זירוז הגאולה בלימוד התורה
א ְֹסרִ י לַ ּגֶ ֶפן ִעירֹו וְ לַ ּש ׂרֵ ָקה
ּבְ נִ י ֲאתֹנֹו ּכִ ּבֵ ס ּבַ ּיַ יִ ן לְ בֻ ׁשֹו
סּותֹוה (בראשית
ָ
ּובְ דַ ם ֲענָ בִ ים
מט ,יא).
ָה"אֹור ַה ַחּיִ ים" ַה ָּקדֹוׁש מגלה לנו סוד נפלא בביאור
הפסוק בפרשתנוּ" :כִ ּבֵ ס ּבַ ּיַ יִ ן לְ בֻ ׁשֹו ּובְ דַ ם ֲענָ בִ ים
סּותֹה"ַ ,על ִּפי ַהּז ַֹהר וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו:
"יִ ְתּבָ ֵאר ַעל ּדֶ רֶ ְך ָא ְמרָ ם זַ "ל ּכִ י ּגָ לּות ד'ֶׁ ,שּבֹו יִ ְתּגַ ּלֶ ה
ּגֹואל ֶה ָעצּוםָ ,צרִ יְך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ּבְ יַ ד יִ ְׂשרָ ֵאל ִמ ְצוַ ת ֵע ֶסק
ַה ֵ
ַהּתֹורָ ה ,וְ זּולַ ת זֶ ה יִ ְת ַעּכֵ ב ִמּבֹא .וְ לָ זֶ ה רָ ַמז ּבְ ָא ְמרֹו:
'ּכִ ּבֵ ס ּבַ ּיַ יִ ן לְ בֻ ׁשֹו'ֵּ ,פרּוׁשּ :כִ י ּכֹחֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְמצֻ ֶּפה,
ִׁשיֹלה ְׁשמֹו ,הּוא ּבְ ִחינַ ת ֵע ֶסק ַהּתֹורָ הֶׁ ,שּיִ ְת ַע ְּסקּו
עּותּה יִ ְהיֶ ה
יִ ְׂשרָ ֵאל ּבְ יֵ ינָ ּה ֶׁשל ּתֹורָ ה .וְ ָא ַמר ּכִ י ּבְ ֶא ְמ ָצ ָ
לְ בּוׁשֹו ֶׁ -שהּוא ּכִ ּנּוי לַ ַּמלְ כּות  -נָ כֹון ֵאלָ יו לְ לָ בְ ׁשֹו.
לֹומרּ ,כִ י ִאם
ּובְ ָא ְמרֹוּ' :ובְ דַ ם ֲענָ בִ ים סּותֹה' ,נִ ְתּכַ ּוֵ ן ַ
יַ ּגִ ַיע זְ ַמן ַהּגְ אֻ ּלָ ה ,וְ ֹלא יִ ָּמ ֵצא יַ יִ ןֵּ ,פרּוׁש ֶׁש ֵאין ּבָ נּו
ּתֹורָ ה ִּ -ת ְהיֶ ה ַהּגְ אֻ ּלָ ה ּבְ ֶא ְמ ָצעּות עֹל וְ ת ֶֹקף ַהּגָ לּות,
(סנְ ֶהדְ רִ ין צז
ֲא ֶׁשר יְ ֵצרּון ָהאֻ ּמֹות לְ יִ ְׂשרָ ֵאלּ ,כְ ָא ְמרָ ם זַ "ל ַ
ע"ב)ּ ,כִ י ּכְ ֶׁשּיַ ּגִ ַיע ֵקץ ַהּנֶ ְח ָּתם ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ּבְ יִ ְׂשרָ ֵאל זְ כּות
לְ גָ ֳאלָ ם  -יַ ֲע ִמיד לָ ֶהם ֶמלֶ ְך ָק ֶׁשה ּכְ ָה ָמן".
ּכְ דַ אי לִ לְ מֹד ַמה ָּקרָ ה ּבִ ֵימי ָה ָמןּ ,כִ י ּכָ ְך ּבְ דִ ּיּוק קֹורֶ ה
רּוחנִ ית,
ּבְ יָ ֵמינּוַ :עם יִ ְׂשרָ ֵאל ֵה ֵחל לְ ִהּדַ רְ ּדֵ ר ִמּבְ ִחינָ ה ָ
לָ רֶ דֶ ת ֵמ ַה ַּפ ִּסיםָ ...א ְמרּוֹ" :לא נֹורָ א ִאם נֵ לֵ ְך לְ בַ ּלֹות

ְק ָצת ּבַ ִּמ ְׁש ֶּתה ֶׁשעֹורֵ ְך ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש.
יֵ ׁש ָׁשם יֵ ין ַמלְ כּות ּכְ יַ ד ַה ֶּמלֶ ְך ...יִ ְהיּו ַה ָּצגֹות
ּומֹופ ִעים יָ ִפיםִּ ...ת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ָחה"...
ָ
 ָּומה ִעם ַה ֶהכְ ֵׁשר?  -יֵ ׁש ַמ ְׁשּגִ ִיחים טֹובִ ים...ָמרְ ּדְ כַ י ַהּיְ הּודִ יּ ,גְ דֹול ַהּדֹור ,נִ ְמ ָצא ּבַ ֶּׁש ַטח
נֹותן ֶאת ּכַ ְׁשרּותֹו ַה ְמהֻ ּדֶ רֶ ת 'ּבָ דָ "ץ ּבֵ ית
וְ ֵ
ָמרְ ּדְ כַ י' ַעל ּכָ ל ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים"...
 ָּומה ִעם ֲאוִ ירַ ת ַה ְּפרִ יצּות ֶׁשּשֹׂורֶ רֶ תּבַ ָּמקֹום?  -נַ ֲעצֹם ֶאת ָה ֵעינַ יִ םָּ - ...ומה ִעם
ּיֹוׁשבִ ים ָׁשםֶׁ ,שּנִ ְקּבְ צּו ּובָ אּו
ַה ְּמסֻ ּבִ ים ֶׁש ְ
ִמ ֵּמ ָאה ֶע ְׂשרִ ים וְ ֶׁשבַ ע ְמדִ ינֹותִ ,איׁש ִאיׁש
ִעם ִׂשיגֹו וְ ִׂשיחֹוִ ,עם ְּתחּום ִה ְת ַענְ יְ נּותֹוִ ,עם
ִסגְ נֹון ּדִ ּבּורֹו ,וְ ִעם ִּתלְ ּבָ ְׁשּתֹו וְ כּו'?  -נֵ ֵׁשב
ּבַ ִּפּנָ ה...
וְ כָ ְך ,קֻ ּלָ א וְ עֹוד קֻ ּלָ אִ ,ה ְת ָקרְ רּות וְ עֹוד ִה ְת ָקרְ רּות,
"אל
זֹועקַ :
ְס ִטּיָ ה ַקּלָ ה וְ עֹוד ְס ִטּיָ ה ַקּלָ הָּ ,ומרְ ּדְ כַ י ֵ
ִּת ְקרְ בּו ֲהֹלם! ַהּדִ ירּו רַ גְ לְ כֶ ם ִמן ַה ְּסעֻ ּדָ ה! ִׁש ְמרּו ַעל
ַע ְצ ְמכֶ םִׁ ,ש ְמרּו ַעל ְקדֻ ַּׁש ְתכֶ ם!" וְ ֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל לֵ ב.
"ּק ָצת" ַהּזֶ ה? " -לְ ַה ְׁש ִמיד לַ ֲהרֹג ּולְ ַאּבֵ ד
ּולְ ַמה הֹובִ יל ַה ְ
"אין ּתֹורָ ה" – ַה ָּקּבָ "ה
ֶאת ּכָ ל ַהּיְ הּודִ ים"! ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ֵ
ַמ ֲע ִמיד לָ ֶהם ֶמלֶ ְך ָק ֶׁשה ּכְ ָה ָמן! ָה ָמן ָא ַמר" :יֶ ְׁשנֹו ַעם
ֶא ָחד" ּ -כָ ל ַה ָּצרֹות ּבָ אֹות ַעל יִ ְׂשרָ ֵאל ִמ ּׁשּום ֶׁש ִּׁשּנּו
ִמּדַ רְ ּכָ ם ַה ְּמסּורָ ה לָ ֶהם ִמּדֹורֵ י ּדֹורֹות" .יֶ ְׁשנֹו" ִמּלְ ׁשֹון

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

אֹותם
"ׁשּנּוי"ַ .ה ְּס ִטּיָ ה ַה ַּקּלָ ה ִ -היא זֹו ֶׁשהֹובִ ילָ ה ָ
ִ
לְ ִפי ַׁש ַחת.
"מפֻ ּזָ ר ְּומפֹרָ ד" ּ -כַ ֲא ֶׁשר ֵהם ֵה ֵחּלּו לִ רְ ּדֹף
זֹאת וְ עֹודְ :
ַא ֲחרֵ י ַּת ֲאוֹות וְ ַת ֲענּוגֹותֵ ,הם ִאּבְ דּו ֶאת ָה ַא ְחדּות
ּבֵ ינֵ ֶיהםּ .כָ ל ֶא ָחד ֵה ֵחל "לִ דְ אֹג" רַ ק לְ ַע ְצמֹו .לִ ְהיֹות
"מרֻ ּכָ ז" ּבְ ַע ְצמֹוֵ .הם ָחדְ לּו לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל זֶ ה ַעל זֶ הַ .הּכֹל
ְ
ַמ ְת ִחיל ִמּדָ בָ ר ֶא ָחדִׁ :שּנּוי ָק ָטןִ .ה ְת ָקרְ רּות ַקּלָ ה.

ַה ְּקרִ ירּות ְמבִ ָיאה ֶאת עֲ ָמלֵ ק
"את
אֹומר ֶ(א ְס ֵּתר ד ,ז) ֶׁש ָּמרְ ּדְ כַ י ְמ ַס ֵּפר לַ ֲה ָתְך ֵ
ַהּכָ תּוב ֵ
(א ְס ֵּתר רַ ּבָ ה
ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָקרָ הּו" .וּדֹורְ ִׁשים ַעל ּכָ ְך ֲחזַ "ל ֶ
"א ַמר לַ ֲה ָתְך ,לֵ ְך ֱאמֹר לָ ּה לְ ֶא ְס ֵּתרּ :בֶ ן ּבְ נֹו
ָּפרָ ָׁשה ח)ָ :
ֶׁשל ָקרָ הּו ּבָ א ֲעלֵ יכֶ םָ ,הדָ א הּוא ּדִ כְ ִתיב (ּדְ בָ רִ ים כה ,יח):
ֲ'א ֶׁשר ָקרְ ָך ּבַ ּדֶ רֶ ְך'".
ַה ְּקרִ ירּות ְמבִ ָיאה ֶאת ָה ָמן ֶׁשהּוא ִמּזֶ רַ ע ֲע ָמלֵ ק! זֹאת
ִמ ּׁשּום ֶׁשּכָ ל ַמהּותֹו ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק ִהיא לְ ָקרֵ ר ֶאת ּבְ נֵ י
יִ ְׂשרָ ֵאל ִמן ַהּתֹורָ ה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ,לִ גְ רֹם לָ ֶהם לִ ְס ִטּיָ ה
בֹות ָיה ּבָ ָאה עֹוד ְס ִטּיָ ה ַקּלָ הַ ,עד ֶׁשּבְ סֹופֹו
ַקּלָ הֶׁ ,שּבְ ִע ְּק ֶ

א .על הברקים ועל הרעמים צריך
לברך בשם ומלכות ,בא"י אמ"ה שכחו
וגבורתו מלא עולם .ואם ירצה יברך :בא"י אמ"ה עושה
מעשה בראשית.
ב .אם היתה שהות בין הברק לבין הרעם ,מברך שתי
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ֶׁשל ַּת ֲהלִ יְך ַמּגִ ִיעים לִ ְפרִ ַיקת עֹל
מֻ ְחלֶ ֶטת.
ֵמה'
ִמ ְתרַ ֲח ִקים
ּוכְ ֶׁשּיִ ְׂשרָ ֵאל
ִּומּתֹורָ תֹוַ ,מּגִ ַיע ֶמלֶ ְך ָק ֶׁשה ּכְ ָה ָמן,
עֹוׂשה ּגֹורְ מֹות לְ ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל לַ ֲחזֹר
וְ ַה ָּצרֹות ֶׁשהּוא ֶ
"קּיְ מּו וְ ִקּבְ לּו"
דֹוׁשה ,לְ ֹלא ּכָ ל ִׁשּנּוי ,לְ ַהּגִ ַיע לְ ִ
לַ ּתֹורָ ה ַה ְּק ָ
 לְ ַקּבָ לַ ת ַהּתֹורָ ה ֵמ ָחדָ ׁש.ַה ָּצרֹות ֶׁשהּוא ּגֹורֵ ם ְמלַ ּכְ דֹות ֶאת ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל זֶ ה ִעם זֶ ה.
לֹוח
"מ ְׁש ַ
ַא ְחדּות זֹו מֹובִ ילָ ה לְ ַא ֲהבָ ה ּולְ ַא ְחוָ הַ ,על יְ דֵ י ִ
ָמנֹות ִאיׁש לְ רֵ ֵעהּו ַּומ ָּתנֹות לָ ֶאבְ יֹונִ ים"ְ ,מתֻ ָּקן ַה ְּפגָ ם
"מפֻ ּזָ ר ְּומפֹרָ ד".
ּנֹוצר ּכְ ֶׁשּנִ ְהיּו ַעם ְ
ֶׁש ַ
רַ ק ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְׂשרָ ֵאל חֹוזְ רִ ים ֶאל ּדֶ רֶ ְך ַהּתֹורָ ה ֵהם זֹוכִ ים
לַ ּגְ אֻ ּלָ ה .וְ ָאז ִמ ְת ַקּיֵ ם ּבָ ֶהם" :וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא ֲא ֶׁשר יִ ְׁשלְ טּו
ַהּיְ הּודִ ים ֵה ָּמה ּבְ ׂשֹנְ ֵא ֶיהם" .בקרוב בקרוב ,אמן.
(נלקט מספרו של הגר"ר אלבז שליט"א – "משכני אחריך"
שיוצא לאור עולם בימים אלו).

שבת שלום לכל בית ישראל

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

העלון מוקדש לזיווג הגון

אלעד בן אילנה ,רבקה בת תקוה
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