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]מותר לצלם לזיכוי הרבים[

ַה ֶקּ ֶשׁ ר ֵבּ ין ְגּ ֻא ַלּ ת פּוּרִ ים לִ ְג ֻא ַלּ ת ֶפּ ַס ח .
מוּבא
ָ

ִמ ֶשּׁנִּ ְכנַס ֲא ָדר ַמ ְר ִבּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה,

רוּך ָה ָמןֶ ,שׁ ְמּ ָב ְר ִכים ֶאת
תוֹך ַה ְקּ ִל ָפּהְ ,בּסוֹד ָבּ ְ
ַה ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁ ְבּ ְ

פּוּרים ֶ
ְמי נִ ִסּים ָהיוּ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
יֵ
רוֹאים
וּפ ַסח .וְ ִ

וּמ ָב ְר ִרים אוֹתוֹ .וְ זֹאת ַה ְבּ ִחינָה ֶשׁל
ַה ִנּיצוֹץ ֶשׁ ְמּ ַחיֶּה ֶאת ָה ָמן ְ

ַחדֶ ,שׁ ְכּ ָבר ִמ ֶשּׁ ִנּ ְכנַס
וּפ ַסח י ַ
פּוּרים ֶ
ֶשׁ ַר ִשּׁ"י ַמ ְכ ִליל ֶאת ְגּ ֻא ַלּת ִ

הוֹציא ְלג ְ
ֻמּה ְל ִ
ָפּ ָרה ֲאד ָ
וּל ָב ֵרר ֶאת
ַמ ֵרי ֶאת ָה ָרע ֶשׁ ַבּנֹּגַהְּ ,

אַב ָר ָהם
מוּבא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ְ
ֲא ָדר ְשׂ ֵמ ִחים ִעם ַח ִגּים ֵאלּוּ .וְ ֵכן ָ

הוֹצאַת ַה ִנּיצוֹצוֹת ִהיא ֲה ָכנָה
ָ
ֻשּׁה ִמ ֶמּנָּהּ .וְ ָל ֵכן
ִניצוֹץ ַה ְקּד ָ

ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך ִמ ַקּ ְר ִלין )מטה אהרן( ֶשׁ ִמּ ְצוַת ַה ְשׁ ָבּ ַתת ַה ְשּׂאוֹר ֶשׁל

פוּרים
ַע ָשׂה ְבּ ִ
אַחר ֵבּרוּר ַה ִנּיצוֹצוֹת ֶשׁנּ ֲ
ִל ְג ֻא ַלּת ֶפּ ַסח ֶשׁ ָבּאָה ְל ַ

פּוּרים .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ילה ִמ ִמּ ְצוַת ְמ ִחיַּת ֲע ָמ ֵלק ֶשׁל ִ
ֶפּ ַסחַ ,מ ְת ִח ָ

ֻמּה.
וּב ָפ ָרה ֲאד ָ
ְ

אפּקוֹב שליט"א ַעל ַה ִשּׁיר ֶשׁ ָשּׁ ִרים
אַדמוֹ"ר ִמ ְסּ ְט ָר ְ
ְבּ ֵשׁם ָה ְ

וְ ֵכן

ְבּ ַר ִשּׁ"י

)תענית כט(.

ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שמו"ר יט ,ב(

" ְי ִהי ִל ִבּי ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּי ָך"

וּמ ַר ֵמּז ַעל ָכּל
אַבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵי' ְ
ַבּין ָ
ַדיָא ְדּז ִ
ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ' ַחד גּ ְ

ֵיהן
ֻמּהֶ ,שׁ ְשּׁנ ֶ
זֶה ֻח ַקּת ַה ֶפּ ַסח וְ ֻח ַקּת ָפּ ָרה ֲאד ָ

אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ הוּא
ָדוּעְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ִ
אַבּא ַכּיּ ַ
ַה ְגּ ֻאלּוֹתֶ .שׁ ָ

וּבזֶה
ֶא ַמר "זֹאת ֻח ַקּת ַה ֶפּ ַסח"ָ ,
דּוֹמין זֶה ָלזֶהָ ,בּזֶה נ ֱ
ִ

ָקנָה ֶאת ַה ְגּ ִדי ִבּ ְשׁ ֵני זוּזִ ים ֶשׁ ֵהם ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקלֶ ] .שׁ ֲה ֵרי ֶשׁ ֶקל

נֱ
יוֹד ַע ֵאיזוֹ ֻח ָקּה
אַתּה ֵ
תּוֹרה" ,וְ ִאי ָ
ֶא ַמר "זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ

הוּא ד' זוּזִ ים[ .וְ יֵשׁ ָכּאן ֶר ֶמז ֶשׁ ִבּזְ כוּת ִמ ְצוַת ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל

דוֹלה ִמזּוָֹ ,מ ָשׁל ְלב' ַמ ְטרוֹנוֹת דּוֹמוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְמ ַה ְלּכוֹת
גְּ ָ

זוֹכים ְל ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ֶשׁל ְגּ ֻא ַלּת ֶפּ ַסח
ֶשׁ ָהיָה ְבּח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ,אָנוּ ִ

אוֹתהּ
ָ
דוֹלה ִמזּוֹ,
אַחת נִ ְראוֹת ָשׁווֹתִ ,מי גְּ ָ
יהן ְכּ ַ
ְשׁ ֵתּ ֶ

ידה.
אַך ַה ָמּוֶת וְ ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ
יטת ַמ ְל ְ
וּ ְשׁ ִח ַ

ֶשׁ ֲח ֶב ְר ָתהּ ְמ ַלוָּה ָ
יהָ ,כּ ְך
אַח ֶר ָ
הוֹל ֶכת ֲ
יתהּ וְ ֶ
אוֹתהּ ַעד ֵבּ ָ

מוּבא
ָ

קוֹרין ָפּ ָר ַשׁת
פּוּרים ִ
אַחר ִ
ַ

וּמי
ֶא ַמר ָבּהּ ֻח ָקּהִ ,
וּב ָפ ָרה נ ֱ
ֶא ַמר בּוֹ ֻח ָקּה ְ
ְבּ ֶפ ַסח נ ֱ

וּב ְת ִח ָלּה הוּא ְבּ ִחינַת
ָפּ ָרהֶ ,שׁ ִהיא ֲה ָכנָה ְל ֶפ ַסחִ .

אוֹכ ֵלי ֶפּ ַסח ְצ ִר ִ
דוֹלהַ ,ה ָפּ ָרהֶ ,שׁ ְ
גְּ ָ
רוֹאים ֶשׁ ָפּ ָרה
יכין ָלהִּ .

ַע ֶשׂה ָפּ ָר"ה.
אַחר ָכּ ְך נ ֲ
פּוּרים ַעל ֵשׁם ַהפֻּר וְ ַ
פּוּרִ ,כּי ִ

אַרנוּ ַבּ ִנּ ְס ָפּח
דוֹמה ְל ֶפ ַסח .וְ ֵכן ֵבּ ְ
ֻמּה ִהיא ֲה ָכנָה ְל ֶפ ַסח ,וְ ָ
ֲאד ָ

ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ְדּ ָב ָריו ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ַבּ ְר ְט ָ
נוּרא )שקלים א ,א( ֶשׁ ָהיוּ

תוֹך
אוֹתיּוֹת נֵס ְבּ ְ
ִ
ָסה ִהיא
ְל ַמ ֲא ַמר 'סוֹד ַה ֵח ִצי' ֶשׁ ַפּ ְרנ ָ

ֻמּה ִבּ ָ
שׂוֹר ִפים ֶאת ַה ָפּ ָרה ָה ֲאד ָ
ְ
ירוּשׁ ַליִ ם ְבּיוֹם ט"ו ַבּ ֲא ָדר,

ִ
יסן
מוּכה ְלח ֶֹדשׁ נִ ָ
אוֹתיּוֹת ָפּ ָרהְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ָפּ ָרה ְס ָ

ירוּשׁ ַליִ ם .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר'
פּוּרים ִבּ ָ
ֶשׁהוּא יוֹם ִ

ידוֹנין ַעל ַה ְתּבוּאָה .וְ ֵכן
יִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶפ ַסח ְכּ ֶשׁ ִנּ ִ
ָסה ְל ְ
ְל ָה ִביא ַפּ ְרנ ָ

ירה
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַ
רוֹאים ֶק ֶשׁר ֵבּין
יִשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֶלזִ ְינגֶר שליט"א ֶשׁ ִ
ְ

ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִ ְצ ָחק ִגּ ְנזְ בּוּ ְרג שליט"א ֶשׁ ַה ַכּ ְר ַפּס

ַשׁ ַער ַה ִמּזְ ָר ִחיָ ,ע ָליו

ֶשׁאוֹ ְכ ִלים ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ְמ ַר ֵמּז ַגּם ַעל ֶפּ ַסח ,וְ ַגם ַעל פּוּ ִרים,

שּׂוֹרף ֶאת ַה ָפּ ָרה
צוּרהֶ ,שׁבּוֹ כּ ֵֹהן גָּדוֹל ַה ֵ
ירה ָ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַ

וְ ַגם ַעל ַכּ ָפּ ָרה .אוֹ ִתיּוֹת פ"ס ֶשׁל ַכּ ְר ַפּ"ס ְמ ַר ְמּזוֹת ַעל ֶפּ ַסח.

יה ְ
וְ ָכל ְמ ַס ֲע ֶד ָ
ֻמּה
יוֹצ ִאים ְל ַהר ַה ִמּ ְשׁ ָחה .וְ ֵכן ָפּ ָרה ֲאד ָ

ֻרים .וְ אוֹ ִתיּוֹת כפ"ר
אוֹ ִתיּוֹת פ"ר ֶשׁל ַכּ ְר ַפּ"ס ְמ ַר ְמּזוֹת ַעל פּ ִ

פוּרים יֵשׁ
אַמ ֵרי ֲח ֻנ ָכּה' ֶשׁ ְבּ ִ
אַרנוּ ְבּ' ַמ ְ
פּוּריםֵ .בּ ְ
ִ
ימ ְט ִריָּא
ְבּ ִג ַ

ֶשׁל ַכּ ְר ַפּ"ס ְמ ַר ְמּזוֹת ַעל ַכּ ָפּ ָרה .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן

יוֹתר ִמ ַשּׁ ָבּת ,וְ ָה ָרע
ֻח ֶדת ֶשׁ ְמּ ַק ֶדּ ֶשׁת ֶאת ְק ִל ַפּת נֹגַהּ ֵ
אָרה ְמי ֶ
ֶה ָ

ֶר ֶמז ַעל ַה ִחבּוּר ֶשׁל פּוּ ִרים וּ ֶפ ַסח ֶדּ ֶר ְך ַה ַכּ ָפּ ָרה ֶשׁל ָפּ ָרה

ַמ ֵרי ,וְ הוּא יוֹם ְמ ֻסגָּל ְל ִ
יוֹצא ֵמ ַהנֹּגַהּ ְלג ְ
ֶשׁ ַבּנֹּגַהּ ֵ
הוֹציא ֶאת

ֲא ֻד ָמּה וְ ָכל ֶזה ִנ ְר ָמז ַבּ ַכּ ְר ַפּס ֶשׁהוּא אוֹ ִתיּוֹת ס' ָפּ ֶר ְך  ,וּ ְמ ַר ֵמּז

מוֹה ָר"ן'
קּוּטי ֲ
ְבּ' ִל ֵ

ְל ָפ ָרה ֲאד ָ
ֻמּה ַבּ ִמּ ְשׁנָה,

)עד(

)מידות א ,ג(

ַעל ִשׁ ִשּׁים ִרבּוֹא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָע ְבדוּ ֲעבוֹ ַדת ָפּ ֶר ְך ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וּ ֵב ְררוּ

וְ ֵכן

וּמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת
כוֹריםְ ,
ְבּ ִחינַת ַה ְתּ ֵכ ֶלתֶ ,שׁ ִכּ ְלּ ָתה ֶאת ַה ְבּ ִ

ֶאת ַה ִנּיצוֹצוֹת ְכּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ַל ְגּ ֻא ָלּה.

וְ ֵכן

כוֹרים ֶדּ ֶר ְך
רוּך הוּא ִה ָכּה ֶאת ַה ְבּ ִ
ְבּ ִמ ְצ ַריִ םַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ

ְתּ ֵכ ֶלת זֶה ֶפּ ַסח

ָדוּע ֶשׁ ָה ָמן
פּוּרים ָקשׁוּר ִעם ֶפּ ַסחְ ,כּ ִפי ֶשׁיּ ַ
ָהאוֹר ֶשׁל ִ

בוּרהַ ,כּמּוּ ָבא ַבּזּ ַֹהר
ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

קוֹדם
ֶ
וּבאוֹתוֹ יוֹם
ִנ ְת ָלה ְבּיוֹם טוֹב ֵשׁ ִני ֶשׁל ֶפּ ַסחְ ,

ִשׁ ְלטוֹן סוֹד ָה ֱאמוּנָהִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ְתּ ֵכ ֶלת לֹא ָשׁ ְל ָטה ַעד

ַה ְתּ ִליָּה ִה ְר ִכּיב ָה ָמן ֶאת ָמ ְר ֳדּ ַכי ַעל ַהסּוּס ,וְ ָהיָה ִמ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן

ֶשׁ ִכּ ְלּ ָתה וְ ָה ְרגָה ָכּל ְבּ ֵ
רוֹאים ֶשׁ ַה ְתּ ֵכ ֶלת
ִ
כוֹרי ִמ ְצ ַר ִים.

וּביוֹם טוֹב ִראשׁוֹן
ָד ָדה ְשׁנַת ַה ֶמּ ֶל ְךְ .
קוֹדם נ ְ
וּב ַלּיְ ָלה ֶ
ַה ֵשּׁ ִניַ .

כוֹרי ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ
בוּרהִ ,היא זוֹ ֶשׁ ָה ְרגָה ֶאת ְבּ ֵ
וּמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ִ

ָהב ,וְ ָהיָה ִמ ְשׁ ֵתּה
הוֹשׁיט ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ֶשׁל ֶפּ ַסח ִ

ְבּ ַר ִשּׁ"י

" ְפ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת"ַ ,על ֵשׁם ִשׁכּוּל

ַהיַּיִ ן ָה ִראשׁוֹן .וְ ָה ָמן ֵה ִכין ֶאת ָה ֵעץ .וְ ֵכן
פּוּרים ָבּאָה
יְשׁוּעת ִ
ַ

וּמ ָכּ ָתם ָה ְי ָתה
ְבּכוֹרוֹתַ ,תּ ְרגּוּם ֶשׁל ִשׁכּוּל ִתּ ְכ ָלאַ ,

עוֹרר ַר ַעשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמזֶּה ֶשׁ ָצּמוּ ְבּיוֹם א' ְדּ ֶפ ַסח.
אַחר ֶשׁ ִה ְת ֵ
ְל ַ

יע ַה ַמּ ְשׁ ִחיר ְל ֵעת
דּוֹמה ָל ָר ִק ַ
ַבּ ַלּי ְָלה ,וְ ֵכן ֶצ ַבע ַה ְתּ ֵכ ֶלת ֶ

וְ ִ
הוֹסיף הרה"ג ר' י' ש' צוּר שליט"א ֶשׁצוֹם ְבּ ֶפ ַסח

רוּך הוּא ִצוָּה ָל ֵתת ֶאת ַה ָדּם ַעל
ֶע ֶרב .וְ ָל ֵכן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ

פּוּרים הוּא ֵמ ַהצּוֹם ֶשׁ ָצּמוּ
ימ ְט ִריָּא פּוּרְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ַחג ַה ִ
ְבּ ִג ַ

ַה ַמּ ְשׁקוֹף וְ ַה ְמּזוּזוֹתְ ,דּ ָדם ַשׁיּ ְָך ְל ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
בוּרה .וְ ֵכן " ִכּי ְבּ ָיד

יִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶפ ַסח.
ְבּנֵי ְ

סוֹפי ֵתּבוֹת ָי"ד ֵכּ ָה"הֶ ,שׁ ִהיא ַהיָּד
יא ָך ֲה ָו ָיה"ֵ ,
הוֹצ ֲ
ִ
ָקה
ֲחז ָ

נִ ְר ֶאה

)במדבר טו ,מא(

)תרומה קלה(.

ַע ֶלה ַעל ַה ָפּ ָרה
תּוֹרה ֶשׁלֹּא י ֲ
ידה ַה ָ
דּוּע ִה ְק ִפּ ָ
ְל ָב ֵאר ַמ ַ

בוּרה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא
אליתַ ,ה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ַה ְשּׂ ָמ ִ

ֶכת
ימ ְט ִריָּא ָה ָמן ,וְ ִהיא ַשׁיּ ֶ
אכה ְבּ ִג ַ
ָה ֲא ֻד ָמּה עוֹלִ ,דּ ְמ ָל ָ

)שבת פזֶ (:שׁיְּ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ְבּיוֹם ה' ,וְ יוֹם ה' ְמ ַס ֵמּל ֶאת

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ְמ ִחיַּת ֲע ָמ ֵלק' ֶאת סוֹד ל"ט
ִל ְק ִל ַפּת ָה ָמןִ ,כּ ְד ֵב ְ

בוּרה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
ירת ַההוֹד ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ְגּ ָ
ְס ִפ ַ

יך
ְמ ָלאכוֹת ,וְ ל"ט ְק ָללוֹת .וְ ָכאן ֶשׁ ִמּפּוּ ִרים ַנ ֲע ֵשׂית ָפּ ָרהָ ,צ ִר ְ

)ילקוט שלח תשנ(

בוֹתינוּ
ֶשׁ ֵה ִציץ ַה ָמּקוֹם ַעל ָבּ ֵתּי ֲא ֵ

ְל ְה ָזּ ֵהר ְמאֹד ִמ ְקּ ִל ַפּת ָה ָמן ַו ֲע ָמ ֵלק ֶשׁלֹּא ִת ְה ֶיה ָל ֶהם שׁוּם

ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ֶשׁנּ ֱ
מוּבא ְבּ' ֵס ֶפר
ֶא ַמר " ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ִכּים" .וּ ָ

ֲא ִחי ָזה ַבּ ָפּ ָרה ֲא ֻד ָמּה.

מוּבא
ָ

קּוּטים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
ַה ִלּ ִ

)שה"ש ע' שלו(

יח ִמן
ַעל ַה ָכּתוּב " ַמ ְשׁגִּ ַ

ִדּין ֵא ֶפר

ַה ַחלֹּנוֹת ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ִכּים"ֶ ,שׁ ַחלּוֹנוֹת ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת

ַה ָפּ ָרה וְ כוּ'ְ ,ל ִפי ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ ִכים ִמן ה' ִע ָלּאָה ֶשׁ ִהיא

ַח ַר ִכּים ֶשׁ ֵהם ְפּ ָת ִחים ְק ַט ִנּים ְמ ַס ְמּ ִלים
ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ֲח ָס ִדים .ו ֲ

וּל ִפי ֶשׁ ִנּ ְמ ָשׁ ִכין ִמן ִבּינָה
ִא ָמּא ,וְ זֶהוּ ָפּ ָרה ,פ"ר ה'ְ ,

בוּרה
ִצ ָחק ַה ְמ ַס ֶמל ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ֶאת ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ְגּבוּרוֹת .וְ ֵכן י ְ

ְדּ ִדינִ ים ִמ ְת ָע ִרין ִמינָהּ ָל ֵכן נִ ְק ָרא ֲאד ָ
ֻמּה ְבּסוֹד א ֶֹדם

ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא חֹר.

ימ ְט ִריָּא ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁ ֲע ֵרי ִבינָה
ֻמּה גִּ ַ
ַה ִדּין ,וְ ָל ֵכן ֲאד ָ

ָמ ִצינוּ

ְבּ' ַשׁ ַער ַה ִמּ ְצווֹת' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל

)חוקת עב(

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)פסחים קח(.

יבת י ְִמין לֹא ְשׁ ֵמיהּ
ֲה ֵס ַ

ֻמּה ִהיא ְבּ ִחינַת
רוֹאים ֶשׁ ָפּ ָרה ֲאד ָ
ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִדּינִ ין ִמ ְת ָע ִריןִ .

ֲה ֵס ָ
ימינוֹ הוּא
וּמ ָב ֵאר ָהרשב"ם ָשׁם ֶשׁ ֲה ֵרי ִבּ ִ
יבהְ .

ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁ ֲע ֵרי ִבּינָה ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ָה ִא ָמּא ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּהּ שׁ ֶֹרשׁ ַה ִדּ ִינים

יך ְל ָה ֵסב ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ַעל ַצד
ָצ ִרי ְך ֶל ֱאכֹלִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ָצ ִר ְ

ַה ִנּ ְר ָמזִ ים ַבּ ֶצּ ַבע ָהאָדֹם .וְ ֵכן ִבּי ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר

ְשׂמֹאלְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה וְ ַה ֵחרוּת ָבּאוּ ֶדּ ֶר ְך ַצד ַה ְשּׁמֹאל .וְ ֵכן

אַר ֶאנּוּ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים ְ
ימי ֵצ ְ
" ִכּ ֵ

בוּרה .וְ ֵכן
תּוּך ַה ְגּ ָ
ֵס ֶדר ָק ְר ַבּן ֶפּ ַסח ר"ת פס"ק ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ִח ְ

נִ ְפ ָלאוֹת" ,נִ ְפ ָלאוֹת נ' ְפּ ָלאוֹתֲ .ח ִמ ִשּׁים ְפּ ָלאוֹת ֶשׁ ֲה ֵרי

ִנ ְר ֶאהְ ,דּיֵשׁ ֶר ֶמז ַבּ ָכּתוּב )שמות יח ,ט( " ַו ִיּ ַח ְדּ יִ ְתרוֹ ַעל ָכּל

הוֹציא
ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁ ֲע ֵרי ִבּינָה ָפּ ַתח ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ ְך הוּא ְל ִ

ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה' ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִה ִצּילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ָריִ ם",

וּמשּׁוּם ָכּ ְך נִ זְ ֶכּ ֶרת י ְִציאַת ִמ ְצ ַר ִים
אוֹתם ִמ ָשּׁםִ .
ָ

בוּרהֶ ,שׁ ִהיא
ְדּ ַה ַה ָצּ ָלה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ַעל יְ ֵדי ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ

ֲח ִמ ִשּׁים ְפּ ָע ִמים .וְ ַגם יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶדּ ֶר ְך ִמ ַדּת

ִבּ ְב ִחינַת ַס ִכּין ַחד.

בוּרה ַה ִנּ ְר ֶמ ֶזת ַבּ ֶצּ ַבע ָהאָדֹםַ .כּמּוּ ָבא ִבּ' ְפ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים'
ַה ְגּ ָ

וְ ֵכן

)השמטות רסא(:

מוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ֱאמוּנַת ִע ֶתּ ָ
ָ
יך' )מועדים ג' ע' לד( ְבּ ֵשׁם

ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל )חג המצות ע' תקח( ֶשׁיְּ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶדּ ֶר ְך ִמ ַדּת

ָדה ֶשׁל
אג'י ֶשׁיֵּשׁ ֲח ִמ ִשּׁים ִפּ ְס ָקאוֹת ַבּ' ַהגּ ָ
ַהמהר"ח ַפּ ָל ִ

יא ָך
הוֹצ ֲ
ָקה ִ
" ִכּי ְבּיָד ֲחז ָ

אַרנוּ
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֵמ ַה ַשּׁ ַער ַה ֲח ִמ ִשּׁים .וְ ֵכן ֵבּ ְ
ֶפּ ַסח' ִדּ ִ

בוּרה .וּ ְכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ַה ְגּ ָ

)שמות יג ,ט(

בוּרה.
ָקה ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
ֲה ָו ָי"ה ִמ ִמּ ְצ ָר ִים" ,וְ יָד ֲחז ָ

וּמשׁה ֶבּן
ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ָדּ ִגים ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע' ַעל ַה ָכּתוּב )שמות ז ,ז( " ֶ

וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה ְבּ ַד ְבּ ָרם
אַהרֹן ֶבּן ָשׁלשׁ ְ
ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְ ֲ

בּוּסיןֶ ,שׁ ַבע ְט ֵמ ִאים,
ְשׂ ֵרפוֹתֶ ,שׁ ַבע ַהזָּיוֹתֶ ,שׁ ַבע ִכּ ִ

אַהרֹן ִדּ ְבּרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה ְבּכ ַֹח
מּשׁה וְ ֲ
ֶאל ַפּ ְרעֹה"ְ .דּזֶה ְמ ַר ֵמּז ֶשׁ ֶ

ֶשׁ ַבע ְט ִ
יוּבן ֶשׁלֹּא נִ ְת ַכּ ֵפּר
וּבזֶה ַ
הוֹריםִ ,שׁ ְב ָעה כּ ֲֹהנִ יםָ ,

ַה ְשּׁ ִמ ִיניֶ ,שׁהוּא ַשׁ ַער ַה ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ָבּא ְלאַ ַחר ַה ֶשּׁ ַבע ָכּפוּל

בוֹדה
ַמ ֵרי ִכּי ַבּ ֲעוֹן ָה ֵעגֶל ֶשׁ ָהיָה ֲע ָ
ָל ֶהם ֲעוֹן ָה ֵעגֶל ְלג ְ

"סוּס וְ רֹ ְכבוֹ ָר ָמה

מּוֹחין ,וְ ִאם ֲהגַם
ָרה ְדּ ַר ִבּיםָ ,פּגְ מוּ ַעד ַשׁ ַער ַהנּוּ"ן ַבּ ִ
זָ

ֶשׁ ַבע .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר

)תיקונים מב(:

ֶשׁ ֶ
יהם
עוֹרר ֲע ֵל ֶ
ֵיהם וְ ֵ
מּשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ ִל ְפנ ֶ

ַב ָיּם" ֶזה ַים ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁ ֲע ֵרי ִבּי ָנה.

וְ ֵכן

משׁה
ֹאמר ֶ
" ַויּ ֶ

ֻמּה[ נִ ְת ַכּ ֵפּר ֲעוֹן
ְדי ַה ָפּ ָרה ֲאד ָ
ַהמ"ט ְשׁ ָע ִרים ] ַעל י ֵ

וּב ְבנוֹ ֵתנוּ ְבּצֹאנֵנוּ
ֵל ְך ְבּ ָבנֵינוּ ִ
וּבזְ ֵקנֵינוּ נ ֵ
ִבּנְ ָע ֵרינוּ ִ

ָה ֵעגֶל ַעד ַשׁ ַער ַה ֲח ִמ ִשּׁיםֲ ,א ָבל ַמה ֶשּׁ ָפּגְ מוּ ְבּ ַשׁ ַער

וּב ְב ָק ֵרנוּ נ ֵ
ִ
אוֹתיּוֹת נ"ו ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת
ֵל ְך ִכּי ַחג ה' ָלנוּ" .וְ ִ

משׁה לֹא
ַהנּוּ"ן לֹא ָהיָה ְבּ ֶא ְפ ָשׁר ְל ַת ֵקּןִ ,כּי גַּם ֶ

ִמ ַדּת ַה ְגּ ָ
בוּרה .וְ ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַמדּוּ ַע ֵישׁ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים נ"וֵ .כּיוָן

ִה ִשּׂיגוַֹ ,על ֵכּן ֵאינוֹ ְבּ ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁ ִיּ ְת ַכּ ֵפּר ַמ ֲע ֵשׂי ָה ֵעגֶל

יך ֲה ָכנָה ְבּ ִמ ְס ַפּר
ֶשׁיְּ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶדּ ֶר ְך ַה ְשּׁ ִמ ִיניָ ,צ ִר ְ

ַלּה
עוֹלמוֹת וְ ִי ְתגּ ֶ
ָ
רוּרי
ַמ ֵריַ ,עד ֶל ָע ִתיד ְכּ ֶשׁ ִיּ ְהיֶה ֵבּ ֵ
ְלג ְ

ֻכּה',
אַמ ֵרי ֲחנ ָ
אַרנוּ ְבּ' ַמ ְ
ֶשׁ ַבע ְכּ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ַל ְשּׁ ִמ ִיניְ .כּ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ

הוֹסיף ַעל ְדּ ָב ָריו ֶשׁ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא
ַשׁ ַער ַהנּוּ"ןִ .נ ְר ֶאה ְל ִ

דּוּע ֵאין ִמ ָ
ַמ ַ
ירת ָהע ֶֹמר ְמ ִכינָה
דּוּע ְס ִפ ַ
וּמ ַ
ילה ְבּלֹא ַשׁ ָבּתַ ,

ֻמּה ְתּ ַכ ֵפּר ַעל ֲעוֹן
ְכּ ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ַה ָפּ ָרה ַה ְשּׁ ִמ ִיניתַ ,ה ָפּ ָרה ָה ֲאד ָ

תּוֹרה וְ עוֹד .וְ ֵכן ְבּ ָפ ָרה ֲא ֻד ָמּה ָהיְ ָתה ֲה ָכ ָנה
ַל ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁל ַמ ַתּן ָ

ָה ֵעגֶל ֶשׁ ָפּ ְגמוּ ַבּ ַשּׁ ַער ַהנּוּ"ןְ .דּ ַה ָפּ ָרה ֲאד ָ
ֻמּה ַע ְצ ָמהּ ִתּ ְהיֶה

)אחרי עו(:

תוּכל ְל ַכ ֵפּר ַגּם ַעל ְפּגַם ַהנּוּ"ןַ .מה ֶשּׁ ֵאין
ְבּ ִחינַת ְשׁ ִמ ִיני ,וְ ַ

ר' ָחנָן ֶבּן ָפּזִ י ָפּ ַתח ְק ָרא

משׁהַ ,ה ָפּ ָרה ִכּ ְפּ ָרה ַרק ַעל ַהמ"ט ְשׁ ָע ִרים ֶשׁ ָפּ ְגמוּ
ֵכּן ִבּזְ ַמן ֶ

ְבּ ָפ ָר ַשׁת ָפּ ָרה ֶשׁיֵּשׁ ָבּהּ ִמ ִשּׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעהֶ ,שׁ ַבע ָפּרוֹת,

ָבּ ֵעגֶל ,וְ לֹא ַעל ַהנּוּ"ן .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' י' ש' צוּר שליט"א

בּוּסיןֶ ,שׁ ַבע
ֶשׁ ַבע ְשׂ ֵרפוֹתֶ ,שׁ ַבע ַהזָּיוֹתֶ ,שׁ ַבע ִכּ ִ

יח ֶבּן ָדּוִ ד
ימ ְט ִריָּא ְשׁמוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ֶשׁ ָפּ ָרה ֲאדוּ ָמה ִעם ו' ְבּ ִג ַ

ְט ֵמ ִאיםֶ ,שׁ ַבע ְט ִ
וּמ ָב ֵאר ֶשׁ ָפּ ָרה
ֹהנִ יםְ .
הוֹריםִ ,שׁ ְב ָעה כּ ֲ

יח ִנזְ ֶכּה ַל ָפּ ָרה ָה ֲא ֻד ָמּה
יאלְ .ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִבּזְ ַמן ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְמ ַנ ֵחם ֶבּן ַע ִמּ ֵ

ֶכת ַל ִמּ ְס ָפּר ְשׁמוֹנֶהָ ,ל ֵכן ָהיוּ ָבּהּ ֶשׁ ַבע ָכּפוּל ֶשׁ ַבע.
ֻמּה ַשׁיּ ֶ
ֲאד ָ

ַה ְגּבוֹ ָהה ְבּיוֹ ֵתר.

ִ
רוֹאים ז' ְפּ ָע ִמים נ"ו ַבּ ָכּתוּב

)שמות י ,ט(

ִעם ִמ ְס ַפּר ֶשׁ ַבעַ ,כּמּ ָ
וּבא ְבּ ֵפרוּשׁ ַה ְגּ ָר"א ַעל ַהזּ ַֹהר
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר יט ,ב(

תּוֹס ְפ ָתּא
מוּבא ַבּ ֶ
וְ ֵכן ָ

)סנהדרין ג ,ב(

שׂוֹר ִפין ֶאת ַה ָפּ ָרה
ְ
ֵאין

מוּבא
ָ

ַבּחיד"א

)'נחל קדומים'(

ַעל ַה ָכּתוּב "זֹאת ֻח ַקּת

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּיוָן
ֶא ָלּא ְבּ ֵבית ִדּין ֶשׁל ִשׁ ְב ִעים וְ ֶא ָחדְ .

ַה ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֵלאמֹר"ֶ .שׁ" ִצוָּה",

יך ֲה ָכנָה ְבּ ִמ ְס ַפּר ֶשׁ ַבע
פּוֹע ֶלת ֶדּ ֶר ְך ַה ְשּׁ ִמ ִיניָ ,צ ִר ְ
ֻמּה ֶ
ֶשׁ ָפּ ָרה ֲאד ָ

ְבּ ִג ַ
תּוֹרה"
וּמ ַר ֵמּז ֶשׁ ָצּ ִר ְיך " ֵלאמֹר"ֶ ,את " ַה ָ
ימ ְט ִריָּא ק"אְ ,

ְכּ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ַל ְשּׁ ִמ ִיני .וְ ֵכן ַהזָּאַת ַדּם ַה ָפּ ָרה ָהיְ ָתה ֶשׁ ַבע

מוֹסיף ַעל זֶה
ִ
אניב
יה ק"א ְפּ ָע ִמים .וְ ָה ַרב ִמ ְבּ ָר ִ
וְ ַל ֲחזוֹר ָע ֶל ָ

"וְ ָל ַקח ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן

ֶרת ֶשׁלֹּא
ֻלּה זוֹ עוֹז ֶ
ֶשׁ"זֹאת" ,ר"ת ֶזה אַל ִתּ ְשׁ ַכּחַ .היְ ינוּ ֶשׁ ְסּג ָ

מוֹעד ִמ ָדּ ָמהּ
ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ ִהזָּה ֶאל נ ַֹכח ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ

מּוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַמ ֲא ָמ ֵרי רז"ל' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל
תּוֹרהַ ,כּ ָ
ִל ְשׁכּ ַֹח ֶאת ַה ָ

ָתן ֵשׁם
ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )אחרי עוֶ (:שׁ ֵא ִליָּהוּ נ ַ

ימ ְט ִריָּא ק'ָ .ל ֵכן ִמי
)חגיגה( ֶשׁס"מ הוּא ַשׂר ַה ִשּׁ ְכ ָחה וְ הוּא ְבּ ִג ַ

ְל ָפ ָרה ֲאד ָ
רוֹאים ֶשׁיֵּשׁ ָכּאן ֶר ֶמז
ֻמּהַ ,בּת ֶשׁ ַבע ֵאם ְשׁלֹמֹה ,וְ ִ

שׁוֹכ ַח.
ֵ
עוֹלה ֵמ ַעל ַהס"מ וְ ֵאינוֹ
לּוֹמד ק"א ְפּ ָע ִמים הוּא ֶ
ֶשׁ ֵ

ַל ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ֶשׁל ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֵבּר ִל ְב ִחינַת ִא ָמּא .וְ ֵכן

דּוּע ָכּל זֶה ִנ ְר ָמז ְבּ ָפ ָר ַשׁת
ילי ִפּ ְנ ָחס' ַמ ַ
וּמ ְק ֶשׁה ַה ֵסּ ֶפר ' ְשׁ ִב ֵ
ַ

דוּמה
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמהרה"ג ר' י' ש' צוּר שליט"א ֶשׁ ֵא ֶפר ָפּ ָרה ֲא ָ

ֻמּהְ .
ָפּ ָרה ֲאד ָ
ֻמּה ְמ ַר ֶמּזֶת ַעל
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּיוָן ֶשׁ ָפּ ָרה ֲאד ָ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ" ְמצוּלוֹת יָם"
ימ ְט ִריָּא " ְמצוּלוֹת יָם"ְ ,
ְבּ ִג ַ

יצוֹניםָ ,כּאן ַה ָמּקוֹם
ִא ָמּא ִע ָלּאָהֶ ,שׁ ִנּ ְמ ֵצאת ֵמ ַעל ֲא ִחיזַת ַה ִח ִ

ְמ ַס ְמּ ִלים ֶאת ִא ָמּא ִע ָלּאָה ֶשׁיֵּשׁ ָלהּ נ' ַשׁ ֲע ֵרי ִבּינָה ְכּ ִמ ְניָן ָי"ם.

ָתם .וְ ֵכן
עוֹלם ֶשׁ ֵמּ ַעל ֲא ִחיז ָ
עוֹלים ָל ָ
יוֹצ ִאים ֵמ ֶהם וְ ִ
יך ְ
ְל ַר ֵמּז ֵא ְ

יהםְ ,כּמוֹ
וּמ ַכ ְפּ ִרים ֲע ֵל ֶ
יכים ֶאת ָכּל ָה ֲעוֹנוֹת ְ
וְ ָשׁם ַמ ְשׁ ִל ִ

מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי אַ ֲהרֹן ִמ ַקּ ְר ִלין ֶשׁ ַהתּוֹ ָרה אוֹ ֶמ ֶרת ַעל ִמ ְצ ַות

ֹאתם".
יך ִבּ ְמ ֻצלוֹת יָם ָכּל ַחטּ ָ
ֶשׁ ָכּתוּב )מיכה כ ,יט( "וְ ַת ְשׁ ִל ְ

ָפּ ָרה ֲא ֻד ָמּה )במדבר יט ,א( "זֹאת ֻח ַקּת ַהתּוֹ ָרה" ,וְ לֹא ֻח ַקּת

ְפּ ָע ִמיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

מוּבא
ָ

)במדבר יט ,ד(

ָשׁ ֶמשׁ'
ְבּ ֵס ֶפר ' ָמאוֹר ו ֶ

)במדבר יט ,א(

ְבּ ָפ ָר ַשׁת ָפּ ָרה

ֶשׁיֵּשׁ ָבּהּ ִמ ִשּׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעהֶ ,שׁ ַבע ָפּרוֹתֶ ,שׁ ַבע

ַה ָפּ ָרהְ ,ל ַר ֵמּז ֶשׁ ִמּ ְצ ָוה זוֹ ֶשׁ ִהיא יְ סוֹד ַה ָטּ ֳה ָרהִ ,היא יְ סוֹד ְל ָכל
ַהתּוֹ ָרה.

הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע"ב
ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל

דלקמן.

ֶפּ ַסח ַהיּוֹם ְבּ ִג ַימ ְט ִריָּא תשע"ב.
וְ הוֹ ִסיף

הרה"ג ר' מ' ח' ש' שליט"א ֶשׁ ִאם ְנ ַח ֵשּׁב ֶאת ַהָ 229שׁ ִנים ִמתשע"ב ַעד סוֹף ַה ֵשּׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ָשׁ ָנה,
יח ֶבּן
ְבּ ַי ַחס ַל ֵשּׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים ָשׁ ָנהְ ,נ ַק ֵבּל  3.6אָחוּזַ .פּ ֲע ַמיִ ם ח"י ִבּ ְב ִחי ַנת יְ סוֹדֶ ,שׁ ְמּ ַס ֵמּל ֶאת ָמ ִשׁ ַ

יוֹ ֵסף .וְ אוֹתוֹ ָדּ ָבר ִאם ְנ ַח ֵשּׁב ֶאת ַה ָיּ ִמים ֵבּין פּוּ ִרים ְלרֹאשׁ חֹ ֶדשׁ ִנ ָ
יסןָ 13.5] ,י ִמיםִ ,כּי ְבּפוּ ִרים ַה ַלּיְ ָלה

ֶשׁאַ ֲח ָריו הוֹ ֵל ְך אַ ֲח ֵרי ַהיּוֹם ְל ִע ְנ ַין ְס ֻע ַדּת פּוּ ִרים ַכּמּוּ ָבא ַבּפּוֹ ְס ִקיםְ [.בּ ַי ַחס ַל 365יְ מוֹת ַה ָשּׁ ָנהְ ,נ ַק ֵבּל 3.6
יסןֶ ,שׁ ְכּ ָבר דּוֹ ְר ִשׁים ִמפּוּ ִרים ְבּ ִה ְלכוֹת ַה ֶפּ ַסח ְשׁלֹ ִשים יוֹם
אַת ַח ְל ָתּא ִדּ ְג ֻא ַלּת ִנ ָ
אָחוּז .וּ ְכמוֹ ֶשׁפּוּ ִרים הוּא ְ
פּוּרים ָבּאָה
ישׁוּעת ִ
וּע ֶשׁ ָה ָמן ִנ ְת ָלה ְבּ ֶפ ַסח ,וִ ַ
פּוּרים ָקשׁוּר ִעם ֶפּ ַסחְ ,כּ ִפי ֶשׁיָּד ַ
קוֹ ֶדם ֶה ָחג .וְ ֵכן ָהאוֹר ֶשׁל ִ
עוֹרר ַר ַעשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמזֶּה ֶשׁ ָצּמוּ ְבּיוֹם א' ְדּ ֶפ ַסח .וְ ֵכן ָ
אַחר ֶשׁ ִה ְת ֵ
ְל ַ
מוּבא ְבּ ַר ִשּׁ"י

)תענית כט(.

ִמ ֶשּׁנִּ ְכנָס ֲא ָדר

ְמי נִ ִסּים ָהיוּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל פּוּ ִרים ֶ
ַמ ְר ִבּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ,י ֵ
פּוּרים
רוֹאים ֶשׁ ַר ִשּׁ"י ַמ ְכ ִליל ֶאת ְגּ ֻא ַלּת ִ
וּפ ַסח .וְ ִ
וּפ ַסח י ַ
ֶ
מוֹה ָר "ן'
קּוּט י ֲ
ַחדֶ ,שׁ ְכּ ָבר ִמ ֶשּׁ ִנּ ְכנָס ֲא ָדר ְשׂ ֵמ ִחים ִעם ַח ִגּים ֵאלּוּ .וּ ְכ ִפי ֶשׁמּוּ ָבא ְבּ' ִל ֵ

)עד(

פּוּרים
ִ

אַחר ָכּ ְך נ ֲ
ַעל ֵשׁם ַהפֻּר וְ ַ
אַת ַח ְל ָתּא ִדּ ְג ֻא ָלּה
ַע ֶשׂה ָפּ ָר"הֶ .שׁ ִהיא ֲה ָכנָה ְל ֶפ ַסחָ .כּ ְך ְשׁ ַנת תשע"ב ִהיא ְ
ירה ְכּמוֹ ַהסּוֹד
ִבּ ְב ִחי ַנת פּוּ ִרים ֶשׁ ָבּא קוֹ ֶדם ֶפּ ַסח .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ְנּ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן ֶשׁסּוֹד ַה ְתּקוּ ָפה ֶשׁ ָלּנוּ הוּא ִבּ ְב ִחי ַנת ְנ ִס ָ
אכה ְבּ ַט ֲענַת
יִשׂ ָר ֵאל ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִטים ִמ ְמּ ָל ָ
אַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁ ַעם ְ
אָמר ְל ַ
ֶשׁל פּוּ ִרים .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )מגילה יגֶ (:שׁ ָה ָמן ַ
רוֹאים ֶשׁ ָה ָמן ִח ֵבּר ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְל ֶפ ַסח .וּ ִב ְשׁ ַנת תשע"ב ֶפּ ַסח ָיחוּל ְבּ ַשׁ ָבּת .וְ ֵכן
ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם ֶפּ ַסח ַהיּוֹם ,וְ ִ
ימ ְט ִריָּא
ימ ְט ִריָּא תשע"ב .וְ ֵכן ֶפּ ַסח ַהיּוֹם ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵלל ְבּ ִג ַ
" ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם"ִ ,עם ָהאוֹ ִתיּוֹת וְ ַה ִמּ ִלּים ְבּ ִג ַ
סוֹפית ִהיא ִמ ְס ָפּר ֵשׁשׁ ֵמאוֹת .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ד' ֵלב שליט"א
ִ
תשע"בְ ,ל ִפי ַה ֶח ְשׁבּוֹן ֶשׁאוֹת ֵמ"ם
ידה,
שׂה בּוֹ ֶאת ָהאֹתֹת' .וְ ֵכן נֹ ַסח ַה ַה ָגּ ָדה ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ
ֶשׁה'תשע"ב ְמ ֻר ָמּז ְבּנֹ ַסח ַה ַה ָגּ ָדה ' ַתּ ֲע ֶ

ימ ְט ִריָּא ה'תשע"ב.
ְרוּשׁ ָליִם" ְבּ ִג ַ
לוּפה ְבּיָדוֹ ְנטוּיָה ַעל י ָ
ֶא ַמר" ,וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
וּבזְ ר ַֹע נְ טוּיָה" זוֹ ַה ֶח ֶרבְ .כּ ָמה ֶשׁנּ ֱ
" ִ
ימ ְט ִריָּא ה'תשע"ב.
ימ ְט ִריָּא תשע"ב .וְ ֵכן זְ ַמן ֵחירוּ ֵתנוּ ְבּ ִג ַ
וְ ֵכן ֶפּ ַסח דּוֹרוֹת ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ

וְ ֵכן

יעי ֶשׁל ֶפּ ַסח ָיחוּל ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ב ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ,וְ ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִיני ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת ָיחוּל ְבּ ַשׁ ָבּת ,וּ ִב ְג ַלל ֶשׁעוֹ ִשׂים
ְשׁ ִב ִ
ילין וּ ְמ ַע ְר ְבּ ִבים ֶאת ְק ֻד ַשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת וְ ֶה ָחגַ ,ה ַשּׁ ָבּת ֵישׁ ָלהּ ַגּם ְק ֻד ַשּׁת ֶפּ ַסח .יוֹ ֵצא ֶשֵׁיּשׁ ָלנוּ
ֵערוּב ַתּ ְב ִשׁ ִ

ְבּתשע"ב ְבּ ִחי ַנת יוֹם ְשׁ ִמינִ י ֶשׁל ֶפּ ַסח ,וּ ְבּ ַו ַדּאי יוֹם ֶזה ֶשׁהוּא ְבּ ִחי ַנת ְשׁ ִמינִ י ֶשׁ ִמּ ָשּׁם שֹׁ ֶרשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּהְ ,מ ֻס ָגּל
אַת ַח ְל ָתּא ִדּ ְג ֻא ָלּה ְבּ ַר ֲח ִמים אכי"ר.
ְמאֹד ִל ְפתֹּ ַח ֶאת ַשׁ ֲע ֵרי ַה ְגּ ֻא ָלּה ,וְ ִלזְ כּוֹת ָל ְ

וְ עוֹד

יטתוֹ ֶשׁ ָה ָיה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ִמ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלה,
ִנ ְר ֶאה ְלהוֹ ִסיף ֶשׁ ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ַעל זְ ַמן ִמ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלה ,הוּא ְל ִשׁ ָ
יע ַבד,
ילה וְ ל ֹא ַרק ְבּ ִד ֲ
יטת ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ִמּ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלה ִהיא ְל ַכ ְת ִח ָ
וְ ַכ ָיּדוּ ַע ִשׁ ַ

רלג

)עיין בביאור הגר"א על שו"ע או"ח

ידה זְ ַמן ִמ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלה הוּא ְל ַכ ְת ִח ָלּה ְל ָכל ַה ִשּׁיטוֹתִ ,דּזְ ַמן ַה ְגּ ֻא ָלּה
א( .וּ ֶב ֱא ֶמת ִנ ְר ֶאה ִדּ ְל ִע ְנ ַין ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ

ידה הוּא ְבּסוֹד ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ] ֶע ֶרב ַה ְגּ ֻא ָלּה[ֶ ,שׁ ָחל ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ] ָבּ ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי[ ,וּ ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָנה
ָה ֲע ִת ָ
ה ,א(

)פסחים

וּמ ֱח ָצה .וְ ֵכן ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ב ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ָיחוּל
ָחל ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ִל ְהיוֹת ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ,נִ ְשׁ ָחט ְבּ ֵשׁשׁ ֶ

ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת .וְ ֵכן ַחג ַה ֶפּ ַסח ַמ ְת ִחיל ְלאַ ַחר ֵשׁשׁ ָו ֵח ִצי ֳח ָד ִשׁים ִמ ְתּ ִח ַלּת ַה ָשּׁ ָנה ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל זְ ַמן ָה ֶע ֶרב ֶשׁל
ִמ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלה .וְ ֵכן ְבּיוֹם ֶע ֶרב ֶפּ ַסח תשע"ב קוֹ ְר ִאים ַבּתּוֹ ָרה ְל ִפי ֵס ֶדר ֲח ֻל ַקּת ַה ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ְל ָכל יוֹםְ .בּ ָפ ָר ַשׁת

אָמר
ְשׁ ִמ ִיני ֶאת ַה ָפּסוּק )ויקרא יא ,ח( "וְ ֶאת ַה ִתּ ְנ ֶשׁ ֶמת וְ ֶאת ַה ָקּאָת וְ ֶאת ָה ָר ָחם" .וּ ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא )חולין סגַ (.
יוֹחנָןֵ ,כּיוָן ֶשׁ ָבּאָה ָר ָחםָ ,בּאוּ
אָמר ַר ִבּי ָ
הוּדהָ " ,ר ָחם" זוֹ ְשׁ ַר ְק ַרק .וְ ָל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁ ָמה " ָר ָחם" ַ
ַר ִבּי ְי ָ

ָתיב
ירי ְדּ ִאי י ִ
ידי ,וְ ָע ִביד " ְשׁ ַר ְק ַרק" ,וּגְ ִמ ִ
ָתיב ֲא ִמ ֵ
אַבּיֵי ,וְ הוּא ְדּי ִ
יבּי ַבּר ַ
עוֹלם .אָ ַמר ַרב ִבּ ִ
ַר ֲח ִמים ָל ָ
ַא ַק ְבּ ֵצם".
ֶא ַמרֶ " ,א ְשׁ ְר ָקה ָל ֶהם ו ֲ
יחאֶ ,שׁנּ ֱ
אַתי ְמ ִשׁ ָ
אַר ָעא וְ ָשׁ ִריק ִ
ֲא ְ

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר

)פנחס רמט(.

ְמ ָב ֵאר ַבּ ֲא ִריכוּת ֶאת ִע ְנ ַין ַה ֵלּ ָדה ְבּב' ָשׁ ִנים ,וּ ַמ ְשׁ ָמע ָשׁם ְבּ ַכ ָמּה ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ִע ַקּר ְנ ֻק ַדּת

ימ ְט ִריָּא " ָפּקֹד" .וּמוּ ָבא ָבּ'אוֹר ַה ַחיִּ ים'
יסן ְבּ ִג ַ
יסן .וְ ֵכן יד' נִ ָ
יחין ִהיא ְבּי"ד ְבּ ִנ ָ
ַה ֵלּ ָדה ֶשׁל ב' ְמ ִשׁ ִ
טז(

)שמות ג,

ָמים ִמ ְתּ ִח ַלּת
אַח ֵרי ֵק"ץ י ִ
יסן ָבּא ֲ
ידה .וְ ֵכן יד' ְבּנִ ָ
ֶשׁ ַה ָלּשׁוֹן " ָפּקֹד" ַבּ ָכּתוּב ָשׁםְ ,מ ַר ֵמּז ַעל ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ

יחים .וְ ֵכן ְנ ָב ֵאר
ימ ְט ִריָּא יוֹ ֵסף ָדּוִ דַ ,ה ְמ ַס ְמּ ִלים ִחבּוּר ב' ְמ ִשׁ ִ
יסן ְבּ ִג ַ
ַה ָשּׁנָה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ד' ֵלב שליט"א ֶשׁנִ ָ

יח ֶבּן ֶא ְפ ַר ִים
יחין ַבּ ַתּ ֲה ִל ְיך ֶשׁל ֵמאָה ָשׁ ָנה ,וְ ָל ֵכן ָמ ִשׁ ַ
ְל ַק ָמּן ֶשׁ ְשּׁ ַנת תשע"ב ִהיא ְנ ֻק ַדּת ַה ִחבּוּר ֵבּין ב' ְמ ִשׁ ִ
יע ֶזר ְשׁלֹמֹה זוֹ ֶנ ְנ ַשׁיין שליט"א ֶשׁא' נִ ָסן תשע"ב
ימ ְט ִריָּא ה'תשע"ב .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
וִ יהוּ ָדה ְבּ ִג ַ
ישׁנָּה" .וְ ֵכן ָמ ָרן ַהגר"ע יוֹ ֵסף שליט"א אָ ַמר ְלאַ ַחר ִשׁעוּרוֹ ְבּמוצ"ש
ימ ְט ִר ָיּא ַה ָכּתוּב " ֲאנִ י הוי"ה ְבּ ִע ָתּהּ ֲא ִח ֶ
ְבּ ִג ַ
יח ַבּ ֶפּ ַסח ַה ָקּרוֹב .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הרה"ג ַה ְמ ֻק ָבּל ר' ִתּ ְד ַהר ֵאילוֹן אַזּוּ ַלאי שליט"א
ָפּ ָר ַשׁת ָזכוֹרְ ,ל ִה ְתכּוֹ ֵנן ַל ָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁ ְכּ ָבר ְבּחֹ ֶדשׁ ִנ ָ
יסן ַה ָקּרוֹב ַתּ ְת ֶח ְל ָנה ַה ַמּ ֲה ֵפכוֹת ַה ְגּדוֹלוֹת ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה.

) הדברים נאמרו לאברכים שעשו גלגולי שלג

עם כוונות בשובבי " ם לכפרה  ,והרב אמר להזדרז בתיקון כי אחרי פורים העולם הולך להתהפך ולא יו כלו יותר לעשות
תיקונים

ירן.
ימ ְט ִריָּא ִא ַ
יסן נִ גְ ֲאלוּ ְבּ ִג ַ
כאלו  (.וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ד' ֵלב שליט"א ֶשׁנִ ָ

רוּך'.
ימ ֵני ַהטּוּר וְ ַה' ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
תשע"ב ְבּ ִס ָ
ימן תקפ"ו,
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ָל ֵכן ִה ְלכוֹת ְתּ ִקיעוֹת ֵהן ְבּ ִס ָ
רוּך' ִנ ְק ְבּעוּ ְבּ ַ
ימנֵי ַהטּוּר וְ ַה' ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
מוּבא ֵמ ָהריעב"ץ ֶשׁ ִסּ ָ
ָ
ימן
תּוֹרה ַבּ ַלּיְ ָלה ִנ ְק ְבּעוּ ְבּ ִס ַ
יוֹסף' ֶשׁ ִה ְלכוֹת ִלמּוּד ָ
מוּבא ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה ְל ֵס ֶפר 'וַיְ ַל ֵקּט ֵ
שׁוֹפר .וְ ֵכן ָ
עוֹלה ְכּ ִמ ְניַן ָ
ֶשׁ ֶ

ימן ר"מְ ,דּר"מ
ָר ֵח"ל ְל ַר ֵמּז ֶשׁ ִלּמּוּד ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא ִתּקּוּן ַל ְשּׁ ִכינָה ֶשׁ ִנּ ְק ֵראת ָר ֵחל .וְ ֵכן ִה ְלכוֹת ְצ ִניעוּת ֵהם ְבּ ִס ָ
ימ ְט ִריָּא ֲע ָמ ֵלקֵ .כּיוָן ֶשׁ ַעל יְ ֵדי ַה ְצּ ִניעוּת ִנ ְל ָח ִמים ַבּ ֲע ָמ ֵלקֶ .שׁ ִע ְניָנוֹ ִל ְפגֹּם ַבּ ְצּ ִניעוּת ֶשׁל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ֵכן
ְבּ ִג ַ
ָאם
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשׁ ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַת ִכּבּוּד אָב ו ֵ
וּב ְ
ָאם ֵ
ימן ר"מ הוּא ִה ְלכוֹת ִכּבּוּד אָב ו ֵ
יוֹרה ֵדּ ָעה' ִס ָ
ְבּ' ֶ
ימן תע"ב ַבּ' ֻשׁ ְל ָחן
וּב ֲע ָמ ֵלק ֶשׁ ִה ְצ ַטיְּ נוּ ְבּ ִמ ְצוָה זוַֹ .על ִפּי זֶה ִנ ְר ֶאה ֶשׁיֵּשׁ ֶר ֶמז ַל ְגּ ֻא ָלּה ְבּתשע"בִ :ס ָ
ִנ ְל ָח ִמים ְבּ ֵע ָשׂו ַ

וּפוֹת ַח ִי ְה ֶיה ֻשׁ ְל ָחנוֹ ָערוּ ְך ִמ ְבּעוֹד יוֹם ְכּ ֵדי ֶל ֱאכוֹל ִמ ָיּד ְכּ ֶשׁ ֶתּ ְח ַשׁ ְך.
ֵ
ָערוּ ְך' ְמ ַד ֵבּר ַעל ִדּינֵי ֵליל ַה ֵסּ ֶדר
וּפ ְל ֵאי ְפּ ָל ִאים:
רוּך'ִ ,
ימן ש' ַבּ' ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
יך ַמ ְת ִחיל ִס ָ
ַע ַדיִן ֲח ֵס ָרה ָלנוּ ָהאוֹת ש' ְל ַה ְשׁ ִלים ְלתשע"ב ,וְ ִנ ְבדֹּק ֵא ְ
וֲ

דּוֹמה ְמאֹד ַלנּ ַֹסח ֶשׁל ֶפּ ַסחְ :לעוֹ ָלם ְי ַס ֵדּר
וּפוֹת ַח ֶ
ֵ
יחא,
ימן ְמ ַד ֵבּר ַעל ִה ְלכוֹת ְס ֻע ָדּ ָתא ְדּ ָדוִ ד ַמ ְל ָכּא ְמ ִשׁ ָ
ַה ִסּ ָ
ימן
יחה ֶשׁל ִס ָ
נּוֹשׂא וְ ַה ְפּ ִת ָ
יוֹצא ֶשׁ ִאם ְנ ַח ֵבּר ֶאת ַה ֵ
שׁ ְל ָחנוֹ ְבּמוֹ ָצ ֵאי ַשׁ ָבּת ְכּ ֵדי ְל ַלוּוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתֵ .
אָ ָדם ֻ
ַח ִלים ָלהּ ַבּ ַלּיְ ָלה ַהגָּדוֹל
ימן תע"ב ְנ ַק ֵבּל ִחבּוּר ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ֵליל ֶפּ ַסחֶ ,שׁהוּא סוֹד ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁאָנוּ ְמי ֲ
ש' וְ ִס ָ
אַחר ָ 450שׁנָה
רוּך' ֶשׁ ָכּ ַתב ְבּ ַצוָּאָתוֶֹ ,שׁ ְלּ ַ
אַחרוֹנָה ְבּ ֵשׁם ֶצ ֱא ֶצאָיו ֶשׁל ַבּ ַעל ַה' ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
ֻר ַסם ָל ֲ
ַהזֶּה הבעל"ט .וְ ֵכן פּ ְ

יִשׂ ָר ֵאל ַל ֲעלוֹת ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִציּוּנוֹ ִבּ ְצ ַפת .וְ זֶה ָחל ְבּי"א
קוֹרא ַל ֲהמוֹנֵי ֵבּית ְ
רוּך' ,הוּא ֵ
ימת ַה' ֻשׁ ְל ָחן ָע ְ
ֵמ ֲח ִת ַ
לּוּלא ֶשׁלּוֹ.
יוֹמיִם ִל ְפנֵי יוֹם ַה ִה ָ
יסן תשע"ב ַ
ְבּנִ ָ
ֹקר" ר"ת תשע"ב.
יתי ַעד בּ ֶ
ימ ִניִ :שׁוִּ ִ
" ַתּ ְשׁ ִל ֵ

ָכּתוּב

)ישעי' לח ,יב(

ְב ְצּ ֵענִ י ִמיּוֹם ַעד
דּוֹרי נִ ַסּע וְ נִ גְ ָלה ִמנִּ י ְכּא ֶֹהל ר ִֹעי ִק ַפּ ְד ִתּי ָכא ֵֹרג ַחיַּי ִמ ַדּ ָלּה י ַ
" ִ

ימנִ י" .וּ ְמ ָב ֵאר
מוֹתי ִמיּוֹם ַעד ַלי ְָלה ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ְשׁ ֵבּר ָכּל ַע ְצ ָ
יתי ַעד בּ ֶֹקר ָכּ ֲא ִרי ֵכּן י ַ
ימנִ יִ :שׁוִּ ִ
ַליְ ָלה ַתּ ְשׁ ִל ֵ

ֵס ֶפר ַה' ִלּקּוּ ִטים' ְל ָה ֲא ִרי ַז"ל ָשׁם ִחזְ ִק ָיּהוּ ע"ה ָה ָיה נִ יצוֹץ ֶא ָחד ִמ ֵשּׁ ֶבט ְיהוּ ָדה" ,וְ ַק ְרנֵי ְר ֵאם ַק ְרנָיו
יח ,וְ ַי ֲהרֹג ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים .וְ ֶזה ֶשׁאָ ַמר
אָרץ"ֶ ,שׁ ֵהם ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
אַפ ֵסי ֶ
ַח ָדּו ְ
ָבּ ֶהם ַע ִמּים ְי ַנגַּח י ְ
דּוֹרי נִ ַסּע וְ נִ גְ ָלה ִמנִּ י ְכּא ֶֹהל ר ִֹעי" .רוֹ ֶצה לוֹ ַמרְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם נוֹ ְס ִעים ָהרוֹ ִעים ֶאת
ִבּ ְת ִפ ָלּתוִֹ " ,
יע ַה ֵקּץ .וְ ָלזֹאת
יהם ִמ ָמּקוֹם ְל ָמקוֹםֵ ,כּן ֲאנִ י ָבּא ְבּ ִג ְלגּוּל ְבּ ָכל דּוֹר ָודוֹרִ ,ל ְראוֹת ִאם ִהגִּ ַ
אָ ֳה ֵל ֶ

ַה ִסּ ָבּה ִק ַפּ ְד ִתּי ָכּאוֹ ֵרג ַח ָיּיָ ,ל ֶל ֶכת וְ ָלבֹא ְבּגִ ְלגּוּל ,דּוֹר אַ ַחר דּוֹרִ ,כּי לֹא ָזכוּ ַבּ ֲעוֹ ָנם .וְ ִל ְהיוֹת ֶזה,
ימנִ י",
ֲאנִ י רוֹ ֶאה ִכּי ַה ְשׁ ָל ַמת ַה ִתּקּוּן הוּא ֲא ִריכוּת ַה ָגּלוּת ,וְ ֶזהוּ " ִמיּוֹם ַעד ַלי ְָלה" ,אָז " ַתּ ְשׁ ִל ֵ
שׁהוּא סוֹף ַה ָגּלוּת" ,וְ ָה ָיה ְל ֵעת ֶע ֶרב ִי ְה ֶיה אוֹר" .רוֹ ִאים ֶשׁ ָה ֲא ִרי ַז"ל ֵה ִבין ַבּ ָפּסוּק ֶשׁיְ ַשׁ ְע ָיהוּ ַה ָנּ ִביא
ֶ

וְ ִחזְ ִק ָיּהוּ ְכּ ָבר ָי ְדעוּ ִמ ְזּ ַמ ָנּם ֶשׁלֹּא ִת ְהֶיה ְגּ ֻא ָלּה קוֹ ֶדם ַה ְזּ ַמן ֶשׁל ְבּ ִע ָתּהַּ ,רק ַבּ ְזּ ַמן ֶשׁל ְבּ ִע ָתּהּ ְבּסוֹף ַה ָגּלוּתִ " ,מיּוֹם
יתי ַעד בֹּ ֶקר" ר"ת
ימ ִניִ :שׁוִּ ִ
ילים .וְ ֵכן " ַתּ ְשׁ ִל ֵ
ְלה" ,אָז" ,וְ ָה ָיה ְל ֵעת ֶע ֶרב ִי ְה ֶיה אוֹר" .וְ ַה ְדּ ָב ִרים ַמ ְב ִה ִ
ַעד ַלי ָ
תשע"ב.

הוֹרידוּ ָל ִאישׁ ִמנְ ָחה".
"וְ ִ
סוּריםִ .משּׁוּם
ָשׁב ַה ַצּ ִדּיק ַההוּא ]יוֹ ֵסף[ ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )חוקת סבְ (:שׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים י ַ
וּבסוֹף ַהגָּלוּת,
הוֹרידוּ ָל ִאישׁ ִמ ְנ ָחה"ְ .
ָכּ ְך ְשׁנֵים ָע ָשׂר ְשׁ ָב ִטים ְבּגָלוּת ֱאדוֹם ,וְ ַעל זֶה "וְ ִ
יכם ִמ ָכּל ַהגּוֹ ִים ִמנְ ָחה ַלה'" .רוֹ ִאים
ָתנוּ ִמנְ ָחהִ ,ה ְת ַקיֵּם ָבּ ֶהם "וְ ֵה ִביאוּ ֶאת ָכּל ֲא ֵח ֶ
ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵהם נ ְ
ירת
ירת יוֹ ֵסף ,וְ ַה ְגּ ֻא ָלּה ִהיא ִבּזְ כוּת ַה ִמּ ְנ ָחה ֶשׁ ָהאַ ִחים ֵה ִביאוּ ְליוֹ ֵסף ,וְ ִכ ְפּרוּ ַעל ְמ ִכ ַ
ֶשׁ ַה ָגּלוּת ִהיא ִבּ ְג ַלל ֵח ְטא ְמ ִכ ַ
יח ֶבּן ָדּוִ דְ ,בּסוֹד ַה ִחבּוּר ֶשׁל
יח ֶבּן יוֹ ֵסף וּ ָמ ִשׁ ַ
יוֹ ֵסף .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ְזּ ַמן ַה ִמּ ְנ ָחה הוּא זְ ַמן ַה ִחבּוּר ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ

וּמ ְשׁ ַתּ ַבּ ַחת
דוֹשׁהִ ,
אַחים ִעם יוֹ ֵסף .וּ ַמ ְמ ִשׁ ְיך ַהזֹּ ַהר ָשׁם בֹּא ְר ֵאהַ ,ה ִמּ ְנ ָחה ַהזּוֹ נִ ְק ֵראת ֶא ֶרץ ְק ָ
ָה ִ
רוּך
אוֹתם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ְבּ ִשׁ ְב ָעה ֵפּרוֹת ֶע ְליוֹנִ ים ֶשׁיֵּשׁ ָבּהְּ ,כּ ֶשׁ ִהיא ְבּ ִה ְת ַח ְבּרוּת ְל ַמ ְע ָלה .וְ ַעל ֵכּן ִצוָּה ָ
ַעקֹב ְל ָבנָיוִ ,ה ָשּׁ ְמרוּ ִמ ָלּ ֶר ֶדת
אָמר י ֲ
ְח ְבּרוּ ִא ָשּׁה ִעם ַבּ ְע ָלהָּ .כּ ָך ַ
דוֹשׁהֶ ,שׁיּ ַ
אָרץ ַה ְקּ ָ
הוּאְ ,כּ ֶשׁיּ ִָכּנְ סוּ ָל ֶ
עוֹלם
וּכ ֶשׁ ֵתּ ְרדוִּ ,תּ ְת ַפּיְּסוּ ְכּ ֶא ָחד ,וְ ָכל ָה ָ
תוֹרידוּ ָל ִאישׁ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַה ִהיאְ .
ִ
ְל ִמ ְצ ַר ִים ִאם לֹא
יוֹסף"ֶ .שׁ ַה ִמּ ְנ ָחה ַהזּוֹ ִה ְת ַתּ ְקּנָה
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה .וּבֹא ְר ֵאה ַמה ָכּתוּבַ " ,ויּ ִָכינוּ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַעד בֹּא ֵ
ֹאכלוּ
וּבאוֹתוֹ ַהזְּ ַמן ֵהם י ְ
מּוּדים ֶשׁ ָלּהַּ ,עד ֶשׁ ָבּא ַבּ ְע ָלהּ ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִע ָמּהּ ַבּ ָצּ ֳה ַר ִיםְ .
ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ָה ַע ִ
יהם .רוֹ ִאים ֶשׁ ִחבּוּר יוֹ ֵסף ָלאַ ִחים ָה ָיה ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם ִבּזְ ַמן ִמ ְנ ָחה ,וּ ְבסוֹד
עוֹרר ֲע ֵל ֶ
ִת ֵ
ָשׁם ֶל ֶחם ,וְ ַסם ַה ַח ִיּים י ְ

ָד ְך"ְ .ל ַהגְ ִבּיר ֶאת
קוּמה ה' ֵאל נְ ָשׂא י ֶ
אָמרָ " ,
ַה ִמּ ְנ ָחה ֶשׁ ְמּ ַח ֶבּ ֶרת יְ סוֹד ְל ַמ ְלכוּת .וּ ַמ ְמ ִשׁ ְיך ַהזֹּ ַהר ָשׁם ָפּ ַתח וְ ַ
ימה
ָמין ָה ֶע ְליוֹנָהֶ ,שׁנִּ ְק ֵראת ֵאלֶ ,שׁ ֵה ִר ָ
אתי ֶאת י ִָדי" .וְ זוֹ ַהיּ ִ
ָשׂ ִ
ֶא ַמר "נ ָ
ָמין ַעל ַהכֹּלְ ,כּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
ַהיּ ִ
אוֹתהּ
יק ֵבּל ָ
אוֹתהּ ַה ִמּנְ ָחה ,וִ ַ
עוֹלם ,וְ הוּא ְי ַק ֵבּל ִמ ְמּ ְך ָ
עוֹרר ָבּ ָ
ָמין ֶשׁ ִה ְת ֵ
ִד ְג ָלהּ ְל ַמ ְע ָלה .וְ זֶהוּ ַצד ַהיּ ִ
שׁוּמים
וּשׁ ַנ ִים ְצ ָד ִדיםְ ,ר ִ
וּשׁ ַתּ ִיםְ ,כּ ֶנגֶד ִשׁ ְב ִעים ְ
ָמין .וְ ֶח ְשׁבּוֹן ַהכּ ֵֹהן ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשִׁ .שׁ ְב ִעים ְ
ְבּי ִ
וּשׁל ָֹשׁה ֶשׁנִּ ְשׁ ֲארוּ ְכּ ֶנגֶד ָשׁלֹשׁ ְדּ ָרגוֹת ֶע ְליוֹנוֹת ֶשׁ ִה ְת ַל ֵבּשׁ ָבּ ֶהן .וְ אָז ִמ ְת ָבּ ְר ִכים
ְבּ ַצד ַה ֶח ֶסדְ .
יהם
וּמ ַב ֶקּ ֶשׁת ֲע ֵל ֶ
אוֹתהּ ַה ִמּנְ ָחה ֶשׁיּ ְָר ָדה ִע ָמּ ֶהם ְ
ֶע ְליוֹנִ ים וְ ַת ְחתּוֹנִ ים ַעל יָדוֹ .וּבֹא ְר ֵאהִ ,א ְל ָמ ֵלא ָ
בדה"ָ " .ה ֱאל ִֹהים" זוֹ
ַתּ ַעל ַשׁוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲע ָ
ָצאוּ ִמ ָשּׁם .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "ו ַ
ַר ֲח ִמים ,לֹא י ְ
בוֹדה .וְ רוֹ ִאים ֶאת סוֹד ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ָבּאָה ִמ ִמּ ַדּת ַה ֶח ֶסד
ָה ֵאם ָה ֶע ְליוֹנָהִ " .מן ָה ֲעב ָֹדה" זוֹ ִמנְ ָחהֶ ,שׁ ִהיא ֲע ָ
ימ ְט ִריָּא ִשׁ ְב ִעים וּ ְשׁ ַתּיִ ם וְ ַה ְשּׁ ֵלמוּת ֶשׁלּוֹ ִהיא ְבּ ִמ ְס ַפּר ִשׁ ְב ִעים וְ ָח ֵמשׁ .וּ ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ִמ ְת ַח ְבּ ִרים ְל ַמה
ֶשׁהוּא ְבּ ִג ַ
יך ֵמ ַה ָשּׁ ִנים תשע"בַ ,עד תשע"ה.
ֶשּׁ ְנּ ָב ֵאר ְל ַק ָמּן ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה ִהיא ְבּ ַת ֲה ִל ְ
אברהם אבינו היה מתפלל מנחה גדולה.
ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר כא ,א(

ָתן ְבּ ֵשׁם ר' ִי ְצ ָחק ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁיֵּשׁ ֶערֶב
" ַעד ֶע ֶרב בּ ֶֹקר" ר' ֲעז ְַריָה וְ ר' יוֹנ ָ

ַע ֶשׂה ִע ְר ָבן ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל בּ ֶ
ֵאין בּ ֶֹקר וְ ָכל ָמקוֹם ֶשׁיֵּשׁ בּ ֶֹקר ֵאין ֶע ֶרבֶ .א ָלּא ִל ְכ ֶשׁיּ ֲ
ֹקר .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ְגּ ֻא ָלּה
יח ,אָ ַמר ָל ֶהם " ַו ְי ִהי ֶע ֶרב
ִהיא ְבּסוֹד ֶע ֶרב ֶשׁ ֶנּ ְה ָפּ ְך ְלבֹ ֶקר וּ ְלאוֹר .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ְפּ ִליאָה ָמ ַתי ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
ַו ְי ִהי בֹ ֶקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי"ֶ .זה ָבּרוּר ֶשׁהוּא ָר ַמז ָל ֶהם ַעל ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ַל ְבּ ִריאָה ֶשׁהוּא ְכּ ֶנ ֶגד ַהיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁל
ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ,וּ ֵב ֵאר הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵשׁ ְינ ֶבּ ְר ֶגּר שליט"א ֶשׁהוּא ָר ַמז ֶשׁ ְכּ ֶשׁיִּ ְה ֶיה ֶע ֶרבַ " ,ו ְי ִהי ֶע ֶרב" ַהיְ ינוּ זְ ַמן

ִמ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלה ,אָז ִנזְ ֶכּה ַל ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ִנּ ְמ ְשׁ ָלה ְלבֹ ֶקרַ " ,ו ְי ִהי בֹ ֶקר" .וכן מצינו בגמרא )יומא כח (:שאברהם אבינו
היה מתפלל מנחה גדולה .ומבואר לדברינו כיון שבזמן מנחה גדולה בעולמות מתנוצץ אור הבוקר של
אברהם לבא ולגאול את ישראל ,לכן אברהם הזדרז להתפלל מנחה גדולה להתחבר לאור הגדול שמתנוצץ
בזמן הזה.
יטה וְ יוֹ ֵבל ַי ַחד.
זְ ַמן ֵקץ ַה ְגּ ֻא ָלּה יִ ְה ֶיה ְכּ ֶשׁיִּ ְת ַח ְבּרוּ ְשׁ ִמ ָ

ָמ ִצינוּ

ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ

)בלק סח(:

יטה וְ יוֹ ֵבל ַי ַחד .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשׁ ֲה ֵרי
ֶשׁ ְזּ ַמן ֵקץ ַה ְגּ ֻא ָלּה יִ ְה ֶיה ְכּ ֶשׁיִּ ְת ַח ְבּרוּ ְשׁ ִמ ָ

ימ ְט ִריָּא
יטה יוֹ ְצ ִרים ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּר ֶ 777שׁהוּא ְבּ ִג ַ
יוֹ ֵבל הוּא אַ ֲח ֵרי ָ 7כּפוּל  ,7וְ עוֹד ֶ 7שׁל ְשׁ ִמ ָ

ה'תשע"ב.

יהוֹסף ָשׂמוֹ" .ר"ת ֵשׁם ע"ב.
" ֵעדוּת ִבּ ֵ
ָמ ִצינוּ

רוֹאים
יהוֹסף ָשׂמוֹ"ִ .
יוֹסףֲ ,ה ָדא הוּא ִדּ ְכּ ִתיב " ֵעדוּת ִבּ ֵ
וּמאן ֵעדוּת ָדּא ֵ
ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ )תולדות לגַ (:
יהוֹסף"ְ ,דּ ֵשׁם יָהּ
יּוֹסף ַהיְ סוֹד הוּא ִבּ ְב ִחינַת ֵעדוּת .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )פקודי רכאֶ (:שׁ ָלּ ֵכן ָכּתוּב " ֵעדוּת ִבּ ֵ
ֶשׁ ֵ

יוֹסף ַהיְ סוֹד ִבּ ְב ִחינַת ֵעדוּתִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ַהיְ סוֹד הוּא ִבּ ְב ִחינַת ֵעדוּת ְדּ ִענְ יַן ָה ֵעדוּת הוּא ְלגַלּוֹת ֶאת
ַלּה ֶדּ ֶר ְך ֵ
ִמ ְתגּ ֶ
ַלּה ֶאת ַה ִנּ ְס ָתּרוֹתָ ,ל ֵכן הוּא ִבּ ְב ִחינַת ֵעדוּת.
יך ֵע ִדים ְלגַלּוֹתוֹ .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ַהיְ סוֹד ְמג ֶ
ָדוּע ֵאין ָצ ִר ְ
ַמה ֶשּׁ ִנּ ְס ָתּרְ ,דּ ָד ָבר ַהיּ ַ
ְדּיוֹ ֵסף הוּא ַה ַצּ ִדּיק יְ סוֹד עוֹ ָלםֶ ,שׁ ָע ָליו ֶנ ֱא ַמר ַבּזּ ַֹהר )פנחס רלוַ (.צ ִדּיק יְסוֹד בּוֹ סוֹד .וְ הוּא ְמ ַג ֶלּה ֶאת סוֹדוֹת

עוֹמד
יעם" ִמ ְפּנֵי ֶשׁהוּא ָמקוֹם ֶשׁ ֵ
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
ַהתּוֹ ָרה .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזּ ַֹהר )פקודי רלד" (.סוֹד הוי"ה ִלירֵאָיו ְ
יוֹסף ֶאל
ַדּע ֵ
יוֹסף ַהיְ סוֹד ְל ֶא ָחיו) ,בראשית מה ,א( " ְבּ ִה ְתו ַ
ֻמּזֶת ַבּ ָכּתוּב ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל ִה ְתגַּלּוּת ֵ
ְלגַלּוֹת .וְכֵן ֵעדוּת ְמר ֶ
ימ ְט ִריָּא ֵעדוּת .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ד' ַכּץ שליט"א ֶשׁ ַה ָכּתוּב " ֵעדוּת
אוֹתיּוֹת .וְ ֵכן ו' ְפּ ָע ִמים יְסוֹד ְבּ ִג ַ
פּוּך ִ
ֶא ָחיו" ְבּ ִה ְ
יח ֶבּן ְיהוֹ ֵסףְ .דּסוֹד ֵשׁם
ימ ְט ִריָּא ע"ב ָמ ִשׁ ַ
יהוֹסף ָשׂמוֹ"ְ .בּ ִג ַ
יהוֹסף ָשׂמוֹ" ר"ת ֵשׁם ע"ב .וְ ַה ָכּתוּב " ֵעדוּת ִבּ ֵ
ִבּ ֵ

יוֹסף.
יח ֶבּן ֵ
ע"ב ִבּ ְשׁ ַנת תשע"ב ,הוּא סוֹד ִה ְת ַגּלּוּת ָמ ִשׁ ַ
יך ֶשׁל
ַתּ ֲה ִל ְ

ְבּ ֵס ֶפר

ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנִ ים.

ירים )הודפס בשנת תרנ"ז ,ויש לו הסכמה מה'ייטב לב' זצוק"ל( ְמ ָב ֵאר ֶאת ַהזֹּ ַהר ֶשׁל
' ִא ְמ ֵרי ִבּי ָנה' ַעל ִשׁיר ַה ִשּׁ ִ
שׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנִ יםִ ,מ ְתּ ִח ַלּת ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִשּׁיְ :בּאַ ְר ַבּע ֵמאוֹת
ֵמאָה ָשׁ ָנהֶ ,שֵׁיּשׁ ָכּאן ַתּ ֲה ִל ְיך ֶשׁל ֶא ֶלף וְ ֵ

ַה ָשּׁ ִנים ָה ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִשּׁי ִתּ ְקּנוּ ֶאת ָהאוֹת ה' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ֵישׁ עוֹד י"ב ֵמאוֹת ָשׁ ִנים
ְל ַת ֵקּן ֶאת ָהאוֹת ו' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִמלּוּיָהּ ָו"ו ְכּ ִמ ְנ ַין י"ב .וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַמ ְת ִחילוֹת ַהָ 72שׁ ִנים ֶשׁל ֶח ְב ֵלי
יע
יך ִל ְהיוֹת ְבּ ַפ ְשׁטוּתַ ,נ ִגּ ַ
יח .וְ ִאם ְנ ַח ֵשּׁב ֶאת אוֹתוֹ ֶח ְשׁבּוֹן ,וְ ַרק נוֹ ִסיף ֵמאָה ָשׁ ָנה ְל ִתקּוּן ָהאוֹת ה'ֶ ,שׁ ָכּ ְך ָצ ִר ְ
ָמ ִשׁ ַ

ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ַתּ ֲה ִל ְיך ִל ְשׁ ַנת ה'תשע"ב.

ֶא ְמ ַצע
וְ עוֹד

יעיתָ ,ה ָיה ַהיִּ חוּד ֶשׁל אָ ָדם וְ ַח ָוּה.
ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִב ִ

ית ָמר כֹּ ֵהן שליט"א ֶשׁ ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא
הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ִא ָ

)סנהדרין לח(:

יעית ֶשׁל ַהיּוֹם
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִב ִ

יח
יח ֶבּן יוֹ ֵסף וּ ָמ ִשׁ ַ
ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁל ְבּ ִריאַת ָהעוֹ ָלם ִנזְ ַדּוְּ גוּ אָ ָדם וְ ַח ָוּהָ .כּ ְך ַהיִּ חוּד ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה ְבּסוֹד ִחבּוּר ָמ ִשׁ ַ
יעית ֶשׁל ָה ֶא ֶלף .וְ ֵכן
ֶבּן ָדּוִ ד יִ ְה ֶיה ְבּ ָשׁ ָעה ֵשׁשׁ ָו ֵח ִצי ֶשׁל ָה ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁיֶ ,שׁ ִהיא ְנ ֻק ַדּת ָה ֶא ְמ ַצע ֶשׁל ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִב ִ
יעיתֵ ,הן ְבּסוֹד ַהיִּ חוּד .וְ ֵכן
מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר 'קוֹל ַהתּוֹר' ְבּ ֵשׁם ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ַה ָשּׁ ִנים ָבּ ֶא ֶלף ַה ִשּ ִשּׁי ֶשׁ ֵהן ְכּ ֶנ ֶגד ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשׁ ִב ִ
מוּ ָבא ְבּ ִסדּוּר ַהיעב"ץ

)סוף חלק תפילות חול(

יעיתָ ,ה ָיה ַהיִּ חוּד ֶשׁל אָ ָדם וְ ַח ָוּה ,וּ ְמ ַר ֵמּז ַעל זְ ַמן
ֶשׁ ֶא ְמ ַצע ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִב ִ

אַהר ְֹנזוֹן שליט"א ֶשׁ ְבּיִ חוּד אָ ָדם וְ ַח ָוּה
הוֹסיף הרה"ג ר' ֲא ִב ְיגדּוֹר ֲ
ִמ ְנ ָחה ְגּדוֹ ָלהֶ ,שׁהוּא זְ ַמן ֶשׁל יִ חוּד ָבּעוֹ ָלמוֹת .וְ ִ

יעית
ירה ֶשׁה' ָבּ ָנה ֶאת ַה ֶצּ ַלע ָל ִא ָשּׁה ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ָה ָיה ַהיִּ חוּד ,וְ ֵכן ַה ָשּׁ ָעה ַה ְשּׁ ִב ִ
ָהיוּ ְשׁ ֵני ֲח ָל ִקים ,קוֹ ֶדם ָהיְ ָתה ְנ ִס ָ
ירה ,וּ ַב ֵח ִצי ַה ֵשּׁ ִני ָה ָיה ַהיִּ חוּד .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ
ִה ְת ַח ְלּ ָקה ִל ְשׁ ֵני ֲח ָל ִקיםַ ,בּ ֵח ִצי ָה ִראשׁוֹן ָהיְ ָתה ְנ ִס ָ
עם פירוש 'מתוק מדבש'(

)בלק סח:

יח.
ֶשׁ ַה ִזּוּוּג ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל אָ ָדם וְ ַח ָוּה הוֹ ִליד ֶאת ִנ ְשׁ ַמת ַה ָמּ ִשׁ ַ

ֵשׁם ' ֶא ְה ֶיה' הוּא ֵשׁם ַה ְגּ ֻא ָלּה.

וְ ִאם

אמר אוּ ַלי ַכּ ָוּ ַנת ַהגְּ ָמ ָרא ֶשׁה' יִ ְה ֶיה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּזְ ַמן ַה ָגּלוּת ,וְ ֵאין ְמ ֻד ָבּר ַעל ַה ְגּ ֻא ָלּה.
תֹּ ַ
אוֹרה' )שער א' ושער ו'( ֶשׁ ֵשּׁם ֶא ְהֶיה הוּא ֵשׁם ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ָבּא
ָ
ַה ְתּשׁוּ ָבהֶ :שׁמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַשׁ ֲע ֵרי

שׁ ָכּתוּב )שמות ג ,יד(
ִל ְגאֹל ֵמ ַה ָגּלוּתְ ,כּמוֹ ֶ

יכם",
ִשׂ ָר ֵאל ֶא ְהיֶה ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ִל ְבנֵי י ְ
"כֹּה ת ַ

יִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם.
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי ְ
משׁה ְל ִ
ישׁים ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ֶא ְהיֶה ֶשׁהוּא ָשׁ ַלח ֶאת ֶ
ְל ַר ֵמּז ַעל ַשׁ ַער ַה ֲח ִמ ִ

וְ ֵכן ֵשׁם ֶא ְה ֶיה ְבּ ִמלּוּי ֵה ִהי"ן ְבּ ִמלּוּי ,וּ ִמלּוּי ְדּ ִמלּוּי ,אָ ֶל"ף ֵה"ה יוֹ"ד ֵה"הָ ,ל ֶמ"ד ֵפּ"אֵ ,ה"הָ .ו"ו ָדּ ֶל"ת,
ימ ְט ִריָּא תשע"ב .וְ יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ" ֶא ְה ֶיה ֲא ֶשׁר ֶא ְה ֶיה" ְמ ַר ֵמּז ַעל ב' ְפּ ָע ִמים ֶא ְה ֶיהַ ,היְ ינוּ ִמלּוּי,
ֵה"ה ֵה"הְ .בּ ִג ַ
וּ ִמלּוּי ְדּ ִמלּוּי .וְ ֵכן ֵשׁם ֶא ְהֶי"ה ְבּ ִמלּוּי ֵה ִהי"ן ְמ ַר ֵמּז ַעל ַפּ ֲע ַמ ִים ֶא ְה ֶי"הִ ,כּי ֵה ִהי"ן ֵהן סוֹד ֶא ְה ֶי"ה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג
ר' יִ ְשׂ ָר ֵאל שליט"א ִמ ִקּ ְריַת ֵ
יוֹאל נ.יֶ .שׁ ֵשּׁם ֶא ְה ֶיה ְבּ ִמלּוּי ֵה ִהי"ן ְכּ ִמ ְנ ַין קנ"א ַי ַחד ִעם ֵשּׁם ֶא ְה ֶיה
ימ ְט ִריָּא תשע"א.
ימ ְט ִר ָיּא ֶכּ ֶתר ְ ,בּ ִג ַ
ְבּא"ת ב"ש תצמ"ץ ְבּ ִג ַ

ֶמ ֶל ְךָ ,ק ֶשׁה ְכּ ָה ָמן.
וְ ַעל

לוֹמר ְדּ ָב ִרים
ִפּי ָה ֱא ֶמת ְכּמוֹ ְבּ ָכל ִע ְניָן יֵשׁ ע ֶֹמק ,וְ יֵשׁ ע ֶֹמק ִל ְפ ִנים ֵמעֹ ֶמק ,וְ אַף ֶשׁלֹּא ָתּ ִמיד ֶא ְפ ָשׁר ַ
אשׁית נ ְ
עוֹמ ִדים ְל ַ
עוֹלםְ ,כּ ֶשׁ ְ
ִמ ִכּ ְבשׁוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ירת ָה ָמן ָהיְ ָתה ַעל רֹב
ַק ִדּים ֶשׁ ְגּ ֵז ַ
אַחר ַמ ֲע ֶשׂה ,זֶה שׁוֹנֶהֵ .ר ִ

יִשׂ ָר ֵאל ,וְ לֹא ַעל כֻּלּוֹ ַמ ָמּשְׁ ,כּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
ְכּ ַלל ְ

)שמו"ר ט ,ז .פרקי דר"א פ"י .ילקוט מלכים ריא(

ֶשׁ ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ

יך
עוֹלם ,וְ לֹא ַעל כֻּלּוֹ .וְ ִאם ִנ ְתבּוֹנֵן ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה ה' ְבּדוֹ ֵרנוְּ ,כּ ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ ַה ֵמּאָה ָשׁ ִנים ֶשׁל ַתּ ֲה ִל ְ
ָמ ַל ְך ַרק ַעל ֲח ִצי ָ
נוֹראָה ַעל רֹב ְכּ ַלל ְ
וּב ֵצּ ַע ֶאת זְ ָממוֹ
יִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ָה ָמן ָקם ִ
ֵירה ָ
רוֹאים ֶשׁ ָהיְ ָתה ָכּאן ְגּז ָ
ַה ְגּ ֻא ָלּה ִבּ ְשׁנַת ת"שִ ,
אַלנוְּ ,כּ ָבר ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִשּׁ ְב ִעים
יְהוּדיםֲ ,ע ַדיִ ן לֹא ִנ ְג ְ
ִ
אַחר ֶשׁ ִכּ ָלּה ִשׁ ָשּׁה ִמ ְליוֹן
ֲה ָל ָכה ְל ַמ ֲע ֶשׂה ,ה' יְ ַר ֵחם ,וְ גַם ְל ַ
עוֹנ ִשׁיןִ ,בּ ְשׁנַת ת"שְ ,כּ ָבר ֵאי ָנם ִא ָתּנוּ ַהיּוֹםַ .היְ ינוּ
ָשׁנָה .זֶהוּ זְ ָמן ֶשׁרֹב ֵאלּוּ ֶשׁ ָהיוּ ֵמ ַעל ִגּיל ֶע ְשׂ ִריםַ ,בּר ְ
ֵירה ָהיְ ָתה ַעל רֹב ְכּ ַלל ְ
ֶשׁ ַה ְגּז ָ
וּמ ָכּל זֶה
יִשׂ ָר ֵאל ִכּ ְפּשׁוּטוֹ ַמ ָמּשׁ ,ה"י ,וְ ִה ְת ַקיֵּם ָבּנוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ָק ֶשׁה ְכּ ָה ָמן ִכּ ְפּשׁוּטוִֹ .
רוֹאים ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל ַה ְגּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה ְכּ ֵדי ְל ַכ ֵפּר ַעל ֲעוֹנוֹת ָכּל ַהדּוֹרוֹתָ ,היוּ ְצ ִר ִ
אָנוּ ִ
ָבין
יכים ֶאת ָכּל זֶה .וְ ַע ָתּה נ ִ
ימי ֶשׁל ַה ִנּיצוֹץ ַהזֶּה
פּוּריםָ :ה ָרצוֹן ַה ְפּ ִנ ִ
וּפ ַעל ַדּ ְרכּוֹ ֶאת נֵס ִ
תוֹך ָה ָמן ָ
ֶאת ָהע ֶֹמק ַהגָּדוֹל ֶשׁל ַה ִנּיצוֹץ ֶשׁ ָהיָה ְבּ ְ
יִשׂ ָר ֵאל ִכּ ְפּשׁוּטוֹ ה"י ְכּ ָבר אָז,
מוּכן ְל ַכלּוֹת ֶאת רֹב ַעם ְ
ָהיָה ְל ָה ִביא ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה ְכּ ָבר אָז ,וְ ָהיָה ָ
ָדע ֶשׁ ֵאין ֶדּ ֶר ְך ֶ
אַח ֶר ָ
ָה ִע ָקּר ֶשׁ ְכּ ָבר ָתּבֹא ַה ְגּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה ֶשׁ ֵאין ֲ
ָמינוּ
רוֹאים ְבּי ֵ
וּכ ִפי ֶשׁ ִ
אַח ֶרתְ ,
יה גָּלוּתִ ,כּי י ַ
פּוּרים
שׁוּבה וְ יִזְ כּוּ ְל ַמ ְד ֵרגַת ִ
ַעשׂוּ ְתּ ָ
יע ַה ְזּ ָמן ,וְ ַה ִנּיצוֹץ ָפּ ַעל ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ֶשׁיּ ֲ
ה"יֶ .א ָלּא ֶשׁאָז ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ִגּ ַ
תּוֹרה ֵמ ֲ
ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
ימי ֶשׁל ַה ִנּיצוֹץ ָהיָהְ ,ל ָה ִביא
אַחר ָכּ ְך זָכוּ ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁ ִניֲ .א ָבל ָה ָרצוֹן ַה ְפּ ִנ ִ
אַה ָבה ,וְ ַ
יה גָּלוּתְ ,כּ ָבר ֵמאָז .וְ ֵכן רוֹ ִאים ֶשׁ ְבּיוֹם טוֹב ִראשׁוֹן ֶשׁל ֶפּ ַסח ֶשׁהוּא ַהיּוֹם
אַח ֶר ָ
ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה ֶשׁ ֵאין ֲ
ידהָ ,ה ָמן ֵה ִכין ֶאת ָה ֵעץ וְ ָי ָצא ָשׂ ֵמ ַח וְ טוֹב ֵלב ְלאַ ַחר ִמ ְשׁ ֵתּה ַהיַּיִ ן ָה ִראשׁוֹןַ .היְ ינוּ ֶשׁ ַבּיּוֹם
ֶשׁל ַה ְגּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָ
ירת ָה ָמן
אַח ֵרי ְגּ ֵז ַ
ַחנוּ ְכּ ָבר ֲ
ַה ֶזּה ָהיְ ָתה ַה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ְגּדוֹ ָלה ְבּיוֹ ֵתר ֶשׁל ַה ִנּיצוֹץ ֶשׁל ָה ָמן .וְ ַע ְכ ָשׁו ְבּ ָי ֵמינוּ ֶשׁ ֲאנ ְ
דוֹלים ,וְ ִנזְ ֶכּה ְל ִה ָגּ ֵאל ִמתּוֹ ְך ַר ֲח ִמים ַו ֲח ָס ִדים,
ַשׁ ִלים ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה ְבּ ַר ֲח ִמים ְגּ ִ
ִכּ ְפּשׁוּטוִֹ ,נ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ַה ִנּיצוֹץ י ְ
ֶשׁ ֲה ֵרי ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ָבר ִשׁ ֵלּם ֶאת ַה ְמּ ִחיר.

אַ ֲח ֵרי אוֹ ִתיּוֹת ֶא ְס ֵתּ"רֵ ,הן תשע"ב.
ָמ ִצינוּ

ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)חולין קלט(:

אַס ִתּיר" .וּ ְמ ָב ֵאר רש"י ֶא ְס ֵתּר,
תּוֹרה ִמ ַנּ ִין "וְ אָנ ִֹכי ַה ְס ֵתּר ְ
ֶא ְס ֵתּר ִמן ַה ָ

ימי ֶא ְס ֵתּר ִי ְהיֶה ֶה ְס ֵתּר ָפּנִ ים ְ
אַס ִתּיר" ִבּ ֵ
" ַה ְס ֵתּר ְ
וּמ ָצ ֻאהוּ ָצרוֹת ַרבּוֹת וְ ָרעוֹת .וְ ָהאוֹ ִתיּוֹת
ֶשׁ ָבּאוֹת אַ ֲח ֵרי אוֹ ִתיּוֹת ֶא ְס ֵתּ"ר ַהיְ ינוּ אַ ֲח ֵרי ַה ֶה ְס ֵתּר ָפּ ִניםְ ,כּ ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ַה ִגּלּוּי ָפּ ִניםֵ ,הן תשע"ב .וְ ֵכן ֶא ְס ֵתּר
ימ ְט ִר ָיּא ה'תשע"ב .וְ ֵכן אוֹ ְמ ִרים ִבּ ְקרוֹ ֶבץ ְלפוּ ִריםֶ :את ֶא ְס ֵתּר ,גָּל
ַה ַמּ ְל ָכּה ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ
ִמ ַמּ ְס ִתּיר ְל ֵ
גוֹאל .וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ְמּ ִג ַלּת ֶא ְס ֵתּר ְמ ַג ָלּה ֶאת ַה ֶה ְס ֵתּר וּ ְמ ִביאָה ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן ִאם ַנ ְכ ִפּיל ֶאת
ימית
ַה ִמּ ָלּה ְמגִ ָלּה ָכּפוּל ֲה ַד ָסּהְ ,שׁ ָמהּ ֶשׁל ֶא ְס ֵתּרְ ,נ ַק ֵבּל  .5772וּ ְמגִ ָלּה ָכּפוּל ֲה ַד ָסּה – ֶא ְס ֵתּר ,זוֹ ַה ָכּאָה ְפּ ִנ ִ
ילת ֶא ְס ֵתּר ,וּ ְמ ַג ָלּה ֶאת ַה ְזּ ָמן ֶשׁ ֵהם ִמ ְת ַח ְבּ ִרים .וְ עוֹד ִנ ְר ֶאה ְלהוֹ ִסיף ַעל ֶזה ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ְבּתוֹ ְך ַה ִמּ ִלּים ְמגִ ַ
אַס ִתּיר"ַ .היְ ינוּ
וֹך רֹאשׁ א'ְ .בּסוֹד "וְ אָנ ִֹכי ַה ְס ֵתּר ְ
ָה ֲא ִרי ַז"ל ְבּ ֵס ֶפר ַה ִלּקּוּ ִטים )ויחי( ֶא ְס ֵתּ"ר ר"ת סוֹף תּ ְ
ֶשׁ ֶא ְס ֵתּר ְמ ַר ֶמּ ֶזת ַעל ָכּל ַה ְבּ ִריאָה ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתהּ וְ ַעד סוֹ ָפהּ ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁהּ ָבּאוֹת א' ֶשׁל "אָנֹ ִכי" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף

אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה
ימ ְט ִריָּא ֶ ,1336שׁהוּא זְ ַמן ַה ֵקּץ ְבּ ָד ִנֵיּאלְ " ,
אַס ִתּיר" ְבּ ִג ַ
ַמ ְר ִצ ָיאנוֹ שליט"א ִמ ָצּ ְר ַפתֶ ,שׁ" ַה ְס ֵתּר ְ
לשׁים ו ֲ
ָמים ֶא ֶלף ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ְשׁ ִ
יע ְלי ִ
וְ יַגִּ ַ
ַח ִמ ָשּׁה" .וּ ְכ ֵשׁם ֶשׁאַ ַחר ֶא ְס ֵתּר ָז ִכינוּ ְלשֹׁ ֶרשׁ ַבּיִ ת ֵשׁ ִניָ ,כּ ְך אַ ַחר
שׁ ָך' )פורים
ישׁי אכי"ר .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֻק ְנ ְט ֵרס ' ְדּ ֵעה ָח ְכ ָמה ְל ַנ ְפ ֶ
אוֹ ִתיּוֹת ֶא ְס ֵתּ"ר ְבּתשע"בִ ,נזְ ֶכּה ְלשֹׁ ֶרשׁ ַה ַבּיִ ת ַה ְשּ ִל ִ

תשע"ב( ֵמ ַהגרי"מ מוֹ ְר ֶגּ ְנ ְשׁ ֶט ְרן שליט"אֶ ,שׁ ֶא ְס ֵתּר ִצוְּ ָתה ָלצוּם ג' ָי ִמיםַ ,ליְ ָלה ָויוֹםַ ,י ַחד ע"ב ָשׁעוֹתְ ,כּ ֵדי
ירים ֶשׁ ָכּ ַתב ֵקץ ַעל ְשׁ ַנת
ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ְל ֵשׁם ע"בֶ ,שׁ ַדּ ְרכּוֹ ָבּאָה ַה ְגּ ֻא ָלּהַ ] .ע ֵיּן ְבּ ֵס ֶפר ' ִא ְמ ֵרי ִבּי ָנה' ַעל ִשׁיר ַה ִשּׁ ִ
יע ַה ְזּ ָמן ְל ִגלּוּי ָפּ ִנים[.
תרס"וֵ ,כּי ָון ֶשׁ ִהיא אַ ֲח ֵרי ְשׁ ַנת הסת"ר ,וְ ִה ִגּ ַ

" ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם".
וְ ֵכן

רוֹ ִאים ֵמ ַה ְפּסוּ ִקים ְבּסוֹף ָדּ ִנֵיּאל ֶשׁאַ ְר ָבּ ִעים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁ ָנה קוֹ ֶדם ַה ֵקּץ יִ ְקרוּ ְדּ ָב ִרים ְבּנוֹ ֵג ַע ִל ְמקוֹם
ַה ִמּ ְק ָדּשַׁ .כּמּוּ ָבא ָשׁם

)יב ,יא(

את ִים
ָמים ֶא ֶלף ָמ ַ
הוּסר ַה ָתּ ִמיד וְ ָל ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם י ִ
ַ
וּמ ֵעת
" ֵ

אַתּה ֵל ְך ַל ֵקּץ
ַח ִמ ָשּׁה :וְ ָ
לשׁים ו ֲ
ָמים ֶא ֶלף ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ְשׁ ִ
יע ְלי ִ
אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה וְ יַגִּ ַ
וְ ִת ְשׁ ִעיםְ :
וְ ָת ַ
ָמין" .וְ ִאם ַה ֵקּץ הוּא ְשׁ ַנת תשע"ב יוֹ ֵצא ֶשׁאַ ְר ָבּ ִעים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁ ָנה קוֹ ֶדם
נוּח וְ ַת ֲעמֹד ְלג ָֹר ְל ָך ְל ֵקץ ַהיּ ִ
ִהיא ְשׁ ַנת תשכ"ז ֶשׁ ָהיְ ָתה ִמ ְל ֶח ֶמת ֵשׁ ֶשׁת ַה ָיּ ִמים ָבּהּ ָז ָכה ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִנ ִסּים ְגּדוֹ ִלים וְ ָחזְ רוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּכֹּ ֶתל

יע ַל ְתּקוּ ָפה ָבּהּ ֵה ִקימוּ ֶאת ַה" ִשׁקּוּץ
ַה ַמּ ֲע ָר ִבי .וְ ִאם ְנ ַח ֵשּׁב עוֹד ָ 1290שׁ ָנה ֲאחוֹ ָר ִנית ְכּ ִד ְב ֵרי ַה ָנּ ִביאַ ,נ ִגּ ַ
שֵׁ
אליםַ ,כּמּוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ִל ְב ַנת
ֹמם" ַעל ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשֶׁ .זה ָבּרוּר ֶשׁ ַה ִשּׁקּוּץ שׁוֹ ֵמם ַה ַכּ ָוּ ָנה ַל ִשּׁקּוּץ ֶשׁל ַהיִּ ְשׁ ָמ ֵע ִ
ַה ַסּ ִפּיר'

)ח"ב על הזהר וארא דף לב(

ֶשׁיִּ ְשׁ ָמ ֵעאל שׁוֹ ְל ִטים ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָ 1290שׁ ָנהֶ ,שׁ ֶזּה ָקרוֹב ְלי"ג ֵמאוֹת ָשׁ ִנים,

ְכּ ָשׂ ָכר ַעל ַה ְבּ ִרית ֶשׁיִּ ְשׁ ָמ ֵעאל ָע ָשׂה ְבּ ִגיל י"ג .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ַר ִשּׁ"י

)דניאל יב ,ח(

ֶשׁ ַה ְנּבוּאָה ַהזֹּאת ִהיא ֶה ְס ֵבּר ַל ְנּבוּאָה

ֶשׁל " ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ין וּ ְפ ַלג ִע ָדּן" ,וְ ָה' ִא ְבּן ֶעזְ ָרא' )שם ז ,יח( ְמ ָב ֵאר ֶאת ַה ְנּבוּאָה ֶשׁל " ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ין וּ ְפ ַלג ִע ָדּן" ַעל ַמ ְלכוּת
ידין ִל ְבנוֹת ִבּ ְנ ָין ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּאַ ֲח ִרית
יעזֶר' )פרק ל'( ֶשׁ ְבּ ֵני יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֲע ִת ִ
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ' ִפ ְר ֵקי ְדּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ַה ָיּ ִמים .וְ ָכ ְתבוּ ִלי ֶשׁ ַה ִשּׁקּוּץ שׁוֹ ֵמם הוּ ַקם ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְק ַצת ִל ְפ ֵני ְשׁ ַנת ְ 679ל ִמ ְנ ָי ָנם ,וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ְבּ ִדיּוּק ָמ ַתי.
ורץ שליט"א ִמ ְנּ ַת ְנ ָיה ֶשׁ ָה ָיה ִשׁקּוּץ
וּ ְשׁ ַנת ְ 677ל ִמנְ ָי ָנם ִמ ְת ַח ֶבּ ֶרת ְל ִפי ַה ֶח ְשׁבּוֹן ַל ֵקּץ ֶשׁל תשע"ב .וְ ָכ ַתב ִלי ָה ַרב ְשׁ ַו ְ
ֶשׁהוּ ַקם ִבּ ְשׁ ַנת ד' ֲא ָל ִפים שצ"ז ַכּמּוּ ָבא ְבּ' ֵס ֶדר ַהדּוֹרוֹת'ֲ ,א ָבל ָהיְ ָתה ְתּקוּ ָפה ֶשׁל ָ 82שׁ ָנה ֶשׁ ַהנּוֹ ְצ ִרים ָכּ ְבשׁוּ ֶאת
אליםַ ,כּמּוּ ָבא ִבּ'יְ שׁוּעוֹת ְמ ִשׁיחוֹ' ָל ֲא ַבּ ְר ַבּ ְנ ֵאל ח"א ,וּ ְל ִפי ֶזה שׁוּב ִמ ְס ַתֵּיּם
ַה ָמּקוֹם ,וּ ִב ְטּלוּ ֶאת ַה ִשּׁקּוּץ ֶשׁל ַהיִּ ְשׁ ָמ ֵע ִ
ַה ֶח ְשׁבּוֹן ֶשׁל ָ 1335שׁ ָנה ְבּתשע"ב .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁ ַה ָכּתוּב

)בדניאל ט ,כז(

הוּא ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּים " ִשׁקּוּ ִצים ְמשֹׁ ֵמם"

ימ ְט ִר ָיּא ְשׁמוֹת ַה ִשּׁקּוּ ִצים ֶאל אַ ְק ָצא
ְל ַר ֵמּז ַעל ְשׁ ֵני ַה ִשּׁקּוּ ִצים ֶשׁ ֵיּשׁ ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן " ִשׁקּוּ ִצים" ְבּגִ ַ

ימ ְט ִר ָיּ א
וְ עוֹ ַמארְ .ו ֵכ ן ְשׁ ַנ ת ה'תשע"ב ְבּ ִמ לּוּי ָה אוֹ ִת יּוֹת ֵה"י ָתּי"ו ִשׁי"ן ַע ִי"ן ֵבּי"ת ִע ם ְשׁ ֵתּ י ַה ִמּ ִלּ ים ְבּ גִ ַ
ימן שליט"א ֶשׁרוֹ ִאים ִבּ ְמ ִציאוּת ְבּ ִכ ַפּת ַה ֶסּ ַלע ֶשׁ ַה ִשּׁקּוּץ שׁוֹ ֵמםֵ ,אין ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים
 .1335וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ע' ַניְ ַ
ֹמם".
ָשׁם וְ לֹא עוֹ ְב ִדים ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהַ ,מ ָמּשׁ ְכּ ִד ְב ֵרי ַה ָפּסוּקִ " ,שׁקּוּץ שׁ ֵ

ַעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה".
" ַוי ְִחי י ֲ
מוּ ָבא

ָבּ ַר ְמ ַבּ"ן

)בראשית מז ,כח(

ַעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה"ְ ,כּ ָבר ִהזְ ַכּ ְר ִתּי ִכּי ֶר ֶדת
" ַוי ְִחי י ֲ

יעית רוֹ ִמי ָה ְר ָשׁ ָעהִ ,כּי ְבּ ֵני ַי ֲעקֹב ֵהם ַע ְצ ָמם
ַי ֲעקֹב ְל ִמ ְצ ַר ִים הוּא ָגּלוּ ֵתנוּ ַהיּוֹם ְבּ ַיד ַה ַח ָיּה ָה ְר ִב ִ
יהם ַה ָגּלוּת ,וְ ֵכן ֲא ַנ ְחנוּ ִעם רוֹ ִמי ֶו ֱאדוֹם
יהםֲ ,א ָבל אָ ַר ְך ֲע ֵל ֶ
ירת יוֹ ֵסף ֲא ִח ֶ
ִס ְבּבוּ ִר ְד ָתּם ָשׁם ִבּ ְמ ִכ ַ
ֲה ִסיבּוֹנוּ ִבּיאָ ֵתנוּ ְבּ ָי ָדם ,וְ ַה ָגּלוּת אָ ַר ְך ָע ֵלינוּ ְמאֹד ,לֹא נוֹ ַדע ִקצּוֹ .וְ ֶא ְפ ָשׁר ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ָלּ ֵכן ָכּתוּב " ְשׁ ַבע
ישׁי ַעד ְשׁ ַנת ת"ש ֶשׁאָז ִה ְס ַתּיְּ ָמה ְתּקוּ ַפת ַה ָגּלוּת
ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁ ָנה"ְ ,ל ַר ֵמּז ַעל ַהָ 1700שׁ ָנה ִמ ְתּ ִח ַלּת ָה ֶא ֶלף ַה ֲח ִמ ִ
ילה ְתּקוּ ַפת ְגּ ֻא ָלּה ְבּ ִע ָתּהּ ֶשׁל ֵמאָה ָשׁ ָנהְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַהזּ ַֹהר.
וְ ִה ְת ִח ָ

ִדּימוֹ ָנה אוֹ ִתיּוֹת יוֹם ַה ִדּין.
ַע ֵיּן

שׁ ִיּ ָשׁ ֵפ ְך .וְ ַע ֵיּן ַבּ ְפּסוּ ִקים
ְבּ ִתקּוּ ֵני זֹ ַהר מחֶ :שׁ ְבּגוֹג וּ ָמגוֹג ַה ָיּם ַה ָגּדוֹל ְי ַק ֵבּל ֶצ ַבע אָדֹם ֵמרֹב ָדּם ֶ
ִבּזְ ַכ ְר ָיה

) יג  ,ח ( ,

יח יְ שׁוּ ָעה' ְבּ ֵשׁם
ֶשׁ ְשּׁ ֵני ְשׁ ִלישׁ ֵמ ָהעוֹ ָלם לֹא יִ ְשׂרֹד ֶאת ַה ִמּ ְל ָח ָמה .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵס ֶפר ' ַמ ְצ ִמ ַ

הגר"מ ְשׁ ֶט ְר ְנבּוּ ְך שליט"א ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַהגר"י אַ ְבּ ַר ְמ ְס ִקי זצ"ל ֶשׁ ְמ ֻק ָבּל ֵמ ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת גּוֹג וּ ָמגוֹג ְשׁ ִלישׁ עוֹ ָלם
יך ְל ָה ִבין ַמה ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין יִ ָפּ ַגע ְלֵי ָח ֵרב .אוּ ַלי יִ ָפּ ַגעַ ,ה ַכּ ָוּ ָנה
ֵי ָח ֵרב ,וְ עוֹד ְשׁ ִלישׁ יִ ָפּ ַגע ,וְ ַרק ְשׁ ִלישׁ עוֹ ָלם יִ ָנּ ֵצל .וְ ָצ ִר ְ
ְל ִמ ְל ָח ָמה ,וְ ֵי ָח ֵרבַ ,ה ַכּ ָוּ ָנה ִל ְר ִעידוֹת ֲא ָד ָמה וְ ַכדּוֹ ֶמה ,וּ ְכ ִד ְל ַק ָמּן .וְ ֵכן רוֹ ִאים ֵמ ַה ָפּסוּק

) זכריה יד  ,יב (

ֶשׁ ִתּ ְהֶיה ַמ ֵגּ ָפה

ְבּתוֹ ְך ַה ִמּ ְל ָח ָמהֶ ,שׁ ַתּ ֲהרֹג ֶאת ַהגּוֹיִ ים ֶשׁ ָיּבֹאוּ ְל ִה ָלּ ֵחם ַעל ְירוּ ָשׁ ַליִ ם .וְ ַה ֵתּאוּר ֶשׁל ַה ַמּ ֵגּ ָפה ַמ ְת ִאים ְמאֹד ַלתּוֹ ָצאוֹת

ֵפה ֲא ֶשׁר ִיגֹּף ה'
ֶשׁל ַה ֶנּ ֶשׁק ַה ִבּ ְל ִתּי קוֹ ְנ ֶב ְנ ְציוֹ ַנ ִלי ֶשׁ ַקּ ָיּם ִבּזְ ַמ ֵנּנוּ .וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹן ַה ָכּתוּב "וְ זֹאת ִתּ ְהיֶה ַה ַמּגּ ָ
ְרוּשׁ ָלִם ָה ֵמק ְבּ ָשׂרוֹ וְ הוּא ע ֵֹמד ַעל ַרגְ ָליו וְ ֵעינָיו ִתּ ַמּ ְקנָה
ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ָצ ְבאוּ ַעל י ָ
וּלשׁוֹנוֹ ִתּ ַמּק ְבּ ִפ ֶ
יהן ְ
ְבח ֵֹר ֶ
ימי
ימ ְט ִר ָיּא ִכ ִ
יהם" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' י' ש' צוּר שליט"א ֶשׁ" ָה ֵמק" ְבּ ִג ַ
ִבּיאוֹלֹגִ י ִעם ַה ִמּ ִלּים וְ ַהכּוֹ ֵלל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ז' ר' שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶר ֶמז ַעל ַמה ֶשּׁ ָר ִאינוּ ְבּ ָי ֵמינוּ
ֶשׁק
דּוֹמה ,אוֹ ֶשׁ ְמּ ַי ְצּרוֹת נ ֶ
כּוּרים ַגּ ְר ִע ִיניִּ ים וְ ַכ ֶ
ֶשׁ ְמּ ִדינוֹת יִ ְצּרוּ ְל ַע ְצ ָמן ֶאת ַה ֶנּ ֶשׁק ֶשׁ ִא ֵבּד אוֹ ָתןְ ,כּ ֶשׁ ָהיוּ ְדּ ִליפוֹת ִמ ִ

עוֹלם,
יעית ָגּזַר ֶשׁ ָתּ ִביא ֵע ִצים ִמ ֶשּׁ ָלּהּ וְ ִת ָשּׂ ֵרף ָבּ ֶהם ְל ָ
יהן ) .ילקוט ישעי ' תלט ( ַעל ַמ ְלכוּת ְר ִב ִ
ֲעבוּר אוֹיְ ֵב ֶ
עוֹלם י ֲ
יוֹמם לֹא ִת ְכ ֶבּה ְל ָ
ֶפת וְ גוֹ' ַלי ְָלה וְ ָ
יה ְלז ֶ
ֶה ְפכוּ נְ ָח ֶל ָ
ֶא ַמר "וְ נ ֶ
ֶשׁנּ ֱ
ַע ֶלה ֲע ָשׁנָהּ" .וְ ֵכן מוּ ָבא ְבּ ֵשׁם
ָה ַרב ִמפּוֹנוֹ ִביז'

) הובא במכתב לספר ' ובא לציון גואל ' מהרה " ג ר ' אשר זליג רובינשטיין שליט " א (

יבת
ישׁ ַ
ֶשׁ ָדּ ַרשׁ ִבּ ִ

פּוֹנוֹ ִביז' ְבּ ֵליל יוֹם ַה ִכּפּוּ ִרים ,וְ אָ ַמר ֶשׁ ָתּ ִמיד ָה ָיה ָק ֶשׁה לוֹ ַהנֹּ ַסח 'וְ ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה'ַ ,מדּוּ ַע
ְכּ ָע ָשׁן .וּ ְכ ֶשׁ ָראָה ֶאת ִפּ ְט ִר ַיּת ֶה ָע ָשׁן ֶשׁ ָיּ ְצאָה ִמ ְפּ ָצ ַצת ָהאָטוֹם ֵמ ַעל ָי ָפּןֵ ,ה ִבין ַעל ֵאי ֶזה ָע ָשׁן ְמ ֻד ָבּר .וְ הוֹ ִסיף וְ אָ ַמר:
ֶשׁ ָה ִר ְשׁ ָעה ִנ ְמ ֵצאת ,וְ ֶה ָע ָשׁן ִנ ְמ ָצא ,וְ ַע ְכ ָשׁו אָנוּ ְמ ַח ִכּים ָל ַה ְב ָט ָחה ֶשׁ ָכּל ָה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ְכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה .וְ ֵכן יִ ָתּ ֵכן
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ַה ֵשּׁם ַל ָמּקוֹם ֶשׁ ָשּׁם ִנ ְמ ָצא ַהכּוּר ַה ַגּ ְר ִע ִיני ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,דּימוֹ ָנה אוֹ ִתיּוֹת יוֹם ַה ִדּין.
יראן .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג
יקה ִא ַ
אַמ ִר ָ
ימ ְט ִריָּא ִי ְהיֶה ִמ ְל ָח ָמה ֶ
וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' י' ש' צוּר שליט"א ֶשׁתשע"ב ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ַה ָכּתוּב
ַר ִעינִ ית ,וּ ְב ִג ַ
ימ ְט ִריָּא ִמ ְל ָח ָמה גּ ְ
אוֹבּ ָמה ְבּ ִג ַ
חוּסיין ָ
ָשׂיא ָבּ ָרק ֵ
ר' ד' ֵלב שליט"אֶ ,שׁ ַהנּ ִ
"וְ ָעשׂוּ ִלי ִמ ְק ָדּשׁ" .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד ֶבּן שׁוּ ָשׁן שליט"א ֶשׁ ַה ָפּסוּק

)דברים לב ,כב(

אַספֶּה ָע ֵלימוֹ ָרעוֹת ִח ַצּי
" ְ

אני ְבּ ִא ְס ַפהאן .וּ ָפסוּק ֶזה הוּא ְבּ ִמ ְס ַפּר ה' ֲא ָל ִפים תשע"ב ְבּ ִמ ְנ ַין
יר ִ
ֲא ַכ ֶלּה ָבּם"ְ .מ ַר ֵמּז ַעל ַהכּוּר ַה ַגּ ְר ִעי ִני ָה ִא ַ
ַה ְפּסוּ ִקים ִמ ְתּ ִח ַלּת ַהתּוֹ ָרה.

עוֹד הוֹ ָספוֹת וּ ְר ָמזִ ים.
ְכּמוֹ

ֵכן מוּ ָבא ָשׁם

)גליון 'בצילא דמהמנותא' צאנז אמור תש"ע(

ְבּ ֵשׁם ֵס ֶפר 'תּוֹ ְלדוֹת ַי ֲעקֹב יוֹ ֵסף' ָפּ ָר ַשׁת ִכּי ִת ָשּׂא

ֶשׁ ְשּׁ ַנת תש"א ִהיא ְשׁ ַנת ֵקץ .וְ ֵכן מוּ ָבא ָשׁם ְבּ ֵשׁם ָהאַ ְדמוֹ"ר ִמתּוֹ ְלדוֹת אַ ֲהרֹן ַז ַצּ"ל ֶשׁ ֲא ַח ֵרי ַהשּׁוֹאָה ֵאינוֹ
עוֹ ֶלה ְבּ ֵשׁם זְ ָמןַ ,רק ְדּ ִח ָיּה ְל ַת ֵקּן ַכּ ָמּה ִע ְנ ָינִ יםְ ,כּמוֹ ִשׁ ְב ַעת ָי ִמים ֶשׁל ְמתוּ ֶשׁ ַלח קוֹ ֶדם ַה ַמּבּוּלְ .כּמוֹ ֵכן מוּ ָבא
ְבּ ֵס ֶפר ' ַשׁ ֲע ֵרי ַר ֲח ִמים'

)סימן שעז(

ֵמ ָהרה"ג ר' ַחיִּ ים ָשׁאוּל ְדּ ֵוויק זצ"ל ֶשׁ ָה ָיה ִמ ְגּדוֹ ֵלי ַה ְמ ֻק ָבּ ִלים ַבּדּוֹר ַהקּוֹ ֵדם,

ַעל ְשׁ ַנת ת"ש ֶשׁ ִהיא ְשׁ ַנת ֵקץ ,וּ ְכ ֵעין ֶזה מוּ ָבא ַגּם ַבּ ֵסּ ֶפר ' ֵבּית ֶל ֶחם יְ הוּ ָדה'

)על סבא דמשפטים(

ֵמ ָהרה"ג ר'

יְ הוּ ָדה ְפּ ַת ָיּיה זצ"ל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' מ'ח'ש' שליט"א ֶשׁ ַה ָלּשׁוֹן ַבּ ְפּסוּ ִקים " ְל ֵקץ " ְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

)דניאל יב ,יג(

ָמין" ,
נוּח וְ ַת ֲעמֹד ְלג ָֹר ְל ָך ְל ֵקץ ַהיּ ִ
אַתּה ֵל ְך ַל ֵקּץ וְ ָת ַ
"וְ ָ

)חבקוק ב ,ג(

"וְ י ֵָפ ַח ַל ֵקּץ וְ לֹא יְ ַכזֵּב"ְ ,מ ַר ֶמּ ֶזת ַע ל ל'

יח ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד ָע ַר ְכ ִתּי
אַצ ִמ ַ
יך ַה ֵקּץ  .וְ ֵכן ַה ָכּתוּב )תהילים קלב ,יז( " ָשׁם ְ
ְפּ ָע ִמים ֵק"ץ ְכּ ִמ ְנ ַין ֶ 5700שׁאָז ַמ ְת ִחיל ַתּ ֲה ִל ְ
ימ ְט ִריָּא תש"א.
ימ ְט ִריָּא ת"ש .וְ ֵכן ָפּקֹ"ד ְבּ ִמלּוּי ָהאוֹ ִתיּוֹת ֵפּ"א קוֹ"ף ָדּ ֶל"ת ְבּ ִג ַ
יחי" ְבּ ִג ַ
נֵר ִל ְמ ִשׁ ִ

מוּ ָבא

ְבּ ֵפרוּשׁ ַה ְגּ ָר"א ְל ִס ְפ ָרא ִדּ ְצ ִניעוּ ָתא

)פ"א תוכן דבריו בקצרה(

יח ֶבּן ֶא ְפ ַר ִים ֶשׁהוּא ֲע ֶט ֶרת
ִבּ ְת ִח ָלּה ָמ ִשׁ ַ

יח ֶבּן ָדּוִ ד ,וְ אָז ִי ְת ַבּ ְסּמוּ וְ ַי ְת ִחיל ַה ִתּקּוּן .וְ הוּא ַהכֹּל ַעל ְי ֵדי ֶח ֶסד
אַחר ָכּ ְך ָמ ִשׁ ַ
] ַה ְיסוֹד[ ,וְ ַ
יתת ָה ָע ְר ָלה
אַמּה ֶשׁהוּא ֲע ֶט ֶרת ַהיְסוֹד וְ ַעל ְי ֵדי ַה ֶח ֶסד נִ ְת ְקנוּ ַהכֹּל ,וְ זֶה סוֹד ְכּ ִר ַ
ַליָא ְבּפוּם ָ
ְדּ ִא ְתגּ ְ
ִמן ַה ִמּ ָ
ילהֶ ,שׁאָז יִ ָכּ ְרתוּ ָכּל ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא " ִבּ ַלע ַה ָמּוֶת ָל ֶנ ַצח" .וְ הוּא זְ ַמן ַמ ְלכוּת ְדּז"א ֲע ָט ָרה,
אַמּה .וְ הוּא אוֹר יוֹם ָה ִראשׁוֹן
ַלּה ֶבּ ָע ֵקב ַהזֶּה ֶח ֶסד ְבּפוּם ָ
ַלגַּל ַח ָמּהֶ ,שׁ ִיּ ְתגּ ֶ
ֶשׁאָז ֲע ֵקבוֹ ַמ ְכּ ֶהה גּ ְ
רוֹאה ִמסּוֹף ָה ָ
אָדם ֶ
ֶשׁ ָ
יחאֶ ,שׁאָז ְק ִל ָפּה
עוֹלם ַעד סוֹפוֹ .וְ ַה ְת ָח ַלת גִּ לּוּי ֶה ָע ֵקב ֶשׁהוּא ִע ְקבוֹת ְמ ִשׁ ָ
ַבּרוּ ַה ְקּ ִלפּוֹת .וְ ֵהן ַדּ ְרגִּ ין ַתּ ָתּ ִאין ְדּ ִס ְט ָרא
אַמּה ִי ְתגּ ְ
קוֹדם ַל ְפּ ִרי וְ הוּא סוֹד ָה ָע ְר ָלה ֶשׁ ַעל פּוּם ָ
ֶ
אַ ֲח ָראְ ,בּ ִחי ַנת ָע ֵקב ֶשׁ ָלּ ֶהם וְ ֵהן ַדּ ְרגִּ ין ַדּ ֲח ִצ ִ
אַחר ָכּ ְך י ְִכ ְרתוּ
ַס ֵגּי .וְ ַ
חוּצ ָפּא י ְ
יחא ְ
יפיןְ ,בּ ִע ְקבוֹת ְמ ִשׁ ָ
ָה ָע ְר ָלה וְ ִי ְתגּ ֶ
אָרץ
ַלּה ַה ֶח ֶסד ַהזֶּה וְ אָז ָמ ְלאָה ָה ֶ
אַמּה ֶשׁ ָשּׁם נִ ְתגּ ָ
ַלּה ַה ֶח ֶסד .וּ ַב ֶה ְמ ֵשׁ ְך ָשׁםְ :בּפוּם ָ
זוּל ֶת ָך" ,וְ זֶהוּ
עוֹלם ַעד סוֹפוֹ וְ זֶהוּ " ַע ִין לֹא ָר ֲא ָתה ֱאל ִֹקים ָ
רוֹאה ִמסּוֹף ָה ָ
ֵדּ ָעה כוּ' .וְ זֶהוּ ָהאוֹר ֶשׁ ֶ
ְס ֻע ַדּת ִלוְ י ָ
סּוּפין
ֶהנוּ ִמזִּ יו ַה ְשּׁ ִכינָה ,וְ ֵהן ד' ֵמאָה ָע ְל ִמין ְדּ ִכ ִ
בּוֹראָם וְ י ֱ
ַשּׂיגוּ ֶאת ְ
ֵדעוּ וְ י ִ
ָתן ,וְ י ְ
ָתן ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵשּׁט ַעד ז"א ַבּיְסוֹד ,וְ ָל ֵכן נִ ְק ָרא יְסוֹד
יקים ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ,וְ ֵהן י ְָר ִתין ִמ ִלּוְ י ָ
יּוֹר ִשׁין ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶשׁ ְ
ָתן,
יקים ֵמעוֹרוֹ ֶשׁל ִלוְ י ָ
אָמר ָשׁם ָע ִתיד הקב"ה ַל ֲעשׂוֹת ֻס ָכּה ַל ַצּ ִדּ ִ
ַלּה .וְ ַ
ָתן ֶשׁבּוֹ גָּנוּז וּבוֹ ִי ְתגּ ֶ
ִלוְ י ָ
חוֹמת ְי ָ
פּוֹרסוֹ הקב"ה ַעל ַ
ֶא ַמר " ִה ְת ַמ ֵלּא ְבּ ֻס ַכּת עוֹרוֹ" .וְ ַה ְשּׁאָר ְ
ֶשׁנּ ֱ
רוּשׁ ַליִם וְ זִ יוֹו ַמ ְב ִהיק ִמסּוֹף
וּמה ֶשּׁ ֵה ֵבאנוּ ְל ֵעיל
עוֹלם ַעד סוֹפוַֹ .
רוֹאה ִמסּוֹף ָה ָ
אָדם ֶ
עוֹלם ַעד סוֹפוֹ וְ הוּא אוֹר ַהגָּנוּז ֶשׁ ָ
ָה ָ
ִמ ְבּ ָשׂרוֹ וְ ָכאן ֵמעוֹרוַֹ ] ,היְ ינוּ ַה ְגּ ָר"א שׁוֹ ֵאלַ ,מה יִּ ְה ֶיה ַבּ ֻסּ ָכּה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ָהעוֹר ֶשׁל ַה ִלּוְ ָי ָתןִ ,ל ְס ַכ ְך ,אוֹ
ַה ָבּ ָשׂר ַל ֲא ִכ ָ
ַליָא ַה ֶח ֶסד
ילה נִ ְק ֵראת ָבּ ָשׂר וְ ָשׁם ִמ ְתגּ ְ
ֶע ָלם ְמאֹד ֶשׁ ִמּ ָ
יהם [.הוּא סוֹד גָּדוֹל וְ נ ֱ
ילה ,אוֹ ְשׁ ֵנ ֶ

אָמרוּ מוֹ ֵשׁ ְך
אָדם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ְ
ְבּפוּם אַ ָמּה ,וְ עוֹרוֹ הוּא עוֹר ָה ָע ְר ָלה ,וְ הוּא ְבּסוֹד ָכּ ְתנוֹת עוֹר ֶשׁל ָ
ָלה
אַחר ָכּ ְך נִ ְכ ָסה ְבּעוֹר וְ נִ גְ נַז וְ לֹא ִיגּ ֶ
וּב ְת ִח ָלּה ָהיָה ָכּ ְתנוֹת אוֹר ,וְ הוּא אוֹר ַהגָּנוּז וְ ַ
ְבּ ָע ְר ָלתוֹ ָהיָהִ .
ַעד ֶשׁ ַ
אָדם ָה ִראשׁוֹן
אָכל ָ
יּוּסר ַה ִסּ ְט ָרא אַ ֲח ָרא .וְ עוֹר ַהזֶּה הוּא ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב וְ ָרעֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנָּה ַ
ֻשּׁהְ ,בּסוֹד "וְ נֹגַהּ לוֹ
ֻשּׁה וְ ִי ְהיֶה כֻּלּוֹ ֶה ֵקּף ַל ְקּד ָ
ַחזֹר ֵעץ ַה ַדּ ַעת כֻּלּוֹ ַל ְקּד ָ
וְ ִנ ְמ ְשׁ ָכה ָע ְר ָלתוֹ ,וְ ֶל ָע ִתיד י ֲ
ַלּה ֶא ָלא ָבּ ֶא ֶלף ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶשׁהוּא יְסוֹד
ִתגּ ֶ
ְרוּשׁ ַל ִים וְ לֹא י ְ
חוֹמת י ָ
יסתוֹ ַעל ַ
וּפ ִר ָ
ָס ִביב" .וְ זֶה סוֹד ַה ֻסּ ָכּה ְ
אַמּה וְ ָיבֹא ָמ ִשׁ ַ
ַלּה פּוּם ָ
ָתן וְ אָז ִי ְתגּ ֶ
ִלוְ י ָ
יח .רוֹ ִאים ֵמ ַה ְגּ ָר"א ֶשׁסּוֹד ַה ְגּ ֻא ָלּה הוּא ִה ְת ַגּלּוּת ַה ֶח ֶסד ַבּ ֲע ֶט ֶרת
יך ַה ֵמּאָה ָשׁ ָנהֶ ,שׁהוּא ִבּ ְב ִחי ַנת
ַהיְסוֹדְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּאַ ְרנוּ ֶשׁ ֶזּה ַהסּוֹד ֶשׁל ְשׁ ַנת ַה ֶח ֶסד תשע"בְ ,בּתוֹ ְך ַתּ ֲה ִל ְ
ָתןֵ ,תּ ָה ֵפ ְך ְלטוֹב
ָה ֲע ָט ָרה .וְ אָז ַי ְח ְתּכוּ ֶאת ָה ָע ְר ָלה ֶשׁ ֵהם ָה ֶע ֶרב ַרב ,וְ ָה ָע ְר ָלה ֶשׁ ִהיא סוֹד ָהעוֹר ֶשׁל ַה ִלּוְ י ָ

ימי,
ִל ְהיוֹת עוֹר ַה ְמ ַס ֵכּ ְךַ ,ל ֻסּ ָכּה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא .וְ ַה ָבּ ָשׂר ֶשׁל ַה ִלּוְ ָי ָתן הוּא ַה ָבּ ָשׂר ֶשׁ ִבּ ְפ ִנים ָה ֲע ָט ָרהְ ,בּסוֹד אוֹר ְפּ ִנ ִ
יקים וְ ַה ָשּׂ ָג ָתם ֶל ָע ִתיד ָלבֹא .וְ ִאם ְנ ַח ֵשּׁב ֶאת ַה ִגּ ַ
ילת ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶשׁהוּא סוֹד ֲא ִכ ַ
ימ ְט ִר ָיּא ֶשׁל עוֹר ָבּ ָשׂר ְנ ַק ֵבּל
ימ ְט ִר ָיּא תשע"בִ .אם ְמ ַח ְשּׁ ִבים ֶאת ַה ֶמּ"ם סוֹ ִפית ַגּם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁשׁ ֵמאוֹת,
אַמּה ְבּ ִג ַ
ה'תשע"ב .וְ ֵכן פּוּם ָ
וְ ַגם ְבּ ִמ ְס ַפּר אַ ְר ָבּ ִעיםְ ,כּ ִפי ֶשׁ ְמּ ַח ֵשּׁב ַה ֵסּ ֶפר ' ְכּתֹ ֶנת ַתּ ְש ֵבּץ' ַעל ִמ ְד ַרשׁ ְפּ ִליאָה.

וּ ַמה

יטשׁ זצ"ל ֶשׁאָ ַמר ְלאַ ַחר ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ַה ְשּׁ ִנ ָיּה ֶשׁ ִסּ ַיּ ְמנוּ ֶאת ֵבּרוּר
ֶשּׁ ֵה ֵבאנוּ ְבּ ֵשׁם ָהרי"צ ִמלּוּ ָבּאוִ ְ
תּוֹרים ,נִ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַעל ִפּי ַהזֹּ ַהר ָח ָדשׁ )אחרי נטֶ (:שׁ ַה ַכּ ְפתּוֹר
ַה ִנּיצוֹצוֹת ,וְ ִנ ְשׁאָר ַרק ְל ַצ ְח ֵצ ַח ֶאת ַה ַכּ ְפ ִ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשׁ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּיְ סוֹד ִהיא
וּמ ְלכוּת .וּ ְכ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ
ְמ ַס ֵמּל ֶאת ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד ֶשׁ ְמּ ַז ֶוּ ֶגת יְ סוֹד ַ
ימ ְט ִריָּא ְשׁ ַבע ֵמאוֹת .וְ ֵכי ָון ֶשׁ ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ֵמּאָה ִס ַיּ ְמנוּ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ָשׁ ָנה
ַה ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ֶשׁ ַבּ ַמּ ְלכוּת ,וְ ַכּ ְפתֹּר ְבּ ִג ַ
ִמ ְתּ ִח ַלּת ָה ֶא ֶלף ,וְ ִה ְת ַח ְלנוּ ֶאת ַה ֵמּאָה ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחי ַנת ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹדִ ,ר ֵמּז ָהרי"צ ֶשׁ ְכּ ָבר ִס ַיּ ְמנוּ ֶאת ַה ֵבּרוּ ִרים ִמג'
יך ַה ְגּ ֻא ָלּהֶ ,שׁ ֵהן ִבּ ְב ִחי ַנת ַכּ ְפתּוֹר
ְק ִלפּוֹת ַה ְטּ ֵמאוֹת ֶשׁ ֵהן ִבּ ְב ִחי ַנת ָע ְר ָלה ,וְ ִה ְת ַח ְלנוּ ֶאת ַה ֵמּאָה ָשׁ ָנה ֶשׁל ַתּ ֲה ִל ְ
יעהֶ ,שׁפּוֹ ֶע ֶלת ִבּ ְק ִל ַפּת נֹ ַגהּ ֶשׁ ַעל
ֶשׁהוּא ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד ,וְ ִנ ְשׁאָר ַרק ְל ַצ ְח ֵצ ַח ֶאת ַה ַכּ ְפתּוֹ ִריםְ ,בּסוֹד ִמ ְצ ַות ְפּ ִר ָ
ָה ֲע ָט ָרהְ ,ל ַז ֵכּ ְך אוֹ ָתהּ וּ ְל ַגלּוֹת ֶאת ָהאוֹר .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט דברים תתקנט(

יוֹסף" הוּא
אתה ְלרֹאשׁ ֵ
" ָתּבוֹ ָ

ָבּא ָבּרֹאשׁ ְל ִמ ְצ ַר ִים ,וְ הוּא ָיבֹא ָבּרֹאשׁ ֶל ָע ִתיד ָלבֹא .וְ ָכתוּב ֶזה ְמ ַר ֵמּז ַעל ֲע ֶט ֶרת ַהיְ סוֹד ֶשׁ ִהיא ְבּסוֹד

רֹאשׁ יוֹ ֵסף.
וּמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ַר ֵבּנוּ ָה ֲא ִר"י ַז"לַ " :ה ֵשּׁם שפו ֶשׁבּוֹ
וְ ֵכן מוּ ָבא ִבּ ְת ִפ ַלּת ָהר"ש אוֹ ְס ְטרוֹ ְפּ ִלי ֶשׁאוֹ ְמ ִרים ְבּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסחַ .
ימ ְט ִריָּא ֵשׁם שפוֶ ,שׁ ְבּאוֹתוֹ ַה ֵשּׁם ַדּוְ ָקא ָבּא ָדּוִ ד ֶבּן י ַ
ִשׁ"י גִּ ַ
ִשׁיָ ,דּוִ "ד ֶבּ"ן י ַ
אָחז ָדּוִ ד ֶבּן י ַ
ַ
ִשׁי.
יח .וְ ֵכן תּוֹ ְלדוֹת ָדּוִ ד ַהמּוּ ָב ִאים ְבּסוֹף ְמ ִג ַלּת
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל ָדּוִ ד ֶבּן יִ ַשׁי ִהיא ַהסּוֹד ֶשׁל ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
וְ רוֹ ִאים ֶשׁ ַה ִגּ ַ
ָדב
ָדב :וְ ַע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאת ַע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאת ָרם וְ ָרם ִ
הוֹליד ֶאת ֶח ְצרוֹן :וְ ֶח ְצרוֹן ִ
תּוֹלדוֹת ָפּ ֶרץ ֶפּ ֶרץ ִ
רוּת" ,וְ ֵא ֶלּה ְ
הוֹליד
עוֹבד :וְ ע ֵֹבד ִ
הוֹליד ֶאת ֵ
הוֹליד ֶאת בּ ַֹעז וּב ַֹעז ִ
הוֹליד ֶאת ַשׂ ְל ָמה :וְ ַשׂ ְלמוֹן ִ
ַחשׁוֹן ִ
ַחשׁוֹן וְ נ ְ
הוֹליד ֶאת נ ְ
ִ
סוֹפית ִהיא ִמ ְס ָפּר ֵשׁשׁ ֵמאוֹת וְ אוֹת
ימ ְט ִריָּא ְ .5775ל ִפי ַה ֶח ְשׁבּוֹן ֶשׁאוֹת ֵמ"ם ִ
הוֹליד ֶאת ָדּוִ ד"ְ ,בּ ִג ַ
יִשׁי ִ
ִשׁי וְ ַ
ֶאת י ָ
ימ ְט ִריָּא
סוֹפית ִמ ְס ָפּ ָרהּ ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת .וְ ֵכן ֶבּן ָדּוִ יד ִעם ַהכּוֹ ֵלל ְבּ ִג ַ
סוֹפית ִהיא ִמ ְס ָפּר ְשׁ ַבע ֵמאוֹת וְ אוֹת ץ' ִ
נוּ"ן ִ
ה'תשע"בִ ,אם ְמ ַח ְשּׁ ִבים ֶאת ָהאוֹת נוּ"ן סוֹ ִפית ַגּם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֲח ִמ ִשּׁים ,וְ ַגם ְבּ ִמ ְס ַפּר ְשׁ ַבע ֵמאוֹתְ .כּ ִפי ֶשׁ ְמּ ַח ֵשּׁב
ַה ֵסּ ֶפר ' ְכּתֹ ֶנת ַתּ ְשׁ ֵבּץ' ַעל ִמ ְד ַרשׁ ְפּ ִליאָה )פנחס( .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף ֵשׁ ְינ ֶבּ ְר ֶגר שליט"א ֶשׁ ַה ָכּתוּב ַה ְמ ַר ֵמּז ַעל
ֲה ָכ ָנה ַל ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ִהיא ְבּסוֹד ָר ֵחל

)בראשית כט ,יח(

ֹאמר ֶא ֱע ָב ְד ָך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְבּ ָר ֵחל ִבּ ְתּ ָך
ַעקֹב ֶאת ָר ֵחל ַויּ ֶ
ֶא ַהב י ֲ
" ַויּ ֱ

ימ ְט ִריָּא תשע"א ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת
ימ ְט ִר ָיּא תשע"ב .וְ ֵכן ִמלּוּי אוֹ ִתיּוֹת ָר ֵח"לֵ ,רי"שׁ ֵחי"ת ָל ֶמ"ד ְבּ ִג ַ
ַה ְקּ ַטנָּה"ְ .בּ ִג ַ

וְ ַהכּוֹ ֵלל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' יוֹ ֵסף סוֹ ֵפר שליט"א ֶשׁשע"ב ְבּא"ט ב"ח אוֹ ִתיּוֹת ָר ֵחל .אוֹ ְבּאֹ ֶפן אַ ֵחר ה'תשע"ב
ְבּא"ט ב"ח אוֹ ִתיּוֹת ֵקן ָר ֵחל.
וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ ָרא

)מגילה יז(:

יבת
ידהֶ ,שׁקּוֹ ֶדם ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַעל ִקבּוּץ ָגּ ֻליּוֹת ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַעל ִשׁ ַ
ַעל ְתּ ִפ ַלּת ָה ֲע ִמ ָ

יקים ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַעל ִבּ ְנ ַין יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַעל
ַהשּׁוֹ ְפ ִטים ַל ֲעשׂוֹת ִדּין ָבּ ְר ָשׁ ִעים ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶצ ַמח ָדּוִ ד ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך ַעל ְתּ ִפ ָלּהַ ,ו ֲעבוֹ ָדה ,וְ הוֹ ָדאָהִ ,כּי ָכּ ְך יִ ְה ֶיה ֵס ֶדר ַה ְגּ ֻא ָלּה ,קוֹ ֶדם יִ ְהֶיה ִקבּוּץ ָגּ ֻליּוֹת ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך
יח,
יקים .וְ אַ ַחר ָכּ ְך יִ ְבנוּ ֶאת יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם ,וְ אַ ַחר ָכּ ְך יִ ְהֶיה ֶצ ַמח ָדּוִ ד וּ ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ִדּין ָבּ ְר ָשׁ ִעים ַו ֲה ָר ַמת ֶק ֶרן ַה ַצּ ִדּ ִ
יח ֶבּן יוֹ ֵסף
וְ אַ ַחר ָכּ ְך יִ זְ כּוּ ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ִל ְת ִפ ָלּה ,וְ ַל ֲעבוֹ ָדה ,וְ הוֹ ָדאָה .וּ ְב ִב ְר ַכּת ִבּ ְניַן יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם ְמ ַכוְּ ִנים ַעל ָמ ִשׁ ַ
יח ֶבּן יוֹ ֵסף.
ֶשׁלֹּא ֵי ָה ֵרג ַעל יְ ֵדי אַ ְר ִמילוּס ָה ָר ָשׁעִ ,כּ ְד ֵבאַ ְרנוּ ֶשׁ ִבּ ְנ ַין יְ רוּ ָשׁ ַליִ ם הוּא ֲה ָכ ָנה ֶשׁ ַשׁ ֶיּ ֶכת ִל ְתקוּ ַפת ָמ ִשׁ ַ

ִשׂ ָר ֵאל
ָשׁבוּ ְבּנֵי י ְ
אַחר י ֻ
ֶא ַמרַ " ,
ְרוּשׁ ַל ִיםָ ,בּא ָדוִ דֶ ,שׁנּ ֱ
וְ ָנ ִביא ֶאת ְלשׁוֹן ַה ְגּ ָמ ָרא ָשׁם וְ ֵכיוָן ֶשׁנִּ ְבנֵית י ָ
יהם ,וְ ֵאת ָדּוִ יד ַמ ְל ָכּם" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּא ָדוִ דָ ,בּאת " ְתּ ִפ ָלּה"ֶ ,שׁנּ ֱ
וּב ְקשׁוּ ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ִ
ֶא ַמר,

בוֹדה",
יאוֹתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי ,וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּאת ְתּ ִפ ָלּהָ ,בּאת " ֲע ָ
ַה ִב ִ
"ו ֲ
יהם ְל ָרצוֹן ַעל ִמזְ ְבּ ִחי" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּאת " ֲע ָ
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ
ֶא ַמר" ,עוֹל ֵֹת ֶ
ֶשׁנּ ֱ
הוֹדאָה",
בוֹדה"ָ ,בּאת " ָ
תּוֹדה י ַ
ֶא ַמר" ,ז ֵֹב ַח ָ
ֶשׁנּ ֱ
ְכ ְבּ ָדנְ נִ י" .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ְבּ ַר ִשּׁ"י

)ישעי' נט ,כ(

גּוֹאל" ָכּל זְ ַמן ֶשׁ ִצּיּוֹן ֲח ֵר ָבה
וּבא ְל ִציּוֹן ֵ
" ָ

ימ ְט ִריָּא
גּוֹאל .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ָדּוִ יד ַה ָנּה שליט"א ֶשׁ ָק ְר ַבּן תּוֹ ָדה ִעם ָהאוֹ ִתיּוֹת ְבּ ִג ַ
ֲע ַד ִין לֹא ָבּא ַה ֵ
ירא שליט"א ֶשׁ ִבּ ְר ַכּת שׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ָלּה ר"ת וְ ס"ת תשע"ה .וְ הוֹ ִסיף
אַבּוּח ִצ ָ
ֲ
תשע"ה .וְ הוֹ ִסיף הרה"ג ר' ַמ ְסעוּד
ישׁנָּה"ִ .עם ַה ִמּ ִלּים.
ימ ְט ִר ָיּא ַה ָכּתוּב " ֲאנִ י הוי"ה ְבּ ִע ָתּהּ ֲא ִח ֶ
הרה"ג ר' י' ש' צוּר שליט"א ֶשׁשׁוֹ ֵמ ַע ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ִג ַ

וְ ֵכן

יראןְ ,לארה"ב וְ ֵאירוֹ ָפא
ִס ֵפּר ִלי אַ ְב ֵר ְך ֶשׁ ָשּׁאַל ֶאת ַהגר"א ֶגּ ִניחוֹ ְב ְס ִקי שליט"א ַה ִאם רוּחוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֵבּין ִא ָ

יח נִ גְ ָלה בּוֹ,
אָמר ַר ִבּי י ְִצ ָחק ָשׁנָה ֶשׁ ֶמּ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
יהם ִדּ ֵבּר ַה ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט ישעי' תצט( ַ
ְבּ ָי ִמים ֵאלּוֲּ ,ע ֵל ֶ
עוֹלם,
וּמ ֲח ִריב ֶאת ָכּל ָה ָ
ָרים זֶה ָבּזֶה ,וְ כוּ' .וְ חוֹזֵר ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס ַ
עוֹלם ִמ ְתגּ ִ
ָכּל ַמ ְל ֵכי ֻאמּוֹת ָה ָ
אוֹמר ָל ֶהם ָבּנַי
ֵל ְך ,וְ ֵ
יכן ָנבֹא וְ נ ֵ
ֵל ְךְ ,ל ֵה ָ
יכן ָנבֹא וְ נ ֵ
אוֹמר ְל ֵה ָ
וּמ ְת ַבּ ֲה ִלים וְ ֵ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַר ֲע ִשׁים ִ
יל ֶכם ִמ ְפּנֵי ָמה ֶ
יתי ֶא ָלּא ִבּ ְשׁ ִב ְ
יתי לֹא ָע ִשׂ ִ
אַל ִתּ ְתי ְָראוּ ָכּל ַמה ֶשּׁ ָע ִשׂ ִ
יראוּ
אַתּם ִמ ְתי ְָר ִאים אַל ִתּ ָ
ֲע ָנוִ ים ִהגִּ ַ
יע זְ ַמן גְּ ֻא ַלּ ְת ֶכם .וְ אָ ַמר לוֹ ֶשׁאָ ֵכן ַה ֵח ִצי ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְכּ ָבר ִמ ְת ַק ֵיּם ,וְ ַע ְכ ָשׁו ְמ ַצ ִפּים ַרק
ימ ְט ִריָּא ה' תשע"בִ .אם ְמ ַח ְשּׁ ִבים
יב ֵקּשׁ ֶאת ַה ְגּ ֻא ָלּה .וְ ֵכן ֲע ָנוִ ים ְבּ ִג ַ
ַל ֵח ִצי ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ זְ ַעק ֶאל ה' וִ ַ
ֶאת ַה ֶמּ"ם סוֹ ִפית ַגּם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ,וְ ַגם ְבּ ִמ ְס ַפּר אַ ְר ָבּ ִעיםְ ,כּ ִפי ֶשׁ ְמּ ַח ֵשּׁב ַה ֵסּ ֶפר ' ְכּתֹ ֶנת ַתּ ְש ֵבּץ' ַעל ִמ ְד ַרשׁ
ְפּ ִליאָה.
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