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מדור חדש משמעות לטעמי המקרא מופיע בעמוד י"ח.

הָ אוֹת הַ ְשּׁלִ ִ
ישׁית בְּ כָל הַ פָּ סוּק "מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וּמַ ה

ֶתּהֱ ִמי עָ ָלי ה ֹו ִחילִ י לֵא ִהים כִּ י ע ֹוד א ֹודֶ נּוּ יְשׁוּעֹת פָּ ַני
וֵא הָ י" ה'תש"ה ְמיַיחֵ "ל לְ דו ִֹד"י.
מוּבָ א

גִימ ְט ִריָּא ְ
תוּמה
תוּמהְ .דּאוֹת ם' ְס ָ
אַרבָּ ִעים כְּ ִמנְ יַן הָ אוֹת ם' ְס ָ
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ נוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )העמידה ח"א ע' רו( ֶשׁגּוֹאֵ ל ְבּ ַ
ְבּ ַ
וּמ ָשּׁם בָּ אָה הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּפרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ֶשׁנִּ ְמצָ א ְבּיַד הַ גּוֹאֵ לִ ,

)העמידה ע' רטו(

וּבָ זֶה ָתּבִ ין כִּ י ִאם הֱ יוֹת כִּ י גְּאֻ לָּה בַּ יְסוֹדִ ,הנֵּה הוּא בְּ סוֹד הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם )ע' ריט( ְראֵ ה נָא בְ עָ ְניֵנוּ
אַרבָּ עָ ה אֵ יבָ ִרים י ְֵת ִרים ב' ִצ ִירים וּב' ְדּלָתוֹת ֶשׁבְּ ֶרחֶ ם
אשׁי ֵתּבוֹת רנ"בֶ ,שׁהֵ ם רמ"ח אֵ יבָ ִרים ֶשׁבָּ הּ וְ עוֹד ְ
ָר ֵ
הַ ְ
ימים לְ ִמ ְספָּ ר רנ"ב .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר
נּוּקבָ א .רו ִֹאים ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה ָתּבוֹא דֶּ ֶר הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ֶשׁ ָשּׁם יֵשׁ אֶ ת הָ אֵ יבָ ִרים ֶשׁ ַמּ ְשׁלִ ִ
)בראשית לדָ (:
תוּמהְ ,מ ַסמֶּ לֶת אֶ ת
אָדם א' לְ מַ עְ לָה ,ם' ְסתוּמָ ה ֶשׁ ִהיא ם' ִמ"לְ ַם ְרבֵּ ה הַ ִמּ ְשׂ ָרה" .רו ִֹאים ֶשׁהָ אוֹת ם' ְס ָ
יחֶ ,שׁהֲ ֵרי ָ
יח ,וְ ָלכֵן ִהיא כְּ ֶנגֶד הַ כָּתוּב "לְ ַם ְרבֵּ ה הַ ִמּ ְשׂ ָרה" ,הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל ְשׁלוֹם ַמלְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד,
אָד"ם ר"ת אָ ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁ ַ
הַ ָמּ ִשׁ ַ
)ישעי' ט ,ו( "לְ ַם ְרבֵּ ה הַ ִמּ ְשׂ ָרה וּלְ ָשׁלוֹם אֵ ין ֵקץ עַ ל כִּ סֵּ א ָדוִ ד וְ עַ ל מַ ְמלַכְ תּ ֹו לְהָ כִ ין א ָֹתהּ וּלְ סַ עֲ דָ הּ בְּ ִמ ְשׁפָּ ט וּבִ צְ ָד ָקה
תוּמה הָ ִראשׁ ֹונָה בַּ תּו ָֹרה ְבּ ֵתבַ ת "אֱ ִהים".
מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם" .וְ כֵן הָ אוֹת הָ  14בַּ תּו ָֹרה כְּ ִמנְ יַן ָדּוִ "ד ִהיא הַ ם' ְס ָ
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שׁוּקה וְ חֵ ֶשׁק לַה' ,כַּכָּ תוּב
ֶשׁעֲ בו ָֹדת ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד הָ י ְָתה ִבּ ְב ִחינַת ְתּ ָ

)תהילים פד ,ג(

"נִכְ ְספָ ה וְ גַם כָּלְ ָתה נַפְ ִשׁי לְ חַ צְ רוֹת

שׁוּקה
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁ ָמת ֹו ִמ ְמּקוֹם הַ ְתּ ָ
ה'" .וְ כֵן כָּתוּב )שם קיט ,פא( "כָּלְ ָתה לִ ְתשׁוּעָ ְת נַפְ ִשׁי"ְ ,

וְ הַ חֵ ֶשׁק ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רסבָ (:דּוִ ד הָ יָה נָעוּץ בַּ מָּ קוֹר ֶ
שׁהַ מַּ יִם נוֹבְ עִ ים ,הַ יְינוּ ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל הָ יָה מֻ ְשׁ ָרשׁ ִבּיסוֹד
נוּקבִּ ין ,הַ ִה ְשׁתּו ְֹקקוּת ֶשׁל ָדּוִ ד לַה' ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת ִה ְשׁתּו ְֹקקוּת הַ ְשּׁכִ ינָה ַליִּחוּדַ ,כּיָּדוּעַ ֶשׁ ַכּלָּה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן
הַ ְשּׁכִ ינָה ֶשׁ ַמּעֲ לֶה ַמיִּין ְ
כָּלְ ָתה נ ְַפ ִשׁי .וְ כֵן סוּכָּ"ה הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ נִ ְשׁ ַמת ָדּוִ ד ,סֻ כַּת ָדּוִ דְ ,מרֻ מֶּ זֶת בַּ כָּתוּב "נִ כְ ְספָ ה וְ גַם ָכּלְ ָתה נ ְַפ ִשׁי לְ ַח ְצרוֹת
יח בֶּ ן ָדּוִ ד
שׁוּקה .וְ כֵן ְשׁמ ֹו ֶשׁל מָ ִשׁ ַ
הוי"ה" ְבּ ִדלּוּג ג' או ִֹתיּוֹת .כִּ י סוּכָּה או ִֹתיּוֹת הַ כּוֹס ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ְמקוֹם הַ ְתּ ָ

ְמנַחֵ ם בֶּ ן עַ ִמּיאֵ ל בְּ גִימַ ְט ִריָּא מָ קֹר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָמ ְרדֳּ כַי בֶּ ן ְשׁ מֹ ה שליט"א ֶשׁ ִמּלּוּי או ִֹתיּוֹת ָרצוֹ"ן ֵרי"שׁ צָ ִד"י וָ"ו נוּ"ן
בְּ גִ ַ
ימ ְט ִריָּא ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ
שׁוּקה .וְ כֵן מוּבָ א
ִשׁי ,א ֹו ֵשׁם שפ"ו ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּתְ .דּ ָדוִ ד בֶּ ן י ִַשׁי הוּא ְבּסוֹד הָ ָרצוֹן וְ הַ ְתּ ָ
ימ ְט ִריָּא לִ פְ נַי וְ לִ פְ נִים ,סוֹד קֹ דֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ֶשׁנִּ ְק ָרא בַּ כָּתוּב )מ"ב יא ,ב( "חֲ ַדר הַ ִמּטּוֹת" .וְ כֵן
'מחֲ ַמדֵּ י אֶ ֶרץ' ֶשׁ ֵשּׁם שפ"ו ְבּגִ ַ
ְבּסֵ פֶ ר ַ

נּוּקבָ א ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר.
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת צַ ִדּי"ק יְסוֹ"ד ע ֹולָ"ם הוּא  386כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם שפ"ו .כִּ י הוּא ְבּ ִחינַת יְסוֹד הַ ְ
וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת מָ ִשׁי"חַ בֶּ "ן ָדּוִ י"ד הוּא  612כְּ ִמנְ יַן ֵשׁם בְּ ִרי"ת .וְ כֵן ְמרֻ ָמּז ִבּ ְשׁמ ֹו ֶשׁל ָדּוִ דִ ,דּ ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת
אַמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ע' רלא( .וְ אוֹת ו' ְמ ַסמֶּ לֶת
'שׁעַ ר ַמ ְ
ָדּלֶ"ת ְמ ַס ְמּלוֹת אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ ְדּלָתוֹת ֶשׁיֵּשׁ בַּ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ,כַּמּוּבָ א ְבּ ַ
אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת עַ ְצמוָֹ .לכֵן יֵשׁ ד' ו' ד' ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ו' הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת נִ ְמצֵ את בֵּ ין ְשׁ ֵתּי ְדּ ָלתוֹת אֵ לּוּ .וְ כֵן
'שׁעֲ ֵרי גַּן עֵ דֶ ן' עַ ל הַ כָּתוּב
ימ ְט ִריָּא יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִעם הַ ִמּלִּ ים .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ַ
ָדּוִ "ד ְבּ ִמלּוּי הָ או ִֹתיּוֹת ָדּלֶ"ת וָ "ו ָדּלֶ"ת ְבּגִ ַ
)איכה א ,א( "אֵ יכָה י ְָשׁבָ ה בָ ָדד הָ עִ יר ַרבָּ ִתי" ֶשׁ"בָּ ָדד" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ב' או ִֹתיּוֹת ַדּ"ד ,הַ יְינוּ ב' ְדּלָתוֹת בַּ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ֶשׁאֵ ין
לָהֶ ם יִחוּד.
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בַּ ִמּ ְשׁנָה )סוטה כַ (.רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר ,רוֹצָ ה ִא ָשּׁה בְּ ַקב וְ ִתפְ לוּת ִמ ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין וּפְ ִרישׁוּת .וְ רו ִֹאים ֶשׁאֵ צֶ ל
אַמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ע' ט( ֶשׁהָ ִא ָשּׁה
'שׁעַ ר ַמ ְ
וּבלִ י זֶה אֵ ין לָהּ כְּ לוּם .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ַ
הָ ִא ָשּׁה ִע ַקּר הָ ִע ָקּ ִרים הוּא הַ זִּ וּוּג ְ

טוּרה מֵ רמ"ח ִמ ְצווֹת עֲ ֵשׂה,
ְמ ַקבֶּ לֶת אֶ ת הַ ִחיּוּת ֶשׁל רמ"ח אֵ יבָ ֶריהָ ִמהַ בַּ עַ ל ִבּזְ ַמן הַ זִּ וּוּג וְ ִהיא ְתּלוּיָה ְבּבַ עֲ לָהּ ְבּ ָדבָ ר ֶזה ,וְ ָלכֵן ִהיא ְפּ ָ
ימית אֲ ִמ ִתּית ִמ ֶשּׁ ָלּהּ בְּ רמ"ח אֵ יבָ ֶריהָ  ,וְ אֶ ת הַ ִחיּוּת
וְ הַ ִחיּוּת ֶשׁל הַ שס"ה גִּ ִידים יֵשׁ לָהּ מֵ עַ ְצ ָמהּ .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ ִא ָשּׁה אֵ ין לָהּ ִחיּוּת ְפּנִ ִ
הָ אֲ ִמ ִתּית ִהיא ְמ ַקבֶּ לֶת ִמבַּ עֲ לָ הּ ִבּזְ ַמן הַ זִּ וּוּג .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )וישב קפאֶ (:שׁ ִאישׁ הוּא ִבּ ְב ִחינַת נְ ָשׁ ָמה ,וְ הַ גּוּף ֶשׁלּ ֹו ִהיא ִא ְשׁתּוֹ,
נִימי ְבּ ַחיֶּיהָ
וּבזְ ַמן הַ זִּ וּוּג הַ גּוּף ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת ִחיּוּת הַ נְּ ָשׁ ָמה ֶשׁלּוֹ ,וְ ָדבָ ר זֶה יָדוּעַ ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁהָ ִא ָשּׁה ְמ ַקבֶּ ֶלת ְשׁלֵמוּת נ ְַפ ִשׁית וְ ר ֹוגַע ְפּ ִ
ִ

יתב ְ
יתב טַ ן דּוּ ִמלְּ מֵ ַ
מֵ ַחיֵּי הָ ִאישׁוּת .וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )קידושין ז (.טַ ב לְ מֵ ַ
אַר ְמלוּ .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )כתובות סהֶ (:שׁזִּ וּוּג
וּשׁ ִתיָּה וְ כֵן ָמ ִצינוּ
וּמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )נדרים כֶ (:שׁזִּ וּוּג נִ ְק ָרא ְשׁ ִתיָּ'ה ,וְ רו ִֹאים ֶשׁזִּ וּוּג ְמ ַחיֶּה אֶ ת הָ ִא ָשּׁה ִבּ ְב ִחינַת אֲ כִ ילָה ְ
נִ ְק ָרא אֲ כִ ילָהָ ,
נִמ ֶשׁלֶת לְ עו ֶֹרכֶת שֻׁ לְ ָחן .וְ כֵן מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )עקב רעב( ֶשׁ ִשּׁעוּר ִטפּוֹת הַ זּ ֶַרע
בַּ גְּ ָמ ָרא )שם( ֶשׁ ִא ָשּׁה הַ ְמכִ ינָה אֶ ת עַ ְצ ָמהּ לְ יִחוּד ִעם בַּ עֲ לָהּ ְ
שּׂוּאין
יסן שליט"א ֶשׁקּוֹדֶ ם הַ נִּ ִ
ימ ְט ִריָּא גּוּף נֶפֶ שׁ .וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר' צָ דוֹק נִ ָ
הוּא כְּ ַזיִת .כְּ מ ֹו ִשׁעוּר אֲ כִ ילָה .וְ כֵן חָ ָתן וְ ַכלָּה ְבּגִ ַ

וּמצֶ אן ָ ְמנוּחָ ה ִא ָשּׁה בֵּ ית ִא ָ
נוּחה וְ ֶשׁ ֶקט נ ְַפ ִשׁי ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )רות א ,ט( "י ִֵתּן ה' ָלכֶם ְ
ישׁהּ" .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ'שֻׁ לְ ָחן
אֵ ין ל ִָא ָשּׁה ְמ ָ
עָ רוּ '

)'יורה דעה' נדרים רכח מג(

אַרעָ א.
וּשׁ ִדיכַת ְ
אָרץ" ְ
"הַ ִמּז ְַדּוְּ גִין עַ צְ מָ ם י ִָקּ ְראוּ ְמשֻׁ ָדּכִ ים ,כִּ י ַתּ ְרגּוּם "וַ ִתּ ְשׁקֹט הָ ֶ

ישׁהּ" ִמכָּאן ֶשׁאֵ ין קו ַֹרת רוּחַ
"וּמצֶ אן ָ ְמנוּחָ ה ִא ָשּׁה בֵּ ית ִא ָ
"וּמצֶ אן ָ ְמנוּחָ ה" .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )רות רבה ב ,טו( ְ
מֵ עִ ְניַן ְ
ל ִָא ָשּׁה אֶ לָּא בְּ בֵ ית בַּ עֲ לָהּ .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ְ'שׂפַ ת אֱ מֶ ת' )פרה תרנ"ו( עִ ַקּר ְמנוּחַ ת הָ ִא ָשּׁה לִ ְהיוֹת נ ְִמ ֶשׁכֶת אַחַ ר ִא ָ
ישׁהּ.

וְ כֵן

ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )סוטה יבֶ (.שׁ ִמּ ְריָם לִ ְפנֵי ֶשׁנִּ ְשׂאָה הָ י ְָתה נִ ְראֵ ית כְּ ִא ָשּׁה ח ֹולָה ֶשׁפָּ נֶיהָ דוֹמוֹת לִ ִיריעוֹת ,וְ אַחֲ ֵרי ֶשׁנִּ ְשׂאָה לְ ָכלֵב
ִה ְתהַ ְפּכוּ פָ נֶיהָ לִ ְהיוֹת כְּ ו ֶֶרד וּכְ נַעֲ ָרה וְ כַצֳּ הָ ַריִם ,וְ כָל הָ רוֹאֶ ה או ָֹתהּ מוֹלִ י אֶ ְתנָן לְ ִא ְשׁתּוֹ .וְ כֵן ָמ ִצינוּ ְבּזֹהַ ר ָח ָדשׁ

)שה"ש

וּבזְ ַמן הַ זִּ וּוּג כְּ ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ לֶת אֶ ת צֶ בַ ע הַ לָּבָ ן מֵ הַ יְסוֹד ,הַ לָּבָ ן ִמ ְתגַּבֵּ ר עַ ל הַ ָשּׁחוֹר וְ ִהיא
פדֶ (.שׁהָ ִא ָשּׁה קֹ דֶ ם הַ זִּ וּוּג יֵשׁ לָהּ צֶ בַ ע ָשׁחוֹרִ ,

נֶהֱפֶ כֶת לְ לָבָ ן .וְ עַ ל זֶה כָּתוּב ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּקֹ דֶ ם הַ זִּ וּוּג
אַחר הַ זִּ וּוּגְ .
"שׁחו ָֹרה אֲ נִי וְ נָאוָ ה"ְ ,שׁחו ָֹרה קֹ דֶ ם הַ זִּ וּוּג ,וְ נָאוָ ה לְ ַ
הָ ִא ָשּׁה ִהיא ִבּ ְב ִחינַת שס"ה גִּ ִידים ֶשׁבָּ הֶ ם זו ֵֹרם הַ ָדּם הָ אָדֹםָ ,לכֵן ִהיא ְבּ ִחינַת ְשׁחו ָֹרהְ ,דּמוּבָ א בַּ גְּ ָמ ָרא )נדה יטֶ (.שׁ ָשּׁחֹ ר הוּא צֶ בַ ע
אַחר הַ זִּ וּוּג כְּ ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ לֶת אֶ ת הַ ִחיּוּת ֶשׁל רמ"ח אֵ יבָ ֶריהָ ִמהַ בַּ עַ לִ ,היא ְבּסוֹד לָבָ ן הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִחיּוּת
אָדֹם ֶשׁ ִה ְת ַקלְ ֵקל וְ נִ ְהיָה ָשׁחֹר .וּלְ ַ

קּוּדין
בּוּרא ְד ַת ְרוַ יְיהוּ ֶרחֶ "םְ ,דּ ִאיהוּ רמ"ח פִּ ִ
הָ אֵ בָ ִרים הַ ַשּׁיָּכִ ים לְ ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד הַ נִּ ְר ָמז ְבּלָבָ ן .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים לט (.וְ ִח ָ
ַדּעֲ ֵ
שׂה .רו ִֹאים ֶשׁהָ ֶרחֶ "ם ְמ ַקבֶּ לֶת אֶ ת ִחיּוּת הָ רמ"ח.

בִּ פְ ָר ִקים

מ"ב וּמ"ג בִּ ְת ִהלִּ ים ְמ ַרמֵּ ז ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל עַ ל הַ ִה ְשׁתּו ְֹקקוּת הַ גְּ ד ֹולָה ֶשׁל הַ ְשּׁכִ ינָה לְ יִחוּד ִעם קב"ה ,וְ ָלכֵן הוּא ְמבַ ֵקּשׁ
לִ זְ כּוֹת לִ ְראוֹת "פְּ נֵי אֱ ִהים" הַ ְיינוּ ִיחוּד פָּ נִים בְּ פָ נִים ,וְ רו ִֹאים ֶשׁהוּא ח ֹוזֵר עַ ל פָּ סוּק אֶ ָחד ג' פְּ עָ ִמים כִּ ְמעַ ט

יקי מָ ִים כֵּן נַפְ ִשׁי ַתעֲ רֹג אֵ לֶי אֱ ִהים :צָ ְמאָה נַפְ ִשׁי לֵא ִהים לְ אֵ ל ָחי ָמ ַתי אָבוֹא וְ אֵ ָראֶ ה
בְּ אוֹת ֹו נֹ ַסּח" :כְּ ַאיָּל ַתּעֲ רֹג עַ ל אֲ פִ ֵ
פְּ נֵי אֱ ִהים :הָ י ְָתה לִּ י ִד ְמעָ ִתי לֶחֶ ם יו ָֹמם וָ ָל ְילָה בֶּ אֱ מֹר אֵ לַי ָכּל הַ יּוֹם ַאיֵּה אֱ הֶ י  :אֵ לֶּה אֶ זְ כְּ ָרה וְ אֶ ְשׁפְּ כָה עָ לַי נַפְ ִשׁי כִּ י אֶ ֱעבֹר

בַּ ָסּ אֶ ַדּדֵּ ם עַ ד בֵּ ית אֱ ִהים בְּ קוֹל ִרנָּה וְ תו ָֹדה הָ מוֹן ח ֹוגֵג :מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וַ ֶתּהֱ ִמי עָ לָי הו ִֹחלִ י לֵא ִהים כִּ י עוֹד

אוֹדֶ נּוּ יְשׁוּעוֹת פָּ נָיו :אֶ הַ י עָ לַי נַפְ ִשׁי ִת ְשׁתּו ָֹחח עַ ל כֵּן אֶ זְ כּ ְָר מֵ אֶ ֶרץ י ְַרדֵּ ן וְ חֶ ְרמוֹנִ ים מֵ הַ ר ִמ ְצעָ רְ :תּהוֹם אֶ ל ְתּהוֹם ק ֹו ֵרא
לְ קוֹל ִצנּו ֶֹרי כָּל ִמ ְשׁבָּ ֶרי וְ ַגלֶּי עָ לַי עָ בָ רוּ :יו ָֹמם יְצַ וֶּה ה' ַח ְסדּ ֹו וּבַ ַלּ ְילָה ִשׁי ֹרה ִע ִמּי ְתּפִ לָּה לְ אֵ ל ַחיָּי :או ְֹמ ָרה לְ אֵ ל ַסלְ ִעי ל ָָמה
ְשׁכ ְַח ָתּנִ י ל ָָמּה קֹדֵ ר אֵ ֵל בְּ ל ַַחץ א ֹויֵב :בְּ ֶרצַ ח בְּ עַ ְצמו ַֹתי חֵ ְרפוּנִ י צו ְֹר ָרי בְּ ְ
אָמ ָרם אֵ לַי כָּל הַ יּוֹם ַאיֵּה אֱ הֶ י  :מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי
נַפְ ִשׁי וּמַ ה ֶתּהֱ ִמי עָ לָי הו ִֹחילִ י לֵא ִהים כִּ י עוֹד אוֹדֶ נּוּ יְשׁוּעֹת פָּ נַי וֵא הָ יָ :שׁפְ טֵ נִ י אֱ ִהים וְ ִריבָ ה ִריבִ י ִמגּוֹי א ָח ִסיד
מֵ ִאישׁ ִמ ְרמָ ה וְ עַ וְ לָה ְתפַ לְּ טֵ נִי :כִּ י ַא ָתּה אֱ הֵ י ָמעוּזִּ י לָמָ ה זְ נ ְַח ָתּנִי ל ָָמּה קֹדֵ ר אֶ ְתהַ ֵלּ בְּ ל ַַחץ א ֹויֵבְ :שׁ ַלח או ְֹר וַ אֲ ִמ ְתּ הֵ מָּ ה
יַנְ חוּנִי יְבִ יאוּנִ י אֶ ל הַ ר ָק ְד ְשׁ וְ אֶ ל ִמ ְשׁכְּ נו ֶֹתי  :וְ אָבוֹאָה אֶ ל ִמזְ בַּ ח אֱ ִהים אֶ ל אֵ ל ִשׂ ְמ ַחת גִּ ילִ י וְ או ְֹד בְ כִ נּוֹר אֱ ִהים אֱ הָ י:
מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וּמַ ה ֶתּהֱ ִמי עָ לָי הו ִֹחילִ י לֵא ִהים כִּ י עוֹד אוֹדֶ נּוּ יְשׁוּעֹת פָּ נַי וֵא הָ י" .וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁ ָדּוִ ד ְמ ַרמֵּ ז עַ ל

הַ ִיּחוּד ֶשׁנִּ כְ לָל ִמג' ַקוִּ ים ָלכֵן הוּא ח ֹוזֵר עַ ל הַ פָּ סוּק ג' פְּ עָ ִמים .וּכְ פִ י ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁבַּ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹונָה הוּא א ִהזְ כִּ יר ֵשׁם אֱ ִהים
בוּרה ֶשׁבַּ חֶ סֶ ד .וּבַ ֵשּׁנִי
אָמר "הו ִֹחילִ י לֵא ִהים" אֶ פְ ָשׁר לְ בָ אֵ ר ֶשׁהַ כַּוָּ נָה עַ ל הַ גְּ ָ
בְּ סוֹף הַ פָּ סוּק כִּ י הוּא כְּ ֶנגֶד ַקו הַ חֶ סֶ ד ,וְ אַף ֶשׁ ַ

סוּקים ג'
ישׁי ֶשׁהֵ ם כְּ ֶנגֶד ַקו הָ אֶ ְמצַ ע וְ ַקו הַ ְשּׂמֹאל ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם ִדּין הוּא ִהזְ כִּ יר ֵשׁם אֱ ִהים בְּ סוֹף הַ פָּ סוּק .וְ כֵן ְמרֻ ָמּז בַּ פְּ ִ
וּבַ ְשּׁלִ ִ
פְּ עָ ִמים ֵשׁם מ"ה ֶשׁהוּא ֵשׁם הַ ִתּקּוּן ֶשׁ ִמּ ְתיַחֵ ד ִעם הַ ְשּׁכִ ינָה" :מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וּמַ ה ֶתּהֱ ִמי עָ לָי" ,וּבַ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹונָה
אַרנוּ ֶשׁ ֵשּׁם אֱ ִהים א הֻ זְ כָּר" .מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וַ ֶתּהֱ ִמי" .וְ כֵן
ֶשׁכְּ ֶנגֶד ַקו הַ חֶ סֶ ד ְמרֻ ָמּז ַרק ב' פְּ עָ ִמים מ"ה כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )דברים ע' רסד( ַי ְרדֵּ ן סוֹד
נּוּקבָ אַ ,כּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
"אֶ זְ כּ ְָר מֵ אֶ ֶרץ י ְַרדֵּ ן" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִה ְשׁתּו ְֹקקוּת יְסוֹד הַ ְ
ישׁית בְּ כָל הַ פָּ סוּק כִּ ְמעַ ט לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר "מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וּמַ ה ֶתּ ֱה ִמי עָ ָלי ה ֹו ִחילִי
נוּקבָ א .וְ כֵן הָ אוֹת הַ ְשּׁלִ ִ
יְסוֹד ְדּ ְ
לֵא ִהים כִּ י ע ֹוד א ֹודֶ נּוּ יְשׁוּעֹת פָּ ַני וֵא הָ י" ה'תש"ה ְמיַיחֵ "ל לְ דו ִֹד"י ,הַ יְינוּ ֶשׁ ִמּ ְשּׁנַת ה'תש"ה כְּ ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּמָ ה הַ שּׁוֹאָה
יח ,הַ ְשּׁכִ ינָה ִמ ְשׁתּו ֶֹק ֶקת ַל ִיּחוּד .וְ כֵן בַּ פָּ סוּק יֵשׁ י"ד ֵתּבוֹת כְּ ִמנְ יַן ָדּוִ "ד .וְ כֵן פֶּ ֶרק
הַ נּו ָֹראָה וְ ִה ְת ִחילוּ ָ 70שׁנִ ים ֶשׁל חֶ בְ לֵי ָמ ִשׁ ַ
'ח ְשׁ ַמל ָדּם' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
אַרנוּ בְּ ַמאֲ ַמר ַ
מ"ב בִּ ְת ִהלִּ ים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵשׁם מ"ב ֶשׁהוּא סוֹד עֲ טֶ ֶרת הַ ְיסוֹד ֶשׁ ְמּ ַז ֶוּגֶת ,כִּ ְדבֵ ְ
סוּקים ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִשׂיחָ ה ַקלָּה ֶשׁבֵּ ין ִאישׁ לְ ִא ְשׁתּ ֹו לְ עו ֵֹרר אֶ ת
"תּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי" ֶשׁמֻּ זְ כָּר בְּ ָכל הַ ג' פְּ ִ
מ ֶֹשׁה ְשׁמוּאֵ ל ְשׁוַ ְרץ שליט"א ֶשׁ ִ
הַ ִיּחוּד .והוסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שמתנו"ת שנהוג לשלוח לפני הזיווג ר"ת הכתוב לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר "מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי
ַנפְ ִשׁי וּמַ ה ֶתּהֱ ִמי".

בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים הוּא סוֹד בֵּ ין הַ ִמּ ְספָּ ִרים,
כְּ מ ֹו ֶשׁגְּ בוּל נִ ְק ָרא ְספַ ר.
מוּבָ א

בַּ ְסּפָ ִרים עַ ל הַ כָּתוּב )איכה א ,ג( "כָּל ר ְֹדפֶ יהָ ִה ִשּׂיגוּהָ בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים"ֶ .שׁ ִמּי ֶשׁרוֹדֵ ף אַחֲ ֵרי הַ תּו ָֹרה י ִַשּׂיג או ָֹתהּ ִבּימֵ י בֵּ ין
הַ ְמּצָ ִרים .וְ כ"ב יְמֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים הֵ ם כְּ ֶנגֶד כ"ב או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הַ ג"ר ְבּ ָניָהוּ ְשׁמוּאֵ לִ י שליט"א ֶשׁ ְבּכ"ב

יְמֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים יֵשׁ מַ פְ ֵתּ"חַ ָשׁעוֹת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁיּ ִָמים אֵ לּוּ פּו ְֹת ִחים אֶ ת הַ ְשּׁעָ ִרים בַּ ָשּׁ ַמיִםֶ .שׁהַ ִתּקּוּן לַחֻ ְרבָּ ן הוּא עַ ל יְדֵ י לִ מּוּד תּו ַֹרת

הָ ֶרמֶ ז ֶשׁמּו ִֹבילָה לְ תו ַֹרת הָ ָרז דֶּ ֶר תּו ַֹרת כ"ב או ִֹתיּוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִמּי ֶשׁרוֹדֵ ף י"ה ר ְֹדפֶ יהָ  ,יִזְ כֶּה לְ הַ ִשּׂיג
ו"ה ִה ִשּׂיגוּהָ ִבּימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים ,כִּ י ו"ה נִ ְפגְּ מוּ ִבּימֵ י בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים בַּ חֻ ְרבָּ ן ,וְ י ִָמים אֵ לוּ ְמסֻ גָּלִ ים לַעֲ שׂוֹת אֶ ת הַ ִתּקּוּן ְבּכ ַֹח י"ה
ֶשׁיּ ְַחזִ ירוּ אֶ ת הַ ו"ה ,הַ יְינוּ ַאבָּ א וְ ִא ָמּא ֶשׁיּ ְַת ְקּנוּ אֶ ת זו"ן .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצחָ ק גִּ נְ זְ ְ
בּוּרג שליט"א ֶשׁחֹדֶ שׁ אָ"ב ְמ ַרמֵּ ז
עַ ל כְּ לָלוּת או ִֹתיּוֹת אָלֶ"ף בֵּ י"ת ,וְ כֵן ְמגִ לַּת אֵ יכָה נִ כְ ְתּבָ ה ְבּסֵ דֶ ר או ִֹתיּוֹת אָלֶ"ף בֵּ י"ת .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)סנהדרין קד(.

"אֵ יכָה

י ְָשׁבָ ה בָ ָדד" אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן ִמפְּ נֵי מַ ה לָּקוּ בְּ אָלֶ"ף בֵּ י"ת ִמפְּ נֵי ֶשׁעָ בְ רוּ עַ ל הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁנּ ְִתּנָה בְּ אָלֶ"ף בֵּ י"ת .וְ יֵשׁ כָּאן

סוּקים או ִֹתיּוֹת נק"ד ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ נִּקּוּד
ֶרמֶ ז ֶשׁהַ ִתּקּוּן י ְִהיֶה דֶּ ֶר תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁל אָלֶ"ף בֵּ י"ת .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִבּ ְמגִ לַּת אֵ יכָה יֵשׁ קנ"ד ְפּ ִ
ְמ ַת ֵקּן אֶ ת ְפּגַם הָ או ִֹתיּוֹתַ ,כּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר

)תיקונים תיקון ה(

אַתוָ ן כְּ נ ְִשׁמָ ָתא לְ גוּפָ א" .וְ כֵן בָּ ע ֹולָמוֹת ע ֹולַם הַ נְּקֻ ִדּים
"וּנְקוּדֵ י לְ ְ

הוּא שׁ ֶֹרשׁ ֵ
שׁם מ"ה ֶשׁ ְמּ ַת ֵקּן אֶ ת הַ ְפּגָם ֶשׁבָּ ע ֹולָמוֹת.

וְ כֵן

רו ִֹאים בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)תהילים ז(

לוּח וְ יִכְ תֹּב עָ לָיו אֶ ת הָ ַאלֶּ"ף בֵּ י"ת בְּ ִמלּוּיָן
ֶשׁחֲ בַ קוּק שׁוֹאֵ ל אֶ ת ה' "עַ ד מָ ַתי" ,וַ ה' ע ֹונֶה ל ֹו ֶשׁיּ ִַקּח ַ

וְ י ֵַדע אֶ ת הַ ֵקּץִ .ה ְת ִחיל ֹצוֵחַ " ,עַ ד אָנָה ה' ִשׁוַּ עְ ִתּי וְ א ִת ְשׁמָ ע" .עָ נָהוּ הקב"ה וְ אָמַ ר לוֹ ,בֶּ ן תּו ָֹרה אַ ָתּה וְ א
אָרץ ,כְּ תֹב לְ בְּ לוּחַ אֶ חָ ד אָלֶ"ף בֵּ י"ת ,וְ אַחַ ר ָכּ תֹּאמַ ר הו ִֹדיעֵ נִי אֶ ת הַ ֵקּץ .וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר" ,וַ יַּעְ ֵננִי וַ יֹּאמֶ ר
עַ ם הָ ֶ
כְּ תוֹב חָ זוֹן וּבָ אֵ ר עַ ל הַ לֻּחוֹת" .וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר" ,כִּ י יוֹם נ ָָקם בְּ לִ בִּ י ְ
וּשׁנַת גְּאוּלַי בָּ אָה" .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הַ ג"ר מֹ ֶשה
ימ ְט ִריָּא ִמ ְספָּ ר ,וּ ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל מֵ יצָ ר וּגְ בוּלֶ ,שׁהוּא סוֹד הַ ִמּ ְספָּ ִרים ֶשׁנּו ְֹתנִ ים ִק ְצבָ ה וּגְ בוּל לְ כָל ָדּבָ ר,
ַשׁ ִפּ ָירא זצ"ל ֶשׁ ְמצָ ִרים ְבּגִ ַ
וּמ ְספָּ ִרים.
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהַ יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ ְמסֻ גָּלִ ים לַהֲ ָשׂגַת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁנִּ לְ מֶ דֶ ת ֶדּ ֶר או ִֹתיּוֹת ִ
כְּ מ ֹו ֶשׁגְּבוּל נִ ְק ָרא ְספַ רְ .
וּמ ְספָּ ִרים ,וּכְ ִפי ֶשׁנְּ בָ אֵ ר ֶשׁ ַתּכְ לִ ית הַ ִצּ ְמצוּם
ידת הָ אוֹר ל ַָמּקוֹם הַ נָּמוּ ְבּיו ֵֹתר ֶשׁבּ ֹו יֵשׁ הַ גְ בָּ לוֹת ִ
וְ ַא ְדּ ַרבָּ ה ִמ ְספָּ ִרים ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת י ְִר ַ

וִ ִיר ַידת הָ אוֹר לְ ַמ ָטּה ִהיא כְּ דֵ י ֶשׁנּוּכַל לְ הַ ִשּׂיגוֹ ,וְ ָלכֵן גּ ְ
ַשׁ ִמי או ִֹתיּוֹת מַ ִשּׂיג ,כִּ י מֵ הַ גּ ְַשׁ ִמי הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ַתּכְ לִ ית הַ ִצּ ְמצוּם אֶ ְפ ָשׁר
לְ הַ ִשּׂיג אֶ ת הָ ִענְ יָנִ ים הַ גְּ בו ִֹהים ְבּיו ֵֹתר .וְ כֵן ע ֹולָ"ם ְבּא"ט ב"ח ל ַָדעַ "ת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ַתּכְ לִ ית הֶ עְ לֵם הָ אוֹר כְּ דֵ י ל ַָדעַ ת אֶ ת ה'.

ָשׁמַ ְע ִתּי

אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ַמדּוּעַ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁבַּ ִמּ ְספָּ ִרים אֵ ין הֶ ְבדֵּ ל בֵּ ין לְ שׁוֹן הַ קֹּדֶ שׁ
קוּשׁיָא מֵ הרה"ג ר' ְ
ְ
לִ לְ שׁוֹנוֹת הָ עַ כּוּ"ם ,וְ כֵן ִבּלְ שׁוֹנוֹת הָ עַ כּוּ"ם עַ ְצ ָמם ֻכּלָּם ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בַּ ִמּ ְספָּ ִרים ,וְ רֻ בָּ ם ְמצַ יּ ְִרים אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ִרים ְבּאו ָֹתהּ

וּמבֹאָר
וּמדּוּעַ זֶה הַ הֵ פֶ ְ .
צוּרה .לִ כְ או ָֹרה ִאם הַ ִמּ ְספָּ ִרים הֵ ם הַ ַדּ ְרגָּה הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה ְבּיו ֵֹתר הָ יָה צָ ִרי לִ ְהיוֹת הַ פֵּ רוּד הַ גָּדוֹל ְבּיו ֵֹתר ַ
ָ
ַשּׁנִ יְ ,בּסוֹד נָעוּץ ְתּ ִחלּ ָָתן
לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁבַּ לְּ ַמ ָטּה ְבּיו ֵֹתר ִמ ְת ַגּלֶּה הָ אוֹר הַ גָּבֹ הַּ ְבּיו ֵֹתר ֶשׁ ֻכּלָּם ִמ ְתאַחֲ ִדים ָשׁם וְ אֵ ין הֶ ְבדֵּ ל בֵּ ין אֶ ָחד ל ֵ
ְבּסוֹפָ ן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יַעֲ קֹ ב ָמ ָטר שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן כָּתוּב "ה' אֶ חָ ד" ְבּ ִמ ְספָּ ר ,וְ א י ִָחיד וְ כַדּוֹמֶ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבַּ ִמּ ְספָּ ר ִמ ְת ַגּ ָלּה
אַחדּוּת ה' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י .א .שליט"א ֶשׁ ִמּ ְספָּ "ר בְּ א"ת ב"ש ִחיּוּ"ג ֶשׁפֵּ רוּשׁ ֹו עֲ ִשׂיַּת עִ גּוּל ,וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל נָעוּץ ְתּ ִחלּ ָָתן
ְ
לּוּבּלִ ין
ְבּסוֹפָ ן ֶשׁ ִמּ ְתאַחֲ ִדים דֶּ ֶר ְבּ ִחינַת ִעגּוּל ,כַּמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י אֲ ָמ ִרים' מֵ ר' צָ דוֹק הַ כֹּהֵ ן ִמ ְ

)אות טז(

בּוּרם הַ יְינוּ
וְ ִח ָ

ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר הָ רֹאשׁ לַסּוֹף נַעֲ ָשׂה עָ גֹ ל כְּ ֶשׁלּו ְֹק ִחים ַקו י ָ
ָשׁר וְ כוֹפְ פִ ים הָ רֹאשׁ לְ חַ בֵּ ר עִ ם הַ סּוֹף .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה
וּקלִ פָּ ה הֵ ן סוֹד ֶשׁל פָּ נִ ים וְ אָחוֹר,
צוּרת ִעגּוּלִ ים ְבּרֹב הַ ְסּפָ רוֹת .וְ ָלכֵן אֵ ין הֶ ְבדֵּ ל בֵּ ין הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְַקּלִ פָּ ה ְבּצוּרוֹת הַ ְסּפָ רוֹת ,כִּ י ְקדֻ ָשּׁה ְ
ַ

שׁוּרה ִעם הָ אֶ ַרת הַ כּ ֶֶתר ֶשׁאֵ ין בּ ֹו חֲ ל ָֻקּה ֶשׁל פָּ נִ ים וְ אָח ֹור ַכּיָּדוּעַ ְבּכִ ְתבֵ י הָ אֲ ִריזַ"ל .וְ כֵן כּ ֶ
ֶתר הוּא סוֹד ִעגּוּל,
אָרת הַ ִמּ ְספָּ ִרים ְק ָ
וְ הֶ ַ
כַּמּוּבָ א בָּ אֲ ִריזַ"ל )'עץ חיים' שער יג' ע' קפא( ִמלַּת כּ ֶֶתר ִמלְּ שׁוֹן כּו ֶ
ֹת ֶרתָ ,רצָ ה לוֹמַ ר מַ ִקּיף ,כִּ י גֻּלְ גֹּ לֶת מַ ִקּיף הַ מֹּחַ  .וְ כֵן
גִימ ְט ִריָּא ָ
אָדם ,הַ סּוֹד ֶשׁל ְספִ ַירת הַ כּ ֶֶתר
אָדם מ .שליט"א ֶשׁכָּל סוּגֵי הַ ִמּ ְספָּ ִרים מֵ  1עַ ד  9י ַַחד עוֹלִ ים ְבּ ַ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָ
ימ ְט ִריָּא ֹמ ֶשׁה בֶּ ן עַ ְמ ָרם.
ֶשׁנִּ ְק ֵראת ָ
אָדם ַק ְדמוֹן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁ ְסּפָ ר ֹות ְבּגִ ַ

ָשׁמַ ְע ִתּי

צוּרת ִמ ְספָּ ר ,אוֹת ו' דּו ָֹמה ל ִַסּ ְפ ָרה  ,1אוֹת צ' דּו ָֹמה
מֵ הרה"ג ר' י ְִשׂ ָראֵ ל ק .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ ג' או ִֹתיּוֹת ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ן ַ
ימ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר כְּ ִפי
ל ִַסּ ְפ ָרה  ,3וְ אוֹת ס' דּו ָֹמה ל ִַסּ ְפ ָרה  .0וְ ג' אֵ לּוּ י ַַחד צו"ס ְבּגִ ַ

ֶשׁרו ִֹאים ְבּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ ֶשׁהַ ֶשּׁפַ ע אֵ צֶ ל הַ ָזּכָר נִ ְמ ָשׁל לְ או ִֹתיּוֹת ,וּכְ ֶשׁ ַמּגִּ יעַ ל ַַמּלְ כוּת הָ או ִֹתיּ ֹות נֶהֱפָ כוֹת לְ ִמ ְספָּ ִרים ,וְ ָלכֵן עֲ טֶ ֶרת
ַנּוּקבָ א
וּמ ָשּׁם זֶה עוֹבֵ ר ל ְ
הַ יְסוֹד נִ ְק ֵראת אוֹת ,כְּ מ ֹו אוֹת ִמילָה א ֹו אוֹת ַשׁבָּ ת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעַ ד ל ַָמּקוֹם הַ זֶּה הַ ֶשּׁפַ ע נִ ְק ָרא אוֹת ִ

וְ נ ְֶהפָ לְ ִמ ְספָּ ִרים .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ'מלְ ַא הַ ְבּ ִרית' מֵ הַ 'בֶּ ן ִאישׁ ַחי' )פ' וירא( ְבּ ֵשׁם הָ אֲ ִריזַ"ל ִטפַּ ת הַ זּ ֶַרע ֶשׁל הַ ָזּכָר ִהיא כְּ לוּלָה
ִמכ"ב או ִֹתיּוֹת ,כִּ י כ"ב או ִֹתיּוֹת נ ְִר ָשׁ ִמין בַּ יְסוֹד ֶשׁל הַ ָזּכָר בְּ סוֹד "וַ יּ ְִשׁכַּב בַּ מָּ קוֹם הַ הוּא" .וְ יֵ"שׁ כ"ב או ִֹתיּוֹת
בַּ מָּ קוֹם הַ הוּא .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ'סֵ פֶ ר י ְִצ ָירה'

)פ"ב מ"ב(

וּשׁ ַתּיִם או ִֹתיּוֹת יְסוֹד ,חֲ ָק ָקן חֲ צָ בָ ן ,וְ צָ ר בָּ הֶ ם נֶפֶ שׁ כָּל
עֶ ְשׂ ִרים ְ

הַ יְצוּר ,וְ נֶפֶ שׁ כָּל הֶ עָ ִתיד לִ יצֹר .רו ִֹאים ֶשׁכָּל הָ או ִֹתיּוֹת ַשׁיָּכוֹת ַליְסוֹד או ִֹתיּוֹת יְסוֹד .וְ ג' או ִֹתיּוֹת צו"ס ִמלְּ בַ ד זֶה ֶשׁהֵ ן י ַַחד

אַחת מֵ הֶ ן ְבּעַ ְצ ָמהּ גַּם ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ,כִּ י הָ אוֹת ו' ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ,וְ כֵן הַ ִסּ ְפ ָרה ְ 1מ ַסמֶּ לֶת אֶ ת
ימ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף ,כָּל ַ
ְבּגִ ַ

וּמ ַגלֶּה אֶ ת ְ
אַחדּוּת הַ בּו ֵֹרא ,וְ כֵן הָ אוֹת צ' ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ צַּ ִדּיק יְסוֹד ,וְ הַ ִסּ ְפ ָרה ְ 3מ ַסמֶּ לֶת אֶ ת
יח מֵ הַ ָקּצֶ ה ל ַָקּצֶ ה ְ
הַ יְסוֹד ֶשׁ ַמּ ְב ִר ַ
נּוּקבָ א ,וְ הַ ִסּ ְפ ָרה ְ 0מ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁלֵּית לֵהּ ִמגּ ְַרמָ א
הַ ַ 3קוִּ ים ֶשׁנִּ כְ לָלִ ים בַּ יְסוֹד ,וְ כֵן הָ אוֹת ס' ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת יְסוֹד הַ ְ
צוּרת ִמ ְספָּ ִרים כִּ י בָ הֶ ן נִ ְמצָ א סוֹד הַ יִּחוּד ֶשׁהוֹפֵ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע
כְּ לוּם .וְ כֵיוָ ן ֶשׁג' או ִֹתיּוֹת אֵ לּוּ ְמ ַס ְמּלוֹת אֶ ת הַ יְסוֹד ָלכֵן יֵשׁ לָהֶ ן גַּם ַ
מֵ או ִֹתיּוֹת לְ ִמ ְספָּ ִרים .וְ כֵן  310בְּ ִג ימַ ְט ִר יָּא י ְָקר א ֹו ֶק ִרי ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד בַּ ְקּדֻ ָשּׁה וּבַ ְקּלִ פָּ ה .וְ כֵן ָמ ִצינוּ ְבּזֹהַ ר ָח ָדשׁ
)ואתחנן עֶ (.שׁהַ יְסוֹד הוּא ִבּ ְב ִחינַת ִעגּוּל .וְ כֵן יָדוּעַ בַּ ַמּ ָדּע ֶשׁהַ יּ ַַחס בֵּ ין הֶ ֵקּף הַ ַמּעֲ גָל ,ל ַַקּו ֶשׁעוֹבֵ ר ִמצַּ ד לְ צַ ד ְבּת ֹו הַ ַמּעֲ גָל )קוֹטֶ ר(,
וּמ ַרמֵּ ז עַ ל ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד.
הוּא ְ 3.14

בְּ י ֶֶתר

בֵּ אוּר נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִע ַקּר הַ יִּחוּד נִ ְר ָמז בָּ אוֹת ס' ֶשׁ ִמּ ְת ַחבֶּ ֶרת ִעם הַ ִסּ ְפ ָרה  ,0כִּ י יֵשׁ לָהֶ ן גַּם אֶ ת סֵ מֶ ל הָ ִעגּוּל ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת
הַ יִּחוּד ,וְ גַם הַ ִסּ ְפ ָרה ִ 0היא בְּ ִחינַת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ֶשׁאֵ ין לָהּ ִמגּ ְַרמֵ א כְּ לוּם כְּ מ ֹו הָ אֶ פֶ ס ,וְ ַדוְ ָקא בַּ ָמּקוֹם הַ נָּמוּ ְבּיו ֵֹתר

ִבּ ְב ִחינַת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת יָכוֹל לְ ִה ְתגַּלּוֹת אוֹר הַ כּ ֶֶתר .כִּ י ִאם יֵשׁ לְ ִמ ֶשּׁהוּ אוֹר עַ ְצ ִמי ָק ֶשׁה ל ֹו ל ִָשׂים אֶ ת כָּל הָ אוֹרוֹת ִבּ ְמקו ָֹמם
הַ נָּכוֹן וּלְ הַ גִּ יעַ לָאֱ מֶ ת ֶשׁבַּ כּ ֶֶתר ,כִּ י יֵשׁ ל ֹו נְ גִ יעָ ה לְ הַ ְבלִ יט אֶ ת הָ אוֹר הָ עַ ְצ ִמי ֶשׁלּ ֹו מֵ עַ ל ֻכּלָּם ,וְ ַדוְ ָקא הַ ַדּ ְרגָּה הַ נְּ מוּכָה בַּ ַמּלְ כוּת ֶשׁאֵ ין
גִימ ְט ִריָּא הַ ְקהֵ ל ,הַ יְינוּ ֶשׁאוֹסֵ ף אֶ ת כָּל הָ אוֹרוֹת לְ ָמקוֹם אֶ ָחד וְ ָשׁם כָּל
וּב ַ
לָהּ מֵ עַ ְצ ָמהּ כְּ לוּם וְ כָל ִענְ ָינָהּ הוּא אֶ פֶ ס או ִֹתיּוֹת אָסַ ף ְ

ֱשׂה ל ֹו עֵ זֶר כְּ ֶנגְדּוֹ"
אֶ ָחד ִבּ ְמקוֹמ ֹו הָ אֲ ִמ ִתּי הוּא אוֹר הַ כּ ֶֶתר כְּ ִפי ֶשׁ ֻכּלָּם הָ יוּ לְ ַמ ְעלָה ְבּ ָשׁ ְר ָשׁם .וְ כֵן עַ ל הַ כָּתוּב )בראשית ב ,יח( "אֶ ע ֶ
ְמ ַת ְרגֵּם אוּנְ ְקלוֹס אַעֲ בֵ ד לֵיהּ סָ מֵ לְ ִקבְ לֵיהּ .וְ כֵן הָ אוֹת סָ מֶ " הָ ִראשׁ ֹונָה בַּ תּו ָֹרה ִהיא בַּ כָּתוּב )בראשית ב ,כא( "וַ יּ ְִסגֹּ ר בָּ ָשׂר
ַתּ ְח ֶתּנָּה" .וּ ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )בראשית כח (.עַ ל הַ כָּתוּב הַ זֶּהֶ ,שבָּ ָשׂר הַ כַּוָּ נָה עַ ל הָ ִא ָשּׁה ֶשׁ ִהיא בָּ ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂר ֹו ֶשׁל הָ ִאישׁ ,וַ ה' ָסגַר או ָֹתהּ
שּׂוּאין' לְ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א ֶשׁאו ִֹתיּוֹת סָ גוּר ְסמוּכוֹת לְ או ִֹתיּוֹת
ַתּ ְח ָתּיו ִבּ ְב ִחי ַנת ִמ ְסגּ ֶֶרת ֶשׁ ְמּ ֵגנָה עָ לָיו .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'סוֹד הַ נִּ ִ
נ ְֵקבָ ה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'פַּ ְר ֵדּס ִרמּוֹנִ ים' לָרמ"ק )שער כג פ"ב( ֶשׁהַ כָּתוּב )בראשית ב ,כד( "וְ דָ בַ ק בְּ ִא ְשׁתּ ֹו וְ הָ יוּ לְ בָ ָשׂר אֶ חָ ד" ְמ ַרמֵּ ז
עַ ל ִדּ ְב ֵרי הַ זֹּהַ ר ֶשׁהָ ִא ָשּׁה ִהיא הַ בָּ ָשׂר ֶשׁה' ָסגַר וְ נִ ְהיוּ לְ בָ ָשׂר אֶ חָ ד .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ְסּגִ ָירה ִהיא ִבּזְ ַמן הַ זִ וּוּג כְּ ִפי ְדּבָ ֵרינוֶּ ,שׁאָז ִהיא ס ֹוג ֶֶרת
אַב ָרהָ ם פֶ לְ ְדּ ַמן שליט"א ֶשׁאוֹת סָ מֶ " ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל סָ ִביב ,וּ ְסחוֹרֶ ,שׁהֵ ם ְמסוֹבְ ִבים ְסחוֹר
ימה אוֹת ֹו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ
וּמ ְשׁלִ ָ
אוֹת ֹו ַ

ְסחוֹר ְבּסוֹד הָ ִעגּוּל ֶשׁל הַ ָסּמֶ "  .וְ כֵן ְמ ַק ְדּ ִשׁים ִא ָשּׁה ְבּ ַטבַּ עַ ת ,וְ ִק ִ
ימ ְט ִריָּא טַ בַּ עַ ת .וְ ַטבַּ עַ ת ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ִעגּוּל ,וְ כֵן הַ ַכּלָּה
דּוּשׁין ְבּגִ ַ
ְמסוֹבֶ בֶ ת אֶ ת הֶ ָח ָתן ִבּ ְב ִחינַת ִעגּוּל .וְ כֵן הָ אוֹת סָ מֶ " ִמ ְת ַחלֶּפֶ ת בָּ אוֹת צַ ִדּי"ק ,וְ צַ ִדּי"ק הוּא יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'אוֹהֵ ב י ְִשׂ ָראֵ ל'
)שבועות( עַ ל הַ גְּ ָמ ָרא )תענית כוֶ (:שׁהָ יוּ עו ִֹשׂין ִשׁדּוּכִ ים ְבּיוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר ְבּאָב ֶשׁהָ יוּ ְבּנוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל יו ְֹצאוֹת וְ חוֹלוֹת בַּ כְּ ָר ִמיםֶ .שׁיּוֹם
אַחדּוּת וְ ִה ְשׁ ַתּוּוּת .וְ כֵן
חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בְּ אָב הוּא כְּ ֶנגֶד הָ אוֹת הֶ חָ מֵ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה מֵ או ִֹתיּוֹת הָ א' ב'ֶ ,שׁ ִהיא הָ אוֹת סָ מֶ " ֶ ,שׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת ְ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ִָשּשׂכָר גּוֹלְ דֶּ נְ ַטל שליט"א ֶשׁהָ אוֹת ס' ֶשׁ ִמּ ְספָּ ָרהּ ְ 60מ ַסמֶּ לֶת אֶ ת ַמעֲ ֶרכֶת הַ זְּ ַמן ֶשׁיּ ְֶשׁנָם  60י ִָמים וְ לֵילוֹת
וּמעֲ ֶרכֶת הַ זְּ ַמן ְקשׁ ָוּרה ִעם ַמעֲ ֶרכֶת הַ ִמּ ְספָּ ִרים וְ ִעם ְס ִפ ַירת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁ ִמּ ְת ַחדֶּ ֶשׁת
ְבּחֹדֶ שׁ ,וְ ַ 60דּקּוֹת ְבּ ָשׁעָ ה וְ ְ 60שׁנִ יּוֹת ְבּ ַד ָקּהַ .
ִמזְּ ַמן לִ זְ ַמן ,וְ ִהיא גַם ְבּסוֹד הָ עִ גּוּל ֶשׁל מַ עֲ ַגל הַ ָשּׁנָה .וְ נִ ְר ָמז גַּם בַּ כָּתוּב "אֵ שׁ ָתּ ִמיד תּוּ ַקד" או ִֹתיּוֹת ַדּקּ ֹו"ת ,כִּ י ַמעֲ ֶרכֶת הַ זְּ ַמן
שׁוּרה ִעם הַ ַדּקּוֹת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁהַ כְּ ָתב ֶשׁל הַ נְּ ֵקבוֹת ְמעֻ גָּל יו ֵֹתר ִמ ֶשּׁל הַ זְּ כ ִָרים
ְק ָ
וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ ִעגּוּל ָקשׁוּר יו ֵֹתר ִעם הָ ִא ָשּׁה ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת קו ַֹמת הַ ִמּ ְספָּ ִרים ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן ִעיגוּ"ל ר"ת בַּ חֲ ִמ ָשּׁה אֳ פָ נִ ים ֶשׁל הַ כָּתוּב
אָרץ ְבּהָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל וּמֶ ֶל אֶ ָחד י ְִהיֶה לְ ֻכלָּם לְ מֶ ֶל וְ א ִי ְהיוּ עוֹד
יתי אֹ ָתם לְ גוֹי אֶ ָחד בָּ ֶ
אַחדּוּת בַּ ַמּלְ כוּת) :יחזקאל לז ,כב( וְ עָ ִשׂ ִ
עַ ל הָ ְ
לִ ְשׁנֵי ג ֹויִם וְ א ֵי ָחצוּ ע ֹוד לִ ְשׁ ֵתּי ַמ ְמלָכוֹת עוֹד".

וְ ֵכן

ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ִהזְ כִּ יר ִבּ ְת ִהלִּ ים אֶ ת הַ ְמשׁ ֹו ֵרר אָסָ ף ֶשׁהָ ָיה ִבּזְ ַמנּ ֹו ,א ֹו ִתיּ ֹות אֶ פֶ ס .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל ָדּוִ ד ֶשׁ ָראָה אֶ ת עַ ְצמ ֹו

ִבּ ְב ִחי ַנת אֶ פֶ ס ֶשׁהָ ָיה ל ֹו ָי ִדיד ְבּ ֵשׁם אָסָ ף וּ ְשׁ ֵניהֶ ם ַי ַחד ָשׁרוּ וְ זִ ְמרוּ ַלה' ְבּ ִה ְתבַּ ְטּלוּת ִבּ ְב ִחי ַנת אֶ פֶ ס .וְ ֵכן ָמ ִצינוּ ֶשׁאֶ פֶ ס
פֵּ רוּשׁ ֹו ֵקץ וְ ס ֹוף ,כְּ מ ֹו )דברים לג ,יז( "אַפְ סֵ י אָ ֶרץ" .וְ ֶזה ס ֹוד הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁבַּ ַמּלְ כוּת ֶשׁ ִהיא ס ֹוף הַ ְסּפִ יר ֹות ִבּ ְב ִחי ַנת אֶ פֶ ס ֶשׁ ֵלּית ֵליהּ

ִמ ַגּ ְרמֵ יהּ כְּ לוּם ,וְ ָכל ִענְ ָי ָנהּ לִ ְהי ֹות כְּ לִ י לְ ַקבֵּ ל הַ ֶשּׁפַ ע ִמ ֻכּ ָלּם .וְ ֵכן מוּבָ א ְבּעַ לּ ֹון 'כִּ י ַלה' הַ ְמּלוּ ָכה' ֶשׁהָ א ֹות ס' ְבּגִ ימַ ְט ִר ָיּא כְּ לִ י
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל הַ ס"ת "אֵ ין ע ֹוד ִמלְּ בַ דּ ֹו".
ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ַמּלְ כוּת ,וְ ָל ֵכן ָלא ֹות ס' ֵישׁ צוּ ָרה ֶשׁל כְּ לִ י .וְ ֶזה ַגם הַ גִּ ַ

וְ ֵכן

ר ֹו ִאים ִבּ ְמגִ ַלּת אֵ י ָכה ֶשׁ ִבּ ְפ ָר ִקים ב' ג' ד' ִשׁנּוּ אֶ ת הַ סֵּ דֶ ר ֶשׁל הָ א ֹו ִתיּ ֹות וּ ִב ְמק ֹום ס' ע' פ' הַ סֵּ דֶ ר הוּא ס' פ' ע' ,וְ ָכל ְשׁאַר

הָ א ֹו ִתיּ ֹות ְמסֻ ָדּר ֹות לְ ִפי הַ סֵּ דֶ ר .וְ ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ִיּ ְר ִמ ָיּהוּ ִה ְצ ִמיד אֶ ת הַ ס' ַלפ' לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן וְ הַ גְּ אֻ ָלּה ֶשׁ ְתּלוּ ִיים בַּ ִסּ ְפ ָרה אֶ פֶ ס
שׁ ֶרשׁ הַ ִחבּוּר ֶשׁל או ִֹתיּוֹת וּ ִמ ְספָּ ִרים ִבּנְ קֻ ַדּת
ֶשׁמֻּ ְר ֶכּבֶ ת מֵ או ִֹתיּוֹת ס"פ ֶשׁ ִעם הַ כּ ֹו ֵלל י ֹו ְצ ִרים אֶ פֶ "ס ,וְ ִחבּוּר הָ אֶ פֶ ס לְ ס' ,הוּא ֹ
וּמבָ אֵ ר ֶשׁהֵ ם ִה ְק ִדּימוּ
קּוּשׁיָא ַמדּוּעַ ִה ְק ִדּים פ' לְ ע' ְ
הַ סּ ֹוף ֶשׁבּ ֹו ְתּלוּיִים הַ גָּלוּת וְ הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ַר ִשּׁ"י ָשׁם ְבּפֶ ֶרק ב' מֵ ִביא אֶ ת הַ ְ
אָמרוּ ְדבָ ִרים ֶשׁ א ָראוּ .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' ָדּוִ ד פֶּ ֶרץ שליט"א ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁגַּם הָ אוֹת פ' ִהיא ְבּ ִחינַת עִ גּוּל כְּ מ ֹו
פִּ יהֶ ם לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ ְ
כוּתיהּ ָקאֵ ם'.
'מלְ ֵ
ימ ְט ִריָּא ַ
אָדם ֶשׁהוּא עָ גֹ ל ,וְ הַ פֶּ ה הוּא ס ֹוד הַ ַמּלְ כוּת ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ כֵן אֶ פֶ ס ְבּגִ ַ
הַ ס' כִּ י ִהיא ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ פֶּ ה בָּ ָ

ימ ְט ִריָּא ִמצְ וָ ה ֶשׁ ִהיא ִמלְּ שׁוֹן צַ וְּ ָתא
ימ ְט ִריָּא ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ כֵן אֶ פֶ ס ְבּגִ ַ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁעִ גּוּל ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא ָדוִ ד בֶּ ן י ַ
ִשׁי ִעם הַ ִמּלִּ ים.
וּבטּוּל ,כִּ י הָ אֶ פֶ ס ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ַתּכְ לִ ית הַ ִבּטּוּל .וְ כֵן "ל ְַמנַצֵּ חַ לְ אָסָ ף" ְבּגִ ַ
ִ

קוֹמַ ת

הַ ִמּ ְספָּ ִרים ִמ ְשׁ ַתּ ֶיּכֶת עַ ל ִפּי תּו ַֹרת הַ סּוֹד לִ ְס ִפ ַירת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁ ִהיא הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה ִמכָּל הַ ְסּ ִפירוֹת ,הַ יְינוּ כְּ ֶשׁאוֹר הַ תּו ָֹרה

ימן טֳ הָ ָרת ֹו ְסנַפִּ יר
ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לְ ַמ ָטּה ל ַַמּלְ כוּת הוּא ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל גַּם ל ִַמּ ְספָּ ִרים .וְ כֵן ְס ִפ ַירת הַ ַמּלְ כוּת ִהיא ְבּסוֹד ָדּג ֶשׁ ִסּ ַ
בּוּרג שליט"א ֶשׁהַ ִמּלָּה ְספִ ָ
ירה ִהיא ִבּלְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה כִּ י ְס ִפ ַירת
ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ִמ ְספָּ ר .וּכְ ִפי ֶשׁמּוּבָ א ְבּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִצ ָחק גִּ נְ זְ ְ
הַ ַמּלְ כוּת ִהיא ְבּ ִחי ַנת נְ ֵקבָ ה ,וְ כֵן כָּל הַ ְסּפָ רוֹת אַחַ ת ְשׁ ַתּיִם ָשׁ ש וְ כוּ' נֶאֶ ְמרוּ ִבּלְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה .וְ כֵן הַ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל חֶ ְשׁבּוֹן
ימ ְט ִריָּאוֹת )שיר השירים ז ,ה( "עֵ י ַנ ִי בְּ ֵרכוֹת בְּ חֶ ְשׁבּוֹן" נֶאֱ ַמר עַ ל ְס ִפ ַירת הַ ַמּלְ כוּת ִבּלְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה.
הַ גִּ ַ

מוּבָ א

וּמ ְספָּ ִריםַ .מה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ַמה
אוּרי יוּנְ גְ ַרייז שליט"אֶ ,שׁהַ מֻּ ָשּׂג ִמ ְספָּ ר ַשׁ ָיּ לְ ע ֹולַם הַ טֶּ בַ ע ֶשׁבּ ֹו יֵשׁ הַ גְ בָּ לוֹת ִ
מֵ הָ רה"ג ר' ִ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת הוּא ַתּכְ לִ ית
ֶשּׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ ע ,הוּא ִבּ ְב ִחינַת מֵ עַ ל הַ ִמּ ְספָּ ר וּמֵ ִביא ָשׁם מֵ הָ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי )בראשית טו ,יג( ֶשׁ ִמּ ְספָּ ר ְ

אַרבַּ ע מֵ אוֹת
אַרבַּ ע מֵ אוֹתֶ ,שׁהוּא הַ ִמּ ְספָּ ר הַ גָּבֹ הַּ ְבּיו ֵֹתר .נִ ְראֶ ה ְדּ ִמ ְספָּ ר ְ
ימ ְט ִריָּא ְ
הַ ִמּ ְספָּ ר ,הַ יְינוּ הַ גָּבֹהַּ ְבּיו ֵֹתר ,וְ ָלכֵן הָ אוֹת ת'ְ ,בּגִ ַ
ימ ְט ִריָּא ִמ ְספָּ רְ .דּ ִמ ְצ ַריִם
ֶשׁהוּא הַ גָּבֹהַּ ֶשׁבַּ טֶּ בַ ע וּבַ ִמּ ְספָּ רַ ,שׁ ָיּ ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ עֶ ,שׁהוּא הַ גָּבֹ הַּ ֶשׁבַּ טֶּ בַ ע ,וְ ָלכֵן ִמצְ ַריִם א ֹו ְמצָ ִרים ְבּגִ ַ

ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע הַ גָּבֹ הַּ ֶשׁבַּ טֶּ בַ עִ ,היא הַ גְּ בוֹהָ ה ֶשׁבַּ ִמּ ְספָּ ר ,וְ ָלכֵן ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יוּ ְבּגָלוּת ִמ ְצ ַריִם ְ
"אַרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה" כְּ דֵ י
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ֶשׁל ִמ ְצ ַריִם .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא
לְ בָ ֵרר וּלְ הַ עֲ לוֹת אֶ ת ִמ ְספָּ ר ְ

)תענית י(.

אַרבַּ ע
ָתּנוּ ַרבָּ נָן אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם הַ וְ יָא ְ

אַרבַּ ע מֵ אוֹת פַּ ְרסָ ה עַ ל
וּמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )קדושים פדֶ (.שׁגּ ְָדלָהּ ֶשׁל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא ְ
מֵ אוֹת פַּ ְרסָ ה עַ ל ְ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת פַּ ְרסָ הָ .
ְ
עֻמּת זֶה .וְ כֵן הַ כָּתוּב
וּמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע ִדּ ְקלִ פָּ ה זֶה לְ ַ
וּמ ְצ ַריִם הֵ ן ִמ ְספַּ ר ֶשׁבַ ע ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ִ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת פַּ ְרסָ הְ ,דּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִ

)בראשית

טו ,יג( "וַ עֲ בָ דוּם וְ עִ נּוּ א ָ
ָאַרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָהְ ,דּ ִמ ְספָּ ר
ימ ְט ִריָּא ַשׁבָּ ת ,וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין הַ ַשּׁבָּ ת וְ הַ ֶשּׁבַ ע ל ְ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה" ְבּגִ ַ
ֹתם ְ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת הוּא ִבּ ְב ִחינַת ַשׁבָּ ת.
ְ

ימ ְט ִריָּא ג'
ימ ְט ִריָּא ְ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ,וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ְבּגִ ַ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ִדּ ְסנַפִּ יר ְבּגִ ַ
ימנֵי הַ ָטּהֳ ָרה בַּ ָדּגִ ים יֵשׁ ִמ ְספָּ ר ְ
וְ כֵן מֵ ִביא ֶשׁ ְבּ ִס ָ
ְפּעָ ִמים ְ
ְכוּתם ֶשׁל הַ ָדּגִ ים ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ִדּ ְקדֻ ָשּׁה,
ימנֵי הַ ָטּהֳ ָרה בַּ ָדּגִ ים ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ַשׁיּ ָ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ְדּ ִס ָ
אַרבַּ ע מֵ אוֹתְ .
אַרבַּ ע מֵ אוֹת .וְ כֵן ְסנַפִּ יר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ִמ ְספָּ ר .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ִדּ ְקדֻ ָשּׁהָ ,לכֵן יֵשׁ בָּ הֶ ם ִמ ְספָּ ר ְ
ֶשׁהוּא ִמ ְספָּ ר ְ
הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ָשׁ ַת"ק הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ָדּג ,הוּא .400

מוּבָ א ְבּ ַמאֲ ַמר 'דֶּ ֶר עֵ ץ ַחיִּים' לָרמח"ל ,אֵ ין הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא י ֹונ ֶֶקת כִּ י ִאם ִמן הַ מַּ ְד ֵרגָה הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה ֶשׁבְּ כָל
הַ מַּ ְד ֵרגוֹת ,וְ סוֹד זֶה אוֹת ָתּי"ו ֶשׁבְּ אָלֶ"ף בֵּ י"ת ,סוֹף הָ ֶרגֶל הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה ֶשׁלָּהּ ִהיא הַ מַּ ְד ֵרגָה הַ זֹּאת
הָ אַחֲ ר ֹונָה ֶשׁ ִמּמֶּ נָּהּ י ֹונ ְִקים ,וְ הוּא עִ ְניַן עִ קּוּם הָ ֶרגֶל הַ זֹּאת .רו ִֹאים ֶשׁהָ ֶרגֶל ֶשׁל הַ ָתּי"ו ַמעֲ ִב ָירה אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן ֶשׁ ִמּ ְצ ַריִם נִ ְמצֵ את ִבּ ְמקוֹם הַ ִחבּוּר הַ זֶּה ,וְ ִהיא ַמעֲ ִב ָירה לְ כָל הַ ְקּלִ פָּ הָ ,לכֵן ִהיא ְבּסוֹד הַ ִמּ ְספָּ ר
ל ְַקּלִ פָּ הְ ,

'ח ְשׁ ַמל ִמילָה'
אַרנוּ ְבּ ַמאֲ ַמר ַ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ֶשׁל הָ אוֹת ָתּי"ו ,וְ כֵן עֵ ָשׂו ֶשׁ ְמּ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ִמ ִמּ ְצ ַריִם לְ הַ עֲ ִביר לְ כָל הַ ְקּלִ פָּ ה כִּ ְדבֵ ְ
ְ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ֶשׁל הָ אוֹת ָתּי"ו .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'עַ ְרבֵ י נ ַַחל' )בשלח ג( ֶשׁהָ אוֹת ָתּי"ו ֶשׁ ְבּ ֵתבַ ת ַשׁבָּ "ת
הוּא גַּם כֵּן ְבּסוֹד הַ ִמּ ְספָּ ר ְ
יקת הַ ִחיצוֹנִ ים ִמ ְקּדֻ ַשּׁת הַ ַשּׁבָּ ת .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין הָ אוֹת ָתּי"ו ל ִַמּ ְספָּ ר ֶשׁבַ ע ֶשׁל ַשׁבָּ ת וְ ִחבּוּר ֹו
ִהיא ְבּסוֹד ִחבּוּר הַ ַשּׁבָּ ת לְ חוֹל ,וִ ינִ ַ
ל ְַקּלִ פָּ ה .וְ כֵן אוֹת תּ' ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ַתּ ְח ִתּית הַ ְקּדֻ ָשּׁה.

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ַר ְמזוֹר ִמלְּ שׁוֹן ֶרמֶ ז אוֹר.
ִאם

נְ ַחלֵּק אֶ ת הַ פַּ ְרדֵּ "ס לִ ְס ִפירוֹת יוֹצֵ א ֶשׁלִּ מּוּד הַ סּוֹד הוּא כְּ ֶנגֶד אוֹת י' ֶשׁל ֵשׁם הוי"הִ ,בּ ְב ִחינַת ָחכְ ָמה .לִ מּוּד הַ ְדּרוּשׁ הוּא כְּ ֶנגֶד
אוֹת ה' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ִבּ ְב ִחינַת ִבּינָה .לִ מּוּד הָ ֶרמֶ ז הוּא כְּ ֶנגֶד אוֹת ו' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ִבּ ְב ִחינַת יְסוֹד ֶשׁכּ ֹולֵל ו' ְס ִפירוֹת .וְ לִ מּוּד

הַ ְפּ ַשׁט הוּא כְּ ֶנגֶד אוֹת ה' אַחֲ ר ֹונָה ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ִבּ ְב ִחינַת ַמלְ כוּת .וְ כֵן מוּבָ א ְבּרי"א חֶ בֶ ר

)בפירושו על 'אדרת אליהו' לגר"א(

כְּ מ ֹו

ְספִ ַירת יְסוֹד הַ ְמחַ בֶּ ֶרת בֵּ ין ִתּפְ אֶ ֶרת וּמַ לְ כוּת ,כֵּן ִמ ְקצוֹעַ הָ ֶרמֶ ז ְמחַ בֵּ ר בֵּ ין תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב ,לְ בֵ ין תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה.
גְּמ ָרא ָשׁם ֶשׁ דֶּ רֶ
מָ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )קידושין ב (:בִּ יאָה ִא ָקּ ֵרי דֶּ ֶר ִ ,דּכְ ִתיב "וְ דֶ ֶר גֶּבֶ ר בְּ עַ לְ מָ ה" .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ ָ

ִהיא גַּם לְ שׁוֹן

ָזכָר וְ גַם לְ שׁוֹן נְ ֵקבָ ה .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )עירובין קֶ (:שׁזִּ וּוּג ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה נִ ְק ָרא דֶּ ֶר אֶ ֶרץְ .נִראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ יְסוֹד הוּא ְבּ ִחינַת
רוּחנִ י
דֶּ ֶר ִ ,דּכְ ֵשׁם ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁכָּל הַ ֶשּׁפַ ע הַ בָּ א ל ִָעיר בָּ א דֶּ ֶר הַ דֶּ ֶר הַ מּו ִֹבילָה ל ִָעירָ ,כּ הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁבָּ א ָלע ֹולָם ,בָּ א דֶּ ֶר הַ יְסוֹד הָ ָ
ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת דֶּ ֶר  .וְ כֵן מוּבָ א ְבּלק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תולדות ע' פג( הַ יְסוֹד נ ְִק ָרא דֶּ ֶר  .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ יְסוֹד הוּא הַ דֶּ ֶר וְ הַ ַמּעֲ בָ ר לְ ִחבּוּר

'שׁעַ ר הַ כַּוָּנוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )קריאת שמע ח"א ע' קפא( כָּל גְּאֻ לָּה
הָ ע ֹולָמוֹת ,וְ כֵן דֶּ ֶר נִ ְק ֵראת ְרחוֹב או ִֹתיּוֹת ִחבּוּר .וְ ֵכיוָ ן ֶשׁמּוּבָ א ְבּ ַ
הוּא בַּ יְסוֹדָ ,לכֵן הַ גְּ אֻ לָּה ְתּלוּיָה ְבּתו ַֹרת הָ ֶרמֶ זֶ ,שׁ ַדּ ְרכּ ֹו עוֹלִ ים לַסּוֹד.

וְ כֵן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ַר ְמזוֹר ִמלְּ שׁוֹן ֶרמֶ ז אוֹר ֶ]רמֶ ז ַח ְשׁ ַמלִּ י[ ֶשׁעו ֶֹשׂה סֵ דֶ ר בַּ ְדּ ָרכִ ים ,וְ כֵן תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז עו ָֹשׂה סֵ דֶ ר בַּ ְדּ ָרכִ ים
אַרנוּ ֶשׁהַ ַח ְשׁ ַמל ַשׁ ָיּ לִ ְס ִפ ַירת הַ יְסוֹד .וְ כֵן
ימ ְט ִריָּא סוֹד הַ חַ ְשׁמַ ל ,כְּ ִפי ֶשׁבֵּ ְ
ֶשׁ ְמּ ַח ְבּרוֹת אֶ ת פַּ ְרדֵּ "ס הַ תּו ָֹרה .וְ כֵן ַר ְמזוֹר ְבּגִ ַ

ימ ְט ִריָּא " ִגּנַּת אֱ גוֹז" ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ כֵן ַר ְמזוֹ"ר ְבּאח"ס בט"ע מֵ רוֹ"ן ו' ,הַ יְינוּ הָ אוֹת ו' ֶשׁ ְמּ ַחבֶּ ֶרת אֶ ת
ַר ְמזוֹר ְבּגִ ַ
אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁב' ְפּעָ ִמים ַר ְמזוֹר ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל
תּו ַֹרת הַ סּוֹד ֶשׁל ִמירוֹן לְ תו ַֹרת הַ ְפּ ָשׁט .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ
"בּבוֹא כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֵָראוֹת אֶ ת ְפּנֵי ה' אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חָ ר ִתּ ְק ָרא אֶ ת הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת
ימ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב) :דברים לא ,יא( ְ
ְבּגִ ַ
ֶנגֶד כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאָזְ נֵיהֶ ם" ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' טַ .חיְמו ִֹביץ שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁי"חַ ִתּ ְראֶ "ה ְמרֻ ָמּז ָשׁם בַּ כָּתוּב "בַּ ָמּק ֹום אֲ ֶשׁר
ִיבְ חָ ר" ִתּ ְק ָרא אֶ ת הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת ֶנגֶד כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאָזְ נֵיהֶ ם" ְבּ ִדלּוּג ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הָ אוֹר הַ ָיּרֹק בָּ ַר ְמזוֹר ֶשׁבּ ֹו
נו ְֹס ִעים ,כִּ י צֶ בַ ע הַ ָיּרֹק ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ַקו הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁהוּא סוֹד הַ דֶּ ֶר וְ ִאתּ ֹו נו ְֹס ִעים .וְ יֵשׁ ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל צֶ בַ ע לָבָ ן ,כִּ י לָבָ ן הוּא
בוּרה.
חֶ סֶ ד ֶשׁגַּם ַמ ְת ִאים לִ נְ ִסיעָ ה .וְ הַ צֶּ בַ ע הָ אָדֹם עוֹצֵ ר ,כִּ י צֶ בַ ע אָדֹם ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ גְּ ָ

וְ כֵן

ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר

)בראשית כט(:

אָרץ ִממֶּ נּוּ
חַ יִּים ְתּלוּיִים בְּ בֶ ן י ִַשׁי ,וּבַ וָּ א"ו נ ְִמ ָשׁכִ ים לוֹ ,וּבָ הֶ ם שׁ ֹולֵט בַּ כֹּל ,וְ הָ ֶ

וּבכ ַֹח זֶה הוּא שׁ ֹולֵט בַּ כֹּל.
נִזּ ֹונָה .רו ִֹאים ֶשׁהַ ָמּ ִשׁיחַ י ְַשׁ ִפּיעַ פַּ ְרנ ָָסה דֶּ ֶר הָ אוֹת ו' ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת יְסוֹד ְ ,

ִ
וְ כֵן ֶרמֶ "ז או ִֹתיּוֹת ז ֶֶר"ם הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )יחזקאל כג ,כ( "וְ זִ ְרמַ ת
סוּסים זִ ְרמָ ָתם" .וְ כֵן ֶרמֶ "ז א ֹו
'ח ְשׁ ַמל תּו ָֹרה' .וְ ָלכֵן הָ או ִֹתיּוֹת
אַרנוּ ְבּ ַמאֲ ַמר ַ
ימ ְט ִריָּא רמ"חְ ,דּהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד כּ ֹו ֶללֶת אֶ ת כָּל הָ רמ"ח אֵ בָ ִרים כִּ ְדבֵ ְ
ז ֶֶר"ם עה"כ ְבּגִ ַ
נָחָ "שׁ בָּ אוֹת אַחֲ ֵרי או ִֹתיּוֹת ֶרמֶ "ז א ֹו ז ֶֶר"ם ,כִּ י הַ נּ ָָחשׁ הוּא ִבּ ְב ִחינַת עָ ְרלָה הַ ִמּ ְתלַבֶּ ֶשׁת עַ ל הַ יְסוֹד .וְ ָלכֵן הַ ַמּעֲ בָ ר בֵּ ין גָּלוּת לִ גְ אֻ ָלּה

י ְַת ִחיל ְבּמֵ צָ ֵרי ְ
הוּרמוּז ,הַ ְמ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ְס ִפ ַירת הַ יְסוֹדֶ ,שׁ ִהיא הַ מֵּ צַ ר וְ הַ ַמּעֲ בָ ר ֶשׁל תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ זֶ ,שׁהוּא הַ ַמּעֲ בָ ר בֵּ ין הַ ְפּ ָשׁט
אשׁי סוֹפֵ י ֵתּבוֹתֶ ,שׁהֵ ם
יעים אֵ לָיו דֶּ ֶר ָר ֵ
לַסּוֹד ,בֵּ ין הַ גָּלוּת לַגְּ אֻ לָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ סֵּ ֶתר ֶשׁבַּ תּו ָֹרה ַמגִּ ִ

ְמ ַח ְבּ ִרים ֹראשׁ תּ ֹו סוֹף .וְ כֵן הַ הֶ ְפ ֵרשׁ בֵּ ין ִמ ְספַּ ר חֲ נוּכָּ"ה לְ ִמ ְספַּ ר ִ
וּפוּרים הֵ ם נֶצַ ח וְ הוֹד,
ִ
פּוּרי"ם הוּא ִמ ְספַּ ר ֶרמֶ "ז ,כִּ י חֲ נֻכָּה
ימ ְט ִריָּא צַ ִדּיק יְסוֹד ע ֹולָם .וְ כֵן נוֹטָ ִריקוֹן או ִֹתיּוֹת נו ְֹט ֵרי
וּמ ַחבֵּ ר או ָֹתם .וְ כֵן נוֹטָ ִריקוֹן ְבּגִ ַ
וְ הָ ֶרמֶ ז ֶשׁהוּא הַ יְסוֹד נִ ְמצָ א בֵּ ינֵיהֶ ם ְ
ְיטנֶער שליט"א ֶשׁהָ אוֹת מ' מֻ ְרכֶּבֶ ת מֵ או ִֹתיּוֹת כ"ו ְמחֻ בָּ רוֹת ,וּלְ ִפי זֶה ֶרמֶ "ז
ימ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד ַלי ְ
קוֹן ְבּגִ ַ
הוּא או ִֹתיּוֹת זָכוֹ"ר הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁנֹּ ַסּח הַ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט שמות רמ"ו( נִ גְ לָה ְב ִסינַי
כְּ ָז ֵקן מָ ֵלא ַרחֲ ִמים ר"ת ֶרמֶ "ז וְ ס"ת אָמֵ "ן ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת הַ יִּחוּד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹאֵ ל ַטיְטֶ לְ בּ ֹויְם שליט"א ֶשׁגַּם הָ אוֹת
הַ ְשּׁנִ יָּה ְבּ ִמלִּ ים אֵ לּוּ ,חק"ל ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ַמּלְ כוּת.

מוּבָ א

אַמ ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ע' מה( ֶשׁאוֹר הַ גָּנוּז הוּא אוֹר הַ יְסוֹדְ .דּאוֹר הַ גָּנוּז נִ ְק ָרא בַּ תּו ָֹרה טוֹב ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
'שׁעַ ר ַמ ְ
ְבּסֵ פֶ ר ַ
)בראשית א ,ד( "וַ יּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת הָ אוֹר כִּ י טוֹב" וְ הַ ִמּלָּה "טוֹב" ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)ישעי' ג ,י(

ִ
"א ְמרוּ צַ ִדּיק כִּ י טוֹב" .וְ ֵכן הַ כָּתוּב "אֶ ת הָ א ֹור כִּ י ט ֹוב" ס"ת בְּ ִרי"ת הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ יְסוֹד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'אוֹת
ימ ְט ִריָּא ז ֶַרעְ ,דּאוֹר הַ גָּנוּז בָּ א מֵ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ז ֶַרע .וְ ֵכן ִאם נ ְַפ ִחית ִמ ְספַּ ר
ַחיִּים' )ח"א ע' מט( ֶשׁאוֹר הַ גָּנוּז ְבּגִ ַ

טוֹ"ב ִמ ִמּ ְספַּ ר אוֹ"ר נְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר ֵק"ץ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ אוֹר כִּ י טוֹב י ְִת ַגּלֶּה שׁוּב בִּ זְ ַמן הַ ֵקּץ .וְ כֵן הַ כָּתוּב )מלאכי ג ,ו( "אֲ נִי הוי"ה א
ימ ְט ִריָּא טוֹ"ב ְפּעָ ִמים ֵק"ץ .וְ כֵן "בְּ נֵי יַעֲ קֹב א כְ לִ ֶ
נִיתי וְ אַ ֶתּם בְּ נֵי יַעֲ קֹב א כְ לִ ֶ
ָשׁ ִ
ימ ְט ִריָּא תשע"ו.
יתם" ְבּגִ ַ
יתם" ְבּגִ ַ
ְוּב ִמ ְספָּ ר גָּדוֹל ע ֹולֶה  1335הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּנִ יֵּאל .וְ כֵן "אֲ נִי הוי"ה א ָשׁנ ִ
ִיתי וְ אַ ֶתּם" ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא .1335
מָ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא )שבת קה (.אָמַ ר ַרב יוֹחָ נָן ִמשּׁוּם ַרבִּ י יוֹסֵ י בֶ ן זִ ְמ ָרא ִמ ַנּיִן לִ לְ שׁוֹן נוֹטָ ִריקוֹן ִמן הַ תּו ָֹרה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י
אַב הֲ מוֹן גּ ֹויִם נ ְַת ִתּי "" .אָב" נ ְַת ִתּי לָאֻ מּוֹת" .בָּ חוּר" נ ְַת ִתּי בָּ אֻ מּוֹת" .הָ מוֹן חָ בִ יב" נ ְַת ִתּי בָּ אֻ מּוֹת.
"מֶ ֶל " נ ְַת ִתּי לָאֻ מּוֹת" .וָ ִתיק" נ ְַת ִתּי בָּ אֻ מּוֹת" .נֶאֱ מָ ן" נ ְַת ִתּי לָאֻ מּוֹתַ .רבִּ י יוֹחָ נָן ִדּידֵ יהּ אָמַ ר "אָנֹ כִ י" נוֹטָ ִריקוֹן,
אָמ ִרי" ,אָנֹ כִ י" לְ מַ פְ ֵרעַ י ְִהיבָ ה
אָמ ִרי ,אֲ ִמ ָירה ְנ ִעימָ ה כְּ ִתיבָ ה י ְִהיבָ הִ .איכָּא ְדּ ְ
אֲ נָא נַפְ ִשׁי כְּ ִתיבַ ת יְהָ בִ יתַ .רבָּ נָן ְ
כְּ ִתיבָ ה נֶאֱ מָ נִין אָמַ ֶריהָ  .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ֵתּבַ ת אָנֹ כִ י ֶשׁנֶּאֶ ְמ ָרה ִמ ִפּי ה' וְ כ ֹו ֶללֶת אֶ ת כָּל הַ תּו ָֹרה נֶאֶ ְמ ָרה ִבּלְ שׁוֹן נוֹטָ ִריקוֹן לְ לַמֵּ ד ֶשׁה'
בְּ עַ צְ מ ֹו כּ ַ
לוּתהּ לְ ַמ ָטּה דֶ ֶר תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁ ִהיא
ידת הַ תּו ָֹרה וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁ ָ
ָתב אֶ ת הַ תּו ָֹרה .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל ַדּ ְרכֵי י ְִר ַ
נוֹטָ ִריקוֹן ,וְ ה' ָר ַמז ֶשׁהוּא בְּ עַ צְ מ ֹו מו ִֹריד אֶ ת הָ אוֹר ֶשׁל הַ תּו ָֹרה לְ מַ טָּ ה דֶ ֶר ְבּ ִחינַת נו ָֹט ִריקוֹן ֶשׁ ְמּ ַחבֶּ ֶרת אֶ ת קב"ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל
דֶּ ֶר הַ תּו ָֹרה .וְ תו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ִהיא הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ְמּ ַחבֶּ ֶרת אֶ ת עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל לַה' יו ֵֹתר ִמ ְשּׁאַר חֶ לְ ֵקי הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ַד ְרכָּהּ עוֹלִ ים לַסּוֹד וְ לַחֲ ל ִָקים
הָ עֶ לְ יוֹנִ ים ֶשׁל הַ תּו ָֹרה .וְ ָלכֵן ַמ ְת ִחילָה הַ ְדּ ָר ָשׁה ִעם ַר ִבּי יוֹסֵ י בֶ ן זִ ְמ ָרא לְ ַרמֵּ ז עַ ל תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ ָלכֵן כָּל זֶה ָקשׁוּר לָאֻ מּוֹת לְ ַרמֵּ ז
ֶשׁאוֹר תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז יו ֵֹרד לְ ַמ ָטּה ַמ ָטּה וּמֵ ִאיר גַּם לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת לְ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם .וְ כֵן אָנֹ כִ י ִהיא ְבּלָשׁוֹן ִמ ְצ ִרי ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ידת הָ אוֹר גַּם ִבּלְ שׁוֹן
)ילקוט שמות רפו( אָמַ ר ַרבִּ י נְחֶ ְמ ָיה מַ הוּ אָנֹ כִ י לָשׁוֹן ִמצְ ִרי .יוֹצֵ א ֶשׁהקב"ה ָר ַמז ְבּ ֵתבַ ת אָנֹ כִ י אֶ ת י ְִר ַ
נו ָֹט ִריקוֹן ,וְ גַם ְבּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת עַ ד ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹתָ .לכֵן ַדּוְ ָקא ֵתּבָ ה ז ֹו ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְענוּ ִמ ִפּי ה' הָ י ְָתה ִבּלְ שׁוֹן ִמ ְצ ִרי וְ נו ָֹט ִריקוֹן .וְ כֵן
דּוּשׁי תּו ָֹרה ִהיא
מוּבָ א ְבּ ַספֶ ר 'עֲ מוּדֶ יהָ ִשׁ ְבעָ ה' ֶשׁלּו ְֹמ ִדים מֵ "אָנֹ כִ י" נוֹטָ ִריקוֹן ,אֲ נָא נַפְ ִשׁי כְּ ִתיבַ ת יְהָ בִ יתֶ .שׁכְּ ִתיבַ ת ִח ֵ
דּוּשׁי תּו ָֹרה ִהיא
ִבּ ְב ִחינַת ָק ְרבָּ ן לְ ִתקּוּן הַ נֶּפֶ שׁ .וּמו ִֹסיף ְבּסֵ פֶ ר 'עֲ ֵק ַדת מֹ ֶשׁה' ֶשׁ ָלּכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִענְ יַן ִמזְ בַּ ח הַ ְדּפוּס ,כִּ י הַ ְדפָּ ָסה ֶשׁל ִח ֵ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ְמּרֻ ָמּז כָּאן ִענְ יַן הַ ָקּ ְרבָּ ן ֶשׁ ְמּ ַחבֵּ ר וּ ְמ ָק ֵרב אֶ ת הָ ע ֹולָמוֹת דֶּ ֶר תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ כֵן נוֹטָ ִריקוֹן
ִבּ ְב ִחינַת ִמזְ בֵּ חַ ְ .
ימ ְט ִריָּא אָחוֹר בְּ אָחוֹר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁנּו ָֹט ִריקוֹן ְמ ַגלֶּה גַם אֶ ת הָ אָחוֹר ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת.
ְבּגִ ַ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ ָמ ָרא )תענית זֶ (:שׁהַ גּ ֶֶשׁם נִ ְק ָרא אוֹר .וּמוּבָ א בָּ רמח"ל

)ליקוטים מכתבי רמח"ל ענין קריאת התורה(

הַ גּ ֶֶשׁם ְמצִ יאוּת ֹו

הָ ִראשׁוֹן הוּא אוֹר ,וְ הֵ ם הַ בְּ ָר ִקים ֶשׁנּ ְִר ִאים ,וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר" ,בְּ ָר ִקים לַמָּ טָ ר עָ ָשׂה" .אַחַ ר ָכּ ִמ ְתלַבֵּ שׁ
בַּ אֲ וִ יר הַ זֶּה וְ נַעֲ ָשׂה מֵ אוֹר אֲ וִ יר .וְ אַחַ ר ָכּ יו ֵֹרד עוֹד לְ מַ טָּ ה וְ ִנ ְג ָשׁם יו ֵֹתר ,וְ נַעֲ ָשׂה גּ ֶֶשׁם ֶשׁהוּא מַ מָּ שׁ גּ ְַשׁ ִמיּוּת .כֵּן
אָרה הָ ִראשׁ ֹונָה ֶשׁהוֹצִ יא ִהיא בְּ ִחינַת אוֹר ,וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר" ,פֶּ ַתח ְדּבָ ֶרי
הוּא בְּ אוֹרוֹת הַ מַּ אֲ צִ יל בָּ רוּ הוּא ,הָ הֶ ָ

י ִָאיר" ,וְ הוּא כּ ֶֶתר .אַחַ ר ָכּ י ַָרד עוֹד וְ נַעֲ ָשׂה בְּ ִחינַת אֲ וִ יר וְ הוּא חָ כְ מָ ה .וְ אַחַ ר ָכּ יו ֵֹרד עוֹד וְ נַעֲ ָשׂה מַ יִם וְ הוּא
ימ ְט ִריָּא מֵ ִאיר .וְ כֵן הָ או ִֹתיּוֹת מֵ עַ ל או ִֹתיּוֹת גּ ֶ
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל ד'
ֶשׁ"ם ,הַ יְינוּ לִ ְפנֵיהֶ ן רל"ב ,הֵ ן הַ גִּ ַ
חֶ סֶ ד .וְ כֵן הַ גּ ֶֶשׁם נִ ְק ָרא מו ֶֹרה ְבּגִ ַ
ִמלּוּיֵי ֵשׁמוֹת הֲ וָ יָ"ה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ גּ ֶֶשׁם ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִמ ֵשּׁם הוי"ה .וְ כֵן או ִֹתיּוֹת ל ֶַק"ח הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה כְּ מ ֹו
ֶשׁכָּתוּב )משלי ד ,ב( "כִּ י ל ֶַקח טוֹב נ ַָת ִתּי ָלכֶם תּו ָֹר ִתי אַל ַתּעֲ זֹבוּ" קו ְֹדמוֹת לְ או ִֹתיּוֹת מָ טָ "ר .ושמעתי מהרה"ג ר' משה

פנחס שליט"א שכמו שהגשם נוצר מאור שהשתלשל לגשם ,כך כל הגשמיות משתשלת מהאור הרוחני .וְ כֵן גּ ְ
ַשׁ ִמי או ִֹתיּוֹת
מַ ִשּׂיג ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁדֶּ ֶר הַ ִצּ ְמצוּם ֶשׁבַּ גּ ְַשׁ ִמי אֶ ְפ ָשׁר לְ הַ ִשּׂיג אֶ ת הָ אֱ קוּת בַּ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה ְבּיו ֵֹתר ,כִּ י הַ ָמּ ָשׁל הָ אֲ ִמ ִתּי הוּא ְבּ ִדיּוּק כְּ מ ֹו

ימ ְט ִריָּא ֶשׁל הַ טֶּ בַ "ע ,ע ֹולֶה כְּ ִמנְ יַן טַ "ל וּמָ טָ "ר.
ימ ְט ִריָּא ֶשׁל אוֹ"ר לַגִּ ַ
הַ נִּ ְמ ָשׁל .וְ כֵן ִאם נו ִֹסיף אֶ ת הַ גִּ ַ

ֵשׁם ִאמּ ֹו ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן ְצלַלְ פוֹנִ י ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְצלִ יל הַ טֶּ לֶּפוֹן
ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הָ אוֹפַ נִּ ים.
מָ ִצינוּ

בַּ ְמּכוֹנוֹת ֶשׁעָ ָשׂה ְשׁ מֹ ה ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ כָּתוּב )מלכים א' ז ,לג( "וּמַ עֲ ֵשׂה הָ אוֹפַ נִּים כְּ מַ עֲ ֵ
שׂה אוֹפַ ן הַ מֶּ ְרכָּבָ ה",
וּב ַר ַדּ"ק ָשׁם "אוֹפַ ן הַ מֶּ ְרכָּבָ ה" ,מֶ ְרכֶּבֶ ת הַ קֹּדֶ שׁ הַ נּ ְִראֵ ית בְּ מַ ְראֵ ה הַ נְּבוּאָה לִ יחֶ ז ְֵקאל ,הַ יְינוּ ֶשׁ ְשּׁ מֹ ה עָ ָשׂה אֶ ת
ְ

'שׁם
רוּבים אֲ ָריוֹת וְ אוֹפַ נִּ ים וְ כוּ' ,כְּ דֻ גְ ַמת הַ מֶּ ְרכָּבָ ה ֶשׁ ָראָה יְחֶ זְ ֵקאל) ,וכן מובא בשמו"ר לג ,ד( .וּמוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ֵ
הַ ְמּכוֹנוֹת ִעם כְּ ִ
הַ גְּ דוֹלִ ים' לַחיד"א

)עט בהגהה(

אָמַ ְר ִתּי לְ הַ עְ ִתּיק כָּאן מַ ה ֶשּׁהֵ ַשׁבְ ִתּי לְ אֶ חָ ד ֶשׁהָ יָה ִמ ְתלוֹצֵ ץ בַּ חֲ זַ"ל בְּ עֵ ת ִהגָּלוּת

אָמר ֹו מַ דּוּעַ א נו ַֹדע גַּם לַחֲ זַ"ל חֲ ָדשׁוֹת וּנְצוּרוֹת כָּאֵ לּוּ ,וְ אַף אֲ נִי הֵ ַשׁבְ ִתּי ל ֹו כְּ ֶרגַע אַ ְדּ ַרבָּ ה
ְמכ ֹונַת הַ פוֹנ ֹוג ְָרף בְּ ְ
כְּ בָ ר נ ְִמצָ א ָכּזֹאת בְּ ִדבְ ֵרי חֲ זַ"ל ,כִּ סֵּ א ֶשׁל ְשׁ מֹה ֵשׁשׁ מַ עֲ לוֹת לַכִּ סֵּ א וְ כוּ' ,עָ לָה בַּ מַּ עֲ לָה הָ ִראשׁ ֹונָה הַ כָּרוּז מַ כְ ִריז
לִשׁ מֹה ְמכ ֹונָה כָּז ֹו הַ ְמ ַקבֶּ לֶת קוֹל וְ ִדבּוּר ,וְ הוֹצִ יא ֹו עַ ל יְדֵ י כֹּחַ
א י ְַרבֶּ ה ל ֹו נ ִָשׁים וְ כֵן ֻכּלָּם הֲ ֵרי לְ הֶ ְדיָא ְדּ ִנ ְגלָה ְ
הָ עֶ ל ְֶק ְט ִרי .וְ רו ִֹאים ֶשׁכִּ סֵּ א ְשׁ מֹ ה הָ יָה מֻ ְפעָ ל עַ ל יְדֵ י עֶ ל ְֶק ְט ִרי גּ ְַשׁ ִמי ,וְ י ִָתּכֵן ֶשׁ ְשּׁ מֹ ה ל ַָמד אֶ ת ְמלֶאכֶת הָ עֶ ל ְֶק ְט ִרי הַ גּ ְַשׁ ִמי
רוּחנִ י ,כְּ ִפי ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ְשּׁ מֹ ה הָ יָה בָּ ִקי ְבּסוֹדו ָֹתיו.
מֵ הַ ַח ְשׁ ַמל הָ ָ

מוּבָ א

ְבּ ַר ִשּׁ"י

)מלכים א' ז ,לז(

וּמַ ֵקּל עָ ב וְ אָ ֹר נ ְִתחַ ב בִּ ְשׁנֵי הָ אוֹפַ נִּים ֶשׁ ִמּ ִמּזְ ָרח לְ מַ עֲ ָרב ,וְ כֵן בַּ ְשּׁ ַניִם הַ ְדּרו ִֹמיִּים,

וְ אֵ לּוּ הַ מַּ ְקלוֹת ְק ָראָם הַ כָּתוּב "יָדוֹת" ,רו ִֹאים ֶשׁהָ אוֹפַ נִּ ים בַּ ְמּכוֹנוֹת ֶשׁעָ ָשׂה ְשׁ מֹ ה הָ יוּ ְמחֻ בָּ ִרים עַ ל יְדֵ י ַמ ְקלוֹת,
נִ ְראֶ ה ְדּזֶה כְּ דֻ גְ ַמת הַ מֶּ ְרכָּבָ ה לְ ַמ ְעלָהֶ ,שׁהָ אוֹפַ נִּ ים ְמחֻ בָּ ִרים ל ַַחיּוֹתָ ,כּ ִחבֵּ ר ְשׁ מֹ ה אֶ ת הָ אוֹפַ נִּ ים ל ַַמּ ְקלוֹת ֶשׁהֵ ם ִבּ ְב ִחינַת ַחיּוֹת.
'ח ְשׁ ַמל אוֹת'.
וְ ָלכֵן ְק ָראָם הַ כָּתוּב "יָדוֹת" ְדּיָד ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ַחיּוֹת כְּ ִפי ֶשׁנְּ בָ אֵ ר ְבּ ַמאֲ ַמר ַ

נִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁנּ ְָתנוּ הַ ֵשּׁם אֲ ִסימוֹן לְ ַמ ְטבֵּ עַ ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו חוֹרְ ,דּ ַמ ְטבֵּ עַ זֶה הוּא בִּ ְב ִחינַת אוֹפַ ן ,כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר
)פקודי רמטֶ (:שׁ ְמּפָ ֵרט ָשׁם ְשׁמוֹת הַ ד' אוֹפַ נִּ ים ,וְ ֵשׁם אֶ ָחד מֵ הֶ ם אֲ ִסימוֹן .וְ כֵן הַ ַמּ ְטבֵּ עַ הָ יָה ְבּ ִשׁמּוּשׁ בֶּ זֶק טֶ לֶפוֹן ֶשׁהוּא

ִמלְּ שׁוֹן אוֹפַ ן כְּ ַדלְ ַק ָמּן ,וּבֶ זֶק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ַח ְשׁ ַמל ֶשׁ ַמּ ְראֵ הוּ כְּ מַ ְראֵ ה הַ בָּ זָק.

וְ עוֹד

וּבכָל זְ ָמן וּבְ כָל
וּמאַחֵ ד אֲ נ ִָשׁים ְבּכָל דֶּ ֶר ְ
רו ִֹאים ְבּכ ַֹח הַ ִתּ ְקשׁ ֶֹרת ֶשׁ ִה ְת ַגּלָּה בָּ ע ֹולָם דֶּ ֶר הָ עֶ ל ְֶק ְט ִריק הַ גּ ְַשׁ ִמיֶ ,שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ְ

וּמ ְתאַחֲ ִדים ִא ָתּהּ .וְ י ִָתּכֵן גַּם ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה טֶ לֶפוֹן
ָמקוֹם ,וְ זֶה ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הָ אֱ קוּת ֶשׁ ְמּאַחֶ דֶ ת אֶ ת כֻּלָּם ,וְ ֻכלָּם נִ כְ לָלִ ים בָּ הּ ִ
 פוֹן ,הוּא ִמלְּ שׁוֹן אוֹפַ ןִ .דּ ְשׁפוֹפֶ ֶרת הַ טֶּ לֶפוֹן נַעֲ ֵשׂית ְבּדֶ ֶר כְּ לָל ִמ ְשּׁנֵי ִעגּוּלִ ים ,וְ י ִָתּכֵן ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁהַ קּ ֹול הַ גּ ְַשׁ ִמי נִ כְ נָסרוּחנִ יִּים ,וְ הֵ ם ַמעֲ לִ ים אֶ ת זֶה ל ַַחיּוֹת ,וְ הַ ַחיּוֹת
רוּחנִ י נִ כְ נָס לְ ת ֹו הָ אוֹפַ נִּ ים הָ ָ
פּוּמית עֲ גֻלָּהִ ,בּ ְב ִחינַת אוֹפַ ןָ ,כּ הַ קּוֹל הָ ָ
ִ
לְ ת ֹו
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תרומה ע' קעט(ֶ ,שׁהַ ַחיּוֹת נִ ְמצָ ִאים לְ ַמ ְעלָהְ ,בּע ֹולַם הַ י ְִצ ָירה וְ הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁלָּהֶ ם
ל ְַשּׂ ָר ִפים .כְּ ִפי ֶשׁנּ ִָביא ִמ'סֵּ פֶ ר הַ לִּ ִ

צוּרת ִצנּוֹר
הֵ ם הָ אוֹפַ נִּ ים לְ ַמ ָטּה ְבּע ֹולַם הָ עֲ ִשׂיָּה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ֵשׁם הַ יּ ָָרק ְמלַפְ פוֹן ִמלְּ שׁוֹן פוֹן – אוֹפַ ןִ ,דּלְ י ָָרק זֶה ַ
יקה.
צוּרה ֶשׁל אוֹפַ נִּ ים וְ גַלְ גַלִּ ים .וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר' מֹ ֶשה גְּ נוּט שליט"א ֶשׁפוֹן פֵּ רוּשׁ ֹו ְשׁ ִמיעָ ה ִבּיוָ נִ ית עַ ִתּ ָ
וּב ִחתּוּכ ֹו ִעגּוּלִ ים ְמ ַקבֵּ ל ָ
ְ

אָמרוּ חֲ זַ"ל ֶשׁחָ ַשׁב יַעֲ קֹב ֶשׁהוּא מָ ִשׁיחַ ,
לּוּבּלִ ין )אות טז( עִ ְניַן ִשׁ ְמשׁוֹןְ .
מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י אֲ ָמ ִרים' מֵ ר' צָ דוֹק הַ כֹּהֵ ן ִמ ְ
כִּ י ִאמּ ֹו הַ צְּ לַלְ פ ֹונִי ִהיא ִמ ֵשּׁבֶ ט יְהוּדָ ה ִמבְּ נֵי חוּר ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת בֵּ ית ָדּוִ ד גַּם כֵּן ִמבְּ צַ לְ אֵ ל .וְ כֵן
אָמרוּ
ְהוּדה וְ ָדן ֶשׁהֵ ם רֹאשׁ וְ סוֹף הַ ְשּׁבָ ִטים כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
הַ מָּ ִשׁיחַ י ְִהיֶה אָבִ יו ִמיהוּדָ ה וְ ִאמּ ֹו ִמ ָדּן וְ הוּא לְ הֵ יפֶ  ,כִּ י עִ ְניַן י ָ
בּוּרם הַ יְינוּ ֶשׁ ִמּ ְתחַ בֵּ ר הָ רֹאשׁ לַסּוֹף נַעֲ ָשׂה עָ גֹ ל כְּ ֶשׁלּ ֹו ְק ִחים ַקו י ָָשׁר
יהוּדה וְ יָרוּד ִמ ָדּן ,וְ ִח ָ
ז"ל אֵ ין לְ גָּדוֹל ִמ ָ
וְ כוֹפְ פִ ים הָ רֹאשׁ לְ חַ בֵּ ר עִ ם הַ סּוֹף .וְ הוּא סוֹד הַ מָּ חוֹל לַצַּ ִדּ ִ
יקים לֶעָ ִתיד ָלבֹא .נִ ְראֶ ה ְדּר' צָ דוֹק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ָדּוִ ד וְ ִשׁ ְמשׁוֹן
ְהוּדה וְ ָדן ְבּכ ַֹח הַ ִחבּוּר ֶשׁל הָ ִעגּוּל ֶשׁיֵּשׁ בָּ אוֹפַ נִּ ים ְבּע ֹולַם הָ עֲ ִשׂיָּה ֶשׁהוּא ִבּ ְב ִחינַת ַמלְ כוּת ,וְ ָלכֵן
ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם ִחבּוּר ֶשׁל ְשׁנֵי ְקצָ ווֹת י ָ
ֵשׁם ִאמּ ֹו ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן צְ לַלְ פ ֹונִי ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל צְ לִ יל הַ טֶּ לֶּפוֹן ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הָ אוֹפַ נִּים .וְ כֵן ֵשׁם אֵ ֶשׁת ָדּן בֶּ ן יַעֲ קֹב ַאפְ לָל" ֹו כַּמּוּבָ א
וּב ְצלַלְ פ ֹו ִני נִ ְר ָמז הַ צֵּ ל ֶשׁל סֻ כַּת ָדּוִ ד.
וּשׁ ֵתּיהֶ ן ִמשּׁ ֶֹרשׁ סֻ כַּת ָדּוִ ד הַ נּוֹפָ לֶתִ ,
ְבּסֵ פֶ ר הַ יּ ָָשׁר ,דּוֹמֶ ה לְ ֵשׁם ִאמּ ֹו ֶשׁל ִשׁ ְמשׁוֹן ְצלַלְ פ ֹו ִני ְ
ימ ְט ִריָּא סוֹף א ֹו ע ֹולָם ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת ְס ִפ ַירת הַ ַמּלְ כוּת .וְ שׁ ֶֹרשׁ פלל"ו ְמרֻ ָמּז בָּ אוֹת הַ ְשּׁנִ יָּה בַּ כָּתוּב
וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ פלל"ו ְבּגִ ַ

)הושע ג,

וּתפִ ָלּ"ה
"וּב ְקשׁוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יהֶ ם וְ אֵ ת ָדּוִ ד מַ לְ כָּם וּפָ חֲ דוּ אֶ ל ה' וְ אֶ ל טוּב ֹו ְבּאַחֲ ִרית הַ יּ ִָמים" .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ פ"ל ְמ ַרמֵּ ז עַ ל פֶּ לֶ"א ְ
ה( ִ
ימ ְט ִריָּא בָּ זָק ֶשׁנֶּאֱ ַמר עַ ל הַ ַח ְשׁ ַמל וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל ְבּגִ ַ
שׁוּרים ִעם הַ ַמּלְ כוּת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ
ֶשׁ ְקּ ִ
צּוּרת הַ ְסּפָ רוֹת ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל ָדּבָ ר וְ ִהפּוּכ ֹו ִבּ ְב ִחינַת הָ ִעגּוּל ֶשׁ ְמּ ַחבֵּ ר הָ הַ ְת ָחלָה
ימ ְט ִריָּא ֶ 696שׁ ַ
בַּ טֶּ לֶּפוֹנִ ים כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן ִשׁ ְמשׁוֹן ְבּגִ ַ
לַסּוֹף.

לְ פִ י

זֶה נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ְבּ ָר ִקים ֶשׁנּוֹצָ ִרים מֵ הָ עֲ נָנִ ים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים .מוּבָ א ְבּ ַרבֵּ נוּ בַּ ְחיֵי

ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "ע ֶֹשׂה מַ לְ אָ ָכיו רוּחוֹת ְמ ָשׁרֲ ָתיו אֵ שׁ

)שמות יט ,טז(

הַ בְּ ָר ִקים הֵ ם מַ לְ אָכִ ים

הֵ ט" וּכְ ִתיב "וְ נֹ גַהּ לָאֵ שׁ ִ
וּמן הָ אֵ שׁ יוֹצֵ א בָ ָרק" .רו ִֹאים

ֶשׁהַ ְבּ ָר ִקים הֵ ם ַמלְ אָכִ ים ,כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ְבּ ָר ִקים ִבּנְ בוּאַת הַ ַח ְשׁ ַמל )יחזקאל א ,יג( ִ
"וּמן הָ אֵ שׁ יוֹצֵ א בָ ָרק" .וְ רו ִֹאים בַּ ְבּ ָר ִקים
צוּרת חוּטֵ י אֵ שׁ .נִ ְראֶ ה ְדּזֶה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין הָ עֲ נָנִ ים וְ הַ ְבּ ָר ִקים לְ חוּטֵ י הַ ַח ְשׁ ַמל
צוּר ָתם כְּ ַ
ֶשׁנּוֹצָ ִרים מֵ הָ עֲ נָנִ ים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּיםָ ,
רוּחנִ י
ימ ְט ִריָּא אֵ שׁ .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ֵשׁם ַשׁ ַדּ"י הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד הָ ָ
רוּחנִ י ֶשׁהֵ ם ַחיּוֹת אֵ שׁ .וְ כֵן בָּ ָרק ְבּגִ ַ
הָ ָ
הוּא  302כְּ ִמנְ יַן בָּ ָר"ק.

ָיתן כְּ מַ ְראֵ ה
וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג הַ ְמקֻ בָּ ל ר' עַ ְמ ָרם או ְֹפ ַמן שליט"א ֶשׁמּוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר י ְִצ ָירה )פ"א מ"ו( עֶ ֶשׂר ְספִ ירוֹת בְּ לִ י מָ ה צְ פִ יּ ָ
הַ בָּ זָק וְ ַתכְ לִ ָ
צוּרת
יתן אֵ ין לָהֶ ן קֵ ץ .הַ יְינוּ ֶשׁיְּחֶ זְ ֵקאל צָ פָ ה ִבּנְ בוּאָת ֹו ְבּעֶ ֶשׂר ְס ִפירוֹת ֶשׁל הָ אוֹר אֵ ין סוֹף וְ ָראָה או ָֹתן ְבּ ַ
בּוּט ִריל ְבּ ֵשׁם ַרב הַ אי גָּאוֹן וְ עוֹד ְמקֻ בָּ לִ ים "וְ הַ חַ יּוֹת ָרצוֹא וָ שׁוֹב כְּ מַ ְראֵ ה הַ בָּ זָק",
וּמבָ אֵ ר הָ ר"מ ְ
ַחיּוֹת אֵ שׁ כְּ ַמ ְראֵ ה הַ בָּ זָקְ .
ָאָדם כְּ הֶ ֶרף עַ יִן וְ כוּ' ,בָּ זָק הוּא כְּ מ ֹו בָּ ָרק ,כִּי
וְ הוּא ַקל וּמָ ִהיר הַ יּו ֵֹרד ִמן הַ ָשּׁמַ יִם בְּ יוֹם סַ ג ְִריר ,וְ הוּא נ ְִראָה ל ָ
הַ ַזיִ"ן בִּ ְמקוֹם ֵרי"שֶׁ ,שׁהוּא ִמ ְתלַהֵ ט בִּ ְמהֵ ָרה וּמַ עֲ לֶה לַהַ ב ע ֹולֶה וְ יו ֵֹרד הַ לַּהַ ב ,וְ עַ ל דֶּ ֶר הַ פָּ סוּק "כַּבְּ ָר ִקים
יְרוֹצֵ צוּ" נ ָָקט ָ
"רצוֹא" .רו ִֹאים ֶשׁ ַרב הַ אי גָּאוֹן ל ַָמד ְפּ ַשׁט בַּ פָּ סוּק ֶשׁיְּחֶ זְ ֵקאל ָראָה אֶ ת הַ ַחיּוֹת אֵ שׁ כְּ ַמ ְראֵ ה הַ ְבּ ָר ִקים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים.
וְ כֵן ְמ ַת ְרגֵּם י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל כְּ חֵ יזוּ בַ ְר ָקא .וְ כֵן ְמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י )יחזקאל א ,יד( בָּ זָק כְּ מ ֹו בָּ ָרק .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ם

פ"ב( בָּ זָק ֵ
שׁם הַ בָּ ָרק .וְ ִאם נִ ְבדֹּק ַמה הֵ ם הַ ְבּ ָר ִקים הַ גּ ְַשׁ ִמיִּים ,נִ ְמצָ א ֶשׁהֵ ם עֶ ל ְֶק ְט ִריק ,כַּמּוּבָ א בַּ ַמּלְ ִבּי"ם

)'מורה נבוכים' ח"ג

)ירמי' י ,יג(

"בְּ ָר ִקים

ֶעק ְט ִרי וְ י ְִתהֲ וֶה הַ בָּ ָרק ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶה "מוֹצֵ א
לַמָּ טָ ר עָ ָשׂה" בְּ עֵ ת י ְִרצֶ ה ֶשׁיּ ֵֵרד הַ מָּ טָ ר יִפָּ ֵרד מֵ הֶ ם יְסוֹד הָ אֵ שׁ וְ הָ עֶ ל ְ
רוּחַ מֵ אוֹצְ רו ָֹתיו" יוֹצִ יא יְסוֹד הָ רוּחַ הָ אָצוּר בָּ אֵ ִדים ,וְ עַ ל יְדֵ י כֵן ִי ְתהֲ וֶה הַ מָּ טָ ר כַּנּו ַֹדע בְּ חָ כְ מַ ת הַ טֶּ בַ ע .וְ יוֹצֵ א
ימ ְט ִריָּא אֶ לּ ְֶק ְט ִריק.
ֶשׁ ִה ְמ ִשׁילוּ אֶ ת הַ ַח ְשׁ ַמל הָ רוּחָ נִ י ֶשׁיְּחֶ זְ ֵקאל ָראָה בָּ עֶ ל ְֶק ְט ִריק הַ גּ ְַשׁ ִמי ַמ ָמּשׁ .וְ כֵן סוֹד חַ ְשׁמַ ל ִעם הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ַ
וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר' מֹ ֶשה גְּ נוּט שליט"א ֶשׁסוֹד חַ ְשׁמַ ל ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא מֶ ַתּח.

ימית ֶשׁבְּ מַ הֲ ָלכָהּ נִפְ ָרק עֶ ל ְֶק ְט ִריק ְסטַ ִטּי
אַקלִ ִ
לְ הַ לָּן נ ִָביא ִצטּוּט עַ ל הַ מֻּ ָשּׂג בָּ ָרק לְ ִפי הַ ַמּ ָדּע .בָּ ָרק הוּא תּוֹפָ עָ ה ְ
הַ נּ ְִמצָ א בַּ עֲ ָננִים .הַ בָּ ָרק נ ְִראָה כְּ פֶ ֶרץ אוֹר עָ ז ,וְ יַחַ ד ִאתּ ֹו נוֹצַ ר הָ ַרעַ ם ,הַ מַּ גִּיעַ אֵ לֵינוּ זְ מַ ן מָ ה לְ אַחַ ר הַ בָּ ָרק,
כְּ תוֹצָ אָה מֵ הַ הֶ בְ דֵּ ל הַ גָּדוֹל ֶשׁבֵּ ין ְמ ִהירוּת הָ אוֹר לִ ְמ ִהירוּת הַ קּוֹל .הַ בָּ ָרק נוֹצָ ר ִמשּׁוּם ֶשׁבְּ ַת ְח ִתּית עַ ְננֵי ְסעָ ָרה
נוֹטֶ ה לְ ִהצְ טַ בֵּ ר ִמ ְטעָ ן עֶ ל ְֶק ְט ִרי ְשׁלִ ילִ י גָּדוֹל ְמאֹד .הַ מֶּ ַתּח הָ עֶ ל ְֶק ְט ִרי בֵּ ין ַתּ ְח ִתּית הֶ עָ נָן לְ בֵ ין הַ ַקּ ְר ַקע נָע בֵּ ין 20
אַמפֶּ ר .פְּ גִיעָ ה ֶשׁל בָּ ָרק בְּ גוּף חַ י א ֹו דּוֹמֵ ם עַ ל
לְ ִ 100-מלְּ יוֹן וָ ולְ ט .עֹצְ מַ ת ז ֶֶרם הַ בָּ ָרק עֲ שׂוּיָה לְ הַ גִּיעַ עַ ד ְ 10,000
הָ אֲ ָדמָ ה נ ְִק ֵראת מַ כַּת בָּ ָרק .פְּ גִיעַ ת הַ בָּ ָרק ִהיא לְ מַ עֲ ֶשׂה מַ כַּת עֶ ל ְֶק ְט ִריקֶ ,שׁבָּ הּ עוֹבֵ ר ז ֶֶרם עֶ ל ְֶק ְט ִרי בַּ עַ ל מֶ ַתּח
ימ ְט ִריָּא  873או ָֹתן
אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁ ְמּ ִהירוּת הָ אוֹר ְבּגִ ַ
ָגּבֹהַּ ְמאֹדְ ,מהָ אֲ וִ יר אֶ ל הַ גּוּף ֶשׁנִּפְ גַּע .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ְ

ימ ְט ִריָּא ֶשׁל אֵ ין עוֹד ִמלְּ בַ דּוֹ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יַעֲ קֹב ָמטָ ר שליט"א
ימ ְט ִריָּא חַ ְשׁמַ ל .וְ זֶה גַם הַ גִּ ַ
ְספָ רוֹת ֶשׁל  378גִּ ַ
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁהֵ ם מו ְֹד ִדים אֶ ת ְמ ִהירוּת הָ אוֹר בְּ ש' אֶ לֶף ִקילוֹמֶ טֶ ר לִ ְשׁנִ יָּהֶ ,שׁהֵ ם קפ"ו אֶ לֶף ַמיְיל לִ ְשׁנִ יָּה ,י ַַחד
רוּחנִ י ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁ ְמּ ִהירוּת הָ אוֹר ְמסַ מֶּ לֶת ַגּם אֶ ת הָ אוֹר הָ ָ
יוֹצֵ א או ִֹתיּוֹת ָשׁקוּ"ףָ ,לכֵן הָ אוֹר הוּא ָשׁקוּףְ ,
לָע ֹולָם ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחינַת ָשׁקוּף.

וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג הַ ְמקֻ בָּ ל ר' עַ ְמ ָרם או ְֹפ ַמן שליט"א ֶשׁמּוּבָ א ְבּ ַת ְרגּוּם י ֹונ ָָתן בֶּ ן עוּזִיאֵ ל עַ ל הַ פָּ סוּק )זכריה ט ,יד( "וַ ה' עֲ לֵיהֶ ם י ֵָראֶ ה
וְ יָצָ א כַבָּ ָרק ִחצּוֹ" .וַ יָי עֲ לֵיהוֹן י ְִת ְגלֵי וִ יהוֹן נַפְ ִקין כִּ בְ ָר ִקין פִּ ְתגָּמו ִֹהי .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּו ָֹרה וְ הַ נְּ בוּאָה
מֵ הקב"ה נִ ְמ ֶשׁלֶת לִ ְבּ ָר ִקים .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )יתרו פב (.עַ ל הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ ַמר ְבּ ַמ ַתּן תּו ָֹרה" ,וְ כָל הָ עָ ם ר ִֹאים אֶ ת הַ קּ ֹו ת" ֶשׁ ָראוּ אֶ ת

הַ ַח ְשׁ ַמל ,וְ כֵן כָּתוּב )שמות יט ,טז( "וַ י ְִהי ֹק ת וּבְ ָר ִקים" .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים עד (:בְּ ָר ִקים ִמצַּ ד הַ צַּ ִדּיק ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בּ ֹו "וְ יָצָ א
כַבָּ ָרק ִחצּוֹ" .רו ִֹאים ֶשׁהַ ְבּ ָר ִקים בָּ ִאים מֵ הַ יְסוֹד .וְ כֵן מוּבָ א ְבּלק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שופטים ע' רפט( "וְ יָצָ א כַבָּ ָרק ִחצּוֹ" ֶשׁהוּא ִטפַּ ת
הַ זּ ֶַרע הַ יּו ֶֹרה כַּחֵ ץ.

וְ י ִָתּכֵן

רוּחנִ יְ ,דּ ָמקוֹם זֶה הָ יָה ְמקוֹם תּו ָֹרה כְּ בָ ר ִבּימֵ י
ֶשׁ ֵשּׁם הָ ִעיר בְּ נֵי בְּ ַרק הוּא ִמלְּ שׁוֹן בְּ נֵי בָּ ָרק ,הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ַח ְשׁ ַמל הָ ָ
חֲ זַ"ל ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ויק"ר כא ,ח(

ַרבִּ י חֲ ַנ ְניָא בֶּ ן חֲ כִ ינַאי וְ ר' ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחַ אי הָ לְ כוּ לִ לְ מֹד תּו ָֹרה אֵ צֶ ל ר'

עֲ ִקיבָ א בִּ בְ נֵי בְּ ַרק ָשׁהוּ ָשׁם י"ג ָשׁנָה .וְ כֵן מוּבָ א בָּ הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ ַסח מַ עֲ ֶשׂה בְּ ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ וְ ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן
יציאַת ִמצְ ַריִם ָכּל אוֹת ֹו הַ ַלּ ְילָה עַ ד
עֲ ז ְַריָה וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וְ ַרבִּ י טַ ְרפוֹן ֶשׁהָ יוּ ְמסֻ בִּ ין בִּ בְ נֵי בְ ַרק ,וְ הָ יוּ ְמסַ פְּ ִרים בִּ ִ
אָמרוּ לָהֶ ם ַרבּו ֵ
ֶשׁבָּ אוּ ַתלְ ִמידֵ יהֶ ם וְ ְ
ֹתינוּ ִהגִּיעַ זְ מַ ן ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית .וְ כֵן ָמ ִצינוּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)סנהדרין לב(:

אַחַ ר

'ח ְשׁ ַמל שׁוֹפָ ר' ֶשׁ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א הָ יָה שׁ ֶֹרשׁ תּו ָֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה וְ הָ יָה ִבּ ְב ִחינַת ַח ְשׁ ַמל .וְ כֵן
אַרנוּ ְבּ ַמאֲ ָמר ַ
ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א לִ בְ נֵי בְּ ַרק ,וּבֵ ְ
'ח ְשׁ ַמל
סוּבּין ְבּ ִבגְ דֵ י מֶ ִשׁי ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם בָּ ָרק .וּנְ בָ אֵ ר ְבּ ַמאֲ ָמר ַ
מוּבָ א בָּ ַאבַּ ְרבַּ נֵּאל )זבח פסח( ֶשׁבְּ נֵי בְּ ָרק הַ כַּוָּ נָה לִ כְ לֵי ִמילַת ֶשׁהָ יוּ ְמ ִ
תנֶת פַּ ִסּים
אָדם הָ ִראשׁוֹן ְבּגַן עֵ דֶ ןָ .לכֵן הַ כְּ ֹ
ִמילָה' ֶשׁכְּ לֵי ִמילַת הֵ ם ִמלְּ שׁוֹן ַחיּוֹת אֵ שׁ ְממַ לְּ לוֹת .וְ הֵ ם סֵ מֶ ל לְ ִבגְ דֵ י הַ ַח ְשׁ ַמל ֶשׁהָ יוּ לְ ָ
ימ ְט ִריָּא
וּבגִ ַ
ימ ְט ִריָּא יוֹסֵ ף הַ צַּ ִדּיק ְ
אָדם הָ ִראשׁוֹן .וְ כֵן בְּ נֵי בְּ ַרק ְבּגִ ַ
ֶשׁל יוֹסֵ ף הָ י ְָתה כְּ לֵי ִמילַת ,כִּ י ִהיא הָ י ְָתה הַ כּ ְָתנוֹת עוֹר ֶשׁל ָ
ְשׁ ִמיטָ ה הַ ְמ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשּׁכִ ינָה .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת בְּ נֵ"י בְּ ַר"ק הוּא  386כְּ ִמנְ יַן ְשׁכִ ינָה א ֹו הֶ פְ ֵקר ִעם
הַ כּ ֹולֵל.

וְ הו ִֹסיף

אָדם יֵשׁ עֶ ל ְֶק ְט ִריק ֶשׁ ַמּעֲ ִביר ז ֶֶרם לְ כָל הַ גּוּף דֶּ ֶר ַמעֲ ֶרכֶת הָ עֲ צָ ִבּים וְ חוּט
הבה"ח יְה ֹונ ָָתן וַ י ְְסקוֹף שליט"א ֶשׁגַּם ְבּמֹ ַח הָ ָ
רוּחנִ י בָּ א ִמ ְבּ ִחינַת מֹ ַח וְ יו ֵֹרד דֶּ ֶר חוּט הַ ִשּׁ ְד ָרה לְ כָל הָ אֵ בָ ִרים.
אַרנוּ ְבּ ַמאֲ ַמר 'חוּטֵ י הַ ַח ְשׁ ַמל' ֶשׁהַ ַח ְשׁ ַמל הָ ָ
הַ ִשּׁ ְד ָרה ,וּבֵ ְ

ַמֹּח ,וְ כֵן ִמ ְשׁכַּן הַ נְּ ָשׁ ָמה הוּא ְבּאוֹת ֹו
אָדם נִ ְמצָ ִאים בֵּ ין הַ ְקּרוּם ל ַ
וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר' יוֹסֵ ף צָ דוֹק שליט"א ֶשׁ ַגּלֵּי הָ עֶ ל ְֶק ְט ִריק בְּ מֹ ַח הָ ָ
אָדם הַ נּוֹטֶ ה
אַב ָרהָ ם פֶ לְ ְד ַמן שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁנּ ֹו ְתנִ ים ַמכַּת עֶ ל ְֶק ְט ִרי לְ ָ
רוּמא ַדּאֲ וִ ָירא .וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר' ְ
ָמקוֹם ִבּ ְק ָ
רוּחנִ י .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לִ ְקרֹא לְ ַקבָּ לַת מו ִֹחין ,הַ בְ ָר ָקה ,מֹ ַח ַמ ְב ִריקִ ,מלְּ שׁוֹן
לָמוּת לְ הַ חֲ יוֹתוֹ ,לְ ַסמֵּ ל ֶשׁהַ ַחיִּים בָּ ִאים מֵ הַ ַח ְשׁ ַמל הָ ָ

רוּחנִ י ֶשׁהוּא ְבּסוֹד בָּ ָרק ִה ְשׁפִּ יעַ חָ כְ ָמה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּכִ ְתבֵ י רי"א ָחבֵ ר
בָּ ָרק ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ַח ְשׁ ַמל הָ ָ

)'פתחי שערים' פנימיות וחיצוניות כא(

ידת מו ִֹחין חֲ ָד ִשׁים ִמן הַ הַ נְהָ גָה הָ עֶ לְ י ֹונָה .וְ כֵן חַ ְשׁמַ ל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חוּט
הַ בָּ ָרק הַ ִמּ ְתנוֹצֵ ץ בָּ ָר ִקיעַ הוּא סוֹד י ְִר ַ
אָדם ֶשׁ ִקּבֵּ ל הַ בְ ָר ָקהְ ,דּ ַמ ְטבֵּ עַ זֶה הוּא ִבּ ְב ִחינַת אוֹפַ ן ,כְּ ִפי
מַ חֲ ָשׁבָ ה .וְ כֵן נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁנּ ְָתנוּ ִבּטּוּי; נָפַ ל הָ אֲ ִסימוֹן לְ ָ
רוּחנִ י בָּ ע ֹולַם
אַרנוּ ֶשׁהַ ַח ְשׁ ַמל הָ ָ
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רמטֶ (:שׁ ְמּפָ ֵרט ָשׁם ְשׁמוֹת הַ ד' אוֹפַ נִּ ים ,וְ ֵשׁם אֶ ָחד מֵ הֶ ם אֲ ִסימוֹן .וּכְ ִפי ֶשׁבֵּ ְ
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )תרומה ע' קעט(ֶ ,שׁהַ ַחיּוֹת נִ ְמצָ אוֹת ְבּע ֹולַם הַ י ְִצ ָירה ,וְ הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁלָּהֶ ן
הָ עֲ ִשׂיָּה נֶאֱ צָ ל לְ אוֹפַ נִּ ים ,כַּמּוּבָ א ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
וּס ִפ ַירת הַ ַמּלְ כוּת ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ י"ב
ימ ְט ִריָּא אֲ לַכְ סוֹן ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת ע ֹולַם הָ עֲ ִשׂיָּה ְ
ְבּע ֹולַם הָ עֲ ִשׂיָּה ,הֵ ם הָ אוֹפַ נִּ ים .וְ כֵן אֲ ִסימוֹן ְבּגִ ַ
גְּ בוּלֵי אֲ לַכְ סוֹן.

חֵ לֶק הַ פָּ נִ ים ֶשׁל הַ גּוּף ,לְ מַ ְעלָה נִ ְמצָ א בִּ ידֵ י הַ ְקּלִ פָּ ה ,וּלְ מַ טָּ ה
בְּ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה.
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "וְ א
כָּתוּב )בראשית ג ,ג( ִ
"וּמפְּ ִרי הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר בְּ ת ֹו הַ גָּן אָמַ ר אֱ ִהים א תֹאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ וְ א ִתגְּעוּ בּוֹ"ְ ,
יתה
יתה בִּ ְנגִיעָ הָ ,כּ אֵ ין ִמ ָ
ִתגְּעוּ בּוֹ" הו ִֹסיפָ ה עַ ל הַ צִּ וּוּיְ ,דּחָ פָ הּ עַ ד ֶשׁ ָנּגְעָ ה בּוֹ ,אָמַ ר לָהּ כְּ ֵשׁם ֶשׁאֵ ין ִמ ָ
ָאָדם ֶשׁ א יֹאכַל
אָמר ל ָ
וּמלְּ ַכ ְתּ ִחלָּה ה' ַ
בַּ אֲ כִ ילָה .רו ִֹאים ֶשׁ ִצּוּוּי ה' הָ יָה ַרק א לֶאֱ כֹל מֵ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת ,אֲ בָ ל ָלגַעַ ת הָ יָה מֻ ָתּרִ ,
אַחר ֶשׁ ָח ָטא גּ ַָרם ֶשׁנִּ ְצ ַר ל ֶָרדֶ ת לְ ת ֹו ְקלִ פַּ ת נֹ גַהֶּ ,שׁ ִהיא הָ ע ֹולָם
ִממֶּ נּוֶּ ,שׁ א ִי ָכּנֵס לִ ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ וְ יוּכַל לְ ִה ָשּׁאֵ ר בְּ גַן עֵ דֶ ן ,וּלְ ַ
ימ ְט ִריָּא ְקלִ פַּ ת נֹ גַהּ.
הַ זֶּה ,כְּ דֵ י לְ ַת ֵקּן וּלְ הַ עֲ לוֹת אֶ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁנָּפְ לוּ ָשׁם ַכּיָּדוּעַ  .וְ כֵן הַ ָכּתוּב "וּמֵ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת" בְּ גִ ַ

נִ ְראֶ ה

ָלוּתהַּ ,רק ָלגַעַ ת וְ א לֶאֱ כֹל ,הַ ְיינוּ כְּ מ ֹו ֶשׁהֲ נָאַת
ְדּ ִמזֶּה אָנוּ יְכוֹלִ ים לִ לְ מֹד אֵ י עָ לֵינוּ לְ ִה ְתיַחֵ ס לִ ְקלִ פַּ ת ֹנגַהּ בִּ כְ ל ָ
אָדם כְּ ֶשׁבָּ א בְּ ַמגָּע ִעם הַ הֲ נָאוֹת הַ גּ ְַשׁ ִמיּוֹת הַ מֻּ ָתּרוֹתֶ ,שׁבָּ אוֹת ִמ ְקּלִ פַּ ת ֹנגַהּ,
הַ נְּ גִ יעָ ה ִהיא הֲ נָאָה ִחיצוֹנִית בִּ לְ בַ דָ ,כּ הָ ָ

ימית .וְ ָלכֵן אוֹמֵ ר הַ 'בֶּ ן ִאישׁ
ימיּוּת ,בִּ בְ ִחינַת אֲ כִ ילָה ֶשׁ ִהיא הֲ נָאָה פְּ נִ ִ
יָכוֹל לֵהָ נוֹת בִּ בְ ִחינַת נְ גִ יעָ ה ,וְ א לִ ְהיוֹת ָשׁקוּעַ בָּ זֶה בִּ פְ נִ ִ
ימית ֶשׁבִּ ְקלִ פַּ ת ֹנגַהּ .וְ כֵן ָמ ִצינוּ
אָדם הָ ִראשׁוֹן הוּא לְ ִה ְת ַקדֵּ שׁ בְּ ִענְ ְינֵי אֲ כִ ילָה ,וְ לָצֵ את מֵ הַ הֲ נָאָה הַ פְּ נִ ִ
ַחי' ֶשׁ ִע ַקּר ִתּקּוּן חֵ ְטא ָ
בְּ זֹהַ ר ָח ָדשׁ

)תיקונים קלד(.

וּמי ֶשׁ ִמּ ְתעַ סֵּ ק ִעם
אַחר יָדִ ,
ֶשׁהַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת לָע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי ִהיא בִּ בְ ִחינַת כִּ לְ ַ

אַחר יָד ,הוּא ִמ ְת ַק ֵשּׁר ִעם הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת לְ ַמ ָטּהַ .מה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ִמי ֶשׁ ִמּ ְתעַ סֵּ ק בִּ בְ ִחינַת פָּ נִים הוּא נִכְ נָס
הָ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי כִּ לְ ַ
לִ ְמקוֹם הַ ְקּלִ פָּ ה.

וְ כֵן

נִ ְראֶ ה ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְראוֹת זֹאת ִ
"וּמבְּ ָשׂ ִרי אֶ חֱ זֶה אֱ לוֹהַּ " ,כִּ י הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ יְסוֹד בָּ אָה ִמחוּט הַ ִשּׁ ְד ָרה ֶשׁנִּ ְמצָ א בַּ חֵ לֶק הָ אָחוֹר
יד הַ מּו ָֹתרוֹת ֶשׁהוֹלְ כִ ים ל ִַחיצוֹנִ ים נ ְִמצָ ִאים בְּ אֵ בָ ֵרי הַ כּ ֶֶרס ֶשׁנִּ ְמצֵ את בְּ חֵ לֶק הַ פָּ נִים
אָדם ָסמוּ לָעוֹר ֶשׁל הַ גַּב ,וּמֵ ִא ָ
ֶשׁל הָ ָ

אָמנָם הַ יְסוֹד הוּא פָּ ִנים וְ הַ מּו ָֹתרוֹת הֵ ם אָחוֹר כְּ פִ י ֶשׁרו ִֹאים אֶ ת נְ קֻ ַדּת הַ מּוֹצָ א ֶשׁלָּהֶ ם ,אֲ בָ ל הֵ ם
אָדם ,וְ יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ְ
ֶשׁל הָ ָ
אָדם ,כָּל אֶ ָחד בַּ ַמּ ְסלוּל ֶשׁל הַ ֵשּׁנִי לְ ַסמֵּ ל ֶשׁצַּ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה יו ֵֹרד דֶּ ֶר אָחוֹר וְ הַ ְקּלִ פָ ה יו ֶֹרדֶ ת דֶּ ֶר פָּ נִ ים.
עוֹבְ ִרים בְּ ַמעֲ ֶרכֶת גּוּף הָ ָ
יד הָ אֲ כִ ילָה ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה י ֹו ְנ ִקים
אָדם הַ ְמ ָשׁכַת הַ ִטּפָּ ה ַל ְיסוֹד נִ ְמצֵ את בָּ ע ֶֹרף ֶשׁהוּא הָ אָחוֹר ֶשׁל הָ רֹאשׁ ,וּמֵ ִא ָ
וְ כֵן בְּ רֹאשׁ הָ ָ

הַ ִחיצוֹנִ ים ִהיא בַּ פֶּ ה ֶשׁנּ ְִמצָ א בְּ צַ ד הַ פָּ נִ ים ֶשׁל הָ רֹאשׁ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ נְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצינוּ בַּ ְגּ ָמ ָרא )סנהדרין לט (.אָמַ ר
אַהוּר ִמיז .אָמַ ר לֵיהִּ ,אם כֵּן הֵ יכִ י
ְ
גּוּשׁא לְ אַמֵ ימָ רִ ,מפַּ לְ ָגּ לְ עִ יל ִָאי ְדּהו ְֹר ִמיזִ ,מפַּ לְ ָגּ לְ ַת ָתּ ִאי ְדּ
אַמ ָ
לֵיהּ הַ הוּא ְ
ַשּׁף ,וְ יוֹדֵ עַ אֲ נִי עַ ל יְדֵ י כִ שּׁוּף
גּוּשׁא ְמכ ֵ
אַמ ָ
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י ְ
בוּרי מַ יָּא בְּ ְ
הוּר ִמיז ,לְ אַעֲ ֵ
אַהוּר ִמיז לְ ְ
ְ
ָשׁבִ יק לֵיהּ
אַרעֵ יהְּ .
אַהוּר ִמיז הַ ָקדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְק ִרי הָ כִ י .וְ ָתמוּהַּ ַמדּוּעַ ָר ַמז ל ֹו ֶשׁהַ חֵ לֶק הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל
ְ
ְדּמֵ חֶ צְ יֵי וּלְ מַ עְ לֵה ְדּהו ְֹר ִמיז ֵשׁדְ ,דּ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרינוּ ֶשׁהוּא ָר ַמז ל ֹו עַ ל חֵ לֶק הַ פָּ נִ ים ֶשׁל הַ גּוּף,
יטת הַ ְקּדֻ ָשּׁהְ ,
יטת הַ ֵשּׁד ,וְ הַ חֵ לֶק הַ ַתּ ְחתּוֹן בִּ ְשׁלִ ַ
נִמצָ א בִּ ְשׁלִ ַ
הַ גּוּף ְ
ימר ֶשׁגַם לְ מַ ָטּה צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה נו ֵֹתן ל ַַמּיִם ֶשׁל הַ ְקּלִ פָּ ה
ֶשׁלְּ ַמ ְעלָה נִ ְמצָ א בִּ ידֵ י הַ ְקּלִ פָּ ה ,וּלְ ַמ ָטּה בְּ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,וְ ָלכֵן עָ נָה ל ֹו אַמֵ ָ
אָדם
לַעֲ בֹר ַדּ ְרכּוֹ ,הַ יְינוּ מֵ י ַרגְ ַליִם ֶשׁהֵ ם חֵ לֶק הַ ְקּלִ פָּ ה וְ עוֹבְ ִרים דֶּ ֶר הַ ְיסוֹד .וְ ָר ַמז ל ֹו ֶשׁגַּם לְ ַמ ְעלָה יֵשׁ חֵ לֶק ל ְַקּדֻ ָשּׁה בְּ ַמה ֶשּׁ ָ
יטת הַ צַּ ד ֶשׁכְּ נֶגְ דּ ֹו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
ְמ ַקדֵּ שׁ אֶ ת עַ ְצמוֹ ,הַ יְינוּ ֶשׁהַ חֲ ל ָֻקּה אֵ ינָהּ מֻ ְחלֶטֶ ת וּלְ כָל צַ ד יֵשׁ גַּם חֵ לֶק בִּ ְמקוֹם ְשׁלִ ַ
אַבְ ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ יד בְּ גִ ַ
ימ ְט ִריָּא אָחוֹר ְדּאָחוֹר .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת פָּ נִי"ם הוּא 100
כְּ ִמנְ יַן ס"מ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּוֹנִ י שליט"א ֶשׁפָּ נִים ְדּפָ נִים בְּ גִ ַ
ימ ְט ִריָּא הַ ָשּׂטָ ן.

וְ כֵן

הַ ָכּתוּב הַ ְמ ַדבֵּ ר עַ ל חֵ ְטא עֵ ץ הַ ַדּעַ ת

)בראשית ג ,יב(

אָדם הָ ִא ָשׁה אֲ ֶשׁר ָנ ַת ָתּה" ר"ת הֲ נָאָ"הְ ,דּ ִע ַקּר הַ חֵ ְטא הָ יָה
"וַ יֹּאמֶ ר הָ ָ

ימית מֵ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת .וְ כֵן ְקלִ יפַּ ת נֹ גַהּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ָכּתוּב
הַ הֲ נָאָה הַ פְּ נִ ִ

)ש"א יד ,כט(

ימה
"כִּ י טָ עַ ְמ ִתּי ְמעַ ט" לִ ְרמֹז ֶשׁהַ ְטּ ִע ָ

ִמ ְקּלִ פַּ ת נֹ גַהּ ְצ ִריכָה לִ ְהיוֹת ְמעַ ט בִּ בְ ִחינַת נְ גִ יעָ ה ,וְ א הֲ נָאָה ְמרֻ בָּ ה בִּ בְ ִחינַת אֲ כִ ילָה .וְ כֵן רו ִֹאים בָּ אָרוֹן בַּ ִמּ ְשׁכָּן ֶשׁהַ זָּהָ ב הָ יָה
ִמבַּ חוּץ לִ ְרמֹז ֶשׁ ִע ְנ ְינֵי הַ כֶּסֶ ף וְ הַ זָּהָ ב הַ ַשּׁיָּכִ ים לְ נֹ גַהּ ְצ ִריכִ ים לִ ְהיוֹת ַרק ִמבַּ חוּץַ .מה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בִּ פְ נִ ים הָ יָה אֲ רוֹן עֵ ץ ,הַ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
עֵ ץ הַ ַח ִיּים ֶשׁבּ ֹו אֵ ין ַתּעֲ רֹבֶ ת ַרעְ ,דּ ִמי ֶשׁרוֹצֶ ה לִ זְ כּוֹת לַתּו ָֹרה ,כָּל ִענְ ְינֵי הַ ֹנּגַהּ ְצ ִריכִ ים לִ ְהיוֹת ַרק ִמבַּ חוּץ וְ א ל ְַחדֹּר
ימיּוּתוֹ .וְ כֵן טֶ בַ "ע ְמרֻ מָּ ז בַּ ָכּתוּב
בִּ פְ נִ ִ

)בראשית ג ,ו(

"כִּ י ט ֹוב הָ עֵ ץ לְ ַמאֲ כָל" בְּ ִדלּוּג ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹתְ ,דּע ֹולַם הַ טֶּ בַ ע ַשׁ ָיּ לְ עֵ ץ

הַ ַדּעַ ת וְ צָ ִרי זְ ִהירוּת י ְֵת ָרה .וְ כֵן טֶ בַ "ע ְמרֻ ָמּז בַּ כָּתוּב )ויקרא כז ,יב( "בֵּ ין טוֹב וּבֵ ין ָרע" בְּ ִדלּוּג ד' או ִֹתיּוֹת.

וְ כֵן

ימית מֵ הָ ע ֹולָם הַ זֶּהַ ,כּמּוּבָ א בַּ ְסּפו ְֹרנ ֹו
הַ נּ ָָחשׁ ֶנ ֱענַשׁ ִמ ָדּה כְּ ֶנגֶד ִמ ָדּה ֶשׁנִּ ְטּלָה ִממֶּ נּוּ הַ הֲ נָאָה הַ פְּ נִ ִ

)בראשית ג ,יד(

"עַ ל ְגּ ֹח ְנ

ֵת ֵל "ֶ ,שׁ ַתּ ִשּׂיג ְמזוֹנו ֶֹתי בְּ צַ עַ ר" ,וְ עָ פָ ר תֹּאכַל"ֶ ,שׁ א ַת ִשּׂיג אֶ ת הַ ַתּעֲ נוּג ֶשׁהָ יָה לְ קוֹדֶ ם הַ חֵ ְטא בְּ מַ אֲ כָל
וּבְ ִמ ְשׁ ֶתּה וּבְ ִמ ְשׁגָּל .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהַ ָכּתוּב

)בראשית ג ,יד(

"עַ ל גְּ חֹנְ ֵת ֵל " ר"ת ִתּגַּ"ע .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֲ נָאָת ֹו

ִתּ ְהיֶה בִּ בְ ִחינַת נְ גִ יעָ ה בִּ לְ בָ ד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מֵ ִאיר סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן הַ נּ ָָחשׁ ֶנ ֱענַשׁ לִ ְהיוֹת עִ ם ְנגָעִ ים ,כַּמּוּבָ א

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תנחומא מצורע ב( אָמַ ר ַרב הוּנָא בְּ ֵשׁם ריב"ל ,הַ ְסּלָעִ ים ֶשׁהֵ ן עַ ל הַ נָּחָ שׁ ,ז ֹו ִהיא צָ ַרעְ תּ ֹו.

פֵּ רוּשׁ

כְּ עֵ ין זֶה מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י ִשׂיחוֹת' עַ ל טֻ ְמאַת כְּ לִ י חֶ ֶרס ֶשׁ ְמּ ַטמֵּ א ַרק ִמבִּ פְ נִ ים וְ א ִמבַּ חוּץִ ,דּכְ לִ י חֶ ֶרס הַ נַּעֲ ֶשׂה מֵ עָ פָ ר
ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ָח ְמ ִרי הַ גּ ְַשׁ ִמי .וְ ִאם נוֹגְ ִעים בָּ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי ִמבַּ חוּץִ ,מבְּ ִחינָה ִחיצ ֹונִית הַ טֻּ ְמאָה אֵ ינָהּ חוֹדֶ ֶרת,

ימית ,עֶ צֶ ם
ימיּוּת כָּאן הַ טֻּ ְמאָה חוֹדֶ ֶרת אֲ פִ לּוּ ִאם זֶה בִּ בְ ִחינָה ֶשׁל אֲ וִ יר כְּ לִ י חֶ ֶרסֶ ,שׁאֵ ין ָכּאן נְגִ יעָ ה פְּ נִ ִ
וְ ִאם נִ כְ נ ִָסים בַּ פְּ ִנ ִ
ימיּוּת ְמבִ יאָה טֻ ְמאָה.
יסה בַּ פְּ נִ ִ
הַ כְּ נִ ָ

ָעאי אָמַ ר עֲ נָבִ ים הָ יוּ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "עֲ נָבֵ מ ֹו
אָדם ַרבִּ י יְהוּדָ ה בַּ ר אֶ ל ִ
מָ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר טו ,ז( אוֹת ֹו הָ ִאילָן ֶשׁאָכַל ִממֶּ נּוּ ָ
'מ ְטבֵּ עַ ֶשׁל אַבְ ָרהָ ם'
עִ נְּבֵ י רוֹשׁ אַ ְשׁכְּ ת ְמ ֹררֹת לָמוֹ" או ָֹתן הָ אֶ ְשׁכֹּלוֹת הֵ בִ יאוּ ְמרוֹרוֹת לָע ֹולָם .וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ַ
סוּקים ִמסּוֹף
מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם ַמייזֶעלְ ס שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק ֶשׁהַ ִמּ ְד ָרשׁ ַמזְ כִּ יר "עֲ נָבֵ מ ֹו עִ נְּבֵ י רוֹשׁ וְ גוֹ'" ,בָּ א אַחֵ רי ס"א פְּ ִ

הַ תּו ָֹרה לָהַ ְת ָחלָה .וְ זֶה ַמ ְקבִּ יל לַפָּ סוּק ֶשׁל הַ חֵ ְטאֶ ,שׁ ַגּם הוּא בָּ א אַחֲ ֵרי הַ ס"א פְּ ִ
סוּקים ִמ ְתּ ִחלַּת הַ תּו ָֹרה,

)בראשית ג ,ו(

"וַ ֵתּ ֶרא הָ ִא ָשּׁה כִּ י טוֹב הָ עֵ ץ לְ מַ אֲ כָל וְ כִ י ַתאֲ וָ ה הוּא לָעֵ י ַניִם וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְשׂכִּ יל וַ ִתּ ַקּח ִמפִּ ְרי ֹו וַ תֹּאכַל וַ ִתּ ֵתּן
ישׁהּ עִ מָּ הּ וַ יֹּאכַל" .וְ כֵן הַ ָכּתוּב הַ בָּ א אַחֲ ָריו בְּ חֻ ָמּשׁ ְדּבָ ִרים ַמזְ כִּ יר אֶ ת הַ נָּחָ שׁ" ,חֲ מַ ת ַתּנִּינִם יֵינָם וְ רֹאשׁ פְּ ָתנִים
גַּם לְ ִא ָ
אשׁית .וְ כֵן ִמנְ יַן הַ ֵתּבוֹת ַמ ְקבִּ יל בִּ ְשׁ ֵתּי הַ פַּ ְר ִשׁיּוֹת .נִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרינוּ כֵּיוָ ן
אַכְ זָר" .וְ זֶה דּוֹמֶ ה לְ חֵ ְטא הַ נּ ָָחשׁ בִּ בְ ֵר ִ

סוּקים בָּ ִאים אַחֵ רי ס"א
ימ ְט ִריָּא ס"אָ ,לכֵן ְשׁנֵי הַ פְּ ִ
אָדם הָ ִראשׁוֹן נִ כְ נַס בַּ חֵ לֶק ֶשׁל הַ הֲ נָאָה ֶשׁ ִהיא ע ֹולָה בְּ גִ ַ
ֶשׁהַ חֵ ְטא הָ יָה ֶשׁ ָ
סוּקים .וכן ס"א ר"ת סטרא אחרא ,כי אם נכנסים בחלק הפנימי של ההנאה נכנסים בחלק הסטרא אחרא.
פְּ ִ

חֲ ָדשׁ ֹות בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ "עָ נִ י
וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר".
מובא

בשם האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל:

)קול החצר ואתחנן תשע"א(

רואים בחוש אפילו מי שיש לו רק קצת

עיניים רואה שזה הזמן של ביאת המשיח ,לא כמו שהיה כל הזמנים והקיצים ,היום רואים הכל
בחוש ,ומה שכתוב בתורה ובנביאים ובכתובים ,ובשאר ספרים זהו זה ,רואים הכל היום בחוש הכל מה
שקורה בעולם ,איני רוצה להאריך כאן ,אבל מי שרוצה לראות רואה שזהו זה .לכו חזו מפעלות ה' שבלבל
את כל האומות שעמדו מוכנים כנגד ישראל ונלחמים איש באחיו וכבר שאלתי אנשים מבחוץ מביני דבר,
תסבירו לי מה קרה שם] ,במצרים[ ואיזה חסרון היה בתוניס ,שהוא מקום של מסחר ושלווה ,ופתאום
השתגע אחד ושרף עצמו וכו' .ונדלקו כל המדינות הערביות וזה ממשיך לבעור ואי אפשר להשקיט זאת,
והרי הם ישבו בשלום ושלוה וכבר עשו יד אחת עם האירופאים ואמריקה ללחוץ על בני ישראל ,שלא יהא
להם ברירה ויצמצמו אותם למקום קטן אחד ,בכדי שיוכלו חס ושלום במחי יד למוחקם ,שזהו כל כוונתם,
ואין צריך להיות חכם בשביל להבין זאת ,וכל ילד יכול להבין זאת .בבעל הטורים כתב וזוהי תקוותנו ,שכל
זמן שאויביה יושבים בשלוה ,לא ראו מדת הרחמים ,וזה היה במשך כל אלפיים שנות הגלות ,מלבד כמה
שנים של מנוחה ,אבל עתה בהיות שאין אויביה יושבים בשלוה ,והם הורגים אחד את השני ,לכן זוהי
תקוותנו כי בעזהשי"ת יתקיימו דברי הבעל הטורים שכתב בסוף פרשת חיי שרה על פסוק "על פני כל
אחיו נפל" ,כשיפול ישמעאל באחרית הימים יצמח משיח בן דוד שהוא מזרע יצחק .תחילת מפלת האומות
היה בבבל והוא ממשיך בכל העולם ולכן רואים כי תחילת נפילתם של ישמעאל היתה בבבל שהיא עירק
שבימינו ,ומאיזה טעם התחיל שם .אלא מובא בתנא דבי אליהו רבה רמז רמזתי לעולם שאני יורד תחלה
לבבל ואחר כך יבא בן דוד .ועל זה אנו אומרים במשך אלפיים שנה בקאפיטל של "על נהרות בבל ,בת בבל
השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע" .וברוך השם
עתה זוכים לראות זאת ,האם הוא דבר של מה בכך? האם העיניים סומאות? אלא האדם אומר לנפשו הרי
באם המשיח יגיע לא אוכל להתעסק בתאוותי ,לכן שיגיע מאוחר יותר ולא עתה ,ורק כשאהיה יהודי זקן
ולא אוכל ללכת ,אז יגיע המשיח ,אבל כשמתבוננים רואים שהתחיל להתנוצץ אורו ,וכנראה שהוא רוכב
על החמור והוא מתנהל לאטו ,ומשם עבר לסוריה ,וכן לשאר המדינות והוא שליחו של הקב"ה ועושה שם
חורבנות אשר לא יאומן כי יסופר ,וכשהאדם יתבונן מה מתרחש כאן לא יוכל להבין זאת ,וכולם הכנות.
'חפֵ ץ ַחיִּים' )הובא בספר 'בית השואבה' ובכ"מ( ֶשׁ ִמּי ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְתבּ ֹונֵן ְבּ ַתהֲ לִ יכֵי הַ גְּ אֻ לָּה הוּא
כָּאן הַ ָמּקוֹם לְ צַ יֵּן אֶ ת ְדּבָ ָריו הַ ַמּ ְב ִהילִ ים ֶשׁל הֶ ָ
אָדם ֶשׁ א ִמ ְתבּ ֹונֵן ְבּ ַתהֲ לִ יכֵי הַ גְּ אֻ לָּה,
אָדם ֶשׁ ִקּבֵּ ל תּו ָֹרה ִמ ִסּינַי וְ אֵ ינ ֹו לוֹמֵ ד בָּ הֶּ .שׁאֵ ינ ֹו נ ְֶח ָשׁב לִ ְמ ַקבֵּ ל תּו ָֹרהָ ,כּ אוֹת ֹו ָ
דּוֹמֶ ה לְ ָ

אֵ ינ ֹו נִ גְ אָל .וְ נ ִָביא אֶ ת ְדּבָ ָריו :כָּל עִ ְניָן רוּחָ נִי א י ְִהיֶה ִנכָּר עֶ ְרכּ ֹו וְ א י ְִהיֶה מֻ ְרגָּשׁ טַ עֲ מ ֹו ַרק ל ִַמּ ְתבּ ֹונֵן בּוֹ ,וּלְ מָ ָשׁל
י ְִדיעַ ת הַ תּו ָֹרה לַלּו ְֹמ ִדים וְ ל ִַמּ ְתעַ ְסּ ִקים בָּ הּ .וּמַ מָּ שׁ ָכּזֶה ִת ְהיֶה בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁ ִהיא ִה ְתגַּלּוּת הַ ְשּׁכִ ינָה בְּ כָל

וּמי ֶשׁאֵ ינ ֹו ִמ ְתבּ ֹונֵן בְּ בִ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ
הָ ע ֹולָםִ ,

א י ְַרגִּישׁ בָּ הּ ְמאוּמָ ה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּעַ לּוֹן 'כִּ י לַה' הַ ְמּלוּכָה' ֶשׁחֲ ָדשׁוֹת

יח "עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מוֹר" ,הַ יְינוּ ֶשׁאוֹר הַ גְּ אֻ לָּה י ְִת ַגּלֶּה גַם דֶּ ֶר הַ חֲ ָדשׁוֹת בָּ ע ֹולָם.
ימ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ ַמר עַ ל מֶ ֶל הַ ָמּ ִשׁ ַ
ְבּגִ ַ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ ָמ ָרא )סנהדרין צזְ (.שׁ ָ
וּמבָ אֵ ר הַ מהרש"א
לשׁה בָּ ִאין בְּ הֶ סַּ ח הַ ַדּעַ ת ,אֵ לּוּ הֵ ן ,מָ ִשׁיחַ ְ ,מצִ יאָה וְ עַ ְק ָרבְ .
ֶשׁכְּ ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ יָבֹא ,לְ חֵ לֶק מֵ הָ אֲ נ ִָשׁים ִתּ ְהיֶה בִּ יאָת ֹו ְבּ ִחינַת ְמ ִציאָה ֶשׁיָּבִ יא לָהֶ ם ִשׂ ְמ ָחה .וּלְ חֵ לֶק מֵ הָ אֲ נ ִָשׁים ִתּ ְהיֶה

וּמגוֹג ֶשׁע' אֻ מּוֹת יַעֲ שׂוּ
ְבּ ִחינַת נְ ִשׁיכַת עַ ְק ָרב .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד לַלּוּשׁ שליט"א ֶשׁעַ ְק ָרב ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִדּין ֶשׁל ִמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג ָ
ועהיל זצ"ל ֶשׁהֵ יסֶ ח הַ ַדּעַ ת הַ כַּוָּ נָה
אַדמוֹ"ר ר' ְשׁ מֹ ה ִמזְּ וִ ִ
ימ ְט ִריָּא ע' .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הָ ְ
רוּשׁ ַליִם ,וְ ָלכֵן גּוֹג וּמָ גוֹג ְבּגִ ַ
ְק ָרב עַ ל ְי ָ
יח עַ ְצמ ֹו י ְִהיֶה הֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת וְ אָז ָתּבֹא הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' י ְִשׂ ָראֵ ל ק .שליט"א ֶשׁהֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
ֶשׁלּ ַָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁ ִתּ ְת ַרבֶּ ה הַ ַדּעַ ת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים הַ ְרבֵּ ה ְבּ ִא ִידישׁ ,אַ סַּ ח .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁהֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל
וּמבָ אֵ ר
ִרבּוּי הַ ַדּעַ ת לְ הָ בִ ין אֶ ת הַ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת ל ְַמּקוֹמוֹת הַ נְּ מוּכִ ים בְּ יו ֵֹתר ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ש"א כד ,ג( "וַ יָּבֹא ָשׁאוּל לְ הָ סֵ אֶ ת ַרגְ לָיו" ְ
ַר ִשּׁ"י "לְ הָ סֵ ך אֶ ת ַר ְגלָיו" לְ ִהפָּ נוֹת לִ נ ְָקבִ ים גְּדוֹלִ ים .וְ כֵן הֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת ְבּאַנְ גְּ לִ ית נִ ְק ָרא בְּ לַק אַאוּט דּוֹמֶ ה לְ בָ לָק ֶשׁ ִמּמֶ נּוּ
יחָ ,לכֵן בֶּ ן ָדּוִ ד בָּ א ְבּהֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת ,כִּ י הוּא בָּ א ִמבָּ ָלק ֶשׁ ַמּהוּת ֹו הֶ סֵּ ח הַ ַדּעַ ת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'
ידה אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ָמ ִשׁ ַ
י ְָצאָה רוּת ֶשׁהוֹלִ ָ
יוֹאֵ ל ַטיְטֶ לְ בּ ֹויְם שליט"א ֶשׁבָּ לָק גַּם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בָּ א לַק ֶשׁ ְבּאַנְ גְּ לִ ית פֵּ רוּשׁ ֹו מַ זָּל ,וְ זֶה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל מָ ִשׁיחַ ֶשׁבָּ א ִבּ ְב ִחינַת ְמצִ יאָה.
וְ כֵן כָּתוּב )ישעיה סה ,כד( "וְ הָ יָה טֶ ֶרם י ְִק ָראוּ וַ אֲ נִי אֶ ֱענֶה עוֹד הֵ ם ְמ ַדבְּ ִרים וַ אֲ נִי אֶ ְשׁמָ ע" וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .י.
ימ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ כֵן
ימ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן יוֹסֵ ף וְ "עוֹד הֵ ם ְמ ַדבְּ ִרים" ִעם הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ַ
שליט"א ֶשׁ"טֶ ֶרם י ְִק ָראוּ" בְּ גִ ַ

ימ ְט ִריָּא בְּ עִ ָתּהּ.
ימ ְט ִריָּא ֵקץ ִעם הָ א ֹו ִתיּ ֹות וְ הַ כּ ֹו ֵלל "וַ אֲ נִי אֶ ְשׁמָ ע" ְבּגִ ַ
"וַ אֲ נִי אֶ ֱענֶה" ְבּגִ ַ

מָ ִצינוּ

בַּ גְּ ָמ ָרא

)סנהדרין צז(:

אָדם אֶ חָ ד ,וּבְ יָד ֹו ְמ ִגלָּה
אתי ָ
]כְּ גִ ְיר ַסת הַ גְּ ָר"א[ ָשׁלַח ַרב חָ נָן בַּ ר ַתּ ְחלִ יפָ א לְ ַרב יוֹסֵ ף ,מָ צָ ִ

שּׁוּרית ,וּבִ לְ שׁוֹן הַ קֹּדֶ שׁ .אָמַ ְר ִתּי לוֹ ,זוִֹ ,מ ַנּיִן לְ ? אָמַ ר לִ י ,לְ חַ יָּלוֹת ֶשׁל פָּ ָרס ִנ ְשׂכּ ְַר ִתּי,
אַחַ ת כְּ תוּבָ ה אַ ִ
וּשׁ ִשׁים וְ אַחַ ת ָשׁנָה לְ אַחַ ר בְּ ִריאָת ֹו ֶשׁל
אתיִם ְ
אַרבַּ עַ ת אֲ לָפִ ים וּמָ ַ
אתיהָ  ,וְ כָתוּב בָּ הּ ,לְ אַחַ ר ְ
וּבֵ ין ִגּ ְנזֵי פָּ ָרס ְמצָ ִ
וּמ ִצינוּ בְּ זֹהַ ר
ע ֹולָם ,הָ ע ֹולָם ִיתֹּם ,מֵ הֶ ם ִמלְ חֲ מוֹת ַתּנִּינִים ,וּמֵ הֶ ם ִמלְ חֲ מוֹת גּוֹג וּמָ גוֹג ,וְ הַ ְשּׁאָר יְמוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ ָ .
אַחר ָ 1540שׁנִ ים ֶשׁ ְמּ ַת ְקּנוֹת אֶ ת ְמכִ ַירת יוֹסֵ ף ,נִ זְ כֶּה לַגְּ אֻ לָּה .וְ נ ִָביא אֶ ת ְדּבָ ָריו:
ָח ָדשׁ )וישב לוֶ (:שׁ ִמּיָּד לְ ַ

)זהר חדש וישב לו(:

נִפְ ַרע

וּשׁ ַתּיִם
ֹאתיכֶם" .בֹּא ְוּראֵ ה ,כְּ ֶשׁ ִתּ ְמנֶה עֶ ְשׂ ִרים ְ
"שׁבַ ע עַ ל חַ טּ ֵ
מֵ הֶ ם עַ ל יְדֵ י ִמ ְניַן או ָֹתן הַ ָשּׁנִים ֶשׁחָ ְסרוּ ִמסּוֹד ֶשׁל ֶ
אַרבָּ ִעים .וְ אָז
ָשׁנָה ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים לְ כָל אֶ חָ ד מֵ או ָֹתם הָ עֲ ָשׂ ָרה ֶשׁמָּ כְ רוּ אוֹתוֹ ,יֵצֵ א לְ אֶ לֶף וַ חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְ ְ
ִתּ ְתעו ֵֹרר גְּאֻ לָּה לְ י ְ
ִשׂ ָראֵ ל כְּ ב ֶֹקר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף מו ְֹר ִציָּאנ ֹו שליט"א ֶשׁ ִאם נְ ַח ֵשּׁב אֶ ת הַ ָ 1540שׁנָה מֵ חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ נו ִֹסיף עֲ לֵיהֶ ן עוֹד ָ 408שׁנִ ים ֶשׁהָ יָה ֵקץ אֵ צֶ ל הַ ְמקֻ בָּ לִ ים עַ ל ְשׁנַת ת"ח ,נַגִּ יעַ לִ ְשׁנַת ה'תשע"ו .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ן

ידנִין וּפְ לַג עִ ָ
ידן וְ עִ ָ
)ספר הגאולה שער רביעי( ֶשׁנְּ בוּאַת ָדּנִ יֵּאל ִע ָ
ידן הוּא ָ 440שׁנִ ים
ידן ַמגִּ יעַ לְ חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁל  ,1540לְ ִפי חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁ ִע ָ
כְּ מ ֹו גָלוּת ִמ ְצ ַריִם י ַַחד ִעם הָ ָ 40שׁנִ ים ֶשׁהָ יוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ב .שליט"א ֶשׁ ִאם נְ ַח ֵשּׁב ִ 1540מ ְשּׁנַת ב' אֲ לָפִ ים
וּת ִחלַּת ַרבָּ נָן ָסבו ָֹר ִאי ,נַגִּ יעַ לִ ְשׁנַת תשע"ז .כִּ י כָל עוֹד הָ יוּ ַתּנּ ִָאים וְ אָמו ָֹר ִאים א הָ יָה
רל"ח ֶשׁהָ י ְָתה סוֹף ְתּקוּפַ ת הָ אָמו ָֹר ִאים ְ
ָלזֶה ֵשׁם גָּלוּת ,כִּ י ִמכּ ַֹח תּו ָֹר ָתם הֵ ִאירוּ אֶ ת הָ ע ֹולָם כְּ מ ֹו בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ִבּ ְשׁנַת  1540לְ ִמנְ ָינָם ִה ְתעו ֵֹרר

ְרוּשׁ ַליִם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ָדּוִ ד פֶּ ֶרץ שליט"א ֶשׁ ְמּגִ לַּת אֵ יכָה יֵשׁ בָּ הּ ְ 7פּעָ ִמים כ"ב
ימאן לִ ְבנוֹת אֶ ת חוֹמוֹת י ָ
הַ סּוּלְ ַטאן סוּלִ ַ
שׁוּרה ִעם הַ ִמּ ְספָּ ר הַ זֶּה,
סוּקים בַּ ְמּגִ לָּה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁנְּ קֻ ַדּת הַ חֻ ְרבָּ ן ְק ָ
סוּקים ְמסֻ ָדּ ִרים כְּ ֶנגֶד ְ 7פּעָ ִמים כ"ב או ִֹתיּוֹת ,וְ י ַַחד יֵשׁ ְ 154פּ ִ
ְפּ ִ
טֹרת ֵנרוֹת ֶשׁכּוֹלְ לִ ים אֶ ת ָכּל עֲ בו ַֹדת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנֶּחֱ ַרב.
וְ כֵן  154הוּא ִמנְ יַן הָ ר"ת ֶשׁל ָדּם ְק ֶ

מָ ִצינוּ בַּ זֹּהַ ר )תיקונים סז (:וְ ִאם אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם דּוֹחֲ ִקים אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל יו ֵֹתר ִמ ַדּאי ,הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא חָ ס עַ ל ד' ִמן
וּמ ְת ַקיֵּם בּ ֹו הַ כָּתוּב בְּ טֶ ֶרם ָתּ ִחיל ָיל ָָדה ,וְ ִשׁבְ עִ ים ֵתּבוֹת ֶשׁל הַ ִמּזְמוֹר יַעַ ְנ
חֶ סֶ דֶ ,שׁ ִהיא דָ לֶ''ת בַּ גָּלוּתִ ,

יהו''ה בְּ יוֹם צָ ָרה ,הֵ ם כְּ ֶנגֶד ִשׁבְ ִעים ָשׂ ִריםֶ ,שׁהֵ ם הַ צִּ ִירים וְ הַ חֲ בָ לִ ים ֶשׁל הַ ְשּׁכִ ינָה הָ עֶ לְ י ֹונָה וְ הַ ַתּ ְחתּ ֹונָה ,וְ ִשׁ ִשּׁי
אָרץ ,זֶה
יעי יְסוֹד ,בּ ֹו נִכְ לְ לוּ וְ ִה ְתיַחֲ דוּ ֵשׁשׁ ְספִ ירוֹת .זֶהוּ ֶשׁכָּתוּב וַ ְיכֻלּוּ הַ ָשּׁמַ יִם וְ הָ ֶ
הוּא הָ אֶ לֶף הַ ִשּׁ ִשּׁיְ ,שׁבִ ִ
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא וְ הַ ְשּׁכִ ינָה ֶשׁהֵ ם ו''ה ,יוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁיִ ,משּׁוּם ֶשׁעָ לָיו נֶאֱ מַ ר כִּ י כֹל בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ אָ ֶרץ ,וְ ַת ְרגּוּמ ֹו
אָרץ ,וְ זֶהוּ כֹ''ל ,וְ עָ לָיו נֶאֱ מַ ר וְ כָל צְ בָ אָם ,מַ ה זֶּה צְ בָ אָם ְשׁנֵי עַ מּוּדֵ י אֱ מֶ ת .וּב ֹו נ ְִק ְראוּ ְשׁ ֶשׁת
ֶשׁאוֹחֵ ז בַּ ָשּׁמַ ִים וּבָ ֶ
הָ אָבוֹת ְשׁבִ יעִ יּוֹת ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר וַ ְיכַל אֱ ִהי''ם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ,וַ יּ ְִשׁבּוֹת בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ,וַ ְיבָ ֶר אֱ ִהי''ם אֶ ת יוֹם
יעי .וַ יְבָ ֶר אוֹת ֹו ִמצַּ ד ֶשׁל בְּ ָרכָה ,וַ י ְַקדֵּ שׁ אוֹת ֹו ִמצַּ ד ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה ,וַ יּ ְִשׁבּוֹת בּ ֹו ִמצַּ ד ֶשׁל הַ יִּחוּד .וְ רו ִֹאים ֶשׁג'
הַ ְשּׁבִ ִ
ישׁי לִ ְב ִריאַת הָ ע ֹולָם .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' יוֹסֵ ף
ְפּעָ ִמים יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ֶשׁנֶּאֶ ְמרוּ בַּ פָּ סוּק נִ כְ לָלוֹת ְביוֹם הַ ִשּׁי ִשׁי ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הָ אֶ לֶף הַ ִשּׁ ִ

"שׁבִ ִ
ָמ ְר ִציָּאנ ֹו שליט"א ֶשׁג' ְפּעָ ִמים ְ
ימ ְט ִריָּא מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ .
וּבגִ ַ
ימ ְט ִריָּא ַתּמּוּז ְ
יעי" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ִמּ ְס פָּ ר  777וְ יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ְבּגִ ַ

ְמדוּ ָזה
ָשׁמַ ְע ִתּי

וּמ ַס ְמּלוֹת אֶ ת
צוּרה ְ
מֵ הרה"ג ר' מֹ ֶשׁה לֶוִ ינְ גֶּר שליט"א ֶשׁ ְמּדוּזָ"ה או ִֹתיּוֹת ְמזוּזָ"ה ,כִּ י הָ או ִֹתיּוֹת ד' וְ ז' יֵשׁ לָהֶ ן או ָֹתהּ ָ
הַ ַמּלְ כוּת .וְ נִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה ְבּג ְַשׁ ִמיּוּת ַמגֵּפַ ת הַ ְמּדוּזָה ֶשׁ ָתּ ְקפָ ה אֶ ת ח ֹופֵ י הַ יָּם ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ָד ְק ָרה אֶ ת

הַ ִמּ ְת ַרחֲ ִצים וְ כוּ' ,לְ ַסמֵּ ל ֶשׁיֵּשׁ ְבּעָ יָה בַּ ְמּזוּזָה ֶשׁל הַ ְשּׁ ִמ ָירה עַ ל אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הָ אוֹת ז' ֶשׁל ְמזוּזָה ִמ ְתהַ פֶּ כֶת לְ ד' ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת

הַ ַמּלְ כוּת ִבּזְ ַמן הַ גָּלוּת כְּ ֶשׁאֵ ין ִיחוּד ,לְ ַסמֵּ ל ֶשׁ ִאם ַחס וְ ָשׁלוֹם "י ְִראֶ ה בְ

עֶ ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ ָשׁב מֵ אַחֲ ֶרי " ,וְ ִאם יֵשׁ ְפּ ִריצוּת ְבּחוֹפֵ י

אָרץ וְ הַ ְמּזוּזָה ִמ ְתהַ פֶּ כֶת לִ ְמדוּזָה ֶשׁנִּ כְ נֶסֶ ת וְ דו ֶֹק ֶרת .והוסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שמדוז"ה
הַ יָּם נִ ְפגֶּמֶ ת הַ ְשּׁ ִמ ָירה ֶשׁל הָ ֶ
אותיות מזוד"ה שתפקידה לשמור על החפצים כשנוסעים מעבר לים וכו'.

ַקאנִ יבַּ לִּ ים
ָשׁמַ ְע ִתּי

אָדם ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים ַקאנִ יבַּ לִּ ים,
מֵ הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת אֲ נ ִָשׁים אַכְ ז ִָרים רו ְֹצ ִחים אוֹכְ לֵי ְבּ ַשׂר ָ
וּמ ִצינוּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
וְ ַקנִיבַּ ל נו ָֹט ִריקוֹן ַקיִן הֶ בֶ ל ֶשׁ ָשּׁם הָ יָה הָ ֶרצַ ח הָ ִראשׁוֹן בָּ ע ֹולָםָ .

)הובא בספר 'קושיות לתלמיד' מהר"ם

רוטנבורג אות רנ( ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ ַרג ַקיִן אֶ ת הֶ בֶ ל ,לָקוּ כָּל ִמינֵי ִאילָנוֹת ֶשׁפָּ רוּ ְבּחֶ לְ ק ֹו ֶשׁל הֶ בֶ ל הַ צַּ ִדּיק ,וְ ָי ְשׁבוּ ְבּאֵ בֶ ל ,וּבָ ְטלוּ ִמלְּ הו ִֹציא
פֵּ רו ֵֹתיהֶ ם .יוֹצֵ א ֶשׁהֲ ִריגַת הֶ בֶ ל ִמעֲ ָטה אֶ ת פֵּ ירוֹת הַ מַּ אֲ כָל מֵ הָ ע ֹולָם וְ ָלכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ִמזֶּה ֶשׁהָ רו ְֹצ ִחים אוֹכְ לִ ים ָק ְר ְבּנו ֵֹתיהֶ ם .וְ כֵן
אָדם ,וְ ַקיִן הָ ַרג אֶ ת הֶ בֶ ל ִמשּׁוּם ֶשׁ ִקּנָּא ב ֹו ֶשׁיּ ְָר ָדה אֵ שׁ
אָדם ,וְ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא צֹאן ֶשׁהוּא מַ אֲ כַל ָ
ַקיִן הֵ ִביא ָק ְרבַּ ן ִפּ ְשׁ ָתּן ֶשׁאֵ ינ ֹו מַ אֲ כַל ָ

ישׁית הֲ פוּכָה בַּ כָּתוּב )שמות כב ,ל( "וְ ַאנְ ֵשׁי ֹ
קדֶ שׁ ִתּ ְהיוּן לִ י וּבָ ָשׂר
מֵ הַ ָשּׁ ַמיִם וְ אָכְ לָה אֶ ת ָק ְרבָּ נוֹ .וְ כֵן ַקנִּיבַּ "ל ְמרֻ ָמּז ְבּאוֹת ְשׁלִ ִ
בַּ ָשּׂדֶ ה ְט ֵרפָ ה א תֹאכֵלוּ".

זעקת השכינה.
איך
איך

]הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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

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

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

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

משמעות לטעמי המקרא
מאת הרה"ג ר' זלמן פישר שליט"א

במדבר פינחס כה,יא:
תוֹכם
ח ָמ ִת ֙י ֵמ ַ ֣ﬠל ְבּ ֵ ֽניִ -י ְשׂ ָר ֵ֔אל ְבּ ַק ְנ ֥אוֹ ֶאתִ -ק ְנ ָא ִ ֖תי ְבּ ָ ֑
ה ֣ ֹרן ַה ֹכּ ֗ ֵהן ֵה ִ ֤שׁיב ֶאתֲ -
ינ ָ֨חס ֶבּןֶ -א ְל ָﬠ ָ֝זר ֶבּןַ -א ֲ
ִ ֽפּ ְ
יתי ֶאתְ -בּ ֵ ֽניִ -י ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ִק ְנ ָא ִ ֽתי׃
ְול ֹאִ -כ ִ ֥לּ ִ

ע''פ אור החיים צריך לדעת למה הוצרך ליחסו
*

)א( ואולי שנתכוון שיזכרו אבותיו לטובה

*

)ב( עוד נראה שנתכוון להשלים ישראל עם אהרן וגו' )כי במדרש( נחשב על אהרן הקלקול שגרם במיתת עם רב והה מבקש לתקן וכאן רמז ה'
כי פנחס שלם במדה טובה מרובה .הרי עמד פנחס בן בנו ופדה נפש כל ישראל

*

)ג(

שלא יחשוב משה שה' השיב את-חמתו בלא אמצעות זכות אשר כפה מדת-הדין ויצא מזה שיחשוב משה כי ה' מתנהג בסדר זה )ללא מעשה

טוב של ישראל( ,לכן הודיעו ה' כי פנחס הוא שהיה סיבה להשיב חימה והוא אומר ֵה ִ ֤שׁיב ֶאתֲ -ח ָמ ִת ֙י ולא מעצמה שבה

ע''פ רש''י ושפת''ח וכלי יקר  -השבטים מבזים את פנחס )קודם למעשה ההצלה באומרם( ,אבי אביך זה פיטם עגלים לע''ז )כוונה
ליתרו( אבי אמך או אבי אם אמך או אבי אב אמך ,היינו אשת אלעזר )בבא בתרא פרק שמיני אלו נוחלין( ,וזה אהרן עשה העגל
ואעפ''כ העביר פינחס על מידותיו לא היה מקפיד על ביזויו )מעיד על יו"ד זעירא במילת פינחס ,שמחל על בזויו )נחלת יעקב(( כי
אחז מעשה אבותיו בידיו כמו שלא הקפיד אהרן על כבודו שביזוהו על מעשה העגל ,שהוא ניסה להציל ולא הצליח ,ואעפ"כ עשה חסד
עם ישראל במעשה הולכת קטורת לעם בשעת המגיפה כדי להצילו )במד' קרח יז,יב( .אם כן פינחס משיב חימה בקידוש השם
ברבים הריגת נשיא שמעון שדרש התרת איסור שלא כהלכה ושהיה קשור לעבודה זרה וזנות ,כמו שאהרן סבו השיב חימה בלי
להקפיד על ביזוים.
תבנית טעמי הפסוק כעין כלל ופרט ,ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ,נברר מה מלמדים הפרטים
ִ ֽפּ ְינ ָ֨חס ֶבּןֶ -א ְל ָﬠ ָ֝זר  -קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ואחריו הפרטים:
)א( ֶבּןַ -א ֲה ֣ ֹרן ַה ֹכּ ֗ ֵהן  -מונח רביע ,התוכן מלמד על אהרן הכהן ,סבו של פינחס שעבר על מידותיו והציל את בני ישראל .תבנית
הטעמים  -מונח רביע ,רבוי רב ללמד על כל מצות האמורות בתורה )ראה רמב"ם להלן( ;
)ב( ֵה ִ ֤שׁיב ֶאתֲ -ח ָמ ִת ֙י ֵמ ַ ֣ﬠל ְבּ ֵ ֽניִ -י ְשׂ ָר ֵ֔אל  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,פינחס מהפך – עובר על מידתו ,והציל את בני ישראל .זקף-
קטן – בתפקיד שתיים ,השבת החימה הייתה בקידוש השם בשני הדברים הבאים:
)ג( ְבּ ַק ְנ ֥אוֹ ֶאתִ -ק ְנ ָא ִ ֖תי ְבּ ָ ֑
תוֹכם  -מרכא טפחא אתנח
)ד( ְול ֹאִ -כ ִ ֥לּ ִ
יתי ֶאתְ -בּ ֵ ֽניִ -י ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ִק ְנ ָא ִ ֽתי  -מרכא טפחא סלוק
אפשר כי הפרטים מלמדים את הלימודים הבאים:
)א( העובר על מידותיו יוצר שעת רצון ,ולכן הוא אמצעי ראוי לה' להפך מידת הדין מעל בני ישראל והגברת מידת הרחמים ,כאהרן
ח ָמ ִת ֙י ֵמ ַ ֣ﬠל ְבּ ֵ ֽניִ -י ְשׂ ָר ֵ֔אל
ה ֣ ֹרן ַה ֹכּ ֗ ֵהן ֵה ִ ֤שׁיב ֶאתֲ -
ינ ָ֨חס ֶבּןֶ -א ְל ָﬠ ָ֝זר ֶבּןַ -א ֲ
ופינחס ועל זה הזכיר שניהם ִ ֽפּ ְ
)ב( סיבות לקידוש השם בתוך בני ישראל וע"י מי
כתב כלי יקר לימד על כל קידוש שם שצריך להיות בתוך בני ישראל דוקא וכמו שאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ולכך נאמר )במד' בלק כה,ז( ַו ָ֙יּ ָק ֙ם
ִמ ֣תּוֹ ָה ֵﬠ ָ֔דה

רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"י כל העובר מדעתו )טט  -כמו זמרי בן סלוא( בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בנפש
להכעיס הרי זה מחלל את השם ,ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה' ,ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים )טט -

זמרי עבר על ארמית ואולי גם על עבודה זרה ,אף שלא ראוהו בשעת מעשה ,אלא שע"י הוצאתו עם האשה על הרומח של פינחס נתגלה מעשהו( ,וכן כל הפורש מעבירה או
עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו )וכן פינחס ְבּ ַק ְנ ֥אוֹ

ֶאתִ -ק ְנ ָא ִ ֖תי –על בעילת ארמית ברבים נזכר הלכה הבועל ארמית קנאים פוגעים בו

תוֹכם ,קנאת
ועשה מעשה אע"פ שאם היה בא לבית הדין לא היו מורים לא כן ְ -בּ ָ ֑

הבורא בלבד ,ולא סיבת אחרת( הרי זה מקדש את השם.
ְבּ ַק ְנ ֥אוֹ ֶאתִ -ק ְנ ָא ִ ֖תי  -מרכא טפחא – יתור לרבות ,ככתב רמב"ם לעיל כל העובר מדעתו  ...מכל המצוות ְבּ ָ ֑
תוֹכם – אתנח – מגביל ,קנא
קנאת הבורא בלבד ,ולא סיבת אחרת .ולכן בזכות מעשה ללא פניות ,לטובת אנשים שקודם ביזוהו )אור החיים( מעשה הטוב בגדר
הפעולה עצמה שהסיר כעס ה' כי הכעס הוא ענף היגון והדאבון ויהי' לה' נחת רוח הרבה השבת חימהְ .ול ֹאִ -כ ִ ֥לּ ִ
יתי ֶאתְ -בּ ֵ ֽניִ -י ְשׂ ָר ֵ ֖אל  -מרכא טפחא –

יתור לרבות ,גם הקב"ה עובר על מידותיו ְבּ ִק ְנ ָא ִ ֽתי – סילוק) ,מגביל( מסלק מידת הדין ומגביר מידת הרחמים.
לקידוש השם בתוך בני ישראל של אהרן הכהן ופינחס נכדו ללא פניות יש המשך באליהו הנקשר במקורות שונים לפינחס
וּשׁנֵי חַ יוֹי ִד ְקהָ ת חֲסִ ידָ א ְמאָה וּתְ לָתִ ין וּתְ לַת ְשׁנִין חַ יָיא עַ ד ְדחָ מָ א יַת פִּ ינְחָ ס הוּא אֵ לִ יָהוּ
יונתן שמות וארא ו,יח וּבְ נוֹי ִד ְקהָ ת עַ ְמ ָרם וְ יִצְ הָ ר וְ חֶ בְ ר ֹון וְ עֻזִ יאֵ ל ְ
ַכּ ֲהנָא ַרבָּ א ְדעָ תִ יד לְ ִמ ְשׁתַּ לְ חָ א לְ גָלוּתָ א ְדי ְִשׂרָ אֵ ל בְּ סוֹף יוֹמַ יָא:
כתר יונתן שמות וארא ו,יח  ...פנחס הוא אליהו כהן גדול שעתיד להִ שׁלח לגלות של ישׂראל בסוף הימים:
ֶבּןַ -א ֲה ֣ ֹרן ַה ֹכּ ֗ ֵהן  -מונח רביע) ,א( כהן חמישי משוח ,בבלי זבחים קב,א מיתיבי ,חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל :יבמה
מלך ,אישה כהן גדול ,בנה סגן ,בן בנה משוח מלחמה ,ואחיה נשיא שבט ,ואבילה על שני בניה; וב-ויקרא רבה )מרגליות( פרשה כ אלישבע

ראתה חמש כתרים ביום אחד ,יבמה מלך אחיה נשיא בעלה כהן גדול שני בניה סיגני כהונה פינחס בן בנה משוח מלחמה .ו-תורה תמימה קהלת
פ"ב הערה יז סובר כי הגי' צ"ל ארבע שמחות ללא פינחס.
ֶבּןַ -א ֲה ֣ ֹרן ַה ֹכּ ֗ ֵהן  -מונח רביע) ,ב( בדרך הסוד ארבע שהן חמש נשמות
ינ ָ֨חס
ילקוט כתבי קודש ,חלק ה' אמרי קדוש השלם ,להגה"ק השרף ר"ר אורי מסטרעליסק זי"ע ,ע' רכט ,סעיף י"ט ִ ֽפּ ְ
ֶבּןֶ -א ְל ָﬠ ָ֝זר ֶבּןַ -א ֲה ֣ ֹרן ַה ֹכּ ֗ ֵהן וגו' ,הטעם קדמא אזלא מונח רביעי ,שמעתי מהרב החסיד ר' אהרן משה קאווע נ"י ששמע מזקינו הרב הצדיק ר' חיים אברהם
מטשעררזיץ זצ"ל שאמר בשם רבינו )כנראה הכוונה למגיד ממזריץ'( לרמז בזה הידוע שפנחס הוא אליהו ואמרם ז"ל שנכנסו בו נשמות נדב ואביהוא ולפ"ז

הרי נייחו בו ארבע נשמות קדושות שזהו שקדם ואזיל .המתוק מדבש בשם הרמ"ק ואחרים )א( נשמת פינחס )ב( נשמות נדב ואביהוא
שהיו שורש אחד )ג( נשמת אליהו משבט גד )ד( נשמת אליהו משבט בנימין
ִ ֽפּ ְינ ָ֨חס ֶבּןֶ -א ְל ָﬠ ָ֝זר  -קדמא ואזלא ,במובן שקדם ואזיל.שהיו מעוברות בו נשמות נדב ואביהוא בני אהרן שהן קדמו לו ,וכבר התעברה בו
נשמת אליהו שעדיין לא בא לעולם.
במדבר פינחס כה,יב
יתי ָשׁ ֽלוֹם .ואם ישנאוהו ישראל לא יחוש ואין לו לירא לא
תן ֛לוֹ ֶאתְ -בּ ִר ִ ֖
דעת זקנים מבעלי התוספות ָ -ל ֵ ֖כן  -שעשה דבר הגון לפני ִה ְנ ֨ ִני ֹנ ֵ ֥
שׁ ֽלוֹם׃
יתי ָ
תן ֛לוֹ ֶאתְ -בּ ִר ִ ֖
מר ִה ְנ ֨ ִני ֹנ ֵ ֥
ָל ֵ ֖כן ֱא ֑ ֹ

מקרובי זמרי ולא מקרובי כזבי שהיתה בת מלך.
ע''פ רש''י )כה,יג( ברית כהנות עולם  -שאע''פ שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרן ,לא נתנה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידו
אחר המשחתן ,אבל פנחס שנולד קודם לכן ולא נמשח לא בא לכלל כהונה עד כאן .וכן שנינו ב -זבחים )קא,ב( לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי.

אבל בבלי זבחים קב,א מיתיבי ,חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל :יבמה מלך ,אישה כהן גדול ,בנה סגן ,בן בנה )ויקרא רבה
פינחס( משוח מלחמה ,ואחיה נשיא שבט ,ואבילה על שני בניה; ו-תורה תמימה קהלת פ"ב הערה יז סובר כי הגי' צ"ל ארבע שמחות
ללא פינחס .ויש המפרש כי נמשח אך לא הובטחה כהונה גדולה לו ולזרעו.
שׁ ֽלוֹם ְ ,בּ ִר ִ ֖
יתי ָ
שפת''ח  ...משום הכי לא נכתב בריתי שלום שלא יהא מלת שלום דביקות ֶ ...אתְ -בּ ִר ִ ֖
יתי  -טפחא מפסיקה את הדביקות של מלת
שׁ ֽלוֹם למלת ְבּ ִר ִ ֖
ָ
יתיָ .ל ֵ ֖כן – טפחא – לכן לעצמה מילת שימוש ,וטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין ממלת ֱא ֑ ֹמר – אתנח ,מגביל
ומפרשים "לכן" לשון שבועה שמאפיינה ֱא ֑ ֹמר – אתנח ,מגביל השבועה לפינחס ולזרעו השלמים ולא לבעלי מוםָ .ל ֵ ֖כן ֱא ֑ ֹמר  -שבועת
ה' לפנחס הנאמרת למשה כעין שבועה בעד שאין להתירה ,ומשה שקול ככל ישראל אזי זאת שבועה ברביםִ .ה ְנ ֨ ִני  -קדמא – פינחס
תן ֛לוֹ ֶאתְ -בּ ִר ִ ֖
שנולד קודם למשיחת אהרן ובניו ,לא נתכהן )אפשר הכוונה שלא הובטח בכהונה גדולה( עד שהרג לזמריֹ .נ ֵ ֥
יתי ָשׁ ֽלוֹם -
מרכא תביר טפחא סלוק – כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,
)א( קידושין פרק האומר מסיק וי''ו דשלום קטיעא היא למדרש כשהוא שלם ולא כשהוא חסר ,מכאן לכהן בעל מום שעבודתו פסולה .השבועה
חלה על כל הפרטים השלמים מבני פינחס ,בעלי מום מוגבלים בעבודת הקודש.
)ב( רא''ם ברית שלום ,ברית כהונת עולם ...עד שיאמר שתהא לו שבועתי זאת לשבועת שלום ויש לדחוק וליישב דעיקר ברית הוא על
כהונת עולם שעיקר כהנים גדולים הם מזרע פנחס ואגב הברית מבשר אותו שמחזיק לו טובה וחנות על שעשה עמו )עם הקב"ה( טובה והוא
השלום .אך לא כולם ,וחילק הדורות שכגון בזמן עלי היו בני איתמר בן-אהרן הכהן כהנים גדולים וחזרה בזמן מרד אבשלום במנוי
צדוק ממשפחת פינחס במקום אביתר ממשפחת איתמר.

ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר
בלבד או בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53606&pgnum=1
קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע  -תשע"ג
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

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

סוד החשמל  400סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

סידור הרש''ש  37סירטונים
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

קישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא חדשה עם הוספות רבות
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה
 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

>025805801 > 1 > 01
קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503

שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת

