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  מו פרק בראשית
 ֶמְרַ$ְב#� י�ֵס� ַוֶ�ְאסֹר) כט( : ֶֹ�� �ְרָצה ַוָ�בֹא� �ְֹ�ָנה ְלָפָניו ְלה�רֹת י�ֵס� ֶאל ְלָפָניו ָ�ַלח ְיה�ָדה ְוֶאת) כח(

 :ע�ד ַצָ�אָריו ַעל ַוֵ�ְבְ, ַצָ�אָריו ַעל ַוִ�+ֹל ֵאָליו ַוֵ�ָרא �ְֹ�ָנה *ִביו לִיְ(ָרֵא ִלְקַראת ַוַ�ַעל
 

  יח פסוק ח פרק שמות
 ְיקָֹוק ֲאִני ִ$י ֵ#ַדע ְלַמַע� ָערֹב ָ�- ֱהי�ת ְלִבְלִ#י ָעֶליָה עֵֹמד ַע0ִי ֲאֶ�ר �ֶֹ�� ֶאֶר. ֶאת ַהה�א ַב��- ְוִהְפֵליִתי

 : ָה*ֶר. ב2ְֶקֶר
 

 שמות פרק ט פסוק כו 
 : 2ָָרד ָהָיה לֹא ִיְ(ָרֵאל 2ְֵני ָ�- ֲאֶ�ר �ֶֹ�� 2ְֶאֶר. ַרק

 

  מא פסוק י פרק יהושע
-$ֵ�ַע ַוַ  : ִ ְבע�� ְוַעד �ֶֹ�� ֶאֶר. ָ$ל ְוֵאת ַע5ָה ְוַעד 2ְַרֵנַע ִמ4ֵָד� ְיה��3

 

  טז פסוק יא פרק יהושע
ַע ַוִ�4ַח  ְוֶאת ָהֲעָרָבה ְוֶאת ַה8ְֵפָלה ְוֶאת ַה�ֶֹ�� ֶאֶר. ָ$ל ְוֵאת ַה7ֶֶגב ָ$ל ְוֶאת ָהָהר ַה5ֹאת ָה*ֶר. ָ$ל ֶאת ְיה��3

 : �ְ�ֵפָלתֹה ִיְ(ָרֵאל ַהר

 
  מאמר ב - מאמרי חדשי כסלו טבת -ספר בני יששכר 

שר בא יעקב מצרימה וראה שהוא גלות בהתחלת הגלות השרשיית כא,  תשכיל ותבי�ובזה] ... כה[
היינו (להורות לפניו , )משיחי�' ל ב"כנ(הנה את יהודה שלח לפניו אל יוס� , גליות' שרשיית לכל הד

' המה כתות ד (ה"גשנ, )שיורו הדרA לפניו היינו לכל ישראל הכלולי- בו ונקראי- על שמו ישראל
קדושת ישראל בסוד נפשותיה- והוא א מנגדי- לארבע כחות אשר ה- ב"מלכיות אשר ה- בסט

הכל היינו מלכות הרביעית הכוללת כול- והיא נגדיית , כל'פשיי ה'כליי נ'ופניי ש'ראשי תיבות ג) ה"גשנ
 בשלימות על ידי היהוביטול כול- י, ועל כ� מתנגדת לגו� ולנפש ולשכל וכאמור לעיל, לנפש הכוללת

ואז יהיה במהרה , ל אשר ממנו כח המלכיות" כנ'ש בגימ"ותתבטל זוהמת נח, ה"גשנ' ח בגימ"משי
ה "A הוי"ה מל"על כ� הוי, ה אחד ושמו אחד"ה למלA על כל האר. ביו- ההוא יהיה הוי"בימינו הוי

 הכנה דרבה תיכ� והנה לכל אלה עשה יעקב אבינ, ל"ח כנ"משי' A ג- כ� בגימ"ה ימל"A הוי"מל
סוד תרי� משיחי� סוד , הנה את יהודה שלח לפניו אל יוס�, בהתחלת ביאתו למצרי- גלות שרשיי

ה להל� בפסוק כח "וזה יתפרש עוד אי, ה אחד ושמו אחד"סמיכת גאולה לתפלה יחודא שלי- הוי
 :'מעשיו הגיד לעמו וכו

אשר הוא חינוA לגאולה (י חנוכה  ובזה תבי� מנהג אבותינו תורה הוא אשר המנהג בימ:הגהה[
קצותיו חקוקי� ' משחקי� הנערי- בחתיכת ע. מרובעת ועליו בד) פ"ש לA כמ"ב וכמו"העתידה ב

להורות , האמצעיה בפירוד אות אחד לכל רוח והע. הזה מתגלגל על נקודת קוטב מרכז "אותיות גשנ
הנה כול- סובבי- על , צוותל המנגדי- בפירוד- בק"ה כנ"שהמלכיות הללו המרומזי� בתיבת גשנ

על כ� הקצוות סובבי- על המרכז וכול- יתבטלו , המרכז נקודה האמצעית ישראל המאחדי- הקצוות
 זוהמת גמריואז תתבטל ל, ה"אל המרכז ואז יהפוA אל עמי- שפה ברורה יחד לקרוא כול- בש- הוי

ח "וזה יהיה בביאת משי, )ל"כנ' בגימ(A "ה ימל"A הוי"ה מל"A הוי"ה מל"אז הוי, ה"גשנ' ש בגימ"נח
והנה המנהג הזה היה מקוד- נהוג בישראל דוקא בחתיכת ע. , צדקנו במהרה בימינו אמ�) ל"כנ' בגימ(

ואתה ב� אד- קח לA ע. אחד ) הוא הפטרה לפרשת ויגש אליו יהודה( הנאמר בנבואה ליחזקאל ש- על
וקרב אות- אחד אל אחד לA לע. אחד ' כוולקח ע. אחד וכתוב עליו ליוס� ו' וכתוב עליו ליהודה וכו

 והתבונ� בפני- מה שכתבתי בי�, ]יחזקאל לז טז[ש "וכל העני� ש- עד ועבדי דוד מלA עליה- עיי', וכו
הנה נעשה הוראה זו , סמיכות גאולה לתפלה, בפסוק ואת יהודה שלח לפניו אל יוס� תרי� משיחי�

. בכפל האותיות "ע' ה בגימ" ידוע לA ש- הויוכבר, ]דברי- כ יט[דוקא בע. כי האד- ע. השדה 
 :]ביחוד- כידוע הב� הדברי-
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