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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים

  

  ות דקדושה.עזנת שהא ת זתשע" תבואכי  פרשתגליון 

ר  ת ו מ ] [ ם י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .ל

ר  ו חמד " י ד  ו בעמ ע  י פ ו מ א  קר המ י  מ טע ל ת  ו מע   . מש

  

  

ממפרץ . "ּוׁשיֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ןוריקה סופתל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ 

' יקוֹ ִר  טוֹ אְר וֹ י 'ּפאִ ב לָ רוֹ , קָ ּו"ׁשיֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא  יקוֹ סִ קְ מֶ 

  ."ּוׁשיֵ בגימטריא יורק . והיא בדרך לניו "ּוׁשיֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

והעיר  ורטו ריקופנוראה שאומרים שלא היתה כמוה שנמצאת בדרך להחריב את  סופת הוריקןבארה"ב 

בספטמבר  11תגיע לניו יורק ה' ירחם, וכבר היה חורבן גדול בניו יורק בבספטמבר  11ויתכן שב פלורידה

עם האותיות, יתכן שיש כאן  רנ"גבגימטריא  אירמ"הכנשפלו מגדלי התאומים כידוע. והשתלשל השם של הסופה  2001

 ְלַרִּבי ִׁשְמׁשֹון 'ָּדן ָיִדין' רות שהגאולה תלויה בבירורם, כמובא ְּבֵסֶפרניצוצות שנפלו בקליפת הנצרנ"ג רמז על גמר הבירור 

ָידּוַע ִמִּדְבֵרי ַהְמֻקָּבִלים ֶׁשַהָּנִביא יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי הּוא ַהְמַבֵּטל ְקִלַּפת ַקִין ֶׁשהּוא ָהִאיׁש  (מאמר ג)ָּפְלָיא וֹ ֵמאֹוְסְטר

ּומּוָבא ְּבֵסֶפר אֹות ֱאֶמת  ם.ְוהּוא ְקִלַּפת עֹוֵרב ֶׁשהּוא סֹוד ֶׁשָּכְתבּו ַהְמֻקָּבִלי הוי"ה"ְונֹוֵקב ֵׁשם "ָהָרמּוז ְּבר"ת 

ֵהן ָהָאָדם ָהָיה "ִּכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש ַעל ָּפסּוק . ֶזה ָהָיה ֶבן ֲאִמִּתי "ַוְיִהי ָהֶאָחד ַמִּפיל ַהּקֹוָרהק "סּול ּפָ ֶׁשָּכַתב עַ 

שי"ו  אּיָ ִר טְ מַ ִהֵּנה ַדע ַהּקֹוָרה ִגי ".ְיִהי ָהֶאָחד ַמִּפיל ַהּקֹוָרה"וַ ֶׁשֶאְצלֹו ַגם ֵּכן ְּכִתיב  .ָנה ֶבן ֲאִמַּתיְּכיוֹ  "ְּכֶאָחד ִמֶּמּנּו

ַּפת ַגְרּדֹום ֶׁשִהִּפיל ּבֹו ֶאת ַהּקֹוָרה סֹוד ְקִלַּפת ָהִאיׁש ְקלִ  אּיָ ִר טְ מַ ן ִניצֹוצֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִּגי"ְוסֹוד יֹוָנה ְּבסֹוד רג

ֹות, ְוֶזהּו ֶׁשָּכַתב עֹוֵרב, ְוֵיׁש ָּבֶזה ָרִזין ְּדָרִזין ִסְתִרין ְּדִסְתִרין, ְוֵאיִני ַרַּׁשאי ְלַהְרִחיב ַהֵּבאּור ִמְּפֵני ַסָּכנֹות ְנָפׁש

ֹום ְוַגם סֹוד ֵעץ ֶׁשהּוא ַהּקֹוָרה ְוכּו', ַּתי ְּבִבּטּולֹו ְלַהָּידּוַע ֶׁשהּוא סֹוד ַּגְרּדמִ ַהָּקדֹוׁש ַהְמַחֵּבר ַּבֲאִחיַזת ַהָּנִביא ֶבן אֲ 

ְורֹוִאים ֶׁשאֹותֹו ָהִאיׁש  .ְּבסֹוד ִמְסָּפָרם ָׁשֶוה, ְוהּוא ְמֹבָאר ְּכִדְפִריִׁשית ֶׁשִּמְסַּפר ָהִאיׁש ַהָּידּוַע ּוִמְסַּפר ַהּקֹוָרה ָׁשֶוה

ֶׁשּיֹוָנה ִבֵּקׁש ֶעְזָרה ֵמֱאִליָׁשע "ם וֹ ּדְר ּגַ דֹוׁש ֶׁשָּנַפל ְּבִעְקבֹוָתיו הּוא סֹוד הַ , ְוַהִּניצֹוץ ַהּקָ יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתיהּוא ַהּקֹוָרה ֶׁשִהִּפיל 

ר ִניצֹוצֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֶזה ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשהּוא סֹוד ָהֵאבָ  רג"ן ְּבִגיַמְטִרָּיא"ם וֹ ּדְר ּגַ ְלַהֲעלֹותֹו ֵמַהַּמִים, ֶוֱאִליָׁשע ֵהִציף אֹותֹו. ִּכי 

הּוא ַמְפֵּתַח. ְוֵכן רנ"ג ֶׁשל ֶּדֶלת, ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהֵאָבר הָ  חַ ּתֵ פְ מַ ֵּפרּוׁשֹו ר ּגָ נַ ָעָליו ִּדֵּבר ַרִּבי ֲעִקיָבא. ְוֵכן רנ"ג הָ 

, ְּכִפי ֶׁשְּמַכְּוִנים ְּבִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש ֹוד ַהּנּוְקָבאיסִּכי הּוא ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשּמֹוִציא ּוַמְכִניס לִ  ה,סָ נָ כְ הַ ה וְ ָאצָ הוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיא רנ"ג
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ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  יימִ נִ ּפְ הַ  חַ ּבֵ זְ מִ ֶׁשל  ִּגיַמְטִרָּיאְּבִקיַעת ְיסֹוד ִאָּמא ִּבְבִחיַנת ֵלָדה. ְוֹזאת ַגם הַ  ֲארֹון ַהֹּקֶדׁשְּבהֹוָצָאה ְוַהְכָנָסה ֶׁשל 

ַסְּמָמֵני ַהְּקֹטֶרת ֹׁשֶרׁש ַהְּקִלּפֹות ְלָהְפָכם ְלטֹוב, ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו י"א ית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָׁשם ָהיּו ַמְקִריִבים ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ֶׁשל ּבֵ 

שליט"א ' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ְוהֹוִסיף הרה"ג רֶׁשל ֲעִקיָבא ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהִּצינֹורֹות ֶׁשֵּיׁש"ּו יֹוֵנק ֵמֶהם ֶּדֶר� ַהְּצָלב. י"א ֶׁשאֹוִתּיֹות 

. והוסיף הרה"ג ר' פ. ל. שליט"א שרואים בפסוקים שדוד העלה את רּגָ ּנַ ֶׁשֵּיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵּׁשם ָאִביו ֶׁשל ֵיׁש"ּו ָהָיה יֹוֵסף הַ 

ְׁשַלח ֻעָּזה ֶאל ֲארֹון ָהֱא�ִהים ַוָּיֹבאּו ַעד ֹּגֶרן ָנכֹון ַוּיִ " (ש"ב ו, ו)נכון, כמו שכתוב גרן לירושלים היה עיכובים ב ארוןה

ְּבֻעָּזה ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ָהֱא�ִהים ַעל ַהַּׁשל ַוָּיָמת ָׁשם ִעם ֲארֹון ָהֱא�ִהים: ַוִּיַחר  ה'ַוֹּיאֶחז ּבֹו ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר: ַוִּיַחר ַאף 

ַּבּיֹום ַההּוא  ה'ַההּוא ֶּפֶרץ ֻעָּזה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ַוִּיָרא ָּדִוד ֶאת ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום  ה'ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ 

  ארון.עם האותיות והכולל בגימטריא גרן , ותשע"ובגימטריא נכון וכן ה'". ַוֹּיאֶמר ֵאי� ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון 

ְלהֹורֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשמֹו ַהָּידּוַע ְוֶאָחד נֹוָסף  "ֶא"ת ָהֹעֵר"ב" )פרשת נח(אגרא דכלה  :ְּבֵני ִיָּשׂשָכר'מובא בספר '

ורואים שם . ֵמןֶׁשְּמֻלָּבׁש ּבֹו ִניצֹוץ ָקדֹוׁש ּוִבְמֵהָרה יֹוִציאּו ְּבָלעֹו ִמִּפיו ְוַהְּקִלָּפה ִּתְתַּבֵּטל ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָא

ָׁשַלח ֵמַעל ָּפָניו , ֶאת ְלַרּבֹות ",ַוְיַׁשַּלח ֶאת ָהֹעֵרב": מקשר את זה עם הגברות מי המבול שנרמז בסופת ההוריקן שהוא

ֶיה ָלּה ִהְתַּגְּברּות ַּגם ַהְּקִלָּפה ִהיא ְקִלַּפת עֹוֵרב ַּכּנֹוַדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ְוָרָאה ֹנַח ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ִּכי אֹוָתּה ַהְּקִלָּפה ִיהְ 

ַוֵּיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד ְיבֶׁשת ַהַּמִים "ִׁשְּלָחּה ֵמַעל ָּפָניו ְלַהִּתיׁש ֹּכָחּה, ְוֶזה ִיְרֹמז ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַּבָּגלּות ַהַּמר, וְ 

  ַהֵּזדֹוִנים ֵמַעל ָהָאֶרץ. ַעד ְיבֶׁשת ַהַּמִים , ִּכי ַהְּקִלָּפה ֵתֵל� ְלַכָּמה ֻאּמֹות ְלַהְטעֹות אֹוָתם "ֵמַעל ָהָאֶרץ

ת וֹ ּיתִ אוֹ  'יקוֹ ִר  טוֹ אְר וֹ י 'ּפאִ ב לָ רוֹ קָ  ,ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יקוֹ סִ קְ מֶ ת שהסופה התחילה ממפרץ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש זה פלא הִ 

 אְּבִגיַמְטִרּיָ ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ י עִ יּבִ ִר ּקָ ם הַ ּיָ ד הַ ל יַ ם עַ ה גַ זֶ . וְ יש"ובגימטריא יורק והיא בדרך לניו  ."ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאק רוֹ יָ 

ת רּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ ת קְ ת אֶ נֶ ּקֶ תַ ּמְ ׁשֶ  הּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא הידָ ִר לוֹ פְ  , וכןרבֶ קֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא טוֹ אְר וֹ ּפן כֵ וְ  "ר,בֶ קֶ ן וֹ ׁשּלְ מִ , ּו"ּוׁשיֵ 

  .ֱאדֹוםִהיא ת ׁשֶ רּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ קְ ן לִ ּוּקּתִ יא הַ הִ  הּמָ דֻ אֲ ה רָ ּפָ ׁשֶ  (סוף אוצרות רמח"ל)"ל חַ מְ רַ כמובא ב

ד, וִ ּדָ ן ּבֶ  יחַ ׁשִ מָ ר"ת  "ה,דָ מּוְר ּבַ  ׁשּלַ ׁשֻ א מְ רָ קְ ּנִ ם ׁשֶ קוֹ ּמָ הַ  ,ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יקוֹ סִ קְ מֶ ת במפרץ ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש זה פלא הִ 

ל ה עַ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ׁשֶ  יׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ר'ת אוֹ ם הָ ד עִ חַ יַ ד, וְ חּוּיִ ת הַ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ  ו"הת וֹ ּיתִ ם אוֹ ד עִ חַ יַ 

ק רֹ ו יָ קַ ים, ּדְ ּלִ ּמִ ם הַ עִ ק רוֹ ו יָ קַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאד וִ ן ּדָ ּבֶ  יחַ ִׁש ּמָ י שליט"א ׁשֶ נִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיהרה"ג ר' צִ מֵ  אנּובֵ ן הֵ כֵ ה. וְ ּזֶ ם הַ קוֹ ּמָ הַ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוׁשיֵ ל ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ ה הַ יׁשָ ּבִ לְ ה מַ ל זֶ עַ ן, וְ וֹ ּתחְ ּתַ ה הַ ּיָ ִׂש עֲ ם הָ לַ עוֹ ד לְ ד עַ רֵ וֹ ּין ׁשֶ מוֹ דְ ם קַ דָ ל ָאר ׁשֶ שֶ ּיֹ ת הַ ּוּיימִ נִ ת ּפְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

ה דָ מּוְר ּבַ  ׁשּלַ ׁשֻ א מְ צָ מְ ן נִ כֵ לָ . וְ ׁשּוּלׁשִ ּבְ  הדֶ וֹ ּמׁשֶ  ןּבֵ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ה דָ מּו -ר ּבַ  ׁשּלַ שֻ ּמְ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ . וְ קרוֹ יָ 

ם י עִ יּבִ ִר ּקָ ם הַ ּיָ ד הַ ל יַ ם עַ ה גַ זֶ , וְ רבֶ קֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיא טוֹ אְר וֹ ּפן כֵ וְ  ."ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאק רוֹ יָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  'יקוֹ ִר  טוֹ אְר וֹ י 'ּפאִ ב לָ רוֹ קָ 

ְוָדִוד הּוא " יד)ש"א יז, (ד, וִ ל ּדָ ר עַ מַ אֱ ּנֶ ב ׁשֶ תּוּכָ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ ּו ן,טָ קְ יוֹ י אִ י הָ צִ ד חֲ ל יַ עַ וְ  "ר.בֶ קֶ ן וֹ ׁשּלְ מִ , ּו"ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ת ּוּימִ ְׁש גַ ל ּבְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ן ׁשֶ כֵ ּתָ ן יִ כֵ יל. וְ עֵ לְ דִ ת ּכְ רּוצְ ּנַ ת הַ ּפַ לִ ת קְ ת אֶ נֶ ּקֶ תַ ּמְ ׁשֶ  הּמָ דֻ ה אֲ רָ ּפָ  ְּבִגיַמְטִרָּיא הידָ ִר לוֹ פְ לִ  ברוֹ קָ וְ  ".ַהָּקָטן

ת לַ חֲ ה מַ ָאה ּבָ ּזֶ מִ , ּועפַ ּׁשֶ ת הַ רוֹ וֹ ּנת צִ ל ַאקֵ לְ ּקִ ׁשֶ  "ּוׁשיֵ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יקוֹ סִ קְ מֶ ל ז עַ ּמֵ רַ , לְ יקוֹ סִ קְ ת מֶ עַ ּפַ ׁשַ ת נֶ ּכֶ סֻ ה מְ לָ חֲ ם מַ ׁשֵ 

  . תעַ ּפַ ּׁשַ הַ 

 אבָ מּוה. ּום זֶ קוֹ מָ ים ּבְ ִר בְ עוֹ ים הָ סִ טוֹ ף מְ ַאט וְ יִ י ׁשַ לֵ ת ּכְ בֶ אֶ וֹ ּׁשהַ  תבֶ אֶ וֹ ן ׁשבֶ אֶ  ְרמּוָדהְמֻׁשַּלׁש ּבַ ּבִ  ׁשּיֵ ׁשֶ  ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות

 אדנ"י ִּבְהיֹות ַהֻּמְפָלא ַהּסֹוד ְוֶזהּו השני) (השער יםנִ וֹ אׁשִר הָ מֵ  היָ הָ ׁשֶ  יאיֶ לְ טִ יקַ ּגִ  ףסֵ יוֹ  ברַ הָ מֵ  ה'רָ אוֹ  ירֵ עֲ 'ׁשַ  רפֶ סֵ ּבְ 

 ֻּדְגָמא ֵיׁש ֶׁשֲהֵרי ִּתְתַמּה, ְוַאל ָּתִמיד. ֵאָליו ַלֲעלֹות ּוִמְתֲאֶּוה ח"י, ֶאל ְּבִעּלּוי ְלִהְתֲעלֹות ִנְכָסףוְ  ִמְׁשּתֹוֵקק

 .ִמֶּמָנּה ְלַמָּטה נֹוֵׂשאת, ֶּׁשִהיא ּוַמה ְלַמְעָלה, ְוִהיא ֵאֶליָה, מֹוֶׁשֶכת ַהּׁשֹוֶאֶבת ָהֶאֶבן ִתְרֶאה ֲה�א ַהֶּזה: ָּבעֹוָלם

  וכן 

  וראה 

  וראה 

  ן כֵ וְ 
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ן בֶ ה אֶ תָ יְ הָ ׁשֶ (ע"ז מד.)  ָמִצינּו ַּבְּגָמָראן כֵ וְ  ת,בֶ אֶ וֹ ׁש ןבֶ אֶ לְ  תכּולְ ּמַ ל הַ ד ׁשֶ חּוּיִ ת הַ ּדַ קֻ ת נְ אֶ  ילִׁש מְ מַ  ה'רָ אוֹ  ירֵ עֲ 'ׁשַ הַ ׁשֶ  יםאִ וֹ ר

ת ל אֶ ּמֵ ד סִ וִ ל ּדָ ׁשֶ  רוֹ תְ ּכִ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ , ּווֹ אׁשל רֹ ד עַ בֵ ּכָ ר הַ תֶ ּכֶ ת הַ את אֶ ׂשֵ לָ  ה לוֹ רָ זְ יא עָ הִ , וְ �לֶ ּמֶ ד הַ וִ ל ּדָ ר ׁשֶ תֶ ּכֶ ל הַ עַ מֵ  תבֶ אֶ וֹ ׁש

י פִ כְ ת. ּובֶ אֶ וֹ ן ׁשבֶ ת אֶ ינַ חִ בְ א ּבִ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ ת לְ בֶ אֶ וֹ ן ׁשבֶ ם אֶ ה ׁשָ תָ יְ ן הָ כֵ לָ ת, וְ כּולְ ּמַ ל הַ כָ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ ד הַ וִ דָ לְ  יעַ ּפִ ְׁש ּמַ י ׁשֶ נִ חָ רּוהָ  למַ ְׁש חַ הַ 

ן יוָ כֵ '. וְ כּווְ  רּגָ נַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאם וֹ ּדְר ּגַ ד הַ סוֹ בְ א, ּובָ קְ ּוּנד הַ סוֹ ל יְ ׁשֶ  חַ ּתֵ פְ ּמַ ד הַ סוֹ ּבְ  לזֵ ְר ּבַ ת ינַ חִ בְ א ּבִ הּו "ושפם ׁשֵ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  אנּובֵ הֵ ׁשֶ 

  .לזֵ ְר ּבַ ת הַ ת אֶ בֶ אֶ וֹ ּׁשׁשֶ  ןבֶ אֶ ת ינַ חִ בְ יא ּבִ ת הִ כּולְ ּמַ הַ א ׁשֶ צֵ ה, יוֹ ּזֶ ל הַ זֵ ְר ּבַ ת לַ רֶ ּבֶ חַ תְ מִ  ן זוֹ בֶ אֶ , וְ ןבֶ אֶ ת ינַ חִ בְ יא ּבִ ת הִ לּולָ כְ ת ּבִ כּולְ ּמַ הַ ׁשֶ 

ף ּצָ ל ׁשֶ זֵ ְר בַ , ּויׁשאִ הָ  תוֹ ל אוֹ ן ׁשֶ ּוּקּתִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ם ׁשֶ יִ ּמַ ל הַ ף עַ ּצָ ל ׁשֶ זֵ ְר ּבַ ל הַ עַ  אנּובֵ הֵ ן שליט"א ׁשֶ לָ ּבְ ל קַ אֵ פָ הרה"ג ר' ְר 

אן ן ּכָ מּון טָ כֵ ה, לָ צָ חּוה הַ יֶ הְ יא ּתִ ם הִ ּיָ הַ  �תוֹ ה לְ ימָ נִ ה ּפְ יֶ הְ ה ּתִ יבָ אִ ְּׁש הַ ם ׁשֶ קוֹ מְ י, ּבִ נִ ּׁשֵ הַ ן ּוּוּכִ ל לַ זֵ ְר ּבַ ת הַ יבַ אִ ת ְׁש ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

  ן. ּוּקּתִ הַ 

ְוַאָּתה " , א)יחזקאל ד(ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ל, ּכְ זֵ ְר ּבַ ן לַ בֶ אֶ ין הָ ר ּבֵ ּוּבחִ ן הַ ּבַ ְר ד חֻ סוֹ ה ּבְ יָ הָ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ן ּבֵ ּבַ ְר חֻ אל ׁשֶ קֵ זְ חֶ ת יְ ַאבּונְ ים ּבִ אִ רוֹ 

ם: ְוָנַתָּתה ָעֶליָה ָמצֹור  ּוָבִניָת ֶבן ָאָדם ַקח ְל� ְלֵבָנה ְוַנַּתָּתה אֹוָתּה ְלָפֶני� ְוַחּקֹוָת ָעֶליָה ִעיר ֶאת ְירּוָׁשָלִ

ָעֶליָה ָּכִרים ָסִביב: ְוַאָּתה ַקח ְל� ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ָעֶליָה ָּדֵיק ְוָׁשַפְכָּת ָעֶליָה ֹסְלָלה ְוָנַתָּתה ָעֶליָה ַמֲחנֹות ְוִׂשים 

ָה אֹות ִהיא ְלֵבית ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ִקיר ַּבְרֶזל ֵּביְנ� ּוֵבין ָהִעיר ַוֲהִכיֹנָתה ֶאת ָּפֶני� ֵאֶליָה ְוָהְיָתה ַבָּמצֹור ְוַצְרָּת ָעֶלי

ֱאִליֶעֶזר  יּבִ רַ ר מַ ָא לב:) (ברכותַּבְּגָמָרא  ינּוצִ ן מָ כֵ ה. וְ מָ ּגְ פְ ּנִ ד ׁשֶ חּוּיִ ת הַ ּדַ קֻ ל נְ ז עַ ּמֵ רַ מְ  "אֹות ִהיא ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל"ן כֵ וְ  ".ִיְׂשָרֵאל

  .ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְפְסָקה חֹוַמת ַּבְרֶזל ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים

ָים אֹוְקָיינּוס ֵיׁש ּבֹו ְמקֹומֹות ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל ַּבְרֵזל, ּוְמַחְּבִרין לּוֵחי  :טּוִרי ְּבִפי ֵוֶׁשטִּכפְ  )(ברכות ח.ַרִּׁש"י א ּבְ בָ מּו

ן ּיֵ עַ . וְ ת ַהֶּנֶקבַהְּסִפיָנה ַעל ְיֵדי ֲחָבִלים ַוֲעָקִלים ֶׁשּתֹוֲחִבין ִּבְנָקָביו, ְותֹוְקִעין אֹותֹו ְּבֹדַחק ְלִפי ֶׁשֵהם ַּגִּסין ְּכִמּדַ 

ִריקֹו  ּפֹוְרטוֹ י ְמַרֵּמז ַעל ּוְפטּוִר  ֵיׁש"ּו. ְּבִגיַמְטִרָּיאל לֵ וֹ ּכם הַ עִ  ֶוֶׁשט ןכֵ ל. וְ זֵ ְר ּבַ ת הַ אֶ  �ׁשֵ וֹ ּמם ׁשֶ ּיָ ט ּבַ נֶ גְ מַ  ׁשּיֵ ׁשֶ  "ׁשּׁשַ רַ ם ּבָ ׁשָ 

  ְּכִדְלֵעיל.

ַּבֹּזַהר כמובא ושה וקליפה, שמחברת קדש' סוד האות  קמ"ש 300זה מבואר מדוע השתלשל שהסופה במהירות של 

ת תֵ ה לָ ּפָ לִ ּקְ ת לַ רֶ ּבֶ חַ ְת את מִ ת זֹ אוֹ וְ  ִהיא אֹות ֶׁשל ֱאֶמת ּוְקֻדָּׁשה, ְוג' ַהַּקִּוים ֶׁשָּבּה ֵהם ְּכֶנֶגד ג' ָאבֹות.ׁש' ֶׁשָהאֹות  (הקדמה ב:)

ק"ר הַ ׁשֶ "ר קֶ ּׁשֶ ד הַ ה סוֹ זֶ , וְ ְקֻדָּׁשהל ת ׁשֶ יא אוֹ הִ ת ש', ׁשֶ אוֹ הָ יא מֵ ר' הִ ת ק' וְ וֹ ּיתִ אוֹ ת לָ כֶ ּיֶ ׁשַ ה הַ ּפָ לִ ּקְ ת הַ יקַ נִ ּיְ ׁשֶ  ינּויְ ה. הַ ּפָ לִ ּקְ ה לַ יקָ נִ יְ 

ֶׁשִחּלּוֵפי ֵׁשם ֲהָוָי"ה ַהְּמִאיִרים ִּביֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים  (בין המצרים ח"ב ע' רה)ְלָהֲאִריַז"ל  'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְוֵכן מּוָבא ּבְ  .י"ןִּׁש הַ ים מֵ קִ נְ יוֹ 

ֵהם  טדה"ד, כוז"ו, מצפ"ץ, ֵהם ְּבסֹוד ָהאֹות ִׁשי"ן, ְּדג' ַהִחּלּוִפים הּפָ לִ ּקְ לַ ְמַרְּמִזים ַעל ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ִמֵּׁשם ֲהָוָי"ה ּו

ג' ל הַ ד ׁשֶ חָ י"ן, אֶ ת ִׁש וֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ין ְׁש , ּבֵ יםִר צָ ּמְ ין הַ ל ּבֵ ד ׁשֶ וֹ ּסה הַ זֶ וְ  י"ן,ִׁש א ּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  אדנ"ים ם ׁשֵ עִ  הרָ צָ ן כֵ וְ . ִׁשי"ןְּבִגיַמְטִרָּיא 

  "ה אדנ"י.רָ ל צָ י שֶ נִ ּׁשֵ הַ ים, וְ פִ ּוּלחִ 

  .תשע"ז בעת"ה תשע"ו כ"ה אלולטבלה פלאית בה רואים 

ַּׁשָּבת הַ ֶאת  תׂשוֹ עֲ ת לַ ּבָ "ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשַ  (שמות לא, טז)ִנְרָמז ַּבָּכתּוב  ְּבִעָּת"ּההרה"ג ר' ע. טֹוִבי שליט"א ׁשֶ 

שהיא השנה שלנו לפי חז"ל ִנְמָצאֹות ְּבִדּיּוק ְּבֶאְמַצע ַהִּדּלּוג של  תשע"וְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם", ְורֹוִאים ֶׁשָהאֹוִתּיֹות 

 .ֲעׂשֹות"בתבת "לַ  בעת"ה

ויש גם  אותיות. כ"הבדילוג  ֹותֲעׂשלַ  של ל'מתחבר בדיוק באות ה כ"ה אלולטבלה פלאית בה רואים גם 

  יף סִ הוֹ וְ 

  ן כֵ וְ 

  ן כֵ וְ 

  ולפי 

  אמר 

  ונביא 
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 חדש זוהר תיקוני ריט: פנחס סז. (תיקונים הוא השם שמביא את הגאולה, כמובא ַּבֹּזַהר ע"באותיות, ושם  ע"בבדילוג  תשע"ז

 ְּגאּוַלי ּוְׁשַנת ְּבִלִּבי ָנָקם יֹום י"ּכִ  ד) סג, (ישעי' ַהִּנְרָמז ְּבַמֲאַמר ֲחַז"ל ַעל ַהָּכתּוב ע"ב, ֶׁשַהֵּקץ ָהַאֲחרֹון ָיבֹוא ֶּדֶר� ֵׁשם קטו.)

ְלַרֵּמז ַעל  "ַוְיֻכּלּו". ּוְבִגיַמְטִרָּיא ,ע"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְלִלִּבי" ַהֹּזַהר ָׁשם ּוְמָבֵאר .ִּגִּליִתי �א ְלֵאָבַרי ִּגִּליִתי ְלִלִּבי ָּבָאה".

  .ע"ב ַהֵּקץ ֶׁשָּיֹבא ִמֵּׁשם

שבהם תלוי קץ הימין. בפסוק  א' ב'ליט"א שיש רמזים בפסוקים אלו על אותיות הרה"ג ר' יעקב מטר ש

סוגים של מילויי אותיות א' ב', היינו לאות ו'  מ"גאותיות ויש  מ"גיש  "ושמרו בני ישראל וגו'"הראשון 

אותיות בכתיב  ע"ויש  "ביני ובין בני ישראל וגו"סוגים. ובפסוק השני  מ"גיש ג' מילויים, וכן לאות ה' וכו', ויחד יש 

עולה  "ושמרו"כפול  "ושמרו"אותיות במילוי לבד של כל סוגי מילויי האותיות וכן  ע"ומלא של תבת "לעולם", ויש 

  וזה המספר הכי קרוב ששייך בו הכפלה במספר שלם. 304805למספר אותיות התורה  101וחסר  304704
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הו גלזרסון שליט"א בה רואים ונביא שוב את הטבלה עם הוספות הרה"ג ר' מתתי
  .אליה"ו משי"חגם 

 

  

ֶׁשִּבְתִחיַלת ַהַּתֲהִלי� ֶׁשל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ֵיֵצא יֹום כ"ה ֶּבֱאלּול ֶׁשהּוא יֹום ְּבִריַאת ָהעֹוָלם  (בלק ריב:) שהבאנו את דברי הזהר

 ּוְבנֹוָסף קֹוִרין ְּבַׁשָּבת זֹו ֶאת ַּפְרִׁשּיֹות ובהמשך יחול שוב רק בתשפ"ד. כ"ה ֶּבֱאלּול ָיחּול ְּבַׁשָּבת, תשע"זְּבַׁשָּבת, ּוִבְׁשַנת 

  ֶׁשְּקׁשּורֹות ַלֵּמָאה ָׁשָנה ַהּנֹוְכִחית ְוַלְּגֻאָּלה. ַוֵּיֶל�  ִנָּצִבים

 ים'קִ סּוּפְ הַ  רעַ 'ׁשַ ּבְ  אבָ מּו ןכֵ וְ  .אֹוִתּיֹות ִיםּוְׁשּתַ  ְּבִׁשְבִעים ֹּגֲאָלם ְלָגֳאָלם ְּכֶׁשָּבא יא) א, רבה (דברים ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 ןיִ עַ ּבְ  ןיִ עַ " בתּוּכָ הַ  ןכֵ וְ ה. ידָ קִ ּפְ הַ  דסוֹ  לעַ  זּמֵ רַ מְ ּו ,פק"ד אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  אהּוׁשֶ  יּוּלמִ  לוֹ  ׁשיֵ  ע"ב םׁשֵ ׁשֶ  קמז) (יתרו "ליזַ ִר אֲ הָ לְ 

 'ׁשבַ ּדְ מִ  קתוֹ 'ּמָ הַ  ראֵ בָ מְ ּו .ע"ב אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ר"ת ם"יִ מָ לָ  םיִ מַ  יןּבֵ  ילּדִ בְ מַ  ייהִ "וִ  בתּוּכָ הַ  ןכֵ וְ  ,ע"ב ר"ת ן"וֹ ּיצִ  ה' בּוׁשּבְ  אּוְר יִ 

 ה'לַ  המָ חָ לְ מִ " בתּוּכָ הַ  ןכֵ וְ  ה.ּלָ אֻ ּגְ הַ  לׁשֶ  יםקִ תּוּמְ הַ  םיִ מַ  יןבֵ לְ  ת,לּוּגָ הַ  לׁשֶ  יםִר ּמָ הַ  םיִ ּמַ הַ  יןּבֵ  ילּדִ בְ ּמַ הַ  אהּוׁשֶ 

א הּוׁשֶ  1335ל לֵ וֹ ּכם הַ ה עִ לֶ '] עוֹ כּו"י וְ ים הֵ מִ עָ "י ּפְ "ד, הֵ ים יוֹ מִ עָ "ד ּפְ [יוֹ  ְּבַהְכָּפָלהם ע"ב ׁשֵ ן כֵ וְ  .ע"ב אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ר"ת ק",לֵ מָ עֲ ּבַ 

 "ַוִּיַּסע סּוף ַים ְקִריַעת ֶׁשל ֵמַהְּפסּוִקים יֹוֵצא ע"ב ֵׁשםׁשֶ  שליט"א רפֵ סוֹ  ףסֵ יוֹ  ר' הרה"ג יףסִ הוֹ אל. וְ ּיֵ נִ ץ ּדָ ל קֵ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ 

   .ץקֵ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ,ַוֵּיט" ַוָּיֹבא

 ס"מ םהֵ ׁשֶ  יםּנִ מֻ מְ  ינֵ ְׁש  םיהֶ לֵ עֲ מֵ  ׁשיֵ  יּכִ  ת,וֹ ּמאֻ  םיִ ּתַ ׁשְ ּו יםעִ בְ ׁשִ  דסוֹ ּבְ  םהֵ  תוֹ ּמאֻ  יםעִ בְ ּׁשִ ׁשֶ  עו:) (תיקונים רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

 יםנִ ּוְ כַ ּמְ ׁשֶ  נֹוָרִאים יםמִ יָ לְ  "ׁשּשַ רַ הָ  רּוּדסִ ּבְ  יםאִ רוֹ  ןכֵ וְ  ם.יהֶ לֵ עֲ  רּבֵ ּגַ תְ מִ  ע"ב אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  אהּוׁשֶ  הּׁשָ דֻ קְ ּדִ  דסֶ חֶ הַ וְ  .ׁשחָ נָ וְ 

  וכפי 

 ןכֵ וְ 

 ןכֵ וְ 
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 ַצִּדיִקים ּוְבֵכן .ָּכבֹוד ֵּתן ּוְבֵכן .ַּפְחְּד� ֵּתן ְבֵכןּו .ִׁשְמ� ִיְתַקֵּדׁש ּוְבֵכן ה;ּלָ אֻ ּגְ הַ  לעַ  ןכֵ בְ ּו יםיִר ּכִ זְ ּמַ ׁשֶ  תמוֹ קוֹ מְ  ד'ּבְ  ע"ב םשֵ 

 ע"ב םּׁשֵ הַ ׁשֶ  יםמִ עָ ּפְ  ד' יםנִ ּוְ כַ מְ  ןכֵ וְ  ע"ב. םׁשֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  תינוֹ חִ ּבְ  ד' יםנִ ּוְ כַ מְ ּו ע"ב, אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  ןכֵ ּבְ ׁשֶ  יםנִ ּוְ כַ מְ ּו .ְוִיְׂשָמחּו ִיְראּו

 ע"ב רמוֹ זְ ּמִ ׁשֶ  שליט"א רמ"זהָ  יףסִ הוֹ וְ  .ןכֵ בְ ּו אּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו ,םחֶ לֶ  אוֹ  אלָ ּזָ מַ  ןיַ נְ מִ ּכְ  ,הוי"ה םׁשֵ  יםמִ עָ ּפְ  ג'מִ  ע,פַ ׁשֶ  לּבֵ קַ יְ 

 ".ִיָׁשי ֶּבן ָּדִוד ְתִפּלֹות ָּכּלּו" ם,ּיֵ סַ מְ  רמוֹ זְ ּמִ הַ וְ  ",ְׁשמוֹ  ִיּנֹון ֶׁשֶמׁש ִלְפֵני ְלעֹוָלם ְׁשמוֹ  ְיִהי" יחַ ִׁש ּמָ הַ  �לֶ מֶ  לעַ  רּבֵ דַ מְ  יםּלִ הִ תְ ּבִ 

 םּיֵ סַ מְ  �לֶ ּמֶ הַ  דוִ ּדָ  יכִ וְ  יו,תָ וֹ ּלפִ ּתְ  מּוּיְ ּתַ סְ הִ וְ  לּוּכָ ׁשֶ  מוֹ צְ עַ  לעַ  ראמַ יֹ  דוִ ּדָ ׁשֶ  �ּיָ ּׁשַ  המַ  ה,ׁשֶ קָ  הזֶ  קסּוּפָ  תמֶ אֱ בֶ ּו ץ.ּקֵ הַ וְ  ףוֹ ּסהַ  לעַ  זּמֵ רַ מְ הַ 

 םׁשָ  ראֵ בָ מְ  ןכֵ וְ  ה.ּלָ אֻ ּגְ  ׁשיֵ  רבָ ּכְ  ע"ב ירֵ חֲ ַאוְ  ת,לּוּגָ הַ  תאֶ  יקּתִ מְ הַ לְ  לּלֵ ּפַ ְת מִ  אהּו ע"ב, דעַ ׁשֶ  זמַ רָ  דוִ ּדָ ׁשֶ  ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר ל,ּלֵ ּפַ תְ הִ לְ 

 ּוּלּכָ  רמַ ָא א�וְ  י,ׁשָ יִ  ןּבֶ  דוִ ּדָ  תוֹ ּלפִ תְ  ּוּלּכָ  זָא הּלֶ אֵ  תמוֹ חָ נְ  מּוּלְ ּתַ ׁשְ יִ  רׁשֶ אֲ ּכַ  י",ׁשָ יִ  ןּבֶ  דוִ ּדָ  תוֹ ּלפִ תְ  ּוּל"ּכָ  רד"קהָ 

 יחַ ׁשִ ּמָ הַ  �לֶ מֶ  ��מְ יִ וְ  לּכֹ הַ  םּלֵ ּתַ ׁשְ יִ  רׁשֶ אֲ ּכַ  יּכִ  ה,לָ ּצָ הַ וְ  היחָ לִ סְ ּו הרָ ּפָ ּכַ  ינֵ יָ נְ עִ מֵ  תוֹ ּלפִ ּתְ  �אַ  ת,אוֹ דָ הוֹ  אוֹ  תירוֹ מִ זְ 

 ְתִפּלֹות ּלּוּכָ " ,םּיֵ סַ ר מְ מוֹ זְ ּמִ ן הַ כֵ לָ וְ  י.ׁשָ יִ  ןּבֶ  דוִ ּדָ  תוֹ ּלפִ תְ  ּוּלּכָ  זָאוְ  ה,לָ ּצָ הַ  א�וְ  הרָ ּפָ ּכַ  א� יםיכִ ִר צְ  יּוהְ יִ  א� דוִ ּדָ  ןּבֶ 

 ֶׁשּבוֹ  שפו "ַהֵּׁשם ַז"ל: ָהֲאִר"י ַרֵּבנּו ֶּׁשָּכַתב ּוַמה ח.סַ ּפֶ  ברֶ עֶ ּבְ  יםִר מְ אוֹ ׁשֶ  ילִ ּפְ רוֹ טְ סְ אוֹ  ר"שהָ  תּלַ פִ תְ ּבִ  אבָ מּודְ  ".ִיָׁשי ֶּבן ָּדִוד

 ִּגיַמְטִרָּיאהַ ׁשֶ  יםאִ רוֹ וְ  .ִיַׁשי ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַּדְוָקא ַהֵּׁשם ֶׁשְּבאֹותוֹ  שפו, ֵׁשם ִּגיַמְטִרָּיא ִיַׁש"י ֶּב"ן ָּדִו"ד ִיַׁשי, ֶּבן ָּדִוד ָאַחז

 רמוֹ זְ מִ ּבְ  תחַ ַא םעַ ּפַ  ים,בִ תּוּכְ ּבַ  םיִ מַ עֲ ּפַ  קרַ  היעָ פִ מוֹ  "ִיָׁשי ֶּבן ָּדִוד" ןוֹ ׁשּלָ הַ  ןכֵ וְ  .יחַ ִׁש ּמָ הַ  תיַאּבִ  לׁשֶ  דוֹ ּסהַ  יאהִ  יׁשַ יִ  ןּבֶ  דוִ ּדָ  לׁשֶ 

 ".ִיַׁשי ֶּבן ָּדִוד ְנֻאם ָהַאֲחֹרִנים ָדִוד ִּדְבֵרי ְוֵאֶּלה" א) כג, ב, שמואל( קסּוּפָ ּבַ  יעַ פִ מוֹ  הּיָ נִ ְּׁש הַ  םעַ ּפַ הַ וְ  .נּוְר ּכַ זְ הִ ׁשֶ  יםּלִ הִ תְ ּבִ  ע"ב

   ".ָהַאֲחֹרִנים ִודדָ  ִּדְבֵרי" ף,סוֹ וְ  ץקֵ  לעַ  רּבֵ דַ ּמְ ׁשֶ ּכְ  יׁשַ יִ  ןּבֶ  דוִ ּדָ  מוֹ ְׁש ּבִ  ׁשּמֵ ּתַ ְׁש מִ  דוִ ּדָ ׁשֶ  בּוׁש יםאִ רוֹ וְ 

  

  "ָּילֹותְיחֹוֵלל אַ ִנְרָמז ַּבָּכתּוב "קֹול ה'  ח"י ֱאלּו"ל

ָיִמים יֹוְדִעים  30ָיִמים ֵמַהֵּלָדה ִיָּתֵכן ֶׁשַהָּוָלד ֵנֶפל, ְוַרק ַאֲחֵרי  30, ִּכי ַעד י"ח ֶּבֱאלּולִיְתַּגֶּלה ַרק ּבְ ָאב ּבְ י"ט ֶׁשַהֵּקץ ֶׁשל 

ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶאת ָהְרָמִזים ַעל ָהֲאַבִּטיַח  י"ח י"ט א"באֹוִתּיֹות  ֲאַבִּטי"חַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאָיִמים  30ֲאִמִּתית, ְוֵכן  ִאם ַהֵּלָדה

ר"ת ַהָּכתּוב  י"ט ָא"בְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶרֶמז ֶּפֶלא;  ל'.ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ּוִבְנַין ַהַּמְלכּות ֶׁשָּקׁשּור ִעם ָהאֹות 

ְחֹּפץ יַ א �"ְוִאם  י"ח ֱאלּו"לִיְגָאל, ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ� ֵיׁש ר"ת ֹוב טְגָאֵל� יִ ם אִ ֶקר ּבֹ בַ "ִליִני ַהַּלְיָלה ְוָהָיה  (רות ג, יג)ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה: 

הּוא י"ח ֶּבֱאלּול ְורֹוִאים ׁשֶ  .ע"זְׁשַנת ּבִ ֶרֶמז ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֹּבַעז ְוֶאת ַהְּדָבִרים ָאַמר  י ה' ִׁשְכִבי ַעד ַהֹּבֶקר".חַ ֹנִכי אָ ְגַאְלִּתי� ּוָגֳאֵל� לְ 

ל , ַהְיינּו יֹום ִלְפֵני י"ח ֶּבֱאלּול ֶׁשהּוא יֹום ׁשֶ י"ז ֶּבֱאלּול תרצ"טָהֲאִמִּתי, ּוְכִפי ֶׁשָרִאינּו ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּפְרָצה ּבְ 

"ִּכי הוי"ה  (דברים כג, טו)ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמֲחֹׂשף ַהָּלָבן'  .י"ז ֶּבֱאלּול תשנ"אַּתֲאִרי� ְּבִעָּתּה. ְוֵכן ְנִפיַלת ַהּקֹומֹוִניְזם ָהְיָתה ְּביֹום 

  .ֱאלּו"לֶני� ָקדֹוׁש" ר"ת ָפֶני� ְוָהָיה ַמחֲ לְ ְיֶבי� אֹ ָלֵתת וְ ַהִּציְל� לְ ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ�  ֱא�ֶהי� ִמְתַהֵּל�

 נרמז  לֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד".כָ יהֵ ׂשף ְיָערֹות ּובְ ֶּיחֱ ָּילֹות וַ ְיחֹוֵלל אַ "קֹול ה' (תהילים כט, ט) ִנְרָמז ַּבָּכתּוב  ֱאלּו"ל ח"י כ"ה

ת" ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר "ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש", ּוְכִתיב "קֹול ְיָי' ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיחׂשֹוף ְיָערוֹ  (ח"ג סח.)ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

"ַוֶּיחׂשֹוף . ְוָלֵכן ָּכתּוב ַיֲעַרת ַהְּדַבׁשָקׁשּור לְ  ַּמְלכּותַהְמַסֵּמל ֶאת הַ  ַהְּׁשִביִעיְורֹוִאים ֶׁשַהּקֹול  "ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי".

, ַאִילֶׁשל הָ  ֶּקֶרןֶׁשּיֹוֵצא ֵמֲחַלל הַ  קֹול ַהּׁשֹוָפרְמַרֵּמז ַעל  "קֹול ְיָי' ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות"ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ְיָערֹות". 

ִּכי ֵׁשם ִּבְבִחיַנת ָּדִוד ֶמֶל� ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים,  שפ"ו ח"י,אֹוִתּיֹות "ַוֶּיחׂשֹוף"  ןְוָקׁשּור ִעם ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוִעם ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה. ְוכֵ 

"ָאַכְלִּתי ַיְעִרי" ָּדא ְּגבּוָרה ַּפַחד ִיְּצָחק. "ִעם ִּדְבִׁשי הֹוד" ַּדְרָּגא  (ח"ג ד.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  .ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשיְּבִגיַמְטִרָּיא  שפ"ו

ַבׁש ְּכמֹו "ָאַכְלִּתי ַיֲעִרי ִעם ִּדְבִׁשי", ְוִתְרֵּגם יֹוָנָתן "ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש" הּוא ַחַּלת ַהּדְ  (ש"א יד, כז)מּוָבא ָּבַרַּד"ק  . ְוֵכןדוִ ְּדדָ 

"ֶאְלָחָנן ֶּבן ַיְעֵרי  (ש"ב כא, יט)ּוָמִצינּו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל� ִנְקָרא ַּבָּכתּוב  ְוִקיָנא ְּדדּוְבָׁשא ְלִפי ֶׁשַהַחָּלה ֲעׂשּוָיה ִקִּנים ִקִּנים.

  ִיָּתֵכן 

  ְוֵכן 
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"ֶאְלָחָנן" ָּדִוד. "ֶּבן ַיְעֵרי ֹאְרִגים" ֶׁשָהיּו ִמְּשַּפְחּתֹו אֹוְרִגים ָּפֹרֶכת ַלִּמְקָּדׁש ֵאר ַרִּׁש"י ָׁשם ּוְמבָ  ֹאְרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי"

א ן הּוכֵ . לָ רעַ יַ ם יאִ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ׁשבַ ת ּדְ וֹ ּלחַ ת ינַ חִ בְ ּבִ ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ִמיסֹוד ַהַּמְלכּות ֶׁשהּוא ְורֹוִאים ַהָּקרּוי "ַיַער ַהְּלָבנֹון". 

 ְוֶסַלע. ֶאֶבן ְּבִחיַנת ִהיא ְוַהַּמְלכּות ַלַּמְלכּות, ַׁשָּי� ִּדְדַבׁש ."�ַאְׂשִּביעֶ  ְּדַבׁש "ּוִמּצּור יז) פא, (תהילים ָּכתּוב ְוֵכן ".ֶּבן ַיְעֵרי" ארָ קְ נִ 

 ְמֻרָּמז ְּדַב"ׁש ְוֵכן .ְּדַבׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאת ַהַּמְלכּות ְמַסֶּמֶלתהַ  ָּׁשהאִ  ְוֵכן .ַהּבֹוִנים" ָמֲאסּו "ֶאֶבן כב) קיח, (תהילים ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ 

 ְּבֵׁשם ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן .ְּדַב"ׁש ר"ת ִוד"ּדָ  ןבֶ  �ֹמהְׁש " א) א, (משלי ַהָּכתּוב ְוֵכן אֹוִתּיֹות, ג' ְּבִדּלּוג י"ׁשַ יִ  ןּבֶ  ִודּדָ " כ) עב, (תהילים ַּבָּכתּוב

ב קֹ עֲ יף הרה"ג ר' יַ סִ הוֹ וְ ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּיחּוד. הַ  ַּדַע"ת ְוס"ת ְּדַב"ׁש ר"ת ַבעׁשֶ  תּבַ  ִודּדָ ׁשֶ  שליט"א ִּגיְנְזּבּוְרג ִיְצָחק 'ר ָהרה"ג

 ׁשבַ "ּדְ ק סּוּפָ ת הַ ת אֶ ׁשֶ רֶ וֹ ּדׁשֶ  יג.) (חגיגהא רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ּמָ י ׁשֶ פִ כְ , ּויחַ ׁשִ מָ ְּבִגיַמְטִרָּיא ת וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ עִ ב לָ חָ וְ  ׁשבַ ּדְ ר שליט"א ׁשֶ יּגֶ יְ צַ 

  ה.ּלָ אֻ ּגְ ה הַ יָ לּוּתְ  וֹ ּבׁשֶ  שפ"ום ׁשֵ  אוֹ  יׁשַ ן יִ ד ּבֶ וִ ּדָ ְּבִגיַמְטִרָּיא ן וֹ ׁשלָ ן כֵ ה. וְ רָ וֹ ּתת הַ דוֹ ל סוֹ עַ  "�נֵ וֹ ׁשת לְ חַ ב ּתַ לָ חָ וְ 

שיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ לבניו: בתוך הפסוקים בפרשת ויחי  קוריא"ה גו"ג מגו"געוד טבלה בה רואים 

 ְּבַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ֵאת ָלֶכם ְוַאִּגיָדה ֵהָאְספּו ראמֶ ּיֹ וַ  יונָ ּבָ  לאֶ  בקֹ עֲ יַ  ארָ קְ ּיִ "וַ  א) מט, (בראשית

  .הּלָ אֻ ּגְ הַ  ןמַ זְ  תאֶ  הּזֶ הַ  קסּוּפָ ּבַ  זמֶ רֶ ּבְ  ירּתִ סְ הִ  בקֹ עֲ ּיַ ׁשֶ  רלד:) (ויחי רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ ּו ".ַהָּיִמים

 

  
 

 ְיַחֶּכה ְוָלֵכן" בכתוב נרמז מימ"ן פצצ"א אלו"ל כ"ה י"ח

  ".ַלֲחַנְנֶכם ה'
השבתות הבאים עלינו  2אלול תשע"ז, שהם כ"ה ו י"חלרמזים שהבאנו בשבוע שעבר על תאריכי הקץ 

אני התבות של  ד'כנגד שבתות חודש אלול שהם ד' לטובה, שלחו לי בשם ה'שפת אמת' זצ"ל שאמר על 

לדודי האדם פונה שבת השנייה , וב'אני'האדם עושה חשבון הנפש איפה ה השבת הראשונה, היינו לדודי ודודי לי

השבתות האחרונות של חודש אלול שחלים  2, לכן דודי ליה' פונה אלינו כנגד  השבתות האחרונות 2להדבק בו, וב

  ונביא 

  בהמשך 
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מנים של קץ בעיתה שהגאולה מתעוררת מלמעלה. והוסיף הרה"ג ר' א. י. השנה בתאריכים י"ח וכ"ה מתאימים להיות ז

ה' ַלֲחַנְנֶכם ְוָלֵכן ָירּום ְלַרֶחְמֶכם ִּכי ֱא�ֵהי  ְיַחֶּכה"ְוָלֵכן  (ישעיה ל, יח)נרמז בכתוב י"ח כ"ה אלו"ל פצצ"א מימ"ן שליט"א ש

ם ָּבכֹו �א ִתְבֶּכה ָחנֹון ָיְחְנ� ְלקֹול ַזֲעֶק� ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנ�: ִמְׁשָּפט ה' ַאְׁשֵרי ָּכל חֹוֵכי לֹו: ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון יֵ   םכֶ לָ  ןָנתַ וְ ֵׁשב ִּבירּוָׁשָלִ

עֹוד מֹוֶרי� ְוָהיּו ֵעיֶני� ֹראֹות ֶאת מֹוֶרי�". וכפי שמתרגם יונתן בן עוזיאל את  ףְו�א ִיָּכנֵ  ץר ּוַמִים ָלחַ צָ  םחֶ לֶ  יֹדנָ אֲ 

ובכן עתיד ה' למיחס עליכון ותקיף הוא דירחם עליכון ארי אלהא עביד  גאולה העתידה:הפסוקים האלו על ה

דינא ה' טובי צדיקיא דמסברין לפורקנה: ארי עמא בציון יתיב בירושלם מבכא לא תבכי רחמא ירחם עלך 

קל צלותך יקבל ויעביד בעותך: ויהב לכון ה' נכסי סנאה ובזת מעיקא ולא יסלק עוד שכינתה מבית 

דוד מלך ישראל חי בגימטריא  "ְוָלֵכן ְיַחֶּכה הוי"ה"וכן  קדשא ויהוין עינך חזין ית שכנתי בבית מקדשא.מ

עלינו  צרו, הכונה שיתן לנו את שלל אויבינו ש"ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ"עם המילים והכולל. היינו שה' יתן לנו  וקים

נו ממצרים שלחצו אותנו, וברכוש גדול טמון הניצוצות שאנו אותנו. וזה באותה בחינה של הרכוש גדול שהוצא לחצנוו

ְּדצֹוְלָלן הּוא ָאָדם ֶׁשּיֹוֵרד ְלתֹו� ַמִים, ְּכמֹו , יוסףשהוא בגימטריא  צלל"וַחץ", ר"ת לָ ַמִים ּור צָ ֶחם לֶ מוציאים מהם. וכן "

ם ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְלָאָדם ֶׁשּצֹוֵלל ְלֹעֶמק ַהַּמִים ְלָמקֹום . ְוׁשֵ "ָצְללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים" (שמות טו, י)ֶׁשָּכתּוב 

ָיַרד ְלֹעֶמק ֻטְמַאת ִמְצַרִים ְו�א ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּי� ֵאָליו ְועֹוֶׂשה ָׁשם ִּכְרצֹונֹו, ְוֵיׁש לֹו ֲהָגָנה ַּבֲחִליָפה ְמיֶֻחֶדת ֶׁשהּוא לֹוֵבׁש. ְוֵכן יֹוֵסף 

ת, ּוֵברּור ֶזה ִנְמַׁשל ֹו ְּכלּום, ִּבְזכּות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּׁשְמָרה ָעָליו. ְואאמו"ר הֹוִסיף ֶׁשּיֹוֵסף ָיַרד ְלִמְצַרִים ְלָבֵרר ֶאת ַהִּניצֹוצוֹ ִהִּזיָקה ל

ן ֶׁשּיֹוֵרד ְלתֹו� ַמִים ְלהֹוִציא ִניצֹוצֹות. ְוֵכן , ּוִמֵּמיָלא הּוא צֹוְללָ ְמצּוָלה ֶׁשֵאין ָלּה ָּדִגיםֶׁשָעׂשּו ֶאת ִמְצַרִים ּכִ (ברכות ט:) ַּבְּגָמָרא 

נרמזת בכתוב "ֶלֶחם  מצרי"ם. וכן צֹוְלָל"ןִמְצָרִים" ס"ת  ץֶארֶ  לּכָ  לעַ  וֹ ֹאת ן"ְוָנתוֹ  (בראשית מא, מג) שנאמר על יוסף ַהָּכתּוב

  שלא יתפחו. מיםהאת  לוחצים, שלחם צרהיא בחינת  מצריםשהוציאו ממצ"ה ָלַחץ", וכן ה ַמִיםּוָצר 
  

של  תשע"ושהוא  ט"ז אלול תשע"זרמז נפלא על יום 

  חז"ל כתאריך של קץ.
יוצא  "ודודי לי",לדברי ה'שפת אמת' שבשבוע השלישי של חודש אלול מתחילה האיתערותא דלעילא של 

על נפלא על היום זה מתחיל, כי ביום הזה מתחיל השבוע השלישי של חודש אלול. ונראה רמז  ט"ז אלולשביום 

 ְמַרֵּמז ַעל ְּגֻאַּלת ְּבֵעתם ֵאָליו'. ְוֵכן ת ַׁשְּועָ ְמֻרֶּמֶזת ְּבֹנַסח ַהְּתִפָּלה, 'ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ְּבעֵ  תשע"ו ְׁשַנת ט"ז אלול תשע"ז:הזה 

היינו מלחמת עולם. , עולם יותתוא ְלַעּמוֹ . ומלחמה הג' בגימטריא עֹוֶנה'וְ ש ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' נ. ּדֹוָתן שליט"א ְּבִעָּתּה.

 "ם. ְוֵכןיומרמז על תבת  י"ווכן  י"ו,עולה  7/9אלול, שגם לפי הלועזי  ט"זהיינו  .אלול לחודש י"ומרמז על יום  ֵאָליו'ו

ִעם ָהאֹוִתּיֹות  ה ִיָּוֵׁשַע""ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמּנָ  ְוֵכן. ְׁשַנת תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע".

  .תשע"וְוַהִּמִּלים ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּכי ָתֹבא ְוֵכן ."ֲאִני הוי"ה ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה" (ישעי' ס, כב) ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ְּבַהְפָטַרת ָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹוא הּוא

 ִּכי ָתבֹוא ְּבָפָרַׁשת ּׁשֹוָאהַהָּמִׁשיַח. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' נ. ּדֹוָתן שליט"א ֶׁשְּפרֹוץ הַ  ִּביַאת ְמַרֵּמז ַעל ָתֹבא. וְ ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִויד

שליט"א ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַוְיְסִפיׁש  ִּכי ָתֹבא". ְרָׁשִעים ֹּׁשַאת"ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתֹאם ּומִ  (משלי ג, כה) ִנְרָמז ַּבָּכתּוב

ֶׁשַּיֲעלּו "ִּכי ָתֹבא"  ָהְיָתה ִּבְׁשִבילּׁשֹוָאה ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשהַ ִּפְתֹאם.  ְּכמֹו ֶׁשָאֵכן ָהָיה "ִּפְתֹאם" ֶׁשְּמֻרָּמז ַּגם

  "ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ". ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

  בהמשך 

  ְוֵכן 
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ריא עזר בן זענרמזת ג' פעמים ברבי אלע"ז שנת תש

  רא.עזשהיה דור עשירי ל
, ְוִאְׁשּתֹו ָאְמָרה לֹו ֶׁשֵאין לֹו י"ח ָׁשָנהֶׁשִּמּנּו ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ִלְהיֹות ָנִׂשיא ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן  (ברכות כח.)ַּבְּגָמָרא 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ׁשּורֹות ֶׁשל ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ִהִּקיפּו ֶאת ָּפָניו ְׂשָערֹות ְלָבנֹות ֶׁשל ִזְקָנה, ְוֵאי� ִיְהֶיה ָנִׂשיא, וְ 

ֵּב"ן , ְוָזָכה ְלַדְרַּגת ָח"יַעל הֶ ֵּב"ן ְלַרֵּמז ֶׁשּנֹוַסף לֹו הַ  ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנהּוְמָבאר ַהְּגָר"א ֶׁשהּוא ָאַמר  .ְׂשָערֹות ְלָבנֹות

א אֹורֹות ֶׁשְּמַקֵּבל ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון, ְוָעָלה ְלַדְרַּגת ָנִׂשיא ֶׁשהּוא ְיסֹוד. ְוִנְרֶאה ֶׁשֶּזה ַגם ַהּסֹוד ֶׁשּמּובָ  ִׁשְבִעיםעֹוִלים ַיַחד ׁשֶ  ָח"י

. ִּדְמַרְּמִזים ַלִּתינֹוק ֶׁשָּזָכה ְלִהְתַקֵּׁשר ַהִּתינֹוקֲחִיי נֹוֵתן ֵמַהַּיִין ְּבֶאְצָּבעֹו ְּבִפי  �נֹוֲהִגין ֶׁשַּמִּגיַע ִלְבָדַמיִ  (יו"ד רסה, א)ְּבשו"ע 

. ְוֵכן ֶׁשְּבָדַמִי� ְּבַדם ְוַיִין ֲחִיי, ָלֵכן אֹוְמִרים לֹו ִעם ַהַּיִין ע'ַיַחד  ֵּב"ן ָח"י, ְוָזָכה ִלְהיֹות ע'ֶׁשִּמְסָּפרֹו  ַּיִיןאֹורֹות ְּבֹכַח הַ מ"ל לְ 

 ְורֹוִאים ֶׁשַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ִׁשְבִעים ָׁשָנה. צט.)(סנהדרין ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 

ֶאת סֹוד ַהְּגֻאָּלה. והוסיף הרה"ג  ֵיׁש ֶׁשָּזָכה ְלַדְרַּגת ַהִּׁשְבִעים, ָרָאה ַגם ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּיְהיּו ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ִּכי ַּבִּׁשְבִעים ָהֵאּלּו

ע"ז רא. לרמז שבשנת תשעזריא שהיה דור עשירי לעזר בן עזנרמזת ג' פעמים ברבי אלע"ז ר' א. ה. שליט"א ששנת תש

אן ַאָּתה ָלֵמד ר' ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ִמּכָ   (ילקוט בראשית עו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  שנים של חבלי משיח 70מסתיימות ה

ָבְר� ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשֵאין מֹוְׁשָלן ֶׁשל ַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות ַהָּללּו ֶאָּלא יֹום ֶאָחד ִמּיֹומֹו ֶׁשל הקב"ה א"ל ר' ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָר� ִּכדְ 

ן ּבֹוא ּוְרֵאה ְּכֶׁשַהַחָּמה נֹוָטה ָלבֹוא "ְנָתַנִּני ׁשֹוֵמָמה ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה" חּוץ ִמְּׁשֵּתי ָידֹות ָׁשָעה ֵּתַדע ְל� ֶׁשהּוא ּכֵ 

ל ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָהָיה ַּבַּמֲעָרב ְׁשֵּתי ָידֹות ָׁשָעה ָּתׁש אֹורֹו ֵאין ֹנַגּה לֹו. ְוֵכן ַעד ֶׁש�א ָיבֹוא ָהֶעֶרב ִיְצַמח אֹוָרן ֶׁשל ִיְׂשָראֵ 

  ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור.

אלול.  ח"ישמרמזת על  ח"יו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא נרמז הרבה תבת הרה"ג ר' א. ה. שליט"א שכשמינ

ָּתנּו ַרָּבָנן, ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות  (ברכות כז:)כמובא ַּבְּגָמָרא 

 א ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות אֹו חֹוָבה, ָאַמר לֹו, חֹוָבה. ָאַמר לֹו, ַוֲה�אאֹו חֹוָבה ָאַמר לֹו, ְרׁשּות. ּבָ 

ְכְנסּו ַּבֲעֵלי ְּתִריִסין, ָעַמד ַהּׁשֹוֵאל ּנִ ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר ִלי ְרׁשּות. ָאַמר לֹו, ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשִּיָּכְנסּו ַּבֲעֵלי ְּתִריִסין ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. ֵּכיָון ׁשֶ 

ִמים, ְּכלּום ֵיׁש ָאָדם ֶׁשחֹוֵלק ְוָׁשַאל, ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ְרׁשּות אֹו חֹוָבה, ָאַמר לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, חֹוָבה. ָאַמר ָלֶהם ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַלֲחכָ 

ָאַמר לֹו, ַוֲה�א ִמִּׁשְמ� ָאְמרּו, ְרׁשּות, ָאַמר לֹו, ְיהֹוֻׁשַע, ֲעֹמד ַעל ַרְגֶלי� ְוָיִעידּו ְּב�, ָעַמד ַרִּבי ְּבָדָבר ֶזה, ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָלאו. 

 ַחי, ֵהיַא� ָיכֹול הַ ַחי ְוהּוא ַחיְלַהְכִחיׁש ֵאת ַהֵּמת, ְוַעְכָׁשיו, ֶׁשֲאִני ַחי ְוהּוא ֵמת, ָיכֹול הַ  ַחיְיהֹוֻׁשַע ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר, ִאְלָמֵלא ֲאִני 

א נּוְקֵמיּה ְלַרִּבי , ָהָיה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו, ַעד ֶׁשִרְּננּו ָּכל ָהָעם ְוכּו'. ֶאּלָ ַחיְלַהְכִחיׁש ֶאת הַ 

ְוֵכן ַהִּדּיּון ְּבֵבית  .שפ"ו ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ֵׁשםְיהֹוֻׁשַע  ְוֵכן ַרִּביא ֲעִׂשיִרי ְלֶעְזָרא. ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ְּדהּוא ָחָכם ְוהּוא ָעִׁשיר ְוהּו

ִאים ֶׁשָהָיה ִּדּיּון ִדים ְּבִאּסּוָרם, ְורוֹ ַהִּמְדָרׁש ַאֲחֵרי הֹוָרַדת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַעל ַעּמֹון ּומֹוָאב, ַהִאם ִהְתָעְרבּו ָּבֻאּמֹות אֹו ֶׁשֲעַדִין עֹומְ 

  ַעל ְקִלַּפת מֹוָאב ֶׁשִּמֶּמָּנה ָיְצָאה ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד.

  ָמִצינּו 

  והוסיף 
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 ָנהׁשָ  ְרָּבִעיםאַ " ר"ת "ב"ֶאְׁשאָ  ִלְגַמֶּלי� ַּגם ַוֹּתאֶמר

  דֹור".ּבְ  קּוטאָ 

 ִּביִׁשין, ְזֵאִבים ַרב ֵעֶרב ְקַדם ִנְרָדִפים ֶּדֱהוּו ַאֶּתם", ָאָדם ַמְרִעיִתי ֹצאן ֹצאִני "ְוַאֶּתם קכ.) (משפטים ַּבֹּזַהר

 ִּכי "ַעד ְּדַהְיינּו ַעד", ֹיאַכל "ַּבֹּבֶקר ִזְמָנא ְּבַההּוא ְוִיְתַקֵּים לֹון, ְּדָטִריף ְלַגַּבְייהּו, ִיְטֹרף" ְזֵאב "ִּבְנָיִמין ָהא

 ֶׁשַהֹּזַהר רֹוִאים .ְמִׁשיִחין ְּתֵרין ִּדְתַמן ְּדִיְצָחק, ֶעֶרב ָּדא ל",ָׁשלָ  ְיַחֵּלק "ְוָלֶעֶרב ְּדַאְבָרָהם, ֹּבֶקר ְוָדא ִׁשי�ה", ָיֹבא

 ָרִעים ְזֵאִבים ְוֵהם ִיְטֹרף", ְזֵאב "ִּבְנָיִמין ֶׁשל ֶזה ַהְּלֻעַּמת ֶׁשֵהם ַרב, ָהֵעֶרב ַעל ִיְטֹרף" ְזֵאב "ִּבְנָיִמין ַהָּפסּוק ֶאת ְמָבֵאר

 ָיֹבא ִּכי "ַעד ְּדַהְיינּו ַעד", "ֹיאַכל ַהְּגֻאָּלה, ְזַמן ַעד ִיְהֶיה ֶזה ְוָכל ְלֹצאן. ֶׁשִּנְמָׁשִלים ַהּתֹוָרה ֹוְמֵדיל ֶׁשל ַהֶּׁשַפע ֶאת ֶׁשאֹוְכִלים

 ְיַחֵּלק ה' ִיְצָחק, ֶׁשִּתֵּקן ִמְנָחה ְּתִפַּלת ֶׁשל ֶעֶרבהָ  ֶׁשִּבְזַמן ָׁשָלל", ְיַחֵּלק "ְוָלֶעֶרב ַהָּפסּוק ַמְמִׁשי� ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּוָמַתי ִׁשי�ה",

   ַהְּמִׁשיִחין. ִלְׁשֵני ַרב ָהֵעֶרב ָׁשָלל ֶאת

ִנְרֶאה ֶׁשַהֹּזַהר ַמְדִּגיׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ָהֶעֶרב ְלִיְצָחק, ְלַרֵּמז ַעל  ֶעֶרב ְּדִיְצָחק,רֹוִאים ִמְּלׁשֹון ַהֹּזַהר ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבסֹוד הָ 

ִּכי הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַעל  ֹיאְמרּו ְלִיְצָחק 'ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו',ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה  (שבת פט:),ָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַמה ּׁשֶ 

(תולדות קלה.) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ִּתְהֶיה ְּבסֹוד ִיְצָחק. ֶׁשַהְּגֻאָּלה (שמיני לח:)ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְזּכּו ְלַכָּפָרה ְוִלְגֻאָּלה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ָהם", ֵאּלּו ֵהם ְּבאֹותֹו ְזָמן ַיִּׂשיגּו ַהַּצִּדיִקים ַּדַעת ְׁשֵלָמה ְוכּו', ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ֶּבן ַאְברָ 

"ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו  (בראשית כה, יח)ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַּבַעל ַהּטּוִרים'  עֹוָלם ְּבאֹותֹו ְזָמן.ּתֹוְלדֹות ַהִּׂשְמָחה ְוַהְּׂשחֹוק ֶׁשְּיֵהא ּבָ 

ִוד ֶׁשהּוא ָנָפל" ּוְסִמי� ֵליּה ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק. לֹוַמר ְּכֶׁשִּיֹפל ִיְׁשָמֵעאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָאז ִיְצַמח ֶּבן ּדָ 

ְּכמֹו ֶׁשֵּמַאְבָרָהם ָיָצא ִיְצָחק, ֵּכן ָיָצא ִמּלֹוט  (פ' וירא ע' נח)ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל ְוֵכן מּוָבא  ק.ִמּתֹוְלדֹות ִיְצחָ 

ְּתִחיַלת ַהְּבָרָכה ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. א. שליט"א ׁשֶ  .ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים" �ִיְצָחק, ֵק"ץ ַח"י, ְּדַהְינּו ַהָּמִׁשיַח ְּבסֹוד "ָּדִוד ֶמלֶ 

. ְוֹתֶכן ַהְּבָרָכה הּוא ַעל ֶאְגָאֵל"םַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע. ר"ת מְ ֹדָני. אֲ עֹוָלם לְ ּבֹור ּגִ ָּתה אַ ַּבְּתִפָּלה ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ִיְצָחק: 

  . ְתִחַּית ַהֵּמִתיםּו ְיׁשּוָעה

ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה.  ַהֹּבֶקרְצָחק אֹוִתּיֹות ֵאֶׁשת יִ  ִרְבָקהָהרמ"ז שליט"א ׁשֶ 

"ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי  (בראשית כד, נח)שליט"א ַעל ַהָּכתּוב ֶׁשִרְבָקה ִהְסִּכיָמה ְלִהָּנֵׂשא ְלִיְצָחק, 

ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ַהְּתאֹוִמים  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ָמִׁשיחַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֵאֵל�"ַיַחד ִעם  "ִרְבָקה". ׁשֶ ַהֶּזה ַוֹּתאֶמר ֵאֵל�" ִעם ָהִאיׁש

ֶׁשִּנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים  ְׁשַּתִים ֵהם (ב"ר ס, טו)ֶׁשהֹוִליָדה ָּתָמר ֶׁשִּמָּׁשם ָיָצא ָמִׁשיַח, ַלְּתאֹוִמים ֶׁשהֹוִליָדה ִרְבָקה. 

"קּום ֵל� ַּפֶּדָנה  (בראשית כח, ב)ְוֵכן ַהָּפסּוק  ַמְלכּות.ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּתאֹוִמיםׁשֶ  ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים'ּו .ִרְבָקה ְוָתָמר

ִמְּתִחיַלת ַהּתֹוָרה,  776הּוא ַהָּפסּוק הַ  ָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ�".ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ� ְוַקח ְל� מִ 

ְלַאְתַחְלָּתא ִּדְגֻאָּלה  תשע"וּוְכמֹו ֶׁשָּכאן ִיְצָחק ָׁשַלח ֶאת ַיֲעֹקב ְלהֹוִליד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבֲאָרם ֶׁשְּבסּוְרָיא, ָּכ� ִנְזֶּכה ִּבְׁשַנת 

. ְוָׁשם נֹוְלדּו ְלַיֲעֹקב י"א ִמּתֹו� ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות  "קּום ֵל� ַּפֶּדָנה ֲאָרם"ִמּסּוְרָיא, ְוֵכן ֶׁשָּתֹבא 

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשה' ִיָּלֵחם , ֶרֶמז ְלמִ ְקָרב ה'ִהיא אֹוִתּיֹות  ִרְבָקה"א ׁשֶ י"ב ַהְּׁשָבִטים. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט

  ַּבּגֹוִים.

 ָמִצינּו

  ְועֹוד 

  ְוהֹוִסיף 
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"ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן  (בראשית כה, כ)

ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן", ְוִכי ֲעַדִין �א ִנְכַּתב ֶׁשִהיא  "ַּבת ְּבתּוֵאלּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה". 

ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע  ַבת ְּבתּוֵאל ַוֲאחֹות ָלָבן ּוִמַּפַּדן ֲאָרם, ֶאָּלא ְלַהִּגיד ִׁשְבָחּה ֶׁשָהְיָתה ַּבת ָרָׁשע ַוֲאחֹות ָרָׁשע ּוְמקֹוָמּה

ַּדן ֲאָרם" ַעל ֵׁשם ֶׁשְּׁשֵני ֲאָרם ָהיּו, ֲאַרם ַנֲהַרִים ַוֲאַרם צֹוָבה, קֹוֵרא אֹותֹו ַּפַּדן ְלׁשֹון ְו�א ָלְמָדה ִמַּמֲעֵׂשיֶהם: "ִמּפַ 

ַהְמַרֵּמז ַפַּדן ֲאָרם רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצֶּיֶנת ֶאת ֹׁשֶרׁש ִרְבָקה ֶׁשּנֹוְלָדה ְּבָמקֹום ֶׁשל ְרָׁשִעים ּבְ ֶצֶמד ָּבָקר, ַּתְרּגּום ַּפַּדן ּתֹוִרין. 

 (במדבר לא, לג). ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב (וילך רפד.)ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר  ֹּבֶקרהּוא ִמְּלׁשֹון  ָבָקר, ּוֶצֶמד ָּבָקרַעל 

ְּכִמְנַין ַהִּמָּלה  ְוִׁשְבִעים ְׁשַנִיםַהָּבָקר ִמְתַקֵּׁשר ִעם ִמְסָּפר ּדְ  "ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף ְוגֹו' ּוִמְכָסם ַלה' ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים"

ִהיא  ִרְבָקה, ֶׁשֲהֵרי ִיְצָחק ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ִלְזַמן ָהֶעֶרב ֶׁשהּוא ִדין, וְ ֶעֶרבהּוא ִּבְבִחיַנת  ִּיְצָחקיֹוֵצא ִלְדָבֵרינּו ׁשֶ  ֶחֶסד.

"ְוָהָיה ְלֵעת ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֶעֶרבֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּיֹבא ִּבְזַמן הָ  אֹור, ְוִנּׂשּוֵאי ִרְבָקה ְלִיְצָחק ְמַרְּמִזים ַעל הָ רַהֹּבקֶ ֶׁשל  ְּבִחיַנת ֶחֶסד

 (וישב קפב.)ִּׁשּדּו� ֶׁשָּלּה ִעם ִיְצָחק: ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ַעל ִרְבָקה ֶׁשָּיְצָאה ִּבְזַמן ָהֶעֶרב ִלְׁשֹאב ַמִים, ְוָׁשם ִהְתַרֵּקם הַ  ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור".

ֲעֵדי ָעֶרב".  "ְלֵעת ֶעֶרב", ֶזה ֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי. "ְלֵעת ֶעֶרב", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַלֲעבֹוָדתוֹ 

ָעֶרב". "ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ֲעִתיִדים ָלקּום [ֶׁשָאז ִּתָּגֵמר ֲעבֹוַדת ַהָּגלּות] ְוָכתּוב "ִּכי ִיָּנטּו ִצֲלֵלי 

ְוֵכן מּוָבא ְּבִכְתֵבי הרה"ג ר' ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרא זצ"ל ּוְלֵהָחיֹות ִמָּכל ְׁשָאר ְּבֵני ָהעֹוָלם אֹוָתם ֶׁשּׁשֹוֲאִבים ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה. 

ֹבת אֹוִתּיֹות ֵה"א ַׁשָּבת, ְוַהַּכָּוָנה ְלֵעת ֵצאת ַׁשָּבת, ְּדַהְיינּו ְּתִחַּלת ִּביָאתֹו "ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת" ַהֹּׁשאֲ 

  ֶׁשהּוא ְזַמן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת. 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשִּיְהיּו ֵּבין ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְמַסְּמִלים ֶאת הָ  ַאְרָּבִעים ָׁשָנהֶׁשִּנּׁשּוֵאי ִיְצָחק ְּבִגיל  (תולדות קמ:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַּבָּׁשָעה ַהִהיא ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַהֲחיֹות ֵמִתים,  ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו:

ַהִּדין "ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו �א ֹיִסיף". סֹוף ֲהִליָכָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר  ְוִהֵּנה סֹוף ָּכל ַהָּצרֹות ִיְהֶיה ָּבַאְרָּבִעים, ּוְגַזר

ָהַאְרָּבִעים ָיקּומּו  ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים. ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֹקֶדם ְּתִחַּית ַהּגּוף ַמְמֶּתֶנת לֹו ַהְּנָׁשָמה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִּבְׁשַנת

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ָעָפר. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה", ֶׁשִהְמִּתין ַלּגּוף. ַהּגּופֹות ִמן הֶ 

ר"ת ְלִפי ַהֵּסֶדר ֶׁשל  ְׁשָא"ב"אֶ "ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוֹּתאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי�  (בראשית כד, יט)ַעל ַהָּכתּוב ִלְפֵני ֲהָבַאת ַהִּׁשּדּו� ֶׁשל ִיְצָחק 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח  (סנהדרין צט.)דֹור", ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּבְ קּוט אָ ָנה ׁשָ ְרָּבִעים אַ "(תהילים צה, י) ַהָּפסּוק 

(בראשית ּוְכמֹו ֶׁשָּלָבן ִנָּסה ְלַעֵּכב ֶאת ַהִּנּׂשּוִאין ְּבָׁשָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור".

ַּכְמֹבָאר ְּבַרִּׁש"י ָׁשם, ָׁשָנה ַהַּכָּוָנה  "ָיִמים"וְ  "ַוֹּיאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר ֵּתֵל�". כד, נה)

"ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט (תהילים צה, י) לּוָלה ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְלִהְתַעֵּכב עֹוד ָׁשָנה ֵמֵעֶבר ְלַאְרָּבִעים, ְּכִפי ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ָׁשם ָּכ� עֲ 

ַהְיינּו ִּבְׁשַנת  אּון ֶאל ְמנּוָחִתי".ְּבדֹור ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם �א ָיְדעּו ְדָרָכי: ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם ְיבֹ 

ְּכִפי  תשל"ו,ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְויֹוֵצא ֶׁשִאם ֵקץ ַהָּיִמין ְלַמְעָלה ָהָיה ִּבְׁשַנת ָלֹבא ֶאל ְמנּוָחִתי , ִיְזּכּו 41ֶׁשִּתְהֶיה ִּבְׁשַנת הָ  "ִאם"

ְגַמֶּלי� לִ ם ּגַ ְוֵכן "ַוֹּתאֶמר  ָׁשִנים ִיְהֶיה ַהְּזַמן ִּדְבִעָּתּה. 41ְּכֶׁשּיּוְׁשְלמּו הָ  תשע"זת ְּבסֹוף ְׁשנַ  (מקץ),ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל 

  ָגַא"ל.ְׁשָאב" ר"ת אֶ 

ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ה'  "ְוָדִוד ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל (ש"ב ו, ה)ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' פ. ל. שליט"א ֶׁשָהִעּכּוב ְּבָׁשָנה ִנְרָמז ַּבָּכתּוב 

ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזה ֶאל ְּבֹכל ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוְבִכֹּנרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֶצִלים: ַוָּיֹבאּו ַעד ֹּגֶרן ָנכֹון 

ַּיֵּכהּו ָׁשם ָהֱא�ִהים ַעל ַהַּׁשל ַוָּיָמת ָׁשם ִעם ֲארֹון ֲארֹון ָהֱא�ִהים ַוֹּיאֶחז ּבֹו ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר: ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבֻעָּזה וַ 

  ָּכתּוב 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 
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ה: ַוִּיָרא ָּדִוד ֶאת ָהֱא�ִהים: ַוִּיַחר ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ה' ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶּפֶרץ ֻעָּזה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 

ַלי ֲארֹון ה': ְו�א ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת ֲארֹון ה' ַעל ִעיר ָּדִוד ַוַּיֵּטהּו ָדִוד ה' ַּבּיֹום ַההּוא ַוֹּיאֶמר ֵאי� ָיבֹוא אֵ 

ם ְוֶאת ָּכל ֵּבית ֹעֵבד ֱאדֹום ַהִּגִּתי: ַוֵּיֶׁשב ֲארֹון ה' ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ַהִּגִּתי ְׁשלָׁשה ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶר� ה' ֶאת ֹעֵבד ֱאדֹ 

ַעל ֶּמֶל� ָּדִוד ֵלאֹמר ֵּבַר� ה' ֶאת ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהֱא�ִהים ַוֵּיֶל� ָּדִוד ַוּיַ ֵּביתֹו: ַוּיַֻּגד לַ 

 ַהִּמְקָּדׁש ֶנֶעְצרּו ְּב"ֹגֶרןַהְיינּו ֶׁשַּבֶּדֶר� ְלֹגֶרן ֲאַרְוָנה ֶׁשהּוא ְמקֹום  ֶאת ֲארֹון ָהֱא�ִהים ִמֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחה".

"ִּכי ָׁשְמטּו , ְוָלֵכן ָּכתּוב ע"זֶׁשְּמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ְׁשַנת תש ֻעָּזה, ְוָהָיה ִעּכּוב ִּבְגַלל ַהַּמֲעֶׂשה ִעם תשע"וְּבִגיַמְטִרָּיא ָנכֹון" 

 ה'ש"ל ְמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת "ַהַּׁשל"ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן ֹּבֶקר  ֶׁשְּמַרֵּמז ַעלָּבָקר" "הַ  ֶׁשִּיְתַעֵּכב ָׁשָנהָׁשָנה, ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָׁשְמטּו" . ַהָּבָקר"

 ָעַבר ש"ל ֶׁשִּמְּׁשַנת ָהֲאִר"י ְּבֵׁשם ָּכתּוב (על 'אבות דרבי נתן' פכ"א עמוד רמה) ֵמַהִחיָד"א ָלָאֶדן' 'ִּכָּכר ֶׁשָהְיָתה ֵקץ, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר

  ְּבִעָּתּה. ְּגבּול ְוִנְכַנס הֲאִחיֶׁשּנָ  ְּגבּול

 ְביֹוֵתר ַהּדֹוֶמה הּוא ֹנַגּה ֶׁשּכֹוַכב ְּבַגְׁשִמּיּות ִהְׁשַּתְלֵׁשל

  .ָהָאֶרץ ְלַכּדּור

ִמּתֹוָכּה "ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב ּו (יחזקאל א, ד)

. ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ָרָאה ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם, ֶׁשִּנְקֵראת ַחְׁשַמל, ְוֶאת ַהְּקִלּפֹות ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל ִמּתֹו� ָהֵאׁש"

ְסִביב ַהַחְׁשַמל ַמְלִּביׁש ְקִלַּפת ֹנַגּה,  (בהקדמתו לברכת מלביש ערומים)ַהּסֹוְבבֹות אֹוָתּה. ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְנַהר ָׁשלֹום' ָלַרַּׁש"ׁש 

"ָוֵאֶרא  (יחזקאל ב, כז)ְוֵכן ָּכתּוב ּוְסִביָבּה ְקִלַּפת ֵאׁש ִמְתַלַּקַחת, ּוְסִביָבּה ְקִלַּפת ָעָנן ָּגדֹול, ּוְסִביָבּה ְקִלַּפת רּוַח ְסָעָרה. 

. רֹוִאים ֶׁשַהֹּנַגּה ְמסֹוֵבב ֶאת ַהַחְׁשַמל. ִּדְקִלַּפת ֹנַגּה ַׁשֶּיֶכת ְלֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשְּמֹעָרב ב"ְּכֵעין ַחְׁשַמל ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְוגֹו', ְוֹנַגּה לֹו ָסִבי

ִמְתַאֵחד ִעם  ְּדַהּטֹוב ֶׁשַּבֹּנַגּה טֹוב ָוָרע, ּוֵמָהָרע ֶׁשָּבּה יֹוְנקֹות ג' ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְוִהיא סֹוֶבֶבת ֶאת ַהַחְׁשַמל, ְויֹוֶנֶקת ֵמַהְּקֻדָּׁשה.

אֹות. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵעֶמק ַהֶּמֶל�' ַהַחְׁשַמל ְוַנֲעֶׂשה ֵחֶלק ִמֶּמּנּו. ְוָהַרע ֶׁשַּבֹּנַגּה ְמסֹוֵבב ֶאת ַהַחְׁשַמל ּוַמֲעִביר ֶׁשַפע ְלג' ְקִלּפֹות ַהְּטמֵ 

ָנָחׁש. ְוֵכן ַעל ִּפי ְּפָׁשט ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ֹנַגּה הּוא אֹור ָקלּוׁש, ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ִּבְקִלַּפת ֶׁשְּקִלַּפת ֹנַגּה ִהיא סֹוד ַהַּמֶּטה ַהֶּנְהָּפ� לְ  (תיקוני שבת יז)

  ֹנַגּה אֹור ָקלּוׁש ֶׁשל טֹוב ֶׁשָצִרי� ְלַגּלֹותֹו ּוְלָבְררֹו.

 (תצא עב.)ּוָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו",  �ְּבָידֶ  �ּוְנָתנֹו ה' ֱא�ֶהי �"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבי (דברים כא, י)

. ִנְרֶאה ְּדָפָרָׁשה זֹו ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהִּמְלָחָמה ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשל " ֶזה הּוא ֵיֶצר ָהָרע�"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבי

, ְוָצִרי� ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ֶנְגָּדּה, ֶאָּלא ֶׁשָּכאן ַהִּמְלָחָמה ִהיא ׁשֹוָנה "�"ֹאְיֶביִהיא ְקִלָּפה, ְוִהיא ְקִלַּפת ֹנַגּה ִּבְפָרט. ִּדְקִלַּפת ֹנַגּה 

ל סּור ֵמָרע, ִלְפרׁש ִמְלָחָמה ׁשֶ ֵמַהִּמְלָחָמה ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשל ַהג' ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְּדַהִּמְלָחָמה ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ֶׁשל ַהג' ְקִלּפֹות ִהיא 

ֵאין ֵּכן ַּבִּמְלָחָמה ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ֶׁשל ְלַגְמֵרי ְו�א ַלֲעֹבר ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ׁשּום ִאּסּור, ּוְלִהָּזֵהר �א ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוֶאל ֲהָנאֹוָתיו ְּכָלל. ַמה ּׁשֶ 

ְוָׁשִביָת  �ְּבָידֶ  �"ּוְנָתנֹו ה' ֱא�ֶהיְׁשַּתֵּמׁש ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה ּוְלַקְּדָׁשּה, ְוָלֵכן ָּכאן ָּכתּוב ְקִלַּפת ֹנַגּה, ָצִרי� ִלָּכֵנס ְלתֹו� ְקִלַּפת ֹנַגּה ּוְלהִ 

ֶׁשּמֹוִציא ֶאת  "ִׁשְביֹו",, ּוְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו ּוְלַקְּדׁשֹו, ְוֶזה ְּבִחיַנת "�"ְּבָידֶ ַהְיינּו ָלַקַחת אֹותֹו ַּבָּיַדִים  ִׁשְביֹו",

ְּדָכל ִּדְבֵרי ָהְרׁשּות  "ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה", ְּבִמְלֶחֶמת ְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. (שם)ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּׁשבּוִיים ַּבְּקִלָּפה. ּוְמֻרָּמז ְּבַרִּׁש"י 

ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ַהֻּמָּתִרים, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְרׁשּות ָלָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ְוֵכן ַהָּכתּוב  ַׁשָּיִכים ִלְקִלַּפת ֹנַגּה, ִּדְקִלַּפת ֹנַגּה ּכֹוֶלֶלת ָּכל

  ָּכתּוב 

  ָּכתּוב 
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ַעל ַהֹּזַהר ִאם זֹו ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק זצ"ל ֶׁשָּׁשַאל  ְקִליַּפת נֹוַגּה.ְּבִגיַמְטִרָּיא  "�ְּבָידֶ  �ּוְנָתנֹו הוי"ה ֱא�ֶהי �"ֹאְיֶבי

  ּה.ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ַמּדּוַע זֹו ִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֶּזה ְּכֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשל ְקִלַּפת ֹנגַ 

ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵׁשק ְּבָדָבר  ְלִאָּׁשה". �לְ "ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה ֵאֶׁשת ְיַפת ֹּתַאר ְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת  (שם יא)ַהָּכתּוב 

תֹו, ַּכּמּוָבא ְּבלק"ת ַּגְׁשִמי ֵמַהְּדָבִרים ַהֻּמָּתִרים, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשָּטמּון ָׁשם ִניצֹוץ ָקדֹוׁש ֶׁשָּקׁשּור ְלִנְׁשָמתֹו ְוָצִרי� ְלַהֲעלוֹ 

, ְוִגְּלָחה ֶאת ֹראָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה" �ֵּביתֶ  �ה ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתוֹ ְלִאּׁשָ  �"ְוָלַקְחָּת לְ ְוָלֵכן  .(תצא ע' רעב') ְלָהֲאִריַז"ל

ֶׁשִּגּלּוַח ַהְּׂשָערֹות ַוֲעִׂשַּית  (שם, י)ָצִרי� ָהָאָדם ָלַקַחת ֶאת ַהֹּנַגּה ּוְלַהְפִריד ֶאת ָהָרע ֶׁשּבֹו ֵמַהּטֹוב ֶׁשּבֹו, ַּכּמּוָבא ָּב'אֹור ַהַחִּיים' 

, ַהְיינּו ֶׁשהּוא ְמָבֵרר ִניצֹוצֹות ְבָיה"ָרִאיָת ַּבִּׁש ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּוב "וְ  ְּבֵראִׁשי"תַהִּצָּפְרַנִים ֵהם ִּבְׁשִביל ְלַהְפִריד ֶאת ַהֻּטְמָאה ִמֶּמָּנה. ְוֵכן 

ֶׁשְּבֵחְטא ָאָדם  (פ' עקב ע' רעב)ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל ֵראִׁשית. ְוֵכן מּוָבא בְ ֵמי יְ ֶׁשת ׁשֵ ר"ת ֶׁשִב"י ְוֵכן  .ְבֵראִׁשיתִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי 

ְוֵתַבת ִאָּׁשה", לְ � לְ ָלַקְחָּת וְ ּה בָ  ְוָחַׁשְקּתָ ר"ת " לּוָל"בוְ , ִהְפִריד ֵּבין ַהּלּוָלב ָלֶאְתרֹוגָהִראׁשֹון ּבֹו ִנְפְּגמּו ַהִּניצֹוצֹות, הּוא 

ַּכָּכתּוב  ְּתׁשּוָקההּוא ִמְּלׁשֹון ֶאְתרֹוג , ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל' ְּבֵׁשם ֵסֶפר ַמְטַעִּמים' ׁשֶ ֶאְתרֹוגהָ  ְמַרֶּמֶזת ַעל "ְוָחַׁשְקָּת"

ְוַתְרּגּומֹו ֶנְחָמד ָהֵעץ" "וְ , ַּכָּכתּוב ֶחְמָּדההּוא ִמְּלׁשֹון  ֶאְתֹרג. ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ְּבֵׁשם 'אֹוַצר ַהָּכבֹוד' ֶׁשַהֵּׁשם "ְּכַאָּיל ַּתֲעֹרג"

  ֶׁשֲאִכיַלת ֶאְתֹרג ַמְמִׁשיָכה ֵחן ַעל ָהִאָּׁשה ּוַמְרָּבה ֶאת ַהַּתֲאָוה. (ח"ב טו). ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ּוְמַרַּגג

ּכֹוַכב ֹנַגּה הּוא ַהּדֹוֶמה ְביֹוֵתר ְלַכּדּור ָהָאֶרץ, ֵּבין ְּבֹגֶדל, ּוֵבין ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאֲהֹרן ׁשּוּב שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ׁשֶ 

ֹוָכב. ְוֶזה ְמַסֵּמל ֶׁשָהעֹוָלם ְּבצּוָרה, ּוֵבין ְּבֹחֶמר ַהְיינּו ְּבַמָּסה, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ָקרֹוב ַלֶּׁשֶמׁש ָקֶׁשה ְמֹאד ִלְראֹות ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ַהּכ

ָקֶׁשה ִלְראֹות ֶאת ַהָּפִנים, ַהְיינּו ֵחֶלק ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּבֹו, ִּכי אֹור ּוִבְקִלַּפת ֹנַגּה . ְקִלַּפת ֹנַגּהסֹוד ַהֹּנַגּה, ִּכי ָכל ָהעֹוָלם ִנְכָלל ּבִ  ֶׁשָּלנּו הּוא

ִּבְגַלל ֲאִחיַזת  ֵמֶחֵזי ְּכִׁשְקָראְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּפת ֹנַגּהְקלִ ְוֵכן  ַהְּקֻדָּׁשה ֵמִאיר ָחָלׁש ִּבְבִחיַנת אֹור ֹנַגּה, ּוִמְסַּתֵּתר ֵּבין ַהְּקִלּפֹות.

" ְּדִבְקִלַּפת ֹנַגּה ִנְמָצִאים ַהּגֹוִים ַהְמסֹוְבִבים ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה. ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִמָּסִביב" (יחזקאל לו, ד)ַהְּקִלּפֹות. ּוְבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב 

ְּדָכתּוב ֶזה ְמַדֵּבר ַעל ַהָּמָס� ֶׁשל ַׁשַער ֶהָחֵצר, ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ְלֶפַתח ָהֹאֶהל",  �"ָמסָ  (שמות כו, לו)ּוְבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב 

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג  ֶּסה ַעל ַהְּקֻדָּׁשה.ֶׁשּיֹוֵצאת ֵמֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן ַהחּוָצה ַמְׁשַּפַעת ִלְקִלַּפת ֹנַגּה, ּוְקִלַּפת ֹנַגּה ִהיא ִּבְבִחיַנת ָמָס� ַהְמכַ 

  .ְגלֹוּבּוס ְּבִגיַמְטִרָּיאּכֹוַכב ֹנַגּה ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני שליט"א ׁשֶ 

  

  .ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ 318ּכֹוַכב ֶצֶדק ָּגדֹול ִּפי 

ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֲהרּוִגים ָהיּו ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי ַאָּתה ֲאֶׁשר ִהִּכיָת  ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס רֹוְדָפיו ֶׁשל (ב"ר מג, ג)ַּבִּמְדָרׁש 

 ָרָדפּו" הה"ד "ִמי ֵהִעיר ִמִּמְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו" ִמי הּוא ֶזה ֶׁשֵהִעיר ִלָּבם ֶׁשל ִמְזָרִחִּיים ֶׁשָּיֹבאּו

" ַחי ָהעֹוָלִמים ֶׁשָהָיה ֵמִאיר לֹו ְבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָיה הֹוֵל� ָאַמר ַרִּבי לוֹ ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלַרגְ ְוִיְּפלּו ְּבַיד ַאְבָרָהם "

. ְורֹוִאים ֶׁשַּמַּזל ֶצֶדק ֵהִאיר ְלַאְבָרָהם ְּבִמְלַחְמּתֹו ִעם ַהְּמָלִכים. ְוָׁשַמְעִּתי ְבֵׁשם הרה"ג ר' ְּבֶרְכָיה ַמַּזל ֶצֶדק ָהָיה ֵמִאיר לוֹ 

ְוֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָהָיה ְּבִמְלֶחֶמת ַאְבָרָהם  ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ, 318 שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשּכֹוַכב ֶצֶדק ָּגדֹול ִּפי ַאְבָרָהם ִּדיְסִקין

, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַרק ת ָּכל ַהְּמָלִכיםֲאָנִׁשים ֶׁשִאּתֹו ְיַנְּצחּו אֶ  318ַאְבָרָהם ִקֵּבל ֹּכַח ִמּכֹוַכב ֶצֶדק ֶׁשהּוא וְ ִעם ַהְּמָלִכים ׁשֶ 

"ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק  (בראשית יד, יד) ָהָיה ִעם ַאְבָרָהם, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י ַעל ַהָּכתּוב 318ֶׁשִּמְסָּפרֹו ֱאִליֶעֶזר 

  ּוַמְמִׁשי� 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 
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ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א  .ַוִּיְרֹּדף ַעד ָּדן" אֹותְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשלׁש מֵ ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו 

  .318ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהּכֹוֵלל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ 

ל ֶאת לֹוט, ִּכי ַאְבָרָהם ָהַל� ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ְּכֵדי ְלַהִּצי ִּגיַמְטִרָּיא ֹעֶמק ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשַאְבָרָהם ָלַקח ִאּתוֹ 

ִרים ַּבַּמְלכּות ְּכִפי ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶׁשּיֹוִליד ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל�, ּוְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ִמְסָּפִרים, ִּכי ָהאֹוִתּיֹות ַּבְיסֹוד ְוַהִּמְסּפָ 

ָּיה חַ ָׁשָמה נְ ּוַח רֶפׁש נֶ ָהר"ת ֶׁשל  נרנח"יְּבִגיַמְטִרָּיא  318ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַהַּמְלכּות. ְוֵכן  ִמְסָּפר� ָלַקַחת ְּבִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש, ָלֵכן ָצִרי

, ַהְיינּו ה עֹוָלם ַהָּבאעֹוָלם ַהּזֶ ֶׁשל ַהִּגיַמְטִרָּיא ִחיָדה ֶׁשִּנְכָלִלים ַּבַּמְלכּות, ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ֶׁשֶּזה ַגם יְ 

ּמּוָבא ְוֵכן ִמְלֶחֶמת ַאְבָרָהם ַּבְּמָלִכים ִהיא ְבסֹוד ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשַהָּמִׁשיַח ְמַנֵּצַח ֶאת ַמְלֵכי ָהעֹוָלם, ּכַ  ִחּבּור ָּכל ָהעֹוָלמֹות.

 ָמִׁשיחַ  ֶׁשל ְלַרְגלוֹ  ְצֵפה ְּבֵאּלּו ֵאּלּו ִמְתָּגרֹות ַמְלֻכּיֹות יתָ ָראִ  ִאם ֲאִביָנא ַּבר ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָאַמר ד) מב, (ב"ר ַּבִּמְדָרׁש

 318ְוָלֵכן  ְלַאְבָרָהם. ַהְּגֻאָּלה ָּבָאה ְּבֵאּלּו ֵאּלּו ַהַּמְלֻכּיֹות ֶׁשִּנְתָּגרּו ְיֵדי ַעל ַאְבָרָהם ִּביֵמי ֶׁשֲהֵרי ֶׁשֵּכן ֵּתַדע

ִּכי ַהִּמְסָּפר ַהֶּזה ֵמִביא ֶאת ַהִּנָּצחֹון ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָלעֹוָלם ַהָּבא ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח.  ,ַהָּבא עֹוָלם ַהֶּזה עֹוָלםְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֹום ֶׁשַּיִּׁשיקּו "ַסּכֹוָתה ְלֹראִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק" ַמהּו ָנֶׁשק א"ר ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ַּכּי (פסיקתא דרב כהנא ב)ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ֵּב�: ְוָאַסְפִּתי ְׁשֵני עֹוָלמֹות ֶזה ָלֶזה ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא, ְּבֵאיֶזה יֹום "ִהֵּנה יֹום ָּבא ַלה' ְוֻחַּלק ְׁשָלֵל� ְּבִקְר 

ם ַלִּמְלָחָמה". ּוָלְת� ז�ִהים אֱ ָאָתה רָ א �ִין עַ ר"ת "ֱאִליֶעֶזר ׁשֶ  תנינא ז')( ְוֵכן מּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן' ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוָׁשַלִ

 ָהְרָמִזיםַּבָּפסּוק ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ַהָּׂשָכר ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא, ְוָלֵכן ָלַקח ִאּתֹו ַאְבָרָהם ֶאת  ֱאִליֶעֶז"רַּבֵּׁשם  ֶרֶמז ֲעֶׂשה" ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁשיַ 

. ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ֵקץ ַהְּגֻאָּלה' ֶׁשּתֹוַרת ָהֶרֶמז ְמַחֶּבֶרת עֹוָלם עֹוָלם ַהָּבאִעם הָ עֹוָלם ַהֶּזה ר ֶאת הָ ֶׁשַּבֵּׁשם ֱאִליֶעֶזר ְלַחּבֵ 

  ר.עזנרמזת בשם אליע"ז וכן שנת תש ַהֶּזה ְועֹוָלם ַהָּבא ְוִתְתַנֵּׂשא ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח.

ְלַרֵּמז ַעל ג' ַקִּוין ֶׁשִּנְכָלִלים ַּבַּמְלכּות, ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת  ק"ו,ְּפָעִמים ג' ְּבִגיַמְטִרָּיא  318הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

, ּוְכֵׁשם ֶׁשַהְיסֹוד ָּבָאָדם ּוְׁשֵּתי ַרְגַלִים ֶנַצח הֹוד ְיסֹודֵהם ִּבְבִחיַנת  ֵּׁשם ָחם ְוֶיֶפתׁשֶ  (פ' בראשית ע' יא)ְלָהֲאִריַז"ל 

ְּלַמְעָלה. ּוְמֹבָאר ָׁשם ֶׁשְּׂשַער ְּמִלים ֶאת ַהְּסִפירֹות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ָּכ� ַהּגּוף ּוְׁשֵני ָיַדִים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְּסִפירֹות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ׁשֶ ְמסַ 

ַהְּׂשָערֹות ַהְּגֵדִלים  (בראשית ע' ד')ָהֲאִריַז"ל . ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' לְ ֵׁשם ָחם ֶיֶפת, ר"ת ֶׁשִח"יֵּבית ַהֶּׁשִחי ִנְקָרא 

. ְורֹוִאים ֶׁשג' ַקִּוין ֶׁשל חג"ת ְונה"י ִנְכָלִלים ִּבְבִחיַנת ַּבָּמקֹום ַההּוא ִנְקָרא ֵּבית ַהֶּׁשִחי, ְוֵהם סֹוד ַׂשֲערֹות ֵּבית ָהֶעְרָוה

ית ַהֶּׁשִחי ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ג' ַקִּוין ֶׁשִּנְכָלִלים ְּבַקו ָהֶאְמַצע. ְוהֹוִסיף הרה"ג ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל ְׂשַער ּבֵ  .318ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶׁשִח"י

ת ִלְבנֹות אֶ ֶׁשָּלַקח ַאְבָרָהם ִאּתֹו  שי"חַהִּמְסָּפר מֵ ַהְיינּו  ִמ שי"ח,ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשהּוא נֹוַלד ָּמִׁשי"ַח ר' ַיֲעֹקב ָמָטר שליט"א ׁשֶ 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י.  .8 ֶזהח' וְ , 1 ֶזה, י' 3 ֶזהל'  ִּכי"ַחִיל"  , ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל318. ְוֵכן ַאְבָרָהם ָיָצא ְלִמְלָחָמה ִעם ִמְסַּפר ַהַּמְלכּות

ט"ו ִוד. ְוֵכן ַהַּתֲאִרי� ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּביֹום ֶׁשֵּמִביא ֶאת ָמִׁשיַח ֶּבן ּדָ  ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיאַאְבָרָהם ֱאִליֶעֶזר שליט"א ׁשֶ 

"ְוֵׁשם  (שמות יח, ד)ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשֹּמֶׁשה ָנַתן ֵׁשם ִלְבנֹו ֱאִליֶעֶזר ְלַהְזִּכיר ֶׁשה' ָעַזר לֹו ְוִהִּצילֹו ִמַּפְרֹעה:  ָאִביבִניָסן ְּבֹחֶדׁש הָ  [=י"ה]

ְברֹון ֶׁשֵהן ג' ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִּנְקנּו חֶ רּוָׁשַלִים יְ ֶכם ְׁש ר"ת שי"ח ֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרֹעה". ְוֵכן י ָאִבי ּבְ הֵ ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱא�

  ְּבֶכֶסף ַעל ְיֵדי ָהָאבֹות ְוָדִוד ַהֶּמֶל�.

  

  ּוְבֶיֶתר 

  ְוהֹוִסיף 
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 הינָ גִ נְ  לׁשֶ  דסוֹ  םהֵ ׁשֶ  יםמִ עָ ּטְ הַ  םעִ  יםִר ּוׁשְק  יםּגִ ּתַ הַ 

  ת.ּנַ ּגִ  ׁשרֶ ּׁשֹ מִ 

ַרִּמי "ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד� ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ה' ֱא�ֶהי�: ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱא�ֶהי� אֲ  (דברים כו, ד)

ְּבֵסֶפר 'ֶצַמח ַהְּצִבי' ּומּוָבא  ּום ָוָרב".ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצ

ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּכִלי ּבֹו ַמֲעִלים ַלה' ֶאת ַהֵּפירֹות  ֶטֶנא. ְוֵכן ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּותֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת , ֹוִתּיֹותא ֻקּדֹותנְ  ָעִמיםטְ ר"ת  ֶּטֶנאׁשֶ 

ְּבֵסֶפר 'ַמֲחַמֵּדי ֶאֶרץ' ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. ּומּוָבא  ְמַסֵּמל ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּביןּכּוִרים, ּוַהֲחׁשּוִבים ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבֲהָבַאת ַהּבִ 

ִּמְתַחֶּלֶפת ְּבא"ת ב"ש ׁשֶ  "ֲאַרִּמי"ִנְרָמִזים ְּבֵתַבת  ַּתִּגיםּוְמָבֵאר ֶׁשהַ  ,טנת"אֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ַּתִּגים, ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָחֵסר ָהֶרֶמז ַעל הַ 

ֶׁשָעָליו ֵיׁש ָנָחׁש ַּתִּקיף, ָלֵכן ֵהם  ָהֶרֶמזְמַכְּוִנים ְּכֶנֶגד  ַּתִּגים, ְוהַ ַּפְרֵּד"סֵהם ְּכֶנֶגד טנת"א הַ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ׁשֶ  .ַתִּגי"םלְ 

ֶׁשַּמְלִּביׁש ַעל ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ֶּדֶר� ָהא"ת ב"ש ֶׁשהּוא ָהָאחֹור  ָּנָחׁשֱאדֹום ֶׁשִהיא הַ וֶ  רֹוִמיֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְקִלַּפת  "ֲאַרִּמי"ִנְרָמִזים ְּבֵתַבת 

ף הרה"ג ר' ֹנַח הֹוְפֶנר ֶׁשּלֹו, ִּכי א"ת ב"ש הּוא סֹוד ָהָאחֹור ֶׁשל ַהִּמיָלה, ָלֵכן ָהא' ִמְתַחֶּלֶפת ְּבת' ֶׁשִהיא ְּבסֹוף ָהאֹוִתּיֹות. ְוהֹוִסי

ָּכַתב ְּבֵסֶפר ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול ַׁשַעְטֵנ"ז הּוא אֹוִתּיֹות ָׂשָטן ֵע"ז ְוֵהם ב' ְמַקְטְרִגים ְּגדֹוִלים  (ל"ו י"ד)ּוָבא ַּבמ"ב שליט"א ֶׁשּמ

ֶחֶרב ְוַחִּנית  ְוֶזהּו ַגם ֵּכן סֹוד ֶׁשל ַׁשַעְטֵנ"ז ג"ץ ִּכי ג"ץ ַּגם ֵּכן ֵׁשם ֶׁשל ְמַקְטֵרג ֶאָחד ְוַהַּתִּגין ֶׁשֲעֵליֶהם ֵהם ְּכמוֹ 

ּוַמִּציִלים ִמֶּמּנּו. ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַעל  ְמַקְטֵרגְוהַ  ָּׂשָטןְמַרְּמזֹות ַעל הַ  ַׁשַעְטֵנ"ז ג"ץְורֹוִאים ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהַּתִּגים ֶׁשֵהן ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם. 

ַמְכִניִעים אֹותֹו. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף רּוִז'ין שליט"א ֶׁשַהַּתִּגים ִנְקָרִאים ַהַּתִּגים ֵיׁש ָנָחׁש ַּתִּקיף ּוְכֶׁשעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ַהַּתִּגים 

ֶנֶגד ַהָּׂשָטן. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' יֹוֵסף ֶּבְרֶּגר שליט"א ֶׁשָּכל ַהְּפסּוִקים ְּבָפָרַׁשת ִּכי ָתֹבא ַעד ֵׁשִני  ַזִיןִמְּלׁשֹון ְּכֵלי  ִזּיּוִנים

ְמַסֶּמֶלת ֶאת ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ו' ִּכי אֹות  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוְּבתֹו� ַהְּפסּוִקים,  ו'ְוֵיׁש ַּגם ַהְרֵּבה אֹוִתּיֹות  ו',ים ָּבאֹות ַמְתִחילִ 

  ֶאת ָּכל ַהַּפְרֵּד"ס ֶׁשִּנְרָמז ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו.

ַרִּבי ֲעִקיָבה ֶּבן יֹוֵסף ָעָליו ַהָּׁשלֹום ּדֹוֵרׁש ִּכְתֵרי אֹוִתּיֹות ַעל  רבי עקיבה בן יוסף)(בתי מדרשות מדרש ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 

יף ְוהֹוסִ  ֶׁשִּמֶּמּנּו ֹׁשֶרׁש ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ָלעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות. ֶּכֶתר. ְורֹוִאים ֶׁשַהַּתִּגין ֵהם ְּבִחיַנת ַהַּתִּגין

"ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם  (דברים לג, יז)הרה"ג ר' יֹוֵסף רּוִזין שליט"א ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַעל ַהַּתִּגים ַּבָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל יֹוֵסף 

 ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָהַעִּמיםיַח ֶּבן יֹוֵסף ְוֹכחֹו ִּכי ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ְּבִחיַנת ָמִׁש  ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו ַאְפֵסי ָאֶרץ",

  ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמָהֹראׁש. ַהַּתִּגים ֶׁשְּמַסְּמלֹות ֶאת ַּקְרַנִיםְוַהּׂשֹוְנִאים הּוא ֵמהַ 

, ת"ג מולוהיָעָלי" אֹוִתּיֹות  יַּתְגמּולֹוהִ "ָמה ָאִׁשיב ַלה' ָּכל (תהילים קטז, יב) ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ַעל ַהָּכתּוב 

 ַּתִּגיםשליט"א ׁשֶ  ָּדִוד ִסיּבֹוִני ִצּיֹון ר' הרה"ג ְוָלאֹוִתּיֹות. ְוהֹוִסיף ִּמּלֹותֶׁשַּמְׁשִּפיִעים לַ ַּתִּגין ַהְיינּו ֶׁשַהֶּׁשַפע ָּבא ֶדֶר� הַ 

"ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי" ִּג'ַּנ'ת' ר"ת ('תורת משה' דרוש לח' טבת)  'ֲחַתם סֹוֵפר'ּבַ  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ּתֹוַרת ָהֶרֶמז, ַּכּמּוָבא ִגַּנת ְּבִגיַמְטִרָּיא

"ִּכי ָבָרא ה' ֲחָדָׁשה ָּבָאֶרץ (ירמי' לא, כא) ְוֵכן ָנִביא ְלַקָּמן ֵמהרה"ג ר' י. א. שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב ִּג'ַמְטִרָּיה נ'ֹוָטִריקֹון ְּת'מּוָרה. 

ֶׁשּתֹוַרת "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" ֶׁשִהיא ַמָּמׁש ָהִעְנָין ֶׁשל "ִּגַּנת ֱאגֹוז",  ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתסֹוֵבב""ּו ִּגַּנ"ת,ר"ת ֶבר" ּגָ סֹוֵבב ְּת ֵקָבה נְ 

ֶּלה ַמֲעַלת ּתֹוַרת ַהְּנֵקָבה ַעל ַהָּזָכר ֶׁשִהיא ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוַהִּמְסָּפִרים ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ַהְּנֵקָבה ַּתֲעֶלה ְלַמְעָלה ּוְּתסֹוֵבב ָּגֶבר, ְוִתְתּגַ 

שליט"א ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵאל ַטְיֶטְלּבֹוְים  .ֶמֶל� ַהָּמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאִגַּנת אֹו  ַּתִּגיםְועֹוד הֹוִסיף ׁשֶ  "ִּגַּנת ֱאגֹוז".ַהּסֹוד ֶׁשל 

  ָּכתּוב 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 
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ְנִגיָנה ֶׁשֵהם סֹוד ֶׁשל  ְּטָעִמיםְקׁשּוִרים ַּגם ִעם הַ  ַּתִּגיםִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשהַ ְוהוֹ  ֶּגְי"א. ר"ת ַרְדִּתי"יָ גֹוז אֱ ַּנת ּגִ ֶׁש"

ִסיִקים ֶאת יָקה, ְוָלֵכן ַמפְ ּמּוזִ ֵוי הַ ּתָ ְמַרֵּמז ַעל  ִגַּנת ְּבִגיַמְטִרָּיאֶׁשֵּיָהֵפ� ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ְוהּוא ַּתּמּוז , ְוֵכן ֹחֶדׁש ִּגַּנתִמֹּׁשֶרׁש 

"ְוִאם  (משלי ל, לב)ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ַעל ִּתּקּון ַהֶּפה  ַּתּמּו"זַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּתּקּון ָלֶזה. ְוֵכן  ִּגַּנת ֱאגֹוז ְּבִגיַמְטִרָּיאי"ז ַּתּמּוז ַהּמּוִזיָקה ּבְ 

  ָיד ְלֶפה". ַזּמֹותָ 
  

  .ּתֹוָרהאֹוִתּיֹות  "ַוַּתַהר"

ל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ָלד ֵמַהִּיחּוד ְמַגָּלה ֶׁשֵּיׁש ַּגם מֹוִחין ְּבתֹו� ַהִּטָּפה ְו�א ַרק ַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ו"ק, ְוַכָּידּוַע ָהֶרֶמז ֶׁשּכָ ִּדיִציַרת ַהּוָ 

ֹוֵצר ָוָלד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו קֹוָמה ְׁשֵלָמה ֶׁשל ִּכי ֵיׁש ֵחֶלק ֶׁשל מֹוִחין ִּבְבִחיַנת ּתֹוָרה ַּבִּטָּפה, ּוִמֵּמיָלא ֶזה י ּתֹוָרה,אֹוִתּיֹות  "ַוַּתַהר"

ּוַמֲחָׁשָבה ֶׁשַּׁשָי� ִהְרהּור הּוא ִמְּלׁשֹון  ֵהָריֹוןֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִעם מֹוִחין ֲחָדִׁשים. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ׁשֶ 

"ִיָּׁשֵקִני  (שה"ש א, ב)מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ֵמַהֹּמַח ְויֹוֵצר ֶאת ַהֵהָריֹון ֶׁשּמֹוִליד מֹוִחין ֲחָדִׁשים. ְוֵכן  ַלּמֹוִחין. ִּכי ַהִהְרהּור מֹוֵׁש� ֶאת ַהִּטָּפה

ת ִּפיהּו ֹמה ִמְּנִׁשיקוֹ ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו" ֶזה ַהִּׁשיר אֹוֶמֶרת ְּבִפיָה ְּבָגלּוָתּה ּוְבַאְלָמנּוָתּה ִמי ִיֵּתן ְוִיָּׁשֵקִני ַהֶּמֶל� ְׁש�

ֹו נֹוֵהג ִעִּמי ְּכמֹו ֵמָאז ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּנֹוְׁשִקין ַעל ַּגב ַהָּיד ְוַעל ַהָּכֵתף ַא� ֲאִני ִמְתֲאָוה ְוׁשֹוֶקֶקת ֶלֱהיֹות

ָלֶהם ּתֹוָרתֹו ְוִדֵבר ִעָּמֶהם ָּפִנים  ַּכִּמְנָהג ָהִראׁשֹון ְּכָחָתן ֶאל ַּכָּלה ֶּפה ֶאל ֶּפה. ְוֹנאַמר ֻּדְגָמא ֶׁשּלֹו ַעל ֵׁשם ֶׁשָּנַתן

ֵאר ָלֶהם ֶאל ָּפִנים ְואֹוָתם ּדֹוִדים עֹוָדם ֲעֵרִבים ֲעֵליֶהם ִמָּכל ַׁשֲעׁשּוַע ּוֻמְבָטִחים ֵמִאּתֹו ְלהֹוִפיַע עֹוד ֲעֵליֶהם ְלבָ 

. ְורֹוִאים ֶׁשִּגּלּוי ַטֲעֵמי תֹוָרה ֶזהּו ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּוסֹוד ַטֲעֶמיָה ּוִמְסַּתר ְצפּונֹוֶתיָה ּוְמַחִּלים ָּפָניו ְלַקֵּים ְּדָברֹו וְ 

. ְועֹוד ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א הּוא ְּבִחיַנת ְנִׁשיקֹות ִּפיהּו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ָלֶזה יֹוֵתר ִמָּכל ָּדָבר ַאֵחר

. ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהֵּׂשֶכל ַלַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָּדל ְנִׁשיָקה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל""ַאְׁשֵרי  מא, ב) (תהיליםֶׁשַהָּכתּוב 

  ִנְמֶׁשֶכת ֶּדֶר� ַהְּנִׁשיִקין ֶׁשל ַהִּיחּוד ֶׁשּמֹוְׁשִכים ֶאת ַהִּטָּפה ִעם ַהּמֹוִחין.

  
  

  

  

  

  

  ִנְרֶאה 
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  נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה].[הדברים  זעקת השכינה.

יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו בכל  איך
  הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

לה להציל את עם יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכו איך
  ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה  האם
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות 

  הזהר.

רח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו שהיטלר בני עדות המז היכן
ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים 

  שעוסקים בפנימיות התורה?

יף ח"ו, ועדין לא יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחר איך
עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה 
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים 

  הקשים?

צאים בסכנת חיים ובידינו להצילם, נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמ איך
 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא

 עֹוְסִקיםם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי
 מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ  עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ י אֵ ּכִ  ,אּבָ  יחַ ׁשִ ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ 

  .יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ׁשְ מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
ת לּוּגָ ן הַ מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ 

  .�ל ּכָ ם עַ תָ ים אוֹ יׁשִ נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ �ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ דֵ ימִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ּת
פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו

ההשפעות, ומתמסכן עמוד  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", ליושבי תבל, 
, ירצה על המשכן משכן העדות אשר "ומכר מאחוזתו. "תלוי בהתחתוניםהקדושה, כי העיקר 

בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה 
יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני  בזהקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

  .עלבון הבית העלובהארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' 
  

הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת  מסקנת

שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי 

אצלו במסגרת עדין לא חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי ש

   תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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  משמעות לטעמי המקרא

  מאת הרה"ג ר' זלמן פישר שליט"א

  תבוא כו,אדברים 
י :דברים כי תבוא כו,א י ה  ּכ   ִ ֽ ו ה    ֙  ָ ָ ל-ְ  ֹוא א  ב  ֶ  ת      ֣ ּה-ָ  ּת   ׁש  ל  ה ו יר  �  נ ח  ן ל  י� נ ת   ' א �ה   ר  ה  ץ א ׁש  ר  א   ֖ ה  ָ ְ ִ   ִ  ֑ ָ  ֲ  ַ   ֖  ְ   ֥ ֵ  ֹ    ֔ ֶ   ֱ   ֣   ֙  ֶ  ֲ    ֶ ֔ ָ ּה׃ ָ  ּת  ּב   ב  ָ ֽ  ו י ׁש     ָ  ְ ֥ ַ  ָ ְ 

י י ה  ּכ   ִ ֽ ו ה    ֙  ָ ָ ל-ְ  ֹוא א  ב  ֶ  ת      ֣ ץ -ָ  ר  א   ֶ   ה  ֔ ָ י� קטן -פשטא מונח זקף -ָ  ' א �ה   ר  ה  ֶ ֔   א ׁש    ֱ   ֣   ֙  ֶ כאן ירושה ונחלה ומכאן נלמד לכל  ]ש"י[רקטן וגו' -פשטא מונח זקף - ֲ 
קטן בין - ים זקףלענין חלה שנצטוו מיד בבואם), פעמי  )לך טו- במדבר שלח( -כי תבוא כי תבואו שזה אחרי ירושה ונחלה (פרט ל

  שני קיסרים כעין בנין אב לכל התורה כולה
מסביר שרש"י לא פירש זאת בפרשת שופטים בענין מנוי מלך כי (א) כדי שהכיבוש ייוחס לה' ולא לבשר ודם, (ב) מינוי  ]שפת"ח[

אוכל לאוכל, מביכורים לתרו"מ מלך גם כן אחרי ירושה ונחלה ונלמד בגזירה שוה ולכן לא ילמד ממנו לענין אוכל כמו כאן לומדים מ
  ועוד. 

 בנין אב מכתוב אחד לרבים ,תבנית הטעמים כאן תומכת בבנין אב. אפשר שגזרה שוה היא רק מדבר אחד לדבר אחר יחיד  
  

ית׀ ּכ ל :תבוא כו,ב-דברים כי אׁש   ר  ּת   מ  ח  ק  ָ  ו ל      ֣ ִ   ֵ  ֵ  ֞ ָ  ְ  ַ  ָ י� נ  -ְ  ' א �ה   ר ה  �  א ׁש   צ  ר  א  יא מ  ב   ר ּת  ה א ׁש   מ   ד  א  י ה  ר   ֛    ֹ ּפ  ֶ   ֱ   ֧   ֨ ֶ  ֲ   ֛  ְ ְ  ַ  ֵ    ֧ ִ  ָ   ֨ ֶ  ֲ   ֗ ָ  ָ  ֲ  ָ   ֣ נ א ְ  ִ ּט   ּת   ב  מ  ן ל  � ו ׂש  ֶ   ת   ֑ ֶ  ַ  ֣ ָ  ְ  ַ  ְ  ֖ ָ   ֥ ֵ   

ל ּת   א  כ  ל  ֶ  ו ה    ֙ ָ  ְ  ַ ֽ ם׃-ְ  ָ ֹו ׁש   מ  ּכ  ן ׁש  ׁש  י� ל  ' א �ה   ר  ה  ח  ר י ב  ֹום א ׁש   ק  ּמ  ֽ  ה  ָ   ֖ ְ   ֥ ֵ  ַ  ְ    ֔ ֶ   ֱ   ֣   ֙  ַ  ְ  ִ  ֤ ֶ  ֲ    ֔  ָ   (כאן מלת ראשית ומלת אדמה ומלת ארצך)ַ 
  פסוקים המעורבים בדיון 

י� ל א שמות משפטים כג,יט: �ה   ' א  ית ה  יא ּב   ב   �  ּת  ת  מ   ד  י  א  ּכּור  ית ּב  אׁש   ֹ ר      ֑ ֶ   ֱ   ֣    ֖ ֵ    ֕ ִ  ָ   ֔ ְ ֣ ָ ְ  ַ   ֙ ֵ    ִ ּׁש   - ֵ  ִ֗    ב  ֥ ת  ֵ  ַ ֹו׃ פ ְ ּמ  ל  ב א  ח  י ּב  ד   ִ  ֽ    ל ּג    ֥ ֵ  ֲ  ַ   ֖ ִ  ְ   (כאן מלת ראשית ומלת אדמתך)  
לויקרא ב,יב  ' ו א  ה  ם ל  יבּו א ת   ר   ק  ית ּת  אׁש   ן ר  ּב   ר  ֶ  ק   ְ  ֑  ַ   ֖ ָ  ֹ     ֥ ִ ְ  ַ    ֛ ִ  ֵ   ֥ ַ ח  ל א-ָ  ְ ּב   ז  ּמ  ֹ ה     ַ ֥ ֵ  ְ  ִ ׃-ַ  ח  יח   יח  נ  ר   ּו ל  ַ  י ע ל  ֽ ֹ   ִ   ַ  ֥ ֵ  ְ    ֖  ֲ   (אלו חיטים) ַ 

לויקרא אמר כג,י  ר א  ּב   ֶ  ּד    ֞ ֵ י-ַ  ם ּכ   ה   ל  ּת   א  ר  מ  ל  ו א  א  ר  נ  י י ׂש  ִ ֽ ּב    ֔ ֶ  ֵ  ֲ  ֣ ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֙  ֵ  ָ ְ  ִ  ֤ ֵ ל-ְ  אּו א  ב   ֶ  ת     ֣ ֹ ר  -ָ  א   ָ ֗ ֶ ה  תָ  ם א  ּת   צ ר  ם ּוק  כ   ן ל  י  נ ת   נ  ר א  ֶ  ץ א ׁש     ֖ ֶ ְ  ַ ְ    ֔ ֶ  ָ   ֣ ֵ  ֹ   ֙ ִ  ֲ   ֤ ֶ  ֲ ת-   ם א  את   ב  ּה ו ה  יר   צ  ֶ  ק    ֥ ֶ   ֵ  ֲ  ַ  ֑ ָ   ִ ית - ְ אׁש   ר ר  מ  ֥   ע   ִ   ֵ    ֶ ֛ ֹ

ל כ  ם א  יר  צ  ֶ  ק    ֖ ֶ ְ   ִ ן׃- ְ ּכ ה   ֽ  ה  ֵ  ֹ   (אלו שעורים)ַ 
ץדברים ואתחנן ח,ח  ר  ֹון א  ּמ  נ  ה ו ר  א  ן ּות  ה ו ג  פ  ע ר   ה  ּוׂש  ּט  ץ ח  ר  ֶ  א    ֶ    ֑ ִ  ְ  ֖ ָ  ֵ ְ     ֶ ֥ ֶ  ְ  ֔ ָ  ֹ ְ    ֙  ָ  ִ    ֶ ֤ ׁש׃- ֶ ב   ן ּוד  מ  ָ ֽ  ז  ית ׁש   ְ     ֶ ֖   (כאן מלת ארץ, ושבעה מינים)ֵ ֥    ֶ

  
  אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים וגו'. מתניתין ]למי ביכורים פ"א ה"ג (וילנה ב,א)ירוש[

  שליט"א) ]הרב חיים קנייבסקי[וגירסת הגר"א  (נוסח הגמרא וכך גירסת
ית׀ ) דב' תבוא כו,ב( ]לב ירושלים[ . ... ע"פגמרא אׁש   ר  ּת   מ  ח  ק  ֣    ו ל  ִ   ֵ  ֵ  ֞ ָ  ְ  ַ  ָ ... שאין כל הפירות חייבין מיעוט  מאות השימוש מ"ם)ולא כל ראשית. דריש (ְ 

ית׀ בביכורים.  אם  אׁש   ר  ֣    מ  ִ   ֵ דכתיב  חיטים, והם:) אולי נסתפק רק במינים שכתוב בם המלה ראשיתוכו' אלא חיטים ושעורים בלבד. אין לי אלא דכתיב בהו ראשית (ֵ 
' ) ויקרא ב,יב( בשתי הלחם ה  ם ל  יבּו א ת   ר   ק  ית ּת  אׁש   ן ר  ּב   ר  ַ  ֑  ק    ֖ ָ  ֹ     ֥ ִ ְ  ַ    ֛ ִ   ֵ   ֥ ַ ת) וי' אמר כג,י( חת העומרדכתיב במנ שעוריםוגו', ָ  ְ ם א  את   ב  ֶ  ו ה    ֥ ֶ   ֵ  ֲ ל-ַ  כ  ם א  יר  צ  ית ק  אׁש   ר ר  מ  ֶ  ע     ֖ ֶ ְ   ִ ְ    ֥ ִ   ֵ    ֶ ֛ ֹ-

ן ּכ ה   ֽ ה  ֵ  ֹ   וגו'. ַ 
  )אל מינים אחרים ראשיתמינים שכתוב בם המלה (הגמרא פותחת בתהליך הרחבה מוגבלת מ

�  נאמר כאן  צ  ר  ְ  ֛ א  �  ) דב' תבוא כו,ב( (בביכורים . ַ  ְ צ  ר  א  יא מ  ב   ר ּת  ֛  א ׁש    ְ ְ  ַ  ֵ    ֧ ִ  ָ   ֨ ֶ   וגו')ֲ 
ה )דב' ואת' ח,ח(בעת המינים ) (בש ונאמר כאן ע ר   ה  ּוׂש  ּט  ץ ח  ר  ָ ֔ א    ֹ ְ    ֙  ָ  ִ    ֶ ֤ ץמה .  ֶ ר  ֶ  א   ֤  - (טט  שנאמר כאן ארץשנאמר להלן בשבעת המינין הכתוב מדבר, אף   ֶ

  (ע"פ פי' רש"ס). בשבעת המינין הכתוב מדברבביכורים) 
  

ד  ) שמ' מש' כו,ב(- כתובה ב ראשית. מלת הסבר המהלך ע"פ תבניות טעמים י  א  ּכּור  ית ּב  אׁש   ַ  ְ ר    ֙ ֵ    ִ    ִ֗   ֵ  � ת  ֣ ְ ֔ מ   , אז אולי רק פירות שכתוב בם ראשית  ָ
�  (חיטה ושעורה), בא ההמשך  ת  מ   ד  ֣ ְ ֔ א  קטן במלה אחת, כעין מדה ריבה וריבה את הכל, נאמר באחד וכולל הכל. כדי -מונח זקף – ַ  ְ ָ

ית׀ ּכ לנאמר  )דב' תבוא כו,ב (- להוכיח ש"הכל" מוגבל לשבעה המינים כמו החיטה והשעורה, אפשר כי המהלך הוא כך, ב אׁש   ר  ּת   מ  ח  ק  ָ  ו ל      ֣ ִ   ֵ  ֵ  ֞ ָ  ְ  ַ  ָ  ְ-

ה מ   ד  א  י ה  ר   ָ ֗ ּפ   ָ  ֲ  ָ   ֣ �   -דומה ל ְ  ִ ת  מ   ד  ֣ ְ ֔ א  ה - הנ"ל, ובהמשך ל ַ  ְ ָ מ   ד  א  ָ ֗ ה   ָ  ֲ �  ) נאמר דב' תבוא כו,ב (-ב ָ  צ  ר  א  ֛  מ   ְ ְ  ַ ץ  )דב' ואת' ח,ח(- מרמז לגזרה שוה להשוות ל ֵ  ר  ֶ   א   ֤ ֶ 

ה ע ר   ה  ּוׂש  ּט  ָ ֔ ח   ֹ ְ    ֙  ָ ץמה ,  ִ  ר  ֶ  א   ֤ �   )כו,בדב' תבוא ( = ארץשנאמר בשבעת המינין הכתוב מדבר, אף   ֶ צ  ר  א  ֛  מ   ְ ְ  ַ בשבעת המינין הכתוב בביכורים)  -(טט  שנאמר כאןֵ 
�  ) שמ' מש' כו,ב(-. המהלך שהתחיל בגמרא במדבר ת  מ   ד  י  א  ּכּור  ית ּב  אׁש   ֣ ְ ֔ ר  ָ ְ  ַ   ֙ ֵ    ִ   הוכח כי מלמד על רבוי מוגבל רק לשבעת המינין.  ֵ   ִ֗   

  
 שלח 'במ(שים חלה ואופים מצה מהפסוק דורש מפרי שקמחו מחמיץ מפרי ירושלמי פסחים הסבר על הלימוד ריבה וריבה את הכל:

ה   )טו,כא ּו ל  נ  ּת  ם ּת  יכ   ת  ס   ית  ע ר  אׁש  ר  ַ  ֖ מ     ֥ ְ ִ   ֔ ֶ   ֵ ֣ ֹ ִ  ֲ   ֙  ִ   ֵ ם׃ ס 'ֵ  יכ   ת  ד ר   ה ל  רּומ   ֶ ֽ    ּת    ֵ ֖ ֹ  ֹ  ְ   ֑ ם הבסיס הוא הקרא   ְ   ָ יכ   ת  ס   ית  ע ר  אׁש  ר  ֶ ֔  מ    ֵ ֣ ֹ ִ  ֲ   ֙ והדרשה ריבה ריבה את הכל. וע"י הקרא ֵ  ֵ  ִ 
דקיסרין אל שאר המינין המחמיצים כוסמין,  " קבעו שאלו חיטין ושעורים ומהם ריבו ע"י נסיונות רבנןמבעבור הארץביהושע "

םאז גם הוא בכלל כך. בכל אופן  שיפון, שיבולת שועל וע"פ הפני משה אם ימצא עוד מין מחמיץ יכ   ת  ס   ֶ ֔ ע ר    ֵ ֣ ֹ קטן -פשטא מונח זקף -  ֲ  ִ
  בתיבה אחת נתנה רמז שאפשר כי במקומות נוספים גם תהיה דרשה של ריבה וריבה את הכל. 

  
א   יא מ  ב   ר ּת  ֵ  ַ א ׁש      ֧ ִ  ָ   ֨ ֶ ן ל  �ֲ  י� נ ת   ' א �ה   ר ה  �  א ׁש   צ  ָ ֖ ר    ֥ ֵ  ֹ    ֛ ֶ   ֱ   ֧   ֨ ֶ  ֲ   ֛  ְ קדמא דרגא תביר קדמא דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית נדירה מאד, אפשר כי התבנית  –  ְ

  � צ  ר  א  יא מ  ב   ר ּת  ֛  א ׁש    ְ ְ  ַ  ֵ    ֧ ִ  ָ   ֨ ֶ מרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה, אלו שבעת המינים החייבים מדאורייתא בביכורים. ֲ 
�  מד על על הבאת ביכורים אמנם פשט הפסוק מל צ  ר  א  ְ  ֛ מ  ְ  ַ �   )דב' כ"ת כו,ב(, אבל אפשר כי  ֵ  צ  ר  א  ֛  מ   ְ ְ  ַ מ"ם השימוש, וגם  -  ֵ מ  תביר, וגם  - ֵ 

י�  ֛   א �ה   �  מחלקים וממעטים את מלוא תביר,  –ֱ   ֶ צ  ר  ְ  ֛ א    מחובת הבאת ביכורים ע"פ מאמרי חז"ל. ַ  ְ
  , מהיכן לא מביאים, נסיבות שלא מביאים
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א   )דב' כ"ת כו,ב((א)  �  ֵ  ַ מ  צ  ֛  ר   ְ רתביר, וגם מ"ם השימוש ממעטים מבמקום שממנו מביאים בכורים כי  -  ְ ֶ ֨ א ׁש   ן ל  � קדמא,  – ֲ  י� נ ת   ' א �ה   ָ ֖  ה    ֥ ֵ  ֹ    ֛ ֶ   ֱ   ֧ – 
לקינו הקדים לתת לנו את עבר הירדן המזרחי שרק - דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה, ה' א

עשר קדושות  ו"א מ"משנה מסכת כלים פ-ורק אז יביאו ממנו בכורים, עד אז נוהגים כנאמר בלעתיד לבוא אמור להיות חלק מא"י 
  :ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות והבכוריםהן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר 

   (ולהפך) וגו' והבריך לתוך של יחיד או של רבים וכןהנוטע לתוך שלו  אלו שאינן מביאין... משנה ביכורים פ"א מ"א (ב) 

) ראשית בכורי אדמתך עד שיהיו כל הגדולין מאדמתך האריסין והחכורות והסקריקון והגזלן אין שמות כגמשום שנאמר ( מאיזה טעם אינו מביא מ"ב
  מביאין מאותו הטעם משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך: 

  ת המינים .... שאינם מן המובחר אין מביאין בכורים קודם לעצרת וגו' אין מביאין בכורים חוץ משבעמ"ג 
  

אין חובת הבאת בכורים אלא כשהפירות והאדמה, שממנה גדלו, הם  .הקרקע 1אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, [בכורים] עמוד שא טור 
  נו מביא, שהרי אין לו פירות, , ואף המוכר איאינו מביא, שהרי אין לו קרקעשלו, ולפיכך הלוקח פירות תלושים ... 

, שהם ובניהם הם חכירי בתי אבות. אפילו היו 64, ואפילו נתייאשו הבעלים63בכורים, שנאמר: בכורי אדמתך והגזלנים, אין מביאים) 2(ע' שא טור 
  , ... 65אינם מביאיםהחוכרים מאביהם של בעלי השדה ומבניהם אחריהם, 

.... הקונה שני אילנות, כיון שהדבר ספק אם יש לו 71. קנה שלשה אילנות מביא70, לפי שאין לו קרקעאינו מביא בתוך קרקע של חברו, הקונה אילן אחד
  . 83. קנה אילן וקרקעו, מביא בכורים82, הרי זה מביא מספק81קרקע

�  אין מביאים בכורים אלא מן המובחר, שנאמר: ) 1(עמוד שג טור  צ  ר  א  ְ  ֛ מ  ְ  ַ   . 141ו מן המובחרלמעט שאינ, 140, ולא כל ארצךֵ 

, ואינו יכול לומר 163, ויש סוברים שאינם חייבים, לפי שהם הפקר, ולא נתחייבו בשעת הביכור162פירות שביעית* חייבים בבכורים) 2(עמוד שג טור 
  ... שמצדד לפרש כשלקט הוא עצמו מפירות שדהו, מביא ...  רש"י שמות כג יט. 162הערה . 164האדמה אשר נתת לי

  

  

ה משמחת ניתן לקבל את עלון סוד החשמל מודפס בדואר רגיל עד בשור
טלפון  פרינט מיילאגורות לעמוד כולל משלוח דרך חברת  9הבית במחיר 

   557* רשומה 5023
יש צורך להיות מנוי במערכת שלהם בתשלום מראש עבור הדפסות 

  . שקל 30מנימלי של  םעתידיות בסכו
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  ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.

fish@neto.net.il  :3109982305טל 
גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר לפי הוראת 

  15326537343או בפקס  בלבד
  שור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושליםקי

https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E  
  אשי חודשים בקבר דוד המלך ועודקישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בר

https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk 
  

  כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת 
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1 

  תשע"ג -לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 
.co.il/?CategoryID=1722http://www.shtaygen 

  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&30ArticleID=120&Page=1  

  תשע"ה קישור להורדת עלוני סוד החשמל
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12834&Page=1  

  ור לארכיון השיעורים והעלוניםקיש
/edithttps://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c  

  סירטונים 400סוד החשמל 
XOPxMOg0L8LFD-FGsTa1B6UThttps://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4D  

  סירטונים 37סידור הרש''ש 
VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-ylist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQMhttps://www.youtube.com/pla  

  חדשה עם הוספות רבותקישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא 
w?pref=2&pli=1https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/vie  

  
  בעזהשי"ת

  אנו שמחים להודיע על
  קו טלפון של סוד החשמל

  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה 

  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801

>  01>  1 >  025805801  
  קישור להורדת השיעורים

http://sod1820.co.il/?p=503 

 למערכתשימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים 


