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מַ אֲ מַ ר 'בִּ ינוּ ְשׁנוֹת דּוֹר וָ דוֹר'
סוּקים בַּ תּו ָֹרה כְּ ֶנגֶד ֵשׁ ֶשׁת אֲ לָפִ ים ָשׁנָה
 6000פְּ ִ
ֶשׁהָ ע ֹולָם ַקיָּם.
]מתפרסם מחדש עם הוספות חדשות  -חלק י"ט[

 – 3056הֲ ִריגַת כָּל ז ֶַרע ָדוִ ד חוּץ ִמיּוֹאָ שׁ.
יעי ֵשׁנִ ית וְ ִהנֵּה
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא יג ,ו ואילך( "וְ ָראָה הַ כֹּהֵ ן אֹת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
ֵכּהָ ה הַ ֶנּגַע וְ א פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בָּ עוֹר וְ ִטהֲ ר ֹו הַ כֹּהֵ ן ִמ ְספַּ חַ ת ִהוא וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ טָ הֵ ר" הוּא הַ פָּ סוּק הַ 3056
ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה וּבִ ְשׁנַת  3056לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מָ לְ ָכה עֲ ַתלְ ָיה בַ ת אַ ְחאָב ֶשהָ ְר ָגה אֶ ת ָכּל ֶז ַרע מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד,
חוּץ מֵ הַ ִתּינ ֹוק י ֹואָ שׁ ֶשׁהֶ ְחבִּ יאוּ א ֹות ֹו בְּ קֹ דֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ,וְ הַ פְּ סוּ ִקים ֶשׁ ְמּ ַדבְּ ִרים עַ ל צָ ַרעַ ת מַ ְקבִּ ילִ ים לְ ִיסּוּ ֵרי מַ לְ כוּת בֵּ ית
ָדּוִ ד ֶשׁסּ ֹובְ לִ ים ִיסּוּ ֵרי צָ ַרעַ ת לְ ַכפֵּ ר עֲ ֹונ ֹו ֵתיהֶ ם ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ לַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צחֶ (:שׁ ִיּסּוּ ֵרי הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁסּ ֹובֵ ל

עֲ ו ֹונ ֹו ֵתיהֶ ם ֶשׁל ִי ְשׂ ָראֵ ל הֵ ם צָ ַרעַ ת .וְ ָל ֵכן ְמ ַדבֵּ ר הַ פָּ סוּק עַ ל ֶנ ַגע טָ ה ֹור ,כִּ י ִיסּוּ ֵרי מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ְמטַ הֲ ִרים אֶ ת
הַ ֶנּ ַגע

ֶשׁל עַ ם ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ ֵכן עַ ל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )יומא כב(.

ְהוּדה ,אָמַ ר ַרבִ ,שׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים
אָמַ ר ַרב י ָ

נִ ְצטָ ַרע ָדּוִ ד ,וּפֵ ְרשׁוּ ִממֶּ נּוּ סַ נְ הֶ ְד ִרין ,וְ נִ ְס ַתּלְּ ָקה ִממֶּ נּוּ ְשׁכִ ינָה .וְ ע ֹוד ֶק ֶשׁר בֵּ ין ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל לְ צָ ַרעַ ת מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר
)בלק רו(:

"וַ י ְַקלֵּל הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אֶ ת ָדּוִ ד בֵּ א הָ יו"ִ ,ה ְס ַתּכֵּל בּ ֹו ָדּוִ ד בְּ עַ יִן ָרעָ ה .וּבְ כָל מָ קוֹם ֶשׁהָ יָה ִמ ְס ַתּכֵּל

בְּ עַ יִן ָרעָ ה ,כָּל ִמינֵי צָ ַרעַ ת נִ ְמ ְשׁכוּ מֵ עֵ ינֵי ָדוִ ד .וְ ָכ הָ יָה בְּ יוֹאָב ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִה ְס ַתּכֵּל בּ ֹו בְּ ָדוִ ד בְּ עַ יִן ָרעָ ה ,מַ ה
כָּתוּב וְ א ִיכּ ֵָרת ִמבֵּ ית יוֹאָב זָב ְ
וּמצ ָֹרע וְ גוֹ' .וְ כָאן בַּ פְּ לִ ְשׁ ִתּי הַ זֶּה ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִקּלֵּל אֶ ת הַ ֵשּׁםִ ,ה ְס ַתּכֵּל בּ ֹו
בְּ עַ יִן ָרעָ ה ,וְ ָראָה ֶשׁ ִה ְצטָ ַרע בְּ ִמ ְצחוִֹ .מיָּד "וַ ִתּ ְטבַּ ע הָ אֶ בֶ ן בְּ ִמ ְצח ֹו" ,וְ ָדבְ ָקה הַ צָּ ַרעַ ת בְּ ִמ ְצחוֹ .וְ הַ כֹּל הָ יָה;
ִה ְשׁ ַתּ ְקּעָ ה עַ יִן ָרעָ ה ֶשׁל צָ ַרעַ ת בְּ ִמ ְצחוֹ ,וְ ִה ְשׁ ַתּ ְקּעָ ה אֶ בֶ ן מַ מָּ שׁ בִּ ִמ ְצחוֹ ,וַ ַדּאי ְמצ ָֹרע הָ יָה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ
שּׁ ֶרשׁ ָדּוִ ד מֵ חוּר בֶּ ן ִמ ְר ָים .וְ הַ מהרש"א ָשׁם
ֶשׁ ִמּ ְר ָים הָ י ְָתה אַחַ ת הָ ִאמָּ הוֹת ֶשׁל בֵּ ית ָדּוִ ד ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה יאֶ ,(:שׁ ֹ
ְמבָ אֵ ר )ד"ה דדוד( ֶשׁ ָדּוִ ד הָ יָה ֶנכֶד ֶשׁל ִמ ְריָם ִמצַּ ד ִאמּ ֹו .וְ ִמ ְריָם ֶנעֶ נְ ָשׁה בְּ צָ ַרעַ ת ,וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ נְּ ָג ִעים ֶשׁהַ נִּ יצ ֹוץ ְקדֻ ָשּׁה
ֶשׁ ְמּחַ ֶיּה אֶ ת הַ ֶנּ ַגע הוּא בְּ ִחי ַנת ָזהָ בַ .כּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )ויקרא יג ,לה(

א

"וּב ֹו ֵשׂעָ ר צָ הֹב וְ גוֹ'" ,לְ שׁוֹן צָ הֹב דּוֹמֶ ה

לְ ַתבְ נִ ית הַ זָּהָ ב ,צָ הֹב כְּ מ ֹו ָזהֹב.

וְ ֵכן מָ ִצינוּ בְּ ַר ִשּׁ"י )ויקרא יד ,לד(

"וְ נ ַָת ִתּי ֶנגַע צָ ַרעַ ת" ,בְּ שׂו ָֹרה ִהיא לָהֶ ם

אַרבָּ ִעים
ֶשׁהַ נְּ ג ִָעים בָּ ִאים עֲ לֵיהֶ ם ,לְ פִ י ֶשׁ ִה ְט ִמינוּ אֱ מו ִֹריִּים מַ ְטמוֹנִ יּוֹת ֶשׁל זָהָ ב בְּ ִקירוֹת בָּ ֵתּיהֶ ם ,כָּל ְ
ָשׁנָה ֶשׁהָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,וְ עַ ל יְדֵ י הַ ֶנּגַע נו ֵ
ֹתץ הַ בַּ יִת וּמו ְֹצאָן .וּבֵ אַ ְרנוּ ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל הוּא ִבּבְ ִחינַת זָהָ בָ .לכֵן
ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא זָהָ ב וְ ַשׂעֲ רו ָֹתיו הָ יוּ בְּ צֶ בַ ע זָהָ ב ,וְ הָ יָה ל ֹו ַשׁ ְרבִ יט זָהָ ב בַּ כּ ֶֶתר .וְ כֵן הַ ָכּתוּב )ויקרא יג ,יג( "כֻּלּ ֹו הָ פַ לָבָ ן
טָ ה ֹור" ס"ת כִּ נּוֹ"ר הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל כִּ נּ ֹור ָדּוִ ד .וְ ֵכן נְ ָג ִעים נִ ְק ָר ִאים ְשׁ ִחין ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָנּחָ שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ ֵכּיוָ ן
ֶשׁהוּא הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
ישׁה וְ י ֹו ֶנ ֶקת מֵ הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת עזֶ (:שׁהַ ָנּחָ שׁ הוּא ְרפוּאָה לִ ְשׁ ִחין סַ פַּ חַ תֶ ,שׁהוּא

אַחַ ד הַ נְּ ָג ִעים הַ ְידוּ ִעים .וְ ֵכן ֹע ֶנג א ֹו ֶנ ַגע בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֲ נִ י ָנה ְשׁמ ֹו ֶשׁל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ ֵכן ֹע ֶנג א ֹו ֶנ ַגע
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא בֵּ ין הַ בַּ ִדּים ֶשׁ ָשּׁם הֶ ְחבִּ יאוּ בְּ א ֹו ָתן ָשׁנִ ים אֶ ת הַ ִתּינ ֹוק י ֹואָ שׁ ֶשׁנִּ ְשׁאַר הַ ֵנּצֶ ר הַ ָיּ ִחיד ִמבֵּ ית ָדּוִ ד ֶשׁ א ֶנהֱ ַרג.
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב "וְ ִטהֲ ר ֹו הַ כֹּהֵ ן ִמ ְספַּ חַ ת ִהוא" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִטהוּר הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁל מַ לְ כוּת
בֵּ ית ָדּוִ ד .וְ ֵכן י ֹואָ שׁ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מַ צַּ ב הַ ֵיּאוּשׁ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ אֵ ָליו.

 – 3199מָ ַל ִחזְ ִקיָּהוּ.
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא טו ,לג(

"וְ הַ ָדּוָ ה בְּ נִ ָדּ ָתהּ וְ הַ זָּב אֶ ת זוֹב ֹו ַל ָזּכָר וְ לַנְּ ֵקבָ ה

וּלְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב ִעם ְטמֵ אָה" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3199מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  3199לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מָ ַל
ִחזְ ִקיָּהוּ

יאין בִּ ְמיֻחָ ד בְּ ִהלְ כ ֹות טֻ ְמאָה וְ טָ הֳ ָרהַ ,כּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צד(.
ֶשׁעַ ל ְתּקוּפָ ת ֹו ֶנאֱ מַ ר ֶשׁהָ יוּ בְּ ִק ִ

אָמַ ר ַרבִּ י

י ְִצחָ ק נַפְ חָ א ,חֻ בַּ ל עוֹל ֶשׁל סַ נְ חֵ ִריב ִמפְּ נֵי ַשׁ ְמנ ֹו ֶשׁל ִחזְ ִקיָּהוֶּ ,שׁהָ יָה דּ ֹולֵק בְּ בָ ֵתּי כְּ נ ִֵסיּוֹת וּבְ בָ ֵתּי
ִמ ְד ָרשׁוֹת .מֶ ה עָ ָשׂה נָעַ ץ חֶ ֶרב עַ ל פֶּ ַתח בֵּ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ וְ אָמַ ר ,כָּל ִמי ֶשׁאֵ ינ ֹו עוֹסֵ ק בַּ תּו ָֹרה ,י ִָדּ ֵקר בְּ חֶ ֶרב
אָרץִ ,מגְּ בַ ת וְ עַ ד אַנְ ִטיפְּ ַרס ,וְ א מָ ְצאוּ ִתּינוֹק וְ ִתינֹ ֶקת,
זֶה ,בָּ ְדקוּ ִמ ָדּן וְ עַ ד בְּ אֵ ר ֶשׁבַ ע ,וְ א מָ ְצאוּ עַ ם הָ ֶ
יאין בְּ ִהלְ כוֹת טֻ ְמאָה וְ טָ הֳ ָרה .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ש ִמגְּ בַ ת מרמז על
ִאישׁ וְ ִא ָשּׁהֶ ,שׁ א הָ יוּ בְּ ִק ִ
הלומדים על מנת לגבות פרס ,וְ עַ ד אַנְ ִטיפְּ ַרס מרמז על אלו שלומדים לשם שמים ולא עבור הפרס.

 – 3228מָ ַל ְמנ ֶַשּׁה.
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כָּלִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא טז ,ל(

"כִּ י בַ יּוֹם הַ זֶּה ְיכַפֵּ ר עֲ לֵיכֶם לְ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶם ִמכֹּל

ֹאתיכֶם לִ פְ נֵי ה' ִתּ ְטהָ רוּ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3228מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י טַ עַ ם עֶ לְ י ֹון ,וּבִ ְשׁנַת  3228לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם
חַ טּ ֵ

מָ ַל ְמנ ֶַשּׁה ֶשׁ ִה ְר ִשׁיעַ ָ 22שׁ ָנה ,וְ ָזכָה לִ ְתשׁוּבָ ה

וּלְ כַפָּ ָרה ,וּמָ ַל ע ֹוד ָ 33שׁ ָנה ִבּ ְתשׁוּבָ ה ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )דהי"ב לג ,ו(

"וְ הוּא הֶ עֱבִ יר אֶ ת בָּ נָיו בָּ אֵ שׁ בְּ גֵי בֶ ן ִהנֹּ ם וְ ע ֹונֵן וְ נִ חֵ שׁ וְ כִ ֵשּׁף וְ עָ ָשׂה אוֹב וְ י ְִדּעוֹנִ י ִה ְרבָּ ה לַעֲ שׂוֹת הָ ַרע
בְּ עֵ ינֵי ה' לְ הַ כְ ִעיס ֹו וְ גוֹ' ,וּכְ הָ צֵ ר ל ֹו ִחלָּה אֶ ת פְּ נֵי ה' אֱ הָ יו וַ ִיּ ָכּנַע ְמאֹ ד ִמלִּ פְ נֵי אֱ הֵ י אֲ ב ָֹתיו :וַ יּ ְִתפַּ לֵּל
ְרוּשׁ ִ ַלם לְ מַ לְ כוּת ֹו".
אֵ לָיו וַ יֵּעָ ֶתר ל ֹו וַ יּ ְִשׁמַ ע ְתּ ִחנָּת ֹו וַ י ְִשׁיבֵ הוּ י ָ

 – 3283מָ ַל אָמוֹן.
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כָּלִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא יט ,ד(

"אַל ִתּפְ נוּ אֶ ל הָ אֱ לִ ילִ ם וֵא הֵ י מַ סֵּ כָה א ַתעֲ שׂוּ

ָלכֶם אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3223מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  3283לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מָ ַל אָמוֹן ֶשׁ ִה ְר ִשׁיעַ

וְ ָכתוּב עָ ָליו )מ"ב כא ,כא( "וַ יַּעֲ בֹד אֶ ת הַ ִגּלֻּלִ ים אֲ ֶשׁר עָ בַ ד אָבִ יו וַ יּ ְִשׁ ַתּחוּ לָהֶ ם".
ב

 – 3303י ְִר ִמיָּהוּ הֶ חֱ זִ יר אֶ ת עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ְשּׁבָ ִטים.
מוּבָ א

אָרץ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3303מ ְתּ ִחלַּת
מֵ הרה"ג ר' א .כָּלִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא יט ,כג( "וְ כִ י ָתבֹאוּ אֶ ל הָ ֶ

הַ תּו ָֹרה לְ פִ י ַטעַ ם עֶ לְ י ֹון ,וּבִ ְשׁנַת  3303לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הֶ חֱ זִ יר י ְִר ִמיָּהוּ אֶ ת עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ְשּׁבָ ִטים לְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל,
ַכּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה יד .(:וְ ֵכן "וְ כִ י" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ל"ו ,כִּ י ֶזה הָ ָיה ל"ו ָשׁנִ ים ק ֹודֶ ם הַ חֻ ְרבָּ ן.

אָרץ.
ֹאשׁיָּהוּ הֵ ִסיר אֶ ת הָ אֹבוֹת וְ הַ יּ ְִדעֹנִ ים מֵ הָ ֶ
 – 3310י ִ
מוּבָ א

מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא כ ,ו(

"אַל ִתּפְ נוּ אֶ ל הָ ֹאבֹת וְ אֶ ל הַ יּ ְִדּעֹנִ ים אַל ְתּבַ ְקשׁוּ

ֹאשׁיָּהוּ
וּשׁנַת  3310לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ ְי ָתה בְּ ס ֹוף מַ לְ כוּת י ִ
לְ טָ ְמאָה בָ הֶ ם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3310מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהְ ,

לְ אַחַ ר ֶשׁעָ ָשׂה ְתּשׁוּבָ ה וְ הֵ ִסיר אֶ ת הָ ֹאבוֹת וְ אֶ ת הַ יּ ְִדּעֹנִ ים ִמן הָ אָ ֶרץ ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )מ"ב כג ,כד( "וְ גַם אֶ ת הָ אֹבוֹת
ירוּשׁלַם בִּ עֵ ר
ָ
ְהוּדה וּבִ
וְ אֶ ת הַ יּ ְִדּעֹנִ ים וְ אֶ ת הַ ְתּ ָרפִ ים וְ אֶ ת הַ ִגּלֻּלִ ים וְ אֵ ת כָּל הַ ִשּׁקֻּ ִצים אֲ ֶשׁר נִ ְראוּ בְּ אֶ ֶרץ י ָ
ֹאשׁיָּהוּ לְ מַ עַ ן הָ ִקים אֶ ת ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ כְּ תֻ בִ ים עַ ל הַ סֵּ פֶ ר אֲ ֶשׁר מָ צָ א ִחלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן בֵּ ית ה'" .וּכְ פִ י
י ִ
ֶשׁמּוּבָ א ָשׁם ֶשׁבִּ ְשׁ ַנת י"ח לְ מָ לְ כ ֹו ֶשׁהָ ְי ָתה  3003לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,מָ צָ א ִחלְ ִק ָיּהוּ אֶ ת סֵ פֶ ר הַ תּ ֹו ָרה וְ ָק ָרא בִּ פְ ֵני הַ מֶּ ֶל
ֹאשׁיָּהוּ ֶשׁמָּ ַל ל"א ָשׁ ָנה.
וְ עָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה וּמֵ אָז הֵ ִסירוּ הַ ִשּׁקּוּ ִצים וְ כוּ' עַ ד ס ֹוף מַ לְ כוּת י ִ

ְרוּשׁ ַליִם.
 – 3319נְ בוּכ ְַדנֶצַּ ר מָ ַל וְ צַ ר עַ ל י ָ
מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'מַ ְטבֵּ עַ ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם' ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא כ ,ג( "לְ מַ עַ ן טַ מֵּ א אֶ ת ִמ ְק ָדּ ִשׁי וּלְ חַ לֵּל אֶ ת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי" ,הוּא

הַ פָּ סוּק הַ ִ 3319מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  3319לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מָ ַל נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר הָ ָר ָשׁע ֶשׁהֶ חֱ ִריב אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
ְרוּשׁ ַליִם .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַדבֵּ ר עַ ל הָ ִאסּוּר לְ הַ עֲ בִ יר ַלמֹּ ֶל ,
וּבְ א ֹו ָתהּ ָשׁ ָנה צַ ר עַ ל י ָ

"וַ אֲ נִ י אֶ ֵתּן אֶ ת פָּ נַי בָּ ִאישׁ הַ הוּא וְ ִהכְ ַר ִתּי ֹאת ֹו ִמ ֶקּ ֶרב עַ מּ ֹו כִּ י ִמזּ ְַרע ֹו נ ַָתן ַל ֹמּ ֶל לְ מַ עַ ן טַ מֵּ א אֶ ת ִמ ְק ָדּ ִשׁי
וּלְ חַ לֵּל אֶ ת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי"

וּבַ זְּ מַ ן הַ ֶזּה ה ֹוכִ יחַ ִי ְר ִמ ָיּה אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל עַ ל הָ ִאסּוּר לְ הַ עֲ בִ יר ַלמֹּ ֶל כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )ירמיה ז ,לא(

יתי וְ א
"וּבָ נוּ בָּ מוֹת הַ תֹּפֶ ת אֲ ֶשׁר בְּ גֵיא בֶ ן ִהנֹּ ם לִ ְשׂרֹף אֶ ת בְּ נֵיהֶ ם וְ אֶ ת בְּ נֹ ֵתיהֶ ם בָּ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר א ִצוִּ ִ
עָ לְ ָתה עַ ל לִ בִּ י".

 – 3327מוֹת יְה ֹוי ִָקים.
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא כ ,יא( "וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב אֶ ת אֵ ֶשׁת אָבִ יו עֶ ְרוַ ת אָבִ יו גִּ לָּה
וּשׁנַת  3327לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם מֵ ת יְה ֹוי ִָקים
יוּמתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3327מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרהְ ,
מוֹת ְ
ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עָ ָליו בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ויק"ר יט ,ו(

"וְ י ֶֶתר ִדּבְ ֵרי יְה ֹוי ִָקים וְ כָל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה" ַרבִּ י יוֹחָ נָן אָמַ ר עַ ל יְדֵ י ֶשׁבָּ א עַ ל

ִאמּ ֹו וְ עַ ל ַכּלָּת ֹו וְ עַ ל אֵ ֶשׁת אָבִ יו .וְ הַ פָּ סוּק ֶשׁל הַ ֹע ֶנשׁ עַ ל חֶ ְטא ֹו מַ ְקבִּ יל ַל ָשּׁ ָנה בָּ הּ הוּא מֵ ת וְ ֶנ ֱע ַנשׁ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג
ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְשּׁ ַנת ג' שכ"ז ְמ ַרמֶּ ֶזת ֶשׁפָּ ַגם ג' ִשׁכְ בַ ת ֶז ַרע.

 – 3328הַ ָשּׁנָה הָ ִראשׁ ֹונָה לְ ִצ ְד ִקיָּהוּ.
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא כ ,יג( "וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב אֶ ת ָזכָר ִמ ְשׁכְּ בֵ י ִא ָשּׁה תּוֹעֵ בָ ה
וּשׁנַת 3328
עָ שׂוּ ְשׁ ֵניהֶ ם מוֹת יוּמָ תוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3328מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה לְ פִ י טַ עַ ם עֶ לְ י ֹוןְ ,
ג

לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ ְי ָתה הָ ִראשׁ ֹו ָנה לְ ִצ ְד ִק ָיּהוּ ֶשׁמָּ ַל ַתּחַ ת נְ בוּ ַכ ְד ֶנצַּ ר ,וּמָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קמט(:

אָמַ ר ַרבָּ ה בַ ר ַרב

ֵידע אֵ י זֶה בֶ ן יוֹמ ֹו ֶשׁל ִמ ְשׁכַּב זָכוּר ,אָמַ ר
הוּנָא ְמלַמֵּ ד ֶשׁהָ יָה ]נְ בוּכ ְַדנֶצַּ ר[ מַ ִטּל פּוּר עַ ל גְּ ד ֹולֵי מַ לְ כוּת ,ל ַ
]צ ְד ִקיָּהוּ[ ָכּ  ,נִ ְמ ְשׁכָה עָ ְרלָת ֹו
ְהוּדה אָמַ ר ַרב ,בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁבִּ ֵקּשׁ אוֹת ֹו ָר ָשׁע לַעֲ שׂוֹת לְ אוֹת ֹו צַ ִדּיק ִ
ַרב י ָ
ְשׁ שׁ מֵ אוֹת אַ מָּ ה ,וְ הָ י ְָתה ְמחַ זּ ֶֶרת עַ ל כָּל הַ ְמּ ִסבָּ ה ֻכּלָּהּ.

 – 3338חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ ִראשׁוֹן.
אָרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִ י מֵ בִ יא אֶ ְת ֶכם
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא כ ,כב( "וְ א ָת ִקיא אֶ ְתכֶם הָ ֶ
ָשׁבֶ ת בָּ הּ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 3338מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  3338לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ ָיה חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
ָשׁמָּ ה ל ֶ
סוּקים לְ טַ עַ ם
ימים לִ ְשׁ ַנת חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לְ פִ י ִמנְ ַין הַ פְּ ִ
הָ ִראשׁוֹן .וְ ִאם נְ עַ ֵיּן ד' פְּ סוּ ִקים אַחֲ ֵרי הַ פָּ סוּקֶ ,שׁמַּ ְת ִא ִ
עֶ לְ י ֹוןַ ,יחַ ד ִעם ִחשּׁוּב הַ פָּ סוּק "וַ ִיּ ְהיוּ בְ ֵני ַיעֲ ֹקב ְשׁ ֵנים עָ ָשׂר" כְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ פָּ סוּק הַ קּ ֹודֵ ם כְּ ִדלְ עֵ ילָ ,שׁם ָכּתוּב בְּ ַר ִשּׁ"י
)ויקרא כ ,כו(

"וָ אַבְ ִדּל אֶ ְתכֶם ִמן הָ עַ ִמּים לִ ְהיוֹת לִ י"ִ ,אם אַ ֶתּם מֻ בְ ָדּלִ ים מֵ הֶ ם הֲ ֵרי אַ ֶתּם ֶשׁלִ י וְ ִאם לָאו

הֲ ֵרי אַ ֶתּם ֶשׁל נְ בוּכ ְַדנֶצַּ ר וַ חֲ בֵ ָריו .וְ ָל ֵכן ְמ ַדבֵּ ר הַ פָּ סוּק עַ ל ִה ְתבַּ ְדּלוּת ִמן הָ עַ ִמּים בְּ ִענְ ָי ֵני אֲ כִ י ָלה ֶשׁל בַּ עֲ ֵלי חַ ִיּים,
ֶשׁהֲ ֵרי מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )נדרים סהֶ (.שׁנְ בוּ ַכ ְד ֶנצַּ ר הָ ָיה א ֹו ֵכל אַ ְר ֶנבֶ ת חָ ָיה ,וְ הוּא ִסמֵּ ל אֶ ת ַתּכְ לִ ית הַ ִשּׁקּוּץ בְּ ִענְ ָי ֵני אֲ כִ י ָלה

ֶשׁעָ ָליו ְמ ַדבֵּ ר הַ פָּ סוּק .וְ ֵכן הַ פָּ סוּק )בראשית לד ,יד( "כִּ י ה' ַקנָּא ְשׁמ ֹו אֵ ל ַקנָּא הוּא" הוּא הַ פָּ סוּק הַ  3338לְ מַ פְ ֵרעַ
ִמסּ ֹוף הַ תּו ָֹרה לִ ְת ִח ָלּ ָתהּ .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת בֵּ י"ת ִמ ְק ָדּ"שׁ הוּא  850כְּ ִמנְ ַין הַ ָשּׁנִ ים מֵ הַ כְּ נִ יסָ ה לְ אֶ ֶרץ
ִי ְשׂ ָראֵ ל עַ ד חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ ִראשׁ ֹון.

פִּ תּוֹת בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח.
מָ ִצינוּ

בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )רות(

אָדם ,וּמַ לְ אֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁין
כְּ ֶשׁ ָיּ ַרד ס"מ ִמ ְשּׁמֵ י מָ רוֹםָ ,ראָה מַ עֲ לָת ֹו ֶשׁל ָ

לְ פָ נָיו בְּ חֻ פָּ תוֹ ,וַ יּ ֵַרע בְּ עֵ ינָיו .מֶ ה עָ ָשׂה .נָטַ ל נָחָ שׁ כְּ ִמין גָּמָ ל ,וְ ָרכַב עָ לָיו ,וְ י ַָרד וּפִּ ָתּה אוֹתוֹ ,עַ ד ֶשׁעָ בַ ר
מַ אֲ מַ ר יו ְֹצר ֹוָ .שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁהַ ָנּחָ שׁ פִּ ָתּה

אֶ ת חַ וָּ ה לֶאֱ כֹל פִּ ָתּה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות

ְהוּדה .וְ נִ ְראֶ ה לְ הו ִֹסיף ֶשׁ ָלּכֵן ָרכַב הַ ָשּׂטָ ן עַ ל נָחָ שׁ ֶשׁהוּא גָמָ ל ,כִּ י גְ מַ לִּ ים ְמקוֹמָ ם
מֶ (.שׁעֵ ץ הַ ַדּעַ ת הָ יָה ִחטָּ ה לְ פִ י ַרבִּ י י ָ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר .וְ כֵן הַ פִּ ָתּה ִהיא מַ אֲ כָל ִמ ְדבָּ ִרי ,וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלו :תרומה קנזֶ (.שׁהַ ִמּ ְדבָּ ר הוּא מָ קוֹם ֶשׁל רוּחַ
צוּרת הַ פִּ ָתּה ֶשׁ ַכּבְ ָיכ ֹול מַ ְס ִתּ ִירים מַ ֶשּׁהוּ
הַ טֻּ ְמאָה בָּ ע ֹולָםֶ ,שׁאֵ ין ְמקוֹמָ ם בִּ ְמקוֹם יִשּׁוּב ַרק בַּ ִמּ ְדבָּ ר .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֶשׁ ָלה ַ
בִּ פְ נִ ים בִּ בְ ִחי ַנת פִּ ָתּיוֹן ,כִּ י ָכל ְמפַ ֶתּה מַ ְראֶ ה אֶ ת הַ חֵ ֶלק הַ ָיּפֶ ה ִמבַּ חוּץ וּמַ ְס ִתּיר אֶ ת הַ חֵ ֶלק הַ ֵשּׁנִ י .וכן פִּ ָתּה מרמזת על

אשת הס"מ שנקראת פ"ת שזה הגימטריא של השם שלה לילי"ת .וכן פִּ ָתּה מרמזת על אשת הס"מ שנקראת פ"ת
ידת ִמ ְצ ַריִם הָ יָה לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל
שזה הגימטריא של השם שלה לילי"ת .וְ כֵן מוּבָ א בִּ ְ'מ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' )קפד( סוֹד י ְִר ַ
אָדם גָּבְ רוּ ת"פ ְקלִ פּוֹת ,וְ ֵשׁם עֵ ץ
לִ ילִ ית וְ ת"פ ֶשׁלָּהּ .וְ ל ֶָר ֶשׁת אֶ ֶר"ץ כְּ נָעַ "ןֶ ,שׁע ֹולָה תפ"א .כִּ י בְּ חֵ ְטא ָ
הַ ַדּעַ "ת מוֹכִ יחַ עַ ל זֶה.

וְ כֵן

יתּה בְּ גִימַ ְט ִריָּא הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ סַ ח ֶשׁ ְמּ ַת ֶקּנֶת אֶ ת חֵ ְטא עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ,עַ ל יְדֵ י הוֹצָ אַת הָ ָרע מֵ הֶ חָ מֵ ץ וּבָ ֶזה ְמ ַק ְדּ ִשׁים
פִּ ָ

קּוּטים'
אָדם הָ ִראשׁוֹן ,כַּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
אוֹתוֹ .וְ ז ֹו גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ְתּ ִהילִ ים כִּ י ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִתּ ֵקּן אֶ ת חֵ ְטא ָ
לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )מלכים א ע' שעט( .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁא ֹוכְ לִ ים פִּ תּוֹת בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח כִּ י הֵ ן גּ ֹו ְרמ ֹות פָּ ח ֹות פֵּ רוּ ִרים,

ד

ישׁית בַּ כָּתוּב )בראשית ח ,יא( "וַ ָתּבֹא אֵ לָיו הַ יּ ֹונָה
יתּ"ה ְמרֻ מֶּ זֶת בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ
וְ ר ֹו ִאים אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין פִּ יתּוֹת לְ פֶ סַ ח .וְ ֵכן פִּ ָ
לְ עֵ ת עֶ ֶרב וְ ִהנֵּה עֲ ֵלה ַז ִית טָ ָרף בְּ פִ יהָ " וּמוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי ֶשׁהַ יּ ֹונָה הֵ ִביאָה אֶ ת עֲ לֵה הַ ַזּ ִית ִמגַּן עֵ דֶ ן .וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ָר ְצ ָתה

אָדם הָ ִראשׁוֹן .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין קח" (:וְ ִהנֵּה עֲ לֵה ַזיִת טָ ָרף בְּ פִ יהָ " ,אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר
ַלעֲ שׂ ֹות ִתּקּוּן לְ חֵ ְטא ָ
סוּרים בְּ י ְָד  ,וְ אַל
וּמ ִ
אָמ ָרה י ֹונָה לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם י ְִהיוּ ְמזוֹנו ַֹתי ְמרו ִֹרים ַכּ ַזּיִת ְ
ְ
תוּקים כִּ ְדבַ שׁ בְּ יַד בָּ ָשׂר וָ ָדם .הַ יּ ֹו ָנה ָר ְמ ָזה ֶשׁצָּ ִרי ַלחֲ ז ֹור לְ מַ צַּ ב ַגּן עֵ דֶ ן לְ ַקבֵּ ל ְי ִשׁיר ֹות מֵ ה' ,אֲ פִ לּוּ ֶשׁ ֶזּה מַ ר
י ְִהיוּ ְמ ִ

כְּ ַז ִית ,וְ א לְ ִה ָכּ ֵנס ַל ְמּ ִתיקוּת ֶשׁל ְשׂא ֹור וּ ְדבַ שׁ ֶשׁבְּ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ֶשׁ ֵיּשׁ בָּ הֶ ם אֲ ִחי ַזת הָ ָרע .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )שלח קסה" (.עֲ לֵה
ַזיִת" זֶה מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ נ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד ,וְ זֶה הוּא ֶשׁ ָר ְמזָה י ֹונָה בִּ ימֵ י נֹ חַ "וְ ִהנֵּה עֲ לֵה ַזיִת טָ ָרף בְּ פִ יהָ " .ר ֹו ִאים
ֶשׁ"עֲ לֵה ַזיִת טָ ָרף בְּ פִ יהָ "ְ .מ ַרמֵּ ז עַ ל ַקבָּ לַת ֶשׁפַ ע מָ זוֹן י ְִשׁירוֹת מֵ ה' ,וְ א דֶּ ֶר הַ ְקּלִ פּוֹת.

זיר"א ר"ת אם רואה יושבת ז'.
מָ ִצינוּ בגמרא )שבת לא (.תנו רבנן אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך
הלכה פסוקה והיכי דמי הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דרבי זירא דאמר רבי זירא בנות ישראל
החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים .וביאר הרה"ג ר' מ .פ.
שליט"א שיש רמז בשם זיר"א ר"ת אם רואה יושבת ז' .וזה לאחר שפוסקת כמובא ברש"י שם ,לכן סמל להלכה
פסוקה .וְ כֵן הֲ ָל ָכה או ִֹתיּוֹת הַ ַכּלָּהַ ,כּמּוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ואתחנן ע' רמ'( .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י הֲ לָכוֹת' לְ הָ ר"נ

אָדם הָ ִראשׁוֹן עַ ל יַד
אָדם הָ ִראשׁוֹן נ ְִתעָ ְרבוּ הַ ָדּ ִמים וְ ִע ַקּר ִתּקּוּן חֵ ְטא ָ
ִמבְּ ֶר ְסלֶב )פסח ד ,ב( עַ ל ְידֵ י חֵ ְטא ָ
הַ הֲ לָכוֹת ,כִּ י עַ ל יְדֵ י ֶשׁ ְמּבָ ְר ִרין הַ פְּ סַ ק הֲ ָלכָה נִ ְתבָּ ֵרר הַ טּוֹב מֵ הָ ַרע וְ זֶה הוּא ִתּקּוּן הַ ָדּ ִמים כִּ י הַ הֲ לָכוֹת
ְמבָ ְר ִרין בֵּ ין ָדּם לְ ָדם ,וְ עַ ל כֵּן נִ ְק ָרא הַ פְּ סַ ק ִדּין הֲ ָלכָה ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת ַתּהֲ לוּכוֹת הַ ָדּ ִמים ֶשׁהוֹלְ כִ ין
כְּ סֵ דֶ ר .ורואים שהַ הֲ לָכוֹת הֵ ן בִּ בְ ִחינַת ַתּהֲ לוּכוֹת הַ ָדּ ִמים וכן ָכּל מַ אן ְדּאָמַ ר בַּ ַשּׁ"ס הוּא ר"ת ָדּ"ם.

וממשיכה הגמרא שם רבא אמר כי הא דרב הושעיא דאמר רב הושעיא מערים אדם על תבואתו
ומכניסה במוץ שלה כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר .ויש כאן רמז שאדם יכול להערים

על תבואתו היינו דברי תורתו ,ומכניסה במוץ שלה ,דהיינו שממהר למצוא מו"ץ כל דהו שימהר לפסוק
הלכה כדי שיוכלו לעת עתה להתפלל בישוב הדעת ,וכפי שמובא ברש"י שם לפני מירוח ,דהיינו לפני אסיפת כל
המקורות והראיות והסברות כדי לפסוק הלכה בשלמות.

"הוי"ה אָמַ ר אֵ לַי בְּ נִ י אַ ָתּה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
וּבַ זֹּהַ ר )פנחס רמטְ (:מבָ אֵ ר בַּ אֲ ִריכוּת אֶ ת ִענְ יַן הַ לּ ֵָדה ְבּב' ָשׁנִ ים ,וּמַ ְשׁמָ ע ָשׁם בְּ כַמָּ ה ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ִע ַקּר נְ קֻ ַדּת הַ לּ ֵָדה ֶשׁל ב'
יחין ִהיא בְּ י"ד בְּ נִ יסָ ן .וְ כֵן יד' נִ יסָ ן בְּ גִימַ ְט ִריָּא "פָּ קֹד" .וּמוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים'
ְמ ִשׁ ִ

)שמות ג ,טז(

ֶשׁהַ לָּשׁוֹן "פָּ קֹד" בַּ כָּתוּב

ָשׁםְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָידה .וְ כֵן פָּ ָר ַשׁת פְּ קוּדֵ "י ֶשׁבָּ הּ נִ ְרמָ ז הַ ֵקּץ בַּ כָּתוּב "וְ אֶ ת הָ אֶ לֶף" וְ גוֹ' או ִֹתיּוֹת פּוּ"ק י"ד,
ֶשׁנִּ זְ כֶּה לָצֵ את מֵ הַ גָּלוּת בְּ י"ד בְּ נִ יסָ ן .וְ כֵן י"ד בְּ נִ יסָ ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשׁפָּ עָ ה ִמבְּ ִחינַת יָדֶ ,שׁ ִהיא סוֹד הַ ְשּׁ ִמיטָ ה הַ נּ ֹוכ ִֵחית .וְ כֵן
הַ כָּתוּב

)שמות לח ,כא(

"אֵ ֶלּה פְ קוּדֵ י הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ַכּן הָ עֵ דֻ ת" ס"ת נְ ִתינָ"ה ֶשׁבָּ אָה ִמבְּ ִחינַת יָד .וְ כֵן יד' בְּ נִ יסָ ן בָּ א אַחֲ ֵרי

"מקוֹם ָדּוִ ד" ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ש"א כ ,כז( "וַ יִּפָּ ֵקד ְמקוֹם ָדּוִ ד" .וְ ָדּוִ ד
ֵק"ץ י ִָמים ִמ ְתּ ִחלַּת הַ ָשּׁנָה .וְ כֵן פְּ קוּדֵ י בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְ
ה

יחים .וְ ֵכן ֹחדֶ שׁ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יָד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ד .לֵב שליט"א ֶשׁנִ יסָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף ָדּוִ ד ,הַ ְמסַ ְמּלִ ים ִחבּוּר ב' ְמ ִשׁ ִ

נִ יסָ ן

נִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב )תהילים ב ,ו(

"וַ אֲ נִ י נָסַ כְ ִתּי מַ לְ כִּ י עַ ל ִציּוֹן הַ ר ָק ְד ִשׁי" וְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ ָכּתוּב "הוי"ה אָמַ ר אֵ לַי בְּ נִ י

אַ ָתּה" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו ,וְ הֶ ְמ ֵשׁ הַ ָכּתוּב "אֲ נִ י הַ יּוֹם יְלִ ְד ִתּי " בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְירוּ ָשׁ ַל ִים.

וּמנַּחֲ לִ יאֵ ל בָּ מוֹת".
וּממַּ ָתּנָה נַחֲ לִ יאֵ ל ִ
"וּמ ִמּ ְדבָּ ר מַ ָתּנָה ִ
ִ
וּמנַּחֲ לִ יאֵ ל בָּ מוֹת"ֵ ,כּיוָ ן ֶשׁעו ֶֹשׂה
וּממַּ ָתּנָה נַחֲ לִ יאֵ ל ִ
"וּמ ִמּ ְדבָּ ר מַ ָתּנָה ִ
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )נדרים נה (.מַ אי ִדּכְ ִתיב ִ
"וּמ ִמּ ְדבָּ ר מַ ָתּנָה" .וְ כֵיוָ ן
ָ
אָדם אֶ ת עַ ְצמ ֹו כְּ ִמ ְדבָּ ר ֶשׁהוּא מֻ פְ ָקר ַלכֹּל ,תּו ָֹרה נִ ְתּנָה ל ֹו בְּ מַ ָתּנָהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר ִ
"וּמנַּחֲ לִ יאֵ ל בָּ מוֹת" .וְ ִאם ִהגְ בִּ יהַ
ֶשׁנִּ ְתּנָה ל ֹו בְּ מַ ָתּנָה נַחֲ ל ֹו אֵ ל .וְ כֵּיוָ ן ֶשׁנַּחֲ ל ֹו אֵ ל ע ֹולֶה לִ גְ דֻ לָּהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר ִ
"וּמבָּ מוֹת הַ ַגּיְא" .וְ א עוֹד אֶ לָּא ֶשׁשּׁו ְֹק ִעין אוֹת ֹו
אֶ ת עַ ְצמ ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מַ ְשׁפִּ ילוֶֹ ,שׁנֶּאֱ מַ ר ִ
בַּ ַקּ ְר ַקעֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ נִ ְשׁ ָקפָ ה עַ ל פְּ נֵי הַ י ְִשׁימֹ ן" .וְ ִאם ח ֹוזֵר בּוֹ ,הַ ָקּד ֹושׁ בָּ רוּ הוּא מַ גְ בִּ יה ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כָּל
ָשׂא" .נִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ַתּהֲ לִ י נְ ִתינַת הַ תּו ָֹרה לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לָ ,שׁלָב ִראשׁוֹן ֶשׁנִּ ְתּנָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,וְ הַ ָשּׁלָב
גֶּיא ִינּ ֵ
ָשׂא" .וְ לִ פְ נֵי זֶה יֵשׁ מַ צָּ ב ֶשׁל הַ ְשׁפָּ לָה
הָ אַחֲ רוֹן בַּ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָידה ֶשׁעַ ל הַ תּו ָֹרה חֲ ָד ָשׁה ֶשׁ ִתּ ְהיֶה נֶאֱ ַמר "כָּל גֶּיא ִינּ ֵ
בַּ גָּלוּת ,עַ ד ֶשׁחוֹזְ ִרים בָּ הֶ ם וְ עו ִֹשׂים ְתּשׁוּבָ ה .וּבֵ ינֵיהֶ ם הָ יָה ָשׁלָב ֵשׁנִ י ֶשׁזָּכוּ לְ "בָ מוֹת" ֶשׁ ְמּ ַר ְמזוֹת עַ ל מָ ְרדֳּ כַי,

כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ כְּ ֶשׁהָ מָ ן ִה ְרכִּ יב אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי עַ ל הַ סּוּס )ילקוט אסתר תתרנח( ְסלִ יק בָּ עַ ט בֵּ יהּ ,אָמַ ר לֵיהּ וְ א כְּ ִתיב
"בִּ נְ פֹ ל א ֹויִבְ

ֹתימ ֹו ִת ְד ֹר " .וְ כֵן
יד "וְ אַ ָתּה עַ ל בָּ מו ֵ
אַל ִתּ ְשׂמָ ח" ,אָמַ ר לֵיהּ הָ נֵי ִמילִ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ בָ ל בְּ ִד ָ

בָּ מוֹ"ת ר"ת בִּ ימֵ י מָ ְרדֳּ כַי וְ אֶ ְס ֵתּר תּו ָֹרה ,וְ כֵן בָּ מוֹ"ת נִ ְרמָ ז בַּ ִחבּוּר ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי וְ אֶ ְס ֵתּר )אסתר ב ,ז( "וּבְ מוֹת אָבִ יהָ
וְ ִא ָמּהּ לְ ָק ָחהּ מָ ְרדֳּ כַי ל ֹו לְ בַ ת" .וְ כֵן בָּ מוֹ"ת ר"ת הַ כָּתוּב )אסתר ח ,טו( "וּמָ ְרדֳּ כַי יָצָ א ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ ֶל בִּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת
ְתּ ֵכלֶת וָ חוּר" .א ֹו הַ כָּתוּב )אסתר ב ,יז( וַ יֶּאֱ הַ ב הַ מֶּ ֶל אֶ ת אֶ ְס ֵתּר ִמכָּל הַ נּ ִָשׁים וַ ִתּ ָשּׂא חֵ ן וָ חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמכָּל הַ בְּ תוּ ת
ֹאשׁהּ וַ יּ ְַמלִ יכֶהָ ַתּחַ ת וַ ְשׁ ִתּי" .וְ כֵן בְּ א ֹות ְשׁנִ יָּה הֲ פוּכָה בַּ כָּתוּב ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל אֶ ְס ֵתּר
וַ יּ ֶָשׂם כּ ֶֶתר מַ לְ כוּת בְּ ר ָ

)אסתר ה ,א(

סוּקים
ישׁית בַּ פְּ ִ
ימית" .וְ כֵן בְּ אוֹת ְשׁלִ ִ
ישׁי וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת וַ ַתּעֲ מֹ ד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית הַ מֶּ ֶל הַ פְּ נִ ִ
"וַ י ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
אָרת ִ
אָרת ַשׁבָּ ת ֶשׁדּוֹמָ ה לְ הֶ ַ
הַ ְמ ַד ְבּ ִרים עַ ל הֶ ַ
פּוּרים) :שמות פרק כ ,ח( "זָכ ֹור אֶ ת י ֹום הַ ַשּׁבָּ ת לְ ַק ְדּשׁוֹ".

)דברים ה ,יב(

ָ
"שׁמ ֹור אֶ ת י ֹום הַ ַשּׁבָּ ת לְ ַק ְדּשׁוֹ".

פּוּרים ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁכָּל ִמ ְצווֹת הַ פּוּ ִרים נִ ְרמָ זוֹת ְבּאו ִֹתיּוֹת ְמגִ ילָה,
"וּמנַּחֲ לִ יאֵ ל בָּ מוֹת"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל גְּ אֻ לַּת ִ
וְ כֵן ִ
פּוּרים ִהיא לְ גִ ימָ הִ .מ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ יוֹנִ ים ,גְּ ִמילָה .וְ כֵן מַ ָתּנוֹת
ימ ְט ִריָּא נַחַ לְ :סעֻ ַדּת ִ
ֶשׁ ִהיא בְּ גִ ַ

לָאֶ בְ יוֹנִ ים גִּ ימֶ "ל ,א ֹו ִמילְ גָּה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קדֶ (.שׁהַ נּו ֵֹתן ְצ ָד ָקה הוּא בִּ בְ ִחינַת הָ אוֹת גִּ ימֶ "ל ֶשׁ ִהיא גוֹמֶ לֶת
חֶ סֶ ד .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ויחי רלדֶ (:שׁהָ אוֹת גִּ ימֶ "ל ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת נַחַ ל .וְ כֵן גְּ לִ ימָ ה ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל
פּוּרים ,וְ עַ ל ִמ ְצווֹת טַ לִּ ית ְ
הַ ַתּ ְחפֹּ ֶשת ֶשׁל ִ
פוּרים לָצֵ את
וּתפִ לִּ יןֶ ,שׁהֵ בֵ אנוּ לְ עֵ יל מֵ הַ 'חֶ ְמ ַדּת י ִָמים' )פב (.לְ הַ ְקפִּ יד בְּ ִ
מֵ הַ בַּ יִת ְבּטַ לִּ ית ְ
וּתפִ לִּ ין .וְ כֵן גְּ לִ ימָ ה ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל חֹדֶ שׁ אֲ ָדר ֶשׁהוּא ִמלְּ שׁוֹן אַ דֶּ ֶרתֶ ,שׁ ִהיא גְּ לִ ימָ ה .וְ כֵן ִהיגָּמֵ "ל ,כִּ י
פּוּרים גַּם ָקשׁוּר לִ בְ ִרית ִמילָה כְּ ִדלְ ַקמָּ ן.
ִ

מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קיח (:כָּל הַ ְמעַ נֵּג אֶ ת הַ ַשּׁבָּ תַ ,רב נ ְַחמָ ן בַּ ר י ְִצחָ ק אָמַ רִ ,נצּוֹל ִמ ִשּׁעֲ בּוּד מַ לְ כֻיּוֹת ,כְּ ִתיב
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן
ֹתימ ֹו ִתּ ְדר ֹו "ְ .
אָרץ" .וּכְ ִתיב הָ ָתם" ,וְ אַ ָתּה עַ ל בָּ מו ֵ
הָ כָא" ,וְ ִה ְרכַּבְ ִתי עַ ל בָּ מַ ֵתי ֶ

ו

פּוּרים ֶשׁ ְמּ ִא ָירה בְּ ת ֹו חֶ ְשׁכַת הַ גָּלוּתָ ,לכֵן ִהיא ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ הַ צָּ לָה ִמ ְשׁעֲ בּוּד
אָרת ִ
ֶשׁ ִענְ יַן הַ בָּ מוֹת ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הֶ ַ
ָגּלֻיּוֹת.

וְ כֵן

)בביאור זה סייעני הרה"ג ר' א .ה .שליט"א(.

שוֹן ְי ָקר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תּו ָֹרה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ כֹּל
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א ֶשׁהָ ר"ת או ָֹרה ִשׂ ְמ ָחה ָשׂ ֹ

בּוּרג שליט"א ֶשׁאָ רוּר הָ מָ ן,
הָ יָה ָקשׁוּר לְ מַ ְד ֵרגַת ַקבָּ לַת הַ תּו ָֹרה מֵ אַהֲ בָ ה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
פוּרים ,הֵ בִ יאָה לְ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת מַ ְד ֵרגַת ַקבָּ לַת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהֲ פִ יכַת הַ הָ מָ ן לְ טוֹב בְּ ִ
בָּ רוּ הָ מָ ן ,ר"ת אַהֲ בָ "הְ .
הַ תּו ָֹרה מֵ אַהֲ בָ ה .וְ כֵן פּוּ"ר בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תרי"ג .וְ כֵן הַ כָּתוּב "וּמָ ְרדֳּ כַי א יִכְ ַרע" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
'א ְמ ֵרי נֹ עַ ם' ֶשׁ ִסינַ"י ר"ת נִ כְ נַס ַייִן ָיצָ א סוֹד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר
תּו ָֹרה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ
שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת לִ ְפנֵי או ִֹתיּוֹת הָ מָ "ן הֵ ן לָמֶ "ד ,וְ הָ או ִֹתיּוֹת אַחֲ ֵרי או ִֹתיּוֹת הָ מָ ן הֵ ן ִסוָ "ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִבּגְ לַל גְּ ז ֵַרת
הָ מָ ן זָכוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְשׁלֵמוּת ְבּלִ מּוּד הַ תּו ָֹרה ,וּבְ מַ ְד ֵרגַת חֹ דֶ שׁ ִסוָ ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ַקבָּ לַת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר'
ְהוּדים לִ ְשׁלוֹט בָּ הֶ ם וְ נַהֲ פ ֹו הוּא אֲ ֶשׁר י ְִשׁלְ טוּ
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב )אסתר ט ,א( "אֲ ֶשׁר ִשׂבְּ רוּ אֹ יְבֵ י הַ יּ ִ
שֵ .רי ְ

ְהוּדים הֵ מָּ ה בְּ שׂנְ אֵ יהֶ ם" ִתּ ֵקּן בְּ כֹחַ הַ הֲ פִ יכָה לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת הַ פָּ סוּק )שמות לד ,א( "הַ ֻלּחֹת הָ ִראשֹׁנִ ים אֲ ֶשׁר ִשׁבַּ ְר ָתּ".
הַ יּ ִ
וְ כֵן הַ ִה ְתגַּבְּ רוּת עַ ל הָ מָ ן הָ אֲ גָגִ י הָ י ְָתה ִתּקּוּן לְ כָפָ ה הַ ר כְּ גִ יגִ ית .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ נ ְַחמָ נִ י שליט"א
פּוּרים הוּא
פּוּרים ֶשׁנִּ ְק ָרא ִאגּ ֶֶרת בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִריזַ"ל ,כִּ י ִ
וּמסַ מֵּ ל אֶ ת אוֹר הַ ִ
ֶשׁלְּ פוּם צַ עֲ ָרא אַ גְּ ָרא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֲ ָדרְ ,
בְּ ִחינַת הַ ָשּׂ ָכר ֶשׁזּ ֹוכֶה לְ ִה ְתעַ נֵּג עַ ל ה' ,וּלְ פוּם צַ עֲ ָרא ֶשׁל כְּ פִ יַּת הָ הָ ר כְּ גִ יגִ ית אֵ צֶ ל כָּל אֶ חָ ד בִּ פְ ָרטוּת ,ז ֹוכֶה לְ אַ גְּ ָרא
ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת אוֹר הַ ִ
פּוּרים .וְ כֵן אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִשׂ ְמחַ ת יוֹם טוֹב ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא "וְ ִשׂ ְמחָ ה" זוּ יוֹם
טוֹב.

וְ ל ַָקח וְ נ ַָתן וְ טָ בַ ל כֹּהֵ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
מָ ִצינוּ

בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקונים קטו(.

ֶשׁהַ כָּתוּב " ִמי ָכמֹ כָה בָּ אֵ לִ ם הוי"ה" ר"ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ע"ב לְ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד

סוּקים ֶשׁל ְק ִריעַ ת יַם סוּף "וַ יִּסַּ ע וַ ָיּבֹא וַ יֵּט" ,וּבְ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה
ֶשׁפָּ עֲ לָה בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף .וְ כֵן ֵשׁם ע"ב יוֹצֵ א מֵ הַ פְּ ִ
כְּ תוּבָ ה ִשׁ ַירת הַ יָּם מֵ ע"ה לְ בֵ נִ ים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'יַלְ קוּט ְראוּבֵ ִני'

)ערך גאולה(

ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה ָתּ ֹבא דֶּ ֶר ֵשׁם ע"בֶ ,שׁיִפְ עַ ל דֶּ ֶר

ֵשׁם ע"ה ֶשׁהוּא אַחַ ד הַ ֵשּׁמוֹת ֶשׁל ע"ב כְּ ִמ ְניַן כֹּהֵ "ן ִאישׁ הַ חֶ סֶ ד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יַעֲ קֹב מָ טָ ר שליט"א ֶשׁכֹּהֵ ן
ישׁים ֶשׁל הָ אוֹת נ' כְּ פִ י ֶשׁ ְמּחַ ֵשּׁב הַ סֵּ פֶ ר
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"הִ ,אם ְנחַ ֵשּׁב גַּם אֶ ת ִמ ְספַּ ר ְשׁבַ ע מֵ אוֹת וְ גַם אֶ ת ִמ ְספַּ ר חֲ ִמ ִ
תנֶת ַתּ ְשבֵּ ץ' עַ ל ִמ ְד ַרשׁ פְּ לִ יאָה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מָ ְר ִציָּאנ ֹו שליט"א ֶשׁפַּ עַ ם ִראשׁ ֹונָה ֶשׁכָּתוּב מָ ִשׁיחַ בַּ תּו ָֹרה,
'כְּ ֹ
)ויקרא ד ,ג( "הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ " ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁמָּ ִשׁיחַ ָיבֹא בִּ ְשׁנַת ה'כהן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַהֲ רֹן שׁוּבּ שליט"א ֶשׁמַּ ה ֶשּׁנֶּאֶ מַ ר

עַ ל עֲ בו ַֹדת הַ כֹּהֵ ן בְּ פָ ָר ַשׁת ְמצ ָֹרע וְ ל ַָקח וְ נ ַָתן וְ טָ בַ ל כֹּהֵ ן ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו.
ְיתא ִדּ ְקט ֶֹרת :בּ ִֹרית כּ ְַר ִשׁינָה ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ יןְ .דּבּ ִֹרית כּ ְַר ִשׁינָה בָּ אָה לְ נַקּוֹת אֶ ת הַ ִצּפֹּ ֶרן,
וְ כֵן ְשׁנַת תשע"ה ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ בָּ ַרי ָ
נִּקּיוֹן ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן
וּמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ָ
כַּמּוּבָ א ָשׁםֹ .בּ ִרית כּ ְַר ִשׁינָה ֶשׁ ָשׁפִ ין בָּ ה אֶ ת הַ ִצּפֹּ ֶרן כְּ דֵ י ֶשׁ ְתּהֵ א נָאָהְ .

מוּבָ א בְּ 'ע ֹולַת ָתּ ִמיד' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )קלא( ֶשׁ ְשּׂעָ רוֹת הֵ ן אוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א מֵ הַ מֹּ חַ ] ,מו ָֹת ֵרי מו ִֹחין[ ,וְ ִצפָּ ְר ַנ ִים הֵ ן אוֹר הַ יּוֹצֵ א
מֵ הַ לֵּב] ,מו ָֹת ֵרי הַ לֵּב[ וְ הַ לֵּב הוּא סֵ מֶ ל ַלמַּ לְ כוּת .וְ כֵן בּו ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָה נוֹטָ ִריקוֹן בְּ ִרית ָכּ ִראשׁ ֹונָה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
יסין ,הָ או ִֹתיּוֹת הַ ְשּׁנִ יּוֹת ַר ְשׁבִּ "י ֶשׁבִּ זְ כוּת תּו ָֹרת ֹו נִ זְ כֶּה לַגְּ אֻ לָּה.
'מַ חֲ מַ דֵּ י אֶ ֶרץ' ֶשׁבּו ִֹרית ַכּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין ֵיין ַקפְ ִר ִ

יסין
יסין ֶשׁשּׁו ִֹרין בּ ֹו אֶ ת הַ ִצּפֹּ ֶרן .כְּ דֵ י ֶשׁ ְתּהֵ א עַ זָּה .וְ ִאם אֵ ין ל ֹו יֵין ַקפְ ִר ִ
ְיתא יֵין ַקפְ ִר ִ
וְ כֵן הֶ ְמ ֵשׁ הַ בָּ ַרי ָ
ז

יסין בְּ גִימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בַּ עֲ נָנִ ים וְ ִאם
מֵ בִ יא חֲ מַ ר ִחוַּ ְריָן עַ ִתּיקְ .מ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁנֵי הַ מַּ צָּ בִ ים ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה ,א ֹו יֵין ַקפְ ִר ִ

יסין הַ יְינוּ מַ צָּ ב ֶשׁל בְּ ִדיעֲ בָ ד ֶשׁ א זָכוּ ,מֵ בִ יא חֲ מַ ר
הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג מָ גוֹג .וְ ִאם אֵ ין ל ֹו יֵין ַקפְ ִר ִ
ִחוַּ ְר ָין עַ ִתּיק .הַ יְינוּ מָ ִשׁיחַ עַ ל חֲ מוֹר ִחיוָּ ור עַ ִתּיק ,כִּ י הוּא הַ חֲ מוֹר הָ עַ ִתּיק ֶשׁ ָרכְ בוּ עָ לָיו אַבְ ָרהָ ם וּמֹ ֶשׁה .וְ נִ ְק ָרא
ִחוָּ ר ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )סנהדרין צח(.

אָמַ ר ַרבִּ י אֲ לֶכְּ סַ ְנ ְדּ ִריַ ,רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ָרמֵ י כְּ ִתיב "וַ אֲ רוּ ִעם עֲ ָננֵי

"עם עֲ ָננֵי ְשׁמַ יָּא" ,א זָכוּ "עָ נִ י וְ ֹרכֵב עַ ל
אָתה" וּכְ ִתיב "עָ נִ י וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" ,זָכוּ ִ
ְשׁמַ יָּא כְּ בַ ר אֱ נָשׁ ֵ
וּסיָא בַּ ְר ָקא
ישׁ ַדּר לֵיהּ ס ְ
אָתי ,אֲ ַ
אָמ ִריתוּ מָ ִשׁיחַ עַ ל חַ ְמ ָרא ֵ
חֲ מוֹר" .אֲ מַ ר לֵיהּ ְשׁבוֹר מַ לְ כָּא לִ ְשׁמוּאֵ לְ ,
ְדּ ִאית לִ י ,אֲ מַ ר לֵיהּ ִמי ִאית ָל בַּ ר ִחיוָּ ור גַּוָּ ונֵי .וְ כֵן ְשׁנַת ה"א תשע"ז נִ ְרמֶ זֶת בַּ ִמּלִּ ים ֶשׁ ְתּהֵ א עַ זָּה .וְ כֵן מוּבָ א
'סדּוּר הָ ַר ַשׁ"שׁ' ֶשׁ ְמּחַ לֵּק אֶ ת סַ ְמּמָ נֵי הַ ְקּט ֶֹרת לִ ְספִ ירוֹת ,וְ הַ ִצּפֹּ ֶרן ִהיא כְּ ֶנגֶד
מֵ הרה"ג ר' י ְִצחָ ק זָאגָא שליט"א ֶשׁרו ִֹאים בְּ ִ

יסין לָמָ ה הוּא בָ א ,כְּ דֵ י לִ ְשׁרוֹת
הַ יְסוֹד ,וְ ָלכֵן מוּבָ א בַּ בָּ ַרי ְָתא ִדּ ְקט ֶֹרת ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר ,יֵין ַקפְ ִר ִ
יסין
בּ ֹו אֶ ת הַ ִצּפֹּ ֶרן כְּ דֵ י ֶשׁ ְתּהֵ א עַ זָּה ,כִּ י עַ זּוּת ַשׁ ֶיּכֶת ַליְסוֹד .וְ כֵן יֵין ַקפְ ִר ִ

ֶשׁמֵּ בִ יא עַ זּוּת נַעֲ ֶשׂה ִמפְּ ִרי הַ צָּ לָף,

כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )כריתות ו .(.וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ביצה כהֶ (:שׁצָּ לָף הוּא הָ עַ ז ֶשׁבַּ פֵּ רוֹת .וְ כֵן ִשׁ ְמשׁוֹן הַ גִּ בּוֹר ֶשׁפָּ עַ ל בְּ עַ זּוּת
ִדּ ְקדֻ ָשּׁה בָּ ִעיר עַ זָּה ,הָ יָה בֶּ ן הַ ְצּלַלְ פוֹנִ ית ִמלְּ שׁוֹן צָ לָף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁצָּ לָף ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְצלִ יפָ ה
לַמַּ טָּ ָרהֶ ,שׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לָעַ זּוּת ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה עַ ל הַ זּוּלַת .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נִ פְ לָאוֹת ִמתּו ָֹר ֶת ' )ערך צלף( ֶשׁהַ כָּתוּב )תהילים לא ,כ(

"מָ ה ַרב טוּבְ אֲ ֶשׁר צָ פַ נְ ָתּ לִּ ֵיראֶ י פָּ עַ לְ ָתּ ַלח ִֹסים בָּ " ר"ת צָ לָ"ף .וְ כֵן מֵ בִ יא ָשׁם אֶ ת הַ גְּ מָ ָרא )שבת לֶ (:שׁפְּ ִרי הַ צָּ לָף
מו ִֹציא פֵּ רוֹת בְּ כָל יוֹם .כְּ דֻ גְּ מַ ת הָ ִאילָנוֹת לֶעָ ִתיד לָבוֹא ֶשׁעֲ ִת ִידין לִ ֵתּן פֵּ רוֹת בְּ כָל יוֹם ,וְ רו ִֹאים ֶשׁצָּ לָף ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ צֵּ ל ֶשׁל
סֻ כַּת ָדּוִ ד ֶשׁיּ ְַחזֹר לֶעָ ִתיד ָלבֹא.

מָ ִצינוּ בַּ ֹזּהַ ר )וירא קטז (:בְּ ֵשׁשׁ מֵ א ֹות ָשׁ ָנה ָלאֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִשּׁי ִיפָּ ְתחוּ ַשׁעֲ ֵרי הַ חָ כְ מָ ה לְ מַ ְע ָלה וּמַ ְע ָינ ֹות הַ חָ כְ מָ ה
יעי ,כְּ בֶ ן אָ ָדם ֶשׁ ִמּ ְתכּ ֹו ֵנן בְּ י ֹום ִשׁ ִשּׁי ִמ ֶשּׁמַּ עֲ ִריב הַ ֶשּׁמֶ שׁ לְ ִה ָכּ ֵנס
לְ מַ טָּ ה ,וְ ִי ְתכּ ֹו ֵנן הָ ע ֹו ָלם לְ ִה ָכּ ֵנס בַּ ְשּׁבִ ִ
בְּ ַשׁבָּ ת .וְ ִסימָ ן ל ַָדּבָ ר "בִּ ְשׁנַת ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה לְ חַ יֵּי נֹ חַ בַּ חֹדֶ שׁ הַ ֵשּׁנִ י בְּ ִשׁבְ עָ ה עָ ָשׂר יוֹם ַלחֹדֶ שׁ בַּ יּוֹם
הַ זֶּה נִ בְ ְקעוּ כָּל מַ ְעיְנוֹת ְתּהוֹם ַרבָּ ה" .וְ אָז ֵתּ ָראֶ ה הַ ֶקּ ֶשׁת בִּ גְ וָ נִ ים ְמ ִא ִירים כְּ מ ֹו ִא ָשּׁה ֶשׁ ִמּ ְת ַק ֶשּׁטֶ ת
יתיהָ בִּ גְ וָ נִ ים ְמ ִא ִירים
יתיהָ לִ זְ כֹּר בְּ ִרית ע ֹולָם" ,וַ הֲ ֵרי פֵּ ְרשׁוּהָ וְ יָפֶ ה הוּאְ .וּר ִא ִ
לְ בַ ְעלָהֶּ ,שׁכָּתוּב " ְוּר ִא ִ
יקימָ הּ
כּ ָָראוּי ,וְ אָז לִ זְ כֹּר בְּ ִרית ע ֹולָם .מַ ה זֶּה בְּ ִרית ע ֹולָם ,ז ֹו כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ י ְִתחַ בֵּ ר וָ א''ו ִעם הֵ ''א וִ ִ
ִמן הֶ עָ פָ ר ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ יִּזְ כֹּר אֱ ִהים אֶ ת בְּ ִרית ֹו" ,ז ֹו כְּ נֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ִהיא בְּ ִרית ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר
ְתה לְ אוֹת בְּ ִרית וְ גוֹ'" .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִמּ ְשּׁ ַנת ת"ר ִה ְת ִחי ָלה ְתּקוּפַ ת הַ הֲ ָכ ָנה ַלגְּ אֻ ָלּה בְּ ס ֹוד ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁיחָ א .וְ ֵכן
"וְ הָ י ָ
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַ דֶּ ֶרת אֵ לִ ָיּהוּ' מֵ הַ גְּ ָר"א

)האזינו עם פירוש 'באר יצחק'(

יחא
עַ ל ִדּבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר ֶשׁ ִהזְ ַכּ ְרנוּ ֶשׁ ְתּקוּפַ ת הָ ִע ְקבְ ָתא ִדּ ְמ ִשׁ ָ

ִה ְת ִחי ָלה בִּ ְשׁ ַנת ת"ר .וּ ְמבָ אֵ ר ָשׁם ֶשׁהֶ עָ ֵקב ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ הוּא ס ֹוד הָ ֶר ֶגל ֶשׁל הָ א ֹות ת' ֶשׁ ְצּ ִרי ָכה ִתּקּוּןָ ,ל ֵכן הוּא מַ ְת ִחיל
ת' ָשׁנִ ים לִ פְ ֵני ס ֹוף הָ אֶ ֶלף הַ ִשּׁ ִשּׁי .וְ ֵכן ִמ ְשּׁ ַנת ת"ר עַ ד ְשׁ ַנת תשע"ו ֵישׁ קע"ו ָשׁנִ ים ,וּ ִמ ְספַּ ר קע"ו הוּא ִמ ְספַּ ר
שׂא ֶשׁ ִהיא הַ גְּ ד ֹו ָלה בַּ תּ ֹו ָרה .וּ ִמ ְספַּ ר הַ פְּ סוּ ִקים ֶשׁל פֶּ ֶרק קי"ט בִּ ְת ִהלִּ ים ֶשׁהוּא הַ ָגּד ֹול בַּ ְתּ ִהלִּ ים,
הַ פְּ סוּ ִקים ֶשׁל פָּ ָר ַשׁת ָנ ֹ
וּ ִמ ְספַּ ר הַ ַדּפִּ ים ֶשׁל מַ סֶּ ֶכת בָּ בָּ א בַּ ְת ָרא ֶשׁ ִהיא הַ גְּ ד ֹו ָלה בַּ ַשּׁ"ס ,וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל הַ ֵקּץ ֶשׁנִּ גְ ְמ ָרה הַ ָגּלוּת הָ אֲ רֻ ָכּה ְבּי ֹו ֵתר.
וְ ֵכן הַ פָּ סוּק ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר עַ ל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג

)יחזקאל לח ,ג(

"כֹּה אָמַ ר אֲ דנָי הוי"ה ִהנְ נִ י אֵ לֶי גּוֹג" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא קע"ו.

וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹוסֵ ף רוּזִ ין שליט"א ֶשׁקע"ו נִ ְרמָ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁהַ ֹזּהַ ר מַ זְ כִּ יר "בַּ יּוֹם הַ זֶּה נִ בְ ְקעוּ כָּל מַ ְעיְנוֹת ְתּהוֹם ַרבָּ ה".

ח

זעקת השכינה.

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

איך יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיקנו
בכל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

איך

יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה
להציל את עם ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם
לימוד נגלות הזהר.
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו
שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר
הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,
ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא
עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע
ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו
להצילם ,האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָנשׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם מֵ ִאי ָלנָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶניהָ " ֶשׁאֵ י ָנם
ַרבִּ י ַיעֲ קֹ ב צֶ מַ ח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
עו ְֹס ִקים בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ
בְּ ָכל ִעיר וָ ִעיר כְּ מ ֹו ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶננּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶניהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת
הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ חַ ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ נִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן
ישׁים
הַ ָגּלוּת תּ ֹובְ ִעים בְּ בֵ ית ִדּין ֶשׁל מַ ְע ָלה אֶ ת הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ֶשׁ א ָל ְמדוּ ַקבָּ ָלה ,וּמַ עֲ נִ ִ
א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
רבנו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול,
והערה ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות,
ומתמסכן עמוד הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על
המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי
גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה'
ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה'
עלבון הבית העלוב.
מסקנת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו
במסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל ,מתוך אמונה
פשוטה בדברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו' ,ומי שאצלו
במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה ,יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
ט

מדור גלגלים בתורה
תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה' ,שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א
בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה .ניתן להשיג בטל036188995 :

בדיקת חמץ )או הדלקת נר חנוכה( ,לימוד תורה ,ק"ש וערבית
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .הב"ח בסי' תל"א )ובסי' תרע"ב( ביאר יסוד לנמק את שיטת הרמ"א )וכך פסק המשנ"ב בסי' תל"א( :שלגבי
מצות ק"ש מכיון שמופיעה בכל יום לא גזרו רבנן שלא ילמד לפני ק"ש )כי בודאי לא ישכח לקיימה( ,משא"כ
בדיקת חמץ )ונ"ח( מכיון שאינם מגיעים בקביעות גזרו שאפי' אם התחיל ללמוד בהיתר ]=מבעוד יום[ פוסק
בצאת הכוכבים כדי שלא ישכח לקיימם.
ב .בדיקת חמץ מקיימים לאחר ק"ש מהטעם שתדיר קודם) .וכך הוא בק"ש כנגד נ"ח ,לרוב האחרונים ,אם נוקטים
להדליק בצה"כ(.
ג .הדין שתדיר קודם הוא גם לגבי קדימה וגם לגבי דחייה] .תוס' בסוכה ורא"ש בשבת והפוסקים[.
1

עבור בדיקת חמץ צריך להפסיק
מלימודו בצה"כ לשיטה זו ]יסוד א'[
יהודי שלומד בי"ג בניסן לעת ערב ,ומתכונן
להפסיק בצה"כ עבור בדיקת חמץ )כך שיקרא

2

אבל
אם
ק"ש ויתפלל ערבית ויבדוק חמץ( .ולפתע
יפסיק,
הרי יצטרך הודיעוהו שכשיעבור זמן מסויים אחר צה"כ ]הזמן
לקיים
בפרק זמן שיארכו לו או ק"ש וערבית או בדיקת חמץ בביתו,
זה
)בדוגמא ולדוגמא עשרים דקות[ יהיה מוכרח להתמסר מאז
שבגלגל:
במשך ב' שעות לענין של פיקוח נפש שדוחה
בעשרים
דקות אלו(
מצוות .ואח"כ יוכל לחזור למצוותיו למשך כל
ק"ש
הלילה ויספיק בנחת לעשותם כדבעי.
וערבית
ולא בדיקת
האם יפסיק מלימודו בצה"כ?
חמץ ]יסוד
ב' וג'[

ואם כך יש לשקול שיוכל להמשיך ללמוד
בפרק זמן זה
י

3

והגלגל
חוזר
חלילה.

4

הערה :הגלגל הזה קיים ג"כ בנר חנוכה לסוברים להדליק בצה"כ ,באופן שהק"ש והערבית יחסמו אותו
מההדלקה מיד אחריהם ,כגון שאת התפילה מתפלל בבית הכנסת ולא יספיק לשוב לביתו ולהדליק בטרם יצטרך
ללכת לצורך הפיקו"נ.

אכילת מצה )או פסח או מרור( ,ד' כוסות ,ברכת הלבנה.
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[

הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .יש סוברים שמצוה דאורייתא שאינה תדירה קודמת למצוה דרבנן שתדירה טפי )פני יהושע וסיעתו שהבאנו
במשברי ים כללי המצוות סי' ב' .והארכנו שם שמהראשונים ורוב האחרונים מתבאר איפכא שהדרבנן תיקדם,
מ"מ גלגל זה בנוי לשיטת הפנ"י(.

ב.

הגמ' דנה האם "מצוי" )היינו מצוה שאינה מחוייבת להופיע ,אבל במציאות מופיעה בתדירות( יש לה מעלת

תדיר .והפוסקים נחלקו בזה ]עי"ש בכללי המצוות הערה  25שמצאנו הוכחות רבות מהאחרונים בכך[ .וגלגלנו
מיוסד לפי השיטה שמצוי נחשב כתדיר.
ג .תדיר קדים לפרסומי ניסא )ורק לגבי דחיה כ' תוס' והפוסקים שפרסו"נ דחי תדיר(.
ד .נפסק בשו"ע ]סי' קס"ה ס"א[ שמי שעשה צרכיו ורוצה גם ליטול ידיו לסעודה ,יטול ב' פעמים .בראשונה )לא
נטילה גמורה ,מג"א ומשנ"ב( יברך אשר יצר .והשניה לסעודה כדין ויברך ענט"י.

ה.

לפי מה שנתבאר ביסוד א' ,א"כ לשיטת הפנ"י כאשר בזמן שרוצה לאכול קרבן פסח )או מרור בזמן ביהמ"ק

שהיה מדאו' ,וכיו"ב( הופיעה לפניו גם ברכת הלבנה או ברכת אשר יצר ,אכילת הפסח קודמת מפני שחיובה מדאו'
אע"פ שהברכות הללו תדירות ממנה.
ו .למבואר ביסוד ב' הרי ברכת הלבנה או ברכת אשר יצר צריכות ליקדום בגלל תדירותן לנט"י וכן לשתיית כוס ב'
)מד' כוסות( כאשר באה בנפרד ובניתוק מההגדה] .דכאשר שותה – כמו שצריך – את הכוס הב' מיד לאחר ההגדה
וברכת גאל ישראל שנאמרו על כוס זו ,פשיטא שלא יפסיק עם ברכת הלבנה ביניהם .וכל נידוננו רק כאשר הוצרך
מסיבה מסוימת להפסיק הפסק מרובה בדיבור ובמעשה ,וכעת מתעתד לשתות את הכוס מדין ד' כוסות[ .שעל זה
אנו דנים בגלגל שציירנו מה יעשה תחילה .שזה ודאי שנחייבנו לשתות את כוס ב' וליטול ידיו לפני המצה )או
המרור או הק"פ( ,רק הנידון אם המצה וכדו' תחסום את ברכת הלבנה ואשר יצר מפני מעלת דאו' שלה ,או דילמא
שרק ב' המצוות אשר יכולות להיות תחילה הן נשקלות בדיון וממילא ברכת אשר יצר וברכת הלבנה נקדימן לכוס
ב' ולנט"י.

יא

1

המצה צריכה ליקדום לברכות
לשיטת הפנ"י וסיעתו ]יסוד ה'[

מי שבליל הסדר ניצבות לפניו ג' מצוות לקיימן כעת

2

את
שתית
)אחת מדאורייתא וב' מדרבנן(:
כוס ב'
ואת נט"י
(1אכילת מצה )או מרור בזמן ביהמ"ק ,או ק"פ(
והגלגל
צריך
לעשות שהיא מדאו'.
חוזר
בטרם
 (2ברכת הלבנה )או ברכת אשר יצר(.
חלילה.
יאכל את
האכילות
 (3נט"י )או שתיית כוס ב' שנותקה מההגדה ,ראה
שמדאו'
ביסוד ו'(.
]יסוד ו'[

4

איזו יקדים?

וברכת הלבנה )ואש"י( צריכות ליקדום לכוס ב' ולנט"י
]יסודות ב' ו'[
3
הערה :לכאורה נראה להוכיח מזה שלא הוזכר בפוסקים )בסי' קס"ה( שבשבת וביו"ט שיש שם אכילת פת
שחיובה מדאו' אז ישתנה הדין ולא יברכו אשר יצר לפני ברכת ענט"י אלא רק לאחר אכילת הפת ,א"כ נוכיח
שגם באופן זה מברכים אשר יצר תחילה ואין המצוה דאו' יכולה לחסום מפני שעדיין אינה ניצבת לפנינו.
)וכמובן ההוכחה רק מהפוסקים שסוברים כפנ"י שדאו' שאינה תדירה קודמת לדרבנן תדירה( .אבל אין זו
הוכחה נחרצת.

אנו שמחים להודיע על קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:
שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

>025805801 > 1 > 01
קישור להורדת השיעורים

http://sod1820.co.il/?p=503
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שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
.יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
0533109982 : טלfish@neto.net.il
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך
15326537343 מייל חוזר בלבד או בפקס

 כרכים של ספר סוד החשמל5 חדש קישור להורדת
http://beta.hebrewbooks.org/53606
קישור להורדת ספר על גאולה בתשע"ו מאת כי לה' המלוכה
www.sod1820.org/sod.pdf

 תשע"ג- קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

קישור לארכיון השיעורים והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

 סירטונים400 סוד החשמל
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

 סירטונים37 סידור הרש''ש
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

:קישורים לעשרים ושנים שיעורים בקבר דוד המלך
www.sod1820.org/f/k1.mp4
www.sod1820.org/f/k2.mp4
www.sod1820.org/f/k3.mp4
www.sod1820.org/f/k4.mp4
www.sod1820.org/f/k5.mp4
www.sod1820.org/f/k6.mp4
www.sod1820.org/f/k7.mp4
www.sod1820.org/f/k8.mp4
www.sod1820.org/f/k9.mp4
www.sod1820.org/f/k10.mp4
www.sod1820.org/f/k11.mp4
www.sod1820.org/f/k12.mp4
www.sod1820.org/f/k13.mp4
www.sod1820.org/f/k14.mp4
www.sod1820.org/f/k15.mp4
www.sod1820.org/f/k16.mp4
www.sod1820.org/f/k17.mp4
www.sod1820.org/f/k18.mp4
www.sod1820.org/f/k19.mp4
www.sod1820.org/f/k20.mp4
www.sod1820.org/f/k21.mp4
www.sod1820.org/f/k22.mp4
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