ערברב

נספח למהדורה החדשה תשע"א
עפ״י הזוה״ק ,באורי הגר״א ורבותינו
האחרונים
חלק מנספח זה נערך ועובד מתוך
ספרו של הרה״ג אריה שפירא ״אחרית
כראשית״  -מאמרי גאולה עפ״י
רמח״ל והגר״א שקיבל את הסכמתו
של הגר״ש אויערבך שליט״א
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לֹותּותׁשּובֹות
ְ
ְׁש ֵא
א( ַמ ִהי ַה ָּגלוּת ָה ַא ֲחרוֹנָה ִל ְפנֵי ַה ְּג ֻא ָּלה?
אדוֹם ְו ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ִי ָּכנֵס ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל
ַא ַחר ָּגלוּת ִמ ְצ ַר ִים ְו ָּב ֶבלְ ,ו ַא ַחר ָּגלוּת ֱ
ֶרע
שׁל ַעּזֵי ַה ָּפ ִנים ִמּז ַ
רוּתם ֶ
יעית ְו ָה ַא ֲחרוֹנָהְ ,ו ִי ְהיֶה ָּכפוּף ְל ָמ ָ
ַל ָּגלוּת ָה ְר ִב ִ
״ע ֶרב ַרב״.1
ִי ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּמ ֻכ ִּניםֵ :
״ע ֶרב ַרב״?
ב( ַמה ַּת ְכ ִלית ַה ִּׁש ְעּבוּד ַּת ַחת ָה ֵ
ַעבֹר ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶח ְב ֵלי
ה ִלי& ַה ְּג ֻא ָּלה י ֲ
ָמים ְּכ ֵח ֶלק ִּב ְל ִּתי ִנ ְפ ָרד ִמ ַּת ֲ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
״רעוֹת ַרּבוֹת ְו ָצרוֹת״ְּ ,ב ֵצרוּף ַא ַחר ֵצרוּףְ ,ל ָה ִסיר ֶאת
שׁל ָ
ֵל ָדה ְּבכוּר ִהּתוּ& ֶ
שׁל
יקים ִּב ְב ִחינָה ֶ
הוּדים ַצ ִּד ִ
וּל ַה ְשׁ ִאיר ִל ְפנֵי ַה ְּג ֻא ָּלה ַא& ְי ִ
ַה ְּפס ֶֹלת ִמ ֶּמּנוּ ְ
שׁ ָע ִתיד
הוֹרים ִמ ָּכל ִסיגַ .עם ִי ְשׂ ָר ֵאל ַחּיָב ְל ִה ְז ַּד ֵּכ&ְ ,ו ַה ֵּס ֶבל ֶ
ָכ ֶסף ַה ְּט ִ
ָהב ו ֶ
זָ
ָרז ֶאת ְז ַמן
שׁת ִויז ֵ
״ע ֶרב ַרב״ ַל ֲעשׂוֹת ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְי ַמ ֵּלא ֶאת ִמ ְכ ַסת ַה ֵּס ֶבל ַה ִּנ ְד ֶר ֶ
ָה ֵ
ַה ְּג ֻא ָּלה.2
 (1״ ׳כי הנה הסתו עבר׳  -שולטנו

)איכה א( ׳היו צריה לראש׳״) .באור

דשאר ממנן דפלחי כוכביא ,׳הגשם

הגר״א לתקוני זוהר חדש כז ע״ב(

הלך לו׳  -שולטנתא דערב רב״) .תקוני

״אבל גלות הד׳ תחת נבל כו׳ היא שנאת

זוהר שתיתא תנינא(

חינם״) .לקוטי הגר״א הקדמה התקונים

״ונפרד הרע בערב רב וכד קביל לון
משה ע״ה נתערבו נשמתן בישראל
והוא הגלות הזה גלות רביעי כו׳״.
)באור הגר״א תקוני זוהר תקון חמשין(
״הערב רב הם בנוי דלילית שפחה
בישא ,ועליה נאמר )משלי ל( ׳שפחה

דף ב׳ ע״א בנדפס דף יח ע״א(
״שרוב מאותן תתקע״ד דורות הוא
עכשיו בסוף הימים בעקבות משיחא
חוצפתא יסגא ואמרו שהן עזי פנים
בדור והן מערב רב״) .באור הגר״א
תקוני זוהר חדש כז ע״א(

כי תירש גבירתה׳ ,וכן בניה שהן רישין

 (2״וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים

דעמא קדישא בגלות בתראה שנאמר

כבחון את הזהב״) .זכריה יג ,ט(
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״ע ֶרב ַרב״?
שׁמוֹת ְמ ַכ ִּנים ַה ְּמקוֹרוֹת ֶאת ָה ֵ
ג( ְּב ֵאּלוּ ֵ
ידי ִּבּטוּי ְּב ִמ ְגוַן
״ע ֶרב ַרב״ ְו ַה ְשׁ ָּפ ָעתוֹ ָה ָר ָעה ַעל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ָּב ִאים ִל ֵ
ִשׁ ְלטוֹן ָה ֵ
ילית שׁוֹנָה:
שׁם ְּב ִחינָה ְשׁ ִל ִ
״ע ֶרב ַרב״ְ .ל ָכל ֵ
שׁ ְּמ ַכ ִּנים ֶאת ָה ֵ
ּנוּיים ֶ
ַה ִּכ ִ
שׁ ָּב ִע ָּסהְ ,5ק ִל ָּפהָ ,6ע ְר ָלהְּ ,7בנֵי ִל ִ
ַס ַּפ ַחתֻ ,3ס ִּביןְ ,4שׂאוֹר ֶ
יליתִ ,8שׁ ְפ ָחה ָר ָעה,9
שׁת ְמ ָד ִנים.12
טוֹרדֵ ,11א ֶ
ֶשׁם ֵ
קוֹציםּ ,10ג ֶ
ִ
״דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי

 (7״והוא סוד הערלה שעל פום אמה

בגלותא בין ערב רב דאינון קוצים...

יתגברו הקליפות ששם הוא בחי׳

ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל

נוק׳ וסוד הערלה כו׳ ...וז״ש בעקבות

ממהר לון פורקנא״) .תקון זוהר תריסר(

משיחא חוצפה יסגי ,ואח״כ יכרתו

״ויעקב בגין דחזא ברוח קודשא דוחקא

הערלה ויתגלה החסד״) .שם(

דגלותא בתראה בסוף יומיא ,אמר
ויירא יעקב מאד ויצר לו ופליג עמא
קדישא בגלות לתלת סטרין״) .תיקוני
זוהר חדש ר״ז ע״ב(
 (3״אבל ערב רב לאו אינון מזרע דאבהן
כו׳ והן קשין לישראל כספחת״) .באור
הגר״א תיקוני זוהר תקון חמישין(
 (4״עד שיתברר הסובין מן הקמח שהן
דבקים בחטה מאד ,והן ערב רב שהם
הפסולת

מסטרא

דיעקב״.

)באורי

 (8״הערב רב הם בנוי דלילית שפחה
בישא״) .באור הגר״א לתקוני זוהר
חדש כז ע״ב(
“ (9ועליה נאמר )משלי ל( שפחה כי
תירש גבירתה .וכן בניה שהן רישין
דעמא קדישא בגלות בתראה ,שנאמר
)איכה א( היו צריה לראש״) .שם(
 (10״בגין שושנים דהוו בינהא דאינון
ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא
בין ערב רב דאינון קוצים״) .תקון זוהר

הגר״א בכורות ח ע״ב(

תריסר(

 (5״דערב רב אינון שאור שבעיסה...

 (11״דערב רב קשין יותר מאומות

דאינון

דבקין

בישראל

כשאור

שבעיסה.״ )זוהר פ׳ פנחס רלב ע״ב(
 (6״ותחילת גילוי העקב שהוא עקבות

העולם שהם גשם טורד לישראל״.
)באור הגר״א תקוני זוהר ,תיקונא
שתיתא תנינא(

משיחא שאז קליפה קודמת לפרי״.

 (12״והן אשת מדינים שהן יגרו מדון

)גר״א באורו לספרי דצניעותא דף י׳

תמיד בין ישראל לאביהם שבשמים״.

ע״ד(

)שם(
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יח?
שׁל ָמ ִשׁ ַ
ֵר ֶאה ַהּדוֹר ִּב ְז ַמן ֲע ֵקבוֹ ֶ
יצד י ָ
ד( ֵּכ ַ
ּׁשוֹמ ִרים ַעל ַה ַּג ֶח ֶלת
״ע ֶרב ַרב״ ִעם ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ
ֵא ֵבק ָה ֵ
ָמים י ָ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
שׁת ֶאת
ּיוֹר ֶ
וּכ ִשׁ ְפ ָחה ַה ֶ
הוּדיתְ .
טוֹרית ְו ִי ְכּבֹשׁ ֶאת ַמ ְנ ִהיגוּת ָה ֻא ָּמה ַה ְּי ִ
ַה ִה ְס ִ
שׁ ָּב ָעםַ .ע ֵּמי
״ע ֶרב ַרב״ ַּב ָּגלוּת ָה ַא ֲחרוֹנָה ַעל ָּכל ָה ְר ָב ִדים ֶ
ַּׂשא ָה ֵ
ְּג ִב ְר ָּתּה ִי ְתנ ֵ
יה
לוֹמ ֶד ָ
וּל ְ
ּתוֹרה ְ
אמוּנָה ְו ַה ָּכבוֹד ַל ָ
שׁ ֲע ַד ִין ִנ ְשׁ ָאר ָּב ֶהם ִזיק ָה ֱ
ּטוֹבים ֶ
א ָרצוֹת ַה ִ
ָה ֲ
ידי ֲח ָכ ִמים ְו ִי ְר ֵאי
ַע ְמדוּ ַּת ְל ִמ ֵ
שׁ ֶפל ַה ַּמ ְד ֵר ָגה י ַ
וּב ֵ
״ע ֶרב ַרב״ְ ,
ִי ָּכ ְנעוּ ְל ִשׁ ְלטוֹן ָה ֵ
וּב ִבּזָיוֹן.13
ֵח ְטא ְּב ִשׁ ְפלוּת ְ
״ע ֶרב ַרב״ ְי ַע ֵּכב ֶאת ַה ְּג ֻא ָּלה?
ה( ַה ִאם ָה ֵ
שׁל
ידת ה׳ ֶאת ַעּמוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאלַּ ,בד ְּב ַבד ִעם ִּגּלוּי ֲע ֵקבוֹ ֶ
ָמים ְּב ֵעת ְּפ ִק ַ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
שׁ ַּב ָּׁש ַמ ִים.
יהם ֶ
א ִב ֶ
שׁ ַּת ְחצֹץ ֵּבין ִי ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲ
יח ִי ְת ַּכ ֶּסה אוֹר ַה ְּג ֻא ָּלה ְּב ָע ְר ָלה ֶ
ָמ ִשׁ ַ
ימה ֶאת
ַפ ִּגין ֻח ְצ ָּפה ְי ֵת ָרה ְו ַכ ְּק ִל ָּפה ַה ַּמ ְק ִּד ָ
״ע ֶרב ַרב״ ִי ְשׁ)ט ַעל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ,י ְ
ָה ֵ
וּל ֶח ֶסד ה׳ ְל ִה ְת ַּגּלוֹת
ָמים ַר ִּבים ְו)א ִי ֵּתן ַל ְּק ֻד ָּׁשה ְ
ַה ְּפ ִרי ְי ַע ֵּכב ֶאת ַה ְּג ֻא ָּלה י ִ
״ע ֶרב ַרב״ ִי ְהיֶה ָּדבוּק ְּב ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְּב ָח ְז ָקהְ ,ו ִכ ְשׂאוֹר ַה ַּמ ְח ִמיץ ֶאת
עוֹלםָ .14ה ֵ
ָּב ָ

 (13״בסוף יומיא ,חבלי משיח ,ויירא

יוסף ואת יוסף״) .באור הגר״א תקוני

יעקב כו׳ השפחות וילדיהן ראשונה,

זוהר חדש כז ע״ב(

הן הערב רב בנוי דלילית שפחה
בישא ועליה נאמר )משלי ל( שפחה

 (14״ותחילת גילוי העקב שהוא עקבות

כי תירש גבירתה וכן בניה שהן רישין

משיחא שאז קליפה קודם לפרי .והיא

דעמא קדישא בגלות בתראה ,שנאמר

סוד הערלה על פום אמה יתגברו

)איכה א( היו צריה לראש כו׳ .ואת

הקליפות ששם הוא בח׳ נוק׳ וסוד

לאה וילדיה אחרונים ,הן עמי הארץ

ערלה והן דרגין תתאין דס״א בח׳ עקב

טבין ,ואת רחל כו׳ ,הן התלמידי חכמים

שלהם והם דרגין דחציפין כמ״ש בזוהר

שרחל עקרת הבית כו׳ והן אחרונים

וז״ש )סוף סוטה( בעקבות משיחא

שהן שפלים ונבזים כמ״ש )במשנה סוף

חוצפה יסגי .ואח״כ יכרתו הערלה

סוטה( יראי חטא ימאסו וחכמת סופרים

ויתגלה החסד״) .באור הגר״א לספרי

תסרח כו׳ וכן נקראו ישראל על שם

דצניעותא דף י׳ ע״ד(
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נוּחה,
יח ְל ֶא ָחיו ְמ ָ
ַּנ ַ
טוֹרד )א י ִ
ֶשׁם ֵ
שׁ ָּב ָעםְּ ,15כג ֶ
שׁ ִרים ֶ
ָה ִע ָּסה ְי ַק ְל ֵקל ֶאת ַה ְּכ ֵ
יהם
א ִב ֶ
וּמדוֹן ָּת ִמיד ֵּבין ִי ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲ
״ע ֶרב ַרב״ ִריב ָ
יבה ְי ָג ֶרה ָה ֵ
שׁת ְמ ִר ָ
וּכ ֵא ֶ
ְ
ֶ
שׁ ַּב ָּׁש ַמ ִים.16
סוּגים?
שׁ ְּמ ֻח ָּלק הוּא ְל ִמ ְס ַּפר ִ
שׁה ַא ַחת אוֹ ֶ
״ע ֶרב ַרב״ ָעשׂוּי ִמ ִּמ ְק ָ
ו( ַה ִאם ָה ֵ
ָנים
ינים ַה ְּמ ֻא ְפי ִ
״ע ֶרב ַרב״ ֵאינֶּנוּ ָעשׂוּי ִמ ִּמ ְק ָשׁה ַא ַחתֶ ,א ָּלא ִי ְכ)ל ֲח ִמ ָּׁשה ִמ ִ
ָה ֵ
ָקים״.17
ַ״ענ ִ
״ר ָפ ִאים״ ו ֲ
ּבוֹרים״ְ ,
״ּג ִ
ילים״ִ ,
״נ ִפ ִ
״ע ָמ ֵל ִקים״ְ ,
ּׁשמוֹתֲ :
ַּב ֵ
״ע ָמ ֵל ִקים״
ֲ
יא ְפ ְינוּ
״ע ָמ ֵל ִקים״ ְי ַהוּוּ ֶאת ַה ַּכת ַה ַּׁש ֶּל ֶטת ַעל ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִו ֻ
ָה ֲ

ּפה18
ְּב ֻח ְצ ָ

אוֹתם ְל ָכל א ֶֹר& ַה ֶּד ֶר&ְ ,ו ַכ ִּׁש ְפ ָחה
וּב ַעּזוּת ַה ָּפ ִנים ְל)א ְּגבוּלַ .ה ַה ְצ ָל ָחה ְּת ַלוֶּה ָ
ְ
ָדם ִל ְגזֹל ֶאת
וּכ ֵלי ָח ָמס ְּבי ָ
שׁ ָּב ָעם ְ
שׁ ִרים ֶ
ַּׂשאוּ ַעל ַה ְּכ ֵ
שׁת ֶאת ְּג ִב ְר ָּתּה ִי ְתנ ְ
ּיוֹר ֶ
ַה ֶ
ֲע ִנּיֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל.19

 (15״דערב רב אינון שאור שבעיסה...

 (18בעקבות משיחא חוצפא יסגה

רב

וכמ״ש בר״מ פ׳ נשא דף קכ״ה ואתהדרו

לישראל מאומין עכו״ם ...דאינון דבקין

אינון ערב רב רעיין על ישראל״) .באור

בישראל״) .זוהר פ׳ פנחס רלב ע״ב(

הגר״א – ספצ״ד דף ב׳ ע״ב הובא בחלק

יתיר

מעכבין

בגלותא

ערב

הראשון אות א׳(
 (16״דערב רב קשין יותר מאומות
העולם שהם גשם טורד לישראל והן

 (19״והכי אחזי ליה ברמז בסוף

אשת מדינים שהן יגרו מדון תמיד בין

יומיא ...ובאותם השנים מתגלגלים כל

ישראל לאביהם שבשמים.״ )באור

התתקע״ד דורות שהן הערב רב שהן

הגר״א תקוני זוהר ,תיקונא שתיתא

הנשמות מעולם התוהו כמ״ש )חגיגה

תנינא(

יד ע״א( שתלן בכל דור והן הן עזי פנים
שבדור .ואמרו )סוף סוטה(

 (17״ואנון חמש מינין דאיתמר בהון בה׳

״עמלקים רישין דבני ישראל בגלותא

בראם ואנון עמלקים ,גבורים נפילים,

כלי חמס וגוזלים לעניי ישראל ...והוא

ענקים רפאים כו׳.״ )תקוני זוהר תקון

הגלות הזה גלות רביעי״) .באור הגר״א

חמישין(

תיקוני זוהר תקון חמישין(
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יוֹתר
דוֹשׁה ֵ
ָדם ִּת ְהיֶה ָק ָשׁה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ַל ְּׁש ִכינָה ַה ְּק ָ
יעית ַּת ַחת י ָ
ַה ָּגלוּת ָה ְר ִב ִ
ָתם ְּב ִי ְשׂ ָר ֵאל ִּכ ְשׂאוֹר
א ִחיז ָ
ּכוֹכ ִביםְ ,וזֹאת ֵע ֶקב ֲ
עוֹב ֵדי ָ
ְ
ִמ ָּג ֻלּיוֹת ֶה ָע ָבר ַּת ַחת
ַה ָּדבוּק ָל ִע ָּסה.20
ידי ַה ֲח ָכ ִמים ֶאת ֶּכ ֶתר ַה ַה ְנ ָה ָגה
ּתוֹרה ִי ְקחוּ ִמ ַּת ְל ִמ ֵ
ְּב ִשׂ ְנ ָא ָתם ָה ַר ָּבה ְל ַס ְמכוּת ַה ָ
ֹאשׁם ְל ִה ְשׂ ָּת ֵרר
שׁם ָשׁ ַמ ִים ִי ְטלוּ ֲע ָט ָרה ְלר ָ
שׁCא ְל ֵ
)קת ֶ
וּב ַמ ְח ֶ
הוּדיְ ,
ַעל ָה ָעם ַה ְּי ִ
וּל ַבּזוֹת ֶאת ִי ְר ֵאי ה׳ַ .ה ַּמ ָג ָמה
ַעל ַעם ק ֶֹדשְׁ ,21ל ַה ִּתיר ֶאת ֶר ֶסן ַה ָּלשׁוֹן ְל ַה ְשׁ ִמיץ ְ
וּמ ְשׁ ָק ִעים
כוּרה ִ
ירה ֲע ָ
א ִו ָ
שׁ ִּב ְק ֻד ָּׁשה ִּת ְגרֹם ַל ֲ
״ע ָמ ֵל ִקים״ ְּכ ֶנגֶד ָּכל ָּד ָבר ֶ
שׁל ָה ֲ
ֶ
ֵח ְשׁבוּ ְל ֻמ ְק ִצים ֵמ ֲח ַמת ִמאוּס,
הוּדי ַעד ִּכי ִי ְר ֵאי ֵח ְטא י ָ
עוֹלם ַה ְּי ִ
שׁל ִשׂ ְנ ָאה ָּב ָ
ֶ
שׁ ִּנ ְּתנָה ְּב ַהר ִסינַי ִּת ְהיֶה ֻמ ְשׁ ֶּפ ֶלת ַעד ָע ָפר.22
ּתוֹרה ֶ
ְו ָח ְכ ַמת ַה ָ
שׁת
וּכ ֵא ֶ
ֶשׁם ַמ ְט ִרידְ ,
שׁ ִרים ַּת ְת ִמיד ְּכג ֶ
הוּדים ַה ְּכ ֵ
ּפוֹס ֶקת ַּב ְּי ִ
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ִּב ְל ִּתי ֶ
שׁ ַּב ָּׁש ַמ ִים ְו ִי ְד ֲחקוּ ֶאת ַר ְג ֵלי
יהם ֶ
א ִב ֶ
וּמדוֹן ֵּבין ִי ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲ
ְמ ָד ִנים ָר ָעה ְי ָגרוּ ִריב ָ
ַה ְּׁש ִכינָה ִמ ִּי ְשׂ ָר ֵאל.23
 (20״אבל ערב רב הן אחוזים ביעקב

כי תירש גבירתה ,וכן בניה שהן רישין

והן קשין לישראל ולשכינתא יותר שהן

דעמא קדישא בגלות בתראה שנאמר

השאור שבעיסה ...אבל גלות הד׳ תחת

)איכה א( היו צריה לראש״) .באור

נבל כו׳ היא שנאת חנם נגד זה מוליכין

הגר״א לתז״ח כז ע״ב(

ומנהיגים אותם נבל כו׳ ששונאים את
התלמידי חכמים״) .הגר״א לקוטים

 (22״ואת רחל כו׳ ,הן התלמידי חכמים

להקדמת התיקונים דף ב׳ ע״א ,נדפס

שרחל עקרת הבית כו׳ והן אחרונים

דף יח ע״א(

שהן שפלים ונבזים כמ״ש )במשנה סוף

״הערב רב מעורבים בישראל כו׳

סוטה( יראי חטא ימאסו וחכמת סופרים

שהן קשין מהאומות פלחי כוכביא כו׳

תסרח כו׳ וכן נקראו ישראל על שם

רשעים דישראל שהשעה משחקת

יוסף ואת יוסף״) .באור הגר״א תקוני

להם״) .באור הגר״א תקו״ז שתיתא

זוהר חדש כז ע״ב(

תנינא(
 (23״דערב רב קשין יותר מאומות
 (21״הערב רב הם בנוי דלילית שפחה

העולם שהם גשם טורד לישראל והן

בישא ועליה נאמר )משלי ל( שפחה

אשת מדינים שהן יגרו מדון תמיד בין
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טוֹרי
יס ִ
הוּדי ַה ִה ְ
ּׁש ַטחָ ,ה ָעם ַה ְּי ִ
ֵע ֵלם ִמ ְּפנֵי ַה ֶ
שׁל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל י ָ
א ִמ ִּתי ֶ
ָה ִא ְפיוּן ָה ֲ
וֹתיו ְי ֻכ ֶּסה ִּב ְק ִל ָּפה ָע ָבה
וּב ִמ ְצ ָ
תוֹרתוֹ ְ
אמוּנָה ַּבה׳ ְּב ָ
ּנוֹשׂא ֶאת ַל ִּפיד ָה ֱ
ַה ֵ
וּמ ִסירוּת נ ְ
שׁ ַּת ְס ִּתיר ֶאת ְק ֻד ָּׁשתוֹ ְ
ֶ
״ע ָמ ֵל ִקים״
שׁל ָה ֲ
ה ִמית ֶ
ַפשׁוָֹ .24ה ָע ְר ָלה ַה ַּב ֲ
ַס ִּתיר ֶאת
״ע ֶרב ַרב״ י ְ
שׁל ָה ֵ
ּקוֹצים ֶ
וּשׂ ֵדה ַה ִ
יחְ ,25
שׁל ָמ ִשׁ ַ
ְּת ַכ ֶּסה ֶאת אוֹר ֲע ֵקבוֹ ֶ
יח ֶּבן ָּד ִוד.26
יאת ָמ ִשׁ ַ
שׁ ִּנ ְז ְר ָעה ְּבתוֹכוֹ ַעד ִּב ַ
הוּדית ֶ
ּׁשוֹשּׁנָה ַה ְּי ִ
ַה ַ

ילים״
״נ ִפ ִ
ְ
דוֹנית
הוֹל& ַא ַחר ְשׁ ִרירוּת ִלּבוֹ ִּב ְמ ַג ָּמה ְז ִ
״ע ֶרב ַרב״ ַה ֵ
שׁל ֵ
ילים״ ְי ַא ְפ ְינוּ סוּג ֶ
״נ ִפ ִ
ַה ְּ
יפה
וּר ִד ָ
ילהַ ,27ה ְּזנוּתְ 28
א ִכ ָ
אווֹת ָה ֲ
קוּעים ְּב ַת ֲ
ָשׁים ַח ָּט ִאים ַה ְּׁש ִ
אנ ִ
שׁל ַּת ְרּבוּת ֲ
ֶ
ידי ֲח ָכ ִמים,
טוֹר ִּייםַּ :ת ְל ִמ ֵ
יס ִ
הוּדים ַה ִה ְ
שׁל ַה ְּי ִ
קוֹמם ֶ
ַא ַחר ֶּב ַצע ַה ָּממוֹןֶ .את ְמ ָ
ילים״
״נ ִפ ִ
ירשׁוּ ַה ְּ
א ֶמת ִי ְ
שׁי ֱ
)קים ְו ַא ְנ ֵ
א ִ
ּגוֹב ִרים ַעל ִי ְצ ָרםִ ,י ְר ֵאי ֱ
ּבוֹרי ֶה ָח ִיל ַה ְ
ִּג ֵ

ישראל לאביהם שבשמים.״ )באור

ערב רב דאינון קוצים ...דאינן חייביא

הגר״א תקו״ז תיקונא שתיתא תנינא(

כד דחקין לשכינתא ...ודוחקא דגלותא
דערב רב לישראל ממהר לון פורקנא״.

 (24״תחילת גילוי העקב שהוא עקבות

)תקוני זוהר תיקון תריסר(

משיחא שאז קליפה קודם לפרי״.

״כמו שושנים שנזרעין בין הקוצים

)הגר״א בבאורו לספד״צ דף י׳ ע״ד(

שהקוצים

שמירה

לשושנים,

כן

ישראל בגלותא בין ערב רב כדי למהר
 (25והוא סוד הערלה שעל פום אמה

גאולתם״) .באור הגר״א שם(

יתגברו הקליפות ששם היא בח׳ נוק׳
וסוד ערלה וכו׳ והן דרגין תתאין דס״א

 (27״שנשמתן מערב רב שהם שאלו

בח׳ עקב שלהם והן דרגין דחציפין

בשר תנה לנו בשר ונאכלה בצעין״.

כמ״ס בזוהר וז״ש )סוף סוטה( בעקבות

)באור הגר״א שם(

משיחא חוצפה יסגי ואח״כ יכרתו
הערלה ויתגלה החסד״) .שם(

 (28״נפילים הן דאזלין בתר זנות וכן
בתר בצעין דהאי עלמאי אשה זונה

 (26״בגין שושנים דהוו בינהא דאינון

מסטרא דנפילים״) .באור הגר״א תקוני

ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין

זוהר תקון חמשין(
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ּׁש ֶקר
ּגוּשׁ ַּפ ְנ ָקא ַל ֶ
שׁ ִּי ְּתנוּ ְּדרוֹר ְלכֹחוֹת ַה ְּׁשאוֹל ְל ַה ִּתיר ֶאת ָה ֲע ָריוֹתָ ,ל ֵתת ְ
ֶ
שׁל ֶח ֶסד
רוּח ֶ
עוֹרר ְּב ִק ְר ָּבם ַ
אווֹתְ .ו ַאף ִאם ִּת ְת ֵ
וּל ָכל ְשׁ ָאר ַה ַּת ֲ
יפת ֶּב ַצע ְ
ְו ִל ְר ִד ַ
ּזוּלתֲ ,ע ַד ִין
שׁל ֶע ְז ָרה ַל ַ
אוּמים ַעל ֲע ָר ִכים ֶ
יע ָּב ָר ָמה ְנ ִ
קוֹלם ַּת ְשׁ ִמ ַ
רוֹממוּת ָ
ְו ְ
ּתוֹע ְל ִּת ִּיים
ַ
יעים
בוּע ִל ְמ ִנ ִ
ּׁש ַטח ְמ ַג ַּמת ַה ֶח ֶסד ְּת ַשׁ ֵּמשׁ ַמ ְסוֶה ָצ ַ
ִמ ַּת ַחת ִל ְפנֵי ַה ֶ
״ע ֶרב ַרב״ ִּב ְכ ָלל.29
ילים״ ִּב ְפ ָרטְ ,ו ָל ֵ
״ּנ ִפ ִ
ָמים ַל ְ
ַע ְזרוּ ָל ֶהם ְּביוֹם ִמן ַהּי ִ
שּׁי ַ
ֶ
ּבוֹרים״
״ּג ִ
ִ
יה ִהיא ִל ְכבוֹד
ָשׁ ָ
אנ ֶ
שׁ ָּכל ְמ ַג ַּמת ֲ
״ע ֶרב ַרב״ ְי ַהוּוּ ֶאת ַה ַּכת ֶ
שׁ ָּב ֵ
ּבוֹרים״ ֶ
״ּג ִ
ַה ִ
יפה
ּבוּתי ָל ְר ִד ָ
״ע ֶרב ַרב״ ְי ַשׁ ֵּמשׁ ַמ ְסוֶה ַּת ְר ִ
שׁל ָה ֵ
עוֹלם ָה ֲע ָר ִכים ֶ
ַ
ַע ְצ ָמם.30
ה ִמית ַא ַחר ַה ָּכבוֹד ְו ַה ְּת ִה ָּלהְ ,ו ַאף ִּב ְניַן ָה ֻא ָּמה
ַה ַּב ֲ

יה31
בוֹת ָ
ֵמ ָח ְר ֶ

ְּת ַשׁ ֵּמשׁ

ַח ָּדיו ְּב ִמ ְג ְּד ֵלי ָּב ֶבל ֲח ָד ִשׁים ַל ֲעשׂוֹת
ּבוֹרים״ ַק ְרּדֹם ַל ְחּפֹר ּבוְֹ ,ל ִה ְת ַא ֵחד י ְ
״ּג ִ
ַל ִ
שׁם ְוי ְֹק ָרה ְּכדוֹר ַה ַה ְפ ָל ָגה.32
ָל ֶהם ֵ
״ר ָפ ִאים״
ְ
ּפוֹרץ ְּגבוּלוֹת ְל ַה ְר ִעיף
שׁר טוּב ִל ָּבּה ֵ
אֶ
״ע ֶרב ַרב״ ֲ
״ר ָפ ִאים״ ֵהם ַּכת ְּבתוֹ& ָה ֵ
ָה ְ
טוּעה ְּב ִל ָּבםְ ,ו ֶאת ָּכל
עוֹלם ְנ ָ
ה ַבת ָה ָא ָדםָ ,ה ָעם ְו ָה ָ
ּזוּלתַ .א ֲ
ֶח ֶסד ְו ֶע ְז ָרה ַל ַ
נוֹשּׁיוֹת
א ִ
וּב ָממוֹנָם ְל ַמ ַען ַמ ָּטרוֹת ְל ֻא ִמּיוֹתֱ ,
גוּפם ְ
מוֹס ִרים ְּב ָ
ְ
ֵשׁוּתם ֵהם
י ָ
ירים
דוֹלהֵ ,אין ֵהם ַמ ִּכ ִ
ּמוּס ִרית ַה ְּג ָ
אוּלם ַל ְמרוֹת ָר ָמ ָתם ַה ָ
ָ
יב ְר ָס ִלּיוֹת.
אוּנ ֶ
ְו ִ

 (29״ויפן כה וכה וירא כי אין איש אלא

 (30״הרודפים אחר הכבוד״) .אדרת

איש לדרכו ,פנו בעסקין דלהון בארחין

אליהו ,דברים א(

דלהון כו׳ בצע דהאי עלמא לירתא
האי עלמא ,ולא אינון מסטרא דאלין
דאתמר בהון )שמות יח( אנשי חיל
יראי אלקים אנשי אמת כו׳  ...דכל חסד

 (31ובונים חרבות למו לעשות להם
שם.״ )שם(
 (32״גבורים הן אנשי השם דכל
עובדיהון בשביל לעשות לון שם

דעבדין לגרמייהו עבדין״) .תקוני זוהר

מסטרא דדור ההפלגה.״ )באור הגר״א

תיקונא שתיתא כג ע״ד(

תקוני זוהר תקון חמשין(
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ּתוֹרה,
לוֹמ ֵדי ַה ָ
ֶבת ְל ַה ֲע ִמיד ָּברֹאשׁ ֶאת ְ
שׁ ְּמ ַג ַּמת ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְּנ ִתינָה ַחּי ֶ
ָּב ֻע ְב ָּדה ֶ
וּצ ָד ָקה ִעם
עוֹשׂים ְּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים ְ
הוֹל ִכים ַא ַחר ִל ָּבם ַהּטוֹב ְו ִ
ְו ֵהם ִּב ְזדוֹן ִל ָּבם ְ
ּלוֹמ ֵדי ָ
ַהּכֹל חוּץ ִמ ְ
״ר ָפ ִאים״ ֶאת ַע ְצ ָמם ֵמ ַעם
הוֹציאוּ ָה ְ
ּתוֹרהָ ,33ל ֵכן ֶּב ָעווֹן זֶה ִ
ֶח ָשׁ ִבים.
״ע ֶרב ַרב״ נ ְ
וּל ֵ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
ָקים״
״ענ ִ
ֲ
שׁוֹמ ֶרת ִמ ְצווֹת
ֶ
שׁר ְּכ ַל ֵּפי חוּץ ִנ ְר ֵאית
אֶ
״ע ֶרב ַרב״ ֲ
ָקים״ ֵהם ַּכת ִמ ְּכ ַלל ָה ֶ
״ענ ִ
ָה ֲ
ּנוֹתן ָל ֶהם
יצוֹני ַה ָּד ִתי ַה ֵ
אוּלם ַה ַּמ ֲע ֶטה ַה ִח ִ
ָ
מוּרה.
וּמ ַד ְק ֶּד ֶקת ַק ָּלה ְּכ ַב ֲח ָ
ְ
עוֹלם
שׁ ָה ָ
הוּדית ֶ
אמוּנָה ַה ְּי ִ
טוֹבים״ ִמ ְת ַע ֵּלם ֵמ ָא ְשׁיוֹת ָה ֱ
הוּדים ִ
״י ִ
שׁל ְ
חוּשׁה ֶ
ְּת ָ
שׁ ִּנ ְכ ְר ָתה ְּב ַהר ִסינַי ֵּבין ַה ָּקדוֹשׁ ָּברוּ& הוּא ְו ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ַעל
עוֹמד ַעל ַה ְּב ִרית ֶ
ֵ
יוּכלוּ ְל ַמ ֵמשׁ ֶאת ַה ְּב ִרית ַאף
יבי ָה ָעם ְ
שׁ ָכל ַמ ְר ִּכ ֵ
ּתוֹרהָ .34ל ֵכן ְּכ ֵדי ֶ
ִלמוּד ַה ָ
ּתוֹרה ָּב ָר ָמה
ּתוֹרהִ ,נ ְּתנָה ָל ֶהם ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַקּיֵם ֶאת ְּב ִרית ַה ָ
ֵאּלוּ ַה ֲח ֵס ִרים ַּב ָ
ּתוֹרה ְמ ַהוָּה ֶאת
עוֹלם ַה ָּבאְּ :ב ַה ָּכ ָרה ִּכי ַה ָ
ֶצח ָּב ָ
אלית ְו ִל ְזּכוֹת ְל ַחּיֵי נ ַ
ימ ִ
ינ ָ
ַה ִּמ ִ
הוּדיְּ ,ב ַמ ַּתן ָּכבוֹד ְו ַה ֲע ָר ָכה ָל ֵעדוּתַ ,ל ֻח ִּקים ְו ַל ִּמ ְשׁ ָּפ ִטים
שׁל ָה ָעם ַה ְּי ִ
ִלּבוֹ ֶ
ַפ ָשׁם ַעל ִלּמוּד
ּמוֹס ִרים ֶאת נ ְ
ידי ֲח ָכ ִמים ַה ְ
קוּתם ְּב ַת ְל ִמ ֵ
וּב ְד ֵב ָ
ָרדוּ ִמ ִּסינַי ִ
שּׁי ְ
ֶ
 (33״רפאים הן שאינם רוצים לעשות

ח״ו אף רגע אחת ממש מהעסק שלנו

גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה.״

בתורה ,כרגע היו נחרבים כל העולמות

)באור הגר״א שם(

עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס

 (34״ואם לא בריתי יומם ולילה חקת
שמים וארץ לא שמתי״) .ירמיה לג,
כה(
״מלמד שהתנה הקב״ה עם מעשה
בראשית ואמר להם אם ישראל
מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם
לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובהו״.

ושלום ,וכן שפעת אורם או מיעוטו
ח״ו הכל רק כפי ענין ורוב עסקנו בה,
לכן אנו מברכים עליה וחיי עולם נטע
בתוכנו ,כענין הנטיעה שנטיעתה כדי
לעשות פרי להרבות טובה ,כן אם אנו
מחזיקים בתוה״ק בכל כחנו כראוי ,אנו
מנחילין חיי עד וממשיכים משרשה
למעלה

מכל

העולמות,

)שבת פח ע״א(

הנעלם

״והאמת בלתי שום ספק כלל ,שאם

תוספת קדושה וברכה ואור גדול בכל

היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי

העולמות״) .נפש החיים שער ד פ׳ יא(
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ָקים״ )א ַּת ֲעמ ְֹדנָה ָל ֶהם ְּב ֵעת
״ענ ִ
שׁל ָה ֲ
יהם ֶ
ּיוֹת ֶ
ּתוֹרה ִל ְשׁ ָמּהִ .35אי ְל ָכ&ְ ,ז ֻכ ֵ
ָ
שׁ ַמ ְפ ִג ִ
ֶ
ירת ִמ ְצווֹת )א ְּת ַכ ֵּפר
וּשׁ ִמ ַ
ידי ֲח ָכ ִמיםְ ,
ינים ַהם ִז ְלזוּלְ 36ו ִשׂ ְנ ָאהְּ 37ב ַת ְל ִמ ֵ
ידי ֲח ָכ ִמים
שׁ ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאינֶּנוּ זָקוּק עוֹד ְל ַת ְל ִמ ֵ
נוֹכח ִר ְשׁעוּת ַה ָּכ ָר ָתם ֶ
יהם ַ
ֲע ֵל ֶ
ּתוֹרה ַעם
לוֹמ ֵדי ַה ָ
ידי ֲח ָכ ִמים ְו ְ
ה ֵרי ַרק ִּב ְזכוּת ַּת ְל ִמ ֵ
שֲׁ
ַע ְמדוּ ְּברֹאשׁ ָה ֻא ָּמהֶ ,
שּׁי ַ
ֶ
ָא ֶרץ ִמ ְת ַק ְּי ִמים ַעל ִּת ָּלם.
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ֻחּקוֹת ָשׁ ַמ ִים ו ָ
״ע ֶרב ַרב״?
סוּגי ָה ֵ
שׁ ָּתף ְל ָכל ֵ
ז( ָמה ַה ְּמ ַכּנֶה ַה ְּמ ֻ
ינים ַה ִּנ ְל ָק ִחים ְּב ֻסּכוֹת ְל ַה ֵּלל ַל ָּקדוֹשׁ ָּברוּ& הוּא ְמ ַב ְּט ִאים ֶאת ָּכל
ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמ ִ
תוֹרה
ידי ַה ֲח ָכ ִמים ַה ְּמ ֵל ִאים ְּב ָ
ַּצג ֶאת ַּת ְל ִמ ֵ
הוּדיָ :ה ֶא ְתרוֹג ְמי ֵ
ֶח ְל ֵקי ָה ָעם ַה ְּי ִ
ה ַדס ְמ ַב ֵּטא
שׁ ֵאין ָל ֶהם ִמ ְצווֹתַ ,ה ֲ
ּתוֹרה ֶ
לוֹמ ֵדי ַה ָ
ּלוּלב ְמ ַס ֵּמל ֶאת ְ
וּב ִמ ְצווֹתַ ,ה ָ
ְ
יח ְו ַט ַעם
ּתוֹרהְ ,ו ָה ֲע ָר ָבה ְל)א ֵר ַ
לוֹמ ִדים ָ
אוּלם ֵאינָם ְ
עוֹס ִקים ַּב ִּמ ְצווֹת ָ
ֶאת ָה ְ
וּמ ְצווֹת.
ּתוֹרה ִ
ֶע ָד ִרים ָ
הוּדים ַהּנ ֱ
ְמ ַס ֶּמ ֶלת ֶאת ַה ְּי ִ
ָתם
חוּזים זֶה ָּבזֶה ְו ַכָוּנ ָ
א ִ
שֲׁ
ּתוֹרה אוֹ ַּב ִּמ ְצווֹתְּ ,ב ֵעת ֶ
ִאי ְל ָכ&ָּ ,כל ֵאּלוּ ַה ֲח ֵס ִרים ַּב ָ
קוּתם ָל ֶא ְתרוֹג,
ימים ֶאת ַע ְצ ָמם ִּב ְד ֵב ָ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ַל ָּקדוֹשׁ ָּברוּ& הוּאַ ,מ ְשׁ ִל ִ
עוֹלם ַה ָּבא.38
ֶצח ָּב ָ
זוֹכים ְל ַחּיֵי נ ַ
שׁם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ִ
יהם ֶאת ֵ
נוֹשׂ ִאים ֲע ֵל ֶ
ְ
 (35״אמר ליה ,רבי מצאתי להן תקנה

 (37״ששונאים את התלמידי חכמים״.

מן התורה ׳ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם

)באור הגר״א תקוני זוהר תיקונא

חיים כולכם היום׳ ,וכי אפשר לדבוקי

שתיתא כג ע״ד(

בשכינה ,והכתוב ׳כי ה׳ אלוקיך אש
אכלה׳ ,אלא המשיא בתו לתמיד חכם,

 (38״והם ד׳ כיתות כמ״ש )ויק״ר פ״ל

והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים,

י״ב( ד׳ מינים בלולב ,א׳ טעם וריח,

והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה

טעם בלא ריח ,ריח בלא טעם ,לא טעם

עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה״.

ולא ריח .וכולם אגודים זה בזה .טעם

)כתובות קי״א ע״ב(

וריח הם התלמידי חכמים העוסקים
בתורה ובעלי מצוות ג״כ .וטעם בלא

 (36״הם המזלזלים בתלמידי חכמים.״

ריח – תורה בלא מצוות כמ״ש )יבמות

)באור הגר״א תיקוני זוהר תיקון

קט ע״ב( האומר אין לי אלא תורה,

חמשין(

אין לו אלא תורה) .ושם פרש״י אף
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ּנוֹצר ְּב ַהר
שׁ ַ
״י ְשׂ ָר ֵאל״ הוּא ַה ַה ָּכ ָרה ַּב ִחּבוּר ֶ
שׁם ִ
הוּדי ַל ַּׁשּיָכוּת ְל ֵ
ַה ַּמ ְג ִּדיר ַה ְּי ִ
)ּתוֹרה( ְו ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .ל ֵכן
ָ
אוֹר ְי ָתא
ַ
מוֹאב ֵּביןֻ :ק ְד ָשׁא ְּב ִרי& הוּא,
ָ
וּב ַע ְרבוֹת
ִסינַי ְ
וֹתיוַ ,מ ִּכיר
וּמ ְשׁ ַּת ֵּדל ִל ְשׁמֹר ֶאת ָּכל ִמ ְצ ָ
א ִמין ַּב ָּקדוֹשׁ ָּברוּ& הוּא ִ
הוּדי ַה ַּמ ֲ
ְי ִ
יבי ָה ָעם
וּמ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמוֹ ֶאת ָּכל ַמ ְר ִּכ ֵ
יה ְ
לוֹמ ֶד ָ
יה ְו ְ
דוֹל ָ
ּתוֹרהְּ ,ג ֶ
ְּב ֶע ְר ִּכּיוּת ַה ָ
 ַרק הוּא ִמ ְשׁ ַּתּיֵ& ְל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.עוֹמ ִדים ְּברֹאשׁ ָה ֻא ָּמה ְּב ִמ ְל ַח ְמ ָּתם
״ע ָמ ֵל ִקים״ ָה ְ
״ע ֶרב ַרב״ָ :ה ֲ
יכ& ָּכל סוּגֵי ָה ֵ
ְל ִפ ָ
ּבוֹרים״ ַּב ֲע ֵלי ַה ָּכבוֹד ְו ַה ְּת ִה ָּלה
״ּג ִ
אווֹת ְו ַה ִ
רוֹד ֵפי ַה ַּת ֲ
ילים״ ְ
״נ ִפ ִ
ּתוֹרהָ ,ה ְ
ֶנגֶד ַה ָ
וּצ ָד ָקה ִעם
ּגוֹמ ִלים ֶח ֶסד ְ
שׁ ֵאינָם ְ
״ר ָפ ִאים״ ֶ
שׁ ָּכל ְמ ַג ָּמ ָתם ִהיא ְלצ ֶֹר& ַע ְצ ָמםָ ,ה ְ
ֶ
ידי ֲח ָכ ִמים – ֻּכ ָּלם ִנ ְּתקוּ
שׂוֹנ ִאים ַּת ְל ִמ ֵ
ַל ְז ִלים ְו ְ
ָקים״ ַה ְּמז ְ
״ענ ִ
ּתוֹרה ְו ָה ֲ
לוֹמ ֵדי ַה ָ
ְ
אוֹר ְי ָתא ְו ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ִה ְפ ִרידוּ ֶאת
שׁלֻ :ק ְד ָשׁא ְּב ִרי& הוּאַ ,
הוּדי ֶ
שׁ ָּלשׁ ַה ְּי ִ
ֶאת ַה ְּמ ֻ
ֵח ְשׁבוּ.
״ע ֶרב ַרב״ י ָ
ּׁשם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ָל ֵכן ְל ֵ
ַע ְצ ָמם ִמ ֵ
״ע ֶרב ַרב״?
ּדוּע ה׳ ֵאינֶּנוּ ְמ ַכ ֶּלה ֶאת ָה ֵ
ח( ַמ ַ
עוֹלמוֹ ְּב ַה ְנ ָה ַגת ַה ִּיחוּד ְו ִי ְשׁ ַּת ֵּמשׁ
ַנ ִהיג ה׳ ֶאת ָ
שׁל ַה ְּג ֻא ָּלה ,י ְ
ּסוֹפי ֶ
ַעד ַל ָּׁש ָלב ַה ִ
וּל ָה ֵצר
יסאַ ,ל ְמרוֹת ְזדוֹן ִלּבוֹ ְל ָה ֵר ַע ְ
פוּלהֵ :מ ַחד ִּג ָ
״ע ֶרב ַרב״ ְל ַת ְכ ִלית ְּכ ָ
ָּב ֵ
ּגוֹאל ֶצ ֶדק
יאת ֵ
יה ַעד ִּב ַ
״ע ֶרב ַרב״ ִל ְשׁמֹר ָע ֶל ָ
ִל ְשׁ ֵא ִרית ַה ְּפ ֵל ָטה ָע ִתיד ָה ֵ
קוֹצים ִמ ָּס ִביב ְל ַ
וּכ ִ
ִּכ ְק ִל ָּפה ַה ְּמ ַכ ָּסה ֶאת ַה ְּפ ִרי ְ
שׁוֹשּׁנָה.39
תורה אין לו( .ריח בלא טעם – הם בעלי

בהם תורה ומצות שהתורה ניתנה ג״כ

מצות .לא טעם ולא ריח – בלא תורה

לזו ,והיא מורשה לכל קהלת יעקב כי

ובלא מצות .רק שאין פורשים מדרכי

יעקב הם המון עם וז״ש בגמ׳ )פסחים

הציבור ואעפ״כ כולם אחוזים זה בזה
לבד אתרוג שהוא פרוש מן העולם,
אך אעפ״כ בשעת נטילה ,צריך לחברן
יחד ...ובשם ישראל יכנה – הוא בלא
תורה ובלא מצוה רק שמכנה את
עצמו בשם ישראל ,ואעפ״כ יש לו שכר
וכמ״ש )מגילה יג ע״א( כל הכופר בע״ז

מט ב׳( כל הלומד תורה בפני ע״ה כאלו
בא על ארוסתו בפניו שהיא ירושה ג״כ
לו״) .אדרת אליהו פר׳ וזאת הברכה
עה״פ והם תכו לרגליך(
 (39״דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי

)נקרא יהודי( ולכן כולם אחוזים זה

בגלותא בין ערב רב דאינון קוצים...״

בזה ...ועוד אומרים ע״ה אותם שאין

)תקון זוהר תריסר(
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שׂה
ַע ֶ
שּׁי ֲ
״ע ֶרב ַרב״ ְו ַה ָּצרוֹת ָה ַרּבוֹת ֶ
יסאּ ,ד ַֹחק ַה ָּגלוּת ַה ָּק ָשׁה ַּת ַחת ָה ֵ
יד& ִּג ָ
ֵמ ִא ָ
יע
ָעידוּ ִּכי ִמ ְכ ַסת ַה ֵּס ֶבל ִה ְת ַמ ְּל ָאה ְו ִה ִּג ַ
ַעלוּ ִל ְפנֵי ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹד ְוי ִ
ְל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל י ֲ
ַה ְּז ַמן ְל ָה ִחישׁ ֵעת ַה ְּג ֻא ָּלהָ .40ל ֵכן ִמ ְּׁשנֵי ַה ְּט ָע ִמים ַה ָּללוּ )א ְי ַכ ֶּלה ה׳ ֶאת
״ע ֶרב ַרב״ ִל ְפנֵי ַה ְּז ַמן.
ָה ֵ
ָמים?
יח ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
״ע ֶרב ַרב״ ַמ ְצ ִל ַ
ּדוּע ָה ֵ
ט( ַמ ַ
״ע ֶרב ַרב״ ְיכוֹלוֹת ַרּבוֹת ְו ַה ְצ ָלחוֹת ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו ִּכ ְנ ִביא
ָתנוּ ָל ֵ
ָמים ִיּנ ְ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
ַעמֹד
קוֹמּה ַּב ָּׁש ַמ ִיםַ .ה ָּׁש ָעה ְּת ַשׂ ֵחק לוְֹ ,והוּא י ֲ
שׁ ָע ְמ ָדה לוֹ ַח ָּמה ִּב ְמ ָ
שׁ ֶקר ֶ
ֶ
וּשׂ ָר ָרהְ ,ו ָכל זֹאת ְּכ ֵדי ְל ַה ֲע ִמיד ֶאת ַעם
שׁל ִשׁ ְכרוֹן ּכ ַֹח ְ
ְּברֹאשׁ ָה ֻא ָּמה ְּב ָע ְצ ָמה ֶ
״ע ֶרב ַרב״
ילי ָה ֵ
א ִל ֵ
הוּדי ֶּב ֶר& ֶל ֱ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ַּב ִּנ ָּסיוֹן ָה ַא ֲחרוֹןַ :ה ָא ְמנָם ִי ְכ ַרע ָה ָעם ַה ְּי ִ
ירת ַה ָ
וּשׁ ִמ ַ
אמוּנָה ְ
ה ַרת ָה ֱ
ַפשׁוֹ ַעל ָט ֳ
אוֹ ִי ְמסֹר ֶאת נ ְ
ּתוֹרהְ ,ו)א ִי ָּכנַע.41
יע
שׁ ִה ִּג ַ
שׁ ֵּכן ּכ ַֹח ָה ָרע ֶ
יאּהֶ ,
יעה ְל ִשׂ ָ
״ע ֶרב ַרב״ ַמ ִּג ָ
שׁל ָה ֵ
ַה ַה ְצ ָל ָחה ָה ַר ָּב ִתי ֶ
ֶתר ְשׂ ֵאת,
רוֹנים ְּבי ֶ
וּמ ְת ַע ֵּצם ִּב ְר ָג ָעיו ָה ַא ֲח ִ
לוּטין ִמ ְת ַּג ֵּבר ִ
ְז ַמּנוֹ ְל ִה ְת ַּב ֵּטל ַל ֲח ִ
ֹשׁ& ַה ֻּמ ְח ָלט ִל ְפנֵי ֲעלוֹת ַה ַּׁש ַחרָ .ל ֵכן
ַּכּנֵר ַה ֵּמ ִאיר ְּב ָח ְז ָקה ֶט ֶרם ִי ְכ ֶּבה ְו ַכח ֶ
יה
ֹחוֹת ָ
רוּח ַה ֻּט ְמ ָאה ִמן ָה ָא ֶרץ ִמ ְת ַּג ֶּב ֶרת ָה ִר ְשׁ ָעה ְּבכ ֶ
שׁר ָק ֵרב ַהּיוֹם ְל ִבּטוּל ַ
אֶ
ַּכ ֲ
שׁוּעה ָלבוֹא
רוֹבה ַה ְי ָ
יוֹד ַעת ִּכי ְק ָ
וּמ ְת ַע ֶּצ ֶמת ַעל ַהּכֹלְ ,ו ֵאי ֶנּנָה ַ
רוֹנים ִ
ָה ַא ֲח ִ
שׁל ַה ֻּט ְמ ָאה ְל ִה ְת ַּב ֵער ָּכ ִליל ִמן ָה ָ
סוֹפּה ֶ
ְו ָ
עוֹלם.42

״כמו שושנים דנזרעין בין הקוצים

 (41כי יקום בקרבך...ונתן לך אות

שהקוצים שמירה לשושנים״) .באור

בשמים ומופת בארץ ובא האות

הגר״א על תקון תריסר(

והמופת ההוא לא תאבה אליו ולא
תשמע לו כי מנסה ה׳ אתכם״) .דברים

(40״ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל

יג ,ב(

ממהר לון פורקנא״) .תקון זוהר תריסר(

״וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון

כן ישראל בגלותא בין ערב רב כדי

את הזהב״) .זכריה יג ,ט(

למהר גאולתם כמש״ו לכן לא כלה
הקוצים כדי להיות השושנים בינהם

 (42נערך מקובץ מאמרים ואגרות ,חלק

בגלות הזה״) .באור הגר״א על תקון

א׳ ,גלות וגאולה עקבתא דמשיחא,

תריסר(

״אומר אני מעשי למלך״ מאת מרן רבי
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״ע ֶרב ַרב״?
מוֹד ִדים ִעם ְּגזֵרוֹת ָה ֵ
יצד ִמ ְת ְ
י( ֵּכ ַ
שׂה ָשׂ ָטן״ ִל ְגזֹר
״מ ֲע ֵ
שׁ ִּמ ַּדת ַה ִּדין ִמ ְת ַּג ֶּב ֶרת ְמאֹד ִנ ָּתן ִל ְפ ָע ִמים ְרשׁוּת ְל ַ
ְּב ָשׁ ָעה ֶ
לוּחים ַל ָּמקוֹם,
ירם ַעל ָּד ָתםְ .ו ָא ֵכן ַה ְר ֵּבה ְשׁ ִ
ַפשׁוֹת ָה ֻא ָּמה ְל ַה ֲע ִב ָ
ְּגזֵרוֹת ַעל נ ְ
יחם
״ל ַה ְשׁ ִּכ ָ
ָר ִּיים ִמ ַּבחוּץ ִּב ְגזֵרוֹת ַא ְנ ִטּיוֹכוּס ְ -
ָנים ַא ְכז ִ
ִל ְפ ָע ִמים ִנ ְשׁ ָל ִחים ְיו ִ
ירם ֵמ ֻח ֵּקי
״ל ַה ֲע ִב ָ
״ע ֶרב ַרב״ ְ -
וּל ִע ִּתים ִמ ְתי ְַוּ ִנים ִמ ִּב ְפ ִנים ִּב ְדמוּת ֵ
תוֹר ֶתX״ְ ,
ָ
ְרצוֹנֶX״.
אוֹתּה
ָ
שׁל ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִנ ָּתן ְל ַא ְפיֵן
ּגוּפם ֶ
ֵרה ִהיא ַּכ ְל ָּכ ִלית אוֹ ַעל ָ
ִאם ַה ְּגז ָ
יח
ּתוֹכ ַ
ִ
ֵרת ָה ָמן
וּגז ַ
מוּטבְ ,
ּנוֹעד ְל ַה ְח ִזיר ֶאת ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ָ
שׁ ָ
שׂה ה׳״ ֶ
״מ ֲע ֵ
ְּכ ַ
שׁ ִּק ְּבלוּ ַעל ַע ְצ ָמם
בוֹתינוּ ֶ
א ֵ
שׂה ֲ
ֵרה ַּג ְשׁ ִמית ֻמּנָח ְּב ַמ ֲע ֵ
שׁ ַה ִּפ ְתרוֹן ָה ָראוּי ִל ְגז ָ
ֶ
וּל ַה ֲע ִביר ֶאת
שׁוּבהִ ,ל ְזעֹק ַלה׳ ְ
ֶאת ִּד ְב ֵרי ָמ ְר ְּד ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר ְל ִה ְת ַעּנוֹתָ ,לשׁוּב ִּב ְת ָ
רוּח ְ -ל ַה ֲע ִביר ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַה ָּדת,
ֵרה ִהיא ַעל ָה ַ
אוּלם ִאם ַה ְּגז ָ
ֵרהָ .
ר ַֹע ַה ְּגז ָ
ָבים ִל ְמסֹר ֶאת
שׁ ַה ְּז ָע ָקה ִהיא ִמ ְשׁ ִניתְ ,ו ַחּי ִ
יוֹכיחוּ ֶ
ָאים ִ
וּבנָיו ַה ַח ְשׁמוֹנ ִ
ַמ ִּת ְתיָהוּ ָ
שׂה
״מ ֲע ֵ
יחי ַ
ֶפשׁ ֶנגֶד ְשׁ ִל ֵ
וּב ְמ ִסירוּת נ ֶ
יגה ְו ָל ֵצאת ְּב ִמ ְל ָח ָמה ַמ ָּמשׁ ִ
ה ִר ָ
ֶפשׁ ַל ֲ
ַהּנ ֶ
ָשׂ ָטן״.43
שׁ ַמ ִים?
יא( ַה ִאם Iא ָראוּי ְל ַחּכוֹת ְל ַר ֲח ֵמי ָ
״ו ָאנוּ ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָּׁש ֵען ֶא ָּלא ַעל ָא ִבינוּ ֶ
ְ
שׁ ַּב ָּׁש ַמ ִים״ֵ 44אי ֶנּנָה ִס ְס ַמת ִעּדוּד
ימת
ּמוּבן ָּבא ֶֹפן ַה ַּפ ְשׁ ָט ִניֶ ,א ָּלא ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ְר ִשׁ ַ
שׁ ָ
ִל ְבט ַֹח ְּב ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמ ִים ְּכ ִפי ֶ
ּדוּע? ְּב ִע ְק ְב ָתא
ָמיםַ .מ ַ
שׁ ָּתבֹאנָה ַעל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
ַה ְּק ָללוֹת ֶ
״ע ֶרב ַרב״ יָחוּל ַמ ְשׁ ֵּבר ְּב ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
יחא ֵע ֶקב ק ִֹשׁי ַה ָּגלוּת ַּת ַחת ָה ֵ
ִּד ְמ ִשׁ ָ
יהם ִּת ְת ַר ֶּפינָה ִמ ִּל ְלחֹם ֶאת ִמ ְל ֶח ֶמת
יד ֶ
דוֹלה ִו ֵ
ָאשׁוּ ֵמ ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ַה ְּג ָ
ִי ְר ֵאי ה׳ ִי ְתי ֲ
א)קיםָּ ,תחוּל ִק ְל ַלת
ה׳ְ ,ו ָאז ִּב ְמקוֹם ִל ְפעֹל ְל ַמ ַען ְּכבוֹד ָשׁ ַמ ִים ָל ֵתת עֹז ֵל ִ

אלחנן בונם וסרמן הי״ד ,עמ׳ רעד ,מפי

 (43שם ,עמ׳ רסב-רסד.

החפץ חיים.

 (44משנה סוטה מט ע״ב.
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״אין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ָּׁש ֵען ֶא ָּלא ַעל ָא ִבינוּ
ָשׁ ַמ ִים ְו ִי ְל ֲחשׁוּ ַה ְּׂש ָפ ַת ִים ִּב ָּטחוֹן ַּבה׳ֵ :
שׁ ִּנ ְד ָרשׁ ֵמ ֶהם ִמ ְל ָח ָמה ַ
שׁ ַּב ָּׁש ַמ ִים״ ְּב ֵעת ֶ
ֶ
וּמ ֲע ִשׂים ְּבפ ַֹעל.45
״ע ֶרב ַרב״?
ֶגד ָה ֵ
יב( ַמ ִהי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּבפ ַֹעל נ ֶ
א ָבל ִמ ְּפ ַאת ִשׁ ְפלוּת
יכה ְל ִה ְת ַמ ֵּמשֲׁ ,
א ִמ ִּתית ָה ְי ָתה ְצ ִר ָ
שׁ ִּמ ְל ָח ָמה ֲ
א ֶמת ִהיא ֶ
ָה ֱ
שׁל
בוֹתים ֶ
ּקוֹצים ָה ֲע ִ
לוּעה ֵּבין ַה ְּק ִלּפוֹת ְו ַה ִ
יטה ַה ְּב ָ
שׁל ְשׁ ֵא ִרית ַה ְּפ ֵל ָ
ַמ ָּצ ָבּה ֶ
ה ֵרי
שֲׁ
ָאיםֶ ,
בוֹתינוּ ַה ַח ְשׁמוֹנ ִ
א ֵ
יכ ְל ָּתּה ָל ֵצאת ַל ַּמ ֲע ָר ָכה ַּכ ֲ
״ע ֶרב ַרב״ֵ ,אין ִּב ָ
ָה ֵ
ֶח ָּב ִאים ֶאל ַה ֵּכ ִליםְ ,ו ֵאין
וּמ ֵתי ְמ ַעט ֵהם ַה ַּמ ַּכ ִּבים ַהּנ ְ
ִמ ְתי ְַוּ ִנים יֵשׁ ְל)א ִמ ְס ָּפר ְ
ירה ֵאי ֶנּנָה ְמ ַל ֶּמ ֶדת ַעל ָּכ&
יכת ִמ ְל ָח ָמה ְי ִשׁ ָ
ַעמֹד ַּב ֶּפ ֶרץִ .אי ְיכ ֶֹלת ֲע ִר ַ
שּׁי ֲ
ִמי ֶ
מוֹדדוּת
וּב ִה ְת ְ
א ָבק שׁוֹנֶה ְ
אוֹתנוּ ָל ֵצאת ְּב ַמ ֲ
ָ
ֶבת
שׁ ָא ְפ ָסה ַה ִּת ְקוָהֶ ,א ָּלא ְמ ַחּי ֶ
ֶ
יצד?
יפהֵּ .כ ַ
ֲע ִק ָ
שׁ ֵּכן
רוּח ִניֶ ,
ָד ִים ָ
נוֹב ַע ֵמ ִר ְפיוֹן י ַ
שׁל ֲע ָמ ֵלק ְל ִה ָּל ֵחם ְּב ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵ
סוֹד ַה ְצ ָל ָחתוֹ ֶ
ה״ע ֶרב ַרב״ ִּב ְכ ָלל
ֵ
ּתוֹרה ְו ִי ְר ַאת ָשׁ ַמ ִים ְּב ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְז ִמין ֶאת
ֶה ְע ֵּדר ִלּמוּד ָ
שׁל
יכ& ַה ִּתּקוּן ְל ַה ְח ָל ַשׁת ּכֹחוֹ ֶ
״ע ָמ ֵלק״ ִּב ְפ ָרט ָלעוּט ָע ֵלינוּ ְל ִמ ְל ָח ָמהְ .ל ִפ ָ
ְו ֶאת ֲ
ּתוֹרה ְּב ַע ְצמוְֹ ,מ ַל ֵּמד ֶאת
ּלוֹמד ָ
הוּדי ַה ֵ
ּתוֹרהָּ .כל ְי ִ
ֲע ָמ ֵלק הוּא ִחּזוּק ְּב ִלּמוּד ָ
עוֹלם ְּב ַה ְז ָר ַמת ַּדם ַח ִּיים
ּתוֹרה ָּב ַר ִּבים ְ -מ ַחּיֶה ֶאת ַע ְצמוֹ ְו ֶאת ָה ָ
וּמ ְר ִּביץ ָ
ְי ָל ָדיו ַ
הוּדיתְ ,ו ַאף ְמ ַקּיֵם ְמ ִחּיַת ֲע ָמ ֵלק ְּבא ֶֹפן ָע ִקיףַּ .כּיוֹם
שׁל ָה ֻא ָּמה ַה ְּי ִ
יה ֶ
עוֹר ֶק ָ
ְּב ְ
ּתוֹרהֶ .את
נוּכל ְל ָה ִאיר ֶאת ֶח ְשׁ ַכת ַההֹוֶה הוּא אוֹר ַה ָ
שּׁבוֹ ַ
ַה ְּכ ִלי ַה ֶּמ ְר ָּכ ִזי ֶ
ֹשׁ&.
ּבוֹדד ְמ ַס ֵּלק ַה ְר ֵּבה ִמן ַהח ֶ
ֹשׁ& ֵאין ְמ ָג ְר ִשׁים ִעם ַמ ְקלוֹתֶ ,א ָּלא ַּג ְפרוּר ֵ
ַהח ֶ
וּל ַל ֵּמד ֶאת ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ִּכי
ּתוֹרה ְו ִי ְר ַאת ָשׁ ַמ ִים ְ
ימה ִהיא ְל ָה ִפיץ ָּב ַר ִּבים ָ
ַה ְמ ִשׂ ָ
ידים,
יח ִ
א ֶמתְ .לצ ֶֹר& ַּת ְכ ִלית זוֹ ָאסוּר ָלנוּ ְל ִה ָּׁש ֵאר ְו ִל ְפעֹל ִּכ ִ
תוֹרתוֹ ֱ
א ֶמת ְו ָ
ה׳ ֱ
שׁל ַר ִּבים
רוּח ִני ֶ
וּל ַהוּוֹת ּכ ַֹח ָ
יבה ַא ַחתְ ,
ַח ָּדיו ַל ֲח ִט ָ
ָבים ָאנוּ ְל ִה ְת ַאּגֵד י ְ
ֶא ָּלא ַחּי ִ
ַע ָּתא ִּד ְשׁ ַמּיָא.46
ידים ְּב ַכּמוּתְּ ,ב ֵאיכוּת ְו ַאף ְּב ִסּי ְ
ֶה ָע ִדיף ַעל ְי ִח ִ

 (46שם ,עמ׳ רסד-רסה.

 (45שם ,עמ׳ רסב ,בשם בעל נפש
החיים.
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״ע ֶרב ַרב״?
שׁ ָּלנוּ ְּכ ַל ֵּפי ָה ֵ
יג( ַמה ִהיא ַה ְּמ ֻחּיָבוּת ֶ
ַחסוּת
אוֹתנוּ ִל ְבנוֹת ַמ ֲע ַר& ִה ְתי ֲ
ֶבת ָ
״ע ֶרב ַרב״ ְמ ַחּי ֶ
שׁל ָּגלוּת ַּת ַחת ָה ֵ
ַה ְּמ ִציאוּת ֶ
ּתוֹרה.
שׁ ִה ְשׁ ָּת ְרשׁוּ ְּב ֶה ְע ֵּדר ַּד ַעת ָ
ּכוֹזבוֹת ֶ
א ִמ ִּתי ְּכ ַל ָּפיו ְו ַל ֲעקֹר ִמ ִּל ֵּבנוּ ֵּדעוֹת ְ
ֲ
ה ֵרי
שֲׁ
עוֹמ ֶדת ְּב ִמ ְב ָחןֶ ,
ֶ
״ע ֶרב ַרב״ ְמ ַה ִוּים ַעם ֶא ָחד ֵאי ֶנּנָה
שׁ ָאנוּ ְו ָה ֵ
ַה ַה ָּכ ָרה ֶ
שׁ ָּלנוּ ְּכ ַל ָּפיו
וּב ֵּטל ֵמ ִא ָּתנוּ ֶאת ַה ְּמ ֻחּיָבוּת ֶ
ַּתק ֵמ ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
״ע ֶרב ַרב״ ִה ְתנ ֵ
ָה ֵ
שׁ ָח ְת ָכה
״ע ֶרב ַרב״ ִּכ ְק ִל ָּפה ֶ
ָבים ָאנוּ ִל ְראוֹת ָּב ֵ
יכ& ַחּי ִ
הוּדי ִמן ַה ִּמ ְניָןְ .ל ִפ ָ
ְּכ ֶאל ְי ִ
ֶאת ַע ְצ ָמּה ֵמ ַה ְּפ ִרי ַה ַחיְ ,ל ַה ִּכיר ּבוֹ ְּכ ַעם ַא ֵחר ַה ִּמ ְת ַה ֵּדר ְּבנוֹצוֹת ִי ְשׂ ָר ֵא ִלּיוֹת
ידתוֹ
וּל ַשׁ ֵּקץ ֶאת ֲע ָר ָכיו ַה ֲח ָד ִשׁים ְו ֶאת ְמ ִר ָ
)א לוְֹ ,ל ַה ֲע ִמיד אוֹתוֹ ָּבאוֹר ַהּנָכוֹן ְ
״ע ֶרב ַרב״ ֵאינֶּנוּ ַמ ִּתיר ִה ְת ַר ְּפסוּת
שׁל ָה ֵ
וּמ ְס ָּפרוֹ ָה ַרב ֶ
ְּב ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמ ִיםּ .כֹחוֹ ִ
ָבים ָאנוּ ְל ַה ֲע ִמיד אוֹתוֹ ַעל ָטעוּתוְֹ ,ל ַה ְראוֹת לוֹ
ְּכ ַל ָּפיוֶ ,א ָּלא ַא ְּד ַר ָּבא ַחּי ִ
שׁם ה׳ ֵמ ַהר ִסינַי ְו ַעד ַהּיוֹם,
ּנוֹשׂא ֶאת ֵ
טוֹרי ַה ֵ
יס ִ
הוּדי הוּא ָה ָעם ַה ִה ְ
שׁ ָה ָעם ַה ְּי ִ
ֶ
)קי ִי ְשׂ ָר ֵאל,
א ֵ
ַּתק ִמ ְּמקוֹר ַמ ִים ַח ִּייםֵ :מ ֱ
ה ִשׁיאוֹ ְל ִה ְתנ ֵ
״ע ֶרב ַרב״ ֱ
שׁל ָה ֵ
וּזדוֹן ִלּבוֹ ֶ
ְ
ּתוֹרת ִי ְשׂ ָר ֵאל.
וּמ ַ
ֵמ ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
ּׁשוֹמר ָע ֵלינוּ?
״ע ֶרב ַרב״ ַה ֵ
טוֹבה ָל ֵ
יד( ַה ִאם יֵשׁ ְל ַה ִּכיר ָ
ָצ ָרה
ַנ ִטית ְּב ָכל ָר ְב ֵדי ַה ַח ִּיים י ְ
ּדוֹמינ ְ
״ע ֶרב ַרב״ ְו ַה ְשׁ ָּפ ָעתוֹ ַה ִ
שׁל ָה ֵ
יטה ֶ
ַה ְּׁש ִל ָ
ָט ָעה
ּׁשוֹשּׁנָהְ ,ונ ְ
ּׁשוֹמ ִרים ַעל ַה ְּפ ִרי ְו ַה ַ
ּקוֹצים ַה ְ
ַה ָּכ ַרת ַהּטוֹב ְּכ ַל ֵּפי ַה ְּק ִל ָּפה ְו ַה ִ
״ע ֶרב
יעת ְמ ַג ַּמת ָה ֵ
אוּלם ְי ִד ַ
ָ
טוֹב ֵתנוּ.
ָ
ּדוֹרשׁ ֶאת
שׁהוּא ֵ
חוּשׁה ֶ
ָּבנוּ ֶאת ַה ְּת ָ
הוּדיתִ ,ל ְכּפוֹת ֶאת
ָנוֹתיו ֵהן ְל ַה ְשׁ ִליט ֶאת ֲע ָר ָכיו ַעל ָה ֻא ָּמה ַה ְּי ִ
שׁ ָּכל ַּכוּ ָ
ַרב״ ֶ
אוֹתנוּ
ֶבת ְל ַה ֲע ִמיד ָ
ּתוֹרה ֵמ ָה ָעם ַ -חּי ֶ
וּל ַב ֵּטל ֶאת ִשׁ ְלטוֹן ַה ָ
ַה ְּק ִל ָּפה ַעל ַה ְּפ ִרי ְ
וּמגֵן ָע ֵלינוִּּ ,כי ִאם ה׳ ִּב ְכבוֹדוֹ
שׁוֹמר ֵ
ֵ
״ע ֶרב ַרב״
שׁCא ָה ֵ
וּל ָה ִבין ֶ
ַעל ַה ָּטעוּתְ ,
חוֹרי
א ֵ
יע ֶאת ַּג ְל ַּג ֵּלי ַה ְּג ֻא ָּלה ֵמ ֲ
חוּטים ִנ ְס ָּת ִריםֵ ,מ ִנ ַ
מוֹשׁ& ְּב ִ
וּב ַע ְצמוֹ ְּבכ ַֹח ִיחוּדוֹ ֵ
ְ
ַח ָמתוָֹ .ל ֵכן
וּל ָהגֵן ָע ֵלינוּ ַעל ַאּפוֹ ו ֲ
״ע ֶרב ַרב״ ִל ְשׁמֹר ְ
וּמ ְשׁ ַּת ֵּמשׁ ָּב ֵ
ַה ְּק ָל ִעים ִ
ָדם
ֶבת ִל ְהיוֹת ֻמ ְפנֵית ְּכ ַל ֵּפי ה׳ ַה ְּמ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ְו)א ְל ָב ָשׂר ו ָ
ַה ָּכ ַרת ַהּטוֹב ַחּי ֶ
ַה ְּמ ַשׁ ֵּמשׁ ָשׁ ִל ַ
יח ְל ַמ ֵּמשׁ ְרצוֹן ָשׁ ַמ ִים.47
 (47״אולם במה שנוגע לרשעי ישראל

מה׳ ,אין לראותם שותפים בתהליך

הרוצים לשלוט בישראל ולהרחיקם

הגאולה שהרי כל מגמתם לגרות מדון
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בוֹדת ַה ֵּברוּר?
טו( ַמה ִהיא ֲע ַ
טוֹבים – ְל ַה ִּכיר
בוֹדת ַה ֵּברוּר ֵּבין ָר ִעים ְל ִ
ֶבת ְּל ִה ְת ַקּיֵם ֲע ַ
ָמים ַחּי ֶ
ְּב ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
ּתוֹרה ְו ִי ְר ַאת ָשׁ ַמ ִים ְל ֵבין
שׁ ָּפ ְרקוּ ֵמ ַעל ַע ְצ ָמם עֹל ָ
״ע ֶרב ַרב״ ֶ
וּל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ָה ֵ
ְ
שׁם
ֶא ָח ִזים ְּב ֵ
וּמ ְצוֹתַ ,א& ֲע ַד ִין נ ֱ
ּתוֹרה ִ
ֶח ְלשׁוּ ְּב ִקּיוּם ָ
שּׁנ ְ
ּטוֹבים ֶ
ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ַה ִ
לוֹמ ֶד ָ
ּתוֹרה ְו ְ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְּב ַמ ַּתן ָּכבוֹד ְו ַה ֲע ָר ָכה ַל ָ
יה.48
״ע ֶרב ַרב״ָּ .כל ֶא ָחד
ימי ֵמ ָה ֵ
יצוֹני ַחּיָב ְל ִה ְת ַלוּוֹת ֵּברוּר ְּפ ִנ ִ
נוֹסף ַל ֵּברוּר ַה ִח ִ
ְּב ָ
שׁל
נוּתּה ֶ
״ע ֶרב ַרב״ ִמ ִּלּבוְֹ ,ל ַה ִּכיר ִּב ְג ָ
ָאמוּר ַל ֲעקֹר ֶאת ַה ְשׁ ָּפ ַעת ֶח ְל ֵקי ָה ֵ
וּל ִה ָּנזֵר ִמ ֶּמּנָהְ ,ל ַחּנֵ& ֶאת ְי ָל ָדיו ְּב ִשּׁקוּץ ָה ַרע ְו ִה ְת ַּב ְּדלוּת
״ע ֶרב ַרב״ ְ
ַּת ְרּבוּת ָה ֵ

בין ישראל לאביהם שבשמים ,והם

להבדיל בין אותם עמי הארץ טבין

הערלה עצמה שהן דרגין דחציפין וכמו

שאף שנחלשו בקיום התורה והמצוות

שהבאנו לעיל מהגר״א ,והרי הם כצרי

מ״מ נאחזין בשם ישראל ...לבין אותם

יהודה ובנימין שאמרו )עזרא ד ,ב(

שאינם מכירים במעלת התורה ״ולא

׳נבנה עמכם יככם נדרוש לאלוקיכם,

יזכר שם ישראל עוד״ .ועל ענין זה

וענו זרובבל וראשי אבות ישראל לא

אמר רבנו הגר״א ״וזה הבירור בטל

לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו׳ .ולא
יעלה על הדעת לחשוב הכותים כחלק
מתהליך הבנין ,אלא הם המלשינים
ומעכבי הגאולה״) .אחרית כראשית,
עמ׳ לב(
״ומכאן החובה לדעת ולברר דאף
אם הערב רב שותפים לפעולות
השייכות אל הגאולה ,אין זה רק מצד
הקב״ה המשתמש ברשעים להביא
רצונו...אולם אסור לראות בהם חלק
מן התהליך עצמו שהרי בזה נתקלקל
הבירור והוא עיכוב הגאולה וכמוש״כ
הגר״א בבאור אגדות״) .שם עמ׳ קכ(

בעו״ה בגלות שדבקים מאד הערב רב
ביניהם״ ,פרוש שאין ישראל מכירים
בהן להבדילם״) .שם עמ׳ קיט(
״ולכן יבואו ב׳ משיחין שהן דרגא
דאברהם ויצחק ויבררו מוץ ותבן
ועדיין אינן יכולים עד שיתברר הסובין
מן הקמח שהן דבקים בחטה מאד ,והן
ערב רב שהם הפסולת מסטרא דיעקב
כמ״ש בר״מ .וז״ש והאבן גדולה ,שכל
העכוב הזה מן האבן הנ״ל ,ולכן ויגש
יעקב ,ויגל כו׳ )בראשית כט( וזה הברור
בטל בעוונותינו הרבים בגלות שדבקים
מאד הערב רב ביניהם״) .באורי הגר״א

 (48״וכאן נמצאת עבודת הבירור

בכורות ח ע״ב(
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וּק ֻד ָּׁשה ְו)א ְל ִה ְת ַח ֵּבר
ּתוֹרה ְ
שׁל ָ
״ע ֶרב ַרב״ִ ,ל ְבנוֹת ֵּת ַבת נ ַֹח ֶ
שׁל ֵ
ִמ ָּכל ַס ְמ ָמן ֶ
״ע ֶרב ַרב״.
שׁל ַּת ְרּבוּת ָה ֵ
ִל ְכ ֵלי ַה ִּת ְקשׁ ֶֹרת ֶ
ַעזֹב ֶאת ָה ַרע
וּמ ִּב ְפ ִניםְ ,ו ָה ָעם י ֲ
א ִמ ִּתי ִמ ַּבחוּץ ִ
ְו ָא ֵכן ִאם ִי ְת ַמ ֵּמשׁ ַה ֵּברוּר ָה ֲ
יצוֹני ַה ְמ ֻלוֶּה
א ֶמתִ ,י ְמנַע ֵמ ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ֵּברוּר ַה ִח ִ
ַּכיר ֶאת אוֹר ָה ֱ
ְו ִי ְד ַּבק ַּבּטוֹב ְוי ִ
א ִריכוּת ְי ֵמי ַה ָּגלוּת ִו ָ
וּב ֵס ֶבלְ ,י ַק ֵּצר ֶאת ֲ
ְּבק ִֹשׁי ְ
יק ֵרב ֶאת ַה ְּג ֻא ָּלה.49
ָמים?
שׁל ּדוֹר ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
טז( ַמה ִהיא ְנ ֻק ַּדת ַה ִּמ ְב ָחן ֶ
שׁל:
ירה ַעל ְק ֻד ַּׁשת ַה ִחּבוּר ֶ
ָמים ִהיא ַה ְּׁש ִמ ָ
שׁל ּדוֹר ַא ֲח ִרית ַהּי ִ
ְנ ֻק ַּדת ַה ִּמ ְב ָחן ֶ
אוֹר ְי ָתא ְו ִי ְשׂ ָר ֵאלַּ .ב ִּנ ָּסיוֹן ָה ַא ֲחרוֹן ִל ְפנֵי ַה ְּג ֻא ָּלה ַּת ֲעמֹד
ַ
ֻק ְד ָשׁא ְּב ִרי& הוּא,
ַּתק ֵמ ֶהם ַחס
וּב ַעּמוֹ ,אוֹ ְל ִה ְתנ ֵ
תוֹרתוֹ ְ
ירה ִל ְדּבֹק ַּבקב״הְּ ,ב ָ
הוּדי ַה ְּב ִח ָ
ִּב ְפנֵי ָּכל ְי ִ
ְו ָשׁלוֹם.
ירת ַשׁ ָּבת ְּכ ִה ְל ָכ ָתּה
אמוּנָה ַּב ָּקדוֹשׁ ָּברוּ& הוּא ִי ְת ַמ ֵּמשׁ ְּב ְשׁ ִמ ַ
ַה ִּבּטוּי ְל ִמ ְב ַחן ָה ֱ
יוּבית
תוֹרת ה׳ ִי ְת ַּב ֵּטא ְּב ַה ָּכ ָרה ִח ִ
ירה ְּב ַ
שׂהַ ,50ה ִּמ ְב ָחן ִּב ְב ִח ָ
ה ָל ָכה ְל ַמ ֲע ֶ
ֲ
א ִמ ִּתי יָבוֹא
וּמ ְב ָחן ַה ִה ְשׁ ַּת ְּיכוּת ְל ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ָה ֲ
יהִ ,51
לוֹמ ֶד ָ
וּב ְ
יה ְ
דוֹל ָ
ּתוֹרהִּ ,ב ְג ֶ
ַּב ָ
 (49כי הוא אמת ,שהיו יכולים בני אדם

 (50״ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע,

להיות זוכים במעשיהם ומכירים את

בין עבד אלהים לאשר לא עבדו ,כי

האמת ,ועוזבים אורחות השקר של

הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים

העוה״ז ברצותם להתקרב אל בוראם,

וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום

וזה בהיותם יודעים ומבינים כבר שכל

הבא אמר ה׳ צבאות אשר לא יעזב

מה שהוא הפך מן הדרך אשר ציוה ה׳

להם שרש וענף ,וזרחה לכם יראי שמי

אינו אלא מכלל סוג הרע שרצה הרצון

שמש צדקה ומרפא בכנפיה ,ויצאתם

העליון...ואם היו עושים כן ,היה יחודו

ופשתם כעגלי מרבק״) .מלאכי ג ,יח-

ית׳ מתגלה אליהם מצד עצמם ,ונמצאו

כ( ״ ׳יראי שמי׳ – שומרי שבת״) .רש״י

מקרבים להם הישועה ,ולא היה צריך

תענית ח׳ ע״ב(

הקב״ה להראותו הוא להם בדרך קשי
הגלות וארכו ,כי כיון שנתברר להם

 (51״בשעת מלחמת העולם הראשונה

האמת מדעתם – די בזה״) .רמח״ל דעת

באו הרבה למרן החפץ חים ושאלוהו

תבונות סימן מ׳(

אם זה הקץ ומלחמת גוג ומגוג? אמר
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״ע ֶרב
הוּדית ֵמ ָה ֵ
הָויָה ַה ְּי ִ
ידי ִקּיוּם ְּב ַה ְפ ָּגנַת זֶהוּת ָּד ִתית ְּכ ַל ֵּפי חוּץ ְּב ִנּתוּק ַה ֲ
ִל ֵ
ּגוֹים.52
וּמ ַּת ְרּבוּת ַה ִ
ַרב״ ִ
״ע ֶרב ַרב״?
שׁל ָה ֵ
יז( ַמה ִּי ְהיֶה סוֹפוֹ ֶ
וּמ ַע ֵּכב ֶאת ְּג ֻא ַּלת
בוּקים ְל ִח ָּטה ְ
״ע ֶרב ַרב״ ָּד ֵבק ְּב ַעם ִי ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ֻס ִּבין ַה ְּד ִ
ָה ֵ
הוֹלי& ֶאת
ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .ל ֵכן ְּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִריד ֶאת ַה ְּפס ֶֹלת ִמּתוֹ& ָהא ֶֹכל ָע ִתיד ה׳ ְל ִ
״רעוֹת ַרּבוֹת ְו ָצרוֹת״ ְו ִמ ְל ֲחמוֹת
״ע ֶרב ַרב״ ְל ִמ ְד ַּבר ָה ַע ִּמיםְ ,53ו ָשׁם ַא ַחר ָ
ָה ֵ
חוֹשׁ ֵבי
״י ְר ֵאי ה׳ ְו ְ
ּנוֹרא ִי ְת ַמ ֵּמשׁ ַה ֵּברוּר ָה ַא ֲחרוֹןִ ,
וּמגוֹגְּ ,ביוֹם ה׳ ַה ָּגדוֹל ְו ַה ָ
ּגוֹג ָ
שׁוּבה.54
ַח ְזרוּ ִּב ְת ָ
שׁCא י ְ
ּפוֹשׁ ִעים ֶ
ּמוֹר ִדים ְו ַה ְ
ארוּ וַה׳ ְי ַכ ֶּלה ֶאת ַה ְ
ְשׁמוֹ״ ִי ָשׁ ֲ
החפץ חיים :אחר מלחמה זו יהיה

מדובר פה להיות אחד מן ל״ו צדיקים,

הפסק ,ואחר כך שוב תהיה מלחמה,

אלא אם מובדל מחוקות העמים ואין לו

ושוב יהיה הפסקה ,ואחר כך יהיה

שייכות עם הקולטור )תרבות( שלהם,

שוב מלחמה ועם מלחמה זו יבוא

עם העתונים שלהם ומנותק מהם,

תהיה

אז אומר הקב״ה :אתם שלי ונמצאים

אתחלתא דגאולה .ובן תורה אמיתי

ברשות אחרת ואין שליטה עליכם״.

שמובדל ומנותק מן הגויים אין עליו

)שם רבי נתן וכטפויגל זצ״ל(

משיח...המלחמה

האחרונה

שום שליטה ,ומצינו במצרים שהיו
שנים ששתו מאותו כוס ,אחד שתה דם

 (53״והבאתי אתכם אל מדבר העמים

והשני שתה מים ,והיינו דבמציאות אין

ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים...

שליטה על יהודי שמובדל מן העמים״.

וברותי מכם המורדים והפושעים בי...״

)רבי אהרן קוטלר זצ״ל בשם החפץ

)יחזקאל ב ,לה-לח(.

חיים ,לקט רשימות חנוכה ,רבי נתן
וכטפויגל זצ״ל עמ׳ מ״א(

 (54״כי הנה היום בא בער כתנור והיו
כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט

 (52״יש לי בקבלה איש מפי איש ממרן

אתם היום הבא אמר ה׳ צבאות אשר

הגאון רבי יהושע לייב דיסקין זיע״א

לא יעזב להם שרש וענף ,וזרחה לכם

שבמלחמה הנוראה קודם ביאת המשיח

יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה,

כל ה״ערליכע אידן״ )לענ״ד התרגום

ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק״) .מלאכי

הוא :יהודים נאמנים – ״יראי ה׳ וחושבי

ג ,יח-כ(

שמו״( ינצלו .ומה זה ה״ערלכער איד״

״ועדין אינם יכולים עד שיתברר הסובין

)יהודי נאמן( – מובדל מן העמים! לא

מן הקמח שהם דבקים בחטה מאד והן
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וּכ ֻד ְג ָמתוֹ ֵא ַרע ְּב ָע ָבר ִּב ְג ֻא ַּלת ִמ ְצ ַר ִים
ידי זֶה ֵאינֶּנוּ ָח ָדשׁ ְ
ירה ֲע ִת ִ
ה ִלי& ְּב ֵר ָ
ַּת ֲ
שׁ ָרצוּ
ארוּ ַּב ַח ִּיים ַרק ֵאּלוּ ֶ
הוּדיםְ ,ו ִנ ְשׁ ֲ
ֹשׁ& ּבוֹ ֵמתוּ ִ 80%מ ְּכ ַלל ַה ְּי ִ
ְּב ַמ ַּכת ח ֶ
ְל ִה ָּג ֵאל ְ
וּל ִה ָּכנֵס ַּת ַחת ַּכ ְנ ֵפי ַה ְּׁש ִכינָה.55
יהם?
סוּג ֶ
חוֹט ִאים ַעל ָּכל ֵ
הוּדים ְ
שׁל ְי ִ
יח( ַמהוּ ַמ ֲע ָמ ָדם ַה ִה ְל ָכ ִתי ֶ
ה ָלכוֹת
א ַר ְכנוּ ְּב ָכל זֶהָ ,ר ִאינוּ ְלנָכוֹן ְל ַס ֵּדר ְּב ִקּצוּר ֶאת ַה ֲ
שׁ ֶה ֱ
״...א ַחר ֶ
ַ
יא(
ּׁש ִּנ ְר ֶאה ַל ֲע ִנּיוּת ַּד ְע ִּתיַ ,א ַחר ַשׁ ְק ָלא ְו ַט ְריָא
ּיוֹצאוֹת ִמ ְּד ָב ֵרינוְּ ,ל ִפי ַמה ֶ
ַה ְ
אוּלי יֵשׁ ָמקוֹם ְל ַב ַעל ַה ִּדין ַל ֲח)ק ְּב ַכ ָּמה
שׁ ַ
ָד ְענוּ ֶ
ּפוֹס ִקיםְ ,ו ִאם ִּכי י ַ
ְּב ֵדעוֹת רֹב ַה ְ
ה ָל ָכה ְּב ֶע ְז ַרת
כוֹנים ֵה ָּמה ַל ֲ
ַּדאי ְנ ִ
א ָבל ַעל ָּכל ָּפ ִנים ַה ָּק ִוים ַה ְּכ ָל ִל ִּיים ו ַ
ְּפ ָר ִטיםֲ ,
ּׁשם ִי ְת ָּב ַר&.
ַה ֵ
הוֹכיחוֹ ִמ ְּת ִח ָּלה
שׁ ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְּב ֵמ ִזידַ ,חּיָב ְל ִ
רוֹאה ָא ָדם ַּב ֲח ֵברוֹ ֶ
ֶ
א( ִאם
ֶדר
שּׁיָשׁוּבְ ,ו ִאם )א ִק ֵּבלִ ,מ ְצוָה ְל ַה ְראוֹת לוֹ אוֹתוֹת ִשׂ ְנ ָאה ְּבג ֶ
ְּב ַמ ֲענֶה ַר& ֶ
יח ִי ְהיֶה
ּמוֹכ ַ
שׁ ַה ִ
שּׁיָשׁוּבְ ,ו ָצ ִרי& ֶ
וּל ַק ְּללוֹ ְּב ָפנָיו ְּכ ֵדי ֶ
ּתוֹכ ָחה ְו ַגם ְל ִה ְכ ִלימוֹ ְ
ָ
מוּרהַ ,רק ֵח ֶלק
א ָבל ְּבתוֹ& ִלּבוֹ )א ִי ְשׂ ְנאוֹ ִשׂ ְנ ָאה ְּג ָ
ָקי ֵמ ֵח ְטא זֶה ְל ַג ְמ ֵריֲ ,
נִ
ַּדאי
הוֹכיחוֹ ָּכ ָראוּי ,ו ַ
שׁ ִא ְל ָמ ֵלי ָהיָה הוּא יָכוֹל ְל ִ
שּׁבוְֹ ,ו ִי ְת ֶלה ְּב ַע ְצמוֹ ֶ
ַרע ֶ
שׁ ֵּכן ֵא ֶּלה
וּמ ָּכל ֶ
וּל ַה ְראוֹת לוֹ ָּפ ִנים יָפוֹתִ ,
שׂוֹנאוֹ ַּב ֵּלב ְ
ָהיָה ָשׁבְ .ו ָאסוּר ְל ְ
יהם
בוֹת ֶ
א ֵ
ָדעוּ ְו)א ָל ְמדוּ ֵמ ֲ
שׁCא י ְ
יחםְ ,ו ֶא ְפ ָשׁר ֶ
הוֹכ ָ
שׁר )א ִ
אֶ
ָנים ֲ
ָה ֲע ַב ְרי ִ

ערב רב ...עד שיתברר אוכל מתוך

מצרים״) .שמות יג ,יח(  -״דבר אחר

פסולת דהיינו קש ערב רב ...עד שיברר

׳חמשים׳ אחד מחמשה יצאו וארבע

בשלשת ימי האפלה כמ״ש )הושע ב(

חלקים מתו בשלשת ימי אפילה״.

׳הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר׳

)רש״י שם(

וגם יברר וימותו כל רשעי ישראל״.
)באור הגר״א אגדת בכורות ח׳ ע״ב

״ולמה הביא עליהם חשך שהיו

מאמר ״אית לן בירא בדבראי״(

בישראל באותו הדור רשעים ולא
היו רוצים לצאת ומתו בשלשת ימי

 (55״וחמשים עלו בני ישראל מארץ

אפלה״) .רש״י שמות י ,כב(
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ַּדאי ָאסוּר
שׁ ְּבו ַ
שׁ ֵּכן ֶ
וּמ ָּכל ֶ
אוֹתםִ ,
ָ
אהֹב
דוֹשׁהִ ,מ ְצוָה ֶל ֱ
ּתוֹר ֵתנוּ ַה ְּק ָ
ָ
ִּדינֵי
אוֹתם ַּב ֵּלב ַּכּנַ״ל.
ִל ְשׂנֹא ָ
יהם,
שׁ ִּי ְת ַר ֲחקוּ ִמ ַּד ְר ֵכ ֶ
ֵיהם ,אוֹ ָּב ַר ִּבים ְּכ ֵדי ֶ
ב( ָהא ְּד ֻמ ָּתר ְל ַק ְּל ָלם ַה ְיינוּ ִּב ְפנ ֶ
עוֹרר
וּבין ַע ְצמוֹ ָאסוּר ִמ ְּד ַר ָּבנָן ְל ַק ְּל ָלםְ ,ו ַא ְּד ַר ָּבה ָצ ִרי& ְל ֵ
א ָבל ֵּבינוֹ ֵ
ֲ
שּׁיָשׁוּבוּ.
וּל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֶ
יהם ְ
ַר ֲח ִמים ֲע ֵל ֶ
ג( ָּכל זֶה ְּב ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ְו)א ָשׁבֵּ ,בין ְּב ָע ַבר ַעל ָּכל ִמ ְצווֹת ה׳ ְל ֵת ָאבוֹן,
וּמ ֻצ ִוּים
ַהג ִעּמוֹ ַּכּנַ״לְ ,
א ִמין ְּבי״ג ִע ְּק ֵרי ַה ָּדתָ ,צ ִרי& ְל ִה ְתנ ֵ
א ָבל הוּא ַמ ֲ
ֲ
א ֵב ָדתוִֹ ,ל ֵּתן לוֹ ְצ ָד ָקהִ ,ל ְפרֹק
וּל ַח ֵּלל ָע ָליו ֶאת ַה ַּׁש ָּבתְ ,ל ַה ְח ִזיר ֲ
ְל ַה ְחיוֹתוְֹ ,
ּׁש ִּצוָּה ה׳
ְו ִל ְטעֹן ִעּמוְֹ ,ו ָאסוּר ְל ַהּטוֹת ִּדינוְֹ ,ו ָצ ִרי& ַל ֲעשׂוֹת ִעּמוֹ ָּכל ַמה ֶ
ִי ְת ָּב ַר& ִמן ָה ַא ֲחוָה ְּב ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ינים ְּב ִע ְּק ֵרי ַה ָּדת ְו ֵאינָם
א ִמ ִ
ד( ָּכל זֶה ַּגם ִּב ְמ ַח ְּל ֵלי ַשׁ ָּבת ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָא ִּב ְז ַמּנֵנוּ ַה ַּמ ֲ
א ָבל ַעל ָּכל ָּפ ִנים יֵשׁ
נוֹה ִגים ָּב ֶהםֲ .
ינים ַהּנַ״ל ֲ
עוֹשׂים ֶא ָּלא ְל ֵת ָאבוֹןָּ ,כל ַה ִּד ִ
ִ
ּתוֹרהְ ,ו ֵאין ִל ְשּׁתוֹת ִמּיֵינָם.
רוֹתם ַל ָ
שׁCא ְל ָצ ְר ָפם ְל ִמ ְניָןְ ,ו)א ִל ְק ָ
ְל ַה ְח ִמיר ֶ
ּתוֹרה.
ּתוֹכ ָחהְ ,ויֵשׁ ְל ִה ְשׁ ַּת ֵּדל ְל ָק ְר ָבם ַל ָ
ה( ָּכל ֵא ֶּלה ַהּנַ״ל ֵהם ִּב ְכ ַלל ִחּיוּב ָ
וּל ַה ְח ִניף ָל ֶהםַ ,רק ְל ָק ְר ָבם
א ָבל ַעל ָּכל ָּפ ִנים ָאסוּר ְל ִה ְת ַח ֵּבר ִע ָּמ ֶהםְ ,
ו( ֲ
וּב ַד ְר ֵכי נ ַֹעםְ ,ו)א ַחס ְו ָשׁלוֹם ַעל ְי ֵדי ֻקּלוֹת
ה ָבה ְ
ֵא ֵלינוּ ַּב ֲעבוֹתוֹת ַא ֲ
ּתוּרים.
וּו ִ
וּפ ָשׁרוֹת ִ
ְ
וּמ ְצוָה
אוֹהבוֹ ִ
דוֹשׁה ָאסוּר ְל ֲ
ָתנוּ ַה ְּק ָ
אמוּנ ֵ
ּכוֹפר ְּב ָד ָבר ֵמ ֱ
שׁ ֵ
שׁ ִּנ ְת ָּב ֵרר ֶ
ז( ַא ַחר ֶ
שׁל
וּב ָּגלוּיְ .ו ָכל ִמ ְצוֹת ֶ
לוּטה ַּב ֵּס ֶתר ַ
ַח ָ
בוּשׁה ו ֲ
מוּרה ְּכ ָ
ִל ְשׂנֹאתוֹ ִשׂ ְנ ָאה ְּג ָ
נוֹה ִגים ּבוֹ.
ה ָבה ְו ַא ְחוָה ֵאין ֲ
ַא ֲ
נוֹהג ַּב ְּז ַמן ַהּזֶה.
ידים ְו ֵאין ַמ ֲע ִלים״ ֵ
״מוֹר ִ
ִ
ח( ֵאין ִּדין
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ה ֵרי
יהםֲ ,
בוֹת ֶ
א ֵ
ירה ֵמ ֲ
שׁ ִּנ ְת ַּג ְּדלוּ ְו ִנ ְת ַח ְּנכוּ ְּב ַד ְר ֵכי ַה ְּכ ִפ ָ
ּכוֹפ ִרים ֶ
ט( ֵא ֶּלה ְּבנֵי ַה ְ
א ִפּלוּ
ילם ֲ
ָבין ְל ַה ִּצ ָ
וּמ ֻחּי ִ
שׁ ִּנ ְשּׁבוּ ְו ָאסוּר ַל ֲעמֹד ַעל ָּד ָמםְ ,
ֵהם ְּכ ִתינוֹקוֹת ֶ
שׁ ַּגם ְשׁ ָאר ִמ ְצוֹת
יהםְ ,ו ֶא ְפ ָשׁר ֶ
א ָבל ִאם ֵמתוֵּ ,אין ִמ ְת ַא ְּב ִלים ֲע ֵל ֶ
ְּב ַשׁ ָּבתֲ .
נוֹהג ָּב ֶהםְ ,ו ָצ ִרי& ִעּיוּן
ֶפשׁ ֵ -אין ֵ
ּקוּח נ ֶ
ֵע ְל ִפ ַ
ּׁשּנוֹג ַ
שׁל ַא ְחוָה  -חוּץ ִמ ַּמה ֶ
ֶ
ּדוֹמה ַל ֲח ֵברוֹ.
וּמ ְק ֶרה ִּכי ֵאין ֶא ָחד ֶ
ְּב ָכל ִמ ְק ֶרה ִ
ָצאוּ ֵמ ַע ְצ ָמם
אמוּנָהְ ,וי ְ
רוּתם ַּד ְר ֵכי ֱ
ַע ָ
שׁ ָּל ְמדוּ ְּבנ ֲ
ּכוֹפ ִרים ֶ
א ָבל ֵא ֶּלה ַה ְ
י( ֲ
ּמוֹרים
ּסוֹפ ִריםַ ,ה ִ
פוֹר ִמים ְו ֵכן ַה ְ
שׁ ֵּכן ֵא ֶּלה ָה ֶר ַּב ִיים ָה ֶר ְ
ְל ַת ְרּבוּת ָר ָעהְ ,ו ָכל ֶ
וּמ ְת ַּכ ְוּ ִנין ִל ְמרֹד
ּיוֹד ִעים ִרּבוֹנָם ִ
וּמ ְנ ִהיגֵי ַה ִּמ ְפ ָלגוֹת ַה ָח ְפ ִשּׁיוֹת ַה ְ
ְו ַה ְמ ַח ְּנ ִכים ַ
ּיוֹצא ָּב ֶהם,
וּמינוּתָּ ,כל ֵא ֶּלה ְו ַכ ֵ
ירה ִ
יחים ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִל ְכ ִפ ָ
וּמ ִּד ִ
יתים ַ
ּבוְֹ ,מ ִס ִ
יהם ַשׁ ָּבתִ ,נ ְר ֶאה
ילםְ .ו ַעל ָּכל ָּפ ִנים ְל ַח ֵּלל ֲע ֵל ֶ
ָצ ִרי& ִעּיוּן ִאם ֻמ ָּתר ְל ַה ִּצ ָ
ְּד ָאסוּר.
דוֹשׁה ,יֵשׁ
ָתנוּ ַה ְּק ָ
אמוּנ ֵ
יחים ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֱ
וּמ ִּד ִ
יתים ַ
יקוֹר ִסים ַה ְּמ ִס ִ
יא( ֶא ִּפ ְ
ֹאבדוּ.
שּׁיָמוּתוּ ְו ָכ ֶר ַגע י ְ
יהם ֶ
וּל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֲע ֵל ֶ
ְל ַק ְּל ָלם ְ
ַּכ ַח ִע ָּמ ֶהםְ ,ו ֵאין ָע ֵלינוּ
ּכוֹפ ִריםְ ,ו ֵאין ְל ִה ְתו ֵ
ּתוֹכ ָחה ַעל ְ
יב( ֵאין ָע ֵלינוּ שׁוּם ִחּיוּב ָ
ַּכוֹתם ְּבשׁוּם ִמ ְצוָה ִמן ַה ִּמ ְצוֹת.
ְלז ָ
אוֹכ ִלים
לוֹב ִשׁים ְל ָב ִנים ְו ְ
יהם ְ
רוֹב ֶ
יהםֶ ,א ָּלא ְק ֵ
יג( ִאם ֵמתוֵּ ,אין ְל ִה ְת ַא ֵּבל ֲע ֵל ֶ
שׁל ָמקוֹם; ִמ ָּכל ָמקוֹם ֻמ ָּתר ְל ָא ִביו
שׂוֹנאוֹ ֶ
ְ
שׁ ָא ַבד
וּשׂ ֵמ ִחים ֶ
שׁוֹתים ְ
ְו ִ
שׁוּבה.
ָכה ִל ְת ָ
הוֹליד ֵּבן ָר ָשׁע ְו)א ז ָ
שׁ ִ
ְל ִה ְצ ַט ֵער ְּב ִלּבוֹ ֶ
יהם ָאנוּ
שׁר ִמ ִּפ ֶ
אֶ
ּפוֹס ִקים ֲ
ה ָלכוֹת ִמ ִּד ְב ֵרי ַה ְ
שׁ ָּכל ֵא ֶּלה ֲ
ָקר ֶ
קוֹרא י ָ
ֵ
ְו ַדע
ַח ִּיים...״.56
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