לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון תשעה באב תשע " ה תהא שנת עת הגאולה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד כ"ו.

יטר ֹוס ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ִטיטוּס הָ ַרס.
ִט ְ
מוּבָ א

אַריֵה צַ ר מֵ אֲ חו ָֹריו וְ ָרחָ ב ִמלְּ פָ נָיוָ ,כּ
בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )במדבר ח ,ב( ְדּ ָלכֵן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ָרא אֲ ִריאֵ לִ .דּכְ ֵשׁם ֶשׁהָ ְ
וּרחָ בִ ים ִמבַּ חוּץ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )מידות ד ,ז(
הַ חַ לּוֹנוֹת בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יוּ צָ ִרים ִמבִּ פְ נִ ים ְ

מֵ אַחֲ ָריו וְ ָרחָ ב ִמלְּ פָ נָיו וְ דוֹמֶ ה

וְ הַ הֵ יכָל צַ ר

אַריֵה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מט ,ט(
לַאֲ ִריִ .נ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף ְדּ ָלכֵן הַ מַּ לְ כוּת נִ ְמ ְשׁלָה לְ ְ

וּקצָ ָרה ִמלְ מַ ְעלָה.
ְהוּדה"ְ ,דּהַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ ִחינַת ִא ָשּׁהֶ ,שׁ ְרחָ בָ ה ִמלְּ מַ טָּ ה ְ
אַריֵה י ָ
"גּוּר ְ

כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין

אַריֵהָ .לכֵן הַ מַּ לְ כוּת נִ ְמ ְשׁלָה ל ֹו .וְ זֶה גּוּפָ א הַ טַּ עַ ם ֶשׁבְּ בֵ ית
יח (:וּבְ ִחינָה ז ֹו ֶשׁל צַ ר בְּ צַ ד אֶ חָ ד וְ ָרחָ ב בְּ צַ ד אֶ חָ ד ,יֵשׁ בָּ ְ
אַריֵהְ ,דּ ָשׁם נִ ְמצֵ את הַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה.
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יוּ הַ חַ לּוֹנוֹת וְ הַ הֵ יכָל צַ ר וְ ָרחָ בְ ,דּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הוּא בְּ ִחינַת ְ

מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוֹהָ ר"ן' )רעט( יֵשׁ ֶשׁאו ְֹמ ִרים תּו ָֹרה ִמלְּ מַ טָּ ה לְ מַ ְעלָה ,וְ ִהיא ִמלְּ מַ טָּ ה ְרחָ בָ ה ְמאֹ דֶ ,שׁלְּ מַ טָּ ה
וּמ ַקצֵּ ר וְ ע ֹולֶה עַ ד ֶשׁלְּ מַ ְעלָה
מַ ְר ִחיבִ ין הַ ָדּבָ ר וּמַ גְ ִדּילִ ין אוֹת ֹו ְמאֹד וּלְ מַ ְעלָה הוּא ָקצָ ר ,וְ ה ֹו ֵל ְ
מַ ְעלָה הוּא ָקצָ ר ְמאֹד ְמאֹ ד ,כִּ י לְ מַ ְעלָה א נִ ְשׁאָר ִממֶּ נָּה כְּ לוּםַ ,רק ְמעַ ט ְמעַ ט כִּ י בְּ וַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם אֵ י ֶזה
נִ יצוֹץ הַ ָקּדוֹשׁ .אֲ בָ ל יֵשׁ לְ הֵ פֶ ֶשׁאו ְֹמ ִרים תּו ָֹרה ִמלְּ מַ ְעלָה לְ מַ טָּ ה ,וְ ָשׁם לְ מַ ְעלָה ִהיא ְרחָ בָ ה ְמאֹ ד ְמאֹד,
וְ כָל מַ ה ֶשּׁיּו ֶֹרדֶ ת לְ מַ טָּ ה ִמ ְת ַקצֶּ ֶרת וְ יו ֶֹרדֶ ת ,עַ ד ֶשׁלְּ מַ טָּ ה ִהיא ְקצָ ָרה ְמאֹד .וְ ִהיא ַרק ְמעַ ט ְמעַ ט לְ מַ טָּ ה,
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ֵיּשׁ ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁם מֵ הַ מַּ לְ כוּת ָל ֵכן א ֹו ְמ ִרים תּ ֹו ָרה ֶשׁ ִמּלְ מַ טָּ ה ִהיא
אֲ בָ ל לְ מַ ְעלָה ִהיא ְרחָ בָ ה ְמאֹ דְ .
ְרחָ בָ ה וּלְ מַ ְע ָלה ְקצָ ָרה ,וְ ֵישׁ ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁם מֵ הַ ְיס ֹוד ָל ֵכן הַ תּ ֹו ָרה ֶשׁלָּהֶ ם ְקצָ ָרה ִמלְּ מַ טָּ ה וּ ְרחָ בָ ה ִמלְ מַ ְע ָלה.

יטרוֹסַ ,רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר בַּ ר צָ דוֹק ְמטַ הֵ רַ .רבִּ י יוֹסֵ י ְמטַ מֵּ אִ ,מפְּ נֵי ֶשׁהוּא כְ מו ִֹציא
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )כלים ב ,ו( ִט ְ
יטרוֹס :כְּ לִ י ֶשׁהוּא ְמנ ָֻקּב ִמלְ מַ טָּ ה נְ ָקבִ ים הַ ְרבֵּ ה ַדּ ִקּים כִּ ְמ א נ ֶֶקב
פְ רוּטוֹת .וּ ְמבָ אֵ ר הַ בַּ ְר ְטנוּ ָרא ִט ְ
אָדם
וּמלְ מַ ְעלָה נ ֶֶקב אֶ חָ ד כִּ ְמ א כּוּשׁ ְדּהַ יְינוּ פֶּ ֶל ֶשׁהַ נּ ִָשׁים ט ֹווֹת בּ ֹו .וּכְ ֶשׁ ְמּמַ לְּ ִאים אוֹת ֹו מַ יִם וְ ָ
מַ חַ ט ִ
מֵ ִשׂים אֶ ְצבָּ ע ֹו בַ נּ ֶֶקב ִמלְ מַ ְעלָה ֶשׁ א י ְִשׁ ט בּ ֹו הָ רוּחַ אֵ ין ִטפָּ ה אַחַ ת יוֹצֵ את ִמן הַ נְּ ָקבִ ים ַדּ ִקּים ֶשׁלְּ מַ טָּ ה,
יטר ֹוס ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ִטיטוּס
וּכְ ֶשׁמֵּ ִסיר אֶ ְצבָּ ע ֹו הַ מַּ יִם יו ְֹצ ִאים .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִטּ ְ
הָ ַרס .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֵכּיוָ ן ֶשׁלִּ כְ לִ י ֶזה ֵישׁ פְּ ָת ִחים צָ ִרים ִמצַּ ד אֶ חָ ד ,וּפְ ָת ִחים ְרחָ בִ ים ִמצַּ ד ֵשׁנִ י ,הוּא ד ֹומֶ ה לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
כְּ ִדלְ עֵ יל ,וְ ָל ֵכן הוּא בְּ ִחי ַנת פֶּ ֶל ֶשׁטּ ֹווִ ים בּ ֹו חוּ ִטים ִמצַּ ד אֶ חָ ד ,וּמַ ְשׁפִּ יעַ בִּ נְ ָקבִ ים ַדּ ִקּים ִמצַּ ד ֵשׁנִ י ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל חוּטֵ י
הַ חַ ְשׁמַ ל ֶשׁע ֹובְ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לְ הַ ְשׁפִּ יעַ לְ ָכל הָ ע ֹו ָלם.

כָּתוּב )איכה ה יח( "עַ ל הַ ר ִציּוֹן ֶשׁ ָשּׁמֵ ם שׁוּעָ לִ ים ִהלְּ כוּ ב ֹו"
א

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מָ בוֹא לְ חָ כְ מַ ת הַ ַקּבָּ לָה' )ח"א ש"ו פ"ה(

ֶשׁשּׁוּעָ ל ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְתּ ִחלַּת קוֹמַ ת הָ ַרע בָּ ע ֹולָם ,וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ ר ֶשׁעָ ִדיף לִ ְהיוֹת ָזנָב לַאֲ ָריוֹת ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה
אַרנוּ בְּ 'מַ אֲ ְמ ֵרי חֲ נֻכָּה' ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁבַּ ְקּדֻ ָשּׁה הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה
וְ א לִ ְהיוֹת רֹאשׁ לַשּׁוּעָ לִ ים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת צַ ד הָ ָרע ,בֵּ ְ
ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ַשׁ ֶיּכֶת ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹדָ ,כּ בַּ לְּ עֻ מַּ ת זֶה הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה ֶשׁלָּהֶ ם ַשׁ ֶיּכֶת ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ִדּ ְקלִ פָּ ה,
נִ ְראֶ ה ְדּשׁוּעָ ל ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה בַּ ְקּלִ פָּ ה ַשׁ ָיּ לִ בְ ִחינַת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ִדּ ְקלִ פָּ הָ ,לכֵן לְ אַחַ ר הַ חֻ ְרבָּ ן נִ כְ נְ סוּ
שׁוּעָ לִ ים לִ ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְדּהֵ ם הַ לְּ עֻ מַּ ת זֶה ֶשׁל הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ֶשׁהָ יָה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ כֵן שׁוּעָ ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אוֹת ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת
הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ,וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶק ֶשׁר בֵּ ין שׁוּעָ ל לְ ַייִן ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שה"ש ב ,טו(

"שֻׁ עָ לִ ים

ְקטַ נִּ ים ְמחַ בְּ לִ ים כְּ ָר ִמים" ,וְ כֵן מָ ִצינוּ אֶ ֶרץ ֶשׁנִּ ְק ֵראת "אֶ ֶרץ שׁוּעָ ל" )ע' ש"א יג ז( ,וְ אֶ ֶרץ ז ֹו הָ י ְָתה בְּ נַחֲ לַת בִּ נְ י ִָמין
ֶשׁ ַשּׁ ָיּ

לִ בְ ִחינַת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר כב ,א(

ֶשׁהַ ִמּ ְצ ִרים נִ ְמ ְשׁלוּ לְ שׁוּעָ לִ ים בַּ כָּתוּב "שֻׁ עָ לִ ים

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' ֶשׁהַ ִמּ ְצ ִרים ַשׁיָּכִ ים ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ִדּ ְקלִ פָּ ה,
ְקטַ נִּ ים ְמחַ בְּ לִ ים כְּ ָר ִמים" וּבֵ ְ
וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַלְ פֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל' ֶשׁשּׁוּעָ ל הוּא ִמלְּ שׁוֹן דֶּ ֶר כְּ מ ֹו " ִמ ְשׁעוֹל הַ כְּ ָר ִמים" וְ הֵ בֵ אנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם'
מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁדֶּ ֶר ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )בלק רטֶ (:שׁ" ִמ ְשׁע ֹול הַ כְּ ָר ִמים" הוּא ִצנּ ֹור מֵ י הָ ַרגְ ַל ִים,
ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ ַל ְקּלִ פּ ֹותָ ,ל ֵכן בִּ לְ עָ ם ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם מָ ק ֹום ֶזה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א
ֶשׁ" ִמ ְשׁע ֹול" א ֹו ִתיּ ֹות שׁוּעָ לִ ים .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )בכורות חֶ (.שׁהַ שּׁוּעָ ל מוֹלִ יד לְ ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ שּׁוּעָ ל
מַ ְשׁפִּ יעַ בְּ ִמ ְספָּ ר ֵשׁשׁ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְיהוּ ָדה גּ ֹולְ ד שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית מז ,לא( ֶשׁיּ ֹוסֵ ף

הַ ְיס ֹוד כְּ ֶשׁמָּ ַל בְּ ִמ ְצ ַר ִים וְ ִה ְשׁפִּ יעַ לְ צַ ד הַ ְקּלִ פָּ ה נִ ְמ ַשׁל לְ שׁוּעָ ל ,וְ ָל ֵכן ַיעֲ קֹ ב ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ ה ל ֹו בִּ בְ ִחי ַנת ַתּעֲ ָלא בְּ ִע ְיד ֵניהּ סָ גִ יד
ֵליהּ . .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד דֶּ הַ אן שליט"א ֶשׁבְּ ִי ְשׁמָ עֵ אל ֵישׁ א ֹו ִתיּ ֹות שֻׁ עָ לִ ים ,וְ ֵכן פְּ לִ ְשׁ ִתּים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בֵּ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן ֵשׁם הַ ָנּבִ יא ֶשׁ ָלּהֶ ם נִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ) ,ישעי' סד ,י( "וְ כָל מַ חֲ מַ דֵּ ינוּ הָ יָה
לְ חָ ְרבָּ ה" .וכן הר"ת "עַ ל הַ ר ִציּוֹן ֶשׁ ָשּׁמֵ ם שׁוּעָ לִ ים ִהלְּ כוּ ב ֹו" עם המילים והכולל בגימטריא ה'תשע"ה.
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ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ ַנ ְחמָ נִ י שליט"א ֶשׁ"שׁוּעָ לִ ים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כּ ֹו ֶתל ,וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֵכּיוָ ן ֶשׁהַ ְקּדֻ ָשּׁה
ֶשׁנִּ ְשׁאֲ ָרה בִּ ְמק ֹום הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִהיא בַּ כּ ֹו ֶתל הַ מַּ עֲ ָרבִ יָ ,ל ֵכן ִע ַקּר הַ צַּ עַ ר ֶשׁ"שׁוּעָ לִ ים ִהלְּ כוּ ב ֹו" הוּא עַ ל ְמק ֹום הַ כּ ֹו ֶתל,

ֶשׁנִּ ְרמַ ס מֵ ַרגְ ֵלי הַ שּׁוּעָ לִ ים הַ ְמחַ בְּ לִ ים כְּ ָר ִמים .כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שה"ש ב ,טו( "שֻׁ עָ לִ ים ְקטַ נִּ ים ְמחַ בְּ לִ ים כְּ ָר ִמים וּכְ ָרמֵ ינוּ
ְסמָ ַדר" .וְ ֵכן אֲ ִחי ַזת הַ ס"מ נִ ְרמֶ ֶזת בִּ " ְסמָ ַדר" .וְ ָל ֵכן ִמ ָיּד אַחֲ ֵרי "שׁוּעָ לִ ים ִהלְּ כוּ ב ֹו" הַ כָּתוּב מַ ְמ ִשׁי עַ ל הַ ְשׁ ָראַת
הַ ְשּׁכִ ינָה אַחֲ ֵרי הַ חֻ ְרבָּ ן) ,איכה ה ,יט( אַ ָתּה הוי"ה לְ ע ֹולָם ֵתּ ֵשׁב כִּ ְסאֲ לְ דֹר וָ דוֹר" ,ר"ת כּ ֹו ֶת"ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ.
שליט"א ֶשׁ" ְסמָ ַדר" א ֹו ִתיּ ֹות ֹד ְר ִסם ,וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁא ֹו ְמ ִרים עַ ל אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁאָסוּר לְ הַ חֲ זִ יר אַף ַשׁעַ ל ַלגּ ֹו ִים ,הַ ְיינוּ
א ָל ֵתת ַלשּׁוּעָ ל אֲ ִחי ָזה.
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ְדּ ָלכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁיּ ְֶשׁ ָנן ָתּ ִמיד יוֹנִ ים בַּ ֹכּ ֶתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י וּבִ פְ ָרט יוֹנִ ים לְ בָ נוֹת לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשּׁכִ ינָה ֶשׁאֵ י ָנהּ
יקה,
ָזזָה ִממָּ קוֹם זֶה ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת י ֹונָה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ְשׁם ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ְי ֶזן שליט"א תּ ֹו ַשׁב הָ ִעיר הָ עַ ִתּ ָ

ֶשׁהַ תּ ֹו ָשׁ ִבים הָ עַ ְרבִ ִיּים ִספְּ רוּ ל ֹו ֶשׁבַּ ָשּׁנִ ים תש"ח עַ ד תשכ"ח כְּ ֶשׁ א הָ יוּ ְיהוּ ִדים בַּ כּ ֹו ֶתלַ ,גּם י ֹונִ ים כִּ ְמעַ ט א הָ יוּ .וְ כֵן
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ אַנְ ֵשׁי הַ כּ ֶֹתל ֶשׁבַּ כּ ֶֹתל ָתּ ִמיד מֻ ְרגּ ֶֶשׁת נְ ִשׁיבַ ת רוּחַ  ,אֲ פִ לּוּ בְּ י ִָמים חַ ִמּים כְּ ֶשׁאֵ ין הָ רוּחַ מֻ ְרגּ ֶֶשׁת בִּ ְשׁאָר ְמקוֹמוֹת
וּמבֹאָר לְ פִ י ְדּבָ ֵרינוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חוּטֵ י הַ חַ ְשׁמַ ל' ֶשׁהָ רוּחַ הַ גּ ְַשׁ ִמית ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ רוּחַ הָ רוּחָ נִ ית ֶשׁהֵ ם הַ מַּ לְ אָכִ ים
כְּ לָלְ .
ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים רוּחוֹת וְ נִ ְק ָר ִאים ע ֹופ ֹות .וְ כֵיוָ ן ֶשׁבַּ כּ ֶֹתל יֵשׁ ָתּ ִמיד רוּחוֹת רוּחָ נִ ִיּים ָדּבָ ר זֶה ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל גַּם בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁיֵּשׁ
ָתּ ִמיד רוּחַ גּ ְַשׁ ִמית .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'דַּ ְר ֵכי ִציּ ֹון' מֵ הָ רע"ב ִמבַּ ְר ְטנוּ ָרא )א' יז(

וְ ָכל הָ רוּח ֹות ֶשׁבָּ ע ֹו ָלם בָּ א ֹות

וְ נ ֹו ְשׁב ֹות בִּ ירוּ ָשׁ ַל ִים ,וְ א ֹו ְמ ִרים כִּ י ָכל רוּחַ בְּ טֶ ֶרם ֵתּ ֵל אֶ ל הַ מָּ ק ֹום אֲ ֶשׁר ִתּ ְרצֶ ה ָשׁמָּ ה הָ רוּחַ ָל ֶל ֶכת,
ב

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁם נִ ְמצֵ את הָ רוּחַ הָ רוּחָ נִ יתֶ ,זה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת
בָּ אָה לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ו ֹות ַלה' בִּ ירוּ ָשׁ ַל ִיםְ .
ֶשׁ ֵיּשׁ רוּחַ ַגּ ְשׁ ִמית .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ִמ ְד ַרשׁ אָבוֹת' בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר גא"י ֶשׁבַּ פֶּ ַתח ֶשׁל ְמעָ ַרת הַ מַּ כְ פֵּ ָלה י ֹוצֵ א רוּחַ גְּ ד ֹו ָלה,
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל שׁוֹפָ ר' ֶשׁ ָשּׁם נִ ְמצָ א פֶּ ַתח הַ חַ ְשׁמַ ל ֶשׁל ַגּן עֵ דֶ ן.
וּבֵ ְ
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ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ אַ ְדמ ֹו"ר ִמ ָקּאמַ ְר ָנא ר' ִי ְצחָ ק ְשׁ מֹ ה סַ פְ ִרין שליט"א עַ ל הַ ָכּתוּב )שה"ש ב ,יד(

"י ֹונ ִָתי בְּ חַ גְ וֵי הַ סֶּ לַע

ימיּ ֹות
בְּ סֵ ֶתר הַ מַּ ְד ֵרגָה" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ יּ ֹונִ ים ֶשׁ ִנּ ְמצָ א ֹות בֵּ ין אַבְ ֵני הַ ֹכּ ֶתל" ,בְּ חַ גְ וֵי הַ סֶּ לַע" ,וְ ָל ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות הַ פְּ נִ ִ
בְּ "י ֹונ ִָתי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כּ ֹו ֶתל ,וְ הָ א ֹו ִתיּ ֹות י"י ֶשׁבַּ חוּץ ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל ֵשׁם ה' .וּכְ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ ֶזּה הוּא הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל
וּמרֻ מָּ ז בַּ זֹּהַ ר
הַ פָּ סוּק הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ֹכּ ֶתל " ִהנֵּה זֶה עוֹמֵ ד אַחַ ר כּ ְָתלֵנוּ מַ ְשׁגִּ יחַ ִמן הַ חֲ נוֹת מֵ ִציץ ִמן הַ חֲ ַרכִּ ים"ְ .
ֹת"ל ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ְשׁ ָראַת
)לך לך פד" (:י ֹו ָנ ִתי" ז ֹו כְּ ֶנסֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל" ,בְּ חַ גְ ֵוי הַ סֶּ ַלע" ז ֹו ְירוּ ָשׁ ַל ִים .וְ כֵן כּו ֶ
הַ ְשּׁכִ ינָה דֶּ ֶר ְבּ ִחינַת כְּ נָפַ יִם) ,תהילים צא ,ד( "בְּ אֶ בְ ָרת ֹו יָסֶ ָל וְ ַתחַ ת כְּ נָפָ יו ֶתּ ְחסֶ ה" וּבְ אֹפֶ ן אַחֵ ר " ָל וְ ַתחַ ת".

מָ ִצינוּ

יתא .ר ֹו ִאים
מּוּדא ְדאֶ ְמצָ ִע ָ
אָרץ" ָדּא עַ ָ
בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קל" (.יְפֵ ה נוֹף" ָדּא צַ ִדּיקְ " ,משׂוֹשׂ כָּל הָ ֶ

ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ָרא נ ֹוף ,כִּ י נ ֹוף ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י עַ ל הַ כָּתוּב ָשׁם ֶשׁנּוֹף הוּא ִמלְּ שׁוֹן נוֹף
ֶשׁל ִאי ָלן ֶשׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ עוֹד פֵּ רוּשׁ מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם ֶשׁנּוֹף ִמלְּ שׁוֹן ַכּלָּה הַ נִּ ְק ֵראת

נִ ינְפֵ י .וְ עַ ֵיּן בְּ לק"ת )שיה"ש

יבֶ (.שׁ ַכּלָּה ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד הַ נִּ ְק ָרא כֹּל הַ מַּ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְק ֵראת ה' .וְ ֵכן נ ֹו"ף ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל
בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ )שמות טו ,יז( " ְתּבִ אֵ מ ֹו וְ ִתטָּ עֵ מ ֹו בְּ הַ ר ַנחֲ ָל ְת מָ כ ֹון לְ ִשׁבְ ְתּ פָּ עַ לְ ָתּ הוי"ה" בְּ ִדלּוּג ז' או ִֹתיּוֹת .וְ ֵכן נ ֹו"ף ס"ת

הַ ָכּתוּב הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל י ֹופִ י הַ ְיס ֹוד )בראשית לט ,ד( "וַ ִיּ ְמצָ א י ֹוסֵ ף חֵ ן בְּ עֵ י ָניו" .וְ ֵכן ס"ת הַ ָכּתוּב )שם מא ,יד( "וַ ִיּ ְק ָרא אֶ ת י ֹוסֵ ף
וַ ְי ִריצֻ הוּ ִמן הַ בּ ֹור" .וְ ֵכן נ ֹו"ף בְּ אח"ס בט"ע ֶגּ ֶשׁ"ם.
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ִדּלְ נ ֹוף ֵישׁ ְשׁ ֵתּי מַ ְשׁמָ עֻ יּ ֹות; ִמלְּ שׁ ֹון י ֹופִ י כְּ מ ֹו נ ֹוף ֶשׁל ִאי ָלן וְ ַכ ָלּה כְּ ִדלְ עֵ יל ,וְ ַגם ִמלְּ שׁ ֹון הֲ ָנפָ ה .וְ ָל ֵכן בְּ בֵ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יוּ הַ חֲ ל ֹונ ֹות צָ ִרים בִּ פְ נִ ים וּ ְרחָ בִ ים ִמבַּ חוּץ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ פְ נִ ים נִ ְמצָ א הַ יּ ֹו ִפי הָ אֲ ִמ ִתּי

וְ הַ ִה ְס ַתּכְּ לוּת ְצ ִרי ָכה לִ ְהי ֹות פְּ נִ ימָ ה וְ א הַ חוּצָ ה .וְ ֵכן הָ ָיה בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִענְ ַין הֲ ָנפָ ה ַכּמּוּבָ א בְּ לק"ת )אמור לט(:

רוּתא ִדּלְ ַת ָתּא ֶשׁבְּ הַ עֲ ָלאַת הַ ָקּ ְרבָּ ן ֶשׁמַּ ְמ ִשׁי ָכה
ֶשׁהַ ְתּנוּפָ ה ֶשׁעָ שׂוּ בַּ ָקּ ְרבָּ ן מ ֹולִ י וּמֵ בִ יא מַ עֲ ֶלה וּמ ֹו ִרידְ ,מסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ִא ְתעָ ָ
רוּתא ִדּלְ עֵ י ָלּא ,וְ ֶזה ַנעֲ ָשׂה דֶּ ֶר הַ ְיס ֹוד ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַנת נ ֹוף .וְ ֵכן נוֹף ְמרֻ מָּ ז בְּ אֶ ְמצַ ע הַ ִמּ ָלה ְתּנוּפָ ה .וְ ֵכן
אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע בְּ ִא ְתעָ ָ
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי חַ ִיּים' )קאמרנא( ֶשׁהַ ָכּתוּב )תהילים מח ,ג( " ְיפֵ ה נ ֹוף ְמשׂ ֹושׂ ָכּל הָ אָ ֶרץ" ר"ת ֹכּהֲ נִ י"ם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ כֹּהֲ נִים

תאַר
הֵ ם הַ נּוֹף ֶשׁהָ יָה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן אֵ צֶ ל יוֹסֵ ף הַ יְסוֹד מָ ִצינוּ ִענְ ָין ֶשׁל י ֹופִ י כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית לט ,ו( "וַ ְי ִהי י ֹוסֵ ף ְיפֵ ה ֹ
וִ יפֵ ה מַ ְראֶ ה"ְ .דּי ֹוסֵ ף הוּא הַ ְיס ֹוד ֶשׁ ֵיּשׁ בּ ֹו אֶ ת ָכּל הַ גְּ וָ נִ ים וּ ִממֵּ י ָלא ֵישׁ בּ ֹו י ֹופִ יַ ,כּמּוּבָ א בַּ 'צֶּ מַ ח צֶ דֶ ק' .וְ ֵכן נ ֹו"ף בְּ אח"ס

בט"ע ֶגּ ֶשׁ"ם.

]בַּ מַּ אֲ מָ ר

הַ מֻּ ְסגָּר נִ ְראֶ ה ְדּ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם מָ נ ֹוף לִ כְ לִ י ֶשׁמַּ עֲ ֶלה וּמ ֹו ִריד ִמלְּ מַ טָּ ה לְ מַ ְע ָלה וּ ִמלְּ מַ ְע ָלה
לְ מַ טָּ ה ,וְ ע ֹולִ ים אֵ ָליו בְּ סֻ ָלּם ִ .דּכְ לִ י ֶזה ֶשׁפּ ֹועֵ ל דֶּ ֶר חוּ ִטים ַגּ ְשׁ ִמ ִיּים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פְּ עֻ לַּת הַ יְסוֹד ֶשׁנִּ ְק ָרא

נ ֹוףֶ ,שׁמַּ עֲ ֶלה וּמ ֹו ִריד דֶּ ֶר חוּ ִטים .וְ ֵכן ֵישׁ בְּ ִחי ַנת י ֹופִ י בִּ כְ לִ י ֶזה ֶשׁהוּא ָגּ ֹבהַּ וּמַ ְשׁ ִקיף ִמלְּ מַ ְע ָלה עַ ל ָכּל הַ מֶּ ְרחָ ב וְ כוּ'.
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל שׁוֹפָ ר'[.
וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה בִּ ְמּנ ֹופִ ים אֵ לוּ צוּ ַרת א ֹות ד' הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ,כִּ ְדבֵ ְ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )ר"ה כו(.

אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ל ִָקישׁ ,כְּ ֶשׁהָ לַכְ ִתּי לִ ְתחוּם ַקן נִ ְשׁ ַריָיא ,הָ יוּ קו ִֹרין לְ ַכלָּה

אָרץ" .וּבְ סֵ פֶ ר 'הֶ עָ ר ֹות' לְ הַ גרי"ש אֶ לְ ָי ִשׁיב זצ"ל ל ֹומֵ ד ִמ ָכּאן
נִ ינְ פֵ י ,מַ אי ְק ָראָ הּ" ,יְפֵ ה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל הָ ֶ
יטה ֶשׁמֻּ ָתּר לִ ְק ֹרא לְ ָכל ַכּ ָלּה נִ ינְ פִ י ,הַ ְיינוּ ֶשׁ ִהיא
ֶשׁמֻּ ָתּר לְ ַשׁ ֵקּר ִמפְּ ֵני ַדּ ְר ֵכי ָשׁל ֹום .כִּ י ר ֹו ִאים ֶשׁהַ גְּ מָ ָרא פּ ֹוסֶ ֶקת כְּ מ ֹו הַ ִשּׁ ָ
רשׁטֵ יין שליט"א לִ מֵּ ד ִמ ָכּאן זְ כוּת עַ ל ַגּבָּ אֵ י בָּ ֵתּי כְּ ֵנ ִסיּ ֹות ֶשׁקּ ֹו ְר ִאים לְ ָכל אֶ חָ ד
ָיפָ הִ ,מפְּ ֵני ַדּ ְר ֵכי ָשׁל ֹום .וְ הַ ג"ר ִי ְצחָ ק זִ ילְ בֶּ ְ

ג

בְּ ֵשׁם הָ ַרבִ ,מפְּ ֵני ַדּ ְר ֵכי ָשׁל ֹום .וּלְ פִ י ְדּבָ ֵרינוּ ֶשׁנּ ֹוף ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד ִמ ַכּמָּ ה ְטעָ ִמים ,אֵ ין ְראָ ָי'ה מֵ הַ גְּ מָ ָרא .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת ָכּל
ַכּ ָלּה ִהיא " ְיפֵ ה נ ֹוף"ִ ,מצַּ ד ִה ְת ַק ְשּׁרוּ ָתהּ ַל ְיס ֹוד ֶשׁנִּ ְק ָרא נ ֹוף ,וצ"ע.

מוּבָ א

בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )שמות לא ,כא( ֶשׁ ִמּ ְשׁכָּן הוּא ִמלְּ שׁוֹן הַ ְמ ָשׁכָהְ ,דּ ִמ ְשׁכָּן מו ֵֹשׁ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ ִמּ ְשׁכָּן ֶשׁלְּ מַ ְעלָה
לָע ֹולָם .וְ עַ יֵּן בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוהר"ן' )מהדורה קמא סי' ע'( ֶשׁהַ צַּ ִדּיק הוּא בְּ ִחינַת ִמ ְשׁכָּןְ ,דּהַ צַּ ִדּיק וְ הַ ִמּ ְשׁכָּן מו ְֹשׁכִ ים אֶ ת

הַ ְשּׁכִ ינָה לְ מַ טָּ ה וּמֵ הֶ ם נִ ְמ ָשׁ הַ ֶשּׁפַ ע לָע ֹולָם .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י עַ ל מַ ַתּן תּו ָֹרה )שמות לא ,יח(

ֶשׁנִּ ְמ ְס ָרה ל ֹו תּ ֹו ָרה

בְּ מַ ָתּנָה ַכּ ַכּלָּה לֶחָ ָתן וְ לָשׁוֹן ָכּזֹאת מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י גַּם בַּ ִמּ ְשׁכָּן )במדבר ז ,א( יוֹם הֲ ָקמַ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן הָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ ַכלָּה
הַ נִּ כְ נֶסֶ ת לַחֻ פָּ ה.

וְ זֶה

ְהוּדה לְ יוֹסֵ ף )בראשית מד ,לד(
ֶשׁאָמַ ר י ָ

"כִּ י אֵ י אֶ ֱעלֶה אֶ ל אָבִ י וְ הַ נַּעַ ר אֵ ינֶנּוּ ִא ִתּי"" .אֵ י אֶ ֱעלֶה"

וְ אֶ ְת ַק ֵשּׁר" ,אֶ ל אָבִ י" הַ יְינוּ אֶ ל אָבִ י ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִם" ,וְ הַ נַּעַ ר" בִּ נְ י ִָמיןֶ ,שׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בָּ נוּי בְּ חֶ לְ ק ֹו "אֵ ינֶנּוּ ִא ִתּי"
ְדּ ִאם א י ְִהיֶה לִ י אֶ ת בִּ נְ י ִָמין ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְמצָ א בְּ חֶ לְ ק ֹו ,א אוּכַל לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאִ ,דּנְ קֻ ַדּת הַ ִחבּוּר

נִ ְמצֵ את אֵ צֶ ל בִּ נְ י ִָמין .וְ כֵן "אֵ י

אֶ ֱעלֶה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא סֻ לָּם הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ חַ ְשׁמַ ל ֶשׁנִּ ְמצָ א בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ַדּ ְרכּ ֹו עוֹלִ ים

שׁוּרה" ִמלְּ שׁוֹן ְק ִשׁ ַירת חוּט,
שׁוּרה בְ נַפְ שׁ ֹו"ְ " ,ק ָ
לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שם ל( "וְ נַפְ שׁ ֹו ְק ָ
ְדּדֶ ֶר נַפְ שׁ ֹו ֶשׁל בִּ נְ י ִָמין אָנוּ ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים לַקב"הִ ,ממֵּ ילָא נַפְ שׁוֹת יַעֲ ֹקב וְ הַ ְשּׁבָ ִטים ְק ִ
שׁוּרים בְּ נַפְ שׁ ֹו ֶשׁל בִּ נְ י ִָמין .וְ כֵן
שׁוּרה" בְּ גִימַ ְט ִריָּא תּו ָֹרה ְדּדֶ ֶר הַ תּו ָֹרה ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים לַקב"ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א "כִּ י אֵ י אֶ ֱעלֶה אֶ ל
" ְק ָ
אָבִ י וְ הַ נַּעַ ר אֵ ינֶנּוּ ִא ִתּי"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ א' ֶשׁ ֶנּחֱ ַרב אַחֲ ֵרי ת"י ָשׁנִ ים.

ָכּתוּב

)ש"ב כד ,כב(

"וַ יֹּאמֶ ר אֲ ַרוְ נָה אֶ ל ָדּוִ ד י ִַקּח וְ יַעַ ל אֲ דֹנִ י הַ מֶּ ֶל הַ טּוֹב בְּ עֵ ינָו ְראֵ ה הַ בָּ ָקר ָל ֹעלָה

וְ הַ מּ ִֹרגִּ ים וּכְ לֵי הַ בָּ ָקר לָעֵ ִצים" .ר ֹו ִאים ֶשׁלְּ אַחַ ר ֶשׁ ָקּ ָנה ָדּוִ ד אֶ ת ְמק ֹום הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,הוּא ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ בָּ ָקר
ישׁת הַ ְתּבוּאָה כְּ דֵ י לְ הַ ְק ִריב ָק ְרבָּ נ ֹות בִּ ְמק ֹום הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ָמּק ֹום
וּבָ עֵ ִצים הַ ְמ ֹיעָ ִדים לְ ִד ַ
ישׁת ְתּבוּאָה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם
הַ ֶזּה מַ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ ְתּבוּאָה לְ ָכל הָ ע ֹו ָלם ,וְ הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבָּ נ ֹות בַּ מָּ ק ֹום הַ ֶזּה ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת ִדּ ַ
הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ ייזֶעלְ ס שליט"א וְ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹו ָנה ֶשׁכָּתוּב אוּ ָלם בַּ תּ ֹו ָרה ,הוּא
שׁנָה"ֵ .כּיוָ ן ֶשׁהָ עֲ ָז ָרה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְק ֵראת אוּ ָלם ,וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף עַ ל
בַּ פָּ סוּק )בראשית כח ,יט( "וְ אוּלָם לוּז ֵשׁם הָ ִעיר ָל ִרא ֹ
יעים אֶ ת הַ ֶלּחֶ ם לְ ָכל הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן אוּ ָלם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
פִּ י ְדּבָ ֵרינוּ ֶשׁאוּ ָלם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶלחֶ ם ,א ֹו מַ ָזּל ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ָשּׁם מַ ְשׁפִּ ִ
ִמגְ ָדּל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד ֶשׁבְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )יומא עז(:

אָמַ ר ר' פִּ נְ חָ ס ִמשּׁוּם ר' הוּנָא ִצפּו ָֹראָה מַ ְעיָן הַ יּוֹצֵ א ִמבֵּ ית ָק ְד ֵשׁי הַ קֳּ ָד ִשׁים,

בִּ ְת ִחלָּה דּוֹמֶ ה לְ ַק ְרנֵי חֲ גָבִ ים ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעַ לְ פֶ ַתח הֵ יכָל נַעֲ ֶשׂה כְּ חוּט ֶשׁל ְשׁ ִתי ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעַ
לָאוּלָם נַעֲ ֶשׂה כְּ חוּט ֶשׁל עֵ ֶרב ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעַ אֶ ל פֶּ ַתח עֲ ז ָָרה נַעֲ ֶשׂה כְּ פִ י פַּ ָקטָ ן כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעַ לְ פֶ ַתח בֵּ ית
ָדּוִ ד נַעֲ ֶשׂה כְּ נַחַ ל שׁוֹטֵ ף .רו ִֹאים ֶשׁמַּ ְעיַן הַ חָ כְ מָ ה ֶשׁ ֵיּצֵ א לֶעָ ִתיד לָבוֹא ִמבֵּ ית ֹקדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים הוּא חוּט ַדּק רוּחָ נִ י,
וּמ ְת ָק ֵרב לְ בֵ ית ָדּוִ ד הוּא ִמ ְת ַרחֵ ב וְ ה ֹו ֵל  ,הַ יְינוּ ִמ ְתגּ ֵַשּׁם וְ ה ֹו ֵל כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְַת ִאים לָע ֹולָם הַ זֶּה הַ גּ ְַשׁ ִמי .וְ כֵן
וּכְ כָל ֶשׁיּו ֵֹרד ִ
הַ כָּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מַ ְעיָן זֶה )זכריה יד ,ח(

ירוּשׁלַם" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף הַ צַּ ִדּיק
"בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְֵצאוּ מַ יִם חַ יִּים ִמ ָ
ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לְ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד.

וְ ִענְ ָין

ידת ֹו לְ מַ טָּ ה ,מָ ִצינוּ ַגּם בַּ ָכּתוּב )בראשית ב ,י(
ֶזה ֶשׁל ִה ְת ַרחֲ בוּת הַ ֶשּׁפַ ע בִּ ִיר ָ

"וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ עֵ דֶ ן לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת

אַרבָּ עָ ה ָר ִ
וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְ הָ יָה לְ ְ
הַ גָּן ִ
אשׁים" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )בראשית כטֶ (:שׁ ְיּס ֹוד אַ בָּ א נִ ְק ָרא ְשׁבִ יל ַדּק,
וִ יס ֹוד זְ עֵ יר אַ ְנפִּ ין נִ ְק ָרא דֶּ ֶר ְרחָ בָ ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְיהוּ ָדה ק ֹו ֶרן שליט"א ֶשׁ ַגּם בְּ ש ֹופָ ר הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ

ד

אד" .הַ ְינוּ ֶשׁכְּ ָכל ֶשׁיּ ֹו ֵרד י ֹו ֵתר לְ מַ טָּ ה
בָּ רוּ הוּא נ ֹופֵ חַ בָּ ע ֹו ָלמ ֹותָ ,כּתוּב )שמות יט ,יט( "וַ י ְִהי קוֹל הַ שֹּׁפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמ ֹ
הוּא ה ֹו ֵל וּ ִמ ְתחַ ֵזּק ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ֹו .וְ ֵכן ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְיהוּ ָדה גּ ֹולְ ד שליט"א ֶשׁהַ שּׁ ֹופָ ר פִּ יו צַ ר ִמצַּ ד אֶ חָ ד וְ ָרחָ ב
ִמצַּ ד אֶ חָ ד .וְ ֵכן נְ בָ אֵ ר לְ ַקמָּ ן בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' ֶשׁהַ ָזּ ָכר נ ֹו ֵתן ִטפָּ ה הַ ִמּ ְתפַּ ֶשּׁטֶ ת לְ וָ ָלד בְּ ֶרחֶ ם הַ נְּ ֵקבָ ה ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל
ִה ְת ַרחֲ בוּת הַ ֶשּׁפַ ע.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות לג (.אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר גָּדוֹל ִמ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ַתּן בֵּ ין ב' או ִֹתיּוֹת ]בֵּ ין ְשׁ ֵתּי הַ זְ כָּרוֹת ַ -ר ִשּׁ"י[
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "פָּ עַ לְ ָתּ הוי"ה ִמ ְקּ ָדשׁ אֲ ֹד ָנ"י כּ ֹונֲנוּ יָדֶ י "ִ ,אם נְ ַדיֵּק בַּ כָּתוּב כָּתוּב קֹ דֶ ם ֵשׁם "הֲ וָ ָי"ה" אַחַ ר ָכּ

הַ ִמּלָּה " ִמ ְקּ ָדשׁ" אַחַ ר ָכּ ֵשׁם "אֲ ֹד ָנ"י" ,הַ יְינוּ ֶשׁהַ ִמּ ְק ָדּשׁ נְ קֻ ַדּת הַ ִחבּוּרְ ,מחַ בֵּ ר בֵּ ין ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה ִדּלְ מַ ְעלָה הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
אַרנוּ ֶשׁ ְקּ ִריעַ ת
ַשּׁם אֲ ֹד ָנ"י לְ מַ טָּ ה הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ נִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן פָּ סוּק זֶה נֶאֱ מַ ר בְּ ִשׁ ַירת הַ יָּםְ ,דּבֵ ְ
עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ,ל ֵ
יַם סוּף הָ ְי ָתה זִ וּוּג ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ִעם כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הַ תּו ָֹרה ְמ ַרמֶּ זֶת ֶשׁזִּ וּוּג זֶה מַ ְמ ִשׁי לְ אַחַ ר ְק ִריעַ ת יַם סוּף

אָדם ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו דֵּ עָ ה כְּ ִאלּוּ נִ בְ נָה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וּמַ ְמ ִשׁיכָה הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם וְ אָמַ ר ר' אֶ לְ עָ זָר כָּל ָ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּכֵיוָ ן ֶשׁ ַדּעַ ת ַשׁ ֶיּכֶת לְ עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁ ְמּחַ בֵּ ר ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה לְ ֵשׁם אֲ ֹד ָנ"יָ ,לכֵן ִמי ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ַדּעַ ת יֵשׁ
בְּ יָמָ יוְ .
משׁה ַשׁץ שליט"א ֶשׁהַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין
ל ֹו בְּ ִחינַת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ְמּחַ בֵּ ר ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה לְ ֵשׁם אֲ ֹד ָנ"י .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ֶ
ְספִ ַירת הַ ִתּפְ אֶ ֶרת לִ ְספִ ַירת הַ ַדּעַ ת הוּא ֶשׁ ִתּפְ אֶ ֶרת ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ ִחבּוּר בֵּ ין הַ חֶ סֶ ד ַלגְּ בוּ ָרה ,וְ ַדעַ ת ְמסַ מֶּ ֶלת ַגּם אֶ ת
הַ ִחבּוּר ֶשׁהַ ִתּפְ אֶ ֶרת ְמחַ בֶּ ֶרת בֵּ ין הַ לְּ מַ ְע ָלה ַללְּ מַ טָּ ה ,וּכְ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ָכּאן ֶשׁדֵּ עָ ה ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ זִּ וּוּג בֵּ ין הַ לְּ מַ ְע ָלה ַללְּ מַ טָּ ה.

וְ ֵכן הַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין ִמ ְספַּ ר לְ מַ ְע ָלה ,לְ ִמ ְספַּ ר לְ מַ טָּ ה הוּא צ"א כְּ ִמנְ ַין ֵשׁמ ֹות הוי"ה אדנ"י.

וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )ויקהל רט(:

ֶשׁפֶּ ַתח הָ ָר ִקיעַ מֵ עַ ל אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל נִ ְק ָרא גְּ בִ ל ֹון .וּגְ בִ ל ֹון בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁמ ֹות הוי"ה אדנ"י .וְ כֵן " ִמ ְקּ ָדשׁ אֲ ֹד ָנ"י כּ ֹונֲנוּ
חוּטים ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל לַקב"ה .וְ כֵן הַ כָּתוּב )יחזקאל מג ,יב( "זֹאת תּו ַֹרת
יָדֶ י " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּוֹפֵ ר ְדּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ תּוֹפֵ ר אֶ ת הַ ִ
הַ בָּ יִת עַ ל רֹאשׁ הָ הָ ר כָּל גְּ בֻל ֹו סָ בִ יב סָ בִ יב ֹקדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים" ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁמוֹת הֲ וָ ָי"ה אֲ ֹד ָנ"י .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ.
שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק בִּ ְת ִהלִּ ים פֶּ ֶרק פ"ח פָּ סוּק ג' ַיחַ ד צ"א כְּ ִמנְ ַין ֵשׁמ ֹות הוי"ה אדנ"י ,הוּא " ָתּבוֹא לְ פָ נֶי ְתּפִ לּ ִָתי

הַ טֵּ ה אָזְ נְ לְ ִרנּ ִָתי" ר"ת תת"ל ,כְּ ֶנגֶד ב' ִמ ְק ָדּשׁ ֹות ֶשׁעָ ְמדוּ תת"ל ָשׁנִ ים .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִמ ְק ָדּ"שׁ
ישׁי ֶשׁ ַיּעֲ מֹ ד לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד.
הוּא  452כְּ ִמנְ ַין מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  ,כִּ י הַ מָּ ִשׁיחַ ִמ ְס ַתּ ֵתּר מֵ אֲ ח ֹו ֵרי הַ בַּ ִית הַ ְשּׁלִ ִ

מָ ִצינוּ

בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר ט ,יח(

כֵּיוָ ן ֶשׁהָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל נו ְֹס ִעים הָ יָה עַ מּוּד הֶ עָ נָן ִמ ְת ַקפֵּ ל וְ נִ ְמ ָשׁ עַ ל גַּבֵּ י בְּ נֵי

י ָ
ְהוּדה כְּ ִמין קו ָֹרה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )שם י ,כה( וְ נָסַ ע דֶּ גֶל בְּ נֵי ָדן ְמאַ סֵּ ף לְ כָל הַ מַּ חֲ נוֹת כְּ קו ָֹרה הָ יוּ
צוּרת הַ הֲ לִ יכָה ֶשׁל ֵשׁבֶ ט ָדּןְ ,דּנָבִ יא
ְהוּדה וּבְ ַ
ְמהַ לְּ כִ יןִ .נ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן בִּ זְ מַ ן הַ מַּ סָּ עוֹת הָ י ְָתה בְּ ִחינַת קו ָֹרה בֶּ עָ נָן ֶשׁל ֵשׁבֶ ט י ָ
מֵ הַ זֹּהַ ר )תיקונים חֶ (.שׁהַ יְסוֹד נִ ְק ָרא קו ָֹרה .וְ כֵיוָ ן ֶשׁהַ מַּ סָּ עוֹת נַעֲ שׂוּ דֶּ ֶר עַ מּוּד הֶ עָ נָן ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת יְסוֹדֶ ,שׁ ְמּחַ בֵּ ר ֵשׁמוֹת
ְהוּדה וְ ָדן ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת ְשׁמוֹת הֲ וָ ָי"ה אֲ ֹד ָנ"י .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מַ ְסעוּד
הֲ וָ ָי"ה אֲ ֹד ָנ"יָ ,לכֵן הָ יָה ִסימָ ן ֶשׁל קו ָֹרה אֵ צֶ ל י ָ
אַ בּוּחֲ ִצ ָירא שליט"א ֶשׁעַ מּוּד הֶ עָ ָנן ס ֹופֵ י ֵתּב ֹות ָדּ"ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ סּ ֹוף ֶשׁלּ ֹו ִמ ְתחַ בֵּ ר ִעם ְבּ ִחי ַנת ָדּןֶ ,שׁהָ יוּ בְּ ס ֹוף הַ מַּ חֲ ֶנה.

כָּתוּב

)במדבר ט ,יח(

"עַ ל פִּ י הוי"ה י ְִסעוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ עַ ל פִּ י הוי"ה יַחֲ נוּ כָּל יְמֵ י אֲ ֶשׁר י ְִשׁכֹּן הֶ עָ נָן עַ ל

הַ ִמּ ְשׁכָּן יַחֲ נוּ" .רו ִֹאים ֶשׁהַ מַּ סָּ עוֹת ֶשׁל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יוּ עַ ל פִּ י ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה ֶשׁפָּ עַ ל דֶּ ֶר עַ מּוּד הֶ עָ נָן .וּבִ זְ מַ ן
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּעַ מּוּד הֶ עָ נָן הָ יָה הַ חַ ְשׁמַ ל ֶשׁ ְמּחַ בֵּ ר ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה לְ ֵשׁם אֲ ֹד ָנ"י ,וְ כֵיוָ ן
ֶשׁהֶ עָ נָן נָסַ ע י ְָדעוּ ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים לִ יסֹעַ ְ .
ֶשׁהוּא נִ ְמ ָשׁ ִמ ֵשּׁם הֲ וָ ָי"ה ְפּעֻ לָּת ֹו נִ ְק ֵראת עַ ל פִּ י הֲ וָ ָי"ה .וְ ֵכן עַ ל ִמ ְצוַ ת סֻ כָּה ֶשׁ ִהיא ֵזכֶר לְ עַ נְ נֵי כָּבוֹד ,מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר
)תיקונים קזֶ (:שׁסּוּכָּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צ"א כְּ ִמנְ יַן הַ ֵשּׁמוֹת הֲ וָ ָי"ה אֲ ֹד ָנ"י .וְ הַ זֹּהַ ר ְמחַ ֵלּק אֶ ת הַ ֵתּבָ ה סוּכָּהֶ ,שׁ ְשּׁ ֵתּי הָ או ִֹתיּוֹת
הָ אֶ ְמצָ ִעיּוֹת הֵ ן כו' כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה ,וְ הָ אוֹת הָ ִראשׁ ֹונָה וְ הָ אַחֲ ר ֹונָה הֵ ן סה' כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם אֲ ֹד ָנ"י ,וְ זֶה ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵשּׁם הֲ וָ ָי"ה

ה

שׁם אֲ ֹד ָנ"י ִמבַּ חוּץ .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' ְמ ַנחֵ ם ְשׁטַ ְיין שליט"א עַ ל הַ גְּ מָ ָרא )סוכה ב(.
נִ ְמצָ א בִּ פְ נִ ים וְ ֵ

כָּל ִשׁבְ עַ ת

הַ יּ ִָמים צֵ א ִמ ִדּי ַרת ֶקבַ ע וְ ֵשׁב בְּ ִד ַ
ירת עֲ ַראיֶ .שׁצֵּ א ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵשׁמ ֹות הוי"ה אדנ"י כְּ ִמנְ ַין צ"א.

עַ ל

פִּ י ֶזה נִ ְראֶ ה לְ ַי ֵשּׁב אֶ ת קוּ ְשׁ ַית הַ ' ְשּׁבִ י ֵלי פִּ נְ חָ ס' מַ דּוּעַ הַ תּ ֹו ָרה מַ אֲ ִרי ָכה בְּ ֹאפֶ ן ְמיֻחָ ד בְּ ת ֹו פָּ ָר ַשׁת הַ מַּ סָ ע ֹות בְּ פָ ָר ַשׁת
מַ ְסעֵ י בְּ ִענְ ַין פְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן ִעם ָכּל הַ פְּ ָר ִטים ,וְ ִאלּוּ מַ ַתּן תּ ֹו ָרה א הֻ זְ ַכּר כְּ ָלל .וְ לִ כְ א ֹו ָרה הֲ ֵרי ַגּם פְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן כְּ בָ ר

מֻ זְ ֶכּ ֶרת בְּ פָ ָר ַשׁת חֻ ַקּת .וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁ ָכּל ִענְ ַין הַ מַּ סָ ע ֹות ַנעֲ ָשׂה דֶּ ֶר עַ מּוּד הֶ עָ ָנן וְ עַ נְ ֵני הַ ָכּב ֹוד ֶשׁהָ יוּ בִּ זְ כוּת
אַהֲ ֹרן .כְּ ֶשׁאַהֲ ֹרן נִ פְ טַ ר ֶזה הָ ָיה מַ ְשׁבֵּ ר ְבּ ִענְ ַין הַ מַּ סָ ע ֹות .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר כו ,ג(

אתי בְּ ַתלְ מוּד
מָ צָ ִ

י ַ
ְרוּשׁלְ ִמי ֶשׁכְּ ֶשׁמֵּ ת אַהֲ רֹן נִ ְס ַתּלְּ קוּ עַ נְ נֵי כָּבוֹד ,וּבָ אוּ כְּ נַעֲ ִנים לְ ִהלָּחֵ ם בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ נ ְָתנוּ לֵב לַחֲ זֹר
לְ ִמ ְצ ַריִם ,וְ חָ זְ רוּ לַאֲ חו ֵֹריהֶ ם ְשׁמ ֹונָה מַ סָּ עוֹת מֵ הֹר הָ הָ ר לְ מ ֹוסֵ ָרה .וּכְ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ְבּפָ ָר ַשׁת מַ ְסעֵ י בְּ ַר ִשּׁ"י
יתת אַהֲ ֹרן ִהיא הַ ְשּׁמוּעָ ה ֶשׁ ִנּ ְס ַתּלְּ קוּ עַ נְ ֵני ָכּב ֹוד .הַ ְיינוּ ֶשׁ ָכּל
)במדבר לג ,מ( "וַ ִיּ ְשׁמַ ע הַ כְּ ַנעֲ נִ י" לְ ַלמֶּ ְד ֶשׁ ִמּ ַ

הָ אֲ ִריכוּת ִהיא הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת הַ מַּ סָ ע ֹות ֶשׁ ְקשׁוּ ָרה לְ עַ נְ ֵני הַ ָכּב ֹוד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ֹכּהֵ ן ָגּד ֹול
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא קכ"ג

כְּ ִמנְ ַין ְשׁנ ֹות אַהֲ ֹרן ַכּ ָכּתוּב )במדבר לג ,לט(

וּמאַת ָשׁנָה בְּ מֹ ת ֹו בְּ הֹר
"וְ אַהֲ רֹן בֶּ ן ָשׁלשׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ְ

יקים ֵנר לְ זִ כְ ר ֹו.
הָ הָ ר" .וְ ֵכן אַהֲ ֹרן א ֹו ִתיּ ֹות א' ַל ֹחדֶ שׁ הַ ה' מַ ְדלִ ִ

וְ ֵכן

מוּבָ א בִּ ' ְשׁבִ י ֵלי פִּ נְ חָ ס' עַ ל פִּ י הַ ' ְשּׂפַ ת אֱ מֶ ת' )מסעי תרנ"ט( ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ְמסַ פֶּ ֶרת אֶ ת הַ ַתּאֲ ִרי ֶשׁל י ֹום פְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן
בְּ א' אָבָ ,דּבָ ר ֶשׁ א מָ ִצינוּ בִּ ְמק ֹומ ֹות אַחֵ ִרים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ ֹחדֶ שׁ אָב הוּא בְּ א ֹות ֹו ס ֹוד ֶשׁל פְּ ִט ַירת

אַהֲ ֹרן ,כְּ מ ֹו ֶשׁבִּ פְ ִט ַירת אַהֲ ֹרן ִה ְתמָ עֵ ט ִענְ ַין הַ ָשּׁל ֹום ֶשׁבֵּ ין אָ ָדם ַלחֲ בֵ ר ֹו ,כִּ י אַהֲ ֹרן הָ ָיה א ֹוהֵ ב ָשׁל ֹום וְ ר ֹודֵ ף ָשׁל ֹום,
וּבִ פְ ִט ָירת ֹו ֶנ ְחסַ ר הַ ָשּׁל ֹוםָ ,כּ חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ ֹחדֶ שׁ אָב הָ ָיה בִּ גְ ַלל ִשׂנְ אַת ִח ָנּם וּ ִמעוּט ָשׁל ֹום .וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף עַ ל פִּ י
ְדּבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ְמ ַק ֶשּׁ ֶרת בֵּ ין פְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן לְ חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ ְשׁ ֵני הַ ְמּק ֹומ ֹות נִ פְ ַגּם הַ ִחבּוּר ֶשׁל ֵשׁמ ֹות
הוי"ה אדנ"יֵ .כּיוָ ן ֶשׁעַ נְ ֵני הַ ָכּב ֹוד הָ יוּ בִּ בְ ִחי ַנת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ְמחַ בֵּ ר ֵשׁם הוי"ה לְ ֵשׁם אדנ"י .וְ ֶזה הַ טַּ עַ ם ֶשׁנִ פְ ַגּם הַ ָשּׁל ֹום
ַתּ ְחתּוֹנִ ים .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ְשּׁ ָל"ה )תענית תורה אור(
בֵּ ין אָ ָדם ַלחֲ בֵ ר ֹו בִּ ְשׁ ֵני הַ ְמּק ֹומ ֹותֵ ,כּיוָ ן ֶשׁנִ ְפ ַגּם הַ ָשּׁל ֹום ֶשׁבֵּ ין הָ עֶ לְ י ֹונִ ים ל ַ

ֶשׁ ָכּל הַ מַּ סָ ע ֹות ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל מַ סָ ע ֹות הַ ָגּלוּת ֶשׁל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וּבִּ פְ ַרט פְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן ֶשׁ ְקּשׁוּ ָרה ִעם י ֹום ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָבֵ ,כּיוָ ן
ֶשׁ ִמּיּ ֹום א' בְּ אָב כְּ ֶשׁמֵּ ת אַהֲ ֹרן חָ זְ רוּ ַלאֲ ח ֹו ֵריהֶ ם ְשׁמ ֹו ָנה מַ סָ ע ֹות ,בְּ ָכל י ֹום מַ סָ ע אֶ חָ ד ,י ֹוצֵ א ֶשׁבְּ י ֹום ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב הָ ָיה
הַ מַּ סָ ע הָ אַחֲ ר ֹון ֶשׁחָ זְ רוּ ַלאֲ ח ֹו ֵריהֶ ם וְ ִה ְרגִּ ישׁוּ אֶ ת פְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן .וּ ְמבָ אֵ ר ָשׁם ֶשׁפְּ ִט ַירת אַהֲ ֹרן ֶשׁהָ ָיה הַ ֹכּהֵ ן ָגּד ֹול הָ ִראשׁ ֹון,
ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .כְּ עֵ ין ֶזה מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ הַ זְּ מַ נִּ ים' עַ ל פִּ י הַ סֵּ פֶ ר 'בֵּ ית גְּ ָנ ַזי' ֶשׁפְּ ִט ַירת הָ אֲ ִרי ַז"ל
בְּ ה' בְּ אָב הָ ְי ָתה בִּ בְ ִחי ַנת חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשֵׁ .כּיוָ ן ֶשׁהָ אֲ ִרי ַז"ל אָמַ ר ֶשׁ ִאם הָ ָיה נִ ְשׁאָר ע ֹוד ְשׁ ָנ ַת ִים בָּ ע ֹו ָלם הָ ָיה ְמ ַג ֶלּה
ס ֹוד ֹות ֶשׁהָ יוּ ְמבִ ִ
יאים אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּה הַ ְשּׁ ֵלמָ ה .י ֹוצֵ א ֶשׁ ִסּלּוּק ֹו הָ ָיה חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ מַ מָּ שׁ.

מוּבָ א

אַמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )ע' כו(
בְּ ' ַשׁעַ ר מַ ְ

כַּאֲ ֶשׁר נֶחֱ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ַתּ ְחתּוֹן בַּ עֲ ווֹנו ֵֹתינוּ נִ ְס ַתּלְּ קוּ

ֵשׁשׁ ַק ְצווֹת הַ ָזּכָר מֵ הַ נְּ ֵקבָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה .רו ִֹאים ֶשׁחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ֵתּק אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבְּ בֵ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לַמַּ לְ כוּת .וְ כֵן הַ כָּתוּב )איכה ה ,א( "זְ כֹר הֲ וָ ָי"ה מֶ ה הָ יָה לָנוּ" בְּ גִימַ ְט ִריָּא ֵשׁמוֹת הֲ וָ ָי"ה אֲ ֹד ָנ"י.

כָּתוּב

ְרוּשׁלָם הָ אֹ ְמ ִרים עָ רוּ עָ רוּ עַ ד הַ יְסוֹד בָּ הּ" .נִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ
)תהילים קלז ,ז( "זְ כֹר ה' לִ בְ נֵי אֱ דוֹם אֵ ת יוֹם י ָ

כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבְּ חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נֶחֱ ַרב הַ יְסוֹד ֶשׁל כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ ל" ,עָ רוּ עַ ד הַ יְסוֹד בָּ הּ" .וְ כֵן "הַ יְסוֹד בָּ הּ"
ַשּׁם אֲ ֹד ָנ"י .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁמוֹת הֲ וָ ָי"ה אֲ ֹד ָנ"יִ .דּבְ חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נֶחֱ ַרב הַ חַ ְשׁמַ ל ֶשׁ ְמּחַ בֵּ ר ֵשׁם הֲ וָ ָי"ה ל ֵ
חָ ָדשׁ )שה"ש פוֶ (:שׁהַ כָּתוּב "אֵ יכָה ַתּ ְרבִּ יץ בַּ צָּ הֳ ָריִם" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ פְ סַ ק זִ וּוּג יְסוֹד וּמַ לְ כוּת ,וְ הַ יְסוֹד
א ֹרבֵ ץ עַ ל הַ מַּ לְ כוּת בַּ צָּ הֳ ַריִם.

ו

נִ ְראֶ ה

יטין' לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ חֻ ְרבָּ ן הָ ָיה בְּ ִחי ַנת ֵגּט ֶשׁה' ָנ ַתן לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ ֵכן מָ ִצינוּ
ְדּסֻ גְ י ֹות הַ חֻ ְרבָּ ן נִ כְ ְתּבוּ בְּ ַמסֶּ ֶכת 'גִּ ִ
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )איכה א ,ג(

אָמ ִרין לְ מֶ ֶל
"הָ י ְָתה כְּ אַלְ מָ נָה" ַרבָּ נָן ְ

ֶשׁכָּעַ ס עַ ל מַ ְטרוּנָה וְ כ ַָתב לָהּ

גִּ יטָ הּ ,וְ עָ מַ ד וְ חָ ְטפ ֹו ִממֶּ נָּהּ ,וְ כָל זְ מַ ן ֶשׁהָ י ְָתה ְמבַ ֶקּ ֶשׁת לִ ינ ֵָשׂא לְ אַחֵ ר הָ יָה אוֹמֵ ר לָהּ הֵ יכָן גִּ יטֵ ,
וְ כָל זְ מָ ן ֶשׁהָ י ְָתה תּוֹבַ עַ ת ְמזֹונו ֶֹתיהָ הָ יָה אוֹמֵ ר לָהּ וְ א כְּ בָ ר גּ ֵַר ְשׁ ִתּי ָ ,כּ
ְמבַ ְקּ ִשׁים לַעֲ בֹד עֲ בו ַֹדת כּ ֹוכָבִ ים הָ יָה אוֹמֵ ר לָהֶ ם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ

כָּל זְ מַ ן ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל

הוּא "אֵ י זֶה סֵ פֶ ר כְּ ִריתוּת

ִא ְמּכֶם" ,וְ כָל זְ מָ ן ֶשׁ ְמּבַ ְקּ ִשׁים לַעֲ שׂוֹת לָהֶ ם נִ ִסּים כְּ בַ ְתּ ִחלָּה אוֹמֵ ר לָהֶ ם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא כְּ בָ ר
יתוּתיהָ אֵ לֶיהָ " .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא
ֶ
גּ ֵַר ְשׁ ִתּי אֶ ְתכֶם ,הֲ ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב " ְשׁל ְַח ִתּיהָ וָ אֶ ֵתּן אֶ ת סֵ פֶ ר כְּ ִר
)סנהדרין כב(.

אָדם ֶשׁמֵּ ָתה ִא ְשׁתּ ֹו ִראשׁ ֹונָה כְּ ִאלּוּ חָ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ יָמָ יו.
אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן כָּל ָ

טָ בִ י עַ בְ דּ ֹו ֶשׁל ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה הַ גִּ לְ גּוּל ֶשׁל כּו ֶֹרשׁ.
מוּבָ א בַּ של"ה )לך לך לה (.אָמַ ר הָ ַרב ז"ל ֶשׁטָּ בִ י עֶ בֶ ד ַכּנֲעַ נִ י עַ בְ דּ ֹו ֶשׁל ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה הַ גִּ לְ גּוּל ֶשׁל כּו ֶֹרשׁ,
ָשׁר' הָ יָה ,או ִֹתיּוֹת 'כּ ֶֹרשׁ'.
וְ זֶה הַ סּוֹד ָרמוּז בַּ ִמּ ְשׁנָה בַּ בְּ ָרכוֹת ֶשׁאָמַ ר ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל עַ ל טָ בִ י עַ בְ דּ ֹו 'כּ ֵ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁטָּ בִ "י ר"ת ט' י' בְּ אָבֶ ,שׁבָּ הֶ ם ֶנחֱ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁבָּ ָנה בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הַ קּ ֹודֶ ם .וְ ָל ֵכן

מָ ִצינוּ ֶשׁ ַרבָּ ן ַגּ ְמלִ יאֵ ל ִקבֵּ ל ַתּנְ חוּ ִמין עָ ָליו ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁצָּ ִרי נְ חָ מָ ה ,וְ אָז ָרמַ ז ַרבָּ ן ַגּ ְמלִ יאֵ ל ָכּ ֵשׁר –
ידיו,
אָמרוּ ל ֹו ַתּלְ ִמ ָ
חוּמיןְ .
ֹכּ ֶרשׁ הָ ָיה .וְ ָנבִ יא אֶ ת לְ שׁ ֹון הַ ִמּ ְשׁנָה )ברכות טז (:וּכְ ֶשׁמֵּ ת טָ בִ י עַ בְ דּ ֹוִ ,קבֵּ ל עָ לָיו ַתּנְ ִ
ִ
א לִ מַּ ְד ָתּנוּ ַרבֵּ נוֶּ ,שׁאֵ ין ְמ ַקבְּ לִ ין ַתּ
נְחוּמין עַ ל הָ עֲ בָ ִדים .אָמַ ר לָהֶ ם ,אֵ ין טָ בִ י עַ בְ ִדּי כִּ ְשׁאָר כָּל הָ עֲ בָ ִדים,
ָשׁר הָ יָה.
כּ ֵ

וְ ֵכן

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )סוכה כ(:

אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן ,מַ עֲ ֶשׂה בְ טָ בִ י עַ בְ דּ ֹו ֶשׁל ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל ֶשׁהָ יָה י ֵָשׁן ַתּחַ ת

יתם טָ בִ י עַ בְ ִדּיֶ ,שׁהוּא ַתלְ ִמיד חָ כָם וְ יוֹדֵ עַ ֶשׁעֲ בָ ִדים
הַ ִמּטָּ ה ,וְ אָמַ ר לָהֶ ן ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל לַזְּ ֵקנִ יםְ ,ר ִא ֶ
פְּ ִ
טוּרים ִמן הַ סֻּ כָּה ,לְ פִ י ָכ י ֵָשׁן הוּא ַתּחַ ת הַ ִמּטָּ ה .וּלְ פִ י ַד ְרכֵּנוּ לָמַ ְדנוֶּ ,שׁהַ יּ ֵָשׁן ַתּחַ ת הַ ִמּטָּ ה ,א יָצָ א
יְדֵ י חוֹבָ ת ֹו .עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ זְ מַ ן ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ַק ָיּם הֵ ם בִּ בְ ִחי ַנת בָּ נִ ים ,וְ אָז הֵ ם בִּ בְ ִחי ַנת סֻ כָּה ֶשׁהָ ִאמָּ א ְמס ֹו ֶכ ֶכת עַ ל
בָּ ֶניהָ  .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁ ֶנּ ְח ָרב בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא סֻ ַכּת ָדּוִ ד ,עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ָי ְרדוּ לִ בְ ִחי ַנת טָ בִ "י הָ עֶ בֶ ד ֶשׁהוּא ר"ת ט' י' בְּ אָב,
וְ הוּא י ַָשׁן ַתּ ַחת הַ ִמּטָּ ה ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ מַּ לְ אָ מט"ט ֶשׁנִּ ְק ָרא עֶ בֶ ד ,וְ הַ הַ נְ הָ ָגה בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת ִהיא ַד ְרכּ ֹו ַכּ ָיּדוּעַ  ,וְ ַרבִּ י
ימיּוּת הַ תּ ֹו ָרה ָלמַ ְדנוּ ֶשׁהַ יּ ֵָשׁן ַתּחַ ת
ִשׁ ְמע ֹון ֶשׁהֵ ִאיר אֶ ְצל ֹו הָ א ֹור ֶשׁקּ ֹודֶ ם הַ חֻ ְרבָּ ןָ ,רמַ ז וּלְ פִ י ַד ְרכֵּנוּ ֶשׁ ִהיא דֶ ֶר פְּ נִ ִ
הַ ִמּטָּ ה בְּ ַד ְר ָגּה נְ מוּ ָכה א ָיצָ א ְידֵ י ח ֹובָ ת ֹו ,כִּ י צָ ִרי לִ ְהי ֹות ְבּצֵ ל הָ אוֹר הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל ִאמָּ א ִע ָלּאָה.

ז

הוספות למאמר קץ הגאולה
ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן.
ה'תשע"ה בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב .וְ הו ִֹאיל וְ ִא ְיד ִחי י ְִד ִחי לְ ג ְַמ ֵרי.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'פסיקתא רבתי' כח לפי גירסת הר"ז מרגליות(

אָמרוּ ִמשּׁוּם אַ בַּ יֵּי אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א אֶ לָּא בְּ ִת ְשׁעָ ה
ְ

בְּ אָב לְ פִ י ֶשׁ ָקּבְ עוּ אֵ בֶ ל בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה וְ עָ ִתיד לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לַעֲ שׂוֹת ֹו יוֹם טוֹב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ פַ כְ ִתּי
אֶ בְ לָם לְ ָשׂשׂוֹן וְ נִ חַ ְמ ִתּים וְ ִשׂמַּ ְח ִתּים ִמיג ֹונָם" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מֵ ִאיר ַר ְיי שליט"א ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תשע"ה תשע"ו
ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב ָיחוּל בְּ ַשׁבָּ ת .וּמָ ִצינוּ בִּ ירוּ ַשׁלְ ִמי

)מגילה ה(:

ר' אַ בָּ א בַּ ר זַבְ ָדּא בְּ ֵשׁם ר' חֲ נִ ינָה בִּ ֵקּשׁ ַרבִּ י לַעֲ ֹקר

ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב ֶשׁחָ ל לִ ְהיוֹת בְּ ַשׁבָּ ת וְ א ִהנִּ יחוּ ל ֹו ,אָמַ ר הו ִֹאיל וְ נִ ְדחָ ה י ִָדּחֶ ה .וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עֲ ב ֹו ַדת ִי ְשׂ ָראֵ ל'
)מסעי(

וְ ִהנֵּה הַ צַּ ִדּיק ִאישׁ אֱ ִהים מוה' יַעֲ קֹב י ְִצחָ ק אָמַ ר פֵּ רוּשׁ הַ גְּ מָ ָרא בִּ ֵקּשׁ ַרבִּ י לַעֲ קֹ ר ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב

ֶשׁחָ ל בְּ ַשׁבָּ ת ,וְ אָמַ ר הו ִֹאיל וְ ִא ְיד ִחי י ְִד ִחי .פֵּ רוּשׁ ֶשׁ ָרצָ ה לַעֲ קֹר צָ ַרת ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב כְּ לָל וְ ִע ָקּר וּלְ גַלּוֹת
הַ ֵקּץ עַ ל יְדֵ י ֶשׁחָ ל בְּ ַשׁבָּ ת יוֹם הַ ָקּדוֹשׁ ,וְ הו ִֹאיל וְ ִא ְיד ִחי י ְִד ִחי לְ ג ְַמ ֵרי .וְ ֵכן ה'תשע"ה בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִתּ ְשׁעָ ה
בְּ אָב .וְ הַ ָשּׁ ָנה ִהיא ְשׁ ַנת ְשׁ ִמיטָ ה ֶשׁ ֻכּ ָלּהּ בִּ בְ ִחי ַנת ַשׁבָּ ת ,י ֹוצֵ א ֶשׁ ָכּל הַ ָשּׁ ָנה ִהיא בְּ ִחי ַנת ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב בִּ גְ ַלל הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא,

וְ ָכל הַ ָשּׁ ָנה ִהיא בְּ ִחי ַנת ַשׁבָּ ת בִּ גְ ַלל הַ ְשּׁ ִמיטָ ה ,וְ הו ִֹאיל וְ ִא ְיד ִחי י ְִד ִחי לְ ג ְַמ ֵרי.

וְ ה ֹו ִסיף
)כט(.

יתמָ ר ֹכּהֵ ן שליט"א ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁחֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ ָיה בִּ ְשׁעַ ת ִמנְ חָ ה ְגּד ֹו ָלה ,וְ הַ גְּ מָ ָרא בְּ ַתעֲ נִ ית
הרה"ג ר' ִא ָ

מַ זְ כִּ ָירה עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן אֶ ת הַ פָּ סוּק "אוֹי לָנוּ כִּ י פָ נָה הַ יּוֹם כִּ י ִינָּטוּ ִצלְ לֵי עָ ֶרב"ָ .כּ הַ גְּ אֻ ָלּה ִהיא בְּ א ֹות ֹו זְ מָ ן,

וְ הַ ֹזּהַ ר מַ זְ כִּ יר עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה אֶ ת א ֹות ֹו פָּ סוּק .וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁ ָלּ ֵכן נ ֹו ַלד הַ מָּ ִשׁיחַ בַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה כְּ ִדלְ ַקמָּ ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה
ַתּ ְת ִחיל גְּ אֻ ָלּ ָתן ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ ֶזה לְ שׁ ֹון ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל'

)בין המצרים ח"ב רו(

ִענְ יַן ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב מַ ה ֶשּׁנָּהֲ גוּ

בְּ יוֹם ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב בְּ ִמנְ חָ ה לוֹמַ ר פְּ ִ
ָשׁבֶ ת עַ ל הַ סַּ פְ סָ לִ ים לְ מַ ְעלָה,
סוּקים ֶשׁל נְ חָ מוֹת ,וְ גַם לָקוּם וְ ל ֶ
וְ אַ ְדּ ַרבָּ ה ְנִראֶ ה ִמן הַ ַתּלְ מוּד בַּ בְ לִ י כִּ י לְ עֵ ת עֶ ֶרב הֵ ִציתוּ אֵ שׁ בָּ הֵ יכַל ,בְּ יוֹם ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב וְ נִ ְשׂ ַרף בְּ עֵ ת
הַ ִמּנְ חָ ה ,וּכְ פִ י ֶזה הָ יָה ָראוּי לְ הַ ְח ִמיר בְּ ִמנְ חָ ה יו ֵֹתר ִמבְּ ַשׁחַ ר ,וְ כוּ' .כִּ י אָז בְּ ִמנְ חַ ת ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב נ ֹולַד
הַ מָּ ִשׁיחַ הַ נִּ ְק ָרא ְמנַחֵ ם כַּנִּ זְ ָכּר בְּ ִמ ְד ַרשׁ אֵ יכָה ַרבָּ ִתי .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ערכין יא(:

כְּ ֶשׁחָ ַרב בַּ יִת ִראשׁוֹן] ,וּלְ פִ י

יעית
דֵּ עָ ה אַחַ ת בַּ גְּ מָ ָרא ַגּם בְּ בַ ִית ֵשׁנִ י[ ,אוֹת ֹו הַ יּוֹם ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב הָ יָה ,וּמוֹצָ אֵ י ַשׁבָּ ת הָ יָה ,וּמוֹצָ אֵ י ְשׁבִ ִ
הָ י ָ
ְתה .וּבִ ְשׁ ַנת תשע"ה וְ ַגם בִּ ְשׁ ַנת תשע"ו ָיחוּל ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב בְּ מ ֹוצָ אֵ י ַשׁבָּ ת כְּ מ ֹו בַּ חֻ ְרבָּ ןֶ .שׁהֲ ֵרי ְבּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב ֶשׁל
הַ חֻ ְרבָּ ן נ ֹו ַלד מָ ִשׁיחַ  ,וּכְ ֶשׁהַ ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב הוּא א ֹות ֹו ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב מַ מָּ שׁ כְּ מ ֹו הַ חֻ ְרבָּ ןִ ,מ ְתע ֹו ֵרר הַ ִתּקּוּן י ֹו ֵתר ִמ ָתּ ִמיד .וְ ֵכן
ַשׁבַּ ת חֲ ז ֹון ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ ִגימַ ְט ִר ָיּא תשע"ה .וְ ֵכן לְ פִ י ֹרב הָ ִראשׁ ֹונִ ים הַ חֻ ְרבָּ ן הָ ָיה בְּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב ֶשׁל ְשׁ ַנת דתתכ"ח

יעית ,וְ ֶזה מַ ְקבִּ יל לְ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב ֶשׁל ְשׁ ַנת תשע"ה.
יעית הַ ַכּוָּ ָנה לְ ס ֹוף ְשׁבִ ִ
ֶשׁהָ ְי ָתה ְשׁ ַנת ְשׁ ִמיטָ ה ,וּמ ֹוצָ אֵ י ְשׁבִ ִ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְיהוּ ָדה ְשׁוַ ְורץ שליט"א ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תשע"ה צ ֹום י"ז בְּ ַתמּוּז ,וְ ַגם צ ֹום ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב ,וְ ַגם צ ֹום
גְּ ַדלְ ָיה ִנ ְד ִחים ,וְ ֵכיוָ ן ֶשׁנִּ ְדחוּ ִי ָדּחוּ לְ ַג ְמ ֵרי ,וְ נִ זְ ֶכּה ַלגְּ אֻ ָלּה אכי"ר .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנחֵ ם בַּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁבֶּ עָ שׂ ֹור
הַ נּ ֹוכְ ִחי ִמ ְשּׁ ַנת תש"ע עַ ד ְשׁ ַנת תשע"ט ֵישׁ ָ 5שׁנִ ים ֶשׁ ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב נִ ְדחָ ה ,וְ ֶזה ָדבָ ר ָנ ִדיר ֶשׁ א הָ ָיה י ֹו ֵתר ִממֵּ אָה
צוּריאֵ ל שליט"א
מֹשה ִ
וַ חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁ ָנה אָח ֹו ָרה ָכּל ָכּ הַ ְרבֵּ ה ָשׁנִ ים בֶּ עָ שׂ ֹור אֶ חָ ד ֶשׁ ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב נִ ְדחָ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ֶ

ֶשׁנֹּ סַ ח הַ ְתּפִ ָלּה הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יַחֲ זִ יר לָנוּ עֲ בו ַֹדת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לִ ְמקוֹמָ הּ בִּ ְמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינוּ .אָמֵ ן סֶ לָה
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֲ מֵ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ְשׁבַ ע מֵ אוֹת ִשׁבְ ִעים וְ ֵשׁשׁ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב

ח

)ישעי' ס ,כב(

ישׁי,
ישׁנָּה" ר"ת אָ "ב .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁ ֹחדֶ שׁ אָב ,הוּא הַ ֹחדֶ שׁ הַ חֲ ִמ ִ
"בְּ ִע ָתּהּ אֲ ִח ֶ
וּשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל
יחי .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַהֲ בַ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל' ֶשׁהַ צֵּ רוּף ֶשׁל ֹחדֶ שׁ אָב "הַ ְסכֵּת ְ
א ֹו ִתיּ ֹות הַ ְמּ ִשׁ ִ
חדֶ שׁ אָב .וְ ֵכן מוּבָ א ָשׁם עַ ל
הַ פָּ סוּק ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה "הַ יּוֹם ִאם בְּ ֹקל ֹו ִת ְשׁמָ עוּ" .וְ ָל ֵכן " ִת ְשׁמָ עוּ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֹראשׁ ֹ
וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ "".וְ עֵ ת צָ ָרה" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ח ֹודֶ שׁ ַתּמּוּזִ " .
הַ ָכּתוּב "וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב ִ

חדֶ שׁ ְמ ַנחֵ ם אָ ב ר"ת אֲ ַרחֵ "ם .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ְסּפָ ִרים עַ ל הַ פָּ סוּק "עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב
ְמ ַנחֵ ם אָב .וְ ָל ֵכן ֹראשׁ ֹ
וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵ
ִ
שׁעַ " )ירמיה ל ,ז( ִממֶּ נָּה או ִֹתיּוֹת מֵ הָ מָ ן ,הַ ְיינוּ ֶשׁהַ ְישׁוּעָ ה י ֹוצֵ את ִמתּ ֹו גְּ ֵז ַירת הָ מָ ן ,וּבְ ִע ְקב ֹו ֶתיהָ .
וְ ֵכן הַ ָכּתוּב

)ירמי' ל ,ז(

וּממֶּ נָּה ִיוָּ ֵשׁעַ " .בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁ ַנת תשע"ו .וְ כֵן " ִהיא
"וְ עֵ ת צָ ָרה ִהיא לְ יַעֲ קֹב ִ

וּממֶּ נָּה יִוָּ ֵשׁעַ " ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תשע" ו  .וְ ֵכן פָּ ַרס בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁמ ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד
לְ יַעֲ קֹב ִ
ְמ ַנחֵ ם בֶּ ן עַ ִמּיאֵ ל ,וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא פָּ ָרה אֲ דוּמָ ה ,וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָכּל ְדּאַ לִּ ים גְּ בַ ר .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ע .טוּבִּ י שליט"א
יר"ן ,אָ ֶל"ף י ֹו"ד ֵרי"שׁ נוּ"ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד ,כִּ ְדבֵ אַ ְרנוּ ֶשׁהֵ ם מ ֹו ִבילִ ים אֵ ָליו .וְ הָ א ֹו ִתיּ ֹות
ֶשׁ ִמּלּוּי א ֹו ִתיּ ֹות ִא ַ

הָ אֶ ְמצָ ִעיּ ֹות ֶשׁל הַ ִמּלּוּי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֵ לִ ָיּהוּ .
אַרבָּ עָ ה הַ ִמּינִ ים הַ ְטּמֵ ִאים ֶשׁבַּ פָּ ָר ָשׁה ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ֵשׁם ִמ ְשּׁמוּאֵ ל' )שמיני תרע"ח( ִה ֵנּה בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְ
אַרבַּ ע הַ מַּ לְ כֻיּוֹת; בָּ בֶ ל ,פָּ ַרס ,יָוָ ן ,אֱ דוֹם,
אַרנֶבֶ ת ,חֲ זִ יר ,רו ְֹמזִ ים לְ ְ
ִסימָ ן אֶ חָ ד ֶשׁל טָ הֳ ָרה ,גָּמָ לָ ,שׁפָ ןְ ,
וְ ִהגִּ יד כ"ק אָבִ י ְ
אָמנָם שׁ ֶֹרשׁ
אַדמ ֹו"ר זצללה"ה ֶשׁ ִסּימָ ן אֶ חָ ד ֶשׁל טָ הֳ ָרה ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם מו ֶֹרה ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם ְ
בַּ ְקּדֻ ָשּׁה ,אֲ בָ ל בְּ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לְ מַ טָּ ה נַעֲ שׂוּ ְטמֵ ִאים גְּ ִ
מוּרים ,וְ כֵן הֵ ן ד' הַ מַּ לְ כֻיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם שׁ ֶֹרשׁ בַּ ְקּדֻ ָשּׁה
אֶ לָּא ֶשׁבַּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת נַעֲ ִשׂים ָר ִעים ,וְ ָשׁ ְר ָשׁם ֶשׁל ד' הַ ִמּינִ ים הֵ ם שׁ ֶֹרשׁ אֶ חָ ד ִעם ד' הַ מַּ לְ כֻיּוֹת .וְ ִהנֵּה
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁלֶּעָ ִתיד יִטָּ הֵ ר הַ חֲ זִ יר ,וּבְּ וַ ַדּאי כָּל ד' הַ ִמּינִ ים ֶשׁלְּ ֻכלָּם יֵשׁ ִסימָ ן אֶ חָ ד ֶשׁל טָ הֳ ָרה ,וְ הַ טַּ עַ ם
בְּ וַ ַדּאי ֶשׁלֶּעָ ִתיד ֶשׁיַּעֲ בִ יר רוּחַ הַ טֻּ ְמאָה וְ עָ ִתיד לִ ְשׁחֹט אֶ ת ס"ם וְ הַ יְינוּ ֶשׁיּ ְִתחַ לְּ קוּ או ִֹתיּו ָֹתיו ְשׁ ֵתּי
וּשׁ ֵתּי או ִֹתיּו ָֹתיו הָ אַחֲ רוֹנִ ים י ְִתבָּ ְררוּ ל ְַקּדֻ ָשּׁה .וְ עַ ל ֵכּן נ ִַמּי
ידת אֵ שְׁ ,
יק ַ
הָ או ִֹתיּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת י ְִה ֶיה לִ ִ
או ָֹתם ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם ִסימָ ן אֶ חָ ד ֶשׁל טָ הֳ ָרה י ְִתחַ לְּ קוּ ,חֵ לֶק הַ טָּ מֵ א ֶשׁבָּ הֶ ם י ְִתבָּ עֵ ר ,וְ חֶ לְ ֵקי הַ טָּ הֳ ָרה י ְִתבָּ ְררוּ
וְ י ְִתלַבְּ נוּ ,וְ עַ ל ֵכּן יָשׁוּבוּ לִ ְהיוֹת ְטהו ִֹרים ְראוּיִין לְ מַ אֲ כַל י ְ
ִשׂ ָראֵ ל .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁהַ חֲ זִ יר ֶשׁהוּא מָ ָשׁל לְ עֵ ָשׂו
ֶואֱ ד ֹוםִ ,יטָּ הֵ ר לֶעָ ִתיד ָלבֹאָ ,כּ חֲ ָל ִקים מֵ עֵ ָשׂו ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ הֶ ם נִ יצ ֹוצ ֹות ְקדֻ ָשּׁה ְיתֻ ְקּנוּ לֶעָ ִתיד ָלבֹא .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִמי ָכאֵ ל
הַ ְראֵ ל שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ָכּתוּב עַ ל מַ לְ כוּת פָּ ַרס ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנ ֶגד הַ ָשּׁפָ ן )ויקרא יא ,ה( "וְ אֶ ת הַ ָשּׁפָ ן כִּ י מַ עֲ לֵה ג ֵָרה הוּא וּפַ ְרסָ ה
טם .וְ ֵכן מֶ ֶל" פָּ ַר"ס ֶשׁמַּ חֲ ִריב אֶ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם ִעם הָ אָט ֹוםְ ,מרֻ מָּ ז בְּ א ֹות ְשׁנִ ָיּה
א יַפְ ִריס טָ מֵ א הוּא ָלכֶם" א ֹו ִתיּ ֹות אָ ֹ
הֲ פוּ ָכה בַּ פָּ סוּק )דברים יד ,ז( "וְ אֶ ת הַ ָשּׁפָ ן כִּ י מַ עֲ ֵלה ֵג ָרה הֵ מָּ ה וּפַ ְרסָ ה א ִהפְ ִריסוּ" .וְ ֵכן חֲ זִ יר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  225כְּ ִמנְ יַן
הַ ָשּׁנִים ִמתשע"ה עַ ד סוֹף הַ ֵשּׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה.

וְ ֵכן מַ סֶּ ֶכת ְשׁבִ ִיעית מַ ְת ִחי ָלה בַּ ִמּלִּ ים עַ ד אֵ ימָ ַתי חו ְֹר ִשׁין בִּ ְשׂדֵ ה הָ ִאילָן .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל צַ עֲ ַקת הַ גְּ אֻ ָלּה עַ ד מָ ַתי
יעית כְּ ֶשׁהַ זְּ מַ ן ְמסֻ ָגּל לִ גְ אֻ ָלּה .וּבְ ֶי ֶתר ֹעמֶ ק; עַ ד אֵ ימָ ַתי חו ְֹר ִשׁין בִּ ְשׂדֵ ה הָ ִאי ָלן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְצּעָ ָקה
ֶשׁ ָראוּי לִ ְצ ֹעק בַּ ְשּׁבִ ִ
עַ ד מָ ַתי ִמ ְת ַק ֵיּם בָּ נוּ הַ ָכּתוּב )מיכה ג ,יב( " ִציּוֹן ָשׂדֶ ה ֵתחָ ֵרשׁ" .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ עֲ ֵשׂה ר ֹו ֵקחַ ' ֶשׁ ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת

הָ א ֹו ִתיּ ֹות הָ אַחֲ ר ֹונ ֹות ֶשׁל עֲ ֶשׂ ֶרת הַ פְּ ָר ִקים בְּ מַ סֶּ ֶכת ְשׁבִ ִיעית ,נְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר תשע"ו ,וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהֵ רי הָ א ֹו ִתיּ ֹות
יעית ֶשׁ ִהיא ְשׁ ַנת תשע"ו ֶשׁעָ ֶליהָ ֶנאֱ מַ ר בְּ מוֹצָ אֵ י
הָ אַחֲ ר ֹונ ֹות ְמסַ ְמּל ֹות עַ ל ס ֹוף ְשׁבִ ִיעית בִּ בְ ִחי ַנת מ ֹוצָ אֵ י ְשׁבִ ִ
ְשׁבִ ִ
יעית תשע"ה הוּא ִסיּוּם זְ מַ ן הַ גָּלוּת ,אָז יְמֵ י הַ גָּלוּת הֵ ם בְּ ִדיּוּק כְּ מ ֹו ִמבְּ ִריאַת
יעית בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .וְ ֵכן ִאם מוֹצָ אֵ י ְשׁ ִב ִ
הָ ע ֹולָם עַ ד ֶשׁנּ ֹולַד אַבְ ָרהָ םֶ ,שׁהוּא אֶ לֶף תתקמ"ח ָשׁנִ ים ,כִּ י בְּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב תשע"ה נַעֲ ָשׂה בְּ ִדיּוּק אֶ לֶף
ט

תתקמ"ח ָשׁנִ ים יְמֵ י גָּלוּת .וּכְ ֵשׁם ֶשׁבָּ א אַבְ ָרהָ ם וְ ָנטַ ל ְשׂ ַכר ָכּל הַ דּ ֹור ֹות ֶשׁלְּ פָ ָניוָ ,כּ ָי ֹבאוּ בְּ ֵני דּ ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה וְ ִי ְטלוּ
ְשׂ ַכר ָכּל ְימֵ י הַ ָגּלוּת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)הקדמה לברכות השחר א(

ֶשׁבֵּ רוּ ֵרי הַ נְּ ָשׁמ ֹות ֶשׁנִּ בְ ְררוּ ִמבְּ ִריאַת

הָ ע ֹו ָלם עַ ד אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ ,הֵ ם א ֹות ֹו ס ֹוד ֶשׁל בֵּ רוּ ֵרי הַ נְּ ָשׁמ ֹות ֶשׁנִּ בְ ָרר ֹות בִּ זְ מַ ֵנּי הַ ָגּלוּת .וְ ָנבִ יא מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת
תשע"ה ִי ְס ַתּ ְיּמוּ ָכּל הַ בֵּ רוּ ִרים .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב

)דברים טו ,א(

" ִמ ֵקּץ ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים ַתּעֲ ֶשׂה ְשׁ ִמטָּ ה" א ֹו ִתיּ ֹות תשע"ה ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה

ְשׁ ַנת הַ ְשּׁ ִמיטָ ה הַ בעל"ט .וְ ֵכן ר"ת וְ ס"ת בְּ מוֹצָ אֵ י ְשׁבִ ִעת בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר'

ִי ְצחָ ק גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים בַּ תּ ֹו ָרה " ַתּעֲ ֶשׂה לְ "

ֶשׁע ֹולִ ים ַיחַ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ְישׁוּעָ ה הַ ְשּׁ ֵלמָ ה .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ָכּתוּב

אֶ ע ֶ
ֱשׂה"  .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא לְ שׁ ֹון הַ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צח(.

א זָכוּ "עָ נִ י וְ ֹרכֵב עַ ל

 .5775וְ ֵכן תשע"ו

)ישעי' מח ,יא(

"לְ מַ עֲ נִ י לְ מַ עֲ נִ י

חֲ מוֹר" .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ָכּתוּב )תהילים

פט ,יד( " ָתּרוּם י ְִמי ֶנ " .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ח .א .שליט"א ֶשׁה'תשע"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ פָּ סוּק )דברים ל ,ג( "וְ ָשׁב וְ ִקבֶּ ְצ
ימ ְט ִריָּא
ִמכָּל הָ עַ ִמּים" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְשׁמוּאֵ ל גְּ ר ֹוס שליט"א ֶשׁנֹּ סַ ח הַ ְתּפִ ָלּה "וְ ִת ְשׁכֹּן בְּ ת ֹוכָהּ כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ" בְּ גִ ַ
ימיּ ֹות ְבּת ֹו הַ ִמּלִּ ים מֹ צָ אֵ י ְשׁבִ ִעית הֵ ן צ"א בי"ע ,הַ ְיינוּ
תשע"ו .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות הַ פְּ נִ ִ
ִיחוּד ֵשׁמ ֹות הוי"ה אדנ"י בָּ ע ֹו ָלמ ֹות בְּ ִריאָה ְי ִצ ָירה עֲ ִשׂ ָיּהֶ ,שׁהוּא ס ֹוד הַ גְּ אֻ ָלּה ,כְּ פִ י ֶשׁ ִסּדֵּ ר הָ ַר ְמחַ "ל בְּ ִסדּוּר ֹו בְּ ִסיּוּם
ידה לְ ַיחֵ ד אֲ ִצילוּת ִעם בי"ע .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ָדּנִ ֵיּאל ְטוִ יט ֹו שליט"א ֶשׁאַ בִּ י"עַ ר"ת הַ ְמבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו ִי ְשׂ ָראֵ ל
הָ עֲ ִמ ָ
בַּ ָשּׁל ֹום.

וְ ֵכן

הַ ָכּתוּב )איכה א ,ג( "כָּל ר ְֹדפֶ יהָ ִה ִשּׂיגוּהָ בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,הַ ְיינוּ ֶשׁ ַרק עַ ד ָשׁ ָנה ז ֹו ִה ִשּׂיגוּהָ  .וְ ֶזה

ַגם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ''הֵ מָּ ה כ''א הַ יּ ִָמים ִמי''ז בְּ ַתמּוּז עַ ד ט' בְּ אָב' .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב
" ִמצָּ פוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1434וְ ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת ֶזה ַגם הָ פוּ  ,4341 :נְ ַקבֵּ ל אֶ ת ְשׁ ַנת  5775בָּ הּ צָ פוּי

הַ פָּ סוּק לְ ִה ְת ַק ֵיּם .וְ ֵכן מָ ִשׁיחַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ נִּ קּוּד ֶשׁל הַ ִמּלִּ ים "וַ יֹּאמֶ ר יְהוָ "ה אֵ לָי ִמצָּ פוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל כָּל
י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
אָרץ" .וְ ֵכן תשע"ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ א ֹות הַ ְשּׁנִ ָיּה בַּ ָכּתוּב "וַ ֹיּאמֶ ר ְיהוָ "ה אֵ ָלי ִמצָּ פוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל ָכּל ֹי ְשׁבֵ י
הָ אָ ֶרץ" .וְ ֵכן עַ ל ֶזה הַ דֶּ ֶר ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ ִמּלִּ ים מָ ִשׁיחַ מַ גִּ יעַ בְּ גִימַ ְט ִריָּא  481וּבְ גִימַ ְט ִריָּא ְמשֻׁ ֶלּ ֶשׁת ְ ,1862שׁ ֵתּיהֶ ן ַיחַ ד
גִימ ְט ִריָּא ְרגִ י ָלה וּ ְמשֻׁ ֶלּ ֶשׁת וְ הַ ִמּלִּ ים
י ֹוצֵ א  ,2343וְ ַיחַ ד ִעם הֶ הָ פוּ  ,3432י ֹוצֵ א  .5775וְ ֵכן ִה ְתגַּלּוּת בּו ֵֹרא הָ ע ֹולָם בְּ ַ
י ֹוצֵ א  .5775וְ ֵכן גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג תשע"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמשֻׁ ֶלּ ֶשׁת  3162וְ ַיחַ ד ִעם הֶ הָ פוּ  2631י ֹוצֵ א  .5775וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר

הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין הָ או ִֹתיּוֹת גּ ֹו"ג וּמָ ג ֹו"ג תשע"ו הוּא  477כְּ ִמנְ ַין בְּ ִע ָתּהּ .וְ ֵכן אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמשֻׁ ֶלּ ֶשׁת 3342
יטשׁ שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ה ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב
וְ ַיחַ ד ִעם הֶ הָ פוּ  2433י ֹוצֵ א  .5775וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' שַ .דּ ְי ְ
א(

" ִשׁירוּ ַלה' ִשׁיר חָ ָדשׁ כִּ י נִ פְ לָא ֹות עָ ָשׂה" .וְ ֵכן ֵישׁ ֶרמֶ ז עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ו בַּ פָּ סוּק

)תהילים צח,

)משלי לא ,כט(

" ַרבּוֹת בָּ נ ֹות עָ שׂוּ חָ יִל וְ אַ ְתּ עָ לִ ית עַ ל ֻכּ ָלּנָה" .הַ ְיינוּ ֶשׁ ָיּ ֹבאוּ וְ ַיעֲ שׂוּ חַ ִיל וּ ִמלְ חָ מָ ה עַ ל ְירוּ ָשׁ ַל ִים ,וְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ְי ַנצֵּ חַ .

וְ הרה"ג

ר .ז .שליט"א בֵּ אֵ ר ֶשׁנְּ חַ ֵשּׁב ִמזְּ מַ ן חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁנּ ְֶח ַרב בִּ ְשׁנַת ג׳ אֲ ָלפִ ים תתכ"ח לִ בְ ִריאַת

הָ ע ֹו ָלם ,וְ עַ ד הַ ְשּׁ ִמיטָ ה ֶשׁל ְשׁ ַנת ה'תשכ"וֵ ,ישׁ רע"א ְשׁ ִמיט ֹות כְּ ִמנְ ַין הֵ ָרי ֹו"ןֶ ,שׁכְּ ֶנ ֶגד הַ ָגּלוּת ,וּמ ֹוצָ אֵ י ְשׁ ַנת
הַ ְשּׁ ִמיטָ ה בִּ ְשׁ ַנת תשכ"ז הָ ָיה כְּ ֶנ ֶגד י ֹום הַ ֵלּ ָדה ,וּ ִמ ָשּׁם ִה ְת ִחילוּ הַ ז' ְשׁ ִמיט ֹות ֶשׁהֵ ן כְּ ֶנגֶד ז' יְמֵ י הַ וָּ לָד הָ ִראשׁוֹנִים
יעית תשע"ה ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד יוֹם
הַ מַּ גִּ יעוֹת עַ ד ְשׁנַת תשע"הֶ ,שׁעֲ ֵליהֶ ם ֶנאֱ מַ ר "וְ טָ ְמאָה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים" ,וּמוֹצָ אֵ י ְשׁבִ ִ

הַ ְשּׁ ִמינִ י אָז "יִמּוֹל בְּ ַשׂר

עָ ְרלָת ֹו" ,וְ ָי ֹבא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד בב"א .וְ הָ ִענְ ָין ְמדֻ ָיּק בְּ ִדבְ ֵרי הָ ראב"ד בְּ ' ִא ְמ ֵרי בִ י ָנה' )ט(.

אתן וְ ִשׁבְ ִעין וְ ֶשׁבַ ע
ימ ֵניהּ ,וּמָ ָ
וּבְ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב בְּ חַ ָדּא ַשׁ ָתּא ִדּ ְשׁבִ יעָ ָתא אַחֲ ִריב ִמ ְק ְדּ ָשׁא ,וְ ִאפְ ְסקוּ לְ ִמ ְ
יטין ְדּלָא ְ
ְשׁ ִמ ִ
אַמנֵיהָּ ,ר ָזא ְדּהָ א "הֲ א הוּא כָּמֻ ס ִעמָּ ִדי" וְ כוּ' ,וּבְ ֵרישׁ י ֹובְ ָלא ְדּאַ ְרבָּ ִעים וְ ֵת ַשׁע י ֹובְ ָלא
י

יטין א נִ ְמ ֶנה ,וְ הַ ְשּׁ ִמיטָ ה הָ רע"ח כְּ בָ ר נִ זְ כֶּה
ַרבָּ ָתא ,וִ יתוּבוּן עַ מָּ א ַק ִדּי ָשׁא בְּ אַחַ סַ נְ ֵתּיה ֹון .הַ ְיינוּ ֶשׁרע"ז ְשׁ ִמ ִ
לִ ְמנוֹת ִמ ְדּאו ַֹרי ְָתא .וְ ָל ֵכן ְמ ַק ֵשּׁר הָ ראב"ד אֶ ת הַ ְשּׁ ִמיטָ ה הָ רע"ח ַליּ ֹובֵ ל כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ ֹזּהַ ר חָ ָדשׁ

)בלק סח(:

"אֶ ְראֶ נּוּ

וְ א עַ ָתּה" וְ כוּ'ִ .אי ַרבִּ י ִאי ַרבִּ י ,כַּמָּ ה ָק ֶשׁה הַ ָדּבָ ר ,כַּמָּ ה אָ ֹר הַ זְּ מַ ן ,כַּמָּ ה צָ רוֹת עַ ל צָ רוֹת ְמזֻמָּ נִ ים
לְ שׂוֹנְ אֵ יהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ גָּלוּת ,וְ כַמָּ ה חַ יּוֹת י ְִשׁלְ טוּ ,וְ כַמָּ ה י ְִשׁאֲ גוּ לִ ְטרֹף טֶ ֶרף ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ כָל זְ מַ ן
וּשׁ ִמטָּ ה יַחַ דֶ ,שׁהוּא רע''ד מֵ הַ יּוֹם
וּזְ מַ ן עַ ד סוֹף הַ יּ ִָמים .בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁיִּזְ ַדּ ְמּנוּ לְ פִ י ִמנְ יַן הַ ָשּׁנִ ים ֶשׁל יוֹבֵ ל ְ
הַ ִשּׁ ִשּׁי .עָ ִתיד קוֹל אֶ חָ ד לְ ִה ְתעו ֵֹרר מֵ רוּם רוּמֵ י הָ ְר ִק ִ
יעים ,קוֹל עָ צוּב בִּ ְמ ִרירוּת ,מַ ה ֶשּׁ א הָ ָיה ָכּ
ִמיּוֹם ֶשׁנִּ בְ ְראוּ הָ ע ֹולָמוֹת .וְ כוּ' .וְ הַ קּוֹל הַ הוּא י ְִהיֶה ַדק ,בַּ חֲ ַשׁאי ,בִּ ְמ ִרירוּת וְ עַ ְצבוּת ,יו ֵֹרד וְ ע ֹולֶה,
ע ֹולֶה וְ יו ֵֹרד ,וְ כֵן אוֹמֵ ר :אַ ֶיּלֶת אֲ הָ בִ ים הָ יִית לִ י ִמיּ ִָמים הָ ִראשׁוֹנִ ים וְ נִ ְשׁכַּחַ ְתּ ִממֶּ נִּ י .אֲ הָ בוֹת ַקיָּמוֹת
הָ יוּ לִ י ִעמָּ הּ .אֲ נִ י נִ זְ כָּר ֶשׁחו ַֹתם ְדּיו ְֹקנָהּ הָ יָה חָ תוּם עַ ל לִ בִּ י ,וְ הָ יָה חָ תוּם עַ ל זְ רו ִֹעי ,וְ הָ י ְָתה חֲ ז ָָקה
בְּ תוֹכִ י אַהֲ בָ ָתהּ ,וְ ִר ְשׁפֵ י ַשׁלְ הַ בְ ָתּהּ בּוֹעֲ ִרים בְּ תוֹכִ י .בְּ אוֹת ֹו הַ זְּ מַ ן י ְִתחַ זֵּק הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וִ יפַ יֵּס
יּוּסים ,וְ יַחֲ זִ יק בָּ הּ ,וִ ִ
אֶ ת אַ יַּלְ תּ ֹו בְּ כַמָּ ה פִּ ִ
יקימָ הּ ִמן הֶ עָ פָ ר ,הוּא וְ א אַחֵ ר .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ֹזּהַ ר מַ זְ כִּ יר רע"ד
ָשׁנִ ים מֵ הַ ֹבּ ֶקר ֶשׁל הָ אֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִשּׁי ,הַ ְיינוּ ְשׁ ַנת תשע"ד .וְ ר ֹו ִאים מֵ הַ ֹזּהַ ר ֶשׁהַ זְּ מַ ן ָקשׁוּר ִעם ְשׁ ִמיטָ ה וְ י ֹובֵ ל .וְ ה ֹו ִסיף
על חֶ ְשׁבּ ֹונ ֹות ַרבִּ ים ֶשׁ ַשּׁ ָיּ לִ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב
הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁרע"ח ר"ת ֹ

)קהלת ז ,כט(

"הָ אֱ ִהים

אָדם י ָָשׁר וְ הֵ מָּ ה בִ ְקשׁוּ ִח ְשּׁ ֹבנוֹת ַרבִּ ים".
אֶ ת הָ ָ

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י הֲ לָכוֹת' )תענית ד(

"וְ זֶהוּ בְּ ִחינַת וְ יָד ֹו אֹחֶ זֶת בַּ עֲ ֵקב עֵ ָשׂוֶ ,שׁפֵּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"יָ ,רמַ ז ֶשׁאֵ ינ ֹו

מַ נִּ יח ֹו לִ גְ מֹ ר מַ לְ כוּת ֹו עַ ד ֶשׁבָּ א וְ נו ְֹטלָהּ ִממֶּ נּוּ ,כִּ י קֹדֶ ם ֶשׁיּ ְִרצֶ ה עֵ ָשׂו וְ הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא לִ גְ מֹ ר עֲ צָ ת ֹו בְּ ת ֹו
ָכּ יָבוֹא מָ ִשׁיחַ ֶשׁהוּא פֶּ לֶא יוֹעֵ ץ וְ י ְַמ ִשׁי עֵ צוֹת עֲ מֻ קּוֹת כָּאֵ לֶּה ֶשׁעַ ל יְדֵ י זֶה י ְִתבַּ ְטּלוּ כָּל עֵ צוֹת הַ ִסּ ְט ָרא
יק ִאי ֶשׁהָ ָיה הַ ָנּ ִציג הַ בָּ כִ יר ֶשׁל אֱ ד ֹום בַּ ִשּׂיחוֹת
אַחֲ ָרא ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת עֵ ָשׂו .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ַשּׂר הַ חוּץ הָ ַאמֶּ ִר ָ

ִעם ִא ַיראן בְּ ַק ִיץ תשע"הִ ,הגִּ יעַ ַל ִשּׂיח ֹות כְּ ֶשׁהוּא ְמ ַדדֶּ ה עַ ל ַקבַּ יִם ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁ ִמּ ְת ַק ֵיּם בֶּ אֱ ד ֹום "וְ יָד ֹו אֹחֶ זֶת בַּ עֲ ֵקב
עֵ ָשׂו".

נִמ ְשׁ ָלה לַחֲ זִירַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תהילים רכ(
וְ ֵכן אֱדוֹם ְ

" ְיכ ְַר ְסמֶ נָּה חֲ זִ יר ִמיָּעַ ר" ,זֶה עֵ ָשׂו הָ ָר ָשׁע וְ ֵכן חֲ זִ יר

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  225כְּ ִמנְ ַין הַ ָשּׁנִ ים ִמתשע"ה עַ ד ס ֹוף הַ ֵשּׁ ֶשׁת אֲ ָלפִ ים ָשׁ ָנה.

וְ ֵכן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בָּ ע ֹו ָלם ֶשׁנִּ גְ לוּ מַ ְצפּוּ ֵני עֵ ָשׂו ֶשׁשּׂ ֹו ֵנא אֶ ת עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ,בְּ י ֹום כ"ז בְּ ַתמּוּז תשע"ה כְּ ֶשׁה ֹו ִדיעוּ עַ ל חֲ ִתימַ ת

הֶ ְס ֵכּם בֵּ ין בְּ ֵני עֵ ָשׂו לְ פָ ַרס ,וִ ימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים הֵ ם הַ ָיּ ִמים ֶשׁ ִשּׁ ֵנּי הַ ְקּלִ פָּ ה ִמ ְת ַגּלּ ֹות כְּ פִ י ֶשׁ ְמּ ַכוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ בְּ בֵ ין

הַ ְמּצָ ִרים לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹות שי"ן ֶשׁהֵ ן ס ֹוד הַ ִשּׁ ַנּ ִים וִ ינִ ַיקת הַ ְקּלִ פּ ֹות ,וּ ְראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא :הַ פָּ סוּק )עובדי' א ,ו( "אֵ י
נ ְֶחפְּ שׂוּ עֵ ָשׂו נִ בְ עוּ מַ ְצ ֻפּנָיו" ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כ"ז ַתּמּוּז תשע"ה ,וּכְ ֶשׁ ֶזּה ִמ ְת ַק ֵיּם אָנוּ י ֹו ְד ִעים ֶשׁה ֹו ֵל לְ ִה ְת ַק ֵיּם הֶ ְמ ֵשׁ
הַ ָכּתוּב )שם( "וּבְ הַ ר ִציּ ֹון ִתּ ְה ֶיה פְ ֵליטָ ה וְ ג ֹו' וְ עָ לוּ מ ֹו ִשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּ ֹון וְ ג ֹו'" .וְ ֵכן ַדּעַ ַת ' ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת הַ ַקּבָּ ָלה' ֶשׁכ"ז

בְּ ַתמּוּז הוּא י ֹום פְּ ִט ַירת י ֹוסֵ ף הַ צַּ ִדּיק ,וּ ִמ ְתנ ֹוצֵ ץ הָ א ֹור ֶשׁל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' יְ .שׁוַ ְרץ שליט"א ֶשׁכ"ז
שׁ ֶוה לִ י" וְ ֵכן כ"ז ַתּמּוּז הוּא נְ קֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל ְימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים.
ַתּמּוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ צֵּ רוּף ֶשׁל חֹדֶ שׁ ַתּמּוּז " ֶזה אֵ י ֶננּוּ ֹ

וְ ֵכן כ"ז ַתּמּוּז ה'תשע"ה,

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל פָּ ַרס) :אסתר ז ,ד(

"כִּ י נִ ְמכּ ְַרנוּ אֲ נִ י וְ עַ ִמּי לְ הַ ְשׁ ִמיד

לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יְה ֹונ ָָתן גֶּלִּ יס שליט"א ֶשׁהֶ ְסכֵּם הַ בֵּ י ַניִם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁנּ ְֶח ַתּם בֵּ ין ִא ַיראן לְ ארה"ב בְּ יוֹם
פּוּרים ִקבֵּ ל הָ מָ ן הַ ְסכָּמָ ה
י"ג בְּ נִ יסָ ן תשע"ה ,הוּא בִּ בְ ִחינַת " ִהפִּ יל פּוּר" ֶשׁל הָ מָ ן בְּ יוֹם י"ג בְּ נִ יסָ ן .וּכְ מ ֹו ֶשׁבְּ נֵס ִ
מֵ אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ בְּ יוֹם י"ג בְּ נִ יסָ ן לְ הַ ְשׁ ִמיד ח"ו אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לָ ,כּ בְּ יָמֵ ינוּ ִא ַירן ֶשׁהֵ ם הָ מָ ן ִקבְּ לוּ הַ ְסכָּמָ ה מֵ אוֹבָּ מָ ה ֶשׁהוּא
פּוּרים ה' ִסכְ סֵ בֵּ ין אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ לְ הָ מָ ן וְ כוּ',
כְּ מ ֹו הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ לְ הַ ְמ ִשׁי לְ יַצֵּ ר אֶ ת פְּ צָ צוֹת הָ אָטוֹם וְ כוּ' .וּכְ מ ֹו ֶשׁבְּ נֵס ִ

יא

ָכּ בְּ יָמֵ ינוּ בְּ ָקרוֹב י ְִס ַתּכְ ְסכוּ אֵ לּוּ ִעם אֵ לּוּ וְ יֵלְ כוּ לְ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג כְּ ִדבְ ֵרי הָ ַרבִּ י מֵ אַ פְּ טָ א זצ"ל .וְ כֵן חֹדֶ שׁ ַתּמּוּז הוּא
הַ חֹדֶ שׁ ֶשׁבּ ֹו ִבּ ְשּׂרוּ לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִה ְתבַּ ְטּלָה גְ ז ֵַרת אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ,כַּמּוּבָ א בְּ 'מֵ עַ ם עֵ ז' )אסתר ח ,ט( ֶשׁהָ ִא ְגּרוֹת נִ ְשׁלְ חוּ בְּ יוֹם
כ"ג בְּ ִסיוָ ן וְ ל ַָקח חֹדֶ שׁ וָ חֵ ִצי עַ ד ֶשׁ ִהגִּ יעוּ לְ כָל הַ ְמּקוֹמוֹת .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ' ְשּׂפַ ת אֱ מֶ ת' )פורים תרל"ד(

פוּרים הָ יָה
נֵס ְדּ ִ

הֲ ָכנָה לְ בַ יִת ֵשׁנִ י כִּ י הָ ָיה צָ ִרי לִ ְהיוֹת כֹּחַ וְ עֹז לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ עַ ל ְידֵ י הַ נֵּס נִ גְבַּ הּ לִ בָּ ם וְ יָכְ לוּ לַחֲ זוֹר לְ בֵ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן אֶ פְ ָשׁר ֶשׁיּ ְִה ֶיה לֶעָ ִתיד נֵס ָכּזֶה קוֹדֶ ם הַ גְּ אֻ לָּה כְּ מ ֹו ֶשׁאָ ְמרוּ חֲ ַז"ל מַ עֲ ִמיד עֲ לֵיהֶ ם מֶ ֶל כְּ הָ מָ ן
כוּ' ֶשׁנֵּס זֶה הֲ ָכנָה לַגְּ אֻ לָּה.

וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶק ֶשׁר חָ זָק בֵּ ין מַ לְ כוּת פָּ ַרס לִ ימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ,כַּמּוּבָ א בַּ מַּ הַ ְר ָשׁ"א )יומא עז(.

עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא ֶשׁהו ִֹציאוּ אֶ ת גַּבְ ִריאֵ ל מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ פַּ ְרגּוֹד לְ כ"א י ִָמים ,וְ נ ְָתנוּ אֶ ת ְמקוֹמ ֹו לְ דוּבִּ יאֵ ל הַ ַשּׂר ֶשׁל פָּ ַרסְ ,מבָ אֵ ר
הַ מַּ הַ ְר ָשׁ"א ֶשׁהַ כ"א י ִָמים הֵ ם כְּ ֶנגֶד כ"א הַ יּ ִָמים ֶשׁל בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ֶשׁבָּ הֶ ם ִמ ְתגַּבֶּ ֶרת ְשׁלִ יטַ ת הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ,וְ רו ִֹאים
ֶשׁהַ ַשּׂר ֶשׁל פָּ ַרס ִמ ְתגַּבֵּ ר בִּ ְמיֻחָ ד בְּ י ִָמים אֵ לֶּה .וְ כֵן כ"ז ַתּמּוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁם הַ ְקּלִ פָּ ה הַ ָקּ ָשׁה בְּ יו ֵֹתר לִ ילִ ית .וְ ה ֹו ִסיף
הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁכ"ז ַתּמּוּז תשע"ה ִה ְת ִחי ָלה גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵ 1775קץ הָ אֲ ִרי ַז"ל .וְ ה ֹו ִסיף
יס ִקין שליט"א ֶשׁמַּ בְ עֶ ה ז ֹו הַ ֵשּׁןְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ֹעבָּ מָ ה ,וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ מָ ן הָ אֲ ָגגִ יֶ ,שׁע ֹו ֶלה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות
הרה"ג ר' שֵ .ר ְי ְ
ארד הי"ו ֶשׁסּ ֹובֵ ל מֵ אֱ ד ֹום עֶ ְשׂר ֹות ָשׁנִ ים ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל
תשע"ה .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְשׁמ ֹו ֶשׁל הָ אָ ִסיר הַ ְיּהוּ ִדי י ֹו ָנ ָתן פּ ֹו ַל ְ
פְ לא ֹו ִריד ֶשׁ ְמּ ַרפֵּ א ִשׁ ַנּ ִים ,כִּ י הוּא מַ ְמ ִתּיק אֶ ת ִשׁ ֵנּי אֱ ד ֹום ֶשׁ א ַיזִּ יקוּ לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל.

וְ ה ֹו ִסיף

ייס ִקין שליט "א ֶשׁפְּ צָ צַ ת אָט ֹום בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים מָ ִשׁיחַ  .כִּ י נְ קֻ ַדּת הַ ִחבּוּר ֶשׁל ב'
הרה"ג ר' שֵ .ר ְ

יחים ִהיא בְּ ִמ לְ חֶ מֶ ת גּ ֹו ג וּמָ ג ֹו ג ֶשׁאָז מַ ְת ִחי ָלה ְתּקוּפַ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וּבְ ִמלְ חָ מָ ה ז ֹו ְצפוּ ִיים לְ ִה ָלּחֵ ם
ְמ ִשׁ ִ
ירנִּ ית .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י
בִּ פְ צָ צ ֹות אָט ֹום כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ ֵכן ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ א בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פְּ צָ צָ ה ִא ַ
שליט"א ֶשׁהַ ד' ֵשׁמ ֹות ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁמּוּבָ א ֹות בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צחְ (:מ ַנחֵ םִ ,שׁי הִ ,ינּ ֹון ,חֲ נִ י ָנהֶ ,שׁהֵ ם ר"ת מָ ִשׁי"חַ ,
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁאֶ חָ ד ִמ ִמּ ְת ַקנֵּי הַ גּ ְַר ִעין ֶשׁלָּהֶ ם נִ ְמצָ א בְּ מָ קוֹם
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פְּ צָ צַ ת הָ אָט ֹום .וְ ֵכן הֵ בֵ אנוּ מֵ הרה"ג ר' שֵ .רי ְ

וּמ ַרמֵּ ז עַ ל 'קוּם בְּ תוּלַת י ְִשׂ ָראֵ ל' ,וּכְ ֶשׁזֶה נוֹפֵ ל ,זֶה ָקם .וְ הַ כּוּר בּוּ ְשׁהַ ר ֵיהָ פֵ לִ בְ שׂ ֹו ָרה ֶשׁל ק ֹול ְמבַ ֵשּׂר
ֶשׁ ְשּׁמ ֹו 'קוֹם'ְ ,
יעים ִמלְּ שׁ ֹון ְישׁוּעָ ה .וְ ֵכן ֵשׁם הַ מַּ נְ ִהיג הֶ חָ ָדשׁ ֶשׁ ָלּהֶ ם רוּחָ אנִ יְ ,מ ַרמֵּ ז
ְמבַ ֵשּׂר וְ א ֹומֵ ר .וְ ֵכן נִ ְק ָר ִאים בְּ ֵני הָ עָ ם הָ ִא ַיראנִ י ִשׁ ִ
עַ ל מַ הֲ ָל רוּחָ נִ י ֶשׁל ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁ ִיּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ַדּ ְר ָכּם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד בֶּ ן שׁוּ ָשׁן שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק

)דברים לב ,כב(

" ְ
אַספֶּה עָ לֵימ ֹו ָרעוֹת ִחצַּ י אֲ ַכלֶּה בָּ ם" .הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 5775מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כּוּר הַ ַגּ ְר ִעינִ י הָ ִאי ַראנִ י
בְּ ִא ְספַ האן .וְ ֵכן ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם ַלמָּ ק ֹום ֶשׁ ָשּׁם נִ ְמצָ א הַ כּוּר הַ ַגּ ְר ִעינִ י בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ לִ ,דּימ ֹו ָנה א ֹו ִתיּ ֹות

י ֹום הַ ִדּין .וְ ֵכן פְּ צָ צַ ת הָ אָט ֹום

ְמרֻ מֶּ ֶזת בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )מידות ד ,ו(

וְ הַ הֵ יכָל מֵ אָה עַ ל מֵ אָה ,עַ ל רוּם מֵ אָה .הָ אֹטֶ ם

ֵשׁשׁ אַ מּוֹת ,וְ גָבְ ה ֹו ְ
אַרבָּ ִעים אַ מָּ ה ,אַ מָּ ה כִּ יּוּר ,וְ אַ מָּ ַתיִם בֵּ ית ִדּלְ פָ ה ,וְ אַ מָּ ה ִתּ ְק ָרה ,וְ אַ מָּ ה מַ עֲ זִ יבָ ה,
וְ ָשׁלשׁ אַ מּוֹת מַ עֲ ֶקה ,וְ אַ מָּ ה ָכּלֶה עו ֵֹרב .הָ אֹטֶ ם רוֹמֵ ז ָלאָטוֹם .הַ כִּ יּוּר רוֹמֵ ז לְ כוּר גּ ְַר ִעינִ יִ .דּלְ פָ ה רוֹמֵ ז לְ נ ֹוזֵל
הַ ִקּירוּר ֶשׁדּ ֹולֵף .וְ ָכ ֶלה עו ֵֹרב ר ֹומֵ ז לְ ַתכְ לִ ית הָ אָט ֹוםֶ ,שׁבָּ א לְ ַכלּ ֹות ִמן הָ ע ֹו ָלם אֶ ת הָ ע ֹו ֵרב הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת צַ ד הָ ַרע
בָּ ע ֹו ָלם .וְ ָל ֵכן הָ אֹ טֶ ם בַּ ִמּ ְשׁ ֶנה הוּא ְיס ֹוד בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁעָ ָליו מַ עֲ ִמ ִידים אֶ ת הַ כְּ ָתלִ יםַ ,כּמּוּבָ א בְּ בַ ְר ְטנוּ ָרא ָשׁם,
ישׁי בִּ ְמהֵ ָרה בְ ָימֵ ינוּ אָמֵ ן .וְ ֵכן ר ֹו ִאים בְּ ֹכחַ הָ אָט ֹום וְ הַ ַגּ ְר ִעין
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁפְּ צָ צַ ת הָ אָט ֹום ִתּ ְה ֶיה הַ ְיס ֹוד לְ בִ נְ ַין הַ בַּ ִית הַ ְשּׁלִ ִ
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁלּ ֹו ,הַ ְיינוּ ַל ַגּ ְר ִעין ֶשׁלּ ֹוְ ,מ ַגלִּ ים בּ ֹו
ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת הָ ע ֹו ָלם ,כְּ ֶשׁ ְמפָ ְר ִקים אֶ ת הַ ֹחמֶ ר י ֹו ֵתר וְ י ֹו ֵתר וּמַ גִּ ִ
יעים ַל ֹ
אֶ ֶנ ְרגִּ ָיּה י ֹו ֵתר וְ י ֹו ֵתר חֲ ָז ָקה ֶשׁ א לְ פִ י עֶ ֶר כְּ ָלל ,וְ הַ דֶּ ֶר לְ ַגלּ ֹות אֶ ת הָ אֶ ֶנ ְרגִּ ָיּה הַ ַגּ ְר ִעינִ ית ִהיא עַ ל ְידֵ י חֲ ל ַֻקּת הַ ֹחמֶ ר הַ ָקּ ֶשׁה
ארדֵּ י חֲ ָל ִקים עַ ד לְ מַ צָּ ב ֶשׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר לְ חַ לְּ ק ֹו י ֹו ֵתר ,וְ אָז ְמ ַנ ִסּים לִ בְ ֹקעַ א ֹות ֹו עַ ל ְידֵ י ְי ִצ ַירת
ֶשׁנִּ ְק ָרא פְּ רוּט ֹון לְ ִמלְ ַי ְ
ִה ְת ַנגְּ דוּת ֶשׁל ֹחמֶ ר ֵזהֶ ה ,וּכְ ֶשׁ ְמּ ַנ ִסּים לִ בְ ֹקעַ ִמ ְת ַגּ ָלּה הָ אֶ ֶנ ְר ִגּ ָיּה הַ ַגּ ְר ִעינִ ית הַ חֲ ָז ָקה הַ ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל אֵ ין ס ֹוף .וְ הָ אֶ ֶנ ְרגִּ ָיּה הַ ֹזּאת

יב

ַק ֶיּמֶ ת בְּ ָכל ֹחמֶ ר בָּ ע ֹו ָלם ,וּבִ ְשׁבִ יל לְ ַגלּ ֹות א ֹו ָתהּ צָ ִרי לְ ב ֹודֵ ד אֶ ת הַ פְּ רוּט ֹון וְ כוּ' .וּ ִמ ָכּל ֶזה ר ֹו ִאים סֵ מֶ ל ָלאֱ קוּת
שׁ ֶרשׁ הַ ֹחמֶ ר הַ ְיינוּ ַל ַגּ ְר ִעין ֶשׁלּ ֹו ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאֵ ין ע ֹוד ִמלְּ בַ דּ ֹו ַגם בְּ ִע ְמ ֵקי
בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת הָ ע ֹו ָלם .וְ ֶזה ִמ ְת ַגּ ֶלּה כְּ ֶשׁמַּ גִּ ִ
יעים לְ ֹ
הַ ְקּלִ פּ ֹות בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת הָ ע ֹו ָלם ,וּ ִמ ַגּ ְרגִּ יר ֶשׁ א נִ ָתּן לִ ְרא ֹות ֹו בְּ עַ ִין ְרגִ י ָלה ,יְכ ֹולִ ים ָלצֵ את א ֹור וְ אֶ ֶנ ְרגִּ ָיּה ֶשׁ ְיּכ ֹולִ ים לְ הַ ְשׁפִּ יעַ עַ ל
ָכּל הָ ע ֹו ָלם .לְ פִ י ֶזה ְמ ֹבאָר מַ דּוּעַ מַ ְת ִחי ָלה הַ גְּ אֻ ָלּה בִּ פְ צָ צַ ת אָט ֹום ,כִּ י הָ אָט ֹום ְמ ַג ֶלּה אֶ ת הָ אֵ ין ע ֹוד ִמלְּ בַ דּ ֹו ,וְ ז ֹו ַתכְ לִ ית

הַ גְּ אֻ ָלּה לְ ַגלּ ֹות אֶ ת הָ א ֹור וּלְ בַ טֵּ ל אֶ ת הֶ ְע ֵלם הָ א ֹור" ,כִּ י עַ ִין בְּ עַ ִין ִי ְראוּ בְּ שׁוּב ה'" "וְ א ִי ָכּ ֵנף ע ֹוד מ ֹו ֶרי ".

וְ ֵכן

ַלחֶ לְ ִקיק הַ ָקּטָ ן בְּ י ֹו ֵתר ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ָלאַחֲ ר ֹו ָנה ,הֵ ם ק ֹו ְר ִאים הַ חֶ לְ ִקיק הָ אֱ ִקי ֶשׁל הַ בְּ ִריאָה ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ַכּבְ ָיכ ֹול הֻ ְשׁ ַתּת

יקס ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בּ ֹו זו"ן,
הָ ע ֹו ָלםֵ ,כּיוָ ן ֶשׁהוּא הַ חֶ לְ ִקיק הַ ַגּ ְר ִעינִ י בְּ י ֹו ֵתר .וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֵשׁם הַ חֶ לְ ִקיק ,בּוּז ֹון ִא ְ
יקס ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִיּחוּד .הַ ְיינוּ ֶשׁאֵ ין ע ֹוד ִמלְּ בַ דּ ֹו ,וְ ִיחוּד קב"ה
]זו"ן הוּא כִּ נּוּי לְ קב"ה וּ ְשׁכִ ינְ ֵתּיהּ בִּ ְשׂפַ ת הַ ַקּבָּ ָלה[ ,וְ הָ ִא ְ
יקס ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספַּ ר  111כְּ ִמנְ ַין
וּ ְשׁכִ ינְ ֵתּיהּ ְמ ַק ֵיּם וּ ְמחַ ֶיּה ָכּל ֹחמֶ ר ַגּ ְשׁ ִמי בָּ ע ֹו ָלם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִא ְ

אי"ק ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת אַ ְחדּוּת ה' ,וְ הוּא פּ ֹועֵ ל דֶּ ֶר הָ א ֹות ס' ֶשׁסּ ֹומֶ ֶכת אֶ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן ַגּ ְר ִעין א ֹו ִתיּ ֹות אֶ ֶנ ְרגִּ ָיּה
בְּ ִחלּוּף ע' בְּ א' ,כִּ י בַּ ַגּ ְר ִעין ִמ ְת ַגּ ֵלּית הָ אֶ ֶנ ְרגִּ ָיּה ֶשׁל הָ א ֹור אֵ ין ס ֹוף ֶשׁפּ ֹועֶ ֶלת בָּ ע ֹו ָלם הַ ַגּ ְשׁ ִמי .וְ ַגם א ֹו ִתיּ ֹות ג"ר אַ ִי"ן,
ישׁין ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁן מֵ ע ֹו ָלם הַ ֶכּ ֶתר ֶשּׁנִ ְק ָרא אַ ִין .וְ ָל ֵכן ַגּ ְר ִעין בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  333הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ְספָּ ר  10בַּ חֲ ֻל ָקּת ֹו לְ ,3
הַ ְיינוּ ג' ֵר ִ
וְ י ֹוצֵ א  3.3333333333וְ כוּ' בְּ לִ י ס ֹוף ,הַ ְיינוּ ִמ ְספָּ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְתחַ ֵלּק .כִּ י הָ ע ֹו ָלם נִ בְ ָרא מֵ ְ 10ספִ יר ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ הֶ ם ַ 3קוִּ ים,
שּׁ ֶרשׁ נְ ַג ֶלּה מַ ֶשּׁהוּ אֵ ין ס ֹופִ י ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְתחַ ֵלּק ,כִּ י ָשׁם טָ מוּן הָ אֵ ין
וְ ִאם נְ ַנסֶּ ה לְ חַ ֵלּק אֶ ת הַ  10לְ  3כְּ דֵ י לְ הַ גִּ יעַ ַל ַגּ ְר ִעין וְ ַל ֹ
ס ֹוף .וְ ֵכן הַ כְּ ָלל הַ ָיּדוּעַ בַּ ַשּׁ"ס ַקמָּ א ַקמָּ א בָּ ִטיל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  333לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ֹכּל ִמ ְתבַּ טֵּ ל בְּ ת ֹו הָ א ֹור אֵ ין ס ֹוף אֲ פִ לּוּ
בְּ ִע ְמ ֵקי הַ ַגּ ְשׁ ִמיּוּת .וְ ֵכן ַגּ ְר ִעי"ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ָכּל הָ עֶ ֶשׂר ְספִ יר ֹות ֶשׁהֵ ם בְּ ס ֹוד ג"ר וְ עַ ִי"ן ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ֹו ִשׁבְ ִעים וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֶשׁבַ ע
ְספִ יר ֹות ַתּ ְחתּ ֹונ ֹות.

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁאָט ֹום טום ום ם בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1335וּבְ א"ת ב"ש ע ֹו ֶלה

ה'תשע"ה .וְ ֵכן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִמלְ חֶ מֶ ת מלחמ מלח מל מ ע ֹו ָלם עול עו ע הוּא  780כְּ ִמנְ ַין
ה'תשע"ה .וְ ֵכן פְּ צָ צָ ה צצה צה ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ֵכן ְשׁ ַנת התשע"ו תשע"ו שע"ו ע"ו ו בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ידת הָ א ֹור ַל ְקּלִ פָּ ה לִ בְ ִחי ַנת ל ֹועֲ זִ י.
הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ ָשּׁ ָנה הַ לּ ֹועֲ זִ ית  .2015כִּ י חֶ ְשׁבּ ֹונ ֹות אֵ לּוּ הֵ ם אֲ ח ֹו ַר ִים ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ְי ִר ַ

וְ ֵכן ִטיל טי ט ַגּ ְר ִעינִ י ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ,וּבְ ִחלּוּף א"ט ב"ח ע ֹו ֶלה  ,775וְ ֵכן ִטיל טי ט ַגּ ְר ִעינִ י
גרעינ גרעי גרע גר ג בְּ ִחלּוּף א"ט ב"ח ע ֹו ֶלה  .5775וְ ֵכן הֶ ְס ֵכּם וִ י ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ְמשֻ ָלּשׁ ע ֹו ֶלה תשע"ו ,לְ ַרמֵּ ז
ֶשׁהַ הֶ ְס ֵכּם הַ ֶזּה הוּא הֲ ָכ ָנה ַלגְּ אֻ ָלּה ֶשׁל ְשׁ ַנת תשע"ו.

ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשה ֶלוִ ינְ ֶגּר שליט"א ֶשׁ ַיּחַ ד ִעם ִה ְת ָק ְרבוּת הַ ַמּ ָדּע לְ כ ֹו ָכב הַ ָשּׁבִ יטֶ ,י ְשׁ ָנהּ ִה ְת ָק ְרבוּת נ ֹוסֶ פֶ ת

ֶשׁל הַ מַּ ָדּע ַלכּ ֹו ָכב פְּ לוּט ֹו] ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא סמא"ל[ וְ כ ֹו ָכב ֶזה הוּא הַ ָקּ ָטן בְּ י ֹו ֵתר בְּ מַ עֲ ֶר ֶכת הַ ֶשּׁמֶ שׁ ,וְ הוּא כּ ֹו ַכב הַ ֶלּ ֶכת
ישׁי ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ִמחוּץ לְ מַ ְסלוּל ֹו ֶשׁל ַשׁבְּ ַתאי .הַ ְפּלוּט ֹו ְמ ַסמֵּ ל עַ ל פִּ י הַ מַּ ָדּע מָ ֶות וְ ִהוָּ לְ דוּת מֵ חָ ָדשׁ ,וְ ד ֹומֶ ה
הַ ְשּׁלִ ִ
בְּ מַ הוּת ֹו ַלכּ ֹו ָכב ָשׁבִ יט אֲ ֶשׁר הֵ בֵ אנוּ ֶשׁהוּא ְמסַ מֵּ ל ִה ְתחַ ְדּשׁוּת ,בְּ ָרם הַ ָשּׁבִ יט מַ ְשׁמָ עוּת ֹו ִה ְת ַח ְדּשׁוּת הַ חַ ִיּים ,וְ הַ כּ ֹו ָכב
אול ,לְ סַ מֵּ ל
פְּ לוּט ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִה ְתחַ ְדּשׁוּת דֶּ ֶר מָ וֶ ת ֶשׁ ִהיא ַדּ ְרכּ ֹו ֶשׁל הַ ס"מ .הַ כּ ֹו ָכב ְפּלוּט ֹו נִ ְק ָרא עַ ל ֵשׁם אֶ ל הַ ְשּׁ ֹ
אציזְ ם בְּ ֶג ְרמַ נְ ָיה ,וְ ַיחַ ד ִעם פִּ תּוּחַ הַ ֶנּ ֶשׁק
יה ָנּם ,וְ ֵכן גִּ לּוּי הַ כּ ֹו ָכב ִבּ ְשׁ ַנת  1930לְ ִמנְ ָי ָנם הָ ָיה ַיחַ ד ִעם עֲ לִ ַיּת הַ ַנּ ִ
ֵגּ ִ
הַ ַגּ ְר ִעינִ י .וְ ֵכן אֶ חָ ד ִממַּ ְרכִּ יבֵ י הַ פְּ צָ צָ ה הַ ַגּ ְר ִעינִ ית נִ ְק ָרא פְּ לוּט ֹון.

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'פרקי היכלות' לז ,ב( " ִהנֵּה יוֹם בָּ א לַה'" ,אוֹת ֹו הַ יּוֹם ֶשׁבָּ א גּוֹג וּמָ גוֹג עַ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל מַ ְרגִּ יז אֶ ֶרץ
וְ ָשׁמַ ִים ,וְ ַרעַ שׁ גָּדוֹל בְּ ְ
ְרוּשׁ ַל ִיםֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ אָסַ פְ ִתּי אֶ ת כָּל הַ גּ ֹויִם אֶ ל
אַדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ עוֹלִ ים לִ לְ כֹּד י ָ
יג

וּשׁמ ֹונָה נְ ִסיכֵי ָ
ֹשׂה ִמלְ חָ מָ ה בְּ גוֹג וּמָ גוֹג וְ יו ְֹצ ִאין ִעמּ ֹו ִשׁבְ עָ ה רו ִֹעים ְ
ְרוּשׁ ִ ַלם" ,בְּ אוֹת ֹו ָשׁעָ ה עו ֶ
י ָ
אָדם.
וְ ָשׁמַ עְ ִתּי מֵ הרמ"ז שליט"א ֶשׁ ִשּׁבְ עַ ת ר ֹו ִעים א ֹו ִתיּ ֹות תשע"ב .וְ ֵכן תשע"ה ִהיא הָ א ֹות הַ ְשּׁ ִנ ָיּה בַּ ַתּ ְרגּוּם ,עַ ל הַ ָכּתוּב
)ישעי' כז ,יג( "בַּ יּוֹם הַ הוּא ִי ָתּ ַקע בְּ שׁוֹפָ ר גָּדוֹל" "בְּ ִע ְדנָא הַ ִהיא ִי ְת ַקע בְּ שׁוֹפָ ָרא ַרבָּ א" .וְ ֵכן הַ לָּשׁוֹן ֶשׁנֶּאֶ ְמ ָרה בְּ ַכמָּ ה
ְמק ֹומ ֹות עַ ל הַ ְגּאֻ ָלּה "בַּ יּ ֹום הַ הוּא" ֶנאֶ ְמ ָרה ַיחַ ד ִעם ֶרמֶ ז עַ ל ְשׁ ַנת תשע"ו בַּ פָּ סוּק

)תהילים קמו ,ג(

"אַל ִתּבְ ְטחוּ

תּנֹ ָתיו".
אַדמָ ת ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא אָבְ דוּ עֶ ְשׁ ֹ
בִ ְנ ִדיבִ ים בְּ בֶ ן אָדָ ם ֶשׁאֵ ין ל ֹו ְתשׁוּעָ הֵ :תּצֵ א רוּח ֹו יָשֻׁ ב לְ ְ

וְ ה ֹו ִסיף

הָ רמ"ז שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק "עַ ל פְּ ֵני ָכל אֶ חָ יו ָנפָ ל" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ אַ ִחים הַ מּוּ ְסלְ ִמים ֶשׁמַּ פִּ ילִ ים אֶ ת מַ לְ כוּת

ִי ְשׁמָ עֵ אל בְּ ָכל הַ ְמּק ֹומ ֹות .וְ ֶזה ַנעֲ ָשׂה "עַ ל פְּ ֵני ָכל" ,בְּ דֶ ֶר ֶשׁ ָכּל הָ ע ֹו ָלם ר ֹואֶ ה .וּבְ ֶי ֶתר בֵּ אוּרָ :כּל הַ פָּ ָר ָשׁה ָשׁם ְמ ַדבֶּ ֶרת

יתת ֹו,
יתת ֹו ,וְ הַ ִסּיּוּם ֶשׁל הַ פָּ ָר ָשׁה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מַ ה ֶשּׁ ָקּ ָרה לִ בְ ֵני ִי ְשׁמָ עֵ אל אַחֲ ֵרי ִמ ָ
עַ ל תּ ֹולְ ד ֹות ִי ְשׁמָ עֵ אל וּבָ ָניו וּ ְשׁ ֵני חַ ָיּיו וּ ִמ ָ
שּׁוּרה עַ ל פְּ נֵי כָל אֶ חָ יו נָפָ ל" .וְ עַ ל
)בראשית כה ,יח( "וַ יּ ְִשׁכְּ נוּ מֵ חֲ וִ ילָה עַ ד שׁוּר אֲ ֶשׁר עַ ל פְּ נֵי ִמ ְצ ַריִם בֹּאֲ כָה אַ ָ

ֶזה א ֹומֵ ר הַ 'בַּ עַ ל הַ טּוּ ִרים' ֶשׁ ִסּיּוּם הַ פָּ סוּק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ סּ ֹוף ֶשׁל ִי ְשׁמָ עֵ אל בְּ אַחֲ ִרית הַ ָיּ ִמים .וְ ָל ֵכן ָכּתוּב "עַ ל פְּ ֵני ָכל
ימיּ ֹות כְּ ִפי ֶשׁר ֹו ִאים בְּ ָימֵ ינוּ ,וְ ָל ֵכן
אֶ חָ יו ָנפָ ל"ֶ ,שׁ ִיּ ְשׁמָ עֵ אל א ִיפּ ֹול בִּ ידֵ י אֻ מּ ֹות אַחֵ ר ֹות ,אֶ ָלּא מֵ אֶ חָ יו; הֲ פִ יכ ֹות פְּ נִ ִ
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם ֶשׁל הַ מּ ֹו ְר ִדים 'הָ אַ ִחים הַ מּוּ ְסלְ ִמים' לְ סַ מֵּ ל אֶ ת הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה ֶשׁהָ אַ ִחים מַ פִּ ילִ ים אֶ ת ִי ְשׁמָ עֵ אל

לְ עֵ י ֵני ֹכּל .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בראשית עט( "וְ עַ ל פְּ ֵני ָכל אֶ חָ יו ִי ְשׁ ֹכּן"" ,עַ ל פְּ ֵני ָכל אֶ חָ יו ָנפָ ל" .בָּ ע ֹו ָלם
הַ ֶזּה " ִי ְשׁ ֹכּן" ,אֲ בָ ל ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא " ָנפָ ל" .וְ י ֹוצֵ א ֶשׁ ֵיּשׁ ָלנוּ פָּ סוּק בַּ תּ ֹו ָרה עַ ל אַחֲ ִרית הַ ָיּ ִמיםֶ ,שׁ ִמּ ְת ַק ֵיּם לְ עֵ י ֵנינוּ מַ מָּ שׁ.
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק בֶּ ן אֵ לִ ָיּהוּ שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק מַ זְ כִּ יר אֶ ת ִמ ְצ ַר ִים וְ אַ שּׁוּר ֶשׁ ִהיא סוּ ְר ָיאֶ ,שׁבָּ הֶ ם ר ֹו ִאים אֶ ת

ִע ַקּר הַ מַּ ְהפֵּ כ ֹות .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף עָ ָנן שליט"א ֶשׁ ִאם ַנפְ ִחית אֶ ת הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל הַ פָּ סוּק )בראשית כה ,יח( "עַ ל פְּ נֵי
כָל אֶ חָ יו נָפָ ל" ] [475מֵ הַ ִגּימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל הַ פָּ סוּק )בראשית טז ,יב( "וְ עַ ל פְּ נֵי כָל אֶ חָ יו י ְִשׁכֹּן" ] [701נְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר 226
כְּ ֶנ ֶגד ְשׁ ַנת תשע"ד ֶשׁ ִהיא ָ 226שׁנִ ים ִמסּ ֹוף הַ ֵשּׁ ֶשׁת אֲ ָלפִ ים ָשׁ ָנה ,בָּ הּ ִה ְת ַגּבְּ ָרה ְמ ֹאד נְ פִ י ַלת ִי ְשׁמָ עֵ אל.

וְ ֵכן ִי ְשׁמָ עֵ א"ל בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות י ֹו"ד ִשׁי"ן מֶ "מ עַ ִי"ן אָ ֶל"ף ָלמֶ "ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .כִּ י ִמלּוּי ְמסַ מֵּ ל
אֶ ת ִסיּוּם הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה ֶשׁל ִי ְשׁמָ עֵ אל ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה בְּ ָשׁ ָנה ז ֹו .וְ ֶזה ַגם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ִמלּוּי חֲ מ ֹו"ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת
ִי ְשׁמָ עֵ אל חֵ י"ת מֶ "ם וָ י"ו ֵרי"שׁ) .שמעתי מהרה"ג ר' ציון דוד סיבוני שליט"א( .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א

ֶשׁסּ ֹוף ָגּלוּת ִי ְשׁמָ עֵ אל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְרגִ י ָלה  1036וּבִ ְמשֻׁ ָלּשׁ ַ 4034יחַ ד  5070וְ נ ֹו ִסיף אֶ ת הֶ הָ פוּ  0705וּנְ ַקבֵּ ל .5775
וְ ֵכן ִמלּוּי גְּ אֻ ַלּ"ת ִי ְשׂ ָראֵ "ל גִּ ימֶ "ל אָ ֶל"ף ָלמֶ "ד ָתּא"ו י ֹו"ד ִשׁי"ן ֵרי"שׁ אָ ֶל"ף ָלמֶ "ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה.

וְ ֵכן

יעית ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ אְ ,מרֻ מֶּ ֶזת בְּ ר"ת ב' פְּ עָ ִמים בַּ פָּ סוּק ֶשׁלְּ פָ ָניו" ,כִּ י אֵ שׁ ָק ְדחָ ה
ְשׁ ַנת תשע"ו ֶשׁ ִהיא ְשׁ ַנת מ ֹוצָ אֵ י ְשׁבִ ִ

יקד עַ ד ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית וַ תֹּאכַל אֶ ֶרץ וִ י ֻבלָהּ וַ ְתּלַהֵ ט מו ְֹסדֵ י הָ ִרים" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ַתּהֲ לִ י ֶשׁל ַכּמָּ ה ָשׁנִ ים
בְ אַ פִּ י וַ ִתּ ַ
בַּ הֲ ָכ ַנת בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ גִימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ ֵכן ַדּעֶ א"שׁ ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב "עַ ד ְשׁאוֹל".

וְ ה ֹו ִסיף

אדי א ֹו ִתיּ ֹות דּ ֹומ ֹות
הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף רוּזִ ין שליט"א ֶשׁבְּ א ֹות ֹו ָשׁבוּעַ ק ֹודֶ ם ָכּבְ שׁוּ ַדּעֶ א"שׁ ִעיר בְּ ִע ַירק בְּ ֵשׁם ַרמַ ִ

לְ ַת ְדמ ֹור ,וְ אַחַ ר ָכּ ָכּבְ שׁוּ אֶ ת ַתּ ְדמ ֹור .וְ ֵישׁ ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב )ויקרא כו ,ה( "וְ ִה ִשּׂיג ָלכֶם ַדּיִשׁ אֶ ת בָּ ִציר ] ִא ְרגּוּן ַדּעֶ שׁ ִיכְ ֹבּש
אֶ ת בַּ ְצ ָרה ֶשׁ ִהיא ִעיר בְּ ִע ַירק[ וּבָ ִציר י ִַשּׂיג אֶ ת ז ַָרע ]בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא סוּ ְר ָיא ,הַ ְיינוּ ֶשׁהַ ָשּׁ ָלב אַחֲ ֵרי ֶזה ִי ְה ֶיה כִּ בּוּשׁ בְּ סוּ ְר ָיא,
אַר ְצכֶם" .וְ ֵכן הָ ִעיר
ישׁבְ ֶתּם לָבֶ טַ ח בְּ ְ
וְ אָז נִ זְ ֶכּה לִ גְ אֻ ָלּה כְּ מ ֹו ֶשׁמַּ ְמ ִשׁי הַ פָּ סוּק[ וַ אֲ כַלְ ֶתּם ל ְַח ְמכֶם לָשׂבַ ע וִ ַ
ַתּ ְדמ ֹו"ר ְמרֻ מֶּ ֶזת בְּ ר"ת וְ ס"ת ֶשׁל הַ פָּ סוּק "וְ ִה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּיִשׁ אֶ ת בָּ ִציר וּבָ ִציר י ִַשּׂיג אֶ ת ז ַָרע" .וְ ֵכן ַדּ ִישׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ידר הַ ֵשּׁם ֶשׁל ִי ְשׁמָ עֵ אל ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהֵ ם ְמע ֹו ְר ִרים אֶ ת ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ָדּת ֹות בָּ ע ֹו ָלםֶ ,שׁ ִהיא ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג.
ֵק ָ

יד

מוּבָ א

בְּ לִ קּוּטֵ י תּ ֹו ָרה לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )זכריה שכח(

ְרוּשׁ ַליִם וְ ִציּוֹן הֵ ם רו ְֹמזִ ים לִ יסוֹד וּמַ לְ כוּת ,וִ יסוֹד ִאמָּ א
י ָ

פְּ נִ ִ
ימית יוֹצֵ את בְּ סוֹד ד' פַּ ְר ִשׁיּ ֹות ְתּפִ לִּ ין ֶשׁבְּ ז"א וְ הֵ ם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,וּמַ לְ כוּת ְדּ ִאמָּ א הַ יּוֹצֵ את
לְ לֵאָה ֶנגֶד ְ
סוּריָא בְּ סוֹד ַדּמֶּ ֶשׂק .וְ כֵן ַדּמֶּ ֶשׂק גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ִמ ַדּ"ת בְּ סוֹד ד' אֲ לָפִ ין ְדּלֵאָה וְ ִהיא ֶק ֶשׁר ֶשׁל
ְרוּשׁ ַליִם כִּ י כֵן ִהיא ְמשׁוּכָה בִּ ְרצוּעוֹת ִמד' ֶשׁל ְתּפִ לִּ ין
ְתּפִ לִּ ין וְ הֵ ם בְּ סוֹד ַדּמֶּ ֶשׂק ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְרחוֹבָ הּ ֶשׁל י ָ
ידה אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁיּ ֹו ֶנ ֶקת ִמ ִציּ ֹון וִ ירוּ ָשׁ ַל ִיםַ ,ל ְקּלִ פּ ֹות.
ל ֶַקּ ֶשׁר ֶשׁבָּ אָחוֹר .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ַדּמֶּ ֶשׂק ִהיא בְּ ִחי ַנת ֵלאָה ֶשׁמּ ֹו ִר ָ

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עַ ְרבֵ י ַנחַ ל' )לך לך( "כִּ י אֶ ת זֶה לְ עֻמַּ ת זֶה" ,וְ ֶנגֶד ִמ ְק ָדּשׁ יֵשׁ ְקלִ פָּ ה נִ ְק ֵראת ַדּמֶּ ֶשׂק או ִֹתיּוֹת
ִמ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן סוּ ְר ָיא ְמרֻ מֶּ ֶזת ב' פְּ עָ ִמים בַּ פְּ סוּ ִקים עַ ל ֵשׁבֶ ט ְיהוּ ָדה וּמֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ) ,בראשית מט ,י( " א יָסוּר ֵשׁבֶ ט
ַשּׂר ָקה בְּ נִ י אֲ תֹנ ֹו כִּ בֵּ ס בַּ ַיּיִן לְ בֻשׁ ֹו
וּמח ֵֹקק ִמבֵּ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִּ י ָיבֹא ִשׁי ה וְ ל ֹו י ְִקּהַ ת עַ ִמּים :אֹ ְס ִרי ַלגֶּפֶ ן ִעירֹה וְ ל ֵ
יהוּדה ְ
ִמ ָ
וּבְ ַדם עֲ נָבִ ים סוּתֹה".

הֵ בֵ אנוּ אֶ ת הַ ִמּ ְד ָרשׁ

)אוצר מדרשים אייזנשטיין מדרש רשב"י עמוד (556

כְּ ֶשׁאַ ָתּה ר ֹואֶ ה ֶשׁ ָנּפַ ל נִ יר ֹון ִמזְ ָר ִחי

ִשׁמָ עֵ אל[ וְ אָז ִתּ ְצמַ ח הַ ְישׁוּעָ ה לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ הֵ בֵ אנוּ מֵ הרה"ג ר'
ֶשׁבְּ ַדמֶּ ֶשׂקָ ,נפְ ָלה מַ לְ כוּת בְּ ֵני ִמזְ ָרח] ,י ְ
אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א ֶשׁנִ ר ֹון ִמזְ ָר ִחי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בַּ ַשּׁאר אַסַ אד ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ ֵכן הַ ִשּׁלְ ט ֹון בְּ ַדמֶּ ֶשׂק ַשׁ ָיּ

לְ ִמפְ ֶל ֶגת הַ בַּ ְע ְתּ ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ ֶזת עַ ל גְּ אֻ ַלּת בְּ ִע ָתּהּ .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מ ֹוהֲ ָר"ן' )נז( ַשׁעַ ר אֲ ָרם ,זֶה בְּ ִחינַת ַשׁעַ ר ְדּ ִס ְט ָרא
אָחֳ ָרא .וּכְ ֶשׁיִּפֹּ ל נְ פִ ילָה אַחַ ר נְ פִ ילָה ,אָז יָבוֹא בֶּ ן ָדּוִ ד ,וְ יִבְ נֶה ַשׁעֲ ֵרי הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם
אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁנְּ פִ י ַלת ַתּ ְדמ ֹור ְקשׁוּ ָרה לְ ָכל הָ ִענְ יָן הַ זֶּה ,כִּ י ַדמֶּ ֶשׂק א ֹו ִתיּ ֹות ִמ ְק ָדּשׁ כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁהֵ ם
הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
ישׁה עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וּכְ ֶשׁהֵ ם נוֹפְ לִ ים זֶה ִסימָ ן ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ עוֹמֵ ד לְ ִהבָּ נוֹת ְבּ ָקרוֹב ,וְ זֶה בְּ ִדיּוּק
ְרוּשׁ ַליִם .וְ ֵכן
מַ ה ֶשּׁאוֹמֶ ֶרת הַ גְּ ָמ ָרא עַ ל ַתּ ְדמוֹר ֶשׁ ִהיא הֶ חֱ ִריבָ ה אֶ ת ְשׁנֵי בָּ ֵתּי הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וּכְ ֶשׁ ֵתּ ָח ֵרב ַתּ ְדמוֹר ִתּבָּ נֶה י ָ
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַת ְדמ ֹור מָ ק ֹום עַ ִתּיק ֶשׁנִּ ְק ָרא ִמ ְק ַדּשׁ ַתּ ְדמ ֹור .וְ ֵכן סוּ ְר ָיא ִהיא ִמלְּ שׁ ֹון בֶּ ן ס ֹו ֵרר וְ ַת ְדמוֹר ִהיא ס ֹוד
סוּרא,
ידה לְ ָ
ידה בַּ ה' .וְ ֵכן מָ ִצינוּ רֶ מֶ ז בְּ ְגּ מָ ָר א ַל ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְמ ִר ָ
הַ ְמ ִר ָ

)כתובות סג(:

הֵ יכִ י ַד ְמיָא מו ֶֹרדֶ ת וְ כוּ' ,הֲ וָ ה

סּוּרא .וְ ֵכן נְ קֻ ַדּת הַ הֲ פֵ ָכה ִמ ְקּדֻ ָשּׁה לִ ְקלִ פָּ ה ֶשׁנִּ ְמצֵ את
זוּט ָרא וְ נָפַ ק ִמינֵיהּ ַרבִּ י חֲ נִ ינָא ִמ ָ
עוּבְ ָדא וְ אַכְ פָ ה מַ ר ְ
סוּרי הַ גֶּפֶ ן
ֵ
בְּ סוּ ְר ָיהְ ,מרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב )ירמיה ב ,כא( "וְ אֵ י נ ְֶהפַּ כְ ְתּ לִ י

נָכְ ִריָּה" .וְ ֵכן יֵשׁ ֶר מֶ ז בְּ ְגּ מָ ָר א )ב"מ קי(.

אַרעָ א ָדּא בְּ לָא כֶסֶ ף .וְ ֵיש ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל סוּ ְר ָיה
ישׁלַם ְשׁ ַניָּא אָלִ ין ִתּיפּוּק ְ
סוּרא ְדּכ ְָתבִ י הָ כִ י בְּ ִמ ְ
מַ ְשׁכַּנְ ָתּא ְדּ ָ

ֶשׁ ַתּחֲ ז ֹור לְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ לִ י ֶכסֶ ף ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ישעי' נב ,ג( "וְ א בְ כֶסֶ ף ִתּגָּאֵ לוּ".

וְ ֵכן

ְשׁ ַנת תשע"ו ְמרֻ מֶּ ֶזת בַּ ָכּתוּב

)עובדיה א ,יח(

"וְ הָ יָה בֵ ית ַיעֲ קֹב אֵ שׁ וּבֵ ית יוֹסֵ ף לֶהָ בָ ה וּבֵ ית עֵ ָשׂו לְ ַקשׁ וְ ָדלְ קוּ בָ הֶ ם

וַ אֲ כָלוּם וְ א י ְִהיֶה ָשׂ ִריד לְ בֵ ית עֵ ָשׂו כִּ י ה' ִדּבֵּ ר" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְשׁ מֹ ה בְּ ַר ֶייער שליט"אֶ ,שׁהַ ָכּתוּב "וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ קֹ ב

אֵ שׁ וּבֵ ית יוֹסֵ ף לֶהָ בָ ה וּבֵ ית עֵ ָשׂו לְ ַקשׁ" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תשע''ו .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי חַ ִיּים' ֶשׁ"לְ ַק"שׁ",
ר"ת הַ ָכּתוּב

)איוב כח ,ג(

יסק ֹונְ ִסין
חשׁ " .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' שֵ .רי ְי ְס ִקין שליט"א ֶשׁ ֶיּ ְשׁ ָנהּ ִעיר בִּ ְמ ִדי ַנת וִ ְ
" ֵקץ ָשׁם ַל ֶ

בְּ ארה"ב וּ ְשׁמָ הּ אַ ְשׁ ַק"שׁ .לְ ַרמֵּ ז עַ ל "וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ ֹקב אֵ שׁ וּבֵ ית עֵ ָשׂו לְ ַקשׁ" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ע .טוּבִּ י שליט"א
ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ו ְמרֻ מֶּ ֶזת בַּ פָּ סוּק "וְ א י ְִהיֶה ָשׂ ִריד לְ בֵ ית עֵ ָשׂו כִּ י ה' ִדּבֵּ ר".

וְ ֵכן

ִא ְרגּוּן ַדּאֶ עשׁ נִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב כְּ ֶשׁנִּ פְ ַרד ַיעֲ קֹ ב מֵ עֵ ָשׂו )בראשית לג ,יד( "עַ ד אֲ ֶשׁר אָבֹא אֶ ל אֲ ֹדנִי ֵשׂ ִע ָירה" ,וּכְ פִ י

ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ָשׁם וְ אֵ ימָ ַתי ֵי ֵל בִּ ימֵ י הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ עָ לוּ מו ִֹשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו".
הַ ְיינוּ ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה בֵּ ין אֱ ד ֹום לְ ִי ְשׁמָ עֵ אל ָתּבִ יא אֶ ת הַ נְּ ָקמָ ה בֶּ אֱ ד ֹום בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה ,וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ִא ְרגּוּן ַדּאעֶ שׁ
ִי ְהיוּ חֵ ֶלק ִמ ִיּ ְשׁמָ עֵ אל ֶשׁ ִיּ ְטלוּ חֵ ֶלק בַּ נְּ ָקמָ ה הַ ֹזּאת .וְ ֵכן הַ ֵשּׁם ַדּאעֶ שׁ ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁמַּ טָּ ָרת ֹו לִ לְ חֹם בֶּ אֱ דוֹם וּ ְבעֵ ָשׂיו וּבְ ֵשׂ ִעיר.

טו

צוּרת ִמלְ חַ ְמ ָתּם עַ ל ְידֵ י עֲ ִריפַ ת
וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה ַ

רֹאשׁ ,כְּ מ ֹו ֶשׁעֵ ָשׂיו ֶנהֱ ַרג בַּ עֲ ִריפַ ת ֹראשׁ ,וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ 'תּ ֹו ְספ ֹות' )גיטין נה:

איְבֶ י " ,וּמָ ִצינוּ
ד"ה ביהודה( ֶשׁחֻ ִשׁים בֶּ ן ָדּן וִ יהוּ ָדה עָ ְרפוּ אֶ ת ֹראשׁ ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו .וְ עַ ל ֶזה ֶנאֱ מַ ר עַ ל ְיהוּ ָדה "י ְָד בְּ ע ֶֹרף ֹ
יהוּדה וְ ִאמּ ֹו ִמ ָדּן .וְ ֵכן חֻ ִשׁים או ִֹתיּוֹת
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט ויחי קס (.מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ֶשׁיָּצָ א ִמ ְשּׁנֵי ְשׁבָ ִטים ,אָבִ יו ִמ ָ
מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן אֱ ד ֹום מַ אֲ ִמינִ ים בְּ יֵשׁוּעַ או ִֹתיּוֹת עֵ ָשׂיו ,וְ עַ ל ֶזה נִ לְ חָ ִמים בָּ הֶ ם ִא ְרגּוּן ַדּאעֶ "שׁ ִמצַּ ד אֱ מוּנ ָָתם .וְ ָנבִ יא אֶ ת

ְהוּדה
ְהוּדה לְ פִ י ֶשׁמָּ ס ֶֹרת בְּ י ָָדם מֵ אֲ בו ָֹתם ֶשׁיּ ָ
ְרוּשׁלְ ִמי בָּ ִראשׁ ֹונָה גָזְ רוּ גְּ ז ֵָרה עַ ל י ָ
לְ שׁ ֹון הַ תּ ֹו ְספ ֹות ָשׁם :בַּ י ַ
הָ ַרג אֶ ת עֵ ָשׂוִ ,דּכְ ִתיב "י ְָד בְּ ע ֶֹרף ֹאיְבֶ י " ,וְ ַתנְ יָא נ ִַמּי בְּ ִספְ ִרי "י ָָדיו ָרב ל ֹו" בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ ַרג אֶ ת עֵ ָשׂו.
ִ
וּבְ סוֹף פֶּ ֶרק ַקמָּ א ְדּסוֹטָ ה ְדּאָמַ ר
ישׁיהּ ,נ ְָתרוּ עֵ ינֵיהּ ,נָפְ לָן
אַר ֵ
חוּשׁים בֶּ ן ָדּן ָשׁ ַקל קוּלְ פָ א ,מַ ְחיֵיהּ ֵ
אַ כּ ְַרעָ א ְדּיַעֲ קֹבֶ ,שׁמָּ א

ְהוּדה וַ הֲ ָרג ֹו .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י .א.
א מֵ ת בְּ או ָֹתהּ הַ כָּאָה עַ ד ֶשׁעָ מַ ד עָ לָיו י ָ

שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ שע"ה ִמ ְתּ ִחי ַלת הַ תּ ֹו ָרהְ ,מ ַדבֵּ ר עַ ל נִ ְקמַ ת ה' בַּ גּ ֹו ִים לִ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה) :בראשית טו ,יד( "וְ גַם אֶ ת הַ גּוֹי
אֲ ֶשׁר יַעֲ בֹדוּ ָדּן אָנֹ כִ י וְ אַחֲ ֵרי כֵן י ְֵצאוּ בִּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל" .וְ ֵכן הַ ֵשּׁם ֶשׁל ַדּעֶ א"שׁ ְמ ִדי ַנ"ת ִא ְס ַל"ם מ ֹופִ יעַ פַּ עַ ם אַחַ ת
בַּ ַתּ ַנ" בְּ א ֹות ְשׁנִ ָיּה הֲ פוּ ָכה בַּ פָּ סוּק עַ ל ְדּלִ י ָלה הַ ִיּ ְשׁמָ עֵ אלִ ית ֶשׁנִּ ְס ָתה לִ ְפגֹּ עַ בְּ ִשׁ ְמשׁ ֹון הַ גִּ בּ ֹור ֶשׁהָ ָיה ִמ ֵשּׁבֶ ט ָדּן ,וְ הָ ָיה ב ֹו
נִ יצ ֹוץ מָ ִשׁיחַ ) ,שופטים טז ,י( "וַ תֹּאמֶ ר ְדּלִ ילָה אֶ ל ִשׁ ְמשׁוֹן ִהנֵּה הֵ ַתלְ ָתּ בִּ י וַ ְתּ ַדבֵּ ר אֵ לַי כְּ זָבִ ים עַ ָתּה הַ גִּי ָדה ָנּא לִ י בַּ מֶּ ה
את ִמ ֵשּׂ ִעיר בְּ צַ ְע ְדּ ִמ ְשּׂדֵ ה אֱ דוֹם
ישׁית הֲ פוּ ָכה בַּ ָכּתוּב )שופטים ה ,ד( "ה' בְּ צֵ ְ
ֵתּאָ סֵ ר" .וְ ֵכן ַדּעֶ א"שׁ ְמרֻ מָּ ז בְּ א ֹות ְשׁלִ ִ
אֶ ֶרץ ָרעָ ָשׁה" .וְ ֵכן ַדּעֶ א"שׁ ְמרֻ מָּ ז בְּ ר"ת בְּ ֵשׁבֶ ט ָדּן כְּ ֶשׁנִּ ְמ ָשׁלוּ לִ ְשׁפִ יפ ֹוןֶ ,שׁהוּא הַ נּוּ ְקבָ א ֶשׁל הַ ָנּחָ שׁ ֶשׁ ִהיא הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָנה
בְּ י ֹו ֵתרַ ,כּמּוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ 'מָּ ת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ' עַ ל הַ זֹּהַ ר )ויחי רמג .(:כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית מט ,יז( " ְי ִהי ָדן נָחָ שׁ עֲ לֵי דֶ ֶר ְשׁפִ יפֹ ן
עֲ לֵי אֹ ַרח" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד הַ ָנּה שליט"א ֶשׁ ַדּעאֶ "שׁ ִנ ְרמָ ז בִּ " ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל ה' אֱ ֵקינוּ ה' אֶ חָ ד".

ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת פָּ ַרס ֶואֱ ד ֹום בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה ְקשׁוּ ָרה ִעם אֶ ֶרץ ֵתּימָ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ירמיה מט ,כ( " ָלכֵן ִשׁ ְמעוּ עֲ צַ ת
ה' אֲ ֶשׁר יָעַ ץ אֶ ל אֱ דֹום וּמַ ְח ְשׁבו ָֹתיו אֲ ֶשׁר חָ ַשׁב אֶ ל י ְֹשׁבֵ י ֵתימָ ן ִאם א י ְִסחָ בוּם ְצ ִע ֵירי הַ צֹּאן ִאם א
אַרצָ ם וְ הוּא פָּ ַרס ֶשׁהוּא הַ צָּ ִעיר בִּ בְ נֵי
י ִַשּׁים עֲ לֵיהֶ ם נְ וֵהֶ ם" ,וּ ְמבָ אֵ ר הַ ' ְמּצוּ ַדת ָדּוִ ד' ְצ ִע ֵירי הַ צֹּאן ְיג ְָררוּם מֵ ְ
ידה אֱ ד ֹום ֶשׁ ִתּפּוֹל בְּ יַד פָּ ַרס .וְ ֵכן ֵתּימָ ן פֵּ רוּשׁ ֹו ָדּר ֹום ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת צַ ד הַ ָיּ ִמין .וּבְ לע"ז
אָמרוּ רז"ל עֲ ִת ָ
יֶפֶ ת וְ כֵן ְ
ְמ ֻכ ָנּה אֶ ֶרץ ז ֹו ֶימֶ ן .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל ִה ְתע ֹו ְררוּת " ֵקץ הַ ָיּ ִמין" .וְ ֵכן ֵתּימָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ת"ק כְּ ִמ ְספַּ ר הַ ִמּלּוּי ֶשׁל ֵשׁם
שד"י ֶשׁא ֹומֵ ר ָדּי ,וְ ע ֹו ֶשׂה ֵקץ וְ ס ֹוף לְ ָכל ָדּבָ ר בַּ בְּ ִריאָה .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא
ֶשׁאָמַ ְר ִתּי לְ ע ֹול ִָמי ַדּי .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי

)בראשית מג ,יד(

)חגיגה יב(.

"אֲ נִ י אֵ ל ַשׁ ַדּי" ,אֲ נִ י הוּא

לְ פִ י ָכ ִה ְתפַּ לֵּל בְּ אֵ ל ַשׁ ַדּי ִמי ֶשׁאָמַ ר לָע ֹולָם דַּ י

יֹאמַ ר לְ צָ רו ַֹתי ַדּי .וְ ֵכן ָכּתוּב עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה "אֱ לוֹהַּ ִמ ֵתּימָ ן יָבוֹא".

)זכריה ט ,יד ֹ(

"וַ א ֹדנָי ה' בַּ שּׁוֹפָ ר י ְִת ָקע וְ הָ ַל

בְּ סַ עֲ רוֹת ֵתּימָ ן" .וְ ֵכן ֻפּ ְרסַ ם בְּ י ֹום ו' בְּ נִ יסָ ן תשע"ה ֶשׁסַּ עוּ ְד ָיה נִ לְ חֶ מֶ ת בַּ פַּ ְר ִסים בְּ אֶ ֶרץ ֵתּימָ ן ,וּ ִמ ְת ַק ְיּ ִמים ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ
ֶשׁמֶּ ֶל פָּ ַרס ִמ ְת ָגּ ֶרה בְּ מֶ ֶל עַ ְרבִ י ,וְ ר ֹו ִאים מֵ הֶ ְמ ֵשׁ ִדּ ְב ֵרי הַ ' ַיּלְ קוּט ִשׁ ְמעוֹנִ י' ָשׁם ֶשׁ ָכּל ֶזה ִי ְק ֶרה בְּ ֹחדֶ שׁ נִ יסָ ן .וּמוּבָ א

בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ ִמּ ְד ָרשׁ ָשׁם וְ א כִ גְ אֻ לָּה ִראשׁ ֹונָה גְּ אֻ לָּה אַחֲ ר ֹונָה כִּ י גְ אֻ לָּה ִראשׁ ֹונָה הָ ָיה ָלכֶם צַ עַ ר וְ ִשׁ ְעבּוּד
מַ לְ כֻיּוֹת אַחֲ ֶריהָ אֲ בָ ל ְגּאֻ לָּה אַחֲ ר ֹונָה אֵ ין ָלכֶם צַ עַ ר וְ ִשׁ ְעבּוּד מַ לְ כֻיּוֹת אַחֲ ֶריהָ ָ :שׁנוּ ַרבּו ֵֹתינוּ עֲ ִת ִידין
אֲ בוֹת הָ ע ֹולָם לַעֲ מֹ ד בְּ נִ יסָ ן וְ או ְֹמ ִרים ל ֹו אֶ פְ ַריִם ְמ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאָנוּ אֲ בו ֶֹתי אַ ָתּה טוֹב
ִממֶּ נּוּ ֶשׁסָּ בַ לְ ָתּ עֲ וֹנוֹת בָּ נֵינוּ וְ עָ בְ רוּ עָ לֶי ִמדּוֹת ָקשׁוֹת וְ ָרעוֹת מַ ה ֶשּׁ א עָ בְ רוּ עַ ל הָ ִראשׁוֹנִ ים וְ עַ ל
ֹש וַ אֲ פֵ לָה וְ עֵ ינֶי
ִית ְשׂחוֹק וְ לַעַ ג בָּ אֻ מּוֹת בִּ ְשׁבִ יל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ י ַָשׁבְ ָתּ בְּ ח ֶ
הָ אַחֲ רוֹנִ ים ,וְ הָ י ָ
עו ְֹר עַ ל עַ ְצ ְמ וְ גוּפְ

א ָראוּ אוֹר וְ צָ פַ ד

הָ יָה יָבֵ שׁ כְּ עֵ ץ וְ כוּ' .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהָ ַר ְמבַּ "ם ִדּבֵּ ר עַ ל ִחשּׁוּבֵ י ִק ִצּין בְּ ִא ֶגּ ֶרת ֵתּימָ ן הַ ְידוּעָ ה,

וְ ה ֹו ִסיף הָ רמ"ז שליט"א ֶשׁ ַגּם הַ ָנּבִ יא ע ֹובַ ְד ָיה ָרמַ ז עַ ל נְ פִ י ַלת אֱ ד ֹום בְּ ֵתימָ ן בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה,

טז

)עובדיה א ,ט(

"הֲ לוֹא בַּ יּוֹם

וּתבוּנָה מֵ הַ ר עֵ ָשׂו :וְ חַ תּוּ גִ בּו ֶֹרי ֵתּימָ ן לְ מַ עַ ן ִיכּ ֶָרת ִאישׁ מֵ הַ ר
הַ הוּא נְ אֻ ם ה' וְ הַ אֲ בַ ְד ִתּי חֲ כ ִָמים מֵ אֱ דוֹם ְ
עֵ ָשׂו ִמ ָקּטֶ ל" .וְ ֵישׁ ֶרמֶ ז עַ ל הַ חוּ ִתים) ,עובדיה א ,ט( "וְ חַ תּוּ גִ בּו ֶֹרי ֵתּימָ ן לְ מַ עַ ן ִיכּ ֶָרת ִאישׁ מֵ הַ ר עֵ ָשׂו ִמ ָקּטֶ ל" .וְ ֵכן
ֵתּימָ ן נִ ְמצֵ את עַ ל ְשׂפַ ת הַ ָיּם הָ אָד ֹוםֶ ,שׁמַּ ְראֶ ה ֶק ֶשׁר לְ אֱ ד ֹום .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁהַ ִמּלְ חָ מָ ה
ִמ ְת ַר ֶכּ ֶזת ְסבִ יב הַ מֵּ צָ ר ֶשׁנִּ ְק ָרא בַּ אב אֶ ל מַ נְ דֶּ ב ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו בַּ עֲ ָרבִ ית ַשׁעַ ר ֶשׁל ְדּמָ ע ֹות ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִתּפְ ֹרץ ִמלְ חֶ מֶ ת
גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג הַ נּ ֹו ָראָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מֹ ֶשה ֶלוִ ינְ ֶגּר שליט"א ֶשׁהַ ִמּלְ חָ מָ ה ְסבִ יב הֶ עָ ִרים צַ נְ עָ ה וְ עֵ דֶ ןְ ,מ ַרמֶּ ֶזת ֶשׁ ֵיּשׁ ִדּין
עַ ל הָ ע ֹו ָלם בִּ ְג ַלל ֹחסֶ ר ְצנִ יעוּת וַ עֲ ִדינוּת .וְ ֵכן כָּתוּב )בראשית כז ,מו( "וַ תֹּאמֶ ר ִרבְ ָקה אֶ ל י ְִצחָ ק ַק ְצ ִתּי בְ חַ יַּי ִמפְּ נֵי ְבּנוֹת
חֵ ת" .וּבַ עַ ל הַ טּוּ ִרים ָשׁם ְמבָ אֵ ר אֶ ת ֵתּבַ ת " ַק ְצ ִתּי"ֶ ,שׁ ְמּ ַרמֶּ ֶזת עַ ל ֵקץ הַ ָגּלוּת.

וְ ֵכן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁעַ ְצמָ אוּת ארה"ב הָ ְי ָתה בִּ ְשׁ ַנת  1776לְ ִמנְ ָי ָנם בְּ י ֹום י"ז בְּ ַתמּוּז ,וּבִ ְשׁ ַנת תשע"ו ִימָּ לְ אוּ ָלהֶ ם

ָ 240שׁנִ ים כְּ ִמנְ ַין עֲ מָ ֵלק וּכְ ִמנְ ַין דּ ֹו ָלר ,הַ ְיינוּ ֶשׁ ַיּגִּ יעוּ לְ ס ֹוף הַ דֶּ ֶר וְ שׁוּב ָיחוּל בְּ י ֹום י"ז בְּ ַתמּוּז .וְ ָל ֵכן ס ֹוף הַ ִמּלּוּי ֶשׁל

ארה"ב אָ ֶל"ף ֵרי"שׁ הֵ "א בֵּ י"ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא התשע"ו .וְ ֵכן תשע"ה בִּ ְמשֻׁ ָלּשׁ י ֹוצֵ א 2930

הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ ָכּתוּב )עובדיה

ְתה להוי"ה הַ ְמּלוּ ָכה" .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין
א ,כא( "וְ עָ לוּ מו ִֹשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו וְ הָ י ָ
ֹשׁ ִעי"ם" הוּא תשע"ו .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז נִ פְ ָלא עַ ד ְמ ֹאד ֶשׁהַ ָשּׁ ָנה בָּ הּ ִי ְת ַק ֵיּם הַ פָּ סוּק ִמ ְס ַתּ ֶתּ ֶרת בֵּ ין
א ֹו ִתיּוֹת "וְ עָ ל"וּ מו ִ
אם יָבוֹא אֶ ל הֵ יכָל ֹו הָ אָדוֹן אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ְמבַ ְק ִשׁים" וְ הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר
הָ א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ֵכן ָכּתוּב )מלאכי ג ,א( "וּפִ ְת ֹ
בֵּ ין או ִֹתיּוֹת פִּ ְתא ֹו"ם ָיב ֹו"א הוּא  .775וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ָדּוִ "ד הַ מֶּ ֶל" ִמזּ ְַרע" ֹו ֶשׁ"ל ל ֹו"ט הוּא

תשע"ו.

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'א ֹוהֵ ב ִי ְשׂ ָראֵ ל' )זכור(

"וְ כָל ַק ְרנֵי ְר ָשׁ ִעים אֲ גַדֵּ עַ ְתּר ֹומַ ְמנָה ַק ְרנוֹת צַ ִדּיק" ,הַ יְינוּ כְּ ֶשׁאֶ כְ רֹת

וּקצָ ווֹת ֶשׁל ְר ָשׁ ִעים ֶשׁהֵ ם או ִֹתיּוֹת מ"ר ִמ ְספַּ ר עֲ מָ ֵל"קִ .נ ְמצָ א
וַ אֲ גַדֵּ עַ ַק ְרנֵי ְר ָשׁ ִעים ,או ִֹתיּוֹת ֶשׁבַּ ְקּ ָרנוֹת ְ
וּקצָ ווֹת ֶשׁל צַ ִדּיק
נִ ְשׁאַר או ִֹתיּוֹת יש"ע ,וְ אָז ְתּרוֹמַ ְמנָה ַק ְרנוֹת צַ ִדּיק .ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר או ִֹתיּוֹת ֶשׁבַּ ְקּ ָרנוֹת ְ
ֶשׁהֵ ם או ִֹתיּוֹת ֵק"ץ .וְ אָז ִתּ ְהיֶה סוֹד הַ גְּ אֻ לָּה .וּ ְראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא" ,וְ כָל ַק ְר ֵני ְר ָשׁ ִעים אֲ גַדֵּ עַ ר"ת וְ ס"ת ָק ִרי"ם ,וּכְ פִ י
רוּסיָה .וְ כֵן
שׁוּרה ִעם ְ
אַרנוּ ֶשׁ ָק ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶק ֶרן .וְ כֵן כָּל הַ ד' ֵתּבוֹת ס"ת עֵ י ָל"ם ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ מַ לְ כוּת פָּ ַרס ֶשׁ ְקּ ָ
ֶשׁבֵּ ְ
אַרנוּ ֶשׁהַ ָמּקוֹם ָשׁם ָקשׁוּר ִעם
א ֹו ְק ָר ִאינָה ר"ת "וְ כָל ַק ְרנֵי ְר ָשׁ ִעים אֲ גַדֵּ עַ " ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁנִּ ְשׁאֲ רוּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,66כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
רוּסיָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
ְקלִ פַּ ת הָ עֵ ֶרב ַרב ֶשׁ ִתּפּוֹל אַחֲ ֵרי ָ 66שׁנִ ים .וְ כֵן " ַק ְר ֵני" בְּ גִימַ ְט ִריָּא מֶ ֶשׁ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת מַ לְ כוּת ְ

יוֹסֵ ף ד .שליט"א ֶשׁפֶּ ֶרק ע"ה בִּ ְת ִהלִּ ים ִמ ְס ַתּיֵּם בַּ פָּ סוּק "וְ כָל ַק ְרנֵי ְר ָשׁ ִעים אֲ גַדֵּ עַ ְתּרוֹמַ ְמנָה ַק ְרנוֹת צַ ִדּיק",
וּפֶ ֶרק ע"ו ְמדַ בֵּ ר עַ ל מַ פָּ לַת סַ ְנ חֵ ִר יב ֶשׁהוּא גּ ֹו ג בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁוֹן ,כַּמּוּבָ א בִּ ' ְמ ַג ֵלּה עֲ מֻ קּ ֹות'

)קפא(

וְ הָ יָה סַ ְנחֵ ִריב

מַ מָּ שׁ ִנ ְמ ר ֹו ד .וְ הוּא בְּ עַ ְצמ ֹו לֶעָ ִת יד ָל ֹב א גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ כֵן פֶּ ֶרק ע"ו ְמ ַדבֵּ ר גַּם עַ ל מַ פָּ לַת גּוֹג בְּ חַ ג הַ סֻּ כּוֹת לְ פִ י

וּמע ֹו נָת ֹו בְ צִ יּוֹן וְ ג ֹו' ִמ ָשּׁמַ ִים ִה ְשׁמַ עְ ָתּ ִדּין אֶ ֶרץ
חֵ לֶק מֵ הַ ְמפָ ְר ִשׁים ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב ָשׁם " ַו ְי ִהי בְ ָשׁ לֵם סוּכּ ֹו ְ
ֹשׁ יעַ ָכּ ל עַ ְנ ֵו י אֶ ֶר ץ סֶ ָלה" .וְ ה ֹו ִסיף הבה"ח ְי ִחיאֵ ל צַ בַּ אח ני"ו
י ְָראָה וְ ָשׁ ָקטָ ה :בְּ קוּם ַל ִמּ ְשׁ פָּ ט אֱ ִהים לְ הו ִ
ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ה ְמרֻ מֶּ ֶזת בַּ ָכּתוּב עַ ל בְּ שׂ ֹו ַרת הַ גְּ אֻ ָלּה,

) ישעי ' נב  ,ז (

"מַ ה נָּאווּ עַ ל הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵי ְמבַ ֵשּׂר מַ ְשׁ ִמיעַ ָשׁלוֹם

ְמבַ ֵשּׂר טוֹב מַ ְשׁ ִמיעַ יְשׁוּעָ ה" וְ הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁנִּ ְשׁאֲ רוּ בַּ ִמּלִּ ים "מַ ְשׁ ִמיעַ יְשׁוּעָ ה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ ֵכן ַרגְ לֵי ְמבַ ֵשּׂר
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'תשע"ה

ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ ַמר עַ ל מֶ ֶל הַ ָמּ ִשׁיחַ )ישעי' נב ,יג(

" ִהנֵּה י ְַשׂכִּ יל עַ בְ ִדּי יָרוּם"

ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר לד ,יא(

ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה ִתּ ְה ֶיה בְּ ִחי ַנת מַ בּוּל לְ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם ,וַ ה' ָיפֵ ר אֶ ת הַ בְּ ִרית וְ הַ הַ בְ טָ חָ ה ֶשׁ ָנּ ַתן

בוּרים בְּ נֵי
אָרץ"ַ ,רב הוּ ָנא בְּ ֵשׁם ַרבִּ י אָחָ א מַ ה ְסּ ִ
לְ נֹ חַ ֶשׁ א ֵי ֵרד שׁוּב מַ בּוּל .וְ ָנבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו" :עוֹד כָּל יְמֵ י הָ ֶ
יז

אָרץ וְ ג ֹו'" ,כָּל זְ מַ ן ֶשׁהַ יּוֹם וְ הַ ַלּ ְילָה
רוּתה וְ עוֹמֶ דֶ ת לָעַ דָ ,כּ אָמַ ְר ִתּי לָהֶ ם "עוֹד כָּל יְמֵ י הָ ֶ
יתן כְּ ָ
נֹ חַ ֶשׁבְּ ִר ָ
ַקיּ ִָמין בְּ ִר ָ
יתן ַקיֶּמֶ ת ,וּכְ ֶשׁ ָיּבֹא אוֹת ֹו הַ יּוֹם ֶשׁכָּתוּב בּ ֹו "וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא יִוָּ ַדע לה' א יוֹם וְ א
ָל ְילָה" ,בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה "וַ תֻּ פַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא" .וְ ֵכן ארה"ב ְמרֻ מֶּ ֶזת בַּ פָּ סוּק ֶשנִּ ְד ַרשׁ עַ ל הַ מַּ בּוּל )תהילים לו ,ז( " ִצ ְד ָק ְת
ֹשׁיעַ ה'".
כְּ הַ ְר ֵרי אֵ ל ִמ ְשׁפָּ טֶ י ְתּהוֹם ַרבָּ ה אָ ָדם" .וְ ֵישׁ ֶרמֶ ז ַגּם עַ ל א ֹובָּ מָ ה וְ עַ ל ְשׁ ַנת תשע"ו" ,אָ ָדם וּבְ הֵ מָ ה תו ִ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב

)בראשית ז ,יז(

אָרץ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה.
אַרבָּ ִעים יוֹם עַ ל הָ ֶ
"וַ י ְִהי הַ מַּ בּוּל ְ

וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ מַ זְ כִּ יר "וַ תֻּ פַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא" ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר לְ אַחַ ר הַ מַּ בּוּל

)בראשית ט ,ט(

"וַ אֲ נִ י ִהנְ נִ י

יתי" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 1776שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְשׁ ַנת תשע"וֶ ,שׁ ִתּ ְה ֶיה לְ אַחַ ר הַ מַּ בּוּל .וְ ֵכן הַ ֵשּׁם א ֹובָּ אמָ ה ְמ ַרמֵּ ז
"מֵ ִקים אֶ ת בְּ ִר ִ

עַ ל פְּ צָ צ ֹות ,כְּ פִ י ֶשׁא ֹו ְמ ִרים בְּ ִא ִידישׁ 'בָּ ְמבֶּ ה' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ד .לֵב שליט"א ֶשׁתשע"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בָּ ָרק חוּסֵ יין
ְהוּדים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנחֵ ם בַּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁהַ ָנּ ִשׂיא א ֹובָּ אמָ ה בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות
אוֹבָּ מָ ה ִילָּחֵ ם ֶנגֶד כָּל הַ יּ ִ
הֵ "א נוּ"ן ִשׂי"ן י ֹו"ד אָ ֶל"ף אָ ֶל"ף וָ "ו בֵּ י"ת אָ ֶל"ף מֶ "ם הֵ "א בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמ ְספַּ ר הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּנִ ֵיּאל .1335

חָ שׁוּב

לְ צַ ֵיּן ֶשׁמֵּ הַ פְּ סוּ ִקים בִּ זְ ַכ ְר ָיה

)יד ,טז ואילך(

ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ִתּ ְה ֶיה בְּ סֻ כּ ֹות ,וּכְ תּ ֹוצָ אָה ִמ ֶזּה ָכּל

הַ גּ ֹויִים ֶשׁ ִיּ ָשּׁאֲ רוּ אַחֲ ֵרי הַ ִמּלְ חָ מָ הָ ,י ֹבאוּ ָל ֹחג אֶ ת חַ ג הַ סֻּ כּ ֹות בִּ ירוּ ָשׁ ַל ִים ,כְּ דֵ י לְ צַ ֵיּן אֶ ת י ֹום הַ ָשּׁנָה ַל ִמּלְ חָ מָ ה.
שם ברד"ק ובמצודת דוד(.

וְ ֵכן מוּבָ א בַּ 'טּוּר'

)או"ח תצ(

)עיין

ידה לִ ְהיוֹת בְּ נִ יסָ ן ,וְ ִנ ְצחַ ת גּוֹג וּמָ גוֹג
ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים עֲ ִת ָ

וּמשּׁוּם הָ כִ י בְּ נִ יסָ ן מַ פְ ִט ִ
בְּ ִת ְשׁ ֵרי ִ
ירין "הָ עֲ צָ מוֹת הַ יְבֵ שׁוֹת" .וּבְ ִת ְשׁ ֵרי "בְּ יוֹם בּ ֹוא גּוֹג" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט ויקרא תרנג(

יקים וּמַ ְט ִמין או ָֹתם לְ ת ֹוכָהּ
בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עו ֶֹשׂה סֻ כָּה לַצַּ ִדּ ִ

ֹאשׁי בְּ יוֹם נ ֶָשׁק".
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י י ְִצפְּ נֵנִ י בְ סֻ כֹּה בְּ יוֹם ָרעָ ה וְ ג ֹו'"" ,אֱ ִהים ה' עֹז ְישׁוּעָ ִתי סַ כּ ֹו ָתה לְ ר ִ
לֶעָ ִתיד ָלבֹא עֲ ִת ִידין אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם לְ ִה ָכּנֵס לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל וְ לַעֲ שׂוֹת ִמלְ חָ מָ ה ִעמָּ הֶ םֶ .שׁנֶּאֱ מַ ר
ְרוּשׁ ִ ַלם ל ִַמּלְ חָ מָ ה" ,וּמָ ה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עו ֶֹשׂה יוֹצֵ א וְ נִ לְ חָ ם ִעם
"וְ אָסַ פְ ִתּי אֶ ת כָּל הַ גּ ֹויִם אֶ ל י ָ
הַ גּ ֹויִם ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ יָצָ א ה' וְ נִ לְ חַ ם בַּ גּ ֹויִם הָ הֵ ם כְּ יוֹם ִהלָּחֲ מ ֹו בְּ יוֹם ְק ָרב" כְּ יוֹמ ֹו ֶשׁל פַּ ְרעֹה .וּמַ הוּ
ָשׁק" .וְ ֵכן מוּבָ א ָשׁם
ֹאשׁי בְּ יוֹם נ ֶ
ֹאשׁם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "סַ כּ ֹו ָתה לְ ר ִ
עו ֶֹשׂה ְמסַ ֵכּ עַ ל ר ָ
תתפח(

)תהילים

ָשׁק" זֶה נִ ְשׁק ֹו ֶשׁל גּוֹג .וְ ה ֹו ִסיף
ֹאשׁי בְּ יוֹם נ ֶָשׁק" .אָמַ ר ַרבִּ י יו ִֹסי בַּ ר בּוֹן "בְּ יוֹם נ ֶ
"סַ כּ ֹו ָתה לְ ר ִ

ישׁ ָנּ"ה בָּ א ֹות א ֹו ִתיּ ֹות בַּ סֻּ ֹכּ"ת ט"ו .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ָשּׁ ָלב הַ בָּ א ִמ ָיּד
הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁאַחֲ ֵרי הָ א ֹו ִתיּ ֹות אֲ ִח ֶ

ישׁ ָנּה הוּא חַ ג הַ סֻּ כּ ֹות וּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ע .טוּבִּ י שליט"א ֶשׁנְ בוּא ֹות זְ ַכ ְר ָיה הַ ָנּבִ יא
אַחֲ ֵרי אֲ ִח ֶ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.

מָ ִצינוּ

בַּ ְגּמָ ָרא

)מגילה יז(:

ידהֶ ,שׁקּ ֹודֶ ם ִמ ְתפַּ לְּ לִ ים עַ ל ִקבּוּץ ָגּ ֻליּ ֹות ,וְ אַחַ ר ָכּ עַ ל ִשׁיבַ ת הַ שּׁ ֹופְ ִטים
עַ ל ְתּפִ ַלּת הָ עֲ ִמ ָ

יקים ,וְ אַחַ ר ָכּ עַ ל בִּ נְ ַין ְירוּ ָשׁ ַל ִים ,וְ אַחַ ר ָכּ עַ ל צֶ מַ ח ָדּוִ ד ,וְ אַחַ ר ָכּ
ַלעֲ שׂ ֹות ִדּין בָּ ְר ָשׁ ִעים ,וְ אַחַ ר ָכּ עַ ל מַ עֲ ַלת הַ צַּ ִדּ ִ
עַ ל ְתּפִ ָלּה ,וַ עֲ ב ֹו ָדה ,וְ ה ֹו ָדאָה .כִּ י ָכּ ִי ְה ֶיה סֵ דֶ ר הַ גְּ אֻ ָלּה; ק ֹודֶ ם ִי ְה ֶיה ִקבּוּץ ָגּ ֻליּ ֹות ,וְ אַחַ ר ָכּ ִדּין בָּ ְר ָשׁ ִעים וַ הֲ ָרמַ ת ֶק ֶרן
יקיםֶ ] .שׁלְּ צַ עֲ ֵרנוּ ִה ְת ַקלְ ֵקל בִּ ידֵ י הָ עֵ ֶרב ַרב ,כְּ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁבִּ ְר ַכּת "וְ ַלמַּ לְ ִשׁינִ ים" נִ כְ ֶנסֶ ת בָּ ְ ֶא ְ ַמצַ ע[ ,וְ אַחַ ר ָכּ ִיבְ נוּ אֶ ת
הַ צַּ ִדּ ִ
ְירוּ ָשׁ ַל ִים ,וְ אַ ַחר ָכּ ִי ְה ֶיה צֶ מַ ח ָדּוִ ד וּבִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  ,וְ אַחַ ר ָכּ ִיזְ כּוּ לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ לִ ְתפִ ָלּה ,וְ ַלעֲ ב ֹו ָדה ,וְ ה ֹו ָדאָה .וּבְ בִ ְר ַכּת
בִּ נְ יַן ְירוּ ָשׁ ַל ִים ְמ ַכוְּ נִ ים עַ ל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף ֶשׁ א ֵיהָ ֵרג עַ ל ְידֵ י אַ ְר ִמילוּס הָ ָר ָשׁע ,כִּ ְדבֵ אַ ְרנוּ ֶשׁבִּ נְ ַין ְירוּ ָשׁ ַל ִים הוּא

ְרוּשׁ ַליִם ,בָּ א ָדוִ ד,
הֲ ָכ ָנה ֶשׁ ַשׁ ֶיּ ֶכת לִ ְתקוּפַ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף .וְ ָנבִ יא אֶ ת לְ שׁ ֹון הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם וְ כֵיוָ ן ֶשׁנִּ בְ נֵית י ָ
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר" ,אַחַ ר יָשֻׁ בוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יהֶ ם ,וְ אֵ ת ָדּוִ יד מַ לְ כָּם" .וְ כֵיוָ ן ֶשׁבָּ א ָדוִ ד,
יח

בָּ את " ְתּפִ לָּה"ֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,וַ הֲ בִ יאו ִֹתים אֶ ל הַ ר ָק ְד ִשׁי ,וְ ִשׂמַּ ְח ִתּים בְּ בֵ ית ְתּפִ לּ ִָתי" .וְ כֵיוָ ן ֶשׁבָּ את
ְתּפִ לָּה ,בָּ את "עֲ בו ָֹדה"ֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,ע ֹו ֵתיהֶ ם וְ זִ בְ חֵ יהֶ ם לְ ָרצוֹן עַ ל ִמזְ בְּ ִחי" .וְ כֵיוָ ן ֶשׁבָּ את "עֲ בו ָֹדה",
בָּ את "הו ָֹדאָה"ֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,זֹבֵ חַ תּו ָֹדה ְיכַבְּ ָדנְ נִ י" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י

)ישעי' נט ,כ(

"וּבָ א לְ ִציּוֹן גּוֹאֵ ל" כָּל זְ מַ ן

ֶשׁ ִצּיּוֹן חֲ ֵרבָ ה עֲ ַדיִן א בָּ א הַ גּוֹאֵ ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ יד הֵ ָנּה שליט"א ֶשׁ ָק ְרבַּ ן תּ ֹו ָדה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
תשע"ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מַ ְסעוּד אַ בּוּחֲ ִצ ָירא שליט"א ֶשׁבִּ ְר ַכּת שׁ ֹומֵ עַ ְתּפִ ָלּה ר"ת וְ ס"ת תשע"ה .וְ א ֹו ִתיּ ֹות
הָ אֶ ְמצַ ע ו"מ פ"ל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא י ֹוסֵ ף ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תשע"ה ע ֹובְ ִרים ַל ָשּׁ ָלב ֶשׁל

יחים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י .ש .צוּר שליט"א שליט"א ֶשׁשׁ ֹומֵ עַ ְתּפִ ָלּה
בִּ ְר ַכּת שׁ ֹומֵ עַ ְתּפִ ָלּה ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת אֶ ת ְשׁ ֵני הַ ְמּ ִשׁ ִ
ישׁנָּה"ִ .עם הַ ִמּלִּ ים .וְ ֵכן ר ֹו ִאים בְּ נֹ סַּ ח הַ ְתּפִ ָלּה ֶשׁא ֹו ְמ ִרים בְּ ס ֹוף ְשׁמ ֹו ֶנה
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ כָּתוּב "אֲ נִ י הוי"ה בְּ ִע ָתּהּ אֲ ִח ֶ
ית  ,וְ ַשׁכְ לֵל הֵ י ָכ ֶל  .וְ ַקבֵּ ץ ִקבּוּץ ָגּלֻיּוֹת וּפְ דֵ ה צֹא ֶנ וְ ַֹשמַּ ח עֲ ָד ֶת  .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁקּ ֹודֶ ם
עֶ ְשׂ ֵרה בְּ נֵה ִע ֶיר  ,יַסֵּ ד בֵּ ֶ
ִי ְה ֶיה בִּ נְ ַין ְירוּ ָשׁ ַל ִים ,וְ אַחַ ר ָכּ בִּ נְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ אַחַ ר ָכּ ִקבּוּץ הַ ָגּ ֻליּ ֹות הָ אַחֲ ר ֹון.

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קיח (.אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן פָּ זִ י ,אָמַ ר ַרב יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ִמשּׁוּם בַּ ר ַקפָּ ָרא ,כָּל הַ ְמ ַקיֵּם
וּמ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג
ֵיה ָנּםִ ,
וּמ ִדּינָהּ ֶשׁל גּ ִ
ָשׁלשׁ ְסעֻ דּוֹת בְּ ַשׁבָּ ת ,נִ צּוֹל ִמ ָשּׁלשׁ פּ ְוּרעָ נֻיּוֹת מֵ חֶ בְ ל ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ ִ ,
וּמָ גוֹג .וּ ְראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֵשׁם הַ מַּ אֲ ָכל ֶשׁח ֹובָ ה לְ אָכְ ל ֹו בְּ ָשׁ ש ְסעֻ דּ ֹות .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'בַּ עַ ל הַ מָּ אוֹר' עַ ל הָ ִרי"ף

יקה אַחֲ ָריו
)שבת טזַ (:תּ ָקּנַת ַרבּו ֵֹתינוּ ִהיא לְ עַ נֵּג אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת בְּ חַ ִמּין .וְ כָל ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו א ֹוכֵל חַ ִמּין צָ ִרי בְּ ִד ָ
ִאם הוּא ִמין ,וְ צָ ִרי לְ הַ זְ ִמין לְ בַ ֵשּׁל לְ הַ ְט ִמין וּלְ עַ נֵּג אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת וּלְ הַ ְשׁ ִמין ,הוּא הַ מַּ אֲ ִמין וְ ז ֹוכֶה לְ ֵקץ
הַ יּ ִָמין ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁבַּ עַ ל הַ ָמּא ֹור ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת אֲ כִ י ַלת הַ חַ ִמּין לְ ֵקץ הַ ָיּ ִמין .חַ ִמּין לְ הַ ִצּיל מֵ חַ ִמּי ַנאי ,וְ ָשׂ ִמים בַּ ַח ִמּין
ְשׁעוּ ִעית לְ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַנת תשע"ו ֶשׁ ְצּ ִרי ָכה אֶ ת הַ הַ צָּ ָלה .וְ ֵכן הַ ִסּיר ֶשׁל הַ חַ ִמּין ְמרֻ מָּ ז בַּ פְּ סוּ ִקים )ירמי' א ,יב( "מָ ה אַ ָתּה

רוּס ָיה וְ ַגם לְ פוּ ִטין ,כִּ י ִסיר בְּ אַנְ ְגּלִ ית נִ ְק ָרא פּוֹט .וְ ֵכן הֵ בֵ אנוּ ֶשׁרוּ ְס ָיה ְקשׁוּ ָרה לְ אֳ הָ ֵלי ֵקידָ ר
רֹאֶ ה וָ אֹמַ ר ִסיר ] ֶרמֶ ז לְ ְ
יראן ,וְ ֵכן מַ נְ ִהיג ִא ַיראן רוּחַ אנִ י[ נָפוּחַ אֲ נִ י ֹראֶ ה וּפָ נָיו ִמפְּ נֵי צָ פ ֹונָה:
ִמלְּ שׁ ֹון ְקדֵ ָירה[ .נָפוּחַ אֲ נִ י רֹאֶ ה ]א ֹו ִתיּ ֹות ִא ַ
רוּסיָה ֶשׁנִּ ְמצֵ את בִּ ְצפוֹן הָ ע ֹו ָלם ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה ֶשׁל
אָרץ" .מֵ ְ
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֵ לָי ִמצָּ פוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל כָּל י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ

ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ ֵכן "הָ ָרעָ ה" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל רע"ה ָשׁנִ ים מֵ הַ ֹבּ ֶקר ֶשׁל הָ אֶ ֶלף הַ ה'ֶ ,שׁ ִהיא ְשׁ ַנת תשע"ה .וְ ֵכן ָרעָ "ה
אָרץ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ה ֹו ִסיף
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא רוּחַ נִּ י .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ יד הַ ָנּה שליט"א ֶשׁ"עַ ל כָּל יו ְֹשׁבֵ י הָ ֶ

הרה"ג ר' א .י .פ .שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ֵלמוּת ג' ְס ֻעדּ ֹות ִהיא בַּ אֲ כִ י ַלת ְסעֻ ַדּת ְמ ַל ֶוּה מַ לְ ָכּהָ ,ל ֵכן א ֹו ֵכל ְסעוּ ַדת ְמ ַל ֶוּה מַ לְ ָכּה
אָרץ" ר"ת וְ ס"ת ִעם הַ ִמּלִּ ים
וְ ע ֹוד ג' ְס ֻעדּ ֹות ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ ֵכן " ִמצָּ פ ֹון ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל כָּל ֹי ְשׁבֵ י הָ ֶ
יתהּ ֶשׁל
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף רוּזִ ין שליט"א ֶשׁ ָשּׁ ֵקד בְּ ִא ִידישׁ נִ יס א ֹו ִתיּ ֹות ִסין ֶשׁ ִהיא בַּ ת בְּ ִר ָ
רוּ ְס ָיה.

ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הגה"צ ר' ְצבִ י מֵ ִאיר זִ ילְ בֶּ ְרבֶּ ְרג שליט"א

ֶשׁ ָשּׁמַ ע ִמיּהוּ ִדים

)ניתן לשמוע ב'קול הלשון' שיעור מספר  27הכנה לזמן חורף תשע"ה(

ֶשׁאָמַ ר

)שמע מהג"ר אברהם פאם זצ"ל ראש מועצת גדולי התורה באמריקה ,וכן הדברים נאמרו על ידי הג"ר ר' אליהו שווי זצ"ל בחנוכת

הבית לישיבת זכרון משה בשת תשס"ב( ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ מֵ הַ ג"ר אֶ לְ חָ ָנן וַ סֶּ ְרמַ ן הי"ד ֶשׁ ִדּבֵּ ר בְּ ארה"ב בִּ ְשׁ ַנת תרצ"ט בְּ עֶ ֶרב הַ שּׁ ֹואָה וְ אָמַ ר

ָלהֶ ם בָּ ֶזה הַ ָלּשׁ ֹוןִ :קבַּ לְ ִתּי בְּ רוּחַ הַ ֹקּדֶ שׁ ֶשׁאָנוּ ע ֹו ְמ ִדים לִ פְ ֵני ִמלְ חָ מָ ה נ ֹו ָראָה ,וְ אַחֲ ֶריהָ ָי ֹבאוּ עֶ ֶשׂר ְשׁ ִמיט ֹות
ֶשׁל הֲ ָכ ָנה ַלמָּ ִשׁיחַ  ,וּבִ גְ מַ ר הָ עֶ ֶשׂר ְשׁ ִמיט ֹות ] ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְיּמ ֹות בִּ ְשׁ ַנת תשע"ה[ ֶזהוּ זְ מַ ן בְּ ִע ָתּהּ ֶשׁמָּ ִשׁיחַ חַ ָיּב
ָל ֹבאְ .דּבָ ִרים מֵ עֵ ין אֵ לּוּ ֻפּ ְר ְסמוּ ַגם בְּ ֵשׁם מו"ר הַ ג"ר ְמ ַנחֵ ם ְצבִ י בֶּ ְרלִ ין שליט"א ,וּפֶ ֶלא ֶשׁהָ ר"ת ֶשׁל ר' ְצבִ י מֵ ִאיר
זִ ילְ בֶּ ְרבֶּ ְרג הֵ ם זְ מַ ן ְמ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ ,וְ הָ ר"ת ֶשׁל ר' ְמ ַנחֵ ם ְצבִ י בֶּ ְרלִ ין הֵ ם בִּ יאַת ְמ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ .וְ ֵכן מָ ָרן הַ גר"ח ַקנְ ֶי ְב ְס ִקי

יט

שליט"א ְמבַ ֵשּׂר הַ גְּ אֻ ָלּה הוּא ר"ת מָ ִשׁי"חַ בִּ ְשׁמ ֹו ְשׁמַ ְר ָיהוּ י ֹוסֵ ף חַ ִיּים בֶּ ן ִמ ְר ָים .וְ ֵכן ָכּ ַתב הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ְי ַשׁ ְע ָיהוּ
ַשׁפִּ ָירא שליט"א ֶשׁמָּ ָרן הַ גראי"ל ְשׁטֵ ְינְ מַ ן שליט"א ְשׁמ ֹו ר' אַהֲ ר ֹון ְיהוּדָ ה ֵלייבּ ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן

אָ ְמרוּ לִ י ְדבַ ר פֶּ ֶלא ֶשׁ ְשּׁ ֵני הַ ִמּ ְספָּ ִרים ֶשׁל ֵקץ ָדּנִ ֵיּאל נִ ְרמָ זִ ים בְּ ֵשׁם מָ ָרן הָ אַ ְדמ ֹו"ר ִמוִּ יזְ 'נִ יץ שליט"א ר' ִי ְשׂ ָראֵ ל בֶּ ן
מֹ ֶשה ְיה ֹושׁוּעַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,1335וְ ר' ִי ְשׂ ָראֵ ל בֶּ ן ֵלאָה אֶ ְס ֵתּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .1290וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ֶשׁל מָ ָרן
הָ אַ ְדמ ֹו"ר ִמגּוּר שליט"א ַיעֲ ֹקב אַ ְר ֵיה בְּ גִימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל .הַ ְיינוּ ְשׁ ֵלמוּת ֵשׁם

שפ"ו ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּ ָיה הַ גְּ אֻ ָלּהָ .כּל אֵ לּוּ ַרק לְ הַ ְרא ֹות ֶשׁאָנוּ בְּ ד ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה ,וְ הָ ִענְ ָין נִ ְרמָ ז בִּ ְשׁמ ֹות גְּ ד ֹו ֵלי ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן י'
ְשׁ ִמיט ֹות בְּ גִימַ ְט ִריָּא תשע"ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ע .טוּבִּ י שליט"א ֶשׁעֶ ֶשׂר ְשׁ ִמיט ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִ 1335מ ְספַּ ר הַ ֵקּץ
ִשׂ ָראֵ ל מֵ ִאיר הַ ֹכּהֵ ן ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ ֵכן
ֶשׁל ָדּנִ ֵיּאל ,וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁ ֶזּה ַגם הַ ִמּ ְספָ ר ֶשׁל נְ בוּאַת י ְ
נְ בוּאַת הֶ 'חָ פֵ ץ חַ ִיּים' גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'תשע"ה .וְ ר ֹו ִאים מֵ הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁהֶ 'חָ פֵ ץ חַ ִיּים' אָ ֵכן ִדּבֵּ ר ִדּבְ ֵרי נְ בוּאָה

יאים ְיחֶ זְ ֵקאל בֶּ ן בּוּזִ י הַ ֹכּהֵ ן וּזְ ַכ ְר ָיה בֶּ ן
מַ מָּ שׁ ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְדר ֹושׁ א ֹו ָתם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמ ָכּל הַ ְצּ ָד ִדים .וְ ֵכן הַ נְּ בִ ִ
ְיה ֹו ָי ָדע הַ ֹכּהֵ ן ֶשׁנִּ בְּ אוּ עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג הָ יוּ ֹכּהֲ נִ ים .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ' ַילְ קוּט ְראוּבֵ ִני' )ערך גאולה( ֶשׁהַ גְּ אֻ ָלּה ָתּ ֹבא דֶּ ֶר
ֵשׁם ע"בֶ ,שׁ ִיּפְ עַ ל דֶּ ֶר ֵשׁם ע"ה ֶשׁהוּא אַחַ ד הַ ֵשּׁמ ֹות ֶשׁל ע"ב כְּ ִמ ְנ ַין ֹכּהֵ "ן ִאישׁ הַ חֶ סֶ ד .וְ ֵכן הֵ בֵ אנוּ מהרה"ג ר' יַעֲ ֹקב
ישׁים ֶשׁל הָ א ֹות נ'
מָ טָ ר שליט"א ֶשׁ ֹכּהֵ ן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תשע"הִ ,אם נְ חַ ֵשּׁב ַגּם אֶ ת ִמ ְספַּ ר ְשׁבַ ע מֵ א ֹות וְ ַגם אֶ ת ִמ ְספַּ ר חֲ ִמ ִ
ת ֶנת ַתּ ְשבֵּ ץ' עַ ל ִמ ְד ַרשׁ פְּ לִ יאָה .וְ ֵכן ִמ ְספַּ ר או ִֹתיּוֹת הַ פָּ סוּק הָ ִראשׁוֹן וְ הָ אַחֲ רוֹן בַּ תּו ָֹרה הוּא כְּ ִמנְ יַן
כְּ פִ י ֶשׁ ְמּחַ ֵשּׁב הַ סֵּ פֶ ר 'כְּ ֹ
ִשׂ ָראֵ ל"ִ .עם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ כֵן ִמלּוּי
כֹּהֵ "ן ,וְ ִסיּוּם הַ תּ ֹו ָר ה )דברים לא ,יב( "לְ עֵ ינֵי כָּל י ְ
ִשׂ ָראֵ ל ַכּ"ף הֵ "י נוּ"ן ָלמֶ י"ד וָ י"ו י ֹו"ד י ֹו"ד ִשׁי"ן ֵרי"שׁ אָ ֶלי"ף ָלמֶ י"ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'תשע"ה.
הָ או ִֹתיּוֹת כֹּהֵ ן לֵוִ י י ְ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף מָ ְר ִצ ָיּאנ ֹו שליט"א ֶשׁפַּ עַ ם ִראשׁ ֹו ָנה ֶשׁ ָכּתוּב מָ ִשׁיחַ בַּ תּ ֹו ָרה) ,ויקרא ד ,ג( "הַ ֹכּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ "ְ ,מ ַרמֵּ ז
ֶשׁמָּ ִשׁיחַ ָי ֹבא בִּ ְשׁ ַנת ה' ֹכּהֵ ן .וְ ֵכן ֵישׁ ֶרמֶ ז עַ ל ְקהָ ת ִמ ֵשּׁבֶ ט ֵלוִ י ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ בָּ ִאים הַ ֹכּהֲ נִ ים בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל מֶ ֶל
וּמח ֵֹקק ִמבֵּ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִּ י ָיבֹא ִשׁי ה וְ ל ֹו ִי ְקּהַ ת עַ ִמּים".
יהוּדה ְ
הַ מָּ ִשׁיחַ )בראשית מט ,י( " א יָסוּר ֵשׁבֶ ט ִמ ָ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְמ ַנחֵ ם בַּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁאָ ְמ ָנם כְּ נִ יעַ ת ֶגּ ְרמַ נְ ָיה בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹו ָלם הַ ְשּׁנִ ָיּה הָ ְי ָתה בְּ ִא ָיּר תש"ה ,אַ
כְּ נִ יעַ ת ַיפָּ ן לְ אַחַ ר ֶשׁ ִהפְ ִציצוּ א ֹו ָתהּ בִּ פְ צָ צ ֹות אָט ֹום הָ ְי ָתה בְּ ו' בֶּ אֱ לוּל תש"ה ,וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁצָּ ִרי לִ ְמנ ֹות י' ְשׁ ִמיט ֹות

ִמ ַתּאֲ ִרי ֶזהֶ ,שׁ ִיּ ְס ַתּ ְיּמוּ בְּ ו' בֶּ אֱ לוּל תשע"ה .פְּ צָ צ ֹות הָ אָט ֹום עַ ל ַיפָּ ן הָ יוּ בְּ כ"ז בְּ אב תש"ה ,וּבְ א' בֶּ אֱ לוּל תש"ה
וְ ַתאֲ ִרי הַ כְּ נִ יעָ ה הַ סּ ֹופִ י הָ ָיה בְּ ו' בֶּ אֱ לוּל תש"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,73וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ִתּפְ ֹרץ

בִּ ְשׁ ַנת ִשׁבְ ִעין וּ ְת ַלת ,וּכְ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ה ִהיא הַ ָשּׁ ָנה הַ  73לְ פִ י הַ ִשּׁיטָ ה הַ ְמאֻ חֶ ֶרת בְּ י ֹו ֵתר .וְ ֵכן ו' בֶּ אֱ לוּל
הוּא הַ יּ ֹום הָ אֶ ְמצָ ִעי בֵּ ין כ"א בְּ ַתמּוּז לְ כ"א ְבּ ִת ְשׁ ֵרי .וְ ֵכן הַ ַתּאֲ ִרי ֶשׁל י"ז בֶּ אֱ לוּל בּ ֹו פָּ ְרצָ ה ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹו ָלם הַ ְשּׁנִ ָיּה ,הוּא
ַתּאֲ ִרי ִשׁלּוּחַ הַ יּ ֹו ָנה ֶשׁל נֹ חַ בַּ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹו ָנה לְ פִ י ִשׁיטַ ת ַר ִשּׁ"י ,וְ הֵ בֵ אנוּ ֶשׁ ַתּאֲ ִרי ֵכי ִשׁלּוּחַ הַ יּ ֹו ָנה הֵ ם ַתּאֲ ִרי ֵכי ֵקץ .וְ ֵכן
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַ ְדמ ֹו ֵר"י בֶּ עלְ זְ א' )ח"ג ע' שכ( ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹו ָלם הָ ִראשׁ ֹו ָנה פָּ ְרצָ ה בְּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב תרע"ד ] ֶשׁהָ ָיה נִ ְדחָ ה כְּ מ ֹו
בְּ תשע"ה[ ,וְ הָ אַ ְדמ ֹו"ר מהרי"ד ִמבֶּ עלְ זְ א אָמַ ר ֶשׁ ְתּ ִח ַלּת הַ ִמּלְ חָ מָ ה בְּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָבִ ,היא ִסימָ ן ֶשׁהַ ִמּלְ חָ מָ ה ִתּמָּ ֵשׁ עַ ד בִּ יאַת
מָ ִשׁיחַ .

וְ ֵכן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בָּ ע ֹו ָלם ֶשׁנִּ גְ לוּ מַ ְצפּוּ ֵני עֵ ָשׂו ֶשׁשּׂ ֹו ֵנא אֶ ת עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ,בְּ י ֹום כ"ז בְּ ַתמּוּז תשע"ה כְּ ֶשׁה ֹו ִדיעוּ עַ ל חֲ ִתימַ ת

הֶ ְס ֵכּם בֵּ ין בְּ ֵני עֵ ָשׂו לְ פָ ַרס ,וִ ימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים הֵ ם הַ ָיּ ִמים ֶשׁ ִשּׁ ֵנּי הַ ְקּלִ פָּ ה ִמ ְת ַגּלּ ֹות כְּ פִ י ֶשׁ ְמּ ַכוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ בְּ בֵ ין

הַ ְמּצָ ִרים לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הָ א ֹו ִתיּ ֹות שי"ן ֶשׁהֵ ן ס ֹוד הַ ִשּׁ ַנּ ִים וִ ינִ ַיקת הַ ְקּלִ פּ ֹות ,וּ ְראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא :הַ פָּ סוּק )עובדי' א ,ו( "אֵ י
נ ְֶחפְּ שׂוּ עֵ ָשׂו נִ בְ עוּ מַ ְצ ֻפּנָיו" ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כ"ז ַתּמּוּז תשע"ה ,וּכְ ֶשׁ ֶזּה ִמ ְת ַק ֵיּם אָנוּ י ֹו ְד ִעים ֶשׁה ֹו ֵל לְ ִה ְת ַק ֵיּם הֶ ְמ ֵשׁ

כ

הַ ָכּתוּב )שם( "וּבְ הַ ר ִציּ ֹון ִתּ ְה ֶיה פְ ֵליטָ ה וְ ג ֹו' וְ עָ לוּ מ ֹו ִשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּ ֹון וְ ג ֹו'" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י לַה' הַ ְמּלוּכָה'
ֶשׁהַ הֶ ְס ֵכּם ֶשׁיּ ֹובִ יל לְ ג ֹוג וּמָ ג ֹוג בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ כֵן א ֹובָּ מָ "ה נוֹטָ ִריקוֹן הוּא בָּ א מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ .

וְ ֵכן

ַדּעַ ַת ' ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת הַ ַקּבָּ ָלה' ֶשׁכ"ז בְּ ַתמּוּז הוּא י ֹום פְּ ִט ַירת י ֹוסֵ ף הַ צַּ ִדּיק ,וּ ִמ ְתנ ֹוצֵ ץ הָ א ֹור ֶשׁל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף .וְ ה ֹו ִסיף

שׁ ֶוה לִ י" וְ ֵכן כ"ז ַתּמּוּז הוּא
הרה"ג ר' יְ .שׁוַ ְרץ שליט"א ֶשׁכ"ז ַתּמּוּז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ צֵּ רוּף ֶשׁל חֹדֶ שׁ ַתּמּוּז " ֶזה אֵ י ֶננּוּ ֹ

נְ קֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל ְימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים .וְ ֵכן כ"ז ַתּמּוּז ה'תשע"ה ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל פָּ ַרס) :אסתר ז ,ד( "כִּ י
נִ ְמכּ ְַרנוּ אֲ נִ י וְ עַ ִמּי לְ הַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יְה ֹונ ָָתן גֶּלִּ יס שליט"א ֶשׁהֶ ְסכֵּם הַ בֵּ י ַניִם הָ ִראשׁוֹן
ֶשׁנּ ְֶח ַתּם בֵּ ין ִא ַיראן לְ ארה"ב בְּ יוֹם י"ג בְּ נִ יסָ ן תשע"ה ,הוּא בִּ בְ ִחינַת " ִהפִּ יל פּוּר" ֶשׁל הָ מָ ן בְּ יוֹם י"ג בְּ ִניסָ ן .וּכְ מ ֹו
פּוּרים ִקבֵּ ל הָ מָ ן הַ ְסכָּמָ ה מֵ אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ בְּ יוֹם י"ג בְּ נִ יסָ ן לְ הַ ְשׁ ִמיד ח"ו אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לָ ,כּ בְּ יָמֵ ינוּ ִא ַירן ֶשׁהֵ ם הָ מָ ן
ֶשׁבְּ נֵס ִ
פּוּרים ה'
ִקבְּ לוּ הַ ְסכָּמָ ה מֵ אוֹבָּ מָ ה ֶשׁהוּא כְּ מ ֹו הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ לְ הַ ְמ ִשׁי לְ יַצֵּ ר אֶ ת פְּ צָ צוֹת הָ אָטוֹם וְ כוּ' .וּכְ מ ֹו ֶשׁבְּ נֵס ִ
ִסכְ סֵ בֵּ ין אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ לְ הָ מָ ן וְ כוּ'ָ ,כּ בְּ יָמֵ ינוּ בְּ ָקרוֹב י ְִס ַתּכְ ְסכוּ אֵ לּוּ ִעם אֵ לּוּ וְ יֵלְ כוּ לְ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג כְּ ִדבְ ֵרי הָ ַרבִּ י
מֵ אַ פְּ טָ א זצ"ל .וְ כֵן חֹדֶ שׁ ַתּמּוּז הוּא הַ חֹדֶ שׁ ֶשׁבּ ֹו בִּ ְשּׂרוּ לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִה ְתבַּ ְטּלָה גְ ז ֵַרת אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ,כַּמּוּבָ א בְּ 'מֵ עַ ם עֵ ז'
)אסתר ח ,ט( ֶשׁהָ ִאגְּ רוֹת נִ ְשׁלְ חוּ בְּ יוֹם כ"ג בְּ ִסיוָ ן וְ ל ַָקח חֹדֶ שׁ וָ חֵ ִצי עַ ד ֶשׁ ִהגִּ יעוּ לְ כָל הַ ְמּקוֹמוֹת .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ' ְשּׂפַ ת אֱ מֶ ת'

פוּרים הָ יָה הֲ ָכנָה לְ בַ יִת ֵשׁנִ י כִּ י הָ ָיה צָ ִרי לִ ְהיוֹת כֹּחַ וְ עֹז לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ עַ ל ְידֵ י הַ נֵּס
)פורים תרל"ד( נֵס ְדּ ִ
נִ גְ בַּ הּ לִ בָּ ם וְ יָכְ לוּ לַחֲ זוֹר לְ בֵ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ .וְ כֵן אֶ פְ ָשׁר ֶשׁיּ ְִה ֶיה לֶעָ ִתיד נֵס ָכּזֶה קוֹדֶ ם הַ גְּ אֻ לָּה כְּ מ ֹו ֶשׁאָ ְמרוּ
חֲ ַז"ל מַ עֲ ִמיד עֲ לֵיהֶ ם מֶ ֶל כְּ הָ מָ ן כוּ' ֶשׁנֵּס זֶה הֲ ָכנָה לַגְּ אֻ לָּה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁכ"ז ַתּמּוּז
יס ִקין שליט"א ֶשׁמַּ בְ עֶ ה ז ֹו
תשע"ה ִה ְת ִחי ָלה גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵ 1775קץ הָ אֲ ִרי ַז"ל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' שֵ .ר ְי ְ
הַ ֵשּׁןְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ֹעבָּ מָ ה ,וּבְ גִימַ ְט ִריָּא הָ מָ ן הָ אֲ ָגגִ יֶ ,שׁע ֹו ֶלה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות תשע"ה .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְשׁמ ֹו ֶשׁל הָ אָ ִסיר
ארד הי"ו ֶשׁסּ ֹובֵ ל מֵ אֱ ד ֹום עֶ ְשׂר ֹות ָשׁנִ ים ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל פְ לא ֹו ִריד ֶשׁ ְמּ ַרפֵּ א ִשׁ ַנּ ִים ,כִּ י הוּא מַ ְמ ִתּיק אֶ ת
הַ ְיּהוּ ִדי י ֹו ָנ ָתן פּ ֹו ַל ְ
ִשׁ ֵנּי אֱ ד ֹום ֶשׁ א ַיזִּ יקוּ לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל.

וְ כֵן

שּׁ ֶרשׁ יָוָ ן .וְ כֵן יֵשׁ ֶרמֶ ז בְּ פָ ָר ַשׁת הַ ָשּׁבוּעַ עַ ל יָוָ ן,
ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ ִשׂיחוֹת הַ גּ ְַר ִעין בְּ חֹדֶ שׁ ַתּמּוּז תשע"ה בְּ וִ י ָנה ִמ ֹ

שׁוּרה לְ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים .וְ כֵן בִּ לְ עָ ם הוּא
כְּ ֶשׁבִּ לְ עָ ם ל ַָקח ִעמּ ֹו אֶ ת הָ אָתוֹן או ִֹתיּוֹת אַ תּוּנָה בִּ ַירת יָוָ ן ,לְ צ ֶֹר נְ בוּאָת ֹו ֶשׁ ְקּ ָ
רוּשׁהּ
שׁ ֶֹרשׁ חָ כְ מַ ת יָוָ ן ,כַּמּוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י הֲ לָכוֹת' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִשׁ ְמעוֹן אֶ לְ ַק ְסל ִַסּי שליט"א ֶשׁאַ תּוּ ָנה בַּ אֲ ָר ִמית פֵּ ָ
יטלֶר ימ"ש לִ פְ נֵי ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם
ִה ַגּ ְענוֶּ ,רמֶ ז ֶשׁ ִהגּ ְַענוּ ל ֵַקּץ .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ הַ ִשּׂיחוֹת בְּ וִ ינָה בְּ אוֹת ֹו מָ לוֹן בּ ֹו ִה ְתאַכְ סֵ ן ִה ְ
הַ ְשּׁנִ יָּה .וְ כֵן לִ פְ נֵי ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁנִ יָּה הָ יוּ הֶ ְסכְּ מֵ י ִמינְ ֶכן ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו או ִֹתיּוֹת ָיוָ ן) ,כמובא באריז"ל שהאות נ' סופית היא

אות ו' שהתארכה( .וְ גַם ָשׁם הָ יוּ ִאיּוּמֵ י אוֹלְ ְטימַ אטוּם לְ סַ יֵּם אֶ ת הַ הֶ ְסכֵּם תּ ֹו כַּמָּ ה ָשׁעוֹת וְ כוּ' ,וְ הָ י ְָתה ְמ ִדינִ יּוּת פִּ יּוּס
כְּ לַפֵּ י ג ְֶרמַ נְ יָה כְּ מ ֹו ֶשׁיֵּשׁ הַ יּוֹם כְּ לַפֵּ י פָּ ַרס ,וּכְ מ ֹו ֶשׁ ָשּׁם ִה ְתבָּ ֵרר ֶשׁכָּל הַ הֶ ְסכֵּם הָ יָה אֲ ִחיזַת עֵ י ַניִםָ ,כּ י ְִתבָּ ֵרר כָּאן ,וּכְ פִ י

ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ סֵּ פֶ ר 'יַלְ קוּט אוֹהֵ ב י ְִשׂ ָראֵ ל' הרה"ק ַרבִּ י מָ ְרדֳּ כַי ִמ ְסּלוֹנִ ים זיע"א ִספֵּ ר ֶשׁ ָשּׁמַ ע בְּ ֵשׁם הָ רה"ק
מֵ אַ פְּ טָ א זיע"א ֶשׁבְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים י ְִרצוּ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם לְ ִהלָּחֵ ם זֶה בָּ זֶה ,אַ י ְַח ְשׁבוּ וְ י ְִתבּוֹנְ נוּ ֶשׁ ֵתּצֵ א
לּוּקים בֵּ ינֵיהֶ ם כְּ דֵ י ֶשׁ א י ְִצטָ ְרכוּ לְ ִהלָּחֵ ם ,אַ זֶה א
ִמזֶּה טוֹבָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ י ְִתאַ ְסּפוּ ֻכּלָּם לְ הַ ְשׁווֹת הַ ִח ִ
יַעֲ זֹר לָהֶ ם ,וְ הֵ ם ִילָּחֲ מוּ זֶה בָּ זֶה עַ ד ֶשׁיַּגִּ יעַ סוֹפָ ם .וְ ִסיֵּם ֶשׁמֻּ ָתּר לוֹמַ ר הַ ָדּבָ ר בִּ ְשׁמ ֹו ,כָּאוֹמֵ ר בְּ ֵשׁם נָבִ יא.
יעי פָּ ָרשׁוֹת מַ טּוֹת ַמ ְסעֵ י ְמחֻ בָּ רוֹת ,וְ ִאם
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ְמנַחֵ ם בַּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁחֲ ִתימַ ת הַ הֶ ְסכֵּם הָ י ְָתה בְּ יוֹם ְרבִ ִ

סוּקים ֶשׁ ַשּׁיָּכִ ים לַיּוֹם הַ זֶּה ,הַ יְינוּ ִמפֶּ ֶרק ל"ב פָּ סוּק כ' וָ אֵ י ָל  ,כ' כ"א כ"ב כ"ג וְ כוּ'
נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל כָּל הַ פְּ ִ
כא

נְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר ֶ 1938שׁהָ י ְָתה הַ ָשּׁנָה הַ לּוֹעֲ זִ ית ֶשׁל חֲ ִתימַ ת הֶ ְסכֵּם ִמינְ ֶכן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ ַיּם
סוּף בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הֶ ְס ֵכּם וִ י ָנה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ וִ ינָה נוֹלְ ָדה הֲ פִ יכַת הָ ָרע לְ טוֹב כְּ מ ֹו בְּ יַם סוּף.

מּוּבָ א

בָּ 'עֵ ץ חַ ִיּים לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל'

)שער י"ח רנה(

וְ ַדע כְּ לָל זֶה כִּ י כָל מַ ה ֶשּׁיֵּשׁ בָּ ע ֹו ָלם הַ ֶזּה הַ כֹּל הוּא כְּ דֻ גְ מַ ת מַ ה

יתת הַ ְמּלָכִ ים וְ ִתקּוּנָם הוּא ִענְ יַן ְתּ ִח ַיּת הַ מֵּ ִתים
וּמ ַ
ֶשּׁהָ יָה בָּ אֵ לּוּ ז' ְמלָכִ ים וְ אֵ ין כָּל חָ ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ֶשּׁמֶ שִׁ ,
לָהֶ ם וְ ָכ י ְִהיֶה לַגּוּפִ ים הַ ְשּׁפָ לִ ים בָּ ע ֹו ָלם הַ ֶזּה ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא ,וְ ִהנֵּה הָ רוּחָ נִ יּוּת הַ נִּ ְשׁאָר בָּ הֶ ם הַ נִּ ְק ָרא הֶ בֶ ל
ְדּג ְָרמֵ י הֵ ם בְּ ִחי ַנת נִ יצו ִֹצין ֶשׁל הָ אוֹרוֹת הָ עֶ לְ יוֹנִ ים ֶשׁנִּ ְשׁאֲ רוּ בַּ כֵּלִ ים הַ מֵּ ִתים הָ הֵ ם וְ ִע ָקּ ֵרי הָ אוֹרוֹת
נִ ְס ַתּלְּ קוּ לְ מַ ְעלָה ְ
וּקצַ ת נִ יצו ִֹצין מֵ הֶ ם נִ ְשׁאֲ רוּ בַּ כֵּלִ ים לְ הַ חֲ יו ָֹתן בִּ זְ מַ ן ִתּקּוּן ֶשׁל אֲ ִצילוּת .וְ ִהנֵּה ִמ ְספַּ ר
הַ נִּ יצו ִֹצין הָ הֵ ם הָ יוּ רפ"ח נִ יצו ִֹצין ,וְ ֶזה ס ֹוד "וְ הָ ֶ
אָרץ הָ י ְָתה תֹהוּ וָ בֹהוּ" ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַנת הַ ְמּלָכִ ים אֲ ֶשׁר
מֵ תוּ וְ נִ ְשׁ ַתּבְּ רוּ וְ נַעֲ שׂוּ תֹהוּ וָ ֹבהוּ ,וְ נִ ְשׁאַר ְקצַ ת נִ יצו ִֹצין הַ נִּ ְק ָרא רוּחַ אֱ ִקים ְמ ַרחֶ פֶ ת עֲ לֵיהוֹן וְ ֵתבַ ת
ְמ ַרחֶ פֶ ת הוּא מֵ "ת רפ"ח ,כִּ י הָ רפ"ח נִ יצו ִֹצין הָ יָה ת ֹו הַ מֵּ ִתים .וְ ֵכן הַ כְּ ָלל בַּ ַשּׁ"ס ס ֹוף טוּ ְמאָה ָלצֵ את
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמ ַרחֶ פֶ ת ,הַ סּ ֹוד ֶשׁל מָ ִשׁיחַ ֶשׁיּ ֹו ִציא אֶ ת הַ טֻּ ְמאָה מֵ הָ ע ֹו ָלם וְ ִי ְתבָּ ְררוּ הָ רפ"ח.

אָדם לְ ַרע ל ֹו".
אָדם בְּ ָ
"אֲ ֶשׁר ָשׁלַט הָ ָ
ָכּתוּב

)קהלת ח ,ט(

יתי וְ נָתוֹן אֶ ת לִ בִּ י לְ כָל מַ עֲ ֶשׂה אֲ ֶשׁר נַעֲ ָשׂה ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ עֵ ת אֲ ֶשׁר
"אֶ ת כָּל זֶה ָר ִא ִ

אָדם לְ ַרע ל ֹו" .הַ פָּ סוּק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הָ אָ ָדם בְּ לִ ַיּעַ ל ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁהוּא הַ לְּ עֻ מַּ ת ֶזה ֶשׁל אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון,
אָדם בְּ ָ
ָשׁלַט הָ ָ
שׁ ֶרשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,בְּ ס ֹוד אָ ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ ֶשׁהֵ ם ר"ת אָ ָד"םַ ,כּמּוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )שמואל רצה( .וְ ַר ִשּׁ"י עַ ל
ֹ
הַ פָּ סוּק מַ זְ כִּ יר ְשׁ ָשה ֵשׁמ ֹות ֶשׁהֵ ם הָ אָ ָדם ֶשׁשּׁ ֹו ֵלט לְ ָרע; פַּ ְרעֹה ,נְ בוּכ ְַדנֶצַּ ר ,וְ סַ נְ חֵ ִריבֶ .שׁהֵ ם ְשׁ ֶשת הַ גִּ לְ גּוּלִ ים ֶשׁל
גּ ֹוג כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הָ אֲ ִרי ַז"ל ,וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוסף ד .שליט"א ֶשׁ ֹחדֶ שׁ אָ "ב ה'תשע"ה נִ ְמצָ א בְּ ר"ת הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה:
אָדם לְ ַרע ל ֹו".
אָדם בְּ ָ
יתי וְ נָתוֹן אֶ ת לִ בִּ י לְ כָל מַ עֲ ֶשׂה אֲ ֶשׁר נַעֲ ָשׂה ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ עֵ ת אֲ ֶשׁר ָשׁלַט הָ ָ
"אֶ ת כָּל זֶה ָר ִא ִ

וְ הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֵקּץ וְ הַ סּ ֹוף ֶשׁל ְשׁלִ יטַ ת הָ אָ ָדם בָּ אָ ָדםַ ,כּמּוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הָ רמ"ז עַ ל זֹהַ ר )שמות עמוד ָ (413שׁלַט
אָדם ל ָָרע ל ֹו וְ כוּ' ,כִּ י בְ ִה ָתּ ְקנָם יָבוֹא
אָדם בָּ ָ
הָ ָ

שׁיחַ  .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'חֶ סֶ ד לְ אַבְ ָרהָ ם' )מעין ה נהר כט(
הַ מָּ ִ

אָדם 'ל ָָרע ר"ת 'בִּ לַּע 'הַ מָּ וֶת ' ָלנֶצַ ח .וְ ֵכן אָ "ב ר"ת בָּ ָרק א ֹובָּ אמָ ה ֶשׁהוּא ג ֹוג  ,וְ ַג ם ְשׁ ֵתּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות
אָדם 'בָּ ָ
'הָ ָ
הָ ִראשׁ ֹונ ֹות ֶשׁל אֹ בָּ מָ ה ר"ת אָב ֶשׁהוּא ֹחדֶ שׁ הַ חֻ ְרבָּ ן ,וְ הוּא ר"ת אֱ ד ֹום בָּ בֶ ל ֶשׁהֶ חֱ ִריבוּ אֶ ת ְשׁ ֵני בָּ ֵתּי הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ַכּמּוּבָ א
בַּ ְשּׁ ָל"ה .וְ ֵכן ָכּ ְתבוּ לִ י ֶשׁ ַתּאֲ ִרי הֻ ַלּ ְדתּ ֹו כ"ב בְּ אָב תשכ " א  ,וְ שׁוּב ר ֹו ִאים אֶ ת ֹחדֶ שׁ אָב  ,וְ אֶ ת הַ ש"ך ִדּינִ ים .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ

ֹשׁ " .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁפָּ סוּק ֶזה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵקץ הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ "בָּ א",
בַּ ֹזּהַ ר )תיקונים קיגֵ " (:קץ כָּל בָּ ָשׂר בָּ א לְ פָ נַי"ֵ " ,קץ ָשׂם ַלח ֶ
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֹחדֶ שׁ אָב .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב

)ישעי' ס ,כב(

ישׁנָּה" ר"ת אָ "ב .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
"בְּ ִע ָתּהּ אֲ ִח ֶ

יחי .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר
ישׁי ,א ֹו ִתיּ ֹות הַ ְמּ ִשׁ ִ
בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁ ֹחדֶ שׁ אָב ,הוּא הַ ֹחדֶ שׁ הַ חֲ ִמ ִ
וּשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יּוֹם"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ פָּ סוּק ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה "הַ יּוֹם ִאם בְּ קֹ ל ֹו
'אַהֲ בַ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל' ֶשׁהַ צֵּ רוּף ֶשׁל ֹחדֶ שׁ אָב "הַ ְסכֵּת ְ

אשׁית
ִת ְשׁמָ עוּ" .וְ ָל ֵכן " ִת ְשׁמָ עוּ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ אָב .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ֵשׁינְ בֶּ ְר ֶגּר שליט"א ֶשׁבְּ ֵר ִ
אשׁית.
א ֹו ִתיּ ֹות אָ "ב ִתּ ְשׁ ֵר"יֶ ,שׁבָּ חֳ ָד ִשׁים אֵ לּוּ ִי ְתחַ דֵּ שׁ הָ ע ֹו ָלם ִמבְּ ֵר ִ

כב
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הרה"ג ר' יצחק יפונה שליט"א מבני ברק שמוציא עלונים להפיץ את קץ בעתה של תשע"ה ונבואת החפץ
חיים וכל המסתעף הביא את העלונים למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שישב כמה דקות וקרא כל מילה
ובסיום אמר אתה יכול להפיץ והוסיף ושאל אם אין חשש מהפצת הדברים מצד חישוב קיצין וכדומה ,והגר"ח ענה

.

לו אל תפחד לכאורה זו ממש הסכמה ממרן הגר"ח שליט"א לעלוני סוד החשמל על הגאולה כי הוא מפרסם את אותם
דברים ניתן לשמוע את הרה"ג יצחק יפונה שליט"א מה שאמר לו הגר"ח שליט"א בקו בטלפון דלעיל שלוחה  – 1ואחר
כך 2

כג

בעזהשי"ת
בשורה משמחת :ספר חדש מבית 'סוד החשמל'

'תורת הרמז' מהדורה שנייה עם תוספת של 220
עמודים
ובנוסף :דיסק מתנה לכל רוכש ספר
גירסא חדשה של תוכנת הגימטריאות המשוכללת
בעולם עם תוספת חיפוש בכל התנ"ך ובששה סדרי
משנה ועוד ועוד
מה בספר:

פסוקים כנגד שנים ]מאמר נרחב שרק חלקו פורסם[
מספר השנים כגימטריא
מהות תורת הרמז
יסודות וכללים בחילופי אותיות וגימטריות ועוד
מאמר חדש נרחב על המספר המסתתר
מאמר על מילים מסתתרות
השתלשלות בגשמיות
דוגמאות אות שניה ושלישית
מאמרים על השוואות בתנ"ך
מאמר על משמעות פרשיות פתוחות וסתומות עם צילומים והסברים
מאגר ראשי תבות וסופי תבות ונוטריקון בתנ"ך
מאגר ערכים נרחב לתורת הרמז
ועוד ועוד

חידושים שנוספו לגירסא החדשה של התוכנה:
חיפוש ראשי תבות וסופי תבות בפסוקי התנ"ך ובששה סדרי משנה
חיפוש אות שניה ושלישית ישר והפוך בפסוקי התנ"ך ובששה סדרי משנה
חיפוש דילוגים קצרים בפסוקי התנ"ך ובששה סדרי משנה
חישוב המספר המסתתר
גימטריא של ניקוד לפי הזהר
פסוקי התורה כנגד השנים ישר והפוך
שיטת הבן איש חי באותיות שלפני
שיטת ספר הפליאה באותיות שלפני
חילוף א"ט ב"ח לרש"י ]המתוקן[
חילוף אח"ס בט"ע לפי האר"י
ועוד ועוד

הספר יחד עם התוכנה במחיר מיוחד לרגל ההוצאה  30שקל בלבד ]מסובסד במקום [50
ניתן לקנות אצל
משפחת פיש רחוב גבעת שאול  30קומה 026537343 1
משפחת פיש רחוב הרב קוטלר  21פינת רחוב הרב שך 036188995
למשלוחים בארץ ניתן לצלצל  0583209982מחיר משלוח בדואר לכל הארץ  19שקל

ניתן להחליף את המהדורה הקודמת לחדשה במחיר  15שקל
בלבד אך ורק בכתובת משפחת פיש רחוב גבעת שאול 30

כד

זעקת השכינה.

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

איך 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?

איך

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 גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

ַרבִּ י ַיעֲ קֹ ב צֶ מַ ח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( " ָרחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם
עו ְֹס ִקים 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 רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן
ישׁים
הַ ָגּלוּת 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 ִ
א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
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.
כה

מדור גלגלים בתורה
תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה' ,שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א
בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה .ניתן להשיג בטל036188995 :

שהייה מקיום המצוה עד זמן מרובה

.

]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[

הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .החכם צבי ]תשובה ק"ו[ דן לגבי מי שיש לפניו מצוה שיכול לקיימה כעת ויכול להמתין ליום מאוחר יותר
ויקיימנה אז באופן מהודר יותר .ופסק לחלק בין השתהות לזמן מרובה שאסורה כי חיישינן שמא ימות ,לבין
השתהות לזמן מועט שלא חיישינן שמא ימות .ומציין מקור לפסק מהתוס' לגבי יבום ומהתרומת הדשן לגבי ברכת
הלבנה] .ועיי"ש שדן אם גם מותר להשתהות עבור לקיים תחתיה מצוה אחרת מהודרת יותר ,ושאם מותר אזי ג"כ
דווקא להשתהות זמן מועט ומהטעם הנזכר[.

ב.

שיעור זמן מועט לא נתפרש בדברי החכם צבי .וממה שלמד מהתרומת הדשן מוכח שסבר שששה ימים נחשב

זמן מועט כי הרי שם רוצים להתיר להמתין אפי' ממוצאי יום א' עד מוצאי שבת .ורבי יהונתן אייבשיץ ז"ל
]ביערות דבש ח"ב סוף דרוש ג'[ נוקט שז' ימים נחשב זמן מועט ומוכיח זאת מתוס' ביומא ,ומבאר בכך את רש"י
בקידושין לגבי חלוקת הימים למקרא למשנה ולתלמוד ,ואת הגילוי לדוד המלך שימות בשבת .עיי"ש .ובליקוטי
הערות לחכם צבי ]בהוצאת מכון דובב מישרים ומכון שער המשפט[ הביאו שבתוס' במו"ק כבר בב' ימים חששו
שמא ימות ובתוס' קידושין מתבאר על ג' ימים .ולגלגלנו אין זה משנה מהו השיעור המדוייק ,ונתפוס לדוגמא
שעד שבוע נחשב זמן מועט ומשם ואילך זמן מרובה ,אבל גם אם השיעור המבדיל הוא שנה או אלף ימים או
לחילופין רק ג' ימים יצוייר הגלגל לפי שיעור זה.
1
אם יחשוב לעשות כעת,
הרי צריך להמתין עבור תוספת ההידור
לעוד ג' ימים שהוא זמן מועט

2

אם ימתין
ג' ימים
וירצה
לעשות את
הבינונית,
הרי יורו לו
אז להמתין
עוד ה' ימים
ולעשות
באופן
המהודר כי
פער הזמן
ביניהם
נחשב זמן
מועט

מי שלפניו מצוה ויכול לקיימה בג'
זמנים אפשריים ]ולא תפגם המצוה אם
ימתין עד הזמן המאוחר ביותר[ :היום
ואז יוכל לקיים באופן הפחות מעולה
ומהודר .בעוד ג' ימים ,ואז יוכל לקיים
באופן הבינוני בהידור .בעוד ח' ימים,
ואז יוכל לקיים באופן המהודר ביותר.
מה נפסוק לו לבחור.
ומכיון שיודע כעת שאם ימתין לבינונית יצטרך אז להמתין למהודרת
יוצא ממילא שזה זמן מרובה )ח' ימים(,
ולכאו' צריך שיעשה כעת באופן הפחות

כו

3

וחוזר
הגלגל
חלילה

4

עיונים:
א .הג"ר שמואל פיש שליט"א טען שהכרעת הגלגל צ"ל לפסוק לו לא לקיים כעת אלא להמתין ג' ימים לבינונית,
ואם אכן יצליח לשרוד כמו שבאמת מסתבר לנו כעת שהרי איננו חוששים שמא ימות לזמן מועט אז נפסוק לו
להמתין לזמן השלישי כי מאז זהו זמן מועט .והשגתי על דבריו דא"כ אמאי בכל התורה כולה נאסר להמתין לזמן
מרובה ביבום ובדברי החכם צבי אם יש לו איזו סיבה ]של ריוח ממוני וכיוצא בזה[ להשתהות יוכל לעשות זאת
באופן של שיעור מקוטע דהיינו שימתין זמן מועט שעל זה אי אפשר לבוא בתביעה כלפיו וכך ימתין שבוע ועוד
שבוע עד שיגיע ממדינת הים אחיו השני .והרי את זה אסרה הגמ' ביבום והחכם צבי וממילא נסתרת טענתו.
וצריך בירור.
ב .הג"ר משה גרינוולד שליט"א עורר לטעון טענה מחודשת :דילמא החשש שמא ימות לזמן מרובה אינו רק על
אופן שימות מיתה פתאומית ,אלא גם שלפתע יחלה בהדרגה עד שימות ,וא"כ יתכן שיחלה עוד בטרם שיגיע הזמן
המרובה .ולפי זה דלמא ביום השלישי כבר יורו לו שלא להמתין עוד ה' ימים כי בחולה חוששים שמא ימות כבר
בזמן מועט.

ודחיתי את דבריו מכמה טעמים:
הוכחתי ממ"ש תוס' ביומא והחכם צבי ]שהזכרתי ביסוד א'[ שמותר להמתין עם יבום לזמן מועט ,והיערות דבש
]הנ"ל ביסוד ב'[ שביאר בדעת רש"י שאפשר להמתין עם לימוד המשנה והתלמוד כמה ימים מפני דהוי זמן מועט,
ואם קיים חשש שיהא אז חולה מסוכן )=ערב מיתה( הרי לא יוכל לקיים מצוות אלו )ולכן לא הוכחתי גם מברכת
הלבנה שבתרומת הדשן ,כי בזה כן יש אפשרות שגם בחוליו המסוכן ערב מיתתו יוכל לקיימנה( .חזינן שאת זה
אין חז"ל מכניסים בחשבון של נידון ההמתנה לחשוש שבזמן מועט יהא חולה מופלג.
גם לדבריו הוי רק ספק .ונ"ל שפוסקים לאסור על אדם להמתין זמן מועט כשקיים ספק דילמא יצליח אז לקיים
ביתר הידור או דילמא לא יצליח אז לקיים רק יוכרח להשתהות לזמן המרובה שבו חיישינן שמא ימות ,אלא
מחייבים אותו לקיים כבר כעת .וממילא שוב הגלגל קיים.
אפילו אם נסכים לדבריו ,עדיין מצינו לצייר את הגלגל כשהזמן הבינוני למצוה הבינונית אינו בעוד ג' ימים כי אם
בעוד שעה זמן כזה שמשם ועד שיגיע הזמן שנחשב מעכשיו לזמן מרובה משם הוא רק זמן מועט ,ולגבי זה ודאי
שאין להניח שבעוד שעה קלה כבר יהא במצב של חולי שאינו יכול להמתין שבוע .ובפרט שנוכל לצייר את הגלגל
בציור שיש מאה ושבעים מצוות לפניו עם אפשרות בכל שעה ושעה ,ובציור זה הרי גם בחולה לא חוששים
שימות בתוך שעה.

כז

על פי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך
15326537343 מייל חוזר בלבד או בפקס
קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ה – תשע"ו מאת כי לה' המלוכה
www.sod1820.org/sod.pdf
שיעור על מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל שהיה משיח בן יוסף
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iMjdmNGxHVWRZY3M/view?usp=sharing

 שיעורים בישיבת דרך ה' על גילויים חדשים בענין קץ הגאולה והבנה בענין2
השתלשלות העולמות
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iU1p1MzAtTkJ4NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11ieF84WWhpWG01MGs/view?usp=sharing
שיעור בכולל ללימוד סידור הרש"ש בעניין סוד עולמות בי"ע תחתונים
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iVzEtX2hNdko0UDg/view?usp=sharing

 עמודים המהדורא החדשה1135 לחץ כאן להורדה ללא תשלום של ספר סוד החשמל קץ הגאולה
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iek1jWDJYdTVJUjA/view?usp=sharing
 תשע"ג- קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע
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

 סירטונים400 סוד החשמל
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

 סירטונים37 סידור הרש''ש
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

 סירטונים29  תשע''ה- יסודות הגאולה בתשע''ב
https://www.youtube.com/playlist?list=PL768C2EA3BC5678C6

:קישורים לארבעה עשר שיעורים בקבר דוד המלך

https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iM3ZiZ3hWdzU0cWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iMFp6TXBrMU1XbUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iUXNWSjBQbmtNWGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iWGU0WkpNQVYtV2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iR0VSNVdhcW5PWkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZHN1OUtSaHlvWFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11ibFJDMVB2QU5Hd1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZjlMa01aMENMeGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZjZGY3dPUmQydlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZS1BekFNNG4xRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iTmRIQkh5MzRtV0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11ibXNMQTctLWQ5clk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iV2I3VVBXaDhzRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11idEY4Nk93YzBXOFE/view?usp=sharing
נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
.ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
0573109982 : טלfish@neto.net.il
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