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

 – 2854ל ֵַדת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל .
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בראשית לח(

אָדם הָ ִראשׁוֹן ]בְּ ַקיִן[ אָמַ ר ל ֹו מַ ה נַּעֲ ָשׂה בְּ ִדי ְנ אָמַ ר ל ֹו אֲ נִ י
פָּ גַע בּ ֹו ָ

אָדם הָ ִראשׁוֹן ְמטַ פֵּ חַ עַ ל פָּ נָיו וְ אָמַ ר ָכּ הוּא כֹּחַ ֶשׁל ְתּשׁוּבָ ה וְ א
יתי ְתּשׁוּבָ ה וְ נִ ְתפַּ ַשּׁ ְר ִתּיִ ,ה ְת ִחיל ָ
עָ ִשׂ ִ
אָדם הָ ִראשׁוֹן וְ אָמַ ר ִמזְ מוֹר ִשׁיר לְ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת .רו ִֹאים ֶשׁהַ ַשּׁבָּ ת ִהיא בְּ ִחינַת ְתּשׁוּבָ ה.
ִיתי יוֹדֵ עַ ִ ,מיָּד עָ מַ ד ָ
הָ י ִ
וְ כֵן ַשׁבָּ ת או ִֹתיּוֹת ָתּשֹׁבִ ,מלְּ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה .וְ כֵן ְתּשׁוּבָ ה ְמבִ יאָה אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה ֶשׁ ִהיא יוֹם ֶשׁכֻּלּ ֹו ַשׁבָּ ת .וְ כֵן הַ כָּתוּב
)מלאכי ג ,כד( "וְ הֵ ִשׁיב לֵב אָבוֹת עַ ל בָּ נִ ים וְ לֵב בָּ נִ ים" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַשׁבַּ ת קֹדֶ שׁ .וְ כֵן ַשׁבָּ "ת ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב
"שׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּעָ ֶשׂה ְמלָאכָה וּבַ יּוֹם
"וְ הֵ ִשׁיב ֵלב אָב ֹות" בְּ ִדלּוּג ד' או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן ְתּשׁוּבָ "ה ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב )שמות לה ,ב( ֵ
יעי י ְִה ֶיה ָלכֶם קֹ דֶ שׁ" בְּ ִדלּוּג ֶשׁבַ ע או ִֹתיּוֹת.
הַ ְשּׁבִ ִ

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י הֲ לָכוֹת' )גזלה ה ,כט( ֶשׁהַ כָּתוּב )ויקרא ה ,כו( "וְ נִ ְסלַח ל ֹו ִמכֹּל אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה לְ אַ ְשׁמָ ה בָ הּ" ר"ת " ָלאֵ ל

יעי"ְ ,דּבִ זְ כוּת ַשׁבָּ ת זוֹכִ ים לִ ְסלִ יחָ ה וּלְ כַפָּ ָרהְ .וּראֵ ה זֶה פֶ לֶא :הַ פָּ סוּק הַ זֶּה
אֲ ֶשׁר ָשׁבַ ת ִמכָּל הַ מַּ עֲ ִשׂים בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
"וְ נִ ְסלַח ל ֹו ִמכֹּל אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה לְ אַ ְשׁמָ ה בָ הּ" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2854מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2854לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם
נִימין
אָד"ם ר"ת אָ ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ  ,וְ יֵשׁ ִשׁבְ עָ ה ִ
יעי ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁהוּא גִ לְ גּוּל ָ
נ ֹולַד ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל הָ רוֹעֶ ה הַ ְשּׁבִ ִ

בְּ כִ נּוֹר ָדּוִ ד .וְ עַ ל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )מו"ק טז (:אָמַ ר ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ נִ י ,אָמַ ר ַרבִּ י י ֹונ ָָתן מַ אי ִדּכְ ִתיב,
הוּקם עָ ל" ֶשׁהֵ ִקים ֻעלָּהּ ֶשׁל
"נְ אֻ ם ָדּוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי ,וּנְ אֻ ם הַ גֶּבֶ ר ַ

ְתּשׁוּבָ ה .וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פְּ ִרי צַ ִדּיק' )שבת ה(

ָדּוִ ד

הַ מֶּ ֶל ע"ה ֶשׁהוּא הַ ְתחָ לַת אוֹר הַ מָּ ִשׁיחַ הוּא הַ גֶּבֶ ר ֶשׁהֵ ִקים ֻעלָּהּ ֶשׁל ְתּשׁוּבָ ה וּמָ ִשׁיחַ י ְִהיֶה הַ סּוֹף
וְ ַתכְ לִ ית הַ ְשּׁלֵמוּת ֶשׁיְּתֻ ַקּן כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו עַ ל יָדוֹ.
א

אָרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לְ עַ בְ ִדּי לְ יַעֲ ֹקב
וְ כֵן ַשׁבָּ "ת קֹדֶ "שׁ ְמרֻ מֶּ זֶת בְּ אוֹת ְשׁנִ יָּה הֲ פוּכָה בַּ כָּתוּב )יחזקאל לז ,כה( "וְ י ְָשׁבוּ עַ ל הָ ֶ
אֲ ֶשׁר י ְָשׁבוּ בָ הּ אֲ בו ֵֹתיכֶם וְ י ְָשׁבוּ עָ לֶיהָ הֵ מָּ ה וּבְ נֵיהֶ ם וּבְ נֵי ְבנֵיהֶ ם עַ ד ע ֹולָם וְ ָדוִ ד עַ בְ ִדּי נ ִָשׂיא לָהֶ ם לְ ע ֹולָם".

ְ – 2871תּקוּפַ ת ִמ ְשׁכַּן נוֹב.
מוּבָ א

סוּקים) :ויקרא ו ,יז(
מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פַּ ְר ִשׁיּוֹת ֶשׁל ָק ְרבַּ ן חַ טָּ את וְ ָק ְרבַּ ן אָ ָשׁם ֶשׁכּוֹלְ לִ ים י"ד פְּ ִ

משׁה לֵּאמֹ רַ :דּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָיו לֵאמֹ ר זֹאת תּו ַֹרת הַ חַ טָּ את בִּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר ִתּ ָשּׁחֵ ט
"וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
הָ ֹעלָה ִתּ ָשּׁחֵ ט הַ חַ טָּ את לִ פְ נֵי ה' קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא :הַ כֹּהֵ ן הַ ְמחַ טֵּ א ֹא ָתהּ יֹא ֲכ ֶלנָּה בְּ מָ קוֹם ָקדשׁ ֵתּאָ ֵכל
בַּ חֲ צַ ר ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד :כֹּל אֲ ֶשׁר ִי ַגּע בִּ בְ ָשׂ ָרהּ י ְִק ָדּשׁ וַ אֲ ֶשׁר ִיזֶּה ִמ ָדּמָ הּ עַ ל הַ בֶּ גֶד אֲ ֶשׁר ִיזֶּה עָ לֶיהָ ְתּכַבֵּ ס
בְּ מָ קוֹם ָקדשׁ :וּכְ לִ י חֶ ֶרשׂ אֲ ֶשׁר ְתּב ַֻשּׁל בּ ֹו י ִָשּׁבֵ ר וְ ִאם בִּ כְ לִ י נְ ֶ
חשׁת בּ ָֻשּׁלָה וּמֹ ַרק וְ שֻׁ טַּ ף בַּ מָּ ִים :כָּל ָזכָר
בַּ כֹּהֲ נִ ים יֹאכַל ֹא ָתהּ קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא :וְ כָל חַ טָּ את אֲ ֶשׁר יוּבָ א ִמ ָדּמָ הּ אֶ ל ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד לְ כַפֵּ ר בַּ קֹּדֶ שׁ א
ֵתאָכֵל בָּ אֵ שׁ ִתּ ָשּׂ ֵרף :וְ זֹאת תּו ַֹרת הָ אָ ָשׁם קֹ דֶ שׁ ָק ָד ִשׁים הוּא :בִּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת הָ ֹעלָה י ְִשׁחֲ טוּ
אֶ ת הָ אָ ָשׁם וְ אֶ ת ָדּמ ֹו יִזְ רֹק עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ בִ יב :וְ אֶ ת כָּל חֶ לְ בּ ֹו י ְַק ִריב ִממֶּ נּוּ אֵ ת הָ אַלְ יָה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶב
הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת הַ ֶקּ ֶרב :וְ אֵ ת ְשׁ ֵתּי הַ כְּ ָליֹת וְ אֶ ת הַ חֵ לֶב אֲ ֶשׁר עֲ לֵיהֶ ן אֲ ֶשׁר עַ ל הַ כְּ סָ לִ ים וְ אֶ ת הַ יּ ֶֹת ֶרת עַ ל
הַ כָּבֵ ד עַ ל הַ כְּ ָליֹת י ְִס ֶירנָּה :וְ ִה ְק ִטיר ֹא ָתם הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ִא ֶשּׁה לַה' אָ ָשׁם הוּא :כָּל ָזכָר בַּ כֹּהֲ נִ ים יֹא ֲכלֶנּוּ
בְּ מָ קוֹם ָקדוֹשׁ יֵאָכֵל קֹ דֶ שׁ ָק ָד ִשׁים הוּא :כַּחַ טָּ את כָּאָ ָשׁם תּו ָֹרה אַחַ ת לָהֶ ם הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר ְיכַפֶּ ר בּ ֹו ל ֹו
י ְִהיֶה" מַ ְת ִחילִ ים מֵ הַ פָּ סוּק הַ ִ 2871מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,עַ ד הַ פָּ סוּק  ,2884וְ אֵ לּוּ מַ ְקבִּ ילִ ים ל ַָשּׁנִ ים  2871לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם
עַ ד ְשׁנַת ֶ 2884שׁאָז בְּ ִדיּוּק הָ יָה הַ ִמּ ְשׁכָּן בְּ נוֹב ,וְ נֶאֶ ְסרוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְק ִריב חַ טָּ אוֹת וַ אֲ ָשׁמוֹת ֶשׁל י ְִחי ִדים ,כַּמּוּבָ א
בְּ ַר ִשּׁ"י )זבחים קיב(:

א ַת ְק ִריבוּ בְּ בָ מוֹת כְּ כָל אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ עו ִֹשׂים פֹּ ה הַ יּוֹם ֶשׁאָנוּ מַ ְק ִריבִ ין בַּ ִמּ ְשׁכָּן

חַ טָּ אוֹת וַ אֲ ָשׁמוֹת אֶ לָּא ִאישׁ כָּל הַ יּ ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו ַתּעֲ שׂוּ ְדּהַ יְינוּ נְ ָד ִרים וּנְ ָדבוֹת ֶשׁאֵ ינָן עֲ לֵיכֶם חוֹבָ ה.
וּבָ הֶ ְמ ֵשׁ ָשׁם מֵ בִ יא ַר ִשּׁ"י ֶשׁ ִדּין זֶה נֶאֱ מַ ר עַ ל בַּ מַּ ת ִצבּוּר ֶשׁהָ י ְָתה בְּ גִ לְ גָּל וּבְ נוֹב וְ גִ בְ עוֹןָ .לכֵן יֵשׁ כְּ ֶנגֶד הַ ָשּׁנִ ים בִּ ְמדֻ יָּק אֶ ת

פַּ ְר ִשׁיּוֹת חַ טָּ את וְ אָ ָשׁם לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ ָשׁנִ ים אֵ לּוּ צָ ִרי לַעֲ סֹק בְּ תו ַֹרת חַ טָּ את וְ אָ ָשׁם,

כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מנחות קי(.

אָמַ ר

ַרבִּ י י ְִצחָ ק מַ אי ִדּכְ ִתיב "זֹאת תּו ַֹרת הַ חַ טָּ את"" ,וְ זֹאת תּו ַֹרת הָ אָ ָשׁם" כָּל הָ עוֹסֵ ק בְּ תו ַֹרת חַ טָּ את כְּ ִאלּוּ
ִה ְק ִריב חַ טָּ את .וְ כָל הָ עוֹסֵ ק בְּ תו ַֹרת אָ ָשׁם" ,כְּ ִאלּוּ ִה ְק ִריב אָ ָשׁם .וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁגַּם בִּ ְתקוּפַ ת ִמ ְשׁכַּן גִּ בְ עוֹן
ֶשׁהָ י ְָתה אַחֲ ֵרי ְתּקוּפַ ת נוֹב ִה ְמ ִשׁי הַ ִדּין הַ זֶּה ,אֲ בָ ל בִּ ְשׁנַת  2884כְּ ֶשׁעָ בַ ר הַ ִמּ ְשׁכָּן לְ גִ בְ עוֹן ִה ְת ִחילָה מַ לְ כוּת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל

בְּ חֶ בְ רוֹן ,וְ עַ ל ָדּוִ ד נֶאֱ מַ ר ֶשׁבְּ לִ מּוּד תּו ָֹרת ֹו פָּ עַ ל יו ֵֹתר ִמבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ כָל הַ ָקּ ְרבָּ נוֹת ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מכות י (.אָמַ ר
אָדם ֶשׁאו ְֹמ ִרים ,מָ ַתי יָמוּת ז ֵָקן זֶה ,וְ יָבוֹא
ָדּוִ ד לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָםָ ,שׁמַ ְע ִתּי בְּ נֵי ָ
ְשׁ מֹ ה בְּ נו ,וְ יִבְ נֶה בֵּ ית הַ בְּ ִח ָירה וְ נַעֲ לֶה ל ֶָרגֶל וְ ָשׂמַ ְח ִתּי .אָמַ ר לֵיהּ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא "כִּ י טוֹב יוֹם
בַּ חֲ צֵ ֶרי מֵ אָלֶף" טוֹב לִ י יוֹם אֶ חָ ד ֶשׁאַ ָתּה עוֹסֵ ק בַּ תּו ָֹרה לְ פָ נַי מֵ אֶ לֶף עוֹלוֹת ֶשׁעָ ִתיד ְשׁ מֹ ה בִּ נְ
לְ הַ ְק ִריב לְ פָ נַי עַ ל גַּבֵּ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ .

 – 2883מַ עֲ ֵשׂה נוֹב ִעיר הַ כֹּהֲ נִ ים.
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא ז ,ו( "כָּל ָזכָר בַּ כֹּהֲ נִ ים יֹא ֲכלֶנּוּ בְּ מָ קוֹם ָקדוֹשׁ יֵאָכֵל קֹדֶ שׁ
ָק ָד ִשׁים הוּא" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2883מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2883לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם הָ יָה הַ מַּ עֲ ֶשׂה ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל
בְּ נוֹב ִעיר הַ כֹּהֲ נִ ים ֶשׁנּ ְָתנוּ לְ ָדוִ ד לֶאֱ כֹל ִמלֶּחֶ ם הַ פָּ נִ ים ֶשׁהוּא קֹ דֶ שׁ ֳק ָד ִשׁים בִּ גְ לַל הֱ יוֹת ֹו ח ֹולֶה ְמסֻ כָּן וַ אֲ חָ ז ֹו

ב

בּוּלְ מוּס .וְ נִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב כֹּהֲ נֵ"י נוֹ"ב וְ הָ או ִֹתיּוֹת בֵּ ינֵיהֶ ם ִמיכָאֵ "ל ֶשׁהוּא הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ עֶ לְ יוֹן" .כָּל ָזכָר
בַּ כֹּהֲ נִ ים יֹא ֲכ ֶלנּוּ בְּ מָ קוֹם ָקדוֹשׁ יֵאָכֵל ֹקדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים הוּא".

מָ ִצינוּ

בזהר )פקודי רכד(.

ָדּוִ ד הוּא הָ יָה ֶשׁבָּ ַרח לִ פְ נֵי ָשׁאוּל ,וְ עַ ל זֶה גּ ַָרם ֶשׁנֶּאֶ בְ דוּ כָּל או ָֹתם כֹּהֲ נֵי נוֹב,

וְ א נִ ְשׁאַר ִמ ֻכּלָּם ַרק אֶ בְ י ָָתר לְ בַ דּ ֹו ֶשׁבָּ ַרח .וְ זֶה גּ ַָרם כַּמָּ ה ָרעוֹת בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ ת ָשׁאוּל וּבָ נָיו ,וְ נָפְ לוּ
ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל כַּמָּ ה אֲ לָפִ ים ְוּרבָ בוֹת .וְ ִעם כָּל זֶה ,אוֹת ֹו חֵ ְטא הָ יָה ָתּלוּי עַ ל ָדּוִ ד לִ גְ בּוֹת ֹו ִממֶּ נּוּ ,עַ ד ֶשׁכָּל בְּ נֵי
ָדוִ ד נֶאֶ בְ דוּ בְּ יוֹם אֶ חָ ד ,וְ א נִ ְשׁאַר מֵ הֶ ם אֶ לָּא יוֹאָ שׁ לְ בַ דּוֶֹ ,שׁנִּ גְ נַב .כְּ מ ֹו ֶשׁ א נִ ְשׁאַר מֵ אֲ ִחימֶ ֶל ַרק
אֶ בְ י ָָתר לְ בַ דּוֹ .ורואים שהיתה טענה על דוד שעל ידו נגרמה הריגת נוב עיר הכהנים .וכעין זה מובא גם בגמרא
)סנהדרין צה .(.ואף שדוד אמר להם שהוא בשליחות שאול ,ודואג אמר לשון הרע עליהם לשאול ולא אמר לו שהם
חשבו שדוד בא בשליחות שאול ,ויוצא שדואג היה אשם בכל הענין שלא סיפר את הסיפור האמיתי שהם לא ידעו
שדוד בורח ,עם כל זה כיון שנגרם הדבר על ידי דוד ,הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה ,וכמו שכאן הכל
נעשה מהלשון הרע של דואג ,כך השתלשל הצרות של מלכות בית דוד ,מזה שדוד קבל לשון הרע ,כמובא בגמרא

ְהוּדה אָמַ ר ַרב ִאילְ מַ לֵי א ִקבֵּ ל ָדּוִ ד לָשׁוֹן הָ ַרע ,א נ ְֶחלְ ָקה מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,וְ א
)שבת נו (:אָמַ ר ַרב י ָ
אַרצֵ נוּ .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א שלכן הגמרא נמצאת
עָ בְ דוּ י ְִשׂ ָראֵ ל עֲ בו ַֹדת כּ ֹוכָבִ ים ,וְ א גָּלִ ינוּ מֵ ְ
בשבת דף נ"ו עמוד ב' אותיות נו"ב ,לרמז שזה היה ההמשך של נוב עיר הכוהנים ,ומהלשון הרע של דואג
שגרם את הרג את כהני נוב ,ונגרם על ידי דוד ,השתלשל שדוד יקבל לשון הרע על מפיבושת בנו של שאול,
ויעביר את השדה של שאול לציבא העבד ,ומזה באו כל הצרות.

ִ – 2884ה ְס ַתּלְּ קוּת ְשׁמוּאֵ ל הַ נָּבִ יא וְ ָשׁאוּל הַ מֶּ ֶל .
מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' א .כְּ לִ יל שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק )ויקרא ז ,ז( "כַּחַ טָּ את כָּאָ ָשׁם תּו ָֹרה אַחַ ת לָהֶ ם הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר ְיכַפֶּ ר
בּ ֹו ל ֹו י ְִהיֶה" הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2884מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּבִ ְשׁנַת  2884לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם נִ ְס ַתּלְּ קוּ ְשׁמוּאֵ ל הַ ָנּבִ יא וְ ָשׁאוּל
הַ מֶּ ֶל  .וּ ְשׁמוּאֵ "ל או ִֹתיּוֹת אָ ָשׁ"ם ל"וֶ ,שׁעָ לָיו ְמ ַדבֵּ ר הַ פָּ סוּק ֶשׁהָ "אָ ָשׁם ל ֹו י ְִהיֶה" .וְ כֵן ָשׁאוּ"ל נִ ְרמָ ז בְּ אָ ָשׁ"ם ל"ו".
וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ִה ְס ַתּלְּ קוּת ְשׁנֵיהֶ ם ִעם ֶרמֶ ז בַּ פָּ סוּק ֶשׁל ָק ְרבַּ ן אָ ָשׁם ,כֵּיוָ ן ֶשׁגַּם ְשׁמוּאֵ ל וְ גַם ָשׁאוּל חָ ְטאוּ

יתה
וְ ִה ְתחַ יְּבוּ ִמ ָ

בִּ ְגלַל ִענְ יָן ֶשׁל ָק ְרבָּ נוֹת .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות לא(:

אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר ְשׁמוּאֵ ל מו ֶֹרה הֲ ָלכָה

בִּ פְ נֵי ַרבּ ֹו הָ יָהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וַ יּ ְִשׁחֲ טוּ אֶ ת הַ פָּ ר וַ יָּבִ אוּ אֶ ת הַ נַּעַ ר אֶ ל עֵ לִ י" ,וְ כוּ' .אָמַ ר לְ הוּ ,לָמָּ ה לְ כוּ
דוּרי בָּ ַתר כֹּהֵ ן לְ ִמ ְשׁחַ ט ְשׁ ִחיטָ ה בְּ זָר כְּ ֵשׁ ָרה .אַיְיתּוּהוּ לְ ַקמֵּ יהּ ְדּעֵ לִ י .אָמַ ר לֵיהְּ ,מנָא ָל הָ א ,אָמַ ר
לְ אַהֲ ֵ
לֵיהִּ ,מי כְּ ִתיב "וְ ָשׁחַ ט הַ כֹּהֵ ן"" ,וְ ִה ְק ִריבוּ הַ כֹּהֲ נִ ים" כְּ ִתיבִ ,מ ַקּבָּ לָה וְ אֵ י ָל ִמ ְצוַ ת כְּ הֻ נָּהִ ,מכָּאן לִ ְשׁ ִחיטָ ה
ֶשׁכְּ ֵשׁ ָרה בְּ זָר .אָמַ ר לֵיהּ ,מֵ ימַ ר ַשׁפִּ יר ָקא אָמַ ְר ְתִּ ,מיהוּ מו ֶֹרה הֲ ָלכָה בִּ פְ נֵי ַרבָּ אַ ְתּ ,וְ כָל הַ מּו ֶֹרה הֲ ָלכָה
יתה .אַ ְתּיָא חַ נָּה וְ ָקא צָ וְ חָ ה ַקמֵּ יהּ" ,אֲ נִ י הָ ִא ָשּׁה הַ נִּ צֶּ בֶ ת ִע ְמּכָה בָּ זֶה" וְ גוֹ' .אָמַ ר לָהּ,
בִּ פְ נֵי ַרבּ ֹו חַ יָּב ִמ ָ
ישׁיהּ ,וּבָ ִעינָא ַרחֲ מֵ י וְ י ִָהיב ָל ַרבָּ ה ִמינֵּיהְּ .
אָמ ָרה לֵיהּ א" ,אֶ ל הַ נַּעַ ר הַ זֶּה ִה ְתפַּ לָּלְ ִתּי".
ַשׁבְ ִקי לִ י ְדּאַעֲ נִ ֵ
וְ כֵן עַ ל ָשׁאוּל כָּתוּב )ש"א טו ,כא(

אשׁית הַ חֵ ֶרם לִ זְ בֹּחַ לה' אֱ הֶ י בַּ גִּ לְ גָּל:
"וַ יּ ִַקּח הָ עָ ם מֵ הַ ָשּׁלָל צֹאן וּבָ ָקר ֵר ִ

וַ יֹּאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל הַ חֵ פֶ ץ לה' בְּ עֹלוֹת וּזְ בָ ִחים כִּ ְשׁמֹ עַ בְּ קוֹל ה' ִהנֵּה ְשׁמֹ עַ ִמזֶּבַ ח טוֹב לְ הַ ְק ִשׁיב מֵ חֵ לֶב
אַס ָתּ אֶ ת ְדּבַ ר ה' וַ יּ ְִמ ְ
אָס ִממֶּ ֶל " .והוסיף הרה"ג
וּת ָרפִ ים הַ פְ צַ ר יַעַ ן מָ ְ
אֵ ילִ ים :כִּ י חַ טַּ את ֶקסֶ ם מֶ ִרי וְ אָוֶן ְ
ר' מ .פ .שליט"א ששמואל פסק את דינו במה שאמר בפני רבו ְשׁ ִחיטָ ה בְּ זָר כְּ ֵשׁ ָרה היינו שהוא עושה עצמו
בחינת זר לרבו ואינו מתחשב בו ,לכן מגיע לו מיתה בבחינת שחיטה כשרה בו עצמו .וכן מה שאמרה חנה

ג

לשמואל "אֲ נִ י הָ ִא ָשּׁה הַ נִּ צֶּ בֶ ת ִע ְמּכָה בָּ זֶה" רמזה לו שהיא נצבת עמו יחד באותה בעיה ,כי על בניו יאמרו שהם

חטאו ובאמת לא חטאו ,כמובא בגמרא )שבת נה (:אָמַ ר ַרבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר נ ְַחמָ נִ י ,אָמַ ר ַרב י ֹונ ָָתן ,כָּל הָ אוֹמֵ ר
בְּ נֵי עֵ לִ י חָ ְטאוּ ,אֵ ינ ֹו אֶ לָּא טוֹעֶ ה.

ִ – 2255ה ְס ַתּלֵּק יַעֲ קֹב אָבִ ינוּ וְ הַ הַ נְ הָ גָה עָ בְ ָרה לְ יוֹסֵ ף.
מוּבָ א

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

ית אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ל ִַמּ ְשׁכָּן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים
"וְ עָ ִשׂ ָ

סוּקים ,עַ ד הַ פָּ סוּק  2263וּבְ ָשׁנִ ים אֵ לּוּ
ע ְֹמ ִדים" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2248מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,וּפָ ָר ַשׁת הַ ְקּ ָר ִשׁים ִהיא  16פְּ ִ
הָ יָה יַעֲ קֹב אָבִ ינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִם ,וְ נָטַ ע אֶ ת עֲ צֵ י הַ ִשּׁ ִטּים ֶשׁמֵּ הֶ ם נַעֲ ָשׂה הַ ְקּ ָר ִשׁים ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט תרומה שסט( ֶשׁיַּעֲ קֹ ב
נָטַ ע אֲ ָרזִ ים בְּ ִמ ְצ ַריִם ֶשׁמֵּ הֶ ם נַעֲ שׂוּ ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן .כִּ י יַעֲ קֹב י ַָרד לְ ִמ ְצ ַריִם בִּ ְשׁנַת  2237לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,וְ יַעֲ קֹב חַ י
בְּ ִמ ְצ ַריִם ָ 17שׁנָה עַ ד ְשׁנַת  2255בָּ הּ הוּא נִפְ טַ ר .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים לחֶ (:שׁהַ ְקּ ָר ִשׁים בַּ ִמּ ְשׁכָּן הָ יוּ בִּ בְ ִחינַת אוֹת ו',
שׁוּרה לַי' – עֶ ֶשׂר .וְ יַעֲ קֹב הוּא בִּ בְ ִחינַת הָ אוֹת ו' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
וְ ָלכֵן הָ יוּ עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ,כִּ י הַ ו' ְק ָ
ֶשׁ ְשּׁנַת פְּ ִט ַירת יַעֲ קֹב ב'רנ"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֲ ָרזִ ים .וְ כֵן ב'רמ"ח ְמ ַרמֵּ ז עַ ל רמ"ח אֵ בָ ִרים ֶשׁהַ ִמּ ְשׁכָּן עָ שׂוּי כְּ נֶגְ ָדּם,
כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא ריש פקודי( .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁיַּעֲ קֹב נָטַ ע אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים לְ צ ֶֹר
מָ חָ "ר.

הַ פָּ סוּק

)שמות כו ,כב( "וּלְ י ְַרכְּ ֵתי הַ ִמּ ְשׁכָּן יָמָּ ה ַתּעֲ ֶשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2255מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,

ַשּׁה וְ אֶ פְ ַריִם בְּ סוֹד ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ַמּ ְשׁפִּ יעָ ה ַליְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר
וּבִ ְשׁנַת  2255לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם בֵּ ֵר יַעֲ קֹב אֶ ת ְמנ ֶ
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פ' תרומה ע' קפד( עַ ל הַ כָּתוּב הַ זֶה ֶשׁיָּמָּ ה ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת מַ עֲ ָרב ֶשׁ ְמּעָ ֵרב כָּל
הַ לִּ ִ
"תּעֲ ֶשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים" ,בְּ סוֹד הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ִהיא ִמ ְספָּ ר ֵשׁשׁ ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה ַליְסוֹד .וְ כֵן " ַתּעֲ ֶשׂה ִשׁ ָשּׁה
הַ בְּ ִחינוֹתָ .לכֵן ַ
ְק ָר ִשׁים" ר"ת ֶק ֶשׁ"ת הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד.

אַרבָּ ִעים ָשׁנָה חָ סֵ ר אַחַ ת .יְמֵ י ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד
מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )זבחים קיחָ (:תּנוּ ַרבָּ נָן יְמֵ י ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד ֶשׁבַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ
אַרבַּ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָהֶ ,שׁבַ ע ֶשׁכָּבְ שׁוּ ,וְ ֶשׁבַ ע ֶשׁחָ לְ קוּ .יְמֵ י ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד ֶשׁבְּ נוֹב וְ ֶשׁבְּ גִ בְ עוֹן חֲ ִמ ִשּׁים
ֶשׁבְּ גִ לְ גָּל ְ
וָ ֶשׁבַ ע ,נִ ְשׁ ַתּיֵּר לְ ִשׁי ה ְשׁ שׁ מֵ אוֹת ִשׁבְ ִעים חָ סֵ ר אַחַ ת .רו ִֹאים ֶשׁ ִשּׁי ה וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ אֵ ינָם נִ ְק ָר ִאים ֹאהֶ ל
מוֹעֵ ד ֶשׁהוּא ַרק בִּ ְמקוֹמוֹת ֶשׁהָ יוּ הַ ְקּ ָר ִשׁים .וְ עוֹד רו ִֹאים ֶשׁ ַקּ ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן ִשׁ ְמּשׁוּ בְּ פֹ עַ ל ָ 39שׁנִ ים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,וְ ָ 14שׁנִ ים
בְּ גִ לְ גָּל ,וְ ָ 57שׁנִים בְּ נוֹב וְ גִ בְ עוֹן ,יַחַ ד ָ 110שׁנִים כְּ ִמנְ יַן ְשׁנוֹת חַ יֵּי יוֹסֵ ף הַ יְסוֹד ,וּכְ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ ר ֶשׁהַ ְקּ ָר ִשׁים ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת
ית אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ל ִַמּ ְשׁכָּן עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים"ֶ ,שׁהֵ בֵ אנוּ לְ עֵ יל נֶאֶ ְמ ָרה
הַ יְסוֹד ֶשׁל יוֹסֵ ף ,וְ ָלכֵן פָּ ָר ַשׁת "וְ עָ ִשׂ ָ

סוּקים ֶשׁמַּ ְקבִּ ילִ ים לִ ְשׁנוֹת חַ יָּיו ֶשׁל יַעֲ קֹב וְ יוֹסֵ ף יַחַ ד בְּ ִמ ְצ ַריִם ,וְ ָלכֵן ַרק כְּ ֶשׁיֵּשׁ ְק ָר ִשׁים ִמ ְת ַקבֵּ ל הַ ֵשּׁם " ֹאהֶ ל
בַּ פְּ ִ
מוֹעֵ ד"

ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף .וּלְ פִ י זֶה ְמבֹאָר עוֹד טַ עַ ם מַ דּוּעַ הַ פָּ סוּק )שמות כו ,כב(

"וּלְ י ְַרכְּ ֵתי הַ ִמּ ְשׁכָּן יָמָּ ה

ַתּעֲ ֶשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים" ,הוּא הַ פָּ סוּק הַ ִ 2255מ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִב ְשׁנַת  2255לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ִה ְס ַתּלֵּק יַעֲ קֹב
אָבִ ינוּ ֶשׁהֵ כִ ין אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ,וְ הַ הַ ְנהָ גָה עָ בְ ָרה לְ יוֹסֵ ף ,בְּ סוֹד ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה ַליְסוֹד .וּכְ פִ י ֶשׁהֵ בֵ אנוּ
"תּעֲ ֶשׂה ִשׁ ָשּׁה ְק ָר ִשׁים"ְ ,בּסוֹד הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ִהיא ִמ ְספָּ ר ֵשׁשׁ ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה
מֵ הָ אֲ ִריזַ"ל ֶשׁיָּמָּ ה ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹדָ .לכֵן ַ

ימיִּים; מֹ חַ  ,לֵב ,כָּבֵ ד וְ כוּ'ַ ,ק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן
ַליְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת )נשא כבֶ (:שׁכְּ לֵי הַ ִמּ ְשׁכָּן הֵ ם בִּ בְ ִחינַת אֵ בָ ִרים הַ פְּ נִ ִ
הֵ ם בִּ בְ ִחינַת עֲ צָ מוֹת ,וִ ִיריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן בִּ בְ ִחינַת עוֹר וּבָ ָשׂר .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן לְ "עַ ְצמוֹת יוֹסֵ ף" .וְ כֵן

הַ לְּ שׁוֹנוֹת עֵ ִצי"ם וַ עֲ צָ מוֹ"ת דּו ִֹמים .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוכה מה" (:עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים" ֶשׁמָּ א תֹּאמַ ר אָבַ ד ִסבְ ָרן
ד

וּבָ טֵ ל ִסכּוּיָןַ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר "עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים" ֶשׁעו ְֹמ ִדים לְ ע ֹולָם וּלְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָמים .וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ

בַּ ְקּ ָר ִשׁים בְּ ִחינַת עַ ְצמוּת

ֶשׁעוֹמֶ דֶ ת לָעַ ד .וְ כֵן מָ ִצינוּ בְּ 'אָבוֹת ְדּ ַרבִּ י נ ָָתן' )ל"א(

ֶשׁעֲ צָ מוֹת בָּ אָדם הֵ ן כְּ ֶנגֶד עֵ ִצים

וּממֵּ ילָא הֵ ם גַּם
בָּ ע ֹולָם ,וּלְ פִ י זֶה ְמבֹאָר מַ דּוּעַ ַק ְר ֵשׁי הַ ִמּ ְשׁכָּן הָ יוּ עֵ ִצים ,כִּ י הֵ ם ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ עֵ ִצים ֶשׁיֵּשׁ בָּ ע ֹולָםִ ,
שׁוּרים לְ יוֹסֵ ףַ ,כּיָּדוּעַ ֶשׁהַ יְסוֹד הוּא בִּ בְ ִחינַת ִאילָן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ֶק ֶרשׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ צָ מֹ ת .וְ כֵן
ְק ִ
ח"י פְּ עָ ִמים מוֹפִ יעַ בְּ כָל הַ תּו ָֹרה הַ לָּשׁוֹן "עֶ צֶ ם" ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ַקּו וְ חוּט עַ ְצמוּת ה' ,הוּא בִּ בְ ִחינַת יְס ֹוד ֶשׁנִּ ְק ֵראת
חָ י .כְּ פִ י ֶשׁ ִה ְמ ִשׁיל הָ אֲ ִריזַ"ל אֶ ת כָּל הֶ חָ לָל וְ הַ ַקּו לִ נְ קֻ ַדּת אֶ ְמצַ ע חֲ ָד ָשׁה ,הַ יְינוּ יְסוֹד חָ ָדשׁ ֶשׁל הָ אֵ ין סוֹף ֶשׁהוּא סוֹד הַ ַקּו
וְ חוּט ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע הֶ חָ ָדשׁ.

מָ ִצינוּ

ֵירד לְ ִמ ְצ ַריִם בְּ ַשׁלְ ְשׁלָאוֹת ֶשׁל בַּ ְרזֶל אֶ לָּא ֶשׁזְּ כוּת ֹו גּ ְָרמָ ה ל ֹו.
בַּ גְּ מָ ָרא )שבת פטָ (:ראוּי הָ יָה יַעֲ קֹב ל ֵ

וְ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם הַ ֹכּהֵ ן שליט"א ביאר בְּ דֶ ֶר הָ ֶרמֶ זֶ ,שׁ ַיּעֲ ֹקב הָ ָיה ָראוּי ָל ֶרדֶ ת לְ ִמ ְצ ַר ִים בְּ ַשׁלְ ְשׁ ָלא ֹות ֶשׁל בַּ ְר ֶז"ל ר"ת
בִּ לְ הָ ה ָרחֵ ל זִ לְ פָּ ה ֵלאָה ,אֶ ָלּא ֶשׁחֶ ְסר ֹון זְ כוּת ֹו ָגּ ְרמָ ה ל ֹו ֶשׁ ָרחֵ ל נִ פְ ְט ָרה בַ דֶּ ֶר וְ א ָי ְרדָ ה ִעמּ ֹו לְ ִמ ְצ ַר ִיםַ .כּמּוּבָ א בְּ ' ַרבֵּ נוּ

בַּ ְחיֵי' )בראשית לא ,לב( " ִעם אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ א אֶ ת אֱ הֶ י

א י ְִחיֶה"ִ .מן הַ חֵ ֶרם הַ זֶּה נֶעֶ נְ ָשׁה ָרחֵ ל ֶשׁמֵּ ָתה בַ דֶּ ֶר ,

ָתם .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א שיעקב ָי ַרד לְ ִמ ְצ ַר ִים
ָאָדם לִ זָּהֵ ר מֵ ֹענֶשׁ הַ צַּ ִדּ ִ
וּמכָּאן ֶשׁיֵּשׁ ל ָ
ִ
וּמ ְקּ ָלל ָ
יקים ִ
שּׁ ֶרשׁ
שּׁ ֶרשָׁ ,י ַרד ַיעֲ קֹ ב לְ ִמ ְצ ַר ִים בִּ ְשׁ ַנת בַּ ְר ֵז"ל ִעם הַ ֹ
בִּ ְשׁ ַנת ב'רל"ח כְּ ִמנְ ַין בַּ ְר ֵז"ל ִעם הַ כּ ֹו ֵללֵ .כּיוָ ן ֶשׁכּ ֹו ֵלל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֹ
ֶשׁע ֹו ֶלה ב'רל"ח ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁ ָזּ ָכה לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ גְּ ז ֵָרה בְּ ָשׁ ְר ָשׁהּ ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְבּחֶ סֶ ד וּבְ ַרחֲ ִמים .ומרומז בתהילים )ק"ה( " ָשׁלַח
לִ פְ נֵיהֶ ם ִאישׁ לְ עֶ בֶ ד נִ ְמכַּר יוֹסֵ ףִ :ענּוּ בַ כֶּבֶ ל ַרגְ ל ֹו בַּ ְרזֶל בָּ אָה נַפְ שׁ ֹו] :היינו בשנת ברז"ל עם הכולל הגיע יעקב ליוסף
שנפשו קשורה בנפשו[ .עַ ד עֵ ת בֹּא ְדבָ ר ֹו ִא ְמ ַרת ה' ְצ ָרפָ ְתהוּ] :היינו שיעקב קרא קריאת שמע כשנפגש עם

יוסף ,וקריאת שמע היא אמרת ה' שמצרפת ומאחדת [.ובהמשך כתוב "וּזְ ֵקנָיו יְחַ כֵּם" כי יוסף היה בר חכים
ליעקב.

נְ קֻ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁ ְמּ ִא ָירה בְּ הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה מַ כְ נִ יעָ ה אֶ ת עֵ ָשׂו.
מָ ִצינוּ

בַּ זֹּהַ ר )משפטים קיט(:

וּשׁ ֵתּי ְד ָרגוֹת הֵ ן בּ ֶֹקר וְ ַשׁחַ ר ,וַ עֲ לֵיהֶ ן
ִמצַּ ד ֶשׁל אַ ֶיּלֶת הַ ַשּׁחַ רֶ ,שׁ ִהיא ְשׁכִ ינָהְ .

ימינְ נֶצַ ח" .בּ ֶֹקר ֶשׁל אַבְ ָרהָ םֶ ,שׁהוּא חֶ סֶ ''ד ,זֶה ע ֹולֶה יו ֵֹתר בְּ יוֹם הַ גְּ אֻ לָּה ,אֲ בָ ל
נֶאֱ מַ ר "נְ ִעמוֹת בִּ ִ
וּמיהוּ נֶצַ חֶ ,שׁ ְשּׁכִ ינָה ִמ ִצּדּ ֹו נִ ְק ֵראת אַ ֶיּלֶת הַ ַשּׁחַ ר .וְ רו ִֹאים ֶשׁחֲ ִשׁיבוּת זְ מַ ן
הַ ַשּׁחַ ר מַ ְק ִדּים לְ יוֹם הַ גְּ אֻ לָּהִ ,
אָרת הַ נֶּצַ ח .וְ כֵן נֶצַ "ח ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ נֵ"ץ חַ מָּ ה.
הָ נֵץ הַ חַ מָּ הִ ,היא בִּ גְ לַל ִה ְתנו ְֹצצוּת הֶ ַ

נִ ְראֶ ה

ֹתר ִמ ְשּׁאַר הַ ְמּקוֹמוֹת לְ ִה ְתפַּ לֵּל ִעם הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות ט(:
ירוּשׁ ַליִם יו ֵ
ָ
לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ִה ְקפִּ ידוּ בִּ

נִמצָ א ִמ ְתפַּ לֵּל בַּ יּוֹם .אָמַ ר ַרבִּ י
יקין הָ יוּ גּו ְֹמ ִרין או ָֹתהּ ִעם הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה ,כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִסמֹ גְּ אֻ לָּה לִ ְתפִ לָּה ,וְ ְ
וָ ִת ִ
ִיראוּ ִעם ָשׁמֶ שׁ ,וְ לִ פְ נֵי י ֵָרחַ דּוֹר דּו ִֹרים" .הֵ ִעיד ַרבִּ י יו ִֹסי בֶּ ן אֶ לְ י ִָקים ִמשּׁוּם ְקהָ לָא
ז ָ
ֵירא ,מַ אי ְק ָראָה "י ָ
ירוּשׁ ַליִם ,כָּל הַ סּוֹמֵ
ָ
ישׁא ְדּבִ
ַק ִדּ ָ

גְּ אֻ לָּה לִ ְתפִ לָּה ,אֵ ינ ֹו נִ זּוֹק כָּל הַ יּוֹם כֻּלּוְֹ .דּהָ נֵץ הוּא ִמלְּ שׁוֹן נֶצַ ח,

ֶשׁ ִמּ ְתנוֹצֶ צֶ ת נְקֻ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁל הַ יּוֹם ,בִּ בְ ִחינַת חוּט ֶשׁל חֶ סֶ ד ֶשׁמֵּ ִאיר לְ מַ טָּ ה דֶּ ֶר הַ נֶּצַ ח ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁמָּ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא

)ברכות נח(.

ירוּשׁ ַליִם ,לְ הַ ְס ִמי גְּ אֻ לָּה לִ ְתפִ לָּה ִעם הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה ,כְּ דֵ י
ָ
ישׁא ְדּבִ
ְרוּשׁ ַליִםִ ,ה ְקפִּ ידוּ ְקהָ לָא ַק ִדּ ָ
"וְ הַ נֵּצַ ח" ז ֹו י ָ
לְ ִה ְתחַ בֵּ ר לִ נְקֻ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁ ִמּ ְתנוֹצֶ צֶ ת בִּ זְ מַ ן זֶה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'יַם הַ חָ כְ מָ ה' בְּ ֵשׁם הַ ִ'דּבְ ֵרי חַ יִּים' ִמצַּ אנְ ז זצ"ל ֶשׁ ִצּוָּ ה
ְיס ִקין שליט"א ֶשׁצַּ אנְ ז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ירוּשׁ ַליִם ,לְ הַ ְשׁכִּ ים בָּ הּ ִעם הָ נֵץ הַ חַ ָמּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .רי ְ
ָ
ידיו ֶשׁעָ לוּ לִ
אֶ ת חֲ ִס ָ

ה

אַדמוֹ"ר ִמצַּ אנְ ז זצ"ל נִ ְק ָרא עַ ל ֵשׁם ְספָ ָריו ִ'דּבְ ֵרי י ִַצּיב' ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים עַ ל ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת ֶרגֶל
נֶצַ ח .וְ כֵן הָ ְ
ָאָדם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּוֹלְ דוֹת י ְִצחָ ק' ֶשׁ ָרצָ ה הקב"ה לַעֲ שׂוֹת ִחזְ ִקיָּהוּ מָ ִשׁיחַ הֱ יוֹת ֶשׁ ִה ְתפַּ לֵּל
ֶשׁנּו ֶֹתנֶת י ִַצּיבוּת ל ָ
ירוּשׁ ַליִם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִחזְ ִקיָּהוּ ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא נֵץ ִעם הָ או ִֹתיּוֹת ,וּבְ לִ י
ָ
יקין בִּ
כְּ וָ ִת ִ

יקין .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין
ְרוּשׁ ַליִם בְּ גִימַ ְט ִר ָיּא כְּ וָ ִת ִ
ירוּשׁ ַליִם ,וְ כֵן י ָ
ָ
ישׁא ְדּבִ
הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְקהָ לָא ַק ִדּ ָ
או ִֹתיּוֹת נֵ"ץ הַ חַ מָּ "ה הוּא  110כְּ ִמנְ יַן י ִָמי"ן .וְ כֵן ַרבִּ י נ ְַחמָ ן ִמבְּ ֶר ְסלַב ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  695או ָֹתן ְספָ רוֹת ֶשׁל
ְרוּשׁ ַליִם.
ְרוּשׁ ַליִם  ,596כִּ י ַרבִּ י נ ְַחמָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא נֶצַ ח ,וְ הוּא בִּ בְ ִחינַת נֶצַ חָ ,לכֵן הוּא גַם בִּ בְ ִחינַת י ָ
י ָ

וְ ה ֹו ִסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהָ נֵ"ץ נִ ְרמָ ז בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת מֹ ֶשׁה בַּ עֲ מָ לֵק )שמות יז ,ט( "מָ חָ ר אָנֹ כִ י נִ צָּ ב עַ ל רֹאשׁ

אשׁי הֶ הָ ִרים ְנִרמָ ז כָּאן "רֹאשׁ הַ גִּ בְ עָ ה" .וְ כֵן ְתּפִ לָּה ְבּהָ נֵץ מַ כְ נִ יעָ ה אֶ ת
הַ גִּ בְ עָ ה" .וְ כֵיוָ ן ֶשׁהַ חַ מָּ ה ְמנ ְַצנֶצֶ ת בְּ ָר ֵ
יעים אֶ ת הַ צֶּ נְ טֶ ער ֶשׁל הָ מָ ן ,הַ יְינוּ
ַאצים וְ הַ נּו ְֹצ ִרים .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ְמּחַ פְּ ִשׂים צֶ נְ טֶ ער ל ְַתּפִ לָּה ,וּבָ זֶה מַ כְ נִ ִ
הַ נּ ִ

עֲ ֶשׂ ֶרת בָּ נָיו ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת מֶ ְרכֶּבֶ ת עֲ מָ לֵק .וְ כֵן הָ נֵץ

מַ ְת ִחיל מֵ הַ ִצּ ָנּה וְ הַ קֹּר ֶשׁל עֲ מָ לֵק ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בַּ מַּ הַ ְר ָשׁ"א )ב"מ

קזֶ (:שׁזְּ מַ ן הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה הוּא הַ זְּ מַ ן הֲ כִ י ַקר בְּ יוֹם ,וְ ָלכֵן פַּ ת ַשׁחֲ ִרית מַ ִצּילָה ִמן הַ ִצּנָּה ֶשׁל הָ נֵץ .וְ כֵן כֹּחַ הַ נֶּצַ ח ְמנַצֵּ חַ
אֶ ת הַ ִחיצוֹנִ ים ֶשׁהוֹפְ כִ ים אֶ ת או ִֹתיּוֹת נֶצַ "ח.

וְ כֵן

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל מַ טֶּ ה',
ֵשׁבֶ ט גָּד הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,או ִֹתיּוֹת ָדּג ,הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד כִּ ְדבֵ ְ

אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל נְ ג ִָעים'
וְ כֵן גָּד הַ נָּבִ יא הָ יָה נָבִ יא ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ כֵן ֵשׁבֶ ט גָּד בִּ ְקּשׁוּ נַחֲ לָה בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ,וּבֵ ְ
אָמרוּ עַ ל עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן )במדבר לב ,טז( "גִּ ְדרֹת צֹאן נִבְ נֶה לְ ִמ ְקנֵנוּ" .וְ כֵן גָּד
ֶשׁהַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא ִמשּׁ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ ָלכֵן ֵשׁבֶ ט גָּד ְ
ְמסַ מֵּ ל מַ זָּל טוֹב כְּ מ ֹו סוֹד הַ ָדּגִ ים ֶשׁל מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )בראשית ל ,יא( "בָּ גָד" בָּ א מַ זָּל טוֹב .וְ כֵן מוּבָ א

בַּ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' בְּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשֶׁ ,שּׁגָד נ ֹולַד בְּ ַשׁבָּ ת מָ הוּל כְּ מ ֹו ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'רש"י' עַ ל ֵשׁבֶ ט גָּד )דברים ג ,יח( הֵ ם
הָ יוּ הוֹלְ כִ ים לִ פְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ל ִַמּלְ חָ מָ ה לְ פִ י ֶשׁהָ יוּ גִּ בּו ִֹרים וְ א ֹויְבִ ים נוֹפְ לִ ים לִ פְ נֵיהֶ ם ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ טָ ַרף זְ רוֹעַ
אַף ָק ְדקֹד" .וְ רו ִֹאים ֶשׁלְּ ֵשׁבֶ ט גָּד הָ יָה אֶ ת כֹּחַ הַ נִּ צָּ חוֹן ֶשׁל ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,וְ הֵ ם הָ יוּ יו ְֹצאֵ י צָ בָ א לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם ַשׁיָּכִ ים
לַחֵ ִצי הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל ֵשׁם ְצבָ אוֹת ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,הַ יְינוּ לְ או ִֹתיּוֹת צָ בָ "א ,וְ ָלכֵן ֵשׁבֶ ט גָּד הֵ ם בִּ בְ ִחינַת מַ זָּל,

בּוּרג שליט"א ֶשׁצָּ בָ "א הוּא ִמלְּ שׁוֹן יוֹצֵ א וּבָ א,
כִּ י צָ בָ "א בְּ א"ל ב"ם מַ זָּ"ל .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
ֶשׁיּוֹצֵ א לְ ִמלְ חָ מָ ה וּבָ אְ .
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ לָּשׁוֹן צָ בָ א ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחינַת ֶרגֶל ,וְ יוֹצֵ א וּבָ א ְמסַ מֵּ ל
אֶ ת פְּ עֻ לַּת הָ ַרגְ ַליִם .וְ כֵן נֵ"ץ וּמָ ִשׁי"חַ ְמרֻ מָּ זִ ים בְּ ִדבְ ֵרי בְּ נֵי גָּד )במדבר לב ,יז( "וַ אֲ נ ְַחנוּ ֵנחָ ֵלץ חֻ ִשׁים" .וְ כֵן מוּבָ א בְּ 'בַ עַ ל
טּוּרים' )ויקרא יא ,טז(ֶ ,שׁעוֹף הַ נֵּץ נִ ְק ָרא ֵנץ עַ ל ֵשׁם נוֹצו ָֹתיו הָ ַרבִּ ים ,וְ הוּא ְמנַצֵּ חַ אֶ ת ְשׁאָר הָ עוֹפוֹת ,וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו
הַ ִ
אֶ ת כֹּחַ הַ נִּ צָּ חוֹן ֶשׁ ַשּׁ ָיּ לִ ְספִ ַירת הַ נֶּצַ ח ,וְ ָלכֵן זְ מַ ן הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה הוּא זְ מַ ן הַ נִּ צָּ חוֹן עַ ל עֵ ָשׂו.

מוּבָ א

ְרוּשׁלְ ִמי מַ אן ְדּ ָד ִמי בְּ ֵרישׁ ַשׁ ָתּא ָדּ ִמי מַ זְ לֵיהּ .הַ יְינוּ ֶשׁ א כְּ ַדאי לִ ישׁוֹן
יתא בַּ י ַ
בַּ טַּ "ז )או"ח תקפג( ִא ָ

בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁנָה ,כִּ י זֶה גו ֵֹרם לְ מַ זָּל ֹו לִ ישׁוֹן .וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ בָּ זֶה בְּ ִחינָה בְּ כָל יוֹם וָ יוֹםֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁ ָיּ ֵשׁן בְּ רֹאשׁ הַ יּוֹם בִּ זְ מַ ן הָ נֵץ,
וּמי ֶשׁ ָקּם בְּ הָ נֵץ ִמ ְתחַ בֵּ ר ַלנֶּצַ ח ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת מַ זָּל .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁמָּ ְרדֳּ כַי
גּו ֵֹרם לְ מַ זָּל ֹו לִ ישֹׁןִ ,
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ְמרֻ מָּ ז בַּ ִמּלִּ ים מַ אן ְדּ ָד ִמי בְּ ֵרישׁ ַשׁ ָתּא ,כִּ י מָ ְרדֳּ כַי ִתּ ֵקּן אֶ ת ִמ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁל יַעֲ קֹב ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'הַ לִּ ִ

)שופטים ט( סוֹד י ֶֶר יַעֲ קֹב ֶשׁהָ יָה הַ יְמָ נִ י ֶשׁהוּא ִמ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁפְּ גָמ ֹו סַ מָּ אֵ "ל .וּלְ פִ י ֶשׁיַּעֲ קֹב ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה לְ עֵ ָשׂו
כָּל ָכּ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יוֹת ,וַ עֲ ָשׂא ֹו אָדוֹן לְ עַ ְצמ ֹו בְּ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָתוֹ ,פָּ גַם הַ נֶּצַ ח ְמאֹד ,עַ ד ֶשׁבָּ א בִּ נְ י ִָמיןֶ ,שׁ א הָ יָה
בָּ ע ֹולָם כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָּ ה לְ עֵ ָשׂו ,וְ ָלכֵן מָ ְרדֳּ כַי ֶשׁהָ יָה ִמזּ ְַרע ֹו ֶשׁל בִּ נְ י ִָמיןִ ,תּ ֵקּן אֶ ת הַ נֶּצַ ח ,וְ א ָרצָ ה לִ כְ רֹעַ
ו

מוּרה
וּלְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת לְ הָ מָ ןֶ ,שׁהָ יָה נִ יצוֹץ עֵ ָשׂו .וְ זֶה סוֹד "וְ עֶ בְ ָרת ֹו ְשׁמָ ָרה נֶצַ ח" ,פֵּ רוּשׁ עֶ בְ ָרת ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂוְ ,שׁ ָ
אָרת אַ בָּ א ֶשׁ ִהיא שׁ ֶֹרשׁ הַ חֶ סֶ ד בְּ ַקו הַ יּ ִָמין,
פּוּרים הֵ ם בַּ יּוֹם וְ א בַּ ַלּ ְילָה ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ְמּ ִא ָירה הֶ ַ
כְּ ֶנגֶד הַ נֶּצַ ח .וְ כֵן ִע ַקּר ִמ ְצוַ ת הַ ִ
אָרה ִהיא בַּ יּוֹם ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת חֶ סֶ ד וְ ַקו י ִָמין.
וּבְ נוֹסָ ף כָּל הַ יּוֹם הוּא בַּ נֶּצַ ח בָּ עֹבִ י ֶשׁהוּא ְבּ ַקו הַ יּ ִָמיןָ ,לכֵן ִע ַקּר הַ הֶ ָ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קיח(:

אָמַ ר ַרבִּ י ִחיָּא בַּ ר אַ בָּ א אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ ָנן ִמ ְצוָ ה לְ ִה ְתפַּ לֵּל ִעם ִדּ ְמדּוּמֵ י חַ מָּ ה,

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ִדּ ְמדּוּמֵ י חַ מָּ ה כְּ ֶשׁ ִהיא
ִיראוּ ִעם ָשׁמֶ שׁ וְ לִ פְ נֵי י ֵָרחַ דּוֹר דּו ִֹרים"ְ .
ֵירא מַ אי ְק ָרא "י ָ
אָמַ ר ַרבִּ י ז ָ
אֲ דֻ מָּ ה ַשׁחֲ ִרית אַחֲ ֵרי הֲ נֵצָ הּ ִמיָּד ִהיא אֲ דֻ מָּ ה ,וְ עַ ְרבִ ית סָ מוּ

לִ ְשׁ ִקיעָ ָתהּ ,נִ ְראֶ ה ְדּבִ זְ מַ ן ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ שׁ יוֹצֵ את

אַדמוֹנִ י ,וְ כֵן ִדּ ְמדּוּמֵ י חַ מָּ ה
לְ הָ ִאיר יֵשׁ לָהּ בִּ בְ ִחינַת ִדּ ְמדּוּמֵ יֶ ,שׁ ִהיא נְ קֻ ַדּת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁל ָדּוִ ד ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת ְ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא נְ ֵקבָ ה ִדּזְ מָ ן זֶה ְמסֻ גָּל לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר דֶּ ֶר חַ ְשׁמַ ל הַ דָּ ם ֶשׁ ַשּׁ ָיּ לַמַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת נְ ֵקבָ ה .וְ ָלכֵן מַ זְ כִּ ָירה הַ גְּמָ ָרא
אֶ ת הַ כָּתוּב )תהילים עב ,ה(

ִיראוּ
"י ָ

ִעם ָשׁמֶ שׁ וְ לִ פְ נֵי י ֵָרחַ דּוֹר דּו ִֹרים" .כִּ י הַ ס"ת הַ יּ ִָחיד בַּ תנ"ך ֶשׁל או ִֹתיּוֹת

ִיראוּ ִעם ָשׁמֶ שׁ" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
מָ ִשׁי"חַ כְּ ִס ְד ָרן הוּא בַּ כָּתוּב הַ זֶּה; "י ִָיראוּ ִעם ָשׁמֶ שׁ וְ לִ פְ ֵני י ֵָרחַ דּוֹר דּו ִֹרים" .וְ כֵן "י ָ
מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת נֵ"ץ הֵ ן הָ ִראשׁ ֹונָה וְ הָ אַחֲ ר ֹונָה בְּ ֵתבַ ת ִציּ ֹון הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ כֵן
רו ִֹאים ְבּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁחֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת ֶשׁהוּא הַ חֹדֶ שׁ הָ עֲ ִשׂ ִירי בִּ בְ ִחינַת מַ לְ כוּתְ ,מכַוְּ נִים בִּ ְס ִפ ַירת הַ ֶנּצַ ח .וְ כֵן נֵ"ץ ְנִרמָ ז
אַרצֵ נוּ" .וְ כֵן נֵ"ץ ְנִרמָ ז בַּ כָּתוּב
אָרץ עֵ ת הַ זּ ִָמיר ִהגִּ יעַ וְ קוֹל הַ תּוֹר נִ ְשׁמַ ע בְּ ְ
בַּ כָּתוּב עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה) ,שה"ש ב ,יב( "הַ נִּ צָּ נִ ים נִ ְראוּ בָ ֶ
עַ ל גְּאֻ לַּת ִמ ְצ ַריִם ,כְּ ֶשׁה' ָשׁלַח אֶ ת ֶ
מֹשה בִּ זְ ַמן הָ נֵץ לְ פַ ְרעֹה ֶשׁיּו ִֹציא אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל) ,שמות ז ,טו( " ֵל אֶ ל פַּ ְרעֹה בַּ בּ ֶֹקר ִהנֵּה
יֹצֵ א הַ מַּ יְמָ ה וְ נִ צַּ בְ ָתּ לִ ְק ָראת ֹו עַ ל ְשׂפַ ת הַ ְיאֹר" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א ֶשׁנֵ"ץ ְנִרמָ ז בְּ נִ ְצבַ ת ֶשׁהָ י ְָתה
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'הַ שֻּׁ לְ חָ ן פֶּ ה' .וְ כֵן מוּבָ א
אֵ ם ָדּוִ ד ,וְ כֵן ְבּ ִצנְ צֶ נֶת הַ מָּ ן ֶשׁהָ י ְָתה סֵ מֶ ל לְ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ֶשׁמַּ ְשׁ ִפּיעָ ה פַּ ְרנָסָ ה ,כִּ ְדבֵ ְ

בּוּרג שליט"א ֶשׁנֵץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י' פְּ עָ ִמים ָדּוִ ד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁנֵץ
בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָקם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁצָּ ִרי לָקוּם בִּ זְ מַ ן זֶה וּלְ הָ ִקים אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן מָ ִצינוּ ֶשׁ ָרחֵ ל ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת
'שׁעַ ר רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
שׁוּרה ל ִַה ְתחַ ְדּשׁוּת ֶשׁל הַ בּ ֶֹקר ,כַּמּוּבָ א בְּ ַ
ְק ָ

)דף מג(

"חֲ ָד ִשׁים לַבְּ ָק ִרים ַרבָּ ה אֱ מוּנ ֶָת "

ְתּ ַכוֵּן כִּ י ר"ת 'חֲ ָד ִשׁים 'לַבְּ ָק ִרים ַ'רבָּ ה הוּא ָרחֵ ל ָרצָ ה לוֹמַ ר ,כִּ י אַחַ ר חֲ צוֹת ַל ְילָה עַ ד הַ בּ ֶֹקרִ ,מ ְתחַ דֶּ ֶשׁת
לֵאָה וְ נִ גְ דֶּ לֶת וְ נִ ְמ ֶשׁכֶת לְ מַ טָּ ה וְ לו ַֹקחַ ת ִמקּוֹמָ ה ֶשׁל ָרחֵ ל וְ נִ ְק ֵראת ָרחֵ ל מַ מָּ שׁ .וְ זֶה סוֹד "וַ י ְִהי בַ בּ ֶֹקר
וְ ִהנֵּה ִהיא לֵאָה" ,וְ זֶהוּ "חֲ ָד ִשׁים לַבְּ ָק ִרים ַרבָּ ה אֱ מוּנ ֶָת " ֶשׁ ִמּ ְתחַ דֶּ ֶשׁת עַ ד הַ בּ ֶֹקר וְ נַעֲ ֵשׂית ַרבָּ ה וּ ְגד ֹולָה
וְ נִ ְק ֵראת ָרחֵ ל.

וְ כֵן

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁמַּ כּוֹת אֵ לּוּ
בְּ ב' הַ מַּ כּוֹת עָ רֹב וּבָ ָרד נֶאֶ ְמ ָרה הַ לָּשׁוֹן "הַ ְשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר וְ ִה ְתיַצֵּ ב לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה"ְ .

ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת ְספִ ירוֹת הַ חֶ סֶ ד וְ הַ נֶּצַ ח ֶשׁזְּ מַ נָּן "בַּ בּ ֶֹקר"ָ ,לכֵן צָ ִרי לְ הַ ְתרוֹת עֲ לֵיהֶ ם בַּ בּ ֶֹקר .וְ כֵן בְּ מַ כַּת ָדּם ֶשׁ ִהיא כְּ ֶנגֶד

ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת מֻ זְ כּ ֶֶרת הַ לָּשׁוֹן " ֵל

אֶ ל פַּ ְרעֹה בַּ בּ ֶֹקר" .וְ הַ הַ ְת ָראָה הָ י ְָתה כְּ ֶשׁפַּ ְרעֹה "יוֹצֵ א הַ מָּ יְמָ ה" ,וּמַ יִם

ְתה ִמ ִמּינֵי זְ אֵ בִ ים בִּ לְ בָ ד .וּמָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )ויחי
ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ַקו הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְשׁבַּ "ם )שמות ח ,יז( ֶשׁמַּ כַּת עָ רוֹב הָ י ָ

רמזֶ (:שׁהַ זְּ אֵ ב ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין מַ כַּת עָ רוֹב ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַת נֶצַ ח ,לִ ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת כְּ ִדלְ עֵ יל.
נִּק ֵראת ַא ֶיּלֶת הַ ַשּׁחַ ר .וְ כֵן וָ ִת ִקין או ִֹתיּוֹת ִתּיקוּ"ן,
וְ כֵן הֵ בֵ אנוּ מֵ הַ זֹּהַ ר ֶשׁזְּ ַמן הָ נֵץ ָקשׁוּר לְ ִה ְתעו ְֹררוּת הַ גְּאֻ לָּה בַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ְ

א ֹו ִקינוֹ"ת ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן' )רמז( בְּ ִחינַת ִקינוֹ"ת ֶשׁהוּא או ִֹתיּוֹת ִתּיקּוּ"ן ,ה' יִגְ אָלֵנוּ וְ י ְִתהַ פְּ כוּ
הַ ִקּינוֹת לְ ִתיקּוּן .וְ זֶה גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ֶשׁ ִיּלָּחֵ ם בֶּ אֱ דוֹם בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן זְ מַ ן הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה הוּא זְ מַ ן
אַרנוּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל מַ טֶּ ה' ֶשׁעֵ ָשׂו הוּא הַ ְקּלִ פָּ ה
יקן ,כִּ ְדבֵ ְ
ְמסֻ גָּל לְ יַעֲ קֹב לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל עֵ ָשׂוֶ ,שׁ ַשּׁ ָיּ בְּ יָמֵ ינוּ לִ ְקלִ פַּ ת הַ וָּ ִת ַ

ז

ִיראוּ ִעם ָשׁמֶ שׁ וְ לִ פְ נֵי ָי ֵרחַ " ר"ת עֵ ָשׂי"ו .וְ הֵ בֵ אנוּ לְ עֵ יל שהַ ס"ת
ישׁה עַ ל ִציּוֹןֶ ,שׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ כֵן "י ָ
הַ מַּ לְ בִּ ָ
ִיראוּ ִעם ָשׁמֶ שׁ וְ לִ פְ ֵני י ֵָרחַ דּ ֹור דּו ִֹרים" .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר
הַ יּ ִָחיד בַּ תנ"ך ֶשׁל או ִֹתיּוֹת מָ ִשׁי"חַ כְּ ִס ְד ָרן הוּא בַּ כָּתוּב הַ זֶּה; "י ָ
ירה בַּ מַּ לְ כוּת בְּ הָ נֵץ מַ כְ נִ יעָ ה אֶ ת עֵ ָשׂוְ ,דּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בֵּ ית ע ֹול ִָמים' מֵ הָ רי"א חֶ בֶ ר )קמג.
מַ דּוּעַ ַדוְ ָקא נְקֻ ַדּת הַ נֶּצַ ח ֶשׁ ְמּ ִא ָ

ד"ה זכאי( ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד נִ לְ חָ ם בִּ ְקלִ פַּ ת י ְִשׁמָ עֵ אל ֶשׁנִּ ְמ ֶשׁלֶת לַחֲ מוֹר ,בְּ סוֹד "עָ נִ י וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" .וּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף
נִ לְ חָ ם בִּ ְקלִ פַּ ת עֵ ָשׂו ֶשׁנִּ ְמ ֶשׁלֶת לְ שׁוֹרְ .דּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ָשׁ ְרשׁ ֹו ִמ ָדּוִ ד ֶשׁ ַשּׁ ָיּ ל ְַשּׂמֹ אל ִדּ ְקדֻ ָשּׁהָ ,לכֵן הוּא נִ לְ חָ ם בַּ יּ ִָמין
וּשׂמֹ אל ,וּבָ ע ֹולָם הַ זֶּה הַ הַ נְ הָ גָה ִהיא בְּ ַקו הַ יּ ִָמיןָ ,לכֵן
ִדּ ְקלִ פָּ ה .וּמָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף ַשׁ ָיּ לְ שׁ ֶֹרשׁ הַ יְסוֹד ֶשׁל יוֹסֵ ף ֶשׁ ְמּאַחֵ ד י ִָמין ְ
הוּא נִ לְ חָ ם בַּ ְשּׂמֹ אל ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁל עֵ ָשׂו .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים אֵ צֶ ל י ְִצחָ ק ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ת ֹו ִמצַּ ד הַ ְשּׂמֹ אל ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,הוּא נִ לְ חָ ם
בְּ י ְִשׁמָ עֵ אל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יּ ִָמין ִדּ ְקלִ פָּ ה ,וְ יַעֲ קֹב ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁמָ ת ֹו ִמצַּ ד הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁנּוֹטָ ה לְ י ִָמין נִ לְ חָ ם בְּ עֵ ָשׂו הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
הַ ְשּׂמֹ אל ִדּ ְקלִ פָּ ה .וְ ָלכֵן בַּ בּ ֶֹקר כְּ ֶשׁ ְמּ ִא ָירה נְ קֻ ַדּת הַ יּ ִָמין ֶשׁל הַ נֶּצַ ח זֶה הַ זְּ מַ ן לְ הַ כְ נִ יעַ אֶ ת עֵ ָשׂו .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' יוֹסֵ ף
מו ָֹרד שליט"א ֶשׁנֶצַ "ח בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֶ בֶ "ן הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת בְּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א ֶשׁנֵ"ץ ְמרֻ מָּ ז אֵ צֶ ל יַעֲ קֹב אָבִ ינוּ בַּ כָּתוּב )בראשית לב ,ל( "וַ יּ ְִק ָרא יַעֲ ֹקב ֵשׁם

יתי אֱ ִהים פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים וַ ִתּנָּצֵ ל נַפְ ִשׁי :וַ יִּזְ ַרח ל ֹו הַ ֶשּׁמֶ שׁ כַּאֲ ֶשׁר עָ בַ ר אֶ ת פְּ נוּאֵ ל וְ הוּא ֹצלֵעַ עַ ל
הַ מָּ קוֹם פְּ נִ יאֵ ל כִּ י ָר ִא ִ
י ְֵרכוֹ" .הַ יְינוּ ֶשׁ ָזּכָה לִ ְרפוּאָה בִּ זְ מַ ן ִה ְתנו ְֹצצוּת ,הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה ,כְּ ֶשׁמֵּ ִאיר הַ נֶּצַ ח ִמ ֵשּׁם אֵ "לָ ,לכֵן ָק ָרא לַמָּ קוֹם "פְּ נִ יאֵ ל" .וְ כֵן
"וַ ִתּנָּצֵ ל" בְּ גִימַ ְט ִריָּא "וַ ֵתּ ַקע"ֶ ,שׁ ָזּכָה לִ ְרפוּאָה עַ ל מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ ר קוֹדֶ ם "וַ ֵתּ ַקע כַּף י ֶֶר יַעֲ קֹב בְּ הֵ אָבְ ק ֹו ִעמּוֹ" .וְ כֵן
יחים בִּ זְ מַ ן הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא שֹׁפָ ר ֶשׁהָ יוּ
"וַ ִתּנָּצֵ ל" א ֹו "וַ ֵתּ ַקע" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְתּפִ ילִ ין ֶשׁמַּ נִּ ִ
מֵ הַ ְמקֻ בָּ לִ ים ֶשׁהָ יוּ תּו ְֹק ִעים בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁנָה ִמיַּד ִעם הָ נֵץ הַ חַ מָּ ה ,עוֹד לִ פְ נֵי ַשׁחֲ ִרית) .עיין ב'שערי תשובה' או"ח ריש תקפח(.

ִיראוּ
וְ כֵן "וַ ִתּנָּצֵ ל" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְצלו ָֹתא ֶשׁ ִהיא ְתּפִ לָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁפְּ נִ יאֵ ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא נֵץ .וְ כֵן "י ָ
ִעם ָשׁמֶ שׁ" ִעם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1000הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל אַ לּוּפ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ כָּתוּב )אסתר ו ,יג(

ֹאמרוּ ל ֹו חֲ כָמָ יו וְ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו ִאם ִמזּ ֶַרע
"וַ יּ ְ

ְהוּדים מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר הַ ִחלּו ָֹת לִ נְ פֹּ ל לְ פָ נָיו א תוּכַל ל ֹו כִּ י נָפוֹל ִתּפּוֹל לְ פָ נָיו"ֶ ,שׁכְּ ֵשׁם ֶשׁיַּעֲ קֹב ִהכְ נִ יעַ אֶ ת
הַ יּ ִ
ָשׂר ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו וְ אָז "הַ ִחלּו ָֹת לִ נְ פֹּ ל לְ פָ נָיו" ָכּ עַ כְ ָשׁיו " א תוּכַל ל ֹו כִּ י נָפוֹל ִתּפּוֹל לְ פָ נָיו" ,וְ ָלכֵן הַ מָּ קוֹם ֶשׁיַּעֲ קֹב
נִ צֵּ חַ אֵ צֶ ל ָשׂר ֹו ֶשׁל עֵ ָשׂו פְ נִ יאֵ ל א ֹו פְּ נוּאֵ ל נִ ְרמָ ז כָּאן "אֲ ֶשׁר הַ ִחלּו ָֹת לִ נְ פֹּ ל לְ פָ נָיו א תוּכַל ל ֹו כִּ י נָפוֹל ִתּפּוֹל לְ פָ נָיו".
וְ כֵן הַ לָּשׁוֹן " א תוּכַל לוֹ" נִ ְרמָ ז כָּאן "כִּ י א ָיכֹל לוֹ" .וְ ֵכן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל בִּ ְני ִָמין "הַ ֶזּה אֲ ִחי ֶכם הַ ָקּטָ ן" ס"ת
הָ מָ "ן לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא יַכְ נִ יעַ אֶ ת הָ מָ ן .וְ כֵן "הַ זֶּה" יַכְ נִ יעַ אֶ ת "הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּה" .וכן ֵשׁם הוי"ה נִ ְרמַ ז בְּ מַ ה ֶשׁאָמַ ר הָ מָ ן
ְהוּדי יו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ ֶל " ,כִּ י כָאן הָ יָה טָ מוּן
)אסתר ה ,יג( "וְ כָל ֶזה אֵ ינֶנּוּ שׁ ֶֹוה לִ י בְּ כָל עֵ ת אֲ ֶשׁר אֲ נִ י רֹאֶ ה אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי הַ יּ ִ
הַ ִתּקּוּן הַ גָּדוֹל ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי ,עַ ד ֶשׁהָ מָ ן בְּ עַ ְצמ ֹו הֵ בִ ין ֶשׁבְּ לִ י הַ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָה ֶשׁל מָ ְרדֳּ כַי הַ כֹּל אֵ ינ ֹו ָשׁוֶה כְּ לוּם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג
ימ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ מָ ן י ַָדע ֶשׁ ִאם מָ ְרדֳּ כַי אֵ ינ ֹו
"שׁוֶה לִ י" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ַ
ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָ
ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶּה עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל יִזְ כּוּ לַמָּ ִשׁיחַ וְ לַגְּ אֻ לָּה ,וִ ינ ְַצּחוּ אוֹתוֹ .וְ כֵן הַ ֵתּבָ ה ָשׁוֶ"ה מוֹפִ יעָ ה בְּ כָל הַ תנ"ך ַרק ֵשׁשׁ פְּ עָ ִמים ,פַּ עַ ם
אַחַ ת בַּ חֲ ִמ ָשּׁה חֻ ְמּ ֵשׁי תּו ָֹרה בְּ ִענְ יַן הַ צָּ לַת לוֹט כְּ דֵ י לְ הוֹלִ יד אֶ ת ָדּוִ ד וּמָ ִשׁיחַ ) :בראשית יד ,יז( "עֵ מֶ ק ָשׁוֵה הוּא עֵ מֶ ק
הַ מֶּ ֶל " ,וְ עוֹד ָשׁ שׁ פְּ עָ ִמים בִּ ְמגִ לַּת אֶ ְס ֵתּר בְּ ֶק ֶשׁר לְ הָ מָ ן) :אסתר ג ,ח( "וְ לַמֶּ ֶל אֵ ין שׁ ֶֹוה לְ הַ נִּ יחָ ם") .אסתר ה ,יג( "וְ כָל זֶה
אֵ ינֶנּוּ שׁ ֹוֶה לִ י") .אסתר ז ,ד( "כִּ י אֵ ין הַ צָּ ר שׁ ֹוֶה בְּ ֵנזֶק הַ מֶּ ֶל " ,הַ יְינוּ ֶשׁהָ מָ ן הוּא "הַ צָּ ר" ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְתחַ ֵשּׁב בְּ ֵנזֶק הַ מֶּ ֶל ,
וּמשּׁוּם ָכּ ְמבַ ֵקּשׁ לַהֲ רֹג אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל וְ א לְ מָ כְ ָרם לַעֲ בָ ִדים .וְ רו ִֹאים ֶשׁאַף ֶשׁהָ מָ ן הָ יָה הֶ עָ ִשׁיר הַ גָּד ֹול בְּ יו ֵֹתר בָּ ע ֹולָם
ִ

ח

בְּ כָל הַ זְּ מַ נִּ ים ,כַּמּוּבא בְּ 'פִ ְר ֵקי ְדּ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר' )מט( ַרבִּ י פִּ ְנחָ ס אוֹמֵ ר ְשׁנֵי עֲ ִשׁ ִירים עָ ְמדוּ בָּ ע ֹולָם ,אֶ חָ ד בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל,
ִשׂ ָראֵ ל ,וְ הָ מָ ן בְּ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם .וְ הוּא לִ כְ או ָֹרה י ַָדע מַ ה ָשּׁוֶה וּמַ ה אִ ,עם כָּל זֶה
וְ אֶ חָ ד בְּ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ,ק ַֹרח בְּ י ְ
הוּא הֵ בִ ין ֶשׁבְּ לִ י מָ ְרדֳּ כַי הַ כֹּל אֵ ינ ֹו ָשׁוֶה כְּ לוּם .וכן הכתוב "וְ לַמֶּ ֶל אֵ ין שׁ ֹוֶה לְ הַ נִּ יחָ ם" ר"ת שאו"ל ,המסמל את
עטרת היסוד שכל השפע תלוי בה ובלעדיה הכל לא שוה כלום .וכן שו"ה בגימטריא איש ,שנאמר על מרדכי,

י"",אישׁ י ְִמינִ י".
ְהוּד ִ
"אישׁ י ִ
ִ
פּוּרים
וְ ֵכן גְּ אוּלַת ִ

בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תשע"ו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְראוּבֵ ן פְ ֶרנְ ֵקל שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ְרמָ זִ ים בַּ כָּתוּב )אסתר ט ,יב( "וּמַ ה

שׁוּשׁן ַלעֲ שׂוֹת כְּ ַדת ]בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ְהוּדים אֲ ֶשׁר ְבּ ָ
בַּ ָקּ ָשׁ ֵת עוֹד וְ ֵתעָ שׂ :וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר ִאם עַ ל הַ מֶּ ֶל טוֹב ִינּ ֵָתן גַּם מָ חָ ר ַליּ ִ
מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד[ ,הַ יּוֹם וְ אֵ ת עֲ ֶשׂ ֶרת בְּ נֵי הָ מָ ן י ְִתלוּ עַ ל הָ עֵ ץ :וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְ הֵ עָ שׂוֹת כֵּן"  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
פּוּרים ֶשׁ ִה ְת ִחילָה ִבּ ְשׁנַת ת"ה וְ חָ לָה בִּ ְשׁנַת תשע"ו בְּ פָ ָר ַשׁת צַ ו ,נִ ְרמֶ זֶת בַּ כָּתוּב )אסתר ד ,יז( "וַ ַיּעֲ בֹר מָ ְרדָּ כָי וַ יַּעַ שׂ
ֶשגְּ אֻ לַּת ִ
"צוְּ ָתה" ,וְ כֵן מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד
פּוּרים בְּ פָ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה או ִֹתיּוֹת ִ
כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוְּ ָתה עָ לָיו אֶ ְס ֵתּר" .וְ כֵן בְּ ָשׁנָה פְּ שׁוּטָ ה חָ ל ִ

יַעֲ קֹב שליט"א ֶשׁצַּ ו ְתּצַ וֶּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ ָד ָתא.

גּוּעים בִּ בְ ִריסֶ ל ֶשׁבְּ בֶ לְ גִּ יָּה בִּ נְ מַ ל
פּוּרים תשע"ו פִּ ִ
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ עֶ ֶרב ִ
יקת הַ נּ ְַצרוּת מֵ הָ עוֹף ֶשׁא ֹוכֵל מֵ הַ סַּ ל.
הַ ְתּעוּפָ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּזְ ַדּ ְעזַעַ ת יְנִ ַ
יד וְ ִהנֵּ"ה
מּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ'אגּ ָָרא ְדּ ַכלָּה' )קיג" (:וְ ִהנֵּה ְשׁ ָשה אֲ נ ִָשׁים" .וְ ִהנֵּ"ה ְשׁ ָש"הְ ,תּ ֵרין בַּ ְמּסו ָֹרה .דֵּ ין .וְ ִא ָ
ְשׁ ָש"ה סַ לֵּי ח ִֹרי וְ כוּ'ִ .נ ְרמָ ז הַ ָדּבָ ר הַ ְמקֻ בָּ ל ֶשׁהַ ְקּלִ פָּ ה הַ לָז ֹו ]יֵשׁ"וּ[ נִ ְתגַּלְ גְּ לָה ג' פְּ עָ ִמים ַשׂר הָ אוֹפִ ים
הָ מָ ן ,וּבְ כָל פַּ עַ ם הֵ ִשׁיבוּ ל ֹו גְ מוּל ֹו בְ רֹאשׁ ֹו וְ נִ ְתלָה עַ ל הָ עֵ ץ ,עַ ל כֵּן בַּ חֲ לוֹם ַשׂר הָ אוֹפִ ים וְ ִהנֵּה ְשׁ ָש"ה,
נִ ְמסַ ר גַּם כֵּן וְ ִהנֵּה ְשׁ ָשה אֲ נ ִָשׁיםָ ,רמַ ז ֶשׁיּ ְִתגַּלְ גֵּל בְּ ג' גִּ לְ גּוּלִ ים .וְ כֵן הָ מָ ן ָראָה בַּ כּ ֹוכָבִ ים ֶשׁאֵ ֶשׁת הַ מֶּ ֶל
וּמזֶּה ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה הַ ְמ ָלכַת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁאָכֵן הָ ְרגָה אוֹת ֹו בַּ סּוֹף ,כַּמּוּבָ א בְּ 'מֵ עַ ם עֵ ז'
ַתּהֲ ְרגֵהוָּ ,לכֵן הוּא יָעַ ץ לַהֲ רֹג אֶ ת וַ ְשׁ ִתּיִ ,
בְּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ.

מוּבָ א

בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים'

)בראשית מ ,טז(

"וַ יּ ְַרא ַשׂר הָ אֹפִ ים כִּ י טוֹב פָּ ָתר" ,הֶ ְראָהוּ הַ גָּלוּת ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר

אָמר ֹו "וַ יּ ֵֶרד הָ עַ יִט עַ ל הַ פְּ ג ִָרים" ,אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל הָ ְרמוּזִ ים ַללֶּחֶ ם
יֹאכְ לוּ הָ אֻ מּוֹת הַ נִּ ְמ ָשׁלִ ים לְ עוֹפוֹת ,כְּ ְ
אָמר ֹו "עַ ל ר ִ
ֹאשׁי" כִּ י י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ם עֶ לְ יוֹנִ ים עַ ל כָּל הָ אֻ מּוֹת.
ִדּכְ ִתיב " ֹאכְ לֵי עַ ִמּי אָכְ לוּ לֶחֶ ם" ,גַּם ָרמַ ז בְּ ְ
ישׁי ֶשׁלּ ֹו בְּ אוֹת ֹו הָ ִאישֶׁ ,שׁ ִמּמֶּ נּוּ בָּ א חֻ ְרבַּ ן ִציּוֹן,
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁחֲ לוֹם ַשׂר הָ אוֹפִ ים ְמ ַרמֵּ ז ל ֹו גַם עַ ל הַ גִּ לְ גּוּל הַ ְשּׁלִ ִ
ְ
ימיִּים ֶשׁל הַ פַּ ְרנ ָָסה ִמ ִצּיּוֹן ,וְ הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ֶשׁהֵ ם
ִ
וּמזֶּה ִה ְת ִחילָה הַ גָּלוּת ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁנּ ְֶח ְרבוּ הַ ִצּנּוֹרוֹת הַ פְּ נִ ִ
בִּ בְ ִחינַת עוֹפוֹת ,אוֹכְ לִ ים אֶ ת הַ פַּ ְרנ ָָסה וְ הַ לֶּחֶ םֶ ,שׁבָּ א ִמצַּ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה עֲ בוּר י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁהֵ ם בִּ בְ ִחינַת רֹאשׁ .וְ כֵן מוּבָ א
בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם

)בראשית מ ,טז(

"סַ ֵלּי ח ִֹרי" סַ לִּ ים ֶשׁל ְנצָ ִרים ְקלוּפִ ים חו ִֹרין חו ִֹרין וְ דֶ ֶר מוֹכְ ֵרי פַּ ת כִּ ְסנִ ין

לְ ִת ָתּם בְּ או ָֹתן סַ לִּ ים .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁסַּ לֵּי לֶחֶ ם ְמח ָֹר ִרין ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ מַּ צָּ ה ֶשׁ ִהיא לֶחֶ ם ְמח ָֹררֶ ,שׁבִּ זְ כוּת כֹּחַ הַ מַּ צָּ ה
ֶשׁ ַמּ ְשׁפִּ יעָ ה פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִש ָראֵ ל ,הוּא נֶהֱ ַרג ג' פְּ עָ ִמים .וְ כֵן נְ צָ ִרים ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ְקלִ פַּ ת הַ נּו ְֹצ ִרי .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ ְסּלִ יחוֹת

יתי ב ֹו
ַלעֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת ֶשׁהוּא הַ יּוֹם ֶשׁל חֻ ְרבַּ ן ִציּוֹןֶ ,שׁ ִהזְ כִּ ירוּ אֶ ת הַ חֲ לוֹם ֶשׁל ַשׂר הָ או ִֹפים ,י ֶַרח טֵ בֵ ת ְמאֹ ד ָל ִק ִ
וְ כוּ' ,אֵ ל ַקנֹּ א וְ נו ֵֹקם גּ ְָמלֵם ִי ְ ֹ
שאוּ אֶ ת ִשׁבְ ָרם .כְּ מַ עֲ ֵֹשיהֶ ם ַשׁלֵּם וְ ֵיבֹשׁוּ ִמ ִשּבְ ָרם .כְּ ִאישׁ חֲ לוֹם ח ֹולֵם
ְשׁ ָשׁה סַ לֵּי

חו ִֹרי) .בבאור זה סייעני הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א(.

ט

וְ הו ִֹסיף

גּוּעים ִבּבְ ִריסֶ ל ֶשׁבְּ בֶ לְ גִּ יָּה בִּ נְ מַ ל הַ ְתּעוּפָ ה,
פּוּרים תשע"ו פִּ ִ
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ עֶ ֶרב ִ

לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּזְ ַדּ ְעזַעַ ת יְנִ ַ
יקת הַ נּ ְַצרוּת מֵ הָ עוֹף ֶשׁא ֹוכֵל מֵ הַ סַּ ל .וְ כֵן בְּ ִריסֶ "ל או ִֹתיּוֹת סַ לֵּ"י בַּ "ר ֶשׁהוּא ֶשׁפַ ע הַ ְתּבוּאָה.
וְ כֵן בֶּ לְ גְּ יָ"ה או ִֹתיּוֹת בֵּ י ָגלֶ"ה ֶשׁהוּא הַ ֵשּׁם ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לְ לֶחֶ ם ְמח ָֹרר .וְ כֵן סַ ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מֶ ֶל  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם
הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁיּוֹנְ ִקים מֵ הַ מַּ לְ כוּת ,וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִמ ְשׂ ַחק הַ כַּדּוּר סַ ל בּ ֹו חו ְֹטפִ ים אֶ ת הַ כַּדּוּר ִאישׁ מֵ ֵרעֵ הוּ ,כְּ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ ר
ֶשׁהַ מַּ אֲ בָ ק בֵּ ין הַ ְקּלִ פָּ ה ל ְַקּדֻ ָשּׁה הוּא בִּ בְ ִחינַת ִמ ְשׂ ָחק .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל חֲ ִטיפַ ת ֶשׁפַ ע הַ סַּ ל ֶשׁנַּעֲ ֶשׂה בֵּ ין הַ ְקּדֻ ָשּׁה
שה ְת ִחילוּ ְמהוּמוֹת בִּ בְ ִריסֶ ל ֶשׁבְּ בֶ לְ גִּ יָּה לִ ְק ַראת סוֹף הַ ל"ב יוֹם,
ל ְַקּלִ פָּ ה כָּל הַ יּ ִָמים .וְ כֵן ָר ִאינוּ בְּ י"ג בְּ כִ ְסלֵיו תשע"ו ִ
ֶשׁל הַ זֹּהַ ר חָ ָדשׁ )בלק סח(:

יקים ,וּבֶ לְ גִּ יָּה ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ל"ב
ֶשׁיּ ְִהיֶה חֻ ְרבָּ ן בְּ בֵ ית כְּ נֶסֶ ת בַּ ָדּרוֹם וְ יָמוּתוּ חֲ ִמ ָשּׁה צַ ִדּ ִ

פּוּרים
אַרנוּ .וְ רו ִֹאים ֶשׁגַּם בְּ עֶ ֶרב חֲ נֻכָּה וְ גַם בְּ עֶ ֶרב ִ
יקים כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
י ִָמים ֶשׁ ִמּ ְס ַתּיּ ְִמים בְּ י"ג בְּ כִ ְסלֵיו ,לְ אַחַ ר הֲ ִריגַת הַ ה' צַ ִדּ ִ
שׁוּרים ִעם הַ נֶּצַ ח וְ הוֹד ֶשׁל הַ ָשּׁנָה ֶשׁמֵּ כִ ין אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה לְ חֹדֶ שׁ נִ יסָ ן ֶשׁהוּא
זוּעים ִבּבְ ִריסֶ ל ֶשׁבְּ בֶ לְ גִּ יָּה ,כִּ י י ִָמים אֵ לּוּ ְק ִ
יֵשׁ זַעֲ ִ

כְּ ֶנגֶד הַ מַּ לְ כוּת.

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר 'גִּ לְ גּוּלֵי נְ ָשׁמוֹת' לָרמ"ע ִמפָּ אנ ֹו

)אות ש'(

ַשׂר הָ אוֹפִ ים הוּא הַ ָשּׁלִ ישׁ ,אֲ ֶשׁר נִ ְרמַ ס בַּ ַשּׁעַ ר וַ יָּמָ ת

כִּ ְדבַ ר אֱ לִ ָ
ישׁע ֶשׁה' י ְַשׁפִּ יעַ
ישׁע ,כִּ י אָמַ ר "וְ ִהנֵּה ה' עָ ָשׂה אֲ רֻ בּוֹת בַּ ָשּׁמַ יִם"] ,וְ א הֶ אֱ ִמין בִּ נְ בוּאַת אֱ לִ ָ
וּמ ָשּׁם א אָכַל ,כִּ י נִ ְרמַ ס בַּ ַשּׁעַ ר וַ יָּמָ ת ,וְ גַם פַּ עַ ם אַחֶ ֶרת א סָ ר מֵ עֵ ינ ֹו
פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל[ ,וּבְ עֵ ינ ֹו ָראָה ִ
ָרעָ ה עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ,בְּ ִענְ יַן פֶּ סַ ח ְמעוּכִ ין כִּ י נִ ְתמָ עֵ פַּ עַ ם אַחֶ ֶרת ,כִּ י עֵ ינ ֹו ָראָה בָּ הֶ ם לִ ְראוֹת כָּל ָכּ
אוּכְ ל ִֻסין כַּנִּ זְ כָּר בְּ מַ סֶּ כֶת פְּ סָ ִחים ,וְ ָק ְראוּ לְ אוֹת ֹו פֶּ סַ ח ,פֶּ סַ ח ְמעוּכִ ין .וְ יוֹצֵ א לְ פִ י ִדּבְ ֵרי הָ רמ"ע ִמפָּ אנ ֹו ֶשׁ ַשּׂר
הָ אוֹפִ ים בָּ א בְּ גִ לְ גּוּל עוֹד ְשׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים ,וּבְ כָל ג' הַ פְּ עָ ִמים הוּא נֶהֱ ַרג כְּ ֶשׁעֵ ינ ֹו הָ י ְָתה צָ ָרה ְבּפַ ְרנָסָ ָתן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל.
כְּ ֶשׁהָ יָה ַשׂר הָ אוֹפִ ים הוּא ָחלַם עַ ל גָּלוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁאֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם עו ְֹשׁ ִקים אֶ ת ָממ ֹונָם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה
הוֹבִ יל אֶ ת יוֹסֵ ף לִ ְהיוֹת מֶ ֶל בְּ ִמ ְצ ַריִם וּלְ הַ ְשׁפִּ יעַ פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ כָּל גָּלוּת וּגְ אֻ לַּת
י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִעם כָּל הַ ְשׁפָּ עוֹת הַ פַּ ְרנָסָ ה ֶשׁבָּ אוּ ִמ ָשּׁם .בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הַ ֵשּׁנִ י הוּא הָ יָה הַ ָשּׁלִ ישׁ ֶשׁ א הֶ אֱ ִמין בִּ נְ בוּאַת
ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְרנָסָ ה ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ ת בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ִקּבְּ לוּ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע .וּבְ גִ לְ גּוּל ֹו הַ ְשּׁלִ ִ
ישׁי הוּא נִ סָּ ה לְ הַ כְ נִ יס עַ יִן ָרעָ ה בָּ אוּכְ ל ִֻסין
ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁבָּ אוּ לְ הַ ְק ִריב ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ְבּהַ ר הַ בַּ יִת ,וּלְ עו ֵֹרר אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְרנָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ נִ ְמעַ לַמָּ וֶ ת .וְ זֶה דוֹמֶ ה
לְ אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁנִּ ְתלָה בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח .וּכְ מ ֹו ֶשׁבְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁוֹן הָ עוֹף אָכַל אֶ ת בְּ ָשׂר ֹו ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)בראשית מ ,יט(

נִמעַ  .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעֵ ינ ֹו הָ י ְָתה צָ ָרה בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁל
"וְ אָכַל הָ עוֹף אֶ ת בְּ ָשׂ ְר "ָ .כּ בִּ ְשׁנֵי הַ גִּ לְ גּוּלִ ים הַ בָּ ִאים בְּ ָשׂר ֹו ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נִּ ְרמֶ זֶת בַּ בָּ ָשׂר ,וְ ָלכֵן ֶנ ֱענַשׁ בִּ ְב ָשׂרוֹ .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ִדּ ְשׁ ָשה ַסלֵּי ח ִֹרי ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ג' הַ גִּ לְ גּוּלִ ים ֶשׁלּוֹ ,הַ סַּ ל
יתת ֹו בְּ גִ לְ גּוּל הָ ִראשׁוֹן כְּ פִ י ֶשׁיּוֹסֵ ף פָּ ַתר לוֹ ,וְ ַ
אַחר ָכּ הָ יוּ ל ֹו עוֹד ְשׁנֵי סַ לִּ ים בְּ אוֹת ֹו סוֹד כְּ פִ י
הָ עֶ לְ יוֹן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמ ָ
אַרנוּ.
ֶשׁבֵּ ְ

ָדּוִ ד ָרמַ ז אֶ ת או ָֹתהּ ִריבָ ה בַּ כָּתוּב "לְ ָדוִ ד ִריבָ ה
מָ ִצינוּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בראשית פג(

ה' אֶ ת י ְִריבַ י".

ְהוּדה אוֹמֵ ר ִהכְ ִריזוּ בִּ ְסדֹם כָּל ִמי ֶשׁהוּא מַ חֲ זִ יק בְּ פַ ת לֶחֶ ם לְ עָ נִ י
ַרבִּ י י ָ

וְ אֶ בְ יוֹן י ִָשּׂ ֵרף בָּ אֵ שׁ .פְּ לו ִֹטית בִּ תּ ֹו ֶשׁל לוֹט הָ י ְָתה ְנשׂוּאָה לְ אֶ חָ ד ִמגְּ ד ֹולֵי ְסדֹםָ ,ראֲ ָתה עָ נִ י אֶ חָ ד ְמדֻ ָקּר
בִּ ְרחוֹב הָ ִעיר וְ עָ גְ מָ ה עָ לֶיהָ נַפְ ָשׁהּ ,מָ ה הָ י ְָתה עו ָֹשׂה בְּ כָל יוֹם כְּ ֶשׁהָ י ְָתה יו ְֹצאָה לִ ְשׁאֹב מַ יִם הָ י ְָתה
אָמרוּ מֵ אַיִן חַ י הֶ עָ נִ י הַ זֶּה וּכְ ֶשׁיּ ְָדעוּ בַּ ָדּבָ ר
יתהּ וּמַ אֲ ֶכלֶת לְ אוֹת ֹו עָ נִ יְ ,
נו ֶֹתנֶת בַּ כַּד ֶשׁלָּהּ ִמכָּל מַ ה ֶשּׁבְּ בֵ ָ
אָמ ָרה ִרבּוֹן הָ ע ֹול ִָמים עֲ ֵשׂה ִמ ְשׁפָּ ִטי וְ ִדי ִני ,וְ עָ לְ ָתה צַ עֲ ָק ָתהּ לִ פְ נֵי כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד,
ישׂ ֵרףְ ,
הו ִֹציאוּהָ לִ ָ
י

בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא "אֵ ֲר ָדה נָּא וְ אֶ ְראֶ ה" ִאם צַ עֲ ַקת הַ ַנּעֲ ָרה הַ זֹּאת עָ שׂוּ אַנְ ֵשׁי ְסדֹם
אֶ הֱ פֹ

ֹתיהָ לְ מַ ְעלָה ,הַ כְּ צַ עֲ ָק ָתם אֵ ינ ֹו אוֹמֵ ר אֶ לָּא "הַ כְּ צַ עֲ ָק ָתהּ" .נִ ְראֶ ה ְדּמַ עֲ ֵשׂי הַ חֶ סֶ ד ֶשׁעָ ְשׂ ָתה ִבּתּ ֹו ֶשׁל
יְסוֹדו ֶ

לוֹט הָ י ְָתה מֵ ִה ְתנו ְֹצצוּת אוֹר הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁהָ י ְָתה בִּ בְ נו ָֹתיו ֶשׁל ל ֹוט ,וְ ִה ְתנו ְֹצצוּת ז ֹו הָ י ְָתה הַ גּו ֵֹרם לְ ִק ְטרוּג עַ ל ְסדֹם,
ֶשׁהֵ בִ יא אֶ ת הֲ פִ יכַת ְסדֹםֶ ,שׁהֵ בִ יא אֶ ת ה ֹול ַָדת שׁ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ְשּׁמָ הּ הָ יָה פְּ לו ִֹטית לְ ַרמֵּ ז עַ ל פְּ לֵיטַ ת נִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד
ִמ ְקּלִ פַּ ת ְסדֹם ֶשׁ ִה ְת ִחילָה ִממֶּ נָּהּ ,וְ כֵן כְּ ֶשׁ ִה ְתנוֹצֵ ץ אוֹר הַ מַּ לְ כוּת לְ הַ ִצּיל אֶ ת לוֹט בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ְמּלָכִ ים זֶה ִה ְת ִחיל בַּ כָּתוּב
נְּשׁמָ ה .וְ כֵן לוֹט ְמ ַרמֵּ ז בִּ ְשׁמ ֹו עַ ל חֶ לְ ק ֹו בִּ פְ לֵיטַ ת הַ נְּ ָשׁמָ ה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא
"וַ ָיּבֹא הַ פָּ לִ יט" לְ ַרמֵּ ז עַ ל פְּ לֵיטַ ת הַ ָ
)סנהדרין קט(:

יתא ַדּהֲ וָ ה ָקא מַ פְ ָקא ִריפְ ָתּא לְ עַ נְ יָא בְּ חַ ְצבָ אִ .איגְ ל ִָאי ִמלְ ָתאַ ,שׁפְ יוּהָ
הַ וְ יָא הַ ִהיא ְרבִ ָ

יבוּרי וְ אַכְ לוּהָ  .וְ הַ יְינוּ ִדּכְ ִתיב "וַ יֹּאמֶ ר ה' זַעֲ ַקת ְסדֹם וַ עֲ מֹ ָרה
שׁוּרא .אַ ִתּי זִ ֵ
אוּקמוּהָ עַ ל ִאיגָר ָ
דּוּבְ ָשׁא ,וְ ְ
וּמ ַרמֵּ ז
ְהוּדה אָמַ ר ַרב ,עַ ל ִע ְס ֵקי ִריבָ ה .נִ ְראֶ ה ִדּכְ מ ֹו ֶשׁהַ ְדּבַ שׁ הוּא טָ הוֹר ֶשׁיּוֹצֵ א ִמטָּ מֵ א ְ
כִּ י ָרבָּ ה" .וְ אָמַ ר ַרב י ָ
עַ ל עֲ לִ יָּה בְּ ַד ְרגָּה ֶשׁיֵּשׁ ִבּ ְתכוּנָתוָֹ ,כּ בַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא ִא ָשּׁה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְדּבַ שֵׁ ,ישׁ בְּ ִחינַת ְדּבַ שׁ ֶשׁע ֹולֶה לְ מַ ְעלָה לִ ְהיוֹת
טָ הוֹר ,וְ ָלכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁהָ ְרגוּ אֶ ת פְּ לו ִֹטית עַ ל יְדֵ י ְדבַ שׁ ,לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהָ י ְָתה בְּ ִחינַת טָ הוֹר הַ יּוֹצֵ א מֵ הַ טָּ מֵ א בְּ סוֹד ְדּבַ שׁ .וְ כֵן
נִ ְראֶ ה ֶשׁ ָדּוִ ד ָרמַ ז אֶ ת או ָֹתהּ ִריבָ ה בַּ ָכּתוּב )תהילים לה ,א( "לְ ָדוִ ד ִריבָ ה ה' אֶ ת י ְִריבַ י לְ חַ ם אֶ ת חֲ מָ י" ,וּבִ זְ כוּת זֶה
בִּ ֵקּשׁ ָדּוִ ד נִ צָּ חוֹן בַּ ִמּלְ חָ מָ ה.

כָּל מַ ה ֶשּׁאַ ָתּה רוֹאֶ ה ְקצוֹת ְדּ ָרכָיו ֶשׁל הקב"ה הֵ ן.
מוּבָ א

ֶנְשׁטֶ ְרן שליט"א )תשס"ט בהקדמה( בְּ ֵשׁם ר' אַבְ ָרהָ ם ַאבּוּעֲ לַפְ יָה ֶשׁגַּם לְ שׁוֹנוֹת
בְּ סֵ פֶ ר 'יַם הַ חָ כְ ָמה' מֵ הַ גרי"מ מו ְֹרגּ ְ

יקי ְשׁ ַתּיִם ,וְ כֵן
הַ גּ ֹויִים הֵ ן מֵ השי"ת בְּ ִחלּוּפֵ י אֶ ְתוָ ון ,כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים בַּ גְּמָ ָרא ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ט"ט בְּ כ ְַתפֵ י ְשׁ ַתּיִם ,פַּ ת בְּ אַפְ ִר ִ
'שׁאֵ ִרית יַעֲ קֹב' )מגילה וִ (.מבַּ עַ ל הַ 'סֻּ לָּם' ֶשׁכָּל ֵשׁם הַ נִּ ָתּן לְ ָדבָ ר אֲ פִ לּוּ עַ ל יְדֵ י עכו"ם בְּ וַ ַדּאי הַ כֹּל ִמלְ מַ ְעלָה
מֵ בִ יא בְּ ִספְ ר ֹו ְ
מֵ הקב"ה ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁהָ עַ כּוּ"ם נו ֵֹתן אֶ ת הַ ֵשּׁם ִמ ְטּעָ ִמים ֶשׁלּוֹ ,יֵשׁ טַ עַ ם ִמלְ מַ ְעלָה לְ כָל ֵשׁם וְ ֵשׁם .וְ כֵן ֵתּבַ ת אָנֹ כִ י ֶשׁעַ ם

בוּרה ִהיא בְּ לָשׁוֹן ִמ ְצ ִרי .כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות רפו( אָמַ ר ַרבִּ י נְ חֶ ְמיָה מַ הוּ
י ְִשׂ ָראֵ ל ָשׁמַ ע בְּ מַ ַתּן תּו ָֹרה ִמפִּ י הַ גְּ ָ
פּוּרים ֶשׁהוּא לְ שׁוֹן פַּ ְר ִסי
פּוּרים בּ ֹו ִקבַּ לְ נוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה מֵ אַהֲ בָ ה נִ ְק ָרא ִ
אָנֹ כִ י לָשׁוֹן ִמ ְצ ִרי .וּפֶ לֶא ֶשׁגַּם חַ ג הַ ִ

)עיין

פּוּרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הָ מָ ן עֲ מָ לֵק ִעם הַ כּ ֹולֵל לְ סַ מֵּ ל אֶ ת ָשׁ ְר ָשׁם ִממֶּ נּוּ הֵ ם יוֹנְ ִקים ,כִּ י נִ יצוֹץ
רשב"ם שמות טז ,טו( ,וְ ַכיָּדוּעַ ֶשׁ ִ

פּוּרים הָ יָה ָשׁבוּי בִּ ְקלִ פַּ ת פָּ ַרס ,וּמָ ְרדֳּ ַכי וְ אֶ ְס ֵתּר הו ִֹציאוּ ִמ ָשּׁם ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )בראשית ב ,ז( כָּל ִענְ ְינֵי מַ עֲ ֵשׂה
ִ
וּמפְּ נֵי זֶה יֵשׁ לְ לְ הָ בִ ין הַ נִּ ְס ָתּר ִמן
בְּ ֵר ִ
אשׁית הֵ ם נִ גְ לֶה וְ נִ ְס ָתּרְ ,מבֹאָר בַּ ַתּ ְחתּוֹנִ ים וְ רוֹמֵ ז בָּ עֶ לְ יוֹנִ יםִ ,
אָרץ הַ כֹּל
הַ נִּ גְ לֶה .וְ ֵכן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תולדות קמה (:אָמַ ר ר' יוֹסֵ י וַ ַדּאי כָּל מַ ה ֶשּׁעו ֶֹשׂה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בָּ ֶ
אָדם ,כְּ דֵ י ֶשׁיִּלְ ְמדוּ מֵ אוֹת ֹו מַ עֲ ֶשׂה
הוּא בְּ סוֹד הַ חָ כְ מָ ה ,וְ הַ כֹּל כְּ דֵ י לְ הַ ְראוֹת הַ חָ כְ מָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה לִ בְ נֵי ָ
ירי לִ י ְשׁבִ ילֵי ִדּ ְר ִקיעָ א כִּ ְשׁבִ ילֵי ִדּנְ הַ ְר ְדּעָ א.
סוֹדוֹת הַ חָ כְ מָ ה .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות נח (:אָמַ ר ְשׁמוּאֵ ל ,נְ ִה ֵ
הַ יְינוּ ֶשׁ ִמּתּ ֹו ְשׁבִ ילֵי ִדּנְ הַ ְר ְדּעָ א הוּא מֵ בִ ין מַ ה קּו ֵֹרה בִּ ְשׁבִ ילֵי ִדּ ְר ִקיעָ א ,וְ כַמּוּבָ א בַּ ְסּפָ ִרים ֶשׁנְּ הַ ְר ְדּעָ א ִהיא נְ הַ ר דֵּ עָ ה,
הַ יְינוּ ִמתּ ֹו

הָ ע ֹולָם הַ ַתּ ְחתּוֹן הוּא ְמ ַקבֵּ ל נְ הַ ר דֵּ עָ ה לְ הָ בִ ין בָּ ע ֹולָם הָ עֶ לְ יוֹן .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר יב ,א(

"אֵ לֶּה

אָרץ בְּ ִהבָּ ְראָם" כְּ ִתיב "הֶ ן אֵ לֶּה ְקצוֹת ְדּ ָרכָו וּמַ ה ֵשּׁמֶ ץ ָדּבָ ר נִ ְשׁמַ ע בּ ֹו וְ ַרעַ ם
תוֹלְ דוֹת הַ ָשּׁמַ יִם וְ הָ ֶ
גְּ בוּר ָֹתו ִמי י ְִתבּ ֹונָן" ,אָמַ ר ַרב הוּנָא כָּל מַ ה ֶשּׁאַ ָתּה רוֹאֶ ה ְקצוֹת ְדּ ָרכָיו ֶשׁל הקב"ה הֵ ן .רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְתבּוֹנְ נוּת
בְּ ִדבְ ֵרי הָ ע ֹולָם יְכ ֹולָה לִ ְהיוֹת ִה ְתבּוֹנְ נוּת בַּ קב"ה בְּ עַ ְצמ ֹו כַּבְ יָכוֹל ,הַ יְינוּ בִּ ְקצוֹת ְדּ ָרכָיו ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ְשׁלִ ים ִממֶּ נּוּ ,וְ הֵ ם חֵ לֶק

יא

ִממֶּ נּוּ ,וְ ַדוְ ָקא בָּ זֶה אָנוּ יְכוֹלִ ים לְ ִה ְתבּ ֹונֵן וְ לִ ְראוֹת וּלְ נַסּוֹת לְ הָ בִ ין מַ ֶשּׁהוּ ִמ ַדּ ְרכֵי פְּ עֻ לָּת ֹו ֶשׁל ה' בְּ ע ֹולָמוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר
'הַ ַתּנְ יָא' )מב(

בוּשׁים הַ ִחיצוֹנִ ים ֶשׁל הַ מֶּ ֶל
וּמלוֹאָ הּ הַ כֹּל הֵ ם לְ ִ
אָרץ ְ
כָּל מַ ה ֶשּׁרוֹאֶ ה בְ עֵ ינָיו הַ ָשּׁמַ יִם וְ הָ ֶ

אָדם לַחֲ קֹר וְ לִ ְדרֹשׁ וּלְ חַ פֵּ שׂ ָתּ ִמיד לִ ְראוֹת רו ְֹממוֹת
הקב"ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'נֹ עַ ם אֱ לִ ימֶ ֶל ' )לך לך( ֶשׁצָּ ִרי הָ ָ
אֵ ל ִמכָּל ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר י ְִראוּ עֵ ינָיו וְ עַ ל יְדֵ י זֶה יִזְ כֶּה ֶשׁיּ ִֵתּן ל ֹו הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר ֵשׂכֶל וּבִ ינָה לְ הָ בִ ין וּלְ הַ ְשׂכִּ יל
בָּ ע ֹולָמוֹת הָ עֶ לְ יוֹנִ ים.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'כְּ נַף ְרנָנִ ים' )הקדמה(

ִאם י ִַסּיחַ ַדּ ְעתּ ֹו ֶרגַע מֵ הַ תּו ָֹרה וְ יַבִּ יט בְּ ִענְ ָינֵי

מּוּשׂ ִמים ַתּחַ ת עֵ ינָיו ,אַף
הָ ע ֹולָם ,יָכוֹל ָלבֹא לִ ידֵ י חֵ ְטא ,אֲ בָ ל ִאם ִה ְרגִּ יל נַפְ שׁ ֹו לְ הַ בְ ִחין בַּ נִּ ְמצָ ִאים הַ ָ
לְ עֵ ת הַ הֶ כְ ֵרחַ כַּאֲ ֶשׁר יִבָּ טֵ ל מֵ עֵ סֶ ק הַ תּו ָֹרה א יָכוֹל ָלבֹא לִ ידֵ י עֲ בֵ ָרה ,כִּ י כָל הַ ְשׁ ָקפָ ת ֹו בְּ ִענְ ָינֵי הָ ע ֹולָם
הוּא גַם כֵּן תּו ָֹרה.

בעזהשי"ת
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יב

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.

יג

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 :

כרפס ,מגיד )או מצה( ,אשר יצר )או ברכת הלבנה(
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[

הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .מצוה דאורייתא כנגד מצוה דרבנן תדירה יותר :הארכנו במשברי ים כללי המצוות סי' ב' שדעת הראשונים
ורוב האחרונים שהדרבנן התדירה חייבים להקדימנה ,אבל כמה מגדולי האחרונים סוברים שצריך להקדים את
הדאורייתא )פנ"י ,יעב"ץ ,פמ"ג ,ארצה"ח ואולי גם הנוב"י והחזו"א( ,ולשיטה זו מיוסד גלגלנו.
ב .אכילת כרפס בליל הסדר זוהי רק תקנה דרבנן לאכול ירקות לפני הסעודה כדי שיתמהו התינוקות וישאלו
ובתשובה יוסיפו לספר ביציאת מצרים.
ג .אכילת מצה בליל ט"ו בניסן ,וכן סיפור יציאת מצרים בליל זה ]=מגיד[ ,אלו מצוות מדאורייתא.
ד .לגבי "מצוי" אם נחשב כתדיר הארכנו שם בהערה  25בהבאת השיטות ,וגלגלנו מיוסד לפי האחרונים שמצוי יש
לו מעלת תדיר ,ולפ"ז ברכת אשר יצר )וכן ברכת הלבנה( נחשבת תדיר כנגד הכרפס )וגם כנגד המצה או המגיד,
אלא שאלו מדאורייתא ,עיין יסוד א'(.
1

את הכרפס צריך להקדים לסיפור יציאת מצרים
ולמצה בגלל תקנת חז"ל ואע"פ שהם מדאורייתא

בליל הסדר סמוך לאכילת הכרפס נתחייב פלוני גם בברכת
וברכת אשר
יצר )או
ברכת חיובים :כרפס ,אשר יצר ,סיפור יציאת מצרים ]=מגיד[ .או
הלבנה(
צריך שאין לו הגדה ומתכונן לאכול כעת מצה )עיין בהערות( .את
להקדימנה
מה יקדים?
לכרפס ]יסוד
ג'[

אשר יצר )או בברכת הלבנה ,עיין בהערות( וכעת לפניו ג'

2

וסיפור יציאת מצרים או המצה שהם מדאורייתא צריכים להקדימם
לאשר יצר לפי שיטת אחרונים זו )יסוד א'( ,וממילא רוצים
לחסום אותה שיברכנה רק אחריהם

יד
3

והגלגל
חוזר
חלילה

4

ביאור:
הנה חז"ל סידרו לנו את מצוות ליל ט"ו בניסן בסדר מיוחד )ולכן נקרא שמו "ליל הסדר"( ,ולכתחילה אין לשנותם.
]וכאן לגבי האופן של ציור המצה זה עוד יותר חשוב שהרי אם יאכל מצה תחילה כבר בטל טעם אכילת ירקות
הכרפס[ .ונידוננו האם המצה דאו' שמקומה היא לא כעת )אלא רק לאחר הכרפס( אם תוכל לחסום את ברכת
אשר יצר )או ברכת הלבנה( שנאחרנה לאחר המצוה דאו' ,או דילמא שהמשקל הוא רק בין הענינים שיכולים
להתקיים תחילה ]דהיינו בין הברכות הנ"ל לבין הכרפס[ וממילא הברכות תגברנה מפני תדירותן ויברכן תחילה.

הערות:
א .יש נידון באחרונים באופן שב' הענינים שדנים על הקדימה ביניהם אינם מצוה עוברת כעת ,אך אחד מהם
יחלוף זמנו לפני השני אם זו סיבה להקדימו .ולפי"ז לסובר שמקדימים ,א"כ בברכת הלבנה נצטרך להעמיד
כשזמנה כל הלילה וגם מצות סיפור יצ"מ הרי זמנה כל הלילה ולגבי מצה היינו למ"ד דזמנה כל הלילה .ולגבי אשר
יצר )שהרי כשיצטרך שוב לנקביו חלף זמן ברכה זו( ,נצטרך להעמיד שהזמן זהה לזמן שגם מצוות ליל ט"ו יחלפו.
והציור שציירנו על מצה שמשתלבת בזמן אחד עם הכרפס ,היינו כגון שלא היו לו ירקות לפני סיפור יצ"מ ורק
לפני אכילת מצה הופיעו לפניו )שצריך כעת לאכול את הכרפס( או בכגון שנמצא במדבר וכיו"ב ואינו יודע בע"פ
לספר ביצ"מ.

ב.

לגבי הציור של ברכת הלבנה ,יש לטעון שמכיון שלפני אכילת הכרפס צריך לברך בפה"א והיא הרי מצויה טפי

מברכת הלבנה ,א"כ מטעם זה נקדים את הכרפס בודאות ]עיין בכללי המצוות סי' ב' בסופו שהזכרנו טענה כזו
לגבי קידוש[ ,ורק אדם שבכל סעודותיו אוכל פת )וגם אין מצוי לו קינוח סעודה שברכתו בפה"א( אצלו שפיר שייך
שברכת הלבנה מצויה טפי ]ועיין בכללי המצוות עמ' רע"א שהסתפקתי אם דנים על כל אדם לפי תדירותו או
אזלינן בתר רוב בנ"י .ויש לציין למור וקציעה סי' ז' ,ולמהר"ם בנט פ"ח דברכות ,ולאשל אברהם בוטשאטש סי'
רכ"ה ,ולעץ החיים למהרח"א פר' וירא .ואכמ"ל[ .אכן ברכת אשר יצר פשיטא שמצויה יותר מברכת בפה"א.

טו

מגילה – עבודת קרבן תמיד – קריאת שמע
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .מקדימים קריאת המגילה בציבור לעבודת הקרבנות] .מגילה דף ג'[
ב .עבודת קרבן תמיד קודמת לקריאת שמע] .תמיד פרק ד' ופ"ה משנה א'[
ג .מקדימים ק"ש לקריאת המגילה ]מעשים בכל שנה ,ומפורש בדברי רב עמרם גאון הובא בטור ריש סי' תרצ"ג,
ועיי"ש בסוף הסימן לגבי שחרית[.

1

כל יום הם מקדימים
עבודה לק"ש ]יסוד ב'[

בפורים בבוקר כשיש לפני הכהנים בבית המקדש

2

המגילה
בציבור
צ"ל לפני
עבודת
הקרבן
]יסוד א'[

שלש מצוות:
קריאת שמע ,עבודת קרבן התמיד ,קריאת
המגילה בציבור .ויש שהות מספיקה לקיים את
שלשתן.
במה יתחילו?

ק"ש מקדימים לפני המגילה ]יסוד ג'[

3

טז

והגלגל
חוזר
חלילה

4

מגילה של ליל פורים – אכילת תרומה – קריאת שמע
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
א .הצל"ח ]בברכות ב' ע"א[ מחדש שאכילת פת של תרומה היא לפני קריאת שמע .אע"ג שרבנן אסרו לאכול לפני
ק"ש ,מכיון שנחשבת אכילה זו כעבודת הקרבנות ]פסחים ע"ג[ ממילא יש לה חשיבות להקדימנה לק"ש) .ומוכח
במשנה לפירושו שכך היו עושים הכהנים במציאות ובאופן תמידי(.
ב .נראה לומר שלגבי מגילה בציבור גם לצל"ח יקדימו קריאת מגילה לאכילת פת של תרומה .דהרי גם עבודת
הקרבנות גופא מאחרים עד לאחר שישמעוה בציבור .וכן מפורש בגמ' ובפוסקים שאין שום מצוה קודמת למגילה
חוץ מקבורת מת מצוה.
הקודם.
ג .ק"ש קודמת לקריאת המגילה כמו שהבאנו בגלגל 1

ק"ש מקדימים לקריאת
המגילה ]יסוד ג'[

2

אכילת
תרומה
מקדימים
תמיד
לפני
ק"ש
]יסוד א'[

כהן שבתחילת ליל פורים חפץ לעשות ג' מצוות:
אכילת תרומה ,ק"ש ,שמיעת המגילה בציבור.
ויש שהות מספיקה כדי לקיים ג' הענינים.
במה יתחיל?

מגילה קודמת לאכילת פת של תרומה ]יסוד ב'[

3

יז

והגלגל
חוזר
חלילה

4

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

יח

