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החודש פרשת

הּוא ּבּכל - ארץ ְְִֶֶַֹויתרֹון

הגאולה שלבי ארבעה
גאולה של פרשיות ארבע

קמ)המהר"ל חדש ובחודש(אור לפני שקוראים הפרשיות שארבע מסביר
ישראל. של גאולתם סדר על-פי נקבעו אדר

שמקריבים ולקרבנות ה' בית לבניין התרומה על מדברת – שקלים פרשת
מקדימים הללו שהשקלים אמרו חכמינו לאלוקים. ואהבה קרבה מתוך בו
שבאה הרעה, מהשפעתו ישראל את מצילים ובכך המן, של לשקלים

ישראל של גאולתם לפני מב)תמיד ה' שקלים(גבורות פרשת תמיד לכן .
זכורקודמת הרע.לפרשת במחיית שעוסקת

את מקדימה הרוע פרה,מחיית ישראלפרשת עם בטהרת שעוסקת
העגל במת)מחטא שנטמאו היחידים בטהרת רק לטבול(ולא שאי-אפשר ומכיוון .

לאביהם ישראל בין חציצה יש בעולם עשיו שזרע זמן ש"כל ביד, ושרץ
את מטהרים מהעולם, עמלק רשעת את שמוחים אחרי רק – שבשמים"
אתכם וטהרתי טהורים מים עליכם 'וזרקתי בקרא: "וכדכתיב ישראל עם

אתכם'". אטהר גלוליכם ומכל

את כך אחר קוראים ולכן התחדשות, באה הטהרה החודשאחרי .פרשת
כך חדשה". תרומה מן קרבנות להביא החודש פרשת הוא אח"כ כך "ומפני
חּדׁש נכֹון ורּוח אלקים לי ּברא טהֹור "לב בתהילים: המלך דוד אותנו ְְֱִִֵֵַַָָָֹמלמד

יב.)ּבקרּבי" נא חסד(תהילים המעּטרכי חּייכי מּׁשחת "הּגֹואל בפסוק וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
נעּוריכי" ּכּנׁשר ּתתחּדׁש עדיְך ּבּטֹוב הּמׂשּביע ד-ה)ורחמים: קג, .(תהילים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ממצרים ביציאה שלבים ארבעה
העתידה. בגאולה גם ויהיו מצרים ביציאת גם היו הללו השלבים ארבעת

באים בה' והאמונה החיבור מצרים פסחביציאת ישראלבקרבן שכשבני .
מראים הם לחודש, בעשור מצרים ברחובות לקרבן השה את מושכים
השה, של אכילתו את כשסיימו לילה, בחצות יתברך. ה' תחת שהם לכולם

הרע את מבער ה' המצרי, האליל בכורותשהיה בארץבמכת "ועברּתי .ְְְִֶֶַָ
ּובכל ּבהמה ועד מאדם מצרים ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי הּזה ּבּלילה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמצרים

ה'". אני ׁשפטים אעׂשה מצרים ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָֹאלהי

אזוב אגודת על-ידי מגיעה והיא פה, גם נשכחת לא ישראל של טהרתם
מצורע בטהרת שעושים כשם בדם, ו)שטובלים יד בית(ויקרא ובטהרת

הציפור בדם אזוב שטובל צרעת בו מט)שיש יד בטהרת(ויקרא גם הוא כן .
אדומה יט)פרה אגּדת(במדבר "ּולקחּתם מצרים. ביציאת הטהרה היא ְְֲֶַַֻוכן

מן הּמזּוזת ׁשּתי ואל הּמׁשקֹוף אל והּגעּתם ּבּסף אׁשר ּבּדם ּוטבלּתם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאזֹוב
ואטהר באזֹוב "ּתחּטאני ע"ה: המלך דוד שאמר הוא ּבּסף". אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּדם

אלּבין" ּומּׁשלג ט)ּתכּבסני נא .(תהילים ְְְִִִֵֶֶַַ

ההתחדשות באה הטהרה שנאמרתאחרי "החודש" פרשת ציווי באמצעות ,
לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה "החדׁש היציאה: כדי ְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹתוך

ב)הּׁשנה" יב מתרומה(שמות קרבנות להקריב חז"ל למדו הזה מהפסוק . ַָָ
את "ׁשמֹור האביב. בחודש שיש ההתחדשות לכל מקבילה והיא ֶָחדשה.

האביב". ִֶָָֹחדׁש

העתידה בגאולה שלבים ארבעה
יחזקאל הנביא זוכים(לו)גם ואנו ישראל, של גאולתם שלבי על מדבר

הנביא אומר הגלויות בקיבוץ העוסק ל"ו בפרק עינינו. מול אותם לראות
והבאתי הארצֹות; מּכל אתכם וקּבצּתי הּגֹוים, מן אתכם "ולקחּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיחזקאל:
ב-150 בעיקר בעינינו שראינו הגלויות קיבוץ וזה אדמתכם". אל ְְְֶֶֶֶַַאתכם
והאר"י קארו יוסף רבי ממרן שהתחיל גלויות קיבוץ האחרונות. השנים

ישראל. מעם חצי כמעט הוא ובימינו ז"ל,

ומכל הרשע עשיו של בניו מבני מנעו לא הזאת והתיישבות הללו העליות
משארי זהתלמידיו על ישראל. ארץ את לעצמם לקחת לנסות הגויים ת

על דּברּתי קנאתי ּבאׁש לא אם אלוקים אדני אמר ּכה "לכן הנביא: ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹאומר
ּבׂשמחת למֹורׁשה להם ארצי את נתנּו אׁשר ּכּלא, אדֹום ועל הּגֹוים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשארית
הארץ את לרשת רוצים הם לבז". מגרׁשּה למען נפׁש ּבׁשאט לבב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל
קורה וכך מצרים. ביציאת שהיה כמו אותם מכלה ה' לכן אותנו. ולגרש

בדורנו. גם



ביציאת שהיה וכמו הפרשיות כמו ממש הגדולה, הטהרה באה כך אחר
מּכל ּוטהרּתם טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי אומר: הקב"ה כאן גם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹמצרים.
על גלים בעינינו רואים אנו וכך אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻטמאֹותיכם
כדכתיב: התחדשות באה כך אחר ישראל. בעם בתשובה חזרה של גלים
ולב אוהב לב רגיש, לב ּבקרּבכם". אּתן חדׁשה ורּוח חדׁש לב לכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"ונתּתי
מתוך ּבׂשר". לב לכם ונתּתי מּבׂשרכם האבן לב את "והסרתי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹשמח.
ּבקרּבכם אּתן רּוחי "ואת מאהבה: הגדולה התשובה באה והשמחה ְְְְִִֵֶֶֶהרגישות

ועׂשיתם" ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ּבחּקי אׁשר את לו)ועׂשיתי .(יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

היא הגלות
רק לא
יציאה
מהארץ,
חרון היא
ה'. אף
הגאולה
לעומתה
גילוי היא
של גדול
ה' אהבת

ישראל בארץ תלוי הכול

ישראל ארץ על אברהם עם ברית
בארץ קורה הזה התהליך שכל מלמדנו יחזקאל הנביא
לב לנו ונותן טהורים מים עלינו מּזה ה' כי דווקא, ֵַישראל
ישראל בארץ דווקא למה שואלים ויש חדשה. ורוח חדש
יהודים בחו"ל גם הרי הללו, הרוחניות למדרגות זוכים
את שמים? ויראת ושמחה ה' ועבודת דבקות צריכים
צריכים אתם למה משה: את פרעה שאל הזאת השאלה
ּבארץ" לאלהיכם זבחּו "לכּו ה'? את לעבוד ממצרים ְְִֵֵֶֶָָֹלצאת

כא)מצרים ח .(שמות

מתחילה הגאולה כל מהסנה. רבנו משה יודע התשובה את
ההּוא "ּבּיֹום ישראל. ארץ על היא וכולה הבתרים, בין ַַבברית
הּזאת הארץ את נתּתי לזרעָך לאמר ּברית אברם את ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכרת
הּקנּזי ואת הּקיני את ּפרת: נהר הּגדל הּנהר עד מצרים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמּנהר
ואת הרפאים: ואת הּפרּזי ואת החּתי ואת הּקדמני: ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת

היבּוסי". ואת הּגרּגׁשי ואת הּכנעני ואת ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹהאמרי

אלוקי הזאת החשובה כלבברית את לאברהם מזכיר לא ם
מדבר לא הוא כך. אחר ברית כורת הוא שעליהם הדברים
על לא העם; בקיום הברית על ולא התורה ברית על אתו
השראת ברית על לא השבת; ברית על ולא המילה ברית
בין בברית גויים". המון "אב שיהיה הברית על ולא שכינה

ישראל. ארץ על רק ברית כורת אלוקים הבתרים

נעבד לׂשדה מלְך הּוא ּבּכל ארץ ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָֹויתרֹון
בספרי מובא כך ישראל. בארץ תלוי הכול כי הוא, מב)הטעם עקב (דברים

ואומר וכו' בה? כלולות הברכות שכל לישראל אחת ברכה שנתנה "ומנין
נעבד' לׂשדה מלְך הּוא ּבּכל ארץ ח)'ויתרֹון ה ארץ(קהלת 'ויתרֹון ובזוהר . ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

לעלמא" ותועלתא ונשמתין רוחין נפקין מתמן דהא ודאי - הּוא' (כרךּבּכל ַֹ
א) עמוד קכב דף שרה חיי .א

ב)ובמדרש כב ויקרא ברוך(רבה הקדוש זה - נעבד לׂשדה "מלְך כי ְֱֶֶֶֶָָהסבירו
ביה דכתיב צג)הוא צּיֹון.(תהלים זו - נעבד לׂשדה לבש'. גאות מלך ְֱִֶֶָָ'ה'

ג)דכתיב "צדיק(מיכה בעצמו מקיים הקב"ה כביכול תחרש". שדה צּיֹון "ִ
העולם של תשתיתו מצּיֹון שעולות התפילות והם מקיים" והקב"ה ִגוזר

הרוחני והעולם מות)הגשמי אחרי ויקרא צדיק השמים.(פרי נחצבו מהארץ כי .
החכמה" ים והיא יקרה, אבן והיא הוא ברוך הקדוש של כסאו (רמב"ן"והוא

הקנה) בן נחוניא רבי של מדרשו בשם טו, .במדבר

ישראל בארץ – שכינה השראת עיקר
בברית לאברהם נאמר וכך ישראל. בארץ היא השכינה השראת עיקר
לאחּזת ּכנען ארץ ּכל את מגריָך ארץ את אחריָך ּולזרעָך לָך "ונתּתי ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻֻהמילה:
לנו ה' ישראל בארץ כי חז"ל מכאן ולמדו לאלקים". להם והייתי ְִִִֵֶָָָֹעֹולם

יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור לעֹולם רּבנן, "ּתנּו לארץ. בחוץ ולא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָלאלוקים,
ׁשרּבה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ ידּור ואל כֹוכבים. עֹובדי ׁשרּבּה ּבעיר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאפּלּו
ּבחּוץ הּדר וכל אלֹוּה, לֹו ׁשּיׁש ּכמי ּדֹומה יׂשראל ּבארץ הּדר ׁשּכל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל,

ׁשּנאמר, אלֹוּה, לֹו ׁשאין ּכמי ּדֹומה כה)לארץ ארץ(ויקרא את לכם 'לתת ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
לאלקים'" לכם להיֹות וצריךּכנען ע"ב. קי בכתובות הגמרא פי על להדגיש(רש"י ְְִִֵֶַַָֹ

אבל בחו"ל גם קיימות שחלקן שכינה השראת של מזו פחותות מדרגות הרבה יש כי

בראשית) הקדוש החיים אור – ישראל בארץ רק היא .העיקרית

ישראל בארץ – הגדּולה
לארץ לעלות דרכו בתחילת לאברהם הקב"ה אומר לכן
בארץ היו והסדומיים הכנענים שהפלישתים, למרות ישראל,
הארץ אל אביָך ּומּבית ּומּמֹולדּתָך מארצָך לָך "לְך ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָישראל.
והיה ׁשמָך ואגּדלה ואברכָך ּגדֹול לגֹוי ואעׂשָך אראּך: ְְְְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
מׁשּפחת ּכל בָך ונברכּו אאר ּומקּללָך מברכיָך ואברכה ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹּברכה:

יב)האדמה" ההבטחות(בראשית כל מקופלות הללו במילים . ֲָָָ
נשבע ואף ברית אתו כרת כך ואחר לאברהם, ה' שהבטיח

העקדה. אחרי המוריה בהר לו

ברכה של שפע יביא שאברהם הן האלה ההבטחות תמצית
ישראל. בארץ אלא להיות יכול לא זה כל אבל העולם. לכל
כי רש"י מסביר וכך הארץ. אל ללכת אותו מצווה הוא ולכן
כולו לעולם ברכה להביא יוכל אברהם ישראל בארץ רק

א) יב בראשית "(רש"י זוכה: אתה אי כאן גדול. לגוי אעשך ושם
בעולם". טבעך שאודיע ועוד רקלבנים. שלא אומרת זאת

ההשפעה גם אלא ישראל, בארץ תלויה הבנים ברכת
ישראל. בארץ תלויה העולם על הגדולה

הגויים לעיני ה' קידוש - ישראל לארץ עלייה
העולם כל על ישראל לעם שתהיה לטובה ההשפעה על

צפניה הנביא אומר ישראל ארץ ההיא,(ג)בזכות "ּבעת :ִֵַָ
לׁשם אתכם אּתן ּכי אתכם; קּבצי ּובעת אתכם; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאביא
לעיניכם, ׁשבּותיכם את ּבׁשּובי - הארץ עּמי ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולתהּלה

יחזקאל הנביא אומר וכן ה'". מקומות:(כ)אמר בכמה ַָ
ונקּדׁשּתי ּבם; נפצתם אׁשר הארצֹות מן אתכם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"וקּבצּתי
הערבים גם כי אומר הוא ל"ו ובפרק הּגֹוים". לעיני ְִֵֵֶַָבכם
ה'. מעשה הם הגלויות קיבוץ שכל יכירו סביבותינו שגרים
ּבניתי - ּה' אני ּכי סביבֹותיכם, יּׁשארּו אׁשר הּגֹוים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָ"וידעּו

ּד - ּה' אני הּנׁשּמה; נטעּתי ואוליהּנהרסֹות, ועׂשיתי". ּברּתי, ְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ
אלוקים מעשה הוא הגלויות שקיבוץ נבין אנחנו גם - מאמינים שהם אחרי

ה'" נאם ועׂשיתי ּדּברּתי ה' אני ּכי "וידעּתם האדם. בני וכןדרך ל"ז (יחזקאל ְְְְֲִִִִִִִֶַַָֻ
התפילות.בל"ח) בכל אומרים שאנו הקדיש תוכן וזה .

ישראל בארץ - ישראל עם ריבוי
מבטיח כך ישראל. בארץ תלוי צאצאיו כל ושל אברהם של הריבוי גם
"וׁשב ישראל. בעם ריבוי יהיה הגלויות קיבוץ אחרי כי לישראל, ְָמשה

מאבתיָך" והרּבָך והיטבָך וכו' העּמים מּכל ל)וקּבצָך לעומת(דברים זאת כל . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
איביכם" ארץ אתכם ואכלה ּבּגֹוים "ואבדּתם בו: שנאמר בגלות ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהמצב

לח) כו הקב"ה(ויקרא כרת למזלנו ישראל. לעם קבר כמו שהיא העמים ארץ .
להתרבות אבל יכלה. ישראל שעם מאפשר לא והוא בחסדו עמנו ברית
איביהם ּבארץ ּבהיֹותם זאת ּגם "ואף יצליח. לא הזה העם בכמות ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹולגדול
אלהיהם" ה' אני ּכי אּתם ּבריתי להפר לכּלתם געלּתים ולא מאסּתים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹלא

מד) כו .(ויקרא

ז"ל האלשיך פירוש כו)וכן כג ועקרה(שמות משכלה תהיה "לא הפסוק: את
מאמרו יכוין 'בארצך', "ובאומרו וכתב: אמלא". ימיך מספר את בארצך.

וכו' הארץ אל וכו' לך לך לאברהם א)יתברך יב שהוא(בראשית - 'ושם' ,



המזל. מפני לבנים זוכה אתה אי כאן כי גדול', לגוי 'אעשך ישראל ארץ
אפשר לארץ בחוץ כי 'בארצך'. אך ועקרה' משכלה תהיה 'לא יאמר וזה

המזל". יעכב

ישראל בארץ – לחרב לפניכם ונפלּו איביכם את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּורדפּתם

אימה להפיל הצבאית העוצמה את ישראל לעם מחזיר גם הגלויות קיבוץ
לפניכם ונפלּו איביכם את "ּורדפּתם בנו: מתקיים סביבותיו. כל על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹופחד
איביכם ונפלּו ירּדפּו רבבה מּכם ּומאה מאה חמּׁשה מּכם ורדפּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹלחרב:

לחרב" ז)לפניכם כו פרק אומץ(ויקרא יש ליחידים היום. שקורה כמו ממש . ְִֵֶֶֶָ
רבים. לרדוף

האחרון. בדור בעינינו ראינו אותו שגם הגלות, של הפחד לעומת זאת כל
קֹול אתם ורדף איביהם ּבארצת ּבלבבם מרְך והבאתי ּבכם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ"והּנׁשארים

רד ואין ונפלּו חרב מנסת ונסּו נּדף חרבעלה ּכמּפני ּבאחיו איׁש וכׁשלּו ף: ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

איביכם" לפני ּתקּומה לכם תהיה ולא אין לו)ורדף כו פרק .(ויקרא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

ישראל בארץ – באויבים נקמה
אחרי
הטהרה
פרה בפרשת
באה
התחדשות,
קוראים ולכן
את כך אחר
פרשת
החודש.
התרומה
החדשה
על מורה
התחדשות
ישראל עם

ביציאת שהיה כשם באויבים, נקמה גם היא מהגאולה חלק
ועל איביָך על האּלה האלֹות ּכל את אלהיָך ה' "ונתן ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמצרים.

רדפּוָך" אׁשר ז)ׂשנאיָך ל פרק הנביא(דברים גם אומר כך . ְְֲֶֶָ
ּבעׂשֹותי(כח)יחזקאל לבטח "ויׁשבּו הגלויות קיבוץ אחרי ְְֲִֶַַָָכי

ּה' אני ּכי וידעּו, מּסביבֹותם. אתם הּׁשאטים ּבכל ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹׁשפטים
ֱֵֶֹאלהיהם".

בגלל היא הזאת הנקמה כל כי ואומר מדגיש יואל הנביא
חילקו הם שלהם. שהיא וחשבו ישראל בארץ יד שמו שהם
"ּבּימים ישראל. לעם וחלק להם חלק ישראל, ארץ ִַָאת
וירּוׁשלים, יהּודה ׁשבּות את אׁשיב אׁשר ההיא ּובעת ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָההּמה,
יהֹוׁשפט; עמק אל והֹורדּתים הּגֹוים, ּכל את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקּבצּתי
ּפּזרּו אׁשר יׂשראל, ונחלתי עּמי על ׁשם, עּמם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָונׁשּפטּתי

חּלקּו" ארצי ואת ג)בּגֹוים, .(יואל, ְְִִִֵֶַַ

ישראל בארץ - הארץ מן רעה חּיה ְְִִִֶַַָָָָָוהׁשּבּתי

דוד בימי שהיה למה בדומה שקט, תביא הזאת הנקמה
להם "וכרּתי ואומרים: ממשיכים הפסוקים ולכן ְִֶַָָושלמה.
בּמדּבר ויׁשבּו הארץ; מן רעה חּיה והׁשּבּתי ׁשלֹום, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָּברית

הרמב"ם וכתב ּבּיערים". ויׁשנּו א)לבטח, יב פרק כי(מלכים ְְְִֶַַָָָ
הלב על יעלה "אל אנושיות. רעות חיות על פה מדובר
שם יהיה או עולם של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות
וזה נוהג. כמנהגו עולם אלא בראשית במעשה חידוש
משל ירבץ' גדי עם ונמר כבש עם זאב 'וגר בישעיה שנאמר
רשעי עם לבטח יושבין ישראל שיהיו הדבר ענין וחידה.
ישדדם ערבות 'זאב שנאמר ונמר. כזאב המשולים הגוים

ישחיתו. ולא יגזלו ולא האמת לדת כולם ויחזרו עריהם' על שוקד ונמר

תבן'. יאכל כבקר 'ואריה שנאמר ישראל עם בנחת המותר דבר יאכלו אלא
וכו'". משלים הם המשיח בענין הדברים באלו כיוצא כל וכן

א - ישראלולּנׁשּברת בארץ - אחּזק – החֹולה ואת חבׁש, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הגופניים. הכאבים כל ריפוי גם אלא ישראל, בארץ יש גבורה רק לא אבל
והּנּדחה הּצלעה, אספה ה' נאם ההּוא, "ּבּיֹום מיכה: הנביא אומר גם ְְְִֵַַַַָָָָֹֹֻכך
עצּום" לגֹוי והּנהלאה לׁשארית, הּצלעה את וׂשמּתי הרעתי. ואׁשר ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאקּבצה;

ד) מצרים,(מיכה מארץ צאתָך "ּכימי מצרים. ביציאת שהיה כמו ממש .ְְִִִֵֵֵֶֶָ
נפלאֹות" ז)אראּנּו יחזקאל(מיכה הנביא גם אומר כך -(לד). האבדת "את ְְִֶֶֶֶַָָֹ

אחּזק". – החֹולה ואת אחבׁש, - ולּנׁשּברת אׁשיב, - הּנּדחת ואת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאבּקׁש,

ישראל בארץ - לב לׁשבּורי ְִֵֵֵָֹהרפא
"ּבֹונה המלך: דוד אומר כך הלב. לשברון תרופה גם היא ישראל ֵארץ
לעּצבֹותם" ּומחּבׁש לב לׁשבּורי הרפא יכּנס: יׂשראל נדחי ה' ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹירּוׁשלם

קמז) ּה'(תהילים טּוב אל ונהרּו צּיֹון, במרֹום ורּננּו "ּובאּו, ירמיהו: אומר וכך .ְְְְֲִִִֶָָ
רוה, ּכגן נפׁשם והיתה ּובקר; צאן ּבני ועל יצהר, ועל ּתירׁש, ועל ּדגן, על ;ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
יחּדו; ּוזקנים ּובחרים ּבמחֹול, ּבתּולה ּתׂשמח אז עֹוד. לדאבה יֹוסיפּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֻולא
- הּכהנים נפׁש ורּויתי מיגֹונם. וׂשּמחּתים ונחמּתים; לׂשׂשֹון, אבלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהפכּתי

ּה'" נאם יׂשּבעּו, טּובי את - ועּמי לא)ּדׁשן; .(ירמיהו, ְְְִִִֶֶַָָֻ

כל ואחד ישראל ארץ נטלה תשעה – והיופי החכמה
כולו העולם

ע"ב)הגמרא מט ישראל(קידושין מארץ באים והיופי החכמה שגם אומרת
ישראל ארץ נטלה תשעה לעולם, ירדו חכמה קבים "עשרה וירושלים:
ירושלים נטלה תשעה לעולם, ירדו יופי קבים עשרה כולו. העולם כל ואחד

כולו". העולם כל ואחד

אקּבצְך ּגדלים ּוברחמים עזבּתיְך קטן ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹּברגע
הפסקת את מסמל גלויות שקיבוץ בגלל הוא זה כל ובאמת
היא מהארץ, יציאה רק לא היא הגלות האלוקי. הכעס
ה', קראְך רּוח ועצּובת עזּובה כאּׁשה "ּכי וגירושין ְְֲֲִִַַַָָָָמיאוס

אלהיְך" אמר תּמאס ּכי נעּורים נד)ואׁשת חרון(ישעיהו היא . ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹ
ה' "וּיּתׁשם ה' ּגדֹולאף ּובקצף ּובחמה ּבאף אדמתם מעל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּזה" ּכּיֹום אחרת ארץ אל כז)וּיׁשלכם כט .(דברים ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

אומר כך ה'. אהבת של גדול גילוי היא לעומתה הגאולה
אקּבצְך:(נד)ישעיה ּגדלים ּוברחמים עזבּתיְך קטן "ּברגע :ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹ

רחמּתיְך עֹולם ּובחסד מּמְך רגע פני הסּתרּתי קצף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבׁשצף
בהם. שמח ה' כי ירמיהו הנביא אומר כן ה". ּגאלְך ֲֵַָֹאמר
הּזאת, ּבארץ ּונטעּתים אֹותם; להטיב עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ"וׂשׂשּתי

נפׁשי". ּובכל לּבי, ּבכל לב)ּבאמת .(ירמיהו ְְְֱִִִֶֶַָָ

לב להם ונתּתי – הארצֹות מּכל מקּבצם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהנני
ֶָאחד

אומר כך ישראל. לעם אחדות גם מביאה הזאת הארץ
הּדחּתים אׁשר הארצֹות מּכל מקּבצם "הנני ירמיהו: ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָהנביא
הּזה, הּמקֹום אל והׁשבתים ּגדֹול; ּובקצף ּובחמתי ּבאּפי ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשם,
לאלקים. להם אהיה ואני לעם; לי והיּו לבטח. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהׁשבּתים
הּימים; ּכל אֹותי, ליראה אחד ודרְך אחד, לב להם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּתי
אׁשר עֹולם, ּברית להם וכרּתי אחריהם. ולבניהם להם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלטֹוב
אּתן יראתי ואת אֹותם; להיטיבי מאחריהם, אׁשּוב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

מעלי" סּור לבלּתי יחזקאל(לב)ּבלבבם, הנביא אומר כך . ְְְִִִֵָָָָ
יׂשראל(לז) ּבני את לקח אני הּנה אלוקים אדני אמר "ּכה :ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

והבאתי מּסביב, אתם וקּבצּתי ׁשם; הלכּו אׁשר הּגֹוים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּבין
ּומלְך יׂשראל, ּבהרי ּבארץ, אחד לגֹוי אתם ועׂשיתי אדמתם. אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאֹותם
לׁשּתי עֹוד יחצּו ולא גֹוים, לׁשני עֹוד יהיּו ולא למלְך; לכּלם יהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאחד

עֹוד". ְַָממלכֹות

ישראל בארץ – עונֹותיהם לכל ְְְֲִֵֶַָָֹוסלחּתי
ממשיך ולכן לחטאים. גדול תיקון ישראל לעם תביא הזאת האחדות
ּפׁשעיהם; ּובכל ּובׁשּקּוציהם, ּבגּלּוליהם עֹוד יּטּמאּו "ולא ואומר: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹהנביא
לי והיּו אֹותם, וטהרּתי בהם; חטאּו אׁשר מֹוׁשבתיהם מּכל אתם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוהֹוׁשעּתי

ואני לאלהים"לעם להם לו)אהיה את(יחזקאל "והׁשבתי ירמיהו: כותב וכן . ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
עונם מּכל וטהרּתים ּכבראׁשנה. ּובנתים יׂשראל; ׁשבּות ואת יהּודה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹׁשבּות
בי" ּפׁשעּו ואׁשר לי, חטאּו אׁשר עונֹותיהם לכל וסלחּתי לי; חטאּו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאׁשר



ח) לג ובישעיה(ירמיהו ד). ּדמי(ד ואת צּיֹון ּבנֹות צאת את אדני רחץ "אם :ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ
ּבער". ּוברּוח מׁשּפט ּברּוח מּקרּבּה ידיח ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָירּוׁשלם

ע"א)ובגמרא קיא שרוי(כתובות ישראל בארץ הדר כל אלעזר רבי "אמר :
עון'". נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר 'ובל שנאמר עון. בלא

גרים ד)ובמסכת ועל(פרק עונות על מכפרת שהיא ישראל ארץ "חביבה
עון". נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר ובל שנאמר פשעים,

ישראל בארץ - מקּדׁשי את ְְִִִֶַָָונתּתי
הוא שגם המקדש לבית זוכים אנו הגדולה, והאחדות הטהרה רוח אחרי
ׁשלֹום, ּברית להם "וכרּתי הנביא: אומר כך ישראל. בארץ רק להיות ְְִִֶַָָָיכול
ּבתֹוכם מקּדׁשי את ונתּתי אֹותם, והרּביתי ּונתּתים, אֹותם; יהיה עֹולם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברית
וידעּו לעם. לי יהיּו והּמה, לאלקים; להם והייתי עליהם, מׁשּכני והיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלעֹולם.
לעֹולם" ּבתֹוכם מקּדׁשי ּבהיֹות - יׂשראל את מקּדׁש ּה' אני ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּגֹוים

לז) .(יחזקאל,

ישראל בארץ – מלכות
הנביא: אומר כך ישראל. בארץ אלא להיות יכולה לא דוד בית מלכות גם
אתם, ירעה הּוא דויד; עבּדי את אתהן ורעה אחד, רעה עליהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"והקמתי
נׂשיא - דוד ועבּדי לאלקים; להם אהיה ּה' ואני, לרעה. להן יהיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
במהרה אלה כל את לראות שנזכה רצון ויהי ּדּברּתי". ּה', אני ְְֲִִִַָבתֹוכם;

אמן. בימינו

dkldk daeyz
dcewta deevn.????אידיאלאידיאלאידיאלאידיאל מתוךמתוךמתוךמתוך לצבאלצבאלצבאלצבא ללכתללכתללכתללכת חיובחיובחיובחיוב ישישישיש מצווההאםהאםהאםהאם יש

על סומכים לא אנחנו דאעש. רוצחי מידי ישראל עם על ולהגן להילחם

ישראל במדינת היהודים כל את שוחטים היו הם – צה"ל ואילולי הנס,

את מונעים החיילים שלהם. לאחים עושים שהם כמו הטוב. במקרה

מצווה וזו ישראל ארץ על שומרים החיילים ישראל. כלל כל שחיטת

מהתורה.

dxi`n dxez.????תורהתורהתורהתורה ללימודללימודללימודללימוד חשקחשקחשקחשק לבעלילבעלילבעלילבעלי להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף אוכלאוכלאוכלאוכל לואיךאיךאיךאיך לומר

לכל להקשיב וברכה. אהבה וכוח, שמחה לך מוסיף שלו תורה לימוד שכל

תורה ללמוד הולך כשהוא הילדים ליד אותו לשבח אומר. שהוא תורה דבר

חוזר. שהוא פעם בכל פנים לו ולהאיר

zeiced d`n.????ברכותברכותברכותברכות במאהבמאהבמאהבמאה חייבותחייבותחייבותחייבות נשיםנשיםנשיםנשים גםגםגםגם חייבותהאםהאםהאםהאם לא הן אולי

מלאות להיות חייבות הן אבל בתפילה, ברכות הן שחלקן ברכות, במאה

להן. נתן שאלוקים מה כל על ברכה פיהן את למלא היום. כל ותודה ברכה

ישראל. ולארץ ישראל לעם עושה שה' מה כל על ברכה פיהן את למלא

אלוקים. על הזמן כל לחשוב טובות. מחשבות הזמן כל לחשוב

ּבבּקׁשה התחּנני הּקדֹוׁשה, ְְְְִִַַַָָָָּתֹורה
לפני הקדושים: המקומות מנהל לשעבר דמרי, שאול הרב מספר
השאר ובין ברומניה, בביקור היה זצ"ל אליהו מרדכי הרב שנה כ-25

כומר. עם שם נפגש הנוכחיםהוא כל להפתעת הפגישה, במהלך
אותם לתת וביקש קטנים תורה ספרי שני הכומר הוציא במקום,
ספרי את הכומר: סיפר הרב, של המופתעות פניו את כשראה לרב.
במקום, מבתי-הכנסת באחד גבאי שהיה יהודי לי נתן האלה התורה
ממני וביקש שיחזור, בטוח היה הוא ההשמדה. למחנות בדרך כשהיה
יקבל הוא יחזור וכשהוא למענו, האלה התורה ספרי על שאשמור
אני ועכשיו בשואה, נספה הוא חזר, לא הזה היהודי לצערי אותם.

לך. אותם ומוסר שלי השליחות את ממלא
ולכל זצ"ל לרב האלה התורה ספרי גרמו התרגשות איזו לציין למותר
שלא יהודי אותו של בשמו גם לכומר, הודה הרב אתו. שם שהיה מי
ארצה. אתו אותם הביא וכמובן ההוא, המוות ממקום לחזור זכה

על לי סיפר הרב כאשר אבל הזה, העוז לי היה מנין יודע לא אני
הרב להפתעתי מהם. אחד לי שייתן ממנו ביקשתי הללו, הספרים
צריך? אתה למה אבל בסדר, השיב: ומיד בתשובתו השתהה לא
בשבת חתן להעלות נוהגים אנחנו שלנו שבבית-הכנסת לו סיפרתי
חשבתי תורה. ספר מתוך זקן" "אברהם פרשת את לו ולקרוא חתן
כמובן הרב חתנים. בו שיזכו הזה הקטן התורה ספר את להכין אפוא
אותו לי ונתן הזה המיוחד התורה לספר שנמצא הייעוד על שמח
אותו ושמנו הזה התורה ספר את בדקנו היה. וכך לבית-הכנסת.

חתן. בו העלינו חתן שבת שהיה פעם ובכל בבית-הכנסת,
אבל יהודי אביו גר, היה שהבחור זוג חיתנתי חודשים שלושה ֵלפני
אוכל האם שאל הוא החתן שבת לפני ימים שלושה גויה. אמו
הגיע והוא בשמחה, לו שנעניתי כמובן חתן. שבת לו לעשות
התורה, ספר את הוצאתי המשפחה. ועם אביו עם לבית-הכנסת
הזה. הספר תולדות את לנוכחים סיפרתי לקרוא שסיימנו ואחרי
בוכה, הוא מדוע אותו שאלתי בבכי. פורץ אביו את רואה אני פתאום
תורה ספרי שני מסר שלי שאבא יודע אני מרומניה, אני השיב: והוא
לארץ, יעלה יתגייר, בני אחד שיום דמיינתי לא אבל ברומניה. לכומר

הזה. הקדוש הספר עם לתורה יעלה שלו החתן ובשבת
בקרוב) אור יראה שבע"ה ו', כרך ישראל" של "אביהם (מתוך


