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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים

  

   מיוחדגליון 

  .שמסוגלת לגאולהל שנת תש"פ מזים ער

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

  

ֲאָלִפים ַהֹּזַהר ֶׁשְּׁשַנת ה' ִּדְבֵרי 
ים ִאְׁשְּתלִ  ,ִהיא ְׁשַנת ֵקץתש"פ 

"ו ַהָּוא ,ִזְמִניןית "ו ּגֹו ֶעֶׂשר ִׁש ָוא
  .תש"פעֹוָלה  6ָּכפּול  10ָּכפּול 

ָכל ִׁשִּתין ְוִׁשִּתין ֵדין ֲהוּו ִׁשִּתין ְלָאְקָמא ֵמַעְפָרא, ּובְ א"ו ּגֹו ֶעֶׂשר ִׁשית ִזְמִנין, ּכְ ִאְׁשְּתִלים וָ  (וירא קיז.) ַּבֹּזַהר ָמִצינּו

. ּוְבִׁשית ְמָאה ְׁשִנין ִלְׁשִתיָתָאה ִיְתַּפְּתחּון ַּתְרֵעי ַּתְּקָפאֹוי ְלִאתְ ִאְתַּתַּקף ה"א ְוַסְלָקא ְּבַדְרּג ֵמַההּוא ֶאֶלף ְׁשִתיָתָאה

א ְלָאֳעָלא ִּבְׁשִביָעָאה. ְּכַבר ָנׁש ְּדִמְתַּתַּקן ְּביֹומָ ָתא ְלַתָּתא, ְוִיְתַּתַּקן ַעְלָמא ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא ּוַמּבּוֵעי ְדָחְכמְ 

' ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיינֹות ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח ְוגוֹ "ָּתא. ְוִסיָמִני� ְּבַׁשּבַ  א ְלֲאָעָלאְׁשִתיָתָאה ֵמִכי ָעַרב ִׁשְמׁשָ 

 600ְוָלֵכן ִּבְׁשַנת , ְזּכֹות ַלְּגֻאָּלהל ֶאת ַהִּיחּוד לִ ַהְּׁשִכיָנה ְלַקּבֵ ִמְתַחֶּזֶקת  6הַ ָׁשָנה ֵמָהֶאֶלף  60רֹוִאים ֵמַהֹּזַהר ֶׁשְּבָכל  ".ם ַרָּבהְּתהוֹ 
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ְוַהֹּזַהר  .ּוְלַמָּטהִהְתִחיָלה ְּתקּוַפת ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ֶׁשִּנְפְּתחּו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ְלַמְעָלה , 60ְּפָעִמים  10ַאֲחֵרי ֶׁשָעְברּו  6ָלֶאֶלף הַ 

ְוהֹוִסיף . 60ַהֹּזַהר ָּכפּול ְּבִמּלּוי ְּכִדְבֵרי  "וָואָאנּו ַמְׁשִליִמים  ש"פתּוִבְׁשַנת . 60ְּכִמְנַין , ֶעֶׂשרָּכפּול  'ות ָין ִעם ָהאוֹ ְמַקֵּׁשר ֶאת ָהִענְ 

ָּכפּול  13ְּכִמְנַין "ו ָּואל הַ עַ ֶרֶמז ֵיׁש עֹוד  'יןִזְמנִ  ִׁשית ֶעֶׂשרּגֹו ָוא''ו  ִאְׁשְּתִלים' ֶׁשִּבְלׁשֹון ַהֹּזַהרשליט"א ַאְיֶזְנַּב� ִיְצָחק הרה"ג ר' 

   .תש"פֶׁשעֹוֶלה ְׁשַנת  6ָּכפּול  10

ַּכָּמה ַמֲעלֹות ַּבֹּקֶדׁש ּוַבְּתרּוָמה ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְׁשָלׁש  :)ה טויגגח(ֶׁשָּמִצינּו ַּבְירּוַׁשְלִמי הרה"ג ר' א. י. שליט"א ְוהֹוִסיף 

ָאַמר ַרִּבי ֵאיָלא ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא ֶעֶׂשר  כא:)ה יגגח(ִצינּו ַּבְּגָמָרא ּומָ . ֶעְׂשֵרה ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ְׁשֵּתים ,ֶעְׂשֵרה

ִׁשיטֹות ד' ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש  .ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרָּבה ַּבר ֲאבּוָּה ַאַחת ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות ָׁשנּו ָּכאן, ְוכּו'נּו ָּכאן ַמֲעלֹות ׁשָ 

ֶׁשִּנְקָרִאים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל  ׁשדֶ ּקֹ הַ ֶרֶמז ַעל ַּתֲהִלי� ְוֵיׁש ָּכאן  .13, 12, 11, 10 :ְוָטֳהָרהֹּקֶדׁש ְּבִעְנְיֵני ֻטְמָאה ֵיׁש ּבַ ה ַמֲעלֹות ַּכּמָ 

. 60ְּפָעִמים  13ַעד , 60ְּפָעִמים  10מֵ  הּוא ַהֵּל�ְוִהתְ , ְמַצִּפיםַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָאנּו  ׁשּדָ ְק ּמִ ית הַ בֵ לְ ְוַגם  ",ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה'": ֹקֶדׁש

  תש"פ.ַעד ְׁשַנת  ת"רּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהֹּזַהר ְמַרֵּמז ַעל ַּתֲהִלי� ִמְּׁשַנת 

 (אדרא רבה נשא קלד:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ְוֵכן  .ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹוןַאֲהָבה אֹו ֶאָחד ְּבִגיַמְטִרָּיא  י"גה ְּבִמּלּוי ֶׁשעֹולָ "ו ָוא ְוֵכן

. ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִהיא י"גִמּדֹות ָהַרֲחִמים, ְוִהיא ּכֹוֶלֶלת ֶאת ָּכל הַ  י"גֶׁשל י"ג ָּדה הַ ֶׁשִהיא ַהּמִ  ְוַנֵּקה ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ַּבִּמָּדה

 ַיֲעֹקבָחק ם ִיצְ ַאְבָרהָ ׁשֶ  (פ' לך לך)ְּבֵסֶפר 'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' ַל'ֶּבן ִאיׁש ַחי'  מּוָבא ְוֵכןֹו. מלָ ְלַהְגִּדיל ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל הקב"ה ְּבעוֹ  ִּתְתעֹוֵרר

 ְּכִמְנַין ֵׁשם כ"ו אֹוִתּיֹותּוְבַיַחד  ,ֶאָחדְּכִמְנַין  יג' אֹוִתּיֹותֵהן  ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ֵלָאה, ְוֵכן ֶאָחדְּכִמְנַין  יג' אֹוִתּיֹותֵהם 

ָקׁשּור ִּבְמיָֻחד ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַּכּמּוָבא  י"גִּמְסָּפר הַ  יּכִ  ָאב. ָיִמים ֵּבין י"ז ְּבַתּמּוז ְלֹראׁש ֹחֶדׁש י"גֵהם  ֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים. ְוֵכן יְ ֲהָוָי"ה

ָאַמר ר' ֵזיָרא ָאַמר ַרב ְׁשלָׁשה  (יומא נד.) ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו ׁש.ִרים ְּבֵבית ַהִּמְקּדָ ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְׁשעָ  (שקלים ו, ג)ַּבִּמְׁשָנה 

(תנחומא ָרׁש ִמיֵני ָקְרָּבנֹות ַּבִּמְקָּדׁש. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמדְ  י"גֶׁשֵּיׁש  (ויקרא ו, ב)א ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ן מּובָ . ְוכֵ ָּדׁשָעָׂשר ָּפרֹוכֹות ָהיּו ַּבִּמקְ 

ה ָעָׂשר ׁשֹוָפרֹות, לׁשָ ְׁש  א)ם ו, (שקליְּדָבִרים ֶׁשָּנְדבּו ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּכן. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ָׁשם  ָעָׂשרְׁשלָׁשה יּו ֶׁשהָ  תרומה ה)

ֹּכֲהִנים ָהיּו ִמְתַעְּסִקים  יג'ׁשֶ  מא כה.)(יוינּו ַּבִּמְׁשָנה ָמצִ  ְוֵכןְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֻׁשְלָחנֹות, ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ִהְׁשַּתֲחָויֹות ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש. 

 "ָּכל ָעֵרי ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָעִרים ּוִמְגְרֵׁשיֶהן". , יט)(יהושע כאב ֲעבֹודֹות. ְוֵכן ָּכתּו י"גְּבָקְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשָהיּו ּבֹו 

ּו ָׁשם, ּוְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ְּפָרצֹות ָהי (מידות ב, ג)ְּפָרצֹות. ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה יג'  צּו ּבוֹ ְיֵדי ֶׁשָּפְר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַעל ְוֵכן ַהְּיָוִנים ִנְלֲחמּו 

ְרתּו יג' ְּבִריתֹות ַעל ּוִמְסָּפר ֶאָחד הּוא ְׁשלָׁשה ָעָׂשר, ְלָכ� ִנכְ  (ח"א נדרים לא:). ְוֵכן מּוָבא ַּבמהר"ל ְּפָרצּום ַמְלֵכי ָיָוןׁשֶ 

ֶקא ִמִּניֶקְלְׁשּבּוְרג זצ"ל י ְׁשֶמעלְ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ַרּבִ  ִמיָלה הּוא ְּבִרית ָיִחיד ֶׁשהּוא ְּבִרית ָּגמּור. ַמר ֶׁשְּבִריתַהִּמיָלה, לוֹ 
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ֶאֶר� ַאַּפִים, ְוִלּמּודֹו ֶנֶגד ִמַּדת ִּפי' הּוא ּכְ  ֶרק ַהֲחִמיִׁשי 'ַאף ַעלִמּדֹות ָהַרֲחִמים, ְוַהּפֶ  י"גְּפָרִקים ְּכֶנֶגד י"ג ֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות ֵיׁש ֶׁשְּבמַ 

ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ם' סֹוִפית ְוִעם ָהאֹוִתּיֹות  י"ג ִמּדֹות ַרֲחִמיםשליט"א ׁשֶ  ָּגִׂשיַאְבָרָהם אַ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ְמֻסָּגל ְלַסֵּלק ֲחרֹון ַאף. 

  ֵּיאל.ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ֵקץ ָּדנִ  1335 ְטִרָּיאְּבִגימַ ְוַהִּמִּלים 

ּוְכמֹו  ְׂשָרֵאל".ָּכל יִ "ְלֵעיֵני ַהּתֹוָרה ִסּיּום ֶׁשל ֶׁשְּמֻרָּמז ִּבְנֻקַּדת ַהִּיחּוד ְׂשָרֵאל יִ ִוי לֵ ֵהן ּכֹ ר"ת  ְּכִל"יַין עֹוֶלה ְּכִמנְ  60ַהִּמְסָּפר ְוֵכן 

י ְּכָבר ְּבִחיַנת ְּכלִ ֶׁשְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ִּיחּוד ָהֶעְליֹון ִּכְבָיכֹול לֹוַמר ָׁשִנים ִמְתעֹוֶרֶרת ַהַּמְלכּות ְלעֹוֵרר ֶאת הַ כל"י אֹוֵמר ַהֹּזַהר ֶׁשָּכל ׁשֶ 

 ֶמי"דלָ ֶלי"ף אָ י"ׁש רֵ י"ן ׁשִ ֹו"ד י"ד וֹ יי"ו וָ "ד ֶמילָ ּו"ן ני "הֵ ף ַּכ" ֹּכֵהן ֵלִוי ִיְׂשָרֵאל ִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹותּו .ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּיחּוד ְוַהְּגֻאָּלה

ֶׁשל ג' ְׁשמֹות ַהַּפְרָנָסה ַהּיֹוְצִאים ֵמַהָּכתּוב "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדי�"  תָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ד. ֵלב שליט"א ֶׁשַהס" ְוֵכן. "פתש ְטִרָּיאְּבִגימַ 

   .ָמִׁשיחַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  13ה ׁשֶ ּמֹ שליט"א ׁשֶ ִיְצָחק הרה"ג ר' ג. ְוהֹוִסיף  ָכה.יק ְּברָ זִ ַמחֲ ְּכִלי ְלַרֵּמז ַעל הַ  ְּכִל"יֵהן  ךחת" לסא", יפא"

ּה אֹוִתּיֹות בָ  ּוזֶׁשִּנְרמְ עֹוְקִצין ַמֶּסֶכת ִהיא ְׁשָנה מִ ִסְדֵרי ְּבִׁשָּׁשה ָהַאֲחרֹוָנה ת ר' ַיֲעֹקב ָמָטר שליט"א ֶׁשַהַּמֶּסכֶ  הרה"גמֵ ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן 

"ּוָפַרְצָּת ָיָּמה  (בראשית כח, יד)ְגָּבה, ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ְצָדִדים ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר נֶ ָּמה יָ ה נָ פֹ צָ ְדָמה קֵ ַתְחּתֹון וְ ְליֹון עֶ ר"ת  עּוְקִצין, ְוֵכן ֵקץ

ל ִעם ַהִּמִּלים ְוַהּכֹולֵ  ִמְזָרח ָצפֹון ָים ָּדֹרם. ְוֵכן "פתשְׁשַנת ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות  "ּוָפַרְצָּת" ְוֵכן ֹפָנה ָוֶנְגָּבה".ָוֵקְדָמה ְוצָ 

ְוֶזה ְלׁשֹון . ֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלהרַ מְ  "ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵר� ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום"ַהַּמֶּסֶכת ַּבָּפסּוק . ְוֵכן ִסּיּום "פתשְׁשַנת  ִרָּיאיַמטְ ְּבגִ 

ְתַקֵּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא ַעד ֵקץ ל ְויִ ּדֵ ַמר ִיְתּגַ ם ְולוֹ קּולָ  ָעִתיד ְזרּוָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ('מעין גנים' ח"א ליקוטים) ָהרמ"ע ִמָּפאנוֹ 

ָבַרי �א ִּגִּליִתי. ְוַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ֶנֱאַמר "ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְמִׁשיֵחיּה, הּוא ַהֵּקץ ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְלִלִּבי ִּגִּליִתי ּוְלאֵ 

"ה' אֹוִתּיֹות, ּוְמַסְּיִמים ַּבָּפסּוק  כ"הֶׁשֵּיׁש ָּבּה  ְקִריַאת ְׁשַמעם ְּבִמְצַות ּפֹוְתִחיי ִמְׁשָנה ה ִסְדרֵ ". ְוֵכן ִׁשּׁשָ לֹוםְיָבֵר� ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ 

ְוֵכן מּוָבא . "פתשִעם ַהד' אֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל ְנַקֵּבל ְׁשַנת  ל"אְּפָעִמים  כ"האֹוִתּיֹות, ְוִאם ַנְכִּפיל  ל"אֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ֵּתן"ֹעז ְלַעּמֹו יִ 

   .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודֶׁשֵּיׁש ַּבִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ְּפָרִקים ְּכִמְנַין  ֵטי מהרי"חְּבִלּקּו

 ְונּוְקָבא"א ִהֵּנה ַעָּתה ַּבָּגלּות ִנְקָרא ז", ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד וי"ההַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה " (זכריה)"ל ְלָהֲאִריזַ לק"ת ּבְ מּוָבא 

ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא  ,ְונּוְקָבא ְלִזְמִנין ִמְתַחְּבִריםז"א , וְ ְּדַאָּבא ְוִאָּמא �א ִמְתָּפְרִׁשין, ָּבא ְוִאָּמא ֵרִעיםְואַ , ּדֹוִדים

ַהֵּׁשם �א ִיְהֶיה ָצא ׁשֶ מְ נִ  ,ְּבָפִנים ִעּמֹו ְּכמֹו ַאָּבא ְוִאָּמאנּוְקָבא ִיְהֶיה ַגם ֵּכן ֶאָחד ָּפִנים ּוְׁשמֹו ֶׁשִהיא "א זה' ִיְהֶיה 

ִנְקָרִאים ] ְוִאָּמאַאָּבא [ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשָחְכָמה ּוִביָנה , יהי"הֶאָּלא ַהֵּׁשם ִיָּקֵרא  ,ו"קֶׁשהּוא מֹוֶרה ַעל ְּבִחיַנת יהו"ה 

 .ִתְהֶיה ְּבַמְדֵרָגָתּה ָהִראׁשֹוָנהְקָבא ְוַהּנּוְסִפירֹות ָׁשֵלם ' יִיְהֶיה ָתִמיד ֶּבן "א זִּכי  ,ְונּוְקָבא"א זָּכ� ִיָּקְראּו  ,י"ה

ל ׁשֶ  ו"הד סוֹ ְונּוְקָבא ֵהם "א ְוזהוי"ה, ֶׁשל ֵׁשם  י"הַהְיינּו ַאָּבא ְוִאָּמא ֵהם סֹוד  הוי"ה,ַהָּגלּות ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשל ֵׁשם ְורֹוִאים ֶׁשִּבְזַמן 
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ְונּוְקָבא ִיְהיּו ְּבִיחּוד ָׁשֵלם ְּכמֹו ַאָּבא ְוִאָּמא ְו�א ִיְתָּפְרׁשּו "א ֶׁשז יהי"ה,ֵׁשם  ִיְהֶיה ְּבסֹוד הוי"הֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵׁשם הוי"ה, ֵׁשם 

ֶׁשִאם ַנְכִּפיל ֶאת ֵׁשם שליט"א ל ּגַ סְ ֹמֶׁשה הֶ הרה"ג ר' מֵ ְוָׁשַמְעִּתי  ".ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד הוי"הַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה "ָלֵכן , ֶזה ִמֶּזה

  תש"פ.ְנַקֵּבל ְׁשַנת יהי"ה ִיְהֶיה ֵׁשם הוי"ה ָלַדַעת ָמַתי ִנְזֶּכה ָלֶזה ֶׁשֵּׁשם  יהי"הֵׁשם ל ּוָּכפ הוי"ה

  

ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹו�  780ַהִּמְסָּפר 
  .תיאִׁש רֵ ּבְ הַ 

ְלִפי  2911עֹוָלה ְּבֵראִׁשית ְטִרָּיא ֶׁשל ֶׁשַהִּגימַ  שליט"אִסיּבֹוִני ִצּיֹון ָּדִוד ר'  הרה"גוְ  אשליט"ַיֲעֹקב ָמָטר הרה"ג ר' מֵ ָׁשַמְעִּתי 

 780ְנַגֶּלה ֶאת ַהִּמְסָּפר  2]7[9]8[1]0[1ַהְּסָפרֹות ְוִאם ְנַחֵּׁשב ֶאת ַהֶהְפֵרִׁשים ֵּבין , 2000ַרָּבִתי ִהיא ְּבִמְסַּפר ב' אֹות ׁשֶ ַהֶחְׁשּבֹון 

 תש"פְוֵכן  .ִריָאה ִּבְבֵראִׁשיתּבְ ַהְּגאּוָלה ֶׁשהּוא ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה ִמְסַּתֵּתר ִּבְתִחַּלת הַ ִּכי ְזַמן . תיאׁשִ רֵ ּבְ הַ ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹו� 

ְוָאנּו ְמַצִּפים  ֶחְבֵלי ָמִׁשיחַ ָׁשִנים ֶׁשל "ן יִ עַ הָ ֶׁשִהְׁשַלְמנּו ֶאת ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז , 700סֹוִפית עֹוָלה "ן ּנּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ׁשֶ  "ןיִ עַ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהְיינּו ַּגם ֶאת ַהְּׁשָנַתִים , ָׁשִנים 72ִהְׁשַלְמנּו ְּכָבר "ח שתן ִאם מֹוִנים ֶאת ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח מִ כֵ וְ  ".ִצּיֹוןה' ן ִיְראּו ְּבׁשּוב ַעִין ְּבַעיִ "לְ 

 ַהָּׁשַמִיםָּבָרא ֱא�ִהים ֵאת ְּבֵראִׁשית "ֶׁשל ָּכל ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון  ת"ְוֵכן ָהר. ְסָפרֹות ןאֹותָ  ןהֵ  5780ת ּוְׁשנַ  5708ְוֵכן ְׁשַנת . ֵלָדה

ְׁשַנת ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֵכן  .ֶּכֶתרְּבִגיַמְטִרָּיא ֶעְׂשִרים ְוֵכן , 2020ֶרֶמז ַעל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהָּׁשָנה ַהּלֹוֲעִזית  22עֹוָלה  "ֶרץֵאת ָהָאוְ 

  .2020ִעם ַהִּמִּלים ְוַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשמֹוִנים 

ף ַאוְ  ין.ְודִ  םֱא�ִהים ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ְלַאַחר ַוְיֻכּלּו, ֻמְזָּכר ַרק ׁשֵ  ין, ִּדְבָכל ַהָּפָרָׁשהְּבִמַּדת ַהּדִ  ְיָתהעֹוָלם הָ ְּבִריַאת הָ  ְוֵכן

ַיַחד ִעם ִהיא ִׁשּלּוב ִמַּדת ַהֶחֶסד ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ְוִׁשֵּתף ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ׁשֶ ָרָאה הקב"ה ׁשֶ ׁשֶ  , א)(בראשית אֶׁשּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

י ֶׁשָהעֹוָלם ִּדין, ַרק ְּכדֵ ִעם הַ ַׁשֵּלב ֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ַיַחד מְ  ְוהקב"ה ,ָּגֵמר ְּבִמַּדת ַהִּדיןִמַּדת ַהִּדין ְותִ ָאה ִהְתִחיָלה ּבְ , ַהְּבִריִּדיןהַ 

ִמְתַקֵּים, ְוָכל ין, ְוַעל ַהִּדין ה אֹותֹו ַעל ַהּדִ ָלם ָעׂשָ א ָהעוֹ רּו� הּוא ַהָּקדֹוׁש ּבָ ַּכֲאֶׁשר ָּברָ  (וישב קפ:)ִיְתַקֵּים. ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

ֵדי ְלַקֵּים ָהעֹוָלם ֶׁש�א ֹיאַבד ָּפַרׂש ָעָליו ָּברּו� הּוא ּכְ דֹוׁש ים ְּבִדין, ִמְּלַבד ֶזה ֶׁשַהּקָ מִ ֵהם ִמְתַקּיְ ָהעֹוָלם  ַמֲעֵׂשי

בפסוקים של בריאת היום הראשון:  ,תש"פפלא על שנת נראה רמז ולפי זה  .לדוֹ ּגָ ן הַ יּדִ ם הַ ה יוֹ יֶ הְ ף יִ וֹ ּסהַ ן כֵ וְ  .ַרֲחִמים

ְמַרֶחֶפת ַעל  ֱא�ִהיםְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוחֶׁש� ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח  ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ: ֱא�ִהיםְּבֵראִׁשית ָּבָרא "
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ַוִּיְקָרא  ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש�: ֱא�ִהיםר ִּכי טֹוב ַוַּיְבֵּדל וֹ ֶאת ָהא ֱא�ִהיםַוַּיְרא  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור: ֱא�ִהיםַוֹּיאֶמר  י ַהָּמִים:ְּפנֵ 

הראשון של מעשה בראשית שבו  ביוםרואים ש ".ָלאֹור יֹום ְוַלחֶׁש� ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ֱא�ִהים

שמסמל את אחדות ה' שתהיה בזמן הגאולה שיהיה ה' אחד ושמו  יום אחדשל הגאולה, והוא סוד  הגנוזהאור נברא 

מרמז ש השישי אלהיםם נתבונן בש םשהעולם קיים, וא אלף שנים 6, לרמז על אלהיםפעמים שם  6 מוזכרים אחד,

להים אשל  א', והאות אלפיםה' רמז על למתחילת התורה  החמישי שהוא מופיע בפסוק נראה האלף השישי,על 

מתחילת  156היא האות הה' מתחילת התורה, והאות  155היא האות ה ל'ה, והאות מתחילת התור 154היא האות ה

ל המספרים מתחילת התורה, יחד כ 158היא האות המ' מתחילת התורה, והאות  157היא האות הי' התורה, והאות 

שהיא האות היא ים ההאמצעית של שם אל' ההאות בנוסף  תש"פ.אלפים  ה'וקבלנו רמז נפלא על  ,"פתשעולים 

ה' האות שקיבל את  יוסףזה הגימטריא של  156. וכן תש"פנקבל שוב ה' כפול  156אם נכפיל  ,מתחילת התורה 156ה

 ְׂשַפתִים ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצרָ  יהֹוֵסףּבִ ֵעדּות " )ו(תהילים פא,  שנת תש"פ:יש שוב רמז על כשנהיה מלך במצרים ושם 

  ".י ֶאְׁשָמע�א ָיַדְעִּת 

, הם אברהם יצחק יעקב, רובצים עליה לתקן "עדרי צאן והנה שלשה" )ויצא(' צמח צדיקמובא בספר ' וכן

"ת, "ת שפסוף המילוי של בא"ר בי'ת אל'ף רי'ש ס , כי פי הבא"ר היינו"והאבן גדולה על פי הבאר"אותה, 

כי  "יעקבתתן אמת ל"ת יעקב, שהוא מד "כון לעדשפת אמת תי"דיין האבן גדולה עד שיהיה פי הבאר שע

, שהרים וגל את האבן "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר"הוא היה שלימו דאבהן גמר התיקון, לכן 

תש"פ, וזה שאמר  טריאגימ דנ"יוהנה י"ב פעמים א )בשלח( ועוד מובא שם. נגף מן הבאר, ותיקן ז' ספירות

ראו , הכתוב וירא ישראל את מצרים מת על שפ"ת הים, שעל ידי צרופי אדנ"י שנתייחדו שהם גימ' שפ"ת

  ".'וירא ישראל את היד הגדולה וגו"את מצרים מת, 

ַחִּיים' ָאַמר ִּבְזַמן  ֵפץֶה'חָ ׁשֶ  תשע"ה) (הובא במוסף 'שבת קדש' של 'יתד נאמן' לך לךֶה'ָחֵפץ ַחִּיים'  ַהג"ר יֹוֵסף ֶּבן ּפֹוָרת שליט"א ְּבֵׁשםמֵ  אבָ מּו

ָׁשִנים ְלַאֲחֶריָה  75, וְ ִראׁשֹוָנה ִּתְהֶיה ִמְׂשַחק ְיָלִדים ְלֻעָּמָתּהָׁשִנים ַאֲחֶריָה ִּתְפֹרץ ִמְלָחָמה ֶׁשהָ  25ׁשֶ  ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת

יֹוֵסף הרה"ג ר' מֵ ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי  ְהֶיה ִמְׂשַחק ְיָלִדים ְלֻעָּמָתּה, ְוָאז ָיֹבא ָמִׁשיַח.ָּיה ּתִ נִ ם ַהְּׁש ִּתְפֹרץ ִמְלָחָמה ְׁשִליִׁשית ְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלן, ֶׁשּגַ 

ָּדִנֵּיאל  ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבסֹוף. ָׁשִנים ֵמָאז ֶׁשִהְתִחילּו ִלְבנֹות ַהִּמְסָּגד ְּבַהר ַהַּבִית 1335ַנְׁשִלים  תש"פְׁשַנת ֶׁשּבִ שליט"א ֵׁשְיְנֶּבְרֶּגר 

  .780ְּבִגיַמְטִרָּיא  ים' ּגֹוג ּוָמגֹוגּיִ 'ָחֵפץ חַ הֶ ְנבּוַאת ְוֵכן  .ִיתַהִּׁשּקּוץ ְּבַהר ַהּבַ ָׁשִנים ִיּפֹול  1335ֶׁשַאֲחֵרי 
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ְוהֹוִסיף  תש"פ.ִגיַמְטִרָּיא ּבְ  ַהְמַדֵּבר ַעל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ב'ִמְזמֹור ְּתִהִּלים ּוׁש שליט"א ׁשֶ "ג ר' ָּדִוד ַלּלרהמּוָבא ֵמה ְוֵכן

 ָאטֹוםט"א ׁשֶ ר' א. ֶעְברֹון שלי ה"גי ֵמהרָׁשַמְעּתִ וכן  .תש"פְּבִגיַמְטִרָּיא ִאיַראן  ִּמְלֶחֶמתׁשֶ שליט"א ְיִחיֵאל ַיֲעֹקב הרה"ג ר' 

ִמְלֶחֶמת מלחמ  ר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותּפָ סְ ַהּמִ ֵכן וְ  .780ּוְבא"ת ב"ש עֹוֶלה  1335ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּיֹותָהאֹותִ  ְּבִמּלּוי ם ום טום

 והמילים ת ַהִּדין ִעם ָהאֹוִתּיֹותל ֶאת ִמּדַ ֶׁשְּמַסּמֵ  ֱא�ִהים אלהי אלה אל אְוֵכן ֵׁשם  .780הּוא מלח מל מ עֹוָלם עול עו ע 

   .780 ַמְטִרָּיאְּבִגיֹוֵלל ּכִּלים ְוהַ ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּמִ  "ְוֵעת ָצָרה" ְוֵכן .780ָּיא ְּבִגיַמְטִר 

  תש"פ.נים חדשים לשנת פצ ונביא

  התש"פ ארמילו"ס הרש"ע ער"ב ר"ב, דו"ד.

  
  

למען הקים  ם האלה ה' אלהיך מוריש מפניךבפסוק "כי ברשעת הגוי פ"ה, ל"ביו"ם נק"ם  ,אמ"ת ק"ץ תש"פ

  בע לאבותיך".אשר נשאת הדבר 
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  "ם, קר"ן רא"ם הגר"א. קו"ה ינו"ן.ך אדומל""א ער"ב ר"ב, פתח"א דקרת

  
  

  .פ מגו"גהתש"

  

מרומז ג' קיצים,  שתחפץ""
  . תש"ח, תש"פ, תש"ץ

ִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ז ׁשֶ ּמֵ רַ , לְ ה"עָ ׁשָ ת "ר ֶׁשֶּתְחָּפץ" "ָהַאֲהָבה ַעד ןוֹ ׁשּלָ הַ  יםיִר ִּׁש יר הַ ִׁש ר ּבְ ּכָ זְ ים מֻ מִ עָ ּפְ  'גׁשֶ (שה"ש ח, ד)  חַ קֵ רוֹ ּבָ  אבָ מּו

 יומובא בספר 'שפת. ג ּוָמגֹוגִמְלֶחֶמת ּגוֹ ה יָ פּוצְ  ּהּבָ  תש"פת נַ ל ְׁש ז עַ מֶ ם רֶ אן ּגַ ּכָ  ׁשּיֵ יף ׁשֶ סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר נִ , וְ תעוֹ ג' ׁשָ ה יֶ הְ ּתִ  ּוָמגֹוג

. שבהם נמצאים שלבי תש"ח, תש"פ, תש"ץמרומז ג' קיצים,  "שתחפץ"וטה שליט"א שבמילה דעת' מהרה"ג ר' משה חפ
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ל אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ת ּבְ יסַ נִ ן ּכְ כֵ וְ ֵחי"ת.  ֶמ"מ ִׁשי"ן יֹו"דֹות ֹוִתּיְּבִמּלּוי ָהא ָמִׁשי"חַ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְחָּפץ"ּתֶ ׁשֶ "ְוֵכן  הפקידה של הגאולה.

ב תּוּכָ ּבַ ת זֶ מֶ ְר נִ  ,ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלל ׁשֶ  חתַ ּפֶ ח הַ ּתַ פְ ז נִ ָאׁשֶ  ה,ידָ תִ עֲ ה הָ ּלָ אֻ ּגְ ל לַ מֶ ה סֵ תָ יְ הָ ׁשֶ  תפ"חים פִ לָ ת ב' אֲ נַ ְׁש ל ּבִ אֵ רָ ְׂש יִ  ץרֶ אֶ לְ 

 יש רמז עלן כו ַעל ְּפֵני ַהָּמִים". ֶחֶפתְמרַ  םיְורּוַח ֱא�הִ  ב) ית א,(בראש יחַ ׁשִ ּמָ הַ  �לֶ ל מֶ ר עַ ּבֵ דַ מְ הַ ב ּותּכָ ם ּבַ ּגַ  תזֶ ּמֶ רֻ מְ ּו ץ".ֶּתְחּפָ "ׁשֶ 

ם ת ְירּוָׁשלַ נוֹ ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ּבְ " (שה"ש ב, ז)בפסוק:  ,בחודש תשרי את הצפייה לישועהר ורלע שבא של איל שופרתקיעת 

מרמזים על התעררות  לֹות ַהָּׂשֶדהיְ ַאכן ", וֶׁשֶּתְחָּפץ ַעד ַאֲהָבהֶאת הָ  ְררּוְוִאם ְּתעוֹ ּו ָּתִעירִאם ַהָּׂשֶדה  ְּבַאְילֹותָבאֹות אֹו ִּבצְ 

ֱאַמר י, ֶׁשּנֶ ל ַהֵּקץ ָמתַ עַ  דִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת ַלֲעמֹ  (קה"ר יב, ט)ַּבִּמְדָרׁש  כפי שמצינו. ושדהך בכשהמל לוליל באאופר של הש

ר ַהָּיָׁשר ל ֵספֶ הּוא ְּכָבר ִהְכַּתְבִּתיהּו עַ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ָאַמר לוֹ ", ֶׁשֶּתְחָּפץ ָהַאֲהָבה ַעד תֹוְררּו אֶ ְוִאם ְּתע"ִאם ָּתִעירּו 

תשע"ו עם הד' אותיות  (שביעית)הרוקח וזה לשון  י.ַּגּלֵ  ְלפּוָמא �אִלָּבא ְּגאּוַלי ָּבָאה". ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת  ָקםנָ  "ִּכי יֹום

ד' אותיות תשע"ו מרמז שצריך להוסיף ל חורואים שהרוק עולה תש"פ, דויד בן ישי משיח הוי"ה עולה תש"פ.

  .תש"פלהגיע לקץ של 

ִהְנִני " ַּבָּכתּובִנְרֶמֶזת  תש"פ
  ".ַהְיֹאר תפַ ְׂש  לֵמד עַ עֹ 

ַוַּיְרא " (שמות יד, ל): ְוֶזה סֹוד ַהָּפסּוק תש"פ תוֹ עֹולִמְצַרִים ָּבֶבל ָמַדי ָיָון רֹום ֻלּיֹות ּגָ ֲאִרֵּיאל' ֶׁשָּכל הַ 'חֹוַמת ֵסֶפר ּבְ מּוָבא 

 ְפּתָ ׁשַ נָ " י), טושמות (: ִׁשיַרת ַהָּיםִנְרֶמֶזת ּבְ  תש"פְוֵכן . ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהְּגֻאּלֹות ִּביִציַאת ִמְצַרִים "ַהָּים ְׂשַפתת ִמְצַרִים ֵמת ַעל אֶ ל ִיְׂשָראֵ 

ַהָּׁשָלב ָהִראׁשֹון ַּבְּגֻאָּלה ֶׁשה' ַיֲהֹרג ֶאת  יאהִ ִנְרֶמֶזת ִּבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות ְּבַמֶּפֶלת ַהִּמְצִרים ׁשֶ  תש"פְורֹוִאים ֶׁשְּׁשַנת  ".ָיםִּכָּסמֹו ְברּוֲח� 

 220ִנְׁשֲארּו  תש"פּוִמְּׁשַנת , 210לְ  430ָׁשִנים מִ  220ִקֵּזז ה' ִים רַ ְוֵכן ְּבִמצְ  .תש"פְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשַנת סּוף ַים ְקִריַעת ְוֵכן  .ָהְרָׁשִעים

 (דניאל ַּבַּמְלִּבי"םִנְרְמָזה ַּגם ַּבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, ַּכּמּוָבא ַהְיֹאר  ְּׂשַפתִוד ַוְיְצַמן שליט"א ׁשֶ רה"ג ר' ּדָ הְוהֹוִסיף  .ָׁשִנים ַעד סֹוף ָהֶאֶלף

 ָאז ִּכי ַהְּיאֹור, ְׂשַפת ַעל ָהעֹוְמִדים ַהָּׂשִרים ֶמְמָׁשלֹות ֶׁשִּתְכֶליָנה ֹקֶדׁש, ַעם ַיד ֶנֶפץ הלֶ כְ ֶׁשּיִ  ֵעתבָ ּו ז) ,יב

   .ָׁשַמִים ַמְלכּות ילְתחִ ּתַ 



9 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל " יז), ראשית מא(ב: ַּבָּכתּוב, ִנְרֶמֶזת ַּבֲחלֹומֹות ַּפְרֹעה תש"פֶׁשְּׁשַנת שליט"א ִמיָכֵאל ַהְרֵאל ' הרה"ג רמָׁשַמְעִּתי ְוֵכן 

ָּבֶאְמַצע  "ּוַפְרֹעה"ְוַהִּמיָלה  חַ י"ׁשִ מָ " ר"ת ֵלםחֹ ִמים ּוַפְרֹעה יָ ָנַתִים ְׁש ֵּקץ מִ "ַוְיִהי  ןכֵ ". וְ ַהְיֹאר תפַ ְׂש  לֵמד עַ יֹוֵסף ַּבֲח�ִמי ִהְנִני עֹ 

     ".ְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה"ַרֵּמז ׁשֶ לְ  ָׁשָנהְּבִגיַמְטִרָּיא ַּפְרֹעה ְוֵכן  .ְוִהְתַּגּלּותְּפִריָעה ִמְּלׁשֹון , ָמִׁשיחַ ִהְתַּגּלּות ֶׁשַּמְפִסיָקה ְמַרֶּמֶזת ַעל 

 'ּתֹוָרה ּוֵטיּקלִ ְּב'ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא  ִמּסֹוף ָהֶאֶלף. "פתשְׁשַנת  יאהִ ׁשֶ  220ָּיא יַמְטִר גִ ּבְ  ל"ד עַ מֵ "עוֹ  אוֹ ִעם ָהאֹוִתּיֹות  ַהְיֹא"ר ְוֵכן

 ְּבָכל ִּכי לֹוַמר רֹוֶצה תש"ל, ָּיאְטִר ימַ ּגִ  ָיִמים" ָנַתִים"ׁשְ  ִהֵּנה ִמים"יָ  ְׁשָנַתִים ִמֵּקץ "ַוְיִהי (מקץ קח) ְלָהֲאִריַז"ל

 ו,תשל" ָּיאִּגיַמְטִר  שס"ה שס"ה אֹוִתּיֹות ו' ּוְכָללּות ל,תש" אהּו שס"ה םיְּפָעמִ  'ּוב ָיִמים, שס"ה ָׁשָנה

ץ ד ֶאת סֹוד ַהּקֵ ֲאִריַז"ל ִלּמֵ הָ  ְלַמְעָלה. ןימִ ַהּיָ  ֵקץ ִנְקָרא ְוהּוא תשל"ו, ָּיאִּגיַמְטִר  ּוִמּלּואוֹ  ָּפׁשּוט "יאדנ ִמְנַיןּכְ 

 ֵּקץ: "ַוְיִהי מִ ץּקֵ מִ ָעִמים ִּבְתִחיַלת ָּפָרַׁשת ה ּפְ ַּכּמָ  ֵק"ץֵצרּוף אֹוִתּיֹות  ם ֶאתֹוִאיי ֶׁשרּוְכפִ  ים",מִ יָ  ַתִיםְׁשנָ  "ִמֵּקץַּבָּפסּוק 

ם ִּׁשֳּבִליַלְעָנה הַ בְ ן: ַוּתִ ַאֲחֵריהֶ  ֹותְמחצֹ ִדים קָ ת ִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ּוְׁשדּופֹ וְ  ',גוֹ וְ  ָקץיאִ וָ  ְוגֹו', ַּפְרֹעה ַקץגֹו', ַוִּייַתִים ָיִמים וְ נָ ְׁש 

ַבע ִׁשֳּבִלים ׁשֶ  הּנֵ ', ְוהִ וֹ גוְ  יוֲעָבדָ ף ַעל ָקצַ ְרֹעה ֹו', ּפַ ֹום ְוגִהֵּנה ֲחלַּפְרֹעה וְ  ַקץת ַוִּייאוֹ ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמלֵ  ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע

ה ִאיׁש עֹ ְוַעָּתה ֵיֵרא ַפְר  ֲעׂשתֹו:�ִהים לַ ָהֱא�ִהים ּוְמַמֵהר ָהאֱ ר ֵמִעם ַהָּדבָ  ןוֹ כנָ ִּכי  ֵריֶהם:ת ַאחֲ חוֹ מְ צֹ ִדים קָ ּקֹות ְׁשֻדפֹות ּדַ נֻמֹות צְ 

ּו צּבְ ְק יִ וְ ע: בָ ּׂשָ י הַ נֵ ֶׁשַבע ְׁש ַעל ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ  יםִקדִ ֵקד ּפְ פְ יַ וְ  ַפְרֹעה ֲעֶׂשהֶרץ ִמְצָרִים: יַ ִויִׁשיֵתהּו ַעל אֶ  ָנבֹון ְוָחָכם

, ְוָלֵכן ְּבָפָרַׁשת ֶּכֶתרַרת הַ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְסִפי ָקַמץאֹוִתּיֹות  ִּמֵּקץ. א. שליט"א ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י ֶכל ַהָּׁשִנים ַהֹּטבֹות".ל אֹ ּכָ  תאֶ 

ִהיא ַהּסֹוף ְוַהֵּקץ ָנעּוץ ָּבַהְתָחָלה ׁשֶ סֹוָפן ׁשֶ ָּלָתן ּבְ חִ ְּפסּוִקים ְּכמֹו ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר, ִּדְנעֹוץ ּתְ  קמ"וץ ֵיׁש ּקֵ מִ 

  ְוכּו'. ְּגאּוָלה ְּבִגיַמְטִרָּיאמ"ה ּו ֵּתבֹות. המ"ְּפָעִמים  מ"הֵיׁש  ץִמּקֵ ַׁשת רָ פָ ְוֵכן ּבְ  .סֹוףְּבִגיַמְטִרָּיא  קמ"וַהֶּכֶתר. ְוָלֵכן 

ִהיא  ֵּקץת מִ ַע ָּפָרׁשַ ּוֵבַאְרנּו ַמּדּו ה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר".ּנֵ "ְוהִ  יג, טו) רים(דבתּוב  ֶׁשּכָ מוֹ ּכְ  ָנכֹוןוְ  תַהֵּקץ הּוא ֱאמֶ ָּכאן ַּגם ֶרֶמז ׁשֶ  ֵיׁשוְ 

ָרִטית ּפְ  ֻאָּלהקֹוֶדם ּגְ א ּוהֶדר ַהְּגֻאָּלה ֹנַסח ַהְּסִליחֹות ֶׁשּסֵ ַהְּפָרִטית ֶׁשל יֹוֵסף, ְורֹוִאים ּבְ  ל ַהְּגֻאָּלהעַ , ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְמַדֶּבֶרת ֵּקץהַ  דסוֹ 

ְוהֹוִׁשיָעה ֹות ָקׁשֹות, רֵענּו. ּוְפֵדנּו ִמָּכל ְּגזֵ ִיׁשְ  יהֵ נּו ֱא�ר ֲענֵ ַמהֵ  ְׂשָרֵאל,ִנְמֶׁשֶכת ַהְּגֻאָּלה ַהְּכָלִלית ְלָכל יִ  הּוִמּזֶ ַלָּמִׁשיַח 

   ַהְיׁשּוָעה ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל.�ַחר ּכָ ִׁשיַח, ְוַאֶׁשל מָ  ְּפָרִטיתהַ ְיׁשּוָעה הַ  ַהְיינּו קֹוֶדם. יַח ִצְדָק� ְוַעָּמ�ׁשִ ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים מְ 

ח לֹו ֵּתַבת ְו�א ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתּקַ " ב, ג) שמות(: ַּגּלּות ָמִׁשיחַ תְ הִ ְּבסֹוד ִהְתַּגּלּות ֹמֶׁשה ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּוב ַעל  תש"פְׁשַנת ְוֵכן 

 (ש"א ב, ח): ַּבָּכתּובִנְרֶמֶזת  תש"פְוֵכן ְׁשַנת  ".ַהְיֹאר ְׂשַפתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ּתָ ַהֶּיֶלד וַ ָּבּה ֶאת  םַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת ַוָּתׂשֶ  ֹּגֶמא ַוַּתְחְמָרה

ְּבִבְרַּכת ַהִּמְזָרח ֵעדֹות ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֶרֶמז ְּבנַֻּסח  ".ֵלםָיִרים ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיב ִעם ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד ַיְנחִ  ֹּפתְׁש ֵמאַ ר ָּדל פָ ֵמִקים ֵמעָ "

ִנְׁשֹּבר ִלְׁשַנִים ִאם  440ִעם ַהּכֹוֵלל עֹוָלה ּות לּגָ ְטִרָּיא ֶׁשל ַהִּגימַ . ָּגלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּועֹול ר וֹ א ִיְׁשּבּוָהַרֲחָמן ה: ַהָּמזֹון

  .ִמּסֹוף ָהֶאֶלף "פתשַהְיינּו ְׁשַנת  220ְנַקֵּבל 



10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  תש"פ נוטריקון תשרי פסח.
ים ֶׁשַרִּׁש"י ֹואִ ְורֶפַסח. ִנִּסים ָהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ּפּוִרים ּו ִּבים ְּבִׂשְמָחה, ְיֵמיִמֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ַמְר  (תענית כט.)"י ְּבַרִׁש ָבא מּו

תש"פ ׁשֶ  ְוָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ל. ִׁשְטִרית שליט"א .ּפּוִרים ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵליל ַהֵּסֶדרת ּפּוִרים ּוֶפַסח ַיַחד. ְוֵכן ִליל ֶאת ְּגֻאּלַ כְ מַ 

 ִהְׁשַּתְלֵׁשלְּגֻאָּלה. ְוֵכן  ְוִתְהֶיה ְׁשַנת חל ּפּוִרים ּוֶפסַ ׁשֶ  ֹורִאיר ָהאַסח, ַהְיינּו ֶׁשָּכל ַהָּׁשָנה יָ ּפֶ  ַנתְׁש ֵהא ְּת ּוִרים, ּפת נַ ְׁש ֵהא ְּת ר"ת 

ְזַמן  1335ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּתָמר ׁשֹוקֹו ֶּפֶרג ְוֵכן  .תש"פג ר"ת ְׁשַנת רֶ ּפֶ ֹוֹקָלד אֹו ׁשָמִרים אֹו ְת ֵני ָהָמן ּבִ ֶׁשְּמַמְּלִאים ֶאת ָאזְ  ְּבַגְׁשִמּיּות

ֶׁשהּוא  גמ"ו גמ"וַקֵּבל בט"ע נְ  ְּבאח"ס ּפּור ּפּורף ִליִאם ַנחֲ ים ּפּור, וְ מִ ְמַרֵּמז ַעל ב' ְּפעָ  יםַרּבִ  ִּבְלׁשֹון ּפּוִריםְוֵכן  .ַהֵּקץ ְּבָדִנֵּיאל

 זֶמֶל� ֲעָמֵלק, ְמַרּמֵ  ֲאָגג ֶנְכּדֹו ֶׁשל ִגיָהֲאגָ  ְוֵכן ָהָמןַלְּגֻאָּלה. ' ֵיֵצא ְוִיָּלֵחם ַּבּגֹוִים ְוִנְזֶּכה ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ֶׁשה ּגֹוג ּוָמגֹוגאֹוִתּיֹות ֹׁשֶרׁש 

הּוא  ַהִּכּפּוִריםֶׁשּיֹום ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֲהֵרי  תש"פ ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא יּפּורים יֹום ּכִ יֹום ּפּוִר ְוֵכן . גגוֹ ּמָ הַ  �ֶמלֶ ּגֹוג  ַעל

ה רָ ּפָ  ת.דּוּפְ ה. ידָ קִ ּפְִ ת נַ ְׁש א הֵ ּתְ "ת ר תש"פְוֵכן . ֵמַאֲהָבה ְּבפּוִריםּו לִקּבְ ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ה ּפֶ ל עַ ּבְ ׁשֶ ה רָ וֹ ּתר"ת  פתש"ן כֵ וְ ְּכפּוִרים. 

הרה"ג ר' ְיהּוָדה ג. ְוהֹוִסיף  .תש"פ ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְחְׁשֹבֶתי�מַ  ֹאד ָעְמקּוַמֲעֶׂשי� ה' מְ "ַמה ָּגְדלּו  ַהָּפסּוקן כֵ וְ  .םוֹ אתְ ּפִ  ה.ּמָ דֻ אֲ 

ְוֵכן  .780 ְטִרָּיאִגימַ ּבְ  ַח הוי"היָּדִויד ֶּבן ִיַׁשי ָמִׁש  ְוֵכן .780 אּיָ יַמְטִר ְּבגִ  ַּתֲחׁשֹוב טֹוב ִיְהֶיה טֹובַע דּוליט"א ֶׁשַהְּכָלל ַהּיָ ש

ִמיָכֵאל ' הרה"ג רְוהֹוִסיף  .780ָּיא ְּבִגיַמְטִר  ָאָדם ָהִראׁשֹון קֹוֶדם ַהֵחְטא ְוֵכן .780 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהִּמִּלים י"ָּפַקְדּתִ "ָּפֹקד 

ִמן   היָאצִ יְ שליט"א ׁשֶ ַצָּבאח ְיִחיֵאל הרה"ג ר' ְוהֹוִסיף . 780ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגאּוָלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרה  ינּולֵ ָאגְ ּיִ שליט"א ׁשֶ ַהְרֵאל 

שליט"א ְייֶּזֶלעס ַאְבָרָהם מַ הרה"ג ר' ְוהֹוִסיף . 780א ְּבִגיַמְטִרּיָ ְׁשִכיְנָּתא ְוֵכן . 780ִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּגלּות ִלְגאּוָלה ִמָּיד 

 א), יאישעיה י(ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב פ "שתׁשֶ שליט"א ַוְיְנּגּוט ְיהּוָדה הרה"ג ר' ְוהֹוִסיף   .780ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשֵלָמה ַהָּׁשָנה  ְּגאּוָלהׁשֶ 

  ".ַעּמוֹ  רִלְקנֹות ֶאת ְׁשָא [תש"פ] דוֹ יָ ת ֵׁשִניֹדָני אֲ ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף "

 "ִּכי ד) סג, (ישעי' ַהָּכתּוב ַעל ֲחַז"ל רְּבַמֲאמַ  ַהִּנְרָמז ב,ע" ֵׁשם ֶּדֶר� ָיבֹוא ָהַאֲחרֹון ֶׁשַהֵּקץ ריט:) פנחס סז. (תיקונים ַּבֹּזַהר ִצינּומָ 

 ,ע"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְלִלִּבי" ָׁשם ַהֹּזַהר ֵארבָ ּומְ  .ִּגִּליִתי �א ְלֵאָבַרי יִתיּלִ ּגִ  ְלִלִּבי ."ָּבָאה ְּגאּוַלי ּוְׁשַנת יְּבִלּבִ  ָקםנָ  יֹום

ְוֵיׁש ֵקץ ַהְמגֶֻּלה ֶׁשֵּיׁש שליט"א יֹוֵסף ֵׁשְיְנֶּבְרֶּגר מהרה"ג ר' ְוָׁשַמְעִּתי  ע"ב. ִמֵּׁשם ֶׁשָּיֹבא ַהֵּקץ ַעל זְלַרּמֵ  "ַוְיֻכּלּו". ּוְבִגיַמְטִרָּיא

ְוַהְּיהּוִדים , רֹוִאים ֶׁשָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ֵּפרֹוֶתיָה ְּבַעִין ָיָפהׁשֶ ֵקץ ַהְמגֶֻּלה ָׁשִנים ֶׁשל ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ִנְקָרִאים  ע"בַהְיינּו , ְּפָלאֹותהַ ֵקץ 

ְמַצִּפים ָאנּו תש"ח ָׁשִנים ִמְּׁשַנת ע"ב  ְׁשְלמּוְלַאַחר ֶׁשּנִ  תש"פּוִבְׁשַנת , ַהְּפָלאֹות ֵקץְוַאַחר ָּכ� זֹוִכים לְ , ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלחֹוְזִרים 

סֹוד ִהְתַּגּלּות ָמִׁשיַח ִלָּבא  .ּוָמאּפת נַ ְׁש ֵהא ְת ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים לִ שליט"א ִׁשְטִרית הרה"ג ר' ל. ְוהֹוִסיף  .תאוֹ לָ ּפְ ת נַ ְׁש א הֵ ְת לִ ֶׁשִּנְזֶּכה 

  .ְלפּוָמא
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 ׁשֱאנָ  ְּכַבר ְׁשַמָּיא ֲעָנֵני ִעם "ַוֲארּו ְּכִתיב ָרֵמי ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי, ַרִּבי ָאַמר צח.) (סנהדרין ָראַבְּגמָ  ָמִצינּו

א ִעם ְורֹוִאים ֶׁשַהָּמִׁשיַח ּבָ . "ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב "ָעִני ָזכּו �א ,"אְׁשַמּיָ  ֲעָנֵני "ִעם ָזכּו ֲחמֹור", ַעל ֹרֵכבוְ  "ָעִני ְכִתיבּו ָאֵתה"

  .780ְּבִגיַמְטִרָּיא ְגדֹוָלה  ֲעָנִניםׁשֶ שליט"א ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני ר'  הרה"גמֵ ְעִּתי ְוָׁשמַ . ַהְיינּו ֲעָנִנים ְלׁשֹון ַרִּבים, ַעְנֵני ְׁשַמָּיא

 ְורֹוִאים ֶׁשִעַּקר ַהֵּנס ַּבּלּוחֹות ָהָיהֶׁשַּבּלּוחֹות ְּבֵנס ָהיּו עֹוְמִדין.  �ָאַמר ַרב ִחְסָּדא ֵמ"ם ְוָסֶמ" (שבת קד.)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

ם' ְסתּוָמה ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות  � ְוָהאֹותאֹות ָסֶמ"ֶׁשהָ  ט)(שער טו' ע' רכַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ץ ּוְב'עֵ ס'. וְ ם' ֹות ָּבאֹוִתּי

רע"ח פּבִ  אבָ ּוּמּכַ  ,יןדִ ָהיּו עֹומְ  ֵנסּבְ  ןכֵ לָ  ,תכּולְ ּמַ לַ ד סוֹ יְ ר הַ ּוּבת חִ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ מְ  ּוּלת אֵ וֹ ּיתִ אוֹ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ּוֵבַאְרנּו  ִּבְׁשֵּתי ְּבִחינֹות.

ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, ְׁשמֹו ֶׁשל אֹותֹו ִמְזֵּבַח. ה'  (בשלח סו.)ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ ד. וְ סוֹ ת יְ ינַ חִ א ּבְ ס הּוּנֵ ׁשֶ  ח"ב תסז)(חנוכה  "ליזַ ִר אֲ הָ לְ 

 ָהָיהת חוֹ ּוּלל הַ ׁשֶ ַהְּכָתב ְבָכל ּדִ  ה' ִנִּסי. ,דֹוׁש. ַמה ְּׁשמוֹ ַהּקָ ם ְּבִרית ָהֹרׁשֶ ת ֹותֹו אוֹ ַּגָּלה אתְ הִ ִנִּסי, ַעל ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְפְרעּו וְ 

ם י הֵ ּכִ  ְוָהפּו� ת ָיָׁשרוֹ ָראקְ נִ  ֶׁשָּתִמיד ס'' וְ מ, ּויםכִ פָ י הֲ נֵ ג ְׁש ּוֵ זַ ּמְ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ּבָ  ׁשּיֵ ג ׁשֶ ּוּוּזִ ן הַ יַ נְ ת עִ ל אֶ ּמֵ סַ לְ  ָיָׁשר ְוָהפּו�ֶׁשִּנְקָרא  ֵנס

 ַּפְרֵּדס' רפֶ ְּבסֵ  ַּכּמּוָבא ,גּוּוּזִ ן הַ מַ זְ ד ּבִ סוֹ יְ הַ  תידַ מִ עֲ ְּבִלי ִלּפֹול, ְלַסֵּמל  תוֹ ֹוְמדעֵחר ֶׁשָהיּו ֵנס ַא ן, ֻהְצַר� ָּבהֶ גּוּוּזִ ד הַ ם סוֹ מָ צְ עַ ּבְ 

ת ים, ּוְמֻרַּבעַ ִמִּבְפנִ  ֶאת ָהִאָּׁשה ְּבַטַּבַעת ֲעגָֻּלה ׁשה ִמִּזיִדיְטׁשֹוב זצ"ל ְלַקּדֵ ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם מהרצ" .פ"ו) ט"ז (שער ָלרמ"ק 'ִרּמֹוִנים

ַיֲעֹקב הרה"ג ר' מֵ ְוָׁשַמְעִּתי  .ֶׁשַהֵּנס ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָחָתן ְוַכָּלה עֹוְמִדין. ִמַּבחּוץ. ְלַרֵּמז ַעל ָהאֹוִתּיֹות ם' ְוס' ֶׁשְּבֵנס ָהיּו

ָׁשִנים ֶׁשָהעֹוָלם  6000ְלַרֵּמז ַעל , 6000עֹוָלה  ס'ְּפָעִמים נ' ָלה ְכּפָ הַ ּבְ  "סנֵ  ֶׁשַהִּמָּלהשליט"א ָּדִוד ִסיּבֹוִני ן ְור' ִצּיוֹ ליט"א שָמָטר 

ִמּסֹוף  תש"פֶׁשִהיא ְׁשַנת  220ְלַקֵּבל  סנֵ ְּפָעִמים ב' ָצִרי� ְלַהְכִּפיל  ס',לַ ְוַהֵּׁשִני "ם ּמֶ ֶאָחד לַ , ִנִּסיםב' ְוֵכיָון ֶׁשֵּיׁש ָּכאן . ֵנסם ּבְ ּיָ קַ 

  .ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמהים ּסִ נִ י ּסֵ נִ לְ ָהֶאֶלף ֶׁשִּנְזֶּכה 

 ס'ְסתּוָמה ּוֵמָהאֹות "ם ּמֶ הַ מֵ ֶׁשּיֹוֵנק ס"מ הַ ְוָאז ִיָּכַנע , "םְסתּוָמה ְּבסֹוד ַהִּיחּוד ֶׁשִּיְבַקע ֶאת ַהּמֶ "ם ּמֶ הַ ַּבְּגֻאָּלה ִּתָּפַתח  ְוָלֵכן

ַז"ל ֶׁשְּבִמְצַרִים ה' ָּפַתח ַרק ֶאת ְּבֵׁשם ָהֲאִרי ֵּלה ֲעֻמּקֹות'ִמַּבַעל ַה'ְמגַ  ְּבֵסֶפר 'טּוב ָהָאֶרץ'ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא . ְסתּוָמה "םמֶ ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא

תּוָמה ִּתָּפַתח ַּבֲאַלְכסֹון ְלָכל ' סְ ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהםוְ ְׁשֵלָמה, ן �א ָהְיָתה ַהְּגֻאָּלה " ָלכֵ ל "ְלַםְרֵּבה ַהִּמְׂשָרהֶׁשל ַהם' ְסתּוָמה ׁשֶ  ַהָּקֶצה

 2ת ת אֶ לוֹ ּמְ סַ ּמְ ׁשֶ ד' ת וֹ ּיתִ אוֹ  2ה לְ יעָ קִ א ּבְ יה הִ מָ תּוסְ  ם'ת אוֹ ת הָ יעַ קִ י בְ ּכִ ַהָּׁשֵלם. ְהֶיה ַהִּיחּוד ְׁשֵלמּות ְויִ ִתָּכֵנס ַהו' ּבִ ָהֹאֶר� וְ 

ם דָ יף הרה"ג ר' ָאסִ הוֹ וְ . ןסוֹ כְ לַ אֲ א ּבַ הּו �ּוּתחִ הַ ד' ת וֹ ּיתִ אוֹ  2 ּהתָ וֹ ׂשעֲ ה לַ מָ תּוסְ  ם' םיכִ תְ חוֹ ׁשֶ כְ א, ּובָ קְ ּוּנד הַ יסוֹ ּבִ  ׁשּיֵ ׁשֶ  תתוֹ לָ ּדְ הַ 

ּיֹות תִ אוֹ ּבְ  ט"וָהאֹות הַ יא הִ ה מָ תּו"ם סְ ּמֶ ת הַ אוֹ הָ א ׁשֶ צֵ ע, יוֹ צַ מְ אֶ ים ּבָ אִ צָ מְ המנצפ"ך נִ ׁשֶ ת ּכְ וֹ ּיתִ ל כ"ז אוֹ ר ׁשֶ דֶ סֵ ּבְ מ. שליט"א ׁשֶ 

 יםאִ רוֹ וְ , "�מֶ סָ ת אוֹ יא הָ הִ  א' ב'ת אֹוִתּיוֹ ּבְ  ט"וָהאֹות הַ  ,מנצפ"ךאֹוִתּיֹות י לִ ּבְ ֹוִתּיֹות אל כ"ב יל ׁשֶ גִ רָ ן הָ וֹ ּבְׁש חֶ י הַ פִ לְ  ןכֵ וְ  א' ב'.

 לז עַ ּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  ,"בט"ּו ְּבָא םיוֹ לְ   "�מֶ סָ ת אוֹ הָ וְ  המָ תּו"ם סְ ּמֶ ל הַ ר ׁשֶ ׁשֶ ה קֶ אֶ ְר ה מַ זֶ וְ , ס' תאוֹ לָ  המָ תּו"ם סְ מֶ ת אוֹ  יןּבֵ ר ׁשֶ קֶ 

ִמים ָאב ֵהם יָ ט ְוט"ּו ּבְ ִּבְׁשבָ ָּברש"ש ֶׁשט"ּו  אבָ ּוּמם, ּכַ לֵ ּׁשָ הַ  דחּוּיִ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ב מְ ָאם ט"ו ּבְ וֹ יוְ  א' ב'.אֹוִתּיֹות ּבְ  ט"וָהאֹות הַ 
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ֵכן ַהְיסֹוד. וְ  ' מֶׁשה ַׁשץ שליט"א ֶׁשט"ּו ְּבָאב הּוא ְּבִחיַנת ֲעֶטֶרתָׁשַמְעִּתי ֵמָהרה"ג רִלְסִפיַרת ַהְיסֹוד ֶׁשְּבַפְרצּוף ַהְּזַמִּנים, וְ  ַהַּׁשָּיִכים

ל ֶׁשט"ּו ְּבָאב ָהָיה יֹום ׁשֶ  (שם כו:) ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ל. ְועֹודא ַּבָּקהָ ָיִמין ָלבוֹ ֶבט ִּבנְ  ְּבָאב ֻהַּתר ׁשֵ ֶׁשְּבט"ּו (תענית ל:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ם מ. דָ יף הרה"ג ר' ָאסִ ד הוֹ עוֹ ֶרת ַהְיסֹוד. ָּיִכים ִלְבִחיַנת ֲעטֶ ּוְכָרִמים ׁשַ  יּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים,ִׁשּדּוִכים, ְוֵכן הָ 

ה ר זֶ דֶ י סֵ , ּכִ עצַ מְ אֶ ו הָ קַ ּבְ ׁשֶ  תמֶ אֱ הָ  ץקֵ ת ה אֶ ּלֶ גַ מְ ים ּולִ ְׁש ּמַ ׁשֶ  ְכסֹוןָהֲאלַ ד חּויִ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  תמֶ אֱ ת הָ ּדַ קֻ נְ לִ  םר ּגַ ּוׁשקָ  הל זֶ ּכָ יט"א ׁשֶ של

ת אוֹ ת הָ יוֹ הְ ה לִ יעָ ּגִ מַ  הילָ גִ ְר ' הָ מת וֹ אהָ  וֹ ּביד ׁשֶ חִ ּיָ ר הַ דֶ ּסֵ א הַ , הּוט"ות הַ אוֹ יא הָ הִ  המָ תּו"ם סְ מֶ ת אוֹ הָ ׁשֶ אֹוִתּיֹות ל כ"ז ׁשֶ 

"ּוְנַתֶּתם ִלי אֹות ֱאֶמת", זֹו אֹות ו' ֶׁשּזֹו  (ויקרא ב.)ַהר ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמּכַ י, ּתִ מִ אֲ הָ  רדֶ ּסֵ הַ  הּזֶ ה ׁשֶ אֶ ְר ה מַ זֶ א' ב', וְ הָ ל ׁשֶ  יתעִ צָ מְ אֶ הָ 

ה ר זֶ דֶ י סֵ פִ ק לְ רַ וְ  ף,וֹ ּסּבַ ת' ע וְ צַ מְ אֶ ּבָ  מ'ה, לָ חָ תְ הַ ּבָ א' , אֹוִתּיֹותל הָ ת ֶאת ּכָ ּכֹוֶללֶ  'ת 'מ 'אים ׁשֶ אִ רוֹ וְ . ֱאֶמת" ִנְקֵראת "אֹות

   .ְמָצִעיתָהאֶ ִהיא ה ילָ גִ ְר הָ  מ' תאוֹ הָ 

('גבורות השם' פרק  "לרָ הֲ ַהּמַ י שליט"א ַעל ּפִ  "ג ר' אּוִרי יּוְנְגַרייזֵמָהרהְּכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי , ָקׁשּור ִעם ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ט"וִמְסַּפר  ְוֵכן

ַּבֹחֶדׁש ֶׁשהּוא  ט"ו ֹוםָּיֵרַח ְּביַסְּמלֹות ֶאת הַ ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, מְ  ט"ו ֵהן ְּכֶנֶגדְזַרת ָנִׁשים ְלֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ׁשֶ ֵּבין עֶ ַמֲעלֹות ׁשֶ  ט"וׁשֶ נט) 

 ִסיֲהָרא ְּבַאְׁשָלמּוָתא. ַהֹּזַהרִּבְלׁשֹון  אד ַמֲעָלה ְועֹוד ַמֲעָלה, ְוִנְקרָ יֹום עוֹ ַהֶּׁשֶמׁש ַאֲחֵרי ֶׁשָעָלה ָּכל יֹום וְ ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל אֹור 

 ִסיֲהָרא ַהֶּמֶל� ָהָיה ְׁש�ֹמה ֶצלַמֲעלֹות. ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשאֵ ט"ו ַהִּנְרָמז ּבְ  הי" ד ַהֵּׁשםַמְלכּות ְּבסוֹ  ְוָיֵרַח ְמַסְּמִלים ִזּוּוג ְיסֹוד ּוׁשְּדֶׁשמֶ 

ית ַעד ִּבְנַין ּבֵ ה' ִעם ִיְׂשָרֵאל ִמיִציַאת ִמְצַרִים  הַמֲעלֹות ֶׁשָעׂשָ  ט"ו, ְוִנְׁשְלמּו ָאִבינּוֵמַאְבָרָהם  ּדֹורֹות ט"ו ֶׁשִּנְׁשְלמּו מּוָתאַאְׁשלָ ּבְ 

ד ', עַ כּוס וְ ּפַ ְר ץ ּכַ חַ ְר ּו ׁשּדֵ ת, קַ וֹ ּלעֻ ּפְ  וט"ים ִׂש עוֹ ר דֶ ּסֵ יל הַ לֵ ן ּבְ כֵ וְ ת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו'. ה ַּכּמּוָבא ַּבִּפּיּוט 'ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובוֹ ַהְּבִחירָ 

  ר.דֶ ּסֵ יל הַ ל לֵ ׁשֶ  יּהּתֵ ינְ כִ ְׁש ּו ד קב"החּוּיִ ת הַ ים אֶ נִ ּוְ כַ ם מְ ׁשָ וְ ה צָ ְר נִ ים לְ יעִ ּגִ ּמַ ית ׁשֶ לִ כְ ּתַ הַ 

,י (דניאלָּכתּוב  ְּגֻאַּלת ְּבִעָּתּהֶׁשה' ִנְׁשַּבע ַעל  ַּבְּׁשבּוָעה עֹוָלם ִּכי י הָ ְּבחֵ ע ַוִּיָּׁשבַ  ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ֶרם"ַוּיָ  ז) ב

" ד ַעם ֹקֶדׁשּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ יַ "ם "י ׁשָ ִּׁש רַ ר אֵ בָ מְ ּו ה ָכל ֵאֶּלה".ד ַעם ֹקֶדׁש ִּתְכֶלינָ יַ  ץת ַנּפֵ ֵחִצי ּוְכַכּלוֹ ים וָ ֵעד מֹוֲעדִ ְלמוֹ 

ה לֶ כְ ּתִ ר ׁשֶ חַ ַאה, וְ נָ ָאה וָ נֶ ט ָאוֹ ׁשפְ ת לִ לֶ עֶ תוֹ ה וְ רָ בּוּגְ  �ילָ אֵ וָ  �ילָ ה אֵ צָ פוֹ ה נְ תָ יְ הָ ם ׁשֶ יהֶ דֵ יְ ק זֶ חֹ ם וְ תָ מָ קּוה ּתְ לֶ כְ ּתִ ׁשֶ ּכְ 

ה ּלָ אֻ ּגְ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ד".ת יָ לַ זְ י ָאן "ּכִ ינָ ִר מְ ָאדְ , ּכִ יחַ ׁשִ א מָ בֹ יָ ת וְ רוֹ ּצָ הַ  ּוּל" אֵ יָנהִּתְכלֶ ד: "אֹ מְ לִ ים לִ פָ ׁשְ  יּוהְ ּיִ ם ׁשֶ תָ רָ בּוגְ 

 בתּוּכָ הַ אֹוֵמר ן כֵ ּלָ ' ׁשֶ �תֶ רָ וֹ ּתת מִ אוֹ לָ פְ ר 'נִ פֶ ּסֵ ר הַ אֵ בָ מְ ּו .ׁשדֶ ם קֹ עַ ל צֶ ד, אֵ ת יָ לַ זְ ָאוְ ת, ּוּינִ עֲ ת, וַ לּופְ ׁשִ ה ינָ יֶ הְ ּתִ ׁשֶ א ּכְ בֹ ּתָ 

 תוֹ לּמְ סַ מְ הַ  ך,נצפ"מל ׁשֶ  "�מָ ת וֹ ּיתִ ק אוֹ רַ  ָנהְר אֵ ּׁשָ תִ "ך, וְ נצפמ לׁשֶ  נפ"ץת וֹ ּיתִ אוֹ  ִּתְכֶליָנהז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ ", ַיד ַעם ֹקֶדׁש ַנֵּפץֹות "ּוְכַכּל

בראשית קוט (יל ׁשרָ דְ ּמִ א ּבַ בָ ּוּמּכַ ה, ּלָ אֻ ּגְ ת הַ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ , מְ מנצפ"ךִתּיֹות ן אוֹ כֵ וְ  .ּהּתָ עִ בְ ץ ּדִ ן קֵ מַ א זְ בֹ יָ  ז", ָאי�חִ ָא �מּויָ  י"ּכִ  מוֹ ת, ּכְ ּוּינִ עֲ 

ְבָרָהם. ם"ם ּבֹו ִנְגַאל ה. ך"ך ֶׁשּבֹו ִנְגַאל ָאִבינּו ַאן ְּגֻאּלָ  ְוֻכָּלן ְלׁשוֹ ֵמׁש אֹוִתּיֹות ִנְכְּפלּוֵמר חָ ֶזר אוֹ ִּבי ֱאִליעֶ רַ  סד)
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ל ָראֵ ׂשְ ִלְגֹאל ְליִ  ֹו ָעִתיד הקב"הִים. ץ"ץ ּבְצרַ ל ִמּמִ ָראֵ ָאִבינּו ַיֲעֹקב. ף"ף ּבֹו ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ַאל ֹו ִנגְ ְצָחק. ן"ן ּבָאִבינּו יִ 

 "ך,נצפֹות מֶאת ָּכל ַהכ"ב אֹוִתּיֹות ּכֹוֵלל אֹוִתּי ּבֹו ֵּיׁשד ַּבתנ"ך ׁשֶ ּוק ַהָּיִחיַהָּפסְוהֹוִסיף ָהרמ"ז שליט"א ׁשֶ  סֹוף ַמְלכּות ְרִביִעית.ּבְ 

ֹסף ם קּוִמי ְלַעד ִּכי ִמְׁשָּפִטי ֶלאֱ וֹ י"ה ְליו"ָלֵכן ַחּכּו ִלי ְנֻאם ה (צפניה ג, ח) ג,ג ּוָמגוֹ ל ִמְלֶחֶמת ּגוֹ ֶׁשְּמַדֵּבר עַ  הּוא ַהָּפסּוק

 � ַמְזִּכירָּיד ַאַחר ּכָ מִ . ּול ָהָאֶרץ"ל ּכָ כֵ י ֵּתָאֹּכל ֲחרֹון ַאִּפי ִּכי ְּבֵאׁש ִקְנָאתִ ְעִמי ֶהם זַ ֹּפ� ֲעֵליִצי ַמְמָלכֹות ִלׁשְ ּגֹוִים ְלָקבְ 

ְּבֵׁשם  ָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם"ִּכי ָאז ֶאְהֹּפ� ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוֹוִתּיֹות. א כ"בׁש יֵ ה ֶׁשּבָ ֲחִׁשיבּות ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש.  תַהָּפסּוק אֶ 

, 280ִרָּיא ְרִגיָלה עֹוָלה ּוְבִגיַמטְ , 3500ְּבִגיַמְטִרָּיא ְגדֹוָלה עֹוָלה מנצפ"ך שליט"א ׁשֶ ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני הרה"ג ר' מֵ ְוָׁשַמְעִּתי  "ה".הוי

ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ַלְּגֻאָּלה  5780ֶאת ַהִּמְסָּפר  ַהּתֹוָרה ְנַקֵּבלִהיא ֹׁשֶרׁש ָּכל אֹוִתּיֹות ׁשֶ ֵראִׁשית ּבְ ַרָּבִתי ֶׁשל  ב'ה ֶאת ָהאֹות יף ָלזֶ ְוִאם נֹוסִ 

 תקפו)(שופר ח"ב  ֲאִריַז"להָ ' לְ ַחִּייםֵעץ י ִּב'ְפִר ַּכּמּוָבא  ַחֵּגי ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵריִעם ְקׁשּורֹות  מנצפ"ךְוֵכן אֹוִתּיֹות  .ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ֵאּלּו

, ֵהם סֹוד פ"רת ֹוִתּיוֹ ְוא ל ֶאְצָּבעֹות ָהאֹוֲחִזין ָּבּה, ֵהם סֹוד ש"ך ַהִּניצֹוִצין.ׁשֶ אֹוִתּיֹות ש"ו ִמּׁשֹוָפר, ִעם י"ד ְּפָרִקין 

   .מנצפ"ךת אֹוִתּיוֹ  ה' ֲחָבטֹות ָהֲעָרָבה ה'בְ ַכְּוִנים מְ  א ַרָּבאהֹוַׁשְענָ ּבְ ׁש "ַרׁשַ הָ ְּבִסּדּור ן כֵ וְ  פ"ר. אַמְטִרּיָ ה ְּבִגין עֹולֶ ּכֵ מנצפ"ך ׁשֶ 

ֵמָהעֹוָלם �א ִיְׂשֹרד ֶאת  יׁשלִ ֵני ְׁש ֶׁשְּׁש , ַּפַעם ַאַחת ַעל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ם""ִּפי ְׁשַניִ  יםינּו ַּבַּתַּנ"� ֵצרּוף ַהִּמּלִ ים ָמצִ ְּפָעמִ  ָׁש�ׁש

ַעת ָּיה ַעל ַהְׁשּפָ ִיָּוֶתר ָּבּה". ּוַפַעם ְׁשנִ  יתְּׁשִלִׁש ָּבּה ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו ְוהַ  ְׁשַנִים ִּפים ה' ָאֶרץ ְנאֻ ָכל הָ ה בְ "ְוָהיָ  , ח)ריה יג(זכ ְלָחָמה:ּמִ הַ 

ִעָּמ� ַוֹּיאֶמר ָּלַקח מֵ ְּבֶטֶרם אֶ  ָּל� ֶׂשהל ָמה ֶאעֱ ע ְׁשַאיׁשָ ֶאל ֱאלִ ר מַ ִהי ְכָעְבָרם ְוֵאִלָּיהּו ָאיְ "וַ  ט)מ"ב ב, (ה: ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְמַבֵּׂשר ַהְּגֻאּלָ 

 :ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּנְקָרא ְּבכֹורא ַגם ַהּסֹוד ֶׁשל ֶׁשהּו ְּבכֹור ֶׁשּיֹוֵרׁש ִּפי ְׁשַנִיםִליִׁשית ַעל הַ ְּברּוֲח� ֵאָלי". ּוַפַעם ְׁש  ַנִיםי ׁשְ ּפִ ֱאִליָׁשע ִויִהי ָנא 

ֵכן וְ אִׁשית ֹאנֹו לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבֹכָרה". י הּוא רֵ לֹו ּכִ  ִיָּמֵצא רׁשֶ ְּבֹכל אֲ  םְׁשַניִ ִּפי ָלֶתת לֹו  ַיִּכיר ֹכר ֶּבן ַהְּׂשנּוָאהַהּבְ ת "ִּכי אֶ  כא, יז) (דברים

ֶאת ַּפֲעַמִים ְוִאם ְנַחֵּׁשב גֹוג. ג ּומָ ִמְלֶחֶמת ּגוֹ ֹות ּבְ י ִלְהיֶׁשָּצפּו ָאטֹוםן יעִ ְר ּגַ ן ְניַ ְּכמִ  390הּוא  "ִּפי ְׁשַנִים"ַהִּמְסַּתֵּתר ֶׁשל  ַהִּמְסָּפר

ֶלעס ַמְייזְ ם ַאְבָרהָ הרה"ג ר' מֵ ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי  .ַּפֲעַמִיםְמַרֵּמז ֶׁשָּצִרי� ְלַחֵּׁשב ְׁשַנִים  ִּפיֵּכיָון ׁשֶ  תש"פְׁשַנת  780ְנַקֵּבל  390ַהִּמְסָּפר 

ם עִ ד חַ יַ ד עֶ וָ ם לָ עוֹ לְ  תוֹ כּולְ מַ ד בוֹ ּכְ ם ׁשֵ  �ּורּבָ ל ר"ת ׁשֶ הָ ם עִ  דחַ יַ ד חָ אֶ  "היהו ינּוהֵ �אֱ  "היהול אֵ רָ ְׂש יִ ע מַ ְׁש  לׁשֶ "ת רֶׁשהָ שליט"א 

ְיֵדי ֵּפרּוׁש ַעל , "ָמה ַלה' ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹּדרִמְלחָ " )לחבש( 'יקּדִ צַ ֶצַמח 'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  .תש"פה אֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל עֹולֶ מ"ט הַ 

ַהְיינּו "ם, ֶלחֶ "ת ַׁשּבָ ְּכִמְנַין ה גימ' תש"פ, וי"הְּפָעִמים ' לרֹוֶצה לֹוַמר , ַעל ְיֵדי ַלה', ַהֵּיֶצרַמה זֹוִכין ְלַנֵּצַח ִמְלֶחֶמת 

   .ֶדׁשָּבת קֹ ֶׁשל ׁשַ  ֶדׁש ְוַעל ְיֵדי ַהֶּלֶחם ִמְׁשָנהַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת קֹ 

ָמגֹוג, ג ּות ּגוֹ מּור ְּבִמְלֶחמֶ ָאִּתי" הָ ְלִּתי ְוִהְתַקַּדׁשְ ּדַ ּגַ "ְוִהתְ  ָראִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש הּוַסד ַעל ִּפי ַהִּמקְ  (או"ח נו)ּור' ַּב'ּט מּוָבא

ים ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה הקב"ה ִנְזָּכר ִּדיׁש ִּבְלׁשֹון ַּתְרּגּום, ֵיׁש ְמָפְרׁשִ ן ַהּקַ מֹו ֶׁשל הקב"ה. ּוַמה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרישְ  ָאז ִיְתַּגֵדלׁשֶ 
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א הקב"ה ְמַנְעֵנַע ּבָ ֵהא ְׁשֵמיּה רַ ן ָאֵמן יְ ֹוִניֵאל עָעה ֶׁשִּיְׂשרָ ׁשָ ָרכֹות ּבְ ִאיָתא ְּבפ"ק ִּדבְ דְ , ּכִ ָרֵאלִיׂשְ  ְלֻחְרַּבן ַהַּבִית ְוָגלּות

ַעל ַמה ּלֹו ְלָאב ֶׁשָּכָכה ְמַקְּלִסין אֹותֹו ָבָניו ְוִרֲחָקם מֵ ָּבִנים ֶׁשָּגלּו ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם. ּוֹוי לַ ְבֹראׁשֹו ְואֹוֵמר א

ן ֶׁש�א ָלׁשוֹ ָעֵלינּו, ַעל ֵּכן אֹוְמִרים אֹותֹו ּבְ  ּום ֶזה ְיַקְטְרגַּמְלָאִכיּו הַ ָיִבינְלָפָניו. ְוִאם   ְּדָאָגהַּכְבָיכֹול ֶׁשֵּיׁש, וְ נוֹ ֻׁשְלחָ 

 יותתהאוִעם  �ְתָּברַ יִ  אְלַמּיָ עָ  יְלמֵ ְלעָ ּו םלַ עָ לְ  �ָברַ מְ  אּבָ רַ  ּהֵמיְׁש  אהֵ יְ ְוֵכן ָהר"ת ְוס"ת ֶׁשל  ִמית.ָיִבינּו, ֶׁשֵאיָנן ַמִּכיִרין ֲארָ 

ועוד  ."פשתְּבִגיַמְטִרָּיא עם המילים ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָגָלא ַּבעֲ ל שליט"א ׁשֶ יאֵ ִר ה צּושֶ הרה"ג ר' מֹ ף יסִ הוֹ וְ  ."פשתְטִרָּיא ִגימַ ּבְ 

 תש"פ.מטריא " בגיִניםמֻ אֱ ֵמר ׁשֹ ִּדיק צַ ֹוי גָיֹבא וְ ָעִרים ְׁש ְתחּו ּפִ " , ב)כו ישעיה( :אמןשנדרש על עניית  הוסיפו שהר"ת של הכתוב

   .גגוֹ מָ ג ּווֹ ּג תמֶ חֶ לְ מִ ן יַ נְ מִ ּכְ  588ְטִרָּיא ְּבִגימַ ה לֶ ב"ש עוֹ  א"תּבְ ַּדׁש ְתקַ ְתַּגַּדל ְויִ ּיִ ן שליט"א ׁשֶ רוֹ בְ יף הרה"ג ר' א. עֶ סִ הוֹ וְ 

  

 "י.ִּביּבִ "ת ב"ש ְּבא "ׁשמֵ ְׁש מִ 
ר ֵּבין אֹוִתּיֹות ִּמְסַּתּתֵ הַ ַהִּמְסָּפר וְ 

  .780הּוא  "ׁשמֵ ְׁש מִ 
ַמאי  ינּות. ָאַמר ָרָבא,מִ ַּמְלכּות לְ � ָּכל הַ ּפֵ ֶּבן ָּדִוד ָּבא, ַעד ֶׁשִּתְתהַ  , ֵאיןקְצחָ ִּבי יִ ָאַמר רַ  צז.) ן(סנהדרי ארָ ַּבְּגמָ  ָמִצינּו

 וֹ ֻּכּלׁשֶ  רָּלא ְּבדוֹ ד ָּבא אֶ ן ָּדוִ ין ּבֶ ָחָנן, אֵ ִּבי יוֹ ר רַ ָאמַ  (סנהדרין צח.)ּוָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ".ָרא "ֻּכּלֹו ָהַפ� ָלָבן, ָטהֹור הּואקְ 

יְרׁשּו ָאֶרץ". ְּבדֹור ֶׁשֻּכּלֹו ַחָּיב עֹוָלם יִ יִקים לְ ָּלם ַצּדִ � ּכֻ "ְוַעּמֵ ְכִתיב י ּדִ ֹו ַזַּכאּל. ְּבדֹור ֶׁשּכֻ ּלֹו ַחָּיבּכֻ ְּבדֹור ׁשֶ  ַּכאי אוֹ זַ 

י ֵמהרה"ג ר' יח"ל ְעּתִ מַ ְוׁשָ  .ֶׂשה"ֲעִני ֶאעֱ מַ לְ י ֲענִ מַ "לְ ּוְכִתיב  ְפִּגיַע"ֵאין מַ ם ִּכי ּתֹומֵ ִאיׁש ַוִּיׁשְ ין ִתיב "ַוַּיְרא ִּכי אֵ ִּדכְ 

 ןבָ לָ ת וֹ ּיתִ אוֹ  ןאמַ ְר ּבֶ ילִ ְרָמז ּבְ נִ  ָלָב"ןְוֵכן . ָבןְולָ ָּיב חַ ּלֹו ּכֻ ר"ת  ָכל ַהָּקדֹוׁשֶׁשִּנְלֶחֶמת ּבְ  ן"ל ָלָב"וֹ חּכָ ְפֶלֶגת ְלְׁשָלה מִ ֶׁשִהְׁשּתַ  א"שליט

 ידּפִ לַ ן כֵ וְ  .ִמּסֹוף ָהֶאֶלף תש"פְיינּו ְׁשַנת הַ  220ְּבִגיַמְטִרָּיא ר הוֹ ּטָ ׁשֶ  "אליטי שנִ וֹ יּבד סִ וִ ן ּדָ וֹ ּיר' צִ  הרה"גיף סִ הוֹ וְ . איַרּמַ 

   ע.גַ נֶ ִרָּיא יַמטְ ְּבגִ 

. ַגְרִעיִנית ֶׁשִּתְהֶיה ִמְלָחָמה ּגֹוג ּוָמגֹוג ל ִמְלֶחֶמתַרֵּמז עַ , ֶׁשּמְ יםֹואִ ּגֹוגֶׁשָּנְתנּו ֵׁשם ְלַגְרִעיֵני ִמְׁשֵמׁש ּות ְּבַגְׁשִמּיֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל  ִיָּתֵכן

"ָעַבר ָקִציר ָּכָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹוא  (ירמי' ח, כ)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֵּקץ, ּוְמַסֵּמל ֶאת הַ ֵקץֹון ׁשִמּלְ  ִיץּקַ ְוָלֵכן ְמַׂשֲחִקים ָּבֶהם ַהְיָלִדים ּבַ 
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, י ַאֲהרֹון ָראָטהּבִ מֹו"ר רַ ֶׁשל ָהַאדְ ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְוַגם ֶׁשל ַה'ְינּוָקא' ִמַּקְרִלין, ְוַגם  בּואֹות ַעלִּכי ַהּנְ  נֹוָׁשְענּו".

ִיְׂשָרֵאל". ְוֵכן  יַעּמִ  דְּביַ  םֶּבֱאדוֹ  יתִ ְקמָ נִ  ִּתי ֶאת"ְוָנתַ  (יחזקאל כה, יד) ִנְרָמִזים ַּבָּכתּובְיָלִדי"ם ן ְוכֵ . ִמְׂשַחק ְיָלִדיםָנְקטּו ַּבִּמִּלים: 

ּיּות ִמְׂשַחק ַהְיָלדֹות ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשמִ  ".יאֹדנִ לַ  דָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגי" ו)ת לב, (בראשיִנְרָמז ַּבָּכתּוב ַעל ִחּבּור ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו:  ֶיֶל"ד

ֹון ׁשִמּלְ ִמְׁשֵמׁש ְוֵכן ַהְּפִרי ִנְקָרא  ּוָבָאה.ַהְמַמְׁשֶמֶׁשת ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה  ִּמְׁשֵמׁשיַח. ְוֵכן הַ ִׁש מָ ֶחְבֵלי  ְמַרֵּמז ַעל ֶחֶבלּבְ  ַּקִיץּבַ 

ִיְׂשָחק ה' ִיְלַעג  םָּׁשַמיִ "יֹוֵׁשב ּבַ  (תהילים ב, ד): ִמְׂשָחקְוֵכן ָּכתּוב ַעל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְלׁשֹון  ֶׁשֶמׁש., ִּכי ֵיׁש לֹו צּוַרת ֶמׁשׁשֶ 

ִיָּמֵלא  יָה". "ָאזֲחִקים ִּבְרֹחבתֶ ת ְמׂשַ וֹ דים ִוילָ "ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלדִ  (זכריה ח, ה), ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ְזַמן ַהְּגֻאָּלה ָלמֹו"

ִׁשְטִרית הרה"ג ר' ל. ְוהֹוִסיף ַיִּקיר ִלי".  ל "ַהֵּבןז עַ ְמַרּמֵ ין לִ ַקְר , וְ ְקַטִּניםִמַּקְרִלין ְמַרֵּמז ַעל  ְינּוָקאְוֵכן הַ  ְׂשחֹוק ִּפינּו".

ּגֹוג ֶׁשָעִתיד ִלּפֹול ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשהּוא ּדֹוָלר אֹוִתּיֹות  רּדֶ ּלֶ הַ ַכל אֲ ֵּמׁש ֶאת מַ ְׁש ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשְּמִכיִנים ֵמַהּמִ שליט"א 

ת ֶזה ְוַהְּלֻעּמַ  �ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמלֶ  ַאְדמֹוִניְמַרֵּמז ַעל ֶצַבע הָ  ׁשמֵ ׁשְ ּמִ הַ ְוֵכן . ֶׁשּיֹוְנִקים ִמֶּמּנּו "הָמׁשֵהן  "רֶלּדֶ ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני . ּוָמגֹוג

ֶׁשל ֹראׁש ַמְלכּות ָהֵעֶרב ַרב ְׁשמֹו "ל ב"ם ּוְבא"ת ב"ש ְּבא "ׁשמֵ ׁשְ מִ ְוֵכן . ִדְקִלָּפה ֶׁשִּיָּלֲחמּו ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגֶׁשּלֹו ָהַאְדמֹוִני 

ְוֵכן . תש"פֶרֶמז ִלְׁשַנת  780הּוא  "ׁשמֵ ׁשְ מִ ר ֵּבין אֹוִתּיֹות ִּמְסַּתּתֵ הַ ְוֵכן ַהִּמְסָּפר  "י.ִּביּבִ ֶׁשָּצפּוי ְלִהָּלֵחם ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג 

. ִלְגֹאל ֶאת ִיְׂשָרֵאלה' ֶׁשָּבּה ָעִתיד סֹוִפית "ק ַצִּדיְּכִמְנַין ָהאֹות  900ְּבִגיַמְטִרָּיא  ן"ים ׁשִ "ן מֶ "יד ִׁש "ם יוֹ "מֶ ְּבִמּלּוי  "ׁשמֵ ׁשְ ימִ 

   .333 ֶרֶמז ַעל ַהַּגְרִעין ֶׁשעֹוֶלה 3333ה ִעם ָהאֹוִתּיֹות עֹולֶ  הּוְבִגיַמְטִרָּיא ְגדֹולָ 

 השתפ"אשם קדוש שנקרא 
בחילוף  צבאו"תשהוא שם 

  .א"ת ב"ש
א סֹוד ַהֵּׁשם ֶׁשִּנְקָרא ְצָבאֹות. ָפ"א. ֶׁשהּוַהְׁשּתָ ְּבסֹוד ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא  :)רסא(פקודי  זוהרב מצינו

בחילוף א"ת  צבאו"תשהוא שם  השתפ"אורואים שיש שם קדוש שנקרא  ֶזה עֹוֶלה ְוֶזה יֹוֵרד. ֶזה ְנִביִאים ְוֶזה ַמְראֹות.

נה זו ירד , לרמז שבשהזה האותיות ה'תש"פ עם הכולל ם. ומרומז בשב"ש, שמוריד את האור של שם צבאות לעולם הבריאה
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א לשון "שמו מוכח השתפ א"השתפבספר 'קהלת יעקב' מובא חתונים ונזכה לגאולה. וכן האור לעולמות בי"ע ת

שותפות, וזה שאמר שם בזוהר חיבורא דנביאים ומראות, רצה לומר שמפרש בזה הטעם למה נקרא 

ראות שהן בפני עצמו לשון שותפות וחיבור, שהוא חיבור בנביאים שהן בנצח הוד דאצילות, ומ א"השתפ

א במילוי ה"א שי"ן ת"ו פ"א אל"ף גימטריא זהו הפרק "ן השתפדנצח הוד דבריאה הקרוב לאצילות, וכ

היכל רצון בחינת תפארת דבריאה, וכשתצרף לזה שם הוי"ה וכן מובא שם  .עליון דנצח והוד דבריאה במכוון

 והוא ,וא אסתלק בהיכל רצון כנודעעם ארבע אותיות יהיה מספרו אמת, והנה משה גימטריא רצון וה

שהקדוש ברוך הוא קבר אותו, שעניין הקבורה הוא נכלל בשמו הגדול סוד נשיקה, ועל כן אמרו רז"ל 

ואדם נתעלם בעפר וישוב העפר, ומשה רבינו כביכול נכלל בשמו הגדול  ,התעלמות הדבר בדבר אחר

הו"ה עם ארבע אותיות רצון, וכשתצרף מספר י ונתייחד שם הוי"ה עם היכל ,ונתעלם בו בתוך היכל הרצון

עם מספר היכל רצון יהיה גימטריא אמת, וכן אמת ראשי תיבות למפרע 'תמן 'משה 'אסתלק, וזה שאמר 

גדלו להוי"ה אתי, אתי גימטריא היכל רצון, ועל ידי זה תגדלו להוי"ה ויהיה מספרו אמת, ונרוממה שמ"ו 

י"ה עם היכל רצון אז נרומם יחד למשה ומר כשיתחבר שמו שם הוגימטריא משה עם הכולל, יחדיו רצה ל

א "שאז מספרו אמת, אמת ראשי תיבות תמן אסתלק משה, וכשתחבר אמת עם משה יהיה גימטריא השתפ

אמת הסוד של קץ ה משה אמתהוא בגימטריא  השתפ"אורואים שהשם . וזה שאמר יחדיו דייקאלשון שותפות, 

של תפארת דנוקבא. ורואים שהאור הזה קשור כלי החיצון בסדור הרש"ש ב השתפ"אנים שם וכן מכו .משהשיהיה על ידי 

  גאולה בהתגלות.עד לחיצוניות העולם להאיר את אור העם בחינת חיצוניות המלכות, וכפי שבארנו שהאור יורד מטה מטה 

ַוִּיְקָרא ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ָּגלּות ֵּבית ְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַמּדּוַע ַּבּתֹוֵכָחה ֶׁשל ֻחָּמׁש ִּבי ִׁש ֲאלּו ֶאת רַ ֶׁשֲחָכִמים ׁשָ  )(כי תבוא עג:ֹזַהר ָחָדׁש ּבְ  ָמִצינּו

לּות ְּכֶנֶגד ַהּגָ  ְּדָבִרים ֶׁשִהיא רשת כי תבוא בחומשפל ְוִאּלּו ַּבּתֹוֵכָחה ׁשֶ , ִריִתי ְוגֹו'"י ֶאת ּבְ "ְוָזַכְרּתִ ת ִראׁשֹון ֵיׁש ַאֲחֶריָה ְנָחמוֹ 

 בפרשת כי תבוא: ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר ֶׁשַּבּתֹוֵכָחה ַהְּגֻאָּלהֵּקץ ת. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ָעָנה ָלֶהם ׁשֶ ה ֵאין ַאֲחֶריָה ְנָחמוֹ רֹונָ ָהַאחֲ 

". ֶקר ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרבֶּיי�: "ַּבּבֹ חַ ַתֲאִמין ּבְ  ָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְו�אדְ ים ְל� ִמֶּנֶגד ּוָפחַ "ְוָהיּו ַחֶּיי� ְּתֻלאִ ו) ים כח, סבר(ד

ָּכאן  ׁשיֵ וכן  תש"פ.הזה, לרמז שהקץ בשנת  פסוקים מתחילת חומש דברים נגיע לפסוק 780ושמעתי רמז נפלא שאם נספור 

ַעד  ַהְּגֻאָּלהִין �א ָּתֹבא ֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי, ַוֲעדַ ם ּבָ ָׁשִני 500ְּכֶנֶגד הַ  ַלְיָלהוְ  י, ְּכֶנֶגד ָהֶאֶלף ַהֲחִמיִׁש יֹוָמם "ַלְיָלה ְויֹוָמם";ֶרֶמז ַעל הַ 

   "ַּבֹּבֶקר ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב". י ֶׁשַּמְמִׁשי� ַהָּכתּובפִ ּכְ ֶעֶרב, הָ 
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  צופן מדהים.
  ".ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםים ּוְמָצאּו� ָּכל ַהְּדָבִר "ְּבֶרֶצף חֹוצֹות ֶאת ַהָּפסּוק  ן"ימִ ּיָ הַ  ץ"קֵ ַהִּמִּלים  7551: גֹצֶפן ְּבִדּלּוְלַהָּלן 

ים ְועֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ִּבְבִחיַנת ֶׁשָהְיָתה ְזַמן ְּפִקיָדה ִאּלּו ָהִיינּו זֹוכִ  תש"ח,ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשַנת  "בָּתׁשּו: ִנְרֵאית ַהִּמָּלה, אֹותֹו ִּדּלּוגּבְ 

ַעְּמ�  ִׁשֵח"תי "ֶל� ֵרד ּכִ ַּגְׁשִמי ִּבְבִחיַנת  ב"ָּתׁשּוָהְיָתה ַרק ִכינּו ֵּכיָון ֶׁש�א זָ ַא� '", גוֹ ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' וְ  ּו"בָתׁש"ְוַאָּתה ַהָּכתּוב 

  ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים".ֲאׁשֶ 

ֵיׁש  ,ֶׁשֶּנְהְּפָכה ַלּׁשֹוָאה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ת"שְּכֶׁשְּלַעְצָמן ַהֵּקץ ֶׁשל ְׁשַנת ְוֵהן , ֶׁשל ָּכל ַּתֲאִרי�" ִקּדֹוֶמת"ֶׁשֵהן הַ  "שת ָהאֹוִתּיֹות

ת"ש הַ ַעל ּמֵ ַהְּׂשָמאִלי ׁשֶ ו ַּבּקַ  ,תש"חְנַין ְּכמִ  "בָּתׁשּוֶׁשּיֹוֵצא  ו"בֵיׁש  ת"שהַ ֵמַעל  ו ָהֶאְמָצִעיַּבּקַ  :ָקִניםג' ֵמֲעֵליֶהן ְּכִמין ְמנֹוָרה 

מֹוִפיעֹות ת"ש הַ ַהְיִמיִני ֵמַעל ּוַבַּקו , ְועֹוד"ד ֵמַחּבַ "ר ה ֵקץ ֶׁשִּפְרֵסם ָהַאְדמוֹ תָ ֶׁשָהיְ , ַהּיֹום ֲחצֹותְזַמן  תשנ"אַהְיינּו  נ"אמֹוִפיעֹות 

  .כּו'ַמן ִמְנָחה ְגדֹוָלה וְ זְ "א ַהֹּזַהר ְוַהְּגרָ ֶׁשָהְיָתה ֵקץ  שע"בתא צֵ יוֹ  ע"ב

 תוֹ לעוֹ  ע"בְועֹוד "ב ָתׁשּווְ ", ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם"ֶׁשָהְיָתה ַהֵּקץ ֶׁשל הַ  נ"טתשעֹולֹות  נ"אְועֹוד  "בָּתׁשּו, ִמְתּבֹוְנִנים עֹוד ְוִאם

ָׁשָנה ֶׁשל ֶחְבֵלי ע"ב ץ הָ קֵ ְּדַהְיינּו , ּוגָמז ָׁשם ְּבאֹותֹו ִּדּלֶׁשִּנְר ֵקץ ַהָּיִמין ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה ְּבסֹוד ָיִמין ְוָלֵכן הּוא ִנְמָצא ְּבַצד  תש"פ,

  .יַח ֶׁשִּמְסַּתְּיִמים ְּבָׁשָנה זוֹ ְוֵלַדת ָמִׁש ָמִׁשיַח 

  

: ְמנֹוָרהְּבצּוַרת  ִּבְתִהִּלים ֶׁשִּנְכָּתב זס"ִעי ֶׁשל ִמְזמֹור ה ָהֶאְמצָ ַּבָּקנֶ ִנְרֶמֶזת  תש"פֶׁשְּׁשַנת א הרה"ג ר' ל. שטרית שליט"ְוהֹוִסיף 

ְמַרֵּמז ַעל ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשה' ַיֲעֶׂשה ַלּגֹוִיים ְוַהָּכתּוב ִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה״. ְלאֻ ט ַעִּמים ִמיׁשֹור ּוִתְׁשּפֹ  ְלֻאִּמים ִּכי ְׂשְמחּו ִויַרְּננּו״יִ 
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ֶׁשִּנּדֹוִנים ּכְ ֶּבָחג ַהֻּסּכֹות תש"פ וְ  ע"טַהְיינּו ַהִחּבּור ֶׁשל ַהָּׁשִנים  ."פ ע"ט מי"םתשאֹוִתּיֹות  "ַעִּמיםֹּפט "ִתׁשְ ן ְוכֵ . ָלבֹואֶלָעִתיד 

סּוּכֹות ְּגאּוָלה ְּבַחג ל ִּמְסָּפר ׁשֶ ַגם הַ ְוֶזה . ְּבסֹוף ָּדִנֵּיאלְזַמן ַהֵּקץ  1335 תוֹ לעוֹ  התש״פֹות ּכּוסּבְ  םָאטוֹ ְוֵכן ַהִּמִּלים  .ִיםּמַ ַעל הַ 

  ״פ.תשִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּמִּלים עֹוָלה ָטַרת ּגֹוג ּוָמגֹוג ַהפְ ְוֵכן  התש״פ.

 �רּוהרה"ג ר' ּבָ מֵ ַהֹּצֶפן  .אֹותֹו ִמְסָּפרֶׁשִהיא  תש"פֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַּגם ַעל ְׁשַנת  ע"הה'תשַסְמנּו ִּבְזַמּנֹו ַעל ְׁשַנת ְר ֶׁשּפִ ֹצֶפן עֹוד  יאבִ נָ וְ 

  ].נפליבר ז על משיח רממ נפל[ .ה"ּוּיָ לִ "ל התשע"ה אֵ פַ נָ  י"�ִר אֲ ּתַ הַ  :יםּלִ ּמִ ת הַ ף אֶ צּוד רָ חָ ג אֶ ּוּלדִ ה ּבְ רָ וֹ ּתבַ  אּוצְ מָ  ּהיל שליט"א ּבָ ּגִ 
 

 

 

  .תשפ"אה'תש"פ ה'ַּבָּׁשִנים ְּגֻאָּלה ְּבִעָּתּה שליט"א ְּגָלֶזְרסֹון ַמִּתְתָיהּו מהרה"ג ר' ֹצֶפן עֹוד 
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