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

ק  ָח ְצ ְךןֵּקִּתִי יָל ֵא ּיֹום ְו צֹות ַה ֲח ה ֵמ ָח ְנ ת ִמ ַּל ִפ    ְּת

ֵהם ֱהיֹות ֶׁשִהיא ַמֲעָלה ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁש,  ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִמְנָחה.)חוקת סב(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ִיְצָחק ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְּדִיְצָחק ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה , ִּבְבִחיַנת ִמְנָחה

ָחה ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ְוָלֵכן הּוא ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ִמְנ. ְוַּכְבָיכֹול ִיְצָחק ּבֹוֶנה ֶאת ַהִּמְנָחה, ַלַּמְלכּות ּובֹוָנה ֶאת ַהַּמְלכּות

ְוַהַּמְלכּות . ְוֵאיָלְך ְּדַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ִהיא ֵמַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֶׁשַּמְתִחיָלה ְלַהְׁשִּפיַע ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ְוֵאיָלְך

' ִמְדַרׁש ָאבֹות 'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ֶּׁשַפעְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּבְבִחיַנת ִמְנָחה ִמְּזַמן ֶזה ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין ְצִריָכה 

ְוִנְרֶאה ְּדֶזה . ְורֹוִאים ֶׁשֲחצֹות ַהּיֹום הּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ִמְנָחה, ֶׁשַהִּמְנָחה ֶׁשָּׁשַלח ַיֲעקֹב ְלֵעָׂשו ָהְיָתה ַּבֲחצֹות ַהּיֹום

ְּדִבְנַין ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּדִוד ָּבא , :)וישלח קסח(ּוָבא ַּבּזַֹהר ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשּׁשֶֹרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד הּוא ִמִּיְצָחק ַּכּמ

 ְמַרֵּמז ֶׁשִּיְצָחק ָיָצא ַלָּׂשֶדה ְלַתֵּקן "ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׁשּוַח ַּבָּׂשֶדה"ְוֵכן ְמַרֵּמז ַהּזַֹהר ָׁשם ֶׁשַהָּכתּוב . ִמִּיְצָחק

,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםב"רֹוַחְוֵכן . ַּמְלכּותְּדָׂשֶדה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַה, ְּתִפַּלת ִמְנָחה

 ֵׁשׁשְּבִדּלּוג " ָּׂשֶדהַּבק ָלׁשּוַח ָחֵּיֵצא ִיְצַו: ץ ַהֶּנֶגבֶרְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶא ")סא, בראשית כד(ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב , ְּכִדְלֵעיל

ּוְפֻעָּלה זֹו . ְּדֶנֶגב הּוא ָיִמין, ִיְצָחק ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּפֻעָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ְּבַצד ַהֲחָסִדיםִּדיִׁשיַבת . אֹוִתּיֹות

ַהְיסֹוד  אֹוִתּיֹות ְּדֶזה ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ֵׁשׁשְוָלֵכן הּוא ְּבִדּלּוג . ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלַּמְלכּות

ְּפָתֵיּה " )א, דניאל ג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , רַֹחב ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַּבֲאָרִמית ְּפָתֵיּה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְלכּותְוֵכן . ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֵׁשׁש

 ְּפָעִמים' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיְצָחקן ְוֵכ. ְּדַהַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהְּגבּורֹות ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ְורַֹחב, "ַאִּמין ִׁשת

 ִעם ִמְנָחהְוֵכן . ְּדַהְׁשָּפַעת ִיְצָחק ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵּתי ַהַּמְלֻכּיֹות ֵלָאה ְוָרֵחל ַהִּנְקָראֹות ִמְנָחה,  ִעם ַהִּמִּליםִמְנָחה

. ה ַהַּכָּלם ִען ָחָתַחת ְמַׂשֵּמ" סה"ִמְנָחְוֵכן . ק ֵחִצי ְּדַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ִהיא ַרֵחִציאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ' ַהד

ְּדִבְנַין . ה"ִמְנָחת "ס" ה ְלִאָּׁשם ָהָאָדן ִמחֱאלִֹהים ֶאת ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר ָלַק' ַוִּיֶבן ה ")כב, בראשית ב(ְוֵכן ַהָּכתּוב 

 ה"ִמְנָחת "ס" ה" להויַח ִמְזֵּבם ָׁשןַוִּיֶב ")ז, בראשית יב(ּוב ְוֵכן ַהָּכת. ָהִאָּׁשה הּוא ִּבְנַין ַהַּמְלכּות ַהִּנְקֵראת ִמְנָחה

 ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֱהיֹות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת )א, שמות כז(ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי , ְּדִמְזֵּבַח הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות

 )קפ' ויקרא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ַעֵּין ְּבלק. ְנַין ַהִּמְזֵּבַח הּוא ִּבְנַין ַהַּמְלכּותּוִב, ַמְלכּות ֶׁשִהיא ַהְּסִפיָרה ָהֲעִׂשיִרית

ָמִצינּו 



  , א כא"דהי(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִּבְנַין ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָּבָנה . ִאָּׁשה ִמְּלׁשֹון ִאֵּׁשהֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ִנְקָרִאים 

  . ה"ִמְנָחת "ס"  ָאְרָנן ַהְיֻבִסין ְּבגֶֹרה" להויַח ִמְזֵּבםָדִויד ְלָהִקיִּכי ַיֲעֶלה  ")יח  

ַּכּמּוָבא , ַּבִּמְזֵּבַח ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ָמִצינּו ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָיִמין ּוְׂשמֹאל

ר ְיהּוָדה אֹוֵמר ֵמֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח ְוַלָּדרֹום ַּכָּדרֹום ֵמֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח יֹוֵסי ַּב' ר .)זבחים נח(ַּבִּמְׁשָנה 

 )ג, מדות א(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהַּמְלכּות ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ְוַלָּצפֹון ַּכָּצפֹון

רֹוִאים . רּו ְּבֶאְמַצע ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּדִמים ָהֶעְליֹוִנים ַלָּדִמים ַהַּתְחּתֹוִניםְוחּוט ֶׁשל ִסְּקָרא ָחְג

חּוֵטי 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָהָיה ְמֻחָּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ַהְמַרְּמִזים ַעל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְוָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון

א הּוז ֶׁשֵּמַרְל, םדָֹאע ָהַבֶּצם ַהל ֵׁשא ַעָרְקה ִסָי ָהמֹוְׁשּו, םדֹע ָאַבֶצה ְּבָיא ָהָרְקִּסט ַהחּוה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. 'ַהַחְׁשַמל

  ט חּו ֶׁש)ג"לך לך תרע(' לֵאמּוְּׁשם ִמֵׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םדָֹאע ָהַבֶּצת ַּבֶזֶמְרִּנה ֶׁשָרבּוְּגת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסְמ

  .יןִּדת ַהַּדת ִמל ֶאֵּמַסא ְמהּון ֶׁשיָוֵּכ, םדֹא ָאא הּוָרְקִּסַה  

', חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר .  ֶׁשִּיְצָחק הּוא ְּבִחיַנת ְמנֹוָרה,:)תרומה קלג(ַּבּזַֹהר 

ְורֹוִאים ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהָּקֶנה ; ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ֹוָרהֶׁשַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה ַהִּנְקָרא ְמנ

, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ָהֶאְמָצִעי ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְׁשלָׁשה ָקִנים ִמַּצד ָיִמין ּוְׁשלָׁשה ָקִנים ִמַּצד ְׂשמֹאל

ְמַחֵּלק ָּכל ָּדָבר , יַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְּמנֹוָרה ְּבסֹוד ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּוָרהֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד ַהַּמְׁשִּפ, ְּדַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי

ְמֻרָּמז  ץ"ָקַצְוֵכן .  זֹו ַׁשֶּיֶכת ְלִיְצָחקּוְפֻעָּלה. ַוֲחִצי ִלְׂשמֹאל ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה, ֲחִצי ְלָיִמין ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד, ִלְׁשַנִים

מנחות (ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ה" ֶּדיָהִּצִאים ִמְצִנים יָֹקְוִׁשָּׁשה ") ז יחל, שמות כה לב(ַּבְּפסּוִקים 

  ְּבִמּלּוי ק "ִיְצָחא ֶׁש"ַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון שליט' ג ר"ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה. לֹג ֶׁשֶמן ְלָכל ֵנרֲחִצי  ֶׁשָהיּו ָׂשִמים ,.)פח

  .ה"ׁש ֵה"ו ֵרי"ן ָוי"מ נּו"ֵמ ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ה"ְמנֹוָר ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ף"ת קֹו"י ֵחי"ד ָצִד"יֹוָהאֹוִתּיֹות   

 ַמְתִחיִלים ,ִמְנָחה ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ,ַּבִּמְקָּדׁש ַהְּמנֹוָרה ַהְדָלַקת ּוְזַמן ,ִיְצָחק ֶׁשִּתֵּקן ִמְנָחה ְּתִפַּלת ְזַמן ְּדָלֵכן

 ְוֵכן .ִיְצָחק ֶׁשל ְזַמּנֹו ַמְתִחיל ַהּיֹום ּוֵמֲחצֹות ,ְמנֹוָרה ְּבִחיַנת הּוא ְּדִיְצָחק ,ַהּיֹום ַּבֲחצֹות ,ַהְּזָמן תֹוְּבאֹו

 ְצָחקֶׁשִּי ַהְּזָמן הּוא ַהּיֹום ַּדֲחצֹות ,ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִיְצָחק נֹוַלד ַהּיֹום ַּבֲחצֹות )ו ,נג ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

 ִמַּדת ְּבתֹוְך ִנְכָנס הּוא ֶזה ֶׁשִּבְזַמן ְלַרֵּמז ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ְּבֵביתֹו ֶזה ִּבְזַמן נֹוַלד הּוא ָלֵכן ,ָּבעֹוָלם ְלַהְׁשִּפיַע ַמְתִחיל

 ַהְמַסֵּמל ַּבָּדרֹום ָהְיָתה נֹוָרהַהְּמ ְוָלֵכן ,ֶׁשַּבֶחֶסד ִלְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד ֵמֶחֶסד ִמְׁשַּתֵּנית ְוַהִּמָּדה ,ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד

 ַהֶּׁשַפע ֶאת ַמְׁשִּפיָעה ְוִהיא ,ַהֶחֶסד ַקו ְּבתֹוְך ִנְכֶנֶסת ְמנֹוָרה ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ֶׁשַהְּגבּוָרה ְלַרֵּמז ,ַהֶחֶסד ִמַּדת ֶאת

   ְוֵאׁש ַסִּכין ַהְמַסֵּמל ב"ַלַה ת"ר "ֹול ּנֹוַלדַה נֹוְּב" )ג ,כא בראשית( ִיְצָחק ֵלַדת ַעל ַהְמַדֵּבר ַהָּכתּוב ְוֵכן .ָׁשם ֲאֶׁשר

  .ְּכִדְלֵעיל ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסְּמִלים  

, דברים לב(י "ְּדָמִצינּו ְּבַרִּׁש, ַּבֲחִצי ַהּיֹוםַהֲהָכָנה ְלֵלַדת ִיְצָחק ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשַאְבָרָהם ָעָׂשה 

ְּבֶעֶצם " )כו, בראשית יז(ְוָכתּוב . ַהַּכָּוָנה ַלֲחִצי ַהּיֹום, "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה"קֹום ֶׁשָּכתּוב  ֶׁשְּבָכל ָמ)מח

ְּכִפי , ּוָמל ִמָּיד ְלַאַחר ַהִּצּוּוי ַּבֲחִצי ַהּיֹום, ְּדַאְבָרָהם ִנְצַטָּוה ַּבּבֶֹקר ַעל ַהִּמיָלה, "ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם

ִמיַלת  ּוְּבִרית ִמיָלה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ִלְׁשֵני ֲחָצִאיםְד ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו ).שם כג(י "ָמע ֵמַרִּׁשֶשַּמְׁש

ן זֹו ָהְיָתה ָלֵכ, ַאְבָרָהם ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהִהְתַחְּברּות ֶׁשל ַאְבָרָהם ַלֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשּיֹוֵרד ַלְּקֻדָּׁשה ֶּדֶרְך ִיְצָחק

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

 ,ִנְרֶאה

ְוֵכן 



  ְוִחּבּור ֶזה ֶׁשל ַאְבָרָהם ַמְתִחיל ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְּכֶׁשַּמְתִחיָלה ַהַהְנָהָגה ֶׁשל ְּגבּוָרה . ְּכִדְלַקָּמן ֲהָכָנה ְלֵלַדת ִיְצָחק

  .ֶׁשַּבֶחֶסד  

 ֶׁשָּׂשָרה )א ,כא בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ֲאִביֶמֶלְך ֶׁשל ֲחסּותֹו ַּתַחת ָהיּו ְוָׂשָרה ְּכֶׁשַאְבָרָהם ִנְפְקָדה ָׂשָרה

 ַלַּמְלכּות ַהַּמְׁשִּפיַע ִיְהֶיה הּוא ֶׁשִּיְצָחק ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה ,ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ִרֵּפא 'ֶׁשה ִלְפֵני עֹוד ִנְפְקָדה

 ַהּיֹום ַּבֲחִצי ֶׁשִהיא ְּכִפי ַהַּמְלכּות ֶאת ַסֶּמֶלתַהְמ ִמְנָחה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֲאִביֶמֶל ְוֵכן ,ְךֶמֶל ֲאִבי ִּבְבִחיַנת

 .ֵחִצי ְלֵחִצי ִמְתַחֶּלֶקת ַלַּמְלכּות ְּדַהַהְׁשָּפָעה ,ָהאֹוִתּיֹות ִעם ֵחִצי ְּבִגיַמְטִרָּיא ְךֲאִביֶמֶל ְוֵכן ,ִמִּיְצָחק ּוְמַקֶּבֶלת

 ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ּוְבהֹוְרּדּוס ,ְירּוַּבַעל ֶּבן ַּבֲאִביֶמֶלְך ִנְתַּגְלֵּגל יֶמֶלְךֶׁשֲאִב )א 'נשמות גלגולי'( ִמָּפאנֹו ע"ָּברמ מּוָבא ְוֵכן

 ,כו שם וכן ,לא שם( ַּבָּכתּוב ַּכּמּוָבא ,ֶׁשַבע ִּבְבֵאר ֲאִביֶמֶלְך ִעם ְּבִרית ָעׂשּו ְוִיְצָחק ֶׁשַאְבָרָהם ָמִצינּו ְוֵכן .ִיְׂשָרֵאל

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶׁשַבע ְבֵארִל ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ,ַהְיסֹוד ֶאת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּבִריתַל ָקׁשּור ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ֶמזֶר ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִנְרֶאה ,)כח

 הּוא ֶׁשֲאִביֶמֶלְך )פה 'ע תולדות( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַהַּמְלכּות ֶאת

ַהְמַסֵּמל ֶאת , ַׁשַּדי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם ְּיִציָרהֶׁש' ַחְׁשַמל ִציִצית'ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , עֹוַלם ַהְיִציָרהֶׁשל  ַהְּקִלָּפה

 ָׂשָרה ֶאת ְּכֶׁשָּלַקח ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ִנָּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּות, ְּדעֹוָלם ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹוד, ַהְיסֹוד

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשִּיְצָחק ִהְתַעֵּׁשר , ְּדַהְיסֹוד ִּדְקִלָּפה ְמַנֶּסה ִלְפּגֹם ֶאת ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ִכְמַעט ָלַקח ֶאת ִרְבָקהְו

ֶזה ָהָיה ָמקֹום ֶׁשל  ְּד" ְוָגֵדלְך ָהלֹוְךַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל" )יג, שם כו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּכֶׁשָּגר ִּבְגָרר ֵאֶצל ֲאִביֶמֶלְך

  אּו ָּבְוָכל ָהָאֶרץ  ")נז, בראשית מא( ַהְּקִלָּפה דַצ ְלְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל יֹוֵסף ַהְיסֹוד. ֶׁשַפע

  .ְך"ֲאִביֶמֶלת "ר" י ָחַזק ָהָרָעבִּכֹוֵסף יל ֶאְׁשּבֹר ִלְצַרְיָמה ִמ  

ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק , ִיְצָחקַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל  ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ָהָיה )מד, מא' ב ע"תשנ( ' ִעֶּתיָךֱאמּוַנת'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ֶׁשּלֹא ָיַׁשב ְּבמֹוַׁשב ַאְנֵׁשי " ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב" .)ז יט"ע(ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא , ְוֵלָצנּות ִּדְקִלָּפה

"  ְוָגֵדלְך ָהלֹוְךַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶל" )ז, ר סד"ב(ְוֵכן ְמָבֵאר ָׁשם ֶאת ַהִּמְדָרׁש . ים ָהיּוְּפִלְׁשִּתים ִמְּפֵני ֶׁשֵּלָצִנ

  ֶׁשַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו , ְךר ָחִנין ַעד ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֶזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ְולֹא ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶל"א

  .ִּדיִניַקת ַהְּקִלָּפה ִהיא ֵמַהּצֹוָאה, יֹוְנִקים ִמֶּזֶבל ִּפְרּדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחקֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך   

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֲהָלָכה ְּכמֹו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך . ֶׁשֲהָלָכה ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָמקֹום" ִעּמֹו' ַוה" :)סנהדרין צג(ַּבְּגָמָרא 

  ְוֵכיָון ֶׁשּׁשֶֹרׁש , כֹות ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ֶאת ַהִּדין ְּכִדְלֵעילִּדְפִסיַקת ַהֲהָל, ְּבָכל ָמקֹום

  .ָלֵכן ֲהָלָכה ְּכמֹותֹו ְּבָכל ָמקֹום', ָּדִוד ֵמַהְּגבּוָרה הּוא יֹוֵדַע ֵאיְך ַלְחּתְֹך ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ְוכּו  

ַעד ֶׁשֲאִני , ץ ַהֶחֶרב ְּבֶאְמַצע ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוָאַמר אֹו ַאֲהרֹג אֹו ֵאָהֵרגָנַע )א, רות רבה ד(ַּבִּמְדָרׁש 

ֲעמֹוִני , ְמַקֵּים ֲהָלָכה ָלַרִּבים ֶׁשָּכל ֶׁשְּיַבֵּטל ֲהָלָכה זֹו ַּבֶחֶרב ַהּזֹאת ֲאִני ַמִּתיז ֶאת רֹאׁשֹו

   ִיְתָרא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָלׁשֹון זֹו ְלַרֵּמז ֶׁשֲהָלָכה זֹו ֶנְחְּתָכה ִנְרֶאה ְּדָלֵכן. ְולֹא ֲעמֹוִנית מֹוֲאִבי ְולֹא מֹוֲאִבית

  .ּוִמי ֶׁשְיַבְּטָלּה ָעלּול ִליָנֵזק ֵמֶחֶרב זֹו, ַּדֲהָלָכה זֹו נֹוַגַעת ִליחּוסֹו ֶׁשל ָּדִוד, ַּבֶחֶרב ַהֲחָזָקה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך  

 ְּדמֶׁשה יֹוֵסף ְוָדִוד :)תרומה קנו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְּלקּו ִּבְזַמן ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבתְּדָלֵכן מֶׁשה יֹוֵסף ְוָדִוד ִנְסַּת

ַּדְרּכֹו ַמֲעִלים ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ִמְּלַמָּטה , ֶחְלֵקי ַקו ָהֶאְמַצע ַּדַעת ְיסֹוד ּוַמְלכּות' ְמַסְּמִלים ֶאת ג

   ִּבְזַמן ִמְנָחה ְּדִהְסַּתְּלקּוָתם ִהיא ֲעִלַּית ַמִּיין נּוְקִּבין ְוֶזה ַהְּזָמן ֶׁשַהַּמְלכּות ַמֲעָלה ָלֵכן ֵהם ִנְסַּתְּלקּו, ְלַמְעָלה

  .ַמִּיין נּוְקִּבין ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת ֶׁשָאז ַמֲעִלים ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשבּוַע  

ְוֵכן 

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 



, ְּדָקְרַּבן ָעִני ְמַרֵּמז ַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ֲעִנָּיה ְוַדָּלה, ִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ְּבֵׁשם ִמְנָחהְּדָלֵכן ָקְרַּבן ָעִני ְּבֵבית ַה

 ,ֶלֶחם עִֹניְּדַמּצֹות ֵהן ָהאֶֹכל ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך . ְוָלֵכן ַהִּמְנָחה ָהְיָתה ַמָּצה. ְוַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ִמְנָחה

ְוֶנֶפׁש . "ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה" )א, ויקרא ב( ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ָקְרַּבן ִמְנָחה .).צא קנזוי(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

 ַּדם ַהֶּנֶפׁש ִמּצּוי ִהיא ִמְּלׁשֹון ַמָּצהְוֵכן ִנְרֶאה ְּד. 'ַחְׁשַמל ָּדם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות

ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה " )טו, ויקרא ב(ְוֵכן ָּכתּוב . ל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ַּדם ַהֶּנֶפׁשַהְמַרֵּמז ַע

ָחה ִנְמֶּדֶדת ְּבֶעְׂשרֹוִנים ְוֵכן ִמְנ. ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְּלָבָנה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת "ְלבָֹנה" ּו".ְלבָֹנה ִמְנָחה ִהוא

 ינּוִצן ָמֵכְו.  ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותֶעֶׂשרּוִמְסַּפר ,  ַלָּפרֶעְׂשרֹוִניםְׁשלָׁשה ,  ָלַאִילֶעְׂשרֹוִנים ַלֶּכֶבׂש ְׁשֵני ָּׂשרֹוןִע

 ינּוֵרָבְד ִלרָאבְֹמּו, יםִעָבע ְרַּבְרַא ְלּהָת אֹוְךּתְֹחם ַלִיַמֲעה ַּפָחְנִּמת ַהים ֶאִלְפֹו ּכיּוָה ֶׁש:)מנחות עה(ה ָנְׁשִּמַּב

י ִצת ֲחֶלֶּבַקה ְמָחְנת ִמיַנִחיא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמַהְו, יִצֵחב ְלּוק ׁשֵּלַחְתד ִמָחל ֶאָּכ ֶׁשְׁשֵני ַהֲחָצִאיםת ה ֶאֶז ָּבלּוְּמִּסֶׁש

יא ד ִהָּיַהֶׁש' תל אֹוַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, יִלְכא ִּבלֹד ְוָּיץ ַּבמְֹקא ִלָקְויא ַּדה ִהָחְנִּמת ַהַבָרְקן ַהֵכְו. יִצל ֵחָּכִמ

 ִהיא ְּבִחיַנת ֶאְצַּבע ֶׁש)ד"ג פ"א ש"ח(' ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַּקָּבָלה'ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר , תכּוְלַּמ ַליַעִּפְׁשַּמד ֶׁשסֹות ְייַנִחְּב

ח "ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע .ַּכָּוָנה ַעל ַהְיסֹודְוַה, ֵאין ָּכל ָהֶאְצָּבעֹות ָׁשוֹות :)פסחים קיב(ְיסֹוד ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים  ֶׁשֵּיׁש ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת ָיד ַלְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְּבסֹוד )שלו' ש שעל המיטה ע"ק(ל "ְלָהֲאִריַז

 ָיד ֶׁשאֹוִתּיֹות :)תיקונים לה(נּו ַּבּזַֹהר  ְוֵכן ָמִצי.ָהיּו ְמַמֲעִכין ַּבָּיד ְוָהיּו מֹוִציִאים ְּבתּוִלים ָּבֶאְצַּבע

ק סּוָּפת ַה" רץ"ַמָקן ֵכְו ,ְמַרְּמזֹות ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ָיד,  ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוףדסֹוְיֶׁשִּנְמֵצאת ַּבִּמָּלה 

  ק סּוָּפז ַּבָּמֻרן ְמֵכְו"  ַעִּמיּתֹוְךִמ אּוְּצ ּומּוק ַוּיֹאֶמררן ַלְיָלה ַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה ּוְלַאֲה ")לא, שמות יב(, םִיַרְצת ִמַּלֻאל ְּגֶׁש

  .תֹוּיִתאֹו' ג דּוּלִדְּב ".ץָּפֶר ֹומְׁש ָראְקַוִּי ")כח, בראשית לח(ת כּוְלַּמ ַהׁשֶרת ׁשַֹדל ֵלֶׁש  

ה ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ֲחִמָׁשה ִמיֵני ִטּגּון ַהָּללּו ַמה ִּנְׁשַּתָנה ִמְנָח, ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק :)מנחות קד(א ָרָמְּגַּב

ֲעֵׂשה ִלי , ָאַמר לֹו, ְויֹוֵדַע ּבֹו ֶׁשהּוא ָעִני, ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָעָׂשה לֹו אֹוֲהבֹו ְסעּוָדה

, יןִּבְקין נּוִּיים ַמִלֲעַּמֶׁש, הָחְני ִמֵגּוה סָּׁשִמ ֲחׁשֵּיים ֶׁשִא רֹו.ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמְּמָך, ֵמֶהן ֲחִמָּׁשה ִמיֵני ִטּגּון

  ית ֵׂשֲעה ַנָחְנִּמא ֶׁש"י שליטִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. 'ת הד אֹוסֹויא ְּבִהת ֶׁשכּוְלַּמל ַהים ַעִזְּמַרְמּו

  .יםִכָלְּמת ַהין ֶאִחְׁש מֹוֹוּבֶׁש, הָחְׁשִּמן ַהֶמל ֶׁשז ַעֵּמַרן ְמֶמֶׁשְו. ַמְלכּותא ָּיִרְטיַמִג ְּבסֶֹלתְו, ןֶמֶׁשת ְוֶלּסִֹמ  

ְּדֵבַאְרנּו , ַּכְמֻדָּברְּדָלֵכן ַהִמְנָהג ִלְכּתֹב ִּבְׁשָטר ַהְּתָנִאים ְּבִנּׂשּוִאין ַעל ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשָהִאָּׁשה ְמִביָאה 

ה ֶׁשל ַמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשָהִאָּׁשה ְמִביָאה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶׁשְּנדּוְנָיה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִמְנָח' חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ְּבַמֲאַמר 

, ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּברּוְכֵׁשם ֶׁשאֹוְמִרים ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ַעל ַהְּמָנחֹות . ֶאת ַהַּמִּיין ְּדכּוִרין ֶׁשל ַהַּבַעל

   ֶׁשּגֹוֵרס ַּבִּסּדּור )סד(' ל"ְתׁשּובֹות מהרש'ַעֵּין ִּב. ִמְנַחת ַהְּנדּוְנָיהָּכְך ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשּיֹאְמרּו ֶאת ֶזה ַּגם ַעל 

  . ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ִּדּבּור ִּכְמֻדָּברְוַהָּלׁשֹון.  ְּבִלי ַהִּמָּלה ְוִנְסֵּכיֶהםּוִמְנָחָתם ַּכְמֻדָּבר  

תהילים (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְּדָמִצינּו ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֶאֶבן, ְקָרא ְּבֵׁשם ִּבְנָיןְּדָלֵכן ִּבְנַין ַהַּמְלכּות ִנ

 ּוְבֶאֶבן ַׁשֶּיֶכת ְלׁשֹון "ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן" )טז, כח' ישעי(ְוֵכן ָּכתּוב . "ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים" )כב, קיח

  ְוֵכן . ֵּביתֹו זֹו ִאְׁשּתֹו .)יומא ב( ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה ַּבִיתְוֵכן ָהִאָּׁשה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם . ִּבְנָין

  .ְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֶאֶבןֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמ, ִנְרֶאה ְּדַהַּטַעם ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ִנְבֶנה ֵמֲאָבִנים  

  

ִנְרֶאה 

 ינּוִצָמ

ִנְרֶאה 

ִנְרֶאה 



  

  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

 ְךְלָאָדם ֶׁשָהָיה הֹוֵל, ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה,  ָמָׁשלָךָאַמר ֵליּה ֶאְמׁשֹל ְל :)תענית ה(ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ְוַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת , ְוִצּלֹו ָנֶאה, ּוָמָצא ִאיָלן ֶׁשֵּפרֹוָתיו ְמתּוִקין, ְוָעֵיף ְוָצֵמא, ה ָרֵעבְוָהָי, ַּבִּמְדָּבר

ַּבָּמה , ִאיָלן ִאיָלן,  ָאַמרְךּוְכֶׁשִּבֵּקׁש ֵליֵל, ְוָיַׁשב ְּבִצּלֹו, ָאַכל ִמֵּפרֹוָתיו ְוָׁשָתה ִמֵּמיָמיו, ַּתְחָּתיו

 ָךֲהֵרי ִצְּל,  ָנֶאהָךֶׁשְּיֵהא ִצְּל,  ְמתּוִקיןָךֲהֵרי ֵּפרֹוֶתי,  ְמתּוִקיןָך ֶׁשִּיְהיּו ֵּפרֹוֶתיָךר ְלִאם אַֹמ, ָךֲאָבֶרְכ

ֶאָּלא ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכל , ָךֲהֵרי ַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחֶּתי, ָךֶׁשְּתֵהא ַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחֶּתי, ָנֶאה

ִאם ,  ּתֹוָרהָךֲהֵרי ֵיׁש ְל, ִאם ַּבּתֹוָרה, ָךַאף ַאָּתה ַּבָּמה ֲאָבֶרְכ, ָך ִיְהיּו ְּכמֹוְתָךִעין ִמְּמְנִטיעֹות ֶׁשּנֹוְט

 ָךֶאָּלא ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעי,  ָּבִניםָךֲהֵרי ֵיׁש ְל, ִאם ְּבָבִנים,  עֶׁשרָךֲהֵרי ֵיׁש ְל, ְּבעֶׁשר

. ְּדֵצל הּוא ֲהָנָאה ָלָאָדם ְלָהִסיר ַהַהְפָרעֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות, עֶׁשר ְלֵּצל ֶׁשַהְּגָמָרא ַמְמִׁשיָלה ֶאת ַהרֹוִאים. ָךְּכמֹוְת

ְוַלֲעסֹק ', ְוַדֲאַגת ַהַּפְרָנָסה ְוכּו, ת ָהֶאְפָׁשרּות ְלָהִסיר ֵמָעָליו ַהְפָרעֹות ִחיצֹוִנּיֹותנֹוֵתן ָלָאָדם ֶא, ְוֵכן ָהעֶׁשר

 ְּדִבְׁשִביל ִלְזּכֹות ַלָחְכָמה ָצִריְך ֶאת ֵצל ".ְּבֵצל ַהָחְכָמה ְּבֵצל ַהָּכֶסף" )יב, קהלת ז(ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב . הַּבּתֹוָר

ֵאל -ֶׁשָּמא ְּבֵצל ֶׁשּמֶׁשה אֹוֵמר ִלְבַצְלֵאל :)האזינו עו(ת "א ְּבלקָבן מּוֵכְו. ַהֶּכֶסף ֶׁשִּיֵּתן ִיּׁשּוב ַהַּדַעת ַלּתֹוָרה

, ְּדֻסּכֹות הּוא ַהֲהָכָנה ְלִׂשְמַחת ּתֹוָרה,  ִלְרמֹז לֹו ֶׁשהּוא ָלַמד ֶאת ֶזה ֵמִעְנַין ַהֵּצל ֶׁשל ֻסּכֹות.ָת ְוָיַדְעָּתָהִיי

 ַהַּדַעת ְוִיֵּתן לֹו ֶאת ִיּׁשּוב, ְוִלְפֵני ֶׁשָאָדם זֹוֶכה ַלּתֹוָרה הּוא ָצִריְך ֶאת ַהֵּצל ֶׁשל ַהֻּסָּכה ֶׁשָּיֵגן ָעָליו ִמָּכל ַרע

ְּכמֹו ֶׁשַהֵּצל ֵמֵגן , ֵצל ִמְּלׁשֹון .ְׁשַמְעָּתָתא ְּבָעא ִציּלּוָתא :)מגילה כח(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ִלְלמֹד ּתֹוָרה

ְוֶזה . ק ַּבּתֹוָרהְצלּוָלה ַלֲעסֵֹיׁש לֹו ַּדַעת , ָּכְך ָאָדם ֶׁשּמּוָגן ִמָּכל ַהַהְפָרעֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות, ֵמַהְפָרעֹות ִחיצֹוִנּיֹות

 ְךְוַאַחר ָּכ, ֶׁשִּמֵּצל ַהֻּסָּכה ָלַמְדָּת ֶׁשּקֶֹדם ָצִריְך ִמְׁשָּכן ּוַבִית,  ֵאל ָהִייָת ְוָיַדְעָּת-ְּבֵצל , ֶׁשָאַמר מֶׁשה ִלְבַצְלֵאל

ן ֵּתִּיֶׁש, עַבׂשֹל ְוֵצה ְלֶּכְז ִנ,"בֶרי ֶעִצְלֵל" טּור ָנָבְּכב ֶׁש"ת תשעַנְּׁשן ִמֵכְו. ֶאְפָׁשר ְלַהְכִניס ֶאת ָהָארֹון ְוַהּתֹוָרה

  .ר" אכי ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרהְצלּוָלהַּדַעת  ה"בע

ְוָהְיָתה ִציַצת נֵֹבל ְצִבי : ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים" )ג, כח' ישעי(

ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה ִתְפַאְרּתֹו ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ֵּגיא ְׁשָמִנים 

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר : ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה

לֹא ": נֹוֹוׁשת ְליא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּגן ַהַמל ְז ַעּוּלֵאים ָהִקסּוְּפת ַה ֶאׁשֵרֹוּדֶׁש) ויחי(א ָמחּוְנ ַּתׁשַרְדִמ ְּבינּוִצָמ ּו".ַעּמֹו

ֶׁשָּכתּוב , ְּכֶׁשָּיבֹא אֹותֹו ֶמֶלְך ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו" ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו", ֶזה ִּכֵּסא ַמְלכּות" ָיסּור ֵׁשֶבט

ְולֹו "ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו " ַעד ִּכי ָיבֹא ִׁשילֹה", " ֶאְפָרִיםְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי"ּבֹו 

ים ִקסּוְּפן ַהֵכָל. יַחִׁשָּמ ַהְךֶלא ֶמבָֹּיֶׁשב ְּכב ַרֶרֶען ָהטֹוְלם ִׁשּוּיל ִסים ַעִקסּוְּפַּבז ֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיִנְרֶאה ֶׁש. "ִיְקַהת ַעִּמים

ֲעֶטֶרת ד סֹום ְּבֵהְו. םִיַרְפֶאא ֵמָּבף ֶׁשֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשל ָמת ַעֶׁשֶּבֻלְמה ַהָּפִלְּקם ַהֵהֶׁש, "ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִים"ל ים ַעִרְּבַדְמ

 בתּוָּכ



, הָרָטֲעָה לּויּפִׁשד  ַעהָרָטֲע ָהּהַבֹוּגל ז ַעֵּמַרְמ" ֵּגאּות"ן ֵכְו, "ֵּגאּות ִׁשּכֵֹרי ֶאְפַרִיםֲעֶטֶרת "ם ן ֵהֵכָל. ילֵעְלִדד ְּכסֹוְיַה

 יְךִרָּצֶׁש, היָלִּמת ַהים ֶאִבְּכַעְמ ַהיםיִצִּצל ַהז ַעֵּמַר ְמ,"ִציַצת נֵֹבל"ן ֵכְו. ןָּמַקְלִדף ְּכֵסיֹו ןֶּב יַחִׁשת ָמיַטִלם ְׁשָּׁשֶׁש

ר ָּי ִאׁשֶדחֹב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלת ִׁשַמָקן ֲהַמל ְזז ַעֵּמַרְמ" ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ"ן ֵכְו. ראֹות ָהת ֶאֹוּלַגי ְלֵדם ְּכיָרִסָהְל

ְּבסֹוד , ַהַּמְלכּות ִּדְקִלָּפה" ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה": יםִבתּוְּכל ַהל ַע"ַחְמַר ָהׁשרּוֵפז ְּבָּמֻרְמ ּו".ְּבֶטֶרם ַקִיץ"

ִּתּקּון  )ו תפילות רצב"תקט(ל "ַחְמַרָּב ןֵכְו". ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"ְוֶזהּו , ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה ְּכמֹו ִּדְקֻדָּׁשה

ר ָּבֶהם ְּבכַֹח ַהִּיחּוד הּוא ַנֲעָׂשה ֶׁשֶּנֱאַמ, י ְּתֵרין ְמִׁשיִחיןֵדְׁשָנּה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיַהְחָזַרת ָהֲעָטָרה ְליֹו

ְּבַרְגַלִים "ב תּוָּכַהֶׁש א"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ְּבַרְגַלִים ֵּתָרַמְסָנה ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים"

ם ִעים ִעָׁשְרף ָהסֹוא ֶׁש"י שליטִּדְזַי' ע' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ג"תשעת "ר" ּכֹוֵרי ֶאְפָרִיםִׁשאּות ֵּגֶטֶרת ֲעָרַמְסָנה ֵּת

    .ג"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאים ִּלִּמַה

ג גֹוָמג ּוֹות ּגֶמֶחְלִּמק ִמֶלֵח ֶׁש)פרק כט(' רֶזיֶעִלי ֱאִּבַרְּדי ֵקְרִפ' ְּבינּוִצָּמא ֶׁש"יס שליטְיַּדְנֶרק ְּבָחְצִי' ג ר"הרה

ץ ֶרֶא ְללּוֲע ַיּוּלֵאת ָהמֹוָחְלִּמי ַהֵרֲחַאם ֶׁשא ָׁשָבמּוּו. זמּוְרי הּוֵריָצֵמד ְלאֹים ְמִאְתַמּו, םָּיל ַה ַעׁשֵחַרְתִי

ָמֵעאל אֹוֵמר ְׁשלָֹשה ִמְלָחמֹות ֶׁשל ְמהּוָמה ֲעִתיִדין ְּבֵני י ִיְׁשַרִּב: ׁשָרְדִּמן ַהֹוׁשְּלק ִמֶליא ֵחִבָנְו, לֵאָרְׂשִי

ּוִמָּׁשם ֶּבן ָּדִוד ִיְצַמח ְוִיְרֶאה ְּבָאְבָדן ֶׁשל . 'כּוִיְׁשָמֵעאל ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַאַחת ַּבָּים ְו

א "ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו".ִמי ֶזה ָּבא ֵמֱאדֹום"ר ַמּוִמָּׁשם ָיבֹא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱא, ֵאּלּו ְוֵאּלּו

ם ים ָׁשִאָצְמִּנים ֶׁשִרְמ אֹוׁשֵיְו. ןיַרל ִאית ֶׁשִרת ְּביא ַּבִה ֶׁשןַטיְסִנַּגְפַא אֹו, ןיַרת ִאיַר ִּבןַרֱהֶטא ָּיִרְטיַמִג ְּבזמּוְרהּוֶׁש

ים ִעָׁשְרת ָה ֶאּוּלַכְּיֶׁשְּכ, הֶּזם ַהקֹוָּמַהיל ֵמִחְתַּת ֶׁשתֹוָּלֻאְגם ּוָלעֹו ָהתַרֳהָטל ת ַעֶזֶּמַר ְמןַרֱהֶטן ֵכְו. יםִטָבְּׁשת ַהֶרֶׂשֲעֵמ

 ',קֹום'א ֶׁשֶאָחד ִמִּמְתַקֵני ַהַּגְרִעין ֶׁשָּלֶהם ִנְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו "ְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. םָׁש

ם  ִעזמּוְרֻהא ֶׁש"ר שליטֶגיְנִוה ֶלֶשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ָקםֶזה , ּוְכֶׁשֶזה נֹוֵפל',  ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאלּוםק'ּוְמַרֵּמז ַעל 

ם " ֶמׁש"ו ֵר"א ָו"ֵהת ֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבז"מּוְרהּוא ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. אןיַרִא ְּבִגיַמְטִרָּיאת ֹוּיִתאֹוָה

ת ד ֶאָחֻיְמים ִּבִלְלְכַׁשים ְמאִניַרִאה ָהָנרֹוֲחַאָּלי ֶׁש ִלבּוְתן ָּכֵכְו .ְךָרבֹול ְמדֹוָּג ַהמֹוא ְׁשֵהְיא ָּיִרְטיַמִגְּב ן"ִיו ַז"ָו

'  הינּוֵבְיאֹו ְלַחן ּכֵֹתֹוּנ ֶׁשנּוֵכתֹות ְּבבֹוָבְּל ַהדרּוֵּפל ז ִמָּׁשַמִים ַעֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו. דּוְרּוּפא ָרְקִּנ ַהםֶהָּלין ֶׁשִעְרַּגן ַהַקְתִמ

  .םֵחַרְי

ל ית ֶׁשיִעִבְרה ָהָנָּׁשַהר ֵמָבְּכֶׁש, אד ָּבִון ָּדית ֶּביִעִבי ְׁשֵאָצל מֹוא ַעָרָמְּגת ַהר ֶאֵאָב ְמ)לב' נצח ישראל'(

ת יַלִחְתר ִּבָבְּכא ֶׁשֵציֹו, ה"תשעת ַנְׁשה ִּבֶיְהט ִּת"בעלה ַהיָטִמְּׁשַהְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתה ַמיָטִמְּׁשַה

ֶׁשּבֹו , ִּכי ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח יוָרָבת ְּדיא ֶאִבָנְו. הָּלֻאְּג ַהיְךִלֲהיל ַּתִחְתית ַמיִעִבְרה ָהָנָּׁשיא ַהִה ֶׁשב"תשע

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָקרֹוב , ן ָּדִוד ָּבאּוְלִפיָכְך ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשֶּב. ִיְגרֹם ֶהְפֵסד ֲהָוָיה ָהִראׁשֹוָנה, ִהְתַחְּדׁשּות ֲהָוָיה

הּוא ַּתְכִלית , ַעד ָׁשָנה ְׁשִליִׁשית, ְלָכְך הּוא ּגֹוֵרם ֶהְפֵסד ֲהָוָיה ָהִראׁשֹוָנה, ֶאל ַהֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה

ֶׁשֵאין ָּכאן ,  לֹוַמרֶצהרֹו. ָאַמר ֶׁשִּיְהֶיה ׂשַבע ְוֵאינֹו ׂשַבע, ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע, ּוָבְרִביִעי. ֶהְפֵסד

ֶׁשָאז ִיְהֶיה ֲהָוָיה ְׁשֵליָמה ִמּכַֹח ַהֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִּתְהֶיה , ֲהָוָיה ְׁשֵלָמה ַעד ַהָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית

, לֹותּוַבִּׁשִּׁשית קֹו. ת עֹוָלם ַהֶּזה ִּבְלָבדְוַהּׂשַבע הּוא ְׁשֵלמּו. ְלָכְך ַּבֲחִמיִׁשית ׂשַבע ָּגדֹול. ָּבעֹוָלם

ִּכי ָאז ַיְתִחיל ּכַֹח , ּוַבְּׁשִביִעית ִמְלָחמֹות. ֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִּתְהֶיה ָּבעֹוָלםַּכֲאֶׁשר הּוא ָקרֹוב ֶאל ַה

ף ֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו.  ְׁשִביִעית ֶּבן ָּדִוד ָּבאּוְבמֹוָצֵאי. ֲהָוָיה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּתחּול ָּבעֹוָלםִיְׂשָרֵאל ִמּכַֹח ַה

 יףִסהֹוְו

 ל"ַרֲהַּמַה



ת ַנְשא ֵהְּתת " רג"תשעְו. לֵלֹוּכַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִע,"ׁשַבְדב ּוָלת ָחַבָז"ְּבִגיַמְטִרָּיא ב "תשעא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנֵׁש

ה ָנָּׁשל ַהע ֶׁשַבּׂשַֹהְו. היָטִמְּׁשית ַליִׁשִמֲחה ַהָנָּׁשיא ַהי ִה ִּכ,יתיִׁשִמֲחַהְּבִגיַמְטִרָּיא  ג"תשען ֵכְו. הָלדֹוְּגת ירּוִׁשֲע

ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת ּתֹאְכלּו ֶאת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו ֲאִני ") כה, ויקרא יט(ב תּוָּכז ַּבָּמֻרית ְמיִׁשִמֲחַה

ב ֵל' ד'  רג"יף הרהִסהֹוְו ).ג"וזה עולה כמנין תשע, ן"עם שתי יודי" החמישית"עיין במנחת שי שמביא גירסא בתורה  (".ֱאלֵֹהיֶכם' ה

 ןזֹוְנרֲֹהַא רֹוּדיְגִבֲא 'ר ג"הרהיף ִסהֹוְו. בר ָרֶׁשעֹו ְבִגיַמְטִרָּיאּו. ףֵסת יֹוַּכְר ִּבְּבִגיַמְטִרָּיאג "תשע'הא ֶׁש"שליט

  .תֹוּיִתאֹום ָהִע ָּבֵרְך ָעֵלינּו ָׁשָנה טָֹבה ְּבִגיַמְטִרָּיא ג"תשע ֶׁשא"שליט

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

 )כ, נט' ישעי(, הָּלֻאְגה ּוָבּוׁשל ְּתר ַעֵּבַדְמז ַּבָּפסּוק ַהָּמֻר ְמללּוֱאי ֶׁשִלֵאְנְבה ַיֶשמֹ' ג ר"ם הרהֵׁשְּב' ןֹוּיִצ

ה ָּלֻאְגין ְּתׁשּוָבה ִלֵּבר ֶׁשּוּבִחת ַהַּדֻקְנז ִּבָּמֻרְמל "לּוֱאים ֶׁשִארֹוְו". ָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ּוְלֵאלּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹו"

 ית אֹויִעִבְרת ָהָּבַּׁשה ַּבֶיְהה ִּתָּלֻאְגא ִּדָּתְלַחְתַאל ֶׁש"י זצִנָמְחי ַנִוי ֵלִּבל ַרָּבֻקְּמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. קסּוָּפַּב

ת יַאל ִּב ֶׁשיְךִלֲהַּתת ַהיַלִחְּת ֶׁש:)בלק ריב(ר ַהּזַֹּב ינּוִצן ָמֵכְו. ללּוֱאא ֶּבֵצה יֹוֶזְו, הָמָחְּנת ַהעֹובּול ָׁשית ֶׁשיִׁשִמֲחַה

 )ב"פ(א "ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. םָלעֹו ָהתיַאִרם ְּבא יֹוהּול ֶׁשלּוֱאה ֶּב"ם כיֹוה ְּבֶיְה ִייַחִׁשָּמַה

, יןיִחִׁשְמ' ם בֵה" ֱאלֶֹהיָך' ֵעיֵני ה", "הֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנ' ֵעיֵני ה"

ד ִון ָּד ֶּביַחִׁשא ָמהּו" הְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנ", יןִּדת ַהַּדִמא ְּבהּוֶׁש, ףֵסן יֹו ֶּביַחִׁשא ָמהּו" ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה"

ל ֵאָרְׂשג ִיַהְנִמ תּוּיִמְׁשַגְּב לֵׁשְלַּתְׁשִה ןֵכְו. ללּו ֱאׁשֶדחֹ ְלְךָּיד ַׁשִון ָּד ֶּביַחִׁשָּמים ֶׁשִארֹו ְו.יםִמֲחַר ָהׁשֶדחְֹּב

 יִדדֹוְו". יִלי ִדדֹוְוי ִדדֹוְלי ִנֲא"ת " רל"לּוֱאן ֵכְו. דִוָדְל: לקֹוים ְּבִרְמאֹול ֶׁשלּול ֱאר ֶׁשָפֹות ׁשיַעִקי ְּתֵרֲחַא

 .דוד המלךששם שורש נשמת , 'יסוד דנוקש חודש אלול הוא בחינת "וכן בסדור הרש. ידִוָּדת ֹוּיִתאֹו

ה ָילּוה ְּתָּלֻאְּגַה ֶׁש:)אדרא רבה נשא קלד( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמּו. יםִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"י יּוּלל ִּגן ֶׁשַמא ְזל הּולּו ֱאׁשֶדן חֵֹכְו

ר ֵרעֹוְתיא ִּתה ִהָּלֻאְּגן ַהַמְזִבּו. ג"יל ַהת ָּכת ֶאֶלֶלֹויא ּכִהְו, יםִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"ל יג ֶׁש"יה ַהָּדִּמיא ַהִה ֶׁשה ְוַנֵּקהָּדִּמַּב

ה ָּלֻאְּגה ַלֶּכְז ִנה זֹוָנָׁשְּבז ֶׁשֵּמַרְל, 5772ם ֵה, תַּדִמים ִמָע ְּפג"ין ֵכ ְו.מֹוָלעֹוה ְּב"ל הקב ֶׁשמֹות ְׁשיל ֶאִּדְגַהְל

ן ָמְּזת ַהה ֶאָּלַגְמּו, יםִּלִּמ ַהְךתֹוית ְּביִמִנה ְּפָאָּכ ַה זֹותַּדִמים ִמָע ְּפג" ייִּכ. יםִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"ת יכּוְזים ִּבִמֲחַרְּב

  .יםִרְּבַחְתם ִמֵהֶׁש

ֶזה ֶמֶלְך ' ֲחמֹור, '"רֹו ָהָדר לֹוְּבכֹור ׁשֹו"ֶזה ָמׁשּוַח ִמְלָחָמה ֶׁשֶּנֱאַמר ' ׁשֹור' )ו, ר עה"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ׁשֹור ֶזה ָמׁשּוַח  )א"וישלח תרפ(', לֵאמּוְּׁשם ִמֵּׁש'ר ַהֵאָבְמ ּו".ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור"ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּנֱאַמר 

ר ֹוּׁשים ֶׁשִארֹו. מֹורֲחַוֲחמֹור ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשֶּנֱאַמר ָעִני ְורֵֹכב ַעל ַה, ִמְלָחָמה ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף

 .ב"תשע'הא ָּיִרְטיַמִגל ְּבֵלֹוּכַהת ְובֹוֵּתַהת ְוֹוּיִתאֹום ָה ִערמֹוֲחר ַוֹוׁשן ֵכְו, י ַהְּמִׁשיִחיןֵנר ְׁשּוּבד ִחה סֹוַוֲחמֹור ֶז

 .ב"תשע'ה ְּבִגיַמְטִרָּיא הָדיהּום ִוִיַרְפן ֶא ֶּביַחִׁשָמן ֵכְו. תכּוְלַמד ּוסֹוְי, י ַהְּמִׁשיִחיןֵנר ְׁשּוּבד ִחיא סֹו ִהה זֹוָנָׁשְּד

, ת"יֶלָּד, ו"יָו, י"ֵה, ד"יֹו. ה"ֵּפ, ְך"ֶמָס, ו"יָו, ד"יֹו, תֹוּיִתאֹו' טם ַהִע, תֹוּיִתאֹוי ָהּוּלִמ ְּבה"ָדהּוף ְי"ֵסיֹון ֵכְו

ר ּוּבים ִחִלְּמַסְּמ ֶׁשעַרֶז  אֹורֶזֵעל ר ֶׁשָּפְסִּמא ַההּו ֶׁש277ר ָּפְסִמ ְלְךֵּפַהְת ִמ772ר ָּפְסִּמן ַהֵכ ְו.772א ָּיִרְטיַמִגְּב. י"ֵה

, ְלַאַחר ַהִּזּוּוג ְּכֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּזַרע ֵמַהַּבַעל,  ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְקֵראת ֵעֶזר:)תיקונים קכט( א ַּבּזַֹהרָבּוּמַּכ, תכּוְלַמד ּוסֹוְי

 ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ַעל ִּכֵּסא הֵּבְרַםְל" )ו, ט' ישעי( לר ֶׁשָּפְסִּמם ַהא ַּגהּו ְו.ֵעֶזר ֶנְהָּפְך ִלְהיֹות ֶאְצָלּה ֶּזַרעְוַה

ק סּוָּפ ֶׁש.)תיקונים יט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמּו ".ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

 ןֵכְו

 ינּוִצָמ



יף ִסהֹוְו .ג"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב ".ֻּכּלֹה ֶזַרע ֱאֶמת" )כא, ב' ירמי(ב תּוָּכן ַהֵכְו. תכּוְלַּמה ַלָעָּפְׁשַהל ַהַעז ֵּמַרה ְמֶז

א "ר שליטֶּגְרֶּבְנְיַו. א.ח' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ג"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא ְּׁשֵני ַהְּמִׁשיִחים א ֶׁש"ב שליטֵל' ד' ג ר"הרה

  .ג"תשעְּבִגיַמְטִרָּיא  םעֹוָלִמיְל ִמֶּמּנּו רסּוָת לֹא ָךַאֲהָבְתְוה ָּלִפְּתח ַהַסל נֹת ֶׁש"סת ְו"רֶׁש

ת ַנ ְׁשְךֶרצֹל ְלַּתְׁשִּנ ֶׁשינּוְיַה ,ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב ליֵאִּתְלַאְׁשא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּבְניֶזין ַאִמָיְנִּב' ג ר"י הרהִל

ָלקּום  ליֵאִּתְלַאְׁשָעִתיד ְזרּוָּבֶבל ֶּבן  )א ליקוטים"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפע ִמ"רמן ָהֹוׁשה ְלֶזְו. ב"תשע

 הּוא ַהֵּקץ ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְלִלִּבי ִּגִּליִתי ּוְלֵאָבַרי ,ְולֹוַמר ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא ַעד ֵקץ ְמִׁשיֵחיּה

 ְּבֵסֶפר אָבן מּוֵכְו". ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ה"ר  ְוַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ֶנֱאַמ.לֹא ִּגִּליִתי

ן ֵכְו. ייִתִּלי ִגִּבִלְלב ֶׁשֵּלד ַהסֹוא ְּבהּון ֶׁשיָוץ ֵּכֵּקַהֶׁשִּלְמַטְטרּון ִנְתַּגָּלה ) 'ה סעיף ב"אות א סימן קמ( 'ָׁשְרֵׁשי ַהֵּׁשמֹות'

, ב"עת "ר" םלֹוָּׁשַב ֹוּמַע"יף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרִנ ְו.ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבל ֵלֹוּכַהים ְוִּלִּמם ַה ִעייִתיִלן ִּגרּוְטַטְמִּב

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשעז ָמְרד ִנַח ַי'שיא ִה" םלֹוָּׁשַּב"ל ֶׁש' בי ַהֵרֲחת ַאאֹוָהְו, 'תיא ִה" ֹוּמַע"י ֵנְפת ִלאֹוָהְו

 "יִּבִלְּב םָקָנ םיֹו "ןֵכ ְו.ג"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּב'םלֹוה ָׁשֶׂשֲעא ַיהּו'ה ָּלְפְּתח ַהַסּנֹא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו

  ..ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב .ייִתיִּלִג

  : החשמל  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 
  . או במייל ללא תשלום026537343:  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 .  כל מעגל השנהשל

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

  .ב ועוד''כמו כן ניתן להוריד אוסף מאמרים בענין הגאולה בתשע. 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 

  וידאונ עוד שיעורי"הקרובים יעלו בלה בימים "לשאלת רבים בעז
  במאמר הגאולה בקישור

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

 וי הרביםאודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכ
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  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
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