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 .עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה' סוד החצי'ה פרקים ממאמר "ים נביא בעזבשבועות הקרוב

ן ֶד ן ֵע ַג ר ְּב עֹוֵר ְת רּוְך הּוא ִמ דֹוׁש ָּב ָּק ה ַה ָל ְי ַּל צֹות ַה ֲח   .ַּב

', ם ְוכּוָּכל ִּדיִנים ֶׁשְּלַמָּטה ִמְתעֹוְרִרי, ְּתִחַּלת ָׁשָעה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהַּלְיָלה :)לך לך צב(ַּבּזַֹהר 

ְוִדיִנים ֶׁשְּלַמָּטה ֵאין ִנְמָצִאים ,  הּוא ִמְתעֹוֵרר ְּבַגן ֵעֶדןְךּוַבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַמָּמׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

. הְוַעל ֵּכן ָקם ְּבזֹו ַהָּׁשָעה ְוָאַמר ִׁשיָר, ְוָדִוד ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו ְּבֶזה ַהַּלְיָלה ְּתלּוָיה', ְוכּו

ַעד ֲחצֹות . [ּוֵמֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ֶחֶסד, ַעד ַלֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ִּדין, ַהְיינּו ֶׁשַהַּלְיָלה ֶנֱחָלק ִלְׁשֵני ֲחָלִקים

 ָלהַלְיא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ַהְלִלי אֹוִתּיֹות ַלְיָלהְוַאֲחֵרי ֲחצֹות , ְיָלָלה אֹוִתּיֹות ַלְיָלה

רֹוִאים .] יםִמֲחל ַרן ֶׁשַמְזת ִּבצֹור ֲחַחַאְל' ה ַליֹוְצֶחְו, יןל ִּדן ֶׁשַמְזה ִּבָנֵׁשי ְל ִליֹוְצֶח. 'לי לה, םִיַנְׁשק ִלֵּלַחְתִמ

ֶׁשַהְּגבּוָרה ,  ֶׁשֵּבַאְרנּוְּכִפי,  ִּדין ָוֶחֶסד,ְׁשֵני ֲחָצִאיםֶיׁש ּבֹו , ֶׁשהּוא ִּבְכָללּותֹו ַׁשָּיְך ְלִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשַהַּלְיָלה

ֶׁשָּדִוד ָהָיה ִמְתעֹוֵרר , ְוֶזה ְמַרֵּמז ַהּזַֹהר. ַוֲחִצי ֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיַע, ֲחִצי ִּדין ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע, ֶנֱחֶלֶקת ִלְׁשַנִים

ָהֵחל ֵמֲחצֹות , ֶׁשָּבא ֵמַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֱהיֹות ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּוָרה ְּתלּוָיה ְּבֶׁשַפע ֶזה, ַּבֲחצֹות

  . ַהַּלְיָלה

ְוֵכיָון ֶׁשִהִּגיַע ֲחצֹות ַלְיָלה , ִּכּנֹור ָהָיה ָּתלּוי ְלַמְעָלה ִמִּמָּטתֹו ֶׁשל ָּדִוד :)ברכות ג(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ָהְיָתה ָּבָאה ְלָדִוד רּוַח . וָּבָאה רּוַח ְצפֹוִנית ְונֹוֶׁשֶבת ּבֹו ּוְמַנֵּגן ֵמֵאָלי

, ּוִבְזַמן ֶזה', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדרּוַח ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים רּוחֹות, ְצפֹוִנית

ֶׁשִהיא , ָּבָאה רּוַח ְצפֹוִנית, ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהַחְׁשַמל ְוַהַּמְלָאִכים,  ֵמַהְיסֹודְּכֶׁשִהְתִחיָלה ַהְׁשָּפַעת ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה

 ֶׁשֲחִצי ,)מב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'ְוֵכן ָמִצינּו ְּב. ְלעֹוְררֹו ּוְלַהְׁשִּפיַע לֹו ֶאת ַהֶחֶסד, רּוַח ֶׁשל ְּגבּוָרה

ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ִּב. ְוַהֲחִצי ַהֵּׁשִני הּוא ְּבִחיַנת ָרֵחל, ְּבִחיַנת ֵלָאהַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון הּוא 

 ְּדִבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ַמְתִחיל ה"ֵלָאת "ָׁשלֹום רְלִבינּו ָאְׁשִּכיֵבנּו ַה ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה אֹוְמִרים )תנז' ראש חדש ע(

', ַלְיָלה'ְוַאַחר ֲחצֹות ְּבִחיַנת ', ֵליל' ֶׁשּקֶֹדם ֲחצֹות הּוא ְּבִחיַנת ,)מה' הברכות ע(ְוֵכן מּוָבא ָׁשם . ָאהַהְּזָמן ֶׁשל ֵל

ְלַאַחר ּו, ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִלי ִזּוּוג, ְמַסֵּמל ַמָּצב' ֵליל'ְו' ַּנַער' ֶׁש,:)בא לח(ּוָמִצינּו ַּבּזַֹהר . 'ַנֲעָרה'ְו' ַנַער'ְוהּוא ְּבסֹוד 

 ֶׁשִעַּקר ַהִּזּוּוג ַמְתִחיל ,)לז' בראשית ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. 'ַלְיָלה'ְו' ַנֲעָרה'ַהִּזּוּוג ִנְקֵראת 

 ְּדַהְׁשָּפַעת ,י"ֵחִצבֹות ָראֵׁשי ֵּת, "ֶסדֶחִּדיק ַצֶהְלֵמִני ֶי ")ה, תהלים קמא(ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשָאַמר ָּדִוד . ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה

 )ו, תהלים כ( ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ָּדִוד ,ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךָּדִוד ַהֶּמֶלְוֵכן . ַהַּצִּדיק ְיסֹוד ְלָדִוד ִהיא ַרק ֵחִצי

  .ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא , "ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָךה "ְיַמֵּלא ֲהָוָי"

ָמִצינּו 

ְוֵכן 



ּוְבֵפרּוׁש . 'ּוְלַאַחר ֲחצֹות ָצִריְך ָלקּום ַלֲעבֹוַדת ה, ֶׁשְּזַמן ַהֵּׁשָנה הּוא ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה .)ויגש רז(ַּבּזַֹהר 

ָׁשם ַמְקֶׁשה ְּדִלְכאֹוָרה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָהפּוְך ֵּכיָון ֶׁשַעד ֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ִּדין ' ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש'ַה

ַחְׁשַמל 'ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ְּדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמִרים . ְולֹא ִליׁשֹון' יּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ יֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת הָה, ְּבסֹוד ֵלָאה

, ֶות ֵּכיָון ֶׁשֵּׁשָנה ְמַקֶּׁשֶרת ֶאת ָהָאָדם ְלַצד ָהַרע ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָמָרע ֵמַהֵהֶפְך ֶזה ֵערֶׁש' ָהִאּסּור ִלְמנֹות'ְו' ֵׁשָנה

ְוֵכיָון ֶׁשַעד ֲחצֹות הּוא ְזָמן ֶׁשל ְׁשִליַטת ָהַרע ָעִדיף ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ָהַרע , ְּדֵׁשָנה ִהיא ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְּבִמיָתה

ת ַהְּזָמן ִלְלמֹד ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְלַאַחר ֲחצֹות ְּכֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ׁשֹוֶלֶטת ָצִריְך ְלַנֵּצל ֶא. ִּבְזַמן ֶזה ֶׁשהּוא ִמֵּמיָלא ׁשֹוֵלט

ַוֲעֵיפּות ֶׁשָהְיָתה ֲעֵיָפה ֵלאּות  ִהיא ִמְּלׁשֹון ֵּלָאה ֶׁש)טז, ויצא כט' שכל טוב'(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ּתֹוָרה ְולֹא ִליׁשֹון

ִהיא ְּבסֹוד ָהֲעֵיפּות ְוַהֵּׁשָנה ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְזַמן ֶזה ֶׁשל ַעד ֲחצֹות הּוא ְּבסֹוד ֵלָאה ֶׁש. ֵמַהֶּבִכי ַעל ֵעָׂשו

  .ַהִּמְתַקְּׁשִרים ִעם ַצד ָהַרע ְּכִדְלֵעיל

רות (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִהְתִחיל ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ַהִּזּוּוג ֶׁשל ּבַֹעז ִעם רּות

ְּדבַֹעז ָהָיה , "ה ַוֶּיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ׁשֶֹכֶבת ַמְרְּגלָֹתיוַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָל" )ח, ג

ְוַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ִהיא ֵמאֹותֹו ֲחִצי ', ַחְׁשַמל לּוָלב'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשִהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות, ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

ְוֵכן ִמַּדת ַהְּגבּוָרה , ַהֲחָרָדה ֶׁשּבַֹעז ָחַרד ְמַרֶּמֶזת ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ְוַגם ָּכאן. ֶאת ַהֶחֶסדְגבּוָרה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע 

ּבַֹעז ִּבְדיֹוְקָנא  .)רות קד( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש .'עֹז' ְּדִמַּדת ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת ',ַעז'ּבְֹמֻרֶּמֶזת ִּבְׁשמֹו ֶׁשל 

ֶׁשָהָיה , רֹוִאים ֶׁשּבַֹעז; ְוִאְתַּתַּקף ַעל ִיְצֵרּה ְוִאְתְקִרי ִּגּבֹור ַחִיל, ָנַטר ְּבִרית, ִּגּבֹור, ַצִּדיק, ִעָּלָאה

ָׂשא ּוְבכַֹח ֶזה הּוא ָנ, ִּגּבֹורְוִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶזה , ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְּכֵדי ִלְכּבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד

ֲאָלִפים ' ְוֵכן ְיהּוָדה ָיַרד ְלִחיָרה ָלֵׂשאת ִאָּׁשה ּוְלהֹוִליד ֶאת ַהַּמְלכּות ִּבְׁשַנת ב. ֶאת רּות ְלהֹוִליד ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך

  .ְּגבּוָרה ְּכִמְנַין ו"רי

, ְלצֶֹרְך ֲהָבַאת ִנְׁשַמת ָּדִוד ָלעֹוָלם, ת לֹוטְּכֵדי ְלַהִּציל ֶא, ַּבְּמָלִכיםַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְלַחם 

ֲאִביֶהם ָּפַעל :  הּואְךָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו', ְוכּו" ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה" )ג, ר מג"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

 ,"ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה "ָּכתּובֵכן ְוָל. ַאף ֲאִני ּפֹוֵעל ִעם ָּבָניו ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ִעִּמי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

' ִמְדַרׁש ָאבֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ִהְתַחֵּלק ִלְׁשַנִים ְלצֶֹרְך ְּפֻעָּלה זֹו,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,ַלְיָלהְּד

ֶמַלח ְמַסֵּמל ְוֵכן , ִהְתַחְּדׁשּות ֵאֶצל לֹוט ִּבְזַמן ֶזהְורֹוִאים , ֶׁשַהְּנִציב ֶמַלח ֶׁשל ֵאֶׁשת לֹוט ִמְתַחֵּדׁש ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 ֶנְהְּפָכה ֵאֶׁשת לֹוט ַּבַּמֲאָמר ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְּדָלֵכן[ .'ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמַאְמֵרי , ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,  ּוֶמַלחֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ת ֵּבית ָּדִוד ָלעֹוָלםְּדֶזה ָהָיה ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַמְלכּוִלְנִציב ֶמַלח 

  ]."ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדִויד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם לֹו ּוְלָבָניו ְּבִרית ֶמַלח' ה" )ה, ב יג"דהי(

ֶנֱאַסר ְּבזַֹהר ָּפָרַׁשת , ְּבִעְנַין ַהִּזּוּוג ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה )לז' בראשית ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְּב

ֶׁשהּוא ִזּוּוג ַהַּתְחּתֹון ִמָּכל , ִּכי ָאז הּוא ִזּוּוג ַיֲעקֹב ְוֵלָאה, ַמה ֶּׁשָּיַדְעָּת: ְוַהַּטַעם, ֱאמֹר

ִּבְבִחיַנת ָרֵחל ,  הּוא ִיְׂשָרֵאל ְוֵלָאהְך ֵמֲחצֹות ְוֵאיָלְךַא, ֶׁשָאז ִּתְגּבֶֹרת ַהִּדיִנין, ְוֶזהּו ַהַּטַעם, ַהִּזּוּוִגים

 ַּתְלִמיד ָחָכם ֵאין לֹו ְרׁשּות ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת ַאַחר ְךַא. 'ֶׁשהּוא ְּכִׁשיעּור קֹוַמת ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ְוכּו

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי .ַאַחר ֲחצֹותָהָאְמָנם ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדם ֲחצֹות הּוא ְּכמֹו ֵליל חֹל  ',ֲחצֹות ְוכּו

ֶזה ַהְּזָמן , ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֵמַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה, ֵּכיָון ֶׁשְּלַאַחר ֲחצֹות ַמְתִחיל ַהִּזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָרֵחל, ְדָבֵרינּו

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ְוֵכן 

מּוָבא 



ְּכָבר ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ֵיׁש ֶאת אֹותֹו ִזּוּוג ֶׁשֵּיׁש ְּבחֹל ,  ַׁשָּבתּוְבֵליל; ְלָכל ָאָדם ְלִהְזַּדֵּוג ּוְלַהְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּות ֶׁשּלֹו

' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב, ֶאָּלא ָרֵחל ַמָּמׁש, ּוַבֲחצֹות ֵליל ַׁשָּבת ֶזה לֹא ַרק ְּבִחיַנת ָרֵחל, ְלַאַחר ֲחצֹות

  .ּטֹוב ְּביֹוֵתר ְלִזּוּוג ָלֵכן ֶזה ַהְּזָמן ַה,)יד' ב ע"שבת ח(ל "ְלָהֲאִריַז

ֶׁשָרֵחל ַעְצָמּה ֵאיָנּה זֹוָכה ,  ֶׁשֵּסֶדר ֶזה הּוא ַרק ִּבְזַמן ַהָּגלּות,)שנא' א ע"הלילה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ַהְיינּו , ֶּׁשַפע יֹוֵרד ֶּדֶרְך ֵלָאה ִּבְבִחיַנת ָרֵחלְוַה, ּוְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְלִזּוּוג ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע

ֶׁשִּיְהֶיה יֹום ֶׁשֻּכּלֹו , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא; ְּכִפי ֶׁשְּמָבֵאר ָׁשם, ֶׁשֵּלָאה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְּבתֹוְך ַהֵּכִלים ֶׁשל ָרֵחל

ְּדַהִּזּוּוג , ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף. ְּכמֹו ֶׁשִּמְזַּדֶּוֶגת ַהּיֹום ְּבַׁשָּבת ְועֹוד יֹוֵתר ִמֶּזה, ׁשּוב ַּתֲחזֹר ָרֵחל ְּבַעְצָמּה ְלִהְזַּדֵּוג, ַׁשָּבת

ְּבאֶֹפן , ֶׁשל ָרֵחל ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות הּוא ֶּדֶרְך ֵלָאה ְמַרֵּמז ֶׁשַּגם ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ָרֵחל יֹוֵרד ִּבְזַמן ַהָּגלּות

ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו , ֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה יֹוֶרֶדת ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן,  ֵיׁש ֵאיזֹו ֲאִחיָזה ָּבֶזהֶׁשַּלִחיצֹוִנים

  .ֶׁשָּכל ַהֶּׁשַפע ִּבְזַמן ַהָּגלּות עֹוֵבר ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים', ַמְלכּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא'ְּבַמֲאַמר 

בראשית (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַעְצמֹו ִזֵּוג לֹו ֶאת ַחָּוה, ג ְוַהִּנּׂשּוִאין ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹוןַהִּזּוּו

' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב,  ַנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ַהֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה,"ֱאלִֹקים ֶאת ַהֵּצָלע' ַוִּיֶבן ה" )כב, ב

ֶׁשֶּזה ַהֶחֶסד ,  ֶׁשְּפֻעָּלה זֹו ֶנֶעְׂשָתה ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהֶחֶסד ֶׁשְּבִאָּמא ִעָּלָאה,)ריז' ב ע"ראש השנה ח(ל "ָהֲאִריַזְל

  .ְּדִאָּמא ִהיא ְּגבּוָרה, ֶׁשַּבְּגבּוָרה

ֹות ַלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה ֵאין ָראּוי לֹוַמר ַּדע ִּכי ַּבֲחצ )שלט' א ע"הלילה ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ִּכי ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָאז ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּבִכָּיה ', ְוכּוג ִמּדֹות "ְּכָלל ׁשּום ְסִליחֹות ְולֹא ְלַהְזִּכיר י

ג "ֶׁשֲאִמיַרת י', ַחְׁשַמל ִמיָלה 'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר,  ִנְרֶאה ְלהֹוִסיף עֹוד ַטַעם.ְלַמְעָלה ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

 ְוֵכיָון ,הּוא ַהֶּזַרעְּבִגיַמְטִרָּיא ַוַּיֲעבֹר ֶׁש, ל"ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ָׁשם ֵמָהֲאִריַז, ִמּדֹות ּפֹוֶעֶלת ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות

ֶׁשִּתְהֶיה ּבֹו ֲאִחיָזה , ג ִמּדֹות ְוִלְגרֹם ִזּוּוג"ר יֵאין ָראּוי לֹוַמ, ֶׁשּקֶֹדם ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ֶזה ֲעַדִין לֹא ְזָמן ֶׁשל ִזּוּוג

 ֶׁשַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ָצִריְך ִליׁשֹן ,)שלד' ש שעל המיטה ע"ק(ל "ְלָהֲאִריַז' ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ַעֵּין ִּב. ֲחָזָקה ַלִחיצֹוִנים

  .ַבֲחִצי ַהֵּׁשִני ַמְתִחיִלים ְלַהִּגיַע ַהֲחָסִדיםְּד, ּוַבֲחִצי ַהֵּׁשִני ַעל ַצד ָיִמין, ַעל ַצד ְׂשמֹאל

 ֶׁשָהיּו ַמִים ּבֹו ֶׁשָהיּו ִמְׁשָקל ֶּדֶרְך 'ה ַלֲעבֹוַדת ַהַּלְיָלה ַּבֲחצֹות ִמְתעֹוְרִרים ֶׁשָהיּו :)צב לך לך( ַּבּזַֹהר

 ַמְרִעיׁש ָהָיה ְוַהִּמְׁשָקל ,ְלַגְמֵרי רֹוְקִניםִמְת ַהַּמִים ָהיּו ַּבֲחצֹות ּוְבִדּיּוק ִטָּפה ִטָּפה ְמַטְפְטִפים

 ּוַמְכִריַע ֶׁשּׁשֹוֵקל ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁשִּמְׁשָקל :)ל בראשית( ַּבּזַֹהר ּוָמִצינּו .'ה ַלֲעבֹוַדת אֹוָתם ְלָהִעיר

 ֶׁשהּוא ָהֶאְמַצע ְּבַעּמּוד ִהיא ַהַּלְיָלה ֲחצֹות קּותֶׁשִהְתַחְּל ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ְוַהְּגבּורֹות ַהֲחָסִדים ֵּבין

 ִהיא ַהַּלְיָלה ֶׁשל ָהֶאְמָצִעית ֶׁשַהִּמְׁשָמָרה )'מדבש מתוק' פירוש עם :רלא ויחי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ִמְׁשָקל ִּבְבִחיַנת

 ְּבסֹוד ֵהן ֲחצֹות ֶׁשַאַחר ָׁשעֹות 'ְוַהב ,ַּבִּתְפֶאֶרתֶׁש ַהִּדין ֵהן ֲחצֹות ֶׁשּקֹוֶדם ָׁשעֹות 'ְוַהב ,ִּתְפֶאֶרת ְּבסֹוד

 ְוֵכן .ִלְׁשַנִים ָהֶאְמַצע ְלַעּמּוד ַהַּׁשֶּיֶכת ַהִּתְפֶאֶרת ֶאת ְמַחֵּלק ַלְיָלה ֶׁשֲחצֹות ְורֹוִאים ,ֶׁשַּבִּתְפֶאֶרת ַהֶחֶסד

 ְזֵעיר ְּדַפְרצּוף ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ,ַלְיָלה ֲחצֹות ְּבֵׁשם ִנְקָרא הּוא ָּברּוְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש :)לך לך צב( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 ִּבְזַמן ַהְׁשָּפעֹוָתיו ּוַמְׁשִּפיַע ְלֶחֶסד ֶנֱהָפְך ,הּוא ְּבִריְך קּוְדָׁשא ְוִנְקָרא ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ַאְנִּפין

 ֶׁשֲחצֹות )שלח 'ע המטה שעל ש"ק( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַחִּיים ֵעץ ְפִרי'ִּב אמּוָב ְוֵכן .ּוַמהּותֹו ְׁשמֹו ֶזה ּוִמֵּמיָלא ,ֶזה

  .ַהַּתְחּתֹון ַּבֲחִצי ֶזה ִּבְזַמן ֶׁשַּמְתִחיל ַהִזּוּוג ִּבְגַלל ֲחצֹות ִנְקָרא ַהַּלְיָלה

ַעֵּין 

ְוֵכן 

מּוָבא 

 ָמִצינּו



 ֵּבַאְרנּו .ַיַחץ ְלִמְנַהג ְלֶאְסֵּתר ָלֵתת הָרָצ ֶׁשֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר :)קנח תרומה( ַּבּזַֹהר

 ּוְנָבֵאר ,ָהָעם ְלָכל ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוַמֲעִביָרה ֵמַהְיסֹוד ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַהַּמְלכּות ',ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ְּדִהיא ,ְּגבּוָרה ִּבְבִחיַנת ִהיא ,ֶׁשַּבֶחֶסד ַהְּגבּוָרה ְוֶאת ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ֶאת ַרק ֵמַהְיסֹוד ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשֵּכיָון

 ַעל ַהְמַרֵּמז ,ֶאְסֵּתר ִּבְמִגַּלת 'ַהֶּמֶלְך'ֶׁש ,ַהּזַֹהר ִּדְבֵרי ֶאת ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָלּה ַמְפִריָׁשה ֶּׁשַהְּגבּוָרה ַמה ֶאת ַרק ְמַקֶּבֶלת

 ְּדַהְּגבּוָרה ,ַהְּגבּוָרה ַהְׁשָּפַעת ָּכל ֶאת ַהְיינּו ,ַהַּמְלכּות ָּכל ֶאת ְלַקֵּבל ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי רְלֶאְסֵּת ָרַמז ,הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש

 ְוַכד :)קלד תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַרק ְלַקֵּבל ְיכֹוָלה ִהיא ָלֵכן ,ְּכִדְלֵעיל ,ֲחִצי ַלֲחִצי ׁשֹוֶבֶרת

 רֹוִאים ,"ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ְךַּבָּקָׁשֵת ּוַמה" :ְלֶאְסֵּתר ַּבּה ִאְּתַמר ּוְׂשָמאָלא ְּבַיִּמיָנא ְלַגתִאְתַּפ

ֹא ְולֹ, "ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות" :)מגילה טו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ּוְגבּוָרה ֶחֶסד ֶׁשל ַהֲחֻלָּקה ַעל ְמַרֵּמז ַהַּמְלכּות ֶׁשֲחִצי

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון . ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוַמאי הּוא. ְולֹא ָּדָבר ֶׁשחֹוֵצץ ַּבַּמְלכּות, ָּכל ַהַּמְלכּות

ָרַמז ַהֶּמֶלְך , ָרֵחל ְוֵלָאה ִיְהיּו ַּפְרצּוף ֶאָחד ִויַקְּבלּו ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע, ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא

 ִּבְׁשֵני ְמֻרָּמז ֵחִצי ְוֵכן. ְולֹא ָׁשֵלם ְּכמֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ֶׁשַעְכָׁשיו ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַרק ֵחִצי

 ,ו שם( ְוֵכן ,אֹוִתּיֹות ָׁשלׁש ְּבִדּלּוג ,"יםַלְּיהּוִד ֲעמֹדַי ָלהָּצְוַה חֶרַו" )יד ,ד אסתר( ּפּוִרים ַהָּצַלת ַעל ַהְמַדְּבִרים ְּכתּוִבים

 ְוָלֵכן ,ָרֵחל ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֲחִצי ֶּדֶרְך ָהְיָתה ּפּוִרים ְּדַהָּצַלת ,אֹוִתּיֹות ְׁשֵּתי ְּבִדּלּוג ,"ָקרֹויִּב ץֵפָח ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִאיׁש" )ז

 ַהֶחֶסד ֶאת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַהַּמְלכּות ַלֲחִצי ַׁשֶּיֶכת ְּדָרֵחל ,ָרֵחל ֶׁשל יָהָּבֶנ ֶׁשֵהם ,ְוֶאְסֵּתר ִמָּמְרְּדַכי ָּבָאה זֹו ַהָּצָלה

  .ֶׁשַּבְגבּוָרה

 ַּבֲחִצי ָהָיה ְוֶזה ,"ְךַהֶּמֶל ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַּבַּלְיָלה" )א ,ו אסתר( ְּבָפסּוק ִהְתִחיָלה ּפּוִרים ְיׁשּוַעת

 ַהַּלְיָלה ֶׁשֵּמֲחצֹות ֵּבַאְרנּו ּו.'ֶּפַסח ֶׁשל ַהָּגָדה'ַּב ַהּמּוָבא 'ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוְיִהי' ּיּוטְּבִפ ַּכּמּוָבא ,ַהַּלְיָלה

 ְלֶעֶבד ֶחְציֹו ָמַכר ֶׁשָהָמן )אסתר 'המדרשים אוצר'( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֶׁשַּבְּגבּוָרה ַהֶחֶסד ַהְׁשָּפַעת ַמְתִחיָלה

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו ְוֵכן .ֵּביֵניֶהם ַהִּקְנָאה ִהְתִחיָלה ַהֶּזה ּוֵמַהַּמֲעֶׂשה ,ֶלֶחם ִּכְּכרֹות ְׁשֵּתי בּורַּבֲע ְלָמְרֳּדַכי

 ִלְׁשֵני ֶׁשַהֲחֻלָּקה ּוְנָבֵאר ,ָמְרֳּדַכי ֶׁשל ַהּסֹוד ֶׁשִהיא ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ָּבָאה ּפּוִרים ֶׁשְּיׁשּוַעת ',אֹות

 ַוֲאַחְׁשֵורֹוׁש ,ֲעָטָרה ְּבצּוַרת הּוא ֶׁשָהעֹוָלם )ז ,א ר"אסת( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ֶׁשַּבְיסֹוד ָּבֲעָטָרה ַנֲעֵׂשית ֲחָצִאים

ִּכי " )ג, אסתר ט(תּוב ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְמֻרֶּמֶזת ִּביׁשּוַעת ּפּוִרים ַּבָּכ ְוֵכן .ֲעָטָרה ֲחִצי ְּבסֹוד עֹוָלם ֲחִצי ַעל ָמַלְך

ה ָנֹוּבֶׁש הָרבּוְּגת ַהַּדה מִּמָיים ָהִרּוּפר ַהאֹוֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . "ָנַפל ַּפַחד ָמְרְּדַכי ֲעֵליֶהם

 ֵמָאה ְׁשמֹוִניםה ָתְי ָהׁשרֹוֵוְׁשַחת ֲאַּדֻען ְסֵכְו". קָחְצת ִי ֶאִהָּגֵמל"ב תּוָּכן ַהֹוׁשְּליא ִמ ִה'ְמִגָּלה'ּו. תכּוְלַּמת ַהֶא

  .הָרבּוְּגת ַהַּדִמ ְלְךָּיַׁש, םה ָׁשָיָה ֶׁשַּיִיןן ַהַיְנן ִעֵכְו. קָחְצי ִיֵּיי ַחֵנן ְׁשַיְנִמְּכ, םיֹו

 ְּבסֹוד הּוא ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָבֵרינּוִלְד ּוְמבָֹאר ,ֵלָאה ָרֵחל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּמְרֳּדַכיֶׁש 'ַמְחֶּבֶרת ַהקֶֹדׁש' ְּבֵסֶפר מּוָבא

 הּואְו ַהְּנִסיָרה ְזַמןל ִּבֵעֹוּפ י ֶׁשָּמְרֳּדַכיל ִּפף ַעַאְו .ְלֵלָאה ָרֵחל ֵּבין ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת

ד חּו ִיׁשם ֵיי ָׁש ִּכ,עַפֶּׁשל ַהת ָּכים ֶאִלְּבַקְּמֶׁש ָלבֹא ֶלָעִתיד ִּבְבִחיַנתה ין ֶזֵא, ַאַחת ִלְנֵקָבה הָאֵלל ְוֵחת ָרֶא ְמַאֵחד

ד ָחף ֶאצּוְרן ַּפה ֵהיָרִסְּנַבּו. דָחף ֶאצּוְרַפ ְליּוְהִּנ ֶׁשהָאֵלל ְוֵחָרת אֹוָצְמה ִנָבֵקְּנד ַהַצְבּו, הָמֹוּקל ַהל ָּכ ַעיּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"קב

ן ִיַדם ֲעָּׁשֶׁש, ץַחת ַיַוְצִמ ְּבמֹו ְּכְךּוּתיא ִחה ִהיָרִסְּנֶׁש' ַמְחֶּבֶרת ַהּקֶֹדׁש'ֵׁשם ֵסֶפר ְּבן ָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְּכ, ןָיְנִּב ַהְךֶרצֹק ְלַר

 ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָהָיה ִמַּצד ָאִביו ִמֵּׁשֶבט )ח"פורים תרמ(' ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְוֵכן מּוָבא ַּב. יםִאָצי ֲחֵנְׁש, הָאֵלְלל ּוֵחָרד ְלַרְפע ִנַפֶּׁשַה

 יֹוֵצא ֶׁשהּוא ְמַאֵחד ְּבתֹוכֹו ַּגם ֶאת ִּבְנָיִמין ֶׁשָּבא ,"ִאיׁש ְיהּוִדי" ּוִמַּצד ִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ,"ִאיׁש ְיִמיִני", יןִּבְנָיִמ

  ָמִצינּו

 ְוֵכן

 ְוֵכן



ת ַנְׁשי ִּבִּתְׁשת ַויַגִרֲהֵמ, יםִנ ָׁשֶעֶׂשרל ה ֶׁשָפקּו ְּתְךֶׁשֶמ ְּבׁשֵחַרְתים ִהִרּוס ּפן ֵנֵכְו. ְוַגם ֶאת ְיהּוָדה ֶׁשָּבא ִמֵּלָאה, ֵמָרֵחל

 ׁשר ֵיֵּתְסת ֶאַּלִגְמן ִּבֵכְו .תכּוְלַּמת ַהל ֶאֵּמַס ְמֶעֶׂשרר ַּפְסִמּו, ו"ים תִפָלֲא' ת גַנְׁשים ִּבִרּוס ּפד ֵנַע, ו"ים שצִפָלֲא' ג

  . ְלָׁשאּול ַהֶּמֶלְךיֲעִׂשיִרְוֵכן מּוָבא ְּבַתְרּגּום ֵׁשִני ֶׁשָּמְרֳּדַכי ָהָיה ּדֹור . יםִקָר ְּפהָרָׂשֲע

ַׁשַער 'ְוֵכן מּוָבא ְּב. הּוא ֵחִציְּפַרס ֶׁשֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה , .)בכורות נח(ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָהָיה ֶמֶלְך ָּפַרס

ְוָלֵכן ִהיא ִנְקֵראת , ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָאה ֶׁשָּפַרס ּוָמַדי ֵהם ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַהֲחָצִאים )לט' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַמַאְמֵרי רז

 ִהיא ִמְּלׁשֹון ָמַדיּו, ִמְסָּפר ִהיא ִמְּלׁשֹון ָּפַרס ֶׁש)ה ושמע"ד ('ֵסֶפר ַהְּפִליָאה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ָּפַרס ַעל ֵׁשם ֲחֻּלָקה זֹו

  .ַהְמַרְּמִזים ַעל ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשּקֹוֶצֶבת ָּכל ָּדָבר, ְמִדיָדה

, אסתר א(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְמִדיָנהִנְקֵראת ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְּבֵׁשם , ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות, ָהָאֶרץְּדָלֵכן 

ְוִכְמַעט לֹא ָמִצינּו . "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה" )יב, ג(ְוֵכן ָׁשם , "ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה" )א

, ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ְּגבּוָרה, ִּדיןִהיא ִמְּלׁשֹון ְמִדיָנה ִּד, ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ְּבָכל ַהּתֹוָרה, ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ֶאֶרץ 'ְלׁשֹון

' ֶאֶרץ'ְּדֵכיָון ֶׁש, ָעהֶׁשָּפֲעלּו ֶאת ַהְיׁשּו, ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוַהְּגבּוָרה, ֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא ְמִדיָנה ְוֵכן 

  . ַהְּמִגָּלה ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהַּמְלכּות ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ִהיא ִּבְבִחיַנת ְמִדיָנה ָוֵחִצי, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות

 ֵׁשם ּכֹוֵלל ֶׁשל ִהיא' ֶאֶרץ'ֶׁש, א ָרָצה לֹוַמר ַעל ִּפי ְּפָׁשט"ַאְבָרָהם מֶׁשה ְּגרֹוְסַמן שליט' ג ר"ָחִמי ָהרה

 )ח, ר א"אסת( ַּבִּמְדָרׁשְוֵכן ָמִצינּו . ִהיא ֵׁשם ֶׁשל ֶאֶרץ ֶׁשִהיא ֵחֶלק ִמַּמְלכּות' ְמִדיָנה'ּו, ַמְלכּות ְׁשֵלָמה

ְּדָכל ֶאֶרץ ', נֹותְמִדי'ֶנֱאַמר , ֶׁשָהָיה מֹוֵׁשל ַּבִּכָּפה ַעל ַהְרֵּבה ֲאָרצֹות, ָלֵכן ֵאֶצל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. ֶׁשְּמִדיָנה זֹו ִעיר

. ָלֵכן ָקְראּו ָלּה ְמִדיָנה, ֱהיֹות ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ַמְלכּות ְׁשֵלָמה, ֶׁשָהְיָתה ַּתַחת ַמְלכּותֹו ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ָלּה ֶאֶרץ

ְוַגם ַהֵחִצי ֶׁשִּנְׁשָאר , יםִהיא ֵׁשם ּכֹוֵלל ֶׁשל ְׁשֵני ַהֲחָצִא' ֶאֶרץ'ְּד, ְוִסְּיַעִני ָחָכם ֶאָחד ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן , ַהִּנְקָרא ֶאֶרץ ַהַחִּיים, ְּדֵלָאה ַׁשֶּיֶכת ְלעֹוַלם ַהִּביָנה, ִנְקָרא ֶאֶרץ, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵלָאה, ְלַמְעָלה

ְּדִהיא ִמְּלׁשֹון ִּדין ֶׁשְּמַצְמֵצם , יִּבְבִחיַנת ֵחִצ, ִּדְמִדיָנה ִהיא ֵחֶלק ִמַּמְלכּות, ְמִדיָנה ְמַסֶּמֶלת ַרק ֲחִצי ֶאָחד

  .ַהֶּׁשַפע

ֶּכֶסף ָהָאמּור ַּבּתֹוָרה ֶּכֶסף צּוִרי ְוֶׁשל ִּדְבֵריֶהם  ָּכל .)קידושין יא(ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמָרא 

ִפי ֲאִמּתּותֹו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאת ְׁשֵני ַהֲחָצִאים  ְּדֶכֶסף ָהָאמּור ַּבּתֹוָרה ְמַרֵּמז ַעל ַהֶּכֶסף ְּכ.ֶּכֶסף ְמִדיָנה

עֹוַלם 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , צּור ְלַרֵּמז ַעל ַׁשְּיכּותֹו ַלֲחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהִּביָנה ֶׁשִּנְקֵראת צּוִריָלֵכן הּוא ִנְקָרא 

 ְׁשִמיִניִּדְסִפיַרת ַהִּביָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת , י ָׁשם"ּמּוָבא ְּבַרִּׁש ִמֶּכֶסף ְמִדיָנה ַּכְׁשמֹוָנהְוָלֵכן הּוא ִּפי , 'ַהְּׁשִמיִני

ְמִדיָנה ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶּכֶסף ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם ַׁשָּיְך ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת . ָׁשםִּכְדֵבַאְרנּו ַּבַּמֲאַמר , ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע

  .] ְּכִדְלֵעילֵחִציְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶׁשֵּנס ַׁשָּיְך ' ַחְׁשַמל אֹות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּדָלֵכן ְיׁשּוַעת ּפּוִרים ָהְיָתה ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע ְולֹא ְּבֶדֶרְך ֵנס

ם ָּבָאה ֵמֲחִצי ְוֵכיָון ֶׁשְּיׁשּוַעת ּפּוִרי. ּוְבָכל ֵנס ַּכְבָיכֹול רֹוִאים ֶאת ַהְיסֹוד, ַלְיסֹוד ֶׁשִּנְמָצא ֵמַעל ַהֶּטַבע

  .ָלֵכן ַהְיׁשּוָעה ָּבָאה ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ַהַּמְלכּות ַהִּנְמָצא ְלַמָּטה ְּבתֹוְך ַהֶּטַבע

 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְיהּוִדים ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם )ב"פורים תשמ(' תֹוַרת ְמַנֵחם'מּוָבא ְּב

ְּכִפי , ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'ְולֹא ָמִצינּו ְלׁשֹון . ְועֹוד" ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה" )טז, חאסתר (

ֵׁשֶבט ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשְּיׁשּוַעת ּפּוִרים ָּבָאה ֵמֲחִצי ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ְל. ֶׁשָּמִצינּו ְּבָכל ַהּתֹוָרה

ְוֵכן 

ֶאה ִנְר

ּומֹוִרי 

ַּבַּמֲאָמר [

ִנְרֶאה 

ְוֵכן 



ִּבְמִגַּלת ' ִיְׂשָרֵאל'ל ְּדָלֵכן לֹא ֻמְזֶּכֶרת ְּכָלל ַהִּמָּלה "ִפיֶׁשל ַאְיֶזְנָּבאְך זצוק' צ ר"ר הרה"ְוהֹוִסיף מו. ְיהּוָדה

 ֶׁשְּזֵעיר ַאְנִּפין )שכט' ב ע"פורים ח(ל "ְלַהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּומּוָבא ְּב. ְמַסֵּמל ֶאת ְזֵעיר ַאְנִּפין' ִיְׂשָרֵאל'ְּד, ֶאְסֵּתר

. ִהִּפיל ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּכֶׁשָּבָנה ֶאת ַחָּוה' ָהָיה ַּכְבָיכֹול ָיֵׁשן ְּבָכל ְּתקּוַפת ּפּוִרים ִּבְבִחיַנת ַהַּתְרֵּדָמה ֶׁשה

ַכי ְוֶאְסֵּתר ָהָיה ָהאֹור ֶׁשל ְּבִנַּית ַחָּוה ְוָהאֹור ֶׁשל ָמְרֳּד. ַּכְבָיכֹול ֵאינֹו ַקָּים ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר' ִיְׂשָרֵאל'ּוִמֵּמיָלא 

ּוְמבָֹאר . ל ָׁשם"ֶׁשהּוא אֹור ַהָּבא ֵמֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא ָיָׁשר ְלָרֵחל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ָּבֲאִריַז

ֹוד ְיהּוָדה אֹו ְּבסֹוד ָרֵחל ֶׁשִּקְּבלּו ָיָׁשר ֵמַאָּבא ִלְדָבֵרינּו ְּדָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים ָהָיה אֹור ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבס

  .ְוָלֵכן ָּכתּוב ְיהּוִדים ְולֹא ִיְׂשָרֵאל, ל ָׁשם"א ַּכּמּוָבא ָּבֲאִריַז"ֶׁשָּבַקע ֶאת ְיסֹוד ז

ְּדַיֲעקֹב ַׁשָּיְך ְלַפְרצּוף , ָרֵאל ְולֹא ׁשֹוַׁשַּנת ִיְׂשׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעקֹבֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָאַמר ַהַּפָּיט 

ְוָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים הּוא אֹור , 'ׁש"ְלִסּדּור ָהַרַּׁשֶּפַתח 'ַהַּמְלכּות ַהִּנְקָרא ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  . ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות,י"דנאְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם , טו ַעד יאְוֵכן ְמִגָּלה ִנְקֵראת ִמ. א"ַהַּמְלכּות ְולֹא אֹור ז

ּומּוָבא ְּבֵסֶפר . ה"אֹוִתּיֹות ֵׁשם הוי' ָּגֻלּיֹות ֵהן ְּכֶנֶגד ד' ֶׁשד) תצא רעב(ל "ְלָהֲאִריַז' ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְּב

ּוְכֶׁשַעם , ה" ֶׁשל ֵׁשם הויִראׁשֹוָנה' ֶׁשּיֹוֵצא ְלִפי ֶזה ֶׁשָּגלּות ָמַדי ִהיא ְּכֶנֶגד ָהאֹות ה' ְׁשִביֵלי ִּפְנָחס'

ְוָלֵכן ָּכתּוב ְלׁשֹון ְיהּוִדי ִּבְמִגַּלת , ה"ה ֶׁשל ֵׁשם הוי"ִיְׂשָרֵאל ִנְגַאל ִמָּמַדי ֵהם הֹוִציאּו ֵמַהָּגלּות ֶאת ָהאֹוִתּיֹות י

ה "ת ַעל ֲחִצי אֹוִתּיֹות ֵׁשם הוי ְמַרֶּמֶז"ֲחִצי ַהַּמְלכּות" ְוֵכן .ְיהּוִדי אֹוִתּיֹות י"ד ה"יֹוְלַרֵּמז ַעל ַה, ֶאְסֵּתר

, ה"ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיָצא ֵמַהָּגלּות ֶׁשְּכֶנֶגד ָהאֹוִתּיֹות י. ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם

ָׁשר ְלָרֵחל ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ה ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ֵהִאירּו ֶאת ַהֵחִצי ַהַּתְחּתֹון ָי"ְוָהאֹוִתּיֹות י

  .)שכט' ב ע"פורים ח(ל "ְלַהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ַּכּמּוָבא ְּב

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 ,הָלְעַמת ְללֹוֲעַּלת ִמֹוּלִפְּתת ַהים ֶאִבְּכַעְּמים ֶׁשִנָנ ֲעׁשֵיִּמְקָּדׁש ֻחְרַּבן ֵּבית ַהז ָאֵּמֶׁש ):ברכות לב(ַּבְּגָמָרא 

ם ר יֹוֵזֹוה ּגָיא ָהא לָֹבה ָרל ֶזַלְגִבּו, " ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלהְךַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָל" )מד, איכה ג( בתּוָּכ ֶׁשֹוְּכמ

 ָעָנן ְקִלַּפת, אתֵרְקת ִנאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְּקַה' גת ִמַחַאֶׁש )ד ,א(  ִּביֶחְזֵקאלָמִצינּון ֵכְו. ְמֻעָּנןם ַהיֹוה ְּבָּלִפְתית ּוִנֲעַּת

א הּוב ֶׁשָע ָהַח ּכֹׁשַלְחֶנ ְוׁשַּתֶׁש. ב ָעׁשַּתת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"שליט. ו. י' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְלּו .ָּגדֹול

י ֵרֲעַׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. ׁשָּדְקִּמית ַהן ֵּבַּבְרן ֻחַמְּזם ִמִיַמָּׁשַּב ֶׁשַלֲאִביֶהםל ֵאָרְׂשין ִיה ֵּביָצִחְּמת ַהם ֶאֵרֹוּגַה, ןָנָעֶה

ת יא ֶאִבָנְו. םָתלּוָג ְּבִיְׂשָרֵאלת ים ֶאִדְּבַעַׁשְמם ֶׁשָלעֹות ָהֹוּמי ֻאֵרָׂשה ְלָנָּוַּכ ַה,"ןָנָעה ֶבָתֹוּכַס" ֶׁש)ט' ב(' הָראֹו

, ַּכָּמה ְמַעְרְעִרים ְוַכָּמה ְמַקְטִריִגים עֹוְמִדים ֵאֶצל ְּתִפּלֹות ַהִּצּבּור, ָרֵאל ְּבחּוָצה ָלָאֶרץְּכֶׁשִּיְׂש: יוָרָבְּד

ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֲהֵרי ֵהם ִּבְרׁשּות ָׂשֵרי ָהֻאּמֹות , ָּכל ֶׁשֵּכן ֵאֶצל ְּתִפּלֹות ַהְיִחיִדים

ְוֵהם ַהִּנְקָרִאים ָעָנן . 'כּו ְוֶׁשֵאין ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, לֹות ְּתִפָּלָתםְוֵאין ֶּדֶרְך ַלֲע

 יםִעְבִּׁשֶׁש :)עו תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצן ָמֵכְו ". ָלְך ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלהןָנָעה ֶבָתֹוּכַס" ,ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר, ַהַּמְפִסיק

ים ִזָמְרם ִנֵהא ֶׁשֵציֹו. ׁשָחָנמ ְו"ם סֵהים ֶׁשִּנֻמי ְמֵנם ְׁשיֶהֵלֲעֵמ ׁשֵי יִּכ ,תֹוּמֻא םִיַּתְׁשּו יםִעְבִׁש דסֹוְּב םֵה תֹוּמֻא

  .ןָנָע ֶהב"ַעד סֹוְּב

ּוְלִפי 

מּוָבא 

 ָמִצינּו



 רַמֱא ֶׁשֶּנ, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָעִתיד ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַחֵּדׁשר ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמיִּבַר )'פרק נ(א "רי ְּדֵקְרִפְּב אָבמּו

 ּוְׁשָעָריו ֶׁשָּטְבָעה ָלָאֶרץ ֲעִתיִדין ַלֲעלֹות ," ֵּתָדעּוָהאֹולִהְנִני עֶֹשה ֲחָדָׁשה ַעָּתה ִתְצָמח ֲה"

ן ֵכְו. "ָׁשה ַעָּתהִהְנִני עֶֹשה ֲחָד"ה "תשע'הת ַנל ְׁשה ַעֶּזק ַהסּוָּפז ַּבֶמ ֶרׁשֵיְו. ּוְלִהְתַחֵּדׁש ָּכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו

   .ּהָּתִעְּבת ַּלֻאל ְּגת ַעֶזֶּמַר ְמ"הָּתַע"

ָאַמר ַרָּבה ָאַמר ַרִּבי ', וכו, "ַוָיׁשּובּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום" .) תענית כט(א ָרָמְּגַּב ינּוִצָמ

ֲאִני , ְכָיה ֶׁשל ִחָּנםַאֶּתם ְּבִכיֶתם ִּב, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. הְּבָאב ָהָי' יֹוָחָנן אֹוָתּה ַהַּלְיָלה ֵליל ט

ָלֶכם א ֶׁש"י שליטִניָמִלסּו' מ' ג ר"ר הרהֵאֵבּו. ' וכוָחַרב ַהַּבִית ָּבִראׁשֹוָנה. ֶאְקַּבע ָלֶכם ִּבְכָיה ַלּדֹורֹות

  .רֵת יֹואלֹת ְורֹוֹוּדה ַלָּיִכְּב ַהְךֵׁשָּמ ִּתה זֹוָנד ָׁשַעז ֶׁשֵּמַר ְל.ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּבְכָיה ַלּדֹורֹות

 ,"אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה" )ז ,יד זכריה( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט ליַאִריְטִו בקֲֹעַי 'ר ג"הרה םֵׁשְּב

 הָּמַחַה לֶׁש 207 רזֹוְחַמְּב יםִאָצְמִנ נּוָאְּד ,ב"תשע לַע זֵּמַרְמ "ראֹו" ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 ".ראֹו" הֶיְהִּיֶׁש ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֶעֶרב ְלֵעת" הֶיְהִּיֶׁשְּכ הֶּכְזִנ הֶז רזֹוְחַמְבּו .ראֹו ןַיְנִמְּכ םָלעֹוָה תיַאִרְּבִמ

 ז"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ראֹוְּכ"ן ֵכ ְו".ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ְּכאֹור ִיםִׁשְבָעַת ִיְהֶיה ַהַחָּמה ְואֹור" )כו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה םַּייֻקִו

ים ִנְּוַּכְתה ִמָנָּׁשף ַהים סֹוִרְמאֹוֶׁשְכּו. הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"ף תשעֹוּס ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְסִמ

י ִלֵאְנְבה ַיֶשמֹ' ג ר"ם הרהֵׁשְּב' ןֹוּיי ִצֵנְּב'ן ֹוּלַעי ְּביִתִאָרְו. הָּלֻאְּגַהה ְוָבּוׁשְּת ַהׁשֶדא חֹהּול ֶׁשלּו ֱאׁשֶדחְֹל

 תְלֵע" ןֵכ ְו".ָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹבֵאל ּוְלּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹו", הָּלֻאְגה ּוָבּוׁשל ְּתר ַעֵּבַדְמ ַהַּבָּפסּוקז ָּמֻר ְמללּוֱאֶׁש

 יץִבינֹוִּבַר לֵאיִלְמַּג 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ דַלנֹו ֹוּבֶׁש ,בָאְּב הָעְׁשִּת לַע זֵּמַרְמַה ב"ת ת"ס "בֶעֶר

 בתּוָּכַה ןֵכְו .בתּוָּת אהּו הָבּוׁשְּת לֶׁש םּוּגְרַּתַהְּד .יםִלָאְגִנ ּהָתכּוְזִּבֶׁש הָבּוׁשְּת לַע זֵּמַרְמ ב"תֶׁש ב"מב א"שליט

 א"שליט ןַמְרֶּביְלִז קָחְצִי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאֵליֶכם ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו" )ז ,ג מלאכי(

 ְיהָֹוה דַע ַׁשְבָּתְו ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ּכֹל ּוְמָצאּוָך ְלָך ַּבַּצר" )ל ,ד דברים( קסּוָּפַּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשעֶׁש

ְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹו ָהם ִע"ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים" )כב' ג' ירמי (בתּוָּכַה ןֵכְו". ְּבקֹלֹו ְוָׁשַמְעָּת ֱאלֶֹהיָך

ְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִעה ָבֲהַאה ֵמָבּוׁשְּתא ֶׁש"ר שליטצּו. ש. י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.ב"תשע'ה

   .ב"תשע'ה

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

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

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

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

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

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

 ,תַפְרָּצא ִמ" שליטאנֹוָיִצְרף ַמֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ַ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

   .ןנֹוָב ְלאןיַרִאם ִיַרְצִמא ָיְרּוסת " רל"ֵאָּמַסן ֵכְו. אלֵעָמְׁשִים ְודֹות ֱאֶמֶחְליא ִמִהֶׁש

 יִּתְעַמָׁש

ינּוִצָמ



י ֵקסּוְּפים ִמִאְצֹוּיים ֶׁשִזָמְרָהת ְואֹוָּיִרְטיַמִּגת ַהַלֲעת ַמ ֶאַחֵּבַׁשְמיב ּוִחְרה ַמָּלֻאְּגר ַהַמֲאת ַמַּלִחְתִּב

ד מְֹל ִלְךֶרֶּדאת ַהי זִֹּכ, תֶרֶח ַאְךֶרֶדא ְּבלֹז ְוֶמֶרא ְּבָקְום ַּדָתת אֹוֶרֶמה אֹוָרֹוּתַהים ֶׁשִרָב ְּדׁשֵּיֶׁש, הָרֹוּתַה

ל ָכְּכ.  זֹוְךֶרֶדים ְּבִדָמְל ִנּוּלים ֵאִנָיְני ִעִּכ, זֶמֶרק ְּבַר, הָרֹוּת ַּבׁשָרפֹ ְמּוּניֶנה ֵאיָדִתֲעה ָהָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִען ָּכֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנִע

י יֵכִלֲהם ַּתר ִעּוׁשם ָקָלעֹוה ָּבֶרֹוּקה ֶּׁשל ַמ ָּכיְךת ֵאאֹוְרַהְל, הָּלֻאְּגי ַהֵנְיְנל ִעה ַעָרֹוּתים ַּבִזָמד ְרעֹוד ְוים עֹוִּלַג ְמנּוָאֶׁש

ק קּוַבֲחֶׁש )תהילים ז( ׁשָרְדִּמ ַּביםִאן רֹוֵכְו. ּוּלים ֵאִנָיְנד ִעּוּמִלת ְּבֶמֱא ָהְךֶראת ֶּדזֹ] יםיִכִרֲאא ַּתָקְואו ַּדָלְו[, הָּלֻאְּגַה

ן ֵכְו. ץֵּקת ַהע ֶאַדֵין ְוָיּוּלִמת ְּב"יף ֵּב"ֶּלַאת ָהיו ֶאָלב ָעּתְֹכִי ְוַחח לּוַּקִּי ֶׁשה לֹוֶנעֹו' ה ַו,"יַתָמד ַע"' ת הל ֶאֵאֹוׁש

. זֶמֶרת ָהַרֹוד ּתאֹם ְמֵמרֹוְתִתא ְוֵּׂשָּנא ִּתבֹיד ָלִתָעֶּל ֶׁש,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוָּפל ַהא ַע"ָרְּגם ַהֵׁשא ְּבָבמּו

ת ַרֹוד ּתאֹא ְמֵּׂשַנְתִתם ְוֵמרֹוְתה ִּתָּלֻאְּגן ַהַמְזן ִּבֵכָל, זֶמֶרת ָהַרֹוּתא ִמה ָּבָּלֻאְּגן ַהַיְנל ִעָּכן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

 .הָמְכָחת ַלאֹוָרְּפְרת ַּפאֹוָּיִרְטיַמ ִּגּוּלֵא, "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא ":)תיקונים קכ(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. לֵאָרְׂשב ִיֶרֶקז ְּבֶמֶרָה

ת כֹומּו ְסז"ֶמֶרת ֹוּיִתן אֹוֵכְו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִג ְּב,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא"א ֶׁש"שליט' פ' מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 יַחִׁשָּמל ַהיו ֶׁשָתמֹון ְׁשַיְנִעא ְּבָּיִרְטיַמר ִּגֵמאֹוי ֶׁשִמְלַׁשירּוים ִּבִאן רֹוֵכְו. יַחִׁשָמא ָּיִרְטיַמִג ְּבֶׁשהּוא ׁש"ָנָחת ֹוּיִתאֹוְל

 ָאַמר ,ַאְייבּו ָאַמר ְמַנֵחם ְׁשמֹו' יּוָדן ְּבֵריּה ְּדר'  ר, ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ֶצַמח ְׁשמֹוַרִּבי .)ברכות יז(

ן ֵכְו .ָהֵדין ְּכחּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין הּוא ֶצַמח הּוא ְמַנֵחםֲאָבהּו ְולֹא ְּפִליִגי חּוְׁשְּבֵניּה ְּד' ֲחִניָנה ְּבֵריּה ְּדר

ת "ר, היָנִנֲח, ןֹוּנִי, הילִֹׁש, םֵחַנְמ :)סנהדרין צח(א ָרָמְּגת ַּבאֹוָבּוּמת ֶׁשמֹוֵׁש' דַהב ֶׁשלֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבמּו

  .ַח"יִׁשָמ

 ,אבָֹל בָּיַח יַחִׁשָמֶׁש ּהָּתִעְבִּד ץֵק בֵּׁשַחְמ הֶז רַמֲאַמֶׁש טָרְפִּבּו ,ו"ח יןִּצִק יֵבְּׁשַחְּמִמ תיֹוְהִל תֹוָרְטַמ יןֵא הֶז

 םֵגָּפִתְו אבָֹי אלֹ אָּמֶׁש יםִׁשְׁשחֹוֶׁש ,הָּניֶׁשִחֲאַּד ִקִּצין ְמַחְּׁשֵבי דֶגֶנ יאִה יןִּצִק יֵבְּׁשַחְמ דֶגֶנ הָנֲעַּטַהְו

 הוצאת ן"רמב בכתבי 'ד שער( ן"ַּבְמַרָל הָּלֻאְּגַה רַמֲאַמְּב ןֵּיַעְו .ּהָּתִעְבִּד ץֵקְל לָלְּכ תכֹוָּיַׁש אלֹ ּוּלֵאָה תנֹוֲעַּטַה לָּכ .הָנמּוֱאָה

 ןֵכְו .ץֵק םָׁש בֵּׁשַחְמּו ,יםִמָּיַה יתִרֲחַא ןַמְזִּכ רֹודֹוְל רָבְּכ סֵחַיְתִמּו ,יןִּצִק בֵּׁשַחְל רָּתֻמ יםִמָּיַה יתִרֲחַאְּבֶׁש )קוק הרב מוסד

 )יד ,ח דניאל( י"ִּׁשַר ןֹוׁשְל הֶזְו .ץֵּקַה תֶא ינּוִבָי םָּלֻכְו ,םָלעֹוָּב םַסְרֻפְי אהּו יִּתִמֲאָה ץֵּקַה לֶׁש ןָמְּזַה םֶדֹוּקֶׁש םָׁש אָבמּו

 ְוַהָּבא ,ְּבִמְדָרָׁשיו ָטָעה ִּכי נֹוַדע ַהּדֹוֵרׁש ֵקץ ּוַבֲעבּור ,ֵקץ ַאַחר ֵקץ ַמְלֵּכנּו ְלַהְבָטַחת נֹוִחיל ְוָאנּו

, םָתב אֹוֵּׁשַחְנש ּורְֹדִּני ֶׁשֵדְּכ יםִּצִק ירִּכְזַמ יאִבָּנַהֶׁש י"ִּׁשַר יֵרְבִּדִמ יםִארֹוְו .ַאֶחֶרת ֶּדֶרְך ְוִיְדרֹש ָיתּור ַאֲחָריו

. הָבּוׁשי ְּתֵמת ְיֶרֶׂשֲעת ַליחֹוִלְּסים ַּבִרְמן אֹוֵכְו. ׁשָדץ ָחב ֵקֵּׁשַחְנש ּורְֹדִנ, אבֹא ָי לֹיַחִׁשָּמַהן ְוָמְּזר ַהבֲֹעם ַיִאְו

. ָזח אֹור ַמְשִֹּכיל ְיכֶֹלת ַלְחּתֹר. חֹוֶכה ְוסֹוֶכה ְוָדָוה ְוחֹוֵזר ִלְפּתֹור.  ַאַחר ֶחְׁשּבֹון ַעְּמָך ִיְפּתֹרֶחְׁשּבֹון

 ֵעת ַעד ַהֵּסֶפר ַוֲחתֹם ַהְּדָבִרים ְסתֹם ָדִנֵּיאל ַאָּתהְו" )ד ,יב דניאל( בתּון ָּכֵכ ְו:ְזַמן קֹול ַהּתֹור ָמַתי ִלְפּתֹר

 רֵאָבְּמֶׁש יִפְכּו ."ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו" ץֵּקַה ןַמְזִּבֶׁש יםִארֹוְו ".ַהָּדַעת ְוִתְרֶּבה ַרִּבים ְיׁשְֹטטּו ֵקץ

 םִע "ַהְּדָבִרים ְסתֹם" ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ְזַמן ִרְמֵזי ְלָהִבין ּכֹל ֵעיֵני ֻיְפְקחּו ָאז ָהֵעת ְּבבֹא םָׁש 'דִוָּד תַדצּוְּמ'ַה

 ֵרעּוָתא ֵלית ,ִׁשְמעֹון ַרִּבי לֹון ָאַמר .)קיח וירא( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא יםִּלִּמַהְו תֹוּיִתאֹוָה

 ְזִמיִנין ְּדָעְלָמא ַרְבֵיי ֲאִפּלּו ,ְמִׁשיָחא ְליֹוֵמי ְקִריב ְיֵהא דְוַכ ,ְלָעְלָמא ָּכְך ָּכל ְּדִיְתַּגֵלי ְּבָדא ה"ְּדקב

 ינּוְיַה .ְלכָֹּלא ִאְתַּגְלָיא ִזְמָנא ּוְבַההּוא ,ְׁשָּבִניןּוְוח ִקִּצין ֵּביּה ּוְלִמְנָּדע ,ְּדָחְכָמָתא ְטִמיִרין ְלַאְׁשְּכָחא

ץ  ֵקְזַמן. בָאה ְּבָעְׁשִתת ְלינֹוִּקח ַהַסנֹא ְּבָבן מּוֵכְו. יםִּנַטים ְקִדָל ְיּוּלִפֲא, םָּל ֻּכתֹואֹו עּוְדַי ץֵּקַה ןַמְזִל ברֹוָּקֶׁש

  .עָּדַוְתִי ְוׁשָח יּוֹוּתִעי ְּבד ִּכַע, עַדא נֹולֹה ְוָעּוׁשם ְייֹוו ְלַקְי, עָּדַוְתי ִיַתת ָמאֹוָלְּפַה

 ן"ַּבְמַרָה

 רַמֲאַמ



 ,אָתלּוָּג ףסֹו אהּו לֵצְו םיֹו ,"בֶרָע יֵלְלִצ טּוָּנִי יִּכ םֹוּיַה הָנָפ יִּכ נּוָל יאֹו" .)ער ואתחנן( רַהּזַֹּב

 אָתלּוָגְּב אָדְו .)טז ויקרא( רַהּזַֹּב םַּג ינּוִצָמ הֶז יןֵעְכּו .אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש לֵצ איַהְּד אָריעּוִׁשְו

 אהּו יּהֵמּוּיִקְּב יםִאָקְּד דַע יקִלְסִּד אָּתְעַּׁשִמּו ,הָאָקְּלַסְל בֵּכַעְתֶאְּד זֶרֶא איַהְּכ אהּו הָאָרְתַּב

 רַמלֹו הֶצרֹוְו םָׁש א"ָרְּגַה ׁשֵרָפְמּו .אָמיָמִּד אָרהֹוְנִּב לֵצ ידִבָעְּד דַע איָנִרֲחַא אָמיֹוְּד אָתירּוִׁשְו אָמיֹו

 םֹוּיַה ילִחְתַמ זָאֶׁש ,תצֹוֲח רַחַא הָעָׁש יִצֲח דַע םֹוּיַה יִצֲח דעֹוְו ,תלּוָּגַה לֶׁש הָנָׁש ףֶלֶא

 ,ייִׁשִּׁשַה םֹוּיַּב יִצֵחָו תעֹוָׁש ׁשֵׁש ֹוׁשרּוֵּפ אָּגְלַפּו יןִצָמְק יתִׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה ׁשֵרָפְמ ןֵכְו .יבִרֲעַהְל

 תהילים( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,הָנָׁש ףֶלֶא ה"הקב לֶׁש מֹוֹוּיֶׁש ןיָוֵּכ :יםִרָבְּדַה ראּוֵּב .בָרֲעַמְל לֵּצַה הָטָנ יִּכ רָּכִנ זָאֶׁש

 יםִזְּמַרְמַה ,לֵצְו םיֹו רבֲֹעַּיֶׁשְּכ הֶיְהִי תלּוָּגַה םּוּיִס ,"ַיֲעבֹר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום ְּבֵעיֶניָך ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי" )ד ,צ

 הָחְנִמ לֶׁש ןַמְז יַעִּגַּיֶׁשְּכ ינּוְיַה .לֵּצַה ןַמְז דַע יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָהֵמ קֶלֵחְו ,םֵלָׁש םיֹו אהּוֶׁש ייִׁשִמֲחַה ףֶלֶאָה לַע

 ,םָלעֹוָה תיַאִרְבִל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה אהּוֶׁש ,ה"הקב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה לֶׁש רֶקּבַֹהֵמ תעֹוָׁש יִצֵחָו ׁשֵׁש יֵרֲחַא ,הָלדֹוְּג

 ׁשֵׁש דעֹוְו ,הָלְיַל לֶׁש תעֹוָׁש 12 ,יִצֵחָו 18ְּב ילִּפְכַנְו ,תעֹוָׁש 24ְל יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה תֶא קֵּלַחְנ םִאְו .תלּוָּגַה ףסֹו הּוֶז

 וכן. אָתלּוָּג ףסֹו תמֹוקֹוְמ יֵנְׁשִּב רַהּזַֹה רֵמאֹו הֶז לַעֶׁש .א"תשע זּוּמַּת ףסֹו תֶא לֵּבַקְנ ,םיֹו לֶׁש תעֹוָׁש יִצֵחָו

י ֵרֲחת ַאאֹוָּבת ַהֹוּיִתאֹוָהא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵס יֹו'ג ר"יף הרהִסהֹוְו. א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב מנחה ביום ששי

  ".לֵאָרְׂשִּיט ִמֶבם ֵׁשָקְו "הָּלֻאְגִּד אָּתְלַחְתַאל ק ֶׁשסּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְל, ט"ֶבם ֵׁש"ָקן ֵה, ל"ר ֵצ"ַחַא, תֹוּיִתאֹוָה

 ץֵק ןַמְז לַע לֹו זֵּמַרְל יֵסיֹו יִּבַרְל הָניֹו יִפְּב קֶתֶּפ חַלָׁש איַחֹוי רַּב ןעֹוְמִׁש ֶׁשַרִּבי :)עג תבוא כי( ׁשָדָח רַהזְֹּב ינּוִצָמ

 ְוִהֵּנה ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתבֹא" קסּוָּפַה תֶא יֵסיֹו יִּבַר יָהֶלָע אָרָק ,הָנֹוּיה ַהיָעִּגִהֶׁשְכּו ,הָּלֻאְּגַה

 הֶז "תִיַז הֵלֲע" .)שלח קסה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו ".ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ּלּוַק ִּכי נַֹח ַוֵּיַדע ְּבִפיָה ָטָרף ַזִית ֲעֵלה

ק סּוָּפ ַה".יָהִפְּב ףָרָט תִיַז הֵלֲע הֵּנִהְו" ַחנֹ ייֵמִּב הָניֹו הָזְמָרֶׁש אהּו הֶזְו ,דִוָּד לֶׁש נֹוְּב יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ

 יַחִׁשָמ אָּיִרְטיַמִגת ְּב"ס" ה ֲעֵלה ְוִהֵּנב ֶעֶרת ְלֵעהַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנ"ב ּותָּכַהא ֶׁש"שליט' פ' מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .דִוָּד ןֶּב

ם א ָׁשָבּוּמֶׁש, א"ת תשַנְׁש ִּבילּוִחְת ִהיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִנָּׁשים ַהִעְבִּׁש ֶׁש.)אחרי סח: משפטים קיט(ר ַהּזַֹהים ֵמִארֹו

 ,יַחִׁשי ָמֵלְבֶח ֵמּהָתָקֲעת ַזיַלִחה ְּתיָלִחְתז ַמָאֶׁש. ֵּבין ֶנַצח ְלהֹוד ינּוְיַה .א ֵּבין ִּבְרָּכָהאָהיָׁשַלת ֵריֲאֵעד ַּכ

 ,עַדֹוּנת ַּכירֹוִפר ְסֶׂשד ֶעֶגֶנן ְּכֵהֶׁש, תאֹור ֵמֶׂשֶעק ְלֵּלַחְתה ִמָנף ָׁשֶלל ֶאי ָּכֵרֲהֶׁש, א"ה תשָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכִּבְוהּוא 

י  ִּכ.ֵּבין ִּבְרָּכָהא דהֹול ַהה ֶׁשָאֵּמח ַלַצֶּנל ַהה ֶׁשָאֵּמין ַהֵּבה ֶׁשָּדֻקְּנה ַהָתְיא ָה"ת תשַנל ְׁשה ֶׁשָנָּׁש ַהאׁשת רֹיַסִנְכּו

א ֵציֹו, יםִנב ָׁש"ים עִכָׁשְמ ִניַחִׁשת ָמַדֵל ְויַחִׁשי ָמֵלְבם ֶחִאְו. דהֹות ַהיַרִפל ְסה ֶׁשָאֵּמה ַהיָלִחְתא ִה"ת תשַנְׁשִּב

 888ְּבִגיַמְטִרָּיא ב "ם תשעּוּיִסא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"ת תשעַנף ְׁשסֹוה ְּבֶיְה ִּתיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבֶׁש

  .הָּלֻאְּגא ַהבֹ ָּתּוּנֶּמִּמי ֶׁשיִנִמְּׁשר ַהת אֹול ֶאֵּמַסְמַה

 מֹוְּכ ,תלּוָּגַהֵמ לאְֹגִל אָּבֶׁש הָּלֻאְּגַה םֵׁש אהּו הֶיְהֶא םֵּׁשֶׁש )'ו ושער 'א שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס

 רַעַׁש ַעל זֵּמַרְל ,"ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶאְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר ּכֹה" )יד ,ג שמות( ֶׁשָּכתּוב

 הֶיְהֶא םן ֵׁשֵכ ְו.ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְלהֹוִציא מֶׁשה ֶאת ָׁשַלח ֶׁשהּוא ֶאְהֶיה ֶׁשִּנְקָרא יםיִׁשִמֲחַה

 .ה"ה ֵה"ֵה, ת"ֶלו ָּד"ָו. ה"ֵה, א"ד ֵּפ"ֶמָל, ה"ד ֵה"ה יֹו"ף ֵה"ֶלָא, יּוּלִמי ְּדּוּלִמּו, יּוּלִמן ְּב"יִהי ֵהּוּלִמְּב

. יּוּלִמי ְּדּוּלִמּו, יּוּל ִמינּוְיַה, הֶיְהֶאים ִמָע ְּפ'בל ז ַעֵּמַר ְמ"הֶיְהר ֶאֶׁשה ֲאֶיְהֶא"ן ֶׁשֵכָּתִיְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ינּוִצָמ

 ןֵכְו

ן ֵכְו

 אָבּוּמ



ם ָדים ָאִּיַח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ה"ֶיְהֶאד ם סֹו ֵהן"יִהֵהי ִּכ, ה"ֶיְהם ֶאִיַמֲעל ַּפז ַעֵּמַרן ְמ"יִהי ֵהּוּלִמה ְּב"ֶיְהם ֶאן ֵׁשֵכְו

ע ַבֶּׁשר ַהַחַאא ְלָּבים ֶׁשִּׁשִמֲחר ַהַעד ַׁשסֹויא ְּבִהְו, עַבֶּׁשר ַהַחַאה ְלָאָּב ֶׁשיתיִנִמְּׁשַהה ָאֵּמים ַּבִאָצְמ ִננּוָאא ֶׁש"שליט

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. לֵאָרְׂשת ִיל ֶאֵאֹוּגֶׁש] אָּמִא[ה ֶיְהם ֶאד ֵׁשסֹוא ְּבים הּוִּׁשִמֲחר ַהַעַׁשְו, עַבֶּטל ַהַעֵמ, עַבל ֶׁשפּוָּכ

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. א"ת תשעַנְׁשיל ִּבִחְתִהֶׁש, הָאֵּמ ַהֶׁשלי יִנִמְּׁשר ַהֶׂשֶעים ְּבִאָצְמם ִנ ַגנּוָאא ֶׁש"ן שליטֵהן ּכֹרֲֹהַא

. היָני ִּבֵרֲע ַׁש'נ ְּבִגיַמְטִרָּיא". הָא ָּביַלאּוְּגת ַנְׁשי ּוִּבִלם ְּבָקם ָני יֹוִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַהֶׁשא "ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ

של הטומאה כי היו '  שבמצרים לא יכלו בני ישראל לברר את שער הנ)'ח' שמות ג( 'אור החיים'וכן מובא ב

של הטומאה ' אבל בגאולה העתידה יבררו בכח התורה גם את שער הנ. והיה סכנה בדבר, קודם מתן תורה

א "אביגדור אהרנזון שליט' ג ר"והוסיף הרה. דקדושה' וכל זה יהיה בכח שער הנ. בלי שום סכנה כלל

   .הטמא' נבטל שער הנבגימטריא ב "תשעש

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

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

ם  ִעאיָחִׁשי ְמִתָאן ֵכְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִעא"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאד "ֶ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

, ַח"ֵרן ָי"ֵּקַתְלא ח הּו"ט ב"ף אּוּלִח ְּבב"ץ התשע"ֵקן ֵכְו. לֵחן ָרֵקת ֹוּיִתח אֹו"ט ב"א ְּבב"תשע' הרֵחן ַאֶפאְֹּב

  .ַּמְלכּותת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

ַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו ַעד ְׁשַנת ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּב" )כח, ויקרא כה(

 "ָהִׁשיב ִאם לֹא מְֹצָאה ָידֹו ֵּדי" 'יםִּיַחר ַהאֹו'ר ָהֵאָבְמּו ".ַהּיֹוֵבל ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו

, ה רֹאׁשְוַרּבּו חֹובֹוֵתיֶהם ְלַמְעָל, ֵּפרּוׁש ְוִאם ִיְרֶאה ָהָאדֹון ִּכי ֵאין ּכַֹח ָּבָעם ִלְסּבֹל ֲחָבִלים עֹוד

ְוָאז , ֶׁשהּוא ְזָמן ַהֻּמְגָּבל ַלְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה, "ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל", ְוָאַפס ָּבֶהם ּכַֹח ַהֵּסֶבל

 .םלֹוָׁשס ְו ַח ִיְׂשָרֵאל ְרָׁשִעים ְּגמּוִריםִיְהיּוִּכי ֵקץ ַהָּגלּות ֶיְׁשנֹו ֲאִפּלּו , "ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו"
 ת"ין ֵּב"יִׁשי ּוּלִמא ְּב הּו,"בָׁש"ן ֹוׁשָּלן ַהֵכ ְו.תֹוּיִתאֹוָהים ְוִּלִּמם ַה ִעא"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו" ןֵכְו

  .ב"תשען ַיְנִמְּכ

 רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכ מֹוְּכ .ץֵק תַנְׁש יאִה א"שת תַנְּׁשֶׁש אָּׂשִת יִּכ תַׁשָרָּפ 'ףֵסיֹו בקֲֹעַי תדֹוְלֹוּת' רֶפֵס םֵׁשְּב

 ,םֵדֹוּקַה רֹוּדַּב יםִלָּבֻקְמַה יֵלדֹוְּגִמ הָיָהֶׁש ל"זצ ויקֵוְּד לאּוָׁש יםִּיַח 'ר ג"רהָהֵמ )שעז סימן( 'יםִמֲחַר יֵרֲעַׁש'

' ג ר"רהָהֵמ )דמשפטים סבא על( 'הָדהּוְי םֶחֶל יתֵּב' רֶפֵּסַּב םַּג אָבמּו הֶז יןֵעְכּו ,ץֵק תַנְׁש יאִהֶׁש ש"ת תַנְׁש לַע

 )יג, דניאל יב( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, "ְלֵקץ"ים ִקסּוְּפן ַּבֹוׁשָּלַהא ֶׁש"שליט' ש'ח'מ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ל"יה זצָּיַתה ְּפָדהּוְי

 'לל  ַעתֶזֶּמַרְמ, "ְולֹא ְיַכֵּזב ַלֵּקץ ְוָיֵפַח" )ג, חבקוק ב( ,"יןַהָּיִמ ְלֵקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלגָֹרְלָך ַלֵּקץ ְוַאָּתה ֵלְך"

 ָעַרְכִּתיָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד " )יז, תהילים קלב(ב תּוָּכן ַהֵכְו .ץֵּק ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתז ַמָאֶׁש 5700 ןַיְנִמְּכ ץ"ֵק יםִמָעְּפ

יף ִסהֹוְו .א"תשְּבִגיַמְטִרָּיא ת "ֶלף ָּד"א קֹו" ֵּפתֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמְּבד "קָֹּפן ֵכְו. ש"תְּבִגיַמְטִרָּיא " ֵנר ִלְמִׁשיִחי

ה ָנֹואׁשִרת ָהאֹוָהְו, ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא " ָךַתֲעמֹד ְלגָֹרְלְו"ב תּוָּכַהא ֶׁש" שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר"הרה

  .ה"הוים ן ֵׁשַיְנִמ ְּכו"כן ן ֵהֵכְו. הָבֵתם ַהֶצֶעא ֵמלֹ ְוׁשּוּמת ִׁשֹוּיִתן אֹוה ֵהָנרֹוֲחַאָהְו

יף ִסהֹוְו

 בתּוָּכ

 אָבמּו



ה ַהִּנְדַּפס ַּבֵּסֶפר "ז זללה" ְּבִאֶּגֶרת ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל אאאיָתִא )בשלח(' םִיַרְפה ֶאֵנֲחל ַמֶגֶּד'ר ֶפֵסְּב

 ְוֵהִׁשיב , ַלָּמִׁשיַח ֵאיָמַתי ָאִתי ַמרט"בעש ַהה ֶׁשָּׁשַאל"ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ָהַרב ִמּפֹוְלַנאי ע

 ְוֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ִמן .ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרְתָך ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוֶתיָך חּוָצהְּכ

ַּגֶּלה ּתֹוָרתֹו י ַהְיינּו ְּכֶׁשִּיְת" ַּגֵּל.ם'ַעל ֵׁש'ְׂשָרֵאל ַּב'ִּבי ִי'ׁש ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַר"ְּבֵרי, ַהָּגלּות ְּבֵריׁש ַּגֵּלי

' תְו' ת טֹוּיִתי אֹו ִּכ,ב"תשעת ֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבט"בעשן ֵכְו. ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוָתיו ָאז ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא

 .ה"תשעְּב אֹו .ב"תשעים ִפָל ֲא'הת ֹוּיִת אֹוט"הבעשר ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. ת"ת דטלנֹוּיִתאֹות ְּבפֹוְּלַחְתִמ

ים ִּלִּמם ַה ִעל"ט זצ"בעשר ַה"מֹוְדַאָהן ֵכְו. ּהָּנַמְזִב ּוּהָּתְעַׁשְּב, ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּג ַעזֵּמַרְמם א ַּגהּוְו

' נעם אלימלך'ר בעל ה"א שהאדמו"אביגדור אהרונזון שליט' ג ר"והוסיף הרה[. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ד "ף למ"ם אל"ן מ"ן עי"נויות במילוי האותך "ם אלימל"נעו, ל אמר שהוא ביטל חבלי משיח"זצ

  .]ה"תשע בגימטריא ף"ד כ"ם למ"ד מ"יו

 ,ֲעִקיָבה ַּכד ֲהָוה ָחִמי ַּבר ּכּוִזָבה ֲהָוה ֲאַמר ִּדין הּוא ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא' ר .)תענית כד(י ִמְלַׁשירּוִּב

ז "רמר ָהֵאֵבּו. ָך ַוֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹאיֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא ֲעִקיָבה ַיֲעלּו ֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶיי' ל ר"א

ן ֵכְו .אבֹה ָין ֶזַמְזִבּו, אבֹא ָיה לֹן ֶזַמד ְזַעֶׁש. ב"שעת תַנל ְׁשז ַעֵּמַרְל, ים ֲעָׂשִבלּוֲער ַיַמָאא ֶׁש"שליט

ז ֶמיל ֶרֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו .ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעֲעָׂשִבים ִּבְלָחֶייָך ַוֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד לֹא ָיבֹא

 יִּכ אָצְמִּת ,יתאִׁשֵרְּב דַע הָרֹוּתַה ףֹוּסִמ ַעֵרְפַמְל יםִקסּוְּפַה רּפְֹסִּת םִא ֶׁשא"שליט איָרִצֲחּוּבַא דעּוְסַמ 'ג ר"הרהֵמ

ְוהֹוִסיף  .ב"תשע'ה לֶׁש תֹוּיִתאֹו תיכּוִמְס ֹוּב ְוֵיׁש ,"הֶדָּׂשַה בֶׂשֵע תֶא" בתּוָּכ ,ב"תשע יםִפָלֲא 'ה ןַיְנִמְּב קסּוָּפַה

. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ".ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש" )יב, תהילים קב( ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדֶׁשָאַמרב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט' ח' צ' ג ר"הרה

ה ָּלֻאְּגל ַהַע'ר ֶפל ֵס"אר זצוקַמְטַּסל ִמֵאיֹו'  רר"מֹוְדַאב ָהַתן ָּכֵכְו. בֶׂשֵעב ָהַּצה ַמֶיְהה ִיֶז, ב"ת תשעַנד ְׁשַע ֶׁשינּוְיַה

ָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ּוְוזֹאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּגא" )יב, רות רבה ז(ל "ַז ֲחׁשַרְדל ִמס ַעָּסֻבְּמֶׁש' הָרמּוְּתל ַהַעְו

 ,"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" ֶׁשֶּנֱאַמרָעַבר ָהיּו ְמַקְּלִסין ַעל ַהְּגֻאָּלה  ַרִּבי ֲחִניָנא ָּפַתר ְקָרא ְּבִיְׂשָרֵאל ְלֶׁש,"ָּכל ָּדָבר

 ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֻׁשֶּנה ָּול ֵאין ְלָך ְמֻנ"ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשב" ֶׁשֶּנֱאַמרְוַעְכָׁשו ַעל ַהְּתמּוָרה 

ת  ֶאירּוִמֵהה ֶׁשֶּז ַהׁשָרְדִּמא ַּבה הּוָּלֻאְּגב ַהּוּכד ִעל סֹוָּכת ֶׁשיכּוִרֲאם ַּבר ָׁשֵאָבְמ ּו.ַּכּׁשֹור ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל ֵעֶׂשב

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

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

 ינּוְיַה, הל ֶּפַעְּבה ֶׁשָרֹו ּתׁשֶרא ׁשֹהּוה ֶׁשיָבִקי ֲעִּבל ַרל ֶׁשכֹוָיְבם ַּכִיַיָחְּלה ַּבֶזְו, לֵכר אֹוֹוּׁשַהה ֶׁשֶּזב ַהֶׂשֵעה ָּבָּלֻאְּגת ַהֶא

 מֹוְּכ, לֵכר אֹוֹוּׁשַהב ֶׁשֶׂשת ֵעַעָּפְׁשַהה ְליָבִקי ֲעִּבל ַרֶׁש] אָניְקִּד[ם ִיַיָחְּלַהאת ֵמֵצֹוּיה ֶׁשָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמָּיֶׁש

א ָבן מּוֵכְו. נּוְרַאֵבְדִּכב " עשתַנְׁשד ה ַעל ֶזָכְו. בֶׂשל ֵעֵכר אֹוֹוׁשה ְּבָרֹוּתת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאירּוִמֵהל ֶׁשֶגֵעא ָהְטֵחְּב

ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל "ק סּוָּפל ַהז ַעֵּמַרְל, ב"ֶׂשֵעת "ז רּוּמַּתְּבר ָׂשָעה ָעְבִׁש ֶׁש)כב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִלּוּגְלִּגר ַהַעַׁש'ְּב

 'תת אֹות ָהיף ֶאִסהֹור ְלָׁשְפֶאְו. תחֹוּוּל ַהרּוְּבַּתְׁשִנְו, זּוּמַּתר ְּבָׂשה ָעָעְבִׁש ְּבאּוְטָחל ֶׁשֶגֵעא ָהְטל ֵחר ַעֵּבַדְּמֶׁש, "ֵעֶׂשב

ם ִע, "ְוַעל ַהְּתמּוָרה"ק סּוָּפַה ֶׁשא" שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרֹוְנזֹון' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"תשעל ֵּבַקְנ, בָאה ְּבָעְׁשִּתל ֶׁש

  .ב"תשעא ְּבִגיַמְטִרָּי ְוַהּכֹוֵללת ֹוּיִתאֹוָה

 אָבמּו

 ינּוִצָמ



, היָטִמְּׁשית ַליִעִבְרה ָהָנָּׁשיל ַּבִחְתע ַמַבּׂשַהא ֶׁשָרָמְּגַהים ֵמִארֹוְו, היָטִמְּׁשית ַליִעִבְרה ָהָנָּׁשיא ַהב ִה"תשע

ל ז ַעֵּמַרְמּו ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹותה ֶיְהִּתֶׁש ב"תשע תַנְׁש לַע זֵּמַרְּמֶׁש "ַוִּתְׂשַּבע"ק סּוָּפת ַהר ֶאֵאָבְני ֶׁשִפְכּו

' ּופ'  ְּדבֶׁשַפעִמְתַחֶּלֶפת ַּבִּמָּלה ׂשַבע ְוֵכן  .יָהֶתכֹוְרִּבם ִעה ָנָׁשל ֵחָּתת " רב"תשען ֵכְו. הָסָנְרע ַּפַפֶׁשע ְוַבׂש

ד סֹוְיי ַהִפְּלֶׁש א"ן שליטדֹוֲעה ַסֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו:).מנחות נו(י "ִּׁשַרְּבַּכּמּוָבא  .ִמְתַחְּלפֹות ְּבאֹוִתּיֹות ַהְּׂשָפַתִים

 ְּגַמִּלים ְּתַכֵּסְך ִּבְכֵרי ִׁשְפַעת") ו, ס' ישעי(, הָּלֻאְּגל ַהי ֶׁשִמְׁשַּגע ַהַפֶּׁשל ַהר ַעֵּבַדְּמק ֶׁשסּוָּפת ַּבֶזֶּמֻר ְמב"תשעה ֶּזַה

 )טו, דברים יא(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמב"תשען ֵכְו".  ְיַבֵּׂשרּו'הִמְדָין ְוֵעיָפה ֻּכָּלם ִמְּׁשָבא ָיבֹאּו ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו ּוְתִהּלֹות 

ה ֶזְו, "ָּתְכַרֵבּו"ב תּו ָּכ,"עָּתָבָׂשְו"י ֵרֲחַאא ֶׁש"ן שליטזֹוְנרֹוֲהר ַאֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. "ָׂשָבְעָּתְוָאַכְלָּת ְו"

. םָּים ַקָלעֹוָהה ֶׁשָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוב ַע"תשע ִמרּוֲאְׁשִּנם ֶׁשיִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמהּוֶׁש, ח"רכר ַּפְסל ִמז ַעֵּמַרְמ

  .ץ"ֵקְּבִגיַמְטִרָּיא ת "ס" ץ ָהָאֶרע ִּתְׂשַּבָך ַמֲעֶׂשייִמְּפִר" )יג, תהילים קד(ב תּוָּכן ַהֵכְו

א בֹ ָיה זֹוָנָׁשְבִּד. יתיִעִׁשְּתד ַהסֹוְית ַהיַרִפל ְסז ַעֵּמַרְל, עַׁשֵתְּבת ֹוּיִתאֹוב "תשעא ֶׁש"ז שליט"הרמֵמ

ל ֵּמַסְמ ַהי"חן ַיְנִמ ְּכעַׁש ֵּתיםִמָעְּפ' בת ֹוּיִתאֹוב "תשער ֵחן ַאֶפאֹ ְּבאֹו. תֹומּוֵלְׁש ּויתֹוִלְכַתד ְלסֹוְיַה

, יתיִעִׁשְּתה ַהָעָּׁשַהי ְויִעִׁשְּתם ַהֹוּיַהי ְויִעִׁשְּת ַהׁשֶדחֹל ַהַע' הָחנּוית ְמִרְּב'ר ֶפֵּסב ַהֵתֹוּכה ֶּׁש ַמַעדּון ָיֵכ ְו.דסֹוְית ַהֶא

ר ֵמא אֹוהּו, ּהָּתִעץ ְּבל ֵקר ַעֵּבַדְּמֶׁשב ְּכַלְסֶרְּבן ִמָמְחי ַנִּבן ַרֵכְו. ה"קבר ַלֵּבַחְתִהר ְלֵתיֹוים ְּבִלָּגֻסְמים ַהִּנַמְּזם ַהֵהֶׁש

 מֹוְצל ַער ַעֵזיד חֹוִמה ָּתר ֶזָּפְס ִמֶׁשָּידּוַעי ִפְכּו, עַׁשֵּתן ָטר ָקָּפְסִמ ְּבתֶמֱא ֶו)ן קפו"עיין ליקוטי מוהר(. תֶמֱאץ ָהֵק

תהילים ( יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמ ַעֶׁשֶּנֱאַמרב תּוָּכַהא ֶׁש"י שליטִנֹויּבד ִסִון ָּדֹוּיִצ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֶמֱאד ָה סֹוֹוה ּבֶּלַּגְתִמּו

יא ִה ֶׁשינּוְיַה, יַחִׁשָּמ ַהְךֶלֶמי ֵנת ְּפם ֶאֵּדַקְּתֶׁש, ב"תשעת ַנל ְׁשז ַעֵּמַר ְמ,"ְּדמּו ָפֶניָךֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַק" )טו, פט

  .ֶחֶסדן ַיְנִמן ְּכ ֵהב"עת ֹוּיִתאֹוְו, תֶמֱאן ַיְנִמן ְּכ ֵהע"תשת ֹוּיִתאֹו: אֹוֹוי ּבֵנְפה ִלָנָכֲהה ַהֶיְהִּת

י ִפְכּו. תֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחים ִמָע ְּפ'ג ְּבִגיַמְטִרָּיאד "תשע ֶׁשא"ר שליטיעֶיַרה ְּבמֹלְֹׁש' ג ר"הרה

 הּוא ַהֲחמֹור ֶּבן ,ִהְׁשִּכים ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ְוָחַבׁש ֶאת ַהֲחמֹור )א ל"פרקי דר (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמֶׁש

 הּוא ַהֲחמֹור ,ַכב ָעָליו מֶֹשה ְּבבֹאֹו ְלִמְצַרִים הּוא ַהֲחמֹור ֶׁשָר,ָהָאתֹון ֶׁשִּנְבֵראת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות

ד סֹויא ְּב ִהיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבים ֶׁשִארֹוְו ".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַהֲחמֹור" רַמֱאֶׁשָעִתיד ֶּבן ָּדִוד ִלְרּכֹב ָעָליו ֶׁשֶּנ

 לֹא .)צח סנהדרין( אָרָמְּגן ַהֹוׁשן ְלֵכְו .ד"תשע ָּיאְּבִגיַמְטִרר מֹוים ֲחִמָעְּפ' ן גֵכָל. רמֹוֲחל ַהַע' גם ַהַעַּפה ַּביָבִכְרָה

ג "והוסיף הרה .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַה םִעְו .א"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ."ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" ָזכּו

  .ב"תשע'הבגימטריא יבוא גואל עני ורכב על חמור א ש"אביגדור אהרונזון שליט' ר

 "ַּמֲחֶנהַּבְתַנְּבִאים ִמֵמיָדד ּוְלָּדד ֶאּיֹאַמר ַו" )כז, במדבר יא(ב תּוָּכַהא ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנֵׁש ףֵסיֹו 'ר ג"רהה

ה ֶשּמֹא ֶׁשֵּבַנְתד ִהָּדְלֶאי ֶׁשִמְלַׁשרּום ְיּוּגְרַתְבן ּוָתָנם יֹוּוּגְרַתם ְּבא ָׁשָבמּוּו. ה"אָמָּבאֹוא ָּיִרְטיַמִגת ְּב"ר

ֶאְלָּדד . נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. גגֹוָמג ּוֹול ּג ַעאּוְּבַנְתד ִהַחם ַייֶהֵנְׁשּו. וָלְּׂשל ַהא ַעֵּבַנְתד ִהיָדֵמּו. יסִנְכ ַמַעֻׁשיהֹוִות ֵמ

ֻׁשַע ַּבר נּון ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ִמן ֹוֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא מֶֹשה ִמְתְּכִניׁש ִמן ַעְלָמא ִויה

 ֵמיָדד ֲהָוה . ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון, ּוֵמיַעל ַיְתהֹון ְלַאַרע ְּכַנֲעָנֵאי, ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,ַּבְתֵריּה

ם  ְּבַר. ְלתּוְקָלאא ְוֶיֱהֵוי ְלַעָּמ,ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא ְוַחְפַיין ָּכל ַמְׁשִריָתא ְדִיְׂשָרֵאל

ין ִכ ּוַמְכַנׁש ַמְל,יֹוַמָּיאְּתֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתַנִּבין ְוָאְמִרין ָהא ַמְלָּכא ְסִליק ִמן ַאְרָעא ְּדָמגֹוג ְּבסֹוף 

 ְוָכל ַעְמַמָּיא ִיְׁשַּתְמעּון ֵליּה ּוְמַסְּדִרין ְקָרָבא ְּבַאְרָעא ,ִקְטֵרי ַתִּגין ְוַאַפְרִכין לֹוְבֵׁשי ִׁשְריֹוִנין

ת ַנְׁש

 יִּתְעַמָׁש

יף ִסהֹוְו

 יףִסהֹוְו



ל ָּבֻקְמם ַהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכ ְו. ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל,ָרֵאל ַעל ְּבֵני ַּגְלָוָתאְדִיְׂש

 יִמֹוּטר ַאּוּכל ים ַעִזְּמַרְמ ַהסימֹויִטיס ִאיִרִקים ִּלִּמת ַהיר ֶאִּכְזם ַמן ָׁשָתָנם יֹוּוּגְרַּתַהל ֶׁש"י זצִנָמְחב ַנַרָה

ם  ִעג"תשעא ָּיִרְטיַמִג ְּב"ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה" ןֵכְו. גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמק ִמֶלה ֵחֶיְהִּיֶׁש

א "לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .ןָּמַקְלִדג ְּכגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמה ֶׁשָנָּׁשיא ַהג ִה"תשעְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹוָה

  .עם האותיות והכולל היא אותו מספרמת גוג ומגוג מלחש

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

וביתר עומק משיח בן יוסף הוא .  הוא יסוד בבחינת יוסף כידועשלוםוכן , יוסףל ששמו "זצוק

וכן . שיסוד דיוסף נקרא שלום] נשא[ל " בליקוטי תורה להאריזועיין, היינו היסוד של יוסף, המלכות שביוסף

 מרמז על אלישיבוכן . משיחעם האותיות בגימטריא אלישיב ו. ח"משית "ושה רמיה חלום בן שוסף י

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

 שלום ומבאר שם ש,"ושבתי בשלום אל בית אבי" לפסוק ב"עם שמקשר את הגאולה שתבא מש

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

ו שני ''ו,  שלשת האבות'ש, "ובשלום תובלון":  ונביא את דברי הזהר."ושבתי בשלום", אלישיב

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

 'תובקטע הקודם הזהר מרמז גם על האות . ולזכות אבות, ב"שעמהזהר שמקשר את הגאולה לאותיות 

חון זכות תמרמזת על ' תשהאות .] שבת נה[ומצינו בגמרא . חלה זכות אבהןשמזכיר . ב"תשעהחסרה ל

התקבל . [ברהםאן בלום שוסף ית " רא"שיבוכן . יבאשום יכל בו לחכה את " רב"אליש וכן. אבות

 ַמִניָׂש ֹוֵסףי ְנָךִּבּכֹה ָאַמר " ]ט ,בראשית מה[ת הכתוב " רב"אליש וכן]. א"יוסף שינברגר שליט' ג ר"מהרה

 המסמל 10 ומספר הבית ".מֹוֵעד ָבא ִּכי ְלֶחְנָנּה ֵעת" .חנןוכן מקום מגוריו ברחוב ". ָאדֹוןְל לִֹהיםֱא

וכן ידוע שיש מכתב מסבו בעל . וראש השנה למלכים,  הוא זמן של גאולהניסן' אוכן יום הולדתו . מלכות

לום שוסף יא ש"דוד כץ שליט' ג ר"והוסיף הרה. עליו שהוא ינהיג את עם ישראל עד ביאת המשיח' לשם'ה

גימטריא ביוסף שלום א ש"שליט' ש' ח' מ' ג ר" והוסיף הרה.א"ח ב"משית "ושה רמיה חברהם אן ב

יוסף א ש"צור שליט, ש, י' ג ר"והוסיף הרה.  עם האותיותנחמיה בן חושיאל, שמו של משיח בן יוסף

 וזה גם ".ְוָכל ְצָבָאםץ ֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" בגימטריא הכתוב המרמז על הקץ שלום בן חיה מושה

לום שוסף יבנו רת של "וכן הר.] א"לב שליט' ד' ג ר"התקבל מהרה. [ממקומך מלכנו תופיעהמספר של 

יוסף א שרבינו "מתתיהו גלזרסון שליט' ג ר" הרהוהוסיף .בארמיה שהא ימן את של "לישיב הוא גם רא

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

כמובא ,  המסמל את יוסףש"אית "לישיב ראלום ש וסףיוכן רבנו  .משיח ישראלעם האותיות בגימטריא 

ן וכ. מאל הנכללים ביסודשמין ימצע את "רש "איוכן . שהיסוד נקרא איש] רכח' בלק ע[ל "ת מהאריז"בלק

ונביא את  ". ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסףִאיׁשָׁשַלח ִלְפֵניֶהם " ]יז, תהילים קה[וכן כתוב על יוסף  ".איש צדיק"כתוב 

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

ל מפרש את הפסוק בנבואת בלעם שמדבר על הגאולה "שהאריזואים ור .יסוד זעיר אנפין נקרא איש

 אמרו



,  המסמל את היסודש"אי שהוא בגימטריא "שבט"שהקימה תהיה דרך בחינת  ."וקם שבט מישראל"

וסף ית של " רש"איובארנו ש.  הוא משיח בן יוסף"וקם שבט"על הפסוק הזה ש' ייםאור הח'וכן נביא מה

 מלשון טָבְׁששנקרא . ב"שבט תשעחודש ,  מרמז על החודש שבו הרב חלה"שבט"וכן  .לישיבאלום ש

ולפי , המסמלת את היסוד' וכפי שמובא בספר יצירה שחודש שבט נוצר באות צ. שהוא יסוד, טֶבֵׁש

מדוע ' פרי צדיק'וכפי שמאריך ה. חודש שבט הוא כנגד יוסף, ב שבטים" חודשים כנגד יב"החלוקה של י

כנגד גאולת אחישנה שהיא באמצעות : 'אור החיים'ונביא חלק מדברי ה. ם הם בחודש שבט"שובבי

פירוש , "וקם שבט מישראל" ראמ, וכנגד גאולת בעתה, "דרך כוכב"אמר , זכות ישראל

דרך כוכב " עוד רמז במאמר .דרך הקמים בעולם דרך טבעשיקום שבט אחד מישראל כ

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

איש בגימטריא "  אתכם באחרית הימיםיקראאשר "א שהכתוב "לב שליט' ד' ג ר"והוסיף הרה .בן אפרים

וברכה זו היא . רכהבובה וטלום שז בנוסח התפילה שים מרומט "שבא ש"ז שליט"והוסיף הרמ. שבטאו 

 שהוא מזלו של דליוכן . ש שכאן מכוונים את היחוד של התפילה"כפי שרואים בסדור הרש, כנגד הגאולה

 מדליו יזל מים" ]ז, במדבר כד[' אור החיים'כמובא ב, מרמז על המעבר בין הגלות לגאולה, חודש שבט

לומר כי בערך בינה הגדולה אשר ,  ואמר לשון דלי".מלכותוותנשא ' וזרעו במים רבים וגו

כל , בימי מלך המשיח שהוא שער החמשים של בינה, לגלות לישראל בסוף הדורות' עתיד ה

יזכה לקחת מים רבים , ואמר כי הגם שעתה הוא דלי זרע ישראל, ט הם בגדר דלי בערכו"המ

.  היא מלכות המשיח"תנשא מלכותוו" . במים רביםוזרעווהוא אומרו , שהוא שער החמשים

ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי " ]יטלא ', ירמי[א שהכתוב שנאמר על משיח בן יוסף "יוסף שינברגר שליט' ג ר"והוסיף הרה

". ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי"ש הוא בן יחיד לאימו בבחינת "וכן מרן הגרי. ש"אית "ר". ֲעֻׁשִעיםַׁשֶלד ֶים ִאֶאְפַרִים 

 לבי נהפך עלי לרחם שמא בני יקירי הוא כמו שאין לו ,"קיר לי אפריםהבן י"י שם "כמובא ברש

ש הגאון רבי שמשון אוסטראפלי "וכן על זקנו של מרן הגרי .אלא בן אחד שהוא עושה לו כל רצונו

  ].ויצא[', דברי אמת' כמובא בספר "משיח בן יוסף "ד אמר החוזה מולבלין שהוא היה"הי
  :חדש מסוד החשמל 

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

ש על המסך ומסבירים את הכוונות "יצא לאור לאברכי כולל בלבד שיעורי וידאו המראים את סדור הרש: ב
  026537343טים בטל פר. 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
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