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ַעמ ָקדֹוש
שלבימ מהותיימ
תהליכ יצירתו וגיבושו של עמ ישראל ,ארוכ ומפותל .ראשיתו בהתגלות ה'
לאברהמ אבינו ,המשכו במעמד הר Cיני ,וCופו ערב הכניCה לארצ ישראל.
על ציר ִהתהוותו ,בולטימ שלשה שלבימ מהותיימ:
 .1ברית המילה  -הברית אשר כרת ה' עמ אברהמ אבי האומה.
 .2מתנ תורה  -הברית אשר כרת ה' עמ ישראל בהר Cיני.
 .3ברית ערבות מואב C -מוכ לכניCה לארצ ישראל.
רק בשלב השלישי והאחרונ ,מושלמ תהליכ גיבושו של עמ ישראל ,כפי שבא לידי
ביטוי בדברי משה רבנו אל כל ישראל:

"."ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'ĐĘÿ ęĞĀ Ęø ĦĕĀ ĕý Đø Ĝü ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă Đÿ ...

)דברימ כז ,ט(

בכל שלב ,מתווCפ נדבכ נוCפ ,המשכלל את הקשר בינ ישראל לבינ ה' עד דרגת
הדבקות בו כפי שנראה להלנ.

אות ברית
בשלב הראשונ ,שהוא הברית שכרת ה' עמ אברהמ אבינו ,נדרש אברהמ יחד עמ
זרעו אחריו ,לשמור על מצווה אחת והיא ברית המילה:

...ĤāĚĥø Ĉ Ħü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĐĦăĀ Čÿ đø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĘČþ ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
,ĖĕĀ Ĥþ ēú Čÿ ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ěĕčý đă ęėĕþ Ĝĕý čý đă ĕĜĕü čă ý đă ĤĚø ĥø Ĉ Ħăü Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČāĒ
."ĤėĀ ĒĀ Ęėă Ā ęėþ ĘĀ Ę āđĚă Đü

)בראשית יז ,ט-י(
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זו הדרישה היחידה המוזכרת ללא כל התחייבות נו3פת .חשיבות הדרישה
הב3י3ית הזו תבוא לידי ביטוי עת הגעת גאולת מצרימ .כאשר נשלח משה לגאול
את ישראל ,התרחש אירוע מדהימ שבמבט ראשונ הוא לא נקלט:

ĦĘÿ Ĥø ĞĀ ĦČþ ĦāĤėø Ħăü đÿ ĤāĢ ĐĤāĀ Ġă Ģü ēģăÿ Ħăü đÿ . āđĦĕĚü Đú ĥĈ ģăý čÿ ĕø đÿ 'Đ đă Đĥý Ĉ Ďă ø Ġø ĕă ü đÿ ě āđĘĚĀă čă ÿ Ėø Ĥþ ďþă čÿ ĕĐü ĕø đ"ÿ
)שמות ד ,כד-כה(
."Đă ĜĀ čă ø
האירוע הזה במלונ ,היה עלול לבטל את כל השליחות .אליעזר ,בנו התינוק של
משה ,לא נימול .ציפורה אשת משה הצילה את בעלה ממוות בכריתת ערלת בנה
באבנ חדה )צור(.
תיאור האירוע הזה בא להדגיש לנו ,כי ללא קיומ ההתחייבות הראשונה והב3י3ית
שהיא ברית המילה ,אינ כל אפשרות לעלות לשלב הבא.

הר "יני
בשלב השני ,עמ ישראל חונה מול הר 3יני ושומע דרכ משה רבנו את הקריאה
האלוקית:

...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø Ęü ďĕĎă ý Ħÿ đø čāģĞú ĕÿ Ħĕčý Ęø ĤĚČā
ÿ Ħ Đā ăė ,ĤāĚČĘý ĤĐĀ ĐĀ ěĚü 'Đ đĕĘĀ Čý ČĤĀ ģø ĕă ü đ"ÿ
)שמות יט ,ג-ה(
."...ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă ĕĘāü ģčă ø đă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü Ğÿ āđĚĥĀ Ĉ ęČü ĐĦăĀ Ğÿ đø
הברית המוזכרת כאנ ,היא ִשדרוגה של מצוות ברית המילה היחידית .כעת מדובר
על 3ידרה שלמה של מצוות ,חוקימ ומשפטימ ,אשר ישכללו את קשר הברית.
הצעה זו כוללת שני י3ודות:
שמיעה בקול ה' )בקול הנביאימ(.
שמירת ברית התורה ,הכוללת את חוקי ה' ומשפטיו.
כדי שקיומ התורה והמצוות יהיה כתיקונו ולא י3טה להבנות שגויות ,יש לשמוע
בקול הנביאימ שבכל דור ודור .נביאי האמת שהיו כלולימ בחכמי ה3נהדרינ ,היו
נמצאימ בקשר מתמיד עמ ה' וידעו מתי יש להזהיר את העמ מ3טיות חמורות
מרצונ ה' .כאשר עמ ישראל לא הקשיב לקול נביאי האמת ,הוטחה בפניהמ האמת
המרה:

ęĕČĕü čü Ĝăø Đÿ đø ĕčü đă Ğĥø Ĉ ĠĀ ă ęĕĞāü ĤĐĀ đø ĕĜü đă ĞďĀ ĕø ČāĘ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĕĥĉ ý Ġāø Ħđø ,'Đ Đĕă ý Čÿ đă ĤĚø ČĀ ČāĘ ęĕĜü Đāú ăėĐ"ÿ
)ירמיהו ב ,ח(
."đă ėĘĀ ĐĀ đă ĘĞü āđĕ ČāĘ ĕĤý ēú Čÿ đø ĘĞÿ čă ÿ čÿ đă Ččă ø Ĝü
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התו=פת הייחודית שנתחדשה בהר =יני הייתה קבלת התורה דרכ משה רבנו עבד
ה' נאמנ ביתו ,ובעקבותיו כל הנביאימ וחכמי ה=נהדרינ:

ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø .ěđă ĞĚĀ ĥø Ĉ Ħăü đĕĘĀ Čý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĖĀ Ęø ęĕģü ĕĀ ĕĜāü Ěėă Ā ĖĕĀ ēþ Čÿ Ěý ĖĀ čă ø Ĥø ģăü Ěü Čĕčü Ĝ"Ā
)דברימ יח ,טו-טז(
."...čĤāý ēčă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ęĞü Ěý
בערבות מואב
על =פ הכני=ה לארצ ישראל ,מכנ= משה רבנו את עמ ישראל לכריתת ברית
שלישית.
כאנ נו=פ מרכיב ,שלא הופיע בפעמיימ הקודמות ,שהוא "." 'Đ ĖĤďč ĦėĘĘ
הפ=וק הבא מכיל את שלושת המרכיבימ יחד .הוא פותח בהתחייבות החדשה
ומ=יימ בשתי ההתחייבויות הקודמות:

."đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü Ħėþ Ęþ ĘĀ đø ęĕĐāü ĘąČĘý ĖĀ Ęø Ħ āđĕĐø Ęü ę āđĕă Đÿ ĦăĀ Ĥø Ěÿ Čù Đþ 'Đ ĦČ"þ .1

)דברימ כו ,יז(

לה ַידמֹות לה' במידותיו ,מה הוא רחומ אפ אתה רחומ .מה
" "đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü Ħėþ Ęþ Ęפירושוִ ,
Ā
הוא חנונ אפ אתה חנונ וכו'.

."đĕĔĀ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă đĕĦĀ āđĢø Ěü đă đĕģăĀ ēĂ ĤāĚĥø Ĉ Ęü đ"ø .2
זו שמירה על ברית התורה ,שהיא ִשכלול מצוות ברית המילה.

." āđĘāģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü đ"ø .3
לשמוע בקול הנביאימ המתנבאימ בשמ ה' )ראה רש"י דברימ יג ,ה(.

התחייבויות ה'
מול שלושת הדרישות מעמ ישראל ,התחייב ה' בהר /יני שלוש התחייבויות
מקבילות:

."ġĤþ ČĀ ĐĀ Ęėă Ā ĕĘü ĕėă ü ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ Ęėă Ā Ěü ĐĘă Ā ĎĂ ĝø ĕĘü ęĦĕþ ĕü Đø đ"ü .1
."ęĕĜü Đāú ăė Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ ĕĘü đă ĕĐø Ħăü ęĦăþ Čÿ đ"ø .2
."ĥĈ āđďģĀ ĕ āđĎđ"ø .3

)שמות יט ,ה-ו(
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ושוב ,על 7פ כני7ת עמ ישראל לארצו ,חוזר משה רבנו בערבות מואב ,על שלושת
ההתחייבויות האלו )בפרשת כי תבוא(.

."ĐĘă Ā ĎĂ ĝø ęĞÿ Ęø āđĘ Ħ āđĕĐø Ęü ę āđĕă Đÿ ĖĀ Ĥĕø Ěü Čù Đþ 'Đđ" .1

)דברימ כו ,יח(

ַעמ ְ7גֻ ּלָ ה פירושו אוצר חביב ,כעינ ילד שעשועימďĘþ ĕþ ęČü ęĕü Ĥÿ Ġø Čþ ĕĘü Ĥĕģăü ĕÿ ěčý Đ"ú .
) ."ęĕĞü đă ĥĈ Ğú ĥÿ Ĉירמיהו לא ,יט(
."ĦĤþ ČĀ Ġø Ħü Ęø đă ęĥý Ĉ Ęø đă ĐĘăĀ Đü Ħø Ęü Đĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđ ăĎĐÿ Ęėă Ā ĘĞÿ ě āđĕĘø Ğþ ĖĀ Ħăø Ħü Ęø đă " .2
)דברימ כו ,יט(

עליונ ,במובנ של  -נערצ ומודל לחיקוי .בשלב זה ,התפעלות הגויימ נובעת
מהצלחתו הכלכלית והצבאית של עמ ישראל )כפי שניווכח בהמשכ(.

."ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'ĐĘÿ ĥď
Ĉ ģĀ ęĞÿ ĖĀ Ħāø ĕĐø Ęü đ"ø .3
המובנ של עמ קדוש הוא עמ מיוחד לה' ,מובדל מכל העמימ וראוי להשראת
שכינה עליו .בדרגה עליונה זאת ,התפעלות הגויימ עולה מדרגה .כעת ההערצה
היא לעמ שרמת המו7ר האלוקי שלו גבוהה מאוד .העמ הזה הוא עמ ה' ,ששמ ה'
נקרא עליו בקביעות.
מה שנותר לברר הוא ,מה עומד כנגד מה? מה אנחנו מחויבימ ומה ה' מתחייב
בתמורה?

הצלעות המקבילות
את ההקבלה המפורטת ,עורכ משה רבנו בעצמו בתוכ חבילת הברכות .משה מדלג
על הצלע הראשונה ופותח בשנייה.

"ĕĕý āđ ăĎ Ęėă Ā ĘĞÿ ě āđĕĘø Ğþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĖĀ Ĝø ĦĀ Ĝø đă ...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ę āđģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ Ħăü Ğÿ āđĚĥĀ Ĉ ęČü ĐĕĀ ĐĀ đø ...
)דברימ כח ,א-ב(
."ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ę āđģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ Ħü ĕėă ü ...ġĤþ ČĀ ĐĀ
האמתית של התורה,
ִ
כלומר ,שמיעה בקול נביאי ה' המדריכימ את העמ בהבנתה
מעלה את עמ ישראל לדרגת הצלחה וברכה המעוררימ הערצה והתפעלות בעיני
כל האומות .הצלחה זאת ,היא כלכלית וצבאית כפי שנזכר כאנ בפירוש:

ăĀ
ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ęĕĚü ģăĀ Đÿ ĖĕĀ čþ ĕāø Č ĦČþ 'Đ ěĦăý ĕ...
"ü ĖĀ Ħăþ Ěø Đþ čø ĕĤü Ġø đă ĖĀ Ħø ĚĀ ďø Čÿ ĕĤü Ġø đă ĖĀ Ĝø Ĕø čü ĕĤü Ġø ă Ėø đă Ĥč
)שמ ,פ7וקימ ד ,ז(.
..."ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ęĕĠü Ďă Ā Ĝü
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מכאנ עובר משה לצלע השלישית )עמ קדוש(:

ĦăĀ ėø Ęÿ ĐĀ đø ĖĕĀ Đāþ ĘČù 'Đ Ħ āđĢø Ěü ĦČþ ĤāĚĥø Ĉ Ħü ĕėă ü Ėø ĘĀ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĥĈ āđďģĀ ęĞÿ Ęø āđĘ 'Đ ĖĀ Ěĕø ģü ĕ"ø
)דברימ כח ,ט(
."đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü
כלומר ההתחייבות להידמות לה' וללכת בדרכיו מזכה אותנו בדרגת ""ĥđďģ ęĞ
ומיוחד לה' ברמות מוHר גבוהות מאוד ,המאפשרות לשמ ה' ושכינתו לשרות
עלינו בקביעות.

."ŉĀ Ěþă Ěü đă ČĤø ĕĀ đø ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ČĤĀ ģø Ĝü 'Đ ęĥý Ĉ ĕėă ü ġĤþ ČĀ ĐĀ ĕĚýă Ğÿ Ęėă Ā đă ČĤĀ đ"ø

)דברימ כח ,י(

כאנ ,התפעלות הגויימ נובעת לא מהצלחה חומרית אלא מרמת המוHר הגבוהה
שHיגל לעצמו עמ ישראל ,ומבחירתו כעמ ה' לצמיתות.
מנ ההקבלה הזאת שעשה משה רבנו אנו למדימ ,שהצלע הראשונה ,שהיא שמירת
ברית התורה והמצוות על כל מרכיביהנ ,תזכה אותנו במעמד עמ Hגולה ,שהוא
אוצר יקר וחביב בעיני ה'.
על פי זה נוכל לHדר את ההקבלה בינ התחייבויותינו לה' לבינ התחייבויותיו אלינו,
באופנ הבא:
 .1שמירת ברית ה' )שמירת מצוות התורה( – מזכה אותנו במעמד עמ 'גולה.
 .2שמיעה בקול ה' )שמיעה בקול הנביאימ( – מביאה אותנו להצלחה חומרית
הזוכה להערצת העמימ.
 .3הליכה בדרכ ה' )אימוצ מידות ה'( – מעלה אותנו למדרגת עמ קדוש לה' ,המשרה
יראת כבוד מול כל עמי עולמ.
הHדרה הזאת ,היא עליה הדרגתית מעמ חביב ,לעמ שהוא מושא להערצה לגויימ
ומשמ עליה לעמ קדוש לה'.
במקביל ,התחייבותנו מתחילה בשמירת המצוות ,ממשיכה בשמיעה רצופה לקול
נביאי ה' ומHיימת בדבקות במידות ה' ודרכיו.

ַעמ ָקדֹוש
נוכל להדגימ את הHדרה בת שלושת השלבימ האמורה לעיל ,באמצעות מצוות
התפילינ .התפילינ מוזכרימ בתורה ב 4-מקומות .שניימ מתוכמ בהקשר ליציאת
מצרימ )פרשת "קדש" "והיה הכי יביאכ"( ושניימ בהקשר לחיוב מצוות )פרשת "שמע"
"והיה אמ שמוע"(.
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שלב  - 1מצוות התפילינ מהווה 4ימנ זיכרונ ליציאת מצרימ .ה4ימנ נוצר בעצמ
ענידת הפרשיות שבהמ מוזכרת יציאת מצרימ ,על הראש ועל הזרוע.

."ęĕü ĤĀ Ģø Ěüă Ěü 'Đ ĖĀ Čú Ģü āđĐ ĐģĀ ĒĀ ēú ďĕĀ čă ø ĕėă ü ...ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ěĕčă ý ě āđĤėă Ā Ēü Ęø đă ĖĀ ďø ĕĀ ĘĞÿ Ħ āđČĘø ĖĀ Ęø ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
)שמות יג ,ט(

שלב  - 2באמצעות התפילינ אנו מתחברימ אל דבר ה' ,בדבקות יומ יומית של
אהבה עזה )שמע...והיה אמ שמוע(.

ę āđĕă Đÿ ĖĀ đøă Ģÿ Ěø ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ đă ĕĐĀ đ...
ø ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đ"ø
)דברימ ו ,ה-ח(
."...ĖĀ ďþ ĕĀ ĘĞÿ Ħ āđČĘø ęĦăĀ Ĥø ĥÿ Ĉ ģø đă ...ĖĀ čþ čĀ Ęø ĘĞÿ
שלב  - 3מצוות התפילינ מעלה אותנו אל ִה ַ ּדּמּות מירבית לה' בכל דרכינו ,בבחינת
"לָ לֶ ֶכת ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו ּולְ ָד ְב ָקה בֹו") .דברימ יא ,כב(
השלב השלישי מוזכר ברמז בתורה:

."ŉĀ Ěþă Ěü đă ČĤø ĕĀ đø ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ČĤĀ ģø Ĝü 'Đ ęĥý Ĉ ĕėă ü ġĤþ ČĀ ĐĀ ĕĚýă Ğÿ Ęėă Ā đă ČĤĀ đ"ø

)דברימ כח ,י(

"."ĥČĤčĥ ěĕĘĕĠĦ đĘČ :ĤĚđČ ĘđďĎĐ ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ ,ČĕĜĦ

)ברכות ו(.

בגובה הזה עמ ישראל עולה לדרגת "תפילינ דמארי עלמא" ,עמ ישראל בעצמו
הופכ להיות כתרו של בורא עולמ במרחב האינ4ופ .דרגה זו לא תתגלה כי אמ
בארצ ישראל ,מקומ השראת השכינה.
זה יוביל אותנו לטעמ האזהרה הבאה:

ăĀ
ĕėă ü .ĦĚý ĘĀ ęėĕþ Ĝĕý Ğý ěĕčă ý ĐēĀ Ĥø ģĀ đă Ěĕĥ
"ĉ ü ĦĀ ČāĘđø đă ďďú ăĎĦø Ħü ČāĘ ,ęėĕþ Đāý ĘąČù 'ĐĘÿ ęĦăþ Čÿ ęĕĜü č
)דברימ יד ,א(
."ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'ĐĘÿ ĐĦăĀ Čÿ ĥĈ āđďģĀ ęĞÿ
מנהג הכנענימ עמי הארצ היה לתלוש את שער ראשמ כאות צער ואבל על מות
קרוביהמ .המ 4ברו כי המוות הוא חידלונ מוחלט.
בניגוד גמור להמ ,עמ ישראל בישר לעולמ שהנשמה היא נצחית ומקושרת לה'
שהוא חי וקיימ לנצח ,ולכנ א4ור באי4ור חמור לתלוש את שער הראש כאות
אבל.
משומ ככ ,באותו מקומ שבו היו העמימ תולשימ את שער ראשמ ,שהוא מעל המצח
בינ העיניימ ,אנו מניחימ תפילינ המכילימ את שמ ה' החופפ עלינו .באמצעות
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התפילינ ,אנו חיימ בקשר תמידי עמ החיימ הנצחיימ אפילו תוכ כדי החיימ בעולמ
הזה .זוהי דרגת " " 'ĐĘ ĥđďģ ęĞועליה נאמר:

."ę āđĕă Đÿ ęėþ Ęăø ėă Ă ęĕĕă ü ēÿ ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đčă ÿ ęĕģü čý ďøă Đÿ ęĦăþ Čÿ đ"ø

)דברימ ד ,ד(

ישּנָ ה
ְּב ִע ָּתּה ַא ִח ֶ
בהפטרה לפרשת "כי תבוא" אנו קוראימ:

"."ēĤĀ ĒĀ Ėø ĕü Ęÿ ĞĀ 'Đ ď āđčėø đă Ėø Ĥý āđČ ČčĀ ĕėă ü ĕĤü āđČ ĕĚü đă ģ

)ישעיהו  ,Jא(

הקריאה הנבואית הזאת ,מיועדת לציונ ולירושלימ .הגיע העת שציונ תאיר באורה
העצמי .זה יתרחש אכ ורק כשיאיר עליה אור ה' .לא אור השמש ולא אור הירח,
אלא האור האלוקי הגדול:

"Ĥ āđČĘø 'Đ Ėø ĘĀ ĐĕĀ ĐĀ đø Ėø ĘĀ ĤĕČü ĕĀ ČāĘ ēÿ Ĥý ĕă Ā Đÿ Đă Ďāÿ ĜĘø đă ęĚĀ āđĕ Ĥ āđČĘø ĥĈ Ěþ ĥþ ă Ĉ Đÿ ď āđĞ Ėø ĘăĀ Đĕþ Đø ĕü ČāĘ
)ישעיהו  ,Jיט(
."...ęĘĀ āđĞ
תגיע העת ,שהאור המופלא של ציונ יאיר בעוצמה ויJחפ את נשמות בני ישראל
בגולה ,אשר יחושו משיכה עזה לעלות לארצמ .האור הזורח ,ילקט אחת לאחת
בחבלימ של קJמ את כל נדחי ישראל לארצ ישראל:

."...đă ČčĕĀ ģ āđēĤĀ Ěý Ėø ĕü Ĝÿ čă Ā Ėø ĘĀ đă ČčĀ đă Ģčă ø ģø Ĝü ęĘăĀ ėă Ă ĕČü Ĥø đă ,Ėø ĕü Ĝĕÿ Ğý čĕčü ĝĀ ĕČü ĥ
" ĉø

)שמ ,פJוק ד(

האור הגנוז של ציונ ,יחולל פלאימ ושינויימ כבירימ בכל התחומימ .בכוח הארתו
על בני ישראל ,יאירו גמ אלו שעד עתה היו צללימ:

."ġĤþ ČĀ đă ĥĈ Ĥĕø ĕü ęĘĀ āđĞĘø ęĕģĕü ďüă Ģÿ ęĘă Ā ėă Ă Ėø Ěýă Ğÿ đ"ø

)ישעיהו  ,Jכא(

כל עמ ישראל ייהפכ לצדיקימ ולעולמ תהיה להמ הזכות לרשת את ארצ ישראל.
כל העוצמה הפוטנציאלית תתגלה בפועל וכל הקשור לעמ ולארצ יעלה מדרגה.
כל מה שנלקח מעמ ישראל ישוב אליהמ כפל כפליימ בכמות ובאיכות:

."...ğĝþ ėþ Čĕčü ČĀ ĘĒþ Ĥø čă ÿ Đÿ Ħēÿ Ħÿ đø čĐĀ ĒĀ Čĕčü ČĀ Ħĥāþ Ĉ ēĜăø Đÿ Ħēÿ Ħ"ăÿ

)שמ ,פJוק יז(

גמ הריבוי הטבעי יהיה לנ Jופלא ועמ ישראל אשר הידלדל מאוד ,יעלה ויפרח
בצורה פלאית וניJית:

."...ęđă ĢĞĀ ĕ āđĎĘø ĤĕĞü ăĢĀ Đÿ đø ğĘþ Čþ ĘĀ Đĕþ Đø ĕü ěĉĔģăĀ Đÿ

)שמ ,פJוק כב(
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בעקבות ההארה המדהימה הזאת ,גמ הגאולה ,שהייתה צריכה להמתינ עד שיגיע
ִע ָּתה ,תהפוכ לגאולה מהירה ומיידית:

."ĐĜă Ā ĥĕ
þ Ĉ ēü Čú Đă ĦăĀ Ğü čă ø 'Đ ĕĜü Č"ú

)שמ(

כלומר ,עתיד הקב"ה לשנות את זמנ ă ø
 "ĐĜă Ā ĥĕבמהרה בימינו
" "Đă ĦăĀ Ğü čולהפכו ל þ Ĉ ēü Č"ú
אמנ.

