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בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט תש"ח ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהַ קק"ל
ָשׁ ְתלוּ עֵ ץ בְּ ר ֹושׁ בִּ ְדגַנְ ָיה בְּ גֹ בַ הּ  70ס"מ,
וְ כִ נּוּהוּ "עֵ ץ הַ ְמּ ִדי ָנה"ִ .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 אֹ פֶ ן פִּ ְתאו ִֹמי.
ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ 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 ַלמָּ ִ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
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ֵ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" .וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא כֶ (.שׁהקב"ה ְמ ַלמֵּ ד זְ כוּת עַ ל הַ בּ ֹועֲ לִ ים
בְּ ִעיל ֹות אֲ סוּר ֹות עַ ל ְידֵ י פָּ סוּק ֶזה ,וְ ר ֹו ִאים ֶשׁפָּ סוּק ֶזה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְמק ֹום הַ יִּחוּד וְ הַ ֵלּ ָדה.

"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 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 ְ

ֵ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 ְעלָה ֶ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 יִּשּׁוּב ְ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 ְתאו ִֹ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 גִימַ ְ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
נִּמ ָשׁ
ידה ֶשּׁ ְ
ְ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 זְ מַ ן הַ פְּ ִק ָ
נְטיעַ ת הָ עֵ ץ הוּא ָק ַרס ,כִּ י הָ עֵ ץ הָ ָיה סֵ מֶ ל
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 ִ

ֶשׁל ְתּ ִח ַלּת 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 ר ֹושׁ ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְ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.
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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
יאים פֵּ ר ֹות אַחַ ת לְ ִשׁבְ ִעים ָשׁ ָנה ,וְ רשב"י
בַּ ְמּעָ ָרה] .בְּ רוֹשׁ ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא רשב"י[ ֶשׁהָ ָיה עֵ ץ חֲ רוּבִ ין א ֹו ְתּמָ ִרים ֶשׁמּו ִֹצ ִ

שׁוּרים ִעם הַ יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ ֶשׁל חֹדֶ שׁ ִא ָיּר ֶשׁבָּ הֶ ם הָ י ְָתה הַ פְּ ִק ָידה ֶשׁל ְמ ִדי ַנת י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם
וְ ל"ג בָּ עֹמֶ ר ְק ִ

ִה ְירשׁ שליט"א ֶ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,
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
וְ כוּ' ,חָ רוּבִ ין ְ
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

ירם"ֶ ,שׁ ָשׁתוּ הָ עֵ ֶרב ַרב הַ נִּ ְמ ָשׁלִ ים לִ בְ הֵ מ ֹות .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ
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 ָ
ְ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 ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ַשּׁ ִיט בְּ ִסיר ֹות עַ ל
ֵידה.
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.

ה ֹוד ֶשׁבְּ ה ֹוד התש"פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא " ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל יהו''ה
אֱ הֵ ינוּ יהו''ה אֶ חָ ד".
ח"י בְּ ִא ָיּיר התש"פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָתּחֵ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג.
ַל"ג בָּ ע ֹומֶ ר התש"פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְצפ ֹון קו ֵֹריאָה ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג
וּמָ ג ֹוג.
ָכּתוּב )בראשית לא ,מו( "וַ ֹיּאמֶ ר ַיעֲ קֹב לְ אֶ חָ יו לִ ְקטוּ אֲ בָ נִים וַ ִיּ ְקחוּ אֲ בָ נִ ים וַ ַיּעֲ שׂוּ גָל וַ ֹיּאכְ לוּ ָשׁם עַ ל הַ ָגּל :וַ ִיּ ְק ָרא ל ֹו
וּתא וְ ַיעֲ קֹב ָק ָרא ל ֹו ַגּלְ עֵ ד :וַ יֹּאמֶ ר ָלבָ ן הַ ַגּל הַ זֶּה עֵ ד בֵּ ינִ י וּבֵ ינְ הַ יּ ֹום עַ ל ֵכּן ָק ָרא ְשׁמ ֹו ַגּלְ עֵ ד וְ ג ֹו',
ָלבָ ן ְיגַר ָשׂהֲ ד ָ
עֵ ד הַ גַּל הַ ֶזּה וְ עֵ ָדה הַ מַּ צֵּ בָ ה ִאם אָנִ י א אֶ ֱעבֹר אֵ לֶי אֶ ת הַ גַּל הַ ֶזּה וְ ִאם אַ ָתּה א ַתעֲ ֹבר אֵ ַלי אֶ ת הַ ַגּל הַ ֶזּה וְ אֶ ת
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'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
הַ מַּ צֵּ בָ ה הַ זֹּאת לְ ָרעָ ה" .וְ ל"ג בָּ ֹעמֶ ר הוּא ס ֹוד הַ פָּ סוּק הַ ֶזּהַ ,כּמּוּבָ א בְּ ַ

)ספירת העומר ח"ב קצ(

וְ זֶה ס ֹוד

מַ ה ֶשּׁאָמַ ר ַיעֲ ֹקב "עֵ "ד הַ ַגּ"ל הַ ֶזּה" ָרמַ ז אֶ ל הַ ֵשּׁם הַ נִּ זְ ָכּר ֶשׁהוּא בְּ גי' ע"ד .וְ אָ ְמ ָנם הָ א ֹו ִתיּוֹת הַ ִמּ ְתחַ לְּ פ ֹות בּ ֹו הֵ ם
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ַגּ"ל וְ ִה ֵנּה בְּ ִה ָגּלוֹת נִ גְ ל ֹות הַ ֵשּׁם הַ נִּ זְ ָכּר בְּ י ֹום לַ"ג ָל ֹעמֶ ר ֶשׁהוּא סוֹד א ֹו ִתיּוֹת הַ ִמּ ְתחַ לְּ פוֹת ֶשׁהוּא י ֹו ֵתר
ַרחֲ ִמים כַּנִּ זְ ָכּר אָז פָּ ְסקוּ ִמ ָלּמוּת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ְקדֻ ַשּׁת לֵוִ י' )ויצא( ִמלַּ"ג בָּ ֹעמֶ ר מַ ְת ִחיל הַ הֶ אָ ָרה ֶשׁל מַ עֲ מַ ד הַ ר ִסי ָני
ֶשׁ ִהיא ַקבָּ ַלת הַ תּ ֹו ָרה .וְ ֶזהוּ "וַ ִיּ ְק ָרא ל ֹו יַעֲ קֹב ַגּל עֵ ד" ,כְּ לוֹמַ ר ֵכּיוָ ן ֶשׁמַּ גִּ יעַ ַגּ"ל ֶשׁהוּא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַל"ג בָּ ֹעמֶ ר אָז
מַ ְת ִחילִ ין לְ הָ ִאיר בְּ ִחינ ֹות הֶ אָ ָרה ַקבָּ ַלת הַ תּ ֹו ָרה .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' ְ
אַב ָרהָ ם וַ ְי ְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁבֵּ ין ַיעֲ קֹ ב לִ ְקלִ פַּ ת ָלבָ "ן
הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָראֵ ל ֵישׁ ַגּלֶ ,שׁ ַיּעֲ קֹ ב ק ֹו ֵרא ל ֹו ַגּלְ עֵ ד ,הַ ְיינוּ ַגּל ֶשׁ ַיּ ְח ֹצץ עַ ד ל"ג בָּ עֹמֶ ר .וְ ֵכן ַגּלְ עֵ ד ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר
עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה

)שיה"ש ב ,ח(

"ק ֹול דּ ֹו ִדי ִה ֵנּה זֶה בָּ א ְמ ַד ֵלּג עַ ל הֶ הָ ִרים" ,וּבְ אֵ לִ ָיּהוּ הַ גִּ לְ עָ ִדי .וְ אָז ִתּ ָגּמֵ ר ְתּקוּפַ ת דֶּ ֶגל עַ ְצמָ אוּת .וְ ֵכן

ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' חַ יִּים ש .שליט"א ֶשׁה ֹוד ֶשׁבְּ ה ֹוד התש"פ 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 ֵכן ח"י בְּ ִא ָיּיר התש"פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָתּחֵ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג .וְ ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ פֶּ ֶלת הָ עֵ ֶרב ַרב .וְ ֵכן ַל"ג
בָּ ע ֹומֶ ר התש"פ בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְצפ ֹון קו ֵֹריאָה ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד עָ נִ י וְ ֹר ֵכב עַ ל חֲ מ ֹור .וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁ ַל״ג ר"ת ֵל ַידת גּוֹאֵ ל .וְ ֵכן לָמֶ "ד גִּ ימֶ "ל בָּ ע ֹומֶ ר ָתּי"ו ִשׁי"ן פֶּ "ה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֵקץ ָדּנִ יֵּאל 1335
ִעם הַ כּ ֹו ֵלל .וְ ֵכן לָמֶ "ד גִּ ימֶ "ל בָּ ע ֹומֶ "ר הֵ "י ָתּי"ו ִשׁי"ן פֵּ "א בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה ִעם הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל ע ֹו ָלה ִ 2020ה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת

הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁמַּ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר בְּ זֶמֶ ר 'בַּ ר יוֹחַ אי' 'וְ ִה ִצּיל הַ לְּ ִ
חוּצים' ר"ת הֵ ָרי ֹון חֶ בְ ֵלי
ידה וְ ִצי ִרים בִּ זְ מַ ן פְּ ִתיחַ ת הַ מֶּ "ם ְסתוּמָ ה.
ֵל ָ
'שׁעַ ר הַ פְּ סוּ ִקים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )בלק קפח( ֶשׁ ָנּבָ ל הַ ַכּ ְרמֵ לִ י הָ יָה גִּ לְ גּוּל בִּ לְ עָ םֶ ,שׁנִּ סָּ ה לְ ַקלֵּל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל וְ לִ פְ גֹּ ם אֶ ת הַ פַּ ְרנָסָ ה
מוּבָ א בְּ ַ

ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ לַ .כּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )דב"ר ג ,ד( כָּל מַ ה ֶשּׁיּ ְ
ִשׂ ָראֵ ל א ֹוכְ לִ ין בָּ ע ֹו ָלם הַ ֶזּה ִמ ֹכּחַ בְּ ָרכ ֹות ֶשׁבֵּ ְרכָם בִּ לְ עָ ם הָ ָר ָשׁע .הַ יְינוּ
'שׁעַ ר הַ פְּ סוּ ִקים'
ֶשׁבָּ לָק וּבִ לְ עָ ם נִ סּוּ לִ פְ גֹּם בַּ פַּ ְר ָנסָ ה ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא הָ פַ אֶ ת הַ ְקּ ָללָה לִ בְ ָר ָכה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַ
לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )בלק קפח( ֶשׁ ָנּבָ ל הַ ַכּ ְרמֵ לִ י הָ יָה גִּלְ גּוּל לָבָ ן הָ אֲ ָר ִמיֶ .שׁ א ָרצָ ה לְ הַ ְשׁפִּ יעַ פַּ ְר ָנסָ ה לְ יַעֲ קֹב אָבִ ינוּ .וְ עַ יֵּן בָּ 'עֵ ץ חַ ִיּים'
לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )שער ל"ח פ"ג( ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ גִּלְ גּוּל הַ ֶזּה ַלפָּ סוּק " ֻכּלּ ֹו הָ פַ לָבָ ן"ֶ ,שׁ ָלּבָ ן י ְִת ַגּלְ ֵגּל שׁוּב וְ ִי ְתהַ פֵ לְ ָנבָ ל .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)בראשית כח" (.וְ ָנבָ ל כִּ י ִי ְשׂבַּ ע ָלחֶ ם" ָדּא עֵ ֶרב ַרב" ,עַ ם ָנבָ ל וְ א חָ כָם" .לְ פִ י ֶזה ְנִראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ כָּתוּב )ש"א כה ,ד( "וַ ִיּ ְשׁמַ ע
אתם אֶ ל נָבָ ל
ָדּוִ ד בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י גֹ ֵזז נָבָ ל אֶ ת צֹאנ ֹו :וַ ִיּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד עֲ ָשׂ ָרה נְ עָ ִרים וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד ַלנְּ עָ ִרים עֲ לוּ כ ְַרמֶ לָה וּבָ ֶ
וּ ְשׁאֶ לְ ֶתּם ל ֹו בִ ְשׁ ִמי לְ ָשׁלוֹם :וַ אֲ מַ ְר ֶתּם כֹּה לֶחָ י וְ אַ ָתּה ָשׁלוֹם וּבֵ י ְת ָשׁל ֹום וְ ֹכל אֲ ֶשׁר לְ

ָשׁל ֹום" ,רו ִֹאים ֶשׁ ָדּוִ ד

הַ מֶּ ֶל ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ פּ ֹו ֶנה לְ נָבָ ל הַ כּ ְַרמֶ לִ י ֶשׁהָ ָיה גִּלְ גּוּל לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמּי ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ יָצָ אוּ הָ עֵ ֶרב ַרב בַּ פָּ סוּק "וַ אֲ מַ ְר ֶתּם ֹכּה לֶחָ י" ֶרמֶ ז עַ ל
ַרבִּ י ִשׁ ְמע ֹון בַּ ר יוֹחַ אי ֶשׁהַ יּ ֹום ֶשׁלּ ֹו ַל"ג בָּ עֹמֶ ר ֶשׁחָ ל בְּ חַ "י ִא ָיּר סָ מוּ לְ כ"ה ִא ָיּר ,וּבִ זְ כוּת ֹו זָכִ ינוּ לְ הַ ְמ ָתּ ָקה הַ זֹּאת ֶשׁבָּ אָה אַחֲ ֵרי

ַל"ג בָּ עֹמֶ ר .וּ ְמרֻ מָּ ז בְּ זֶמֶ ר 'וַ אֲ מַ ְר ֶתּם ֹכּה ֶלחָ י' ,צַ ִדּיק ְיס ֹוד הָ ע ֹו ָלם ,גִּ ָלּה ִמ ְד ָרשׁ הַ ֶנּ ְע ָלם ,יָכוֹל לִ פְ ט ֹור הָ ע ֹולָם ,אֲ ד ֹו ֵננוּ
בַּ ר יוֹחָ אי .וְ זֶה ַגּם הַ סּ ֹוד ֶשׁל וַ אֲ מַ ְר ֶתּם ֹכּה ֶלחָ י ַכּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )וארא כגֶ (:שׁבְּ ִחי ַנת ֹכּה הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ ְשּׁ ִמינִ י ִמ ְת ַק ֶשּׁ ֶרת ִעם
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בְּ ִחינַת חַ י הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְיס ֹוד .הַ יְנוּ ֶשׁהָ א ֹור יו ֵֹרד בִּ בְ ִחי ַנת ל ֵָדה מֵ ִאמָּ א ַליְס ֹוד .וְ ֵכן וַ אֲ מַ ְר ֶתּם כֹּה ֶלחָ י בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה ִעם

הָ או ִֹתיּ ֹות וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל ע ֹו ֶלה  1335זְ מַ ן הַ ֵקּץ בְּ ָדנִ יֵּאל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף בֶּ נ ִֶדּ ְיקט שליט"א ֶשׁ"וַּ אֲ מַ ְר ֶתּם ֹכּה לֶחָ י"
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא תש"ס ֶשׁהָ י ְָתה ְשׁ ַנת ֵקץ בְּ ִע ָתּהּ לְ פִ י הַ 'חֶ סֶ ד לְ אַבְ ָרהָ ם' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב

)ש"א כה ,ו(

"וַ אֲ מַ ְר ֶתּם ֹכּה ֶלחָ י וְ אַ ָתּה ָשׁל ֹום וּבֵ י ְת ָשׁלוֹם וְ כֹל אֲ ֶשׁר לְ ָשׁל ֹום :וְ עַ ָתּה ָשׁמַ ְע ִתּי" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא גְד ֹו ָלה ע ֹו ֶלה .5780

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַר ִשׁ"י

)ש"א כה ,לח(

"וַ י ְִהי ַכּעֲ ֶשׂ ֶרת הַ יּ ִָמים וַ ִיּגֹּ ף ה' אֶ ת ָנבָ ל וַ ָיּמֹ ת"ִ .שׁבְ עַ ת

יְמֵ י אֶ בְ ל ֹו ֶשׁל ְשׁמוּאֵ ל ָתּלָה ל ֹו הקב"הֶ ,שׁ א י ְִתעָ ֵרב אֵ בֶ ל ָר ָשׁע בְּ אֶ בְ ל ֹו ,וְ אַחַ ר ָכּ ֹ
ח ֶלה ְשׁ ָשׁה ָי ִמים וָ מֵ ת.
וְ רו ִֹאים ֶשׁ ָנּבָ ל ִה ְת ִחיל לְ ַקבֵּ ל אֶ ת עָ נְ שׁ ֹו בְּ חֹדֶ שׁ ִאיָּיר ֶשׁבּ ֹו נִ פְ טַ ר ְשׁמוּאֵ ל הַ ָנּבִ יא ,וְ ֶנ ֱענַשׁ בְּ מַ גֵּפָ ה מַ מָּ שׁ כְּ מ ֹו ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ֶלת הַ יּ ֹום

מַ גֵּפָ ה בְּ חֹדֶ שׁ ִא ָיּר בְּ ִסיּוּם מַ לְ כוּת הָ עֵ ֶרב ַרב .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב

)תהלים יד ,א(

"ל ְַמ ַנצֵּ חַ לְ ָדוִ ד

אָמַ ר ָנבָ ל בְּ לִ בּ ֹו אֵ ין אֱ ִהים" ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תש"פ.

ָכּתוּב

)חבקוק ב ,ג(

"כִּ י עוֹד חָ ז ֹון ַלמּוֹעֵ ד וְ ָיפֵ חַ ַל ֵקּץ וְ א ְי ַכ ֵזּבִ ,אם ִי ְתמַ ְהמַ הּ חַ ֵכּה לוֹ ,כִּ י ֹבא ָיבֹא 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 ְיאַחֵ ר אַחַ ר ל"ג בָּ עֹמֶ ר תש"פ.

וְ כֵן

גְּ אֻ ָלּה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ַגּל ,וְ כֵן ַגּל עֵ דְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת פְּ נִ י ִמיּוּת הַ תּ ֹו ָרהַ ,גּל הוּא ִמלְּ שׁ ֹון גִּ לּוּי ,וְ עֵ דוּת ְמ ַג ָלּה אֶ ת הַ נִּ ְס ָתּר

לְ בֵ ית ִדּין ,וְ ִהיא ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת גִּ לּוּי הַ נִּ ְס ָתּר ֹות .וְ ֵכן ִמיר ֹון נִ ְמצֵ את ְבּאֶ ֶרץ הַ ָגּלִ יל ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בְּ ִחינַת ַגּל .וּמָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)וירא קיט(.

ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ י ְִת ַגּ ֶלּה בְּ אֶ ֶרץ הַ ָגּלִ יל בְּ חֶ לְ ק ֹו ֶשׁל י ֹוסֵ ף הַ יְס ֹוד ,וְ גִ לּוּי מָ ִשׁיחַ בְּ חֶ לְ ק ֹו ֶשׁל יוֹסֵ ף פֵּ רוּשׁ ֹו גִּ לּוּי סוֹד ֹות הַ תּ ֹו ָרה דֶּ ֶר הַ יְס ֹוד

ֶשׁבּ ֹו סוֹד .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ 'א ֹור ָי ָקר' מֵ הַ רמ"ק עַ ל הַ זֹּהַ ר י ְִתגְּ ֵלי מַ לְ ָכּ ָתא ְמ ִשׁיחָ א בֶּ ן ָדּוִ ד ,בְּ אַ ְרעָ א ְדּגָלִ ילִ ,מפְּ ֵני ֶשׁהוּא
ֶרמֶ ז לְ ה' עֶ לְ י ֹו ָנהָ ,גּלִ יל עֶ לְ י ֹון .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מֹ ֶשה לֶוִ ינְ ֶגּר שליט"א ֶשׁמֵ רוֹ"ן א ֹו ִתיּ ֹות מ"ר ו"ן ,מ"ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ מָּ ִשׁיחַ ,
ֶשׁעָ ָליו ֶנאֱ מַ ר אֵ ימָ ַתי ָקאָ ִתי מַ ר ,וּבְ ִמירוֹן ֵישׁ אֶ ת הַ ו' ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר לְ ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן ֶשׁל מֹ ֶשהֶ ,שׁ ְמּ ַלמֵּ ד אֶ ת פְּ נִ י ִמיּוּת הַ תּ ֹו ָרה דֶּ ֶר
הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ כֵן לַ"ג בָּ ע ֹומֶ ר ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נְ ה ֹו ָרא ְדּיוֹסֵ ף' ֶשׁהַ ָכּתוּב

)עובדיה א ,כא(

"וְ עָ לוּ

מ ֹו ִשׁ ִעים בְּ הַ ר ִציּ ֹון" ,ס"ת מֵ ר ֹו"ן .וְ כֵן ְצפַ "ת הַ ְסּמוּ ָכה לְ מֵ ר ֹו"ן ר"ת הַ כָּתוּב )עובדיה א ,יז( "וּבְ הַ ר ִציּ ֹון ִתּ ְה ֶיה פְ לֵיטָ ה" .וְ ֵכן מוּבָ א
גְדּיל ְישׁוּעוֹת מַ לְ כּ ֹו וְ ֹע ֶשׂה חֶ סֶ ד לִ ְמ ִשׁיח ֹו" ר"ת מַ ִי"ם חוֹ"ל .וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ
בְּ סֵ פֶ ר ' ְפּ ִרי חַ יִּים' ֶשׁהַ ָכּתוּב )ש"ב כב ,נא( "מַ ִ
ֶשׁהַ גְּ אֻ ָלּה ָתּ ֹבא דֶּ ֶר ְבּ ִחי ַנת ַגּל הַ ְמחַ בֶּ ֶרת אֶ ת הַ מַּ ִים ַלח ֹול .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה

)תהילים קכו ,א(

"בְּ שׁוּב ה' אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציּ ֹון הָ יִינוּ כְּ חֹלְ ִמים" כְּ ֹחל מַ ִי"ם .וְ כֵן מָ ִצינוּ עַ ל ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל ִמ ַזּ ְרעָ הּ ֶשׁל ֵלאָה )מלכים א ,ב ,יא( "וּבִ ירוּ ָשׁ ַל ִים
מָ ַל ְשׁ ִ
לשׁים וְ ָשׁלשׁ ָשׁנִ ים" כְּ ִמנְ יַן גַּ"ל .וְ ֵכן ָדּוִ ד הָ יָה הַ דּ ֹור הַ ל"ג מֵ אָ ָדם הָ ִראשׁוֹן .וְ ֵכן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב )ישעי' סג,ד( "כִּ י
וּשׁ ַנת גְּאוּ ַלי בָּ אָה" .הַ ְיינוּ ֶשׁהַ גְּ אֻ ָלּה כְּ מוּסָ ה בִּ בְ ִחי ַנת ל"ב ,וּכְ ֶשׁמַּ גִּ יעַ לְ ל"ג ִמ ְת ַגּ ָלּה.
י ֹום ָנ ָקם בְּ לִ בִּ י ְ
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צֹפֶ ן פֶּ ֶלא בְּ ִדלּוּג תתקע"ד הַ ִמּלִּ ים:
' ִמ ְשׁ ֶתּ"ה ַדּ"ק ה'תש"ח ה' ִא ָיּי"ר י"ה ש"ך'
ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵיּם בַּ פָּ סוּק "וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ ָי ַשׁבְ ָתּ בָּ הּ".
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 ָחמָ ה .וּפֶ ֶרק ֶזה ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הַ צָּ ָלה ִמדֶּ בֶ ר וּמַ גֵּפָ ה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב ָ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 ָלּה ,כַּ מּוּבָ א ְבּ ַ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 הַ ֵשּׁם
תּחַ מ ֹו ְסרוֹת הַ וָּ לָד ֶשׁהוּא אָסוּר בְּ בֵ ית הָ אֲ סוּ ִרים לְ ה ֹו ִציא ֹו ִממַּ ְס ֵגּר
הַ ָיּדוּעַ ָל ִא ָשּׁה הַ מַּ ְק ָשׁה ָללֶדֶ ת ,וְ כֹח ֹו עָ צוּם לִ פְ ֹ
סוּרים
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 הָ אֲ ִ
ַלאֲ וִ יר הָ ע ֹולָם .לְ פִ י ֶזה מוּבָ ן מַ דּוּעַ ָכּל הָ ע ֹו ָלם ְ
ֵידת מָ ִשׁיחַ ָ ,ל ֵכן ֻכּ ָלּם בְּ הֶ ְס ֵגּר .וְ ֵכן " ֹי ֵשׁב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְ יוֹן בְּ צֵ ל ַשׁ ַדּי
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 ל ַ
ִ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 ָמ ָ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 ִמיּוֹם
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 עֻ זִּ ָיּהוּ
ֶשׁנִּ בְ ֵר ִ
ִ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' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ" ִמדֶּ בֶ ר בָּ ֹאפֶ ל יַהֲ "
בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וּ" ִמ ֶקּטֶ ב ָישׁוּד צָ הֳ ָריִם" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְ
ִשׂ ָראֵ ל חַ י וְ ַק ָיּם.
יציאַת ִמ ְצ ַר ִיםֶ ,שׁנִּ סּוּ לִ כְ ֹבּש אֶ ת אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
מוּבָ א 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 ִ
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 ְרצ ֹון 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
7

ִ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 ,אֵ לּוּ ְתּ ַשׁע
וּמטוּ לְ ִהבָּ ְראוֹת ק ֹודֵ ם ֶשׁנִּ בְ ָרא הָ ע ֹו ָלם ,וְ א נִ בְ ָראוּ .עָ מַ ד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
מֵ א ֹות וְ ִשׁבְ ִעים וְ אַ ְרבַּ ע דּוֹר ֹות ֶשׁק ְ
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 או ִֹתיּ ֹות ,אֶ ת

סוּקים "וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַָשׁבְ ָתּ בָּ הּ"" .לְ מַ עַ ן ִתּ ְח ֶיה
ֶ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".
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

)שער יח ח"א ע'

שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל ְמ ִדי ַנת
רסג( ֶ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 ֹ
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 ָקשׁוּר ִעם

'שׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
יְמֵ י הָ עֹמֶ ר כַּמּוּבָ א ְבּ ַ

)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 מוֹפִ 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 קוֹר ֹו ָנה.
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לוּקה ,וְ ֵכן הַ יַּחַ ס
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 ָ
ל ִַמּ ְשׁ ֶתּה ֶשׁל הַ ְמּ ִדי ָנה ְמחֻ ָלּק לְ הַ ְרבֵּ ה ִשׁיט ֹות; בֵּ ין אֵ לּוּ ֶשׁסּוֹבְ ִרים ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ִ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 גִימַ ְט ִר ָיּא תתקע"ד וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

ֹ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
מַ צַּ ב הָ ִעבּוּר ֶשׁהַ וָּ ָלד יו ֵ
הָ ִעבּוּר ֶשׁמָּ ִשׁיחַ ִמ ְס ַתּ ֵתּר בִּ ְפנִ 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 הַ ָשּׁ ָנה הַ לּוֹעֲ זִ ית

סוּקים בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ְמּכַוְּ נִ ים כְּ ֶנ ֶגד הַ ָשּׁנִ ים .וְ נִ ְשׁאָר  6כָּפוּל 26
ֶשׁל תש"ח .וְ ֵכן  6כָּפוּל תתקע"ד ע ֹו ֶלה ֶ 5844שׁ ֶזּה ִמ ְספַּ ר הַ פְּ ִ
יעי ֶשׁל
הַ ִ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  ,כְּ מ ֹו ֶשׁחָ ל ְשׁבִ ִ
שׁוּרים לְ עַ ֵזּי פָּ נִ ים ֶשׁל הַ תתקע"ד.
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 ִ

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" .וְ רו ִֹאים
שׁ ֶרשׁ מָ ִשׁיחַ
ֵ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 ַ
ֶק ֶשׁר בֵּ ין ל ַ
מֹרה גָּפְ ִרית וָ אֵ שׁ מֵ אֵ ת ְיהֹוָ "ה ִמן הַ ָשּׁמָ יִם" דּוֹמֶ ה לַפָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל
בִּ ְסד ֹום) :בראשית יט ,כד( "וַ יהֹוָ "ה ִה ְמ ִטיר עַ ל ְס ֹדם וְ עַ ל עֲ ָ
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
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
אֵ שׁ וְ גָפְ ִרית ְ

"גָּפְ ִרית וָ אֵ שׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא  1000הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל הַ גְּאֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָידה 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 גִימַ ְ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"
נִשׁפַּ ְט ִתּי".
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 ְנִרמָ ז בִּ "וְ ְ

"שׂאוּ מָ רוֹם".
ֵשׁם א ֹו ְמר ֹו או ִֹתיּ ֹות ְ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )אבות ו( מ"ח ִקנְ ָינִ ים ֶשׁהַ תּו ָֹרה נִ ְקנֵית בָּ הֶ ם ,וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁמ"ח ִקנְ ָינִ ים הֵ ם כְּ ֶנ ֶגד
מ"ח ְימֵ י הָ ֹעמֶ ר ,וְ הַ יּ ֹום הָ אַחֲ ר ֹון ֶשׁל הָ ֹעמֶ ר ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַנת מַ לְ כוּת ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת כּ ֹו ֵלל אֶ ת ֻכּ ָלּם ,הַ ְיינוּ ֶשׁהַ מ"ח הֵ ם בְּ ִחי ַנת ָז ָכר,
וְ הַ יּ ֹום הַ מ"ט הוּא בְּ ִחי ַנת מַ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא נְ ֵקבָ ה ֶשׁכּ ֹו ֶל ֶלת אֶ ת ֻכּ ָלּםָ ,ל ֵכן הַ יּ ֹום הָ אַחֲ ר ֹון ִמ ְתחַ בֵּ ר לְ חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת ֶשׁ ָשּׁם נ ֹולְ ָדה
משׁה הַ ֵלּוִ י גְּ רו ְֹסמַ ן זצ"ל ֶשׁהַ ָלּשׁוֹן ָקנָה מַ ְראָה עַ ל חֲ ִשׁיבוּתֶ ,שׁהוּא
הַ מַּ לְ כוּת .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ִממּו ִֹרי חָ ִמי הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ֶ
אָדם ֶשׁקּ ֹו ֶנה ָדּבָ ר וּמ ֹו ִציא מָ מ ֹון עַ ל ֶזהְ ,דּבִ ְשׁבִ יל לִ זְ כּוֹת לַחָ כְ מָ ה ,צָ ִרי לְ וַ ֵתּר מֵ הֲ ָנאו ָֹתיו הַ ַגּ ְשׁ ִמיּוֹת
מַ חֲ ִשׁיב אֶ ת הַ ָדּבָ ר .כְּ מ ֹו ָ
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וּלְ הַ ְרא ֹות ֶשׁמַּ ְח ִשׁיב אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה ,וְ אָז ִיזְ כֶּה ָלזֶה ,וְ ֹזאת עֲ ב ֹו ַדת ְימֵ י הָ ֹעמֶ ר לְ ַז ֵכּ אֶ ת הַ ֶנּפֶ שׁ הַ בַּ הֲ ִמית כְּ דֵ י לִ זְ כּ ֹות ַלתּ ֹו ָרה .כְּ עֵ ין
ֶזה מוּבָ א בְּ ֵשׁם ר' ִאיצֶ 'לֶה ִמוָּ וא ָלאזִ 'ין זצ"ל עַ ל הַ כָּתוּב "וְ ֹק ֵוּי ה' ַיחֲ לִ יפוּ ֹכּחַ "ֶ ,שׁהֵ ם מַ חֲ לִ יפִ ים אֶ ת ֹכּחַ וַ הֲ ָנאוֹת הַ גּוּף
מוּרת הֲ ָשׂגַת הַ תּ ֹו ָרה .וְ כֵן מ"ח ִקנְ יָנִ ים ר"ת ֶקמַ "ח ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת עֲ ב ֹו ַדת ְימֵ י הָ עֹמֶ ר ֶשׁע ֹולִ ים ִמ ְשּׂע ֹו ִרים לְ ִח ִטּים ,וְ הֵ ם
ְתּ ַ

מַ ְת ִחילִ ים בְּ פֶ סַ ח בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֶקמַ ח.

הַ ִמּ ְשׁ ָנה

בְּ אָב ֹות

)ו ,ו(

ְמבִ יאָה אֶ ת "הָ אוֹמֵ ר ָדּבָ ר בְּ ֵשׁם או ְֹמר ֹו מֵ בִ יא גְּ אֻ ָלּה לָע ֹו ָלם" ֶשׁהוּא הַ ִקּנְ ָין הָ אַחֲ ר ֹון בַּ מ"ח ִקנְ ָינִ ים

ֶשׁהַ תּו ָֹרה נִ ְק ֵנית בָּ הֶ ם ,וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ֶזּה הַ ִקּנְ ָין הָ אַחֲ ר ֹון ֶשׁאַחֲ ָריו כְּ בָ ר ז ֹוכִ ים לַגְּ אֻ ָלּה וּלְ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,וּכְ פִ י ֶשׁהַ ִמּ ְשׁ ָנה

תּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר ַלמֶּ ֶל בְּ ֵשׁם
מַ ְמ ִשׁי ָכה הָ א לָמַ ְד ָתּ ָכּל הָ אוֹמֵ ר ָדּבָ ר בְּ ֵשׁם א ֹו ְמר ֹו מֵ בִ יא גְ אֻ ָלּה ָלע ֹו ָלםֶ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וַ ֹ
גִּיעים אֵ לָיו
"שׂאוּ מָ רוֹם" לְ ַרמֵּ ז עַ ל ַשׁעַ ר הַ נ' ֶשׁמַּ ִ
מָ ְר ְדּ ָכי" .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ח .ש .שליט"א ֶשׁ ֵשׁם א ֹו ְמר ֹו או ִֹתיּ ֹות ְ

"שׂאוּ מָ רוֹם עֵ י ֵניכֶם ְוּראוּ ִמי בָ ָרא אֵ ֶלּה" ִמ"י
בְּ חַ ג הַ ָשּׁבוּע ֹות ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ְשׁאֵ ִרית נ ָָתן' ֶשׁכּ ַָתב עַ ל הַ כָּתוּב ְ
אָמרוּ חז"ל ִאי ְס ַתּ ַכּל בְּ א ֹו ָרי ְָתא וּבָ ָרא עָ לְ מָ א ,וְ זֶה הָ ֶרמֶ ז ִמ"י בָ ָרא אֵ לֶּה ,כִּ י ִמ"י רוֹמֵ ז לַתּ ֹו ָרה,
בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא נ' ,וְ ְ
וְ עַ ל פִּ י הַ תּ ֹו ָרה בָּ ָרא אֵ ֶלּ"ה ֶשׁהוּא הָ ע ֹולָם הַ זֶּה.

מָ ִצינוּ

בַּ ֹזּהַ ר

)הקדמה א(:

ִיתי עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם ,וּבָ א אֵ לִ ָיּהוּ וְ אָמַ ר לִ י ַרבִּ י
סוֹד זֶה א נִ גְ לָה ,חוּץ ִמיּוֹם אֶ חָ ד ֶשׁהָ י ִ

ישׁיבָ ה עֶ לְ י ֹונָה
"מי בָ ָרא אֵ ֶלּה" וְ כוּ' ,אָמַ ר לִ י ַרבִּ י ָדּבָ ר סָ תוּם הָ יָה לִ פְ נֵי הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא וְ גִ ָלּה בִּ ִ
י ַָד ְע ָתּ מַ ה הוּא ִ
אָמרוּ
אָתא ַרבִּ י אֶ לְ עָ ָזר וְ כֻלְּ הוּ חֶ בְ ַר ָיּא וְ ִא ְשׁ ַתּ ְטחוּ ָקמֵ יהּ ,בָּ כוּ וְ ְ
וְ כוּ' .וְ עַ ל הַ סּ ֹוד הַ ֶזּה מוּבֵ את ָשׁם בַּ ֹזּהַ ר הַ ָלּשׁ ֹוןָ :
אַתינָא לְ עָ לְ מָ א אֶ לָּא לְ ִמ ְשׁמַ ע ָדּא ָדּי .ס ֹוד ֶזה הוּא עַ ל הָ ִאמָּ א ֶשׁנִּ ְק ֵראת ִ
ִאלְ מָ לֵא א ִ
"מי" ֶשׁ ִהיא א ֹו ִתיּ ֹות ָיםֶ ,שׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה
ַל ִתּפְ אֶ ֶרת הַ ְיינוּ פַּ ְרצוּף ז"א ֶשׁנִּ ְק ָרא "אֵ לֶּה" ,וּ ְשׁ ֵניהֶ ם ַיחַ ד הֵ ם א ֹו ִתיּ ֹות אֱ ִהים ,כְּ פִ י ֶשׁ ְמּבָ אֵ ר ָשׁם הַ ֹזּהַ ר .וְ ֶזה א ֹות ֹו ס ֹוד ֶשׁל ֵשׁם

אֵ "ם ַגּ"ל ֶשׁהוּא ִחלּוּף ֵשׁם אֱ ִהים ,כְּ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ספירת העומר ח"ב קצ( וּבְּ בוֹא יוֹם ל"ג ָלעֹמֶ ר אָז
נִ ְת ַגּ ָלּה ַק ְטנוּת ב' ֶשׁל ִאמָּ א ֶשׁהוּא ֵשׁם אכדט"ם אֲ ֶשׁר בָּ ִאמָּ א וְ ִהנֵּה הוּא ִחלּוּף ֵשׁם אֱ ִהים אֲ ֶשׁר הוּא בְּ ִחי ַנת
נִימיּוֹת ֶשׁל ֵשׁם
'שּׁעַ ר הַ ַכּוָּ נ ֹות' ָשׁם אֶ ת ס ֹוד הַ ְמ ָתּ ַקת הָ ִאמָּ א בְּ י ֹום ֶזהֶ ,שׁהָ או ִֹתיּוֹת הַ פְּ ִ
ַרחֲ ִמים בְּ סוֹד אֱ ִהים חַ יִּים .וּ ְמבָ אֵ ר הַ ַ
ימ ְט ִריָּא ל"ג ,וּבְ יַחַ ד ִעם הָ א'
אֱ ִהיםֶ ,שׁהֵ ן הָ או ִֹתיּ ֹות לה"י ִמ ְתחַ לְּ פ ֹות לְ א ֹו ִתיּ ֹות כד"ט .כ' לִ פְ נֵי ל' ,וְ ד' לִ פְ נֵי ה' ,וְ ט' לִ פְ ֵני י' ,בְּ גִ ַ
וְ הַ מ' ,זֶה אֵ "ם גַּ"ל .וְ ֵשׁמ ֹות אֵ לּוּ ִמ ְת ַגּלִּ ים בְּ ַל"ג בָּ ֹעמֶ ר דֶּ ֶר הָ ִאמָּ א לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּינִ ים .וְ הֵ ם בְּ ס ֹוד הַ ַגּל ֶשׁ ִהפְ ִריד בֵּ ין ַיעֲ קֹ ב

לְ ָלבָ ן .וְ ֵכן ְמ ַרמֵּ ז הָ אֵ "ם ַגּ"ל עַ ל ְספִ ַירת הַ בִּ י ָנה ֶשׁנִּ ְק ֵראת אֵ "ם ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּ ֹו ָרה דֶּ ֶר בְּ ִחי ַנת ַגּ"ל ֶשׁהוּא רשב"י.
וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'קדֻ ַשּׁת ֵלוִ י' )ויצא( ִמ ַלּ"ג בָּ עֹמֶ ר מַ ְת ִחיל הַ הֶ אָ ָרה ֶשׁל מַ עֲ מַ ד הַ ר ִסי ָני ֶשׁ ִהיא ַקבָּ ַלת הַ תּ ֹו ָרה .וְ זֶהוּ
"וַ יּ ְִק ָרא ל ֹו יַעֲ קֹב גַּל עֵ ד" ,כְּ לוֹמַ ר כֵּיוָ ן ֶשׁמַּ גִּיעַ גַּ"ל ֶשׁהוּא ְמ ַרמֵּ ז עַ ל לַ"ג בָּ עֹמֶ ר אָז מַ ְת ִחילִ ין לְ הָ ִאיר בְּ ִחינוֹת
הֶ ָ
אָרה ַקבָּ לַת הַ תּ ֹו ָרה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ נ ֹות' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)ספירת העומר(

וְ ֶזה ס ֹוד מַ ה ֶשּׁאָמַ ר יַעֲ קֹב "עֵ "ד הַ גַּ"ל הַ ֶזּה"

אָמנָם הָ או ִֹתיּוֹת הַ ִמּ ְתחַ לְּ פוֹת בּ ֹו הֵ ם בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ַגּ"ל וְ ִה ֵנּה בְּ ִהגָּלוֹת
ָרמַ ז אֶ ל הַ ֵשּׁם הַ נִּזְ ָכּר ֶשׁהוּא בְּ גי' ע"ד .וְ ְ
נִ גְ לוֹת הַ ֵשּׁם הַ נִּזְ ָכּר בְּ י ֹום ַל"ג ָלעֹמֶ ר ֶשׁהוּא סוֹד או ִֹתיּוֹת הַ ִמּ ְתחַ לְּ פוֹת ֶשׁהוּא יו ֵֹתר ַרחֲ ִמים כַּנִּ זְ ָכּר אָז פָּ ְסקוּ
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ימיּוּת
ִמלָּמוּת .ר ֹו ִאים ֶשׁהָ אֲ ִרי ַז"ל ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ ַגּל ֶשׁל ַיעֲ קֹ ב ֶשׁהָ ָיה סֵ מֶ ל ַלתּ ֹו ָרה לְ ל"ג בָּ ֹעמֶ ר .וְ ֵכן ַגּל עֵ דְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת פְּ נִ ִ

נִּס ָתּרוֹת .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ח.
נִּס ָתּר לְ בֵ ית ִדּין ,וְ ִהיא ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת גִּ לּוּי הַ ְ
הַ תּ ֹו ָרהַ ,גּל הוּא ִמלְּ שׁוֹן גִּ לּוּי ,וְ עֵ דוּת ְמ ַג ָלּה אֶ ת הַ ְ
ש .שליט"א ֶשׁ ִשּׁ ְמע ֹו"ן נִ ְרמָ ז בָּ ר"ת ֶשׁל הַ כָּתוּב

)ישעיה מ ,כו(

" ְשׂאוּ מָ רוֹם עֵ ינֵיכֶם וּ ְראוּ ִמי בָ ָרא אֵ לֶּה" .וְ ֵכן ַרבֵּ נוּ הָ אֲ ִר"י

נִ ְרמָ ז ָשׁם בְּ א ֹות ְשׁנִ ָיּהְ " :שׂאוּ מָ רוֹם עֵ י ֵני ֶכם וּ ְראוּ ִמי בָ ָרא אֵ לֶּה" .וְ ֵכן "בָ ָרא אֵ לֶּה" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא י"ח ִא ָיּיר י ֹום ַל"ג בָּ עֹמֶ ר.

אשׁית בָּ ָרא" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא " ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל
ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם סֵ פֶ ר ' ְתּפִ ָלּה לְ מֹ ֶשׁה' ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי הַ ִמּלִּ ים הָ ִראשׁוֹנ ֹות בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב "בְּ ֵר ִ
הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ חָ ד" ֶשׁ ִאתּ ֹו פּו ֵֹתחַ הַ ַתּ ָנּא אֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה בְּ ִהלְ כ ֹות ְק ִריאַת ְשׁמַ ע .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִמיכָאֵ ל
אשׁית לִ ְק ִריאַת ְשׁמַ ע בַּ פָּ סוּק " ְשׂאוּ מָ רוֹם עֵ ינֵיכֶם" כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר:
הַ ְראֵ ל שליט"א ֶשׁמָּ ִצינוּ ֶק ֶשׁר בֵּ ין בְּ ֵר ִ

)תיקונים פה(:

אשׁית בָּ ָרא אֱ ִהי"ם"ְ " .שׂאוּ מָ רוֹם עֵ ינֵיכֶם ְוּראוּ ִמי בָ ָרא אֵ ֶלּה"ִ ,מי אֵ לֶּה ,הוּא אֱ ִהי"םִ ,מי בָּ ָרא לְ אֵ לֶּה,
"בְּ ֵר ִ
קוּד ָשׁא בְּ ִרי הוּא פַּ עֲ מַ ִים,
אשׁי ֵתּיבִ ין ְשׁמַ ע ִדּ ְמיַחֲ ִדין י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ְ
ְשׂאוּ מָ רוֹם עֵ ינֵיכֶם ָדּא ְק ִריאַת ְשׁמַ "עָ ,ר ֵ
וְ ִת ְשׁכְּ חוּ ַתּמָּ ן ִמ"י ְדּ ִאיהוּ כְ ָללָא ְדחַ ְמ ִשׁין אַ ְתוָ ון .וְ ֵכן הָ ר"ת ֶשׁל ְתּ ִח ַלּת הַ ִמּ ְשׁנָי ֹות מֵ אֵ ימָ ַתי ק ֹו ְר ִאין אֶ ת ְשׁמַ ע בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
אשׁית בָּ ָרא אֱ ִהים" .וְ ֵכן ְק ִריאַת שֹׁמֵ עַ ְמסֻ ֶיּמֶ ת "ה' אֱ הֵ י ֶכם אֱ מֶ ת" .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם
אֱ מֶ "ת כְּ מ ֹו הַ ס"ת ֶשׁל "בְּ ֵר ִ

אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁהַ ִמּלִּ ים הַ ְתחָ ָלה ִסיּוּם בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא " ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ חָ ד" ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות .וְ ֵכן " ְשׁ ַמע
ִי ְשׂ ָראֵ ל יהו''ה אֱ הֵ ינוּ יהו''ה אֶ ָחד" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁי ַח בֶּ ן ָדּוִ דֶ ,שׁבִּ זְ מַ נּ ֹו נִ זְ ֶכּה לְ ַגלּ ֹות וְ לִ ְרא ֹות אֶ ת ִיחוּד ה' עַ ד לְ מַ טָּ ה מַ טָּ ה.

יח.
וּבְ אֹ פֶ ן אַחֵ ר ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ ָגּ ִשׂי שליט"א ֶשׁ" ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָראֵ ל יהו''ה אֱ הֵ ינוּ יהו"ה אֶ ָחד" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁ ַ

מַ לְ ֵכ"י הָ אֱ מ ֹו ִר"י ס"ת הַ ָכּתוּב "וְ ָשׁמַ ְר ָתּ ָכּל חֻ ָקּיו ָכּל הַ מַּ חֲ ָלה
אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי בְ ִמ ְצ ַר ִים א אָ ִשׂים עָ ֶלי כִּ י אֲ נִ י הוי"ה רֹפְ אֶ ".
וְ ֹחדֶ שׁ ִא ָיּ"ר ר"ת "אֲ נִ י הוי"ה ֹרפְ אֶ " ,וּ ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב ִא ָיּ"ר מַ לְ ֵכ"י
הָ אֱ מ ֹו ִר"י.
מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל

)דברים ע' רסד(

ֶשׁ ִסּיח ֹון מֶ ֶל

חֶ ְשׁבּ ֹון הוּא בְּ ס ֹוד ְקלִ פַּ ת הָ עָ ְר ָלה הַ ח ֹופֶ פֶ ת עַ ל הַ ְיס ֹוד,

הָ אָ ֶרץ עָ לְ ָתה מֵ הַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה ַל ְיס ֹוד ִדּ ְקלִ פָּ ה ,וְ אָז ִטהֵ ר א ֹו ָתהּ ִסיח ֹון לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁיּוּכְ לוּ לְ ָכבְ ָשׁהּ .וּמוּבָ א בָּ ' ַרבֵּ נוּ בַּ ְח ֵיי'

)במדבר כא,

לד( וְ ֵישׁ ָל ַדעַ ת ֵכּיוָ ן ֶשׁ ִסיח ֹון וְ ע ֹוג אַ ִחים הָ יוּ ק ֹודֶ ם הַ מַּ בּוּל וְ ע ֹוג לְ בַ דּ ֹו הוּא ֶשׁפָּ ַלט וְ אָנוּ ר ֹו ִאין ֶשׁ א נִ יצ ֹולוּ כִּ י
ִאם ְשׁמ ֹו ָנה ֶשׁבַּ ֵתּבָ הִ ,אם ֵכּן ִסיח ֹון ֶזה מֵ הֵ י ָכן ָיצָ א וְ הֵ יאָ הָ יוּ אַ ִחים ֶשׁאָמַ ר עֲ ֵליהֶ ם אָ ִחי הֲ ווּ .וְ ָר ִאי ִתי בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ִסיח ֹון וְ ע ֹוג בְּ ֵני ֶשׁ ְמחָ ָזאֵ ל הָ יוּ ֶשׁהָ ָיה ִמבְּ ֵני הָ אֱ ִהים ,וְ ֶשׁ ְמחָ ָזאֵ ל בָּ א עַ ל ִא ְשׁתּ ֹו ֶשׁל חָ ם סָ מוּ לִ כְ נִ יסָ ָתהּ ַל ֵתּבָ ה,
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וְ ִסיח ֹון נ ֹו ַלד בַּ ֵתּבָ ה ,וּלְ ָכ ִשׁמֵּ שׁ חָ ם בַּ ֵתּבָ ה כְּ דֵ י לְ חַ פּ ֹות עַ ל ִא ְשׁתּ ֹו .וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ִסּיח ֹון הוּא בְּ ִחי ַנת הָ עָ ְר ָלה ֶשׁעַ ל
הַ בְּ ִריתָ ,ל ֵכן הוּא הָ ָיה בְּ ִחי ַנת הָ עָ ְר ָלה ֶשׁח ֹופֶ פֶ ת עַ ל ֵתּבַ ת נֹ חַ ֶשׁהָ ְי ָתה בִּ בְ ִחי ַנת בְּ ִרית ,וְ ֵכן ִסיח ֹון מֶ ֶל חֶ ְשׁבּ ֹון הָ ָיה בִּ בְ ִחי ַנת
הָ עָ ְר ָלה ֶשׁמַּ לְ בִּ י ָשׁה עַ ל תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁ ִהיא חֵ ֶלק מֵ הַ בְּ ִרית .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ל ,יג( ֶשׁבִּ ֵקּשׁ הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא לִ ֵתּן אֶ ת
הַ תּ ֹו ָרה לְ ד ֹור הַ מַּ בּוּל ,וְ א ָרצוּ לְ ַקבְּ ָלהּ .וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּ ֵכיוָ ן ֶשׁהָ ָיה ָלהֶ ם אֶ ת נֹ חַ ָ ,יכְ לוּ לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה דֶּ ֶר נֹ חַ ֶשׁהוּא מ ֶשׁה,
וּמֵ אַחַ ר ֶשׁ א ִה ְסכִּ ימוִּ ,קבְּ לוּ מַ בּוּל.

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר ' ַיעֲ ר ֹות ְדּבַ שׁ' ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת ִסיח ֹון וְ ע ֹוג הָ ְי ָתה בְּ ֹחדֶ שׁ אֱ לוּל ,נִ ְראֶ ה ִדכְ מ ֹו ֶשׁבֶּ אֱ לוּל ִה ְת ִחי ָלה ְי ִציאַת נֹ חַ מֵ הַ ֵתּבָ ה

וּ ִמ ְקּלִ פּ ֹות ִסיח ֹון וְ ע ֹוג ֶשׁ ִהלְ בִּ ישׁוּ עַ ל הַ ֵתּבָ הָ ,כּ מֹ ֶשׁה נִ צֵּ חַ אֶ ת ְקלִ פּ ֹות ִסיח ֹון וְ ע ֹוג בְּ ֹחדֶ שׁ אֱ לוּל ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א 'נְ ה ֹו ָרא ְדּי ֹוסֵ ף'
)ח"א תקכח(

ֶשׁ ַתּאֲ ִרי ֵכי הַ ְי ִציאָה מֵ הַ ֵתּבָ ה ,מַ ְקבִּ ילִ ים לְ ַתאֲ ִרי ֵכי בְּ ִריאַת הָ ע ֹו ָלםְ .דּ ִשׁלּוּחַ הַ יּ ֹו ָנה הַ ֵשּׁנִ י הָ ָיה בְּ י ֹום כ"ד בֶּ אֱ לוּל,

וְ הַ יּ ֹו ָנה חָ זְ ָרה ִעם עֲ ֵלה ַז ִית בְּ פִ יהָ  ,לְ עֵ ת עֶ ֶרב בִּ כְ נִ יסַ ת י ֹום כ"ה בֶּ אֱ לוּלֶ ,שׁהוּא י ֹום בְּ ִריאַת הָ ע ֹו ָלם .וְ הַ ִשּׁלּוּחַ הַ ְשּׁלִ י ִשׁי ֶשׁהַ יּ ֹו ָנה
ָי ְצאָה לְ ַג ְמ ֵרי מֵ הַ ֵתּבָ ה וְ א חָ זְ ָרה ,הָ ָיה בְּ י ֹום א' בְּ ִת ְשׁ ֵרי ,י ֹום בְּ ִריאַת אָ ָדם הָ ִראשׁ ֹון.

וְ ָל ֵכן

עַ מּ ֹון וּמ ֹואָב ִטהֲ רוּ בְּ ִסיח ֹון כִּ י ִסיח ֹון ִקבֵּ ל ֹכּחַ ִמ ֵתּבַ ת נֹ חַ ֶשׁהָ ָיה בָּ הּ ֹכּחַ לְ טַ הֵ ר אֶ ת הָ אָ ֶרץַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)זבחים

קיג ,(.וְ ֵכן מָ ִצינוּ ֶשׁהַ מַּ בּוּל ָי ַרד אַ ְרבָּ ִעים י ֹום וְ אַ ְרבָּ ִעים ַל ְי ָלה ,וְ ֵכן מ ֶשׁה הָ ָיה בְּ הַ ר ִסי ַני וְ ִקבֵּ ל אֶ ת הַ תּ ֹו ָרה בְּ מֶ ֶשׁ אַ ְרבָּ ִעים
י ֹום וְ אַ ְרבָּ ִעים ַל ְי ָלהִ .דּנְ ִתי ַנת הַ תּ ֹו ָרה וְ הַ מַּ בּוּל הָ יוּ בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָנהִ ,דּכְ מ ֹו ֶשׁהַ מַּ ִים הַ ַגּ ְשׁ ִמ ִיּים ָי ְרדוּ עַ ל הָ ע ֹו ָלם בְּ מֶ ֶשׁ אַ ְרבָּ ִעים
י ֹום וְ אַ ְרבָּ ִעים ַל ְי ָלה ,וְ ֶזה הָ ָיה לְ ֹצ ֶר נֹ חַ  ,בִּ ְשׁבִ יל לְ טַ הֵ ר אֶ ת הָ אָ ֶרץְ ,דּבִ ְשׁבִ יל ַלהֲ ֹרג אֶ ת הָ ְר ָשׁ ִעים מַ ְספִּ יק י ֹום אֶ חָ ד ֶשׁל מַ בּוּלָ ,כּ
הַ מַּ ִים הָ רוּחָ נִ ִיּים ֶשׁהֵ ם הַ תּ ֹו ָרה ,נִ ְתּנוּ לְ מ ֶשׁה בְּ מֶ ֶשׁ אַ ְרבָּ ִעים י ֹום וְ אַ ְרבָּ ִעים ַל ְי ָלה ,כְּ דֵ י לְ טַ הֲ ר ֹוְ ,דּהַ תּ ֹו ָרה נִ ְמ ְשׁ ָלה לְ מַ ִים

ְטה ֹו ִרים ֶשׁ ְמּטַ הֲ ִרים ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )יחזקאל לו ,כה( "וְ ָז ַר ְק ִתּי עֲ ֵלי ֶכם מַ ִים ְטה ֹו ִרים וּ ְטהַ ְר ֶתּם" .וְ טָ הֳ ָרה בָּ אָה בְּ ִמ ְספָּ ר אַ ְרבָּ ִעים
כְּ מ ֹו ֶשׁמָּ ִצינוּ בְּ מֵ י ִמ ְק ֶוה ֶשׁ ְמּטַ הֲ ִרים בְּ ִמ ְספָּ ר אַ ְרבָּ ִעים אַ ְרבָּ ִעים ְסאָה .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בָּ 'ר ֹו ֵקחַ ' ֶשׁאַ ְרבָּ ִעים י ֹום וְ אַ ְרבָּ ִעים ַל ְי ָלה ֵישׁ
בָּ הֶ ם ָ 960שׁע ֹות ,וּבְ אַ ְרבָּ ִעים ְסאָה ֵישׁ  960לוּגִ ין .וְ הָ אַ ְרבָּ ִעים י ֹום וָ ַל ְי ָלה ֶשׁהָ יוּ בַּ מַּ בּוּל וּבְ מַ ַתּן תּ ֹו ָרה הָ יוּ בִּ בְ ִחי ַנת ִמ ְק ֶוה ֶשׁל

אַ ְרבָּ ִעים ְסאָה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נְ ה ֹו ָרא ְדּי ֹוסֵ ף' ֶשׁהַ מַּ ִים ִה ְת ַגּבְּ רוּ בְּ מֶ ֶשׁ מֵ אָה וַ חֲ ִמ ִשּׁים י ֹום ,וְ ַרק בַּ יּ ֹום הַ קנ"א כְּ ִמנְ ַין ִמ ְקוֶ ה
הֻ ְשׁלְ מָ ה הַ טָּ הֳ ָרה ,וְ הַ מַּ ִים הֵ חֵ לוּ ָלסֶ ֶגת .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב )בראשית ו ,ט( "נֹ חַ ִאישׁ צַ ִדּיק ָתּ ִמים הָ ָיה
בְּ ֹד ֹר ָתיו" ר"ת ֵתּבָ "ה וְ ס"ת ִמ ְקוֶ "ה.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ִי ְצחָ ק גִּ נְ זְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְרא ֹות בַּ מַּ פָּ ה ֶשׁל אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל הַ ִמּ ְק ָר ִאית ֶשׁהַ ַי ְרדֵּ ן ע ֹובֵ ר בְּ ִדיּוּק

בָּ אֶ ְמצַ ע בֵּ ין הָ ִעיר חֶ ְשׁבּ ֹון לִ ירוּ ָשׁ ַל ִים ,וְ חֶ ְשׁבּ ֹון מַ ְקבִּ י ָלה בְּ ַקו הָ אֹ פֶ ק ְמ ֻכוָּ ן מוּל ְירוּ ָשׁ ַל ִים מַ מָּ שׁ ,וְ חֶ ְשׁבּ ֹון וִ ירוּ ָשׁ ַל ִים ְמרֻ חָ ק ֹות מֶ ְרחָ ק
ָשׁ ֶוה מֵ הַ ַיּ ְרדֵּ ן ,וְ י ֹוצֵ א ֶשׁ ִהיא הַ מַּ ְקבִּ י ָלה ֶשׁל ְירוּ ָשׁ ַל ִים מַ מָּ שׁ בְּ עֵ בֶ ר הַ ַיּ ְרדֵּ ן ,וְ נִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף ְדּמוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ קּוּ ִטים' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל
)דברים ע' רסד( ַי ְרדֵּ ן ס ֹוד ְיס ֹוד ְדּנוּ ְקבָ א וְ כוּ' אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִהיא הַ נּוּ ְקבָ א וְ הַ ַיּ ְרדֵּ ן ְיס ֹוד .ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ַיּ ְרדֵּ ן הוּא ְיס ֹוד הַ נּוּ ְקבָ א
שׁ ֶרשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,וְ חֶ ְשׁבּ ֹון וִ ירוּ ָשׁ ַל ִים הֵ ן ְשׁ ֵני ִצדֵּ י ְיס ֹוד הַ נּוּ ְקבָ א .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁא ֹו ְמ ִרים עַ ל
ֹ

ְירוּ ָשׁ ַל ִים וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ר"ת ת"ו הַ ְיינוּ ִתּבָּ ֶנה וְ ִתכּ ֹו ֵנן ֶשׁ ֹזּאת ָלשׁ ֹון ֶשׁהַ תּ ֹו ָרה ָכּ ְתבָ ה עַ ל הָ ִעיר חֶ ְשׁבּ ֹון ֶשׁנִּ ְק ֵראת ִעיר ִסיח ֹון
שׁ ָנה
שׁפְ טַ ִי כְּ בָ ִרא ֹ
ֶשׁנִּ ְק ֵראת ַגּם ִק ְר ַית ִסיחֹן כְּ מ ֹו ְירוּ ָשׁ ַל ִים ֶשׁ ִתּ ָקּ ֵרא בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ ָלּה ִק ְר ָיה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ישעיה א ,כו( "וְ אָ ִשׁיבָ ה ֹ
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וְ ֹיעֲ צַ ִי כְּ בַ ְתּ ִח ָלּה אַחֲ ֵרי ֵכן ִי ָקּ ֵרא ָל ִעיר הַ צֶּ דֶ ק ִק ְר ָיה ֶנאֱ מָ ָנה" .וְ ֵכן ִסי ֹ
חן בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁ ַנת הַ ֵקּץ תשע"ח ֶשׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לְ בִ נְ ַין
בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ִי ְת ַק ֵיּם ִתּבָּ ֶנה וְ ִתכּ ֹו ֵנן .וְ ֵכן ְשׁ ַנת הַ ֵקּץ תשע"ח נִ ְרמֶ ֶזת בַּ ָכּתוּב עַ ל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁהָ ַל בַּ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹו ָנה לִ ְמק ֹום
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ) :בראשית כב ,ג( "וַ ָיּ ָקם וַ ֵיּ ֶל אֶ ל הַ מָּ ק ֹום אֲ ֶשׁר אָמַ ר ל ֹו הָ אֱ ִהים" ,הַ ִמּלִּ ים "וַ ָיּ ָקם וַ ֵיּ ֶל " בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ִ 222מ ְספַּ ר
הַ ָשּׁנִ ים ִמתשע"ח עַ ד ס ֹוף הָ אֶ ֶלף" .אֶ ל הַ מָּ ק ֹום" ַגּם בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא " .222אֲ ֶשׁר אָמַ ר ל ֹו" בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא תשע"ח .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר'
ְשׁמוּאֵ ל ְט ִריאַ ְסטֶ ר שליט"א ֶשׁ 222בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ ָכּתוּב )תהלים קנ ,ב( "הַ לְ לוּהוּ כְּ ֹרב גֻּ ְדל ֹו".

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִסּיח ֹון מֶ ֶל הָ אֱ מ ֹו ִרי ָקשׁוּר לִ ְספִ י ַרת הָ ֹ
עמֶ רָ ,ל ֵכן הוּא הָ ָיה מֶ ֶל חֶ ְשׁבּ ֹון ,כִּ י בִּ ְספִ י ַרת

ישׁים עַ ל הַ מַּ לְ כוּת ,וּבִ ְספִ י ַרת הָ ֹעמֶ ר
הָ ֹעמֶ ר ע ֹו ִשׂים חֶ ְשׁבּ ֹון כְּ ֶשׁסּ ֹופְ ִרים אֶ ת הָ ֹעמֶ ר .וּ ְמ ֹבאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ָכּל אֵ לּוּ הֵ ם הַ ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁמַּ לְ בִּ ִ
מַ עֲ לִ ים אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ַל ְיס ֹוד כְּ דֵ י לְ טַ הֵ ר א ֹו ָתהּ לִ ְק ַראת ַחג הַ ָשּׁבוּע ֹות ַל ִיּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל שׁ ֹופָ ר' ֶשׁ ְסּפִ י ַרת

הָ ֹעמֶ ר ִהיא בְּ ִחי ַנת ְיס ֹוד ,וְ ִהיא ְמטַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת בִּ ְב ִחי ַנת ז' נְ ִק ִיּים .וְ ֶזה בְּ א ֹו ָתהּ בְּ ִחי ָנה ֶשׁל עַ מּ ֹון וּמ ֹואָב ִטהֲ רוּ בְּ ִסיח ֹון
ִמלְּ שׁ ֹון טֳ הָ ָרהֶ ,שׁהַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה נִ ְטהֲ ָרה לְ פִ י עֵ ֶר כְּ דֵ י ֶשׁ ִיּ ְשׂ ָראֵ ל יוּכְ לוּ לִ כְ ֹבּשׁ א ֹו ָתם .וְ ֵכן מַ לְ ֵכ"י הָ אֱ מ ֹו ִר"י ס"ת הַ ָכּתוּב

)שמות

טו ,כו( "וְ ָשׁמַ ְר ָתּ כָּ ל חֻ ָקּיו ָכּל הַ מַּ חֲ ָלה אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי בְ ִמ ְצ ַר ִים א אָ ִשׂים עָ ֶלי כִּ י אֲ נִ י הוי"ה רֹפְ אֶ " .וְ ֹחדֶ שׁ ִא ָיּ"ר ֶשׁבּ ֹו ס ֹופְ ִרים אֶ ת
הָ ֹעמֶ ר ר"ת "אֲ נִ י הוי"ה ֹרפְ אֶ " ,וּ ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב ִא ָיּ"ר מַ לְ ֵכ"י הָ אֱ מ ֹו ִר"י .וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ַיעֲ ר ֹות ְדּבַ שׁ' ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת
ִסיח ֹון וְ ע ֹוג הָ ְי ָתה בְּ ֹחדֶ שׁ אֱ לוּלִ ,מיּ ֹום ב' אֱ לוּל עַ ד ְשׁ ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ֵישׁ מ"ט י ֹום ,כְּ דֻ גְ מַ ת מ"ט ָי ִמים ֶשׁל ְספִ י ַרת הָ ֹעמֶ ר .וְ הַ טַּ עַ ם ֶשׁ ִמּב'
אֱ לוּל וְ א מֵ ֹראשׁ חֹ דֶ שְׁ ,דּ ֶזה בִּ בְ ִחי ַנת " ִממָּ חֳ ַרת הַ ַשּׁבָּ ת" ִממָּ חֳ ַרת הָ ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ ,וְ ֵכן ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ הוּא י ֹומַ ִים ,כְּ ֶשׁיּ ֹום אֶ חָ ד ַשׁ ָיּ
לְ ֹחדֶ שׁ אָב ,וּ ִממֵּ י ָלא הָ ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ הוּא בִּ פְ ֵני עַ ְצמ ֹו .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ' ְבּ ֵני ִי ָשּשׂ ָכר' )תשרי יב ,ג( ֶשׁיּ ֹום ה ֹו ַשׁ ְע ָנא ַרבָּ א הוּא ִסיּוּם
וַ חֲ ִתימַ ת ָכּל עֲ ב ֹו ַדת ְימֵ י ֹחדֶ שׁ אֱ לוּל וְ הַ ָיּ ִמים הַ נּ ֹו ָר ִאים .וְ ָל ֵכן א ֹו ְמ ִרים ה ֹו ַשׁע ָנא לְ ַרמֵּ ז עַ ל נ"א ָי ִמים ֶשׁמֵּ ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ אֱ לוּל עַ ד
ה ֹו ַשׁ ְע ָנא ַרבָּ א .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ְמּ ַשׁ ֵיּ אֶ ת עֲ ב ֹו ַדת הַ ָיּ ִמים מֵ ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ אֱ לוּל עַ ד ה ֹו ַשׁ ְע ָנא ַרבָּ א כִּ י ִחי ָדה אַחַ ת ,וְ ֵכיוָ ן ֶשׁהוּא מ ֹו ֶנה ַגּם אֶ ת
ֹראשׁ ֹחדֶ שׁ הוּא מַ גִּ יעַ לְ נ"א י ֹום .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ִמכִּ ְתבֵ י הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁ ָכּל עֲ ב ֹו ַדת הַ ָיּ ִמים הַ נּ ֹו ָר ִאים וַ עֲ ֶשׂ ֶרת ְימֵ י ְתּשׁוּבָ ה וְ סֻ כּ ֹות ,הֵ ם הֲ ָכ ָנה
אַחַ ת אֲ רֻ ָכּה לִ ְק ַראת הַ יּ ֹום הַ ָגּד ֹול ְשׁ ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַנת נִ שּׂוּ ִאין ֶשׁל הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא ִעם כְּ ֶנסֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר
)תיקונים כטֶ (:שׁ ְשּׁ ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת כּ ֹו ֵלל בְּ ת ֹוכ ֹו אֶ ת ָכּל הַ חַ גִּ ים .וְ ֵכן ִמ ְספַּ ר הַ ָשּׁע ֹות בִּ ימֵ י ְספִ י ַרת הָ ֹעמֶ ר ָ 49כּפוּל  24י ֹוצֵ א  1176כְּ ִמנְ ַין
הַ ָכּתוּב )במדבר כט ,לה( "בַּ יּ ֹום הַ ְשּׁ ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִתּ ְה ֶיה ָל ֶכם".

ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול גְּ אוּ ָלה .בִּ בְ ִחי ַנת ֶשׁאֵ ינ ֹו צָ לוּי ָכּל צָ ְרכּ ֹו.
ָ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 ָירה הָ ְרגִ י ָלה הוּא:

)דברים לב ,כח(

"כִּ י גוֹי

ֹ
אבַ ד עֵ צוֹת הֵ מָּ ה וְ אֵ ין בָּ הֶ ם ְתּבוּ ָנה" .וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁאוֹבְ ִדים עֵ צ ֹות וְ אֵ ין בָּ הֶ ם ְתּבוּ ָנה לַחֲ ֹזר בִּ ְתשׁוּבָ ה לְ הָ בִ ין
יעי בַּ הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ סַ ח ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול ,רוֹמֵ ז פַּ עֲ מַ ִים
מָ ה ה' ר ֹוצֶ ה מֵ ִא ָתּנוּ .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .יַ .שׁלִּ יטָ "א ֶשׁהַ בֵּ ן הָ ְרבִ ִ
נִמצָ א בְּ ֵתבַ ת יוֹדֵ עַ  ,בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ְשׁמ ֹות
עַ ל הַ קּ ֹור ֹו ָנהֶ .שׁאֵ ינ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה וְ ַגם לִ ְשׁא ֹול בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה .וְ הַ פִּ ְתר ֹון ְ
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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 אָ ָדם אֶ ת חַ וָּ ה" .וְ ה ֹו ִ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 ,וּבְ אֹפֶ ן אַחֵ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול
ישׁי ,וְ ָל ֵכן ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול ר"ת ְשׁלִ ִ
ישׁ"י ֶשׁ א ְמבַ ְקּ ִשׁים
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 הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצמַ ן שליט"א ֶשׁ ַרק
מַ ְספִּ יק אֶ ת הַ בַּ ִית הַ ְשּׁלִ ִ

בַּ ְתּשׁוּבָ ה לַבֵּ ן ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול נֶאֱ מַ ר בַּ הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ ַסח :וְ ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁאוֹל אַ ְתּ פְּ ַתח לוֶֹ ,שׁ ֶנּאֱ מַ ר "וְ ִה ַגּ ְד ָתּ לְ בִ נְ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם" .וְ הַ ִמּלִּ ים "בַּ יּוֹם הַ הוּא" ֶשׁנֶּאֶ ְמרוּ ַרק ָכּאן ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל
בַּ יּוֹם הַ הוּא ֵלאמֹ ר בַּ עֲ בוּר זֶה עָ ָֹשה ְיהוָ "ה לִ י בְּ צֵ ִ
הַ גְּאֻ ָלּה לֶעָ ִתיד לָב ֹוא "וְ נִ ְשׂ ָגּב הוי"ה לְ בַ דּ ֹו בַּ יּ ֹום הַ הוּא" .וְ ֵכן הָ ֶרמֶ ז ֶשׁמָּ ְצאוּ עַ ל הַ קּוֹר ֹו ָנה בְּ ִדבְ ֵרי ַר ִשּׁ"י בַּ הֲ ָכ ָנה ֶשׁל בְּ ֵני ִי ְשׂ ָראֵ ל

לְ מַ ַכּת בְּ כ ֹור ֹות )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 ִמּלִּ ים ֶשׁאֵ ינ ֹו צָ לוּי
ָכּל צָ ְרכּ ֹו בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ֶשׁאֵ ינ ֹו יוֹדֵ עַ לִ ְשׁא ֹול גְּ אוּ ָלה .וְ ָל ֵכן הוּא בִּ בְ ִחי ַנת ֶשׁאֵ ינ ֹו צָ לוּי ָכּל צָ ְרכּ ֹו כִּ י צָ לוּי הוּא לְ שׁ ֹון ְתּפִ ָלּה
ֶשׁנִּ ְק ֵראת ְצלִ ָיּה .וַ ה' ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁחֲ סֵ ָרה כָּאן ְתּפִ ָלּה וּבַ ָקּ ַשׁת הַ גְּאֻ ָלּה .וְ ֵכן כָּאן ֶשׁאֵ ינ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ק ֹור ֹו ָנה וְ ַגם ָכּל צָ ְרכּ ֹו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא
נִּתפַּ ֵלּל בִּ ְשׂפַ ת לע"ז ֶשׁלָּנוּ כְּ מ ֹו לָשׁ ֹון עֲ ָרבִ י וּנְבַ ֵקּשׁ אֶ ת הַ גְּאֻ ָלּה בְּ ַרחֲ ִמים.
קוֹר ֹו ָנה .וַ ה' ְמ ַרמֵּ ז ק ֹו ְרא ֹו ָנא בְּ ָלשׁ ֹון עֲ ָרבִ י ֶשׁ ְ

הַ ִקּ ִצּים ֶשׁל הַ ָשּׁנִ ים תשכ"ח תשל"ח תש"ע נִ ְרמָ זִ ים בַּ עֲ ֵק ַדת
י ְִצחָ ק בְּ ֹאפֶ ן ֶשׁל ְשׁלִ י ָלה ,הַ יְנוּ ֶשׁ א נִ זְ ֶכּה לָהֶ ם.
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

יוּדן אַחַ ר ָכּל הַ מַּ עֲ ִשׂים י ְִשׂ ָראֵ ל נֶאֱ חָ זִ ים בַּ עֲ בֵ ר ֹות וּ ִמ ְ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
ַרבִּ י ָ
"וַ ה' אֱ ִהים בַּ שּׁוֹפָ ר ִי ְת ָקע וְ ג ֹו'"ַ .רבִּ י ֵלוִ י אָמַ ר לְ פִ י ֶשׁהָ ָיה אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ רוֹאֶ ה אֶ ת הָ אַ ִיל נִ יתּוֹשׁ ִמן הַ ח ֶֹרשׁ הַ ֶזּה
וּמ ְס ַתּבֵּ בְּ ח ֶֹרשׁ אַחֵ ר ,אָמַ ר ל ֹו הקב"ה ָכּ עֲ ִת ִידין בָּ נֶי לְ ִה ְס ַתּבֵּ ַלמַּ לְ כֻיּ ֹות; ִמבָּ בֶ ל לְ מָ ַדיִ ,מן מָ ַדי לְ יָוָ ן,
וְ ה ֹו ֵל ִ
וּ ִמ ָיּוָ ן לֶאֱ 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 שּׁ ֹופָ ר ִי ְת ָקע" .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ"בְּ ַק ְר ָניו"
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מַ גֵּפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה .וְ ֵכן "נֶאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ

בְּ ַק ְר ָניו" ,בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ָנגִ יף הַ קּוֹר ֹו ָנה ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל .וְ ֵכן הַ כָּתוּב

)בראשית

כב ,יג( "וְ ִה ֵנּה אַ ִיל אַחַ ר ֶנאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ בְּ ַק ְרנָיו וַ ֵיּ ֶל אַבְ ָרהָ ם" .בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא מַ ֵגּיפַ ת הַ קּוֹר ֹו ָנה .וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא א ֹות צַ ִדּי"ק סוֹפִ ית
ידה .וְ ֵכן "וְ ִהנֵּה אַיִל אַחַ ר" א ֹו ִתיּ ֹות " א ְיאַחֵ ר" וְ ְנִרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל הַ גְּאֻ ָלּה
ֶשׁבָּ הּ עָ ִתיד ה' לִ גְ אֹ 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'
הָ עֲ ִת ָ

)לא(

אֶ פְ ר ֹו ֶשׁל אַ ִיל 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 ִיּחוּדָ ,ל ֵכן ָשׁם ָשׁפְ כוּ אֶ ת ֹרב ַדּם הַ ָקּ ְרבָּ נ ֹות,

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
כִּ ְדבֵ ְ
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בְּ ַק ְר ָניו"ֶ ,שׁהָ יָה ָרץ אֵ צֶ ל אַבְ ָרהָ ם

וּמעָ ְרב ֹו בָּ ִאי ָלנ ֹות .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ָשּׂטָ ן נֶאֱ חָ ז בְּ מַ עֲ ֵשׂה הַ יִּחוּד .וְ ֵכן "אַחַ ר ֶנאֱ חַ ז בַּ ְסּבַ " בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ָנחָ ש
וְ הַ ָשּׂטָ ן סוֹבְ כ ֹו ְ
ֶשׁהוּא הַ ָשּׂטָ ן הַ ְמעַ ֵכּב אֶ ת מָ ִשׁיחַ  .וְ הו ִֹסיף חָ ָכם אֶ חָ ד ֶשׁנִּ ְר ְמ ָזה ְשׁ ַנת תש"פ בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ פְּ סוּ ִקים ָשׁם בַּ עֲ ֵק ַדת י ְִצחָ ק" :וַ יֹּאמֶ ר בִּ י

נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי נְ אֻ ם ְיהֹוָ "ה כִּ י יַעַ ן אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ
אַרבֶּ ה אֶ ת ז ְַרעֲ
ית אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְ א חָ ַשׂכְ ָתּ אֶ ת בִּ נְ אֶ ת י ְִחידֶ  :כִּ י בָ ֵר אֲ בָ ֶרכְ וְ הַ ְרבָּ ה ְ
כְּ כ ֹוכְ בֵ י הַ ָשּׁמַ יִם וְ כַחוֹל אֲ ֶשׁר עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם" .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א ָשׁם בְּ ַר ְמבַּ "ן ֶשׁהַ בְ טָ ח ֹות אֵ לּוּ נֶאֶ ְמרוּ עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָידה .וְ ֵכן עֲ ֵק ַדת
ִי ְצחָ ק ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ה'תש"פ .וְ ֵכן הַ ֵקּץ ֶשׁל ְשׁ ַנת תשכ"ח נִ ְרמָ ז ָשׁם" :וְ א חָ ַשׂכְ ָתּ אֶ ת בִּ נְ " וְ ִאם נו ִֹסיף בֵּ "ן
ָשׁנִ ים לְ תשכ"ח נְ ַקבֵּ ל תש"פ .וְ ֵכן הַ ִקּ ִצּים ֶשׁל הַ ָשּׁנִ ים תשכ"ח תשל"ח תש"ע ְנִרמָ זִ ים ָשׁם בְּ אֹ פֶ ן ֶשׁל ְשׁלִ י ָלה ,הַ יְנוּ ֶשׁ א
נִ זְ ֶכּה לָהֶ ם" :וַ ֹיּאמֶ ר אַל ִתּ ְשׁלַח י ְָד אֶ ל הַ נַּעַ ר וְ אַל ַתּעַ שׂ ל ֹו ְמאוּמָ ה כִּ י עַ ָתּה י ַָד ְע ִתּי כִּ י י ְֵרא אֱ ִהים אַ ָתּה וְ א חָ ַשׂכְ ָתּ אֶ ת בִּ נְ
אֶ ת י ְִח ְיד ִממֶּ נִּ י".

הֵ מָּ ה ָכּ ְרעוּ וְ נָפָ לוּ בִּ בְ ִחי ַנת ִא ָשּׁה ֶשׁכּ ֹו ַרעַ ת ָללֶדֶ ת.
ר ֹו ִאים ֶשׁהַ מַּ ֵגּפָ ה מַ פִּ י ָלה אֶ ת הַ כַּלְ ָכּ ָלה בְּ ָכל 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 ר ֹו ִ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(:

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

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 ָנאְ ,דּכִ י ָיהֵ יב
ַרחֲ מָ נָא שׂוּבְ עָ א לְ חָ ֵיי הוּא ְדּ ָיהֵ יבִ ,דּכְ ִתיב "פּ ֹו ֵתחַ אֶ ת ָידֶ

וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ ָכל חַ י ָרצ ֹון" .וְ ר ֹו ִ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 ֵגּפָ ה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מַ ְסעוּד אַ בּוּחֲ ִצ ָירא שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ
ֶרמֶ ז בַּ ָכּתוּב

)תהילים 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 ַנעֲ לִ י" אָ ִשׂים בְּ ַרגְ לֵיהֶ ם לְ סָ גְ ָרם

בָּ הֶ ם .וּבִ ְמצוּ ַדת ִציּ ֹון ָכּ ַתב " ַנעֲ לִ י" ִמלְּ שׁ ֹון מַ נְ עוּל הֶ עָ שׂוּי לִ ְסגּ ֹור בּ ֹו כְּ מ ֹו מַ נְ עוּ ָליו וּבְ ִריחָ יו .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁה' ס ֹו ֵגר
א ֹו ָתם עַ ל מַ נְ עוּל בְּ בָ ֵתּיהֶ ם וְ א יְכ ֹולִ 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 א ֹו ָתם עַ ל ַרגְ ֵליהֶ םַ .כּמּוּבָ א
בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין קי" (.וְ אֵ ת ָכּל 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 ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ"אַ ְשׁלִ י בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא ק ֹו ֹר ָנה .וְ ֵכן צוּ ַרת ִאיטַ לְ ָיה בַּ מַּ פָּ ה ִהיא בְּ צוּ ַרת מַ ָגּף ֶשׁהוּא ַנעַ ל ,וְ א ֹו ִתיּ ֹות מַ ֵגּפָ ה הֵ ם הַ מַּ ָגּ"ף,
ישׁה עַ ל הַ מַּ לְ כוּת
לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ סּ ֹוף ֶשׁ ָלּהֶ ם דֶּ ֶר מַ גֵּפָ ה ָק ָשׁה .וְ ֵכן ִאיטַ לְ ָיא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ֵשׁם אדנ"י ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁנִּ ְרמֶ ֶזת בְּ ֵשׁם אדנ"י .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)בראשית כה ,כג(

כְּ ֶשׁזֶּה ָקם ֶזה נוֹפֵ ל וְ כוּ' ,א נִ ְתמַ לְּ אָה צוֹר אֶ ָלּא

נִּתע ֹו ָדד" בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא קוֹר ֹו ָנה.
מֵ חֻ ְרבָּ נָהּ ֶשׁל יְרוּ ָשׁ ַל ִים .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁהַ כָּתוּב )תהילים כ ,ט( "הֵ מָּ ה ָכּ ְרעוּ וְ נָפָ לוּ וַ אֲ נ ְַחנוּ ַקּ ְמנוּ וַ ְ
וְ ֵכן וְ נָפָ לוּ ְנִרמָ ז בַּ ָכּתוּב )בראשית כה ,יח( עַ ל פְּ ֵני כָל אֶ חָ יו ָנפָ ל :וְ אֵ ֶלּה תּוֹלְ דֹת ִי ְצחָ ק בֶּ ן אַבְ ָרהָ ם" ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ בַ עַ ל הַ 'טּוּ ִרים'

וּס ִמי ֵליהּ וְ אֵ ֶלּה תּ ֹולְ ֹדת י ְִצחָ ק .ל ֹומַ ר כְּ ֶשׁיִּפֹ ל י ְִשׁמָ עֵ אל בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים אָז י ְִצמַ ח
ָשׁם" :עַ ל פְּ ֵני ָכל אֶ חָ יו ָנפָ ל" ְ
ֵידת מָ ִשׁיחַ בִּ בְ ִחי ַנת ִא ָשּׁה
בֶּ ן ָדּוִ ד ֶשׁהוּא ִמתּ ֹולְ ד ֹות י ְִצחָ ק .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַ ְב ָרהָ ם ִה ְירשׁ שליט"א ֶשׁכּ ְָרעוּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ל ַ
יקה מֵ הַ וָּ ָלד
ֶשׁכּ ֹו ַרעַ ת ָללֶדֶ ת .וְ אֻ מּ ֹות הָ ע ֹו ָלם ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַנת הַ ָדּם הַ טָּ מֵ א ֶשׁיּ ֹוצֵ א בַּ ֵלּ ָדהְ ,מ ַקבְּ לִ ים אֶ ת מַ פָּ ָל ָתם ֶשּׁאֵ ין ָלהֶ ם יו ֵֹתר יְנִ ָ
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ֶשׁבִּ פְ נִ ים .וְ ָל ֵכן הַ פָּ סוּק מוֹפִ יעַ בְּ ִסיּוּם ִמזְ מ ֹור "ל ְַמ ַנצֵּ חַ יַעַ נְ

ה' בְּ יוֹם צָ ָרה" ֶשׁאו ְֹמ ִרים אַחֲ ֵרי הָ עֲ ִמי ָדהֶ ,שׁ ְמּ ַכוְּ נִ ים בְּ ִסדּוּר

הָ ַר ַשּׁ"שׁ אֶ ת הַ ִשּׁבְ ִעים ק ֹולוֹת ֶשׁל הַ יּ ֹו ֶלדֶ ת בְּ ִשׁבְ ִעים ֵתּב ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ בַּ ִמּזְ מוֹר ,וּבִ ְקדֻ ַשּׁת וּבָ א לְ ִציּ ֹון ֶשׁא ֹו ְמ ִרים לְ אַחֲ ָריו ְמ ַכוְּ נִ ים אֶ ת
הַ ֵלּ ָדה .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 לֶת אֶ ת ְמק ֹום הַ לּ ֵָדה ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ הֵ בֵ אנוּ ֶ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 ֶ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 נִ ְמצֵ את נְ קֻ ַדּת ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ .

ֹצפֶ ן מֵ אֵ ת הרה"ג ר' מַ ִתּ ְת ָיהוּ גְּ ָלז ְֶרס ֹון ַשׁלִּ יטָ "א בֶּ "ן ִי ַשׁ"י ,בֶּ "ן ָדּוִ "ד ,בֶּ "ן יוֹסֵ "ף ,אֵ לִ יָּה"וּ ,בְּ תש"פ ,יִגְ אַ"ל ,גֹּ אֵ "ל בָּ "א.
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זעקת השכינה.
א יך
א יך

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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

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

האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע אין מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות
הזהר.
היכן הם בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו
שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינותיהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל ,בספר הזוהר ובשאר
הספרים שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא עשינו שום תקנה
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים
הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,
האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כדברי הזהר בפרשת נשא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִתי ִדין ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
מֵ ִאי ָל ָנא ְדּחַ ֵיּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ ֹזּהַ ר ִיפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמ ָגּלוּ ָתא בְּ ַרחֲ מֵ י.

רבי יעקב צמח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( " ָרחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם ע ֹו ְס ִקים
בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ בְּ ָכל ִעיר וָ ִעיר כְּ מ ֹו
ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶננּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶניהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ .
בעל הגוב"י על 'עץ חיים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ נִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת
תּ ֹובְ ִעים בְּ בֵ ית ִדּין ֶשׁל מַ ְע ָלה אֶ ת הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ֶשׁ א ָל ְמדוּ ַקבָּ ָלה ,וּמַ עֲ נִ י ִשׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
רבנו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול ,והערה
ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד
הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר
בעונותינו נמכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה
קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה' ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.
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מסקנת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו במסגרת
שלו ,בכל יום ,חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל .מתוך אמונה פשוטה בדברי
חז"ל שזה הפתרון כמובטח .ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו' .ומי שבמקום לימודו עדין לא
תיקנו את התקנה ,יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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 רו ִֹאין ִסימַ ן גְּ אֻ לָּה 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 כָּם" ז ֹו מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד" ,וּפָ חֲ דוּ אֶ ל ה' וְ אֶ ל טוּבוֹ" ֶזה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .ר ֹו ִאים ֶשׁעַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל ִי ָגּאֲ לוּ כְּ ֶשׁיְּבַ ְקּשׁוּ אֶ ת ָדּוִ ד
בֶּ ן ִי ַשׁי.

חדש מסוד החשמל
סדנא של  9שיעורים הדרכה בעניני מצות עונה
והמסתעף על פי פרד"ס התורה ,בסדנא הרבה דברים
שלא ידועים בענינים אלו ,ויביאו בעז"ה לחיזוק שלום בית
ושיפור בחיי הנישואין.
ניתן לשמוע את הסדנא לנשואים בלבד במערכת
הטלפונית של ארגון שלמות הבית 0747962978
להרשמה ניתן לפנות בין  10 – 8בערב אברהם

0533124355
שמעו ותחי נפשכם.
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משמעות לטעמי המקרא
מאת הרה"ג ר' זלמן פישר שליט"א
וּﬠ ֣אוֹ ָ֔זב בַּ ֳקּ ָד ִשׁים֙ ֣ל ֹא י ֹא ַ֔כל ַ ֖ﬠד אֲ ֶ ֣שׁר י ְִט ָ ֑הר
ויקרא אמר כב,ד – ה :׀ד׀ ִ ֣אישׁ ֞ ִאישׁ ִמ ֶ ֣זּ ַרע אַ הֲ ֹ֗רן וְה֤ וּא צָ ר֙ ֙ ַ
ָל־שׁ ֶרץ אֲ ֶ ֣שׁר
אוֹ־אישׁ֙ אֲ ֶ ֣שׁר ִי ַ֔גּע ְבּכ ֶ ֖
ִ
וְהַ ֹנּג ֙ ֵַﬠ ְבּכָלְ -טמֵ אֶ֔ -נפֶ שׁ ֣אוֹ ֔ ִאישׁ אֲ ֶשׁרֵ -תּ ֵצ֥א ִמ ֶ ֖מּנּוּ ִשׁכְ בַ תֽ ָ -ז ַרע׃ ׀ה׀
א־לוֹ ְל ֹ֖כל טֻ ְמאָ ֽתוֹ׃
י ְִטמָ א־ל֑ וֹ ֤אוֹ ְבאָ ָדם֙ אֲ ֶ ֣שׁר י ְִטמָ ֔
בבלי עירובין צו יבלת באצילי ידיו
אציל  -מקום חיבור היד לגויה ,תחילת השתלשלות שבסופה עולם מעשה בחמש אצבעות )חמש
גבורות(
בבלי עירובין קד מומי כהנים
ויקרא אמר כב,ד – ה :היא קבוצה של פסוקים שהן כעין כלל הצריך לפרט ,או כלל ופרט המגדירים
ומפרטים מומי כהנים קבועים וחולפים ,הפוסלים לעבודת המקדש .סיפא פסוק )כב,ה( ֤אוֹ ְבאָ ָדם֙ אֲ ֶ ֣שׁר
א־לוֹ ְל ֹ֖כל טֻ ְמאָ ֽתוֹ נראה כחוזר וכולל .מה מרבה הכלל בתרא?
ִי ְטמָ ֔
אפשר שהתשובה ניתנת ב-בבלי פסחים ג,ב "לא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסול"  -ע"פ רש"י  -כיון שלא
הייתה לשונו נקיה חקרו ומצאו שהוא גס רוח ובעל גאוה שאינו מודה בכל העבודות שעל כהן לעשות ,טט -
היינו בעל מום נסתר כאן מום רוחני ואמוני
כגון שאינו בעל מידות של ענוה והתבטלות לה' ,לא מאמין בכל צווי התורה כפי שהורו חז"ל
ויקרא אמר כב,יג:
נְעוּריהָ ִמלֶּ ֥חֶ ם אָ ִ ֖ביהָ תּ ֹאכֵ ֑ ל ְוכָל-
ֶ֔
יה כִּ
ְשׁ ֞ ָבה אֶ ל֤ ֵ -בּית אָ ִ ֙ב ָ֙
הּו ָ
רוּשׁה ְוז ֶַר ֘ע ֵ ֣אין לָ ֒
וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן ֨ ִכּי ִת ְה ֝ ֶיה אַ ְלמָ נָ ֣ה וּגְ ָ֗
זָ ֖ ר ל ֹא ֥-י ֹאכַל ֽבּוֹ׃
אנציקלופדיה תלמודית כרך ד] ,בת כהן[ טור תשנה
היתה נשואה לישראל ומת בעלה  -בו ביום - 48טובלת ואוכלת בתרומה )של בית אביה הכהן( לערב ,עד ארבעים יום,
שהוא זמן יצירת הולד ,שאפילו אם היא מעוברת ,עד ארבעים יום אינו אלא מים בעלמא ולא עובר ,49אבל אחר ארבעים
יום לא תאכל ... ,הוכר עוברה ,היא מקולקלת למפרע עד ארבעים יום ,51שאם אכלה תרומה אחר ארבעים יום עד שהוכר
עוברה משתלמת קרן וחומש כדין זר שאכל תרומה בשוגג.52
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד] ,בת כהן[ טור תשנה
 .47יבמות סט ב; רמב"ם מעה"ק פ"ח ה"ג .48 .רש"י .49 .גמ' שם ורש"י; רמב"ם שם .וע"ע יולדת .50 .גמ' שם ורש"י
ותוס' .51 .גמ' שם; רמב"ם שם .52 .רש"י ,ועי' דרך מצותיך להמל"מ ח"ג שתמה שהרי בת כהן שנישאת לישראל אינה
משלמת את החומש ,עי' לעיל מתרומות פ"ז מ"ג .ועי' רש"ש יבמות סח ב ומרה"פ לירושלמי יבמות פ"ז ה"ד.
וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן – תלישא-קטנה ,ענין של שיעור של ארבעים יום שהוא זמן יצירת הולד ,אפשר כי כאן המקור
לקביעה זאת לכל התורה.
עוּריהָ כפירש בעה"ט מלא וי"ו לומר שאין בין
וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן  -תלישא-קטנה רמז לשיעור זמן הנמצא במלה כִּ נְ ֶ ֔
נערות לבגרות אלא ו' חדשים בלבד )בבלי כתובות לט,א(
הּ – זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין ,ללמד אם קיים זרע זרעה בין כשר בין פסול
ְוז ֶַר ֘ע ֵ ֣אין לָ ֒
)נכדים וכו'( עושה לה מחיצה מלחם אביה ולא תאכל עוד ממנו,
עוּריהָ יחול עליה הקלה המרומזת
אבל בשני מצבים הבאים שאפשר מרומזים בטעם זקף-קטן במלת כִּ נְ ֶ ֔
יה – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר) ,א( היה
ְשׁ ֞ ָבה אֶ ל֤ ֵ -בּית אָ ִ ֙ב ָ֙
בתבנית הטעמים של ו ָ
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לה זרע או זרע זרעה ומת )ב( אין לה זרע אבל קיים זרע זרעה )נכדים וכו'( משפחה ונכרית שאינו נקרא זרע
ולכן אוכלת מלחם אביה )גם בבבלי יבמות סח ב סט א(
ִמלֶּ ֥חֶ ם אָ ִ ֖ביהָ תּ ֹאכֵ ֑ל ע"פ תו"כ והתורה והמצוה ממלת ִמלֶּ ֥ חֶ ם יש ללמוד שלא כל לחם אביה היא תאכל.
אפשר כי וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן – תלישא-קטנה ,גם בתפקיד הודעה על כעין מחיצה בלחם אביה כי אוכלת רק מתנות
כהונה בגבולין )תרומה ,זרוע לחיים וקיבה( ולא שוק וחזה התנופה ושאר קדשים שהוא זוכה בם משולחן
גבוה;
אנציקלופדיה תלמודית כרך ד] ,בת כהן[ טור תשנה
בת כהן שנישאת לישראל ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע ממנו ,אף על פי שחוזרת לתרומת בית אביה ,אינה חוזרת
לאכילת חזה ושוק ,53שנאמר :ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל ,54במורם מן הקדשים לא
57
תאכל ,55או שנאמר :ובת כהן וגו' ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל ,56הא אינו מדבר אלא בקדשי הגבול ,
אם מפני ש"מלחם" משמעו ולא כל לחם ,פרט לחזה ושוק ,שלחם משמע כל מאכל ,58חוזרת היא לתרומה ואינה חוזרת
לחזה ושוק 59או שמלחם אביה תאכל משמעו לחם הקנוי לאביה  -והיינו תרומה ,שקנויה לכהנים להיות שלהם - 60פרט
לחזה ושוק ,שמשולחן גבוה הוא זוכה ,61או :מלחם וגו' ,לחם ולא בשר ,62או שנאמר :ואת חזה )א"ת טור תשנו(
התנופה ואת שוק התרומה תאכלו וגו' אתה ובניך ובנתיך אתך ,63בזמן שאתך .64ולא חזה ושוק בלבד ,אלא אף זרוע
בשלה מאיל-נזיר* והלחמים שעמו ולחמי-תודה* ובכור ,65בכלל מורם מן הקדשים הם ,ואסורים לה עולמית ,אחר
שנישאת לזר .66בירושלמי יש חולקים וסוברים שאוכלת אף בחזה ושוק ,ואמרו :מלחם אביה תאכל ,לרבות חלות תודה
ורקיקי נזיר.67
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד] ,בת כהן[ טור תשנה
 .53יבמות סח ב; רב בירושלמי יבמות פ"ט ה"ח; רמב"ם תרומות פ"ו ה"ז .54 .ויקרא כב יב .55 .יבמות שם ופז א דרשת
רבינא בר שילא ,ועי' רש"י שם; רמב"ם שם .56 .שם יג .57 .תו"כ שם .58 .רש"י .59 .יבמות פז א ,דרשת רבה בר אבוה;
רמב"ם שם ה"ט; ועי' מנ"ח מצוה רפג שהרמב"ם כתב שתי הדרשות שמלחם ולא כל לחם אין איסור לאו ,רק לאו הבא
מכלל עשה ,אלא שהוא מגלה על הכתוב בתרומת הקדשים לא תאכל שהוא אף בחוזרת ,וכן כל האמוראים הוצרכו
לדרשות האחרות להוכיח על הכתוב בתרומת הקדשים וכו' .60 .רש"י .וע"ע מתנות כהונה .61 .יבמות שם דרשת רב
פפא .62 .שם ,דרשת רב ספרא .63 .ויקרא י יד .64 .שם ,דרשת רבא .65 .ע"ע בכור בהמה טהורה שהוקש לחזה ושוק.
 .66מנ"ח שם .67 .ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן .ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל שהמדובר
בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה ,ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם אביה.
ִמלֶּ ֥חֶ ם אָ ִ ֖ביהָ תּ ֹאכֵ ֑ל – ִמלֶּ ֥חֶ ם אָ ִ ֖ביהָ – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על תרומה ,שקנויה לכהנים להיות
שלהם 60אף זרוע בשלה מאיל-נזיר* והלחמים שעמו ולחמי-תודה* ובכור ,65בכלל מורם מן הקדשים הם ,ואסורים לה
עולמית ,אחר שנישאת לזר.66
תּ ֹאכֵ ֑ל – אתנח ,מגביל את המאכלים שבת כהן השבה לבית אביה אוכלת ,וזה מתאים עם הדרשה ממלת
ִמלֶּ ֥חֶ ם ולא כל לחם.
ְשׁ ֞ ָבה אֶ ל֤ ֵ -בּית אָ ִ ֙בי ָ֙ה – קדמא ואזלא  ...גרשיים מהפך פשטא ,אפשרות ללימוד בכעין קל
֨ ִכּי ִת ְה ֝ ֶיה  ...ו ָ
וחומר עם דיו שאין הבא מן הדין )הלמד( עולה על הנידון )המלמד(.
ֹאכל׃
רוּמת הַ ֳקּ ָד ִ ֖שׁים ֥ל ֹא ת ֵ ֽ
וּבת-כֹּהֵ֔ ן ִכּ֥י ִת ְהיֶ ֖ה ְל ִ ֣אישׁ זָ ֑ר ֕ ִהוא ִבּ ְת ַ ֥
הפסוק ויקרא אמר כב,יבַ ֨ :
מנתק בת כהן מתרומה וקדשים של בית אביה הכהן .נאמר כי זה הפסוק המלמד.
מזה נלמד כי בת כהן שנשאה לכהן ומת וזרע אין לה ,מתנתקת מתרומה וקדשים של בית אביה .נאמר כי
זה הלמד.
יה
ְשׁ ֞ ָבה אֶ ל֤ ֵ -בּית אָ ִ ֙ב ָ֙
הּו ָ
בא הפסוק ויקרא אמר כב,יג :וּבַ תֹ -כּהֵ ֩ן ֨ ִכּי ִת ְה ֝ ֶיה אַ ְלמָ נָ ֣ה וּגְ רוּ ָ֗שׁה ְוז ֶַר ֘ע ֵ ֣אין לָ ֒
עוּריהָ ִמלֶּ ֥חֶ ם אָ ִ ֖ביהָ תּ ֹאכֵ ֑ל ומחזירה לאכילה בבית אביה ,אבל לפי ההצעה של קל וחומר עם הגבלת דיו,
כִּ נְ ֶ ֔
גם בת כהן שהייתה נשואה לכהן ומת ,אפשר כי לא תחזור לאכול קדשים בבית אביה ,רק תרומה.
ומה שהבאנו מ-א"ת בירושלמי יש חולקים וסוברים )שבת כהן שהייתה נשואה לזר( שאוכלת אף בחזה ושוק,
ואמרו :מלחם אביה תאכל ,לרבות חלות תודה ורקיקי נזיר .67כתב בהערה  .67ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן
יוחי ור' יוחנן .ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה ,ול"מ כן בירושלמי שהרי
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הביאו הפסוק מלחם אביה .והפסוק מלחם נדרש למעט קדשים.
וכל מי שיכול להאיר הסוגיה מוזמן להציע פתרון.
מוסף רש"י ]יא – יג[ ויליד ביתו וגו' ובת כהן כי תהיה לאיש זר וגו' ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה.
"כל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש" .כמו
שאמר הכתוב וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו ,ובתו בכלל יליד ביתו היתה בין
פנויה בין נשואה ,ויצא לידון בדבר חדש ,שלאחר שנישאת לזר אינה אוכלת בתרומה ,דכתיב )ויקרא אמר כב,יב(
ֹאכל׃
רוּמת הַ ֳקּ ָד ִ ֖שׁים ֥ל ֹא ת ֵ ֽ
וּבת-כֹּהֵ֔ ן ִ ֥כּי ִת ְהיֶ ֖ה ְל ִ ֣אישׁ זָ ֑ר ֕ ִהוא ִבּ ְת ַ ֥
ַ֨
הואיל והוציאה הכתוב מן הכלל ,אי אתה יכול להחזירה לכללה ,אפילו היא אלמנה או גרושה ,אם לא יחזירנה הכתוב
ְשׁ ֞ ָבה אֶ ל֤ ֵ -בּית
הּו ָ
רוּשׁה ְוז ֶַר ֘ע ֵ ֣אין לָ ֒
לכללה בפירוש ,דכתיב )ויקרא אמר כב,יג( וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן ֨ ִכּי ִת ְה ֝ ֶיה אַ ְלמָ נָ ֣ה וּגְ ָ֗
עוּריהָ ִמלֶּ ֥ חֶ ם אָ ִ ֖ביהָ תּ ֹאכֵ ֑ל )רש"י על ברייתא דרבי ישמעאל(
יה כִּ נְ ֶ ֔
אָ ִ ֙ב ָ֙
וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן – תלישא-קטנה ,אור החיים ואומרו וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן ֨ ִכּי ִת ְה ֝ ֶיה אַ ְלמָ נָ ֣ה וגו' ,מדבר הכתוב בבחינת נשמה
לנשמה ,שאין מגיעה דביקות הרע כל עיקר ,אלא שהיא בורחת והולכת לה כמו שאמרנו ,והוא מה שנתן טעם וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן
תלשא לומר כי בחינה זו מעולה ביותר ולזה אין זר אתה
ההשערה בעיון זה היא כי אחד מתפקידי טעם תלשא ,הנקרא תלישא-גדולה במנהג אשכנזים ,לרמז על
דבר מובחר ,ראש ,מקור .אור החיים פירש טעם וּבַ ת-כֹּהֵ ֩ן תלשא לומר כי בחינה זו מעולה ביותר  .בהנחה שלא
הייתה לאור החיים גירסה שבה בת-כהן בתלישא-גדולה ,אזי תלשא כשם כללי לתלישא-גדולה ותלישא-
קטנה מרמזת על תפקיד בחינה מעולה ,הדומה להשערה דבר מובחר .אפשר לומר כי בחינה נעלה היא
כעין מחיצה לעצמה) .י' אייר התשס"ט( לא שיערתי כי גם תלישא-קטנה מרמזת לבחינה מעולה.
ויקרא אמר כב,טז – יט:
יהם ִ ֛כּי אֲ ִנ֥י ה֖ ' ְמ ַק ְדּ ָ ֽשׁם׃ פ
אוֹתם֙ ֣ﬠֲוֹן אַ ְשׁ ֔ ָמה ְבּאָ כְ לָ ֖ם אֶ תָ -ק ְד ֵשׁ ֶ ֑
ָ
]טז[ ו ְִה ִ ֤שּׂיאוּ
מר׃ ]יח[ ַדּ ֨ ֵבּר ֶ ֽאל-אַ הֲ ֝ ֹרן וְאֶ ל-בָּ ָ֗ניו וְאֶ ֙ל ָכּלְ -בּנֵ ֣י י ְִשׂ ָראֵ֔ ל וְאָ מַ ְר ָ ֖תּ אֲ לֵ ֶ ֑הם ִ ֣אישׁ
ֹשׁה לֵּ א ֽ ֹ
]יז[ ַוי ְַד ֵ ֥בּר ה֖ ' אֶ ל-מ ֶ ֥
בוֹתם אֲ ֶשׁרַ -י ְק ִ ֥ריבוּ ה֖ '
וּלכָל-נִ ְד ָ֔
וּמן-הַ גֵּ ֣ר ְבּי ְִשׂ ָראֵ֗ ל אֲ ֶ֨שׁר י ְַק ִ ֤ריב ָק ְרבָּ נוֹ֙ ְלכָל-נִ ְד ֵריהֶ ם֙ ְ
שׁ ִמ ֨ ֵבּית י ְִשׂ ָר ֝אֵ ל ִ
ִאי ֩
ְלעֹ ָ ֽלה׃
]יט[ ִ ֽל ְר ֹצנְכֶ ֑ם ָתּ ִ ֣מים ָז ָ֔כר בַּ בָּ ֕ ָקר בַּ כְּ ָשׂ ִ ֖בים וּבָ ﬠִ ִ ֽזּים׃
ויקרא אמר כב יז:
מר׃  -מרכא טפחא מרכא סלוק
ֹשׁה לֵּ א ֽ ֹ
ַוי ְַד ֵ ֥בּר ה֖ ' אֶ ל-מ ֶ ֥
לימד על כל הפרשה כולה שיהא בלא תעשה  ...לאו אמור .שיש לומר לישראל שיש כאן גם מצוות לא
תעשה בדבר זה .ומכל מקום למדנו לעניננו שלשיטת רבי יהודה לאו הבא מכלל עשה נידון כלאו.
טט  -היות ו-פסוק טז מסתיים ב"כי אני ה' מקדשם" וכמעט בסוף הענין ב-פסוק לב מסיים "אני ה'
מקדישכם"
בשני הפסוקים אני ה'  -בחיבור מרכא טפחא
אמנם פסוק טז מסיים פרשה פתוחה אך כיון ש -פסוק יז פותח במרכא טפחא אפשר שמרמז להקיש
שבגלל הקדושה והחביבות של ישראל לפני ה' יהיה בפרשה זאת משמעות "לאמר" לאו אמור  -זהירות
יתרה ,שלשיטת רבי יהודה לאו הבא מכלל עשה נידון כלאו.
ויקרא אמר כב,יטֽ ִ :ל ְרצֹנְ כֶ ֑ ם ָתּ ִ ֣מים ָז ָ֔כר בַּ בָּ ֕ ָקר בַּ כְּ ָשׂ ִ ֖בים וּבָ ﬠִ ִ ֽזּים׃
רש"י )יט( לרצנכם  -הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפני ,שיהא לכם לרצון; 'אפיימנט' בלעז .ואיזהו הראוי לרצון?
תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים  -אבל בעולת העוף אין צריך תמות וזכרות ,ואינו נפסל במום אלא בחסרון אבר )ראה
תו"כ אמור פרשתא ז,ב(.
ִ ֽל ְרצֹנְ כֶ ֑ם – )סלוק( אתנח ללא טפחא ,מגביל ללא שנוי כלשהו ,היינו ע"פ רש"י שלימות הראוי לרצות ,הראוי
לרצון.
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ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר בלבד או
בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1
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 לארכיון השיעורים והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

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

סידור הרש''ש  37סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P
קישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא חדשה עם הוספות רבות
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1

בעזהשי"ת
אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
026647979 > 4
קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503
שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

קישור להורדה של הגירסה הישנה לתוכנת הרמז
https://drive.google.com/file/d/1yoo_fCns0uSf2qMalSCChjlxVf5hean6/view
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