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

סֹוד ְי ת ַה ֶר ֶט ֲע ָׂשה ַּב ֲע ה ַנ בּוָר ְּג ּתּוְך ַה   ִח

ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר . י"ץ ַח"ַצִּדיק ִאיהּו ָנֵטיל ִלְׂשָמאָלא ְּדִאיהּו ִיְצָחק ֵק :)תיקונים קכח(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

 ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ִיְצָחקהּוא ,  ֶׁשַהֵּקץ ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהְיינּו ַהּסֹוף ְוַהִּסּיּום ֶׁשל ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ַצִּדיקְמַרֵּמז

ם ַהְיסֹוד ְּדִיְצָחק ַּכְבָיכֹול ִנְמָצא ְּבִסּיּו, ְוַהּסֹוף ְוַהִּסּיּום ֶׁשל ַהְיסֹוד ַׁשָּיְך ְלִיְצָחק, י" ְּדַהְיסֹוד ִנְקָרא ַחי"ץ ַח"ֵק

ֶׁשְּׁשֵני ַהִּצּנֹורֹות , ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ְּבִעְנַין ֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְּמַנֶׁשה. ּוַמְחִליט ֵאיֶזה ֶׁשַפע ֵיֵרד ַלַּמְלכּות ְוֵאיֶזה לֹא

 ְוִצּנֹור ַהֶּזַרע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע .ֶׁשַהְּגבּוָרה עֹוָׂשה ְּבָמקֹום ֶזה ַהִּנְמָצִאים ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֲחֻלָּקה

ְוִצּנֹור ַהַּמִים ְמַסֵּמל ֶאת ַהֵחִצי , ַּבֲחִמימּות ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה ְמַסֵּמל ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהּיֹוֵרד ַלֵחִצי ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

 ֶׁשְּמקֹום ַהִּמיָלה הּוא )נו' לך לך ע(ל "ִריַזת ְלָהֲא"ְוֵכן ָנִביא ְלַקָּמן ֵמַהלק. ָהֶעְליֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַרק ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים

 ֶׁשֲעֶטֶרת )תקסט' ה ע"ר(ל " ְלָהֲאִריַז'ְפִרי ֵעץ ַחִּיים'ִּבְוֵכן מּוָבא  .ֵׁשם ֱאלִֹהים ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרהְּבסֹוד 

, ֶׁשִּבׁשּול ַהֶּזַרע ְוִחּמּומֹו ַנֲעָׂשה ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד .)יבמות עו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַהְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה

 הּוא ִיחּודְּד,  ִהיא ַּגם ִחּתּוְך ְוַגם ַאְחדּותַחדְוָלֵכן ֵּתַבת . ְורֹוִאים ֶׁשַהָּמקֹום ַהֶּזה הּוא ָמקֹום ֶׁשל ְּגבּוָרה

'  ַהִּלּקּוִטיםֵסֶפר'ְּבְוֵכן מּוָבא . ַּנֲעֶׂשה ִּבְזַמן ַהִּזּוּוג ַהְמַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ַהַחד ֶׁשל ַהְּגבּוָרה ֶׁשַחדִמְּלׁשֹון 

 ֶׁשֵּקץ ַחי ְמַרֵּמז ַעל ַהְמָּתַקת ַהְּגבּורֹות ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים )'ס' וירא ע(ל "ְלָהֲאִריַז

  ֶחֶסד ֶׁשַּבְּגבּוָרה ּוְגבּוָרה ֶׁשַּבֶחֶסד , ם ֶזה ִנְכָלִלים ַהְּגבּורֹות ְוַהֲחָסִדים ַיַחדְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשְּבָמקֹו. ֶׁשִּמְתַּגִּלים ָׁשם

  . ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו ִחּתּוְךִיּגֹוז אֹוִתּיֹות ִּזיּוגְוֵכן . ּוֻמְׁשָּפִעים ִמָּׁשם ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ַלַּמְלכּות  

, ַהִּמּתּוק ֶׁשל ַהְּגבּורֹות ְלִהְתַּפֵּזר ַהְרֵּבה ְוִלְטחֹן ַּדק:) בראשית מג(ַהר א ַעל ַהּזֹ"מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהְּגָר

 רֹוִאים ֶׁשִחּתּוְך .ַּכָּידּוַע ְּבסֹוד ַהְּקטֶֹרת ָהֵדק ֵהיֵטב ְוהּוא סֹוד ַהִּזּוּוג ֶׁשַהְּגבּורֹות ִמְתַמְּתִקין

 ֹוׁשרּוֵּפֶׁש, ְּתִבירת ֹוּיִתיא אֹו ִהְּבִרית ֶׁש.)תיקונים צג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמן ֵכְו. ּוֵפרּור ַהֶּזַרע ַמְמִּתיק ֶאת ַהְּגבּורֹות

ת ַּלֻעְּפ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה,  ֶׁשַּטַעם ְּתִביר.)תיקונים כה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . רּבְֹׁשִל

  ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן , ִּדְבִרית ֵיׁש ָלּה ִחּתּוְך ּוְכִריָתה,  ְּבִריתְּכִריַתתְוֶזה סֹוד  .ְךּוּתִחה ְויָרִבד ְׁשסֹויא ְּבית ִהִרְּבַה

   .ְּבִעְנַין ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים  

ְוֻרּבֹו , ִלְׂשמֹאָלאּוָבֶזה ָּתִבין ַמה ֶּׁשּמּוָבא ַּבּזַֹהר ִּדיסֹוד ְנִטיל  )עא' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' עֹוַלת ָּתִמיד'ְּב

ְוִעַּקר ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּכאן ַּבְיסֹוד ְלַמָּטה , ְלִפי ֶׁשֲעָטָרא ְּדֶחֶסד ֶׁשּבֹו הּוא ֻמָעט ְמאֹד, הּוא ִּדין

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

מּוָבא 



  ינּו ֵּכיָון ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר. ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהְיסֹוד ְּבִחיַנת ִּדין, הּוא ְּבִחיַנת ֲעָטָרא ִּדְגבּוָרה, ִּבְהיֹותֹו ַּבַּמְלכּות

  .ַהְיסֹוד הּוא ְּבִחיַנת ִּדין, ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ַלַּמְלכּות ִהיא ֶּדֶרְך ַהְּגבּורֹות  

ְלַהְקׁשֹות ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ַנֲעֵׂשית ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ַהֵרי ֵלָאה ִנְמֵצאת ְלַמְעָלה ְּכֶנֶגד 

' ֵעץ ַחִּיים'ְּדמּוָבא ָּב, ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֵּלָאה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֶחְלָקּה ַּבֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד, יר ַאְנִּפיןָהעֶֹרף ֶׁשל ְזֵע

ְוֵכן מּוָבא . חֹוְזִרים ְועֹוִלים ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה,  ֶׁשָהאֹורֹות ֶׁשּיֹוְרִדים ְלַמָּטה ַלְיסֹוד)טו' ב ע"שער כה ח(ל "ְלַהֲאִריַז

ְמקֹום ַהֲחָתְך ֶׁשָּלֶהן ֶׁשָהָיה ֵּבין ,  ֶׁשְּכֶׁשְּׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶנֱהָפכֹות ְלַפְרצּוף ֶאָחד)רו(ל "ְלָהֲאִריַז' א ְׁשָעִריםְמבֹו'ִּב

ַהִחּתּוְך ַׁשָּיְך ְורֹוִאים ֶׁש, הּוא ַעְכָׁשיו ַהְיסֹוד ֶׁשל ַהַּפְרצּוף ֶהָחָדׁש, ָהֶעְליֹוָנהָהרֹאׁש ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוָנה ָלַרְגַלִים ֶׁשל 

, ֶׁשהּוא סֹוד ַהִּדיִנים, ְוִהֵּנה ִאם ְּתַחֵּבר ִיְצָחק )וירא נז(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ַלְיסֹוד

, ח"א רק ְּבִגיַמְטִרָּי"ַהִחּבּור הּוא ִיְצָח. [ח ִניצֹוִצין"ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא רפ, ִעם יֹוֵסף ַהִּנְקָרא ְיסֹוד

ִקּצֹו , ְּכלֹוַמר, י"ץ ַח"ֶׁשהּוא ֵק, ְוֶזה ִנְרָמז ַּגם ֵּכן ְּבֵׁשם ִיְצָחק ַעְצמֹו. ח"ֲהֵרי רפ', ִויסֹוד ִּגיַמְטִרָּיא פ

, ִּכי ְׁשֵּתי ַהְיסֹודֹות ֶׁשל ֵלָאה ְוָרֵחל, ַּדע, ְוהֹוִאיל ְוָאָתא ְלָיָדן.] ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד, י"ְוִחּבּורֹו הּוא ְּבַח

ַהִּמְזַּדֵּוג , ְּכִמְנַין אֹוִתּיֹות ְיסֹוד ִּדְדכּוָרא ֶׁשהּוא ְׁשמִֹנים, ּוִמְסָּפָרם ְׁשמִֹנים, ן ְסתּומֹות"ֶמִמי' ֵהם ב

 .ַלֲחֻלַּקת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה, ל ְמַקֵּׁשר ֶאת ַהִחּבּור ֶׁשל ִיְצָחק ִעם ַהְיסֹוד"רֹוִאים ֶׁשָהֲאִריַז. ִעם ְׁשֵּתיֶהם

  '  ֶׁשַהֶּׁשַפע ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ְמַקְּבלֹות הּוא ְּבסֹוד ָהאֹות צ)ח"רחל ולאה פ( ל"ְלָהֲאִריַז' אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב

  .ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד' ְוָהאֹות צ. ְוֶאָחד ְלָרֵחל, ֶאָחד ְלֵלָאה, ה"ְּפָעִמים מ' ֶׁשִּמְתַחֶּלֶקת ְלב  

 ֶׁשִּמֶּׁשּנֹוַלד )יג ,טו בראשית( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,י"ַח ץ"ֵק ְּכִמְנַין ָהיּו ַיֲעקֹב ֶׁשִּנְפַטר ַעד ִיְצָחק ֶּׁשּנֹוַלדִמ ַהָּׁשִנים

 ִפיְל ְּבֶפַסח נֹוַלד ְוִיְצָחק .ָׁשִנים ז"ט עֹוד ָהיּו ּוְבִמְצַרִים ,ָׁשִנים ץ"ֵק ָהיּו ְלִמְצַרִים ַיֲעקֹב ֶׁשָעָלה ַעד ִיְצָחק

 ִמֵּמיָלא ,ָׁשם ַּבְּגָמָרא ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי ִׁשיַטת ְלִפי ְּבֻסּכֹות ִנְפַטר ַיֲעקֹב ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה :).י ה"ר( ַּבְּגָמָרא ַהִּׁשיטֹות ָּכל

 ַעל ְמַרְּמִזים ,ַיַחד ְוַיֲעקֹב קִיְצָח ֶׁשל ִּדְׁשנֹוֵתיֶהם ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ָׁשָנה ָקרּוי ַּבָּׁשָנה ֶאָחד ְּדיֹום ,ָׁשָנה עֹוד ֵיׁש

 ְׁשֵני ֶאת ֶׁשְּמַאֵחד ַהְיסֹוד ַּבֲעֶטֶרת י"ַח ֵקץ ֶׁשל ַהּסֹוד ֶׁשהּוא ,ַיֲעקֹב ֶׁשל ָהֶאְמַצע ַעּמּוד ֶּדֶרְך ִיְצָחק ַהְׁשָּפַעת

 ִּבְנָיִמין ְּבסֹוד הּוא ֶׁשִּיְצָחק )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק מּוָבא ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוַמְׁשִּפיַע ַהַּקִּוים

 )נו 'ע וירא( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב ְוַעֵּין .ַלְּנֵקָבה ַהָּזָכר ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל

   ֶׁשִּיְצָחק ְורֹוִאים ,ָזָכר ִּבְבִחיַנת ֲחָדָׁשה ְנָׁשָמה ִקֵּבל ֲעֵקָדהּוָב ְנֵקָבה ִּבְבִחיַנת ִּבְתִחָּלה ָהְיָתה ִיְצָחק ֶׁשִּנְׁשַמת

   .ּוְנֵקָבה ָזָכר ֶׁשל ִחּבּור ִסֵּמל ִנְׁשָמתֹו ְּבסֹוד  

 ְמַצֵחקִּדְצחֹוק ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהִּזּוּוג ֶׁשִּנְקָרא , ַהְּצחֹוק ֶׁשל ִיְצָחק ְמַרֵּמז ַעל ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד

 ֵסֶפר'ְּבּומּוָבא , ֶׁשחֶֹדׁש ֲאָדר הּוא ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד' ַחְׁשַמל ָּדם'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ְּכִדְלַקָּמן

ב " ִּבְבִחיַנת ֵׁשם מְוֵכן ֵּבַאְרנּו ַּבַּמֲאָמר ָׁשם ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא. ֶׁשחֶֹדׁש ֲאָדר הּוא ִּבְבִחיַנת ְצחֹוק' ְיִציָרה

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשַבעְו, ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ָׁשם ֶׁשִּמְסָּפר ֶׁשַבע ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד. ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה

  .ים ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ַהְמַסְּמִלֵּבית ַׁשַּמאי ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעֶטֶרת ַהְיסֹודְוֵכן .  ֶׁשְּמַסֵּמל ְּגבּוָרהְׂשמֹאל  

ּוְכִפי .  ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ָזָהב ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה.)תרומה קמח(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ּוְמֻרָּמז . ֶטֶרת ָזָהב ַהְיינּו ֲע,"ֲעֶטֶרת ָּפז"ֶׁשֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ִנְקֵראת ' ַחְׁשַמל לּוָלב'ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוָלָמה ִנְבָרא ִּבְׁשִביל , ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ָראּוי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָזָהב) ב, ר טז"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

  ַעת ַהְיסֹוד ַהְׁשָּפ. "ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹון", "ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהיא טֹוב"ֶׁשֶּנֱאַמר , ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

  .ָלֵכן ָׁשם ַהָּמקֹום ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהָּזָהב, ֵבית ַהִּמְקָּדׁשַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ָזָהב ַנֲעֵׂשית ְּב  

ְוֵאין 

 ְוֵכן

ְוֵכן 

ְוֵכן 



ֵׁשם ֶׁשל ְוהּוא ,  ִנְמָצא ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוַמְׁשִּפיַע ַלַּמְלכּותַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם )סד' וירא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלק

 ְּפָעִמים' ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ַׁשַּדיְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵׁשם . ְּגבּוָרה ֶׁשאֹוֵמר ַּדי ְלֵחֶלק ֵמַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹא ֵיֵרד ַלַּמְלכּות

' ַער ַהַהְקָּדמֹותַׁש'ְוֵכן מּוָבא ְּב.  ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ְמַחֵּלק ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּנֵקבֹות ֶׁשֵהן ָרֵחל ְוֵלָאהְנֵקָבה

ִמְׁשַנת 'ּוְכִפי ֶׁשְּמבָֹאר ְּבֵסֶפר .  ֶׁשַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה ִנְרֶמֶזת ְּבִעְנַין ֵׁשם ַׁשַּדי ֶׁשאֹוֵמר ַּדי)קנב' ע(ל "ְלָהֲאִריַז

ְתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ַהְמַרְּמִזים ַעל ֶׁשִּנְמָצאֹות ִּב, י"ד ֶׁשל ֵׁשם שד" ֶׁשֵּלָאה ִהיא ְּבסֹוד אֹוִתּיֹות ש)ה ז"ר(' ֲחִסיִדים

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ּוְמַרֶּמֶזת ַעל ָרֵחל, י ֶׁשִּנְמֵצאת ִּבְתִפִּלין ֶׁשל ָיד"ד ֶׁשל ֵׁשם שד"ְוָרֵחל ִהיא ְּבסֹוד אֹות יֹו, ֵלָאה

י ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה "ד ֶׁשל ֵׁשם שד"שֶׁשַהְׁשָּפַעת ֵלָאה יֹוֶרֶדת ַלִחיצֹוִנים ָלֵכן ִהיא ִנְרֶמֶזת ָּבאֹוִתּיֹות 

ְואֹוִתּיֹות , ן ֶׁשְּמעָֹרב טֹוב ְוָרע"י הּוא ַהַּמְלָאְך ְמַטְטרּו"ֶׁשֵּׁשם שד' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַלִחיצֹוִנים

  ק ָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּבִּתְעַמן ָׁשֵכְו. ת ַצד ַהּטֹובְמַסֶּמֶלת ֶא' ְוָהאֹות י, ד ֶׁשּבֹו ְמַסְּמלֹות ֶאת ַצד ָהַרע"ש

  . יָּדת ַהים ֶאִרְמת אֹוכּוְלַּמה ַלָעָּפְׁשַהָּבן ֶׁשיָוֵּכ. ןָתָנהֹוְיד ִוָּדת "רְו, ָּדִודא ָּיִרְטיַמִג ְּבָּדיא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנִּג  

ן ע ֵהַרֶּזת ַהֹוּפר ִטעּוִׁשְו, םֶחת ֶלַסרּו ְּפְךּוּתד ִחסֹויא ְּבד ִהסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ֶׁש:)תיקונים פד. עקב רעב(ר ַהּזַֹּב

ד סֹוא ְּבהּו, ְךּוּתד ִחסֹוְבה ּויָלִכד ֲאסֹוא ְּבג הּוּוּוִּזן ֶׁשיֹו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. היָלִכ ֲאְּכִׁשעּור, תִיַזְּכ

  ָפרֹס ְּבִגיַמְטִרָּיא , "ָךֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמ" )פד(ל "ְלָהֲאִריַז' ּקֶֹדׁשַׁשַער רּוַח ַה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. םֶח ֶלְךּוּתִח

  .ְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהֶּלֶחם, ת ַהְׁשָּפַעת ַהְיסֹוד ֶאַהְמַסֵּמלי "רֹוִאים ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּד. י"ה שד"הוי  

 ן"יִׁש ,ַׁשַּדי ֵׁשם ֶׁשל ַהִּמּלּוי ִמְסַּפר ֶׁשֶּזה ק"ת ְּבִמְסַּפר ַּדי אֹוֵמר ַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם 'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו

 ֶאת ּוְמַסֵּמל ֱאלִֹהים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמּלּויְּד .ְלִהְתַּפֵּׁשט ָהעֹוָלם ְלָכל נֹוֵתן הּוא ָׁשם ֶׁשַעד ,ד"ֹוי ת"ֶלָּד

 ַהְּגבּוָרה ִהְתַּפְּׁשטּות ֶאת ְמַסֵּמל ַׁשַּדי ֵׁשם ּוִמּלּוי .ֶׁשּלֹו ַהִּמּלּוי סֹוף ַעד טְלִהְתַּפֵּׁש ָּדָבר ְלָכל ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַהְּגבּוָרה

 ְּבסֹוד ֵהן ַהִּמּלּוי ֶׁשאֹוִתּיֹות )רנד 'ע( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב ּומּוָבא .ַּדי ֶׁשאֹוֶמֶרת ַלָּמקֹום ַעד ַעְצָמּה

 ַמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ת ןֵכְו .ַלְּנֵקָבה ַׁשַּדי ֵׁשם ֶׁשל ַהַהְׁשָּפָעה ֶאת ְמַסֵּמל ק"ת ְּדִמּלּוי ֵרינּוִלְדָב ּוְמבָֹאר ,ְנֵקָבה

 איִה תכּוְלַּמַהְו ,עַפֶּׁשַה תֶא יםִלְּבַקְּמֶׁש םָלעֹו לָכְּב יּוּלִּמַהְו הָבֵקְּנַה תיַנִחְּב תֶא תֶלֶּמַסְמ תכּוְלַמְּד .תֹוּיִתאֹוָה םִע

 ַוָּיַׂשר" )ג ,כ א"דהי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ,ַלְחּתְֹך ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ָׂשר ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ת ְּדִמְסָּפר ִנְרֶאה ְוֵכן .ַהַהְׁשָּפָעה םּוּיִס

 ֶזה ְּדִחּתּוְך ב"רנ ח"רמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ק"ת אֹו ָׂשר ְוֵכן .ִחּתּוְך ְּבִחיַנת ְיֵדי ַעל ַּדי אֹוֵמר ַׁשַּדי ְּדֵׁשם ."ַּבְּמֵגָרה

 ֶׁשָּכתּוב ָמקֹום ָּכל ְוֵכן .ַהְּנֵקָבה ֶׁשל ב"ָלרנ ַהָּזָכר ֶׁשל ח"ָהרמ ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ַנֲעֶׂשה

 ֶׁשֵּׁשם ְלַקָּמן ְנָבֵאר ְוֵכן .ֹוָלםָּבע ַהְּגבּוָרה ְּפֻעַּלת ֶאת ְמַסֵּמל ק"ת ְּדִמְסָּפר ק"ת ת"ס הּוא "קִיְצָח תֶא" ַּבּתֹוָרה

   ְוֵׁשם .ָיַדִים ְׁשֵּתי ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ֲחָצִאים ִלְׁשֵני ֶׁשְּמַחֶּלֶקת ַהְּגבּוָרה ְּפֻעַּלת ַעל ְלַרֵּמז ,ָיד אֹוִתּיֹות ַּדי אֹוֵמר ַׁשַּדי

  .ַּדי ִנְקָרא ֶׁשַהְיסֹוד 'אֹור ְמאֹוֵרי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ְלַמָּטה ֵּתֵרד ֶׁשּלֹא ַאַחת ָידְל ַּדי אֹוֵמר ַׁשַּדי  

 ֵמַרע ,ְלַמֶּטה ָנָחׁש ְלִעִּתים ,ְלָנָחׁש ַמֶּטה ְלִעִּתים ַהִּמְתַהֶּפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט :)קלג תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .אֹור יִמְּפֵנ ְךְוחֶׁש ְךחֶׁש ִמְּפֵני אֹור ּגֹוֵלל הּוא ְוֶזה ,ְלַרע ּוִמּטֹוב ְלטֹוב

 ְּבָמקֹום ֵעֶדן ִמַּגן ַּבְיִציָאה ִנְמֵצאת ְלטֹוב ּוֵמָרע ְלָרע ִמּטֹוב ֶׁשִּמְתַהֶּפֶכת "ַהִּמְתַהֶּפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט"ֶׁש 'ֵחְטא

 ֵּבין ֶׁשַּמְבִּדיָלה ֶחֶרב ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַהִחּתּוְך ַנֲעֶׂשה ֶזה ִּדְבָמקֹום ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ַהְיסֹוד ֲעֶטֶרת ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת לֹוֶהֶטת ֵאׁש ִמְּלׁשֹון "ַהֶחֶרב ַלַהט" ִנְקָרא הּוא ְוָלֵכן ,ָהָרע ַלַּצד ֶׁשּיֹוֵרד ַלֶּׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַהֶּׁשַפע

 ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָהֲעָטָרה :)קמ תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן ).כד ,ד בראשית( ֵייַּבְח ֵמָהַרְּבנּו ְלֵעיל ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי ,ַהְּגבּוָרה

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְלֶחֶרב ִנְמַׁשל ֶׁשַהְיסֹוד :)פד מ"ב( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ַצד ְלָכל ֶׁשְּמִניִפים ֶחֶרב ִּבְבִחיַנת ִהיא

 ְּכִפי ,ּוְכִריָתה ִחּתּוְך ָלּה ֵיׁש ִּדְבִרית ,ְּבִרית ְּכִריַתת סֹוד ְוֶזה .ֶחֶרב ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ַהְּגבּוָרה ּתּוְךִח ַנֲעָׂשה ֶזה ִּדְבָמקֹום

ְוֵכן 

 ינּוִצָמ

 ְוֵכן

  ָמִצינּו



 .ַלְחּתְֹך ֵּפרּוׁשֹוֶׁש ִאיָלָנא ִּגידּוי ִמְּלׁשֹון ִחּתּוְך ַעל ְמַרֵּמז ,ַהְיסֹוד ִּגיד ְוֵכן .ַהְּבָתִרים ֵּבין ְּבִרית ְּבִעְנַין ְלַקָּמן ֶׁשְּנָבֵאר

   ',ו ֶחֶרב ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגבּוָרה ְוֵכן .ֶׁשַּבְיסֹוד ֲעָטָרה ְּבִגיַמְטִרָיא "ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת" )כד ,ג בראשית( ַהָּכתּוב ְוֵכן

  .ֲחָצִאים ְׁשֵניִל ַהְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ',ו ָהאֹות ֶאת ֶׁשחֹוֵתְך ,ֶחֶרב ִּבְבִחיַנת ִהיא ַהְּגבּוָרה ְּדִמַּדת  

 ְּכֻהַּנת ְּבִרית ַאֲחָריו ּוְלַזְרעֹו ּלֹו ְוָהְיָתה :ָׁשלֹום ְּבִריִתי ֶאת לֹו נֵֹתן ִהְנִני" )יב ,כה במדבר(

 ֵּבית' ֶפרְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ַלַּמְלכּות ְיסֹוד ִחֵּבר ְּבַקָּנאּותֹו ֶׁשִּפיְנָחס :)נו תשא( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ּוָמִצינּו ".עֹוָלם

 ִקְנָאה ִּבְלבּוׁש ִהְתַלֵּבׁש ּוִפיְנָחס ,יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיא ִקְנָאה ֶׁשַהִּמָּלה ,)ותאנא ה"ד .קמט דף( ֶחֶבר א"ָלרי 'עֹוָלִמים

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ִּגְלּגּוִליםַה ַׁשַער'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ִזְמִרי ַמֲעֵׂשה ַעל ְּכֶׁשִּקֵּנא ,ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד יֹוֵסף ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ֶׁשחֹוֶתֶכת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ַהְמַסֵּמל ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּפְנָחס ְוֵכן .יֹוֵסף ִּגְלּגּול ָהָיה ֶׁשִּפיְנָחס )לב הקדמה(

 ְּדָׁשלֹום ו"ָוא ,"ָׁשלֹום ְּבִריִתי ֶאת לֹו נֵֹתן ִהְנִני" )יב ,כה במדבר( ַהָּפסּוק ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת

   ְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַּתְמִׁשיְך ִלְׁשַנִים 'ו ָהאֹות ֶאת ָחַתְך ,ַהְיסֹוד ֶאת ֶׁשִּתֵּקן ִּפיְנָחס ֶׁשל ַהֶחֶרב ֶׁשִחּתּוְך ְלַרֵּמז ,ְקִטיָעא

  .ַהְיסֹוד ֶאת לְמַסֵּמ ְּדָׁשלֹום ,ְקִטיָעא "ָׁשלֹום"ְּד 'ו ְוָלֵכן ,ַלַּמְלכּות ַהֶּׁשַפע ֶאת  

ל ַמה ֶּׁשָעְׂשָתה ִיְרָאה ֲעָטָרה "ְוֶזה ָׁשְאְמרּו רז )רח' ב ע"שער לח ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ֵעץ ַחִּיים'ָּב

, ָרָצה לֹוַמר ַרְגַלִים ְּדֵלָאה ֶׁשִהיא ַהִּנְקָרא ֲעָנָוה, ָעְׂשָתה ֲעָנָוה ָעֵקב ְלסּוְלָיָתא, ְלרֹאָׁשה

ַעל ִּפי ַהּזַֹהר ' ַחְׁשַמל ִציִצית'ל ֶזה ְּבַמֲאַמר "ֵּבַאְרנּו ַמֲאַמר חז. ִהיא ָרֵחל ֶּכֶתר ְלרֹאָׁשּהָעְׂשָתה ִיְרָאה ֶׁש

ְורֹוִאים ֶׁשֲעָטָרה זֹו ִנְמֵצאת ַּבִחּבּור ֶׁשל ַרְגֵלי , ֶׁשָהֲעָטָרה ְמַרֶּמֶזת ַעל ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד, :)תיקונים קלט(ָחָדׁש 

מ ִמִּׁשְקלֹוב "ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי ַהגרמ. ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשָּכאן ַנֲעֵׂשית ַהֲחֻלָּקה ֵּביֵניֶהם, ּה ֶׁשל ָרֵחלֵלָאה ִעם רֹאָׁש

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָמְרֳּדַכי ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה . ָרֵחל ֵלָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיאָּמְרֳּדַכי ֶׁש)דף רכא' ביאור משנת חסידים'(

  .ּוְבָמקֹום ֶזה ַנֲעֵׂשית ַהֲחֻלָּקה ֵּבין ָרֵחל ְלֵלָאה', ַחְׁשַמל אֹות'ַּבְיסֹוד ְּבסֹוד ִּבְנָיִמין ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֶׁש  

,  ֶׁשָחְתֻכהּו ִמְּגֻדָּלתֹוְך ֶזה ָּדִנֵּיאל ְוָלָמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ֲהָתְךָאַמר ַרב ֲהָת .)מגילה טו(ַּבְּגָמָרא 

 ָּדִנֵּיאל ֶׁש)ה אבג"ד(' ַהְּפִליָאה 'ְּבֵסֶפרמּוָבא . ְׁשמּוֵאל ָאַמר ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ַמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיוּו

ֶׁשָּדִנֵּיאל הּוא ִּבְבִחיַנת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ' ַחְׁשַמל אֹות' ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר י"ַלֲאָדָנ אֹו 'ִאיַלן דהּוא אֹוִתּיֹות 

ָלֵכן הּוא ִקֵּׁשר ֵּבין ָמְרֳּדַכי ְלֶאְסֵּתר ְּדֶאְסֵּתר ִהיא ', י אֹו אֹות ד"ִּפיָעה ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵׁשם אדנֶׁשַּמְׁש

  ְבֵרי ָּכל ִּדְוָלֵכן , ִמְתַחְּלפֹות' ְוח'  ְּדאֹוִתּיֹות ה,ְךֲחָת ִמְּלׁשֹון ְךֲהָתִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא ִנְקָרא . ְּבִחיַנת ַמְלכּות

  .ְּדַהְׁשָּפָעתֹו ַלַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ִחּתּוְך, ַמְלכּות ֶנְחָּתִכין ַעל ִּפיו  

 ָאַמר ְוַחד ַּפְרצּוף ָאַמר ַחד ּוְׁשמּוֵאל ַרב "ַהֵּצָלע ֶאת ֱאלִֹהים 'ה ַוִּיֶבן" .)יח עירובין( ַּבְּגָמָרא

 ַרב ְוִאיֵּתיָמא ְזִביד ַרב ָאַמר "ַּתְחֶּתָּנה ָּבָׂשר ַוִּיְסגֹר" ַמאי ָזָנב ְּדָאַמר ְלַמאן ',ְוכּו ָזָנב

 ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהַהְקָּדמֹות ַׁשַער'ְּב .ְךֲחָת ִלְמקֹום ֶאָּלא ִנְצְרָכה לֹא ִיְצָחק ַּבר ַנְחָמן ַרב ְוִאיֵּתיָמא ִיְרִמָיה

 ָרֵחל ִּבְבִחיַנת ָּבעֹוָלמֹות ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַהֲחֻלָּקה ַעל ְּמַרֵּמזֶׁש ְךֲחָת ִלְמקֹום ַּבְּגָמָרא ַהִּמִּלים ֶאת ְמָבֵאר )קכו 'ע(

 ָהְיָתה ְוַחָּוה ,ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת הּוא ֶׁשַהָּזָנב 'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֶּׁשֵּבַאְרנּו ַמה ִּפי ַעל ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ְוֵלָאה

 הּוא ֶזה ְּדָמקֹום ,ַהֲחָתְך ְמקֹום הּוא ֶזה ָמקֹום ָלֵכן ,ָהִאיׁש ְיסֹוד ֶהְמֵׁשְך ִהיא ְּדָהִאָּׁשה ָזָנב ִּבְבִחיַנת ִּבְתִחיָלה

   ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶצַלע ְוֵכן .ֶזה ְּבָמקֹום ַנֲעֵׂשית ְוַהֲחֻלָּקה .ַלְּנֵקָבה ַהָּזָכר ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת

  .ְקָצָצה מֹוְּכ ִחּתּוְך ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֵקץ  

ִּקים ָאחֹור ְּבָאחֹור ְּכֵדי ִנֵּסר ֶאת ַחָּוה ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָהיּו ְּדֻב' ִנְרֶאה ְּדֶזה סֹוד ִחּתּוְך ַהְּנִסיָרה ֶׁשה

ֶדם ֵיׁש ִחּתּוְך ֶׁשְּמָבֵרר ֵאיֶזה ַהְיינּו קֹו, ִּדְכֵׁשם ֶׁשִּזּוּוג הֹוֵלְך ַיַחד ִעם ִחּתּוְך, ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְזַּדֵּוג ָּפִנים ְּבָפִנים

 ָּכתּוב

מּוָבא 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ְוֵכן 



הּוא ְּבסֹוד ִחּתּוְך , ָּכְך ַּתֲהִליְך ַהְּנִסיָרה ֶׁשָּבא קֹוֶדם ַלִּזּוּוג, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַהִּזּוּוג ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע, ֶׁשַפע ֵיֵרד

ָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ַּבְּנִסיָרה ֶאת ֶחְלָקּה ֶׁשֵהן ַהְּגבּורֹות ֶׁשָהיּו ְו, א"ֶׁשַּמְפִריד ֵּבין ַהֵחֶלק ֶׁשל ָרֵחל ַלֵחֶלק ֶׁשִּנְׁשָאר ְּבז

ּוַבְּנִסיָרה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ָיָׁשר ֵמָהִאָּמא ֶאת ַמה ֶּׁשִהיא ְּתַקֵּבל , ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהְּגבּורֹות עֹוְבִרים ְלָרֵחל, א"ְּבז

) רטז' ב ע"ה ח"ר(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּבְוֵכן . ּתּוְך ִּבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹותָלֵכן ֵיׁש ִח, א ַּבִּזּוּוג"ַאַחר ָּכְך ִמז

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַתְכִלית ַהְּנִסיָרה , ֶׁשִחּתּוְך ַהְּנִסיָרה ַמְפִריד ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ָלֶהם ֲאִחיָזה ַּבִזּוּוג

  ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְזַּדֵּוג ָּפִנים ְּבָפִנים , ּוְלָהִסיר ֶאת ַהֵחִצי ֶׁשל ַהְּקִלָּפה, ת ַהֵחִצי ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ֶאְלָבֵררִהיא 

  . ָּפִנים ְּבָפִניםֶׁשִּנְקָראּוְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה   

ֶׁשְּנִסיָרה ִהיא ְּבסֹוד ַהַּיַחץ ' ַמְחֶּבֶרת ַהּקֶֹדׁש'ֶפר  ְּבֵׁשם ֵס)רמו' ט ע"תשס(' ַים ַהָחְכָמה'מּוָבא ְּבֵסֶפר 

ְוֵכן ֵנס ּפּוִרים ֶׁשָּבא ֵמֲחִצי . ּוֵבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשַּיַחץ ְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה, ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר

 ל"ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּמּוָבא ְּבַּכ, ְיָתה ִּבְבִחיַנת ְנִסיָרהַהַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל ָהָיה ַּבְּזָמן ֶׁשל ָּגלּות ָּבֶבל ֶׁשָה

ֶׁשָהָיה ְּבסֹוד ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ָמְרֳּדַכי ֲאָבל , א ַּכְבָיכֹול ָיֵׁשן"ְוז, ְוָהָמן ָחַׁשב ֶׁשֵאין ִזּוּוג ִּבְזַמן ֶזה, )שכט' ב ע"פורים ח(

ֶׁשֵהִביָאה ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים , בֹוָהה ָיָׁשר ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ְלָרֵחל ְּבסֹוד ַהְּנִסיָרהַאָּבא עֹוֵרר ִזּוּוג ְּבַדְרָּגה ְּג

  ֶאָּלא ֶׁשַּבְּנִסיָרה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֶזה ְּבַדְרָּגה יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ָיָׁשר , ֶׁשהּוא אֹותֹו ֵחִצי ֶׁשָרֵחל ְמַקֶּבֶלת ַּבִּזּוּוג

  .ְּמבָֹאר ָׁשםַּכ, ֵמַאָּבא ְוִאָּמא  

ָהיּו ַעְצמֹוָתיו ֶׁשל , ָּכל אֹוָתן ָׁשִנים ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר" ְוזֹאת ִליהּוָדה" .)ק צב"ב(ַּבְּגָמָרא 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל , ָאַמר ְלָפָניו, ַעד ֶׁשָעַמד מֶׁשה ּוִבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ְיהּוָדה ְמֻגְלָּגִלין ָּבָארֹון

ַעל ֵאיְבֵריּה , "קֹול ְיהּוָדה' ְׁשַמע ה"ִמָּיד , "ְוזֹאת ִליהּוָדה", ִמי ָּגַרם ִלְראּוֵבן ֶׁשּיֹוֶדה ְיהּוָדה, ֹוָלםע

ָלא ֲהָוה ָקא ָיַדע , "ְוֶאל ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו"ְוָלא ֲהוּו ָקא ְמַעְּיִלין ֵליּה ִלְמִתיְבָּתא ִּדְרִקיָעא , ְלָׁשָפא

ָלא ֲהָוה ָקא ַסְלָקא ֵליּה ְׁשַמְעָּתא ַאִליָּבא ְּדִהְלְכָתא , "ָיָדיו ָרב לֹו"ְטַרח ִּבְׁשַמְעָּתא ְלִמְׁשַקל ּוְלִמי

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .  רֹוִאים ֶׁשּמֶֹשה ָּדַאג ִלְבנֹות ֶאת ְיהּוָדה ִּבְנָין ַּגְׁשִמי ּוִבְנָין רּוָחִני".ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה"

  .'ַחְׁשַמל אֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , סֹוד ֲעֶטֶרת ְיסֹוד ַאָּבא ֶׁשּבֹוָנה ֶאת ַהַּמְלכּות ְּכמֹו ָמְרֳּדַכיְּדמֶֹשה הּוא ְּב  

ת "ְוֵכן מּוָבא ְּבלק . ֶׁשִחּבּור ַהְּקָרִׁשים ָלֲאָדִנים ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִחּבּור ְיסֹוד ּוַמְלכּות:)פקודי רמא(ַּבּזַֹהר 

 ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותי "ֲאדָֹנ ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ְּכֶנֶגד ֵׁשם ֲאָדִנים ֶׁשָה)קעד' פקודי ע(ל "ֲאִריַזְלָה

ה ְּבָמקֹום ֶזה ְלַרֵּמז ַעל ַהִחּתּוְך ֶׁשַּנֲעֶׂש, ַהְּקָרִׁשים ִמְתַּפְּצִלים ְּבסֹוָפם ִלְׁשֵּתי ָידֹות ֶׁשִּנְכָנסֹות ְּבתֹוְך ְׁשֵני ֲאָדִנים

ֶּדֶגל  'ְּבֵסֶפרְוֵכן מּוָבא . ְּבאֶֹפן ֶׁשֲחִצי ֶאָחד יֹוֵרד ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהֲחִצי ַהֵּׁשִני יֹוֵרד ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים, ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶאֶדן ֶאָחד ְמַרֵּמז .  ֶׁשְּׁשֵני ֲאָדִנים ְמַרְּמִזים ַעל ְיסֹוד ּוַמְלכּות)ה שני"תרומה ד(' ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים

ְוָהֶאֶדן ַהֵּׁשִני ְמַרֵּמז ַעל ַהֲחִצי ֶׁשּיֹוֵרד ַלַּמְלכּות , ַעל ַהֶּׁשַפע ֶׁשִּנְׁשָאר ַּבְיסֹוד ְוֵאינֹו יֹוֵרד ַלַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה

ְוֵכן . ְׁשֵּתי ָיַדִים ִּדְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשֲחֻלָּקה זֹו ִהיא ִּבְבִחיַנת ִלְׁשֵּתי ָידֹותְוָלֵכן ַהְּקָרִׁשים ִמְתַּפְּצִלים . ִּדְקֻדָּׁשה

 ַהֶּׁשֶקל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַּמֲחִציתּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁש. ' ַהֶּׁשֶקלַּמֲחִצית'ֶׁשָהֲאָדִנים ִנְקנּו ֵמַה) טו, שמות ל(י "ָמִצינּו ְּבַרִּׁש

 ְּדִחּתּוְך ֶזה ה"ִמיָלת "ר" ֻׁשָּלבֹתְמֶאָחד ָהֶּקֶרׁש ַלדֹות ָיְׁשֵּתי  ")יז, שמות כו(תּוב ְוֵכן ַהָּכ. ַהֲחֻלָּקה ִלְׁשֵני ֲחָצִאים

 י"ַׁשַּדת "ס"  ְידָֹתיוי ִלְׁשֵּתד ָהֶאָחׁשּוְׁשֵני ֲאָדִנים ַּתַחת ַהֶּקֶר ")שם יט(ְוֵכן ַהָּכתּוב . הּוא ִחּתּוְך ַהִּמיָלה ְּכִדְלַקָּמן

י ֶׁשִּנְמָצא ְּבִסּיּום ַהְיסֹוד ּוְמַזֵּוג "ַהְּקָרִׁשים ָלֲאָדִנים ִעם ַהִחּתּוְך ֶׁשַּנֲעָׂשה ָׁשם ַנֲעָׂשה ֶּדֶרְך ֵׁשם ַׁשַּדְלַרֵּמז ֶׁשִחּבּור 

  " ףֵני ָכֶסְדַא"ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ָׁשם ,  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִחּתּוְך ַהְּגבּוָרה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבָמקֹום ֶזהן"ַסִּכיְוֵכן . ְיסֹוד ּוַמְלכּות

  .ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות  

ְוֵכן 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן

  .אייַנִמַח הָלּויּתְיַאת ֹוּיִת אֹו,ְוָלא ַאְחִמיֵניּה, ֵיִתי
 ָּכל ,ּבֹו ִנְגָלה ַהָּמִׁשיַח ֶּמֶלְךֶׁש ָׁשָנה ִיְצָחק יִּבַר רַמָא )תצט 'ישעי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב

 ְוהֹוֵלְך ֶמֶלְך ,ֶמֶלְך ָּפַרס ִמְתָּגֶרה ְּבֶמֶלְך ַעְרִבי, ִמְתָּגִרים ֶזה ָּבֶזה ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַמְלֵכי

 ֹוָלםָהע  ְוָכל ֻאּמֹות, ְוחֹוֵזר ֶמֶלְך ָּפַרס ּוַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ִליטֹול ֵעָצה ֵמֶהםםַעְרִבי ַלֲאָר

 ְוִיְׂשָרֵאל ,יֹוֵלָדה ְּכִציֵרי ִציִרים אֹוָתם ְוֶיֱאחֹז ְּפֵניֶהם ַעל ְונֹוְפִלים ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים

 ָּבַני ָלֶהם ְואֹוֵמר ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ,ְוֵנֵלְך ָנבֹא ְלֵהיָכן ְואֹוֵמר ּוִמְתַּבֲהִלים ִמְתַרֲעִׁשים

 ִמְתָיְרִאים ַאֶּתם ָמה ִמְּפֵני ִּבְׁשִביְלֶכם ֶאָּלא ָעִׂשיִתי לֹא ֶּׁשָעִׂשיִתי ַמה ָּכל ִּתְתָיְראּו ַאל

 .ְוָלא ַאְחִמיֵניּה, ִתיֵי, ָאַמר עּוָלא:) סנהדרין צח(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמן ֵכְו. ְּגֻאַּלְתֶכם ְזַמן ִהִּגיַע ִּתיָראּו ַאל

ְוָלא , ֵייִתי,  ְוֵכן ָאַמר ַרָּבה].אבָֹּיֶׁשְּכ יּוְהִּית ֶׁשרֹוב ָצרֵֹמ, תֹואֹוְרה ִלֶצ רֹוייִני ֵאִנֲאַו, אבֹ ָייַחִׁשָּמַה ֶׁשינּוְיַה[

ָׁשֲאלּו , ְוָהַּתְנָיא,  ִאיֵליָמא ִמּׁשּום ֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח,ַמאי ַטְעָמא, ְלַרָּבה ָאַמר ֵליּה ַאַּבֵיי. ַאְחִמיֵניּה

 ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ,ה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיָּנֵצל ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַחַמ, ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

 דּוֲחים ָּפִאָרמֹוַאָהים ֶׁשִארֹו.  ַהֵחְטאְגרֹםֶׁשָּמא ִי, ָאַמר. ְוָהא ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ָהא ּתֹוָרה, ּוַמר. ֲחָסִדים

. ׁשָרְדִּמַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכס ַר ָּפְךֶלֶּמ ִמאּובֹ ָיּוּלת ֵארֹוָצְו. אבָֹּיֶׁשְּכ יּוְהִּית ֶׁשרֹוב ָצרֵֹמ יַחִׁשָּמת ַהת ֶאאֹוְרִל

הּוא  ,אייַנִמַח הָלּוּתיְיַא ִנְרֶאה ֶׁשֶּמֶלְך ָּפַרס ֶׁשל ָיֵמינּו ,ְוָלא ַאְחִמיֵניּה,  ֵיִתיםָנֹוׁשְלל ִּב"ְוִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבִדְבֵרי ֲחַז

 ְּבאֶֹפן , ְוהּוא ָּכתּוב ְּבתֹוְך ַהִּמִּלים ִּכְמַעט ְּבאֹותֹו ֵסֶדר אֹוִתּיֹות,ְוָלא ַאְחִמיֵניּה, ֵיִתי  אֹוִתּיֹות ֶׁשלןְּבִדּיּוק אֹוָת

ּוְדָבִרים ֵאּלּו . ת ַהָּמִׁשיַחל ָרְמזּו ְּבִדְבֵריֶהם ִמי עֹוֶׂשה ֶאת ַהָּצרֹות ִּבְזַמן ִּביַא" ֶׁשֲחַזיםיִלִהְבים ַמִרָבְּדַהְו. ִּפְלִאי

 ַעֵּצַבְמם ַהר ֵׁשֵּתַּתְסִמּו. אייַנִמַח יִלַע ל ַעמֹוְׁשז ִּבֵּמַרר ְמָמֲאַּמת ַהר ֶאֵמאֹוֶׁש אָלעּו ןֵכְו. קֹוִרים ְלֵעיֵנינּו ַמָּמׁש

א "ד הנה שליטידו' ג ר"בביאור זה סיעוני הרה( .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא איַנִמי ַחִלה ַעעָלָלּוּתְיַאן ֵכְו. רָמֲאַּמל ַהי ָּכֵרחֹוֲאֵמ

  ).א" וינברגר שליט. א.ח' ג ר"א והרה"ישעיהו שלום שליט' ג ר"והרה

י יֵתֵי ,ב"תשע ףרּוֵּצת ַהא ֶאָצָּמא ֶׁש"ן שליטסֹוְרֶזָל ְּגהּוָיְתִּתַמ' ג ר"הרהת ֵמֹוּיִתג אֹוּוּלת ִּדַלְביא ַטִבָנ ןָּלַהְל

 .יּהיֵנִמְחא ַאלְֹו

 

ינּוִצָמ



ם ֹוּיַהֵּמל ֶׁש"א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאל ָהר ַעָּפֻסְּמו ֶׁש"ז היעְלי ֶּביֵדִסי ֲחֵבּוׁשי ֲחֵנְקִּזד ִמָחֶאֵמ

 לֹוְצ ֶאּוׁשְּבַּתְׁשִהְו, ַעגּו ָרנּויֶנֵאר ֶׁש"מֹוְדַאל ָה ַעּויׁשִּגְרִה, ב"ת תרצַנְׁשן ִּבטֹוְלִּׁשי ַלאִצַּנר ַהֵרֹוּצה ַהָלָעֶׁש

א ְזעְלֶּבא ִמ"ר שליט"מֹוְדַאל ָהֶצה ֵאֶר קֹוׁשָּמה ַמֶּלֵאים ָהִרָבְּדַּכר ֶׁשֵּפִסיף ְוִסהֹוְו. 'כּול ְוָהת ָקַלָּבַּקַהה ְוָּלִפְּתי ַהֵרְדִס

א "ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .על ָרָּכל ִמֵאָרְׂש ִיֹוּמת ַעיל ֶאִּצַיר ְומְֹׁשִי' ה, ןטֹוְלִּׁשה ַלאָמָּבה אֹוָלָעם ֶׁשֹוּיַהֵמ

א "ין שליטִקייְס ֵרְׁשלֹמֹה' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּבא ְזעְלֶּב ִמׁשדֹוָּקב ַהַרָהא ֶׁש"שליט

ל ר ַעָּפֻסְמּו. 'ִמְלֶחֶמת ִסיַני'ּו' ִמְבַצע ָקֵדׁש'ִהְתִחיל  ֹוּבְּבאֹותֹו יֹום . ז"תשי'ֶחְׁשָון ה ג ַמר"נֹוַלד ְּבכ אד'ַאְחֶמִדיְנַגֶׁש

ת ַּלִפְתד ִּבֵמה עֹוָי ָהּוּלים ֵאִמָיְּב ֶׁש) ואילךכח' א עמ" כסלו תשע'אור הצפון'הובא ב(ל "א זצְזעְלֶּבן ִמרֲֹהי ַאִּבר ַר"מֹוְדַאָה

  .תָּבַׁש ְּבּוּלִפל ֲאַכא ָאלֹל ְוָהל ָקֵּבא ִקּלֹט ֶׁשַעְמִכְו, רֶקת ּבֹנֹוְפ ִל4ה ָעד ָׁשית ַעִבְרַע

 .ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹוד .)בלק רב( ַּבּזַֹהר ינּוִצז ָמֶמֶרת ָהַרֹון ּתַיְנִעק ְּבֶמעֹ

ַהְיינּו . ן ַהְּפָׁשט ַלּסֹודַהּזַֹהר נֹוֵקט ַהֵּסֶדר ֶׁשל ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּבִרים ֵּבי

ד ּוּמִּלא ֶׁשֵצת יֹוירֹוִפְסס ִל"ֵּדְרַּפת ַהק ֶאֵּלַחם ְנִאְו. ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת ַהְּפָׁשט ַעל ִּפי ַהּסֹוד

ת יַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת הד אֹוֶגֶנא ְּכ הּוׁשּורְּדד ַהּוּמִל. הָמְכת ָחיַנִחְבִּב, ה"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת יד אֹוֶגֶנא ְּכַהּסֹוד הּו

ד ֶגֶנא ְּכד ַהְּפַׁשט הּוּוּמִלְו. תירֹוִפְס' ל וֵלֹוּכד ֶׁשסֹות ְייַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשֶׁש' ת וד אֹוֶגֶנא ְּכז הּוֶמֶרד ָהּוּמִל. היָנִּב

' א ע"קריאת שמע ח(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּבא ָבּוּמן ֶׁשיָוֵכְו. תכּוְלת ַמיַנִחְבה ִּב"ם הויל ֵׁשה ֶׁשָנרֹוֲחַא' ת האֹו

 ם"ֶרֶזת ֹוּיִת אֹוז"ֶמֶרן ֵכְו. דֹוּסים ַלִל עֹוֹוּכְרַּדֶׁש, זֶמֶרת ָהַרתֹוה ְּבָילּון ַהְּגֻאָּלה ְּתֵכָל, ָּכל ְּגֻאָּלה הּוא ַּבְיסֹוד )קפא

כ "עה ם"ֶר ֶזאֹו ז"ֶמֶר ןֵכְו ".םָתָמְרים ִזִסת סּוַמְרִזְו" )כ, יחזקאל כג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוד ְּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמַה

ן ֵכָלְו. 'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'ים ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ִרָבח ֵא"רמל ָהת ָּכת ֶאֶלֶלֹוד ּכסֹוְית ַהַעָּפְׁשַה ְּד,ח"רמא ָּיִרְטיַמִגְּב

. דסֹוְיל ַהת ַעֶׁשֶּבַלְתִּמה ַהָלְרת ָעיַנִחְבא ִּב הּוׁשָחָּני ַהִּכ, ם"ֶר ֶזאֹוז "ֶמֶרת ֹוּיִתי אֹוֵרֲחַאת אֹו ָּבׁש"ָחָנת ֹוּיִתאֹוָה

ר ָבֲעַּמַה ְורַצֵּמיא ַהִהֶׁש, דסֹוְית ַהיַרִפת ְסים ֶאִלְּמַסְמַה, זמּוְרי הּוֵרָצֵמיל ְּבִחְתה ַיָּלֻאְגת ִללּוין ָּגר ֵּבָבֲעַּמן ַהֵכָלְו

א "ב שליטֵל' ד' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. הָּלֻאְּגת ַללּוָּגין ַהֵּב, דֹוּסט ַלָׁשְּפין ַהר ֵּבָבֲעַּמא ַההּוֶׁש, זֶמֶרָהת ַרֹוּתל ֶׁש

ג ֹות ּגֶמֶחְלת ִמַניא ְׁשג ִה"ת תשעַנְּׁשֶׁש, רַהּזַֹהן ֵמָּמַקיא ְלִבָּני ֶׁשִפְכּו. ׁשרּוְּדַהז ְוֶמֶרָה אָּיִרְטיַמִגְּבג "תשעֶׁש

יד ָלֶרֶדת ִתת ָעאֹוָּיִרְטיַמִגת ְונֹוֹוּבְׁש ֶחַעֵד יֹוינֹוֵאי ֶׁשִּמ ֶׁש.)תיקונים קטז(ר ַהּזֹים ַּביִלִהְבים ַמִרָב ְּדינּוִצן ָמֵכְו. גגֹוָמּו

 ינֹוֵאי ֶׁשִמּו, יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ת קבדֹוֲחַית ְמאֹוָּיִרְטיַמִּגֶׁש 'ׁשַבְּדִמ קתֹוָּמ'ַה רֵאָבְמּו. םָּניִהֵּגר ַּבֵתיֹון ְּבֹוּתְחַּתר ַהדֹוָּמַל

ד חּוִּיד ַהיא סֹוז ִהֶמֶרת ָהַרֹוּת ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. לאֹוְּׁש ַלתֹות אֹוידֹוִרֹוּמת ֶׁשרֹוֵבֲעל ַּבֵׁשָּכִהל ְללּום ָעָדֲחַיְמ

ל א ַע"ן שליטְרֶטְׁשְנֶּגְרמ מֹו"גריַהא ֵמָבן מּוֵכ ְו.דאֹה ְמָלדֹות ְּגיבּוִׁש ֲחּה ָלׁשֵיְו, תמֹוָלעֹות ָהר ֶאֵּבַחה ְלָּלֻאְּגַהְו

 ַהַּמֲעָברא ָצְמם ִנָּׁשֶׁש ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו". אֵׂשָּנ ִייאֶּגל ָּכ"ב תּוָּכד ַהסֹור ְּבַּבְקה ִנֶשּמֶֹׁש, "יַּגַב תֹור אֹּבְֹקִּיַו"ב תּוָּכַה

  .ֹוּב' נת ֹוּיִתא אֹוהּו ֶׁשבֹוְנר ל ַהר ַעֵאָבְּני ֶׁשִפְּכ, הֶּזם ַהקֹוָּמר ַּבַּבְקה ִנֶשמֹּו, הָרֹוּתת ַהדֹוסֹוְל

ה " ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני הקב"ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה' ֲהִׁשיֵבנּו ה") כא, איכה רבה ה( ׁשָרְדִּמַּב

ֲאֵליֶכם  ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו"ַמר  ָאַמר ָלֶהם ֶׁשָּלֶכם הּוא ֶׁשֶּנֱא,"ֲהִׁשיֵבנּו"ע ֶׁשְּלָך הּוא "רבש

ת ֶסֶנין ְּכ ֵּבַחּוּכ ִוׁשֵּיים ֶׁשִא רֹו".ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו"ע ֶׁשְּלָך הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר " ָאְמָרה ְלָפָניו רבש,"'ְנֻאם ה

,  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:)סנהדרין צז(א ָרָמְּג ַּבנּויִצה ָמין ֶזֵעְכּו. הָּלֻא ְּגה אֹוָבּוׁשְּת, םֶדה קֹוֶיְהה ִּיה ַמ"קבל ַלֵאָרְׂשִי

 ִנְמַּכְרֶּתם ְולֹא ִחָּנם", ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ִאם ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה ִנְגָאִלין

אן ין ָּכֵא ֶׁש)ה אין בן דוד"ד. צח(א "מהרשם ַּבא ָׁשָבמּו ּו.לֹא ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, "ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו

ת ַּלֻאל ְּגר ַעֵּב ִּדַעֻׁשהֹוי ְיִּבַרְו. םָנצֹוְרה ִמָבּוׁשים ְּתִׂשעֹוֶׁש, הָּניֶׁשִחת ֲאַּלֻאל ְּגר ַעֵּבר ִּדֶזיֶעִלי ֱאִּבא ַרָּלֶא, תֶקלֲֹחַמ

 יִּתְעַמָׁש

ר ֶתֶיְבּו

 ינּוִצָמ



ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם " )טו ,נט' ישעי (ק"רדא ָּבָבן מּוֵכְו .הָבּוׁשת ְּתֹוׂשֲעל ַלֵאָרְׂשת ִי ֶאיַחִרְכַמ' הֶׁש, ּהָּתִעְּב

 ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב 'גֹו ְוִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע ַוּתֹוַׁשע לֹו ְזרֹעֹו ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו

ל ַע ְו,או ָלה אֹוָבּוׁשי ְתֵדל ְית ַעֹוּיֻלץ ָּגּוּבה ִקֶיְהם ִי ִאיּוים ָהִקָּפֻס ְמיִּכים ִא רֹונּוה ָאֵּנִה". 'הְנֻאם 

  .ַהְיׁשּוָעהת ַּלִח ְּתאּוְרִּיד ֶׁשה ַעָבּוׁשְת ִּבבּוּוׁשא ָיי לֹ ִּכ,"ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש"ר ַמֱאה ֶנֶז

ר ַמְריּום ָלָמה עֹוִׂשים ָאנּו ֻסָּכה ַאַחר יֹום ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּב )ילקוט ויקרא תרנג(ַּבִּמְדָרׁש 

 הּוא ְּבִדין ַעל ָּבֵאי ְך ֶׁשֵּכן ַאְּת מֹוֵצא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוָךלֹוַמר ְל, ַהִּכּפּוִרים

ְוַעל ְיֵדי ֵּכן , ְׂשָרֵאל ְלָגלּותֶׁשָּמא ֵיֵצא ִּדיָנם ֶׁשל ִי, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא חֹוֵתם ֶאת ַהִּדין, ָהעֹוָלם

 רֹוִאים . הּוא ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו ָּגלּו ְלָבֶבלְךְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו, ֵהן עֹוִׂשין ֻסָּכה ְוגֹוִלין ִמָּבֵּתיֶהם ַלֻּסָּכה

 ִׁשְבַעת ַחג ַהֻּסּכֹות"ק סּוָּפת ַהֶא א"שליט  ַמְסעּוד ַאּבּוֲחִציָרא'ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְלּו. ֶׁשֻּסָּכה ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות

 ְּבֻקְנְטֵרסא ָבן מּוֵכְו. רֵתא יֹולֹב ְו"ת תשעַנד ְׁשק ַעיא ַרִהית ֶׁשִלָלְּכת ַהלּוָּגל ַהז ַעֵּמַרְל. ב"תשעת ֹוּיִתאֹו" ִמיםָי

ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת " )יא, עמוס ט( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ֻסָּכהא ָרְקִנֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁש) ח"ואתחנן תשס( 'הָּי ַחׁשֶפֶנ'

ם רֹוָּמִמ", הָרְקִּתק ַהה ַרָבְרְחן ֶנֹואׁשִר ָהׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּבֶׁש .)יומא ה( יִמְלַׁשירּוא ִּבָבמּוְּד ".ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת

 הָרְקי ִּתִלת ְּבִיַבּו, הָבְרְחֶנת ְוכּוה ְזָתְיא ָהה לָֹרְקִּתַלְו, תבֹוָאת ָהכּוְז ִּבנּוְבים ִנִלָתְּכ' דר ֶׁשֵאָבְמּו ,"ׁשח ֵאַלָׁש

ת יַנִחה ְּבָיא ָההּול ֶׁשַלְגִּבז ֶׁשֵּמַרְל, תֶלָפֹוּנַהֻסַּכת ָּדִוד א ָרְקִנ ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ןֵכָלְו, ֻסָּכהת יַנִחא ְּב הּוהיָבִצְי

, תֶלָפֹוּנַהֻסַּכת ָּדִוד ל ם ַעז ַּגֶמאן ֶר ָּכׁשה ֵיי ֶזִפְלּו. דַער ָלֵאָּׁשִית ְוִית ַּביַנִחה ְּבֶיְהא ִיא הּובֹיד ָלִתָעֶלְו, לַפא ָנ הּוֻסָּכה

יין ַׁשְנֶנה זֹומֹלֹר ְׁשֶזיֶעִלי ֱאִּבג ַר"רהָהי ֵמִּתְעַמן ָׁשֵכְו. רֵתא יֹולְֹו ב"תשעת ֹוּיִתאֹו" ִמיםָי ִׁשְבַעת"ל ֹויּפִּתֶׁש

ָאַמר  .)ב עה"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמן ֵכְו ".תַעְבִׁש" תַבה ֵּתָרֹוּתים ַּבִמָעְּפת ַעְבִׁש בתּות ָּכֹוּכֻּסג ַהל ַחַעא ֶׁש"שליט

, ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּכה ַלַּצִּדיִקים ֵמעֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתןִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ֻסָע, ַרִּבי יֹוָחָנןַרָּבה ָאַמר 

ּוְבִצְלַצל ָּדִגים ", ַמרֶׁשֶּנֱא, לֹא ָזָכה עֹוִׂשין לֹו ִצְלָצל, ָּכהָזָכה עֹוִׂשין לֹו ֻס, "ּכֹות עֹורֹוֻׂשַהְתַמֵּלא ְב"

ָזָכה עֹוִׂשין ". ַוֲעָנִקים ְלַגְרְּגרֹוֶתיָך", ֶׁשֶּנֱאַמר, לֹא ָזָכה עֹוִׂשין לֹו ֲעָנק, ָזָכה עֹוִׂשין לֹו ִצְלָצל". רֹאׁשֹו

ה ָּכּוּסֶׁש' עָדָיהֹון ְיֶּב'ם ְּבא ָׁשָבמּוּו ". ְלַנֲערֹוֶתיָךּוְוִּתְקְׁשֶרנ"ֶׁשֶּנֱאַמר , ה עֹוִׂשין לֹו ָקִמיַעלֹא ָזָכ, לֹו ֲעָנק

' ג ר"ר הרהֵאֵבּו. ןָתָיְור ִלעֹון ַיְנִמ ְּכב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא, דַחם ַיָּלֻּכת ל ֶאֵלֹוּכל ֶׁשֵלֹוּכם ַהִע יַעִמק ָקָנל ֲעָצְלִצ

  .ןָתָיְור ִלעֹוה ְלֶּכְזִּנ ֶׁשב"תשעת ַנְׁשל ז ַעֵּמַרְמ' עָדָיהֹון ְיֶּב'ַהא ֶׁש"ה שליטָּנד ַהִוָּד

 לֶׁש יתיִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַּבֶׁש :)לח סנהדרין( אָרָמְּגַּב ינּוִצָּמֶׁש םֵׁשְּכֶׁש א"שליט ןֵהּכֹ רָמיָתִא 'ר ג"הרה יףִסהֹו

ף ֵסן יֹו ֶּביַחִׁשר ָמּוּבד ִחסֹוה ְּבָּלֻאְּגל ַהֶׁש דחּוִּיַה ְךָּכ .הָּוַחְו םָדָא גּוְּוַּדְזִנ םָלעֹוָה תיַאִרְּב לֶׁש יִּׁשִּׁשַה םֹוּיַה

. ףֶלֶא ָהלית ֶׁשיִעִבְּׁשה ַהָעָּׁשל ַהע ֶׁשַצְמֶאת ָהַּדֻקיא ְנִהֶׁש, יִּׁשִּׁשף ַהֶלֶאל ָהי ֶׁשִצֵח ָוׁשה ֵׁשָעָׁשה ְּבֶיְהד ִיִון ָּד ֶּביַחִׁשָמּו

. דחּוִּיד ַהסֹון ְּבֵה, יתיִעִבְׁשה ַהָעָּׁשד ַהֶגֶנן ְּכֵהי ֶׁשִּׁשִּשף ַהֶלֶאים ָּבִנָּׁשַהא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב' רֹוּתל ַהקֹו'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו

ל ז ַעֵּמַרְמּו, הָּוַחם ְוָדל ָאד ֶׁשחּוִּי ַההָיָה, יתיִעִבְּׁשה ַהָעָּׁש ַהעַצְמֶא ֶׁש)סוף חלק תפילות חול(ץ "יעבר ַהּוּדִסא ְּבָבן מּוֵכְו

ם ָדד ָאחּוִיְּבא ֶׁש"שליטֲאִביְגּדֹור ַאֲהרְֹנזֹון ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. תמֹוָלעֹוד ָּבחּול ִין ֶׁשַמא ְזהּוֶׁש, הָלדֹוה ְּגָחְנן ִמַמְז

ה ָעָּׁשן ַהֵכְו, דחּוִּיה ַהָי ָהְךר ָּכַחַאְו, הָּׁשִאע ָלַלֶּצַהת ה ֶאָנָּב' הה ֶׁשיָרִסה ְנָתְים ָהֶדקֹו, יםִקָלי ֲחֵנ ְׁשיּוה ָהָּוַחְו

 ׁשָדר ָחַהזֹ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. דחּוִּיה ַהָיי ָהִנֵּׁשי ַהִצֵחַבּו, היָרִסה ְנָתְין ָהֹואׁשִרי ָהִצֵחַּב, יםִקָלי ֲחֵנְׁשה ִלָקְּלַחְתית ִהיִעִבְּׁשַה

 תַנְּׁשֶׁש יףִסהֹוְל הֶאְרִנְו. יַחִׁשָּמ ַהִנְׁשַמתת יד ֶאִלה הֹוָּוַחם ְוָדל ָאן ֶׁשֹואׁשִרג ָהּוּוִּזַה ֶׁש)'מתוק מדבש'עם פירוש : בלק סח(

 )יח ,ב בראשית( ןֹואׁשִרָה םָדָא לֶׁש גֹוּוּוִז לַע רַמֱאֶּנֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .תִעִבְּׁשַה הָעָּׁשַה לַע תֶזֶּמַרְמ ב"תשע

ֲאֶׁשר  ֵּצָלע ֱאלִֹהים ֶאת ַה'הַוִּיֶבן " )כב, בראשית ב(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ב"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֹוְּכֶנְגּד ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶׂשה"

 ינּוִצָמ

 דעֹוְו



ֱאלִֹהים ֶאת ' ַוִּיֶבן ה" .)בראשית כח( רַהּזַֹּב זָּמֻרְמּו. ץֵק ְּבִגיַמְטִרָּיא" ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם

ִמָּׁשם ִנְקֵראת , ֶצַלע ַוַּדאי ִמַּצד ֶׁשל ֶחֶסד ָלָבן. "ּוְלֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ַהֵּׁשִנית"ֶּנֱאַמר ְּכמֹו ֶׁש, "ַהֵּצָלע

ְׂשמֹאלֹו "ְּבאֹותֹו ְזַמן . ַוִּיְסּגֹר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה ָּבָׂשר ֶׁשהּוא ָאדם ִמַּצד ַהְּגבּוָרה ְוִנְכָלל ִּבְׁשֵניֶהם. ְלָבָנה

 ּהָׁשרּוֵּפֶׁשא ָלּוּלִהא ֶׁש"ג שליטְרּוּבְזְנק ִּגָחְצִי' ג ר"ם הרהֵׁשי ְּביִתִאן ָרֵכ ְו".ִמינֹו ְּתַחְּבֵקִניַּתַחת ְלרֹאִׁשי ִוי

 ִעָּמֶכם' ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה" )ד, דברים ה( ,יםִנָפים ְּבִנד ָּפחּול ִיז ַעֵּמַרְמב ַהתּוָּכַה ןֵכְו .ב"עא ָּיִרְטיַמִגְּב, יןִאּוּׂשִנ

ִּפְריֹו " ) פרק כ'הסתר אסתיר'מאמר (' םָלת עֹוַּנֻהית ְּכִרְּב'ר ֶפֵּסן ַהֹוׁשה ְלֶזְו .ב"תשע אָּיִרְטיַמִג ְּב." ָהֵאׁשְך ִמּתֹוָּבָהר

ה ֶשד עֹסֹוה ְּבֶׂשֲער ַיֶׁשא ֲאל הּו"ת ּכֹיַנִחי ְּבִּכ, "ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח

 גּוּוִּזד ַהא סֹוהּוב ְו"ר תשעַּפְסד ִמא סֹו הּוֹו"ּתם ִע ִעֹו"יְרת ִּפַּלם ִמָנְמָאְו, ֹוּתִעְּב רָב ָּד,יַחִלְצי ַיִרְּפ

  .אָגּוּוִזא ְּדָזָרן ְּביֹוְלד ֶעחּוִּית ַהַמָלְׁשַהר ְלָּכְזִּנן ַּכצֹות ָריַנִח ְּבֹו ּבְךָׁשְמִנְו

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 .ָצהְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרְתָך ְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוֶתיָך חּו

י ַהְיינּו ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ּתֹוָרתֹו " ַּ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. ן ָּגלּוָתאְוָיפּוצּו ַמְעָינֹוָתיו ָאז ִיְפקּון ִמ

 .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

ד  ַעח"תנת ַנְׁשט ִּב"בעשת ַהַדֵּלִּמא ֶׁש"שליט ַאּבּוֲחִציָרא ַמְסעּוד' ג ר"הרהיף ִסהֹוְו. ב"תשעא ָּיִרְטיַמִגְּב

ב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמּו. יםִנ ָׁשי"שד ׁש ֵיב"תשעת ַנְׁש י ה  ג י )חג י הּוא ֶׁשָאַמְרִּתי ְלעֹוָלִמי ֲאִנ, "ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי" .

ג(א ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ָבן מּוֵכְו. ַּדי מ ת  ד, בראשי ְּבֵאל ַׁשַּדי ִמי ֶׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּדי יֹאַמר  ִהְתַּפֵּלל ְךְלִפיָכ )י

  .יַּדר ֵמאֹוי ֶׁשַּדם ַׁשֵּׁשא ִמת ָּבלּוָּגַהת ְורֹוָּצל ַהף ֶׁשֹוּסַהים ֶׁשִארֹוְו. ְלָצרֹוַתי ַּדי

 ֶׁשִּמֶּמָּנה רּות לַע ֶׁשֶּנֱאַמר ַהָּפסּוק ֶאת ֶׁשּדֹוֶרֶׁשת :)קיג שבת( אָרַּבְּגָמ רֵתיֹוְּב אָלְפִנ ֶרֶמז ֶׁשֵּיׁש ָׁשַמְעִּתי

 "רּתַֹתַו" ,ַהָּמִׁשיַח ִלימֹות "ַוִּתְׂשַּבע" ,ַהֶּזה ָּבעֹוָלם "ַוּתֹאַכל" )יד ,ב רות( יַחִׁשָּמַה ְךֶלֶמ אֵציֹו

 ,הֶּזַה םָלעֹוָּב יםִלְכאֹו תֹואֹוֶׁש תַעַּדַה ץֵע לַע תֶזֶּמַרְמַה ,הָנֵאְּת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַוּתֹאַכל" .ָלבֹא ֶלָעִתיד

 "ּתַֹתרַו" ,ַהָּמִׁשיַח ְימֹות הֶיְהִּתֶׁש ב"תשע תַנְׁש לַע ְמַרֵּמז "ִּתְׂשַּבעַו" .יַחִׁשָּמַה תימֹוִּב ןַּקֻתְּיֶׁש דַע

 ו"תשלת ַנן ְׁשֵכְו. ָלבֹא ֶלָעִתיד ֶׁשל ַהְּזַמן הֶיְהִּתֶׁש ַהְּׁשִביִעי ָהֶאֶלף ִּבְתִחַּלת ,ר"תת תַנְׁש לַע זְמַרֵּמ

". ָטהְוִלְּק  ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתםָּתׁשֹּלּוְוַגם ׁשֹל "ב תּוָּכ ַהְךֵׁשְמֶהת ְּבֶזֶּמֻרְמ, ילֵעְלִדץ ְּכֵּק ַהיְךִלֲהַּתק ִמֶליא ֵחִהֶׁש

 .ב"תשעִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ָּתׁשֹּלּו ָלּה"ֶׁש "ָּתׁשֹּלּו ָלּה"א ֶׁש"שליט רֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹוְו

 'ןֶדָאָל רָּכִּכ' רֶפֵסַּכּמּוָבא ְּב, ֶׁשָהְיָתה ֵקץ ל"ש ְמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת "ׁשֹל": ִקִּצים' ְוִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ג

 הָּניֶׁשִחֲא לבּוְּג רַבָע ל"ש תַנְּׁשִּמֶׁש י"ִרֲאָה םֵׁשְּב בתּוָּכ )רמה עמוד א"פכ 'נתן דרבי אבות' על( א"יָדִחַהֵמ

' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. ב"תשע  ְמַרֵּמז ַעל ֵקץ,"ָלּה"ְו, ו"תשל ְמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת ,"ָּתׁשֹּלּו ".ּהָּתִעְּב לבּוְּג סַנְכִנְו

  ".ְּצָבִתיםַהן ִמּה ָלׁשֹּלּו ָּתל ׁשְֹוַגם "ת "רז ָּבָמְר ִנה"תשעל ץ ֶׁשֵּקם ַהַּגא ֶׁש"ר שליטֶּגְרֶּבְנְיַו. ו. ח

 ִיּנֹוןְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש " יַחִׁשָּמ ַהְךֶלל ֶמר ַעֵּבַדים ְמִּלִהְת ִּבב"ער מֹוְזִּמא ֶׁש" שליטז"רמָה

, הֶׁשה ָקק ֶזסּות ָּפֶמֱאֶבּו. ץֵּקַהף ְוֹוּסל ַהז ַעֵּמַרְמ ַה".ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמַהְו ,"ְׁשמֹו

ז ַמד ָרִוָּדֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, לֵּלַּפְתִהם ְלֵּיַס ְמְךֶלֶּמד ַהִוי ָּדִכְו, יוָתֹוּלִפ ְּתמּוְּיַּתְסִה ְולּוָּכ ֶׁשמֹוְצל ַער ַעאַמד יִֹוָּד ֶׁשְךָּיה ַּׁשַמ

 אָבמּו

 ְוֵכן

 יףִסהֹוְו



ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ", םֵּיַסר ְממֹוְזִּמן ַהֵכָלְו. הָּלֻא ְּגׁשר ֵיָבב ְּכ"י עֵרֲחַאְו, תלּוָּגת ַהיק ֶאִּתְמַהל ְלֵּלַּפְתא ִמהּו, ב"ד עַעֶׁש

ַהֵּׁשם שפו ": ל"י ַז"ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר. חַסב ֶּפֶרֶעים ְּבִרְמאֹוי ֶׁשִלְּפרֹוְטְסש אֹו"רת ָהַּלִפְתא ִּבָבמּוְד ".ִיָׁשי

 .ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיַׁש"ד ֶּב"ָּדִו, ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ק ה ַריָעִפ מֹו"ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי"ן ֹוׁשָּלן ַהֵכְו. יַחִׁשָּמת ַהיַאל ִּבד ֶׁשֹוּסיא ַהי ִהַׁשן ִיד ֶּבִול ָּדִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשַהים ֶׁשִארֹוְו

) א, כג, שמואל ב(ק סּוָּפ ַּביַעִפה מֹוָּיִנְּׁשם ַהַעַּפַהְו. נּוְרַּכְזִהים ֶׁשִּלִהְתב ִּב"ר עמֹוְזִמת ְּבַחם ַאַעַּפ, יםִבתּוְּכם ַּבִיַמֲעַּפ

ר ֵּבַדְּמֶׁשי ְּכַׁשן ִיד ֶּבִו ָּדמֹוְׁש ִּבׁשֵּמַּתְׁשד ִמִוָּדב ֶׁשּוים ׁשִארֹו ְו". ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשיְוֵאֶּלה"

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא ,יַּׁשִי ןֶּב דִוָּדים ִמָע ְּפ'בן ֵכ ְו".ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים", ףסֹוץ ְול ֵקַע

ת ֹוּיֻלָּגל ַהָכר ְלַזְגִּני ֶׁשִּליַמיִנִּמים ַהִנָּׁשן ַהַיְנִמ ְּכל"תתקְּבִגיַמְטִרָּיא " ְּתִפּלֹות ָּדִוד" ֶׁש)א יום א"ח' מעין גנים'( אנֹוָּפִמ

ָפֶניָך ְלטֶֹרת ְקִפָּלִתי ְּתּכֹון ִּת )ב, תהילים קמא(ב תּוָּכַהא ֶׁש"ִצּיֹון ִסיּבֹוִני שליט' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ד כדלקמןַחַי

  .ב"ת תשעַנְׁשב ִּבֶרֶען ָהַמְזה ִּבֶיְהִי, תלּוָּגן ַהַמת ְזל ֶאֵּמַסְּמֶׁשל "תתקם הּוּיִּסז ֶׁשֵּמַרְמ". ָעֶרבַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת 

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

י ִנָמְח ַנהּוָּיִלֵא' ג ר"ר הרהֵאה ֵּבי ֶזִפְל ּו.ַמָּזל ּוְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ְוָלֵכן ֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון

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 ְלְךַלד ָמִוָדד ֶׁ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 ֹוּיִתֹואי ָ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. ילֵעְלִדה ְּ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 ְרֹוּלַחת ֶׁשֶחְרת ַמַבֲחת ַמֶלה סָֹחְנִמא ָּיִרְטיַמִגְּב

, םָעְלת ִּבַאבּוד ְנים ַעִנָּׁשי ַהל ִּפץ ַעב ֵ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

, ב כג"מ( בתּוָּכ ַּבאָרְקִנ ְךֶלֶּמד ַהִור ָּדֶבֶקן ְוֹוּיר ִצד ַהל ַיַעק ֶׁשֶמֵען ָהֵכְו .ילֵעְלִדים ְּכִנָׁשר ָּפְס ִמתֹוי אֹוֵרֲחר ַאזֹוְחַּתֶׁש

  .תתֹוָּפת ֹוּיִתאֹו, תֶפֹוּת םֵׁשְּב )י

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

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

ה ָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיל ַהה ַעיָׁשִּבְלַּמה ֶׁשָּפִלְּקיא ַהִהֶׁש, ןָות ָיַּפִלְּקא ִמָקְול ַּדיִחְתַּת, הָּלֻאְּגל ַהה ֶׁשָלדֹוְּגה ַהָמקּוְּתַה

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

ת "רם "ָקא ֶׁש"ר שליטֶגְרֶּביְנף ֵׁשֵסיֹו' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.תלֹוֲעל ַלַכּוה ּתָּׁשֻדְקן ִּדֹוּיז ִצָאְו, הָּפִלְקן ִּדֹוּייא ִצִהֶׁש, ןָוָי

ם ָקן ֵכ ְו".יֲאֻלָּמִתה ָמָק", דִוָדף ְלֵסר יֹוּוּבל ִחד ֶׁשֹוּסַהְו. םה ָקל ֶזֵפה נֹוֶּזֶׁשְּכ אנּוֵבֵהד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. יַחִׁשָמ ץֵק

מּוָבא 

א ָבמּו



ל ֵאגֹוה ְוֶדֹוּפן ֵכְו. ּהיָתִלְכַת ְליַעִּגַתְו, ׁשָדָחה ֵמיָאִרְּביל ַהִחְתה ַּתָּלֻאְּגן ַהַמְזִּבֶׁש. יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"שעתְמַנֵחם ָאב  ֶׁשא"שליט יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶּגר' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .יתאִׁשֵרְּב ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשע

 ּהַמְהַמְתם ִיִא"ן יקֹוִרָטא נֹוהּו ֶׁש"ל"ֵחַיי ֲאִנֲאַו" )ז, עשרה מאמרות ב( אנֹוָּפע ִמ"רמא ָּבָבן מּוֵכְו .יתאִׁשֵרְּב

  .הָאיִרְּבית ַהִלְכ ַּתהּוֶּזק ֶׁשסּוָּפת ַהלּוָלם ְּכ ִע"יתאִׁשֵרְּב"ר ַּפְס ִמ"רֵחַאא ְילֹא בֹא ָיי בֹ ִכה לֹוֵּכַח

 ויקרא( בתּוָּכַה ןֵכְו .גֹוגָמּו גֹוגְּב טֵלֹוּב 'ג רָּפְסִּמַה ןֵכְו .ג"ע ְּבִגיַמְטִרָּיא לֵלֹוּכַהְו יםִּלִּמַה םִע גגֹוָמּו גֹוּג

 ןֵכְו .גֹוּג תֵע תַנְׁש אֵהְּת ת"ר ג"תשע ןֵכְו .ג"תשע ת"ר "ַנתְׁש םּתֹ דַע ֻאָּלתֹוְּג ְוָהְיָתה" )כט כה

 ֱאלִֹהים ְוֵאין הּוא ֲאִני ֲאִני ִּכי ַעָּתה ְראּו" )לט ,לב דברים( גגֹוָמּו גֹוּג לַע ׁשֵרָפְמ 'ןָתָניֹו םּוּגְרַּת'ַהֶׁש בתּוָּכַה

 יִּכ" )יג ,קמח תהילים( "ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ְוֵאין" לֶׁש בתּוָּכַל הֶמֹוּדֶׁש בתּוָּכַה ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ִעָּמִדי

 אָּיִרְטיַמִגְּב ,ברֹוָקְּב נּוָתאֹו לַאְגִי אהּו הָּלִפְּתַה חַסֻנ ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ֹוּדַבְל מֹוְׁש בָּגְׂשִנ

 בתּוָּכַה ןֵכ ְו.ג"תשע'ה אָּיִרְטיַמִגת ְּבֹוּיִתאֹום ָה ִעּוְגָאֵלנּו ְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרהה ָּלִפְּתח ַהַסן ֻנֵכְו .ג"תשע

 אָּיִרְטיַמִגְּב הָּיִתְּׁשַה ןֶבֶא ןֵכְו .ג"תשע אָּיִרְטיַמִגְּב "ָחְרבֶֹתיָה ָּכל ִנַחם ִצּיֹון 'ה ִנַחם ִּכי" )ג ,נא 'ישעי(

 ֵאל ִמְקְּדֵׁשי ֶאל ָאבֹוא ַעד" קסּוָּפַּב יםִּלִהְתִּב ג"ע קֶרֶפְּב הָּלֻאְּגַה ץֵק תֶא זַמָר ְךֶלֶּמַה דִוָּד ןֵכְו .ג"תשע

 גֹוּג לַע רֵּבַדְמֶׁש בתּוָּכַּב זָּמֻרְמ ג"תשע יםִפָלֲא 'ה ןֵכְו .םָׁש ןָתָניֹו םּוּגְרַתְּב אָבּוּמַּכ ".ַאֲחִריָתםְל ָאִביָנה

 ֲאֶׁשר ָיִדי ְוֶאת ִׂשיִתיָע ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפִטי ֶאת ַהּגֹוִים ָכל ְוָראּו ֹוִיםּגַּב ְּכבֹוִדי ֶאת ְוָנַתִּתי" )כא ,לט יחזקאל( גגֹוָמּו

 ד"י לֶׁש ְךפּוָה גּוּלִדְּב ".ָוָהְלָאה ַההּוא ַהּיֹום ִמן ֱאלֵֹהיֶהם ה"הוי ֲאִני ִּכי ִיְׂשָרֵאל תֵּבי ְוָיְדעּו :ָבֶהם ְמִּתיַׂש

ן ֵכְו .ןזֹוֲח תַּבַׁש אָּיִרְטיַמִגְּב ג"תשעֶׁש א"שליט ייןַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו .תֹוּיִתאֹו

  .יםִמָלֹועת ַּלֻאְּגת ַנְׁשא ֵהְּתת "רג "תשעא ֶׁש" שליטאָנֲה ַּכְךרּוָּב 'ר ג"הרהם ֵׁשי ְּבִּתְעַמָׁש

  : החשמל  חדש מסוד

 8:45 עד 7:45ב 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 תשע660יכה רכה מאמר הגאולה עם  בכרספרהופיע 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 . של כל מעגל השנה

  
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 להעלות ''גאולה בתשעה במאמר המשך סדרת שיעורי וידאו
 בקישור

6C5678BC3EA2C768PL=list?playlist/com.youtube.www://http  
  

 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
  .0573109982: בלבד בטל ₪ 80במחיר ] רכים כ5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

 fish@neto.net.il  או במייל
  .ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל

  

 ןֵכְו


