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

זּון ֶאת  ים ָל ִמ ֲח ֵּסא ַר ִכ רּוְך הּוא ָקם ְל דֹוׁש ָּב ָּק ּיֹום ַה צֹות ַה ֲח ַּב

ם עֹוָל ל ָה   .ָּכ

 ֶׁשָּכל ,ָוַלְיָלה ְליֹום ִמְתַחֵּלק ּיֹוםַה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ',ו ָהאֹות ְּבִחיַנת הּוא יֹום ֶׁשָּכל ,:)רנא השמטות( ַּבּזַֹהר

 א"ז ֶׁשל ַהְיסֹוד ֶׁשַהְׁשָּפַעת ְלַרֵּמז ,ָׁשעֹות ֵׁשׁש הּוא ֵחִצי ְוָכל ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֵּלק ֵמֶהם ֶאָחד

 ִמְתַחֵּלק ׁשּוב ֲחִצי ְוָכל ,ְיָלהַל ִּבְבִחיַנת ְּגבּורֹות ַוֲחִצי ,יֹום ִּבְבִחיַנת ֲחָסִדים ֲחִצי ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִמְתַחֶּלֶקת

 ,ִמֶּׁשּלֹו ַהְׁשָּפָעה לֹו ְּדֶיׁש ,ַעְצמֹו ִּבְפֵני ֵׁשׁש ִמְסַּפר הּוא ֵחֶלק ְוָכל ,ְּגבּורֹות ַוֲחִצי ֲחָסִדים ֲחִצי :ֲחָצִאים ִלְׁשֵני

 ֶחֶסד הּוא ֲחצֹות ַעד ּוַבּיֹום ;ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶחֶסד ֲחצֹות ּוְלַאַחר ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּגבּוָרה הּוא ֲחצֹות ַעד ְּדַבַּלְיָלה

 ְּכֶׁשִהיא ְמַאֶּׁשֶרת ֶּׁשַהְּגבּוָרה ִמַּמה ַרק ָּבָאה ְלָרֵחל ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְוֵכיָון .ֶׁשַּבֶחֶסד ְּגבּוָרה ֲחצֹות ּוְלַאַחר ,ֶׁשַּבֶחֶסד

 ֵעֶצם ְוֵכן .ְּכִדְלַקָּמן ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוֵמַהֶחֶסד ַּבֶחֶסדֶׁש ֵמַהְּגבּוָרה ְמַקֶּבֶלת ָרֵחל ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ְמַחֶּלֶקת

 ְּבזַֹהר ַּכּמּוָבא ,ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ְיֵדי ַעל ֶנֶעְׂשָתה ,ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ,ְלַלְיָלה יֹום ֵּבין ַהִהְתַחְּלקּות

 ּוְמבָֹאר .ְׂשמֹאל ִּבְזרֹוַע ַהְבָּדָלה ְלעֹוָלם ,"ְךַהחֶׁש ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ֱאלִֹהים ַוַּיְבֵּדל" )א ,צ ש"שה( ָחָדׁש

 ֵהם ֶׁשִּבְכָללּוָתם ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ִּבְכָללּוָתּה ַהְיָמָמה ֶאת ּוְמַחֶּלֶקת ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת זֹו ִהיא ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּדת ,ִלְדָבֵרינּו

   ְוֶאת ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהּיֹום ֶאת ׁשּוב ְמַחֶּלֶקת ִהיא ָּכְך ְוַאַחר ,בּוָרהְּג ִּבְבִחיַנת ְוַלְיָלה ֶחֶסד ִּבְבִחיַנת יֹום

   .ְגבּוָרה ַוֲחִצי ֶחֶסד ֲחִצי ֶׁשל ִחּלּוק הּוא ִחּלּוק ְוָכל ,ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַהַּלְיָלה  

 ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ְּגבּוָרה ,ֶׁשַּבֶחֶסד ֶחֶסד ִקיםֲחָל 'ְלד ִמְתַחְּלקֹות ָׁשעֹות ד"ֶׁשכ :)כב 'שלום נהר'( ׁש"ָּבַרַּׁש מּוָבא

 ,ֶׁשַּבֶחֶסד ְּגבּוָרה הּוא ַהַּלְיָלה ֶׁשֲחצֹות ָׁשם ְמָבֵאר ֶׁשהּוא ִּפי ַעל ְוַאף .ֶׁשַּבֶחֶסד ּוְגבּוָרה ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶחֶסד

 ,ַהּיֹום ֲחצֹות ַעד ַהַּלְיָלה ֵמֲחצֹות הּוא ְכָללּותֹוִּב ֶׁשַהּיֹום יֹוֵצא ֶזה ּוְלִפי ,ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶחֶסד ַהּיֹום ַוֲחצֹות

 'ְור א"שליט ץ"ַׁש מֶׁשה 'ר ג"ֵמָהרה ָׁשַמְעִּתי ,ַהַּלְיָלה ֲחצֹות ַעד ַהּיֹום ֵמֲחצֹות הּוא ִּבְכָללּותֹו ְוַהַּלְיָלה

 יֹום ְּבִחיַנת ֶׁשֶּיְׁשָנּה ׁשֹוֵלל ׁש"ָהַרַּׁש ֵאין ַוַּדאיּוְּב ,ְמֻסֶּיֶמת ִּבְבִחיָנה ַרק הּוא ֶזה ֶׁשָּכל א"שליט ֶאְרַלְנֶּגר ֲעִקיָבא

 ַּפְׁשטּות ֶׁשֶּזה ,ַהַּׁשַחר ֲעלֹות ַעד ַהּכֹוָכִבים ִמֵּצאת ַלְיָלה ּוְבִחיַנת ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ַהַּׁשַחר ֵמֲעלֹות ַּגם

 ְוֵאין ,ִחּלּוף ְּבִחיַנת ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ַמְזִּכיר ׁש"ֶׁשָהַרַּׁש הֹוִסיפּו ְוֵכן ,ל"ָהֲאִריַז ּוְבִכְתֵבי ַּבּזַֹהר ָוַלְיָלה יֹום ַמְׁשָמעּות

 ָמִצינּו

 ְוֵכן



   ְּבַיַחס ָּפִנים ְּבִחיַנת הּוא ַהּיֹום ֶׁשֲחצֹות ָׁשם ׁש"ָהַרַּׁש ִּדְבֵרי ֵמֶהְמֵׁשְך רֹוִאים ְוֵכן .ִלְדרֹוׁש ֶאָּלא ָּבִאים ָאנּו

   .ָחׁשּוב יֹוֵתר ְוהּוא ,ַהַּלְיָלה ַלֲחצֹות  

 ְוִנְמֵצאת ְּגֵדָלה ָּבעֹוָלמֹות ַהְּנֵקָבה ֶׁשּבֹו ֶׁשַהְּזָמן ,)יג-יב-יא-י 'ע ב"ח שבת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ,לָרֵח ִּבְבִחיַנת ְּבָפִנים ָּפִנים ִזּוּוג ֵיׁש ֶׁשָאז ,ַהַּלְיָלה ֲחצֹות ְלַאַחר הּוא ,ַהָּזָכר ֶׁשל קֹוָמה ְּבאֹוָתּה

 ,ֵּכן ַּגם ֵלָאה קֹוַמת ִׁשעּור ְּבָכל עֹוָלה ָרֵחל ָׁשם ל"ָהֲאִריַז ְלׁשֹון .ַהּיֹום ֲחצֹות ְלַאַחר ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל

 ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבֲחִצי ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ְּבָאחֹור ָאחֹור ְּבסֹוד ,ֻּכּלֹו ַאְנִּפין ְזֵעיר ִעם ְּבקֹוָמָתּה ָׁשָוה ְוִנְמֵצאת

 ,ְּדָבֵרינּו ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ְּדַמָּצב ִנְרֶאה .ְלַמָּטה ְוָרֵחל ְלַמְעָלה ֶׁשֵּלָאה ְּבאֶֹפן ָּבעֹוָלמֹות ֲחֻלָּקה ֵיׁש ְוַהַּלְיָלה ֹוםַהּי

 ֶׁשל ַהֵּׁשִני ַּבֲחִצי ַרק הּוא ,ַהּקֹוָמה ָּכל ְּכֶנֶגד ְּבִהְתַּפְׁשטּות ְיסֹוד ְּכֶנֶגד ְיסֹוד ֶׁשל ָׁשֵלם ִזּוּוג ֵיׁש ֶׁשּבֹו ֶׁשַהְּזָמן

 ִּפי ַעל ַאף ,ָהֲאֵחִרים ַהֲחָצִאים ִּבְׁשֵני ,זֹאת ְלֻעַּמת ;ַיַחד ּוְגבּוָרה ֶחֶסד ְמעֶֹרֶבת ְּכֶׁשַהִּמָּדה ,ְוַהַּלְיָלה ַהּיֹום

 ֶׁשְּמָבֵאר ְּכִפי ,ֲאֵחרֹות ִּבְבִחינֹות ִגיםִזּוּו ֵאּלּו ,ְוֵלָאה ָרֵחל ִּבְבִחיַנת ֶׁשַּנֲעִׂשים ִזּוּוִגים ָׁשם ַמְזִּכיר ל"ֶׁשָהֲאִריַז

 ְוַאף .ַהּקֹוָמה ָּכל ְּכֶנֶגד ִהְתַּפְׁשטּות ֶׁשל ְּבאֶֹפן ְולֹא ,ֵמַהְּתִפָּלה ֵחֶלק ְּבָכל ְוַהְׁשָּפעֹות ִזּוּוִגים ִמיֵני ַּכָּמה ָׁשם

 ֶאת מֹוִליִדים ֶׁשַּבּבֶֹקר ִמּׁשּום ֶזה ,ַהְּתִפּלֹות ְּׁשָארִמ יֹוֵתר ָחׁשּוב הּוא ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ֶׁשל ֶׁשַהִּזּוּוג ִּפי ַעל

 ַרק ַנֲעֵׂשית ַלַּמְלכּות לַעפְֹּב ַהַהְׁשָּפָעה ֲאָבל ,ַהּיֹום ָּכל ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת א"ְלז ּוַמְכִניִסים ְוִאָּמא ֵמַאָּבא ַהֶּׁשַפע

 ֶׁשל ְּפָרִטי הּוא ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ֶׁשל ְוַהִּזּוּוג ,ֶזה יֹום ֶׁשל ֶּׁשַפעַה ֶאת חֹוֶתֶכת ֶׁשַהְּגבּוָרה ַאֲחֵרי ַהּיֹום ַּבֲחצֹות

   הּוא ַהַּלְיָלה ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבֲחִצי ְוֵלָאה ַיֲעקֹב ֶׁשל ַהִּזּוּוג ְוֵכן ,ַהּקֹוָמה ָּכל ַעל ֲאִמִּתי ִזּוּוג ְולֹא ,ְּתִפָּלה אֹוָתּה

  .ְלָרֵחל ֶׁשַפע מֹוִריד ְולֹא ןָהֶעְליֹו ַּבֲחִצי ְלֵלָאה ְּפָרִטי  

 ּוְבִמְנָחה ,סֹוף ֵמָהֵאין ִעָּלָאה ֵמֻעְמָּקא ַהֲחָסִדים ֶׁשַפע ֶאת ְמעֹוְרִרים ֶׁשְּבַׁשֲחִרית :)רכט ויחי( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו

 יֹום ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת ְמַקֶּבֶלת ְלכּותְוַהַּמ ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ה"קב ְמַיֲחִדים ,ְרָנָנה ְּבסֹוד ַהְּגבּוָרה ַקו ְּכֶׁשַּמִּגיַע

   בֵל 'ד 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ְרׁשּות ִהיא ַעְרִבית ָלֵכן ,ַהַּתְחּתֹוִנים ָלעֹוָלמֹות ְמַחֶּלֶקת ַהַּמְלכּות ּוְבַעְרִבית ,ֶזה

  .א"ֵה ׁש"ֵרי ו"ָו ת"ֵּבי ל"ִּגיֶמ תֹוּיִתאֹוָה יּוּלִמְּב ה"ְּגבּוָר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְנָחה ְּתִפיַלתֶׁש א"שליט  

 ָּפִנים ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ְולֹא ,ְּבָאחֹור ָאחֹור ְמַקֶּבֶלת ֶׁשָרֵחל אֹוֵמר ל"ָהֲאִריַז ,ַהּיֹום ֲחצֹות ֶׁשְּלַאַחר ִּפי ַעל

 ָׁשְרָׁשּה ֶׁשַהַּמְלכּות ְּדֵכיָון ,טּותְּבַפְׁש ֶזה ָּדָבר ְלָבֵאר ַּדְעִּתי ַלֲעִנּיּות ִנְרֶאה ,ַהַּלְיָלה ַּבֲחצֹות ְּכמֹו ְּבָפִנים

 ,ַהְּגבּוָרה ְלִמַּדת ַׁשָּיְך ֶׁשִּבְכָללּותֹו ,ַּבַּלְיָלה ָלֵכן ,ַהְּגבּוָרה ִצּנֹורֹות הּוא ֶׁשָּלּה ַהַּמְׁשִּפיַע ,ְּכִדְלֵעיל ,ֵמַהְּגבּוָרה

 ָיָׁשר ַמְׁשִּפיָעה ַהְּגבּוָרה ִּכי ֻמְׁשָלם ִזּוּוג ֶׁשל ְּבאֶֹפן ,ָפִניםְּב ָּפִנים ֶׁשל ַהְׁשָּפָעה ֻמְגֶּדֶרת ֲחצֹות ְלַאַחר ַהַהְׁשָּפָעה

 ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ,ַהֶחֶסד ְלִמַּדת ַׁשָּיְך ֶׁשִּבְכָללּותֹו ַּבּיֹום ֲאָבל ,ְּבָפִנים ָּפִנים ַלַּמְלכּות

 ְוַתְפִקיד ,ַהֶחֶסד הּוא ְּדַהַּמְׁשִּפיַע ,ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשָּבָאה ְּגבּוָרה ֶׁשל ַמָּצב ֶזה ֵאין ,ַּבֶחֶסדֶׁש ְּגבּוָרה ֶׁשל ַמָּצב ְוִנְהֶיה

 ,ַּדְרּכֹו ַלֲעבֹר ַהֵּׁשִני ַלֲחִצי נֹוֵתן הּוא ֲחִצי עֹוֵצר ְּכֶׁשהּוא ּוִמֵּמיָלא .ְּכִדְלֵעיל ,ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַלֲעצֹר הּוא ַהְּגבּוָרה

 עֹוֵצר ֶׁשל ְּבַמָּצב ֶאָּלא ,ַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ְּבַמָּצב עֹוֵמד ֵאינֹו ַלַּמְלכּות ְּדַהַּמְׁשִּפיַע ,ְּבָאחֹור ָאחֹור ֻמְגָּדר ֶזה ןָלֵכ

 ,ָלהַהַּלְי ֲחצֹות ְלַאַחר ְמַקֶּבֶלת ֶׁשִהיא ֵמַהֶּׁשַפע ָחׁשּוב יֹוֵתר ֶׁשַפע ְמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ְלַמֲעֶׂשה ֲאָבל .ֶׁשַפע

 ִּבְתִפַּלת ְמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות ַהּיֹום ֲחצֹות ֶׁשַאַחר ,ְלַקָּמן ֶׁשְּנָבֵאר ּוְכִפי ,ִּבְכָללּותֹו ֶחֶסד ְּבִחיַנת הּוא ְּדיֹום

 הּוא ַהַּלְיָלה ַּבֲחצֹות ְוַהַּמְׁשִּפיַע ,ִיְׂשָרֵאל ְּבִחיַנת הּוא ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ֶׁשַהַּמְׁשִּפיַע ל"ֵמָהֲאִריַז רֹוִאים ְוֵכן .ִמְנָחה

 )יג 'ע( ָׁשם 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ַיֲעקֹב ֵמַהְׁשָּפַעת ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ִהיא ִיְׂשָרֵאל ְוַהְׁשָּפַעת ,ַיֲעקֹב ְּבִחיַנת

 מּוָבא

 ְוֵכן

 ְוַאף



 ִנְקָרא הּוא ֲעַדִין ָלֵכן ,רַּכִּנְזָּכ ,ֵלָאה ְמקֹום ַּגם ְולֹוַקַחת ָהָאחֹור ְּבסֹוד ִנְגֶּדֶלת ֶׁשָרֵחל ְלִפי ָאְמָנם

   ְזֵעיר ֶׁשל ָהָאחֹור ְּכֶנֶגד ֶזה ִּבְזַמן ָרֵחל ֶׁשִהְתַּפְּׁשטּות רֹוִאים .ְמתּוִקים ָאז ֵהם ְוַהִּדיִנים ,יֹום ְּבִחיַנת

  .ֶזה ִּבְזַמן ֶׁשֻּמְׁשָּפע ַהֶחֶסד ַעל ְמַרֶּמֶזת ַאְנִּפין  

   ָהִראׁשֹון ָאָדם ִנְזַּדְּוגּו ָהעֹוָלם ִלְבִריַאת ַהִּׁשִּׁשי ַהּיֹום ֶׁשל ְׁשִביִעית ֶׁשְּבָׁשָעה :)לח סנהדרין( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

  .ַהּיֹום ֲחצֹות ַאַחר ָהָיה ֶׁשַהִּזּוּוג ְורֹוִאים .ְוַחָּוה  

 ָׁשעֹות ָׁשלׁש ,ַהּיֹום ֵויֲה ָׁשעֹות ֶעְׂשֶרה ְׁשֵּתים ,ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר :)ג ז"ע( ַּבְּגָמָרא

 ָהעֹוָלם ָּכל ֵאת ְוָדן יֹוֵׁשב ְׁשִנּיֹות ,ַּבּתֹוָרה ְועֹוֵסק הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש יֹוֵׁשב ִראׁשֹונֹות

 ,ִמיםַרֲח ִּכֵּסא ַעל ְויֹוֵׁשב ַהִּדין ִּכֵּסא ֵמַעל עֹוֵמד ,ַּבִּדין ִמְתַחֵּיב ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ֶׁשרֹוֶאה ֵּכיָון ,ֻּכּלֹו

 .ִכִּנים ֵּביֵצי ְוַעד ְרֵאִמים ִמַּקְרֵני ,ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ְוָזן הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְׁשִליִׁשּיֹות

 ְךְּבֶהְמֵׁש מּוָבא ְוֵכן .ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ָלזּון ַרֲחִמים ְלִכֵּסא ָקם הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ַהּיֹום ֶׁשַּבֲחצֹות רֹוִאים

 ְוַאף .ָהַרֲחִמים ּגֹוְבִרים ַלְיָלה ֶׁשַּבֲחצֹות ֵמַהּזַֹהר ְלֵעיל ְוֵהֵבאנּו ,ַּבּיֹום ְּכמֹו הּוא ַּבַּלְיָלה ֶׁשַהַּמָּצב ָׁשם ַהְּגָמָרא

   ַנֲעֵׂשית ַלַּמְלכּות ָעהַהַהְׁשָּפ ,ֶׁשַּבֶחֶסד ֶחֶסד ,ַהֻמְחָלט ַהֶחֶסד ְזַמן הּוא ַהּבֶֹקר ,ַהְּזָמן ֶׁשִּמַּצד ֶׁשֵּבַאְרנּו ִּפי ַעל

  .ַרֲחִמים ֶׁשִּנְקָרא ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶּדֶרְך ,ַהּיֹום ַּבֲחצֹות  

 ּוְלַאַחר ָהַרע ִלְבִחיַנת ַׁשֶּיֶכת ַהַהְׁשָּפָעה ַהּיֹום ֲחצֹות ֶׁשּקֹוֶדם )ב"תשמ ניסן 'י( 'ְמַנֵחם תֹוַרת'ְּב מּוָבא

 ַהּתֹוָרה ֶׁשִּמן ,ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ָחֵמץ ְּבִאּסּור רֹוִאים ְוֵכן .ַהּטֹוב ִלְבִחיַנת ֶכתַׁשֶּי ַהַהְׁשָּפָעה ַהּיֹום ֲחצֹות

 ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב ְוֵכן ,ַהּטֹוב ֶאת ַהְּמַסֶּמֶלת ְלַמָּצה ְוִנְכָנִסים ָהַרע ֶאת ַהְּמַסֵּמל ֵמֶהָחֵמץ יֹוְצִאים ַהּיֹום ַּבֲחצֹות

 ֵיׁש ֵמַהּיֹום ֵחֶלק ְּדָכל ,ִחּתּוְך ַהְמַסֵּמל ע"ָּבַצ ת"ר ֶרבֶע ֳהַרִיםָצ ֶקרּבֹ ְוֵכן .ַׁשָּבת תְקֻדַּׁש ִנְכֶנֶסת ַהּיֹום ֵמֲחצֹות

   ַלַּמְלכּות ָאבֹות 'ַהג ְּדַהְׁשָּפַעת ,ע"ָּבַצ ֵהם ,קֹבֲעַי ָחקְצִי ָרָהםְבַא ֶׁשל ַהְּׁשִנּיֹות ָהאֹוִתּיֹות ְוֵכן .ַאֵחר ִחּתּוְך לֹו

  .ּוְךִחּת ֶּדֶרְך ִהיא  

 ַאְנִּפין ִלְזֵעיר ְּכָלל ִזּוּוג ָהָיה לֹא ַׁשָּבת יֹום ְּבָכל )צו 'ע ב"ח שבת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ,ַּכִּנְזָּכר ,ְּבָׁשֶוה ָׁשֶוה ִעּמֹו ֶׁשָעְלָתה ,ָרם ְּבקֹול מּוָסף ַּבֲחָזַרת ,ַעָּתה ֶאָּלא ,ָרֵחל נּוְקָבא ִעם

 ְּבָׁשֶוה ְלִהְזַּדֵּוג ַאְנִּפין ִּדְזֵעיר ְיסֹוד ָיכֹול ַעָּתה ִּכי ',ְוכּו ֶׁשָּלּה ַהְיסֹוד ִעם ְּבָׁשֶוה ָׁשֶוה ֶׁשּלֹו ֹודְוַהְיס

 ִמיֵני ָּמהַּכ ְּתִפָּלה ְּבָכל ֶׁשִהְזִּכיר ְלַאַחר ,ַהַּׁשָּבת ְּתִפּלֹות ָּכל ֶאת ְמַסֵּכם ל"ֶׁשָהֲאִריַז רֹוִאים .ֶׁשָּבּה ַהְיסֹוד ִעם

 ֶזה ,ַהּקֹוָמה ָּכל ְּכֶנֶגד ְּבִהְתַּפְׁשטּות ְיסֹוד ְּכֶנֶגד ְיסֹוד ְּכֶׁשֵּיׁש ְוַרק ,ֲאִמִּתי ִזּוּוג ְּבֶגֶדר ֵאיָנם ֵאלּו ְׁשָּכל ִזּוּוִגים

 ִּבְבִחיָנה ְלַהְׁשָּפָעה ִהיא ַהַּכָּוָנה ,ִזּוּוג ְּבֵׁשם ָלֶזה ֶׁשּקֹוְרִאים ִּפי ַעל ַאף ַהְּמקֹומֹות ּוִבְׁשָאר ;ָהֲאִמִּתי ַהִּזּוּוג

 ְלִזּוּוֵגי ְּבַיַחס ֶנֱאַמר ,ְּבמּוָסף ְּבַׁשָּבת ַרק הּוא ֶזה ֶׁשִּזּוּוג ,ל"ָהֲאִריַז ְוִדְבֵרי .ֲאִמִּתי ְלִזּוּוג לֹא ֲאָבל ְמֻסֶּיֶמת

 ,ְוַהַּלְיָלה ַהּיֹום ֲחצֹות ְלַאַחר ַנֲעִׂשים ֵהם ,ַהּיֹום ֶעֶצם ִמַּצד ַהַּנֲעִׂשים ַּבִּזּוּוִגים ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ַהְּתִפּלֹות

 ָחׁשּוב הּוא ִמְנָחה ְּתִפַּלת ֶׁשל ֶׁשַהִּזּוּוג )קכ 'ע א"ח שמע קריאת( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן ,ְּכִדְלֵעיל

   ,ַאְנִּפין ַהְּזֵעיר קֹוַמת ָּכל ְּכֶנֶגד ָרֵחל ֶׁשל ַהִהְתַּפְׁשטּות ִּבְגַלל ַהִּמְנָחה ִּבְתִפַּלת ַרק ַנֲעָנה לֹא ְוֵאִלָּיהּו ְמאֹד

   .ְּכִדְלֵעיל  

 ִמְּׁשָאר יֹוֵתר ִּדְדכּוָרא ְיסֹוד ַהָּזָכר עֹוֶלה ְּכבֹודֹו ְמקֹום ְּבַאֵּיה )קמט 'ע יתרו( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

 ּוָמִצינּו .עֹוֶלה הּוא ְּכבֹודֹו ְמקֹום ֶׁשְּבַאֵּיה ,ה"ַאֵּי ,"תַהַּׁשָּב יֹום ֶאת" ת"ר ָלֵכן ,ַהַּפְרצּוף

 ְוֵכן

 ּוְמֻרָּמז

 ְוֵכן

 מּוָבא

 מּוָבא



 ַמְלָאִכים ֵאּלּו "ַאָּיה ֵעין" ַמהּו ,"ַאָּיה ֵעין ְׁשָזַפּתּו ְולֹא ָעִיט ְיָדעֹו לֹא ָנִתיב" :)עג תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ֶׁשאֹוְמִרים ַלַּמְלָאִכים ָהַאָּיה עֹוף ֶאת ְמַקֵּׁשר ַהרֶׁשַהּזֹ רֹוִאים .ְלַהֲעִריצֹו ְּכבֹודֹו ְמקֹום ַאֵּיה ֶׁשאֹוְמִרים

 ַעל ִהְתַּפְּׁשטּות ּוְכֶׁשֵּיׁש ,ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ַהְׁשָּפַעת ֶאת ַמְׁשִּפיִעים ֵאּלּו ְּדַמְלָאִכים ִנְרֶאה .ְּכבֹודֹו ְמקֹום ַאֵּיה

 ,ְּגבֹוָהה ְּבַדְרָּגה ֵהם ֵאּלּו ֶׁשַּמְלָאִכים 'עֹוף ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְרנּוֶׁשֵּבַא ּוְכִפי .ִאָּתם ְלִהְתַקֵּׁשר זֹוִכים ַהּקֹוָמה ָּכל

   ֵׁשם ַעל ַאָּיה ִנְקֵראת )שמיני פרשת( 'רֹוֵקַח'ָּב מּוָבא ְוֵכן .ֶזה ַלְּלֻעַּמת ּוַמְׁשִּפיִעים ֵמַהְּקֻדָּׁשה ְויֹוְנִקים

   .ַּבָּים ַהִּנְרָמז ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי תֶא ְמַסְּמִלים ְוִאִּיים ,ָּבִאִּיים ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת  

 ִמְצַרִים ְיִציַאת ְלַהְזִּכיר ֶׁשּלֹא ִיְׂשָרֵאל ֵהן ֲעִתיִדין אֹוֵמר זֹוָמא ֶּבן :)יא ברכות( ַּבְירּוַׁשְלִמי

 עֹוד ָךִׁשְמ ֵראִיָּק לֹא" אֹוֵמר הּוא ְוֵכן .ְטֵפיָלה ּוִמְצַרִים ִעָּקר ַמְלֻכּיֹות ',ְוכּו ָלבֹא ֶלָעִתיד

 .ִיְׂשָרֵאל ַעל מּוָסף ַיֲעקֹב ֶאָּלא ַיֲעקֹב ֵׁשם ֶׁשֵּיָעֵקר לֹא ָאְמרּו ".ָךְׁשֶמ ִיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ַיֲעקֹב

 ִלְדָבֵרינּו בָֹארּוְמ ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבִחיַנת ַיֲעקֹב ִמְּבִחיַנת ַנֲעֶלה ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד רֹוִאים .ָטֵפל ְוַיֲעקֹב ִעָּקר ִיְׂשָרֵאל

 ,ַהֲחָצִאים ְׁשֵני ֶאת ּוְנַקֵּבל ַהּיֹום ָּכל ְוָרֵחל ִיְׂשָרֵאל ְלִזּוּוג ִנְזֶּכה ֶאָחד ַּפְרצּוף ִיְהיּו ְוָרֵחל ֶׁשֵּלָאה ָלבֹא ְּדֶלָעִתיד

 ןֵכְו .ֵמַהֶּׁשַפע ֲחִצי ַרק ְמַקְּבִלים ָאנּו ָּכְך ּוִמּׁשּום ְוָרֵחל ַיֲעקֹב הּוא ֵמַהּיֹום ְּבֵחֶלק ֶׁשַהִּזּוּוג ַהּיֹום ְּכמֹו ְולֹא

 ,לֵחָרְו בקֲֹעַי אהּו דחּוִּיַה תלּוָּגַה ןַמְזִבְּד .ָמִׁשיַח רַּפְסִמ אהּו ִיְׂשָרֵאל רַּפְסִמְל ַיֲעקֹב רַּפְסִמ יןֵּב ׁשֵרְפֶהַה

 ֶלָעִתיד ַעל ָּכתּוב ְוֵכן .לֵחָרְו לֵאָרְׂשִי לֶׁש הָמֹוּקַה לָּכ לַע דחּוִּיַה רזֲֹחַי ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב הֶנָּבִּיֶׁשְּכ יַחִׁשָּמַה ןַמְזִבּו

 ְיַקְּבֶצּנּו ִיְׂשָרֵאל ְמָזֵרה ְוִאְמרּו ִמֶּמְרָחק ָבִאִּיים ְוַהִּגידּו ּגֹוִים 'ה ְדַבר ִׁשְמעּו" )ט ,לא ירמיה( ָלבֹא

 ַּגם ָלבֹא ֶׁשֶּלָעִתיד ְורֹוִאים ."ִמֶּמּנּו ָחָזק ִמַּיד ֹוּוְגָאל ַיֲעקֹב ֶאת 'ה ָפָדה ִּכי :ֶעְדרֹו ְּכרֶֹעה ּוְׁשָמרֹו

   כֹל ְוֶיֱאָתיּו ,ַהּנֹוָרִאים ַהָּיִמים ִּבְתִפַּלת מּוָבא ְוֵכן .'ה ֶאת ְיַׁשְּבחּו ָהֶעְליֹון ַהֵחִצי ֶאת ַהְמַסְּמִלים ָהִאִּיים

  .ִצְדֶקָך ָבִאִּיים ְוַיִּגידּו ,ָךְּכבֹוֶד ֵׁשם ִויָבְרכּו ,ָךְלָעְבֶד  

 "זֹאת ִמי" ".'ְוגֹו ַהִּמְדָּבר ִמן עָֹלה זֹאת ִמי" ,ְוָאַמר ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָּפַתח :)י הקדמה( ַּבּזַֹהר

 ִלְהיֹות ַמָּמׁש עָֹלה ֶאָחד ְוֶקֶׁשר ֶאָחד ְּבִחּבּור עֹוָלמֹות ְׁשֵני ֶׁשל ְקדֹוִׁשים ְׁשֵני ֶׁשל ַהְּכָלל

 קֶֹדׁש ֶׁשִהיא ,עֹוָלה ִלְהיֹות ְּכֵדי ת''זֹא ִעם ּוִמְתַחֵּבר ,י''ִמ ָקָדִׁשים קֶֹדׁש ֲהֵריֶׁש .ָקָדִׁשים קֶֹדׁש

 ַהִּמְדָּבר ִמן ,ְועֹוד .ַלֻחָּפה ּוְלִהָּכֵנס ַּכָּלה ִלְהיֹות ָיְרָׁשה ַהִּמְדָּבר ִמן ֶׁשֲהֵרי "ַהִּמְדָּבר ִמן" .ָקָדִׁשים

 רֹוִאים .עֹוָלה ִהיא ַּבְּׂשָפַתִים ַלַחׁש ֶׁשל ִמְדָּבר ְּבאֹותֹו ".ָנאֶוה ְדָּבֵרְךּוִמ" ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו ,עֹוָלה ִהיא

 ָיְרָׁשה ָאז ַרק ,ַהְּתִפָּלה ִּבְזכּות ֶׁשַּנֲעָׂשה ,ת"זֹא ֶׁשִּנְקֵראת ְלָרֵחל ,י"ִמ ֶׁשִּנְקֵראת ֵלָאה ֶׁשל ֶׁשַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר

   ָּכל ַעל ְוִזּוּוג ַהַּפְרצּוִפים יֵנְׁש ְּבִחּבּור ַרק הּוא ֲאִמִּתי ֶׁשִּזּוּוג ֶׁשֵּבַאְרנּו ּוְכִפי .ָּפהַלֻח ּוְלִהָּכֵנס ַּכָּלה ִלְהיֹות

   .ַהּקֹוָמה  

 ֵּבית ֶנְחַרב זֹו ְּבָׁשָעה ְוָלֵכן ,ָּבעֹוָלם ָקֶׁשה ִּדין ִמְתעֹוֵרר ַהּיֹום ֶׁשַּבֲחצֹות :)קלב שרה חיי( ַּבּזַֹהר

 ְּדִבְזַמן ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ְוַהְׁשָּפָעה ִזּוּוג ֶׁשל ְזָמן הּוא ֶזה ֶׁשְּזַמן ,ִלְדָבֵרינּו ָקֶׁשה ְוִלְכאֹוָרה .ָּדׁשַהִּמְק

 ַחס ְוִאם ,ֶזה ִּבְזַמן ּוַמְׁשִּפיָעה ֶׁשַפע חֹוֶתֶכת ִהיא זֹוִכים ְוִאם ,ַהֶחֶסד ְּבַקו ַהְּגבּוָרה ִנְכֶנֶסת ַהּיֹום ֲחצֹות

   ָהֶעְליֹון ֵמַהֵחִצי ֶּׁשָּלְקחּו ַמה ֶאת ְלַהְׁשִלים ַהַּתְחּתֹון ֵמַהֵחִצי חֹוֶתֶכת ֶׁשַהְּגבּוָרה ּגֹוֵרם ֶזה ,חֹוְטִאים םְוָׁשלֹו

  .ָקֶׁשה ִּדין ֶׁשל ְזָמן ֶזה ּוִמֵּמיָלא ,ְּכִדְלַקָּמן ַהֵחְטא ֶּדֶרְך  

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו

 ָמִצינּו



 ּוִמְׂשַּתֵּכר עֹוֶׂשה ָהָיה ָויֹום יֹום ֶׁשְּבָכל ַהָּזֵקן ִהֵּלל ַעל ָעָליו ָאְמרּו :)לה יומא( ַּבְּגָמָרא

 .ֵביתֹו ַאְנֵׁשי ּוְלַפְרָנַסת ְלַפְרָנָסתֹו ְוֶחְציֹו ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ְלׁשֹוֵמר נֹוֵתן ָהָיה ֶחְציֹו ,ִּבְטַרָּפִעיק

 ֲחִצי ;ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ַּכְסּפֹו ֶאת ִחֵּלק :)יז בראשית( ַהרַּבּזֹ ַּכּמּוָבא ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ַהָּזֵקן ְּדִהֵּלל ִנְרֶאה

   ֲחִצי ִמְתַחֵּלק ַהֶחֶסד ְּבִמַּדת ֶׁשֵּיׁש ֶׁשַהֶּׁשַפע ְלַסֵּמל ,ַהָּבא ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני ֲעבּור ַוֲחִצי ,ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני ֲעבּור

   .ַהָּבא ָהעֹוָלם ְנְיֵניִע ֲעבּור ַוֲחִצי ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני ֲעבּור  

 ,א"ז ְּבִחיַנת ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֵהם ַהחֶֹרף ָחְדֵׁשי ֵּׁשֶׁשתֶׁש ,)ריב 'ע ב"ח ה"ר( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב

 ֶׁשל ַהִחּלּוק ַעל ֶרֶמז ׁשְּדֵי ִנְרֶאה ָּכאן ְוַגם .נּוְקָבא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת ֵהם ַהַּקִיץ ָחְדֵׁשי ֵׁשֶׁשתְו

 ָחְדֵׁשי ,ַעְצמֹו ִּבְפֵני ֵׁשׁש ִמְסַּפר הּוא ֶאָחד ֶׁשָּכל ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת ְּגבּורֹות ַוֲחִצי ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת ֲחָסִדים ֲחִצי

 ֵהם ַהַּקִיץ ְוָחְדֵׁשי ,ֶחֶסד ַסְּמִליםַהְמ ,ַהַּמִים ַהְׁשָּפַעת ֶׁשל ְזָמן ֶזה ָלֵכן ,ֶחֶסד ְּבִחיַנת ,יֹום ִּבְבִחיַנת ֵהם ַהחֶֹרף

 ַהחֶֹרף ְּבָחְדֵׁשי רֹוִאים ְוֵכן .ַהְּגבּוָרה ְלַצד ֶׁשַּׁשָּיְך ,ַהחֹם ַהְׁשָּפעֹות ֶאת ָּבֶהם ֵיׁש ָלֵכן ,ְּגבּורֹות ִּבְבִחיַנת

 ְזָמן ֵהם ַּבחֶֹרף ּוְׁשָבט ֵטֵבת ְּדָחְדֵׁשי ,ִּדין ֶׁשל ְזָמן ַמְתִחיל ַהֵחִצי ִּבְנֻקַּדת ֳחָדִׁשים 'ג ֶׁשְּלַאַחר ַהַּקִיץ ּוְבָחְדֵׁשי

   ֲאָדר ָחְדֵׁשי ֶׁשַּגם ַהּזַֹהר ְּבֵׁשם )פא 'ע ב"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' ְּבֵסֶפר מּוָבאּו .ַּבַּקִיץ ְוָאב ַּתּמּוז ְוֵכן ,ִּדין ֶׁשל

  .ְלַרֲחִמים ְוֶנֶהְפכּו ֵמֵעָׂשו אֹוָתם ָּגַנב ֶׁשַּיֲעקֹב ֶאָּלא ,ִּדין ֵהם ֶוֱאלּול  

 ,ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ,ְּדַאְבָרָהם ,ַיֲעקֹב ֶאת הֹוִליד ְוִיְצָחק ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ְּדָלֵכן

 ַהְּגבּוָרה ֶּדֶרְך ַרק ָלעֹוָלם ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַהֶחֶסד ְלַרֵּמז ,ַהְּגבּוָרה ֶאת ַהְמַסֵּמל ,ִיְצָחק ֶאת ָלעֹוָלם ִהְׁשִּפיַע

 ַהַּטַעם ּגּוָפא ְוֶזה .ָלעֹוָלם יֹוֵרד ְוֵאינֹו ְלַמְעָלה ִנְׁשָאר ַעְצמֹו ִּבְפֵני ֶׁשַהֶחֶסד ֱהיֹות ,ַהֶחֶסד ִמּתֹוְך ֶׁשּיֹוֵצאת

 ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ,ַיֲעקֹב תְּבִחיַנ ֶאת ַרק ָלעֹוָלם ַמְׁשִּפיָעה ֶׁשַהְּגבּוָרה ְלַרֵּמז ,ָלעֹוָלם ַיֲעקֹב ֶאת ֵהִביא ֶׁשִּיְצָחק

   ְּגבּוָרה ִהיא ,ַלַּמְלכּות ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּדת ,ְּבַיַחד ּוְגבּוָרה ֵמֶחֶסד ֶׁשְּמעֶֹרֶבת ,ַהִּתְפֶאֶרת ִמַּדת

  .ֶׁשַּבֶחֶסד ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבְּגבּוָרה ֶחֶסד ,ֶחֶסד ִעם ְמעֶֹרֶבת  

 ָיָצא ַיֲעקֹב ,ֶחֶסד ִמּתֹוְך ְּבִדין ִיְצָחק ָיָצא ,ַהֶחֶסד ְיֻרַּׁשת ָיַרׁש ַאְבָרָהם .)קעו תרומה( ּזַֹהרַּב ָמִצינּו

 .ֶאָחד ֶׁשהּוא ַהּכֹל ֶׁשִּנָּכר ַעד ,ֶזה ִמן ֶזה יֹוֵנק ְלַמְעָלה הּוא ְוָכְך ,ָקֶׁשה ִּדין ִמּתֹוְך ְּבַרֲחִמים

 ֶׁשָּכְך ְלַרֵּמז ָּבָאה ,ִמִּיְצָחק ְוַיֲעקֹב ,ֵמַאְבָרָהם ִיְצָחק ְּבֻהֶּלֶדת ,ִּתְפֶאֶרת ְּגבּוָרה ֶחֶסד ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּות רֹוִאים

 ת"ר "ָּׁשָמִיםַּב ָּצבִנ ָבְרָךְּד ה"יהו ְלעֹוָלם" )פט ,קיט תהלים( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָהֶעְליֹוִנים ַּבַּפְרצּוִפים ַהַהְׁשָּפָעה ֵסֶדר

   ְלַמְעָלה ִנְׁשָאִרים ַאְבָרָהם ְּדַחְסֵדי ,:)מט סוכה( ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ב"ָנִדי

  .ָׁשַמִים ֶׁשִּנְקָרא ַאְנִּפין ַּבְּזֵעיר  

 לָּכ ּהָּנַמְז יתִבְרַע תַּלִפְתּו םיֹו יִצֲח קַר ןָמְז םֶהָל ׁשֵי הָחְנִמּו יתִרֲחַׁש תֹוּלִפְּת ַעּוּדַמ רֵאָבְל הֶאְרִנ הֶז יִּפ

 רמּוָּגַה דֶסֶחַל ְךָּיַּׁשֶׁש םָהָרְבַא דֶגֶנְּכ יאִה יתִרֲחַׁש תַּלִפְתִּד .הָחְנִמּו יתִרֲחַּׁשִמ לפּוָּכ ןַמְז אהּוֶׁש ,הָלְיַּלַה

 תַּלֻעְּפ דֶגֶנְּכ הָחְנִמ תַּלִפְתּו ,תכּוְלַּמַל ַעיִּגַמ אלֹ ןִיַדֲעַו עַפֶּׁשַה תֶא ידִלֹוּמֶׁש רֶקּבַֹה לֶׁש יִצֵחַה דֶגֶנְּכ אהּוֶׁש

 יאִהֶׁש יתִבְרַע תַּלִפְּת ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ .תכּוְלַּמַל בקֲֹעַי תיַנִחְּב תֶא יַעִּפְׁשַהְל הָלְיַּלַה דַע םֹוּיַה תצֹוֲחֵמ קָחְצִי

 ,הָאֵל תֶא םַגְו לֵחָר תֶא םַּג אָׂשָנְו ,ַהֲחָצִאים ְׁשֵני תֶא ֹוּב ׁשֵּיֶׁש עַצְמֶאָה וַק תֶא לֵּמַסְּמֶׁש מֹוְצַע בקֲֹעַי דֶגֶנְּכ

   רַחַאֶׁש יִצֵחַּב םַגְו ,עַפֶׁש תֶלֶּבַקְמ אלֹ ןִיַדֲע תכּוְלַּמַהֶׁשְּכ תצֹוֲח יֵנְפִּלֶׁש יִצֵחַּב םַּג ,הָלְיַּלַה לָּכ לֵּלַּפְתִהְל רָׁשְפֶא

  .תצֹוֲח  

 ָמִצינּו

 מּוָבא

 ִנְרֶאה

 ְוֵכן

 לַע



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .תן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמןני

  .יםִרָבת ְּדַרָהְבַה

  .מֹוְצַעים ֵמִרָב ְּדׁשֵּדַחְמ ינֹו ַרק ְמַלֵּקט ִמִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ְוֵאהס ֶזֵרְטְנֻק

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

  .יםִזָמְרל ָהים ַעִסָּסֻבים ְמִּצִּקַה

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

  .יתִּתִמֲאב ָה"ת תשעַניא ְׁשִהג "תשע

. רָמֲאַּמת ַּביכּוִרֲאַּב רֵאָבְּני ֶׁשִפר ְּכַהּזֹי ַהֵרְבִדת ְּבמֹוקֹוה ְמָּמין ַּכר ֵּבּוּבל ִחים ַעִינּוְּב, ינּוֵנָפְּלר ֶׁשָמֲאַּמת ַהדֹוסֹוְי

  : יםִקָרְּפי ַהאֵׁשת ָרה ֶאָרָצְקיא ִּבִבָנְו

ת ַנז ְׁשּוּמף ַּת סֹוינּוְיַה, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהב ֶׁשֶרֶעל ָהחּוָּין ֶׁשַמְזִּבֶׁש .)טז ויקרא. ער ואתחנן( :תמֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּברַהּזֹ ַהנֹוְׁשֶי

ל ֵח ָיְךר ָּכַחַאְו, תלּוָּגף ַהא סֹוֵרָּקה ִיֶּזן ַהָמְּזַה, ]יםִנָּׁשת ַהים ֶאִנ מֹויְךי ֵאלּוָּת[, ב"ת תשעַנז ְׁשּוּמף ַּת סֹואֹו, א"תשע

ן ָמה ְזָּמַכְו, תלּוָּגף ַהל סֹות ֶׁשעּוָמְׁשַּמה ַהן ָמֵּיַצ ְמינֹור ֵאַהּזַֹהְו. 'יַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹוּג'א ֵרָּקִּיא ֶׁשָּבב ַהָלָּׁשַה

  .יַחִׁשָּמת ַהיַאא ִּבֵרָּקִּיא ֶׁשָּבב ַהָלָּׁשד ַהר ַעבֲֹעַי

 יםִנָׁש 'ב ׁשֵי ְךָּכ רַחַאְו ,יַחִׁשָמ יֵלְבֶח לֶׁש יםִנָׁש יםִעְבִׁש ׁשֵּי ֶׁש.)אחרי סח: משפטים קיט( :תמֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּבַהּזַֹהר נֹוְׁשֶי

יא ִהֶׁש, ףֶלֶאל ָהית ֶׁשיִנִמְּׁשה ַהָאֵּמ ַּבילּוִחְת ִהיַחִׁשי ָמֵלְבל ֶחים ֶׁשִנָּׁשים ַהִעְבִּׁשֶׁש, ׁשָרפֹב ְמֵתכֹוְו. ּהָמְצַע הָדֵּלַה דסֹוְּב

ה ָאֵּמת ַהיַלִחְתּו. ֵּבין ֶנַצח ְלהֹוד ינּוְיַה .א ֵּבין ִּבְרָּכָהאָהַלת ֵריָׁשיֲאֵעד ַּכ םא ָׁשָבּוּמֶׁש, יתִחְכֹוּנה ַהָאֵּמַה

ד ת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצֶׁש אֵציֹו הֶז יִפְל ּו.ֵּבין ִּבְרָּכָהא דהֹול ַהה ֶׁשָאֵּמח ַלַצֶּנל ַהה ֶׁשָאֵּמין ַהֵּבה ֶׁשָּדֻקְּנה ַהָתְיית ָהִחְכֹוּנַה

ף סֹוא ְּבת הּולּוָּגף ַהי סֹוֵרֲהֶׁש, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבג ּוגֹוָמג ּוֹול ּגן ֶׁשָמְּזד ַהת ַעלּוָּגף ַהא סֹוָרְקִּנב ֶׁשֶרֶען ָהַמְּזה ִמָנָׁש

ה ָנָּׁשף ַהסֹות ְּבמֹוְיַּתְסה ִמָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשַהְו, ףֶלֶאל ָהית ֶׁשיִנִמְּׁשה ַהָאֵּמת ַהַּלִחְּתה ִמָנת ָׁשַחַאים ְוִעְבִּׁשַה

, ג"ת תשעַנף ְׁשסֹו ְּבאֹו, ב"ת תשעַנף ְׁשסֹו ְּביַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּב ֶׁשיְךִרֲאַּתים ַליִעִּג ַמנּוה ָאי ֶזִפְל ּו.םִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשַה

  .יםִנָּׁשת ַהים ֶאִנ מֹויְךי ֵאלּוָּת

ר ַהּזֹ ַהְךֵׁשְמֶהְבּו. יַחִׁשָּמת ַהיַאִּבה ֶיְהִּתז ָאֶׁש, ב"ֶרֶען ַיְנִמים ְּכִנ ָׁשב"רעל ֶׁשר ָּפְסן ִמֵתֹוּנֶׁש :)פנחס ריט( ַהּזַֹהר נֹוְׁשֶי

ר ּוּבִחא ְּבֵציֹו. ב"רעל ָה ֶׁשתֹונרֹוֲחַאב ָה"ע ָהןה ֵהָדֵלים ְוִלָבל ֲחים ֶׁשִנב ָׁש"עָהן ֶׁשֵּיַצא ְמא הּו"ט ע"ף רמַדם ְּבָׁש

ם יֶהיֵנה ֵּבָנ ָׁשׁשֵרְפ ֶהׁשֵּיי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, יםִנב ָׁש"ל ען ֶׁשָמְּז ַלָהֶעֶרבן ַמת ְזר ֶאֵּׁשַקר ְמַהּזַֹהֶׁש, ּולֵאת ָהמֹוקֹוְּמי ַהֵנְׁש

ר ַחַא ְליתֹוִלְכַת ְליַעִּגב ַיֶרֶעָהן ֶׁשֵּיַצא ְמן הּוֵכָל, הָדֵּלן ַהַמ ְזינּוְיַה, יַחִׁשָּמת ַהיַאִבס ְלֵחַיְתר ִמַהּזֹאן ַהָּכ, ילֵעְלִדְּכ

ף ֶלֶאל ָהר ֶׁשֶקּבַֹהֵּמן ֶׁשָּלַהר ְלֵאָב ְנ,ב"ר רעַּפְסִמְלם ַעַּטַהְו. ׁשָּמ ַמיַחִׁשָּמת ַהיַאִּבה ֶיְהִּתר ָבז ְּכָאים ֶׁשִנב ָׁש"רע

  .ב"ֶרן ֶעַיְנִמים ְּכִנב ָׁש" רעׁשב ֵיֶרֶעד ָהי ַעִּׁשִּׁשַה

ר ַהּזַֹה. הָנה ָׁשָא ֵמְךָׁשְמִּנ ֶׁשּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּג ֶׁשיְךִלֲהל ַּתר ַעֵּבַדְּמֶׁש .)ירא קיטו. פנחס רנב( תמֹוקֹוי ְמֵנְׁש ִּבַהּזַֹהר נֹוְׁשֶי

ב "על ָהר ַעַהּזֹר ַהֵּבַדם ְמָׁש, :)פנחס ריט( רַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּגי ַהֵרְבִדן ְּבֵּיַעם ְנִאְו. יםִנה ָׁשָאֵּמ ַהיּוְהי ִיַתן ָמֵּיַצ ְמינֹוֵא

, רַהּזֹל ַהה ֶׁשָנה ָׁשָאֵּמל ַהים ֶׁשִנב ָׁש"ן עָתאֹו ןֵה, לּוֵאים ָהִנב ָׁש"עָהב ֶׁשֵתֹוא ּכ"ָרְּגַה, הָדֵלים ְוִלָב ֲחלים ֶׁשִנָׁש



ל  ֶׁשיְךִלֲהַּתים ַלִנח ָׁש"כְו, יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח דסֹוְּבה ָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהים ַלִנב ָׁש"ע; תפֹוקּוי ְּתֵּתְׁשים ִלִנה ָשָאק ֵמֵּלַחְּמֶׁש

ף  סֹואֹו[, ב"ת תשעַנף ְׁשסֹוה ְלָנה ָׁשָאל ֵמר ֶׁשַהּזֹת ַהם ֶאר ַּגֵּבא ִח"ָרְּגַהר ֶׁשַחַאְלּו. דִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ ְלְךָּיַּׁשה ֶׁשָּלֻאְּג

 יֹוֵסף ֶּבן ָמִׁשיַח דסֹוְּבה ָּלֻאְּגת ַהַנָכל ֲהים ֶׁשִנב ָׁש"ל ער ַעַהּזֹי ַהֵרְב ִּדיְך ֵא,רָמֲאַמת ַּביכּוִרֲאר ַּבֵאָבְנ, ]ג"ת תשעַנְׁש

ס ֵחַיְתא ִמ"ָרְּגַהי ֶׁשל ִּפף ַעַאֶׁש, יתִדסֹוה ְיָּדֻקְנב ִלים ֵלִׂשב ָלּוׁשאן ָחָכְו. ְךיָלֵאש ָו"ת תַנְּׁשל ִמֵח ָה,נּוֵּנֵמְז ִּבמּוְּיַקְתִה

 ִׁשִּׁשיםל ן ֶׁשָמט ְזֵקא נֹום הּוָׁש .)פנחס רנב( דָחם ֶאקֹוָמְּבר ַהּזֹי ַהִפל ְלּכֹה ַהֶז, ח"כב ְו"ל עה ֶׁשָּקֻלֲח ַּבהָנה ָׁשָאֵמְל

ר ַהּזֹא ַּבָסְר ִּגׁשֵי .)קיט( ָּפָרַׁשת ַוֵּיָראל ְּבָבֲא. םִיַּתְׁשים ּוִעְבִׁשד ְלַחים ַייִעִּגַּמֶׁש, יםִנ ָׁשׁשם ֵׁשִיַמֲעד ַּפעֹוְו, יםִנָׁש

, יםִני ָׁשִצֵח ָוׁשם ֵׁשִיַמֲעַּפת ֶסֶרֹוּגא ֶׁשָסְר ִּגׁשֵיְו, יםִנ ָׁשׁשד ֵׁשעֹו ְו,ָוֵחִציים ִנ ָׁשׁש ֵׁשדעֹוְו, יםִנ ָׁשִׁשִּׁשים תֶסֶרֹוּגֶׁש

ה ֶּזר ַהַהּזַֹהן ֶׁשֵכָּתִּיר ֶׁשָמֲאַּמן ַּבדּוָנְו. תַצד ְקק עֹוֵחַרְתִהל ְלכֹון ָיָמְּזה ַהי ֶזִפְלּו, יםִנג ָׁש"ף עסֹו ְלע אֹוַצְמֶא ְליַעִּגַּמֶׁש

ן יָסִנְּב ֶׁשַעֻׁשהֹוי ְיִּבת ַריַטי ִׁשִפה ְלָני ָׁשִצד ֲחת עֹוֹוּכַח ְליְךִרָּצן ֶׁשֵכָּתִיְו, םֶדה קֹוָנם ָׁשִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשת ַהיל ֶאִחְתַמ

  .ןּוּי ִעיְךִרָצְו. םָלעֹוא ָהָרְבִנ

, ב"ת תשעַנא ְׁשָרָמְּגן ַהַמְז ִּבֶׁשָּמנּון ָיְנִּמי ַהִפְּלֶׁש, יםִנָּׁשן ַהַיְנן ִמַיְנִעא ְּב"ה שליטָּנַחף אֹוֵסיֹו' ג ר"הרה

י ֵרַהֶׁש. ג"ת תשעַנף ְׁשסֹוק ְּבם ַרֵּיַּתְסם ִיִיַּתְׁשים ּוִעְבִּׁשף ַהֹוּסֶׁשר ָׁשְפֶא, ןל ֵּכַע. א"ת תשעַניא ְׁשִה

ר ֶפֵס ְּברּוְּדֻס ְוזּוְּכֻרל ֶׁש"ַזי ֲחֵרְבל ִּדַעך ְו"תנל ַהס ַעָּסֻבְמי ַהִתָרסֹוָּמן ַהָיְנִּמא ַהם הּוָלעֹות ָהיַאִרְבים ִלִנָּׁשן ַהַיְנִמ

ם ָדת ָאיַאִרי ְּבֵנְפת ִלַחה ַאָניא ָׁשה ִהיָאִרְּבן ַלָיְנִּמל ַה ֶׁשתֹוָּלִחְּת, ֲחַלְפָּתאן י ֶּבֵסי יֹוִּבא ַרָּנַּתַל' הָּבם ַרָלר עֹוֶדֵס'

ם "ורמב: ז ט"בעל המאור ע. ה ח"ר' תוס(. םֹוּיג ַּכהּוָּנג ַהָהְנִּמ ַההּוֶזְו. הָנָׁשה ְּכיָאִרְּבי ַהֵמת ְיֶׁשת ֵׁשים ֶאִנֹוּמן ֶׁשיָוֵּכ, ןֹואׁשִרָה

יף ִסהֹו ְלנּוָּלג ֶׁשָהְנִּמן ַהֵכָל, םָלעֹוא ָהָרְבן ִניָסִנר ְּבֵמאֹוי ָהֵרְבִדה ְּכָכָלֲהַהן ֶׁשיָוים ֵּכִרְמ אֹוׁשֵיְו. )ב"י ה"שמיטה ויובל פ

. תרֹואֹוְּמ ַהּוׁשְּמא ִׁשּלֹל ֶׁשּוּבַּמת ַהַניא ְׁשים ִהיִפִסֹוּמ ֶׁשה זֹוָנָּׁשר ֶׁשבּו ָס)מ סז ח"חו(א "ָרְּגַה, אתת זַֹּמֻעְל. הָנד ָׁשעֹו

ה ַמּו, הָרֹול ּתֵאָרְׂשג ִיַהְנִמ, יםִנמֹו נּוָא ֶׁשמֹוא ְּכלְֹו, ןֹואׁשִרם ָהָדָאה ֵמָנר ָמַהּזַֹהת ֶׁשיֹוָא ְרׁשֵּיי ֶׁשל ִּפף ַעַאה ֶׁשֶאְרִנְו

ת כּוְמַּסת ַהים ֶאִמָכֲחן ַלַתָנ' הים ֶׁשִּנַמְּזת ַהיַעִבי ְקֵנְיְנִעט ְּבָרְפִּבּו. םִיַמָּׁשים ַּבִקְסֹו ּפְךָּכ, הָּטַמים ְלִקְסֹול ּפֵאָרְׂשִּיֶּׁש

ת ֹוׁשָדת ֲחעֹו ָׁשילּוִחְת ִהלּוים ֵאִנָׁשְבּו ,ְרִאים ֶׁשַהֶחְׁשּבֹון ָנכֹוןא ַמ"ט ְותשנ"ָהֵארּוִעים ֶׁשל תשן ֵכְו. ןָיְנִעה ָּבָאֵלְּמַה

 ִהְתִחיל ֶהָעׂשֹור ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ַהֵּמָאה א"ת תשעַנְׁשִּבְּמֻקָּבִלים ִאם ין ַהת ֵּביטֹוי ִׁשֵּת ְׁשׁשֵּי ֶׁשַעדּון ָיֵכְו. ףֶלֶאל ָהֶׁש

' צ ר"ל הרהים ַעיִאִבְּמי ֶׁשיִתִאת ָרֶמֱאֶבּו.  עֹוד לֹא ָׁשַמְענּו,ב"ָעׂשֹור ַיְתִחיל ְּבתשעֲאָבל ֶׁשֶה. ע"ַהּנֹוְכִחית אֹו ְּבתש

ה ָיָהם ֶׁשַעל ַּפָכְו. א"ָרְּגי ַהל ִּפַע, הָּלֻאְּגת ַללֹוָּגֻסים ְמִנם ָׁשֵהז ֶׁש"תשכח ְו"ים תשִנָּׁשל ַהר ַעַמָאֶׁש, ל"ן זצ"ָרֲהד ַּבִוָּד

ק ֵפ ָסה לֹוָיָהן ֶׁשיָוֵּכ. ח"יא תשכִהן ֶׁשֵכָּתז ִי"תשכְו, ט"יא תשִהן ֶׁשֵכָּתח ִי"תשר ֶׁשֵמה אֹוָיָה, ןָיְנִעת ָהיר ֶאִּכְזַמ

' ֲאִני ה"ֲהֵרי ָּכתּוב , ָאנּו טֹוִעים ְּבָׁשָנהם ִאא ֶׁשַּגם "יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. יםִנָּׁשר ַהֶדן ֵסַיְנִעְּב

  .]הָנ ָׁשיׁשִחָאנֹוָטִריקֹון " ֲאִחיֶׁשָּנהּה ְּבִעָּת

 ואתחנן( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָמִצינּו, הָּפַּמם ַּבִיל ַמ ֶׁשׁשָּלֻׁשת ְמַר צּוׁשז ֵימּוְרי הּוֵריָצֵמְּלים ֶׁשִארֹו

 ּוְבֵפרּוׁש .ִעּגּוָלא ,ַהִּמָּדה ַקו ָׁשם ִנְקָרא ְוַהְיסֹוד ,ַחברֹ ִנְקָרא ַהְּגבּוָרה ְוַקו אֶֹרְך ִנְקָרא ַהֶחֶסד ֶׁשַּקו ,.)ע

ן יָוֵכְו. ִעּגּול הּוא ְמֻׁשָּלׁש ְוָכל ,ְמֻׁשָּלׁש ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ,ַהְׁשָּפעֹות 'ג לֹו ֶיׁש ֶׁשַהְיסֹוד ,ָׁשם ְמָבֵאר 'ִמְּדַבׁש ָמתֹוק'

ְּבֵׁשם ֵסֶפר  )ערך מגן דוד(' ַמְטַעִּמים'א ְּבֵסֶפר ָבן מּוֵכְו. ׁשָּלֻׁשת ְמַרם צּוֶה ָלׁשֵי, דסֹוְית ַהים ֶאִלְּמַסז ְממּוְרי הּוֵרָצֵּמֶׁש

רֹוְׁשִמים ֵׁשׁש , ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּכגֹון ָּפרֶֹכת ּוִמְטְּפחֹות ֶסֶפר ּתֹוָרה ְוַעל ַהֵהיָכל' ֶאֶרץ ַהַחִּיים'

ִמּׁשּום ֶׁשַהְּתמּוָנה , ְוהּוא ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְמֻׁשָּלִבים ֶזה ְּבתֹוְך ֶזה, ָּדִודְקָצוֹות ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ָמֵגן 

י ִניַרִעֶהְו[

ן ֵכְו



ּוִמֵּמיָלא , ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשְּמֻׁשָּלׁש הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד. ּוַמְלכּותֹו ְּבֵׁשׁש ְקָצוֹות' ַהִהיא מֹוָרה ַעל ִיחּוד ה

ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּפִנים ד ָוואִלי "ָלרמ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. חּודְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ַיַחד ֵהם ִי

א ִמֶּפַתח ִּתְקָוה ֶׁשִּמְכֵסה עֹור "ִׁשְמעֹון ַּכץ שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה. ָאז ֵיׁש ָלּה צּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִוד

ָהָיה ֻמְרָּכב ְלִפי ֵחֶלק ֵמַהִּׁשיטֹות ִמּצּוַרת ְמֻׁשָּלׁש ָּגדֹול ּוְׁשֵני , ָאָּדִמים ֶׁשָהָיה ַעל ַהִּמְׁשָּכןַהַּתַחׁש ְוָהֵאיִלים ַהְמ

' ְלקּוט יֹוֵסףַי'ַעֵּין ְּבֵסֶפר . ְנַקֵּבל ַיַחד ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ְּגדֹוִלים, ְוִאם ְנָצֵרף ֶאת ְׁשֵני ַהְּקַטִּנים ְלֶאָחד, ְמֻׁשָּלִׁשים ְקַטִּנים

א "שליט ןַמְּדְלֶפ םָהָרְבַא 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו.  ֶׁשֵּמִביא ִמַּקְדמֹוִנים ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ַעל צּוַרת ַהָּמֵגן ָּדִוד)ח ו"או(

  . עַקְרל ַק ֶׁשׁשָּלֻׁשְמם ּול ָי ֶׁשׁשָּלֻׁשְמ;  ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשיםׁשז ֵימּוְרי הּוֵרָצֵמם ְּבַּגֶׁש

  

  
  זמּוְרי הּוֵרָצֵמ

ֶעְׂשִרים  )ב"ב מ"פ( ' ְיִציָרהרֶפֵס'ְּבא ָבּוּמַּכ. דסֹוְית ַהיַרִפְסת ִלכֹוָּיַׁש, זֶמֶרת ָהַרֹות ּתת ֶאלֹוְּמַסְּמת ֶׁשֹוּיִתב אֹו"כ

רֹוִאים . ְוֶנֶפׁש ָּכל ֶהָעִתיד ִליצֹר, ְוָצר ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ַהְיצּור, ֲחָקָקן ֲחָצָבן, סֹודּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ְי

.  ְּבַצִּדיק ְיסֹודתֹוב אֹוִתּיֹות ִנְכָלל"ֶׁשכ .)קדושים פג( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. אֹוִתּיֹות ְיסֹוד ֶׁשָּכל ָהאֹוִתּיֹות ַׁשָּיכֹות ַלְיסֹוד

ים ִארֹוְו ,אֹוִתּיֹות ִׁשִּׁשים ֵהן' ת ְוכּו"ף ֵּבי"ָאֶל, ְּבִמּלּוָין' ב' ב אֹוִתּיֹות א"ֶׁשכ :)ש צא"שה(  ְּבזַֹהר ָחָדׁשְוֵכן מּוָבא

ת יַרִפ ְסתמּוֵלת ְׁשים ֶאִלְּמַסְמַהְּׁשֵני ְמֻׁשָּלִׁשים ת ַהַרן צּוֵכְו. ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹודת ֹוּיִתאֹוין ָהר ֵּבֶׁשֶק

, ך"ב ּומנצפ" ִלי ֶׁשְּבצּוַרת ָמֵגן ָּדִוד ְרׁשּומֹות ָּכל אֹוִתּיֹות אאּוְרֶהי ֶׁשִפְּכ, תֹוּיִתב אֹו"ל כז ַעֶמם ֶרֶה ָּבׁשֵי, דסֹוְיַה

   .זֶמֶרת ָהַרֹות ּתת ֶאלֹוְּמַסְמב אֹוִתּיֹות ַה"ד כסֹום ְבז ֵהמּוְרי הּוֵרָצל ֵמים ֶׁשִׁשָּלֻׁשְּמם ַהַּגֶׁש, הי ֶזִפא ְלֵציֹוְו

י ֵנְּב'ן ֹוּלַעי ְּביִתִאָרְו. הָּלֻאְּגַהה ְוָבּוׁשְּת ַהׁשֶדא חֹהּול ֶׁשלּו ֱאׁשֶדחֹים ְלִנְּוַּכְתה ִמָנָּׁשף ַהסֹו

, הָּלֻאְגּוה ָבּוׁשל ְּתר ַעֵּבַדְמ ַהַּבָּפסּוקז ָּמֻר ְמללּוֱאי ֶׁשִלֵאְנְבה ַיֶשמֹ' ג ר"ם הרהֵׁשְּב' ןֹוּיִצ

 ְּתׁשּוָבהין ֵּבר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקְנז ִּבָּמֻרְמל "לּוֱאים ֶׁשִארֹוְו". ָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹבֵאל ּוְלּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹו ")כ, נט' ישעי(

ת ָּבַּׁשה ַּבֶיְהה ִּתָּלֻאְג ִּדאָּתְלַחְתַאל ֶׁש"י זצִנָמְחי ַנִוי ֵלִּבל ַרָּבֻקְּמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. קסּוָּפה ַּבָּלֻאְגִל

ת יַלִחְּת ֶׁש:)בלק ריב(ר ַהּזַֹּב ינּוִצן ָמֵכְו. ללּוֱאא ֶּבֵצה יֹוֶזְו, הָמָחְּנת ַהעֹובּול ָׁשית ֶׁשיִׁשִמֲח ַהית אֹויִעִבְרָה

' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹו ָהתיַאִרם ְּבא יֹוהּול ֶׁשלּוֱאה ֶּב"ם כיֹוה ְּבֶיְה ִייַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּב ֶׁשיְךִלֲהַּתַה

 ןֵכְו

ים ִרְמאֹוֶׁשְכ



' ם בֵה"  ֱאלֶֹהיָך'הֵעיֵני ", "הָנ ֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁש'הֵעיֵני " )ב"פ(א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב

א הּו" הָנְוַעד ַאֲחִרית ָׁש", יןִּדת ַהַּדִמא ְּבהּוֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשא ָמהּו" ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה", יןיִחִׁשְמ

 תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו .ללּו ֱאׁשֶדחֹ ְלְךָּיד ַׁשִון ָּד ֶּביַחִׁשָּמים ֶׁשִארֹו ְו.יםִמֲחַר ָהׁשֶדחֹד ְּבִון ָּד ֶּביַחִׁשָמ

י ּוּלל ִּגן ֶׁשַמא ְזל הּולּו ֱאׁשֶדן חֵֹכְו. דִוָדְל: לקֹוים ְּבִרְמאֹול ֶׁשלּול ֱאר ֶׁשָפֹות ׁשיַעִקי ְּתֵרֲחל ַאֵאָרְׂשג ִיַהְנִמ

ג "ל יג ֶׁש"יה ַהָּדִּמיא ַהִה ֶׁש ְוַנֵּקההָּדִּמה ַּבָילּוה ְּתָּלֻאְּגַה ֶׁש:)אדרא רבה נשא קלד( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמּו. יםִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"י

 .מֹוָלעֹוה ְּב"ל הקב ֶׁשמֹות ְׁשיל ֶאִּדְגַהר ְלֵרעֹוְתיא ִּתה ִהָּלֻאְּגן ַהַמְזִבּו. ג"יל ַהת ָּכת ֶאֶלֶלֹויא ּכִהְו, יםִמֲחַרת ָהֹוּדִמ

 ג" ייִּכ. יםִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"ת יכּוְזים ִּבִמֲחַרה ְּבָּלֻאְּגה ַלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְּבז ֶׁשֵּמַרְל, 5772ם ֵה, תַּדִמים ִמָע ְּפג"ין ֵכְו

 ׁשּובּו" )ז ,ג מלאכי( בתּוָּכַה ןֵכְו .יםִרְּבַחְתם ִמֵהן ֶׁשָמְּזת ַהה ֶאָּלַגְמּו, יםִּלִּמ ַהְךתֹוְּבית יִמִנה ְּפָאָּכ ַה זֹותַּדִמים ִמָעְּפ

 תֶזֶּמֻרְמ ב"תשעֶׁש א"שליט ןַמְרֶּביְלִז קָחְצִי 'ר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב "ֲאֵליֶכם ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי

 ְוָׁשַמְעָּת ֱאלֶֹהיָך ְיהָֹוה דַע ַׁשְבָּתְו ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ּכֹל ּוְמָצאּוָך ְלָך רַּבַּצ" )ל ,ד דברים( קסּוָּפַּב

יף ִסהֹו ְו.ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע"ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים" )כב' ג' ירמי (בתּוָּכַה ןֵכְו". ְּבקֹלֹו

   .ב"תשע'הְּבִגיַמְטִרָּיא ל ֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִעה ָבֲהַאה ֵמָבּוׁשְּתא ֶׁש"ר שליטצּו. ש. י' רג "הרה

 ,ב"תשע ףרּוֵּצַה תֶא אָצָּמֶׁש א"שליט ןסֹוְרֶזָלְּג הּוָיְתִּתַמ 'ר ג"הרהֵמ תֹוּיִתאֹו גּוּלִּד תַלְבַט יאִבָנ ןָּלַהְל

  .ה"ָבּוׁשְּת, ל"לּוֱא, ַח"יִׁשָמ

  

  
  

 רָאבְֹמּו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא לָּכ תֶא שּבְֹכִל םֵּיִּסֶׁש יֵנְפִל אָיְרסּו תֶא שּבְֹכִל ְךֶלֶּמַה דִוָּד רֵהִמ ַעּוּדַמ יןִבָהְל

 הָּלֻאְּגַה םִע רּוׁשָק םָׁש םקֹוָּמַהְו ,הֶּזַה םקֹוָּמַה ׁשּוּבִכְּב ילּוָּת ׁשָּדְקִּמַה יתֵּבֶׁש עַדָי ְךֶלֶּמַה דִוָּדֶׁש ינּוֵרָבְדִל

 תֶא תֵתָל יְךִרָצ הָיָהֶׁש דִוָּד לַע הָנֲעַט הָתְיָה אתזֹ לָכְבּו .םָתאֹו שּבְֹכִל רֵהִמ אהּו ןֵכָל ,דִוָּד לֶׁש תֹוָמְׁשִנ ׁשֶרׁשְֹו

 אלֹ אָיְרסּו ןֵכָלְו תלֹוֲעַּמַה לָּכ םִע אָיְרסּוְל ּוּלִפֲאַו ,ץֶרָאָל ץחּוְל םֶדקֹו ץֶרָאָה ׁשּוּבִּכֶׁש ',ה ןצֹוְר יִפְל תיפּוִדֲעָה רֶדֵס

 יְךִׁשְמִה אהּו ,י קֶרֶּפ 'ב לֵאמּוְׁשִּב אָבּוּמַּכ אָיְרסּו תֶא ׁשַבָּכ דִוָּדֶׁש יֵרֲחַא דַּיִּמֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרד ִנעֹוְו. הָׁשְּדַקְתִה

 נּוְרַאֵּב יֵרֲה ,תאֹוָלְּפ יֵאְלִּפ אןָּכ ׁשֵיְו .'יא קֶרֶפְּב םָׁש אָבּוּמַּכ עַבֶׁש תַּב אְטֵח הָיָה זָאְו ןֹוּמַע יֵנְבִּב םֵחָּלִהְל

 יִּכ ןָמְּזַה יַעִּגִה אלֹ ןִיַדֲע לָבֲא ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא הָצָר םָנְמָא אהּוֶׁש הָתְיָה אָיְרסּו ׁשּוּבִכְּב דִוָּד לֶׁש תעּוָּטַהֶׁש

 לֶׁש ראֹוָה יוָלֵא הָּלַּגְתִה ,אָיְרסּו תֶא לַעפְֹּב ׁשַבָּכ אהּוֶׁש ןיָוֵּכ לָבֲא ,ץֶרָאָה ׁשּוּבִּכ תֶא יםִלְׁשַהְל יְךִרָצ םֶדקֹו

 יְךִרָצ



 אָבמּו יֵרֲהֶׁש .אְטֵחַה םַרְגִנְו ןָמְּזַה יֵנְפִל גָּגַה לַע עַבֶׁש תַּב תֶא הָאָר אהּו ןֵכָל ,ןָמְּזַה יֵנְפִל ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב

 לֹו אָּבִנ רָבְּכ יֵרֲהֶׁש .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש ראֹוָה אהּוֶׁש המֹלְֹש לֶׁש ראֹוָה תֶא עַבֶׁש תַבְּב הָאָר דִוָדֶׁש יםִרָפְּסַּב

 ֶאת ַוֲהִקימִֹתי" 'ז קֶרֶפְּב םָׁש אָבּוּמַּכ ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב תֶא הֶנְבִי אהּוְו ןֵּב לֹו דֵלָּוִּיֶׁש הֶז יֵנְפִל יאִבָּנַה ןָתָנ

 הָאָר אהּוֶׁשְכּו ,"ִלְׁשִמי ַּבִית ִיְבֶנה הּוא :ַמְמַלְכּתֹו ֶאת ַוֲהִכינִֹתי ִמֵּמֶעיָך ֵיֵצא רֲאֶׁש ַאֲחֶריָך ַזְרֲעָך

 ַּבְּגָמָרא אָבּוּמַּכ .ןָמְּזַה יֵנְפִל ּהָּב לַׁשְכִנְו ,ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש לדֹוָּגַה ראֹוָה תֶא יׁשִּגְרִה אהּו עַבֶׁש תַּב תֶא

 ֶׁשֲאָכָלּה ֶאָּלא ֱאִליָעם ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ְלָדִוד ָהְיָתה ְראּוָיה ,ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ְדֵבי אָּתָנ .)קז סנהדרין(

 הָנמּוְט הֶּזַה ןֵּבַּבֶׁש עַדָי אהּו יִּכ ',כּוְו תֵּמֶׁש עַבֶׁש תַּב לֶׁש ןֵּבַה לַע הֵּבְרַה הָכָּב אהּו ְךָּכ רַחַא ןֵכָלְו .ַּפָּגה

 ַהְּלָבָנה ֶׁשהּוֲאָרה ִּפי ַעל ַאף :)רכג ויחי( ַּבּזַֹהר אָבּוּמַּכ .ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב ןַיְנִבּו ,דִוָּד יתֵּב תכּוְלַמ לֶׁש תמּוֵלְּׁשַה

 ֶׁשַבע ַּבת ִאּמֹו ֶׁשֲהֵרי ,ְּכֶנְגָּדּה ָראּוי ֶׁשָהָיה ְׁשלֹמֹה ֶׁשָּבא ַעד ִּבְׁשֵלמּות הּוֲאָרה לֹא ]ָּדִוד ַמְלכּות[

 ַוָּיָקם ָּדִוד ֵמַעל ִמְׁשָּכבֹו ַוִּיְתַהֵּלְך ַעל ַּגג ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוַּיְרא ִאָּׁשה ְלֵעת ָהֶעֶרבַוְיִהי " )ב, ב יא"ש(ב תּוָּכ ַהןֵכְו .ָהְיָתה

ד סֹוְבּו, בֶרֶעָהד סֹוא ְּבהּוה ֶׁשָּלֻאְּגל ַהר ֶׁשאֹוד ָהִוָדה ְלָּלַּגְתִה ֶׁשינּוְי ַה.ב"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגְּב". רֶֹחֶצת ֵמַעל ַהָּגג

 טָּיַּפ ַהּוְכִדְבֵרי. ב"תשעְּבת ֹוּיִתיא אֹוִהע ַבת ֶׁשַּביל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו. אְטֵחת ַהם ֶאַרה ָּגֶז ְו,ב"תשע'הת ַנְׁש

 .]עַבֶׁש תַּב[ ִאּמֹו לֹו ֶׁשִעְּטָרה ָּבֲעָטָרה .ּוְׁשלֹמֹה ָּדִוד ַמְלכּות ָהֵקם ָנא היָדִתֲעָה הָּלֻאְּגַה לַע

 בֹוּו, הָּלֻאְּגַהה ְוָבּוׁשְּת ַהׁשֶדא חֹהּו ֶׁשללּוֱא ׁשֶדחֹה ְּבָיָה עַבֶׁש תַּבם ד ִעִוא ָּדְטֵח ֶׁש.)הקדמה ח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן

, גָּגל ַהַע עַבֶׁש תַּבת יַצִחן ְרֵכְו. 'רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵּסיל ִמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיַחל ר ֶׁשאֹוץ ָהֵצנֹוְתִמ

ל ד ֶׁשחּוִּי ַלגָּגל ַהַע ּהָמְצת ַעה ֶאיָנִכֵמּו, תלּוָּגי ַהֵפּוּנִּטת ִמֶרֶהַּטִמת ּוֶצֶחה רֹויָנִכְׁשַהה ֶׁשָּלֻאְּגר ַהל אֹות ַעֶזֶּמַרְמ

ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל  "ַלַּגּגֹות ְךֻּכָּל ָעִלית ִּכי פֹואֵא ְךָּל ַמה" )א כב 'ישעי( ַעל ַהָּכתּוב .)רג מקץ(  ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר.הָּלֻאְּגַה

ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ") ז, תהילים קב( בתּון ָּכֵכְו. ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָעְלָתה ַלַּגג ִלְבּכֹות ַעל ָּבֶניָה

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .זּוג ְּבֵאין ְלַבּדֹו יֹוֵׁשב ַּגג ַעל ַהּבֹוֵדד ֹורַּכִּצּפ ְוִהְנִני י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג

 עֹוֵמד ַעל ַּגג ֵּבית ,ְּבָׁשָעה ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָּבא )תצט' ילקוט ישעי( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָּמא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּבְנְיים ַוִּיַח

ין ר ֵּבּוּבִחת ַהַּדֻקְּנים ֶׁשִארֹוְו. ל ְואֹוֵמר ֲעָנִוים ִהִּגיַע ְזַמן ְּגֻאַּלְתֶכםַהִּמְקָּדׁש ְוהּוא ַמְׁשִמיַע ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵא

  .גָּגל ַהַע ׁשָּדְקִּמַה יתֵּב לֶׁש ראֹוָהיא ִהֶׁש עַבֶׁש תַּבל ד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, ַעל ַּגג ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשה ֶיְהה ִּתָּלֻאְגת ִללּוָּג

ן "יִדי יּוּוּלִמה ְּב"ם הוית ֵׁשל ֶאֵּמַסב ְמ"עְו, דֶסֶחא ָּיִרְטיַמִג ְּבב"עת ַנְׁשא ֵהְּתל ת ַעֶזֶּמַר ְמב"תשע תַנְׁש ןֵכְו

 תיקוני .סז תיקונים( רַהּזַֹּב ינּוִצָּמי ֶׁשִפְּכ. הָּלֻאְּגל ַהד ֶׁשֶסֶחת ַהַעָּפְׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַּמם ֶׁשֵּׁשא ַההּוֶׁש, ב"ם עא ֵׁשָרְקִּנֶׁש

 םיֹו יִּכ" )ד ,סג 'ישעי( בתּוָּכַה לַע ל"ַזֲח רַמֲאַמְּב זָמְרִּנַה ,ב"ע םֵׁש ְךֶרֶּד אבֹוָי ןרֹוֲחַאָה ץֵּקַהֶׁש .)וקט חדש זוהר

 "יִּבִלְל" םָׁש רַהּזַֹה רֵאָבְמּו .ייִתִּלִּג אלֹ יַרָבֵאְל ייִתִּלִּג יִּבִלְל ".הָאָּב יַלאּוְּג תַנְׁשּו יִּבִלְּב םָקָנ

 .ייִתיִּלִג "יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו "ןֵכְו. ב"ע םֵּׁשִמ אבָֹּיֶׁש ץֵּקַה לַע זֵּמַרְל ".ּוּלֻכְיַו" אָּיִרְטיַמִגְבּו ,ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב

 יןֵּב ילִּדְבַמ ייִהִו" בתּוָּכַה ןֵכְו ,ב"ע ת"ר "ןֹוּיִצ 'ה בּוׁשְּב אּוְרִי ןִיַעְּב ןִיַע" בתּוָּכַה ןֵכְו. ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב

 לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ילִּדְבַּמַה אהּוֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה רֵאָבְמּו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר "םִיָמָל םִיַמ

 ):ריט פנחס( רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. רַהּזֹי ַהֵרְבִּדט ִמּוּקאן ִלד ָּכַע .הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל ,תלּוָּגַה

 ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא )יא ,א רבה דברים( ׁשָרְדִּמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .ב"ע אָּיִרְטיַמִגְּב ת"ר ,"קֵלָמֲעַּב 'הַל הָמָחְלִמ" בתּוָּכַהֶׁש

י ּוּל ִמ לֹוׁש ֵיב"עם ֵׁש ֶׁש)יתרו קמז(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכ ְו.אֹוִתּיֹות ּוְׁשַּתִים ְּבִׁשְבִעים ּגֲֹאָלם



, ד"יֹו, ָּכֶזה, ב ְּבִמּלּואֹו ְמֻרָּבע"ֵׁשם ע :יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. היָדִקְּפד ַהל סֹוז ַעֵּמַרְמּו, ד" פקאָּיִרְטיַמִגא ְּבהּוֶׁש

, ָמז ַּבָּפסּוקַּגם ִנְר. ד"ְוֵׁשם ֶזה עֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיא פק. י"ו ֵה"י ָוי"ד ֵה"יֹו, ו"י ָוי"ד ֵה"יֹו, י"ד ֵה"יֹו

ן ַּבְרֻחים ֵמִנָּׁשר ַהַּפְסא ִמהּוֶׁש, ב"ים עקִפָלֲא' בא ָּיִרְטיַמִגְּב, יּוּלִמי ְּדּוּלִמה ְּבֶּזם ַהֵּׁשן ַהֵכְו ."ֵפקֹוקֹול ּדֹוִדי ּד"

 .ב"ם על ֵׁשה ֶׁשיָדִקְּפד ַהא סֹובֹה ָיֶּזן ַהַמְּז ַהְךתֹוְּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָנים ָׁשִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוי ַעִנת ֵׁשִיַּב

 ,"ַוִּיַּסע ַוָּיבֹא ַוֵּיט"ב יֹוֵצא ֵמַהְּפסּוִקים ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף "ֵׁשם עא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

  .קץ אָּיִרְטיַמִגְּב

 יִעיִבַהְּׁש ַבּיֹוםּו" בתּוָּכֶׁש םקֹוָמ לָכְּב תֶזֶּמֻרְמ ב"תשע ןֵכְו .תָּבַׁשְּב לחּוָי חַסֶּפ לֶׁש 'א םיֹו ב"תשע תַנְׁשִּב

 א"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "תָּבַּׁשַה םיֹוְבּו" )ט ,כח במדבר( בתּוָּכַה ןֵכְו .אֹוִתּיֹות יֵּתְׁש ֶׁשל ָהפּוְך ְּבִדּלּוג "תָּבַׁש

 ףֶלֶאָה לַע זֵּמַרְמ "יִּׁשִּׁשַה"ְו "םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו :יִּׁשִּׁשַה םיֹו" בתּוָּכ ןֵכְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב לֵלֹוּכַה םִעְו

 ב"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוּלֻכְיַו" תַבֵתְו ,יִּׁשִּׁשַה ףֶלֶאָה ְךתֹוְּב ,5700 רַּפְסִמ לַע זֵּמַרְמַה 'זְו 'ה ןָטָק רָּפְסִמְּב אהּוְו ,יִּׁשִּׁשַה

 אָּיִרְטיַמִגְּב יםִּלִּמַה םִע "ץֶרָאָהְו םִיַמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו" ןֵכְו .ב"תשע יםִפָלֲא 'ה תֶקֶּיֻדְמַה הָנָּׁשַה תֶא זֵּמַרְל

 777ר ָּפְסִּמת ַהל ֶאֵּבַקְנ, ד זֹוַי ְל זֹו7ת רֹוָפְס' ג ידִמֲעם ַנִאְו "ייִעִבְׁש" ְּפָעִמים 'גר ָּכְז ֻמּוּלֻכְיַון ְּבֵכְו .ב"תשע

  .ב"תשע'הן ַיְנִמְּכ

 ַקְרָּתא ְלגֹו ִיְתַּכְּנׁשּון ָעְלָמא ַמְלֵכי ָּכל ,ּוְתָלת ְּבַׁשְבִעין הָנָׁש הָאֵמ יְךִלֲהַּת לֶׁש רַהּזַֹה

 ֶאְלָּגִביׁש ְוַאְבֵני ּוַבְרָּדא ֶאָּׂשא ָעַלְיהּו ִיְתַער אּוה יְךִרְּב אָׁשְדְוֻק ,ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא

 ,ַאֲחָרִנין ְקָרִבין ְלַאָּגָחא ְוָיַהְדרּון ,ְלַתָּמן ִיְמטּון ְּדָלא ַמְלִכין ּנּוןִא ַּבר .ֵמָעְלָמא ְוִיְתַאְּבדּון

 ִמָּכל ַחָּיִלין ְוַכָּמה ַעִּמין ַּכָּמה ִעֵּמּה ְוִיְתַּכְּנׁשּון ,ָעְלָמא ְּבָכל ִיְּתַער ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִזְמָנא ּוֵמַההּוא

 ,ַלֵּמָאה ְׁשִנין ִאּנּון ְּדִאְׁשְּתִלימּו ַעד .ַאְתֵרי ִאּנּון ְּבָכל ִיְתַּכְּנׁשּון לִיְׂשָרֵא ְּבֵני ְוָכל ,ָעְלָמא ַסְיֵפי

 ּוְבֵני ."'ְוגֹו ה"ַליהו ִמְנָחה ַהּגֹוִים ִמָּכל ֲאֵחיֶכם ָּכל ֶאת ְוֵהִביאּו" ּוְכֵדין ,א"ְּבֵה ִיְתַחָּבר ו"ָוא ְּכֵדין

 ,םִיְירּוָׁשַל ַעל ְלֵמיֵתי ְּדָעְלָמא ַעִּמין ָּכל ִעם ַעֵליהֹון ִאְּתָעָראְל ִזְמָנא ְּבַההּוא ְזִמיִנין ִיְׁשָמֵעאל

 ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו" ּוְכִתיב ,"'ְוגֹו ַלִּמְלָחָמה םִיְירּוָׁשַל ֶאל ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְוָאַסְפִּתי" ִּדְכִּתיב

 ".ָלמֹו ִיְלַעג ה"יהו ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב" ִתיבּוְכ ,"ְמִׁשיחֹו ְוַעל ה"יהו ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים

 ,ָעְלָמא ְלַחְדָּתא ְּבִגין ,ַעִּתיִקין ַּדֲהוֹו ִנְׁשָמִתין ּוְלַחְּדָׁשא ְלִאְתַחְּבָרא ,ִיְּתַער ְזֵעיָרא ו"ָוא ְלָבַתר

 ַּכְדָקא ְלִאְתַחְּבָרא ,"ְלעֹוָלם ה"ויה ְכבֹוד ְיִהי" ּוְכִתיב ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" ִּדְכִּתיב ְּכָמה

 ְלַחְּבָרא ,ַחְדִּתין ִּבְרָין ֻּכְּלהֹון ּוְלֶמֱהֵוי ,ְלָעְלָמא לֹון ְלַנְחָּתא ,"ְּבַמֲעָׂשיו ה"יהו ִיְׂשַמח" .ֵיאֹות

ש לָֹׁשים ְוִעְבִּׁשת ַהַנְׁשִּבֶׁש, הָאֵּמף ַהסֹו דַע יםִנָּׁשַה עַבֶׁשְו יםִרְׂשֶע לַע רַהּזַֹה רֵּבַדְמ אןָּכ .ְּכַחד ֻּכְּלהּו ָעְלִמין

ן  ֶּביַחִׁשל ָמה ֶׁשָפקּויל ְּתִחְתַתְו, יׁשִבָּגְלי ֶאֵנְבם ַאָלעֹות ָהֹוּמל ֻאיר ַעִטְמה ַי"הקבם ְוִיַלָׁשרּול ְיה ַעָמָחְלִּמיל ַהִחְתַּת

ה ֶיְהז ִיָאְו, הָאֵּמף ַהד סֹוים ַעִנע ָׁשַבֶׁשים ְוִרְׂשה ֶעָנְכֶׁשָּמ ִּתּוּלת ֵאמֹוָחְלִמּו', ת המֹוֲחְלם ִמֵחָּלִהר ְלֵרעֹוְתִּיד ֶׁשִוָּד

 ְוַעל ה"הוינֹוְסדּו ָיַחד ַעל "ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. םֵלָּׁשת ַהֹוּיֻלץ ָּגּוּבִקם ְוֵלָּׁשד ַהחּוִּיַה

ם ִיַלָׁשרּו ְיאּובָֹיל ר ֵׁשָּפְסִּמם ַהה ַּגֶז ְו.ג"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּבלֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע, "ְמִׁשיחֹו

  .לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָהִע, הָמָחְלִּמַל

 ןֵכְו

 יְךִׁשְמַמּו



 .ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלבֹא ּגֹוג ּוָמגֹוג .דֹוב ַמָּמׁש ִנְמריְוָהָיה ַסְנֵחִר )קפא(' תֹוּקֻמה ֲעֵּלַגְמ'ִּב

 ּכּוׁש ֶׁשָהָיה ּכּוִׁשי ,ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו ּכּוׁש ְוִנְמרֹוד ְוַאְמָרֶפל' ג )ד, ר מב"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמּו

 ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ֲאִביָנא ִאם ָרִאיָת ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ַצֵּפה ְלַרְגלֹו .'כּוְו, ַוַּדאי

ֲהֵרי ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגרּו ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ָמִׁשיַח ֵּתַדע ֶׁשֵּכן ֶׁש

ת ֶאד ְורֹוְמת ִנ ֶאַחֵּצם ִנָהָרְבַא ֶׁשמֹוְּכים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. יִׁשּוּכה ָיָהד ֶׁשרֹוְמל ִנּוּגְלא ִּגג הּוֹוּגים ֶׁשִארֹוְו. ְלַאְבָרָהם

ם א ָׁשָבּוּמי ֶׁשִפְכּו .ֹוּת ִאיּוְהִּיים ֶׁשִכָלְּמר ַהַאְׁשג ּוֹות ּג ֶאַחֵּצַנ ְייַחִׁשָּמא ַהבֹיד ָלִתָע ֶלְךָּכ, יםִכָלְּמר ַהַאְׁש

 ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע דרֹוְמִנן ֵכ ְו.יוָנָבה ְלֶרְקם ִיָהָרְבַאע ְלַרֵאה ֶּׁשל ַמָכְו', רַאה תֵֹפְי 'ׁשרּוֵפְּב

ן ֵכְו. יבִרֵחְנַסת ְּבאֹוָצְמ ִניןֵסֻחת ֹוּיִתאֹוא ֶׁש"ר שליטֶּגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תֹוּיִתאֹום ָהִע קָרָּב

ֶׁשר ֲאַלאְכּתֹו ְמְּׁשִביִעי ַהּיֹום ַּבלִֹהים ֱאְיַכל ַו" )ב, בראשית ב. (םָלעֹוף ָהל סֹוז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכת ַה" רה"אָמָּבאֹו

 םַּבּיֹו ֹוְלַבּד ה"הוי בְוִנְׂשַּג" )יא, ב' ישעי(, גגֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלל ִמַער ֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" סה"ָמָּבאֹון ֵכְו". ָעָׂשה

 ַּתַחתִמ ֶׁשרֲא ַּמִיםַה יןֵּב ַּיְבֵּדלַוָהָרִקיַע  ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת" )ז, בראשית א(ב תּוָּכת ַה" רה"ָמָּבאֹון ֵכְו". אַההּו

 אהּוֶׁש ,הֶּזק ַהסּוָּפל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵה ְו".ֵכן  ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהייַעָלָרִק

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.הָּלֻאְּגַה לֶׁש יםִקתּוְּמַה םִיַמ יןֵבְל ,תלּוָּגַה לֶׁש יםִרָּמַה םִיַּמַה יןֵּב ילִּדְבַּמַה

ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְוַאל ֵּתַחת " )כז, מו' ירמי(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרְמ ה"אָמָּבאֹוא ֶׁש"י שליטִחָרְזה ִמֶשמֹ

 הַאָּת :ֲחִרידַמַנן ְוֵאין ֲא ְוָׁשַקט ְוַׁשבָׁשב ַיֲעקֹוְוֶרץ ִׁשְבָים ֶאִיְׂשָרֵאל ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמ

א ָרָמְּגז ַּבָּמֻרה ְמָמָּבאֹוא ֶׁש"שליטן ָׁשּון ׁשד ֶּבִוָּד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .תֹוּיִתאֹו' ג זּוּלִדְּב" יָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹבַאל ִּת

ה ִאם ַיֲעֶל", ָאַמר,  ְּדַסְפֵרי ַאַּבְתֵריּה].האָמָּבאֹות ֹוּיִתאֹו [ּוָהאַאְמּבִּכי ֲהָוה ָחִזי ,  ַרב.)סנהדרין ז. יומא פז(

  ." ְּכֶגְללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד,ַלָּׁשַמִים ִׂשיאֹו

 תנּוֹוּיִּצַה ְךֶרֶּד ינּוֵמָיְּב ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןַיְנִעְּב א"שליט יםֻקָּבִלְּמַה יֵלדֹוְּגִמ דָחֶא םֵׁשְּב יִּתְעַמָׁש ַהֻּמְסָּגר

 לַלְגִּב םָלעֹוָה לָּכִמ יםִלְּבַקְּמֶׁש ףֶסֶּכַהֵמ ץֶרָאָה תֶא יםִנֹוּבֶׁש יםאִלֵעָמְׁשִּיַה ְךֶרֶּד םַגְו ,לֵאָרְׂשִי תיַנִדְמּו

 יאִה היָרִסְנִּד .ַהִּנּׂשּוִאין דסֹוְּב יאִהֶׁש ַהְּגֻאָּלה םֶדקֹ הָאָּבֶׁש היָרִסְּנַה דסֹו אהּו הֶז לָּכֶׁש ',כּוְו לֹוְסאֹו יֵמְּכְסֶה

 ,תכּוְלַמ תיַנִחְּב יאִהֶׁש תַּבַל רָׁשָי דֵריֹו אָּבַא לֶׁש ראֹוָהְו ,יןִאּוּׂשִנְל םָּתִּב תֶא יםיִנִכְּמֶׁש אָּמִאְו אָּבַא תיַנִחְּב

 ְואֹוָתּה ,תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד םַּג יתֵׂשֲעַּנֶׁש ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲה יאִה 'כּוְו ץֶרָאָה תַּיִנְּב ןֵכְו .תכּוְלַּמַה ןַיְנִּב אתֵרְקִנ היָרִסְּנַהְו

ק ם ַריֶהֵרת ָעת ֶאנֹוְב ִלילּוִחְתים ִהאִלֵעָמְׁשִּיַה ֶׁשַעדּוָּיי ֶׁשִפְּכ. יםאִלֵעְמְׁשִּיַה םַּג עֹוִׂשים ,יםִנֹוּיִּצַה עֹוִׂשיםֶׁש הָנָכֲה

 מֹוְּכ ,נּוֲעָט יםִרֵחַאֶׁש מֹוְּכ ְגֻאָּלהִּד אָּתְלַחְתַא אלֹ יאִה ְּגֻאָּלהַל הָנָכֲהַו .יםִדהּוְּי ַהמֹות ְּכנֹורֹוֲחַאים ָהִנה ָׁשָאֵּמַּב

 תְּגֻאַּל םֶדּקֶֹׁש רָאבְֹמ הֶז יִפְלּו .יְךִרֲאַהְל םקֹוָּמַה אןָּכ יןֵאְו ,תָּבַׁשְּד אָּתְלַחְתַא ינֹוֵא תָּבַׁשְל יםִלָעְנִּמַה ַחצּוְחִּצֶׁש

 מּוָבא ְוֵכן .ַוְׁשִּתי ֶאת ַלֲהרֹג ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֵעָצה ןָּנַתֶׁש ָהָמן ְךֶרֶּד ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל יםִרּוּפ סֵנְּב היָרִסְנ הָתְיָה יִנֵׁש תִיַּב

 הּוא ּוָבֶזה ,ֲחָדָׁשה ַמְלָּכה ְוִלְמצֹא ְּבתּולֹות ְלַקֵּבץ ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשָּיַעץ ֶזה ָהָיה ֶׁשָהָמן )א ,ג אסתר( ם"ַּבַּמְלִּבי

 לֶׁש ראֹוָה הָיָה ֶזה ָּכל .ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶאת ַלֲהרֹג ְמִזּמֹוָתיו ֶאת ְוָתֵפר ,ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּתָּנֵׂשא ֶׁשֶאְסֵּתר ָּגַרם ְּבַעְצמֹו

 'יִצֵחַה דסֹו' רַמֲאַמְּב נּוְרַאֵבּו .יםִרּוּפ לַע ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַּכָּונֹות ַׁשַער'ְּב ַּכּמּוָבא ,היָרִסְּנַה םּוּיִס דסֹוְּב אָּבַא

 דסֹו לַע זֵּמַרְל .יִצֵח אָּיִרְטיַמִגְּב יאִהְו יןִּד ןֹוׁשְּלִמ יאִהֶׁש היָנִדְמ קַר ,ץֶרֶא ןֹוׁשָּלַה תֶרֶּכְזֻמ אלֹ רֵּתְסֶא תַּלִגְמִּבֶׁש

 'ֵאלִיְׂשָר'ְּד ,ֶאְסֵּתר ִּבְמִגַּלת 'ִיְׂשָרֵאל' ַהִּמָּלה ְּכָלל ֻמְזֶּכֶרת אּלֶֹׁש נּוְרַאֵּב ןֵכְו .יםיִנִּדַה יִצֲח תֶא תֶרֶּסַנְּמֶׁש היָרִסְּנַה

א ָבמּו

 ַּבַּמֲאָמר[



 ְּכֶׁשָּבָנה ָהִראׁשֹון ָאָדם ַעל ִהִּפיל 'ֶׁשה ַהַּתְרֵּדָמה ִּבְבִחיַנת ּפּוִרים ְּתקּוַפת ְּבָכל ָיֵׁשן ָהָיהֶׁש ,ַאְנִּפין ְזֵעיר ֶאת ְמַסֵּמל

 היָנִדְמ ׁשֵּיֶׁש נּוֵּנַמְזִּב םַּג ְּבַגְׁשִמּיּות לִהְׁשַּתְלֵׁש ָכְךְו .ֶאְסֵּתר ִּבְמִגַּלת ַקָּים ֵאינֹו ַּכְבָיכֹול 'ִיְׂשָרֵאל' ּוִמֵּמיָלא .ַחָּוה ֶאת

 לֵאָרְׂשִּיַה ,לֵאָרְׂשִי םֵׁש היָנִדְּמַל נּוְתָּנֶׁש יִּפ לַע ףַאְו ,הָּלֻאְּגַה תֶא היָנִכְּמֶׁש היָרִסְּנַה דסֹוְּב יאִהֶׁש תֹוּפִלְּקַה ְךֶרֶּד

 ה"ָמָּבאֹ אָרְקִנ ב"ְּבארה ְךַלָּמֶׁש ְךֶלֶּמַהֶׁש לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו .ּפּוִרים ַפתְּתקּוִּב מֹוְּכ ,הָמֵּדְרַתְּב אָצְמִנ יִּתִמֲאָה

 תֶא םֵּיַסְל אָּבַא לֶׁש ראֹוָה םָלעֹוָּב הֶּלַּגְתִמּו ,יםִרּוּפַה דסֹו אהּו יםִׁשּוּכַה דסֹוְּד ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב ןָמָה ררּוָא ת"ר

 םֶהֵמ דָחֶא לָּכ ,יַכֳּדְרָמ ְךרּוָּב אֹו ןָמָה ררּוָא ןֵכְו .ןֵמָא ינּוֵמָיְּב הָרֵהְמִּב הֶנָּבִּיֶׁש ייִׁשִלְּׁשַה תִיַּבַה אתַרְקִל היָרִסְּנַה

, אסתר ט(, יםִרפּוים ְּבִדהּוְּין ַהחֹוְצל ִנר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכת ַה" רה"ָמָּבאֹון ֵכְו .האָמָּבאֹו ייןֵסחּו קָרָּב אָּיִרְטיַמִגְּב

  ".ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם ַּכתַמ ְיֵביֶהםא ָכלְּב ְּיהּוִדיםַה ּכּוַּיַו" )ה

ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו ' ְּדג. ִׁשיַחָמ, ִודָּד, ָדםָא ת"ר, ם"ָאָדֶׁש )רכג' אחרי ע' פ( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּב

י ִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.תֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןַמָּזל ּוְלאֹו

ל אּות ָׁשֵמֶׁשים ְּכִשלֹיל ְׁשִגן ְּברֹוְבֶח ְּבְךַלָמּו, םָלעֹות ָהיַאִרְבד ִל"ים תתנִפָלֲא' ת בַנְׁשד ִּבַל נֹוְךֶלֶּמד ַהִוָּדא ֶׁש"שליט

 )שם' ובתוס. סנהדרין כ(א ָרָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ. ו"ים תתפִפָלֲא' בת ַנְׁשה ִּביָלִחְתד ִהַב ְלתֹוכּוְלַמּו, ד"ת תתפַנת ְׁשיַלִחְתִּב

. דַב ְלְךַלָמד ִוָדד ֶׁשן ַעֹואׁשִרם ָהָדָאא ֵמה הּוֶּזר ַהָּפְסִּמַהא ֶׁשֵציֹו. םִיַלָׁשירּו ִּבְךַלת ָמֶש ּבֹיׁשה ִאָצֱחֶמים ּוִנָׁש' בֶׁש

ן ֵכְו. ב"תשע יםִפָלֲא' ה תַנְׁש ִּביַחִׁשָּמא ַההּוד ֶׁשִות ָּדב ֶאּול ׁשֵּבַקְנ, ו"ים תתפִפָלֲא' בם ַעד ַּפיף עֹוִסם נֹוִאְו

ב תּוָּכז ַּבָּמֻר ְמו" תתפןֵכְו. תֹוּיִתאֹום ָה ִעת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּדת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבד"ִוָּדא ָּיִרְטיַמִג ְּבו"תתפ' ב

ר ָּפְסִּמַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו".  אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהואָּפתֹות" )ו, ויקרא ב(ה ָחְנת ִמַנָכל ֲהר ַעֵּבַדְמַה

ר ָׁשְפ ֶא"ָּפתֹות" ׁשֵּיי ֶׁשֵרֲחַאְו. ליֵעְלִדה ְּכָּלֻאְּגת ַהַנָכֲהת ַוכּוְלַּמת ַהַנָכיא ֲהִהֶׁש, הָחְנִּמת ַהַנָכם ֲהר ִעּוׁשו ָק"תתפ

ב תּוָּכן ַהֵכְו ".ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא"ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהְּכ, ְךֶלֶּמת ַה ֶאיְךִלְמַהְלה ּוָחְׁשִּמן ַהֶמק ֶׁשיצִֹל

, ו"ים תתפִפָלֲא' בן ֵכ ְו.ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכם ַהִעְו, א"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב" תֹוח אַֹׁשְמִּיַו" )יב, ויקרא יח(

ת יַרִפת ְסת ֶאלֹוְּמַסְמת ַהחֹוָנְמ' הת ַהמֹום ְׁשֵהֶׁש. םיִקִקת ְרֹוּלת ַחֶׁשֶחְרת ַמַבֲחת ַמֶלה סָֹחְנִמא ָּיִרְטיַמִגְּב

, םָעְלת ִּבַאבּוד ְנים ַעִנָּׁשי ַהל ִּפַעץ ב ֵקֵּׁשַחן ְמיָמת ֵּתֶרֶּגִאם ְּב"ַּבְמַרָהא ֶׁש"ז שליט"רמיף ָהִסהֹוְו .תכּוְלַּמַה

ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל  "םָעְלר ִּבַמָאק ֶׁשסּוָּפל ַה ַעְךֵּמַּתְסִמּו. ֹוּנַמד ְזם ַעָעְלת ִּבַאבּוְּנִמּו

ת ַאבּוְּנן ֶׁשיָוֵכְו. הָּלֻאְּגן ַהַמ ְזיַעִּגַּיד ֶׁש ַע,"תֵעָּכ"ים ִנר ָׁשָּפְס ִמתֹול אֹוה ֶׁשָפקּוב ְּתּוה ׁשֶיְהִּת ֶׁשיְךִרָּצ ֶׁשינּוְי ַה".ֵאל

ד ִות ָּדכּוְלל ַמז ַעֵּמַר ְמ,"תֵעָּכ"ר ֶׁשַמר לֹוָׁשְפ ֶא,"בקֲֹעַּיב ִמָכֹו ּכְךַרָּד" יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמם ַעת ַּגֶרֶּבַדם ְמָעְלִּב

ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת " )ד, ב ה"ש(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ילֵעְלִדְּכים ִנר ָׁשָּפְס ִמתֹוי אֹוֵרֲחר ַאזֹוְחַּתֶׁש

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹום ָהִע" ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאלָּדִוד 

ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין " )ד, אעובדיה (ב תּו ָּכְךָכְו, הָּלֻאְּגן ַהַמְזם ִּבדֹות ֱאַלָּפל ַמא ַעָּבה ִנָיְדַבעֹו

ִאם ַּגָּנִבים ָּבאּו ְלָך ִאם ׁשֹוְדֵדי ַלְיָלה ֵאיְך ": 'הּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם 

ְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו ֵאיְך ֶנ :ִנְדֵמיָתה ֲהלֹוא ִיְגְנבּו ַּדָּים ִאם ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך ֲהלֹוא ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹות

ים ִרְצֹוא ּבלֲֹה. םָנצֹול ְר ָּכבּוְנָּגד ֶׁשם ַעָמּוה ּדָּתְמַּדְרה ִנָמ ָל"ֵאיְך ִנְדֵמיָתה "י"ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ַמְצֻּפָניו

יא ִבָּנַהים ֶׁשִארֹוְו .יָךֶנֻּפְצ ַמּוׁשְרְדִי ְוּוּליַג ִוָךּוׂשְּפַחי ְים ִּכלּו ְּכָך ְלירּוִאְׁשא ַיה לֶֹּלֵא ְו,תלֹוֵל עֹירּוִאְׁשַי

ל ת ָּכים ֶאִּלַגְּמים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַגְו, לֵפֹוּנֶׁשֵּבין ּכֹוָכִבים ר ֶׁש ֶנמֹוְּכ, היָלִפְנִל, אבֹיד ָלִתָעם ֶלדֹות ֱאַלָּפת ַמיל ֶאִׁשְמַמ

מּוָבא 

 יאִבָּנַה



ל ט ֶׁש"מזלת ַהאן ֶאיָרִאיל ְּבִּפה ִה"הקבֶׁש, תיאּוִצְּמה ַּבֶּזל ַהָׁשָּמת ַה ֶאינּוִא ָרּוּלים ֵאִמָיְבּו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפְצ

א ט הּו"מזלת ַהַלָּפל ַה ֶׁשְךֵׁשְמֶהַהְו. םֶהָּלה ֶׁשָוֲאַּגַהה ְוָיְגלֹונֹוְכֶּטל ַלֶמה ֵסֶּוַהְמּו, רֶׁשֶּנ ַּכיַּהִּבְגִהֶׁש, ]ב"ארה[ם דֹוֱא

י פּוָּצה ֶּׁשַמְל, תיאּוִצְּמל ַּבָׁש ָממֹוְּכ, זֶמק ֶרל ַרּכַֹהְו. םדֹול ֱאיו ֶׁשָתֹוּנֻפים ְצִּלַגְמּו, תֹוים אֹוִדְדֹוּׁשים ֶׁשִדְדֹוׁשים ְוִבָּנַּג

 ה זֹוָּמֻאים ֶׁשִאן רֹוֵכְו, קסּוָּפי ַהֵרְבִדְּכ, יםִבָכֹוין ּכר ֵּבֶׁשר ֶנָּיֻצב ְמ"יא ארהִׂשל ְני ֶׁשִמְׁשִרם ָהָתחֹון ַּבֵכְו. ברֹוָקם ְּבֶהָל

, ַחֵרָּיל ַהים ַעִׁשָנה ֲאיָתִחְנִהה ֶׁשָנֹואׁשִרית ָהִאָקִרֶמַאית ָהִלָלֲחַהְו. יםִבָכֹוּכם ַהקֹוְמִלל ְוָלָחת ֶללֹוֲעה ַלֵּבְרת ַהֶרֶתחֹו

ם ֵהי ֶׁש ִלּובְתָכְו, הָיְנַמְרל ֶּגל ֶׁשֶמֵּסא ַהם הּוֹוּיד ַהַעְו, ש"ים ימאִצַּנל ַהל ֶׁשֶמֵּסה ַהָיר ָהֶׁשן ֶנֵכְו. רֶׁשֶנה ָאְרְקִנ

י ֵרְבִדְּכ יםִבָכֹוּכַהר ְוֶׁשֶּנת ַהם ֶאדֹוי ֱאֵׁשְרל ָׁשָכים ְּבִארֹוְו. רֶׁש ֶנּהָמְּׁשים ֶׁשִבָכֹות ּכַצבּול ְקַלְגר ִּבֶׁשֶּנים ַּבִׁשְּמַּתְׁשִמ

ֶׁשָהיּו , ֶּסַּנאטַהִּגְבָעה ְות ַהמֹוְּׁש ִמחּוְקְל ִנַּנאטְּׁשמֹות ִּגְבַעת ַהַּקִּפיטֹול ְּבָווִׁשיְנְגטֹון ְוַהֶּסי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו. קסּוָּפַה

ְוִאם "ק סּוָּפַהְו, ׁשָּמם ַמֶהָּלב ֶׁשָכֹוּכא ַההּוֶׁש, יםִדֲאַּמה ַלָנֹואׁשִר ָללּו ָעםדֹוֱא ֶׁשּוּלים ֵאִמָיים ְּבִאן רֹוֵכְו. ְּברֹוָמא

בביאור זה סייעני (. ֹוּלב ֶׁשָכֹוּכ ַּבֹוׁשְרם ָׁשר ִעֵּׁשַקְתִהה ְלֶלֲע ַיֶׁשֱאדֹום טֹוּוׁשְפ ִּכׁשֵרָּפְת ִמ"ֵּבין ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך

.א"ז שליט"הרמ מצינו במדרש כי . נשרבגימטריא שר אדום א ש"וינברגר שליט' א' ח' ג ר"והוסיף הרה )

בראשית קכא(   .יפיל אותו לעתיד לבא'  שהנשר הוא השר של אדום שה)ילקוט 

  

  :מל  החש חדש מסוד

 8:30 עד 7:30ב כל ערב מ"סדרת שיעורים על מאמר גאולה בתשע
  .בגבעת שאול בירושלים

  0573109983: המעונינים להצטרף יתאמו בטל
ב עד סוף " ראיות על ביאת המשיח מסוף תשע660 בכריכה רכה מאמר הגאולה עם ספרהופיע ויצא לאור 
  . במייל ללא תשלום או026537343:  שקל בטל10ניתן להשיג במחיר . ה"תשע

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

  
כולל מאות שיעורי אודיו בספר סוד החשמל ובספר הזהר . ד ארכיון לעלונים ומאמרים שפורסמו"הוקם בס

  .ב ועוד''כן ניתן להוריד אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשעכמו . שעדין לא פורסמו
 : לארכיוןקישור

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

ב ניתן ''שיעור וידאו על יסודות התאריכים במאמר גאולה בתשע
 להעלות בקישור

edit/TVE3MDZ4XRWhOVWp7ynllIXzn-B0/d/folder/com.google.docs://https 

 או בקישור 
xWZFffgTEsY=v?watch/com.youtube.www://http  

  
  

 ד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםאודה מא
  .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

 
 
 
 


