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 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' סוד החצי'ה פרקים ממאמר "ועות הקרובים נביא בעזבשב

ּגּול' א  'ִע ָּי ִר ְט יַמ ִג י'ְּב ִצ   .'ֵח

 ַהְּגבּוָרה ְוַקו אֶֹרְך ִנְקָרא ַהֶחֶסד ֶׁשַּקו ,.)ע ואתחנן( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ְּדָמִצינּו ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּול ְּדָלֵכן

 ֶׁשַהְיסֹוד ,ָׁשם ְמָבֵאר 'ִמְּדַבׁש ָמתֹוק' ּוְבֵפרּוׁש .ִעּגּוָלא ,ַהִּמָּדה ַקו ָׁשם ִנְקָרא ְוַהְיסֹוד ,רַֹחב ְקָראִנ

 קַר ַלַּמְלכּות ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהְיסֹוד ְוֵכיָון ,ִעּגּול הּוא ְמֻׁשָּלׁש ְוָכל ,ְמֻׁשָּלׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ,ַהְׁשָּפעֹות 'ג לֹו ֶיׁש

 ֶׁשִעּגּול ,ְּבַגְׁשִמּיּות ּדּוְגָמא ְלַהְמִׁשיל ְּדֶאְפָׁשר ,ִנְרֶאה ַהֻּמְסָּגר ְּבַמֲאָמר[ .ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעּגּול ָלֵכן ,ֵחִצי

   ָּכְך ,ְּבתֹוכֹו ִליםְוִנְכָל ּבֹו ִמְתַאֲחִדים ֵאָליו ֶׁשָּבִאים ַהְּדָרִכים ֶׁשָּכל ,ְּתנּוָעה ְּבַמְעַּגל ַהַּקִּוים ָּכל ֶאת ְמַאֵחד

  .]ּבֹו ִנְכָלִלים ַהַּקִּוים ֶׁשָּכל ,ִעּגּול ִּבְבִחיַנת הּוא ָהרּוָחִני ַהְיסֹוד  

, ְוִנְרֵאית ְלֵעיֵנינּו ֲחִצי ִעּגּול, ֶׁשַהֶּקֶׁשת ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ִהיא ִעּגּול ָׁשֵלם', ַחְׁשַמל ֶקֶׁשת'ְּבַמֲאַמר 

ֶיׁש ָלּה צּוָרה ֶׁשל , ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד, ְוֵכן ַהֶּקֶׁשת ֶׁשּיֹוָרה ִחִּצים. ַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ַרק ֵחִציְלַרֵּמז ֶׁש

ָרה ֶיׁש ָלּה צּו, ּוָבּה ַנֲעֶׂשה ַהִחּתּוְך ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְּכִדְלַקָּמן, ְוֵכן ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶקֶׁשת. ֲחִצי ִעּגּול

ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו  ,ִעּגּול ָׁשָנה ְּכִמְנַין ֵמָאה ְוֵתַׁשעְוֵכן ִּבְנָיִמין ַהְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַחי . ֶׁשל ֲחִצי ִעּגּול

. עֹוֶלה ַוֲחִצי יֹום יֹוֵרדֶׁשֲחִצי יֹום , ֶיׁש ָלּה צּוַרת ִעּגּול, ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד,  ְוֵכן ַהַחָּמה,)ו, שמות א( ַּבְחֵיי

 ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ֲחִציְלַרֵּמז ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ַרק , ִהיא ֲעֻגָּלה, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ְוִנְרֶאה ְּדַגם ַהְּלָבָנה

   ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְך"ָסֶמְוֵכן ָהאֹות .  ְויֹוֵרדֲחִצי חֶֹדׁש מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ַוֲחִצי חֶֹדׁש ּפֹוֵחת,  ְוָלֵכן ָהִעּגּול ֶׁשָּלּה,ִעּגּול

  . ִעּגּולֵיׁש ָלּה צּוַרת, .)תרומה קכז( ּוְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ִׁשִּׁשים  

 ּוְכִמְנַין, ֵחִצי ְּכִמְנַין ֵמָאה ָוֵּתַׁשעי ְּדִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשּגֶֹדל ַהַחָּמה ְּבַיַחס ְלַכּדּור ָהָאֶרץ הּוא ִּפ

  ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלַכּדּור ָהָאֶרץ ַהְמַסֵּמל ֶאת , ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַחָּמה ְוָהִעּגּול ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהְיסֹוד, ִעּגּול

  .ִהיא ֵחִצי, ַהַּמְלכּות  

ֲחִצי ּגֶֹרן ת ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש ֵּבין ֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים ָהיּו ְּבצּוַרת  ֶׁשַהַּמֲעלֹו,)ה, מידות ב(ַּבִּמְׁשָנה 

הּוא , ֶׁשִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות ַהִּנְרָמז ְּבִחּבּור ֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים,  ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז.ֲעֻגָּלה

  ְוֵכן ַהִּׁשיָרה .  ֶׁשְּמַזֵּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות,ה"י ְלַרֵּמז ַעל ֵׁשם ,ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹותֵכן ָהיּו ְוָל, ְּבסֹוד ֲחִצי ִעּגּול

  .'ַחְׁשַמל עֹוף'ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ְּבָמקֹום ֶזה ַׁשֶּיֶכת ַלְיסֹוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר   

) פרק נט' גבורות השם' (ל"ַהמהרא ַעל ִּפי "אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט' רג "ֵמָהרה' ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך'ְּבקּוְנְטֶרס 

 ִנְרֶאה

ֵּבַאְרנּו 

ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

מּוָבא 



ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהָּיֵרַח ְּביֹום ,  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותו"ט ַמֲעלֹות ֶׁשֵּבין ֶעְזַרת ָנִׁשים ְלֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ו"טֶׁש

ְוִנְקָרא , ׁש ַאֲחֵרי ֶׁשָעָלה ָּכל יֹום ְויֹום עֹוד ַמֲעָלה ְועֹוד ַמֲעָלה ַּבחֶֹדׁש ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל אֹור ַהֶּׁשֶמו"ט

ַהִּנְרָמז ה "י ְּדֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ְמַסְּמִלים ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְּבסֹוד ַהֵּׁשם .ִסיֲהָרא ְּבַאְׁשָלמּוָתאִּבְלׁשֹון ַהּזַֹהר 

 ּדֹורֹות ֵמַאְבָרָהם ו"טלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ָהָיה ִסיֲהָרא ְּבַאְׁשָלמּוָתא ֶׁשִּנְׁשְלמּו ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשֵאֶצל ְׁש. ַמֲעלֹותו "טְּב

ִעם ִיְׂשָרֵאל ִמיִציַאת ִמְצַרִים ַעד ִּבְנַין ֵּבית ַהְּבִחיָרה ַּכּמּוָבא ַּבִּפּיּוט '  ַמֲעלֹות ֶׁשָעָׂשה הו"טְוִנְׁשְלמּו , ָאִבינּו

  ְלֵעיל ֶׁשֲחִצי ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו . 'קֹום ָעֵלינּוַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמ'

  .ה ֶׁשְּמַזֵּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה"ּוַבֵּׁשם י, ו"ָלֵכן ֲחִצי ֶזה ִנְרָמז ְּבִמְסַּפר ט, ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד  

ָאבֹות ָחיּו ַיַחד ָּבעֹוָלם ' ֶׁשג, ְיהּוָדה ֶהָחִסיד' ְּבֵׁשם ר) א, מערכת א(א "ַלחיד' ִמְדַּבר ְקֵדמֹות 'מּוָבא ְּבֵסֶפר

,  ֲמֲעלֹות ֶׁשָּבֲעָזָרהו"טּוְכֶנֶגד ,  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותו"טְּכֶנֶגד ,  ָׁשעֹותו"טְוָלְמדּו ְּבָכל יֹום ַיַחד ,  ָׁשָנהו"ט

, ָאבֹות ַיַחד ְמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות' ְּדִחּבּור גִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר . ְּבִניָסןו "טִים ְּבּוְכֶנֶגד ְּגֻאַּלת ִמְצַר

ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶחֶסד ַמְׁשִּפיַע , ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּגבּוָרה, ֵהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ִיְצָחק, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד, ְּדַאְבָרָהם

ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּגבּוָרה ַמְׁשִּפיָעה , ְוִיְצָחק ֵהִביא ֶאת ַיֲעקֹב ָלעֹוָלם,  ַרק ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּתֹוְך ַהֶחֶסדָלעֹוָלם

ת ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּד, ֶׁשְּמעֶֹרֶבת ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְּבַיַחד, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת, ָלעֹוָלם ַרק ֶאת ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב

  ְוַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא . ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד, ִהיא ְּגבּוָרה ְמעֶֹרֶבת ִעם ֶחֶסד, ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות

  .ן ָהְיָתה ְּבסֹוד ַהֵחִציו ִניָס"ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ְּבט. ו ִּכְדֵבַאְרנּו"ְּבסֹוד ַהִּמְסָּפר ט  

 .ַּבַּמְלכּות ֶׁשחֹוֵצץ ָּדָבר ְולֹֹא ,ַהַּמְלכּות ָּכל ְולֹֹא ,"ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד" :)טו מגילה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ּוַמה .ָהעֹוָלם ֲחִצי ֻקַּדתִּבְנ ִנְמָצא ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית י"ַרִּׁש ּוְמָבֵאר .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְנַין ֶזה ,הּוא ּוַמאי

ג "יף הרהִסהֹוְו. ָהעֹוָלם ֲחִצי ִּבְנֻקַּדת ֶׁשִּנְמָצא ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ַעד ַהַּכָּוָנה ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ָאַמר ֶּׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ה ָׂשֲעַּנ ֶׁשיּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבחּוִיל ֵּמַסְמַה, ר"נְּבִגיַמְטִרָּיא  ,"ַהַּמְלכּות"ת ַבֵּתי ִמִצֲחא ֶׁש"שליט' ן גָתָניֹו' ר

ת ַבֵּתי ִמִצד ֲחת ַעֵתן ָלָכא מּוהּוז ֶׁשַמ ָרׁשרֹוֵוְׁשַחל ֲאכֹוָיְבַכְו. 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר  ִּכְדֵבַאְרנּוׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּב

 ִביָרהּו ,ִּביָרה ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית .)ב יומא( ְּגָמָראַּב ָמִצינּו ְוֵכן .ַהִּמְקָּדׁש ל ֵּביתר ֶׁש"ֵּנד ַהה סֹוֶּזת ֶׁשכּוְלַּמַה

 ִהיא ְּירּוָׁשַלִיםֶׁש )י ,נו ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶּדֶרְך ַהִּזּוּוג ָהָיה ֶזה ִּדְבָמקֹום ,ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְּבָנְׂשִאי" )ב ,כח תהלים( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ְּדִביר ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ַּדתִמ ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ִיְרָאה ִמְּלׁשֹון

 )יז ,טו שמות( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ָמכֹון ִנְקָרא ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֵכן .ְּגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְדִבירּו ,"ָךָקְדֶׁש ְּדִביר ֶאל ָיַדי

 ָךְלִׁשְבְּת ָמכֹון" )יג ,ח 'א מלכים( ָּכתּוב ְוֵכן ."ָךָיֶדי ּכֹוְננּו י"ֲאדָֹנ ִמְּקָדׁש ה"ֲהָוָי ָּפַעְלָּת ָךְבְּתְלִׁש ָמכֹון"

 ִּבְבִחיַנת הּוא ָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשָּמכֹון )כ 'שערים פתחי'( ֶחֶבר א"ָהרי ְּבִכְתֵבי ּומּוָבא ."עֹוָלִמים

   ְוֵכן .ּוַמְלכּות ְיסֹוד ַהְמַסְּמִלים ,י"ֲאדָֹנ ה"ֲהָוָי ֵׁשמֹות ֶאת ְמַחֵּבר ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּבֵבית ֶׁשַהָּמכֹון ְמַרֵּמז ְוַהָּפסּוק .ָמכֹון

  .ֵחִצי ִהיא ֻדָּׁשהַהְּק ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְלַרֵּמז ,רּוָׁשַלִיםְי ַפתְצ ְברֹוןֶח ,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֶאֶרץ ַהְּקדֹוׁשֹות ֶהָעִרים 'ג ת"ר י"ֵחִצ  

,  ּוַבַּבְרְטנּוָרא ָׁשם ֵמִביא ֶאת ֵּפרּוׁש ַהְּגָמָרא,ַסְנֶהְדִרין ָהְיָתה ַּכֲחִצי גֶֹרן ֲעֻגָּלה :)סנהדרין לו(ַּבִּמְׁשָנה 

ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְּבַטּבּורֹו , ןזֹו ַסְנֶהְּדִרי'  ַאַּגןְךָׁשְרֵר, '" ַאַּגן ַהַּסַהרְךָׁשְרֵר"ְּדָאַמר ְקָרא , ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ֵעץ 'מּוָבא ָּב. ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבִעּגּול ַּכֲחִצי ָיֵרח, ְוִהיא ּדֹוָמה ְלַסַהר, ֶׁשל עֹוָלם ּוְמִגָּנה ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

ְּזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשִּמַּצד ַהָּפִנים ֶׁשל ַה, א ִהיֶׁשֲחֻלַּקת ַהְּזֵעיר ַאְנִּפין ִלְׁשֵני ֲחָצִאים )רז' א ע"שער יד ח( ל"ְלַהֲאִריַז' ַחִּיים

ְוֵכן 

 ְוֵכן

ָמִצינּו 



ַאף ַעל ִּפי ָלֵכן , ּוִמַּצד ָהָאחֹור ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון יֹוֵרד ַעד ְּכֶנֶגד ַהַּטּבּור, ֵחִצי ָהֶעְליֹון יֹוֵרד ַעד ֶהָחֶזה ֶׁשלֹוַה

ִּכי ַּבַצד ָהָאחֹור ָהאֹורֹות יֹוְרִדים ַעד , ֲחָצִאים ַמָּמׁשֶזה ְׁשֵני , ְנֻקַּדת ַהֵחִציֶׁשֶהָחֶזה ִנְמָצא ְּבָמקֹום ָּגבַֹּה ֵמַעל 

, ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבֶאְמַצע ַהּגּוף, ְורֹוִאים ֵמַהְּגָמָרא ֶׁשְּנֻקַּדת ַהַּטּבּור. ִמְּנֻקַּדת ַהֵחִציְּכֶנֶגד ַהַּטּבּור ֶׁשהּוא ְלַמָּטה 

ְּדֵיׁש , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ָיֵרַח, ל ַלֲחִצי ִעּגּול ִנְמָׁשְזֵעיר ַאְנִּפיןֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָהֶאְמַצע ֶׁשל 

ָלֵכן . ְמַקֵּבל ַרק ֵחִצי, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ַהָּיֵרַח, ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה,  ַמְׁשִּפיַע ַרק ֵחִציְּזֵעיר ַאְנִּפיןֶׁש, ָּכאן ֶרֶמז

, ּוְמַׁשְּמִׁשים ְּכִצּנֹור ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע, ָצִאים ְּבָמקֹום ֶזה ַּבִּמְקָּדׁשֶׁשִּנְמ, ַהַּסְנֶהְדִרין

ַמְׁשִּפיַע ַרק ֲחִצי , ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִעּגּול, ְּזֵעיר ַאְנִּפיןְלַסֵּמל ֶׁש, יֹוְׁשִבים ְּבָמקֹום ֶזה ְּבצּוַרת ֲחִצי ִעּגּול

ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶאֶצל ִּתינֹוק , ְּדָכאן ַנֲעָׂשה ַהִחּבּור ַלָּיֵרַחָיֵרַח  ְּבִגיַמְטִרָיא ַטּבּורְוֵכן . ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּבֹו ַלַּמְלכּותֵמ

. ָּׁשם ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּותֶׁשִּמ,  ְּבתֹוְך ַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶּדֶרְך ַהַּטּבּורַּכְבָיכֹולְּבֶבֶטן ִאּמֹו ֶׁשִּנְמָצא 

דברים (ְוֵכן ֵהֵבאנּו ֶאת ָהַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ַהִחּתּוְך ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ְּדָמקֹום ֶזה הּוא ְמקֹום ְּגבּוָרהְּבִגיַמְטִרָּיא  ַטּבּורְוֵכן 

,  ְוָלֵכן ֵהם חֹוְתִכים ֶאת ַהִּדין,"ָּפט ֵלאלִֹהים הּואִּכי ַהִּמְׁש",  ֶׁשַהַּסְנֶהְדִרין ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,)יז, א

יומא (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .  ִמְּלׁשֹון ִחּתּוְך,ַהָּגִזיתְוָלֵכן ֵהם יֹוְׁשִבים ְּבִלְׁשַּכת , ְּדִעְנָיָנּה ֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ַלְחּתְֹך

שם (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוַצד ָצפֹון,  ֶׁשל ָהֲעָזָרה ֶׁשִּלְׁשַּכת ַהָּגִזית ָהְיָתה ְּבַצד ָצפֹון.)יט

ַהַּנֲעֵׂשית ְּבָמקֹום ֶזה ֲחֻלָּקה ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ַה. ִלְׁשַּכת ַהָּגִזית ֶחְצָיּה ַּבּקֶֹדׁש ְוֶחְצָיּה ַּבחֹול .)כה

' ֶחְצָיּה ַּבחֹול'ְו, ַהְּקֻדָּׁשהְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ְלָרֵחל ֶׁשהּוא ַהֵחִצי ֶׁשל ַצד ' ְצָיּה ַּבּקֶֹדׁשֶח'ְּד. ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ין ה יושב"ד: סנהדרין לו(י "ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַרִּׁש. ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשל ֵלָאה ַהּיֹוֵרד ְלַמָּטה ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים ְּכִדְלֵעיל

ְוִנְרֶאה ַּדֲחִצי ִעּגּול . ָיְׁשבּו ֲחִצי ִעּגּול ֶׁשל ַּתְלִמיִדים ַעל ַהַּקְרַקע, ֶׁשְּכֶנֶגד ַהֲחִצי ִעּגּול ֶׁשל ַהַּסְנֶהְדִרין )לפניהן

ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָלֵכן ֵהם ָיְׁשבּו ַעל ַהַּקְרַקע , ַהַּתְלִמיִדים ְמַרְּמִזים ַעל ַהֵחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֵמַהְיסֹוד

  ַהְינּו , ּוְׁשֵני ַהֲחָצִאים ֶׁשל ַהָּיֵרַח, ְמַרֵּמז ַעל ֲחִצי ַהָּיֵרַחַאַּגן ַהַּסַהר  ְּד,ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ַאַּגן ַאַּגן ְוֵכן . ַהַּמְלכּות

  .ֵחִציְּדַהָּיֵרַח ְמַקֵּבל ַרק , ֵהם ֲעַדִין ַרק ֲחִצי ֵמַהֶּׁשַפע, ְׁשֵני ָהַאָּגִנים ֶׁשּלֹו  

ֶׁשַעד ְזַמּנֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהיּו עֹוִׂשים ', נֹוָדע ִּביהּוָדה'ְּבֵׁשם ֵסֶפר ' ֶּבן ִאיׁש ַחי'ְּבִסְפֵרי ַּבַעל ַה

ּור ַּבְּגָמָרא ְוֶזה ַהֵּבא. ּוְכֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ִלְׁשֶכם הּוא ִּתֵּקן ֶׁשַּיֲעׂשּו ַמְטֵּבעֹות ֲעֻגּלֹות. ַמְטֵּבעֹות ְמֻרָּבעֹות

ִּתֵּקן , ִנְרֶאה ְּדַיֲעקֹב ַהְמַסֵּמל ֶאת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִעּגּול.  ֶׁשַּיֲעקֹב ִּתֵּקן ָלֶהם ַמְטֵּבַע:)שבת לג(

  , ָלֵכן הּוא ִּתֵּקן ֶאת ֶזה ִּבְׁשֶכםְו, ֶׁשַּיֲעׂשּו ַמְטֵּבעֹות ֲעֻגּלֹות ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ָּבא ֵמַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִעּגּול

  .'ַחְׁשַמל ִמיָלה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִּדְׁשֶכם ִהיא ְּבִחיַנת ְיסֹוד   

 ֶׁשַהָּים ַהְיינּוַוֲחִצי ָׁשקּוַע ַּבַּמִים , ֶׁשֲחִצי ֵמַּכּדּור ָהָאֶרץ ְמֻגֶּלה) ג"פכ(א "ָלרמ' ּתֹוַרת ָהעֹוָלה'ְּבֵסֶפר 

ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָהִעּגּוִלים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ַמְׁשִּפיִעים ַרק . ה ָעָליוְמַכֶּס

ֶחְציֹו , ָּכְך ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות, ַוֲחִצי ַהֲחָסִדים ִנְׁשָאִרים ְלַמְעָלה, ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשַהְּגבּוָרה ְמַאֶּׁשֶרת

ְוֶחְציֹו ַהְמֻכֶּסה ְּבַמִים ְמַסֵּמל ֶאת ֲחִצי ַהֲחָסִדים ַהִּנְרָמִזים ַּבַּמִים , ַהְמֻגֶּלה ְמַרֵּמז ַעל ַהֵחִצי ֶׁשַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת

  ֲחָסִדים ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם ְוֵכן ַהָּים ְמַרֵּמז ַעל אֹורֹות ַה. ְוַהַּמְלכּות ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת אֹוָתם, ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְלַמְעָלה

  . ְּדַמִים ֵהם ְּבִחיַנת ַמִּקיף ְלִמי ֶׁשִּנְכָנס ָּבֶהם, ִּבְבִחיַנת ַמִּקיִפים ְּכִדְלַקָּמן  

מּוָבא 

מּוָבא 



  ִצי א ֶׁשּכֹוֵלל ֶאת ַהֵח" ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשָרִקיַע ְמַסֵּמל ֶאת ַּפְרצּוף ז,ָים ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע .)חולין פט(ַּבְּגָמָרא 

  .ִּדְׁשֵניֶהם ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון, ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהָּים ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע, ָהֶעְליֹון  

ָים הּוא ְּבִחיַנת  .)בשלח סב(' תֹוָרה אֹור'ַּכּמּוָבא ְּב ,ָים ְמַסֵּמל ֶאת ֵלָאה ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָעְלָמא ְּדִאיְתַּכְסָיא

ומקורו בזוהר : ויצא כב(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ְסָיא ְוַיָּבָׁשה הּוא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדִאיְתַגְלָיאָעְלָמא ְּדִאיְתַּכ

ְוֵכן ָים ְמַסֵּמל . ְוָרֵחל ִהיא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדִאיְתַּגְלָיא, ֵלָאה ִהיא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדִאיְתַּכְסָיא :)ויצא קנח

ְוַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ָׁשמּור ָלעֹוָלם ַהָּבא , )כג, דברים לג(ן " ּוָברמב)ז(' ֵסֶפר ַהָּבִהיר'א ְּבֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ַּכּמּוָב

ָּכל , ְוַהָּים ַׁשָּיְך ַלַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ְמַסְּמִלים ֶאת ָרֵחל. ְּכִדְלֵעיל

ְוֵכן ָמִצינּו . ְוַהַּיָּבָׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ָרֵחל, ֲאָבל ְּבַיַחס ַלַּיָּבָׁשה ַהָּים הּוא ְּבִחיַנת ֵלָאה, ַחס ַלַּמִים ָהֶעְליֹוִניםֶזה ְּבַי

ם ִהיא ָּבָאה ְלַהְחִטיא ּוִמָּׁש,  ֶׁשְּמקֹוָמּה ֶׁשל ַהּנּוְקָבא ִּדְקִלָּפה ֶׁשִּנְקֵראת ִליִלית הּוא ִּבְכַרֵּכי ַהָּים.)ויקרא יט(ַּבּזַֹהר 

 )הנהגת הלימוד שנד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִּיץ ַחי ֵעִרְפ'א ִּבָבן מּוֵכ ְו.ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשּׁשֶֹרׁש ֵלָאה הּוא ִמִּליִלית. ְּבֵני ָאָדם

 ינּוִצן ָמֵכְו . נּוְקָּבאָמֶות, ֵצל ּדּוְכָרא, ִּכי ְמצּוַלת ֵהם אֹוִתּיֹות ֵצל ָמֶות, ַסָּמֵאל ְוָנָחׁש" ְמצּוַלת ָים"

 ְוַהָּים, לֵאָרְׂשת ִינֹוֹול ֲעת ָּכים ֶאיִכִלְׁשם ַמָּׁשן ֶׁשיָו ֵּכ,"ְּכסּוי ֲחָטָאה"ת אֹוָרְקם ִנת ָילֹוצּוְּמ ֶׁש:)אמור קא(ר ַהּזַֹּב

, םת ָייַנִחא ְּבהּון ֶׁשיֹוְלֶעי ָהִצֵחַהע ֵמַפים ֶׁשִחְקים לֹוִאָטֲחַהן ֶׁשָּמַק ְלינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעָאבְֹמּו. םיֶהֵלה ֲעֶּסַכְמ

  ן ֵכְו. םת ָייַנִחְבם ִלָתיר אֹוִזֲחא ַמהּו, םָמקֹוְמים ִלִאָטֲחת ַהיר ֶאִזֲחַמה ּוָבּוׁשה ְּתֶׂשעֹוי ֶׁשן ִמֵכָל, ָׁשְרָׁשםם ָׁשְו

   .ָטֵמאְּבִגיַמְטִרָּיא  ָיםא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"הרהי ֵמִּתְעַמָׁש  

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְברֹאֹות , ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר ַרב :)ב עד"ב(ִצינּו ַּבְּגָמָרא ָמ

ִרּבֹונֹו , ָאַמר ְלָפָניו. ְּפַתח ִּפיָך ּוְבַלע ָּכל ֵמימֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ָאַמר לֹו ְלָׂשר ֶׁשל ָים, ֶאת ָהעֹוָלם

ְּבכֹחֹו ָרַגע ַהָּים ּוִבְתבּוָנתֹו ָמַחץ ", ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמָיד ָּבַעט ּבֹו ַוֲהָרגֹו. ֶׁשֶאֱעמֹוד ְּבֶּׁשִליַּדִיי , ֶׁשל עֹוָלם

ֵאין ָּכל , ְוִאְלַמֵלא ַמִים ְמַכִּסים אֹותֹו. ְׁשמֹו' ַרַהב'ַׂשר ֶׁשל ָים , ְׁשַמע ִמיָנּה, ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק". ָרַהב

  ּוְכָבר ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם , ְורֹוִאים ֶׁשָּׂשרֹו ֶׁשל ָים ִנְקָרא ַרַהב ִמְּלׁשֹון ַּגֲאָוה. ד ִמְּפֵני ֵריחֹוְּבִרָיה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹו

  .ְוָכל ָהִעְנָיִנים ָהֵאלּו ְמַרְּמִזים ַעל ְּבִחינֹות ַהִחיצֹוִנים ְוַהְּקִלָּפה ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו', לֹא ִהְסִּכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ה 

 ַהְמַסֵּמל רֹוַחב ְמַרֵּמז ֶׁשַהָּים הּוא ְּבִחיַנת "ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה ּוְרָחָבה ִמִּני ָים" )ט, איוב יא(ַהָּכתּוב 

 ָהָאֶרץ ּוֵמִאיָדְך. ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה עֹוֶצֶרת ֶאת ֶׁשַפע ַהָּים ֵמַהִהְתַּפְּׁשטּות ָּבעֹוָלם, ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכִדְלֵעיל

ִׁשְבֵטי 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ְּדָבָאֶרץ ִנָּכר ַהֶחֶסד ַהִּמְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסדְךאֶֹרִהיא ְּבִחיַנת 

ּוְכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ַהַּיָּבָׁשה , ֶׁשָּדָבר ֶזה ִנָּכר ְּבחּוׁש ָהַעִין ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ַהָּים רֹוִאים ְּבִעָּקר רַֹחב' ַנֲחָלֶתָך

א ֶׁשְּׂשַפת ַהָּים ִהיא "מ ַׁשִּפיָרא שליט"ְועֹוד מּוָבא ָׁשם ְּבֵׁשם ַהגר. רֹוִאים ָקִדיָמה ְלֵמָרחֹוק ִּבְבִחיַנת אֶֹרְך

ֵבָׁשה ְויֹוֵתר ְּבִחיַנת ֲאָדָמה ִמָּכל ְוָהֲאָדָמה יֹוֵתר ְי, ָלֵכן ָׁשם ֵיׁש חֹול, ְּבִחיַנת ֶּבֶגד ֶׁשּכֹוְפִלים אֹותֹו ִּבְׂשָפתֹו

  ינּו ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵר. ְוֵכן ַּגֵּלי ַהָּים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּכֶפל ַהַּנֲעָׂשה ִמַּצד ַהָּים, ֲאָדָמה ֲאֶחֶרת

  .ָלֵכן ִנְרָמז ִעְנַין ַהֶּכֶפל ִּבְׂשַפת ַהָּים, ֶּכֶפל ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהםֶׁשֶּבֱאֶמת ַהָּים ְוַהַּיָּבָׁשה לֹא ִנְגְמרּו ָּכאן ְוֵיׁש ָלֶהם   

 ְמַצֶּפה ַהָּים ַמה ,"ְךִׁשְבֵר ַּכָּים ָּגדֹול ִּכי" ְּדרֹוֵמיּה ִחיְלָפא ַרִּבי ָאַמר )לג פסיקתא( ַּבִּמְדָרׁש

 ,ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִמַּתַחת יֹוְצִאים ְוַהַּמִים ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְּכֶׁשִּיָּבֶנה ְמַצִּפים ִיְׂשָרֵאל ַאף ִלְרפּוָאה

 ֶאל ְוֶחְצָים ַהַּקְדמֹוִני ַהָּים ֶאל ֶחְצָים ִמירּוָׁשַלִים ַחִּיים ַמִים ֵיְצאּו ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה" ֶׁשָּכַתב ְּכָמה

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

 ָמִצינּו



 ַהַּמִים ָׁשָמּה ָבאּו ִּכי" ֶׁשָּכתּוב ְּכָמה ,ֹותֹוא ּוַמְמִּתיִקים ָלאֹוְקָינּוס ִנְכָנִסים ְוֵהם ,"ָהַאֲחרֹון ַהָּים

 ַמַּכת ְמַרֵּפא ֶׁשהּוא ִמי ,"ְךָל ִיְרָּפא ִמי" ֶהֵוי ,אֹותֹו ּוְמַרֵּפא ַלָּים יֹוֵצא ְואֹוְקָינּוס ,"ּוְרָפאִתיהּו ָהֵאֶּלה

 ָרֵחל ָלבֹא ְּדֶלָעִתיד ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ְמתּוִקים ּוִיְהי ַהָּים ֵמי ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד רֹוִאים .ְךַמָּכֵת ְמַרֵּפא הּוא ַהָּים

   ְוִיָּכְללּו ְמתּוִקים ִיְהיּו ָהֶעְליֹון ַלֲחִצי ַהַּׁשָּיִכים ַהָּים ֵמי ִמֵּמיָלא ,ַהֲחָצִאים ִלְׁשֵני ְוִנְזֶּכה ֶאָחד ַּפְרצּוף ִיְהיּו ְוֵלָאה

  .ַהַּתְחּתֹון ַּבֲחִצי  

, אֹוָתן ֶאֶלף ָׁשִנים ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַחֵּדׁש ָּבֶהן ֶאת עֹוָלמֹו :)סנהדרין צב(ַּבְּגָמָרא 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא , ָמה ֵהם עֹוִׁשים, ַצִּדיִקים, "ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא' ְוִנְׂשַּגב ה", ֶׁשֶּנֱאַמר

   .'ְוגֹו" ַעל ֵּכן לֹא ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ", ֶׁשֶּנֱאַמר, ין ַעל ְּפֵני ַהַּמִיםְוָׁשִט, עֹוֶׁשה ָלֶהם ְּכָנַפִים ִּכְנָׁשִרים

  .ָׁשִטין ַעל ְּפֵני ַהַּמִיםָלֵכן ַהָּׂשָכר הּוא , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ֶיֱהנּו ַּגם ֵמַהֵחִצי ֶׁשל ַהָּים  

, הֹוִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ׁשֹוְכִנים ַּבֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהַּמִים ֶׁשָּדִגים ְט)ט, ויקרא יא(ן "ָּברמב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָים . ְוָדִגים ֶׁשֵאיָנם ְטהֹוִרים ׁשֹוְכִנים ַּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ָהָעמֹוק יֹוֵתר ֶׁשל ַהַּמִים

  ִגים ַהּׁשֹוְכִנים ַּבֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהָּים ָלֵכן ָּד, ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון

  . ָלֵכן ֵהם ְטהֹוִרים, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֲחִצי ֶעְליֹון  

 ,ַיָּבָׁשה ְׁשִליִׁשים ְׁשֵניּו ָים ָהעֹוָלם ְׁשִליׁש ָהָיה ְּתִחָּלה )י ,א בראשית( 'סֹוֵפר ֲחַתם'ַל 'מֶׁשה תֹוַרת'ְּב

 ְלָכל ְּכַהְתָרָאה ְוהּוא ָים ָהעֹוָלם ְׁשִליֵׁשי ְׁשֵני ְוַנֲעׂשּו ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי ָקָרא ֱאנֹוׁש ּוְבדֹור

 ִמַּצד ְׁשִליִׁשים ְׁשֵני ְבִחיַנתִּב הּוא ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהֵחִצי ִציִצית ְּבִעְנַין ְלַקָּמן ִּדְנָבֵאר ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהּדֹורֹות

 ְּדִמַּצד ,ַיָּבָׁשה ְׁשִליִׁשים ְׁשֵני ָהיּו ִּבְתִחָּלה ָלֵכן ,ְּדִתְפֶאֶרת ֶעְליֹון ְׁשִליׁש ֶׁשהּוא ֶהָחֶזה ַעד יֹוֵרד ֶׁשהּוא ֵּכיָון ,ַהָּפִנים

 ,ִנְׁשַּפְך ַהָּים ּוְכֶׁשָחְטאּו ,ָים ּוְׁשִליׁש ַיָּבָׁשה ֶׁשל ְׁשִליִׁשים יְׁשֵנ ִהְתַּגּלּו ַלחּוץ ִנְרָאה ֶׁשהּוא ְּכִפי ָהעֹוָלם ֶׁשל ַהָּפִנים

 ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי חֹובֹו ֶאת ּגֹוֶבה ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ,ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ְולֹוְקִחים חֹוְטִאים ֶׁשִאם ְלַקָּמן ֶׁשְּנָבֵאר ְּכִפי

 ַהֵחִצי ְלתֹוְך ִהְתַּפֵּׁשט ַּבָּים ַהִּנְרָמז ָהֶעְליֹון ֶׁשַהֵחִצי ָּגַרם ַהֵחְטא ֱאנֹוׁש ְּבדֹור ְוֵכן .'ְוכּו ִיּסּוִרים ֵמִביא ְוֶזה

 ָלִקיִתי ְמאֹד ֵטֵבת ֶיַרח ,ְּבֵטֵבת ַלֲעָׂשָרה ִּבְסִליחֹות אֹוְמִרים ְוֵכן .חֹובֹו ֶאת ִלְגּבֹות ַּבַּיָּבָׁשה ַהִּנְרָמז ַהַּתְחּתֹון

 ְורֹוִאים .ָתבֹא ּפֹה ַעד ַלָּים ָהאֹוֵמר .טּובֹו ִלי ְיַגֶּלה ָּפַׁשְעִּתי ָסַרְרִּתי .ְנִתיבֹו ִסְדֵרי ָעַלי ּוְוִנְׁשַּתּנ .בֹו

 ַּתַחתִמ ֵהם ֵמַהָּים ְׁשִליׁש ְׁשֵני ֶׁשַּכּיֹום )כא ,יד שמות( 'ִחְזקּוִני'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַהָּים ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ִנְמָׁשִלים ֶׁשַהִּיּסּוִרים

   ַמִים ַמְסִּפיק ֵיׁש ֶׁשַּבָּים ֶרֶמז ָּכאן ֶׁשֵּיׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ַהַּיָּבָׁשה ּגַֹבּה ֵמַעל עֹוֶלה ּוְׁשִליׁש ,ַהַּיָּבָׁשה ְלגַֹבּה

   .ַלַּיָּבָׁשה ְּׁשטּותֵמִהְתַּפ אֹותֹו ַלֲעצֹר "ַלָּים ְּגבּול חֹול" ָׂשם ה"ְוהקב ,חֹוְטִאים ִאם ַהַּיָּבָׁשה ָּכל ֶאת ְלַכּסֹות  

 ֶׁשּקֹוֶדם ַהַּמּבּול ֵהִאיָרה ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֶנֶגד ַקו ַהַּמְׁשֶוה ַהְמַחֵּלק ֶאת ַּכּדּור )כב, בראשית ח ('ְּספֹוְרנֹו'א ַּבמּוָב

ּוְמבָֹאר , ס ַלֶּׁשֶמׁש ְוָנָטה ַעל ִצּדֹוּוְלַאַחר ַהַּמּבּול ִהְׁשַּתָּנה ִסּבּוב ָהעֹוָלם ְּבַיַח, ָהָאֶרץ ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ָׁשִוים

ְוקֹוֶדם ַהַּמּבּול ִהיא , ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשֶמׁש ְלַכּדּור ָהָאֶרץ ְמַסֶּמֶלת ִלְדָבֵרינּו 

ּוְלַאַחר ֶׁשָחְטאּו ְוָחְתכּו ֵמַהֵחִצי , ת ַהֵחִציְלַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעַּכּדּור ָהָאֶרץ ִהְסּתֹוְבָבה ְוֵהִאיָרה ְּכֶנֶגד ֶאְמַצע 

ְוֵכן . ְלַרֵּמז ֶׁשְּמַקְּבִלים ָּפחֹות ֵמֲחִצי, ִהְׁשַּתָּנה ִסּבּוב ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְוָנָטה ַעל ִצּדֹו, ַהַּתְחּתֹון ְלַהְׁשִלים ָלֶעְליֹון

  ת "ר" אֹד ַעל ָהָאֶרץְמאֹד ְמְברּו ָּגַהַּמִים ְו ")יט, בראשית ז(ּבּול ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשָהְיָתה ַּבַּמ

  ".ְוָהְרָׁשִעים ַּכָּים ִנְגָרׁש" )כ, נז' ישעי( ְוֵכן ָּכתּוב ..)חולין נט(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש,  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִחּתּוְךם"ִּגּמּו  

ָמִצינּו 

מּוָבא 

 מּוָבא

ְוֵכן 



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןניתן לקבל את המאמר 

  .היסודות שעליהם עומד מאמר קץ הגאולה

  .מֹוְצַעים ֵמִרָב ְּדׁשֵּדַחְמ ינֹו ַרק ְמַלֵּקט ִמִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ְוֵאה ֶזסֵרְטְנֻק

ין ֵאְו. ץת ֵקַנְׁשב ִּכ"ת תשעַנל ְׁש ַעׁשָרפֹ ְמבּוְתָּכֶׁש, א"ָרְּגַהְו, ד"ראבָהְו, רַהּזֹי ַהֵרְבִדת ְלֶפֶסתֹוק ְּכים ַרִא ָּביםִזָמְרָה

  .יםִזָמְרל ָהים ַעִסָּסֻבים ְמִּצִּקַה

ת ַנה ְׁשי ֶזִפְלּו, הָמֵלה ְׁשָנָׁשם ְּכָלעֹות ָהיַאִרל ְּב ֶׁשַעבּוָּׁשת ַהים ֶאִנא מֹול לֹ"ַזי ֲחִפְּלר ֶׁשָמֲאַּמ ַהְךֵׁשְמֶה ְּברֵאָבְנ

  .תיִּתִמֲאב ָה"ת תשעַניא ְׁשג ִה"תשע

 רֵאָבְּני ֶׁשִפר ְּכַהּזֹי ַהֵרְבִדת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמין ַּכר ֵּבֵּבַחא ְמ"ָרְּגַהר ֶׁשּוּבל ִחים ַעִינּוְּב, ינּוֵנָפְּלר ֶׁשָמֲאַּמַה תדֹוסֹוְי

  : יםִקָרְּפי ַהאֵׁשת ָרה ֶאָרָצְקיא ִּבִבָנְו. רָמֲאַּמת ַּביכּוִרֲאַּב

ת ַנף ְׁש סֹוינּוְיַה, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶעל ָהחּוָּין ֶׁשַמְזִּבֶׁש .)טז ויקרא. ער ואתחנן( :תמֹוקֹוי ְמֵנְׁשר ִּבַהּזֹ ַהנֹוְׁשֶי

ב ָלָּׁשל ַהֵח ָיְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגף ַהא סֹוֵרָּקה ִיֶּזן ַהָמְּזַה, ]יםִנָּׁשת ַהים ֶאִנ מֹויְךי ֵאלּוָּת[, ב"ת תשעַנף ְׁש סֹוא אֹו"תשע

  . 'יַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹוּג'א ֵרָּקִּיא ֶׁשָּבַה

י ֵנְׁשִּב, רַהּזֹי ַהֵרְבִדְּבן ֵּיַע ְליְךִרָּצֶׁש :)פנחס ריט( רַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּגז ַהֵּמַרְמ, אָּבב ַהָלָּׁשד ַהר ַעבֲֹען ַיָמה ְזָּמת ַּכַעַד ָליֵדְּכ

 ְךָּכ רַחַאְו ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִנָׁש יםִעְבִׁש ׁשֵּיֶׁש :)רנה פקודי הרהז ועל שם א"הגר ובפירוש .רמט פנחס .סח אחרי( תמֹוקֹוְמ

ן ָמְּזד ַהת ַעלּוָּגף ַהא סֹוָרְקִּנב ֶׁשֶרֶען ָהַמְּזה ִמָנד ָׁשת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש אֵציֹו הֶז יִפְלּו .ּהָמְצַע הָדֵּלַה דסֹוְּב יםִנָׁש 'ב ׁשֵי

ל ית ֶׁשיִנִמְּׁשה ַהָאֵּמת ַהַּלִחְּתה ִמָנת ָׁשַחַאים ְוִעְבִּׁשף ַהסֹוא ְּבת הּולּוָּגף ַהי סֹוֵרֲהֶׁש, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹול ּגֶׁש

  . םִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשה ַהָנָּׁשף ַהסֹות ְּבמֹוְיַּתְסה ִמָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשַהְו, ףֶלֶאָה

ים ִעְבִּׁשֶׁש .)אחרי סח: משפטים קיט( ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהרה ָמָלְׁשים ַהִלְּבַקְמ, נּוְרַּכְזִהֶׁשְבֵרי ַהּזַֹהר ְּבִד ּוּלֵאת ָהרֹוקֹוְּמ ַהלָּכ

ַלת יֲאֵעד ַּכ םא ָׁשָבּוּמֶׁש, יתִחְכֹוּנה ַהָאֵּמיא ַהִהֶׁש, ףֶלֶאל ָהית ֶׁשיִנִמְּׁשה ַהָאֵּמ ַּבילּוִחְת ִהיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִנָּׁשַה

ח ַצֶּנל ַהה ֶׁשָאֵּמין ַהֵּבה ֶׁשָּדֻקְּנה ַהָתְיית ָהִחְכֹוּנה ַהָאֵּמת ַהיַלִחְתּו. ֵּבין ֶנַצח ְלהֹוד ינּוְיַה .א ֵּבין ִּבְרָּכָהאָהֵריָׁש

  .ֵּבין ִּבְרָּכָהא דהֹול ַהה ֶׁשָאֵּמַל

ת מֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּביַעִפֹוּמר ֶׁשַהד זֹ עֹוׁשי ֵיִּכ, םִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשר ַחַאיל ְלִחְת ַייְךִלֲהַּתַהר ֶׁשרּוא ָּבן לִֹיַדה ֲעל ֶז ָּכיֵרֲחַאְו

 ׁשם ֵׁשִיַמֲעד ַּפעֹוְו, יםִנ ָׁשִׁשִּׁשיםל ן ֶׁשָמט ְזֵקא נֹו הּו.)פנחס רנב( דָחם ֶאקֹוָמְבּו. הָנה ָׁשָאל ֵמ ֶׁשיְךִלֲהל ַּתר ַעֵּבַדְּמֶׁש

ר ַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשֵי .)קיט( ָּפָרַׁשת ַוֵּיָראל ְּבָבֲא. נּוְרַּכְזִהת ֶׁשמֹוקֹוְּמר ַהַאְׁש ִּבמֹום ְּכִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשד ְלַחים ַייִעִּגַּמֶׁש, יםִנָׁש

ף סֹו ְלע אֹוַצְמֶא ְליַעִּגַּמֶׁש, יםִני ָׁשִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲעַּפת ֶסֶרֹוּגא ֶׁשָסְר ִּגׁשֵיְו, יםִנ ָׁשׁשד ֵׁשעֹו ְוָוֵחִציים ִנ ָׁשׁשת ֵׁשֶסֶרֹוּגֶׁש

ים ִעְבִּׁשת ַהיל ֶאִחְתה ַמֶּזר ַהַהּזַֹהן ֶׁשֵכָּתִּיר ֶׁשָמֲאַּמן ַּבדּוָנְו, תַצד ְקק עֹוֵחַרְתִהל ְלכֹון ָיָמְּזה ַהי ֶזִפְלּו, יםִנג ָׁש"ע

  .ןּוּי ִעיְךִרָצְו, םֶדה קֹוָנם ָׁשִיַּתְׁשּו

, אבֹב ָלָּיר ַחָב ְּכּוּלים ֵאיִכִרֲאַּתַבּו, ּוּכְזא ִיל לֵֹאָרְׂשם ִים ַעִא ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגים ֶׁשיִכִרֲאם ַּת ֵהּוּלל ֵא ָּכןָבּוּמַּכ

  .דַּיא ִמבָֹי, ּוּכְזל ִיֵאָרְׂשם ִים ַעִאְו



ל שעלה בסערה "אלעזר זצ' ג ר"א בהספדו על אחיו הרה"דוד אבוחצירא שליט' ג ר"מהרה

הן " שראליני בסעי מאלה "ת של "שהר, מסעיבפרשת  א"תשעז בתמוז "כהשמימה ביום 

שיום ' שלשלת הקבלה'בשם ' הדורותסדר 'וכן מובא ב. כי לאחיו היה ניצוץ משיח בן יוסף. וסףין בשיח מ

מספינקא ' חקל יצחק'טוט מהישמביא צ' פנינים' והראו לי בגליון .תמוזבז "כפטירת יוסף הצדיק הוא 

ומקשר שם ענין זה לחדשי  .ויבא מקודם לתקן העינים, אל הראשוןמשיח בן יוסף יהיה הגו ,ד"הי

 .י"ח ומרמז על משיח בן יוסף שהוא בסוד 180 בגימטריא מסעיוכן  .שהם בבחינת עינים כידועתמוז אב 

ש "שוב נצחו אראלים את מצוקים ונלקח מאיתנו מרן הגרי, מסעיבפרשת ב "ח בתמוז תשע"כוביום 

 )פט ,פח דף 'ושערים הקדמות'( ל"זצ' לשם' ההבאנו לעיל מסבו בעל. ץ משיח בן יוסףל שהיה ניצו"אלישיב זצוק

היינו זמן [, וכשתגיע העטרה לשיפול, היא תקופת משיח בן יוסף ,שהתקופה עד שתגיע העטרה לשיפול

סוף תמוז  נגמרת בת משיח בן יוסףתקופיוצא ש.  תתחיל תקופת משיח בן דוד,]הערב של האלף השישי

. איך מונים את השנים כדלעילות תלוי בשתי השיט, שזהו זמן הערב, ב"סוף תמוז תשעאו ב, א"תשע

, הכתוב מבטיח שלא ימשך כל הזמן כלו דבעתה )קו דף 'ושערים הקדמות'(' לשם' הזה כותב הועל הזמן

כי "וזהו גם כן מה שנאמר ". בעתה אחישנה"והרי יתקימו שניהם , אלא שיחיש עת הפדיון

אלא שיהיה , שלא יאחר עד סוף כל הזמן דבעתה כלו חס ושלום, "א יאחרבא יבא ל

היום כשהצל שפול מרמז על ' לשם'ה .אבל כל זה הוא רק כשיגיע העטרה לשפולו. אחישנה גם כן

סוף תמוז  או א"סוף תמוז תשעכפי שהבאנו לעיל מהזהר על , לאחר שש שעות וחצי, נוטה למערב

ת "ר "חישנהאעתה ב" )כב ,ס 'ישעי( א שהכתוב"שליט' פ' ג ר"סיף הרהוהו. לפי השיטה השנייהב "תשע

לום שוסף ית " שהם רש"אינה ישנם אותיות ישחאא שבתיבת "מרדכי גנוט שליט' ג ר"והוסיף הרה .ב"א

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. שממנה באה הגאולה,  מרמזות על אמא עלאה שנקראת חנהה"חנוהאותיות . לישיבא

. ב"תשע'הבגימטריא , שהם השרש של משיח בן יוסףיוסף עם אסנת א ש" שליטרֹוְנזֹוןֲאִביְגּדֹור ַאֲה

  .ה"תשע'הבגימטריא , שהם השרש של משיח בן דודיהודה עם תמר ו

ם ָלְׁשִנם ְוָּתים ִבְתֹור ּכֶפים ֵסִמְּיַסְמֶׁשְּכ, דעֹון ְו"א ר"א ריטב"ן רשב"ַּבְמַרת ָּבֶזֶּמֻר ְמב"תשעת ַנְׁש

 )יב, דברים לא(ה ָרֹוּת ַהםּוּיִסן ֵכְו. יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהז ַעֵּמַרְמ, םָלְׁשִנְול ֶׁש' וַהְו. םָלֹועא ֵרֹובח ְלַבֶׁש

)ברכות יב(א ָרָמְּגן ַהֹוׁשן ְלֵכ ְו.ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָה ִע".לֵאְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָר" ר ַח ַאְךֵלל הֹוּכַֹה .

 תֶא יִמֹוּיַה ףַּדַה תֶרֶּגְסִמְּב יםִמְּיַסְמ ,ב"תשע בָאְּב ו"טן ְּבֵכְו .ב"ה תשעֶז ם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיאִע םּוּתִחַה

ין ִקְסַעְון ֵכְו. ייִלא ִּדוָתָוְדֶחְּבין ִקְסַעל ְוֵאָרְׂשין ִיִבְתד ַיע ַּכדּוָּים ַהָּגְתִּפת ַּבֶזֶּמֻרְמב "תשעת ַנְׁשּו. ס"שַה

  .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ייִלא ִּדוָתָוְדֶחְּב

רואים  :א"ר משומרי אמונים שליט" דברים שאמר האדמוב"פרשת האזינו תשעבגליון שם מובא 

נוע תנוע ארץ כשכור "כמו שכתוב , כל מתנענעההרי , שנטלו את הדעת מאתנו

ועל מלכי  וםרם במעל צבא המרו' כמלונה וכבד עליה פשעה ביום ההוא יפקוד ה והתנודדה

וכל ההנהגה למעלה , הטבע ורואים שכל העולם רותח למעלה מדרך, "האדמה על האדמה

, "משגיא לגויים ויאבדם"רואה שמתקיים  ואמרתי כי מי שהוא בר דעת, מדרך הטבע

והעבירו שמונים , היכולת בכלכלה שהם אמריקה ואירופה ה שיגע את שני בעלי"שהקב

 וכך הוא כובש את, וכיום הם צריכים ללוות מהם כסף, יןממפעליהם לס וחמש אחוז

 הבאנו

 ןֵכְו

ועוד 



, עמא חד מסייפי עלמא על רומי חייבא בההוא זמנא יתער: ק"ודבר זה מוזכר בזוה, אירופה

זכות  ואין להם שום, ויתכנשון תמן עממיא ויפלון בידייהו ,ויגח בה קרבא תלת ירחין

ישראל שנשפך בה באלפיים   בניכי אירופה ספוגה בדם, שבעולם שישאר מהם שריד ופליט

, יןִס ְלרּוְבָעם ֶׁשָלעֹול ָהָּכים ִמִלָעְפִּמן ַהַיְנִעְּב[ .האחרונות ובפרט באלף שנים, השנים האחרונות

י ֵרֲהֶׁש: הָבּוׁשֲחת ַוֶפֶסה נֹוָּבִּסה ִמָּלֻאְּגר ַלּוׁשה ָקל ֶזָּכן ֶׁשֵכָּתִּיא ֶׁש" שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר"יף הרהִסהֹו

 לֹא ִהְגָלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת רָזָעְלי ֶאִּבָאַמר ַר :)פסחים פז( אָרָמְּגל ַהל ַע"יַזִרֲאי ָהֵבְתִכא ְּבָבמּו

 ְלַהֲעלֹות ֶׁשָּכל ַּתְכִלית ַהָּגֻלּיֹות הּוא ִּבְׁשִביל. ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיּתֹוְספּו ֲעֵליֶהם ֵּגִרים, ִיְׂשָרֵאל ְלֵבין ָהֻאּמֹות

ת צֹוְרַאין ְוִס ְללּוא ָּגט לַֹעְמל ִּכֵאָרְׂשם ִיַען ֶׁשיָוֵכְו. ְוֶזה ִעְנַין ַהֵּגִרים, ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּׁשבּוִיים ִּביֵדי ָהֻאּמֹות

י ֵנל ְּבם ֶאָּׁש ִמאּובָֹי, ּוּלת ֵאמֹוקֹוְּמר ִמֵרָב ְלֶׁשְּצִריִכיםת צֹויצֹוִּנַהם ֶׁשִיַמָּׁשן ַהים ִמִבְבסֹוְמ, קחֹוָרח ָהָרְזִּמַה

 תצֹויצֹוִּנַהב  רֹרּוֲאְׁשם ִני ָׁשִּכ, םָלעֹוי ָהֵלָעְפב ִמם רָֹׁשים ְלִרְבעֹו, ה זֹוָּבִּסִמ. תלּוָּגף ַהל סֹו ֶׁשּוּלים ֵאִמָיל ְּבֵאָרְׂשִי

י ֵדְּכ', כּור ְוֵהים ַמִּלַּבְתִּמים ֶׁשִרָצמֹוּו, יםִּיִמֲעד ַּפַחים ַהִרָצֹוּמן ַהַיְנל ִעל ָּכֵׁשְלַּתְׁשם ִהן ַּגֵכָלְו. ררּוים ֵּביִכִרְּצֶׁש

  .]יםִררּוֵּבל ַהת ָּכר ֶאֵרָבר ְלמְֹג ִליקּוִּפְסַּיֶׁש

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

ְּבָהִמיר " 'דִות ָּדַדצּוְּמ' ַהׁשֵרָפְמ ּו."ּוְבמֹוט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמיםל ֵּכן לֹא ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ ַע: ְמאֹד

 ְוהּוא ָמָׁשל ַעל , ְוַכֲאֶׁשר ָינּועּו ֶהָהִרים ִליּפֹול ְּבעֶֹמק ַהָּים, ְּכֶׁשֵּתָחֵלף ָהָאֶרץ ֵמַהְּׁשֶקט ָלַרַעד"ָאֶרץ

. ן"יַרִאת ֹוּיִתאֹו"  ְּבָהִמיר ָאֶרץִניָראַעל ֵּכן לֹא " הֶּזק ַהֶרֶּפת ַּבֶזֶּמֻרְמ ֶׁשִאיַרןא "ז שליט"יף הרמִסהֹו ְו.גֹוַמָּפַלת ּג

ְּבִגיַמְטִרָּיא ים ִּלִּמם ַהִע "דַאל ִּתיָרא ִמַּפַח" )כה' משלי ג(ב תּוָּכַהא ֶׁש" שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ְוַאָּתה ַאל " )כז, מו' ירמי(ב ּותָּכן ַהֵכ ְו.סַרָפם ּודֹוה ֱאָמָחְלִמְּבִגיַמְטִרָּיא  "ִּפְתאֹם"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְו. ב"תשע'ה

ַקט ְוַׁשֲאַנן ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים ְוָׁשב ַיֲעקֹוב ְוָׁש

  .ן"איַרִא אָּיִרְטיַמִג ְּב"ַמֲחִרידְוֵאין 

ת ַּדֻעְסל ִּב"ן זצָרָּמע ִמַמָּׁשא ֶׁש" שליטיטֹוא ִוָסָא' ג ר"א הרה"יבלחט, ל"פ זצ"גרחל ַה ֶׁשינֹוִמד ְיַּיִמ

, יםִעְדא יֹום לֵֹה, יַחִשָּמא ַהבֹי ָיַתים ָמִרְמאֹו ֶׁשּוּלֵאר ֶׁשֵמם אֹוָלעֹוָה: ןֹוׁשָּלה ַהֶזים ָּבִרּוּפ

. דאֹה ְמָברֹו ְקתֹויָאִבּו, ׁשָּמח ַמַתֶּפ ַּביַחִׁשָּמַהֶׁש, םֶכר ָלֵמי אֹוִנל ֲאָבֲא. יםִרְמא אֹוים לִֹעְדֹוּי ֶׁשּוּלֵאְו

י ִּתְעַמן ָׁש ֵכמֹוְּכ. ילִחְת ַילּכֹ ַהְךר ָּכַחַאְו, ]מֹוְצל ַעא ַעָּבִנ. [יםִנר ָּפֵּתְסה ֶהֶיְהים ִיִברֹוְּק ַהַּבָּׁשבּועֹות

ים ִרפּום ְּבֶהר ָלַמל ָא"פ זצ"גרחַה ֶׁש לֹורּוְּפ ִסֲאָנִׁשיםי ֵנת ְׁשחֹוָפְּלא ֶׁש"ג שליטְרֶּבְנְים ַׁשלֹוָׁש' ג ר" הרהֹוּדְכֶּנִמ

 ְךֵלא הֹוהּוְו, ברֹו ָקׁשָּדְקִּמית ַהֵּבֶׁש, ר לֹוַמפ ָא"גרחַהר ֶׁשַמָאיף ְוִסם הֹוֶהד ֵמָחֶא. ברֹו ָקׁשָּדְקִּמית ַהֵּבֶׁש

, ב"ה תשעָרת ָּפַׁשָרק ָּפ"ערשים ְּבִלחֹוית ַהֵבל ְל"פ זצ"גרחת ַהה ֶאָּוִּלי ֶׁשִדהּוְּיי ִמִּתְעַמד ָׁשעֹוְו .תֹונֹוְבר ִלזֹוֲעַל

, רֵרעֹוְתב ִהַרָה ֶׁשַהְּפָעִמיםת ַחַאְבּו, תֹוּק ַּדהָּמַכר ְלֵרעֹוְתם ִהַעי ַּפיֵדר ִמֶׁשֲאַּכ, יִקְלן ֶחפֹוָּלל ִעב ֶׁשָּצַמ ְּבָהָיהב ַרָהְו

ם ֵׁש ְּבמּוְסְר ֻּפּוּלין ֵאֵעים ֵמִרָבְּד]. ב"ץ תשעִיַּק ַּבינּוְיַה[". אָּבַה' ןַמְּז'א ַּבבֹ ָייַחִׁשָּמַה"ת ּוׁשְּגַרְתִהר ְּבַמא ָאהּו

ן ֵכְו. הָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאה ָלֶּכְזה ִנָנָּׁשף ַהאת סֹוַרְקִּלים ֶׁשִמָע ְּפהָּמה ַּכָנרֹוֲחַאא ָלֵּטַּבְתִהא ֶׁש"קי שליטִסְבֶיְנח ַק"גרַה

ין ד ֵּבֶסֶחת ְוּוּדְחת ַאֹוּבְרַהא ְלָרָקְו, ץֵּקד ַלאֹים ְמִברֹו ְקנּוָאֶׁש, לדֹוָּגת ַהָּבַׁשא ְּב" שליטאָריגּוִּדַּסר ִמ"מֹוְדַאר ָהַמָא

  .חַתֶּפא ַּבר ָּבָבל ְּכֵאֹוּגה ַהֶזְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעא ֶׁש" שליטןזֹוְנרֹוֲהר ַאֹוּדיְגִבֲא'  רג"יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשי ִיֵנְּב

 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

ב תּוָּכ

י ִּתְעַמָׁש

 יִפְל



 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

 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 יןיִדִתֲע )ל פרק( 'רֶזיֶעִלֱא יִּבַרְּד יֵקְרִפ'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ברֹוָקְּב םָצְרַאְל

ל ַעפֹן ְּבָיְנִּבת ַהַדבֹור ֲעַּקִע, יםִנֹוים ּבִדהּוְּיַהה ֶּׁשן ַמֵכְו[ .יםִמָּיית ַהִרֲחַאים ְּבִכָרְּד ַהּוּניַפִו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְּב

 ָמִׁשיַח ֶּבן תַפקּוְת ִלְךָּיה ַׁשל ֶזָּכ ].א"שליטן זֹוְנרֹוֲהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"הרהל ֵמֵּבַקְתִה. יםִבָרי ֲעֵדל ְיית ַעֵׂשֲעַנ

  .הָּלֻאְּגת ַהרֹות אֹול ֶאֵּבַקים ְלִּיִמְׁשַּגים ַהִלֵּכת ַהין ֶאִכָה ְלידֹוִקְפַּת ֶׁשיֹוֵסף

, "ְוָׁשב"א ֶאָּל, לֹא ֶנֱאַמר" ְוֵהִׁשיב"; "ְוִרֲחֶמָך, ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך' ְוָׁשב ה" .)מגילה כט(בגמרא 

 ֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר" וביאר הרה. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשב ִעָּמֶהם ִמֵּבין ַהָּגֻלּיֹותְמַלֵּמד

   .ב"תשע כמנין ת"ן בי"שי שהוא במילוי ,"שב"א שיש כאן רמז שהלשון הוא דוקא "שליט

לֹא ִנְתַמְּלָאה צֹור ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל ', כּו ְו ֶזה נֹוֵפלְּכֶׁשֶּזה ָקם )כג, בראשית כה(י "ִּׁשַרְּב

א בֹ ָּתיָהֶתבֹוְקִעְּבם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמל ֻאה ֶׁשָלדֹוְּגית ַהִלָּכְלַּכה ַהיָסִרְּקַהר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְרִנ הי ֶזִפְלּו. םִיְירּוָׁשַל

ה ָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, ןָות ָיַּפִלְּקא ִמָקְויל ַּדִחְתַּת, הָּלֻאְּגל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָמקּוְּתַה

ת יל ֶאִּפה ַי"הקב, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַהה ְלָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיה ַּבָּלֻאְּגל ַהים ֶׁשִדָסֲחים ַהִּלַּגְתִּמי ֶׁשֵנְפִלְו] יון' צ[, ןֹוּיִצ ְליַעִּפְׁשַּמֶש

ְוהֹוִסיף  .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"ם תשעָקן ֵכְו .תלֹוֲעל ַלַכּוה ּתָּׁשֻדְקן ִּדֹוּיז ִצָאְו, הָּפִלְקן ִּדֹוּייא ִצִהֶׁש, ןָוָי

 ןָוָיְל תֶכֶּיַׁש הָיְליַטִא ץֶרֶא ןֵכְו .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעְמַנֵחם ָאב  ֶׁשא"שליט יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר' ג ר"הרה

 ֶׁשַהָּמִׁשיַח .)צח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּוּו .רֹוִמי ֶׁשל ָּגדֹול ְּכַרְך ֶזה ,ָיָון ֶׁשל ִאיַטְלָיא ):ו מגילה( אָרָמְּגַּב אָבּוּמַּכ

 אהּו ַהֶּזה םקֹוָּמַהֶׁש יםִארֹוְו .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְלַכֵּפר ִיּסּוִרים סֹוֵבל הּוא ְוָׁשם יִמרֹו ָהִעיר ְּבַׁשֲעֵרי יֹוֵׁשב

 .הָיְליַטִאְּב יְךִׁשְמִהְו ןָוָּיִמ ילִחְתִה םָלעֹוָה תֹוּמֻא תיַלִפְנ רֶדֵּסֶש ינּוֵמָיְּב יםִארֹוְו .יַחִׁשָּמַה לֶׁש הֶז תַּמֻעְּלַה

יון של ומכונה ,  המשבר באיטליה נובע מהאי סיציליה שהוא חלק מאיטליהקריולאחרונה פורסם שע

 תַפקּוְּת ףסֹוְּב ןָוָּיִמ היָלִחְתִה יוָׁשְכַע ּהָּב יםִאָצְמִנ נּוָאֶׁש הָנרֹוֲחַאָה תלּוָּגַה יֵרֲהֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו .איטליה

 היָנִחְּבִמ ,הֶׂשֲעַמְל נּוָא יוָׁשְכַע דַעְו ,ןָּבְרֻחַה רַחַאְל אָיְליַטִא יאִהֶׁש יִמרֹו לֶצֵא היָכִׁשְמִהְו ,יִנֵׁש תִיַּב

 תַנְׁש ֶׁשּסֹוף רַהּזַֹהֵמ ילֵעְל אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ ,הָלְפָנ תלּוָּגַה ׁשֶרּׁשֶֹׁש רֵמאֹו הֶז יםִלְפנֹו ּוּלֵאֶׁשְכּו ,יִמרֹו תלּוָגְּב ,יתִנָרֹוּת

 ןָוָי לֶׁש ףֹוּסַה הֶז איָלֵּמ ִמ,תלּוָּגַה ףסֹו יאִה ].ב לפי השיטה השניה"או סוף תשע[, א''תשע

 יאִהֶׁש ןיָוֵּכ הָיְליַטִא יֵנְפִל ןָוָי הָלְפָנ ןֵכָלְו .םָּלֻּכ תֶא םיֶהֵרֲחַא רּוְרְגִי ּוּלֵאְו ,ְוִאיַטְלָיא

  .תלּוָּגַה תֶא היָלִחְתִה

 ח"ים תמִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּבָתְיק ָהֵלָמת ֲעֶמֶחְלִּמא ֶׁש"ל שליטֶמְרם ַּכָהָרְבַא' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר " )יט, דברים כה(ק סּוָּפל ַהא ֶׁשָּיִרְטיַמִּגת ַהה ֶאֶזיף ְלִסם נֹוִאְו, םָלעֹו ָהתיַאִרְבִל

 ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵלֹוּכם ַהִע ְו,א"ים תשעִפָלֲא' ה ְּבִגיַמְטִרָּיאל ֵּבַק ְנ"ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח

". ֲעָמֵלק ְלָך הָׂשָע רֶׁשֲא תֵאָזכֹור " )יז ,דברים כה(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמה"תשע תַנן ְׁשֵכ ְו.ב"ים תשעִפָלֲא' ה

' גם ד ִעַחַי, רֵּתְסת ֶאַּלִגְמ ִּבןָמָהר ָּכְזֻּמים ֶׁשִמָע ְּפד"נן ֵכְו. קֵלָמת ֲעת ֶאחֹוְמִלר ְוּכְֹזה ִלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְבִּד

ת ינֹוִחל ְּבת ָּכת ֶאחֹוְמה ִלֶּכְזז ִנָאֶׁש. 5775 ְּבִגיַמְטִרָּיא, םָּלל ֻּכת ֶׁשֹוּיִתאֹום ָהִע, ןָכמּוְמר ָּכְזֻּמים ֶׁשִמָעְּפ

 :ִאיׁש ":ןָמי ָהֵנת ְּבֶרֶׂשת ֲעה ֶאֶנֹוּמר ֶׁשֵּתְסת ֶאַּלִגל ְמי ֶׁשִנָמְיר ַהּוּטת ַהב ֶאֵּׁשַחם ְנן ִאֵכְו. תמּוֵלְׁשן ִּבָמָה

 מצינו

א ָבמּו

 ןֵכְו



 :ַדיי ֲאִר: ֲאִריַסי:ַּפְרַמְׁשָּתא : ֲאִריָדָתא: ֲאַדְלָיא:ּפֹוָרָתא :ָּפָתא ַאְס: ַּדְלפֹון:ַּפְרַׁשְנָּדָתא

, רֵחן ַאֶפאְֹּבּו .5775  ְּבִגיַמְטִרָּיא,ןָמי ָהֵנ ְּב'ים ד ִעַחַי, םָּלת ֻּכר ֶאֵּבַחד ְלָח ֶא"תֵאְו"יף ִסנֹוְו, "ַוְיָזָתא

ת ַבם ֵּתד ִעַחַי] ררּוים ָאִמָעְּפ' י, ַעדּוָּיַּכ, הֶּזֶׁש [,"תֵאְו"ים ִמָע ְּפ' ייאִלָמְּׂשר ַהּוּטת ַהב ֶאֵּׁשַחם ְלר ַּגָׁשְפֶא

 .5772 ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמם ַהִעְו, הָּלִגְּמת ַּבלֹודֹות ְּגבֹוָּתְכִּנ ֶׁש,ת"ֵחת ֹוּיִתאֹוי ָהֵּתם ְׁשד ִעַחַי, "יׁשִא"

 ,ָּדָתאְנ ַּפְרַׁש,שהאותיות האמצעיות של עשרת בני המןא "יט שלֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

ְי,ַדיי ֲאִר,ַסיי ֲאִר,ָּתאְׁשַּפְרַמ, ָדָתאי ֲאִר,ָיאְל ֲאַד,ָתאָרּפֹו, ָתאָּפ ַאְס,ֹוןפַּדְל שמרמזים על הנקודה . ָתאָז ַו

לא ו, שהשרש שלהם ימשך עד שנה זו. ב"תשע'הבגימטריא , שהיא השרש שלהם, האמצעית שלהם

ל ֵלֹוּכ ְו"תֶרֶׂשֲע"ת ַבל ֵּתל ָּכֵלֹו ּכ"תֶרֶׂשֲע"ד  ַע"יׁשִא"ת ֵמ"סת ְו"רל ָהת ָּכב ֶאֵּׁשַחם ְנִאן ֵכְו. ר"יותר אכי

ת ֹוּנַטְּקת ַהֹוּיִתאֹון ָהֵכְו. 5773ל ֵּבַקְנ, יםִּלִּמר ַהַּפְסל ִמֵלֹוּכְו, תֹוּנַטת ְקֹוּיִתאֹו' גַהץ ֵמת חּוֹוּיִתאֹור ָהַּפְסִמ

  , ז"תשִמ' ות ַהיד ֶאִרם נֹוִאְו, אָתָזְיַול ה ֶׁשָלדֹוְּג' ות ם אֹו ַּגׁשֵיְו, ז"תשת ֹוּיִתן אֹוֵה, ןָמי ָהֵנ ְּבַּבֲעֶׂשֶרת

  .ּהָּתִעת ְּבַּלֻאְּגל ים ֶׁשִנה ָׁשָאֵּמ ַהילּוִחְת ִהּהָּבה ֶׁשָנָּׁשיא ַהִה ֶׁשא"תשל ֵּבַקְנ  

  

  

  

  

  
  

 
 ו[

  :חדש מסוד החשמל 

ב עד " ראיות על ביאת המשיח מסוף תשע660 בכריכה רכה מאמר הגאולה עם ספרהופיע ויצא לאור : א
  . או במייל ללא תשלום026537343:  שקל בטל10ניתן להשיג במחיר  .ה"סוף תשע

את הכוונות ש על המסך ומסבירים "יצא לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש: ב
  026537343פרטים בטל . של כל מעגל השנה

כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס: ג
  .ב ועוד''כמו כן ניתן להוריד אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשע. הזהר שעדין לא פורסמו

 : לארכיוןקישור
edit/WGVXUnVwRTA4emh4OvSn-XwtW_B0/d/folder/com.google.docs://https  

   

 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

  .ב ראיות על ביאת המשיח בקרו660ב כ"ניתן לקבל ללא תשלום בדואר אלקטרוני את מאמר קץ הגאולה בתשע
 .לשלוח בקשה למייל. יצא לאור בעימוד מחודש עם פרקים וכותרות

 


