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ִדּבְ ֵרי הַ זֹּהַ ר ֶשׁ ְשּׁנַת ה' אֲ לָפִ ים תש"פ ִהיא
ְשׁנַת ֵ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 זֹּהַ ר

)וירא קיז(.

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

יתאָה י ְִתפַּ ְתּחוּן ַתּ ְרעֵ י
יתאָה ִא ְת ַתּ ַקּף ה"א וְ סַ לְ ָקא בְּ ַד ְרגּוֹי לְ ִא ְת ַתּ ְקּפָ א .וּבְ ִשׁית ְמאָה ְשׁנִין לִ ְשׁ ִת ָ
מֵ הַ הוּא אֶ לֶף ְ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
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יתאָה מֵ כִ י עָ ַרב ִשׁ ְמ ָשׁא לְ אֲ עָ לָא בְּ ַשׁבַּ ָתּא .וְ ִסימָ נִי "בִּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה לְ חַ יֵּי נֹ חַ וְ ג ֹו' נִבְ ְקעוּ כָּל מַ ְעיְינוֹת
ְשׁ ִת ָ
ְתּה ֹום ַרבָּ ה" .רו ִֹאים מֵ הַ זֹּהַ ר ֶשׁ ְבּכָל ָ 60שׁנָה מֵ הָ אֶ לֶף הַ ִ 6מ ְת ַחזּ ֶֶקת הַ ְשּׁכִ ינָה לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ יִּחוּד לִ זְ כּוֹת לַגְּ אֻ לָּה ,וְ ָלכֵן בִּ ְשׁנַת 600
יחא ֶשׁנִּ ְפ ְתּחוּ ַמ ְעיְנוֹת הַ ָחכְ ָמה לְ ַמ ְעלָה וּלְ ַמ ָטּה .וְ הַ זֹּהַ ר
לָאֶ לֶף הַ  6אַחֲ ֵרי ֶשׁעָ ְברוּ ְ 10פּעָ ִמים ִ ,60ה ְת ִחילָה ְתּקוּפַ ת ִע ְק ְב ָתא ִדּ ְמ ִשׁ ָ
ימים וָ א"ו ְבּ ִמלּוּי כְּ ִד ְב ֵרי הַ זֹּהַ ר כָּפוּל  .60וְ הו ִֹסיף
וּב ְשׁנַת תש"פ אָנוּ ַמ ְשׁלִ ִ
ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הָ ִענְ יָן ִעם הָ א ֹות ו' כָּפוּל עֶ ֶשׂר ,כְּ ִמנְ יַן ִ .60
הרה"ג ר' י ְִצ ָחק אַ ְיזֶנְ בַּ שליט"א ֶשׁ ִבּלְ שׁוֹן הַ זֹּהַ 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 ֹולֶה ְשׁנַת תש"פ.

ְרוּשׁלְ ִמי )חגיגה טוַ (:כּמָּ ה מַ עֲ לוֹת בַּ ֹקּדֶ שׁ וּבַ ְתּרוּמָ ה ַרבִּ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ְשׁלָשׁ
וְ הו ִ
ֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ י ַ
וּמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא
עֶ ְשׂ ֵרהַ ,רבִּ י יוֹסֵ י אוֹמֵ ר ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרהָ .

)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 רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ ד' ִשׁיטוֹת
קּדֶ שׁ ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים
כּ ַָמּה ַמעֲ לוֹת יֵשׁ בַּ קֹּדֶ שׁ ְבּ ִענְ ְינֵי טֻ ְמאָה וְ ָטהֳ ָרה .13 ,12 ,11 ,10 :וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ַתּהֲ לִ י הַ ֹ

ֹקדֶ שֹׁ " :קדֶ שׁ י ְ
ישׁי ֶשׁאָנוּ ְמצַ ִפּים ,וְ ִה ְתהַ ֵלּ הוּא מֵ ְ 10פּעָ ִמים  ,60עַ ד  13פְּ עָ ִמים .60
ִשׂ ָראֵ ל לַה'" ,וְ גַם לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
אַרנוּ ֶשׁהַ זֹּהַ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַתּהֲ לִ י ִמ ְשּׁנַת ת"ר עַ ד ְשׁנַת תש"פ.
וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ ְ

וְ כֵן

ימ ְט ִריָּא אֶ חָ ד א ֹו אַהֲ בָ ה ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר
וָ א"ו ְבּ ִמלּוּי ֶשׁע ֹו ָלה י"ג ְבּגִ ַ

)אדרא רבה נשא קלד(:

ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה ְתּלוּיָה בַּ ִמּ ָדּה וְ נַקֵּ ה ֶשׁ ִהיא הַ ִמּ ָדּה הַ י"ג ֶשׁל י"ג ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים ,וְ ִהיא כּ ֹו ֶללֶת אֶ ת כָּל הַ י"ג .וּבִ זְ ַמן הַ גְּ אֻ לָּה ִהיא

ִתּ ְתעו ֵֹרר לְ הַ גְ ִדּיל אֶ ת ְשׁמ ֹו ֶשׁל הקב"ה ְבּע ֹו ָלמוֹ .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ַ'אדֶּ ֶרת אֵ לִ יָּהוּ' לַ'בֶּ ן ִאישׁ ַחי' )פ' לך לך( ֶשׁאַבְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק יַעֲ קֹב
וּבי ַַחד כ"ו או ִֹתיּוֹת כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם
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 דְ ,
הֲ וָ יָ"ה .וְ כֵן ְימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים הֵ ם י"ג י ִָמים בֵּ ין י"ז ְבּ ַתמּוּז לְ רֹאשׁ חֹדֶ שׁ אָב .כִּ י הַ ִמּ ְספָּ ר י"ג ָקשׁוּר ִבּ ְמי ָֻחד לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,כַּמּוּבָ א

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

)יומא נד(.

לשׁה
ֵירא אָמַ ר ַרב ְשׁ ָ
אָמַ ר ר' ז ָ

עָ ָשׂר פָּ רוֹכוֹת הָ יוּ בַּ ִמּ ְקדָּ שׁ .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )ויקרא ו ,ב( ֶשׁיֵּשׁ י"ג ִמינֵי ָק ְרבָּ נוֹת בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

תרומה ה( ֶשׁהָ יוּ ְשׁ ָ
לשׁה עָ ָשׂר ְדּבָ ִרים ֶשׁנּ ְָדבוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ל ִַמּ ְשׁכָּן .וְ כֵן ָמ ִ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 ָמ ִצינוּ בַּ ִמּ ְשׁנָה )יומא כהֶ (.שׁיג' כֹּהֲ נִ ים הָ יוּ ִמ ְתעַ ְסּ ִקים
וּמג ְְר ֵשׁיהֶ ן".
ְבּ ָ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 נִ לְ חֲ מוּ ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,עַ ל יְדֵ י ֶשׁפָּ ְרצוּ בּ ֹו יג' ְפּ ָרצוֹת .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁנָה )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 נִכְ ְרתוּ יג' בְּ ִריתוֹת עַ ל
וּמ ְספָּ ר אֶ חָ ד הוּא ְשׁ ָ
ִ
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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 ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ְשׁמֶ עלְ ֶקא ִמנִּ ֶ
ישׁי 'אַף עַ ל ִפּי' הוּא כְּ ֶנגֶד ִמ ַדּת אֶ ֶר ַאפַּ יִם ,וְ לִ מּוּד ֹו
ֶשׁ ְבּ ַמסֶּ כֶת כְּ תֻ בּוֹת יֵשׁ י"ג ְפּ ָר ִקים כְּ ֶנגֶד י"ג ִמדּוֹת הָ ַרחֲ ִמים ,וְ הַ פֶּ ֶרק הַ חֲ ִמ ִ
אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁי"ג ִמדּוֹת ַרחֲ ִמים לְ ִפי חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁל ם' סוֹפִ ית וְ ִעם הָ או ִֹתיּוֹת
ְמסֻ גָּל לְ ַסלֵּק חֲ רוֹן אַף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ
ימ ְט ִריָּא  1335הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל ֵקץ ָדּנִ יֵּאל.
וְ הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ַ

וְ כֵן

הַ ִמּ ְספָּ ר  60ע ֹולֶה כְּ ִמנְ יַן כְּ לִ "י ר"ת ֹכּהֵ ן ֵלוִ י ִי ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְמּרֻ ָמּז ִבּנְ 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 ַמּלְ כוּת לְ עו ֵֹרר אֶ ת הַ יִּחוּד הָ עֶ לְ יוֹן כִּ ְביָכוֹל לו ַֹמר ֶשׁכְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ִהיא כְּ בָ ר ְבּ ִחינַת כְּ לִ י

לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ יִּחוּד וְ הַ גְּ אֻ לָּה .וּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת כֹּהֵ ן לֵוִ 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 ָאלֶי"ף ָלמֶ י"ד
ימ ְט ִריָּא תש"פ .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ד .לֵב שליט"א ֶשׁהַ ס"ת ֶשׁל ג' ְשׁמוֹת הַ פַּ ְרנ ָָסה הַ יּו ְֹצ ִאים מֵ הַ כָּתוּב "פּו ֵֹת ַח אֶ ת יָדֶ י "
ְבּגִ ַ

פא"י ,סא"ל חת"ך הֵ ן כְּ לִ "י לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ כְּ לִ י ַמחֲ זִ יק ְבּ ָרכָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ג .י ְִצ ָחק שליט"א ֶשׁ ֹ
ימ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ .
מּ ֶשׁה ְ 13בּגִ ַ

וְ כֵן

ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב ָמ ָטר שליט"א ֶשׁהַ ַמּסֶּ ֶכת הָ אַחֲ ר ֹונָה ְבּ ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ִהיא ַמסֶּ כֶת עו ְֹק ִצין ֶשׁנִּ ְר ְמזוּ בָ הּ או ִֹתיּוֹת

עוּקצִ ין ר"ת עֶ לְ יוֹן וְ ַת ְחתּוֹן ֵק ְד ָמה צָ פֹ ָנה ָי ָמּה ֶנגְבָּ ה ,כָּל הַ ִשּׁ ָשּׁה ְצ ָד ִדים עֲ לֵיהֶ ם נֶאֱ ַמר )בראשית כח ,יד( "וּפָ ַרצְ ָתּ יָמָּ ה
ֵקץ ,וְ כֵן ְ
ימ ְט ִריָּא ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן ִמז ְָרח צָ פוֹן יָם ָדּרֹם ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל
וָ ֵק ְדמָ ה וְ צָ פֹ נָה וָ נֶגְבָּ ה" .וְ כֵן "וּפָ ַרצְ ָתּ" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת ְבּגִ ַ

ימ ְט ִריָּא ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן ִסיּוּם הַ ַמּסֶּ כֶת 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 לָּה .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 או ָֹתהּ ָשׁעָ ה נֶאֱ מַ ר "ה' עֹז לְ עַ מּ ֹו י ִֵתּן ה'
יתי וּלְ אֵ בָ ַרי א גִּלִּ ִ
ְמ ִשׁיחֵ יהּ ,הוּא הַ ֵקּץ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עָ לָיו לְ לִ בִּ י גִּלִּ ִ
וּמ ַסיּ ְִמים בַּ פָּ סוּק "ה'
יְבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו בַ ָשּׁלוֹם" .וְ כֵן ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה פּו ְֹת ִחים ְבּ ִ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 או ִֹתיּוֹת ,וְ ִאם נַכְ ִפּיל כ"ה ְפּעָ ִמים ל"א ִעם הַ ד' או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל נְ ַקבֵּ ל ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן מוּבָ א

ְבּלִ קּוּטֵ י מהרי"ח ֶשׁיֵּשׁ בַּ ִשּׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ְפּ ָר ִקים כְּ ִמנְ יַן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד.
נוּקבָ א
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד"ִ ,הנֵּה עַ ָתּה בַּ גָּלוּת נ ְִק ָרא ז"א וְ ְ
מוּבָ א ְבּלק"ת לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )זכריה( "בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה הוי"ה אֶ חָ ד ְ
נוּקבָ א לְ ז ְִמנִין ִמ ְתחַ בְּ ִרים ,אֲ בָ ל לֶעָ ִתיד לָבוֹא
דּו ִֹדים ,וְ אַ בָּ א וְ ִאמָּ א ֵרעִ יםְ ,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 נִים בְּ פָ נִים עִ מּ ֹו כְּ מ ֹו אַ בָּ א וְ ִאמָּ אִ ,נ ְמצָ א ֶשׁהַ ֵשּׁם א י ְִהיֶה
וּשׁמ ֹו ֶשׁ ִהיא ְ
י ְִהיֶה ה' ז"א ְ
יהו"ה ֶשׁהוּא מו ֶֹ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[ נ ְִ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 ירוֹת ָשׁלֵם וְ הַ נּוּ ְקבָ א ִת ְהיֶה בְּ מַ ְד ֵרג ָָתהּ הָ ִראשׁ ֹונָה.
נוּקבָ א הֵ ם ס ֹוד ו"ה ֶשׁל
וְ רו ִֹאים ֶשׁבִּ זְ ַמן הַ גָּלוּת יֵשׁ ַמצָּ ב ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,הַ יְינוּ ַאבָּ א וְ ִא ָמּא הֵ ם סוֹד י"ה ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,וְ ז"א וְ ְ
3

נוּקבָ א י ְִהיוּ ְבּיִחוּד ָשׁלֵם כְּ מ ֹו ַאבָּ א וְ ִא ָמּא וְ א י ְִתפָּ ְרשׁוּ
ֵשׁם הוי"ה ,אֲ בָ ל לֶעָ ִתיד לָבוֹא ֵשׁם הוי"ה י ְִהיֶה ְבּסוֹד ֵשׁם יהי"הֶ ,שׁז"א וְ ְ

זֶה ִמזֶּהָ ,לכֵן "בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה הוי"ה אֶ חָ ד ְ
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד" .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה הֶ ְס ַגּל שליט"א ֶשׁ ִאם נַכְ ִפּיל אֶ ת ֵשׁם
הוי"ה כָּפוּל ֵשׁם יהי"ה ל ַָדעַ ת ָמ ַתי נִ זְ כֶּה ָלזֶה ֶשׁ ֵשּׁם הוי"ה י ְִהיֶה ֵשׁם יהי"ה נְ ַקבֵּ ל ְשׁנַת תש"פ.

ָשׁמַ ְע ִתּי

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

הַ חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁאוֹת ב' ַרבָּ ִתי ִהיא ְבּ ִמ ְספַּ ר  ,2000וְ ִאם נְ ַח ֵשּׁב אֶ ת הַ הֶ ְפ ֵ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 ְבּת ֹו הַ בְּ ֵר ִ
אשׁית .כִּ י זְ ַמן הַ גְּ אוּלָה ֶשׁהוּא ַתּכְ לִ ית הַ ְבּ ִריאָה ִמ ְס ַתּ ֵתּר ִבּ ְת ִחלַּת הַ ְבּ ִריאָה ִבּ ְב ֵר ִ
יח וְ אָנוּ ְמצַ ִפּים
ימ ְט ִריָּא עַ ִי"ן לְ ִפי הַ חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁנּוּ"ן סו ִֹפית ע ֹולָה  ,700וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ִה ְשׁל ְַמנוּ אֶ ת הָ עַ ִי"ן ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ ְבלֵי ָמ ִשׁ ַ
ְבּגִ ַ
יח ִמתש"ח כְּ בָ ר ִה ְשׁל ְַמנוּ ָ 72שׁנִ ים ,הַ יְינוּ גַּם אֶ ת הַ ְשּׁנ ַָתיִם
לְ "עַ יִן בְּ עַ ִין י ְִראוּ בְּ שׁוּב ה' צִ יּוֹן" .וְ ֵכן ִאם מוֹנִ ים אֶ ת חֶ ְבלֵי ָמ ִשׁ ַ

אשׁית בָּ ָרא אֱ ִהים אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִם
וּשׁ ַנת  5780הֵ ן או ָֹתן ְספָ רוֹת .וְ כֵן הָ ר"ת ֶשׁל כָּל הַ פָּ סוּק הָ ִראשׁוֹן "בְּ ֵר ִ
ל ֵָדה .וְ כֵן ְשׁנַת ְ 5708
גִימ ְט ִריָּא כּ ֶֶתר .וְ כֵן ְשׁנַת ְשׁבַ ע מֵ אוֹת
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 ְבּ ַ
ימ ְט ִריָּא .2020
ְשׁמ ֹונִים ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל ְבּגִ ַ

מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר 'חו ַֹמת אֲ ִריֵּאל' ֶשׁכָּל הַ ָגּלֻיּוֹת ִמצְ ַריִם בָּ בֶ ל מָ ַדי יָוָ ן רוֹם עוֹל ֹות תש"פ וְ זֶה סוֹד הַ פָּ סוּק) :שמות יד ,ל( "וַ יּ ְַרא

י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִמ ְצ ַריִם מֵ ת עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם" שׁ ֶֹרשׁ כָּל הַ גְּ אֻ לּוֹת ִבּ ִיציאַת ִמ ְצ ַריִם .וְ כֵן תש"פ ְנִרמֶ זֶת ְבּ ִשׁ ַירת הַ יָּם) :שמות טו ,י( " ָנ ַשׁפְ ָתּ
ְברוּחֲ כִּ ָסּמ ֹו יָם" .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְשּׁנַת תש"פ נִ ְרמֶ זֶת ִבּ ְשׁנֵי הַ ְמּקוֹמוֹת ְבּ ַמפֶּ לֶת הַ ִמּ ְצ ִרים ֶשׁ ִהיא הַ ָשּׁלָב הָ ִראשׁוֹן בַּ גְּ אֻ לָּה ֶשׁה' יַהֲ רֹג אֶ ת

וּמ ְשּׁנַת תש"פ נִ ְשׁאֲ רוּ 220
ימ ְט ִריָּא ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן ְבּ ִמ ְצ ַריִם ה' ִקזֵּז ָ 220שׁנִ ים ִמ 430לְ ִ ,210
הָ ְר ָשׁ ִעים .וְ כֵן ְק ִריעַ ת יַם סוּף ְבּגִ ַ
ידה ,כַּמּוּבָ א בַּ ַמּלְ ִבּי"ם
ָשׁנִ ים עַ ד סוֹף הָ אֶ לֶף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד וַ י ְְצ ַמן שליט"א ֶשׁ ְשּׂפַ ת הַ ְיאֹר נִ ְר ְמזָה גַּם בַּ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
יב ,ז(

)דניאל

וּבָ עֵ ת ֶשׁ ִיּכְ ֶלה נֶפֶ ץ יַד עַ ם קֹדֶ שֶׁ ,שׁ ִתּכְ לֶינָה מֶ ְמ ָשׁלוֹת הַ ָשּׂ ִרים הָ עו ְֹמ ִדים עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְּאוֹר ,כִּ י אָז

ַתּ ְת ִחיל מַ לְ כוּת ָשׁמַ יִם.
אָמר ִבּזְ ַמן
'חפֵ ץ ַחיִּים' ַ
'חפֵ ץ ַחיִּים' )הובא במוסף 'שבת קדש' של 'יתד נאמן' לך לך תשע"ה( ֶשׁהֶ ָ
מוּבָ א מֵ הַ ג"ר יוֹסֵ ף בֶּ ן פּו ָֹרת שליט"א ְבּ ֵשׁם הֶ ָ
עֻמּ ָתהּ ,וְ ָ 75שׁנִ ים לְ אַחֲ ֶריהָ
ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם הָ ִראשׁ ֹונָה ֶשָׁ 25שׁנִ ים אַחֲ ֶריהָ ִתּ ְפרֹץ ִמלְ ָח ָמה ֶשׁהָ ִראשׁ ֹונָה ִתּ ְהיֶה ִמ ְשׂ ַחק ְיל ִָדים לְ ָ
יח .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף
עֻמּ ָתהּ ,וְ אָז יָבֹא ָמ ִשׁ ַ
ישׁית גְּ ד ֹולָה ִמ ֻכּלָּןֶ ,שׁ ַגּם הַ ְשּׁנִ יָּה ִתּ ְהיֶה ִמ ְשׂ ַחק ְיל ִָדים לְ ָ
ִתּ ְפרֹץ ִמלְ ָח ָמה ְשׁלִ ִ
ֵשׁיְנְ בֶּ ְרגֶּר שליט"א ֶשׁ ִבּ ְשׁנַת תש"פ נ ְַשׁלִ ים ָ 1335שׁנִ ים מֵ אָז ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ לִ ְבנוֹת הַ ִמּ ְסגָּד ְבּהַ ר הַ בַּ יִת .וּכְ ִפי ֶשׁמּוּבָ א ְבּסוֹף ָדּנִ יֵּאל
גִימ ְט ִריָּא .780
ֶשׁאַחֲ ֵרי ָ 1335שׁנִ ים יִפּוֹל הַ ִשּׁקּוּץ ְבּהַ ר הַ בַּ יִת .וְ כֵן נְבוּאַת הֶ 'חָ פֵ ץ חַ ִיּים' גּוֹג וּמָ גוֹג ְבּ ַ
4
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ימ ְט ִריָּא תש"פ .וְ הו ִֹסיף
וּמגוֹג ְבּגִ ַ
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 ָ

הרה"ג ר' י ְִחיאֵ ל יַעֲ קֹ ב שליט"א ֶשׁ ִמּלְ חֶ מֶ ת ִא ַיראן ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא תש"פ .וכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ ְברוֹן שליט"א ֶשׁאָטוֹם
ימ ְט ִריָּא ְ 1335וּבא"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
טום ום ם ְבּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ְבּגִ ַ
מלח מל מ ע ֹולָם עול עו ע הוּא  .780וְ כֵן ֵשׁם אֱ ִהים אלהי אלה אל א ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ ִדּין ִעם הָ או ִֹתיּוֹת והמילים
ימ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן "וְ עֵ ת צָ ָרה" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל ְבּגִ י ַמ ְט ִריָּא .780
ְבּגִ ַ

י ִָתּכֵן

ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַ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 ְהיֶה ִמלְ ָח ָמה ג ְַרעִ ינִית.

וְ ָלכֵן ְמ ַשׂחֲ ִקים בָּ הֶ ם הַ ְיל ִָדים בַּ ַקּיִץ ִמלְּ שׁוֹן ֵקץְ ,
וּמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ֵקּץ כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ירמי' ח ,כ( "עָ בַ ר ָקצִ יר ָכּלָה ָקיִץ וַ אֲ נ ְַחנוּ לוֹא

נו ָ
אטה,
אַדמוֹ"ר ַר ִבּי אַהֲ רוֹן ָר ָ
ְנוּקא' ִמ ַקּ ְרלִ ין ,וְ גַם ֶשׁל הָ ְ
'חפֵ ץ ַחיִּים' וְ גַם ֶשׁל הַ 'י ָ
וּמגוֹג ֶשׁל הֶ ָ
ֹשׁעְ נוּ" .כִּ י הַ נְּ בוּאוֹת עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
נ ְָקטוּ בַּ ִמּלִּ יםִ :מ ְשׂחַ ק ְיל ִָדים .וְ ֵכן ְיל ִָדי"ם נִ ְר ָמזִ ים בַּ כָּתוּב

)יחזקאל כה ,יד(

"וְ נ ַָת ִתּי אֶ ת נִ ְק ָמ ִ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 ָחה לְ הַ גִּיד ַלאדֹנִ י" .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ִמ ְשׂ ַחק הַ ְילָדוֹת
יח .וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁמֵ שׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה הַ ְממַ ְשׁמֶ ֶשׁת וּבָ אָה .וְ כֵן הַ ְפּ ִרי נִ ְק ָרא ִמ ְשׁמֵ שׁ ִמלְּ שׁוֹן
בַּ ַקּיִץ בְּ חֶ בֶ ל ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חֶ בְ לֵי ָמ ִשׁ ַ
צוּרת ֶשׁמֶ שׁ .וְ כֵן כָּתוּב עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
ֶשׁמֶ שׁ ,כִּ י יֵשׁ ל ֹו ַ
וּמגוֹג לְ שׁוֹן ִמ ְשׂחָ ק) :תהילים ב ,ד( "יו ֵֹשׁב בַּ ָשּׁמַ ִים י ְִשׂחָ ק ה' יִלְ עַ ג

ֹבתיהָ "" .אָז יִמָּ לֵא
"וּרחֹבוֹת הָ ִעיר יִמָּ לְ אוּ ְיל ִָדים וִ י ָלד ֹות ְמ ַשׂחֲ ִקים בִּ ְרח ֶ
לָמוֹ" ,וְ כֵן כָּתוּב עַ ל זְ ַמן הַ גְּ אֻ לָּה )זכריה ח ,ה( ְ
ְ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 הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית
ימ ְט ִריָּא עֲ מָ לֵק ֶשׁעָ ִתיד לִ פּוֹל בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג
שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ְמּכִ ינִ ים מֵ הַ ִמּ ְשׁמֵּ שׁ אֶ ת ַמאֲ כַל הַ ֶלּדֶּ ר או ִֹתיּוֹת דּ ֹולָר ֶשׁהוּא ְבּגִ ַ

וּמגוֹג .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת לִ ְפנֵי לֶדֶּ "ר הֵ ן מָ שׁ"ה ֶשׁיּוֹנְ ִקים ִממֶּ נּוּ .וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁמֵ שׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל צֶ בַ ע הָ ְ
עֻמּת זֶה
אַדמ ֹונִי ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל וְ הַ לְּ ַ
ָ
וּבא"ל ב"ם ְשׁמ ֹו ֶשׁל רֹאשׁ ַמלְ כוּת הָ עֵ ֶרב ַרב
וּמגוֹג .וְ כֵן ִמ ְשׁמֵ "שׁ ְבּא"ת ב"ש ְ
אַדמוֹנִ י ִד ְקלִ פָּ ה ֶשׁ ִיּלָּחֲ מוּ ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
ֶשׁלּ ֹו הָ ְ
וּמגוֹג 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 ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן
ֶשׁצָּ פוּי לְ ִהלָּחֵ ם ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
ימ ְט ִריָּא  900כְּ ִמנְ יַן הָ אוֹת צַ ִדּי"ק סוֹפִ ית ֶשׁבָּ הּ עָ ִתיד ה' לִ גְ אֹ ל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל.
ִמי ְשׁמֵ "שׁ ְבּ ִמלּוּי מֶ "ם י ֹו"ד ִשׁי"ן מֶ "ם ִשׁי"ן ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא גְ ד ֹו ָלה ִעם הָ או ִֹתיּוֹת ע ֹו ֶלה ֶ 3333רמֶ ז עַ ל הַ גּ ְַר ִעין ֶשׁע ֹולֶה .333
וּבגִ ַ
ְ
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ָשׁ ַמ ְע ִתּי מהרה"ג ר' ִמיכָאֵ ל הַ ְראֵ ל שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת תש"פ נִ ְרמֶ זֶת בַּ חֲ לוֹמוֹת פַּ ְרעֹה ,בַּ כָּתוּב:

)בראשית מא ,יז(

"וַ י ְַדבֵּ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל

יוֹסֵ ף בַּ חֲ ִמי ִהנְ נִ י ֹעמֵ ד עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְאֹ ר" .וְ ֵכן "וַ י ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַָתיִם ָי ִמים וּפַ ְרעֹה ֹ
חלֵם" ר"ת מָ ִשׁי"חַ וְ הַ ִמּילָה "וּפַ ְרעֹה" בָּ אֶ ְמצַ ע
ימ ְט ִריָּא ָשׁנָה לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ" ְשׁנַת גְּאוּלַי בָּ אָה".
יחִ ,מלְּ שׁוֹן פְּ ִריעָ ה וְ ִה ְתגַּלּוּת .וְ כֵן פַּ ְרעֹה ְבּגִ ַ
יקה ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ִה ְתגַּלּוּת ָמ ִשׁ ַ
ֶשׁ ַמּ ְפ ִס ָ
5
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ימ ְט ִריָּא ֶ 220שׁ ִהיא ְשׁנַת תש"פ ִמסּוֹף הָ אֶ לֶף .וּכְ ִפי ֶשׁמּוּבָ א ְבּ'לִ קּוּטֵ י תּו ָֹרה'
הַ ְיאֹ"ר ִעם הָ או ִֹתיּוֹת א ֹו "ע ֹומֵ ד עַ ל" ְבּגִ ַ

לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)מקץ קח(

"שׁנ ַָתיִם י ִָמים" ִגּימַ ְט ִריָּא תש"ל ,רוֹצֶ ה לוֹמַ ר כִּ י בְּ כָל
"וַ י ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַָתיִם ָי ִמים" ִהנֵּה ְ

ָשׁנָה שס"ה י ִָמים ,וּב' פְּ עָ ִמים שס"ה הוּא תש"ל ,וּכְ לָלוּת ו' או ִֹתיּוֹת שס"ה שס"ה גִּימַ ְט ִריָּא תשל"ו,
כְּ ִמ ְניַן אדנ"י פָּ שׁוּט ִ
וּמלּוּא ֹו גִּימַ ְט ִריָּא תשל"ו ,וְ הוּא נ ְִק ָרא ֵקץ הַ ָיּ ִמין לְ מַ עְ לָה .הָ אֲ ִריזַ"ל לִ מֵּ ד אֶ ת סוֹד הַ ֵקּץ
"מ ֵקּץ ְשׁ ָנ ַתיִם ָי ִמים" ,וּכְ ִפי ֶשׁרו ִֹאים אֶ ת צֵ רוּף או ִֹתיּוֹת ֵק"ץ כּ ַָמּה ְפּעָ ִמים ִבּ ְת ִחילַת פָּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ" :וַ י ְִהי ִמקֵּ ץ
בַּ פָּ סוּק ִ
וּשׁדוּפֹ ת ָק ִדים ֹצ ְמחוֹת אַחֲ ֵריהֶ ן :וַ ִתּ ְבל ְַענָה הַ ִשּׁבֳּ לִ ים
ְשׁ ָנ ַתיִם י ִָמים וְ גוֹ' ,וַ יִּי ַקץ פַּ ְרעֹה וְ גוֹ' ,וָ ִאי ָקץ וְ ג ֹו' ,וְ ִהנֵּה ֶשׁבַ ע ִשׁבֳּ לִ ים ַדּקּוֹת ְ
הַ ַדּקּוֹת אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ ִשּׁבֳּ לִ ים הַ ְבּ ִריאוֹת וְ הַ ְמּ ֵלא ֹות וַ יִּי ַקץ פַּ ְרעֹה וְ ִהנֵּה חֲ לוֹם וְ גוֹ' ,פַּ ְרעֹה ָקצַ ף עַ ל עֲ בָ ָדיו וְ ג ֹו' ,וְ ִה ֵנּה ֶשׁבַ ע ִשׁבֳּ לִ ים
וּמ ַמהֵ ר הָ אֱ ִהים ַלעֲ שׂתוֹ :וְ עַ ָתּה י ֵֵרא פַ ְר ֹעה ִאישׁ
ְצנֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻ פוֹת ָק ִדים ֹצ ְמח ֹות אַחֲ ֵריהֶ ם :כִּ י ָנכ ֹון הַ ָדּבָ ר מֵ ִעם הָ אֱ ִהים ְ
אָרץ וְ ִחמֵּ שׁ אֶ ת אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְבּ ֶשׁבַ ע ְשׁ ֵני הַ ָשּׂבָ ע :וְ ִי ְקבְּ צוּ
יתהוּ עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִםַ :יעֲ ֶשׂה פַ ְרעֹה וְ ַי ְפ ֵקד ְפּ ִק ִדים עַ ל הָ ֶ
ישׁ ֵ
נָבוֹן וְ ָחכָם וִ ִ
ֶתר ,וְ ָלכֵן ְבּפָ ָר ַשׁת
אֶ ת ָכּל אֹ כֶל הַ ָשּׁנִ ים הַ טֹּבוֹת" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ִמּ ֵקּץ או ִֹתיּוֹת ָקמַ ץ ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת ְס ִפי ַרת הַ כּ ֶ
אשׁית ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת כּ ֶֶתרִ ,דּנְ עוֹץ ְתּ ִחלּ ָָתן ְבּסוֹפָ ן ֶשׁהַ סּוֹף וְ הַ ֵקּץ נָעוּץ בָּ הַ ְת ָחלָה ֶשׁ ִהיא
סוּקים כְּ מ ֹו ְבּפָ ָר ַשׁת ְבּ ֵר ִ
ִמ ֵקּץ יֵשׁ קמ"ו ְפּ ִ
ימ ְט ִריָּא גְּאוּלָה וְ כוּ'.
ימ ְט ִריָּא סוֹף .וְ כֵן ְבּפָ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ יֵשׁ מ"ה ְפּעָ ִמים מ"ה ֵתּבוֹת .וּמ"ה ְבּגִ ַ
הַ כּ ֶֶתר .וְ ָלכֵן קמ"ו ְבּגִ ַ
אַרנוּ ַמדּוּעַ פָּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ ִהיא
וְ יֵשׁ כָּאן גַּם ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ֵקּץ הוּא אֱ מֶ ת וְ נָכוֹן כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )דברים יג ,טו( "וְ ִה ֵנּה אֱ מֶ ת נָכוֹן הַ ָדּבָ ר" .וּבֵ ְ
ס ֹוד הַ ֵקּץ ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהיא ְמ ַדבֶּ ֶרת עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה הַ ְפּ ָר ִטית ֶשׁל יוֹסֵ ף ,וְ רו ִֹאים ְבּנֹ ַסח הַ ְסּלִ יחוֹת ֶשׁסֵּ דֶ ר הַ גְּ אֻ לָּה הוּא קוֹדֶ ם גְּ אֻ לָּה ְפּ ָר ִטית

וּמ ֶזּה נִ ְמ ֶשׁכֶת הַ גְּ אֻ לָּה הַ כְּ לָלִ ית לְ כָל ִי ְשׂ ָראֵ ל ,מַ הֵ ר עֲ ֵננוּ אֱ הֵ י י ְִשׁעֵ נוּ .וּפְ דֵ נוּ ִמכָּל ְגּ ֵזרוֹת ָקשׁוֹת ,וְ הו ִֹשׁיעָ ה
יח ִ
ל ַָמּ ִשׁ ַ
יח ,וְ אַ ַחר ָכּ הַ יְשׁוּעָ ה ֶשׁל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל.
בְּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים ְמ ִשׁיחַ צִ ְד ָק וְ עַ מָּ  .הַ יְינוּ קוֹדֶ ם הַ יְשׁוּעָ ה הַ ְפּ ָר ִטית ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ

וְ כֵן

ְשׁנַת תש"פ נִ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב עַ ל ִה ְתגַּלּוּת מ ֶ
ֹשׁה ְבּסוֹד ִה ְתגַּלּוּת מָ ִשׁיחַ ) :שמות ב ,ג( "וְ א יָכְ לָה עוֹד הַ ְצּ ִפינ ֹו וַ ִתּ ַקּח ל ֹו ֵתּבַ ת

גֹּ מֶ א וַ ַתּ ְח ְמ ָרה בַ חֵ ָמר וּבַ זָּפֶ ת וַ ָתּ ֶשׂם בָּ הּ אֶ ת הַ ֶיּלֶד וַ ָתּ ֶשׂם בַּ סּוּף עַ ל ְשׂפַ ת הַ יְאֹ ר" .וְ כֵן ְשׁנַת תש"פ נִ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב:

)ש"א ב ,ח(

יבים וְ כִ סֵּ א כָבוֹד יַנְ ִחלֵם" .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶרמֶ ז ְבּנ ַֻסּח עֵ דוֹת הַ ִמּזְ ָרח ְבּ ִב ְרכַּת
"מֵ ִקים מֵ עָ פָ ר ָדּל מֵ ַא ְשׁפֹּ ת י ִָרים אֶ ְביוֹן לְ הו ִֹשׁיב ִעם נְ ִד ִ

הַ ָמּזוֹן :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִשׁבּ ֹור עוֹל גָּלוּת ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל צַ וָּ ֵ
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל ָגּלוּת ִעם הַ כּ ֹולֵל ע ֹולָה ִ 440אם נִ ְשׁבֹּר לִ ְשׁ ַניִם
ארנוּ .הַ גִּ ַ
נְ ַקבֵּ ל  220הַ יְינוּ ְשׁנַת תש"פ ִמסּוֹף הָ אֶ לֶף.

מוּבָ א

בְּ ַר ִשׁ"י

)תענית כט(.

ִמ ֶשּׁנִּכְ נָס אֲ ָדר מַ ְרבִּ ים בְּ ִשׂ ְמחָ ה ,יְמֵ י נ ִִסּים הָ יוּ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ִ
פּוּרים וּפֶ סַ ח .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַר ִשּׁ"י

פּוּרים .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁתש"פ
גִימ ְט ִריָּא ִ
ַמכְ לִ יל אֶ ת גְּ אֻ ַלּת ִ
פּוּרים וּפֶ ַסח י ַַחד .וְ כֵן לֵיל הַ סֵּ דֶ ר ְבּ ַ
פּוּרים וּפֶ ַסח וְ ִת ְהיֶה ְשׁנַת גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
ר"ת ְתּהֵ א ְשׁ ַנת פּ ִוּריםְ ,תּהֵ א ְשׁנַת פֶּ ַסח ,הַ יְינוּ ֶשׁכָּל הַ ָשּׁנָה ָי ִאיר הָ אוֹר ֶשׁל ִ
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ימ ְט ִריָּא  1335זְ ַמן
ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ְמּ ַמלְּ ִאים אֶ ת אָזְ נֵי הָ ָמן בִּ ְת ָמ ִרים א ֹו שׁוֹקֹ לָד א ֹו פֶּ ֶרג ר"ת ְשׁנַת תש"פ .וְ כֵן ָתּמָ ר שׁוֹק ֹו פֶּ ֶרג ְבּגִ ַ

הַ ֵקּץ ְבּ ָדנִ יֵּאל .וְ כֵן ִ
פּוּרים ִבּלְ שׁוֹן ַרבִּ ים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ב' פְּ עָ ִמים פּוּר ,וְ ִאם נַחֲ לִ יף פּוּר פּוּר ְבּאח"ס בט"ע נְ ַקבֵּ ל גמ"ו גמ"ו ֶשׁהוּא
שׁ ֶֹרשׁ או ִֹתיּוֹת גּוֹג וּמָ גוֹג ֶשׁאָנוּ ְמצַ ִפּים ֶשׁה' יֵצֵ א וְ ִילָּחֵ ם בַּ גּ ֹויִם וְ נִ זְ כֶּה לַגְּ אֻ לָּה .וְ כֵן הָ ָמן הָ אֲ ָגגִי נֶכְ דּ ֹו ֶשׁל אֲ גָג מֶ ֶל עֲ ָמלֵקְ ,מ ַרמֵּ ז

אָמרוּ חֲ זַ"ל ֶשׁיּוֹם הַ כִּ ִ
עַ ל גּוֹג מֶ ֶל הַ מָּ ג ֹוג .וְ כֵן יוֹם ִ
פּוּרים הוּא
ימ ְט ִריָּא תש"פ ֶשׁהֲ ֵרי ְ
פּוּרים יוֹם כִּ יפּוּר ִעם הָ או ִֹתיּוֹת ְבּגִ ַ
ידה .פְּ דוּת .פָּ ָרה
פוּרים .וְ כֵן תש"פ ר"ת ְתּהֵ א ְשׁ ַנת ְִפּ ִק ָ
פוּרים .וְ ֵכן תש"פ ר"ת תּ ֹו ָרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ִק ְבּלוּ מֵ אַהֲ בָ ה ְבּ ִ
כְּ ִ

"מה גּ ְָדלוּ ַמעֲ ֶשׂי ה' ְמאֹ ד עָ ְמקוּ מַ ְח ְשׁב ֶ
ְהוּדה ג.
ימ ְט ִריָּא תש"פ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ָ
ֹתי " ְבּגִ ַ
אֲ דֻ ָמּה .פִּ ְתא ֹום .וְ ֵכן הַ פָּ סוּק ַ
שליט"א ֶשׁהַ כְּ לָל הַ ָיּדוּעַ ַתּחֲ שׁוֹב טוֹב י ְִהיֶה טוֹב ְבּגִ ימַ ְט ִר ָיּא  .780וְ כֵן ָדּוִ יד בֶּ ן י ַ
ימ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן
ִשׁי מָ ִשׁיחַ הוי"ה ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן ָ
גִימ ְט ִריָּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִמיכָאֵ ל
אָדם הָ ִראשׁוֹן קוֹדֶ ם הַ חֵ ְטא ְבּ ַ
"פָּ קֹד פָּ ַק ְד ִתּי" ִעם הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ְִחיאֵ ל צַ בָּ אח שליט"א ֶשׁ ְי ִציאָה ִמן
הַ ְראֵ ל שליט"א ֶשׁ ִיּ ְגאָ ֵלינוּ גְּאוּלָה ְשׁלֵמָ ה ְמהֵ ָרה ְבּגִ ַ
אַב ָרהָ ם ַמיְי ֶזּלֶעס שליט"א
ימ ְט ִר ָיּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ
ְתּא ְבּגִ ַ
הַ גָּלוּת לִ גְאוּלָה ִמיָּד ִעם הַ כּ ֹולֵל ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא  .780וְ כֵן ְשׁכִ ינ ָ
ימ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב
ְהוּדה וַ יְנְ גּוּט שליט"א ֶשׁתש"פ ְבּגִ ַ
גִימ ְט ִריָּא  .780וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י ָ
ֶשׁגְּאוּלָה ְשׁלֵמָ ה הַ ָשּׁנָה ְבּ ַ

)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 נִּ ְר ָמז בְּ ַמאֲ ַמר חֲ זַ"ל עַ ל הַ כָּתוּב

יתי לְ אֵ בָ ַרי
וּשׁנַת גְּאוּלַי בָּ אָה" .לְ לִ בִּ י ִגּלִּ ִ
יוֹם ָנ ָקם בְּ לִ בִּ י ְ

)ישעי' סג ,ד(

"כִּ י

א גִּלִּ ִ
ימ ְט ִריָּא ע"ב ,
וּמבָ אֵ ר הַ זֹּהַ ר ָשׁם "לְ לִ בִּ י" ְבּגִ ַ
יתיְ .

ימ ְט ִריָּא "וַ ְיכֻלּוּ" .לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֵקּץ ֶשׁיָּבֹא ִמ ֵשּׁם ע"ב .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מהרה"ג ר' יוֹסֵ ף ֵשׁיְנְ בֶּ ְרגֶּר שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֵקץ הַ ְמגֻלֶּה וְ יֵשׁ
וּבגִ ַ
ְ
ְהוּדים
אָרץ נו ֶֹתנֶת פֵּ רו ֶֹתיהָ ְבּעַ יִן יָפָ ה ,וְ הַ יּ ִ
יח נִ ְק ָר ִאים ֵקץ הַ ְמגֻלֶּה ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהָ ֶ
ֵקץ הַ פְּ לָאוֹת ,הַ יְינוּ ע"ב ָשׁנִ ים ֶשׁל חֶ ְבלֵי ָמ ִשׁ ַ
אַחר ֶשׁנִּ ְשׁלְ מוּ ע"ב ָשׁנִ ים ִמ ְשּׁנַת תש"ח אָנוּ ְמצַ ִפּים
וּב ְשׁנַת תש"פ לְ ַ
אַחר ָכּ זוֹכִ ים לְ ֵקץ הַ פְּ לָאוֹתִ ,
חוֹזְ ִרים לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ַ
יח לִ בָּ א
וּמא .סוֹד ִה ְתגַּלּוּת מָ ִשׁ ַ
ֶשׁנִּ זְ כֶּה לִ ְתהֵ א ְשׁ ַנת פְּ ָלא ֹות .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' לִ .שׁ ְט ִרית שליט"א ֶשׁאָנוּ ְמצַ ִפּים לִ ְתהֵ א ְשׁ ַנת פּ ָ
פוּמא.
לְ ָ

מָ ִצינוּ

בַ גְּ ָמ ָרא

)סנהדרין צח(.

אָמַ ר ַרבִּ י אֲ לֶכְּ סַ נ ְְדּ ִריַ ,רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ָרמֵ י כְּ ִתיב "וַ אֲ רוּ עִ ם עֲ ָננֵי ְשׁמַ יָּא כְּ בַ ר אֱ ָנשׁ

ֵ
יח בָּ א ִעם
אָתה" וּכְ ִתיב "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" ,זָכוּ "עִ ם עֲ ָננֵי ְשׁמַ ָיּא" ,א זָכוּ "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ָמּ ִשׁ ַ
ימ ְט ִריָּא גְ ד ֹולָה .780
עַ נְ נֵי ְשׁ ַמיָּא ,הַ יְינוּ עֲ נָנִ ים לְ שׁוֹן ַר ִבּים .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁעֲ ָננִים ְבּגִ ַ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ ָמ ָרא

ְק ָרא "כֻּלּ ֹו הָ פַ

)סנהדרין צז(.

אָמַ ר ַרבִּ י ִיצְ חָ 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(.
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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 ֶשׁכֻּלּ ֹו חַ יָּב
יקים לְ ע ֹולָם ִי ְירשׁוּ ֶ
ַזכַּאי א ֹו בְּ דוֹר ֶשׁ ֻכּלּ ֹו חַ יָּב .בְּ דוֹר ֶ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 ִני 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 לָבָ "ן ֶשׁנִּלְ חֶ מֶ ת ְבּכָל הַ ָקּדוֹשׁ ר"ת ֻכּלּ ֹו חַ יָּב וְ ָלבָ ן .וְ כֵן לָבָ "ן נִ ְר ָמז בְּ לִ יבֶּ ְרמַ אן א ֹו ִתיּ ֹות ָלבָ ן
ימ ְט ִריָּא  220הַ יְינוּ ְשׁנַת תש"פ ִמסּוֹף הָ אֶ לֶף .וְ ֵכן ַלפִּ יד
ַרמַּ אי .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּ ֹונִ י שליט"א ֶשׁטָּ ה ֹור ְבּגִ ַ
ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא ֶנ ַגע.

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ ָמ ָרא )שבת קד (.אָמַ ר ַרב ִח ְס ָדּא מֵ "ם וְ סָ מֶ " ֶשׁבַּ לּוּחוֹת בְּ נֵס הָ יוּ עו ְֹמ ִדין .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִע ַקּר הַ נֵּס בַּ לּוּחוֹת הָ יָה

תוּמה ְמ ַס ְמּלוֹת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת
וּב'עֵ ץ ַחיִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער טו' ע' רכט( ֶשׁהָ אוֹת ָסמֶ " וְ הָ אוֹת ם' ְס ָ
בָּ או ִֹתיּוֹת ם' וְ ס'ְ .
אַרנוּ ֵכּיוָ ן ֶשׁא ֹו ִתיּ ֹות אֵ לּוּ ְמ ַס ְמּל ֹות אֶ ת ִחבּוּר הַ ְיס ֹוד ַל ַמּלְ כוּתָ ,ל ֵכן בְּ נֵס הָ יוּ עו ְֹמ ִדיןַ ,כּמּוּבָ א ִבּפרע"ח
ִבּ ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחינוֹת .וּבֵ ְ
לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )חנוכה ח"ב תסז( ֶשׁ ֵנּס הוּא ְבּ ִחי ַנת ְיס ֹוד .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר

)בשלח סו(.

אָמַ ר ַרבִּ י ִחיָּיאְ ,שׁמ ֹו ֶשׁל אוֹת ֹו ִמזְ בֵּ חַ  .ה'

ִסּיִ .דּ ְבכָל הַ כְּ ָתב ֶשׁל הַ לּוּח ֹות הָ יָה
נ ִִסּי ,עַ ל ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל נִפְ ְרעוּ וְ ִה ְת ַגּלָּה אוֹת ֹו א ֹות בְּ ִרית הָ ר ֶֹשׁם הַ ָקּדוֹשׁ .מַ ה ְשּׁמ ֹו ,ה' נ ִ
נֵס ֶשׁנִּ ְק ָרא י ָָשׁר וְ הָ פוּ לְ ַסמֵּ 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

ְבּעַ ְצ ָמם ס ֹוד הַ זִּ וּוּג ,הֻ ְצ ַר בָּ הֶ ן נֵס אַחֵ ר ֶשׁהָ יוּ עו ְֹמד ֹות ְבּלִ י לִ פּוֹל ,לְ ַסמֵּ ל עֲ ִמ ַ
ידת הַ ְיס ֹוד ִבּזְ ַמן הַ זִּ וּוּג ,כַּמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס
וּמרֻ בַּ עַ ת
יטשׁוֹב זצ"ל לְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הָ ִא ָשּׁה ְבּ ַטבַּ עַ ת עֲ גֻלָּה ִמ ִבּ ְפנִ יםְ ,
ִרמּוֹנִ ים' לָרמ"ק )שער ט"ז פ"ו( .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם מהרצ"ה ִמזִּ ִיד ְ
ִמבַּ חוּץ .לְ ַרמֵּ ז עַ ל הָ או ִֹתיּוֹת ם' וְ ס' ֶשׁ ְבּנֵס הָ יוּ עו ְֹמ ִדיןֶ .שׁהַ נֵּס ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ָח ָתן וְ ַכלָּה .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹב
ָמ ָטר שליט"א וְ ר' ִציּ ֹון ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁהַ ִמּלָּה ֵנ"ס ְבּהַ כְ פָּ לָה נ' ְפּעָ ִמים ס' ע ֹולָה  ,6000לְ ַרמֵּ ז עַ ל ָ 6000שׁנִ ים ֶשׁהָ ע ֹולָם

ַק ָיּם בְּ נֵס .וְ כֵיוָ ן ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ב' נ ִ
ִסּים ,אֶ ָחד ַלמֶּ "ם וְ הַ ֵשּׁנִ י ַלס' ,צָ ִרי לְ הַ כְ ִפּיל ב' ְפּעָ ִמים ֵנס לְ ַקבֵּ ל ֶ 220שׁ ִהיא ְשׁנַת תש"פ ִמסּוֹף
הָ אֶ לֶף ֶשׁנִּ זְ כֶּה לְ ִנסֵּ י ִנ ִסּים בַּ גְּ אֻ לָּה הַ ְשּׁל ֵָמה.

תוּמה וּמֵ הָ אוֹת ס'
תוּמה ְבּסוֹד הַ יִּחוּד ֶשׁיִּבְ ַקע אֶ ת הַ מֶּ "ם ,וְ אָז ִי ָכּנַע הַ ס"מ ֶשׁיּ ֹונֵק מֵ הַ מֶּ "ם ְס ָ
וְ ָלכֵן ִתּפָּ ַתח בַּ גְּ אֻ לָּה הַ מֶּ "ם ְס ָ
'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' בְּ ֵשׁם הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁ ְבּ ִמ ְצ ַריִם ה' פָּ ַתח ַרק אֶ ת
אָרץ' ִמבַּ עַ ל הַ ְ
תוּמה .כְּ ִפי ֶשׁמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'טוּב הָ ֶ
ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת מֶ "ם ְס ָ
תוּמה ִתּפָּ ַתח בַּ אֲ לַכְ סוֹן לְ כָל
תוּמה ֶשׁל "לְ ַם ְרבֵּ ה הַ ִמּ ְשׂ ָרה" ָל ֵכן א הָ י ְָתה הַ גְּ אֻ לָּה ְשׁל ֵָמה ,וְ לֶעָ ִתיד לָבֹא הַ ם' ְס ָ
הַ ָקּצֶ ה ֶשׁל הַ ם' ְס ָ

הָ אֹ ֶר וְ ִת ָכּנֵס הַ ו' ִבּ ְשׁלֵמוּת וְ ִי ְהיֶה הַ יִּחוּד הַ ָשּׁלֵם .כִּ י בְ ִקיעַ ת הָ א ֹות ם' ְסתוּ ָמה ִהיא בְּ ִקיעָ ה לְ  2א ֹו ִתיּ ֹות ד' ֶשׁ ְמּ ַס ְמּל ֹות אֶ ת 2
הַ ְדּ ָלת ֹות ֶשׁ ֵיּשׁ ִבּיס ֹוד הַ נּוּ ְקבָ א ,וּכְ ֶשׁח ֹו ְתכִ ים ם' ְסתוּ ָמה ַ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 ֶשׁ ְבּסֵ 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
א' ב' .וְ ֵכן לְ ִפי הַ חֶ ְשׁבּ ֹון הָ ָרגִ יל ֶשׁל כ"ב או ִֹתיּוֹת ְבּלִ 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
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ֶק ֶשׁר בֵּ ין א ֹות מֶ "ם ְסתוּמָ ה ָלא ֹות ס' ,וְ ֶזה ַמ ְ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 ְבּאָב ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ִיּחוּד הַ ָשּׁ ֵלםַ ,כּמּוּבָ א בָּ רש"ש ֶשׁט"וּ ִבּ ְשׁבָ ט וְ ט"וּ ְבּאָב הֵ ם ָי ִמים
משׁה ַשׁץ שליט"א ֶשׁט"וּ ְבּאָב הוּא ְבּ ִחינַת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד .וְ כֵן
הַ ַשּׁיָּכִ ים לִ ְס ִפ ַירת הַ יְסוֹד ֶשׁ ְבּפַ ְרצוּף הַ זְּ ַמנִּ ים ,וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' ֶ
גְּמ ָרא )שם כוֶ (:שׁט"וּ ְבּאָב הָ יָה יוֹם ֶשׁל
ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )תענית לֶ (:שׁ ְבּט"וּ ְבּאָב הֻ ַתּר ֵשׁבֶ ט ִבּנְ י ִָמין לָב ֹוא בַּ ָקּהָ ל .וְ עוֹד ָמ ִצינוּ בַּ ָ
ִשׁדּוּכִ ים ,וְ כֵן הָ יוּ ְבּנוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל יו ְֹצאוֹת וְ חוֹלוֹת בַּ כְּ ָר ִמים ,וּכְ ָר ִמים ַשׁיָּכִ ים לִ ְב ִ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 ְבּ ִיחוּד הָ אֲ ַלכְ סוֹן ֶשׁ ַמּ ְשׁלִ ים וּ ְמ ַג ֶלּה אֶ ת ֵקץ הָ אֱ מֶ ת ֶשׁ ְבּ ַ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 ְר ִגי ָלה ַמגִּ יעָ ה לִ ְהי ֹות הָ א ֹות

הָ אֶ ְמצָ עִ ית ֶשׁל הָ א' ב' ,וְ ֶזה ַמ ְראֶ ה ֶשׁ ֶזּה הַ סֵּ דֶ ר הָ אֲ ִמ ִתּיַ ,כּמּוּבָ א בַּ ֹזּהַ ר )ויקרא ב" (.וּנ ְַת ֶתּם לִ י אוֹת אֱ מֶ ת" ,ז ֹו אוֹת ו' ֶשׁזּ ֹו
נ ְִק ֵראת "אוֹת אֱ מֶ ת" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁא' מ' ת' כּ ֹו ֶל ֶלת אֶ ת ָכּל הָ או ִֹתיּוֹת ,א' בָּ הַ ְת ָח ָלה ,מ' בָּ אֶ ְמצַ ע וְ ת' בַּ סּ ֹוף ,וְ ַרק לְ ִפי סֵ דֶ ר ֶזה
הָ א ֹות מ' הָ ְר ִגי ָלה ִהיא הָ אֶ ְמצָ עִ ית.

וְ כֵן

אוּרי יוּנְ גְ ַרייז שליט"א עַ ל ִפּי הַ ַמּהֲ ָר"ל
ִמ ְספַּ ר ט"ו ָקשׁוּר ִעם מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,כְּ ִפי ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הָ רה"ג ר' ִ

)'גבורות השם' פרק

נט( ֶשׁט"ו ַמעֲ לוֹת ֶשׁבֵּ ין עֶ זְ ַרת נ ִָשׁים לְ עֶ זְ ַרת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁהֵ ן כְּ ֶנגֶד ט"ו ִשׁיר הַ ַמּעֲ לוֹתְ ,מ ַס ְמּלוֹת אֶ ת הַ יּ ֵָר ַח בְּ יוֹם ט"ו בַּ חֹדֶ שׁ ֶשׁהוּא

ָמוּתא.
ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת כָּל אוֹר הַ ֶשּׁמֶ שׁ אַחֲ ֵרי ֶשׁעָ לָה כָּל יוֹם וְ יוֹם ע ֹוד ַמעֲ לָה וְ עוֹד ַמעֲ לָה ,וְ נִ ְק ָרא ִבּלְ שׁוֹן הַ זֹּהַ ר ִסיהֲ ָרא בְּ אַ ְשׁל ָ
ְדּ ֶשׁמֶ שׁ וְ י ֵָר ַח ְמ ַס ְמּלִ ים זִ וּוּג יְסוֹד וּ ַמלְ כוּת ְבּס ֹוד הַ ֵשּׁם י"ה הַ נִּ ְר ָמז ְבּט"ו ַמעֲ לוֹת .וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁאֵ צֶ ל ְשׁ ֹמה הַ מֶּ ֶל הָ יָה ִסיהֲ ָרא
בְּ אַ ְשׁ ָל ָ
יציאַת ִמ ְצ ַריִם עַ ד ִבּנְ יַן בֵּ ית
אָבינוּ ,וְ נִ ְשׁלְ מוּ ט"ו ַמעֲ לוֹת ֶשׁעָ ָשׂה ה' ִעם י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִ
אַב ָרהָ ם ִ
מוּתא ֶשׁנִּ ְשׁלְ מוּ ט"ו דּוֹרוֹת מֵ ְ
הַ ְבּ ִח ָירה כַּמּוּבָ א בַּ ִפּיּוּט 'כּ ַָמּה ַמעֲ לוֹת טוֹב ֹות ל ַָמּקוֹם עָ לֵינוּ' .וְ ֵכן ְבּ ֵליל הַ סֵּ דֶ ר ע ֹו ִשׂים ט"ו ְפּעֻ לּ ֹותַ ,קדֵּ שׁ וּ ְר ַחץ ַ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 ֶשׁ ַמּגִּ ִ

בַּ ְשּׁבוּעָ ה

ֶשׁה' נִ ְשׁבַּ ע עַ ל גְּ אֻ לַּת ְבּ ִע ָתּהּ כָּתוּב

)דניאל י ב  ,ז(

וּשׂמֹאל ֹ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 צִ י וּכְ כַלּ ֹות נַפֵּ ץ ַיד עַ ם קֹדֶ שׁ ִתּכְ לֶי ָ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 ְנפ ֹוצָ ה אֵ י ָל וָ אֵ י ָל ְגּבוּ ָרה וְ ת ֹועֶ ֶלת לִ פְ שׁ ֹוט אָ ֶנה וָ אָ ָנה ,וְ אַחַ ר ֶשׁ ִתּכְ ֶלה
ְגבוּ ָר ָתם ֶשׁ ִיּ ְהיוּ ְשׁפָ לִ ים לִ ְמ ֹ
אדִ " :תּכְ ֶלינָה" 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
ָתּבֹ א כְּ ֶשׁ ִתּ ְה ֶיי ָנה ִשׁפְ לוּת ,וַ עֲ ִניּוּת ,וְ אָזְ ַלת ָיד ,אֵ צֶ ל עַ ם ֹ
קדֶ שׁ .וּ ְמבָ אֵ ר הַ סֵּ פֶ ר 'נִ ְפ ָלא ֹות ִמתּ ֹו ָר ֶת ' ֶשׁ ָלּ ֵכן אוֹמֵ ר הַ ָכּתוּב
"וּכְ כַלּוֹת נַפֵּ ץ יַד עַ ם קֹ דֶ שׁ" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִתּכְ לֶינָה א ֹו ִתיּ ֹות נפ"ץ ֶשׁל מנצפ"ך ,וְ ִת ָשּׁאֵ ְרנָה ַרק א ֹו ִתיּ ֹות מָ " ֶשׁל מנצפ"ך ,הַ ְמ ַס ְמּל ֹות
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עֲ נִ יּוּת ,כְּ מ ֹו "כִּ י ָימוּ אָ ִחי " ,אָז ָיבֹ א זְ ַמן ֵקץ ִדּ ְב ִע ָתּהּ .וְ ֵכן א ֹו ִתיּוֹת מנצפ"ךְ ,מ ַס ְ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 או ִֹתיּוֹת נִכְ פְּ לוּ וְ ֻכלָּן לְ שׁ ֹון גְּאֻ ָלּה .ך"ך ֶשׁבּ ֹו ִנגְאַל אָבִ ינוּ אַבְ ָרהָ ם .ם"ם בּ ֹו ִנגְאַל

אָבִ ינוּ ִיצְ חָ ק .ן"ן בּ ֹו ִנ ְגאַל אָבִ ינוּ יַעֲ קֹב .ף"ף בּ ֹו ִנגְאֲ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַריִם .ץ"ץ בּ ֹו עָ ִתיד הקב"ה לִ ְגאֹל לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל
בְּ סוֹף מַ לְ כוּת ְרבִ יעִ ית .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,
וּמג ֹוג,
הוּא הַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג ָ

לִשׁפֹּ
גּ ֹויִם לְ ָקבְ צִ י מַ ְמלָכוֹת ְ

)צפניה ג ,ח(

קוּמי לְ עַ ד כִּ י ִמ ְשׁפָּ ִטי לֶאֱ סֹף
ִ
" ָלכֵן חַ כּוּ לִ י נְאֻ ם הוי"ה לְ י ֹום

ְאָתי ֵתּאָ ֵכל ָכּל הָ ֶ
עֲ לֵיהֶ ם ַזעְ ִמי כֹּל חֲ רוֹן אַ פִּ י כִּ י בְּ אֵ שׁ ִקנ ִ
אַחר ָכּ ַמזְ כִּ יר
אָרץ" .וּ ִמיָּד ַ

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 ְקרֹא ֻכלָּם בְּ שֵׁ ם
ימ ְט ִריָּא ְרגִ ילָה ע ֹולָה ,280
וּבגִ ַ
ימ ְט ִריָּא גְ ד ֹולָה ע ֹולָה ְ ,3500
הוי"ה" .וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁמנצפ"ך ְבּגִ ַ
אשׁית ֶשׁ ִהיא שׁ ֶֹרשׁ כָּל או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה נְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר ֶ 5780שׁאָנוּ ְמצַ פִּ ים לַגְּ אֻ לָּה
וְ ִאם נו ִֹסיף ָל ֶזה אֶ ת הָ אוֹת ב' ַרבָּ ִתי ֶשׁל בְּ ֵר ִ
עַ ל יְדֵ י או ִֹתיּוֹת אֵ לּוּ .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת מנצפ"ך ְקשׁוּרוֹת ִעם ַחגֵּי חֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי כַּמּוּבָ א ִבּ ְ'פ ִרי עֵ ץ ַחיִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)שופר ח"ב תקפו(

או ִֹתיּוֹת ש"ו ִמשּׁוֹפָ ר ,עִ ם י"ד פְּ ָר ִקין ֶשׁל אֶ צְ בָּ עוֹת הָ אוֹחֲ זִין בָּ הּ ,הֵ ם סוֹד ש"ך הַ נִּיצוֹצִ ין .וְ או ִֹתיּ ֹות פ"ר ,הֵ ם סוֹד
מנצפ"ך ֶשׁ ֵכּן ע ֹו ֶלה בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא פ"ר .וְ ֵכן ְבּ ִסדּוּר הָ ַר ַשׁ"שׁ ְבּהו ַֹשׁ ְע ָנא ַרבָּ א ְמכַוְּ נִ ים ְבה' חֲ בָ טוֹת הָ עֲ ָרבָ ה ה' או ִֹתיּ ֹות מנצפ"ך.

ָשׁ שׁ

וּמגוֹג ֶשׁ ְשּׁנֵי ְשׁלִ ישׁ מֵ הָ ע ֹולָם א י ְִשׂרֹד אֶ ת
אַחת עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
ְפּעָ ִמים ָמ ִצינוּ בַּ ַתּנַּ" צֵ רוּף הַ ִמּלִּ ים "פִּ י ְשׁ ַנ ִים" ,פַּ עַ ם ַ

אָרץ נְ אֻ ם ה' פִּ י ְשׁ ַניִם בָּ הּ ִיכּ ְָרתוּ יִגְ וָעוּ וְ הַ ְשּׁלִ ִשׁית יִוָּ ֶתר בָּ הּ" .וּפַ עַ ם ְשׁנִ יָּה עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת
הַ ִמּלְ ָח ָמה) :זכריה יג ,ח( "וְ הָ ָיה ְבכָל הָ ֶ
ישׁע ְשׁאַל ָמה אֶ ֱע ֶשׂה ָלּ ְבּטֶ ֶרם אֶ לּ ַָקח מֵ ִע ָמּ וַ יֹּאמֶ ר
אֵ לִ יָּהוּ הַ נּ ִָביא ְמבַ ֵשּׂר הַ גְּ אֻ ָלּה) :מ"ב ב ,ט( "וַ ְי ִהי כְ עָ ְב ָרם וְ אֵ לִ יָּהוּ אָ ַמר אֶ ל אֱ לִ ָ
יח ֶשׁנִּ ְק ָרא ְבּכוֹר:
ישׁית עַ ל הַ ְבּכוֹר ֶשׁיּו ֵֹרשׁ ִפּי ְשׁ ַניִם ֶשׁהוּא גַם הַ סּוֹד ֶשׁל הַ ָמּ ִשׁ ַ
יהי נָא פִּ י ְשׁ ַניִם בְּ רוּחֲ אֵ לָי" .וּפַ עַ ם ְשׁלִ ִ
ישׁע וִ ִ
אֱ לִ ָ
אשׁית אֹ נ ֹו ל ֹו ִמ ְשׁפַּ ט הַ ְבּכ ָֹרה" .וְ כֵן
)דברים כא ,יז( "כִּ י אֶ ת הַ ְבּכֹר בֶּ ן הַ ְשּׂנוּאָה יַכִּ יר ל ֶָתת ל ֹו פִּ י ְשׁ ַנ ִים ְבּכֹל אֲ ֶשׁר י ִָמּצֵ א ל ֹו כִּ י הוּא ֵר ִ
וּמגוֹג .וְ ִאם נְ ַח ֵשּׁב פַּ עֲ מַ יִם אֶ ת
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ֶשׁל "פִּ י ְשׁ ַניִם" הוּא  390כְּ ִמנְ ַין ַגּ ְרעִ ין אָטוֹם ֶשׁצָּ פוּי לִ ְהיוֹת ְבּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג ָ
אַב ָרהָ ם ַמיְיזְ לֶעס
הַ ִמּ ְספָּ ר  390נְ ַקבֵּ ל ְ 780שׁנַת תש"פ כֵּיוָ ן ֶשׁפִּ י ְשׁ ַניִם ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁצָּ ִרי לְ ַח ֵשּׁב פַּ עֲ מַ יִם .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ְ
שליט"א ֶשׁהָ ר"ת ֶשׁל ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ ינוּ הוי"ה אֶ ָחד ַי ַחד ִעם הָ ר"ת ֶשׁל בָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד ַי ַחד ִעם

הַ מ"ט או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל ע ֹו ֶלה תש"פ .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'צֶ ַמח צַ ִדּיק' )בשלח( " ִמלְ חָ מָ ה לַה' בַּ עֲ מָ לֵק ִמדֹּר דֹּר" ,פֵּ רוּשׁ עַ ל יְדֵ י
מַ ה זוֹכִ ין לְ נַצֵּ חַ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ יֵּצֶ ר ,עַ ל יְדֵ י לַה' ,רוֹצֶ ה לוֹמַ ר ל' פְּ עָ ִמים הוי"ה גימ' תש"פ ,כְּ ִמ ְניַן ַשׁבָּ "ת לֶחֶ "ם ,הַ יְינוּ
עַ ל יְדֵ י ְשׁ ִמ ַירת ַשׁבָּ ת ֹקדֶ שׁ וְ עַ ל יְדֵ י הַ לֶּחֶ ם ִמ ְשׁנָה ֶשׁל ַשׁבָּ ת ֹקדֶ שׁ.
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וּמצָ אוּ כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה בְּ אַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים".
לְ הַ לָּן צֹפֶ ן ְבּ ִדלּוּג 7551 :הַ ִמּלִּ ים ֵק"ץ הַ ָיּ ִמי"ן ְבּ ֶרצֶ ף חוֹצוֹת אֶ ת הַ פָּ סוּק " ְ
ידה ִאלּוּ הָ יִינוּ זוֹכִ ים וְ עו ִֹשׂים ְתּשׁוּבָ ה ִבּ ְב ִחינַת
ימ ְט ִריָּא ְשׁנַת תש"חֶ ,שׁהָ י ְָתה זְ ַמן ְפּ ִק ָ
ְבּאוֹת ֹו ִדּלּוּג ,נִ ְראֵ ית הַ ִמּלָּהָ :תּשׁוּ"ב ְבּגִ ַ
הַ כָּתוּב "וְ ַא ָתּה ָתשׁוּ"ב וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' וְ ג ֹו'"ַ ,א כֵּיוָ ן ֶשׁ א ָזכִ ינוּ הָ י ְָתה ַרק ָתּשׁוּ"ב גּ ְַשׁ ִמי ִבּ ְב ִ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 ְצ ָמן הַ ֵקּץ ֶשׁל ְשׁנַת ת"ש ֶשׁנּ ְֶה ְפּכָה לַשּׁוֹאָה בַּ עֲ וֹנו ֵֹתינוּ הָ ַר ִבּים ,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 יַן תש"ח ,בַּ ַקּו הַ ְשּׂ ָמאלִ י ֶשׁמֵּ עַ ל הַ ת"ש
אַדמ ֹו"ר מֵ ַחבַּ "ד וְ עוֹד ,וּבַ ַקּו הַ י ְִמינִ י מֵ עַ ל הַ ת"ש מוֹפִ יעוֹת
מו ִֹפיעוֹת נ"א הַ יְינוּ תשנ"א זְ ַמן חֲ צוֹת הַ יּוֹםֶ ,שׁהָ ְי ָתה ֵקץ ֶשׁ ִפּ ְרסֵ ם הָ ְ
ע"ב י ֹוצֵ א תשע"ב ֶשׁהָ י ְָתה ֵקץ הַ זֹּהַ ר וְ הַ גְּ ָר"א זְ ַמן ִמנְ ָחה גְ ד ֹולָה וְ כוּ'.

וְ ִאם

אַב ָרהָ ם" ,וְ ָתשׁוּ"ב וְ עוֹד ע"ב ע ֹול ֹות
ִמ ְתבּוֹנְ נִ ים עוֹדָ ,תּשׁוּ"ב וְ עוֹד נ"א עוֹלוֹת תשנ"ט ֶשׁהָ י ְָתה הַ ֵקּץ ֶשׁל הַ "חֶ סֶ ד לְ ְ

תש"פ ,וְ ָלכֵן הוּא נִ ְמצָ א ְבּצַ ד י ִָמין ֶשׁל הַ ְמּנו ָֹרה ְבּסוֹד קֵ ץ הַ יּ ִָמין ֶשׁנִּ ְר ָמז ָשׁם ְבּאוֹת ֹו ִדּלּוּגְ ,דּהַ יְינוּ ֵקץ הָ ע"ב ָשׁנָה ֶשׁל חֶ ְבלֵי
יח ֶשׁ ִמּ ְס ַתּיּ ְִמים ְבּ ָשׁנָה ז ֹו.
יח וְ ל ֵַדת ָמ ִשׁ ַ
ָמ ִשׁ ַ

וְ הו ִֹסיף

צוּרת ְמנו ָֹרה:
הרה"ג ר' ל .שטרית שליט"א ֶשׁ ְשּׁנַת תש"פ נִ ְרמֶ זֶת בַּ ָקּ ֶנה הָ אֶ ְמצָ ִעי ֶשׁל ִמזְמוֹר ס"ז ִבּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁנִּ כְ ָתּב ְבּ ַ

אָרץ ַתּנְ חֵ ם סֶ לָה״ .וְ הַ כָּתוּב ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט ֶשׁה' יַעֲ ֶשׂה לַגּ ֹויִים
״ ִי ְשׂ ְמחוּ וִ ַירנְּ נוּ לְ אֻ ִמּים כִּ י ִת ְשׁפֹּ ט עַ ִמּים ִמישׁוֹר וּלְ אֻ ִמּים בָּ ֶ

לֶעָ ִתיד לָבוֹא .וְ ֵכן ִ
"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 ָחג הַ סֻּ כּוֹת כְּ ֶשׁנִּ דּוֹנִ ים
עַ ל הַ ַמּיִם .וְ כֵן הַ ִמּלִּ ים אָט ֹום בְּ סוּכּוֹת התש״פ ע ֹול ֹות  1335זְ ַמן הַ ֵקּץ ְבּסוֹף ָ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 ֹולָה תש״פ.
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וְ ָנ ִביא עוֹד צֹפֶ ן ֶשׁ ִפּ ְר ַס ְמנוּ ִבּזְ ַמנּ ֹו עַ ל ְשׁנַת ה'תשע"ה ֶשׁ ְמּ ַרמֶּ זֶת גַּם עַ ל ְשׁנַת תש"פ ֶשׁ ִהיא אוֹת ֹו ִמ ְספָּ ר .הַ צֹּפֶ ן מֵ הרה"ג ר' בָּ רוּ

גִּ יל שליט"א בָּ הּ ָמ ְצאוּ בַ תּ ֹו ָרה ְבּ ִדלּוּג אֶ ָחד ָ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' ַמ ִתּ ְתיָהוּ גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א גְּאֻ לָּה בְּ עִ ָתּהּ בַּ ָשּׁנִ ים ה'תש"פ ה'תשפ"א.
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מוּבָ א בַּ 'טּוּר' )או"ח נו( י ְִתגַּדֵּ ל וְ י ְִת ַקדֵּ שׁ הוּסַ ד עַ ל פִּ י הַ ִמּ ְק ָרא "וְ ִה ְת ַגּ ַדּלְ ִתּי וְ ִה ְת ַק ַדּ ְשׁ ִתּי" הָ אָמוּר בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ גוֹג,
ֶשׁאָז י ְִתגַּדֵ ל ְשמ ֹו ֶשׁל הקב"ה .וּמַ ה ֶשׁאָנוּ או ְֹמ ִרין הַ ַקּ ִדּישׁ בִּ לְשׁוֹן ַתּ ְרגּוּם ,יֵשׁ ְמפָ ְר ִשׁים ֶשׁעַ ל יְדֵ י זֶה הקב"ה נִזְ כָּר
יתא בְּ פ"ק ִדּבְ ָרכוֹת בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל עוֹנִין אָמֵ ן ְיהֵ א ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א הקב"ה ְמנַעְ נֵעַ
לְ חֻ ְרבַּ ן הַ בַּ יִת וְ גָלוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ,כִּ ְד ִא ָ
בְ רֹאשׁ ֹו וְ אוֹמֵ ר אוֹי ַלבָּ נִים ֶשׁגָּלוּ מֵ עַ ל שֻׁ לְ חַ ן אֲ בִ יהֶ ם .וּמַ ה לּ ֹו לְ אָב ֶשׁ ָכּכָה ְמ ַקלְּ ִסין אוֹת ֹו בָ נָיו וְ ִרחֲ ָקם מֵ עַ ל
שֻׁ לְ חָ נ ֹו ,וְ כַּבְ יָכוֹל ֶשׁיֵּשׁ ְדּאָגָה לְ פָ נָיו .וְ ִאם יָבִ ינוּ הַ מַּ לְ אָכִ ים זֶה י ְַק ְט ְרגוּ עָ לֵינוּ ,עַ ל כֵּן או ְֹמ ִרים אוֹת ֹו בְּ לָשׁ ֹון ֶשׁ א
יָבִ ינוֶּ ,שׁאֵ ינָן מַ כִּ ִ
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 .ועוד
גִימ ְט ִריָּא תש"פ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מֹ ֶשה צוּ ִריאֵ ל שליט"א ֶשׁבַּ עֲ ָגלָא וּבִ זְמַ ן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ עם המילים ְבּגִ ַ
ְבּ ַ

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 ֹ
ימ ְט ִריָּא  588כְּ ִמנְ ַין ִמלְ חֶ מֶ ת גּ ֹוג וּמָ ג ֹוג.
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 ְבּגִ ַ
מצינו בזוהר )פקודי רסא (:בְּ סוֹד הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁל הַ ֵשּׁם הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁנּ ְִק ָרא הַ ְשׁ ָתּפָ "אֶ .שׁהוּא סוֹד הַ ֵשּׁם ֶשׁנּ ְִק ָרא צְ בָ אוֹת.
זֶה ע ֹולֶה וְ זֶה יו ֵֹרד .זֶה נְבִ ִ
יאים וְ זֶה מַ ְראוֹת .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

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
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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 ָח ָדשׁ )כי תבוא עגֶ (:שׁחֲ כ ִָמים ָשׁאֲ לוּ אֶ ת ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יו ַֹחאי ַמדּוּעַ בַּ תּ ֹוכ ֵָחה ֶשׁל חֻ ָמּשׁ וַ יּ ְִק ָרא ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד גָּלוּת בֵּ ית

יתי וְ גוֹ'" ,וְ ִאלּוּ בַּ תּ ֹוכ ֵָחה ֶשׁל פרשת כי תבוא בחומש ְדּבָ ִרים ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד הַ ָגּלוּת
ִראשׁוֹן יֵשׁ אַחֲ ֶריהָ נְ ָחמ ֹות "וְ ָזכ ְַר ִתּי אֶ ת בְּ ִר ִ
הָ אַחֲ ר ֹו ָנה אֵ ין אַחֲ ֶריהָ נְ ָחמ ֹות .וְ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן עָ נָה לָהֶ ם ֶשׁ ֵקּץ הַ גְּ אֻ לָּה נִ ְר ָמז בַּ פָּ סוּק הַ ָקּ ֶשׁה ְבּיו ֵֹתר ֶשׁבַּ תּ ֹוכ ֵָחה בפרשת כי תבוא:
)דברים

כח ,סו( "וְ הָ יוּ חַ יֶּי ְתּל ִֻ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"; יוֹמָ ם ,כְּ ֶנגֶד הָ אֶ לֶף הַ חֲ ִמ ִ

הָ עֶ ֶרב ,כְּ ִפי ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁי הַ כָּתוּב "בַּ בּ ֶֹקר תֹּאמַ ר ִמי י ִֵתּן עֶ ֶרב".
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בספר 'דברי יעקב' מביא מקדמונים סגולה נפלאה לישועה בעניני זיווגים או שלום
בית וכל מה שקשור לבית היהודי.
ללמוד פרק כ"ה בספר 'מסילת ישרים' כל יום עד שיוושע בעז"ה.
להלן נביא את נוסח הפרק לתועלת הרבים.
דֶ ֶר ְק ִניַּת הַ ִיּ ְראָהַ :א דֶּ ֶר ְקנִ ַיּת הַ יּ ְִראָה הַ זֹּאת הוּא הַ ִה ְתבּ ֹונֵן עַ ל ְשׁנֵי ִענְ יָנִ ים אֲ ִמ ִתּיִּים :הָ אֶ ָחד הוּא הֱ יוֹת ְשׁכִ ינָת ֹו י ְִתבָּ ֵר
יח עַ ל כָּל ָדּבָ ר ָקטֹ ן וְ גָד ֹול אֵ ין נִ ְס ָתּר ִמ ֶנּ ֶגד עֵ ינָיו ,א ִמ ְפּנֵי גֹ דֶ ל הַ נּ ֹו ֵֹשא וְ א
נִ ְמצֵ את ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁבָּ ע ֹולָם ,וְ ֶשׁהוּא י ְִתבָּ ֵר ַמ ְשׁגִּ ַ
אָמר הַ כָּתוּב:
ִמ ְפּנֵי ְפּ ִחיתוּתוֹ ,אֶ לָּא הַ ָדּבָ ר הַ גָּדוֹל וְ הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹ ן ,הַ נִּ ְקלֶה וְ הַ נִּ כְ בָּ ד ,הוּא רוֹאֶ ה וְ הוּא מֵ בִ ין ְבּלִ י הֶ ְפ ֵרשׁ .הוּא ַמה ֶשּׁ ַ

יהי
"מי כַּה' אֱ הֵ ינוּ הַ מַּ גְבִּ ִ
אָרץ אֲ נִי מָ לֵא" ,וְ א ֹומֵ רִ :
אָרץ כְּ ב ֹודוֹ" ,וְ א ֹומֵ ר" :הֲ א אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ אֶ ת הָ ֶ
"מ א כָל הָ ֶ
ְ
ל ָָשׁבֶ ת ,הַ מַּ ְשׁפִּ ילִ י לִ ְראוֹת בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ ֶ
אָרץ" ,וְ אוֹמֵ ר" :כִּ י ָרם ה' וְ ָשׁפָ ל י ְִראֶ ה ,וְ ָגב ֹוהַּ ִממֶּ ְרחָ ק ְיי ֵָדע" .וְ כֵיוָ ן ֶשׁ ִיּ ְתבָּ ֵרר ל ֹו
ָשׁל ְבּ ַמעֲ ָֹשיו ֶשׁ א י ְִהיוּ כּ ָָראוּי לְ ִפי
ֶשׁ ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁהוּא ,הוּא ע ֹומֵ ד לִ ְפנֵי ְשׁכִ י ָנת ֹו י ְִתבָּ ֵר  ,אָז מֵ אֵ לֶיהָ ָתּבוֹא ב ֹו הַ יּ ְִראָה וְ הַ פַּ חַ ד פֶּ ן ִיכּ ֵ

"דּע מַ ה לְּ מַ עְ ָלה ִמ ְמּ עַ יִן ר ֹואָה וְ ֹ
אָמרוַּ :
אזֶן שׁוֹמַ עַ ת וְ כָל מַ עֲ ֶֹשי בַּ סֵּ פֶ ר ִנכְ ָתּבִ ים" ,כִּ י ֵכיוָן
רו ְֹממוּת כְּ בוֹדוֹ .וְ הוּא ַמה ֶשּׁ ְ
שים ר ֶֹשׁם וְ ֻכ ָלּם נִ כְ ָתּ ִבים
שים י ְִהיוּ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ ְשׁגּ ַָחת הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל כָּל ָדּבָ ר ,וְ הוּא רוֹאֶ ה הַ כֹּל וְ שׁוֹמֵ עַ הַ כֹּל ,וַ ַדּאי ֶשׁ ָכּל הַ ַמּעֲ ִ ֹ
בַּ סֵּ פֶ ר ִאם לִ זְ כוּת א ֹו לְ חוֹבָ ה:
אָדם ,אֶ לָּא עַ ל יְדֵ י הַ ְת ָמ ַדת הַ ִה ְתבּוֹנְ נוּת וְ הַ ִה ְס ַתּכְּ לוּת הַ גָּדוֹל ,כִּ י ֵכיוָ ן ֶשׁהַ ָדּבָ ר ָרחוֹק
אָמנָם הַ ָדּבָ ר הַ ֶזּה אֵ ינ ֹו ִמ ְצ ַטיֵּר הֵ יטֵ ב ְבּ ֵֹשכֶל הָ ָ
וְ ְ
אַחר ֶשׁ ְיּצַ ְיּ ֵרהוּ יָסוּר הַ ִצּיּוּר ִממֶּ נּוּ ְב ָנ ֵקל ִאם א י ְַת ִמיד עָ לָיו
אַחר ֹרב הָ ִעיּוּן וְ הַ הַ ְשׁ ָקפָ ה ,וְ גַם ַ
מֵ חוּ ֵשׁינוּ ,א ְיצַ יּ ְֵרהוּ הַ ֵשּׂכֶל אֶ ָלּא ַ
וּבטּוּל הָ ִעיּוּן הוּא הַ ַמּ ְפ ִסיד הַ גָּד ֹול ֶשׁלָּהּ,
הַ ְרבֵּ ה ,וְ נִ ְמצָ א ֶשׁכְּ מ ֹו ֶשׁרֹב הַ ִה ְתבּ ֹונֵן הוּא הַ דֶּ ֶר לִ ְקנוֹת הַ יּ ְִראָה הַ ְתּ ִמ ִידית ,כֵּן הֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת ִ
י ְִהיֶה מֵ חֲ ַמת ְט ָרדוֹת א ֹו ְב ָרצוֹן ,כָּל הֶ סֵּ ח ַדּעַ ת ִבּטּוּל הוּא ַל ִיּ ְראָה הַ ְתּ ִמ ִידית .הוּא ַמה ֶשּׁ ִצּוָּ ה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא עַ ל הַ מֶּ ֶל :
"וְ הָ ְי ָתה עִ מּוֹ ,וְ ָק ָרא ב ֹו ָכּל ְימֵ י חַ ָיּיו ,לְ מַ עַ ן ִילְ מַ ד לְ י ְִראָה אֶ ת ה' אֱ הָ יו" ,הָ א ל ַָמ ְד ָתּ ֶשׁאֵ ין הַ יּ ְִראָה נִ לְ מֶ דֶ ת אֶ לָּא ִמן
ִירא' ,אֶ לָּא לְ ִפי ֶשׁאֵ ין הַ ִיּ ְראָה הַ ֹזּאת מֻ ֶשּׂגֶת
אָמר 'לְ ַמעַ ן י ָ
אָמר" :לְ מַ עַ ן יִלְ מַ ד לְ י ְִראָה" ,וְ א ַ
וּת ַד ְקדֵּ ק ֶשׁ ַ
הַ ְקּ ִריאָה הַ ִבּלְ ִתּי נִ ְפסֶ ֶקתְ ,
חוּשׁים ,וְ אֵ ינָהּ נִ ְקנֵית אֶ לָּא עַ ל יְדֵ י לִ מּוּד .וְ אֵ ין לִ מּוּד לְ י ְִראָה אֶ לָּא ְבּרֹב
בַּ טֶּ בַ ע ,כִּ י ַא ְדּ ַרבָּ א ְרחו ָֹקה ִהיא ִממֶּ נּוּ ִמ ְפּנֵי ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ ִ
וּבקוּמוֹ ,עַ ד
וּמעַ יֵּן בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה ָתּ ִמידְ ,בּ ִשׁ ְבתּוְֹ ,בּלֶכְ תּוֹ ,בְּ ָשׁכְ ב ֹו ְ
הַ הַ ְת ָמ ָדה בַּ תּו ָֹרה ְוּד ָרכֶיהָ ְבּלִ י הֶ ְפסֵ ק ,וְ הוּא ֶשׁ ִיּ ְהיֶה הָ אָ ָדם ִמ ְתבּ ֹו ֵנן ְ
וּבכָל ָשׁעָ ה,
ֶשׁיּ ְִקבַּ ע ְבּ ַד ְעתּ ֹו אֲ ִמ ַתּת הַ ָדּבָ רְ ,דּהַ יְנוּ אֲ ִמ ַתּת ִה ָמּצֵ א ְשׁכִ י ָנת ֹו י ְִתבָּ ֵר ְבּכָל ָמקוֹם ,וְ הֱיו ֵֹתנוּ עו ְֹמ ִדים לְ פָ נָיו ַמ ָמּשׁ ְבּכָל עֵ ת ְ

וְ אָז ִי ָירא אוֹת ֹו בֶ אֱ מֶ ת :וְ הוּא ַמה ֶשּׁהָ ָיה ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל ִמ ְתפַּ לֵּל וְ אוֹמֵ ר" :הו ֵֹר ִני ה' ַדּ ְר ֶכּ אֲ הַ ֵלּ בַּ אֲ ִמ ֶתּ יַחֵ ד לְ בָ בִ י לְ י ְִראָה
ְשׁמֶ ".
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זעקת השכינה.

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

איך יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיקנו בכל
הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?
איך יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם
ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?
האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות
הזהר.
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא עשינו שום תקנה
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים
הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,
האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כדברי הזהר בפרשת נשא ,וּבְ גִין ַדּעֲ ִת ִידין ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
וּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ ֵיּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ ֹזּהַ ר ִיפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמ ָגּל ָ

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 רוּ ִגים 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.
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 שאצלו במסגרת עדין לא
תיקנו את התקנה ,יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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משמעות לטעמי המקרא
מאת הרה"ג ר' זלמן פישר שליט"א
דברים כי תבוא כו,יג) :נערך בעזרת נחלת יעקב( וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ ִל ְפ ֵנ ֩י ֨ה' אֱ ֝הֶ י ִבּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת
וֹתי ו ְ֥ל ֹא
יתנִ י ל ֹא-ﬠָ ַ ֥ב ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ֶ ֖
שׁר צִ וִּ ָ ֑
ְו ַ֨גם נְ ַת ִ ֤תּיו לַ לֵּ וִי֙ וְלַ גֵּר֙ לַ יּ ָ֣תוֹם וְלָ אַ ְל ָמ ָ֔נה כְּ כָלִ -מצְ ו ְָת ֖ אֲ ֶ ֣
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃
ָ
רש"י )יג( וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ ִל ְפ ֵנ ֩י ֨ה' אֱ ֝הֶ י  -התוַ ֵדה שנתת מעשרותיך )ראה ספ"ד שג(ִ .בּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת -
זה מעשר שני ונטע רבעי )ראה שם( .ולמדך ,שאם שהה מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים ,שצריך להעלותם
עכשיוְ .ו ַ֨גם נְ ַת ִ ֤תּיו לַ לֵּ וִי֙  -מעשר ראשון )ראה שם(ְ .ו ַ֨גם נְ ַת ִ ֤תּיו לַ לֵּ וִי֙  -לרבות תרומה ובכורים )ראה שם( )הפשט
עוסק בלוי הדרש בכהן(  .וְלַ גֵּר֙ לַ יּ ָ֣תוֹם וְלָ אַ ְל ָמ ָ֔נה  -זה מעשר עני )ראה שם( .כְּ כָלִ -מצְ ו ְָת ֖  -נתתים כסדרם :לא
הקדמתי תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון; שהתרומה קרויה 'ראשית' ,שהיא ראשונה משנעשה דגן,
ﬠ ֖ ֣ל ֹא ְתאַ ֵ ֑חר )שמ' מש' כב,כח(  -לא תשנה את הסדר )ראה מכיל' משפטים כספא
וכתיב ְמלֵ אָ ְת ֥ ו ְִד ְמ ֲ
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי  -מלברך על
וֹתי  -לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ומן החדש על הישןְ .ו ֥ל ֹא ָ
יט( .ל ֹא-ﬠָ ַ ֥ב ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ֶ ֖
הפרשת מעשרות )ראה ספ"ד שג() .רש"י ע"פ ספרי מלמד נתתים כסדרם ,אבל הפירוש בפסוק מלמד על
הפרשות בשנה ראשונה ,שניה ,רביעית וחמישית בסדר הפוך ,ואח"כ מלמד על הפרשת מעשר עני בשנים
שלישית וששית(
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי -מלברך על הפרשת מעשרות )ראה ספ"ד שג( .שפת"ח כתב רא"ם מלשבחך
וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ – פזר .רש"י ו ְ֥ל ֹא ָ
ומלברכך בעת הפרשת המעשרות ולא מלברך ברכת הפרשת מעשרות ,שהוא נוסח הברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה,
שברכות על המצוות אינו אלא מדרבנן )לכן הרא"ם משנה מלשון רש"י לברך ללשון לשבח ,על הרא"ם יש
להעיר היכן מצינו מדאוריתא שיש חובה לשבח בעת הפרשת המעשרות ולא לברך( .ועוד ב-שפת"ח עיין
תוספות יום טוב מעשר שני פ"ה מי"א דפירש קאי על הברכות ואסמכוה על קרא .ו-התויו"ט עצמו הביא ראיה לדבריו
מדברי הרא"ש.
טעם פזר בתחילת הפסוק וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ – פזר בתפקיד של העברת רעיון תורני למקום אחר ,הספרי דורש
למקומו מאמירת וידוי ביעור תרו"מ לאמירת ברכת הפרשת תרומות ומעשרות בשם ומלכות ,וטעם פזר
מלמד למקום אחר בתורה והיא אמירת ברכות בכלל בשם ומלכות.
ולראיה נביא )בהפניית הרב יוסף אוסטרי הי"ו( הנאמר בבלי ברכות מ,ב המשתמש בפסוק זה ומסמיך
עליו הזכרת שם ומלכות בברכות בכלל .גופא ,אמר רב :כל ברכה שאין בה הזכרת השם  -אינה ברכה .ורבי יוחנן
אמר :כל ברכה שאין בה מלכות  -אינה ברכה .אמר אביי :כוותיה דרב מסתברא ,דתניא) :דב' כי-תבוא כו,יג( ל ֹא-
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי  -מלהזכיר שמך עליו ,ואילו מלכות לא
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי .ל ֹא-ﬠָ ַ ֥ב ְר ִתּי  -מלברכך ,ו ְ֥ל ֹא ָ
וֹתי ו ְ֥ל ֹא ָ
ﬠָ ַ ֥ב ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ֶ ֖
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו.
קתני .ורבי יוחנן  -תני ו ְ֥ל ֹא ָ
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי – מרכא סלוק
ו ְ֥ל ֹא ָ
ו ְ֥ל ֹא – מרכא לרבות הזכרת שם )ה' א-לקינו( ומלכות )מלך העולם( ונוסח הברכה הקשורה לפסוק הוא
"ברוך אתה ה' א-לקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות" .ע"י טעם
וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ – פזר מועבר רעיון ברכה בשם ומלכות לכל הברכות.
שׁ ָ ֽכ ְח ִתּי – סלוק להגביל הזכרת שם ומלכות בברכה לפי הכללים שקבעו רבנן )כגון רק לפתיחת ברכות ,ולא
ָ
בסמיכות ברכות מסוימות ,ראה רמב"ם הל' ברכות פ"א ,בית הבחירה למאירי בבלי ברכות מ,ב ,שו"ע
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או"ח סי' ריד( .כמו-כן אף שהנוסח הרגיל כולל שתי אזכרות של שם הוי"ה המבוטא אדונ-י" ו"א-לוקינו",
בדיעבד ,אם אמר רק אחד מהם יצא ידי חובתו .עוד נפסק כי אי אמירת המילה "אתה" שבנוסח הברכה
אינה מעכבת בדיעבד .לגבי אי אמירת המילה "העולם" קיימת מחלוקת בין הפוסקים )שולחן ערוך ומשנה
ברורה בסימן ריד( .כמו-כן יש כל מיני נוסחים של שבח לה' שהאומרם כברכה יצא אף על פי שלא אמר
הנוסח המקובל.
רמב"ם הלכות ברכות פ"א ה"ה עזרא הסופר ובית דינו – אנשי כנסת הגדולה קבעו נוסח הברכות בשם
ומלכות לברכות שמקורן בתורה )ברכת המזון ע"פ הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-לקיך וגו' ,ברכה
לפני לימוד התורה( ולברכות מרבנן.
ואף על פי שהראיה מהפסוק אסמכתא בעלמא היא דברכות מדרבנן הן ואינן מעכבות )ראה תפארת
ישראל  -יכין מע"ש פ"ה מי"א( נראה לומר כי טעם וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ – פזר מרמז לתקנת רבנן זאת שהיא אחת
משבע מצוות מדרבנן.
ְואָ ַמ ְר ֡ ָתּ – גי' עולה ברו"ך את"ה אח"ד אשר שמך ֨ה' אֱ ֝הֶ י )בנוסח הברכה ה' א-לקינו( ,וציור טעם
פזר מרמז לכתר מלכות.
בשם שב"פ הי"ו הנוסחה הכללית של הברכות היא בשם ומלכות "ברוך אתה ה' א-לקינו מלך
העולם" גי' המלים עולה  1003ועוד שש המלים האלה עולה 1009
גימטריה זאת מרומזת בגימטרית המלים וְאָ ַמ ְר ֡ ָתּ ִל ְפ ֵנ ֩י ֨ה' אֱ ֝הֶ י – העולה  909ועוד  100ברכות שיש
מצווה לברך ביום עולה 1009
ִל ְפ ֵנ ֩י  -תלישא-קטנה,
יתנִ י הא אם הקדים מעשר שני לראשון אינו יכול
שׁר צִ וִּ ָ ֑
משנה מסכת מעשר שני פ"ה מי"א כְּ כָלִ -מצְ ו ְָת ֖ אֲ ֶ ֣
וֹתי לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על
להתודות ל ֹא-ﬠָ ַ ֥ב ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ֶ ֖
התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש ולא שכחתי לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו:
ִל ְפ ֵנ ֩י  -תלישא-קטנה ,בתפקיד כעין מחיצה ,לרמז על אי מעבר מחיצה כנאמר ב -משנה מסכת מעשר
וֹתי לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ולא מן התלוש על המחובר ולא מן
שני פ"ה מי"א  ...ל ֹא-ﬠָ ַ ֥ב ְר ִתּי ִמ ִמּצְ ֶ ֖
המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש
ִל ְפ ֵנ ֩י  -תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעורי כמויות וזמנים בהפרשת תרו"מ כשעוריהן בכל הדקדוקים ,דרישת
זמני ביעור מעבר לשנה שלישית עד פסח רביעית ,מעבר לשנה ששית עד פסח שנה שביעית כפי שנדרש
שׁ ֗ ִנים
שׁ֣שׁ ָ
במלים ִמ ְק ֵ ֣צה׀ ָ
משנה מסכת מעשר שני פ"ה מ"י במנחה ביום טוב האחרון היו מתודין כיצד היה הודוי ִבּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-
נְת ִ ֤תּיו זו תרומה ותרומת מעשר לַ גֵּר֙
הַ ֗ ַבּיִת )דברים כו( זה מעשר שני ונטע רבעי נְ ַת ִ ֤תּיו לַ לֵּ וִי֙ זה מעשר לוי ְו ַ֨גם ַ
לַ יּ ָ֣תוֹם וְלָ אַ ְל ָמ ָ֔נה זה מעשר עני הלקט והשכחה והפאה אף על פי שאינן מעכבין את הודוי ִמן-הַ ֗ ַבּיִת זו חלה:
ִבּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת – דרגא מונח רביע ,נתיחס כאן לתבנית הטעמים מונח רביע בתפקיד של
לפחות ארבעה דברים שמבערים מן הבית בערב פסח של שנה רביעית )מהפסוק כאן( ושל שנה
שביעית )שמקורה יתברר להלן( ,פי' רש"י ע"פ ספרי לבער )במשמע להוציא( ִמן-הַ ֗ ַבּיִת )א( מעשר שני
)ב( נטע רבעי )ג( מעשר ראשון )ד( תרומה )ה( בכורים )ו( מעשר עני )המעכב( וגם הלקט והשכחה והפאה
אף על פי שאינן מעכבין )ז( חלה – רמב"ם מע"ש פי"א ,הי"ב ִמן-הַ ֗ ַבּיִת זו חלה שהיא המתנה של כהנים
בבית.
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רוּמת ֹ֔גּ ֶרן
רוּמה כִּ ְת ַ ֣
אשׁית֙ ﬠ ֲִרסֹ֣ ֵת ֶ֔כם חַ ָלּ֖ה ָתּ ִ ֣רימוּ ְת ָ ֑
חלה נקראת תרומה ב-במדבר שלח טו,כֵ :ר ִ
אֹתהּ׃
כֵּ ֖ן ָתּ ִ ֥רימוּ ָ ֽ
ביעור בשנה השביעית – עיין ב-רמב"ם מע"ש פי"א,ה"א-ג דמצוות ביעור מעשרות היא בשנה הרביעית
והשביעית ועיין ב-רדב"ז שם ה"א שהמקור הוא בירושלמי פרק בתרא דמע"ש וזה לשונו יכול פעם אחת
שׁ ֗ ִנים ,ויש לברר כיצד זה מלמד על שנה
שׁ֣שׁ ָ
בשבוע חייב לבער תלמוד לומר )דברים ראה יד,כח( ִמ ְק ֵ ֣צה׀ ָ
רדב"ז הלכות מעשר שני ונטע רבעי פי"א ה"א מצות עשה להתודות וכו' .פרק בתרא דמעשר שני ערב יום טוב
שׁ֣שׁ
הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור ומפרשים בירושלמי דכתיב )דברים ראה יד,כח( מקץ ָ
בוּא ְת ֔ יכול פעם אחת בשבוע את חייב לבער ת"ל )דברים ראה יד,כח(
שׂר֙ ְתּ ָ ֣
שׁ ֗ ִנים תּוֹצִ יא֙ אֶ ת-כָּלַ -מ ְﬠ ַ
ָ
שׁ ֗ ִנים )הירושלמי שינה הלשון ִמ ְק ֵ ֣צה׀ למקץ כדי להדגיש כי דרשת שנה שביעית היא
שׁ֣שׁ ָ
ִמ ְק ֵ ֣צה׀ ָ
מיתור האות ה"ה( יכול כשהגיע בראש השנה שלישית את חייב לבער ת"ל ִמ ְק ֵ ֣צה׀ אין ִמ ְק ֵ ֣צה׀ אלא בסוף בסוף
שנה אתה מבער ואי אתה מבער בר"ה אי בסוף שנה יכול בראשה של שביעית תלמוד לומר )דב' כי-תבוא כו,יב( ִ ֣כּי
שׂר כשתכלה לעשר את כל הפירות יכול אף בחנוכה נאמר כאן ִמ ְק ֵ ֣צה׀ ונאמר להלן )דב' וילך לא,י(
ְתכַלֶּ֞ ה ֠לַ ְﬠ ֵ
חג הַ סֻּ כּֽ וֹת׃ מה מקץ שנאמר להלן מועד אף כאן מועד אי מה
טּה ְבּ ַ ֥
ֹﬠד ְשׁנַ ֥ת הַ ְשּׁ ִמ ָ ֖
שׁ ֗ ִנים ְבּמ ֵ ֛
שׁבַ ע ָ
ִמ ֵ ֣קּץ׀ ֶ ֣
שׂר אימתי הוא מכלה לעשר את כל
להלן בחג הסכות אף כאן בחג הסכות ת"ל )דב' כי-תבוא כו,יב( ִ ֣כּי ְתכַלֶּ֞ ה ֠לַ ְﬠ ֵ
הפירות בפסח של רביעית ע"כ .וה"ה לפסח של שביעית:
הירושלמי דרש מקץ ע"י שנוי מהכתוב מקצה כדי ללמוד על שנה שביעית ועל מועד ואח"כ ע"י מלת
תכלה מקדים לפסח של שביעית.
ברוב הפסוקים עם מלת מקצה המובן הוא בסוף הצד ,סוף המקום ,כמו
בראשית ויגש מז,כא :וְאֶ֨ ת-הָ ﬠָ֔ ם הֶ ﬠ ִ ֱ֥ביר אֹ ֖תוֹ לֶ ﬠָ ִ ֑רים ִמ ְק ֵ ֥צה גְ בוּלִ -מצְ ַ ֖ריִם וְﬠַ דָ -ק ֵ ֽצהוּ׃מלת
ִמ ְק ֵ ֥צה – קצה הארץ ,סוף הארץ
אבל ב-במדבר מסעי לד,ג :וְהָ ָ֨יה לָ כֶ ֧ם ְפּאַ ת-נֶ ֛ גֶב ִמ ִמּ ְדבַּ ר֖ ִ -צן ﬠַ ל-י ֵ ְ֣די אֱ ֑דוֹם וְהָ יָ ֤ה לָ כֶם֙ גְּ ֣בוּל ֶ֔נגֶב
ִמ ְק ֵ ֥צה יָם-הַ ֶ ֖מּלַ ח ֵ ֽק ְד ָמה׃
שׁ֣שׁ
משמעות ִמ ְק ֵצ֥ה היא מעבר למקום מסוים ,ונראה שכך גם ב)-דברים ראה יד,כח( ִמ ְק ֵ ֣צה׀ ָ
שׁ ֗ ִנים ,בתבנית מונח פסק )המוכר כמונח לגרמיה( מונח רביע .קריאה ללא פסק משמעותה מעבר
ָ
לשלש שנים היינו בשנה הרביעית .בקריאה עם פסק מלת ִמ ְק ֵ ֣צה׀ בטעם מונח לגרמיה היא כעין דרשת
סדור שנחלק ומצטרפת לפסוק הקודם )דב' ראה יד,כח( -וְהַ לֵּ וִ ֥י֥ ֵ ...אין ֛לוֹ ֵ ֥חלֶ ק ְונַחֲ לָ ֖ה ﬠִ ָ ֽמּ ִמ ְק ֵ ֣צה׀ ,
הלוי הוא מעבר לנחלות ,ובשנת שמיטה דומים כל ישראל בעלי נחלה ללויים ואין להם נחלה.
ולכן ִמ ְק ֵ ֣צה׀ פסק ,מעבר לשש שנות עבודת האדמה בנחלה ,היינו בשנה השביעית.
ועוד דרך הסבר בקריאה עם פסק מלת ִמ ְק ֵ ֣צה׀ בטעם מונח לגרמיה ,טעם הפסק בתפקיד של העברת
שׁ ֗ ִנים שתי קבוצות של
שׁ֣שׁ ָ
שׁ ֗ ִנים ִמ ְק ֵצ֣ה׀ ָ
שׁ֣שׁ ָ
התוכן משמאלו אל המלה מימינו ,ואז מתקבל ָ
שלוש שנים שבשנה שאחריהם מקיימים ביעור.
)דב' תבוא כו,יג( ִ :בּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת – דרגא מונח רביע ,תבנית המרמזת לתיקון ליצר הרע.
תיקון לחטא העגל ,ניטלה כהונה מבכורים ונתנה לאהרן ולבניו ,תיקון ליצר הרע של דבר הנתון ללב ,כי מי
יודע האם באמת ביער כל התרומות והמעשרות מן הבית ,ואם לא ביער ומתודה מעורר כעס ,אך המבער
כתיקונן נענה לבקשת גשמים.
ע"פ ירושלמי ביכורים פ"ב ה"ב )וילנה ח,א( ביעור בכורים נלמד בהקש מביעור מעשר שני .הקרא עוסק
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במעשר שני ורבי יעקב בר אחא אומר הקדש  -הקדש העליון ,היינו ה ִבכוּ ִרים ,אבל ע"פ ספורנו אותה מלה
בניקוד אחר ה ְבכוֹ ִרים שהם קדש עליון מיציאת מצרים ויש לפדותם כי איבדו תפקיד הכהן שהיה להם עד
מעשה העגל.
הקרא בערתי הקדש  -דרגא מצביע לפרשת הבאת הבכורים שלפניה דברים כי-תבוא כו,א  -יב
ספורנו דברים פרק כו),יג( ִבּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת .בחטאינו ובעונות אבותינו הוסרה העבודה מהבכורות
נוֹתם ְבּהַ ﬠ ִ ֲ֖ביר כָּל֣ ֶ -פּטֶ ר ָ ֑רחַ ם )יחזקאל
אוֹתם֙ ְבּ ַמ ְתּ ֔ ָ
ָ
אשר להם היו ראויות תרומות ומעשרות כאמרו וָאֲ טַ ֵ ֤מּא
כ,כו( וזהו וידוי מעשר שהזכירו רז"ל:
ְו ַ֨גם נְ ַת ִ ֤תּיו לַ לֵּ וִי֙  .טעם גם כטעם אף על פי כמו גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים) .רות א ,יב( יאמר א"כ מודה
אני כי גדול עוני שגרמתי לבער הקדש מן הבית )הבכור שהיה כהן( ואף על פי ש -נְ ַת ִ ֤תּיו לַ לֵּ וִי֙ וזולתו כִ -מצְ ו ְָת ֖
אני מתפלל שתשקיף השקפה לטובה במקום ההשקפה לרעה הראויה ב-ﬠֲוֹ נִ י:
ירושלמי )וילנא( מעשר שני פ"ה ה"ה ,ירושלמי סוטה פ"ט הי"א אמר רבי הילא כעס הוא לפני המקום מי
שהוא אומר עשיתי ולא עשה) .והתיקון שהתקין יוחנן כהן גדול( מעתה מי שהוא מפריש מתודה מי שהוא אינו
מפריש לא יתודה.
שׁר
יתי כְּ ֖ ֹכל אֲ ֶ ֥
פני משה ירושלמי מעשר שני פ"ה כעס הוא לפני המקום .שיאמר )דב' כי-תצא כו,יד( ﬠָ ֕ ִשׂ ִ
ינֽי׃
שׁ ָק ִ ֑רים ל ֹאִ֝ -יכּ֗ וֹן ְלנֶ ֣ גֶד ﬠֵ ָ
יתנִ י והוא לא הפריש )תה' קא,ז( דּ ֵ ֹ֥בר ְ
צִ וִּ ָ ֽ
דרך אמונה – ביאור ההלכה הלכות מע"ש פי"א כעס הוא לפני המקום ... .וזהו דווקא כשאומרים כולם בתורת
חיוב )בבית המקדש( אבל אם אחד רוצה לומר בפני עצמו בבית הכנסת בתורת תפלה יכול לומר אם יודע בעצמו
שקיים את הכל וגו'
נאמר ב-ירושלמי תענית פ"א ה"ד )וילנה ה א( חד בר נש הוה מפיק מעשרוי כתיקנן .א"ל ר' מנא קום אמור )דב'
כי-תצא כו,יג( ִבּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת .ופירשו למשל ב-דרך אמונה וב-קרית מלך הלכות מע"ש ונטע
רבעי פי"א ה"ד שהמוציא מעשרות והמבער כתקנן ומתוודה ,זכותו גדולה ויכול לבקש על הגשמים בשעה
שהציבור מבקשים עליהם ויענה ע"י הקב"ה.
לכן ִבּ ַ ֧ﬠ ְר ִתּי הַ ֣קֹּ ֶדשׁ ִמן-הַ ֗ ַבּיִת – דרגא מונח רביע ,הוא תיקון גדול לעולם שבזכותו נענים לבקשת גשמים.

הודעה חשובה!! הפצת 'עלמא דאורייתא'!
ניתן להזמין את גליון 'סוד החשמל' עד לתיבת הדואר ע"י הזמנה דרך מכשירי 'קהילות' בבתי הכנסת ,חפש' :עלמא'.
או ע"י תשלום בטל' 'קהילות' 073-275-7000 :בשלוחה 11318 :ולאחר התשלום יש להשאיר הודעה בקו 'עלמא דאורייתא':
 0795-609-190בשלוחה ,5 :ולציין את העלון שהזמנתם.
)ניתן גם לשמוע על מחיר כל עלון וכן על כל הפרטים בקו הנ"ל(.
וכן ניתן להזמין דרך 'קהילות' בקישור המצורף )תשלום מאובטח(https://kehilot.info/donate/11318 :
GMAIL.COM@M0795756356
ֲ
וכן ניתן להזמין ניתן גם לקבל דרך המייל את כל העלונים בכתובת:
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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 > 1 > 01 :
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

21

