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תוכן הענינים

פוּאי ַל ֵנּ ֶזר ֶשׁבְּ ִסיּוּם עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד.
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם קוֹר ֹו ָנה כְּ ֵשׁם ְר ִ
נִמצָ א ֹות בַּ פָּ סוּק ֶשׁהַ זֹּהַ ר דּו ֵֹרשׁ עַ ל הַ מַּ ֵגּפָ ה ֶשׁיִּגֹּ ף ה' אֶ ת הָ עַ ִמּים בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג" :וּבְ רֹב
א ֹו ִתיּ ֹות ִסי"ן ק ֹו ֹר ָנ"ה ְ
גְּ ֹאנְ ַתּהֲ ֹרס ָקמֶ י ".
מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בָּ ע ֹו ָלם ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ ' ִמ ֶשּׁיּ ֵָראוּ ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו'.
ידה ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה.
וְ א י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד א ָֹתם״ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צָּ ַלת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֶנּ ֶגף בִּ זְ מַ ן הַ פְּ ִק ָ
ס ֹוד נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים ר"ת ִסי"ןֶ ,שׁ ְמּבִ יאָה אֶ ת ָכּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַד ְקדֵּ ק בִּ נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים .וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ֶזּה הַ סּ ֹוד ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה
ַלבעש"ט וְ ָל'א ֹור הַ חַ יִּים'.
הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין קוֹר ֹו ָנה לְ כ ֶֶתר וּלְ ַתּיָּרוּת.
בְּ ִריאוּת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶכּ ֶתרֶ ,שׁנִּ ְרמָ ז בַּ עֲ טֶ ֶרת הַ ְיסוֹד ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת ֶכּ ֶתר.
מֹשׁה' ְמבָ אֵ ר ֶשׁ ַתּהֲ לִ י הַ גְּ אֻ ָלּה מַ ְת ִחיל בְּ ָכ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה מַ גֵּפַ ת דֶּ בֶ ר בַּ גּ ֹו ִים.
הַ 'יּ ְִשׂמַ ח ֶ
הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ק ֹור ֹו ָנה לִ ְתאֵ נִים.
וּצ ִריכִ ים לִ ְהי ֹות כְּ מ ֹו ָדּג חַ ם.
ה' ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁאָסוּר לִ ְהי ֹות ַק ְרנוּ ָנא ,הַ יְנוּ ָדּג ַקרְ ,
צוּרת כּ ֶֶתר וּכְ פִ י
תּר א ֹו פָּ ֹרכֶת א ֹו ַכּפֹּ ֶרת וְ יֵשׁ ל ֹו ַ
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת פֶּ ַרח הָ ַר ֶקּפֶ ת בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ או ִֹתיּ ֹות כַּפְ ֹ
ֶשׁרו ִֹאים ְשׂא ֹור הַ כּ ֶֶתר ]קוֹר ֹו ָנה[ י ַָרד לְ ע ֹו ָלם.
טוּרה ָל ֵכן אַבְ ָרהָ ם נ ַָתן ָלהֶ ם ֵשׁם טֻ ְמאָה דֻּ גְמַ ת הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁבְּ שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ָתם ,כְּ דֵ י ֶשׁ ִיּנּ ְָצלוּ
הָ עָ ם הַ ִסּינִ י הֵ ם בְּ ֵני ְק ָ
ִממַּ גֵּפ ֹות.
ידה לֶעָ ִתיד ָל ֹבא כְּ ֶנ ֶגד ְספִ י ַרת הַ ֶכּ ֶתר.
עֶ ֶשׂר י ְִריד ֹות י ְָר ָדה ְשׁכִ י ָנה עַ ל הָ ע ֹו ָלם ,וְ הַ י ְִר ָ
שׁוּרה לְ ִתּ ָירס ֶשׁהוּא בְּ אַנְ גְּ לִ ית ק ֹו ְרן.
הַ קּוֹר ֹו ָנה ְק ָ
ַשׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ ט ֹון עֵ ֶרב ַרב .לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר הַ ֶזּה וְ ִיבָּ ֶנה וְ ִיפֹּ ל וְ יִבָּ ֶנה וְ ִיפֹּ ל וְ אֵ ין מַ ְספִּ י ִקין לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
אָדם ֶשׁ ֵיּשׁ לָהֶ ם לְ בוּשׁ אָ ֹדםְ ,מסַ מֵּ ל אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ הָ אָ ֹדם ֶשׁה'
נְ גִיף הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִצּבְ ע ֹו אָ ֹדם וְ הוּא פּ ֹוגֵעַ בָּ ֵריא ֹות ֶשׁל הָ ָ
לוֹבֵ שׁ לְ ִה ָנּ ֵקם מֵ אֱ ד ֹום.
"וּבָ א לְ ִציּוֹן גּוֹאֵ ל וּלְ ָשׁבֵ י פֶ ַשׁע בְּ יַעֲ קֹב נְ אֻ ם ְיהֹוָ "ה" ר"ת ֶנ ֶג"ף יּוֹבֵ "ל.
וּדלָת ֹות.
" ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי וּ ְסגֹ ר ְדּל ְָתי בַּ עֲ דֶ " .צָ ִרי ַגּם לִ ְסגֹּ ר חַ לּוֹנ ֹות ְ
רו ִֹאים בַּ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ מַּ צָּ ב ֶשׁל הַ קּוֹר ֹו ָנה :לְ הֵ יכָן ָנבֹא וְ ֵנ ֵל .
ה' יַעֲ נִ ישׁ אֶ ת הָ עַ ִמּים לֶעָ ִתיד ָל ֹבא עַ ל יְדֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים.
"עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" ,ר ֹו ֵכב עַ ל הַ ָקּר ֹון.
"וְ נִ ְשׂ ַגּב" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה.
"כִּ י ֹבא ָיבֹא א יְאַחֵ ר"ֶ ,שׁ א יְאַחֵ ר כְּ ִמנְ ַין יְאַחֵ "ר ָשׁנִים ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף אֶ ָלּא יָב ֹוא לִ פְ ֵני ֶזה בִּ ְשׁ ַנת תש"פ .וְ ֵכן " א
יְאַחֵ ר" או ִֹתיּ ֹות "אַיִל אַחַ ר"
יתם לְ מַ לְ כוּ ִתי.
ִחכִּ י ֶתם לְ ת ֹו ָר ִתי וְ א ִחכִּ ֶ
אֲ פִ לּוּ הַ מֶּ ֶל שׁוֹאֵ ל בִּ ְשׁ מ ֹו א י ְִשׁיבֶ נּוּ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  .1335וְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ ִמּ ְשׁ ָנה אֲ פִ לּוּ נָחָ שׁ ָכּרוּ עַ ל עֲ ֵקב ֹו א ַיפְ ִסיק
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא .1290
בקורונה יבהלמו.
יקהּ א ֹו ִתיּ ֹות ָימֹ ת ֹק ֹר ָנ"ה.
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מו ִֹציא חַ מָּ ה ִמ ַנּ ְר ִתּ ָ
ַק ְר ָינָא ְדּ ִאגּ ְַר ָתּא ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בְּ מַ חֲ ַלת הַ קּוֹר ֹו ָנהִ ,איהוּ ֶליהֱ ֵוי פַּ ְרוַ נְ ָקא א ֹו ִתיּ ֹות פּוּ ְר ָק ָנא וּגְ אֻ ָלּה.
ְרפוּאָה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ִרפְ יוֹן וְ חֻ לְ ָשׁהֶ ,שׁפּ ֹועֶ ֶלת חֻ לְ ָשׁה בַּ ח ֹו ֶלה ,וְ ֶזה מֵ בִ יא ל ֹו אֶ ת הָ ְרפוּאָה.
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וּשׁ ֵניהֶ ם יַחַ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תש"פ .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ ַקּ ְר ַניִם
"מַ ְק ִרן" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא " .390מַ פְ ִריס" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְ .390
ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד.
הָ אַ ְדמ ֹו"ר מֵ ִרי ְמנ ֹוב שליט"א מֵ ארה"ב עָ ָשׂה 'גּ ֹו ַרל הַ בעש"ט' לִ ְשׁ ֹאל מַ דּוּעַ הֵ בִ יא ה' אֶ ת מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה.
שׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס ָקשׁוּר ִעם הַ שּׁ ֹופָ ר ,וְ ִאם ָכּ הוּא ָקשׁוּר ִעם ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ .
ִדּבְ ֵרי הָ ַר ְמחַ "ל ֶשׁהַ סֵּ דֶ ר לִ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁיִּסָּ גְ רוּ ָכּל הַ ְשּׁעָ ִרים הַ ְקּטַ נִּים ֶשׁ ַדּ ְר ָכּם ה' מַ ְשׁפִּ יעַ ֶשׁפַ ע לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ זְ מַ ן
הַ ָגּלוּת.
נְשׁמֶ "ת ] ֶרמֶ ז עַ ל ֹחלִ י
בְּ פָ ָר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י בְּ הֶ פְ ֵר ִשׁים ֶשׁל  261או ִֹתיּ ֹות נִ ְראָה צֵ רוּף הַ ִמּלִּ ים ֹק ֹרא ָנ"ה ה'תש"פ חֳ לִ "י ִתּ ֶ
נְּשׁימָ ה[ .וְ אַחֲ ָריו מֻ זְ ָכּר ַגּם עֲ טַ ֵלּף.
בְּ מַ עֲ ֶר ֶכת הַ ִ
הַ מַּ ְשׁ ִחית ֶשׁהָ ַרג אֶ ת הַ בְּ כוֹר ֹות בְּ ִמ ְצ ַר ִים ,הָ ָיה אֲ וִ יר ְמעֻפָּ שׁ שׂו ֵֹרף כְּ מ ֹו חַ י ְָדּקֶ ,שׁנִּ כְ ַנס דֶּ ֶר הַ פֶּ ה וְ הַ נְּ ִח ַיר ִים ,מַ מָּ שׁ
כְּ מ ֹו נָגִיף הַ קּוֹר ֹו ָנה.
ִמ ְרפֶּ סֶ ת בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ.
קוֹר ֹו ָנה ִהיא ְשׁ ֵתּי ִמלִּ ים :ק ֹו"ר נ"ה ,הַ ְינוּ ק ֹור בַּ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח ה ֹוד ֶשׁהֵ ן בְּ ס ֹוד ְשׁ ֵתּי ַרגְ ַל ִיםְ .דּבִ זְ מַ ן ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ
י ֹוצֵ את הַ ִחיּוּת מֵ ַרגְ ֵלי הַ יּ ֹולֶדֶ ת וְ ַנעֲ שׂ ֹות ַקר כְּ אֶ בֶ ן.
ית דּוֹר ֶשׁצָּ רוֹת ַרבּ ֹות בָּ א ֹות עָ ָליו כְּ ָנהָ ר חַ ֵכּה ל ֹו ,הַ ֵתּבָ ה כְּ נָהָ "ר או ִֹתיּ ֹות ֹכּ ֹר ָנ"ה.
ִאם ָר ִא ָ
פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן או ִֹתיּ ֹות נֹ ֵג"ף ֵשׁ"ת ֶרמֶ ז עַ ל מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ מָּ ִשׁיחַ "וְ ַק ְר ַקר כָּל בְּ נֵי ֵשׁת" .וְ ֵכן פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן ר"ת תש"פ גְּ אוּ ָלה
נִ יסָ ן.
הַ מַּ גִּ יד ִמקּוּזְ נִיץ נֶאֱ ַנח וְ אָמַ ר :מָ ַתי כְּ בָ ר נִ זְ ֶכּה לְ ִקיּוּם הַ פָּ סוּק "וַ הֲ ִשׁמּו ִֹתי אֶ ת ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם".
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁאֲ כִ י ַלת ָשׂ ַרף הָ עֵ ץ ֶשׁ ְשּׁמ ֹו לְ ב ֹו ָנה מ ֹו ִעיל לְ נָגִיף הַ קּ ֹור ֹו ָנה.
"שתחפץ" מרומז ג' קיצים ,תש"ח ,תש"פ ,תש"ץ.
ִדּבְ ֵרי הַ זֹּהַ ר ֶשׁ ְשּׁנַת ה' אֲ לָפִ ים תש"פ ִהיא ְשׁ ַנת ֵקץִ ,א ְשׁ ְתּלִ ים וָ א"ו גּ ֹו עֶ ֶשׂר ִשׁית זִ ְמנִין.
אָריק חַ ְרבִּ י
ֶרמֶ ז גָד ֹול וְ נו ָֹרא עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ בַּ פָּ סוּק "אָמַ ר א ֹו ֵיב אֶ ְר ֹדּף אַ ִשּׂיג אֲ חַ לֵּק ָשׁלָל ִתּ ְמלָאֵ מ ֹו נַפְ ִשׁי ִ
תּו ִֹרי ֵשׁמ ֹו ָי ִדי".
אשׁית.
הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 780שׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בְּ ת ֹו הַ בְּ ֵר ִ
שּׁוּרי ֶשׁבַּ סֵּ פֶ ר תּ ֹו ָרה יֵשׁ
אשׁי"ת בְּ ִחלּוּף א ֹות ב' לְ א ֹות פ' יוֹצֵ א או ִֹתיּ ֹות ִא ָיּ"ר תש"פַ .כּיָּדוּעַ ֶשׁבִּ כְ ָתב אַ ִ
או ִֹתיּ ֹות בְּ ֵר ִ
בְּ ת ֹו הָ א ֹות פ' חָ ָלל ֶשׁל אֵ שׁ לְ בָ ָנה ב'.
ִאם נְ חַ ֵלּק אֶ ת ִמ ְספָּ ר א ֹו ִתיּ ֹות וּ ִמלִּ ים ֶשּׁיֵּשׁ בַּ תּו ָֹרה ַיחַ ד לְ ִמ ְספַּ ר הַ פְּ סוּ ִקים ע ֹו ֶלה ֶ ,65רמֶ ז ֶשׁצָּ ִרי לְ ה ֹו ִריד 65
סוּקים  5845לְ הַ גִּ יעַ לִ ְשׁ ַנת הַ ֵקּץ .5780
ִמ ִמּ ְספַּ ר הַ פְּ ִ
"בְּ ֵרכוֹת בְּ חֶ ְשׁבּוֹן עַ ל ַשׁעַ ר בַּ ת ַרבִּ ים" הַ יְנוּ צָ ִרי לַעֲ שׂ ֹות חֶ ְשׁבּ ֹון הָ או ִֹתיּ ֹות "עַ ל ַשׁעַ ר" הֵ ן תש"פ.
עֵ "ת כָּפוּל ִמלְ חָ מָ "ה ע ֹו ֶלה ֶ 57810שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַנת  ,5781הַ ְינוּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג.
תש"פ נוטריקון תשרי פסח.
ִמ ְשׁמֵ "שׁ בְּ א"ת ב"ש בִּ יבִּ "י .וְ הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִמ ְשׁמֵ "שׁ הוּא .780
או ִֹתיּ ֹות תש"פ נִ ְרמָ ז ֹות בִּ ְשׁמ ֹות ְשׁ ַנ ִים מֵ עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵני הָ מָ ן :פַּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא פַּ ְרמַ ְשׁ ָתּא .בְּ פַּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא הָ א ֹות ת' ִהיא זְ ִע ָירא.
וּבְ פַּ ְרמַ ְשׁ ָתּא הָ א ֹות ש' ִהיא זְ ִע ָירא.
מֹשׁה לְ הָ ִשׁיב אֶ ת הַ מַּ ִים בְּ ַים סוּף" ,נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד עַ ל הַ יָּם וְ ָישֻׁ בוּ הַ מַּ ִים".
מַ דּוּעַ נִ ְד ְר ָשׁה פְּ ֻע ָלּה ְמיֻחֶ דֶ ת ֶשׁל ֶ
בְּ ִע ְקב ֹות תּו ְֹצא ֹות הַ בְּ ִחיר ֹות ,לִ מּוּד מֵ חָ ָדשׁ ֶשׁל הַ מַּ אֲ מָ ר לִ כְ ֶשׁיִּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר הַ ֶזּה ,וְ יִבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ יִבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ אֵ ין
יקין לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
מַ ְספִּ ִ
שם קדוש שנקרא השתפ"א שהוא שם צבאו"ת בחילוף א"ת ב"ש.
צופן מדהים.
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פוּאי ַל ֵנּ ֶזר ֶשׁבְּ ִסיּוּם עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד.
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם קוֹר ֹו ָנה כְּ ֵשׁם ְר ִ
אֲ וִ יר

וּשׁאָר הַ מַּ כְ ִשׁ ִירים ,וְ ִהיא מַ גִּ יעָ ה מֵ הַ כּ ֶֶתר ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁל
הָ ע ֹו ָלם מָ ֵלא בְּ טֻ ְמאַת ְק ִרי ָנה ֶשׁל הָ ִאינְטֶ ְר ֶנט ֶשׁעוֹבֶ ֶרת לְ אַ ְיפ ֹונִ ים ְ

ַשׁעַ ר הַ נ' ִדּ ְקלִ פָּ ה ,וְ ִהיא הֵ בִ יאָה לָע ֹו ָלם אֶ ת מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ,וְ יָדוּעַ ֶשׁ ִאינְ טֶ ְרנֶט פֵּ רוּשׁוִֹ ,אינְ טֶ ר] ,נִכְ נָס פְּ נִ ימָ ה[ נ' ַשׁעֲ ֵרי טֻ ְמאָה.
וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י ַלה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁ ֶר ֶשׁת הָ ִאינְ טֶ ְרנֶט בְּ גִימַ ְט ִריָּא ַשׁעַ ר נוּ"ן בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין
הָ או ִֹתיּ ֹות ֶר ֶשׁ"ת הָ ִאינְ טֶ ְרנֶ"ט הוּא  676כְּ ִמנְ יַן ַשׁעַ ר נוּ"ן .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַהֲ רֹן ַקלְ מָ ן שליט"א ֶשׁגּוֹג ְנִרמָ ז בְּ ֵתבַ ת גוּ ֶגל.
ידע בְּ מַ ְח ֵשׁבִ ים.
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁגּ ֹוג וּמָ ג ֹוג נִ ְרמָ זִ ים בְּ גִ י' ָגה וּמֶ ַגה ֶשׁהֵ ם ְשׁמ ֹות ְמ ִדי ַדת ֹחמֶ ר הַ מֵּ ָ

וְ ֵכן

פּ ְֻרסַ ם

ֶשׁמַּ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה פָּ ְרצָ ה מֵ אֲ נ ִָשׁים ֶשׁאָכְ לוּ בְּ ַשׂר נְ חָ ִשׁים וַ עֲ טַ לֵּפִ ים ֶשׁהָ ָיה בּ ֹו הַ ָנּגִ יף .וּבַ עֲ טַ ֵלּף יֵשׁ אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּ ֹות טֶ לֶפ ֹון
ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הַ ְקּ ִרי ָנה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּוֹר ֹו ָנ"א ְנִרמָ ז בְּ נֻסַּ ח הַ ְתּפִ ָלּהְ :תּ ַקע בְּ שׁ ֹופָ ר גָּדוֹל לְ חֵ רוּ ֵתנוּ .וְ ָֹשא נֵס לְ ַקבֵּ ץ ָגּלֻיּו ֵֹתינוּ .וְ ֵכן ְשׁ ַנת
תש"פ ְנִרמֶ ֶזת בִּ " ְתּ ַקע בְּ שׁ ֹופָ ר" .וּבִ ְתפִ ָלּה ז ֹו ְמכַוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ לְ ַת ֵקּן ִטפּ ֹות ֶק ִרי ֶשׁנִּ פְ גְּ מוּ.

וְ הו ִֹסיף

פוּאי ַל ֵנּ ֶזר ֶשׁבְּ ִסיּוּם עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹודְ ,מק ֹום ִסיּוּם
הרה"ג ר' א .ב .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם קוֹר ֹו ָנה כְּ ֵשׁם ְר ִ

ִחתּוּ הַ ִמּי ָלה .וּמָ ק ֹום ֶזה נִ ְק ָרא עֲ טָ ָרה בְּ ס ֹוד כּ ֶ
ֶתר ,כִּ י הַ מָּ ק ֹום הַ ֶזּה הוּא ס ֹוד כּ ֶֶתר הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד נְ ֵקבָ ה ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ ֶלת
וּמ ֹכּל ֶזה רו ִֹאים אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין קוֹר ֹו ָנה
וּמ ְס ַתּ ֵיּם ָשׁםִ .
מֵ עֲ טֶ ֶרת הַ ְיס ֹוד .וְ ֵכן הַ מָּ ק ֹום הַ ֶזּה הוּא ִסיּוּם ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁמַּ ְת ִחיל בַּ כּ ֶֶתר ִ
לְ ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו בַּ כּ ֶֶתר וְ יו ֵֹרד לְ ִתפְ אֶ ֶרת וִ יס ֹוד .וְ הו ִֹסיף חָ ָכם אֶ חָ ד ֶשׁיּ ִָתּ ֵכן ֶשׁ ָלּ ֵכן ִמ ַתּ ַחת לְ גִ יל  9מַ חֲ ַלת הַ קּוֹר ֹו ָנה אֵ ינָהּ פּ ֹוגַעַ ת,
כִּ י עֲ ַד ִין א פָּ גְמוּ אֶ ת הַ יְס ֹוד .וְ ֵכן הַ מַּ חֲ ָלה פּ ֹוגַעַ ת יו ֵֹתר בִּ גְ בָ ִרים ִמנּ ִָשׁים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' חַ יִּים ִשׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁקּוֹר ֹו ָנה ִעם
הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא שׁוֹבָ בִ י"ם ֶשׁבָּ הֶ ם ְמ ַת ְקּנִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ יְס ֹוד ,וּכְ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ ֶשׁהַ מַּ חֲ ָלה פִּ ְרצָ ה בִּ ימֵ י הַ שּׁוֹבָ בִ ים.

א ֹו ִתיּ ֹות ִסי"ן ק ֹו ֹר ָנ"ה נִ ְמצָ א ֹות בַּ פָּ סוּק ֶשׁהַ זֹּהַ ר דּו ֵֹרשׁ עַ ל הַ ַמּ ֵגּפָ ה ֶשׁיִּגֹּ ף ה' אֶ ת הָ עַ ִמּים
וּמג ֹוג" :וּבְ רֹב גְּ אֹ נְ ַתּהֲ ֹרס ָקמֶ י ".
בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג ָ
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)'בתי מדרשות' פרק ו אות ב(

י ֹום נְ ָקמָ ה ֶשׁעָ ִתיד וְ ָשׁמוּר לְ ר ֹו ִמי הָ ְר ָשׁעָ ה ַתּעֲ ֶלה עָ ָנן אַחַ ת וְ ִת ְשׁמֹ ר

לְ מַ ְע ָלה מֵ ר ֹו ִמי וְ ת ֹו ִריד ְשׁ ִחין ַלח עַ ל הָ אָ ָדם וְ עַ ל הַ בְּ הֵ מָ ה וְ עַ ל הַ ֶכּסֶ ף וְ עַ ל הַ ָזּהָ ב וְ עַ ל כְּ ֵלי מַ ָתּכ ֹות ְשׁ ָשה חֳ ָד ִשׁים
וְ אַחַ ר ָכּ ַתּעֲ ֶלה עָ ָנן אַחֶ ֶרת וְ ִת ְראֶ ה אֶ ת חֲ בֶ ְר ָתּהּ וְ ַתעֲ מֹ ד בִּ ְמק ֹומָ הּ ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים וְ ת ֹו ִריד ֶנ ַגע צָ ַרעַ ת סַ פַּ חַ ת
בַּ הֶ ֶרת עַ ל ר ֹו ִמי עַ ד ֶשׁ ֹיּאמַ ר אָ ָדם הֵ י לְ ר ֹו ִמי וְ ָכל אֲ ֶשׁר בָּ הּ בִּ פְ רוּטָ ה וְ ֹיאמַ ר אֵ י ָנהּ ִמ ְתבַּ ֶקּ ֶשׁת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י.
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ה .שליט"א ֶשׁה' מֵ בִ יא עַ ל הָ ע ֹו ָלם רוּח ֹות ְסעָ ָרה ,וּמַ גֵּפָ ה ֶשׁ ִהיא ס ֹוד עָ ָנן ,וָ אֵ שׁ ִמ ְתל ַַקּחַ ת ֶשׁ ְמּ ַכ ָלּה אֵ זו ִֹרים ְשׁל ִֵמים בָּ ע ֹו ָלם ,כְּ דֵ י
ישׁים בִּ בְ ִחי ַנת עָ ְר ָלה עַ ל הַ חַ ְשׁמַ ל ֶשׁהוּא א ֹור
לְ ִהלָּחֵ ם בְּ ג' ְקלִ פּ ֹות הַ ְטּמֵ א ֹות ֶשׁהֵ ם רוּחַ ְסעָ ָרה עָ ָנן גָּד ֹול וְ אֵ שׁ ִמ ְת ַל ַקּחַ תֶ ,שׁמַּ לְ בִּ ִ

הַ גְּאֻ ָלּה ,א ֹור הַ יְס ֹוד ,כַּמּוּבָ א בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )יתרו מד" (:רוּחַ ְסעָ ָרה"ָ ,דּא מַ לְ כוּת בָּ בֶ ל" .עָ נָן גָּדוֹל"ָ ,דּא ִאיהוּ מַ לְ כוּת מָ ַדי.
"וְ אֵ שׁ ִמ ְתל ַַקּחַ ת"ָ ,דּא ִאיהוּ מַ לְ כוּת אֱ דוֹם" .וְ נֹ גַהּ ל ֹו סָ בִ יב"ָ ,דּא ִאיהוּ מַ לְ כוּת יָוָ ן .וְ ָל ֵכן עֲ ַנן הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁל אַהֲ ֹרן עָ צַ ר
אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה ֶשׁבָּ אָה ִמ ְקּלִ פַּ ת עָ ָנן .וְ ֵכן מַ ַכּת בָּ ָרד ֶשׁ ִהיא או ִֹתיּ ֹות דֶּ בֶ ר בָּ אָה מֵ הָ עֲ נָנִים ֶשׁהו ִֹרידוּ בָּ ָרד .וְ ֵכן הַ נֻּסָּ ח בַּ הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ סַ ח
בְּ ַיד חֲ ז ָָקה ז ֹו הַ דֶּ בֶ ר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁינְ בֶּ ְר ֶגר שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב) :שמות כג ,כה( "וַ הֲ ִסר ִֹתי ַמחֲ לָה

ימ ְט ִר ָיּא ֹ
וּסגֹ ר ְדּ ָל ְתי בַּ עֲ דֶ חֲ ִבי
קר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁהַ כָּתוּב )ישעיה כו ,כ( " ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי ְ
ִמ ִקּ ְרבֶּ " ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות ְבּגִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה.
גִימ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן הַ כָּתוּב )במדבר יב ,יג( "אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָהּ" ְבּגִ ַ
כִ ְמעַ ט ֶרגַע עַ ד יַעֲ בָ ר זָעַ ם" ְבּ ַ

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר

)שמות נז(:

ִשׁ ָירה ז ֹו נֶאֶ ְמ ָרה עַ ל אוֹת ֹו זְ מַ ן וְ עַ ל הַ זְּ מַ ן ֶשׁ ָיּ ֹבא ֶלעָ ִתיד ,בַּ יּ ִָמים ֶשׁיּ ְִתעו ֵֹרר מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ,

ֶשׁכָּתוּב "י ְִמינְ ה' ִתּ ְרעַ ץ א ֹויֵב" .א ָכּ ַתב ָרעַ ְצ ָתּ ,אֶ ָלּא ִתּ ְרעַ ץ .מַ ה כָּתוּב בַּ ְתּ ִחלָּה "הֵ ִשׁיב אָחוֹר י ְִמינ ֹו ִמפְּ נֵי
א ֹויֵב" .בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן ִהיא ִתּ ְרעַ ץ א ֹויֵב ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא .וְ הַ כֹּל ָכּ הוּאַ " .תּהֲ רֹס ָקמֶ י " א ָכּתוּב הָ ַר ְס ָתּ אֶ ָלּא ַתּהֲ רֹס.
" ְתּ ַשׁ ַלּח חֲ רֹנְ יֹאכְ לֵמ ֹו ַכּ ַקּשׁ" .הַ כֹּל ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא" .י ְִמינְ ה' נ ְֶא ָדּ ִרי בַּ ֹכּחַ " בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה" .י ְִמינְ ה'
ִתּ ְרעַ ץ א ֹויֵב" בִּ זְ מַ ן מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ " .וּבְ רֹב גְּ אֹנְ ַתּהֲ רֹס ָקמֶ י " לְ בִ יאַת גּוֹג וּמָ גוֹגְ " .תּ ַשׁ ַלּח חֲ ֹרנְ יֹאכְ לֵמ ֹו כּ ַַקּשׁ"
לִ ְת ִח ַיּת הַ מֵּ ִתיםֶ ,שׁכָּתוּב "וְ ַרבִּ ים ִמ ְיּ ֵשׁנֵי אַ ְדמַ ת עָ פָ ר י ִָקיצוּ אֵ לֶּה לְ חַ יֵּי ע ֹו ָלם וְ אֵ לֶּה לַחֲ ָרפוֹת לְ ִד ְרא ֹון ע ֹולָם".
וּמי הֵ םֹ ,בּא ְראֵ ה א י ִָשּׁאֲ רוּ בָּ ע ֹולָם ַרק או ָֹתם
בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן ,אַ ְשׁ ֵרי א ֹו ָתם ֶשׁ ִיּ ָשּׁאֲ רוּ בָּ ע ֹולָםִ .
ְמהוּלִ יםֶ ,שׁ ִקּבְּ לוּ א ֹות בְּ ִרית הַ ָקּדוֹשׁ ,וְ נִכְ נְ סוּ לַבְּ ִרית הַ ָקּדוֹשׁ והוּא שׁוֹמֵ ר אֶ ת א ֹות ֹו הַ בְּ ִרית וְ א מַ כְ נִיס ֹו לְ מָ קוֹם
ירוּשׁ ִ ַלם
ָ
נִּשׁאָר בְּ ִציּ ֹון וְ הַ נּו ָֹתר בִּ
ֶשׁ א צָ ִרי  .אֵ לֶּה הֵ ם י ִָשּׁאֲ רוּ וְ ִי ָכּ ְתבוּ לְ חַ יֵּי ע ֹולָםִ .מ ַנּיִן לָנוּ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ הָ יָה הַ ְ
ָקדוֹשׁ יֵאָמֶ ר ל ֹו כָּל הַ כָּתוּב לַחַ יִּים בִּ ירוּ ָשׁ ַל ִים" .וּבַ הֶ ְמ ֵשׁ ָשׁם

)נח(:

בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁחֲ טָ אֵ י הָ ע ֹולָם גּו ְֹר ִמים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ

הוּא ע ֹולֶה לְ מַ ְעלָה לְ מַ ְע ָלה ,וּבְ נֵי אָ ָדם צוֹוְ ִחים וּמו ִֹר ִידים ְדּמָ עוֹת וְ אֵ ין ִמי ֶשׁיּ ְַשׁגִּ יחַ עֲ לֵיהֶ ם .מָ ה הַ טַּ עַ ם ִמשּׁוּם
ֶשׁהוּא ע ֹולֶה לְ מַ ְע ָלה לְ מַ ְעלָה ,וְ נִ ְמנַעַ ת מֵ הֶ ם ְתּשׁוּבָ ה ,וְ אָז כָּתוּב "וּבְ רֹב גְּ אוֹנְ ַתּהֲ רֹס ָקמֶ י "ַ .רבִּ י י ְִצחָ ק אָמַ ר
פָּ סוּק זֶה בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִמּ ְתלַבֵּ שׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בְּ גַאֲ וָ ה עַ ל הָ עַ ִמּים ֶשׁיּ ְִתכַּנְּ סוּ עָ ָליו ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וְ ר ֹוזְ נִ ים נו ְֹסדוּ
יָחַ ד עַ ל ה' וְ עַ ל ְמ ִשׁיח ֹו" .וְ לָמַ ְדנוּ ,עֲ ִת ִידים הֵ ם ִשׁבְ ִעים ָשׂ ֵרי ְצבָ אוֹת ִמכָּל עֵ בֶ ר לְ ִה ְת ַכּ ֵנּס בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן בַּ הֲ מוֹנִ ים
ְרוּשׁ ַליִם ִעיר הַ קֹּדֶ שׁ ,וְ לֶאֱ חֹז עֵ צוֹת עַ ל הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא .וּמָ ה או ְֹמ ִרים נַעֲ מֹ ד
ִמ ָכּל הָ ע ֹו ָלם ,וְ לַעֲ שׂוֹת ְק ָרב עַ ל י ָ
עַ ל הַ פַּ ְטרוֹן בַּ הַ ְתחָ לָה ,וְ אַחַ ר ָכּ עַ ל עַ מּ ֹו וְ עַ ל הֵ י ָכלוֹ .אָז עָ ִתיד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לִ ְצ ֹחק עֲ ֵליהֶ םֶ ,שׁ ָכּתוּב "יו ֵֹשׁב
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בַּ ָשּׁמַ ִים י ְִשׂחָ ק ה' יִלְ עַ ג לָמ ֹו" .בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן יִלְ בַּ שׁ הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא ַגּאֲ וָ ה עֲ לֵיהֶ ם ,וְ י ְַשׁ ִמיד או ָֹתם ִמן הָ ע ֹולָם,
רוּשׁלִ ם הָ מֵ ק בְּ ָשׂר ֹו וְ הוּא עֹמֵ ד עַ ל
ַכּ ָכּתוּב "וְ ֹזאת ִתּ ְה ֶיה הַ מַּ גֵּפָ ה אֲ ֶשׁר יִגֹּ ף ה' אֶ ת ָכּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר צָ בְ אוּ עַ ל ְי ָ
ַרגְ לָיו .וְ רו ִֹאים פֹּ ה ֶשׁהַ פָּ סוּק "וּבְ ֹרב גְּ אֹנְ

וּמג ֹוג וְ יִ גֹּ ף ְבּ ַמגֵּפָ ה אֶ ת הָ עַ ִמּים.
ַתּהֲ רֹס ָקמֶ י " ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ה' ֶשׁיֵּצֵ א לְ ִהלָּחֵ ם ְבּג ֹוג ָ

וּברֹב גְּאֹ נְ ַתּהֲ ֹרס ָקמֶ י " .וְ ַגם או ִֹתיּ ֹות ק ֹור ֹו ָנ"ה "וּ ְברֹב גְּאֹ נְ ַתּהֲ ֹרס ָקמֶ י " .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁיֵּשׁ כָּאן או ִֹתיּ ֹות ִסי"ן " ְ
ֶשׁיֵּשׁ בַּ ְמּפָ ְר ִשׁים ֶשׁ ְ
אָמרוּ ֶשׁ ִסּין י ְִהיוּ גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג לֶעָ ִתיד לָב ֹוא .וְ ֵכן סַ נְ חֵ ִרי"ב או ִֹתיּ ֹות ִסי"ן חָ ֵר"ב .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צד(.

בִּ ֵקּשׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ַלעֲ שׂ ֹות ִחזְ ִק ָיּהוּ מָ ִשׁיחַ  ,וְ סַ נְ חֵ ִריב גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְמנַחֵ ם בַּ ְרהוּם שליט"א ֶשׁמַּ גֵּפַ ת

הַ קּוֹר ֹו ָנה פָּ ְרצָ ה בְּ ס ֹוף חֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת ,וּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'בתי מדרשות' ח"ב מדרש אלפא ביתות( וְ אַחַ ר אַ ְרבָּ ִעים ָשׁ ָנה ָי ֹבא גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג
עַ ל אַ ְדמַ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ ע ֹו ֶשׂה ִעם מָ ִשׁיחַ וְ ִעם ִי ְשׂ ָראֵ ל ְשׁ ָשה ִמלְ חָ מ ֹות בְּ ֹחדֶ שׁ טֵ בֵ ת; ִמלְ חָ מָ ה אֶ חָ ד בַּ עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת
וּ ִמלְ חָ מָ ה אֶ חָ ד בְּ ל' בְּ טֵ בֵ ת.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)מכילתא בשלח ד(

וְ ֵכן אַ ְתּ מוֹצֵ א ֶשׁאֵ ין הקב"ה עָ ִתיד לִ פָּ ַרע ִממַּ לְ כוּת הָ עַ לִּ י ָזה אֶ ָלּא בְּ רוּחַ ָק ִדים

ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "בְּ רוּחַ ָק ִדים ְתּ ַשׁבֵּ ר וְ ג ֹו'" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהקב"ה עָ ִתיד לִ פָּ ַרע ִמגּ ֹוג וּמָ ג ֹוג בְּ רוּחַ ָק ִדים ,וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁרוּחַ ָק ִדים
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה.

יח ' ִמ ֶשּׁיּ ֵָראוּ ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו'.
ַמגֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בָּ ע ֹו ָלם ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל ל ֵַדת ָמ ִשׁ ַ
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)'בתי מדרשות' פרק ו אות ב(

י ֹום נְ ָקמָ ה ֶשׁעָ ִתיד וְ ָשׁמוּר לְ ר ֹו ִמי הָ ְר ָשׁעָ ה ַתּעֲ ֶלה עָ ָנן אַחַ ת וְ ִת ְשׁמֹ ר

לְ מַ ְע ָלה מֵ ר ֹו ִמי וְ ת ֹו ִריד ְשׁ ִחין ַלח עַ ל הָ אָ ָדם וְ עַ ל הַ בְּ הֵ מָ ה וְ עַ ל הַ ֶכּסֶ ף וְ עַ ל הַ ָזּהָ ב וְ עַ ל כְּ ֵלי מַ ָתּכ ֹות ְשׁ ָשה חֳ ָד ִשׁים
וְ אַחַ ר ָכּ ַתּעֲ ֶלה עָ ָנן אַחֶ ֶרת וְ ִת ְראֶ ה אֶ ת חֲ בֶ ְר ָתּהּ וְ ַתעֲ מֹ ד בִּ ְמק ֹומָ הּ ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים וְ ת ֹו ִריד ֶנ ַגע צָ ַרעַ ת סַ פַּ חַ ת
בַּ הֶ ֶרת עַ ל ר ֹו ִמי עַ ד ֶשׁ ֹיּאמַ ר אָ ָדם הֵ י לְ

ר ֹו ִמי וְ ָכל אֲ ֶשׁר בָּ הּ בִּ פְ רוּטָ ה וְ ֹיאמַ ר אֵ י ָנהּ ִמ ְתבַּ ֶקּ ֶשׁת .ר ֹו ִאים ֶשׁבִּ זְ מַ ן

וּמ ֶזּה ִתּלְ ֶקה הַ כַּלְ ָכּ ָלה ֶשׁלָּהֶ ם ,כְּ מ ֹו ֶשׁר ֹו ִאים אֶ ת הַ תּוֹצָ א ֹות ֶשׁל מַ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ
הַ גְּ אֻ ָלּה ה' ַי ֶכּה אֶ ת הַ גּ ֹויִים בִּ ְשׁ ִחיןִ ,
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שהש"ר ב ,לג(

אָמַ ר ַרב ִח ָיּא בַּ ר אַ בָּ א סָ מוּ לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ דֶּ בֶ ר גָּד ֹול בָּ א לָע ֹו ָלם וְ הָ ְר ָשׁ ִעים כָּלִ ים ,אֵ לּוּ

נִּשׁאָר בְּ ִציּ ֹון וְ הַ נּו ָֹתר בִּ ירוּ ָשׁ ָל ִים".
אָרים עֲ לֵיהֶ ם נֶאֱ מַ ר "וְ הָ ָיה הַ ְ
נִּשׁ ִ
הַ ְ
וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז נִפְ ָלא בְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּמָ ָרא )נדה כטַ (.תּנְ ָיא נָמֵ י הָ כִ י יָצָ א ְמחֻ ָתּ א ֹו ְמס ָֹרס ִמ ֶשּׁיָּצָ א רֻ בּ ֹו הֲ ֵרי ֶזה כְּ יִלּ ֹוד ,הָ א
כְּ ִת ְקּנ ֹו הָ רֹאשׁ פּוֹטֵ רַ ,רבִּ י יוֹסֵ י אוֹמֵ ר ִמ ֶשּׁיָּצָ א כְּ ִת ְקּנ ֹו לְ חַ ִיּים ,וְ אֵ יזֶהוּ כְּ ִת ְקּנ ֹו לְ חַ ִיּים ִמ ֶשּׁיָּצָ א ֹרב רֹאשׁ ֹו ,וְ אֵ יזֶהוּ
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ֹרב רֹאשׁ ֹו ַרבִּ י יוֹסֵ י א ֹומֵ ר ִמ ֶשּׁיּ ְָצאוּ ְצ ָדעָ יו ,אַ בָּ א חָ ָנן ִמשּׁוּם ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר ִמ ֶשּׁיָּצָ א פַּ ַדּ ְחתּ ֹו ,וְ יֵשׁ או ְֹמ ִרים
ִמ ֶשּׁ ֵיּ ָראוּ ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו .וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁם ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו גֹּ בַ הּ ֹראשׁ ֹו ֶשׁאֵ צֶ ל הָ ע ֶֹרף .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ָשּׁ ָלב הָ ִראשׁ ֹון בַּ לּ ֵָדה ֶשׁנִּ ְק ָרא ֶשׁיָּצָ א

כְּ ִת ְקּנ ֹו לְ חַ יִּים ֶזה ִמ ֶשּׁ ֵיּ ָראוּ ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו ,וְ ֶזה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָשּׁ ָלב הָ ִראשׁ ֹון בְּ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בָּ ע ֹו ָלם מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה
ֶשׁבָּ אָה לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת הַ ְקּלִ פּ ֹות וּלְ כַלּ ֹות אֶ ת הָ ְר ָשׁ ִעים .וְ ֵכן ִמ ֶשּׁיּ ֵָראוּ ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶ 1424שׁ ֶזּה הַ גִּימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן
ידה בְּ ס ֹוד "הַ ָקּטָ ן י ְִה ֶיה לְ אֶ ֶלף" .וְ ֵכן ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו ִעם
ָדּוִ ד ֶשׁע ֹו ָלה  424יַחַ ד ִעם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 1000שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁי"חַ בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּ ֹות .וּבְ גִימַ ְט ִר ָיּא אֵ לִ ָיּהוּ הַ נָּבִ יא .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא א ֹור
פָּ נֶי ֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת א ֹור הַ גְּאֻ ָלּה ֶשׁהָ ע ֹו ָלם יַעֲ ב ֹור מֵ הַ נְ הָ ַגת הָ אָח ֹור לְ הַ נְ הָ ַגת הַ פָּ נִ ים .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא נָפַ ל ָדּבָ ר.
סוּקים) :חבקוק ג ,ד( "וְ נֹ גַהּ כָּא ֹור ִתּ ְהיֶה ַק ְר ַניִם ִמיָּד ֹו ל ֹו וְ ָשׁם חֶ בְ יוֹן עֻ זּ ֹו :לְ פָ נָיו ֵי ֶל
וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה וְ הַ דֶּ בֶ ר נִ ְרמָ זִ ים בַּ פְּ ִ
ָדּבֶ ר וְ יֵצֵ א ֶר ֶשׁף לְ ַרגְ לָיו :עָ מַ ד וַ יְמֹדֶ ד אֶ ֶרץ ָראָה וַ יּ ֵַתּר גּ ֹויִם וַ יּ ְִתפֹּ ְצצוּ הַ ְר ֵרי עַ ד ַשׁחוּ גִּבְ עוֹת ע ֹולָם הֲ לִ יכוֹת ע ֹולָם ל ֹו" .וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר

ַר ִשּׁ"י ָשׁם נִ צָּ ב ה' וְ עוֹמֵ ד ל ִָדין עַ ִמּים מַ ְמ ִתּין וּ ְמ ַד ְקדֵּ ק בְּ ִדי ָנם" .הֲ לִ יכ ֹות ע ֹו ָלם ל ֹו" הֶ ְראָה לָהֶ ם ֶשׁ ָכּל מַ הֲ לָכ ֹו ֶשׁל
ע ֹו ָלם ֶשׁלּ ֹו הוּא.

כָּתוּב

)תהילים מז ,א(

"ל ְַמנַצֵּ חַ לִ בְ ֵני ֹק ַרח ִמזְ מוֹר :כָּל הָ עַ ִמּים ִתּ ְקעוּ כָף הָ ִריעוּ לֵא ִהים בְּ קוֹל ִר ָנּה :כִּ י ה' עֶ לְ יוֹן

אָרץ :י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ וּלְ אֻ ִמּים ַתּחַ ת ַרגְ לֵינוּ :יִבְ חַ ר לָנוּ אֶ ת נַחֲ ל ֵָתנוּ אֶ ת גְּ אוֹן
נו ָֹרא מֶ ֶל ָגּדוֹל עַ ל כָּל הָ ֶ
יַעֲ קֹב אֲ ֶשׁר אָהֵ ב סֶ ָלה :עָ לָה אֱ ִהים בִּ ְתרוּעָ ה ה' בְּ קוֹל שׁוֹפָ ר :ז ְַמּרוּ אֱ ִהים ַזמֵּ רוּ ז ְַמּרוּ לְ מַ לְ כֵּנוּ ַזמֵּ רוּ :כִּ י מֶ ֶל
אָרץ אֱ ִהים ז ְַמּרוּ מַ ְשׂכִּ יל :מָ ַל אֱ ִהים עַ ל גּ ֹויִם אֱ ִהים י ַָשׁב עַ ל כִּ סֵּ א ָק ְדשׁוֹ :נְ ִדיבֵ י עַ ִמּים נֶאֱ סָ פוּ עַ ם
כָּל הָ ֶ
אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם כִּ י לֵא ִהים מָ גִ נֵּי אֶ ֶרץ ְמאֹד נַעֲ לָה"ְ .
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ" י ִֵתּן דֶּ בֶ ר בָּ עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים

וּסבָ א
ַתּחַ ת נַפְ ֵשׁנוּ לִ ְהי ֹות חֲ מָ ת ֹו ִמ ְת ָק ֶר ֶרת בָּ הֶ ם וְ אֵ לּוּ נִ צּוֹלִ ים ,כּ ִָענְ ָין ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ נ ַָת ִתּי כָּפְ ְר ִמ ְצ ַר ִים כּוּשׁ ְ
סוּקים ִמ ְת ַקיּ ְִמים בְּ מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה בְּ ִסיןֶ ,שׁה' נו ֵֹתן דֶּ בֶ ר
ַתּ ְח ֶתּי " .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁהַ פְּ ִ
בָּ עַ ִמּים בִּ ְמק ֹום בְּ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ דֵ י לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת הָ עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ לִ זְ כּ ֹות לִ ְת ִקיעַ ת הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ְנִר ְמ ָזה הַ קּוֹר ֹו ָנה בַּ ִמּלִּ ים

"בְּ קוֹל ִרנָּה" .וְ ֵכן ִתּ ְקעוּ כָף ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַנת הַ כ"ף ס ֹוד הַ כּ ֶ
ֶתר ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ קּוֹר ֹו ָנה כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ הו ִֹסיפוּ ֶשׁ ִתּ ְקעוּ כָף ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
ְתּ ִקיעַ ת ַכּף ֶשׁל 'הֶ ְס ֵכּם הַ מֵּ אָה' כְּ ִמנְ ַין כ"ף .וְ ֵכן כ"ף כָּפוּל כ' וְ ע ֹוד כ' ע ֹו ָלה  .2020וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁינְבֶּ ְר ֶגר שליט"א
ֶשׁלְ אֻ ִמּים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ִסין.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' ְשׁ מֹ ה זַלְ מָ ן לִ יבֶּ ְרמַ ן שליט"א ֶשׁבְּ או ָֹתם י ִָמים ֶשׁ ִה ְת ִחי ָלה הַ קּוֹר ֹו ָנה נִפְ ְס ָקה מַ ֵגּפַ ת ַשׁפַּ עַ ת בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל

ְהוּדים ,וְ הָ ָיה פַּ חַ ד גָּד ֹול .וְ ָר ִאינוּ בְּ חוּשׁ ֶשׁה' הֶ עֱבִ יר אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה לַגּ ֹויִים לְ הַ ִצּיל אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל.
ֶשׁמֵּ תוּ ִממֶּ ָנּה לְ מַ ְע ָלה מֵ עֶ ְשׂ ִרים י ִ
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אָרת הַ כּ ֶ
ֶתר ֶשׁ ְמּבִ יאָה מַ ָכּה אֲ ֶשׁר מֵ הַ מַּ ָכּה עַ ְצמָ הּ בָּ אָה
וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )בא לוֶ (.שׁבְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ ָיה ָנגֹ ף לְ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָרפ ֹוא לְ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ הֶ ַ
ְרפוּאָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ נָבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנ ֹוָ :שׁנִ ינוּ אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוסֵ י בְּ א ֹות ֹו מַ מָּ שׁ ֶשׁנִּ ְמצָ א ִדּין לְ ִמ ְצ ַריִם ,בְּ אוֹת ֹו מַ מָּ שׁ נִ ְמצָ א
יתי אֶ ת הַ ָדּם וּפָ סַ ְח ִתּי עֲ לֵיכֶם" .וְ כֵן ָשׁנִ ינוּ ,בְּ כָל או ָֹתם כְּ ָת ִרים ְקדו ִֹשׁים
ַרחֲ ִמים לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,זֶהוּ ֶשׁכָּתוּב "וְ ָר ִא ִ
ֶשׁלְּ מַ ְעלָה כְּ מ ֹו ֶשׁנִּ ְמצָ א ִדּין נִ ְמצָ ִאים ַרחֲ ִמים ,וְ הַ כֹּל בְּ ָשׁעָ ה אַחַ תָ .שׁנָה ַרבִּ י ִחזְ ִק ָיּה ָכּתוּב "וְ ָנגַף ה' אֶ ת ִמ ְצ ַריִם"
נָגֹ ף וְ ָרפוֹא .נָגֹ ף לְ ִמ ְצ ַריִם וְ ָרפוֹא לְ י ְִשׂ ָראֵ לַ .רבִּ י ִשׁ ְמעוֹן אָמַ ר בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁנֶּחֱ לָק הַ ַלּ ְילָה ,וְ הַ כּ ֶֶתר הַ ָקּדוֹשׁ ִמ ְתעו ֵֹרר
אָרת הַ כּ ֶ
ֶתר ,כִּ י י' מַ כּ ֹות הֵ ן כְּ ֶנ ֶגד
וְ כוּ' ,זֶה מַ ֶכּה וְ ֶזה ְמ ַרפֵּ א ,וְ הַ כֹּל בְּ ָשׁעָ ה אַחַ ת .הַ ֹזּהַ ר ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מַ ַכּת בְּ כוֹר ֹות ֶשׁהָ י ְָתה מֵ הֶ ַ
אָרה ז ֹו ִהיא נָגֹ ף וְ ָרפ ֹוא .וְ ֵכן מָ ְצאוּ ֶרמֶ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה בַּ הֲ ָכ ָנה ֶשׁל בְּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל לְ מַ ַכּת בְּ כוֹר ֹות ,מוּבָ א ְבּ ַר ִשּׁ"י
י' ְספִ יר ֹות .וְ הֶ ָ

)שמות

יב ,ט( "אַל תֹּאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ ָנא" ֶשׁאֵ ינ ֹו צָ לוּי ָכּל צָ ְרכּ ֹו קו ְֹרא ֹו ָנא בְּ לָשׁ ֹון עֲ ָרבִ י .הַ יְנוּ הַ גּ ֹויִים ֶשׁאוֹכְ לִ ים ָנא וְ אֵ בֶ ר ִמן הָ חַ י ֶנ ֱענ ִָשׁים,
אָדם הָ ִראשׁ ֹון הָ ָיה אֲ כִ י ַלת ָנא ,כַּמּוּבָ א
וְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ זְ הָ ִרים ִמ ֶזּה ז ֹוכִ ים לִ ְרפוּאָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .י .ה .שליט"א ֶשׁחֵ ְטא ָ

בְּ 'לִ קּוּטֵ י הַ ַשּׁ"ס' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )סנהדרין( ַכּאֲ ֶשׁר בָּ א אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון וְ הֵ ִטיחַ אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו ַתּחַ ת הַ ְתּאֵ ָנה וְ אָ ַכל פַּ ָגּה ,כִּ י הָ ָיה ל ֹו
אָדם הָ ִראשׁ ֹון.
לְ הַ ְמ ִתּין עַ ד ֵליל ַשׁבָּ ת ֶשׁהוּא ע ֹו ַנת ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים .וְ ָל ֵכן בְּ לֵיל פֶּ סַ ח נִ זְ הָ ִרים מֵ אֲ כִ י ַלת ָנא לְ ַת ֵקּן אֶ ת חָ טָ א ָ

וְ ֵכן עֵ ָשׂו אָמַ ר "הַ לְ ִעיטֵ נִ י ָנא" ֶשׁ ָרצָ ה לֶאֱ כ ֹול ָנא בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָנה .וכן שמעתי מהרה"ג ר' צ .ס .שליט"א שרואים קשר בין סי"ן
לנ"א ולעונש שלהם בכתוב) :יחזקאל ל ,יג( "כֹּה אָמַ ר אֲ ֹדנָי ה' וְ הַ אֲ בַ ְד ִתּי גִלּוּלִ ים וְ ִה ְשׁבַּ ִתּי אֱ לִ ילִ ים ִמנֹּ ף וְ נ ִָשׂיא מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם א
יתי ְשׁפָ ִטים בְּ נֹ א :וְ ָשׁפַ כְ ִתּי חֲ מָ ִתי עַ ל ִסין מָ עוֹז
י ְִהיֶה עוֹד וְ נ ַָת ִתּי י ְִראָה בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :וַ הֲ ִשׁ ֹמּ ִתי אֶ ת פַּ ְתרוֹס וְ נ ַָת ִתּי אֵ שׁ בְּ צֹעַ ן וְ עָ ִשׂ ִ
ִמ ְצ ָריִם וְ ִהכְ ַר ִתּי אֶ ת הֲ מוֹן נֹ א" .וכן סי"ן בחילוף א"ך ב"י אותיות קב"ר .וכן שמעתי שאותם חילופים שיש לסי"ן בא"ת ב"ש

ובא"ל ב"ם יש גם לקב"ר באופן הפוך .היינו סי"ן בא"ת ב"ש חט"ם .וקב"ר בא"ל ב"ם חט"ם .וסי"ן בא"ל ב"ם דג"ש.
וקב"ר בא"ת ב"ש דג"ש.

ידה ֶשׁל
אֹתם״ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צָּ ַלת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֶנּ ֶגף בִּ זְ ַמן הַ פְּ ִק ָ
וְ א י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד ָ
הַ גְּ אֻ ָלּה.
פּוּרים
ִ

חָ ל הַ ָשּׁ ָנה בְּ פָ ָר ַשׁת 'כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת רֹאשׁ'ֶ ,שׁ ְמּ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'מַ חֲ מַ דֵּ י אֶ ֶרץ' עַ ל הַ ָכּתוּב

)שמות ל ,יב(

"כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת רֹאשׁ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ קֻ דֵ יהֶ ם וְ ָנ ְתנוּ ִאישׁ כֹּפֶ ר נַפְ שׁ ֹו לה' בִּ פְ קֹד א ָֹתם וְ א י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד
א ָֹתם" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל זְ מַ ן הַ גְּאֻ לָּה "כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת רֹאשׁ ס"ת אֵ ֶשׁ"ת ,וְ כֵן ִ
"ת ָשּׂא" א ֹו ִתיּוֹת אֵ ֶשׁתֶ ,שׁהקב"ה ָיבֹא לִ פְ קֹד אֶ ת הַ ְשּׁכִ י ָנה
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ֶשׁנִּ ְמ ְשׁ ָלה לְ ִא ְשׁתּ ֹו כַּבְ יָכוֹל" ,וְ נ ְָתנוּ ִאישׁ כֹּפֶ ר נַפְ שׁ ֹו להוי"ה" ס"ת הַ שּׁ ֹו"ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ֶשׁ ְמּכַפֵּ ר עַ ל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל

בִּ זְ מַ ן הַ פְּ ִק ָידה כְּ דֵ י ֶשׁ א "י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד א ָ
ימ ְט ִריָּא רשב"י ֶשׁבִּ זְ כוּת לִ מּוּד
ֹתם" .וְ כֵן "וְ נ ְָתנוּ ִאישׁ כֹּפֶ ר נַפְ שׁ ֹו" ס"ת בְּ גִ ַ
תּו ָֹרת ֹו עו ִֹשׂים אֶ ת הַ הַ ְמ ָתּ ָקה ֶשׁ א "י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד א ָ
ֹתם" או ִֹתיּוֹת אֱ מֶ ת ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חָ כְ מַ ת הָ אֱ מֶ ת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ל.
אֹתם״ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צָּ ַלת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֶנּ ֶגף בִּ זְ מַ ן הַ פְּ ִק ָ
ידה ֶשׁל הַ גְּאֻ ָלּה.
ִשׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב "וְ א י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד ָ
וְ ֵכן ַשׁבָּ ת פָּ ָר ַשׁת ִת ָשּׂא ר"ת תש״פ .וְ ֵכן כִּ י ִת ָ
ישׂא ִעם הַ נִּ קּוּד וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ ֵכן בְּ ס ֹוף פָּ ָר ַשׁת 'כִּ י ִת ָשּׂא'
מֻ זְ ָכּר ֵקרוּן פְּ ֵני מֹ ֶשׁהֶ ,רמֶ ז עַ ל הַ צָּ ָלה ִממַּ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה בִּ זְ כוּת ֵקרוּן ע ֹור פְּ ֵני מֹ ֶשׁה .וְ ֵכן הַ מַּ ְסוֶ ה ֶשׁל מֹ ֶשׁה מַ ִצּיל ִממַּ סֵּ כ ֹות
הַ קּוֹר ֹו ָנה .והוסיפו שלכן מיד אחרי פרשת השקלים נאמרה פרשת הכיור לרמז שנטילת ידים היא ההמתקה של אתחלתא
דגאולה שלא יהיה נגף כפי שנבאר לקמן.

וְ ֵכן

כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת ֹראשׁ ר״ת כִּ ְת ָר"א .וְ ֵכן "עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרא הַ ֶשּׁ ֶקל" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כּ ֶ
ֶתר .כִּ י עֶ ְשׂ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר .וְ הֵ ם ָק ְראוּ

ָל ֶזה קוֹר ֹו ָנה עַ ל ֵשׁם ֶכּ ֶתר ֶשׁנִּ ְק ָרא בְּ ל ִָטינִ ית קוֹר ֹו ָנה .וְ הַ ֹכּל ִה ְת ִחיל בִּ ְת ִח ַלּת הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית  2020או ָֹתן ְספָ ר ֹות ֶשׁל ְ 220שׁ ַנת
תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'אותיות דר"ע' אות כ'( ֶשׁהָ אוֹת ָכּ"ף ֶשׁ ִמּ ְספָּ ָרהּ  20יֵשׁ ָלהּ צוּ ַרת כּ ֹוסְ ,דּ ִהיא ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת
הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת כּ ֹוס וְ כִ סֵּ א וְ ֶכ ֶתר הַ ִמּ ְת ַק ְשּׁ ִרים ָלא ֹות ָכּ"ף .וְ ֵכן ט״ו אֲ ָדר תש״פ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶ 1000שׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל
ידה כְּ ִמנְ ַין מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וכן ט״ו בַּ אֲ ָדר ה׳תש״פ ״י ֹום נ ָָקם בְּ לִ יבִּ י״ ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות
הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .1335וְ ֵכן ֶשׁ ֶקל ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ ׳ ֶשׁ ֶקל׳ בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּ ֹות

בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר .וְ ״הַ ֶשּׁ ֶקל״ בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּ ֹות ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים ע ֹו ֶלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְּד ֹו ָלה .2020

צפנים מאת הרה"ג ר' מתתיהו גלזרסון שליט"א קורונ"ה אב"ר מח"י.
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קורונ"ה בסי"ן התרא"ה נח"ש.

ס ֹוד נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים ר"ת ִסי"ןֶ ,שׁ ְמּבִ יאָה אֶ ת ָכּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַד ְקדֵּ ק בִּ נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים .וְ ִי ָתּ ֵכן
ֶשׁ ֶזּה הַ סּ ֹוד ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה ַלבעש"ט וְ ָל'א ֹור הַ ַחיִּים' ,הַ סּ ֹוד ֶשׁל ֵקץ הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁנִּ ְמצָ א בַּ ִמּ ְצוָ ה
הַ זֹּאת.
ָידוּעַ

הַ מַּ עֲ ֶשׂה בִּ פְ ִט ַירת הָ 'א ֹור הַ חַ יִּים' ֶשׁאָמַ ר הַ בעש"ט ֶשׁ ֶיּ ְשׁנ ֹו ס ֹוד בִּ נְ ִטילַת י ַָדיִם אֲ ֶשׁר ִמ ְת ַגּ ֶלה ַרק לְ צַ ִדּיק אֶ חָ ד בַּ דּ ֹור,

וּכְ ֶשׁנִּ פְ טַ ר הָ 'אוֹר הַ חַ יִּים' ִה ְת ַגּ ָלּה הַ סּ ֹוד ַלבעש"ט ,וְ אָמַ ר הַ בעש"ט ֶשׁהוּא ס ֹוד ֶנפֶ שׁ ָדּוִ ד וְ הָ 'אוֹר הַ חַ יִּים' הוּא ס ֹוד רוּחַ ָדּוִ ד .וְ ֶנכְ דּ ֹו
ֶשׁל הַ בעש"טַ ,רבִּ י בָּ רוּ ִממֶּ זִ 'יבּוּז' אָמַ ר ֶשׁהַ בעש"ט הוּא ס ֹוד רוּחַ ְשׁ מֹ ה ,וְ הָ 'א ֹור הַ חַ ִיּים' הוּא ס ֹוד ֶנפֶ שׁ ְשׁ מֹ ה ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִענְ ַין
שׁ ֶרשׁ ָדּוִ ד וּ ְשׁ מֹ ה ְקשׁוּ ִרים ַיחַ ד .וְ ֵכן ֶנכְ דּ ֹו ֶשׁל הַ בעש"ט ַרבִּ י ַנ ְחמָ ן ִמבְּ ֶר ְס ַלב אָמַ ר ֶשׁסּ ֹוד נִ ְשׁמָ ת ֹו ָקשׁוּר ִעם ִמ ְצוַ ת
נְ ִטילַת י ַָדיִם וְ ֹ
נְ ִטילַת י ַָדיִם ,וְ נִ ְרמֶ ֶזת בַּ פָּ סוּק " ַנחַ ל ֹנבֵ עַ ְמק ֹור חָ כְ מָ ה" ר"ת ַנ ְחמָ "ן .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁסּ ֹוד נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים
נְטי ַלת י ַָד ִים .וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ֶזּה הָ ָיה חֵ ֶלק
ר"ת ִסי"ן ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁמַּ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁבָּ אָה ִמ ִסּיןְ ,מבִ יאָה אֶ ת ָכּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַד ְקדֵּ ק בִּ ִ
10

נִּמצָ א בַּ ִמּ ְצוָ ה הַ זֹּאת כְּ פִ י ֶשׁאָנוּ רו ִֹאים הַ יּ ֹום אֶ ת ַתּהֲ לִ י ֵכי הַ גְּאֻ ָלּה ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ
מֵ הַ סּ ֹוד ֶשׁ ִה ְת ַגּ ָלּה לבעש"ט ,הַ סּ ֹוד ֶשׁל ֵקץ הַ גְּאֻ ָלּה ֶשׁ ְ

שּׁ ֶרשׁ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )עקב ע' רנ'( צָ ִרי לְ ַכוֵּן בְּ ר"ת
ִמ ֶזּה ,וְ ָל ֵכן ִק ְשּׁרוּ אֶ ת ֶזה ִעם הָ ִענְ ָין ֶשׁהֵ ם ִמ ֹ
עַ ל נְ ִטילַת י ַָדיִם עָ נִ "י ,וְ ֶזה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מָ ִשׁיחַ ֶשׁנִּ ְק ָרא "עָ נִ י וְ ֹר ֵכב עַ ל חֲ מֹ ר" .וְ ַכיָּדוּעַ ֶשׁחֲ מ ֹור הוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ חֹמֶ ר ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם
י ַָד ִים .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהָ או ִֹתיּ ֹות אַחֲ ֵרי חֲ מ ֹו"ר א ֹו חוֹמֶ "ר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .כִּ י הַ מָּ ִשׁיחַ ר ֹו ֵכב עַ ל הַ חֲ מ ֹור וְ הַ ֹחמֶ ר הַ יְנוּ ר ֹו ֵכב עַ ל

הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁאַחֲ ֵריהֶ ם וְ ֹזאת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ַדּ ְרכָּהּ ִמ ְת ַגּ ֶלּה א ֹור הַ ְתּשׁוּבָ ה בָּ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן משיח רוכב על הקורונא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כתר
משיח בן דויד .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֹקּ ֹר ָנ"ה ְנִרמָ ז בַּ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל פְּ ַגם הַ יּ ָָד ִים) :משלי יא ,כא( "יָד לְ יָד א ִינּ ֶָקה ָר ֹע" .וְ יָדוּעַ ֶשׁ ִסּין
שׁוּרה ִעם ע ֹו ַלם הַ חֹמֶ ר וְ הַ ַתּעֲ ִשׂ ָיּה הָ ע ֹול ִָמית ,וְ ִהיא עו ֶֹשׁ ֶקת אֶ ת הַ מָּ מ ֹון ִמ ָכּל הָ ע ֹו ָלם בְּ ס ֹוד ע ֶ
ֹשׁק י ַָד ִים ֶשׁעו ְֹשׁק ֹות אֶ ת הַ חֹמֶ ר
ְק ָ
עַ ל יְדֵ י כֹּחַ עֲ ב ֹו ָדה ז ֹולֶ ,שׁ ֶזּה ִענְ ַין הַ יּ ַָד ִים ֶשׁהֵ ן בְּ ס ֹוד כ"ח בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ב' פְּ עָ ִמים ָי"ד.
וְ ֵכן או ִֹתיּ ֹות ִסי"ן מַ ְרכִּ יב ֹות אֶ ת חֹדֶ שׁ נִ יסָ ןֶ ,שׁהוּא חֹדֶ שׁ הַ גְּאֻ ָלּה .וְ ֵכן ר ֹו ִאים בְּ ֵליל פֶּ סַ ח ֶשׁהוּא זְ מַ ן הַ נִּ ָקּי ֹון וְ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ פַּ ְר ָנסָ ה,
נְטי ַלת ָי ַד ִים; נ ֹו ְטלִ ים ְתּ ִח ָלּה לִ פְ ֵני הַ ַכּ ְרפַּ ס ,וְ אַחַ ר ָכּ ַל ְסּעֻ ָדּה ,וּ ְב ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ ְמ ַכוְּ נִ ים ַכּוָּ ָנה ְמיֻחֶ דֶ ת ַלג'
ֶשׁ ִמּ ְתעַ ְסּ ִקים י ֹו ֵתר ִעם ִ
פְּ עָ ִמים ִ
נְטי ַלת י ַָד ִים ְבּ ֵליל פֶּ סַ ח ,כּ ֹו ֵלל הַ נְּ ִטי ָלה ֶשׁל מַ ִים אַחֲ ר ֹונִ ים .והוסיף הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א שהבעל שם טוב
והאור החיים עם האותיות והמילים והכולל בגימטריא תש"פ .וכן רביעית מים עם המילים והכולל בגימטריא
ה'תש"פ .וכן נטילת ידיים שלש שפיכות עם הכולל בגימטריא  .2020וכן הידיים עסקניות בגימטריא  1335זמן הקץ
בדניאל.
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'חָ כְ מַ ת הַ תּ ֹו ָרה' מֵ הַ ג"ר ְשׁ מֹ ה ְקלוּ ֶגר זצ"ל ֶשׁ ֵיּשׁ לְ ַכ ֵוּן בִּ נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים לְ ִה ָנּצֵ ל מֵ הַ ָי ַד ִים ְידֵ י עֵ ָשׂו ,וְ ָל ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
ידים עַ ל יָדֶ יהָ " א ֹו ִתיּ ֹות ִמ ְצוָ "ה ָי ַד ִי"ם ,לְ ַרמֵּ ז ָלהּ ֶשׁאָ ְמ ָנם ָיצָ א ִממֶּ ָנּה עֵ ָשׂו ,אֲ בָ ל אֶ פְ ָשׁר
'הַ פְּ לִ יאָה' ֶשׁאֱ לִ יעֶ ֶזר ָנ ַתן לְ ִרבְ ָקה "וְ הַ ְצּ ִמ ִ

לְ ִה ְת ַגּבֵּ ר עָ ָליו ִעם ִמ ְצוַ ת ִ
נְטילַת י ַָדיִם .וְ ָלכֵן ִרבְ ָקה הו ִֹציאָה מַ יִם ִעם כּ ַָדּ"הּ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ב' פְּ עָ ִמים י"ד ,בִּ בְ ִחינַת נְ ִטי ַלת י ַָדיִם .וְ ֵכן
ְשׁ מֹ ה הַ מֶּ ֶל ִתּ ֵקּן נְ ִטילַת י ַָדיִם כְּ דֵ י לְ טַ הֵ ר אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ִמ ְקּלִ פַּ ת עֵ ָשׂו ֶשׁמַּ לְ בִּ י ָשׁה עַ ל הַ ָיּ ַדיִם .לְ פִ י ֶזה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ ה ֶשּׁמּוּבָ א
בְּ סֵ פֶ ר ' ָדּן י ִָדין' לְ ַרבִּ י ִשׁ ְמשׁוֹן מֵ א ֹו ְס ְטר ֹופָּ לְ יָא

)מאמר ג(

ָידוּעַ ִמ ִדּבְ ֵרי הַ ְמקֻ בָּ לִ ים ֶשׁהַ ָנּבִ יא י ֹונָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי הוּא הַ ְמבַ טֵּ ל

ְקלִ פַּ ת ַקיִן ֶשׁהוּא הָ ִאישׁ הָ ָרמוּז בְּ ר"ת "וְ נ ֹו ֵקב ֵשׁם הוי"ה" וְ הוּא ְקלִ פַּ ת ע ֹו ֵרב ֶשׁהוּא סוֹד ֶשׁ ָכּ ְתבוּ הַ ְמקֻ בָּ לִ ים.
יתא בַּ ִמּ ְד ָרשׁ עַ ל
וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר אוֹת אֱ מֶ ת ֶשׁכּ ַָתב עַ ל פָּ סוּק "וַ ְי ִהי הָ אֶ חָ ד מַ פִּ יל הַ קּ ֹו ָרה" זֶה הָ ָיה בֶ ן אֲ ִמ ִתּי .כִּ ְד ִא ָ
אָדם הָ ָיה כְּ אֶ חָ ד ִממֶּ נּוּ" כְּ י ֹו ָנה בֶ ן אֲ ִמ ַתּיֶ .שׁאֶ ְצל ֹו ַגם ֵכּן כְּ ִתיב "וַ ְי ִהי הָ אֶ חָ ד מַ פִּ יל הַ קּ ֹו ָרה"ִ .ה ֵנּה ַדע
פָּ סוּק "הֵ ן הָ ָ
הַ קּ ֹו ָרה גִימַ ְט ִר ָיּא שי"ו וְ סוֹד י ֹו ָנה בְּ סוֹד רג"ן נִיצוֹצוֹת הַ ְקּדו ִֹשׁים גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ג ְַרדּוֹם ֶשׁ ִהפִּ יל בּ ֹו אֶ ת הַ קּ ֹו ָרה ס ֹוד
ְקלִ פַּ ת הָ ִאישׁ ְקלִ פַּ ת עו ֵֹרב ,וְ יֵשׁ בָּ ֶזה ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין ִס ְת ִרין ְדּ ִס ְת ִרין ,וְ אֵ ינִי ַר ַשּׁאי לְ הַ ְר ִחיב הַ בֵּ אוּר ִמפְּ נֵי סַ ָכּנוֹת
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נְ פָ שׁוֹת ,וְ ֶזהוּ ֶשׁ ָכּ ַתב הַ ָקּדוֹשׁ הַ ְמחַ בֵּ ר בַּ אֲ ִחיזַת הַ נָּבִ יא בֶ ן אֲ ִמ ַתּי בְּ בִ טּוּל ֹו לְ הַ ָיּדוּעַ ֶשׁהוּא ס ֹוד ַגּ ְרדּ ֹום וְ גַם ס ֹוד עֵ ץ
ישׁית ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר הָ ִאישׁ הַ ָיּדוּעַ וּ ִמ ְספַּ ר הַ קּו ָֹרה ָשׁוֶ ה.
ֶשׁהוּא הַ קּו ָֹרה וְ כוּ' ,בְּ ס ֹוד ִמ ְספָּ ָרם ָשׁוֶ ה ,וְ הוּא ְמבֹאָר כְּ ִדפְ ִר ִ
וְ רו ִֹאים ֶשׁאוֹת ֹו הָ ִאישׁ הוּא הַ קּ ֹו ָרה ֶשׁ ִהפִּ יל י ֹו ָנה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי ,וְ הַ נִּ יצ ֹוץ הַ ָקּד ֹושׁ ֶשׁ ָנּפַ ל בְּ ִע ְקבו ָֹתיו הוּא סוֹד הַ ַגּ ְרדּ ֹו"ם ֶשׁיּ ֹו ָנה
נִשׁמַ ת אוֹת ֹו הָ ִאישׁ לִ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה ֶלעָ ִתיד
ישׁע הֵ ִציף א ֹות ֹו בְּ ס ֹוד הַ ִתּקּוּן ֶשׁיּ ְִה ֶיה לְ ְ
ישׁע לְ הַ עֲ לוֹת ֹו מֵ הַ מַּ ִים ,וֶאֱ לִ ָ
בִ ֵקּשׁ עֶ זְ ָרה מֵ אֱ לִ ָ
ָל ֹבא .וְ כֵן מוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)ראש חודש פ"ג תס(

ֶשׁבְּ עֵ ָשׂו הָ ְי ָתה כְּ לוּלָה נִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁיָּצָ א ִממֶּ נּוּ ,וְ נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב

"אישׁ יֹדֵ עַ צַ יִד" או ִֹתיּוֹת יָ"ד עֵ "ץ יָ"ד לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר,
"כִּ י צַ יִד בְּ פִ יו" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ נְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב עַ ל עֵ ָשׂו ִ
נְטילַת י ַָדיִם
ישׁע הֵ ִציף מֵ הַ מַּ ִים ,וּ ִמ ְצוַ ת ִ
לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צַּ ִיד ֶשׁל הַ נִּ צּוֹץ ֶשׁל אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ִמשּׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַנת עֵ ץ ֶשׁאֱ לִ ָ

מ ֹו ִציאָה לִ פְ ֵני הַ גְּאֻ ָלּה מֵ עֵ ָשׂו אֶ ת הַ נִּ יצ ֹוץ ֶשׁל יֵשׁ"וּ ֶשׁהוּא צָ ד בִּ ְשׁ ֵתּי ָי ָדיו .וְ ֵכן "וַ ְי ִהי עֵ ָשׂו ִאישׁ ֹידֵ עַ צַ יִד" ס"ת ֵישׁוּ"עַ  .וְ ֵכן "צַ ִיד"
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ָנטַ ל ָיד .וְ ֶזה ְנִרמָ ז בְּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ְמּבִ יאָה ִחזּוּק בְּ ִמ ְצוַ ת נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁכָּעֵ ת ִמ ְת ַרחֵ שׁ לְ עֵ ינֵינוּ

הַ מַּ עֲ ֶשׂה ִעם הַ קּו ָֹרה ֶשׁנָּפְ ָלה ַלמַּ ִים וְ הַ עֲ לָאַת הַ בַּ ְר ֶזל מֵ הַ ַמּ ִיםֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הוֹצָ אַת הַ נִּ יצ ֹוץ מֵ עֵ ָשׂו לִ פְ ֵני הַ גְּאֻ ָלּה בְּ ס ֹוד נְ ִטי ַלת
יקה מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה דֶּ ֶר הַ נּו ְֹצ ִרי ֶשׁהֶ עֱבִ יר לָהֶ ם אֶ ת הַ ִצּנּ ֹור,
י ַָד ִים בְּ מַ ִים .וְ ָל ֵכן ֶזה מַ פִּ יל אֶ ת כַּלְ ָכּ ַלת הָ ע ֹו ָלם ֶשׁאֵ ין לָהֶ ם אֶ ת הַ יְנִ ָ
נִמצָ א שׁ ֶֹרשׁ הַ נּ ְַצרוּת .וְ ָל ֵכן הַ מַּ ֵגּפָ ה פָּ ְרצָ ה בְּ חֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת
וּכְ ֶשׁ ֶזּה נוֹפֵ ל ֶזה ָקם .וְ ָל ֵכן ִאיטַ לְ ָיא ְמ ַקבֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ ָכּה הַ ָקּ ָשׁה כִּ י ָשׁם ְ
ֶשׁהוּא הַ חֹדֶ שׁ ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם הַ פְּ ָגם וְ הַ ִתּקּוּן ֶשׁל אוֹת ֹו הָ ִאישׁ.

וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת נו(:

אָמַ ר ַרב ְיהוּ ָדה אָמַ ר ְשׁמוּאֵ ל בְּ ָשׁעָ ה

ֶשׁ ָנּ ָשׂא ְשׁ מֹ ה אֶ ת בַּ ת פַּ ְר ֹ
עהָ ,י ַרד ַגּבְ ִריאֵ ל וְ ָנעַ ץ ָק ֶנה בַּ ָיּם ,וְ עָ ָלה בּ ֹו ִשׂ ְרט ֹון ,וְ עָ ָליו נִ בְ ָנה כְּ ָר ָגּד ֹול ֶשׁל ר ֹו ִמי.
ושמעתי שהגימטריא של ָנעַ ץ ָק ֶנה עם המילים בגימטריא קורונה .והוסיף הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א שיעקב הכניע את

עשו עם כח הידים ,כמו שכתוב )בראשית לב ,א( ״וַ יּ ִַקּח ִמן הַ בָּ א בְ ָיד ֹו ִמנְ חָ ה לְ עֵ ָשׂו אָ ִחיו״

וְ כֵן

נְטילַת י ַָדיִם
מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )עקב ע' רנ'( צָ ִרי לְ ַכוֵּן בְּ ר"ת עַ ל נְ ִטי ַלת י ַָדיִם עָ נִ "י ,גִּ ימַ ְט ִריָּא ַק"ל .רו ִֹאים ֶשׁבִּ ִ

מַ כְ וְּ נִ ים לְ ִהלָּחֵ ם בַּ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁ ְמּנַסָּ ה בְּ ָי ַדיִם פְּ גוּמוֹת לִ גְ נֹ ב אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ יְסוֹד ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּתָ ,ל ֵכן ְמכַוְּ נִ ים עַ ל נְ ִטילַת ָי ַדיִם ,ר"ת

אָדם לִ ידֵ י עֲ נִ יּוּת וְ כוּ' ְמזַלְ זֵל בִּ נְ ִטילַת
יאין אֶ ת הָ ָ
לשׁה ְדּבָ ִרים ְמבִ ִ
עָ נִ"י גִּימַ ְט ִר ָיּא ק"ל .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת סבְ (:שׁ ָ
'שׁוּשׁן סוֹדוֹת' )אות קמב( ֶשׁעַ ל נְ ִטילַת ָי ַדיִם ר"ת עָ נִ"י ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁזֶּה מו ִֹציא ִמידֵ י עֲ נִ יּוּת .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֶשּׁפַ ע
ַ
י ַָד ִים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
נְטי ַלת י ַָד ִיםָ ,ל ֵכן ִתּקּוּן ִצינוֹר ֹות הַ ֶשּׁפַ ע ָקשׁוּר ִעם הַ ִמּ ְצוָ ה הַ זֹּאת .וְ ֵכן ַרבִּ י
הַ מָּ מ ֹון וְ הַ פַּ ְרנָסָ ה וְ ִצנּוֹר ֹות הַ ֶשּׁפַ ע ְקשׁ ִוּרים ִעם ִמ ְצוַ ת ִ
ְיה ֹושֻׁ עַ בֶּ ן פְּ ַר ְח ָיה ָדחָ ה אֶ ת ֵישׁ"וּ בִּ ְשׁ ֵתּי ָי ָדיוַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)סוטה מז(.

ָתּנוּ ַרבָּ ָנן לְ ע ֹולָם ְתּהֵ א ְשׂמֹ אל דּוֹחָ ה וְ י ִָמין

ידיו בִּ ְשׁ ֵתּי ָי ָדיו.
ישׁע ֶשׁ ְדּחָ פ ֹו לְ גֵחָ זִ י בִּ ְשׁ ֵתּי י ָָדיו ,וְ א כִּ יהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן פְּ ַר ְחיָה ֶשׁ ְדּחָ פ ֹו לְ אֶ חָ ד ִמ ַתּלְ ִמ ָ
ְמ ָק ֶרבֶ ת א כֶּאֱ לִ ָ
וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁנִּ דּוּ וְ הֵ נִ יחוּ אֶ בֶ ן עַ ל זִ לְ זוּל בִּ נְ ִטי ַלת ָי ַד ִיםַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )עדיות ה ,ו( וְ אֶ ת ִמי נִ דּוּ ,אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן חֲ נ ֹו ֶשׁפִּ ְקפֵּ ק
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בְּ טָ הֳ ַרת ָי ָד ִים .וּכְ ֶשׁמֵּ ת ָשׁלְ חוּ בֵ ית ִדּין וְ ִהנִּ יחוּ אֶ בֶ ן עַ ל אֲ ר ֹונוְֹ .מלַמֵּ ד ֶשׁכָּל הַ ִמּ ְתנַדֶּ ה וּמֵ ת בְּ נִ דּוּיוֹ ,ס ֹו ְקלִ ין אֶ ת
אֲ ר ֹונ ֹו .וְ ֵכן אֶ לְ עָ ָזר חֲ נֹ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֵישׁוּעַ  .והוסיפו שהשתלשל היום כלכלת העולם שהיא מסביב לנירות ערך שנקראים
בר"ת ני"ע אותיות ענ"י ר"ת עַ ל נְ ִטילַת ָי ַדיִם .והוסיף הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א שהבורסה לניירות ערך עם
האותיות בגימטריא  1290הקץ בדניאל.

וְ ֶזה הַ סּ ֹוד ֶשׁל נְ ִטי ַלת ָי ַד ִים ֶשׁ ִתּ ֵקּן ְשׁ מֹ ה הַ מֶּ ֶל ֶשׁנִּ ְק ָרא י ְִד ְיד ָיה או ִֹתיּ ֹות ָי"ד ָי"ד ה' ,הַ יְנוּ י ַָד ִים ִדּ ְקדֻ ָשּׁה לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת הַ יּ ָָד ִים
אַדמוֹנִ י ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁמַּ לְ בִּ ישׁ עַ ל הָ ְ
יְדֵ י עֵ ָשׂו ֶשׁהוּא הָ ְ
אַדמוֹנִ י ִדּ ְקדֻ ָשּׁהָ ,דּוִ ד הַ מֶּ ֶל ֶ ,שׁהוּא ַגם בְּ ס ֹוד ָידַ .כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות ד (.אָמַ ר
ָדּוִ ד י ַָדי ְמ ֻלכְ ָלכוֹת בְּ ָדם .וְ ֵכן ָדּוִ ד הוּא הַ דּ ֹור הַ י"ד בְּ סֵ דֶ ר הַ דּ ֹורוֹת ֶשׁמּ ֹונִ ים מֵ אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק
גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁסֵּ פֶ ר ְתּ ִהלִּ ים הוּא הַ סֵּ פֶ ר הַ י"ד ִמכ"ד ִספְ ֵרי הַ תנ"ך .וְ כֵן ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יָד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א' ָדּוִ יד ֹובִ יץ
'שׁבִ י ֵלי אֱ מוּנָה'
"שׁ ַלח ָנא בְּ ַיד ִתּ ְשׁלָח" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ
שליט"א ֶשׁ ָכּתוּב עַ ל הַ מָּ ִשׁיחַ )שמות ד ,יג( ְ

)הנתיב העשירי(

"נָא בְּ יַד

ִתּ ְשׁ ָלח" ,בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ' ֶזה ְמנַחֵ ם בֶּ ן עַ ִמּיאֵ ל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ '.

וּבַ זֹּהַ ר

)פנחס רמט(:

יחין
ְמבָ אֵ ר בַּ אֲ ִריכוּת אֶ ת ִענְ ַין הַ ֵלּ ָדה בְּ ב' ָשׁנִ ים ,וּמַ ְשׁמָ ע ָשׁם בְּ ַכמָּ ה ְמק ֹומוֹת ֶשׁ ִע ַקּר נְ קֻ ַדּת הַ ֵלּ ָדה ֶשׁל ב' ְמ ִשׁ ִ

אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר בְּ נִ יסָ ן
ִהיא בְּ י"ד בְּ נִיסָ ן .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )בתי מדרשות ח"א פרקי היכלות לט ,ד( ַדּע כִּ י ְמנַחֵ ם בֶּ ן עַ ִמּיאֵ ל ָי ֹבא בְּ ְ
וְ יַעֲ מֹ ד עַ ל בִּ ְקעָ ִתי וְ יַעַ ן וְ יֹאמַ ר ְמנַחֵ ם בֶּ ן עַ ִמּיאֵ ל לַזְּ ֵקנִים אֲ נִ י הוּא ְמ ִשׁיחַ ה' אֲ ֶשׁר ְשׁלָחַ נִ י לְ בַ ֵשּׂר אֶ ְת ֶכם .וְ ֵכן
פָּ ָר ַשׁת פְּ קוּדֵ "י ֶשׁבָּ הּ נִ ְרמָ ז הַ ֵקּץ בַּ ָכּתוּב "וְ אֶ ת הָ אֶ ֶלף" וְ ג ֹו' א ֹו ִתיּ ֹות פּוּ"ק י"דֶ ,שׁנִּ זְ ֶכּה ָלצֵ את מֵ הַ ָגּלוּת בְּ י"ד בְּ נִ יסָ ן .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב
)שמות לח ,כא( "אֵ ֶלּה פְ קוּדֵ י הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ַכּן הָ עֵ דֻ ת" ס"ת נְ ִתי ָנ"ה ֶשׁבָּ אָה ִמבְּ ִחי ַנת ָיד .וְ ֵכן יד' בְּ נִ יסָ ן בָּ א אַחֲ ֵרי ֵק"ץ י ִָמים ִמ ְתּ ִח ַלּת
"מק ֹום ָדּוִ ד" ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ש"א כ ,כז( "וַ יִּפָּ ֵקד ְמקוֹם ָדּוִ ד" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ד .לֵב שליט"א
הַ ָשּׁנָה .וְ כֵן פְּ קוּדֵ י בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְ

יחים .וְ ֵכן הַ ֵשּׁם ַשׁ ַדּי ֶשׁא ֹומֵ ר ָלע ֹו ָלם ַדּי ,וּב ֹו ְתּלוּ ָיה הַ גְּ אֻ ָלּה א ֹו ִתיּ ֹות ש'
ֶשׁנִ יסָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף ָדּוִ ד ,הַ ְמסַ ְמּלִ ים ִחבּוּר ב' ְמ ִשׁ ִ
יָד .הַ ש' ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ג' ַקוִּ ים ֶשׁפּ ֹועֲ לִ ים דֶּ ֶר הַ ָיּד.
וְ ָל ֵכן ָכּל ִענְ ַין הַ קּוֹר ֹו ָנה ָקשׁוּר ִעם א ֹור הַ ֶכּ ֶתר ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'אותיות דר"ע' אות כ'( ֶשׁהָ א ֹות כָּ"ף יֵשׁ לָהּ צוּ ַרת כּ ֹוסְ ,דּ ִהיא
ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַנת כּ ֹוס וְ כִ סֵּ א וְ ֶכ ֶתר הַ ִמּ ְת ַק ְשּׁ ִרים ָלא ֹות ָכּ"ף .וְ הָ א ֹות ָכּ"ף ִהיא בִּ בְ ִחינַת ַכּף ָיד .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר
)משפטים קכגֶ (.שׁהָ א ֹות כ' ִמ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת לַמַּ לְ כוּת ,וְ ָלכֵן הָ יוּ מ ֹו ְשׁ ִחים אֶ ת הַ מֶּ ֶל כְּ עֵ ין ָכּ"ף .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'ס ֹודֵ י ָר ַזיָּא'

)אות כ'(

ְיטנֶער
ֶשׁהָ אוֹת כָּ"ף ִמ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת לַלְּ בָ ָנה הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת וְ ָל ֵכן לַלְּ בָ ָנה ֵישׁ צוּ ַרת ָכּ"ף וְ עוֹד .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד ַלי ְ
שליט"א ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות ַכּ"ף ְמסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ ִה ְתהַ פְּ כוּת ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ָכל הַ גְּ אוּל ֹות ,כְּ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ בִּ גְ אֻ ַלּת ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁפַּ ְר ֹעה אָמַ ר "פֶּ ן ִי ְרבֶּ ה" וַ ה'
עָ ָנה ל ֹו " ֵכּן ִי ְרבֶּ ה" ,וְ ֵכן בִּ גְ אֻ ַלּת פּוּ ִרים "וְ ַנהֲ פֹ הוּא" ,וּבִ גְ אֻ ַלּת חֲ נֻ ָכּה בִּ ְמ ִציאַת פַּ " הַ ֶשּׁמֶ ן .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ֶזּה
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הַ סּ ֹוד ָלדוּן לְ ַכ"ף זְ כוּת ַלהֲ פֹ מֵ ָרע לְ ט ֹוב .והוסיף הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א שהָ א ֹות ָכּ"ף ִהיא בִּ בְ ִחינַת ַכּף ָיד בפרט בשנת
 2020פעמיים כ"ף היינו שתי כפות הידים .שנזכה לאור הי"ד אותיות ד"י שיהיה ֵקץ ,כמובא בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי

)בראשית מג,

י ד ( לְ פִ י ָכ ִה ְתפַּ ֵלּל בְּ אֵ ל ַשׁ ַדּי ִמי ֶשׁאָמַ ר ָלע ֹו ָלם ַדּי ֹיאמַ ר לְ צָ ר ֹו ַתי ַדּי.

הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין קוֹר ֹו ָנה לְ כ ֶֶתר וּלְ ַתּיָּרוּת.
הַ מַּ ֵגּפָ ה

צוּרת כּ ֶ
ֶתר ,וְ הֵ ם ָק ְראוּ ָל ֶזה קוֹר ֹו ָנה עַ ל ֵשׁם ֶכּ ֶתר ֶשׁנִּ ְק ָרא בְּ ָל ִטינִ ית
הַ זֹּאת ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה אֵ צֶ ל הַ ִסּינִ ים ֶשׁיֵּשׁ לַחַ ְי ַד ִקּים ַ

ק ֹור ֹו ָנה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקינוּ ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה ִמ ְשׁפַּ חַ ת
ירוּשׁ ַל ִים ִמ ְשׁפַּ חַ ת וָ ָל ֶ ,שׁיֵּשׁ לָהֶ ם עֶ ְשׂ ִרים ְיל ִָדים ,וְ הַ ֵשּׁם וָ ָל פֵּ רוּשׁ ֹו באידיש ָרצ ֹון ֶשׁהוּא ס ֹוד הַ כּ ֶ
ֶתר .וְ ֵכן
ָ
יקים ְמפ ְֻרסֶ מֶ ת בִּ
צַ ִדּ ִ
יֵשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ֶק ֶשׁר בֵּ ין ִמ ְספַּ ר עֶ ְשׂ ִרים לְ כ ֶ
אתם וְ ִאם אַיִן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִסּפְ ְר אֲ ֶשׁר
ֶתר ,בַּ כָּתוּב) :שמות לב ,לב( "וְ עַ ָתּה ִאם ִתּ ָשּׂא ַחטָּ ָ
נִק ָרא "אַיִן" ו" ִמ ִסּפְ ְר " או ִֹתיּ ֹות ִמסֵּ פֶ ר כ' ,הַ ְינוּ הַ פָּ ָר ָשׁה הָ ֶ 20שׁ ִהיא פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ ֶוּה ֶשׁבָּ הּ א מוֹפִ יעַ ְשׁמ ֹו ֶשׁל
ָכּ ָתבְ ָתּ" .הַ ֶכּ ֶתר ְ

בּוּרג שליט"א ֶשׁהַ פְּ ִתיחָ ה ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ ֶוּה "וְ אַ ָתּה ְתּצַ וֶּ ה" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בְּ ֵר ִ
אשׁית ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל
מֹ ֶשׁה .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' יִ ְצחָ ק גִּנְ זְ ְ
אֶ ת הַ כּ ֶֶתר .וְ ז ֹו הַ פָּ ָר ָשׁה הַ י ְִח ָידה ֶשׁהַ פְּ ִתיחָ ה ֶשׁלָּהּ מַ גִּ יעָ ה ל ִַמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה .וְ ֵכן הַ פָּ ָר ָשׁה פּו ַֹתחַ ת בְּ ֶשׁמֶ ן ַז ִית ָז ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ כּ ֶ
ֶתר.

וְ ע ֹוד

ֶתרֶ ,שׁהוּא ִענְ ַין הַ כּ ֶֶתר ֶשׁהוּא
הו ִֹסיפוּ ֶשׁבֶּ הָ ַלת הַ קּוֹר ֹו ָנה פָּ גְ עָ ה ֵר ִ
אשׁית בַּ ַתּיָּרוּת בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם ,וְ ַת ָיּיר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ

בִּ בְ ִחי ַנת ָרצ ֹון וְ ַתעֲ נוּג ,כְּ מ ֹו ִחפּוּשׂ הַ ַתּיּ ִָרים אֶ ת ַתּעֲ נוּג ֹות הָ ע ֹו ָלם וְ ַתאֲ וו ֵֹתיהֶ ם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט שה"ש תתקפה(

"וְ ק ֹול

אַרצֵ נוּ" ,אָמַ ר ַרב יוֹחָ ָנן ק ֹול ַתּ ָיּר ט ֹוב ֶזה מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ " .הַ ְתּאֵ ָנה חָ נְ טָ ה פַ גֶּיהָ " ,אָמַ ר ַרבִּ י ִח ָיּא בַּ ר
נִשׁמַ ע בְּ ְ
הַ תּ ֹור ְ
אָרים ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ הָ ָיה
נִּשׁ ִ
אַ בָּ א ִסימָ ן לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ דֶּ בֶ ר גָּד ֹול בָּ א וְ הָ ְר ָשׁ ִעים כָּלִ ים בּ ֹו ,וְ הַ גְּ פָ נִ ים ְסמָ ַדר אֵ לּוּ הַ ְ
הַ ְ
נִּשׁאָר בְּ ִציּ ֹון" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ מַ ְס ִמי אֶ ת הַ ַתּ ָיּר הַ גָּד ֹול ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ ַ ,ל ִסּימָ ן לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ דֶּ בֶ ר גָּד ֹול בָּ א .הַ יְנוּ
ֶשׁהַ דֶּ בֶ ר הוּא ִסימָ ן ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ ָקר ֹוב .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּוֹר ֹו ָנ"ה נִ ְרמָ ז בַּ ס"ת בַּ בְּ ָר ָכה ֶשׁבֵּ ֵר ִי ְצחָ ק אֶ ת עֵ ָשׂו) :בראשית כז ,לט( "וַ ַיּעַ ן
וּמטַּ ל הַ ָשּׁמַ יִם מֵ עָ ל" .וַ יַּעַ ן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ.
אָרץ י ְִה ֶיה מ ֹו ָשׁבֶ ִ
ִי ְצחָ ק אָבִ יו וַ ֹיּאמֶ ר אֵ ָליו ִה ֵנּה ִמ ְשׁמַ נֵּי הָ ֶ
וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר יט ,כ(

נִס ַתּלְּ קוּ עַ נְ ֵני כָב ֹוד ִמ ַיּד נִ ְת ָגּ ָרה בָּ הֶ ם דֶּ ֶר הָ אֲ ָת ִרים,
כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁמַ ע ֶשׁמֵּ ת אַהֲ ֹרן וְ ְ

שׁ ֶרשׁ הַ ָחכְ ָמה
הַ ַתּ ָיּר הַ גָּד ֹול ֶשׁ ָתּר לָהֶ ם אֶ ת הַ דֶּ ֶר ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ אֲ ר ֹון בְּ ִרית ה' נוֹסֵ עַ לִ פְ ֵניהֶ ם" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁאֲ ר ֹון הַ בְּ ִרית ֹ

ֶשׁל הָ ע ֹו ָלם נִ ְק ָרא ַתּ ָיּר ֶשׁהוּא ס ֹוד כּ ֶ
ֶתר.
וּמ ַיּד אַחַ ר כָּ נִ זְ ֶכּה לְ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  :אֵ לִ י ִחישׁ גּוֹאֲ לִ י
וְ ֵכן רו ִֹאים בִּ זְ ִמיר ֹות לְ מוֹצָ אֵ י ַשׁבָּ ת ֶשׁהַ 'יּ ֹום נ ָָקם בְּ לִ בִּ י' י ְִה ֶיה עַ ל יְדֵ י מַ גֵּפָ הִ ,
שכִּ ילִ יְ .מבַ ֵֹשר ט ֹוב אֵ לִ י .אֶ ת אֵ לִ ָיּהוּ הַ נָּבִ יא :נָאווּ עַ ל הֶ הָ ִריםְ .שׁלוּחֵ י יוֹצֵ ר הָ ִרים .וְ ַרגְ לֵי הַ ְמבַ ְשּ ִרים בֶּ אֱ מוֹר שׁוּבִ י שׁוּבִ י:
עַ בְ ְדּ ַי ְ ֹ
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חֲ בִ י כִּ ְמעַ ט ֶרגַע .כָּל מַ חֲ לָה וְ כָל ֶנגַע .א ֹויְבַ ִי אֶ פְ ַגּע .י ֹום נ ָָקם בְּ לִ בִּ י :מַ לְ ֵכּ ָי ֹבא ָל  .יָפָ ה אַ ְתּ ֻכּ ָלּ  .וְ ַר ְע ָי ִתי לְ מוּ ָל .
שפְ ֵתי בְ נֵי י ֹונָה .כִּ י בָ א עֵ ת לְ חֶ נְ נָהּ ִציּוֹן נַחֲ לַת ְצבִ י .וְ ֵכן חֲ בִ י ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ ִעיר הַ ִסּינִ ית ח ֹובֵ יי ֶשׁ ָשּׁם
גִּלְ עָ ִדי הַ ִתּ ְשׁבִּ י :נ ֹופֶ ת ִתּטּוֹפְ נָהֹ ִ .
וּסגֹ ר ְדּ ָל ְתי בַּ עֲ דֶ חֲ ִבי כִ ְמעַ ט ֶרגַע עַ ד יַעֲ בָ ר זָעַ ם" ְבּגִ י ַמ ְט ִר ָיּא
פָּ ְרצָ ה הַ מַּ גֵּפָ ה .וְ ֵכן הַ כָּתוּב )ישעיה כו ,כ( " ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי ְ
קוֹר ֹו ָנה וְ ֵכן חֲ בִ י ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ ִעיר הַ ִסּינִ ית חוֹבֵ יי ֶשׁ ָשּׁם פָּ ְרצָ ה הַ מַּ גֵּפָ ה.

וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת

הַ קּ ֹור ֹונָה ִהיא מַ מָּ שׁ בַּ בְּ ִחינָה ֶשׁל "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ לָיו בְּ יוֹם הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ ֵזּ ִ
יתים" כִּ י הַ נָּגִ יף הָ יָה יָדוּעַ ִמזֶּה

ָשׁנִ ים ,אֲ בָ ל הוּא הָ יָה בִּ לְ ִתּי אַ לִּ ים ,וּפִ ְתאוֹם נַעֲ ָשׂה אַ לִּ ים וְ הו ֵֹרג אֲ ָנ ִשׁים .וְ זֹאת מַ מָּ שׁ הַ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל ִה ְת ַגּלּוּת ַרגְ ֵלי א"ק ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים
ידה בּ ֹו ַי ְת ִחילוּ לִ פְ עֹל וְ נִ ְראֶ ה אֶ ת פְּ עֻ לּ ָָתם בָּ ע ֹולָם.
ָתּ ִמיד בָּ ע ֹולָם ,אֲ בָ ל אֵ ינָם פּוֹעֲ לִ ים לְ ַגלּ ֹות אֶ ת א ֹור הַ כּ ֶֶתר ,עַ ד לִ זְ מַ ן הַ גְּאֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
וְ ֶזה בְּ עֶ צֶ ם הַ סּ ֹוד ֶשׁל "מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" ,כִּ י "מַ ְק ִרן" ֶזה א ֹור הַ כּ ֶֶתר ,וּ"מַ פְ ִריס" ֶזה א ֹור הָ ַרגְ ַל ִים ,הַ ְינוּ א ֹור הַ כּ ֶֶתר ֶשׁ ִמּ ְת ַגּ ֶלּה

מֵ ַרגְ ֵלי א"ק ֶשׁהֵ ם ַרגְ ֵלי הַ כּ ֶֶתר ,יו ֵֹרד לְ מַ טָּ ה מַ טָּ ה לְ הָ ִאיר בְּ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּ ֹות בִּ בְ ִחי ַנת ַרגְ ַל ִים .וְ ְנִרמָ ז ַגּם בַּ כָּתוּב ֶשׁהֵ בֵ אנוּ "י ְַדבֵּ ר
פוּרים ֶשׁהֵ ם
עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ וּלְ אֻ ִמּים ַתּחַ ת ַרגְ לֵינוּ" .וְ ֵכן " ַתּחַ ת ַרגְ לֵינוּ" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְתּקוּפָ ה ֶשׁפָּ ְרצָ ה הַ קּוֹר ֹו ָנה בֵּ ין חֲ נֻ ָכּה לְ ִ
בְּ ס ֹוד ְשׁ ֵתּי ַרגְ ַל ִים כַּנּ ֹו ָדע.

בְּ ִריאוּת בְּ גִ י ַמ ְט ִריָּא ֶכּ ֶתרֶ ,שׁנִּ ְר ָמז בַּ עֲ טֶ ֶרת הַ ְיסוֹד ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת ֶכּ ֶתר.
מַ ה

ֶשּׁאָנוּ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְסּפִ ַירת הַ כּ ֶֶתר ְמבִ יאָה מַ גֵּפָ ה ַדּוְ ָקאְ ,נִראֶ ה לְ בָ אֵ ר כֵּיוָ ן ֶשׁ ְסּפִ ַירת הַ כּ ֶ
שׁוּרה ִעם הַ בְּ ִריאוּת ֶשׁ ִהיא
ֶתר ְק ָ

אָדם ֶשׁנִּכְ ָלל בַּ כּ ֶֶתרָ ,ל ֵכן ִהיא נִלְ חֶ מֶ ת בַּ ָדּבָ ר הַ ֶזּה .וּכְ פִ י ֶשׁ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁבְּ ִריאוּת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ְשׁ ֵלמוּת הָ ָ
ֶכּ ֶתרֶ ,שׁנִּ ְרמָ ז בַּ עֲ טֶ ֶרת הַ ְיסוֹד ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת ֶכּ ֶתר .וְ ָל ֵכן בְּ ִרית ִמי ָלה בַּ עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ֵישׁ בָּ הּ ִענְ ָין ֶשׁל ְרפוּאָה .וְ ֵכן הָ ְרפוּאָה לְ ָכל
הָ ע ֹו ָלם בָּ אָה ִמבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָשׁם נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּדַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)פסיקתא לג(

אָמַ ר ַרבִּ י ִחילְ פָ א ְדּרוֹמֵ יהּ "כִּ י גָּד ֹול ַכּ ָיּם

ִשׁבְ ֵר " ,מַ ה הַ ָיּם ְמצַ פֶּ ה לִ ְרפוּאָה אַף י ְִשׂ ָראֵ ל ְמצַ פִּ ים כְּ ֶשׁ ִיּבָּ נֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ הַ מַּ יִם יו ְֹצ ִאים ִמ ַתּחַ ת בֵּ ית
וּשׁ ַליִם חֶ ְציָם אֶ ל הַ ָיּם הַ ַקּ ְדמוֹנִי וְ חֶ ְציָם אֶ ל הַ ָיּם
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,כְּ מָ ה ֶשׁכּ ַָתב "וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְֵצאוּ מַ ִים חַ יִּים ִמיר ָ
אתיהוּ",
יקים אוֹתוֹ ,כְּ מָ ה ֶשׁכָּתוּב "כִּ י בָ אוּ ָשׁמָ הּ הַ מַּ ִים הָ אֵ ֶלּה ְוּרפָ ִ
הָ אַחֲ רוֹן" ,וְ הֵ ם נִ כְ ָנ ִסים ָלא ֹו ְקיָנוּס וּמַ ְמ ִתּ ִ
"מי ִי ְרפָּ א ָל "ִ ,מי ֶשׁהוּא ְמ ַרפֵּ א מַ כַּת הַ יָּם הוּא ְמ ַרפֵּ א מַ כּ ֵ
וּמ ַרפֵּ א אוֹת ֹו ,הֶ וֵי ִ
וְ א ֹו ְק ָינוּס יוֹצֵ א ַליָּם ְ
ָת וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ה ֹו ִאיל
מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִטּפּוּ"ל ְרפוּ ִא"י נִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב )במדבר יג ,ט( "לְ מַ טֵּ ה בִ נְ י ִָמן פַּ לְ ִטי בֶּ ן ָרפוּא"ְ ,
וּבִ נְ ָי ִמין ְמסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּד ֶשׁ ְמּבִ יאָה אֶ ת הָ ְרפוּאָה ָלע ֹו ָלם .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְח ֵיי )שמות כח ,טו( ֶשׁלְּ אֶ בֶ ן
הַ ָיּ ְשׁפֵ ה ֵישׁ ְסגֻ ָלּה ַלעֲ ֹצר אֶ ת הַ ָדּם לִ ְרפוּאָה .וְ אֶ בֶ ן הַ ָיּ ְשׁפֵ ה ִהיא הָ אֶ בֶ ן ֶשׁל בִּ נְ ָי ִמין בַּ ֹח ֶשׁן .וְ כֵן מָ ִצינוּ ְרפוּאָה בְּ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ
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ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ִיּחוּד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )מלאכי ג ,כ( ֶ
אַב ָר ָהם ַא ָגּ ִשׂי
"שׁמֶ שׁ ְצ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א בִּ כְ ָנפֶ יהָ " .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ְ
שליט"א ֶשׁפַּ לְ ִטי בֶּ ן ָרפוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְ דוֹ לָ ה ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ חָ ד סוֹ ד ַהיִּ חוּד.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁהַ ֵשּׁם אַ בּוּעֲ לַפְ ָיה בַּ עֲ ָרבִ ית פֵּ רוּשׁ ֹו אֲ בִ י הַ בְּ ִריאוּת ,וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִציּוּן הַ ג"ר חַ יִּים

צוּרת כּ ֶ
ֶתר ִמ ַשּׁיִשׁ עַ ל מַ צֵּ בָ ת ֹו,
את ִים ָשׁנִ ים ֶשׁ ָקּבוּר מַ מָּ שׁ סָ מוּ לַכִּ נּ ֶֶרתֶ ,שׁיֵּשׁ ַ
אַ בּוּעֲ לַפְ ָיה ַרבָּ הּ ֶשׁל ְטבֶ ְר ָיא ִמלִּ פְ ֵני יו ֵֹתר ִממָּ ַ
וְ הַ ֶקּבֶ ר ִמ ַתּחַ ת לְ מָ ל ֹון ִרמּוֹנִ ים ֶשׁהַ סֵּ מֶ ל ֶשׁלָּהֶ ם ִרמּ ֹון ִעם כּ ֶֶתר .וְ ַגם כִּ נּ ֶֶרת או ִֹתיּ ֹות כּ ֶ
ֶת"ר נ' .כַּמּוּבָ א ְבּלק"ת לְ ָהאֲ ִריזַ"ל

)עקב ע'

ֶתר הַ מַּ לְ כוּת .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּ ֵספֶ ר 'קֹ הֶ ֶלת יַעֲ קֹ ב'
רמח( ֶשׁכִּ ֶנּ ֶרת ְבּגִ ַימ ְט ִריָּא תרע"א ֶשׁהוּא ֵשׁם אֲ ֹדנָ"י ְבּ ִמלּוּיְ ,דּכִ ֶנּ ֶרת ִהיא ִבּ ְב ִחינַת כּ ֶ

)ערך ים( יַם כִּ נּ ֶֶרת הוּא בְּ ִחי ַנת מַ לְ כוּת .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּ ֵספֶ ר 'אֱ מוּ ַנת ִע ֶתּי ' )תש"ס ע' רסה( ֶשׁ ְיּ ָ
ימ ְט ִר ָיּא כִּ ֶנּ ֶרת .וְ ֵכן
הוּדה ָתּמָ ר ְבּגִ ַ
ָמ ִצינוּ בַּ זֹּ ַהר )שלח קעה (:ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא ס ֹוד ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וְ הַ ָגּוֶ ן ֶשׁ ָלּהּ י ֹוצֵ א ִמ ָדּג ֶשׁה ֹו ֵל בְּ ַים כִּ ֶנּ ֶרת ,וְ עַ ל ֵכּן כִּ נּ ֹור
אַרנוּ ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר עֶ ְשׂ ִרים ְמסַ מֵּ ל
ֶשׁל ָדּוִ ד ְמ ַנגֵּן מֵ אֵ ָליו .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל עַ ל הַ ְשּׁטָ ר ֶשׁל עֶ ְשׂ ִרים ֶשׁ ֶקל ֶשׁכָּתוּב עָ ָליו כִּ ֶנּ ֶרת ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

אֶ ת הַ כּ ֶ
ֶתר .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ָדּן ְמחַ בֵּ ר שליט"א עַ ל מַ ה ֶשּׁאוֹמֵ ר הָ 'א ֹור הַ חַ יִּים' )דברים טו ,ז( ְמ ִשׁיחַ ה' ְשׁמ ֹו חַ יִּים,
כַּוָּ ָנת ֹו הָ י ְָתה עַ ל הַ ג"ר חַ יִּים אַ בּוּעֲ לַפְ ָיה זצ"ל ,כִּ י א כֵּיוָ ן עַ ל עַ ְצמ ֹו כְּ פִ י ֶשׁמּוּבָ א ָשׁם בְּ אוֹת ֹו ֶקטַ ע בָּ 'א ֹור הַ חַ יִּים' ֶשׁמָּ ִשׁיחַ חַ ָיּב
ָאָרץ .עַ ל כּ ְָרחֲ ֶשׁ ִה ְת ַכּ ֵוּן ל ַָרב אַ בּוּעֲ לַפְ ָיה ֶשׁ ְשּׁמ ֹו חַ יִּים וְ נ ֹו ַלד
לִ ְהי ֹות ֶשׁהו ָֹרת ֹו וְ ל ֵָדת ֹו בְּ אֶ ֶרץ הַ קֹּדֶ שׁ ,וְ הָ 'א ֹור הַ חַ יִּים' נ ֹו ַלד בַּ חוּץ ל ֶ
בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ שׁוּ"ת ' ְמבַ ֶשּׂ ֶרת ִציּ ֹון' מֵ הַ ג"ר בֶּ ן ִציּ ֹון מוּצַ פִּ י שליט"א )כח( ֶשׁהָ 'א ֹור הַ חַ יִּים' אָמַ ר עַ ל ַרבִּ י חַ יִּים
אַ בּוּעֲ לַפְ ָיה זצ"ל ֶשׁהוּא נִ יצ ֹוץ מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁהַ ְדּבָ ִרים ְמפֹ ָר ִשׁים בַּ כָּתוּב

)תהילים פז,

ה( "וּלְ ִציּוֹן ֵיאָמַ ר ִאישׁ וְ ִאישׁ יֻ ַלּד בָּ הּ וְ הוּא יְכוֹנְ נֶהָ עֶ לְ י ֹון".

ֶקבֶ ר הַ ג"ר חַ יִּים אַ בּוּעֲ ַלפְ ָיה זצ"ל עַ ל ֶר ַקע מָ ל ֹון ִרמּוֹנִים נִ ַתּן לִ ְרא ֹות אֶ ת ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ֶכּ ֶתר עַ ל הַ מַּ צֵּ בָ ה מוּל
כִּ ְת ֵרי הָ ִרמּוֹנִים.
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כֶּ
ֶתר א ֹו ִתיּ ֹות כּ ֵָרת ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל מַ גֵּפָ הְ ,דּ ִמי ֶשׁפָּ ַגם בַּ כּ ֶֶתר הָ פַ אֶ ת הַ ֶכּ ֶתר לְ כ ֵָרת וְ הֵ בִ יא אֶ ת הַ מַּ ֵגּפָ ה לָע ֹו ָלם .וְ כֵן הַ ָכּתוּב

)במדבר יט ,כ( "וְ נִכְ ְר ָתה הַ ֶנּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמתּ ֹו הַ ָקּהָ ל" ס"ת אֶ ְשׁכֹּ"ל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹדְ ,דּ ָכ ֵרת בָּ א עַ ל פְּ גַם הָ עֲ טָ ָרה
יציאַת ִמ ְצ ַריִם כְּ לַפֵּ י י ְִשׂ ָראֵ ל לְ שׁוֹן גֶּפֶ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב
ֶשׁבַּ יְסוֹ ד .וְ לָ ֵכן ִמי ֶשׁפּוֹ ֵגם ֶאת ֶא ְשׁכּוֹ ל ַהגֶּפֶ ן הוֹפֵ אוֹ תוֹ לְ ֶנ ֶגף .וְ ֵכן מֻ זְ ֶכּ ֶרת בִּ ִ
)תהילים פ ,ט( " ֶגּפֶ ן ִמ ִמּ ְצ ַריִם ַתּ ִסּיעַ " ,וּכְ לַפֵּ י הַ ִמּ ְצ ִרים לְ שׁוֹן ֶנגֶף ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שמות יב ,יג( "וְ א י ְִהיֶה בָ כֶם ֶנגֶף לְ מַ ְשׁ ִחית בְּ הַ כּ ִֹתי
בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" .וְ כֵן )שם כג( "וְ עָ בַ ר ה' לִ נְ גֹּ ף אֶ ת ִמ ְצ ַר ִים וְ ג ֹו' וְ א י ִֵתּן הַ מַּ ְשׁ ִחית ָל ֹבא אֶ ל בָּ ֵתּיכֶם לִ נְ גֹּ ף"ְ .דּגֶפֶ ן ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה
ֶשׁבַּ ְיסוֹד ֶשׁגָּאֲ ָלה אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם הָ ְי ָתה בִּ בְ ִחינַת ֶגּפֶ ן כְּ לַפֵּ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וּכְ לַפֵּ י הַ ִמּ ְצ ִרים ֶנהֶ פְ כָה לְ ֶנגֶף.

וְ ֵכן

סוֹ ד ַה ִחבּוּר ֶשׁל ֵשׁם אדנ"י וְ ֵשׁם שד"י ֶשׁ ִמּ ְת ַח ְבּ ִרים בַּ עֲ טֶ ֶרת ַהיְסוֹ דְ ,מ ַס ֵמּל ֶאת שׁ ֶֹרשׁ ְבּ ִריאַת ָהעוֹלָ ם יֵשׁ מֵ אַ ִיןֶ ,שׁ ַה ֹכּל ָתּלוּי

אוֹתיּוֹ ת ָדּ ֶל"ת ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלוֹ ת ֶאת
ִ
אוֹתיּוֹ ת אַ ִי"ן ,וְ נִ ְשׁאֲ רוּ ְשׁ ֵתּי
וּב ֵשׁם אדנ"י יֵשׁ ִ
אוֹתיּוֹ ת ֵי"שְׁ ,
בַּ יִּחוּד ָהעֶ לְ יוֹ ן .כִּ י ְבּ ֵשׁם שד"י יֵשׁ ִ
נִּפ ָתּחוֹ ת ִבּזְ ַמן ַהיִּחוּד ָהעֶ לְ יוֹ ן .וּכְ ִפי ֶשׁמּוּבָ א ְבּפֵ רוּשׁ ָה ַראֲ בַ "ד לְ ֵספֶ ר יְ ִצ ָירה
ַה ְדּלָת ֹות ֶשׁ ְ

)הקדמה(

נִּמ ָשׁכִ ים אֶ ל
ָי ְצאוּ הַ מַּ ִים הַ ְ

הַ ִתּפְ אֶ ֶרת אֶ ל דֶּ ֶר ְשׁ ֵתּי הַ ִצּנּוֹר ֹות אֶ חָ ד ִמצַּ ד ֵנצַ "ח וְ אַחַ ד ִמצַּ ד ה ֹו"ד וְ נִ ְת ַקבְּ צוּ ֻכ ָלּם אֶ ל הַ יְס ֹוד אָז סָ ַגר הקב"ה
נִשׁאַר ֵי"שׁ ִמן שד"י וְ נִ ְשׁאַר
אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ ִצּנּוֹר ֹות אֲ ֶשׁר ִהגִּיעוּ אֶ ל הַ יְס ֹוד בִּ ְד ָל ַת ִים אֶ חָ ד ֶשׁל אדנ"י וְ אַחַ ד ֶשׁל שד"י ְ
זֹּהר )ויקרא( בַּ בְּ ִריאָה
אֲ נִ "י ִמן אדנ"י וְ צֵ רוּפָ ן י ִָשּׂאֵ נִ י כִּ י הוּא נו ֵ
ֹשׂא עֶ לְ יוֹנִים וְ ַת ְחתּוֹנִים .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּפֵ רוּשׁ ָה ֶר ֶמ"ז עַ ל ַה ַ
מֵ ִאיר אֵ "ל ַשׁ ַדּ"י וּבַ עֲ ִשׂ ָיּה אֵ "ל אֲ ֹד ָנ"י ,וְ ִאם ְתּחַ בֵּ ר אֶ ל ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י ֵשׁם אֲ ֹד ָנ"י יַעֲ לוּ ִמ ְשׁ ָכּ"ן ,לִ ְרמֹ ז לְ ִה ְתחַ בְּ רוּת ְשׁ ֵני
הָ ע ֹולָמ ֹות י ְַח ָדּיו ,וַ עֲ לֵיהֶ ם נֶאֱ מַ ר " ַ
הוּקם הַ ִמּ ְשׁ ָכּן" .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )חבקוק ע' שכז( ֶשׁ ֶכּ ֶתר הוּא בִּ בְ ִחינַת
תר"ך עַ מּוּדֵ י א ֹור ֶשׁהֵ ם פַּ עֲ מַ ִים ִמ ְספָּ ר ש"י כְּ ֶנגֶד ש"י ע ֹו ָלמ ֹות .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'וַ ְיכֻלּוּ' לְ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א

)ע' קעא'(

ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות תג"א ] ֶכּ ֶתר[ ,הֵ ן אַחֲ ֵרי הָ א ֹו ִתיּוֹת ַשׁבָּ "ת ,ת' אַחֲ ֵרי ש' ,ג' אַחֲ ֵרי ב' ,א' אַחֲ ֵרי ת'ְ .דּהַ ַשּׁבָּ ת ְסמוּכָה ַלכּ ֶֶתר ֶשׁהוּא שׁ ֶֹרשׁ

בְּ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם ֶשׁנִּ ְשׁ ַלם בְּ ַשׁבָּ ת .וְ כֵן מֵ בִ יא ָשׁם ֶשׁהַ ִמּ ָלּה כּ ֶ
ֶת"ר נִ ְרמֶ ֶזת בְּ ִדלּוּג ֵשׁשׁ א ֹו ִתיּוֹת בְּ סוֹף פָּ ָר ַשׁת וַ ְיכֻלּוּ ,בַּ כָּ תוּב " ִמ ָכּל
ְמלַאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר בָּ ָרא אֱ ִהים לַעֲ שׂ ֹות".

וְ ֵכן ֵשׁם ַשׁ ַדּי בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִקטּוּר ִמלְּ שׁ ֹון ְק ִשׁ ָ
ֹשׁר אֶ ת הַ לְּ מַ ְעלָה ַללְּ מַ טָּ ה ,וְ ָל ֵכן ְקט ֶֹרת ְמבַ טֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה ,כִּ י ִהיא
ירהֶ ,שׁקּו ֵ
ְמ ַת ֶקּ ֶנת אֶ ת הַ כּ ֵָרת ֶשׁנִּכְ ַרת הַ ֶקּ ֶשׁר ,וְ קו ֶֹשׁ ֶרת מֵ חָ ָדשׁ לְ כ ֶֶתר .וְ ֵכן שׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּ ֹות ְקט ֶֹר"ת ִמ ְתחַ לְּ פ ֹות לְ או ִֹתיּ ֹות כּ ֶ
ֶת"ר .וְ ֵכן בַּ ְקּ ֹט ֶרת
הָ ָיה ַתּעֲ נוּג גָּד ֹול ,וְ ַתעֲ נוּג ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ כּ ֶֶתר .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב עַ ל נ ָָדב וַאֲ בִ יהוּא

)ויקרא טז ,א(

"בְּ ָק ְרבָ ָתם לִ פְ נֵי ה'

וּמבָ אֲ ִרים ֶשׁעַ ל ְידֵ י הַ ְקּ ֹט ֶרת ִה ְת ָק ְרבוּ לַה' בְּ ַתעֲ נוּג ָגּדוֹל ,עַ ד ֶשׁפָּ ְרחָ ה הַ נְּ ָשׁמָ ה מֵ הַ גּוּף מֵ רֹב ַתּעֲ נוּג ,וְ זֶה ָגּ ַרם אֶ ת
וַ ָיּמֻ תוּ"ְ .
"מזְ בֵּ חַ ִמ ְקטַ ר ְקט ֶֹרת" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ב' פְּ עָ ִמים
בּוּרג שליט"א שהַ כָּתוּב )שמות ל ,א( ִ
הַ ִמּי ָתה .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּנְ זְ ְ
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ַתּעֲ נוּג .וְ ֵכן ְנִראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁהַ ַקּטָּ ר הוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ ְקּרוֹנ ֹות ֶשׁל הָ ַרכֶּבֶ ת וּמוֹלִ י או ָֹתםָ .כּ הַ ְקּט ֶֹרת ִהיא שׁ ֶֹרשׁ
נִמ ָתּ ִקים בְּ ָשׁ ְר ָשׁם עַ ל יְדֵ י אֲ ִמ ַירת פָּ ָר ַשׁת הַ ְקּט ֶֹרת .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁיּ ִָתּ ֵכן ֶשׁה' מַ עֲ נִ ישׁ אֶ ת
מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁבָּ אָה מֵ הַ כּ ֶֶתר ,וְ הַ ִדּינִ ים ְ
הַ גּ ֹו ִים בְּ קוֹר ֹו ָנה ִמ ָדּה כְּ ֶנ ֶגד ִמ ָדּה עַ ל מַ ה ֶשּׁהוֹבִ ילוּ אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְקרוֹנ ֹות הַ מָּ ֶות בַּ שּׁ ֹואָה הַ נּו ָֹראָה.

הַ 'יּ ְִשׂ ַמח מֹ ֶשׁה' ְמבָ אֵ ר ֶשׁ ַתּהֲ לִ י הַ גְּ אֻ ָלּה ַמ ְת ִחיל בְּ ָכ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ַמ ֵגּפַ ת דֶּ בֶ ר בַּ גּ ֹו ִים.
כָּתוּב

)תהלים מז ,א(

" ַל ְמ ַנצֵּ חַ לִ בְ ֵני ֹק ַרח ִמזְ מ ֹור :כָּל הָ עַ ִמּים ִתּ ְקעוּ ָכף הָ ִריעוּ ֵלא ִהים בְּ ק ֹול ִר ָנּה :כִּ י ה' עֶ לְ יוֹן

אָרץ :י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ וּלְ אֻ ִמּים ַתּחַ ת ַרגְ לֵינוִּ :יבְ חַ ר ָלנוּ אֶ ת נַחֲ ל ֵָתנוּ אֶ ת גְּ א ֹון
נו ָֹרא מֶ ֶל ָגּדוֹל עַ ל ָכּל הָ ֶ
ַיעֲ ֹקב אֲ ֶשׁר אָהֵ ב סֶ ָלה :עָ ָלה אֱ ִהים בִּ ְתרוּעָ ה ה' בְּ קוֹל שׁוֹפָ ר :ז ְַמּרוּ אֱ ִהים ַזמֵּ רוּ ַז ְמּרוּ לְ מַ לְ כֵּנוּ ַזמֵּ רוּ :כִּ י מֶ ֶל
אָרץ אֱ ִהים ז ְַמּרוּ מַ ְשׂכִּ יל :מָ ַל אֱ ִהים עַ ל גּ ֹו ִים אֱ ִהים י ַָשׁב עַ ל כִּ סֵּ א ָק ְדשׁ ֹו :נְ ִדיבֵ י עַ ִמּים נֶאֱ סָ פוּ עַ ם
ָכּל הָ ֶ
אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם כִּ י לֵא ִהים מָ גִ ֵנּי אֶ ֶרץ ְמאֹד ַנעֲ ָלה" .וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ" י ִֵתּן דֶּ בֶ ר בָּ עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים
וּסבָ א
ַתּחַ ת נַפְ ֵשׁנוּ לִ ְהי ֹות חֲ מָ ת ֹו ִמ ְת ָק ֶר ֶרת בָּ הֶ ם וְ אֵ לּוּ נִ צּוֹלִ יםָ ,כּ ִענְ ָין ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ָנ ַת ִתּי ָכּפְ ְר ִמ ְצ ַר ִים כּוּשׁ ְ
ַתּ ְח ֶתּי " .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁהַ פְּ סוּ ִקים ִמ ְת ַקיּ ְִמים בְּ מַ גֵּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה בְּ ִסיןֶ ,שׁה' נ ֹו ֵתן דֶּ בֶ ר
בָּ עַ ִמּים בִּ ְמק ֹום בְּ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ,כְּ דֵ י לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת הָ עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ לִ זְ כּ ֹות לִ ְת ִקיעַ ת הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ְנִר ְמ ָזה הַ קּ ֹור ֹו ָנה בַּ ִמּלִּ ים
"בְּ קוֹל ִר ָנּה" .וְ ֵכן ִתּ ְקעוּ כָף ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַנת הַ כ"ף ס ֹוד הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ קּ ֹור ֹו ָנה כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ה ֹו ִסיפוּ ֶשׁ ִתּ ְקעוּ ָכף ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
ְתּ ִקיעַ ת ַכּף ֶשׁל 'הֶ ְס ֵכּם הַ מֵּ אָה' כְּ ִמנְ ַין כ"ף .וְ ֵכן כ"ף כָּפוּל כ' וְ ע ֹוד כ' ע ֹו ָלה  .2020וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁינְבֶּ ְר ֶגר שליט"א
ֶשׁלְ אֻ ִמּים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִסין .וְ עַ ִמּים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא צַ 'יְי ָנה.

הַ 'יּ ְִשׂמַ ח

מֹ ֶשׁה' בְּ ִספְ ר ֹו ' ְתּפִ ָלּה לְ מֹ ֶשׁה' עַ ל ְתּ ִהלִּ ים ְמבָ אֵ ר אֶ ת הַ פֶּ ֶרק הַ ֶזּהֶ ,שׁ ַתּהֲ לִ י הַ גְּ אֻ ָלּה מַ ְת ִחיל בְּ ָכ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה מַ גֵּפַ ת דֶּ בֶ ר

בַּ גּ ֹו ִים ,כִּ י לְ צ ֶֹר גִּלּוּי א ֹור הַ גְּאֻ ָלּה חַ יָּבִ ים ְתּ ִח ָלּה לִ ְמ ֹחק אֶ ת חֶ ְשׁ ַכת עֲ ווֹנ ֹות י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ֶזה הקב"ה עו ֶֹשׂה בְּ ֹרב ַרחֲ מָ יו עַ ל יְדֵ י מַ ֵגּפַ ת

אַר ִתּי בַּ ְדּרוּשׁ כִּ י עֲ ֹונ ֹות י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְח ִשׁיכִ ין ְמ ֹאד
דֶּ בֶ ר עַ ל הַ גּ ֹו ִים .וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו" :י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּנוּ" כְּ בָ ר בֵּ ְ
לְ מַ ְע ָלה .כְּ מ ֹו בְּ ִמ ְצ ַר ִים נִ ְמ ָשׁ עַ ל ִמ ְצ ַר ִים הַ ח ֶֹשׁ הַ ֶזּה ,כִּ י הֵ מָּ ה הַ גּו ְֹר ִמים ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "וְ יָמֵ שׁ ח ֶֹשׁ " .וְ עַ ל י ָָדם
נִ ְמ ָשׁ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל א ֹור הַ גְּ אוּ ָלהָ .כּ ָכה י ְִה ֶיה בִּ ְמהֵ ָרה בְ ָימֵ ינוּ כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י ִה ֵנּה הַ ח ֶֹשׁ ְיכַסֶּ ה אֶ ֶרץ" ,וְ הַ יְנוּ "י ְַדבֵּ ר
עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ" לְ שׁ ֹון דֶּ בֶ רֶ ,שׁ ְיּ ַשׁ ַלּח בָּ הֶ ם הַ דֶּ בֶ ר מֵ עֲ וֹנ ֹות י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְמקוֹמֵ נוּ ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בְּ ִמ ְצ ַר ִים "וְ נ ַָת ִתּי כָפְ ְר
אָרץ" .כִּ י
ִמ ְצ ָר ִים" .כִּ י הֵ ם הַ גּו ְֹר ִמים .וְ אָז "וּלְ אֻ ִמּים ַתּחַ ת ַרגְ לֵינוּ" .כִּ י י ְִת ַק ֵיּם בָּ נוּ "וּנְ ָתנְ עֶ לְ י ֹון עַ ל ָכּל גּ ֹו ֵיי הָ ֶ
18

ִי ְתמַ ֵשּׁ עָ לֵינוּ א ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה ,וְ אָז " ִיבְ חַ ר לָנוּ אֶ ת נַחֲ ל ֵָתנוּ אֶ ת גְּ אוֹן יַעֲ קֹב אֲ ֶשׁר אָהֵ ב סֶ לָה" .בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
וּמ ְת ַגּבֵּ ר בְּ חֹדֶ שׁ
ֶשׁלְּ מַ ְע ָלה אֲ ֶשׁר י ֵֵרד ִמן הַ ָשּׁמַ ִים בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ אָמֵ ן .וְ ָל ֵכן ִמ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת מַ גֵּפַ ת הַ דֶּ בֶ ר ֶשׁל הַ קּ ֹור ֹו ָנה ֶשׁה ֹו ֵל ִ
ֹשׁ בְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ י ְָתה בְּ חֹדֶ שׁ אֲ ָדר.
אֲ ָדר ,כִּ י ַגּם מַ כַּ ת ח ֶ

מוּבָ א בַּ תּוֹסֶ פְ ָתּא )תענית ב ,יא( "וְ א י ְִה ֶיה ע ֹוד הַ מַּ ִים לְ מַּ בּוּל וְ ג ֹו'" ַרבִּ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר מַ בּוּל ֶשׁל מַ ִים אֵ ין אֲ בָ ל מַ בּוּל
ְהוּדה אוֹמֵ ר
ֶשׁל אֵ שׁ וְ ֶשׁל גָּפְ ִרית ֵישׁ כְּ דֶ ֶר ֶשׁהֵ בִ יא עַ ל הַ ְסּדו ִֹמיִּיםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ה' ִה ְמ ִטיר עַ ל ְסד ֹום וְ ג ֹו'"ַ ,רבִּ י י ָ
מַ בּוּל ֶשׁל ָכּל בָּ ָשׂר אֵ ין אֲ בָ ל מַ בּוּל ֶשׁל י ְִח ִידים יֵשׁ כֵּיצַ ד נָפַ ל ַל ָיּם טָ בְ עָ ה ְספִ ינָת ֹו בַּ ָיּם וָ מֵ ת הֲ ֵרי הוּא מַ בּוּל ֹוַ ,רבִּ י
יוֹסֵ י אוֹמֵ ר מַ בּוּל ֶשׁל מַ ִים אֵ ין אֲ בָ ל מַ בּוּל ֶשׁל דֶּ בֶ ר לְ ע ֹובְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ יֵשׁ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וָ אֶ ַקּח אֶ ת
מַ ְקלִ י אֶ ת נֹ עַ ם וְ ג ֹו'" מַ הוּ אוֹמֵ ר "וַ תֻּ פַ ר בַּ יּ ֹום הַ הוּא" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י יוֹסֵ י בְּ שׁ ֹו ֶנה ִמ ְשּׁאַר הַ ַתּנּ ִָאים מו ִֹסיף ִמלִּ ים לִ ימ ֹות

הַ מָּ ִשׁיחַ  .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאָ ֵכן יָב ֹוא מַ בּוּל ֶשׁל דֶּ בֶ ר בִּ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים הַ יּ ֹום .וְ ֵכן הַ נֻּסָּ ח אֲ בָ ל מַ בּוּל ֶשׁל דֶּ בֶ ר לְ עֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים
לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ יֵשׁ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית ֶשׁל עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים .2020

מָ ִצינוּ

בַּ ֹזּהַ ר

)תיקונים סז(:

וְ ִאם אֻ מּ ֹות הָ ע ֹולָם דּ ֹוחֲ ִקים אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל י ֹו ֵתר ִמ ַדּאי ,הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא חָ ס עַ ל ד' ִמן

וּמ ְת ַק ֵיּם בּ ֹו הַ ָכּתוּב בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָי ָל ָדה ,וְ ִשׁבְ ִעים ֵתּב ֹות ֶשׁל הַ ִמּזְ מ ֹור ַיעַ נְ יהו''ה
חֶ סֶ דֶ ,שׁ ִהיא ָד ֶל''ת בַּ ָגּלוּתִ ,
בְּ יוֹם צָ ָרה ,הֵ ם כְּ ֶנגֶד ִשׁבְ ִעים ָשׂ ִריםֶ ,שׁהֵ ם הַ ִצּ ִ
ירים וְ הַ חֲ בָ לִ ים ֶשׁל הַ ְשּׁכִ י ָנה הָ עֶ לְ י ֹונָה וְ הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָנה .וכן ר ֹו ִאים
בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁ ְמּכַוְּ נִ ים אֶ ת הַ ִשּׁבְ ִעים ק ֹולוֹת ֶשׁל הַ יּ ֹו ֶלדֶ ת בְּ ִשׁבְ ִעים ֵתּב ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ ִמּזְ מוֹר "ל ְַמ ַנצֵּ חַ יַעַ נְ ה' בְּ יוֹם צָ ָרה"
ֶשׁאו ְֹמ ִרים אַחֲ ֵרי הָ עֲ ִמי ָדה ,וּבִ ְקדֻ ַשּׁת וּבָ א לְ ִציּוֹן ֶשׁאו ְֹמ ִרים לְ אַחֲ ָריו ְמ ַכוְּ נִ ים אֶ ת הַ לּ ֵָדה ֶשׁל הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל ָכּל י ֹום .וְ ָל ֵכן פּו ְֹת ִחים
בַּ ִמּלִּ ים "וּבָ א לְ ִציּוֹן גּ ֹואֵ ל"ֶ ,שׁהַ גּוֹאֵ ל נ ֹו ַלד ִמ ִצּיּוֹן הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ְמק ֹום הַ לּ ֵָדה ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ָלּ ֵכן הַ ִמּזְ מ ֹור הַ ֶזּה הוּא ִמזְ מ ֹור

אָרת הַ כּ ֶ
נִמצֵ את
ֶתר ֶשׁל הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון .וְ הַ ִמּזְ מ ֹור ְמסַ ֵיּם בְּ ֵתבַ ת " ָק ְראֵ נוּ" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁבָּ הּ ְ
כ' ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הֶ ַ
נְ קֻ ַדּת ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ .

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁפָּ סוּק הַ ִסּיּוּם בְּ ִמזְ מ ֹור כ'" :הוי"ה ה ֹו ִשׁיעָ ה הַ מֶּ ֶל ַיעֲ ֵננוּ בְ יוֹם ָק ְראֵ נוּ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא

וּסים וַ אֲ ַנ ְחנוּ בְּ ֵשׁם
הַ פָּ סוּק " ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל יהו''ה אֱ הֵ ינוּ יהו''ה אֶ חָ ד" ,וְ הַ פָּ סוּק לִ פְ ֵני ֶזה "אֵ ֶלּה בָ ֶרכֶב וְ אֵ ֶלּה בַ סּ ִ
הוי"ה אֱ הֵ ינוּ נַזְ כִּ יר" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד .כִּ י ְק ִריאַת ְשׁמַ ע וּבָ רוּ ֵשׁם הֵ ם סוֹד ֶשׁל ִיחוּ ָדא

ִע ָלּאָה וְ יִחוּ ָדא ַתּ ָתּאָה .וְ ֵכן ָכּאן הַ פָּ סוּק ֶשׁל "ה' הו ִ
וּדא ִע ָלּאָה ,וְ הַ פָּ סוּק ֶשׁל "אֵ ֶלּה בָ ֶרכֶב" ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת
ֹשׁיעָ ה" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִיח ָ
וּדא ַתּ ָתּאָה .וְ ָלכֵן הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ פָּ סוּק א ֹו ֶשׁל בָּ רוּ ֵשׁם הוּא ֶ 1358שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספַּ ר  358כְּ ִמנְ ַין
פְּ עֻ ַלּת ה' לְ מַ טָּ ה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִיח ָ

מָ ִשׁיחַ כִּ י הַ פֶּ ֶרק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל ְישׁוּעַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ " ,עַ ָתּה ָי ַד ְע ִתּי כִּ י הו ִ
ֹשׁיעַ הוי"ה ְמ ִשׁיח ֹו" ,וְ ֵכן  1358הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ כְּ ָלל
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בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה בַּ סּ ֹוף אֵ י ָנהּ לִ ְשׁ ִחיטָ ה אֶ ָלּא לְ בַ סּ ֹוף ,וְ ֶזה ַגם גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל הַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת

הַ סּ ֹוף " ָכּלוּ ְתפִ לּ ֹות ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי" .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בְּ ָכל הַ פָּ סוּק "הוי"ה הו ִ
ֹשׁיעָ ה הַ מֶּ ֶל יַעֲ נֵנוּ בְ י ֹום ָק ְראֵ נוּ" הוּא
ִעם הַ כּ ֹו ֵלל  1335הֵ ֵקּץ בְּ ס ֹוף ָדּנִ ֵיּאל ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָידה .וְ כֵן כָּל פֶּ ֶרק כ' ע ֹו ֶלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 16905שׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל מ"ט
פְּ עָ ִמים מֹ ֶשׁה ,כִּ י מֹ ֶשה ָז ָכה בְּ חַ ָיּיו לְ מ"ט ַשׁעֲ ֵרי בִ י ָנה ,וּבִ ְשׁעַ ת פְּ ִטי ָרת ֹו ָזכָה לְ ַשׁעַ ר הַ נ' בְּ סוֹד הַ גְּ אֻ לָּה ,וְ כֵן הַ פֶּ ֶרק הַ ֶזּה ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
יעים לְ ַשׁעַ ר הַ נ' .וְ ֵכן ִמזְ מ ֹור ס"ז בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁנִּ כְ ָתּב בְּ צוּ ַרת ְמנ ֹו ָרה וְ הָ ָיה חָ קוּק עַ ל מָ גֵנ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד ֶשׁ ִאתּ ֹו הָ ָיה
מַ צַּ ב הַ גָּלוּת עַ ד ֶשׁמַּ גִּ ִ
ְמ ַנצֵּ חַ בַּ ִמּלְ ָחמָ ה ,נִ ְרמָ ז בּ ֹו ס ֹוד הַ ִמּ ְספָּ ר מ"ט כְּ מ ֹו ֶשׁ ְמ ַכוְּ נִ ים א ֹות ֹו בִּ ימֵ י ְספִ ַירת הָ ֹעמֶ ר .וְ ע ֹוד ה ֹו ִסיף ֶשׁר ֹו ִאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין ִמזְ מוֹר כ'
ית סוּס וָ ֶרכֶב עַ ם ַרב ִמ ְמּ
וּקים ֶשׁל ִמלְ חָ מָ ה בַּ תּ ֹו ָרה) :דברים כ ,א( "כִּ י ֵתצֵ א ַל ִמּלְ ָחמָ ה עַ ל אֹ ְיבֶ וְ ָר ִא ָ
ַלפְּ ס ִ

א ִת ָירא מֵ הֶ ם כִּ י

הוי"ה אֱ הֶ י ִעמָּ הַ מַּ עַ לְ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים :וְ הָ ָיה כְּ ָק ָרבְ ֶכם אֶ ל הַ ִמּלְ חָ מָ ה וְ נִ ַגּשׁ הַ ֹכּהֵ ן וְ ִדבֶּ ר אֶ ל הָ עָ ם :וְ אָמַ ר אֲ לֵהֶ ם ְשׁמַ ע
ִי ְשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם ְק ֵרבִ ים הַ יּוֹם ַל ִמּלְ ָחמָ ה עַ ל אֹ ְיבֵ יכֶם" ,וְ ֶזה ד ֹומֶ ה ַלפְּ סוּ ִקים" :עַ ָתּה ָי ַד ְע ִתּי כִּ י הו ִ
ֹשׁיעַ הוי"ה ְמ ִשׁיח ֹו יַעֲ ֵנהוּ ִמ ְשּׁמֵ י
ָק ְדשׁ ֹו בִּ גְ בור ֹות ֵי ַשׁע ְי ִמינ ֹו :אֵ ֶלּה בָ ֶרכֶב וְ אֵ ֶלּה בַ סּוּ ִסים וַ אֲ נ ְַחנוּ בְּ ֵשׁם הוי"ה אֱ הֵ ינוּ נַזְ כִּ יר :הֵ מָּ ה ָכּ ְרעוּ וְ נָפָ לוּ וַ אֲ נ ְַחנוּ ַקּ ְמנוּ
וַ נִּ ְתעו ָֹדד.

וְ עוֹד

נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל אָס ֹון הַ קּוֹר ֹו ָנה בַּ ָכּתוּב עַ ל בִּ נְ ָי ִמין ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד) :בראשית מב ,ד( "וְ אֶ ת

אָחיו
בִּ נְ ָי ִמין אֲ ִחי יוֹסֵ ף א ָשׁלַח יַעֲ קֹב אֶ ת אֶ חָ יו כִּ י אָמַ ר פֶּ ן י ְִק ָראֶ נּוּ אָס ֹון" ,וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם )לח( "וַ יּאמֶ ר א י ֵֵרד בְּ נִ י ִע ָמּ ֶכם כִּ י ִ

וּק ָראָהוּ אָס ֹון בַּ דֶּ ֶר אֲ ֶשׁר ֵתּלְ כוּ בָ הּ" .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם )מד ,כט( "וּלְ ַק ְח ֶתּם ַגּם אֶ ת זֶה מֵ ִעם פָּ נַי וְ ָק ָרהוּ
מֵ ת וְ הוּא לְ בַ דּ ֹו נִ ְשׁאָר ְ
אָסוֹן" .הַ ִמּ ָלּה אָס ֹון מ ֹופִ יעָ ה בְּ ָכל הַ תּ ֹו ָרה ַרק ה' פְּ עָ ִמים ,וְ ג' פְּ עָ ִמים ִמתּ ֹו ָכן מֻ זְ ָכּר ֹות עַ ל בִּ נְ ָי ִמין .הַ יְנוּ ֶשׁצָּ ִרי לְ ִהזָּהֵ ר ֶשׁ א לִ ְפגֹּ ם
אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד ֶשׁ א י ְִק ֶרה אָס ֹון.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁאֶ ת יוֹסֵ ף הַ יְס ֹוד מָ כְ רוּ בְּ עֶ ְשׂ ִרים כֶּסֶ ף ,וּבַ ִמּ ָלּה ְמכִ י ַרת יֵשׁ או ִֹתיּ ֹות כּ ֶ
ֶת"ר .כִּ י פָּ גְ מוּ

אֶ ת הַ כּ ֶֶתר ֶשׁל עֲ טֶ ֶרת הַ ְיס ֹוד ֶשׁהוּא בְּ ס ֹוד עֶ ְשׂ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א
אַחים מָ כְ רוּ אֶ ת יוֹסֵ ף בְּ עֶ ְשׂ ִרים ֶכּסֶ ף בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא תש"פ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ ָשׁ ָנה ז ֹו נִ זְ ֶכּה לְ ִתקּוּן הַ חֵ ְטא הַ ֶזּה וְ ַלגְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן הַ כָּתוּב
ֶשׁהָ ִ

" ָט ֹרף ט ַֹרף יוֹסֵ ף" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִ 2020ה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ָשּׁ ָנה הַ לּ ֹועֲ זִ ית ֶשׁנִּ זְ ֶכּה לְ ִתקּוּן הַ חֵ ְטא הַ ֶזּה וְ ִתקּוּן הָ עֶ ְשׂ ִרים
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בְּ ֹזהַ ר חָ ָדשׁ

)וישב לו(:

כְּ ֶשׁ ָגּ ַרם הַ חֵ ְטא ֶשׁל ִשׂנְ אַת ִח ָנּםִ ,ה ְתע ֹו ְר ָרה ִשׂנְ אַת ִח ָנּם כְּ מ ֹו

בָּ ִראשׁ ֹו ָנהֶ .זהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "וַ יּ ְִשׂנְ אוּ אוֹת ֹו" ,אֶ ת א ֹות ֹו הַ צַּ ִדּיק ,וְ אָז ָנ ַתן א ֹו ָתם הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא בִּ ידֵ י ִמי ֶשׁשּׂ ֹו ֵנא
או ָֹתם ִשׂנְ אַת ִח ָנּםֶ .זהוּ ֶשׁ ָכּתוּב בֶּ אֱ ד ֹוםַ " ,יעַ ן הֱ י ֹות לְ אֵ יבַ ת ע ֹו ָלם וַ ַתּ ֵגּר אֶ ת בְּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל ְידֵ י חָ ֶרב" .וְ אָז
"שׁבַ ע עַ ל חַ ֹטּא ֵתי ֶכם"ֹ .בּא וּ ְראֵ ה ,כְּ ֶשׁ ִתּ ְמ ֶנה עֶ ְשׂ ִרים
נִ פְ ַרע מֵ הֶ ם עַ ל ְידֵ י ִמנְ ַין א ֹו ָתן הַ ָשּׁנִים ֶשׁחָ ְסרוּ ִמסּ ֹוד ֶשׁל ֶ
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וּ ְשׁ ַתּ ִים ָשׁנָה ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים לְ ָכל אֶ חָ ד מֵ א ֹו ָתם הָ עֲ ָשׂ ָרה ֶשׁמָּ כְ רוּ א ֹות ֹוֵ ,יצֵ א לְ אֶ ֶלף וַ חֲ מֵ שׁ מֵ א ֹות וְ אַ ְרבָּ ִעים .וְ אָז
ִתּ ְתע ֹו ֵרר גְּ אֻ ָלּה לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל כְּ ֹב ֶקר ֶשׁמַּ ְת ִחיל לְ הָ ִאיר ְמעַ ט ְמעַ ט ,עַ ד ְשׁבַ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵלּק א ֹות ֹו הַ צַּ ִדּיק,
הַ ַדּ ְר ָגּה ֶשׁל ט ֹו''בֶ .זהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "י ֹוסֵ ף בֶּ ן ְשׁבַ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁ ָנה הָ ָיה ֹרעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו"ֶ .שׁהֲ ֵרי אָז ִי ְראֶ ה ַלעֲ מֹ ד בַּ פֶּ ֶרץ
לִ פְ נֵי ִמ ַדּת הַ ִדּיןֶ ,שׁהֲ ֵרי נִ ְשׁלְ מוּ חֲ טָ אֵ י הָ ע ֹו ָלם ,וְ אָז "וְ הָ ָיה בֵ ית ַיעֲ ֹקב אֵ שׁ וּבֵ ית יוֹסֵ ף ֶלהָ בָ ה וּבֵ ית עֵ ָשׂו לְ ַקשׁ
וְ ָדלְ קוּ בָ הֶ ם וַ אֲ ָכלוּם" .ר ֹו ִאים מֵ הַ ֹזּהַ ר ֶשׁהַ ָגּלוּת הָ אַחֲ ר ֹו ָנה ִהיא ֹע ֶנשׁ עַ ל ְמכִ י ַרת י ֹוסֵ ף .וכן שמעתי שמכירת יוסף עם
האותיות בגימטריא מחלת קורנא.

וְ ֵכן

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)תנחומא ויגש ה(

אָ ַמר ַר ִבּי ִי ְצ ָחק וַ וי ָלנוּ ִמיּ ֹום הַ ִדּין וַ וי לָנוּ ִמיּוֹם תּ ֹו ֵכ ָחה ,וּ ַמה יּ ֹוסֵ ף כְּ ֶשׁאָ ַמר

וּמי הָ עֹמֵ ד
וּמי ְמכַ לְ כֵּל אֶ ת יוֹם בּוֹא ֹו ִ
לְ אֶ ָחיו אֲ נִ י י ֹוסֵ ף פָּ ְר ָחה נִ ְשׁ ָמ ָתן כְּ ֶשׁע ֹומֵ ד הקב"ה לְ ִדין ִדּכְ ִתיב בֵּ יהּ " ִ
ְבּהֵ ָרא ֹות ֹו" ֶשׁכָּ תוּב בּ ֹו "כִּ י א י ְִראַנִי הָ אָ ָדם וָ ָחי" עַ ל אַ ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ,וּ ַמה ֶזּה נִ ְבהֲ לוּ אֶ ָחיו ִמפָּ ָניו כְּ ֶשׁ ָיּב ֹוא
כַמּה ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁ א ִפּ ֵיּס י ֹוסֵ ף אֶ ת אֶ ָחיו אֶ ָלּא
כַּמּה וְ ָ
הקב"ה לִ ְתבֹּ עַ עֶ לְ בּ ֹון הַ ִמּ ְצ ֹות וּ ִפ ְשׁעָ הּ ֶשׁל תּ ֹו ָרה עַ ל אַ ַחת ָ
וּב ַתחֲ נוּנִ ים או ִֹבי ֵלם".
"בּ ְבכִ י ָיבֹ אוּ ְ
ִמתּ ֹו ְבּכִ ָיּה כָּ כְּ ֶש ִיּגְ אַל הקב"ה אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמתּ ֹו ְבּכִ ָיּה הוּא ג ֹואֲ ָלם ֶשׁ ֶנּאֱ ַמר ִ
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר צג ,י(

"וַ יּ ִֵתּן אֶ ת קֹל ֹו ִבּ ְבכִ י וגו' וְ א ָיכְ לוּ אֶ ָחיו ַלעֲ נ ֹות אֹת ֹו" ַאבָּ א ֹכּהֵ ן בַּ ְר ְדּ ָלא אָ ַמר א ֹוי ָלנוּ

ִמיּ ֹום הַ ִדּין א ֹוי ָלנוּ ִמיּ ֹום הַ תּ ֹו ֵכ ָחה ,י ֹוסֵ ף ְק ַט ָנּן ֶשׁל ְשׁבָ ִטים הָ ָיה וְ א הָ יוּ ְיכ ֹולִ ים ַלעֲ מ ֹוד ְבּת ֹוכַ ְחתּ ֹו ִדּכְ ִתיב "וְ א
יח כָּ ל אֶ ָחד וְ אֶ ָחד לְ ִפי ַמה ֶשּׁהוּא ֶשׁ ֶנּאֱ ַמר "א ֹוכִ יחֲ
יָכְ לוּ אֶ ָחיו ַלעֲ נ ֹות אֹת ֹו כִּ י נִ ְבהֲ לוּ ִמפָּ ָניו" לִ כְ ֶשׁ ָיּבֹ א הקב"ה וְ י ֹוכִ ַ
וְ אֶ עֶ ְרכָ ה לְ עֵ י ֶני " עַ ל אַ ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁלְּ פִ י ַמה ֶשּׁהוּא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁ ַ
יח ,הַ ְיינוּ ֶשׁה'
י ֹוכִ יחַ ָכּל אֶ ָחד לְ פִ י הַ נִּ צּ ֹוץ ָמ ִשׁיחַ ֶשׁבְּ ת ֹוכ ֹו ֶשׁ ְמּחַ ֵיּב א ֹות ֹו לְ הַ עֲ ל ֹות מַ ִיּין נוּ ְקבִּ ין ֶשׁל תּ ֹו ָרה וּ ִמ ְצו ֹות .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בִּ כּוּ ֵרי ח ֹו ָתם'

מֵ ַרבִּ י ַיעֲ קֹ ב אַ בּוּחֲ ִצ ָירא זצ"ל ֶשׁהַ פָּ סוּק) :בראשית מה ,א( "וְ א ָי ֹכל י ֹוסֵ ף לְ ִה ְת ַאפֵּ ק לְ ֹכל הַ נִּ צָּ ִבים עָ ָליו וַ ִיּ ְק ָרא ה ֹו ִציאוּ כָל
ִאישׁ מֵ עָ לָי וְ א עָ ַמד ִאישׁ ִאתּ ֹו ְבּ ִה ְתוַ ַדּע י ֹוסֵ ף אֶ ל אֶ ָחיו" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵקץ הַ ָגּלוּתֶ ,שׁהקב"ה א ָיכ ֹול לְ ִה ְתאַ פֵּ ק ע ֹוד ִמלִּ גְ אֹ ל,
"וְ א עָ ַמד ִאישׁ ִאתּ ֹו" ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁאַף אֶ חָ ד א יוּ ַכל י ֹו ֵתר לְ ַק ְט ֵרג בַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הַ גר"ח פְ ִר ְיד ַלנְ דֶּ ר זצ"ל

)בפירושו להקדמת

'דעת תבונות' לרמח"ל( ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁיּ ֹוסֵ ף אָמַ ר "אֲ נִי י ֹוסֵ ף אֲ ִחי ֶכם" וְ הֵ בִ ינוּ הָ אַ ִחים אֶ ת ָכּל הַ ְמּא ֹו ָרע ֹות וְ הַ צָּ רוֹת ֶשׁפָּ ְקדוּ א ֹו ָתם בְּ מֶ ֶשׁ
ָ 22שׁ ָנה מֵ אָז ְמכִ ַירת י ֹוסֵ ףָ ,כּ כְּ ֶשׁ ֹיּאמַ ר הקב"ה ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא "אֲ נִי הוי"ה" יָבִ ינוּ בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ָכּל הַ ְמּא ֹו ָרע ֹות וְ הַ צָּ ר ֹות ֶשׁפָּ ְקדוּ
א ֹו ָתם בְּ מֶ ֶשׁ אַלְ פֵ י ְשׁנ ֹות הַ ָגּלוּת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁהַ ֵשּׁם הוי"ה הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁמּוֹפִ יעַ אַחֲ ֵרי
פַּ ְר ִשׁיּ ֹות ִמ ֵקּץ וַ ִיּ ַגּשׁ ֶשׁאֵ ין בָּ הֶ ם ֵשׁם הוי"ה בִּ גְ ַלל הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים עֵ ֶקב ְמכִ ַירת י ֹוסֵ ף ,הוּא בַּ פָּ סוּק בְּ פָ ָר ַשׁת וַ ְי ִחי הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה

יתי הוי"ה" .וְ כֵן הַ ָכּתוּב )בראשית מה ,א( "וְ א ָי ֹכל יוֹסֵ ף לְ ִה ְת ַאפֵּ ק לְ כֹל הַ נִּ צָּ ִבים
הָ עֲ ִתי ָדה) ,בראשית מט ,יח( "לִ ישׁוּעָ ְת ִקוִּ ִ
21

עָ לָיו וַ ִיּ ְק ָרא ה ֹו ִציאוּ כָל ִאישׁ מֵ עָ ָלי וְ א עָ ַמד ִאישׁ ִאתּ ֹו ְבּ ִה ְתוַ ַדּע יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ ָחיו" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  5776וְ יֵשׁ בּ ֹו ִ 20מלִּ ים,
ֶרמֶ ז עַ ל ַתּהֲ לִ י ִמ ְשּׁ ַנת תשע"ו עַ ד ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד ה ,20הָ יִינוּ ִ 220מסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף וּבַ לּוֹעֲ זִ י .2020

וְ ֵכן

קוֹר ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ִצ ֵירי ל ָ
ֵידה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט ישעי' תצט .פסיקתא לו(

אָמַ ר ַרבִּ י י ְִצחָ ק ָשׁ ָנה

וּמ ְתבַּ הֲ לִ ים וְ נ ֹופְ לִ ים עַ ל פְּ ֵניהֶ ם וְ יֶאֱ חֹז א ֹו ָתם ִצ ִירים
ֶשׁמֶּ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ נִגְ לָה בּוֹ ,וְ כוּ' ,וְ כָל אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ִמ ְת ָרעֲ ִשׁים ִ
כְּ ִצ ֵ
וּמ ְתבַּ הֲ לִ ים וְ אוֹמֵ ר לְ הֵ יכָן ָנבֹא וְ ֵנ ֵל  ,לְ הֵ יכָן ָנ ֹבא וְ ֵנ ֵל  ,וְ אוֹמֵ ר ָלהֶ ם בָּ נַי אַל ִתּ ְתי ְָראוּ כָּל
ירי י ֹול ֵָדה ,וְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְת ָרעֲ ִשׁים ִ
מַ ה ֶשּׁעָ ִשׂ ִ
יתי א עָ ִשׂי ִתי אֶ לָּא בִּ ְשׁבִ ילְ כֶם ִמ ְפּ ֵני מָ ה אַ ֶתּם ִמ ְת ָי ְר ִאים אַל ִתּ ָיראוּ ִהגִּיעַ זְ מַ ן גְּ אֻ ַלּ ְת ֶכם .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּ ֹור ֹו ָנה
ְנִרמֶ ֶזת ב' פְּ עָ ִמים בַּ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל ס ֹוד הַ ֵקּץ כְּ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֲ ִרים הַ ְמּפָ ְר ִשׁים ָשׁם) :ישעיה כט ,יא( "וַ ְתּ ִהי ָלכֶם חָ זוּת הַ כֹּל כְּ ִדבְ ֵרי
נִתּן הַ סֵּ פֶ ר עַ ל אֲ ֶשׁר א י ַָדע
הַ סֵּ פֶ ר הֶ חָ תוּם אֲ ֶשׁר י ְִתּנוּ אֹת ֹו אֶ ל יוֹדֵ עַ סֵ פֶ ר לֵאמֹ ר ְק ָרא נָא ֶזה וְ אָמַ ר א אוּכַל כִּ י ָחתוּם הוּא :וְ ַ
סֵ פֶ ר לֵאמֹ ר ְק ָרא נָא זֶה וְ אָמַ ר א ָי ַד ְע ִתּי סֵ פֶ ר".

וּמבָ אֵ ר הַ מַּ לְ בִּ י"ם "לְ פָ נָיו ֵי ֶל ָדּבֶ ר" לִ פְ ֵני הָ ֹעז הַ הוּא הֶ חָ בוּי,
כָּתוּב )חבקוק ג ,ה( "לְ פָ נָיו ֵי ֶל ָדּבֶ ר וְ יֵצֵ א ֶר ֶשׁף לְ ַרגְ לָיו"ְ .
ידם וּלְ אַ בְּ ָדםֶ ,שׁהֲ ַגם ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה הַ הַ ְשׁגָּחָ ה
לְ הַ ְדבִּ יר וּלְ הָ ִמית אֶ ת א ֹויְבָ יו ,וְ ֶר ֶשׁף יֵצֵ א לְ ַרגְ לָיו הַ יְנוּ לְ ִסבָּ ת ֹו לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
וּמעֻ טֶּ פֶ ת חֲ בוּ ָיה בְּ מַ חֲ בֵ א ,בְּ ָכל זֹאת ִהיא חַ ָיּה וְ ַרבַּ ת פְּ עָ לִ ים בַּ סֵּ ֶתר לְ הַ כְ נִיעַ אֶ ת א ֹויְבֵ י ה' עַ ל יְדֵ י ָרע ֹות
נִ ְס ֶתּ ֶרת ְ
נִס ָתּר; ֶשׁאֵ ין ְמבִ ינִ ים ֶשׁ ֶזּה בָּ א מֵ הַ ְשׁגָּחַ ת
ִטבְ ִעיּ ֹות דֶּ בֶ ר וְ ִר ְשׁפֵּ י אֵ שׁ .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ דֶּ בֶ ר בָּ א ִראשׁ ֹון לָע ֹו ָלם ,כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא בָּ א בְּ אֹפֶ ן ְ
ה'.

הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ק ֹור ֹו ָנה לִ ְתאֵ נִ ים.
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט שה"ש תתקפה(

אַרצֵ נוּ" ,אָמַ ר ַרב יוֹחָ נָן קוֹל ַתּיָּר טוֹב זֶה מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ .
נִשׁמַ ע בְּ ְ
"וְ קוֹל הַ תּוֹר ְ

"הַ ְתּאֵ נָה חָ נְ טָ ה פַ גֶּיהָ " ,אָמַ ר ַרבִּ י ִח ָיּא בַּ ר אַ בָּ א ִסימָ ן לִ ימוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ דֶּ בֶ ר ָגּד ֹול בָּ א וְ הָ ְר ָשׁ ִעים כָּלִ ים בּוֹ,
אָרים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ יָה הַ ְ
נִּשׁ ִ
וְ הַ גְּ פָ נִים ְסמָ ַדר אֵ לּוּ הַ ְ
נִּשׁאָר בְּ ִציּוֹן" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב כֹּהֵ ן שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא
)ברכות סב (:בַּ ר ַקפָּ ָרא הֲ וָ ה ִמ ַזּבָּ ן ִמי ֵלּי בְּ ִדינְ ֵרי ַק ְר ָנא ִק ְר ָיא בְּ רו ִֹמי בַּ ר ִמזְּ בֵ ין ְתּאֵ ֵניְ ,תּאֵ ֵני ַדּאֲ בוּ זְ בֵ ין .וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁם

ַק ְר ָנא ִק ְר ָיא בְּ רו ִֹמיִ ,אם ִתּ ְשׁמַ ע ק ֹול ֶק ֶרן בְּ רו ִֹמי ,הוּא ִסימָ ן לִ ְמבַ ְקּ ֵשׁי ְתּאֵ נִ ים לִ ְקנ ֹות וּלְ הוֹלִ י לְ מָ ק ֹום אַחֵ ר .בַּ ר
ִמזְּ בֵ ין ְתּאֵ ֵניְ ,תּאֵ ֵני ַדּאֲ בוּ זְ בֵ יןִ ,אם אֵ ין אָבִ י בַּ בַּ ִיתִ ,הזָּהֵ ר אַ ָתּה בְּ נ ֹו לִ ְמכּ ֹור ְתּאֵ נָיו בְּ ע ֹוד ֶשׁ ֵיּשׁ תּוֹבְ ִעים .הַ יְנוּ
אָדם שׁוֹמֵ עַ בְּ רו ִֹמי אֲ נ ִָשׁים ֶשׁר ֹו ִצים לִ ְקנ ֹות ְתּאֵ נִ ים לִ פְ ֵני ֶשׁנּ ֹו ְס ִעים מֵ הַ מָּ ק ֹוםְ ,ימַ הֵ ר לִ ְמכּ ֹור ָלהֶ ם אֶ ת הַ ְתּאֵ נִ ים ֶשׁל אָבִ יוַ ,גּם
ִאם ָ
ִאם אֵ ין ל ֹו ְרשׁוּת מֵ אָבִ יו לִ ְמכּ ֹור .וְ רו ִֹאים כָּאן אֶ ת הַ נֻּסָּ ח בַּ גְּ מָ ָרא ַק ְר ָנא ִק ְר ָיא בְּ רו ִֹמי ֶרמֶ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁפּו ֶֹרצֶ ת בְּ ִאיטַ לְ ָיא ֶשׁל
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רו ִֹמי .וְ ָכל ֶזה ָקשׁוּר ַל ְתּאֵ נִ ים ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת מַ גֵּפַ ת הַ דֶּ בֶ ר סָ מוּ לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ לַפָּ סוּק

"הַ ְתּאֵ ָנה חָ נְ טָ ה פַ גֶּיהָ " .וְ ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר לְ פִ י פֵּ רוּשׁ ַר ִשּׁ"י )שה"ש ב ,יג( "הַ ְתּאֵ ָנה חָ נְ טָ ה פַ גֶּיהָ " ִהגִּ יעַ זְ מַ ן ֶשׁל בִּ כּוּ ִרים לִ ָקּ ֵרב
ֶשׁ ִתּכָּנְ סוּ ל ֶ
ָאָרץ" .וְ הַ גְּ פָ נִים ְסמָ ַדר" ָק ֵרב זְ מַ ן נִ ְס ֵכּי הַ ַיּ ִין .וְ רו ִֹאים ֶשׁ"הַ ְתּאֵ ָנה חָ נְ טָ ה פַ גֶּיהָ " ְמ ַרמֶּ ֶזת ֶשׁ ִהגִּ יעַ הַ זְּ מַ ן לַעֲ ל ֹות
אָדם שׁוֹמֵ עַ בְּ רו ִֹמי אֲ נ ִָשׁים ֶשׁרו ִֹצים לִ ְקנ ֹות ְתּאֵ נִים לִ פְ ֵני
ידה .וְ ֶזה ְנִרמָ ז בְּ ִדבְ ֵרי בַּ ר ַקפָּ ָרא ֶשׁ ִאם ָ
לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

וּממַ הֲ ִרים ַלעֲ ל ֹות לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁ ְיּמַ הֵ ר לִ ְמכּ ֹור ָלהֶ ם אֶ ת
ֶשׁנּו ְֹס ִעים מֵ הַ מָּ ק ֹום ,הָ יִינוּ ֶשׁ ְמּבִ ינִ ים ֶשׁ"הַ ְתּאֵ ָנה חָ נְ טָ ה פַ גֶּיהָ "ְ ,
הַ ְתּאֵ נִ ים ֶשׁל אָבִ יוֶ ,רמֶ ז ֶשׁהוֹלְ כִ ים לְ הָ בִ יא ְתּאֵ נִים בִּ כּוּ ִרים לְ אָבִ ינוּ ֶשׁבַּ ָשּׁמַ ִים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ ְי ְצמַ ן
שליט"א ֶשׁנֹּ ַסח הַ גְּמָ ָרא בַּ ר ִמזְּ בֵ ין ְתּאֵ ֵניְ ,תּאֵ ֵני ַדּאֲ בוּ זְ בֵ ין בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ס ֹוף ָדּנִ יֵּאל .וְ ֵכן הַ נֻּסָּ ח בְּ ַר ִשׁ"י

"שׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל יהו''ה אֱ הֵ ינוּ יהו''ה אֶ חָ ד".
לִ ְקנ ֹות וּלְ הוֹלִ י לְ מָ ק ֹום אַחֵ ר בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְ
וְ ֵכן ְתּאֵ ָנה ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד ֶשׁנִּ ְק ֵראת עֲ טָ ָרה ִמלְּ שׁ ֹון כּ ֶֶתרַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר מו ,א( אָמַ ר ַרב יוּ ָדן מָ ה הַ ְתּאֵ ָנה
הַ זֹּאת אֵ ין לָהּ פְּ ֹסלֶת אֶ לָּא עֻ ְקצָ הּ בִּ לְ בַ ד ,הַ עֲ בֵ ר אוֹת ֹו וּבָ טֵ ל הַ מּוּםָ ,כּ אָמַ ר הקב"ה לְ אַבְ ָרהָ ם אֵ ין בְּ פְּ ֹסלֶת
יתי בֵּ ינִ י וּבֵ י ֶנ וְ גוֹ'" בַּ מָּ קוֹם
"ה ְתהַ ֵלּ לְ פָ נַי וֶ ְה ֵיה ָת ִמים וְ אֶ ְתּנָה בְ ִר ִ
אֶ ָלּא הָ עָ ְרלָה ,הַ עֲ בֵ ר או ָֹתהּ וּבָ טֵ ל הַ מּוּםִ ,
נִמ ֶשׁלֶת לִ ְתאֵ ָנה ,וְ הָ עָ ְרלָה הַ ח ֹופֶ פֶ ת עַ ל הָ עֲ טָ ָרה נִ ְמ ֶשׁלֶת ָל ֹע ֶקץ
ֶשׁהוּא פָּ ֵרה וְ ָרבֵ ה .רו ִֹאים ֶשׁהָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם ְ

שׁוּרים ִעם מַ גֵּפַ ת הַ דֶּ בֶ ר ֶשׁבָּ אָה סָ מוּ לִ ימ ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ מֵ א ֹור הַ כּ ֶ
ֶתר ֶשׁנִּ ְק ָרא קוֹר ֹו ָנה כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן
ֶשׁבַּ ְתּאֵ נָה .וְ ָל ֵכן הַ ְתּאֵ נִים ְק ִ
פְּ ִרי הַ ְתּאֵ נָה ַשׁ ָיּ ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )מעשרות ב ,ח( ֶשׁהַ ְתּאֵ נִ ים נִ ְק ָרא ֹות בְּ ֵשׁם בְּ נוֹת ֶשׁבַ ע ,וְ ֵכן הַ ִשּׁעוּר לְ ה ֹוצָ אַת ַשׁבָּ ת
הוּא ְתּאֵ נָה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות מא (.כִּ גְ ר ֹוג ֶֶרת לְ הוֹצָ אַת ַשׁבָּ ת .וְ ַשׁבָּ ת ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ ְיס ֹוד .וְ כֵן מָ ִצינוּ לְ שׁ ֹון ע ֹונָה
בִּ ְתאֵ ָנהַ .כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )קה"ר ה ,יד( בַּ עַ ל הַ ְתּאֵ ָנה י ֹודֵ עַ ע ֹונ ָָתהּ ֶשׁל ְתּאֵ נָה ,אֵ ימָ ַתי ְראוּ ָיה לְ ִה ְת ַל ֵקּט וְ הוּא ל ֹו ְקטָ הּ .וְ ֵכן
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵני ְתּאֵ ָנ"ה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ב' פְּ עָ ִמים ֶשׁבַ ע ,בִּ בְ ִחי ַנת בְּ נוֹת ֶשׁבַ ע .וְ ֵכן ר ֹו ִאים
בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁהַ ְתּאֵ נִ ים ְתּלוּי ֹות בְּ זוּג ֹות וּ ְמסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ זִּ וּוּג .וְ ֵכן ָידוּעַ לְ פִ י חָ כְ מַ ת הַ מַּ ָדּע ֶשׁאֲ כִ י ַלת ְתּאֵ נִ ים ְמ ַח ֶזּ ֶקת אֶ ת מַ עֲ ֶר ֶכת
הַ ֶזּ ַרע ֶשׁל הָ אָ ָדם .וְ ֵכן ִאסּוּף ְתּאֵ נִ ים נִ ְק ָרא ֶלאֱ ר ֹות ,וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ זִּ וּוּג ֶשׁנִּ ְק ָרא הַ עֲ ָראָה.

וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )סנהדרין קזָ (.תּ ָנא ְדבֵ י ַרבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אלְ ,ראוּ ָיה הָ י ָ
ְתה לְ ָדוִ ד בַּ ת ֶשׁבַ ע בַּ ת אֱ לִ יעָ ם אֶ לָּא ֶשׁאֲ ָכלָהּ פַּ ָגּה.
רו ִֹאים ֶשׁזִּ וּוּג ָדּוִ ד ִעם בַּ ת ֶשׁבַ ע נִ ְמ ַשׁל לַאֲ כִ י ַלת ְתּאֵ ָנה וְ הַ חֵ ְטא הָ יָה ֶשׁאֲ ָכלָהּ קֹדֶ ם זְ מַ נָּהּ בִּ בְ ִחינַת פַּ גָּה .וּבְ 'לִ קּוּטֵ י הַ ַשּׁ"ס' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
אָדם הָ ִראשׁוֹן בַּ אֲ כִ ילַת הַ ְתּאֵ נָה מֵ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ,הָ ָיה בָּ זֶה ֶשׁ ִהזְ ַדּוֵּג ִעם חַ וָּ ה קֹ דֶ ם ַשׁבָּ ת ,וְ זֶה הָ ָיה בִּ בְ ִחי ַנת
)סנהדרין שם( מוּבָ א ֶשׁחֵ ְטא ָ

אָדם הָ ִראשׁ ֹון וְ הֵ ִטיחַ אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו ַתּחַ ת הַ ְתּאֵ נָה וְ אָכַל
אֲ כִ י ַלת הַ ְתּאֵ ָנה כְּ ֶשׁ ִהיא פַּ גָּה ,כְּ מ ֹו אֵ צֶ ל ָדּוִ ד וּבַ ת ֶשׁבַ ע :כַּאֲ ֶשׁר בָּ א ָ
פַּ גָּה ,כִּ י הָ יָה ל ֹו לְ הַ ְמ ִתּין עַ ד לֵיל ַשׁבָּ ת ֶשׁהוּא ע ֹונַת ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ,חֵ ְטא אָ ָדם הָ ִראשׁוֹן הָ ָיה מַ מָּ שׁ כְּ מ ֹו חֵ ְטא
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ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל עָ ָליו הַ ָשּׁלוֹם ִעם בַּ ת ֶשׁבַ ע ֶשׁאָ ַכל פַּ גָּה ,כִּ י ִא ְשׁתּ ֹו הָ י ָ
ְתה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה ִה ֵלּל ְק ֶל ְצ ִקין
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁה ֹו ֵל
שליט"א ֶשׁהַ גִּימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל ְתּאֵ ָנה ֶשׁע ֹו ָלה ְ 456מ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספָּ ר ֶשׁה ֹו ֵל לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר מֵ  4לְ  5וּלְ ְ 6
וּמבֻלְ בָּ ל.
לְ פִ י סֵ דֶ ר ,וְ א כְּ מ ֹו בַּ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁהַ ֹכּל הָ פוּ ְ

וּצ ִריכִ ים לִ ְהי ֹות כְּ מ ֹו ָדּג ַחם.
ה' ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁאָסוּר לִ ְהי ֹות ַק ְרנוּ ָנא ,הַ יְנוּ ָדּג ַקרְ ,
מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )קידושין כה (.סָ בֵ י ִדּנְ זוּנְ ָיא בָּ עוּ ִמינֵיהּ עֶ בֶ ד ֶשׁסֵּ ְרס ֹו ַרבּ ֹו בְּ בֵ ִצים מַ הוּ כְּ מוּם ֶשׁבְּ גָלוּי ָדּמֵ י א ֹו א ,א
אָמרוּ לֵיהּ לָאו הַ ְמנוּ ָנא אֶ ָלּא ַק ְרנוּ ָנא .וּבַ תּו ְֹספ ֹות ָשׁם הַ ְמנוּ ָנא
אָמרוּ ל ֹו מַ ה ִשּׁ ְמ אָמַ ר לְ הוּ הַ ְמנוּ ָנא ְ
הֲ וָ ה בִּ ידֵ יהְּ ,
נְט ֵרס יו ֵֹשׁב ְק ָרנ ֹות אַ ָתּה ,וְ א בַּ עַ ל תּו ָֹרה .וְ ר"ח פֵּ ֵרשׁ אַ ָתּה אוֹמֵ ר הַ ְמנוּ ָנא הַ יְנוּ חַ ם נוּ ָנא ָדּג
ַק ְרנוּ ָנא פֵּ ֵרשׁ בְּ קֻ ְ
חַ ם ,וְ אֵ ין ֵכּן אֶ ָלּא ַקר נוּ ָנא ָדּג ֶשׁהוּא ַקר .וְ רו ִֹאים כָּאן ֶשׁ ָדּג ַקר ֶזה ס ֹוד ֶשׁל יו ֵ
ֹשׁב ְק ָרנ ֹות ,כִּ י צָ ִרי לִ ְהי ֹות ָדּג חַ ם.
וּצ ִריכִ ים לִ ְהי ֹות כְּ מ ֹו ָדּג חַ ם לְ ָכל
וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֶזּה הָ ֶרמֶ ז ֶשׁה' שׁ ֹולֵחַ ִעם הַ קּוֹר ֹו ָנה ,לִ ְרמֹ ז ֶשׁאָסוּר לִ ְהי ֹות ַק ְרנוּ ָנא ,הַ ְינוּ ָדּג ַקרְ ,

ָדּבָ ר ֶשׁבִּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ ֵכן ָדּג חַ ם ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
יד ָדּג ַקר ִעם
נִּמ ָתּק בְּ ָשׁ ְרשׁ ֹו .וּמֵ ִא ָ
ֶתר שׁ ֶֹרשׁ הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ְ
הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא שׁוֹאָה.

בְּ ֵתב ֹות

ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה ְמ ַכוְּ נִ ים בְּ ֵתבוֹת הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה ,לְ הָ בִ יא מ ֹו ִחין בְּ ָכל הַ פַּ ְרצוּפִ ים עַ ד

רוּם הַ מַּ עֲ ל ֹות ֶשׁ ֻכּלָּם ְי ַקבְּ לוּ מ ֹו ִחין ,כְּ דֵ י ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה לְ ָכל הַ פַּ ְרצוּפִ ים הָ עֶ לְ י ֹונִ ים מו ִֹחין לְ הַ עֲ לוֹת מַ יִּין נוּ ְקבִּ ין בְּ ֵתבַ ת אֶ חָ ד ,כְּ ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיכִ ים

אֶ ת הַ מּו ִֹחין ְדּ ַג ְדלוּת וּ ְמ ַזוְּ גִ ים אֶ ת ֻכּ ָלּם ,וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ַיעֲ קֹב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁהוי"ה פְּ עָ ִמים הוי"ה ַיחַ ד ִעם ֵתּבַ ת אֱ הֵ ינוּ
וּ 2כּוֹלְ לִ ים עוֹלִ ים תש"פֶ ,רמֶ ז ֶשׁ ָשּׁנָה ז ֹו ִהיא ִסיּוּם הַ ְמ ָשׁ ַכת הַ מּ ֹו ִחיןֶ ,שׁ ֹזּאת הֲ ָכנָה ַל ִיּחוּד הַ ָשּׁלֵם ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ ֵתבַ ת אֶ חָ ד ֶשׁל ְק ִריאַת
ְשׁמַ ע .וְ כֵן הָ א ֹו ִתיּוֹת אַחֲ ֵרי הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה הֵ ן ֵשׁמ ֹות ְקדו ִֹשׁים כוז"ו במוכס"ז כוז"ו ֶשׁנִּכְ ָתּבִ ים מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ ְמּזוּ ָזה ,וְ הוּא

בּוּרג שליט"א ֶשׁהוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְי ִציאַת הָ אוֹר הַ חוּצָ ה לְ מַ ְד ֵרג ֹות י ֹו ֵתר נְמוּכ ֹות ,וּמוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק גִּנְ זְ ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבְּ ֵתב ֹות אֵ לּוּ עוֹלִ ים לְ ע ֹו ַלם הַ ֶכּ ֶתר עַ ד רוּם הַ מַּ עֲ ל ֹות ,וְ הָ א ֹור
כוז"ו במוכס"ז כוז"ו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנהְ .
יו ֵֹרד לְ מַ טָּ ה מַ טָּ ה ִמ ַתּחַ ת לַעֲ ָשׂ ָרה ְטפָ ִחים לְ הָ ִאיר הַ חוּצָ ה לִ ְשׁמ ֹור או ָֹתנוּ בְּ ע ֹו ַלם הַ ְקּלִ פּ ֹות .וְ ֵכן ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י ֶשׁמֵּ ִאיר בַּ ְמּזוּ ָזה הוּא
אשׁי לְ י ְִשׂ ָראֵ ל נ ַָתן ָכּעֵ ת הו ָֹראָה ֶשׁ א לְ נ ֵַשּׁק
ֶתר וַ עֲ טָ ָרה כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהָ ַרב הָ ָר ִ
ֵשׁם ֶשׁל עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד ֶשׁ ִהיא ס ֹוד כּ ֶ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ דֶּ בֶ ר הַ ֶזּה לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאָ ֵכן שׁ ֶֹרשׁ הַ קּ ֹור ֹו ָנה ָקשׁוּר ִעם א ֹור
ְמזוּז ֹות בִּ גְ ַלל הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁיְּכ ֹו ָלה לְ ַדבֵּ קְ ,
נִמ ָתּק וּמֵ ֵגן עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל.
הַ ְמּזוּ ָזה וְ ָשׁם הוּא ְ

וְ ה ֹו ִסיף

פּוּרים נִ ְרמָ ז בַּ ְמּזוּזָה ֶשׁכּ ֹו ְתבִ ים אֶ ת
הרה"ג ר' ַיעֲ ֹקב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁ ִחלּוּף א ֹו ִתיּ ֹות א"ל ב"ם ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם א ֹור הַ ִ

הַ ֵשּׁמ ֹות כוז"ו במוכס"ז כוז"ו מֵ אֲ ח ֹו ֵרי הַ ֵשּׁמ ֹות הוי"ה אלהינ"ו הוי"ה ,וְ י ֹוצֵ א ֶשׁמֵּ אֲ חו ֵֹרי א ֹו ִתיּוֹת א"ל ֶשׁל אֱ הֵ ינוּ ֵישׁ
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או ִֹתיּוֹת ב"מ ֶשׁל במוכס"ז .וְ ֵכן בְּ פַ ְר ִשׁיּוֹת ְשׁמַ ע וְ אָהַ בְ ָתּ יֵשׁ אד"ר א ֹו ִתיּוֹת ,וּבַּ הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה ֵישׁ י"ד א ֹו ִתיּ ֹותֶ ,רמֶ ז
לְ יוֹם הַ פּוּ ִרים י"ד בַּ אֲ ָדר .וְ כֵן מוּבָ א בַּ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' ֶשׁמָ ְרדֳּ ַכי הַ יְּהוּ ִדי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי ֶשׁמֵּ ִאיר בַּ ְמּזוּ ָזה וּפ ֹועֵ ל בַּ עֲ טֶ ֶרת
הַ יְסוֹד .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נְ ה ֹו ָרא ְדּיוֹסֵ ף' ֶשׁהַ ְמּגִ לָּה מַ ְת ִחי ָלה בְּ ִמ ַלּת "וַ י ְִהי" וּ ְמסַ ֶיּמֶ ת בְּ ִמלַּת " ַז ְרעוֹ" יַחַ ד בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי.
וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף מֵ ִאיר ס ֹופֵ ר שליט"א ֶשׁאו ִֹתיּוֹת הת"ך בָּ א ֹות אַחֲ ֵרי או ִֹתיּ ֹות שד"י ,וּבֵ אַ ְרנוּ ֶשׁהֲ ָת ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ ְיס ֹוד ֶשׁל פּוּ ִרים.

נִיתא
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יב" (:וַ ְתּמָ אֵ ן הַ מַּ לְ כָּה וַ ְשׁ ִתּי" ,אָמַ ר ַרבִּ י יוֹסֵ י בַּ ר חֲ נִינָא ְמלַמֵּ ד ֶשׁפָּ ְרחָ ה בָ ה צָ ָרעַ ת .בְּ מַ ְת ָ
ָתּנָּא בָּ א גַבְ ִריאֵ ל וְ עָ ָשׂה לָהּ ָזנָב .וּבָ רשב"א ְמבָ אֵ ר ֶשׁצָּ מַ ח ָלהּ יַבֶּ ֶלת .וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהַ ְיל ִָדים ָשׁ ִרים עַ ל וַ ְשׁ ִתּי ֶשׁצָּ מַ ח לָהּ ֶק ֶרן
ֹאשׁהּ .וְ רו ִֹאים כָּאן אֶ ת הַ מַּ ְק ִרין בִּ ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס יַחַ ד ִעם צָ ַרעַ ת ֶשׁ ִהיא ֶנ ַגע כְּ מ ֹו קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית
בְּ ר ָ
שליט"א ֶשׁבְּ ָכל הַ ַתּ ַנ" מוֹפִ יעָ ה ֵתּבַ ת כּ ֶֶתר ַרק  3פְּ עָ ִמים ,וְ ָכל הַ  3הֵ ן ֶכּ ֶתר מַ לְ כוּת בִּ ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר:

)אסתר א ,יא(

וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ ָכּה לִ פְ נֵי הַ מֶּ ֶל בְּ כ ֶֶתר מַ לְ כוּת לְ הַ ְרא ֹות הָ עַ ִמּים וְ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ת יָפְ ָיהּ כִּ י טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ִהיא".

"לְ הָ בִ יא אֶ ת

)אסתר ב ,יז(

"וַ יֶּאֱ הַ ב

הַ מֶּ ֶל אֶ ת אֶ ְס ֵתּר ִמכָּל הַ ָנּ ִשׁים וַ ִתּ ָשּׂא חֵ ן וָחֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמ ָכּל הַ בְּ תוּ ת וַ ָיּ ֶשׂם ֶכּ ֶתר מַ לְ כוּת בְּ ֹרא ָשׁהּ וַ יּ ְַמלִ י ֶכהָ ַתּחַ ת וַ ְשׁ ִתּי".
)אסתר ו ,ח(

"יָבִ יאוּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לָבַ שׁ בּ ֹו הַ מֶּ ֶל וְ סוּס אֲ ֶשׁר ָרכַב עָ לָיו הַ מֶּ ֶל וַ אֲ ֶשׁר נִ ַתּן ֶכּ ֶתר מַ לְ כוּת בְּ ֹראשׁ ֹו" .וְ יֵשׁ כָּאן

ג' כְּ ָת ִרים ֶכּ ֶתר וַ ְשׁ ִתּיֶ ,כּ ֶתר אֶ ְס ֵתּר ,וְ כ ֶֶתר מָ ְרדֳּ ַכי .וְ כ ֶֶתר וַ ְשׁ ִתּי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִ 1335עם הַ כּ ֹו ֵלל .וְ כ ֶֶתר אֶ ְס ֵתּר ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות

"שׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה
וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  .1290וְ ֵכן ְמגִ י ַלת הַ כּ ֶֶתר ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְ
אֶ חָ ד" .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ ְשׁטֶ ְרן זצ"ל ֶשׁאָרוּר הָ מָ ן בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּ ֹות ע ֹו ֶלה  1335זְמַ ן הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל .וּבָ רוּ
מָ ְרדֳּ ַכי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְרגִי ָלה ִעם הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ע ֹו ֶלה  1290זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל וְ הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל ָרגִ יל ִעם ִמ ְס ַתּ ֵתּר ֶזה ַגּם סוּג ֶשׁל
ִמלּוּי הָ או ִֹתיּ ֹות ,הַ יְנוּ הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ֶשׁ ְמּמַ ֵלּא אֶ ת הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ הֶ פְ ֵר ִשׁים בֵּ י ֵניהֶ ם.

תּר א ֹו פָּ ֹרכֶת א ֹו
ימ ְט ִר ָיּא תש"פ או ִֹתיּ ֹות כַּפְ ֹ
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת פֶּ ַרח הָ ַר ֶקּפֶ ת בְּ גִ ַ
צוּרת כּ ֶֶתר וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ְשׂא ֹור הַ כּ ֶֶתר ]קוֹר ֹו ָנה[ י ַָרד לְ ע ֹו ָלם לַעֲ שׂ ֹות ִדּין
ַכּפֹּ ֶרת וְ יֵשׁ ל ֹו ַ
בָּ ְר ָשׁ ִעים.
מָ ִצינוּ

בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות כה ,לא( כַּפְ תּ ֶֹריהָ כְּ ִמין ַתּפּ ִ
'ח ְשׁמַ ל לוּ ָלב' ֶשׁ ַתּפּוּחַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה
וּחים הָ יוּ .וּבֵ אַ ְרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר ַ

ֶשׁבַּ ְיס ֹוד .וְ כֵן ַכּפְ ֹ
אַרנוּ בְּ מַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁ ַמל כְּ רוּבִ ים' ֶשׁהַ פָּ ֹרכֶת ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ ְיס ֹוד
תּר או ִֹתיּוֹת פָּ ֹרכֶת א ֹו ַכּפֹּ ֶרת ,וּבֵ ְ
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ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ ַכפֹּ ֶרת ִמ ֹקּדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים .וְ ֵכן הַ כַּפֹּ ֶרת ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)שמות כה ,כ(

"וּפְ ֵניהֶ ם

ִאישׁ אֶ ל אָ ִחיו אֶ ל הַ כַּפֹּ ֶרת י ְִהיוּ פְּ ֵני הַ כְּ רֻ בִ ים וְ גוֹ' ,וְ נוֹעַ ְד ִתּי לְ ָשׁם וְ ִדבַּ ְר ִתּי ִא ְתּ מֵ עַ ל הַ כַּפֹּ ֶרת" .וְ רו ִֹאים ֶשהַ ַכּפֹּ ֶרת

תּר או ִֹתיּ ֹות פָּ ֹר ֶכת א ֹו ַכּפֹּ ֶרת בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ְשׁבַ ע מֵ אוֹת
ִהיא הַ נְּ קֻ ָדּה ֶשׁבֵּ ין ְשׁנֵי הַ כְּ רוּבִ ים ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּד .וְ כֵן ַכּפְ ֹ
וּמ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד.
ִ

מוּבָ א

בְּ ַר ִשּׁ"י ֶשׁגֹּדֶ ל הַ ַכּפְ תּ ֹור הוּא טֶ פַ ח:

)שמות כה ,לה(

וּשׁ ֵני ָקנִים יו ְֹצ ִאים ִממֶּ נּוּ אֵ י ָל וָ אֵ י ָל נִ ְמ ָשׁכִ ים
טֶ פַ ח ַכּפְ תּוֹר ְ

וּשׁ ֵני ָקנִים י ֹו ְצ ִאים ִממֶּ נּוּ ,וְ טֶ פַ ח חָ לָק וְ טֶ פַ ח ַכּפְ תּ ֹור
וְ עוֹלִ ים כְּ ֶנגֶד גָּבְ הָ הּ ֶשׁל ְמנו ָֹרה ,טֶ פַ ח חָ לָק וְ טֶ פַ ח ַכּפְ תּוֹר ְ
וּ ְשׁנֵי ָקנִים י ֹו ְצ ִאים ִממֶּ נּוּ .וּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה

)שקלים ח ,ה(

ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל א ֹומֵ ר ִמשּׁוּם ַרבִּ י ִשׁ ְמע ֹון בֶּ ן הַ ְסּגָן

פָּ ֹרכֶת עָ בְ יָהּ טֶ פַ ח .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ פָּ ֹרכֶת עָ בְ יָהּ טֶ פַ ח כְּ מ ֹו הַ כַּפְ תֹּר ,וְ ֵכן הַ ַכּפֹּ ֶרת עָ בְ ָיהּ טֶ פַ חַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט שמות שסח(

"וְ נוֹעַ ְד ִתּי לְ ָשׁם וְ ִדבַּ ְר ִתּי ִא ְתּ מֵ עַ ל הַ ַכּפֹּ ֶרת" אָרוֹן ִתּ ְשׁעָ ה וְ ַכפֹּ ֶרת טֶ פַ ח הֲ ֵרי כָּאן עֲ ָשׂ ָרה .כַּפֹּ ֶרת טֶ פַ ח ְמ ָנ ָלןַ .רב
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כִּ י טֶ פַ ח ְמסַ מֵּ ל
הוּנָא אָמַ ר אֶ ל פְּ נֵי הַ כַּפֹּ ֶרת וּכְ ִתיב מֵ אֵ ת פְּ נֵי י ְִצחָ ק אָבִ יו וְ אֵ ין פָּ נִים פָּ חוֹת ִמטֶּ פַ חְ .
אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'א ֹור ֶנע ֱָרב' לָרמ"ק )חלק שביעי הכינויים א'( .וְ כֵן טֶ פַ ח ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פְּ ִרי הַ ַתּפּוּחַ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ עֲ טָ ָרה
ֶשׁבַּ יְסוֹד .וְ ָל ֵכן ְמ ַק ֵשּׁר הַ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ טֶּ פַ ח ַלפָּ נִ ים בְּ סוֹד "פְּ נֵי הַ ַכּפֹּ ֶרת" ,כִּ י פָּ נִים ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ ִיּחוּד פָּ נִ ים בְּ פָ נִ ים .וְ כֵן

כָּתוּב )מ"ב יא ,ב( ֶשׁ ֹקּדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים נִ ְק ָרא "חֲ ַדר הַ ִמּטּוֹת" .וְ ֵכן רו ִֹאים בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צהֶ (:שׁקֹּדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים נִ ְק ָרא בֵּ ית ְמלוֹנ ֹו
אשׁי הַ בַּ ִדּים דּוֹחֲ ִקין וּבוֹלְ ִטין וְ יו ְֹצ ִאין בַּ פָּ ֹרכֶת וְ נִ ְר ִאין כִּ ְשׁנֵי
ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )יומא נד (.וְ ָראוּ ָר ֵ
"צרוֹר הַ מֹּ ר דּו ִֹדי לִ י בֵּ ין ָשׁ ַדי יָלִ ין" ,אָמַ ר ַרב ְק ִטינָא בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ע ֹולִ ין ל ֶָרגֶל ְמגַלְּ לִ ין
ַדּדֵּ י ִא ָשּׁה ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר ְ
לָהֶ ם אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת וּמַ ְר ִאין לָהֶ ם אֶ ת הַ כְּ רוּבִ ים ֶשׁהָ יוּ ְמ ֹע ִרים זֶה בָ זֶה ,וְ או ְֹמ ִרים לָהֶ ם ְראוּ ִחבַּ ְתכֶם לִ פְ ֵני הַ מָּ קוֹם
כְּ ִחבַּ ת ָזכָר ֵ
וּנְקבָ ה .וְ הַ כָּתוּב )ויקרא טז ,ב( "כִּ י בֶּ עָ ָנן אֵ ָראֶ ה עַ ל הַ כַּפֹּ ֶרת" ס"ת לִ ינָ"ה.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' י ֹואֵ ל טַ ְיטֶ לְ בּ ֹו ְים שליט"א ע ֹוד ֶק ֶשׁר בֵּ ין הַ ַכּפְ ֹ
תּר ַל ַכּפֹּ ֶרת ֶשׁהַ ַכּפְ תּ ֹו ִרים הָ יוּ חֵ ֶלק ִמגּוּף הַ ְמּנ ֹו ָרה ֶשׁבּ ֹו ֵלט

הַ חוּצָ ה בְּ מֶ ְרחָ ק ָשׁ ֶוה בֵּ ין ֶזה ָל ֶזה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שמות כה ,לה( "וְ ַכפְ תֹּר ַתּחַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִים ִממֶּ ָנּה וְ ַכפְ תֹּר ַתּחַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִים
ִממֶּ נָּה וְ כַפְ ֹ
תּר ַתּחַ ת ְשׁ ֵני הַ ָקּנִים ִממֶּ ָנּה לְ ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּנִים הַ ֹיּ ְצ ִאים ִמן הַ ְמּנֹ ָרה" .וְ הַ ַכּפֹּ ֶרת הָ ְי ָתה גוּף אֶ חָ ד ִעם הַ כְּ רוּבִ ים
ֶשׁבּ ֹולְ ִטים ִממֶּ ָנּה בְּ מֶ ְרחָ ק ָשׁ ֶוה בֵּ ין ֶזה ָל ֶזה

)שם יט(

ית ְשׁ ַניִם כְּ רֻ בִ ים זָהָ ב ִמ ְק ָשׁה ַתּעֲ ֶשׂה א ָֹתם ִמ ְשּׁ ֵני ְקצוֹת
"וְ עָ ִשׂ ָ

הַ ַכּפֹּ ֶרת :וַ עֲ ֵשׂה כְּ רוּב אֶ חָ ד ִמ ָקּצָ ה ִמזֶּה וּכְ רוּב אֶ חָ ד ִמ ָקּצָ ה ִמזֶּה ִמן הַ ַכּפֹּ ֶרת ַתּעֲ שׂוּ אֶ ת הַ כְּ רֻ בִ ים עַ ל ְשׁנֵי
ידם
ְקצו ָֹתיו" .וְ אֶ פְ ָשׁר לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁ ַגּם הַ פָּ ֹר ֶכת ִה ְתחַ בְּ ָרה לִ ְשׁ ֵני הַ בַּ ִדּים ֶשׁל הָ אָר ֹון ֶשׁאָ ְמ ָנם הָ יוּ נִ פְ ָר ִדים ,אֲ בָ ל הָ ָיה אָסוּר לְ הַ פְ ִר ָ

כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שמות כה ,טו( "בְּ טַ בְּ עֹת הָ אָ ֹרן י ְִהיוּ הַ בַּ ִדּים א יָסֻ רוּ ִממֶּ נּוּ".
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וְ כֵן נִ ְראֶ ה ְדּכַּפְ תֹּר או ִֹתיּוֹת פָּ ֹר ֶכת א ֹו ַכּפֹּ ֶרת הוּא ִמלְּ שׁוֹן ֶתּפֶ רְ ,דּהַ כַּפְ תּוֹר תּוֹפֵ ר אֶ ת חוּט הַ ְיסוֹד לַמַּ לְ כוּת .וְ ֵכן חֵ ֶשׁ"ק הַ ְמסַ מֵּ ל
תּר וָ פֶ ַרח ֵכּן לְ ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּנִ ים" בְּ ִדלּוּג ד' או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן ֶק ֶשׁ"ר ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב
אֶ ת הַ זִּ וּוּג ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּ תוּב )שמות כה ,לג( " ַכּפְ ֹ

)שם שם ,לה(

"וְ כַפְ ֹתּר ַתּחַ ת ְשׁנֵי הַ ָקּנִ ים" בְּ ִדלּוּג הָ פוּ ֶשׁל ד' או ִֹתיּוֹת .וְ ֵכן ַכּפְ ֹ
תּ"ר בְּ א"ת ב"ש גּ ֹואֵ ל ,כִּ י הַ גְּ אֻ ָלּה בָּ אָה מֵ הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ ְיס ֹוד.
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ"כַּפְ ֹ
תּר וָ פֶ ַרח" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ִעם
יחים ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ִיּחוּד הֵ עֶ לְ י ֹון.
הַ ִמּלִּ ים ,וְ ִחבּוּר הַ ְמּ ִשׁ ִ

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת פֶּ ַרח הָ ַר ֶקּפֶ ת או ִֹתיּ ֹות כַּפְ ֹ
תּר א ֹו פָּ ֹרכֶת א ֹו ַכּפֹּ ֶרת בְּ ִחלּוּף

צוּרת כּ ֶ
ֶתר בִּ בְ ִחי ַנת עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ ְיס ֹוד .וְ יֵשׁ ל ֹו חֲ ִמ ָשּׁה עָ לִ ים ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן ַר ֶקּפֶ ת בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
ק' בְּ כ' .וּפֶ ַרח ֶזה יֵשׁ ל ֹו ַ
ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ גִ לּוּי א ֹור הַ כּ ֶֶתר .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ְשׂא ֹור הַ כּ ֶ
ֶתר ]קוֹר ֹו ָנה[ י ַָרד לְ ע ֹו ָלם לַעֲ שׂ ֹות ִדּין בָּ ְר ָשׁ ִעים ,וְ הַ ֹכּל
ִה ְת ִחיל בַּ ח ֶֹרף זְ מַ ן הַ ֹקּרֶ ,שׁ ָקּשׁוּר ִעם הָ ַר ֶקּפֶ ת ֶשׁגְּדֵ ָלה בִּ ְמק ֹומ ֹות ָק ִרים .וְ ֵכן חֲ ִמי ָשׁה עֲ ֵלי כּו ֶ
ֹת ֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 1500שׁ ֶזּה
הַ גִּימַ ְט ִר ָיּא הַ גְּ ד ֹו ָלה ֶשׁל תש"ף.

כָּתוּב

)דברים ב ,כג(

תּר ִה ְשׁ ִמידֻ ם וַ יּ ְֵשׁבוּ ַת ְח ָתּם".
יּשׁבִ ים בַּ חֲ צֵ ִרים עַ ד עַ זָּה כַּפְ תּ ִֹרים הַ יּ ְֹצ ִאים ִמכַּפְ ֹ
"וְ הָ עַ וִּ ים הַ ְ

נִּשׁבַּ ע אַבְ ָרהָ ם לַאֲ בִ ימֶ ֶל
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י עַ וִּ ים ִמפְּ לִ ְשׁ ִתּים הֵ ם ,וּ ִמפְּ ֵני הַ ְשּׁבוּעָ ה ֶשׁ ְ
ְ

אַרצָ ם
א יָכְ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הו ִֹציא ְ

ִמ ָיּ ָדם וְ הֵ בֵ ִ
אתי עֲ לֵיהֶ ם ַכּפְ תּו ִֹרים וְ ִה ְשׁ ִמידוּם וְ י ְָשׁבוּ ַת ְח ָתּם וְ עַ כְ ָשׁיו אַ ֶתּם מֻ ָתּ ִרים לְ ַק ְח ָתּם ִמ ָיּ ָדם .וְ רו ִֹאים
ֶשׁהַ כַּפְ תּו ִֹרים נ ְָתנוּ אֶ ת הָ אֶ פְ ָשׁרוּת לִ כְ בּ ֹושׁ חֵ לֶק מֵ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,בִּ בְ ִחינַת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ֶשׁלּו ַֹקחַ ת ִמכָּאן וּמַ עֲ בִ ָירה לְ כָאן .וְ ֵכן מוּבָ א
בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ בָּ רוּ פִ ינְ ֶקל זצ"ל ֶשׁ ָשּׁאַל עַ ל הַ פָּ סוּק

)שמות כה ,לו(
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"כַּפְ תּ ֵֹריהֶ ם וּ ְקנֹ ָתם ִממֶּ ָנּה י ְִהיוּ ֻכּלָּהּ ִמ ְק ָשׁה

אַחַ ת זָהָ ב טָ הוֹר"ֶ ,שׁמֵּ הַ ָלּשׁוֹן "כַּפְ תּ ֵֹריהֶ ם" מַ ְשׁמַ ע ַכּפְ תּ ֹו ִרים ֶשׁל הַ ָקּנִ ים ,וּמַ דּוּעַ ָכּתוּב ִמ ָיּד "וּ ְקנֹ ָתם" מַ ְשׁמַ ע הַ ָקּנִ ים ֶשׁל
הַ ַכּפְ תּ ֹו ִרים ,וּ ִמי נִ ְת ָלה בְּ ִמי .עַ ל ֶזה מַ ְמ ִשׁי הַ ָכּתוּב לְ בָ אֵ ר " ֻכּלָּהּ ִמ ְק ָשׁה אַחַ ת" ֶשׁ ָכּל ִענְ ָין מַ ְשׁלִ ים אֶ ת הַ ֵשּׁנִ י וְ ַגם נִ ְת ָלה ב ֹו.

טוּרה ָל ֵכן אַבְ ָרהָ ם נ ַָתן ָלהֶ ם ֵשׁם טֻ ְמאָה דֻּ גְ ַמת הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁבְּ שׁ ֶֹרשׁ
הָ עָ ם הַ ִסּינִ י הֵ ם בְּ ֵני ְק ָ
נִ ְשׁ ָמ ָתם ,כְּ דֵ י ֶשׁ ִיּנּ ְָצלוּ ִמ ַמּ ֵגּפ ֹות.
כָּתוּב

)בראשית כה ,א(

טוּרה :וַ ֵתּלֶד ל ֹו אֶ ת זִ ְמ ָרן וְ אֶ ת ָי ְק ָשׁן וְ אֶ ת ְמ ָדן וְ אֶ ת
וּשׁמָ הּ ְק ָ
"וַ ֹיּסֶ ף אַבְ ָרהָ ם וַ יּ ִַקּח ִא ָשּׁה ְ

טוּשׁם וּלְ אֻ ִמּים :וּבְ נֵי ִמ ְדיָן
ִמ ְדיָן וְ אֶ ת י ְִשׁבָּ ק וְ אֶ ת שׁוּחַ  :וְ ָי ְק ָשׁן ָילַד אֶ ת ְשׁבָ א וְ אֶ ת ְדּ ָדן וּבְ ֵני ְד ָדן הָ יוּ אַ שּׁוּ ִרם וּלְ ִ
ידע וְ אֶ לְ ָדּעָ ה כָּל אֵ ֶלּה בְּ נֵי ְקטוּ ָרה :וַ יּ ִֵתּן אַבְ ָרהָ ם אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר ל ֹו לְ י ְִצחָ ק :וְ לִ בְ ֵני
עֵ יפָ ה וָ עֵ פֶ ר וַ חֲ נֹ וַ אֲ בִ ָ
הַ פִּ י ַלגְ ִשׁים אֲ ֶשׁר לְ אַבְ ָרהָ ם ָנ ַתן אַבְ ָרהָ ם מַ ָתּנֹ ת וַ י ְַשׁלְּ חֵ ם מֵ עַ ל י ְִצחָ ק בְּ נ ֹו בְּ עוֹדֶ נּוּ חַ י ֵק ְדמָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ ֶקדֶ ם".
נִמצָ ִאים הַ ִסּינִ ים .וְ ֵכן לְ אֻ ִמּים
טוּרה ֶשׁנִּ ְשׁלְ חוּ לְ אֶ ֶרץ ֶקדֶ ם בְּ ִמזְ ַרח הָ ע ֹו ָלם ֶשׁ ָשּׁם ְ
וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהָ עָ ם הַ ִסּינִ י ָקשׁוּר ִעם בְּ ֵני ְק ָ
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ִסין .וְ ֵכן ק ֹור ֹו ָנ"ה ְנִרמֶ ֶזת בִּ "בְּ ֵני ְקט ָ
וּרה" .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)במדבר כה ,טו(

חֲ מֵ ֶשׁת בָּ ֵתּי אָב ֹות הָ יוּ לְ ִמ ְד ָין.

ידע וְ אֶ לְ ָדּעָ ה .וַ חֲ מֵ ֶשׁת בָּ ֵתּי אָב ֹות נִ ְרמָ זִ ים בַּ דֶּ ֶגל ֶשׁל ִסין ֶשׁיֵּשׁ עָ לָיו חֲ ִמ ָשּׁה כּ ֹוכָבִ ים.
עֵ יפָ ה וָ עֵ פֶ ר וַ חֲ נ ֹו וַ אֲ בִ ָ

ָכּתוּב )בראשית כה ,ו( "וְ לִ בְ ֵני הַ פִּ י ַלגְ ִשׁים אֲ ֶשׁר לְ אַבְ ָרהָ ם נ ַָתן אַבְ ָרהָ ם מַ ָתּנֹ ת וַ י ְַשׁלְּ חֵ ם מֵ עַ ל י ְִצחָ ק בְּ נ ֹו בְּ ע ֹודֶ נּוּ חַ י
טוּרה.
ַגְשׁים חָ סֵ ר כְּ ִתיב ֶשׁ א הָ י ְָתה אֶ ָלּא פִּ ֶלּגֶשׁ אַחַ תִ .היא הָ גָר ִהיא ְק ָ
ֵק ְדמָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ ֶקדֶ ם" וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י הַ פִּ יל ִ
"קט ָוּרה" ז ֹו הָ ָגר וְ נִ ְק ֵראת
נ ַָתן אַבְ ָרהָ ם מַ ָתּנוֹת פֵּ ְרשׁוּ ַרבּו ֵֹתינוּ ֵשׁם טֻ ְמּאָה מָ סַ ר לָהֶ ם .וּמָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית כה ,א( ְ
טוּרה עַ ל ֵשׁם ֶשׁנּ ִָאים מַ עֲ ֶשׂיהָ כִּ ְק ֹט ֶרת ,וְ ֶשׁ ָקּ ְשׁ ָרה פִּ ְתחָ הּ ֶשׁ א נִ זְ ַדּוְּ ָגה לְ ָ
ְק ָ
וּמבֹאָר
אָדם ִמיּוֹם ֶשׁפָּ ְר ָשׁה מֵ אַבְ ָרהָ םְ .
לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ם ְצ ִריכִ ים הַ צָּ ָלה ִממַּ ֵגפָ ה ,אַבְ ָרהָ ם נ ַָתן ָלהֶ ם ֵשׁם טֻ ְמאָה דֻּ גְ מַ ת הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁבְּ שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ָתם כְּ דֵ י ֶשׁ ִיּ ָנּ ְצלוּ ִממַּ ֵגּפ ֹות.
כִּ י הַ ְקּט ֶֹרת עוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ ְי ְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁ ִיּ ָתּ ֵכן ֶשׁבְּ ֵני ְקטוּ ָרה הֵ ם ַגם אַ ְרצ ֹות ק ֹו ֵריאָה
ֶשׁמַּ גֵּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ִמ ְתפַּ ֶשּׁטֶ ת בָּ הֶ ם ,כִּ י ְקטוּ ָר"ה וְ ק ֹו ֵראָ"ה הֵ ן א ֹו ָתן א ֹו ִתיּ ֹות ִאם ַנחֲ לִ יף א' בְּ ט' בְּ א"ט ב"ח .וּבַ אֲ ָרצ ֹות אֵ לּוּ ֵישׁ
הַ ְרבֵּ ה עֲ ב ֹו ָדה ָז ָרה וּכְ ָשׁפִ ים ,כְּ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁ ִקּבְּ לוּ אֶ ת הַ סּ ֹוד ֶשׁל ִענְ ָינִ ים אֵ לּוּ מֵ אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)תנחומא לך לך ט(

אַבְ ָרהָ ם נִ זְ ַדּוְּ גוּ ל ֹו אַ ְרבָּ עָ ה ְמלָכִ ים ,אַף לְ י ְִשׂ ָראֵ ל עֲ ִת ִידין כָּל הַ ְמּלָכִ ים לְ ִה ְת ַרגֵּשׁ

עֲ לֵיהֶ םֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "לָמָּ ה ָרגְ שׁוּ ג ֹויִם וּלְ אֻ ִמּים י ְֶהגּוּ ִריק" .וְ אוֹמֵ ר "י ְִתי ְַצּבוּ מַ לְ ֵכי אֶ ֶרץ וְ רוֹזְ נִים נ ֹו ְסדוּ יָחַ ד עַ ל ה'
"מי הֵ ִעיר ִמ ִמּזְ ָרח צֶ דֶ ק י ְִק ָראֵ הוּ לְ ַרגְ ל ֹו י ִֵתּן
וְ עַ ל ְמ ִשׁיחוֹ" ,מָ ה אַבְ ָרהָ ם ָיצָ א הקב"ה וְ נִ לְ חַ ם בְּ שׂוֹנְ אָיו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ִ
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לְ פָ נָיו גּ ֹו ִים וּ ְמלָכִ ים י ְַר ְדּ ִי ֵתּן ֶכּעָ פָ ר חַ ְרבּ ֹו כְּ ַקשׁ נִ ָדּף ַק ְשׁתּ ֹו" ,אַף ָכּ עָ ִתיד הקב"ה לַעֲ שׂוֹת לְ בָ ָניו ֶשׁ ֶנּאֱ 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" .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר מג ,ג(

אָמַ ר ַרבִּ י פִּ נְ חָ ס ר ֹו ְדפָ יו ֶשׁל אָבִ ינוּ

"מי הֵ ִעיר ִמ ִמּזְ ָרח צֶ דֶ ק ִי ְק ָראֵ הוּ לְ ַרגְלוֹ" ִמי הוּא
ית ָר ָדפוּ" הה"ד ִ
אַבְ ָרהָ ם הֲ רוּגִים הָ יוּ ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ י אַ ָתּה אֲ ֶשׁר ִהכִּ ָ
זֶה ֶשׁהֵ ִעיר לִ בָּ ם ֶשׁל ִמזְ ָר ִחיִּים ֶשׁ ָיּבֹאוּ וְ יִפְּ לוּ בְּ יַד אַבְ ָרהָ ם "צֶ דֶ ק י ְִק ָראֵ הוּ לְ ַרגְ לוֹ" חַ י הָ ע ֹול ִָמים ֶשׁהָ יָה מֵ ִאיר ל ֹו
בְ כָל מָ קוֹם ֶשׁהָ יָה ה ֹו ֵל אָמַ ר ַרבִּ י בְּ ֶרכְ יָה מַ ַזּל צֶ דֶ ק הָ יָה מֵ ִאיר ל ֹו .וְ הֵ בֵ אנוּ ְר ָמזִ ים בַּ פָּ סוּק הַ ֶזּה ֶשׁאַ ְב ָרהָ ם נִ לְ ַחם בַּ ְמּ ָלכִ ים
סוּקים ֶשׁל ִה ְתעו ְֹררוּת הַ גְּ אֻ לָּה.
נִּמצֵ את ְבּ ִמזְ ַרח הָ ע ֹולָם ,וְ ִהיא ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ ְפּ ִ
ִבּ ְב ִחי ַנת ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּ ָמג ֹוגַ ,גּם עַ ל קו ֵֹריאָה ֶשׁ ְ

)ישעי' מא,

וּמלָכִ ים י ְַר ְדּ"" .י ְִק ָראֵ הוּ" או ִֹתיּוֹת ק ֹו ֵריאָה" .צֶ דֶ ק" ר"ת ְצפוֹן ְדּרוֹם
יִתּן לְ פָ נָיו גּוֹיִם ְ
"מי הֵ ִעיר ִמ ִמּזְ ָרח צֶ דֶ ק י ְִק ָראֵ הוּ לְ ַרגְל ֹו ֵ
ב( ִ

קו ֵֹריאָה .וְ כֵן הֶ ְמ ֵשׁ הַ ָכּתוּב " ָראוּ ִא ִיּים וְ י ִָיראוּ ְקצוֹת הָ אָ ֶרץ ֶיחֱ ָרדוּ" ר"ת קו ֵֹריאָ"ה .וְ ַכיָּדוּעַ ֶשׁמָּ קוֹם זֶה נִ ְק ָרא חֲ ִצי הָ ִאי.
וּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁהַ ִמּזְ ָרח הַ זֶּה הוּא גַם צָ פוֹן ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְצפוֹן ק ֹו ֵריאָהֶ ,שׁנִּ ְמצֵ את בִּ ְצפוֹן ִמזְ ַרח אַ ְס ָיה ,וְ הוּא הַ מָּ ק ֹום אֵ לָיו גָּלוּ

"איִּים" וְ גַם " ְקצוֹת הָ ֶ
עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ְשּׁבָ ִטיםָ .לכֵן כָּתוּב גַּם ִ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁהֵ ם י ֹונְ ִקים מֵ אַבְ ָרהָ ם
אָרץ" ,בִּ בְ ִחינַת חֲ ִצי ִאיְ .
ִשׁבָּ ק שׁוּחַ ִעם הַ ִמּלִּ ים
טוּרה וּבָ ֶניהָ זִ ְמ ָרן י ְָק ָשׁן ְמ ָדן ִמ ְדיָן י ְ
ָל ֵכן אַבְ ָרהָ ם ְמ ַנ ְצּחָ ם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א ֶשׁ ְקּ ָ

טוּרה ִעם ָכּל צֶ אֱ צָ אֶ יהָ הַ מֻּ זְ ָכּ ִרים בַּ פָּ סוּק זִ ְמ ָרן ָי ְק ָשׁן ְמ ָדן ִמ ְדיָן ִי ְשׁבָּ ק שׁוּחַ ְשׁבָ א
בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְצפ ֹון ְדּר ֹום ק ֹו ֵריאָה .וְ ֵכן ְק ָ
ידע וְ אֶ לְ ָדּעָ ה בְּ גִימַ ְט ִריָּא ֶ 4241שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל מָ ִשׁיחַ
טוּשׁם וּלְ אֻ ִמּים עֵ יפָ ה וָ עֵ פֶ ר וַ חֲ נֹ וַ אֲ בִ ָ
ְדּ ָדן אַ שּׁוּ ִרם וּלְ ִ
בֶ ן ָדּוִ ד ֶשׁע ֹו ֶלה .424

ידה לֶעָ ִתיד ָל ֹבא כְּ ֶנ ֶגד ְספִ י ַרת הַ ֶכּ ֶתר.
עֶ ֶשׂר י ְִריד ֹות י ְָר ָדה ְשׁכִ י ָנה עַ ל הָ ע ֹו ָלם ,וְ הַ י ְִר ָ
א ֹור הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָידה הוּא א ֹור הַ ֶכּ ֶתר .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'אבות דרבי נתן' ל"ד( עֶ ֶשׂר י ְִריד ֹות י ְָר ָדה ְשׁכִ י ָנה עַ ל הָ ע ֹו ָלם ,אַחַ ת
בְּ ַגן עֵ דֶ ן ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ יּ ְִשׁ ְמעוּ אֶ ת ק ֹול ה' אֱ ִהים ִמ ְתהַ ֵלּ בַּ ָגּן" ]"דּו ִֹדי י ַָרד לְ גַנּ ֹו"[ .וְ אַחַ ת בְּ ד ֹור הַ ִמּגְ ָדּל ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר
גְדּל" .וְ אַחַ ת בִּ ְסד ֹום ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "אֵ ֲר ָדה ָנא וְ אֶ ְראֶ ה הַ כְּ צַ עֲ ָק ָתהּ הַ בָּ אָה אֵ ַלי".
"וַ יּ ֵֶרד ה' לִ ְר ֹאת אֶ ת הָ ִעיר וְ אֶ ת הַ ִמּ ָ
וְ אַחַ ת בְּ ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וָ אֵ ֵרד לְ הַ ִצּיל ֹו ִמ ַיּד ִמ ְצ ַר ִים" .וְ אַחַ ת עַ ל הַ ָיּם ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ֵיּט ָשׁמַ ִים וַ יּ ֵַרד" .וְ אַחַ ת בְּ ִסי ַני
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִשׁי י ֵֵרד ה' לְ עֵ ינֵי כָל הָ עָ ם עַ ל הַ ר ִסינָי" וְ אַחַ ת בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ֹיּאמֶ ר אֵ ַלי ה' הַ ַשּׁעַ ר
הַ ֶזּה סָ גוּר י ְִה ֶיה א יִפָּ ֵתחַ וְ ג ֹו' כִּ י ה' אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ א ב ֹו" .וְ אַחַ ת בְּ עַ מּוּד הֶ עָ ָנן ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ֵיּ ֶרד ה' בֶּ עָ ָנן" .וְ אַחַ ת
ידה לִ ְהי ֹות בִּ ימֵ י גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ ָליו בַּ יּ ֹום הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זּ ִ
ֶשׁעֲ ִת ָ
בּוּרג
ֵיתים" .וְ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּנְ זְ ְ
שליט"א ִח ֵלּק אֶ ת הָ עֶ ֶשׂר ְי ִריד ֹות כְּ ֶנ ֶגד עֶ ֶשׂר ְספִ יר ֹות ,מֵ הַ סּ ֹוף ָלהַ ְתחָ ָלה ,וּנְ בָ אֵ ר אֶ ת ְדּבָ ָריו ִעם ְקצָ ת ִשׁנּוּיִים וְ הוֹסָ פ ֹותִ " :מ ְתהַ ֵלּ
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שׁ ֶרשׁ הַ מַּ לְ כוּת .הַ י ְִר ָידה ַל ִמּגְ ַדּל
בַּ ָגּן" כְּ ֶנ ֶגד מַ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְק ֵראת ַגּן .וַ ה' י ַָרד לְ ַדבֵּ ר ִעם ָ
אָד"ם הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁהוּא ר"ת אָ ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ ֹ
וּטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
כְּ ֶנ ֶגד הַ יְס ֹוד ֶשׁנִּ ְק ָרא ִמגְ ָדּל ,כַּמּוּבָ א ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּ ִ

)פ' נח ע' מא(

עַ ל הַ ָכּתוּב "הָ בָ ה נִ בְ נֶה לָּנוּ ִעיר וּ ִמגְ ָדּל",

ֶשׁ" ִעיר" ִהיא מַ לְ כוּת ִחיצוֹנִ ים ,וּ ִ
שׁוּרה ִעם ְספִ ַירת
ידה לִ ְסד ֹום הָ י ְָתה לְ צ ֶֹר ה ֹול ַָדת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ְקּ ָ
"מגְ ָדּל" יְסוֹד ִחיצוֹנִ ים .הַ ְי ִר ָ
הַ ה ֹוד ֶשׁ ָשּׁם עוֹמֶ דֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וַ ה' י ַָרד לַעֲ שׂ ֹות ִדּין בָּ ְר ָשׁ ִעים ,וְ הַ ִדּין לְ מַ טָּ ה יו ֵֹרד דֶּ ֶר ְספִ ַירת הַ ה ֹוד ֶשׁ ִהיא בְּ ַת ְח ִתּית ַקו הַ ְשּׂמֹאל.
ידה לְ מֹ ֶשׁה בַּ ְסּ ֶנה כְּ ֶנ ֶגד נֶצַ ח ,כִּ י מֹ ֶשׁה ִמשּׁ ֶֹרשׁ נֶצַ ח ,וַ ה' י ַָרד לִ ְשׁ חַ אֶ ת מֹ ֶשׁה לִ גְאֹ ל אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וּגְאֻ ָלּה בָּ אָה ִמ ַקּו הַ יּ ִָמין
הַ י ְִר ָ
ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם הַ ֶנּצַ ח ֶשׁ ְ
נִּמצָ א בְּ ַת ְח ִתּית ַקו הַ יּ ִָמין .הַ י ְִר ָידה בְּ ַים סוּף כְּ ֶנ ֶגד ִתּפְ אֶ ֶרת ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר כא ,ח( ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א

א ֹומֵ ר בִּ זְ כוּת ַיעֲ ֹקב אֲ נִ י ק ֹו ֵרעַ ָלהֶ ם אֶ ת הַ ָיּם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )ויקהל קצחֶ (:שׁהַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא ִה ְתּנָה בַּ יּ ֹום הַ ְשּׁלִ ִ
ישׁי ֶשׁל
בְּ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם ִעם הַ ָיּם ֶשׁ ִיּבָּ ַקע לִ פְ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ כֵן ַיעֲ ֹ
קב ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )תהילים עח ,יג( "בָּ ַקע ָים וַ ַיּעֲ בִ ֵירם" בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת .וְ ֵכן
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ'שׂפְ ֵתי ֹכּהֵ ן' ֶשׁ ַיּעֲ ֹ
קב נִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב "וַ ִיּבָּ ְקעוּ הַ מַּ ִים" ,וְ נִ ְשׁאֲ רוּ ב' א ֹו ִתיּ ֹות ו' בִּ ְת ִח ַלּת הַ ֵתּבָ ה וּבְ ס ֹופָ הּ כְּ ֶנ ֶגד י"ב חֲ ָל ִקים
ֶשׁהַ ָיּם נִ בְ ַקע .הַ י ְִר ָידה בְּ מַ ַתּן תּו ָֹרה כְּ ֶנ ֶגד גְּ ב ָ
וּרה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)מכות כד(.

בוּרה
אָנֹ כִ י וְ א י ְִה ֶיה לְ ִמפִּ י הַ גְּ ָ

בוּרה כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב
ַדּעֲ ֶשׂ ֶרת הַ ִדּבְּ ר ֹות ֶנאֶ ְמרוּ בַּ ֵשּׁם אֱ ִהים הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

)שמות כ ,א(

ְשׁמַ ְענוּם,

"וַ י ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֵ ת כָּל

הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ ֶלּה" .הַ ְי ִריד ֹות בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ וּבַ ִמּ ְשׁ ָכּן כְּ ֶנ ֶגד חָ כְ מָ ה וּבִ י ָנה ֶשׁהֵ ם אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ְתּ ֵרין ֵר ִעין ְדּ ָלא ִמ ְתפָּ ְר ִשׁין ,בְּ ס ֹוד הַ יִּחוּד
אָדם ַק ְדמ ֹון ]א"ק[
אָרת ָ
ידה לֶעָ ִתיד ָל ֹבא כְּ ֶנ ֶגד ְספִ י ַרת הַ ֶכּ ֶתר ,כִּ י הַ פָּ סוּק ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ מַ זְ כִּ יר הוּא כְּ ֶנ ֶגד הֶ ַ
ֶשׁהָ ָיה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ הַ י ְִר ָ
ֶשׁהוּא ע ֹו ַלם הַ כּ ֶֶתר הָ עֶ לְ י ֹון ,כַּמּוּבָ א בָּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁאֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִת ָיּה ֶשׁבָּ עֲ ִשׂ ָיּה ִתּ ְת ַק ֵשּׁר לֶעָ ִתיד ָל ֹבא ִעם ִע ְקּבֵ י א"ק
ֵיתים".
ֶשׁמַּ גִּ י ִעים עַ ד הָ עֲ ִשׂ ָיּה ,וְ אָז י ְִתגַּלּוּ ַרגְ ֵלי א"ק לְ מַ טָּ ה בְּ ס ֹוד הַ ָכּתוּב "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ לָיו עַ ל הַ ר הַ זּ ִ

וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו) :ש"ג פ"ב( עֲ ֵקבַ ִים ְדּא"ק ִמ ְתלַבְּ ִשׁים בְּ י' ְספִ יר ֹות ַדּעֲ ִשׂ ָיּה ,וְ ָכל אֶ חָ ד כְּ לוּ ָלה ִמק' הֲ ֵרי אֶ ֶלף יו ִֹמין
ְדּ ֹחל כִּ י ָשׁם הַ ְקּלִ פּ ֹות ֻכּ ָלּם ,וּבְ ִה ְשׁ ַתּ ֵלּם לְ ִהזְ ַדּ ֵכּ וּלְ ִה ְתבָּ ֵרר הָ א ֹור מֵ ע ֹו ַלם הָ עֲ ִשׂ ָיּה ֶשׁהוּא יְס ֹוד יַעֲ ֹקב י' עָ ֵקב כִּ י
חוּצפָּ א י ְִס ֵגּא
ְ
הֵ ם עֶ ֶשׂר נִ יצוֹצֵ י או ָֹרה הַ נִּ ָתּנִ ין בְּ עָ ֵקב ֶשׁהוּא ע ֹו ַלם הָ עֲ ִשׂ ָיּה כִּ י אָז בְּ ִע ְקבָ א ְמ ִשׁיחָ א ִהיא א"ק
וְ אַחַ ר ָכּ "יַעַ ְמדוּ ַרגְ לָיו עַ ל הַ ר הַ זּ ִֵתים" ִדּכְ ִתיב וְ עָ ְמדוּ ַרגְ לָיו וְ ג ֹו' וְ ִי ְשׁ ַתּ ֵלּם קוֹמָ ת ֹו וְ עָ ָליו נֶאֱ מַ ר " ִה ֵנּה י ְַשׂכִּ יל
נִשּׂא
יצ ָירה .וְ ָ
נִשּׂא וְ ָגבֹהַּ ְמ ֹאד" .י ְַשׂכִּ יל מַ עֲ ִשׂ ָיּה בְּ ס ֹוד וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְשׂכִּ יל עֵ ץ הַ ַדּעַ ת .יָרוּם ִמ ִ
עַ בְ ִדּי יָרוּם וְ ָ
וּמחָ ת לְ צַ לְ מָ א עַ ל ַרגְ לו ִֹהי" הֵ ם
אָדם .הוּא א"ק .אָז ָיב ֹוא מָ ִשׁיחַ " ְ
ִמבְּ ִריאָה .וְ ָגבֹהַּ מֵ אֲ ִצילוּתְ .מ ֹא"ד או ִֹתיּ ֹות ָ
הַ ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁכְּ ֶנ ֶגד ג' ע ֹו ָלם בי"ע .כִּ י עַ ל הָ אֲ ִצילוּת נֶאֱ מַ ר "אֲ נִ י ה' הוּא ְשׁ ִמי וּכְ בו ִֹדי לְ אַחֵ ר א אֶ ֵתּן" .וְ הַ בְּ ִריאָה
וּמקֻ ֶנּ ֶנת
ישׁא ְדּ ַדהֲ בָ א כִּ י ִהיא בְּ ִחי ַנת זָהָ ב " ִמצָּ פ ֹון זָהָ ב יֶאֱ ֶתה" ֶשׁ ִהיא בִּ י ָנה עָ לְ מָ א ְדּ ִא ְתכּ ְַס ָיא הַ ִמּ ְתלַבֶּ ֶשׁת ְ
ִהיא ֵר ָ
יצי ָרה ֶכּסֶ ף וּנְ ח ֶֹשׁת .וּ ְקלִ פּ ֹות ַדּעֲ ִשׂ ָיּה פַּ ְרזְ ָלא וְ חַ ְספָּ א .וְ הָ אֶ בֶ ן מַ לְ כוּת הָ אַחֲ ר ֹו ָנה ֶשׁבְּ ָכל
בַּ בְּ ִריאָה ,וּ ְקלִ פּ ֹות ִדּ ִ
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וּמחָ ת לְ צַ לְ מָ א עַ ל ַרגְ לו ִֹהי"
הָ ע ֹו ָלם הוּא עֲ ֵקב א"ק "וְ אַ ָתּה ְתּשׁוּפֶ נּוּ עָ ֵקב" .בְּ הַ אי אֶ בֶ ן ְר ֹצץ מוֹחָ א ְדּנָחָ שׁ " ְ
אָרץ ַכּבֶּ ֶגד ִתּבְ ֶלה" כִּ י בְּ ִהגָּל ֹות
ֶשׁבָּ עֲ ִשׂ ָיּה וְ אָז ָשׁמַ ִים ַדּעֲ ִשׂ ָיּה וָ אָ ֶרץ ַדּעֲ ִשׂ ָיּה נֶאֱ מַ ר עֲ ֵליהֶ ם " ָשׁמַ ִים כֶּעָ ָשׁן נִ ְמלָחוּ וְ הָ ֶ
ַרגְ ֵלי א"ק עַ ל הַ ר הַ זּ ִֵתים אֲ ֶשׁר בְּ ת ֹו ָכם הָ אֵ ין ס ֹוף ִמ ְתלַבֵּ שׁ ,וְ אָז ִי ְה ֶיה "א ֹור הַ לְּ בָ ָנה כְּ א ֹור הַ חַ מָּ ה וְ א ֹור הַ חַ מָּ ה
י ְִה ֶיה ִשׁבְ עָ ַת ִים כְּ א ֹור ִשׁבְ עַ ת הַ ָיּ ִמים" הָ ִראשׁוֹנִים ז"ת ְדּמַ לְ כוּת ְדא"ק הַ ְ
נִּק ָרא עַ ִתּיק יו ִֹמין ַדּאֲ ִצילוּת .וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת
הַ קּוֹר ֹו ָנה ִהיא מַ מָּ שׁ בַּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ ָליו בְּ י ֹום הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ ֵזּי ִתים" כִּ י הַ ָנּגִ יף הָ ָיה יָדוּעַ ִמ ֶזּה ָשׁנִ ים ,אֲ בָ ל הוּא הָ ָיה
נִּמצָ ִאים ָתּ ִמיד בָּ ע ֹו ָלם ,אֲ בָ ל
בִּ לְ ִתּי אַ לִּ ים ,וּפִ ְתא ֹום ַנעֲ ָשׂה אַ לִּ ים וְ הו ֵֹרג אֲ נ ִָשׁים .וְ זֹאת מַ מָּ שׁ הַ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל ִה ְת ַגּלּוּת ַרגְ ֵלי א"ק ֶשׁ ְ
אֵ י ָנם פּוֹעֲ לִ ים לְ ַגלּ ֹות אֶ ת א ֹור הַ ֶכּ ֶתר ,עַ ד לִ זְ מַ ן הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה בּ ֹו י ְַת ִחילוּ לִ פְ ֹעל וְ ְנִראֶ ה אֶ ת פְּ עֻ ָלּ ָתם בָּ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁא ֹור

הַ כּ ֶֶתר הוּא בְּ ס ֹוד ֹ
ע ֶנג ַכּיָּדוּעַ  ,וּכְ ֶשׁ ִמּ ְתהַ פֵּ לְ ִדין נִ ְה ָיה ֶנ ַגע ֶשׁהוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ מַּ גֵּפ ֹות כְּ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים בַּ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן מוּבָ א בֶּ עָ רוּ עַ ל
הַ גְּמָ ָרא )מגילה הֶ (:שׁ ְקּר ֹו ָנה הוּא ֵשׁם ֶשׁל מַ ְע ָין .וּמַ ְע ָין ְמסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ חָ כְ מָ ה מֵ הַ כּ ֶֶתר.

שׁוּרה לְ ִתּ ָירס ֶשׁהוּא בְּ אַנְ גְּ לִ ית ק ֹו ְרן.
הַ קּוֹר ֹו ָנה ְק ָ
"תּ ָ
ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ ִתּ ָירס ֶשׁ ְשּׁמ ֹו בְּ אַנְ גְּ לִ ית ק ֹו ְרן ,וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא יִ (.
ירס ז ֹו פָּ ַרס" .וּבְ סֵ פֶ ר י ֹו ִסיפוּן

)א,

פ"א( א ֹומֵ ר ִתּ ָירס הֵ ם רוּ ִסישׁ .וְ ָל ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )יומא י (.אָמַ ר ַרבָּ ה בַ ר בַּ ר חַ ָנה ,אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָנן ִמשּׁוּם ַרבִּ י
ְהוּדה בַ ר אֶ לְ עַ אי ,עֲ ִת ָ
י ָ
ידה רו ִֹמי ֶשׁ ִתּפּוֹל בְּ יַד פָּ ַרס .כְּ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים הַ יּ ֹום ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה פּ ֹוגַעַ ת בְּ ִאיטַ לְ ָיא ֶשׁ ִהיא
רו ִֹמי .וְ ֹזאת מַ מָּ שׁ נְפִ י ַלת רו ִֹמי בִּ ידֵ י פָּ ַרס הַ יְנוּ הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָכּתוּב

)בראשית י ,ב(

"בְּ ֵני ֶיפֶ ת גֹּ מֶ ר וּמָ ג ֹוג וּמָ ַדי וְ ָיוָ ן וְ תֻ בָ ל

אָדם ִשׂים פָּ נֶי
וּמֶ ֶשׁ וְ ִת ָירס" וְ ר ֹו ִאים בַּ פָּ סוּק בִּ יחֶ זְ ֵקאל ֶשׁמָּ ג ֹוג מֶ ֶשׁ וְ תוּבָ ל ְקשׁוּ ִרים לְ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג) :יחזקאל לח ,ב( "בֶּ ן ָ
אֶ ל גּ ֹוג אֶ ֶרץ הַ מָּ ג ֹוג נְ ִשׂיא ֹראשׁ מֶ ֶשׁ וְ תֻ בָ ל וְ ִה ָנּבֵ א עָ ָליו" .וְ ֵכן ַגּ ְר ִעי ֵני הַ ִתּ ָירס ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל פְּ צָ צוֹת הַ ַגּ ְר ִעין ֶשׁל פָּ ַרס
וְ רוּ ְס ָיה .וְ ֵכן ִקלְ חֵ י הַ ִתּ ָירס דּ ֹו ִמים בְּ צוּ ָר ָתם לְ ִטיל ,וְ הֵ ם כְּ בֵ ִדים וַ חֲ ָז ִקים .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל מֵ הַ ִתּ ָ
ירס מַ אֲ ָכל הַ ָקּרוּי בַּ ְמבָּ ה ֶשׁהוּא
שׁ ֶרשׁ הַ ֹ
קּר ֶשׁל עֲ מָ ֵלק .וְ ֵכן ע ֹו ִשׂים ִממֶּ נּוּ
פְּ צָ צָ ה בְּ ִאי ִדישׁ .וְ הַ ִתּ ָירס ק ֹו ְרן ,דּ ֹומֶ ה לְ ָק ִרים וּלְ א ֹו ְק ָר ִאי ָנה וְ ַל ְקּ ֶר ְמלִ יןֶ ,שׁ ָשּׁם ֹ
סוּקים )ירמי' א ,יא( "וַ ְי ִהי ְדבַ ר
פּ ֹופְּ ק ֹו ְרן הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פּוּ ְר ָקן וּגְ אֻ ָלּה ,וּ ְמכִ ינִ ים א ֹות ֹו בְּ ִסיר הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל רוּ ְס ָיה ,כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ פְּ ִ
פוּטין ,כִּ י ִסיר בְּ אַנְגְּ לִ ית נִ ְק ָרא פּ ֹוט .וְ כֵן הֵ בֵ אנוּ ֶשׁרוּ ְסיָה
ה' אֵ ַלי ֵשׁנִ ית ֵלאמֹר מָ ה אַ ָתּה רֹאֶ ה וָ אֹמַ ר ִסיר ] ֶרמֶ ז לְ רוּ ְס ָיה וְ גַם לְ ִ

ְקשׁוּ ָרה לְ אֳ הָ לֵי ֵק ָ
ידר ִמלְּ שׁ ֹון ְקדֵ י ָרה[ָ .נפוּחַ אֲ נִ י רֹאֶ ה וּפָ נָיו ִמפְּ נֵי צָ פ ֹו ָנה :וַ ֹיּאמֶ ר ה' אֵ לָי ִמצָּ פ ֹון ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל כָּל ֹי ְשׁבֵ י
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הָ אָ ֶרץ" .מֵ ְ
רוּסיָה ֶשׁנִּ ְמצֵ את בִּ ְצפ ֹון הָ ע ֹו ָלם ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה ֶשׁל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ ָכל אֵ לּוּ מַ אֲ ָכ ֵלי ְי ָל ִדים כְּ פִ י ֶשׁאָמַ ר גְּ ד ֹו ֵלי
ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁהַ ִמּלְ חָ מָ ה ִת ְהיֶה כְּ ִמ ְשׂחַ ק ְי ָל ִדים.

וְ ֵכן

בַּ פָּ סוּק "וְ אָנֹ כִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר" ָרמוּז ִתּ ָ
ירס ,וְ ָקשׁוּר ִעם אֶ ְס ֵתּר ֶשׁהָ ְי ָתה מַ לְ ַכּת פָּ ַרס .וְ ֵכן בִּ גְ ָתן וָ ֶת ֶרשׁ ִדּבְּ רוּ טַ ְר ִסית.

וְ ֵכן לְ שׁ ֹון חֲ ַז"ל עַ ל אֱ ד ֹום וּפָ ַרס בַּ ַנּאי בְּ ַיד ִס ְת ִרי א ֹו ִתיּ ֹות ִתּי ָרס .וְ ֵכן ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹו ָלם בְּ גִימַ ְט ִריָּא ִתּי ָרס .וְ ֵכן ִתּ ָ
יר"ס נִ ְרמָ ז
נִמ ָלא טָ ל ְק ֻוּצּ ֹו ַתי ְר ִסיסֵ י ָל ְילָה".
"שׁרֹא ִשׁי ְ
בַּ ָכּתוּב ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ִמ ַדּת הַ ִדּין) :שה"ש ה ,ב( ֶ
ירס ֶשׁהוּא ְמסַ מֵּ ל הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ִמ ָכּל צַ דֶ ,שׁהֲ ֵרי ִענְ ַין הַ הֶ ְס ֵתּר הוּא לְ הַ ְס ִתּיר אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה וּלְ ַגדֵּ ל
וְ ֵכן ר ֹו ִאים ְדּבַ ר פֶּ ֶלא בְּ ַמאֲ ַכל הַ ִתּ ָ
אֶ ת הַ ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁ ַרק הֵ ם ַכּבְ ָיכ ֹול ַק ָיּ ִמים ,וְ ֶזה ע ֹו ֶשׂה הַ ִתּ ָירס ֶשׁ ַרק הַ ַגּ ְר ִעינִ ים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ְקּלִ פּ ֹות ְראוּ ִיים ַלאֲ כִ י ָלה ,וְ הַ ֶקּ ַלח
עַ ְצמ ֹו אֵ ינ ֹו ָראוּי ַלאֲ כִ י ָלה ,וְ א מָ ִצינוּ ד ֹומֶ ה ל ֹו חוּץ מֵ הָ ִרמּ ֹון ,וְ ָכאן ֶזה י ֹו ֵתר ,כִּ י ָל ִרמּ ֹון ֵישׁ ַגּ ְר ִעין בְּ ת ֹו ָכּל ַגּ ְר ִעין ֶשׁעֲ ַד ִין ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הָ אֱ מֶ ת ֶשׁהַ ַגּ ְר ִעין אֵ ין בּ ֹו מַ מָּ שׁ ,וּבַ ִתּ ָירס אֵ ין ַגּ ְר ִעין בְּ ת ֹו ַגּ ְר ִעין ,וְ ע ֹוד י ֹו ֵתר ֵישׁ ָכּאן בְּ ִחי ָנה ֶשׁל הַ ְס ָתּ ָרה בְּ ת ֹו הַ ְס ָתּ ָרהֶ ,שׁהֲ ֵרי
בְּ ִיבּוּשׁ גּ ְַר ִעיני הַ ִתּי ָרס וְ ִחמּוּמָ ם ַלעֲ שׂ ֹו ָתם פּ ֹופְּ ק ֹו ְרן ִמ ְת ַגּ ֶלּה א ֹור ָגּד ֹול ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵתּר בַּ ַגּ ְר ִעין וְ י ֹוצֵ א הַ חוּצָ ה ,וּ ִמ ְת ַגּ ֶלּה הָ א ֹור ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵתּר

בְּ ת ֹו הַ הַ ְס ָתּ ָרה ַכּבְ ָיכ ֹול .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל אֶ ְס ֵתּר ֶשׁהָ ְי ָתה מַ לְ ַכּת " ִתּ ָירס ז ֹו פָּ ַרס"
כְּ ֶשׁ ִה ְת ִחיל הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים בְּ בֵ ית אֲ חַ ְשׁ ֵור ֹושׁ ֶשׁהֶ אֱ כִ ילוּ א ֹו ָתהּ ַגּ ְר ִעינִ ים ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ יםַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא

)מגילה יג(.

אָמרֶ ,שׁהֶ אֱ כִ י ָלהּ ֵז ְרע ֹונִ ים .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁאֶ ְס ֵתּר ִה ְס ִתּ ָ
"וַ ְי ַשׁ ֶנּהָ וְ אֶ ת נַעֲ ר ֹו ֶתיהָ לְ טוֹב"ַ ,ר ִבּי יו ָֹח ָנן ַ
ירה אֶ ת מ ֹו ַל ְד ָתּהּ
וְ עַ מָּ ה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )אסתר ב ,כ( "אֵ ין אֶ ְס ֵתּר ַמגּ ֶֶדת מ ֹו ַל ְד ָתּהּ וְ אֶ ת עַ ָמּהּ".

וְ ֵכן

נִ ְראֶ ה ֶשׁחֵ ֶלק מֵ הָ ִענְ ָין ֶשׁפּוּר הָ ָמן נ ְֶהפַּ לְ פוּ ֵרינוּ בְּ פוּ ִרים ,הוּא ֶשׁ ָלּ ַק ְחנוּ מֵ הֶ ם אֶ ת חוּשׁ הַ ְצּח ֹוק ֶשׁל ֹחדֶ שׁ אֲ ָדרֶ ,שׁהֲ ֵרי הָ מָ ן

וַ עֲ מָ ֵלק הֵ ם ְקלִ פַּ ת הַ ֵלּיצָ נוּת ,וְ אֶ חָ ד ִמ ַדּ ְר ֵכּי הַ ְצּח ֹוק הוּא הֲ פִ יכַת ָכּל ָדּבָ ר ִמ ְמּ ִציאוּת ֹו הָ אֲ ִמ ִתּית בִּ בְ ִחי ַנת הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים עַ ד ֶשׁ ְמּע ֹו ֵרר

ְצח ֹוק ,וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ַסא ִתּ ָ
ירה לִ ְצח ֹוק ִמלְּ שׁ ֹון הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ,וְ ֵכיוָ ן ֶשׁבְּ פוּ ִרים נִ צַּ ְחנוּ אֶ ת הַ הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים ֶשׁל הָ מָ ן ָל ַק ְחנוּ
ִממֶּ נּוּ ַגּם הַ ְצּח ֹוק ֶשׁל חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ֶשׁ ֶנּ ְהפַּ לְ פוּ ֵרינוּ ,הַ ְיינוּ ַל ְצּחוֹק ֶשׁ ָלּנוַּ ,כּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְי ִצ ָירה ֶשׁ ֹחדֶ שׁ אֲ ָדר הוּא כְּ ֶנ ֶגד חוּשׁ הַ ְצּח ֹוק,
וְ ָל ֵכן בְּ פוּ ִרים ִמ ְתחַ פְּ ִשׂים וְ ה ֹופְ כִ ים ָכּל ָדּבָ ר ִבּבְ ִחי ַנת הֶ ְס ֵתּר פָּ נִ ים לְ ע ֹו ֵרר ְצח ֹוק ִדּ ְקדֻ ָשּׁה בְּ ָי ִמים אֵ לּוּ .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת אֵ צֶ ל
הַ ג"ר מֹ ֶשׁה פַ ְיינְ ְשׁטֵ ְיין זצ"ל ֶשׁהַ לְ וָ ָית ֹו ִה ְת ַק ְיּמָ ה בְּ שׁוּ ַשׁן פּוּ ִרים בִּ ירוּ ָשׁ ַל ִים .בִּ ְצ ִעירוּת ֹו בִּ ְשׁ ַנת תרפ"ב בְּ רוּ ְס ָיה הָ ָיה פּ ֹוגְ ר ֹום
בַּ עֲ ָי ָרה בָּ הּ ִה ְתגּ ֹו ֵרר ,וְ ַנעֲ ָשׂה ל ֹו ֵנס ֶשׁ ִה ְצלִ יחַ לְ ִה ְס ַתּ ֵתּר בִּ ְשׂדֵ ה ִתּי ָרס סָ מוּ ַלעֲ ָי ָרה ,וְ הוּא ִצ ֵיּן ֶשׁה' עָ ָשׂה ל ֹו ֵנס ָגּד ֹול כִּ י בְּ ָכל ָשׁ ָנה
בִּ ְתקוּפַ ת הָ אָבִ יב הָ יָה הַ ִתּ ָירס ָנמוּ וְ א הָ ָיה ַשׁ ָיּ לְ ִה ְס ַתּ ֵתּר בּ ֹו ,וּבְ א ֹו ָתהּ ָשׁ ָנה הָ ָיה ֵנס ֶשׁהַ ִתּ ָירס הָ ָיה ָגּ ֹבהַּ בִּ ְתקוּפָ ה ז ֹו וְ הוּא נִ צַּ ל.
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ַשׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ ט ֹון עֵ ֶרב ַרב .לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר הַ ֶזּה וְ ִיבָּ ֶנה וְ ִיפֹּ ל וְ יִבָּ ֶנה וְ ִיפֹּ ל וְ אֵ ין ַמ ְספִּ י ִקין
לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

יסמָ א ,אֵ ימָ ַתי בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,אָמַ רִ ,מ ְת ָי ֵרא
ידיו אֶ ת ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְ
ָשׁאֲ לוּ ַתּלְ ִמ ָ

אָמרוּ ל ֹו ,אֵ ין אָנוּ ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ א ֹות .אָמַ ר ָלהֶ ן ,לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר
אֲ נִ יֶ ,שׁמָּ א ְתּבַ ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּ י א ֹותְ .
יקין לִ בְ נוֹת ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .אָ ְמרוּ ל ֹוַ ,רבֵּ נוֵּ ,תּן לָנוּ
הַ ֶזּה ,וְ יִבָּ ֶנה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ ִיבָּ נֶה ,וְ ִיפֹּ ל ,וְ אֵ ין מַ ְספִּ ִ
אוֹת ,אָמַ ר ָלהֶ ן ,וְ א ָכּ אֲ מַ ְר ֶתּם לִ יֶ ,שׁאֵ ין אַ ֶתּם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּ י א ֹות ,אָ ְמרוּ ל ֹו ,וְ אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
אָמַ ר ָלהֶ םִ ,אם ָכּ

ֵיהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ָיס לְ ָדם ,וְ נֶהֶ פְ כוּ לְ ָדם .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ֶשּׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ ט ֹון עֵ ֶרב ַרב,

'א ְמ ֵרי ְצבִ י' ֶשׁהַ כַּוָּ ָנה ָכּאן בַּ גְּ מָ ָרא ַשׁעַ ר לְ מֶ ְמ ָשׁ ָלה כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "שׁ ֹופְ ִטים וְ שׁו ְֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ בְּ כָל
וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּ ֹבאָר הַ סֵּ פֶ ר ִ
ְשׁעָ ֶרי " .וּכְ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ ֶשׁ ִשּׁלְ ט ֹון הָ עֵ ֶרב ַרב ָנפַ ל בְּ יוֹם ו' כִּ ְס ֵליו תשע"ט ,וְ שׁוּב ָנפַ ל בְּ י ֹום ד' נִיסָ ן תשע"ט כְּ ֶשׁ א ִה ְצלִ יחוּ
יקין לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .וְ ֵכן
לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁ ָלה ,וְ כָעֵ ת אָנוּ ְמצַ פִּ ים ַלנְּפִ ילָה הַ ְשּׁלִ י ִשׁית בְּ יוֹם י"ז אֱ לוּל תשע"ט ֶשׁאֵ ין מַ ְספִּ ִ

ַר ִשּׁ"י ְמבָ אֵ ר הַ ַשּׁעַ ר הַ זֶּה ֶשׁל ִעיר רו ִֹמיֶ ,שׁבָּ ִעיר ר ֹו ִמי הָ יָה א ֹות ֹו ַשׁעַ ר .וְ הַ מַּ הַ ְר ָשׁ"א ְמבָ אֵ ר ֶשׁזֶּה ַשׁעַ ר בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
כְּ פִ י ֶשׁמַּ ְשׁמָ ע מֵ הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם ,וּלְ פִ י ְדּבָ ֵרינוּ ְשׁ ֵני הַ פֵּ רוּ ִשׁים נְ כ ֹונִ יםֶ ,שׁהַ ַכּוָּ נָה לְ ִשׁלְ ט ֹון הָ עֵ ֶרב ַרב ֶשׁהוּא הַ ַשּׁעַ ר ֶשׁל רו ִֹמי בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
ַדּ ְרכּ ֹו הֵ ם י ֹונְ ִקים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אֱ לִ יעֶ ֶזר ְשׁ מֹ ה ז ֹונֶנְ ַשׁיְין שליט"א ֶשׁלְּ שׁוֹן ַר ִשּׁ"י ֶשׁל רו ִֹמי או ִֹתיּ ֹות ְירוּ ָשׁ ִ ַלם.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .ר .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בַּ ' ְמ ַג ֵלּה עֲ מֻ קּ ֹות' ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת חֲ סֵ ר ֹות ָשׁ שׁ א ֹו ִתיּ ֹות אָ ֶל"ףֵ .שׁם אדנ"י חֲ סֵ ָרה

אָד"ם חֲ סֵ ָרה ל ֹו אָ ֶל"ף וְ נִ ְה ָיה ָדּ"םֶ .ואֱ מֶ "ת חֲ סֵ ָרה לָהּ אָ ֶל"ף וְ נִ ְה ָיה מֵ "ת .וְ ֶזה מַ מָּ שׁ הַ פְּ ָגם
ל ֹו אָ ֶל"ף וְ נִ ְה ָיה ִדּי"ן .הַ סּ ֹוד ֶשׁל ָ

ֶשׁל ְמ ִדי ַנ"ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁמֻּ ְרכֶּבֶ ת מֵ הָ או ִֹתיּ ֹות ִדּי"ן בָּ אֶ ְמצַ "ע ,וְ ָד"ם בָּ הַ ְתחָ ָלה ,וּמֵ "ת בַּ ְתּ ִח ָלּה וּבַ סּ ֹוף .וְ ָל ֵכן ָכּל הַ פָּ סוּק "וּמַ ֵכּה
בּוּרה ֶשׁמּו ִֹציאָה ָדּם.
אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו מ ֹות יוּמָ ת" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְמ ִדי ַנת ִי ְשׂ ָראֵ ל .כְּ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ָשׁם ַר ִשּׁ"י ֶשׁהוּא ע ֹו ֶשׂה בָ הֶ ם חַ ָ

וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ .וְ ָל ֵכן ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א נ ַָתן אֶ ת הַ ִסּימָ ן ֶשׁ ֵיּהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ַיס
וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּפָ ֵרשׁ הַ זֹּהַ ר אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו קב"ה ְ
לְ ָדם .כִּ י הַ פַּ ְמ ַיס ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְיס ֹוד 'זִ כְ ר ֹו ֵתיהּ ְדּ ַי ְר ְדּ ָנא' וּפוֹגְ ִמים אוֹת ֹו כְּ ֶשׁעו ְֹשׁ ִקים אֶ ת הַ מָּ מ ֹון ,הַ ְינוּ הַ ָדּ ִמים ֶשׁל
ַתּלְ ִמידֵ י הַ חֲ ָכ ִמיםֶ .שׁ ֶזּה ִע ַקּר פְּ ַגם הָ עֵ ֶרב ַרב כּ ְַמּבֹאָר בַּ זֹּהַ ר .וְ אָז כְּ ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה

)דניאל יב ,ז(

"וּכְ ַכלּוֹת נַפֵּ ץ יַד עַ ם קֹדֶ שׁ" ִתּכְ ֶלה

הַ מַּ לְ כוּת הַ זֹּאת .וְ ָל ֵכן הָ יוּ ָכּל הַ ִדּיּוּנִ ים ִעם ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁאָמַ ר ֶשׁ א יְבַ ְקּשׁוּ א ֹות וְ הֵ ם הֵ פֵ רוּ הַ בְ טָ חָ ָתם וּבִ ְקשׁוּ א ֹות.

כִּ י ֹזאת צוּ ַרת בִּ נְ ַין הַ ִשּׁלְ ט ֹון ֶשׁ ְמּנ ִַסּים לִ בְ נ ֹות ֹו דֶּ ֶר או ִֹתיּ ֹות ֶשׁהָ עָ ם ָשׂם בַּ ַקּלְ פִּ י.
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ֹצפֶ ן מֵ הרה"ג ר' מַ ִתּ ְתיָהוּ גְּ ָלז ְֶרס ֹון שליט"א נְ גִ י"ף קוֹר ֹו ָנ"ה ִסי"ן לִ יקוּ"י חַ מָּ "ה בְּ תש"פ.
]כֵּיוָ ן ֶשׁהַ נָּגִ יף פָּ ַרץ אַחֲ ֵרי לִ קּוּי חַ מָּ ה ֶשׁהָ ָיה בָּ ע ֹו ָלם[.

ֶרמֶ ז בַּ תּו ָֹרה עַ ל בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ וְ נִ ְקמַ ת ה' בַּ גּ ֹויִים ]במדבר כד ,יז[
וּרנּוּ וְ א ָקר ֹוב ָדּ ַר כּ ֹו ָכב ִמ ַיּעֲ ֹקב וְ ָקם ֵשׁבֶ ט
"אֶ ְראֶ נּוּ וְ א עַ ָתּה אֲ שׁ ֶ
ִמ ִיּ ְשׂ ָראֵ ל וּמָ חַ ץ פַּ אֲ ֵתי מוֹאָב וְ ַק ְר ַקר כָּל בְּ ֵני ֵשׁת:
קורונה
קוביד
תשע
עשרי
שבט תש"פ
איראן
אור כוכב משיח
הַ ַתּ ְרגּוּם ֶשׁל "וְ ַק ְר ַקר" וִ ירו ֵֹקן ֶרמֶ ז עַ ל קוֹר ֹו ָנה
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אָדם ֶשׁ ֵיּשׁ לָהֶ ם לְ בוּשׁ אָ ֹדם,
נְ גִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִצּבְ ע ֹו אָ ֹדם וְ הוּא פּ ֹוגֵעַ בָּ ֵריא ֹות ֶשׁל הָ ָ
ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ הָ אָ ֹדם ֶשׁה' לוֹבֵ שׁ לְ ִה ָנּ ֵקם מֵ אֱ ד ֹום.
בִּ זְ ִמיר ֹות לְ י ֹום הַ ַשּׁבָּ ת נֶאֱ מַ ר :נִ ְס ַגּ ְר ִתּי לֶאֱ דוֹם בְּ יַד ֵרעַ י ְמ ָדנַיֶ .שׁבְּ כָל יוֹם וָ יוֹם ְממַ לְ ִאים כְּ ֵרסָ ם מֵ עֲ ָדנַי .עֶ זְ ָרת ֹו ִע ִמּי
לִ ְסמ ֹו אֶ ת אֲ ָדנַי .וְ א נְ טַ ְשׁ ַתּנִּי כָּל יְמֵ י ִע ָדּנַי .כִּ י א ִיזְ ַנח לְ ע ֹולָם ְי ֹהוָ "ה .בְּ ֹבא ֹו מֵ אֱ דוֹם חֲ מוּץ בְּ ג ִָדים זֶבַ ח ל ֹו
בּוּשׁיו לְ הַ אֲ ִדים .בְּ כֹח ֹו הַ גָּדוֹל יִבְ צוֹר רוּחַ נְ גִ ִידים .הָ גָה בְּ רוּח ֹו הַ ָקּ ָשׁה
בְּ בָ ְצ ָרה וְ טֶ בַ ח ל ֹו בְּ בוֹגְ ִדים .וְ יֵז נִ ְצחָ ם מַ לְ ָ
אָדם בְּ ת ֹוכָהּ ִינָּצֵ ר .וּמֵ זִ יד
בְּ יוֹם ָק ִדיםְ :ראוֹת ֹו כִּ י כֵן אֲ דו ִֹמי הָ ע ֹוצֵ ר .י ְַחשׁוֹב ל ֹו בְּ בָ ְצ ָרה ִתּ ְקלוֹט כְּ בֶ צֶ ר .וּמַ לְ אָ כְּ ָ
אַרבַּ ע
ידיו אֱ מוּנִים נוֹצֵ ר :יְצַ וֶּה צוּר חַ ְסדּ ֹו ְק ִהלּ ֹו ָתיו לְ ַקבֵּ ץ .מֵ ְ
ַכּשּׁ ֹוגֵג בְּ ִמ ְקלָט יֵעָ צֵ ר .אֶ הֱ בוּ אֶ ת ְיהֹוָ "ה ָכּל חֲ ִס ָ
רוּחוֹת עָ ָדיו לְ ִה ָקּבֵ ץ .וּבְ הַ ר ְמר ֹום הָ ִרים או ָֹתנוּ לְ הַ ְרבֵּ ץ .וְ ִא ָתּנוּ יָשׁוּב נִ ָדּ ִחים קוֹבֵ ץ .י ִָשׁיב א נֶאֱ מַ ר כִּ י ִאם וְ ָשׁב
וְ ִקבֵּ ץ :בָּ רוּ הוּא אֱ הֵ ינוּ אֲ ֶשׁר טוֹב גְּ מָ לָנוּ .כְּ ַרחֲ מָ יו וּכְ רוֹב חֲ סָ ָדיו ִהגְ ִדּיל לָנוּ .אֵ לֶּה וְ כָאֵ ֶלּה י ֹוסֵ ף ִעמָּ נוּ .רו ִֹאים

ֶשׁבְּ אֶ ְמצַ ע ַתּהֲ לִ י הַ גְּאֻ ָלּה ,כְּ ֶשׁה' בָּ א לִ נְ קֹ ם בֶּ אֱ ד ֹום ,י ְֶשׁנ ֹו נִסָּ י ֹון ֶשׁל אֱ ד ֹום לְ ִהנָּצֵ לְ :ראוֹת ֹו כִּ י ֵכן אֲ דו ִֹמי הָ עוֹצֵ ר .י ְַחשׁוֹב ל ֹו
וּמקוֹר ֹו מֵ הַ גְּ מָ ָרא )מכות יב (.אָמַ ר
בְּ בָ ְצ ָרה ִתּ ְקלוֹט כְּ בֶ צֶ ר .וּמַ לְ אָ כְּ ָ
אָדם בְּ ת ֹוכָהּ ִינָּצֵ ר .וּמֵ זִ יד כַּשּׁ ֹוגֵג בְּ ִמ ְקלָט יֵעָ צֵ רְ .
"מי ֶזה בָּ א מֵ אֱ דוֹם ,חֲ מוּץ בְּ ג ִָדים
ֵרישׁ ל ִָקישׁ ,בְּ ָשׁ שׁ טָ עֻ יּוֹת עָ ִתיד ָשׂ ָרהּ ֶשׁל אֱ דוֹם לִ ְטעוֹתֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר ִ
ִמבָּ ְצ ָרה" ,טוֹעֶ ה ֶשׁאֵ ינָהּ ק ֹולֶטֶ ת אֶ ָלּא 'בֶּ צֶ ר' ,וְ הוּא גּ ֹו ֶלה לְ 'בָ ְצ ָרה' .טוֹעֶ ה ֶשׁאֵ י ָנהּ ק ֹולֶטֶ ת אֶ לָּא אָ ָדם וְ הוּא
מַ לְ אָ  .טוֹעֶ ה ֶשׁאֵ ינָהּ ק ֹולֶטֶ ת אֶ לָּא שׁ ֹו ֵגג ,וְ הוּא מֵ זִ יד.

בְּ עַ לּ ֹון

ְיתא' מוּבָ ִאים ִדּבְ ֵרי ַר ִשּׁ"י
'פִּ ְטפּוּ ִטין ְדּאו ָֹרי ָ

)חולין מו(.

כִּ ית ֹו ָנא ְדּוַ ְר ָדּאַ ,מלְ בּוּשׁ אָ ֹדם ֶשׁהָ ֵריאָה מֻ נַּחַ ת בּ ֹו ,וַ ְר ָדּא

ְ
אָהי ָנא
אָמ ִרי ַנן לְ ַקמָּ ן כְּ ִ
עַ ל ֵשׁם ֶשׁ ְקּרוּם ַתּ ְחתּ ֹון אָ ֹדם הוּא כִּ ְד ְ
אָדם מֻ נַּחַ ת בְּ ת ֹו
סוּמ ָקא .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהָ ֵריאָה בְּ גוּף הָ ָ
אָדם ֶשׁ ֵיּשׁ לָהֶ ם לְ בוּשׁ אָ ֹדם ,הוּא ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
לְ בוּשׁ אָ ֹדם .וְ י ִָתּ ֵכן ֶשׁנְּ גִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִצּבְ ע ֹו אָ ֹדם וְ הוּא פּ ֹו ֵגעַ בָּ ֵריא ֹות ֶשׁל הָ ָ
הַ לְּ בוּשׁ הָ אָ ֹדם ֶשׁה' לוֹבֵ שׁ לְ ִהנּ ֵָקם מֵ אֱ ד ֹום וְ הָ ְר ָשׁ ִעים ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר

)ח"א רלח(:

"מי זֶה בָּ א מֵ אֱ דוֹם ,חֲ מוּץ בְּ ג ִָדים
ִ

ִמבָּ ְצ ָרה" ,לְ בוּשׁ ֶשׁל הַ ִדּין הַ ָקּ ֶשׁה ,לְ ִהפָּ ַרע מֵ עַ ִמּים ע ֹובְ דֵ י עֲ בו ָֹדה ז ָָרה ,וְ עָ ִתיד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לִ לְ ֹבּשׁ לְ בוּשׁ
אָ ֹדם וְ חֶ ֶרב אֲ דֻ מָּ ה וּלְ ִהפָּ ַרע מֶ אֱ ד ֹום .לְ בוּשׁ אָ ֹדםֶ ,שׁ ָכּתוּב "חֲ מוּץ בְּ ג ִָדים" ,וְ ָכתוּב " ַמדּוּעַ אָ ֹדם לִ לְ בוּ ֶשׁ " .הַ סַּ יִף
אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁ ָכּתוּב "חֶ ֶרב ַלה' מָ לְ אָה ָדם" .וּלְ ִהפָּ ַרע מֶ אֱ ד ֹוםֶ ,שׁ ָכּתוּב "כִּ י זֶבַ ח ַלה' בְּ בָ ְצ ָרה וְ טֶ בַ ח גָּד ֹול בְּ אֶ ֶרץ
אֱ ד ֹום" .וְ ָל ֵכן ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁאֱ ד ֹום וְ הָ ְר ָשׁ ִעים ְמנ ִַסּים לְ ִהנָּצֵ ל בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם ,בְּ ָכ ֶשׁע ֹו ְצ ִרים אֶ ת עַ ְצמָ ם בַּ בַּ ִית בְּ לִ י לָצֵ את ,לְ סַ מֵּ ל אֶ ת

מַ ה ֶשּׁקּו ֶֹרה בַּ ָשּׁמַ ִים ִעם ָשׂר ֹו ֶשׁל אֱ ד ֹום ֶשׁעוֹצֵ ר אֶ ת עַ ְצמ ֹו בְּ ִעיר ִמ ְק ָלט לְ ִה ָנּצֵ ל ִמנִּ ְק ַמת ה' אֲ דו ִֹמי הָ עוֹצֵ ר בְּ ִמ ְקלָט יֵעָ צֵ ר.
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וּכְ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁעוֹצֵ ר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁארה"ב הַ יְנוּ אֱ ד ֹוםִ ,מ ְתבַּ ְצּ ִרים בָּ ִעיר בָּ ְצ ָרה ,וְ הֵ ִקימוּ ָשׁם מַ חֲ נ ֹות
צָ בָ א וְ כוּ' .וְ ֵכן הַ נֻּסָּ ח הָ ָגה בְּ רוּח ֹו הַ ָקּ ָשׁה בְּ יוֹם ָק ִדים ֶשׁ ְמּקוֹר ֹו מֵ הַ נָּבִ יא )ישעי'ה כז ,ח( ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִהיא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא

רוּחַ ָק ִדים.

גְדּל ֶשׁל נְ גִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה ,וְ רו ִֹאים אֶ ת לְ בוּשׁ ֹו הָ אָ ֹדם.
ִצלּוּם מֻ ָ

אַדמ ֹו ִני"
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא תרומה ז( "וְ עוֹר ֹות אֵ לִ ים ְמאָ ָדּ ִמים" כְּ ֶנ ֶגד מַ לְ כוּת אֱ ד ֹום ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ יֵּצֵ א הָ ִראשׁ ֹון ְ
אַרבַּ ע מַ לְ כֻיּ ֹות ִמ ְתגָּא ֹות וּבָ א ֹות עֲ לֵי ֶכם אֲ ִני מַ ְצ ִמיחַ ָל ֶכם יְשׁוּעָ ה ִמתּ ֹו
אָמַ ר הקב"ה אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאַ ֶתּם רו ִֹאין ְ
אַצ ִמיחַ ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד עָ ַרכְ ִתּי ֵנר
ִשׁ ְעבּוּד ,מַ ה כְּ ִתיב אַחֲ ָריו " ֶשׁמֶ ן לַמָּ א ֹור" ֶזה מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶ .שׁנֶּאֱ מַ ר " ָשׁם ְ
יחי" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ תּו ָֹרה מַ ְס ִמי ָכה אֶ ת עוֹר ֹות אֵ לִ ים ְמאָ ָדּ ִמים ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל אֱ ד ֹום ,לְ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הֲ ָרמַ ת
לִ ְמ ִשׁ ִ
ֶק ֶרן מָ ִשׁיחַ .

מָ ִצינוּ

בַּ גְּמָ ָרא

)ע"ז נח(:

ירי ְדּלָא מַ עַ ְשׂ ֵרי וְ אָסַ ר לְ הוָּ ,חזָא
יק ַלע לְ בָ ְצ ָרה חָ זָא י ְִשׂ ָראֵ ל ִדּ ְקאָכְ לִ י פֵּ ֵ
ֵרישׁ ל ִָקישׁ ִא ְ

טוּר
אַדמַ ְק ְ
מַ יָּא ְדּסַ גְ ִדּי לְ הוּ ע ֹובְ דֵ י כּ ֹו ָכבִ ים וְ ָשׁתוּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אָסַ ר לְ הוּ ,אָ ָתא לְ ַקמֵּ יהּ ְדּ ַרבִּ י י ֹוחָ ָנן אָמַ ר לֵיהּ ְ
טוּר עָ ַל ִי זִ יל
אַדמַ ְק ְ
וּמבָ אֵ ר הַ תּ ֹו ְספוֹת ָשׁם ְ
עֲ ָל זִ יל הֲ ָדר ,בֶּ צֶ ר לָאו הַ יְינוּ בָּ ְצ ָרה וּמַ יִם ֶשׁל ַרבִּ ים אֵ ין נֶאֱ סָ ִריןְ .
הֲ ָדר פֵּ ֵרשׁ הַ קּוּנְ ְט ֶרס בְּ עוֹד ֶשׁבְּ גָדֶ י עָ לֶי חֲ ז ֹור אֶ ְצלָם וְ הָ ֵתּר לָהֶ ם וְ א ִת ְשׁהֶ ה אֲ פִ לּוּ לָנוּחַ ִמטּ ַֹרח הַ דֶּ ֶר  .בֶּ צֶ ר
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לָאו הַ ְיינוּ בָּ ְצ ָרה וְ הָ א ְדּאָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ל ִָקישׁ בְּ פֶ ֶרק ָקמָ א ְדמַ כּוֹת ג' טָ עֻיּוֹת עָ ִתיד ַשׂר ֶשׁל ר ֹו ִמי לִ ְטעוֹת כוּ'
כְּ סָ בוּר ֶשׁ ָגּ ָלה לְ בֶ צֶ ר וְ הוּא ג ֹולֶה לְ בָ ְצ ָרה הַ יְינוּ לְ בָ ָתר ִדּ ְשׁמָ עָ הּ מֵ ר' יוֹחָ נָן ְדּסָ בַ ר ִאיהוּ ְדּבֶ צֶ ר לָאו הַ יְינוּ בָּ ְצ ָרה אָז
ָאָרץ ִהיא וְ אֵ י ָנהּ חַ ֶיּבֶ ת בְּ מַ עֲ ֵשׂר.
ה ֹו ָדה כִּ י גַם בְּ טָ עוּת ֶזה ִי ְטעֶ ה ַשׂר ֶשׁל רו ִֹמי בֶּ צֶ ר לָאו הַ יְינוּ בָּ ְצ ָרה אֶ ָלּא חוּצָ ה ל ֶ
ר ֹו ִאים ֶשׁהַ תּו ְֹספוֹת ְמ ַק ֵשּׁר בֵּ ין ְשׁ ֵתּי הַ גְּמָ רוֹת ֶשׁאַחֲ ֵרי ֶשׁטָּ עָ ה ֵרישׁ ָל ִקישׁ בְּ עַ ְצמ ֹו וְ חָ ַשׁב ֶשׁבָּ ְצ ָרה ִהיא בֶּ צֶ ר ֶשׁ ִהיא ִעיר בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל
טוּרה ִממַּ עֲ ֵשׂרִ ,מזֶּה
ֶשׁחַ יֶּבֶ ת בְּ מַ עֲ ֵשׂר ,וְ ַרבִּ י יוֹחָ נָן ִתּ ְקּנ ֹו ֶשׁהֵ ן ְשׁ ֵתּי עָ ִרים שׁוֹנוֹת ,וְ ִהכְ ִריח ֹו לַחֲ זוֹר ִמיָּד לְ בָ ְצ ָרה לְ ה ֹו ִדיעָ ם ֶשׁ ִהיא פְּ ָ
לָמַ ד ֵרישׁ ל ִָקישׁ ֶשׁ ַגּם הַ ַשּׂר ֶשׁל אֱ דוֹם ִי ְטעֶ ה בְּ בָ ְצ ָרה לֶעָ ִתיד ָלבֹא כְּ מ ֹו ֶשׁהוּא טָ עָ ה בָּ זֶה .וְ ַגם כָּאן רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל ֵרישׁ
ל ִָקישׁ ֶשׁטָּ עָ ה בְּ או ָֹתהּ טָ עוּת ֶשׁיּ ְִטעֶ ה בָּ הּ הַ ַשּׂר ֶשׁל אֱ ד ֹום .וְ ר' יוֹחָ ָנן ֵז ֵרז אוֹת ֹו לָצֵ את לַדֶּ ֶר וַ אֲ פִ לּוּ א לָנוּחַ ִמ ֹטּ ַרח הַ דֶּ ֶר  ,כְּ מ ֹו
ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ יּ ֹום ֶשׁ ְמּז ְָרזִ ים אֲ נ ִָשׁים ִמ ָכּל הָ ע ֹו ָלם לָצֵ את לַדֶּ ֶר  ,לִ פְ ֵני ֶשׁ ִיּסָּ גְרוּ הַ ְדּ ָרכִ ים .וְ ֵכן ֵרישׁ ל ִָקישׁ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  950או ָֹתן
ְספָ ר ֹות ֶשׁל מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁע ֹו ָלה  .905וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן דּו ֵֹרשׁ זֹאת ֵרישׁ ל ִָקישׁ עַ ל הַ פָּ סוּק

)ישעיה סג ,א(

"מי זֶה בָּ א מֵ אֱ ד ֹום חֲ מוּץ בְּ ָג ִדים ִמבָּ ְצ ָרה זֶה הָ דוּר בִּ לְ בוּשׁ ֹו צֹעֶ ה בְּ רֹב כֹּח ֹו אֲ נִי ְמ ַדבֵּ ר בִּ ְצ ָד ָקה ַרב לְ הו ִֹשׁיעַ :
ִ
מַ דּוּעַ אָדֹם לִ לְ בוּ ֶשׁ וּבְ ָגדֶ י כְּ ד ֵֹר בְּ ַגת" כִּ י גַם כְּ ֶשׁהוּא טָ עָ ה ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ַרבִּ י י ֹוחָ נָן אָמַ ר א לִ פְ שׁוֹט אֶ ת הַ בֶּ ֶגד ,וְ זֶה
דוֹמֶ ה ַל"חֲ מוּץ בְּ ָג ִדים ִמבָּ ְצ ָרה זֶה הָ דוּר בִּ לְ בוּשׁוֹ" .וְ עוֹד ר ֹו ִאים אֵ צֶ ל טָ עוּת ֵרישׁ ָל ִקישׁ ֶשׁהַ גְּמָ ָרא מַ ְס ִמי ָכה ֹזאת לִ ְמזִ יגַת ַי ִין
ֶשׁל גּוֹי ֶשׁגָּזְ רוּ עָ לֶיהָ ִמפְּ נֵי ַייִן נֶסֶ  ,וְ ֵכן הַ פָּ סוּק ֶשׁל טָ עוּת אֱ דוֹם ָקשׁוּר ִעם ִקלְ קוּל וַ חֲ ִמיצוּת הַ ַיּיִן .וְ ַגם בְּ מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה י ְֶשׁ ָנן
ְשׁמוּע ֹות ֶשׁמַּ ְשׁ ָקא ֹות חֲ ִריפִ ים מו ִֹעילִ ים ֶנ ֶגד הַ קּ ֹור ֹו ָנה.

וְ כֵן

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)אמור פט(.

"מי זֶה בָּ א מֵ אֱ דוֹם" .עָ ִתיד הקב"ה לִ לְ ֹבּש בִּ גְ דֵ י נְ ָקמָ ה עַ ל אֱ דוֹם
ַרבִּ י אַ בָּ א פָּ ַתח ִ

ֶשׁהֶ חֱ ִריבוּ בֵּ ית ֹו וְ ָשׂ ְרפוּ אֶ ת הֵ יכָל ֹו וְ ִהגְ לוּ לִ כְ ֶנסֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל בֵּ ין הָ אֻ מּוֹת ,וְ יַעֲ ֶשׂה בָּ הֶ ם נִ ְקמַ ת ע ֹולָם עַ ד ֶשׁיּ ְִהיוּ
נִ ְמצָ ִאים כָּל הֶ הָ ִרים ִמן הָ ֵרי ע ֹולָם ְמל ִֵאים הֲ רוּגֵי הָ עַ ִמּים .וְ י ְִת ַקבְּ צוּ כָּל עוֹפ ֹות הַ ָשּׁמַ יִם עֲ לֵיהֶ ם .וְ כָל חַ יַּת הַ ָשּׂדֶ ה
אָרץ ָנשֹׂא בָּ ְא ָשׁם .זֶה ֶשׁכָּתוּב "כִּ י זֶבַ ח
ִיזּוֹנוּ מֵ הֶ ם י"ב חֳ ָד ִשׁים .וְ עוֹפ ֹות הַ ָשּׁמַ יִם ֶשׁבַ ע ָשׁנִ ים ,עַ ד ֶשׁ א תּוּ ַכל הָ ֶ
לַה' בְּ בָ ְצ ָרה וְ טֶ בַ ח ָגּד ֹול בְּ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם".

מָ ִצינוּ

בַּ ֹזּהַ ר

)תיקונים עד(.

"י ְִהי אוֹר"ָ ,יהּ אֲ וִ יר ,אוֹר י' ,וְ כַאֲ ֶשׁר ז ֹו הַ נְּ קֻ ָדּה ִה ְתפַּ ְשּׁטָ ה בְּ זֶה הָ אוֹר וְ נֶעֶ ְשׂ ָתה אֲ וִ יר,

ִמ ָכּאן נִ ְמ ְשׁכוּ כָּל הַ הֲ וָ יוֹת .וְ כֵן מָ ִצינוּ ָשׁם )קח (:אֲ וִ יר ִמ ְתאַחֵ ד בְּ עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע .רו ִֹאים ֶשׁהָ אֲ וִ יר הַ ַגּ ְשׁ ִמי הוּא א ֹו ִתיּ ֹות
וּממֶּ נּוּ נִ ְמ ְשׁכוּ כָּל הַ הֲ וָ יוֹת .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר
ֶתרִ ,
א ֹור י'ְ ,
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁהוּא הָ א ֹור ֶשׁיּ ֹוצֵ א מֵ הַ י' ֶשׁהוּא הַ כּ ֶ

)ויקהל

ראֶ (:שׁ ִשּׁלּוּב ֶשׁל ג' ֵשׁמ ֹות אהי"ה הוי"ה אדנ"י ,הֵ ם הַ שּׁ ֹולְ ִטים בָּ אֲ וִ יר ,וְ ג' ֵשׁמ ֹות אֵ לּוּ ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ֶשּׁפַ ע,
יעים ָלא ֹות ו' ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנ ֶגד ֵשׁם הוי"ה ]עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע[ֶ ,שׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה ָלא ֹות ה'
מֵ הָ א ֹו ִתיּ ֹות י"ה ֶשׁהֵ ם כְּ ֶנ ֶגד ֵשׁם אהי"הֶ ,שׁמַּ ְשׁפִּ ִ

אַחֲ ר ֹו ָנה ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנ ֶגד ֵשׁם אדנ"י .וּלְ פִ י ֶזה מוּבָ ן מַ דּוּעַ הַ קּוֹר ֹו ָנה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת ֶשׁנִּ ְדבָּ ִקים דֶּ ֶר הַ פֶּ ה ,וְ ֶזה פּ ֹוגֵעַ בְּ מַ עַ ְרכ ֹות הָ אֲ וִ יר
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נְּשׁימָ ה ֶשׁל הָ אָ ָדם .כִּ י ֶזה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל מֵ א ֹור הַ כּ ֶֶתר ֶשׁהוּא אוֹר י' א ֹו ִתיּ ֹות אֲ וִ ירֶ ,שׁ ֶזּה ס ֹוד אוֹר ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ ֶשׁנִּ ְק ָרא "רוּחַ
וְ הַ ִ
אַ פֵּ ינוּ ְמ ִשׁיחַ ה'" .וְ ֵכן הַ פֶּ ה הוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ַדּ ְרכָּהּ ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ קּוֹר ֹו ָנה כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁא ֹור פָּ נֶי בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
אָדם ַשׁ ֶיּ ֶכת לְ צַ ד
ק ֹור ֹו ָנה ,וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ֶזּה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל מֵ א ֹור הַ כּ ֶֶתר ֶשׁהוּא א ֹור הַ פָּ נִ ים ,וְ ַגם מַ עֲ ֶר ֶכת הָ אֲ וִ יר וְ הַ נְּ ִשׁימָ ה ֶשׁל הָ ָ
אַב ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א עַ ל מַ ה ֶשּׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁבְּ ִריאוּת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶכּ ֶתר ֶשׁבְּ ִריאוּת או ִֹתיּ ֹות
הַ פָּ נִ ים .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְ
נִמצָ א ֹות בְּ אֶ ְמצַ ע הַ ִמּ ָלּה בְּ ִריאוּת
אָדם בְּ מַ עֲ ֶר ֶכת הַ נְּ ִשׁימָ ה .וְ ֵכן או ִֹתיּ ֹות אֲ וִ יר ְ
בָּ ֵריא ֹות כְּ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ֶזּה פּ ֹוגֵעַ בָּ ֵריא ֹות ֶשׁל הָ ָ
א ֹו בָּ ֵריא ֹות .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֵשּׁם הַ מַּ ֵגּפָ ה קוֹבִ יד י"ט בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא חֹטֶ ם פֶּ ה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ָשּׂ ִמים מַ סֵּ ָכה עַ ל הַ ֹחטֶ ם וְ הַ פֶּ ה

אַרנוּ ֶשׁ ְשּׁ ַנת תש"פ ִהיא ְתּהֵ א ְשׁ ַנת פֶּ ה וְ ַגם ְתּהֵ א ְשׁ ַנת אַ ף .וְ ֵכן ג' פְּ עָ ִמים ק ֹובִ יד ע ֹו ֶלה ק ֹור ֹו ָנה .וְ ג'
ֶשׁ א לְ ִה ַדּבֵּ ק .וּכְ בָ ר בֵּ ְ
פְּ עָ ִמים ק ֹובִ יד י"ט ע ֹו ָלה מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ הַ ִמּ ְספָּ ר ג' הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו בַּ ֶכּ ֶתר ֶשׁכּ ֹו ֵלל ג' ַקוִּ ים.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בָּ ע ֹו ָלם לִ פְ ֵני ֶשׁ ִה ְתפָּ ְרצָ ה מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה הַ פּ ֹוגַעַ ת בָּ ֵריא ֹותֶ ,שׁהקב״ה ָשׂ ַרף

וּממֶּ נּוּ ִמ ְת ַק ְיּ ִמים בְּ ֵני
אֶ ת יַעֲ ר ֹות הָ אֲ מָ ז ֹו ָנס בִּ בְּ ָרזִ יל .הַ יְעָ ר ֹות ְמכֻנִּ ים ׳ ֵריא ֹות יְרֻ קּ ֹות׳ ,כִּ י הֵ ם פּוֹלְ ִטים חַ ְמצָ ן לָאֲ וִ יר הָ ע ֹו ָלם ִ
בוּרם ,אַ ט ֹוב לְ ִקיּוּם הַ ְצּמָ ִחים וְ הָ עֵ ִצים.
אָדם וְ הוּא ָר ִעיל עֲ ָ
אָדם ,וּבְ נוֹסָ ף הֵ ם קוֹלְ ִטים אֶ ת הַ פַּ ְחמָ ן הַ דּוּ חַ ְמצָ נִ י ֶשׁפּוֹלְ ִטים בְּ ֵני הָ ָ
הָ ָ
לְ פִ י ֶזה יוֹצֵ א ֶשׁמַּ גֵּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה כְּ בָ ר ִה ְת ִחי ָלה בִּ ְשׂ ֵרפ ֹות אֵ לּוּ .וְ ֵכן ֵריא ֹות יְרֻ קּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁ ֵתּי הָ ֵריא ֹות וְ ִעם הַ ִמּלִּ ים ע ֹו ָלה

אַחת מֵ הֶ ן  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל .וְ ֵכן נְּ ִשׁימָ ה ֹ
חם ִשׁעוּל ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה גּ ֹו ֶרמֶ ת ,ר"ת נָחָ "שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן או ִֹתיּ ֹות
ָכּל ַ
נִמצָ א ֹות בְּ ֵשׁם הַ תּו ָֹרה 'או ַֹרי ָ
נִמצָ א ֹות בְּ או ַֹר ְי ָת"א.
ְתא'ֶ ,שׁ ִהיא הַ חַ ְמצָ ן הָ אֲ ִמ ִתּי ֶשׁל הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן או ִֹתיּ ֹות אֲ וִ יר ְ
׳ ֵריא ֹות׳ ְ

ֵכּיוָ ן

ֶשׁפַּ ְרדֵּ "ס הֵ ם כְּ ֶנ ֶגד ד' או ִֹתיּוֹת הוי"ה; לִ מּוּד הַ סּוֹד הוּא כְּ ֶנגֶד אוֹת י' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,בִּ בְ ִחינַת חָ כְ מָ ה ,לִ מּוּד הַ ְדּרוּשׁ הוּא

כְּ ֶנ ֶגד אוֹת ה' ִראשׁ ֹו ָנה ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה בִּ בְ ִחי ַנת בִּ י ָנה ,לִ מּוּד הָ ֶרמֶ ז הוּא כְּ ֶנגֶד אוֹת ו' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה בִּ בְ ִחינַת יְס ֹוד ֶשׁכּ ֹולֵל ו'
ְספִ ירוֹת .א ֹור עֲ טֶ ֶרת הַ ְיס ֹוד הוּא א ֹור תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁעָ ֶליהָ נֶאֱ מַ ר בַּ זֹּהַ ר

)תיקונים קכ(:

" ָכּל ֶגּיא ִי ָנּ ֵשׂא" ,אֵ לּוּ גִּ ימַ ְט ִר ָיּאוֹת

גְּר"א ָשׁם ֶשׁלֶּעָ ִתיד ָל ֹבא ִתּ ָנּ ֵשּׂא וְ ִת ְתרוֹמֵ ם ְמאֹד תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר'
פַּ ְרפְּ ָראוֹת ַלחָ כְ מָ ה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ ָ
חַ יִּים אֱ לִ יעֶ ֶזר י ֹו ָנה שליט"א ֶשׁ ִיּ ָנּ ֵשׂא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק ֹו ֹר ָנה .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִרבּוּי ְרמָ זִ ים עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁנִּ ְשׁמָ ִעים בָּ ע ֹו ָלם .וְ כֵן
או ִֹתיּוֹת ֶרמֶ "ז ְסמוּכ ֹות לְ או ִֹתיּוֹת נָחָ "שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן גֶּיא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ָדּוִ ד ֶשׁע ֹו ֶלה י"ד ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל

ֶשׁנִּכְ נ ִָסים לְ ִבדּוּד י"ד י ִָמים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן ְשׁפִּ יצֶ ר שליט"א ֶשׁ ַגּם אֵ צֶ ל ִמ ְר ָים ֶשׁה' אָמַ ר ָלהּ לְ ִהסָּ ֵגר כָּתוּב "וְ אָבִ יהָ ָי ֹרק
י ַָרק" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶֶתר .וְ ָי ֹרק י ַָרק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל קוֹר ֹו ָנה .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א ָשׁם בְּ ַר ִשּׁ"י )במדבר יב ,יד( "וְ אָבִ יהָ ָי ֹרק י ַָרק בְּ פָ נֶיהָ " וְ ִאם
אָבִ יהָ הֶ ְראָה לָהּ פָּ נִ ים ז ֹועֲ פ ֹות הֲ א ִת ָכּ ֵלם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ַקל וָ חֹמֶ ר ַל ְשּׁכִ י ָנה י"ד י ֹום אֶ ָלּא ַדּיּ ֹו לַבָּ א ִמן הַ ִדּין
לִ ְהי ֹות כַּנִּ דּ ֹון לְ פִ י ָכ אַף בִּ נְ זִ יפָ ִתי ִתּסָּ ֵגר ִשׁבְ עַ ת י ִָמים .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' צ .פ .שליט"א ֶשׁבִּ ידוּ"ד בְּ א"ת ב"ש ע ֹו ֶלה
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ֶכּ ֶתר .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנ"ה בְּ ִמלּוּי בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֹראשׁ הַ ָשּׁ ָנה ֶשׁהוּא הַ כּ ֶֶתר ֶשׁל הַ ָשּׁ ָנה .וְ ֵכן הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּבָ " :כּל ֶגּיא ִינּ ֵָשׂא וְ ָכל הַ ר
וְ גִ בְ עָ ה ִי ְשׁפָּ לוּ" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ְרפוּאָה .וְ ֵכן ָשׁלְ חוּ לִ י ִמסֵּ פֶ ר ' ָדּבֵ ק מֵ אָח' )עמוד מ( ְסגוּ ָלה נִ פְ לָאָה לְ מַ גֵּפָ ה ִמ ֵשּׁם חָ ָכם א' מַ עֲ ֶשׂה
ְהוּדים א מֵ ת ַגּם אֶ חָ ד וּמָ ְצאוּ ָשׁם גָּנוּז בִּ נְ ָיר אֶ חָ ד ֶשׁהָ יוּ כָּתוּב הַ ֵשּׁם
בַּ ְמּ ִדי ָנה אַחַ ת ֶשׁהָ ָיה בָּ הּ מַ ֵגּפָ ה וּבִ ְרח ֹוב הַ יּ ִ
מקרו'ן קרו'ן רו'ן ו'ן ן' תא'ש א'ש ש'.

"וּבָ א לְ ִציּוֹן גּוֹאֵ ל וּלְ ָשׁבֵ י פֶ ַשׁע בְּ יַעֲ קֹ ב נְ אֻ ם ְיהֹוָ "ה" ר"ת ֶנ ֶג"ף יּוֹבֵ "ל.
מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ם )מלכים יא( וְ ִאם ַיעֲ מֹ ד מֶ ֶל ִמבֵּ ית ָדּוִ ד ה ֹו ֶגה בַּ תּ ֹו ָרה וְ ע ֹוסֵ ק בְּ ִמ ְצ ֹות כְּ ָדוִ ד אָבִ יו .כְּ פִ י תּ ֹו ָרה ֶשׁבִּ כְ ָתב
וְ ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ ָי ֹכף ָכּל ִי ְשׂ ָראֵ ל ֵלי ֵל בָּ הּ וּלְ חַ ֵזּק בִּ ְד ָקהּ .וְ ִי ָלּחֵ ם ִמלְ חֲ מ ֹות ה' .הֲ ֵרי זֶה בְּ חֶ זְ ַקת ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ ִ .אם
ית ֵקּן אֶ ת הָ ע ֹו ָלם כֻּלּ ֹו ַלעֲ ֹבד אֶ ת
עָ ָשׂה וְ ִה ְצלִ יחַ וּבָ ָנה ִמ ְק ָדּשׁ בִּ ְמק ֹומ ֹו וְ ִקבֵּ ץ נִ ְדחֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל הֲ ֵרי ֶזה מָ ִשׁיחַ בְּ וַ ַדּאי .וִ ַ
ה' בְּ יַחַ ד ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ י אָז אֶ ְהפֹּ

אֶ ל עַ ִמּים ָשׂפָ ה בְ ָ
רוּרה לִ ְק ֹרא ֻכּ ָלּם בְּ ֵשׁם ה' וּלְ עָ בְ ד ֹו ְשׁ ֶכם אֶ חָ ד" .עַ ד הַ יּ ֹום א

י ַָד ְענוּ אֵ י ַשׁ ָיּ ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ יִכּ ֹוף אֶ ת כָּ ל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל לַעֲ שׂ ֹות ְתּשׁוּבָ ה .וְ כָעֵ ת כְּ ֶשׁאָנוּ ר ֹו ִאים אֶ ת ַמ ֵגּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ֶשׁ ְמּחַ סֶּ ֶלת אֶ ת ָכּל
יתם בָּ ע ֹו ָלם .אָ ֵכן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ַתּכְ לִ ית הַ מַּ גֵּפָ ה
שׁב עַ ל ַתּכְ לִ ָ
הַ ֵכּלִ ים ֶשׁל הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא בָּ ע ֹו ָלם ,וְ ס ֹוג ֶֶרת אֲ נ ִָשׁים בַּ בַּ ִית ֶשׁיּ ְַת ִחילוּ ַל ְח ֹ
הַ זֹּאת ל ֵָתת כֵּלִ ים לַמָּ ִשׁיחַ ֶשׁיּ ְִת ַגּ ֶלּה בְּ ָקר ֹוב לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם בִּ ְתשׁוּבָ ה .וְ ֵכן בִּ י ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שמו"ר כא ,ה(

"וּפַ ְר ֹעה ִה ְק ִריב" ֶשׁ ִה ְק ִריב אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ל ְַתּשׁוּבָ ה ֶשׁעָ שׂוּ .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁ"וּפַ ְר ֹ
עה" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
ֹ
קר ֹו ָנה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ֹזהַ ר חָ ָדשׁ )וישב לזִ (.מיהוּ פַּ ְרעֹהֶ ,זהוּ הַ ִדּין הָ עֶ לְ יוֹן הָ ע ֹומֵ ד לְ ִהפָּ ַרע מֵ עֲ ֹונ ֹות הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ
בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

א זָכוּ "עָ נִי וְ ֹר ֵכב עַ ל חֲ מוֹר" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּיֶ .שׁהָ או ִֹתיּ ֹות אַחֲ ֵרי חֲ מ ֹו"ר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה .כִּ י הַ מָּ ִשׁיחַ

ר ֹו ֵכב עַ ל הַ חֲ מ ֹור הַ ְינוּ ר ֹו ֵכב עַ ל הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁאַחֲ ֵריהֶ ם וְ ֹזאת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ֶשׁ ַדּ ְרכָּהּ ִמ ְת ַגּ ֶלּה א ֹור הַ ְתּשׁוּבָ ה בָּ ע ֹו ָלם .ע ֹוד ה ֹו ִסיף הרה"ג ר'
ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁהַ גְּ מָ ָרא

)ברכות ל(.

מַ ְס ִמיכָ ה אֶ ת ר ֹו ֵכב עַ ל הַ ָקּר ֹון לְ ר ֹו ֵכב עַ ל הַ חֲ מ ֹור בְּ פֶ ֶרק ְתּפִ ַלּת הַ ַשּׁחַ ר

תּב "עָ נִ י וְ ֹר ֵכב" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ .
ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִה ְתנ ֹו ְצצוּת הַ ַשּׁחַ ר ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן "עָ נִ י וְ ר ֹו ֵכב" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנא .וְ ִאם נִכְ ֹ

אַרנוּ ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה ִהיא ס ֹוד ֶכּ ֶתר .וְ ֵכן נָגִיף כֹּר ֹו ָנה
וְ ֵכן מָ ִשׁיחַ ר ֹו ֵכב עַ ל הַ קּ ֹור ֹו ָנא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ ֵכן "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ הַ פְּ לָא ֹות .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א

ֶשׁמַּ ֵגּיפַ ת הַ ֹכּר ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְ
ִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַק ָיּם .וְ ֵכן פַּ חַ ד ק ֹו ֹר ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן בִּ ידוּ"ד ר"ת
ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בָּ א .וְ ֵכן ֹ
קר ֹוא ָנא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן כִּ נּ ֹור ָדּוִ ד נִ ְרמָ ז בְּ ֹכּר ֹו ָנא .וְ כֵן ִמלּוּי
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חֲ מ ֹו"ר חֵ י"ת מֶ "ם וָ י"ו ֵרי"שׁ ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ ֵכן ִמלּוּי גּ ֹו"ג מָ ג ֹו"ג ע ֹו ֶלה הַ קּ ֹור ֹו ָנה .בְּ אֹפֶ ן ָכ ֶזה :גִּ ימֶ "ל וָ "ו
גִּ ימֶ "ל מֵ "ם גִּ ימֶ "ל וָ "ו גִּ ימֶ "ל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא אַנְ ִטיוִ וירוּס.

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן ְשׁפִּ יצֶ ר שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַכוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ אֶ ת ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה בִּ זְ מַ ן

הַ גְּ אֻ ָלּה) :ישעיה נט ,כ( "וּבָ א לְ ִציּוֹן גּוֹאֵ ל וּלְ ָשׁבֵ י פֶ ַשׁע בְּ ַיעֲ קֹב נְ אֻ ם ְיהֹוָ "ה" ר"ת ֶנ ֶג"ף יּוֹבֵ "ל .הַ יְנוּ ֶנ ֶג"ף ֶשׁיָּבִ יא אֶ ת ֻכּ ָלּם לְ ע ֹו ַלם
ימ ְט ִר ָיּא תש"פ.
הַ ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁנִּ ְק ָרא ע ֹו ַלם הַ יּוֹבֵ ל .וְ ֵכן וּבָ א לְ ִציּוֹן גּ ֹואֵ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל ִעם הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ַ

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'לֵב אֵ לִ יָּהוּ' סוֹף ח"א מֵ הַ גר"א לָאפְּ ַיאן ַזצַּ "ל בְּ ֵשׁם הַ גר"א וַ סֶ ְרמַ ן הי"ד ֶשׁ ָשּׁמַ ע מֵ הֶ 'חָ פֵ ץ חַ ִיּים' ,וְ ָנבִ יא

אֶ ת ְדּבָ ָריו :הֶ חָ פֵ ץ חַ ִיּים אָמַ ר ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג ִתּ ְתחַ ֵלּק לִ ְשׁ ָשה חֲ ל ִָקים .הָ ִראשׁ ֹון הָ ָיה בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם
הָ ִראשׁ ֹונָה .וְ הַ ֵשּׁנִי י ְִה ֶיה כְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ חָ מֵ שׁ עַ ד ְשׁ ִשים ָשׁנָה אַחֲ ֶריהָ  .וְ אַחַ ר ָכּ ָתּבֹא ִמלְ חָ מָ ה ְשׁלִ י ִשׁיתֶ ,שׁבָּ הּ ִי ְס ֹבּל
וּמן הַ בְּ עָ י ֹות
ָכּל הָ ע ֹולָם ,וְ אַחֲ ֵרי זֶה ָיבֹא מָ ִשׁיחַ  .וְ כָעֵ ת ר ֹו ִאים בְּ מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁאָ ֵכן ָכּל הָ ע ֹו ָלם כֻּלּ ֹו מַ מָּ שׁ סוֹבֵ ל ִממֶּ ָנּה ִ
הַ כַּלְ כָּלִ יּ ֹות ֶשׁ ִהיא יוֹצֶ ֶרת .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֶ לְ עָ ָזר ַאבּוּהַ ב שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה בְּ נֻסַּ ח הַ ְתּפִ ָלּה 'וְ ָכל בְּ ֵני בָ ָשׂר
י ְִק ְראוּ בִּ ְשׁמֶ ' הָ יִינוּ ֶשׁמַּ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ְמבִ יאָה אֶ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם לִ ְק ֹרא בְּ ֵשׁם ה'.

וְ ֵכן

יִתּן ק ֹול ֹו
רוּשׁלַם ֵ
יִשׁאָג וּ ִמי ָ
ֹאמר יְהֹוָ "ה ִמ ִצּיּוֹן ְ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י .אֲ ָריו ִֹביץ שליט"א ֶשׁקּוֹר ֹו ָנ"ה ר"ת הַ כָּתוּב )עמוס א ,ב( "וַ יּ ַ

אָבלוּ נְ אוֹת הָ ר ִֹעים וְ ָיבֵ שׁ ֹראשׁ הַ ְכַּרמֶ ל" .וּכְ ִפי ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר הַ ' ְמּצוּד ֹות ָדּוִ דִ " ':מ ִצּיּ ֹון י ְִשׁאָג" לְ אַ ֵיּם וּלְ הַ חֲ ִריד" .וְ אָבְ לוּ" ִמקּ ֹול
וְ ְ
ַשׁאֲ גָת ֹו י ִָשּׁחֲ תוּ ְמדו ֵֹרי הָ רו ִֹעים הֵ ם הֵ יכְ ֵלי הָ עַ כּוּ"ם.

וּדלָת ֹות.
" ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי וּ ְסגֹ ר ְדּל ְָתי בַּ עֲ דֶ " .צָ ִרי ַגּם לִ ְסגֹּ ר ַחלּוֹנ ֹות ְ
מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )ב"ק סָ (:תּנוּ ַרבָּ נָן דֶּ בֶ ר בָּ ִעיר ַכּ ֵנּס ַרגְ לֶי ֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ אַ ֶתּם א ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמפֶּ ַתח בֵּ ית ֹו עַ ד בּ ֶֹקר",
"מחוּץ ְתּ ַשׁכֶּל חֶ ֶרב וּמֵ חֲ ָד ִרים אֵ ימָ ה" .מַ אי וְ אוֹמֵ ר וְ כִ י
וּסגֹ ר ְדּל ְָת בַּ עֲ דֶ " ,וְ אוֹמֵ ר ִ
וְ א ֹומֵ ר " ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי ְ
וּסגֹ ר ְדּל ְָת בְּ עֲ דֶ " .וְ כִ י ֵתימָ א הַ ֵנּי
ֵתימָ א הַ נֵּי ִמ ֵלּי בְּ לֵילְ ָיא אֲ בָ ל בִּ יְמָ מָ א ָלאָ ,תּא ְשׁמַ ע " ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי ְ
ִמלֵּי הֵ יכָא ְדּלֵיכָּא אֵ ימָ ה ִמגַּוָּ אֵ י ,אֲ בָ ל הֵ יכָא ְדּ ִאכָּא אֵ ימָ ה ִמגַּוָּ אֵ י כִּ י נָפִ יק י ִָתיב בֵּ ינֵי אֱ י ָנ ֵשׁי בְּ צַ וְ ָתא ְדעָ לְ מָ א ְטפֵ י
"מחוּץ ְתּ ַשׁכֶּל חֶ ֶרב וּמֵ חֲ ָד ִרים אֵ ימָ ה" ,אַף עַ ל גַּב ְדּ"מֵ חֲ ָד ִרים אֵ ימָ ה"ִ " ,מחוּץ ְתּ ַשׁכֶּל חֶ ֶרב"ָ .רבָ א
מַ עֲ לֵיָ ,תּא ְשׁמַ ע ִ
ידן ִר ְ
בְּ ִע ָ
יתחָ א הֲ וָ ה סָ ַכר ַכּ ֵויִ ,דּכְ ִתיב "כִּ י עָ לָה מָ וֶ ת בְּ חַ לּ ֹונֵינוּ" .וְ רו ִֹאים ֶשׁבִּ זְ מַ ן דֶּ בֶ ר א מַ ְספִּ יק לְ ִה ָכּ ֵנס הַ בַּ י ְָתה ,צָ ִרי ַגּם
וּד ָלת ֹות .וְ ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר כֵּיוָ ן ֶשׁעַ ל ְידֵ י ְר ִאיָּ'ה בָּ עֵ י ַנ ִיםִ ,מ ְת ַק ְשּׁ ִרים ִעם הַ ַמּלְ אָכִ ים ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחי ַנת עֵ י ַנ ִיםַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י
לִ ְסגֹּ ר חַ לּוֹנ ֹות ְ
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)יחזקאל א ,ד( "כְּ עֵ ין הַ חַ ְשׁמַ ל" ,חַ ְשׁמַ ל מַ לְ אָ ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ָכּ  ,וְ י ִָתּכֵן ֶשׁיְּהֵ א חַ ְשׁמַ ל ֵשׁם הָ עַ יִן ,וְ כֵן כָּתוּב )שם א ,יח( "וְ ַגבּ ָֹתם
ְמ ֵלאֹת עֵ י ַניִם סָ בִ יב" ,וְ כֵן ָשׁם )י ,יב( "הָ אוֹפַ נִּים ְמל ִֵאים עֵ י ַניִם סָ בִ יב" .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִא ְשׁתּ ֹו ֶשׁל ל ֹוט ֶשׁ ִהבִּ יטָ ה בְּ עֵ ינֶיהָ ִ ,ה ְת ַק ְשּׁ ָרה
ִעם הַ מַּ לְ אָ הַ מַּ ְשׁ ִחית וָ מֵ ָתה .כַּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )וירא קזֶ (:שׁ ֶנּעֶ נְ ָשׁה ִמשּׁוּם ֶשׁ ִה ְס ַתּכְּ לָה עַ ל ְסד ֹום ,בִּ זְ מַ ן ֶשׁהָ ָיה ָשׁם מַ ְשׁ ִחית ,וְ עַ ל ְידֵ י

ִה ְס ַתּכְּ לוּת ז ֹו ִהיא ִה ְת ַק ְשּׁ ָרה ִעם הַ מַּ לְ אָ הַ מַּ ְשׁ ִחית וְ נֶהֶ ְרגָהְ ,דּהַ מַּ ְשׁ ִחית אֵ ינ ֹו מַ בְ ִחין בֵּ ין צַ ִדּיק לְ ָר ָשׁעַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)ב"ק ס(.

יקים.
יקים לִ ְר ָשׁ ִעים ,וְ א עוֹד אֶ ָלּא ֶשׁמַּ ְת ִחיל ִמן הַ צַּ ִדּ ִ
כֵּיוָ ן ֶשׁנִּ ָתּן ְרשׁוּת לַמַּ ְשׁ ִחית לְ הַ ְשׁ ִחית אֵ ינ ֹו מַ בְ ִחין בֵּ ין צַ ִדּ ִ
ָאָדם ֶשׁ א י ֵָראֶ ה לִ פְ נֵי הַ מַּ ְשׁ ִחית ַכּאֲ ֶשׁר שׁ ֹו ֶרה עַ ל הָ ע ֹו ָלםֶ ,שׁ א י ְִס ַתּ ֵכּל בּ ֹוֶ ,שׁהֲ ֵרי
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )נח סח (:צָ ִרי ל ֹו ל ָ
כָּל אֵ לּוּ ֶשׁ ֵיּ ָראוּ לְ פָ נָיו ,יֵשׁ ל ֹו ְרשׁוּת לְ הַ ְשׁ ִחית ,וְ ֵכן מָ ִצינוּ ָשׁם )נח סגֶ (.שׁ ֶזּה הַ טַּ עַ ם אֵ צֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ מַ ַכּת ְבּכ ֹור ֹות ֶשׁהָ יוּ
ְצ ִריכִ ים לִ ְהי ֹות בְּ ת ֹו הַ בָּ ִתּיםְ ,דּהַ מַּ ְשׁ ִחית הָ יָה בַּ חוּץ .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)ח"א קפב(:

כְּ ֶשׁהַ ִדּין ִמ ְתעו ֵֹרר בָּ ע ֹולָם וְ הַ מָּ וֶ ת נִ ְמצָ א

אַרנוּ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים ,אֶ לָּא צָ ִרי לִ ְסגֹּ ר אֶ ת עַ ְצמ ֹו ֶשׁ א ֵיצֵ א
אָדם ָל ֶלכֶת י ְִח ִידי בַּ שּׁוּק ,וַ הֲ ֵרי בֵּ ְ
בָּ ִעיר ,א צָ ִרי הָ ָ
הַ חוּצָ ה ,כְּ מ ֹו ֶשׁבֵּ אֲ רוּהוּ בְּ נֹ חַ ֶשׁסָּ גַר אֶ ת עַ ְצמ ֹו בַּ ֵתּבָ ה ֶשׁ א יִמָּ צֵ א לִ פְ נֵי הַ מַּ ְשׁ ִחית .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ ִצּיּוֹנִ י' עַ ל
הַ תּו ָֹרה

) ִמ ֵקּץ(

אָדם עַ ְצמ ֹו לַחוּץ
"וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ ֹקב לְ בָ נָיו ָלמָּ ה ִתּ ְת ָראוּ"ַ .רבִּ י ִח ָיּא אוֹמֵ ר בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ָרעָ ב בָּ ִעיר א י ְַראֶ ה ָ

אָדם
וְ א י ְִתהַ ֵלּ ְי ִח ִידי בָּ ִעיר ִמפְּ ֵני ֶשׁמַּ לְ אַ הַ מָּ וֶ ת נִ ְמצָ א ָשׁם וְ יֵשׁ ל ֹו ְרשׁוּת לְ חַ בֵּ ל .וְ כַיּוֹצֵ א בּ ֹו דֶּ בֶ ר בָּ ִעיר י ְִסגֹּ ר ָ
וּסגֹ ר ְדּל ְָתי בַּ עֲ דֶ וְ ג ֹו'".
עַ ְצמ ֹו וְ א י ְִת ָראֶ ה בַּ שּׁוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי ְ

וְ ָל ֵכן

סָ ַתם ָרבָ א חַ לּ ֹונ ֹות בִּ זְ מַ ן הַ מַּ ֵגּפָ ה  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מַּ לְ אָ

הַ מַּ ְשׁ ִחית ָיכ ֹול לִ י ָכּ ֵנס ַגּם דֶּ ֶר חַ לּ ֹוןְ ,דּמַ לְ אָכִ ים הֵ ם בְּ ִחי ַנת

רוּח ֹות כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )תהלים קד( "ע ֶ
ֹשׂה מַ לְ אָכָיו רוּח ֹות" .וְ רוּחַ ָיכ ֹו ָלה לִ י ָכּ ֵנס בְּ ָכל פִּ ְרצָ ה .יוֹצֵ א לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁצָּ ִרי לְ ִהזָּהֵ ר ַגּם
א לְ ִה ְס ַתּ ֵכּל בָּ עֵ י ַנ ִים הַ חוּצָ ה ֶשׁ ָשּׁם נִ ְמצָ א הַ מַּ ְשׁ ִחית ,וְ ַגם א לְ הַ ְשׁ ִאיר פִּ ְרצָ ה ֶשׁל רוּחַ ֶשׁהַ מַּ ְשׁ ִחית עָ לוּל לְ ִה ָכּ ֵנס .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי

יסים ִמלְּ שׁ ֹון עֲ ִצ ַירת הַ ֶנּ ֶגף ,וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יד ,ט( כּ ֶֶתר
ֶשׁהָ ִענְ ָין ְנִרמָ ז בְּ מַ ה ֶשּׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )סוטה מד (:הֲ גָפַ ת ְתּ ִר ִ
תּ ֹו ָרה ז ֹו הָ אָר ֹוןִ ,דּכְ ִתיב בּ ֹו "זֵר ָזהָ ב סָ בִ יב" ,כּ ֶֶתר כְּ הֻ ָנּה זֶה הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ ,דּכְ ִתיב בּ ֹו " ֵזר ָזהָ ב סָ בִ יב"ֶ ,כּ ֶתר מַ לְ כוּת זֶה
הַ שֻּׁ לְ חָ ןִ ,דּכְ ִתיב בּ ֹו " ֵזר ָזהָ ב סָ בִ יב" ,כְּ ֶנגֶד ֵשׁם ט ֹוב הוּא הַ מַּ עֲ ֶשׂה כְּ מָּ ה ְד ַתנִּ ינַן א הַ ִמּ ְד ָרשׁ הוּא ִע ַקּר אֶ לָּא
פּוּרעָ נוּת
אָדם כְּ הַ הוּא ְד ַתנִּ ינַן ְתּשׁוּבָ ה וּמַ עֲ ִשׂים טוֹבִ ים כִּ ְת ִריס בִּ פְ ֵני הַ ְ
הַ מַּ עֲ ֶשׂה לְ פִ י ֶשׁהַ מַּ עֲ ֶשׂה הוּא ְמ ַכפֵּ ר עַ ל הָ ָ
וְ א ֹות ֹו כּ ֶֶתר הוּא כְּ ֶנגֶד הַ ְמּנו ָֹרה לְ ַק ֵיּם מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י נֵר ִמ ְצוָ ה וְ תו ָֹרה אוֹר" .לָמָ ה נִ ְק ֵראת הַ תּו ָֹרה א ֹור ֶשׁ ִהיא
אָדם ֵכּיצַ ד ַיעֲ ֶשׂה ְרצוֹן הַ מָּ קוֹם לְ פִ י ָכ ְשׂכַר
ְמ ִא ָירה אֶ ת הָ אָ ָדם מַ ה ַיּעֲ ֶשׂה וּלְ פִ י ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ְמלַמֶּ דֶ ת אֶ ת הָ ָ
הַ ַתּלְ מוּד גָּדוֹל וְ גָדוֹל הַ מַּ עֲ ֶשׂה יו ֵֹתר ִמן הָ עו ֶ
ֹשׂה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ ָיה מַ עֲ ֵשׂה הַ ְצּ ָד ָקה ָשׁל ֹום" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת
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אַרנוּ ֶשׁמַּ גֵּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ִמ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת מֵ א ֹור הַ כּ ֶ
ִענְ ַין הַ כְּ ָת ִרים ֶשׁהֵ ם כִּ ְת ִריס בִּ פְ ֵני הַ ְ
ֶתר .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר'
פּוּרעָ נוּת וּבֵ ְ
י ְִחיאֵ ל סַ בַּ ח שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב "מֵ חֲ ָד ִרים אֵ ימָ ה" ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קֹר ֹו ָנה.

יד
מֵ ִא ָ

 ,מוּבֵ את ַגּם בְּ ִחי ָנה הֲ פוּ ָכה; ֶשׁ ִה ְס ַתּכְּ לוּת עַ ל הַ מַּ לְ אָ ְמבִ יאָה ְרפוּאָה .כַּ מּוּבָ א בָּ 'א ֹור הַ חַ ִיּים'

)בראשית יח ,ב(

"וַ יּ ְַרא וַ ָיּ ָרץ

אתם ,כִּ י הַ מַּ לְ אָ י ְִראֶ ה מֵ ָרחוֹק וְ אֵ ין הֶ בְ דֵּ ל
אתם" ֶשׁבָּ ְר ִא ָיּה ֶשׁ ָראָה או ָֹתם נִ ְת ַרפָּ א ִממַּ כְ אוֹב ֹו וְ עָ מַ ד וְ ָרץ לִ ְק ָר ָ
לִ ְק ָר ָ
לִ בְ ִחי ַנת הָ רוּחָ נִ יּוּת לִ ְמנֹ עַ הָ ְרפוּאָה ,וְ ֵתיכֶף וּ ִמ ָיּד עָ ָשׂה ְשׁלִ יחוּת ֹו ְרפָ אֵ ל וַ י ְִרפָּ אֵ הוּ ,וּלְ צַ ד הַ ְר ָגּ ָשׁה ז ֹו וַ ִיּ ְשׁ ַתּחוּ
יקהּ אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם הָ י ְָתה בִּ בְ ִחי ַנת ֶלעָ ִתיד ָלב ֹוא,
אַ ְרצָ ה לִ ְמ ָשׁ ְר ֵתי עֶ לְ יוֹן .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )וירא צחֶ (.שׁה ֹוצָ אַת הַ חַ מָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָ

ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא י ֹו ִציא חַ מָּ ה ִמ ַנּ ְר ִתּ ָיקהּ .צַ ִדּ ִ
יקים ִמ ְת ַרפְּ ִאים בָּ הּ וּ ְר ָשׁ ִעים נִ דּ ֹונִ ים בָּ הּ .כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁהַ מַּ גֵפָ ה
לֶעָ ִתיד ָל ֹבא ִתּ ְה ֶיה עַ ל ְידֵ י ֹחם:

)הובא בספר 'אבקת רוכל' דף ב(

מֵ בִ יא הקב”ה ֹחם בָּ ע ֹו ָלם גָּד ֹול מֵ חֲ מָ ָתהּ ֶשׁל חַ מָּ ה ִעם

יתים מֵ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם אֶ ֶלף אֲ ָלפִ ים בְּ ָכל יוֹם ,וְ ָכל
וּמ ִמ ִ
ַשׁחֶ פֶ ת וְ ַק ַדּחַ ת .וְ ַרבִּ ים חֲ ל ִָאים ָר ִעים וְ דֶ בֶ ר וּמַ ֵגּפָ הְ ,
ְר ָשׁ ִעים ֶשׁבְּ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ִתים ,עַ ד ֶשׁיִּבְ כּוּ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם וַ יּ ְִצעָ קוּ' :א ֹוי לָנוּ אָ ָנה ֵנ ֵל וְ אָ ָנה נִ בְ ַרח’ ,וְ חוֹפְ ִרים ָכּל אֶ חָ ד
יחין וּבו ְֹר ִחין כְּ דֵ י לְ צַ ֵנּן אֶ ת עַ ְצמָ ם ,וּבָ ִאים
יחין וּבַ ְצּ ִר ִ
וּמ ְתחַ בְּ ִאים בַּ ְצּ ִח ִ
ִקבְ ר ֹו בְּ חַ ָיּיו וְ שׁ ֹואֲ לִ ים אֶ ת ַנפְ ָשׁם לָמוּתִ ,
בַּ ְמּעָ ר ֹות וּבִ ְמ ִחלּ ֹות עָ פָ ר .וְ ִאם תֹּאמַ ר אֵ י ִי ָנּ ְצלוּ הַ צַּ ִדּי ִקים מֵ ֹחם הַ חַ מָּ ה ,הקב”ה יַעֲ ֶשׂה לָהֶ ם ְרפוּאָה בְּ א ֹות ֹו
ֹחם ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר" :וְ ָז ְרחָ ה ָל ֶכם י ְֵראֵ י ְשׁ ִמי ֶשׁמֶ שׁ ְצ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א בִּ כְ ָנפֶ יהָ " .וְ עַ ל אוֹת ֹו עֵ דוּת נִ בָּ א בִּ לְ עָ ם הָ ָר ָשׁע‘ :א ֹוי
ישׁי ֹכּהֵ ן שליט"א ֶשׁ ָשּׁם הַ מַּ חֲ ָלה קוֹבִ יד ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָכּל
ִמי י ְִחיֶה ִמשּׂוּמ ֹו אֵ ל’ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֲ בִ ַ

הַ פָּ סוּק )במדבר כד ,כג( "וַ יּ ָ
ִשּׂא ְמ ָשׁל ֹו וַ יֹּאמַ ר א ֹוי ִמי ִי ְחיֶה ִמשֻּׂ מ ֹו אֵ ל" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' חַ יִּים ִשׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ֶזּה ַגּם
יקהּ א ֹו ִתיּ ֹות ָימֹ ת ֹק ֹר ָנ"ה.
הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל מֶ ֶל פָּ ַרס ִמ ְתגּ ֶָרה בְּ מֶ ֶל עֲ ָרבִ י ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ִמּ ַנּ ְר ִתּ ָ
וּסגֹ ר ְדּל ְָתי
יאים ֶשׁ ָכּ י ְִה ֶיה הַ סֵּ דֶ ר לִ פְ ֵני הַ גְּאֻ ָלּה ֶשׁיּ ְִת ַק ֵיּם הַ פָּ סוּק " ֵל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי ְ
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הָ ַר ְמחַ "ל עַ ל נְבִ ִ
בַּ עֲ דֶ " בְּ ס ֹוד אֲ ִסיפַ ת הַ נִּ יצוֹצ ֹות לִ פְ ֵני פְּ ִתיחַ ת הַ מֶּ "ם ְסתוּמָ ה ַל ִיּחוּד ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריוֵ " :ל עַ ִמּי בֹּא בַ חֲ ָד ֶרי
וּסגֹ ר ְדּ ָל ְתי בַּ עֲ דֶ
ְ

חֲ בִ י כִ ְמעַ ט ֶרגַע עַ ד יַעֲ בָ ור זָעַ ם" .כְּ ֶשׁנִּ ְשׁ ַלם לִ בָּ ֵרר הַ נִּיצוֹצ ֹות הַ ְקּדוֹשׁ ֹות ִמתּ ֹו הַ ְקּלִ פּ ֹות

וּמ ַיּד נַעֲ ֵשׂית מַ לְ כוּת מ' ְסתוּמָ ה ם ,כְּ דֵ י ֶשׁ א יָרוּצוּ הַ ְקּלִ פּ ֹות אַחֲ ֵריהֶ ן וְ ֵיאָחֲ זוּ בָ הֶ ם חַ ס
נֶאֱ סָ פ ֹות ֻכּ ָלּם בַּ מַּ לְ כוּתִ .
וּסגֹ ר ְדּל ֶָתי בַּ עֲ דֶ " ,אֵ לּוּ
וְ ָשׁל ֹום .וְ הוּא ס ֹוד הַ פָּ סוּק " ֵל עַ ִמּי ֹבּא בַ חֲ ָד ֶרי " ,אֵ לּוּ הַ נִּיצוֹצ ֹות ֶשׁהוֹלְ כ ֹות בַּ מַּ לְ כוּתְ " ,
הַ ב' ַדּלְ ִתין ֶשׁ ִמּ ְתחַ בְּ ר ֹות כְּ אֶ חָ ד וְ עו ִֹשׂים מ' ְסתוּמָ ה ִמן הַ טַּ עַ ם ֶשׁאָמַ ְר ִתּי" .חֲ בִ י כִּ ְמעַ ט ֶר ַגע עַ ד יַעֲ ב ֹור זָעַ ם" כִּ י
אָרץ אֶ ת ָדּמֶ יהָ וְ א ְתכַסֶּ ה ע ֹוד עַ ל הֲ רוּגֶיהָ ֵ " .ל
אָרץ עָ לָיו וְ גִ לְּ ָתה הָ ֶ
ִה ֵנּה ה' יוֹצֵ א ִמ ְמּקוֹמ ֹו לִ פְ ֹקד עֲ ֹון יו ֵֹשׁב הָ ֶ
נְשׁמָ ה כְּ לָלִ יתַ ,כּ ָיּדוּעַ  .לְ פִ י ָכ
נִק ָרא "עַ ִמּי" לְ פִ י ֶשׁהוּא ָ
עַ ִמּי" זֶהוּ הַ צַּ ִדּיק הַ ְמּבָ ֵרר הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות ִמ ַיּד הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ,וְ ְ
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ימיִּים נִ ְק ָר ִאים חֶ דֶ ר ,וְ הַ ִחיצוֹנִ ִיּים נִ ְק ָר ִאים פְּ רוֹזְ ד ֹורֶ ,שׁ ָשּׁם
נוּקבָ א ,הַ פְּ נִ ִ
אָמַ ר" ,בּ ֹו ִאי בַ חֲ ָד ֶרי " ֶשׁהֵ ם כְּ ֵלי יְס ֹוד ְדּ ְ
נִשׁמָ ר הַ צַּ ִדּיק הַ ְמּבָ ֵרר ָכּל זְ מַ ן הַ צָּ ִרי  .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' פ .ה .שליט"א ֶשׁקּ ֹו ֹר ָנ"ה ִעם הָ א ֹות מ' או ִֹתיּ ֹות ָקאמַ ְר ָנ"ה,
ְ
נִימיּוּת הַ תּו ָֹרה לְ ָכל כְּ ַלל י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הָ בִ יא ַל ִיּחוּד הַ ָשּׁ ֵלם ,וּכְ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהָ ַרב הַ ָקּדוֹשׁ
ֶשׁ ַכּיָּדוּעַ חֲ ִסידוּת ָקאמַ ְר ָנה הֵ פִ יצוּ פְּ ִ
ִמ ָקּאמַ ְר ָנה זצ"ל מֵ בִ יא הַ ְרבֵּ ה גִּימַ ְט ָרא ֹות עַ ל " ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ חָ ד" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר ֶשׁפִּ נְחָ ס ֶשׁהוּא
אֵ לִ יָּהוּ ל ַָקח אֶ ת הָ א ֹות מ' כְּ ֶשׁ ִקּ ֵנּא עַ ל הַ בְּ ִרית לְ הָ בִ יא ַליִּחוּד הַ ָשּׁ ֵלם וְ ַלעֲ ֹצר אֶ ת

הַ מַּ גֵּפָ ה) :ח"ג רלז(.

מָ ה ָראָה ]פִּ נְ חָ ס[ ָראָה אוֹת

מ' ,א ֹות ז ֹו ֶשׁהָ י ְָתה טָ סָ ה בָּ ָר ִקיעַ  ,וְ זֶהוּ ִסימָ ן ֶשׁל מַ לְ אַ הַ מָּ וֶ ת ֶשׁר ֹוצֶ ה לְ ִהבָּ נוֹת בָּ אוֹת וָ א"ו וְ אוֹת ת' .מֶ ה עָ ָשׂה
פִּ נְ חָ ס ֶשׁהָ יָה ִמ ְתלַבֵּ שׁ בְּ י ְִצחָ ק ,אָז נָטַ ל מ' הַ ִהיא וְ חָ טַ ף אוֹתוֹ ,וְ ִחבֵּ ר או ָֹתהּ ִעמּ ֹו .כֵּיוָ ן ֶשׁ ָראָה מַ לְ אַ

הַ מָּ וֶת

ֶשׁפִּ נְ חָ ס חָ טַ ף ל ֹו אוֹת מ' הַ ִהיא ִעמּ ֹו ִמיָּד ָשׁב לַאֲ ח ֹו ָריו.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּמָ ָרא

)סנהדרין צח(.

אָמַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א אֵ ין לְ ֵקץ ְמגֻ ֶלּה ִמזֶּהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ אַ ֶתּם הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל עַ נְ פְּ ֶכם ִתּ ֵתּנוּ

וּפֶ ְר ְיכֶם ִתּ ְשּׂאוּ לְ עַ ִמּי ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵק ְרבוּ לָבוֹא"ַ .רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר אַף ִמזֶּה ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ י לִ פְ נֵי הַ ָיּ ִמים הָ הֵ ם ְשׂכַר
וּשׂכַר הַ בְּ הֵ מָ ה אֵ י ֶננָּה וְ לַיּוֹצֵ א וְ לַבָּ א אֵ ין ָשׁלוֹם ִמן הַ צָּ ר" .מַ אי " ַליּ ֹוצֵ א וְ לַבָּ א אֵ ין ָשׁלוֹם ִמן
אָדם א נִ ְה ָיה ְ
הָ ָ
"שׁלוֹם ָרב לְ ֹאהֲ בֵ י תו ָֹר ֶת " ,אֵ ין לָהֶ ם ָשׁל ֹום
הַ צָּ ר"ַ ,רב אָמַ ר אַף ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים ֶשׁכָּתוּב בָּ הֶ ם ָשׁלוֹםִ ,דּכְ ִתיב ָ
אָדם ִמ ְשׂ ַתּ ֵכּר וְ אַף ְשׂ ַכר הַ בְּ הֵ מָ ה
ִמפְּ נֵי הַ צָּ ר .וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁםַ :רבִּ י אֱ לִ יעֶ ֶזר אוֹמֵ ר ִמ ֶזּה הַ פָּ סוּק כְּ ֶשׁ ִתּ ְראֶ ה ְדּאֵ ין שׁוּם ָ
אָמ ָרן עַ ד ֶשׁ ִתּכְ ֶלה פְּ רוּטָ ה ִמן הַ כִּ יס ,אֵ ין מָ ע ֹות ְמצוּי ֹות בַּ כִּ יסְ :שׂ ַכר בְּ הֵ מָ ה ,עֲ בו ַֹדת הָ אֲ ָדמָ ה
א נִ ְה ָיה ,וְ הַ יְנוּ כִּ ְד ְ
ֶשׁ ִהיא עַ ל יְדֵ י בְּ הֵ מָ ה אֵ י ֶנ ָנּה :וְ לַיּוֹצֵ א וּבָ א אֵ ין ָשׁל ֹום ,אָז ָי ֹבא מָ ִשׁיחַ ָ :שׁל ֹום ָרב ,וְ הַ יְנוּ וְ לַיּוֹצֵ א וְ לַבָּ א אֵ לּוּ
ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים או ָֹתם ֶשׁהָ ָיה ִדּי ָנם לָצֵ את וְ ָל ֹבא בְ ָשׁל ֹום ,כְּ ִדכְ ִתיב " ָשׁל ֹום ָרב לְ אֹהֲ בֵ י תו ָֹר ֶת " אֲ פִ לּוּ לְ הַ נְ הוּ אֵ ין
ָשׁל ֹום .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁר ֹו ִאים כָּאן בַּ גְּמָ ָרא ְמפֹ ָרשׁ אֶ חָ ד ִמ ִסּימָ ֵני הַ גְּאֻ ָלּה ֶשׁ א יוּכְ לוּ לָצֵ את וְ לָב ֹוא וְ א יוּכְ לוּ לְ ִה ְשׂ ַתּ ֵכּר וּלְ הַ ְרוִ יחַ  ,הַ יְנוּ
ֶשׁיּ ְִהיוּ ְסג ִוּרים בַּ בַּ ִית ,וְ ַגם הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים א יוּכְ לוּ לָצֵ את וְ לָב ֹוא וּכְ פִ י ֶשׁ ִה ְת ַק ֵיּם בְּ יָמֵ ינוּ.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ גְּמָ ָרא ָשׁם :אָמַ ר ַרבִּ י חֲ נִינָא אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁיּ ְִתבַּ ֵקּשׁ ָדּג לְ ח ֹו ֶלה וְ א יִמָּ צֵ א .וּ ְמבָ אֵ ר הַ 'חֲ ַתם

סוֹפֵ ר'

)דרשות עקב(

אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁ ְיּב ַֻקּשׁ ָדּג לְ ח ֹולֶה וְ א יִמָּ צֵ א ,פֵּ רוּשׁ כִּ י ָידוּעַ כְּ ֶשׁאָמַ ר פַּ פּוּס לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א

שׁל לְ מָ ָשׁל לְ שׁוּעָ ל ֶשׁעָ מַ ד עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְא ֹור וְ אָמַ ר
מַ אי טַ עֲ מָ א עוֹסֵ ק בַּ תּו ָֹרה ֶנ ֶגד גְּ זִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ הֵ ִשׁיב ל ֹו אֶ ְמ ֹ
אָמרוּ ל ֹו אֵ ין אַ ָתּה
ל ַָדּגִים מַ אי טַ עֲ מָ א אַ ֶתּם ָר ִצים הֵ ָנּה וָ הֵ ָנּה ,אָמַ ר לָהֶ ם ְצאוּ אֵ ַלי הַ יַּבָּ ָשׁה וְ נִ לָּחֲ מָ ה ִעמָּ הֶ םְ ,
יּוּתינוּ אָנוּ י ְֵר ִאים ִמפְּ ֵני הַ צַּ יּ ִָדים ,בַּ יַּבָּ ָשׁה ֶשׁהוּא ְמק ֹום
פִ ֵקּחַ אֶ ָלּא ִטפֵּ שׁ ֶשׁבַּ חַ יּ ֹות ,הָ ַשׁ ָתּא בַּ מַּ ִים ֶשׁהוּא ְמק ֹום ִח ֵ
יּוּתם ,וְ אָמַ ר ַרבִּ י
אָמ ָנם כַּוָּ ַנת הַ שּׁוּעָ ל הָ י ְָתה לְ הַ ְטעו ָֹתם לְ הו ִֹציאָם ִמ ְמּק ֹום ִח ָ
ית ֵתנוּ עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ הְ ,
ִמ ָ
נִשׁמַ ע לְ ק ֹול
עֲ ִקיבָ א הָ כִ י נ ִַמּי וּמַ ה בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאָנוּ עו ְֹס ִקים בַּ תּו ָֹרה כִּ י ִהיא חַ יֵּינוּ וְ א ֶֹר יָמֵ ינוּ אָנוּ ִמ ְתי ְָר ִאיםִ ,אם ְ
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הַ שּׁוּעָ ל ֶשׁ א לַעֲ ֹסק בַּ תּו ָֹרה עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ הִ .ה ֵנּה ֵכן הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה מַ מָּ שָׁ ,כּל זְ מַ ן ֶשׁהַ ְי ִשׁיב ֹות בָּ ע ֹו ָלם אַף עַ ל
פִּ י ֶשׁהַ צַּ יּ ִָדים רו ְֹדפִ ים ָתּ ִמיד וְ אֵ ין ֶר ַגע בְּ א פֶּ ַגעִ ,מ ָכּל מָ ק ֹום זְ כוּת הַ תּו ָֹרה מָ ֵגן ,אֲ בָ ל עַ ָתּה ִהלְ בִּ ישׁ אֶ ת עַ ְצמ ֹו
כְּ שׁוּעָ ל לְ יַעֵ ץ לְ ט ֹוב לְ בַ טֵּ ל ָכּל הַ ְי ִשׁיב ֹות בְּ ָכל הַ ְמּ ִדי ָנה ,וְ ִאם יָבִ יא חַ ס וְ ָשׁל ֹום וַ ַיּ ֶגּשׁ הָ ָרעָ ה וְ הַ מַּ גֵּפָ ה א ֹו ְדּבָ ִרים
ֶשׁאָנוּ י ְֵר ִאיםִ ,מי ָי ֵגן בַּ יַּבָּ ָשׁה בְּ לִ י מֵ י תּ ֹו ָרה .וְ ִה ֵנּה עֲ צַ ת הַ שּׁוּעָ ל הַ ֶזּה הַ ִמּ ְת ַנ ֵכּר לְ הֵ ִטיב ,הוּא יו ֵֹתר ַרע וָ מָ ר
אָמרוּ אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,עַ ד ֶשׁ ְיּב ַֻקּשׁ ָדּג לְ ח ֹולֶה ,הַ ְינוּ ַתּלְ ִמ ִידים הַ ָשּׁ ִטים
מֵ הַ צַּ יּ ִָדים הָ ָר ִעים כְּ ֶשׁאָנוּ בַּ מַּ ִים .עַ ל ֵכּן ְ
בְּ מֵ י הַ תּו ָֹרה ְי ֻב ְקּשׁוּ לְ ַרפְּ א ֹות ָכּל ֹחלִ י וְ א יִמָּ ְצאוּ בַּ עֲ וֹנו ֵֹתינוּ הָ ַרבִּ ים ,וְ אָז ִהיא ְדּיוֹטָ א הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָנה ,וְ אָז נְ צַ פֶּ ה לְ בֶ ן
ָדּוִ ד .וְ רו ִֹאים בְּ ִחי ַנת נְ בוּאָה ֶשׁנִּ זְ ְר ָקה בְּ ִדבְ ֵרי הַ 'חֲ ַתם ס ֹופֵ ר' ֶשׁכִּ ֵוּן בִּ ְמדֻ ָיּק לְ מַ ה ֶשּׁקּו ֶֹרה הַ יּ ֹום; ֶשׁבִּ ְטּלוּ אֶ ת ָכּל הַ י ְִשׁיב ֹות ,וְ אֵ ין ִמי
ֶשׁ ָיּ ֵגן בִּ זְ מַ ן הַ מַּ גֵּפָ ה ,וְ ֶזה הַ ִסּימָ ן לְ צַ פּ ֹות לְ בֶ ן ָדּוִ ד.

מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )קידושין כה (.סָ בֵ י ִדּנְ זוּנְ ָיא בָּ עוּ ִמי ֵניהּ עֶ בֶ ד ֶשׁסֵּ ְרס ֹו ַרבּ ֹו בְּ בֵ ִצים מַ הוּ כְּ מוּם ֶשׁבְּ ָגלוּי ָדּמֵ י א ֹו א ,א
אָמרוּ ֵליהּ ָלאו הַ ְמנוּ ָנא אֶ ָלּא ַק ְרנוּ ָנא .וּבַ תּו ְֹספ ֹות ָשׁם הַ ְמנוּ ָנא
אָמרוּ ל ֹו מַ ה ִשּׁ ְמ אָמַ ר לְ הוּ הַ ְמנוּ ָנא ְ
הֲ וָ ה בִּ ידֵ יהְּ ,
ַק ְרנוּ ָנא פֵּ ֵרשׁ בְּ קֻ נְ ְט ֵרס יו ֵֹשׁב ְק ָרנ ֹות אַ ָתּה ,וְ א בַּ עַ ל תּו ָֹרה .וְ ר"ח פֵּ ֵרשׁ אַ ָתּה אוֹמֵ ר הַ ְמנוּ ָנא הַ ְינוּ חַ ם נוּ ָנא ָדּג
חַ ם ,וְ אֵ ין ֵכּן אֶ ָלּא ַקר נוּ ָנא ָדּג ֶשׁהוּא ַקר .וְ ר ֹו ִאים כָּאן ֶשׁ ָדּג ַקר ֶזה ס ֹוד ֶשׁל יו ֵ
ֹשׁב ְק ָרנ ֹות ,כִּ י צָ ִרי לִ ְהי ֹות ָדּג חַ ם.
וּצ ִריכִ ים לִ ְהי ֹות כְּ מ ֹו ָדּג חַ ם לְ ָכל
וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֶזּה הָ ֶרמֶ ז ֶשׁה' שׁ ֹו ֵלחַ ִעם הַ קּ ֹור ֹו ָנה ,לִ ְרמֹ ז ֶשׁאָסוּר לִ ְהי ֹות ַק ְרנוּ ָנא ,הַ ְינוּ ָדּג ַקרְ ,
יד ָדּג ַקר ִעם
נִּמ ָתּק בְּ ָשׁ ְרשׁ ֹו .וּמֵ ִא ָ
ָדּבָ ר ֶשׁבִּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ ֵכן ָדּג חַ ם ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר שׁ ֶֹרשׁ הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ְ
הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא שׁוֹאָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִשׁ ְמשׁ ֹון אָ ֵשׁר שליט"א ֶשׁ ֶזּה מֻ ָנּח בְּ ִד ְב ֵרי הַ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' ֶשׁ ְיּ ֻב ַקּשׁ ָדּג
ֶשׁנִּ ְק ָרא הַ ְמנוּ ָנא וְ א יִמָּ צֵ א בִּ גְ ַלל הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ ַקּ ְרנוּ ָנא.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מוּהֲ ָר"ן'

)ב(

משׁה מָ ִשׁיחַ .
חָ זִ ינָא לְ הַ אי ַכּוְ ָרא הוּא בְּ ִחינַת צַ ִדּיק הַ דּ ֹור הַ נִּ ְק ָרא ָדּג זֶה בְּ ִחי ַנת ֶ

ְדּ ַי ְתבָ א לֵיהּ חַ לְ ָתא אַ גַּבֵּ יהּ הַ יְנוּ הַ ְתּפִ לּ ֹות ֶשׁאָנוּ ִמ ְתפַּ לְּ לִ ים עַ ל ֶזהֶ ,שׁכִּ בְ ָיכוֹל פָּ ָנה ע ֶֹרף אֵ ֵלינוַּ .י ְתבָ א לֵיהּ הַ ְינוּ
משׁה" ,כִּ י צָ ִרי לְ הָ בִ יא וּלְ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ ְתּפִ לָּה לְ הַ צַּ ִדּיק ֶשׁבַּ דּ ֹור .וְ ַק ְד ִחי עָ לֵהּ אֲ גְ מָ א הַ ְינוּ
"וַ יָּבִ יאוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן אֶ ל ֶ
נְּשׁמוֹת הֵ ן נִ ְק ָר ִאין עֲ ָֹשבִ ין כְּ מ ֹו
נְּשׁמ ֹות הַ בָּ ִאים ִעם הַ ְתּפִ לָּה ,בְּ ִחינַת "בְּ תוּל ֹות אַחֲ ֶריהָ ֵרע ֹו ֶתיהָ " וְ כוּ' ,כִּ י הַ ָ
הַ ָ
שים פֵּ רוֹת ,אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת
ֶשׁכָּתוּב ְ"רבָ בָ ה כְּ צֶ מַ ח הַ ָֹשּדֶ ה נְ ַת ִתּי " ,וְ סַ בְ ִרי ָנן ַיבֶּ ְשׁ ָתּא הוּא הַ ְינוּ ֶשׁהַ ְתּפִ לּוֹת אֵ ינָם ע ֹו ִ ֹ
אֵ ינ ֹו כֵּן ,אֶ לָּא סַ לְ ִקי ָנן וַ אֲ פִ י ָנן וּבַ ְשׁלִ ינָן הַ יְנוּ כָּל הַ ְתּפִ לּוֹת סַ לְ ִקי ָנן וְ עוֹלִ ין .וְ כָל מַ ה ֶשּׁמַּ ְרבִּ ין בִּ ְתפִ ָלּה ,נִ בְ נֶה
הַ ְשּׁכִ ינָה בְּ י ֹו ֵתר ,וּ ְמכִ י ָנה אֶ ת עַ ְצמָ הּ לְ זִּ וּוּג ,וְ זֶה 'אֲ פִ ינָן וּבַ ְשׁלִ ינָן' ,כִּ י אֲ פִ יָּה וּבִ שּׁוּל הֵ ם הֲ ָכ ָנה לָאֲ כִ י ָלה ,לִ בְ ִחי ַנת
זִ וּוּג ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "כִּ י ִאם הַ לֶּחֶ ם אֲ ֶשׁר הוּא א ֹוכֵל" .כְּ ֶשׁיּ ְִשׁ ַתּ ֵלּם קוֹמָ ה ֶשׁל כָּל הַ ְשּׁכִ ינָה ,הַ ְינוּ עַ ל יְדֵ י ֹרב
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הַ ְתּפִ לּ ֹות ,יִכְ ְמרוּ ַרחֲ מָ יו ,וְ י ְִתהַ פֵּ ִמ ַדּת הַ ִדּין לְ ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמים .וְ זֶה ַכּד חַ ם הַ ְינוּ ַכּאֲ ֶשׁר ִיכְ ְמרוּ ַרחֲ מָ יו .גַּבֵּ יהּ
ִא ְתהַ פֵּ הַ ְינוּ ֶשׁיּ ְִתהַ פֵּ ִמ ַדּת הַ ִדּין לְ ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמים .וְ ִאי א הֲ ֵוי ִמ ָקּ ְרבִ ינָן לִ ְספִ ינְ ָתּא הַ ְינוּ" :לְ מַ עֲ נִי לְ מַ עֲ נִי אֶ ֱע ֶֹשה
'מי עָ ָֹשה לִ י ְמזוּזָה קֹדֶ ם ֶשׁנּ ַָת ִתּי ל ֹו בַּ יִת' וְ כוּ' .נִ ְמצָ אֶ ,שׁכָּל
"מי ִה ְק ִדּימַ נִי וַ אֲ ַשׁלֵּם ל ֹו"ִ .
יתא בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ִ
זֹאת" כִּ ְד ִא ָ
שים טוֹבִ ים ֶשׁלָּנוּ וְ כָל הַ ְתּפִ לּ ֹות הַ ֹכּל מֵ ִאתּ ֹו ,וְ אֵ ין ָראוּי לַחֲ שֹׁב לְ ַקבֵּ ל ָֹשכָר עַ ל שׁוּם ָדּבָ ר .וְ אַף עַ ל פִּ י
מַ עֲ ִ ֹ
ֶשׁנִּ ְראֶ הֶ ,שׁעַ ל ְידֵ י ְתּפִ לּ ֵָתנוּ וְ ת ֹו ָר ֵתנוּ י ְִהיֶה הַ גְּ אֻ לָּה ,אַף עַ ל פִּ י ֵכן ְצ ִריכִ ין אֲ נ ְַחנוּ לְ חַ ְסדּ ֹוֶ ,שׁבְּ חַ ְסדּ ֹו ִיגְ אַל או ָֹתנוּ.
רו ִֹאים ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיל אֶ ת עֲ בו ַֹדת ה' לְ ָק ֵרב אֶ ת הַ גְּאֻ ָלּה ,לְ בִ שּׁוּל וַ אֲ פִ ָיּה ֶשׁל ָדּג ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה חַ ם וְ א ַקר.

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמואל לא( "וַ ָיּ ֹבא ָגּד אֶ ל ָדּוִ ד וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו עֲ ֵלה הָ ֵקם ִמזְ בֵּ חַ וְ ג ֹו'" .לְ מַ ה הָ ָיה ָדּוִ ד דּוֹמֶ ה בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה,
יתי .
לָאֶ חָ ד ֶשׁהָ ָיה מַ ֶכּה אֶ ת בְּ נ ֹו ,וְ א הָ ָיה י ֹודֵ עַ בְּ ֶשׁל מַ ה הוּא מַ כֵּהוּ .בָּ אַחֲ ר ֹו ָנה אָמַ ר ל ֹוַ ,דּע עַ ל ְדּבַ ר פְּ ל ֹונִ י ִהכִּ ִ
ָכּ ָכּל או ָֹתן הָ אוּכְ ל ִֻסים ֶשׁ ָנּפְ לוּ ,א ָנפְ לוּ אֶ ָלּא עַ ל ְידֵ י ֶשׁ א ָתּבְ עוּ ִמבִּ נְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וַ הֲ ֵרי ְדּבָ ִרים ַקל וָ חֹמֶ ר,
יאים הָ ִראשׁוֹנִים י ְִשׂ ָראֵ ל
וּמָ ה אֵ לּוּ ֶשׁ א בְּ בִ נְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ָכּ  .אָנוּ עַ ל אַחַ ת ַכּמָּ ה וְ ַכמָּ ה .לְ פִ י ָכ ִה ְת ִקינוּ הַ נְּ בִ ִ
יר ' .וְ רו ִֹאים
ִמ ְתפַּ לְּ לִ ין ְשׁ ָשׁה פְּ עָ ִמים בְּ ָכל י ֹום ,או ְֹמ ִרים 'הָ ֵשׁב ְשׁכִ ינ ְָת לְ ִציּ ֹון וְ סֵ דֶ ר עֲ בו ָֹד ְת לִ ירוּ ָשׁ ַל ִים ִע ֶ

ָאָרץ וַ ֵתּעָ צַ ר הַ מַּ גֵּפָ ה
ֶשׁהַ מַּ גֵפָ ה בִּ ימֵ י ָדּוִ ד הָ י ְָתה ֶשׁ א בִּ ְקּשׁוּ בִּ נְ ַין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן מוּבָ א בָּ ַר ַדּ"ק )ש"ב כד ,כה( "וַ ֶיּ ְע ַתּר ה' ל ֶ
מֵ עַ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל" ָכּל הָ אֲ ָלפִ ים הָ אֵ ֶלּה ֶשׁנָּפְ לוּ בִּ ימֵ י ָדּוִ ד א נָפְ לוּ אֶ ָלּא עַ ל יְדֵ י ֶשׁ א ָתּבְ עוּ בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וַ הֲ ֵרי
ְדּבָ ִרים ַקל וָ חֹמֶ ר וּמַ ה ִאם אֵ לּוּ ֶשׁ א הָ ָיה בִּ ימֵ יהֶ ם וְ א חָ ַרב בִּ ימֵ יהֶ ם נָפְ לוּ עַ ל ֶשׁ א ָתּבְ עוּ א ֹות ֹו ,אָנוּ ֶשׁהָ ָיה
יאים לִ יטַ ע בְּ פִ יהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְהי ֹות
בְּ יָמֵ ינוּ וְ חָ ַרב בְּ יָמֵ ינוּ עַ ל אַחַ ת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה ,לְ פִ י ָכ ִה ְת ִקינוּ זְ ֵקנִים וּנְ בִ ִ
וּשׁ ַלם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
כוּת לְ ִציּ ֹון וְ סֵ דֶ ר עֲ בו ָֹד ְת לִ יר ָ
ִמ ְתפַּ לְּ לִ ים ְשׁ ָשׁה פְּ עָ ִמים בְּ ָכל י ֹום הָ ֵשׁב ְשׁכִ ינ ְָת וּמַ לְ ְ

יקין ְמצוּיִיןִ ,מ ֶשּׁהוּ ַקם הַ ִמּ ְשׁ ָכּן כָּלוּ
הוּקם הַ ִמּ ְשׁ ָכּן הָ יוּ הַ מַּ זִּ ִ
)ילקוט תהילים תתמב( "וְ ֶנ ַגע א י ְִק ַרב בְּ אָהֳ ֶל " ,עַ ד י ֹום ֶשׁ ַ
וּס ִמי לֵיהּ "יְבָ ֶרכְ ה' וְ י ְִשׁ ְמ ֶר " י ְִשׁמָ ְר ִמן
מֹשׁה לְ הָ ִקים אֶ ת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן" ְ
יקין ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ י ְִהי בְּ י ֹום ַכּלּ ֹות ֶ
הַ מַּ זִּ ִ
יקין ,בְּ י ֹום ֶשׁכָּלוּ הַ מַּ זִּ ִ
הַ מַּ זִּ ִ
יקים וְ הַ נְּ ג ִָעים.
יקין ִמן הָ ע ֹו ָלם .וְ רו ִֹאים ֶשׁהֲ ָקמַ ת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן הַ ִצּי ָלה מֵ הַ מַּ זִּ ִ
ָכּתוּב עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג) :תהילים ב ,א( "לָמָּ ה ָרגְ שׁוּ ג ֹו ִים וּלְ אֻ ִמּים י ְֶהגּוּ ִריק :י ְִת ַי ְצּבוּ מַ לְ כֵי אֶ ֶרץ וְ ר ֹוזְ נִים נ ֹו ְסדוּ
ָיחַ ד עַ ל ְיהֹוָ "ה וְ עַ ל ְמ ִשׁיחוֹ :נְ ַנ ְתּ ָקה אֶ ת מו ְֹסר ֹו ֵתימ ֹו וְ ַנ ְשׁלִ יכָה ִממֶּ נּוּ עֲ ֹב ֵתימוֹ :י ֹו ֵשׁב בַּ ָשּׁמַ ִים ִי ְשׂחָ ק אֲ ֹדנָי יִלְ עַ ג
וּמבָ אֵ ר הָ ַר ַדּ"ק "אָז ְי ַדבֵּ ר
לָמוֹ :אָז י ְַדבֵּ ר אֵ ֵלימ ֹו בְ אַ פּ ֹו וּבַ חֲ רוֹנ ֹו יְבַ הֲ לֵמוֹ :וַ אֲ נִ י נָסַ כְ ִתּי מַ לְ כִּ י עַ ל ִציּ ֹון הַ ר ָק ְד ִשׁי"ְ .
אֵ לֵימ ֹו בְ אַ פּ ֹו"" ,י ְַדבֵּ ר" מֵ ִענְ ַין דֶּ בֶ ר כָּבֵ ד ְמ ֹ
אד .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֵיּשׁ כָּאן ְרמָ זִ ים נִפְ ל ִָאים עַ ל נָגִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁה' מַ ֶכּה אֶ ת הַ גּ ֹו ִים:
"אָז י ְַדבֵּ ר אֵ לֵימ ֹו בְ אַ פּ ֹו וּבַ חֲ ר ֹונ ֹו יְבַ הֲ לֵמ ֹו" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ ַגם "אָז י ְַדבֵּ ר אֵ לֵימ ֹו בְ אַ פּ ֹו וּבַ חֲ ר ֹונ ֹו ְיבַ הֲ לֵמ ֹו ִעם הַ ִמּלִּ ים
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בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה .וְ ֵכן "יְבַ הֲ לֵמ ֹו" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בֶּ הָ ַלת הַ קּוֹר ֹו ָנה .וּבְ ֹרבֶ ד הָ ֶרמֶ ז כָּתוּב "וּבַ חֲ רוֹנ ֹו יְבַ הֲ ֵלמ ֹו" וּבְ קוֹר ֹו ָנה יְבַ הֲ לֵמ ֹו.
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ יד הַ ָנּה שליט"א ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְרא ֹות אֶ ת צֵ רוּף או ִֹתיּ ֹות ק ֹו ֹר ָנ"ה בְּ ִחבּוּר הַ ִמּלִּ ים בַּ כָּתוּב ָשׁם" :וַ אֲ נִ י נָסַ כְ ִתּי מַ לְ כִּ י
עַ ל ִציּוֹן הַ ר ָק ְד ִשׁי" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁ" ִציּ ֹון הַ ר ָק ְד ִשׁי" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ה'תש"פ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ל.

ִשׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ"הַ ר ָק ְד ִשׁי" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר ֶשׁ ְנִּרמָ ז בְּ קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ" ִציּ ֹון הַ ר" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹו ֹר ָנה .וְ ֵכן מוּבָ א
בְּ פֵ רוּשׁ 'עֵ מֶ ק הַ נּ ִָציב' עַ ל הַ ִסּפְ ִרי )במדבר יח( ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ִתּ ְה ֶיה ַרק מַ גֵּפָ ה ֶשׁה' יִגֹּ ף אֶ ת הָ עַ ִמּים וְ א ִמלְ חָ מָ ה כִּ ְפשׁוּטָ הּ.

ַגּם

רו ִֹאים ֶשׁהַ מַּ ֵגּפָ ה מַ פִּ י ָלה אֶ ת הַ כַּלְ ָכּ ָלה בְּ כָ ל הָ ע ֹו ָלם ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁהּ בְּ רו ִֹמי הָ ְר ָשׁעָ הֶ ,שׁהֵ ם יוֹנְ ִקים ִממָּ ִשׁיחַ ֶשׁיּ ֹו ֵשׁב בְּ ַשׁעֲ ֵרי רו ִֹמי.

וּמָ ִצינוּ ֶק ֶשׁר בֵּ ין מַ ֵגּפָ ה לְ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ פַּ ְר ָנסָ הַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)תענית ח(:

בִּ ימֵ י ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר ַנ ְחמָ נִי הֲ וָ ה ַכּפְ נָא וּמ ֹו ָת ָנא,

אָמ ִרי הֵ יכִ י נַעֲ בֵ יד נִ בְ עֵ י ַרחֲ מֵ י אַ ַתּ ְר ֵתי א אֶ פְ ָשׁר ,אֲ מַ ר לְ הוּ ר' ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר ַנ ְחמָ נִי נִ בְ עֵ י ַרחֲ מֵ י אַ כַּפְ נָאְ ,דּכִ י ָיהֵ יב
ְ
ַרחֲ מָ נָא שׂוּבְ עָ א לְ חָ ֵיי הוּא ְדּיָהֵ יבִ ,דּכְ ִתיב "פּ ֹו ֵתחַ אֶ ת ָידֶ

וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ ָכל חַ י ָרצ ֹון" .וְ רו ִֹאים ֶשׁר' ְשׁמוּאֵ ל אָמַ ר

ֶשׁ ְיּבַ ְקּשׁוּ עַ ל הַ פַּ ְרנָסָ ה ,וּ ִממֵּ ילָא י ְַקבְּ לוּ ִעם זֶה גַּם חַ ִיּים וְ ִתבָּ טֵ ל הַ מַּ גֵּפָ ה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)פסחים קיט(.

מָ מ ֹונ ֹו ֶשׁל אָ ָדם

ֶשׁמַּ עֲ ִמיד ֹו עַ ל ַרגְ ָליו .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁבַּ מָּ מוֹן ֵישׁ חַ יִּים ֶשׁמַּ עֲ ִמיד אֶ ת הָ אָ ָדם עַ ל ַרגְ לָיו .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )קידושין ל (:עַ ל הַ ָכּתוּב

ט ,ט( ְ
"ראֵ ה חַ יִּים"ֶ ,שׁה ֹו ֵל עַ ל אֻ מָּ נוּת וּפַ ְר ָנסָ ה ֶשׁהֵ ם נִ ְק ָר ִאים חַ ִיּים .וְ כֵן מוּבָ א בַּ מהר"ל

)קהלת

)'נתיבות עולם' נתיב הליצנות פ"ב(

הַ ְמּז ֹונוֹת ֶשׁלּ ֹו הוּא ִחיּוּת ֹו וּ ְמ ִציאוּתוֹ .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ' ִחזְ קוּנִ י' )ויקרא כו ,ו( ֶשׁהַ ְתּבוּאָה נ ֹו ֶתנֶת כֹּחַ ָלאָ ָדם ,וְ ָלאו ַדּוְ ָקא עַ ל ְידֵ י
אֲ כִ י ָלה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית ד ,יב( "כִּ י ַתעֲ ֹבד אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה א תֹסֵ ף ֵתּת כֹּחָ הּ ָל " .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה ַדּ ְר ָשׁן
שליט"א ֶשׁ ִהכְ נִיסוּ בְּ נֻסַּ ח הַ ְתּפִ ָלּה אֶ ת ְמכַלְ ֵכּל חַ יִּים בְּ חֶ סֶ ד בְּ בִ ְר ַכּת ְמחַ ֶיּה הַ מֵּ ִתים ,לִ ְרמֹ ז ֶשׁהַ פַּ ְר ָנסָ ה ִהיא ַגּם ְמחַ ָיּה מֵ ִתים ,כִּ י
נְטי ַלת י ַָד ִים
אַרנוּ ֶשׁבִּ ִ
נְטי ַלת ָי ַד ִים .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
עָ נִ י חָ שׁוּב ַכּמֵּ ת .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ֶשׁמַּ גֵּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ְמבִ יאָה אֶ ת ָכּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַד ְקדֵּ ק בִּ ִ
מַ כְ וְּ נִ ים לְ ִהלָּחֵ ם בַּ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁ ְמּנַסָּ ה לִ גְנֹ ב אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מַ ְסעוּד אַ בּוּחֲ ִצ ָירא שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב

)תהילים

צוּדת ִציּ ֹון
ס ,י( "עַ ל אֱ ד ֹום אַ ְשׁלִ י נַעֲ לִ י" ,וּ ְמבָ אֵ ר הַ ' ְמּצוּד ֹות ָדּוִ ד' "אַ ְשׁלִ י נַעֲ לִ י" אָ ִשׂים בְּ ַרגְ לֵיהֶ ם לְ סָ גְ ָרם בָּ הֶ ם .וּבִ ְמ ַ
כּ ַָתב "נַעֲ לִ י" ִמלְּ שׁ ֹון מַ נְ עוּל הֶ עָ שׂוּי לִ ְסגּ ֹור בּ ֹו כְּ מ ֹו מַ נְ עוּלָיו וּבְ ִריחָ יו .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁה' ס ֹו ֵגר או ָֹתם עַ ל מַ נְ עוּל בְּ בָ ֵתּיהֶ ם

וְ א יְכוֹלִ ים לָצֵ את ,וְ ָכ ָכה מַ ְפ ִסי ִדים אֶ ת הַ מָּ מ ֹון וְ הַ ַנּעֲ לִ ים ֶשׁמַּ עֲ ִמ ִידים או ָֹתם עַ ל ַרגְ לֵיהֶ םַ .כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין קי" (.וְ אֵ ת ָכּל
צוּרת ִאיטַ לְ ָיה בַּ מַּ פָּ ה ִהיא
הַ ְיקוּם אֲ ֶשׁר בְּ ַרגְ ֵליהֶ ם" ,אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ ָזר ֶזה מָ מ ֹונ ֹו ֶשׁל אָ ָדם ֶשׁמַּ עֲ ִמיד ֹו עַ ל ַרגְ ָליו .וְ ֵכן ַ
בְּ צוּ ַרת מַ ָגּף ֶשׁהוּא נַעַ ל ,וְ או ִֹתיּ ֹות מַ גֵּפָ ה הֵ ם הַ מַּ ָגּ"ף ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ סּ ֹוף ֶשׁ ָלּהֶ ם דֶּ ֶר מַ ֵגּפָ ה ָק ָשׁה .וְ ֵכן ִאיטַ לְ ָיא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם
ישׁה עַ ל הַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁ ְנִּרמֶ ֶזת בְּ ֵשׁם אדנ"י .וְ ֵכן ִמנְ עָ ל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ ,כִּ י הַ ַנּעֲ ַל ִים
אדנ"י ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
ְמסַ ְמּל ֹות אֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ סּ ֹוף ֶשׁל הָ ֶר ֶגל ֶשׁ ָשּׁם ס ֹוד הַ ֵקּץ.
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צֹפֶ ן מֵ אֵ ת הרה"ג ר' מַ ִתּ ְתיָהוּ גְּ ָלז ְֶרס ֹון שליט"א עֵ "ת צָ ָר"ה ִהי"א ה' תש"פ קוֹר ֹו ָנ"ה בֶּ "ן ִי ַשׁ"י הַ מָּ ִשׁי"חַ בְּ סָ מוּ ַלפָּ סוּק

"אֵ ל ָנא ְרפָ א ָנא לָהּ".

ק ֹו ֹר ָנ"ה ִחלּוּ"ל ַשׁבָּ "ת ה'תש"פ.
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מַ ְשׁבֵּ ר וִ ירוּ"ס קוֹר ֹו ָנ"ה ְתּשׁוּבָ "ה.

רו ִֹאים בַּ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ ַמּצָּ ב ֶשׁל הַ קּוֹר ֹו ָנה :לְ הֵ יכָן ָנבֹא וְ ֵנ ֵל .
ָמ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט

ישעי'

תצט .פסיקתא לו(

אָמַ ר ַרבִּ י י ְִצחָ ק ָשׁ ָנה ֶשׁמֶּ ֶל

הַ מָּ ִשׁיחַ נִ גְ לָה בּוֹ ,כָּל מַ לְ ֵכי

וּדיָה ֶשׁנִּ ְק ֵראת עֲ ָרב הַ סַּ עוּ ִדית -
אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ִמ ְת ָגּ ִרים ֶזה בָּ זֶה ,מֶ ֶל פָּ ַרס ]רוּ ְס ָיה ִ -א ַירן[ ִמ ְתגּ ֶָרה בְּ מֶ ֶל עַ ְרבִ י ]סַ ע ְ

תּוּ ְרכִּ ָיּה[ ,וְ ה ֹו ֵל מֶ ֶל עַ ְרבִ י לֶאֱ ד ֹום ]אַ מֶּ ִרי ָקה וְ אֵ יר ֹופָּ ה ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִרית ִאתּ ֹו[ לִ יטוֹל עֵ צָ ה מֵ הֶ ם ,וְ ח ֹוזֵר מֶ ֶל פָּ ַרס וּמַ חֲ ִריב
וּמ ְתבַּ הֲ לִ ים וְ נוֹפְ לִ ים עַ ל פְּ ֵניהֶ ם וְ יֶאֱ חֹז או ָֹתם ִצ ִירים
אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָם ,וְ כָל אֻ מּ ֹות הָ ע ֹולָם ִמ ְת ָרעֲ ִשׁים ִ
וּמ ְתבַּ הֲ לִ ים וְ אוֹמֵ ר לְ הֵ יכָן ָנבֹא וְ ֵנ ֵל  ,וְ אוֹמֵ ר ָלהֶ ם בָּ נַי אַל
כְּ ִצ ֵירי י ֹו ֵל ָדה ,וְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְת ָרעֲ ִשׁים ִ
יתי
ִתּ ְתי ְָראוּ כָּל מַ ה ֶשּׁעָ ִשׂ ִ

א עָ ִשׂי ִתי אֶ לָּא בִּ ְשׁבִ ילְ כֶם ִמפְּ ֵני מָ ה אַ ֶתּם ִמ ְת ָי ְר ִאים אַל ִתּ ָיראוּ ִהגִּיעַ זְ מַ ן

גְּ אֻ ַלּ ְת ֶכם .וְ רו ִֹאים בַּ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ מַּ צָּ ב ֶשׁל הַ קּוֹר ֹו ָנה :לְ הֵ יכָן ָנבֹא וְ ֵנ ֵל  .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִצ ֵירי ל ָ
ֵידה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות.
וְ יֵשׁ לָשׁ ֹון ְמאֹ ד דּ ֹומָ ה בְּ ִמ ְד ָרשׁ אַחֵ ר ֶשׁ ִאם נְחַ בֵּ ר יַחַ ד אֶ ת ְשׁ ֵני הַ ִמּ ְד ָר ִשׁים הַ ְדּבָ ִרים ְמפֹ ָר ִשׁים מַ מָּ שׁ:

)הובא בספר 'אבקת רוכל' דף ב(

מֵ בִ יא הקב”ה ֹחם בָּ ע ֹו ָלם גָּד ֹול מֵ חֲ מָ ָתהּ ֶשׁל חַ מָּ ה ִעם ַשׁחֶ פֶ ת וְ ַק ַדּחַ ת .וְ ַרבִּ ים חֲ ל ִָאים ָר ִעים וְ דֶ בֶ ר וּמַ ֵגּפָ ה,
יתים מֵ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם אֶ ֶלף אֲ ָלפִ ים בְּ ָכל יוֹם ,וְ ָכל ְר ָשׁ ִעים ֶשׁבְּ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ ִתים ,עַ ד ֶשׁ ִיּבְ כּוּ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם
וּמ ִמ ִ
ְ
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וַ ִיּ ְצעָ קוּ' :א ֹוי לָנוּ אָ ָנה ֵנ ֵל וְ אָ ָנה נִ בְ ַרח’ ,וְ חוֹפְ ִרים ָכּל אֶ חָ ד ִקבְ ר ֹו בְּ חַ יָּיו וְ שׁוֹאֲ לִ ים אֶ ת נַפְ ָשׁם לָמוּת,
יחין וּבו ְֹר ִחין כְּ דֵ י לְ צַ ֵנּן אֶ ת עַ ְצמָ ם ,וּבָ ִאים בַּ ְמּעָ ר ֹות וּבִ ְמ ִחלּ ֹות עָ פָ ר .וְ ִאם תֹּאמַ ר אֵ י
יחין וּבַ ְצּ ִר ִ
וּמ ְתחַ בְּ ִאים בַּ ְצּ ִח ִ
ִ
יקים מֵ ֹחם הַ חַ מָּ ה ,הקב”ה יַעֲ ֶשׂה לָהֶ ם ְרפוּאָה בְּ אוֹת ֹו ֹחם ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר" :וְ ז ְָרחָ ה ָל ֶכם י ְֵראֵ י ְשׁ ִמי ֶשׁמֶ שׁ
ִי ָנּ ְצלוּ הַ צַּ ִדּ ִ
ְצ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א בִּ כְ נָפֶ יהָ " .וְ עַ ל אוֹת ֹו עֵ דוּת נִ בָּ א בִּ לְ עָ ם הָ ָר ָשׁע‘ :א ֹוי ִמי י ְִח ֶיה ִמשּׂוּמ ֹו אֵ ל’ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נִ יצ ֹוצֵ י

ִשׁ ְמשׁ ֹון' מֵ הַ גר"ש מֵ א ֹו ְס ְטר ֹופּ ֹולִ י זצ"ל ,עַ ל אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמיםֶ .שׁר"ת הַ פְּ ס ִוּקים "אוֹי ִמי י ְִח ֶיה ִמשֻּׂ מ ֹו אֵ ל :וְ ִצים ִמ ַיּד כִּ ִתּים
וְ ִענּוּ אַ שּׁוּר וְ ִענּוּ עֵ בֶ ר וְ ַגם הוּא עֲ דֵ י אֹבֵ ד" הֵ ם נ ֹוטָ ִריקוֹן הַ ִמּלִּ ים :אֱ ד ֹום וְ ִי ְשׁמָ עֵ אל ַיעַ ְרכוּ ִמלְ חָ מָ ה ַי ְח ָדּיוַ ,יהַ ְרגוּ
חֵ יל ֹות ַי ְח ִרבוּ הַ ְמּ ִדינ ֹות ,מֻ חֲ מַ ד ֵשׁם מַ לְ ָכּם ,וּמַ לְ כוּת אֱ ד ֹום לְ בַ ד .וְ אַנְ ֵשׁי צָ ְרפַ ת ַיהַ ְרגוּ מַ לְ ָכּםִ .מ ָיּד ַי ְצלִ יחוּ ַד ְר ָכּם.
ֶכּ ֶתר ִתּפְ אַ ְר ָתּם ִיגְ ַדּל ְמ ֹאד .וְ ַיעֲ מֹ ד עֲ ֵליהֶ ם נ ֹו ְצחָ ם ,וְ הֵ מָּ ה אַ ְשׁכְּ ַנז ְשׁפַּ נְ ָיא וּבְ ֵני רוּ ְס ָיא .וְ ִאישׁ עָ נִ י נִ ְק ָרא וְ ִי ְת ַגּבֵּ ר
יהי א ֹומֵ ר עֲ בָ ִדים ְדּר ֹור ,י ִָקּ ֵרא ִאישׁ בֶּ ן ָדּוִ ד .אָמֵ ן סֶ ָלה בִּ ְמהֵ ָרה
יקבֵּ ץ ָגּ ֻליּ ֹות ִמ ַקּ ְצ ֵוי הָ אָ ֶרץ ,וִ ִ
עַ ל בְּ ֵני רוּ ְס ָיא ,וִ ַ
בְ ָימֵ ינוּ.

ה' יַעֲ נִ ישׁ אֶ ת הָ עַ ִמּים לֶעָ ִתיד ָל ֹבא עַ ל יְדֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים.
ָמ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר יח ,כב(

וּמ ַגדֵּ ף עָ מַ ד וְ גִ דֵּ ר אֶ ת
ִטיטוּס הָ ָר ָשׁע נִ כְ ַנס בְּ בֵ ית קֹדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים כְּ ֶשׁהוּא ְמחָ ֵרף ְ

הַ פָּ ֹר ֶכת ,וְ נָטַ ל סֵ פֶ ר תּו ָֹרה וְ ִה ִצּיעָ ה וְ הֵ בִ יא ב' זוֹנ ֹות וְ עָ בַ ר עֲ לֵיהֶ ן וְ ָשׁ ַלף חַ ְרבּ ֹו וְ ִקצֵּ ץ אֶ ת סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ,נַעֲ ָשׂה ֵנס
ִה ְת ִחיל ָדּם ְמבַ ְצבֵּ ץ ִממֶּ נּוּ ִה ְת ִחיל ִמ ְשׁ ַתּבֵּ חַ ל ֹומַ ר ֶשׁעַ ְצמ ֹו הָ ַרגִ ,ה ְת ִחיל ִמ ְתגַּבֵּ ר וְ ה ֹו ֵל  .כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּיעַ ַל ָיּם הָ ָיה
בוּרת ֹו אֶ ָלּא בַּ ָיּםִ ,אם הוּא ר ֹוצֶ ה ַיעֲ ֶלה ַליַּבָּ ָשׁה וְ נִ ְראֶ ה ִמי נוֹצֵ חַ .
הַ ָיּם ה ֹו ֵל וְ סוֹעֵ ר ,אָמַ ר אֱ הֵ יהֶ ם ֶשׁל אֵ לּוּ אֵ ין גְּ ָ
אָמַ ר ל ֹו הקב"ה ָר ָשׁע בֶּ ן ָר ָשׁע בְּ ִר ָיּה פְּ חוּ ָתה ַק ָלּה ֶשׁבִּ בְ ִריּו ַֹתי אֲ נִ י מַ ְשׁלִ יחַ בְּ לְ בָ עֶ ְר ִמן הָ ע ֹו ָלם נִ כְ ַנס יַתּוּשׁ
יתה ְמשֻׁ ָנּה וְ כוּ'ֶ ,שׁ ֵכּן ַדּ ְרכּ ֹו ֶשׁל הקב"ה לַעֲ שׂ ֹות ְשׁלִ יחוּת ֹו עַ ל יְדֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים לְ ָכל הַ ִמּ ְתגּ ִָאין
בְּ חו ְֹטמ ֹו וָ מֵ ת בְּ ִמ ָ
בוּר ָתן מַ מָּ שׁ .וְ לֶעָ ִתיד ָל ֹבא עָ ִתיד הקב"ה לִ פָּ ַרע ִמן
עָ לָיו ָשׁ ַלח ָלהֶ ם בְּ ִר ָיּה ַק ָלּה לְ ִהפָּ ַרע מֵ הֶ ם ,לְ הו ִֹדיעֲ ֶשׁאֵ ין גְּ ָ
הָ אֻ מּ ֹות עַ ל יְדֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ הָ יָה בַּ יּ ֹום הַ הוּא י ְִשׁרֹק ְי ֹהוָ "ה לַזְּ בוּב אֲ ֶשׁר בִּ ְקצֵ ה ְיא ֵֹרי ִמ ְצ ָר ִים וְ ל ְַדּבו ָֹרה
אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ אַ שּׁוּר" .וְ רו ִֹאים ֶשׁה' יַעֲ נִ ישׁ אֶ ת הָ עַ ִמּים לֶעָ ִתיד ָל ֹבא עַ ל יְדֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים וּבְ ִריּ ֹות פְּ חוּת ֹות כְּ מ ֹו יַתּוּשׁ וּזְ בוּב,

וְ אֵ ין לְ זְ בוּב ַקל וְ ָקטָ ן יו ֵֹתר מֵ הַ קּ ֹור ֹו ָנה ֶשׁאֵ ינ ֹו ְנִראָה לָעַ ִין מֵ ֹרב ַק ְטנוּת ֹו .והוסיף הרה"ג ר' אהרן שפיצר שליט"א שבְּ ִר ָיּה ַק ָלּה
עם האותיות והמילים בגימטריא קרונה .וְ ֵכן ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד ִעם הַ ִמּלִּ ים .וכן הכתוב

)ישעיה ז ,יח(

"וְ הָ יָה בַּ יּ ֹום הַ הוּא י ְִשׁרֹק ְיהֹוָ "ה לַזְּ בוּב" בגימטריא ה'תש"פ .וכן קורנה עם האותיות בגימטריא צרעה עם הכולל.
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"עָ נִ י וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" ,ר ֹו ֵכב עַ ל הַ ָקּר ֹון.
מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ם )מלכים יא( וְ ִאם ַיעֲ מֹ ד מֶ ֶל ִמבֵּ ית ָדּוִ ד ה ֹו ֶגה בַּ תּ ֹו ָרה וְ ע ֹוסֵ ק בְּ ִמ ְצ ֹות כְּ ָדוִ ד אָבִ יו .כְּ פִ י תּ ֹו ָרה ֶשׁבִּ כְ ָתב
וְ ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ ָי ֹכף ָכּל ִי ְשׂ ָראֵ ל ֵלי ֵל בָּ הּ וּלְ חַ ֵזּק בִּ ְד ָקהּ .וְ ִי ָלּחֵ ם ִמלְ חֲ מ ֹות ה' .הֲ ֵרי זֶה בְּ חֶ זְ ַקת ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ ִ .אם
ית ֵקּן אֶ ת הָ ע ֹו ָלם כֻּלּ ֹו ַלעֲ ֹבד אֶ ת
עָ ָשׂה וְ ִה ְצלִ יחַ וּבָ ָנה ִמ ְק ָדּשׁ בִּ ְמק ֹומ ֹו וְ ִקבֵּ ץ נִ ְדחֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל הֲ ֵרי ֶזה מָ ִשׁיחַ בְּ וַ ַדּאי .וִ ַ
ה' בְּ יַחַ ד ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ י אָז אֶ ְהפֹּ

אֶ ל עַ ִמּים ָשׂפָ ה בְ ָ
רוּרה לִ ְק ֹרא ֻכּ ָלּם בְּ ֵשׁם ה' וּלְ עָ בְ ד ֹו ְשׁ ֶכם אֶ חָ ד" .עַ ד הַ יּ ֹום א

י ַָד ְענוּ אֵ י ַשׁ ָיּ ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ יִכּ ֹוף אֶ ת כָּ ל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל לַעֲ שׂ ֹות ְתּשׁוּבָ ה .וְ כָעֵ ת כְּ ֶשׁאָנוּ רו ִֹאים אֶ ת ַמ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ְמּחַ סֶּ ֶלת אֶ ת ָכּל
יתם בָּ ע ֹו ָלם .אָ ֵכן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ַתּכְ לִ ית הַ מַּ גֵּפָ ה
שׁב עַ ל ַתּכְ לִ ָ
הַ כֵּלִ ים ֶשׁל הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא בָּ ע ֹו ָלם ,וְ ס ֹו ֶג ֶרת אֲ נ ִָשׁים בַּ בַּ ִית ֶשׁ ַיּ ְת ִחילוּ ל ְַח ֹ
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
הַ זֹּאת ל ֵָתת כֵּלִ ים לַמָּ ִשׁיחַ ֶשׁיּ ְִת ַגּ ֶלּה בְּ ָקר ֹוב לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם בִּ ְתשׁוּבָ ה .וְ ֵכן בִּ ִ

)שמו"ר כא ,ה(

"וּפַ ְר ֹעה ִה ְק ִריב" ֶשׁ ִה ְק ִריב אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ל ְַתּשׁוּבָ ה ֶשׁעָ שׂוּ .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁ"וּפַ ְר ֹ
עה" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
ֹ
קר ֹו ָנה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )וישב לזִ (.מיהוּ פַּ ְרעֹה ,זֶהוּ הַ ִדּין הָ עֶ לְ יוֹן הָ עוֹמֵ ד לְ ִהפָּ ַרע מֵ עֲ וֹנ ֹות הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ
בַּ גְּמָ ָרא

)סנהדרין צח(.

א ָזכוּ "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהָ או ִֹתיּ ֹות אַחֲ ֵרי חֲ מ ֹו"ר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה .כִּ י הַ מָּ ִשׁיחַ

ר ֹו ֵכב עַ ל הַ חֲ מ ֹור הַ ְינוּ ר ֹו ֵכב עַ ל הָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁאַחֲ ֵריהֶ ם וְ ֹזאת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ַדּ ְרכָּהּ ִמ ְת ַגּ ֶלּה א ֹור הַ ְתּשׁוּבָ ה בָּ ע ֹו ָלם .ע ֹוד הו ִֹסיף הרה"ג ר'
ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁהַ גְּמָ ָרא

)ברכות ל(.

מַ ְס ִמיכָ ה אֶ ת ר ֹו ֵכב עַ ל הַ ָקּר ֹון לְ ר ֹו ֵכב עַ ל הַ חֲ מ ֹור בְּ פֶ ֶרק ְתּפִ ַלּת הַ ַשּׁחַ ר

תּב "עָ נִ י וְ ֹר ֵכב" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ .
ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִה ְתנו ְֹצצוּת הַ ַשּׁחַ ר ֶשׁל הַ גְּאֻ ָלּה .וְ ֵכן "עָ נִ י וְ ר ֹו ֵכב" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנא .וְ ִאם נִכְ ֹ

אַרנוּ ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה ִהיא ס ֹוד כּ ֶֶתר .וְ ֵכן נָגִיף ֹכּר ֹו ָנה
וְ ֵכן מָ ִשׁיחַ ר ֹו ֵכב עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ ֵכן "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קץ הפלאות .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א

ֶשׁמַּ ֵגּיפַ ת הַ ֹכּר ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַק ָיּם .וְ ֵכן בִּ ידוּ"ד ר"ת ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ
בָּ א .וְ ֵכן ֹ
קר ֹוא ָנא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן כִּ נּ ֹור ָדּוִ ד ְנִרמָ ז בְּ ֹכּר ֹו ָנא .וְ כֵן ִמלּוּי חֲ מ ֹו"ר חֵ י"ת מֶ "ם וָ י"ו ֵרי"שׁ ִעם הַ ִמּלִּ ים
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ ֵכן ִמלּוּי גּ ֹו"ג מָ ג ֹו"ג ע ֹו ֶלה הַ קּוֹר ֹו ָנה .בְּ אֹפֶ ן ָכ ֶזה :גִּ ימֶ "ל וָ "ו גִּ ימֶ "ל מֵ "ם גִּ ימֶ "ל וָ "ו גִּ ימֶ "ל.
וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ח.שׁ .שליט"א עַ ל פֶּ ֶרק ו' בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל בְּ ִרית ִמי ָלה" :ל ְַמנַצֵּ חַ בִּ נְ גִ ינ ֹות עַ ל הַ ְשּׁ ִמינִ ית ִמזְמוֹר לְ ָדוִ ד

וְ ג ֹו' .הַ פָּ סוּק ָשׁם" :חָ נֵּנִי ְי ֹ
הוָ "ה כִּ י אֻ ְמ ַלל אָנִי ְרפָ אֵ נִי ְיהֹוָ "ה כִּ י נִ בְ הֲ לוּ עֲ צָ מָ י" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה קוֹבִ יד יט.
ונרמז כאן שה' דורש מאתנו ברית מילה היינו להסיר את ערלת הלב ,כפי שמובא במפרשים שם ש"אמלל" הוא מלשון

מילה .וְ ֵכן הַ כָּתוּב ָשׁם "שׁוּבָ ה ְי ֹהוָ "ה חַ לְּ צָ ה ַנפְ ִשׁי ה ֹו ִשׁיעֵ נִי לְ מַ עַ ן חַ ְסדֶּ " בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא אֵ ין לָנוּ עַ ל ִמי לְ ִה ָשּׁעֵ ן אֶ ָלּא עַ ל
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אָבִ ינוּ ֶשׁבַּ ָשּׁמַ ִים .והוסיף הרה"ג ר' יחיאל סבח שליט"א שרעמים בגימטריא קרונה כמו ֶשׁאָ ְמרוּ חז"ל

)ברכות נט(.

א

נִ בְ ְראוּ ְרעָ ִמים אֶ ָלּא לְ פַ ֵשּׁט עַ ְקמוּ ִמיּוּת ֶשׁבַּ ֵלּב.

צופן מאת הרה"ג ר' מתתיהו גלזרסון שליט"א בתוך בתוך פרשת החודש:

קורנ"ה הכנ"ה למשי"ח תשוב"ה ה'תש"פ למו"ד

תור"ה.

ימ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה.
"וְ נִ ְשׂ ַגּב" בְּ גִ ַ
כתוב

)ישעיה ב ,יז(

נִשׂגַּב ְיהֹוָ "ה לְ בַ דּ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא :וְ הָ אֱ לִ ילִ ים כָּלִ יל
אָדם וְ ָשׁפֵ ל רוּם אֲ ָנ ִשׁים וְ ְ
"וְ ַשׁח ַגּבְ הוּת הָ ָ

אָרץ :בַּ יּ ֹום הַ הוּא
יַחֲ ף :וּבָ אוּ בִּ ְמעָ רוֹת צֻ ִרים וּבִ ְמ ִחלּוֹת עָ פָ ר ִמפְּ ֵני פַּ חַ ד ְיהֹוָ "ה וּמֵ הֲ ַדר גְּ א ֹונ ֹו בְּ קוּמ ֹו לַעֲ רֹץ הָ ֶ
אָדם אֵ ת אֱ לִ י ֵלי כ ְַספּ ֹו וְ אֵ ת אֱ לִ י ֵלי זְ הָ ב ֹו אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ ל ֹו לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ל ְַחפֹּ ר פֵּ רוֹת וְ לָעֲ טַ לֵּפִ ים :לָבוֹא
י ְַשׁלִ י הָ ָ
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אָרץ" .ושמעתי שקורונה
בְּ נִ ְקרוֹת הַ צֻּ ִרים וּבִ ְס ִעפֵ י הַ ְסּל ִָעים ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד ְיהֹוָ "ה וּמֵ הֲ ַדר גְּ אוֹנ ֹו בְּ קוּמ ֹו לַעֲ ֹרץ הָ ֶ
בגימטריא "וְ נִ ְשׂ ַגּב" והמשך הכתוב " ְיהֹוָ "ה לְ בַ דּ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא" מרמז על הבידוד שכל העולם נכנס אליו .וְ ֵכן בִּ ידוּד
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם הוי"ה.

וכן כתוב על הגאולה העתידה )דברים לב ,לג( "הֲ א הוּא ָכּמֻ ס ִעמָּ ִדי חָ תוּם בְּ א ֹו ְצ ֹר ָתי :לִ י ָנ ָקם וְ ִשׁ ֵלּם לְ עֵ ת ָתּמוּט
ַרגְ ָלם כִּ י ָקר ֹוב יוֹם אֵ י ָדם וְ חָ שׁ עֲ ִת ֹדת ָלמוֹ :כִּ י ָי ִדין הוי"ה עַ מּ ֹו וְ עַ ל עֲ בָ ָדיו ִי ְת ֶנחָ ם כִּ י י ְִראֶ ה כִּ י אָזְ לַת ָיד וְ אֶ פֶ ס
עָ צוּר וְ עָ זוּב" .ושמעתי ש"עָ צוּר" מרמז על הבידוד שכולם עצורים ,ופסוק זה מדבר על נפילת הכלכלה של העולם" :הֲ א
ידם וְ חָ שׁ עֲ ִת ֹדת לָמ ֹו :כִּ י י ִָדין ה' עַ מּ ֹו וְ עַ ל
הוּא ָכּמֻ ס ִעמָּ ִדי חָ תוּם בְּ א ֹו ְצ ֹר ָתי :לִ י ָנ ָקם וְ ִשׁ ֵלּם לְ עֵ ת ָתּמוּט ַרגְ ָלם כִּ י ָקרוֹב יוֹם אֵ ָ
עֲ בָ ָדיו ִי ְת ֶנחָ ם כִּ י י ְִראֶ ה כִּ י אָזְ לַת ָיד וְ אֶ פֶ ס עָ צוּר וְ עָ זוּב" .וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "עָ צוּר וְ עָ זוּב" מ ֹו ֵשׁל ,הַ יְינוּ מַ לְ כוּת .וְ ֵכן מוּבָ א

בַּ 'כְּ לִ י ָי ָקר' שמקשר את הפסוק הזה לנגע צרעת שמזכיר את הקורונה ,ולמלכות שתתהפך למינות) :ויקרא יג ,ז( אֵ ין מָ ִשׁיחַ
בָּ א עַ ד ֶשׁ ִתּ ְתהַ פֵּ ָכּל הַ מַּ לְ כוּת לְ ִמינוּת ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר " ֻכּלּ ֹו הָ פַ ָלבָ ן ,טָ ה ֹור הוּא"ֶ .רמֶ ז ַל ָדּבָ ר "הָ פַ ָלבָ ן" כְּ ֶשׁהַ ִמּ ָלּה
הֲ פוּ ָכה ִי ְה ֶיה ָנבָ ל ,וְ ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר כְּ ֶשׁ ֻכּ ָלּם ְי ַנבְּ לוּ צוּר ְישׁוּעָ ָתם אָז ְיטַ הֵ ר ה' בְּ הֶ כְ ַרח ָכּל הָ אָ ֶרץ ִמגִּ לּוּ ֶליהָ  ,וּ ְראָ ָית ֹו
ִמ ֶנּ ַגע ֶזה הַ בָּ א עַ ל צַ ד הָ ֹע ֶנשׁ וּכְ ֶשׁ ֻכּלּ ֹו הָ פַ לָבָ ן ,וַ ַדּאי הַ ח ֹוטֵ א ִי ֵתּן אֶ ל לִ בּ ֹו ָלשׁוּבָ ,כּ ִי ְשׂ ָראֵ ל כְּ ֶשׁ ִיּ ְראוּ ֶשׁ ָכּל
הַ מַּ לְ כוּת ֵיהָ פֵ לְ ִמינוּת וְ ִי ְראוּ כִּ י אֶ פֶ ס עָ צוּר וְ עָ זוּב וַ ַדאי ִי ְתּנוּ אָז אֶ ל לִ בָּ ם ָלשׁוּב בִּ ְתשׁוּבָ ה ְשׁ ֵלמָ ה אֶ ל ה' וְ אָז
טָ ה ֹור הוּא.

"כִּ י ֹבא ָיבֹא א יְאַחֵ ר"ֶ ,שׁ א יְאַחֵ ר כְּ ִמנְ ַין יְאַחֵ "ר ָשׁנִ ים ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף אֶ ָלּא יָב ֹוא לִ פְ ֵני
"אַחר ָישֻׁ בוּ
ַ
אַחר" וְ נִ ְר ָמז בַּ פָּ סוּק
ֶזה בִּ ְשׁ ַנת תש"פ .וְ ֵכן " א יְאַחֵ ר" או ִֹתיּ ֹות "אַיִל ַ
וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת י"י אֱ הֵ יהֶ ם".
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט שמואל קו(

א"ר ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר ְמ ַנ ְס ָיא אֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל ר ֹו ִאין ִסימַ ן גְּ אֻ ָלּה לְ ע ֹו ָלם עַ ד ֶשׁיּ ְַחזְ רוּ וִ יבַ ְקּשׁוּ

ְשׁ ָל ְשׁ ָתּם ,הֲ ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב "אַחַ ר ָישֻׁ בוּ בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יהֶ ם" ז ֹו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם" ,וְ אֵ ת ָדּוִ ד
מַ לְ ָכּם" ז ֹו מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד" ,וּפָ חֲ דוּ אֶ ל ה' וְ אֶ ל טוּב ֹו" ֶזה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ר ֹו ִאים אֶ ת הַ הַ ְד ָגּ ָשׁה ֶשׁל " ָישֻׁ בוּ" לְ שׁ ֹון
ְתּשׁוּבָ ה ,הַ יְינוּ ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים לַעֲ שׂ ֹות ְתּשׁוּבָ ה בַּ ָדּבָ ר הַ ֶזּה .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ 'בֵּ ית י ֹוסֵ ף'
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)או"ח קפ"ח הלכות ברכת המזון(

ָכּ ַתב הָ ַר ְמבַּ "ם

ֶשׁהַ טַּ עַ ם ֶשׁצָּ ִרי לְ הַ זְ כִּ יר מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד בִּ בְ ָר ָכה ז ֹו הַ ְיינוּ ִמפְּ ֵני ֶשׁהוּא ִענְ ַין הַ בְּ ָרכָה ֶשׁאֵ ין נְ חָ מָ ה גְ מוּ ָרה אֶ ָלּא
בַּ חֲ ָז ַרת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד .וּבַ ִשּׁבֳּ ֵלי הַ ֶלּ ֶקט כּ ַָתב הַ טַּ עַ ם פֵּ ֵרשׁ הָ ַרב בִּ נְ י ִָמין לְ פִ י ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים אָנוּ לְ הַ זְ כִּ יר מַ לְ כוּת
ָשׁמַ ִים וּמַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לְ פִ י ֶשׁאָ ְמרוּ ַרזַּ"ל בְּ י ֹום ֶשׁ ֶנּ ְח ַלק מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ָכּפְ רוּ בִּ ְשׁ ָשה ְדבָ ִרים
בְּ הקב"ה וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וּמַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד וְ אֵ ין נִ גְ אָלִ ין עַ ד ֶשׁיּ ְִתוַ דּוּ וְ ִי ְתבְּ עוּ ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן וְ ַגם בַּ ְתּפִ ָלּה מַ זְ כִּ ִירין
ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן; ִמ ְשׁעָ ן וּ ִמבְ טָ ח לַצַּ ִדּי ִקים ז ֹו מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם ,בּ ֹו ֵנה ְירוּ ָשׁ ַל ִים ֶזה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,מַ ְצ ִמיחַ ֶק ֶרן ְישׁוּעָ ה ֶזה
'שׁ ִיּ ְתוַ דּוּ וְ ִי ְתבְּ עוּ ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן' לְ שׁוֹן וִ דּוּי וּ ְתשׁוּבָ ה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁבְּ ג' ְדּבָ ִרים מָ אֲ סוּ
מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד .וְ ר ֹו ִאים אֶ ת הַ ָלּשׁ ֹון ֶ
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן חֵ ֶלק בְּ ָדוִ ד נַחֲ לָה בְּ בֶ ן י ִַשׁי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כּ ֶֶתר .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִסּימַ ן גְּ אוּלָּה
לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא תש"פ.

וְ ֵכן

' ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר ְמנ ְַס ָיא' ר"ת מַ ְשׁבֵּ "ר ,א ֹו ְמבַ ֵשּׂ"ר ,כִּ י בַּ זְּ מַ ן ֶשׁ ִהגִּ יעוּ בָּ נִ ים עַ ד מַ ְשׁבֵּ ר ֶשׁל ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ ֶ ,זה הַ זְּ מַ ן ֶשׁל

הַ ְמבַ ֵשּׂר ֶשׁמַּ ְמ ִתּיק אֶ ת ֶזהָ .ל ֵכן הוּא נו ֵֹתן עֵ צ ֹות לְ הָ ִחישׁ ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ בִּ זְ מַ ן ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים בְּ מַ ְשׁבֵּ ר ,כְּ מ ֹו הָ ִא ָשּׁה הַ יּ ֹו ֶלדֶ ת ֶשׁיּ ֹו ֶשׁבֶ ת עַ ל
הַ מַּ ְשׁבֵּ ר .וּמָ ה הָ עֵ צ ֹות ,לְ עו ֵֹרר ִמלְּ ַמטָּ ה אֶ ת הַ ִצּפִּ ָיּה וְ הַ יִּחוּל לַגְּאֻ ָלּה וּבָ ֶזה עוֹזְ ִרים לַוָּ ָלד לָצֵ את וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)תהילים קיט ,קסו(

" ִשׂבַּ ְר ִתּי לִ ישׁוּעָ ְת " .הַ " ִשׂבַּ ְר ִתּי" ע ֹו ֵזר ַל ְמבַ ֵשּׂר לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ מַּ ְשׁבֵּ ר.

וְ ֵכן

בִּ גְ אֻ ַלּת ִמ ְצ ַר ִים מָ ִצינוּ ֶשׁהָ יוּ ִסימָ נִ ים ַלגְּ אֻ ָלּה ַיחַ ד ִעם הַ ֵלּ ָדה עַ ל הַ מַּ ְשׁבֵּ "ר כְּ ֶשׁ ִה ְת ִחיל מֹ ֶשׁה לִ ְהי ֹות הַ ְמבַ ֵשּׂ"רַ .כּמּוּבָ א

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט שמות קעד(

ָכּ אָמַ ר הקב"ה "פָּ ֹקד פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ְת ֶכם" ִסימָ ן הָ ָיה לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ָכּל גּ ֹואֵ ל ֶשׁבָּ א בַּ ָלּשׁ ֹון הַ ֶזּה

ֶשׁהוּא ג ֹואֵ ל ֶשׁל אֱ מֶ ת .וְ ֵכן מָ ִצינוּ ִסימָ נִ ים אֵ צֶ ל הַ ְמ ַילְּ ד ֹותַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר א ,יד( "וַ ֹיּאמֶ ר בְּ ַי ֶלּ ְד ֶכן אֶ ת הָ ִעבְ ִריּוֹת"
אָ ְמרוּ ל ֹו מֵ הֵ י ָכן ֵנ ַדע ִאם ָז ָכר ִאם נְ ֵקבָ ה אָמַ ר ַרב חֲ נִ י ָנא ִסימָ ן ָגּד ֹול מָ סַ ר ָלהֶ ם ִאם פָּ ָניו לְ מַ טָּ ה ְדּעוּ ֶשׁהוּא ָז ָכר
ֶשׁמַּ בִּ יט בְּ ִאמּ ֹו בָּ אָ ֶרץ ֶשׁ ִמּמֶּ ָנּה נִ בְ ָרא ,וּכְ ֶשׁהוּא פָ ָניו לְ מַ ְע ָלה ִהיא נְ ֵקבָ ה ֶשׁמַּ בֶּ טֶ ת בִּ בְ ִר ָיּ ָתהּ בַּ צֶּ ַלע ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ ִיּ ַקּח
אַחַ ת ִמצַּ לְ ע ֹו ָתיו" .וְ ֵכן הַ ָשּׂ ָכר ֶשׁ ִקּבְּ לוּ הַ ְמ ַילְּ ד ֹות ,מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)שמות א ,כא(

"וַ ַיּעַ שׂ ָלהֶ ם בָּ ִתּים" בָּ ֵתּי כְ הֻ ָנּה וּלְ וִ ָיּה

וּמַ לְ כוּת ֶשׁ ְקּרוּ ִיין בָּ ִתּים .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ ְשּׁ ָשׁה ְדבָ ִרים ֶשׁבָּ ִאים ק ֹודֶ ם הַ גְּ אֻ ָלּהֶ ,שׁ ֵכּיוָ ן ֶשׁהַ ְמ ַילְּ ד ֹות ָי ְראוּ אֶ ת ה' וּבִ ְקּשׁוּ אֶ ת
ה' אֱ הֵ יהֶ ם ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שמות א ,יז( "וַ ִתּי ֶראן ָ הַ ְמ ַילְּ ֹדת אֶ ת הָ אֱ ִהים"ָ ,זכוּ לְ בָ ֵתּי כְּ הֻ ָנּה וּלְ וִ ָיּה ֶשׁ ַשּׁ ָיּכִ ים לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ,
וּלְ בָ ֵתּי מַ לְ כוּת ֶשׁ ָיּ ְצאָה מֵ הֶ ם ִמ ְר ָים ֶשׁהָ ְי ָתה אַחַ ת הָ ִאמָּ ה ֹות לְ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד .וּכְ ֵשׁם ֶשׁבַּ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה ֶנאֱ מַ ר

)ישעיה סו ,ז(

"בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָיל ָָדה בְּ טֶ ֶרם ָיב ֹוא חֵ בֶ ל לָהּ וְ ִה ְמלִ יטָ ה ָזכָר"ָ ,כּ בְּ ִמ ְצ ַר ִים ֶנאֱ מַ ר עַ ל ֵל ַדת הַ זְּ ָכ ִרים) :שמות א ,יט( "כִּ י א ַכ ָנּ ִשׁים
הַ ִמּ ְצ ִר ֹיּת הָ ִעבְ ִר ֹיּת כִּ י חָ יוֹת הֵ ָנּה בְּ טֶ ֶרם ָתּב ֹוא אֲ לֵהֶ ן הַ ְמ ַילֶּדֶ ת וְ ָילָדוּ".
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וּכְ ֵשׁם

ידה ִי ְהיוּ ִשׁבְ ִעים ָשׁ ָנה ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ ֶ ,שׁ ִיּ ְהיוּ ָכּאֵ ֶלּה ֶשׁ ְיּ ַנסּוּ לְ מַ הֵ ר אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ הַ ְתּקוּפָ ה ַשׁ ֶיּ ֶכת
ֶשׁלִּ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

לְ מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף ,וְ ס ֹובְ לִ ים ִמ ְקּלִ פַּ ת הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּיםָ .כּ בִּ גְ אֻ ַלּת ִמ ְצ ַר ִים ְשׁ ִשׁים ָשׁ ָנה לִ פְ ֵני ֶשׁ ָיּ ְצאוּ בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ,הַ ְיינוּ
ִשׁבְ ִעים ָשׁנָה לִ פְ ֵני ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,נִ סּוּ בְּ ֵני אֶ פְ ַר ִים ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחי ַנת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף לְ מַ הֵ ר אֶ ת הַ ֵקּץ וְ ָי ְצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם

לִ פְ ֵני הַ זְּ מַ ן ,וְ ֶנהֶ ְרגוּ עַ ל ְידֵ י הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּים .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צב (:וּמַ אן נִ ינְ הוּ מֵ ִתים ֶשׁהֶ חֱ ָיה ְיחֶ זְ ֵקאל ,אָמַ ר ַרב אֵ לּוּ בְּ נֵי
אָרץ".
אֶ פְ ַר ִים ֶשׁמָּ נוּ ַל ֵקּץ וְ טָ עוּ ,וַ הֲ ָרגוּם אַנְ ֵשׁי גַת הַ נּ ֹול ִָדים בָּ ֶ

ָכּתוּב

)חבקוק ב ,ג(

"כִּ י עוֹד חָ ז ֹון ַלמּ ֹועֵ ד וְ ָיפֵ חַ ַל ֵקּץ וְ א ְי ַכ ֵזּבִ ,אם ִי ְתמַ ְהמַ הּ חַ ֵכּה לוֹ ,כִּ י ֹבא ָי ֹבא א יְאַחֵ ר".

וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז נִפְ ָלא ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַרמֵּ ז " א יְאַחֵ ר" ֶשׁ א יְאַחֵ ר כְּ ִמנְ ַין יְאַחֵ "ר ָשׁנִ ים ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף אֶ ָלּא יָב ֹוא לִ פְ ֵני ֶזה בִּ ְשׁ ַנת
ידה" :אַחַ ר ָישֻׁ בוּ בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת י"י אֱ לֹהֵ יהֶ ם" .וְ הו ִֹסיף
תש"פ .וְ ֵכן " א יְאַחֵ ר" ְנִרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ" א יְאַחֵ ר" או ִֹתיּ ֹות י"ח ִא ָיּ"ר ֶשׁ א יְאַחֵ ר אַחַ ר ל"ג בָּ ֹעמֶ ר תש"פ .וְ ֵכן סוֹפֵ י הַ ִמּלּוּי ֶשׁל אַחֵ "ר
אָ ֶל"ף חֵ י"ת ֵרי"שׁ ֶזה תש"פ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁסּוֹפֵ י הַ ִמּלּוּי ֶשׁל אַחֲ ִרי"ת הַ יּ ִָמי"ם אָ ֶל"ף חֵ י"ת ֵרי"שׁ יוּ"ד ָתי"ו הֵ "א יוּ"ד מֵ "ם
יוּ"ד מֵ "ם יוֹצֵ א ַדּ"ם אֱ ד ֹו"ם תש"פ.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר נו ,ט(

"וַ ִיּ ָשּׂא אַבְ ָרהָ ם אֶ ת עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה אַ ִיל אַחַ ר נֶאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ בְּ ַק ְר ָניו" ,מַ הוּ אַחַ ר אָמַ ר

וּמ ְס ַתּבְּ כִ ין בְּ צָ ר ֹות וְ סוֹפָ ן לִ יגָאֵ ל בְּ ַק ְרנ ֹו ֶשׁל אַ ִילֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר
יוּדן אַחַ ר ָכּל הַ מַּ עֲ ִשׂים י ְִשׂ ָראֵ ל נֶאֱ חָ זִ ים בַּ עֲ בֵ ר ֹות ִ
ַרבִּ י ָ
"וַ ה' אֱ ִהים בַּ שּׁוֹפָ ר י ְִת ָקע וְ ג ֹו'"ַ .רבִּ י לֵוִ י אָמַ ר לְ פִ י ֶשׁהָ ָיה אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ רוֹאֶ ה אֶ ת הָ אַ ִיל נִיתּוֹשׁ ִמן הַ חו ֵֹרשׁ
וּמ ְס ַתּבֵּ בְּ חו ֵֹרשׁ אַחַ ר ,אָמַ ר ל ֹו הקב"ה ָכּ עֲ ִת ִידין בָּ נֶי לְ ִה ְס ַתּבֵּ ַלמַּ לְ ֻכיּ ֹות; ִמבָּ בֶ ל לְ מָ ַדיִ ,מן מָ ַדי
הַ ֶזּה וְ ה ֹו ֵל ִ
וּמיָּוָ ן ֶלאֱ ד ֹום וְ סוֹפָ ן לִ יגָאֵ ל בְּ ַק ְרנ ֹו ֶשׁל אַ ִיל הָ ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב "וַ ה' אֱ ִהים בַּ שּׁוֹפָ ר י ְִת ָקע" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי
לְ יָוָ ןִ ,

ֶשׁ"בְּ ַק ְר ָניו" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מַ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן "נֶאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ
הַ כָּתוּב

)בראשית כב ,יג(

"וְ ִה ֵנּה אַ ִיל אַחַ ר ֶנאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ

בְּ ַק ְר ָניו" ,בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא נָגִיף הַ קּוֹר ֹו ָנה ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל .וְ ֵכן

בְּ ַק ְרנָיו וַ ֵיּ ֶל אַבְ ָרהָ ם" .בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מַ ֵגּיפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה .וּבְ גִימַ ְט ִר ָיּא

ידה .וְ ֵכן "וְ ִהנֵּה אַיִל אַחַ ר" או ִֹתיּ ֹות " א יְאַחֵ ר" וְ ְנִרמָ ז בַּ פָּ סוּק
א ֹות צַ ִדּי"ק סוֹפִ ית ֶשׁבָּ הּ עָ ִתיד ה' לִ גְאֹ ל או ָֹתנוּ בַּ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
ידה" :אַחַ ר ָישֻׁ בוּ בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת י"י אֱ לֹהֵ יהֶ ם" .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'פִ ְר ֵקי ְדר"א'
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

)לא(

אֶ פְ ר ֹו ֶשׁל אַיִל

הוּא ְיסוֹד ֶשׁעַ ל גַּבֵּ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ פְּ נִי ִמי .וְ הַ יְס ֹוד בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ יְס ֹוד ְמק ֹום הַ יִּחוּדָ ,ל ֵכן ָשׁם ָשׁפְ כוּ אֶ ת ֹרב

אַרנוּ בַּ מַּ אֲ מָ ר 'חַ ְשׁמַ ל ָדּם' .וּמָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם "וְ ִה ֵנּה אַיִל אַחַ ר נֶאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ בְּ ַק ְר ָניו"ֶ ,שׁהָ יָה ָרץ אֵ צֶ ל
ַדּם הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות ,כִּ ְדבֵ ְ
אַבְ ָרהָ ם וְ הַ ָשּׂטָ ן סוֹבְ כ ֹו ְ
וּמעָ ְרב ֹו בָּ ִאי ָלנוֹת .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ָשּׂטָ ן נֶאֱ חָ ז בְּ מַ עֲ ֵשׂה הַ יִּחוּד .וְ ֵכן "אַחַ ר נֶאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ " בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
נָחָ ש ֶשׁהוּא הַ ָשּׂטָ ן הַ ְמעַ ֵכּב אֶ ת מָ ִשׁיחַ .
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וְ ֵכן

'שׂיחַ ִי ְצחָ ק' מֵ ַרבִּ י ִי ְצחָ ק אַ ְיזִ יק חֶ בֶ ר
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ

)דרוש לסיום הש"ס(

אשׁית ,וְ הוּא הָ ָיה
הָ אַ ִיל הָ ָיה מוּ ָכן ִמו' ְימֵ י בְ ֵר ִ

הֲ ָכ ָנה לִ נְ ִתי ַנת הַ תּ ֹו ָרה לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ נִ כְ ַרת בְּ ִרית ֶשׁ א ִי ָשּׁ ַכּח ִמפִּ י ַז ְרע ֹו ,וְ ֶשׁתּ ֹו ָרה א ְתהֵ א בְּ טֵ ָלה מֵ הֶ ם אַף בְּ ֹא ֶר
זְ מַ ן ָגּלוּ ָתם וְ גֹ דֶ ל ִטלְ טוּ ָלם וְ ִשׁ ְעבּוּ ָדם ֶשׁל ָכּל ֹכּח ֹות ֶשׁבָּ ע ֹו ָלם ,א ָיזִ יזוּ א ֹו ָתם ִמ ְמּק ֹומָ ם ,וְ הוּא עַ ל ְידֵ י הַ כְ ָנעַ ת
וְ ֶק ֶשׁר הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא לְ ָשׁ ְרשׁ ֹוֶ ,שׁ ַנּעֲ ָשׂה עַ ל ְידֵ י הָ עֲ ֵק ָדה וַ אֲ ִחי ַזת הָ אַ ִיל בַּ ְסּבַ בְּ ַק ְר ָניו ,וְ הוּ ַכן עַ ל ְידֵ י ֶזה ֶשׁ ִיּ ְהיוּ
ִי ְשׂ ָראֵ ל עַ ל ָכּ ְרחֲ נִ גְ אָלִ ים בְּ ס ֹוף הַ ָיּ ִמים בַּ זְּ מַ ן ֶשׁל בְּ ִע ָתּהּ ,בָּ עֵ ת ֶשׁ ִיּבַּ שׁ ְק ִצי ָרהּ ֶשׁל הָ ִר ְשׁעָ ה ,כִּ י גְ בוּל וְ ס ֹוף נִ ַתּן
שׁ ֶרשׁ אֲ ִחי ָז ָתם לְ מַ ְע ָלה ,וְ הַ ֹכּל עַ ל ְידֵ י הַ ְק ָרבַ ת
ַל ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא לִ ְשׁ ט עַ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל ,אַף א בִּ זְ כוּ ָתם ,כִּ י ִאם ִמצַּ ד ֹ
הָ אַ ִיל הַ ֶזּה בְּ ַק ְר ָניו בִּ זְ מַ ן הָ עֲ ֵק ָדה ,וְ ָל ֵכן אָ ְמרוּ ֶשׁא ֹות ֹו שׁ ֹופָ ר ֶשׁל הָ אַ ִיל הוּ ַכן ֶלעָ ִתידֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "בַּ יּ ֹום הַ הוּא ִי ָתּ ַקע
בְּ שׁ ֹופָ ר ָגּד ֹול" .וְ ֵכן יֵשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפַ ר ֶשׁל אַ ִיל ֶשׁבָּ א לְ עו ֵֹרר אֶ ת הַ ִצּפִּ ָיּה לִ ישׁוּעָ ה בַּ פָּ סוּק) :שה"ש ב ,ז( " ִה ְשׁבַּ ְע ִתּי אֶ ְת ֶכם
וּשׁ ַלם בִּ ְצבָ א ֹות א ֹו בְּ אַ ְילוֹת הַ ָשּׂדֶ ה ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּע ֹו ְררוּ אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" ,וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן
בְּ נ ֹות ְיר ָ
שׁוּרה ִעם ְתּ ִקיעַ ת שׁ ֹופַ ר ֶשׁתּ ֹו ְק ִעים בַּ פֶּ ה.
שליט"א ֶשׁתש"פ ר"ת ְתּ ִקיעָ ה ְשׁבָ ִרים ְתּרוּעָ ה פֶּ הֶ .רמֶ ז ֶשּׁ ָשּׁ ָנה ז ֹו ְק ָ

וּמ ִרימָ ה קוֹלוֹת ,קוֹל אַחַ ר
מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )פנחס רמט (:בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִמּ ְתעַ בֶּ ֶרת נִ ְס ֶתּמֶ תֵ .כּיוָ ן ֶשׁמַּ גִּיעַ זְ מַ נָּהּ לֵילֵד בּ ֹוכָה ְ
קוֹל עַ ד ִשׁבְ ִעים קוֹלוֹת כְּ חֶ ְשׁבּוֹן ֵתּבוֹת ֶשׁל ִמזְ מ ֹור "יַעַ נְ ה' בְּ יוֹם צָ ָרה"ֶ ,שׁ ִהיא ִשׁ ָירה ֶשׁל הַ ְמעֻ בֶּ ֶרת הַ ֹזּאת.
וְ הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא שׁוֹמֵ עַ לָהּ וּמָ צוּי אֶ ְצלָהּ .וְ אָז מ ֹו ִציא נָחָ שׁ אֶ חָ ד גָּדוֹל ִמתּ ֹו הָ ֵרי הַ ח ֶֹשׁ  ,וּבָ א בֵּ ין הֶ הָ ִרים ,פִּ יו
ְמלַחֵ בְּ עָ פָ ר ,מַ גִּיעַ עַ ד אַ ָיּל זֶה ,וּבָ א וְ נו ֵֹשׁ ָלהּ בְּ אוֹת ֹו מָ קוֹם פַּ עֲ מַ יִם .פַּ עַ ם ִראשׁ ֹו ָנה יוֹצֵ א ָדּם וְ ִהיא לוֹחֶ כֶת.
פַּ עַ ם ְשׁנִ יָּה יוֹצֵ א מַ יִם וְ ָשׁתוּ כָּל או ָֹתן הַ חַ יּוֹת ֶשׁבֶּ הָ ִרים וְ נִ פְ ַתּחַ ת וְ י ֹו ֶלדֶ ת .וְ ִסימָ נְ "וַ ַיּ אֶ ת הַ סֶּ ַלע בְּ מַ טֵּ הוּ
פַּ עֲ מָ יִם" ,וְ כָתוּב "וַ ֵתּ ְשׁ ְתּ הָ עֵ ָדה וּבְ ִע ָירם" .בְּ אוֹת ֹו זְ מַ ן ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא חָ ס עָ לֶיהָ מַ ה ָכּתוּב "קוֹל ה' יְח ֹולֵל
אַ יָּלוֹת וַ יֶּחֱ שּׂף יְעָ רוֹת וְ גוֹ'"" .קוֹל ה' יְח ֹולֵל אַ ָיּלוֹת" אֵ לּוּ חֲ בָ לִ ים וְ ִצי ִרים לְ עו ֵֹרר אֵ לּוּ הַ ִשּׁבְ ִעים קוֹל ֹותִ .מיָּד
שׂף ְיעָ רוֹת" ,לְ הַ עֲ בִ יר א ֹות ֹו נָחָ שׁ וּלְ ִה ְתגַּלּוֹת או ָֹתהּ חַ יָּה בֵּ ינֵיהֶ ם ָל ֶלכֶת" .וּבְ הֵ יכָל ֹו" ,מַ הוּ וּבְ הֵ יכָל ֹו בְּ הֵ יכָל ֹו
"וַ ֶיּחֱ ֹ
ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,כָּל אֵ לּוּ הַ הֲ מוֹנִים פּ ֹו ְת ִחים וְ או ְֹמ ִרים כָּב ֹוד .מַ הוּ ָכּבוֹד "בָּ רוּ כְּ ב ֹוד ה' ִמ ְמּקוֹמ ֹו" .וְ ִאם
תֹּאמַ ר ֶשׁלְּ ִשׁבְ ִעים ָשׁנָה ָתּ ִחיל וְ לִ ְשׁ ֵתּי ָשׁנִ ים י ֹולֶדֶ ת ,הֲ ֵרי כָּתוּב "בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָיל ָָדה" .וְ סוֹד הַ ָדּבָ ר "וְ הָ יָה טֶ ֶרם
יחים בָּ ע ֹולָם.
ִי ְק ָראוּ וַ אֲ נִי אֶ ֱענֶה" .וּמַ הוּ "בְּ טֶ ֶרם" אֶ לָּא ֹקדֶ ם ֶשׁ ִיּ ְשׁלְ מוּ ִשׁבְ ִעים וּ ְשׁ ַתּיִם ָשׁנִים י ְִתגַּלּוּ ְשׁנֵי ְמ ִשׁ ִ
וְ רו ִֹאים ֶשׁבִּ זְ מַ ן ֵל ַידת מָ ִשׁיחַ  ,נִ ְמ ֶשׁ ֶלת הַ ְשּׁכִ י ָנה לְ אַ ָיּ ָלה ,וְ הַ זֹּהַ ר דּו ֵֹרשׁ עָ לֶיהָ אֶ ת הַ פָּ סוּק "קוֹל ה' יְח ֹולֵל אַ ָיּלוֹת וַ יֶּחֱ שֹׂף
יְעָ רוֹת" .וְ ֶזה ִמ ְתחַ בֵּ ר לְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁה' מַ זְ ִמין ָנחָ שׁ ֶשׁהוּא הַ ָשּׂטָ ן לְ הַ כִּ ישׁ אֶ ת הָ אַ ִיל וּלְ סַ בֵּ א ֹות ֹו כִּ בְ יָכ ֹול ,אֲ בָ ל לְ ַמעֲ ֶשׂה הוּא
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אָדם הָ ִראשׁוֹן ,וְ א כְּ מ ֹו ֶשׁאָנוּ מ ֹונִ יםִ ,מנְ הַ ג י ְִשׂ ָראֵ ל תּו ָֹרה ,וּמַ ה
מוֹלִ יד אֶ ת מָ ִשׁיחַ  .וְ ְנִראֶ ה ֶשׁאַף עַ ל פִּ י ֶשׁיֵּשׁ ְראָיוֹת ֶשׁהַ ֹזּהַ ר מָ ָנה מֵ ָ
ֶשּׁ ִיּ ְשׂ ָראֵ ל פּו ְֹס ִקים לְ מַ טָּ הָ ,כּ פּ ֹו ְס ִקים בַּ ָשּׁמַ יִם .וּבִּ פְ ָרט בְּ ִענְ ְינֵי ְקבִ יעַ ת הַ זְּ מַ נִּ ים ֶשׁה' ָנ ַתן ַלחֲ כ ִָמים אֶ ת הַ ַסּ ְמכוּת הַ ְמּ ֵלאָה בָּ ִענְ יָן .וְ כֵן
יתי ֶשׁ ְמּבִ י ִאים
רוּעים ֶשׁל תש"ט וְ תשנ"א מַ ְר ִאים ֶשׁהַ חֶ ְשׁבּוֹן נָכוֹן ,וּבְ ָשׁנִ ים אֵ לוּ ִה ְת ִחילוּ ָשׁעוֹת חֲ ָדשׁ ֹות ֶשׁל הָ אֶ ֶלף .וּבֶ אֱ מֶ ת ָר ִא ִ
הָ אֵ ִ
עַ ל הרה"צ ר' ָדּוִ ד בַּ הֲ ָר"ן זצ"לֶ ,שׁאָמַ ר עַ ל הַ ָשּׁנִ ים תש"ח וְ תשכ"ז ֶשׁהֵ ם ָשׁנִ ים ְמסֻ גָּלוֹת לַגְּ אֻ ָלּה ,עַ ל פִּ י הַ גְּ ָר"א .וְ ָכל פַּ עַ ם ֶשׁהָ יָה
מַ זְ כִּ יר אֶ ת הָ ִענְ ָין ,הָ ָיה א ֹומֵ ר ֶשׁתש"ח י ִָתּכֵן ֶשׁ ִהיא תש"ט ,וְ תשכ"ז י ִָתּכֵן ֶשׁ ִהיא תשכ"חֵ .כּיוָ ן ֶשׁהָ יָה ל ֹו סָ פֵ ק בְּ ִענְ יַן סֵ דֶ ר הַ ָשּׁנִ ים.

וְ ֶזה לְ שׁוֹן הַ ' ֶלּ ֶשׁם' )'הקדמות ושערים' דף קו( ִשׁעוּר הָ עֲ טָ ָרה עַ ל הַ ְיסוֹד הוּא ָידוּעַ לְ ָכל ט ֹועֲ מֵ י טַ עַ ם עֵ ץ הַ חַ ִיּים ,וַ הֲ ֵרי הוּא ַגּם
ֵכּן מֶ ֶשׁ זְ מָ ן ָרב ,וְ כָל א ֹו ָתהּ הַ זְּ מָ ן הוּא הַ כֹּל הַ ֵקּץ ִדּבְ ִע ָתּהּ ,וְ זֶהוּ פַּ ְשׁטוּת הַ ָכּתוּב "אֲ נִי ה' בְּ ִע ָתּהּ אֲ ִחי ֶשׁ ָנּה" ,הַ כָּתוּב
ישׁ ָנּה" .וְ זֶהוּ
מַ בְ ִטיחַ ֶשׁ א יֻ ְמ ָשׁ ָכּל הַ זְּ מָ ן ֻכּלּ ֹו ִדּבְ ִע ָתּהּ ,אֶ לָּא ֶשׁ ָיּ ִחישׁ עֵ ת הַ פִּ ְדי ֹון ,וַ הֲ ֵרי י ְִת ַק ְיּמוּ ְשׁ ֵניהֶ ם "בְּ ִע ָתּהּ אֲ ִח ֶ
ַגּם ֵכּן מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י ֹבא ָי ֹבא א יְאַחֵ ר"ֶ ,שׁ א יְאַחֵ ר עַ ד ס ֹוף כָּל הַ זְּ מַ ן ִדּבְ ִע ָתּהּ כֻּלּ ֹו חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,אֶ לָּא ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה
אֲ ִח ֶ
ישׁנָּה ַגּם ֵכּן .אֲ בָ ל כָּל ֶזה הוּא ַרק כְּ ֶשׁ ַיּגִּ יעַ הָ עֲ טָ ָרה לְ ִשׁפּוּל ֹו .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ' ֶלּ ֶשׁם' )'הקדמות ושערים' דף פח ,פט( ֶשׁהַ ְתּקוּפָ ה עַ ד
ֶשׁ ַתּגִּ יעַ הָ עֲ טָ ָרה ל ִַשׁיפּוּלִ ,היא ְתּקוּפַ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף ,וּכְ ֶשׁ ַתּגִּ יעַ הָ עֲ טָ ָרה ַל ִשׁיפּוּל ַתּ ְת ִחיל ְתּקוּפַ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י
ַלה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי לְ ִשׁיפּוּל הָ עֲ טָ ָרה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד ֶשׁעֲ ִת ִידים לְ ִה ְתחַ בֵּ ר אַחֲ ֵרי

נּוּקבָ א ֶשׁנִּ ְק ָרא ֵשׁם שפ"ו.
ִשׁיפּוּל הָ עֲ טָ ָרה .וְ ֵכן הָ עֲ טָ ָרה לְ ִשׁפּוּל ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לִ יס ֹוד הַ ְ

ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' אָ .כּלִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ ִ 5780מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּ ֹו ָרה לְ פִ י הַ ְסּפִ י ָרה הָ ְרגִ י ָלה הוּא:

)דברים לב ,כח(

"כִּ י גוֹי

ֹ
יטית וְ ע ֹוד בְּ ִחינ ֹות וְ אֵ ין
אבַ ד עֵ צוֹת הֵ מָּ ה וְ אֵ ין בָּ הֶ ם ְתּבוּנָה" .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁא ֹובְ ִדים עֵ צ ֹות ִמבְּ ִחי ָנה פּ ֹולִ ִ
בָּ הֶ ם ְתּבוּ ָנה לַחֲ ֹזר בִּ ְתשׁוּבָ ה לְ הָ בִ ין מָ ה ה' ר ֹוצֶ ה מֵ ִא ָתּנוּ .וְ ֵכן בְּ ִחיר ֹות לַכְּ נֶסֶ ת הַ כ"ג וְ הַ כ"ד ע ֹו ֶלה  1249וְ ֶזה הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל
יעי בַּ הַ ָגּ ָדה ֶשׁל פֶּ סַ ח
הַ פָּ סוּק "כִּ י גוֹי אֹבֵ ד עֵ צ ֹות הֵ מָּ ה וְ אֵ ין בָּ הֶ ם ְתּבוּנָה" .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .יַ .שׁלִּ יטָ "א ֶשׁהַ בֵּ ן הָ ְרבִ ִ
ֶשׁאֵ ינ ֹו י ֹודֵ עַ לִ ְשׁא ֹול ,רוֹמֵ ז פַּ עֲ מַ ִים עַ ל הַ קּ ֹור ֹו ָנהֶ .שׁאֵ ינ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה וְ ַגם לִ ְשׁא ֹול בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ הַ פִּ ְתר ֹון
אָדם אֶ ת
נִמצָ א בְּ ֵתבַ ת יוֹדֵ עַ  ,בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁמ ֹות הוי"ה אדנ"י ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ִיּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון ֶשׁהוּא בְּ ס ֹוד י ְִדיעָ ה ,כְּ מ ֹו "וַ יּ ֵַדע ָ
ְ
חַ וָּ ה" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א ֶשׁוְ ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶ 830שׁ ֶזּה הַ זְּ מַ ן ֶשׁהָ יוּ ְשׁ ֵני בָּ ֵתּי ִמ ְק ָדּשׁ ֹות,
ישׁי ,וְ ָל ֵכן ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ
וּבְ אֹפֶ ן אַחֵ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו י ֹודֵ עַ לִ ְשׁא ֹול בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ב' פְּ עָ ִמים בַּ ִית .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁצָּ ִרי לִ ְשׁא ֹול אֶ ת הַ בַּ ִית הַ ְשּׁלִ ִ
ישׁי .וְ ֵכן ק ֹור ֹו ָנ"ה בְּ ִמלּוּי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
ישׁ"י ֶשׁ א ְמבַ ְקּ ִשׁים מַ ְספִּ יק אֶ ת הַ בַּ ִית הַ ְשּׁלִ ִ
לִ ְשׁא ֹול ר"ת ְשׁלִ ִ
יתן בּוּכְ נִ יק שליט"א ֶשׁקּ ֹו ֹר ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ִקיוּוּי ִצפּוּי ִחכּוּי ,הַ יְנוּ ֶשׁ ֶזּה בָּ א לְ עו ֵֹרר אֶ ת הַ ִצּפִּ ָיּה לַגְּאֻ ָלּה וְ ֵכן ִקוּוּי
מֵ הרה"ג ר' אֵ ָ
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ִצפּוּי ִחכּוּי ר"ת ְצ ֹ
ידה ִמשּׁ ֶֹרשׁ י ְִצחָ ק או ִֹתיּ ֹות ֵק"ץ חָ "י .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהָ ר"ת ֶשׁל וּמֵ בִ יא גוֹאֵ ל לִ בְ ֵני
ח"ק הַ סּ ֹוד ֶשׁל הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
בְ נֵיהֶ ם לְ מַ עַ ן ְשׁמ ֹו בְּ אַהֲ בָ ה ע ֹו ֶלה קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ְשׁמ ֹו בְּ אַהֲ בָ ה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קֹר ֹו ָנה .וּלְ מַ עַ ן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ.

יתם לְ ַמלְ כוּ ִתי.
ִחכִּ י ֶתם לְ ת ֹו ָר ִתי וְ א ִחכִּ ֶ
וּשׁ ִ ַלם ִהנֵּה מַ לְ ֵכּ ָיב ֹוא ָל "ֶ ,זה ֶשׁנִּ ְק ָרא מֶ ֶל
יעי בַּ ת יְר ָ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )פסיקתא רבתי לד( "גִּ ילִ י ְמאֹד בַּ ת ִציּ ֹון הָ ִר ִ
ֶשׁעָ ִתיד הוּא לִ ְמ

עַ ל דּ ֹור ֹות הָ ִראשׁ ֹונִ ים וְ עַ ל דּ ֹור ֹות הָ אַחֲ ר ֹונִ ים וְ הקב"ה מַ כְ ִריז ָלהֶ ם לְ ָכל צַ ִדּי ֵקי ד ֹור וָ ד ֹור,

יתם לְ מַ לְ כוּ ִתי,
אָמַ ר ָלהֶ ם צַ ִדּי ֵקי ע ֹו ָלם ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁ ִדּבְ ֵרי ת ֹו ָרה ְצ ִריכִ ים הֵ ם עָ ַליֶ ,שׁ ִחכִּ י ֶתם לְ ת ֹו ָר ִתי וְ א ִחכִּ ֶ
ְשׁבוּעָ ה ִהיא לְ פָ ַני ֶשׁ ָכּל ֶשׁ ִח ָכּה לְ מַ לְ כוּ ִתי אֲ נִ י בְ עַ ְצ ִמי מֵ ִעיד בּ ֹו לְ ט ֹובָ הֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר " ָל ֵכן חַ כּוּ לִ י נְ אֻ ם ה' לְ יוֹם קוּ ִמי
יתי הֶ חָ ֵרב וְ עַ ל הֵ י ָכלִ י הַ ָשּׁמֵ ם עַ כְ ָשׁיו אֲ נִ י מֵ ִעיד בָּ הֶ ם ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "אֶ ת ַדּ ָכּא
לְ עַ ד" ,בָּ אֲ בֵ לִ ים ֶשׁנִּ ְצטָ עֲ רוּ ִע ִמּי עַ ל בֵּ ִ
וּ ְשׁפַ ל רוּחַ " ,אַל ְתּ ִהי ק ֹו ֵרא אֶ ת ַדּ ָכּא אֶ ָלּא ִא ִתּי ַד ָכּא ,אֵ לּוּ אֲ בֵ ֵלי ִציּ ֹון ֶשׁ ִה ְשׁפִּ ילוּ אֶ ת רוּחָ ם וְ ָשׁ ְמעוּ אֶ ת חֶ ְרפָּ ָתם
וְ ָשׁ ְתקוּ וְ א הֶ חֱ זִ יקוּ ט ֹובָ ה לְ עַ ְצמָ םָ .דּבָ ר אַחֵ ר לְ יוֹם קוּ ִמי לְ עַ ד בְּ י ֹום קוּ ִמי לְ הָ ִעיד בַּ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁ ְשּׁקוּ ָלה זְ כוּת ֹו כְּ ֶנ ֶגד
פַּ מַּ לְ ָיא ֶשׁלִּ י ,וְ כִ י ָכל הַ ִמּדּ ֹות הַ ָלּלוּ לְ פָ ַני וְ א ְתחַ כּוּ לִ י ,א ֹו ְמ ִרים לְ פָ ָניו ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹו ָלם ֵלב אֶ בֶ ן ָנ ַת ָתּה ָלנוּ וְ הוּא
ִה ְתעָ ה א ֹו ָתנוּ ,וּמָ ה עֻ ָזּא וַ עֲ ָזאֵ ל ֶשׁגּוּפָ ן אֵ שׁ כְּ ֶשׁ ָיּ ְרדוּ ָלאָ ֶרץ חָ ְטאוּ אָנוּ א ָכל ֶשׁ ֵכּן ,אָמַ ר ָלהֶ ם אֲ בֵ לִ ים זִ כּוּהוּ
יקי ע ֹו ָלם אָ ְמרוּ לְ פָ ָניו ִרבּ ֹונ ֹו ֶשׁל ע ֹו ָלם הֵ ם
ֶשׁה ֹודוּ ב ֹו וְ א חֶ פְ צָ ם בָּ הֶ ם ,בְּ א ֹו ָתהּ הַ ָשּׁעָ ה עֲ ִת ִידים לִ בְ כּ ֹות ָכּל צַ ִדּ ֵ
עָ לוּ בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה וְ אָנוּ א עָ לִ ינוּ ,בְּ א ֹו ָתהּ ָשׁעָ ה אָמַ ר ָלהֶ ם הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא אַל ִתּבְ כּוּ ְקד ֹו ַשׁי וְ אַ ִדּ ָירי כְּ בָ ר
ָשׁמַ ְע ִתּי אֶ ת ְתּפִ ַלּ ְת ֶכםֶ ,שׁמָּ א ִקפַּ ְח ֶתּם ְשׂ ַכר תּ ֹו ַר ְת ֶכם ָכּל ֶשׁ ֵכּן ְשׂ ַכ ְר ֶכם ָכּפוּל ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ ָל ֵכן יְחַ ֶכּה ה' לַחֲ ַננְ ֶכם
וְ ָלכֵן יָרוּם לְ ַרחֶ ְמ ֶכם כִּ י אֱ הֵ י ִמ ְשׁפָּ ט ה' אַ ְשׁ ֵרי ָכּל ח ֹו ֵכי ל ֹו :כִּ י עַ ם בְּ ִציּ ֹון י ֵֵשׁב בִּ ירוּ ָשׁ ִ ָלם בָּ כ ֹו א ִתבְ ֶכּה חָ נוֹן
יקי ע ֹו ָלם
יקי ע ֹו ָלם ֶשׁ א ִחכּוּ לִ ישׁוּעָ ה ,הֲ ֵרי וַ ַדּאי ֶשׁצַּ ִדּ ֵ
י ְָחנְ לְ ק ֹול ַזעֲ ֶק כְּ ָשׁ ְמעָ ת ֹו עָ ָנ " .וְ צָ ִרי לְ הָ בִ ין מָ ה הַ טַּ עֲ ָנה כְּ לַפֵּ י צַ ִדּ ֵ
אֵ י ָנם חֲ שׁוּ ִדים ֶשׁ א ִצפּוּ לִ ישׁוּעָ ה ,וּבְּ וַ ַדּאי אָ ְמרוּ בְ ָכל י ֹום אֲ נִ י מַ אֲ ִמין בֶּ אֱ מוּ ָנה ְשׁלֵמָ ה בְּ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ וְ כוּ' .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר
ֶשׁהַ טַּ עֲ ָנה ִהיא ֶשׁ א עָ ְסקוּ ָכּ ָראוּי בְּ לִ מּוּד פְּ נִ י ִמיּוּת הַ תּ ֹו ָרה ֶשׁ ְמּ ָק ֶרבֶ ת אֶ ת הַ ְישׁוּעָ הְ .דּ ִצפִּ ָיּה לִ ישׁוּעָ ה ִהיא ִמלְּ שׁ ֹון לִ ְצפּ ֹות בְּ ס ֹוד ֹות

יתם לְ תו ָֹר ִתי וְ א ִחכִּ ֶ
הַ תּו ָֹרה כְּ ִדלְ עֵ יל ,כִּ י לִ מּוּד ֶזה ְמ ָק ֵרב אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּה ,וְ עַ ל ֶזה טָ עַ ן ה' ֶשׁ ִחכִּ ֶ
יתם לְ מַ לְ כוּ ִתי לְ ָק ֵרב א ֹו ָתהּ עַ ל
ְידֵ י לִ מּוּד פְּ נִ י ִמיּוּת הַ תּו ָֹרה.
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ְהוּדא אָמַ ר ַרב ֶשׁהקב"ה מַ ְקפִּ יד עַ ל לו ְֹמדֵ י תּו ָֹרה אֲ פִ לּוּ עו ְֹס ִקין
וְ ֵכן מוּבָ א בַּ בַּ "ח )או"ח מז( ַרבֵּ נוּ מֵ בִ יא ְראָ ָיה מֵ ַרב י ָ
נִישׁם בְּ ֹענֶשׁ
בָּ הּ טוּבָ א ִאם אֵ י ָנן זְ ִה ִירין לְ בָ ֵר בַּ תּו ָֹרה ְתּ ִח ָלּה .וְ ִאי ָכּא לִ ְתמֹהַּ טוּבָ א לָמָּ ה יָצָ א ָכּ ֹזאת ִמלְּ פָ נָיו לְ הַ עֲ ָ
גָּד ֹול וָ ָרם ָכּ ֶזה עַ ל ֶשׁ א בֵּ ְרכוּ בַּ תּו ָֹרה ְתּ ִח ָלּה ֶשׁהוּא לִ כְ או ָֹרה עֲ בֵ ָרה ַק ָלּה .וְ נִ ְראֶ ה ְדּכַוָּ ָנת ֹו י ְִתבָּ ַר מֵ ע ֹו ָלם הָ י ְָתה
וּקדֻ ַשּׁת ְמק ֹור מוֹצָ א הַ תּו ָֹרה ,וְ ָל ֵכן נ ַָתן
ֶשׁנִּ ְה ֶיה עו ְֹס ִקים בַּ תּ ֹו ָרה כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְתעַ צֵּ ם נִ ְשׁמָ ֵתנוּ בְּ עַ ְצמוּת וְ רוּחָ נִ יּוּת ְ
הקב"ה תּו ַֹרת אֱ מֶ ת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ מַ ָתּ ָנה ֶשׁ א ִתּ ְשׁ ַתּ ַכּח מֵ ִא ָתּנוּ כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְת ַדּבֵּ ק נִ ְשׁמָ ֵתנוּ וְ גוּפֵ נוּ בְּ רמ"ח אֵ יבָ ִרים
וְ שס"ה גִּ ִידין בְּ רמ"ח ִמ ְצו ֹות עֲ ֵשׂה וְ שס"ה א ַתעֲ ֶשׂה ֶשׁבַּ תּו ָֹרה .וְ ִאם הָ יוּ עו ְֹס ִקים בַּ תּו ָֹרה עַ ל הַ כַּוָּ ָנה הַ זֹּאת,
הָ יוּ הֵ מָּ ה מֶ ְרכָּבָ ה וְ הֵ י ָכל לִ ְשׁכִ ינָת ֹו י ְִתבָּ ַר ֶ ,שׁהָ י ְָתה הַ ְשּׁכִ י ָנה מַ מָּ שׁ בְּ ִק ְרבָּ ם כִּ י הֵ י ַכל ה' הֵ מָּ ה ,וּבְ ִק ְרבָּ ם מַ מָּ שׁ
הָ י ְָתה הַ ְשּׁכִ י ָנה קוֹבַ עַ ת ִדּ ָיר ָתהּ ,וְ הָ אָ ֶרץ ֻכּלָּהּ הָ י ְָתה ְמ ִא ָירה ִמכְּ בוֹד ֹו .וּבָ ֶזה י ְִה ֶיה ִקשּׁוּר לְ פָ מַ לְ ָיא ֶשׁל מַ ְע ָלה ִעם
פָּ מַ לְ ָיא ֶשׁל מַ טָּ ה ,וְ הָ ָיה הַ ִמּ ְשׁ ָכּן אֶ חָ ד .אֲ בָ ל עַ ָתּה ֶשׁעָ בְ רוּ ֹחק ֶזה ֶשׁ א עָ ְסקוּ בַּ תּ ֹו ָרה כִּ י ִאם לְ ֹצ ֶר הַ ְדּבָ ִרים
ֵידע הַ ִדּינִים לְ צ ֶֹר מַ ָשּׂא וּמַ ָתּןַ ,גּם לְ ִה ְתגָּא ֹות לְ הַ ְרא ֹות חָ כְ מָ ָתם ,וְ א נִ ְתכַּוְּ נוּ לְ ִה ְתעַ צֵּ ם
ָאָתם ,ל ַ
הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ַלהֲ נ ָ
נִשׁמָ ָתם לְ מַ ְד ֵר ָגה גְ ד ֹו ָלה
אָרץ כְּ דֵ י ֶשׁ ַתּעֲ ֶלה ְ
וּלְ ִה ְת ַדּבֵּ ק בִּ ְקדֻ ַשּׁת וְ רוּחָ נִיּוּת הַ תּ ֹו ָרה וּלְ הַ ְמ ִשׁי הַ ְשּׁכִ י ָנה לְ מַ טָּ ה בָּ ֶ
נִשׁאֲ ָרה
אָרץ וְ עָ לְ ָתה ָלהּ לְ מַ ְע ָלה וְ הָ אָ ֶרץ ְ
ית ָתםִ .ה ֵנּה בָּ ֶזה עָ שׂוּ פֵּ רוּד ֶשׁנִּ ְס ַתּלְּ ָקה הַ ְשּׁכִ י ָנה ִמן הָ ֶ
אַחֲ ֵרי ִמ ָ
בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּ ָתהּ בְּ לִ י ְקדֻ ָשּׁה ,וְ ֶזה הָ ָיה גּ ֹו ֵרם חֻ ְרבָּ נָהּ וַ אֲ בֵ ָד ָתהּ ,וְ הוּא אֲ מָ ר ֹו " ִמי הָ ִאישׁ הֶ חָ ָכם וְ ג ֹו' עַ ל מָ ה אָבְ ָדה
אָרץ וְ ג ֹו' וַ יֹּאמֶ ר ה' עַ ל עָ זְ בָ ם אֶ ת תּו ָֹר ִתי אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לִ פְ נֵיהֶ ם וְ ג ֹו'" וְ אָמַ ר תּו ָֹר ִתי תּו ַֹרת אֱ מֶ ת אֲ ֶשׁר ָנ ַת ִתּי
הָ ֶ
רוּשׁיהֶ ם וְ זֶהוּ "אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לִ פְ נֵיהֶ ם"
בְּ מַ ָתּ ָנה ֶשׁ א י ְִהיוּ לְ מֵ ִדין וְ שׁוֹכְ ִחין ,וְ ַגם פֵּ ַר ְשׁ ִתּי ָלהֶ ם טַ עַ ם ָכּל הַ ְדּבָ ִרים וּפֵ ֵ
כְּ שֻׁ לְ חָ ן עָ רוּ וְ כוּ' ,וּכְ מ ֹו ֶשׁ ָכּ ְתבוּ ַרבּו ֵֹתינוּ עַ ל פָּ סוּק "וְ אֵ ֶלּה הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ָתּ ִשׂים לִ פְ נֵיהֶ ם" .וְ כַוָּ נ ִָתי ֶשׁיּ ְִת ַק ְשּׁרוּ
בְּ עֶ צֶ ם ְקדֻ ַשּׁת תּו ָֹר ִתי תּו ַֹרת אֱ מֶ ת וְ הַ ְשּׁכִ י ָנה ְתּהֵ א שׁו ָֹרה בְּ ִק ְרבָּ ם ,וְ הֵ מָּ ה עָ זְ בוּ אֶ ת תּו ָֹר ִתי וְ א הָ לְ כוּ בָ הּ ,פֵּ רוּשׁ
נְּשׁמָ ה בְּ עַ ְצמוּת ְקדֻ ַשּׁת הַ תּו ָֹרה א הָ לְ כוּ
ְתּ ִח ַלּת הַ הֲ לִ י ָכה בְּ רוּחָ נִ יּוּת הַ תּו ָֹרה ִממַּ ְד ֵר ָגה לְ מַ ְד ֵר ָגה כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְת ַדּבֵּ ק הַ ָ
בָ הְּ ,דּהַ ְינוּ א הָ לְ כוּ בָ הּ לִ ְשׁמָ הּ בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁבָּ אוּ לִ פְ תֹּחַ בְּ עֵ סֶ ק הַ תּו ָֹרה ,וּלְ בָ ֵר לְ פָ נָיו י ְִתבָּ ַר וּלְ הוֹד ֹות ל ֹו עַ ל נְ ִתי ַנת
הַ תּו ָֹרה לְ עַ מּ ֹו י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ דֵ י ֶשׁ ִיּ ְהיוּ ְדּבֵ ִקים בִּ ְקדֻ ָשּׁ ָתהּ וּבִ ְשׁכִ ינָת ֹו י ְִתבָּ ַר  .וְ הוּא הַ ְמּכֻוָּ ן בְּ בִ ְר ַכּת אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בָּ נוּ עַ ל
אֲ ֶשׁר ֵק ְרבָ נוּ לִ פְ ֵני הַ ר ִסי ַני וְ נ ַָתן לָנוּ תּו ָֹרת ֹו הַ ְקּדו ָֹשׁה כְּ לִ י חֶ ְמ ָדּת ֹוֶ ,שׁהָ ָיה ִמ ְשׁ ַתּעֲ ֵשׁעַ בָּ הּ בְּ ָכל י ֹום כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְת ַדּבֵּ ק
יּוּתהּ וּלְ הו ִֹריד הַ ְשּׁכִ י ָנה בְּ ִק ְרבֵּ נוּ .א הָ לְ כוּ בָ הּ לַעֲ ֹסק בְּ ִדבְ ֵרי תו ָֹרה
נִשׁמָ ֵתנוּ בְּ עַ ְצמוּת ְקדֻ ַשּׁת הַ תּו ָֹרה וְ רוּחָ נִ ָ
ְ
אָרץ נִ ְצּ ָתה כ ִַמּ ְדבָּ ר ִמבְּ לִ י ֹעבֵ ר ,כְּ לוֹמַ ר
לִ ְשׁמָ הּ ,כִּ י בָּ ֶזה נֶעֶ נְ שׁוּ ֶשׁנִּ ְס ַתּלְּ ָקה הַ ְשּׁכִ י ָנה ִמן הַ ַתּ ְחתּוֹנִים .וְ אָז אָבְ ָדה הָ ֶ
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אָרץ וְ עָ לְ ָתה לָהּ
נִשׁאֲ ָרה חֳ ְמ ִרית ִמבְּ לִ י ֹעבֵ רָ ,שׁם ְקדֻ ַשּׁת הַ ְשּׁכִ י ָנה כִּ י נִ ְס ַתּלְּ ָקה הַ ְשּׁכִ י ָנה לְ ג ְַמ ֵרי ִמן הָ ֶ
נ ְֶח ְרבָ ה וְ ְ
לְ מַ ְע ָלה.

ְשׂפַ "ת הַ יְאֹ "ר או ִֹתיּ ֹות ה' ִא ָיּ"ר תש"פ .וְ הַ ֶקּ ֶשׁר לְ ה' בְּ ִא ָיּר תש"ח וְ ִא ְרגּוּ ֵני אֵ צֶ "ל וְ ל ִֶח"י.
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֶ לְ עָ ָזר אַ בּוּהַ ב שליט"א ֶשׁ ְשּׂפַ "ת הַ ְי ֹא"ר או ִֹתיּ ֹות ה' ִא ָיּ"ר תש"פ .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ְשּׂפַ ת הַ ְי ֹ
אר ְנִרמֶ ֶזת
בְּ ל ֵַדת מֹ ֶשׁה ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ ) :שמות ב ,ג( "וַ ָתּ ֶשׂם בָּ הּ אֶ ת הַ ֶיּ ֶלד וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְי ֹ
אר" ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ס ֹוף הַ ָיּ ִמים ֶשׁיּ ְִס ַתּ ְיּמוּ
בְּ ה' ִא ָיּ"ר תש"פ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ ְי ְצמַ ן שליט"א ֶשׁ ְשּׂפַ ת הַ ְי ֹ
ידה ,כַּמּוּבָ א בַּ מַּ לְ בִּ י"ם
אר נִ ְר ְמ ָזה ַגּם בַּ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
ז(

)דניאל יב

וּבָ עֵ ת ֶשׁ ִיּכְ לֶה ֶנפֶ ץ ַיד עַ ם קֹדֶ שֶׁ ,שׁ ִתּכְ ֶלינָה מֶ ְמ ָשׁל ֹות הַ ָשּׂ ִרים הָ עו ְֹמ ִדים עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְיּא ֹור ,כִּ י אָז

ַתּ ְת ִחיל מַ לְ כוּת ָשׁמַ ִים .וְ כֵן בַּ חֲ ל ֹומוֹת פַּ ְר ֹעה בִּ ְת ִחלַּת פָּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ ָכּתוּב ֶשׁחָ ַלם "עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְי ֹ
אר" וְ נִ ְרמָ ז ָשׁם ֵקץ הַ ָיּ ִמין,
ַכּמּוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י תּ ֹו ָרה' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)מקץ קח(

"שׁ ָנ ַת ִים ָי ִמים" גִּ ימַ ְט ִר ָיּא תש"ל,
"וַ ְי ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁ ָנ ַת ִים ָי ִמים" ִה ֵנּה ְ

ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר כִּ י בְּ ָכל ָשׁ ָנה שס"ה ָי ִמים ,וּב' פְּ עָ ִמים שס"ה הוּא תש"ל ,וּכְ ָללוּת ו' א ֹו ִתיּ ֹות שס"ה
וּמלּוּא ֹו גִּ ימַ ְט ִר ָיּא תשל"ו ,וְ הוּא נִ ְק ָרא ֵקץ הַ ָיּ ִמין לְ מַ ְע ָלה.
שס"ה גִּ ימַ ְט ִר ָיּא תשל"ו ,כְּ ִמנְ יַן אדנ"י פָּ שׁוּט ִ
וְ ֵכן מָ ִצינוּ ִשׁיטַ ת ר' אֱ לִ יעֶ ֶזר בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יב (.עַ ל הַ ָכּתוּב )שמות ב ,ג( "וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְי ֹאר"" .בַּ סּוּף" ,בְּ ַים סוּף
מַ מָּ שׁ .וְ ֵכן מָ ִצינוּ ָשׁם ִשׁיטַ ת ר' חֲ נִ י ָנא בַּ ר פָּ פָּ א )יב (:א ֹות ֹו הַ יּוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ אֶ חָ ד בְּ נִ יסָ ן הָ ָיה ,אָ ְמרוּ מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁ ֵרת לִ פְ ֵני
הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא ִרבּ ֹונ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ִמי ֶשׁעָ ִתיד ל ֹומַ ר ִשׁ ָירה עַ ל הַ ָיּם בְּ יוֹם זֶה יִלְ ֶקה בְּ י ֹום ֶזה .וְ רו ִֹאים ֶשׁמּ ֶשׁה נִ ַתּן
בַּ ֵתּבָ ה בְּ ַים סוּף מַ מָּ שׁ ,בְּ אוֹת ֹו הַ יּוֹם ֶשׁבּ ֹו עָ ִתיד הָ ָיה הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא לִ ְק ֹרעַ אֶ ת ַים סוּףְ .וּראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא; יָדוּעַ ֶשׁ ָתּ ִמיד חָ ל

י ֹום ה' בְּ ִא ָיּר בְּ אוֹת ֹו י ֹום בַּ ָשּׁבוּעַ  ,כְּ מ ֹו ֶשׁחָ ל ְשׁבִ ִיעי ֶשׁל פֶּ סַ ח ,י ֹום ְק ִריעַ ת ַים סוּף .וּלְ פִ י ְדּבָ ֵרינוּ ִה ְת ַגּ ָלּה כָּאן ס ֹוד הַ ִחבּוּר ,כִּ י ה'
ִא ָיּ"ר תש"פ או ִֹתיּ ֹות ְשׂפַ "ת הַ ְי ֹ
יעי ֶשׁל פֶּ סַ ח וַ עֲ ִת ִידים שׁוּב לוֹמַ ר בַּ גְּאֻ ָלּה
אָמרוּ ִשׁ ָירה בְּ י ֹום ְשׁבִ ִ
א"ר ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ְשׂפַ ת הַ ָיּם ֶשׁ ְ
הָ עֲ ִתי ָדה ֶשׁ ַתּ ְת ִחיל בעז"ה בְּ י ֹום ה' ִא ָיּ"ר תש"פ.

עַ ֵיּן

גְּר"א ע ֹוד הַ ְרבֵּ ה לִ פְ ֵני קוּם הַ ְמּ ִדינָה,
'מ ְד ַרשׁ ְשׁ מֹ ה'ֶ ,שהָ ַרב ִריבְ לִ ין זצ"ל אָמַ ר בְּ ֵשׁם הַ ָ
בְּ הַ ְס ָכּמַ ת ַרבִּ י יוֹסֵ ף סַ ַלּנְט זצ"ל לְ סֵ פֶ ר ִ

ֶשׁה' בְּ ִא ָיּר הוּא ַתּאֲ ִרי ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף .וְ כ"ז בְּ ִאיָּר ]הַ זְּ מַ ן ֶשׁל ִמלְ חֶ מֶ ת ֵשׁ ֶשׁת הַ ָיּ ִמים[ הוּא ַתּאֲ ִרי ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד
ידה ֶשׁהֻ ְח ְמצָ ה .וְ ֵכן ה' בְּ ִא ָיּר בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָי ֵרחַ  .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ תּ ֹו ְספ ֹות
וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ ֶשׁהָ ְי ָתה זְ מַ ן פְּ ִק ָ

)ר"ה ה .ד"ה אמרה(

ֶשׁבְּ ה' בְּ ִא ָיּר

הָ יוּ בּ ֹו ְד ִקים אֶ ת הַ ָיּ ֵרחַ ָל ַדעַ ת מָ ַתי ִי ְה ֶיה חַ ג הַ ָשּׁבוּע ֹות .וְ ֵכן ה' ִא ָיּר א ֹו ִתיּ ֹות אַ ְר ֵי"ה ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל מַ לְ כוּת .וְ הַ צֵּ רוּף ֶשׁל ֹחדֶ שׁ ִא ָיּר
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יהה"ו מ ֹופִ יעַ בְּ ָכל הַ תנ"ך בְּ ר"ת וְ ס"ת ַיחַ ד  65פְּ עָ ִמים כְּ ִמנְ ַין ֵשׁם אדנ"י ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל מַ לְ כוּת .וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם הוּא בַּ ָכּתוּב

)תהילים קמט ,ד(

"כִּ י רוֹצֶ ה הוי"ה בְּ עַ מּ ֹו" וְ ר ֹוצֶ "ה ר"ת ָראָה וְ ִה ְת ִקין צוּ ַרת הַ לְּ בָ ָנה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁיּ ֹום ה' בְּ ִא ָיּר הוּא

י ֹום הָ עֶ ְשׂ ִרים ָלעֹמֶ ר ,וְ ַכיָּדוּעַ ִמ ְספָּ ר עֶ ְשׂ ִרים ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ כּ ֶֶתר ,וּבִ פְ ָרט ֶשׁהוּא ָקשׁוּר ִעם מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ֶשׁהוּא ס ֹוד עֲ טֶ ֶרת
הַ ְיס ֹוד ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד כּ ֶֶתר .וְ א ֹור הַ כּ ֶֶתר וְ הָ עֶ ְשׂ ִרים ָקשׁוּר ִעם ְשׁ ַנת תש"פ בָּ הּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה מֵ א ֹור הַ כּ ֶ
ֶתר ,וּכְ פִ י
אַרנוּ ֶשׁ ְשּׁ ַנת תש"פ ֶשׁ ֶזּה ִ 2020ה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית .וְ ֶזה ַגם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ְשׁנַת ְשׁבַ ע מֵ א ֹות ְשׁמ ֹונִ ים ִעם הַ ִמּלִּ ים
ֶשׁבֵּ ְ

וְ הַ כּ ֹו ֵלל .וְ ֵכן  2020או ָֹתן ְספָ ר ֹות ֶשׁל  ,220הַ יְנוּ ְשׁ ַנת תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף .וְ ֵכן עֶ ְשׂ ִרים בָּ ע ֹומֶ ר ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא 1500
ֶשׁ ֶזּה ְשׁ ַנת תש"ף .וְ ֵכן עֶ ְשׂ ִרים בָּ עֹמֶ ר ר"ת ע"ב ֶרמֶ ז ֶשׁבְּ י ֹום ֶזה ִמ ְס ַתּ ְיּ ִמים הָ ע"ב ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ וְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ כְּ ִדלְ ַקמָּ ן.

וְ ֵכן

הַ ְי ֹ
א"ר ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות א ֹו "ע ֹומֵ ד עַ ל" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 220שׁ ִהיא ְשׁ ַנת תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים אֶ ת צֵ רוּף א ֹו ִתיּוֹת

ֵק"ץ ַכּמָּ ה פְּ עָ ִמים בִּ ְת ִחי ַלת פָּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ" :וַ ְי ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁ ָנ ַת ִים ָי ִמים וְ גוֹ' ,וַ ִיּי ַקץ פַּ ְר ֹעה וְ גוֹ' ,וָ ִאי ָקץ וְ ג ֹו' ,וְ ִה ֵנּה ֶשׁבַ ע ִשׁבֳּ לִ ים ַדּקּוֹת
וּ ְשׁדוּפֹ ת ָק ִדים ֹצ ְמח ֹות אַחֲ ֵריהֶ ן :וַ ִתּבְ ַל ְע ָנה הַ ִשּׁבֳּ לִ ים הַ ַדּקּוֹת אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ ִשּׁבֳּ לִ ים הַ בְּ ִריא ֹות וְ הַ ְמּ ֵלא ֹות וַ יִּי ַקץ פַּ ְר ֹעה וְ ִהנֵּה חֲ לוֹם
וְ ג ֹו' ,פַּ ְר ֹעה ָקצַ ף עַ ל עֲ בָ ָדיו וְ ג ֹו' ,וְ ִה ֵנּה ֶשׁבַ ע ִשׁבֳּ לִ ים ְצנֻמ ֹות ַדּקּוֹת ְשׁדֻ פוֹת ָק ִדים ֹצ ְמח ֹות אַחֲ ֵריהֶ ם :כִּ י ָנכ ֹון הַ ָדּבָ ר מֵ ִעם הָ אֱ ִהים
וּממַ הֵ ר הָ אֱ ִהים ַלעֲ שׂת ֹו" .וְ ֵישׁ ָכּאן גַּם ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ֵקּץ הוּא אֱ מֶ ת וְ ָנכ ֹון כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב
ְ

)דברים יג ,טו(

"וְ ִה ֵנּה אֱ מֶ ת ָנכ ֹון הַ ָדּבָ ר".

וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ִמּ ֵקּץ או ִֹתיּ ֹות ָקמַ ץ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ י ַרת הַ כּ ֶ
ֶתר ,וְ ָלכֵן בְּ פָ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ ֵישׁ קמ"ו פְּ סוּ ִקים כְּ מ ֹו
בְּ פָ ָר ַשׁת בְּ ֵרא ִשׁית ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַנת ֶכּ ֶתרִ ,דּנְ ע ֹוץ ְתּ ִח ָלּ ָתן בְּ ס ֹופָ ן ֶשׁהַ סּ ֹוף וְ הַ ֵקּץ ָנעוּץ בָּ הַ ְתחָ ָלה ֶשׁ ִהיא הַ ֶכּ ֶתר .וְ ָל ֵכן קמ"ו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
סוֹף .וְ ֵכן בְּ פָ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ יֵשׁ מ"ה פְּ עָ ִמים מ"ה ֵתּב ֹות .וּמ"ה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְּ אוּ ָלה וְ כוּ'.
וְ כֵן ְנִראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לִ פְ ֵני קוּם הַ ְמּ ִדי ָנה ִא ְרגּוּ ֵני אֵ צֶ "ל וְ ל ִֶח"י ֶשׁנִּ הֲ לוּ אֶ ת ִענְ ְי ֵני הַ צָּ בָ א בַּ צַּ ד הַ יּ ִ
ְהוּדי ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל א ֹור הָ אֵ צֶ "ל
ידה וְ הַ יִּחוּד הַ גָּד ֹול ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה
אָרץ .כִּ י ֶזה הָ ָיה מַ מָּ שׁ לִ פְ ֵני הַ פְּ ִק ָ
וּממֶּ נּוּ ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּ ֹות בָּ ֶ
וְ הַ לּ ִֶח" י הָ רוּחָ נִ י ֶשׁפּוֹעֵ ל בַּ ָשּׁמַ ִים ִ
בַּ ָשּׁמַ ִים בִּ ְשׁ ַנת תש"ח ,וְ לִ פְ ֵני יִחוּד ֵישׁ מַ צָּ ב ֶשׁל אֵ צֶ "ל  ,כַּמּוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )קריאת שמע ע' קסא( ֶשׁהַ ָכּתוּב "אֱ הַ ִי ִציּוֹן
לְ דֹר וָ דֹר" ר"ת אֶ ְצל" ֹו ,וּ ְמכַוְּ נִ ים זֹאת ֶזה בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ בְּ כַוָּ ַנת ְקדֻ ָשּׁה כְּ ֶשׁמַּ עֲ לִ ים אֶ ת הַ ְשּׁכִ י ָנה ַליִּחוּד .וְ אֶ ְצל" ֹו ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
יקין בַּ לְּ חָ ַי ִים ֶשׁיֵּשׁ קֹדֶ ם הַ יִּחוּד .וְ כֵיוָ ן ֶשׁהָ י ְָתה
הַ ְשּׁכִ י ָנה ֶשׁע ֹולָה אֵ צֶ "ל הָ א ֹות ו' ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת קב"ה .וְ ֵכן ל ִֶח"י ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ נְּ ִשׁ ִ
ידה ֶשׁהֻ ְח ְמצָ ה .וְ ֵכן ְשׁ ַנת ה'תש"ח נִ ְרמֶ ֶזת בַּ עֲ ל ֹות הַ ַשּׁחַ ר ,וְ ַשׁחַ ר ְמ ַרמֵּ ז
אֲ ִחי ַזת הַ ְקּלִ פּ ֹות בְּ ִא ְרגּוּנִ ים אֵ לּוּ וְ הַ ִמּ ְס ַתּעֵ ף ,הָ י ְָתה פְּ ִק ָ
עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ִשּׁ ְחרוּר ֶשׁהָ ְי ָתה בְּ א ֹו ָתהּ ָשׁ ָנה .וְ ִשׁ ְחרוּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ה'תש"ח .וּ ְשׁ ַנת תש"ח נִ ְרמֶ ֶזת בַּ ָכּתוּב עַ ל ִשׁ ְחרוּר עֲ בָ ִדים
בַּ יּ ֹובֵ ל) :ויקרא כה ,יג( "בִּ ְשׁ ַנת הַ יּוֹבֵ ל הַ ֹזּאת ָתּשֻׁ בוּ ִאישׁ אֶ ל אֲ חֻ ָזּת ֹו".
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ֹצפֶ ן כ"א אי"ר תש"פ שמתחבר לפסוק "וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף".

מוּבָ א

בָּ ר ֹו ֵקחַ )שה"ש ח ,ד( ֶשׁג' פְּ עָ ִמים מֻ זְ ָכּר בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁי ִרים הַ ָלּשׁ ֹון "הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" ר"ת ָשׁעָ "ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג

וּמָ ג ֹוג ִתּ ְה ֶיה ג' ָשׁע ֹות ,וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ַגּם ֶרמֶ ז עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ בָּ הּ ְצפוּ ָיה ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ִשׂפְ ֵתי
נִמצָ ִאים ְשׁלַבֵּ י
ַדּעַ ת' מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה חַ פּוּ ָטה שליט"א ֶשׁבַּ ִמּ ָלּה " ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" ְמרֻ מָּ זִ ים ג' ִק ִצּים ,תש"ח ,תש"פ ,תש"ץ ֶשׁבָּ הֶ ם ְ
ידה ֶשׁל הַ גְּאוּ ָלה .וְ ֵכן " ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁי"חַ בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות מֶ "מ ִשׁי"ן י ֹו"ד חֵ י"ת .וְ ֵכן כְּ נִ יסַ ת בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל
הַ פְּ ִק ָ
ידהֶ ,שׁאָז נִ פְ ַתּח הַ פֶּ ַתח ֶשׁל אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,נִ ְרמֶ ֶזת בַּ ָכּתוּב
לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל בִּ ְשׁ ַנת ב' אֲ ָל ִפים תפ"ח ֶשׁהָ ְי ָתה סֵ מֶ ל ַלגְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
"שׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" .וּ ְמרֻ מֶּ ֶזת ַגּם בַּ ָכּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ )בראשית א ,ב( וְ רוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ ֵני הַ מָּ יִם".
ֶ

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת ל (.כְּ ֶשׁבָּ נָה ְשׁ מֹ ה אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ֵקּשׁ לְ הַ כְ נִ יס אָר ֹון לְ בֵ ית ָק ְד ֵשׁי הַ ֳקּ ָד ִשׁיםָ ,דּבְ קוּ ְשׁעָ ִרים
אשׁיכֶם וְ ִה ָנּ ְשׂאוּ פִּ ְתחֵ י
"שׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָר ֵ
אַרבַּ ע ְרנָנ ֹות וְ א ַנעֲ ָנה .פָּ ַתח וְ אָמַ ר ְ
זֶה בָּ ֶזה .אָמַ ר ְשׁ מֹ ה עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
"מי ֶזה מֶ ֶל הַ ָכּבוֹד" אָמַ ר לְ הוּ "ה' ִעזּוּז וְ גִ בּ ֹור" .חָ ַזר
אָמרוִּ ,
ע ֹולָם וְ יָב ֹוא מֶ ֶל הַ ָכּב ֹוד"ָ .רהֲ טוּ בַ ְת ֵריהּ לְ מֵ בְ לְ עֶ יהְּ .
וּשׂאוּ פִּ ְתחֵ י ע ֹו ָלם וְ ָי ֹבא מֶ ֶל הַ כָּבוֹד ִמי הוּא זֶה מֶ ֶל הַ ָכּבוֹד ה' ְצבָ א ֹות הוּא מֶ ֶל
אשׁי ֶכם ְ
"שׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָר ֵ
וְ אָמַ ר ְ
הַ כָּבוֹד סֶ לָה" וְ א נַעֲ נָהֵ .כּיוָ ן ֶשׁאָמַ ר "ה' אֱ ִהים אַל ָתּ ֵשׁב פְּ ֵני ְמ ִשׁיחֶ ָזכְ ָרה לְ חַ ְסדֵ י ָדּוִ יד עַ בְ דֶּ " ִמ ָיּד נַעֲ ָנה.
בְּ א ֹו ָתהּ ָשׁעָ ה ֶנהֶ פְ כוּ פְּ ֵני ָכּל שׂוֹנְ אֵ י ָדּוִ ד כְּ שׁוּ ֵלי ְקדֵ ָרה ,וְ ָי ְדעוּ ָכּל הָ עָ ם וְ ָכל ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁמָּ חַ ל ל ֹו הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא
עַ ל א ֹות ֹו עָ ֹון .ר ֹו ִאים ֶשׁשּׂ ֹונְ אֵ י ָדוִ ד נִ ְמ ְשׁלוּ לְ שׁוּ ֵלי ְקדֵ ָרה ,נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֵכּיוָ ן ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ ִחינַת ְקדֵ ָרהַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּמָ ָרא
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שׁ ֶרשׁ נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד ִמיס ֹוד הַ ְשּׁכִ י ָנהִ ,ממֵּ י ָלא
)פסחים קיבֶ (.שׁ ְיּסוֹד הָ ִא ָשּׁה בִּ זְ מַ ן זִ וּוּג הוּא בִּ בְ ִחי ַנת ְקדֵ ָרה ֶשׁ ְמּבַ ְשּׁלִ ים בָּ הּ .וְ ֹ
ישׁים עָ ָליו ִמבַּ חוּץ ,הֵ ם בְּ ִחי ַנת שׁוּ ֵלי הַ ְקּדֵ ָרה ,הַ ְיינוּ הַ חֵ ֶלק הַ ִחיצ ֹונִ י ֶשׁל הַ ְקּדֵ ָרה ֶשׁמַּ ְשׁ ִחיר
הַ שּׂ ֹונְ ִאים ֶשׁלּ ֹו ֶשׁהֵ ם הַ ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁמַּ לְ בִּ ִ
מֵ הָ אֵ שׁ ,וְ ֵכן פְּ ִתיחַ ת ַשׁעֲ ֵרי הַ הֵ י ָכל לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הָ אָר ֹון ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת פְּ ִתיחַ ת הַ ְדּ ָלת ֹות בִּ יס ֹוד הַ מַּ לְ כוּת לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ִיּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון

ֶשׁנִּ ְמ ָשׁל לְ בִ שּׁוּל בִּ ְקדֵ ָרה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵני וְ אַחֲ ֵרי ְקדֵ ָר"ה ,הַ ְיינוּ בְּ ִחי ַנת הַ שּׁוּ ַל ִים ֶשׁל
ידת הַ גְּ אֻ ָלּה כְּ ִדלְ עֵ יל .וּמֵ ִאי ָד הַ ס"ת ֶשׁל
הַ ְקּדֵ ָרה ִמבַּ חוּץ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"ח הַ ָשּׁ ָנה בָּ הּ הֵ ִרימוּ ֹראשׁ שׂ ֹונְ אֵ י ָדוִ ד לְ ַקלְ ֵקל אֶ ת פְּ ִק ַ
הַ ִמּלּוּי ְקדֵ ָר"ה ק ֹו"ף ָדּ ֶל"ת ֵרי"שׁ הֵ "א אותיות תשפ"א לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ ָשׁ ָנה ז ֹו ִתּ ְס ַתּ ֵיּם הַ ְשׁפָּ עָ ָתם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר בְּ ִענְ ַין חֶ בְ ֵלי
מָ ִשׁיחַ :

)מדרש הנעלם בראשית(

צָ רוֹת ַרבּוֹת י ְִתחַ ְדּשׁוּ עַ ל שׂ ֹונְ אֵ יהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .עַ ד ֶשׁ ִיּ ָקּ ְדרוּ פְ נֵיהֶ ם כְּ שׁוּ ֵלי ְקדֵ ָרה

וְ אַחַ ר ָכּ ִי ְת ַגּ ֶלּה עֲ לֵיהֶ ן גְּ אֻ לּ ָָתן ִמתּ ֹו ַשׁאֲ גַת ַל ְחצָ ם וְ ָד ְח ָקם .וְ זֶהוּ ֶשׁאָמַ ר ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ע"ה" ,ל ְַמנַצֵּ חַ עַ ל אַ ֶיּ ֶלת
אמרוּן אֵ לִ י אֵ לִ י ָלמָ ה עֲ זַבְ ָתּנִ י,
הַ ַשּׁחַ ר" ,אַ ֶיּ ֶלת וְ ֹח ֶזק ְדּ ַשׁחֲ רוּ ָתא ְדּי ְִשׂ ָראֵ ל .בְּ הַ ִהיא ַשׁ ְע ָתּא ִיזְ עָ קוּן בְּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ֹי ְ
ִמגּ ֹו עֲ ַק ְתהוֹן ,לְ בָ ַתר מַ ה כְּ ִתיב" ,פִּ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי וַ ְתּאַ זְּ ֵרנִי ִשׂ ְמחָ ה" .ר ֹו ִאים ֶשׁלִּ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה ַי ְשׁ ִחירוּ הַ צַּ ִדּי ִקים כְּ שׁוּ ֵלי ְקדֵ ָרה
וּבִ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה ֶזה ִי ְתהַ פֵּ ך עַ ל הָ ְר ָשׁ ִעים.

כָּתוּב

)בראשית לח ,ח(

הוּדה לְ א ֹונָן בֹּא אֶ ל אֵ ֶשׁת אָ ִחי וְ יַבֵּ ם א ָֹתהּ וְ הָ ֵקם ֶז ַרע לְ אָ ִחי  :וַ ֵיּ ַדע א ֹו ָנן כִּ י א
"וַ יֹּאמֶ ר ְי ָ

ל ֹו י ְִה ֶיה הַ ָזּ ַרע וְ הָ יָה ִאם בָּ א אֶ ל אֵ ֶשׁת אָ ִחיו וְ ִשׁחֵ ת אַ ְרצָ ה לְ בִ לְ ִתּי נְ ָתן ז ֶַרע לְ אָ ִחיו" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם
ִה ְירשׁ שליט"א ֶשׁהֲ ֵרי הָ י ְָתה אֶ פְ ָשׁרוּת לְ א ֹו ָנן לְ יַבֵּ ם וּלְ הָ ִקים אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,וְ הוּא ִקלְ ֵקל וְ הֶ ְח ִמיץ אֶ ת הַ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת,
ידה
וְ הַ הַ ְחמָ צָ ה ִהיא "וְ ִשׁחֵ ת אַ ְרצָ ה" ֶרמֶ ז לְ הַ ְחמָ צָ ה דּוֹמָ ה נוֹסֶ פֶ תֶ ,שׁ ִתּ ְה ֶיה בִּ ְשׁ ַנת תש"ח בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁיָּב ֹוא זְ מַ ן פְּ ִק ָ

וְ י ְַח ִמיצוּ אוֹת ֹו .וְ נִ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף ֶשׁטַּ עֲ ַנת א ֹו ָנן הָ ְי ָתה" :כִּ י א ל ֹו ִי ְה ֶיה הַ זּ ַָרע" הַ יְנוּ ֶשׁהַ פְּ ִק ָידה הָ אַחֲ ר ֹו ָנה ִתּ ְה ֶיה אַחֲ ֵרי " א
אַתחַ לְ ָתּא
לוֹ" ֶשׁע ֹו ֶלה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל ֶ 72רמֶ ז ֶשׁהַ ֵקּץ הָ אֲ ִמ ִתּי י ְִה ֶיה ָ 72שׁנִ ים לְ אַחַ ר ִמ ֵכּן ,וְ ָל ֵכן הוּא א ָרצָ ה לַעֲ שׂ ֹות ְ

"שׁחֵ ת ל ֹו א
ִדּגְ אֻ ָלּה בִּ זְ מַ ן הַ פְּ ִק ָידה ֶשׁל תש"ח .וְ ֵכן תש"ח יַחַ ד ִעם " א ל ֹו" נִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב עַ ל הַ חו ְֹט ִאים) :דברים לב ,ה( ִ
בָּ נָיו מוּמָ ם דּ ֹור ִע ֵקּשׁ וּפְ ַתלְ ֹ
תּל".

וְ ע ֹוד

ה ֹו ִסיף ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ גְּ מָ ָרא

)שבת קנה(.

אֵ ין ְמ ַר ְסּ ִקין אֶ ת הַ ַשּׁחַ ת וְ אֶ ת הֶ חָ רוּבִ ין ,לִ פְ ֵני בְּ הֵ מָ ה בֵּ ין ַדּ ָקּה וּבֵ ין גַּסָּ ה,

וְ כוּ' ,חָ רוּבִ ין ְ
דּוּמ ָיא ְדּ ַשׁחַ ת .וְ רו ִֹאים ֶשׁמַּ אֲ ַכל בְּ הֵ מָ ה הוּא חָ רוּבִ ין וְ ַשׁחַ ת ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ִשׁלְ ט ֹון הָ עֵ ֶרב ַרב ֶשׁ ִה ְת ִחיל בִּ ְשׁ ַנת
תש"ח וְ צָ פוּי לְ ִה ְס ַתּ ֵיּם אַחֲ ֵרי ָ 70שׁ ָנה כְּ מ ֹו הֶ חָ רוּבִ ין ֶשׁגְּ דֵ לִ ים בְּ מֶ ֶשׁ ָ 70שׁנִ ים .וְ ָל ֵכן ֶזה מַ אֲ ַכל בְּ הֵ מָ הַ ,כּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר

הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )חוקת רנה( עַ ל הַ ָכּתוּב "וַ ֵתּ ְשׁ ְתּ הָ עֵ ָדה וּבְ ִע ָ
ירם"ֶ ,שׁ ָשׁתוּ הָ עֵ ֶרב ַרב הַ נִּ ְמ ָשׁלִ ים לִ בְ הֵ מ ֹות.
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וְ ֵכן

תש"פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא עַ ִי"ן לְ פִ י הַ חֶ ְשׁבּ ֹון ֶשׁנּוּ"ן ס ֹופִ ית ע ֹו ָלה  ,700וְ יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ִה ְשׁל ְַמנוּ אֶ ת הָ עַ ִי"ן ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ

וְ אָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ "עַ ִין בְּ עַ ִין ִי ְראוּ בְּ שׁוּב ה' ִציּוֹן" .וְ ֵכן ִאם מ ֹונִ ים אֶ ת חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ ִמתש"ח כְּ בָ ר ִה ְשׁל ְַמנוּ ָ 72שׁנִ ים ,הַ ְיינוּ ַגּם
אֶ ת הַ ְשּׁ ָנ ַתיִם ֵל ָדה .וְ ֵכן ְשׁ ַנת  5708וּ ְשׁ ַנת  5780הֵ ן א ֹו ָתן ְספָ רוֹת.

ַמדּוּעַ ְמבַ ְקּ ִשׁים בְּ נ ַֻסּח ִקדּוּשׁ לְ בָ ָנה ֶשׁנִּ זְ ֶכּה לְ ַק ֵיּם אֶ ת הַ ָדּבָ ר ֶשׁאָנוּ ְמ ַק ְיּ ִמים ִממֵּ י ָלא.
יהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ ֶני יהו"ה אֱ הַ י ֵוא הֵ י אֲ ב ֹו ַתי לְ מַ את פְּ גִ ימַ ת הַ לְּ בָ ָנה וְ א י ְִהיֶה בָּ הּ
בְּ נֻסַּ ח ִקדּוּשׁ לְ בָ ָנה נֶאֱ מַ ר :וִ ִ
אשׁית כְּ מ ֹו ֶשׁהָ י ְָתה ֹקדֶ ם ִמעוּטָ הֶּ .שׁ ֶנּאֱ מַ ר אֶ ת
שׁוּם ִמעוּט .וִ י ִהי אוֹר הַ לְּ בָ ָנה כְּ א ֹור הַ חַ מָּ ה וּכְ א ֹור ִשׁבְ עַ ת יְמֵ י בְ ֵר ִ
ְשׁ ֵני הַ ְמּ ֹאר ֹות הַ גְּד ֹולִ ים :וְ י ְִת ַק ֶיּם בָּ נוּ ִמ ְק ָרא ֶשׁ ָכּתוּב "וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ְיהֹוָ "ה אֱ הֵ יהֶ ם וְ אֵ ת ָדּוִ יד מַ לְ ָכּם" .אָמֵ ן.
וְ לִ כְ א ֹו ָרה ָק ֶשׁה מַ דּוּעַ או ְֹמ ִרים וְ ִי ְת ַק ֶיּם בָּ נוּ ִמ ְק ָרא ֶשׁ ָכּתוּב "וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ְיהֹוָ "ה אֱ הֵ יהֶ ם וְ אֵ ת ָדּוִ יד מַ לְ ָכּם" הֲ ֵרי אֲ נ ְַחנוּ
ישׁים .וּמַ דּוּעַ ְמבַ ְקּ ִשׁים ֶשׁנִּזְ ֶכּה לְ ַק ֵיּם אֶ ת הַ ָדּבָ ר ֶשׁאָנוּ ְמ ַקיּ ְִמים ִממֵּ י ָלא .וְ ה ֹו ִסיף
ְמבַ ְקּ ִשׁים אֶ ת הַ ָדּבָ ר בְּ ָכל נ ַֻסּח הַ ְתּפִ לּ ֹות וְ הַ ַקּ ִדּ ִ
הרה"ג ר' יח"ל שליט"א ֶשׁ ָכּ מַ ְשׁמַ ע ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ִשּׁ"י

)הושע ג ,ה(

"אַחַ ר" יְמֵ י הַ גּ ֹו ָלה" .יָשׁוּבוּ בְּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל וּבִ ְקשׁוּ אֶ ת ה'

וְ ג ֹו'" .וְ רו ִֹאים ֶשׁנִּ זְ ֶכּה ָל ֶזה אַחֲ ֵרי יְמֵ י הַ גּ ֹו ָלה ,וְ ֶזה א נִכְ ָלל בַּ ְתּפִ לּ ֹות ֶשׁאָנוּ ִמ ְתפַּ לְּ לִ ים בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת .וְ ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁיֵּשׁ בַּ ָקּ ָשׁה
וּמבַ ְקּ ִשׁים ,אֲ בָ ל הַ ְדּבָ ִרים הֵ ם א מֵ עֹמֶ ק הַ ֵלּב וּלְ הַ ְרא ֹות בְּ מַ עֲ ִשׂים ֶשׁאָנוּ עו ִֹשׂים לְ צַ פּ ֹות
אָמ ָנם ֶשׁ ִמּ ְתפַּ לְּ לִ ים ְ
וְ יֵשׁ בַּ ָקּ ָשׁה ,אַף ְ

את
לַגְּאֻ ָלּה וּלְ ָק ֵרב א ֹו ָתהּ .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים בְּ 'אַ בַּ ְרבָּ נֶאל' )ויקרא כג ,כג( עַ ל הַ גָּלוּת אָמַ ר "וּבִ ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם אֶ ת ה' אֱ הֶ י וּמָ צָ ָ
כִּ י ִת ְד ְר ֶשׁנּוּ בְּ ָכל לְ בָ בְ וּבְ ָכל נַפְ ֶשׁ " .הַ יְנוּ ֶשׁ ֶזּה צָ ִרי לִ ְהי ֹות בְּ ָכל לְ בָ בְ

וְ ָנבִ יא

ֶקטַ ע ִמתּ ֹו ִדּבְ ֵרי הַ גָּא ֹון ַרבִּ י מֹ ֶשׁה ַשׁפִּ ָירא זצ"ל.

וּבְ ָכל ַנפְ ֶשׁ .

)הדברים נאמרו ביום חמישי פרשת ויצא ,ח' כסלו תשע''ג .ניתן לשמוע ב'קול

ית לִ ישׁוּעָ ה''
יסים אָ ָדם ַל ִדּין שׁ ֹואֲ לִ ים א ֹות ֹוִ '' :צפִּ ָ
הלשון'( כְּ ֶשׁמַּ כְ נִ ִ

)שבת לא,(.

ישׁהוּ ֶשׁבֶּ אֱ מֶ ת
ְשׁאֵ ָלה כָּז ֹו שׁ ֹואֲ לִ ים ִמ ֶ

בֶּ אֱ מֶ ת ר ֹוצֶ ה בָּ ֶזה .הַ בְּ עָ ָיה ִהיא ֶשׁהוּא א י ֹו ֵשׁב וּ ְמצַ פֶּ ה ָל ֶזה וְ ָל ֵכן שׁ ֹואֲ לִ ים אוֹת ֹו עַ ל ָכּ  .אֲ נִ י חו ֵֹשׁשׁ ֶשׁא ֹו ָתנוּ
יתם ֶשׁ ִהיא א ָתב ֹואֶ ,שׁ ָתּב ֹוא ,אֲ בָ ל בִּ ימֵ י
ִי ְשׁאֲ לוְּ ' :ר ִצי ֶתם אֶ ת הַ ְישׁוּעָ ה'? ִעזְ בוּ ' ִצפִּ י ֶתם'ְ ' ,ר ִצי ֶתם'?! א ֹו ְר ִצ ֶ
הַ נְּ ָכ ִדים ֶשׁ ָלּנוֶּ .זהוּ הַ ָדּבָ ר הָ ִראשׁ ֹון .זֶהוּ הָ אָ ֶל''ף .בְּ לִ י ֶזה ִאי אֶ פְ ָשׁר אֲ פִ לּוּ לְ הַ ְת ִחיל .נִ פְ סַ ק ַלהֲ ָל ָכה בָּ ַר ְמבַּ ''ם
מלכים ,א(,

)יא

ֶשׁ ָכּל ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמצַ פֶּ ה לְ בִ יאָת ֹו ,נִ ְק ָרא כּ ֹופֵ ר בַּ תּ ֹו ָרהֵ .כּיוָ ן ֶשׁ ִמּי ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמחַ ֶכּה ,הַ פֵּ רוּשׁ הָ אֶ חָ ד לְ ָכ ֶ ,זה

ֶשׁהוּא א מַ אֲ ִמין .לְ הַ אֲ ִמין פֵּ רוּשׁ ֹו ,לְ הָ בִ ין ֶשׁ ָכּ הָ ע ֹו ָלם נִ בְ ָרא .אֵ ין ְמ ִציאוּת אַחֶ ֶרת בָּ ע ֹו ָלםִ .מי ֶשׁאֵ ינ ֹו ְמחַ ֶכּה
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יאים בִּ לְ בָ ד הוּא כּ ֹופֵ ר .אֶ ָלּא בַּ תּ ֹו ָרה
לְ בִ יאָת ֹו ,פֵּ רוּשׁ ֹו כְּ פִ ָירה בְּ ִדבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה .הָ ַר ְמבַּ ''ם מַ ְדגִּישׁ '' :א בִּ ְשׁאָר נְ בִ ִ
מֹשׁה ַרבֵּ נוּ''ֶ .זה הַ ָדּבָ ר הָ ִראשׁ ֹון .אָנוּ ֹקדֶ ם ֹכּל ְצ ִריכִ ים לְ ִה ָכּ ֵנס ַל ְמּ ִציאוּת הָ אֲ ִמ ִתּית ,א לִ ְחי ֹות בְּ ִד ְמיוֹנ ֹות.
וּבְ ֶ
רוּרה! ִמי ֶשׁ ְמּצַ פֶּ ה ַל ְישׁוּעָ הִ ,יזְ ֶכּה לָהּ .בַּ פָּ סוּק בַּ חֲ בַ קּוּק
הָ אֱ מֶ ת ִהיא ָכּ ִ .היא אַחַ ת וּבְ ָ

)ב ,ג(

ָכּתוּב'' :כִּ י ע ֹוד חָ ז ֹון

ַלמּ ֹועֵ ד וְ ָיפֵ חַ ל ֵַקּץ וְ א ְי ַכ ֵזּב ִאם ִי ְתמַ ְהמַ הּ חַ ֵכּה ל ֹו כִּ י ֹבא ָי ֹבא א ְיאַחֵ ר''ָ .כּ נְ בוּאָת ֹו .א ֹומֶ ֶרת הַ גְּ מָ ָרא עַ ל
פָּ סוּק ֶזה

)סנהדרין צז:(:

' ִתּפַּ ח עַ ְצמ ֹו ָתן ֶשׁל ְמחַ ְשּׁבֵ י ִק ִצּיןֶ ,שׁהָ יוּ א ֹו ְמ ִרים ֵכּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּ יעַ הַ ֵקּץ וְ א בָּ א שׁוּב אֵ ינ ֹו בָּ א.

תּאמַ ר ,אָנוּ ְמחַ כִּ ין וְ הוּא כִּ בְ יָכ ֹול בּ ֹו ֵרא הָ ע ֹו ָלם אֵ ינ ֹו
אֶ ָלּא חַ ֵכּה ל ֹוֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רִ '' :אם י ְִתמַ ְהמַ הּ חַ ֵכּה ל ֹו''ֶ .שׁמָּ א ֹ
ְמחַ ֶכּה? ַתּלְ מוּד ל ֹומַ ר )ישעיה ל ,יח(" :וְ ָל ֵכן ְיחַ ֶכּה ה' לַחֲ ַננְ ֶכם וְ ָלכֵן ָירוּם לְ ַרחֶ ְמ ֶכם'' .וְ כִ י מֵ אַחַ ר ֶשׁאָנוּ ְמחַ כִּ ים וְ הוּא
ְמחַ ֶכּהִ ,מי ְמעַ ֵכּב? ע ֹו ָנה הַ גְּ מָ ָראִ ' :מ ַדּת הַ ִדּין ְמעַ ֶכּבֶ ת'ְ .מפֹ ָרשׁ בְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָראֶ ,שׁ א צָ ִרי לְ הַ גִּ יעַ לְ ִמ ַדּת הַ ִדּין
ְמעַ ֶכּבֶ ת ,אֶ ָלּא ַרק אַחֲ ֵרי ֶשׁאָנוּ ְמחַ כִּ ים .הוּא וַ ַדּאי ְמחַ ֶכּה ,אֲ בָ ל הַ ְשּׁאֵ ָלה ִהיא הַ ִאם אֲ ַנ ְחנוּ ְמחַ כִּ ים .מַ ה ֶשּׁ ָנּכ ֹון
לְ ַגבֵּ ינוּ ,ז ֹו הַ ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁל 'אֲ ַנ ְחנוּ ְמעַ כְּ בִ ים'ַ .גּם לְ ִמ ַדּת הַ ִדּין ֵישׁ גְּ בוּל וְ אֶ פְ ָשׁר לְ הַ עֲ ִמיד או ָֹתהּ ִמכִּ סֵּ א ִדּין
וּלְ הו ִֹשׁיבָ הּ עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמים ,אֲ בָ ל ִאי אֶ פְ ָשׁר ַלעֲ שׂ ֹות ֹזאת ָכּל ע ֹוד אֲ נ ְַחנוּ ְמעַ כְּ בִ ים .כְּ ֶשׁהַ גְּ מָ ָרא עָ נְ ָתה ֶשׁ ִמּ ַדּת
הַ ִדּין ְמעַ ֶכּבֶ תֶ ,זה ַרק אַחֲ ֵרי ֶשׁבָּ רוּר ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ ְמחַ כִּ ים וְ הוּא ְמחַ ֶכּה .בֵּ ינְ ַת ִיםָ ,כּל ע ֹוד ֶזה א ָכּ  ,אָז אֲ נ ְַחנוּ
ְמעַ כְּ בִ ים.
לְ הָ בִ ין ְקצָ ת אֶ ת הַ מַּ ְשׁמָ עוּת :אֲ נ ְַחנוּ ְמעַ כְּ בִ ים אֶ ת גְּ אֻ ָלּ ֵתנוּ .אֲ ַנ ְחנוּ ְמ ַקבְּ ֵלי הַ תּ ֹו ָרה ְמעַ כְּ בִ ים גִּ לּוּי כְּ בוֹד ֹו ִי ְתבָּ ַר
בָּ ע ֹו ָלםְ .מעַ כְּ בִ ים אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁל ָכּל הָ ע ֹו ָלם ֻכּלּ ֹו .אֵ י ? בָּ עֻ בְ ָדּה ֶשׁאָנוּ א ְמחַ כִּ ים .עֻ בְ ָדּה ז ֹו ע ֹו ָשׂה א ֹו ָתנוּ
לְ שׁוֹפְ ֵכי ָדּ ִמים .א ְס ָתם שׁ ֹופְ ֵכי ָדּ ִמים ,אֶ ָלּא ר ֹו ְצחֵ י הֲ מ ֹונִ ים .אֲ נ ְַחנוּ מֻ כְ ָר ִחים לְ ִה ְתבּ ֹו ֵנן בָּ ֶזה ,לִ ְחי ֹות בָּ ֶזה,
וְ ל ִָשׂים עַ ְצמֵ נוּ בַּ כִּ וּוּן הַ ֶזּה .בְּ ָי ִמים אֵ ֶלּה הַ ְדּבָ ִרים ִמ ְתבָּ ְר ִרים בְּ הֶ ְד ָיא ,בַּ עֲ לִ יל! אָנוּ י ֹו ְד ִעים לְ אָן ֶזה ה ֹו ֵל  .אָנוּ ַגם
י ֹו ְד ִעים ֶנאֱ מָ ָנה ֶשׁהַ ִסּפּוּר הַ בָּ א י ְִה ֶיה ָק ֶשׁה בְּ הַ ְרבֵּ ה יו ֵֹתר מֵ הַ ִסּפּוּר הַ ֶזּה ,כְּ פִ י ֶשׁהַ ִסּפּוּר הַ ֶזּה ָק ֶשׁה בְּ הַ ְרבֵּ ה
מֵ הַ קּוֹדֵ ם; אָז ָלמָּ ה ְמחַ כִּ ים? לְ מַ ה ְמחַ כִּ ים? ֶזה מַ ה ֶשּׁ ָר ִצינוּ לְ בָ אֵ ר .ה' יַעֲ ֹזר לָנוּ ֶשׁ ִמּ ַדּת הַ ִדּין א ְתעַ ֵכּב ,אֲ בָ ל ֶזה
בִּ ְת ַנאי ֶשׁאֲ ַנ ְחנוּ א נְ עַ ֵכּב .ה' יַעֲ ֹזר וְ ֶתחֱ ֶזי ָנה עֵ י ֵנינוּ בְּ שׁוּבְ לְ ִציּ ֹון בְּ ַרחֲ ִמים ,אָמֵ ן.
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ימ ְט ִר ָיּא  .1335וְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ ִמּ ְשׁ ָנה אֲ פִ לּוּ נ ָָחשׁ
אֲ פִ לּוּ הַ מֶּ ֶל שׁוֹאֵ ל בִּ ְשׁ מ ֹו א י ְִשׁיבֶ נּוּ בְּ גִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא .1290
ָכּרוּ עַ ל עֲ ֵקב ֹו א ַיפְ ִסיק בְּ גִ ַ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )ברכות לג (.אֵ ין ע ֹו ְמ ִדין לְ ִה ְתפַּ ֵלּל אֶ לָּא ִמתּ ֹו כֹּבֶ ד ֹראשׁ .חֲ ִס ִידים הָ ִראשׁ ֹונִ ים הָ יוּ שׁ ֹו ִהים ָשׁעָ ה אַחַ ת
וּמ ְתפַּ לְּ לִ ים כְּ דֵ י ֶשׁ ְיּכַוְּ נוּ אֶ ת לִ בָּ ם לַמָּ ק ֹום .אֲ פִ לּוּ הַ מֶּ ֶל שׁ ֹואֵ ל בִּ ְשׁל ֹומ ֹו א י ְִשׁיבֶ נּוּ .וַ אֲ פִ לּוּ נָחָ שׁ ָכּרוּ עַ ל עֲ ֵקב ֹו
ִ
א ַיפְ ִסיקָ .שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁאֲ פִ לּוּ הַ מֶּ ֶל שׁוֹאֵ ל בִּ ְשׁ מ ֹו א י ִ
ְשׁיבֶ נּוּ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .1335וְ הֶ ְמ ֵשׁ
הַ ִמּ ְשׁ ָנה אֲ פִ לּוּ ָנחָ שׁ ָכּרוּ עַ ל עֲ ֵקב ֹו א יַפְ ִסיק בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  .1290כִּ י בִּ זְ מַ ן הַ ֵקּץ כְּ ֶשׁיּ ְִה ֶיה נָחָ שׁ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ כָּרוּ עַ ל
עֲ ֵקב ֹו ,הַ יְנוּ זְ מַ ן ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ אְ ,צ ִריכִ ים לְ ִהזָּהֵ ר ֶשׁ א לְ הַ פְ ִסיק בַּ עֲ בו ַֹדת ה' ,וַ אֲ פִ לּוּ ֶשׁ ִהגּ ְַענוּ לְ מַ צָּ ב ֶשׁבָּ ֵתּי הַ כְּ נֶסֶ ת וְ הַ י ְִשׁיב ֹות
וּמ ְת ַק ֵיּם בָּ נוּ ֶשׁהַ מֶּ ֶל שׁוֹאֵ ל בִּ ְשׁלוֹמֵ נוּ וְ אַף אֶ חָ ד אֵ ינ ֹו מֵ ִשׁיב ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא
גוּריםִ ,
ְס ִ

)ברכות ו(:

אַדא
אָמַ ר ַרבִּ ין בַּ ר ַרב ָ

"מי
אָמַ ר ַרבִּ י י ְִצחָ קָ ,כּל הָ ָרגִ יל ָלבוֹא לְ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת וְ א בָּ א י ֹום אֶ חָ ד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מַ ְשׁ ִאיל בּ ֹוֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר ִ
בָ כֶם ְי ֵרא ה' שֹׁמֵ עַ בְּ קוֹל עַ בְ דּ ֹו אֲ ֶשׁר הָ ַל חֲ ֵשׁכִ ים וְ אֵ ין נֹ גַהּ ל ֹו"ִ .אם לִ ְדבַ ר ִמ ְצוָ ה הָ ַל נֹ ַגהּ ל ֹו .וְ ִאם לִ ְדבַ ר
הָ ְרשׁוּת הָ ַל אֵ ין נֹ ַגהּ ל ֹו .אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוחָ ָנן בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא בָּ א בְּ בֵ ית הַ כְּ ֶנסֶ ת וְ א מָ צָ א בָּ הּ עֲ ָשׂ ָרה
אתי וְ אֵ ין ע ֹונֶה" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁמַּ חֲ ַלת
אתי וְ אֵ ין ִאישׁ ָק ָר ִ
ִמיָּד הוּא כּוֹעֵ סֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "מַ דּוּעַ בָּ ִ

הַ קּוֹבִ יד ֶשׁמַּ ְת ִחי ָלה מֵ הָ רֹאשְׁ ,נִרמֶ ֶזת בִּ לְ שׁ ֹון הַ ִמּ ְשׁ ָנה אֵ ין עו ְֹמ ִדין לְ ִה ְתפַּ לֵּל אֶ ָלּא ִמתּ ֹו ֹכּבֶ ד רֹאשׁ ,וְ ֶזה גּ ַָרם ֶשׁע ֹו ְמ ִדין
לְ ִה ְתפַּ ֵלּל הַ יְנוּ ע ֹו ְמ ִדין וְ עו ְֹצ ִרין ִמלְּ ִה ְתפַּ ֵלּל בְּ בָ ֵתּי הַ כְּ נֶסֶ ת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁנָּחָ שׁ כָּרוּ עַ ל עֲ ֵקב" ֹו
ר"ת וִ ירוּס קוֹר ֹו ָנה ע"ב ,הַ יְנוּ ֶשׁבָּ א לָע ֹו ָלם בַּ ִסּיּוּם הָ ע"ב ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ וְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ .

וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן ְשׁפִּ יצֶ ר שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק "וּבָ א לְ ִציּ ֹון גּוֹאֵ ל וּלְ ָשׁבֵ י פֶ ַשׁע בְּ ַיעֲ קֹ ב נְ אֻ ם ְי ֹהוָ "ה" ר"ת ֶנ ֶג"ף י ֹובֵ "ל.
ימ ְט ִר ָיּא
הַ ְינוּ ֶנ ֶג"ף ֶשׁ ָיּבִ יא אֶ ת ֻכּ ָלּם לְ ע ֹו ַלם הַ ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁנִּ ְק ָרא ע ֹו ַלם הַ יּ ֹובֵ ל .וְ ֵכן וּבָ א לְ ִציּוֹן גּ ֹואֵ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל ִעם הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ַ

תש"פ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהַ פָּ סוּק "וּבָ א לְ ִציּ ֹון גּוֹאֵ ל וּלְ ָשׁבֵ י פֶ ַשׁע בְּ ַיעֲ קֹב נְ אֻ ם ְי ֹהוָ "ה" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא נָגִיף הַ קּוֹר ֹו ָנה יְמ ֹות
הַ מָּ ִשׁיחַ  ,וְ עָ ם הַ כּ ֹו ֵלל ע ֹו ֶלה  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ס ֹוף ָדּנִ יֵּאל .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ְשּׁ ַנת ה'תש"פ ְנִרמֶ ֶזת בַּ כָּתוּב) :ויקרא כו ,טז( "וְ ִהפְ ַק ְד ִתּי
עֲ לֵיכֶם בֶּ הָ לָה אֶ ת הַ ַשּׁחֶ פֶ ת וְ אֶ ת הַ ַקּ ַדּחַ ת" .וְ ֵכן "וְ ִהפְ ַק ְד ִתּי עֲ לֵי ֶכם" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה ע ֹו ֶלה  1335וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְרגִ י ָלה ִעם

הָ א ֹו ִתיּ ֹות וּבְ לִ י ו' הַ ִחבּוּר ע ֹו ֶלה תש"פ.

מָ ִצינוּ

בַּ ֹזּהַ ר )תיקונים קכָ " (:כּל ֶגּיא ִי ָנּ ֵשׂא" ,אֵ לּוּ גִּ ימַ ְט ִר ָיּאוֹת פַּ ְרפְּ ָרא ֹות ַלחָ כְ מָ ה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ גְּ ָר"א ָשׁם ֶשׁ ֶלּעָ ִתיד

ָל ֹבא ִתּנּ ֵָשּׂא וְ ִת ְתר ֹומֵ ם ְמאֹ ד תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' חַ ִיּים אֱ לִ יעֶ ֶזר י ֹו ָנה שליט"א ֶשׁ ִיּ ָנּ ֵשׂא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק ֹו ֹר ָנה .וּכְ מ ֹו
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נִּגְרם
ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִרבּוּי ְרמָ זִ ים עַ ל הַ קּ ֹור ֹו ָנה ֶשׁנִּ ְשׁמָ ִעים בָּ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב מָ טָ ר ֶשׁלִּ יטֶ "ר ֶשׁסֶּ ֶגר ֶשׁ ַ
מֵ הַ קּוֹר ֹו ָנה ,בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גִ מַ ְט ִר ָיּא .וְ כֵן א ֹו ִתיּוֹת ֶרמֶ "ז ְסמוּכ ֹות לְ א ֹו ִתיּ ֹות ָנחָ "שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ .

בקורונה יבהלמו.
כתוב על מלחמת גוג ומגוג) :תהילים ב ,א( "לָמָּ ה ָרגְ שׁוּ ג ֹויִם וּלְ אֻ ִמּים י ְֶהגּוּ ִריקִ :י ְת ַי ְצּבוּ מַ לְ ֵכי אֶ ֶרץ וְ ר ֹוזְ נִים נו ְֹסדוּ
יָחַ ד עַ ל ְיהֹוָ "ה וְ עַ ל ְמ ִשׁיחוֹ :נְ ַנ ְתּ ָקה אֶ ת מו ְֹסרו ֵֹתימ ֹו וְ נ ְַשׁלִ יכָה ִממֶּ נּוּ עֲ ב ֵֹתימוֹ :י ֹו ֵשׁב בַּ ָשּׁמַ יִם י ְִשׂחָ ק אֲ ֹדנָי יִלְ עַ ג
לָמ ֹו :אָז י ְַדבֵּ ר אֵ לֵימ ֹו בְ אַ פּ ֹו וּבַ חֲ רוֹנ ֹו ְיבַ הֲ לֵמ ֹו :וַ אֲ נִי נָסַ כְ ִתּי מַ לְ כִּ י עַ ל ִציּוֹן הַ ר ָק ְד ִשׁי" .ומבאר הרד"ק "אז ידבר
אלימו באפו"" ,י ְַדבֵּ ר" מענין דֶּ בֶ ר כבד מאד .ושמעתי שיש כאן רמזים נפלאים על נגיף הקורונה שה' מכה את הגוים:
"אָז י ְַדבֵּ ר אֵ לֵימ ֹו בְ אַ פּ ֹו וּבַ חֲ רוֹנ ֹו יְבַ הֲ לֵמ ֹו בגימטריא קורונה .וגם "אָז י ְַדבֵּ ר אֵ לֵימ ֹו בְ אַ פּ ֹו וּבַ חֲ ר ֹונ ֹו ְיבַ הֲ לֵמ ֹו עם המילים
בגימטריא קורונה .וכן "יְבַ הֲ לֵמ ֹו" מרמז על בהלת הקורונה .וברובד הרמז כתוב "ובחרונו יבהלמו" ובקורונה יבהלמו.

יקהּ א ֹו ִתיּ ֹות ָימֹ ת קֹ ֹר ָנ"ה.
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מו ִֹציא ַח ָמּה ִמ ַנּ ְר ִתּ ָ
יקים ִמ ְת ַרפְּ ִאים בָּ הּ ְוּר ָשׁ ִעים
יקהּ צַ ִדּ ִ
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )נדרים ח (:לָע ֹו ָלם הַ בָּ א הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מ ֹו ִציא חַ מָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָ
יקהּ א ֹו ִתיּ ֹות ָימֹ ת ֹ
נִ דּוֹנִ ים בָּ הּ .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ִמּנּ ְַר ִתּ ָ
ק ֹר ָנ"ה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ב"מ פו(:

"וַ ֵיּ ָרא אֵ ָליו הוי"ה בְּ אֵ נֵי מַ ְמ ֵרא

ישׁי ֶשׁל ִמילָה
וְ הוּא י ֵשׁב פֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל כְּ ֹחם הַ יּוֹם" ,מַ אי כְּ חֹם הַ יּוֹם ,אָמַ ר ר' חָ מָ א בַּ ר חֲ נִינָא אוֹת ֹו הַ יּוֹם יוֹם ְשׁלִ ִ
ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם הָ יָה ,ה ֹו ִציא הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא חַ מָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָ
יקהּ כְּ דֵ י ֶשׁ א ַי ְט ִריחַ אוֹת ֹו צַ ִדּיק בְּ א ֹו ְר ִחים .מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר
יקהּ אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם הָ י ְָתה בִּ בְ ִחי ַנת ֶלעָ ִתיד ָלב ֹואֶ ,שׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא י ֹו ִציא חַ מָּ ה ִמ ַנּ ְר ִתּי ָקהּ.
)וירא צחֶ (.שׁה ֹוצָ אַת הַ חַ מָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָ
וּמוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)פ' וירא ע' סד(

ישׁב פֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל" ֶשׁהוּא פּוּם הָ אַ מָּ ה ,פֶּ ַתח הַ גּוּף ,אֵ ימָ ַתי "כְּ חֹם הַ יּ ֹום",
" ֵ

כְּ ֶשׁנִּ ְתחַ מֵּ ם הַ ָזּכָר הַ ְ
נִּק ָרא י ֹומָ ם לְ ִהזְ ַדּ ֵוּג .רו ִֹאים ֶשׁ ֹחם הַ ֶשּׁמֶ שׁ ֶשׁ ָיּצָ א מֵ הַ ַנּ ְר ִתּיק ,הוּא בִּ בְ ִחינַת חֹם הַ יְסוֹד ֶשׁבָּ א לְ ִהזְ ַדּוֵּג .וּכְ פִ י
אַרנוּ ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה ִהיא ס ֹוד א ֹור הַ כּ ֶֶתר ֶשׁהוּא א ֹור עֲ טֶ ֶרת הַ ְיּס ֹוד ֶשׁנִּ ְק ֵראת עֲ טָ ָרה ִמלְּ שׁ ֹון כּ ֶ
ֶתר .וַ אֲ וִ יר הָ ע ֹו ָלם מָ ֵלא בְּ טֻ ְמאַת
ֶשׁבֵּ ְ
ְק ִרי ָנה ֶשׁל הָ ִאינְטֶ ְר ֶנט ֶשׁע ֹובֶ ֶרת לְ אַ ְיפ ֹונִ ים וּ ְשׁאָר הַ מַּ כְ ִשׁ ִירים ,וְ ִהיא מַ גִּ יעָ ה מֵ הַ ֶכּ ֶתר ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁל ַשׁעַ ר הַ נ' ִדּ ְקלִ פָּ ה ,וְ ִהיא הֵ בִ יאָה
ָלע ֹו ָלם אֶ ת מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ,וְ יָדוּעַ ֶשׁ ִאינְ טֶ ְר ֶנט פֵּ רוּשׁ ֹוִ ,אינְ טֶ ר] ,נִכְ נָס פְּ נִ ימָ ה[ נ' ַשׁעֲ ֵרי טֻ ְמאָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ב.
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שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ ֵשּׁם ק ֹור ֹו ָנה כְּ ֵשׁם ְרפוּ ִאי ַל ֵנּ ֶזר ֶשׁבְּ ִסיּוּם עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹודְ ,מק ֹום ִסיּוּם ִחתּוּ הַ ִמּי ָלה .וּמָ ק ֹום ֶזה

נִ ְק ָרא עֲ טָ ָרה בְּ ס ֹוד כּ ֶֶתר ,וכן שמעתי שכּ ֶ
ֶתר בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ב' פעמים קרי שמרמז על הק ֹור ֹו ָנה.
וּבַ סֵּ פֶ ר 'הַ מּו ִֹציא ַי ִין' ְמבָ אֵ ר ֶשׁיּ ְִציאַת אַבְ ָרהָ ם מֵ הָ אֹ הֶ לִ ,היא בִּ בְ ִחי ַנת ְי ִציאַת הַ חַ מָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָיקהּ ,וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "ל ֶַשּׁמֶ שׁ ָשׂם
אֹהֶ ל" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֶשּׁמֶ שׁ ִהיא בְּ ִחי ַנת אֹ הֶ ל ,וִ ִיציאַת אַבְ ָרהָ ם מֵ הָ אֹ הֶ ל ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת י ְִציאַת הַ חַ מָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָיקהּ .וְ ֵכן הַ ָלּשׁ ֹון "כְּ ֹחם
הַ יּ ֹום" יֵשׁ ֶרמֶ ז בְּ כ' הַ ִדּ ְמי ֹון ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת י ְִציאַת אַבְ ָרהָ ם מֵ הָ אֹ הֶ ל לְ ֹחם הַ יּ ֹום ֶשׁבָּ א מֵ הַ חַ מָּ ה דֶּ ֶר הָ א ֹות כ' ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ ֶכּ ֶתר.
וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר מח ,ח( ֶשׁהַ חַ מָּ ה ִרפְּ אָה אֶ ת פֶּ צַ ע הַ ִמּילָה ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם.

וְ כֵן

ָכּתוּב אֵ צֶ ל יַעֲ ֹקב) :בראשית לב ,לא( "וַ ִיּזְ ַרח ל ֹו הַ ֶשּׁמֶ שׁ כַּאֲ ֶשׁר עָ בַ ר אֶ ת פְּ נוּאֵ ל וְ הוּא ֹצלֵעַ עַ ל י ְֵרכ ֹו" .וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י

"וַ ִיּזְ ַרח ל ֹו" לְ צָ ְרכּ ֹו לְ ַרפְּ א ֹות אֶ ת ְצלִ יעָ ת ֹו ,כְּ מָ א ְד ֵתימָ א " ֶשׁמֶ שׁ ְצ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א בִּ כְ ָנפֶ יהָ " .רו ִֹאים ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ שׁ ֶשׁ ִרפְּ אָה אֶ ת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה ִהיא ס ֹוד ַכּף
וּמ ַרפְּ אָה אֶ ת הַ צַּ ִדּי ִקיםְ .
ַיעֲ קֹב הָ י ְָתה בִּ בְ ִחינַת הַ ֶשּׁמֶ שׁ ֶשׁ ֶלּעָ ִתיד ָלבוֹא ֶשׁיּוֹצֵ את ִמ ַנּ ְר ִתּי ָקהּ ְ
הַ ָיּד ֶשׁנִּלְ חֶ מֶ ת בַּ ָיּ ַד ִים יְדֵ י עֵ ָשׂוָ ,ל ֵכן ִהיא ז ֹו ֶשׁ ִרפְּ אָה אֶ ת הַ מַּ ָכּה ֶשׁ ִקּבֵּ ל יַעֲ קֹב ִמ ָשּׂר ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר עח ,ה( ֶשׁ ֶשּׁמֶ שׁ
יקים .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר
וּמ ַרפְּ אָה אֶ ת הַ צַּ ִדּ ִ
ז ֹו לִ הֲ טָ ה אֶ ת עֵ ָשׂו וַ אֲ לוּפָ יו ,כְּ מ ֹו הַ ֶשּׁמֶ שׁ לֶעָ ִתיד לָבוֹא ֶשׁ ְמּלַהֶ טֶ ת אֶ ת הָ ְר ָשׁ ִעיםְ ,

)בראשית

כאֶ (:שׁ ִמּ ַדּת הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד ֶשׁמֶ שִׁ ,רפְּ אָה אֶ ת ַיעֲ קֹ ב ִמ ְצּלִ יעָ ת ֹו ִדּ ְרפוּאָה בָּ אָה דֶּ ֶר הַ מַּ לְ אָ ְרפָ אֵ ל ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ַל ִתּפְ אֶ ֶרת .וְ כֵן
שׁ ֶרשׁ ִתּפְ אֶ ֶרת או ִֹתיּוֹת פְּ אֵ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְרפָ א.
ר ֹו ִאים בְּ ' ִסדּוּר הָ רש"ש' ֶשׁבִּ ְרכַּת ְרפָ אֵ נוּ ִהיא כְּ ֶנ ֶגד ְספִ י ַרת הַ ִתּפְ אֶ ֶרת .וְ כֵן ְנִראֶ ה ְדּ ֹ

] ִתּפְ אֶ ֶרת או ִֹתיּ ֹות ִתּ ְת ַרפֵּ א .וּ ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה בְּ ִגימַ ְט ִריָּא ִ 666עם הַ כּ ֹו ֵלל[ .כְּ פִ י ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ שׁ נִ ְק ֵראת פְּ אֵ ר .פְּ אֵ ר וְ כָב ֹוד
נִּמ ָשׁל ַל ֶשּׁמֶ שׁ נִ ְק ָרא פְּ אֵ ר) ,ישעי' סא ,ט( "כֶּחָ ָתן ְי ַכהֵ ן פְּ אֵ ר".
נ ֹו ְתנִ ים לִ ְשׁמ ֹו .וְ כֵן הֶ חָ ָתן ֶש ְ

וכן

ביציאת מצרים היתה אותה בחינה של הארת עטרת היסוד בזכות דם פסח ודם מילה שעשו בני ישראל ,והיתה

בחינה של הוצאת החמה מנרתיקה של רפוא לישראל ונגוף למצרים במכת בכורות שהיא בסוד כתר ,וכפי שנראה בטבלה
לקמן.

ִמי ַלת עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל" ,וּפָ סַ ח ה' עַ ל
הַ פֶּ ַתח"

ישׁב פֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל"
ִמי ַלת אַבְ ָרהָ םֵ " ,
אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ לְ אַ ַחר הַ ִמּי ָלה ָי ַשׁב עַ ל
הַ פֶּ ַתח ,וּ ְמבָ אֵ ר בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

מוּבָ א בְּ ַת ְרגּוּם י ֹו ָנ ָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל

)שמות יב,

יציאַת ִמ ְצ ַר ִים ָשׂמוּ ַדם
יג( ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ִ

)פ' וירא

פֶּ סַ ח וְ ַדם ִמי ָלה ְמ ֹע ָרבִ ין עַ ל פֶּ ַתח

ישׁב פֶּ ַתח הָ אֹהֶ ל" ֶשׁהוּא פּוּם
ע' סד( " ֵ
הָ אַ מָּ הְ ,דּהַ יְס ֹוד נִ ְק ָרא פֶּ ַתח הַ גּוּף.

הַ בַּ ִית ,וּבַ זֹּהַ ר )בא לוְ (.מבָ אֵ ר הַ כָּתוּב
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"וּפָ סַ ח ה' עַ ל הַ פֶּ ַתח"ִ ,דּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁנֵי
הַ ָדּ ִמים ַדּם פֶּ סַ ח ֶשׁהָ יָה "עַ ל הַ פֶּ ַתח",
וְ ַדם ִמילָה ֶשׁהָ יָה עַ ל "פֶּ ַתח הַ גּוּף",
ְדּהַ יְסוֹד נִ ְק ָרא פֶּ ַתח הַ גּוּף.

הַ מַּ עֲ ֶשׂה אֵ ַרע בְּ י ֹום א' ֶשׁל פֶּ סַ ח.

הַ מַּ עֲ ֶשׂה אֵ ַרע בְּ י ֹום א' ֶשׁל פֶּ סַ ח ַכּמּוּבָ א
בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית יח ,י(.
אַבְ ָרהָ ם וְ ָשׂ ָרה אָפוּ מַ צּ ֹותַ ,כּמּוּבָ א בַּ 'טּוּר'

בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל אָפוּ מַ צּ ֹות.

)או"ח תיז( פֶּ סַ ח כְּ ֶנ ֶגד אַבְ ָרהָ ם ִדּכְ ִתיב
"לוּשׁי וַ עֲ ִשׂי עֻ גוֹת".
ִ
ה' ָשׁ ַלח מַ לְ אָכִ ים לְ ַרפְּ א ֹות ֹו.

יחה ז ֹו ִרפֵּ א
בַּ זֹּהַ ר )בא לוְ (.מבָ אֵ ר ֶשׁבִּ פְ ִס ָ
הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא אֶ ת הַ ִמּי ָלה ֶשׁל בְּ ֵני
ִי ְשׂ ָראֵ ל.

"כְּ ֹחם הַ יּ ֹום".

"צלִ י אֵ שׁ".
ְ

לשׁה אֲ נ ִָשׁים
ִשּׂא עֵ ינָיו וַ ַיּ ְרא וְ ִה ֵנּה ְשׁ ָ
"וַ יּ ָ

משׁה וְ אֶ ת אַהֲ ֹרן נִ צָּ בִ ים
"וַ יִּפְ גְּ עוּ אֶ ת ֶ

נִ צָּ בִ ים עָ לָיו"

אתם מֵ אֵ ת פַּ ְרעֹה"
אתם בְּ צֵ ָ
לִ ְק ָר ָ

)התקבל

מהרה"ג ר' ש .רייסקין שליט"א(

לוּשׁי
"מַ הֲ ִרי ְשׁלשׁ ְס ִאים ֶקמַ ח ֹסלֶת ִ

"וַ ֶתּחֱ זַק ִמ ְצ ַר ִים עַ ל הָ עָ ם לְ מַ הֵ ר לְ ַשׁלְּ חָ ם

וַ עֲ ִשׂי עֻ גוֹת :וְ אֶ ל הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם"

וּמ ְצ ַריִם נ ִָסים
אָרץ וגו' ִ
ִמן הָ ֶ
לִ ְק ָראת ֹו")התקבל מהרה"ג ר' ש .רייסקין
שליט"א(

"וַ יַּעֲ שׂוּ כָּל בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה

ֹאמרוּ כֵּן ַתּעֲ ֶשׂה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ"
"וַ יּ ְ

ה'")התקבל מהרה"ג ר' ש .רייסקין שליט"א(

ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים הָ ְי ָתה בִּ בְ ִחי ַנת ֵל ָדה ֶשׁל

בְּ שׂ ֹו ַרת הַ ֵלּ ָדה וְ הָ עָ ם ֶשׁ ֵיּצֵ א ִממֶּ נּוּ.

כְּ ַלל י ְִשׂ ָראֵ ל כְּ ֶשׁנִּ ְה ָיה לְ עָ ם.

"כִּ י ִאם אֲ ֶשׁר יֵצֵ א ִממֵּ עֶ י

ְי ִציאַת ִמ ְצ ַריִם ֶשׁעָ לֶיהָ ֶנאֱ מַ ר "צֵ א אַ ָתּה
וְ כָל הָ עָ ם" ,הָ י ְָתה ְי ִציאָה ִמבְּ ִחינַת מֵ עַ יִם

הוּא יִי ָר ֶשׁ ".

ַכּמּוּבָ א בְּ ִ'מ ְד ַרשׁ ְתּ ִהלִּ ים' )קיד( אָמַ ר ַרבִּ י
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אַ בָּ א בַּ ר אָחָ א בְּ ֵשׁם ַרבִּ י חַ נִּין ,מַ הוּ
אָדם ֶשׁשּׁוֹמֵ ט אֶ ת
"ג ֹוי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי" ,כְּ ָ
הָ עֻ בָּ ר ִמ ְמּעֵ י בְּ הֵ מָ הָ .כּ ה ֹו ִציא
הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל
ִמ ִמּ ְצ ַריִם וְ כוּ'ֶ ,שׁהָ יוּ מֻ בְ ל ִָעים בְּ ת ֹו
מֵ עֵ יהֶ ם.
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות כזֶ (.שׁהַ מַּ לְ אָכִ ים בָּ אוּ

יציאַת ִמ ְצ ַר ִים הָ ְי ָתה בְּ שׂ ֹו ָרה עַ ל הַ ֵלּ ָדה
בִּ ִ

אֶ ל אַבְ ָרהָ ם בְּ ָשׁעָ ה ִשׁ ִשּׁית ֶשׁל הַ יּוֹם.

ַכּחֲ צ ֹות הַ ַלּ ְי ָלה וְ כוּ' .וְ כֵן מָ ִצינוּ א ֹות ֹו

וּמוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית כא ,ב( כְּ ֶשׁאָמַ ר ל ֹו

נֹ סַּ ח בְּ ַמ ַכּת בָּ ָרד בְּ ַר ִשּׁ"י

)שמות ט ,יח(

" ַלמּוֹעֵ ד אָ שׁוּב אֵ לֶי "ָ ,שׂ ַרט ל ֹו

"כָּעֵ ת מָ חָ ר" כָּעֵ ת הַ זֹּאת לְ מָ חָ ר

ְשׂ ִריטָ ה בַּ כּ ֶֹתל ,וְ אָמַ ר ל ֹו כְּ ֶשׁ ַתּגִּ יעַ

ָשׂ ַרט ל ֹו ְשׂ ִריטָ ה בַּ ֹכּ ֶתל לְ מָ חָ ר

חַ מָּ ה לִ ְשׂ ִריטָ ה ז ֹו בַּ ָשּׁנָה הָ אַחֶ ֶרת

כְּ ֶשׁ ַתּגִּיעַ חַ מָּ ה לְ כָאן י ֵֵרד הַ בָּ ָרד.

ֵתּלֵד.
)בראשית יז ,כו( "בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה נִ מּ ֹול

)שמות יב ,יז( "כִּ י בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה

אַבְ ָרהָ ם) .שם יז ,כג( "בְּ עֶ צֶ ם הַ יּ ֹום הַ ֶזּה

אתי אֶ ת ִצבְ א ֹו ֵתיכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם",
הוֹצֵ ִ

ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּ ֹו אֱ ִהים.

)שם יב ,מא( "וַ ְי ִהי בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ ֶזּה י ְָצאוּ
כָּל ִצבְ אוֹת ה' מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים".
ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים הָ י ְָתה בִּ בְ ִחינַת ְי ִציאָה

בִּ זְ מַ ן ֶשׁהַ מַּ לְ אָכִ ים הָ יוּ אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם ,גִּ לָּה

ִמפֶּ ַתח ַגּן עֵ דֶ ן ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר

נִּמצָ א
אַבְ ָרהָ ם אֶ ת פֶּ ַתח גַּן עֵ דֶ ן ֶשׁ ְ

)וירא קט(.

ָכּתוּב "כְּ גַן ה' כְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם" כְּ ַגן ה'
בִּ ְמעָ ַרת הַ מַּ כְ פֵּ לָה ,כַּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )חיי שרה
ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ִספּוּק וְ ִעדּוּן הַ כֹּלָ ,כּ גַּם
קכזֶ (:שׁאַבְ ָרהָ ם ָרץ אַחֲ ֵרי הַ בָּ ָקר עַ ד ְמעָ ַרת
הָ ְי ָתה ִמ ְצ ַריִם ,מַ ה גַּן ה' א צָ ִרי
הַ מַּ כְ פֵּ לָה ,וְ הַ בָּ ָקר נִכְ ַנס לְ ת ֹו הַ ְמּעָ ָרה,
אָדם לְ הַ ְשׁקוֹתוָֹ ,כּ ִמ ְצ ַר ִים א
בֶּ ן ָ
וְ אַבְ ָרהָ ם ָראָה מַ ה ֶשּׁ ָראָה.
ְצ ִריכָה אַחֵ ר ֶשׁיּ ְַשׁ ֶקה או ָֹתהִּ ,מפְּ נֵי
ֶשׁהַ נִּ ילוּס הוּא יוֹצֵ א וּמַ ְשׁ ֶקה אֶ ת כָּל
אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )לך לך פא(:
ֶשׁ ִמּ ְצ ַריִם נִ ְק ֵראת ַגּן ה' כִּ י ִהיא ְמ ַקבֶּ לֶת
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אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ ָנּהָ ר הָ ִראשׁוֹן ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ עֵ דֶ ן
ֶשׁהוּא נְ הַ ר הַ פִּ ישׁוֹן ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב

)בראשית

ב ,י( "וְ ָנהָ ר ֹיצֵ א מֵ עֵ דֶ ן לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת
וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְ הָ יָה לְ אַ ְרבָּ עָ ה
הַ גָּן ִ
אשׁיםֵ :שׁם הָ אֶ חָ ד פִּ ישׁ ֹון".
ָר ִ
אַבְ ָרהָ ם הֵ כִ ין לַמַּ לְ אָכִ ים לְ שׁוֹנ ֹות

בִּ גְ אֻ לַּת ִמ ְצ ַריִם מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ

בְּ חַ ְר ַדּל.

וְ חָ ַק ְר ָתּ' )חמישאה ע' קצה( ֶשׁד' לְ שׁ ֹונוֹת
ֶשׁל גְּ אֻ לָּה ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל גְּ אֻ ַלּת הַ לָּשׁוֹן.
ְדּבִ זְ כוּת ֶשׁ א ִשׁנּוּ אֶ ת לְ שׁ ֹונָם ָזכוּ
לִ גְ אֻ לַּת הַ פֶּ ה סָ ח ֶשׁיָּצָ א מֵ הַ פֶּ ה ָרע.

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר כה ,ה( הוּא אָמַ ר
"י ַֻקּח נָא ְמעַ ט מַ יִם" עַ ל ְידֵ י ָשׁלִ יחַ .

הקב"ה נ ַָתן מַ יִם עַ ל ְידֵ י ָשׁלִ יחַ ִ ,מ ַנּיִן
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ִהנְ נִי עֹמֵ ד לְ פָ ֶני ָשּׁם עַ ל
הַ צּוּר".
וּפָ ַרע לָהֶ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
"וָ אֶ ְרחָ צֵ בַּ מַּ יִם".
וַ הקב"ה "פָּ ַרשׂ עָ נָן לְ מָ סָ ".
וּפָ ַרע הקב"ה לְ בָ נָיו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ה'
ה ֹו ֵל לִ פְ נֵיהֶ ם יוֹמָ ם".
וַ הקב"ה אָמַ ר " ִהנְ נִי מַ ְמ ִטיר ָלכֶם
לֶחֶ ם".
י ַָרד ָלהֶ ם הַ מָּ ן בְּ אָלוּשׁ

הוּא אָמַ ר "וְ ַרחֲ צוּ ַרגְ לֵיכֶם"
הוּא אָמַ ר "וְ ִה ָשּׁעֲ נוּ ַתּחַ ת הָ עֵ ץ"
הוּא לִ וָּ ה או ָֹתם ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ אַבְ ָרהָ ם
ה ֹו ֵל ִעמָּ ם לְ ַשׁלְּ חָ ם"
הוּא אָמַ ר "וָ אֶ ְקחָ ה פַּ ת לֶחֶ ם"
לוּשׁי וַ עֲ ִשׂי
בִּ זְ כוּת ֶשׁאָמַ ר אַבְ ָרהָ ם " ִ
עֻ גוֹת".
וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר מח ,י( "וְ אֶ ל
הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם" חַ ֶיּי ֶשׁאֲ נִי פּו ֵֹרעַ
לְ בָ ֶני .

"וְ רוּחַ נָסַ ע מֵ אֵ ת ה' וַ ָיּגָז ַשׂלְ וִ ים ִמן
הַ יָּם".
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וְ ֵכן

אָרת הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁ ְמּבִ יאָה מַ ָכּה אֲ ֶשׁר מֵ הַ מַּ ָכּה עַ ְצמָ הּ בָּ אָה
מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )בא לוֶ (.שׁבְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ ָיה ָנגֹ ף לְ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָרפ ֹוא לְ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ הֶ ַ

ְרפוּאָה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ָנבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנ ֹוָ :שׁנִ ינוּ אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוסֵ י בְּ א ֹות ֹו מַ מָּ שׁ ֶשׁנִּ ְמצָ א ִדּין לְ ִמ ְצ ַר ִים ,בְּ א ֹות ֹו מַ מָּ שׁ נִ ְמצָ א ִדּין
יתי אֶ ת הַ ָדּם וּפָ סַ ְח ִתּי עֲ לֵי ֶכם" .וְ ֵכן ָשׁנִ ינוּ ,בְּ כָל א ֹו ָתם כְּ ָת ִרים ְקד ֹו ִשׁים ֶשׁלְּ מַ ְע ָלה
לְ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,זהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ָר ִא ִ
כְּ מ ֹו ֶשׁנִּ ְמצָ א ִדּין נִ ְמצָ ִאים ַרחֲ ִמים ,וְ הַ כֹּל בְּ ָשׁעָ ה אַחַ תָ .שׁ ָנה ַרבִּ י ִחזְ ִק ָיּה ָכּתוּב "וְ ָנ ַגף ה' אֶ ת ִמ ְצ ַר ִים" נָגֹ ף וְ ָרפ ֹוא.
ָנגֹ ף לְ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָרפ ֹוא לְ י ְִשׂ ָראֵ לַ .רבִּ י ִשׁ ְמעוֹן אָמַ ר בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ֶנּחֱ לָק הַ ַלּ ְילָה ,וְ הַ ֶכּ ֶתר הַ ָקּד ֹושׁ ִמ ְתעו ֵֹרר וְ כוּ' ,זֶה מַ ֶכּה
אָרת הַ ֶכּ ֶתר ,כִּ י י' מַ כּ ֹות הֵ ן כְּ ֶנ ֶגד י' ְספִ יר ֹות.
וְ ֶזה ְמ ַרפֵּ א ,וְ הַ כֹּל בְּ ָשׁעָ ה אַחַ ת .הַ זֹּהַ ר ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מַ ַכּת בְּ כוֹר ֹות ֶשׁהָ ְי ָתה מֵ הֶ ַ
וְ הֶ אָ ָרה ז ֹו ִהיא נָגֹ ף וְ ָרפ ֹוא .וכן בבכורות יש אותיות כת"ר .וְ ֵכן מָ ְצאוּ ֶרמֶ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה בַּ הֲ ָכ ָנה ֶשׁל בְּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל לְ מַ כַּ ת בְּ כ ֹור ֹות,
מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות יב ,ט( "אַל תֹּאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ ָנא" ֶשׁאֵ ינ ֹו צָ לוּי ָכּל צָ ְרכּ ֹו קו ְֹרא ֹו ָנא בְּ ָלשׁ ֹון עֲ ָרבִ י .הַ ְינוּ הַ גּ ֹויִים ֶשׁא ֹוכְ לִ ים ָנא וְ אֵ בֶ ר
בּוּרג שליט"א ֶשׁהַ ֵתּבָ ה ֶשׁמַּ זְ כִּ יר
ִמן הָ חַ י ֶנ ֱע ָנ ִשׁים ,וְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ זְ הָ ִרים ִמ ֶזּה ז ֹוכִ ים לִ ְרפוּאָה .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
ַר ִשּׁ"י ֶשׁאֵ ינ ֹו ִהיא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁעֲ ָרבִ י בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא וִ ירוּס .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם
אַדמ ֹו"ר ִמבָּ אבּ ֹוב ַשׁלִּ יטָ "א ֶשׁאָמַ ר ,לִ ְפ ֵני ֶשׁנִּכְ ַנס לְ בִ דּוּדֶ ,שׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ַגּם נִכְ נְ סוּ לְ בִ דּוּד בְּ ִמ ְצ ַר ִים לִ ְפ ֵני מַ ַכּת ְבּכוֹר ֹותֶ ,שׁה' אָמַ ר
הָ ְ
טּוּרים' )שמות יב ,ח( ֶשׁלֶּעָ ִתיד ָל ֹבא ִי ְה ֶיה הֶ ְס ֵגּר בַּ בַּ ִית כְּ מ ֹו ְבּמַ ַכּת בְּ כוֹר ֹות ,וְ נָבִ יא אֶ ת
לָהֶ ם א לְ צֵ את מֵ הַ בַּ ִית .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ בַ עַ ל הַ ' ִ

לּוּאים .מַ ה
יד "אַהֲ ֹרן וּבָ נָיו יֹאכְ ֻלהוּ" בְּ ִענְ ָי ָנא ְדּ ִמ ִ
לְ שׁוֹנ ֹו" :יֹאכְ ֻלהוּ" .ד' פְּ עָ ִמים בַּ ְמּסו ָֹרה .ב' בְּ ִענְ ָי ֵני ְדּפֶ סַ ח .וְ ִא ָ
אַספָ יו
יד "כִּ י ְמ ְ
וּמפֶּ ַתח ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד א ֵת ְצאוּ" הָ ָכא נָמֵ י "וְ אַ ֶתּם א ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמפֶּ ַתח בֵּ ית ֹו" .וְ ִא ָ
הָ ָתם נִ ְצטַ וּוּ " ִ
יֹאכְ ֻלהוּ" ְדּ ִא ַ
יתּ ַקּשׁ גְּ אוּ ָלה אַחֲ ר ֹו ָנה לִ גְ אֻ ָלּה ִראשׁ ֹו ָנה .וכן מובא בספר 'מכתב סופר' בשם אביו מרן ה'חתם סופר'
בא(

)פרשת

"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר" ,זה נסיון גדול ונורא בזכות זה נגאלו ,כן יהיה לעתיד

במהרה בימינו בחבלי משיח לזכותינו ולבחון אותנו בנסיון זה.

וְ הו ִֹסיף

אמרוּ
הרה"ג ר' ְשׁ מֹ ה זַלְ מָ ן לִ יבֶּ ְרמַ ן שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל דֶּ בֶ ר הַ קּוֹר ֹו ָנה בַּ כָּתוּב עַ ל י ְִציאַת ִמ ְצ ַר ִים) :שמות ה ,ג( "וַ ֹיּ ְ

לשׁת י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ נִ זְ בְּ חָ ה לַיהֹוָ ה אֱ הֵ ינוּ פֶּ ן ִיפְ ָגּעֵ נוּ בַּ דֶּ בֶ ר א ֹו בֶ חָ ֶרב" וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א
אֱ הֵ י הָ ִעבְ ִרים נִ ְק ָרא עָ לֵינוּ ֵנ ֲלכָה נָּא דֶּ ֶר ְשׁ ֶ

בְּ ַר ִשׁ"י ָשׁם "פֶּ ן יִפְ גָּעֵ נוּ" פֶּ ן יִפְ ָגּעֲ הָ יוּ ְצ ִריכִ ים לוֹמַ ר ל ֹו ,אֶ ָלּא ֶשׁחָ לְ קוּ כָּב ֹוד לַמַּ לְ כוּת .פְּ גִיעָ ה ז ֹו לְ שׁ ֹון ִמ ְק ֵרה מָ וֶ ת
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים .וּכְ פִ י
ישׁי כְּ מ ֹו בִּ ִ
ִהיא .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תש"פ יוֹצֵ א לֵיל פֶּ סַ ח בְּ א ֹור לַיּ ֹום חֲ ִמ ִ

יחי .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁינְבֶּ ְר ֶגר שליט"א ֶשׁ ֶנּ ֶגף ק ֹור ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא דצ"ך עד"ש
ישׁי או ִֹתיּ ֹות ְמ ִשׁ ִ
ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁחֲ ִמ ִ
באח"ב.
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ַק ְר ָינָא ְדּ ִאגּ ְַר ָתּא ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בְּ ַמחֲ ַלת הַ קּוֹר ֹו ָנהִ ,איהוּ ֶליהֱ ֵוי פַּ ְרוַ נְ ָקא א ֹו ִתיּ ֹות
פּוּ ְר ָק ָנא וּגְ אֻ ָלּה.
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין פב" (:וַ ַיּ ְרא פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן אֶ לְ עָ זָר" מָ ה ָראָה ,אָמַ ר ַרבָ ,ראָה מַ עֲ ֶשׂה וְ נִ זְ ַכּר הֲ ָל ָכה .אָמַ ר ל ֹו ,אֲ ִחי
אֲ בִ י אַ בָּ א ,א ָכּ לִ מַּ ְד ַתּנִּי בִּ י ִרי ָד ְת מֵ הַ ר ִסי ַני הַ בּ ֹועֵ ל אֲ ַר ִמּית ַקנּ ִָאין פּ ֹוגְ ִעין בּ ֹו ,אָמַ ר ֵליהַּ ,ק ְר ָי ָנא ְדּ ִא ַגּ ְר ָתּא
ִאיהוּ לֶיהֱ ֵוי פַּ ְרוַ נְ ָקא .הַ ְיינוּ ֶשׁ ֹמּ ֶשה ַרבֵּ נוּ ָרמַ ז לְ פִ נְ חָ ס ֶשׁקּ ֹו ֵרא הָ ִא ֶגּ ֶרת ִי ְה ֶיה הַ ָשּׁלִ יחַ הַ מַּ ְת ִאים לְ ַק ְיּמָ הּ ,וְ הַ הֶ ְמ ֵשׁ ָידוּעַ ֶשׁפִּ נְ חָ ס
ָדּ ַקר אֶ ת זִ ְמ ִרי וְ הֵ ִסיר אֶ ת חֲ ר ֹון אַף ה' .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א לִ לְ מֹ ד אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא ְבּ ֹרבֶ ד הָ ֶרמֶ ז
בְּ ת ֹו הַ ְקּלִ פּ ֹותֶ ,שׁ ֵיּשׁ ָכּאן בְּ ִחי ָנה ֶשׁל ַק ְר ָינָא ְדּ ִא ַגּ ְר ָתּא ִאיהוּ ֶליהֱ וֵי פַּ ְרוַ נְ ָקאֶ ,שׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בְּ מַ חֲ ַלת הַ קּוֹר ֹו ָנה בָּ ֶזה ְטמוּ ָנה

ְתּ ִח ַלּת ַתּהֲ לִ י הַ גְּ אֻ ָלּה וְ הַ י ְִציאָה לְ חֵ רוּתִ ,איהוּ ֶליהֱ ֵוי פַּ ְרוַ נְ ָקא .כִּ י פַּ ְרוַ ָ
נְקא הוּא א ֹו ִתיּ ֹות פּוּ ְר ָק ָנא וּגְ אֻ ָלּה וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פּוּ ִרים.
וְ ֵכן פִּ ינְ חָ ס הוּא אֵ לִ יָּהוּ ְמבַ ֵשּׂר הַ גְּ אוּ ָלה ,וּפִ נְ חָ ס בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֹחדֶ שׁ אֲ ָדר ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות .וְ ַגם בְּ פוּ ִרים בִּ ְת ִח ָלּה אָמַ ר אֲ חַ ְשׁ ֵור ֹושׁ
לְ הָ מָ ן וְ אַחַ ר ָכּ לְ ָמ ְרדֳּ ַכי ִאיהוּ ֶליהֱ וֵי פַּ ְרוַ נְ ָקא ,וְ ָנ ַתן ָלהֶ ם אֶ ת הַ טַּ בַּ עַ ת וְ כוּ' .וְ ֵכן ְתּ ִח ַלּת ַתּהֲ לִ י הַ גְּ אֻ ָלּה הוּא בִּ ְב ִחי ַנת הֲ ִרי ַגת
ָכּזְ בִּ י ,עַ ל ְידֵ י בֶּ ן פּוּ ִטיֶ ,שׁהֲ ֵרי כָּתוּב )חבקוק ב ,ג( "וְ ָיפֵ חַ ל ֵַקּץ וְ א ְי ַכ ֵזּב" ,וְ ִאם הוּא מֵ בִ יא אֶ ת הַ ֵקּץ ,הוּא בִּ בְ ִחי ַנת ה ֹו ֵרג אֶ ת
ָכּזְ בִּ י ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת ָכּ ָזב .וְ ֵכן ָכּזְ בִּ י בַ ת צוּר ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל נְ פִ י ַלת ְקלִ פַּ ת צ ֹור ֶשׁ ְמבִ יאָה אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּהַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)בראשית כה ,כג(

כְּ ֶשׁ ֶזּה ָקם ֶזה נוֹפֵ ל וְ כוּ' ,א נִ ְתמַ לְּ אָה צ ֹור אֶ ָלּא מֵ חֻ ְרבָּ ָנהּ ֶשׁל ְירוּ ָשׁ ַליִם .וְ ֵכן פַּ ְרוַ נְ ָקא פֵּ רוּשׁ ֹו ָשׁלִ יחַ ֶשׁדּוֹמֶ ה לְ מָ ִשׁיחַ .

ְרפוּאָה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ִרפְ יוֹן וְ חֻ לְ ָשׁהֶ ,שׁפּ ֹועֶ ֶלת חֻ לְ ָשׁה בַּ ח ֹו ֶלה ,וְ ֶזה מֵ בִ יא ל ֹו אֶ ת
הָ ְרפוּאָה.
מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר ' ַשׁעֲ ֵרי א ֹו ָרה'

)שער א(

ֶשׁ ִענְ ַין הָ ְרפוּאָה בָּ א ִמ ִמּ ַדּת הַ ִדּין .וְ כֵן מוּבָ א בִּ 'פְ ִרי עֵ ץ חַ ִיּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)העמידה ע' ריט(

ְרפָ אֵ נוּ ה' וְ ֵנ ָרפֵ א ר"ת רי"ו ה ֹו ִשׁיעֵ נוּ וְ נִ וָּ ֵשׁעָ ה כִּ י ְת ִה ָלּ ֵתנוּ אַ ָתּה ר"ת גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ב' פְּ עָ ִמים רי"ו .ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר

רי"ו ֶשׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ ִמּלָּה גְּ ב ָ
וּרה ְמרֻ מָּ ז ג' פְּ עָ ִמים בִּ ְת ִח ַלּת בִּ ְר ַכּת ְרפָ אֵ נוּ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א
ֶשׁג' פְּ עָ ִמים רי"ו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא חָ לִ יםֶ ,שׁפֵּ רוּשׁ ֹו ְרפוּאָה בִּ לְ שׁ ֹון הַ גְּ מָ ָרא .וְ עַ יֵּן בַּ זֹּהַ ר )בראשית כדֶ (:שׁ ְתּפִ ָלּה אֲ רֻ כָּה ִהיא לְ צַ ד הַ חֶ סֶ ד

משׁה ִה ְתפַּ ֵלּל ְתּפִ לָּה ְקצָ ָרה "אֵ ל ָנא ְרפָ א ָנא
ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת אָ ֹר  ,וּ ְתפִ ָלּה ְקצָ ָרה ִהיא לְ צַ ד הַ גְּ בוּר ֹות ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַנת ָקצָ ר .וּ ֶ
ָלהּ" ,לְ צַ ד הַ גְּ בוּ ָרה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י

)במדבר יח ,יט(

"בְּ ִרית מֶ לַח ע ֹו ָלם" ָכּ ַרת בְּ ִרית ִעם אַהֲ רֹן ,בְּ ָדבָ ר הַ בָּ ִריא,
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ִ
וּמ ְת ַק ֵיּם ,וּמַ בְ ִריא אֶ ת אֲ חֵ ִרים" ,בְּ ִרית מֶ ַלח" ַכּבְּ ִרית הַ כְּ רוּ ָתה ַלמֶּ ַלח ֶשׁאֵ ינ ֹו מַ ְס ִריחַ לְ ע ֹו ָלם .ר ֹו ִאים ֶשׁהַ מֶּ ַלח
שׁ ֶרשׁ
שׁ ֶרשׁ הַ גְּ בוּרוֹת ָגּבֹהַּ מֵ הַ חֲ סָ ִדים ,וְ ֹ
הַ גּ ְַשׁ ִמי יֵשׁ ל ֹו ְתּכוּנ ֹות ַנעֲ ל ֹותֶ ,שׁאֵ ינ ֹו מַ ְס ִריחַ לְ ע ֹו ָלם ,וְ הוּא בָּ ִריא וּמַ בְ ִריאְ ,דּ ֹ
הָ ְרפוּא ֹות בָּ א מֵ הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּינִ ים .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ מַּ לְ בִּ י"ם

)ויקרא ב ,יג(

ֶשׁה' ָשׂם מֶ ַלח בְּ ַים א ֹו ְקיָנוּס ֶשׁ א ַי ְס ִריחַ  .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ ר ֹון שליט"א ֶשׁבְּ ִריאוּת ִעם הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ בְּ ִריאוּת כּ ֹו ֶל ֶלת חֲ סָ ִדים וּגְ בוּר ֹות ִעם הַ כּ ֹו ֵלל
ֶשׁ ָלּהֶ ם בִּ בְ ִחי ַנת ֶכּ ֶתר.

וּכְ ֵשׁם

ֶשׁמֶּ ַלח פּ ֹועֵ ל דֶּ ֶר ִצ ְמצוּם ,עַ ל יְדֵ י ֶשׁהוּא מַ ְח ִסיר בַּ מַּ אֲ כָל כְּ ִדלְ עֵ ילָ .כּ ְרפוּאָה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ִרפְ יוֹן וְ חֻ לְ ָשׁהֶ ,שׁפּ ֹועֶ ֶלת

חֻ לְ ָשׁה בַּ ח ֹו ֶלה ,וְ ֶזה מֵ בִ יא ל ֹו אֶ ת הָ ְרפוּאָה .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בְּ ַכמָּ ה ְמק ֹומ ֹות בַּ ַשּׁ"ס ֶשׁהָ יוּ מַ ִקּיזִ ים ָדּם לִ ְרפוּאָה .וְ כֵן ר ֹו ִאים
בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת בִּ ְתרוּפוֹת הָ אַנְ ִטיבְּ י ֹו ִטי ָקה וְ הַ ִחסּוּנִ ים וְ כַדּוֹמֶ ה .וְ ֵכן נִ ְראֶ ה ְדּחֹדֶ שׁ ִא ָיּ"ר ר"ת "אֲ נִ י הוי"ה ֹרפְ אֶ "ֵ ,כּיוָ ן ֶשׁ ָכּל הַ חֹדֶ שׁ
בוּרה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ְמכ ֹון ִשׁבְ ֶתּ '
ַשׁ ָיּ לִ ימֵ י הַ ִדּין ֶשׁל ְספִ ַירת הָ עֹמֶ רָ ,ל ֵכן הוּא מַ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הָ ְרפוּאָה ֶשׁבָּ אָה ִמ ִמּ ַדּת הַ גְּ ָ
ֶשׁהַ מָּ ן ִה ְת ִחיל ל ֶָרדֶ ת בַּ ִמּ ְדבָּ ר בְּ חֹדֶ שׁ ִא ָיּר ,וּבַ מָּ ן הָ יוּ כְּ לוּלִ ים ָכּל הָ ְרפוּא ֹות ,וְ ֵכן הַ מַּ עֲ ֶשׂה ֶשׁל הַ ְמ ָתּ ַקת מֵ י מָ ָרה ֶשׁ ָשּׁם ה'
ִהבְ ִטיחַ " ָכּל הַ מַּ חֲ ָלה אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי בְּ ִמ ְצ ַר ִים א אָ ִשׂים עָ לֶי " ,הָ ָיה בְּ חֹדֶ שׁ ִא ָיּר .וְ ֵכן מֵ בִ יא אֶ ת ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ִמבְּ ֶר ְס ַלב
ישׁע לְ ַנעֲ מָ ן לְ ִה ְת ַרפְּ א ֹות בַּ יּ ְַרדֵּ ן ֶשׁהוּא
בְּ 'חַ ֵיּי מ ֹוהֲ ָר"ן' ֶשׁהַ מָּ ק ֹום בִּ גְ בוּל ֹות אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ְמסֻ ָגּל לִ ְרפוּאָה ,וּ ְמבָ אֵ ר ֶשׁ ָלּ ֵכן אָמַ ר אֱ לִ ָ
בִּ גְ בוּל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן ָכּל הַ מַּ חֲ ל ֹות בָּ א ֹות מֵ אַחַ ד הַ יְסוֹד ֹות ֶשׁ ִמּ ְתפַּ ֵשּׁט יו ֵֹתר מֵ הַ גְּ בוּל ,וְ הָ ְרפוּאָה בָּ אָה מֵ הַ גְּ בוּל ֶשׁח ֹו ֵזר
לִ ְמקוֹמ ֹו .וְ ֵכן שׁ ֶֹרשׁ ְרפוּאָה ָקשׁוּר ִעם פ"ר ִדּינִים ֶשׁנּו ְֹתנִ ים גְּ בוּל לְ ָכל ָדּבָ רַ .כּיָּדוּעַ ֶשׁמנצפ"ך ֶשׁהֵ ם גְּ בוּלִ י הָ או ִֹתיּ ֹות
בוּרהָ ,ל ֵכן ִהיא ְקשׁוּ ָרה ִעם הַ גְּ בוּל ֹות ֶשׁ ָשּׁם יֵשׁ אֶ ת ִמ ַדּת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהָ ְרפוּאָה בָּ אָה ִמ ִמּ ַדּת הַ גְּ ָ
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא פ"רְ .
הַ גְּ ב ָוּרה ֶשׁעוֹצֶ ֶרת וְ נ ֹו ֶת ֶנת גְּ בוּל לְ ָכל ָדּבָ ר.

וְ ֵכן

'שׁ ִח ַ
ְרפוּאָה נִ ְק ֵראת בִּ לְ שׁ ֹון חֲ זַ"ל ְ
יקת סַ ְמּמָ נִ ים' ,וּפְ ֻעלַּת הַ ְשּׁ ִחי ָקה ַשׁ ֶיּ ֶכת לְ ִמ ַדּת הַ גְּ בוּ ָרה ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'סוֹד

הַ חֵ ִצי' ֶשׁי ְִצחָ ק נִ ָקרא ִי ְשׂחָ קִ ,מלְּ שׁוֹן לִ ְשׁ ֹ
חק וּלְ פו ֵֹרר וּלְ צַ ְמצֵ ם .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֵשׁם מֵ כִ ין הַ ְתּרוּפ ֹות ֹר ֵקח ִמ ְר ַקחַ ת ,א ֹו ִתיּ ֹות
בוּרה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן הקב"ה בָּ א לְ בַ ֵקּר אֶ ת אַבְ ָרהָ ם בִּ קּוּר ח ֹולִ ים לִ פְ ֵני
ֹק ַרח הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
שּׁ ֶרשׁ הָ ְרפוּאָה ֶשׁל ִי ְצחָ ק מַ גִּ יעַ ָלע ֹו ָלםַ ,כּ ָיּדוּעַ ֶשׁבִּ קּוּר ח ֹולִ ים ִענְ ָינ ֹו לְ בַ ֵקּר וּלְ ַרפֵּ א אֶ ת
ֶשׁנּ ֹו ַלד ִי ְצחָ ק ,לְ ַרמֵּ ז לְ אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ ֹ
הַ ח ֹו ֶלה וְ לִ ְרא ֹות מֶ ה חָ סֵ ר ל ֹו ,וְ ָל ַקחַ ת אֶ חָ ד ִמ ִשּׁ ִשּׁים מֵ חָ לְ י ֹו ,וְ ֵכן ִענְ ַין הַ בִּ קּוּר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ַדּת הַ גְּ בוּ ָרה ֶשׁל ִי ְצחָ ק ֶשׁ ְמּבַ ֶקּ ֶרת
וּב ֹוחֶ ֶנת ָכּל ָדּבָ ר ָל ֹעמֶ ק לְ הַ ְשׁלִ ימ ֹוַ .כּ ָיּדוּעַ ֶשׁע ֹומֶ ק בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְּ בוּ ָרה.

וּלְ פִ י

'קּ ֶרן א ֹו ָרה'
ְדּבָ ֵרינוּ נִ ְראֶ ה לְ ַי ֵשּׁב אֶ ת קוּ ְשׁיַת הַ ֶ

)תענית ז(.

ֶשׁמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין כו(:

ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה נִ ְק ֵראת תּוּ ִשׁ ָיּה,

וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ הַ ָתּ ָשׁה ִהיא
יד מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין נדֶ (.שׁתּ ֹו ָרה ִהיא ְרפוּאָה לָאָ ָדםְ .
ֶשׁמַּ ֶתּ ֶשׁת ֹכּח ֹו ֶשׁל אָ ָדם .וּמֵ ִא ָ

ס ֹוד הָ ִרפְ יוֹן וְ חֻ לְ ָשׁה ֶשׁמֵּ בִ יא ְרפוּאָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י .ש .צוּר שליט"א ֶשׁתּ ִ
וּשׁ ָיּה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא לִ לְ מ ֹוד תּ ֹו ָרה.
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וְ כֵן מָ ִצינוּ ְרפוּאָה בְּ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ ֶשׁבָּ אָה דֶּ ֶר הַ חֹם ֶשׁבַּ גְּ בוּ ָרה כְּ ִדלְ ַקמָּ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)מלאכי ג ,כ(

" ֶשׁמֶ שׁ ְצ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א

בִּ כְ ָנפֶ יהָ ".

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)מגילה יז(:

וּמָ ה ָראוּ ל ֹומַ ר ְ"רפוּאָה" בַּ ְשּׁ ִמינִ ית ,אָמַ ר ַרבִּ י אַחָ א ִמתּ ֹו ֶשׁנִּ ְתּנָה ִמי ָלה בַּ ְשּׁ ִמינִית

ֶשׁ ְצּ ִרי ָכה ְרפוּאָה ,לְ פִ י ָכ ְקבָ עוּהָ בַ ְשּׁ ִמינִית .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְרפוּאָה ִהיא הַ בְּ ָר ָכה הַ ְשּׁ ִמינִ ית בִּ ְשׁמ ֹו ֶנה עֶ ְשׂ ֵרהִ ,
וּמ ְספַּ ר ְשׁמ ֹו ֶנה
בוּרה ֶשׁ ִהיא בִּ ְספִ ַירת הַ בִּ י ָנה הַ ְשּׁ ִמינִ ית מֵ הַ סּ ֹוף לַהַ ְתחָ ָלה.
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

לְ פִ י

זֶה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ גְּ מָ ָרא

)ב"ק פה(.

אַ ְס ָיא ְדּמֵ ֵגן בְּ מַ ָגּן ,מָ ֵגן ָשׁוֶ ה .הַ ְיינוּ ֶשׁ ְרפוּאָה בְּ ִח ָנּם ָשׁוָ ה ִחנָּם ,וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֵיּשׁ ִענְ יָן

אָדם ְמ ַשׁ ֵלּם מָ מ ֹון הוּא ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִעם הַ ְשׁפָּ עַ ת
וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁמָּ מ ֹון הוּא הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁבַּ גְּ בוּ ָרה ,כְּ ֶשׁ ָ
לְ ַשׁ ֵלּם לָר ֹופֵ אְ .
הַ חֶ סֶ ד ֶשׁבַּ גְּ בוּ ָרה ,וּ ִממֵּ י ָלא הוּא מַ ְמ ִשׁי אֶ ת הָ ְרפוּאָה ֶשׁבָּ אָה מֵ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁבַּ גְּ ב ָוּרה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מ ֹוהֲ ָר"ן'

)תנינא

ג( כְּ ֶשׁחָ ָלה ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר הַ ָגּד ֹול ,אָמַ ר לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א חֵ מָ ה עַ ָזּה בָּ ע ֹולָם כִּ י א הָ יָה אָז ִמי ֶשׁיּוּ ַכל לְ הַ ְמ ִתּיק הַ ִדּין ,כִּ י
הָ ָיה צָ ִרי לְ פִ ְדיוֹן ]מָ מ ֹון[ לְ הַ ְמ ִתּיק הַ ִדּין וְ א נִ ְמצָ א .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת אַחַ ר הַ הַ ְמ ָתּ ָקה וְ הַ פִּ ְדי ֹון ,אָז ַדּ ְי ָקא ט ֹוב לְ ַרפְּ אוֹת
הַ ח ֹו ֶלה עַ ל יְדֵ י ְרפוּא ֹות ,כִּ י אֲ ַזי ַדּי ְָקא אַחַ ר הַ פִּ ְדי ֹון וְ הַ הַ ְמ ָתּ ָקה ֵישׁ ְרשׁוּת לְ ר ֹופֵ א לְ ַרפְּ אוֹת ,וְ כוּ' .כִּ י מַ ה ֶשּׁצָּ ִרי
ֶשׁיּ ְִת ַרפֵּ א ַדּ ְי ָקא עַ ל יְדֵ י סַ ם פְּ ל ֹונִי וְ ִאישׁ פְּ ל ֹונִ י הוּא מֵ חֲ מַ ת ִמ ַדּת הַ ִדּיןֶ ,שׁכְּ פִ י ִמ ַדּת הַ ִדּין נִ גְ זַרֶ ,שׁיֻּ ְמ ַשׁ הַ ח ֹו ַלאַת
שין פִּ ְדי ֹון וּמַ ְמ ִתּי ִקין הַ ִדּין ,וַ אֲ ַזי נִ ְתבַּ טֵּ ל הַ גְּ ֵז ָרה ,אֲ ַזי קֹדֶ ם ֶשׁגּ ֹוזְ ִרין ִדּין
עַ ד אוֹת ֹו הַ זְּ מַ ן וְ י ֹום פְּ ל ֹונִ י ,אֲ בָ ל כְּ ֶשׁע ֹו ִ ֹ
אַחֵ ר ,כִּ י כְּ ֶשׁנִּ ְמ ָתּק ִדּין ֶזה אֲ זַי גּ ֹוזְ ִרין ִדּין אַחֵ ר ,וּבֵ ין ָכּ וּבֵ ין ָכּ ְ ,דּהַ יְנוּ אַחַ ר הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּין הָ ִראשׁ ֹון קֹדֶ ם
ֶשׁגּ ֹוזְ ִרין ִדּין אַחֵ ר ,אֲ ַזי ָיכוֹל הָ רוֹפֵ א לְ ַרפְּ אוֹת הַ ח ֹו ֶלה עַ ל ְידֵ י סַ ִמּים ,כִּ י אֲ ַזי אֵ ין ִדּין ,וַ אֲ זַי יוּכַל לְ ִה ְת ַרפְּ א ֹות עַ ל
יְדֵ י אֵ י ֶזה סַ ם ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ,כִּ י אֵ ין צָ ִרי ַדּוְ ָקא סַ ם פְּ לוֹנִ י וְ כוּ' מֵ אַחַ ר ֶשׁאֵ ין ִדּין ַכּ ַנּ"ל .וְ זֶהוּ "וְ ַרפֹּ א י ְַרפֵּ א" ִעם ְשׁ ֵתּי
יקין הַ ִדּין .וְ ֵכן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר
הַ ֵתּב ֹות ִמ ְספַּ ר 'פִּ ְדיוֹן ֶנפֶ שׁ' .כִּ י ִע ָקּר הָ ְרפוּאָה עַ ל ְידֵ י פִּ ְדי ֹון ַדּוְ ָקא ,עַ ל יְדֵ י ֶשׁמַּ ְמ ִתּ ִ
בֵּ ין א ֹו ִתיּ ֹות ר ֹופֵ "א הוּא  347כְּ ִמנְ ַין ִצנּ ֹור א ֹו מָ ק ֹור ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ ר ֹופֵ א הוּא ַרק ִצנּ ֹור וּמָ ק ֹור ֶשׁל ה' .וְ ֵכן ר ֹופֵ "א בְּ א"ל ב"ם

ִטפּוּ"ל.

וְ ֵכן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בָּ הֲ ָל ָכה

)או"ח נ"ג כ"ב(

ְשׁלִ יחַ ִצבּוּר בְּ ָשׂ ָכר עָ ִדיף ְטפֵ י ִמבִּ נְ ָדבָ ה .וְ אַף ֶשׁ ֶיּ ְשׁ ָנּם ְטעָ ִמים ָשׁם עַ ל פִּ י פְּ ָשׁט,

נִ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן טַ עַ ם עַ ל פִּ י ס ֹוד ֶשׁנּ ֹו ְתנִ ים ָשׂ ָכר לִ ְשׁלִ יחַ ִצבּוּר בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁנּ ֹו ְתנִ ים פִּ ְדי ֹון ַלצַּ ִדּיק בִּ בְ ִחי ַנת הַ עֲ ָלאַת מַ ִיּין
נוּ ְקבִּ ין ,וְ ֶזה מַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּין ֶשׁהַ צַּ ִדּיק וּ ְשׁלִ יחַ הַ ִצּבּוּר יוּכְ לוּ לִ פְ ֹעל פְּ ֻע ָלּ ָתם ָכּ ָראוּי ,וְ אַף ֶשׁהַ נְ הָ ַגת ְשׁמוּאֵ ל הַ ָנּבִ יא הָ ְי ָתה ֶשׁ א
ֶלהֱ נ ֹות וְ ָל ַקחַ ת שׁוּם ט ֹובַ ת הֲ ָנאָה ִמבְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ לִ ,י ָתּ ֵכן ֶשׁ ָראָה בָּ ֶזה סַ ָכּ ָנה עֲ בוּר ֹו בִּ גְ ַלל הַ מַּ צָּ ב ֶשׁל בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ א ֹות ֹו זְ מַ ן ,אֲ בָ ל
בְּ ֹאפֶ ן כְּ ָללִ י הַ הַ נְ הָ ָגה הָ ְי ָתה ֶשׁהָ יוּ ְמבִ י ִאים ִמנְ חָ ה ַל ָנּבִ יא וְ הָ ָיה ְמבָ ֵר  .וְ ֵכן בַּ ַתּ ְשׁלוּם ָלר ֹופֵ א ֵישׁ הַ ְמ ָתּ ָקה לְ ִה ְתחַ בֵּ ר לְ ִצנּ ֹור ֹות
הַ גְּ בוּ ָרה כְּ ִדלְ עֵ יל.
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ימ ְט ִריָּא תש"פ .וְ יֵשׁ
וּשׁ ֵניהֶ ם י ַַחד בְּ גִ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ְ .390
"מפְ ִריס" בְּ גִ ַ
ימ ְט ִריָּא ַ .390
"מ ְק ִרן" בְּ גִ ַ
ַ
ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ ַקּ ְר ַניִם ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלוֹת אֶ ת ַמלְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ דֶ ,שׁ ְיּנ ְַצּחוּ אֶ ת ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס
ֶשׁנִּ ְרמֶ זֶת בְּ פַ ְרסוֹת הַ שּׁוֹר.
ָכּתוּב

)תהילים סט ,לא(

"אֲ הַ לְ לָה ֵשׁם אֱ ִהים בְּ ִשׁיר וַ אֲ ג ְַדּ ֶלנּוּ בְ תו ָֹדה :וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁוֹר פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריסָ :ראוּ

יחי לְ בַ בְ כֶם"ָ .שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ"מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" בְּ גִימַ ְט ִריָּא
עֲ נָוִ ים י ְִשׂמָ חוּ דּ ְֹר ֵשׁי אֱ ִהים וִ ִ

תש"פ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁתש"פ ְנִרמֶ זֶת בָּ ר"ת "וְ ִתיטַ ב לַה' ִמשּׁוֹר פָּ ר" ,וְ ֵישׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס
בַּ ִמּלָּה "מַ פְ ִריס" וְ ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל הַ פָּ סוּק הַ זֶּה לִ ְשׁנַת תש"פ וְ לַסּ ֹוף ֶשׁל ְקלִ פַּ ת פָּ ַרסְ ,דּמוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם "וְ ִתיטַ ב"
אָדם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁנִּ בְ ָרא בְּ קוֹמָ תוֹ ,וּבַ יּוֹם ֶשׁנִּ ְק ָרא שׁוֹר בּ ֹו בַּ יּוֹם הֱ בִ יא ֹו
"משּׁוֹר פָּ ר" הוּא שׁוֹר ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
ִהלּוּלַי ַלה'ִ .
ֶשׁהַ שּׁוֹר בֶּ ן יוֹמ ֹו ָקרוּי שׁוֹרֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "שׁוֹר א ֹו כ ֶֶשׂב א ֹו עֵ ז כִּ י יִוָּ לֵד" ,בּ ֹו בַּ יּוֹם נִ ְדמֶ ה לְ פַ ר ֶשׁהוּא בֶּ ן ָשׁ שׁ" .מַ ְק ִרן
אָרץ ְתּ ִח ָלּה כְּ דֶ ֶר כָּל
מַ פְ ִריס" ַק ְרנו ָֹתיו ָק ְדמוּ לְ פַ ְרסו ָֹתיו ֶשׁהֲ ֵרי בְּ קוֹמָ ת ֹו וּבְ ַק ְרנָיו נִ בְ ָרא ,וְ רֹאשׁ ֹו יָצָ א ִמן הָ ֶ
יאָתן הָ ֶ
הַ נּ ֹו ָל ִדים הו ִֹצ ָ
אָרץ נִ ְמ ְצאוּ ַק ְרנָיו ָק ְדמוּ לְ ַרגְ לָיו .הַ ְיינוּ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִה ְתפַּ לֵּל לַה' ֶשׁ ְתּפִ לּו ָֹתיו ִתּ ְהיֶינָה חֲ שׁוּב ֹות יו ֵֹתר
אָדם הָ ִראשׁוֹן בַּ יּוֹם ֶשׁנִּבְ ָרא לְ כַפֵּ ר עַ ל חֶ ְטאוֹ .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבִּ ְשׁנַת תש"פ הַ ַקּ ְר ַניִם ִתּ ְק ַדּ ְמנָה ַלפַּ ְרסוֹת,
מֵ הַ שּׁוֹר פָּ ר ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
הַ יְנוּ ֶשׁהַ ַקּ ְר ַניִם ֶשׁ ְמּסַ ְמּלוֹת אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

כוּתןָ .שׁאוּל וְ יֵהוּא ֶשׁנִּ ְמ ְשׁחוּ בְ פָ
מַ לְ ָ

)הוריות יב(.

וּשׁ מֹ ה ֶשׁנִּ ְמ ְשׁחוּ בְ ֶק ֶרן נִ ְמ ְשׁכָה
ָדּוִ ד ְ

א נִ ְמ ְשׁכָה מַ לְ ָ
כוּתןְ ,תּנַצַּ ְחנָה אֶ ת ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ֶשׁ ְנִּרמֶ זֶת בְּ פַ ְרסוֹת הַ שּׁוֹר .כִּ י

ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ִהיא בְּ ִחינַת פַּ ְרסַ ת הָ ֶרגֶל ,בְּ סוֹד נֶצַ ח ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁהוּא ֶרגֶל .כַּמּוּבָ א בַּ גְּמָ ָרא )יומא עזֶ (:שׁגַּבְ ִריאֵ ל הַ מַּ לְ אָ ִהכְ נִ יעַ אֶ ת

דּוּבִּ יאֵ ל ַשׂר פָּ ַרס בַּ ָשּׁמַ יִם ִעם הַ פָּ סוּק ָ
"שׁוְ א ָלכֶם מַ ְשׁכִּ ימֵ י קוּם" .וְ הַ בֵּ אוּר כֵּיוָ ן ֶשׁ ְקּלִ פַּ ת פָּ ַרס ִהיא בִּ בְ ִחינַת נֶצַ ח ִדּ ְקלִ פָּ ה,
ִמ ְתגַּבְּ ִרים עֲ לֵיהֶ ם עַ ל יְדֵ י הַ ְשׁכָּמַ ת הַ בּ ֶֹקרְ ,דּהָ נֵץ הוּא ִמלְּ שׁוֹן נֶצַ חֶ ,שׁ ִמּ ְתנוֹצֶ צֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁל הַ יּוֹם ,בִּ בְ ִחינַת חוּט ֶשׁל חֶ סֶ ד
ֶשׁמֵּ ִאיר לְ מַ טָּ ה דֶּ ֶר הַ ֶנּצַ "ח ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הָ נֵ"ץ חַ מָּ ה .וְ כֵן אֵ לִ ָיּהוּ ָקשׁוּר לְ ֵשׁבֶ ט גָּד ֶשׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ ֶנּצַ חֶ .שׁלְּ ֵשׁבֶ ט גָּד הָ יָה אֶ ת
כֹּחַ הַ נִּ צָּ חוֹן ֶשׁל ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,וְ הֵ ם הָ יוּ י ֹו ְצאֵ י צָ בָ א לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם ַשׁיָּכִ ים לַחֵ ִצי הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל ֵשׁם ְצבָ אוֹת ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת
פּוּרים ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת נֶצַ ח .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי
נִדמֶ ה כְּ דֹב ֶשׁל אֵ שׁ .וְ ֵכן פָּ ַרס ְק ָ
הַ נֶּצַ ח ,וּמָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )ב"מ פהֶ (:שׁאֵ לִ יָּהוּ ְ
שׁוּרה ִעם ִ

ֶשׁפָּ ַרס ִא ַ
ירן בְּ גִימַ ְט ִריָּא ַרגְ לֵי מָ ִשׁיחַ .
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וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'בֶ ן יְה ֹוי ָָדע'

)יומא י(.

ֶשׁלִּ פְ נֵי בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ חַ יֶּבֶ ת לִ פּ ֹול ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ,וְ ָנבִ יא אֶ ת לְ שׁ ֹונ ֹו :גְּ ז ֵַרת מֶ ֶל ֶשׁ ִתּ ְתפַּ ֵשּׁט

מַ לְ כוּת ר ֹו ִמי ִתּ ְשׁעָ ה חֳ ָד ִשׁים בְּ כָל הָ ע ֹולָם כֻּלּוֹ ,כִּ ְדאָמַ ר ַרב אַחַ ר זֶה ,וְ ִאם כֵּן מֻ כְ ָרח ֶשׁגַּם פָּ ַרס יִפְּ לוּ בְ ָי ָדם לְ ַקיֵּם
גְּ ז ֵָרה זוֹ .וְ כֵן הַ גִּימַ ְט ִריָּא ֶשׁל מַ ְק ִרן ע ֹולָה  390וְ הַ גִּימַ ְט ִריָּא ֶשׁל מַ פְ ִריס ע ֹולָה  390לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ִמלְ חָ מָ ה ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה כְּ ֶנגֶד

אָדם הָ ִראשׁוֹן ֶשׁהָ יָה ָק ְרבָּ נ ֹו ָכּזֶה ֶשׁארז"ל
ְקלִ פָּ ה זֶה לְ עֻמַּ ת זֶה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ פְּ לִ יאָה' )ד"ה וראה והבן( גַּם ָתּבִ ין ֶזה מֵ ָ
שׁוֹר ֶשׁ ִה ְק ִריב אָ ָדם הָ ִראשׁוֹן ֶק ֶרן אֶ חָ ד הָ יָה ל ֹו בְ ִמ ְצח ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ִתיטַ ב לַה' ִמשּׁוֹר פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס"ִ .מ ֶקּדֶ "ם
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מַ פְ ִרי"ס ,וְ הַ סּוֹד כִּ י י' ִמ ְספָּ רְ ,ספָ ִרים ,רוֹצֶ ה לוֹמַ ר י' ִמ ְספָּ "ר הוּא מַ פְ ִרי"ס וְ ִאם ְתּהַ פְּ כֵהוּ הוּא
ֹספְ ִרים .וְ ִהנֵּה מַ ְק ִר"ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָז ָכ"ר וּנְ ֵקבָ "ה מַ פְ ִרי"ס בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה וְ ִהנֵּה ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
הַ ְשּׁכִ ינָ"ה וְ כוּ' .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֵיּשׁ כָּאן ְרמָ זִ ים גְּדוֹלִ ים בַּ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל מַ ְק ִרן א ֹו מַ פְ ִריס ֶשׁעוֹלִ ים כָּל אֶ חָ ד .390
אָדם הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁ ִיּ ְהיֶה בַּ גְּאֻ לָּה
וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּ ֹולַעַ ת יַעֲ קֹ ב' ִמבַּ עַ ל 'עֲ בו ַֹדת הַ קֹּדֶ שׁ' ֶשׁבַּ פָּ סוּק הַ זֶּה ְנִרמַ ז ִתּקּוּן הַ מַּ לְ כוּת וְ חֵ ְטא ָ

הָ עֲ ִת ָידה ,וְ גַם אֹ ֶר הַ זְּ מַ ן ֶשׁזֶּה ִי ַקּח )הקדמה( :בִּ ֵקּשׁ לַחֲ זֹר בִּ ְתשׁוּבָ ה וּלְ הָ ִשׁיב אֵ ם עַ ל בָּ נִים וְ יָבִ יא ָק ְרבָּ ן עַ ל חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר
אָדם הָ ִראשׁוֹן
ְהוּדה שׁוֹר ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
אָמרוּ רז"ל אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
חָ טָ א לְ ָק ֵרב מַ ה ֶשּׁ ִה ְר ִחיק וּלְ יַחֵ ד מַ ה ֶשּׁ ִהפְ ִריד ,וּכְ מ ֹו ֶשׁ ְ
ֶק ֶרן אַחַ ת הָ י ְָתה ל ֹו בְ ִמ ְצח ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ִתיטַ ב לַה' ִמשּׁוֹר פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" .וְ חַ כְ מֵ י לֵב יו ְֹד ִעים עַ ד הֵ יכָן ִהגִּיעַ
אָדם ,וּכְ ֶשׁבָּ א לְ ַת ֵקּן הֵ ִשׁיב אֶ ת הַ גְּ ֵזלָה אֲ ֶשׁר ָגּזָל וְ ִה ְק ִריב שׁוֹר ,כִּ י פְ נֵי שׁ ֹור מֵ הַ ְשּׂמֹ אל ,וְ ֶק ֶרן אֶ חָ ד
חֶ ְטא ֹו ֶשׁל ָ
י ְִרמֹ ז לְ מַ ה ֶשּׁ ִתּ ֵקּן ֶשׁהוּא ֶק ֶרן הַ יּ ֹובֵ ל וְ הוּא ֶק ֶרן ָדּוִ ד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ ִצּיּוֹנִ י' )בראשית( :עוֹד י ְִתבּ ֹונָן חֶ ְטא ֹו ֶשׁל
אָדם הָ ִראשׁוֹן ֶק ֶרן אַחַ ת הָ ְי ָתה ל ֹו בְ ִמ ְצח ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
אָדם הָ ִראשׁוֹן ִממַּ ה ֶשּׁ ִהזְ כִּ ירוּ חֲ זַ"ל בִּ ְתשׁוּבָ ה .שׁ ֹור ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
ָ
"וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁוֹר פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" ,מַ ְק ִרן כְּ ִתיב וְ ֶק ֶרן רוֹמֵ ז לַמַּ לְ כוּת ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ָי ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחוֹ"" .אַ ְצ ִמיחַ
אָמרוּ אַחַ ת לִ ְרמֹ ז כִּ י ִת ֵקּן מַ ה ֶשּׁ ִקּלְ ֵקל.
ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ בְ ִדּי" .וְ ְ
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )ראש השנה כו" (.וְ ִתיטַ ב לַה' ִמשּׁוֹר פָּ ר"ִ ,אם שׁוֹר לָמָּ ה פָּ ר ,וְ ִאם פָּ ר לָמָּ ה שׁוֹר ,אֶ לָּא מַ אי שׁוֹר פָּ ר
וּמ ֹבאָר
ִמשּׁוֹפָ ר .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִה ְתפַּ לֵּל ֶשׁ ְתּפִ לּו ָֹתיו ִתּ ְהיֶינָה חֲ שׁוּבוֹת יו ֵֹתר ִמ ְתּפִ לּ ֹות ֶשׁבָּ אוֹת יַחַ ד ִעם ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ רְ .
רוּתנוּ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ' ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי' ֶשׁהַ ֶקּ ֶרן אַחַ ת ֶשׁהָ ְי ָתה
ידה ֶשׁנִּ זְ כֶּה לִ ְת ִקיעַ ת הַ שּׁוֹפָ ר גָּדוֹל לְ חֵ ֵ
לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁנִּ ְר ְמזָה כָּאן הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
בַּ שּׁוֹר פָּ ר ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
ידה ה' אֶ חָ ד ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו" :וּמֵ עֵ ץ
אַחדוּת ה' כְּ מ ֹו ֶשׁיּ ְִהיֶה בַּ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
אָדם הָ ִראשׁוֹן ִס ְמּלָה אֶ ת ְ

הַ ַדּעַ ת טוֹב וָ ָרע א תֹאכַל ִממֶּ נּוּ" ,לְ ָכ ה ֹו ִסיף לוֹמַ ר ִממֶּ נּוּ כְּ לוֹמַ ר א ַתפְ ִרידֶ נּוּ וְ א ַתעֲ ֶשׂה ִמן הַ פְּ ִרי ִאילָן בִּ פְ נֵי
עַ ְצמוֹ ,וְ א ִמן הֶ עָ נָף שׁ ֶֹרשׁ בִּ פְ ֵני עַ ְצמ ֹו ,וְ כֵן לְ שׁוֹן וַ יֹּאכַל כְּ לוֹמַ ר ֶשׁעָ בַ ר עַ ל ְשׁ ֵתּיהֶ ם ,וְ זֶהוּ לְ שׁוֹן אֲ כִ ילָה ֶשׁהוּא
כִּ לְ יוֹן הַ ָדּבָ ר וְ הַ ְשׁחָ ָתתוֹ .וְ לִ מֶּ ְד הַ כָּתוּב ֶשׁ ִה ְשׁ ִחית ִמ ְשּׁנֵי ְצ ָד ִדין ֶשׁאָכַל ִמן הַ פְּ ִרי לְ מַ טָּ ה וְ ִקצֵּ ץ בְּ דֻ גְמָ ת ֹו לְ מַ ְעלָה.
הוּצ ַר לְ הַ ְק ִריב
אָדם מֵ חֶ ְטא ֹו ְ
וּמפְּ ֵני ֶשׁדֻּ גְ מָ ת ֹו ְמ ַקבֶּ לֶת ִמ ִמּ ַדּת הַ ִדּין ֶשׁל מַ ְעלָה ֶשׁהוּא הַ ְשּׂמֹ אל ,עַ ל כֵּן כְּ ֶשׁ ָשּׁב ָ
ִ
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שׁוֹר ֶשׁיָּשׁוּב אֶ ל לִ בּ ֹו כִּ י הַ כֹּל ְמיֻחָ ד וְ ָדבֵ ק לְ מַ ְעלָה ,וּלְ ָכ זִ מֵּ ן ל ֹו הקב"ה שׁוֹר בְּ ֶק ֶרן אַחַ ת בְּ ִמ ְצח ֹו לְ הוֹרוֹת ל ֹו עַ ל
אַחדּוּת כְּ דֵ י לְ בָ אֵ ר ְמ ִעילָת ֹו ֶשׁחָ טָ א בְּ ִקצּוּץ וּפֵ רוּד הַ ְמיֻחָ ד .וְ אָמַ ר בְּ ִמ ְצח ֹו כִּ י הוּא אֶ ְמצָ ִעית הַ גּוּף וְ י ְִרמֹ ז הַ ַקּו
הָ ְ
אָדם
הָ אֶ ְמצָ ִעי ֶשׁ ִמּ ְתיַחֵ ד מַ ְעלָה וּמַ טָּ ה ,וְ ֶק ֶרן לְ שׁוֹן כֹּחַ כִּ י כֹּחַ הַ שּׁוֹר בְּ ַק ְרנָיו .וְ עַ ל זֶה אָמַ ר שׁוֹר ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
הָ ִראשׁוֹן ֶק ֶרן אַחַ ת הָ י ְָתה ל ֹו בְ ִמ ְצח ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ִתיטַ ב לַה' ִמשּׁוֹר פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" .מַ ְק ִרין ַתּ ְר ֵתּי מַ ְשׁמַ ע ,מַ ְק ִרן
"קחוּ ְשׂ ִעיר
כְּ ִתיב ,וְ זֶה הָ יָה חֵ ְטא הַ בָּ נִים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶשׁעָ שׂוּ אֶ ת הָ עֵ גֶל וְ הֻ ְצ ְרכוּ לְ הָ בִ יא לְ כַפָּ ָרה שׁוֹר ,הוּא ֶשׁכָּתוּב ְ
וּמ ָשּׁם וָ אֵ י ָל נִ ְצטַ וֵּינוּ בַּ תּו ָֹרה לְ הָ בִ יא בְּ ִת ְשׁ ֵרי
ִעזִּ ים לְ חַ טָּ את וְ עֵ גֶל וָ כֶבֶ שׂ וְ גוֹ'" ,וּכְ ִתיב "וְ שׁוֹר וָ אַיִל לִ ְשׁ ָל ִמים"ִ .
וּמינָיו כְּ דֵ י לְ חַ בֵּ ר וּלְ יַחֵ ד אֶ ת הַ כֹּל.
ֶשׁנִּ בְ ָרא בּ ֹו אָ ָדם אֶ ְתרוֹג ִעם לוּלָב ִ

צופן מהרה"ג ר' מתתיהו גלזרסון שליט"א נגי"ף הקורונ"ה סי"ן ה'תש"פ "הבשר החי" העטלף נחש.
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צופן על נגיף הקורונה בסין.

כרונ"א מהאות 'כ' כלפי מעלה מתקבל כרונ"א ,וכלפי מטה השם החדש של הנגיף כו"ד
סי"ן ,חובי"י ,ווהא"ן שם הארץ והמחוז והעיר בו התגלה הנגיף
שניהם נמצאים בהסגר וכמו שרואים בראש הדלוג את המילים "מחו"ץ למחנ"ה" ולמטה הפסוקים על מגפ"ה.
השנה ה'תש"פ בתוך הפסוק על השחפת והקדחת.
]כרונא מרמז על חרון אף ה' .חוביי מרמז על החובות והעבירות .ווהא"ן מרמז על צעקת ו"י[.
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הָ אַ ְדמ ֹו"ר מֵ ִרי ְמנ ֹוב שליט"א מֵ ארה"ב עָ ָשׂה 'גּו ַֹרל הַ בעש"ט' לִ ְשׁאֹ ל ַמדּוּעַ הֵ בִ יא ה' אֶ ת
ַמגֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה.
יתי
זָכִ ִ

ימנ ֹוב שליט"א מֵ ארה"ב ֶשׁ ִדּבֵּ ר ִא ִתּי ִמ ִמּטַּ ת חָ לְ י ֹו ֶשׁחָ ָלה ל"ע בְּ מַ חֲ ַלת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ה'
לְ שׂוֹחֵ חַ בַּ טֶּ לֶפ ֹון ִעם הָ אַ ְדמ ֹו"ר מֵ ִר ְ

ִי ְשׁ ַלח ל ֹו ְרפוּאָה ְשׁ ֵלמָ ה בתושח"י .וְ ִספֵּ ר לִ י ֶשׁעָ ָשׂה 'גּו ַֹרל הַ בעש"ט' לִ ְשׁאֹ ל מַ דּוּעַ הֵ בִ יא ה' אֶ ת מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ,וְ י ְָצאוּ ל ֹו
הַ פְּ סוּ ִקים:

)תהילים עח ,א(

"מַ ְשׂכִּ יל לְ אָסָ ף הַ אֲ זִ ינָה עַ ִמּי תּו ָֹר ִתי הַ טּוּ אָזְ נְ כֶם לְ ִא ְמ ֵרי פִ י :אֶ פְ ְתּחָ ה בְ מָ ָשׁל פִּ י אַ בִּ יעָ ה

אַר ִתּי בס"ד ֶשׁהַ פֶּ ֶרק בִּ כְ ָללוּת ֹו ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ מָּ ן וְ הַ פַּ ְרנָסָ ה לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ֵכן עַ ל בְּ ִקיעַ ת הַ ָיּם ֶשׁ ָזּכוּ
ִחידוֹת ִמנִּ י ֶקדֶ ם" .וּבֵ ְ

לִ ְרכוּשׁ גָּד ֹול ,וּמָ ִצינוּ ֶק ֶשׁר בֵּ ין מַ גֵּפָ ה לְ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ פַּ ְרנָסָ ה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )תענית ח (:בִּ ימֵ י ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר ַנ ְחמָ נִי הֲ וָ ה כַּפְ נָא
אָמ ִרי הֵ יכִ י ַנעֲ בֵ יד נִ בְ עֵ י ַרחֲ מֵ י אַ ַתּ ְר ֵתי א אֶ פְ ָשׁר ,אֲ מַ ר לְ הוּ ר' ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר ַנ ְחמָ נִי נִ בְ עֵ י ַרחֲ מֵ י אַ ַכּפְ ָנא,
וּמ ֹו ָתנָאְ ,
ְדּכִ י יָהֵ יב ַרחֲ מָ ָנא שׂוּבְ עָ א לְ חָ ֵיי הוּא ְדּיָהֵ יבִ ,דּכְ ִתיב "פּ ֹו ֵתחַ אֶ ת ָידֶ

וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ ָכל חַ י ָרצוֹן" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁר' ְשׁמוּאֵ ל

וּממֵּ י ָלא י ְַקבְּ לוּ ִעם זֶה ַגּם חַ ִיּים וְ ִתבָּ טֵ ל הַ מַּ ֵגּפָ ה ,וְ ֵכן בְּ י ִָמים אֵ לּוּ עַ ל יְדֵ י הַ ְשׁפָּ עַ ת ִק ְמחָ א ְדפִ ְס ָחא
אָמַ ר ֶשׁ ְיּבַ ְקּשׁוּ עַ ל הַ פַּ ְרנָסָ הִ ,
אֶ פְ ָשׁר לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הַ ג"ר מ .א .מֶ .שׁהַ ְדּבָ ִרים ְמפֹ ָר ִשׁים בַּ ָכּתוּב

)שמות כג ,כה(

"וּבֵ ַר אֶ ת ל ְַח ְמ וְ אֶ ת

מֵ ימֶ י וַ הֲ ִסר ִֹתי מַ חֲ ָלה ִמ ִקּ ְרבֶּ " .וּכְ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ ֶשׁ" ִמ ִקּ ְרבֶּ " בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם י ְִד ְיד ָיה

וּמ ֹכּל ִמי ֵני מַ ְשׁ ִחית
שליט"א ֶשׁלְּ פִ י נֻסַּ ח הַ ְסּפָ ַר ִדּים או ְֹמ ִרים בְּ בִ ְר ַכּת הַ ָשּׁנִ יםָ ' :שׁ ְמ ָרה וְ הַ ִצּי ָלה ָשׁ ָנה ז ֹו ִמ ָכּל ָדּבָ ר ָרע ִ
ִ
וּמ ֹכּל ִמי ֵני ֻפּ ְרעָ נוּת' .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ ִמּדּ ֹות'

)ערך דעת(

עַ ל יְדֵ י ְמפַ ְרנְ סֵ י עֲ נִ יִּים נִ צּוֹלִ ין הֲ מ ֹון עַ ם ִמן הַ מַּ גֵּפָ ה

וּתם.
בִּ זְ כ ָ

וְ הו ִֹסיף

וּמצַּ ד ֵשׁנִ י
הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק "אַ בִּ יעָ ה ִחיד ֹות ִמנִּ י ֶקדֶ ם" ר"ת ִק ְמחָ "א לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר מֵ הַ סּ ֹוף לַהַ ְתחָ ָלהִ ,

ית"ה ֶשׁ ְנִּרמֶ ֶזת בָּ ס"ת
ית"ה לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר מֵ הַ סּ ֹוף לַהַ ְתחָ ָלה ,וּ ִמ ֶזּה אָנוּ רו ִֹאים ֶשׁהַ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל הַ ִמּ ָ
"אַ בִּ יעָ ה ִחיד ֹות ִמנִּ י ֶקדֶ ם" ס"ת ִמ ָ
יעים בְּ י ִָמים אֵ לּוּ אֶ פְ ָשׁר לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה .וְ ֵכן
נִמצֵ את בְּ ִק ְמחָ "א ֶשׁ ְנִּרמֶ ֶזת בָּ ר"ת ,וְ עַ ל יְדֵ י ִק ְמחָ א ְד ִפּ ְסחָ א ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְשׁפִּ ִ
ְ
"אַ בִּ יעָ ה ִחיד ֹות ִמנִּי ֶקדֶ ם" ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁפָּ ְרצָ ה הַ מַּ ֵגּפָ ה .וְ ֵכן "אַ בִּ יעָ ה" ר"ת אֲ ִצילוּת

אָדם ַק ְדמ ֹון .וְ ְנִר ְמ ָזה ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת ָכּל הָ ע ֹולָמ ֹות ֻכּ ָלּם .וְ ֵכן ַתּעֲ ָל"ה
בְּ ִריאָה ְי ִצ ָירה עֲ ָשׂ ָיה הָ ע ֹו ָלם הַ ֶזּה ,וְ " ֶקדֶ ם" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ע ֹו ָלם ָ
רוּשׁהּ ְרפוּאָה ְנִרמֶ ֶזת בָּ ר"ת בַּ ָכּתוּב ָשׁם" :מַ ְשׂכִּ יל לְ אָסָ ף הַ אֲ זִ ינָה עַ ִמּי תּו ָֹר ִתי" וְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּב "הַ טּוּ אָ זְ נְ ֶכם לְ ִא ְמ ֵרי פִ י" ר"ת
ֶשׁפֵּ ָ
פֶּ ֶל"א .וְ ֵכן בִּ ידוּ"ד ְנִרמָ ז בְּ אֶ ְמצַ ע הַ ִמּלִּ ים "אַ בִּ יעָ ה ִחיד ֹות ִמנִּ י ֶקדֶ ם" וְ נִ ְשׁאֲ רוּ או ִֹתיּ ֹות עַ ִי"ן ֶשׁעוֹל ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה תש"פ.
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ר .שליט"א ֶשׁ"אַ בִּ יעָ ה ִחידוֹת ִמנִּ י ֶקדֶ ם" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא צָ ַרעַ ת.
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יָדוּעַ

אשׁית גּ ֹו ִים עֲ מָ ֵלק וְ אַחֲ ִרית ֹו עֲ דֵ י ֹ
הַ בֵּ אוּר עַ ל הַ פָּ סוּק )במדבר כד ,כ( "וַ יּ ִָשּׂא ְמ ָשׁל ֹו וַ ֹיּאמַ ר ֵר ִ
אבֵ ד"ֶ .שׁעֲ מָ לֵ"ק ר"ת

משׁה לֵוִ י ְקהָ ת ,הֵ ן ִמי ָתה .וְ זֶה ְמ ַרמֵּ ז הַ ָכּתוּב " ֵרא ִשׁית גּ ֹו ִים
עַ ְמ ָרם מ ֶשׁה ֵלוִ י ְקהָ ת ,וְ הָ א ֹו ִתיּוֹת הָ אַחֲ רוֹנ ֹות ֶשׁל עַ ְמ ָרם ֶ
יקתוַֹ .דּעֲ מָ ֵלק ֶשׁהוּא
אשׁית וְ הַ חֲ ִשׁיבוּת ֶשׁל עֲ מָ לֵקֶ ,שׁ ִמּ ָשּׁם יְנִ ָ
עֲ מָ ֵלק" ,הָ א ֹו ִתיּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁל עַ ְמ ָרם מ ֶשׁה ֵלוִ י ְקהָ ת ,הֵ ן הָ ֵר ִ
הַ ְקּלִ פָּ ה הַ גְּד ֹולָה בְּ יו ֵֹתר ,י ֹונֵק מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה הַ גְּד ֹולָה בְּ יו ֵֹתר ִמ ֵשּׁבֶ ט ֵלוִ י .וּמַ ְמ ִשׁי הַ כָּתוּב "וְ אַחֲ ִרית ֹו עֲ דֵ י אֹבֵ ד"ְ ,דּהָ א ֹו ִתיּוֹת

משׁה לֵוִ י ְקהָ ת ,הֵ ן ַגּם הַ סּוֹף ֶשׁל עֲ מָ לֵקִ ,מ ָ
שׁ ֶרשׁ ֶשׁל הַ סּוֹפֵ י
אשׁי ֵתּב ֹות הֵ ם ֹ
יתה .וּ ִמבֵּ אוּר ֶזה רו ִֹאים ֶשׁ ָר ֵ
הָ אַחֲ ר ֹונ ֹות ֶשׁל עַ ְמ ָרם ֶ
ֵתּב ֹות.

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ ע ֹוד ַרב ֶשׁעָ ָשׂה 'גּ ֹו ַרל הַ גְּ ָר"א' לִ ְשׁאֹ ל עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה ,וְ י ְָצאוּ הַ פְּ סוּ ִקים בְּ ס ֹוף פֶּ ֶרק ע"ח ֶשׁ ְמּ ַדבְּ ִרים עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה

הוּדה אֶ ת הַ ר ִציּוֹן אֲ ֶשׁר אָהֵ ב :וַ יִּבֶ ן כְּ מ ֹו ָר ִמים ִמ ְק ָדּשׁ ֹו כְּ אֶ ֶרץ יְסָ ָדהּ לְ ע ֹו ָלם :וַ ִיּבְ חַ ר
הָ עֲ ִת ָידה" :וַ ִיּבְ חַ ר אֶ ת ֵשׁבֶ ט ְי ָ
בְּ ָדוִ ד עַ בְ דּ ֹו וַ יּ ִָקּחֵ הוּ ִמ ִמּכְ לְ אֹת צֹאן :מֵ אַחַ ר עָ לוֹת הֱ בִ יא ֹו לִ ְרעוֹת בְּ ַיעֲ קֹב עַ מּ ֹו וּבְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ַנחֲ ָלת ֹו :וַ יּ ְִרעֵ ם כְּ תֹם
אָרץ' .וְ ֵכן
לְ בָ ב ֹו וּבִ ְתבוּנוֹת ַכּפָּ יו יַנְ חֵ ם" .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּ ֹו ֹר ָנ"ה נִ ְרמֶ ֶזת בְּ נ ַֻסּח הַ ְתּפִ ָלּהַ ' :קבֵּ ץ נְ פוּצ ֹות קֹוֶ י מֵ אַ ְרבַּ ע ַכּנְ פוֹת הָ ֶ

פֶּ ֶרק ע"ח פּו ֵֹתחַ בַּ ִמּלִּ ים "מַ ְשׂכִּ יל לְ אָסָ ף" ֶרמֶ ז ַלאֲ ִסיפַ ת הַ יְּה ִוּדים ִמ ָכּל הָ ע ֹו ָלם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ִמּזְ מ ֹור
ע"ח ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות .וְ ֵכן גּו ַֹרל בעש"ט בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר .והוסיף הרה"ג ר' שלמה זלמן ליברמן
שליט"א שבמזמור ע"ח יש ע"ב פסוקים ,רמז לסיום ע"ב שנים של חבלי משיח ולדת משיח .וכמו שהבאנו את סיום הפרק

שמדבר על לידת משיח" :וַ יִּבְ חַ ר בְּ ָדוִ ד עַ בְ דּ ֹו וַ יּ ִָקּחֵ הוּ ִמ ִמּכְ לְ אֹת צֹאן וגו'" .וכן הכתוב "אֶ פְ ְתּחָ ה בְ מָ ָשׁל פִּ י אַ בִּ יעָ ה
ִחיד ֹות" מרמז דבר עמוק שמסתתר כאן שצריך משל וחידות להבינו ,וזה מרמז על קץ הפלאות שטמון כאן בענין הקורונה
שאף אחד לא מבין מדוע עשה ה' ככה .וכן הלשון "אֶ פְ ְתּחָ ה" מרמז שהקורונה היא רק הפתיחה לדברים הגדולים שיבואו

אחריה .וכן מובא במלבי"ם שם בתחילת הפרק' :המשורר כיון בדבריו להחזיק מלכות בית דוד ואת בית המקדש
אשר בנה .וכן הכתוב "הַ אֲ זִ ינָה עַ ִמּי תּו ָֹר ִתי" ר"ת ע"ת ה' ,היינו העת הה' בכ"ח עיתים בקהלת) :קהלת ג ,א( " ַלכֹּל זְ מָ ן וְ עֵ ת

לְ כָל חֵ פֶ ץ ַתּ ַחת הַ ָשּׁמָ יִם :עֵ ת ָללֶדֶ ת וְ עֵ ת לָמוּת עֵ ת לָטַ עַ ת וְ עֵ ת לַעֲ קוֹר נָטוּעַ  :עֵ ת ַלהֲ רוֹג" .וכן " ִחיד ֹות" בגימטריא משיח בן
דוד עם המילים והכולל.
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יח.
שׁ ֹור פָּ ר ַמ ְק ִרן ַמפְ ִריס ָקשׁוּר ִעם הַ שּׁ ֹופָ ר ,וְ ִאם ָכּ הוּא ָקשׁוּר ִעם ל ֵַדת ָמ ִשׁ ַ
ָכּתוּב

)תהילים סט ,לא(

"אֲ הַ לְ ָלה ֵשׁם אֱ ִהים בְּ ִשׁיר וַ אֲ ג ְַדּ ֶלנּוּ בְ ת ֹו ָדה :וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריסָ :ראוּ

עֲ נָוִ ים י ְ
ִשׂמָ חוּ ֹדּ ְר ֵשׁי אֱ ִהים וִ י ִחי לְ בַ בְ ֶכם"ָ .שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ"מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
תש"פ .וּבְ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה חֶ בְ ֵלי הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁתש"פ נִ ְרמֶ ֶזת בָּ ר"ת "וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור

פָּ ר" ,וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה לִ ְשׁ ַנת תש"פ וְ ַלסּ ֹוף ֶשׁל ְקלִ פַּ ת פָּ ַרסְ ,דּמוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם "וְ ִתיטַ ב" ִהלּוּ ַלי ַלה'.
אָדם הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁנִּ בְ ָרא בְּ קוֹמָ ת ֹו ,וּבַ יּ ֹום ֶשׁנִּ ְק ָרא שׁ ֹור בּ ֹו בַּ יּ ֹום הֱ בִ יא ֹו ֶשׁהַ שּׁ ֹור בֶּ ן
" ִמשּׁ ֹור פָּ ר" הוּא שׁ ֹור ֶשׁ ִה ְק ִריב ָ
י ֹומ ֹו ָקרוּי שׁ ֹורֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "שׁ ֹור א ֹו ֶכ ֶשׂב א ֹו עֵ ז כִּ י ִיוָּ ֵלד" ,בּ ֹו בַּ יּ ֹום נִ ְדמֶ ה לְ פַ ר ֶשׁהוּא בֶּ ן ָשׁ שׁ" .מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס"
ַק ְרנו ָֹתיו ָק ְדמוּ לְ פַ ְרסו ָֹתיו ֶשׁהֲ ֵרי בְּ ק ֹומָ ת ֹו וּבְ ַק ְר ָניו נִ בְ ָרא ,וְ ֹראשׁ ֹו ָיצָ א ִמן הָ אָ ֶרץ ְתּ ִח ָלּה כְּ דֶ ֶר ָכּל הַ נּ ֹו ָל ִדים
ה ֹו ִציאָ ָתן הָ אָ ֶרץ נִ ְמ ְצאוּ ַק ְר ָניו ָק ְדמוּ לְ ַרגְ ָליו .וְ יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם וּבִ פְ ָרט ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ מַ פְ ִריס ֶשׁ ִקבְּ לוּ
ֹענֶשׁ מֵ ה' מַ ֵגּפַ ת קוֹר ֹו ָנהֶ ,שׁנִּ ְרמֶ ֶזת בְּ מַ ְק ִרן .וְ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִה ְתפַּ ֵלּל ַלה' ֶשׁ ְתּפִ לּ ֹו ָתיו ִתּ ְהיֶי ָנה חֲ שׁוּב ֹות י ֹו ֵתר מֵ הַ שּׁ ֹור פָּ ר ֶשׁ ִה ְק ִריב אָ ָדם
הָ ִראשׁ ֹון בַּ יּ ֹום ֶשׁנִּ בְ ָרא לְ ַכפֵּ ר עַ ל חֶ ְטא ֹו .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תש"פ הַ ַקּ ְר ַנ ִים ִתּ ְק ַדּ ְמ ָנה ַלפַּ ְרס ֹות ,הַ ְינוּ ֶשׁהַ ַקּ ְר ַנ ִים ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות
אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

ֶשׁנִּ ְמ ְשׁחוּ בְ פָ

)הוריות יב(.

ָדּוִ ד וּ ְשׁ מֹ ה ֶשׁנִּ ְמ ְשׁחוּ בְ ֶק ֶרן נִ ְמ ְשׁכָה מַ לְ כוּ ָתןָ .שׁאוּל וְ ֵיהוּא

א נִ ְמ ְשׁ ָכה מַ לְ כוּ ָתןְ ,תּ ַנצַּ ְח ָנה אֶ ת ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ֶשׁנִּ ְרמֶ ֶזת בְּ פַ ְרס ֹות הַ שּׁ ֹור .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית

שליט"א ֶשׁקּ ֹו ֹר ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא פַּ ְרהֶ ְס ָיה ֶשׁ ְנִּרמֶ ֶזת בָּ הּ ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ,וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהַ קּוֹר ֹו ָנה בִּ ְטּ ָלה אֶ ת הַ פַּ ְרהֶ ְס ָיה ִמ ָכּל הָ ע ֹו ָלם
וּמצַּ ד ְשׁ ֵני עו ִֹשׂים ְתּפִ לּ ֹות בְּ ִצבּוּר בִּ ְרח ֹובָ הּ ֶשׁל ִעיר לְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הַ פַּ ְרהֶ ְס ָיה.
וְ ס ֹוג ֶֶרת אֶ ת ֻכּ ָלּם בַּ בָּ ִתּיםִ .

ָכּתוּב

)ישעיה מא ,כג(

"הַ גִּ ידוּ הָ א ִֹתיּ ֹות לְ אָח ֹור וְ ֵנ ְדעָ ה כִּ י אֱ ִהים אַ ֶתּם אַף ֵתּי ִטיבוּ וְ ָת ֵרעוּ וְ נִ ְשׁ ָתּעָ ה וְ נִ ְראֶ ה ַי ְח ָדּו:

הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַ ִין וּפָ עָ לְ ֶכם מֵ אָפַ ע תּ ֹועֵ בָ ה ִיבְ חַ ר בָּ כֶם" .הַ ָנּבִ יא ְמ ַדבֵּ ר לִ נְ בִ יאֵ י הַ ֶשּׁ ֶקר ֶשׁל עֲ ב ֹו ָדה ָז ָרה וּ ְמצַ ֶוּה א ֹו ָתם ל ֹומַ ר

אֶ ת הָ א ֹות ֹות ֶשׁ ָיּ ֹבאוּ ָלע ֹולָם לְ אָח ֹור ,הַ ְיינוּ ק ֹודֶ ם ֶשׁ ָיּ ֹבאוּ ,וְ אָז נ ֵַדע ֶשׁנְּ בוּאָ ָתם אֱ מֶ ת .מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ויק"ר כז ,ז( ַרבִּ י ֵלוִ י פָּ ַתח
"הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַ ִין וּפָ עָ לְ ֶכם מֵ אָפַ ע" ,מֵ אַיִן ִמ א כְ לוּם וּמֵ לֵחָ ה ְסרוּחָ ה ,מֵ אָפַ ע ִמק' פְּ ִעיּוֹת ֶשׁהָ ִא ָשּׁה פּוֹעָ ה בְּ ָשׁעָ ה
ֶשׁיּ ֹו ֶשׁבֶ ת עַ ל הַ מַּ ְשׁבֵּ רִ ,תּ ְשׁ ִעים וְ ִת ְשׁעָ ה לְ ִמי ָתה וְ אַחַ ת לְ חַ ִיּים" .תּ ֹועֵ בָ ה יִבְ חַ ר בָּ ֶכם" אַף עַ ל פִּ י ֶשׁהַ ִתּינ ֹוק הַ ֶזּה
וּמ ַנ ְשּׁ ִקין א ֹות ֹו וּבְ יו ֵֹתר כְּ ֶשׁהוּא ָז ָכר.
י ֹוצֵ א ִמתּ ֹו מֵ עֵ י ִאמּ ֹו ְמ ֻלכְ ָל וּ ְמטֻ ָנּף מָ ֵלא ִר ִירין וְ ָדם הַ ֹכּל ְמחַ בְּ ִקין א ֹות ֹו ְ
ָדּבָ ר אַחֵ ר "הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַ ִין" אָמַ ר ר' בְּ ֶרכְ ָיה הֵ ן לְ שׁוֹן יְוָ נִ י הוּא אֶ חָ ד ,אָמַ ר הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא אֻ מָּ ה אַחַ ת אַ ֶתּם לִ י
מֵ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם מֵ אַ ִין מֵ או ָֹתן ֶשׁ ָכּ ַתב בָּ הֶ ם " ָכּל הַ גּ ֹויִם כְּ אַ ִין נֶגְ דּוֹ"" ,וּפָ עָ לְ כֶם מֵ אָפַ ע" אָמַ ר ר' ֵלוִ י ָכּל פְּ עֻ לּ ֹות
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ט ֹובוֹת וְ ֶנחָ מ ֹות ֶשׁהַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא עָ ִתיד לַעֲ שׂ ֹות ִעם ִי ְשׂ ָראֵ ל אֵ י ָנם אֶ ָלּא בִּ ְשׁבִ יל פּוּעָ ה ֶשׁפְּ ִעי ֶתם לְ פָ ַני בְּ ִסינַי
נִשׁמָ ע"" ,תּוֹעֵ בָ ה ִיבְ חַ ר בָּ ֶכם" א ֹו ָתהּ תּוֹעֵ בָ ה ֶשׁ ָכּתוּב בָּ הּ "עָ שׂוּ לָהֶ ם עֵ ֶגל
וַ אֲ מַ ְר ֶתּם " ָכּל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה' נַעֲ ֶשׂה וְ ְ
מַ סֵּ כָה" מֵ א ֹו ָתהּ הַ תּ ֹועֵ בָ ה הָ בִ יאוּ לְ פָ ַני ָק ְרבָּ ן ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "שׁוֹר א ֹו ֶכ ֶשׂב" .ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ דּו ֵֹרשׁ אֶ ת הַ פְּ סוּ ִקים עַ ל ֵל ָדה
וְ יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עֶ ל ק' פְּ ִעיּ ֹות ֶשׁהָ ִא ָשּׁה פּ ֹועָ ה בִּ זְ מַ ן הַ ֵלּ ָדה ֶשׁפְּ ִעיָּה אַחַ ת ִהיא לְ חַ ִיּים .וּמַ ְמ ִשׁי הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁהַ פְּ ִע ָיּה ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל
פָּ עוּ לְ חַ יִּים בְּ מַ ַתּן תּ ֹו ָרהִ ,היא נַעֲ ֶשׂה וְ נִ ְשׁמָ ע ,כִּ י ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים וּמַ ַתּן תּ ֹו ָרה הָ יוּ בְּ ִחינַת ל ֵָדה ֶשׁל כְּ ַלל י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן מוּבָ א

יס ָרא ,כִּ ְד ַד ְר ִשׁי ַנן "הֵ ן אַ ֶתּם
בְּ ִחדּוּ ֵשׁי הָ רשב"ץ )ר"ה( בַּ עַ ל הָ עָ רוּ ָכּ ַתב ֶשׁתּ ֹו ֵקעַ מֵ אָה כְּ ֶנ ֶגד מֵ אָה פְּ ִעיּ ֹות ְדּ ִאימֵ יהּ ְדּ ִס ְ
מֵ אַיִן וּפָ עָ לְ ֶכם מֵ אָפַ ע" ִממֵּ אָה פְּ ִעיּוֹת ֶשׁהָ ִא ָשּׁה פּוֹעָ ה בְּ לִ ְד ָתּהִּ .תּ ְשׁעָ ה וְ ִת ְשׁ ִעים לְ ִמי ָתה וְ אַחַ ת לְ חַ ִיּים .וְ ר ֹו ִאים
ֶשׁמֵּ אָה הַ קּוֹל ֹות ֶשׁל הַ שּׁ ֹופָ ר הֵ ם כְּ ֶנ ֶגד ִתּ ְשׁ ִעים וְ ִת ְשׁעָ ה לְ ִמי ָתה וְ אַחַ ת לְ חַ יִּים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ַגּם
בַּ שּׁוֹפָ ר ֵישׁ ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת ֶשׁמּ ֹו ִסיפִ ים עַ ל מֵ אָה ק ֹול ֹות ֶשׁל ֹראשׁ הַ ָשּׁ ָנה וְ ת ֹו ְק ִעים ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת לְ חַ ִיּים בְּ מוֹצָ אֵ י י ֹום הַ כִּ פּ ִוּרים,
ֶשׁהוּא הַ זְּמַ ן ֶשׁה' נִ ְת ַרצָ ה עַ ל חֵ ְטא הָ עֵ ֶגל עַ ל מַ ה ֶשּׁפָּ גְמוּ אֶ ת הַ ַנּעֲ ֶשׂה וְ נִ ְשׁמָ ע ,וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר הַ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הֶ ְמ ֵשׁ הַ ָכּתוּב
"תּ ֹועֵ בָ ה יִבְ חַ ר בָּ ֶכם" ָלאֵ ם ֶשׁר ֹוחֶ צֶ ת אֶ ת הַ ִתּינוֹק אַחֲ ֵרי הַ לּ ֵָדה ִמ ָכּל הַ לִּ כְ לוּ ָ ,כּ ה' ָרחַ ץ או ָֹתנוּ מֵ הַ לִּ כְ לוּ ֶשׁל חֵ ְטא הָ עֵ ֶגל,
וְ ֶזה הָ ָיה בְּ יוֹם הַ כִּ פּוּ ִריםָ ,ל ֵכן בְּ מוֹצָ אֵ י י ֹום הַ כִּ פּוּ ִרים אָנוּ תּ ֹו ְק ִעים ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת כְּ ֶנגֶד הַ פְּ ִע ָיּה אַחַ ת ֶשׁל חַ ִיּים.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)ראש השנה כו(.

"וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר"ִ ,אם שׁ ֹור ָלמָּ ה פָּ ר ,וְ ִאם פָּ ר ָלמָּ ה שׁ ֹור ,אֶ ָלּא מַ אי שׁ ֹור

פָּ ר ִמשּׁ ֹופָ ר .וְ רו ִֹאים ֶשׁשּׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס ָקשׁוּר ִעם הַ שּׁ ֹופָ ר ,וְ ִאם ָכּ הוּא ָקשׁוּר ִעם ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,כִּ י מֵ אָה קוֹל ֹות ֶשׁל

יתה וְ אַחַ ת לְ חַ ִיּים כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן הַ ְמ ַילְּ דוֹת נִ ְק ָרא ֹות ִשׁפְ ָרה וּפוּעָ ה בְּ סוֹד הַ פְּ ִעיּ ֹות
שׁוֹפָ ר הֵ ם הַ מֵּ אָה קוֹל ֹות ֶשׁל ל ֵָדה ֶשׁ 99לְ ִמ ָ
ֶשׁל הַ שּׁ ֹופָ ר ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ ֵלּ ָדה ֶשׁפּ ֹו ִעים לַוָּ ָלד וּ ְמ ַשׁפְּ ִרים אוֹתוֹ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ִָאיר בּ ֹו ֶיאר שליט"א ֶשׁ ַגּם בַּ שּׁוֹפָ ר
מָ ִצינוּ ֶשׁהוּא ִמלְּ שׁוֹן ִשׁפּוּר וַ הֲ טָ בָ ה כְּ מ ֹו ִשׁפְ ָרה ,כְּ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים בִּ ְתפִ ַלּת רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָנה ַשׁפְּ רוּ מַ עֲ ֵֹשי ֶכם וּבְ ִרית א תוּפָ ר.
ַנאֲ ַק ְת ֶכם ַיאֲ זִ ין ְשׁחָ ִקים ִשׁפַּ ר .וְ ִתיטַ ב לַה' ִמשּׁ ֹור פָּ רָ .קדוֹשׁ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁעַ ל ִשׁפְ ָרה וּפוּעָ ה
ֶנאֱ מַ ר ֶשׁהֵ ן הֶ חֱ יוּ אֶ ת הַ ְיל ִָדים בְּ ס ֹוד הַ פְּ ִע ָיּה אַחַ ת ֶשׁל חַ ִיּים) :שמות א ,יז( "וַ ִתּ ֶיראן ָ הַ ְמיַלְּ ֹדת אֶ ת הָ אֱ ִהים וְ א עָ שׂוּ כַּאֲ ֶשׁר

ִדּבֶּ ר אֲ ֵליהֶ ן מֶ ֶל ִמ ְצ ָריִם וַ ְתּחַ יֶּין ָ אֶ ת הַ ְי ָל ִדים :וַ ִיּ ְק ָרא מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִם ל ְַמיַלְּ ֹדת וַ יֹּאמֶ ר ָלהֶ ן מַ דּוּעַ עֲ ִשׂי ֶתן הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַ ְתּחַ יֶּין ָ
אֶ ת הַ ְי ָל ִדים" .וְ הָ ר"ת ֶשׁל ְתּחַ יֶּין ָ ִשׁפְ ָרה פּוּעָ ה הֵ ן תש"פֶ .שׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ בְּ ַרחֲ ִמים בְּ ס ֹוד הַ פְּ ִעיָּה אַחַ ת ֶשׁל

חַ ִיּים .וְ ֵכן ְתּ ִח ָיּיה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ כֵן הַ ָכּתוּב ָשׁם "הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַ ִין" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  100וְ עוֹד  .1וְ ֵכן "הֵ ן אַ ֶתּם"
אָרת הַ ֶכּ ֶתר מֵ אַ ִין ֶשׁ ִהיא הַ פְּ ִע ָיּה הַ ֶ 100שׁ ְמּבִ יאָה
"רגְ ֶליהָ י ְֹרד ֹות מָ וֶ ת" וְ ִהיא ְצ ִרי ָכה אֶ ת הֶ ַ
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ לְ כוּת ,כִּ י הַ מַּ לְ כוּת ַ
אָרת הַ כּ ֶֶתר ֶשׁבָּ אָה לְ ה ֹולִ יד אֶ ת מָ ִשׁיחַ וּלְ הָ בִ יא אֶ ת הַ פְּ ִע ָיּה לְ חַ יִּים
אַרנוּ עַ ל מַ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִהיא הֶ ַ
ָלהּ אֶ ת הַ חַ יִּים .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
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ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הַ ְשּׁלֵמָ ה ,וְ ֶזה נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק" :וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנ"ה בְּ ִמלּוּי בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֹראשׁ
ידה.
הַ ָשּׁ ָנה וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן  99בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא חֶ בְ לֵי ֵל ָ

א ֹור

הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה הוּא א ֹור הַ ֶכּ ֶתרַ .כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)אבות דרבי נתן ל"ד(

עֶ ֶשׂר ְי ִריד ֹות ָי ְר ָדה ְשׁכִ י ָנה עַ ל הָ ע ֹו ָלם וכו'.

ֵיתים" .הַ י ְִרי ָדה לֶעָ ִתיד ָל ֹבא
ידה לִ ְהי ֹות בִּ ימֵ י גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ ָליו בַּ יּ ֹום הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זּ ִ
וְ אַחַ ת ֶשׁעֲ ִת ָ
אָדם ַק ְדמ ֹון ]א"ק[ ֶשׁהוּא ע ֹו ַלם הַ ֶכּ ֶתר הָ עֶ לְ י ֹוןַ ,כּמּוּבָ א בָּ 'עֵ ץ
אָרת ָ
כְּ ֶנ ֶגד ְספִ י ַרת הַ ֶכּ ֶתר ,כִּ י הַ פָּ סוּק ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ מַ זְ כִּ יר הוּא כְּ ֶנ ֶגד הֶ ַ
חַ ִיּים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )ש"ג פ"ב( ֶשׁאֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִת ָיּה ֶשׁבָּ עֲ ִשׂ ָיּה ִתּ ְת ַק ֵשּׁר לֶעָ ִתיד ָל ֹבא ִעם ִע ְקּבֵ י א"ק ֶשׁמַּ גִּ י ִעים עַ ד הָ עֲ ִשׂ ָיּה ,וְ אָז ִי ְת ַגּלּוּ ַרגְ ֵלי

א"ק לְ מַ טָּ ה בְּ ס ֹוד הַ ָכּתוּב "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ ָליו עַ ל הַ ר הַ ֵזּי ִתים" ,וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ִהיא מַ מָּ שׁ בַּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ ָליו בְּ י ֹום
הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זֵּי ִתים" כִּ י הַ ָנּגִ יף הָ ָיה ָידוּעַ ִמ ֶזּה ָשׁנִ ים ,אֲ בָ ל הוּא הָ ָיה בִּ לְ ִתּי אַ לִּ ים ,וּפִ ְתא ֹום ַנעֲ ָשׂה אַ לִּ ים וְ ה ֹו ֵרג אֲ ָנ ִשׁים .וְ זֹאת
נִּמצָ ִאים ָתּ ִמיד בָּ ע ֹו ָלם ,אֲ בָ ל אֵ י ָנם פּ ֹועֲ לִ ים לְ גַלּ ֹות אֶ ת א ֹור הַ ֶכּ ֶתר ,עַ ד לִ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה
מַ מָּ שׁ הַ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל ִה ְת ַגּלּוּת ַרגְ ֵלי א"ק ֶשׁ ְ
הָ עֲ ִתי ָדה בּ ֹו י ְַת ִחילוּ לִ פְ ֹעל וְ ְנִראֶ ה אֶ ת פְּ עֻ ָלּ ָתם בָּ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן פּ ְֻרסַ ם ֶשׁנָּגִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה פּ ֹו ֵגם אֶ ת חוּשׁ הַ טַּ עַ ם וְ הָ ֵריחַ  ,וְ אֵ לּוּ מַ מָּ שׁ
ילוּתם ֶשׁל
צּוּרת פְּ עֻ ָלּת ֹו ֶשׁל הַ ָנּגִ יף שׁ ֹו ָנה ִמצּ ַוּרת פְּ ִע ָ
וּשׁים ֶשׁל הַ כּ ֶֶתר ֶשׁהוּא ס ֹוד הַ ַתּעֲ נוּג ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ ֵכן פּ ְֻר ְסמוּ ִדּבְ ֵרי הַ מַּ ְדעָ נִ ים ֶשׁ ַ
הַ ח ִ
ְשׁאַר הַ נְּגִ יפִ ים ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ ע ֹו ָלם ,וְ ַגם ָכּאן רו ִֹאים ֶשׁ ֵיּשׁ כָּאן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת ְמיֻחֶ דֶ ת ֶשׁל א ֹור הַ כּ ֶֶתר ֶשׁשּׁ ֹו ָנה ִמ ְשּׁאַר הַ ְסּפִ יר ֹות.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר יח ,כב(

וּמ ַגדֵּ ף עָ מַ ד וְ גִ דֵּ ר אֶ ת
ִטיטוּס הָ ָר ָשׁע נִ כְ ַנס בְּ בֵ ית קֹדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים כְּ ֶשׁהוּא ְמחָ ֵרף ְ

הַ פָּ ֹר ֶכת ,וְ נָטַ ל סֵ פֶ ר תּו ָֹרה וְ ִה ִצּיעָ ה וְ הֵ בִ יא ב' ז ֹונ ֹות וְ עָ בַ ר עֲ לֵיהֶ ן וְ ָשׁ ַלף חַ ְרבּ ֹו וְ ִקצֵּ ץ אֶ ת סֵ פֶ ר תּ ֹו ָרהַ ,נעֲ ָשׂה ֵנס
ִה ְת ִחיל ָדּם ְמבַ ְצבֵּ ץ ִממֶּ נּוּ ִה ְת ִחיל ִמ ְשׁ ַתּבֵּ חַ לוֹמַ ר ֶשׁעַ ְצמ ֹו הָ ַרגִ ,ה ְת ִחיל ִמ ְתגַּבֵּ ר וְ ה ֹו ֵל  .כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּיעַ ַל ָיּם הָ ָיה
בוּרת ֹו אֶ ָלּא בַּ ָיּםִ ,אם הוּא ר ֹוצֶ ה ַיעֲ ֶלה ַליַּבָּ ָשׁה וְ נִ ְראֶ ה ִמי נ ֹוצֵ חַ .
הַ ָיּם ה ֹו ֵל וְ ס ֹועֵ ר ,אָמַ ר אֱ הֵ יהֶ ם ֶשׁל אֵ לּוּ אֵ ין גְּ ָ
אָמַ ר ל ֹו הקב"ה ָר ָשׁע בֶּ ן ָר ָשׁע בְּ ִר ָיּה פְּ חוּ ָתה ַק ָלּה ֶשׁבִּ בְ ִריּו ַֹתי אֲ נִ י מַ ְשׁלִ יחַ בְּ לְ בָ עֶ ְר ִמן הָ ע ֹו ָלם נִ כְ ַנס יַתּוּשׁ
יתה ְמשֻׁ ָנּה וְ כוּ'ֶ ,שׁ ֵכּן ַדּ ְרכּ ֹו ֶשׁל הקב"ה ַלעֲ שׂ ֹות ְשׁלִ יחוּת ֹו עַ ל ְידֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים לְ ָכל הַ ִמּ ְת ָגּ ִאין
בְּ חו ְֹטמ ֹו וָ מֵ ת בְּ ִמ ָ
בוּר ָתן מַ מָּ שׁ .וְ ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא עָ ִתיד הקב"ה לִ פָּ ַרע ִמן
עָ לָיו ָשׁ ַלח ָלהֶ ם בְּ ִר ָיּה ַק ָלּה לְ ִהפָּ ַרע מֵ הֶ ם ,לְ ה ֹו ִדיעֲ ֶשׁאֵ ין גְּ ָ
הָ אֻ מּ ֹות עַ ל ְידֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ יָה בַּ יּ ֹום הַ הוּא ִי ְשׁ ֹרק ְי ֹהוָ "ה לַזְּ בוּב אֲ ֶשׁר בִּ ְקצֵ ה ְיא ֵֹרי ִמ ְצ ָר ִים וְ ל ְַדּבו ָֹרה
אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ אַ שּׁוּר" .וְ רו ִֹאים ֶשׁה' ַיעֲ נִ ישׁ אֶ ת הָ עַ ִמּים לֶעָ ִתיד ָל ֹבא עַ ל יְדֵ י ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים וּבְ ִריּ ֹות פְּ חוּת ֹות כְּ מ ֹו יַתּוּשׁ וּזְ בוּב,

וְ אֵ ין לְ זְ בוּב ַקל וְ ָקטָ ן י ֹו ֵתר מֵ הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁאֵ ינ ֹו ְנִראָה לָעַ ִין מֵ ֹרב ַק ְטנוּת ֹו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן ְשׁפִּ יצֶ ר שליט"א ֶשׁבְּ ִר ָיּה ַק ָלּה
ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ְדּבָ ִרים ַקלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב

)ישעיה ז ,יח(

"וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ִי ְשׁרֹק ְי ֹ
הוָ "ה לַזְּ בוּב" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ה'תש"פ .וְ ֵכן ק ֹו ֹר ָנה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִצ ְרעָ ה ִעם הַ כּ ֹו ֵלל .וְ ֵכן
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ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּוֹר ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ס ֹוף הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְי ִחיאֵ ל סַ בַּ ח שליט"א ֶשׁנִּ ְקמַ ת ה' עַ ל יְדֵ י
חַ י ְָדּ"ק ְנִרמֶ ֶזת בַּ ָכּתוּב) :תהילים ז ,יב( "אֱ ִהים שׁוֹפֵ ט צַ ִדּיק וְ אֵ ל זֹעֵ ם בְּ כָל י ֹוםִ :אם א יָשׁוּב חַ ְרבּ ֹו ִילְ טוֹשׁ ַק ְשׁתּ ֹו ָד ַר וַ יְכוֹנְ נֶהָ :

וְ ל ֹו הֵ כִ ין כְּ ֵלי מָ וֶת ִחצָּ יו לְ ֹדלְ ִקים יִפְ עָ ל" .וְ ֵכן הַ כָּתוּב )תהילים פא ,טו( "כִּ ְמעַ ט א ֹויְבֵ יהֶ ם אַכְ נִיעַ " ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא

קוֹר ֹו ָנה.

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' אֶ פְ ַר ִים מַ זּוּז שליט"א ֶשׁנָּגִ יף הַ קּ ֹור ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא הַ כָּתוּב:

)דברים ד ,ל(

וּמצָ אוּ כֹּל
"בַּ צַּ ר לְ ְ

הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים וְ ַשׁבְ ָתּ עַ ד ְיהֹוָ "ה אֱ הֶ י וְ ָשׁמַ ְע ָתּ בְּ קֹל ֹו" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ח .ש .שליט"א ֶשׁ"בַּ צַּ ר לְ
ְ
וּמצָ אוּ " בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ ֵגּיפָ ה ק ֹור ֹו ָנה .וְ ֵכן "בַּ צַּ ר" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְרפוּאָה .וְ "עַ ד ְיהֹוָ "ה" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶ 100רמֶ ז לְ  100בְּ ָרכ ֹות
ישׁ ָנּה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקֹּר ֹו ָנה
וּמצָ אוּ ֹכּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ ֶלּה" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא בְּ ִע ָתּהּ וַ אֲ ִח ֶ
ֶשׁ ְמּבַ ְטּלִ ים אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה .וְ ֵכן "בַּ צַּ ר לְ ְ
אָמרוּ בְּ ֵשׁם מָ ָרן הַ גר"ח ַקנְ ֵיבְ ְס ִקי שליט"א ֶשׁהַ ֹקּר ֹו ָנה
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא "ק ֹול דּו ִֹדי דּוֹפֵ ק" וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מֶ ֶל פּוֹדֶ ה וּמַ ִצּיל .וּכְ פִ י ֶשׁ ְ
בָּ אָה לְ הַ ִצּיל אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁק ֹו ֹר ָנ"א ְנִרמֶ ֶזת בַּ כָּתוּב )ישעיה מד ,ו( " ֹכּה אָמַ ר ְי ֹהוָ "ה מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ גֹאֲ ל ֹו ְיהֹוָ "ה
ֹוּמי עַ ם ע ֹולָם וְ אֹ ִתיּ ֹות וַ אֲ ֶשׁר
וּמי כָמוֹנִ י ִי ְק ָרא וְ יַגִּ ידֶ הָ וְ י ְַע ְרכֶהָ לִ י ִמשּ ִ
וּמבַּ לְ עָ ַדי אֵ ין אֱ ִהיםִ :
ְצבָ אוֹת אֲ נִ י ִראשׁוֹן וַ אֲ נִ י אַחֲ ר ֹון ִ

ָתּבֹאנָה יַגִּ ידוּ לָמ ֹו" .וְ ֵכן "וּ ִמי כָמ ֹונִי י ְִק ָרא" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶנ ֶגף ק ֹו ֹר ָנה .וְ הַ פָּ סוּק מַ ְמ ִשׁי " :אַל ִתּפְ חֲ דוּ וְ אַל ִתּ ְרהוּ הֲ א מֵ אָז
ִה ְשׁמַ ְע ִתּי וְ ִה ַגּ ְד ִתּי וְ אַ ֶתּם עֵ ָדי הֲ יֵשׁ אֱ לוֹהַּ ִמבַּ לְ עָ ַדי וְ אֵ ין צוּר בַּ ל י ָָד ְע ִתּי".
וּמצָ אוּ כֹּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ ֶלּה בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים וְ ַשׁבְ ָתּ עַ ד ְיהֹוָ "ה אֱ הֶ י
וְ ָשׁלְ חוּ לִ י ֹצפֶ ן מַ ְד ִהים בְּ ת ֹו הַ פָּ סוּק "בַּ צַּ ר לְ ְ
אַחדּוּ"ת תש"פ בְּ ִע ָתּ"הּ.
וְ ָשׁמַ ְע ָתּ בְּ קֹל ֹו" .ק ֹור ֹו ָנ"ה אֶ נָּחֵ "ם ְ
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ִדּבְ ֵרי הָ ַר ְמ ַח"ל ֶשׁהַ סֵּ דֶ ר לִ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁיּ ִָסּגְ רוּ ָכּל הַ ְשּׁעָ ִרים הַ ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁ ַדּ ְר ָכּם ה' ַמ ְשׁפִּ יעַ
ֶשׁפַ ע לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ זְ ַמן הַ ָגּלוּת .י ִָתּ ֵכן ֶשׁ ֶזּה הַ ַטּעַ ם ֶשׁה' ס ֹו ֵגר אֶ ת ָכּל הַ מּו ְֹסד ֹות
ְהוּדים בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם כֻּלּ ֹו.
הַ יּ ִ
מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

אָמַ ר ַרבִּ י חֲ נִינָא אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁיּ ְִתבַּ ֵקּשׁ ָדּג לְ ח ֹולֶה וְ א יִמָּ צֵ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "אָז

אַצ ִמיחַ ֶק ֶרן לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל" .אָמַ ר ַרבִּ י חָ מָ א בְּ ַרבִּ י
ַשּׁמֶ ן א ֹולִ י " .וּכְ ִתיב "בַּ יּוֹם הַ הוּא ְ
אַ ְשׁ ִקיעַ מֵ ימֵ יהֶ ם וְ נַהֲ ר ֹו ָתם כּ ֶ
חֲ נִי ָנא ,אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁ ִתּכְ לֶה מַ לְ כוּת הַ ָזּלָה ִמ ִיּ ְשׂ ָראֵ לֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ כ ַָרת הַ זַּלְ ַזלִּ ים בַּ מַּ זְ מֵ רוֹת ,וּכְ ִתיב בַּ ְת ֵריהּ
"בָּ עֵ ת הַ ִהיא יוּבַ ל ַשׁי לַה' ְצבָ א ֹות" .וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁם עַ ד ֶשׁ ִתּכְ ֶלה מַ לְ כוּת הַ ָזּ ָלה ֶשׁ א ְתּהֵ א ָלהֶ ם שׁוּם שׁוֹלְ טָ נוּת
לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל אֲ פִ לּוּ שׁוֹלְ טָ נוּת ַק ָלּה וְ ַד ָלּה .וְ ַר ִשׁ"י א ְמחַ ֵלּק בֵּ ין צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה לְ צַ ד הַ ְקּלִ פָּ ה ,הַ ְינוּ ֶשׁ ָכּל שׁוֹלְ טָ נוּת ַק ָלּה וְ ַד ָלּה חַ יֶּבֶ ת

ַיע ָתּא
לְ ִהפָּ סֵ ק לִ פְ ֵני גִּלּוּי מַ לְ כוּת ה' .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'בֶ ן יְה ֹוי ָָדע' ָשׁם :עַ ד ֶשׁ ִתּכְ ֶלה מַ לְ כוּת הַ ָזּ ָלה ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל ,נִ ְראֶ ה לִ י בְּ ִסיּ ְ
נִק ֵראת הַ הַ נְהָ ָגה בְּ ֵשׁם מַ לְ כוּת כְּ מ ֹו מָ ַל
נִק ָרא מֶ ֶל  ,וּבַ גְּ מָ ָרא ְ
ִדּ ְשׁמַ ָיּא הַ כַּוָּ ָנה עַ ל מַ נְ ִהי ֵגי הַ דּ ֹור ֶשׁ ַגּם הַ מַּ נְ ִהיג ְ
ַרבָּ ה מָ ַל ַרב יוֹסֵ ף וְ כַיּ ֹוצֵ א בָּ ֶזה ,וְ יֵשׁ מַ נְ ִהיגִים ַזלִ ים וְ ֵר ִ
יקים וּמוֹלְ כִ ים בְּ אַ לִּ ימוּת ,א ֹו לְ ִסבָּ ה אַחֶ ֶרת .וְ רו ִֹאים
ֶשׁהַ כַּוָּ ָנה ַגּם עַ ל צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה וְ ַגם עַ ל צַ ד הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁהֵ ם ַזלִ ים וְ ֵר ִיקים .וְ הַ בֵּ אוּר עַ ל פִּ י ִדּבְ ֵרי הָ ַר ְמחַ "ל )מאמר הגאולה( לְ אַחַ ר חֻ ְרבַּ ן
נִס ַגּר הַ ַשּׁעַ ר ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הָ יוּ יו ְֹצ ִאים ָכּל הַ בְּ ָר ָכה וְ ָכל הַ ָשּׁל ֹום בְּ ֶרוַ ח וְ א בְ ִצ ְמצוּם .וּבִ ְמקוֹמ ֹו נִ פְ ְתּחוּ
בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְ
ָלוּתםֶ .לעָ ִתיד לָב ֹוא בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אוּ ָלה יִסָּ גְ רוּ הַ חַ לּוֹנ ֹות
פְּ ָת ִחים חַ לּוֹנ ֹות ְקטַ נִּים ֶשׁ ַדּ ְר ָכּם מַ ְשׁגִּ יחַ ה' עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ג ָ
תם ְסגִ ָיר ָתם יִפָּ ַתח הַ ַשּׁעַ ר
וּמ ַיּד בְּ ֹ
וְ יִפָּ ַתח שׁוּב הַ ַשּׁעַ ר הַ גָּד ֹול .אוּ ָלם טֶ ֶרם יִפָּ ַתח הַ ַשּׁעַ ר הַ גָּד ֹול יִסָּ גְ רוּ הַ חַ לּוֹנ ֹותִ ,
הַ גָּד ֹול .הַ זְּ מַ ן הַ ֶזּה ֶשׁבּ ֹו הַ חַ לּוֹנ ֹות נִ ְסגּ ִָרים לִ פְ ֵני פְּ ִתיחַ ת הַ ַשּׁעַ ר הַ גָּד ֹול ,הוּא עֵ ת צָ ָרה לְ ַיעֲ ֹקבֶ ,שׁ ֵכּן י ְִה ֶיה ֶזה זְ מַ ן
ֶשׁבּ ֹו ַדּ ְר ֵכי הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה הַ צָּ ִרים ִממֵּ י ָלא נִ ְס ָגּ ִרים .וְ ח ֶֹשׁ גָּד ֹול י ְִשׂ ֹרר בָּ ע ֹו ָלם .הַ מָּ צוּי בָּ עֵ ת הַ ִהיא עָ ָליו לְ ִה ְתחַ ֵזּק
וְ ָל ַדעַ ת ֶשׁהַ ח ֶֹשׁ הַ שּׂו ֵֹרר בָּ ע ֹו ָלם הוּא זְ מַ נִּ י ,טֶ ֶרם יִפָּ ַתח הַ ַשּׁעַ ר הַ ָגּד ֹול .עֵ ת ז ֹו ִהיא הָ עֵ ת לִ פְ ֵני ֹבּא לְ ִציּ ֹון גּוֹאֵ ל
וְ הֵ ם יְמֵ י חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ  .בְּ ִהפָּ ֵתחַ הַ ַשּׁעַ ר י ְִת ַרחֲ שׁוּ ְשׁ ֵני פְּ עֻ לּ ֹות בְּ מַ ְקבִּ ילֶ ,שׁיָּבִ יאוּ לְ ִתקּוּ ֵני הַ ִקּלְ קוּלִ ים ,הָ אֶ חָ ד הוּא
יתת הָ ַרע ,וְ הַ ֵשּׁנִ י הוּא ִתּקּוּן הַ ִקּלְ קוּלִ ים ִמבְּ ִחינו ֵ
כְּ ִר ַ
ְהוּדים
ֹתיהֶ ם הַ שּׁוֹנ ֹות .וּלְ פִ י ֶזה י ִָתּ ֵכן ֶשׁה' ס ֹו ֵגר אֶ ת ָכּל הַ מּו ְֹסד ֹות הַ יּ ִ
בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם כֻּלּ ֹו ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ֶזּה הַ סֵּ דֶ ר לִ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁיִּסָּ גְרוּ ָכּל הַ ְשּׁעָ ִרים הַ ְקּטַ נִּ ים ֶשׁ ַדּ ְר ָכּם ה' מַ ְשׁפִּ יעַ ֶשׁפַ ע לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ זְמַ ן הַ גָּלוּת.

תם ְסגִ ָ
וְ הֵ ם בָּ ֵתּי הַ כְּ נ ִֵסיּ ֹות וְ הַ בָּ ֵתּי ִמ ְד ָרשׁ ֹות וְ ַתלְ מוּדֵ י הַ תּו ָֹרה וְ כוּ' .וְ אָז כִּ לְ שׁ ֹון הָ ַר ְמחַ "ל בְּ ֹ
יר ָתם יִפָּ ַתח הַ ַשּׁעַ ר הַ גָּד ֹול .וְ ָל ֵכן
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ימ ָרא :אָמַ ר ַרבִּ י חֲ נִינָא אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁיּ ְִתבַּ ֵקּשׁ ָדּג לְ ח ֹולֶה וְ א ִימָּ צֵ א .כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ
מַ ְס ִמי ָכה זֹאת הַ גְּמָ ָרא לְ מֵ ְ

מֵ הַ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' )דרשות עקב( אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁ ְיּ ֻב ַקּשׁ ָדּג לְ ח ֹולֶה וְ א יִמָּ צֵ א ,הַ ְינוּ ַתּלְ ִמ ִידים הַ ָשּׁ ִטים בְּ מֵ י הַ תּו ָֹרה
ְיב ְֻקּשׁוּ לְ ַרפְּ א ֹות ָכּל ֹחלִ י וְ א יִמָּ ְצאוּ בַּ עֲ וֹנו ֵ
ֹתינוּ הָ ַרבִּ ים ,וְ אָז ִהיא ְדּיוֹטָ א הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָנה ,וְ אָז נְ צַ פֶּ ה לְ בֶ ן ָדּוִ ד .וְ ר ֹו ִאים
בְּ ִחי ַנת נְבוּאָה ֶשׁנִּ זְ ְר ָקה בְּ ִדבְ ֵרי הַ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' ֶשׁכִּ ֵוּן בִּ ְמדֻ ָיּק לְ מַ ה ֶשּׁקּ ֹו ֶרה הַ יּ ֹום; ֶשׁבִּ ְטּלוּ אֶ ת ָכּל הַ ְי ִשׁיב ֹות ,וְ אֵ ין ִמי ֶשׁ ָיּ ֵגן בִּ זְ מַ ן
הַ מַּ ֵגּפָ ה ,וְ ֶזה הַ ִסּימָ ן לְ צַ פּ ֹות לְ בֶ ן ָדּוִ ד.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'וַ יּוֹאֶ ל מֹ ֶשׁה' )הקדמה( אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁ ִתּכְ ֶלה מַ לְ כוּת הַ ָזּ ָלה ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל ,וּפֵ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ז"ל ֶשׁ א
ְתּהֵ א לָהֶ ם שׁוּם ַשׁלְ טָ נוּת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ פִ לּוּ ַשׁלְ טָ נוּת ַק ָלּה וְ ַד ָלּה .הֲ ֵרי ְמבֹאָר ֶשׁקּוֹדֵ ם בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ ִתּכְ ֶלה או ָֹתהּ
מַ לְ כוּת הַ ָזּ ָלהֶ ,שׁ ִאי אֶ פְ ָשׁר בִּ יאָת ֹו בְּ אֹפֶ ן אַחֵ ר ,וְ ִהיא הַ ְמּעַ כֶּבֶ ת אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּה .וּכְ עֵ ין ֶזה ְמפֹ ָרשׁ יוֹצֵ א בְּ ִדבְ ֵרי
הָ ַר ְמבַּ "ם בְּ ִאגּ ֶֶרת ֵתּימָ ן ,אֶ ָלּא ֶשׁ ְצּ ִריכִ ין לְ ַרחֲ מֵ י ָשׁמַ ִים ֶשׁ ִתּכְ ֶלה או ָֹתהּ הַ מַּ לְ כוּת אַ וְ ַרק עַ ל יְדֵ י כֹּחַ ִמלְ מַ ְע ָלה
מֵ אֵ ת השי"ת ,א עַ ל יְדֵ י הָ אֻ מּ ֹות ,כִּ י ִאם חַ ס וְ ָשׁל ֹום י ְִה ֶיה עַ ל יְדֵ י הָ אֻ מּ ֹות ִהיא סַ ָכּ ָנה גְּ ד ֹו ָלה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל כַּמּוּבָ ן,
והשי"ת י ְַרחֵ ם עָ לֵינוּ וְ עַ ל ָכּל עַ מּ ֹו י ְ
ִשׂ ָראֵ ל .וּלְ פִ י ְדּבָ ָריו הַ מַּ צָּ ב הַ יּ ֹום ֶשׁהַ ֹכּל נִ ְס ַגּר בִּ ידֵ י ה' עַ ל ְידֵ י הַ מַּ גֵּפָ ה ֹזאת הַ בְּ ִחי ָנה
ֶשׁל ַרחֲ ִמים.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ מַ הֲ ַר"ל )'נצח ישראל' לו( ִה ְתבָּ אֵ ר לְ מַ ְע ָלה ֶשׁיּ ְִה ֶיה בָּ ע ֹולָם הֶ פְ סֵ ד הֲ וָ ָיה הָ ִראשׁ ֹו ָנה ,וְ הוּא ֶשׁגּו ֵֹרם ִה ְשׁ ַתּנּוּת
בְּ כַמָּ ה ְדּבָ ִרים .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִמּצַּ ד הֶ פְ סֵ ד הֲ וָ ָיה ִראשׁ ֹו ָנה ִי ְה ֶיה ִה ְשׁ ַתּנּוּתֵ ,כּן י ְִה ֶיה ַגּם ֵכּן ִשׁנּוּי בָּ ע ֹו ָלם ִמצַּ ד הֲ וָ ָיה
הַ חֲ ָד ָשׁה ֶשׁיּ ְִה ֶיה בָּ א אֶ ל הָ ע ֹו ָלםֶ .שׁכְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּל הֶ פְ סֵ ד הוּא ִשׁנּוּיָ ,כּ ָכּל הֲ וָ ָיה ִשׁנּוּי בָּ ע ֹו ָלם ,וְ הוּא נִ ְק ָרא 'חֶ בְ ֵלי
נִק ָרא 'חֶ בְ ֵלי' ֶשׁכְּ מ ֹו ֶשׁהָ ִא ָשּׁה יַגִּיעַ לָהּ חֲ בָ לִ יםִ ,מפְּ ֵני הַ ִשּׁנּוּי ֶשׁל הֲ וָ י ֹות הַ וָּ ָלד הַ בָּ א לָע ֹו ָלםֶ .שׁ ָכּל הֲ וָ ָיה
מָ ִשׁיחַ ' .וְ ְ
וּמצַּ ד הַ הֲ וָ ָיה הַ חֲ ָד ָשׁה הוּא הַ ִשּׁנּוּי .וְ ָכ ַכּאֲ ֶשׁר יֵצֵ א לַפֹּ עַ ל ִענְ ָין חָ ָדשׁ ,הוּא ע ֹו ַלם הַ מָּ ִשׁיחַ  ,וְ הוּא
הוּא ִשׁנּוּיִ ,
י ְִציאָה לַפֹּ עַ ל הַ הֲ וָ ָיה הַ חֲ ָד ָשׁה .וְ ֵכן ָשׁם )ח"א כתובות קיאַ (.כּאֲ ֶשׁר ָי ֹבא מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ִמפְּ ֵני כִּ י ָי ֹבא ָלע ֹו ָלם ִענְ ָין חָ ָדשׁ
ֶשׁ א הָ ָיה מֵ ע ֹו ָלם ,וּבִ ְשׁבִ יל ָכּ י ְִהיוּ חֲ בָ לִ יםֶ ,שׁ ָכּל ִשׁנּוּי יֵשׁ ל ֹו חֲ בָ לִ ים וְ ִשׁנּוּ ִיים כְּ מ ֹו חֶ בְ ֵלי י ֹו ֵל ָדה ֶשׁהַ וָּ ָלד ֶשׁבָּ א
לָע ֹו ָלם הוּא ִשׁנּוּי ֶשׁ א הָ ָיה בָּ ע ֹו ָלם וּלְ ָכ יֵשׁ חֲ בָ לִ ים ,וְ ָכ ַכּאֲ ֶשׁר ָי ֹבא מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ וְ הוּא ָדּבָ ר חָ ָדשׁ ,וְ ָכ י ְִה ֶיה
בָּ ע ֹו ָלם ִשׁנּוּי חֲ בָ לִ ים כַּאֲ ֶשׁר י ְִתחַ דֵּ שׁ מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ .
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בְּ פָ ָר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י בְּ הֶ פְ ֵר ִשׁים ֶשׁל  261או ִֹתיּ ֹות נִ ְראָה צֵ רוּף הַ ִמּלִּ ים קֹ ֹרא ָנ"ה ה'תש"פ
ימה[ .וְ אַחֲ ָריו מֻ זְ ָכּר ַגּם עֲ ַט ֵלּף.
חֳ לִ "י ִתּנְ ֶשׁמֶ "ת ] ֶרמֶ ז עַ ל ֹחלִ י בְּ ַמעֲ ֶר ֶכת הַ נְּ ִשׁ ָ
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹאֵ ל טַ יְטֶ לְ בּ ֹו ְים שליט"א ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְרא ֹות בְּ פָ ָר ַשׁת מַ אֲ כָל ֹות אֲ סוּר ֹות בְּ פָ ָר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י בְּ הֶ פְ ֵר ִשׁים ֶשׁל 261
או ִֹתיּ ֹות כְּ ִמנְ ַין אָסַ "רֶ ,רמֶ ז עַ ל מַ אֲ כָל ֹות אֲ סוּר ֹות .וּכְ ִמנְ ַין " ֵקץ ָכּל חָ י" ִעם הַ ִמּלִּ ים .אֶ ת צֵ רוּף הַ ִמּלִּ ים ֹק ֹרא ָנ"ה ה'תש"פ
חֳ לִ "י ִתּ ֶ
נְשׁמֶ "ת ] ֶרמֶ ז עַ ל חֹלִ י בְּ מַ עֲ ֶר ֶכת הַ נְּ ִשׁימָ ה[ .וְ אַחֲ ֵרי ֶזה מֻ זְ ָכּר ַגּם עֲ טַ ֵלּף.
אתם וְ אֶ ת ֹעל ָָתם לִ ְפ ֵני ה' וַ ִתּ ְק ֶראנָה אֹ ִתי כָּאֵ לֶּה וְ אָכַלְ ִתּי ַחטָּ את הַ יּ ֹום הַ יִּיטַ ב
משׁה הֵ ן הַ יּוֹם ִה ְק ִריבוּ אֶ ת חַ טָּ ָ
"וַ י ְַדבֵּ ר אַהֲ ֹרן אֶ ל ֶ
ש ָראֵ ל לֵאמֹר זֹאת הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹר אֲ לֵהֶ םַ :דּבְּ רוּ אֶ ל בְּ נֵי ִי ְ ֹ
משׁה וַ יִּיטַ ב בְּ עֵ ינָיו :וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
בְּ עֵ ינֵי ה' :וַ ִיּ ְשׁמַ ע ֶ
אֹתהּ תֹּאכֵלוּ :אַ אֶ ת זֶה א
אָרץֹ :כּל מַ פְ ֶרסֶ ת פַּ ְרסָ ה וְ שֹׁסַ עַ ת ֶשׁסַ ע פְּ ָרסֹת מַ עֲ לַת גּ ֵָרה בַּ בְּ הֵ מָ ה ָ
תֹּאכְ לוּ ִמ ָכּל הַ בְּ הֵ מָ ה אֲ ֶשׁר עַ ל הָ ֶ
וּממַּ פְ ִרסֵ י הַ פַּ ְרסָ ה אֶ ת הַ גָּמָ ל כִּ י מַ עֲ לֵה ג ֵָרה הוּא וּפַ ְרסָ ה אֵ ינֶנּוּ מַ פְ ִריס טָ מֵ א הוּא ָלכֶם :וְ אֶ ת הַ ָשּׁפָ ן כִּ י
תֹאכְ לוּ ִממַּ עֲ לֵי הַ גּ ֵָרה ִ
אַרנֶבֶ ת כִּ י מַ עֲ ַלת ֵגּ ָרה ִהוא וּפַ ְרסָ ה א ִהפְ ִריסָ ה ְטמֵ אָה ִהוא ָל ֶכם :וְ אֶ ת
מַ עֲ ֵלה ֵג ָרה הוּא וּפַ ְרסָ ה א י ְַפ ִריס טָ מֵ א הוּא ָלכֶם :וְ אֶ ת הָ ְ
הַ חֲ זִ יר כִּ י מַ פְ ִריס פַּ ְרסָ ה הוּא וְ שֹׁסַ ע ֶשׁסַ ע פַּ ְרסָ ה וְ הוּא ֵגּ ָרה א ִי ָגּר טָ מֵ א הוּא ָלכֶםִ :מבְּ ָֹש ָרם א תֹאכֵלוּ וּבְ נִבְ ל ָָתם א ִתגָּעוּ
אֹתם תֹּא ֵכלוּ :וְ כֹל אֲ ֶשׁר
ש ֶק ֶֹשת בַּ מַּ יִם בַּ יּ ִַמּים וּבַ נְּחָ לִ ים ָ
תּאכְ לוּ ִמ ֹכּל אֲ ֶשׁר בַּ מָּ יִם כֹּל אֲ ֶשׁר ל ֹו ְסנַפִּ יר וְ ַק ְ ֹ
ְטמֵ ִאים הֵ ם ָלכֶם :אֶ ת זֶה ֹ
וּמכֹּל ֶנפֶ שׁ הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר בַּ מָּ יִם ֶשׁ ֶקץ הֵ ם ָל ֶכם :וְ ֶשׁ ֶקץ י ְִהיוּ ָלכֶם ִמבְּ ָֹש ָרם
ש ֶק ֶֹשת בַּ ַיּ ִמּים וּבַ נְּ חָ לִ ים ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ הַ מַּ יִם ִ
אֵ ין ל ֹו ְסנַפִּ יר וְ ַק ְ ֹ
ש ֶק ֶֹשת בַּ מָּ ִים ֶשׁ ֶקץ הוּא ָל ֶכם :וְ אֶ ת אֵ לֶּה ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ִמן הָ עוֹף א יֵאָכְ לוּ
א תֹאכֵלוּ וְ אֶ ת נִבְ ל ָָתם ְתּ ַשׁ ֵקּצוּ :כֹּל אֲ ֶשׁר אֵ ין ל ֹו ְסנַפִּ יר וְ ַק ְ ֹ
ֶשׁ ֶקץ הֵ ם אֶ ת הַ ֶנּ ֶשׁר וְ אֶ ת הַ פֶּ ֶרס וְ אֵ ת הָ עָ זְ נִ ָיּה :וְ אֶ ת הַ ָדּאָה וְ אֶ ת הָ אַ יָּה לְ ִמינָהּ :אֵ ת כָּל ע ֵֹרב לְ ִמינ ֹו :וְ אֵ ת בַּ ת הַ יַּעֲ נָה וְ אֶ ת הַ ַתּ ְחמָ ס
ידה
וְ אֶ ת הַ ָשּׁחַ ף וְ אֶ ת הַ נֵּץ לְ ִמי ֵנהוּ :וְ אֶ ת הַ כּוֹס וְ אֶ ת הַ ָשּׁ ָל וְ אֶ ת הַ יַּנְשׁוּף :וְ אֶ ת הַ ִתּנְ ֶשׁמֶ ת וְ אֶ ת הַ ָקּאָת וְ אֶ ת הָ ָרחָ ם :וְ אֵ ת הַ חֲ ִס ָ
הָ אֲ נָפָ ה לְ ִמינָהּ וְ אֶ ת הַ דּוּכִ יפַ ת וְ אֶ ת הָ עֲ טַ לֵּף".

הַ ַמּ ְשׁ ִחית ֶשׁהָ ַרג אֶ ת הַ בְּ כוֹר ֹות בְּ ִמ ְצ ַר ִים ,הָ ָיה אֲ וִ יר ְמעֻ פָּ שׁ שׂו ֵֹרף כְּ מ ֹו ַחי ְָדּקֶ ,שׁנִּ כְ ַנס
דֶּ ֶר הַ פֶּ ה וְ הַ נְּ ִח ַיר ִיםַ ,מ ָמּשׁ כְּ מ ֹו נָגִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה.
מוּבָ א

בְּ 'אַ בַּ ְרבָּ ֶנאל'

)שמות יב ,ג(

מָ ה הוּא הַ מַּ ְשׁ ִחית אֲ ֶשׁר ָז ַכר ,וְ ֶשׁיִּזְ ֹכּר אַחַ ר ֶזה "וְ א י ִֵתּן הַ מַּ ְשׁ ִחית לָב ֹוא אֶ ל

בָּ ֵתּי ֶכם לִ נְ גֹּ ף"ִ .ה ֵנּה הוּא לְ ַד ְע ִתּי אֲ וִ יר ְמעֻ פָּ שׁ שׂו ֵֹרףֶ ,שׁ ִחדֵּ שׁ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל דֶּ ֶר הַ פֶּ ֶלא ,וְ הָ ָיה נִ כְ ַנס
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נְּח ַיר ִים וְ ה ֹו ֵל אֶ ל לִ בָּ ם פִּ ְתא ֹום .וְ הוּא הָ ָיה הַ מַּ ְשׁ ִחית ֶשׁאֵ ינ ֹו מַ בְ ִחין בֵּ ין צַ ִדּיק לְ ָר ָשׁע,
בַּ בְּ כ ֹור ֹות ִמדֶּ ֶר הַ פֶּ ה וְ הַ ִ
כִּ י אֵ ינ ֹו בָּ עַ ל ַדּעַ ת וּבְ ִחי ָנה .וְ הָ ָיה מֵ הַ ֵנּס הָ אֱ ִהיֶ ,שׁבִּ זְ כוּת הַ פֶּ סַ ח וְ הַ ִמּי ָלה א נִכְ ַנס הָ אֲ וִ יר הַ ְמּעֻפָּ שׁ הַ הוּא
בְּ בָ ֵתּיהֶ ם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ מַּ ְשׁ ִחית ֶשׁהָ ַרג אֶ ת הַ בְּ כוֹר ֹות בְּ ִמ ְצ ַר ִים ,הָ ָיה אֲ וִ יר ְמעֻ פָּ שׁ שׂו ֵֹרף ]חַ י ְָדּק[ ֶשׁנִּ כְ ַנס דֶּ ֶר
הַ פֶּ ה וְ הַ נְּ ִח ַ
יר ִים וְ ה ֹו ֵל אֶ ל לִ בָּ ם מַ מָּ שׁ כְּ מ ֹו נְ גִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )בא לוֶ (.שׁבְּ ִמ ְצ ַר ִים הָ ָיה ָנגֹ ף לְ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָרפ ֹוא
לְ י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ הֶ אָ ַרת הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁ ְמּבִ יאָה מַ ָכּה אֲ ֶשׁר מֵ הַ מַּ ָכּה עַ ְצמָ הּ בָּ אָה ְרפוּאָה לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ ָנבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנ ֹוָ :שׁנִ ינוּ אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוסֵ י
יתי אֶ ת הַ ָדּם וּפָ סַ ְח ִתּי
בְּ א ֹות ֹו מַ מָּ שׁ ֶשׁנִּ ְמצָ א ִדּין לְ ִמ ְצ ַר ִים ,בְּ א ֹות ֹו מַ מָּ שׁ נִ ְמצָ א ִדּין לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ָר ִא ִ
עֲ לֵי ֶכם" .וְ ֵכן ָשׁנִ ינוּ ,בְּ ָכל א ֹו ָתם כְּ ָת ִרים ְקדו ִֹשׁים ֶשׁלְּ מַ ְע ָלה כְּ מ ֹו ֶשׁנִּ ְמצָ א ִדּין נִ ְמצָ ִאים ַרחֲ ִמים ,וְ הַ כֹּל בְּ ָשׁעָ ה
אַחַ תָ .שׁ ָנה ַרבִּ י ִחזְ ִק ָיּה ָכּתוּב "וְ ָנ ַגף ה' אֶ ת ִמ ְצ ַריִם" נָגֹ ף וְ ָרפ ֹואָ .נגֹ ף לְ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָרפ ֹוא לְ י ְִשׂ ָראֵ לַ .רבִּ י ִשׁ ְמעוֹן אָמַ ר
בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ֶנּחֱ ָלק הַ ַלּ ְילָה ,וְ הַ ֶכּ ֶתר הַ ָקּד ֹושׁ ִמ ְתעו ֵֹרר וְ כוּ' ,זֶה מַ ֶכּה וְ ֶזה ְמ ַרפֵּ א ,וְ הַ כֹּל בְּ ָשׁעָ ה אַחַ ת .הַ ֹזּהַ ר ְמ ַדבֵּ ר עַ ל
אָרה ז ֹו ִהיא ָנגֹ ף וְ ָרפ ֹוא .וְ ֵכן בִּ בְ כ ֹור ֹות יֵשׁ או ִֹתיּ ֹות
מַ ַכּת בְּ כוֹר ֹות ֶשׁהָ ְי ָתה מֵ הֶ אָ ַרת הַ ֶכּ ֶתר ,כִּ י י' מַ כּ ֹות הֵ ן כְּ ֶנ ֶגד י' ְספִ יר ֹות .וְ הֶ ָ
תּאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ ָנא"
ֶת"ר .וְ ֵכן מָ ְצאוּ ֶרמֶ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה בַּ הֲ ָכ ָנה ֶשׁל בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ מַ כַּ ת בְּ כ ֹור ֹות ,מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות יב ,ט( "אַל ֹ
כֶּ
ֶשׁאֵ ינ ֹו צָ לוּי ָכּל צָ ְרכּ ֹו קו ְֹרא ֹו ָנא בְּ ָלשׁ ֹון עֲ ָרבִ י .הַ ְינוּ הַ גּ ֹו ִיים ֶשׁא ֹוכְ לִ ים ָנא וְ אֵ בֶ ר ִמן הָ חַ י ֶנ ֱע ָנ ִשׁים ,וְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ זְ הָ ִרים ִמ ֶזּה
אַדמ ֹו"ר ִמבָּ אבּ ֹוב שליט"א ֶשׁאָמַ ר לִ ְפ ֵני ֶשׁנִּ כְ ַנס לְ בִ דּוּד ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ַגּם נִ כְ נְ סוּ לְ בִ דּוּד
ז ֹוכִ ים לִ ְרפוּאָה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הָ ְ
טּוּרים' )שמות יב ,ח( ֶשׁלֶּעָ ִתיד ָל ֹבא י ְִה ֶיה הֶ ְס ֵגּר
בְּ ִמ ְצ ַר ִים לִ פְ ֵני ַמ ַכּת בְּ כוֹר ֹותֶ ,שׁה' אָמַ ר לָהֶ ם א לָצֵ את מֵ הַ בַּ ִית .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ בַ עַ ל הַ ' ִ

יד "אַהֲ ֹרן וּבָ נָיו
בַּ בַּ ִית כְּ מ ֹו בְּ מַ ַכּת בְּ כוֹר ֹות ,וְ נָבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנ ֹו" :יֹאכְ לוּהוּ" .ד' פְּ עָ ִמים בַּ מָּ סו ָֹרה .ב' בְּ ִענְ ְי ֵני ְדּפֶ סַ ח .וְ ִא ָ
וּמפֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד א ֵת ְצאוּ" הָ ָכא נָמֵ י "וְ אַ ֶתּם א ֵת ְצאוּ ִאישׁ
וּאים .מָ ה הָ ָתם נִ ְצטַ וּוּ " ִ
יֹאכְ לוּהוּ" בְּ ִענְ ָי ָנא ְדּ ִמלּ ִ
יד "כִּ י ְמאַ ְספָ יו יֹאכְ לוּהוּ" ְדּ ִא ַ
ִמפֶּ ַתח בֵּ ית ֹו" .וְ ִא ָ
יתּ ַקּשׁ גְּ אֻ ָלּה אַחֲ ר ֹו ָנה לַגְּ אֻ ָלּה ִראשׁ ֹו ָנה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ִמכְ ַתּב
סוֹפֵ ר' בְּ ֵשׁם אָבִ יו מָ ָרן הַ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' )פרשת בא( "וְ אַ ֶתּם א ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמפֶּ ַתח בֵּ ית ֹו עַ ד בּ ֶֹקר"ֶ ,זה נִסָּ י ֹון גָּד ֹול וְ נ ֹו ָרא
בִּ זְ כוּת ֶזה נִ גְ אֲ לוֵּ ,כּן י ְִה ֶיה לֶעָ ִתיד בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ בְּ חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ לְ זַכּו ֵֹתנוּ וְ לִ בְ ֹ
חן או ָֹתנוּ בְּ נִ סָּ י ֹון ֶזה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
מֵ הרה"ג ר' א .שליט"א עַ ל הַ כָּתוּב )שמות יב ,כב( "וְ אַ ֶתּם א ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמפֶּ ַתח בֵּ ית ֹו עַ ד ֹבּ ֶקר"ֶ .שׁהַ חֲ ִצי הָ ִראשׁ ֹון "וְ אַ ֶתּם
א ֵת ְצאוּ ִאישׁ" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .1290וְ הַ חֵ ִצי הַ ֵשּׁנִ י " ִמפֶּ ַתח בֵּ ית ֹו עַ ד בּ ֶֹקר" ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא .1335
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף ֵשׁינְ בֶּ ְר ֶגר שליט"א ֶשׁ ֶנּ ֶגף קוֹר ֹו ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא דצ"ך עד"ש באח"ב.
וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְי ִחיאֵ ל סַ בַּ ח שליט"א ֶשׁנִּ ְקמַ ת ה' עַ ל יְדֵ י חַ י ְָדּ"ק ְנִרמֶ ֶזת בַּ כָּתוּב) :תהילים ז ,יב( "אֱ ִהים שׁוֹפֵ ט צַ ִדּיק וְ אֵ ל
זֹעֵ ם בְּ ָכל י ֹוםִ :אם א יָשׁוּב חַ ְרבּ ֹו ִילְ טוֹשׁ ַק ְשׁתּ ֹו ָד ַר וַ יְכוֹנְ ֶנהָ  :וְ ל ֹו הֵ כִ ין כְּ ֵלי מָ ֶות ִחצָּ יו לְ ֹדלְ ִקים יִפְ עָ ל" .וְ ֵכן הַ כָּתוּב
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)תהילים פא,

טו( "כִּ ְמעַ ט א ֹויְבֵ יהֶ ם אַכְ נִיעַ " ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ח .ש .שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב

)יהושע כג ,י( " ִאישׁ אֶ חָ ד ִמכֶּם י ְִר ָדּף אָלֶף כִּ י ְי ֹ
הוָ "ה אֱ הֵ י ֶכם הוּא הַ נִּ לְ חָ ם ָלכֶם" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה .וְ הַ פָּ סוּק מַ ְמ ִשׁי ָשׁם
ִמ ָיּד "וְ נִ ְשׁמַ ְר ֶתּם ְמאֹד לְ נַפְ שׁ ֵֹתיכֶם"ַ .כּמּוּבָ א בַּ כָּתוּב עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג:

)זכריה יד ,ג(

"וְ ָיצָ א ה' וְ נִ לְ ַחם בַּ גּ ֹו ִים הָ אֵ ֶלּה".

בּוּר ְשׁטֵ יְין שליט"א ֶשׁקּוֹר ֹו ָנ"ה בְּ ִמלּוּי ק ֹו"ף וָ "ו ֵרי"שׁ וָ "ו נוּ"ן הֵ "א בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא הַ כָּתוּב
וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ַקלְ מָ ן ְ

)שמות

טו ,ג( " ְי ֹהוָ "ה ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה ְיהֹוָ ה ְשׁמ ֹו".

ימ ְט ִר ָיּא תש"פ.
ִמ ְרפֶּ סֶ ת בְּ גִ ַ
מוּבָ א בִּ 'פְ ִרי עֵ ץ חַ ִיּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שבת ע' שעא( כָּל ְספִ ָ
ירה נִ ְק ָרא פַּ ְרסָ ה ,וְ עַ ֵיּן בְּ פֵ רוּשׁ 'מָ ת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ' עַ ל ֹזהַ ר חָ ָדשׁ

)שה"ש צ(.

ֶשׁהַ ְסּפִ ירוֹת נִ ְק ָרא ֹות פַּ ְרסָ אוֹת הֱיוֹת ֶשׁהֵ ן מַ גְבִּ ילוֹת אֶ ת הָ אוֹר .וְ ֵכן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ִמ ְרפֶּ סֶ ת ִמלְּ שׁ ֹון פַּ ְרסָ א ,כִּ י ִמ ְרפֶּ סֶ ת
ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ִחבּוּר הַ בַּ ִית ִעם הַ חוּץ בְּ ס ֹוד ִחבּוּר ע ֹו ָלמ ֹות דֶּ ֶר הַ ְסּפִ יר ֹות וְ הַ פַּ ְרסָ א ֹות .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ִמ ְרפֶּ סֶ ת בַּ חֲ ַז"ל
גְּ זוּזְ ְט ָרא ִמלְּ שׁ ֹון גְּ זִ י ָזא וְ ִחתּוּ  .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' חַ יִּים ִשׁ ְט ִרית ַשׁלִּ יטָ "א ֶשׁ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל י ְִציאַת א ֹור הַ ְקּדֻ ָשּׁה הַ חוּצָ ה
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁ ִמּ ְתפַּ לְּ לִ ים בְּ ִמ ְרפָּ ס ֹות בִּ זְ מַ ן הַ מַּ גֵּפָ הְ .
לְ הָ ִאיר בָּ ע ֹו ָלם בְּ בִ יאַת ְמ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ אָמֵ ן.

קוֹר ֹו ָנה ִהיא ְשׁ ֵתּי ִמלִּ ים :ק ֹו"ר נ"ה ,הַ ְינוּ ק ֹור בַּ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח ה ֹוד ֶשׁהֵ ן בְּ ס ֹוד ְשׁ ֵתּי
יח י ֹוצֵ את הַ ִחיּוּת מֵ ַרגְ ֵלי הַ יּ ֹולֶדֶ ת וְ ַנעֲ שׂ ֹות ַקר כְּ אֶ בֶ ן.
ַרגְ ַל ִיםְ .דּבִ זְ ַמן ל ֵַדת ָמ ִשׁ ַ
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ֹואֵ ל שליט"א ֶרמֶ ז נִפְ ָלא ֶשׁ ַמּגֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ִהיא ִצ ֵירי ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .כִּ י קוֹר ֹו ָנה ִהיא ְשׁ ֵתּי ִמלִּ ים ק ֹו"ר נ"ה
הַ יְנוּ ק ֹור בַּ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח ה ֹוד ֶשׁהֵ ן בְּ ס ֹוד ְשׁ ֵתּי ַרגְ ַל ִיםַ .כּיָּדוּעַ בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִרי ַז"ל ְדּבִ זְ מַ ן ֵל ָדה י ֹוצֵ את הַ ִחיּוּת ִמ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח ה ֹוד
ֶשׁל הַ יּ ֹו ֶלדֶ ת ,וְ הָ ַרגְ ַל ִים ַנעֲ שׂ ֹות ַקר כְּ אֶ בֶ ן ,וּבִ לְ שׁ ֹון הָ אֲ ִרי ַז"ל ִצנּוּן הַ יּ ְַרכִ ין ,וְ ָידוּעַ ֶשׁ ֶזּה ַק ָיּם בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת .כִּ י ָכּל כֹּחַ הָ ַרגְ ַל ִים עוֹבֵ ר
נִמצָ ִאים בִּ זְ מַ ן ִצי ֵרי ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ מַ מָּ שׁ ,וְ יֵשׁ ק ֹור בַּ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח
ַליְס ֹוד לְ ֹצ ֶר הַ ֵלּ ָדה .וְ ֶזה מַ מָּ שׁ הַ מַּ צָּ ב ֶשׁל מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה בּ ֹו אָנוּ ְ
נְּסיע ֹות וְ הַ ִטּיס ֹותֶ ,שׁ ַשּׁיָּכִ ים לִ ְספִ יר ֹות הַ ֶנּצַ ח
ה ֹוד .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהַ מַּ ֵגפָ ה גּו ֶֹרמֶ ת לְ ָכל הָ ע ֹו ָלם לִ ְהי ֹות סָ גוּר בַּ בַּ ִית וְ ָכל הָ ִריצ ֹות וְ הַ ִ
שׁוּרה ִעם ְספִ יר ֹות הַ נֶּצַ ח וְ הַ ה ֹודֶ ,שׁהֵ ן הַ מָּ מ ֹון ֶשׁמַּ עֲ ִמיד אֶ ת
וְ הַ ה ֹוד ,מֻ ְשׁבָּ ת ֹות בָּ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן הַ כַּלְ ָכּ ָלה הָ ע ֹו ָל ִמית קו ֶֹרסֶ ת כִּ י ִהיא ְק ָ
אָדם עַ ל ַרגְ לָיוַ .גּם מו ְֹסד ֹות הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ְקּשׁוּר ֹות ִעם ְספִ ַירת הַ ה ֹודְ ,סגוּ ִרים .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז נִפְ ָלא ֶשׁמַּ גֵפָ "ה בְּ א"ת ב"ש יָרוּ"ץ לְ פִ י
הָ ָ
89

הַ סֵּ דֶ ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מַּ ֵגפָ ה עוֹצֶ ֶרת אֶ ת הָ ִריצ ֹות בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלםָ .ל ֵכן ֶזה בְּ א"ת ב"ש ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ָדּבָ ר וְ ִהפּוּכ ֹו בִּ בְ ִחי ַנת פָּ נִ ים וְ אָח ֹור ִמ ְתּ ִח ַלּת
הָ או ִֹתיּ ֹות א' ב' לְ סוֹפָ ן .וְ ֵכן יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁה' ע ֹוצֵ ר אֶ ת הָ ִריצ ֹות בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם כְּ דֵ י לְ הָ ִריץ וּלְ הָ ִחישׁ אֶ ת גְּאֻ ַלּת ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה

ישׁ ָנּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁהַ קּ ֹור בָּ ַרגְ ַל ִיים ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
בַּ אֲ ִח ֶ
ֶתר ֶשׁ ְנִּרמָ ז
בְּ קוֹר ֹו ָנה.
וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בִּ ' ְמב ֹוא ְשׁעָ ִרים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )שער ה' ח"ב פ"ב( נְ בָ אֵ ר בּ ֹו ִענְ ַין הַ ֵלּ ָדה אֵ י ִענְ ָינָהּ; ִה ֵנּה נִ ְתבָּ אֵ ר ִענְ ַין ְשׁ ָשׁה
מָ ד ֹור ֹות ֶשׁיֵּשׁ בָּ ִא ָשּׁה ,וְ אֵ י בִּ ְשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים אַחֲ רוֹנִ ים ָכּל הַ וָּ ָלד בִּ ְשׁ ָשׁה בְּ ִחינ ֹות ֶשׁהֵ ם ֵכּלִ ים וְ נִיצוֹצ ֹות וְ אוֹר ֹות
ֻכּ ָלּם עָ לוּ בַּ מָּ ד ֹור הָ עֶ לְ י ֹון .וְ ִה ֵנּה בְּ ב ֹוא עֵ ת הַ ֵלּ ָדה ,כְּ בָ ר הַ וָּ ָלד ָגּמוּר בִּ ְשׁ ָשׁה בְּ ִחינ ֹות הַ נִּ זְ כָּר ֹות ִמ ְת ַגּלְ ֵגּל וְ יו ֵֹרד עַ ד
ידע ִמי הוּא הַ גּו ֵֹרם אֶ ל
אָמ ָנם ָראוּי ֵל ַ
מָ ד ֹור הַ ַתּ ְחתּ ֹון וְ יוֹצֵ א אַחַ ר ָכּ אַף ִמן מָ ד ֹור הַ ַתּ ְחתּ ֹון הַ הוּא וְ אָז נ ֹו ָלד .וְ ְ
הַ וָּ ָלד ֶשׁיּ ִָדּחֶ ה לְ מַ טָּ ה וְ יֵצֵ א .וְ הָ ִענְ ָין יוּבַ ן ִעם פָּ סוּק "וַ יֹּאמֶ ר בְּ ַילּ ְֶד ֶכן אֶ ת הָ ִעבְ ִריּ ֹות כו'" ,וְ ִה ֵנּה ארז"ל כִּ י הָ ִא ָשּׁה
יתן עַ ל הָ אָבְ ָנ ִים" וְ טַ עַ ם ִצנּוּן הַ ֶזּה י ְִתבָּ אֵ ר
וּמ ְצטַ נְּ נִין ַכּאֲ בָ נִים .וְ זֶהוּ ִענְ ַין " ְוּר ִא ֶ
ֵיד ָתהּ ִמ ְת ַק ִשּׁין י ְַרכ ֹו ֶתיהָ ִ
בְּ עֵ ת ל ָ
אָמ ָנם אֵ ין בְּ ת ֹו ָכם שׁוּם
אַרנוּ אֵ י הַ מּו ִֹחין ֶשׁל ז"א בָּ ִאים ְמלֻבָּ ִשׁים תּ ֹו הַ כֵּלִ ים עַ ְצמָ ן ְדּנה"י ִדּ ְתבוּ ָנהְ ,
מַ ה ֶשּׁבֵּ ְ
א ֹור ֹות ַרק אֵ לּוּ הַ מּ ֹו ִחין ְדּז"א וְ אֵ ין ָשׁם אוֹר ֹות ֶשׁל ְתּבוּ ָנה כְּ ָלל .וְ ִה ֵנּה ְצ ִרי ָכה הַ ְתּבוּ ָנה עַ ָתּה לְ סַ ֵלּק אֶ ת הָ א ֹור ֹות
ֶשׁלָּהּ ִמתּ ֹו נה"י ֶשׁ ָלּהּ לִ ְשׁ ָשׁה ִסבּ ֹות; א' כְּ דֵ י לִ ְד ֹחק וְ לִ ְדח ֹות אֶ ת הַ ז"א ֶשׁיִּוָּ ֵלד וְ יֵצֵ א לַחוּץ .ב' בַּ עֲ בוּר הֶ חָ ָלב .ג'
בַּ עֲ בוּר הַ מּו ִֹחין ְדּז"א .וּנְ בָ אֵ ר ְתּ ִח ָלּה הַ בְּ ִחי ָנה הָ א' ֶשׁ ִהיא לִ ְדח ֹות אֶ ת הַ ז"א וְ הוּא כִּ י ִה ֵנּה עַ ָתּה יֵשׁ אוֹר ֹות ַרבִּ ים
בַּ בֶּ טֶ ן הַ ְמלֵאָה ֶשׁ ִהיא הַ ְתּבוּ ָנה ִאם אוֹר ֹות ֶשׁלָּהּ עַ ְצמָ הּ וְ ִאם אוֹר ֹות ֶשׁל זו"ן ,וְ ֻכ ָלּם הֵ ם בְּ אוֹת ֹו ְמק ֹום הַ כְּ לִ י
ֶשׁהוּא ְמק ֹום הַ הֵ ָרי ֹון ֶשׁהוּא בַּ בֶּ טֶ ן בַּ ְשּׁלִ ישׁ הַ ַתּ ְחתּ ֹון ְדּת"ת ִדּ ְתבוּ ָנה .וְ ִה ֵנּה פִּ י הָ ֶרחֶ ם הוּא צַ ר וְ אֵ ין הַ וָּ ָלד יוֹצֵ א
ִמ ָשּׁם אֶ ָלּא בְּ דֹחַ ק גָּד ֹול ,וְ הוּא כִּ י ָכל הָ אוֹר ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ אֶ ל ִאמָּ א בְּ נה"י ֶשׁלָּהּ ִמ ְס ַתּלְּ ִקין מֵ הֶ ם וְ עוֹלִ ים ָשׁם בַּ בֶּ טֶ ן
ֶשׁלָּהּ וְ אָז נִ ְמצָ א ָשׁם אוֹר ֹות ַרבִּ ים ְמ ֹאד ,וְ אֵ ין הַ כְּ לִ י הַ הוּא יָכ ֹול לְ סוֹבְ ָלם וְ נִבְ ַקע הָ ֶרחֶ ם דֶּ ֶר פִּ יו כֵּיוָ ן ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם
בְּ ִקיעָ ה מַ מָּ שׁ הוּא נִ בְ ַקע וְ נִ ְרחָ ב וְ אָז הָ אוֹר ֹות הַ ְתּבוּ ָנה ֶשׁהֵ ם בַּ עַ ל הַ בַּ ִית דּו ִֹחין אֶ ת הַ ז"א לַחוּץ ֶשׁהוּא הָ או ֵֹרחַ
וְ נ ֹו ָלד .וְ ִסבָּ ה הַ ג' ֶשׁהוּא ִמפְּ ֵני הַ מּו ִֹחין ,כִּ י הַ נה"י ְדּ ִאמָּ א ְצ ִריכִ ין לְ ִה ְתרו ֵֹקן מֵ הָ א ֹור ֹות ֶשׁ ָלּהּ כְּ דֵ י ֶשׁאַחַ ר הַ ֵלּ ָדה
יקה אֲ ֶשׁר ֶזה
ֵתּ ֶכף ִי ָכּנְ סוּ הַ מּו ִֹחין ְדּז"א בְּ ת ֹו ָכם וְ ִי ְת ַלבְּ שׁוּ ַיחַ ד ֻכּ ָלּם בְּ ת ֹו הַ ז"א כִּ י ַגּם בַּ ז"א יֵשׁ מו ִֹחין בִּ זְ מַ ן הַ יְנִ ָ
נִק ָרא ִמ"י ,וְ עַ ל ְידֵ י ִמ"י ז ֹו ֶשׁ ְמּ ִמי ָתה
ס ֹוד 'אֵ ין הַ תּו ָֹרה ִמ ְת ַקיֶּמֶ ת אֶ ָלּא בְּ ִמי ֶשׁמֵּ ִמית עַ ְצמ ֹו עָ לֶיהָ ' כִּ י הַ ְתּבוּ ָנה ְ
אָמ ָנם ִסלּוּק אֵ לּוּ הָ אוֹר ֹות ִמן הַ נה"י ֶשׁלָּהּ בְּ עֵ ת
עַ ְצמָ הּ ִמ ְת ַק ֵיּם הַ ז"א ,כִּ י אֵ ין ָכּל ִקיּוּמ ֹו אֶ ָלּא עַ ל יְדֵ י הַ מּו ִֹחין .וְ ְ
אָדם,
נִשׁמַ ת ָ
נִשׁמָ ת ֹו ִממֶּ נּוּ ִמ ְת ָק ֵרר .כִּ י ֵנר ה' ְ
יתה ,וְ ָל ֵכן הֵ ם ִמ ְצטַ נְּ נִ ין כְּ מ ֹו הַ מֵּ ת ֶשׁבְּ ִה ְס ַתּ ֵלּק ְ
הַ ֵלּ ָדה נִ ְק ָרא ִמ ָ
ימיּוּת
נִשׁאָר יְס ֹוד הֶ עָ פָ ר ַקר וְ יָבֵ שׁ .וְ ָל ֵכן הַ כֵּלִ ים ֶשׁל נה"י בְּ ִה ְס ַתּ ֵלּק מֵ הֶ ם הַ פְּ נִ ִ
וְ ִהיא אֵ שׁ חַ ם .וּבְ ִה ְס ַתּלְּ ָקהּ ְ
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נִשׁאֲ רוּ ָק ִרים וִ יבֵ ִשׁים כְּ מ ֹו
וּמ ְצטַ נְּ נִין כָּאֲ בָ נִ ים .וְ ָל ֵכן הַ נה"י נִ ְק ָרא אֲ בָ נִים כִּ י ְ
וְ הָ אוֹר ֹות ֶשׁבְּ ת ֹו ָכם נִ ְק ָרא מֵ ִתים ִ
הָ אֲ בָ נִים.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מ ֹוהֲ ָר"ן' ֶשׁצָּ ר ֹות הַ כְּ ָלל וְ הַ פְּ ָרט ְקשׁוּר ֹות ִעם הַ מַּ צָּ ב ֶשׁל ִצנּוּן הַ ַיּ ְרכִ ין ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ ע ֹולָמ ֹות ,וְ ָנבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו:

)קס"ט(

כְּ ֶשׁ ֵיּשׁ צָ רוֹת חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,הֵ ן צָ ר ֹות בִּ כְ לָלִ יּוּת א ֹו בִּ פְ ָר ִטיּוּתִ ,אי אֶ פְ ָשׁר לְ ַר ֵקּד כִּ י כְּ ֶשׁיֵּשׁ ִדּינִ ין מו ְֹס ִרין או ָֹתן

לִ ְשׁלוּחֵ י הַ ִדּין .וְ הֵ ם נִ ְק ָר ִאים ָר ִצים וְ הֵ ם בְּ ִחינַת ַרגְ לִ ין ,וַ אֲ זַי הָ ַרגְ לִ ין כְּ בֵ ִדים מֵ חֲ מַ ת הַ ָדּ ִמים ֶשׁנִּ ְתפַּ ְשּׁטוּ לְ ָשׁם,
הַ יְנוּ הַ ִדּינִין ,כִּ י ָדּ ִמים בְּ ִחינַת ִדּינִ ים .וּכְ ֶשׁנּ ֹולָד הַ ִדּין אֲ זַי יו ְֹצ ִאין הַ ָדּ ִמים מֵ הָ ַרגְלִ ין ,כִּ י בִּ ְשׁעַ ת ל ֵָדה יו ְֹצ ִאין הַ ָדּ ִמים
אָמרוּ ַרבּו ֵֹתינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָר ָכה ,וְ ִע ַקּר הַ לּ ֵָדה עַ ל ְידֵ י ֶשׁיּו ְֹצ ִאין
מֵ ַרגְ לֵי הָ ִא ָשּׁה ,וְ עַ ל כֵּן נִ ְצטַ נְּ נִין ַרגְ ֶליהָ כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
אָמרוּ ַרבּו ֵֹתינוּ,
הַ ָדּ ִמים מֵ הָ ַרגְ לִ ין ,הַ יְנוּ ֶשׁיּו ְֹצ ִאין הַ ִדּינִין מֵ הָ ַרגְ לִ ין ,כִּ י בִּ ְשׁעַ ת ִעבּוּר הוּא בְּ ִחי ַנת ִדּין .כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָר ָכה 'בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁאַ ָתּה ִמ ְתמַ ֵלּא עֲ לֵיהֶ ם עֶ בְ ָרה כְּ ִא ָשּׁה עֻ בָּ ָרה' ,נִ ְמצָ א ֶשׁ ִעבּוּר הוּא בְּ ִחי ַנת ִדּין .וְ ל ֵָדה הוּא
בְּ ִחינַת הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּין ,כִּ י אָז בִּ ְשׁעַ ת ל ֵָדה יו ְֹצ ִאין הַ ָדּ ִמים מֵ הָ ַרגְ לִ ין ֶשׁעַ ל יְדֵ י ֶזה ִע ַקּר הַ ֵלּ ָדה .וְ עַ ל כֵּן בְּ עֵ ת הַ ִדּין
וְ הַ צָּ ָרה חַ ס וְ ָשׁלוֹם ִאי אֶ פְ ָשׁר לְ ַר ֵקּד ,כִּ י אָז ִאי אֶ פְ ָשׁר לְ הַ גְ בִּ יהַּ הָ ַרגְ לִ ין כִּ י הָ ַרגְ לִ ין הֵ ם כְּ בֵ ִדים בִּ ְשׁעַ ת ִה ְתגַּבְּ רוּת
הַ ִדּינִין מֵ חֲ מַ ת ֶשׁהַ ָדּ ִמים ֶשׁהֵ ם בְּ ִחינַת ִדּינִין נִ ְמ ָשׁכִ ין אָז לְ ת ֹו הָ ַרגְ לִ ין .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁיּו ְֹצ ִאין הַ ָדּ ִמים ֶשׁהֵ ם הַ ִדּינִין
שּ ְמחָ ה לְ ִה ְתפַּ ֵשּׁט ָשׁם ,עַ ד ֶשׁיּ ְַר ֵקּד מֵ חֲ מַ ת
מֵ הָ ַרגְ לִ יןְ ,דּהַ יְנוּ כְּ ֶשׁנִּ ְמ ָתּ ִקין הַ ִדּינִין אֲ זַי הָ ַרגְ לִ ין ַקלִּ ים ,וַ אֲ זַי יְכ ֹולָה הַ ִ ֹ
שּ ְמחָ ה.
הַ ִ ֹ

מָ ִצינוּ

בַּ ֹזּהַ ר

)תיקונים סז(:

וְ ִאם אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם דּ ֹוחֲ ִקים אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל י ֹו ֵתר ִמ ַדּאי ,הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא חָ ס עַ ל ד' ִמן

חֶ סֶ דֶ ,שׁ ִהיא ָד ֶל''ת בַּ ָגּלוּת ,וּ ִמ ְת ַק ֵיּם בּ ֹו הַ ָכּתוּב בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָי ָל ָדה ,וְ ִשׁבְ ִעים ֵתּב ֹות ֶשׁל הַ ִמּזְ מ ֹור יַעַ נְ יהו''ה
בְּ י ֹום צָ ָרה ,הֵ ם כְּ ֶנגֶד ִשׁבְ ִעים ָשׂ ִריםֶ ,שׁהֵ ם הַ ִצּ ִ
ירים וְ הַ חֲ בָ לִ ים ֶשׁל הַ ְשּׁכִ י ָנה הָ עֶ לְ י ֹו ָנה וְ הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָנה .וכן ר ֹו ִאים
בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁ ְמּ ַכוְּ נִ ים אֶ ת הַ ִשּׁבְ ִעים ק ֹול ֹות ֶשׁל הַ יּ ֹו ֶלדֶ ת בְּ ִשׁבְ ִעים ֵתּב ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ ִמּזְ מ ֹור " ַל ְמ ַנצֵּ חַ ַיעַ נְ ה' בְּ י ֹום צָ ָרה"
ֶשׁאו ְֹמ ִרים אַחֲ ֵרי הָ עֲ ִמי ָדה ,וּבִ ְקדֻ ַשּׁת וּבָ א לְ ִציּ ֹון ֶשׁאו ְֹמ ִרים לְ אַחֲ ָריו ְמ ַכוְּ נִ ים אֶ ת הַ ֵלּ ָדה ֶשׁל הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל ָכּל י ֹום .וְ ָל ֵכן פּ ֹו ְת ִחים
בַּ ִמּלִּ ים "וּבָ א לְ ִציּ ֹון גּ ֹואֵ ל"ֶ ,שׁהַ גּ ֹואֵ ל נ ֹו ַלד ִמ ִצּיּוֹן הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ְמק ֹום הַ לּ ֵָדה ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ָלּ ֵכן הַ ִמּזְ מ ֹור הַ ֶזּה הוּא ִמזְ מ ֹור

כ' ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הֶ אָ ַרת הַ כּ ֶ
נִמצֵ את
ֶתר ֶשׁל הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון .וְ הַ ִמּזְ מ ֹור ְמסַ ֵיּם בְּ ֵתבַ ת " ָק ְראֵ נוּ" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל מַ ֵגּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ֶשׁבָּ הּ ְ
בּוּטבּוּל שליט"א ֶשׁ"בְּ י ֹום צָ ָרה" ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
נְ קֻ ַדּת ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יעקב אַ ְ

קוֹר ֹו ָנא .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַהֲ ֹרן ְשׁפִּ יצֶ ר שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק "וּבָ א לְ ִציּ ֹון גּ ֹואֵ ל וּלְ ָשׁבֵ י פֶ ַשׁע בְּ ַיעֲ קֹ ב נְ אֻ ם ְיהֹוָ "ה" ר"ת ֶנ ֶג"ף
יּ ֹובֵ "ל .הַ ְינוּ ֶנ ֶג"ף ֶשׁ ָיּבִ יא אֶ ת ֻכּ ָלּם לְ ע ֹו ַלם הַ ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁנִּ ְק ָרא ע ֹו ַלם הַ יּוֹבֵ ל .וְ ֵכן וּבָ א לְ ִציּוֹן גּ ֹואֵ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל ִעם הַ ִמּלִּ ים
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ימ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁפָּ סוּק הַ ִסּיּוּם בְּ ִמזְ מ ֹור כ'" :הוי"ה ה ֹו ִשׁיעָ ה הַ מֶּ ֶל ַיעֲ ֵננוּ בְ י ֹום
ְבּגִ ַ
ָק ְראֵ נוּ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ פָּ סוּק " ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל יהו''ה אֱ הֵ ינוּ יהו''ה אֶ חָ ד" ,וְ הַ פָּ סוּק לִ פְ ֵני ֶזה "אֵ ֶלּה בָ ֶר ֶכב וְ אֵ ֶלּה בַ סּוּ ִסים
וַ אֲ ַנ ְחנוּ בְּ ֵשׁם הוי"ה אֱ הֵ ינוּ ַנזְ כִּ יר" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד .כִּ י ְק ִריאַת ְשׁמַ ע וּבָ רוּ ֵשׁם הֵ ם

חוּדא ִע ָלּאָה וְ יִחוּ ָדא ַתּ ָתּאָה .וְ ֵכן ָכּאן הַ פָּ סוּק ֶשׁל "ה' הו ִֹשׁיעָ ה" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִיחוּ ָדא ִע ָלּאָה ,וְ הַ פָּ סוּק ֶשׁל "אֵ ֶלּה בָ ֶרכֶב"
ס ֹוד ֶשׁל ִי ָ
וּדא ַתּ ָתּאָה .וְ ָל ֵכן הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ פָּ סוּק א ֹו ֶשׁל בָּ רוּ ֵשׁם הוּא ֶ 1358שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ְספַּ ר
ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת פְּ עֻ ַלּת ה' לְ ַמטָּ ה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִיח ָ
ֹשׁיעַ הוי"ה ְמ ִשׁיח ֹו" ,וְ ֵכן  1358הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר
 358כְּ ִמנְ ַין מָ ִשׁיחַ כִּ י הַ פֶּ ֶרק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל ְישׁוּעַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ " ,עַ ָתּה ָי ַד ְע ִתּי כִּ י הו ִ
ֶשׁל הַ כְּ ָלל בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה בַּ סּ ֹוף אֵ י ָנהּ לִ ְשׁ ִחיטָ ה אֶ ָלּא לְ בַ סּ ֹוף ,וְ ֶזה ַגם גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל הַ פָּ סוּק

ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ סּ ֹוף " ָכּלוּ ְתפִ לּ ֹות ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי" .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ְבּ ָכל הַ פָּ סוּק "הוי"ה הו ִֹשׁיעָ ה הַ מֶּ ֶל יַעֲ נֵנוּ בְ י ֹום
ָק ְראֵ נוּ" הוּא ִעם הַ כּ ֹו ֵלל  1335הֵ ֵקּץ בְּ ס ֹוף ָדּנִ ֵיּאל ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה .וְ ֵכן ָכּל פֶּ ֶרק כ' ע ֹו ֶלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 16905שׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר
ֶשׁל מ"ט פְּ עָ ִמים מֹ ֶשׁה ,כִּ י מֹ ֶשה ָז ָכה בְּ חַ ָיּיו לְ מ"ט ַשׁעֲ ֵרי בִ י ָנה ,וּבִ ְשׁעַ ת פְּ ִטי ָרת ֹו ָז ָכה לְ ַשׁעַ ר הַ נ' בְּ סוֹד הַ גְּ אֻ ָלּה ,וְ ֵכן הַ פֶּ ֶרק הַ ֶזּה
ְמסַ מֵּ ל אֶ ת מַ צַּ ב הַ ָגּלוּת עַ ד ֶשׁמַּ גִּ י ִעים לְ ַשׁעַ ר הַ נ' .וְ ֵכן ִמזְ מ ֹור ס"ז בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁנִּ כְ ָתּב בְּ צוּ ַרת ְמנ ֹו ָרה וְ הָ ָיה חָ קוּק עַ ל מָ גֵנ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד
ֶשׁ ִאתּ ֹו הָ ָיה ְמ ַנצֵּ חַ בַּ ִמּלְ חָ מָ ה ,נִ ְרמָ ז בּ ֹו ס ֹוד הַ ִמּ ְספָּ ר מ"ט כְּ מ ֹו ֶשׁ ְמ ַכוְּ נִ ים א ֹות ֹו בִּ ימֵ י ְספִ ַירת הָ ֹעמֶ ר .וְ ע ֹוד ה ֹו ִסיף ֶשׁר ֹו ִאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין
ית סוּס וָ ֶר ֶכב עַ ם ַרב ִמ ְמּ
וּקים ֶשׁל ִמלְ ָחמָ ה בַּ תּ ֹו ָרה) :דברים כ ,א( "כִּ י ֵתצֵ א ַל ִמּלְ חָ מָ ה עַ ל אֹ ְיבֶ וְ ָר ִא ָ
ִמזְ מ ֹור כ' ַלפְּ ס ִ

מֵ הֶ ם כִּ י הוי"ה אֱ הֶ י ִעמָּ

א ִת ָירא

הַ מַּ עַ לְ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים :וְ הָ ָיה כְּ ָק ָרבְ ֶכם אֶ ל הַ ִמּלְ חָ מָ ה וְ נִ ַגּשׁ הַ ֹכּהֵ ן וְ ִדבֶּ ר אֶ ל הָ עָ ם :וְ אָמַ ר אֲ ֵלהֶ ם

ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל אַ ֶתּם ְק ֵרבִ ים הַ יּוֹם ַל ִמּלְ חָ מָ ה עַ ל אֹ ְיבֵ י ֶכם" ,וְ ֶזה ד ֹומֶ ה ַלפְּ סוּ ִקים" :עַ ָתּה ָי ַד ְע ִתּי כִּ י ה ֹו ִשׁיעַ הוי"ה ְמ ִשׁיח ֹו ַיעֲ ֵנהוּ
ִמ ְשּׁמֵ י ָק ְדשׁ ֹו בִּ גְ בור ֹות ֵי ַשׁע ְי ִמינ ֹו :אֵ ֶלּה בָ ֶרכֶב וְ אֵ ֶלּה בַ סּוּ ִסים וַ אֲ נ ְַחנוּ בְּ ֵשׁם הוי"ה אֱ הֵ ינוּ נַזְ כִּ יר :הֵ מָּ ה ָכּ ְרעוּ וְ נָפָ לוּ וַ אֲ ַנ ְחנוּ
ַקּ ְמנוּ וַ נִּ ְתע ֹו ָדד.

וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז נִפְ ָלא בְּ ִדבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא )נדה כטַ (.תּנְ ָיא ָנמֵ י הָ כִ י יָצָ א ְמחֻ ָתּ א ֹו ְמ ֹס ָרס ִמ ֶשּׁ ָיּצָ א רֻ בּ ֹו הֲ ֵרי ֶזה כְּ יִלּ ֹוד ,הָ א
כְּ ִת ְקּנ ֹו הָ ֹראשׁ פּ ֹוטֵ רַ ,רבִּ י י ֹוסֵ י א ֹומֵ ר ִמ ֶשּׁ ָיּצָ א כְּ ִת ְקּנ ֹו לְ חַ ִיּים ,וְ אֵ י ֶזהוּ כְּ ִת ְקּנ ֹו לְ חַ ִיּים ִמ ֶשּׁ ָיּצָ א ֹרב ֹראשׁ ֹו ,וְ אֵ י ֶזהוּ
ֹרב ֹראשׁ ֹו ַרבִּ י י ֹוסֵ י א ֹומֵ ר ִמ ֶשּׁ ָיּ ְצאוּ ְצ ָדעָ יו ,אַ בָּ א חָ ָנן ִמשּׁוּם ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ א ֹומֵ ר ִמ ֶשּׁ ָיּצָ א פַּ ַדּ ְחתּ ֹו ,וְ ֵישׁ או ְֹמ ִרים
ע ֶרף .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ָשּׁ ָלב הָ ִראשׁ ֹון בַּ לּ ֵָדה ֶשׁנִּ ְק ָרא ֶשׁ ָיּצָ א
ִמ ֶשּׁ ֵיּ ָראוּ ַק ְר ֵני ֹראשׁ ֹו .וּבְ ַר ִשּׁ"י ָשׁם ַק ְר ֵני ֹראשׁ ֹו גֹּ בַ הּ ֹראשׁ ֹו ֶשׁאֵ צֶ ל הָ ֹ

כְּ ִת ְקּנ ֹו לְ חַ יִּים ֶזה ִמ ֶשּׁ ֵיּ ָראוּ ַק ְר ֵני ֹראשׁ ֹו ,וְ ֶזה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָשּׁ ָלב הָ ִראשׁ ֹון בְּ ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת בָּ ע ֹו ָלם מַ ֵגּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה
ֶשׁבָּ אָה לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת הַ ְקּלִ פּ ֹות וּלְ ַכלּ ֹות אֶ ת הָ ְר ָשׁ ִעים .וְ ֵכן ִמ ֶשּׁ ֵיּ ָראוּ ַק ְר ֵני ֹראשׁ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 1424שׁ ֶזּה הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן
ידה בְּ ס ֹוד "הַ ָקּטָ ן ִי ְה ֶיה לְ אֶ ֶלף" .וְ ֵכן ַק ְר ֵני רֹאשׁ ֹו ִעם
ָדּוִ ד ֶשׁע ֹו ָלה ַ 424יחַ ד ִעם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 1000שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
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הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁי"חַ בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות .וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא אֵ לִ ָיּהוּ הַ ָנּבִ יא .וְ ֵכן ק ֹור ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא א ֹור
פָּ ֶני ֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת א ֹור הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁהָ ע ֹו ָלם ַיעֲ ב ֹור מֵ הַ נְ הָ ַגת הָ אָח ֹור לְ הַ נְ הָ ַגת הַ פָּ נִ ים .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא נָפַ ל ָדּבָ ר.

ָכּתוּב

)תהילים סט ,לא(

"אֲ הַ לְ ָלה ֵשׁם אֱ ִהים בְּ ִשׁיר וַ אֲ ג ְַדּ ֶלנּוּ בְ ת ֹו ָדה :וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריסָ :ראוּ

עֲ נָוִ ים י ְ
ִשׂמָ חוּ ֹדּ ְר ֵשׁי אֱ ִהים וִ י ִחי לְ בַ בְ ֶכם"ָ .שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ"מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
תש"פ .וּבְ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה חֶ בְ ֵלי הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁתש"פ נִ ְרמֶ ֶזת בָּ ר"ת "וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור
פָּ ר" ,וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁל הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה לִ ְשׁ ַנת תש"פ וְ ַלסּ ֹוף ֶשׁל ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס.

ָכּתוּב

)ישעיה מא ,כג(

יטיבוּ וְ ָת ֵרעוּ וְ נִ ְשׁ ָתּעָ ה וְ נִ ְראֶ ה ַי ְח ָדּו:
"הַ גִּ ידוּ הָ א ִֹתיּ ֹות לְ אָח ֹור וְ ֵנ ְדעָ ה כִּ י אֱ ִהים אַ ֶתּם אַף ֵתּ ִ

הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַ ִין וּפָ עָ לְ ֶכם מֵ אָפַ ע תּוֹעֵ בָ ה ִיבְ חַ ר בָּ כֶם" .הַ ָנּבִ יא ְמ ַדבֵּ ר לִ נְ בִ יאֵ י הַ ֶשּׁ ֶקר ֶשׁל עֲ ב ֹו ָדה ָז ָרה וּ ְמצַ ֶוּה א ֹו ָתם ל ֹומַ ר
אֶ ת הָ א ֹות ֹות ֶשׁ ָיּ ֹבאוּ ָלע ֹולָם לְ אָח ֹור ,הַ ְיינוּ ק ֹודֶ ם ֶשׁ ָיּ ֹבאוּ ,וְ אָז נ ֵַדע ֶשׁנְּ בוּאָ ָתם אֱ מֶ ת .מָ ִצינוּ ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ

)ויק"ר כז ,ז(

דּו ֵֹרשׁ אֶ ת

סוּקים עַ ל ֵל ָדה וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עֶ ל ק' פְּ ִעיּ ֹות ֶשׁהָ ִא ָשּׁה פּ ֹועָ ה בִּ זְ מַ ן הַ ֵלּ ָדה ֶשׁפְּ ִע ָיּה אַחַ ת ִהיא לְ חַ ִיּים .וּמַ ְמ ִשׁי הַ ִמּ ְד ָרשׁ
הַ פְּ ִ
ֶשׁהַ פְּ ִע ָיּה ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל פָּ עוּ לְ חַ יִּים בְּ מַ ַתּן תּ ֹו ָרהִ ,היא ַנעֲ ֶשׂה וְ נִ ְשׁמָ ע ,כִּ י ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים וּמַ ַתּן תּ ֹו ָרה הָ יוּ בְּ ִחי ַנת ל ֵָדה ֶשׁל כְּ ַלל
י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ִחדּוּ ֵשׁי הָ רשב"ץ

)ר"ה(

יס ָרא,
בַּ עַ ל הָ עָ רוּ ָכּ ַתב ֶשׁתּ ֹו ֵקעַ מֵ אָה כְּ ֶנ ֶגד מֵ אָה פְּ ִעיּ ֹות ְדּ ִאימֵ יהּ ְדּ ִס ְ

כִּ ְד ַד ְר ִשׁי ַנן "הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַיִן וּפָ עָ לְ ֶכם מֵ אָפַ ע" ִממֵּ אָה פְּ ִעיּוֹת ֶשׁהָ ִא ָשּׁה פּוֹעָ ה בְּ לִ ְד ָתּהִּ .תּ ְשׁעָ ה וְ ִת ְשׁ ִעים לְ ִמי ָתה
יתה וְ אַחַ ת לְ חַ יִּים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר'
וְ אַחַ ת לְ חַ ִיּים .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁמֵּ אָה הַ קּ ֹול ֹות ֶשׁל הַ שּׁ ֹופָ ר הֵ ם כְּ ֶנ ֶגד ִתּ ְשׁ ִעים וְ ִת ְשׁעָ ה לְ ִמ ָ
א .י .שליט"א ֶשׁ ַגּם בַּ שּׁוֹפָ ר ֵישׁ ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת ֶשׁמּ ֹו ִסיפִ ים עַ ל מֵ אָה ק ֹול ֹות ֶשׁל ֹראשׁ הַ ָשּׁ ָנה וְ ת ֹו ְק ִעים ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת לְ חַ ִיּים
בְּ מ ֹוצָ אֵ י י ֹום הַ כִּ פּ ִוּריםֶ ,שׁהוּא הַ זְּ מַ ן ֶשׁה' נִ ְת ַרצָ ה עַ ל חֵ ְטא הָ עֵ ֶגל עַ ל מַ ה ֶשּׁפָּ גְ מוּ אֶ ת הַ ַנּעֲ ֶשׂה וְ נִ ְשׁמָ ע ,וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר הַ ִמּ ְד ָרשׁ
אֶ ת הֶ ְמ ֵשׁ הַ ָכּתוּב "תּ ֹועֵ בָ ה יִבְ חַ ר בָּ ֶכם" ָלאֵ ם ֶשׁר ֹוחֶ צֶ ת אֶ ת הַ ִתּינוֹק אַחֲ ֵרי הַ ֵלּ ָדה ִמ ָכּל הַ לִּ כְ לוּ ָ ,כּ ה' ָרחַ ץ או ָֹתנוּ

מֵ הַ לִּ כְ לוּ ֶשׁל חֵ ְטא הָ עֵ ֶגל ,וְ ֶזה הָ ָיה בְּ יוֹם הַ כִּ פּוּ ִריםָ ,ל ֵכן בְּ מ ֹוצָ אֵ י י ֹום הַ כִּ פּוּ ִרים אָנוּ תּ ֹו ְק ִעים ְתּ ִקיעָ ה אַחַ ת כְּ ֶנגֶד הַ פְּ ִע ָיּה
אַחַ ת ֶשׁל חַ ִיּים.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)ראש השנה כו(.

"וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר"ִ ,אם שׁ ֹור ָלמָּ ה פָּ ר ,וְ ִאם פָּ ר ָלמָּ ה שׁ ֹור ,אֶ ָלּא מַ אי שׁ ֹור

פָּ ר ִמשּׁ ֹופָ ר .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁשּׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס ָקשׁוּר ִעם הַ שּׁ ֹופָ ר ,וְ ִאם ָכּ הוּא ָקשׁוּר ִעם ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ  ,כִּ י מֵ אָה ק ֹול ֹות ֶשׁל

שׁוֹפָ ר הֵ ם הַ מֵּ אָה קוֹל ֹות ֶשׁל ל ֵָדה ֶשׁ 99לְ ִמי ָתה וְ אַחַ ת לְ חַ ִיּים כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן הַ ְמ ַילְּ דוֹת נִ ְק ָרא ֹות ִשׁפְ ָרה וּפוּעָ ה בְּ סוֹד הַ פְּ ִעיּ ֹות
ֶשׁל הַ שּׁ ֹופָ ר ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ ֵלּ ָדה ֶשׁפּ ֹו ִעים ַלוָּ ָלד וּ ְמ ַשׁפְּ ִרים אוֹת ֹו .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ִָאיר בּ ֹו ֶיאר שליט"א ֶשׁ ַגּם בַּ שּׁוֹפָ ר
מָ ִצינוּ ֶשׁהוּא ִמלְּ שׁוֹן ִשׁפּוּר וַ הֲ טָ בָ ה כְּ מ ֹו ִשׁפְ ָרה ,כְּ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים בִּ ְתפִ ַלּת ֹראשׁ הַ ָשּׁ ָנה ַשׁפְּ רוּ מַ עֲ ֵֹשי ֶכם וּבְ ִרית א תוּפָ ר.
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ַנאֲ ַק ְת ֶכם ַיאֲ זִ ין ְשׁחָ ִקים ִשׁפַּ ר .וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ רָ .קדוֹשׁ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁעַ ל ִשׁפְ ָרה וּפוּעָ ה
ֶנאֱ מַ ר ֶשׁהֵ ן הֶ חֱ יוּ אֶ ת הַ ְי ָל ִדים בְּ ס ֹוד הַ פְּ ִע ָיּה אַחַ ת ֶשׁל חַ ִיּים) :שמות א ,יז( "וַ ִתּ ֶיראן ָ הַ ְמ ַילְּ ֹדת אֶ ת הָ אֱ ִהים וְ א עָ שׂוּ כַּאֲ ֶשׁר

ִדּבֶּ ר אֲ ֵליהֶ ן מֶ ֶל ִמ ְצ ָריִם וַ ְתּחַ ֶיּין ָ אֶ ת הַ ְי ָל ִדים :וַ ִיּ ְק ָרא מֶ ֶל ִמ ְצ ַר ִים ַל ְמיַלְּ ֹדת וַ ֹיּאמֶ ר ָלהֶ ן מַ דּוּעַ עֲ ִשׂי ֶתן הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וַ ְתּחַ יֶּין ָ
אֶ ת הַ ְי ָל ִדים" .וְ הָ ר"ת ֶשׁל ְתּחַ ֶיּין ָ ִשׁפְ ָרה פּוּעָ ה הֵ ן תש"פֶ .שׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ בְּ ַרחֲ ִמים בְּ ס ֹוד הַ פְּ ִע ָיּה אַחַ ת ֶשׁל

חַ יִּים .וְ ֵכן ְתּ ִח ָיּיה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ כֵן הַ ָכּתוּב ָשׁם "הֵ ן אַ ֶתּם מֵ אַ ִין" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  100וְ ע ֹוד  .1וְ ֵכן "הֵ ן אַ ֶתּם"
אָרת הַ ֶכּ ֶתר מֵ אַ ִין ֶשׁ ִהיא הַ פְּ ִע ָיּה הַ ֶ 100שׁ ְמּבִ יאָה
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ לְ כוּת ,כִּ י הַ מַּ לְ כוּת " ַרגְ ֶליהָ ֹי ְרד ֹות מָ וֶ ת" וְ ִהיא ְצ ִרי ָכה אֶ ת הֶ ַ
אָרת הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁבָּ אָה לְ ה ֹולִ יד אֶ ת מָ ִשׁיחַ וּלְ הָ בִ יא אֶ ת הַ פְּ ִע ָיּה לְ חַ יִּים
אַרנוּ עַ ל מַ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁ ִהיא הֶ ַ
ָלהּ אֶ ת הַ חַ ִיּים .וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הַ ְשּׁלֵמָ ה ,וְ ֶזה נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק" :וְ ִתיטַ ב ַלה' ִמשּׁ ֹור פָּ ר מַ ְק ִרן מַ פְ ִריס" .וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנ"ה בְּ ִמלּוּי בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֹראשׁ
הַ ָשּׁ ָנה וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן  99בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא חֶ בְ ֵלי ֵלי ָדה.

ית דּוֹר ֶשׁצָּ רוֹת ַרבּ ֹות בָּ א ֹות עָ ָליו כְּ ָנהָ ר ַחכֵּה ל ֹו ,הַ ֵתּבָ ה כְּ נָהָ "ר או ִֹתיּ ֹות ֹכּ ֹר ָנ"ה.
ִאם ָר ִא ָ
מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )סנהדרין צח (.אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוחָ ָנן ִאם ָר ִאי ָת דּוֹר ֶשׁצָּ ר ֹות ַרבּ ֹות בָּ א ֹות עָ ָליו כְּ נָהָ ר חַ כֵּה ל ֹוֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ י
ָיבֹא ַכנָּהָ ר צָ ר רוּחַ ה' נֹ ְססָ ה בוֹ" ,וְ סָ ִמי לֵיהּ "וּבָ א לְ ִציּ ֹון גּוֹאֵ ל" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁכְּ נָהָ ר א ֹו ִתיּ ֹות
ֹכּ ֹר ָנּ"ה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ֹואֵ ל טַ יְטֶ לְ בּ ֹו ְים שליט"א ֶשׁכּ ֹו ֹר ָנ"ה או ִֹתיּ ֹות הַ כִּ נּ ֹו"ר ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ֶשׁכְּ בָ ר מַ ְת ִחיל לְ ַנ ֵגּן אֶ ת נִגּוּן
הַ ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁל ָכּל הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ מַּ לְ בִּ י"ם

)ישעי' נט ,יט(

"כִּ י ָיב ֹוא" בְּ עֵ ת ָי ֹבא הַ צָּ ר כְּ ָנהָ ר שׁ ֹוטֵ ף ,וְ הוּא מַ חֲ נֵה גּ ֹוג

יתי
שׁבַ בְ ִתּי וְ ִשׁ ֵשּׁא ִתי וְ הַ עֲ לִ ִ
וּמָ גוֹג ,וְ רוּחַ ה' נ ֹוסֵ סָ ה ִ
וּמ ְתנ ְַשּׂאָה בַּ ָנּהָ ר הַ ֶזּה לְ הָ ִרים ְשׁא ֹון ַגּלָּיו ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "וְ ֹ
ִמ ַיּ ְרכְּ ֵתי צָ פוֹן".

וְ ֵכן

ֹאמרוּ יָדֵ נוּ ָרמָ ה
כֹּר ֹו ָנ"ה ְנִרמֶ ֶזת בַּ פָּ סוּק הַ ִ 5780מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה )דברים לב ,כז( "לוּלֵי כַּעַ ס א ֹויֵב אָגוּר פֶּ ן ְינַכְּ רוּ צָ ֵרימ ֹו פֶּ ן י ְ

יתם
וְ א ְיהֹוָ ה פָּ עַ ל ָכּל זֹאת" וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "לוּ ֵלי כַּעַ ס א ֹו ֵיב אָגוּר" ִאם א ֶשׁכָּעַ ס א ֹו ֵיב כָּנוּס עֲ לֵיהֶ ם לְ הַ ְשׁ ִח ָ
וְ ִאם יוּ ַכל לָהֶ ם וְ י ְַשׁ ִחי ֵתם י ְִת ֶלה הַ גְּדֻ ָלּה בּ ֹו וּבֶ אֱ הָ יו וְ א י ְִת ֶלה הַ גְּדֻ ָלּה בִּ י ,וְ זֶהוּ ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "פֶּ ן ְי ַנכְּ רוּ צָ ֵרימ ֹו"
ְינַכְּ רוּ הַ ָדּבָ ר לִ ְתל ֹות גְּ ָ
בוּרת ֹו בַּ עֲ בו ַֹדת כּ ֹו ָכבִ ים ֶשׁאֵ ין הַ גְּ דֻ ָלּה ֶשׁלּ ֹו .פֶּ ן יֹא ְמרוּ יָדֵ נוּ ָרמָ ה וְ ג ֹו' .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ פָּ סוּק בָּ א
בוּרה בְּ עַ ְצמָ ם .וְ ֵכן יְמֵ י
לִ ְשׁ ֹבּר אֶ ת הַ כּ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי ,מַ מָּ שׁ מַ ה ֶשּׁהַ קּוֹר ֹו ָנה עו ָֹשׂהָ .ל ֵכן ַגּם הָ ֹענֶשׁ בִּ ידֵ י ָשׁמַ ִים ֶשׁ א י ְִתלוּ הַ גְּ ָ

הַ ִ
פּוּרי"ם ֶשׁבָּ הֶ ם ִה ְתגַּבֵּ ר נְ גִ יף הַ קּ ֹור ֹו ָנה ְנִרמָ זִ ים ָשׁם בַּ פָּ סוּק "צָ ֵרימ ֹו פֶּ ן".
94

יח "וְ ַק ְר ַקר כָּל בְּ נֵי ֵשׁת" .וְ ֵכן
פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן או ִֹתיּ ֹות נֹ ֵג"ף ֵשׁ"ת ֶרמֶ ז עַ ל ַמה ֶשּׁנֶּאֱ ַמר עַ ל הַ ָמּ ִשׁ ַ
יסן.
פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן ר"ת תש"פ גְּ אוּ ָלה נִ ָ
ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' נ .דּ ֹוי ְְטשׁ שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת תש"פ נִ ְרמֶ ֶזת בְּ "פַ ְת ֶשׁ ֶגן" ֶשׁמּוֹפִ יעַ ג' פְּ עָ ִמים בִּ ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר .וְ אֶ ְפ ָשׁר לוֹמַ ר

פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן ר"ת תש"פ גְּ אוּ ָלה נִ יסָ ן .וְ ֵכן הָ או ִֹתיּ ֹות לִ פְ ֵני פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן הֵ ן בֶּ "ן עֶ ֶשׂ"ר .הַ יְנוּ ְשׁלֵמוּת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁיֵּשׁ ָלהּ עֶ ֶשׂר ְספִ יר ֹות.
סוּקים בִּ ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁמַּ זְ כִּ ִירים פַּ ְת ֶשׁ ֶגןֶ ,שׁ ְנִּרמָ ז ָשׁם הַ יּ ֹום הַ גָּד ֹול וְ הַ נּו ָֹרא "י ֹום נ ָָקם בְּ לִ בִּ י" ֶשׁאָנוּ
וּבֶ אֱ מֶ ת רו ִֹאים בַּ פְּ ִ

ְמצַ פִּ ים ל ֹו .כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )אסתר ג ,יד( "פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ ָתב לְ ִה ָנּ ֵתן ָדּת בְּ כָל ְמ ִדי ָנה וּ ְמ ִדינָה גָּלוּי לְ כָל הָ עַ ִמּים לִ ְהיוֹת עֲ ִת ִדים
לַיּ ֹום הַ זֶּה" .וְ ֵכן

)אסתר ח ,יג(

"פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ ָתב לְ ִהנּ ֵָתן ָדּת בְּ כָל ְמ ִדינָה וּ ְמ ִדינָה גָּלוּי לְ כָל הָ עַ ִמּים וְ לִ ְהיוֹת הַ יְּהוּ ִדים

עֲ ִת ִידים לַיּ ֹום הַ זֶּה לְ ִה ָנּ ֵקם מֵ ֹא ְיבֵ יהֶ ם" .וְ ֵכן ְנִרמָ ז ִענְ ָין ֶשׁל ְתּפִ ָלּה וּבַ ָקּ ַשׁת ַרחֲ ִמים) :אסתר ד ,ח( "וְ אֶ ת פַּ ְת ֶשׁ ֶגן כְּ ָתב הַ ָדּת
שׁוּשׁן לְ הַ ְשׁ ִמ ָידם נ ַָתן ל ֹו לְ הַ ְראוֹת אֶ ת אֶ ְס ֵתּר וּלְ הַ גִּ יד לָהּ וּלְ צַ וּ ֹות עָ לֶיהָ לָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ ֶל לְ ִה ְתחַ נֶּן ל ֹו
ָ
אֲ ֶשׁר נִ ַתּן בְּ
וּלְ בַ ֵקּשׁ ִמלְּ פָ נָיו עַ ל עַ מָּ הּ".

וְ הו ִֹסיף

ֶהֱרג בִּ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלםַ ,ק ִין וְ ז ְַרע ֹו כָּלוּ
אָדם הָ ִראשׁ ֹון הָ יוּ ְשׁ ָשׁה בָּ נִ ים ַק ִין ,הֶ בֶ ל וְ ֵשׁת .הֶ בֶ ל נ ַ
הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁלְּ ָ

בַּ מַּ בּוּל וְ הָ ע ֹו ָלם הֻ ְשׁ ַתּת ִמנֹּ ַח וּבָ ָניו ֶשׁהָ יוּ ִמ ַזּ ְרע ֹו ֶשׁל ֵשׁת] .אַף עַ ל פִּ י ֶשׁ ִא ְשׁתּ ֹו ֶשׁל נֹ חַ הָ י ְָתה ִמזּ ֶַרע ַק ִין ,אֲ בָ ל בִּ בְ ֵני נֹ חַ הַ זּ ֶַרע
ִמ ְת ַיחֵ ס אַחַ ר הָ אָב[ .וְ כָתוּב עַ ל הַ מָּ ִשׁיחַ )במדבר כד ,יז( "אֶ ְראֶ נּוּ וְ א עַ ָתּה אֲ שׁוּ ֶרנּוּ וְ א ָקר ֹוב ָדּ ַר כּ ֹו ָכב ִמיַּעֲ קֹ ב וְ ָקם ֵשׁבֶ ט ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל
וּמָ חַ ץ פַּ אֲ ֵתי מוֹאָב וְ ַק ְר ַקר כָּל בְּ נֵי ֵשׁת" .הַ יְנוּ בְּ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ ִתּ ְה ֶיה נְ ָקמָ ה גְד ֹו ָלה בְּ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם ֶשׁ ֻכּ ָלּם ִמזּ ְַרע ֹו ֶשׁל ֵשׁת.
וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "וְ ַק ְר ַקר" לְ שׁ ֹון קו ָֹרה כְּ מ ֹו " ִי ְקּרוּהָ עו ְֹרבֵ י ַנחַ ל" .וְ יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל נְ גִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה ֶשׁבָּ א מֵ הָ עוֹפ ֹותֶ ,שׁ ַדּ ְרכּ ֹו
מַ ְת ִחיל לְ ִה ְת ַק ֵיּם הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה ֶשׁה' נו ֵֹקם אֶ ת נִ ְקמָ ת ֹו ִמ ָכּל בְּ ֵני ֵשׁת בִּ זְ מַ ן בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ָל ֵכן פַּ ְת ֶשׁ ֶג"ן או ִֹתיּ ֹות נֹ ֵג"ף ֵשׁ"ת ֶשׁכָּאן

ֶזה מַ ְת ִחיל .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'בַ עַ ל הַ טּוּ ִרים' )במדבר כד ,יז( "וּמָ חַ ץ פַּ אֲ ֵתי מוֹאָב וְ ַק ְר ַקר" ַק ְר ַקר בְּ א"ת ב"ש ָדּג ָדּג בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
ָדוִ ד .וּבְ סֵ פֶ ר פַּ ְרפְּ ָרא ֹות ַלחָ כְ ָמה מ ֹו ִסיף "וְ ַק ְר ַקר" גִּ ימַ ְט ִר ָיּא רוּת ֶשׁ ִמּמֶּ ָנּה ָיצָ א ָדוִ ד .וְ ֵכן ָדּוִ ד וְ ַק ְר ַקר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר ֶשׁ ְנִּרמָ ז
בְּ קוֹר ֹו ָנה.

מוּבָ א

בְּ ַר ִשּׁ"י )אסתר ח ,יג( "פַּ ְת ֶשׁ ֶגן" ִאגּ ֶֶרת ְמפֹ ָרשׁ .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ פֵּ רוּשׁ ֶשׁל פַּ ְת ֶשׁ ֶגן ֶזה ִא ֶגּ ֶרת .וּמוּבָ א בִּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)פורים פ"ה תסט( הַ ְמּגִ ָלּה נִ ְק ָרא סֵ פֶ ר ,וְ נִ ְק ָרא ִא ֶגּ ֶרת ,כִּ י ְמגִ ָלּה לְ שׁ ֹון גִּ לּוּי ,וְ הוּא ְיס ֹוד אַ בָּ אֶ ,שׁהוּא ְמגֻ ֶלּה חוּץ ִמיס ֹוד
ָרחֵ ל ,כְּ ֶשׁהוּא בִּ ְמק ֹומ ֹו בִּ זְ עֵ יר אַנְ פִּ ין נִ ְק ָרא סֵ פֶ ר ,וּכְ ֶשׁהוּא בְּ נוּ ְקבָ א נִ ְק ָרא ִא ֶגּ ֶרת .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהֶ אָ ַרת גִּ לּוּי הַ הֶ ְס ֵתּר ֶשׁל
סוּקים ֶשׁל פַּ ְת ֶשׁ ֶגן הָ ִא ֶגּ ֶרת :כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
פּוּ ִרים ִהיא בְּ ס ֹוד ִא ֶגּ ֶרת .וְ ֵכן ִענְ ַין הַ גִּ לּוּי ֶשׁ ְנִּרמָ ז בַּ ְמּגִ ָלּהְ ,נִרמָ ז ַגּם בַּ פְּ ִ
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)אסתר ג ,יד(

"פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ ָתב לְ ִהנּ ֵָתן ָדּת בְּ כָל ְמ ִדינָה וּ ְמ ִדינָה גָּלוּי לְ ָכל הָ עַ ִמּים לִ ְהיוֹת עֲ ִת ִדים ַליּוֹם הַ זֶּה" .וְ ֵכן )אסתר ח ,יג( "פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ ָתב
ְהוּדים עֲ ִת ִידים לַיּ ֹום הַ זֶּה לְ ִהנּ ֵָקם מֵ אֹ ְיבֵ יהֶ ם" .וְ ֶזה הַ סּ ֹוד ֶשׁל א ֹור
וּמ ִדינָה גָּלוּי לְ ָכל הָ עַ ִמּים וְ לִ ְהיוֹת הַ יּ ִ
לְ ִהנּ ֵָתן ָדּת בְּ ָכל ְמ ִדי ָנה ְ

שׁ ֶרשׁ אָ ַגר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא אֲ ָדר .וְ ֵכן הָ מָ ן ָי ַרד מֵ ִאיגְ ָרא ָרמָ ה לְ בִ ָ
ירא עֲ ִמי ְק ָתא .וְ ֵכן
הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁהָ א ֹור י ְִת ַגּ ֶלּה בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם כֻּלּ ֹו .וְ ֵכן ֹ
אֲ גִ ָ
ירה פֵּ רוּ ָשׁהּ ִאסּוּף ,וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵנס פּוּ ִרים ֶשׁבָּ א בִּ זְ כוּת הָ אַ ְחדּוּתֶ ,שׁל " ֵל כְּ נ ֹוס אֶ ת ָכּל הַ ְיּהוּ ִדים" .וְ ֶזה ְנִרמָ ז בְּ מַ גֵּפַ ת
הַ קּוֹר ֹו ָנה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּמָ ָרא )ב"ק סָ (:תּנוּ ַרבָּ ָנן דֶּ בֶ ר בָּ ִעיר ַכּ ֵנּס ַרגְ לֶי .

וְ ֵכן

ִשׂ ָראֵ ל.
מֹשׁה ְדּכ ַָתב ֳק ָדם בְּ ֵני י ְ
מוּבָ א בְּ ַת ְרגּוּם י ֹונ ָָתן )יהושע ח ,לב( ָכּ ַתב ַתּמָ ן עַ ל אַבְ ַנ ָיּא ָית פַּ ְת ֶשׁ ֶגן א ֹו ַרי ְָתא ְדּ ֶ

וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ְשׁ ֶנה תּו ָֹרה נִ ְק ָרא פַּ ְת ֶשׁ ֶגן הַ כְּ ָתב .וְ ֵכן ִא ֶגּ ֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ
משׁה ַרבֵּ נוּ ,וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הֲ ָל ָכה לְ מֹ ֶשה ִמ ִסּי ַני .וְ ֵכן
פּוּ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ ר ִסי ַני.

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁבְּ ָכל הַ ַתּ ַנ" מוֹפִ יעָ ה ֵתּבַ ת כּ ֶֶתר ַרק ָשׁ שׁ פְּ עָ ִמים ,וְ ָכל הַ ָשּׁ שׁ הֵ ן כּ ֶֶתר מַ לְ כוּת
בִּ ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר:

)אסתר א ,יא(

טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ִהיא".

"לְ הָ בִ יא אֶ ת וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ ָכּה לִ פְ נֵי הַ מֶּ ֶל בְּ ֶכ ֶתר מַ לְ כוּת לְ הַ ְרא ֹות הָ עַ ִמּים וְ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ת יָפְ ָיהּ כִּ י

)אסתר ב ,יז(

"וַ ֶיּאֱ הַ ב הַ מֶּ ֶל אֶ ת אֶ ְס ֵתּר ִמכָּל הַ ָנּ ִשׁים וַ ִתּ ָשּׂא חֵ ן וָ חֶ סֶ ד לְ פָ ָניו ִמ ָכּל הַ בְּ תוּ ת וַ ָיּ ֶשׂם ֶכּ ֶתר

מַ לְ כוּת בְּ ֹרא ָשׁהּ וַ ַיּ ְמלִ י ֶכהָ ַתּחַ ת וַ ְשׁ ִתּי".

)אסתר ו ,ח(

" ָיבִ יאוּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לָבַ שׁ בּ ֹו הַ מֶּ ֶל וְ סוּס אֲ ֶשׁר ָר ַכב עָ ָליו הַ מֶּ ֶל

וַ אֲ ֶשׁר נִ ַתּן ֶכּ ֶתר מַ לְ כוּת בְּ ֹראשׁ ֹו" .וְ יֵשׁ כָּאן ג' כְּ ָת ִריםֶ :כּ ֶתר וַ ְשׁ ִתּיֶ ,כּ ֶתר אֶ ְס ֵתּר ,וְ ֶכ ֶתר מָ ְרדֳּ ַכי .וְ ֶזה מַ ְקבִּ יל לְ ג' פְּ עָ ִמים פַּ ְת ֶשׁ ֶגן
ֶשׁמֻּ זְ ָכּר ֹות בִּ ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר .הָ ִראשׁ ֹון בַּ גְּ ז ֵָרה ֶשׁל הָ מָ ן ֶנ ֶגד עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל מַ ְקבִּ יל לְ כ ֶֶתר וַ ְשׁ ִתּי .הַ ֵשּׁנִ י בִּ ְתפִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר מַ ְקבִּ יל לְ ֶכ ֶתר
פּוּרים ֶשׁ ִהיא עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד
אָרת ִ
ישׁי בָּ ִאגְּ ר ֹות ֶשׁ ָשּׁ ַלח מָ ְר ְדּ ַכי מַ ְקבִּ יל לְ כ ֶֶתר מָ ְר ְדּ ַכי .כִּ י כּ ֶֶתר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הֶ ַ
אֶ ְס ֵתּר .וְ הַ ְשּׁלִ ִ
ֶשׁנִּ ְק ָרא עֲ טָ ָרה ִמלְּ שׁ ֹון כּ ֶֶתר .וְ ֶזה ס ֹוד הָ ִא ֶגּ ֶרת וְ הַ פַּ ְת ֶשׁ ֶגן ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת גִּ לּוּי א ֹור הַ ִ
פּוּרים מֵ עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד .וְ ֵכן ֶכּ ֶתר וַ ְשׁ ִתּי

בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִ 1335עם הַ כּ ֹו ֵלל .וְ כ ֶֶתר אֶ ְס ֵתּר ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .1290וְ ֵכן ַשׁבָּ "ת ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת עֲ טֶ ֶרת
ידם" .וְ ֵכן פּוּ ִרי"ם בְּ ִמלּוּי
שׁוּשׁן לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
ָ
ישׁית בַּ כָּתוּב )אסתר ד ,ח( "וְ אֶ ת פַּ ְת ֶשׁ ֶגן כְּ ָתב הַ ָדּת אֲ ֶשׁר נִ ַתּן בְּ
הַ יְס ֹוד ְמרֻ מֶּ ֶזת בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ
הָ א ֹו ִתיּ ֹות פֵּ "א וָ "ו ֵרי"שׁ י ֹו"ד מֵ "ם בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ַשׁבָּ ת .וְ ֵכן פַּ ְת ֶשׁ ֶגן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא נְ ֵקבָ ה ְתּסוֹבֵ ב גֶּבֶ ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ לִ ַיּת

הַ מַּ לְ כוּת לֶעָ ִתיד לָב ֹוא .וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא אֶ ֶרץ י ְ
ִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת.

מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)אבא גוריון ה(

אשׁי הַ ִתּינוֹק ֹות ְמ ֻפל ִָשׁין
וּמצָ א ֹו ל ֹו לְ מָ ְר ְדּ ַכי יו ֵֹשׁב וְ ָר ֵ
ִמ ַיּד הָ ַל הָ מָ ן לְ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ ְ

אריהֶ ן
וּמצָ אָם כ"ב אֶ ֶלף וְ נ ַָתן ק ֹול ִָרין בְּ צַ וְּ ֵ
בָּ אֵ פֶ ר וְ ַשׂ ִקּים בְּ מָ ְתנֵיהֶ ם וְ סוֹפְ ִדים וּב ֹוכִ ים ,וְ ִצוָּ ה וּמָ ָנה או ָֹתם ְ
וְ ַשׁלְ ְשׁל ֹות בְּ ַרגְ לֵיהֶ ן וְ ִהפְ ִקיד עֲ לֵיהֶ ם שׁו ְֹמ ִרים ,וְ אָמַ ר הַ לָּלוּ אֲ נִ י שׁוֹחֵ ט ְתּ ִח ָלּה וְ אַחַ ר ָכּ אֲ נִ י תּ ֹו ֶלה אֶ ת מָ ְר ְדּ ַכי,
יחים יְדֵ יהֶ ם עַ ל
וּשׁתוּ קֹדֶ ם ֶשׁ ָתּמוּתוּ ,וּמַ נִּ ִ
וְ ִאמּו ָֹתן הָ יוּ ְמבִ יא ֹות ָלהֶ ם לֶחֶ ם וּמַ ִים וְ או ְֹמר ֹות לָהֶ ם בָּ נֵינוּ ִאכְ לוּ ְ
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נִיתנוּ ָנמוּת עֲ ֵיפִ ים ,וְ הָ ָיה ָכּל אֶ חָ ד גּ ֹו ֵלל
נִשׁ ֶתּה אֶ ָלּא בְּ ַתעֲ ֵ
נִשׁבָּ ִעים בְּ חַ ֵיּי מָ ְר ְדּ ַכי ַרבֵּ נוּ א נֹ א ַכל וְ א ְ
ִספְ ֵריהֶ ם וְ ְ
בוּרים הָ יִינוּ ֶשׁבִּ זְ כוּת הַ תּו ָֹרה נַאֲ ִרי י ִָמים ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ י ִהיא חַ יֶּי וְ א ֶֹר יָמֶ י ",
ִספְ ר ֹו וְ נ ֹו ְתנ ֹו לְ ַרבּ ֹו וְ או ְֹמ ִרים ְס ִ
וְ עַ כְ ָשׁו ֶשׁ א זָכִ ינוּ ט ֹול ִספְ ְר ִמיָּדֵ ינוִּ ,מ ַיּד צָ עֲ קוּ ֻכ ָלּם ְצעָ ָקה גְ ד ֹו ָלה וּמָ ָרה וְ ִאמּו ֵֹתיהֶ ן גּוֹע ֹות כְּ פָ ר ֹות ִמבַּ חוּץ,
וּבְ נֵיהֶ ם כַּעֲ גָלִ ים ִמבִּ פְ נִים ,עַ ד ֶשׁעָ לְ ָתה צַ עֲ ָק ָתם וְ צַ עֲ ַקת אֲ ב ֹות הָ ע ֹו ָלם לַמָּ ר ֹום .בְּ ס ֹוף ג' ָשׁע ֹות בַּ ַלּ ְי ָלה נִ ְשׁ ְמעָ ה
בְּ כִ יָּי ָתם לִ פְ ֵני הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אָ ְמרוּ מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁ ֵרת לִ פְ ֵני הקב"הִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹו ָלם ,ק ֹול גְּ ָדיִים וּכְ בָ ִשׂים אָנוּ
מֹשׁה ַרבֵּ נוּ בִּ בְ כִ ָיּה לִ פְ ֵני הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא וְ אָמַ רִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹו ָלם ,גָּלוּי וְ יָדוּעַ
שׁו ְֹמ ִעין .בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה עָ מַ ד ֶ
סוּרין
לְ פָ ֶני ֶשׁ א ק ֹול גְּ ָד ִיים וּכְ בָ ִשׂים הֵ ם אֶ ָלּא ק ֹול ְקטַ ֵנּי עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְשּׁרוּיִין בְּ ַתעֲ נִית הַ יּ ֹום ג' י ִָמים ,וַ אֲ ִ
בְּ ק ֹול ִָרין וּבְ ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת ֶשׁל בַּ ְר ֶזל ,וּלְ מָ חָ ר עו ְֹמ ִדין בִּ ְשׁ ִחיטָ ה כִּ גְ ָדיִים וּכְ בָ ִשׂים וְ ֵלב א ֹו ֵיב ָשׂמַ ח עֲ ֵליהֶ ם ,בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה
נִ ְתגַּלְ גְּ לוּ ַרחֲ ִמים ֶשׁל הקב"ה וְ ִשׁבֵּ ר הַ חו ָֹתמ ֹות וְ ָק ַרע הָ ִאגְּ ר ֹות וְ גִ דֵּ עַ ֶק ֶרן ָר ָשׁע וְ הֵ ִשׁיב מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו הָ ָרעָ ה בְּ ֹראשׁ ֹו
וְ הֵ ִרים ֶק ֶרן י ְ
פּוּרים
ִשׂ ָראֵ ל וְ ִה ְצ ִמיחַ לָהֶ ם ְישׁוּעָ ה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁרו ִֹאים ָכּאן מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁיְּשׁוּעַ ת ִ
אָמרוּ מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁ ֵרת ַלקב"ה ק ֹול גְּ ָדיִים וּכְ בָ ִשׂים אָנוּ שׁו ְֹמ ִעין ,וְ ֶזה ְנִרמָ ז בְּ ִה ְתהַ פְּ כוּת הַ פָּ סוּק ֶשׁהָ מָ ן אָמַ ר:
ִה ְת ִחי ָלה כְּ ֶשׁ ְ

"לִ ְהיוֹת עֲ ִת ִדים לַיּ ֹום הַ זֶּה" .לְ ִדבְ ֵרי מָ ְר ְדּ ַכי עַ ל הַ ְישׁוּעָ ה" :וְ לִ ְהיוֹת הַ ְיּהוּ ִדים עֲ ִת ִ
ידים לַיּ ֹום הַ זֶּה"ָ .כּאן הַ כְּ ִתיב שׁ ֹו ֶנה
מֵ הַ ְקּ ִרי וְ כָתוּב היהודיים עתודים הַ ִמּ ָלּה "עֲ ִת ִידים" ֶשׁהָ י ְָתה אֵ צֶ ל הָ מָ ן ִה ְתהַ פְּ ָכה כָּאן לְ עַ תּ ִ
וּדים הַ ֵשּׁם ֶשׁל הַ ֹצּאן ,לִ ְרמֹ ז
פּוּרים ֶשׁהָ עֲ ִת ִידים ֶשׁל הָ מָ ן ִה ְתהַ פְּ כוּ לְ עַ ִ
תּוּדים ֶשׁל מָ ְר ְדּ ַכי .וְ ֵכן הַ גִּימַ ְט ִר ָיּא
אָרת "וְ נַהֲ פ ֹו הוּא" ֶשׁל ִ
ֶשׁבִּ זְ כוּת ק ֹול הַ ֹצּאן זָכוּ לְ הֶ ַ
ֶשׁל היהודיים עתודים ִהיא בְּ ִדיּוּק  620כְּ ִמנְ ַין כּ ֶ
אָרת עֲ טֶ ֶרת הַ יְס ֹוד בְּ ס ֹוד כּ ֶֶתר .וְ ָל ֵכן
ֶתר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת א ֹור הַ פּ ִוּרים ֶשׁהוּא הֶ ַ
הַ ִמּ ְד ָרשׁ ְמסַ ֵיּם :וְ גִדֵּ עַ ֶק ֶרן ָר ָשׁע וְ הֵ ִשׁיב מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו הָ ָרעָ ה בְּ רֹאשׁ ֹו וְ הֵ ִרים ֶק ֶרן י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ִה ְצ ִמיחַ לָהֶ ם יְשׁוּעָ ה .כִּ י ֶק ֶרן ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת

סוּקים אֵ לּוּ ֶשׁל "פַּ ְת ֶשׁ ֶגן
הַ כּ ֶֶתר .וְ ָל ֵכן הָ א ֹור ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה ֶשׁ ִה ְת ִחיל לְ הָ ִאיר בְּ מַ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה בְּ ס ֹוד כּ ֶ
ֶתרְ ,נִרמָ ז כָּאן בִּ פְ ִ
הַ כְּ ָתב וְ לִ ְהיוֹת הַ יְּהוּ ִדים עֲ ִת ִידים לַיּ ֹום הַ ֶזּה לְ ִה ָנּ ֵקם מֵ ֹא ְיבֵ יהֶ ם".
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ'א ְמ ֵרי פִּ נְחָ ס' )שער ד( פּוּ ִרים הוּא י ֹום ֶשׁל ָשׁאוּל הַ מֶּ ֶל ֶשׁבּ ֹו נִ ְת ַקן מַ ה ֶשּׁ ִקּלְ ֵקל עַ ל ְידֵ י ִמלְ חֶ מֶ ת אֲ ָגג.
וְ ר ֹו ִאים ֶשׁמָּ ְרדֳּ ַכי ִתּ ֵקּן בְּ נֵס ִ
פּוּרים אֶ ת סָ ב ֹו ָשׁאוּל .וּבְ חֵ ְטא ָשׁאוּל ִעם אֲ ָגג כָּתוּב) :ש"א טו ,י( "וַ יּ ְַחמֹ ל ָשׁאוּל וְ הָ עָ ם עַ ל אֲ ָגג

וְ עַ ל מֵ יטַ ב הַ צֹּאן וְ הַ בָּ ָקר וְ הַ ִמּ ְשׁנִ ים וְ עַ ל הַ כּ ִָרים וְ עַ ל כָּל הַ טּוֹב וְ א אָבוּ הַ חֲ ִרימָ ם וְ כָל הַ ְמּלָא ָכה נְ ִמבְ זָה וְ נָמֵ ס
א ָֹתהּ הֶ חֱ ִרימוּ :וַ ְי ִהי ְדּבַ ר ְיהֹוָ "ה אֶ ל ְשׁמוּאֵ ל לֵאמֹר :נִ חַ ְמ ִתּי כִּ י ִה ְמלַכְ ִתּי אֶ ת ָשׁאוּל לְ מֶ ֶל כִּ י ָשׁב מֵ אַחֲ ַרי וְ אֶ ת
ְדּבָ ַרי א הֵ ִקים וַ ִיּחַ ר לִ ְשׁמוּאֵ ל וַ יִּזְ עַ ק אֶ ל ְיהֹוָ "ה ָכּל הַ ָלּ ְילָה" .וְ רו ִֹאים ֶשׁבְּ אוֹת ֹו ַל ְי ָלה ֶשׁ ָשּׁאוּל א הָ ַרג אֶ ת אֲ ָגג וּבֵ נְ ַת ִים
ִה ְתעַ בְּ ָרה ִממֶּ נּוּ ִשׁפְ חָ ה ֶשׁ ִמּמֶּ ָנּה ָיצָ א אַחַ ר ָכּ הָ מָ ן הָ ָר ָשׁע ,בְּ אוֹת ֹו ַל ְי ָלה ְשׁמוּאֵ ל הַ נָּבִ יא זוֹעֵ ק ַלה' ָכּל הַ ַלּ ְי ָלה דּוֹמֶ ה לִ זְ עָ ָקה
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פוּרים ,וּכְ מ ֹו ֶשׁאֵ צֶ ל ְשׁמוּאֵ ל כָּתוּב ָשׁם ֶשׁאָמַ ר "וּמַ ה קּ ֹול הַ צֹּאן הַ ֶזּה בְּ אָזְ ָני"ָ ,כּ בְּ פוּ ִרים
ֶשׁהָ י ְָתה כְּ ֶשׁנּ ְָד ָדה ְשׁ ַנת הַ מֶּ ֶל בְּ ִ

אָמרוּ מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁ ֵרת לְ קֻ בָּ "ה לִ ְשׁמ ֹועַ אֶ ת ק ֹול הַ צֹּאן .וּבְ ַת ְרגּוּם ֵשׁנִ י יֵשׁ לָשׁ ֹון מַ מָּ שׁ דּוֹמָ ה ֶשׁה' ָשׁאַל "מַ ה ק ֹול הַ צֹּאן הַ ֶזּה
ְ
ָשׁא ֵני שׁ ֹומֵ עַ " .וְ נָבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנ ֹו :וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ' ַת ְרגּוּם ֵשׁנִ י' לִ ְמגִ ַלּת אֶ ְס ֵתּר

)תחילת פרק ו(

יקת ְקבֵ י ַלת
בְּ לֵילְ ָיא הַ הוּא ְסלִ ַ

ִרבַ ָיא ְדּבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְר ִקיעָ א ,וְ ִא ְשׁ ְתּמָ עַ ת ִמ ָק ָדּם מָ ֵרי עַ לְ מָ א הֵ י ַקל ַגּ ְד ָיין וְ עַ זְּ ָין וְ כוּ' ,עָ ָנה ִרבּ ֹון עַ לְ מָ א וַ אֲ מַ ר
לְ ה ֹון מַ ה דֵ ין ַקל ַגּ ְד ָיין ִדּי אֲ ָנא ְשׁמֵ ע ,עֲ ַנת ִמ ַדּת ַרחֲ ִמין וְ ֵכן אָמָ ַרתָ ,לא ַקל ַגּ ְד ָיין אַנְ ְתּ ְשׁמֵ ע אֶ לָהֵ ן ַקל ִריבַ ָיא
ְדּבֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ְדּ ִאזְ ַדּ ְמנּוּ לְ מֶ הֱ ֵוי ְק ִטילִ ין עַ ל גְּ ֵז ַירת הָ מָ ן ַר ִשׁיעָ אִ ,מן ָיד ִא ְת ְמ ֵלי מָ ֵרי עַ לְ מָ א ַרחֲ ִמין וְ ִטיבוּ עַ ל
עַ מֵּ יה.
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מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)בראשית טו ,י(

וּשׂ ִע ִירים
"וְ אֶ ת הַ ִצּפּ ֹור א בָּ ַתר" לְ פִ י ֶשׁהָ אֻ מּ ֹות עכו"ם נִ ְמ ְשׁלוּ לְ פָ ִרים וְ אֵ ילִ ים ְ

ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ְסבָ בוּנִ י פָּ ִרים ַרבִּ ים וְ ג ֹו'" ,וְ אוֹמֵ ר "וְ הָ אַ ִיל אֲ ֶשׁר ָר ִא ָ
ית בַּ עַ ל הַ ַקּ ְר ַנ ִים" מַ לְ ֵכי מָ ַדי וּפָ ַרס .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁמַּ לְ ֵכי
תּוּדים ֶשׁהֵ ם
קּוּדים בְּ ִ
תּוּדים .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ְמּפָ ְר ִשׁים ֶשׁהָ ִר ִ
פוּרים נִ ְרמָ זִ ים בְּ עַ ִ
מָ ַדי וּפָ ַרס נִ ְרמָ זִים בְּ אַ ִיל בַּ עַ ל הַ ַקּ ְר ַנ ִים הַ יְנוּ עַ ִ

הָ אֵ ילִ ים ֶשׁ ְתּכוּנ ָָתם לִ ְר ֹקד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "הֶ הָ ִרים ִתּ ְר ְקדוּ כְּ אֵ לִ ים" .וְ ֵכן הַ פָּ ִרים נִ ְרמָ זִ ים בְּ ִ
פוּרים .וְ ֵכן רו ִֹאים בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ֶשׁהֵ בֵ אנוִּ :אמּו ֵֹתיהֶ ן גּוֹע ֹות כְּ פָ ר ֹות ִמבַּ חוּץ ,וּבְ ֵניהֶ ם כַּעֲ גָלִ ים ִמבִּ פְ נִ ים.

וְ ֵכן

'מחֲ ַמדֵּ י אֶ ֶרץ' עַ ל הַ ָכּתוּב
פּוּ ִרים חָ ל בִּ ְשׁ ַנת תש"פ בְּ פָ ָר ַשׁת 'כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת רֹאשׁ'ֶ ,שׁ ְמּ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ

)שמות ל ,י ב(

"כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת רֹאשׁ בְּ נֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל לִ פְ קֻ דֵ יהֶ ם וְ ָנ ְתנוּ ִאישׁ ֹכּפֶ ר נַפְ שׁ ֹו לה' בִּ פְ ֹקד א ָֹתם וְ א ִי ְהיֶה בָ הֶ ם

ֶנ ֶגף בִּ פְ קֹד א ָֹתם" ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה "כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת ֹראשׁ ס"ת אֵ ֶשׁ"ת ,וְ ֵכן ִ
"ת ָשּׂא" א ֹו ִתיּוֹת אֵ ֶשׁתֶ ,שׁהקב"ה ָיבֹא לִ פְ קֹ ד
אֶ ת הַ ְשּׁכִ י ָנה ֶשׁנִּ ְמ ְשׁ ָלה לְ ִא ְשׁתּ ֹו ַכּבְ ָיכוֹל" ,וְ ָנ ְתנוּ ִאישׁ ֹכּפֶ ר נַפְ שׁ ֹו להוי"ה" ס"ת הַ שּׁ ֹו"ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ֶשׁ ְמּ ַכפֵּ ר

עַ ל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל בִּ זְ מַ ן הַ פְּ ִק ָידה כְּ דֵ י ֶשׁ א " ִי ְהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד א ָֹתם" .וְ ֵכן "וְ ָנ ְתנוּ ִאישׁ ֹכּפֶ ר ַנפְ שׁ ֹו" ס"ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא רשב"י
ֶשׁבִּ זְ כוּת לִ מּוּד תּ ֹו ָרת ֹו ע ֹו ִשׂים אֶ ת הַ הַ ְמ ָתּ ָקה ֶשׁ א "י ְִה ֶיה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹ ד ֹ
א ָתם" א ֹו ִתיּ ֹות אֱ מֶ ת ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חָ כְ מַ ת הָ אֱ מֶ ת.
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב "וְ א ִי ְה ֶיה בָ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ ֹ
קד אֹ ָתם״ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צָּ ַלת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ֶנּ ֶגף בִּ זְ מַ ן
ידה ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן ַשׁבָּ ת פָּ ָר ַשׁת ִת ָשּׂא ר"ת תש״פ .וְ ֵכן כִּ י ִת ָ
הַ פְּ ִק ָ
ישׂא ִעם הַ נִּ קּוּד וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ ֵכן
בְּ ס ֹוף פָּ ָר ַשׁת 'כִּ י ִת ָשּׂא' מֻ זְ ָכּר ֵקרוּן פְּ ֵני מֹ ֶשׁהֶ ,רמֶ ז עַ ל הַ צָּ ָלה ִממַּ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה בִּ זְ כוּת ֵקרוּן ע ֹור פְּ ֵני מֹ ֶשׁה .וְ ֵכן הַ מַּ ְסוֶ ה ֶשׁל
מֹ ֶשׁה מַ ִצּיל ִממַּ סֵּ כ ֹות הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ הו ִֹסיפוּ ֶשׁ ָלּ ֵכן ִמ ַיּד אַחֲ ֵרי פָּ ָר ַשׁת הַ ְשּׁ ָקלִ ים נֶאֶ ְמ ָרה פָּ ָר ַשׁת הַ כִּ יּ ֹור לְ ַרמֵּ ז ֶשׁנְּ ִטי ַלת י ַָד ִים ִהיא
אַתחַ לְ ָתּא ִדּגְ אֻ ָלּה ֶשׁ א י ְִה ֶיה ֶנ ֶגף.
הַ הַ ְמ ָתּ ָקה ֶשׁל ְ
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כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת ֹראשׁ ר״ת כִּ ְת ָר"א .וְ ֵכן "עֶ ְשׂ ִרים ֵגּ ָרא הַ ֶשּׁ ֶקל" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֶכּ ֶתר .כִּ י עֶ ְשׂ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר .וְ הֵ ם ָק ְראוּ

ָל ֶזה קוֹר ֹו ָנה עַ ל ֵשׁם ֶכּ ֶתר ֶשׁנִּ ְק ָרא בְּ ָל ִטינִ ית ק ֹור ֹו ָנה .וְ הַ ֹכּל ִה ְת ִחיל בִּ ְת ִח ַלּת הַ ָשּׁ ָנה הַ לּ ֹועֲ זִ ית  2020או ָֹתן ְספָ ר ֹות ֶשׁל ְ 220שׁ ַנת
תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'אותיות דר"ע' אות כ'( ֶשׁהָ א ֹות ָכּ"ף ֶשׁ ִמּ ְספָּ ָרהּ ֵ 20ישׁ לָהּ צוּ ַרת כּ ֹוסְ ,דּ ִהיא ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת
הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַנת כּ ֹוס וְ כִ סֵּ א וְ ֶכ ֶתר הַ ִמּ ְת ַק ְשּׁ ִרים ָלא ֹות ָכּ"ף .וְ ֵכן ט״ו אֲ ָדר תש״פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 1000שׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל
ידה כְּ ִמנְ ַין מָ ִשׁיחַ בֶּ ן י ֹוסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ ֵכן ט״ו בַּ אֲ ָדר ה׳תש״פ ״י ֹום נ ָָקם בְּ לִ יבִּ י״ ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות
הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .1335וְ ֵכן ֶשׁ ֶקל ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ ׳ ֶשׁ ֶקל׳ בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות

בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר .וְ ״הַ ֶשּׁ ֶקל״ בְּ ִמלּוּי הָ א ֹו ִתיּ ֹות ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים ע ֹו ֶלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְּ ד ֹו ָלה .2020

אָמרָ :מ ַתי כְּ בָ ר נִ זְ ֶכּה לְ ִקיּוּם הַ פָּ סוּק "וַ הֲ ִשׁמּו ִֹתי אֶ ת
הַ ַמּגִּ יד ִמקּוּזְ נִ יץ נֶאֱ ַנח וְ ַ
ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם".
מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'כְּ מַ לְ אָ הַ נִּ צָּ ב עַ ל רֹאשׁ דֶּ ֶר ' )עמוד ֶ (112שׁפַּ עַ ם ָשׁבַ ת הַ ' ַשּׂר ָשׁל ֹום ִמבֶּ עלְ זְ א' אֵ צֶ ל הַ ַמּגִּ יד ִמקּוּזְ נִ יץ זצ"ל ,וּבִ זְ מַ ן

חחֲ כֶם" נֶאֱ ַנח הַ מַּ גִּ יד ִמקּוּזְ נִ יץ
אָריחַ בְּ ֵריחַ נִ י ֹ
ֶשׁ ָקּ ְראוּ בַּ תּ ֹו ָרה אֶ ת הַ פָּ סוּק )ויקרא כו ,לא( "וַ הֲ ִשׁמּו ִֹתי אֶ ת ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם וְ א ִ
וְ אָמַ ר :מָ ַתי כְּ בָ ר נִ זְ ֶכּה ָל ֶזה .וְ הַ ַשּׂר ָשׁל ֹום ִמבֶּ עלְ זְ א כְּ ֶשׁ ָשּׁמַ ע זֹאת אָמַ ר ֶשׁכָּעֵ ת הוּא מֵ בִ ין מַ דּוּעַ הָ ָיה צָ ִרי לִ נְ סֹעַ לַמַּ גִּ יד
אַב ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א
תוּמים אֵ י י ִָתּ ֵכן ֶשׁהַ מַּ גִּ יד ְמצַ פֶּ ה לְ ִקיּוּם הַ ְקּ ָל ָלה הַ ֹזּאת .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' ְ
ִמ ָקּאזְ נִ יץ .וּלְ מַ עֲ ֶשׂה הַ ְדּבָ ִרים חֲ ִ
וּמ ְק ָדּשׁ ְמעַ ט בְּ ָכל הָ ע ֹו ָלם ,אָנוּ ְמבִ ינִ ים ֶשׁהַ מַּ גִּ יד
ַכּיּ ֹום ֶשׁאָנוּ רו ִֹאים בְּ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה ֶשׁנִּ ְסגְּרוּ בָּ ֵתּי הַ כְּ נֶסֶ ת ִ
ִמקּוּזְ נִ יץ ִצפָּ ה לְ ִקיּוּם הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה בְּ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁ ָנה ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל בָּ ֵתּי כְּ ֵנ ִסיּ ֹות
וּבָ ֵתּי ִמ ְד ָרשׁ ֹות:

)מגילה כח(.

ְהוּדה בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ֶשׁחָ ַרב אֵ ין מַ ְספִּ ִידין בְּ ת ֹוכ ֹו וְ כוּ' ,וְ אֵ ין ע ֹו ִשׂין א ֹות ֹו
וְ ע ֹוד אָמַ ר ַרבִּ י י ָ

ַקפַּ נְ ְד ִריָאֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ הֲ ִשׁמּ ֹו ִתי אֶ ת ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם" ְקדֻ ָשּׁ ָתן אַף כְּ ֶשׁהֵ ן שׁ ֹומֵ ִמיןָ .תּנוּ ַרבָּ נָן בָּ ֵתּי כְ נ ִֵסיּוֹת אֵ ין נ ֹוהֲ גִין
בָּ הֶ ן ַקלּוּת ֹראשׁ אֵ ין אוֹכְ לִ ין בָּ הֶ ן וְ אֵ ין שׁ ֹו ִתין בָּ הֶ ן .וְ ֵכן ְמגִ ָלּה ַדּף כ"ח ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל י ֹום כ"ח אֲ ָדר תש"פ ֶשׁבּ ֹו נִגְ זְ ָרה
הַ גְּ ז ֵָרה לִ ְסגֹּ ר אֶ ת ָכּל בָּ ֵתּי הַ כְּ ֵנ ִסיּ ֹות וּבָ ֵתּי הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֹות בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הֵ י ַכל הַ בְּ ָר ָכה' עַ ל הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה ֶשׁהַ ַכּוָּ ָנה ַגּם

לְ בָ ֵתּי כְּ נ ִֵסיּ ֹות וּבָ ֵתּי ִמ ְד ָרשׁ ֹות ,וְ ָל ֵכן ָכּתוּב בִּ לְ שׁ ֹון ַרבִּ ים " ִמ ְק ָדּ ֵשׁי ֶכם" .וְ ֵכן הַ ִמּלִּ ים בַּ פָּ סוּק" :וְ א אָ ִריחַ בְּ ֵריחַ נִ יחֹחֲ כֶם"
ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל מַ ֵגּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה ,בָּ הּ ְמאַ בְּ ִדים אֶ ת חוּשׁ הָ ֵריחַ .
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וְ ֵכן

מוּבָ א בַּ 'כְּ לִ י ָי ָקר'

)דברים כג ,ו(

"וַ ַיּהֲ פֹ ה' אֱ הֶ י לְ אֶ ת הַ ְקּ ָל ָלה לִ בְ ָר ָכה" .לָשׁ ֹון ֶזה צָ ִרי בֵּ אוּר כִּ י אֵ י י ִָתּ ֵכן

לוֹמַ ר ֶשׁהַ ְקּ ָל ָלה עַ ְצמָ הּ ִתּ ְה ֶיה לִ בְ ָר ָכה ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁבָּ אוּ בִּ ְמק ֹום הַ ְקּלָל ֹות בְּ ָרכ ֹות מֵ עֵ ין הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁ ָרצָ ה לְ ַקלְּ ָלם
אָמרוּ רז"ל ִמבִּ ְרכו ָֹתיו ֶשׁל א ֹות ֹו ָר ָשׁע אַ ָתּה לָמֵ ד מֶ ה
ִמ ָכּל מָ ק ֹום אֵ ין הַ ְקּ ָל ָלה עַ ְצמָ הּ לִ בְ ָר ָכהַ ,גּם ָק ֶשׁה עַ ל מַ ה ֶשּׁ ְ
הָ ָיה בְּ לִ בּ ֹו לְ ַקלְּ ָלם כו' ,וּמַ ִסּיק ֻכּ ָלּם חָ זְ רוּ לִ ְק ָל ָלה חוּץ ִמבָּ ֵתּי כְּ ֵנ ִסיּ ֹות כו'ֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ יַּהֲ פֹ ה' אֱ הֶ י לְ אֶ ת
נִּשׁ ַתּ ָנּה בְּ ָר ָכה ז ֹו ִמזּוּל ָָתהּ,
הַ ְקּ ָל ָלה"ְ ,קלָל ֹות א נֶאֱ מַ ר כו' ,מַ ְשׁמַ ע ַרק אַחַ ת מֵ הֶ ם נֶהֶ פְ ָכה לִ בְ ָר ָכה .וְ ָק ֶשׁה מַ ה ְ
וְ ע ֹוד מַ אי מַ ְשׁמַ ע ִמלְּ שׁ ֹון הַ פָּ סוּק ֶשׁ ַדּוְ ָקא בָּ ֵתּי כְּ ֵנ ִסיּ ֹות חָ זְ רוּ לִ בְ ָר ָכה .וְ הַ בֵּ אוּר לְ ָכל ֶזה הוּאֶ ,שׁבְּ הו ָֹראַת א י ְִה ֶיה
הוּצ ַר הקב"ה לְ ַשׁדֵּ ד הַ מַּ עֲ ָר ָכה כִּ י הָ ָיה מָ ק ֹום לְ ַק ֵיּם ִמ ְשׁפַּ ט הַ מַּ עֲ ָר ָכה
לָהֶ ם בָּ ֵתּי כְּ נ ִֵסיּ ֹות וּבָ ֵתּי ִמ ְד ָרשׁ ֹות ,א ְ
ֶשׁ א י ְִה ֶיה ָלהֶ ם בָּ ֵתּי כְּ נ ִֵסיּ ֹות ,אֲ בָ ל לְ טוֹבָ ָתם הוּא .וְ הַ יְנוּ כְּ דֶ ֶר ֶשׁפירש"י " ִמ ְשׁכְּ נו ֶֹתי י ְִשׂ ָראֵ ל" ֶשׁהֵ ם ְממֻ ְשׁ ָכּנִים
בַּ עֲ ֹו ָנם ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "כִּ ָלּה ה' חֲ מָ ת ֹו וַ יַּצֶּ ת אֵ שׁ בְּ ִציּ ֹון" .וְ ֶזה וַ ַדּאי ט ֹובָ ה גְ ד ֹו ָלה ֶשׁ ְיּ ַכ ֶלּה ה' חֲ מָ ת ֹו בְּ עֵ ִצים וַ אֲ בָ נִים
וַ אֲ נ ְַחנוּ נִ ְמל ְָטנוּ ,כִּ י ִמי ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו מַ ְשׁכּ ֹון לִ ֵתּן אוֹת ֹו בְּ חוּב ֹו אֵ י ָנן גּ ֹובִ ין ִממֶּ נּוּ נְפָ שׁ ֹות ,וְ הַ ְינוּ הַ ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ יַּהֲ פֹ ה'
אֱ הֶ י לְ אֶ ת הַ ְקּ ָל ָלה לִ בְ ָר ָכה" ,כִּ י נֻסַּ ח הַ ְקּ ָל ָלה עַ ְצמָ הּ ֶשׁ ִהיא א ִי ְה ֶיה ָלהֶ ם בָּ ֵתּי כְּ נ ִֵסיּ ֹות נִ ְתהַ פְּ ָכה לִ בְ ָר ָכה ,כִּ י
עַ ל ְידֵ י ֶשׁ א י ְִה ֶיה לָהֶ ם בָּ ֵתּי כְּ ֵנ ִסיּ ֹות ִי ָנּ ְצלוּ הַ נְּ פָ שׁ ֹות ,וְ הַ ְינוּ ֶשׁאָמַ ר בִּ לְ עָ ם מַ ה טֹּבוּ אֹהָ לֶי יַעֲ ֹקב ִמ ְשׁכְּ נ ֹו ֶתי
יְ
ִשׂ ָראֵ ל .ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר ט ֹובַ ְת ֶכם הוּא ֶשׁהֵ ם ִמ ְשׁכְּ נו ֶֹתי ְממֻ ְשׁכָּנִ ים עָ לֶי וְ אַ ָתּה נִ צּ ֹול .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְסּגִ ַירת וְ חֻ ְרבַּ ן בָּ ֵתּי
כְּ נ ִֵסיּ ֹות ִהיא בִּ בְ ִחי ַנת חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁה' לו ֵֹקחַ לְ כַפֵּ ר עַ ל י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁ א ִיכְ לוּ הַ נְּ פָ שׁ ֹות ,וְ ה' מַ עֲ בִ יר אֶ ת הַ חֲ ר ֹון אַף לָעֵ ִצים
וְ לַאֲ בָ נִ ים .וכן ראינו בשואה האיומה שהתחילה עם ליל הבדולח כששרפו את כל הבתי כנסת ,רק שלצערינו הדין היה כל כך

קשה שזה לא הספיק ונלקחו גם הנפשות .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁנֹּ סַ ח הַ בְּ ָר ָכה ֶשׁ ִה ְתהַ פְּ ָכה "מַ ה ֹטּבוּ
אֹהָ ֶלי " ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כּ ֶ
ֶתר ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ַרבֵּ נוּ הַ 'כְּ לִ י י ָָקר' ֶשׁ ְמּ ַג ֶלּה אֶ ת הַ סּ ֹוד בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
קוֹר ֹו ָנא ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל.

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁאֲ כִ י ַלת ָשׂ ַרף הָ עֵ ץ ֶשׁ ְשּׁמ ֹו לְ ב ֹו ָנה מ ֹו ִעיל לְ נָגִ יף הַ קּ ֹור ֹו ָנה.
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל

בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁאֲ כִ י ַלת ָשׂ ַרף הָ עֵ ץ ֶשׁ ְשּׁמ ֹו לְ ב ֹו ָנה מ ֹו ִעיל לְ נָגִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לִ לְ ֹעס הֵ יטֵ ב אֶ ת הַ לְּ ב ֹו ָנה

אתי בְּ סֵ פֶ ר 'מַ חֲ מַ דֵּ י אֶ ֶרץ'
לִ ְרפוּאָה ,דּוֹמֶ ה לְ הָ דֵ ק הֵ יטֵ ב הֵ יטֵ ב הָ דֵ ק ֶשׁיֵּשׁ בַּ ְקּט ֶֹרת .וּמָ צָ ִ
ֶשׁהַ פָּ סוּק

)במדבר יז ,טו(

)מאמר 'ותעצר המגיפה' עמוד ס"ב(

"וַ יּ ָָשׁב אַהֲ ֹרן אֶ ל מ ֶשׁה אֶ ל פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ הַ מַּ גֵּפָ ה ֶנעֱצָ ָרה" ס"ת לְ ֹב ָנ"ה כִּ י הַ לְּ ב ֹו ָנה ֶשׁהָ י ְָתה
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בַּ ְקּ ֹט ֶרת ִהיא זֹאת ֶשׁעוֹצֶ ֶרת אֶ ת הַ מַּ ֵגּפָ ה .וְ ֵכן "וַ ָיּ ָשׁב" או ִֹתיּ ֹות ִשׁבְ י" ֹו ַכּיָּדוּעַ ֶשׁהַ ְקּט ֶֹרת פּ ֹועֶ ֶלת עַ ל יְדֵ י ֶשׁמּו ִֹציאָה אֶ ת

הַ נִּ יצוֹצ ֹות ֶשׁנִּ ְמצָ א ֹות בַּ ֶשּׁבִ י אֵ צֶ ל הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל וּלְ ב ֹו ָנה ַז ָכּה הוּא א ֹור הַ מַּ ִקּיף
ימי הַ מֻּ גְ בָּ ל
לְ ֻכ ָלּם ,וּלֶהֱ י ֹות ֹו א ֹור מַ ִקּיף ִמבַּ חוּץ וְ אֵ ינֶנּוּ מֻ גְ בָּ ל תּ ֹו הַ ְקּלִ פָּ ה ָל ֵכן נִ ְק ָרא ַז ָכּה ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן בָּ א ֹור הַ פְּ נִ ִ
בְּ ת ֹו הַ ְקּלִ פָּ ה כִּ י אֵ ינֶנּוּ נִ ְק ָרא ָז ָכּמוֹהוּ .וּבָ ֶזה ָתבִ ין טַ עַ ם נִ פְ ָלא אֶ ל ָכּל הַ ְמּכ ְַשּׁפִ ים הַ ְמ ַק ְטּ ִרים ל ְַקּלִ פּ ֹות
הָ עֶ לְ יוֹנ ֹות אֲ ֶשׁר רֹאשׁ וְ ִע ַקּר הַ ְקטָ ר ֹו ֵתיהֶ ם הוּא הַ לְּ ב ֹו ָנה וְ ִהיא הַ חֲ בִ יבָ ה לָהֶ ם ִמ ָכּל ְשׁאַר הַ הַ ְקטָ ר ֹות כְּ דֵ י ֵלהָ נ ֹות
מֵ א ֹור הַ מַּ ִקּיף הַ ֶזּה .וְ ֵכן נִ ְרמָ ז בְּ בַ עַ ל הַ ' ִ
יד "וְ א
טּוּרים' )שמות יב ,כג( "וְ א ִי ֵתּן הַ מַּ ְשׁ ִחית ָל ֹבא" ג' בַּ מָּ סו ָֹרה הָ ָכא .וְ ִא ָ

יד גַּבֵּ י ס ֹוטָ ה "וְ א ִי ֵתּן עָ לָיו
י ִֵתּן עָ ֶליהָ לְ ב ֹו ָנה" גַּבֵּ י חַ טָּ את .לוֹמַ ר ֶשׁבִּ זְ כוּת הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות נִ צּוֹלוּ ִמ ִמּ ְצ ַר ִים .וְ ִא ָ
לְ ב ֹו ָנה" ֶשׁבִּ זְ כוּת נ ִָשׁים ִצ ְד ָקנִ יּ ֹות י ְָצאוּ ִמ ָשּׁם וְ ז ֹו ֶשׁ א עָ ְשׂ ָתה כְּ מַ עֲ ֵשׂיהֶ ם לְ פִ י ָכ

א י ְִתהַ דֵּ ר ָק ְרבָּ נָהּ .וְ ר ֹו ִאים

ִתּן הַ מַּ ְשׁ ִחית ָל ֹבא אֶ ל בָּ ֵתּי ֶכם לִ נְ גֹּ ף" .וְ ֵכן בַּ בָּ ַרי ְָתא ֶשׁל
ֶשׁהַ לְּ ב ֹו ָנה נִ ְרמֶ ֶזת בִּ ְשׁ ֵני ְמקוֹמ ֹות ֶשׁ ִמּ ְתחַ בְּ ִרים ַלפָּ סוּק "וְ א י ֵ

הַ ְקּ ֹט ֶרת נֶאֱ מַ ר :פִּ טּוּם הַ ְקּט ֶֹרת הַ צֳּ ִרי .וְ הַ ִצּפֹּ ֶרן .הַ חֶ לְ בְּ ָנה .וְ הַ לְּ ב ֹונָהִ .מ ְשׁ ַקל ִשׁבְ ִעים ִשׁבְ ִעים מָ נֶה .וְ יוֹצֵ א לְ פִ י ֶזה ֶשׁ ִמּתּ ֹו 368
מָ נִ ים ֶשׁהָ יוּ בַּ ְקּט ֶֹרת  70מָ נִ ים הָ יוּ מֵ הַ לְּ ב ֹו ָנה .וְ ִאם נ ֹו ִריד ִ 70מ 368י ִָשּׁאֵ ר  298כְּ ִמנְ ַין ֶרצַ "ח ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְר ִציחָ ה וּמָ ֶות,
וְ הַ לְּ ב ֹו ָנה מַ עֲ ָלה אֶ ת הַ ְקּט ֶֹרת מֵ ְר ִציחָ ה לִ  368כְּ ִמנְ ַין ְרפָ אֵ נִ י הוי"ה .וְ ֵכן ֶשׁמֶ ן לְ ֹב ָנה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא גְּ אֻ ַלּת בְּ ִע ָתּהּ ֶשׁאָנוּ נִ ְמצָ ִאים
בְּ ת ֹוכָהּ .וכן שמעתי שלבונ"ה מרמזת על המלכות שנמשלת בלבנה יחד עם האות ו' באמצע שמסמל את היסוד ,היינו
יחוד יסוד ומלכות.

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹאֵ ל שליט"א ֶרמֶ ז נִפְ ָלא ֶשׁ ַמּ ֵגּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה ִהיא ִצ ֵירי ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .כִּ י ק ֹור ֹו ָנה ִהיא ְשׁ ֵתּי ִמלִּ ים ק ֹו"ר נ"ה
הַ ְינוּ ק ֹור בַּ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח ה ֹוד ֶשׁהֵ ן בְּ ס ֹוד ְשׁ ֵתּי ַרגְ ַל ִיםַ .כּ ָיּדוּעַ בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִרי ַז"ל ְדּבִ זְ מַ ן ֵל ָדה י ֹוצֵ את הַ ִחיּוּת ִמ ְסּפִ יר ֹות ֶנצַ ח ה ֹוד
ֶשׁל הַ יּ ֹו ֶלדֶ ת ,וְ הָ ַרגְ ַל ִים ַנעֲ שׂ ֹות ַקר כְּ אֶ בֶ ן ,וּבִ לְ שׁ ֹון הָ אֲ ִרי ַז"ל ִצנּוּן הַ ַיּ ְרכִ ין ,וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהַ מַּ גֵפָ ה גּו ֶֹרמֶ ת לְ ָכל הָ ע ֹו ָלם לִ ְהי ֹות
נְּסיע ֹות וְ הַ ִטּיס ֹותֶ ,שׁ ַשּׁ ָיּכִ ים לִ ְספִ יר ֹות הַ נֶּצַ ח וְ הַ ה ֹוד ,מֻ ְשׁבָּ ת ֹות בָּ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן הַ ַכּלְ ָכּ ָלה הָ ע ֹול ִָמית ק ֹו ֶרסֶ ת
סָ גוּר בַּ בַּ ִית וְ ָכל הָ ִריצ ֹות וְ הַ ִ
אָדם עַ ל ַרגְ לָיו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' חַ יִּים ש .שליט"א
שׁוּרה ִעם ְספִ יר ֹות הַ נֶּצַ ח וְ הַ ה ֹודֶ ,שׁהֵ ן הַ מָּ מ ֹון ֶשׁמַּ עֲ ִמיד אֶ ת הָ ָ
כִּ י ִהיא ְק ָ

ֶשׁהָ ִעיר ֹוה"ן בָּ הּ פָּ ַרץ הַ ָנּגִ יףְ ,נִרמֶ ֶזת בְּ ֶנצַ ח וה ֹוד .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁלְּ ב ֹו ָנ"ה או ִֹתיּ ֹות ֵל"ב נ"ה לְ בַ טֵּ ל אֶ ת
הַ קּ ֹו" ֹר ָנ"ה ,כְּ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)ח"ג רלד(.

וּבִ זְ מַ ן ֶשׁ ַכּנְ פֵ י ֵראָה נ ֹו ְשׁבוֹת עַ ל הַ לֵּבֶ ,נאֱ מַ ר "וַ חֲ מַ ת הַ מֶּ ֶל ָשׁ ָככָה"ֶ .שׁעַ ל

ְשׁ ֵתּי ַכּנְ פֵ י ֵראָה ֶנאֱ מַ ר "וְ הָ יוּ הַ כְּ רֻ בִ ים פֹּ ְר ֵשׂי כְ נָפַ יִם לְ מַ ְעלָה ֹסכֲכִ ים בְּ ַכנְ פֵ יהֶ ם עַ ל הַ ַכּפֹּ ֶרת" ,ז ֹו הַ כַּפֹּ ֶרת ֶשׁל הַ ֵלּב.
וְ רו ִֹאים ֶשׁכַּנְ פֵ י ֵראָה נו ְֹשׁב ֹות עַ ל הַ לֵּב .וְ ֵכן הַ לְּ ב ֹו ָנ"ה ִהיא ס ֹוד ֵל"ב נ"ה ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ ְרפוּאָה וְ ֹחם לְ ַכנְ פֵ י ֵראָה לְ ַרפְּ א ֹות אֶ ת

הָ ֵרא ֹות מֵ הַ מַּ גֵּפָ ה ֶשׁל הַ קּ ֹו" ֹר ָנ"ה.
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וּר " ,אֶ חָ ד בִּ ימֵ י
רוּרה הָ אֲ ָדמָ ה בַּ עֲ ב ֶ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר סד ,ב( י' ְרעָ ב ֹון בָּ אוּ ָלע ֹו ָלם ,אֶ חָ ד בִּ ימֵ י אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון "אֲ ָ
אָרץ וַ יּ ֵֶרד אַבְ ָרם ִמ ְצ ַריְמָ ה" ,וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י
ֶלמֶ " ִמן הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אֵ ֲר ָרהּ ה'" ,אֶ חָ ד בִּ ימֵ י אַבְ ָרהָ ם "וַ י ְִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
אָרץ" ,וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י ַיעֲ ֹקב "כִּ י ֶזה ְשׁנ ַָת ִים הָ ָרעָ ב" ,וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י ְשׁפֹ ט הַ שּׁ ֹופְ ִטים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ ְי ִהי
י ְִצחָ ק "וַ י ְִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
אָרץ" ,וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י ָדּוִ ד "וַ י ְִהי ָרעָ ב בִּ ימֵ י ָדוִ ד" ,וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י אֵ לִ יָּהוּ "חַ י ה'
שּׁפְ ִטים וַ ְי ִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
בִּ ימֵ י ְשׁפֹ ט הַ ֹ
שׁ ְמר ֹון" ,וְ אֶ חָ ד ֶשׁהוּא ִמ ְת ַגּלְ ֵגּל וּבָ א לָע ֹו ָלם ,וְ אֶ חָ ד ֶלעָ ִתיד
אֱ ִהים וְ ג ֹו'" ,וְ אֶ חָ ד בִּ ימֵ י אֱ לִ ָ
ישׁע "וַ ְי ִהי ָרעָ ב ָגּד ֹול בְּ ֹ
אָרץ א ָרעָ ב ַל ֶלּחֶ ם וְ א צָ מָ א לַמַּ ִים" .וְ לִ כְ או ָֹרה ָק ֶשׁה מַ דּוּעַ מַ כְ לִ יל הַ ִמּ ְד ָרשׁ יַחַ ד ִעם
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ִה ְשׁל ְַח ִתּי ָרעָ ב בָּ ֶ
הָ עֲ ָשׂ ָרה ְרעָ ב ֹון ֶשׁבָּ אוּ ָלע ֹו ָלם ,אֶ ת הָ ָרעָ ב לֶעָ ִתיד לָב ֹוא לִ ְשׁמ ֹועַ אֶ ת ְדּבַ ר ה'ֶ ,שׁהוּא לִ כְ א ֹו ָרה בְּ ָר ָכה וְ א ְק ָל ָלה ,כְּ מ ֹו
)עמוס ח ,יא(

ֶ
שׁ ָכּתוּב:

" ִהנֵּה ָי ִמים בָּ ִאים נְ אֻ ם אֲ ֹד ָני יֱ ֹהוִ "ה וְ ִה ְשׁל ְַח ִתּי ָרעָ ב בָּ אָ ֶרץ א ָרעָ ב ַללֶּחֶ ם וְ א צָ מָ א לַמַּ ִים כִּ י ִאם

לִ ְשׁמֹ עַ אֵ ת ִדּבְ ֵרי ְיהֹוָ "ה" .וְ ֵכן מַ ְק ֶשׁה בַּ עַ ל הַ ' ִמּ ְשׁ ֵלי ַיעֲ ֹקב' עַ ל עֶ צֶ ם הַ פָּ סוּק מַ דּוּעַ מַ כְ נִ יס אוֹת ֹו הַ נָּבִ יא עָ מ ֹוס בֵּ ין הַ ְקּלָל ֹות
ֶשׁמֻּ זְ כָּר ֹות ָשׁם ,וְ ָנבִ יא אֶ ת לְ שׁוֹנ ֹו:

)בהעלתך(

אָרץ א ָרעָ ב ַללֶּחֶ ם וְ א צָ מָ א לַמַּ יִם כִּ י ִאם לִ ְשׁמֹ עַ
"וְ ִה ְשׁל ְַח ִתּי ָרעָ ב בָּ ֶ

אֵ ת ִדּבְ ֵרי ה' וְ ג ֹו'" ,וְ ָראוּי לְ ִה ְתבּ ֹו ֵנן מַ ה ְקּ ָל ָלה יֵשׁ בָּ ֶזה ֶשׁ ְיּשׁו ְֹטטוּ לְ בַ ֵקּשׁ ִדּבְ ֵרי ה' .וְ ַגם ִאם א י ְִמ ְצאוּ ִעם ָכּל ֶזה
ַגּם ז ֹו טוֹבָ ה גְ ד ֹו ָלה ֶשׁיּ ְִהיוּ ְרעֵ בִ ים לְ בַ ֵקּשׁ ְדּבַ ר ה' ,וְ י ְִהיוּ בִּ כְ ָלל ה ֹו ֵל וְ אֵ ינ ֹו עו ֶֹשׂה ֶשׁ ְשּׂ ַכר הֲ לִ י ָכה בְ יָד ֹו .וּמַ ה ַגּם
כִּ י ַגם בְּ עֵ י ֵנינוּ יִפָּ ֵלא לָמָּ ה א י ְִמ ְצאוּ .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ ֶזּה ִמ ְת ַק ֵיּם בְּ מַ ה ֶשּׁקּו ֶֹרה הַ יּ ֹום בְּ מַ גֵּפַ ת הַ קּ ֹור ֹו ָנה .הַ יְנוּ ה'
הֵ בִ יא ָרעָ ב לָע ֹו ָלם ,כִּ י ָרעָ ב אֵ ין הַ כַּוָּ ָנה ַדּוְ ָקא ָרעָ ב לְ מָ ז ֹון .יֵשׁ ָרעָ ב ֶשׁאֲ נ ִָשׁים אֵ י ָנם יְכוֹלִ ים לְ מַ מֵּ שׁ אֶ ת ַתּאֲ ו ֹו ֵתיהֶ ם בִּ ְהיו ָֹתם
וּצמֵ ִאים לִ ְשׁמוֹעַ אֶ ת ְדּבַ ר ה'.
גוּרים בַּ בַּ ִית ,וְ הַ ַתּכְ לִ ית ֶשׁל ָכּל ֶזה כְּ דֵ י לְ הָ בִ יא אֶ ת הָ אֲ ָנ ִשׁים לַעֲ שׂ ֹות ְתּשׁוּבָ ה וְ לִ ְהי ֹות ְרעֵ בִ ים ְ
ְס ִ
וְ ֵכן ָכּל הַ פָּ סוּק:

)עמוס ח ,יא(

אָרץ א ָרעָ ב ַל ֶלּחֶ ם וְ א צָ מָ א
" ִהנֵּה ָי ִמים בָּ ִאים נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ "ה וְ ִה ְשׁל ְַח ִתּי ָרעָ ב בָּ ֶ

סוּקים בְּ ַת ַנ" בַּ ִמּ ְספָּ ר הַ ֶזּה ,וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם הוּא
ַלמַּ יִם כִּ י ִאם לִ ְשׁמֹ עַ אֵ ת ִדּבְ ֵרי ְי ֹהוָ "ה" .ע ֹו ֶלה  3572וְ יֵשׁ ַרק ע ֹוד ְשׁ ֵני פְּ ִ
פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל ָרעָ ב:

)חגי ב ,יז(

יתי אֶ ְתכֶם בַּ ִשּׁ ָדּפ ֹון וּבַ ֵיּ ָרקוֹן וּבַ בָּ ָרד אֵ ת כָּל מַ עֲ ֵשׂה ְידֵ יכֶם וְ אֵ ין אֶ ְתכֶם אֵ ַלי
" ִה ֵכּ ִ

נְ אֻ ם ְיהֹוָ "ה".
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ֹצפֶ ן מֵ אֵ ת הרה"ג ר' מַ ִתּ ְתיָהוּ גְּ ָל ֶז ְרס ֹון שליט"א מגפ"ה נגי"ף קורונ"ה בְּ סָ מוּ לַפָּ סוּק "פָּ ֹקד יִפְ ֹ
קד אֶ ְת ֶכם" ֶשׁעוֹלִ ים
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא הַ גְּ אוּ ָלה בְּ התש"פ ִעם הַ ִמּלִּ ים.

ִדּבְ ֵרי הַ זֹּהַ ר ֶשׁ ְשּׁנַת ה' אֲ לָפִ ים תש"פ ִהיא ְשׁ ַנת ֵקץִ ,א ְשׁ ְתּלִ ים וָ א"ו גּ ֹו עֶ ֶשׂר ִשׁית זִ ְמנִ ין,
הַ וָּ א"ו כָּפוּל  10כָּפוּל  6ע ֹולָה תש"פ.
מָ ִצינוּ

בַּ ֹזּהַ ר

)וירא קיז(.

ִא ְשׁ ְתּלִ ים וָ א"ו גּ ֹו עֶ ֶשׂר ִשׁית זִ ְמנִין ,כְּ דֵ ין הֲ ווּ ִשׁ ִתּין לְ אָ ְקמָ א מֵ עַ פְ ָרא ,וּבְ כָל ִשׁ ִתּין וְ ִשׁ ִתּין

יתאָה י ְִתפַּ ְתּחוּן ַתּ ְרעֵ י
מֵ הַ הוּא אֶ לֶף ְשׁ ִתי ָתאָה ִא ְת ַתּ ַקּף ה"א וְ סַ לְ ָקא בְּ ַד ְרגּוֹי לְ ִא ְת ַתּ ְקּפָ א .וּבְ ִשׁית ְמאָה ְשׁנִ ין לִ ְשׁ ִת ָ
ְדחָ כְ ְמ ָתא לְ עֵ ילָא וּמַ בּוּעֵ י ְדחָ כְ ְמ ָתא לְ ַת ָתּא ,וְ י ְִת ַתּ ַקּן עַ לְ מָ א לְ אָעֳ לָא בִּ ְשׁבִ יעָ אָה .כְּ בַ ר נָשׁ ְדּ ִמ ְת ַתּ ַקּן בְּ יוֹמָ א
יתאָה מֵ כִ י עָ ַרב ִשׁ ְמ ָשׁא לְ אֲ עָ לָא בְּ ַשׁבַּ ָתּא .וְ ִסימָ נִ י "בִּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה לְ חַ יֵּי נֹ חַ וְ ג ֹו' נִ בְ ְקעוּ כָּל מַ ְעיְינוֹת
ְשׁ ִת ָ
ְתּה ֹום ַרבָּ ה" .רו ִֹאים מֵ הַ ֹזּהַ ר ֶשׁבְּ כָל ָ 60שׁנָה מֵ הָ אֶ ֶלף הַ ִ 6מ ְתחַ זּ ֶֶקת הַ ְשּׁכִ ינָה לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ יִּחוּד לִ זְ כּוֹת לַגְּ אֻ לָּה ,וְ ָל ֵכן בִּ ְשׁ ַנת 600
לָאֶ לֶף הַ  6אַחֲ ֵרי ֶשׁעָ בְ רוּ  10פְּ עָ ִמים ִ ,60ה ְת ִחילָה ְתּקוּפַ ת ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ א ֶשׁנִּ פְ ְתּחוּ מַ ְעיְנוֹת הַ חָ כְ מָ ה לְ מַ ְעלָה וּלְ מַ טָּ ה .וְ הַ ֹזּהַ ר
ימים וָ א"ו בְּ ִמלּוּי כְּ ִדבְ ֵרי הַ זֹּהַ ר כָּפוּל  .60וְ הו ִֹסיף
ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הָ ִענְ יָן ִעם הָ א ֹות ו' כָּפוּל עֶ ֶשׂר ,כְּ ִמנְ יַן  .60וּבִ ְשׁנַת תש"פ אָנוּ מַ ְשׁלִ ִ
הרה"ג ר' י ְִצחָ ק אַ ְיזֶנְ בַּ שליט"א ֶשׁבִּ לְ שׁוֹן הַ ֹזּהַ ר ' ִא ְשׁ ְתּלִ ים וָ א''ו גּ ֹו עֶ ֶשׂר ִשׁית זִ ְמנִ ין' יֵשׁ עוֹד ֶרמֶ ז עַ ל הַ וָּ א"ו כְּ ִמנְ יַן  13כָּפוּל
 10כָּפוּל ֶ 6שׁע ֹו ֶלה ְשׁנַת תש"פ.
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ְרוּשׁלְ ִמי )חגיגה טוַ (:כּמָּ ה מַ עֲ ל ֹות בַּ ֹקּדֶ שׁ וּבַ ְתּרוּמָ ה ַרבִּ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ְשׁלָשׁ
וְ הו ִ
ֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ י ַ
עֶ ְשׂ ֵרהַ ,רבִּ י יוֹסֵ י אוֹמֵ ר ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )חגיגה כא (:אָמַ ר ַרבִּ י אֵ ילָא אָמַ ר ַרבִּ י חֲ נִ ינָא בַּ ר פָּ פָּ א עֶ ֶשׂר
מַ עֲ לוֹת ָשׁנוּ ָכּאן וְ כוּ' ,אָמַ ר ַרב נ ְַחמָ ן אָמַ ר ַרבָּ ה בַּ ר אֲ בוּהָּ אַחַ ת עֶ ְשׂ ֵרה מַ עֲ לוֹת ָשׁנוּ ָכּאן .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁיֵּשׁ ד' ִשׁיטוֹת

כַּמָּ ה מַ עֲ לוֹת יֵשׁ בַּ קֹּדֶ שׁ בְּ ִענְ ְינֵי טֻ ְמאָה וְ טָ הֳ ָרה .13 ,12 ,11 ,10 :וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ַתּהֲ לִ י הַ ֹ
קּדֶ שׁ ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים
ישׁי ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים ,וְ ִה ְתהַ ֵלּ הוּא מֵ  10פְּ עָ ִמים  ,60עַ ד  13פְּ עָ ִמים .60
ִשׂ ָראֵ ל ַלה'" ,וְ גַם לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
ֹקדֶ שֹׁ " :קדֶ שׁ י ְ

אַרנוּ ֶשׁהַ זֹּהַ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַתּהֲ לִ י ִמ ְשּׁנַת ת"ר עַ ד ְשׁנַת תש"פ.
וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

וְ כֵן

וָ א"ו בְּ ִמלּוּי ֶשׁע ֹו ָלה י"ג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֶ חָ ד א ֹו אַהֲ בָ ה ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ִיּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)אדרא רבה נשא קלד(:

ֶשׁהַ גְּ אֻ ָלּה ְתּלוּיָה בַּ ִמּ ָדּה וְ נ ֵַקּה ֶשׁ ִהיא הַ ִמּ ָדּה הַ י"ג ֶשׁל י"ג ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים ,וְ ִהיא כּ ֹו ֶללֶת אֶ ת ָכּל הַ י"ג .וּבִ זְ מַ ן הַ גְּאֻ לָּה ִהיא

ִתּ ְתעו ֵֹרר לְ הַ ִגְדּיל אֶ ת ְשׁמ ֹו ֶשׁל הקב"ה בְּ ע ֹו ָלמוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַ דֶּ ֶרת אֵ לִ יָּהוּ' ַל'בֶּ ן ִאישׁ חַ י' )פ' לך לך( ֶשׁאַבְ ָרהָ ם י ְִצחָ ק יַעֲ קֹב
הֵ ם יג' או ִֹתיּוֹת כְּ ִמנְ יַן אֶ חָ ד ,וְ כֵן ָשׂ ָרה ִרבְ ָקה ָרחֵ ל לֵאָה הֵ ן יג' או ִֹתיּוֹת כְּ ִמנְ יַן אֶ חָ ד ,וּבְ יַחַ ד כ"ו או ִֹתיּ ֹות כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם
הֲ וָ יָ"ה .וְ כֵן ְימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים הֵ ם י"ג י ִָמים בֵּ ין י"ז בְּ ַתמּוּז לְ רֹאשׁ חֹדֶ שׁ אָב .כִּ י הַ ִמּ ְספָּ ר י"ג ָקשׁוּר בִּ ְמיֻחָ ד לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשַׁ ,כּמּוּבָ א

בַּ ִמּ ְשׁנָה )שקלים ו ,ג( ְשׁ ָ
לשׁה עָ ָשׂר ְשׁעָ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא

)יומא נד(.

ֵירא אָמַ ר ַרב ְשׁל ָשׁה
אָמַ ר ר' ז ָ

עָ ָשׂר פָּ רוֹכוֹת הָ יוּ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )ויקרא ו ,ב( ֶשׁיֵּשׁ י"ג ִמינֵי ָק ְרבָּ נוֹת בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
תרומה ה( ֶשׁהָ יוּ ְשׁל ָשׁה עָ ָשׂר ְדּבָ ִרים ֶשׁנּ ְָדבוּ ִי ְשׂ ָראֵ ל ל ִַמּ ְשׁכָּן .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה ָשׁם

)שקלים ו ,א(

)תנחומא

לשׁה עָ ָשׂר שׁוֹפָ רוֹת,
ְשׁ ָ

ְשׁ ָ
לשׁה עָ ָשׂר שֻׁ לְ חָ נוֹתְ ,שׁלשׁ עֶ ְשׂ ֵרה ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יוֹת הָ יוּ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )יומא כהֶ (.שׁיג' כֹּהֲ נִ ים הָ יוּ ִמ ְתעַ ְסּ ִקים
וּמגְ ְר ֵשׁיהֶ ן".
בְּ ָק ְרבַּ ן ָתּ ִמיד ֶשׁהָ יוּ בּ ֹו י"ג עֲ בוֹדוֹת .וְ כֵן כָּתוּב )יהושע כא ,יט( "כָּל עָ ֵרי בְ נֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים ְשׁלשׁ עֶ ְשׂ ֵרה עָ ִרים ִ
וּשׁלשׁ עֶ ְשׂ ֵרה פְּ ָרצוֹת הָ יוּ ָשׁם,
וְ כֵן הַ יְּוָ נִ ים נִלְ חֲ מוּ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,עַ ל יְדֵ י ֶשׁפָּ ְרצוּ בּ ֹו יג' פְּ ָרצוֹת .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )מידות ב ,ג( ְ
ֶשׁפְּ ָרצוּם מַ לְ כֵי יָוָ ן .וְ כֵן מוּבָ א בַּ מהר"ל

)ח"א נדרים לא(:

לשׁה עָ ָשׂר ,לְ ָכ נִ כְ ְרתוּ יג' בְּ ִריתוֹת עַ ל
וּמ ְספָּ ר אֶ חָ ד הוּא ְשׁ ָ
ִ

בּוּרג זצ"ל
יקלְ ְשׁ ְ
הַ ִמּילָה ,ל ֹומַ ר ֶשׁבְּ ִרית ִמילָה הוּא בְּ ִרית י ִָחיד ֶשׁהוּא בְּ ִרית גָּמוּר .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם ַרבִּ י ְשׁמֶ עלְ ֶקא ִמנִּ ֶ
ישׁי 'אַף עַ ל פִּ י' הוּא כְּ ֶנגֶד ִמ ַדּת אֶ ֶר אַ פַּ יִם ,וְ לִ מּוּד ֹו
ֶשׁבְּ מַ סֶּ כֶת כְּ תֻ בּוֹת ֵישׁ י"ג פְּ ָר ִקים כְּ ֶנ ֶגד י"ג ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים ,וְ הַ פֶּ ֶרק הַ חֲ ִמ ִ
ְמסֻ גָּל לְ ַס ֵלּק חֲ רוֹן אַף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁי"ג ִמדּוֹת ַרחֲ ִמים לְ פִ י חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁל ם' סוֹפִ ית וְ ִעם הָ או ִֹתיּוֹת
וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִריָּא  1335הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ֵקץ ָדּנִ יֵּאל.
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וְ כֵן

הַ ִמּ ְספָּ ר  60ע ֹו ֶלה כְּ ִמנְ יַן כְּ לִ "י ר"ת ֹכּהֵ ן ֵלוִ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְמּרֻ מָּ ז בִּ נְ קֻ ַדּת הַ יִּחוּד ֶשׁל ִסיּוּם הַ תּו ָֹרה "לְ עֵ ינֵי כָּל ִי ְשׂ ָראֵ ל" .וּכְ מ ֹו

ֶשׁאוֹמֵ ר הַ זֹּהַ ר ֶשׁכָּל כל"י ָשׁנִ ים ִמ ְתעו ֶֹר ֶרת הַ מַּ לְ כוּת לְ עו ֵֹרר אֶ ת הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן כִּ בְ יָכוֹל ל ֹומַ ר ֶשׁכְּ ֶנסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ִהיא כְּ בָ ר בְּ ִחינַת כְּ לִ י

לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ יִּחוּד וְ הַ גְּאֻ לָּה .וּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת כֹּהֵ ן ֵלוִ י ִי ְשׂ ָראֵ ל כַּ"ף הֵ "י נוּ"ן ָלמֶ י"ד וָ י"ו י ֹו"ד יוֹ"ד ִשׁי"ן ֵרי"שׁ אָ לֶי"ף ָלמֶ י"ד
בְּ גִימַ ְט ִריָּא תש"פ .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ד .לֵב שליט"א ֶשׁהַ ס"ת ֶשׁל ג' ְשׁמוֹת הַ פַּ ְרנָסָ ה הַ יּו ְֹצ ִאים מֵ הַ כָּתוּב "פּו ֵֹתחַ אֶ ת יָדֶ י "
פא"י ,סא"ל חת"ך הֵ ן כְּ לִ "י לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כְּ לִ י מַ חֲ זִ יק בְּ ָרכָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ג .י ְִצחָ ק שליט"א ֶשׁמֹּ ֶשׁה  13בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ .

וְ כֵן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁהַ מַּ סֶּ ֶכת הָ אַחֲ ר ֹונָה בְּ ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ִהיא מַ סֶּ ֶכת ע ֹו ְק ִצין ֶשׁ ְנִּר ְמזוּ בָ הּ או ִֹתיּוֹת

עוּק ִצין ר"ת עֶ לְ יוֹן וְ ַת ְחתּוֹן ֵק ְדמָ ה צָ פֹ ָנה ָימָּ ה ֶנגְ בָּ ה ,כָּל הַ ִשּׁ ָשּׁה ְצ ָד ִדים עֲ לֵיהֶ ם נֶאֱ מַ ר )בראשית כח ,יד( "וּפָ ַר ְצ ָתּ י ָָמּה
ֵקץ ,וְ כֵן ְ
גִימ ְט ִר ָיּא ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן ִמזְ ָרח צָ פ ֹון יָם ָדּרֹם ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל
וָ ֵק ְד ָמה וְ צָ פֹ נָה וָ נֶגְ בָּ ה" .וְ כֵן "וּפָ ַר ְצ ָתּ" ִעם הָ א ֹו ִתיּוֹת ְבּ ַ

ימ ְט ִריָּא ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן ִסיּוּם הַ מַּ סֶּ ֶכת בַּ פָּ סוּק " ְי ָי עֹז לְ עַ מּ ֹו י ֵ
ִתּן ְי ָי יְבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו בַ ָשּׁלוֹם" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה .וְ זֶה לְ שׁוֹן
ְבּגִ ַ
הָ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו )'מעין גנים' ח"א ליקוטים( עָ ִתיד זְ רוּבָּ בֶ ל בֶּ ן ְשׁאַלְ ִתּיאֵ ל ָלקוּם וְ ל ֹומַ ר י ְִת ַגּדֵּ ל וְ ִי ְת ַקדֵּ שׁ ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א עַ ד ֵקץ
יתי .וְ עַ ל א ֹו ָתהּ ָשׁעָ ה נֶאֱ מַ ר "ה' עֹז לְ עַ מּ ֹו י ִֵתּן ה'
יתי וּלְ אֵ בָ ַרי א גִּ לִּ ִ
ְמ ִשׁיחֵ יהּ ,הוּא הַ ֵקּץ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עָ ָליו לְ לִ בִּ י גִּ לִּ ִ
וּמסַ יּ ְִמים בַּ פָּ סוּק "ה'
יְבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו בַ ָשּׁל ֹום" .וְ כֵן ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה פּו ְֹת ִחים בְּ ִמ ְצוַ ת ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ כ"ה או ִֹתיּוֹתְ ,
עֹז לְ עַ מּ ֹו ִי ֵתּן" ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ל"א א ֹו ִתיּוֹת ,וְ ִאם נַכְ פִּ יל כ"ה פְּ עָ ִמים ל"א ִעם הַ ד' או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל נְ ַקבֵּ ל ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן מוּבָ א

בְּ לִ קּוּטֵ י מהרי"ח ֶשׁיֵּשׁ בַּ ִשּׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה פְּ ָר ִקים כְּ ִמנְ יַן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד.
נִק ָרא ז"א וְ נוּ ְקבָ א
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד"ִ ,הנֵּה עַ ָתּה בַּ גָּלוּת ְ
מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )זכריה( "בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה הוי"ה אֶ חָ ד ְ
נוּקבָ א לְ זִ ְמנִין ִמ ְתחַ בְּ ִרים ,אֲ בָ ל לֶעָ ִתיד לָבוֹא
דּו ִֹדים ,וְ אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ֵר ִעיםְ ,דּאַ בָּ א וְ ִאמָּ א א ִמ ְתפָּ ְר ִשׁין ,וְ ז"א וְ ְ
נוּקבָ א ִי ְהיֶה גַם כֵּן אֶ חָ ד פָּ נִ ים בְּ פָ נִים ִעמּ ֹו כְּ מ ֹו אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ,נִ ְמצָ א ֶשׁהַ ֵשּׁם א י ְִהיֶה
וּשׁמ ֹו ֶשׁ ִהיא ְ
י ְִהיֶה ה' ז"א ְ
יהו"ה ֶשׁהוּא מ ֹו ֶרה עַ ל בְּ ִחינַת ו"ק ,אֶ לָּא הַ ֵשּׁם י ִָקּ ֵרא יהי"ה ,כִּ י כְּ ֵשׁם ֶשׁחָ כְ מָ ה וּבִ ינָה ]אַ בָּ א וְ ִאמָּ א[ נִ ְק ָר ִאים
י"הָ ,כּ י ִָקּ ְראוּ ז"א וְ ְ
נוּקבָ א ,כִּ י ז"א י ְִהיֶה ָת ִמיד בֶּ ן י' ְספִ יר ֹות ָשׁ ֵלם וְ הַ נּוּ ְקבָ א ִת ְה ֶיה בְּ מַ ְד ֵרג ָָתהּ הָ ִראשׁ ֹונָה.
נוּקבָ א הֵ ם ס ֹוד ו"ה ֶשׁל
וְ רו ִֹאים ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת יֵשׁ מַ צָּ ב ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,הַ יְינוּ אַ בָּ א וְ ִאמָּ א הֵ ם סוֹד י"ה ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,וְ ז"א וְ ְ
נוּקבָ א ִי ְהיוּ בְּ יִחוּד ָשׁלֵם כְּ מ ֹו אַ בָּ א וְ ִאמָּ א וְ א י ְִתפָּ ְרשׁוּ
ֵשׁם הוי"ה ,אֲ בָ ל לֶעָ ִתיד לָבוֹא ֵשׁם הוי"ה י ְִהיֶה בְּ סוֹד ֵשׁם יהי"הֶ ,שׁז"א וְ ְ
זֶה ִמזֶּהָ ,לכֵן "בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה הוי"ה אֶ חָ ד וּ ְשׁמ ֹו אֶ חָ ד" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה הֶ ְס ַגּל שליט"א ֶשׁ ִאם נַכְ פִּ יל אֶ ת ֵשׁם

הוי"ה כָּפוּל ֵשׁם יהי"ה ל ַָדעַ ת מָ ַתי נִ זְ ֶכּה ָלזֶה ֶשׁ ֵשּׁם הוי"ה י ְִהיֶה ֵשׁם יהי"ה נְ ַקבֵּ ל ְשׁנַת תש"פ.
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"אָמר א ֹו ֵיב אֶ ְר ֹדּף ַא ִשּׂיג אֲ ַחלֵּק ָשׁלָל ִתּ ְמלָאֵ מ ֹו
ַ
ֶרמֶ ז גָד ֹול וְ נו ָֹרא עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ בַּ פָּ סוּק
אָריק ַח ְרבִּ י תּו ִֹרי ֵשׁמ ֹו ָי ִדי".
נַפְ ִשׁי ִ
מוּבָ א
טו ,ז(

מֵ הַ מַּ גִּ יד ִמקּוּזְ נִ יץ זצ"ל )פירוש על הזהר פרשת משפטים( בְּ ֵשׁם הָ ר"ש או ְֹס ְטרוֹפְּ לִ י זצ"ל ֶשׁ ֵקּץ ְשׁנַת ת"ח ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב

)שמות

"וּבְ ֹרב גְּ אוֹנְ ַתּהֲ ֹרס ָקמֶ י ְתּ ַשׁ ַלּח חֲ ֹרנְ יֹאכְ ֵלמ ֹו ַכּ ַקּשׁ" ר"ת ת"ח .וּמ ֹו ִסיף ָשׁם ֶשׁבַּ ָכּתוּב הַ ֶזּה ְנִרמַ ז ֵקץ הַ גְּאֻ לָּה הָ אַחֲ רוֹן

הָ אֲ ִמ ִתּי .וּמָ צָ אנוּ ֶרמֶ ז עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ בַּ כָּתוּב הַ זֶּה" :וּבְ ֹרב גְּ א ֹונְ " ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ כֵן מוּבָ א
בְּ ' ַילְ קוּט הַ פְּ ָלאוֹת' ֶשׁנִּכְ ַתּב בַּ ְתּקוּפָ ה ֶשׁלִּ פְ ֵני הַ שּׁוֹאָה מֵ אֶ חָ ד ִמ ֶנּכְ דֵ י ר' לֵוִ י י ְִצחָ ק ִמבֶּ ְר ִדּי ְטשׁ ֹוב זצ"ל
בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר 'עַ מּוּד הָ עֲ בו ָֹדה' ֶשׁגִּ לּוּ ל ֹו ִמן הַ ָשּׁמַ יִם ֶשׁ ֵקּץ הַ גְּ אֻ ָלּה ְנִרמַ ז בַּ ָכּתוּב

)שמות טו ,ט(

)הודפס בסוף ספר 'דברי תורה'(

"אָמַ ר א ֹו ֵיב אֶ ְר ֹדּף אַ ִשּׂיג אֲ חַ ֵלּק

ָשׁלָל ִתּ ְמ ָלאֵ מ ֹו נַפְ ִשׁי ִ
אשׁי הַ ֵתּב ֹות בִּ ְת ִחילַת
אָריק חַ ְרבִּ י תּו ִֹרי ֵשׁמ ֹו ָי ִדי" .וְ כ ֹו ֵתב ֶשׁגִּלּוּ ל ֹו ֶשׁהַ חֲ ִמ ָשּׁה אֲ ֶל"פִ ין ֶשׁל ָר ֵ
הַ ָכּתוּב ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל חֲ ִמ ָשּׁה אַלְ פֵ י ָשׁנִ ים ,וְ י ֹו ֵתר א גִּלּוּ ל ֹו .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶרמֶ ז ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לְ הַ ְמ ִשׁי אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ כָּתוּב" :אֲ חַ לֵּק ָשׁלָל
ִתּ ְמלָאֵ מ ֹו נַפְ ִשׁי ִ
נְקבֵּ ל .180
אָריק חַ ְרבִּ י תּו ִֹרי ֵשׁמ ֹו ָי ִדי" .הַ יְנוּ נְ חַ ֵלּק אֶ ת הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל " ָשׁ ָלל" בְּ ס ֹוד "אֲ חַ ֵלּק ָשׁלָל" ַ
נְקבֵּ ל  .576וְ נו ִֹסיף אֶ ת הַ גִּימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל "י ִָדי" בְּ ס ֹוד תּו ִֹרי ֵשׁמ ֹו ָי ִדי",
נו ִֹסיף אֶ ת " ַנפְ ִשׁי" בְּ ִמלּוּי בְּ ס ֹוד " ִתּ ְמלָאֵ מ ֹו ַנפְ ִשׁי" ַ
נְ ַקבֵּ ל יַחַ ד תש"פ .וּבַ ִמּלִּ ים "אָ ִריק חַ ְרבִּ י" נִ ְרמָ ז הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 220שׁהוּא תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף כְּ ִמנְ ַין "חַ ְרבִּ י" ֶשׁ ֶזּה מַ ה ֶשּׁנִּ ְשׁאַר

בִּ בְ ִחי ַנת " ִ
אָריק" וְ ע ֹוד הו ִֹסיפוּ ֶשׁ ְשּׁ ַנת תש"פ ְנִרמֶ ֶזת בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ פָּ סוּק ִמ ָיּדָ " :נ ַשׁפְ ָתּ בְ רוּחֲ כִּ סָּ מ ֹו ָים" .וְ ֵכן הֶ ְמ ֵשׁ הַ פָּ סוּק "צָ לֲלוּ
כַּע ֹופֶ ֶרת בְּ מַ יִם אַ ִדּ ִ
ירים" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ  .ו ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה .וְ זֹאת ַגּם הַ גִּימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל רוּחַ ָק ִדים ֶשׁ ִא ָתּהּ
ה' בָּ ַקע אֶ ת הַ ָיּם " ָנ ַשׁפְ ָתּ בְ רוּחֲ כִּ סָּ מ ֹו ָים" .וְ ֵכן ְשׁ ַנת ה'תש"פ נִ ְרמֶ ֶזת בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּב) :שמות טו ,יא( "נו ָֹרא ְת ִה ת ֹע ֵשׂה פֶ לֶא".

וְ ֵכן

"אָמַ ר א ֹו ֵיב אֶ ְר ֹדּף אַ ִשּׂיג אֲ חַ לֵּק" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 999שׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁבּ ֹו ְתלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה ,כַּמּוּבָ א בְּ ַכמָּ ה ְמקוֹמ ֹות בְּ ֵשׁם

הַ גְּ ָר"א ֶשׁהַ גְּאֻ ָלּה ְתּלוּ ָיה בַּ יְס ֹוד ,וּבְ ִחלּוּף או ִֹתיּ ֹות טצ"ץ ֶשׁ ִמּ ְתחַ לְּ פוֹת בְּ ִחלּוּף אי"ק בכ"ר .וְ ֵכן "אָמַ ר א ֹו ֵיב אֶ ְר ֹדּף אַ ִשּׂיג
ִחוּדא ַתּ ָתּאָה ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ לַמַּ לְ כוּת .וּבְ גִימַ ְט ִריָּא
אֲ חַ לֵּק ָשׁלָל" בְּ גִימַ ְט ִריָּא בָּ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ דֶ .שׁ ְמּסַ מֵּ ל י ָ
הַ ָכּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ מַּ לְ כוּת" :אֶ בֶ ן מָ אֲ סוּ הַ בּ ֹונִ ים הָ ְי ָתה לְ רֹאשׁ פִּ נָּה" .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט בראשית קנז(

בִּ ֵקּשׁ

יַעֲ קֹב לְ גַלּ ֹות לְ בָ נָיו ֵקץ הַ ָיּ ִמין וְ נִ ְס ַתּלְּ ָקה ִממֶּ נּוּ ְשׁכִ ינָה ,אָמַ ר ֶשׁמָּ א יֵשׁ פְּ סוּל בְּ ִמטָּ ִתי כְּ אַבְ ָרהָ ם אֲ בִ י אַ בָּ א
"שׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ גוֹ'" כְּ ֵשׁם ֶשׁאֵ ין בִּ לְ בָ בְ
אָמרוּ ל ֹו ְ
ֶשׁיָּצָ א ִממֶּ נּוּ י ְִשׁמָ עֵ אל ,וּכְ ִי ְצחָ ק אַ בָּ א ֶשׁ ָיּצָ א ִממֶּ נּוּ עֵ ָשׂוְ ,
אֶ ָלּא אֶ חָ ד ָכּ אֵ ין בְּ לִ בֵּ נוּ אֶ ָלּא אֶ חָ דִ ,מ ַיּד פָּ ַתח וְ אָמַ ר בָּ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּת ֹו וְ גוֹ'ְ .נִראֶ ה ְדּיַעֲ קֹב ָרמַ ז לָהֶ ם עַ ל
הַ גְּ אֻ ָלּה ַגּם בַּ ִמּלִּ ים בָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ דֶ ,שׁ ְמּ ַר ְמּזוֹ ת עַ ל זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה ֶשׁ ִתּ ְת ַגּ ֶלּה מַ לְ כוּת ה' ָל ֶנצַ ח ,לְ ע ֹולָם
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וָ עֶ ד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁבָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1358וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל

הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  .358וְ ֵכן  1358הוּא הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ כְּ ָלל בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג ֶשׁ ִתּ ְהיֶה בַּ סּ ֹוף אֵ ינָהּ
לִ ְשׁ ִחיטָ ה אֶ ָלּא לְ בַ סּ ֹוף ,וְ זֶה ַגם גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל הַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ סּ ֹוף " ָכּלוּ ְתפִ לּ ֹות ָדּוִ ד בֶּ ן ִי ַשׁי".

אשׁית.
הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 780שׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בְּ ת ֹו הַ בְּ ֵר ִ
ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב מָ טָ ר שליט"א וְ הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁהַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל בְּ ֵר ִ
אשׁית ע ֹולָה  2911לְ פִ י

הַ חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁאוֹת ב' ַרבָּ ִתי ִהיא בְּ ִמ ְספַּ ר  ,2000וְ ִאם נְחַ ֵשּׁב אֶ ת הַ הֶ פְ ֵר ִשׁים בֵּ ין הַ ְסּפָ רוֹת  2[7]9[8]1[0]1נְ ַגלֶּה אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר 780
אשׁית .וְ כֵן תש"פ
ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בְּ ת ֹו הַ בְּ ֵר ִ
אשׁית .כִּ י זְ מַ ן הַ גְּאוּלָה ֶשׁהוּא ַתּכְ לִ ית הַ בְּ ִריאָה ִמ ְס ַתּ ֵתּר בִּ ְת ִחלַּת הַ בְּ ִריאָה בִּ בְ ֵר ִ
בְּ גִימַ ְט ִריָּא עַ ִי"ן לְ פִ י הַ חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁנּוּ"ן סוֹפִ ית ע ֹולָה  ,700וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ִה ְשׁ ַל ְמנוּ אֶ ת הָ עַ ִי"ן ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ וְ אָנוּ ְמצַ פִּ ים
לְ "עַ יִן בְּ עַ ִין י ְִראוּ בְּ שׁוּב ה' ִציּוֹן" .וְ ֵכן ִאם מוֹנִ ים אֶ ת חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ ִמתש"ח כְּ בָ ר ִה ְשׁל ְַמנוּ ָ 72שׁנִ ים ,הַ יְינוּ גַּם אֶ ת הַ ְשּׁנ ַָתיִם

אשׁית בָּ ָרא אֱ ִהים אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִם
וּשׁ ַנת  5780הֵ ן או ָֹתן ְספָ רוֹת .וְ כֵן הָ ר"ת ֶשׁל ָכּל הַ פָּ סוּק הָ ִראשׁוֹן "בְּ ֵר ִ
ל ֵָדה .וְ כֵן ְשׁנַת ְ 5708
וְ אֵ ת הָ אָ ֶרץ" ע ֹולָה ֶ 22רמֶ ז עַ ל ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ָשּׁנָה הַ לּוֹעֲ זִ ית  ,2020וְ כֵן עֶ ְשׂ ִרים בְּ גִימַ ְט ִריָּא כּ ֶֶתר .וְ כֵן ְשׁנַת ְשׁבַ ע מֵ אוֹת
ְשׁמוֹנִים ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא .2020

וְ כֵן בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ י ְָתה בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּיןִ ,דּבְ כָל הַ פָּ ָר ָשׁה ֶשׁל בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם עַ ד לְ אַחַ ר וַ ְיכֻלּוּ ,מֻ זְ כָּר ַרק ֵשׁם אֱ ִהים וְ ִדין .וְ אַף
ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)בראשית א ,א(

ֶשׁ ָראָה הקב"ה ֶשׁאֵ ין הָ ע ֹו ָלם ִמ ְת ַק ֵיּם וְ ִשׁ ֵתּף ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמיםֶ ,שׁ ִהיא ִשׁלּוּב ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד יַחַ ד ִעם

הַ ִדּין ,הַ בְּ ִריאָה ִה ְת ִחילָה בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּין וְ ִתגָּמֵ ר בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּין ,וְ הקב"ה ְמ ַשׁלֵּב אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד יַחַ ד ִעם הַ ִדּיןַ ,רק כְּ דֵ י ֶשׁהָ ע ֹולָם

י ְִת ַק ֵיּם .כַּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )וישב קפ (:כַּאֲ ֶשׁר בָּ ָרא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא הָ ע ֹולָם עָ ָשׂה אוֹת ֹו עַ ל הַ ִדּין ,וְ עַ ל הַ ִדּין ִמ ְת ַקיֵּם ,וְ כָל
מַ עֲ ֵשׂי הָ ע ֹולָם הֵ ם ִמ ְת ַק ְיּ ִמים בְּ ִדיןִ ,מלְּ בַ ד זֶה ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא כְּ דֵ י לְ ַקיֵּם הָ ע ֹולָם ֶשׁ א יֹאבַ ד פָּ ַרשׂ עָ לָיו
ַרחֲ ִמים .וְ ֵכן הַ סּ ֹוף ִי ְה ֶיה י ֹום הַ ִדּין הַ ָגּד ֹול .ולפי זה נראה רמז פלא על שנת תש"פ ,בפסוקים של בריאת היום הראשון:
חשׁ עַ ל פְּ ֵני ְתהוֹם וְ רוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל
אשׁית בָּ ָרא אֱ ִהים אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ אֵ ת הָ אָ ֶרץ :וְ הָ אָ ֶרץ הָ י ְָתה תֹהוּ וָ ֹבהוּ וְ ֶ
"בְּ ֵר ִ
חשׁ  :וַ יּ ְִק ָרא
פְּ ֵני הַ מָּ יִם :וַ ֹיּאמֶ ר אֱ ִהים י ְִהי אוֹר וַ י ְִהי אוֹר :וַ יּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת הָ א ֹור כִּ י טוֹב וַ יַּבְ דֵּ ל אֱ ִהים בֵּ ין הָ א ֹור וּבֵ ין הַ ֶ
ַחשׁ ָק ָרא ָל ְילָה וַ ְי ִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי ֹב ֶקר יוֹם אֶ חָ ד" .רואים שביום הראשון של מעשה בראשית שבו
אֱ ִהים לָאוֹר יוֹם וְ ל ֶ
נברא האור הגנוז של הגאולה ,והוא סוד יום אחד שמסמל את אחדות ה' שתהיה בזמן הגאולה שיהיה ה' אחד ושמו
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אחד ,מוזכרים  6פעמים שם אלהים ,לרמז על  6אלף שנים שהעולם קיים ,ואם נתבונן בשם אלהים השישי שמרמז
על האלף השישי ,נראה שהוא מופיע בפסוק החמישי מתחילת התורה לרמז על ה' אלפים ,והאות א' של אלהים
היא האות ה 154מתחילת התורה ,והאות ל' היא האות ה 155מתחילת התורה ,והאות ה' היא האות ה 156מתחילת
התורה ,והאות י' היא האות ה 157מתחילת התורה ,והאות מ' היא האות ה 158מתחילת התורה ,יחד כל המספרים
עולים תש"פ ,וקבלנו רמז נפלא על ה' אלפים תש"פ .בנוסף האות ה' האמצעית של שם אלהים היא שהיא האות

ה 156מתחילת התורה ,אם נכפיל  156כפול ה' נקבל שוב תש"פ .וכן  156זה הגימטריא של יוסף שקיבל את האות ה'
כשנהיה מלך במצרים ושם יש שוב רמז על שנת תש"פ:

)תהילים פא ,ו(

"עֵ דוּת בִּ יהוֹסֵ ף ָשׂמ ֹו בְּ צֵ את ֹו עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ְשׂפַ ת

א י ַָד ְע ִתּי אֶ ְשׁמָ ע".

וכן

מובא בספר 'צמח צדיק'

)ויצא(

"והנה שלשה עדרי צאן" ,הם אברהם יצחק יעקב ,רובצים עליה לתקן

אותה" ,והאבן גדולה על פי הבאר" ,כי פי הבא"ר היינו סוף המילוי של בא"ר בי'ת אל'ף רי'ש ס"ת שפ"ת,
שעדיין האבן גדולה עד שיהיה פי הבאר "שפת אמת תיכון לעד" שהוא מדת יעקב" ,תתן אמת ליעקב" כי
הוא היה שלימו דאבהן גמר התיקון ,לכן "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר" ,שהרים וגל את האבן
נגף מן הבאר ,ותיקן ז' ספירות .ועוד מובא שם

)בשלח(

והנה י"ב פעמים אדנ"י גימטריא תש"פ ,וזה שאמר

הכתוב וירא ישראל את מצרים מת על שפ"ת הים ,שעל ידי צרופי אדנ"י שנתייחדו שהם גימ' שפ"ת ,ראו
את מצרים מת" ,וירא ישראל את היד הגדולה וגו'".
מוּבָ א מֵ הַ ג"ר יוֹסֵ ף בֶּ ן פּו ָֹרת שליט"א בְּ ֵשׁם הֶ 'חָ פֵ ץ חַ ִיּים' )הובא במוסף 'שבת קדש' של 'יתד נאמן' לך לך תשע"ה( ֶשׁהֶ 'חָ פֵ ץ חַ יִּים' אָמַ ר בִּ זְ מַ ן
ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם הָ ִראשׁ ֹונָה ֶשָׁ 25שׁנִ ים אַחֲ ֶריהָ ִתּפְ ֹרץ ִמלְ חָ מָ ה ֶשׁהָ ִראשׁ ֹונָה ִתּ ְהיֶה ִמ ְשׂחַ ק ְיל ִָדים לְ עֻמָּ ָתהּ ,וְ ָ 75שׁנִ ים לְ אַחֲ ֶריהָ
ישׁית גְּד ֹולָה ִמ ֻכּלָּןֶ ,שׁ ַגּם הַ ְשּׁנִ יָּה ִתּ ְהיֶה ִמ ְשׂחַ ק ְיל ִָדים לְ עֻמָּ ָתהּ ,וְ אָז ָיבֹא מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף
ִתּפְ רֹץ ִמלְ חָ מָ ה ְשׁלִ ִ
ֵשׁיְנְבֶּ ְרגֶּר שליט"א ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תש"פ נ ְַשׁלִ ים ָ 1335שׁנִ ים מֵ אָז ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ לִ בְ נוֹת הַ ִמּ ְסגָּד בְּ הַ ר הַ בַּ יִת .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סוֹף ָדּנִ יֵּאל
ֶשׁאַחֲ ֵרי ָ 1335שׁנִ ים יִפּוֹל הַ ִשּׁקּוּץ בְּ הַ ר הַ בַּ יִת .וְ כֵן נְ בוּאַת הֶ 'חָ פֵ ץ חַ ִיּים' גּוֹג וּמָ גוֹג בְּ גִימַ ְט ִריָּא .780

וְ כֵן

מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד לַלּוּשׁ שליט"א ֶשׁ ִמזְ מוֹר ְתּ ִהלִּ ים ב' הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג בְּ גִימַ ְט ִריָּא תש"פ .וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' י ְִחיאֵ ל יַעֲ קֹב שליט"א ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת ִא ַיראן בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ רוֹן שליט"א ֶשׁאָטוֹם
טום ום ם בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1335וּבְ א"ת ב"ש ע ֹולֶה  .780וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִמלְ חֶ מֶ ת מלחמ
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מלח מל מ ע ֹולָם עול עו ע הוּא  .780וְ כֵן ֵשׁם אֱ ִהים אלהי אלה אל א ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ ִדּין ִעם הָ או ִֹתיּוֹת והמילים
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן "וְ עֵ ת צָ ָרה" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא .780

ונביא צפנים חדשים לשנת תש"פ.
התש"פ ארמילו"ס הרש"ע ער"ב ר"ב ,דו"ד.

ק"ץ תש"פ אמ"ת ,יו"ם נק"ם ל"ב פ"ה ,בפסוק "כי ברשעת הגוים האלה ה' אלהיך מוריש מפניך למען הקים
את הדבר אשר נשבע לאבותיך".

109

פתח"א דקרת"א ער"ב ר"ב ,מל"ך אדו"ם ,קר"ן רא"ם הגר"א .קו"ה ינו"ן.

התש"פ מגו"ג.

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

בָּ ר ֹו ֵקחַ )שה"ש ח ,ד( ֶשׁג' פְּ עָ ִמים מֻ זְ ָכּר בְּ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים הַ ָלּשׁ ֹון "הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" ר"ת ָשׁעָ "ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג

וּמָ ג ֹוג ִתּ ְה ֶיה ג' ָשׁע ֹות ,וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ַגּם ֶרמֶ ז עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ בָּ הּ ְצפוּ ָיה ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג .ומובא בספר 'שפתי
דעת' מהרה"ג ר' משה חפוטה שליט"א שבמילה "שתחפץ" מרומז ג' קיצים ,תש"ח ,תש"פ ,תש"ץ .שבהם נמצאים שלבי
הפקידה של הגאולה .וְ כֵן " ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" בְּ גִימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁי"חַ בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת מֶ "מ ִשׁי"ן יוֹ"ד חֵ י"ת .וְ ֵכן כְּ נִ יסַ ת בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל
ידהֶ ,שׁאָז נִ פְ ַתּח הַ פֶּ ַתח ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,נִ ְרמֶ ֶזת בַּ ָכּתוּב
לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל בִּ ְשׁ ַנת ב' אֲ ָל ִפים תפ"ח ֶשׁהָ ְי ָתה סֵ מֶ ל ַלגְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
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"שׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" .וּ ְמרֻ מֶּ ֶזת ַגּם בַּ ָכּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ )בראשית א ,ב( וְ רוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ נֵי הַ מָּ יִם" .וכן יש רמז על
ֶ
ְרוּשׁ ַלם
תקיעת שופר של איל שבא לעורר את הצפייה לישועה בחודש תשרי ,בפסוק) :שה"ש ב ,ז( " ִה ְשׁבַּ ְע ִתּי אֶ ְתכֶם בְּ נ ֹות י ָ
בִּ ְצבָ אוֹת א ֹו בְּ אַ ְילוֹת הַ ָשּׂדֶ ה ִאם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּע ֹו ְררוּ אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" ,וכן אַ ְילוֹת הַ ָשּׂדֶ ה מרמזים על התעררות
השופר של איל באלול כשהמלך בשדה .וכפי שמצינו בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)קה"ר יב ,ט(

בִּ ֵקּשׁ קֹהֶ לֶת לַעֲ מֹ ד עַ ל הַ ֵקּץ מָ ַתיֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר

"אם ָתּ ִעירוּ וְ ִאם ְתּעו ְֹררוּ אֶ ת הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ" ,אָמַ ר ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא כְּ בָ ר ִהכְ ַתּבְ ִתּיהוּ עַ ל סֵ פֶ ר הַ יּ ָָשׁר
ִ
וּשׁנַת גְּ אוּ ַלי בָּ אָה" .לִ בָּ א לְ פוּמָ א א ַגּ ֵלּי .וזה לשון הרוקח
"כִּ י יוֹם ָנ ָקם בְּ לִ בִּ י ְ

)שביעית(

תשע"ו עם הד' אותיות

עולה תש"פ ,דויד בן ישי משיח הוי"ה עולה תש"פ .ורואים שהרוקח מרמז שצריך להוסיף לתשע"ו ד' אותיות
להגיע לקץ של תש"פ.

אשׁי"ת בְּ ִחלּוּף א ֹות ב' לְ א ֹות פ' יוֹצֵ א או ִֹתיּ ֹות ִא ָיּ"ר תש"פַ .כּיָּדוּעַ ֶשׁבִּ כְ ָתב
א ֹו ִתיּ ֹות בְּ ֵר ִ
צוּרת הָ א ֹות ב'.
שּׁוּרי ֶשׁבַּ סֵּ פֶ ר תּ ֹו ָרה יֵשׁ בְּ ת ֹו הָ א ֹות פ' ָח ָלל ֶשׁל אֵ שׁ לְ בָ ָנה בְּ ַ
ַא ִ
ָשׁמַ ְע ִתּי

אשׁית ע ֹו ָלה  2911לְ פִ י
מֵ הרה"ג ר' ַיעֲ קֹ ב מָ טָ ר שליט"א וְ הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א ֶשׁהַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל בְּ ֵר ִ

הַ חֶ ְשׁבּ ֹון ֶשׁאוֹת ב' ַרבָּ ִתי ִהיא בְּ ִמ ְספַּ ר  ,2000וְ ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ הֶ פְ ֵר ִשׁים בֵּ ין הַ ְסּפָ ר ֹות  2[7]9[8]1[0]1נְ ַג ֶלּה אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר 780
ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בְּ ת ֹו הַ בְּ ֵר ִ
אשׁית .וּכְ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים
אשׁית .כִּ י זְ מַ ן הַ גְּ אוּ ָלה ֶשׁהוּא ַתּכְ לִ ית הַ בְּ ִריאָה ִמ ְס ַתּ ֵתּר בִּ ְת ִח ַלּת הַ בְּ ִריאָה בִּ בְ ֵר ִ
אשׁית.
בַּ ְתּפִ ָלּה 'ס ֹוף מַ עֲ ֶשׂה בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ְתּ ִח ָלּה' .וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )בראשית כאֶ (:שׁ ָכּל הַ בְּ ִריאָה ֻכּלָּהּ ְטמוּ ָנה בְּ ת ֹו הַ בְּ ֵר ִ

וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֶשּׁבַ ע ְשׁמ ֹו ֶנה אֶ פֶ ס בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא בְּ ֵרא ִשׁית .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁבְּ ֵר ִ
אשׁית בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
הַ מַּ פְ ֵתּחַ ֶשׁל הַ גְּ אוּ ָלה.

וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף בְּ לוּ שליט"א ֶשׁסּוֹפֵ י הָ או ִֹתיּ ֹות ֶשׁל ִמלּוּי בְּ ֵרא ִשׁי"ת בֵּ י"ת ֵרי"שׁ אָ ֶל"ף ִשׁי"ן יוּ"ד ָתּ"ו הֵ ן כִּ ְמעַ ט

אשׁי"ת
נִמצָ א ֹות בְּ ס ֹוף הַ ִמּלּוּי ֶשׁל בְּ ֵר ִ
לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר תש"פ דו"ןֶ ,רמֶ ז ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת תש"פ י ְִה ֶיה י ֹום הַ ִדּין הַ גָּד ֹול ,כִּ י א ֹו ִתיּ ֹות אֵ לּוּ ְ
אשׁית .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ְִצחָ ק שליט"א ֶשׁבְּ ֵרא ִשׁי"ת
לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ַתּאֲ ִרי הַ סּוֹפִ י ֶשׁל הַ ֵקּץ ֶשׁעַ ד ָשׁם ִמ ְתפַּ ֵשּׁט הָ א ֹור ֶשׁל בְּ ֵר ִ
ישׁי ,הַ יְנוּ ְשׁ ַנת תש"פ בָּ אֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִ
בֵּ י"ת ֵרי"שׁ אָ ֶל"ף יַחַ ד ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות ֶשׁנִּ ְשׁאֲ רוּ שי"ת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ אֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִ
ישׁי .וְ ַגם הַ ִמּ ָלּה
הַ בָּ אָה "בָּ ָרא" בְּ ִמלּוּי בֵּ י"ת ֵרי"שׁ אָ ֶל"ף לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר תש"פ.
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מָ ִצינוּ

בַּ ְירוּ ַשׁלְ ִמי

)שקלים כה(:

ַרבִּ י פִּ ינְ חָ ס בְּ ֵשׁם ֵרישׁ ָל ִקישׁ אָמַ ר ,תּו ָֹרה ֶשׁ ָנּ ַתן הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא לְ מ ֶשׁה נְ ָת ָנהּ ל ֹו

בְ אֵ שׁ לְ בָ ָנה חֲ רוּ ָתה בְ אֵ שׁ ְשׁחו ָֹרהִ .היא אֵ שׁ מוּבְ ֶל ֶלת בְּ אֵ שׁ חֲ צוּבָ ה מֵ אֵ שׁ וּנְ תוּ ָנה מֵ אֵ שׁ .וְ אַף ֶשׁאֵ ין לָנוּ י ְִדיעָ ה אֵ י
לִ ְק ֹרא אֶ ת הָ אֵ שׁ הַ לְּ בָ ָנה ,בְּ ָכל זֹאת א ֹות אַחַ ת אֲ נ ְַחנוּ ֵכּן יו ְֹד ִעים; ַכּיָּדוּעַ ֶשׁבִּ כְ ָתב אַ שּׁ ִוּרי ֶשׁבַּ סֵּ פֶ ר תּ ֹו ָרה יֵשׁ בְּ ת ֹו הָ א ֹות פ' חָ ָלל
אשׁית ֶשׁפּו ַֹתחַ ת אֶ ת הַ תּו ָֹרה בְּ אֵ שׁ ְשׁחו ָֹרה יֵשׁ ְסבִ יבָ הּ אֵ שׁ לְ בָ ָנה
צוּרת הָ א ֹות ב' .לְ פִ י ֶזה י ֹוצֵ א ֶשׁהָ א ֹות ב' ֶשׁל בְּ ֵר ִ
ֶשׁל אֵ שׁ לְ בָ ָנה בְּ ַ
ֶשׁל א ֹות פ' .וְ כָעֵ ת כְּ ֶשׁנִּ כְ נ ְַסנוּ לִ ְשׁנ ֹות הַ פ' ,יֵשׁ ֶרמֶ ז ֶשׁאָנוּ עו ְֹמ ִדים לִ זְ כּ ֹות לִ ְשׁלֵמוּת בִּ בְ ִחי ַנת אֵ שׁ ְשׁח ֹו ָרה עַ ל ַגּבֵּ י אֵ שׁ לְ בָ ָנה
ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת ְשׁלֵמוּת ֶשׁל נִגְ ֶלה וְ ְ
אשׁית בַּ ֹזּהַ ר הוּא או ִֹתיּ ֹות בְּ ִרי"ת אֵ "שׁ
נִס ָתּרִ ,אישׁ וְ ִא ָשּׁה ,י ִָשּׂשׂ ָכר וּזְ בוּלוּן .וְ ֵכן הַ סּ ֹוד ֶשׁל בְּ ֵר ִ

ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ יִּחוּד ֶשׁל אֵ שׁ ְשׁחו ָֹרה וְ אֵ שׁ לְ בָ ָנה .ובאופן אחר שמעתי שבְּ ֵר ִ
אשׁית או ִֹתיּ ֹות ב' תר"י אֵ "שׁ היינו שתי אש
לבנה ושחורה .וְ ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ הַ תּ ֹו ָרה גִּלְּ ָתה ַרק אֶ ת הָ אֵ שׁ הַ לְּ בָ ָנה ֶשׁל או ִֹתיּ ֹות ב' וּפ' ,כִּ י הָ א ֹו ִתיּ ֹות ב' וּפ' ִמ ְתחַ לְּ פ ֹות

בְּ או ִֹתיּ ֹות הַ ְשּׂפָ ַת ִים ֶשׁהֵ ן או ִֹתיּ ֹות בומ"ף ַכּ ָיּדוּעַ  .וּ ְשׂפָ ַת ִים ְמחַ בְּ ר ֹות ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה בְּ יִחוּד הַ נְּ ִשׁ ִיקין וְ ֶזה ס ֹוד הַ ִחבּוּר ֶשׁל אֵ שׁ
ְשׁחו ָֹרה ִעם אֵ שׁ לְ בָ ָנה .וְ ֵכן ְשׂפָ ָת ִים הֵ ן ס ֹוד הֶ עָ שׂ ֹור ֶשׁל תש"פ .וְ ֵכן הו ִֹסיפוּ ֶשׁ ִאם נַחֲ לִ יף אֶ ת הָ א ֹות פ' ֶשׁל תש"פ בָּ א ֹות ב'
נְ ַקבֵּ ל א ֹו ִתיּ ֹות ַשׁבָּ "ת ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ גְּאֻ ָלּה ,וְ הַ ַשּׁבָּ ת ִהיא ַגּם בְּ ִחי ַנת א ֹות ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "כִּ י א ֹות ִהיא בֵּ ינִ י וּבֵ י ֵני ֶכם".

וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁבְּ ֵר ִ
אשׁי"ת בְּ ִחלּוּף א ֹות ב' לְ א ֹות פ' יוֹצֵ א או ִֹתיּ ֹות ִא ָיּ"ר תש"פֶ ,שׁנִּ ְשׁלָמ ֹות ָ 72שׁנִ ים
לְ ִשׁלְ ט ֹון הָ עֵ ֶרב ַרב ,מֵ ה' בְּ ִא ָיּר תש"ח ,וְ נִ ְשׁלְ מוּ ָ 70שׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ וְ ע ֹוד ְשׁ ָנ ַת ִים ֶשׁל ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'ק ֹול
גְּר"א ֶשׁה' בְּ ִאיָּר הוּא ַתּאֲ ִרי ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ףְ ] .יס ֹוד ֶשׁבַּ ִתּפְ אֶ ֶרת[ .וְ ֵכן ה' בְּ ִא ָיּר בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָי ֵרחַ  .וּכְ פִ י
הַ תּ ֹור' בְּ ֵשׁם הַ ָ
ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ תּ ֹו ְספ ֹות

)ר"ה ה .ד"ה אמרה(

ֶשׁבְּ ה' בְּ ִא ָיּר הָ יוּ בּ ֹו ְד ִקים אֶ ת הַ ָיּ ֵרחַ ָל ַדעַ ת מָ ַתי ִי ְה ֶיה חַ ג הַ ָשּׁבוּע ֹות .וְ ֵכן ה' ִא ָיּר א ֹו ִתיּ ֹות

אַ ְר ֵי"ה ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל מַ לְ כוּת .וְ ֵכן הַ צֵּ רוּף ֶשׁל ֹחדֶ שׁ ִא ָיּר יהה"ו מ ֹופִ יעַ בְּ ָכל הַ תנ"ך בְּ ר"ת וְ ס"ת ַיחַ ד  65פְּ עָ ִמים כְּ ִמנְ ַין ָשׁם אדנ"י
ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל מַ לְ כוּת .וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם הוּא בַּ ָכּתוּב )תהילים קמט ,ד( "כִּ י ר ֹוצֶ ה הוי"ה בְּ עַ מּ ֹו" וְ ר ֹוצֶ "ה ר"ת ָראָה וְ ִה ְת ִקין צוּ ַרת הַ לְּ בָ ָנה .וְ ֵכן
ֹחדֶ שׁ ִאיָּר נִ ְק ָרא זִ יו ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו א ֹור .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ ַנ ְחמָ נִ י שליט"א ֶשׁ ֹראשׁ חוֹדֶ שׁ ִא ָיּיר בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ה' פְּ עָ ִמים
'מ ַג ֵלּה עֲ מֻ קּ ֹות' )אופן קיט( ְ ֶשׁ ִא ָייר ר"ת אַ בְ ָרהָ ם ִי ְצחָ ק ַיעֲ קֹב ָרחֵ ל.
אשׁית .וְ כֵן מוּבָ א בִּ ְ
אוֹר ֶשׁכְּ תוּבִ ים בִּ בְ ִריאַת הָ אוֹר בְּ מַ עֲ ֵשׂה בְ ֵר ִ

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁרו ִֹאים אֶ ת ִחלּוּף הָ או ִֹתיּ ֹות פ' וּב' בַּ ִמּ ְשׁ ָנה

)פאה ו ,א(

בֵּ ית ַשׁמַּ אי א ֹו ְמ ִרים הֶ בְ ֵקר

ָלעֲ נִ ִיּים הֶ בְ ֵקר .וּבֵ ית ִה ֵלּל או ְֹמ ִרים אֵ ינ ֹו הֶ פְ ֵקר עַ ד ֶשׁיֻּפְ ַקר אַף ָלעֲ ִשׁ ִירים ַכּ ְשּׁ ִמטָּ ה .בֵּ ית ַשׁמַּ אי ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בָּ א ֹות ב'
וּבֵ ית ִה ֵלּל ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בָּ א ֹות פ' ,וּכְ מ ֹו ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת הֲ ָל ָכה כְּ בֵ ית ִה ֵלּל ,וּבִ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה ִי ְה ֶיה הֲ ָל ָכה כְּ בֵ ית ַשׁמַּ איָ ,כּל ִחלּוּפֵ י
הָ או ִֹתיּ ֹות ב' וּפ' ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ מַּ עֲ בָ ר ִמגָּלוּת לִ גְ אוּ ָלה .וְ ֵכן הַ ִמּ ָלּה הפ/בקר ֶשׁ ְמּ ַשׁלֶּבֶ ת אֶ ת בֵּ ית ַשׁמַּ אי וּבֵ ית ִה ֵלּל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא

אֵ שׁ לְ בָ ָנה .וְ ֵכן  5780בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָכּל הַ פִּ ְס ָקא :פֵּ אָה פר' ו' ִמ ְשׁ ָנה א' :בֵּ ית ַשׁמַּ אי א ֹו ְמ ִרים הֶ בְ ֵקר ָלעֲ נִ ִיּים הֶ בְ ֵקר .וּבֵ ית
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ִהלֵּל א ֹו ְמ ִרים אֵ ינ ֹו הֶ פְ ֵקר עַ ד ֶשׁיּוּפְ ַקר אַף לָעֲ ִשׁ ִירים ַכּ ְשּׁ ִמיטָּ ה .וְ ֵכן אֵ שׁ ְשׁחו ָֹרה ִעם אֵ שׁ לְ בָ ָנה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וּ2
הַ כּוֹלְ לִ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ס ֹוף ָדּנִ יֵּאל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁ ִאם נְחַ ֵשּׁב אֶ ת ְשׁ ַנת  5780בָּ אֹפֶ ן הַ ֶזּה

אֶ ֶלף אֶ ֶלף אֶ ֶלף אֶ ֶלף אֶ ֶלף וּמֵ אָה מֵ אָה מֵ אָה מֵ אָה מֵ אָה מֵ אָה מֵ אָה ְ
נְקבֵּ ל בְּ ִדיּוּק .1335
וּשׁמוֹנִ ים ַ
וכן הבקר אותיות רבקה שממנה שרש השידוכים של כלל ישראל בסוד יחוד אש שחורה עם אש לבנה .וכן הפקר
בגימטריא שכינה ששורה בין איש ואשה .וכן מובא ברמב"ן )ויקרא יט ,כ( "וְ ִאישׁ כִּ י י ְִשׁכַּב אֶ ת ִא ָשּׁה ִשׁכְ בַ ת ֶז ַרע וְ ִהוא
יוּמתוּ כִּ י א חֻ פָּ ָשׁה" .בקרת
ִשׁפְ חָ ה ֶנחֱ ֶרפֶ ת לְ ִאישׁ וְ הָ פְ דֵּ ה א נִ פְ ָדּ ָתה א ֹו חֻ פְ ָשׁה א נִ ַתּן ָלהּ בִּ ֹקּ ֶרת ִתּ ְה ֶיה א ְ
תהיה" מלשון הפקר .כי עיקר הלשון הבקר ,כמו שאמרו בית שמאי אומרים הבקר לעניים הבקר ובית הלל
אומרים עד שיבקיר אף לעשירים כשמיטה .כי האותיות האלה מתחלפות אצלם תמיד ,כאשר אומרים מן
"עבשו פרודות" עפשו ,וכן בכתוב במקומות הרבה כמו שהזכרתי בפסוק "נשפת ברוחך" .ורואים כאן
מהרמב"ן שהתורה החליפה בשני מקומות מאות ב' לאות פ' ,בפסוק "נשפת ברוחך" שהיה צריך לכתוב נשבת ,ובכתוב
ק ֶרת .וגם כאן יש רמזים על אש לבנה ועל שנת תש"פ ,כי אותיות השרש של
"בִּ ֹקּ ֶרת ִתּ ְה ֶיה" שהיה צריך לכתוב פִּ ֹ
ִשׁפְ חָ ה ,חֻ פְ ָשׁה ,בגימטריא אש לבנה .וב"נשפת" יש תש"פ .וכן בנשב"ת בב' יש אותיות שב"ת כדלעיל .והוסיף הרה"ג

ר' דוד ויצמן שליט"א שפִּ ֹק ֶרת בגימטריא תש"פ .וכן הגימטריא של כל הפסוק )שמות טו ,י( " ָנ ַשׁפְ ָתּ בְ רוּחֲ כִּ סָּ מ ֹו יָם צָ לֲלוּ
כַּעוֹפֶ ֶרת בְּ מַ יִם אַ ִדּ ִירים" אם נכתוב נשבת עולה  2453שזה  1335ועוד  1118היינו "שמע ישראל הוי"ה אלהינו
הוי"ה אחד" יחד עם קץ דניאל .וכן כל הכתוב:

)ויקרא יט ,כ(

"וְ ִאישׁ כִּ י י ְִשׁכַּב אֶ ת ִא ָשּׁה ִשׁכְ בַ ת ֶז ַרע וְ ִהוא ִשׁפְ חָ ה

יוּמתוּ כִּ י א חֻ פָּ ָשׁה .עולה  7580שזה
ֶנחֱ ֶרפֶ ת לְ ִאישׁ וְ הָ פְ דֵּ ה א נִ פְ ָדּ ָתה א ֹו חֻ פְ ָשׁה א נִ ַתּן ָלהּ בִּ ֹקּ ֶרת ִתּ ְה ֶיה א ְ

אותם מספרים של  .5780וכן " ִשׁכְ בַ ת ז ֶַרע" שמוזכר בפסוק בגימטריא  999שזה המספר של הגאולה העתידה כמנין משיח
בן יוסף משיח בן דויד .וכן " א נִ ַתּן לָהּ" בגימטריא משיח בן יוסף .ו" א חֻ פָּ ָשׁה" בגימטריא משיח בן דוד .וכן

" ִתּ ְה ֶיה" עם האותיות בגימטריא משיח בן דוד .וכן א"ש א"ש נרמז באיש ואשה" :וְ ִאישׁ כִּ י י ְ
ִשׁ ַכּב אֶ ת ִא ָשּׁה".

וְ ֵכן

בְּ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם הָ ְי ָתה בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּיןִ ,דּבְ ָכל הַ פָּ ָר ָשׁה ֶשׁל בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם עַ ד לְ אַ ַחר וַ ְיכֻלּוּ ,מֻ זְ ָכּר ַרק ֵשׁם אֱ ִהים וְ ִדין .וְ אַף

ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית א ,א( ֶשׁ ָראָה הקב"ה ֶשׁאֵ ין הָ ע ֹו ָלם ִמ ְת ַק ֵיּם וְ ִשׁ ֵתּף ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמיםֶ ,שׁ ִהיא ִשׁלּוּב ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ַיחַ ד ִעם הַ ִדּין,
הַ בְּ ִריאָה ִה ְת ִחי ָלה בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּין וְ ִת ָגּמֵ ר בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּין ,וְ הקב"ה ְמ ַשׁ ֵלּב אֶ ת ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד ַיחַ ד ִעם הַ ִדּיןַ ,רק כְּ דֵ י ֶשׁהָ ע ֹולָם ִי ְת ַק ֵיּם.

ַכּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )וישב קפַ (:כּאֲ ֶשׁר בָּ ָרא הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא הָ ע ֹו ָלם עָ ָשׂה א ֹות ֹו עַ ל הַ ִדּין ,וְ עַ ל הַ ִדּין ִמ ְת ַק ֵיּם ,וְ ָכל מַ עֲ ֵשׂי
הָ ע ֹו ָלם הֵ ם ִמ ְת ַק ְיּ ִמים בְּ ִדיןִ ,מלְּ בַ ד ֶזה ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא כְּ דֵ י לְ ַקיֵּם הָ ע ֹו ָלם ֶשׁ א ֹיאבַ ד פָּ ַרשׂ עָ ָליו ַרחֲ ִמים .וְ ֵכן
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אשׁית בָּ ָרא
סוּקים ֶשׁל בְּ ִריאַת הַ יּ ֹום הָ ִראשׁ ֹון" :בְּ ֵר ִ
הַ סּ ֹוף ִי ְה ֶיה י ֹום הַ ִדּין הַ ָגּד ֹול .וּלְ פִ י ֶזה נִ ְראֶ ה ֶרמֶ ז פֶּ ֶלא עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ ,בַּ פְּ ִ
חשׁ עַ ל פְּ ֵני ְתהוֹם וְ רוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ ֵני הַ מָּ ִים :וַ ֹיּאמֶ ר
תהוּ וָ ֹבהוּ וְ ֶ
אָרץ :וְ הָ אָ ֶרץ הָ ְי ָתה ֹ
אֱ ִהים אֵ ת הַ ָשּׁמַ ִים וְ אֵ ת הָ ֶ
חשׁ  :וַ ִיּ ְק ָרא אֱ ִהים ָלא ֹור יוֹם
אֱ ִהים ְי ִהי א ֹור וַ ְי ִהי א ֹור :וַ ַיּ ְרא אֱ ִהים אֶ ת הָ א ֹור כִּ י ט ֹוב וַ ַיּבְ דֵּ ל אֱ ִהים בֵּ ין הָ א ֹור וּבֵ ין הַ ֶ
אשׁית ֶשׁבּ ֹו נִ בְ ָרא הָ א ֹור הַ ָגּנוּז ֶשׁל
וְ ַלח ֶשׁ ָק ָרא ָל ְי ָלה וַ ְי ִהי עֶ ֶרב וַ ְי ִהי ֹב ֶקר י ֹום אֶ חָ ד" .רו ִֹאים ֶשׁבַּ יּ ֹום הָ ִראשׁ ֹון ֶשׁל מַ עֲ ֵשׂה בְ ֵר ִ
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד ,מֻ זְ כָּר  6פְּ עָ ִמים
אַחדּוּת ה' ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה בִּ זְמַ ן הַ גְּ אוּ ָלה ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ה' אֶ חָ ד ְ
הַ גְּ אוּ ָלה ,וְ הוּא ס ֹוד י ֹום אֶ חָ ד ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְ
ישׁי ,נִ ְראֶ ה
ישׁי ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הָ אֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִ
ֵשׁם אֱ ִהים ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל  6אֶ ֶלף ָשׁנִים ֶשׁהָ ע ֹו ָלם ַק ָיּם ,וְ ִאם נִ ְתבּ ֹו ֵנן בַּ ֵשּׁם אֱ ִהים הַ ִשּׁ ִ
ישׁי ִמ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה לְ ַרמֵּ ז עַ ל ה' אֲ לָפִ ים ,וְ הָ א ֹות א' ֶשׁל אֱ ִהים ִהיא הָ א ֹות הַ ִ 154מ ְתּ ִח ַלּת
ֶשׁהוּא מ ֹופִ יעַ בַּ פָּ סוּק הַ חֲ ִמ ִ
הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ א ֹות ל' ִהיא הָ א ֹות הַ ִ 155מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ א ֹות ה' ִהיא הָ א ֹות הַ ִ 156מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ א ֹות י' ִהיא הָ א ֹות
הַ ִ 157מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ א ֹות מ' ִהיא הָ א ֹות הַ ִ 158מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה ,יַחַ ד ָכּל הַ ִמּ ְספָּ ִרים עוֹלִ ים תש"פ ,וְ ִקבַּ לְ נוּ ֶרמֶ ז נִ פְ ָלא

עַ ל ה' אֲ לָפִ ים תש"פ .בְּ נוֹסָ ף ,הָ א ֹות ה' הָ אֶ ְמצָ ִעית ֶשׁל ֵשׁם אֱ ִהים ִהיא הָ א ֹות הַ ִ 156מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּ ֹו ָרהִ ,אם נַכְ פִּ יל 156
כָּפוּל ה' נְ ַקבֵּ ל שׁוּב תש"פ .וְ ֵכן  156הוּא הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל יוֹסֵ ף ֶשׁ ִקּבֵּ ל אֶ ת הָ א ֹות ה' כְּ ֶשׁנִּ ְה ָיה מֶ ֶל בְּ ִמ ְצ ַר ִים וְ ָשׁם יֵשׁ שׁוּב
ֶרמֶ ז עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ:

)תהילים פא ,ו(

"עֵ דוּת בִּ יה ֹוסֵ ף ָשׂמ ֹו בְּ צֵ את ֹו עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים ְשׂפַ ת א ָי ַד ְע ִתּי אֶ ְשׁמָ ע" .וְ ֵכן מוּבָ א

בּוּרג שליט"א ֶשׁיּוֹסֵ "ף בָּ ִרבּוּעַ פָּ נִ ים וְ אָח ֹור י ,יו ,יוס ,יוסף .יוסף ,וְ סַ ף ,סַ ף ,ף .בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ.
מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
וְ ע ֹוד ה ֹו ִסיף חָ ָכם אֶ חָ ד ֶשׁמָּ ִצינוּ עַ ל יוֹסֵ ף בַּ ִמּ ְד ָרשׁ) :ב"ר צ ,ג( "וַ ִיּ ְק ְראוּ לְ פָ ָניו אַבְ ֵר " אָב בְּ חָ כְ מָ ה וְ ַר בְּ ָשׁנִ ים .וְ ֶזה מַ מָּ שׁ
ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁ ִהיא ר"ך ָשׁנִים ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף ,בִּ בְ ִחי ַנת ַר בְּ ָשׁנִ ים וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)מקץ קצו(.

"וַ ִיּ ְק ְראוּ לְ פָ ָניו אַבְ ֵר " מַ הוּ

אַבְ ֵר ֶק ֶשׁר ֶשׁ ִמּ ְת ַק ֵשּׁר הַ ֶשּׁמֶ שׁ בַּ לְּ בָ ָנה .ר ֹו ִאים ֶשׁאַבְ ֵר ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל י ֹוסֵ ף ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יִּחוּד הַ ָשּׁ ֵלם ֶשׁל הַ גְּאֻ ָלּה .וּבְ פֵ רוּשׁ
הַ 'מָּ ת ֹוק ִמ ְדּבַ שׁ' ָשׁם ְמבָ אֵ ר ֶשׁאַבְ ֵר הוּא ִמלְּ שׁ ֹון הַ מַּ בְ ִרי ֶגּפֶ ן ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ְשׁ ֵני ְדּבָ ִרים ַיחַ ד.

ִאם נְ ַח ֵלּק אֶ ת ִמ ְספָּ ר א ֹו ִתיּ ֹות וּ ִמלִּ ים ֶשּׁיֵּשׁ בַּ תּו ָֹרה ַי ַחד לְ ִמ ְספַּ ר הַ פְּ סוּ ִקים ע ֹו ֶלה ,65
סוּקים  5845לְ הַ גִּ יעַ לִ ְשׁ ַנת הַ ֵקּץ .5780
ֶרמֶ ז ֶשׁצָּ ִרי לְ ה ֹו ִריד ִ 65מ ִמּ ְספַּ ר הַ פְּ ִ
מוּבָ א

סוּקים כְּ ֶנגֶד ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה ֶשׁהָ ע ֹולָם
בְּ סֵ פֶ ר 'מַ עֲ ֵשׂה תּ ֹו ָרה' בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א )שער מ"ט( ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ תּ ֹו ָרה ָקר ֹוב לְ  6000פְּ ִ

ַק ָיּם .כִּ י הָ ע ֹו ָלם ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל מֵ הַ תּ ֹו ָרה וְ הוּא חֵ ֶלק ִממֶּ ָנּהַּ .כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר
מוּבָ א בָּ 'רו ֵֹקחַ '

)מעשה רוקח וילך עמוד מג(

)תרומה קסא(.

יתא וּבָ ָרא עַ לְ מָ א .וְ ֵכן
ִא ְס ַתּ ֵכּל בְּ א ֹו ַר ְי ָ

סוּקים כְּ ֶנגֶד ָ 6000שׁנִ ים ֶשׁהָ ע ֹו ָלם ַק ָיּם ,פָּ סוּק כְּ ֶנגֶד
ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ תּ ֹו ָרה בַּ ָשּׁמַ ִים  6000פְּ ִ
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ָשׁנָה .וּלְ מַ עֲ ֶשׂה חֲ סֵ ִרים  120פְּ סוּ ִקים ֶשׁהֵ ם אֶ חָ ד חֶ לְ ֵקי נ' ִמ ,6000כִּ י מֹ ֶשה א ִה ִשּׂיג אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' .וּמַ ה ֶשּׁנּ ֹו ְספוּ עוֹד 8
יתת ֹו אֶ ת ַשׁעַ ר הַ נ' כְּ ֶשׁעָ לָה עַ ל הַ ר נְ בוֹ ,נ' בּוֹ ,וְ אֵ לּוּ הַ  8פְּ סוּ ִקים
סוּקים בְּ סוֹף הַ תּ ֹו ָרהֶ ,זה ִמטַּ עַ ם ֶשׁ ֹמּ ֶשה ִה ִשּׂיג בִּ זְ מַ ן ִמ ָ
פְּ ִ
'שׂדֵ ה הָ ִעיר' מֵ הַ ג"ר עֶ זְ ִריאֵ ל רוּבִּ ין זצ"ל ִמ ְשּׁ ַנת תרס"ג
יתת מֹ ֶשה .וְ ֵכן מוּבָ ִאים בְּ סֵ פֶ ר ְ
ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ הַ ָשּׂגָה בִּ זְ מַ ן ִמ ַ

)סוף

מסכת קידושין( ַכּמָּ ה ְרמָ זִ ים בְּ ִענְ ַין הַ פְּ סוּ ִקים כְּ ֶנ ֶגד הַ ָשּׁנִ ים ,וּ ְמבָ אֵ ר עַ ל פִּ י ֶזה ֶשׁ ָלּ ֵכן ָכּל פָּ סוּק ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה א פָּ סַ ק אָסוּר ָלנוּ לִ פְ ֹסק

בִּ גְ ַלל הָ ְרמָ זִ ים הָ אֵ לּוּ .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ יי ֶזעלְ ס שליט"א וְ הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א ֶשׁחֲ ִמ ָשּׁה
אשׁית .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא עֶ ֶשׂר ְספִ יר ֹות ִעם הַ ִמּלִּ ים ,כִּ י עֶ ֶשׂר ְספִ יר ֹות כּ ֹולְ ל ֹות אֶ ת ָכּל
חוּ ְמ ֵשׁי תּ ֹו ָרה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ עֲ ֵשׂה בְ ֵר ִ
תּ ֶקף בְּ ֹראשׁ הַ ָשּׁ ָנה כְּ ֶשׁבּ ֹו ֵרא
אשׁית ,וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא כּ ֹו ֵתב ,ח ֹו ֵתם ,ס ֹופֵ ר ,מ ֹו ֶנה ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל הקב"ה בִּ ְתפִ ַלּת וּנְ ַת ֶנּה ֹ
מַ עֲ ֵשׂה בְ ֵר ִ
אֶ ת הָ ע ֹו ָלם מֵ חָ ָדשׁ לְ ע ֹוד ָשׁ ָנה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁאָ ְמ ָנם בַּ גְּ מָ ָרא

)קידושין ל(.

מוּבָ א ֶשׁ ֵיּשׁ 5888

פְּ סוּ ִקים בַּ תּ ֹו ָרה ,סֵ פֶ ר הַ תּ ֹו ָרה ֶשׁ ָלּנוּ ִמ ְתחַ ֵלּק לְ פִ י הַ ְמּס ֹו ָרה לְ  5845פְּ סוּ ִקים ,וַ חֲ סֵ ִרים ָלנוּ  43פְּ סוּ ִקים ,וְ ָרצָ ה לְ ַי ֵשּׁב ֶשׁאוּ ַלי
צָ ִרי לְ חַ ֵלּק אֶ ת ִשׁ ַירת הַ אֲ זִ ינוּ לִ ְשׁ ַנ ִים ,כִּ י ֵישׁ בָּ הּ  43פְּ סוּ ִקים ,וּכְ מ ֹו ֶשׁר ֹו ִאים אֶ ת צוּ ַרת ִשׁ ַירת הַ אֲ זִ ינוּ ֶשׁ ִהיא נִ כְ ֶתּבֶ ת בַּ סֵּ פֶ ר
תּ ֹו ָרה ְמחֻ ֶלּ ֶקת לִ ְשׁ ַנ ִים .וְ ע ֹוד ה ֹו ִסיף ֶרמֶ ז נִ פְ ָלא ֶשׁ ִאם הַ סֵּ דֶ ר הוּא ֶשׁבִּ גְ מַ ר הַ ְסּפִ ָירה אָנוּ מַ ְת ִחילִ ים לִ ְספֹּ ר מֵ חָ ָדשׁ ,וְ נִ ְצטָ ֵר
לִ ְספֹּ ר מֵ חָ ָדשׁ  155פְּ סוּ ִקים ִמ ְתּ ִח ַלּת הַ תּ ֹו ָרה ,הַ פָּ סוּק הַ ֶ 155שׁמַּ ְקבִּ יל לִ ְשׁ ַנת הַ  6000הוּא

)בראשית ו ,יז(

"וַ אֲ נִי ִהנְ נִי מֵ בִ יא

אָרץ לְ ַשׁחֵ ת ָכּל בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר בּ ֹו רוּחַ חַ יִּים ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ יִם ֹכּל אֲ ֶשׁר בָּ ֶ
אֶ ת הַ מַּ בּוּל מַ יִם עַ ל הָ ֶ
אָרץ ִיגְ וָ ע"ַ .כּמּוּבָ א
בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁבְּ ס ֹוף הַ ָ 6000שׁנִ ים ֵיחָ ֵרב הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן ֵישׁ ֶרמֶ ז עַ ל חֻ ְרבַּ ן הָ ע ֹו ָלם ַגּם ִאם סַ ָכּל הַ פְּ סוּ ִקים הוּא ה' תתמ"ה ,כִּ י
לְ אַחַ ר ִמ ֵכּן ע ֹובְ ִרים לִ ְשׁ ַנת ה' תתמ"ו ֶשׁמַּ ְשׁמָ עוּ ָתהּ ִסיּוּם וְ כִ ָלּי ֹון ,כְּ מ ֹו ַתּמּוּ .וְ ֵכן ְשׁ ַנת ִ 5845תּ ְה ֶיה ְשׁ ַנת ְשׁ ִמיטָ ה ֶשׁ ִהיא
בְּ ִחי ַנת ִסיּוּם .וְ הרה"ג ר' ְיה ֹושֻׁ עַ ֵשׁינְ פֶ לְ ד שליט"א ָרצָ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁהַ  155פְּ סוּ ִקים הַ חֲ סֵ ִרים ֶשׁהֵ ם בְּ עֶ ֶר אֶ חָ ד חֶ לְ ֵקי ֶשׁבַ ע
יעי ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַנת ַשׁבָּ ת ,וְ הֵ ם נִ ְרמָ זִ ים
מֵ הָ אֶ ֶלף הָ אַחֲ ר ֹון ,הֵ ם הַ ְממֻ צָּ ע בֵּ ין ֵשׁ ֶשׁת אַלְ פֵ י ָשׁנִ ים ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַנת ְימֵ י ח ֹולָ ,לאֶ ֶלף הַ ְשּׁבִ ִ
בַּ גְּ וִ יל הָ ֵריק ֶשׁבְּ ס ֹוף הַ סֵּ פֶ ר ֶשׁהוּא כְּ ֶנ ֶגד הָ אֵ שׁ הַ לְּ בָ ָנה ֶשׁ ִהיא גְּ ב ֹוהָ ה י ֹו ֵתר מֵ הָ אֵ שׁ הַ ְשּׁח ֹו ָרה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשּׁיֵּשׁ בַּ תּו ָֹרה
סוּקים .וְ ִאם נְ חַ ֵלּק אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר  384785לְ  5845ע ֹו ֶלה
 304.805או ִֹתיּ ֹות וִּ 79980מלִּ ים יַחַ ד  .384785וְ יֵשׁ בַּ תּו ָֹרה  5845פְּ ִ
סוּקים  5845לְ הַ גִּ יעַ לִ ְשׁ ַנת הַ ֵקּץ .5780
 65כְּ ִמנְ ַין ָשׁם אדנ"י ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל מַ לְ כוּתֶ ,רמֶ ז ֶשׁצָּ ִרי לְ ה ֹו ִריד ִ 65מ ִמּ ְספַּ ר הַ פְּ ִ

ָ
שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֶ פְ ַר ִים יוֹסוֹבִ יץ' שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב

)בראשית מט ,א(

ידה
"וַ יּ ְִק ָרא ַיעֲ ֹקב אֶ ל בָּ ָניו וַ ֹיּאמֶ ר הֵ אָ ְספוּ וְ אַ גִּ ָ

וּשׁמֹ נִים ָשׁ ָנה
וּשׁבַ ע מֵ א ֹות ְ
ָל ֶכם אֵ ת אֲ ֶשׁר ִי ְק ָרא אֶ ְתכֶם בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים" .בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ ֵקּץ בַּ חֲ מֵ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ְ
לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם .וּמָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)ויחי רלד(:

ֶשׁ ַיּעֲ קֹ ב ִה ְס ִתּיר בְּ ֶרמֶ ז בַּ פָּ סוּק הַ ֶזּה אֶ ת זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף

מ ֹו ָרד זצ"ל ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ פָּ סוּק  58א ֹו ִתיּ ֹות וּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ מֵּ אָה הַ ִ 58מבְּ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם ֶשׁ ִהיא הַ מֵּ אָה הַ נּ ֹוכְ ִחית .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ל.
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ִשׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ִדּבְ ֵרי ַר ִשּׁ"י עַ ל הַ פָּ סוּק :בִּ ֵקּשׁ לְ גַלּוֹת אֶ ת הַ ֵקּץ נִ ְס ַתּלְּ ָקה ִממֶּ נּוּ ְשׁכִ ינָה ִה ְת ִחיל א ֹומֵ ר ְדּבָ ִרים
אָספוּ
אַחֵ ִרים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְ ד ֹולָה  .5779וְ כֵן הַ גִּ ימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁל ְשׁ ֵני הַ פְּ סוּ ִקים בִּ ְשׁ ֵלמוּ ָתם :״וַ ִיּ ְק ָרא ַיעֲ קֹב אֶ ל בָּ נָיו וַ ֹיּאמֶ ר הֵ ְ
וְ אַ גִּי ָדה ָלכֶם אֵ ת אֲ ֶשׁר י ְִק ָרא אֶ ְת ֶכם בְּ אַחֲ ִרית הַ ָיּ ִמיםִ :ה ָקּבְ צוּ וְ ִשׁ ְמעוּ בְּ נֵי ַיעֲ קֹב וְ ִשׁ ְמעוּ אֶ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל אֲ בִ יכֶם"
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְ ד ֹו ָלה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל ע ֹו ֶלה  7759א ֹו ָתן ְספָ רוֹת ֶשׁל  .5779וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ"י ְִק ָרא
אֶ ְת ֶכם בְּ אַחֲ ִרית" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ זְּ מַ ן ֶשׁל אַחֲ ִרית חֻ מָּ שׁ וַ יּ ְִק ָרא ,הַ ְינוּ כְּ ֶשׁנְּסַ ֵיּם לִ ְק ֹרא חֻ מָּ שׁ וַ יּ ְִק ָרא .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' חַ יִּים
ְהוּדה שליט"א ֶשׁסּ ֹו"ף ְנִרמָ ז
ק"ב" בְּ אַ"ל ב"ם בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ָ
אֱ לִ יעֶ ֶזר י ֹו ָנה שליט"א ש"וַ יּ ְִק ָר"א יַעֲ ֹ

ימנ ֹוב שליט"א ֶשׁפָּ ָר ַשׁת ַתזְ ִריעַ ְמצו ָֹרע בְּ ָשׁ ָנה ה׳ תש״פ
אַדמ ֹו"ר מֵ ִר ְ
בְּ "הֵ אָ ְספוּ" ,וְ ֵק"ץ ְנִרמָ ז בְּ ִה ָקּבְ צ"וּ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ ְ
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא אֲ נִ י מַ אֲ ִמין בֶּ אֱ מוּ ָנה ְשׁלֵמָ ה בְּ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁיּ ְִתמַ ְהמֵ הּ ִעם ָכּל ֶזה אֲ חַ ֶכּה ל ֹו בְּ ָכל י ֹום
ֶשׁ ָיּב ֹוא.

"בְּ ֵרכוֹת בְּ חֶ ְשׁבּוֹן עַ ל ַשׁעַ ר בַּ ת ַרבִּ ים" הַ יְנוּ צָ ִרי לַעֲ שׂ ֹות חֶ ְשׁבּ ֹון הָ או ִֹתיּ ֹות "עַ ל ַשׁעַ ר"
הֵ ן תש"פ.
אר כְּ ִמגְ ַדּל הַ ֵשּׁן עֵ י ַנ ִי בְּ ֵרכוֹת בְּ חֶ ְשׁבּוֹן עַ ל ַשׁעַ ר בַּ ת
ָכּתוּב )שה"ש ז ,ד( " ְשׁנֵי ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁנֵי עֳ פָ ִרים ָתּאֳ מֵ י ְצבִ יָּה :צַ וָּ ֵ
ַרבִּ ים אַ פֵּ כְּ ִמגְ ַדּל הַ לְּ בָ נ ֹון צ ֹופֶ ה פְּ נֵי ַדמָּ ֶשׂק" .וּמָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'לקח טוב' שיר השירים ד ,ה( " ְשׁנֵי ָשׁ ַד ִי כִּ ְשׁנֵי עֳ פָ ִרים"
ידים לְ הו ִֹשׁיעַ אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ פָּ סוּק
אֵ לּוּ מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ וְ ֹכהֵ ן צֶ דֶ ק הָ עֲ ִת ִ
יחים" ,בְּ חֶ ְשׁבּוֹן עַ ל ַשׁעַ ר" הַ יְנוּ צָ ִרי לַעֲ שׂ ֹות חֶ ְשׁבּ ֹון "עַ ל ַשׁעַ ר" כִּ י הָ או ִֹתיּ ֹות ֶשׁמֵּ עַ ל ַשׁעַ "ר הֵ ן
מָ ַתי יָבוֹאוּ ְשׁ ֵני ְמ ִשׁ ִ

תש"פ.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

יסמָ א ,אֵ ימָ ַתי בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,אָמַ רִ ,מ ְת ָי ֵרא אֲ נִ י,
ידיו אֶ ת ַרבִּ י י ֹוסֵ י בֶּ ן ִק ְ
ָשׁאֲ לוּ ַתּלְ ִמ ָ

אָמרוּ ל ֹו ,אֵ ין אָנוּ ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ א ֹות .אָמַ ר ָלהֶ ן ,לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר הַ ֶזּה ,וְ ִיבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל,
ֶשׁמָּ א ְתּבַ ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּ י א ֹותְ .
אָמרוּ ל ֹוַ ,רבֵּ נוֵּ ,תּן ָלנוּ א ֹות ,אָמַ ר ָלהֶ ן ,וְ א ָכּ אֲ מַ ְר ֶתּם
יקין לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ אְ .
וְ ִיבָּ נֶה ,וְ ִיפֹּ ל ,וְ אֵ ין מַ ְספִּ ִ
לִ יֶ ,שׁאֵ ין אַ ֶתּם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּי אוֹת ,אָ ְמרוּ ל ֹו ,וְ אַף עַ ל פִּ י ֵכן ,אָמַ ר לָהֶ םִ ,אם ָכּ ֵיהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ָיס לְ ָדם,
וְ נֶהֶ פְ כוּ לְ ָדם .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ֶשּׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ טוֹן עֵ ֶרב ַרב ,וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּ ֹבאָר הַ סֵּ פֶ ר ִ'א ְמ ֵרי ְצבִ י' ֶשׁהַ כַּוָּ ָנה ָכּאן בַּ גְּ מָ ָרא ַשׁעַ ר
לְ מֶ ְמ ָשׁ ָלה כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "שׁ ֹופְ ִטים וְ שׁו ְֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ בְּ כָל ְשׁעָ ֶרי " .וּכְ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ ֶשׁ ִשּׁלְ טוֹן הָ עֵ ֶרב ַרב ָנפַ ל בְּ יוֹם ד' נִ יסָ ן
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תשע"ט כְּ ֶשׁ א ִה ְצלִ יחוּ לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁ ָלה ,וְ שׁוּב נָפַ ל בְּ יוֹם י"ז בֶּ אֱ לוּל תשע"ט כְּ ֶשׁ א ִה ְצלִ יחוּ לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁ ָלה ,וְ ָכעֵ ת שׁוּב
נ ֹופֵ ל בְּ יוֹם ז' בַּ אֲ ָדר תש"פ כְּ ֶשׁמַּ צָּ ב הַ גּוּ ִשׁים נִ ְשׁאָר אוֹת ֹו ָדּבָ ר וְ א ְנִראֶ ה ֶשׁ ַיּ ְצלִ יחוּ לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁלָה ,וְ כָעֵ ת נִ ְשׁאָר לְ צַ פּ ֹות
יעיּ ֹות עַ ד
אַר ֵגּן לִ בְ ִחיר ֹות ְרבִ ִ
יקין לִ בְ נוֹת ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .הַ יְנוּ ֶשׁ א י ְַספִּ יקוּ לְ ִה ְת ְ
לְ הֶ ְמ ֵשׁ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י י ֹו ִסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁאֵ ין מַ ְספִּ ִ

ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .וְ ֵכן ַר ִשּׁ"י ְמבָ אֵ ר הַ ַשּׁעַ ר הַ זֶּה ֶשׁל ִעיר ר ֹו ִמיֶ ,שׁבָּ ִעיר רו ִֹמי הָ ָיה א ֹות ֹו ַשׁעַ ר .וְ הַ מַּ הַ ְר ָשׁ"א ְמבָ אֵ ר ֶשׁזֶּה ַשׁעַ ר
בְּ אֶ ֶרץ י ְ
ִשׂ ָראֵ ל כְּ פִ י ֶשׁמַּ ְשׁמָ ע מֵ הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם ,וּלְ פִ י ְדּבָ ֵרינוּ ְשׁ ֵני הַ פֵּ רוּ ִשׁים נְ כ ֹונִ יםֶ ,שׁהַ ַכּוָּ נָה לְ ִשׁלְ ט ֹון הָ עֵ ֶרב ַרב ֶשׁהוּא הַ ַשּׁעַ ר ֶשׁל
רו ִֹמי בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ַדּ ְרכּ ֹו הֵ ם יוֹנְ ִקים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אֱ לִ יעֶ ֶזר ְשׁ מֹ ה ז ֹונֶנְ ַשׁיְין שליט"א ֶשׁלְּ שׁוֹן ַר ִשּׁ"י ֶשׁל רו ִֹמי א ֹו ִתיּ ֹות
ְירוּ ָשׁ ִ ַלם.

וְ ָלכֵן

צוּרת
הָ יוּ כָּל הַ ִדּיּוּנִ ים ִעם ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁאָמַ ר ֶשׁ א ְיבַ ְקּשׁוּ א ֹות וְ הֵ ם הֵ פֵ רוּ הַ בְ טָ חָ ָתם וּבִ ְקשׁוּ א ֹות .כִּ י ֹזאת ַ

בִּ נְ יַן הַ ִשּׁלְ טוֹן ֶשׁ ְמּנ ִַסּים לִ בְ נוֹת ֹו דֶּ ֶר או ִֹתיּוֹת ֶשׁהָ עָ ם ָשׂם בַּ ַקּלְ פִּ י .וְ ע ֹוד הו ִֹסיפוּ ֶשׁהָ א ֹות ֶשׁ ָנּ ַתן ַרבִּ י י ֹו ִסי בֶּ ן ִק ְסמָ א הוּא הַ סּ ֹוד
ֶשׁל ֵקץ הַ פְּ ָלא ֹו"ת או ִֹתיּ ֹות הַ פֵּ "ל א ֹו"ת ,הָ יִינוּ ֶשׁהָ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁנּוֹפְ ל ֹות אַחֲ ֵרי א ֹו ִתיּ ֹות ַשׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ טוֹן עֵ ֶרב ַרב ,הֵ ן או ִֹתיּ ֹות
ישׁי ֶשׁהוּא ס ֹוד נְפִ י ַלת הָ א ֹו ִתיּ ֹות בַּ ַקּלְ פֵּ י ,וְ נִ זְ כֶּה לְ בִ יאַת
תש"פ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ ְשׁנַת תש"פ כְּ בָ ר נִ ְהיֶה אַחֲ ֵרי ִיפּ ֹול הַ ַשּׁעַ ר הַ ְשּׁלִ ִ
הַ מָּ ִשׁיחַ .

וּמג ֹוג.
עֵ "ת כָּפוּל ִמלְ ָח ָמ"ה ע ֹו ֶלה ֶ 57810שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַנת  ,5781הַ ְינוּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג ָ
מוּבָ א

בְּ פֵ רוּשׁ 'עֵ מֶ ק הַ נּ ִָציב' עַ ל הַ ִסּפְ ִרי )במדבר יח( ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג ִתּ ְה ֶיה ַרק מַ ֵגּפָ ה ֶשׁה' ִיגֹּ ף אֶ ת הָ עַ ִמּים וְ א ִמלְ חָ מָ ה

כִּ פְ שׁוּטָ הּ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֶזּה ְנִרמָ ז בַּ כָּתוּב )יחזקאל לח ,כב( "וְ נִ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִאתּ ֹו בְּ דֶ בֶ ר וּבְ ָדם וְ ֶג ֶשׁם שׁוֹטֵ ף וְ אַבְ ֵני אֶ לְ ָגּבִ ישׁ אֵ שׁ
וְ ָגפְ ִרית אַ ְמ ִטיר וְ ג ֹו' :וְ ִה ְת ַגּ ִדּלְ ִתּי וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ִתּי וְ נו ַֹד ְע ִתּי לְ עֵ י ֵני גּ ֹו ִים ַרבִּ ים וְ י ְָדעוּ כִּ י אֲ נִי ה'" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ָדּבָ ר הָ ִראשׁ ֹון
כוּת עָ ֵלינוּ ְמהֵ ָרה וְ ה ֹופַ ע וְ ִה ָנּ ֵֹשא עָ לֵינוּ לְ עֵ ינֵי ָכּל
הוּא בְּ דֶ בֶ ר .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּוֹר ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ ַגּ ֵלּה כְּ בוֹד מַ לְ ְ

אָרץ .וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )ברכות נח" (.וְ הַ ִמּ ְתנ ֵַשּא" ז ֹו ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג
חָ י .וְ ָק ֵרב פְּ זוּ ֵרינוּ ִמבֵּ ין הַ גּ ֹויִם .וּנְ פוּצ ֹו ֵתינוּ ַכּ ֵנּס ִמיּ ְַרכְּ ֵתי ֶ
וּמָ ג ֹוג ,וְ כֵן הוּא א ֹומֵ ר ִ
"הנְ נִ י אֵ לֶי גּ ֹוג נְ ִשׁיא רֹאשׁ מֶ ֶשׁ וְ תֻ בָ ל" .וְ ֵכן "וְ הַ ִמּ ְת ַנ ֵשּא" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מֵ ת ק ֹור ֹו ָנה .וְ ֵכן כָּתוּב
נִשּׂא וְ גָבַ הּ ְמאֹ ד" .וְ ֵכן ָכּתוּב )במדבר כד ,ז( " ִי ַזּל מַ ִים ִמ ָדּלְ ָיו וְ ז ְַרע ֹו בְּ מַ יִם
"ה ֵנּה ַי ְשׂכִּ יל עַ בְ ִדּי יָרוּם וְ ָ
עַ ל הַ מָּ ִשׁיחַ ) :ישעיה נב ,יג( ִ
ַרבִּ ים וְ ָירֹם מֵ אֲ גַג מַ לְ כּ ֹו וְ ִתנּ ֵַשּׂא מַ לְ ֻכת ֹו" .וכן שמעתי שהס"ת של הכתוב" :וְ נִ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִאתּ ֹו בְּ דֶ בֶ ר וּבְ ָדם וְ ֶג ֶשׁם שׁוֹטֵ ף
וְ אַבְ ֵני אֶ לְ ָגּבִ ישׁ אֵ שׁ וְ ָגפְ ִרית אַ ְמ ִטיר" ישמ"ר תש"פ ,היינו שה' שמר את האבני אלגביש בשמים לשנת תש"פ.
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ָכּתוּב )קהלת ג ,א( " ַל ֹכּל זְ מָ ן וְ עֵ ת לְ כָל חֵ פֶ ץ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ ִים :עֵ ת ָל ֶלדֶ ת וְ עֵ ת לָמוּת עֵ ת לָטַ עַ ת וְ עֵ ת ַלעֲ ק ֹור ָנטוּעַ  :עֵ ת
ַלהֲ ר ֹוג וְ עֵ ת לִ ְרפּ ֹוא עֵ ת לִ פְ ר ֹוץ וְ עֵ ת לִ בְ נוֹת :עֵ ת לִ בְ כּ ֹות וְ עֵ ת לִ ְשׂח ֹוק עֵ ת ְספ ֹוד וְ עֵ ת ְרקוֹד :עֵ ת לְ הַ ְשׁלִ י אֲ בָ נִים
וְ עֵ ת כְּ נ ֹוס אֲ בָ נִ ים עֵ ת ַלחֲ ב ֹוק וְ עֵ ת לִ ְר ֹחק מֵ חַ בֵּ ק :עֵ ת לְ בַ ֵקּשׁ וְ עֵ ת לְ אַ בֵּ ד עֵ ת לִ ְשׁמ ֹור וְ עֵ ת לְ הַ ְשׁלִ י  :עֵ ת לִ ְקרוֹעַ
וְ עֵ ת לִ ְתפּוֹר עֵ ת ַלחֲ שׁ ֹות וְ עֵ ת לְ ַדבֵּ ר :עֵ ת ֶלאֱ הֹב וְ עֵ ת לִ ְשׂנֹ א עֵ ת ִמלְ חָ מָ ה וְ עֵ ת ָשׁלוֹם וְ ג ֹו' אֶ ת הַ כֹּל עָ ָשׂה ָיפֶ ה
אָדם אֶ ת הַ מַּ עֲ ֶשׂה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה הָ אֱ ִהים מֵ רֹאשׁ וְ עַ ד
בְ ִעתּ ֹו גַּם אֶ ת הָ ֹעלָם ָנ ַתן בְּ לִ בָּ ם ִמבְּ לִ י אֲ ֶשׁר א ִי ְמצָ א הָ ָ
ס ֹוף" .מוּבָ א בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א )הובא ב'לב אליהו' בשלח( ֶשׁ ְבּסֵ פֶ ר קֹ הֶ לֶת ְמחֻ ָלּ ִקים הַ זְּ מַ נִּ ים לְ כ"ח ִע ִתּים ֶשׁמַּ ְת ִחילִ ים ִמבְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם
עַ ד ס ֹוף הַ ֵשּׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְיה ֹונ ָָתן ֶגּלִ יס שליט"א ֶשׁבֵּ אֵ ר עַ ל פִּ י ַמה ֶשּׁ ָשּׁמַ ע מֵ הרה"ג ר' אַ .שׁ ְר ִקי שליט"א,

ִאם נְ חַ ֵלּק אֶ ת הַ ָ 6000שׁנִ ים ֶשׁהָ ע ֹו ָלם ַק ָיּם לְ כ"ח נְ ַקבֵּ ל  214.2וְ י ֹוצֵ א בְּ ִדיּוּקֶ ,שׁבְּ י"ז בְּ ַתמּוּז ְשׁ ַנת תשפ"ו אָנוּ נִ כְ נ ִָסים ַל214.2
ָשׁנִ ים הָ אַחֲ ר ֹונוֹת ֶשׁל הַ בְּ ִריאָהֶ ,שׁמַּ ְקבִּ יל ֹות לָעֵ ת הָ אַחֲ ר ֹון בְּ קֹ הֶ לֶת" ,עֵ ת ָשׁל ֹום"ְ .וּראֵ ה ֶזה פֶּ לֶא :הָ עֵ ת ִמלְ חָ מָ ה ִה ְת ִחי ָלה בְּ אֶ ְמצַ ע
ְשׁ ַנת תקע"ב ,וּבְ ִדיּוּק בְּ ָשׁ ָנה ז ֹו בְּ י"ד בְּ ַתמּוּז פָּ ְרצָ ה ִמלְ חֶ מֶ ת ַנפּ ֹו ֵליא ֹוןֶ ,שׁגְּד ֹו ֵלי ִי ְשׂ ָראֵ ל ָראוּ בָּ הּ אֶ ת ְתּ ִחלַּת ִמלְ חֲ מ ֹות גּוֹג וּמָ ג ֹוג.
וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ִאם נְחַ ֵשּׁב עֵ "ת כָּפוּל ִמלְ חָ מָ "ה נְ ַקבֵּ ל ֶ 57810שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַנת ֶ 5781שׁאָז י ְִה ֶיה הָ "עֵ ת ִמלְ חָ מָ ה" הַ גָּד ֹול בְּ ָכל
הַ דּוֹר ֹות ,הַ ְינוּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ ֵכן ְשׁ ַנת תשפ"א ְמרֻ מֶּ ֶזת בְּ ִחבּוּר הַ ִמּלִּ ים "עֵ ת ִמלְ חָ ָמה וְ עֵ ת ָשׁל ֹום" ְדּ ָשׁ ָנה ז ֹו ְצפוּיָה לִ ְהי ֹות
בְּ ִחי ַנת ְמחַ בֵּ ר בֵּ ין ְתּקוּפַ ת הַ ִמּלְ חָ מוֹת לִ ְתקוּפַ ת הַ ָשּׁל ֹום ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ עַ לּוֹן 'כִּ י ַלה' הַ ְמּלוּכָ ה' ֶשׁ ָכּל הַ פָּ סוּק

)יחזקאל לח ,יח(

"וְ הָ יָה

בַּ יּ ֹום הַ הוּא בְּ י ֹום בּ ֹוא גוֹג עַ ל אַ ְדמַ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל נְ אֻ ם אֲ ֹד ָני הוי"ה ַתּעֲ ֶלה חֲ מָ ִתי בְּ אַ פִּ י" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם
ישׁית תש"פָ .כּל אֵ לּוּ הֵ ם ִמ ְספַּ ר  ,2504וְ הַ פָּ סוּק ִ 2504מ ְתּ ִחי ַלת הַ תּ ֹו ָרה גַּם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה )שמות לד ,י( "וַ ֹיּאמֶ ר ִהנֵּה
הַ ְשּׁלִ ִ
אָנֹ כִ י ֹכּ ֵרת בְּ ִרית ֶנ ֶגד כָּל עַ ְמּ אֶ ֱע ֶשׂה נִ פְ ָל ֹאת אֲ ֶשׁר א נִ בְ ְראוּ בְ כָל הָ אָ ֶרץ וּבְ ָכל הַ גּ ֹו ִים וְ ָראָה ָכל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר
אַ ָתּה בְ ִק ְרבּ ֹו אֶ ת מַ עֲ ֵשׂה ה' כִּ י נ ֹו ָרא הוּא אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ע ֶֹשׂה ִעמָּ ".
מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )פקודי רסא (:בְּ ס ֹוד הָ א ֹו ִתיּוֹת ֶשׁל הַ ֵשּׁם הַ ָקּד ֹושׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא הַ ְשׁ ָתּפָ "אֶ .שׁהוּא ס ֹוד הַ ֵשּׁם ֶשׁנִּ ְק ָרא ְצבָ א ֹות.
ֶזה ע ֹו ֶלה וְ ֶזה י ֹו ֵרדֶ .זה נְ בִ ִ
יאים וְ ֶזה מַ ְרא ֹות .וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ֵשׁם ָקד ֹושׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא השתפ"א ֶשׁהוּא ֵשׁם ְצבָ א ֹו"ת ְבּ ִחלּוּף א"ת
וּמרֻ ָמּז בַּ ֵשּׁם הַ ֶזּה ְשׁ ַנת ה'תשפ"א ִעם הַ כּ ֹו ֵלל ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ְבּ ָשׁ ָנה ז ֹו י ֵֵרד
ב"שֶ ,שׁמּ ֹו ִריד אֶ ת הָ א ֹור ֶשׁל ֵשׁם ְצבָ א ֹות לְ ע ֹו ַלם הַ ְבּ ִריאָהְ .
הָ א ֹור לְ ע ֹולָמ ֹות בי"ע ַתּ ְחתּוֹנִ ים וְ נִ זְ ֶכּה ַלגְּ אֻ ָלּה .וְ הַ ֵשּׁם ְצבָ א ֹות הוּא הַ ֵשּׁם ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ְס ִפ ַירת הַ נֵּצַ ח וְ הַ נִּ צָּ ח ֹון ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג
וּמג ֹוג ,כַּ מּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ַשׁעֲ ֵרי א ֹו ָרה'
ָ

)השער השני הספירה התשיעית(

וְ אֵ ימָ ַתי בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ִיּלְ בְּ שׁוּ בִּ גְ דֵ י ָנ ָקם הַ ְר ֵר"י ִציּ ֹוןֶ ,שׁהֵ ם

יעים ,אֵ לּוּ הֵ ם הוי"ה אֱ ִהים
הוי"ה ְצבָ א ֹות אֱ ִהים ְצבָ א ֹות ,וְ ִי ְת ַי ְשּׁבוּ עַ ל הַ ר ִציּ ֹון .וְ אֵ לּוּ הֵ ן הַ נִּ ְק ָר ִאין מ ֹו ִשׁ ִ
ְצבָ א ֹות ,וְ הַ סּ ֹוד "וְ עָ לוּ מ ֹו ִשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר עֵ ָשׂו" .מַ ה כְּ ִתיב בַּ ְת ֵריהּ וְ הָ ְי ָתה ַלה' הַ ְמּלוּ ָכה .וְ ֵכן
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בִּ גְ אֻ ַלּת ִמ ְצ ַריִם מָ ִצינוּ ֶשׁהָ ְי ָתה בְּ ֹכחַ ֵשׁם ְצבָ א ֹות ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )שמות יב ,מא( "וַ ְי ִהי בְּ עֶ צֶ ם הַ יּ ֹום הַ ֶזּה ָי ְצאוּ כָּל ִצבְ א ֹות ה'
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים".

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)תפלת השחר ג(

ְתּ ַכ ֵוּן בְּ סוֹפֵ י ֵתּב ֹות פָּ סוּק "כִּ י מַ לְ אָ ָכיו יְצַ וֶּ ה ָל " אֶ ל ֵשׁם יוה"ך,

ַגּם ְתּ ַכ ֵוּן בָּ א ֹות כ' ֶשׁל כִּ י וְ א ֹות ָל" ִמן מַ לְ אָכָיו לְ ֵשׁם כל"ך וְ ִתזְ ֹכּר בְּ פִ י ב' ֵשׁמ ֹות יוה"ך כל"ך אַחַ ר ֶשׁ ְתּסַ ֵיּם
הַ פָּ סוּק הַ נִּ זְ ָכּר "כִּ י מַ לְ אָכָיו יְצַ וֶּ ה ָל לִ ְשׁמָ ְר בְּ ָכל ְדּ ָרכֶי " .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ֵשּׁם הַ מּו ִֹעיל לִ ְשׁ ִמי ָרה בַּ דֶּ ֶר  ,הוּא ֵשׁם יוה"ך

ֶשׁיּ ֹוצֵ א ִמס"ת ֶשׁל הַ פָּ סוּק "כִּ י מַ לְ אָכָיו יְצַ וֶּ ה ָל לִ ְשׁמָ ְר בְּ ָכל ְדּ ָרכֶי " .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ֵשּׁם יוה"ך ָכּפוּל מַ לְ אָכִ י"ם ע ֹו ֶלה 5781
ֶרמֶ ז ֶשׁבְּ ָשׁ ָנה ז ֹו ִתּ ְה ֶיה ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג וְ עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ִיזְ כּוּ לִ ְשׁ ִמ ָירה י ְֵת ָרה.

וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ כְ ֹתּב ק ֹור ֹו ָנה בְּ ִקצּוּר ֹק ֹרן ָ וּבְ אֹפֶ ן ָכּ ֶזה ע ֹו ֶלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִעם הַ נִּקּוּד ֵשׁם ְשׁפ" ֹו
ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּ ָיה הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָידה ,וּבְ גִימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה בְּ לִ י הַ נִּ קּוּד ע ֹו ֶלה  1000הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָידה ,וְ ֵכן קוֹר ֹו ָנה וְ ע ֹוד 19
ע ֹו ֶלה ֵשׁם שפ"ו וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ֶשׁל הַ קּוֹר ֹו ָנה קוֹבִ יד  .19וְ ֵכן הַ נִּקּוּד ֶשׁל ֹ
ק ֹרן ָ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל נִ קּוּד ח ֹו ָלם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת
ֶתר ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ִחבּוּר הַ ִתּפְ אֶ ֶרת וְ הַ כּ ֶֶתר ֶשׁ ֶזּה ס ֹוד הַ קּ ֹור ֹו ָנה כְּ פִ י
הַ ִתּפְ אֶ ֶרתֶ ,שׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר ִעם נִקּוּד ָקמַ ץ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ כּ ֶ

אַרנוּ .וְ עוֹלִ ים יַחַ ד ֵשׁם שפ"ו ֶשׁהוּא ס ֹוד כּ ֶ
ידה .וְ ֵכן ֵשׁם שפ"ו נִ ְרמָ ז בְּ ס ֹוף הַ ִמּלּוּי ֶשׁל
ֶתר הַ מַּ לְ כוּת ,וּב ֹו ְתּלוּ ָיה הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ
ֶשׁבֵּ ְ
ֶכּ ֶת"ר ַכּ"ף ָתּי"ו ֵרי"שׁ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מָ ְרדֳּ ַכי בֶּ ן ְשׁ מֹ ה שליט"א ֶשׁ ִמּלּוּי א ֹו ִתיּ ֹות ָרצ ֹו"ן ֶשׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ ֶכּ ֶתר ֵרי"שׁ
סוּקים עַ ל ְתּ ִח ַיּת
צָ ִד"י וָ "ו נוּ"ן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם שפ"ו .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק בִּ י ְסמוּט שליט"א ֶשׁקּוֹר ֹו ָנ"ה ְנִרמֶ ֶזת בַּ פְּ ִ
יתי וְ ִה ֵנּה עֲ לֵיהֶ ם
הַ מֵּ ִתים בְּ ִדלּוּג ֵתּ ַשׁע א ֹו ִתיּ ֹות) :יחזקאל לז ,ז( "וַ י ְִהי ק ֹול כְּ ִהנָּבְ ִאי וְ ִה ֵנּה ַרעַ שׁ וַ ִתּ ְק ְרבוּ עֲ צָ מ ֹות עֶ צֶ ם אֶ ל עַ ְצמוֹ :וְ ָר ִא ִ
אָדם וְ אָמַ ְר ָתּ אֶ ל הָ רוּחַ כֹּה
גִּ ִדים וּבָ ָשׂר עָ ָלה וַ ִיּ ְק ַרם עֲ לֵיהֶ ם ע ֹור ִמלְ מָ ְעלָה וְ רוּחַ אֵ ין בָּ הֶ ם :וַ ֹיּאמֶ ר אֵ ַלי ִה ָנּבֵ א אֶ ל הָ רוּחַ ִה ָנּבֵ א בֶ ן ָ
אָמַ ר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה מֵ אַ ְרבַּ ע רוּח ֹות ֹבּ ִאי הָ רוּחַ וּפְ ִחי בַּ הֲ רוּגִ ים הָ אֵ לֶּה וְ י ְִחיוּ".

כָּתוּב

)ישעיה ב ,יז(

נִשׂ ַגּב ְי ֹהוָ "ה לְ בַ דּ ֹו בַּ יּ ֹום הַ הוּא :וְ הָ אֱ לִ ילִ ים כָּלִ יל
אָדם וְ ָשׁפֵ ל רוּם אֲ נ ִָשׁים וְ ְ
"וְ ַשׁח גַּבְ הוּת הָ ָ

אָרץ :בַּ יּוֹם הַ הוּא
יַחֲ ף :וּבָ אוּ בִּ ְמעָ ר ֹות צֻ ִרים וּבִ ְמ ִחלּ ֹות עָ פָ ר ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד ְי ֹהוָ "ה וּמֵ הֲ ַדר גְּ אוֹנ ֹו בְּ קוּמ ֹו ַלעֲ ֹרץ הָ ֶ
אָדם אֵ ת אֱ לִ י ֵלי כ ְַספּ ֹו וְ אֵ ת אֱ לִ י ֵלי זְ הָ ב ֹו אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ ל ֹו לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ל ְַחפֹּ ר פֵּ רוֹת וְ לָעֲ טַ ֵלּפִ יםָ :לבוֹא
ַי ְשׁלִ י הָ ָ
הוָ "ה וּמֵ הֲ ַדר גְּ א ֹונ ֹו בְּ קוּמ ֹו לַעֲ רֹץ הָ אָ ֶרץ" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ פָּ סוּק בָּ א
בְּ נִ ְקר ֹות הַ צֻּ ִרים וּבִ ְס ִעפֵ י הַ ְסּ ָל ִעים ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד ְי ֹ

נִשׂ ַגּב" וְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ כָּתוּב "יהו"ה לְ בַ דּ ֹו
לִ ְשׁ ֹבּר אֶ ת הַ כּ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי ,מַ מָּ שׁ מַ ה ֶשּׁהַ קּוֹר ֹו ָנה עו ָֹשׂה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁקּ ֹור ֹו ָנה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא "וְ ְ
בַּ יּוֹם הַ הוּא" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ בִּ דּוּד ֶשׁ ָכּל הָ ע ֹו ָלם נִכְ ַנס אֵ ָליו .וְ ֵכן בִּ ידוּד בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם הוי"ה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁג' ִחלּוּפֵ י ֵשׁם הוי"ה
טדה"ד כוז"ו מצפ"ץ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁמַּ אֲ ִשׁי ִמים אֶ ת הַ ִסּינִ ים ֶשׁהֵ ם ָגּ ְרמוּ אֶ ת ִה ְתפָּ ְרצוּת נְ גִיף הַ קּוֹר ֹו ָנה
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ִממַּ ְעבָּ ָדה בָּ ִעיר ו ֹואהן ֶשׁע ֹו ֵר נִסּוּיִים בִּ נְגִ יפִ ים לְ ִמינֵיהֶ ם עַ ל ַגּבֵּ י עֲ טַ לֵּפִ ים .וְ הַ ִסּינִ ים טוֹעֲ נִ ים ֶשׁ ֶזּה ִה ְתפָּ ֵרץ ִמשּׁוּק ֶשׁל פֵּ ר ֹות ָים

וּשׁאָר ְשׁ ָק ִצים ְוּרמָ ִשׂים בָּ ִעיר ו ֹואהן .וְ ֶזה מַ מָּ שׁ נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁהֵ בֵ אנוּ "בַּ יּוֹם הַ הוּא ַי ְשׁלִ י הָ אָ ָדם אֵ ת אֱ לִ ילֵי כ ְַספּ ֹו וְ אֵ ת
ְ
אֱ לִ ילֵי זְ הָ ב ֹו אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ ל ֹו לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ל ְַחפֹּ ר פֵּ ר ֹות וְ לָעֲ טַ ֵלּפִ ים".

תש"פ נוטריקון תשרי פסח.
מוּבָ א

בְּ ַר ִשׁ"י

)תענית כט(.

ִמ ֶשּׁנִּ כְ נָס אֲ ָדר מַ ְרבִּ ים בְּ ִשׂ ְמחָ ה ,יְמֵ י נִ ִסּים הָ יוּ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
פּוּרים וּפֶ סַ ח .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַר ִשּׁ"י

פּוּרים .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁתש"פ
פּוּרים וּפֶ סַ ח יַחַ ד .וְ כֵן ֵליל הַ סֵּ דֶ ר בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ִ
מַ כְ לִ יל אֶ ת גְּ אֻ ַלּת ִ
ר"ת ְתּהֵ א ְשׁ ַנת פּוּ ִריםְ ,תּהֵ א ְשׁנַת פֶּ סַ ח ,הַ יְינוּ ֶשׁכָּל הַ ָשּׁנָה ָי ִאיר הָ אוֹר ֶשׁל פּ ִוּרים וּפֶ סַ ח וְ ִת ְהיֶה ְשׁנַת גְּאֻ לָּה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ְמּמַ לְּ ִאים אֶ ת אָזְ נֵי הָ מָ ן בִּ ְתמָ ִרים א ֹו שׁוֹקֹ לָד א ֹו פֶּ ֶרג ר"ת ְשׁנַת תש"פ .וְ ֵכן ָתּמָ ר שׁוֹק ֹו פֶּ ֶרג בְּ גִימַ ְט ִריָּא  1335זְ מַ ן

הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל .וְ כֵן ִ
פּוּרים בִּ לְ שׁוֹן ַרבִּ ים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ב' פְּ עָ ִמים פּוּר ,וְ ִאם נַחֲ לִ יף פּוּר פּוּר בְּ אח"ס בט"ע נְ ַקבֵּ ל גמ"ו גמ"ו ֶשׁהוּא
שׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּוֹת גּוֹג וּמָ גוֹג ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים ֶשׁה' יֵצֵ א וְ ִילָּחֵ ם בַּ גּ ֹויִם וְ נִזְ כֶּה לַגְּאֻ לָּה .וְ כֵן הָ מָ ן הָ אֲ ָגגִי נֶכְ דּ ֹו ֶשׁל אֲ גָג מֶ ֶל עֲ מָ לֵקְ ,מ ַרמֵּ ז

אָמרוּ חֲ זַ"ל ֶשׁיּוֹם הַ כִּ ִ
עַ ל גּוֹג מֶ ֶל הַ מָּ ג ֹוג .וְ כֵן יוֹם ִ
פּוּרים הוּא
פּוּרים יוֹם כִּ יפּוּר ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִימַ ְט ִריָּא תש"פ ֶשׁהֲ ֵרי ְ
ידה .פְּ דוּת .פָּ ָרה
פוּרים .וְ כֵן תש"פ ר"ת ְתּהֵ א ְשׁ ַנת ְִפּ ִק ָ
כְּ פוּ ִרים .וְ ֵכן תש"פ ר"ת תּ ֹו ָרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִקבְּ לוּ מֵ אַהֲ בָ ה בְּ ִ

אֲ דֻ מָּ ה .פִּ ְתא ֹום .וְ ֵכן הַ פָּ סוּק "מַ ה גּ ְָדלוּ מַ עֲ ֶשׂי ה' ְמאֹ ד עָ ְמקוּ מַ ְח ְשׁב ֶ
ְהוּדה ג.
ֹתי " בְּ גִימַ ְט ִריָּא תש"פ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ָ
שליט"א ֶשׁהַ כְּ לָל הַ ָיּדוּעַ ַתּחֲ שׁוֹב טוֹב י ְִהיֶה טוֹב בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  .780וְ כֵן ָדּוִ יד בֶּ ן י ַ
ִשׁי מָ ִשׁיחַ הוי"ה בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן
"פָּ קֹד פָּ ַק ְד ִתּי" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .780וְ ֵכן ָ
אָדם הָ ִראשׁוֹן קוֹדֶ ם הַ חֵ ְטא בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִמיכָאֵ ל
הַ ְראֵ ל שליט"א ֶשׁ ִיּגְ אָ ֵלינוּ גְּ אוּלָה ְשׁלֵמָ ה ְמהֵ ָרה בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ְִחיאֵ ל צַ בָּ אח שליט"א ֶשׁ ְי ִציאָה ִמן
הַ ָגּלוּת לִ גְ אוּלָה ִמיָּד ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן ְשׁכִ ינְ ָתּא בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ יְי ֶזּ ֶלעס שליט"א
ְהוּדה וַ יְנְגּוּט שליט"א ֶשׁתש"פ בְּ גִימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב
ֶשׁגְּ אוּלָה ְשׁלֵמָ ה הַ ָשּׁנָה בְּ גִימַ ְט ִריָּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ָ

)ישעיה יא ,יא(

"וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יו ִֹסיף אֲ ֹדנָי ֵשׁנִית ָיד ֹו ]תש"פ[ לִ ְקנוֹת אֶ ת ְשׁאָר עַ מּ ֹו".

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר

)תיקונים סז .פנחס ריט(:

ֶשׁהַ ֵקּץ הָ אַחֲ רוֹן יָבוֹא דֶּ ֶר ֵשׁם ע"ב ,הַ ְנִּרמָ ז בְּ מַ אֲ ַמר חֲ ַז"ל עַ ל הַ כָּתוּב

יתי לְ אֵ בָ ַרי
וּשׁנַת גְּ אוּלַי בָּ אָה" .לְ לִ בִּ י גִּ לִּ ִ
יוֹם ָנ ָקם בְּ לִ בִּ י ְ

)ישעי' סג ,ד(

"כִּ י

א גִּ לִּ ִ
וּמבָ אֵ ר הַ זֹּהַ ר ָשׁם "לְ לִ בִּ י" בְּ גִימַ ְט ִריָּא ע"ב ,
יתיְ .

וּבְ גִימַ ְט ִריָּא "וַ ְיכֻלּוּ" .לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֵקּץ ֶשׁ ָיּבֹא ִמ ֵשּׁם ע"ב .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מהרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁ ְינְבֶּ ְרגֶּר שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֵקץ הַ ְמגֻ ֶלּה וְ יֵשׁ
ְהוּדים
אָרץ נו ֶֹתנֶת פֵּ רו ֶֹתיהָ בְּ עַ יִן יָפָ ה ,וְ הַ יּ ִ
ֵקץ הַ פְּ ָלאוֹת ,הַ יְינוּ ע"ב ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ נִ ְק ָר ִאים ֵקץ הַ ְמגֻ ֶלּה ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהָ ֶ
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ח ֹוזְ ִרים לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אַחַ ר ָכּ ז ֹוכִ ים לְ ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת ,וּבִ ְשׁנַת תש"פ לְ אַחַ ר ֶשׁנִּ ְשׁלְ מוּ ע"ב ָשׁנִ ים ִמ ְשּׁנַת תש"ח אָנוּ ְמצַ פִּ ים
ֶשׁנִּ זְ ֶכּה לִ ְתהֵ א ְשׁ ַנת פְּ ָלא ֹות .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לִ ְתהֵ א ְשׁ ַנת פּוּמָ א .סוֹד ִה ְתגַּלּוּת מָ ִשׁיחַ לִ בָּ א
לְ פוּמָ א.

מָ ִצינוּ

בַ גְּמָ ָרא

)סנהדרין צח(.

אָמַ ר ַרבִּ י אֲ לֶכְּ סַ נְ ְדּ ִריַ ,רבִּ י ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ֵלוִ י ָרמֵ י כְּ ִתיב "וַ אֲ רוּ ִעם עֲ ָננֵי ְשׁמַ יָּא כְּ בַ ר אֱ ָנשׁ

ֵ
אָתה" וּכְ ִתיב "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר"ָ ,זכוּ " ִעם עֲ ָננֵי ְשׁמַ ָיּא" ,א זָכוּ "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ בָּ א ִעם
עַ נְ נֵי ְשׁמַ יָּא ,הַ יְינוּ עֲ נָנִ ים לְ שׁוֹן ַרבִּ ים .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁעֲ נָנִים בְּ גִימַ ְט ִריָּא גְד ֹולָה .780

מָ ִצינוּ

בַּ גְּמָ ָרא )שבת קד (.אָמַ ר ַרב ִח ְס ָדּא מֵ "ם וְ סָ מֶ " ֶשׁבַּ לּוּחוֹת בְּ נֵס הָ יוּ ע ֹו ְמ ִדין .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִע ַקּר הַ נֵּס בַּ לּוּחוֹת הָ ָיה

בָּ או ִֹתיּוֹת ם' וְ ס' .וּבְ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער טו' ע' רכט( ֶשׁהָ אוֹת סָ מֶ " וְ הָ אוֹת ם' ְסתוּמָ ה ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת
אַרנוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות אֵ לּוּ ְמסַ ְמּל ֹות אֶ ת ִחבּוּר הַ ְיס ֹוד ַלמַּ לְ כוּתָ ,ל ֵכן בְּ נֵס הָ יוּ עו ְֹמ ִדיןַ ,כּמּוּבָ א בִּ פרע"ח
בִּ ְשׁ ֵתּי בְּ ִחינוֹת .וּבֵ ְ
לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )חנוכה ח"ב תסז( ֶשׁ ֵנּס הוּא בְּ ִחי ַנת ְיס ֹוד .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)בשלח סו(.

אָמַ ר ַרבִּ י ִחיָּיאְ ,שׁמ ֹו ֶשׁל אוֹת ֹו ִמזְ בֵּ חַ  .ה'

ֹשׁם הַ ָקּדוֹשׁ .מַ ה ְשּׁמ ֹו ,ה' נִ ִסּיִ .דּבְ כָל הַ כְּ ָתב ֶשׁל הַ לּוּח ֹות הָ יָה
נִ ִסּי ,עַ ל ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל נִ פְ ְרעוּ וְ ִה ְת ַגּלָּה אוֹת ֹו א ֹות בְּ ִרית הָ ר ֶ
נֵס ֶשׁנִּ ְק ָרא י ָָשׁר וְ הָ פוּ לְ סַ מֵּ ל אֶ ת ִענְ ַין הַ זִּ וּוּג ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁ ְמּ ַז ֵוּג ְשׁ ֵני הֲ פָ כִ ים ,וּמ' וְ ס' ֶשׁ ָתּ ִמיד נִ ְק ָרא ֹות י ָָשׁר וְ הָ פוּ כִּ י הֵ ם

בְּ עַ ְצמָ ם ס ֹוד הַ זִּ וּוּג ,הֻ ְצ ַר בָּ הֶ ן נֵס אַחֵ ר ֶשׁהָ יוּ עו ְֹמד ֹות בְּ לִ י לִ פּוֹל ,לְ סַ מֵּ ל עֲ ִמ ַ
ידת הַ ְיס ֹוד בִּ זְ מַ ן הַ זִּ וּוּג ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס
יטשׁוֹב זצ"ל לְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הָ ִא ָשּׁה בְּ טַ בַּ עַ ת עֲ גֻלָּה ִמבִּ פְ נִ ים ,וּ ְמרֻ בַּ עַ ת
ִרמּוֹנִ ים' ָלרמ"ק )שער ט"ז פ"ו( .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם מהרצ"ה ִמזִּ ִיד ְ
ִמבַּ חוּץ .לְ ַרמֵּ ז עַ ל הָ או ִֹתיּוֹת ם' וְ ס' ֶשׁבְּ ֵנס הָ יוּ עו ְֹמ ִדיןֶ .שׁהַ נֵּס ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר חָ ָתן וְ ַכלָּה .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹב
מָ טָ ר שליט"א וְ ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁהַ ִמּלָּה ֵנ"ס בְּ הַ כְ פָּ לָה נ' פְּ עָ ִמים ס' ע ֹולָה  ,6000לְ ַרמֵּ ז עַ ל ָ 6000שׁנִ ים ֶשׁהָ ע ֹולָם
ַק ָיּם בְּ נֵס .וְ כֵיוָ ן ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ב' נִ ִסּים ,אֶ חָ ד ַלמֶּ "ם וְ הַ ֵשּׁנִ י ַלס' ,צָ ִרי לְ הַ כְ פִּ יל ב' פְּ עָ ִמים ֵנס לְ ַקבֵּ ל ֶ 220שׁ ִהיא ְשׁנַת תש"פ ִמסּוֹף
הָ אֶ לֶף ֶשׁנִּ זְ כֶּה לְ נִ סֵּ י נִ ִסּים בַּ גְּ אֻ לָּה הַ ְשּׁלֵמָ ה.

וְ ָלכֵן ִתּפָּ ַתח בַּ גְּ אֻ לָּה הַ מֶּ "ם ְסתוּמָ ה בְּ סוֹד הַ יִּחוּד ֶשׁיִּבְ ַקע אֶ ת הַ מֶּ "ם ,וְ אָז ִי ָכּנַע הַ ס"מ ֶשׁיּ ֹונֵק מֵ הַ מֶּ "ם ְסתוּמָ ה וּמֵ הָ אוֹת ס'
'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' בְּ ֵשׁם הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁבְּ ִמ ְצ ַריִם ה' פָּ ַתח ַרק אֶ ת
אָרץ' ִמבַּ עַ ל הַ ְ
ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת מֶ "ם ְסתוּמָ ה .כְּ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'טוּב הָ ֶ
הַ ָקּצֶ ה ֶשׁל הַ ם' ְסתוּמָ ה ֶשׁל "לְ ַם ְרבֵּ ה הַ ִמּ ְשׂ ָרה" ָל ֵכן א הָ י ְָתה הַ גְּאֻ לָּה ְשׁ ֵלמָ ה ,וְ לֶעָ ִתיד ָלבֹא הַ ם' ְסתוּמָ ה ִתּפָּ ַתח בַּ אֲ לַכְ סוֹן לְ כָל

אֹר וְ ִת ָכּנֵס הַ ו' בִּ ְשׁלֵמוּת וְ ִי ְה ֶיה הַ יִּחוּד הַ ָשּׁלֵם .כִּ י בְ ִקיעַ ת הָ א ֹות ם' ְסתוּמָ ה ִהיא בְּ ִקיעָ ה לְ  2א ֹו ִתיּ ֹות ד' ֶשׁ ְמּסַ ְמּל ֹות אֶ ת 2
הָ ֶ
הַ ְדּ ָלת ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ בִּ יס ֹוד הַ נּוּ ְקבָ א ,וּכְ ֶשׁח ֹו ְתכִ ים ם' ְסתוּמָ ה ַלעֲ שׂ ֹו ָתהּ  2א ֹו ִתיּ ֹות ד' הַ ִחתּוּ הוּא בַּ אֲ ַלכְ ס ֹון .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אָ ָדם
מ .שליט"א ֶשׁבְּ סֵ דֶ ר ֶשׁל כ"ז א ֹו ִתיּ ֹות כְּ ֶשׁהמנצפ"ך נִ ְמצָ ִאים בָּ אֶ ְמצַ ע ,י ֹוצֵ א ֶשׁהָ א ֹות הַ מֶּ "ם ְסתוּמָ ה ִהיא הָ אוֹת הַ ט"ו בְּ א ֹו ִתיּוֹת
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א' ב' .וְ ֵכן לְ פִ י הַ חֶ ְשׁבּ ֹון הָ ָרגִ יל ֶשׁל כ"ב או ִֹתיּוֹת בְּ לִ י או ִֹתיּוֹת מנצפ"ך ,הָ אוֹת הַ ט"ו בְּ או ִֹתיּ ֹות א' ב' ִהיא הָ א ֹות סָ מֶ "  ,וְ ר ֹו ִאים

ֶק ֶשׁר בֵּ ין א ֹות מֶ "ם ְסתוּמָ ה ָלא ֹות ס' ,וְ ֶזה מַ ְראֶ ה ֶק ֶשׁר ֶשׁל הַ מֶּ "ם ְסתוּמָ ה וְ הָ א ֹות סָ מֶ "

לְ י ֹום ט"וּ בְּ אָ"בֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל

הָ אוֹת הַ ט"ו בְּ או ִֹתיּוֹת א' ב' .וְ י ֹום ט"ו בְּ אָב ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ִיּחוּד הַ ָשּׁ ֵלםַ ,כּמּוּבָ א בָּ רש"ש ֶשׁט"וּ בִּ ְשׁבָ ט וְ ט"וּ בְּ אָב הֵ ם ָי ִמים
משׁה ַשׁץ שליט"א ֶשׁט"וּ בְּ אָב הוּא בְּ ִחי ַנת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד .וְ כֵן
הַ ַשּׁיָּכִ ים לִ ְספִ ַירת הַ יְס ֹוד ֶשׁבְּ פַ ְרצוּף הַ זְּ מַ נִּ ים ,וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' ֶ
מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )תענית לֶ (:שׁ ְבּט"וּ בְּ אָב הֻ ַתּר ֵשׁבֶ ט בִּ נְ י ִָמין לָב ֹוא בַּ ָקּהָ ל .וְ ע ֹוד מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא )שם כוֶ (:שׁט"וּ בְּ אָב הָ יָה יוֹם ֶשׁל
ִשׁדּוּכִ ים ,וְ כֵן הָ יוּ בְּ נוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל יו ְֹצאוֹת וְ חוֹלוֹת בַּ כְּ ָר ִמים ,וּכְ ָר ִמים ַשׁיָּכִ ים לִ בְ ִחינַת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד .ע ֹוד ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אָ ָדם מ.
שליט"א ֶשׁ ָכּל ֶזה ָקשׁוּר ַגּם לִ נְ קֻ ַדּת הָ אֱ מֶ ת ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ ִיחוּד הָ אֲ ַלכְ סוֹן ֶשׁמַּ ְשׁלִ ים וּ ְמ ַג ֶלּה אֶ ת ֵקץ הָ אֱ מֶ ת ֶשׁבְּ ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ,כִּ י סֵ דֶ ר ֶזה
ֶשׁל כ"ז או ִֹתיּוֹת ֶשׁהָ א ֹות מֶ "ם ְסתוּמָ ה ִהיא הָ א ֹות הַ ט"ו ,הוּא הַ סֵּ דֶ ר הַ ָיּ ִחיד ֶשׁבּ ֹו הָ א ֹות מ' הָ ְרגִ י ָלה מַ גִּ יעָ ה לִ ְהי ֹות הָ א ֹות

הָ אֶ ְמצָ ִעית ֶשׁל הָ א' ב' ,וְ ֶזה מַ ְראֶ ה ֶשׁ ֶזּה הַ סֵּ דֶ ר הָ אֲ ִמ ִתּיַ ,כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )ויקרא ב" (.וּנְ ַת ֶתּם לִ י א ֹות אֱ מֶ ת" ,ז ֹו אוֹת ו' ֶשׁזּ ֹו
נִ ְק ֵראת "א ֹות אֱ מֶ ת" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁא' מ' ת' כּ ֹו ֶל ֶלת אֶ ת ָכּל הָ א ֹו ִתיּ ֹות ,א' בָּ הַ ְתחָ ָלה ,מ' בָּ אֶ ְמצַ ע וְ ת' בַּ סּ ֹוף ,וְ ַרק לְ פִ י סֵ דֶ ר ֶזה
הָ א ֹות מ' הָ ְרגִ י ָלה ִהיא הָ אֶ ְמצָ ִעית.

וְ כֵן

יוּנְגְרייז שליט"א עַ ל פִּ י הַ מַּ הֲ ָר"ל
ַ
אוּרי
ִמ ְספַּ ר ט"ו ָקשׁוּר ִעם מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,כְּ פִ י ֶשׁ ָשּׁמַ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' ִ

)'גבורות השם' פרק

נט( ֶשׁט"ו מַ עֲ ל ֹות ֶשׁבֵּ ין עֶ זְ ַרת נ ִָשׁים לְ עֶ זְ ַרת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁהֵ ן כְּ ֶנגֶד ט"ו ִשׁיר הַ מַּ עֲ לוֹתְ ,מסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ בְּ י ֹום ט"ו בַּ ֹחדֶ שׁ ֶשׁהוּא

ָמוּתא.
ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת כָּל א ֹור הַ ֶשּׁמֶ שׁ אַחֲ ֵרי ֶשׁעָ לָה כָּל יוֹם וְ יוֹם ע ֹוד מַ עֲ לָה וְ עוֹד מַ עֲ לָה ,וְ נִ ְק ָרא בִּ לְ שׁוֹן הַ זֹּהַ ר ִסיהֲ ָרא בְּ אַ ְשׁל ָ
ְדּ ֶשׁמֶ שׁ וְ י ֵָרחַ ְמ ַס ְמּלִ ים זִ וּוּג יְסוֹד וּמַ לְ כוּת בְּ ס ֹוד הַ ֵשּׁם י"ה הַ נִּ ְרמָ ז בְּ ט"ו מַ עֲ לוֹת .וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁאֵ צֶ ל ְשׁ מֹ ה הַ מֶּ ֶל הָ יָה ִסיהֲ ָרא
בְּ אַ ְשׁ ָל ָ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם עַ ד בִּ נְ יַן בֵּ ית
מוּתא ֶשׁנִּ ְשׁלְ מוּ ט"ו דּ ֹורוֹת מֵ אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ ,וְ נִ ְשׁלְ מוּ ט"ו מַ עֲ לוֹת ֶשׁעָ ָשׂה ה' ִעם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִ
הַ בְּ ִח ָירה ַכּמּוּבָ א בַּ פִּ יּוּט 'כַּמָּ ה מַ עֲ לוֹת ט ֹוב ֹות לַמָּ קוֹם עָ לֵינוּ' .וְ ֵכן בְּ ֵליל הַ סֵּ דֶ ר ע ֹו ִשׂים ט"ו פְּ עֻ לּ ֹותַ ,קדֵּ שׁ וּ ְרחַ ץ ַכּ ְרפַּ ס וְ כוּ' ,עַ ד
יעים לְ נִ ְרצָ ה וְ ָשׁם ְמ ַכוְּ נִ ים אֶ ת הַ ִיּחוּד קב"ה וּ ְשׁכִ ינְ ֵתּיהּ ֶשׁל ֵליל הַ סֵּ דֶ ר.
הַ ַתּכְ לִ ית ֶשׁמַּ גִּ ִ

בַּ ְשּׁבוּעָ ה

ֶשׁה' נִ ְשׁבַּ ע עַ ל גְּאֻ לַּת בְּ ִע ָתּהּ כָּתוּב

)דניאל י ב  ,ז(

וּשׂמֹ אל ֹו אֶ ל הַ ָשּׁמַ יִם וַ יּ ִָשּׁבַ ע בְּ חֵ י הָ ע ֹולָם כִּ י
"וַ ָיּ ֶרם ְי ִמינ ֹו ְ

לְ מ ֹועֵ ד מוֹעֲ ִדים וָ חֵ ִצי וּכְ כַלּ ֹות נַפֵּ ץ ַיד עַ ם קֹדֶ שׁ ִתּכְ ֶלי ָנה כָל אֵ לֶּה" .וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ָשׁם "וּכְ כַלּוֹת נַפֵּ ץ ַיד עַ ם קֹדֶ שׁ"
כְּ ֶשׁ ִתּכְ ֶלה ְתּקוּמָ ָתם וְ ֹח ֶזק ְידֵ יהֶ ם ֶשׁהָ ְי ָתה נְ פ ֹוצָ ה אֵ י ָל וָ אֵ י ָל גְּ בוּ ָרה וְ ת ֹועֶ ֶלת לִ פְ שׁ ֹוט אָ ֶנה וָ אָ ָנה ,וְ אַחַ ר ֶשׁ ִתּכְ ֶלה
גְ בוּ ָר ָתם ֶשׁ ִיּ ְהיוּ ְשׁפָ לִ ים לִ ְמ ֹ
אדִ " :תּכְ ֶלי ָנה" אֵ לּוּ הַ צָּ ר ֹות וְ ָי ֹבא מָ ִשׁיחַ  ,כִּ ְדאָ ְמ ִרי ָנן "כִּ י אָזְ ַלת ָיד" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ גְּ אֻ ָלּה
ָתּ ֹבא כְּ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיי ָנה ִשׁפְ לוּת ,וַ עֲ נִ יּוּת ,וְ אָזְ ַלת ָיד ,אֵ צֶ ל עַ ם ֹ
קדֶ שׁ .וּ ְמבָ אֵ ר הַ סֵּ פֶ ר 'נִ פְ ָלא ֹות ִמתּ ֹו ָר ֶת ' ֶשׁ ָלּ ֵכן אוֹמֵ ר הַ ָכּתוּב
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"וּכְ ַכלּוֹת נַפֵּ ץ יַד עַ ם קֹדֶ שׁ" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִתּכְ לֶינָה א ֹו ִתיּ ֹות נפ"ץ ֶשׁל מנצפ"ך ,וְ ִת ָשּׁאֵ ְר ָנה ַרק א ֹו ִתיּ ֹות מָ " ֶשׁל מנצפ"ך ,הַ ְמסַ ְמּל ֹות
עֲ נִ יּוּת ,כְּ מ ֹו "כִּ י ָימוּ אָ ִחי " ,אָז ָי ֹבא זְ מַ ן ֵקץ ִדּבְ ִע ָתּהּ .וְ ֵכן א ֹו ִתיּוֹת מנצפ"ךְ ,מסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ גְּ אֻ ָלּהַ ,כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
סד(

)ילקוט בראשית

ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר א ֹומֵ ר חָ מֵ שׁ א ֹו ִתיּוֹת נִ כְ פְּ לוּ וְ ֻכלָּן לְ שׁ ֹון גְּ אֻ ָלּה .ך"ך ֶשׁבּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ אַבְ ָרהָ ם .ם"ם בּ ֹו נִ גְ אַל

אָבִ ינוּ ִי ְצחָ ק .ן"ן בּ ֹו נִ גְ אַל אָבִ ינוּ ַיעֲ ֹקב .ף"ף בּ ֹו נִ גְאֲ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם .ץ"ץ בּ ֹו עָ ִתיד הקב"ה לִ גְ אֹל לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל
יעית .וְ הו ִֹסיף הָ רמ"ז שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק הַ יּ ִָחיד בַּ תנ"ך ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו אֶ ת כָּל הַ כ"ב או ִֹתיּוֹת כּ ֹולֵל או ִֹתיּוֹת מנצפ"ך,
בְּ ס ֹוף מַ לְ כוּת ְרבִ ִ
הוּא הַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג,

גּ ֹויִם לְ ָקבְ ִצי מַ ְמלָכוֹת לִ ְשׁפֹּ

)צפניה ג ,ח(

" ָלכֵן חַ כּוּ לִ י נְ אֻ ם הוי"ה לְ י ֹום קוּ ִמי לְ עַ ד כִּ י ִמ ְשׁפָּ ִטי לֶאֱ סֹף

אָתי ֵתּאָ ֵכל ָכּל הָ ֶ
עֲ לֵיהֶ ם ַז ְע ִמי כֹּל חֲ רוֹן אַ פִּ י כִּ י בְּ אֵ שׁ ִקנְ ִ
אָרץ" .וּ ִמ ָיּד אַחַ ר ָכּ מַ זְ כִּ יר

הַ פָּ סוּק אֶ ת חֲ ִשׁיבוּת לְ שׁוֹן הַ קֹּדֶ שֶׁ .שׁבָּ ה ֵישׁ כ"ב או ִֹתיּוֹת" .כִּ י אָז אֶ ְהפֹּ אֶ ל עַ ִמּים ָשׂפָ ה בְ רוּ ָרה לִ ְק ֹרא ֻכלָּם בְּ ֵשׁם
הוי"ה" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁמנצפ"ך בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גְד ֹולָה ע ֹולָה  ,3500וּבְ גִימַ ְט ִריָּא ְרגִ ילָה ע ֹולָה ,280
אשׁית ֶשׁ ִהיא שׁ ֶֹרשׁ כָּל או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה נְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 5780שׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לַגְּאֻ לָּה
וְ ִאם נו ִֹסיף ָל ֶזה אֶ ת הָ א ֹות ב' ַרבָּ ִתי ֶשׁל בְּ ֵר ִ
עַ ל יְדֵ י או ִֹתיּ ֹות אֵ לּוּ .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת מנצפ"ך ְקשׁוּר ֹות ִעם חַ גֵּי חֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי כַּמּוּבָ א בִּ 'פְ ִרי עֵ ץ חַ ִיּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)שופר ח"ב תקפו(

או ִֹתיּוֹת ש"ו ִמשּׁ ֹופָ רִ ,עם י"ד פְּ ָר ִקין ֶשׁל אֶ ְצבָּ עוֹת הָ אוֹחֲ זִ ין בָּ הּ ,הֵ ם סוֹד ש"ך הַ נִּ יצו ִֹצין .וְ או ִֹתיּ ֹות פ"ר ,הֵ ם סוֹד
מנצפ"ך ֶשׁ ֵכּן ע ֹו ֶלה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא פ"ר .וְ ֵכן בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשׁ"שׁ בְּ הו ַֹשׁ ְע ָנא ַרבָּ א ְמכַוְּ נִ ים בְ ה' חֲ בָ ט ֹות הָ עֲ ָרבָ ה ה' או ִֹתיּ ֹות מנצפ"ך.

ָשׁ שׁ

פְּ עָ ִמים מָ ִצינוּ בַּ ַתּנַּ" צֵ רוּף הַ ִמּלִּ ים "פִּ י ְשׁ ַנ ִים" ,פַּ עַ ם אַחַ ת עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ֶשׁ ְשּׁנֵי ְשׁלִ ישׁ מֵ הָ ע ֹולָם א י ְִשׂרֹד אֶ ת

אָרץ נְאֻ ם ה' פִּ י ְשׁ ַנ ִים בָּ הּ ִיכּ ְָרתוּ יִגְ וָ עוּ וְ הַ ְשּׁלִ ִשׁית יִוָּ ֶתר בָּ הּ" .וּפַ עַ ם ְשׁנִ יָּה עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת
הַ ִמּלְ חָ מָ ה) :זכריה יג ,ח( "וְ הָ ָיה בְ כָל הָ ֶ
ישׁע ְשׁאַל מָ ה אֶ ֱע ֶשׂה ָלּ בְּ טֶ ֶרם אֶ לּ ַָקח מֵ ִעמָּ וַ יֹּאמֶ ר
אֵ לִ ָיּהוּ הַ נָּבִ יא ְמבַ ֵשּׂר הַ גְּאֻ ָלּה) :מ"ב ב ,ט( "וַ ְי ִהי כְ עָ בְ ָרם וְ אֵ לִ יָּהוּ אָמַ ר אֶ ל אֱ לִ ָ
ישׁית עַ ל הַ בְּ כוֹר ֶשׁיּ ֹו ֵרשׁ פִּ י ְשׁ ַניִם ֶשׁהוּא גַם הַ סּוֹד ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁנִּ ְק ָרא בְּ כוֹר:
יהי נָא פִּ י ְשׁ ַניִם בְּ רוּחֲ אֵ לָי" .וּפַ עַ ם ְשׁלִ ִ
ישׁע וִ ִ
אֱ לִ ָ
אשׁית אֹנ ֹו ל ֹו ִמ ְשׁפַּ ט הַ בְּ כ ָֹרה" .וְ כֵן
)דברים כא ,יז( "כִּ י אֶ ת הַ בְּ כֹר בֶּ ן הַ ְשּׂנוּאָה יַכִּ יר ל ֶָתת ל ֹו פִּ י ְשׁ ַנ ִים בְּ כֹל אֲ ֶשׁר יִמָּ צֵ א ל ֹו כִּ י הוּא ֵר ִ
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ֶשׁל "פִּ י ְשׁ ַניִם" הוּא  390כְּ ִמנְ ַין ַגּ ְר ִעין אָטוֹם ֶשׁצָּ פוּי לִ ְהיוֹת בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג .וְ ִאם נְחַ ֵשּׁב פַּ עֲ מַ ִים אֶ ת
נְקבֵּ ל ְ 780שׁנַת תש"פ כֵּיוָ ן ֶשׁפִּ י ְשׁ ַניִם ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁצָּ ִרי לְ חַ ֵשּׁב פַּ עֲ מַ יִם .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם מַ יְיזְ לֶעס
הַ ִמּ ְספָּ ר ַ 390
שליט"א ֶשׁהָ ר"ת ֶשׁל ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ חָ ד ַיחַ ד ִעם הָ ר"ת ֶשׁל בָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד ַיחַ ד ִעם

הַ מ"ט או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל ע ֹו ֶלה תש"פ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'צֶ ַמח צַ ִדּיק' )בשלח( " ִמלְ חָ מָ ה לַה' בַּ עֲ מָ לֵק ִמדֹּר דֹּר" ,פֵּ רוּשׁ עַ ל יְדֵ י
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מַ ה ז ֹוכִ ין לְ נַצֵּ חַ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ֵיּצֶ ר ,עַ ל יְדֵ י לַה' ,ר ֹוצֶ ה לוֹמַ ר ל' פְּ עָ ִמים הוי"ה גימ' תש"פ ,כְּ ִמנְ יַן ַשׁבָּ "ת לֶחֶ "ם ,הַ יְינוּ
עַ ל יְדֵ י ְשׁ ִמ ַירת ַשׁבָּ ת ֹקדֶ שׁ וְ עַ ל יְדֵ י הַ ֶלּחֶ ם ִמ ְשׁ ָנה ֶשׁל ַשׁבָּ ת ֹקדֶ שׁ.
וּסד עַ ל ִפּי הַ ִמּ ְק ָרא "וְ ִה ְת ַגּ ַדּלְ ִתּי וְ ִה ְת ַק ַדּ ְשׁ ִתּי" הָ אָמוּר ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּ ָמגוֹג,
מוּבָ א בַּ 'טּוּר' )או"ח נו( י ְִת ַגּדֵּ ל וְ י ְִת ַקדֵּ שׁ ה ַ
ֶשׁאָז ִי ְתגַּדֵ ל ְשמ ֹו ֶשׁל הקב"ה .וּ ַמה ֶשׁאָנוּ או ְֹמ ִרין הַ ַקּ ִדּישׁ ִבּלְ שׁוֹן ַתּ ְרגּוּם ,יֵשׁ ְמפָ ְר ִשׁים ֶשׁעַ ל יְדֵ י ֶזה הקב"ה נִ זְ כָּר
יתא ְבּפ"ק ִדּ ְב ָרכוֹת ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל עוֹנִ ין אָמֵ ן ְיהֵ א ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א הקב"ה ְמ ַנ ְענֵעַ
לְ חֻ ְרבַּ ן הַ בַּ ִית וְ גָלוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ,כִּ ְד ִא ָ
ְברֹאשׁ ֹו וְ אוֹמֵ ר א ֹוי ַלבָּ נִ ים ֶשׁגָּלוּ מֵ עַ ל שֻׁ לְ ַחן אֲ ִביהֶ ם .וּ ַמה לּ ֹו לְ אָב ֶשׁכָּכָ ה ְמ ַקלְּ ִסין אוֹת ֹו בָ נָיו וְ ִרחֲ ָקם מֵ עַ ל
כַּביָכוֹל ֶשׁיֵּשׁ ְדּאָגָה לְ פָ נָיו .וְ ִאם י ִָבינוּ הַ ַמּלְ אָכִ ים זֶה ְי ַק ְט ְרגוּ עָ לֵינוּ ,עַ ל ֵכּן או ְֹמ ִרים אוֹת ֹו ְבּ ָלשׁ ֹון ֶשׁ א
שֻׁ לְ ָחנ ֹו ,וְ ְ
י ִָבינוֶּ ,שׁאֵ ינָן ַמכִּ ִירין אֲ ָר ִמית .וְ כֵן הָ ר"ת וְ ס"ת ֶשׁל ְיהֵ א ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א ְמבָ ַר לְ עָ ַלם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ ַמ ָיּא ִי ְתבָּ ַר ִעם האותיות

ימ ְט ִריָּא תש"פ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מֹ ֶשה צוּ ִריאֵ ל שליט"א ֶשׁבַּ עֲ ָגלָא ִ
גִימ ְט ִריָּא תש"פ .ועוד
וּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ עם המילים ְבּ ַ
ְבּגִ ַ
שׁמֵ ר אֱ מֻ נִ ים" בגימטריא תש"פ.
הוסיפו שהר"ת של הכתוב שנדרש על עניית אמן) :ישעיה כו ,ב( "פִּ ְתחוּ ְשׁעָ ִרים וְ יָבֹא גוֹי צַ ִדּיק ֹ
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .עֶ ְבר ֹון שליט"א ֶשׁ ִיּ ְתגּ ַַדּל וְ ִי ְת ַק ַדּשׁ ְבּא"ת ב"ש ע ֹו ֶלה בְּ גִימַ ְט ִריָּא  588כְּ ִמנְ ַין ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג.

ִמ ְשׁמֵ "שׁ בְּ א"ת ב"ש בִּ יבִּ "י .וְ הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִמ ְשׁמֵ "שׁ הוּא .780
מָ ִצינוּ

בַּ גְּמָ ָרא

ְק ָרא " ֻכּלּ ֹו הָ פַ

)סנהדרין צז(.

אָמַ ר ַרבִּ י ִי ְצחָ ק ,אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,עַ ד ֶשׁ ִתּ ְתהַ פֵּ כָּל הַ מַּ לְ כוּת לְ ִמינוּת .אָמַ ר ָרבָ א ,מַ אי

גְּמ ָרא
וּמ ִצינוּ בַּ ָ
לָבָ ן ,טָ הוֹר הוּא"ָ .

)סנהדרין צח(.

אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוחָ נָן ,אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א אֶ לָּא בְּ ד ֹור ֶשׁכֻּלּ ֹו

אָרץ" .בְּ דוֹר ֶשׁ ֻכּלּ ֹו חַ יָּב
יקים לְ ע ֹולָם ִי ְירשׁוּ ֶ
ַזכַּאי א ֹו בְּ דוֹר ֶשׁ ֻכּלּ ֹו חַ יָּב .בְּ ד ֹור ֶשׁ ֻכּלּ ֹו ַזכַּאי ִדּכְ ִתיב "וְ עַ מֵּ ֻכּלָּם צַ ִדּ ִ
ִדּכְ ִתיב "וַ יּ ְַרא כִּ י אֵ ין ִאישׁ וַ יּ ְ
ִשׁתּוֹמֵ ם כִּ י אֵ ין מַ פְ גִּיעַ " וּכְ ִתיב "לְ מַ עֲ נִ י לְ מַ עֲ נִי אֶ ֱע ֶשׂה" .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יח"ל
שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה ִמ ְפ ֶלגֶת ָכּח ֹו"ל ָלבָ "ן ֶשׁנִּלְ חֶ מֶ ת ְבּכָל הַ ָקּדוֹשׁ ר"ת ֻכּלּ ֹו חַ יָּב וְ ָלבָ ן .וְ כֵן לָבָ "ן נִ ְרמָ ז בְּ לִ יבֶּ ְרמַ אן א ֹו ִתיּ ֹות ָלבָ ן
ַרמַּ אי .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א ֶשׁטָּ ה ֹור בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  220הַ ְיינוּ ְשׁנַת תש"פ ִמסּוֹף הָ אֶ לֶף .וְ ֵכן ַלפִּ יד
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶנ ַגע.

י ִָתּ ֵכן

ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֶשׁנּ ְָתנוּ ֵשׁם לְ ג ְַר ִעינֵי ִמ ְשׁמֵ שׁ גּוֹגו ִֹאיםֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ִמלְ חָ מָ ה ג ְַר ִעינִ ית.

וְ ָלכֵן ְמ ַשׂחֲ ִקים בָּ הֶ ם הַ ְיל ִָדים בַּ ַקּיִץ ִמלְּ שׁוֹן ֵקץ ,וּ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֵקּץ כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ירמי' ח ,כ( "עָ בַ ר ָק ִציר ָכּלָה ָק ִיץ וַ אֲ נ ְַחנוּ לוֹא
נו ָ
אַדמוֹ"ר ַרבִּ י אַהֲ רוֹן ָראטָ ה,
ְנוּקא' ִמ ַקּ ְרלִ ין ,וְ גַם ֶשׁל הָ ְ
ֹשׁ ְענוּ" .כִּ י הַ נְּ בוּאוֹת עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ ג ֹוג ֶשׁל הֶ 'חָ פֵ ץ חַ יִּים' וְ גַם ֶשׁל הַ 'י ָ
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נ ְָקטוּ בַּ ִמּלִּ יםִ :מ ְשׂחַ ק ְיל ִָדים .וְ ֵכן ְיל ִָדי"ם ְנִרמָ זִ ים בַּ כָּתוּב

)יחזקאל כה ,יד(

"וְ נ ַָת ִתּי אֶ ת נִ ְקמָ ִתי בֶּ אֱ ד ֹום בְּ ַיד עַ ִמּי י ְִשׂ ָראֵ ל" .וְ כֵן

ֶילֶ"ד נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב עַ ל ִחבּוּר יַעֲ קֹב וְ עֵ ָשׂו) :בראשית לב ,ו( "וָ אֶ ְשׁלְ חָ ה לְ הַ גִּ יד ַלאדֹנִ י" .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ִמ ְשׂחַ ק הַ ְילָדוֹת
בַּ ַקּיִץ בְּ חֶ בֶ ל ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ  .וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁמֵ שׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה הַ ְממַ ְשׁמֶ ֶשׁת וּבָ אָה .וְ ֵכן הַ פְּ ִרי נִ ְק ָרא ִמ ְשׁמֵ שׁ ִמלְּ שׁוֹן

צוּרת ֶשׁמֶ שׁ .וְ כֵן כָּתוּב עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג לְ שׁוֹן ִמ ְשׂחָ ק) :תהילים ב ,ד( "יו ֵֹשׁב בַּ ָשּׁמַ ִים י ְִשׂחָ ק ה' יִלְ עַ ג
ֶשׁמֶ שׁ ,כִּ י ֵישׁ ל ֹו ַ
ֹבתיהָ "" .אָז יִמָּ לֵא
לָמוֹ" ,וְ כֵן ָכּתוּב עַ ל זְ מַ ן הַ גְּאֻ לָּה )זכריה ח ,ה( "וּ ְרחֹבוֹת הָ ִעיר יִמָּ לְ אוּ ְיל ִָדים וִ י ָלד ֹות ְמ ַשׂחֲ ִקים בִּ ְרח ֶ
ְשׂחוֹק פִּ ינוּ" .וְ כֵן הַ ְי ָ
נוּקא ִמ ַקּ ְרלִ ין ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְקטַ נִּים ,וְ ַק ְרלִ ין ְמ ַרמֵּ ז עַ ל "הַ בֵּ ן ַי ִקּיר לִ י" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית
שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ְמּכִ ינִ ים מֵ הַ ִמּ ְשׁמֵּ שׁ אֶ ת מַ אֲ כַל הַ ֶלּדֶּ ר א ֹו ִתיּוֹת דּ ֹולָר ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ מָ לֵק ֶשׁעָ ִתיד לִ פּוֹל בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג

וּמָ גוֹג .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ נֵי לֶדֶּ "ר הֵ ן מָ שׁ"ה ֶשׁיּ ֹונְ ִקים ִממֶּ נּוּ .וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁמֵ שׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל צֶ בַ ע הָ ְ
אַדמוֹנִי ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל וְ הַ לְּ עֻמַּ ת ֶזה
אַדמ ֹונִ י ִד ְקלִ פָּ ה ֶשׁ ִיּלָּחֲ מוּ בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג .וְ כֵן ִמ ְשׁמֵ "שׁ בְּ א"ת ב"ש וּבְ א"ל ב"ם ְשׁמ ֹו ֶשׁל ֹראשׁ מַ לְ כוּת הָ עֵ ֶרב ַרב
ֶשׁלּ ֹו הָ ְ
ֶשׁצָּ פוּי לְ ִהלָּחֵ ם בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג בִּ יבִּ "י .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִמ ְשׁמֵ "שׁ הוּא ֶ 780רמֶ ז לִ ְשׁ ַנת תש"פ .וְ כֵן
ִמי ְשׁמֵ "שׁ בְּ ִמלּוּי מֶ "ם י ֹו"ד ִשׁי"ן מֶ "ם ִשׁי"ן בְּ גִימַ ְט ִריָּא  900כְּ ִמנְ יַן הָ א ֹות צַ ִדּי"ק סוֹפִ ית ֶשׁבָּ הּ עָ ִתיד ה' לִ גְאֹל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל.
וּבְ גִימַ ְט ִריָּא גְד ֹו ָלה ִעם הָ או ִֹתיּוֹת ע ֹו ֶלה ֶ 3333רמֶ ז עַ ל הַ גּ ְַר ִעין ֶשׁע ֹולֶה .333

או ִֹתיּ ֹות תש"פ נִ ְר ָמז ֹות בִּ ְשׁמ ֹות ְשׁ ַנ ִים מֵ עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵני הָ ָמן :פַּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא פַּ ְר ַמ ְשׁ ָתּא.
בְּ פַּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא הָ א ֹות ת' ִהיא זְ ִע ָירא .וּבְ פַּ ְר ַמ ְשׁ ָתּא הָ א ֹות ש' ִהיא זְ ִע ָירא.
ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פִ ינְ ֶקלְ ְשׁטֵ יין שליט"א ֶרמֶ ז בִּ ְשׁמ ֹות ְשׁ ַנ ִים מֵ עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵני הָ מָ ן ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם או ִֹתיּ ֹות תש"פ
יר א וּבְ פַּ ְר מַ ְשׁ ָתּ א הָ א ֹו ת ש' ִה יא ְז עִ י ָר א .וְ יֵשׁ ָכּ אן ֶר מֶ ז עַ ל
פַּ ְר ַשׁ ְנ דָּ ָת א פַּ ְר מַ ְשׁ ָתּ א .בְּ פַ ְר ַשׁ ְנ דָּ ָת א הָ א ֹו ת ת' ִה יא ְז עִ ָ
ַתּ הֲ לִ י ִמ ְשּׁ ַנ ת ת"ש עַ ד ְשׁ ַנ ת תש"פ ,הַ ְי נוּ הָ א ו ִֹת יּ ֹו ת ת"ש זְ ִע ָירא ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל ְשׁ ַנת ת "ש בָּ הּ ִה ְת ַגּבֵּ ר כֹּחַ עֲ מָ ֵלק ֶנ ֶגד כְּ ַלל
י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְשׁנ ֹות הַ שּׁוֹאָה הָ אֲ יֻּמָ ה .וְ ָכל ֶזה הֲ ָכ ָנה לִ ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁנִּזְ ֶכּה ַלגְּ אֻ ָלּה הַ ְשּׁלֵמָ הָ ,ל ֵכן בִּ ְשׁ ֵתּי ֵשׁמ ֹות אֵ לּוּ יֵשׁ או ִֹתיּ ֹות
אָמרוּ
ְמשֻׁ ָתּפ ֹות ֶשׁל תש"פ בְּ נוֹסָ ף לָאו ִֹתיּ ֹות הַ זְּ ִעיר ֹות ֶשׁל ת"ש  .וְ ֵכן בְּ ָכל עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵני הָ מָ ן יֵשׁ או ִֹתיּ ֹות תש"ז ְז עִ יר ֹו ת ,וּכְ בָ ר ְ
גְּד ֹו ֵלי ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ אוֹת ֹו דּ ֹור ֶשׁאו ִֹתיּ ֹות תש" ז ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל הַ פַּ עַ ם הַ ְשּׁנִ ָיּה ֶש ָתּלוּ אֶ ת עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵני הָ מָ ן בִּ ְשׁנַת תש"ז בַּ הֲ ִריגַת הָ ְר ָשׁ ִעים
בְּ ִמ ְשׁפְּ טֵ י נִ י ְרנְ בֶּ ְרג אַחֲ ֵרי ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹו ָלם הַ ְשּׁנִ יָּה ,בְּ יוֹם הו ַֹשׁ ְע ָנא ַרבָּ א תש"ז .וְ רו ִֹאים ֶשׁאָ ֵכן הָ או ִֹתיּ ֹות זְ ִעיר ֹות ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל הַ ָשּׁנִ ים
ישׁ י
הָ הֵ ן ,וְ ֵכן הֵ בֵ אנוּ מֵ הֶ חָ פֵ ץ חַ ִיּים ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹו ָלם הַ ְשּׁנִ ָיּה הָ י ְָתה חֵ ֶלק ִמ ִמּלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ ג ֹוג .וְ ָכ עֵ ת צְ פוּ ָי ה לִ הְ י ֹו ת הַ ָשּׁ ָל ב הַ ְשּׁ לִ ִ
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בְּ ג' ִמ ְל חָ מ ֹו ת גּ ֹו ג שֶׁ ִא ָתּ הּ ָי ב ֹו א מָ ִשׁ יחַ ָ ,ל ֵכ ן ִנ ְר מָ ז ָכּ אן הַ ַתּ הֲ לִ י ִמ ְשּׁ ַנ ת ת "ש עַ ד ְשׁ ַנ ת תש"פ  .הַ יְנוּ הַ ִחבּוּר ֶשׁל ְשׁ ֵני

ִמלְ חֲ מ ֹות הָ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ "פַּ ְר ַשׁ ְנ דָּ ָת א דַּ לְ פוֹן אַ ְס פָּ ָת א :פּ ֹו ָר ָת א אֲ ַד לְ ָי א אֲ ִר ידָ ָתא:
פַּ ְר מַ ְשׁ ָתּ א אֲ ִר יסַ י אֲ ִר י דַ י וַ ְי ָז ָת א :בְּ ֵנ י הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ דָ ָת א " ִעם הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  , 5707הַ ְי נוּ ה' אֲ ָל פִ ים תש" ז  .וְ ָכל
תּ ב פֹּ ָר ָת " א חָ סֵ ר ו' .וְ ֵכ ן וְ אֵ ת פַּ ְר ַשׁ ְנ דָּ ָת א וְ אֵ ת דַּ לְ פ ֹו ן בְּ ִג ימַ ְט ִר ָיּ א
הַ נֻּסָּ ח הַ ֶזּה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים ע ֹו ֶלה ִ 5780א ם ִנ כְ ֹ
ִ 2020ה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית.

מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט אסתר תתרנ"ו( אָמַ ר ַרבִּ י חֲ נִ י ָנא בַּ ר פָּ פָּ א אַ ְרבָּ עָ ה הֵ ם ֶשׁפָּ ְתחוּ בְּ אַף וְ אָבְ דוּ בְּ אַף .וְ אֵ לּוּ הֵ ן;
הַ נָּחָ שׁ וְ ַשׂר הָ א ֹופִ ים וְ ק ַֹרח וְ הָ מָ ן .וְ כֵן הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַ"ף ֶשׁנִּ ְרמָ ז ֹות בִּ ְשׁ ַנת תש"ף הֵ ן הָ ר"ת ֶשׁל ִ 8מתּ ֹו עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ ֵני הָ מָ ן:
פַּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא ַדּלְ פ ֹון אַ ְספָּ ָתא :פּ ֹו ָר ָתא אֲ ַדלְ ָיא אֲ ִרי ָד ָתא :פַּ ְרמַ ְשׁ ָתּא אֲ ִריסַ י אֲ ִר ַדי וַ ְי ָז ָתא .וְ ֵכן אַ"ף נִ ְרמָ ז בְּ ַשׂר הָ א ֹופִ ים.

ַמדּוּעַ נִ ְד ְר ָשׁה פְּ עֻ ָלּה ְמיֻחֶ דֶ ת ֶשׁל מֹ ֶשׁה לְ הָ ִשׁיב אֶ ת הַ ַמּ ִים בְּ ַים סוּף" ,נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד עַ ל
הַ יָּם וְ ָישֻׁ בוּ הַ ַמּ ִים".
משׁה נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד עַ ל הַ יָּם וְ יָשֻׁ בוּ הַ מַּ יִם עַ ל ִמ ְצ ַריִם עַ ל ִרכְ בּ ֹו וְ עַ ל פָּ ָר ָשׁיו:
כָּתוּב )שמות יד ,כו( "וַ יֹּאמֶ ר ְיהֹוָ "ה אֶ ל ֶ
משׁה אֶ ת יָד ֹו עַ ל הַ יָּם וַ יּ ָָשׁב הַ יָּם לִ פְ נוֹת בּ ֶֹקר לְ אֵ ָ
וַ ֵיּט ֶ
יתנ ֹו וּ ִמ ְצ ַריִם נ ִָסים לִ ְק ָראת ֹו" .וּמַ ְק ֶשׁה הַ סֵּ פֶ ר 'חֲ בַ צֶּ ֶלת הַ ָשּׁר ֹון'
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נִד ְר ָשׁה פְּ עֻ ָלּה ְמיֻחֶ דֶ ת ֶשׁל מֹ ֶשׁה לְ הָ ִשׁיב אֶ ת הַ מַּ ִים ,הֲ ֵרי בְּ ֶר ַגע ֶשׁ ִסּיְּמוּ בְּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל לַעֲ ב ֹור אֶ ת הַ ָיּם ,הַ מַּ ִים הָ יוּ ְצ ִריכִ ים לָשׁוּב
מַ דּוּעַ ְ

מֵ אֲ ֵליהֶ ם ,וּכְ מ ֹו ֶשׁר ֹו ִאים בִּ בְ ִקיעַ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ָכּתוּב )יהושע ד ,יח( "וַ י ְִהי כַּעֲ לוֹת הַ ֹכּהֲ נִים נֹ ְשׂאֵ י אֲ רוֹן בְּ ִרית ְיהוָ "ה ִמתּ ֹו הַ ַיּ ְרדֵּ ן
נִ ְתּקוּ כַּפּ ֹות ַרגְ ֵלי הַ כֹּהֲ נִים אֶ ל הֶ חָ ָרבָ ה וַ יָּשֻׁ בוּ מֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן לִ ְמקוֹמָ ם וַ יֵּלְ כוּ כִ ְתמוֹל ִשׁלְ שׁ ֹום עַ ל ָכּל גְּדו ָֹתיו" .וּכְ פִ י
ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שמו"ר כב ,ב(

ְהוּדה כֵּיוָ ן ֶשׁעָ ָלה אַחֲ ר ֹון ֶשׁבְּ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמן הַ ָיּם י ַָרד לְ תוֹכ ֹו
"וַ יָּשׁוּבוּ הַ מַּ ִים" אָמַ ר ַרבִּ י י ָ

אַחֲ ר ֹון ֶשׁל ִמ ְצ ַר ִים.

וּמ ֹבאָר
ְ

עַ ל פִּ י הָ ַר ְמבַּ "ן

)בראשית א ,י(

ָק ָרא לְ ִמ ְק ֵוה הַ מַּ ִים "י ִַמּים" ,כְּ ִאלּוּ הוּא ַים מַ ִים ,לְ פִ י ֶשׁ ַקּ ְר ַקע הַ ִמּ ְקוֶ ה נִ ְק ָרא

" ָים" ,כְּ ִדכְ ִתיב "כַּמַּ ִים ַל ָיּם ְמכ ִַסּים" וְ ֵכן "וְ אֶ ת הַ ָיּם הו ִֹריד מֵ עַ ל הַ בּ ֶֹקר" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ֵשּׁם ָים הוּא א ֵשׁם ֶשׁל הַ מַּ ִים

ֶשׁבַּ ָיּםַ ,רק ֵשׁם ֶשׁל ַק ְר ָק ִעית הַ ָיּם .וְ כָתוּב עַ ל ְק ִריעַ ת ַים סוּף )תהילים קיד ,ג( "הַ יָּם ָראָה וַ ָיּנֹ ס הַ יּ ְַרדֵּ ן ִי ֹ
סּב לְ אָח ֹור" הַ יְנוּ
ֶשׁבִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף הָ ָיה ִשׁנּוּי ַגּם בְּ ַק ְר ָק ִעית הַ ָיּם ,וְ א ַרק ִשׁנּוּי בַּ מַּ ִים כְּ מ ֹו ֶשׁהָ ָיה בִּ בְ ִקיעַ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ,וּכְ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שמו"ר

ֱשׂה אֶ ת הַ ָיּם יַבָּ ָשׁה,
כא ,ו( "וְ אַ ָתּה הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטּ " אָמַ ר מֹ ֶשׁה לִ פְ ֵני הקב"ה אַ ָתּה אוֹמֵ ר לִ י ֶשׁאֶ ְק ַרע אֶ ת הַ ָיּם וְ אֶ ע ֶ
את
נִשׁבַּ ְע ָתּ ֶשׁאֵ ין אַ ָתּה ק ֹו ְרע ֹו לְ ע ֹו ָלם ,אָמַ ר ל ֹו הקב"ה א ָק ָר ָ
וְ הָ כְ ִתיב "אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ח ֹול גְּ בוּל ַל ָיּם" וַ הֲ ֵרי ְ
ֵיתי ִמ ְתּ ִח ָלּה ֶשׁאֲ נִ י
ֵיתי ִעמּ ֹו ָכּ ִה ְתנ ִ
ִמ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה מַ ה כְּ ִתיב "וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים י ִָקּווּ הַ מַּ ִים" אֲ נִ י הוּא ֶשׁ ִה ְתנ ִ
ֵיתי ִעמּ ֹו ִמ ְתּ ִח ָלּהִ ,מ ַיּד ָשׁמַ ע מֹ ֶשׁה לְ הקב"ה
יתנ ֹו" לִ ְתנָא ֹו ֶשׁ ִה ְתנ ִ
ק ֹו ְרע ֹוֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ יּ ָָשׁב הַ ָיּם לִ פְ נ ֹות בּ ֶֹקר לְ אֵ ָ
וְ הָ ָל לִ ְקרוֹעַ הַ ָיּם .וּלְ פִ י ֶזה יוֹצֵ א ֶשׁבִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף הָ ָיה ִשׁנּוּי בְּ עֶ צֶ ם ַק ְר ָק ִעית הַ ָיּם ֶשׁנּ ְֶהפְּ ָכה לְ ַיבָּ ָשׁה הַ ְנִּראֵ ית ִמכֹּחַ הַ ְתּנַאי
ֶשׁה' ִה ְת ָנה ִא ָתּהּ בִּ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם .וְ א ַרק ִשׁנּוּי בַּ מַּ ִים ֶשׁזָּזוּ הַ ִצּ ָדּה ֶשׁיּוּכְ לוּ ַלעֲ ב ֹור כְּ מ ֹו ֶשׁהָ ָיה בִּ בְ ִקיעַ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן .וְ ָל ֵכן מֹ ֶשׁה הָ ָיה
צָ ִרי לַעֲ שׂ ֹות פְּ עֻ ָלּה ְמיֻחֶ דֶ ת לְ הָ ִשׁיב אֶ ת הַ מַּ ִים לְ ַק ְדמוּ ָתם ,הַ יְנוּ לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת הַ מַּ צָּ ב ֶשׁל הַ ָיּם ִמ ַיּבָּ ָשׁה לְ ָים כְּ מ ֹו ֶשׁהָ ָיה קֹדֶ ם .וְ ָל ֵכן
כָּתוּב בַּ ְתּנַאי ֶשׁה' ִה ְת ָנה ִעם הַ ָיּם בִּ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם " ִי ָקּווּ הַ מַּ יִם ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמַ יִם אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד וְ ֵת ָראֶ ה הַ יַּבָּ ָשׁה" ,כִּ י
ָכּאן הָ ָיה ְתּנַאי ֶשׁהַ ָיּם הַ יְנוּ ַק ְר ָק ִעית הַ ָיּם ַתּהֲ פֹ אֶ ת עַ ְצמָ הּ ִמ ַקּ ְר ָק ִעית ָים לְ ַיבָּ ָשׁה הַ ְנִּראֵ ית ֶשׁיְּכוֹלִ ים ָל ֶל ֶכת עָ לֶיהָ  .וְ ֵכן ְמדֻ ָיּק

בַּ ָכּתוּב) :תהילים סו ,ו( "הָ פַ יָם לְ יַבָּ ָשׁה בַּ נָּהָ ר יַעַ בְ רוּ בְ ָרגֶל" .הַ ְינוּ בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף הָ ָיה "הָ פַ

יָם לְ יַבָּ ָשׁה" מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן

בִּ בְ ִקיעַ ת הַ ַיּ ְרדֵּ ן הָ ָיה ַרק "בַּ נָּהָ ר ַיעַ בְ רוּ בְ ָרגֶל".
וּמ ְצ ַר ִים נ ִָסים לִ ְק ָראת ֹו"
יתנ ֹו לִ ְת ָנא ֹו"ִ " .
וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )מכילתא יד( ַרבִּ י י ֹונ ָָתן אוֹמֵ ר "וַ יּ ָָשׁב הַ ָיּם לִ פְ נ ֹות בּ ֶֹקר לְ אֵ ָ
וּמ ְצ ַר ִים נ ִָסים לִ ְק ָראת ֹו".
ִמ ַנּ ִין אַ ָתּה אוֹמֵ ר בְּ ָכל מָ ק ֹום ֶשׁהָ ָיה הַ ִמּ ְצ ִרי ָרץ הָ ָיה הַ ָיּם ִמ ַקּ ְדּמ ֹוַ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר " ִ
וּטבִ יעָ ָתם .וְ לִ כְ או ָֹרה הַ ְתּנַאי ָקשׁוּר לַמַּ עֲ בָ ר ֶשׁל בְּ ֵני
וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ ְתּנַאי ֶשׁל בְּ ִקיעַ ת הַ ָיּם ִעם נְפִ י ַלת הַ ִמּ ְצ ִרים ְ
וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבְּ ֶר ַגע ֶשׁ ֹמּ ֶשׁה הֶ חֱ זִ יר אֶ ת הַ מַּ צָּ ב לְ ַק ְדמוּת ֹו לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הַ ְתּנַאי ֶזה גּ ַָרם
י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמַ ה הוּא ַשׁ ָיּ לִ נְפִ י ַלת הַ ִמּ ְצ ִריםְ .
אֶ ת נְפִ י ַלת הַ ִמּ ְצ ִרים.
127

"קפְ אוּ ְתהֹמֹ ת בְּ לֶב
מוּבָ א בַּ ִ'חזְ קוּנִ י' )שמות יד ,כא( "וַ ִיּבָּ ְקעוּ הַ מָּ ִים" מַ ְשׁמַ ע עַ ד ַק ְר ָק ִעית ֹו ֶשׁל יָם .וְ כָתוּב אֶ חָ ד אוֹמֵ ר ָ
יָם"ְ ,דּמַ ְשׁמַ ע ֶשׁ א נִ בְ ְקעוּ לְ ג ְַמ ֵרי ,אֶ לָּא יָם זֶה גָּדוּשׁ הוּא ,וְ ִאלּוּ א נִ בְ ְקעוּ הַ מַּ יִם כְּ לָל ,הֻ ְצ ְרכוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְטרֹחַ
ֵירד עַ ד ְתּהוֹם לְ פִ י ָכ נִ בְ ַקע הַ ָגּדוּשׁ ְדּתוּלְ ָתּא ] ְשׁלִ ישׁ[ הֲ וֵי ,וְ נַעֲ ָשׂה
וְ לַעֲ לוֹת לְ מַ ְע ָלה ,וְ ִאם נִ בְ ְקעוּ לְ ַג ְמ ֵרי הֻ ְצ ְרכוּ ל ֵ
אָדם בְּ סוֹף ְשׁלִ ישׁ הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל
וּשׁ ֵתּי הַ ָיּדוֹת ָקפְ אוּ ,הַ יְינוּ "בְּ לֶב יָם" ,מַ ה לִּ בּ ֹו ֶשׁל ָ
וּמזֶּה ְ
לְ י ְִשׂ ָראֵ ל חוֹמָ ה ִמזֶּה ִ
גּוּפ ֹו ,אַף הַ מַּ יִם בִּ ְשׁלִ ָ
ישׁם ָקפְ אוּ .וְ לִ כְ או ָֹרה כָּאן רו ִֹאים ֶשׁהָ לְ כוּ עַ ל מַ ִים ֶשׁ ָקּפְ אוּ וְ א עַ ל יַבָּ ָשׁה מַ מָּ שׁ .וְ ְנִראָה ְדּאַ ְדּ ַרבָּ ה ִמ ָכּאן
ְראָ ָיה ֶשׁהָ ָיה ִשׁנּוּי בְּ ַק ְר ָק ִעית הַ ָיּם וְ לָאו ַדּוְ ָקא בַּ מַּ ִים ,כִּ י הַ ְתּנַאי הָ ָיה ֶשׁ ַקּ ְר ָק ִעית הַ ָיּם ִתּ ְתהַ פֵּ לְ ַק ְר ַקע ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְד ֹר עָ לָיו ,בְּ דוֹמֶ ה
פוּאים ֶשׁהָ יוּ לָהֶ ם לְ יַבָּ ָשׁה ,וּכְ מ ֹו ֶשׁיֵּשׁ ְמקוֹמ ֹות בָּ ע ֹו ָלם כְּ ג ֹון בְּ אֵ ז ֹור הַ קֹּטֶ ב
לְ יַבָּ ָשׁה הַ ְנִּראֵ ית .וְ ֶזה אָ ֵכן ָק ָרהֶ ,שׁ ָדּ ְרכוּ עַ ל הַ מַּ ִים הַ ְקּ ִ
ֶשׁהַ ָיּם ָקפוּא וְ נ ְֶח ָשׁב כְּ יַבָּ ָשׁה מַ מָּ שׁ לְ ָכל ָדּבָ ר .מַ ה ֶשּׁאֵ ין ֵכּן בַּ יּ ְַרדֵּ ןַ ,ק ְר ָק ִעית הַ ָיּם נִ ְשׁאֲ ָרה אוֹת ֹו ָדּבָ ר וְ ַרק הַ מַּ ִים ָזזוּ הַ ִצּ ָדּה ֶשׁיּוּכְ לוּ
לַעֲ ב ֹור ,וְ א הָ ָיה ִשׁנּוּי בְּ ַק ְר ָק ִעית הַ ָיּם כְּ מ ֹו ֶשׁהָ ָיה בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף.

מוּבָ א

בְּ ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות'

)סוכות ח"ב שכה(

וְ ַדע כִּ י הֶ ְמ ֵשׁ זְ מַ ן הָ ִעבּוּר הַ ֶזּה הוּא נִ ְמ ָשׁ ִמיּ ֹום ְשׁ ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת עַ ד י ֹום ז'

ֶשׁל פֶּ סַ ח וְ אָז נ ֹו ָלד הַ וָּ ָלד הַ ַנּעֲ ָשׂה בָּ ֶזה הָ ִעבּוּר בְּ ס ֹוד ְק ִריעַ ת ַים סוּף ֶשׁהוּא עֵ ת ֵל ַדת ָרחֵ ל .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁזְּ מַ ן ֵל ַדת

'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
יציאַת ִמ ְצ ַר ִים הָ ָיה בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַ
מָ ִשׁיחַ בִּ ִ

)פסח יב(

וּבָ ֶזה ָתּבִ ין ִענְ יַן ְק ִריעַ ת יַם

סוּף ֶשׁנִּ ְק ַרע בְּ יוֹם זֶה ֶשׁהוּא ְק ִריעַ ת ֶרחֶ ם הָ אַ ָיּ ָלה ֶשׁהוּא הַ יְסוֹד ֶשׁבָּ הּ ס ֹוף לְ ָכל ַדּ ְרגִּ ין ֶשׁבָּ הּ עַ ל יְדֵ י זִ וּוּג נְ ִשׁיכַת
נָחָ שׁ הָ עֶ לְ יוֹן ְדּ ַק ְטנוּת .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ְשּׁ ַנת תש"פ נִ ְרמֶ ֶזת בְּ ִשׁי ַרת הַ ָיּם) :שמות יד ,ל( "וַ ַיּ ְרא ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִמ ְצ ַר ִים מֵ ת עַ ל ְשׂפַ ת
הַ ָיּם") :שמות טו ,י( " ָנ ַשׁפְ ָתּ בְ רוּחֲ כִּ סָּ מ ֹו ָים" :וְ כֵן ְק ִריעַ ת יַם סוּף בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁ ַנת תש"פ .וְ ֵכן ְק ִריעַ ת ַים סוּף הָ ְי ָתה מֵ הֶ אָ ַרת

'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )פסח יב( "מַ ה ִתּ ְצעַ ק אֵ לָי" ,אֵ ָלי ָדּ ְיי ָקא בְּ עַ ִתּ ָ
הַ כּ ֶ
יקא ַתּלְ יָא ִמלְּ ָתא .וְ ֵכן מוּבָ א
ֶתר ,כַּמּוּבָ א בְּ ַ
מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה ִמזְ ָר ִחי שליט"א ֶשׁכּ ֶ
ֶת"ר ְנִרמָ ז בְּ ִדלּוּג ד' או ִֹתיּ ֹות בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף בַּ כָּתוּב) :שמות יד ,יד( " ְיהֹוָ "ה ִילָּחֵ ם ָל ֶכם
שׁוּרים ִעם ֵשׁם ע"ב ֶשׁיּוֹצֵ א
ימים עָ "ב ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ וְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ ֶ ,שׁ ְקּ ִ
וְ אַ ֶתּם ַתּחֲ ִרשׁוּן" .וְ ֵכן בִּ ְשׁ ַנת תש"פ אֲ נ ְַחנוּ מַ ְשׁלִ ִ
סוּקים ֶשׁל ְק ִריעַ ת יַם סוּף "וַ ִיּסַּ ע וַ ָיּ ֹבא וַ יֵּט" .הַ כָּתוּב
מֵ הַ פְּ ִ

)שמות יד ,ל(

"וַ יּ ֹו ַשׁע ְיהֹוָ "ה בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ַיּד

ִמ ְצ ָר ִים וַ יּ ְַרא ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִמ ְצ ַר ִים מֵ ת עַ ל ְשׂפַ ת הַ ָיּם" .יַחַ ד ִעם ֵשׁמ ֹות ג' אָב ֹות אַבְ ָרהָ ם י ְִצחָ ק י ְִשׂ ָראֵ ל ע ֹו ֶלה .5780
נִּסּים בִּ ִיציאַת ִמ ְצ ַר ִים .וְ הַ כָּתוּב "וַ ַיּ ְרא ִי ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת
וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שמות נגֶ (.שׁה' הֵ בִ יא אֶ ת נִ ְשׁמ ֹות הָ אָב ֹות לִ ְרא ֹות אֶ ת הַ ִ
ִמ ְצ ַריִם מֵ ת עַ ל ְשׂפַ ת הַ ָיּם"ְ .מ ַרמֵּ ז עַ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל אָבִ ינוּ ֶשׁ ָראָה אֶ ת ְק ִריעַ ת הַ ָיּם .וְ כֵן ִמ ְספַּ ר הָ א ֹו ִתיּ ֹות בְּ ִשׁ ַירת הַ ָיּם הוּא

יעים בְּ הַ ר ִציּוֹן לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת הַ ר
תשע"ד .וְ אַחֲ ֵרי אֲ ִמי ַרת ָכּל הַ תשע"ד א ֹו ִתיּ ֹות בַּ ְתּפִ ָלּה ,מ ֹו ִסיפִ ים אֶ ת הַ פָּ סוּק" :וְ עָ לוּ מו ִֹשׁ ִ
עֵ ָשׂו וְ הָ י ְָתה לַיהֹוָ ה הַ ְמּלוּכָה" ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ִ 11מלִּ ים וְ יַחַ ד ע ֹו ֶלה ה'תש"פ.
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ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז לְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ בְּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁפּו ְֹת ִחים אֶ ת סֶ ֶכר ְדּגַנְ ָיה כְּ ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת ִמ ְתמַ ֵלּאת וְ ע ֹו ָלה עַ ל גְּ דו ֶֹתיהָ ,

מַ ה ֶשּׁצָּ פוּי בְּ עֶ זְ ַרת הַ ֵשּׁם לִ ְהי ֹות בִּ ְשׁ ַנת תש"פ אַחֲ ֵרי ָקר ֹוב לִ ָ 30שׁ ָנה ֶשׁ א ָזכִ ינוּ ָל ֶזה .וְ ָל ֵכן ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ָכּ ַלל בִּ ְת ִהלִּ ים )קיד( אֶ ת

ֵנס ְק ִריעַ ת ָים סוּף ַיחַ ד ִעם ֵנס הַ מַּ ִים מֵ הַ סֶּ ַלע ִמבְּ אֵ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְר ָים ֶשׁ ְמּק ֹומ ֹו בַּ כִּ ֶנּ ֶרת" ,הַ ָיּם ָראָה וַ ָיּנֹ ס וְ ג ֹו' ,הַ הֹפְ כִ י הַ צּוּר אֲ ַגם
מָ ִים חַ ָלּ ִמישׁ לְ מַ ְע ְינ ֹו מָ ִים" .וְ ֵכן ִמ ְר ָים הַ ְמ ַי ֶלּדֶ ת ֶשׁל כְּ ַלל ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִם ֶשׁ ְקּשׁוּ ָרה לְ ַים כִּ ֶנּ ֶרת אָ ְמ ָרה אֶ ת הַ ִשּׁ ָירה בִּ ְק ִריעַ ת
ַים סוּף .וְ ֵכן ַי"ם כִּ ֶנּ ֶר"ת ְמרֻ מָּ ז בְּ א ֹות ְשׁלִ י ִשׁית בִּ ְשׁ ֵני פְּ סוּ ִקים הַ ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל ְק ִריעַ ת ַים סוּף) ,שמות טו ,יט( "כִּ י בָ א סוּס פַּ ְר ֹעה
בְּ ִרכְ בּ ֹו וּבְ פָ ָר ָשׁיו בַּ ָיּם וַ ָיּ ֶשׁב ה' עֲ ֵלהֶ ם אֶ ת מֵ י הַ ָיּם וּבְ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל הָ לְ כוּ בַ ַיּבָּ ָשׁה בְּ ת ֹו הַ ָיּם".

)יהושע כד ,ז(

"וַ ָיּבֵ א עָ ָליו אֶ ת הַ ָיּם

יתי" .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָרהָ ם י ְִצחָ ק וַ ְינְ בֶּ ְרג שליט"א ֶשׁר ֹו ִאים מֵ הַ תּ ֹו ָרה ֶשׁבִּ זְ מַ ָנּם הָ ָיה
וַ ְי ַכסֵּ הוּ וַ ִתּ ְראֶ י ָנה עֵ י ֵני ֶכם אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
ָים בָּ עֲ ָרבָ ה ֶשׁ ִחבֵּ ר בֵּ ין ַים סוּף לְ ַים הַ מֶּ ַלח ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר ַלכִּ ֶנּ ֶרת דֶּ ֶר הַ ַיּ ְרדֵּ ן ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב
ִמכִּ ֶנּ ֶרת וְ עַ ד ָים הָ עֲ ָרבָ ה ָים הַ מֶּ ַלח ַתּחַ ת אַ ְשׁ ֹדּת הַ פִּ ְס ָגּה ִמזְ ָרחָ ה" .וְ ֵכן ָכּתוּב

ִמזְ ָרחָ ה וְ עַ ד ָים הָ עֲ ָרבָ ה ָים הַ מֶּ ַלח ִמזְ ָרחָ ה".

)שם ג ,טז(

)דברים ג ,יז(
)יהושע יב ג(

"וְ הָ עֲ ָרבָ ה וְ הַ ַיּ ְרדֵּ ן וּגְ ֻבל
"וְ הָ עֲ ָרבָ ה עַ ד ָים כִּ נְ ר ֹות

"וַ ַיּעַ ְמדוּ הַ מַּ ִים הַ ֹיּ ְר ִדים ִמלְ מַ ְע ָלה ָקמוּ ֵנד אֶ חָ ד הַ ְרחֵ ק

ְמ ֹ
אד מֵ אָ ָדם הָ ִעיר אֲ ֶשׁר ִמצַּ ד צָ ְר ָתן וְ הַ ֹיּ ְר ִדים עַ ל ָים הָ עֲ ָרבָ ה ָים הַ מֶּ ַלח ַתּמּוּ נִ כְ ָרתוּ וְ הָ עָ ם עָ בְ רוּ ֶנ ֶגד ְי ִריח ֹו" .וּכְ פִ י
ֶשׁמּוּבָ א בָּ ַר ְשׁבַּ "ם )דברים א ,א( ַים הָ עֲ ָרבָ ה ֶזהוּ ַים סוּף ֶשׁאֵ צֶ ל עַ ְרב ֹות מ ֹואָב .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁבִּ ְק ִריעַ ת
ַים סוּף הָ ָיה ֵנס ֶשׁהַ מַּ ִים ַנעֲ שׂוּ ְמתוּ ִקים כְּ מ ֹו בְּ ַים כִּ ֶנּ ֶרת .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' כַ .דּדּ ֹון שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )שלח קעהֶ (:שׁ ָלּ ְקחוּ אֶ ת
הַ ְתּ ֵכ ֶלת מֵ ִח ָלּז ֹון ֶשׁהָ ָיה בְּ ַים כִּ ֶנּ ֶרת ,וּמוּבָ א בָּ ַר ְדבַ "ז )תשובה תרפ"ה( ֶשׁהַ ִח ָלּז ֹון הָ ָיה ַגם בְּ ַים סוּף .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד סַ ְמס ֹון
שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ ַכּיּ ֹום מַ ְע ָין ֶשׁל מַ ִים ְמלוּ ִחים בְּ ת ֹו הַ כִּ ֶנּ ֶרת וּמ ֹו ִצי ִאים א ֹו ָתם כְּ דֵ י ֶשׁמֵּ י הַ כִּ ֶנּ ֶרת א ִי ְהיוּ ְמלוּ ִחים ִמ ַדּי .בְּ ת ֹו מַ ְע ָין ֶזה
ֶי ְשׁ ָנם ָדּגִ ים ֶשׁחַ ִיּים ַרק בְּ ַים סוּף בְּ מַ ִים ְמלוּ ִחים .וְ הַ מַּ ְדעָ נִ ים ט ֹועֲ נִ ים ֶשׁהַ ָדּגִ ים הַ ָלּלוּ הֵ ם ה ֹו ָכחָ ה ֶשׁפַּ עַ ם הָ ְי ָתה הַ כִּ ֶנּ ֶרת ְמחֻ בֶּ ֶרת לְ ַים
סוּף דֶּ ֶר ַים הַ מֶּ ַלח .וְ ָדבָ ר ֶזה פֶ לֶא.

"טבֶ ְר ָיא"ֶ ,שׁיּ ֹו ֶשׁבֶ ת בְּ טַ בּוּ ָרהּ ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִדּבְ ֵריהֶ ם עַ ל פִּ י הַ גְּ מָ ָרא )מגילה ו (.וְ לָמָּ ה נִ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ְ
וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ ִעיר ְטבֶ ְריָה נִ ְק ֵראת ְטבֶ ְר ָיה ִמלְּ שׁ ֹון טַ בּוּר ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ נִזּ ֹון הַ וָּ לָד בָּ ֶרחֶ ם ,וְ ִאם יֵשׁ טַ בּוּר ֵישׁ ַגּם בְּ ֵרי ַכת מַ יִם ֶשׁבָּ הּ
ֵידהַ ,כּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר
יציאַת הַ מַּ ִים מֵ הַ כִּ נּ ֶֶרת ַל ַיּ ְרדֵּ ן ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁהַ וָּ ָלד יוֹצֵ א לִ ְתעָ ַלת הַ לּ ָ
שׂ ֹוחֶ ה הָ ֻעבָּ ר בָּ ֶרחֶ ם ,וִ ִ
וּטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
הַ לִּ קּ ִ

)דברים ע' רסד(

נּוּקבָ א וְ הַ יּ ְַרדֵּ ן ְיסוֹד .רו ִֹאים
נוּקבָ א וְ כוּ' אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִהיא הַ ְ
ַי ְרדֵּ ן סוֹד יְס ֹוד ְדּ ְ

ֵידה .וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ סֶ ֶכר ְדּגַנְ ָיה
ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת ִהיא ְמק ֹום הָ ֶרחֶ ם ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר ַליּ ְַרדֵּ ן ֶשׁהוּא הַ יְס ֹוד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ָשּׁם ְתּעָ ַלת הַ לּ ָ
ֵידה ֶשׁנִּ ְרמָ ז בַּ יּ ְַרדֵּ ן .וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת ה ֹו ֶל ֶכת וְ ַנעֲ ֵשׂית צָ ָרה בִּ ְמיֻחָ ד כְּ מ ֹו ַתּ ְח ִתּית ְמק ֹום הָ ֶרחֶ ם ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר לִ ְמק ֹום הַ לּ ָ
הַ ֵשּׁם ְדּגַנְ ָיה ,כִּ י ָכּתוּב :
)בראשית ב ,כב(

)שה"ש ז ,ג(

"בִּ ְט ֵנ

עֲ ֵרמַ ת ִח ִטּים" .וְ ֵכן ַר ִשּׁ"י מַ ְמ ִשׁיל אֶ ת ֶרחֶ ם הָ ִא ָשּׁה לְ אוֹצָ ר ֶשׁל ִח ִטּים:

וּקצָ ָרה ִמלְ מַ ְע ָלה לְ ַקבֵּ ל הַ וָּ ָלד ,כְּ אוֹצָ ר ֶשׁל ִח ִטּים ֶשׁהוּא ָרחָ ב ִמלְּ מַ טָּ ה
"וַ יִּבֶ ן" כְּ בִ נְ ָיןְ ,רחָ בָ ה ִמלְּ מַ טָּ ה ְ
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וְ ָקצָ ר ִמלְ מַ ְעלָה ֶשׁ א יַכְ בִּ יד מַ ָשּׂא ֹו עַ ל ִקיר ֹו ָתיו .וְ ֵכן הַ כִּ ֶנּ ֶרת הָ י ְָתה בְּ ַנחֲ ַלת נַפְ ָתּלִ י ֶשׁנִּ ְמ ָשׁל לְ אַ ָיּ ָלה ֶשׁ ְצּ ִרי ָכה אֶ ת
הַ נָּחָ שׁ ֶשׁיַּעֲ ֹזר ָלהּ ָללֶדֶ ת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'ק ִה ַלּת ִי ְצחָ ק' לְ בָ אֵ ר ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ פְּ לִ יאָה

)מדרש יונתן(

מָ ה " ָראָה הַ יָּם וַ ָיּנֹ ס"

"ראָה הַ יָּם וַ יָּנֹ ס" ִמשּׁוּם ֶשׁ"הַ ַיּ ְרדֵּ ן ִיסּ ֹוב לְ אָח ֹור" ,כְּ ל ֹומַ ר ֶשׁהַ ָיּם ָראָה ֶשׁעָ ִתיד הַ ַיּ ְרדֵּ ן
ְיתּא ְדּר' ִי ְשׁמָ עֵ אלֶ .שׁ ָ
ָראָה בָּ ַרי ָ
ָלסוּב לְ אָח ֹור ִמפְּ ֵני ְיה ֹושֻׁ עַ  ,וְ ָנ ָשׂא הַ ָיּם ַקל וָ ֹחמֶ ר בְּ עַ ְצמ ֹו ,וּמַ ה ִאם לִ פְ ֵני יְה ֹושֻׁ עַ ַ ,תּלְ ִמיד ֹו ֶשׁל מֹ ֶשׁהָ ,כּ  ,לִ פְ ֵני מֹ ֶשׁה ַרבּ ֹו עַ ל
ִשׁמָ עֵ אלֶ .שׁ ָנּ ָשׂא
"ראָה הַ יָּם וַ ָיּנֹ ס" ָראָה בָּ ַריְי ָתּא ְדּר' י ְ
אַחַ ת ַכּמָּ ה וְ ַכמָּ ה ֶשׁצָּ ִרי לְ ִהבָּ ַקע בְּ פָ ָניו .וְ ז ֹו ַכּוָּ ַנת הַ ִמּ ְד ָרשׁ מָ ה ָ
בְּ עַ ְצמ ֹו ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁ ִהיא הַ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁ ֹו ָנה בַּ בָּ ַר ְי ָתא ְדּר' ִי ְשׁמָ עֵ אל ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה נִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הּ.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

ידיו אֶ ת ַרבִּ י י ֹוסֵ י בֶּ ן ִקי ְסמָ א ,אֵ ימָ ַתי בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,אָמַ רִ ,מ ְתי ֵָרא
ָשׁאֲ לוּ ַתּלְ ִמ ָ

אֲ נִ יֶ ,שׁמָּ א ְתּבַ ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּ י אוֹת .אָ ְמרוּ ל ֹו ,אֵ ין אָנוּ ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ א ֹות .אָמַ ר לָהֶ ן ,לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר
אָמרוּ לוַֹ ,רבֵּ נוֵּ ,תּן ָלנוּ
ְ
הַ זֶּה ,וְ ִיבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ ִיבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ אֵ ין מַ ְספִּ י ִקין לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
אָמרוּ לוֹ ,וְ אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
א ֹות ,אָמַ ר ָלהֶ ן ,וְ א ָכּ אֲ מַ ְר ֶתּם לִ יֶ ,שׁאֵ ין אַ ֶתּם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּ י אוֹתְ ,
אָמַ ר לָהֶ םִ ,אם ָכּ

יֵהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ָיס לְ ָדם ,וְ ֶנהֶ פְ כוּ לְ ָדם .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁמֵּ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ַייס ֶשׁ ִמּ ָשּׁם י ֹוצֵ א

הַ יּ ְַרדֵּ ן ֶנהֶ פְ כוּ לְ ָדם כְּ ִסימָ ן לַגְּאֻ ָלּה ,כִּ י ָכּל הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמ ְתּ ִחלָּת ֹו וְ עַ ד סוֹפ ֹו הוּא ס ֹוד הַ ַתּהֲ לִ י ֶשׁל ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,וּבִ זְ מַ ן ל ֵָדה יוֹצֵ א ָדּם.
וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ב"ב עד(:

וּמ ְת ַגּלְ ֵגּל
ַי ְרדֵּ ן י ֹוצֵ א ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּ ַייס וּ ְמהַ ֵלּ בְּ ַימָּ הּ ֶשׁל ִסיבְ כִ י וּבְ יַמָּ הּ ֶשׁל ְטבֶ ְר ָיאִ ,

וּמ ְתגַּלְ ֵגּל וְ י ֹו ֵרד עַ ד ֶשׁמַּ גִּ יעַ לְ פִ יו ֶשׁל לִ וְ ָי ָתןֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר " ִיבְ טַ ח כִּ י ָיגִ יחַ ַי ְרדֵּ ן אֶ ל פִּ יהוּ" .וְ ֵכן פַּ ְמיָס
וְ י ֹו ֵרד ַל ָיּם הַ ָגּדוֹלִ ,
או ִֹתיּ ֹות ַים סֻ ףֶ ,שׁ ָשּׁם הָ ָיה ִסיּוּם הַ ֵלּי ָדה ֶשׁל י ְִציאַת ִמ ְצ ַר ִים וְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל י ְָצאוּ יַחַ ד ִעם מֹ ֶשׁה מֵ הַ ָיּם בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל " ִמן
הַ מַּ ִים ְמ ִשׁ ִתיהוּ" .וְ ֵכן פַּ ְמיָס נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁל ל ֵַדת מֹ ֶשׁה מָ ִשׁיחַ בְּ עַ ְצמ ֹו" :וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְיאֹר".

בְּ ִע ְקב ֹות תּו ְֹצא ֹות הַ בְּ ִחיר ֹות ,לִ מּוּד מֵ ָח ָדשׁ ֶשׁל הַ ַמּאֲ ָמר לִ כְ ֶשׁיִּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר הַ ֶזּה ,וְ יִבָּ נֶה,
יקין לִ בְ נוֹת ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
וְ יִפֹּ ל ,וְ יִבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ אֵ ין ַמ ְספִּ ִ
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

יסמָ א ,אֵ ימָ ַתי בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,אָמַ רִ ,מ ְתי ֵָרא
ידיו אֶ ת ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְ
ָשׁאֲ לוּ ַתּלְ ִמ ָ

אָמרוּ ל ֹו ,אֵ ין אָנוּ ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ אוֹת .אָמַ ר לָהֶ ן ,לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר
אֲ נִ יֶ ,שׁמָּ א ְתּבַ ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּי אוֹתְ .
יקין לִ בְ נוֹת ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .אָ ְמרוּ לוַֹ ,רבֵּ נוֵּ ,תּן לָנוּ
הַ ֶזּה ,וְ יִבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ יִבָּ נֶה ,וְ ִיפֹּ ל ,וְ אֵ ין מַ ְספִּ ִ
אָמרוּ לוֹ ,וְ אַף עַ ל פִּ י כֵן,
אוֹת ,אָמַ ר לָהֶ ן ,וְ א ָכּ אֲ מַ ְר ֶתּם לִ יֶ ,שׁאֵ ין אַ ֶתּם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּי א ֹותְ ,
אָמַ ר לָהֶ םִ ,אם ָכּ

יֵהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמיָס לְ ָדם ,וְ נֶהֶ פְ כוּ לְ ָדם .וְ ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ֶשּׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ טוֹן עֵ ֶרב ַרב,
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'א ְמ ֵרי ְצבִ י' ֶשׁהַ ַכּוָּ נָה כָּאן בַּ גְּמָ ָרא ַשׁעַ ר לְ מֶ ְמ ָשׁ ָלה כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "שׁוֹפְ ִטים וְ שׁו ְֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ בְּ ָכל
וּכְ פִ י ֶשׁ ְמּ ֹבאָר הַ סֵּ פֶ ר ִ

ְשׁעָ ֶרי " .וּכְ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ ֶשׁ ִשּׁלְ טוֹן הָ עֵ ֶרב ַרב ָנפַ ל בְּ יוֹם ד' נִ יסָ ן תשע"ט כְּ ֶשׁ א ִה ְצלִ יחוּ לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁ ָלה ,וְ שׁוּב נָפַ ל בְּ יוֹם י"ז
גּוּשׁים נִ ְשׁאָר אוֹת ֹו ָדּבָ ר
בֶּ אֱ לוּל תשע"ט כְּ ֶשׁ א ִה ְצלִ יחוּ לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁלָה ,וְ ָכעֵ ת שׁוּב נ ֹופֵ ל בְּ יוֹם ז' בַּ אֲ ָדר תש"פ כְּ ֶשׁמַּ צָּ ב הַ ִ
יקין לִ בְ נוֹת ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד
וְ א ְנִראֶ ה ֶשׁ ַיּ ְצלִ יחוּ לְ הָ ִקים מֶ ְמ ָשׁלָה ,וְ כָעֵ ת נִ ְשׁאָר לְ צַ פּ ֹות לְ הֶ ְמ ֵשׁ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁאֵ ין מַ ְספִּ ִ

אַר ֵגּן לִ בְ ִחיר ֹות ְרבִ ִיעיּ ֹות עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א .וְ כֵן ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י הַ ַשּׁעַ ר הַ זֶּה ֶשׁל ִעיר ר ֹו ִמיֶ ,שׁבָּ ִעיר
בָּ א .הַ יְנוּ ֶשׁ א י ְַספִּ יקוּ לְ ִה ְת ְ
רוּשׁים
ִשׂ ָראֵ ל כְּ פִ י ֶשׁמַּ ְשׁמָ ע מֵ הַ גְּמָ ָרא ָשׁם ,וּלְ פִ י ְדּבָ ֵרינוּ ְשׁנֵי הַ פֵּ ִ
ר ֹו ִמי הָ יָה אוֹת ֹו ַשׁעַ ר .וְ הַ מַּ הַ ְר ָשׁ"א ְמבָ אֵ ר ֶשׁ ֶזּה ַשׁעַ ר בְּ אֶ ֶרץ י ְ
נְכוֹנִ יםֶ ,שׁהַ ַכּוָּ נָה לְ ִשׁלְ טוֹן הָ עֵ ֶרב ַרב ֶשׁהוּא הַ ַשּׁעַ ר ֶשׁל רו ִֹמי בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ַדּ ְרכּ ֹו הֵ ם יוֹנְ ִקים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֱ לִ יעֶ זֶר ְשׁ מֹ ה

ז ֹונֶנְ ַשׁ ְיין שליט"א ֶשׁלְּ שׁ ֹון ַר ִשּׁ"י ֶשׁל רו ִֹמי או ִֹתיּ ֹות י ָ
ְרוּשׁ ִ ַלם.

וְ ָלכֵן

צוּרת
הָ יוּ כָּל הַ ִדּיּוּנִ ים ִעם ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁאָמַ ר ֶשׁ א ְיבַ ְקּשׁוּ א ֹות וְ הֵ ם הֵ פֵ רוּ הַ בְ טָ חָ ָתם וּבִ ְקשׁוּ אוֹת .כִּ י ֹזאת ַ

בִּ נְ יַן הַ ִשּׁלְ טוֹן ֶשׁ ְמּ ַנ ִסּים לִ בְ נוֹת ֹו דֶּ ֶר או ִֹתיּוֹת ֶשׁהָ עָ ם ָשׂם בַּ ַקּלְ פִּ י .וְ ע ֹוד הו ִֹסיפוּ ֶשׁהָ א ֹות ֶשׁ ָנּ ַתן ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א הוּא הַ סּ ֹוד
ֶשׁל ֵקץ הַ פְּ לָא ֹו"ת או ִֹתיּ ֹות הַ פֵּ "ל א ֹו"ת ,הָ יִינוּ ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁנּוֹפְ ל ֹות אַחֲ ֵרי או ִֹתיּ ֹות ַשׁעַ "ר ר"ת ִשׁלְ טוֹן עֵ ֶרב ַרב ,הֵ ן או ִֹתיּ ֹות
ישׁי ֶשׁהוּא ס ֹוד נְפִ י ַלת הָ או ִֹתיּ ֹות בַּ ַקּלְ פֵּ י ,וְ נִ זְ כֶּה לְ בִ יאַת
תש"פ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ ְשׁנַת תש"פ כְּ בָ ר נִ ְהיֶה אַחֲ ֵרי ִיפּ ֹול הַ ַשּׁעַ ר הַ ְשּׁלִ ִ
הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ַקּלְ פֵּ י בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶ 220שׁ ֶזּה ְשׁ ַנת תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ִמ ְד ַרשׁ

פְּ לִ יאָה )הובא בספר 'תפארת משה' עמוד ק"ל( ָשׁאַל חֲ בַ קוּק אֶ ת הקב"ה עַ ד מָ ַתי ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת ,אָמַ ר ל ֹו עַ ד ֶשׁ ִתּכְ תֹּב אָלֶ"ף
בַּ לּוּחַ  .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֵקּץ הַ פְּ ָלא ֹות ָקשׁוּר ִעם א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ֵכן ִאם נְ חַ ֵשּׁב אָלֶ"ף לוּ"חַ בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת אָלֶ"ף לָמֶ "ד פֵּ "י לָמֶ "ד
וָ א"ו חֵ י"ת יוֹצֵ א בְּ גִימַ ְט ִריָּא תש"פ.
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת' )ד' אלפים רמ"ה( וְ זֶה הַ ְמפָ ֵרשׁ ַ]רבִּ י אַבְ ָרהָ ם הַ לֵּוִ י[ ָשׁאַל בַּ חֲ לוֹם מָ ַתי ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת ,וְ הֵ ִשׁיבוּ
ל ֹו ִמ ָ
ישׁאֵ ל אֶ לְ צָ פָ ן וְ ִס ְת ִרי ,גַּם בְּ בַ חֲ רוּת ֹו ָשׁאַל בַּ חֲ ל ֹום ֶזה וְ הֵ ִשׁיבוּ ל ֹו "הֲ א הוּא כָּמֻ ס ִעמָּ ִדי" .וְ ֵכ ן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ "י
)דברים לב ,מג( "כָּמוּס ִעמָּ ִדי" אוֹת ֹו הַ כּוֹס ֶשׁנֶּאֱ מַ ר כִּ י כ ֹוס בְּ יַד ה' וְ גוֹ'" .וְ ִאם נְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ גִּימַ ְט ִריָּא ֶשׁל הַ פָּ סוּק

ט( "כִּ י כוֹס בְּ יַד הוי"ה וְ ַי ִין חָ מַ ר מָ לֵא מֶ סֶ וַ ַיּ ֵגּר ִמזֶּה אַ

)תהילים עה,

ְשׁמָ ֶריהָ י ְִמצוּ י ְִשׁתּוּ כֹּל ִר ְשׁעֵ י ֶ
אָרץ" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל

ע ֹולֶה  .5780וְ ֵכן ָכּל הַ פָּ סוּק) :דברים לב ,לד( "הֲ א הוּא ָכּמֻ ס ִעמָּ ִדי חָ תוּם בְּ או ְֹצר ָֹתי" ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא

אַרנוּ ֶשׁפִּ ְשׁ ָתּן א ֹו ִתיּ ֹות תש"פ
 .1480וְ י ֹום בְּ ִחיר ֹות התש"פ ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  1480וְ ֵכן פִּ ְשׁ ָתּן בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  1480וּבֵ ְ
יקין לִ בְ נוֹת ֹו בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מַ ֵגּיפַ ת
נ' ,הַ יְנוּ עַ ד ְשׁ ַנת תש"פ ִתּ ְה ֶיה ְשׁלִ יטַ ת הַ נּוּ"ן סוֹפִ ית ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ נָּחָ שׁ .וְ ֵכן אֵ ין מַ ְספִּ ִ
יקין לִ בְ נוֹת ֹו .וְ ֵכן קוּבִ יד ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה ִעם
הַ קּוֹר ֹו ָנהֶ ,שׁיּ ִָתּ ֵכן ֶשׁ ִה ְתפָּ ְרצוּת הַ נָּגִ יף הַ ֶזּה בָּ ע ֹו ָלם ִתּגְ ֹרם אֶ ת הַ מַּ צָּ ב ֶשׁאֵ ין מַ ְספִּ ִ
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הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא  .1480וְ ֵכן נְ גִ יף קוֹר ֹו ָנה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא פְּ ָלא ֹות .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א

ֶשׁ ִאם נ ֹו ִסיף ָל 1480אֶ ת ִמ ְספַּ ר כ' ֶשׁהוּא ִמ ְספַּ ר הַ כּ ֶ
נְקבֵּ ל ֶ 1500שׁ ִהיא הַ גִּימַ ְט ִר ָיּא הַ גְּ ד ֹו ָלה ֶשׁל תש"ף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
ֶתר ַ
ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁ ְשּׁעָ ִרים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר .וְ ֶזה ס ֹוד נְ פִ י ַלת הַ ְשּׁעָ ִרים מֵ א ֹור הַ כּ ֶֶתר ֶשׁיּו ֵֹרד לְ ע ֹו ָלם וְ ְנִרמָ ז בְּ מַ גֵּפַ ת
הַ קּוֹר ֹו ָנה.

מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר

)תיקונים סז .פנחס ריט(:

ֶשׁהַ ֵקּץ הָ אַחֲ רוֹן יָבוֹא דֶּ ֶר ֵשׁם ע"ב ,הַ נִּ ְרמָ ז בְּ מַ אֲ ַמר חֲ ַז"ל עַ ל הַ ָכּתוּב

וּשׁנַת גְּ אוּלַי בָּ אָה" .לְ לִ בִּ י גִּ לִּ י ִתי לְ אֵ בָ ַרי
י ֹום נ ָָקם בְּ לִ בִּ י ְ

)ישעי' סג ,ד(

"כִּ י

וּמבָ אֵ ר הַ זֹּהַ ר ָשׁם "לְ לִ בִּ י" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ע"ב ,
יתיְ .
א גִּ לִּ ִ

וּבְ גִימַ ְט ִריָּא "וַ ְיכֻלּוּ" .לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֵקּץ ֶשׁ ָיּבֹא ִמ ֵשּׁם ע"ב .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מהרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁיְנְ בֶּ ְר ֶגּר שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֵקץ הַ ְמגֻ ֶלּה וְ יֵשׁ
וּדים
אָרץ נו ֶֹתנֶת פֵּ רו ֶֹתיהָ בְּ עַ יִן ָיפָ ה ,וְ הַ יְּה ִ
ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת ,הַ יְינוּ ע"ב ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ נִ ְק ָר ִאים ֵקץ הַ ְמגֻלֶּה ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהָ ֶ
חוֹזְ ִרים לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אַחַ ר ָכּ זוֹכִ ים לְ ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת ,וּבִ ְשׁנַת תש"פ לְ אַחַ ר ֶשׁנִּ ְשׁלְ מוּ ע"ב ָשׁנִ ים ִמ ְשּׁנַת תש"ח אָנוּ ְמצַ פִּ ים
ֶשׁנִּ זְ ֶכּה לִ ְתהֵ א ְשׁנַת פְּ לָאוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לִ ְתהֵ א ְשׁנַת פּוּמָ א .סוֹד ִה ְתגַּלּוּת מָ ִשׁיחַ לִ בָּ א
לְ פוּמָ אְ .תּהֵ א ְשׁנַת פַּ ְמ ָיס .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁנּ ַָק"ם ר"ת ָנגִ יף קוֹר ֹו ָנה מַ חֲ ָלה .וְ ֵכן נ ָָקם בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ.

וְ הו ִֹסיף

'מ ַג ֵלּה עֲ מֻ קּוֹת' ֶשׁבִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת חֲ סֵ רוֹת ָשׁ שׁ או ִֹתיּוֹת אָלֶ"ףֵ .שׁם אדנ"י חֲ סֵ ָרה ל ֹו
הרה"ג ר' א .ר .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בַּ ְ

אָלֶ"ף וְ נִ ְה ָיה ִדּי"ן .הַ סּוֹד ֶשׁל אָ ָד"ם חֲ סֵ ָרה ל ֹו אָלֶ"ף וְ נִ ְהיָה ָדּ"םֶ .ואֱ מֶ "ת חֲ סֵ ָרה לָהּ אָלֶ"ף וְ נִ ְהיָה מֵ "ת .וְ זֶה מַ מָּ שׁ הַ פְּ ָגם ֶשׁל

ְמ ִדי ַנ"ת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁמֻּ ְרכֶּבֶ ת מֵ הָ א ֹו ִתיּוֹת ִדּי"ן בָּ אֶ ְמצַ "ע ,וְ ָד"ם בָּ הַ ְתחָ לָה ,וּמֵ "ת בַּ ְתּ ִחלָּה וּבַ סּוֹף .וְ ָלכֵן כָּל הַ פָּ סוּק "וּמַ כֵּה אָבִ יו
וְ ִאמּ ֹו מוֹת יוּמָ ת" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמ ִדינַת י ְִשׂ ָראֵ ל .כְּ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ָשׁם ַר ִשּׁ"י ֶשׁהוּא עו ֶֹשׂה בָ הֶ ם חַ ָ
בּוּרה ֶשׁמּו ִֹציאָה ָדּם .וּכְ פִ י
וּשׁכִ ינְ ֵתּיהּ .וְ ָלכֵן ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א נ ַָתן אֶ ת הַ ִסּימָ ן ֶשׁיֵּהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמיַס לְ ָדם .כִּ י
ֶשׁ ְמּפָ ֵרשׁ הַ זֹּהַ ר אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו קב"ה ְ

ֹגְמים א ֹות ֹו כְּ ֶשׁעו ְֹשׁ ִקים אֶ ת הַ מָּ מוֹן ,הַ ְינוּ הַ ָדּ ִמים ֶשׁל ַתּלְ ִמידֵ י
הַ פַּ ְמיַס ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְיס ֹוד 'זִ כְ רו ֵ
ֹתיהּ ְדּי ְַר ְדּנָא' וּפו ִ
הַ חֲ כ ִָמיםֶ .שׁזֶּה ִע ַקּר פְּ גַם הָ עֵ ֶרב ַרב כּ ְַמּבֹאָר בַּ ֹזּהַ ר .וְ אָז כְּ ֶשׁיּ ְִהיֶה

)דניאל יב ,ז(

"וּכְ כַלּוֹת נַפֵּ ץ יַד עַ ם קֹדֶ שׁ" ִתּכְ לֶה הַ מַּ לְ כוּת

הַ זֹּאת.

וְ ָל ֵכן

פַּ ְמ ָיס א ֹו ִתיּוֹת יַם סֻ ף ,כְּ מ ֹו ֶשׁבְּ ַים סוּף וּבְ מַ ַכּת ָדּם עָ בְ ָרה הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ מַּ ָזּל מֵ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לָ ,כּ פַּ ְמ ָיס לְ ָדם

ְמ ַרמֵּ ז אֶ ת א ֹות ֹו ִענְ יָן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁפַּ ְמ ָיס א ֹו יַם סֻ ף בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א
ת ֶנת פַּ ִסּים ֶשׁאֲ חֵ י יוֹסֵ ף ִה ְטבִּ ילוּ בְּ ָדם ,וְ ֹזאת מַ מָּ שׁ בְּ ִחי ַנת הֲ פִ י ַכת הַ פַּ ְמ ָיס ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַנת יוֹסֵ ף הַ יְס ֹוד ֶשׁנֶּהֱפַ
ֶשׁפַּ ְמיָס א ֹו ִתיּוֹת כְּ ֹ
לְ ָדם כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'בַ עַ ל הַ טּוּ ִרים' ֶשׁפַּ ִסּים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ .וְ פַּ ִסּים הוּא ִמלְּ שׁ ֹון פַּ סּוּ ַתּמּוּ ,הַ ְיינוּ ס ֹוף .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ת ֶנת פַּ ִסּים ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה הַ סּ ֹופִ ית ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַר ִים בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף ֶשׁנִּ ְק ַרע בִּ זְ כוּת י ֹוסֵ ףְ .דּהַ ָיּם
)ב"ר פד ,ח( ֶשׁהַ כְּ ֹ
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נִ ְק ַרע פַּ ִסּים פַּ ִסּים ,וּפַ ִסּים נ ֹוטָ ִריק ֹון פַּ ס ָ -ים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁפַּ ְמ ָיס ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַדּם פֶּ סַ ח וְ ַדם ִמילָה כְּ מ ֹו
בִּ י ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קזֶ (.שׁ ִרפּוּי פֶּ צַ ע נִ ְק ָרא מֶ פִ יס מוּ ְרסָ א ַלעֲ שׂ ֹות ָלהּ פֶּ ה,
וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל ִרפּוּי פֶּ צַ ע הַ חֻ ְרבָּ ן בִּ ְמעָ ַרת פַּ ְמ ַיס ַלעֲ שׂ ֹות ָלהּ פָּ ה הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת וּלְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת הַ ָדּם וְ הַ ָדּ ִמים ִדּ ְקדֻ ָשּׁה.
שׁ ֶרשׁ ֵתּבַ ת גּ ֹואֵ ל מ ֹופִ יעַ בְּ ָכל הַ ַתּ ַנּ" ָדּ"ם פְּ עָ ִמים; בְּ מַ ְשׁמָ עוּת גּ ֹואֵ ל ֶשׁהוּא הַ מָּ ִשׁיחַ  ,כְּ מ ֹו "וּבָ א לְ ִציּ ֹון גּ ֹואֵ ל" ,א ֹו
וְ ֵכן ֹ
בְּ מַ ְשׁמָ עוּת גּ ֹואֵ ל ֶשׁהוּא ָקר ֹוב ִמ ְשׁפָּ חָ ה ,כְּ מ ֹו "גֹ אֲ ל ֹו הַ ָקּ ֹרב אֵ ָליו" ,וְ ָקר ֹוב מַ ְשׁמָ עוּת ֹו ֶשׁ ְקּשׁוּ ִרים דֶּ ֶר הַ ָדּם ,כְּ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ עַ ל
ָקר ֹוב ֶשׁנִּ ְק ָרא "גֹּ אֵ ל הַ ָדּם" .וְ ֵכן ָדּם בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גּ ֹו ָלה ,וְ הַ גְּ אוּ ָלה מ ֹו ִסיפָ ה אֶ ת הָ א ֹות א' ֶשׁמַּ ְמ ִתּי ָקה אֶ ת הַ גּ ֹו ָלה ֶשׁ ִהיא ָדם ,וְ ֶזה
ס ֹוד הַ גְּ אֻ ָלּה לְ הַ ְשׁלִ ים אֶ ת הַ ָדּם בִּ בְ ִחי ַנת הַ כּ ֹו ֵלל ֶשׁל הָ א ֹות א'.

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ ֵשׁשׁ פְּ עָ ִמים נוֹסָ פ ֹות בַּ ַשּׁ"ס ,אֶ ת ֵשׁם הַ ַתּ ָנּא ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ִמלְּ בַ ד מַ ה

ֶשּׁהֵ בֵ אנוּ אֶ ת הַ גְּמָ ָרא עַ ל בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ וַ הֲ פִ י ַכת ְמעָ ַרת פַּ ְמ ָיס לְ ָדם ,וְ ֻכ ָלּן ְקשׁוּר ֹות לְ ִענְ ְי ֵני ְקדֻ ַשּׁת הַ מָּ מ ֹון וְ הַ ָדּ ִמים לְ הַ עֲ לו ָֹתם

אָדם אֶ חָ ד וְ נ ַָתן
ִיתי ְמהַ ֵלּ בַּ דֶּ ֶר וּפָ גַע בִּ י ָ
ל ְַקּדֻ ָשּׁה .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁ ָנה )אבות ו ,י( אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוסֵ י בֶּ ן ִק ְסמָ א ,פַּ עַ ם אַחַ ת הָ י ִ
לִ י ָשׁלוֹם וְ הֶ חֱ ז ְַר ִתּי ל ֹו ָשׁלוֹם ,אָמַ ר לִ י ַרבִּ י מֵ אֵ יזֶה מָ קוֹם אָ ָתּה ,אָמַ ְר ִתּי ל ֹו מֵ ִעיר גְּ ד ֹולָה ֶשׁל חֲ כ ִָמים וְ ֶשׁל
סוֹפְ ִרים אָנִ י ,אָמַ ר לִ י ַרבִּ י ְרצוֹנְ ֶשׁ ָתּדוּר ִעמָּ נוּ בִּ ְמקוֹמֵ נוּ וַ אֲ נִי אֶ ֵתּן לְ אֶ לֶף אֲ לָפִ ים ִדּנְ ֵרי זָהָ ב וַ אֲ בָ נִים טוֹבוֹת
וּמַ ְרגָּלִ יּוֹת ,אָמַ ְר ִתּי ל ֹו ִאם אַ ָתּה נו ֵֹתן לִ י כָּל כֶּסֶ ף וְ זָהָ ב וַ אֲ בָ נִים טוֹבוֹת וּמַ ְרגָּלִ יּוֹת ֶשׁבָּ ע ֹולָם אֵ ינִי ָדר אֶ לָּא
בִּ ְמק ֹום תּו ָֹרה ,וְ כֵן ָכּתוּב בְּ סֵ פֶ ר ְתּ ִהלִּ ים עַ ל יְדֵ י ָדוִ ד מֶ ֶל ִי ְשׂ ָראֵ ל "טוֹב לִ י תּו ַֹרת פִּ י מֵ אַלְ פֵ י זָהָ ב וָ ָכסֶ ף" ,וְ א
אָדם א כֶסֶ ף וְ א זָהָ ב וְ א אֲ בָ נִים טוֹבוֹת וּמַ ְרגָּלִ יּוֹת,
אָדם אֵ ין ְמלַוִּ ין ל ֹו לְ ָ
עוֹד אֶ לָּא ֶשׁבִּ ְשׁעַ ת פְּ ִט ָירת ֹו ֶשׁל ָ
אֶ לָּא תּו ָֹרה וּמַ עֲ ִשׂים טוֹבִ ים בִּ לְ בָ ד .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא

)ע"ז יח(.

ָתּנוּ ַרבָּ נָן כְּ ֶשׁחָ לָה ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א הָ ַל ַרבִּ י

אָחי ִאי אַ ָתּה י ֹודֵ עַ ֶשׁאֻ מָּ ה ז ֹו ִמן הַ ָשּׁמַ יִם ִה ְמלִ יכוּהָ ֶ ,שׁהֶ חֱ ִריבָ ה
חֲ נִינָא בֶ ן ְתּ ַר ְדיוֹן אֶ ְצל ֹו לְ בַ ְקּרוֹ ,אָמַ ר ֵליהּ חֲ נִינָא ִ
ידיו וְ ִאבְּ ָדה אֶ ת טוֹבָ יו וַ עֲ ַדיִן ִהיא ַק ֶיּמֶ ת ,וַ אֲ נִי ָשׁמַ ְע ִתּי עָ לֶי ֶשׁאַ ָתּה
אֶ ת בֵּ ית ֹו וְ ָשׂ ְרפָ ה אֶ ת הֵ יכָל ֹו וְ הָ ְרגָה אֶ ת חֲ ִס ָ
יק  .אָמַ ר ֵליהּ ִמן הַ ָשּׁמַ יִם ְי ַרחֲ מוּ .אָמַ ר
יו ֵֹשׁב וְ ע ֹוסֵ ק בַּ תּו ָֹרה וּמַ ְק ִהיל ְק ִהלּ ֹות בָּ ַרבִּ ים וְ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה מֻ ָנּח לְ בְּ חֵ ֶ
לֵיהּ אֲ נִי אוֹמֵ ר לְ ְדּבָ ִרים ֶשׁל טַ עַ ם וְ אַ ָתּה אוֹמֵ ר לִ י ִמן הַ ָשּׁ ִמים י ְַרחֲ מוְּ .תּמֵ הָ נִי ִאם א ִי ְשׂ ְרפוּ א ֹו ְת וְ אֶ ת סֵ פֶ ר
תּו ָֹרה בָ אֵ שׁ .אָמַ ר לֵיהּ ַרבִּ י מָ ה אֲ נִי לָע ֹולָם הַ בָּ א ,אָמַ ר לֵיהּ כְּ לוּם בָּ א מַ עֲ ֶשׂה לְ ָידֶ  ,אָמַ ר לֵיהּ ַרבִּ י מָ עוֹת ֶשׁל
וּמגּו ָֹרלְ ְיהֵ א
פּוּ ִרים נִ ְתחַ לְּ פוּ לִ י בְ מָ עוֹת ֶשׁל ְצ ָד ָקה ,וְ ִחלּ ְַק ִתּים לַעֲ נִ ִיּים .אָמַ ר לֵיהּ ִאם כֵּן מֵ חֶ לְ ֶק יְהֵ א חֶ לְ ִקי ִ
גּו ָֹרלִ י .אָ ְמרוּ א הָ יוּ ָי ִמים מוּעֲ ִטים עַ ד ֶשׁנִּ פְ טַ ר ַרבִּ י יו ִֹסי בֶ ן ִק ְסמָ א ,וְ הָ לְ כוּ כָּל גְּ ד ֹולֵי ר ֹו ִמי לְ ָקבְ רוֹ ,וְ ִה ְספִּ ידוּהוּ
הֶ ְספֵּ ד גָּדוֹל ,וּבַ חֲ ָז ָר ָתן מָ ְצאוּ לְ ַרבִּ י חֲ נִינָא בֶ ן ְתּ ַר ְדיוֹןֶ ,שׁהָ יָה יו ֵֹשׁב וְ ע ֹוסֵ ק בַּ תּו ָֹרה ,וּמַ ְק ִהיל ְק ִהלּוֹת בָּ ַרבִּ ים,
133

וְ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה מֻ נָּח ל ֹו בְ חֵ יק ֹו ,הֱ בִ יאוּהוּ וּכְ ָרכוּהוּ בְּ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ,וְ ִה ִקּיפוּהוּ בַ חֲ בִ ילֵי זְ מוֹרוֹת ,וְ הֵ ִציתוּ בָ הֵ ן אֶ ת
נִשׁמָ ת ֹו ְמהֵ ָרה .וְ ֵכן מָ ע ֹות
וּשׁ ָראוּם בְּ מַ יִם וְ ִהנִּ יחוּם עַ ל לִ בּ ֹו כְּ דֵ י ֶשׁ א ֵתצֵ א ְ
הָ אוּר ,וְ הֵ בִ יאוּ ְספוּגִין ֶשׁל צֶ מֶ ר ְ
ֻפּ ִרים ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ְמעָ ַרת פַּ ְמ ָיס .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא

)סנהדרין קג(:

אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן ִמשּׁוּם ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְסמָ א גְּ ד ֹולָה

יקה ְשׁ ֵתּי ִמ ְשׁפָּ חוֹת ִמיּ ְ
לְ גִ ימָ ה ֶשׁ ִה ְר ִח ָ
ִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "עַ ל ְדּבַ ר אֲ ֶשׁר א ִק ְדּמוּ אֶ ְת ֶכם בַּ לֶּחֶ ם וּבַ מַּ יִם" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ
בַּ גְּמָ ָרא ֶשׁ ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א ִדּבֵּ ר ֶנ ֶגד הַ מַּ חֲ ֶקת ֶשׁ ִהיא ַכּיָּדוּעַ ְמעַ כֶּבֶ ת אֶ ת פַּ ְר ָנסָ ָתם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל:
שקלים יא(.

)יבמות צו :וכעין זה בירושלמי

אָזַל ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר אָמַ ר לְ ִשׁמַ ְע ָתּא בֵ י ִמ ְד ָר ָשׁא וְ ָלא אֲ מָ ָרהּ ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְדּ ַרבִּ י יוֹחָ נָןָ .שׁמַ ע ַרבִּ י יוֹחָ נָן ִא ְקפַּ ד.

אָסי ,אָמַ ר ֵליהּ א ָכּ הָ יָה הַ מַּ עֲ ֶשׂה בְּ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ֶשׁל ְטבֶ ְריָא בְּ ֶנ ֶגר ֶשׁיֵּשׁ בְּ רֹאשׁ ֹו
עוּל לְ גַבֵּ יהּ ַרבִּ י אָ ִמי וְ ַרבִּ י ִ
לוּס ְט ָרא ,וְ נ ְֶחלְ קוּ ב ֹו ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר וְ ַרבִּ י יוֹסֵ י עַ ד ֶשׁ ָקּ ְרעוּ סֵ פֶ ר תּ ֹו ָרה בַּ חֲ מָ ָתן'ָ ,ק ְרעוּ' סָ לְ ָקא ַד ְע ָתּ  ,אֶ לָּא אֵ ימָ א
גְּ ְ
ֶשׁנִּ ְק ַרע סֵ פֶ ר תּו ָֹרה בַּ חֲ מָ ָתן .וְ הָ יָה ָשׁם ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶ ן ִק ְסמָ א ,אָמַ רָ ,תּמֵ הַּ אֲ נִי ִאם א י ְִהיֶה בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת זוֹ ,בֵּ ית
עֲ בו ָֹדה ז ָָרה וְ כֵן הֲ וָ ה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא עַ ל ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל חֲ ִשׁיבוּת הָ ַרגְ ַל ִיםֶ ,שׁ ְקּשׁוּר ֹות ִעם הַ מָּ מ ֹון
ָאָדם כְּ ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו
יסמָ א אוֹמֵ ר טָ בָ א ְתּ ֵרי ִמ ְתּלָת .הַ יְנוּ ט ֹוב ל ָ
ֶשׁמַּ עֲ ִמיד אֶ ת הָ ָ
אָדם עַ ל ַרגְ לָיו) :שבת קנבַ (.תּנְ יָא ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶ ן ִק ְ
ְשׁ ֵתּי ַרגְ ַל ִים בְּ ִריא ֹות ,מֵ הַ זְּ מַ ן ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו ָשׁ שׁ ַרגְ ַל ִים הַ ְינוּ ֶשׁה ֹו ֵל עַ ל מַ ֵקּל .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּמָ ָרא עַ ל ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְסמָ א ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר בִּ ְשׁעַ ת
פְּ ִט ָירת ֹו עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוגֶ ,שׁ ַתּעֲ בִ יר אֶ ת ִצנּ ֹור הַ מָּ מ ֹון חֲ ז ָָרה לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל:

)סנהדרין צח(:

]שׁל ַרבִּ י
בִּ ְשׁעַ ת פְּ ִטי ָרת ֹו ֶ

יו ִֹסי בֶּ ן ִק ְסמָ א[ אָמַ ר לָהֶ ן הַ עֲ ִמיקוּ לִ י אֲ ר ֹונִ י ֶשׁאֵ ין ָכּל דֶּ ֶקל וְ דֶ ֶקל ֶשׁבְּ בָ בֶ ל ֶשׁאֵ ין סוּס ֶשׁל פַּ ְר ִס ִיּים נִ ְק ָשׁר בּ ֹו,
וְ אֵ ין לְ ָכּל אָר ֹון וְ אָר ֹון ֶשׁבְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁאֵ ין סוּס מָ ַדי א ֹוכֵל בּ ֹו ֶתבֶ ן אָמַ ר ַרב אֵ ין בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א עַ ד ֶשׁ ִתּ ְתפַּ ֵשּׁט
הַ מַּ לְ כוּת עַ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל ִתּ ְשׁעָ ה חֳ ָד ִשׁים .וּ ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ֶשׁאֵ ין סוּס מָ ַדי א ֹו ֵכל בּ ֹו ֶתּבֶ ן ֶשׁמּ ֹו ִצי ִאין הָ אֲ ר ֹונ ֹות חוּץ ַל ַקּ ְר ַקע
וְ ע ֹו ִשׂין מֵ הֶ ן אֲ בוּ ִסים בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁהַ ִמּ ָלּה ֶשׁ ִתּ ְתפַּ ֵשּׁט או ִֹתיּ ֹות תש"ט
תש"פ ֶשׁ ֶזּה הַ זְּ מַ ן ֶשׁל ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת מַ לְ כוּת הָ עֵ ֶרב ַרב בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁבְ ִעים ָשׁנִ ים ,וְ אַחַ ר ָכּ יָב ֹוא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן אַחֲ ֵרי ֶר ַשׁ"ע יֵשׁ
א ֹו ִתיּ ֹות תש"פ ֶשׁנִּ זְ ֶכּה לִ ְהי ֹות אַחֲ ֵרי ִשׁלְ ט ֹון הָ ֶר ַשׁע .וְ ֵכן ִשׁלְ ט ֹון הָ עֵ ֶרב ַרב ר"ת הָ ֶר ַשׁ"ע .וְ ֵכן ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶּ ן ִק ְסמָ א בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא
לֵיל הַ סֵּ דֶ ר הַ ַלּ ְי ָלה ֶשׁל הַ גְּאֻ ָלּה.

וְ ֵכן

ַאשׁוִ יל בְּ ארה"ב ֶשׁ ְסּמוּ ָכה ל ִָעיר מֶ ְמפִ יס טֶ ֶנּ ִסי וְ ֵישׁ בָּ הּ
פּ ְֻרסַ ם הַ ָשּׁבוּעַ ֶשׁהָ י ְָתה סוּפַ ת טו ְֹרנַדּ ֹו ָק ָשׁה ִעם הֲ רוּגִ ים בָּ ִעיר נ ְ

נִמצֵ את עַ ל ְשׂפַ ת נְ הַ ר הַ ִמּ ִ
יס ִספִּ י ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו או ִֹתיּ ֹות
או ִֹתיּ ֹות פַּ ְמ ָי"ס .וְ ֵכן מֶ ְמפִ יס טֶ נּ ִֶסי בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא נָחָ שׁ א ֹו מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן הָ ִעיר ְ
פַּ ְמיָי"ס .וְ הוּא נִ ְק ָרא הַ נָּהָ ר הָ אָ ֹדם בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל הַ פַּ ְמיָיס ֶשׁנֶּהֱ פַ לְ ָדם .וְ ֵכן פּ ְֻרסַ ם הַ ָשּׁבוּעַ עַ ל נְ הָ ר ֹות בְּ סָ מוּ ַל ַיּם
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הַ כּ ְַספִּ י ֶשׁ ִקּבְּ לוּ צֶ בַ ע ֶשׁל ָדּם .וְ ׳כ ְַספִּ י׳ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ׳כֶּסֶ ף׳ וּמָ מ ֹון .וְ ֵכן ַים כּ ְַספִּ י בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 220שׁ ִהיא ְשׁ ַנת תש"פ ִמסּ ֹוף הָ אֶ ֶלף,
וּבְ גִימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה ע ֹו ֶלה תש"פ.

יח בְּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁפּו ְֹת ִחים אֶ ת סֶ ֶכר ְדּגַנְ ָיה כְּ ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת
ֶרמֶ ז לְ ל ֵַדת ָמ ִשׁ ַ
ִמ ְת ַמלֵּאת וְ ע ֹו ָלה עַ ל גְּ דו ֶֹתיהָ .
בְּ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ כָּתוּב) :ישעיה ט ,ה( "כִּ י ֶילֶד יֻלַּד ָלנוּ בֵּ ן נִ ַתּן ָלנוּ וַ ְתּ ִהי הַ ִמּ ְשׂ ָרה עַ ל ִשׁכְ מ ֹו" .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז " ֶי ֶלד יֻ ַלּד לָנוּ"
ֶשׁ ַגּם אַחַ ר ֶשׁנּ ֹו ַלד הוּא עֲ ַד ִין ֶי ֶלד וּמַ ְמ ִשׁי לְ ִהוָּ ֵלד עַ ד ֶשׁ ִתּ ְס ַתּ ֵיּם ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ אָז הוּא י ְַקבֵּ ל אֶ ת הַ ֵשּׁמ ֹות ,כְּ מ ֹו ֶשׁמַּ ְמ ִשׁי
הַ פָּ סוּק "וַ יּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו פֶּ לֶא י ֹועֵ ץ אֵ ל גִּ בּוֹר אֲ בִ י עַ ד ַשׂר ָשׁלוֹם" .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ל ֵַדת שׁ ֶֹרשׁ מָ ִשׁיחַ מֵ רוּת) :רות ד ,טז( "וַ ִתּ ַקּח
ָנעֳ ִמי אֶ ת הַ ֶיּ ֶלד וַ ְתּ ִשׁ ֵתהוּ בְ חֵ י ָקהּ וַ ְתּ ִהי ל ֹו לְ אֹמֶ ֶנת :וַ ִתּ ְק ֶראנָה ל ֹו הַ ְשּׁכֵנ ֹות ֵשׁם לֵאמֹ ר יֻלַּד בֵּ ן לְ ָנעֳ ִמי וַ ִתּ ְק ֶראנָה ְשׁמ ֹו ע ֹובֵ ד
הוּא אֲ בִ י י ִַשׁי אֲ בִ י ָדוִ ד".

וְ הו ִֹסיפוּ

הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה לֶוִ ינְ ֶגּר שליט"א וְ ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁיּ ִָתּ ֵכן ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז לְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ בְּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת

ֶשׁפּו ְֹת ִחים אֶ ת סֶ ֶכר ְדּגַנְ ָיה כְּ ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת ִמ ְתמַ לֵּאת וְ ע ֹו ָלה עַ ל גְּ דו ֶֹתיהָ  ,מַ ה ֶשּׁצָּ פוּי בְּ עֶ זְ ַרת הַ ֵשּׁם לִ ְהי ֹות בִּ ְשׁ ַנת תש"פ אַחֲ ֵרי
ָקר ֹוב לִ ָ 30שׁ ָנה ֶשׁ א זָכִ ינוּ ָל ֶזה .וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהַ מָּ ק ֹום נִ ְק ָרא צֹמֶ ת צֶ מַ ח ֶרמֶ ז לַמָּ ִשׁיחַ ֶשׁנִּ ְק ָרא צֶ מַ ח .וְ יֵשׁ ָשׁם ִחבּוּר
לִ כְ בִ ישׁ  90בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ ִים .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁל הַ ְקּלִ פָּ ה אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁ ִה ְטבִּ ילוּ אוֹת ֹו בַּ מָּ ק ֹום הַ ֶזּה ,וְ הַ נּו ְֹצ ִרים בָּ ִאים
עַ ד הַ יּ ֹום לַעֲ שׂ ֹות ָשׁם פֻּלְ חָ ן ,כִּ י הַ ְקּלִ פָּ ה י ֹונ ֶֶקת מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה בְּ ָכל מָ ק ֹום בְּ ס ֹוד ֶזה לְ עֻמַּ ת ֶזה .וְ ֵכן סֶ ֶכר או ִֹתיּ ֹות כּ ֶֶרס ֶשׁ ָשּׁם

ֵידה .וְ ֵכן סֶ ֶכר ְדּגַנְ ָיה ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן הַ כִּ נּ ֶֶרת ע ֹו ָלה עַ ל גְּ דו ֶֹתיהָ
ְמק ֹום הָ ֶרחֶ ם וְ הַ לּ ָ
ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים ע ֹו ֶלה  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁבִּ ְמק ֹום הַ לּ ֵָדה יֵשׁ
אֲ ִחי ַזת הַ ְקּלִ פּ ֹות ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית ד ,ז( " ַלפֶּ ַתח חַ טָּ את ֹרבֵ ץ"ּ .ו ָמ ִצינ ּו ַּב ְ ּג ָמ ָרא )יומא כֶׁ (.שהקב"ה ְמ ַל ּ ֵמד זְ כ ּות ַעל
קום ַה ִ ּיח ּוד ְו ַהלּ ֵ ָדה.
רו ִאים ֶׁש ּ ָפס ּוק ֶזה ְמ ַר ּ ֵמז ַעל ְמ ֹ
רות ַעל יְ ֵדי ּ ָפס ּוק ֶזהְ ,ו ֹ
ילות אֲ ס ּו ֹ
ַהבּ ֹועֲ לִ ים ְ ּב ִע ֹ

"טבֶ ְר ָיא"ֶ ,שׁיּ ֹו ֶשׁבֶ ת בְּ טַ בּוּ ָרהּ ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִדּבְ ֵריהֶ ם עַ ל פִּ י הַ גְּ מָ ָרא )מגילה ו (.וְ לָמָּ ה נִ ְק ָרא ְשׁמָ הּ ְ
וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ ִעיר ְטבֶ ְריָה נִ ְק ֵראת ְטבֶ ְר ָיה ִמלְּ שׁ ֹון טַ בּוּר ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ נִזּ ֹון הַ וָּ ָלד בָּ ֶרחֶ ם ,וְ ִאם יֵשׁ טַ בּוּר ֵישׁ גַּם בְּ ֵרי ַכת מַ יִם ֶשׁבָּ הּ
ֵידה ,כַּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר
יציאַת הַ מַּ ִים מֵ הַ כִּ נּ ֶֶרת ַליּ ְַרדֵּ ן ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ֵל ַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁהַ וָּ ָלד יוֹצֵ א לִ ְתעָ ַלת הַ לּ ָ
שׂ ֹוחֶ ה הָ ֻעבָּ ר בָּ ֶרחֶ ם ,וִ ִ
וּטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
הַ לִּ קּ ִ

)דברים ע' רסד(

נּוּקבָ א וְ הַ יּ ְַרדֵּ ן ְיסוֹד .רו ִֹאים
נוּקבָ א וְ כוּ' אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִהיא הַ ְ
ַי ְרדֵּ ן סוֹד יְס ֹוד ְדּ ְ
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ֵידה .וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ סֶ ֶכר ְדּגַנְ ָיה
ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת ִהיא ְמק ֹום הָ ֶרחֶ ם ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר ַליּ ְַרדֵּ ן ֶשׁהוּא הַ יְס ֹוד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ָשּׁם ְתּעָ ַלת הַ לּ ָ
ֵידה ֶשׁנִּ ְרמָ ז בַּ יּ ְַרדֵּ ן .וְ ָל ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
ֶשׁהַ כִּ נּ ֶֶרת ה ֹו ֶל ֶכת וְ נַעֲ ֵשׂית צָ ָרה בִּ ְמיֻחָ ד כְּ מ ֹו ַתּ ְח ִתּית ְמק ֹום הָ ֶרחֶ ם ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר לִ ְמק ֹום הַ לּ ָ
הַ ֵשּׁם ְדּגַנְ ָיה ,כִּ י ָכּתוּב :
)בראשית ב ,כב(

)שה"ש ז ,ג(

"בִּ ְט ֵנ

עֲ ֵרמַ ת ִח ִטּים" .וְ ֵכן ַר ִשּׁ"י מַ ְמ ִשׁיל אֶ ת ֶרחֶ ם הָ ִא ָשּׁה לְ אוֹצָ ר ֶשׁל ִח ִטּים:

וּקצָ ָרה ִמלְ מַ ְעלָה לְ ַקבֵּ ל הַ וָּ ָלד ,כְּ אוֹצָ ר ֶשׁל ִח ִטּים ֶשׁהוּא ָרחָ ב ִמלְּ מַ טָּ ה
"וַ יִּבֶ ן" כְּ בִ נְ ָיןְ ,רחָ בָ ה ִמלְּ מַ טָּ ה ְ

וְ ָקצָ ר ִמלְ מַ ְע ָלה ֶשׁ א יַכְ בִּ יד מַ ָשּׂא ֹו עַ ל ִקיר ֹו ָתיו .וְ ֵכן הַ כִּ נּ ֶֶרת הָ י ְָתה בְּ נַחֲ ַלת נַפְ ָתּלִ י ֶשׁנִּ ְמ ָשׁל לְ אַ ָיּ ָלה ֶשׁ ְצּ ִרי ָכה אֶ ת

הַ נָּחָ שׁ ֶשׁיַּעֲ ֹזר ָלהּ ָללֶדֶ ת .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ צַּ ד הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁל הַ כִּ נּ ֶֶרת מוּל ְטבֶ ְר ָיה הַ מָּ ק ֹום עֵ ין ֶגּב ,כִּ י ִאם ְטבֶ ְר ָיה ִהיא ס ֹוד הַ טַּ בּוּר
ֶשׁנִּ ְמצָ א בְּ צַ ד הַ פָּ נִ ים ,הַ צַּ ד הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁל הַ כִּ נּ ֶֶרת הוּא בְּ ִחי ַנת הַ ַגּב .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁ ְדּגַנְ ָיה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא 72
ידה בְּ ִסיּוּם הַ ָ 72שׁנִים ֶשׁל חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ וְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וְ ֶזה י ְִה ֶיה בִּ ְשׁ ַנת סכ"ר הַ יְנוּ סָ מוּ לְ כ"ר ָשׁנִ ים ִמסּ ֹוף
ֶרמֶ ז עַ ל ֶר ַגע הַ ֵלּ ָ
הָ אֶ ֶלף.
וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם י ְִד ְיד ָיה שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט תש"חֶ ,שׁהַ קק"ל ָשׁ ְתלוּ עֵ ץ בְּ רוֹשׁ בַּ ִיּשּׁוּב ְדּגַנְ ָיה
ֶשׁסָּ מוּ לְ צֹמֶ ת ְדּגַנְ ָיה עַ ל ְשׂפַ ת הַ כִּ נּ ֶֶרת ,וְ גֹ בַ הּ הָ עֵ ץ בִּ זְ מַ ן ְשׁ ִתילָת ֹו הָ ָיה  70ס"מ וְ כִ נּוּהוּ "עֵ ץ הַ ְמּ ִדי ָנה" ,הַ יְנוּ לִ כְ ב ֹוד הָ ַר ְעי ֹון
ֶשׁל הֲ ָקמַ ת ְמ ִדי ַנת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁעָ ְמ ָדה ָלקוּם בַּ יּ ִָמים ְדּאָזַ .גּם ִה ְט ִמינוּ ְמגִ ָלּה בְּ ָשׁ ְר ֵשׁי הָ עֵ ץ ִעם נְ ִטיעָ ת ֹוְ .וּראֵ ה ֶזה פֶ ֶלאִ :מ ְספָּ ר
י ִָמים אַחֲ ֵרי ה' בְּ ִא ָיּר תשע"ח כְּ ֶשׁנִּ ְשׁלְ מוּ ָ 70שׁנִ ים לִ ְמ ִדי ַנת י ְִשׂ ָראֵ לָ ,ק ַרס הָ עֵ ץ בְּ ֹאפֶ ן פִּ ְתא ֹו ִמי ִעם ָשׁ ָר ָשׁיו בְּ אֹפֶ ן ֶשׁמָּ ַנע אֶ ת
נְ ִטיעָ ת ֹו שׁוּב ,וְ ַגם מָ ְצאוּ אֶ ת הַ ְמּגִ ָלּה ֶשׁ ִה ְט ִמינוּ ,וְ אָז נ ְָטעוּ עֵ ץ אַחֵ ר בִּ ְמקוֹמ ֹו .וְ ֵכן עֵ ץ הַ ְמּ ִדי ָנה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
עוּבָּ ר א ֹו ִעבּוּר ִעם הָ או ִֹתיּ ֹותֶ .רמֶ ז ֶשׁ ִה ְת ִחיל זְ מַ ן הָ ִעבּוּר ֶשׁל הַ ָ 70שׁנִ ים ,וְ ָל ֵכן ֶזה ִה ְת ִחיל בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט כִּ י ֶזה הַ יּ ֹום ֶשׁ ִמּ ְתיַחֵ ד
ִעם ְספִ ַירת הַ יְס ֹוד בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ יו ֵֹתר ִמ ָכּל יְמ ֹות הַ ָשּׁ ָנה ,הַ יְנוּ י ֹום הַ יִּחוּד .וְ י ִָתּ ֵכן ֶשׁ ִמּטּ"וּ בִּ ְשׁבָ ט תש"ח ִה ְת ִחיל זְמַ ן
נְטיעַ ת הָ עֵ ץ הוּא
ידה ֶשּׁנִּ ְמ ָשׁ עַ ד ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט תש"ט ֶשׁאָז ַכּיָּדוּעַ הֵ ִקימוּ אֶ ת הַ כְּ נֶסֶ ת הָ ִראשׁ ֹו ָנה .וְ ָל ֵכן ָ 70שׁנִ ים אַחֲ ֵרי ִ
הַ פְּ ִק ָ
ידה וְ הוּא ִה ְשׁלִ ים אֶ ת הַ ִשּׁבְ ִעים ָשׁ ָנה בְּ תשע"ח .וְ ֵכן עֵ ץ הַ ְמּ ִדי ָנה בְּ רוֹשׁ ִעם
ָק ַרס ,כִּ י הָ עֵ ץ הָ ָיה סֵ מֶ ל ֶשׁל ְתּ ִח ַלּת הַ פְּ ִק ָ
הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ה'תש"פ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵיּם הַ ַתּהֲ לִ י ֶשׁל ע"ב ָשׁנִ ים כּ ֹו ֵלל הַ ְשּׁנ ַָת ִים ֶשׁל הַ לּ ֵָדה.
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ְקּ ִריסַ ת הָ עֵ ץ ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל ְק ִריסַ ת הַ סֶּ ֶכר וּפְ ִתיחָ ת ֹו בְּ ִסיּוּם הַ ָ 70שׁנִ ים .וְ ָל ֵכן הַ שּׁ ֶֹרשׁ
ֶשׁל ָק ַרס וְ סֵ ֶכר ִמ ְתחַ ֵלּף .וְ עֵ ץ בְּ רוֹשׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מַ ְשׁבֵּ ר הַ ֵלּ ָדה .וְ ֵכן עֵ ץ בְּ רוֹשׁ ר"ת ע"ב .וְ ֵכן עֵ ץ בְּ רוֹשׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ עֵ ץ ֶשׁל
רשב"י בַּ ְמּעָ ָרה] .בְּ רוֹשׁ ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא רשב"י[ ֶשׁהָ ָיה עֵ ץ חֲ רוּבִ ין א ֹו ְתּמָ ִרים ֶשׁמּו ִֹצ ִ
יאים פֵּ ר ֹות אַחַ ת לְ ִשׁבְ ִעים
ידה ֶשׁל ְמ ִדי ַנת י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי
שׁוּרים ִעם הַ יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ ֶשׁל חֹדֶ שׁ ִא ָיּר ֶשׁבָּ הֶ ם הָ י ְָתה הַ פְּ ִק ָ
ָשׁ ָנה ,וְ רשב"י וְ ל"ג בָּ עֹמֶ ר ְק ִ
מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ִה ְירשׁ שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ גְּ מָ ָרא

)שבת קנה(.
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אֵ ין ְמ ַר ְסּ ִקין אֶ ת הַ ַשּׁחַ ת וְ אֶ ת הֶ חָ רוּבִ ין ,לִ פְ ֵני בְּ הֵ מָ ה

בֵּ ין ַדּ ָקּה וּבֵ ין גַּסָּ ה ,וְ כוּ' ,חָ רוּבִ ין ְ
דּוּמ ָיא ְדּ ַשׁחַ ת .וְ רו ִֹאים ֶשׁמַּ אֲ ַכל בְּ הֵ מָ ה הוּא חָ רוּבִ ין וְ ַשׁחַ ת ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ִשׁלְ ט ֹון
הָ עֵ ֶרב ַרב ֶשׁ ִה ְת ִחיל בִּ ְשׁ ַנת תש"ח וְ צָ פוּי לְ ִה ְס ַתּ ֵיּם אַחֲ ֵרי ָ 70שׁ ָנה כְּ מ ֹו הֶ חָ רוּבִ ין ֶשׁגְּדֵ לִ ים בְּ מֶ ֶשׁ ָ 70שׁנִ ים .וְ ָל ֵכן ֶזה מַ אֲ ַכל
בְּ הֵ מָ הַ ,כּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)חוקת רנה(

עַ ל הַ ָכּתוּב "וַ ֵתּ ְשׁ ְתּ הָ עֵ ָדה וּבְ ִע ָ
ירם"ֶ ,שׁ ָשׁתוּ הָ עֵ ֶרב ַרב הַ נִּ ְמ ָשׁלִ ים

לִ בְ הֵ מ ֹות .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ ְשׁמ ֹות הַ יִּשּׁוּבִ ים בְּ סָ מוּ לִ ְדגַנְ ָיה ,פּו ִֹר ָיּה ,בֵּ ית ז ֶַרעֶ .שׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ְמק ֹום הַ יִּחוּד וְ הַ לּ ֵָדה .וְ ֵכן
ֵידה.
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ַשּׁ ִיט בְּ ִסיר ֹות עַ ל הַ כִּ נּ ֶֶרת ֶשׁנִּ ְק ָרא לִ יד ֹו לְ ַרמֵּ ז עַ ל ל ָ

עֵ ץ הַ ְמּ ִדי ָנה בִּ ְדגַנְ ָיה לִ פְ ֵני ֶשׁ ָקּ ַרס.
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נִ ַתּן לִ ְרא ֹות בַּ מַּ פָּ ה אֶ ת הַ ִיּשּׁוּבִ ים ְדּגַנְ ָיה וּבֵ ית ז ֶַרע עַ ל גְּ ד ֹות הַ יּ ְַרדֵּ ן ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר לַכִּ נּ ֶֶרת.

לְ פִ י

זֶה ְמבֹאָר מַ דּוּעַ ַתּ ְת ִחיל הַ גְּ אֻ ָלּה ִמ ְטּבֶ ְר ָיה ֶשׁ ָשּׁם ְמקוֹם הַ לּ ֵָדה ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט ישעיהו תכט(

אָמַ ר ַרבִּ י י ֹוחָ נָן

אוּשׁא.
וּמיַּבְ ֶנה לְ ָ
ירוּשׁ ַל ִים לְ יַבְ נֶהִ .
וּמ ָ
עֶ ֶשׂר ָגּלֻיּוֹת ָגּלְ ָתה סַ נְ הֶ ְדּ ִריןִ .מלִּ ְשׁ ַכּת הַ גָּזִ ית לַחֲ נֻיּ ֹות .וּמֵ חֲ נֻיּ ֹות לִ ירוּ ָשׁ ַל ִיםִ .
וּטבֶ ְר ָיה עֲ מֻ ָקּה ִמ ֻכּ ָלּם.
אוּשׁא לִ ְשׁפַ ְרעָ ם .וּ ִמ ְשּׁפַ ְרעָ ם לְ בֵ ית ְשׁעָ ִריםִ .מבֵּ ית ְשׁעָ ִרים לְ ִצפּו ִֹריִ .מ ִצּפּו ִֹרי לִ ְטבֶ ְר ָיהְ .
וּמֵ ָ
ידין לְ ִהגָּאֵ ל .וְ רו ִֹאים מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְטּבֶ ְריָה ְקשׁוּ ָרה לִ ְמק ֹום הַ סַּ נְ הֶ ְד ִרין,
וּמ ָשּׁם עֲ ִת ִ
כְּ ִדכְ ִתיב "וְ ָשׁפַ לְ ְתּ מֵ אֶ ֶרץ ְתּ ַדבֵּ ִרי"ִ .
וּ ְמקוֹם הַ ַסּנְ הֶ ְדּ ִרין הוּא גַם ִבּ ְב ִחינַת טַ בּוּר ,כַּ מּוּבָ א בַּ בַּ ְר ְטנוּ ָרא

)סנהדרין(

סַ נְ הֶ ְדּ ִרין הָ י ְָתה ַכּחֲ ִצי גֹ ֶרן עֲ גֻ ָלּהְ ,דּאָמַ ר ְק ָרא

וּמגִ ָנּה עַ ל ָכּל הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו ,וְ ִהיא
'שׁ ְר ֵר אַ ַגּן' ז ֹו סַ נְ הֶ ְדּ ִריןֶ ,שׁיּ ֹו ֶשׁבֶ ת בְּ טַ בּוּר ֹו ֶשׁל ע ֹו ָלם ְ
"שׁ ְר ֵר אַ ַגּן הַ סַּ הַ ר"ָ ,
ָ
דּוֹמָ ה לְ סַ הַ רֶ ,שׁיּו ְֹשׁבִ ים בְּ ִעגּוּל כַּחֲ ִצי י ֵָרח .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְמּק ֹום הַ ַסּנְ הֶ ְדּ ִרין הוּא טַ בּוּר ֹו ֶשׁל ע ֹו ָלםְ ,
בּוּרהּ
וּטבֶ ְריָה ִהיא בְּ טַ ָ
ִשׂ ָראֵ ל ,וּלְ פִ י זֶה מוּבָ ן ֶשׁבִּ זְ מַ ן ֶשׁהַ ַסּנְ הֶ ְדּ ִרין ֶנאֶ לְ צוּ לִ גְ ל ֹות ִמ ְמּקוֹם טַ בּוּר ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ,הֵ ם הָ לְ כוּ לִ ְמקוֹם הַ טַּ בּוּר ֶשׁל
ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְ
אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וכן שמעתי שבאגן הסהר יש אותיות גינס"ר השם של ים כנרת .וזה נרמז גם בסכר דגניה .והוסיף הרה"ג
ר' ציון דוד סיבוני שליט"א שגינוס"ר אותיות סניגו"ר ,שהרי במקום הסנהדרין שם עומד הסנגור ומעורר את הסנגור
בשמים להמליץ טוב על ישראל.
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מָ ִצינוּ

יעים י ְִהיֶה בִּ ְטבֶ ְר ָיהַ ,כּמּוּבָ א בְּ ' ַת ְרגּוּם י ֹו ָנ ָתן'
ֶשׁהַ נִּ צָּ ח ֹון עַ ל גּוֹג וּמָ גוֹג ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ְתּ ִחלַּת פְּ ֻע ַלּת הַ מּ ֹו ִשׁ ִ

)יחזקאל לט ,יא(

בוּרא בְּ ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ חֵ ילְ ָתּא ְמגִ י ָז ָתא מַ ְדנַח יַם גִ ינוֹסַ ר .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֵיּשׁ
וִ יהֵ י בְּ ִע ָדנָא הַ הוּא אֶ ֵתּן לְ ג ֹוג אֲ ַתר ָכּ ַשׁר לְ בֵ ית ְק ָ
יקת אֱ ד ֹום.
ֶק ֶשׁר בֵּ ין ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג לְ ַים כִּ נּ ֶֶרת ֶשׁ ָשּׁם ִתּ ְה ֶיה ְקבוּ ַרת גּ ֹוג וּמָ גוֹג ,כִּ י ַגם ָשׁם יַעֲ שׂוּ ִתּקּוּן לְ סַ ֵלּק אֶ ת ְינִ ַ

וּמ ַנּיִן ֶשׁהֶ ְראָהוּ ג ֹוג וְ כָל הֲ מוֹנ ֹו ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר בִּ ְקעַ ת י ְֵרח ֹו ,וְ ָלמַ ְדנוּ ֶשׁעֲ ִת ִידין גּ ֹוג
וּמֵ ִא ָיד מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרש )מכילתא פרשת עמלק ב( ִ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ
וְ ָכל הֲ מוֹנ ֹו ַלעֲ ל ֹות וְ לִ נְ פֹּ ל בְּ בִ ְקעַ ת ְי ֵרח ֹו .וְ כָאן רו ִֹאים ֶשׁמַּ פֶּ ֶלת גּ ֹוג ִתּ ְה ֶיה עַ ל ַיד הַ יּ ְַרדֵּ ן בְּ בִ ְקעַ ת י ְִריח ֹוְ ,
ֶשׁבִּ ְקעַ ת ְי ֵריח ֹו ִמ ְשׂ ָתּ ַרעַ ת מֵ הַ כִּ נּ ֶֶרת עַ ד י ְֵרחוֹ ,לְ א ֶֹר ָכּל נְ הַ ר הַ ַיּ ְרדֵּ ן ֶשׁ ָקּשׁוּר לַגְּ אֻ ָלּה ,כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'ס ֹוד
הַ ִמּ ְספָּ ר ֵשׁשׁ' מֵ הָ ַרב גְּ ָל ֶז ְרסוֹן שליט"א

)ע' (56

ֶשׁי ְִריח ֹו ִהיא ִמלְּ שׁ ֹון י ֵָרחַ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'י ֹו ִסיפוּן'

)פל"ח( ֶשׁיּ ְִריח ֹו ִהיא ִעיר הַ יּ ֵָרחַ  ,בָּ הּ ָראוּ ָל ִראשׁ ֹונָה אֶ ת מ ֹו ַלד הַ ָיּ ֵרחַ לִ פְ ֵני ְשׁאַר ְמקוֹמ ֹות .וְ ֵכן הַ ֵשּׁם י ְִריח ֹו הוּא עַ ל ֵשׁם הָ ֵריחַ
ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ "וְ הֵ ִריח ֹו בְּ ִי ְראַת ה'".

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)עקב ע' רמח(

ֶשׁכִּ נּ ֶֶרת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תרע"א ֶשׁהוּא ֵשׁם אֲ ֹדנָ"י בְּ ִמלּוּיְ ,דּכִ ֶנּ ֶרת ִהיא בִּ בְ ִחינַת

שׁוּרה ַל ִמּלּוּי ֶשׁל ֵשׁם אדנ"י ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,הַ ְיינוּ ל ִָעבּוּר ֶשׁהָ ִא ָשּׁה ִמ ְתמַ לֵּאת מֵ הַ וָּ ָלד.
מַ לְ כוּת ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ כִּ ֶנּ ֶרת ְק ָ
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'קֹהֶ ֶלת יַעֲ ֹקב'

)ערך ים(

יַם כִּ ֶנּ ֶרת הוּא בְּ ִחי ַנת מַ לְ כוּת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַנת ִע ֶתּי '

ֶשׁ ְיּ ָ
הוּדה ָתּמָ ר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כִּ ֶנּ ֶרת .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)שלח קעה(:

)תש"ס ע' רסה(

ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא ס ֹוד ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וְ הַ גָּוֶ ן ֶשׁ ָלּהּ יוֹצֵ א

יעי ִמ ִשּׁבְ עָ ה ַי ִמּים ֶשׁ ֵיּשׁ
ִמ ָדּג ֶשׁה ֹו ֵל בְּ ַים כִּ ֶנּ ֶרת ,וְ עַ ל כֵּן כִּ נּ ֹור ֶשׁל ָדּוִ ד ְמ ַנגֵּן מֵ אֵ ָליו .וְ כֵן יַם כִּ ֶנּ ֶרת הוּא הַ יָּם הַ ְשּׁבִ ִ
בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
'שׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )הקדמה לז( ֶשׁבְּ אֵ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְריָם נִ ְמצָ א בְּ ַים כִּ נּ ֶֶרת .וּ ִמ ְריָם הָ ְי ָתה הַ ְמ ַי ֶלּדֶ ת ֶשׁל כְּ ַלל
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִם ַיחַ ד ִעם ִאמָּ הּ ,וְ נִ ְק ְראוּ ִשׁפְ ָרה וּפוּעָ ה .וּבְ נוֹסָ ף ִהיא זָכְ ָתה בְ גִ יל  6לוֹמַ ר לְ אָבִ יהָ עַ ְמ ָרם ֶשׁהָ יָה גְ דוֹל הַ דּוֹר 3
ַקל וָ חֹמֶ ר ,וְ ג ְָרמָ ה ל ֹו לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת ִא ְשׁתּוֹ .בְּ ִע ְקבו ָֹתיו הֶ חֱ זִ ירוּ ָכּל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל נְ שׁו ֵֹתיהֶ ם לְ הוֹלִ יד אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמָ ִצינוּ
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)פסיקתא רבתי מ"ג(

בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ָגּזַר פַּ ְרעֹה " ָכּל הַ בֵּ ן הַ יִּל ֹוד הַ ְי ֹא ָרה ַתּ ְשׁלִ יכֻהוּ" כֵּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁמַ ע עַ ְמ ָרם ֵכּן הוּא וּבֵ ית

ִדּינ ֹו בְּ א ֹו ָתהּ ָשׁעָ ה ָגזְ רוּ וּמָ נְ עוּ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמפִּ ְר ָיה ְוּרבִ ָיּה וְ הו ִֹציאוּ אֶ ת נְ ֵשׁיהֶ ם "נְ ֵשׁי עַ ִמּי ְתּג ְָרשׁוּן ִמבֵּ ית ַתּעֲ נֻגֶיהָ ",
ִמ ְריָם הָ ְי ָתה או ָֹתהּ ָשׁעָ ה בַּ ת ֵשׁשׁ ָשׁנִים וְ אָ ְמ ָרה אַ בָּ א אַ בָּ א פַּ ְר ֹעה הָ יָה ט ֹוב לְ י ְִשׂ ָראֵ ל י ֹו ֵתר ִמ ְמּ  ,לָמָ ה ,פַּ ְר ֹעה
ָגּ ַזר בִּ זְ כ ִָרים וְ אַ ְתּ בִּ זְ כ ִָרים וּבִ נְ ֵקב ֹות ,פַּ ְרעֹה ָגּ ַזר סָ פֵ ק נִ ְת ַק ְיּמָ ה גְ ז ֵָרת ֹו סָ פֵ ק א וְ אַ ָתּה ָגז ְַר ָתּ וְ נִ ְת ַק ְיּמָ ה גְ ֵז ָר ְת ,
אָמ ָרה לִ פְ ֵניהֶ ם ,וְ אָ ְמרוּ ל ֹו עַ ְמ ָרם אַ ָתּה אָסַ ְר ָתּ
ֵכּיוָ ן ֶשׁ ָשּׁמַ ע עַ ְמ ָרם אֶ ת ְדּבָ ֶריהָ הֵ בִ יא א ֹו ָתהּ לִ פְ נֵי סַ נְ הֶ ְדּ ִרין וְ ְ
וְ אַ ָתּה צָ ִרי לְ הַ ִתּיר אֶ ת הַ ָדּבָ ר .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁעַ ְמ ָרם ִה ְס ַתּפֵּ ק בְּ ִדבְ ֵרי ִמ ְר ָים ִאם ִהיא צוֹדֶ ֶקת וְ הֵ בִ יאָ הּ לִ פְ ֵני הַ סַּ נְ הֶ ְדּ ִרין
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שּׁ ֶרשׁ נִ ְשׁמָ ָתהּ ֶשׁהוּא בְּ סוֹד ֶרחֶ ם וְ ל ֵָדהָ ,לכֵן הֵ בִ יאָ הּ ַלסַּ נְ הֶ ְדּ ִרין ֶשׁהֵ ם
וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁעַ ְמ ָרם הֵ בִ ין ֶשׁ ִהיא ְמ ַדבֶּ ֶרת ִמ ֹ
ֶשׁ ַיּכְ ִריעוְּ .
הָ ֶרחֶ ם הַ גָּדוֹל .וּלְ פִ י ֶזה ְמ ֹבאָר הַ כָּתוּב

)במדבר יב ,יב(

"אַל ָנא ְת ִהי כַּמֵּ ת אֲ ֶשׁר בְּ צֵ את ֹו מֵ ֶרחֶ ם ִאמּ ֹו וַ יֵּאָ ֵכל חֲ ִצי בְ ָשׂרוֹ".

לִ כְ א ֹו ָרה מַ דּוּעַ ִהזְ כִּ יר ָכּאן אַהֲ רֹן אֶ ת ִענְ יַן הָ ֶרחֶ ם ,הָ יָה צָ ִרי ל ֹומַ ר ֶשׁאֲ ח ֹו ֵתנוּ א ִת ְה ֶיה ְמ ֹצ ַרעַ ת ֶשׁחֲ שׁוּבָ ה כְּ מֵ ת ֵכּיוָ ן ֶשׁ ִהיא
וּמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁאַהֲ רוֹן ָרמַ ז לְ מֹ ֶשׁה
חֵ לֶק ִמבְּ ָשׂ ֵרנוּ הַ ְיינוּ אֲ חו ֵֹתנוּ ,וּמַ דּוּעַ הוּא מַ זְ כִּ יר כָּאן ֶשׁהֵ ם נוֹלְ דוּ מֵ א ֹו ָתהּ ֶרחֶ םְ ,
ֶשׁהָ ֶרחֶ ם ֶשׁל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִהיא ִמ ְריָם נִ ְמצָ א בְּ סַ ָכּנָה וְ צָ ִרי לְ ִה ְתפַּ ֵלּל עָ לֶיהָ  .וְ כֵן בֵּ אַ ְרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל עַ ִין' ֶשׁ ֶרחֶ ם ִהיא

ס ֹוד הַ ַקּל וָ חֹמֶ ר ,וְ ָלכֵן ִמ ְר ָים עָ ְשׂ ָתה ַקל וָ ֹחמֶ ר לְ אָבִ יהָ לְ ה ֹולִ יד אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,וַ ה' עָ ָשׂה לָהּ ַקל וָ ֹחמֶ ר "וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק
בְּ פָ ֶניהָ " וְ ע ֹוד .וְ כֵן עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר הָ יוּ בִּ בְ ִחי ַנת בְּ ת ֹו ֶרחֶ ם עַ ד הַ ֵלּ ָדה ֶשׁהָ ְי ָתה בִּ כְ נִ יסָ ָתם לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ָלכֵן הֵ ם ָשׁתוּ

ִמבְּ אֵ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְריָם ֶשׁ ִהיא הַ מַּ ִים ֶשׁבָּ ֶרחֶ ם ,וְ זֶה ס ֹוד הַ מַּ ִי"ם ֶשׁנִּ ְרמָ ז בִּ ְשׁמָ הּ ֶשׁל ִמ ְר ָים ,וְ ֵכן ִמ ְר ָים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כִּ נּ ֹור ָדּוִ ד,
ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁכִּ נּ ֹור ָדּוִ ד ָקשׁוּר לְ ַים כִּ נּ ֶֶרתַ ,כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר ָכּ ִמ ְריָם .וְ ֵכן מָ ִצינוּ ֶשׁ ִמּ ְריָם הָ י ְָתה אַחַ ת הָ ִאמָּ הוֹת ֶשׁל בֵּ ית ָדּוִ ד,
שּׁ ֶרשׁ ָדּוִ ד מֵ חוּר בֶּ ן ִמ ְר ָים .וְ הַ מהרש"א ָשׁם ְמבָ אֵ ר )ד"ה דדוד( ֶשׁ ָדּוִ ד הָ ָיה ֶנכֶד ֶשׁל ִמ ְריָם ִמצַּ ד ִאמּוֹ.
ַכּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יאֶ ,(:שׁ ֹ
והוסיף הרה"ג ר' ציון דוד סיבוני שליט"א שמרים בגימטריא צר ,לרמז שהיא קשורה עם מקום הלידה שהתינוק עובר
במקום צר.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)סנהדרין צח(.

יסמָ א ,אֵ ימָ ַתי בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ,אָמַ רִ ,מ ְתי ֵָרא
ידיו אֶ ת ַרבִּ י י ֹוסֵ י בֶּ ן ִק ְ
ָשׁאֲ לוּ ַתּלְ ִמ ָ

אֲ נִ יֶ ,שׁמָּ א ְתּבַ ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּ י אוֹת .אָ ְמרוּ ל ֹו ,אֵ ין אָנוּ ְמבַ ְקּ ִשׁים ִמ ְמּ א ֹות .אָמַ ר לָהֶ ן ,לִ כְ ֶשׁ ִיּפֹּ ל הַ ַשּׁעַ ר
אָמרוּ לוַֹ ,רבֵּ נוֵּ ,תּן ָלנוּ
ְ
הַ זֶּה ,וְ ִיבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ ִיבָּ נֶה ,וְ יִפֹּ ל ,וְ אֵ ין מַ ְספִּ י ִקין לִ בְ נ ֹות ֹו עַ ד ֶשׁבֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א.
אָמרוּ לוֹ ,וְ אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
א ֹות ,אָמַ ר ָלהֶ ן ,וְ א ָכּ אֲ מַ ְר ֶתּם לִ יֶ ,שׁאֵ ין אַ ֶתּם ְמבַ ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּ י אוֹתְ ,
אָמַ ר לָהֶ םִ ,אם ָכּ

יֵהָ פְ כוּ מֵ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ָיס לְ ָדם ,וְ ֶנהֶ פְ כוּ לְ ָדם .וְ רו ִֹאים ֶשׁמֵּ י ְמעָ ַרת פַּ ְמ ַייס ֶשׁ ִמּ ָשּׁם י ֹוצֵ א

הַ יּ ְַרדֵּ ן ֶנהֶ פְ כוּ לְ ָדם כְּ ִסימָ ן לַגְּאֻ ָלּה ,כִּ י ָכּל הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמ ְתּ ִחלָּת ֹו וְ עַ ד סוֹפ ֹו הוּא ס ֹוד הַ ַתּהֲ לִ י ֶשׁל ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,וּבִ זְ מַ ן ל ֵָדה יוֹצֵ א ָדּם.
וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ב"ב עד(:

וּמ ְת ַגּלְ ֵגּל
ַי ְרדֵּ ן יוֹצֵ א ִמ ְמּעָ ַרת פַּ ְמּ ַייס וּ ְמהַ ֵלּ בְּ ַימָּ הּ ֶשׁל ִסיבְ כִ י וּבְ יַמָּ הּ ֶשׁל ְטבֶ ְר ָיאִ ,

וְ י ֹו ֵרד ַל ָיּם הַ ָגּדוֹל ,וּ ִמ ְתגַּלְ ֵגּל וְ י ֹו ֵרד עַ ד ֶשׁמַּ גִּ יעַ לְ פִ יו ֶשׁל לִ וְ י ָָתןֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "יִבְ טַ ח כִּ י ָיגִ יחַ ַי ְרדֵּ ן אֶ ל פִּ יהוּ".
לְ פִ י ֶזה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט דברים תתכ( "אַל תּוֹסֶ ף ַדּבֵּ ר אֵ ַלי ע ֹוד בַּ ָדּבָ ר הַ ֶזּה" .אָמַ ר לְ פָ נָיו ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל
ע ֹו ָלם הו ִֹאיל וְ נִגְ זְ ָרה גְּ ז ֵָרה ֶשׁ א אֶ ָכּ ֵנס לָהּ א כְּ מֶ ֶל וְ א כְּ הֶ ְדי ֹוט אֶ כְ נֹ ס לָהּ בַּ ְמּ ִחי ָלה ֶשׁל ֵקסָ ְרי ֹון ֶשׁ ִהיא ִמ ַתּחַ ת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁהַ כְּ נִ יסָ ה לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל הָ י ְָתה בְּ ס ֹוד ל ֵַדת
לְ פַ ְמּיַיס לִ פְ ַני וְ לִ פְ נִים ,אָמַ ר ל ֹו "וְ ָשׁמָּ ה א ָתב ֹוא"ְ .
מָ ִשׁיחַ  ,וּמֹ ֶשׁה הֵ בִ ין ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו בְּ עָ ָיה לְ ִה ָכּ ֵנס לָאָ ֶרץ וְ לִ ְהי ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁנּ ֹו ַלד ָשׁם .הוּא בִּ ֵקּשׁ ֶשׁ ִאם הוּא א יָכ ֹול לְ ִה ָכּ ֵנס בְּ ִסיּוּם
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ֵידה ,וְ ֶזה
ֵידה ,אוּ ַלי הוּא יוּ ַכל לְ ִה ָכּ ֵנס בִּ ְת ִח ַלּת הַ יּ ְַרדֵּ ן בִּ ְמעָ ַרת פַּ ְמּיַיס ֶשׁ ָשּׁם ְתּ ִח ַלּת הַ לּ ָ
הַ יּ ְַרדֵּ ן בִּ ִיריח ֹו ֶשׁ ָשּׁם ִסיּוּם ְתּעָ ַלת הַ לּ ָ
ֶשׁאוֹמֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ :אֶ כְ נֹ ס לָהּ ְמ ִחי ָלה ֶשׁל ֵקסָ ְרי ֹון ֶשׁ ִהיא ִמ ַתּחַ ת לְ פַ ְמּיַיס לִ פְ ַני וְ לִ פְ נִים .וַ ה' עָ ָנה ל ֹו ֶשׁנִּ גְ זְ ָרה הַ גְּ ז ֵָרה

ֶשׁהוּא א י ְִה ֶיה הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁנּ ֹו ַלד בַּ כְּ נִ יסָ ה לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן הַ ָלּשׁ ֹון בַּ ִמּ ְד ָרשׁ לִ פְ ַני וְ לִ פְ נִ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם שפ"ו כְּ ִמנְ ַין ָדּוִ ד
אַרנוּ ֶשׁעָ ָכן מָ עַ ל בַּ חֵ ֶרם בַּ כְּ נִ יסָ ה לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
ֵידה ֶשׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי .וְ ֵכן בֵּ ְ
בֶּ ן ִי ַשׁי ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְתּעָ ַלת הַ לּ ָ
ישׁיֶ ,שׁאָז נִ פְ ַתּח הַ פֶּ ַתח ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ לָ .ל ֵכן הוּא ִה ְתפַּ ֵלּל עַ ל
ֶשׁהָ ְי ָתה בִּ בְ ִחינַת ל ֵָדה מֵ הָ ֶרחֶ ם בִּ ְשׁ ַנת פֶּ ַת"ח ָלאֶ ֶלף הַ ְשּׁלִ ִ
ישׁי ֶשׁיִּבָּ נֶה עַ ל ְידֵ י מָ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ ֶשׁיּ ְַת ֵקּן אֶ ת הַ פְּ ָגם ֶשׁהוּא פָּ ַגם .וכן ֵקסָ ְרי ֹון .מרמז על אפשרות של
בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
בחינה של נתוח קסרי שיהיה בלדת משיח ,וכפי שהשתלשל בקיץ תש"פ שעשו תעלה להעביר מים מהכנרת לירדן

שעוקפת את סכר דגניה ,וזה ממש סמל לנתוח קסרי .שמרמז על הקץ של שנת תש"פ וכן נתוח קסרי בגימטריא שפת
הים כפי שבארנו במאמר 'קץ הגאולה'.

וְ ֵכן

ֵידה ֶשׁל י ְִציאַת ִמ ְצ ַר ִים וְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל י ְָצאוּ יַחַ ד ִעם מֹ ֶשׁה מֵ הַ ָיּם בְּ או ָֹתהּ
פַּ ְמיָס או ִֹתיּ ֹות ַים סֻ ףֶ ,שׁ ָשּׁם הָ ָיה ִסיּוּם הַ לּ ָ

ֵידה בְּ ַים סוּף ,הוּא יוּ ַכל לִ ְהי ֹות
בְּ ִחי ָנה ֶשׁל " ִמן הַ מַּ ִים ְמ ִשׁ ִתיהוּ" .וְ ָל ֵכן מֹ ֶשׁה חָ ַשׁב ֶשׁ ִאם הוּא ָז ָכה לִ ְהי ֹות הַ מָּ ִשׁיחַ בַּ לּ ָ

ֵידה בְּ פַּ ְמיָס א ֹו ִתיּוֹת ַים סֻ ף .וְ ֵכן פַּ ְמ ָיס נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁל ל ֵַדת מֹ ֶשׁה מָ ִשׁיחַ בְּ עַ ְצמ ֹו כְּ ִדלְ עֵ יל" :וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף
הַ מָּ ִשׁיחַ ַגּם בַּ לּ ָ
עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְיאֹר".
וְ ֵכן מָ ִצינוּ ִשׁיטַ ת ר' אֱ לִ יעֶ ֶזר בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יב" (.וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְיאֹר" ,בְּ ַים סוּף מַ מָּ שׁ .וְ כֵן מָ ִצינוּ ָשׁם ִשׁיטַ ת ר'

חֲ נִ י ָנא בַּ ר פָּ פָּ א )יב (:אוֹת ֹו הַ יּוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ אֶ חָ ד בְּ נִ יסָ ן הָ יָה ,אָ ְמרוּ מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָשּׁ ֵרת לִ פְ נֵי הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל
משׁה נִ ַתּן בַּ ֵתּבָ ה בְּ יַם סוּף מַ מָּ שׁ ,בְּ אוֹת ֹו
ירה עַ ל הַ יָּם בְּ י ֹום זֶה ִילְ ֶקה בְּ יוֹם זֶה .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ֶ
ע ֹולָם ִמי ֶשׁעָ ִתיד לוֹמַ ר ִשׁ ָ
הַ יּ ֹום ֶשׁבּ ֹו עָ ִתיד הָ יָה הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא לִ ְקרֹעַ אֶ ת יַם סוּף ,וְ נִ צַּ ל בְּ דֶ ֶר נֵס ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהַ צָּ ַלת י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף ִהיא
'שׁעַ ר
אַרנוּ ֶשׁבִּ ְשׁ ֵני הַ ְמּקוֹמ ֹות הָ ָיה ס ֹוד ל ֵַדת מֹ ֶשׁה ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ  .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַ
משׁה בַּ ֵתּבָ ה .וּכְ מ ֹו ֶשׁבֵּ ְ
בִּ בְ ִחי ַנת הַ צָּ לַת ֶ
הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)פסח יב(

וּבָ ֶזה ָתּבִ ין ִענְ יַן ְק ִריעַ ת יַם סוּף ֶשׁנִּ ְק ַרע בְּ יוֹם ֶזה ֶשׁהוּא ְק ִריעַ ת ֶרחֶ ם הָ אַ ָיּלָה ֶשׁהוּא

הַ יְסוֹד ֶשׁבָּ הּ ס ֹוף לְ ָכל ַדּ ְרגִּין ֶשׁבָּ הּ עַ ל יְדֵ י זִ וּוּג ִ
נְשׁיכַת נָחָ שׁ הָ עֶ לְ יוֹן ְדּ ַק ְטנוּת .וְ הָ אֲ ִרי ַז"ל מַ אֲ ִרי ָשׁם אֶ ת הַ סּוֹד ֶשׁל
ְק ִריעַ ת יַם סוּף ֶשׁהָ ָיה ַגּם זִ וּוּג וְ גַם ל ֵָדה ,הַ ֹכּל בִּ בְ ִחינַת נְ ִשׁי ַכת ָנחָ שׁ ֶשׁבָּ א מֵ הַ מַּ טֶּ ה ֶשׁ ֶנּהֱ פַ לְ נָחָ שׁ ,וְ הַ נָּחָ שׁ בִּ בְ ִחי ָנה ֶשׁל זִ וּוּג מַ כִּ ישׁ
אֶ ת ֶרחֶ ם הָ אַ ָיּ ָלה ל ְַעזוֹר לָהּ ָללֶדֶ ת אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁ ִקּבְּ ָלה בְּ לֵיל ט"ו נִיסָ ן .וְ כֵן בִּ ְשׁבִ י ִעי ֶשׁל פֶּ סַ ח י ְֶשׁ ָנהּ ִה ְתעַ ְסּקוּת ְמיֻחֶ דֶ ת אֵ צֶ ל צַ ִדּי ֵקי
ֵידת מָ ִשׁיחַ ִהיא א ֹות ֹו ס ֹוד ֶשׁל ְק ִריעַ ת ֶרחֶ ם הָ אַ ָיּ ָלה בִּ ְק ִריעַ ת ַים סוּף דֶּ ֶר הַ נָּחָ שׁ וְ הֶ אָ ַרת הַ ֶכּ ֶתר,
הַ חֲ ִסידוּת בְּ ִענְ יַן ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  ,כִּ י ל ַ
ַכּמּוּבָ א מֵ הַ גְרי"א חֶ בֶ ר

)'פתחי שערים' פרצוף נוקבא דז"א כב(

אַ ָיּלָה ז ֹו ַר ְחמָ הּ צַ ר וּכְ ֶשׁכּו ַֹרעַ ת לֵי ֵלד אָז הקב"ה מַ זְ ִמין לָהּ
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ישׁהּ בְּ ַר ְחמָ הּ ,וְ אָז נִ פְ ָתּח ַר ְחמָ הּ וְ י ֹולֶדֶ ת וְ הוּא ס ֹוד חֶ בְ ֵלי מָ ִשׁיחַ ֶ ,שׁהָ ֶרחֶ ם הָ ָיה סָ תוּם ְתּ ִחלָּה ִמפְּ ֵני
ָנחָ שׁ וּמַ כִּ ָ
גְדּהּ ,וְ הוּא בְּ ִמ ְספַּ ר
הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ֶשׁעֲ ַדיִן הָ ָיה ל ֹו ְשׁלִ יטָ ה וְ א הָ יָה ָיכוֹל הַ טּ ֹוב לְ ִה ְתגַּלּ ֹות כִּ י הַ ָנּחָ "שׁ עוֹמֵ ד לְ ֶנ ָ
מָ ִשׁי"חַ בְּ ס ֹוד שד"י ד"ם ֶשׁאֲ ִחי ָזת ֹו בְ ָד ִמים ְטמֵ ִאים ֶשׁבַּ ִצּיר וְ דֶ לֶת הַ ַתּ ְחתּוֹןֶ ,שׁ ָלּכֵן הָ ָיה צָ ִרי לִ ְהיוֹת סָ תוּם.
וּבָ עֵ ת ֶשׁמַּ גִּיעַ זְ מַ ן הַ ֵלּי ָדה אָז ִצי ֵרי י ֹו ֵל ָדה ֹיאחֵ זוּן ֶשׁיַּגִּ יעַ זְ מַ ן הַ ִצּ ִירים לְ ִהפָּ ֵתחַ  ,וְ אָז חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ בְּ י ֹו ֵתר דּוּחֲ ָקא
בָּ ַתר דּוּחֲ ָקא .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'ק ִה ַלּת ִי ְצחָ ק' לְ בָ אֵ ר ִדּבְ ֵרי הַ ִמּ ְד ָרשׁ פְּ לִ יאָה

)מדרש יונתן(

מָ ה " ָראָה הַ יָּם וַ ָיּנֹ ס" ָראָה

"ראָה הַ יָּם וַ יָּנֹ ס" ִמשּׁוּם ֶשׁ"הַ ַיּ ְרדֵּ ן ִיסּ ֹוב לְ אָח ֹור" ,כְּ ל ֹומַ ר ֶשׁהַ ָיּם ָראָה ֶשׁעָ ִתיד הַ ַיּ ְרדֵּ ן ָלסוּב
ְיתּא ְדּר' ִי ְשׁמָ עֵ אלֶ .שׁ ָ
בָּ ַרי ָ
לְ אָח ֹור ִמפְּ ֵני ְיהוֹשֻׁ עַ  ,וְ ָנ ָשׂא הַ ָיּם ַקל וָ ֹחמֶ ר בְּ עַ ְצמ ֹו ,וּמַ ה ִאם לִ פְ ֵני יְה ֹושֻׁ עַ ַ ,תּלְ ִמיד ֹו ֶשׁל מֹ ֶשׁהָ ,כּ  ,לִ פְ ֵני מֹ ֶשׁה ַרבּ ֹו עַ ל אַחַ ת
ִשׁמָ עֵ אלֶ .שׁ ָנּ ָשׂא בְּ עַ ְצמ ֹו
"ראָה הַ יָּם וַ ָיּנֹ ס" ָראָה בָּ ַריְי ָתּא ְדּר' י ְ
ַכּמָּ ה וְ ַכמָּ ה ֶשׁצָּ ִרי לְ ִהבָּ ַקע בְּ פָ ָניו .וְ ז ֹו ַכּוָּ ַנת הַ ִמּ ְד ָרשׁ מָ ה ָ
ַקל וָ ֹחמֶ ר ֶשׁ ִהיא הַ ִמּ ָדּה הָ ִראשׁ ֹו ָנה בַּ בָּ ַר ְי ָתא ְדּר' ִי ְשׁמָ עֵ אל ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה נִ ְד ֶר ֶשׁת בָּ הּ.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָלה בְּ ארה"ב הָ ִעיר מֶ ְמפִ יס טֶ נּ ִֶסי בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא נָחָ שׁ א ֹו מָ ִשׁיחַ  ,וְ יֵשׁ בָּ הּ

יס ִספִּ י ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו א ֹו ִתיּ ֹות פַּ ְמיָי"ס .וְ הוּא נִ ְק ָרא הַ נָּהָ ר הָ אָ ֹדם בְּ או ָֹתהּ
או ִֹתיּ ֹות פַּ ְמ ָי"ס .וְ ֵכן הָ ִעיר ְ
נִמצֵ את עַ ל ְשׂפַ ת נְ הַ ר הַ ִמּ ִ
בְּ ִחי ָנה ֶשׁל הַ פַּ ְמיָיס ֶשׁנֶּהֱ פַ לְ ָדם בְּ ס ֹוד ַדּם ל ֵָדה כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ יֵשׁ ָשׁם ַגּם נְ הַ ר ווֹלְ ף ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ס ֹוד זְ אֵ ב.

וְ ֵכן

שׂאֶ ,רמֶ ז לִ ִ
נְשׂיאוּת וְ ל ַ
ֵידת הַ מַּ לְ כוּת .וְ ַכ ָיּדוּעַ ֶשׁ ִמּ ְספַּ ר קע"ו הוּא
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ סָ מוּ ַל ַיּ ְרדֵּ ן הָ ִעיר בֵּ ית ְשׁאָן או ִֹתיּ ֹות ָנ ֹ

וּמ ְספַּ ר הַ פְּ סוּ ִקים ֶשׁל פֶּ ֶרק קי"ט בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁהוּא הַ ָגּד ֹול בַּ ְתּ ִהלִּ ים,
שׂא ֶשׁ ִהיא הַ גְּ ד ֹו ָלה בַּ תּ ֹו ָרהִ .
ִמ ְספַּ ר הַ פְּ סוּ ִקים ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת ָנ ֹ
וּמ ְספַּ ר הַ ַדּפִּ ים ֶשׁל מַ סֶּ ֶכת בָּ בָּ א בַּ ְת ָרא ֶשׁ ִהיא הַ גְּ ד ֹו ָלה בַּ ַשּׁ"ס ,וְ ֵישׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ ֵקּץ ֶשׁנִּגְ ְמ ָרה הַ ָגּלוּת הָ אֲ רֻ ָכּה בְּ יו ֵֹתר .וְ ֵכן הַ פָּ סוּק
ִ

ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג

)יחזקאל לח ,ג(

"כֹּה אָמַ ר אֲ דנָי הוי"ה ִהנְ נִ י אֵ לֶי גּ ֹוג" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קע"ו .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר'

שׂא ִהיא הַ פָּ ָר ָשׁה הַ ִ 35מ ְתּ ִח ַלּת הַ תּו ָֹרה ,וּפֶ ֶרק קי"ט בִּ ְת ִהלִּ ים הוּא הַ פֶּ ֶרק הַ ִ 119מ ְתּ ִח ַלּת
י ְִצחָ ק גִּנְ זְ בּ ְוּרג שליט"א ֶשׁפָּ ָר ַשׁת ָנ ֹ
הַ ְתּ ִהלִּ ים ,וּמַ סֶּ ֶכת בָּ בָ א בַּ ְת ָרא ִהיא הַ מַּ סֶּ ֶכת הַ ִ 22מ ְתּ ִח ַלּת הַ ַשּׁ"ס ,וְ ִאם נְחַ ֵשּׁב  35וְ ע ֹוד  119וְ ע ֹוד  22נַגִּ יעַ שׁוּב ל ִַמּ ְספָּ ר .176
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁמֵּ אָה ְשׂבֵ ִעים וָ ֵשׁשׁ בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד בְּ ִמ ְספָּ ר ָגּד ֹול.

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יב" (.וַ ֵתּ ֶרא ֹאת ֹו כִּ י טוֹב הוּא" אֲ חֵ ִרים א ֹו ְמ ִרים נ ֹולַד כְּ ֶשׁהוּא מָ הוּל .וַ חֲ כ ִָמים א ֹו ְמ ִרים בְּ ָשׁעָ ה
מֹשׁה נִ ְתמַ ֵלּא כָּל הַ בַּ יִת או ָֹרה .כְּ ִתיב הָ כָא "וַ ֵתּ ֶרא ֹאת ֹו כִּ י ט ֹוב הוּא" ,וּכְ ִתיב הָ ָתם "וַ יּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת
ֶשׁנּ ֹולַד ֶ
'שׁעַ ר
הָ אוֹר כִּ י ט ֹוב" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהֵ ִאיר ִמ ֹמּ ֶשׁה הָ א ֹור הַ גָּנוּז ֶשׁהֵ ִאיר בִּ בְ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם וְ נִ גְ ַנז בַּ תּו ָֹרה .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ
מַ אַ ְמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)ע' מה(

ֶשׁא ֹור הַ ָגּנוּז הוּא אוֹר הַ יְס ֹודָ ,ל ֵכן ְשׁ ֵני הַ ְדּבָ ִרים ְקשׁוּ ִרים הָ א ֹור הַ גָּנוּז ֶשׁהֵ ִאיר ִמ ֹמּ ֶשׁה ,וּמַ ה

ֶשּׁנּ ֹו ַלד מָ הוּלְ .דּאוֹר הַ ָגּנוּז נִ ְק ָרא בַּ תּ ֹו ָרה ט ֹוב ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )בראשית א ,ד( "וַ ַיּ ְרא אֱ ִהים אֶ ת הָ א ֹור כִּ י ט ֹוב" וְ הַ ִמּ ָלּה "ט ֹוב"
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ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְיס ֹוד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב

)ישעי' ג ,י(

" ִא ְמרוּ צַ ִדּיק כִּ י טוֹב" .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב "אֶ ת הָ א ֹור כִּ י ט ֹוב" ס"ת בְּ ִרי"ת.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אוֹת חַ ִיּים' )ח"א ע' מט( ֶשׁאוֹר הַ ָגּנוּז בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ז ֶַרעְ ,דּאוֹר הַ ָגּנוּז בָּ א מֵ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְס ֹוד ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת ֶז ַרע.
וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)תנחומא נח ,ג(

ֶשׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ָגּ ַנז אֶ ת הָ א ֹור בַּ תּ ֹו ָרה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)תרומה קמט(.

בְּ ָכל מָ ק ֹום

נִמ ָשׁ עַ ל אֵ לּוּ ֶשׁעֲ מֵ לִ ים בָּ הּ.
ֶשׁעֲ מֵ לִ ים בַּ תּ ֹו ָרה בַּ ַלּ ְי ָלה חוּט אֶ חָ ד י ֹוצֵ א מֵ אוֹת ֹו א ֹור גָּנוּז ,וְ ְ

לְ פִ י

ֹשׁה
ֶזה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ע ֹוד טַ עַ ם מַ דּוּעַ נִ ְק ָרא מֹ ֶשׁה  7פְּ עָ ִמים בַּ ֵשּׁם "הַ ֶיּ ֶלד" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא שמ"ג ,כִּ י א ֹור הַ ָגּנוּז ֶשׁהֵ ִאיר ִממּ ֶ

הוּא בְּ ס ֹוד הַ ִמּ ְספָּ ר שמ"ג ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ישעיה ל ,כו( "וְ הָ יָה א ֹור הַ לְּ בָ ָנה כְּ א ֹור הַ חַ מָּ ה וְ אוֹר הַ חַ מָּ ה ִי ְהיֶה ִשׁבְ עָ ַתיִם כְּ אוֹר
ִשׁבְ עַ ת הַ ָיּ ִמים" וּ ְמ ַת ְר ֵגּם י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל :וַ י ְִהי נִיהוּר ִסיהַ ָרא כְ נִ יהוּר ִשׁ ְמ ָשׁא וְ נִיהוּר ִשׁ ְמ ָשׁא י ְִהי עַ ַתּי לְ אַנְ הָ ָרא עַ ל
וּת ָל ָתא כְ נִיהוּר ִשׁבְ עַ ת יוֹמַ ָיּא בְּ יוֹמָ א ְדּי ִָתיב ְי ָי ָית גָּלוּת עַ מֵּ יהּ .הַ יְנוּ ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ שׁ ִתּ ְה ֶיה ֶשׁבַ ע
אַרבְּ ִעין ְ
חַ ד ְתּ ַלת ְמאָה ְ
כָּפוּל ֶשׁבַ ע כָּפוּל ֶשׁבַ ע מֵ הַ ֶשּׁמֶ שׁ הַ יּ ֹום ,פִּ י שמ"ג .כִּ י הַ יּ ֹום יֵשׁ לָנוּ ַרק אֶ חָ ד חֶ לְ ֵקי שמ"ג מֵ הַ ֶשּׁמֶ שׁ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיה ֶלעָ ִתיד לָב ֹוא כְּ ֶשׁיּ ִָאיר

הָ א ֹור הַ גָּנוּז ִמתּ ֹו הַ ָשּׁמֶ שׁ .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ סֵ פֶ ר י ְִצ ָירה לְ ר"י הַ בַּ ְר ְצל ֹונִ י )הקדמת המחבר( א ֹור ֶשׁנִּ בְ ָרא בְּ י ֹום ִראשׁ ֹון וְ הָ ָיה
אָדם צוֹפֶ ה בּ ֹו וּמַ בִּ יט לְ מֵ ָרח ֹוק וְ נִ גְ ַנז ,מָ ִצינוּ ְדּאָמו ָֹראֵ י ָקא ִמכְ ְרעֵ י כְּ מַ אן ְדּאָמַ ר י ֶֶתר ִמכָּאן הָ ָיה וְ נִ גְ ַנז
בּ ֹו כֹּחַ ֶשׁ ָ
ִמ ְקצָ ת וּבְ הָ כִ י הוּא מַ ְס ָק ָנא כִּ ְד ִמּכְ ָר ִעי אָמו ָֹראֵ י .וְ ָג ַנז ִממֶּ נּוּ ְשׁלָשׁ מֵ א ֹות וּמ"ב חֲ ל ִָקים וְ נִ ְשׁאַר ִממֶּ נּוּ חֵ ֶלק אֶ חָ ד
לְ הָ ִאיר לְ ָכל הָ ע ֹו ָלם הַ ֶזּה ַל ְמּאוֹר ֹות לְ ָכל ְצ ָדדֵ י הָ ע ֹו ָלם ,וּכְ ִענְ ַין ֶשׁכָּתוּב "וְ הָ ָיה א ֹור הַ לְּ בָ ָנה כְּ א ֹור הַ חַ מָּ ה וְ א ֹור
הַ חַ מָּ ה י ְִה ֶיה ִשׁבְ עָ ַת ִים כְּ א ֹור ִשׁבְ עַ ת הַ ָיּ ִמים" וְ חָ שׁוּב ִשׁבְ עָ ַת ִים ֶשׁהֵ ם ֶשׁבַ ע ָשׁבוּע ֹות וְ הֵ ם מ"ט ,וְ חָ שׁוּב ִשׁבְ עָ ה
פְּ עָ ִמים מ"ט יַעֲ ֶלה הַ ֹכּל ְשׁלָשׁ מֵ א ֹות וְ אַ ְרבָּ ִעים ָשׁ שׁ ֶשׁ ָכּ הוּא הַ פָּ סוּק י ְִה ֶיה " ִשׁבְ עָ ַת ִים" וְ אַחַ ר ָכּ "כְּ א ֹור
וּתל ָָתא וְ הוּא ֶשׁכָּתוּב נָמֵ י "וּכְ א ֹור בּ ֶֹקר יִזְ ַרח
אַרבְּ ִעין ְ
ִשׁבְ עַ ת הַ יּ ִָמים" .וְ ָכ פֵּ ֵרשׁ בַּ ַתּ ְרגּוּם עַ ל חַ ד ְתּ ָלת מֵ אָה וְ ְ
יקים
ֶשׁמֶ שׁ" וּפֵ רוּשׁ ֹו כְּ א ֹור אוֹת ֹו ֹבּ ֵקר ֶשׁהָ ָיה ִראשׁ ֹון ֶשׁבָּ ָרא הקב"ה ע ֹולָמ ֹו בְּ אוֹת ֹו הָ א ֹור ִתּזְ ַרח הַ ֶשּׁמֶ שׁ לַצַּ ִדּ ִ
לֶעָ ִתיד לָב ֹוא.
וְ ֵכן הַ כָּתוּב "בְּ ֶשׁ ַגּם הוּא בָּ ָשׂר" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ יְס ֹוד ֶשׁל מֹ ֶשׁה ֶשׁנִּ ְק ָרא בָּ ָשׂר וּמֵ ִאיר ִממֶּ נּוּ הָ א ֹור הַ ָגּנוּז ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו אֶ ת ִמ ְספַּ ר שג"ם.
כַּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר

)לך לך צד(.

ֶשׁהַ ְיס ֹוד נִ ְק ָרא בָּ ָשׂר כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב "וּ ִמבְּ ָשׂ ִרי אֶ חֱ ֶזה אֱ ל ֹוהַּ " ְדּדֶ ֶר הַ ִמּי ָלה ֶשׁבַּ ְיס ֹוד ִמ ְתחַ בְּ ִרים

לַקב"ה .וְ ֵכן עַ ל זִ וּוּג כָּתוּב

)בראשית ב ,כד(

"וְ ָדבַ ק בְּ ִא ְשׁתּ ֹו וְ הָ יוּ לְ בָ ָשׂר אֶ חָ ד" .וְ ָל ֵכן ְשׁמ ֹו ֶשׁל מֹ ֶשה בְּ ַשׁ ָגּם בְּ א"ת ב"ש

בְּ ָשׂ ִר"י .וְ ֵכן  7כָּפוּל  7כָּפוּל ְ 7מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 777שׁ ִעם ְשׁ ֶשׁת הַ ְסּפָ ר ֹות ע ֹו ֶלה ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לָא ֹור הַ גָּנוּז .וְ ֵכן
ידה .כִּ י ִמ ְספַּ ר  9הוּא
הַ הֶ פְ ֵרשׁ מֵ הַ ִמּ ְספָּ ר  9כָּפוּל  9כָּפוּל  ,9ל ִַמּ ְספָּ ר ָ 7כּפוּל  7כָּפוּל  7ע ֹו ֶלה ֵשׁם שפ"ו ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּ ָיה הַ גְּ אוּ ָלה הָ עֲ ִת ָ
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וּמ ְספַּ ר ְ 7מסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,וְ הַ ְמחַ בֵּ ר ֶשׁל ְשׁנֵיהֶ ם הוּא ֵשׁם שפ"ו ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת נְ קֻ ַדּת
ִמ ְספַּ ר הַ יְס ֹוד ֶשׁבּ ֹו נִגְ ַנז הָ א ֹור הַ גָּנוּזִ ,
הַ יִּחוּד ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת יְס ֹוד

וּמַ לְ כוּת) .בביאור כל מאמר זה סייעני הרה"ג ר' א .י .שליט"א(.

מוּבָ א בְּ ' ִאגְּ ר ֹות הַ חֲ ז ֹון ִאישׁ' )א' ר"ד( בִּ זְ מַ ן הַ ִמּלְ חָ מָ ה ְתּהֵ א ָרגִ יל בְּ ִשׁיר ֶשׁל פְּ ָג ִעים .הַ ְיינוּ ֶשׁ ָראוּי ל ֹומַ ר ִמזְ מ ֹור צ"א בִּ זְ מַ ן

ִמלְ חָ מָ ה .וּפֶ ֶרק ֶזה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ צָּ ָלה ִמדֶּ בֶ ר וּמַ גֵּפָ ה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב ָשׁםֹ " :י ֵשׁב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְ י ֹון בְּ צֵ ל ַשׁ ַדּי ִי ְתל ֹו ָנן :אֹמַ ר ַלה'
מַ ְח ִסי וּ ְמצוּ ָד ִתי אֱ הַ י אֶ בְ טַ ח בּוֹ :כִּ י הוּא ַי ִצּילְ ִמפַּ ח יָקוּשׁ ִמדֶּ בֶ ר הַ וּ ֹות :בְּ אֶ בְ ָרת ֹו ָיסֶ ָל וְ ַתחַ ת כְּ ָנפָ יו ֶתּ ְחסֶ ה
ִצ ָנּה וְ ֹסחֵ ָרה אֲ ִמתּוֹ :א ִת ָירא ִמפַּ חַ ד ָל ְי ָלה מֵ חֵ ץ ָיעוּף יוֹמָ ם ִמדֶּ בֶ ר בָּ ֹאפֶ ל יַהֲ

ִמ ֶקּטֶ ב ָישׁוּד צָ הֳ ָר ִים" .וְ ֵכן צֵ "א

הוּא ֵשׁם ָקד ֹושׁ ֶשׁ ֹכּח ֹו עָ צוּם ל ֹומַ ר אוֹת ֹו לְ ל ֵָדה ַק ָלּה ,וְ הוּא ָקשׁוּר ִעם ֵל ַדת הַ גְּ אֻ ָלּהַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְח ֵיי )שמות יא ,ח( "צֵ א אַ ָתּה
וְ כָל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר בְּ ַרגְ ֶלי " ,בְּ ָכאן נִ ְשׁ ַתּלְּ חוּ ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ הוּ ְתרוּ ִממַּ אֲ סָ ָרם בְּ כֹחַ עֶ לְ י ֹון ,וְ עַ ל ֵכּן י ֹוצֵ א ִמן הַ ָכּתוּב הַ ֶזּה
תּחַ מ ֹו ְסרוֹת הַ וָּ לָד ֶשׁהוּא אָסוּר בְּ בֵ ית הָ אֲ סוּ ִרים לְ ה ֹו ִציא ֹו
הַ ֵשּׁם הַ ָיּדוּעַ ָל ִא ָשּׁה הַ מַּ ְק ָשׁה ָללֶדֶ ת ,וְ כֹח ֹו עָ צוּם לִ פְ ֹ
נִמצָ א בְּ הֶ ְס ֵגּר ,כְּ פִ י ֶשׁאוֹמֵ ר ' ַרבֵּ נוּ בַּ ְח ֵיי' ֶשׁהַ וָּ ָלד בִּ זְ מַ ן ל ֵָדה הוּא בְּ בֵ ית
ִממַּ ְס ֵגּר ַלאֲ וִ יר הָ ע ֹולָם .לְ פִ י ֶזה מוּבָ ן מַ דּוּעַ ָכּל הָ ע ֹו ָלם ְ

סוּרים עַ ד ֶשׁזּ ֹו ֶכה לָצֵ את לַאֲ וִ יר הָ ע ֹו ָלם .וְ כָעֵ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם בְּ מַ צָּ ב ֶשׁל לֵי ַדת מָ ִשׁיחַ ָ ,ל ֵכן ֻכּ ָלּם בְּ הֶ ְס ֵגּר .וְ ֵכן " ֹי ֵשׁב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְ יוֹן
הָ אֲ ִ
בְּ צֵ ל ַשׁ ַדּי ִי ְתל ֹונָן" ר"ת י ֹו ָתם בֶּ ן עוּזִ ָיּהוּ ִשׁ ְמע ֹון בַּ ר י ֹוחַ אי ֶשׁמַּ ִצּילִ ין אֶ ת הָ ע ֹו ָלם ֻכּלּ ֹו ִמן הַ ִדּיןַ .כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)סוכה מה(:

אָמַ ר ַרבִּ י ִחזְ ִק ָיּה ,אָמַ ר ַרבִּ י י ְִר ְמ ָיה ִמשּׁוּם ַרבִּ י ִשׁ ְמע ֹון בַּ ר י ֹוחַ אי ,יָכוֹל אֲ נִ י לִ פְ ֹטר אֶ ת ָכּל הָ ע ֹו ָלם ֻכּלּ ֹו ִמן הַ ִדּין
אתי וְ עַ ד עַ כְ ָשׁיו .וְ ִאלְ מָ ֵלי אֶ לְ עָ זָר בְּ נִי ִע ִמּיִ ,מיּ ֹום ֶשׁנִּ בְ ָרא הָ ע ֹולָם וְ עַ ד עַ כְ ָשׁיו .וְ ִאלְ מָ ֵלי יו ָֹתם בֶּ ן
ִמיּוֹם ֶשׁנִּ בְ ֵר ִ
אַב ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ" ִמדֶּ בֶ ר בָּ ֹאפֶ ל יַהֲ "
עֻ זִּ ָיּהוּ ִעמָּ נוִּ ,מיּ ֹום ֶשׁנִּ בְ ָרא הָ ע ֹו ָלם וְ עַ ד הָ ע ֹולָם .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְ
ִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַק ָיּם.
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וּ" ִמ ֶקּטֶ ב ָישׁוּד צָ הֳ ָריִם" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְ

מוּבָ א

יציאַת ִמ ְצ ַר ִיםֶ ,שׁנִּ סּוּ לִ כְ ֹבּש אֶ ת אֶ ֶרץ
בְּ סֵ פֶ ר ִ'צ ְד ַקת הַ צַּ ִדּיק' ֶשׁקּוֹדֶ ם הַ גְּ אֻ ָלּה ִי ְהיוּ יְהוּ ִדים כְּ מ ֹו הַ מַּ ְעפִּ ילִ ים ֶשׁהָ יוּ בִּ ִ

ִי ְשׂ ָראֵ ל לִ פְ ֵני הַ זְּ מָ ן ,וּ ְמ ַד ֵיּק ִמלְּ שׁ ֹון חֲ ַז"ל ֶשׁהַ מַּ ְעפִּ ילִ ים בִּ זְ מַ ן מֹ ֶשה א ִה ְצלִ יחוּ ,אֲ בָ ל הַ מַּ ְעפִּ ילִ ים לִ פְ ֵני הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה

י ְַצלִ יחוּ ,וְ נָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו) .אות מו( הֶ ְעפִּ ילוּ ַלעֲ ל ֹות אַף ֶנגֶד ְרצוֹן הַ ֵשּׁם ִי ְתבָּ ַר  ,וְ הֵ ם א ִה ְצלִ יחוּ בָּ זֶה ִמפְּ נֵי ֶשׁאֲ ָכלוּהָ
פַּ ָגּה ,וּלְ ָכ אָמַ ר ָלהֶ ם מֹ ֶשה "וְ ִהוא א ִת ְצלָח" .נִ ְראֶ ה ֶשׁעֵ צָ ה ִהוא אֶ ָלּא ֶשׁ א ִת ְצ ָלח ,וְ ִדיֵּק וְ ִהיאֶ ,שׁבְּ ָכל מָ קוֹם
ָדּ ְרשׁוּ ז"ל ִהיא וְ א אַחֶ ֶרתֶ ,שׁ ֵיּשׁ זְ מַ ן אַחֵ ר ֶשׁמַּ ְצלִ יחַ  ,וְ הוּא זְ מַ ֵנּנוּ זֶה ֶשהוּא ִע ְקבֵ י ְמ ִשׁיחָ א :כְּ מ ֹו ֶשׁאָ ְמרוּ ז"ל
בְּ ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ א חוּ ְצפָּ א ַי ְס ֵגּאֶ ,שׁאָז הוּא הָ עֵ ת ָל ֶזה .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )חגיגה יגַ (:תּנְ ָיא ,אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן הֶ חָ ִסיד,
וּמטוּ לְ ִהבָּ ְראוֹת ק ֹודֵ ם ֶשׁנִּ בְ ָרא הָ ע ֹו ָלם ,וְ א נִ בְ ָראוּ .עָ מַ ד הַ ָקּדוֹשׁ
אֵ לּוּ ְתּ ַשׁע מֵ א ֹות וְ ִשׁבְ ִעים וְ אַ ְרבַּ ע דּוֹר ֹות ֶשׁק ְ
בָּ רוּ הוּא וּ ְשׁ ָת ָלן בְּ כָל דּ ֹור וָ ד ֹור ,וְ הֵ ן הֵ ן עַ ֵזּי פָ נִים ֶשׁבַּ דּ ֹורְ .וּראֵ ה ֶזה פֶ ֶלא מַ ה ֶשּׁ ָשּׁלְ חוּ לִ י ֶשׁמָּ ְצאוּ בְּ ִדלּוּג תתקע"ד
144

סוּקים "וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַָשׁבְ ָתּ בָּ הּ".
או ִֹתיּ ֹות ,אֶ ת ֶרצֶ ף הַ ִמּלִּ יםִ :מ ְשׁ ֶתּ"ה ַדּ"ק ה'תש"ח ה' ִא ָיּי"ר י"ה ש"ך ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵיּם בַּ פְּ ִ
אָרץ".
"לְ מַ עַ ן ִתּ ְח ֶיה וְ י ַָר ְשׁ ָתּ אֶ ת הָ ֶ

וְ הַ בֵּ אוּר מַ דּוּעַ מוֹפִ יעַ ֵשׁם י"ה ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל יִחוּד אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ,יַחַ ד ִעם ש"ך ִדּינִ יםְ ,דּמוּבָ א בְּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
רסג(

)שער יח ח"א ע'

שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל
ֶשׁהַ סּ ֹוד ֶשׁל ש"ך ִדּינִ ים נִ ְמצָ א בַּ ִטּפָּ ה ֶשׁל ְיס ֹוד אַ בָּ א הַ ִמּ ְתמַ ְתּ ִקים בְּ ה' גְּ בוּר ֹות ֶשׁבִּ יס ֹוד ִאמָּ א .וְ ֶזה מַ מָּ שׁ הַ ֹ

ְמ ִדי ַנת י ְִשׂ ָראֵ ל ס ֹוד יִחוּד אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ֵשׁם י"ה ִעם ש"ך ִדּינִ יםֶ ,שׁ ְמּכִ ינִ ים אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ַליִּחוּד וּמוֹלִ ִידים אֶ ת מָ ִשׁיחַ  .וְ ָל ֵכן ֶזה
'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
ָקשׁוּר ִעם יְמֵ י הָ עֹמֶ ר כַּמּוּבָ א בְּ ַ

)פסח יב(

ַדּע כִּ י ִה ֵנּה מ"ט ְימֵ י הָ ֹעמֶ ר הֵ ם ְימֵ י הַ ִדּין ֶשׁהֵ ם ס ֹוד

הַ ש"ך ִדּינִ ים הַ ִמּ ְתמַ ְתּ ִקים בַּ ָיּ ִמים הָ אֵ לּוּ בְּ ִענְ ַין הָ ֹעמֶ ר ,וְ הַ טַּ עַ ם הוּא לְ פִ י ֶשׁעֲ ַד ִין ז"א הוּא ָכּל מ"ט ָי ִמים אֵ לּוּ
בִּ בְ ִחי ַנת ַק ְטנוּת עַ ד חַ ג הַ ָשּׁבוּע ֹות.
וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ ְי ְספִ ישׁ שליט"א מַ דּוּעַ מ ֹופִ יעַ ִמ ְשׁ ֶתּ"ה ַדּ"קֶ ,שׁ ַדּ"ק ר"ת דֶּ בֶ ר קוֹר ֹו ָנה לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִמּ ְשׁ ֶתּה י ְִה ֶיה
ִמתש"ח עַ ד ֶשׁיַּגִּ יעַ דֶּ בֶ ר קוֹר ֹו ָנה ,וּכְ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ בִּ ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁכְּ בָ ר א הָ ָיה ִמ ְשׁ ֶתּה בְּ ה' ִא ָיּר לְ אַחַ ר ֶשׁ ִה ְת ִחיל הַ דֶּ בֶ ר
לוּקה,
קוֹר ֹו ָנה .וּבְ אֹפֶ ן אַחֵ ר אֶ פְ ָשׁר לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ַדּ"ק הַ כַּוָּ ָנה לְ ָדבָ ר ְמחֻ ָלּק כְּ מ ֹו הַ פָּ סוּק "וַ יּ ְִטחַ ן עַ ד אֲ ֶשׁר ָדּק" ֶשׁהַ כַּוָּ ָנה לְ פֵ רוּד וַ חֲ ָ
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וְ ֵכן הַ יַּחַ ס ל ִַמּ ְשׁ ֶתּה ֶשׁל הַ ְמּ ִדי ָנה ְמחֻ ָלּק לְ הַ ְרבֵּ ה ִשׁיט ֹות; בֵּ ין אֵ לּוּ ֶשׁסּוֹבְ ִרים ֶשׁיֵּשׁ ָכּאן ִמ ְשׁ ֶתּה מַ מָּ שׁ ,עַ ד אֵ לּוּ ֶשׁסּוֹבְ ִרים
ֶשׁצָּ ִרי לַעֲ שׂ ֹות ִמ ְשׁ ֶתּה ֶשׁל אֲ בֵ לוּת.

וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק "י ֵ
אַרנוּ ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
ֹשׁב בְּ סֵ ֶתר" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תתקע"ד וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
מַ צַּ ב הָ ִעבּוּר ֶשׁהַ וָּ ָלד יו ֵֹשׁב בְּ סֵ ֶתר סָ גוּר בְּ בֶ טֶ ן ִאמּ ֹו ,וְ ֶזה מַ מָּ שׁ הַ זְּ מַ ן ֶשׁל ְמ ִדי ַנת י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ְשּׁ ַנת תש"ח ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ הַ ָ 70שׁנִ ים
ֶשׁל זְ מַ ן הָ ִעבּוּר ֶשׁמָּ ִשׁיחַ ִמ ְס ַתּ ֵתּר בִּ פְ נִ ים ,וְ הַ ְקּלִ פּ ֹות שׁ ֹולְ ט ֹות בַּ חוּץ .וְ ֵכן ב' פְּ עָ ִמים תתקע"ד ע ֹו ֶלה ִ 1948ה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת
סוּקים בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ְמּכַוְּ נִ ים כְּ ֶנ ֶגד הַ ָשּׁנִ ים.
הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית ֶשׁל תש"ח .וְ ֵכן  6כָּפוּל תתקע"ד ע ֹו ֶלה ֶ 5844שׁ ֶזּה ִמ ְספַּ ר הַ פְּ ִ
וְ נִ ְשׁאָר  6כָּפוּל  26הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ח .ש .שליט"א ֶשׁ ַכּיָּדוּעַ חָ ל י ֹום ה' בְּ ִא ָיּר בְּ אוֹת ֹו י ֹום בַּ ָשּׁבוּעַ ,
שׁוּרים לְ עַ ֵזּי פָּ נִ ים ֶשׁל הַ תתקע"ד.
יעי ֶשׁל פֶּ סַ ח ,בְּ ס ֹוד הַ ִחלּוּף ֶשׁל ז"ע בְּ א"ת ב"ש וְ ֶזה מַ מָּ שׁ ֶרמֶ ז ֶשׁהֵ ם ְק ִ
כְּ מ ֹו ֶשׁחָ ל ְשׁבִ ִ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁהַ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹו ָנה ֶשׁמֻּ זְ ָכּר ִמ ְשׁ ֶתּה בַּ תּו ָֹרהִ ,היא בְּ הַ צָּ ַלת ל ֹוט ִמ ְסּד ֹום כְּ דֵ י לְ הוֹלִ יד אֶ ת
שׁ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד וּמָ ִשׁיחַ :

)בראשית יט ,ג(

"וַ יִּפְ צַ ר בָּ ם ְמאֹד וַ יָּסֻ רוּ אֵ ָליו וַ ָיּ ֹבאוּ אֶ ל בֵּ ית ֹו וַ ַיּעַ שׂ לָהֶ ם ִמ ְשׁ ֶתּה וּמַ צּוֹת אָפָ ה וַ יֹּאכֵלוּ".

ֵידת מָ ִשׁיחַ בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ הַ פָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בְּ נִ ְקמַ ת ה' בָּ ְר ָשׁ ִעים בְּ ל ֵַדת
ֵידת שׁ ֶֹרשׁ מָ ִשׁיחַ בִּ ְסד ֹום ,לְ ל ַ
וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין ל ַ
שׁ ֶֹרשׁ מָ ִשׁיחַ בִּ ְסד ֹום:

)בראשית יט ,כד(

"וַ יהֹוָ "ה ִה ְמ ִטיר עַ ל ְס ֹדם וְ עַ ל עֲ מֹ ָרה גָּפְ ִרית וָ אֵ שׁ מֵ אֵ ת ְי ֹהוָ "ה ִמן הַ ָשּׁמָ יִם" דּוֹמֶ ה

לַפָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל נִ ְקמַ ת ה' בָּ ְר ָשׁ ִעים בְּ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג:

)יחזקאל לח ,כב(

"וְ נִ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִאתּ ֹו בְּ דֶ בֶ ר וּבְ ָדם וְ ג ֶֶשׁם

שׁ ֹוטֵ ף וְ אַבְ נֵי אֶ לְ ָגּבִ ישׁ אֵ שׁ וְ גָפְ ִרית ְ
אַמ ִטיר עָ לָיו וְ עַ ל אֲ גַפָּ יו וְ עַ ל עַ ִמּים ַרבִּ ים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו" .וְ ֵכן " ָגּפְ ִרית וָ אֵ שׁ" או ִֹתיּ ֹות ִא ָיּ"ר
תש"פ גּ ֹו"ג .וְ ֵכן "גָּפְ ִרית וָ אֵ שׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  1000הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִתי ָדה כְּ ִמנְ ַין מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד.
וְ ֵכן "גָּפְ ִרית וָ אֵ שׁ ִמן הַ ָשּׁמָ ִים" ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶ 1500שׁ ֶזּה תש"ף .וְ ֵכן ִמ ְשׁ ֶתּה ל ֹוט וְ הַ מַּ לְ אָכִ ים ִעם הַ ִמּלִּ ים

בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ה'תש"ף בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא גְ ד ֹו ָלה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁס"ת הַ כָּתוּב" :וְ נִ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִאתּ ֹו בְּ דֶ בֶ ר וּבְ ָדם וְ ֶג ֶשׁם שׁוֹטֵ ף וְ אַבְ ֵני
אֶ לְ ָגּבִ ישׁ אֵ שׁ וְ ָגפְ ִרית אַ ְמ ִטיר" י ְ
ִשׁמֹ "ר תש"פֶ ,שׁה' ָשׁמַ ר אֶ ת אַבְ ֵני הָ אֶ לְ גָּבִ ישׁ בַּ ָשּׁמַ ִים לִ ְשׁ ַנת תש"פ .וְ ֵכן תש"פ נִ ְרמָ ז

נִשׁפַּ ְט ִתּי.
בִּ "וְ ְ
שם קדוש שנקרא השתפ"א שהוא שם צבאו"ת בחילוף א"ת ב"ש.
מצינו בזוהר )פקודי רסא (:בְּ סוֹד הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁל הַ ֵשּׁם הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא הַ ְשׁ ָתּפָ "אֶ .שׁהוּא סוֹד הַ ֵשּׁם ֶשׁנִּ ְק ָרא ְצבָ אוֹת.
זֶה ע ֹולֶה וְ זֶה י ֹו ֵרד .זֶה נְ בִ י ִאים וְ זֶה מַ ְרא ֹות .ורואים שיש שם קדוש שנקרא השתפ"א שהוא שם צבאו"ת בחילוף א"ת
ב"ש ,שמוריד את האור של שם צבאות לעולם הבריאה .ומרומז בשם הזה האותיות ה'תש"פ עם הכולל ,לרמז שבשנה זו ירד
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האור לעולמות בי"ע תחתונים ונזכה לגאולה .וכן מובא בספר 'קהלת יעקב' השתפ"א שמו מוכח השתפ"א לשון
שותפות ,וזה שאמר שם בזוהר חיבורא דנביאים ומראות ,רצה לומר שמפרש בזה הטעם למה נקרא
השתפ"א לשון שותפות וחיבור ,שהוא חיבור בנביאים שהן בנצח הוד דאצילות ,ומראות שהן בפני עצמו
דנצח הוד דבריאה הקרוב לאצילות ,וכן השתפ"א במילוי ה"א שי"ן ת"ו פ"א אל"ף גימטריא זהו הפרק
עליון דנצח והוד דבריאה במכוון .וכן מובא שם היכל רצון בחינת תפארת דבריאה ,וכשתצרף לזה שם הוי"ה
עם ארבע אותיות יהיה מספרו אמת ,והנה משה גימטריא רצון והוא אסתלק בהיכל רצון כנודע ,והוא
נכלל בשמו הגדול סוד נשיקה ,ועל כן אמרו רז"ל שהקדוש ברוך הוא קבר אותו ,שעניין הקבורה הוא
התעלמות הדבר בדבר אחר ,ואדם נתעלם בעפר וישוב העפר ,ומשה רבינו כביכול נכלל בשמו הגדול
ונתעלם בו בתוך היכל הרצון ,ונתייחד שם הוי"ה עם היכל רצון ,וכשתצרף מספר יהו"ה עם ארבע אותיות
עם מספר היכל רצון יהיה גימטריא אמת ,וכן אמת ראשי תיבות למפרע 'תמן 'משה 'אסתלק ,וזה שאמר
גדלו להוי"ה אתי ,אתי גימטריא היכל רצון ,ועל ידי זה תגדלו להוי"ה ויהיה מספרו אמת ,ונרוממה שמ"ו
גימטריא משה עם הכולל ,יחדיו רצה לומר כשיתחבר שמו שם הוי"ה עם היכל רצון אז נרומם יחד למשה
שאז מספרו אמת ,אמת ראשי תיבות תמן אסתלק משה ,וכשתחבר אמת עם משה יהיה גימטריא השתפ"א
לשון שותפות ,וזה שאמר יחדיו דייקא .ורואים שהשם השתפ"א הוא בגימטריא משה אמת הסוד של קץ האמת
שיהיה על ידי משה .וכן מכונים שם השתפ"א בסדור הרש"ש בכלי החיצון של תפארת דנוקבא .ורואים שהאור הזה קשור
עם בחינת חיצוניות המלכות ,וכפי שבארנו שהאור יורד מטה מטה עד לחיצוניות העולם להאיר את אור הגאולה בהתגלות.

מָ ִצינוּ

בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )כי תבוא עגֶ (:שׁחֲ כ ִָמים ָשׁאֲ לוּ אֶ ת ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יוֹחַ אי מַ דּוּעַ בַּ תּ ֹוכֵחָ ה ֶשׁל חֻ מָּ שׁ וַ יּ ְִק ָרא ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד גָּלוּת בֵּ ית

ִראשׁוֹן יֵשׁ אַחֲ ֶריהָ נְחָ מ ֹות "וְ ָזכ ְַר ִתּי אֶ ת בְּ ִר ִ
יתי וְ ג ֹו'" ,וְ ִאלּוּ בַּ תּ ֹוכֵחָ ה ֶשׁל פרשת כי תבוא בחומש ְדּבָ ִרים ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד הַ ָגּלוּת
הָ אַחֲ ר ֹו ָנה אֵ ין אַחֲ ֶריהָ נְחָ מ ֹות .וְ ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן עָ נָה לָהֶ ם ֶשׁ ֵקּץ הַ גְּאֻ לָּה ְנִרמָ ז בַּ פָּ סוּק הַ ָקּ ֶשׁה בְּ יו ֵֹתר ֶשׁבַּ תּ ֹוכֵחָ ה בפרשת כי תבוא:

)דברים כח ,סו( "וְ הָ יוּ חַ יֶּי ְתּ ֻל ִאים לְ

ִמ ֶנּגֶד וּפָ חַ ְד ָתּ ַל ְילָה וְ יוֹמָ ם וְ א ַתאֲ ִמין בְּ חַ יֶּי " :בַּ ֹבּ ֶקר תֹּאמַ ר ִמי י ֵ
ִתּן עֶ ֶרב".

ושמעתי רמז נפלא שאם נספור  780פסוקים מתחילת חומש דברים נגיע לפסוק הזה ,לרמז שהקץ בשנת תש"פ .וכן ֵישׁ כָּאן
ישׁי וְ ַל ְילָה כְּ ֶנגֶד הַ ָ 500שׁנִ ים בָּ אֶ לֶף הַ ִשּׁ ִשּׁי ,וַ עֲ ַדיִן א ָתּבֹא הַ גְּ אֻ לָּה עַ ד
ֶרמֶ ז עַ ל הַ " ַל ְילָה וְ יוֹמָ ם"; י ֹומָ ם ,כְּ ֶנגֶד הָ אֶ לֶף הַ חֲ ִמ ִ

הָ עֶ ֶרב ,כְּ פִ י ֶשׁמַּ ְמ ִשׁי הַ כָּתוּב "בַּ בּ ֶֹקר תֹּאמַ ר ִמי י ִֵתּן עֶ ֶרב".
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וכן שלחו לי בסיוע הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א שבכל מקום שכתוב "עד עולם" הגימטריא הרגילה עולה 220
והגימטריא הגדולה עולה  ,780רמז לתש"פ מהתחלת האלף ומהסוף .ונביא חלק מהמקומות שמוזכר "עד עולם".
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צופן מדהים.
וּמצָ אוּ כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים".
לְ הַ לָּן ֹצפֶ ן בְּ ִדלּוּג 7551 :הַ ִמּלִּ ים ֵק"ץ הַ ָיּ ִמי"ן בְּ ֶרצֶ ף חוֹצ ֹות אֶ ת הַ פָּ סוּק " ְ
ידה ִאלּוּ הָ יִינוּ ז ֹוכִ ים וְ עו ִֹשׂים ְתּשׁוּבָ ה בִּ בְ ִחינַת
בְּ אוֹת ֹו ִדּלּוּגְ ,נִראֵ ית הַ ִמּלָּהָ :תּשׁוּ"ב בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְשׁנַת תש"חֶ ,שׁהָ י ְָתה זְ מַ ן פְּ ִק ָ
הַ כָּתוּב "וְ אַ ָתּה ָתשׁוּ"ב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ בְּ קוֹל ה' וְ ג ֹו'" ,אַ כֵּיוָ ן ֶשׁ א ָזכִ ינוּ הָ י ְָתה ַרק ָתּשׁוּ"ב ַגּ ְשׁ ִמי בִּ בְ ִחינַת " ֶל ֵרד כִּ י ִשׁחֵ "ת עַ ְמּ
ֵית מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם".
אֲ ֶשׁר הֶ ֱעל ָ

הָ או ִֹתיּוֹת

ת"ש ֶשׁהֵ ן הַ " ִקדּוֹמֶ ת" ֶשׁל כָּל ַתּאֲ ִרי  ,וְ הֵ ן כְּ ֶשׁלְּ עַ ְצמָ ן הַ ֵקּץ ֶשׁל ְשׁנַת ת"ש ֶשׁנּ ְֶהפְּ ָכה לַשּׁוֹאָה בַּ עֲ וֹנו ֵֹתינוּ הָ ַרבִּ ים ,יֵשׁ

מֵ עֲ לֵיהֶ ן כְּ ִמין ְמנו ָֹרה ג' ָקנִ ים :בַּ ַקּו הָ אֶ ְמצָ ִעי מֵ עַ ל הַ ת"ש יֵשׁ ו"ב ֶשׁיּוֹצֵ א ָתּשׁוּ"ב כְּ ִמנְ ַין תש"ח ,בַּ ַקּו הַ ְשּׂמָ אלִ י ֶשׁמֵּ עַ ל הַ ת"ש
אַדמ ֹו"ר מֵ חַ בַּ "ד וְ עוֹד ,וּבַ ַקּו הַ י ְִמינִ י מֵ עַ ל הַ ת"ש מוֹפִ יעוֹת
מוֹפִ יע ֹות נ"א הַ יְינוּ תשנ"א זְ מַ ן חֲ צוֹת הַ יּוֹםֶ ,שׁהָ ְי ָתה ֵקץ ֶשׁפִּ ְרסֵ ם הָ ְ
גְּר"א זְ מַ ן ִמנְחָ ה גְד ֹולָה וְ כוּ'.
ע"ב י ֹוצֵ א תשע"ב ֶשׁהָ י ְָתה ֵקץ הַ זֹּהַ ר וְ הַ ָ

וְ ִאם

ִמ ְתבּוֹנְנִ ים עוֹדָ ,תּשׁוּ"ב וְ עוֹד נ"א עוֹלוֹת תשנ"ט ֶשׁהָ י ְָתה הַ ֵקּץ ֶשׁל הַ "חֶ סֶ ד לְ אַבְ ָרהָ ם" ,וְ ָתשׁוּ"ב וְ ע ֹוד ע"ב ע ֹול ֹות

נִמצָ א בְּ צַ ד י ִָמין ֶשׁל הַ ְמּנו ָֹרה בְּ סוֹד ֵקץ הַ ָיּ ִמין ֶשׁנִּ ְרמָ ז ָשׁם בְּ אוֹת ֹו ִדּלּוּגְ ,דּהַ יְינוּ ֵקץ הָ ע"ב ָשׁנָה ֶשׁל חֶ בְ לֵי
תש"פ ,וְ ָלכֵן הוּא ְ
מָ ִשׁיחַ וְ ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּיּ ְִמים בְּ ָשׁנָה ז ֹו.

וְ הו ִֹסיף

צוּרת ְמנו ָֹרה:
הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת תש"פ ְנִרמֶ זֶת בַּ ָקּ ֶנה הָ אֶ ְמצָ ִעי ֶשׁל ִמזְ מ ֹור ס"ז בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁנִּכְ ָתּב בְּ ַ

אָרץ ַתּנְחֵ ם סֶ לָה״ .וְ הַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ֶשׁה' יַעֲ ֶשׂה לַגּ ֹויִים
״ ִי ְשׂ ְמחוּ וִ ַירנְּנוּ לְ אֻ ִמּים כִּ י ִת ְשׁפֹּ ט עַ ִמּים ִמישׁוֹר וּלְ אֻ ִמּים בָּ ֶ
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"ת ְשׁפֹּ ט עַ ִמּים" או ִֹתיּוֹת תש"פ ע"ט מי"ם .הַ יְינוּ הַ ִחבּוּר ֶשׁל הַ ָשּׁנִ ים ע"ט וְ תש"פ בֶּ חָ ג הַ סֻּ כּוֹת כְּ ֶשׁנִּ דּוֹנִ ים
לֶעָ ִתיד לָבוֹא .וְ ֵכן ִ

עַ ל הַ מַּ יִם .וְ ֵכן הַ ִמּלִּ ים אָט ֹום בְּ סוּכּוֹת התש״פ ע ֹול ֹות  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ סוֹף ָדּנִ יֵּאל .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל גְּ אוּלָה בְּ חַ ג סוּכּוֹת
התש״פ .וְ כֵן הַ פְ טָ ַרת גּוֹג וּמָ גוֹג ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים ע ֹו ָלה תש״פ.
וְ ָנבִ יא ע ֹוד צֹפֶ ן ֶשׁפִּ ְרסַ ְמנוּ בִּ זְ מַ נּ ֹו עַ ל ְשׁנַת ה'תשע"ה ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת גַּם עַ ל ְשׁ ַנת תש"פ ֶשׁ ִהיא אוֹת ֹו ִמ ְספָּ ר .הַ צֹּפֶ ן מֵ הרה"ג ר' בָּ רוּ
גִּ יל שליט"א בָּ הּ מָ ְצאוּ בַ תּ ֹו ָרה בְּ ִדלּוּג אֶ חָ ד ָרצוּף אֶ ת הַ ִמּלִּ ים :הַ ַ
תּאֲ ִרי" ָנפַ "ל התשע"ה אֵ לִ ָיּה"וּ] .נפל מרמז על משיח בר נפלי[.

עוֹד צֹפֶ ן מהרה"ג ר' מַ ִתּ ְתיָהוּ גְּ ָלז ְֶרס ֹון שליט"א גְּ אֻ לָּה בְּ ִע ָתּהּ בַּ ָשּׁנִ ים ה'תש"פ ה'תשפ"א.
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חדש מסוד החשמל
סדנא בת  8שיעורי הדרכה בעניני מצות עונה
והמסתעף
על פי פרד"ס התורה .בסדנא הרבה דברים שאינם ידועים
בענינים אלו,
ויביאו בעז"ה לחיזוק שלום בית ושיפור בחיי הנישואין.
ניתן לשמוע את הסדנא במערכת הטלפונית של

ארגון שלמות הבית 086348950
ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר בלבד או
בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1
קישורים להורדת עלוני סוד החשמל
www.nogezel.org/tora/fish
https://drive.google.com/open?id=1uMLjW8YHm6ZkwDeKyogLhX8hPo7HHhTb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c

קישור להורדה של הגירסה החדשה לתוכנת הרמז

https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1

בעזהשי"ת
אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
026647979 > 1 > 01 :
קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503
שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
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