לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון פרשת כי תבוא תשע" ז תהא שנת עזות דקדושה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

מדור משמעות לטעמי המקרא מופיע בעמוד י"ח.

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל סופת הוריקן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וּ .ממפרץ

ארט ֹו ִריק ֹו'
מֶ ְק ִסיק ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וָּ ,קר ֹוב ָל ִאי 'פּ ֹו ְ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וּ .והיא בדרך לניו יורק בגימטריא ֵישׁ"וּ.
השתלשל

בארה"ב סופת הוריקן נוראה שאומרים שלא היתה כמוה שנמצאת בדרך להחריב את פורטו ריקו והעיר
פלורידה ויתכן שב 11בספטמבר תגיע לניו יורק ה' ירחם ,וכבר היה חורבן גדול בניו יורק ב 11בספטמבר

 2001כנשפלו מגדלי התאומים כידוע .והשתלשל השם של הסופה אירמ"ה בגימטריא רנ"ג עם האותיות ,יתכן שיש כאן
רמז על גמר הבירור רנ"ג ניצוצות שנפלו בקליפת הנצרות שהגאולה תלויה בבירורם ,כמובא ְבּסֵ פֶ ר ' ָדּן י ִָדין' לְ ַר ִבּי ִשׁ ְמשׁוֹן

מֵ או ְֹס ְטר ֹופָּ לְ יָא

)מאמר ג(

יָדוּעַ ִמ ִדּבְ ֵרי הַ ְמקֻ בָּ לִ ים ֶשׁהַ נָּבִ יא י ֹונָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי הוּא הַ ְמבַ טֵּ ל ְקלִ פַּ ת ַקיִן ֶשׁהוּא הָ ִאישׁ

הָ ָרמוּז בְּ ר"ת "וְ נו ֵֹקב ֵשׁם הוי"ה" וְ הוּא ְקלִ פַּ ת עו ֵֹרב ֶשׁהוּא סוֹד ֶשׁכּ ְָתבוּ הַ ְמקֻ בָּ לִ ים .וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר אוֹת אֱ מֶ ת
אָדם הָ יָה
יתא בַּ ִמּ ְד ָרשׁ עַ ל פָּ סוּק "הֵ ן הָ ָ
ֶשׁכּ ַָתב עַ ל פָּ סוּק "וַ י ְִהי הָ אֶ חָ ד מַ פִּ יל הַ קּו ָֹרה" זֶה הָ יָה בֶ ן אֲ ִמ ִתּי .כִּ ְד ִא ָ
כְּ אֶ חָ ד ִממֶּ נּוּ" כְּ י ֹונָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּיֶ .שׁאֶ צְ ל ֹו גַם כֵּן כְּ ִתיב "וַ י ְִהי הָ אֶ חָ ד מַ פִּ יל הַ קּו ָֹרה"ִ .הנֵּה ַדע הַ קּו ָֹרה גִימַ ְט ִר ָיּא שי"ו
וְ סוֹד י ֹונָה בְּ סוֹד רג"ן נִיצוֹצוֹת הַ ְקּדו ִֹשׁים גִּימַ ְט ִר ָיּא ג ְַרדּוֹם ֶשׁ ִהפִּ יל בּ ֹו אֶ ת הַ קּו ָֹרה סוֹד ְקלִ פַּ ת הָ ִאישׁ ְקלִ פַּ ת
עו ֵֹרב ,וְ יֵשׁ בָּ זֶה ָרזִין ְדּ ָרזִין ִס ְת ִרין ְדּ ִס ְת ִרין ,וְ אֵ ינִי ַר ַשּׁאי לְ הַ ְר ִחיב הַ בֵּ אוּר ִמפְּ נֵי סַ כָּנוֹת נְפָ שׁוֹת ,וְ זֶהוּ ֶשׁכּ ַָתב
הַ ָקּדוֹשׁ הַ ְמחַ בֵּ ר בַּ אֲ ִחיזַת הַ נָּבִ יא בֶ ן אֲ ִמ ַתּי בְּ בִ טּוּל ֹו לְ הַ יָּדוּעַ ֶשׁהוּא סוֹד גּ ְַרדּוֹם וְ גַם סוֹד עֵ ץ ֶשׁהוּא הַ קּו ָֹרה וְ כוּ',
ישׁית ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר הָ ִאישׁ הַ יָּדוּעַ ִ
בְּ סוֹד ִמ ְספָּ ָרם ָשׁוֶה ,וְ הוּא ְמבֹאָר כְּ ִדפְ ִר ִ
וּמ ְספַּ ר הַ קּו ָֹרה ָשׁוֶה .וְ רו ִֹאים ֶשׁאוֹת ֹו הָ ִאישׁ
ישׁע
הוּא הַ קּו ָֹרה ֶשׁ ִהפִּ יל י ֹונָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי ,וְ הַ נִּ יצוֹץ הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁנָּפַ ל בְּ ִע ְקבו ָֹתיו הוּא סוֹד הַ ַגּ ְרדּ ֹו"ם ֶשׁיּ ֹונָה בִ ֵקּשׁ עֶ זְ ָרה מֵ אֱ לִ ָ
אַרנוּ ֶשׁהוּא סוֹד הָ אֵ בָ ר
ימ ְט ִריָּא רג"ן נִ יצוֹצוֹת הַ ְקּדו ִֹשׁים ,וְ זֶה ַמה ֶשּׁבֵּ ְ
ישׁע הֵ ִציף אוֹתוֹ .כִּ י ַגּ ְרדּ ֹו"ם בְּ גִ ַ
לְ הַ עֲ לוֹת ֹו מֵ הַ ַמּיִם ,וֶאֱ לִ ָ
הָ רנ"ג עָ לָיו ִדּבֵּ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן ַנ ָגּר פֵּ רוּשׁ ֹו מַ פְ ֵתּחַ ֶשׁל דֶּ לֶת ,כְּ מ ֹו ֶשׁאוֹמֵ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁהָ אֵ בָ ר הָ רנ"ג הוּא ַמפְ ֵתּ ַח .וְ כֵן
נּוּקבָ א ,כְּ פִ י ֶשׁ ְמּכַוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ
וּמכְ נִ יס לִ יסוֹד הַ ְ
ימ ְט ִריָּא ה ֹוצָ אָה וְ הַ כְ ָנסָ ה ,כִּ י הוּא הַ ַמּפְ ֵתּ ַח ֶשׁמּו ִֹציא ַ
רנ"ג בְּ גִ ַ
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בְּ הוֹצָ אָה וְ הַ כְ נ ָָסה ֶשׁל אֲ רוֹן הַ קֹּדֶ שׁ בְּ ִקיעַ ת יְסוֹד ִא ָמּא בִּ בְ ִחינַת ל ֵָדה .וְ זֹאת גַם הַ גִּימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ִמזְ בֵּ חַ הַ פְּ ִנ ִ
ימי ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת
אַרנוּ
הַ נְּ קֻ ָדּה הַ פְּ נִ ִ
ימית ֶשׁל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ ָשׁם הָ יוּ ַמ ְק ִריבִ ים אֶ ת י"א ַס ְמּ ָמנֵי הַ ְקּט ֶֹרת שׁ ֶֹרשׁ הַ ְקּלִ פּוֹת לְ הָ פְ ָכם לְ טוֹב ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
ֶשׁאו ִֹתיּוֹת י"א ֶשׁל עֲ ִקיבָ א ְמ ַס ְמּלוֹת אֶ ת הַ ִצּינוֹרוֹת ֶשׁיֵּשׁ"וּ י ֹונֵק מֵ הֶ ם דֶּ ֶר הַ ְצּלָב .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א
ֶשׁיֵּשׁ או ְֹמ ִרים ֶשׁ ֵשּׁם אָבִ יו ֶשׁל יֵשׁ"וּ הָ יָה יוֹסֵ ף הַ ַנּ ָגּר .והוסיף הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א שרואים בפסוקים שדוד העלה את

הארון לירושלים היה עיכובים בגרן נכון ,כמו שכתוב )ש"ב ו ,ו( "וַ ָיּבֹאוּ עַ ד גֹּ ֶרן נָכוֹן וַ ִיּ ְשׁלַח ֻעזָּה אֶ ל אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים
וַ יֹּאחֶ ז בּ ֹו כִּ י ָשׁ ְמטוּ הַ בָּ ָקר :וַ יִּחַ ר אַף ה' בְּ ֻעזָּה וַ ַיּכֵּהוּ ָשׁם הָ אֱ ִהים עַ ל הַ ַשּׁל וַ יָּמָ ת ָשׁם עִ ם אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים :וַ יִּחַ ר
לְ ָדוִ ד עַ ל אֲ ֶשׁר פָּ ַרץ ה' פֶּ ֶרץ בְּ ֻעזָּה וַ יּ ְִק ָרא לַמָּ קוֹם הַ הוּא פֶּ ֶרץ ֻעזָּה עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה :וַ יּ ִָרא דָּ וִ ד אֶ ת ה' בַּ יּוֹם הַ הוּא
וַ יֹּאמֶ ר אֵ י יָבוֹא אֵ לַי אֲ רוֹן ה'" .וכן נכון בגימטריא תשע"ו ,וגרן עם האותיות והכולל בגימטריא ארון.

וכן

מובא בספר 'בְּ נֵי י ִָשּשׂכָר':

)אגרא דכלה פרשת נח(

"אֶ "ת הָ ע ֵֹר"ב" בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְשׁמ ֹו הַ יָּדוּעַ וְ אֶ חָ ד נוֹסָ ף לְ הוֹרוֹת

ֶשׁ ְמּלֻבָּ שׁ בּ ֹו נִיצוֹץ ָקדוֹשׁ וּבִ ְמהֵ ָרה יוֹצִ יאוּ בְּ לָע ֹו ִמפִּ יו וְ הַ ְקּלִ פָּ ה ִתּ ְתבַּ טֵּ ל בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ אָמֵ ן .ורואים שם

שהוא מקשר את זה עם הגברות מי המבול שנרמז בסופת ההוריקן" :וַ י ְַשׁלַּח אֶ ת הָ ע ֵֹרב" ,אֶ ת לְ ַרבּוֹתָ ,שׁלַח מֵ עַ ל פָּ נָיו
גַּם הַ ְקּלִ פָּ ה ִהיא ְקלִ פַּ ת עו ֵֹרב כַּנּו ַֹדע לְ יו ְֹדעֵ י חֵ ן ,וְ ָראָה נֹ חַ בְּ רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ כִּ י או ָֹתהּ הַ ְקּלִ פָּ ה י ְִהיֶה לָהּ ִה ְתגַּבְּ רוּת
ְבשׁת הַ מַּ יִם
בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים בַּ גָּלוּת הַ מַּ ר ,וְ ִשׁלְּ חָ הּ מֵ עַ ל פָּ נָיו לְ הַ ִתּישׁ כֹּחָ הּ ,וְ זֶה י ְִרמֹז "וַ יֵּצֵ א יָצוֹא וָ שׁוֹב עַ ד י ֶ
אָרץ.
ְבשׁת הַ מַּ יִם הַ זֵּד ֹונִים מֵ עַ ל הָ ֶ
אָרץ" ,כִּ י הַ ְקּלִ פָּ ה ֵת ֵל לְ כַמָּ ה אֻ מּוֹת לְ הַ ְטעוֹת או ָֹתם עַ ד י ֶ
מֵ עַ ל הָ ֶ

וראה

ארט ֹו ִריק ֹו' א ֹו ִתיּ ֹות
ימ ְט ִריָּא ֵישׁוָּ ,קר ֹוב ָל ִאי 'פּ ֹו ְ
זה פלא ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת שהסופה התחילה ממפרץ מֶ ְק ִסיק ֹו ְבּגִ ַ
ָיר ֹוק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וּ .והיא בדרך לניו יורק בגימטריא יש"ו .וְ ֶזה ַגם עַ ל ַיד הַ ָיּם הַ ָקּ ִריבִּ י ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְבּגִ ימַ ְט ִר ָיּא

ארט ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶקבֶ ר ,וכן פְ ל ֹו ִר ָ
ֵישׁ"וּ ,וּ ִמלְּ שׁ ֹון ֶקבֶ "ר ,וְ ֵכן פּ ֹו ְ
ימ ְט ִריָּא פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁ ְמּ ַת ֶקּ ֶנת אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ ַנּ ְצרוּת
ידה בְּ גִ ַ
כמובא ב ַר ְמחַ "ל )סוף אוצרות רמח"ל( ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא הַ ִתּקּוּן לִ ְקלִ פַּ ת הַ ַנּ ְצרוּת ֶשׁ ִהיא אֱ דוֹם.

וראה

יח בֶּ ן ָדּוִ ד,
זה פלא ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת במפרץ מֶ ְק ִסיק ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁוּ ,הַ ָמּק ֹום ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ְמשֻׁ ַלּשׁ בַּ ְרמוּ ָד"ה ,ר"ת מָ ִשׁ ַ
ישׁה עַ ל
ַיחַ ד ִעם א ֹו ִתיּ ֹות ו"ה ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ ִיּחוּד ,וְ ַיחַ ד ִעם הָ א ֹות ר' הַ ְמ ַסמֶּ ֶלת אֶ ת הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁל א ֹות ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁ ַמּלְ ִבּ ָ

גִימ ְט ִריָּא ַקו ָיר ֹוק ִעם הַ ִמּלִּ יםְ ,דּ ַקו ָי ֹרק
הַ מָּ ק ֹום הַ ֶזּה .וְ ֵכן הֵ בֵ אנוּ מֵ הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ְבּ ַ
ישׁה הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁל ֵישׁ"וּ ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא
ימיּוּת הַ ֹיּ ֶשר ֶשׁל אָ ָדם ַק ְדמ ֹון ֶשׁיּ ֹו ֵרד עַ ד לְ ע ֹו ַלם הָ עֲ ִשׂ ָיּה הַ ַתּ ְחתּ ֹון ,וְ עַ ל ֶזה ַמלְ ִבּ ָ
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת פְּ נִ ִ
ָיר ֹוק .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְמּשֻ ַלּשׁ בַּ ר  -מוּ ָדה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ בֵּ ן ֶשׁמּ ֹודֶ ה בְּ ִשׁלּוּשׁ .וְ ָל ֵכן נִ ְמצָ א ְמשֻׁ לַּ שׁ בַּ ְרמוּ ָדה

ארט ֹו ִריק ֹו' א ֹו ִתיּ ֹות ָיר ֹוק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וּ .וְ ֵכן פּ ֹו ְ
ימ ְט ִריָּא ֶקבֶ ר ,וְ ֶזה ַגם עַ ל ַיד הַ ָיּם הַ ָקּ ִריבִּ י ִעם
ארט ֹו ְבּגִ ַ
ָקר ֹוב ָל ִאי 'פּ ֹו ְ
הָ א ֹו ִתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וּ ,וּ ִמלְּ שׁ ֹון ֶקבֶ "ר .וְ עַ ל ַיד חֲ ִצי הָ ִאי י ֹו ְקטָ ן ,וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ ַמר עַ ל ָדּוִ ד) ,ש"א יז ,יד( "וְ ָדוִ ד הוּא
הַ ָקּטָ ן" .וְ ָקר ֹוב לִ פְ ל ֹו ִר ָ
ידה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁ ְמּ ַת ֶקּ ֶנת אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ ַנּ ְצרוּת כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת
ֵשׁם מַ חֲ ָלה ְמסֻ ֶכּ ֶנת ַשׁפַּ עַ ת מֶ ְק ִסיק ֹו ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל מֶ ְק ִסיק ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁ"וּ ֶשׁ ִקּלְ ֵקל אַת ִצנּ ֹור ֹות הַ ֶשּׁפַ ע ,וּ ִמ ֶזּה בָּ אָה מַ חֲ ַלת
הַ ַשּׁפַּ עַ ת.

וְ ֵכן

מוּדה אֶ בֶ ן שׁ ֹואֶ בֶ ת הַ שּׁ ֹואֶ בֶ ת כְּ ֵלי ַשׁ ִיט וְ אַף ְמט ֹו ִסים הָ ע ֹו ְב ִרים ְבּ ָמק ֹום ֶזה .וּמוּבָ א
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ֵיּשׁ בִּ ְמשֻׁ לַּשׁ בַּ ְר ָ
יק ִטלְ ֶייא ֶשׁהָ ָיה מֵ הָ ִראשׁ ֹונִ ים
'שׁעֲ ֵרי א ֹו ָרה' מֵ הָ ַרב י ֹוסֵ ף גִּ ַ
בְּ סֵ פֶ ר ַ

)השער השני(

וְ זֶהוּ הַ סּוֹד הַ מֻּ פְ לָא בִּ ְהיוֹת אדנ"י

וּמ ְתאֲ וֶּה לַעֲ לוֹת אֵ לָיו ָתּ ִמיד .וְ אַל ִתּ ְתמַ הֶּ ,שׁהֲ ֵרי יֵשׁ דֻּ גְמָ א
ִמ ְשׁתּוֹקֵ ק וְ נִכְ סָ ף לְ ִה ְתעֲ לוֹת בְּ עִ לּוּי אֶ ל ח"יִ ,
בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה :הֲ א ִת ְראֶ ה הָ אֶ בֶ ן הַ שּׁוֹאֶ בֶ ת מו ֶֹשׁכֶת אֵ לֶיהָ  ,וְ ִהיא לְ מַ עְ לָה ,וּמַ ה ֶשּׁ ִהיא נו ֵֹשׂאת ,לְ מַ טָּ ה ִממֶּ נָהּ.
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'שׁעֲ ֵרי א ֹו ָרה' מַ ְמ ִשׁיל אֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ ִיּחוּד ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת לְ אֶ בֶ ן שׁ ֹואֶ בֶ ת ,וְ ֵכן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )ע"ז מדֶ (.שׁהָ ְי ָתה אֶ בֶ ן
ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ַ
שׁ ֹואֶ בֶ ת מֵ עַ ל הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁל דָּ וִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וְ ִהיא עָ זְ ָרה ל ֹו ָל ֵשׂאת אֶ ת הַ ֶכּ ֶתר הַ ָכּבֵ ד עַ ל ֹראשׁ ֹו ,וּבֵ אַ ְרנוּ ֶשׁכִּ ְתר ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד ִסמֵּ ל אֶ ת
הַ חַ ְשׁמַ ל הָ רוּחָ נִ י ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לְ ָדוִ ד הַ מַּ ְשׁפִּ יעַ לְ ָכל הַ מַּ לְ כוּת ,וְ ָל ֵכן הָ ְי ָתה ָשׁם אֶ בֶ ן שׁ ֹואֶ בֶ ת לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחי ַנת אֶ בֶ ן שׁ ֹואֶ בֶ ת .וּכְ פִ י
ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁ ֹ
ימ ְט ִריָּא ַנ ָגּר וְ כוּ' .וְ ֵכיוָ ן
שּׁ ֶרשׁ ֵשׁם שפ"ו הוּא בִּ בְ ִחי ַנת בַּ ְר ֵזל בְּ ס ֹוד הַ מַּ פְ ֵתּחַ ֶשׁל ְיס ֹוד הַ נּוּ ְקבָ א ,וּ ְבס ֹוד הַ ַגּ ְרדּ ֹום ְבּגִ ַ
ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת בִּ כְ ָללוּת ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת אֶ בֶ ן ,וְ אֶ בֶ ן ז ֹו ִמ ְתחַ בֶּ ֶרת ַלבַּ ְר ֵזל הַ ֶזּה ,י ֹוצֵ א ֶשׁהַ ַמּלְ כוּת ִהיא ִבּ ְב ִחי ַנת אֶ בֶ ן ֶשׁשּׁ ֹואֶ בֶ ת אֶ ת הַ בַּ ְר ֵזל.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' ְרפָ אֵ ל ַקבְּ ָלן שליט"א ֶשׁהֵ בֵ אנוּ עַ ל הַ בַּ ְר ֵזל ֶשׁצָּ ף עַ ל הַ ַמּ ִים ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ִתּקּוּן ֶשׁל א ֹות ֹו הָ ִאישׁ ,וּבַ ְר ֵזל ֶשׁצָּ ף
ימה לְ ת ֹו הַ ָיּם ִהיא ִתּ ְה ֶיה הַ חוּצָ הָ ,ל ֵכן ָטמוּן ָכּאן
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְשׁ ִאיבַ ת הַ בַּ ְר ֵזל ַלכִּ וּוּן הַ ֵשּׁנִ י ,בִּ ְמק ֹום ֶשׁהַ ְשּׁ ִאיבָ ה ִתּ ְה ֶיה ְפּנִ ָ

הַ ִתּקּוּן.

וְ ֵכן ר ֹו ִאים בִּ נְ בוּאַת ְיחֶ זְ ֵקאל ֶשׁחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ ָיה בְּ ס ֹוד חֻ ְרבַּ ן הַ ִחבּוּר בֵּ ין הָ אֶ בֶ ן ַלבַּ ְר ֵזל ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )יחזקאל ד ,א( "וְ אַ ָתּה
ִית
ְרוּשׁ ָלִם :וְ נ ַָת ָתּה עָ לֶיהָ מָ צוֹר וּבָ נ ָ
אָדם ַקח לְ לְ בֵ נָה וְ נ ַַתּ ָתּה או ָֹתהּ לְ פָ נֶי וְ חַ קּו ָֹת עָ לֶיהָ עִ יר אֶ ת י ָ
בֶ ן ָ
עָ לֶיהָ ָדּיֵק וְ ָשׁפַ כְ ָתּ עָ לֶיהָ סֹלְ לָה וְ נ ַָת ָתּה עָ לֶיהָ מַ חֲ נוֹת וְ ִשׂים עָ לֶיהָ כּ ִָרים סָ בִ יב :וְ אַ ָתּה ַקח לְ מַ חֲ בַ ת בַּ ְרזֶל
וְ נ ַָת ָתּה או ָֹתהּ ִקיר בַּ ְרזֶל בֵּ ינְ וּבֵ ין הָ עִ יר וַ הֲ כִ ינֹ ָתה אֶ ת פָּ נֶי אֵ לֶיהָ וְ הָ י ְָתה בַ מָּ צוֹר וְ צַ ְר ָתּ עָ לֶיהָ אוֹת ִהיא לְ בֵ ית
י ְִשׂ ָראֵ ל" .וְ ֵכן "אוֹת ִהיא לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל נְ קֻ ַדּת הַ ִיּחוּד ֶשׁנִּ פְ גְּ ָמה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )ברכות לב (:אָמַ ר ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר
ִמיּוֹם ֶשׁחָ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִפְ ְס ָקה חוֹמַ ת בַּ ְרזֶל בֵּ ין י ְ
ִשׂ ָראֵ ל לַאֲ בִ יהֶ ם ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִם.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)ברכות ח(.

וּמחַ בְּ ִרין לוּחֵ י
ֵשׁט :יָם או ְֹקיָינוּס יֵשׁ בּ ֹו ְמקוֹמוֹת ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמ ַקבֵּ ל בַּ ְרזֵלְ ,
טוּרי בְּ פִ י ו ֶ
כִּ פְ ִ

הַ ְסּפִ ינָה עַ ל יְדֵ י חֲ בָ לִ ים וַ עֲ ָקלִ ים ֶשׁתּוֹחֲ בִ ין בִּ נ ְָקבָ יו ,וְ תו ְֹקעִ ין אוֹת ֹו בְּ דֹחַ ק לְ פִ י ֶשׁהֵ ם גּ ִַסּין כְּ ִמ ַדּת הַ נּ ֶֶקב .וְ עַ ֵיּן

ימ ְט ִריָּא יֵשׁ"וּ .וּפְ ִ
ָשׁם בָּ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁ ֵיּשׁ מַ גְ ֶנט בַּ ָיּם ֶשׁמּ ֹו ֵשׁ אֶ ת הַ בַּ ְר ֵזל .וְ ֵכן ו ֶ
טוּרי ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פּו ְֹרט ֹו ִריק ֹו
ֶשׁט ִעם הַ כּ ֹו ֵלל ְבּגִ ַ
כְּ ִדלְ עֵ יל.

ולפי

זה מבואר מדוע השתלשל שהסופה במהירות של  300קמ"ש סוד האות ש' שמחברת קדושה וקליפה ,כמובא בַּ זֹּהַ ר
וּקדֻ ָשּׁה ,וְ ג' הַ ַקּוִּ ים ֶשׁבָּ הּ הֵ ם כְּ ֶנגֶד ג' אָבוֹת .וְ א ֹות ֹזאת ִמ ְת ַחבֶּ ֶרת ַל ְקּלִ פָּ ה לָ ֵתת
)הקדמה בֶ (:שׁהָ אוֹת שׁ' ִהיא אוֹת ֶשׁל אֱ מֶ ת ְ

ְינִ ָיקה ַל ְקּלִ פָּ ה .הַ ְיינוּ ֶשׁ ְיּנִ ַיקת הַ ְקּלִ פָּ ה הַ ַשׁ ֶיּ ֶכת ָלא ֹו ִתיּ ֹות ק' וְ ר' ִהיא מֵ הָ א ֹות ש'ֶ ,שׁ ִהיא א ֹות ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה ,וְ ֶזה ס ֹוד הַ ֶשּׁ ֶק"ר ֶשׁהַ ק"ר
י ֹונְ ִקים מֵ הַ ִשּׁי"ן .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )בין המצרים ח"ב ע' רה( ֶשׁ ִחלּוּפֵ י ֵשׁם הֲ וָ יָ"ה הַ ְמּ ִא ִירים ִבּימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים
לּוּפים טדה"ד ,כוז"ו ,מצפ"ץ הֵ ם
וּ ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת ִמ ֵשּׁם הֲ ָויָ"ה ַל ְקּלִ פָּ ה ,הֵ ם בְּ סוֹד הָ אוֹת ִשׁי"ןְ ,דּג' הַ ִח ִ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִשׁי"ן .וְ ֵכן צָ ָרה עִ ם ֵשׁם אדנ"י בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִשׁי"ן ,וְ ֶזה הַ סּ ֹוד ֶשׁל בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ,בֵּ ין ְשׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות ִשׁי"ן ,אֶ ָחד ֶשׁל הַ ג'
ִחלּוּפִ ים ,וְ הַ ֵשּׁנִ י ֶשל צָ ָר"ה אדנ"י.

טבלה פלאית בה רואים כ"ה אלול תשע"ו תשע"ז בעת"ה.
אמר

הרה"ג ר' ע .טוֹבִ י שליט"א ֶשׁבְּ עִ ָתּ"הּ נִ ְר ָמז בַּ ָכּתוּב

)שמות לא ,טז(

"וְ ָשׁ ְמרוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת ַלעֲ שׂ ֹות אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת

לְ ֹדר ָֹתם בְּ ִרית ע ֹולָם" ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת תשע"ו שהיא השנה שלנו לפי חז"ל נ ְִמצָ אוֹת בְּ ִדיּוּק בְּ אֶ ְמצַ ע הַ ִדּלּוּג של
בעת"ה בתבת " ַלעֲ שׂוֹת".

ונביא

טבלה פלאית בה רואים גם כ"ה אלול מתחבר בדיוק באות הל' של ַלעֲ שׂוֹת בדילוג כ"ה אותיות .ויש גם
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תשע"ז בדילוג ע"ב אותיות ,ושם ע"ב הוא השם שמביא את הגאולה ,כמובא בַּ זֹּהַ ר
קטו(.

ֶשׁהַ ֵקּץ הָ אַחֲ רוֹן יָבוֹא דֶּ ֶר ֵשׁם ע"ב ,הַ נִּ ְר ָמז בְּ ַמאֲ מַ ר חֲ זַ"ל עַ ל הַ כָּתוּב

יתי לְ אֵ בָ ַרי
בָּ אָה" .לְ לִ בִּ י גִּלִּ ִ

)ישעי' סג ,ד(

)תיקונים סז .פנחס ריט :תיקוני זוהר חדש

וּשׁנַת גְּאוּלַי
"כִּ י יוֹם נ ָָקם בְּ לִ בִּ י ְ

ימ ְט ִריָּא "וַ ְיכֻלּוּ" .לְ ַרמֵּ ז עַ ל
ימ ְט ִריָּא ע"ב  ,וּבְ גִ ַ
וּמבָ אֵ ר הַ זֹּהַ ר ָשׁם "לְ לִ בִּ י" בְּ ִג ַ
יתיְ .
א גִּלִּ ִ

הַ ֵקּץ ֶשׁ ָיּבֹא ִמ ֵשּׁם ע"ב.

והוסיף

הרה"ג ר' יעקב מטר שליט"א שיש רמזים בפסוקים אלו על אותיות א' ב' שבהם תלוי קץ הימין .בפסוק
הראשון "ושמרו בני ישראל וגו'" יש מ"ג אותיות ויש מ"ג סוגים של מילויי אותיות א' ב' ,היינו לאות ו'

יש ג' מילויים ,וכן לאות ה' וכו' ,ויחד יש מ"ג סוגים .ובפסוק השני "ביני ובין בני ישראל וגו" יש ע"ו אותיות בכתיב
מלא של תבת "לעולם" ,ויש ע"ו אותיות במילוי לבד של כל סוגי מילויי האותיות וכן "ושמרו" כפול "ושמרו" עולה
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ונביא שוב את הטבלה עם הוספות הרה"ג ר' מתתיהו גלזרסון שליט"א בה רואים
גם אליה"ו משי"ח.

וכפי

שהבאנו את דברי הזהר

)בלק ריב(:

יח יֵצֵ א יוֹם כ"ה בֶּ אֱ לוּל ֶשׁהוּא יוֹם ְבּ ִריאַת הָ ע ֹולָם
ֶשׁבִּ ְת ִחילַת הַ ַתּהֲ לִ י ֶשׁל בִּ יאַת הַ ָמּ ִשׁ ַ

וּבנו ָֹסף קו ִֹרין ְבּ ַשׁבָּ ת ז ֹו אֶ ת פַּ ְר ִשׁיּוֹת
בְּ ַשׁבָּ ת ,וּבִ ְשׁנַת תשע"ז כ"ה בֶּ אֱ לוּל יָחוּל בְּ ַשׁבָּ ת ,ובהמשך יחול שוב רק בתשפ"דְ .
נִצָּ בִ ים וַ ֵיּ ֶל ֶשׁ ְקּשׁוּרוֹת לַמֵּ אָה ָשׁנָה הַ נּוֹכְ ִחית וְ לַגְּ אֻ לָּה.

וְ ֵכן

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)דברים רבה א ,יא(

)יתרו קמז(

כְּ ֶשׁבָּ א לְ גָאֳ לָם גֹּאֲ לָם בְּ ִשׁבְ עִ ים ְ
'שׁעַ ר הַ ְפּסוּ ִקים'
וּשׁ ַתּיִם או ִֹתיּוֹת .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּ ַ

ידה .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב "עַ ִין בְּ עַ ִין
ֶשׁ ֵשׁם ע"ב ֵישׁ ל ֹו ִמלּוּי ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא פק"ד ,וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ס ֹוד הַ ְפּ ִק ָ

'מּת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ'
ימ ְט ִר ָיּא ע"ב .וּ ְמבָ אֵ ר הַ ָ
יהי מַ בְ ִדּיל בֵּ ין מַ ִים ָל ָמ ִים" ר"ת ְבּגִ ַ
ִי ְראוּ בְּ שׁוּב ה' ִציּ ֹון" ר"ת ע"ב ,וְ ֵכן הַ ָכּתוּב "וִ ִ
ֶשׁהוּא הַ מַּ בְ ִדּיל בֵּ ין הַ מַּ ִים הַ מָּ ִרים ֶשׁל הַ ָגּלוּת ,לְ בֵ ין מַ ִים הַ ְמּתוּ ִקים ֶשׁל הַ ְגּאֻ ָלּה .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב " ִמלְ ָחמָ ה ַלה'

בַּ עֲ מָ ֵלק" ,ר"ת בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ע"ב .וְ ֵכן ֵ
שׁם ע"ב בְּ הַ כְ פָּ לָה ]י ֹו"ד פְּ עָ ִמים י ֹו"ד ,הֵ "י ְפּעָ ִמים הֵ "י וְ כוּ'[ ע ֹו ֶלה ִעם הַ כּ ֹו ֵלל ֶ 1335שׁהוּא
סוּקים ֶשׁל ְק ִריעַ ת יַם סוּף "וַ יִּסַּ ע
הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ֵקץ ָדּנִ ֵיּאל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁ ֵשׁם ע"ב יוֹצֵ א מֵ הַ ְפּ ִ
וַ ָיּבֹא וַ יֵּט" ,בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ.

וְ ֵכן

מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)תיקונים עו(:

ֶשׁ ִשּׁבְ ִעים אֻ מּ ֹות הֵ ם בְּ ס ֹוד ִשׁבְ ִעים וּ ְשׁ ַתּ ִים אֻ מּ ֹות ,כִּ י ֵישׁ מֵ עֲ ֵליהֶ ם ְשׁ ֵני ְממֻ נִּ ים ֶשׁהֵ ם ס"מ

וְ ָנחָ שׁ .וְ הַ חֶ סֶ ד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ע"ב ִמ ְת ַגּבֵּ ר עֲ ֵליהֶ ם .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ְבּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּ"שׁ לְ ָי ִמים נו ָֹר ִאים ֶשׁ ְמּ ַכוְּ נִ ים
5

יקים
ֵשם ע"ב בְּ ד' ְמק ֹומ ֹות ֶשׁמַּ ְזכִּ ִירים וּבְ ֵכן עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה; וּבְ כֵן י ְִת ַקדֵּ שׁ ִשׁ ְמ  .וּבְ כֵן ֵתּן פַּ ְח ְדּ  .וּבְ כֵן ֵתּן כָּבוֹד .וּבְ כֵן צַ ִדּ ִ
י ְִראוּ וְ י ְִשׂמָ חוּ .וּ ְמ ַכוְּ נִ ים ֶשׁבְּ ֵכן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ע"ב ,וּ ְמ ַכוְּ נִ ים ד' בְּ ִחינ ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ ְבּ ֵשׁם ע"ב .וְ ֵכן ְמ ַכוְּ נִ ים ד' ְפּעָ ִמים ֶשׁהַ ֵשּׁם ע"ב

ְי ַקבֵּ ל ֶשׁפַ עִ ,מג' פְּ עָ ִמים ֵשׁם הוי"ה ,כְּ ִמנְ ַין מַ ָזּ ָלא א ֹו ֶלחֶ ם ,וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא וּבְ ֵכן .וְ ה ֹו ִסיף הָ רמ"ז שליט"א ֶשׁ ִמּזְ מ ֹור ע"ב
בִּ ְת ִהלִּ ים ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מֶ ֶל הַ ָמּ ִשׁיחַ "י ְִהי ְשׁמ ֹו לְ ע ֹולָם לִ פְ נֵי ֶשׁמֶ שׁ יִנּוֹן ְשׁמ ֹו" ,וְ הַ ִמּזְ מ ֹור ְמ ַס ֵיּם" ,כָּלּוּ ְתפִ לּוֹת דָּ וִ ד בֶּ ן י ִָשׁי".
הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ סּ ֹוף וְ הַ ֵקּץ .וּבֶ אֱ מֶ ת פָּ סוּק ֶזה ָק ֶשׁה ,מַ ה ַשּׁ ָיּ ֶשׁ ָדּוִ ד ֹיאמַ ר עַ ל עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ָכּלוּ וְ ִה ְס ַתּ ְיּמוּ ְתּ ִפלּ ֹו ָתיו ,וְ כִ י ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ְמסַ ֵיּם
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ָדּוִ ד ָרמַ ז ֶשׁעַ ד ע"ב ,הוּא ִמ ְתפַּ ֵלּל לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ָגּלוּת ,וְ אַחֲ ֵרי ע"ב כְּ בָ ר ֵישׁ גְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן ְמבָ אֵ ר ָשׁם
לְ ִה ְתפַּ ֵלּלְ ,

הָ רד"ק " ָכּלּוּ ְתפִ לּ ֹות ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ָשׁי"ַ ,כּאֲ ֶשׁר ִי ְשׁ ַתּלְּ מוּ ְנחָ מ ֹות אֵ ֶלּה אָז ָכּלּוּ ְתפִ לּ ֹות ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ָשׁי ,וְ א אָמַ ר ָכּלּוּ
זְ ִמיר ֹות א ֹו ה ֹודָ א ֹות ,אַ ְתּפִ לּ ֹות מֵ עִ ְנ ָי ֵני ַכּפָּ ָרה וּ ְסלִ יחָ ה וְ הַ צָּ ָלה ,כִּ י ַכּאֲ ֶשׁר ִי ְשׁ ַתּ ֵלּם הַ ֹכּל וְ ִי ְמ

מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ

בֶּ ן ָדּוִ ד א ִי ְהיוּ צְ ִריכִ ים א ַכּפָּ ָרה וְ א הַ צָּ ָלה ,וְ אָז ָכּלּוּ ְתפִ לּ ֹות דָּ וִ ד בֶּ ן ִי ָשׁי .וְ ָל ֵכן הַ ִמּזְ מ ֹור ְמ ַס ֵיּםָ " ,כּלּוּ ְתפִ לּוֹת
וּמה ֶשּׁכּ ַָתב ַרבֵּ נוּ הָ אֲ ִר"י זַ"ל" :הַ ֵשּׁם שפו ֶשׁבּ ֹו
ָדּוִ ד בֶּ ן י ָ
ִשׁי"ְ .דמוּבָ א בִּ ְתפִ ַלּת הָ ר"ש א ֹו ְס ְטר ֹופְּ לִ י ֶשׁא ֹו ְמ ִרים בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ חַ .
ִשׁי .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ גִּ ימַ ְט ִריָּא
אָחַ ז ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁיָ ,דּוִ "ד בֶּ "ן י ִַשׁ"י גִּימַ ְט ִריָּא ֵשׁם שפוֶ ,שׁבְּ אוֹת ֹו הַ ֵשּׁם ַדּוְ ָקא בָּ א ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ

ֶשׁל דָּ וִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי ִהיא הַ סּ ֹוד ֶשׁל בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן הַ ָלּשׁ ֹון " ָדּוִ ד בֶּ ן י ָ
ִשׁי" מ ֹו ִפיעָ ה ַרק פַּ עֲ ַמ ִים בַּ כְּ תוּ ִבים ,פַּ עַ ם אַ ַחת בְּ ִמזְ מ ֹור
ע"ב בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁ ִהזְ ַכּ ְרנוּ .וְ הַ פַּ עַ ם הַ ְשּׁנִ ָיּה מ ֹופִ יעַ בַּ פָּ סוּק

)שמואל ב ,כג,

א( "וְ אֵ לֶּה ִדּבְ ֵרי ָדוִ ד הָ אַחֲ ֹרנִים נְאֻ ם ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי".

וְ ר ֹו ִאים שׁוּב ֶשׁ ָדּוִ ד ִמ ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בִּ ְשׁמ ֹו ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי כְּ ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל ֵקץ וְ ס ֹוףִ " ,דּבְ ֵרי ָדוִ ד הָ אַחֲ ֹרנִים".

ח"י אֱ לוּ"ל נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב "קוֹל ה' יְח ֹולֵל
י ִָתּכֵן

אַ יָּלוֹת"

ֶשׁהַ ֵקּץ ֶשׁל י"ט בְּ אָב י ְִת ַגּלֶּה ַרק בְּ י"ח בֶּ אֱ לוּל ,כִּ י עַ ד  30י ִָמים מֵ הַ לּ ֵָדה י ִָתּכֵן ֶשׁהַ וָּ לָד נֵפֶ ל ,וְ ַרק אַחֲ ֵרי  30י ִָמים יו ְֹד ִעים
אַרנוּ אֶ ת הָ ְר ָמזִ ים עַ ל הָ אֲ בַ ִטּיחַ
ִאם הַ לּ ֵָדה אֲ ִמ ִתּית ,וְ כֵן  30י ִָמים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֲ בַ ִטּי"חַ או ִֹתיּוֹת י"ח י"ט א"ב וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ ְ

וּמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג וּבִ נְ יַן הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם הָ אוֹת ל' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶרמֶ ז פֶּ לֶא; י"ט אָ"ב ר"ת הַ כָּתוּב
ִ
וּמיָּד ַ
ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה) :רות ג ,יג( "לִ ינִ י הַ ַלּ ְילָה וְ הָ יָה בַ ֹבּ ֶקר ִאם ִיגְ אָ ֵל טוֹב יִגְ אָלִ ,
אַחר ָכּ יֵשׁ ר"ת י"ח אֱ לוּ"ל "וְ ִאם א ַי ְחפֹּ ץ
לְ גָאֳ ֵל וּגְ אַלְ ִתּי אָ נֹ כִ י חַ י ה' ִשׁכְ בִ י עַ ד הַ בּ ֶֹקר" .וְ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים אָמַ ר בֹּעַ ז ֶרמֶ ז ֶשׁיּ ְִת ַקיְּמוּ בִּ ְשׁנַת ע"ז .וְ רו ִֹאים ֶשׁי"ח בֶּ אֱ לוּל הוּא
הָ אֲ ִמ ִתּי ,וּכְ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁנִ יָּה ֶשׁפָּ ְרצָ ה בְּ י"ז בֶּ אֱ לוּל תרצ"ט ,הַ יְינוּ יוֹם לִ ְפנֵי י"ח בֶּ אֱ לוּל ֶשׁהוּא יוֹם ֶשׁל
'מחֲ שֹׂף הַ לָּבָ ן' )דברים כג ,טו( "כִּ י הוי"ה
ַתּאֲ ִרי בְּ ִע ָתּהּ .וְ כֵן נְ פִ ילַת הַ קּוֹמוֹנִ יזְ ם הָ י ְָתה בְּ יוֹם י"ז בֶּ אֱ לוּל תשנ"א .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ַ

אֱ הֶ י ִמ ְתהַ ֵלּ בְּ ֶק ֶרב מַ חֲ ֶנ לְ הַ ִצּילְ וְ ל ֵָתת ֹ
איְבֶ י לְ פָ נֶי וְ הָ יָה מַ חֲ נֶי ָקדוֹשׁ" ר"ת אֱ לוּ"ל.

וְ כֵן

כ"ה ח"י אֱ לוּ"ל נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב )תהילים כט ,ט( "קוֹל ה' יְח ֹולֵל אַ יָּלוֹת וַ יֶּחֱ שׂף יְעָ רוֹת וּבְ הֵ י ָכל ֹו כֻּלּ ֹו אֹ מֵ ר כָּבוֹד" .נרמז
וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)ח"ג סח(.

"קוֹל ְייָ' יְח ֹולֵל אַ יָּלוֹת וַ יֶּחשׂוֹף יְעָ ר ֹות" כְּ מָ ה ְדאַ ְתּ אָמֵ ר "בְּ יַעְ ַרת הַ ְדּבָ שׁ" ,וּכְ ִתיב

"אָכַלְ ִתּי יַעְ ִרי עִ ם ִדּבְ ִשׁי" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ קּוֹל הַ ְשּׁבִ יעִ י הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ָקשׁוּר לְ יַעֲ ַרת הַ ְדּבַ שׁ .וְ ָלכֵן כָּתוּב "וַ יֶּחשׂוֹף
יְעָ רוֹת" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ"קוֹל ְייָ' יְח ֹולֵל אַ יָּלוֹת" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ חֲ לַל הַ ֶקּ ֶרן ֶשׁל הָ אַיִל,
ידה .וְ ֵכן "וַ יֶּחשׂוֹף" או ִֹתיּוֹת שפ"ו ח"יִ ,בּבְ ִחינַת ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל ַחי וְ ַקיָּם ,כִּ י ֵשׁם
וְ ָקשׁוּר ִעם חֹדֶ שׁ אֱ לוּל וְ ִעם הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ

ְבוּרה פַּ חַ ד יִצְּ חָ ק" .עִ ם ִדּבְ ִשׁי הוֹד" דַּ ְרגָּא
שפ"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ח"ג ד" (.אָכַלְ ִתּי יַעְ ִרי" ָדּא גּ ָ
ְדּ ָדוִ ד .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ַדּ"ק )ש"א יד ,כז( "בְּ יַעְ ַרת הַ ְדּבָ שׁ" הוּא חַ לַּת הַ ְדּבַ שׁ כְּ מ ֹו "אָכַלְ ִתּי יַעֲ ִרי עִ ם ִדּבְ ִשׁי" ,וְ ִת ְרגֵּם י ֹונ ָָתן
וְ ִקינָא ְדּדוּבְ ָשׁא לְ פִ י ֶשׁהַ חַ לָּה עֲ שׂוּיָה ִקנִּים ִקנִּים .וּמָ ִצינוּ ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל נִ ְק ָרא בַּ כָּתוּב
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)ש"ב כא ,יט(

"אֶ לְ חָ נָן בֶּ ן יַעְ ֵרי

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ָשׁם "אֶ לְ חָ נָן" ָדּוִ ד" .בֶּ ן יַעְ ֵרי א ְֹרגִים" ֶשׁהָ יוּ ִמ ְשּפַּ ְחתּ ֹו או ְֹרגִים פָּ ֹרכֶת ל ִַמּ ְק ָדּשׁ
א ְֹרגִים בֵּ ית הַ לּ ְַח ִמי" ְ
הַ ָקּרוּי "יַעַ ר הַ לְּ בָ נוֹן" .וְ רו ִֹאים ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד ִמיסוֹד הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחי ַנת חַ לּ ֹות ְדּבַ שׁ ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים ַיעַ רָ .ל ֵכן הוּא

נִ ְק ָרא "בֶּ ן יַעְ ֵרי" .וְ כֵן כָּתוּב )תהילים פא ,יז( ִ
"וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂבִּ יעֶ "ִ .דּ ְדבַ שׁ ַשׁ ָיּ ל ַַמּלְ כוּת ,וְ הַ ַמּלְ כוּת ִהיא ְבּ ִחינַת אֶ בֶ ן וְ סֶ לַע.
ימ ְט ִריָּא ְדּבַ שׁ .וְ כֵן ְדּבַ "שׁ ְמרֻ מָּ ז
כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהילים קיח ,כב( "אֶ בֶ ן מָ אֲ סוּ הַ בּ ֹונִים" .וְ כֵן ִא ָשּׁה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ַמּלְ כוּת ְבּגִ ַ
בַּ כָּתוּב )תהילים עב ,כ( " ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי" בְּ ִדלּוּג ג' או ִֹתיּוֹת ,וְ כֵן הַ כָּתוּב )משלי א ,א( " ְשׁ מֹ ה בֶ ן ָדּוִ ד" ר"ת ְדּבַ "שׁ .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם
בּוּרג שליט"א ֶשׁ ָדּוִ ד בַּ ת ֶשׁבַ ע ר"ת ְדּבַ "שׁ וְ ס"ת ַדּעַ "ת הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יִּחוּד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ַיעֲ קֹ ב
הָ רה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ ינְ זְ ְ
צַ ְיי ֶגּר שליט"א ֶשׁ ְדּבַ שׁ וְ חָ ָלב ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  ,וּכְ פִ י ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)חגיגה יג(.

"דּבַ שׁ
ֶשׁדּ ֹו ֶר ֶשׁת אֶ ת הַ פָּ סוּק ְ

וְ חָ ָלב ַתּחַ ת לְ שׁ ֹו ֵנ " עַ ל ס ֹוד ֹות הַ תּ ֹו ָרה .וְ ֵכן ָלשׁ ֹון בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי א ֹו ֵשׁם שפ"ו ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּ ָיה הַ גְּ אֻ ָלּה.

ונביא

עוד טבלה בה רואים קוריא"ה גו"ג מגו"ג בתוך הפסוקים בפרשת ויחי שיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ לבניו:
)בראשית מט ,א(

הַ יּ ִָמים" .וּמָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

אָספוּ וְ אַ גִּידָ ה ָלכֶם אֵ ת אֲ ֶשׁר י ְִק ָרא אֶ ְתכֶם בְּ אַחֲ ִרית
"וַ ִיּ ְק ָרא ַיעֲ ֹקב אֶ ל בָּ ָניו וַ ֹיּאמֶ ר הֵ ְ
)ויחי רלד(:

ֶשׁ ַיּעֲ קֹ ב ִה ְס ִתּיר בְּ ֶרמֶ ז בַּ פָּ סוּק הַ ֶזּה אֶ ת זְ ַמן הַ גְּ אֻ ָלּה.

י"ח כ"ה אלו"ל פצצ"א מימ"ן נרמז בכתוב "וְ ָלכֵן יְחַ כֶּה
ה' לַחֲ נַנְ כֶם".
בהמשך

לרמזים שהבאנו בשבוע שעבר על תאריכי הקץ י"ח וכ"ה אלול תשע"ז ,שהם  2השבתות הבאים עלינו

לטובה ,שלחו לי בשם ה'שפת אמת' זצ"ל שאמר על ד' שבתות חודש אלול שהם כנגד ד' התבות של אני
לדודי ודודי לי ,היינו השבת הראשונה האדם עושה חשבון הנפש איפה ה'אני' ,ובשבת השנייה האדם פונה לדודי
להדבק בו ,וב 2השבתות האחרונות ה' פונה אלינו כנגד דודי לי ,לכן  2השבתות האחרונות של חודש אלול שחלים
7

השנה בתאריכים י"ח וכ"ה מתאימים להיות זמנים של קץ בעיתה שהגאולה מתעוררת מלמעלה .והוסיף הרה"ג ר' א .י.
שליט"א שי"ח כ"ה אלו"ל פצצ"א מימ"ן נרמז בכתוב

)ישעיה ל ,יח(

"וְ ָלכֵן יְחַ כֶּה ה' לַחֲ נַנְ כֶם וְ ָלכֵן יָרוּם לְ ַרחֶ ְמכֶם כִּ י אֱ הֵ י

ָ
ִמ ְשׁפָּ ט ה' ַא ְשׁ ֵרי כָּל ח ֹוכֵי לוֹ :כִּ י עַ ם בְּ ִציּוֹן ֵי ֵשׁב בִּ
ירוּשׁ ִ ָלם בָּ כ ֹו א ִתבְ כֶּה חָ נוֹן י ְָחנְ לְ קוֹל זַעֲ ֶק כְּ ָשׁ ְמעָ ת ֹו עָ ָנ  :וְ נ ַָתן ָל ֶכם
וּמ ִים לָחַ ץ וְ א ִי ָכּ ֵנף עוֹד מו ֶֹרי וְ הָ יוּ עֵ ינֶי רֹאוֹת אֶ ת מו ֶֹרי " .וכפי שמתרגם יונתן בן עוזיאל את
אֲ ֹד ָני ֶלחֶ ם צָ ר ַ

הפסוקים האלו על הגאולה העתידה :ובכן עתיד ה' למיחס עליכון ותקיף הוא דירחם עליכון ארי אלהא עביד
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
מקדשא ויהוין עינך חזין ית שכנתי בבית מקדשא .וכן "וְ ָלכֵן יְחַ כֶּה הוי"ה" בגימטריא דוד מלך ישראל חי
וקים עם המילים והכולל .היינו שה' יתן לנו "לֶחֶ ם צָ ר וּמַ יִם לָחַ ץ" ,הכונה שיתן לנו את שלל אויבינו שצרו עלינו
ולחצנו אותנו .וזה באותה בחינה של הרכוש גדול שהוצאנו ממצרים שלחצו אותנו ,וברכוש גדול טמון הניצוצות שאנו

אָדם ֶשׁיּו ֵֹרד לְ ת ֹו ַמ ִים ,כְּ מ ֹו
מוציאים מהם .וכן " ֶלחֶ ם צָ ר וּמַ יִם ָלחַ ץ" ,ר"ת צלל"ו שהוא בגימטריא יוסףְ ,דּצוֹלְ לָן הוּא ָ
ֶשׁ ָכּתוּב

)שמות טו ,י(

אָדם ֶשׁצּ ֹולֵל לְ עֹמֶ ק הַ ַמּיִם לְ ָמקוֹם
"צָ לְ לוּ כַּעוֹפֶ ֶרת בְּ מַ יִם אַ ִדּ ִירים" .וְ ֵשׁם זֶה ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת לְ ָ

ֶשׁאֵ ינ ֹו ַשׁ ָיּ אֵ לָיו וְ עו ֶֹשׂה ָשׁם כִּ ְרצוֹנוֹ ,וְ יֵשׁ ל ֹו הֲ ָגנָה בַּ חֲ לִ יפָ ה ְמיֻחֶ דֶ ת ֶשׁהוּא לוֹבֵ שׁ .וְ כֵן יוֹסֵ ף י ַָרד לְ עֹמֶ ק טֻ ְמאַת ִמ ְצ ַר ִים וְ א
יקה ל ֹו כְּ לוּם ,בִּ זְ כוּת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָרה עָ לָיו .וְ אאמו"ר הו ִֹסיף ֶשׁיּוֹסֵ ף י ַָרד לְ ִמ ְצ ַר ִים לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ נִּ יצוֹצ ֹות ,וּבֵ רוּר זֶה נִ ְמ ַשׁל
ִהזִּ ָ
וּממֵּ ילָא הוּא צוֹלְ ָלן ֶשׁיּו ֵֹרד לְ ת ֹו ַמ ִים לְ הו ִֹציא נִיצוֹצוֹת .וְ כֵן
בַּ גְּ ָמ ָרא )ברכות טֶ (:שׁעָ שׂוּ אֶ ת ִמ ְצ ַר ִים כִּ ְמצוּלָה ֶשׁאֵ ין לָהּ ָדּגִיםִ ,
הַ ָכּתוּב שנאמר על יוסף

)בראשית מא ,מג(

"וְ נָת ֹון אֹת ֹו עַ ל ָכּל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" ס"ת צוֹלְ לָ"ן .וכן מצרי"ם נרמזת בכתוב "לֶחֶ ם

צָ ר וּמַ יִם ל ַָחץ" ,וכן המצ"ה שהוציאו ממצרים היא בחינת לחם צר ,שלוחצים את המים שלא יתפחו.

רמז נפלא על יום ט"ז אלול תשע"ז שהוא תשע"ו של
חז"ל כתאריך של קץ.
בהמשך

לדברי ה'שפת אמת' שבשבוע השלישי של חודש אלול מתחילה האיתערותא דלעילא של "ודודי לי" ,יוצא
שביום ט"ז אלול זה מתחיל ,כי ביום הזה מתחיל השבוע השלישי של חודש אלול .ונראה רמז על נפלא על היום

הזה ט"ז אלול תשע"זְ :שׁנַת תשע"ו ְמרֻ מֶּ זֶת בְּ נֹ ַסח הַ ְתּפִ לָּה' ,וְ ע ֹונֶה לְ עַ מּ ֹו ְבּעֵ ת ַשׁוְּ עָ ם אֵ לָיו' .וְ כֵן בְּ עֵ ת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל גְּ אֻ לַּת
בְּ עִ ָתּהּ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' נ .דּו ָֹתן שליט"א ש'וְ ע ֹונֶה בגימטריא מלחמה הג' .ולְ עַ מּ ֹו אותיות עולם ,היינו מלחמת עולם.
ואֵ לָיו' מרמז על יום י"ו לחודש אלול .היינו ט"ז אלול ,שגם לפי הלועזי  7/9עולה י"ו ,וכן י"ו מרמז על תבת יו"ם .וְ כֵן

וּממֶּ ָנּה יִוָּ ֵ
"היא לְ יַעֲ קֹב ִ
וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " .בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁנַת תשע"ו .וְ כֵן ִ
"וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב ִ
שׁעַ " ִעם הָ או ִֹתיּוֹת
וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.

וְ כֵן

הַ פָּ סוּק הָ אַחֲ רוֹן בְּ הַ פְ טָ ַרת פָּ ָר ַשׁת כִּ י ָתבוֹא הוּא )ישעי' ס ,כב( "אֲ נִי הוי"ה בְּ עִ ָתּהּ אֲ ִח ֶ
ישׁנָּה" .וְ כֵן כִּ י ָתבֹא ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא
מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ ָתבֹא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' נ .דּו ָֹתן שליט"א ֶשׁ ְפּרוֹץ הַ שּׁוֹאָה ְבּפָ ָר ַשׁת כִּ י ָתבוֹא

אַב ָרהָ ם וַ י ְְס ִפישׁ שליט"א
וּמשֹּׁאַת ְר ָשׁ ִעים כִּ י ָתבֹא" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ
נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב )משלי ג ,כה( "אַל ִתּ ָירא ִמפַּ חַ ד פִּ ְתאֹ ם ִ
ֶשׁ ְמּרֻ מָּ ז גַּם "פִּ ְתאֹם" כְּ מ ֹו ֶשׁאָכֵן הָ יָה פִּ ְתאֹם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ שּׁוֹאָה הָ י ְָתה ִבּ ְשׁבִ יל "כִּ י ָתבֹא" ֶשׁיַּעֲ לוּ

אָרץ".
לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "כִּ י ָתבוֹא אֶ ל הָ ֶ
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שנת תשע"ז נרמזת ג' פעמים ברבי אלעזר בן עזריא
שהיה דור עשירי לעזרא.
מָ ִצינוּ

אָמ ָרה ל ֹו ֶשׁאֵ ין ל ֹו
בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות כחֶ (.שׁ ִמּנּוּ אֶ ת ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה לִ ְהיוֹת נ ִָשׂיא כְּ ֶשׁהָ יָה בֶּ ן י"ח ָשׁנָה ,וְ ִא ְשׁתּ ֹו ְ

ְשׂעָ רוֹת לְ בָ נוֹת ֶשׁל זִ ְקנָה ,וְ אֵ י י ְִהיֶה נ ִָשׂיא ,וְ נַעֲ ָשׂה ל ֹו נֵס ֶשׁבְּ אוֹת ֹו יוֹם ִה ִקּיפוּ אֶ ת פָּ נָיו ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרה שׁוּרוֹת ֶשׁל
וּמבָ אר הַ גּ ְָר"א ֶשׁהוּא אָמַ ר הֲ ֵרי אֲ נִי כְּ בֶ ן ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה לְ ַרמֵּ ז ֶשׁנּו ַֹסף ל ֹו הַ בֵּ "ן עַ ל הֶ חָ "י ,וְ ָזכָה לְ ַד ְרגַּת בֵּ "ן
ְשׂעָ רוֹת לְ בָ נוֹתְ .
חָ "י ֶשׁעוֹלִ ים יַחַ ד ִשׁבְ ִעים אוֹרוֹת ֶשׁ ְמּ ַקבֵּ ל הָ ע ֹולָם הַ ַתּ ְחתּוֹן ,וְ עָ לָה לְ ַד ְרגַּת נ ִָשׂיא ֶשׁהוּא יְסוֹד .וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁזֶּה גַם הַ סּוֹד ֶשׁמּוּבָ א

בְּ שו"ע )יו"ד רסה ,א( נוֹהֲ גִין ֶשׁמַּ גִּיעַ לִ בְ ָדמַ ִי חֲ יִי נו ֵ
ֹתן מֵ הַ ַיּיִן בְּ אֶ צְ בָּ ע ֹו בְּ פִ י הַ ִתּינוֹקִ .דּ ְמ ַר ְמּזִ ים ל ִַתּינוֹק ֶשׁ ָזּכָה לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר
לְ מ"ל אוֹרוֹת בְּ כֹחַ הַ ַיּיִן ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ֹו ע' ,וְ ָזכָה לִ ְהיוֹת בֵּ "ן חָ "י יַחַ ד ע'ָ ,לכֵן או ְֹמ ִרים ל ֹו ִעם הַ ַיּיִן ֶשׁבְּ ָדמַ ִי בְּ ַדם וְ ַייִן חֲ יִי .וְ כֵן
מָ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )סנהדרין צט (.יְמוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה אוֹמֵ רִ ,שׁבְ עִ ים ָשׁנָה .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַר ִבּי אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה
ֶשׁ ָזּכָה לְ ַד ְרגַּת הַ ִשּׁבְ ִעיםָ ,ראָה גַם אֶ ת יְמוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁיּ ְִהיוּ ִשׁבְ ִעים ָשׁנָה ,כִּ י בַּ ִשּׁ ְב ִעים הָ אֵ לּוּ יֵשׁ אֶ ת סוֹד הַ גְּ אֻ לָּה .והוסיף הרה"ג

ר' א .ה .שליט"א ששנת תשע"ז נרמזת ג' פעמים ברבי אלעזר בן עזריא שהיה דור עשירי לעזרא .לרמז שבשנת תשע"ז
מסתיימות ה 70שנים של חבלי משיח וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט בראשית עו(

ר' אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה אוֹמֵ ר ִמ ָכּאן אַ ָתּה לָמֵ ד

אַרבַּ ע מַ לְ כֻיּוֹת הַ לָּלוּ אֶ לָּא יוֹם אֶ חָ ד ִמיּוֹמ ֹו ֶשׁל הקב"ה א"ל ר' אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ָר כִּ ְדבָ ְר ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
ֶשׁאֵ ין מו ְֹשׁלָן ֶשׁל ְ
"נ ְָת ַננִּי שׁוֹמֵ מָ ה כָּל הַ יּוֹם ָדּוָ ה" חוּץ ִמ ְשּׁ ֵתּי יָדוֹת ָשׁעָ ה ֵתּ ַדע לְ ֶשׁהוּא ֵכּן בּוֹא ְוּראֵ ה כְּ ֶשׁהַ חַ מָּ ה נוֹטָ ה לָבוֹא
בַּ מַּ עֲ ָרב ְשׁ ֵתּי יָדוֹת ָשׁעָ ה ָתּשׁ אוֹר ֹו אֵ ין נֹ גַהּ לוֹ .וְ כֵן עַ ד ֶשׁ א יָבוֹא הָ עֶ ֶרב יִצְ מַ ח או ָֹרן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנֶּאֱ מַ ר וְ הָ יָה
לְ עֵ ת עֶ ֶרב י ְִהיֶה אוֹר.

והוסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שכשמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא נרמז הרבה תבת ח"י שמרמזת על ח"י אלול.
אָמר לוַֹ ,ר ִבּיְ ,תּ ִפלַּת עַ ְר ִבית ְרשׁוּת
כמובא בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות כזָ (:תּנוּ ַרבָּ נָן ,מַ עֲ ֶשׂה בְּ ַתלְ ִמיד אֶ חָ ד ֶשׁבָּ א לִ ְפנֵי ַר ִבּי יְהוֹשֻׁ עַ ַ ,

אָמר לוֹ ,וַ הֲ א
אָמר לוֹ ,חוֹבָ הַ .
א ֹו חוֹבָ ה אָמַ ר לוְֹ ,רשׁוּת .בָּ א לִ פְ נֵי ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל ,אָמַ ר לוַֹ ,רבִּ יְ ,תּפִ לַּת עַ ְר ִבית ְרשׁוּת א ֹו חוֹבָ הַ ,
יסין ,עָ ַמד הַ שּׁוֹאֵ ל
יסין לְ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ .כֵּיוָ ן ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ בַּ עֲ לֵי ְתּ ִר ִ
ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אָמַ ר לִ י ְרשׁוּת .אָמַ ר לוֹ ,הַ ְמ ֵתּן עַ ד ֶשׁ ִיּכָּנְ סוּ בַּ עֲ לֵי ְתּ ִר ִ
אָדם ֶשׁח ֹולֵק
וְ ָשׁאַלְ ,תּפִ לַּת עַ ְרבִ יתְ ,רשׁוּת א ֹו חוֹבָ ה ,אָמַ ר ל ֹו ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל ,חוֹבָ ה .אָמַ ר לָהֶ ם ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל לַחֲ ָכ ִמים ,כְּ לוּם יֵשׁ ָ
אָמר לוֹ ,יְהוֹשֻׁ עַ  ,עֲ מֹ ד עַ ל ַרגְ לֶי וְ י ִָעידוּ בְּ  ,עָ מַ ד ַרבִּ י
אָמרוְּ ,רשׁוּתַ ,
ְ
בְּ ָדבָ ר זֶה ,אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ  ,לָאו .אָמַ ר לוֹ ,וַ הֲ א ִמ ִשּׁ ְמ

יא יָכוֹל הַ חַ י
יְהוֹשֻׁ עַ עַ ל ַרגְ לָיו וְ אָמַ רִ ,אלְ ָמלֵא אֲ נִ י חַ י וְ הוּא מֵ ת ,יָכוֹל הַ חַ י לְ הַ כְ ִחישׁ אֵ ת הַ מֵּ ת ,וְ עַ כְ ָשׁיוֶ ,שׁאֲ נִ י חַ י וְ הוּא חַ י ,הֵ ַ
נוּקמֵ יהּ לְ ַרבִּ י
לְ הַ כְ ִחישׁ אֶ ת הַ חַ י ,הָ יָה ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל יו ֵֹשׁב וְ דו ֵֹרשׁ ,וְ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ עוֹמֵ ד עַ ל ַרגְ לָיו ,עַ ד ֶשׁ ִרנְּ נוּ כָּל הָ עָ ם וְ כוּ' .אֶ ָלּא ְ
אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָהְ ,דּהוּא חָ כָם וְ הוּא עָ ִשׁיר וְ הוּא עֲ ִשׂ ִירי לְ עֶ זְ ָרא .וְ כֵן ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ ְמ ַרמֵּ ז ִבּ ְשׁמ ֹו עַ ל ֵשׁם שפ"ו .וְ כֵן הַ ִדּיּוּן בְּ בֵ ית
סּוּרם ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהָ יָה ִדּיּוּן
הַ ִמּ ְד ָרשׁ אַחֲ ֵרי הו ָֹר ַדת ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה עַ ל עַ מּוֹן וּמוֹאָב ,הַ ִאם ִה ְתעָ ְרבוּ בָּ אֻ מּוֹת א ֹו ֶשׁעֲ ַדיִן עו ְֹמ ִדים ְבּ ִא ָ
עַ ל ְקלִ פַּ ת מוֹאָב ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה י ְָצאָה מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד.
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וַ תֹּאמֶ ר גַּם לִ גְ מַ לֶּי אֶ ְשׁאָ "ב" ר"ת "אַ ְרבָּ ִעים ָשׁנָה
אָ קוּט בְּ דוֹר".
מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר

)משפטים קכ(.

ישׁין,
אָדם אַ ֶתּם" ,דֶּ הֱ ווּ נ ְִר ָדפִ ים ְק ַדם עֵ ֶרב ַרב זְאֵ בִ ים בִּ ִ
יתי ָ
"וְ אַ ֶתּם צֹאנִי צֹאן מַ ְרעִ ִ

הָ א "בִּ ְני ִָמין זְ אֵ ב י ְִטרֹף" לְ גַבַּ יְיהוְּ ,דּטָ ִריף לוֹן ,וְ י ְִת ַקיֵּם בְּ הַ הוּא זִ ְמנָא "בַּ בּ ֶֹקר יֹאכַל עַ ד"ְ ,דּהַ יְינוּ "עַ ד כִּ י
יחין .רו ִֹאים ֶשׁהַ זֹּהַ ר
ָיבֹא ִשׁי ה" ,וְ ָדא בּ ֶֹקר ְדּאַבְ ָרהָ ם" ,וְ לָעֶ ֶרב יְחַ לֵּק ָשׁ ָלל"ָ ,דּא עֶ ֶרב ְדּיִצְ חָ קִ ,דּ ְתמַ ן ְתּ ֵרין ְמ ִשׁ ִ
ְמבָ אֵ ר אֶ ת הַ פָּ סוּק "בִּ נְ י ִָמין זְ אֵ ב י ְִטרֹף" עַ ל הָ עֵ ֶרב ַרבֶ ,שׁהֵ ם הַ לְּ עֻמַּ ת זֶה ֶשׁל "בִּ ְני ִָמין זְ אֵ ב י ְִטרֹף" ,וְ הֵ ם זְאֵ ִבים ָר ִעים

ֶשׁאוֹכְ לִ ים אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל לו ְֹמדֵ י הַ תּו ָֹרה ֶשׁנִּ ְמ ָשׁלִ ים לְ צֹאן .וְ כָל זֶה י ְִהיֶה עַ ד זְ ַמן הַ גְּ אֻ לָּה" ,יֹאכַל עַ ד"ְ ,דּהַ יְינוּ "עַ ד כִּ י ָיבֹא
ִשׁי ה" ,וּמָ ַתי ִתּ ְהיֶה הַ גְּ אֻ לָּה מַ ְמ ִשׁי הַ פָּ סוּק "וְ לָעֶ ֶרב יְחַ לֵּק ָשׁלָל"ֶ ,שׁ ִבּזְ ַמן הָ עֶ ֶרב ֶשׁל ְתּ ִפלַּת ִמנְ ָחה ֶשׁ ִתּ ֵקּן י ְִצ ָחק ,ה' יְחַ לֵּק
יחין.
אֶ ת ָשׁלָל הָ עֵ ֶרב ַרב לִ ְשׁנֵי הַ ְמּ ִשׁ ִ

וְ עוֹד

רו ִֹאים ִמלְּ שׁוֹן הַ זֹּהַ ר ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה בְּ סוֹד הָ עֶ ֶרב ְדּיִצְ חָ ק ,נִ ְראֶ ה ֶשׁהַ זֹּהַ ר ַמ ְדגִּ ישׁ אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל הָ עֶ ֶרב לְ י ְִצ ָחק ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל

מַ ה ֶשּׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת פטֶ ,(:שׁלֶּעָ ִתיד לָבוֹא בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה י ְ
ֹאמרוּ לְ יִצְ חָ ק 'כִּ י אַ ָתּה אָבִ ינוּ' ,כִּ י הוּא י ְַמלִ יץ טוֹב עַ ל
בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁיִּזְ כּוּ לְ כַפָּ ָרה וְ לִ גְ אֻ לָּה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שמיני לחֶ (:שׁהַ גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה ְבּסוֹד י ְִצ ָחק .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)תולדות קלה(.

יקים ַדּעַ ת ְשׁלֵמָ ה וְ כוּ' ,הָ דָ א הוּא ִדּכְ ִתיב "וְ אֵ לֶּה תּוֹלְ דוֹת יִצְ חָ ק בֶּ ן אַבְ ָרהָ ם" ,אֵ לּוּ הֵ ם
בְּ אוֹת ֹו זְ מָ ן י ִַשּׂיגוּ הַ צַּ ִדּ ִ
טּוּרים'
תּוֹלְ דוֹת הַ ִשּׂ ְמחָ ה וְ הַ ְשּׂחוֹק ֶשׁיְּהֵ א בָּ ע ֹולָם בְּ אוֹת ֹו זְ מָ ן .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ'בַּ עַ ל הַ ִ

)בראשית כה ,יח(

"עַ ל פְּ נֵי כָל אֶ חָ יו

וּס ִמי לֵיהּ וְ אֵ לֶּה תּוֹלְ דֹת יִצְ חָ ק .לוֹמַ ר כְּ ֶשׁיִּפֹ ל י ְִשׁמָ עֵ אל בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים אָז יִצְ מַ ח בֶּ ן ָדּוִ ד ֶשׁהוּא
נָפָ ל" ְ
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ִמתּוֹלְ דוֹת יִצְ חָ ק .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

)פ' וירא ע' נח(

כְּ מ ֹו ֶשׁמֵּ אַבְ ָרהָ ם יָצָ א יִצְ חָ ק ,כֵּן יָצָ א ִמלּוֹט

"דּוִ ד מֶ ֶל י ְ
יִצְ חָ קֵ ,ק"ץ חַ "יְ ,דּהַ יְנוּ הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ סוֹד ָ
ִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַקיָּם" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ְתּ ִחילַת הַ בְּ ָרכָה
בַּ ְתּפִ לָּה ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד י ְִצחָ ק :אַ ָתּה גִּ בּוֹר לְ ע ֹולָם אֲ ֹדנָיְ .מחַ יֵּה מֵ ִתים אַ ָתּה ַרב לְ הו ִֹשׁיעַ  .ר"ת אֶ גְאָלֵ"ם .וְ ֹתכֶן הַ ְבּ ָרכָה הוּא עַ ל
יְשׁוּעָ ה וּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים.

וְ הו ִֹסיף

בּוּרג
הָ רמ"ז שליט"א ֶשׁ ִרבְ ָקה אֵ ֶשׁת ִי ְצחָ ק או ִֹתיּוֹת הַ בּ ֶֹקר ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצ ָחק גִּ נְ זְ ְ
שליט"א עַ ל הַ כָּתוּב ֶשׁ ִרבְ ָקה ִה ְסכִּ ימָ ה לְ ִהנּ ֵָשׂא לְ י ְִצחָ ק,

)בראשית כד ,נח(

ֹאמרוּ אֵ לֶיהָ הֲ ֵתלְ כִ י
"וַ יּ ְִק ְראוּ לְ ִרבְ ָקה וַ יּ ְ

עִ ם הָ ִאישׁ הַ זֶּה וַ תֹּאמֶ ר אֵ ֵל "ֶ .שׁ ִ
"רבְ ָקה" יַחַ ד ִעם "אֵ ֵל " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר בֵּ ין הַ ְתּאו ִֹמים
ידה ִרבְ ָקה.
ידה ָתּמָ ר ֶשׁ ִמּ ָשּׁם יָצָ א מָ ִשׁיחַ  ,ל ְַתּאו ִֹמים ֶשׁהוֹלִ ָ
ֶשׁהוֹלִ ָ

)ב"ר ס ,טו(

ְשׁ ַתּיִם הֵ ם ֶשׁנּ ְִתכַּסּוּ בְּ צָ עִ יף וְ יָלְ דוּ ְתּאו ִֹמים

ירוּשׁ ַליִם' ֶשׁ ְתּאו ִֹמים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מַ לְ כוּת .וְ כֵן הַ פָּ סוּק )בראשית כח ,ב( "קוּם ֵל פַּ דֶּ נָה
ָ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר ִ'ציּוֹן וִ
ִרבְ ָקה וְ ָתמָ ר .וּבֵ ְ
יתה בְ תוּאֵ ל אֲ בִ י ִאמֶּ
אֲ ָרם בֵּ ָ

וְ ַקח לְ ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ִמבְּ נוֹת לָבָ ן אֲ ִחי ִאמֶּ " .הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 776מ ְתּ ִחילַת הַ תּו ָֹרה,

אַת ַחלְ ָתּא ִדּגְ אֻ לָּה
סוּריָאָ ,כּ נִזְ כֶּה בִּ ְשׁנַת תשע"ו לְ ְ
וּכְ מ ֹו ֶשׁ ָכּאן י ְִצ ָחק ָשׁלַח אֶ ת יַעֲ קֹב לְ הוֹלִ יד אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ אֲ ָרם ֶשׁבְּ ְ
סּוּריָא ,וְ כֵן "קוּם ֵל פַּ דֶּ נָה אֲ ָרם" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ ָשׁם נוֹלְ דוּ לְ יַעֲ קֹב י"א ִמתּ ֹו
ֶשׁ ָתּבֹא ִמ ְ
וּמגוֹג ֶשׁה' ִילָּחֵ ם
י"ב הַ ְשּׁבָ ִטים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ ִרבְ ָקה ִהיא או ִֹתיּוֹת ְק ָרב ה'ֶ ,רמֶ ז לְ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
בַּ גּ ֹו ִים.
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אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה בְּ ַק ְחתּ ֹו אֶ ת ִרבְ ָקה בַּ ת בְּ תוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם אֲ חוֹת לָבָ ן
כָּתוּב )בראשית כה ,כ( "וַ י ְִהי יִצְ חָ ק בֶּ ן ְ
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "בַּ ת בְּ תוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם אֲ חוֹת לָבָ ן" ,וְ כִ י עֲ ַדיִן א נִכְ ַתּב ֶשׁ ִהיא
הָ אֲ ַר ִמּי ל ֹו לְ ִא ָשּׁה"ְ .
ְשׁי ֶר ַשׁע
וּמקוֹמָ הּ אַנ ֵ
וּמפַּ ַדּן אֲ ָרם ,אֶ לָּא לְ הַ גִּיד ִשׁבְ חָ הּ ֶשׁהָ י ְָתה בַּ ת ָר ָשׁע וַ אֲ חוֹת ָר ָשׁע ְ
בַ ת בְּ תוּאֵ ל וַ אֲ חוֹת לָבָ ן ִ
"מפַּ ַדּן אֲ ָרם" עַ ל ֵשׁם ֶשׁ ְשּׁנֵי אֲ ָרם הָ יוּ ,אֲ ַרם נַהֲ ַריִם וַ אֲ ַרם צוֹבָ ה ,קו ֵֹרא אוֹת ֹו פַּ ַדּן לְ שׁוֹן
וְ א ל ְָמדָ ה ִממַּ עֲ ֵשׂיהֶ םִ :
צֶ מֶ ד בָּ ָקרַ ,תּ ְרגּוּם פַּ ַדּן תּו ִֹרין .רו ִֹאים ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְמצַ ֶיּנֶת אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ִרבְ ָקה ֶשׁנּוֹלְ ָדה בְּ ָמקוֹם ֶשׁל ְר ָשׁ ִעים בְּ פַ ַדּן אֲ ָרם הַ ְמ ַרמֵּ ז
עַ ל צֶ מֶ ד בָּ ָקר ,וּבָ ָקר הוּא ִמלְּ שׁוֹן בּ ֶֹקר הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יּ ִָמין ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )וילך רפד .(.וְ כֵן נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ ֶרמֶ ז בַּ כָּתוּב

)במדבר לא ,לג(

"וּבָ ָקר ְשׁ ַניִם וְ ִשׁבְ ִעים אָלֶף וְ גוֹ' ִ
וּמכְ סָ ם לַה' ְשׁ ַניִם וְ ִשׁבְ ִעים" ְדּהַ בָּ ָקר ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִעם ִמ ְספָּ ר ְשׁ ַניִם וְ ִשׁבְ ִעים כְּ ִמנְ יַן הַ ִמּלָּה
חֶ סֶ ד .יוֹצֵ א לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁיִּצְ חָ ק הוּא בִּ בְ ִחינַת עֶ ֶרבֶ ,שׁהֲ ֵרי י ְִצ ָחק ִתּ ֵקּן ְתּפִ לַּת ִמנְ ָחה לִ זְ ַמן הָ עֶ ֶרב ֶשׁהוּא ִדין ,וְ ִרבְ ָקה ִהיא

בְּ ִחינַת חֶ סֶ ד ֶשׁל הַ בּ ֶֹקר ,וְ נִשּׂוּאֵ י ִרבְ ָקה לְ י ְִצ ָחק ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הָ אוֹר ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה ֶשׁ ָיּבֹא בִּ זְ ַמן הָ עֶ ֶרב כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "וְ הָ יָה לְ עֵ ת
עֶ ֶרב י ְִהיֶה אוֹר" .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר עַ ל ִרבְ ָקה ֶשׁיּ ְָצאָה בִּ זְ מַ ן הָ עֶ ֶרב לִ ְשׁאֹ ב ַמיִם ,וְ ָשׁם ִה ְת ַר ֵקּם הַ ִשּׁדּוּ ֶשׁלָּהּ ִעם י ְִצ ָחק:

)וישב קפב(.

"לְ עֵ ת עֶ ֶרב" ,זֶה עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת ֶשׁהוּא הַ זְּ מַ ן ֶשׁל הָ אֶ לֶף הַ ִשּׁ ִשּׁי" .לְ עֵ ת עֶ ֶרב" ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ לַעֲ בוֹדָ ת ֹו עֲ דֵ י עָ ֶרב".
]שׁאָז ִתּגָּמֵ ר עֲ בו ַֹדת הַ גָּלוּת[ וְ כָתוּב "כִּ י ִינָּטוּ צִ ֲללֵי עָ ֶרב"" .לְ עֵ ת צֵ את הַ שֹּׁאֲ בֹת ֶשׁבְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן עֲ ִת ִידים לָקוּם
ֶ
וּלְ הֵ חָ יוֹת ִמכָּל ְשׁאָר בְּ נֵי הָ ע ֹולָם או ָֹתם ֶשׁשּׁוֹאֲ בִ ים מֵ ימֵ י הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּכִ ְתבֵ י הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב ַאבּוּחֲ ִצ ָירא זצ"ל

"לְ עֵ ת עֶ ֶרב לְ עֵ ת צֵ את הַ שֹּׁאֲ בֹת" הַ שֹּׁאֲ בֹת או ִֹתיּוֹת הֵ "א ַשׁבָּ ת ,וְ הַ כַּוָּ נָה לְ עֵ ת צֵ את ַשׁבָּ תְ ,דּהַ יְינוּ ְתּ ִחלַּת בִּ יאָת ֹו
ֶשׁהוּא זְ מַ ן ְתּפִ לַּת ִמנְחָ ה ֶשׁל עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת.

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)תולדות קמ(:

ֶשׁנִּ שּׁוּאֵ י י ְִצחָ ק בְּ גִ יל ְ
אַרבָּ ִעים ָשׁנָה ֶשׁיּ ְִהיוּ בֵּ ין ִבּיאַת הַ מָּ ִשׁיחַ
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת הָ ְ

לִ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו :אָמַ ר ַרבִּ י יוֹסֵ י ,בַּ ָשּׁעָ ה הַ ִהיא ֶשׁעָ ִתיד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתים,
"אַרבָּ עִ ים ַיכֶּנּוּ א י ִֹסיף" .סוֹף הֲ לִ יכ ָָתם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר
אַרבָּ עִ ים ,וּ ְגזַר הַ ִדּין ְ
וְ ִהנֵּה סוֹף כָּל הַ צָּ רוֹת י ְִהיֶה בָּ ְ
אַרבָּ עִ ים יָקוּמוּ
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה קֹדֶ ם ְתּ ִחיַּת הַ גּוּף מַ ְמ ֶתּנֶת ל ֹו הַ נּ ְָשׁמָ ה בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .בִּ ְשׁנַת הָ ְ
אַרבָּ עִ יםְ .
בִּ ְשׁנַת הָ ְ
אַרבָּ ִעים ָשׁנָה"ֶ ,
הַ גּוּפוֹת ִמן הֶ עָ פָ ר .זֶהוּ ֶשׁכָּתוּב "וַ י ְִהי יִצְ חָ ק בֶּ ן ְ
שׁ ִה ְמ ִתּין לַגּוּף .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א
עַ ל הַ כָּתוּב לִ פְ נֵי הֲ בָ אַת הַ ִשּׁדּוּ ֶשׁל י ְִצחָ ק

)בראשית כד ,יט(

"וַ ְתּכַל לְ הַ ְשׁקֹ ת ֹו וַ תֹּאמֶ ר גַּם לִ גְ ַמלֶּי אֶ ְשׁאָ"ב" ר"ת לְ ִפי הַ סֵּ דֶ ר ֶשׁל

הַ פָּ סוּק )תהילים צה ,י( "אַ ְרבָּ ִעים ָשׁנָה אָ קוּט בְּ דוֹר" ,וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צט(.

ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר ,יְמוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ

אַרבָּ עִ ים ָשׁנָהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רְ ,
ְ
שּׂוּאין ְבּ ָשׁנָה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
"אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה אָקוּט בְּ דוֹר" .וּכְ מ ֹו ֶשׁלָּבָ ן נִ ָסּה לְ עַ כֵּב אֶ ת הַ נִּ ִ
כד ,נה(

)בראשית

אָחיהָ וְ ִאמָּ הּ ֵתּ ֵ
"וַ יֹּאמֶ ר ִ
שׁב הַ נַּעֲ ָר ִא ָתּנוּ י ִָמים א ֹו עָ שׂוֹר אַחַ ר תֵּ ֵל " .וְ "י ִָמים" הַ כַּוָּ נָה ָשׁנָה כּ ְַמבֹאָר ְבּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם,

"אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה אָקוּט
אַרבָּ ִעים ,כְּ פִ י ֶשׁ ְמּרֻ ָמּז בַּ פָּ סוּק ָשׁם )תהילים צה ,י( ְ
ָכּ עֲ לוּלָה בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ לְ ִה ְתעַ כֵּב עוֹד ָשׁנָה מֵ עֵ בֶ ר לְ ְ
בְּ דוֹר וָ אֹמַ ר עַ ם תֹּעֵ י לֵבָ ב הֵ ם וְ הֵ ם א י ְָדעוּ ְד ָרכָי :אֲ ֶשׁר נ ְ
ִשׁבַּ עְ ִתּי בְ אַ פִּ י ִאם ְי ֹבאוּן אֶ ל ְמנוּחָ ִתי" .הַ יְינוּ בִּ ְשׁנַת
ִ
"אם" ֶשׁ ִתּ ְהיֶה בִּ ְשׁנַת הָ  ,41יִזְ כּוּ ָלבֹא אֶ ל ְמנוּחָ ִתי בַּ גְּאֻ לָּה הַ ְשּׁלֵמָ ה .וְ יוֹצֵ א ֶשׁ ִאם ֵקץ הַ יּ ִָמין לְ ַמ ְעלָה הָ יָה ִבּ ְשׁנַת תשל"ו ,כְּ פִ י
ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)מקץ(,

יּוּשׁלְ מוּ הָ ָ 41שׁנִ ים י ְִהיֶה הַ זְּ ַמן ִדּ ְב ִע ָתּהּ .וְ כֵן "וַ תֹּאמֶ ר ַגּם לִ גְ מַ לֶּי
בְּ סוֹף ְשׁ ַנת תשע"ז כְּ ֶשׁ ְ

אֶ ְשׁאָב" ר"ת גָאַ"ל.

וְ כֵן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א ֶשׁהָ ִעכּוּב בְּ ָשׁנָה נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב

)ש"ב ו ,ה(

"וְ דָ וִ ד וְ כָל בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ְמ ַשׂחֲ ִקים לִ פְ נֵי ה'

בְּ כֹל עֲ צֵ י בְ רו ִֹשׁים וּבְ כִ נֹּרוֹת וּבִ נְבָ לִ ים וּבְ תֻ פִּ ים וּבִ ְמנַעַ נ ְִעים וּבְ צֶ לְ צֶ לִ ים :וַ ָיּבֹאוּ עַ ד גֹּ ֶרן נָכוֹן וַ יּ ְִשׁלַח ֻעזָּה אֶ ל
אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַ יֹּאחֶ ז בּ ֹו כִּ י ָשׁ ְמטוּ הַ בָּ ָקר :וַ יִּחַ ר אַף ה' בְּ ֻעזָּה וַ ַיּכֵּהוּ ָשׁם הָ אֱ ִהים עַ ל הַ ַשּׁל וַ יָּמָ ת ָשׁם עִ ם אֲ רוֹן
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הָ אֱ ִהים :וַ יִּחַ ר לְ דָ וִ ד עַ ל אֲ ֶשׁר פָּ ַרץ ה' פֶּ ֶרץ בְּ ֻעזָּה וַ יּ ְִק ָרא לַמָּ קוֹם הַ הוּא פֶּ ֶרץ ֻעזָּה עַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה :וַ יּ ִָרא ָדּוִ ד אֶ ת
ה' בַּ יּוֹם הַ הוּא וַ יֹּאמֶ ר אֵ י יָבוֹא אֵ לַי אֲ רוֹן ה' :וְ א אָבָ ה דָ וִ ד לְ הָ ִסיר אֵ לָיו אֶ ת אֲ רוֹן ה' עַ ל עִ יר ָדּוִ ד וַ יַּטֵּ הוּ ָדוִ ד
לשׁה חֳ ָד ִשׁים וַ יְבָ ֶר ה' אֶ ת עֹבֵ ד אֱ ֹדם וְ אֶ ת כָּל
בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דוֹם הַ גּ ִִתּי :וַ יּ ֵֶשׁב אֲ רוֹן ה' בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם הַ גּ ִִתּי ְשׁ ָ
בֵּ יתוֹ :וַ יֻּגַּד ַלמֶּ ֶל ָדּוִ ד לֵאמֹר בֵּ ַר ה' אֶ ת בֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם וְ אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר ל ֹו בַּ עֲ בוּר אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים וַ ֵיּ ֶל ָדּוִ ד וַ ַיּעַ ל
אֶ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִהים ִמבֵּ ית עֹבֵ ד אֱ דֹם ִעיר ָדּוִ ד בְּ ִשׂ ְמחָ ה" .הַ יְינוּ ֶשׁבַּ דֶּ ֶר לְ גֹ ֶרן אֲ ַרוְ נָה ֶשׁהוּא ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נֶעֶ ְצרוּ בְּ "גֹ ֶרן

נָכוֹן" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,וְ הָ יָה ִעכּוּב בִּ גְ לַל הַ ַמּעֲ ֶשׂה ִעם ֻעזָּה ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו עַ ל ְשׁנַת תשע"ז ,וְ ָלכֵן כָּתוּב "כִּ י ָשׁ ְמטוּ
הַ בָּ ָקר"ָ .
"שׁ ְמטוּ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָשׁנָהֶ ,שׁ ִיּ ְתעַ כֵּב ָשׁנָה "הַ בָּ ָקר" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל בּ ֶֹקר הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן "הַ ַשּׁל" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁנַת ה'ש"ל
יד"א
ֶשׁהָ י ְָתה ֵקץ ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'כִּ כָּר לָאָדֶ ן' מֵ הַ ִח ָ

)על 'אבות דרבי נתן' פכ"א עמוד רמה(

כָּתוּב בְּ ֵשׁם הָ אֲ ִר"י ֶשׁ ִמּ ְשּׁנַת ש"ל עָ בַ ר

ישׁ ָנּה וְ נִכְ נַס גְּבוּל בְּ עִ ָתּהּ.
גְּבוּל אֲ ִח ֶ

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁכּ ֹוכַב נֹ גַהּ הוּא הַ דּוֹמֶ ה בְ יו ֵֹתר
אָרץ.
לְ כַדּוּר הָ ֶ
כָּתוּב

)יחזקאל א ,ד(

"וָ אֵ ֶרא וְ ִהנֵּה רוּחַ ְסעָ ָרה בָּ אָה ִמן הַ צָּ פוֹן עָ נָן גָּדוֹל וְ אֵ שׁ ִמ ְתל ַַקּחַ ת וְ נֹ גַהּ ל ֹו סָ בִ יב וּ ִמתּ ֹוכָהּ

כְּ עֵ ין הַ חַ ְשׁמַ ל ִמתּ ֹו הָ אֵ שׁ" .יְחֶ זְ ֵקאל הַ נָּבִ יא ָראָה אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת לָע ֹולָםֶ ,שׁנִּ ְק ֵראת ַח ְשׁ ַמל ,וְ אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת
הַ סּוֹבְ בוֹת או ָֹתהּ .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נְ הַ ר ָשׁלוֹם' ל ַָר ַשּׁ"שׁ

)בהקדמתו לברכת מלביש ערומים(

ְסבִ יב הַ חַ ְשׁמַ ל מַ לְ בִּ ישׁ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ,

וּסבִ יבָ הּ ְקלִ פַּ ת עָ נָן גָּדוֹלְ ,
וּסבִ יבָ הּ ְקלִ פַּ ת אֵ שׁ ִמ ְתל ַַקּחַ תְ ,
ְ
וּסבִ יבָ הּ ְקלִ פַּ ת רוּחַ ְסעָ ָרה .וְ כֵן כָּתוּב )יחזקאל ב ,כז( "וָ אֵ ֶרא
כְּ עֵ ין חַ ְשׁמַ ל כְּ מַ ְראֵ ה אֵ שׁ וְ גוֹ' ,וְ נֹ גַהּ ל ֹו סָ בִ יב" .רו ִֹאים ֶשׁהַ נֹּ גַהּ ְמסוֹבֵ ב אֶ ת הַ ַח ְשׁ ַמלִ .דּ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ ַשׁ ֶיּכֶת לְ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ֶשׁ ְמּע ָֹרב
טוֹב וָ ָרע ,וּמֵ הָ ָרע ֶשׁבָּ הּ יוֹנְ קוֹת ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת ,וְ ִהיא סוֹבֶ בֶ ת אֶ ת הַ ַח ְשׁ ַמל ,וְ י ֹונ ֶֶקת מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁהְ .דּהַ טּוֹב ֶשׁבַּ נֹּ גַהּ ִמ ְתאַחֵ ד ִעם
הַ חַ ְשׁמַ ל וְ נַעֲ ֶשׂה חֵ לֶק ִממֶּ נּוּ .וְ הָ ַרע ֶשׁבַּ נֹּ גַהּ ְמסוֹבֵ ב אֶ ת הַ חַ ְשׁמַ ל וּמַ עֲ בִ יר ֶשׁפַ ע לְ ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'עֵ מֶ ק הַ מֶּ ֶל '
)תיקוני שבת יז( ֶשׁ ְקּלִ פַּ ת נֹ גַהּ ִהיא סוֹד הַ מַּ טֶּ ה הַ נּ ְֶהפָּ לְ נָחָ שׁ .וְ כֵן עַ ל פִּ י פְּ ָשׁט פֵּ רוּשׁ הַ ִמּלָּה נֹ גַהּ הוּא אוֹר ָקלוּשׁ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיֵּשׁ בִּ ְקלִ פַּ ת
נֹ גַהּ אוֹר ָקלוּשׁ ֶשׁל טוֹב ֶשׁצָ ִרי לְ גַלּוֹת ֹו וּלְ בָ ְררוֹ.

כָּתוּב )דברים כא ,י( "כִּ י ֵתצֵ א ל ִַמּלְ חָ מָ ה עַ ל ֹאיְבֶ י וּנ ְָתנ ֹו ה' אֱ הֶ י בְּ יָדֶ

וְ ָשׁבִ ָ
וּמ ִצינוּ ְבּזֹהַ ר ָח ָדשׁ
ית ִשׁבְ יוֹ"ָ ,

)תצא עב(.

"כִּ י ֵתצֵ א ל ִַמּלְ חָ מָ ה עַ ל ֹ
איְבֶ י " זֶה הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע .נִ ְראֶ ה ְדּפָ ָר ָשׁה ז ֹו ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ִמּלְ ָח ָמה ֶנגֶד הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ֶשׁל
ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ בִּ פְ ָרטִ .דּ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ ִהיא ְקלִ פָּ ה ,וְ ִהיא " ֹ
איְבֶ י " ,וְ צָ ִרי לָצֵ את ל ִַמּלְ ָח ָמה נֶגְ ָדּהּ ,אֶ לָּא ֶשׁכָּאן הַ ִמּלְ ָח ָמה ִהיא שׁ ֹונָה
מֵ הַ ִמּלְ ָחמָ ה ֶנגֶד הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ֶשׁל הַ ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹתְ ,דּהַ ִמּלְ חָ מָ ה ֶנגֶד הַ יֵּצֶ ר ֶשׁל הַ ג' ְקלִ פּוֹת ִהיא ִמלְ ָח ָמה ֶשׁל סוּר מֵ ָרע ,לִ פְ רשׁ
לְ ג ְַמ ֵרי וְ א לַעֲ בֹר ַחס וְ ָשׁלוֹם עַ ל שׁוּם ִאסּוּר ,וּלְ ִהזָּהֵ ר א לְ ִה ְת ָק ֵרב אֵ לָיו וְ אֶ ל הֲ נָאו ָֹתיו כְּ לָלַ .מה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בַּ ִמּלְ ָח ָמה ֶנגֶד הַ יֵּצֶ ר ֶשׁל

ית
ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ ,צָ ִרי לִ ָכּנֵס לְ ת ֹו ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ וּלְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בִּ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ וּלְ ַק ְדּ ָשׁהּ ,וְ ָלכֵן כָּאן כָּתוּב "וּנ ְָתנ ֹו ה' אֱ הֶ י בְּ יָדֶ וְ ָשׁבִ ָ
ִשׁבְ יוֹ" ,הַ יְינוּ ל ַָקחַ ת אוֹת ֹו בַּ יּ ַָדיִם "בְּ יָדֶ " ,וּלְ הוֹצִ יא ִממֶּ נּוּ אֶ ת הַ חֵ לֶק הַ טּוֹב ֶשׁבּ ֹו וּלְ ַק ְדּשׁוֹ ,וְ זֶה ְבּ ִחינַת ִ
"שׁבְ יוֹ"ֶ ,שׁמּו ִֹציא אֶ ת
וּמרֻ מָּ ז בְּ ַר ִשּׁ"י )שם( "כִּ י ֵתצֵ א ל ִַמּלְ חָ מָ ה" ,בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת ְרשׁוּת הַ כָּתוּב ְמ ַדבֵּ רְ .דּכָל ִדּ ְב ֵרי הָ ְרשׁוּת
הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁ ְשּׁבוּיִים בַּ ְקּלִ פָּ הְ .
ָאָדם לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הֶ ם .וְ כֵן הַ כָּתוּב
ַשׁיָּכִ ים לִ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהִּ ,דּ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ כּ ֹו ֶללֶת כָּל הַ ְדּבָ ִרים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים הַ מֻּ ָתּ ִריםֶ ,שׁהֵ ם ְבּ ִחינַת ְרשׁוּת ל ָ
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" ֹאיְבֶ י וּנ ָ
ְתנ ֹו הוי"ה אֱ הֶ י בְּ יָדֶ " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְקלִ יפַּ ת נ ֹוגַהּ .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הָ ַר ִבּי ִמקּו ְֹצק זצ"ל ֶשׁ ָשּׁאַל עַ ל הַ זֹּהַ ר ִאם ז ֹו
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁזֶּה כְּ ֶנגֶד הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ֶשׁל ְקלִ פַּ ת נֹ ַגהּ.
ִמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵּצֶ ר מַ דּוּעַ ז ֹו ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ְרשׁוּת ְ

וּמַ ְמ ִשׁי

הַ כָּתוּב

)שם יא(

ית בַּ ִשּׁבְ יָה אֵ ֶשׁת יְפַ ת תֹּאַר וְ חָ ַשׁ ְק ָתּ בָ הּ וְ ל ַָק ְח ָתּ לְ
"וְ ָר ִא ָ

לְ ִא ָשּׁה" .כְּ ֶשׁ ָ
אָדם חו ֵֹשׁק בְּ ָדבָ ר

גּ ְַשׁ ִמי מֵ הַ ְדּבָ ִרים הַ מֻּ ָתּ ִרים ,כַּנִּ ְראֶ ה ֶשׁטָּ מוּן ָשׁם נִ יצוֹץ ָקדוֹשׁ ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ נִ ְשׁ ָמת ֹו וְ צָ ִרי לְ הַ עֲ ל ֹותוֹ ,כַּמּוּבָ א בְּ לק"ת

לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תצא ע' רעב'( .וְ ָלכֵן "וְ ל ַָק ְח ָתּ לְ

ית וְ גִלְּ חָ ה אֶ ת ר ָ
אתהּ אֶ ל תּ ֹו בֵּ ֶ
לְ ִא ָשּׁה וַ הֲ בֵ ָ
ֹאשׁהּ וְ עָ ְשׂ ָתה אֶ ת צִ פָּ ְרנֶיהָ ",

לּוּח הַ ְשּׂעָ רוֹת וַ עֲ ִשׂיַּת
אָדם ל ַָקחַ ת אֶ ת הַ נֹּ גַהּ וּלְ הַ פְ ִריד אֶ ת הָ ָרע ֶשׁבּ ֹו מֵ הַ טּוֹב ֶשׁבּוֹ ,כַּמּוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ ַחיִּים' )שם ,י( ֶשׁגִּ ַ
צָ ִרי הָ ָ

אשׁי"ת נִ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב "וְ ָר ִא ָ
הַ ִצּפָּ ְר ַניִם הֵ ם בִּ ְשׁבִ יל לְ הַ פְ ִריד אֶ ת הַ טֻּ ְמאָה ִממֶּ נָּה .וְ כֵן בְּ ֵר ִ
ית בַּ ִשּׁ ְביָה" ,הַ יְינוּ ֶשׁהוּא ְמבָ ֵרר נִ יצוֹצוֹת
אשׁית .וְ כֵן ֶשׁבִ "י ר"ת ֵ
ִמ ֵשּׁ ֶשׁת יְמֵ י בְ ֵר ִ
אָדם
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' עקב ע' רעב( ֶשׁ ְבּחֵ ְטא ָ
אשׁית .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
שׁ ֶשׁת ְימֵ י בְ ֵר ִ
הָ ִראשׁוֹן בּ ֹו נִ פְ גְּ מוּ הַ נִּ יצוֹצוֹת ,הוּא ִהפְ ִריד בֵּ ין הַ לּוּלָב לָאֶ ְתרוֹג ,וְ לוּלָ"ב ר"ת "וְ ָח ַשׁ ְק ָתּ בָ הּ וְ ל ַָק ְח ָתּ לְ לְ ִא ָשּׁה" ,וְ ֵתבַ ת

"וְ חָ ַשׁ ְק ָתּ" ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הָ אֶ ְתרוֹג ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל' בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר ַמ ְטעַ ִמּים' ֶשׁאֶ ְתרוֹג הוּא ִמלְּ שׁוֹן ְתּ ָ
שׁוּקה ַכּכָּתוּב
"כְּ אַ יָּל ַתּעֲ רֹג" .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם בְּ ֵשׁם 'אוֹצַ ר הַ כָּבוֹד' ֶשׁהַ ֵשּׁם אֶ ְתרֹג הוּא ִמלְּ שׁוֹן חֶ ְמ ָדּהַ ,כּכָּתוּב "וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ" וְ ַת ְרגּוּמ ֹו

ְ
וּמ ַרגַּג .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'יַעֲ רוֹת ְדּבַ שׁ' )ח"ב טו( ֶשׁאֲ כִ ילַת אֶ ְתרֹג מַ ְמ ִשׁיכָה חֵ ן עַ ל הָ ִא ָשּׁה וּמַ ְרבָּ ה אֶ ת הַ ַתּאֲ וָ ה.

וְ כֵן

אָרץ ,בֵּ ין ְבּגֹ דֶ ל ,וּבֵ ין
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַהֲ רֹן שׁוּבּ שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁכּ ֹוכַב נֹ גַהּ הוּא הַ דּוֹמֶ ה ְביו ֵֹתר לְ כַדּוּר הָ ֶ
ַשּׁמֶ שׁ ָק ֶשׁה ְמאֹ ד לִ ְראוֹת אֶ ת פָּ נָיו ֶשׁל הַ כּ ֹוכָב .וְ זֶה ְמ ַסמֵּ ל ֶשׁהָ ע ֹולָם
צוּרה ,וּבֵ ין בְּ חֹמֶ ר הַ יְינוּ בְּ מַ סָּ ה ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁהוּא ָקרוֹב ל ֶ
בְּ ָ

ֶשׁלָּנוּ הוּא סוֹד הַ נֹּ גַהּ ,כִּ י כָל הָ ע ֹולָם נִ כְ לָל בִּ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ .וּבִ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ ָק ֶשׁה לִ ְראוֹת אֶ ת הַ פָּ נִ ים ,הַ יְינוּ חֵ לֶק הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁבּוֹ ,כִּ י אוֹר
ימ ְט ִריָּא מֵ חֶ זֵי כְּ ִשׁ ְק ָרא ִבּגְ לַל אֲ ִחיזַת
הַ ְקּדֻ ָשּׁה מֵ ִאיר חָ לָשׁ בִּ בְ ִחינַת אוֹר נֹ גַהִּ ,
וּמ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין הַ ְקּלִ פּוֹת .וְ כֵן ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ ְבּגִ ַ
הַ ְקּלִ פּוֹת .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )יחזקאל לו ,ד( "הַ גּ ֹויִם אֲ ֶשׁר ִמסָּ בִ יב" ְדּ ִב ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ נִ ְמצָ ִאים הַ גּ ֹויִם הַ ְמסו ְֹב ִבים אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה.

וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב )שמות כו ,לו( "מָ סָ

לְ פֶ ַתח הָ אֹהֶ ל"ְ ,דּכָתוּב זֶה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ָמּ ָס ֶשׁל ַשׁעַ ר הֶ ָחצֵ ר ,וְ הַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ הַ ְשׁפָּ עָ ה

וּקלִ פַּ ת נֹ גַהּ ִהיא בִּ ְב ִחינַת ָמ ָס הַ ְמ ַכסֶּ ה עַ ל הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג
ֶשׁיּוֹצֵ את מֵ חֲ צַ ר הַ ִמּ ְשׁכָּן הַ חוּצָ ה מַ ְשׁפַּ עַ ת לִ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהְּ ,
ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁכּ ֹוכַב נֹ גַהּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְלוֹבּוּס.

אָרץ.
כּ ֹוכַב צֶ דֶ ק גָּדוֹל פִּ י ִ 318מכַּדּוּר הָ ֶ
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר מג ,ג(

ית
אָמַ ר ַרבִּ י פִּ נְחָ ס רו ְֹדפָ יו ֶשׁל אָבִ ינוּ אַבְ ָרהָ ם הֲ רוּגִים הָ יוּ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י אַ ָתּה אֲ ֶשׁר ִהכִּ ָ

"מי הֵ עִ יר ִמ ִמּזְ ָרח צֶ דֶ ק י ְִק ָראֵ הוּ לְ ַרגְלוֹ" ִמי הוּא זֶה ֶשׁהֵ עִ יר לִ בָּ ם ֶשׁל ִמזְ ָר ִחיִּים ֶשׁ ָיּבֹאוּ
ָר ָדפוּ" הה"ד ִ
וְ יִפְּ לוּ בְּ יַד אַבְ ָרהָ ם "צֶ דֶ ק י ְִק ָראֵ הוּ לְ ַר ְגל ֹו" חַ י הָ ע ֹול ִָמים ֶשׁהָ יָה מֵ ִאיר ל ֹו בְ כָל מָ קוֹם ֶשׁהָ יָה ה ֹו ֵל אָמַ ר ַרבִּ י
בְּ ֶרכְ יָה מַ זַּל צֶ דֶ ק הָ יָה מֵ ִאיר ל ֹו .וְ רו ִֹאים ֶשׁמַּ זַּל צֶ דֶ ק הֵ ִאיר לְ אַבְ ָרהָ ם ְבּ ִמלְ ַח ְמתּ ֹו ִעם הַ ְמּלָכִ ים .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְב ֵשׁם הרה"ג ר'
אָרץ ,וְ זֶה ְבּ ִדיּוּק ַמה ֶשּׁהָ יָה ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת אַבְ ָרהָ ם
יס ִקין שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁכּ ֹוכַב צֶ דֶ ק גָּדוֹל פִּ י ִ 318מכַּדּוּר הָ ֶ
אַבְ ָרהָ ם ִדּ ְ
ִעם הַ ְמּלָכִ ים ֶשׁאַבְ ָרהָ ם ִקבֵּ ל כֹּחַ ִמכּ ֹוכַב צֶ דֶ ק ֶשׁהוּא וְ  318אֲ נ ִָשׁים ֶשׁ ִאתּ ֹו ְינַצְּ חוּ אֶ ת כָּל הַ ְמּלָכִ ים ,וְ יֵשׁ או ְֹמ ִרים ֶשׁ ַרק
אֱ לִ יעֶ זֶר ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ֹו  318הָ יָה ִעם אַבְ ָרהָ ם ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י עַ ל הַ כָּתוּב

13

)בראשית יד ,יד(

אָחיו וַ יּ ֶָרק
"וַ יּ ְִשׁמַ ע אַבְ ָרם כִּ י נ ְִשׁבָּ ה ִ

אֶ ת חֲ נִיכָיו יְלִ ידֵ י בֵ ית ֹו ְשׁ ֹמנָה עָ ָשׂר ְ
אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א
וּשׁלשׁ מֵ אוֹת וַ יּ ְִרדֹּף עַ ד ָדּן" .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְ
ימ ְט ִריָּא .318
ֶשׁאַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ַ

וּבְ י ֶֶתר

אַב ָרהָ ם הָ ַל לְ הַ ִצּיל אֶ ת לוֹט
עֹמֶ ק נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ַמדּוּעַ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁאַבְ ָרהָ ם ל ַָקח ִאתּ ֹו גִּימַ ְט ִריָּא כְּ דֵ י לְ הַ ִצּיל אֶ ת לוֹט ,כִּ י ְ
וּספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ִהיא בִּ בְ ִחינַת ִמ ְספָּ ִרים ,כִּ י הָ או ִֹתיּוֹת בַּ יְסוֹד וְ הַ ִמּ ְספָּ ִרים בַּ ַמּלְ כוּת כְּ ִפי ֶשׁ ְמּכַוְּ נִ ים
ֶשׁיּוֹלִ יד אֶ ת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ְ ,

בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שָׁ ,לכֵן צָ ִרי ל ַָקחַ ת ִמ ְספָּ ר כְּ דֵ י לִ בְ נוֹת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן  318בְּ גִ ַ
וּח נְ ָשׁמָ ה חַ יָּה
ימ ְט ִריָּא נרנח"י הָ ר"ת ֶשׁל ֶנפֶ שׁ ר ַ
ידה ֶשׁנִּ כְ לָלִ ים בַּ מַּ לְ כוּת ,וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁזֶּה גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ע ֹולָם הַ ֶזּה ע ֹולָם הַ בָּ א ,הַ יְינוּ
ְי ִח ָ
יח ְמנַצֵּ ַח אֶ ת ַמלְ כֵי הָ ע ֹולָםַ ,כּמּוּבָ א
וּמגוֹג ֶשׁהַ ָמּ ִשׁ ַ
ִחבּוּר כָּל הָ ע ֹולָמוֹת .וְ כֵן ִמלְ חֶ מֶ ת אַבְ ָרהָ ם בַּ ְמּלָכִ ים ִהיא בְ סוֹד ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר מב ,ד(

ית מַ לְ כֻיּוֹת ִמ ְתגָּרוֹת אֵ לּוּ בְּ אֵ לּוּ צְ פֵ ה לְ ַרגְל ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ
אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בַּ ר אֲ בִ ינָא ִאם ָר ִא ָ

ֵתּ ַדע ֶשׁכֵּן ֶשׁהֲ ֵרי בִּ ימֵ י אַבְ ָרהָ ם עַ ל יְדֵ י ֶשׁנּ ְִתגָּרוּ הַ מַּ לְ כֻיּוֹת אֵ לּוּ בְּ אֵ לּוּ בָּ אָה הַ גְּאֻ לָּה לְ אַבְ ָרהָ ם .וְ ָלכֵן 318
בְּ גִ ַ
ימ ְט ִריָּא ע ֹולָם הַ זֶּה ע ֹולָם הַ בָּ א ,כִּ י הַ ִמּ ְספָּ ר הַ זֶּה מֵ בִ יא אֶ ת הַ נִּ צָּ חוֹן ֶשׁ ְמּ ַחבֵּ ר אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ זֶּה לָע ֹולָם הַ בָּ א ְבּ ִביאַת הַ מָּ ִשׁיחַ .
כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)פסיקתא דרב כהנא ב(

ֹאשׁי בְּ יוֹם נ ֶָשׁק" מַ הוּ נ ֶָשׁק א"ר ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ נִי כַּיּוֹם ֶשׁיּ ִַשּׁיקוּ
"סַ כּו ָֹתה לְ ר ִ

"הנֵּה יוֹם בָּ א לַה' וְ חֻ לַּק ְשׁ ָל ֵל בְּ ִק ְרבֵּ  :וְ אָסַ פְ ִתּי
ְשׁנֵי ע ֹולָמוֹת זֶה ָלזֶה הָ ע ֹולָם הַ זֶּה וְ הָ ע ֹולָם הַ בָּ א ,בְּ אֵ יזֶה יוֹם ִ
אֶ ת כָּל הַ גּ ֹויִם אֶ ל י ָ
אָתה אֱ ִהים זוּל ְָת
ְרוּשׁ ִ ַלם ל ִַמּלְ חָ מָ ה" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוֹהֲ ָר"ן' )תנינא ז'( ֶשׁאֱ לִ יעֶ זֶר ר"ת "עַ יִן א ָר ָ
אַב ָרהָ ם אֶ ת הָ ְרמָ זִים
ַיעֲ ֶשׂה" וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ ֵשּׁם אֱ לִ יעֶ זֶ"ר בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ָשּׂכָר ֶשׁל ע ֹולָם הַ בָּ א ,וְ ָלכֵן ל ַָקח ִאתּ ֹו ְ
'קץ הַ גְּ אֻ לָּה' ֶשׁתּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ְמ ַחבֶּ ֶרת ע ֹולָם
אַרנוּ ְבּ ַמאֲ ַמר ֵ
ֶשׁבַּ ֵשּׁם אֱ לִ יעֶ זֶר לְ חַ בֵּ ר אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ זֶּה ִעם הָ ע ֹולָם הַ בָּ א .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
הַ זֶּה וְ ע ֹולָם הַ בָּ א וְ ִת ְתנ ֵַשּׂא בִּ ימוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וכן שנת תשע"ז נרמזת בשם אליעזר.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ 318בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ג' פְּ עָ ִמים ק"ו ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ג' ַקוִּ ין ֶשׁנִּ כְ לָלִ ים בַּ ַמּלְ כוּת ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת

לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' בראשית ע' יא( ֶשׁ ֵ
וּשׁ ֵתּי ַרגְ ַליִם
אָדם ְ
שּׁם חָ ם וְ יֶפֶ ת הֵ ם בִּ בְ ִחינַת נֶצַ ח הוֹד יְסוֹד ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁהַ יְסוֹד בָּ ָ
וּמבֹאָר ָשׁם ֶשׁ ְשּׂעַ ר
וּשׁנֵי י ַָדיִם ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ְסּ ִפירוֹת נֶצַ ח הוֹד יְסוֹד ֶשׁלְּ ַמ ְעלָהְ .
ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ְסּפִ ירוֹת נֶצַ ח הוֹד יְסוֹדָ ,כּ הַ גּוּף ְ

בֵּ ית הַ ֶשּׁ ִחי נִ ְק ָרא ֶשׁ ִח"י ,ר"ת ֵ
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
שׁם חָ ם יֶפֶ ת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ

)בראשית ע' ד'(

הַ ְשּׂעָ רוֹת הַ גְּדֵ לִ ים

בַּ מָּ קוֹם הַ הוּא נ ְִק ָרא בֵּ ית הַ ֶשּׁ ִחי ,וְ הֵ ם סוֹד ַשׂעֲ רוֹת בֵּ ית הָ עֶ ְרוָ ה .וְ רו ִֹאים ֶשׁג' ַקוִּ ין ֶשׁל חג"ת וְ נה"י נִ כְ לָלִ ים בִּ בְ ִחינַת
ֶשׁ ִח"י בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .318וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל ְשׂעַ ר בֵּ ית הַ ֶשּׁ ִחי ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה ֶשׁל ג' ַקוִּ ין ֶשׁנִּ כְ לָלִ ים ְבּ ַקו הָ אֶ ְמצַ ע .וְ הו ִֹסיף הרה"ג

אַב ָרהָ ם ִאתּ ֹו לִ בְ נוֹת אֶ ת
ר' יַעֲ קֹ ב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁי"חַ ְמ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו ֶשׁהוּא נ ֹולַד ִמ שי"ח ,הַ יְינוּ מֵ הַ ִמּ ְספָּ ר שי"ח ֶשׁלּ ַָקח ְ
הַ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן אַבְ ָרהָ ם יָצָ א לְ ִמלְ ָחמָ ה ִעם ִמ ְספַּ ר ֶ ,318שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל "חַ יִל" כִּ י ל' זֶה  ,3י' זֶה  ,1וְ ח' זֶה  .8וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י.

יח בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ כֵן הַ ַתּאֲ ִרי ֶשׁל י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ְבּיוֹם ט"ו
שליט"א ֶשׁאַבְ ָרהָ ם אֱ לִ יעֶ זֶר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ֶשׁמֵּ בִ יא אֶ ת מָ ִשׁ ַ
]=י"ה[ נִ יסָ ן בְּ חֹדֶ שׁ הָ אָבִ יב נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה נ ַָתן ֵשׁם לִ בְ נ ֹו אֱ לִ יעֶ זֶר לְ הַ זְ כִּ יר ֶשׁה' עָ זַר ל ֹו וְ ִה ִצּיל ֹו ִמפַּ ְרעֹה) :שמות יח ,ד( "וְ ֵשׁם

רוּשׁ ַל ִים חֶ בְ רוֹן ֶשׁהֵ ן ג' הַ ְמּקוֹמוֹת ֶשׁנִּ ְקנוּ
הָ אֶ חָ ד אֱ לִ יעֶ זֶר כִּ י אֱ הֵ י אָבִ י בְּ עֶ זְ ִרי ַויּ ִַצּלֵנִ י מֵ חֶ ֶרב פַּ ְרעֹה" .וְ כֵן שי"ח ר"ת ְשׁכֶם ְי ָ
בְּ כֶסֶ ף עַ ל יְדֵ י הָ אָבוֹת וְ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל .
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הַ ַתּגִּ ים ְקשׁוּ ִרים ִעם הַ ְטּעָ ִמים ֶשׁהֵ ם ס ֹוד ֶשׁל נְ גִ י ָנה
שּׁ ֶרשׁ גִּ ַנּת.
ִמ ֹ
ִית וְ אָמַ ְר ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י אֲ ַר ִמּי
כָּתוּב )דברים כו ,ד( "וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיָּדֶ וְ ִהנִּיח ֹו לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח ה' אֱ הֶ י  :וְ עָ נ ָ
אֹבֵ ד אָבִ י וַ יּ ֵֶרד ִמצְ ַריְמָ ה וַ ָיּגָר ָשׁם בִּ ְמ ֵתי ְמעָ ט וַ י ְִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם וָ ָרב" .וּמוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'צֶ ַמח הַ ְצּבִ י'
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן טֶ נֶא ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ כְּ לִ י בּ ֹו ַמעֲ לִ ים לַה' אֶ ת הַ פֵּ ירוֹת
ֶשׁטֶּ נֶא ר"ת ְטעָ ִמים ְנקֻ דּוֹת או ִֹתיּוֹתֶ ,שׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת פְּ נִ ִ
'מחֲ ַמדֵּ י אֶ ֶרץ'
נוּקבִּ ין בַּ ַדּ ְרגָּה הַ גְּבוֹהָ ה ְבּיו ֵֹתר .וּמוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ַ
כּוּרים ,וּ ְמסַ מֵּ ל הַ עֲ לָאַת מַ יִּין ְ
הַ חֲ שׁוּבִ ים ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ הֲ בָ אַת הַ בִּ ִ
וּמבָ אֵ ר ֶשׁהַ ַתּגִּים נִ ְר ָמזִ ים ְבּ ֵתבַ ת "אֲ ַר ִמּי" ֶשׁ ִמּ ְת ַחלֶּפֶ ת ְבּא"ת ב"ש
ֶשׁלִּ כְ או ָֹרה חָ סֵ ר הָ ֶרמֶ ז עַ ל הַ ַתּגִּיםֶ ,שׁהֲ ֵרי יֵשׁ בַּ תּו ָֹרה טנת"אְ ,
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁהַ טנת"א הֵ ם כְּ ֶנגֶד פַּ ְרדֵּ "ס ,וְ הַ ַתּגִּים ְמכַוְּ נִ ים כְּ ֶנגֶד הָ ֶרמֶ ז ֶשׁעָ לָיו יֵשׁ נ ָָחשׁ ַתּ ִקּיףָ ,לכֵן הֵ ם
לְ ַתגִּי"םְ .
נִ ְרמָ זִ ים בְּ ֵתבַ ת "אֲ ַר ִמּי" ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת רו ִֹמי ֶואֱ דוֹם ֶשׁ ִהיא הַ נָּחָ שׁ ֶשׁ ַמּלְ ִבּישׁ עַ ל תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז דֶּ ֶר הָ א"ת ב"ש ֶשׁהוּא הָ אָחוֹר
ֶשׁלּוֹ ,כִּ י א"ת ב"ש הוּא סוֹד הָ אָחוֹר ֶשׁל הַ ִמּילָהָ ,לכֵן הָ א' ִמ ְתחַ לֶּפֶ ת בְּ ת' ֶשׁ ִהיא ְבּסוֹף הָ או ִֹתיּוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' נֹ ַח הוֹפְ נֶר
שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בַּ מ"ב

)ל"ו י"ד(

כּ ַָתב בְּ סֵ פֶ ר ִאגּ ֶֶרת הַ ִטּיּוּל ַשׁעַ ְטנֵ"ז הוּא או ִֹתיּוֹת ָשׂטָ ן עֵ "ז וְ הֵ ם ב' ְמ ַק ְט ְרגִים גְּדוֹלִים

וְ זֶהוּ גַם כֵּן סוֹד ֶשׁל ַשׁעַ ְטנֵ"ז ג"ץ כִּ י ג"ץ גַּם כֵּן ֵשׁם ֶשׁל ְמ ַק ְט ֵרג אֶ חָ ד וְ הַ ַתּגִּין ֶשׁעֲ לֵיהֶ ם הֵ ם כְּ מ ֹו חֶ ֶרב וְ חַ נִּית
אַרנוּ ֶשׁעַ ל
וּמ ִצּילִ ים ִממֶּ נּוּ .וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ ְ
לְ ִהנָּצֵ ל מֵ הֶ ם .וְ רו ִֹאים ֶשׁאו ִֹתיּוֹת הַ ַתּגִּ ים ֶשׁהֵ ן ַשׁעַ ְטנֵ"ז ג"ץ ְמ ַר ְמּזוֹת עַ ל הַ ָשּׂטָ ן וְ הַ ְמ ַק ְט ֵרג ַ
יעים אוֹתוֹ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף רוּזִ 'ין שליט"א ֶשׁהַ ַתּגִּ ים נִ ְק ָר ִאים
הַ ַתּגִּ ים יֵשׁ נָחָ שׁ ַתּ ִקּיף וּכְ ֶשׁעו ְֹס ִקים בְּ תו ַֹרת הַ ַתּגִּ ים מַ כְ נִ ִ
סוּקים ְבּפָ ָר ַשׁת כִּ י ָתבֹא עַ ד ֵשׁנִי
זִ יּוּנִים ִמלְּ שׁוֹן כְּ לֵי ַזיִן ֶנגֶד הַ ָשּׂטָ ן .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף בֶּ ְרגֶּר שליט"א ֶשׁכָּל הַ ְפּ ִ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כִּ י אוֹת ו' ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת
סוּקיםְ ,
מַ ְת ִחילִ ים בָּ אוֹת ו' ,וְ יֵשׁ גַּם הַ ְרבֵּ ה או ִֹתיּוֹת ו' בְּ ת ֹו הַ פְּ ִ
סוּקים אֵ לּוּ.
אֶ ת כָּל הַ פַּ ְרדֵּ "ס ֶשׁנִּ ְרמָ ז בִּ פְ ִ

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)בתי מדרשות מדרש רבי עקיבה בן יוסף(

ַרבִּ י עֲ ִקיבָ ה בֶּ ן יוֹסֵ ף עָ לָיו הַ ָשּׁלוֹם דּו ֵֹרשׁ כִּ ְת ֵרי או ִֹתיּוֹת עַ ל

הַ ַתּגִּין .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ַתּגִּ ין הֵ ם בְּ ִחינַת כּ ֶ
ֶתר ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ שׁ ֶֹרשׁ הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁיּו ֵֹרד לָע ֹולָם הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת או ִֹתיּוֹת .וְ הו ִֹסיף
הרה"ג ר' יוֹסֵ ף רוּ ִזין שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל הַ ַתּגִּ ים בַּ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל יוֹסֵ ף )דברים לג ,יז( "בְּ כוֹר שׁוֹר ֹו הָ דָ ר ל ֹו וְ ַק ְרנֵי ְראֵ ם
יח בֶּ ן יוֹסֵ ף וְ כֹח ֹו לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל הָ עַ ִמּים
ַק ְרנָיו בָּ הֶ ם עַ ִמּים ְי ַנגַּח י ְַח ָדּו אַפְ סֵ י ֶ
אָרץ" ,כִּ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הָ יָה ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
וְ הַ שּׂוֹנְ ִאים הוּא מֵ הַ ַקּ ְר ַניִם ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ ַתּגִּים ֶשׁיּו ְֹצ ִאים מֵ הָ רֹאשׁ.

וְ כֵן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א עַ ל הַ כָּתוּב )תהילים קטז ,יב( "מָ ה ָא ִשׁיב לַה' כָּל ַתּגְמוּלו ִֹהי עָ לָי" או ִֹתיּוֹת ת"ג מולוהי,

הַ יְינוּ ֶשׁהַ ֶשּׁפַ ע בָּ א דֶ ֶר הַ ַתּגִּין ֶשׁמַּ ְשׁפִּ ִיעים ַל ִמּלּוֹת וְ לָאו ִֹתיּוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁ ַתּגִּים
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִגנַּת ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ,כַּמּוּבָ א בַּ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' )'תורת משה' דרוש לח' טבת( "אֶ ל ִגּנַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי" גִּ'נַּ'ת' ר"ת
גִּ'מַ ְט ִריָּה נ'וֹטָ ִריקוֹן ְתּ ָ
אָרץ
'מוּרה .וְ כֵן נָבִ יא לְ ַקמָּ ן מֵ הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב )ירמי' לא ,כא( "כִּ י בָ ָרא ה' חֲ ָד ָשׁה בָּ ֶ
ָשׂא" ֶשׁתּו ַֹרת
נְ ֵקבָ ה ְתּסוֹבֵ ב ָגּבֶ ר" ר"ת ִגּנַּ"ת ,וּ" ְתּסוֹבֵ ב" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא " ִגּנַּת אֱ גוֹז"ֶ ,שׁ ִהיא ַמ ָמּשׁ הָ ִענְ יָן ֶשׁל "כָּל גֶּיא ִינּ ֵ
וּתּסוֹבֵ ב גָּבֶ ר ,וְ ִת ְת ַגּלֶּה ַמעֲ לַת תּו ַֹרת הַ נְּ ֵקבָ ה עַ ל הַ ָזּכָר ֶשׁ ִהיא
הַ גִּ ימַ ְט ִריָּאוֹת וְ הַ ִמּ ְספָּ ִרים ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לִ בְ ִחינַת הַ נְּ ֵקבָ ה ַתּעֲ לֶה לְ מַ ְעלָה ְ
הַ סּוֹד ֶשׁל " ִגּנַּת אֱ גוֹז" .וְ עוֹד הו ִֹסיף ֶשׁ ַתּגִּים א ֹו ִגנַּת בְּ גִימַ ְט ִריָּא מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹאֵ ל ַטיְטֶ לְ בּ ֹויְם שליט"א
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שׁוּרים גַּם ִעם הַ ְטּעָ ִמים ֶשׁהֵ ם סוֹד ֶשׁל ְנגִינָה
ֶשׁ"גִּ נַּת אֱ גוֹז ָי ַר ְד ִתּי" ר"ת ֶגּיְ"א .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ ַתּגִּים ְק ִ
יקים אֶ ת
יקה ,וְ ָלכֵן ַמ ְפ ִס ִ
ִמשּׁ ֶֹרשׁ ִגּנַּת ,וְ כֵן חֹדֶ שׁ ַתּמּוּז ֶשׁיֵּהָ פֵ לְ ָשׂשׂוֹן וּלְ ִשׂ ְמחָ ה וְ הוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גִ נַּת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ָתּוֵי הַ מּוּזִ ָ
יקה בְּ י"ז ַתּמּוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִגּנַּת אֱ גוֹז לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הַ ִתּקּוּן ָלזֶה .וְ כֵן ַתּמּוּ"ז נִ ְר ָמז בַּ כָּתוּב עַ ל ִתּקּוּן הַ פֶּ ה )משלי ל ,לב( "וְ ִאם
הַ מּוּזִ ָ
זַמּו ָֹת יָד לְ פֶ ה".

"וַ ַתּהַ ר" או ִֹתיּוֹת תּו ָֹרה.
נִ ְראֶ ה

יצ ַירת הַ וָּ לָד מֵ הַ יִּחוּד ְמ ַגלָּה ֶשׁיֵּשׁ גַּם מו ִֹחין בְּ ת ֹו הַ ִטּפָּ ה וְ א ַרק הַ ְשׁפָּ עָ ה ֶשׁל ו"ק ,וְ ַכיָּדוּעַ הָ ֶרמֶ ז ֶשׁ ָכּל ָמקוֹם ֶשׁכָּתוּב
ִדּ ִ
וּממֵּ ילָא זֶה יוֹצֵ ר וָ לָד ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו קו ָֹמה ְשׁלֵמָ ה ֶשׁל
"וַ ַתּהַ ר" או ִֹתיּוֹת תּו ָֹרה ,כִּ י יֵשׁ חֵ לֶק ֶשׁל מו ִֹחין בִּ בְ ִחינַת תּו ָֹרה בַּ ִטּפָּ הִ ,

וּמחֲ ָשׁבָ ה ֶשׁ ַשּׁ ָי
עֶ ֶשׂר ְספִ ירוֹת ִעם מו ִֹחין חֲ ָד ִשׁים .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א ֶשׁהֵ ָריוֹן הוּא ִמלְּ שׁוֹן ִה ְרהוּר ַ

לַמּו ִֹחין .כִּ י הַ ִה ְרהוּר מו ֵֹשׁ אֶ ת הַ ִטּפָּ ה מֵ הַ מֹּחַ וְ יוֹצֵ ר אֶ ת הַ הֵ ָריוֹן ֶשׁמּוֹלִ יד מו ִֹחין חֲ ָד ִשׁים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)שה"ש א ,ב(

"י ִָשּׁ ֵקנִי

נוּתהּ ִמי י ִֵתּן וְ י ִָשּׁ ֵקנִי הַ מֶּ ֶל ְשׁ מֹה ִמנּ ְִשׁיק ֹות פִּ יהוּ
ָלוּתהּ וּבְ אַלְ מָ ָ
ִמנּ ְִשׁיקוֹת פִּ יהוּ" זֶה הַ ִשּׁיר אוֹמֶ ֶרת בְּ פִ יהָ בְּ ג ָ
כְּ מ ֹו מֵ אָז לְ פִ י ֶשׁיֵּשׁ ְמקוֹמוֹת ֶשׁנּו ְֹשׁ ִקין עַ ל גַּב הַ יָּד וְ עַ ל הַ כּ ֵָתף אַ אֲ נִי ִמ ְתאֲ וָ ה וְ שׁו ֶֹק ֶקת לֶהֱ יוֹת ֹו נוֹהֵ ג עִ ִמּי
כּ ִַמּנְהָ ג הָ ִראשׁוֹן כְּ חָ ָתן אֶ ל ַכּלָּה פֶּ ה אֶ ל פֶּ ה .וְ נֹאמַ ר דֻּ גְמָ א ֶשׁלּ ֹו עַ ל ֵשׁם ֶשׁנּ ַָתן לָהֶ ם תּו ָֹרת ֹו וְ ִדבֵ ר עִ מָּ הֶ ם פָּ נִים
אֶ ל פָּ נִים וְ או ָֹתם דּו ִֹדים עו ָֹדם עֲ ֵרבִ ים עֲ לֵיהֶ ם ִמכָּל ַשׁעֲ שׁוּעַ וּמֻ בְ טָ ִחים מֵ ִאתּ ֹו לְ הוֹפִ יעַ עוֹד עֲ לֵיהֶ ם לְ בָ אֵ ר לָהֶ ם
ְשׁיקוֹת פִּ יהוּ .וְ רו ִֹאים ֶשׁגִּ לּוּי ַטעֲ מֵ י תו ָֹרה
וּמחַ לִּ ים פָּ נָיו לְ ַקיֵּם ְדּבָ ר ֹו וְ זֶהוּ י ִָשּׁ ֵקנִי ִמנּ ִ
וּמ ְס ַתּר צְ פוּנו ֶֹתיהָ ְ
סוֹד טַ עֲ מֶ יהָ ִ
הוּא בְּ ִחינַת נְ ִשׁיקוֹת פִּ יהוּ ֶשׁהַ ְשּׁכִ ינָה ִמ ְשׁתּו ֶֹק ֶקת ָלזֶה יו ֵֹתר ִמכָּל ָדּבָ ר אַחֵ ר .וְ עוֹד ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִי שליט"א
ֶשׁהַ ָכּתוּב

)תהילים מא ,ב(

יקה .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ֵשּׂכֶל ל ַַמּלְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת ָדּל
"אַ ְשׁ ֵרי מַ ְשׂכִּ יל אֶ ל דָּ ל" בְּ גִימַ ְט ִריָּא נ ְִשׁ ָ

יקין ֶשׁל הַ יִּחוּד ֶשׁמּו ְֹשׁכִ ים אֶ ת הַ ִטּפָּ ה ִעם הַ מּו ִֹחין.
נִ ְמ ֶשׁכֶת דֶּ ֶר הַ נְּ ִשׁ ִ
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זעקת השכינה.
איך
איך

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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

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

האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות
הזהר.
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
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?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,
האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָנשׂא ,וּבְ גִין ַדּעֲ ִת ִידין י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם עו ְֹס ִקים
ַרבִּ י ַיעֲ ֹקב צֶ מַ ח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ בְּ ָכל ִעיר וָ ִעיר כְּ מ ֹו
ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶננּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶניהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ חַ ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ נִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּ ִגים בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת
ישׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
תּ ֹובְ ִעים בְּ בֵ ית ִדּין ֶשׁל מַ ְע ָלה אֶ ת הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ֶשׁ א ָל ְמדוּ ַקבָּ ָלה ,וּמַ עֲ נִ ִ
רבנו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול ,והערה
ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד
הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר
בעונותינו נמכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה
קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה' ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.
מסקנת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו במסגרת
שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל ,מתוך אמונה פשוטה בדברי
חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו' ,ומי שאצלו במסגרת עדין לא
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

דברים תבוא כו,א
דברים כי תבוא כו,א:
ְו ָה ָי ֙ה ִ ֽכּיָ -ת ֣בוֹא ֶאלָ -ה ָ֔א ֶרץ  -פשטא מונח זקף-קטן ֲא ֶשׁ ֙ר ֣ה' ֱא ֔ ֶהי  -פשטא מונח זקף-קטן וגו' ]רש"י[ כאן ירושה ונחלה ומכאן נלמד לכל
כי תבוא כי תבואו שזה אחרי ירושה ונחלה )פרט ל) -במדבר שלח-לך טו( לענין חלה שנצטוו מיד בבואם( ,פעמיים זקף-קטן בין
שני קיסרים כעין בנין אב לכל התורה כולה
]שפת"ח[ מסביר שרש"י לא פירש זאת בפרשת שופטים בענין מנוי מלך כי )א( כדי שהכיבוש ייוחס לה' ולא לבשר ודם) ,ב( מינוי
מלך גם כן אחרי ירושה ונחלה ונלמד בגזירה שוה ולכן לא ילמד ממנו לענין אוכל כמו כאן לומדים מאוכל לאוכל ,מביכורים לתרו"מ
ועוד.
 תבנית הטעמים כאן תומכת בבנין אב .אפשר שגזרה שוה היא רק מדבר אחד לדבר אחר יחיד ,בנין אב מכתוב אחד לרבים
תּ ָ ֽבּהּ׃
שׁ ְב ָ
תּהּ ְו ָי ַ ֥
ח ָ ֑לה ִו ִיר ְשׁ ָ ֖
תן ְל ֖ ַנ ֲ
שׁ ֙ר ֣ה' ֱא ֔ ֶהי ֹנ ֵ ֥
ת ֣בוֹא ֶאלָ -ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ
ְו ָה ָי ֙ה ִ ֽכּיָ -

טּ ֶנא
תּ ַב ֶ ֑
שׂ ְמ ָ ֣
תן ָ ֖ל ְו ַ
אשׁית׀ ָכּלְ -פּ ִ ֣רי ָה ֲא ָד ֗ ָמה ֲא ֶ֨שׁר ָתּ ִ ֧ביא ֵמ ַא ְר ְצ ֛ ֲא ֶ֨שׁר ֧ה' ֱא ֶ ֛הי ֹנ ֵ ֥
דברים כי-תבוא כו,בְ :ו ָל ַק ְח ָ֞תּ ֵמ ֵר ִ ֣
ְו ָ ֽה ַל ְכ ָ ֙תּ ֶאלַ -ה ָמּ ֔קוֹם ֲא ֶ ֤שׁר ִי ְב ַח ֙ר ֣ה' ֱא ֔ ֶהי ְל ַשׁ ֵ ֥כּן ְשׁ ֖מוֹ ָ ֽשׁם׃)כאן מלת ראשית ומלת אדמה ומלת ארצך(

פסוקים המעורבים בדיון
אשׁית ִבּ ֵ
שמות משפטים כג,יטֵ :ר ֗ ִ
כּוּר ֙י ַא ְד ָ ֣מ ְת ֔ ָתּ ִ֕ביא ֵ ֖בּית ֣ה' ֱא ֶ ֑הי ל ֹאְ -ת ַב ֵ ֥שּׁל ְגּ ִ ֖די ַבּ ֲח ֵ ֥לב ִא ֽמּוֹ׃ פ)כאן מלת ראשית ומלת אדמתך(
ﬠ ֖לוּ ְל ֵ ֥ר ַ
תם ַל ֑ה' ְו ֶאלַ -ה ִמּ ְז ֵ ֥בּ ַח ל ֹאַ -י ֲ
א ָ֖
אשׁית ַתּ ְק ִ ֥ריבוּ ֹ
ויקרא ב,יב ָק ְר ַ ֥בּן ֵר ִ ֛
יח ִנ ֹֽיח ַח׃ )אלו חיטים(
אשׁית
אתם ֶאתֹ֛ -ﬠ ֶמר ֵר ִ ֥
ה ֵב ֶ ֥
ירהּ ַו ֲ
תּם ֶאתְ -ק ִצ ָ ֑
וּק ַצ ְר ֶ ֖
תן ָל ֶ֔כם ְ
שׁר ֲא ִנ ֙י ֹנ ֵ ֣
תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם ִ ֽכּיָ -ת ֹ֣באוּ ֶאלָ -ה ָ֗א ֶרץ ֲא ֶ ֤
ל ְו ָא ַמ ְר ָ ֣
ויקרא אמר כג,י ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙
ְק ִצ ְיר ֶ ֖כם ֶאלַ -ה ֹכּ ֵ ֽהן׃)אלו שעורים(
וּשׂ ֹע ָ ֔רה ְו ֶ ֥ג ֶפן ְ
דברים ואתחנן ח,ח ֶ ֤א ֶרץ ִח ָטּ ֙ה ְ
וּת ֵא ָ ֖נה ְו ִר ֑מּוֹן ֶא ֶרץ֥ ֵ -זית ֶ ֖שׁ ֶמן ְוּד ָ ֽבשׁ׃)כאן מלת ארץ ,ושבעה מינים(
]ירושלמי ביכורים פ"א ה"ג )וילנה ב,א([ מתניתין .אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים וגו'

)נוסח הגמרא וכך גירסת הגר"א וגירסת ]הרב חיים קנייבסקי[ שליט"א(
אשׁית׀ ולא כל ראשית .דריש )מאות השימוש מ"ם( מיעוט  ...שאין כל הפירות חייבין
גמרא ... .ע"פ ]לב ירושלים[ )דב' תבוא כו,ב( ְו ָל ַק ְח ָ֞תּ ֵמ ֵר ִ ֣
בביכורים .אם ֵמ ֵר ִ ֣
אשׁית׀ וכו' אלא חיטים ושעורים בלבד .אין לי אלא דכתיב בהו ראשית )אולי נסתפק רק במינים שכתוב בם המלה ראשית והם ,(:חיטים דכתיב
אשׁית ְק ִצ ְיר ֶ ֖כם ֶאל-
אתם ֶאתֹ֛ -ﬠ ֶמר ֵר ִ ֥
ה ֵב ֶ ֥
תם ַל ֑ה' וגו' ,שעורים דכתיב במנחת העומר )וי' אמר כג,י( ַו ֲ
א ָ֖
אשׁית ַתּ ְק ִ ֥ריבוּ ֹ
בשתי הלחם )ויקרא ב,יב( ָק ְר ַ ֥בּן ֵר ִ ֛

ַה ֹכּ ֵ ֽהן וגו'.
)הגמרא פותחת בתהליך הרחבה מוגבלת ממינים שכתוב בם המלה ראשית אל מינים אחרים(
נאמר כאן ַא ְר ְצ ֛ ) .בביכורים )דב' תבוא כו,ב( ֲא ֶ֨שׁר ָתּ ִ ֧ביא ֵמ ַא ְר ְצ ֛ וגו'(
טּ ֙ה ְ
ונאמר כאן )בשבעת המינים ( )דב' ואת' ח,ח( ֶ ֤א ֶרץ ִח ָ
וּשׂ ֹע ָ ֔רה .מה ֶ ֤א ֶרץ שנאמר להלן בשבעת המינין הכתוב מדבר ,אף ארץ שנאמר כאן )טט -
בביכורים( בשבעת המינין הכתוב מדבר )ע"פ פי' רש"ס(.
אשׁית ִבּ ֵ
הסבר המהלך ע"פ תבניות טעמים .מלת ראשית כתובה ב)-שמ' מש' כו,ב( ֵר ֗ ִ
כּוּר ֙י ַא ְד ָ ֣מ ְת ֔  ,אז אולי רק פירות שכתוב בם ראשית
)חיטה ושעורה( ,בא ההמשך ַא ְד ָ ֣מ ְת ֔ – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מדה ריבה וריבה את הכל ,נאמר באחד וכולל הכל .כדי
אשׁית׀ ָכּל-
להוכיח ש"הכל" מוגבל לשבעה המינים כמו החיטה והשעורה ,אפשר כי המהלך הוא כך ,ב )-דב' תבוא כו,ב( נאמר ְו ָל ַק ְח ָ֞תּ ֵמ ֵר ִ ֣
ְפּ ִ ֣רי ָה ֲא ָד ֗ ָמה דומה לַ -א ְד ָ ֣מ ְת ֔ הנ"ל ,ובהמשך לָ -ה ֲא ָד ֗ ָמה ב )-דב' תבוא כו,ב( נאמר ֵמ ַא ְר ְצ ֛ מרמז לגזרה שוה להשוות ל)-דב' ואת' ח,ח( ֶ ֤א ֶרץ
ִח ָטּ ֙ה ְ
וּשׂ ֹע ָ ֔רה  ,מה ֶ ֤א ֶרץ שנאמר בשבעת המינין הכתוב מדבר ,אף ארץ = )דב' תבוא כו,ב( ֵמ ַא ְר ְצ ֛ שנאמר כאן )טט  -בביכורים( בשבעת המינין הכתוב
אשׁית ִבּ ֵ
מדבר .המהלך שהתחיל בגמרא ב)-שמ' מש' כו,ב( ֵר ֗ ִ
כּוּר ֙י ַא ְד ָ ֣מ ְת ֔ הוכח כי מלמד על רבוי מוגבל רק לשבעת המינין.
הסבר על הלימוד ריבה וריבה את הכל :ירושלמי פסחים דורש מפרי שקמחו מחמיץ מפרישים חלה ואופים מצה מהפסוק )במ' שלח
אשׁ ֙
יכם׃ ס הבסיס הוא הקרא ֵמ ֵר ִ
רוּמה ְל ֹד ֖ ֹר ֵת ֶ ֽ
יכם ִתּ ְתּ ֥נוּ ַל ֖ה' ְתּ ָ ֑
ﬠ ִר ֹ֣ס ֵת ֶ֔
ית ֲ
אשׁ ֙
טו,כא( ֵמ ֵר ִ
ית ֲﬠ ִר ֹ֣ס ֵת ֶ֔יכם והדרשה ריבה ריבה את הכל .וע"י הקרא
ביהושע "מבעבור הארץ" קבעו שאלו חיטין ושעורים ומהם ריבו ע"י נסיונות רבנן דקיסרין אל שאר המינין המחמיצים כוסמין,
שיפון ,שיבולת שועל וע"פ הפני משה אם ימצא עוד מין מחמיץ אז גם הוא בכלל כך .בכל אופן ֲﬠ ִר ֹ֣ס ֵת ֶ֔יכם  -פשטא מונח זקף-קטן
בתיבה אחת נתנה רמז שאפשר כי במקומות נוספים גם תהיה דרשה של ריבה וריבה את הכל.

ֲא ֶ֨שׁר ָתּ ִ ֧ביא ֵמ ַא ְר ְצ ֛ ֲא ֶ֨שׁר ֧ה' ֱא ֶ ֛הי ֹנ ֵ ֥תן ָ ֖ל – קדמא דרגא תביר קדמא דרגא תביר מרכא טפחא ,תבנית נדירה מאד ,אפשר כי התבנית
ֲא ֶ֨שׁר ָתּ ִ ֧ביא ֵמ ַא ְר ְצ ֛ מרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה ,אלו שבעת המינים החייבים מדאורייתא בביכורים.
אמנם פשט הפסוק מלמד על על הבאת ביכורים ֵמ ַא ְר ְצ ֛  ,אבל אפשר כי )דב' כ"ת כו,ב( ֵמ ַא ְר ְצ ֛  -תביר ,וגם ֵמ  -מ"ם השימוש ,וגם
ֱא ֶ ֛הי – תביר ,מחלקים וממעטים את מלוא ַא ְר ְצ ֛ מחובת הבאת ביכורים ע"פ מאמרי חז"ל.
מהיכן לא מביאים ,נסיבות שלא מביאים,
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)א( )דב' כ"ת כו,ב( ֵמ ַא ְר ְצ ֛  -תביר ,וגם מ"ם השימוש ממעטים מבמקום שממנו מביאים בכורים כי ֲא ֶ֨שׁר – קדמא֧ ,ה' ֱא ֶ ֛הי ֹנ ֵ ֥תן ָ ֖ל –
דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה ,ה' א-לקינו הקדים לתת לנו את עבר הירדן המזרחי שרק
לעתיד לבוא אמור להיות חלק מא"י ורק אז יביאו ממנו בכורים ,עד אז נוהגים כנאמר ב-משנה מסכת כלים פ"א מ"ו עשר קדושות
הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות:
)ב( משנה ביכורים פ"א מ"א  ...אלו שאינן מביאין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או של רבים וכן )ולהפך( וגו'
מ"ב מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר )שמות כג( ראשית בכורי אדמתך עד שיהיו כל הגדולין מאדמתך האריסין והחכורות והסקריקון והגזלן אין
מביאין מאותו הטעם משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך:
מ"ג אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים  ....שאינם מן המובחר אין מביאין בכורים קודם לעצרת וגו'
אנציקלופדיה תלמודית כרך ג] ,בכורים[ עמוד שא טור  1הקרקע .אין חובת הבאת בכורים אלא כשהפירות והאדמה ,שממנה גדלו ,הם
שלו ,ולפיכך הלוקח פירות תלושים  ...אינו מביא ,שהרי אין לו קרקע ,ואף המוכר אינו מביא ,שהרי אין לו פירות,
)ע' שא טור  (2והגזלנים ,אין מביאים בכורים ,שנאמר :בכורי אדמתך ,63ואפילו נתייאשו הבעלים .64אפילו היו חכירי בתי אבות ,שהם ובניהם הם
החוכרים מאביהם של בעלי השדה ומבניהם אחריהם ,אינם מביאים... ,65
71
הקונה אילן אחד בתוך קרקע של חברו ,אינו מביא ,לפי שאין לו קרקע .70קנה שלשה אילנות מביא  ....הקונה שני אילנות ,כיון שהדבר ספק אם יש לו
קרקע ,81הרי זה מביא מספק .82קנה אילן וקרקעו ,מביא בכורים.83
141
140
)עמוד שג טור  (1אין מביאים בכורים אלא מן המובחר ,שנאמרֵ :מ ַא ְר ְצ ֛  ,ולא כל ארצך  ,למעט שאינו מן המובחר .
)עמוד שג טור  (2פירות שביעית* חייבים בבכורים ,162ויש סוברים שאינם חייבים ,לפי שהם הפקר ,ולא נתחייבו בשעת הביכור ,163ואינו יכול לומר
האדמה אשר נתת לי .164הערה  .162רש"י שמות כג יט  ...שמצדד לפרש כשלקט הוא עצמו מפירות שדהו ,מביא ...

בשורה משמחת ניתן לקבל את עלון סוד החשמל מודפס בדואר רגיל עד
הבית במחיר  9אגורות לעמוד כולל משלוח דרך חברת פרינט מייל טלפון
 *5023רשומה 557
יש צורך להיות מנוי במערכת שלהם בתשלום מראש עבור הדפסות
עתידיות בסכום מנימלי של  30שקל.
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ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר
בלבד או בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1
קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע  -תשע"ג
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

קישור לארכיון השיעורים והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

סוד החשמל  400סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

סידור הרש''ש  37סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

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

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

>025805801 > 1 > 01
קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503

שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
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