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  ַמֲאַמר 'ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור'
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  ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים. 
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2854 – .   ֵלַדת ָּדִוד ַהֶּמֶל
 ֲאִני לוֹ  ָאַמר ְּבִדינְ  ַּנֲעָׂשה ַמה לוֹ  ָאַמר [ְּבַקִין] ָהִראׁשֹון ָאָדם ּבוֹ  ָּפַגע לח) בראשית (ילקוט ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו

א ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ֹּכחַ  הּוא ּכָ  ְוָאַמר ָּפָניו ַעל ְמַטֵּפחַ  ָהִראׁשֹון ָאָדם ִהְתִחיל ְוִנְתַּפַּׁשְרִּתי, ְּתׁשּוָבה ָעִׂשיִתי  ְו

 ְּתׁשּוָבה. ְּבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהַּׁשָּבת רֹוִאים .ַהַּׁשָּבת ְליֹום ִׁשיר ִמְזמֹור ְוָאַמר ָהִראׁשֹון ָאָדם ָעַמד ִמָּיד, יֹוֵדעַ  ָהִייִתי

 ַהָּכתּוב ְוֵכן. ַׁשָּבת ְמִביָאה ֶאת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשִהיא יֹום ֶׁשֻּכּלוֹ  ְּתׁשּוָבהְוֵכן  ְּתׁשּוָבה. ִמְּלׁשֹון ,ָּתֹׁשב אֹוִתּיֹות ַׁשָּבת ְוֵכן

 ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת "תַׁשּבָ  ְוֵכן .ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבִנים" ְוֵלב ָּבִנים ַעל ָאבֹות ֵלב "ְוֵהִׁשיב כד) ג, (מלאכי

 ַבּיֹוםּו ְמָלאָכה הׂשֶ ֵּתעָ  ָיִמים ת"ֵׁשׁשֶ  ב) לה, (שמות ַּבָּכתּוב ְמֻרֶּמֶזת ְּתׁשּוָב"ה ְוֵכן אֹוִתּיֹות. ד' ְּבִדּלּוג "תָאבוֹ  בלֵ  יבִׁש "ְוהֵ 

   אֹוִתּיֹות. ֶׁשַבע ְּבִדּלּוג ֹקֶדׁש" ָלֶכם הִיְהיֶ  יִעיבִ ַהְּׁש 

 ֵאללָ " ר"ת "ָבּה ְלַאְׁשָמה ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִמֹּכל לוֹ  "ְוִנְסַלח כו) ה, (ויקרא ֶׁשַהָּכתּוב (גזלה ה, כט)ּקּוֵטי ֲהָלכֹות' מּוָבא ְּב'לִ  ְוֵכן

ָּפסּוק ַהֶּזה ְּדִבְזכּות ַׁשָּבת זֹוִכים ִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה. ּוְרֵאה ֶזה ֶפֶלא: הַ  ְּׁשִביִעי",הַ  ּיֹוםּבַ  ַּמֲעִׂשיםהַ  ָּכלמִ  ַבתׁשָ  ֶׁשראֲ 

ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2854ַהּתֹוָרה, ּוִבְׁשַנת  ִמְּתִחַּלת 2854הּוא ַהָּפסּוק הַ "ְוִנְסַלח לֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה" 

ִניִמין  ִׁשְבָעהִׁשיַח, ְוֵיׁש מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ר"ת  ָאָד"םֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוא ִגְלּגּול נֹוַלד ָּדִוד ַהֶּמֶל ָהרֹוֶעה ַהְּׁשִביִעי 

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני, ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן ַמאי ִּדְכִתיב,  (מו"ק טז:)ַּבְּגָמָרא  ְּבִכּנֹור ָּדִוד. ְוַעל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָמִצינּו

ָּדִוד  (שבת ה). ּומּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּפִרי ַצִּדיק' ֻעָּלּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה"ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר הּוַקם ָעל" ֶׁשֵהִקים 

ַהֶּמֶל ע"ה ֶׁשהּוא ַהְתָחַלת אֹור ַהָּמִׁשיַח הּוא ַהֶּגֶבר ֶׁשֵהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ּוָמִׁשיַח ִיְהֶיה ַהּסֹוף 

   ַעל ָידֹו. ְוַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשְּיֻתַּקן ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלוֹ 



ב 

ב קֹ י ְלַיעֲ ּדִ י ְלַעבְ ּתִ ר ָנתַ ׁשֶ "ְוָיְׁשבּו ַעל ָהָאֶרץ אֲ (יחזקאל לז, כה)  ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִנָּיה ֲהפּוָכה ַּבָּכתּוב ַׁשָּב"ת ֹקֶד"ׁשְוֵכן 

  ָלם ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם".ּו ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה ֵהָּמה ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עוֹ בר ָיְׁש ׁשֶ אֲ 

  

  ְּתקּוַפת ִמְׁשַּכן נֹוב. – 2871
 (ויקרא ו, יז) ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל ָקְרַּבן ַחָּטאת ְוָקְרַּבן ָאָׁשם ֶׁשּכֹוְלִלים י"ד ְּפסּוִקים:מּוָבא 

ֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאֹמר ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: ּדַ 

ל ָהֹעָלה ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת ִלְפֵני ה' ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא: ַהֹּכֵהן ַהְמַחֵּטא ֹאָתּה ֹיאֲכֶלָּנה ְּבָמקֹום ָקדׁש ֵּתָאכֵ 

ע ִּבְבָׂשָרּה ִיְקָּדׁש ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה ַעל ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר ִיֶּזה ָעֶליָה ְּתַכֵּבס ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד: ֹּכל ֲאֶׁשר ִיּגַ 

ם: ָּכל ָזָכר ְּבָמקֹום ָקדׁש: ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ְּתֻבַּׁשל ּבֹו ִיָּׁשֵבר ְוִאם ִּבְכִלי ְנחֶׁשת ֻּבָּׁשָלה ּוֹמַרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמיִ 

א ַּבֹּכֲהִנים ֹיאַכל  ֹאָתּה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא: ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש 

 ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף: ְוֹזאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא: ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהֹעָלה ִיְׁשֲחטּו

מֹו ִיְזֹרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִריב ִמֶּמּנּו ֵאת ָהַאְלָיה ְוֶאת ַהֵחֶלב ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת ּדָ 

ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב: ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהֹּיֶתֶרת ַעל 

יֶרָּנה: ְוִהְקִטיר ֹאָתם ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ִאֶּׁשה ַלה' ָאָׁשם הּוא: ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים ֹיאֲכֶלּנּו ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָלֹית ְיסִ 

ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא: ַּכַחָּטאת ָּכָאָׁשם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר ּבֹו לֹו 

ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2871ְוֵאּלּו ַמְקִּביִלים ַלָּׁשִנים  ,2884ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ַעד ַהָּפסּוק  2871ֵמַהָּפסּוק הַ  ַמְתִחיִלים ִיְהֶיה"

ִדים, ַּכּמּוָבא , ְוֶנֶאְסרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות ֶׁשל ְיִחיָהָיה ַהִּמְׁשָּכן ְּבנֹובֶׁשָאז ְּבִדּיּוק  2884ַעד ְׁשַנת 

א ַתְקִריבּו ְּבָבמֹות ְּכָכל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֹּפה ַהּיֹום ֶׁשָאנּו ַמְקִריִבין ַּבִּמְׁשָּכן  (זבחים קיב:)ְּבַרִּׁש"י 

יָנן ֲעֵליֶכם חֹוָבה. ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות ֶאָּלא ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעׂשּו ְּדַהְיינּו ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ֶׁשאֵ 

ֵיׁש ְּכֶנֶגד ַהָּׁשִנים ִּבְמֻדָּיק ֶאת  ּוָבֶהְמֵׁש ָׁשם ֵמִביא ַרִּׁש"י ֶׁשִּדין ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ַּבַּמת ִצּבּור ֶׁשָהְיָתה ְּבִגְלָּגל ּוְבנֹוב ְוִגְבעֹון. ָלֵכן

ָאַמר  (מנחות קי.)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ַלֲעֹסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְוָאָׁשם, ָצִריַּפְרִׁשּיֹות ַחָּטאת ְוָאָׁשם ְלַרֵּמז ֶׁשְּבָׁשִנים ֵאּלּו 

ַרִּבי ִיְצָחק ַמאי ִּדְכִתיב "ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת", "ְוֹזאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם" ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְּכִאּלּו 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּגם ִּבְתקּוַפת ִמְׁשַּכן ִּגְבעֹון  ִאּלּו ִהְקִריב ָאָׁשם.ִהְקִריב ַחָּטאת. ְוָכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ָאָׁשם", ּכְ 

ְּכֶׁשָעַבר ַהִּמְׁשָּכן ְלִגְבעֹון ִהְתִחיָלה ַמְלכּות ָּדִוד ַהֶּמֶל  2884ֶׁשָהְיָתה ַאֲחֵרי ְּתקּוַפת נֹוב ִהְמִׁשי ַהִּדין ַהֶּזה, ֲאָבל ִּבְׁשַנת 

ָאַמר  (מכות י.) ְוָכל ַהָּקְרָּבנֹות, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ָּפַעל יֹוֵתר ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁשִוד ֶנֱאַמר ֶׁשְּבִלּמּוד ּתֹוָרתֹו ְּבֶחְברֹון, ְוַעל ּדָ 

ֶזה, ְוָיבֹוא ָּדִוד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָׁשַמְעִּתי ְּבֵני ָאָדם ֶׁשאֹוְמִרים, ָמַתי ָימּות ָזֵקן 

ֹמה ְּבנו, ְוִיְבֶנה ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְוַנֲעֶלה ָלֶרֶגל ְוָׂשַמְחִּתי. ָאַמר ֵליּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא "ִּכי טֹוב  יֹום ְׁש

ֹמה ִּבְנ  ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף" טֹוב ִלי יֹום ֶאָחד ֶׁשַאָּתה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְלָפַני ֵמֶאֶלף עֹולֹות ֶׁשָעִתיד ְׁש

  ְלַהְקִריב ְלָפַני ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.

  

  ַמֲעֵׂשה נֹוב ִעיר ַהֹּכֲהִנים. – 2883
"ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים ֹיאֲכֶלּנּו ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל ֹקֶדׁש  (ויקרא ז, ו) ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוקמּוָבא 

ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל  2883ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוִבְׁשַנת  2883הַ  הּוא ַהָּפסּוק ָקָדִׁשים הּוא"

ִּבְגַלל ֱהיֹותֹו חֹוֶלה ְמֻסָּכן ַוֲאָחזֹו  ֹקֶדׁש ֳקָדִׁשיםִמֶּלֶחם ַהָּפִנים ֶׁשהּוא  ֶלֱאֹכלֶׁשָּנְתנּו ְלָדִוד נֹוב ִעיר ַהֹּכֲהִנים ּבְ 



ג 

ֶׁשהּוא ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהֶעְליֹון. "ָּכל ָזָכר ִמיָכֵא"ל  ְוָהאֹוִתּיֹות ֵּביֵניֶהםֹּכֲהֵנ"י נֹו"ב  ְוִנְרָמז ַּבָּכתּובס. ּבּוְלמּו

  ָמקֹום ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא".ּנּו ּבְ ם ֹיאֲכלֶ ֹּכֲהִניּבַ 

ד הּוא ָהָיה ֶׁשָּבַרח ִלְפֵני ָׁשאּול, ְוַעל ֶזה ָּגַרם ֶׁשֶּנֶאְבדּו ָּכל אֹוָתם ֹּכֲהֵני נֹוב, ָּדוִ  )פקודי רכד.( בזהר ָמִצינּו

א ִנְׁשַאר ִמֻּכָּלם ַרק ֶאְבָיָתר ְלַבּדֹו ֶׁשָּבַרח. ְוֶזה ָּגַרם ַּכָּמה ָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל, ּוֵמת ָׁשאּול ּוָבָניו, ְוָנְפלּו  ְו

ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות. ְוִעם ָּכל ֶזה, אֹותֹו ֵחְטא ָהָיה ָּתלּוי ַעל ָּדִוד ִלְגּבֹותֹו ִמֶּמּנּו, ַעד ֶׁשָּכל ְּבֵני ִמִּיְׂשָרֵאל ַּכָּמה 

א ִנְׁשַאר ֵמֲאִחיֶמלֶ  א ִנְׁשַאר ֵמֶהם ֶאָּלא יֹוָאׁש ְלַבּדֹו, ֶׁשִּנְגַנב. ְּכמֹו ֶׁש  ַרק ָדִוד ֶנֶאְבדּו ְּביֹום ֶאָחד, ְו

ידו נגרמה הריגת נוב עיר הכהנים. וכעין זה מובא גם בגמרא  ורואים שהיתה טענה על דוד שעלר ְלַבּדֹו. ֶאְבָיתָ 

, ודואג אמר לשון הרע עליהם לשאול ולא אמר לו שהם בשליחות שאוללהם שהוא  אמרואף שדוד  (סנהדרין צה.).

שהם לא ידעו  האמיתייפר את הסיפור , ויוצא שדואג היה אשם בכל הענין שלא סחשבו שדוד בא בשליחות שאול

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

א ָאמַ  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה )שבת נו:( א ֶנְחְלָקה ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ְו א ִקֵּבל ָּדִוד ָלׁשֹון ָהַרע,  ר ַרב ִאיְלַמֵלי 

א ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּוָעְבדּו ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוַדת ּכֹוָכבִ  והוסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שלכן הגמרא נמצאת . ים, ְו

 של דואגלשון הרע המועיר הכוהנים,  נובמשך של לרמז שזה היה הה נו"ב,אותיות ב' עמוד  נ"ובשבת דף 

על מפיבושת בנו של שאול,  לשון הרעשדוד יקבל  השתלשלנגרם על ידי דוד, ו ,הרג את כהני נובגרם את ש

  ויעביר את השדה של שאול לציבא העבד, ומזה באו כל הצרות.

  

2884 – .   ִהְסַּתְּלקּות ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ְוָׁשאּול ַהֶּמֶל
"ַּכַחָּטאת ָּכָאָׁשם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר  (ויקרא ז, ז) ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוקּוָבא מ

ִביא ְוָׁשאּול ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ִנְסַּתְּלקּו ְׁשמּוֵאל ַהּנָ  2884ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוִבְׁשַנת  2884הּוא ַהָּפסּוק הַ  ּבֹו לֹו ִיְהֶיה"

. ּו . ל"ו""ם ָאׁשָ ִנְרָמז ּבְ  ָׁשאּו"לְוֵכן  "ָאָׁשם לֹו ִיְהֶיה".ֶׁשָעָליו ְמַדֵּבר ַהָּפסּוק ֶׁשהָ  ָאָׁש"ם ל"ו,אֹוִתּיֹות ְׁשמּוֵא"ל ַהֶּמֶל

ם, ֵּכיָון ֶׁשַּגם ְׁשמּוֵאל ְוַגם ָׁשאּול ָחְטאּו ִהְסַּתְּלקּות ְׁשֵניֶהם ִעם ֶרֶמז ַּבָּפסּוק ֶׁשל ָקְרַּבן ָאׁשָ  ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהֶּקֶׁשר ֵּבין

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְׁשמּוֵאל מֹוֶרה ֲהָלָכה  (ברכות לא:) . ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָראָקְרָּבנֹותִּבְגַלל ִעְנָין ֶׁשל  ִמיָתהְוִהְתַחְּיבּו 

ָּיִבאּו ֶאת ַהַּנַער ֶאל ֵעִלי", ְוכּו'. ָאַמר ְלהּו, ָלָּמה ְלכּו ִּבְפֵני ַרּבֹו ָהָיה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיְׁשֲחטּו ֶאת ַהָּפר וַ 

א, ָאַמר ְלַאֲהדּוֵרי ָּבַתר ֹּכֵהן ְלִמְׁשַחט ְׁשִחיָטה ְּבָזר ְּכֵׁשָרה. ַאְייּתּוהּו ְלַקֵּמיּה ְּדֵעִלי. ָאַמר ֵליּה, ְמָנא ָל הָ 

ַהֹּכֲהִנים" ְּכִתיב, ִמַּקָּבָלה ְוֵאיָל ִמְצַות ְּכֻהָּנה, ִמָּכאן ִלְׁשִחיָטה  ֵליּה, ִמי ְּכִתיב "ְוָׁשַחט ַהֹּכֵהן",  "ְוִהְקִריבּו

ה ֲהָלָכה ֶׁשְּכֵׁשָרה ְּבָזר. ָאַמר ֵליּה, ֵמיַמר ַׁשִּפיר ָקא ָאַמְרְּת, ִמיהּו מֹוֶרה ֲהָלָכה ִּבְפֵני ַרָּב ַאְּת, ְוָכל ַהּמֹורֶ 

ָיא ַחָּנה ְוָקא ָצְוָחה ַקֵּמיּה, "ֲאִני ָהִאָּׁשה ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה" ְוגֹו'. ָאַמר ָלּה, ִּבְפֵני ַרּבֹו ַחָּיב ִמיָתה. ַאּתְ 

א, "ֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהתְ  ַּפָּלְלִּתי". ַׁשְבִקי ִלי ְּדַאֲעִניֵׁשיּה, ּוָבִעיָנא ַרֲחֵמי ְוָיִהיב ָל ַרָּבה ִמיֵּניּה. ָאְמָרה ֵליּה 

ֶהי ַּבִּגְלָּגל:  (ש"א טו, כא) ּול ָּכתּובְוֵכן ַעל ָׁשא "ַוִּיַּקח ָהָעם ֵמַהָּׁשָלל ֹצאן ּוָבָקר ֵראִׁשית ַהֵחֶרם ִלְזֹּבַח לה' ֱא

ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ לה' ְּבֹעלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשֹמַע ְּבקֹול ה' ִהֵּנה ְׁשֹמַע ִמֶּזַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב ֵמֵחֶלב 

".ֵאיִלים: ּכִ  הרה"ג  והוסיף י ַחַּטאת ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר ַיַען ָמַאְסָּת ֶאת ְּדַבר ה' ַוִּיְמָאְס ִמֶּמֶל

היינו שהוא עושה עצמו  ְׁשִחיָטה ְּבָזר ְּכֵׁשָרהר' מ. פ. שליט"א ששמואל פסק את דינו במה שאמר בפני רבו 

וכן מה שאמרה חנה  עצמו. שחיטה כשרה בוגיע לו מיתה בבחינת לרבו ואינו מתחשב בו, לכן מ זרבחינת 



ד 

רמזה לו שהיא נצבת עמו יחד באותה בעיה, כי על בניו יאמרו שהם  "ֲאִני ָהִאָּׁשה ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה"לשמואל 

ב יֹוָנָתן, ָּכל ָהאֹוֵמר ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני, ָאַמר רַ  (שבת נה:)חטאו ובאמת לא חטאו, כמובא בגמרא 

  .ְּבֵני ֵעִלי ָחְטאּו, ֵאינֹו ֶאָּלא טֹוֶעה

  

  .ִהְסַּתֵּלק ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְוַהַהְנָהָגה ָעְבָרה ְליֹוֵסף – 2255
ים "ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשּטִ  (שמות כו, טו)ֵמהרה"ג ר' א. ְּכִליל שליט"א ֶׁשַהָּפסּוק מּוָבא 

ּוְבָׁשִנים ֵאּלּו  2263ְּפסּוִקים, ַעד ַהָּפסּוק  16ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ּוָפָרַׁשת ַהְּקָרִׁשים ִהיא  2248, הּוא ַהָּפסּוק הַ ֹעְמִדים"

ֶׁשַּיֲעֹקב  (ילקוט תרומה שסט)ִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא ּבַ  ָהָיה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבִמְצַרִים, ְוָנַטע ֶאת ֲעֵצי ַהִּׁשִּטים ֶׁשֵּמֶהם ַנֲעָׂשה ַהְּקָרִׁשים,

ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ְוַיֲעֹקב ַחי  2237ָנַטע ֲאָרִזים ְּבִמְצַרִים ֶׁשֵּמֶהם ַנֲעׂשּו ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן. ִּכי ַיֲעֹקב ָיַרד ְלִמְצַרִים ִּבְׁשַנת 

ֶׁשַהְּקָרִׁשים ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ִּבְבִחיַנת אֹות ו',  (תיקונים לח:)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ָּבּה הּוא ִנְפַטר. ְוֵכן  2255ָׁשָנה ַעד ְׁשַנת  17ְּבִמְצַרִים 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א  ֶעֶׂשר. ְוַיֲעֹקב הּוא ִּבְבִחיַנת ָהאֹות ו'. –, ִּכי ַהו' ְקׁשּוָרה ַלי' ֶעֶׂשר ַאּמֹותְוָלֵכן ָהיּו 

ֵאָבִרים ֶׁשַהִּמְׁשָּכן ָעׂשּוי ְּכֶנְגָּדם,  רמ"חְמַרֵּמז ַעל ב'רמ"ח ְוֵכן  .ֲאָרִזיםְּבִגיַמְטִרָּיא  רנ"הב'ֶׁשְּׁשַנת ְּפִטיַרת ַיֲעֹקב 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר שליט"א ֶׁשַּיֲעֹקב ָנַטע ֶאת ַהְּקָרִׁשים ְלֹצֶר  (תנחומא ריש פקודי).ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

  .ָמָח"ר

ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה,  2255, הּוא ַהָּפסּוק הַ "ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה ַּתֲעֶׂשה ִׁשָּׁשה ְקָרִׁשים" (שמות כו, כב) סּוקַהּפָ 

ְוֵכן מּוָבא ְּב'ֵסֶפר ְּבסֹוד ִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלְיסֹוד.  ֵּבֵר ַיֲעֹקב ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִיםִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2255ּוִבְׁשַנת 

ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמֲעָרב ֶׁשְּמָעֵרב ָּכל  ָּיָּמהַעל ַהָּכתּוב ַהֶזה ׁשֶ  (פ' תרומה ע' קפד)ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ָּׁשה ׁשִ ֲעֶׂשה ּתַ ר ֵׁשׁש ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלְיסֹוד. ְוֵכן "ְקָרִׁשים", ְּבסֹוד ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִהיא ִמְסּפָ  ִׁשָּׁשהַהְּבִחינֹות. ָלֵכן "ַּתֲעֶׂשה 

  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד. ֶקֶׁש"תָרִׁשים" ר"ת קְ 

ָּתנּו ַרָּבָנן ְיֵמי ֹאֶהל מֹוֵעד ֶׁשַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָחֵסר ַאַחת. ְיֵמי ֹאֶהל מֹוֵעד  (זבחים קיח:)ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו

ים ָּגל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ֶׁשַבע ֶׁשָּכְבׁשּו, ְוֶׁשַבע ֶׁשָחְלקּו. ְיֵמי ֹאֶהל מֹוֵעד ֶׁשְּבנֹוב ְוֶׁשְּבִגְבעֹון ֲחִמּׁשִ ֶׁשְּבִגלְ 

ׁש ֵמאֹות ִׁשְבִעים ָחֵסר ַאַחת. ה ְׁש ה ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאיָנם ִנְקרָ  ָוֶׁשַבע, ִנְׁשַּתֵּיר ְלִׁשי ֹאֶהל ִאים רֹוִאים ֶׁשִּׁשי

ָׁשִנים  14ָׁשִנים ַּבִּמְדָּבר, וְ  39ְועֹוד רֹוִאים ֶׁשַּקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ִׁשְּמׁשּו ְּבֹפַעל  ַהְּקָרִׁשים.ֶׁשהּוא ַרק ִּבְמקֹומֹות ֶׁשָהיּו  מֹוֵעד

ַהְיסֹוד, ּוְכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶׁשַהְּקָרִׁשים ְמַסְּמִלים ֶאת  ֹוֵסףְׁשנֹות ַחֵּיי יָׁשִנים ְּכִמְנַין  110ָׁשִנים ְּבנֹוב ְוִגְבעֹון, ַיַחד  57ְּבִגְלָּגל, וְ 

, ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֶנֶאְמָרה ָּפָרַׁשת "ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים"ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף, ְוָלֵכן 

"ֹאֶהל ִמְתַקֵּבל ַהֵּׁשם  ְקָרִׁשים , ְוָלֵכן ַרק ְּכֶׁשֵּיׁשל ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ַיַחד ְּבִמְצַרִיםְׁשנֹות ַחָּייו ׁשֶ ַּבְּפסּוִקים ֶׁשַּמְקִּביִלים לִ 

"ּוְלַיְרְּכֵתי ַהִּמְׁשָּכן ָיָּמה  (שמות כו, כב). ּוְלִפי ֶזה ְמֹבָאר עֹוד ַטַעם ַמּדּוַע ַהָּפסּוק יֹוֵסף ְּבִגיַמְטִרָּיאֶׁשהּוא  מֹוֵעד"

ִהְסַּתֵּלק ַיֲעֹקב ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  2255ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה, ִּכי ִבְׁשַנת  2255, הּוא ַהָּפסּוק הַ ה ְקָרִׁשים"ַּתֲעֶׂשה ִׁשּׁשָ 

ְּבסֹוד ִּתְפֶאֶרת ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ַלְיסֹוד. ּוְכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו  ָאִבינּו ֶׁשֵהִכין ֶאת ַהְּקָרִׁשים, ְוַהַהְנָהָגה ָעְבָרה ְליֹוֵסף,

ְקָרִׁשים", ְּבסֹוד ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִהיא ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה  ִׁשָּׁשהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד. ָלֵכן "ַּתֲעֶׂשה  ָּיָּמהָהֲאִריַז"ל ׁשֶ מֵ 

 ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן, ֵלב, ָּכֵבד ְוכּו', ; ֹמחַ ֵאָבִרים ַהְּפִניִמִּייםֶׁשְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ֵהם ִּבְבִחיַנת  (נשא כב:)ַלְיסֹוד. ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת 

ְוֵכן  "ַעְצמֹות יֹוֵסף".לְ  ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכןְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין  .עֹור ּוָבָׂשר, ִויִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן ִּבְבִחיַנת ֲעָצמֹותֵהם ִּבְבִחיַנת 

"ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים" ֶׁשָּמא ֹּתאַמר ָאַבד ִסְבָרן (סוכה מה:) ָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּגְ  ּדֹוִמים.ֲעָצמֹו"ת וַ  ֵעִצי"םַהְּלׁשֹונֹות 



ה 

ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ּוָבֵטל ִסּכּוָין, ַּתְלמּוד לֹוַמר "ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים" ֶׁשעֹוְמִדים ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

 ֵעִציםָּבָאדם ֵהן ְּכֶנֶגד  ֲעָצמֹותׁשֶ  (ל"א)ֵכן ָמִצינּו ְּב'ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן' וְ ֶׁשעֹוֶמֶדת ָלַעד.  ַעְצמּותְּבִחיַנת ְּקָרִׁשים ּבַ 

, ִּכי ֵהם ְמַסְּמִלים ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם, ּוִמֵּמיָלא ֵהם ַּגם ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ָהיּו ֵעִציםָּבעֹוָלם, ּוְלִפי ֶזה ְמֹבָאר ַמּדּוַע 

. ְוֵכן ֲעָצֹמתְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶקֶרׁשְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ִאיָלן.  הּוא ִּבְבִחיַנת ְיסֹודף, ַּכָּידּוַע ֶׁשהַ ְקׁשּוִרים ְליֹוסֵ 

ד ֶׁשִּנְקֵראת ה', הּוא ִּבְבִחיַנת ְיסוֹ  ַעְצמּותְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהַּקו ְוחּוט  "ֶעֶצם",ְּפָעִמים מֹוִפיַע ְּבָכל ַהּתֹוָרה ַהָּלׁשֹון  ח"י

ֹוף ֶׁשהּוא סֹוד ַהַּקו . ְּכִפי ֶׁשִהְמִׁשיל ָהֲאִריַז"ל ֶאת ָּכל ֶהָחָלל ְוַהַּקו ִלְנֻקַּדת ֶאְמַצע ֲחָדָׁשה, ַהְיינּו ְיסֹוד ָחָדׁש ֶׁשל ָהֵאין סיחָ 

  ְוחּוט ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶהָחָדׁש. 

. ָיה ַיֲעֹקב ֵליֵרד ְלִמְצַרִים ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ֶאָּלא ֶׁשְּזכּותֹו ָּגְרָמה לוֹ ָראּוי הָ  (שבת פט:)ַּבְּגָמָרא  ִצינּומָ 

ר"ת  "לזֶ ְר ּבַ ל ת ׁשֶ אוֹ לָ ְׁש לְ ׁשַ ם ּבְ יִ רַ צְ מִ ת לְ דֶ רֶ י לָ אּוה רָ יָ ב הָ קֹ עֲ ּיַ ז, ׁשֶ מֶ רֶ הָ  רֶ דֶ ן שליט"א ביאר ּבְ הֵ ּכֹ ם הַ הָ רָ בְ הרה"ג ר' ַאוְ 

ַרֵּבנּו 'א ּבְ בָ ּוּמם. ּכַ יִ רַ צְ מִ לְ  וֹ ּמה עִ דָ ְר א יָ וְ  רֶ ּדֶ ה בַ רָ טְ פְ ל נִ חֵ רָ ׁשֶ  ה לוֹ מָ ְר ּגָ  תוֹ כּוזְ ן רוֹ סְ חֶ ׁשֶ  אּלָ אֶ ה, ָאלֵ ה ּפָ לְ זִ ל חֵ רָ ה הָ לְ ּבִ 

א ִיְחֶיה" )לב, בראשית לא(' ַּבְחֵיי ֶהי  , . ִמן ַהֵחֶרם ַהֶּזה ֶנֶעְנָׁשה ָרֵחל ׁשֶ "ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ֱא ֵּמָתה ַבֶּדֶר

ם יִ רַ צְ מִ ד לְ רַ והוסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שיעקב יָ  .ּוִמָּכאן ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִלָּזֵהר ֵמֹעֶנׁש ַהַּצִּדיִקים ּוִמְּקָלָלָתם

 ׁשרֶ ּׁשֹ ם הַ עִ  "לזֵ ְר ּבַ ת נַ ְׁש ם ּבִ יִ רַ צְ מִ ב לְ קֹ עֲ ד יַ רַ , יָ ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ל מְ לֵ וֹ ּכן ׁשֶ יוָ ל. ּכֵ לֵ וֹ ּכם הַ עִ  "לזֵ ְר ּבַ ן יַ נְ מִ ּכְ  ב'רל"חת נַ ְׁש ּבִ 

ָׁשַלח " (ק"ה). ומרומז בתהילים ְהֶיה ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמיםּתִ ׁשֶ  ּהׁשָ ְר ׁשָ ּבְ  ַהְּגֵזָרהת יק אֶ ּתִ מְ הַ ה לְ כָ ּזָ ל ׁשֶ ּמֵ סַ , לְ ב'רל"חה לֶ עוֹ ׁשֶ 

עם הכולל הגיע יעקב ליוסף  ברז"ל[היינו בשנת  :ַנְפׁשוֹ ָּבָאה  ַּבְרֶזל ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלוֹ 

[היינו שיעקב קרא קריאת שמע כשנפגש עם  ְצָרָפְתהּו: ה'ִאְמַרת ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו  ].נפשוקשורה בנפשו ש

 בר חכיםסף היה כי יו "ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם"ומאחדת.] ובהמשך כתוב  אמרת ה' שמצרפתיוסף, וקריאת שמע היא 

  ליעקב.

  .ְנֻקַּדת ַהֶּנַצח ֶׁשְּמִאיָרה ְּבָהֵנץ ַהַחָּמה ַמְכִניָעה ֶאת ֵעָׂשו

ִמַּצד ֶׁשל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר, ֶׁשִהיא ְׁשִכיָנה. ּוְׁשֵּתי ְדָרגֹות ֵהן ֹּבֶקר ְוַׁשַחר, ַוֲעֵליֶהן  (משפטים קיט:)ַּבֹּזַהר  ָמִצינּו

 ֶנַצח". ֹּבֶקר ֶׁשל ַאְבָרָהם, ֶׁשהּוא ֶחֶס''ד, ֶזה עֹוֶלה יֹוֵתר ְּביֹום ַהְּגֻאָּלה, ֲאָבל ֶנֱאַמר "ְנִעמֹות ִּביִמינְ 

ְורֹוִאים ֶׁשֲחִׁשיבּות ְזַמן ַהַּׁשַחר ַמְקִּדים ְליֹום ַהְּגֻאָּלה, ּוִמיהּו ֶנַצח, ֶׁשְּׁשִכיָנה ִמִּצּדֹו ִנְקֵראת ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר. 

  ָּמה.ֵנ"ץ חַ ְמַרֵּמז ַעל הָ  ֶנַצ"חִּבְגַלל ִהְתנֹוְצצּות ֶהָאַרת ַהֶּנַצח. ְוֵכן ָהֵנץ ַהַחָּמה, ִהיא 

 (ברכות ט:)ָמָרא ְלָבֵאר ַמּדּוַע ִהְקִּפידּו ִּבירּוָׁשַלִים יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ַהְּמקֹומֹות ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה. ַּכּמּוָבא ַּבּגְ  ִנְרֶאה

ין אֹוָתּה ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְסֹמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה, ְוִנְמָצא ִמְתַּפֵּלל ַּבּיֹום. ָאַמר ַרִּבי ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִר 

ְקָהָלא  ֵזיָרא, ַמאי ְקָרָאה "ִייָראּו ִעם ָׁשֶמׁש, ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים". ֵהִעיד ַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ֶאְלָיִקים ִמּׁשּום

, ֶנַצחהּוא ִמְּלׁשֹון  ָהֵנץּדְ יָׁשא ְּדִבירּוָׁשַלִים, ָּכל ַהּסֹוֵמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה, ֵאינֹו ִנּזֹוק ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו. ַקּדִ 

 (ברכות נח.)ַּבְּגָמָרא ן ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשִּמְתנֹוֶצֶצת ְנֻקַּדת ַהֶּנַצח ֶׁשל ַהּיֹום, ִּבְבִחיַנת חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ֶׁשֵּמִאיר ְלַמָּטה ֶּדֶר ַהֶּנַצח, ְוֵכיוָ 

ְלַהְסִמי ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה, ְּכֵדי  ְקָהָלא ַקִּדיָׁשא ְּדִבירּוָׁשַלִים,ִהְקִּפידּו  "ְוַהֵּנַצח" זֹו ְירּוָׁשַלִים,

א ְּבֵסֶפר 'ַים ַהָחְכָמה' ְּבֵׁשם ַה'ִּדְבֵרי ַחִּיים' ִמַּצאְנז זצ"ל ֶׁשִּצָּוה ְלִהְתַחֵּבר ִלְנֻקַּדת ַהֶּנַצח ֶׁשִּמְתנֹוֶצֶצת ִּבְזַמן ֶזה. ְוֵכן מּובָ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּצאְנזֶאת ֲחִסיָדיו ֶׁשָעלּו ִלירּוָׁשַלִים, ְלַהְׁשִּכים ָּבּה ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין שליט"א ׁשֶ 



ו 

 ֶרֶגלֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת  ֶּנַצחֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל ְסִפיַרת הַ  'ִּדְבֵרי ַיִּציב'ַּצאְנז זצ"ל ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ְסָפָריו . ְוֵכן ָהַאְדמֹו"ר מִ ֶנַצח

ְתַּפֵּלל יֹות ֶׁשהִ ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַיִּציבּות ָלָאָדם. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק' ֶׁשָרָצה הקב"ה ַלֲעׂשֹות ִחְזִקָּיהּו ָמִׁשיַח הֱ 

ִעם ָהאֹוִתּיֹות, ּוְבִלי  ֵנץִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִחְזִקָּיהּוְּכָוִתיִקין ִּבירּוָׁשַלִים. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין . ְּכָוִתיִקיןא ְּבִגיַמְטִרּיָ  ְירּוָׁשַלִים ַקִּדיָׁשא ְּדִבירּוָׁשַלִים, ְוֵכןְקָהָלא ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא 

אֹוָתן ְסָפרֹות ֶׁשל  695 ְּבִגיַמְטִרָּיאִעם ַהּכֹוֵלל  ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלבְוֵכן  ָיִמי"ן.ְּכִמְנַין  110הּוא  ֵנ"ץ ַהַחָּמ"ה אֹוִתּיֹות

  , ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ֶנַצח, ָלֵכן הּוא ַגם ִּבְבִחיַנת ְירּוָׁשַלִים.ֶנַצח ְּבִגיַמְטִרָּיא ַנְחָמןִּכי ַרִּבי  ,596ְירּוָׁשַלִים 

ב ַעל ֹראׁש ִנּצָ "ָמָחר ָאֹנִכי  (שמות יז, ט)ִנְרָמז ְּבִמְלֶחֶמת ֹמֶׁשה ַּבֲעָמֵלק  ֵנ"ץהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשהָ  יףסִ הוֹ וְ 

ַמְכִניָעה ֶאת  ֵנץְוֵכן ְּתִפָּלה ְּבהָ  "ֹראׁש ַהִּגְבָעה".ִנְרָמז ָּכאן י ֶהָהִרים ָראׁשֵ ַהִּגְבָעה". ְוֵכיָון ֶׁשַהַחָּמה ְמַנְצֶנֶצת ּבְ 

ֶטער ֶׁשל ָהָמן, ַהְיינּו ֶּצנְ ֶטער ַלְּתִפָּלה, ּוָבֶזה ַמְכִניִעים ֶאת הַ ֶצנְ ֶׁשְּמַחְּפִׂשים  ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּותִרים. ּנֹוצְ ים ְוהַ ַּנאצִ הַ 

(ב"מ ה ְוַהֹּקר ֶׁשל ֲעָמֵלק, ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבַּמַהְרָׁש"א ִּצּנָ ַמְתִחיל ֵמהַ  ָהֵנץָניו ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ֶמְרֶּכֶבת ֲעָמֵלק. ְוֵכן ֲעֶׂשֶרת ּבָ 

ְמַנֵּצַח  ֶּנַצחְוֵכן ֹּכַח הַ  ָהֵנץ. ַּפת ַׁשֲחִרית ַמִּציָלה ִמן ַהִּצָּנה ֶׁשלֶׁשְּזַמן ָהֵנץ ַהַחָּמה הּוא ַהְּזַמן ֲהִכי ַקר ְּביֹום, ְוָלֵכן  קז:)

  . ֶנַצ"חים ֶׁשהֹוְפִכים ֶאת אֹוִתּיֹות ִחיצֹונִ ֶאת הַ 

, ַהְמַסֵּמל ֶאת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה', ָּדג, אֹוִתּיֹות ֶּנַצחַהְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת הַ  ָּגדֵׁשֶבט  ְוֵכן

, ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ְנָגִעים' ַּיְרֵּדןִּבְּקׁשּו ַנֲחָלה ְּבֵעֶבר הַ  ָּגד. ְוֵכן ֵׁשֶבט ָּדִוד ַהֶּמֶלָּנִביא ָהָיה ָנִביא ֶׁשל הַ  ָּגדְוֵכן 

. ְוָלֵכן ֵׁשֶבט  ֹרת ֹצאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו". ְוֵכן ָּגד ִּגדְ " טז) (במדבר לב,ָאְמרּו ַעל ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן  ָּגדֶׁשַהַּיְרֵּדן הּוא ִמֹּׁשֶרׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל

. ְוֵכן מּוָבא "ָּבָגד" ָּבא ַמָּזל טֹוב (בראשית ל, יא)ְמַסֵּמל ַמָּזל טֹוב ְּכמֹו סֹוד ַהָּדִגים ֶׁשל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש"י 

. ְוֵכן מּוָבא ְּב'רש"י' ַעל ֵׁשֶבט ַּב'ֲחַתם סֹוֵפר' ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש, ֶּׁשָגד נֹוַלד ּבְ  ֵהם  (דברים ג, יח) ָּגדַׁשָּבת ָמהּול ְּכמֹו ָדִוד ַהֶּמֶל

ַרף ְזרֹוַע ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ְלִפי ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוִרים ְואֹוְיִבים נֹוְפִלים ִלְפֵניֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוטָ 

ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ַׁשָּיִכים  ָצָבא, ְוֵהם ָהיּו יֹוְצֵאי ֶּנַצחֶׁשל ְסִפיַרת הַ  ִּנָּצחֹוןֶׁשְּלֵׁשֶבט ָּגד ָהָיה ֶאת ֹּכַח הַ  ְורֹוִאיםַאף ָקְדֹקד". 

, ַמָּזלְבִחיַנת ְוָלֵכן ֵׁשֶבט ָּגד ֵהם ּבִ  ,ָצָב"א, ַהְיינּו ְלאֹוִתּיֹות ֶּנַצחֹות ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת הַ ְצָבאַלֵחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֵׁשם 

 יֹוֵצא ּוָבא,הּוא ִמְּלׁשֹון ָּצָב"א שליט"א ׁשֶ  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג .ַמָּז"לְּבא"ל ב"ם  ָצָב"אִּכי 

, ְויֹוֵצא ּוָבא ְמַסֵּמל ֶרֶגלִהיא ִּבְבִחיַנת ׁשֶ  ֶּנַצחֶׁשַהָּלׁשֹון ָצָבא ְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת הַ  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוֶׁשּיֹוֵצא ְלִמְלָחָמה ּוָבא. 

ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַבַעל ץ ֻחִׁשים". ָחלֵ נֵ "ַוֲאַנְחנּו  (במדבר לב, יז)ְמֻרָּמִזים ְּבִדְבֵרי ְּבֵני ָּגד ָמִׁשי"ַח ּו ֵנ"ץְוֵכן ֶאת ְּפֻעַּלת ָהַרְגַלִים. 

ֶאת ְׁשָאר ָהעֹופֹות, ְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ְמַנֵּצחַ ץ ַעל ֵׁשם נֹוצֹוָתיו ָהַרִּבים, ְוהּוא ִנְקָרא נֵ  ַהֵּנץ, ֶׁשעֹוף (ויקרא יא, טז)ַהּטּוִרים' 

  ַעל ֵעָׂשו. ִּנָּצחֹוןַהַחָּמה הּוא ְזַמן הַ  ֵנץ, ְוָלֵכן ְזַמן הָ ֶּנַצחֶׁשַּׁשָּי ִלְסִפיַרת הַ  ִּנָּצחֹוןֶאת ֹּכַח הַ 

א ְּכַדאי ִליׁשֹון . ְירּוַׁשְלִמי ַמאן ְּדָדִמי ְּבֵריׁש ַׁשָּתא ָּדִמי ַמְזֵליּהִאיָתא ּבַ  (או"ח תקפג) ַּבַּט"ז מּוָבא ַהְיינּו ֶׁש

ַמן ָהֵנץ, ֵׁשן ְּבֹראׁש ַהּיֹום ִּבזְ ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִּכי ֶזה גֹוֵרם ְלַמָּזלֹו ִליׁשֹון. ְוִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ְּבִחיָנה ְּבָכל יֹום ָויֹום, ֶׁשִּמי ֶׁשּיָ 

א. ה. שליט"א ֶׁשָּמְרֳּדַכי  ּגֹוֵרם ְלַמָּזלֹו ִליֹׁשן, ּוִמי ֶׁשָּקם ְּבָהֵנץ ִמְתַחֵּבר ַלֶּנַצח ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמָּזל. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר'

ְּבֵסֶפר 'ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל ַּכּמּוָבא  ֶּנַצח ֶׁשל ַיֲעֹקב,יׁש ַׁשָּתא, ִּכי ָמְרֳּדַכי ִּתֵּקן ֶאת ִמַּדת הַ רֵ ּבְ  ָדִמיְמֻרָּמז ַּבִּמִּלים ַמאן ּדְ 

ָׂשו סֹוד ֶיֶר ַיֲעֹקב ֶׁשָהָיה ַהְיָמִני ֶׁשהּוא ִמַּדת ַהֶּנַצח ֶׁשְּפָגמֹו ַסָּמֵא"ל. ּוְלִפי ֶׁשַּיֲעֹקב ִהְׁשַּתֲחָּוה ְלעֵ  (שופטים ט)

א ָהָיה ָּכל ָּכ ִהְׁשַּתֲחָויֹות, ַוֲעָׂשאֹו ָאד ֹון ְלַעְצמֹו ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיתֹו, ָּפַגם ַהֶּנַצח ְמֹאד, ַעד ֶׁשָּבא ִּבְנָיִמין, ֶׁש

א ָרָצה ִלְכֹרַע  ָּבעֹוָלם ְּכֶׁשִהְׁשַּתֲחָּוה ְלֵעָׂשו, ְוָלֵכן ָמְרֳּדַכי ֶׁשָהָיה ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין, ִּתֵּקן ֶאת ַהֶּנַצח, ְו



ז 

ְלָהָמן, ֶׁשָהָיה ִניצֹוץ ֵעָׂשו. ְוֶזה סֹוד "ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצח", ֵּפרּוׁש ֶעְבָרתֹו ֶׁשל ֵעָׂשו, ְׁשמּוָרה  ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות

א ַּבַּלְיָלה, ֵּכיָון ֶׁשְּמִאיָרה ֶהָאַרת ַאָּבא ֶׁשִהיא ֹׁשֶרׁש ַהחֶ ְּכֶנֶגד ַהֶּנַצח.  ֶסד ְּבַקו ַהָּיִמין, ְוֵכן ִעַּקר ִמְצַות ַהּפּוִרים ֵהם ַּבּיֹום ְו

  ַנת ֶחֶסד ְוַקו ָיִמין. ּוְבנֹוָסף ָּכל ַהּיֹום הּוא ַּבֶּנַצח ָּבֹעִבי ֶׁשהּוא ְּבַקו ַהָּיִמין, ָלֵכן ִעַּקר ַהֶהָאָרה ִהיא ַּבּיֹום ֶׁשהּוא ְּבִחי

 ַחָּמה, ִּדְמּדּוֵמי ִעם ְלִהְתַּפֵּלל ִמְצָוה ןיֹוָחנָ  ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא ַּבר ִחָּיא ָאַמר ַרִּבי קיח:) (שבת ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

 ְּכֶׁשִהיא ַחָּמה ִּדְמּדּוֵמי ַרִּׁש"י ּוְמָבֵאר .ּדֹוִרים" ּדֹור ָיֵרחַ  ְוִלְפֵני ָׁשֶמׁש ִעם "ִייָראּו ְקָרא ַמאי ֵזיָרא ָאַמר ַרִּבי

 יֹוֵצאת ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ְּדִבְזַמן ִנְרֶאה ,ִלְׁשִקיָעָתּה ָסמּו תְוַעְרִבי ֲאֻדָּמה, ִהיא ִמָּיד ֲהֵנָצּה ַאֲחֵרי ַׁשֲחִרית ֲאֻדָּמה

 ַחָּמה ִּדְמּדּוֵמי ְוֵכן ,ַאְדמֹוִניֶׁשִהיא ְנֻקַּדת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּדִוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת  ,ִּדְמּדּוֵמי ִּבְבִחיַנת ָלּה ֵיׁש ְלָהִאיר

ְוָלֵכן ַמְזִּכיָרה ַהְּגָמָרא  ְנֵקָבה. ְּבִחיַנת ֶׁשִהיא ַלַּמְלכּות ֶׁשַּׁשָּי ַהָּדם ַחְׁשַמל ֶּדֶר ְלִהְתַקֵּׁשר ְמֻסָּגל ֶזה ִּדְזָמן ְנֵקָבה ְּבִגיַמְטִרָּיא

ִּכי ַהס"ת ַהָּיִחיד ַּבתנ"ך ֶׁשל אֹוִתּיֹות  .ּדֹוִרים" ּדֹור ָיֵרחַ  ְוִלְפֵני ָׁשֶמׁש ִעם "ִייָראּו (תהילים עב, ה)ֶאת ַהָּכתּוב 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָׁשֶמׁש" ִעם "ִייָראּוְוֵכן  ּדֹור ּדֹוִרים". חַ ָירֵ י ְוִלְפנֵ  ׁשָׁשמֶ  םְּכִסְדָרן הּוא ַּבָּכתּוב ַהֶּזה; "ִייָראּו עִ  י"חַ ָמׁשִ 

. ְוֵכן  ןּיוֹ צִ ֵהן ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה ְּבֵתַבת  ֵנ"ץאֹוִתּיֹות ְוֵכן  ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִויד. ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל

ִנְרָמז  ֵנ"ץַצח. ְוֵכן רֹוִאים ְּבִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש ֶׁשֹחֶדׁש ֵטֵבת ֶׁשהּוא ַהֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות, ְמַכְּוִנים ִּבְסִפיַרת ַהּנֶ 

ִנְרָמז ַּבָּכתּוב  ֵנ"ץְוֵכן  ְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו".ים נִ ִּנָּצנִ "הַ  (שה"ש ב, יב) ַּבָּכתּוב ַעל ַהְּגֻאָּלה,

ר ִהֵּנה "ֵל ֶאל ַּפְרֹעה ַּבֹּבקֶ  (שמות ז, טו) ַעל ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים, ְּכֶׁשה' ָׁשַלח ֶאת ֹמֶשה ִּבְזַמן ָהֵנץ ְלַפְרֹעה ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,

ַבת ֶׁשָהְיָתה ִנצְ ִנְרָמז ּבְ  ֵנ"ץְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר". ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ֶפְלְּדַמן שליט"א ׁשֶ ִנּצַ ֹיֵצא ַהַּמְיָמה וְ 

ְוֵכן מּוָבא . ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ְרָנָסה, ִּכדְ ֶנת ַהָּמן ֶׁשָהְיָתה ֵסֶמל ְלַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ּפַ ְנצֶ ֵאם ָּדִוד, ְוֵכן ְּבצִ 

ֵנץ ׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א  .ָּדִודְּפָעִמים  י'ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵנץ שליט"א ׁשֶ ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג 

ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות  ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשָרֵחל ן ֶזה ּוְלָהִקים ֶאת ַהַּמְלכּות., ְלַרֵּמז ֶׁשָּצִרי ָלקּום ִּבְזמַ ָקםְּבִגיַמְטִרָּיא 

"  (דף מג)ְקׁשּוָרה ַלִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשל ַהֹּבֶקר, ַּכּמּוָבא ְּב'ַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש' ְלָהֲאִריַז"ל  "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת

י ר"ת 'ֲחָדִׁשים 'ַלְּבָקִרים 'ַרָּבה הּוא ָרֵחל ָרָצה לֹוַמר, ִּכי ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר, ִמְתַחֶּדֶׁשת ְּתַכֵּון ּכִ 

ר ֵלָאה ְוִנְגֶּדֶלת ְוִנְמֶׁשֶכת ְלַמָּטה ְולֹוַקַחת ִמּקֹוָמה ֶׁשל ָרֵחל ְוִנְקֵראת ָרֵחל ַמָּמׁש. ְוֶזה סֹוד "ַוְיִהי ַבֹּבקֶ 

" ֶׁשִּמְתַחֶּדֶׁשת ַעד ַהֹּבֶקר ְוַנֲעֵׂשית ַרָּבה ּוְגדֹוָלה ְוִהֵּנה הִ  יא ֵלָאה", ְוֶזהּו "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת

  ְוִנְקֵראת ָרֵחל. 

ֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּמּכֹות ֵאּלּו ּומְ  "ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרֹעה".ֶנֶאְמָרה ַהָּלׁשֹון  ָעֹרב ּוָבָרדְּבב' ַהַּמּכֹות  ְוֵכן

, ָלֵכן ָצִרי ְלַהְתרֹות ֲעֵליֶהם ַּבֹּבֶקר. ְוֵכן ְּבַמַּכת ָּדם ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד "ַּבֹּבֶקר"ְמַסְּמלֹות ֶאת ְסִפירֹות ַהֶחֶסד ְוַהֶּנַצח ֶׁשְּזַמָּנן 

ּוַמִים  "יֹוֵצא ַהָּמְיָמה",. ְוַהַהְתָרָאה ָהְיָתה ְּכֶׁשַּפְרֹעה ֹּבֶקר""ֵל ֶאל ַּפְרֹעה ּבַ ֻמְזֶּכֶרת ַהָּלׁשֹון  ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות

(ויחי ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ֶׁשַּמַּכת ָערֹוב ָהְיָתה ִמִּמיֵני ְזֵאִבים ִּבְלָבד. (שמות ח, יז)ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְׁשַּב"ם ְמַסְּמִלים ֶאת ַקו ַהֶחֶסד. 

  . ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ַמַּכת ָערֹוב ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶנַצח, ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ְּכִדְלֵעיל.ת ְסִפיַרת ַהַּמְלכּותֶׁשַהְּזֵאב ְמַסֵּמל אֶ רמז:) 

 ,ִּתיקּו"ןאֹוִתּיֹות  ִקיןָותִ ֵכן ְוֵכן ֵהֵבאנּו ֵמַהֹּזַהר ֶׁשְּזַמן ָהֵנץ ָקׁשּור ְלִהְתעֹוְררּות ַהְּגֻאָּלה ַּבַּמְלכּות ֶׁשִּנְקֵראת ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר. וְ 

ְּבִחיַנת ִקינֹו"ת ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות ִּתיּקּו"ן, ה' ִיְגָאֵלנּו ְוִיְתַהְּפכּו  (רמז), ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן' ִקינֹו"תאֹו 

ְזַמן ָהֵנץ ַהַחָּמה הּוא ְזַמן ְוֵכן  ם ֶּבֱאדֹום ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה.ֶׁשִּיָּלחֵ  ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסףְוֶזה ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל  ַהִּקינֹות ְלִתיּקּון.

, ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' ֶׁשֵעָׂשו הּוא ַהְּקִלָּפה ָּוִתיַקןְמֻסָּגל ְלַיֲעֹקב ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֵעָׂשו, ֶׁשַּׁשָּי ְּבָיֵמינּו ִלְקִלַּפת הַ 



ח 

. ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל שַהס"ת ֵעָׂשי"וֵרַח" ר"ת יָ ִלְפֵני וְ ֶמׁש ׁשָ ם עִ ְוֵכן "ִייָראּו  .ָּדִוד ַהֶּמֶלל ִצּיֹון, ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ַהַּמְלִּביָׁשה עַ 

ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר  ר ּדֹוִרים".ּדוֹ  חַ ָירֵ י ְוִלְפנֵ  ׁשָׁשמֶ  םְּכִסְדָרן הּוא ַּבָּכתּוב ַהֶּזה; "ִייָראּו עִ  ָמִׁשי"חַ ַהָּיִחיד ַּבתנ"ך ֶׁשל אֹוִתּיֹות 

(קמג. ים' ֵמָהרי"א ֶחֶבר ַמּדּוַע ַדְוָקא ְנֻקַּדת ַהֶּנַצח ֶׁשְּמִאיָרה ַּבַּמְלכּות ְּבָהֵנץ ַמְכִניָעה ֶאת ֵעָׂשו, ְּדמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵּבית עֹוָלמִ 

. ּוָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף "ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור"ְמֶׁשֶלת ַלֲחמֹור, ְּבסֹוד ֶׁשָּמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ִנְלָחם ִּבְקִלַּפת ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשּנִ  ד"ה זכאי)

ְלׁשֹור. ְּדָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ָׁשְרׁשֹו ִמָּדִוד ֶׁשַּׁשָּי ַלְּׂשֹמאל ִּדְקֻדָּׁשה, ָלֵכן הּוא ִנְלָחם ַּבָּיִמין  ֶׁשִּנְמֶׁשֶלת ִנְלָחם ִּבְקִלַּפת ֵעָׂשו

ַקו ַהָּיִמין, ָלֵכן ִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ַׁשָּי ְלֹׁשֶרׁש ַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשְּמַאֵחד ָיִמין ּוְׂשֹמאל, ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַהְנָהָגה ִהיא ּבְ ִּדְקִלָּפה. ּומָ 

ַּצד ַהְּׂשֹמאל ִּדְקֻדָּׁשה, הּוא ִנְלָחם ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֵאֶצל ִיְצָחק ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו מִ  הּוא ִנְלָחם ַּבְּׂשֹמאל ִּדְקִלָּפה ֶׁשל ֵעָׂשו.

ִנְלָחם ְּבֵעָׂשו ַהְמַסֵּמל ֶאת  ְּבִיְׁשָמֵעאל ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּיִמין ִּדְקִלָּפה, ְוַיֲעֹקב ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ִמַּצד ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשּנֹוָטה ְלָיִמין

הרה"ג ר' יֹוֵסף ָּפה. ְוָלֵכן ַּבֹּבֶקר ְּכֶׁשְּמִאיָרה ְנֻקַּדת ַהָּיִמין ֶׁשל ַהֶּנַצח ֶזה ַהְּזַמן ְלַהְכִניַע ֶאת ֵעָׂשו. ְוֵכן מּוָבא מֵ ַהְּׂשֹמאל ִּדְקלִ 

  אֹוִתּיֹות.ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְּבִמּלּוי הָ  ֶאֶב"ןְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶנַצ"ח מֹוָרד שליט"א ׁשֶ 

"ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם  (בראשית לב, ל) ְמֻרָּמז ֵאֶצל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַּבָּכתּובֵנ"ץ הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ֶפְלְּדַמן שליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף

ִהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַוּתִ  ֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ל ַנְפִׁשי: ַוִּיְזַרח לֹו ַהּׁשֶ ָּנצֵ ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ִּכי ָרִאיִתי ֱא

". ְוֵכן ֵאלָלֵכן ָקָרא ַלָּמקֹום "ְּפִני ֵא"ל,ִמֵּׁשם  ַהֶּנַצחְיֵרכֹו". ַהְיינּו ֶׁשָּזָכה ִלְרפּוָאה ִּבְזַמן ִהְתנֹוְצצּות, ָהֵנץ ַהַחָּמה, ְּכֶׁשֵּמִאיר 

ְוֵכן  "ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו".ָּזָכה ִלְרפּוָאה ַעל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר קֹוֶדם ׁשֶ  "ַוֵּתַקע",ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַוִּתָּנֵצל"

ֶׁשָהיּו  ֹׁשָפרֶׁשַּמִּניִחים ִּבְזַמן ָהֵנץ ַהַחָּמה ּוְבִגיַמְטִרָּיא  ְּתִפיִליןִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ַוֵּתַקע"אֹו  "ַוִּתָּנֵצל"

(עיין ב'שערי תשובה' או"ח ריש תקפח). ְמֻקָּבִלים ֶׁשָהיּו ּתֹוְקִעים ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִמַּיד ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה, עֹוד ִלְפֵני ַׁשֲחִרית. ֵמהַ 

 "ִייָראּוְוֵכן  .ֵנץָּיא ֵאל ְּבִגיַמְטִר ְּפִניֶׁשִהיא ְּתִפָּלה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ  ְצלֹוָתאְמַרֵּמז ַעל  "ַוִּתָּנֵצל"ְוֵכן 

  ֶׁשל עֹוָלם.  ַאּלּופוֹ ַהְמַרֵּמז ַעל  1000ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהִּמִּלים  ָׁשֶמׁש" ִעם

"ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ִאם ִמֶּזַרע  (אסתר ו, יג)הרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשֵּיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב  ְוהֹוִסיף

א תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו",ַהְּיהּודִ  ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַּיֲעֹקב ִהְכִניַע ֶאת  ים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו 

א תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו",ָּכ ַעְכָׁשיו  "ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו"ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ְוָאז  ָלֵכן ַהָּמקֹום ֶׁשַּיֲעֹקב וְ  "

א ִנְרָמז ָּכאן "ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל לְ  ְּפנּוֵאלאֹו  ְפִניֵאלִנֵּצַח ֵאֶצל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו  תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו". ָפָניו 

א תּוַכל לֹו"ְוֵכן ַהָּלׁשֹון  א ָיֹכל לֹו".  ִנְרָמז ָּכאן " " ס"ת ןַהָּקטָ  םֲאִחיכֶ  הֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ִּבְנָיִמין "ַהּזֶ  ַהָּכתּובן ְוכֵ "ִּכי 

ִנְרַמז ְּבַמה ֶׁשָאַמר ָהָמן  הוי"הוכן ֵׁשם  ַהֶּזה".ַיְכִניַע ֶאת "ָהָמן ָהָרע  "ַהֶּזה"ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ַיְכִניַע ֶאת ָהָמן. ְוֵכן  ָהָמ"ן

", ִּכי ָכאן ָהָיה ָטמּון  ילִ  הׁשוֶֹ ּו ֵאיֶנּנ ה"ְוָכל זֶ  (אסתר ה, יג) ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל

הֹוִסיף הרה"ג ְּכלּום. וְ  ָׁשֶוהֶׁשל ָמְרֳּדַכי ַהֹּכל ֵאינֹו  ִהְׁשַּתֲחָוָיהַהִּתּקּון ַהָּגדֹול ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ַעד ֶׁשָהָמן ְּבַעְצמֹו ֵהִבין ֶׁשְּבִלי הַ 

ְלַרֵּמז ֶׁשָהָמן ָיַדע ֶׁשִאם ָמְרֳּדַכי ֵאינֹו  ָמִׁשיַח, ְּבִגיַמְטִרָּיאִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּמִּלים  "ָׁשֶוה ִלי"ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

מֹוִפיָעה ְּבָכל ַהתנ"ך ַרק ֵׁשׁש ְּפָעִמים, ַּפַעם  ֶו"הׁשָ ִמְׁשַּתֲחֶּוה ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ַלָּמִׁשיַח ְוַלְּגֻאָּלה, ִויַנְּצחּו אֹותֹו. ְוֵכן ַהֵּתָבה 

הּוא ֵעֶמק  ָׁשֵוה"ֵעֶמק  (בראשית יד, יז)ַאַחת ַּבֲחִמָּׁשה ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה ְּבִעְנַין ַהָּצַלת לֹוט ְּכֵדי ְלהֹוִליד ֶאת ָּדִוד ּוָמִׁשיַח: 

ׁש ְּפָעִמים ", ְועֹוד ָׁש ה"ְוַלֶּמֶל ֵאין  (אסתר ג, ח)ְּבֶקֶׁשר ְלָהָמן: ר ִּבְמִגַּלת ֶאְסּתֵ  ַהֶּמֶל "ְוָכל ֶזה  (אסתר ה, יג)ְלַהִּניָחם".  ׁשֹוֶ

הֵאיֶנּנּו  ה"ִּכי ֵאין ַהָּצר  (אסתר ז, ד)ִלי".  ׁשֹוֶ ", ַהְיינּו ֶׁשָהָמן הּוא  ׁשֹוֶ , ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלֶׁשֵאינֹו ִמְתַחֵּׁשב  "ַהָּצר"ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל

א ְלָמְכָרם ַלֲעָבִדים. ְורֹוִאים ֶׁשַאף ֶׁשָהָמן ָהָיה ֶהָעִׁשיר ַהָּגדוֹ ּוִמּׁש ל ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ּום ָּכ ְמַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְו



ט 

ים ָעְמדּו ָּבעֹוָלם, ֶאָחד ְּבִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי ִּפְנָחס אֹוֵמר ְׁשֵני ֲעִׁשיִר  (מט)ְּב'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'  ְּבָכל ַהְּזַמִּנים, ַּכּמּובא

א, ִעם ָּכל ֶזה  ָּׁשֶוהְוהּוא ִלְכאֹוָרה ָיַדע ַמה ְוֶאָחד ְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֹקַרח ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוָהָמן ְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם.  ּוַמה 

ה ׁשין אֵ ַלֶּמֶל וְ " וכן הכתוב .ְּכלּום ָׁשֶוהינֹו הּוא ֵהִבין ֶׁשְּבִלי ָמְרֳּדַכי ַהֹּכל אֵ  המסמל את שאו"ל, ַהִּניָחם" ר"ת לְ ֹוֶ

, שנאמר על מרדכי איש,בגימטריא  שו"הוכן כלום.  שוהעטרת היסוד שכל השפע תלוי בה ובלעדיה הכל לא 

    "ִאיׁש ְיהּוִדי","ִאיׁש ְיִמיִני".

"ּוַמה  יב) ט, (אסתרְראּוֵבן ְפֶרְנֵקל שליט"א ֶׁשֵּיׁש ְרָמִזים ַּבָּכתּוב . ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' תשע"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּגאּוַלת ּפּוִרים ןכֵ וְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא[ ֲעׂשֹות ְּכַדת: ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן לַ ְוֵתָעׂשַּבָּקָׁשֵת עֹוד 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֵּכן" .  ֵהָעׂשֹותַהּיֹום ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל לְ ], ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד

ֲעֹבר ָמְרָּדָכי ַוַּיַעׂש "ַוּיַ  (אסתר ד, יז), ִנְרֶמֶזת ַּבָּכתּוב ַצוְוָחָלה ִּבְׁשַנת תשע"ו ְּבָפָרַׁשת  ת"הֶשְּגֻאַּלת ּפּוִרים ֶׁשִהְתִחיָלה ִּבְׁשַנת 

, ְוֵכן ֵמהרה"ג ר' ָּדִוד "ִצְּוָתה"אֹוִתּיֹות  ְּתַצֶּוהָעָליו ֶאְסֵּתר". ְוֵכן ְּבָׁשָנה ְּפׁשּוָטה ָחל ּפּוִרים ְּבָפָרַׁשת  ִצְּוָתהְּכֹכל ֲאֶׁשר 

  ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא. ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּצו ְּתַצֶּוהַיֲעֹקב שליט"א ׁשֶ 
  

ִּגָּיה ִּבְנַמל ֶבלְ ֶׁשּבְ  ֶסלַּתְלֵׁשל ְּבֶעֶרב ּפּוִרים תשע"ו ִּפּגּוִעים ִּבְבִריִהְׁש 

  .ַּסלֶׁשאֹוֵכל ֵמהַ  עֹוףה, ְלַרֵּמז ֶׁשִּמְזַּדְעַזַעת ְיִניַקת ַהַּנְצרּות ֵמהָ עּופָ ַהּתְ 
  

ָשה ֲאָנִׁשים". וְ  (קיג:)ְּבֵסֶפר 'ִאָּגָרא ְּדַכָּלה'  ּמּוָבא ָש"ה, ְּתֵרין ַּבְּמסֹוָרה. ֵּדין. ְוִאיָד ְוִהֵּנ"ה "ְוִהֵּנה ְׁש ִהֵּנ"ה ְׁש

ָש"ה ַסֵּלי ֹחִרי ְוכּו'. ִנְרָמז ַהָּדָבר ַהְמֻקָּבל ֶׁשַהְּקִלָּפה ַהָלזֹו [ֵיׁש"ּו] ִנְתַּגְלְּגָלה ג' ְּפָעִמים ַׂשר ָהאֹוִפים  ְׁש

ָש"ה, ָהָמן, ּוְבָכל ַּפַעם ֵהִׁשיבּו לֹו ְגמּולֹו ְבֹראׁש ֹו ְוִנְתָלה ַעל ָהֵעץ, ַעל ֵּכן ַּבֲחלֹום ַׂשר ָהאֹוִפים ְוִהֵּנה ְׁש

ָשה ֲאָנִׁשים, ָרַמז ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל ְּבג' ִּגְלּגּוִלים. ְוֵכן ָהָמן ָרָאה ַּבּכֹוָכִבים ֶׁשֵאֶׁשת ַהֶּמֶל  ִנְמַסר ַּגם ֵּכן ְוִהֵּנה ְׁש

ֵעז'ַּתֲהְרֵגהּו, ָלֵכן הּוא ָיַעץ ַלהֲ   ֹרג ֶאת ַוְׁשִּתי, ּוִמֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ַהְמָלַכת ֶאְסֵּתר ֶׁשָאֵכן ָהְרָגה אֹותֹו ַּבּסֹוף, ַּכּמּוָבא ְּב'ֵמַעם 

   ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש.

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר "ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר", ֶהְרָאהּו ַהָּגלּות ֶׁשל  טז), (בראשית מָּב'אֹור ַהַחִּיים' מּוָבא 

ם ֹיאְכלּו ָהֻאּמֹות ַהִּנְמָׁשִלים ְלעֹופֹות, ְּכָאְמרֹו "ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים", ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָהְרמּוִזים ַלֶּלחֶ 

. ַעל ָּכל ָהֻאּמֹותִּדְכִתיב "ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם", ַּגם ָרַמז ְּבָאְמרֹו "ַעל ֹראִׁשי" ִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵהם ֶעְליֹוִנים 

, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּבא ֻחְרַּבן ִצּיֹון, אֹותֹו ָהִאיׁשֶׁשֲחלֹום ַׂשר ָהאֹוִפים ְמַרֵּמז לֹו ַגם ַעל ַהִּגְלּגּול ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשּלֹו ּבְ ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר 

ְּפִניִמִּיים ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה ִמִּצּיֹון, ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֵהם ּוִמֶּזה ִהְתִחיָלה ַהָּגלּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנְחְרבּו ַהִּצּנֹורֹות הַ 

ְוֵכן מּוָבא . ֹראׁשֶׁשָּבא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ֲעבּור ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת  ֶּלֶחם,אֹוְכִלים ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְוהַ  עֹופֹות,ִּבְבִחיַנת 

י ֹחִרי" ַסִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפים חֹוִרין חֹוִרין ְוֶדֶר מֹוְכֵרי ַּפת ִּכְסִנין ַסּלֵ " (בראשית מ, טז)ְּבַרִּׁש"י ָׁשם 

ֶׁשִּבְזכּות ֹּכַח ַהַּמָּצה  ְמֹחָרר,ְמַרְּמִזים ַעל ַהַּמָּצה ֶׁשִהיא ֶלֶחם  ְמֹחָרִריןְוִיָּתֵכן ֶׁשַּסֵּלי ֶלֶחם  ְלִתָּתם ְּבאֹוָתן ַסִּלים.

ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּסִליחֹות ּנֹוְצִרי. ְמַרְּמִזים ַעל ְקִלַּפת הַ  ְנָצִריםְרָנָסה ְלִיְשָרֵאל, הּוא ֶנֱהַרג ג' ְּפָעִמים. ְוֵכן ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ּפַ 

ִקיִתי בֹו ֶיַרח ֵטֵבת ְמֹאד לָ ֶׁשהּוא ַהּיֹום ֶׁשל ֻחְרַּבן ִצּיֹון, ֶׁשִהְזִּכירּו ֶאת ַהֲחלֹום ֶׁשל ַׂשר ָהאֹוִפים, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת לַ 

יֶהם ַׁשֵּלם ְוֵיֹבׁשּו ִמִּשְבָרם. ְּכִאיׁש ֲחלֹום חוֹ  אּו ֶאת ִׁשְבָרם. ְּכַמֲעֹשֵ ֵלם ְוכּו', ֵאל ַקֹּנא ְונֹוֵקם ָּגְמֵלם ִיֹשְ

ָׁשה ַסֵּלי חֹוִרי.   (בבאור זה סייעני הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א). ְׁש
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ה, עּופָ ִּבְנַמל ַהְּת ִּגָּיה ֶבלְ ֶׁשּבְ  ֶסלַּתְלֵׁשל ְּבֶעֶרב ּפּוִרים תשע"ו ִּפּגּוִעים ִּבְבִריהרה"ג ר' א. ה. שליט"א ֶׁשִהְׁש  ְוהֹוִסיף

ֶׁשהּוא ֶׁשַפע ַהְּתבּוָאה.  ַסֵּל"י ַּב"ראֹוִתּיֹות  ְּבִריֶס"ל. ְוֵכן ַּסלֶׁשאֹוֵכל ֵמהַ  עֹוףְלַרֵּמז ֶׁשִּמְזַּדְעַזַעת ְיִניַקת ַהַּנְצרּות ֵמהָ 

, ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ֶמֶלְּבִגיַמְטִרָּיא  ַסל. ְוֵכן ֶלֶחם ְמֹחָררֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל לְ  ֵּביָגֶל"האֹוִתּיֹות  ְּגָי"הֶּבלְ ְוֵכן 

ֵמֵרֵעהּו, ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ֶאת ַהַּכּדּור ִאיׁש  חֹוְטִפיםּבֹו ַּכּדּור ַסל ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּיֹוְנִקים ֵמַהַּמְלכּות, ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ִמְׂשַחק הַ 

ֶׂשה ֵּבין ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַהַּמֲאָבק ֵּבין ַהְּקִלָּפה ַלְּקֻדָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת ִמְׂשָחק. ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ֲחִטיַפת ֶׁשַפע ַהַּסל ֶׁשַּנעֲ 

יֹום,  ל"בִּגָּיה ִלְקַראת סֹוף הַ ֶבלְ ֶׁשּבְ  לִריסֶ בְ לּו ְמהּומֹות ּבִ שִהְתִחיי"ג ְּבִכְסֵליו תשע"ו ַלְּקִלָּפה ָּכל ַהָּיִמים. ְוֵכן ָרִאינּו ּבְ 

 ל"בְמַרֶּמֶזת ַעל  ֶבְלִּגָּיהּו ֻחְרָּבן ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ַּבָּדרֹום ְוָימּותּו ֲחִמָּׁשה ַצִּדיִקים,ֶׁשִּיְהֶיה  (בלק סח:)ֶׁשל ַהֹּזַהר ָחָדׁש 

ה' ַצִּדיִקים ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְורֹוִאים ֶׁשַּגם ְּבֶעֶרב ֲחנָֻּכה ְוַגם ְּבֶעֶרב ּפּוִרים הַ ֵליו, ְלַאַחר ֲהִריַגת ְּבִכסְ  י"גָיִמים ֶׁשִּמְסַּתְּיִמים ּבְ 

ָּלה ְלֹחֶדׁש ִניָסן ֶׁשהּוא ת ַהְּגאֻ ֵיׁש ַזֲעזּוִעים ִּבְבִריֶסל ֶׁשְּבֶבְלִּגָּיה, ִּכי ָיִמים ֵאּלּו ְקׁשּוִרים ִעם ַהֶּנַצח ְוהֹוד ֶׁשל ַהָּׁשָנה ֶׁשֵּמִכין אֶ 

  .ְּכֶנֶגד ַהַּמְלכּות

ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ַהָּׁשִליׁש, ֲאֶׁשר ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת  (אות ש')ְּבֵסֶפר 'ִּגְלּגּוֵלי ְנָׁשמֹות' ָלרמ"ע ִמָּפאנֹו מּוָבא 

א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ֱאִליָׁשע ֶׁשה' ַיְׁשִּפיַע ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע, ִּכי ָאַמר "ְוִהֵּנה ה' ָעָׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשמַ  ִים", [ְו

א סָ  א ָאַכל, ִּכי ִנְרַמס ַּבַּׁשַער ַוָּיָמת, ְוַגם ַּפַעם ַאֶחֶרת  ר ֵמֵעינֹו ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל], ּוְבֵעינֹו ָרָאה ּוִמָּׁשם 

ָמֵע ַּפַעם ַאֶחֶרת, ִּכי ֵעינֹו ָרָאה ָּבֶהם ִלְראֹות ָּכל ָּכ ָרָעה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְּבִעְנַין ֶּפַסח ְמעּוִכין ִּכי ִנתְ 

ְויֹוֵצא ְלִפי ִּדְבֵרי ָהרמ"ע ִמָּפאנֹו ֶׁשַּׂשר  אּוְכֻלִסין ַּכִּנְזָּכר ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ְוָקְראּו ְלאֹותֹו ֶּפַסח, ֶּפַסח ְמעּוִכין.

ָעִמים, ּוְבָכל ג' ַהְּפָעִמים הּוא ֶנֱהַרג ְּכֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ְּבַפְרָנָסָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ָהאֹוִפים ָּבא ְּבִגְלּגּול עֹוד ְׁשֵּתי ּפְ 

ְוַהֲחלֹום ַהֶּזה  .ְּכֶׁשָהָיה ַׂשר ָהאֹוִפים הּוא ָחַלם ַעל ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְׁשִקים ֶאת ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ּוְגֻאַּלת  ֹוֵסף ִלְהיֹות ֶמֶל ְּבִמְצַרִים ּוְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ּוֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ָּכל ָּגלּותהֹוִביל ֶאת י

א ֶהֱאִמין ִּבְנבּוַאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִעם ָּכל ַהְׁשָּפעֹות ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּבאּו ִמָּׁשם. ְּבִגְלּגּולֹו ַהֵּׁשִני הּוא ָהָיה ַהּׁשָ  ִליׁש ֶׁש

ְכִניס ַעִין ָרָעה ָּבאּוְכֻלִסין ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמת ִּבְזַמן ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהֶּׁשַפע. ּוְבִגְלּגּולֹו ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִנָּסה ְלהַ 

ַהַּבִית, ּוְלעֹוֵרר ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל, ְוִנְמַע ַלָּמֶות. ְוֶזה דֹוֶמה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבַהר 

(בראשית מ, יט) , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָאַכל ֶאת ְּבָׂשרוֹ ְלאֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשִּנְתָלה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ּוְכמֹו ֶׁשְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון ָהעֹוף 

". "ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת . ְלַרֵּמז ֶׁשֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל ְּבָׂשרֹו ִנְמַעָּכ ִּבְׁשֵני ַהִּגְלּגּוִלים ַהָּבִאים  ְּבָׂשְר

ָשה ַסֵּלי ֹחִרי ְמַרְּמִזים ַעל ג' הַ  ִּגְלּגּוִלים ֶׁשּלֹו, ַהַּסל ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְרֶמֶזת ַּבָּבָׂשר, ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ִּבְבָׂשרֹו. ְוֵכן ִנְרֶאה ִּדְׁש

ִּלים ְּבאֹותֹו סֹוד ְּכִפי ָהֶעְליֹון ְמַרֵּמז ַעל ִמיָתתֹו ְּבִגְלּגּול ָהִראׁשֹון ְּכִפי ֶׁשּיֹוֵסף ָּפַתר לֹו, ְוַאַחר ָּכ ָהיּו לֹו עֹוד ְׁשֵני סַ 

  ֶׁשֵּבַאְרנּו. 
  

  ".ה' ֶאת ְיִריַביָבה ָדִוד ִרי"לְ ַּבָּכתּוב  ִריָבהָרַמז ֶאת אֹוָתּה  ָּדִוד
  

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ִהְכִריזּו ִּבְסֹדם ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ַמֲחִזיק ְּבַפת ֶלֶחם ְלָעִני  (ילקוט בראשית פג)ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו 

ָרֲאָתה ָעִני ֶאָחד ְמֻדָּקר  ְוֶאְביֹון ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש. ְּפלֹוִטית ִּבּתֹו ֶׁשל לֹוט ָהְיָתה ְנׂשּוָאה ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ְסֹדם,

ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָעְגָמה ָעֶליָה ַנְפָׁשּה, ָמה ָהְיָתה עֹוָׂשה ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשָהְיָתה יֹוְצָאה ִלְׁשֹאב ַמִים ָהְיָתה 

ָעִני ַהֶּזה ּוְכֶׁשָּיְדעּו ַּבָּדָבר נֹוֶתֶנת ַּבַּכד ֶׁשָּלּה ִמָּכל ַמה ֶּׁשְּבֵביָתּה ּוַמֲאֶכֶלת ְלאֹותֹו ָעִני, ָאְמרּו ֵמַאִין ַחי הֶ 

, הֹוִציאּוָה ִליָׂשֵרף, ָאְמָרה ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֲעֵׂשה ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני, ְוָעְלָתה ַצֲעָקָתּה ִלְפֵני ִכֵּסא ַהָּכבֹוד
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ֲעָרה ַהֹּזאת ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ְסֹדם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא "ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה" ִאם ַצֲעַקת ַהּנַ 

. ִנְרֶאה ְּדַמֲעֵׂשי ַהֶחֶסד ֶׁשָעְׂשָתה ִּבּתֹו ֶׁשל ְיסֹודֹוֶתיָה ְלַמְעָלה, ַהְּכַצֲעָקָתם ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאָּלא "ַהְּכַצֲעָקָתּה" ֶאֱהפֹ 

ט, ְוִהְתנֹוְצצּות זֹו ָהְיָתה ַהּגֹוֵרם ְלִקְטרּוג ַעל ְסֹדם, לֹוט ָהְיָתה ֵמִהְתנֹוְצצּות אֹור ַהַּמְלכּות ֶׁשָהְיָתה ִּבְבנֹוָתיו ֶׁשל לוֹ 

ִנְׁשַמת ָּדִוד  ְּפֵליַטתְלַרֵּמז ַעל  ְּפלֹוִטיתֶׁשֵהִביא ֶאת ֲהִפיַכת ְסֹדם, ֶׁשֵהִביא ֶאת הֹוָלַדת ֹׁשֶרׁש ָּדִוד. ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשְּׁשָמּה ָהָיה 

, ְוֵכן ְּכֶׁשִהְתנֹוֵצץ אֹור ַהַּמְלכּות ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ְּבִמְלֶחֶמת ַהְּמָלִכים ֶזה ִהְתִחיל ַּבָּכתּוב ִמְּקִלַּפת ְסֹדם ֶׁשִהְתִחיָלה ִמֶּמָּנּה

ָמָרא ַהְּנָׁשָמה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּגְ  ְפֵליַטתְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ֶחְלקֹו ּבִ  לֹוטַהְּנָׁשָמה. ְוֵכן  ְּפֵליַטתְלַרֵּמז ַעל  "ַוָּיֹבא ַהָּפִליט"

ַהְוָיא ַהִהיא ְרִביָתא ַּדֲהָוה ָקא ַמְפָקא ִריְפָּתא ְלַעְנָיא ְּבַחְצָבא. ִאיְגָלִאי ִמְלָתא, ַׁשְפיּוָה  (סנהדרין קט:)

ֹמָרה עֲ ּדּוְבָׁשא, ְואּוְקמּוָה ַעל ִאיָגר ׁשּוָרא. ַאִּתי ִזיבּוֵרי ְוַאְכלּוָה. ְוַהְיינּו ִּדְכִתיב "ַוֹּיאֶמר ה' ַזֲעַקת ְסֹדם וַ 

ּוְמַרֵּמז  ָטהֹור ֶׁשּיֹוֵצא ִמָּטֵמאִנְרֶאה ִּדְכמֹו ֶׁשַהְּדַבׁש הּוא ִּכי ָרָּבה". ְוָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ַעל ִעְסֵקי ִריָבה. 

ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה ִלְהיֹות  ְּדַבׁשׁש ְּבִחיַנת , יֵ ְּדַבׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִאָּׁשהַעל ֲעִלָּיה ְּבַדְרָּגה ֶׁשֵּיׁש ִּבְתכּוָנתֹו, ָּכ ַּבַּמְלכּות ֶׁשִהיא 

ָּטֵמא ְּבסֹוד ְּדַבׁש. ְוֵכן ָטהֹור, ְוָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשָהְרגּו ֶאת ְּפלֹוִטית ַעל ְיֵדי ְדַבׁש, ְלַסֵּמל ֶׁשָהְיָתה ְּבִחיַנת ָטהֹור ַהּיֹוֵצא ֵמהַ 

ּוִבְזכּות ֶזה  ֲחָמי",ֶאת  ְלַחםה' ֶאת ְיִריַבי  "ְלָדִוד ִריָבה (תהילים לה, א)תּוב ַּבּכָ  ִריָבהָרַמז ֶאת אֹוָתּה  ָּדִודִנְרֶאה ׁשֶ 

  .ִּמְלָחָמהִּבֵּקׁש ָּדִוד ִנָּצחֹון ּבַ 
  

  .ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶאה ְקצֹות ְּדָרָכיו ֶׁשל הקב"ה ֵהן

ְּבֵׁשם ר' ַאְבָרָהם ַאּבּוֲעַלְפָיה ֶׁשַּגם ְלׁשֹונֹות  (תשס"ט בהקדמה) ְּבֵסֶפר 'ַים ַהָחְכָמה' ֵמַהגרי"מ מֹוְרֶּגְנְׁשֶטְרן שליט"א מּוָבא

ְוֵכן  ,ט"ט ְּבַכְתֵפי ְׁשַּתִים, ַּפת ְּבַאְפִריִקי ְׁשַּתִים ַהּגֹוִיים ֵהן ֵמהשי"ת ְּבִחּלּוֵפי ֶאְתָוון, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ַּבְּגָמָרא ֶׁשָּדְרׁשּו

ִמַּבַעל ַה'ֻּסָּלם' ֶׁשָּכל ֵׁשם ַהִּנָּתן ְלָדָבר ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי עכו"ם ְּבַוַּדאי ַהֹּכל ִמְלַמְעָלה (מגילה ו.)  ֹקב'ֵמִביא ְּבִסְפרֹו 'ְׁשֵאִרית ַיעֲ 

ֶׁשַעם  ֹנִכיָאְוֵכן ֵּתַבת  ֵמהקב"ה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהַעּכּו"ם נֹוֵתן ֶאת ַהֵּׁשם ִמְּטָעִמים ֶׁשּלֹו, ֵיׁש ַטַעם ִמְלַמְעָלה ְלָכל ֵׁשם ְוֵׁשם.

ָאַמר ַרִּבי ְנֶחְמָיה ַמהּו  (ילקוט שמות רפו)ִיְׂשָרֵאל ָׁשַמע ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ִמִּפי ַהְּגבּוָרה ִהיא ְּבָלׁשֹון ִמְצִרי. ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

(עיין ַּפְרִסי ֶׁשהּוא ְלׁשֹון  ּפּוִריםה ִנְקָרא ּוֶפֶלא ֶׁשַּגם ַחג ַהּפּוִרים ּבֹו ִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהבָ  ָאֹנִכי ָלׁשֹון ִמְצִרי.

ִעם ַהּכֹוֵלל ְלַסֵּמל ֶאת ָׁשְרָׁשם ִמֶּמּנּו ֵהם יֹוְנִקים, ִּכי ִניצֹוץ  ָהָמן ֲעָמֵלקְּבִגיַמְטִרָּיא ּפּוִרים , ְוַכָּידּוַע ׁשֶ רשב"ם שמות טז, טו)

ָּכל ִעְנְיֵני ַמֲעֵׂשה  (בראשית ב, ז)ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְוֵכן מּוָבא ּבְ י ְוֶאְסֵּתר הֹוִציאּו ִמָּׁשם, ּפּוִרים ָהָיה ָׁשבּוי ִּבְקִלַּפת ָּפַרס, ּוָמְרֳּדכַ 

ְלָהִבין ַהִּנְסָּתר ִמן  ְּבֵראִׁשית ֵהם ִנְגֶלה ְוִנְסָּתר, ְמֹבָאר ַּבַּתְחּתֹוִנים ְורֹוֵמז ָּבֶעְליֹוִנים, ּוִמְּפֵני ֶזה ֵיׁש לְ 

הּוא ָּבָאֶרץ ַהֹּכל  ָאַמר ר' יֹוֵסי ַוַּדאי ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו (תולדות קמה:) ן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר. ְוכֵ ַהִּנְגֶלה

ה הּוא ְּבסֹוד ַהָחְכָמה, ְוַהֹּכל ְּכֵדי ְלַהְראֹות ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ִלְבֵני ָאָדם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ֵמאֹותֹו ַמֲעׂשֶ 

. ָאַמר ְׁשמּוֵאל, ְנִהיֵרי ִלי ְׁשִביֵלי ִּדְרִקיָעא ִּכְׁשִביֵלי ִּדְנַהְרְּדָעא (ברכות נח:) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ַהָחְכָמה. סֹודֹות

, ְנַהר ֵּדָעהִהיא  ְּנַהְרְּדָעאׁשֶ ַהְיינּו ֶׁשִּמּתֹו ְׁשִביֵלי ִּדְנַהְרְּדָעא הּוא ֵמִבין ַמה ּקֹוֵרה ִּבְׁשִביֵלי ִּדְרִקיָעא, ְוַכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים 

"ֵאֶּלה  (ב"ר יב, א) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשַהְיינּו ִמּתֹו ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון הּוא ְמַקֵּבל ְנַהר ֵּדָעה ְלָהִבין ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון. 

ְּדָרָכו ּוַמה ֵּׁשֶמץ ָּדָבר ִנְׁשַמע ּבֹו ְוַרַעם תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם" ְּכִתיב "ֶהן ֵאֶּלה ְקצֹות 

רֹוִאים ֶׁשִהְתּבֹוְננּות  ְּגבּוֹרָתו ִמי ִיְתּבֹוָנן", ָאַמר ַרב הּוָנא ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶאה ְקצֹות ְּדָרָכיו ֶׁשל הקב"ה ֵהן.

ַּכְבָיכֹול, ַהְיינּו ִּבְקצֹות ְּדָרָכיו ֶׁשִּמְׁשַּתְלְׁשִלים ִמֶּמּנּו, ְוֵהם ֵחֶלק  ְּבִדְבֵרי ָהעֹוָלם ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ִהְתּבֹוְננּות ַּבקב"ה ְּבַעְצמוֹ 
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ל ה' ְּבעֹוָלמֹו. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ִמֶּמּנּו, ְוַדְוָקא ָּבֶזה ָאנּו ְיכֹוִלים ְלִהְתּבֹוֵנן ְוִלְראֹות ּוְלַנּסֹות ְלָהִבין ַמֶּׁשהּו ִמַּדְרֵכי ְּפֻעָּלתֹו ׁשֶ 

ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוֶאה ְבֵעיָניו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ַהֹּכל ֵהם ְלבּוִׁשים ַהִחיצֹוִנים ֶׁשל ַהֶּמֶל  (מב)ַּתְנָיא' 'הַ 

'  הקב"ה. ֹוְממֹות ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ַלֲחֹקר ְוִלְדֹרׁש ּוְלַחֵּפׂש ָּתִמיד ִלְראֹות ר (לך לך)ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֹנַעם ֱאִליֶמֶל

ּוְלַהְׂשִּכיל  ֵאל ִמָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְראּו ֵעיָניו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ֶׁשִּיֵּתן לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵׂשֶכל ּוִביָנה ְלָהִבין

ַהּתֹוָרה ְוַיִּביט ְּבִעְנָיֵני ִאם ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ֶרַגע מֵ  (הקדמה)'ְּכַנף ְרָנִנים' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. 

 ָהעֹוָלם, ָיכֹול ָלֹבא ִליֵדי ֵחְטא, ֲאָבל ִאם ִהְרִּגיל ַנְפׁשֹו ְלַהְבִחין ַּבִּנְמָצִאים ַהּמּוָׂשִמים ַּתַחת ֵעיָניו, ַאף

א ָיכֹול ָלֹבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ִּכי ָכל  ַהְׁשָקָפתֹו ְּבִעְנָיֵני ָהעֹוָלם ְלֵעת ַהֶהְכֵרַח ַּכֲאֶׁשר ִיָּבֵטל ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

 הּוא ַגם ֵּכן ּתֹוָרה.
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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?

ידה שמובאת בחז"ל שיכולה יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היח 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
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם 

  הר.לימוד נגלות הז

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?

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

יה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בנ 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?

  . ַרֲחֵמיִמָּגלּוָתא ּבְ  ֵּ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 י אֵ ּ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 ים ּבִ גִ 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,  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", והערה ליושבי תבל, 
, ירצה על "ומכר מאחוזתו. "מוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתוניםומתמסכן ע

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

ישראל, ומהם יבקש ה'  ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי
  .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 

ר עם הבנה וכו', ומי שאצלו פשוטה בדברי חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעו

   במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
  



יד 

  מדור גלגלים בתורה
  תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה', שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א

  036188995יג בטל: בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להש
  

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

  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

כנגד מצוה דרבנן תדירה יותר: הארכנו במשברי ים כללי המצוות סי' ב' שדעת הראשונים  מצוה דאורייתא .א

רה חייבים להקדימנה, אבל כמה מגדולי האחרונים סוברים שצריך להקדים את ורוב האחרונים שהדרבנן התדי

  הדאורייתא (פנ"י, יעב"ץ, פמ"ג, ארצה"ח ואולי גם הנוב"י והחזו"א), ולשיטה זו מיוסד גלגלנו.

אכילת כרפס בליל הסדר זוהי רק תקנה דרבנן לאכול ירקות לפני הסעודה כדי שיתמהו התינוקות וישאלו  ב.

  .יאת מצריםיוסיפו לספר ביצובתשובה 

  אכילת מצה בליל ט"ו בניסן, וכן סיפור יציאת מצרים בליל זה [=מגיד], אלו מצוות מדאורייתא. ג.

בהבאת השיטות, וגלגלנו מיוסד לפי האחרונים שמצוי יש  25לגבי "מצוי" אם נחשב כתדיר הארכנו שם בהערה  ד.

הלבנה) נחשבת תדיר כנגד הכרפס (וגם כנגד המצה או המגיד,  לו מעלת תדיר, ולפ"ז ברכת אשר יצר (וכן ברכת

   , עיין יסוד א').רייתאאלא שאלו מדאו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   יםיאת מצראת הכרפס צריך להקדים לסיפור יצ
 ולמצה בגלל תקנת חז"ל ואע"פ שהם מדאורייתא

וברכת אשר
יצר (או
ברכת
הלבנה)
צריך
להקדימנה
לכרפס [יסוד
ג']

  

  

  

בליל הסדר סמוך לאכילת הכרפס נתחייב פלוני גם בברכת 

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

[=מגיד]. או  םיאת מצריחיובים: כרפס, אשר יצר, סיפור יצ

את  ).תכונן לאכול כעת מצה (עיין בהערותשאין לו הגדה ומ

  מה יקדים?

  

  

  

 

  
  

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

  לחסום אותה שיברכנה רק אחריהם

  

  
  
  
  

והגלגל 
חוזר 

 חלילה

4 

1 

2 

3 



טו 

  

  

  ביאור:

הנה חז"ל סידרו לנו את מצוות ליל ט"ו בניסן בסדר מיוחד (ולכן נקרא שמו "ליל הסדר"), ולכתחילה אין לשנותם. 

ותר חשוב שהרי אם יאכל מצה תחילה כבר בטל טעם אכילת ירקות של ציור המצה זה עוד י [וכאן לגבי האופן

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 

  יינו בין הברכות הנ"ל לבין הכרפס] וממילא הברכות תגברנה מפני תדירותן ויברכן תחילה.להתקיים תחילה [דה

  

  הערות:

יש נידון באחרונים באופן שב' הענינים שדנים על הקדימה ביניהם אינם מצוה עוברת כעת, אך אחד מהם  א.

הלבנה נצטרך להעמיד  יחלוף זמנו לפני השני אם זו סיבה להקדימו. ולפי"ז לסובר שמקדימים, א"כ בברכת

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.

אחד עם הכרפס, היינו כגון שלא היו לו ירקות לפני סיפור יצ"מ ורק והציור שציירנו על מצה שמשתלבת בזמן 

לפני אכילת מצה הופיעו לפניו (שצריך כעת לאכול את הכרפס) או בכגון שנמצא במדבר וכיו"ב ואינו יודע בע"פ 

  לספר ביצ"מ.

  

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

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 

מ' רע"א שהסתפקתי אם דנים על כל אדם לפי תדירותו או שברכת הלבנה מצויה טפי [ועיין בכללי המצוות ע

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.

  
  
  
  
  
  



טז 

  ריאת שמעק –בודת קרבן תמיד ע –מגילה 
  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

  
  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

  מקדימים קריאת המגילה בציבור לעבודת הקרבנות. [מגילה דף ג'] א.

  עבודת קרבן תמיד קודמת לקריאת שמע. [תמיד פרק ד' ופ"ה משנה א'] ב.

שים בכל שנה, ומפורש בדברי רב עמרם גאון הובא בטור ריש סי' תרצ"ג, מקדימים ק"ש לקריאת המגילה [מע ג.

   ועיי"ש בסוף הסימן לגבי שחרית].
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

  

  

  

 ת המקדשבפורים בבוקר כשיש לפני הכהנים בבי

  שלש מצוות: 

, עבודת קרבן התמיד, קריאת ריאת שמעק

המגילה בציבור. ויש שהות מספיקה לקיים את 

  שלשתן.

  במה יתחילו?

 

  
  

  קדימים לפני המגילה [יסוד ג']ק"ש מ

  
  
  
  
  

והגלגל 
חוזר 

 חלילה
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יז 

  קריאת שמע –אכילת תרומה  –מגילה של ליל פורים 

  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]
  

  הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:

. אע"ג שרבנן אסרו לאכול לפני ריאת שמע] מחדש שאכילת פת של תרומה היא לפני קהצל"ח [בברכות ב' ע"א א.

כעבודת הקרבנות [פסחים ע"ג] ממילא יש לה חשיבות להקדימנה לק"ש. (ומוכח  ק"ש, מכיון שנחשבת אכילה זו

  במשנה לפירושו שכך היו עושים הכהנים במציאות ובאופן תמידי).

ר גם לצל"ח יקדימו קריאת מגילה לאכילת פת של תרומה. דהרי גם עבודת נראה לומר שלגבי מגילה בציבו ב.

הקרבנות גופא מאחרים עד לאחר שישמעוה בציבור. וכן מפורש בגמ' ובפוסקים שאין שום מצוה קודמת למגילה 

  חוץ מקבורת מת מצוה.

  ק"ש קודמת לקריאת המגילה כמו שהבאנו בגלגל הקודם. ג.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ק"ש מקדימים לקריאת 

 המגילה [יסוד ג']

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

  

  

  

כהן שבתחילת ליל פורים חפץ לעשות ג' מצוות: 

 אכילת תרומה, ק"ש, שמיעת המגילה בציבור. 

  .כדי לקיים ג' העניניםויש שהות מספיקה 

  במה יתחיל?

 

  
  

  מגילה קודמת לאכילת פת של תרומה [יסוד ב']

  
  
  
  
  

והגלגל 
חוזר 

 חלילה
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יח 

 לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים ודה מאדנ
  יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.

fish@neto.net.il  :3109982305טל 
ינו דרך גישה לאינטרנט ניתן לפנות אל 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 
ategoryID=1722http://www.shtaygen.co.il/?C 

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

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

  ן השיעורים והעלוניםקישור לארכיו
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit  

  סירטונים 400ד החשמל סו
XOPxMOg0L8LFD-Thttps://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6U  

  סירטונים 37סידור הרש''ש 
VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-t=PL07U4Ld4DFGsRpQMhttps://www.youtube.com/playlist?lis  

  
  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  

/k6.mp4www.sod1820.org/f  
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  

.org/f/k13.mp4www.sod1820  
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 

  
  
 
 


