בעזרת השם יתברך

גליון  - 1 #בראשית יום א'
וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה ,ולהצלת ישראל מעצת מרגלים

מבשרת ציון
דף היומי על ארץ ישראל
הגליונות האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית
המקדש השלישי ,ונחמת ציון ,וקדושת ארצינו הקדושה
סידרנו לכל יום ויום מהשבוע ,ללמוד וללמד עניני ארץ ישראל היומי
דבר יום ביומו
מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים,
ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
ארגון מוקדש לעורר על קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות שהשכינה אין
שורה בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,ושמצוה זו
שקולה כנגד כל מצות שבתורה ועל ידי זה נזכה בקרוב ממש לביאת המשיח בב"א
עיר הקודש טברי' ,ארץ ישראל

חביבה עלי ארץ ישראל
אמר הקדוש ברוך הוא :חביבה עלי ארץ ישראל יותר מן הכל ,למה? שאני הוא שהתרתי אותה
)תנחומא מסעי(.
אמר הקדוש ברוך הוא למשה :הארץ חביבה עלי ,וישראל חביבים עלי ,אכניס את ישראל שהם
חביבים עלי ,לארץ שחביבה עלי )במדבר רבה כג(.

בית המקדש
ויצא יעקב ,מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב
בית המקדש בנוי וחרב ובנוי .ויירא ויאמר מה נורא
המקום הזה ,זה בנוי .אין זה כי אם בית אלקים,
הרי זה חרב .וזה שער השמים ,בנוי ומשוכלל
לעתיד לבוא) :פסיקתא ויצא(
1

ישעי' הנביא מנחם אבלי ציון
ְברִאשֹׁנָה
שֹׁפ ַטיִ ְך כּ ָ
יבה ְ
ְאָשׁ ָ
ספר ישעיה פרק א' פסוק כו :ו ִ
ֶא ָמנָה:
ֶדק ִק ְריָה נ ֱ
ִקּרֵא ָל ְך ִעיר ַהצּ ֶ
אַחרֵי כֵן י ָ
תּ ִחלָּה ֲ
ְיֹע ַציִ ְך ְכּ ַב ְ
ו ֲ
עין יעקב על מסכת מגילה אות )כח(

ֶא ַמר) ,תהלים קכב( " ַשׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם
ירוּשׁ ַל ִיםֶ ,שׁנּ ֱ
רוֹמ ֶמת ַק ְרנָם? ִבּ ָ
יכן ִמ ְת ֶ
וְ ֵה ָ
ֶא ַמר] ,דף יח ע"א[
רוּשׁ ַל ִיםָ ,בּא ָדוִ דֶ ,שׁנּ ֱ
ֹה ָב ִי ְך" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ִנּ ְבנֵית ְי ָ
רוּשׁ ַל ִיםִ ,י ְשׁ ָליוּ א ֲ
ְי ָ
וְאת ָדּוִ יד ַמ ְל ָכּם".
יהםֵ ,
וּב ְקשׁוּ ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ָשׁבוּ ְבּנֵי ִיִ ְִשׂ ָר ֵאל ִ
אַחר י ֻ
)הושע גּ( " ַ
יאוֹתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי,
ַה ִב ִ
ֶא ַמר) ,ישעיה נו( "ו ֲ
וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּא ָדוִ דָ ,בּאת " ְתּ ִפ ָלּה"ֶ ,שׁנּ ֱ
ֶא ַמר) ,שם(
ֲבוֹדה"ֶ ,שׁנּ ֱ
וְשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּאת ְתּ ִפ ָלּהָ ,בּא "ע ָ
ִ
יהם ְל ָרצוֹן ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי".
יהם וְ ִז ְב ֵח ֶ
"עוֹל ֵֹת ֶ
הקורא למפרע פּרק שני:
וּב ְת ִפ ָלּהַ .ה ֵלּל
ָצא כו'ְ .ג ָמ ָראָ .תּנָא ,וְ ֵכן ְבּ ַה ֵלּל ,וְ ֵכן ִבּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמעִ ,
קּוֹרא ֶאת ַה ְמּ ִג ָלּה ְל ַמ ְפ ֵרע לֹא י ָ
שם ִמ ְשׁנָהַ .ה ֵ
אָמר) ,שם קיח( "זֶה ַהיּוֹם ָע ָשׂה
יוֹסף ַ
אָמרִ ,דּ ְכ ִתיב) ,תהלים קיג( " ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד ְמבוֹאוֹ"ַ .רב ֵ
ְמנָא ָלן? ַר ָבּה ַ
אָמר,
אַחא ַבּר ַי ֲעקֹב ַ
ימא ַר ִבּי ָ
ית ָ
אָמר) ,שם קיג( "יְ ִהי ֵשׁם ה' ְמב ָֹר ְך"ַ .רב ַנ ְח ָמן ַבּר יִ ְצ ָחק ,וְ ִא ֵ
ה'"ַ .רב אַוְ יָא ַ
אוֹמ ִריםְ ,בּ ָכל
ַח ָכ ִמים ְ
עוֹלם"ְ .ק ִריאַת ְשׁ ַמעְ ,דּ ַתנְ יָאְ ,ק ִריאַת ְשׁ ַמע ִכּ ְכ ָת ָבהִּ ,דּ ְב ֵרי ַר ִבּי .ו ֲ
ֵמ ָה ָכא) ,שם( " ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
אָמר ְק ָרא,
ָתן יְ הוּ .וְ ַר ָבּנָןַ ,מאי ַט ְע ָמא? ַ
אָמר ְק ָרא] ,שם ע"ב[ )דברים ו( "וְ ָהיוּ"ַ ,בּ ֲה ָוי ָ
ָלשׁוֹןַ .מאי ַט ְע ָמא ְד ַר ִבּי? ַ
ֶיך ַמה
אָזנ ָ
יבּ ֵעי ֵליהַּ ,ה ְשׁ ַמע ְל ְ
ַמי ָהא ְכ ִתיבְ " ,שׁ ַמע"? ַההוּא ִמ ָ
שׁוֹמ ַע .וְ ַר ִבּי ,נ ִ
אַתּה ֵ
)דברים ו( " ְשׁ ַמע" ְ -בּ ָכל ָלּשׁוֹן ָשׁ ָ
ַמּיָ ,ה ְכ ִתיב,
ָצא .וְ ַר ָבּנָן נ ִ
אָזנוֹ ,י ָ
יע ְל ְ
קּוֹרא ֶאת ְשׁ ַמע ,וְ לֹא ִה ְשׁ ִמ ַ
מוֹציא ִמ ִפּי ָך .וְ ַר ָבּנָן ָס ְב ֵרי ְכּ ָמאן ָדּ ֲא ַמרַ ,ה ֵ
אַתּה ִ
ָשּׁ ָ
"וְ ָהיוּ"? ַההוּא ִמ ָבּ ֵעי ֵליהֶּ ,שׁלֹֹּא יִ ְק ָרא ְל ַמ ְפ ֵר ַע .וְ ַר ִבּי ֶ , -שׁלֹֹּא יִ ְק ָרא ְל ַמ ְפ ֵר ַע'ְ ,מנָא ֵליהּ? ִמ" ְדּ ָב ִרים"ַ " ,ה ְדּ ָב ִרים".
ֶא ְמ ָרהְ ,דּ ִאי ַס ְל ָקא
ֻלּהְּ ,בּ ָכל ָלשׁוֹן נ ֶ
תּוֹרה כ ָ
ימא ָק ָס ַבר ַר ִבּיָ ,כּל ַה ָ
וְ ַר ָבּנָן ְ " -דּ ָב ִרים"ַ " ,ה ְדּ ָב ִרים" ָלא ַמ ְשׁ ָמע ְלהוֵּ .ל ָ
יךַ ,ס ְל ָקא ַד ְע ָתּ ְך ְ " -שׁ ַמע" ְכּ ַר ָבּנָןָ ,כּ ַתב ַר ֲח ָמנָא,
יצ ְט ִר ְ
ֶא ְמ ָרהָ ,ל ָמּה ִלי ְל ִמ ְכ ָתּב" ,וְ ָהיוּ"? ִא ְ
ַד ְע ָתּ ְך ִ -בּ ְלשׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ נ ֶ
ֶא ְמ ָרהָ ,ל ָמּה ִלי
ֶא ְמ ָרה? ְדּ ִאי ַס ְל ָקא ַד ְע ָתּ ְךְ ,בּ ָכל ָלשׁוֹן נ ֶ
תּוֹרה ִבּ ְלשׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ נ ֶ
ימא ָק ַס ְב ֵרי ַר ָבּנָןָ ,כּל ַה ָ
"וְ ָהיוּ"ֵ .ל ָ
ָלן? ְדּ ַתנְ יָא,
יךַ ,ס ְל ָקא ַד ְע ָתּ ְך ֲא ִמינָא" ,וְ ָהיוּ" ְכּ ַר ִבּיָ ,כּ ַתב ַר ֲח ָמנָאְ " ,שׁ ַמע"ְ .תּ ִפ ָלּהְ ,מנ ָ
יצ ְט ִר ְ
ְל ִמ ְכ ָתּב " ְשׁ ַמע"? ִא ְ
ַבנֶה) .אמר רבי חייא בר אבא(,
יאל ַעל ַה ֵסּ ֶדר ְבּי ְ
ַמ ִל ֵ
קּוּלי ִה ְס ִדּיר ְשׁמוֹנֶה ֶ -ע ְשׂ ֵרה ְב ָרכוֹת ִל ְפנֵי ַר ָבּן גּ ְ
ִשׁ ְמעוֹן ַה ַפּ ִ
יאיםִ ,תּ ְקּנוּ ְשׁמוֹנֶה ֶ -ע ְשׂ ֵרה
וּמ ֶהם ַכּ ָמּה נְ ִב ִ
יתא ָתנָאֵ ,מאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְז ֵקנִ יםֵ ,
אָמ ֵרי ָלהּ ְבּ ָמ ְתנִ ָ
יוֹח ָנן ,וְ ְ
אָמר ַר ִבּי ָ
ַ
וּמ ַנּיִ ן
ֶא ַמר) ,תהלים כּט( " ָהבוּ ַלה' ְבּנֵי ֵא ִלים"ִ .
אוֹמ ִרים "אָבוֹת"? ֶשׁנּ ֱ
ְב ָרכוֹת ַעל ַה ֵסּ ֶדרָ .תּנוּ ַר ָבּנָןִ ,מנַּיִ ן ֶשׁ ְ
ֶא ַמרָ " ,הבוּ ַלה' ְכּבוֹד ְשׁמוֹ,
אוֹמ ִרים " ְקדֻשּׁוֹת"? ֶשׁנּ ֱ
וּמנַּיִ ן ֶשׁ ְ
ֶא ַמרָ " ,הבוּ ַלה' ָכּבוֹד ָועֹז"ִ .
אוֹמ ִרים " ְגּבוּרוֹת"? ֶשׁנּ ֱ
ֶשׁ ְ
ֶא ַמר) ,ישעיה כט( "וְ ִה ְק ִדּישׁוּ ֶאת ְקדוֹשׁ
ֻשּׁה"? ֶשׁנּ ֱ
אַחר " ְקד ָ
לוֹמר " ִבּינָה" ַ
וּמה ָראוּ ַ
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ"ָ .
אַחר " ִבּינָה"?
שׁוּבה" ַ
לוֹמר " ְתּ ָ
וּמה ָראוּ ַ
רוּח ִבּינָה"ָ .
ָדעוֹ ת ֵֹעי ַ
יך ֵליהּ" ,וְ י ְ
ֲריצוּ" ,וְ ָס ִמ ְ
ַי ֲעקֹב ,וְ ֶאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ָר ֵאל ַיע ִ
שׁוּבה"? ָלא ַס ְל ָקא ַד ְע ָתּ ְךִ ,דּ ְכ ִתיב,
ימא " ְרפוּאָה" ָבּ ַתר " ְתּ ָ
ָשׁב וְ ָר ָפא לוֹ"ִ .אי ָה ֵכי ֵל ָ
ָבין ,ו ָ
וּל ָבבוֹ י ִ
ִדּ ְכ ִתיב) ,שם ו( " ְ
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מוֹך ֲא ָהא! ְכּ ִתיב
וּמאי ָח ִזית ְדּ ָס ַמ ְכ ְתּ ֲא ָהא? ְס ְ
לוֹח"ַ .
ַר ֶבּה ִל ְס ַ
יר ֲח ֵמהוּ ,וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי י ְ
)שם נה( "וְ ָישֹׁב ֶאל ה' וִ ַ
ימ ָרא
ָיכי"ְ .ל ֵמ ְ
גּוֹאל ִמ ַשּׁ ַחת ַחיּ ִ
ֵיכיָ ,הר ֵֹפא ְל ָכל ַתּ ֲחלוּאָיְ ִכיַ ,ה ֵ
אַח ִרינָא) ,תהלים קג( " ַהסּ ֵֹל ַח ְל ָכל עֲוֹנ ִ
ְק ָרא ֲ
לוּאים
ָשׁב וְ ָר ָפא לוֹ"ַ .ההוּא ָ -לאו ְרפוּאָה ְד ַת ֲח ִ
יחה" ִהיא? וְ ָה ְכ ִתיב) ,ישעיה ו( "ו ָ
ִד" ְג ֻא ָלּה" וּ" ְרפוּאָה" ָבּ ַתר " ְס ִל ָ
יעית,
ָאל ַבּ ְשּׁ ִב ִ
ידין ִליג ֵ
ֲת ִ
תּוֹך ֶשׁע ִ
אָמר ָר ָבאִ ,מ ְ
יעית? ַ
לוֹמר " ְג ֻא ָלּה" ַבּ ְשּׁ ִב ִ
וּמה ָראוּ ָ
יחה ִהיאָ .
ִהיאֶ ,א ָלּא ְרפוּאָה ִד ְס ִל ָ
יעית ֶבּן ָ -דּוִ ד ָבּא? ִמ ְל ָח ָמה
מוֹצ ֵאי ְשׁ ִב ִ
יעית ִמ ְל ָחמוֹתְ ,בּ ָ
אָמר ַמרַ ,בּ ִשּׁ ִשּׁית קוֹלוֹתַ ,בּ ְשּׁ ִב ִ
יעית .וְ ָה ַ
עוּה ַב ְשּׁ ִב ִ
יכ ְך ְק ָב ָ
ְל ִפ ָ
ילה ַב ְשּׁ ִמינִ ית -
תּוֹך ֶשׁנִּ ְתּנָה ִמ ָ
אַחאִ ,מ ְ
אָמר ַר ִבּי ָ
לוֹמר " ְרפוּאָה" ַבּ ְשּׁ ִמינִ ית? ַ
וּמה ָראוּ ַ
אַת ַח ְל ָתּא ִד ְג ֻא ָלּה ִהיאָ .
ַנ ִמּיְ ,
אַלּ ְכּ ַסנְ ְדּ ִריְ ,כּ ֶנגֶד
אָמר ַר ִבּי ֶ
יעית? ַ
לוֹמר ִבּ ְר ַכּת " ַה ָשּׁנִ ים" ַבּ ְתּ ִשׁ ִ
וּמה ָראוּ ַ
עוּה ַב ְשּׁ ִמינִ יתָ .
יכ ְך ְק ָב ָ
יכה ְרפוּאָהְ ,ל ִפ ָ
ֶשׁ ְצּ ִר ָ
לוֹמר
וּמה ָראוּ ַ
יעית ֲא ָמ ָרהָּ .
רוֹע ָר ָשׁע" וְ גוֹ' ,וְ ָדוִ ד ִכּי ֲא ָמ ָרהַּ ,בּ ְתּ ִשׁ ִ
יעי ְשׁ ָע ִריםִ ,דּ ְכ ִתיב) ,תהלים י( " ְשׁבֹר ְז ַ
ַמ ְפ ִק ֵ
וּפ ְריְ ֶכם ִתּ ְשׂאוּ
אַתּם ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ענְ ְפּ ֶכם ִתּ ֵתּנוֶּ ,
אַחר ִבּ ְר ַכּת " ַה ָשּׁנִ ים"? ִדּ ְכ ִתיב) ,יחזקאל לו( "וְ ֶ
" ִקבּוּץ ָגּלֻיּוֹת" ְל ַ
ְל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵק ְרבוּ ָלבֹא".

ָדי ָע ַל ִי ְך ,וְ ֶא ְצרֹף
יבה י ִ
אָשׁ ָ
ֶא ַמר) ,ישעיה א( "וְ ִ
ֲשׂה ִדין ָבּ ְר ָשׁ ִעיםֶ ,שׁנּ ֱ
וְ ֵכיוָן ֶשׁ ִנּ ְת ַק ְבּצוּ ָגלֻיּוֹתַ ,נע ָ
ֲשׂה ִדין ִמן ָה ְר ָשׁ ִעים,
יבה שׁ ְֹפ ַט ִי ְך ְכּ ָב ִראשֹׁנָה" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ַנּע ָ
אָשׁ ָ
וּכ ִתיב) ,שם( "וְ ִ
ַכּבֹּר ִסיג ִָי ְך"ְ .
ַח ָדּו וְ גוֹ'
ֶא ַמר) ,שם( "וְ ֶשׁ ֶבר פּ ְֹשׁ ִעים וְ ַח ָטּ ִאים י ְ
יניןֶ ,שׁנּ ֱ
ֵדים ִעם ַה ִמּ ִ
כוֹלל ז ִ
ינין" ,וְ ֵ
ָכּלוּ " ַה ִמּ ִ
יקיםִ ,דּ ְכ ִתיב) ,תהלים עה( "וְ ָכל ַק ְרנֵי
רוֹמ ֶמת ֶק ֶרן ַצ ִדּ ִ
ינין ִ -מ ְת ֶ
] ִי ְכלוּ"[ .וְ ֵכי ָון ֶשׁ ָכּלוּ ַה ִמּ ִ
ֶא ַמר) ,ויקרא
יקיםֶ ,שׁנּ ֱ
ֵרי ַה ֶצּ ֶדק ִעם ַה ַצּ ִדּ ִ
כוֹלל גּ ֵ
רוֹמ ְמנָה ַק ְרנוֹת ַצ ִדּיק" .וְ ֵ
ַדּ ַעְ ,תּ ַ
ְר ָשׁ ִעים ֲאג ֵ
יך ֵליהּ" ,וְ ִכי יָגוּר ִא ְתּ ָך גֵּר".
ָקן" ,וְ ָס ִמ ְ
יבה ָתּקוּם ,וְ ָה ַד ְר ָתּ ְפּנֵי ז ֵ
יט( " ִמ ְפּנֵי ֵשׂ ָ

ֶא ַמר) ,תהלים קכב( " ַשׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם
ירוּשׁ ַל ִיםֶ ,שׁנּ ֱ
רוֹמ ֶמת ַק ְרנָם? ִבּ ָ
יכן ִמ ְת ֶ
וְ ֵה ָ
ֶא ַמר] ,דף יח ע"א[
רוּשׁ ַל ִיםָ ,בּא ָדוִ דֶ ,שׁנּ ֱ
ֹה ָב ִי ְך" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ִנּ ְבנֵית ְי ָ
רוּשׁ ַל ִיםִ ,י ְשׁ ָליוּ א ֲ
ְי ָ
וְאת ָדּוִ יד ַמ ְל ָכּם".
יהםֵ ,
וּב ְקשׁוּ ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ָשׁבוּ ְבּנֵי ִיִ ְִשׂ ָר ֵאל ִ
אַחר י ֻ
)הושע גּ( " ַ
יאוֹתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי,
ַה ִב ִ
ֶא ַמר) ,ישעיה נו( "ו ֲ
וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּא ָדוִ דָ ,בּאת " ְתּ ִפ ָלּה"ֶ ,שׁנּ ֱ
ֶא ַמר) ,שם(
ֲבוֹדה"ֶ ,שׁנּ ֱ
וְשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי" .וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּאת ְתּ ִפ ָלּהָ ,בּאמ "ע ָ
ִ
יהם ְל ָרצוֹן ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי".
יהם וְ ִז ְב ֵח ֶ
"עוֹל ֵֹת ֶ
לוֹמר " ִבּ ְר ַכּת
וּמה ָראוּ ַ
תּוֹדה יְ ַכ ְבּ ָדנְ נִ י"ָ .
ֶא ַמר) ,תהלים נ( "ז ֵֹב ַח ָ
הוֹדאָה"ֶ ,שׁנּ ֱ
ֲבוֹדה"ָ ,בּאת " ָ
וְ ֵכיוָן ֶשׁ ָבּאת "ע ָ
ֵרד ֵמ ֲעשֹת ַה ַח ָטּאת
ָדיו ֶאל ָה ָעם וַיְ ָב ְר ֵכםַ ,ויּ ֶ
אַהרֹן ֶאת י ָ
הוֹדאָה"? ִדּ ְכ ִתיב) ,ויקרא ט( "וַיִּ ָשּׂא ֲ
אַחר " ָ
ֹהנִ ים" ַ
כֲּ
ֵרד ֵמ ֲעשֹת ַה ַח ָטּאת" וְ גוֹ'ִ .מי ְכ ִתיב,
ֲבוֹדה? ָלא ַס ְל ָקא ַד ְע ָתּ ְךִ ,דּ ְכ ִתיבַ " ,ויּ ֶ
ימא ק ֶֹדם ע ָ
וְ ָהע ָֹלה וְ ַה ְשּׁ ָל ִמים"ֵ .א ָ
תּוֹדה"ַ .מאי ָח ִזית ְדּ ָס ַמ ְכ ְתּ
ֲבוֹדה? ָלא ַס ְל ָקא ַד ְע ָתּ ְךִ ,דּ ְכ ִתיב" ,ז ֵֹב ַח ָ
אַחר ָהע ָ
ימא ַ
" ַל ֲעשֹת"? " ֵמ ֲעשֹת" ְכּ ִתיב .וְ ֵא ָ
אַחר " ִבּ ְר ַכּת
לוֹמר " ִשׂים ָשׁלוֹם" ַ
וּמה ָראוּ ַ
הוֹדאָה ֲח ָדא ִמ ְל ָתא ִהיאָ .
ֲבוֹדה וְ ָ
מוֹך ֲא ָהא! ִמ ְס ַתּ ְבּ ָרא ,ע ָ
ֲא ָהא? ְס ְ
רוּך הוּא ָ " -שׁלוֹם",
ֲכם"ְ .בּ ָר ָכה ְדּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ַאנִ י ֲא ָבר ֵ
ֹהנִ ים"? ִדּ ְכ ִתיב) ,במדבר ו( "וְ ָשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ו ֲ
כֲּ
יאיםִ ,תּ ְקּנוֹ
אַחר ְדּ ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְז ֵקנִ ים ,וּ ֵמ ֶהם ַכּ ָמּה נְ ִב ִ
ֶא ַמר) ,תהלים כּט( "ה' יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם" .וְ ִכי ֵמ ַ
ֶשׁנּ ֱ
יל ְך אָסוּר ְל ַס ֵפּר ְבּ ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל
ָא ָ
קּוּלי ַמאי ִה ְס ִדּיר? ְשׁ ָכחוּם ,וְ ָחזַר וְ ִס ְדּ ָרםִ .מ ָכּאן ו ֵ
ְת ִפ ָלּה ַעל ַה ֵסּ ֶדרִ ,שׁ ְמעוֹן ַה ַפּ ִ
ָאה
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתוֹ"ְ ,ל ִמי נ ֶ
ַשׁ ִמ ַ
רוּך הוּאַ ,דּ ֲא ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָרַ ,מאי ִדּ ְכ ִתיב) ,שם קו( " ִמי יְ ַמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת ה' ,י ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתוֹ.
ְל ַמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת ה'? ְל ִמי ֶשׁיָּכוֹל ְל ַה ְשׁ ִמ ַ
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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