
זירוז הגאולה בלימוד התורה

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ְוַלּשֵׂרָקה  ִעירֹו  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי 
ְלֻבׁשֹו  ַּבַּיִין  ִּכֵּבס  ֲאֹתנֹו  ְּבִני 
)בראשית  סּותֹוָה  ֲעָנִבים  ּוְבַדם 

מט, יא(.

ָה"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש מגלה לנו סוד נפלא בביאור 
ֲעָנִבים  ּוְבַדם  ְלֻבׁשֹו  ַּבַּיִין  "ִּכֵּבס  בפרשתנו:  הפסוק 

סּוֹתה", ַעל ִּפי ַהֹּזַהר ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

"ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך ָאְמָרם ַז"ל ִּכי ָּגלּות ד', ֶׁשּבֹו ִיְתַּגֶּלה 
ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום, ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק 
ְּבָאְמרֹו:  ָרַמז  ְוָלֶזה  ִמֹּבא.  ִיְתַעֵּכב  ֶזה  ְוזּוַלת  ַהּתֹוָרה, 
'ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו', ֵּפרּוׁש: ִּכי ֹּכחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, 
ֶׁשִּיְתַעְּסקּו  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ְּבִחיַנת  הּוא  ְׁשמֹו,  ִׁשיֹלה 
ִיְהֶיה  ְּבֶאְמָצעּוָתּה  ִּכי  ְוָאַמר  ְּבֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה.  ִיְׂשָרֵאל 

ְלבּוׁשֹו - ֶׁשהּוא ִּכּנּוי ַלַּמְלכּות - ָנכֹון ֵאָליו ְלָלְבׁשֹו. 

ִאם  ִּכי  לֹוַמר,  ִנְתַּכֵּון  סּוֹתה',  ֲעָנִבים  'ּוְבַדם  ּוְבָאְמרֹו: 
ָּבנּו  ֶׁשֵאין  ֵּפרּוׁש  ַיִין,  ִיָּמֵצא  ְוֹלא  ַהְּגֻאָּלה,  ְזַמן  ַיִּגיַע 
ַהָּגלּות,  ְוֹתֶקף  ֹעל  ְּבֶאְמָצעּות  ַהְּגֻאָּלה  ִּתְהֶיה   - ּתֹוָרה 
ֲאֶׁשר ְיֵצרּון ָהֻאּמֹות ְלִיְׂשָרֵאל, ְּכָאְמָרם ַז"ל )ַסְנֶהְדִרין צז 
ע"ב(, ִּכי ְּכֶׁשַּיִּגיַע ֵקץ ַהֶּנְחָּתם, ְוֹלא ִיְהֶיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְזכּות 

ְלָגֳאָלם - ַיֲעִמיד ָלֶהם ֶמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן".

ְּבִדּיּוק קֹוֶרה  ָּכְך  ִּכי  ָהָמן,  ִּביֵמי  ָּקָרה  ַמה  ִלְלמֹד  ְּכַדאי 
רּוָחִנית,  ִמְּבִחיָנה  ְלִהַּדְרֵּדר  ֵהֵחל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְּבָיֵמינּו: 
ְלַבּלֹות  ֵנֵלְך  ִאם  נֹוָרא  "ֹלא  ָאְמרּו:  ֵמַהַּפִּסים...  ָלֶרֶדת 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשעֹוֵרְך  ַּבִּמְׁשֶּתה  ְקָצת 
ֵיׁש ָׁשם ֵיין ַמְלכּות ְּכַיד ַהֶּמֶלְך... ִיְהיּו ַהָּצגֹות 

ּומֹוָפִעים ָיִפים... ִּתְהֶיה ִׂשְמָחה"...

- ּוָמה ִעם ַהֶהְכֵׁשר? - ֵיׁש ַמְׁשִּגיִחים טֹוִבים... 
ַטח  ַּבּׁשֶ ִנְמָצא  ַהּדֹור,  ְּגדֹול  ַהְּיהּוִדי,  ָמְרְּדַכי 
ֵּבית  'ָּבָד"ץ  ַהְמֻהֶּדֶרת  ַּכְׁשרּותֹו  ֶאת  ְונֹוֵתן 

ָמְרְּדַכי' ַעל ָּכל ַהַּמֲאָכִלים"...

ֶׁשּשֹׂוֶרֶרת  ַהְּפִריצּות  ֲאִויַרת  ִעם  ּוָמה   -
ִעם  ּוָמה   - ָהֵעיַנִים...  ֶאת  ַנֲעֹצם   - ַּבָּמקֹום?  
ּוָבאּו  ֶׁשִּנְקְּבצּו  ָׁשם,  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ַהְּמֻסִּבים 
ִאיׁש  ִאיׁש  ְמִדינֹות,  ְוֶׁשַבע  ֶעְׂשִרים  ִמֵּמָאה 
ִהְתַעְנְינּותֹו, ִעם  ְוִׂשיחֹו, ִעם ְּתחּום  ִעם ִׂשיגֹו 
ֵנֵׁשב   - ְוכּו'?  ִּתְלָּבְׁשּתֹו  ְוִעם  ִּדּבּורֹו,  ִסְגנֹון 

ַּבִּפָּנה...

ִהְתָקְררּות,  ְועֹוד  ִהְתָקְררּות  ֻקָּלא,  ְועֹוד  ֻקָּלא  ְוָכְך, 
"ַאל  זֹוֵעק:  ּוָמְרְּדַכי  ַקָּלה,  ְסִטָּיה  ְועֹוד  ַקָּלה  ְסִטָּיה 
ַעל  ִׁשְמרּו  ַהְּסֻעָּדה!  ִמן  ַרְגְלֶכם  ַהִּדירּו  ֲהֹלם!  ִּתְקְרבּו 
ְתֶכם!" ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב. ַעְצְמֶכם, ִׁשְמרּו ַעל ְקֻדּׁשַ

ּוְלַמה הֹוִביל ַה"ְּקָצת" ַהֶּזה? - "ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד 
ַהָּקָּב"ה   – ּתֹוָרה"  "ֵאין  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהְּיהּוִדים"!  ָּכל  ֶאת 
ַמֲעִמיד ָלֶהם ֶמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן! ָהָמן ָאַמר: "ֶיְׁשנֹו ַעם 
ּנּו  ֶׁשּׁשִ ִמּׁשּום  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָּבאֹות  ַהָּצרֹות  ָּכל   - ֶאָחד" 
ִמַּדְרָּכם ַהְּמסּוָרה ָלֶהם ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות. "ֶיְׁשנֹו" ִמְּלׁשֹון 



אֹוָתם  ֶׁשהֹוִביָלה  זֹו  ִהיא   - ַהַּקָּלה  ַהְּסִטָּיה  "ִׁשּנּוי". 
ְלִפי ַׁשַחת. 

ִלְרֹּדף  ֵהֵחּלּו  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר   - ּוְמֹפָרד"  "ְמֻפָּזר  ְועֹוד:  זֹאת 
ָהַאְחדּות  ֶאת  ִאְּבדּו  ֵהם  ְוַתֲענּוגֹות,  ַּתֲאוֹות  ַאֲחֵרי 
ִלְהיֹות  ְלַעְצמֹו.  ַרק  "ִלְדֹאג"  ֵהֵחל  ֶאָחד  ָּכל  ֵּביֵניֶהם. 
ַהֹּכל  ֶזה.  ַעל  ֶזה  ְלִהְסַּתֵּכל  ָחְדלּו  ֵהם  ְּבַעְצמֹו.  "ְמֻרָּכז" 

ַמְתִחיל ִמָּדָבר ֶאָחד: ִׁשּנּוי ָקָטן. ִהְתָקְררּות ַקָּלה.

ַהְּקִרירּות ְמִביָאה ֶאת ֲעָמֵלק
"ֵאת  ַלֲהָתְך  ְמַסֵּפר  ֶׁשָּמְרְּדַכי  ז(  ד,  )ֶאְסֵּתר  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ַרָּבה  )ֶאְסֵּתר  ֲחַז"ל  ָּכְך  ַעל  וּדֹוְרִׁשים  ָקָרהּו".  ֲאֶׁשר  ָּכל 
ְּבנֹו  ֶּבן  ְלֶאְסֵּתר:  ָלּה  ֱאֹמר  ֵלְך  ַלֲהָתְך,  "ָאַמר  ח(:  ָּפָרָׁשה 

יח(:  )ְּדָבִרים כה,  ִּדְכִתיב  ָהָדא הּוא  ֲעֵליֶכם,  ָּבא  ָקָרהּו  ֶׁשל 
'ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך'".

ֹזאת  ֲעָמֵלק!  ִמֶּזַרע  ֶׁשהּוא  ָהָמן  ֶאת  ְמִביָאה  ַהְּקִרירּות 
ְּבֵני  ֶאת  ְלָקֵרר  ִהיא  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ַמהּותֹו  ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום 
ִלְסִטָּיה  ָלֶהם  ִלְגֹרם  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 
ַקָּלה, ֶׁשְּבִעְּקבֹוֶתיָה ָּבָאה עֹוד ְסִטָּיה ַקָּלה, ַעד ֶׁשְּבסֹופֹו 

ֹעל  ִלְפִריַקת  ַמִּגיִעים  ַּתֲהִליְך  ֶׁשל 
ֻמְחֶלֶטת. 

ֵמה'  ִמְתַרֲחִקים  ּוְכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְּכָהָמן,  ָקֶׁשה  ֶמֶלְך  ַמִּגיַע  ּוִמּתֹוָרתֹו, 

ַלֲחֹזר  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ּגֹוְרמֹות  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ְוַהָּצרֹות 
ַלּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְלֹלא ָּכל ִׁשּנּוי, ְלַהִּגיַע ְל"ִקְּימּו ְוִקְּבלּו" 

- ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. 

ַהָּצרֹות ֶׁשהּוא ּגֹוֵרם ְמַלְּכדֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶזה ִעם ֶזה. 
"ִמְׁשלֹוַח  ְיֵדי  ַעל  ּוְלַאְחָוה,  ְלַאֲהָבה  זֹו מֹוִביָלה  ַאְחדּות 
ַהְּפָגם  ְמֻתָּקן  ָלֶאְביֹוִנים",  ּוַמָּתנֹות  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָמנֹות 

ֶׁשּנֹוַצר ְּכֶׁשִּנְהיּו ַעם "ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד". 

זֹוִכים  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ֶּדֶרְך  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל חֹוְזִרים  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 
ִיְׁשְלטּו  "ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר  ָּבֶהם:  ְוָאז ִמְתַקֵּים  ַלְּגֻאָּלה. 

ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם". בקרוב בקרוב, אמן.
)נלקט מספרו של הגר"ר אלבז שליט"א – "משכני אחריך" 

שיוצא לאור עולם בימים אלו(.

שבת שלום לכל בית ישראל

                         העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחם

צריך  הרעמים  ועל  הברקים  על  א. 
לברך בשם ומלכות, בא"י אמ"ה שכחו 

וגבורתו מלא עולם. ואם ירצה יברך: בא"י אמ"ה עושה 
מעשה בראשית.

שתי  מברך  הרעם,  לבין  הברק  בין  שהות  היתה  אם  ב. 

ברכות, עושה מעשה בראשית על הברק, ואח"כ שכחו 
וגבורתו מלא עולם, על הרעם. ואם היו תכופים הברק 
מעשה  "עושה  שהיא  אחת,  ברכה  רק  יברך  והרעם, 
בראשית", ואם בירך "שכחו וגבורתו מלא עולם", יצא.

ברכת ברקים ורעמים

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


