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  ַמֲאַמר 'ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור'

ם ָׁשָנה ַּבּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפיְּפסּוִקים  6000

  ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים. 

  ]טי"חלק  - [מתפרסם מחדש עם הוספות חדשות 
  

  ֲהִריַגת ָּכל ֶזַרע ָדִוד חּוץ ִמּיֹוָאׁש. – 3056
ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה " ויקרא יג, ו ואילך)( קסּוּפָ הַ ׁשֶ הרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א מֵ א בָ מּו

א ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהוא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהרּכֵ   3056הַ  קסּוּפָ א הַ הּו "ָהה ַהֶּנַגע ְו

, דוִ ּדָ ית ת ּבֵ כּולְ ע מַ רַ ל זֶ ת ּכָ ה אֶ גָ ְר הָ ב שֶ ָאחְ ת ַאה בַ יָ לְ תַ ה עֲ כָ לְ מָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3056ְׁשַנת בִ ּו ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה

ית ת ּבֵ כּולְ י מַ רֵ ּוּסיִ ים לְ ילִ ּבִ קְ ת מַ עַ רַ ל צָ ים עַ ִר ּבְ דַ ּמְ ים ׁשֶ קִ סּוּפְ הַ וְ  ים,ִׁש דָ ּקֳ הַ  ׁשדֶ קֹ ּבְ  תוֹ אוֹ  יאּוּבִ חְ הֶ ׁשֶ  ׁשאָ ק יוֹ ינוֹ ִּת הַ ץ מֵ חּו

ל בֵ וֹ ּסׁשֶ  יחַ ִׁש ּמָ י הַ רֵ ּוּסּיִ ׁשֶ (סנהדרין צח:) ְּגָמָרא ּבַ א בָ ּוּמל, ּכַ אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ יהֶ תֵ נוֹ וֹ ר עֲ ּפֵ כַ ת לְ עַ רַ י צָ רֵ ּוּסים יִ לִ בְ וֹ ּסד ׁשֶ וִ ּדָ 

ת ים אֶ ִר הֲ טַ מְ ד וִ ית ּדָ ת ּבֵ כּולְ י מַ רֵ ּוּסיִ י ּכִ  ר,הוֹ ע טָ גַ נֶ ל עַ  ַהָּפסּוקר ּבֵ דַ ן מְ כֵ לָ וְ  .תעַ רַ צָ ם ל הֵ אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ יהֶ תֵ נוֹ ווֹ עֲ 

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה, ָאַמר ַרב, ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים  (יומא כב.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ  לן עַ כֵ וְ  ל.אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ל ׁשֶ  עגַ ּנֶ הַ 

ר הַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ ת מָ עַ רַ צָ לְ  לֶ ּמֶ ד הַ וִ ין ּדָ ר ּבֵ ׁשֶ ד קֶ עוֹ וְ  ִמֶּמּנּו ַסְנֶהְדִרין, ְוִנְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו ְׁשִכיָנה. ּוֵפְרׁשּוִנְצָטַרע ָּדִוד, 

ָהיוַוְיקַ " (בלק רו:) , ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ָּדִוד ְּבַעִין ָרָעה. ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּכל "ֵּלל ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת ָּדִוד ֵּבא

ָעה, ַמה ַעִין רָ ְּבַעִין ָרָעה, ָּכל ִמיֵני ָצַרַעת ִנְמְׁשכּו ֵמֵעיֵני ָדִוד. ְוָכ ָהָיה ְּביֹוָאב, ֵּכיָון ֶׁשִהְסַּתֵּכל ּבֹו ְּבָדִוד ּבְ 

א ִיָּכֵרת ִמֵּבית יֹוָאב ָזב ּוְמֹצָרע ְוגֹו'. ְוָכאן ַּבְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשִּקֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם, הִ  ְסַּתֵּכל ּבֹו ָּכתּוב ְו

ַעת ְּבִמְצחֹו. ְוַהֹּכל ָהָיה; ְוָדְבָקה ַהָּצרַ  ",ַוִּתְטַּבע ָהֶאֶבן ְּבִמְצחוֹ "ְּבַעִין ָרָעה, ְוָרָאה ֶׁשִהְצָטַרע ְּבִמְצחֹו. ִמָּיד 

 ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . ִהְׁשַּתְּקָעה ַעִין ָרָעה ֶׁשל ָצַרַעת ְּבִמְצחֹו, ְוִהְׁשַּתְּקָעה ֶאֶבן ַמָּמׁש ִּבִמְצחֹו, ַוַּדאי ְמֹצָרע ָהָיה

ְוַהמהרש"א ָׁשם ם. יָ ְר ן מִ ר ּבֶ חּוד מֵ וִ ּדָ  ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ  ,(סוטה יא:)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ,ָהְיָתה ַאַחת ָהִאָּמהֹות ֶׁשל ֵּבית ָּדִודם יָ ְר ּמִ ׁשֶ 

ה ּׁשָ דֻ ץ קְ יצוֹ ּנִ הַ ים ׁשֶ עִ גָ ּנְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ , וְ תעַ רַ צָ ה ּבְ ׁשָ נְ עֶ נֶ ִמְרָים . וְ ֶׁשָּדִוד ָהָיה ֶנֶכד ֶׁשל ִמְרָים ִמַּצד ִאּמוֹ  (ד"ה דדוד)ְמָבֵאר 

"ּובֹו ֵׂשָער ָצֹהב ְוגֹו'", ְלׁשֹון ָצֹהב ּדֹוֶמה  (ויקרא יג, לה)ְּבַרִּׁש"י  אבָ ּוּמ. ּכַ בהָ זָ ת ינַ חִ א ּבְ ע הּוגַ ּנֶ ת הַ ה אֶ ּיֶ חַ ּמְ ׁשֶ 



ב 

"ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת", ְּבׂשֹוָרה ִהיא ָלֶהם  (ויקרא יד, לד)ָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י ן כֵ וְ . ְלַתְבִנית ַהָּזָהב, ָצֹהב ְּכמֹו ָזֹהב

, ְלִפי ֶׁשִהְטִמינּו ֱאמֹוִרִּיים ַמְטמֹוִנּיֹות ֶׁשל ָזָהב ְּבִקירֹות ָּבֵּתיֶהם, ָּכל ַאְרָּבִעים ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאים ֲעֵליֶהם

ִּבְבִחיַנת ָזָהב. ָלֵכן  אהּו לֶ ּמֶ ד הַ וִ ּדָ ׁשֶ  נּוְר ַאבֵ ּו. ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ְוַעל ְיֵדי ַהֶּנַגע נֹוֵתץ ַהַּבִית ּומֹוְצָאן

 ןָלבָ  ָהפַ  וֹ "ֻּכּל (ויקרא יג, יג)ב תּוּכָ הַ ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהב, ְוָהָיה לֹו ַׁשְרִביט ָזָהב ַּבֶּכֶתר. ְוֵכן  ָזָהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ִודּדָ 

ן יוָ ּכֵ  יחַ ׁשִ מָ  ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוׁשֶ  ׁשחָ ּנָ ל הַ עַ  זּמֵ רַ ּמְ ׁשֶ  ןיחִ ְׁש ים אִ רָ קְ ים נִ עִ גָ ן נְ כֵ וְ  .דוִ ר ּדָ וֹ ּנל ּכִ ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ  ִּכּנֹו"ר" ס"ת רָטהוֹ 

א הּות, ׁשֶ חַ ּפַ סַ  יןחִ ְׁש ה לִ ָאפּוא ְר הּו ׁשחָ ּנָ הַ ׁשֶ  שבת עז:)(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ ן מָ כֵ . וְ יחַ ִׁש ּמָ הַ ת מֵ קֶ נֶ יוֹ ה וְ יׁשָ ּבִ לְ ּמַ ה ׁשֶ ּפָ לִ ּקְ א הַ הּוׁשֶ 

 עגַ נֶ  אוֹ  גנֶ עֹ ן כֵ וְ . יחַ ִׁש ּמָ הַ  לֶ ל מֶ ׁשֶ  מוֹ ְׁש  הינָ נִ חֲ ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבִגיַמְטִרָּיא  עגַ נֶ  וֹ א גנֶ עֹ ן כֵ וְ ים. עִ דּויְ ים הַ עִ גָ ּנְ ד הַ חַ ַא

 ג.רַ הֱ נֶ  אד ׁשֶ וִ ית ּדָ ּבֵ יד מִ חִ ּיָ ר הַ צֶ ּנֵ ר הַ ַאְׁש ּנִ ׁשֶ  ׁשאָ ק יוֹ ינוֹ ּתִ ת הַ ים אֶ נִ ן ׁשָ תָ אוֹ ּבְ  יאּוּבִ חְ ם הֶ ּׁשָ ׁשֶ  יםּדִ ּבַ ין הַ ּבֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ת כּולְ מַ ל ׁשֶ  החָ ּפָ ְׁש ּמִ ר הַ הּוטִ ל ז עַ ּמֵ רַ " מְ ִהוא ִמְסַּפַחתַהֹּכֵהן ְוִטֲהרֹו "ב תּוּכָ הַ יף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ וְ 

  יו.לָ אֵ  יעּוּגִ הִ ׁשֶ  ׁשאּוּיֵ ב הַ ּצַ ל מַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  ׁשאָ יוֹ ן כֵ . וְ דוִ ית ּדָ ּבֵ 

  

  ָמַל ִחְזִקָּיהּו. – 3199
ְוַהָּדָוה ְּבִנָּדָתּה ְוַהָּזב ֶאת זֹובֹו ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה " ויקרא טו, לג)( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ  אבָ מּו

ָמַל  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3199ְׁשַנת בִ ּו ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3199הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִעם ְטֵמָאה

ָאַמר ַרִּבי  (סנהדרין צד.)א רָ מָ ּגְ ּבַ א בָ ּוּמה, ּכַ רָ הֳ טָ ה וְ ָאמְ ת טֻ כוֹ לְ הִ ד ּבְ חָ יֻ מְ ין ּבִ יאִ קִ ּבְ  יּוהָ ר ׁשֶ מַ אֱ נֶ  תוֹ פָ קּול ּתְ עַ ׁשֶ  ִקָּיהּוִחזְ 

י ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִיְצָחק ַנְפָחא, ֻחַּבל עֹול ֶׁשל ַסְנֵחִריב ִמְּפֵני ַׁשְמנֹו ֶׁשל ִחְזִקָּיהּו, ֶׁשָהָיה ּדֹוֵלק ְּבָבּתֵ 

ֶרב ִמְדָרׁשֹות. ֶמה ָעָׂשה ָנַעץ ֶחֶרב ַעל ֶּפַתח ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוָאַמר, ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ִיָּדֵקר ְּבחֶ 

א ָמְצאּו ַעם ָהָאֶרץ, ִמְּגַבת ְוַעד ַאְנִטיְּפַרס, וְ  ,ֶזה א ָמְצאּו ִּתינֹוק ְוִתיֹנֶקת, ָּבְדקּו ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע, ְו

א ָהיּו ְּבִקיִאין ְּבִהְלכֹות ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה.  מרמז על  ִמְּגַבתוהוסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שִאיׁש ְוִאָּׁשה, ֶׁש

  .פרסמרמז על אלו שלומדים לשם שמים ולא עבור ה ַאְנִטיְּפַרסְוַעד  פרס,גבות הלומדים על מנת ל

  

   ְמַנֶּׁשה.ָמלַ  – 3228
ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל " ויקרא טז, ל)( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ָּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו

 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3228ְׁשַנת בִ ּו ן,יוֹ לְ ם עֶ עַ י טַ פִ לְ  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3228הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ִּתְטָהרּו ה'ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני 

 (דהי"ב לג, ו)ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ה, ּכְ בָ ּוׁשתְ ה ּבִ נָ ׁשָ  33ד עוֹ  לַ מָ , ּוְוָזָכה ִלְתׁשּוָבה ּוְלַכָּפָרהה, נָ ׁשָ  22 יעַ ִׁש ְר הִ ׁשֶ  ָמַל ְמַנֶּׁשה

ה אֹוב ְוִיְּדעֹוִני ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְוהּוא ֶהֱעִביר ֶאת ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּבֵגי ֶבן ִהֹּנם ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוִכֵּׁשף ְוָעׂשָ "

ֵהי ֲאֹבָתיו: ַוִּיְתַּפֵּלל  ה'ּוְכָהֵצר לֹו ִחָּלה ֶאת ְּפֵני  ְוגֹו', ְלַהְכִעיסוֹ  ה'ְּבֵעיֵני  ָהיו ַוִּיָּכַנע ְמֹאד ִמִּלְפֵני ֱא ֱא

  ".ם ְלַמְלכּותוֹ ֵאָליו ַוֵּיָעֶתר לֹו ַוִּיְׁשַמע ְּתִחָּנתֹו ַוְיִׁשיֵבהּו ְירּוָׁשלִַ 
  

  ָמַל ָאמֹון. – 3283
א ַתֲעׂשּו " ויקרא יט, ד)( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ָּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו ֵהי ַמֵּסָכה  ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם ֵוא

ֵהיֶכם ה'ָלֶכם ֲאִני   יעַ ִׁש ְר הִ ׁשֶ  ָמַל ָאמֹון ִריַאת ָהעֹוָלםִלבְ  3283ְׁשַנת בִ ּו ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3223הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ֱא

  ".ַוַּיֲעֹבד ֶאת ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָעַבד ָאִביו ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם" (מ"ב כא, כא)יו לָ ב עָ תּוכָ וְ 



ג 

  ִיְרִמָּיהּו ֶהֱחִזיר ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים. – 3303
ִמְּתִחַּלת  3303הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ" ויקרא יט, כג)( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ָּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו

ֶהֱחִזיר ִיְרִמָּיהּו ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3303ְׁשַנת בִ ּו ן,יוֹ לְ ם עֶ עַ י טַ פִ לְ  ַהּתֹוָרה

  ן.ּבָ ְר חֻ ם הַ דֶ ים קוֹ נִ ׁשָ  ל"וה יָ ה הָ י זֶ , ּכִ ל"וְּבִגיַמְטִרָּיא  ִכי""וְ ן כֵ וְ  (מגילה יד:). ארָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 

  

  ֹיאִׁשָּיהּו ֵהִסיר ֶאת ָהֹאבֹות ְוַהִּיְדֹעִנים ֵמָהָאֶרץ. – 3310
ַבְקׁשּו ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֹאֹבת ְוֶאל ַהִּיְּדֹעִנים ַאל ּתְ " )ויקרא כ, ו( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו

 ֹיאִׁשָּיהּות כּולְ ף מַ סוֹ ה ּבְ תָ יְ הָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3310ּוְׁשַנת  ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3310הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְלָטְמָאה ָבֶהם

ְוַגם ֶאת ָהֹאבֹות " כד) מ"ב כג,( בתּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ץ, ּכְ רֶ ָאן הָ מִ  ֶאת ָהֹאבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדֹעִניםְוֵהִסיר ה בָ ּוׁשה ּתְ ׂשָ עָ ר ׁשֶ חַ ַאלְ 

ַלם ִּבֵער ְוֶאת ַהִּיְּדֹעִנים ְוֶאת ַהְּתָרִפים ְוֶאת ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת ָּכל ַהִּׁשֻּקִצים ֲאֶׁשר ִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוִבירּוׁשָ 

י פִ כְ ּוה'". ִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ֵּבית ֲאֶׁשר ָמָצא ִחלְ  ֶפרֹיאִׁשָּיהּו ְלַמַען ָהִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּכֻתִבים ַעל ַהּסֵ 

 לֶ ּמֶ י הַ נֵ פְ א ּבִ רָ קָ ה וְ רָ וֹ ּתר הַ פֶ ת סֵ אֶ  הּוּיָ קִ לְ א חִ צָ , מָ ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3003ה תָ יְ הָ ׁשֶ  כוֹ לְ מָ ת י"ח לְ נַ ְׁש ּבִ ם ׁשֶ א ׁשָ בָ ּוּמׁשֶ 

  ה.נָ ל"א ׁשָ  לַ ּמָ ׁשֶ  ֹיאִׁשָּיהּות ּוכלְ מַ ף ד סוֹ ' עַ כּוים וְ צִ ּוּקִּׁש הַ  ירּוסִ ז הֵ ָאמֵ ה ּובָ ּוׁשּתְ  ּוׂשעָ וְ 

  

  ְנבּוַכְדֶנַּצר ָמַל ְוַצר ַעל ְירּוָׁשַלִים. – 3319
הּוא  ",ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי" )ויקרא כ, ג( קסּוּפָ הַ ׁשֶ 'ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאְבָרָהם'  ְּבֵסֶפרמּוָבא 

 ׁשּדָ ְק ּמִ ית הַ ת ּבֵ יב אֶ ִר חֱ הֶ ׁשֶ  ָמַל ְנבּוַכְדֶנַּצר ָהָרָׁשעִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  3319ּוִבְׁשַנת  ,ַּלת ַהּתֹוָרהִמְּתחִ  3319ַהָּפסּוק הַ 

 ,לֶ ּמֹ יר לַ בִ עֲ הַ ר לְ ּוּסאִ ל הָ ר עַ ּבֵ דַ ק מְ סּוּפָ הַ יל שליט"א ׁשֶ לִ יף הרה"ג ר' א. ּכְ סִ הוֹ וְ  .ַצר ַעל ְירּוָׁשַלִיםה נָ ׁשָ  ּהתָ אוֹ בְ ּו

ת ִמְקָּדִׁשי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלֹּמֶל ְלַמַען ַטֵּמא אֶ "

 א)ל ,ירמיה ז(ב תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ּכְ  לֶ ּמֹ יר לַ בִ עֲ הַ ר לְ ּוּסאִ ל הָ ל עַ אֵ רָ ְׂש ת יִ ה אֶ ּיָ מִ ְר יִ  יחַ כִ ה הוֹ ּזֶ ן הַ מַ ּזְ בַ ּו "ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי

א ִצִּויִתי ְו" א ּוָבנּו ָּבמֹות ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן ִהֹּנם ִלְׂשֹרף ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבֹנֵתיֶהם ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר 

  ".ָעְלָתה ַעל ִלִּבי

  מֹות ְיהֹוָיִקים. – 3327
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה " )ויקרא כ, יא( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו

 ְיהֹוָיִקיםת מֵ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3327ּוְׁשַנת  ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3327הּוא ַהָּפסּוק הַ  "מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם

ֶׁשָּבא ַעל  ל ְיֵדיַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר עַ  "ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָיִקים ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה" ר יט, ו)ויק"( ׁשרָ דְ ּמִ יו ּבַ לָ ר עָ מַ אֱ ּנֶ ׁשֶ 

יף הרה"ג סִ הוֹ . וְ ׁשנַ עֱ נֶ ת וְ א מֵ הּו ּהה ּבָ נָ ּׁשָ יל לַ ּבִ קְ מַ  אוֹ טְ ל חֶ עַ  ׁשנֶ עֹ ל הַ ק ׁשֶ סּוּפָ הַ וְ . ִאּמֹו ְוַעל ַּכָּלתֹו ְוַעל ֵאֶׁשת ָאִביו

  ע.רַ זֶ ת בַ כְ ג' ִׁש ם גַ ּפָ ת ׁשֶ זֶ ּמֶ רַ מְ  ג' שכ"זת נַ ְּׁש . שליט"א ׁשֶ ר' מ. פ

  

  ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלִצְדִקָּיהּו. – 3328
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה " )ויקרא כ, יג( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו

 3328ּוְׁשַנת  ן,יוֹ לְ ם עֶ עַ י טַ פִ לְ  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3328הּוא ַהָּפסּוק הַ  "יֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבםָעׂשּו ְׁשנֵ 



ד 

ַרב  ָאַמר ַרָּבה ַבר שבת קמט:)(א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ מָ ר, ּוּצַ נֶ דְ כַ בּות נְ חַ ּתַ  לַ ּמָ ׁשֶ  הּוּיָ קִ דְ צִ ה לְ נָ וֹ אׁשִר ה הָ תָ יְ הָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם

ַמִּטל ּפּור ַעל ְּגדֹוֵלי ַמְלכּות, ֵליַדע ֵאי ֶזה ֶבן יֹומֹו ֶׁשל ִמְׁשַּכב ָזכּור, ָאַמר  [ְנבּוַכְדֶנַּצר] ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה הּוָנא

, ִנְמׁשְ  [ִצְדִקָּיהּו] ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש אֹותֹו ָרָׁשע ַלֲעׂשֹות ְלאֹותֹו ַצִּדיק ָכה ָעְרָלתֹו ָּכ

ׁש ֵמאֹות ַאָּמה, ְוָהְיָתה ְמַחֶּזֶרת ַעל ָּכל ַהְּמִסָּבה ֻּכָּלּה   .ְׁש

  

  ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון. – 3338

א ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתכֶ " )ויקרא כ, כב( קסּוּפָ הַ הרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ׁשֶ מֵ א בָ מּו ם ְו

ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ה יָ הָ ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  3338ּוִבְׁשַנת  ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3338הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה

ם עַ טַ לְ  ַהְּפסּוִקיםן יַ נְ י מִ פִ לְ  ׁשּדָ ְק ּמִ ית הַ ן ּבֵ ּבַ ְר ת חֻ נַ ְׁש ים לִ ימִ אִ תְ ּמַ ק, ׁשֶ סּוּפָ י הַ רֵ חֲ ים ַאקִ סּון ד' ּפְ ּיֵ עַ ם נְ אִ וְ  .ָהִראׁשֹון

"י ִּׁש רַ ב ּבְ תּום ּכָ יל, ׁשָ עֵ לְ דִ ם ּכְ דֵ וֹ ּקק הַ סּוּפָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ ּכְ " ָעָׂשרים נֵ ב ׁשְ קֹ עֲ י יַ נֵ בְ  יּוהְ ּיִ "וַ ק סּוּפָ ב הַ ּוּׁשם חִ ד עִ חַ ן, יַ יוֹ לְ עֶ 

ם ֻמְבָּדִלים ֵמֶהם ֲהֵרי ַאֶּתם ֶׁשִלי ְוִאם ָלאו ִאם ַאּתֶ  ",ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי" )ויקרא כ, כו(

ים, ּיִ י חַ לֵ עֲ ל ּבַ ה ׁשֶ ילָ כִ י אֲ נֵ יָ נְ עִ ים ּבְ ּמִ עַ ן הָ ת מִ לּוּדְ ּבַ תְ ל הִ ק עַ סּוּפָ ר הַ ּבֵ דַ ן מְ כֵ לָ וְ ֲהֵרי ַאֶּתם ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנַּצר ַוֲחֵבָריו. 

ה ילָ כִ י אֲ נֵ יָ נְ עִ ץ ּבְ ּוּקִּׁש ית הַ לִ כְ ת ּתַ ל אֶ ּמֵ א סִ הּוה, וְ יָ ת חָ בֶ נֶ ְר ל ַאכֵ ה אוֹ יָ הָ  רּצַ נֶ דְ כַ בּונְ ׁשֶ  (נדרים סה.)א רָ מָ ּגְ ּבַ  ינּוצִ י מָ רֵ הֲ ׁשֶ 

 ְלַמְפֵרעַ  3338הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא ה'ִּכי " )בראשית לד, יד( קסּוּפָ ן הַ כֵ וְ  .ְמַדֵּבר ַהָּפסּוקיו לָ עָ ׁשֶ 

ץ רֶ אֶ ה לְ יסָ נִ ּכְ הַ ים מֵ נִ ּׁשָ ן הַ יַ נְ מִ ּכְ  850א הּו ֵּבי"ת ִמְקָּד"ׁש ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות. ּהתָ ּלָ חִ תְ לִ  ַהּתֹוָרהף וֹ ּסמִ 

  ן.וֹ אׁשִר הָ  ׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ן ּבֵ ּבַ ְר ד חֻ ל עַ אֵ רָ ְׂש יִ 

  

  ִּפּתֹות ְּבֶעֶרב ֶּפַסח.
ִמְּׁשֵמי ָמרֹום, ָרָאה ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָאָדם, ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְמַׁשְּמִׁשין "מ ס דרַ ְּכֶׁשּיָ  (רות) ְּבֹזַהר ָחָדׁש ָמִצינּו

ַעד ֶׁשָעַבר  ְלָפָניו ְּבֻחָּפתֹו, ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו. ֶמה ָעָׂשה. ָנַטל ָנָחׁש ְּכִמין ָּגָמל, ְוָרַכב ָעָליו, ְוָיַרד ּוִּפָּתה אֹותֹו,

(ברכות  , ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָראִּפָּתהַחָּוה ֶלֱאֹכל ת אֶ ִּפָּתה  ׁשחָ ּנָ הַ שליט"א ׁשֶ ַיֲעֹקב ָמָטר הרה"ג ר' י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ . ַמֲאַמר יֹוְצרוֹ 

ְמקֹוָמם  , ִּכי ְגַמִּליםָגָמלֶׁשֵעץ ַהַּדַעת ָהָיה ִחָּטה ְלִפי ַרִּבי ְיהּוָדה. ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ֶׁשָּלֵכן ָרַכב ַהָּׂשָטן ַעל ָנָחׁש ֶׁשהּוא  מ.)

ֶׁשַהִּמְדָּבר הּוא ָמקֹום ֶׁשל רּוַח  (פקודי רלו: תרומה קנז.) ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבֹּזַהר, ִמְדָּבִריַמֲאָכל יא הִ  ִּפָּתהְוֵכן הַ  .ַּבִּמְדָּבר

 הּוּׁשֶ ים מַ יִר ּתִ סְ ל מַ כוֹ יָ בְ ּכַ ׁשֶ  צּוַרת ַהִּפָּתה הְוֵכן ִהְׁשַּתְלֶׁשלָ  ַּבִּמְדָּבר.ַהֻּטְמָאה ָּבעֹוָלם, ֶׁשֵאין ְמקֹוָמם ִּבְמקֹום ִיּׁשּוב ַרק 

מרמזת על  הִּפּתָ וכן  י.נִ ּׁשֵ ק הַ לֶ חֵ ת הַ יר אֶ ּתִ סְ מַ ץ ּוחּוּבַ ה מִ פֶ ּיָ ק הַ לֶ חֵ ת הַ ה אֶ אֶ ְר ה מַ ּתֶ פַ ל מְ י כָ , ּכִ ִּפָּתיֹוןת ינַ חִ בְ ים ּבִ נִ פְ ּבִ 

 פ"תמרמזת על אשת הס"מ שנקראת  הִּפּתָ כן ו .לילי"תשזה הגימטריא של השם שלה  פ"תאשת הס"מ שנקראת 

סֹוד ְיִריַדת ִמְצַרִים ָהָיה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל  (קפד)ְוֵכן מּוָבא ִּב'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות'  .לילי"תשזה הגימטריא של השם שלה 

ֵעץ  רּו ת"פ ְקִלּפֹות, ְוֵׁשםִליִלית ְות"פ ֶׁשָּלּה. ְוָלֶרֶׁשת ֶאֶר"ץ ְּכָנַע"ן, ֶׁשעֹוָלה תפ"א. ִּכי ְּבֵחְטא ָאָדם ָּגבְ 

    .ַהַּדַע"ת מֹוִכיַח ַעל ֶזה

ְמַקְּדִׁשים ה זֶ בָ ָהָרע ֵמֶהָחֵמץ ּו תֹוָצַאהֶׁשְּמַתֶּקֶנת ֶאת ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת, ַעל ְיֵדי  ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְּבִגיַמְטִרָּיאִּפיָּתה  ְוֵכן

'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ּבְ  , ַּכּמּוָבאֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןִּכי ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּתֵּקן ֶאת  יםְּתִהילִ ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל  וֹ זאֹותֹו. וְ 

ים, ִר רּות ּפֵ חוֹ ת ּפָ מוֹ ְר וֹ ן ּגי הֵ ח ּכִ סַ ב ּפֶ רֶ עֶ ּבְ  ִּפּתֹותים לִ כְ אוֹ ׁשֶ ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות  .א ע' שעט) (מלכיםְלָהֲאִריַז"ל 



ה 

ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה " (בראשית ח, יא) ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ַּבָּכתּוב ִּפיָּת"הן כֵ . וְ ִּפיּתֹות ְלֶפַסחין ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ים אֶ אִ רוֹ וְ 

ה תָ צְ רָ ן ׁשֶ כֵ ּתָ יִ וְ ת ִמַּגן ֵעֶדן. ֵּבנּו ַּבְחֵיי ֶׁשַהּיֹוָנה ֵהִביָאה ֶאת ֲעֵלה ַהַּזיִ מּוָבא ְּברַ " ּוהָ יְּבפִ  ףָטרָ  תַזיִ  הְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעלֵ 

ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה", ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר "ְוִהֵּנה  (סנהדרין קח:) ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא. ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹוןלְ ן ּוּקת ּתִ וֹ ׂשעֲ לַ 

, ְוַאל יּו ְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרים ַּכַּזִית ּוְמסּוִרים ְּבָידְ ָאְמָרה יֹוָנה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִיהְ 

ר ה מַ ּזֶ ׁשֶ  ּוּלפִ ה', אֲ ת מֵ ירוֹ ִׁש ל יְ ּבֵ קַ ן לְ דֶ ן עֵ ב ּגַ ּצַ מַ ר לְ זוֹ חֲ לַ  יִר ּצָ ה ׁשֶ זָ מְ ה רָ נָ וֹ ּיהַ  .ִיְהיּו ְמתּוִקים ִּכְדַבׁש ְּבַיד ָּבָׂשר ָוָדם

 "ֲעֵלה (שלח קסה.) ַּבֹּזַהר ָמִצינּו ְוֵכןע. רָ ת הָ יזַ חִ ם אֲ הֶ ּבָ  ׁשּיֵ ת ׁשֶ עַ ּדַ ץ הַ עֵ ּבְ ׁשֶ  ׁשבַ דְ ר ּואוֹ ל ְׂש ת ׁשֶ יקּותִ ּמְ ס לַ נֵ ּכָ הִ א לְ ת, וְ יִ זַ ּכְ 

 ִאיםרוֹ  ְּבִפיָה". ָטָרף ַזִית ֲעֵלה "ְוִהֵּנה ֹנחַ  ִּביֵמי יֹוָנה ֶׁשָרְמָזה הּוא ְוֶזה ָּדִוד, ֶׁשל ְּבנוֹ  ַהָּמִׁשיחַ  ֶמֶל ֶזה ַזִית"

א ֶּדֶר ַהְּקִלּפֹות. ְּבִפיָה". ָטָרף ַזִית "ֲעֵלהׁשֶ    ְמַרֵּמז ַעל ַקָּבַלת ֶׁשַפע ָמזֹון ְיִׁשירֹות ֵמה', ְו

  

  .ז'ושבת יואה רם את "רא "זיר
תנו רבנן אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך  )לא.(שבת  בגמרא ָמִצינּו

הלכה פסוקה והיכי דמי הלכה פסוקה אמר אביי כי הא דרבי זירא דאמר רבי זירא בנות ישראל 

 פ.ג ר' מ. "הרהביאר ו .דם כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים פתהחמירו על עצמן שאפילו רואות טי

סמל להלכה  לכןי שם, "רשכמובא ב שפוסקתלאחר וזה . ז'ושבת יואה רם את "רא "זיר רמז בשםיש א ש"שליט

ְלָהר"נ  'ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות' רפֶ ְּבסֵ ְוֵכן מּוָבא  .(ואתחנן ע' רמ')ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל א בָ ּוּמּכַ  ,ַהַּכָּלהאֹוִתּיֹות  הֲהָלכָ ְוֵכן  .פסוקה

ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעל ַיד ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְתָעְרבּו ַהָּדִמים ְוִעַּקר ִּתּקּון ֵחְטא  ידֵ ל יְ עַ  (פסח ד, ב)ִמְּבֶרְסֶלב 

ָלכֹות ַהֲהָלכֹות, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמָבְרִרין ַהְּפַסק ֲהָלָכה ִנְתָּבֵרר ַהּטֹוב ֵמָהַרע ְוֶזה הּוא ִּתּקּון ַהָּדִמים ִּכי ַההֲ 

כֹות ַהָּדִמים ֶׁשהֹוְלִכין ְמָבְרִרין ֵּבין ָּדם ְלָדם, ְוַעל ֵּכן ִנְקָרא ַהְּפַסק ִּדין ֲהָלָכה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַּתֲהלּו

  ."םּדָ א ר"ת "ס הּוּׁשַ ר ּבַ מַ ָאּדְ אן מַ ל ּכָ וכן  ַּתֲהלּוכֹות ַהָּדִמיםִּבְבִחיַנת  ןַהֲהָלכֹות הֵ שורואים . ְּכֵסֶדר

אתו רבא אמר כי הא דרב הושעיא דאמר רב הושעיא מערים אדם על תבו הגמרא שם וממשיכה

 שאדם יכול להערים כאן רמזויש  .ומכניסה במוץ שלה כדי שתהא בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר

פסוק כל דהו שימהר ל מו"ץשלה, דהיינו שממהר למצוא  ץבמו, ומכניסה תורתוהיינו דברי  תבואתועל 

, דהיינו לפני אסיפת כל לפני מירוח י שם"וכפי שמובא ברש ,יוכלו לעת עתה להתפלל בישוב הדעתכדי שהלכה 

  .והסברות כדי לפסוק הלכה בשלמותרות והראיות המקו

  

  .תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה "הוי"ה
ַּבֲאִריכּות ֶאת ִעְנַין ַהֵּלָדה ְּבב' ָׁשִנים, ּוַמְׁשָמע ָׁשם ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶׁשִעַּקר ְנֻקַּדת ַהֵּלָדה ֶׁשל ב' ְמָבֵאר  (פנחס רמט:) ּוַבֹּזַהר

ַּבָּכתּוב  "ָּפֹקד"ֶׁשַהָּלׁשֹון  (שמות ג, טז)ּומּוָבא ָּב'אֹור ַהַחִּיים'  ."ָּפֹקד" ְּבִגיַמְטִרָּיא יד' ִניָסןְמִׁשיִחין ִהיא ְּבי"ד ְּבִניָסן. ְוֵכן 

 ּפּו"ק י"ד,אֹוִתּיֹות  "ְוֶאת ָהֶאֶלף" ְוגֹו'ֶׁשָּבּה ִנְרָמז ַהֵּקץ ַּבָּכתּוב  ְּפקּוֵד"יָׁשם, ְמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה. ְוֵכן ָּפָרַׁשת 

ַהְּׁשִמיָטה ַהּנֹוֵכִחית. ְוֵכן ִּנְזֶּכה ָלֵצאת ֵמַהָּגלּות ְּבי"ד ְּבִניָסן. ְוֵכן י"ד ְּבִניָסן ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת ָיד, ֶׁשִהיא סֹוד ׁשֶ 

ָּבא ַאֲחֵרי  יד' ְּבִניָסןְוֵכן  .ָידְּבִחיַנת ֶׁשָּבָאה מִ  ְנִתיָנ"ה" ס"ת תָהֵעדֻ  ןִמְׁשּכַ  ןַהִּמְׁשּכָ  יְפקּודֵ  ה"ֵאּלֶ  (שמות לח, כא)ַהָּכתּוב 

 ָּדִודוְ  "ַוִּיָּפֵקד ְמקֹום ָּדִוד". (ש"א כ, כז)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  "ְמקֹום ָּדִוד",ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּפקּוֵדיְוֵכן  ָיִמים ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה. ֵק"ץ



ו 

 ׁשדֶ ן חֹ כֵ וְ  ., ַהְמַסְּמִלים ִחּבּור ב' ְמִׁשיִחיםיֹוֵסף ָּדִודְּבִגיַמְטִרָּיא  ִניָסןׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ד. ֵלב שליט"א  .ָיד ְּבִגיַמְטִרָּיא

ָאַמר ֵאַלי ְּבִני  "הוי"הב תּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ " וְ ְכִּתי ַמְלִּכי ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשיִני ָנסַ ַואֲ " , ו)תהילים ב(ב תּוּכָ ז ּבַ מָ ְר נִ  ןיסָ נִ 

  .םיִ לַ ׁשָ רּויְ  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי"ב תּוּכָ הַ  ׁשֵ מְ הֶ וְ  תשע"ו,ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַאָּתה

  

  ."ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות"
יָון ֶׁשעֹוֶׂשה ַמאי ִּדְכִתיב "ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות", ּכֵ (נדרים נה.)  ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

ְוֵכיָון  ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּכִמְדָּבר ֶׁשהּוא ֻמְפָקר ַלֹּכל, ּתֹוָרה ִנְּתָנה לֹו ְּבַמָּתָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה".

ַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות". ְוִאם ִהְגִּביַה ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ְּבַמָּתָנה ַנֲחלֹו ֵאל. ְוֵּכיָון ֶׁשַּנֲחלֹו ֵאל עֹוֶלה ִלְגֻדָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּומִ 

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשּׁשֹוְקִעין אֹותוֹ   ֶאת ַעְצמֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְׁשִּפילֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא". ְו

ׁש ָּברּו הּוא ַמְגִּביהֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל ַּבַּקְרַקע, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִנְׁשָקָפה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן". ְוִאם חֹוֵזר ּבֹו, ַהָּקדוֹ 

, ְוַהָּׁשָלב ַּבִּמְדָּברֶרֶמז ַעל ַּתֲהִלי ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ָׁשָלב ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּתָנה  ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁשֶּגיא ִיָּנֵׂשא". 

ְוִלְפֵני ֶזה ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשל ַהְׁשָּפָלה  "ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא".ֶׁשִּתְהֶיה ֶנֱאַמר  ָהַאֲחרֹון ַּבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֶׁשַעל ַהּתֹוָרה ֲחָדָׁשה

, ָמְרֳּדַכיֶׁשְּמַרְמזֹות ַעל  "ָבמֹות"ַּבָּגלּות, ַעד ֶׁשחֹוְזִרים ָּבֶהם ְועֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה. ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ָׁשָלב ֵׁשִני ֶׁשָּזכּו לְ 

א ְּכִתיב  (ילקוט אסתר תתרנח)ָמְרֳּדַכי ַעל ַהּסּוס  ֶׁשָהָמן ִהְרִּכיב ֶאתַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ּכְ  ְסִליק ָּבַעט ֵּביּה, ָאַמר ֵליּה ְו

" ְוֵכן . "ִּבְנֹפל אֹוִיְב ַאל ִּתְׂשָמח", ָאַמר ֵליּה ָהֵני ִמיִלי ִיְׂשָרֵאל ֲאָבל ְּבִדיָד "ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹר

ָאִביָה  ְבמֹות"ּו (אסתר ב, ז) ִנְרָמז ַּבִחּבּור ֶׁשל ָמְרֳּדַכי ְוֶאְסֵּתר ָּבמֹו"תֹוָרה, ְוֵכן ּתֶאְסֵּתר וְ ְרֳּדַכי מָ יֵמי ּבִ ר"ת  ָּבמֹו"ת

ְלכּות מַ ְלבּוׁש ּבִ  "ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמלֶ  (אסתר ח, טו)ר"ת ַהָּכתּוב  ָּבמֹו"ת". ְוֵכן ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת

ת  (אסתר ב, יז)חּור". אֹו ַהָּכתּוב וָ ֵכֶלת ּתְ  ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּו

 (אסתר ה, א)ת ְׁשִנָּיה ֲהפּוָכה ַּבָּכתּוב ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ֶאְסֵּתר ַחת ַוְׁשִּתי". ְוֵכן ְּבאוֹ ּתַ ַּיְמִליֶכָה וַ ֹראָׁשּה ּבְ ְלכּות מַ ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר 

ד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמית". ְוֵכן ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ַּבְּפסּוִקים מֹ ת ַוַּתעֲ ּור ַמְלכּתֵ ׁש ֶאסְ ּבַ "ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתלְ 

 (דברים ה, יב) ת ְלַקְּדׁשֹו".ּבָ ַהּׁשַ  םיוֹ  תר אֶ וֹ "ָזכ (שמות פרק כ, ח)ת ֶׁשּדֹוָמה ְלֶהָאַרת ּפּוִרים: ַהְמַדְּבִרים ַעל ֶהָאַרת ַׁשּבָ 

  ת ְלַקְּדׁשֹו". ּבָ ַהּׁשַ  םיוֹ  תר אֶ וֹ "ָׁשמ

 ְמִגיָלה,ִרים ִנְרָמזֹות ְּבאֹוִתּיֹות רֹוִאים ֶׁשָּכל ִמְצוֹות ַהּפּוָּבמֹות", ְמַרֵּמז ַעל ְּגֻאַּלת ּפּוִרים, ְּכִפי ׁשֶ "ּוִמַּנֲחִליֵאל  ְוֵכן

ְוֵכן ַמָּתנֹות  ְּגִמיָלה.ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים,  ִמְׁשלֹוַח ָמנֹותְלִגיָמה.  ְסֻעַּדת ּפּוִרים ִהיאַנַחל: ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא 

 גֹוֶמֶלתֶׁשִהיא  ִּגיֶמ"לֹוֵתן ְצָדָקה הּוא ִּבְבִחיַנת ָהאֹות ֶׁשַהּנ (שבת קד.)ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבאִמיְלָּגה,  , אוֹ ִּגיֶמ"לָלֶאְביֹוִנים 

ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּגִליָמה  . ְוֵכןַנַחלְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת  ִּגיֶמ"לֶׁשָהאֹות  (ויחי רלד:)ֶחֶסד. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

ְלַהְקִּפיד ְּבפּוִרים ָלֵצאת  (פב.)ית ּוְתִפִּלין, ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַה'ֶחְמַּדת ָיִמים' ַהַּתְחֹּפֶשת ֶׁשל ּפּוִרים, ְוַעל ִמְצוֹות ַטּלִ 

ִּכי  ִהיָּגֵמ"ל,ְוֵכן  .ְּגִליָמה, ֶׁשִהיא ַאֶּדֶרתֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון  ֲאָדרְמַרֶּמֶזת ַעל ֹחֶדׁש  ְּגִליָמהֵמַהַּבִית ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין. ְוֵכן 

   .ָקׁשּור ִלְבִרית ִמיָלה ְּכִדְלַקָּמן ּפּוִרים ַּגם

ָּכל ַהְמַעֵּנג ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ָאַמר, ִנּצֹול ִמִּׁשֲעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ְּכִתיב  (שבת קיח:)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

".ָהָכא, "ְוִהְרַּכְבִתי ַעל ָּבַמֵתי ָאֶרץ". ּוְכִתיב ָהָתם, "ְוַאָּתה ַעל  ֵּכיָון ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  ָּבמֹוֵתימֹו ִּתְדרֹו



ז 

ָלה ִמְׁשֲעּבּוד ֶׁשִעְנַין ַהָּבמֹות ְמַסֵּמל ֶאת ֶהָאַרת ּפּוִרים ֶׁשְּמִאיָרה ְּבתֹו ֶחְׁשַכת ַהָּגלּות, ָלֵכן ִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַהּצָ 

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

, ְלַרֵּמז ֶׁשַהֹּכל ּתֹוָרהָקר ְּבִגיַמְטִרָּיא יְ ֹשֹון ׂשָ ְמָחה ִׂש ֹוָרה אמּוָבא ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ֶׁשָהר"ת  ֵכןוְ 

ָמן, הָ רּור אָ ׁשֶ ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א  ָהָיה ָקׁשּור ְלַמְדֵרַגת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי

ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֲהִפיַכת ַהָהָמן ְלטֹוב ְּבפּוִרים, ֵהִביָאה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַמְדֵרַגת ַקָּבַלת  ַאֲהָב"ה.ָמן, ר"ת הָ רּו ּבָ 

א ִיְכַרע"ְוֵכן ַהָּכתּוב  תרי"ג.ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּפּו"רַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבה. ְוֵכן  ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ּוָמְרֳּדַכי 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר  ֹוד. סָצא יָ ִין יַ ְכַנס נִ ר"ת ִסיַנ"י ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִאְמֵרי ֹנַעם' ׁשֶ  ּתֹוָרה.

, ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְגַלל ְּגֵזַרת ִסָו"ןֵהן  ָהָמןאֹוִתּיֹות  , ְוָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵריָלֶמ"דֵהן  ָהָמ"ןשליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני אֹוִתּיֹות 

ַהְמַסֵּמל ֶאת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר'  ִסָוןַהּתֹוָרה, ּוְבַמְדֵרַגת ֹחֶדׁש  ִלּמּודָהָמן ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֵלמּות ּבְ 

ֹאְיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט ָּבֶהם ְוַנֲהפֹו הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו"(אסתר ט, א) ש. ֵרְייְסִקין שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב 

 ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת"."ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים  (שמות לד, א)ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְנֵאיֶהם" ִּתֵּקן ְּבֹכַח ַהֲהִפיָכה ְלַאֲהָבה ֶאת ַהָּפסּוק 

. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ְּכִגיִגיתָהְיָתה ִּתּקּון ְלָכָפה ַהר  ָהֲאָגִגיַעל ָהָמן ְוֵכן ַהִהְתַּגְּברּות 

ים הּוא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ִּכי ּפּוִר ִאֶּגֶרת , ּוְמַסֵּמל ֶאת אֹור ַהּפּוִרים ֶׁשִּנְקָרא ֲאָדרְּבִגיַמְטִרָּיא  ַאְּגָראֶׁשְּלפּום ַצֲעָרא 

טּות, זֹוֶכה ְלַאְּגָרא ְּבִחיַנת ַהָּׂשָכר ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה', ּוְלפּום ַצֲעָרא ֶׁשל ְּכִפַּית ָהָהר ְּכִגיִגית ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ִּבְפרָ 

"ְוִׂשְמָחה" זּו יֹום ּוָבא ַּבְּגָמָרא ַּכּמ ִׂשְמַחת יֹום טֹוב,ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲאַחְׁשֵורֹוׁשֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת אֹור ַהּפּוִרים. ְוֵכן 

  .טֹוב

  

  תשע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיא ְוָלַקח ְוָנַתן ְוָטַבל ֹּכֵהן
 ֶחֶסדהַ  ִמַּדת ַעל ְלַרֵּמז ע"ב ְּבִגיַמְטִרָּיא ר"ת "ה"יהו ֵאִלםּבָ  ֹמָכהכָ  ימִ " ֶׁשַהָּכתּוב קטו.) (תיקונים ָחָדׁש ְּבֹזַהר ָמִצינּו

ּוְבֵסֶפר ּתֹוָרה  ,ַוֵּיט" ַוָּיֹבא "ַוִּיַּסע סּוף ַים ְקִריַעת ֶׁשל ֵמַהְּפסּוִקים יֹוֵצא ע"ב ֵׁשםְוֵכן  סּוף. ַים ִּבְקִריַעת ֶׁשָּפֲעָלה

ֶׁשִיְפַעל ֶּדֶר  ע"ב,ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתֹבא ֶּדֶר ֵׁשם  (ערך גאולה)ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני'  ְלֵבִנים.ע"ה ְּכתּוָבה ִׁשיַרת ַהָּים מֵ 

 ֹּכֵהןשליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַיֲעֹקב ָמָטרִאיׁש ַהֶחֶסד.  ֹּכֵה"ן"ב ְּכִמְנַין ֶׁשהּוא ַאַחד ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ע ע"הֵׁשם 

ְּכִפי ֶׁשְּמַחֵּׁשב ַהֵּסֶפר  , ִאם ְנַחֵּׁשב ַּגם ֶאת ִמְסַּפר ְׁשַבע ֵמאֹות ְוַגם ֶאת ִמְסַּפר ֲחִמיִׁשים ֶׁשל ָהאֹות נ'תשע"ה ְּבִגיַמְטִרָּיא

יֹוֵסף ָמְרִצָּיאנֹו שליט"א ֶׁשַּפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשָּכתּוב ָמִׁשיַח ַּבּתֹוָרה, ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' . ִמְדַרׁש ְּפִליָאה 'ְּכֹתֶנת ַּתְשֵּבץ' ַעל

ֶּנֶאַמר . ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאֲהֹרן ׁשּוּב שליט"א ֶׁשַּמה ּׁשֶ ה'כהןָיֹבא ִּבְׁשַנת  ָּמִׁשיחַ ְלַרֵּמז ׁשֶ  "ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח", (ויקרא ד, ג)

  תשע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיאִעם ַהִּמִּלים  ְוָלַקח ְוָנַתן ְוָטַבל ֹּכֵהןַעל ֲעבֹוַדת ַהֹּכֵהן ְּבָפָרַׁשת ְמֹצָרע 

ַקִּבין. ְּדֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ָּבָאה ְלַנּקֹות ֶאת ַהִּצֹּפֶרן,  ִּתְׁשָעהְמֻרֶּמֶזת ַּבָּבַרְייָתא ִּדְקֹטֶרת: ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה תשע"ה ְוֵכן ְׁשַנת 

ְוֵכן  . ּוְמַרֶּמֶזת ַעל ַהִּנָּקיֹון ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה.ית ַּכְרִׁשיָנה ֶׁשָׁשִפין ָּבה ֶאת ַהִּצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאהֹּבִר ַּכּמּוָבא ָׁשם. 

אֹור ַהּיֹוֵצא  ִצָּפְרַנִים ֵהןֵמַהֹּמַח, [מֹוָתֵרי מֹוִחין], וְ ֶׁשְּׂשָערֹות ֵהן אֹור ֶׁשּיֹוֵצא  (קלא)מּוָבא ְּב'עֹוַלת ָּתִמיד' ְלָהֲאִריַז"ל 

מּוָבא ְּבֵסֶפר ְוֵכן ְּבִרית ָּכִראׁשֹוָנה. נֹוָטִריקֹון  ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנהְוֵכן  .ַּמְלכּותהּוא ֵסֶמל לַ  ֵּלב, [מֹוָתֵרי ַהֵּלב] ְוהַ ֵמַהֵּלב

ֶׁשִּבְזכּות ּתֹוָרתֹו ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה.  ַרְׁשִּב"יַהְּׁשִנּיֹות ן ַקְפִריִסין, ָהאֹוִתּיֹות יין יֵ ּבִ ָעה קַ ְׁש ִׁשיָנה ּתִ ְר ֶׁשּבֹוִרית ּכַ 'ַמֲחַמֵּדי ֶאֶרץ' 

ֵיין ַקְפִריִסין ֶׁשּׁשֹוִרין ּבֹו ֶאת ַהִּצֹּפֶרן. ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין ְוֵכן ֶהְמֵׁש ַהָּבַרְייָתא 



ח 

ְוִאם  ָמִׁשיַח ַּבֲעָנִניםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵיין ַקְפִריִסיןֵני ַהַּמָּצִבים ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה, אֹו ְמַרֵּמז ַעל ְׁש ֵמִביא ֲחַמר ִחַּוְרָין ַעִּתיק. 

א ָזכּו, ֵמִביא ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ָמגֹוגְּבִגיַמְטִרָּיא ַהִּמִּלים  ֲחַמר . ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין ַהְיינּו ַמָּצב ֶׁשל ְּבִדיֲעָבד ֶׁש

, ִּכי הּוא ַהֲחמֹור ָהַעִּתיק ֶׁשָרְכבּו ָעָליו ַאְבָרָהם ּוֹמֶׁשה. ְוִנְקָרא ַעִּתיקִחיָּוור ֲחמֹור . ַהְיינּו ָמִׁשיַח ַעל ן ַעִּתיקִחַּוְריָ 

 ֲעָנֵני ִעם ַוֲארּו" ְּכִתיב ָרֵמי ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי, ַרִּבי ָאַמר צח.) (סנהדרין ַּבְּגָמָרא, ַּכּמּוָבא ִחָּור

 ַעל ְוֹרֵכב "ָעִני ָזכּו א ְׁשַמָּיא", ֲעָנֵני "ִעם ָזכּו ֲחמֹור", ַעל ְוֹרֵכב "ָעִני ּוְכִתיב ָאֵתה" ֱאָנׁש ְּכַבר ְׁשַמָּיא

ּוְסָיא ַּבְרָקא ֲאַמר ֵליּה ְׁשבֹור ַמְלָּכא ִלְׁשמּוֵאל, ָאְמִריתּו ָמִׁשיַח ַעל ַחְמָרא ָאֵתי, ֲאיַׁשַּדר ֵליּה ס. ֲחמֹור"

מּוָבא ְוֵכן ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ִנְרֶמֶזת ַּבִּמִּלים  ה"א תשע"זְוֵכן ְׁשַנת  ַּבר ִחיָּוור ַּגָּווֵני. ֲאַמר ֵליּה ִמי ִאית לָ  ְּדִאית ִלי,

ִהיא ְּכֶנֶגד  ִּצֹּפֶרןְּקֹטֶרת ִלְסִפירֹות, ְוהַ ֵמהרה"ג ר' ִיְצָחק ָזאָגא שליט"א ֶׁשרֹוִאים ְּב'ִסּדּור ָהַרַׁש"ׁש' ֶׁשְּמַחֵּלק ֶאת ַסְּמָמֵני הַ 

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵיין ַקְפִריִסין ָלָמה הּוא ָבא, ְּכֵדי ִלְׁשרֹות  ְוָלֵכן מּוָבא ַּבָּבַרְיָתא ִּדְקֹטֶרת, ְיסֹודהַ 

, ָּצָלףֶׁשֵּמִביא ַעּזּות ַנֲעֶׂשה ִמְּפִרי הַ  ַקְפִריִסין ֶכת ַלְיסֹוד. ְוֵכן ֵייןִּכי ַעּזּות ַׁשּיֶ ּבֹו ֶאת ַהִּצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה, 

 ַעּזּותֶׁשַּבֵּפרֹות. ְוֵכן ִׁשְמׁשֹון ַהִּגּבֹור ֶׁשָּפַעל ּבְ  ַעזהּוא הָ  ָּצָלףׁשֶ  (ביצה כה:). ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא (כריתות ו.) ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י

 ְצִליָפהְמַרֵּמז ַעל  ָּצָלף. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ָצָלףִמְּלׁשֹון  ְּצַלְלפֹוִנית, ָהָיה ֶּבן הַ ַעָּזהָּׁשה ָּבִעיר ִּדְקדֻ 

 '  (תהילים לא, כ)ֶׁשַהָּכתּוב  לף)(ערך צַלַּמָּטָרה, ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ָלַעּזּות ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַעל ַהּזּוַלת. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת

" ר"ת ּפָ יֵרֶאי ּלִ ַפְנָּת צָ "ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר  ֶׁשְּפִרי ַהָּצָלף  (שבת ל:). ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ֶאת ַהְּגָמָרא ָצָל"ףַעְלָּת ַלֹחִסים ָּב

ֶׁשָּצָלף ְמַרֵּמז ַעל ַהֵּצל ֶׁשל  ְורֹוִאיםין ִלֵּתן ֵּפרֹות ְּבָכל יֹום, מֹוִציא ֵּפרֹות ְּבָכל יֹום. ְּכֻדְּגַמת ָהִאיָלנֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשֲעִתידִ 

  . ֻסַּכת ָּדִוד ֶׁשַּיְחֹזר ֶלָעִתיד ָלֹבא

ה מָ כְ חָ ת הַ נוֹ יָ עְ מַ ה ּולָ עְ מַ ה לְ מָ כְ חָ י הַ רֵ עֲ ׁשַ  חּותְ ּפָ י יִ ּׁשִ ִּׁש ף הַ לֶ אֶ ה לָ נָ ת ׁשָ אוֹ מֵ  ׁשׁשֵ ּבְ  (וירא קטז:) רהַ ּזֹ ּבַ  ינּוצִ מָ 

ס נֵ ּכָ הִ לְ  ׁשמֶ ּׁשֶ יב הַ ִר עֲ ּמַ ּׁשֶ י מִ ּׁשִ ם ִׁש יוֹ ן ּבְ נֵ וֹ ּכתְ ּמִ ם ׁשֶ דָ ן ָאבֶ י, ּכְ יעִ בִ ּׁשְ ס ּבַ נֵ ּכָ הִ ם לְ לָ עוֹ ן הָ נֵ וֹ ּכתְ יִ ה, וְ ּטָ מַ לְ 

ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַּבּיֹום "ְוִסיָמן ַלָּדָבר . תּבָ ׁשַ ּבְ 

ים ְּכמֹו ִאָּׁשה ֶׁשִּמְתַקֶּׁשֶטת . ְוָאז ֵּתָרֶאה ַהֶּקֶׁשת ִּבְגָוִנים ְמִאיִר "ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְינֹות ְּתהֹום ַרָּבה

, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה ְוָיֶפה הּוא. ּוְרִאיִתיָה ִּבְגָוִנים ְמִאיִרים "ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם"ְלַבְעָלּה, ֶׁשָּכתּוב 

ֵאל, ְוִיְתַחֵּבר ָוא''ו ִעם ֵה''א ִויִקיָמּה זֹו ְּכֶנֶסת ִיְׂשרָ  ,ָּכָראּוי, ְוָאז ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם. ַמה ֶּזה ְּבִרית עֹוָלם

ִהים ֶאת ְּבִריתוֹ "ִמן ֶהָעָפר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר  זֹו ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ְּבִרית, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר  ",ַוִּיְזֹּכר ֱא

ן כֵ א. וְ יחָ ִׁש מְ א ּדִ תָ בְ קְ ד עִ סוֹ ה ּבְ ּלָ אֻ ּגְ ה לַ נָ כָ הֲ ת הַ פַ קּוה ּתְ ילָ חִ תְ ת ת"ר הִ נַ ְּׁש ּמִ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ."ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ְוגֹו'"

א יחָ ִׁש מְ א ּדִ תָ בְ קְ עִ ת הָ פַ קּוּתְ ׁשֶ  נּוְר ּכַ זְ הִ ר ׁשֶ הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ ל ּדִ עַ  (האזינו עם פירוש 'באר יצחק')"א רָ ּגְ הַ ' מֵ הּוּיָ לִ ת אֵ רֶ ּדֶ ר 'אַ פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו

יל חִ ְת א מַ ן הּוכֵ ן, לָ ּוּקה ּתִ יכָ ִר ּצְ ת ת' ׁשֶ אוֹ ל הָ ל ׁשֶ גֶ רֶ ד הָ א סוֹ הּו יחַ ִׁש ּמָ ל הַ ב ׁשֶ קֵ עָ הֶ ם ׁשֶ ר ׁשָ אֵ בָ מְ . ּות"רת נַ ְׁש ה ּבִ ילָ חִ תְ הִ 

ר ּפַ סְ א מִ הּו קע"ור ּפַ סְ מִ ים, ּונִ ׁשָ  קע"ו ׁשיֵ  תשע"ות נַ ד ְׁש עַ  ת"רת נַ ְּׁש ן מִ כֵ וְ  י.ִּׁש ִּׁש ף הַ לֶ אֶ ף הָ י סוֹ נֵ פְ ים לִ נִ ׁשָ  ת'

ים, ּלִ הִ ּתְ ל ּבַ דוֹ ּגָ א הַ הּוים ׁשֶ ּלִ הִ תְ ּבִ  קי"טק רֶ ל ּפֶ ׁשֶ ים קִ סּוּפְ ר הַ ּפַ סְ מִ ּו .הרָ וֹ ּתה ּבַ לָ דוֹ ּגְ יא הַ הִ א ׁשֶ ׂשֹ נָ  ָּפָרַׁשת לים ׁשֶ קִ סּוּפְ הַ 

. רתֵ יוֹ ה ּבְ ּכָ רֻ אֲ ת הָ לּוּגָ הַ  הרָ מְ גְ ּנִ ץ ׁשֶ ּקֵ ל הַ עַ  ֶרֶמזאן ּכָ  ׁשיֵ "ס, וְ ּׁשַ ה ּבַ לָ דוֹ ּגְ יא הַ הִ א ׁשֶ רָ תְ א ּבַ ּבָ ת ּבָ כֶ ּסֶ ל מַ ים ׁשֶ ּפִ ּדַ ר הַ ּפַ סְ מִ ּו

 קע"ו. ְּבִגיַמְטִרָּיא ּגֹוג" ִהְנִני ֵאֶליי"ה הוֲאדָני  ָאַמרֹּכה " ג) לח, (יחזקאל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגל ר עַ מַ אֱ ּנֶ ק ׁשֶ סּוּפָ ן הַ כֵ וְ 

  ."ָּכל ַמְעְינֹות ְּתהֹום ַרָּבה ְקעּוַּבּיֹום ַהֶּזה ִנבְ יר "ּכִ זְ ר מַ הַ ּזֹ הַ ק ׁשֶ סּוּפָ ז ּבַ מָ ְר נִ קע"ו ין שליט"א ׁשֶ זִ ף רּוסֵ יף הרה"ג ר' יוֹ סִ הוֹ וְ 
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  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.

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

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

מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות  האם
על פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שב

  לימוד נגלות הזהר.

בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו  היכן
שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם, מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר 

  הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?

יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,  איך
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 
  גם בזמנים הקשים?ופרנסה בהרחבה 

נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו  איך
 ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  להצילם, האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל

ם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  (בהקדמה לספרו 'קול ברמה', על אידרא רבא)ח זצ"ל: מַ ב צֶ קֹ עֲ יַ  ַרִּבי
 עַ בּוקָ  ׁשרָ דְ ין מִ אֵ י ּכִ  ,אּבָ  יחַ ִׁש ין מָ ה אֵ זֶ לָ ץ, וְ ּקֵ ת הַ ת אֶ רֶ הֶ מַ מְ את הַ ּזֹ ה הַ מָ כְ חָ ּבַ  עֹוְסִקים

ת ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ְׁש מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  מוֹ יר ּכְ עִ יר וָ ל עִ כָ ּבְ 
  .יחַ ִׁש ּמָ הַ 

ן מַ זְ ּבִ  יםגִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ 
ים יִׁש נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ת ּתלּוּגָ הַ 

  .ל ּכָ ם עַ תָ אוֹ 
פרשה זו תרמוז ענין גדול,  ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו

ההשפעות,  םשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקיכ"ימוך", והערה ליושבי תבל, 
, ירצה על "ומכר מאחוזתו. "ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי 
יגאל ה'  בזהגאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

כרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' ממ
  .עלבון הבית העלוב

  
הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו  מסקנת

במסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה 

ברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו פשוטה בד

   במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
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  מדור גלגלים בתורה
  "אתקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט

  036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  

  נר חנוכה), לימוד תורה, ק"ש וערבית בדיקת חמץ (או הדלקת

  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]
  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

(וכך פסק המשנ"ב בסי' תל"א): שלגבי הב"ח בסי' תל"א (ובסי' תרע"ב) ביאר יסוד לנמק את שיטת הרמ"א  א.

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.

בדיקת חמץ מקיימים לאחר ק"ש מהטעם שתדיר קודם. (וכך הוא בק"ש כנגד נ"ח, לרוב האחרונים, אם נוקטים  ב.

  להדליק בצה"כ).

  הדין שתדיר קודם הוא גם לגבי קדימה וגם לגבי דחייה. [תוס' בסוכה ורא"ש בשבת והפוסקים]. ג.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ך להפסיק עבור בדיקת חמץ צרי

 לשיטה זו [יסוד א'] ו בצה"כמלימוד

אבל
אם
יפסיק,
הרי יצטרך
לקיים
בפרק זמן
זה
(בדוגמא
שבגלגל:
בעשרים
דקות אלו)
ק"ש
וערבית
ולא בדיקת
חמץ [יסוד
ב' וג']

  

יהודי שלומד בי"ג בניסן לעת ערב, ומתכונן 

להפסיק בצה"כ עבור בדיקת חמץ (כך שיקרא 

ויבדוק חמץ). ולפתע  ק"ש ויתפלל ערבית

זמן מסויים אחר צה"כ [הזמן  כשיעבורהודיעוהו ש

שיארכו לו או ק"ש וערבית או בדיקת חמץ בביתו, 

מאזולדוגמא עשרים דקות] יהיה מוכרח להתמסר 

במשך ב' שעות לענין של פיקוח נפש שדוחה 

מצוות. ואח"כ יוכל לחזור למצוותיו למשך כל 

  בעי.הלילה ויספיק בנחת לעשותם כד

  האם יפסיק מלימודו בצה"כ?

 

  
  

  ואם כך יש לשקול שיוכל להמשיך ללמוד 
  בפרק זמן זה

  

  

  

  

  

והגלגל 

חוזר 

 חלילה.
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יא 

וברים להדליק בצה"כ, באופן שהק"ש והערבית יחסמו אותו הגלגל הזה קיים ג"כ בנר חנוכה לסהערה: 

מההדלקה מיד אחריהם, כגון שאת התפילה מתפלל בבית הכנסת ולא יספיק לשוב לביתו ולהדליק בטרם יצטרך 

  ללכת לצורך הפיקו"נ.

  

  ., ד' כוסות, ברכת הלבנה(או פסח או מרור)אכילת מצה  

  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

  

  הלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:הידיעות ה

שאינה תדירה קודמת למצוה דרבנן שתדירה טפי (פני יהושע וסיעתו שהבאנו  רייתאיש סוברים שמצוה דאו א.

תיקדם,  במשברי ים כללי המצוות סי' ב'. והארכנו שם שמהראשונים ורוב האחרונים מתבאר איפכא שהדרבנן

  מ"מ גלגל זה בנוי לשיטת הפנ"י).

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

שמצאנו הוכחות רבות מהאחרונים בכך]. וגלגלנו  25תדיר. והפוסקים נחלקו בזה [עי"ש בכללי המצוות הערה 

  מיוסד לפי השיטה שמצוי נחשב כתדיר.

  יה כ' תוס' והפוסקים שפרסו"נ דחי תדיר).תדיר קדים לפרסומי ניסא (ורק לגבי דח ג.

. נפסק בשו"ע [סי' קס"ה ס"א] שמי שעשה צרכיו ורוצה גם ליטול ידיו לסעודה, יטול ב' פעמים. בראשונה (לא ד

  ומשנ"ב) יברך אשר יצר. והשניה לסעודה כדין ויברך ענט"י. נטילה גמורה, מג"א

אשר בזמן שרוצה לאכול קרבן פסח (או מרור בזמן ביהמ"ק לפי מה שנתבאר ביסוד א', א"כ לשיטת הפנ"י כ ה.

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.

תן לנט"י וכן לשתיית כוס ב' למבואר ביסוד ב' הרי ברכת הלבנה או ברכת אשר יצר צריכות ליקדום בגלל תדירו ו.

את הכוס הב' מיד לאחר ההגדה  –כמו שצריך  –(מד' כוסות) כאשר באה בנפרד ובניתוק מההגדה. [דכאשר שותה 

וברכת גאל ישראל שנאמרו על כוס זו, פשיטא שלא יפסיק עם ברכת הלבנה ביניהם. וכל נידוננו רק כאשר הוצרך 

ור ובמעשה, וכעת מתעתד לשתות את הכוס מדין ד' כוסות]. שעל זה מסיבה מסוימת להפסיק הפסק מרובה בדיב

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 

רק ב' המצוות אשר יכולות להיות תחילה הן נשקלות בדיון וממילא ברכת אשר יצר וברכת הלבנה נקדימן לכוס ש

   ב' ולנט"י.



יב 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

נראה להוכיח מזה שלא הוזכר בפוסקים (בסי' קס"ה) שבשבת וביו"ט שיש שם אכילת פת  רהלכאו הערה:

ן ולא יברכו אשר יצר לפני ברכת ענט"י אלא רק לאחר אכילת הפת, א"כ נוכיח שחיובה מדאו' אז ישתנה הדי

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 

  חה נחרצת.הוכ

  קו טלפון של סוד החשמלאנו שמחים להודיע על 

  של הקו במחיר שיחה רגילהמספרי הטלפון 
  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801

  שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

>  01>  1 >  025805801  
  קישור להורדת השיעורים

.il/?p=503http://sod1820.co 

  

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

את
שתית
כוס ב'
ואת נט"י
צריך
לעשות
בטרם
יאכל את
האכילות
שמדאו'
[יסוד ו']

  

 שבליל הסדר ניצבות לפניו ג' מצוות לקיימן כעת מי

  וב' מדרבנן): (אחת מדאורייתא

)אכילת מצה (או מרור בזמן ביהמ"ק, או ק"פ)1

  שהיא מדאו'.

  ) ברכת הלבנה (או ברכת אשר יצר).2

) נט"י (או שתיית כוס ב' שנותקה מההגדה, ראה 3

  ביסוד ו').

  איזו יקדים?

 

  
  

ת ליקדום לכוס ב' ולנט"י וברכת הלבנה (ואש"י) צריכו
  [יסודות ב' ו']

  

  

  

והגלגל 

חוזר 

 חלילה.
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 שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
 ודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרביםנ

  יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
fish@neto.net.il  :3109982305טל 

ינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך גישה לא גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללאלפי הוראת 
  15326537343או בפקס  מייל חוזר בלבד

  כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש 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 - לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 
ww.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722http://w 

  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ticleID=12030Ar&Page=1  

  תשע"ה ישור להורדת עלוני סוד החשמלק
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12834&Page=1  

  קישור לארכיון השיעורים והעלונים
M2NOVnJZX3c/edithttps://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0  

  סירטונים 400סוד החשמל 
XOPxMOg0L8LFD-=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UThttps://www.youtube.com/playlist?list  

  סירטונים 37סידור הרש''ש 
VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-ube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQMhttps://www.yout  

  
  שיעורים בקבר דוד המלך: שניםלעשרים וקישורים 

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 

mp4www.sod1820.org/f/k16. 
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 

  
  
 
 


