ְוֵכן 



  , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּבָאה ִקְמָעה ִקְמָעה. ה ְּכִדְלֵעיל"ְּפָעִמים מ' ַהּכַֹח ֶׁשל ַאָּבא הּוא ג

  ". ַחֵּכה לֹוִיְתַמְהַמּה ִאם  ")ג, חבקוק ב(ָּכתּוב , ְוהֹוֶלֶכת ַעל ִּפי ֵסֶדר  

 ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם ָצִריְך .)סוטה ה(ַעל ַהְּגָמָרא ' ֲחַתם סֹוֵפר' ֵּפרּוׁש ְּבֵׁשם ַה)קנג' ע(' ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני'ְּבֵסֶפר 

, ה ָיִמיםֶׁשִּנֶּתֶנת ִלְׁשמֹוָנ, ֶׁשַהַּכָּוָנה ְלִמְצַות ִמיָלה,  ֶׁשל ַּגֲאָוהִמְּׁשמֹוֶנה ֶׁשַּבְּׁשִמיִניתֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶאָחד 

ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו "ְוַעל ָיָדּה זֹוִכים ַלָּכתּוב . ִמְצוֹות ְּבֵני נַֹח' ְלַאַחר ז, ְוִהיא ַהִּמְצָוה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשַּבּתֹוָרה

ֶׁשְּצִריָכה , ַהְּגָמָראְוַגֲאָוה זֹו אֹוֶמֶרת , ַהְיינּו ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּמיָלה זֹוִכים ְלַגֲאָוה ִּדְקֻדָּׁשה. ה"ִמיָלת " ר"ַהָּׁשַמְיָמה

ּוְבכַֹח ִמְצָוה זֹו ָהָאָדם ָיכֹול ', ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדִמְצַות ִמיָלה ְמַחֶּבֶרת ֶאת ָהָאָדם ַלה. ִלְהיֹות ְלַתְלִמיד ָחָכם

ּוְלַאַחר ֶׁשהּוא ַמִּגיַע , ה ּבֹוְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ַהִהְתַּבְּטלּות ֶׁשֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו ְּכלּום ִמְּלַבד ָהֱאלֹקּות ֶׁשְּמִאיָר

  ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת , ְולֹא ַּגֲאָוה ֶׁשּלֹו' ְּדַגֲאָוה זֹו ִהיא ַּגֲאָוה ַּכְבָיכֹול ֶׁשל ה, ְלַדְרָּגה זֹו הּוא ָיכֹול ְלִהְתָּגאֹות

  .ָּכל ָאָדםְּדַדְרָּגה זֹו ֵאיָנּה ַּדְרַּגת , ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ְלַתְלִמיד ָחָכם ִּבְלָבד  

רֹוִאים ָּכאן ֶאת ". 'ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה'  ְּבמֶׁשה ִּדֶּבר הְךַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַא" )ב, במדבר יב(

  ַּכְבָיכֹול '  ֶׁשה,"ָּבנּו ִדֵּבר"ֶאָּלא ', ֶׁשּלֹא ָאְמרּו ֵאֵלינּו ִּדֵּבר ה, ַמְדֵרַגת ַהִהְתַּבְּטלּות ֶׁשל ַאֲהרֹן ּוִמְרָים

  .ְוֵהם ַרק ִצּנֹור ְולֹא ְיׁשּות ַהְמַקֶּבֶלת, ִּדֵּבר ְּבתֹוָכם ְוֶהֱעִביר ַּדְרָּכם ְנבּוָאה  

ִּדְכֶׁשָאָדם  ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא, עְׁשַמת ָאַמר ַרב יֹוֵסף ְּפַרְקָדן לֹא ִיְקָרא ְקִריַא :)ברכות יג(ַּבְּגָמָרא 

ת ְולֹא ַׁשָּיְך ְּבַמָּצב ָּכֶזה ִלְקרֹא ְקִריַא, ּבֹו זֹו ַהְרָּגַׁשת ַהֵּיׁשּות ָהַעְצִמית ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתרׁשֹוֵכב ַעל ַּג

ּובֹו ַּבְּזָמן ָהָאָדם סֹוֵתר ֶאת ְּדָברֹו , ּוְלַכֵּון ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר ַּבְּמִציאּות זּוָלתֹו ְּכָלל, ֶאָחד' הְולֹוַמר , עְׁשַמ

יא ִה, היָבִׁשְי, יָהֶרֲח ַא,ֵּיׁשּות ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתרת ַהַריא צּוב ִהַּגל ַהה ַעיָבִכְּׁש ֶׁשינּוֵרָבְדא ִלֵציֹו. ַרת ְׁשִכיָבתֹוְּבצּו

  ה יָעִרְכִבּו, הָכמּוה ְנָּגְרַדת ְּבלּוְּטַּבְתר ִהָב ְּכׁשה ֵייָדִמֲעַּב, יָהֶרֲחַא. היָבִכְּׁשה ִמָתחּוְּפת ַהּוׁשת ֵיַרן צּוִיַדֲע

   .רֵתיֹוה ְּבָלדֹוְּגת ַהלּוְּטַּבְתִהת ַהים ֶאִאְרם ַמִיַלְגַרם ְוִיַדט ָיּוּׁשִפה ְּבָּיַוֲחַּתְׁשִהְבּו, תלּוְּטַּבְתר ִהֵת יֹוׁשה ֵיָּיַוֲחַּתְׁשִהְו 

 ,מֹוִדים ֲאַנְחנּוְכֶׁשאֹוֵמר ִּד .'ּכֹוֵרַע ְּבמֹוִדים ְוזֹוֵקף ְּכֶׁשאֹוֵמר ה .)ברכות יב(ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמָרא 

ְוַהּכֹל ִחּיּות , ֶׁשֵאין ְמִציאּות ֶׁשל ֲאַנְחנּו ְּכָלל, ַהִהְתַּבְּטלּותת ּוַמְדִּגיׁש ֶא, הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה, ּוַמְזִּכיר ֲאַנְחנּו

 ".ֱאלֵֹקינּו' ֶׁשַאָּתה הּוא ה"ּוְכֶׁשַּמְזִּכיר , ּובֹוֵרא ֵיׁש ֵמַאִין ְּבָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש, ַמְׁשִּפיַע ָּכל ֶרַגע' ֶׁשה, ֱאלִֹקית

  ֶׁשֵאין ֶזה , ָצִריְך ִלְזקֹףז ָא', ֶׁשִּמְתַּבֶּטֶלת ְוִנְכֶלֶלת ַּבה,  ָהֱאלֹקּות ֶׁשְּבתֹוכֹויאְּדַהְינּו ֶׁשָּכל ַהְּמִציאּות ֶׁשל ָהָאָדם ִה

  .ֶזה ָיכֹול ִלְזקֹף' ִמְתַּבֵּטל ַלהּו', ֶׁשִּנְכָלל ַּבה, ִמַּמַעל ֶאָּלא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה, הּוא  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  ". ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני"

ֵקץ ָּכל " :)תיקונים קיג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ ּו".ּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנַֹח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַניַו" )גי, בראשית ו(

' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. הָּלֻאְּגץ ַהל ֵקז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפים ֶׁשִארֹו ְו".ֵקץ ָׂשם ַלחֶֹׁשְך", "ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני

י ּוּלִמְּב ׁש"יֵר ְו,ב"תשע ִגיַמְטִרָּיא ְּבן"ית ִׁש"יֵּבי ּוּלִמר ְּב"ָׂשָּבל  ֶׁשש"בת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש" שליטיֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר

  .בָא ׁשֶדל חֹז ַעֵּמַר ְמ,"אָּב"ן ֵכְו. הָּלֻאְּגל ַהיר ֶׁשִּׁשה ַלֶּכְזב ִנ"ת תשעַנְׁשִּבז ֶׁשֵּמַרְל. ר"יִׁש

  .יןִסה ָיְסּורס ַרָּפת "רס "ַרָּפ

 ְיהּוָדה ַרִּבי ִמּׁשּום יֹוָחָנן ַרִּבי ָאַמר ,ַחָנה ַּבר ַבר ַרָּבה ָאַמר .)י יומא( אָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

 ּוַמה ,ִראׁשֹון ִמִּמְקָּדׁש ָוחֶֹמר ַקל ,ָּפַרס ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול רֹוִמי ֲעִתיָדה ,ֶאְלַעאי ַבר

א מּוָב

ָּכתּוב 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 בתּוָּכ

ןֵכְו



 ,ַּפְרִסִּיים ְּבַיד ַכְׂשִּדים ָנְפלּו ,ַכְׂשִּדים ְוֶהֱחִריבּוהּו ֵׁשם ְבֵני ֶׁשְּבָנאּוהּו ִראׁשֹון ְקָּדׁשִּמ

 ְּבַיד רֹוִמִּיים ֶׁשִּיְּפלּו ִדין ֵאינֹו ,רֹוִמִּיים ְוֶהֱחִריבּוהּו ַפְרִסִּיים ְּבָנאּוהּוֶׁש ֵׁשִני ִמְקָּדׁש

 ַאִסי ְוַרב ַּכֲהָנא ַרב ֵליּה ֲאַמר .רֹוִמי ְּבַיד ֶׁשִּתּפֹול ָפַרס יָדהֲעִת ,ַרב ָאַמר ,ַּפְרִסִּיים

 ידִתָעֶל הָמָחְלִּמַהֶׁש יםִארֹוְו .ִהיא ֶמֶלְך ֵזיַרתְּג ,ִאין ,ֵליּה ֲאַמר ,ְסתֹוָרֵאי ְבַיד ַּבָּנֵאי ,ְלַרב

 תַפְרָּצא ִמ" שליטנֹויָאִצְרף ָמֵסיֹו' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו. ַחֵּצַנְמ יִמ תֶקלֲֹחַמ ׁשֵיְו ,יִמרֹוְל סַרָּפ יןֵּב יאִה אבָֹל

 אד'יַגיִנִדַמְחַאא ֶׁש"י שליטִנֹויּבן ִסֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא רֹוִמי ְּבַיד לַפָנ ָּפַרסֶׁש

, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְל, אלֵעָמְׁשם ִיֵהם ֶׁשַלְסִאל ָהת ָּכיל ֶאִבא מֹוהּוז ֶׁשֵּמַרְל, ל"ֵאָּמַסת ֹוּיִתאֹו, םַלְסִאא ָּיִרְטיַמִגְּב

ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמְּסלֹוִנים "הרה 'ֹוֵהב ִיְׂשָרֵאלַיְלקּוט א'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . אלֵעָמְׁשִים ְודֹות ֱאֶמֶחְליא ִמִהֶׁש

א ֶׁשְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְרצּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִהָּלֵחם "ק ֵמַאְּפָטא זיע"א ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם ָהרה"זיע

ִיְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְלַהְׁשוֹות ַהִחּלּוִקים ְו, ַאְך ַיְחְׁשבּו ְוִיְתּבֹוְננּו ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּזה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל, ֶזה ָּבֶזה

. ְוֵהם ִיָּלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע סֹוָפם, ַאְך ֶזה לֹא ַיֲעזֹר ָלֶהם, ֵּביֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְצָטְרכּו ְלִהָּלֵחם

ס "ַרָּפא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.  ָּכאֹוֵמר ְּבֵׁשם ָנִביא,ְוִסֵּים ֶׁשֻּמָּתר לֹוַמר ַהָּדָבר ִּבְׁשמֹו

ין ִוב ְלַרָהע ֵמַמָּׁשיף ֶׁשִסן הֹוֵכְו. ינּוֵמָיים ְּבִארֹוי ֶׁשִפְּכ, םדֹוד ֱאֶגד ֶנַחת ַיכֹוְלש הֹולָֹּׁש ַהּוּלֵאֶׁש, יןִסה ָיְסּורס ַרָּפת "ר

 ַחל רּוַעה ַּבָיָהֶׁש] רֶטְרפּוְקְנַרְפַה[, ל"ין זצִלְרַּקא ִמָקנּוְיר ַה"מֹוְדַאָהע ֵמַמא ָׁשהּוֶׁש, יןִלְרי ַקיֵדִסי ֲחֵנְקִּזה ִמָיָהל ֶׁש"זצ

, יזִרָּפ, קְר יֹויּות ְניב ֶאִרְח ַּתֶׁשִּסיןר ַמ ָאְוהּוא, םֶדים קֹוִנה ָׁשֵּבְרה ַהָאֹוּׁשת ַה ֶאפּוָּצים ֶׁשיִדִחְיַהה ֵמָיָהְו, ׁשֶדּקַֹה

 .םטֹות ָאצֹוְצל ִּפם ַעָלעֹוע ָּבַדם נֹוֶרֶטה ְּבָנה ָׁשָאי ֵמֵנְפר ִלַמא ָאאת הּוזֹ. ַּדּקֹותש לֹ ָׁשְךתֹו ְּב]ל"ת נפ"ר[, ןֹוּדְנלֹוְו

 .)וארא לב( :נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. םדֹוד ֱאֶגם ֶנֵחָּלִהם ְלָלעֹוף ָהֹוּסם ִמא ַעבֹג ָיגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִמְּבר ֶׁשַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

, ְוַיֲערְֹך ָּבּה ְקָרב ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים, אֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר ַעם ֶאָחד ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעל רֹוִמי ָהְרָׁשָעהְּב

ְוָאז , ַעד ֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ֱאדֹום ָעֶליָה ִמּסֹוֵפי ָּכל ָהעֹוָלם, ְוִיְּפלּו ִביֵדיֶהם, ְוִיְתַּכְּנסּו ָׁשם ַעִּמים

 ,ַאַחר ֶזה ַמה ָּכתּוב. "'ְּבָבְצָרה ְוגֹו' ִּכי ֶזַבח ַלה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב . עֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִיְת

ּכֹחֹות  ְוִיְׁשּבֹר ָּכל ַהֲחָילֹות, ִויַכֶּלה ֶאת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִמֶּמָּנה. "'ֶלֱאחֹז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו"

' ה"ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב , ֶאָּלא ּכַֹח ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו, א ִיָּׁשֵאר ּכַֹח ְלַמְעָלה ַעל ָהָעם ֶׁשל ָהעֹוָלםְולֹ, ֶׁשְּלַמְעָלה

  ."ִצְּלְך ַעל ַיד ְיִמיֶנך

ת נֹוָיְעַמה ּוָלְעַמה ְלָמְכָחי ַהֵרֲע ַׁשחּוְתָּפי ִיִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאה ָלָנת ָׁשאֹו ֵמׁשֵׁשְּב :)וירא קטז( רַהּזַֹּב

י ִּׁשם ִׁשיֹון ְּבֵנֹוּכְתִּמם ֶׁשָדן ָאֶבְּכ, ייִעִבְּׁשס ַּבֵנָּכִהם ְלָלעֹון ָהֵנֹוּכְתִיְו, הָּטַמה ְלָמְכָחַה

א ָתְבְקד ִעסֹוה ְּבָּלֻאְּגה ַלָנָכֲהת ַהַפקּוה ְּתיָלִחְתר ִה"ת תַנְּׁשִּמים ֶׁשִארֹוְו. תָּבַׁשס ְּבֵנָּכִה ְלׁשֶמֶּׁשיב ַהִרֲעַּמֶּׁשִמ

ת ַפקּוְּת ֶׁשנּוְרַּכְזִהר ֶׁשַהּזֹי ַהֵרְבל ִּד ַע)'באר יצחק'האזינו עם פירוש (א "ָרְּגַהֵמ' הּוָּיִלת ֵאֶרֶּדַא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. איָחִׁשְמִּד

' ת תאֹול ָהל ֶׁשֶגֶרד ָהא סֹו הּויַחִׁשָּמל ַהב ֶׁשֵקָעֶהם ֶׁשר ָׁשֵאָבְמּו. ר"תת ַנְׁשה ִּביָלִחְתא ִהיָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִעָה

 נּוְמַלְׁשִה ב"תשע תַנף ְׁשד סֹוַע ר"ת תַנְּׁשִמּו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאף ָהי סֹוֵנְפים ִלִנ ָׁש'תיל ִחְתא ַמן הּוֵכָל, ןּוּקה ִּתיָכִרְּצֶׁש

, בראשית ג(י ִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתא ְּבָבּון מֵכְו .איָחִׁשְמא ִּדָתְבְקִע לה ֶׁשָפקּוְּתת ַהַמָלְׁשל ַהת ַעזֹוְּמַרְמַה, יםִנָׁש ב"עק

 ְלֵמֲעַבד יןֵּלִאין ְלֵּל ִאּנּוןיִהֲעִתיִדין : נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. ]יםִנָׁש[, יםִמָי ב"עק ףסֹוא ְּבבֹ ָייַחִׁשָּמַהֶׁש )טו

' ה ֶׁש.)סנהדרין צט(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .יָתא ְּבִעיְקָבא ְּבסֹוף ֵעֶקב יֹוַמָיא ְּביֹומֹוי ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחאָיּוְׁשפ

ְימֹות  :אָרָמְּגי ַהֵרְבת ִּדיא ֶאִבָנְו. םִיַרְצִמ ְּבנּויָתִּנת ִעימֹו ִּכ ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה,יַחִׁשָּמת ַהימֹו ִּבנּוָת אֹוַחֵּמַׂשְי

, ּוְכִתיב, "ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ַהָּמִׁשיַח ַרִּבי ּדֹוָסא אֹוֵמר

   ".ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה"

 קֹוֶדם ֶׁשִּיָּגְמרּו ,"ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב" םי ָׁש"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו."ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" )ז ,יד זכריה(

ל  ֶׁשטֹוּוׁש ְּפׁשֵרָפי ְמ"ִּׁשַרים ֶׁשִא רֹו. ְוָכל ַהּטֹוב ָהָאמּור ַעל ִיְׂשָרֵאלַגּהּנֶֹאֶלף ָׁשָנה ִיְהֶיה אֹור ַה

ְוָהָיה ְלֵעת " ןֵכְו. ילֵעְלִדא ְּכ"ת תשעַנף ְׁשסֹויל ְּבִחְתַּמֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶען ָהַמ ְז,"בֶרת ֶעֵעְל"א ָרְקִמ

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

 ינּוִצָמ

 בתּוָּכ



 ֶרַגעֲחִבי ִכְמַעט " )כ, כו' ישעי(ק סּוָּפז ַּבָמְרִנב "ֶרֶעֶׁש א"שליט' ו' י 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו". רה אֹוֶיְהִי", ב"תשע

ז "רמיף ָהִסהֹוְו".  ָזַעםֲעָברַיַעד . "ב"רעם לּוְׁשים ַּתִלְׁשַהְל, ע"ַגֶרד ָהת ַעֹוּכַח ְליְךִרָּצ ֶׁשינּוְיַה".  ָזַעםֲעָברַיַעד 

ת יבּוִׁשֲחַהית ְואִׁשֵרל ָהר ַעֵּבַדה ְמב ֶזתּוָכְּד". ָמֵלקֲע ֹוִיםּג אִׁשיתֵר" )כ, במדבר כד( בתּוָּכת ַה"רע "ַגֶרא ֶׁש"שליט

. ב"עְּבִגיַמְטִרָּיא ". ֵבדאֹ ֵדיֲע ֲחִריתֹוַאְו"ב תּוָּכ ַהיְךִׁשְמַמ, ע"ַגֶרר ָהַחַאְו, דָבְלע ִּב"ַגֶרן ָהַמד ְזא ַעהּוֶׁש, קֵלָמל ֲעֶׁש

ל ז ַעֵּמַר ְמע"ַגֶרן ֵכְו ".ָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעדָּגַעְר" )ו, תהילים ט( בתּוָּכז ַּבָּמֻר ְמעַגֶרן ֵכְו

ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו " )ו, תהילים ל( בתּון ָּכֵכְו. היָטִלְּקי ַהֵמְי' ם גד ִעַחַי, הָדי ֵלֵלְבֶחן ְויֹוָרי ֵהֵמ ְיג"רע

 ".ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי", בֶרֶען ָהַמְזים ִליִעִּגַמ ,"ֶרַגע ְּבַאּפֹו"י ָהֵרֲחַאים ֶׁשִארֹו ".ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה

 ".ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי" .ןֹויׁש ִלְךֵלי ֵיִכֶּבַהב ֶׁשֶרֶען ָהַמל ְזז ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .הָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשֶקּבֹה ַלֶּכְזז ִנָאֶׁש, "ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה" יְךִׁשְמק ַמסּוָּפַהְו

 .יַחִׁשָמיב ִׁשָיְלֶאם לֹוָׁשף ֵסֹוית " רי"אַּמַׁש

ת "לק( ל"ת ֵמָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק ּו.ַהָּיִמיןד ָׁשְרׁשֹו ִמַּצד ַהְּׂשמֹאל ְוִהֵּלל ִמַּצ ֶׁשַּׁשַּמאי ):בראשית יז(ַּבּזַֹהר 

, ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַצד ַהְּגבּוָרה, ִוִּיםֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַעל ְיֵדי ַהְּל )שכג' יחזקאל ע

 ַצד ת ֶאֶׁשַּמְחִמיִרים ּוְמַסְּמִלים, ְוֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹא ִּתְהֶיה ַהֲהָלָכה ְּכַׁשַּמאי. ּוְלִוִּים ְּגבּורֹות, ְּדַהּכֲֹהִנים ֵהם ֶחֶסד

 ִגיַמְטִרָּיאְּב לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִעאי ַּמית ַׁשֵּבא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזל ִּפַע .ַהְּגבּורֹות

ה ֶיְה ִייַחִׁשָּמַהר ֶׁשַמָאא ֶׁשָיְנַּתל ַהַעַּבא ִמָבּוּמי ֶׁשִפְכּו. יַחִׁשָמיב ִׁשָיְלֶאם לֹוָׁשף ֵסֹוית " רי"אַּמַׁש ןֵכְו. ב"תשע

ד ֵּגַנְתה ִמֶיְהם ִיִאְו, תֹו אֹולּוְּבַקא ְיים לִֹדְּגַנְתִּמַה, ידִסה ָחֶיְהא ִים הּוי ִא ִּכ,הָרבּוְּגת ַהַּדִּמם ִמָׁשְרָּׁשים ֶׁשִדְּגַנְתִּמַהֵמ

   .תֹו אֹולּוְּבַקם ְיָּלֻּכ

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

היינו היסוד , עומק משיח בן יוסף הוא המלכות שביוסףוביתר .  הוא יסוד בבחינת יוסף כידועשלוםוכן 

 תיבות, בנוסף רואים בטבלה. שיסוד דיוסף נקרא שלום] נשא[ל "ועיין בליקוטי תורה להאריז, של יוסף

 אותיות המרמז על משיח בן יוסף שש הוא בח"משי הדילוג .ת"ח אמ"ק משי"ם הצדי"ף שלו"יוס

. חשימ מרמז על האות הראשונה והאחרונה של ח"ממספר  בהרב אלישיבהדילוג . ששייך למספר שש

. ולא בפרשת תרומה ששם היה רק ציווי, וכן הדילוג נמצא בפרשת ויקהל שם כבר בונים את המשכן בפועל

לום בן שוסף יוכן . לת את יוסףהמסמ',  שהקרשים במשכן היו בבחינת אות ו]:תיקונים לח[וכן מצינו בזהר 

ששם ,  מרמז על הגאולהאלישיבוכן . משיחעם האותיות בגימטריא לישיב או. ח"משית "ושה רמיה ח

שמקשר את ] .תיקונים סז[מצינו בזהר וכן . א" ויגאל את ישראל בבישיב,  המסמל את החסד שגואלאל

'  מרמז על בשלום ומבאר שם ש,"ושבתי בשלום אל בית אבי" לפסוק ב"עהגאולה שתבא משם 

ושבתי ", אלישיבוגם על השם , שלוםמרמז גם על השם , ב"ור לשם עיוצא שהפסוק הזה שקש. משיחים

ב ''מל, ו שני משיחים''ו,  שלשת האבות'ש, "ובשלום תובלון":  ונביא את דברי הזהר."בשלום

 ורואים מהזהר שמקשר ."יושבתי בשלום אל בית אב"וזהו שנאמר , ב''ם עולים לע''של ובשלו

. ב"תשע החסרה ל'תובקטע הקודם הזהר מרמז גם על האות . ותולזכות אב, ב"שעאת הגאולה לאותיות 

 וכן. חון זכות אבותתמרמזת על ' תשהאות .] שבת נה[ומצינו בגמרא . חלה זכות אבהןשמזכיר 

יוסף ' ג ר"התקבל מהרה. [ברהםאן בלום שוסף ית " רא"שיבוכן . יבאשום יכל בו לחכה את " רב"אליש

וכן ". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[ת הכתוב " רב"אליש וכן ].א"שינברגר שליט

וכן יום הולדתו . מלכות המסמל 10 ומספר הבית ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת" .חנןמקום מגוריו ברחוב 

עליו שהוא ' שםל'וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל ה. וראש השנה למלכים,  הוא זמן של גאולהניסן' א

יה חברהם אן בלום שוסף יא ש"דוד כץ שליט' ג ר"והוסיף הרה. ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח

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

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

ָמִצינּו 



 וזה גם המספר של ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" בגימטריא הכתוב המרמז על הקץ מושה

לישיב הוא אלום שוסף יבנו רת של "וכן הר.] א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיע

יוסף שלום א שרבינו " גלזרסון שליטמתתיהו' ג ר" הרהוהוסיף .בארמיה שהא ימן את של "גם ר

  ".ֵקץ ָׁשם ַלחֶׁשְך" ]ג, איוב כח[ עם המילים בגימטריא הכתוב אלישיב

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

וכן כתוב על יוסף  ". צדיקאיש"כתוב ן וכ. מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן . נקרא איש

 :ל שם לראות עוד רמזים"ונביא את דברי האריז ". ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסףִאיׁשָׁשַלח ִלְפֵניֶהם " ]יז, תהילים קה[

 .כי יסוד זעיר אנפין נקרא איש, ושבט גימטריא איש, שהוא היסוד, "וקם שבט מישראל"

שהקימה  ."וקם שבט מישראל"בר על הגאולה ל מפרש את הפסוק בנבואת בלעם שמד"שהאריזואים ור

על הפסוק ' אור החיים'וכן נביא מה,  המסמל את היסודש"אי שהוא בגימטריא "שבט"תהיה דרך בחינת 

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

וכפי שמובא . שהוא יסוד, טֶבֵׁש מלשון טָבְׁששנקרא . ב"שבט תשעחודש , על החודש שבו הרב חלה

ב "ב חודשים כנגד י"ולפי החלוקה של י, המסמלת את היסוד' בספר יצירה שחודש שבט נוצר באות צ

ונביא חלק . ם הם בחודש שבט"מדוע שובבי' פרי צדיק'וכפי שמאריך ה. חודש שבט הוא כנגד יוסף, שבטים

, "דרך כוכב"אמר , נה שהיא באמצעות זכות ישראלכנגד גאולת אחיש: 'אור החיים'מדברי ה

פירוש שיקום שבט אחד מישראל כדרך , "וקם שבט מישראל" ראמ, וכנגד גאולת בעתה

על משיח בן דוד הרמוז , "דרך כוכב מיעקב" עוד רמז במאמר .הקמים בעולם דרך טבע

לב ' ד' ג ר"יף הרהוהוס .ירמוז על משיח בן אפרים, "וקם שבט מישראל"ואומרו , בכוכב כנזכר

א "ז שליט"והוסיף הרמ. שבטאו איש בגימטריא "  אתכם באחרית הימיםיקראאשר "א שהכתוב "שליט

כפי שרואים בסדור , וברכה זו היא כנגד הגאולה. רכהבובה וטלום שמרומז בנוסח התפילה שים ט "שבש

מרמז על המעבר בין , שבט שהוא מזלו של חודש דליוכן . ש שכאן מכוונים את היחוד של התפילה"הרש

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

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

, לי בערכוט הם בגדר ד"כל המ, בימי מלך המשיח שהוא שער החמשים של בינה, הדורות

והוא , יזכה לקחת מים רבים שהוא שער החמשים, ואמר כי הגם שעתה הוא דלי זרע ישראל

יוסף שינברגר ' ג ר"והוסיף הרה.  היא מלכות המשיח"ותנשא מלכותו" . במים רביםוזרעואומרו 

ת "ר". ֲעֻׁשִעיםַׁשֶלד ֶים ִאֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים " ]יטלא ', ירמי[א שהכתוב שנאמר על משיח בן יוסף "שליט

הבן יקיר לי "י שם "כמובא ברש". ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי"ש הוא בן יחיד לאימו בבחינת "הגריוכן מרן . ש"אי

 לבי נהפך עלי לרחם שמא בני יקירי הוא כמו שאין לו אלא בן אחד שהוא עושה לו ,"אפרים

  . כל רצונו

נו יוסף שלום בן חיה מושה שהרי על משיח בן כל זה נכתב במטרה לחזק את התפילות לרפואתו של רב

  .ומכוונים עליו בכל תפלה בברכת בונה ירושלים. יוסף נצטווינו להרבות בתפילה
  

 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
  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל

  . ראיות על ביאת המשיח בקרוב360ב כ"ניתן לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשע
  .לשלוח בקשה למייל. יצא לאור בעימוד מחודש עם פרקים וכותרות

 


