לח בר בין תורת ה גלה לתורת ה סתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון פרשת בהר בחוקתי תשע" ז תהא ש ת עזות דקדושה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד כ"ט.
מדור חדש משמעות לטעמי המקרא מופיע בעמוד ל"א.

הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א וּלְ הַ בְ ִדּיל אֶ לֶף
הַ ְב ָדּלוֹת אוֹת ֹו הָ ִאישׁ.

וְ הַ ִתּקּוּן ֶשׁ ַחיָּבִ ים לַעֲ שׂוֹת לַנִּ צּוֹץ הַ ְמלֻבָּ שׁ
ְבּאוֹת ֹו הָ ִאישׁ לִ ְפ ֵי הַ גְּ אֻ לָּה.
חֵ לֶק ג'.

המאמר מתפרסם מחדש עם הוספות רבות חדשות מודגשות בצבע צהוב.

ִע ְ יַן הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א וּבַ לְּ עֻ מַּ ת זֶה לְ אוֹת ֹו הָ ִאישׁ.

אַרבַּ ע מֵ אוֹת שׁוֹפָ רוֹת ,וְ סוֹד ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הוּא סוֹד הַ שּׁוֹפָ ר .כִּ י ִהלְ כוֹת
רו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן פְּ ַר ְחיָה ִ ָדּה אוֹת ֹו ִעם ְ

יס ָרא עַ ל יָעֵ ל וְ הוֹלִ ידוּ אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ.
יס ָרא ֶשׁפָּ עֲ ָתה כְּ ֶשׁבָּ א ִס ְ
שׁוֹפָ ר ִ לְ ְמדוּ מֵ הַ פְּ ִעיּוֹת ֶשׁל אֵ ם ִס ְ

יס ָרא כְּ ֶשׁהוֹלִ ידוּ אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א.
שליט"א ֶשׁ ֵשּׁם ִאמּ ֹו ֶשׁל יֵשׁ"וּ ִמ ְריָם ֶשׁנִּ ְק ֵראת פּוּעָ הְ ,מ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ ְפּ ִעיּוֹת ֶשׁל אֵ ם ִס ְ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁיֵּשׁוּעַ ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  ,400לְ ַרמֵּ ז עַ ל יֵשׁוּעַ ֶשׁיּ ֹו ֵק ִמ ָדּוִ ד ֶשׁנִּ דּוּהוּ בְּ  400שׁוֹפָ רוֹת .וְ כֵן

א

אַרבַּ ע מֵ אוֹת שׁוֹפָ רוֹת ִ דָּ הוּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ֶ 1777שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַת תשע"ז ֶשׁאָ וּ ְמ ַקוִּ ים כְּ בָ ר לְ ִתקּוּן ֶשׁל הַ נְּ ָשׁמָ ה הַ זֹּאת וְ ִ זְ כֶּה
ְ

פּוּרי לְ ַדּוֹת אֶ ת הַ מּוּ"ם ָר"ע ,הֵ ם או ָֹתם ר"ת ֶשׁל אֲ בָ ִ ים ָשׁחֲ קוּ מַ יִם .וְ הַ ס"ת
לַגְּ אֻ לָּה .וְ כֵן הָ ר"ת ֶשׁל אַ פִּ יק ַא ְרבַּ ע מֵ אָה ַשׁ ֵ

מוּ"ם .וְ או ִֹתיּוֹת אמ"ש הֵ ן סוֹד הַ שּׁוֹפָ ר ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב יוֹסֵ ף' )משפטים יב( ִאם רוֹצֶ ה לְ ַשׁפֵּ ר מַ עֲ ָשׂיו ֶשׁיּ ְִהיֶה

לְ ָרצוֹן לַהש"י יַעֲ ֶשׂה ג' בְּ ִחי וֹת ֶשׁבַּ שּׁוֹפָ ר מַ מָּ שׁ אמ"ש אֲ וִ יר מַ יִם אֵ שׁ ,כִּ י הֶ בֶ ל שׁוֹפָ ר כָּלוּל ִמן ג' אֵ לּוּ כַּנּוֹדָ ע

וּשׂמֹאל ,וְ אַחַ ר הַ כְ ָרעָ ה
וּשׂמֹאל וְ אֶ ְמצָ עִ יָ ,כּ בְּ כָל מַ עֲ ָשׂיו יֵהָ פֵ הַ ָדּבָ ר לְ כָל ְצ ָד ִדים י ִָמין ְ
ֶשׁהֵ ם סוֹד ג' ַקוִּ ין י ִָמין ְ
יס ָרא וְ הו ִֹציא אֶ ת ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ִממֶּ נּוּ.
ָכּ יָקוּם ,אָז ֵי ֵל ַלָבֶ טַ ח .וְ כֵן ָשׁחֲ קוּ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י ֵָת"ד ֶשׁהָ ַרג אֶ ת ִס ְ

בְּ סֵ פֶ ר

יס ָרא הָ ָר ָשׁעֶ ,שׁבָּ כְ ָתה עַ ל ְבּ ָהּ
'שׁבִ ילֵי פִּ ְ חָ ס' מַ ְק ֶשׁה מַ דּוּעַ לוֹמֶ דֶ ת הַ גְּ מָ ָרא ִהלְ כוֹת ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר מֵ הַ בְּ כִ י ֶשׁל ִאמּ ֹו ֶשׁל ִס ְ
ְ

כְּ ֶשׁ א ָחזַר מֵ הַ ִמּלְ ָחמָ ה ֶ גֶד י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אֵ יז ֹו זְ כוּת יֵשׁ לָהּ ֶשׁ ִמּמֶּ נָּהּ לו ְֹמ ִדים אֶ ת ִהלְ כוֹת ְתּ ִקיעַ ת שׁ ֹופָ ר .וּבַ תּו ְֹספוֹת

)שם ד"ה שיעור(

יס ָרא .וְ רו ִֹאים ֶשׁגַּם אֶ ת הַ ִדּין ֶשׁל מֵ אָה
מֵ ִביא מֵ הָ 'עָ רוּ ' ֶשׁאָ וּ תּו ְֹק ִעים מֵ אָה קוֹלוֹת ,כְּ ֶ גֶד מֵ אָה פְּ ִעיּוֹת ְדּפַ עְ יָא ִאימֵּ יהּ ְדּ ִס ְ
יס ָרא
אַר וּ בְּ מַ אֲ ַמר 'חַ ְשׁ ַמל שׁוֹפָ ר' לְ פִ י ַמה ֶשּׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עֲ ָשׂ ָרה מַ אֲ ָמרוֹת' ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָה ִה ְתלַבְּ ָשׁה בְּ אֵ ם ִס ְ
קוֹלוֹת לו ְֹמ ִדים ִממֶּ נָּהּ .וּבֵ ְ
יס ָרא .וְ ָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו:
וְ י ְִבּבָ ה אֶ ת הַ יְבָ ב ֹות ,וְ הַ טַּ עַ ם ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָה יִבְּ בָ ה כַּבְ יָכוֹל ,הוּא כְּ דֵ י לְ הו ִֹציא אֶ ת ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ִמ ִסּ ְ
דין ה' יא(

)חקור

ֹשה אֶ לָּא כְּ לָלִ ים כְּ לָלִ ים ִגְלוּ לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וְ כוּ' ,לְ פִ י ָכ בְּ עַ ד
אָמרוּ חֲ כ ִָמים ז"ל ְדּבָ ִרים ֶשׁ א ִ גְלוּ לְ מ ֶ
ְ

יס ָרא ,בִּ ְשׁבִ יל ַשׁלְ ֶשׁלֶת יוֹחֲ ִסין ֶשׁהָ י ְָתה ְגּ וּזָה בּ ֹו עַ ד ֶשׁ ִנּ ְתעַ בְּ ָרה ִממֶּ נּוּ יָעֵ ל
הַ חַ לּוֹן ְִשׁ ְקפָ ה ְשׁכִ י ָה ֶשׁ א יֹאבַ ד ִס ְ

יס ָרא .וּלְ פִ י ְדּבָ ָריו מוּבָ ן יו ֵֹתר מַ דּוּעַ ל ְָמדוּ ִמ ָשּׁם אֶ ת ִהלְ כוֹת שׁוֹפָ ר ,כֵּי ָון ֶשׁהַ יְבָ בָ ה
ישׁית ִמ ֶשּׁבַ ע בִּ יאוֹת ֶשׁל ִס ְ
בְּ בִ יאָה ְשׁלִ ִ
הָ י ְָתה ֶשׁל הַ ְשּׁכִ י ָה עַ ְצמָ הּ ,וּבְּ וַ ַדּאי יִבְּ בָ ה לְ ִאמָּ א ִעלָּאָה בְּ סוֹד הַ שּׁוֹפָ רֶ ,שׁהוּא סוֹד ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן רו ִֹאים בְּ ִשׁ ַירת ְדּבו ָֹרה

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִהיא ָר ְמזָה אֶ ת ְ ִתי ַת הַ תּו ָֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה
יס ָרא ִהיא ִהזְ כִּ ָירה אֶ ת מַ ַתּן תּו ָֹרה כְּ ִדלְ ַקמָּ ןְ .
ֶשׁ ָשּׁ ָרה עַ ל הַ נִּ צָּ חוֹן ֶ גֶד ִס ְ

יס ָרא ִילָּחֲ מוּ לֶעָ ִתיד ָל ֹבא בְּ גוֹג וּמָ גוֹג כְּ ֶשׁה'
ֶשׁ ֵתּצֵ א מֵ הַ נִּ צָּ חוֹן בַּ ִמּלְ ָחמָ ה הַ זֹּאת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )ח"ג ערֶ (:שׁהַ כּ ֹוכָבִ ים ֶשׁנִּ לְ חֲ מוּ בְּ ִס ְ
יס ָרא .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁגַּם ָשׁם יו ִֹציאוּ אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ מֵ הֶ ם כְּ מ ֹו ֶשׁהו ִֹציאוּ ִמ ִסּ ְ
אַב ֵי אֶ לְ גָּבִ ישׁ עַ ל הָ אֻ מּוֹתְ .
י ִַפּיל ְ

'הַ ַמּ ְ ִהיג' )ר"ה כא( ֶשׁמֵּ אָה הַ קּוֹלוֹת ֶשׁל שׁוֹפָ ר הֵ ם כְּ ֶ גֶד מֵ אָה קוֹלוֹת ֶשׁהַ יּ ֹולֶדֶ ת צוֹעֶ ֶקת בִּ זְ מַ ן ל ֵָדה ,וְ רו ִֹאים ֶשׁשּׁוֹפָ ר ָקשׁוּר ִעם

ְמקוֹם הַ לּ ֵָדה ֶשׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וְ הַ לְּ עֻמַּ ת זֶה ,וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )הקדמה יגֶ (:שׁהַ שּׁוֹפָ ר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד ֶשׁל ִא ָמּא
ִעלָּאָה ֶשׁ ָשּׁם ְמקוֹם הַ לּ ֵָדה.

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )יבמות טז (.אָמַ ר לוֹ ,אַ ָתּה הוּא עֲ ִקיבָ א בֶ ן יוֹסֵ ף ֶשׁ ִשּׁ ְמ ה ֹו ֵל ִמסּוֹף הָ ע ֹולָם וְ עַ ד סוֹפוֹ .וְ רו ִֹאים

יתן' ִמסּוֹף הָ ע ֹולָם
'מ ְצפֶּ ה אֵ ָ
ֶשׁ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א הוּא בְּ ִחי ַת קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁה ֹו ֵל ִמסּוֹף הָ ע ֹולָם וְ עַ ד סוֹפ ֹו .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם בְּ פֵ רוּשׁ ִ
אתי ָיּהּ עָ ָ ִ י
"מן הַ מֵּ צַ ר ָק ָר ִ
וְ עַ ד סוֹפ ֹו גִּימַ ְט ִריָּא תקס"ד כְּ ִמ ְ יַן פְּ עָ ִמים ֶשׁנִּזְ כַּר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א בְּ כָל הַ ַשּׁ"ס .וְ כֵן הַ ָכּתוּב ִ

בַ מֶּ ְר ָחב" ר"ת עֲ ִקיבָ "הְ ,דּכָתוּב זֶה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁע ֹולֶה לַבִּ י ָה ,וְ זֶה סוֹד ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן עֲ ִקיבָ ה וּ ְת ִקיעָ ה הֵ ן

או ָֹתן או ִֹתיּוֹת חוּץ מֵ הָ אוֹת ב' ֶשׁל עֲ ִקיבָ ה ,וְ הָ אוֹת ת' ֶשׁל ְתּ ִקיעָ ה ֶשׁהֵ ן יַחַ ד ת"ב ֶשׁהוּא ַתּ ְרגּוּם ֶשׁל ְתּשׁוּבָ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' י.

ש .צוּר שליט"א ֶשׁ'לִ ְשׁמוֹעַ קוֹל שׁוֹפָ ר' בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא 'סוֹד תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה' ,שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'

ִפּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בַּ נְּ ִצי"ב עַ ל הַ כָּתוּב עַ ל מַ ַתּן תּו ָֹרה) :שמות יט ,יט( "וַ י ְִהי קוֹל הַ שֹּׁפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמאֹד"ֶ ,שׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת
וּמ ְתחַ זּ ֶֶקת בְּ כָל הַ דּוֹרוֹת ,וְ ַדוְ ָקא עַ ל יְדֵ י קֹ ִשׁי הַ ָגּלֻיּוֹת ִמ ְתעֶ צֶּ מֶ ת תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ שׁוּב
ִה ְתעַ ְצּמוּת תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁה ֹו ֶלכֶת ִ

רו ִֹאים אֶ ת הַ ִחבּוּר בֵּ ין יֵשׁ"וּ ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם הַ חֻ ְרבָּ ן וְ הַ סֵּ בֶ ל ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁכָל זֶה מוֹבִ יל לְ ִה ְתעַ ְצּמוּת תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ִמשּׁ ֶֹרשׁ ַר ִבּי

משׁה י ְַדבֵּ ר וְ הָ אֱ ִהים יַעֲ ֶנּוּ
עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן ַשׁעַ ר הַ נּוּ"ן ֶשׁ ָזּכָה ב ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב ָשׁם "וַ י ְִהי קוֹל הַ שֹּׁפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמאֹ ד ֶ
ב

בְ קוֹל" .וְ כֵן "ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק" בְּ גִימַ ְט ִריָּא עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן לְ שׁוֹן חֲ זַ"ל מֹ ֶשׁה ַשׁ ִפיר ָקאָמַ ְר ְתּ ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁל מֹ ֶשׁה דֶ ֶר

ְבּ ִחי ַת הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ת חומא אחרי ב( ַרבִּ י לֵוִ י בְּ ֵשׁם ַרבִּ י ְמ ְַסיָא אוֹמֵ ר ַתּפּוּחַ

אָדם הָ ִראשׁוֹן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁ ַמת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ַתּפּוּחַ עֲ ֵקב ֹו ֶשׁל ָ
אָדם הָ ִראשׁוֹן הָ יָה מַ כְ הֶ ה גַּלְ גַּל חַ מָּ הְ .
עֲ קֵ ב ֹו ֶשׁל ָ

וּממֶּ נָּה שׁ ֶֹרשׁ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁבָּ הּ יֵשׁ הָ אוֹר הַ ָגּ וּז ֶשׁמַּ כְּ הֶ ה אֶ ת אוֹר ֹו ֶשׁל גַּלְ גַּל ַחמָּ ה .וְ ָלכֵן
ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א ֶשׁ ִהיא ִמשּׁ ֶֹרשׁ הֶ עָ ֵקבִ ,

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ ָמ ָרא

)ב"ב ח(:

אָדם הָ ִראשׁוֹן .לְ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א
שׁוּפְ ֵריהּ ְדּ ַי ֲעקֹב אָבִ י וּ מֵ עֵ ין שׁוּפְ ֵריהּ ְדּ ָ

אָדם הָ ִראשׁוֹן.
ֶשׁ ְמּ ַחבֵ ר אֶ ת יַעֲ קֹב לְ ָ

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' זְ אֵ ב פְ ִרי ְדמַ ן שליט"א ֶשׁכָּל ִדּי ֵי הַ ְתּרוּעָ ה בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה ִ לְ ְמדוּ ִמתּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה בְּ סוֹד ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א,

צוּרת הַ ְתּרוּעָ הֶ ,שׁצָּ ִרי גַּם ְשׁבָ ִרים וְ גַם ְתּרוּעָ ה ,כִּ י ִהלְ כוֹת שׁוֹפָ ר ִ לְ ְמדוּ מֵ הַ ְפּ ִעיּוֹת
ִדּכְ ֵשׁם ֶשׁ ִבּזְ כוּת ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א לָמַ ְד וּ אֶ ת ַ

יס ָרא עַ ל יָעֵ ל וְ הוֹלִ ידוּ אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אָ .כּ ְשׁאַר ִדּי ֵי הַ ְתּרוּעָ ה אֵ י ָם ְמפֹ ָר ִשׁים בַּ תּו ָֹרה,
יס ָרא ֶשׁפָּ עֲ ָתה כְּ ֶשׁבָּ א ִס ְ
ֶשׁל אֵ ם ִס ְ
וְ ִ לְ ְמדוּ ַרק ִמתּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ר"ה לגָ (:תּ וּ ַרבָּ ָן ִמ ַנּיִן ֶשׁבְּ שׁוֹפָ ר ]הַ יְי וּ ֶשׁגַּם

אֶ ת הַ ְתּרוּעָ ה צָ ִרי לִ ְתקֹ עַ בְּ שׁוֹפָ ר[ַ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר "וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ שׁוֹפַ ר ְתּרוּעָ ה" ,אֵ ין לִ י אֶ לָּא בַּ יּוֹבֵ ל .בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה ִמ ַנּיִן,

יעי וּמַ ה ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י ֶשׁיּ ְִהיוּ
יעי"ֶ ,שׁאֵ ין ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ ִ
ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר "בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ ִ
וּמ ַנּיִן
וּמ ַנּיִן ֶשׁפְּ שׁוּטָ ה לְ פָ ֶיהָ ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר "וְ הַ עֲ בַ ְר ָתּ שׁוֹפַ ר ְתּרוּעָ ה"ִ ,
יעי זֶה ָכּזֶהִ .
כָּל ְתּרוּעוֹת ֶשׁל חֹדֶ שׁ ְשׁבִ ִ
"תּעֲ בִ ירוּ שׁוֹפָ ר" ,וְ אֵ ין לִ י אֶ לָּא בַּ יּוֹבֵ ל בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה ִמ ַנּיִן ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר "בַּ חֹדֶ שׁ
ֶשׁפְּ שׁוּטָ ה לְ אַחֲ ֶריהָ ַתּ ְלמוּד לוֹמַ ר ַ

יעי ֶשׁיְּהוּ כָּל ְתּרוּעוֹת הַ חֹדֶ שׁ
יעי וּמַ ה ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ ִ
יעי"ֶ ,שׁאֵ ין ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ ִ
הַ ְשּׁבִ ִ
"שׁבָּ תוֹן זִכְ רוֹן ְתּרוּעָ ה",
וּמ ַנּיִן לְ ָשׁ ש ֶשׁל ָשׁ ש ָשׁ שַ ,תּלְ מוּד לוֹמַ ר "וְ הַ עֲ בַ ְר ָתּ שׁוֹפַ ר ְתּרוּעָ ה"ַ ,
יעי זֶה ָכּזֶהִ .
הַ ְשּׁבִ ִ
ֵירה
יעי לִ ְגז ָ
וּמ ַנּיִן לִ ֵתּן אֶ ת הָ אָמוּר ֶשׁל זֶה בָּ זֶה וְ ֶשׁל זֶה בָּ זֶה ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר ְשׁבִ יעִ י ְשׁבִ ִ
"יוֹם ְתּרוּעָ ה י ְִהיֶה ָלכֶם"ִ ,

ָשׁוָ ה .וְ כֵן ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א לִ מֵּ ד אֶ ת הַ ִדּין לִ ְתקֹ עַ בְּ שׁוֹפָ ר ֶשׁל אַיִל ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)ר"ה כו(.

ישּׁ ָא
מַ אי מַ ְשמַ ע ְדּהַ אי יוּבְ לָא לִ ְ

ְדּ ִדכְ ָרא הוּאְ ,דּ ַת ְ יָא אָמַ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,כְּ ֶשׁהָ לַכְ ִתּי לַעֲ ַרבְ יָא ,הָ יוּ קו ִֹרין לְ ִדכְ ָרא יוֹבְ לָא.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ'א ְמ ֵרי ֹ עַ ם' )עקב( הַ שּׁוֹפָ ר הוּא בְּ ִחי ַת אֵ "שׁ רוּ"חַ מַ יִ"ם ,וְ עַ ל כֵּן ֶאֱ מַ ר בַּ ְקּ ָרא קוֹלוֹת וּבְ ָר ִקים וְ עָ ָן,

וּמזֶּה ְִתהַ וָּ ה קוֹל
כִּ י קוֹלוֹת הֵ ם בְּ סוֹד הָ רוּחַ  ,וּבְ ָר ִקים הֵ ם יְסוֹד הָ אֵ שׁ ,וְ עָ ָן הוּא סוֹד עָ ִבים ְמל ִֵאים מַ יִםִ ,

'תּ ְשׁ ְמעוּן אֵ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים' ,רוֹמֵ ז
הַ שּׁוֹפָ ר .וְ זֶהוּ 'וְ הָ יָה עֵ ֶק"ב' ר"ת ק'וֹלוֹת בְּ ָ'ר ִקים עָ ' ָןֶ ,שׁ הֵ ם אֵ שׁ רוּחַ מַ יִם ,וְ אָז ִ

עַ ל ִמצְ וַ ת ְשׁ ִמיעַ ת קוֹל שׁוֹפָ ר הַ נּ ְִק ָרא ִמ ְשׁפָּ ט .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין עָ ֵקב לְ שׁוֹפָ ר ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר

'עֲ טֶ ֶרת יְשׁוּעָ ה'

)עקב(

אָדם ָדּשׁ בַּ עֲ ֵקבָ יו ,כִּ י ַקלּוֹת או ִֹתיּוֹת קוֹלוֹת הַ יְי וּ
"וְ הָ ָיה עֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן"ִ ,מ ְצווֹת ַקלּוֹת ֶשׁ ָ

אָדם ָדּשׁ בַּ עֲ ֵקבָ יו ,הַ יְי וֶּ ,שׁבְּ הָ ַרגְ ַליִם ְִרמָ ז סוֹד ְשׁ ִמיעַ ת קוֹל שׁוֹפָ ר ,כִּ י
ִמצְ וַ ת שׁוֹפָ ר מֵ אָה קוֹלוֹת .וְ זֶהוּ ֶשׁ ָ

אָדם ָדּשׁ בַּ עֲ קֵ בָ יו.
ַרגְ ַליִ"ם ֶצַ "ח הוֹ"ד ִמ ְספַּ ר לִ ְשׁמוֹ"עַ ְִ ,מצָ א כִּ י סוֹד קוֹל שׁוֹפָ ר בְּ הָ ַר ְג ַליִם ,וְ זֶהוּ ִמצְ ווֹת ַקלּוֹת ֶשׁ ָ

וְ כֵן יֵשׁ"וּ ָר"ע בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא שׁוֹפָ ר כִּ י הוּא הַ לְּ עֻמַּ ת זֶה ֶשׁל הַ שּׁוֹפָ ר .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁבִּ גְ לַל זֶה ְמבַ לְ בֵּ ל הַ שּׁוֹפָ ר אֶ ת הַ ָשּׂטָ ן כִּ י הוּא חו ֵֹשׁב
ֶשׁזֶּה ַשׁ ָיּ לְ יֵשׁ"וּ.

וְ עוֹד

'אגּ ָָרא ְד ַכלָּה'
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ

)עקב(

"וְ הָ יָה עֵ ֶקב" .כִּ י ִהנֵּה מֵ הַ ְתחָ לַת יוֹם יְצִ יאַת ִמ ְצ ַריִם ֶשׁאָז הוּא ַקבָּ לָה חֲ דָ ָשׁה

פּוּרים ,וְ זֶהוּ וְ הָ יָה
לַעֲ בוֹד אֶ ת הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר ָל ִאישׁ הַ יּ ְִשׂ ָראֵ לִ י בְּ כָל ָשׁ ָה וְ ָשׁ ָה כַּנּו ַֹדע ,יֵשׁ קע"ב י ִָמים עַ ד יוֹם כִּ ִ
"תּ ְשׁ ְמעוּן אֵ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הָ אֵ ֶלּה
פּוּריםִ ,
עֵ ֶקבִ ,שׂ ְמחָ ה ִתּ ְהיֶה לְ פָ ָיו י ְִתבָּ ַר בְּ הַ גִּיעַ זְמַ ן הֶ עָ ֵק"ב ְדּהַ יְי וּ יוֹם הַ כִּ ִ
ג

פּוּרים ֶשׁהוּא הַ יּוֹם ֶשׁל קֹדֶ שׁ
סוּרכֶם .וְ רו ִֹאים ֶשׁעָ ֵק"ב ָקשׁוּר ִעם יוֹם הַ כִּ ִ
יתם א ָֹתם" וְ א ַת ְחזְרוּ לְ ְ
וּשׁמַ ְר ֶתּם וַ עֲ ִשׂ ֶ
ְ

הַ ֳקּ ָד ִשׁים ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א.

וְ הו ִֹסיף

ידה בְּ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל
אַב ָשׁלוֹם ֶשׁ ִאישׁ בְּ לִ יַּעַ ל ָתּ ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר לְ הַ כְ ִריז עַ ל הַ ְמ ִר ָ
הרה"ג ר' יוֹסֵ ף בֶּ ְרגֶּר שליט"א ֶשׁמָּ ִצי וּ בְּ מֶ ֶרד ְ

כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)ש"ב כ ,א(

וּשׁמ ֹו ֶשׁבַ ע בֶּ ן בִּ כְ ִרי ִאישׁ י ְִמי ִ י וַ יּ ְִת ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר וַ יֹּאמֶ ר אֵ ין ָל וּ
"וְ ָשׁם ְִק ָרא ִאישׁ בְּ לִ יַּעַ ל ְ

ִשׂ ָראֵ ל" .כֵּיוָ ן ֶשׁנִּ ְדבְּ קוּ בִּ ְקלִ פַּ ת יֵשׁ"וּ ֶשׁמּו ֶֹרדֶ ת בְּ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד
חֵ לֶק בְּ דָ וִ ד וְ א ַחֲ לָה ָל וּ בְּ בֶ ן י ִַשׁי ִאישׁ לְ אֹהָ לָיו י ְ

יקה ל ְַקּלִ פּוֹת ,מֻ זְ כָּר ִע ְ יַן הַ בְּ לִ יַּעַ ל ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל בְּ לִ יעַ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת ,וּמֻ זְ כָּר ִע ְ יַן הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁ ַמת
לְ הַ עֲ ִביר אֶ ת הַ ְי ִ ָ

יֵשׁ"וּ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ"וּ ִ ְרמָ ז בַּ ס"ת בַּ כָּתוּב "אֵ ין ָל וּ חֵ לֶק בְּ ָדוִ ד וְ א ַחֲ לָה ָל וּ בְּ בֶ ן י ִַשׁי ִאישׁ לְ אֹ הָ לָיו

י ְִשׂ ָראֵ ל".

וְ כֵן

ירוּשׁ ַליִם וְ הָ יָה ְמכ ְַרכֵּר בְּ כָל עֹז לִ פְ ֵי ה' ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב
ָ
ָמ ִצי וּ ֶק ֶשׁר בֵּ ין ָדּוִ ד ַלשּׁוֹפָ ר כְּ ֶשׁהֶ ֱעלָה דָ וִ ד אֶ ת אֲ רוֹן ה' לִ

)ש"ב ו ,יד(

" וְ דָ וִ ד ְמכ ְַרכֵּר בְּ כָל עֹז לִ פְ ֵי ה' וְ ָדוִ ד חָ גוּר אֵ פוֹד בָּ ד :וְ ָדוִ ד וְ כָל בֵּ ית י ְִשׂ ָר אֵ ל מַ עֲ לִ ים אֶ ת אֲ רוֹן ה' בִּ ְתרוּעָ ה וּבְ קוֹל

שׁוֹפָ ר" .כֵּיוָ ן ֶשׁסּוֹד הָ אָרוֹן הוּא סוֹד ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ָלכֵן הָ יוּ תּו ְֹק ִעים בַּ שּׁוֹפָ ר לְ סַ לֵּק אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁבָּ ִאים לִ י וֹק מֵ הָ אָרוֹן

ימ ְט ִריָּא
ִישׂם בָּ אָר ֹון בְּ ִמ ְצ ָריִם" בְּ גִ ַ
וּלְ הַ ְבלִ יעַ אֶ ת הַ קֹּדֶ שׁ .וְ כֵן הַ כָּתוּב )בראשית  ,כו( "וַ יָּמָ ת יוֹסֵ ף בֶּ ן מֵ אָה וָ עֶ ֶשׂר ָשׁ ִ ים וַ יַּחַ ְ טוּ אֹ ת ֹו וַ יּ ֶ

נּוּקבָ א ,כַּאֲ ֶשׁר הַ ו' בָּ אֶ ְמצַ ע הוּא יוֹסֵ ף בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ִהכְ ִ יסוּהוּ בְ ת ֹו ְקלִ פַּ ת הָ ר "ג בְּ ִמ ְצ ַריִם .ולכן הוא
ר "ג ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת יְסוֹד הַ ְ
קרא שור באותו זמן ,כי שור בגימטריא ב' פעמים ר "ג ,היי ו בחי ת הזכר שמקבל ש י חלקים ו ותן חלק אחד ל קבה.

סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )וישב ע' צ'( ֶשׁפַּ ְרעֹה הוּא בִּ בְ ִחי ַת הָ ע ֶֹרף וְ הוּא מַ ְשׁפִּ יעַ לַג' ָשׂ ִרים ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים בַּ גָּרוֹן; ַשׂר
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ

ֵשׁט ֶשׁנִּ ְמצָ א בִּ ְשׂמֹ אל ,וְ ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים בְּ ִחי ַת הַ וְּ ִר ִידים בָּ אֶ ְמצַ ע .כִּ י
נִּמצָ א בְּ י ִָמיןַ ,שׂר הָ אוֹפִ ים בְּ ִחי ַת ו ֶ
הַ ַמּ ְשׁ ִקים הוּא בְּ ִחי ַת ָק ֶה ֶשׁ ְ
ִמצְ ַריִם ִהיא בְּ סוֹד מֵ צַ ר הַ גָּרוֹן .וגרון מרמז על שרש הגר"ן ביסוד ה וקבא.

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)תדבא"ז כב(

ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ָק ְרחָ ה אוֹמֵ ר א ִבְ ָרא שׁוֹפָ ר אֶ לָּא לְ טוֹבָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁבַּ שּׁוֹפָ ר ְִתּ ָה

הַ תּו ָֹרה לְ י ְִשׂ ָראֵ לֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וַ י ְִהי קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר ה ֹו ֵל וְ חָ זֵק ְמאֹד וְ גוֹ'" וּבַ שּׁוֹפָ ר ָפְ לָה חוֹמַ ת י ְִריח ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ י ְִהי

כִ ְשׁמֹעַ הָ עָ ם אֶ ת קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר וַ יּ ִָריעוּ הָ עָ ם ְתּרוּעָ ה גְד ֹולָה וַ ִתּפֹּ ל הַ חוֹמָ ה ַתּ ְח ֶתּיהָ וְ גוֹ'" ,וּבַ שּׁוֹפָ ר עָ ִתיד הקב"ה
לִ ְתקֹעַ בָּ עֵ ת ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה בֶּ ן ָדּוִ ד ִצ ְד ֵק וּ ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ַוה' אֱ ִהים בַּ שּׁוֹפָ ר י ְִת ָקע" ,וּבַ שּׁוֹפָ ר עָ ִתיד הקב"ה לִ ְתקֹעַ בְּ ָשׁעָ ה

ֶשׁ ְמּ ַכנֵּס ָגּלֻיּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְמקוֹמָ ן ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י ִָתּ ַקע בְּ שׁוֹפָ ר גָּדוֹל וּבָ אוּ הָ אֹבְ ִדים בְּ אֶ ֶרץ אַ שּׁוּר
ירוּשׁ ִ ָלם" .מַ עֲ ֶשׂה בְ ַתלְ ִמיד אֶ חָ ד ִמ ַתּלְ ִמידֵ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א
ָ
וְ הַ נִּדָּ ִחים בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַה' בְּ הַ ר הַ קֹּדֶ שׁ בִּ

ֶשׁהָ יָה יו ֵֹשׁב בְּ רֹאשׁ כ"ד אֲ לָפִ ים ַתּלְ ִמ ִידים פַּ עַ ם אַחַ ת יָצָ א לְ שׁוּק ֶשׁל ז ֹו וֹת וְ ָראָה ָשׁם ז ֹו ָ ה אַחַ ת וְ אָהַ ב או ָֹתהּ,

יח בֵּ י ֹו לְ בֵ י ָהּ עַ ד עֵ ת הָ עֶ ֶרב ,לְ עֵ ת הָ עֶ ֶרב עָ לְ ָתה עַ ל הַ גָּג וְ ָראֲ ָתה אוֹת ֹו הַ ַתּלְ ִמיד כְּ ֶשׁהוּא יוֹשֵׁ ב
וְ הָ יָה ְמ ַשׁלֵּחַ ָשׁלִ ַ

אָמ ָרה בְ לִ בָּ הּ אוֹי לָהּ לְ או ָֹתהּ ִא ָשּׁה ֶשׁכָּל
בְּ רֹאשׁ הַ ַתּלְ ִמ ִידים כְּ מ ֹו ַשׂר הַ צָּ בָ א וְ הָ יָה גַבְ ִריאֵ ל עוֹמֵ ד עַ ל י ְִמי וִֹ ,מ יָּד ְ
אָדם גָּדוֹל ָכּזֶה ֶשׁהוּא דוֹמֶ ה לְ מַ לְ אַ ְתּעַ נֶּנּוּ ִא ָשּׁה זֹאת ,וּכְ ֶשׁמֵּ ָתה
ֵיהנָּם צוֹאַת לָהּ ,וְ כִ י ָ
ִמי ֵי הַ פּ ְֻרעָ ֻיּוֹת ֶשׁל גּ ִ

יהנָּם ,אֲ בָ ל ִאם א ְת ַקבְּ ֶלנָּה אוֹת ֹו הֲ ֵרי ִהיא מַ צֶּ לֶת אוֹת ֹו וְ אֶ ת עַ צְ מָ הּ
וּבְ טֵ לָה ִמן הָ ע ֹולָם הַ זֶּה ִהנֵּה יו ֶֹר ֶשׁת ֵגּ ִ

אָמ ָרה ל ֹו בְּ ִ י ִמפְּ ֵי מָ ה אַ ָתּה ְמאַ בֵּ ד חַ יֵּי ע ֹולָם הַ בָּ א בִּ ְשׁבִ יל הֲ ָאַת ָשׁעָ ה
ֵיהנָּם .וְ כֵיוָ ן ֶשׁבָּ א אֶ ְצלָהּ ְ
ִמ ִדּי ָהּ ֶשׁל גּ ִ

וּמטֻ נֶּפֶ ת
אָמ ָרה ל ֹו בְּ ִי אוֹת ֹו מָ קוֹם ֶשׁאַ ָתּה אוֹהֵ ב ִהיא ְמלֻכְ ֶלכֶת ְ
אַחַ ת בָּ ע ֹולָם הַ ֶזּה ,וְ א ְִת ָק ְר ָרה ַדעְ תּ ֹו עַ ד ֶשׁ ְ
ִמכָּל הָ אֵ בָ ִרים וְ אֵ ין כָּל בְּ ִריָּה יְכ ֹולָה ְלהָ ִריחַ ֵריחָ הּ ,וְ א ְִת ָק ְר ָרה עֲ ַדיִן ַד ְעתּ ֹו עַ ד ֶשׁ ָתּפְ סָ ה אוֹת ֹו בְּ חָ ְטמ ֹו וְ הֵ ִיח ֹו
ד

אָמ ָרה
וּמיָּד ֶשׁהֵ ִריחַ ֵריחַ אוֹת ֹו הַ מָּ קוֹם ְִמאֶ סֶ ת בְּ פָ ָיו וְ א ָָשׂא ִא ָשּׁה מֵ ע ֹולָם ,י ְָצ ָתה בַ ת קוֹל וְ ְ
עַ ל אוֹת ֹו הַ ֶקּבֶ ר ִ
ִא ָשּׁה פְּ ל ֹו ִית וְ ִאישׁ פְּ ל ֹו ִי הֵ ם ְמזֻמָּ ִים לְ חַ יֵּי ע ֹולָם הַ בָּ אְ ִ .ראֶ ה לְ בָ אֵ ר ַמדּוּעַ מַ ְס ִמי הַ ִמּ ְד ָרשׁ אֶ ת הַ מַּ עֲ ֶשׂה הַ זֶּה ֶשׁהָ יָה ִעם

אַר וּ ֶשׁ ָקּ ְרחָ ה הוּא ַרבִּ י
אֶ ָחד ִמגְּ ד ֹולֵי ַתּלְ ִמידֵ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,ל ְַדּבָ ִרים ֶשׁפָּ ַתח ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ָק ְרחָ ה וְ ָד ַרשׁ בְּ מַ עֲ לַת הַ שּׁוֹפָ ר ,וּכְ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

עֲ ִקיבָ א ,כִּ י יֵשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבְּ אוֹת ֹו מָ קוֹם ֶשׁבּ ֹו שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל יֵשׁ ִמסָּ בִ יב ְקלִ פּוֹת ו ָֹראוֹת ֶשׁמַּ לְ בִּ ישׁוֹת עָ לָיו ,וְ ָלכֵן הַ ָמּקוֹם

וּמטֻ נָּף וְ כוּ' ,וְ הַ כֹּחַ לְ הַ כְ ִ יעַ ְקלִ פּוֹת אֵ לּוּ הוּא בְ כֹחַ הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,כִּ י הַ שּׁוֹפָ ר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
ְמלֻכְ ָל ְ

יְסוֹד ִא ָמּא ִעלָּאָה ֶשׁ ָשּם אֵ ין ְקלִ פּוֹת ,וְ הוּא יָכוֹל לְ הַ כְ ִ יעַ אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁמַּ לְ בִּ ישׁוֹת עַ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה בַּ מַּ לְ כוּת .וְ ָלכֵן הָ יָה הַ מַּ עֲ ֶשׂה

ֶשׁהָ יָה ִעם אֶ חָ ד ִמגְּ ד ֹולֵי ַתּלְ ִמידֵ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבִּ זְ כוּת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אֶ פְ ָשׁר לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל ְקלִ פּוֹת אֵ לּוּ .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁזֶּה גוּפָ א
הַ ַטּעַ ם ַמדּוּעַ דּו ֵֹרשׁ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ָק ְרחָ ה ֶשׁה' י ְִת ַקע בַּ שּׁוֹפָ ר כְּ ֶשׁיּ ְִת ַגּלֶּה מָ ִשׁיחַ  ,כִּ י בְ גִ לּוּי מָ ִשׁיחַ צָ ִרי לְ הַ כְ ִ יעַ אֶ ת ְקלִ פּוֹת הַ נּ ְַצרוּת

ְבּכ ַֹח הַ שּׁוֹפָ ר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן הַ שּׁוֹפָ ר ִהפִּ יל אֶ ת חוֹמוֹת י ְִריחוֹ ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא ִמ ְתגַּבֵּ ר עַ ל ְקלִ פּוֹת הָ ֵריחַ

נּוּקבָ א .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )פסקיתא רבתי מ( אָמַ ר דָּ וִ ד אֵ ין גָּדוֹל ִמן הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁהוּא ְמסַ לֵּק ִמדַּ ת
ישׁים עַ ל ְיסוֹד הַ ְ
הָ ָרע ֶשׁ ַמּלְ ִבּ ִ
וּמ ָק ֵרב ִמ ַדּת ַרחֲ ִמים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁלָּ כֵן ִהיא ֵק ְרבָ ה אֶ ת חָ ְטמ ֹו ֶשׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ ְִשׁמַ ת חַ יִּים
הַ ִדּין ְ

יח חַ יִּים בָּ ע ֹולָם ,וְ ְָת ָה ל ֹו לְ הָ בִ ין אֶ ת רֹב
נּוּקבָ א ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁמֵּ פִ ַ
ְבּסוֹד רוּחַ אַ פֵּ י וּ ְמ ִשׁיחַ ה' ,לִ ְמקוֹם יְסוֹד הַ ְ
ידה ְיל ִָדים ,וְ גַם ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים
הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁיֵּשׁ בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ֶשׁ א כְּ ַדאי לַחֲ טוֹא ָשׁם .הַ יְי וּ ֶשׁיֵּשׁ בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ְ קֻ ַדּת חַ יִּים ֶשׁמּוֹלִ ָ
יד יֵשׁ בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת
שׁוּרה לְ ָשׁם כְּ ִדלְ עֵ יל ,וְ זֶה הַ נִּ יצוֹץ הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ִמשּׁ ֶֹרשׁ מָ ִשׁיחַ ֶשׁהוּא רוּחַ אַ פֵּ י וּ .וּמֵ ִא ָ
ְק ָ

הַ ָקּשׁוֹת ֶשׁ ִנּ ְק ָראוֹת מָ וֶתָ ,לכֵן ִ ְק ָרא הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה ֵקבֶ ר וְ כוּ' כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ הו ִֹאיל וְ הַ חֹטֶ ם ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁבַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ִהיא
ֵק ְרבָ ה אֶ ת חָ ְטמ ֹו לְ הָ ִריחַ אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ֶשׁ א י ְִדבַּ ק בָּ הֶ ם עַ ל יְדֵ י הַ חֵ ְטא .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁ ָמּ ִצי וּ

"שׁאוֹל וְ עֹצֶ ר ָרחַ ם ,אֶ ֶרץ א ָשׂבְ עָ ה מַּ יִם" .וְ כִ י
ֹאשׁיָּה ,מַ אי ִדּכְ ִתיב ְ
בַּ גְּ ָמ ָרא )ס הדרין צב (.אָמַ ר ַרבִּ י טָ בִ י אָמַ ר ַרבִּ י י ִ

מָ ה עִ ְ יַן ְשׁאוֹל אֵ צֶ ל ֶרחֶ ם אֶ לָּא לוֹמַ ר לְ  ,מָ ה ֶרחֶ ם מַ כְ ִיס וּמו ִֹציא ,אַף ְשׁאוֹל מַ כְ ִיס וּמו ִֹציא ,וַ הֲ א ְדבָ ִרים ַקל
ִיסין בּ ֹו בְּ קוֹלוֹת ,אֵ י ֹו ִדּין
יאין ִממֶּ נּוּ בְ ק ֹולֵי קוֹלוֹתְ ,שׁאוֹל ֶשׁמַּ כְ ִ
ִיסים בּ ֹו בַּ חֲ ַשׁאי ,מו ִֹצ ִ
וָ חֹמֶ ר ,וּמָ ה ֶרחֶ םֶ ,שׁמַּ כְ ִ

יאין הֵ ימֶ נּוּ בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹת ִמכָּאן ְתּשׁוּבָ ה לָאו ְֹמ ִרים אֵ ין ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ִמן הַ תּו ָֹרה .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ְמּקוֹם הַ לּ ֵָדה
ֶשׁמּוֹצִ ִ
ֶשׁהוּא ְבּסוֹד שׁוֹפָ ר מו ִֹציא בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹת כּ ָָראוּי ַלשּׁוֹפָ ר .וְ הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה הוּא סוֹד ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים כְּ מ ֹו ֶשׁהַ שּׁוֹפָ ר ְמחַ יֶּה אֶ ת כָּל
הָ ע ֹולָם מֵ ָח ָדשׁ בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה .וְ כֵן ִשׁלְ יָא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֶ מֶ "שׁ ר"ת אֲ וִ יר ַמיִם אֵ שׁ ֶשׁיֵּשׁ בְּ סוֹד הַ שּׁוֹפָ ר ַכּיָּדוּעַ  .וְ כֵן ִמלּוּי או ִֹתיּוֹת

שׁוֹפָ "ר ִשׁי"ן וָ י"ו פֵּ "י ֵרי"שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יֵשׁוּעַ  .וְ ֵכן ֵשׁם שפ"ו ִ ְרמָ ז בְּ שׁוֹפָ ר .וְ כֵן ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א יְשׁוּעַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ַת הַ ֵקּץ

ה'תשע"ו בָּ הּ אָ וּ ְמצַ פִּ ים ל ִַתּקּוּן הַ ָשּׁלֵם .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁהֵ בֵ א וּ "וְ א ָיבֹאוּ לִ ְרא ֹות כְּ בַ ַלּע אֶ ת הַ קֹּדֶ שׁ וָ מֵ תוּ" ס"ת אוֹ"ת

תשע"ו .וְ זֶה ַגם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל שֹׁפָ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א בֶּ ן יוֹסֵ ף .וְ ֶשׁל עֲ ִקיבָ א ִאם ַחֲ ִשׁיב אֶ ת הָ אוֹת אָלֶ"ף בְּ ִמ ְספַּ ר  .1000וְ ֶשׁל
ֶרחֶ ם ַשׁפִּ יר ִשׁלְ יָא ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹולֵל.

כָּתוּב

)יחזקאל כד ,א(

אָדם כְּ ָתב לְ
יעית בַּ חֹדֶ שׁ הָ עֲ ִשׂ ִירי בֶּ עָ שׂוֹר ַלחֹדֶ שׁ לֵאמֹר :בֶּ ן ָ
"וַ י ְִהי ְדבַ ר ה' אֵ לַי בַּ ָשּׁ ָה הַ ְתּ ִשׁ ִ

אֶ ת ֵשׁם הַ יּוֹם אֶ ת עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה סָ מַ

ְרוּשׁ ִ ַלם בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה" .יְחֶ ְז ֵקאל הַ נָּבִ יא הָ יָה בְּ בָ בֶ ל וְ ִ בָּ א
מֶ ֶל בָּ בֶ ל אֶ ל י ָ

"שׁם הַ יּוֹם" וְ "עֶ צֶ ם
ירוּשׁ ַליִם בְּ אוֹת ֹו יוֹם ֶשׁ ִה ְת ִחיל הַ מָּ צוֹר .וְ הַ מַּ לְ בִּ י"ם ִה ְת ַק ָשּׁה מַ דּוּעַ ֵ
ָ
ְבּיוֹם עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת אֶ ת מַ ה ֶשּׁ ָקּ ָרה בִּ
"שׁם הַ יּוֹם" יַחַ ד ִעם עוֹד ִמ ְספַּ ר י' ֶשׁהוּא "עֶ צֶ ם
וּמבָ אֵ ר ֶשׁהַ ִמּלָּה עָ שׂוֹר ֶשׁ ִהיא ֵ
שׁוּרים ִעם הַ נְּ בוּאָה כִּ לְ שׁוֹן הַ פָּ סוּקְ ,
הַ יּוֹם" ְק ִ
ְרוּשׁ ַליִם בְּ אוֹת ֹו יוֹםְ ִ .ראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ְמבָ אֵ ר
ְרוּשׁ ַליִם ,וְ כֵן י"א טֵ בֵ ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְבוּכ ְַד ֶצַּ ר ֶשׁסָּ מַ עַ ל י ָ
הַ יּוֹם" ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא י ָ

ה

הַ ַמּלְ ִבּי"ם אֶ ת הַ פָּ סוּק דֶּ ֶר גִּ ימַ ְט ִריָּא ,כֵּיוָ ן ֶשׁגִּ ימַ ְט ִריָּא ַשׁ ֶיּכֶת לַמַּ לְ כוּת ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ לֶת אֶ ת הַ ִמּ ְספָּ ר ַכּיָּדוּעַ ִמ ִסּדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שָׁ ,לכֵן הַ בֵּ אוּר

וּמבֹאָר ַמדּוּעַ
קוּשׁיַת הַ מַּ לְ בִּ י"םְ ,
ְ
הוּא ְבּדֶ ֶר גִּ ימַ ְט ִריָּא .וּלְ פִ י ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁיּוֹם עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת הוּא סוֹד הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת א ָק ָשׁה

ירוּשׁ ַליִם .וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁאַף ֶשׁמָּ ִצי וּ לְ שׁוֹן "עֶ צֶ ם" בְּ כָל הַ תּו ָֹרה ַרק ח"י ְפּעָ ִמים,
ָ
שׁוּרים לְ ִציּוֹן וִ
ֵשׁם הַ יּוֹם הַ זֶּה ,וְ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה ְק ִ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁנִּ ְר ְמזָה כָּאן ְ קֻ ַדּת צִ יּוֹן ֶשׁ ִהיא ְ קֻ ַדּת הָ עַ ְצמוּת ֶשׁנִּ ְשׁאֲ ָרה בָּ ע ֹולָם
כָּאן כְּ תוּבָ ה ְשׁ ֵי פְּ עָ ִמים הַ לָּשׁוֹן "עֶ צֶ ם"ְ ,
אָדם ַק ְדמוֹן
אָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ  .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פִּ ְתחֵ י ְשׁעָ ִרים' ) תיב קצור אבי"ע פתח ג( ֶשׁע ֹולַם ָ
וּממֶּ נָּה שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמוֹת ָ
ִמלִּ ְפ ֵי הַ ִצּ ְמצוּם ִ
אָדם ַק ְדמוֹן ֶשׁכּ ֹו ֵלל בְּ תוֹכ ֹו אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָמוֹת
אָדם הָ ִראשׁוֹן קוֹדֶ ם הַ חֵ ְטא ֶשׁהָ יָה בְּ סוֹד ע ֹולַם ָ
אָדם ַק ְדמוֹן ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ָ
ִ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ָ

אשׁית הַ ַקּו עַ ד סוֹפוֹ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּו ַֹרת חָ כָם'
ֻכּלָּם ,מֵ ֵר ִ

)טו(:

ְִראֶ ה ֶשׁסּוֹבֵ ר מו ִֹרי הָ ַרב ז"ל ֶשׁשּׁוּם א' מֵ הַ פַּ ְרצוּפִ ים

אָדם הָ ִראשׁוֹן ,וְ עַ ל יָד ֹו ִה ְת ִחילוּ לְ הִ ָתּ ֵקּן ֻכּלָּם
אָדם ַק ְדמוֹן א ְִת ְק וּ הַ פָּ ִים ֶשׁלּ ֹו עַ ד ֶשׁבָּ א ָ
הָ עֶ לְ י ֹו ִים אֲ פִ לּוּ ָ

אָדם ַק ְדמוֹןֶ ,שׁהוּא מֵ עַ ל ע ֹולַם הָ אֲ ִצילוּת ,וְ הוּא הַ ָגּבֹהַּ
פָּ ִים בְּ פָ ִים .וְ רו ִֹאים ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמָ ָתם ֶשׁל ָא ָדם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ הוּא מֵ ע ֹולַם ָ

אָדם ַק ְדמוֹן ְבּסוֹד
אַר וּ ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ הַ דּוֹמֵ ם ִמבְּ ִחי ַת ָ
ְבּיו ֵֹתר ְבּכָל הָ ע ֹולָמוֹת .וְ ָלכֵן ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל הוּא בְּ ִחי ַת אֶ בֶ ן וְ זָהָ בֶ ,שׁהֵ ם דּוֹמֵ םְ .דּבֵ ְ
אָדם ַק ְדמוֹןֶ ,שׁהֵ ם סוֹד ש ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ָאדָ ם ָדּוִ ד מָ ִשׁיחַ .
ָעוּץ ְתּ ִחלּ ָָתן בְּ סוֹפָ ן .וּבַ דּוֹמֵ ם ִמ ְס ַתּ ְתּ ִרים אוֹרוֹת ָ

וְ כֵן

אָדם
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה ִ בְ ְראוּ כָּל הָ ע ֹולָמוֹת .וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשל ע ֹולַם ָ
ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )וישב קפוֶ (.שׁנְּ קֻ ַדּת ִציּוֹן בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ִהיא הַ ֹ

ַק ְדמוֹן ֶשהוּא הַ גָּבֹ הַּ בְּ יו ֵֹתר .עַ ל פִּ י זֶה ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר ב ,ד( "וְ רוּחַ אֱ ִקים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ ֵי הַ מָּ יִם" זֶה רוּח ֹו ֶשׁל

יח .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא
מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁ ַ

)פסחים

וּתשׁוּבָ ה ,וְ גַן
דִ (.שׁבְ עָ ה ְדּבָ ִרים ִבְ ְראוּ קֹדֶ ם ֶשׁנִּבְ ָרא הָ ע ֹולָם ,אֵ לּוּ הֵ ן ,תּו ָֹרהְ ,

וּשׁמ ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  .כֵּי ָון ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ הוּא ִמ ְ קֻ ַדּת הָ עֲ ְצמוּת
ֵיהנָּם ,וְ כִ סֵּ א הַ כָּבוֹד ,וּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשְׁ ,
עֵ דֶ ן ,וְ ג ִ

ֶשׁנִּ ְשׁאֲ ָרה בָּ ע ֹולָם הָ עֲ ִשׂיָּה ִמלִּ פְ ֵי הַ ִצּ ְמצוּםָ ,לכֵן ִהיא ִ בְ ְראָה קוֹדֶ ם הָ ע ֹולָם ,הַ יְי וּ קוֹדֶ ם הַ הֶ ְעלֵם וְ הַ ִצּ ְמצוּם ,וְ ָלכֵן ִהיא ְמ ַרחֶ פֶ ת

יח ָיבֹא
אַר וּ ֶשׁאוֹרוֹת אֵ לּוּ ִמ ְס ַתּ ְתּ ִרים בְּ ת ֹו הַ גּ ְַשׁ ִמי .וְ ָלכֵן הַ מָּ ִשׁ ַ
עַ ל פְּ ֵי הַ מָּ יִם ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ חֹמֶ ר הַ גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁל הָ ע ֹולָם ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ

בְּ סוֹף הָ ע ֹולָם ,בְּ סוֹד ָעוּץ ְתּ ִחלּ ָָתן בְּ סוֹפָ ן ,וְ אָז ִתּ ְת ַגּלֶּה שׁוּב הָ אֱ קוּת בָּ ע ֹולָם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁהַ כָּתוּב

"וְ רוּחַ אֱ ִקים ְמ ַרחֶ פֶ ת" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁמ ֹו ֶשׁל מָ ִשׁיחַ  .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ בֶּ ן הַ קּוֹן שליט"א ֶשׁרוּת הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת
הַ ַמּלְ כוּת ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא עַ צְ מוּת ,וְ ז ֹו גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל עָ ָליו הַ ָשּׁלוֹם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּ ֹו ִ י שליט"א

אָדם ַק ְדמוֹן ֶשׁיּו ֵֹרד עַ ד לְ ע ֹולַם
ימיּוּת הַ יּ ֶֹשר ֶשׁל ָ
ֶשׁמָּ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַקו יָרוֹק ִעם הַ ִמּלִּ יםְ ,דּ ַקו ָירֹק ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְפּ ִ ִ
אַר וּ ְבּמַ אֲ ַמר 'פֶּ ַתח לְ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ' .וְ זֶה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל תֹּהוּ בֹהוּ ֶשׁהָ יוּ קוֹדֶ ם בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם .וְ כֵן
הָ עֲ ִשׂיָּה הַ ַתּ ְחתּוֹן ,כִּ ְדבֵ ְ
הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת מָ ִשׁי"חַ הוּא  552כְּ ִמ ְ יַן קוּצ ֹו ֶשׁל יוֹ"ד ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ע ֹולַם אָ ָדם ַק ְדמוֹן.

וְ כֵן

אַחר חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ֵשּׁ ִ י כְּ ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּמוּ אַלְ פַּ יִם ְשׁ וֹת תּו ָֹרה וְ ִה ְת ִחילוּ אַלְ פַּ יִם
מוּבָ א בַּ גְּ ָר"א )'ספרא דצ יעותא' גֶ (.שׁלְּ ַ

ְשׁ וֹת ָמ ִשׁיחַ  ,כֵּיוָ ן ֶשׁ א זָכוּ לַמָּ ִשׁיחַ חָ זְ רוּ לִ בְ ִחי ַת ְשׁ וֹת תֹּהוּ ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁלּ ְָמדוּ תּו ָֹרה .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין מָ ִשׁיחַ לְ תֹהוּ ,הַ יְי וּ

ֶשׁהַ תֹּהוּ הוּא בְּ ִחי ַת ְקלִ פָּ ה ֶשׁל הַ מָּ ִשׁיחַ  .וְ כֵן ֶקבֶ ר ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא טֵ בֵ ת .וּבְ גִ ימַ ְט ִריָּא תֹּהוּ וּבְ ִגימַ ְט ִריָּא יֵשׁ מֵ אַיִן

אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'פֶּ ַתח לְ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ' .וְ כֵי ָון ֶשׁשּ ֶֹרשׁ ָדּוִ ד מֵ הָ ע ֹולָם
ֶשׁנַּעֲ ָשׂה ִמנְּ קֻ ַדּת הָ עַ צְ מוּת ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה שׁ ֶֹרשׁ הַ ִצּ ְמצוּם ,כִּ ְדבֵ ְ

הַ ְשּׁ ִמי ִ י ,זֶה גַם בְּ גִימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִי ,א ֹו ָקדוֹשׁ ,א ֹו ְדרוֹר א ֹו ִמ ְשׁ ָכּן ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ְשּׁ ִמי ִ י .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' אֵ לִ יָּהוּ ְַח ָמ ִ י

שליט"א ֶשׁב' פְּ עָ ִמים עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה

בְּ גִימַ ְט ִריָּא

ִתּקוּן א ֹו ִקי וֹת .וְ כֵן ֵשׁם הַ יּוֹם הַ זֶּה עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה

אַר וּ ֶשׁחֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת הוּא כְּ ֶ גֶד ֵשׁבֶ ט ָדּן.
ִשׁ ְמשׁוֹן ֶשׁהָ יָה ִמ ֵשּׁבֶ ט ָדּן וְ יַעֲ קֹב אָבִ י וּ חָ ַשׁב ֶשׁהוּא הַ מָּ ִשׁיחַ  .וּבֵ ְ

ו

ְבּגִימַ ְט ִריָּא

מָ צִ י וּ

]מלְּ שׁוֹן עַ ְצמוּת[ָ ,לכֵן אֵ י ָן ִמ ְתעַ כְּ לוֹת בַּ ֶקּבֶ ר ,וְ ל ִַחיצ ֹו ִ ים
בַּ זֹּהַ ר )שלח קעֶ (.שׁהָ עֲ צָ מוֹת הֵ ן הַ חֵ לֶק הֶ חָ שׁוּב בְּ יו ֵֹתר בַּ גּוּףִ ,

אָדם בִּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים .וְ כֵן ְבּ ַד ְרגּוֹת הָ עֹבִ י בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ יֵשׁ ְדּ ָרגוֹת ֶשׁהֵ ן בִּ בְ ִחי ַת עוֹר בָּ ָשׂר גִּ ִידים
אֵ ין אֲ ִחיזָה בָּ הֶ ן ,וּמֵ הֶ ן יָקוּם הָ ָ
וַ עֲ צָ מוֹת ,וְ הַ כּ ֶֶתר ִ ְמ ַשׁל לְ מֹ ַח הָ עֲ צָ מוֹת בַּ גּוּף ,וְ הַ חָ כְ מָ ה ִהיא בְּ ִחי ַת עֲ צָ מוֹת ,הַ בִּ י ָה בְּ ִחי ַת גִּ ִידים ,הַ בָּ ָשׂר בְּ ִחי ַת ו"ק ,וְ הָ עוֹר

'שׁעַ ר הַ ִמּ ְצוֹת' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )בראשית ז( עַ ד עֶ ְשׂ ִרים ָשׁ ָה
ְבּ ִחי ַת ַמלְ כוּת .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ עֲ צָ מוֹת הֵ ן הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה בְּ יו ֵֹתר .וּמוּבָ א בְּ ַ

ָאָדם ֶשׁיּ ִָשּׂא ִא ָשּׁה ,כֵּיוָ ן ֶשׁעָ בְ רוּ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁ ָה וְ א ָָשׂא ,אוֹמֵ ר ל ֹו ִתּפַּ ח עַ צְ מו ָֹתיו .וְ עִ ְ יַן
וּמצַ פֶּ ה ל ָ
הקב"ה יו ֵֹשׁב ְ

אָדם הָ ִראשׁוֹן ,וְ הָ ִאישׁ הַ נּו ֵֹשׂא ִא ָשּׁה
אוֹמֵ ר עַ צְ מו ָֹתיו וְ א גּוּפוֹ ,כִּ י ְתּ ִחלַּת בִּ ְ יַן הַ נּ ְֵקבָ ה הָ י ְָתה ִמן הַ צֶּ לַע ֶשׁל ָ
מַ ְשׁלִ ים עַ צְ מו ָֹתיוְ ִ .ראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁהַ נּו ֵֹשׂא ִא ָשּׁה ִמ ְתחַ בֵּ ר לִ ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ָשּׁם סוֹד הָ עֶ צֶ םָ ,לכֵן הוּא מַ ְשׁלִ ים

עַ צְ מו ָֹתיו .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)יבמות סג(.

אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר מַ אי ִדּכְ ִתיב "זֹאת הַ פַּ עַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲ צָ מַ י וּבָ ָשׂר ִמבְּ ָשׂ ִרי"

אָדם עַ ל כָּל בְּ הֵ מָ ה וְ חַ יָּה וְ א ְִת ָק ְר ָרה ַדּעְ תּ ֹו עַ ד ֶשׁבָּ א עַ ל חַ וָּ ה .וְ כֵן עֶ צֶ "ם בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת מַ צָּ "ע ֶשׁבּ ֹו
ְמלַמֵּ ד ֶשׁבָּ א ָ

אָדם אֶ ת עַ ְצמו ָֹתיו .וְ כֵן עֶ צֶ ם ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד לְ פִ י הַ חֶ ְשׁבּוֹן ֶשׁאוֹת ם' סוֹפִ ית ִהיא
ַמ ְשׁלִ ים הָ ָ

אַר וּ ְבּ ַמאֲ ַמר
ִמ ְספָּ ר ֵשׁשׁ מֵ אוֹת .וְ כֵן עֶ צֶ ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְצ ָד ָקה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת עֲ טֶ ֶרת הַ יְסוֹד ֶשׁ ְמּ ַק ֶשּׁ ֶרת בֵּ ין צַ ִדּיק לְ צֶ דֶ ק כִּ ְדבֵ ְ

'ח ְשׁ ַמל תּו ָֹרה' .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁעֶ צֶ ם ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא ְ קֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל הַ גּוּף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ש.
ַ

ְיס ִקין שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ אַ ְ גְּ לִ ית ֶשׁחָ ָתן ִ ְק ָרא גְרוּםִ ,מלְּ שׁוֹן עֲ צָ מוֹת ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים גּ ְַר ִמי .וְ כֵן גּ ְַר ִמי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַ גָּ"ר א ֹו גּ ֶֹר"ן
ֵרי ְ
יח כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ כֵן מָ צִ י וּ בַּ זֹּהַ ר )הקדמה יגֶ (:שׁהַ שּׁוֹפָ ר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְס ֹוד
נּוּקבָ א ֶשׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמוֹת ָדּוִ ד וּמָ ִשׁ ִ
ֶשׁ ְמּ ַס ְמּלִ ים אֶ ת יְסוֹד הַ ְ

אַרבַּ ע מֵ אוֹת שׁוֹפָ רוֹת.
ֶשׁל ִא ָמּא ִעלָּאָה וְ שׁוֹפָ ר ַעֲ ָשׂה מֵ עֶ צֶ ם ֶשׁל אַיִל .וְ כֵן ְ בָ אֵ ר ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת יֵשׁ"וּ הוּא מֵ הַ שּׁוֹפָ ר ָלכֵן ִ דּוּהוּ בְּ ְ

וְ כֵן שׁוֹפָ ר ְמעו ֵֹרר אֶ ת ְ קֻ ַדּת הָ עַ ְצמוּת לְ חַ דֵּ שׁ אֶ ת הַ ַקּו ִעם כָּל הָ ע ֹולָמ ֹות לְ עוֹד ָשׁ ָה ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי '

)מועדים ג' ע' ק"י(

כּ ְָתבוּ ִספְ ֵרי הַ חָ כְ מָ ה ֶשׁכְּ ֶשׁעָ לָה בִּ ְרצ ֹו ֹו י ְִתבָּ ַר לִ בְ רֹא הָ ע ֹולָםִ ,צ ְמצֵ ם כַּבְ יָכוֹל הקב"ה אֶ ת הָ אוֹר אֵ ין סוֹף,

וְ ְִתהַ וָּ ה ְמקוֹם חָ לָל ,כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְִהיֶה מָ קוֹם לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,וּבֶ חָ לָל הַ זֶּה ִה ְמ ִשׁי הקב"ה בְּ תוֹכ ֹו אוֹר חָ דָ שׁ ,וּבָ זֶה
יֵשׁ לוֹמַ ר טַ עַ ם חָ ָדשׁ לָמָ ה ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר צָ ִרי לִ ְהיוֹת ַדּוְ ָקא בְּ שׁוֹפָ ר ְדּהַ יְי וּ בַּ ְקּ ָר וֹת הַ חֲ לוּלִ ים ,לְפִ י ֶשׁבְּ רֹאשׁ

הַ ָשּׁ ָה הָ יָה בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,וּבְ כָל ָשׁ ָה וְ ָשׁ ָה הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה ִ זְ כּ ִָרים וְ ַעֲ ִשׂים ,וּכְ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּלֵּק הַ ִחיּוּת ֶשׁל הַ ָשּׁ ָ ה

ֶשׁעָ בְ ָרה זֶהוּ כְּ מ ֹו ִצ ְמצוּם ,וְ ְִתהַ וֶּה ְמקוֹם חָ לָל לִבְ ִריאַת הַ ָשּׁ ָה הַ חֲ ָד ָשׁה ,וְ צִ וָּ וּ הקב"ה לִ ְתקֹעַ בַּ שּׁוֹפָ ר ֶשׁהוּא

יחים בִּ ְמקוֹם הֶ חָ לָל רוּחַ חָ ָדשׁ וְ עַ ל יְדֵ י זֶה אָ וּ ְמעו ְֹר ִרים ַגּם לְ מַ עְ לָה
ְמקוֹם חָ לָל ,וְ עַ ל יְדֵ י הַ ְתּ ִקיעָ ה אֲ ְַח וּ ְמפִ ִ

אָדם הָ ִראשׁ ֹון וּבַ יּוֹם הַ זֶּה ָפַ ח בּ ֹו
ֶשׁהקב"ה גַּם כֵּן מַ ְמ ִשׁי אוֹר חָ ָדשׁ בְּ ת ֹו הֶ חָ לָל ,וְ כֵן בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה ִבְ ָרא ָ
יחים בּ ֹו מֵ רוּחֵ וּ ,הקב"ה מֵ פִ יחַ בָּ וּ כַּבְ יָכוֹל
הקב"ה ְִשׁמַ ת חַ יִּים ,וְ עַ ל יְדֵ י ֶשׁאָ וּ תּו ְֹק ִעים בַּ שּׁוֹפָ ר וַ אֲ ְַח וּ ְמפִ ִ
אוֹר אֱ ִקי חָ ָדשׁ ,וַ אֲ ְַח וּ ַעֲ ִשׂים כִּ בְ ִריָּה חֲ ָד ָשׁה .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּ ָלּה עֶ צֶ ם בְּ כָל הַ ַתּנַּ" בְּ כָל הַ הֲ טָ יוֹת כְּ מוֹ; עֲ צָ מוֹת ,הָ עֲ צָ מוֹת,

עַ ְצמו ַֹתי וְ כוּ' מוֹפִ יעַ  126פְּ עָ ִמים ,כְּ ִמ ְ יַן ֹע

וְ עוֹד

ֶג א ֹו ֶ גַע א ֹו בָּ צָ ל א ֹו ְצלָב ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל.

'שׂ ַרף פְּ ִרי עֵ ץ חַ יִּים' ֶשׁ ְמּכַוְּ ִ ים אֶ ת ֵשׁם הוי"ה בְּ בִ ְרכַּת וְ לַמַּ לְ ִשׁי ִ ים
הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְחָ ס ל .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פְ ר ְ

ֶתר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִמּי ִ ים אֵ לּוּ הַ נּו ְֹצ ִרים ֶשׁעֲ לֵיהֶ ם ִ ְת ְק ָה הַ בְּ ָרכָה פָּ גְ מוּ בִּ ְספִ ַירת הַ כּ ֶֶתר הַ גְּ בוֹהָ ה
ְבּ ִ קּוּד ָקמַ ץ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְס ִפ ַירת הַ כּ ֶ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ָפַ ל ָשׁם ִ יצוֹץ ָגּבֹהַּ ִמשּׁ ֶֹרשׁ מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ִמבְ ִחי ַת כּ ֶֶתר,
אָרה ִמ ְסּפִ ַירת הַ כּ ֶֶתר לְ הַ כְ ִ יעָ םְ .
ְבּיו ֵֹתר ,וְ צָ ִרי הֶ ָ
יקה ֶשׁלָּהֶ ם מֵ הַ נִּ יצוֹץ הַ זֶּה גו ֶֹרמֶ ת אֶ ת הַ פְּ גָם הַ גָּדוֹל .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא
וְ הַ ְי ִ ָ

)ע"ז י(:

כָּל יוֹמָ א הֲ וָ ה ְמ ַשׁמֵּ שׁ לֵיהּ ]אַ ְט ֹו ִי וּס[

פּוּריֵיהּ הֲ וָה גּ ִַחין ָקמֵּ יהּ .אָמַ ר לֵיהּ סַ ק עִ לוּאֵ י
לְ ַרבִּ י ,וּמַ אֲ כִ יל לֵיהּ ,וּמַ ְשׁ ִקי לֵיהּ ,וְ כִ י הֲ וָ ה בָ עִ י ַרבִּ י לְ מֵ יסַּ ק לְ ְ
ז

כוּתא כּוּלִ י הַ אי .אָמַ ר ִמי י ְִשׂימֵ ִ י מַ צָּ ע ַתּ ְח ֶתּי לָע ֹולָם הַ בָּ א.
אַרעָ א לְ זַלְ זוּלָא בְ מַ ְל ָ
פוּריַי  ,אָמַ ר לֵיהּ לָאו או ַֹרח ְ
לְ ְ

אַתי ָא לְ עַ לְ מָ א ְדּאָ ִתּי ,אָמַ ר לֵיהִּ ,אין .אָמַ ר לֵיהּ וְ הָ כְ ִתיב "וְ א י ְִהיֶה ָשׂ ִריד לְ בֵ ית עֵ ָשׂו" ,בְּ עו ֵֹשׂה
אָמַ ר לֵיהּ ִ

מַ עֲ ֶשׂה עֵ ָשׂוַ .תּ ְ יָא ִַמּי הַ כֵי " א י ְִהיֶה ָשׂ ִריד לְ בֵ ית עֵ ָשׂו" ,יָכוֹל ַלכֹּל ַתּלְ מוּד לוֹמַ ר "לְ בֵ ית עֵ ָשׂו" בְּ ע ֹו ֶשׂה מַ עֲ שֵׂ ה

"מ ָלכֶיהָ " וְ א כָל ְמ ָלכֶיהָ " .כָּל ְ ִשׂיאֶ יהָ "
"שׁמָּ ה אֱ דוֹם ְמ ָלכֶיהָ וְ כָל ְ ִשׂיאֶ יהָ " ,אָמַ ר לֵיהּ ְ
עֵ ָשׂו .אָמַ ר לֵיהּ ,וְ הַ כְּ ִתיב ָ

"מ ְָל ֶכ ָיה" וְ א כָל ְמ ָל ֶכיָה
"מ ָלכֶיהָ " וְ א כָּל ְמ ָלכֶיהָ " .כָּל ְִשׂיאֶ יהָ " וְ א כָל ָשׂ ֶריהָ ְ .
וְ א כָּל ָשׂ ֶריהָ ַ .תּ ְ יָא ִַמּי הָ כִ י ְ

ְשׂיאֶ יהָ " וְ א כָל ָשׂ ֶריהָ פְּ ָרט לִ ְק ִטיעָ א בַ ר ַשׁלּוּם .וּמוּבָ א ָשׁם בַּ 'בֶּ ן יְה ֹוי ָָדע'
אַסוִ ירוּס" .כָּל ִ
פְּ ָרט לְ אַ ְט ֹו ִי וּס בֶּ ן ְ

יד"א ז"ל עַ ל דֶּ ֶר הַ סּוֹד ,אַ ְט ֹו ִי וּס הָ יָה הַ טּוֹב ֶשׁבְּ עֵ ָשׂו ,וְ ַרבֵּ י וּ הַ ָקּדוֹשׁ הָ יָה ִיצוֹץ יַעֲ קֹב אָבִ י וּ,
כּ ַָתב הַ גָּאוֹן ִח ָ

וּבָ א עַ ָתּה לְ ַת ֵקּן אֲ ֶשׁר עִ וֵּת ִעם ַיעֲ קֹב אָבִ י וּ ,וְ ָלכֵן הָ יָה ְמ ַשׁמֵּ שׁ ל ֹו וְ זֶהוּ ִתקּוּ וֹ ,וּלְ ָכ הָ יָה ְמ ַקבֵּ ל ִממֶּ נּוּ ַרבֵּ י וּ
אַרעָ א ַדי ְָקא ,אַף עַ ל ַגּב ִדּבְ ִדי ֵי
כוּתא כּוּלִ י הַ אי ,או ַֹרח ְ
אַרעָ א לְ זַלְ זוּלִ י בְ מַ לְ ָ
וּמיהוּ אָמַ ר ל ֹו לָאו או ַֹרח ְ
הַ ָקּדוֹשִׁ ,

אַרעָ א ָראוּי ָל וּ לְ ִה ְת ַהֵ ג בְּ או ְֹרחָ א ִד ְשׁמַ יָּא ,וְ ָלזֶה
ָשׁמַ יִם ָכּ צָ ִרי לִ ְהיוֹת כְּ דֵ י לְ ַת ֵקּן ,וְ הֵ ִשׁיב ל ֹו מַ ה ָלּ וּ בְּ או ַֹרח ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ נִּ יצוֹץ הַ טּוֹב ֶשׁבְּ עֵ ָשׂו הוּא סוֹד מַ צָּ ע או ִֹתיּוֹת עֶ צֶ ם ,וְ אֶ ת זֶה ָרצָ ה אַ ְ ט ֹו ִ י וּס לְ ַת ֵקּן.
אָמַ ר ִמי י ְִתּ ֵ ִי וְ כוּ'ְ .

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י כְּ ֶשׁבָּ א ָחָ שׁ עַ ל חַ וָּ ה כְּ ֶשׁנּ ַָתן
מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )שבת קמו (.בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁבָּ א ָחָ שׁ עַ ל חַ ָוּהִ ,ה ִטּיל בָּ ה זוּהֲ מָ אְ .

וּקבָ א,
ִשּׂוּאין .וְ רו ִֹאים ֶשׁפְּ גַם הַ נָּחָ שׁ הוּא בִּ יסוֹד ְ
ִ
לָהּ עֵ צָ ה לֶאֱ כוֹל ִמן הָ עֵ ץ ,בָּ א עָ לֶיהָ ִ ,דּכְ ִתיב "הַ נָּחָ שׁ ִה ִשּׁיאַ ִי" לְ שׁוֹן
וְ ָשׁם הוּא ִה ִטּיל זוּהֲ מָ א כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן מוּבָ א בִּ 'פְ ִרי עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)ר"ה פ"ד ח"ב תק ז(

אָדם הָ ִראשׁוֹן מַ ְמ ִתּין עַ ד
ִאם הָ יָה ָ

אָדם וְ חַ וָּ ה ,וְ הָ יָה בָּ א ָחָ שׁ עַ ל חַ וָּ ה קוֹדֶ ם ֶשׁ ִשּׁ ְמּשׁוּ
י ֹו ם הַ ַשּׁבָּ ת ,אָז הָ יוּ כָּל הָ ע ֹולָמוֹת כְּ ִתקּוּ ָן ,אַ לְ פִ י ֶשׁחָ ְטאוּ ָ

ִמטּוֹתֵ יהֶ ן ,כִּ י ָלכֵן יָצְ אוּ ַקיִן וְ הֶ בֶ ל ְמע ָֹרבִ ים ִמטּוֹב וְ ָרע ,וְ ִהנֵּה חֵ ְטא הַ זֶּה ֶשׁאָכַל מֵ עֵ ץ הַ ַדּעַ ת טוֹב וְ ָרע ,גּ ַָרם ל ֹו

אָדם הָ ִראשׁוֹן
אָדם אֶ ת ִא ְשׁתּוֹ" .רו ִֹאים ֶשׁ ִאם הָ יָה ָ
לְ ִהזְדַּ וֵּג עִ ם ִא ְשׁתּ ֹו בּ ֹו בַּ יּוֹם ,וְ זֶה סוֹד עֵ ץ הַ ַדּעַ תִ ,מלְּ שׁוֹן "וַ יּ ֵַדע ָ

אָדם בָּ א עַ ל חַ וָּ ה קוֹדֶ ם ַשׁבָּ ת לְ אַחַ ר ֶשׁהַ נָּחָ שׁ בָּ א עָ לֶיהָ .
ִמזְ ַדּוֵּג ַרק בְּ לֵיל ַשׁבָּ ת ,א הָ יָה חֵ ְטא עֵ ץ הַ ַדּעַ ת .וְ הַ פְּ גָם הָ יָה ִמשּׁוּם ֶשׁ ָ

אָדם הָ ִראשׁוֹן ְמחַ כֶּה לְ ִהזְ ַדּוֵּג בְּ ַשׁבָּ ת ,הָ יָה עו ֶֹשׂה לְ חַ וָּ ה ִתּקּוּן לְ ה ֹו ִציא אֶ ת אֲ ִחיזַת הַ נָּחָ שׁ ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ְבּ ַשׁבָּ ת
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִאם הָ יָה ָ
ְ

אַחר
ִמ ְס ַתּלְּ קוֹת הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ הָ ע ֹולָם הָ יָה ִ ְת ָקן לְ ג ְַמ ֵרי ִמיָּד ,כְּ מ ֹו ֶשׁיּ ְִהיֶה בַּ גְּ אֻ לָּה הַ ְשּׁלֵמָ ה .וְ הַ חֵ ְטא הָ יָה ֶשׁבָּ א עַ ל חַ וָ ה קוֹדֶ ם ַשׁבָּ ת לְ ַ
וּקבָ א .וְ כֵן הַ כָּתוּב
ֶשׁהַ נּ ָָחשׁ בָּ א עָ לֶיהָ  ,וְ אָז הוּא ִהגְ בִּ יר אֶ ת אֲ ִחיזַת הַ נָּחָ שׁ בִּ יסוֹד ְ

)שם ג ,יג(

"הַ נָּחָ שׁ ִה ִשּׁיאַ ִ י" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ ָשׂו,

ֶשׁהוּא הַ נּ ָָחשׁ ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו אֲ ִחיזָה בִּ יסו ָֹדהּ ,כְּ ִדלְ עֵ יל .וְ כֵן עֵ ָשׂ"ו ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב "וְ הַ נָּחָ שׁ הָ יָה עָ רוּם" בְּ ִדלּוּג הָ פוּ ֶשׁל ד' או ִֹתיּ ֹות .וְ ָלכֵן זֶה

יקה ִהיא מֵ הָ אוֹת ד' הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְדּלָתוֹת ֶשׁבִּ יסוֹד הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שם ב ,כה( "וַ יּ ְִהיוּ ְשׁ ֵיהֶ ם
ְבּ ִדלּוּג ד' או ִֹתיּוֹת ,כִּ י הַ ְי ִ ָ
רוּמּים" ר"ת עֵ ָשׂ"ו .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ָגּחוֹ"ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ נָּחָ שׁ הוּא  51כְּ ִמ ְ יַן אֱ דוֹ"ם .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר
עֲ ִ

'מ ְרגָּלִ יּוֹת הַ יָּם' ֶשׁ ָחָ שׁ א ֹויֵב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עֵ ָשׂו.
ַ

וְ כֵן

מוּבָ א בָּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)שער ל"ב פ"ז קלג(

אָמרוּ רז"ל בָּ א ָחָ שׁ עַ ל חַ וָּ ה פֵּ רוּשׁ הָ עִ ְ יָן כִּ י יֵשׁ ְשׁמוֹת
מַ ה ֶשּׁ ְ

וּמ ְשׁ ַתּלְ ְשׁלִ ין לְ מַ טָּ ה עַ ד הַ ְקּלִפּוֹת אֱ ִהים אַחֵ ִרים ,וְ כַאֲ ֶשׁר הָ עָ וֹן גּו ֵֹרם הַ ְקּלִפּוֹת ִכְ לָלִ ין זֶה
אֱ ִקים ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה ִ

בָּ זֶה וְ אֵ לּוּ בְּ אֵ לּוּ עַ ד ֶשׁאו ָֹתן בְּ ִחי וֹת ֶשׁל ְשׁמוֹת ֱא ִקים עֶ לְ י ֹו ִים ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ִכְ ִָסים בִּ ְקֻ ַדּת צִ יּוֹן בְּ סוֹד הַ גְּבוּרוֹת
אֲ ֶשׁר ָשׁם בַּ יְסוֹד ֶשׁלָּהּ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)חוקת רכ(

ֶשׁהַ נָּחָ שׁ ֶשׁבָּ א עַ ל חַ ָוּה גּ ַָרם לָהּ לִ ְהיוֹת ִ ָדּהִ ,משּׁוּם ֶשׁ ָחָ שׁ

ימ ְט ִריָּא ֵשׁם ַשׁ ַדּי וְ ָדם .הַ יְי וּ ֶשׁהַ נָּחָ שׁ ִ כְ ַס לִ ְמקוֹם הַ ָדּם ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁלָּהּ ֶשׁ ַשּׁ ָיּ לְ ֵשׁם ַשׁ ַדּי ,וְ זֶה ִטמֵּ א אֶ ת הַ ָדּם ,וְ ג ַָרם טֻ ְמאַת
ְבּגִ ַ

ִ ָדּה .וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ג ,יג( .כְּ ֶשׁבָּ א ָחָ שׁ עַ ל חַ ָוּה ִלְ ָקה בְּ צָ ַרעַ ת .וְ הַ זּוּהֲ מָ א ֶשׁהוּא הֵ ִטיל בָּ הּ הָ יָה צָ ַרעַ ת מֵ הַ ִמ ְשׁכָא

ח

ִסּוּרים ֶשׁל מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו מֵ הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה.
ְדּ ִחוְּ יָא ,כַּמּוּבָ א בְּ 'פִ ְתחֵ י ְשׁעָ ִרים' )פ ימיות וחיצו יות כד( ,וְ צָ ַרעַ ת ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ יּ ִ

כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )ס הדרין צח .(:וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ת חומא מצורע ב( אָמַ ר ַרב הוּ ָא בְּ ֵשׁם ריב"ל ,הַ ְסּלָעִ ים ֶשׁהֵ ן עַ ל הַ נָּחָ שׁ,

ז ֹו ִהיא צָ ַרעְ תּ ֹו .רו ִֹאים ֶשׁהַ נָּחָ שׁ יֵשׁ ל ֹו צוּרוֹת ְסל ִָעים עַ ל עוֹרוֶֹ ,שׁהֵ ם בִּ בְ ִחי ַת צָ ַרעַ ת .וְ כֵן מוּבָ א בשל"ה )תולדות אדם ב( בָּ א
ָחָ שׁ עַ ל חַ וָּ הִ ,ה ִטּיל בָּ ה זוּהֲ מָ א ,וְ ִע ְ יַן פִּ ְרסָ ה ִָדּה ,זֶה סוֹד ְשׁכִ י ָה בַּ גָּלוּת .וְ כֵן מוּבָ א בָּ רמ"ע ִמפָּ א ֹו

)יו ת אלם פכ"ז(

מוּרה עֶ ְרוָ ה ֶשׁצֵּ רוּפָ הּ ר"ע ו"ה סוֹד כְּ ִיסַ ת הַ ְקּלִפָּ ה לְ מָ קוֹם ֶשׁאֵ י ֹו ֶשׁלָּהּ .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )תדבא"ז כב( ֶשׁיְּסוֹד
חֲ ָ

הַ ַמּלְ כוּת ִ ְק ָרא ֶקבֶ ר ,וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז עַ ל אֲ ִחיזַת הַ ְקּלִ פָּ ה ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת מָ וֶת .וְ כֵן ִמ ְשׁכָא ְדּ ִחוְּ יָא בְּ גִימַ ְט ִריָּא ֵשׁם שפ"ו ִעם

אָדם הָ ִראשׁוֹן) ,בראשית ג ,ה( "כִּ י ידֵ עַ אֱ ִהים כִּ י בְּ יוֹם אֲ כָלְ כֶם ִממֶּ נּוּ
הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל .וְ כֵן ֵשׁם שפ"ו בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא הַ כָּתוּב עַ ל חֵ ְטא ָ
ִיתם כֵּא ִהים י ְֹדעֵ י טוֹב וָ ָרע".
וְ ִ ְפ ְקחוּ עֵ י ֵיכֶם וִ ְהי ֶ

כָּתוּב

)ישעיה יא ,ח(

וּמ ִריא י ְַח ָדּו וְ ַעַ ר ָקטֹן ֹ הֵ ג בָּ ם :וּפָ ָרה
"וְ גָר זְאֵ ב ִעם כֶּבֶ שׂ וְ ָמֵ ר ִעם גּ ְִדי י ְִרבָּ ץ וְ עֵ גֶל וּכְ פִ יר ְ

אוּרת צִ פְ ע ֹו ִי גָּמוּל
אַריֵה כַּבָּ ָקר יֹאכַל ֶתּבֶ ן :וְ ִשׁעֲ ַשׁע י ֹו ֵק עַ ל חֻ ר פָּ ֶתן וְ עַ ל ְמ ַ
וָ דֹב ִתּ ְרעֶ י ָה י ְַח ָדּו י ְִרבְּ צוּ יַלְ דֵ יהֶ ן וְ ְ

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "וְ ִשׁעֲ ַשׁע" וְ ִשׂחֵ ק .עַ ל חוּר פָּ ֶתן עַ ל חוֹר עָ פָ ר ֶשׁהַ נָּחָ שׁ ְמ ַקנֵּן בְ תוֹכוְֹ ִ .ראֶ ה ִדּ ְשׁמ ֹו ֶשׁל הַ נּ ָָחשׁ
יָד ֹו הָ דָ ה"ְ .

פֶּ ֶתן או ִֹתיּוֹת ֹפֶ ת ֶשׁהוּא כִּ נּוּי לִ ְדבַ שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִא ָשּׁה ,כִּ י "חֻ ר פָּ ֶתן" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל יְסוֹד הָ ִא ָשּׁה ֶשׁנִּ ְק ָרא חוֹר וְ הוּא בִּ בְ ִחי ַת פֶּ ֶתן.
וּבַ ָמּקוֹם הַ זֶּה יֵשׁ אֲ ִחיזָה ַלנָּחָ שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָמ ִשׁיחַ ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁ ֹו בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה .וְ לֶעָ ִתיד ָלבֹא כְּ ֶשׁהָ ָרע יֵהָ פֵ לְ טוֹב הַ נָּחָ שׁ ֶשׁבַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה

י ְִתהַ פֵּ לְ ַשׁעֲ שׁוּעַ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ישעיה( ֶשׁ"וְ ִשׁעֲ ַשׁע י ֹו ֵק" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ש"ע ְ הו ִֹרין ֶשׁמֵּ הֶ ם כָּל הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁל הָ ע ֹולָם.

וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'עֵ מֶ ק הַ מֶּ ֶל '

)שער י ,פ"ו(

"וְ ִשׁעֲ ַשׁע י ֹו ֵק" ֶשׁהוּא ָדוִ ד ,מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד בְּ עַ ְצמוֹ ,וְ כוּ' ,וְ ָשׁם י ְִהיֶה

יקים .וְ כֵן מוּבָ א בַּ ְשּׁלָ"ה )תולדות אדם בית דוד( וְ זֶה סוֹד "וְ ִשׁעֲ ַשׁע י ֹו ֵק עַ ל חֻ ר פָּ תֶ ן
הַ ַשּׁ עֲ שׁוּעַ וּמָ חוֹל הקב"ה עִ ם הַ צַּ ִדּ ִ

אוּרת ִצפְ ע ֹו ִי גָּמוּל יָד ֹו הָ ָדה" .כִּ י כְ בָ ר י ַָד ְע ָתּ כִּ י סוֹד הַ יִּחוּד וְ הַ זִּוּוּג ְִק ָרא ַשׁעֲ שׁוּעַ  ,וְ ִהנֵּה הַ ַשּׁעֲ שׁוּעַ הַ זֶּה,
וְ עַ ל ְמ ַ
ֵתּ ֵרד סוֹד ִשׂ ְמחָ ת ֹו עַ ד ֶשׁיּ ֹו ֵק ֶשׁהוּא ְמטַ ְטרוּן ֶשׁהוּא ִתּי וֹק י ֹו ֵק ִמ ְשּׁדֵ י ִאמּוֶֹ ,שׁעַ ל יָד ֹו ַעֲ ָשׂה הַ ִיּחוּד בְּ ִשׁית יו ִֹמין

וּקבָ א ִדּ ְתהוֹמָ א ַרבָּ ה ִמ ְשׁכַּן הַ ְטּמֵ ִאים .וְ כָל זֶה
ְדּחוֹלֵ ,תּ ֵרד הַ ַשּׁעֲ שׁוּעַ הַ זֶּה עַ ד חֻ ר פָּ ֶתןְ ,דּהַ יְי וּ אוֹת ֹו ֹח ר ֶשׁהוּא ְ

ִשּׁאֲ רוּ בְּ לִ י זוּהֲ מָ א .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל.
ירוּתם ַתּחֲ ף ִמן הָ ע ֹולָם ,וְ י ָ
וּמ ִר ָ
מו ֶֹרה סוֹד הַ ְמ ָת ַקת הַ ִחיצ ֹו ִים ְ

שליט"א ֶשׁ"וְ ִשׁעֲ ַשׁע י ֹו ֵק" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל י ֹו ָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי ֶשׁיַּעֲ ֶשׂה אֶ ת הַ ִתּקּוּן בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה .כִּ י ק' ִמ ְתחַ לֶּפֶ ת בְּ ה' בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה ,כַּמּוּבָ א

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ְבּ'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

)תהילים תלו(

תּ ֶרגֶל ז ֹו הַ ק' ֶשׁל ָק ֶ"ה ,י ִָשּׁאֵ ר ִה ֵנּ"ה ,בְּ סוֹד
"גְּעַ ר חַ יַּת ָק ֶה" ,וּכְ ֶשׁיּ ְַח ֹ

"ראשׁוֹן לְ צִ יּוֹן ִהנֵּה ִהנָּם" .וְ כֵן ֵשׁם אד "י בְּ ִמלּוּי אָלֶ"ף ָדּלֶ"ת וּ"ן יוֹ"ד ס"ת פֶּ ֶת"ן ד' .כַּמּוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ִ

)פורים ע'

נּוּקבָ א הַ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ ֵשׁם אד "י ֶשׁע ֹולֶה בְּ ִמלּוּי ֹו כְּ ִמ ְ יַן תרע"אֶ ,שׁהוּא
תעט( ֶשׁהָ אוֹת ד' ִהיא בִּ ְב ִחי ַת דֶּ לֶתְ ,דּדֶ לֶת ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת יְסוֹד הַ ְ

וּשׁ ֵתּי ְדּלָתוֹת
ַתּ ְרגּוּם ֶשׁל ַשׁעַ ר וְ דֶ לֶת .וְ כֵן מוּבָ א ָשׁם )העמידה ע' ריט( ֶשׁהַ ד' אֵ בָ ִרים ֶשׁיֵּשׁ לַנְּ ֵקבָ ה יוֹתֵ ר מֵ הַ ָזּכָר הֵ ם ְשׁ ֵי ִצ ִירים ְ

הַ נִּ ְמצָ ִאים בִּ יסוֹד הָ ִא ָשּׁה ,וְ ָשׁם מַ לְ בִּ ישׁ הַ נָּחָ שׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא פֶּ ֶת"ן .וְ כֵן ָדּוִ "ד יֵשׁ בּ ֹו ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת ָדּלֶ"ת לְ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ֵתּי הַ ְדּלָתוֹת

ִשׁי בְּ ִחלּוּף א"ת ב"ש בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא תרע"א .וְ כֵן ָמ ִצי וּ
נּוּק' ,וְ הַ ו' בָּ אֶ ְמצַ ע ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ יְסוֹד עַ ְצמוֹ .וְ כֵן ָדּוִ ד בֶּ ן י ַ
ֶשׁיֵּשׁ ִבּיסוֹד הַ ְ

בַּ גְּ ָמ ָרא

)סוטה ט(.

אָרץ
ֶשׁ ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל הֵ כִ ין אֶ ת הַ ְדּלָתוֹת לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ א ָשׁלְ טוּ בָּ הֶ ם הַ שּׂ ֹו ְ ִאים ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "טָ בְ עוּ בָּ ֶ

יח בֶּ ן ָדּוִ יד .וְ כֵן פֶּ ַת"ח ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב
ישׁי .וְ כֵן דֶּ לֶת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָמ ִשׁ ַ
ְשׁעָ ֶריהָ " ,וְ לֶעָ ִתיד לָבֹא יַעֲ לוּ לְ ִה ָקּבֵ עַ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הַ ְשּׁלִ ִ

)בראשית א ,ב( "וְ רוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת" וְ עַ ל זֶה ֶאֱ מַ ר בְּ ַר ִשּׁ"י )שם( "וְ רוּחַ אֱ ִהים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ ֵי הַ מָּ יִם" זֶה רוּח ֹו ֶשׁל מֶ ֶל

הַ מָּ ִשׁיחַ .

ט

פָּ ָרה אֲ דֻ ָמּה ְֶח ֶק ֶקת ִמתּו ָֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה שׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וְ ִהיא הַ ִתּקּוּן
וְ עוֹד

לִ ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת.

הו ִֹסיף הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אַהֲ בַ ת י ֹו ָָתן' מֵ ַרבִּ י יְה ֹו ָָתן אַיְבְּ ִשׁיץ זצ"ל ֶשׁהַ טַּ עַ ם לִ בְ ִקיעַ ת הַ ר

ֵיתים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  677או ָֹתן ְספָ רוֹת
ֵיתים ִבּזְ מַ ן בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ הוּא לְ בַ טֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת ֶשׁאוֹחֶ זֶת בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה ,וְ הַ ר הַ זּ ִ
הַ זּ ִ
ֶשׁל  .776וְ כֵן הַ כָּתוּב )זכריה יד ,ג( "וְ עָ ְמדוּ ַרגְ ָליו בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זּ ִֵתים" ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא .776

וְ ְִראֶ ה

ֵיתים הָ יוּ שׂו ְֹרפִ ים אֶ ת הַ פָּ ָרה הָ אֲ דֻ מָּ ה ,וּמוּבָ א בָּ ַר ְמ ַח"ל
ֵיתים ,כִּ י בְ הַ ר הַ זּ ִ
שׁוּרה לְ הַ ר הַ זּ ִ
לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת ְק ָ

)סוף אוצרות רמח"ל( ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא הַ ִתּקּוּן לִ ְקלִ פַּ ת הַ נַּצְ רוּת ֶשׁ ִהיא אֱ דוֹם ,וּמַ ה ֶשּׁהַ נּו ְֹצ ִרים גָּזְ רוּ לִ ְשׂרֹף אֶ ת הַ ַתּלְ מוּד ,זֶה הָ יָה

ִמשּׁוּם ֶשׁאֵ ין פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ הִ .דּ ְשׂ ֵרפַ ת פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא סוֹד ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָה כַּבְ יָכוֹל מוֹסֶ ֶרת אֶ ת עַ ְצמָ הּ לִ ְשׂ ֵרפָ ה עֲ בוּר בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ מ ֹו

'מגֵן
ְשׂ ֵרפַ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁכִּ לָּה חֲ מָ ת ֹו עַ ל עֵ ִצים וַ אֲ בָ ִ ים .וּכְ ֶשׁאֵ ין פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה גָּזְ רוּ הַ נּו ְֹצ ִרים לִ ְשׂרֹף אֶ ת הַ ַתּלְ מוּד .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ ָ

אַב ָרהָ ם'
ְ

)או"ח תקפ(

כּ ַָתב הַ ַתּ ְ יָא בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי פָּ ָר ַשׁת חֻ ַקּת ָהֲ גוּ י ְִח ִידים לְ ִה ְתעַ נּוֹת ֶשׁבְּ אוֹת ֹו הַ יּוֹם ְִשׂ ְרפוּ כ'

ְקר ֹו וֹת ְמל ִֵאים ְספָ ִרים בְּ צָ ְרפַ ת וְ א ָקבְ עוּ אוֹת ֹו ִבּימֵ י הַ חֹדֶ שׁ ִמפְּ ֵי ֶשׁ ִמּתּ ֹו ְשׁאֵ לַת חֲ לוֹם ו ַֹדע לָהֶ ם ֶשׁיּוֹם

הַ פָּ ָר ָשׁה גו ֵֹרם ְגּז ֵַרת הַ תּו ָֹרה זֹאת חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה ְמ ַת ְרגּ ְִמי ַן ָדּא גְ ז ֵַרת או ַֹרי ְָתא .וְ גַם בִּ ְשׁ ַת ת"ח ְֶח ְרבוּ ְשׁ ֵי

ְק ִהלּוֹת גְּדוֹלוֹת בְּ אוֹת ֹו הַ יּוֹם .וְ כֵן י ֹו ָה הַ נָּבִ יא הָ יָה בֶּ ן הַ צָּ ְרפַ ִתּית ֶשׁהֶ חֱ יָה אֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא בְּ יַלְ דּוּת ֹו בִּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים .וְ רו ִֹאים
ֶק ֶשׁר בֵּ ין י ֹו ָה ֶשׁ ְמּ ַת ֵקּן אֶ ת ִ יצוֹץ יֵשׁ"וּ לְ צָ ְרפַ ת ֶשׁ ָשּׁם ָשׂ ְרפוּ אֶ ת הַ ַתּלְ מוּד .וְ כֵן צָ ְרפַ ת ִהיא ִמלְּ שׁוֹן צֵ רוּף וְ זִ כּוּ הַ נִּ יצוֹץ .וְ כֵן

אַר וּ ְבּמַ אֲ ַמר 'שׁ ֶֹרשׁ הַ טֻּ ְמאָה' ֶשׁכָּל ִע ְ יַן פָּ ָרה
חֻ ַקּת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָקפָ א פַ ְר ְזלָא ֶשׁ ְמּ ַת ֵקּן אֶ ת אוֹת ֹו הָ ִאישׁ בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה .וְ כֵן בֵּ ְ

אֲ דֻ ָמּה הוּא לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁבַּ פָּ ָרה ,וְ זֶה גַם סוֹד בִּ טּוּל ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת עַ ל יְדֵ י הוֹצָ אַת הַ נִּ יצוֹץ ִממֶּ נָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר'

ֹשׁים כִּ לְ שׁ ֹו ָם ,עַ ל הַ ִמּ ְשׁ ַתּמֵּ ד
אַב ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל אֵ צֶ ל הַ נּו ְֹצ ִרים ימ"ש ֶשׁמַּ עֲ בִ ִירים עַ ל הַ ָדּת בַּ הֲ זָאַת ַמיִם ְקדו ִ
ְ
ְבּדוֹמֶ ה לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה.

מוּבָ א

ְבּ'תו ַֹרת מֹ ֶשה' ַלחֲ ַתם סוֹפֵ ר

)מגילת אסתר(

אָמרוּ חַ כְ מֵ י הַ דּוֹר ֶשׁ ָרעוֹת ַרבּוֹת וּ ְגז ֵַרת
יתא בִּ ְשׁאֵ ִרית י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁ ְ
ִא ָ

ְשׁמָ דוֹת וַ הֲ ִריגוֹת ֶשׁהָ יוּ בִּ ְשׁ ַת ת"ח הֵ מָּ ה ִמ ְגּז ֵַרת הָ מָ ן אֲ ֶשׁר ְִתבַּ ְטּלָה בִּ ְשׁעַ ת הַ נֵּס וְ ְִת ַקיֵּם עַ ָתּה ,וְ אוּלַי הָ יוּ

וּמרֻ מָּ ז בַּ ְמּ ִגלָּה בְּ "וַ ִתּכְ תֹּב אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה" כְּ ִתיב ָתּי"ו ַרבָּ ִתי ,וְ "חוּר ַכּ ְרפַּ ס" חֵ י"ת ַרבָּ ִתי
ִגּלְ גּוּלֵי או ָֹתן ְָשׁמוֹתְ ,

וּמזֶּה ִצְ מַ ח
לְ ַרמֵּ ז עַ ל ת"ח ,וְ ִהנֵּה הָ מָ ן ֶשׁהָ יָה קוֹץ לִ בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ְִתלָה עַ ל הַ קּוֹץ וְ עַ ל יְדֵ י זֶה ִ ְתבַּ ְטּלָה הַ ְגּז ֵָרה ִ
"דּ ְר ַדּר" ְגּז ֵַרת ְשׁ ַת ת"ח ֶשׁנּ ְִשׁמַ ר
הָ ָרעָ ה בִּ ְשׁ ַת ת"ח ,וְ זֶה עַ ל יְדֵ י "וְ קוֹץ וְ ַד ְרדַּ ר ַתּצְ ִמיחַ ָל " ַתּצְ ִמיחַ ָל ִמזֶּה ַ
הַ גְּ ז ֵָרה ִמדֹּר דֹּר ִמדּוֹר ֹו ֶשׁל הָ מָ ן לַדּוֹר הַ הוּא או ִֹתיּוֹת ד'ר'ד'ר ,וְ גַם ַדּ ְר ַדּר בְּ גִימַ ְט ִריָּא ת"ח .וּמוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'חֶ ְמ ַדּת

חוּריְ ,מלֶאכֶת הַ מַּ צָּ עוֹת
חוּרי ִ
וּשׁמוּאֵ ל חַ ד אָמַ ר ִ
וּת ֵכלֶת" .מַ אי חוּר ַרב ְ
י ִָמים' )פורים ו( בְּ מַ סֶּ כֶת ְמ ִגלָּה "חוּר כּ ְַרפַּ ס ְ
הָ י ְָתה עֲ שׂוּיָה ְָקבִ ים ְ ָקבִ ים .וְ חַ ד אָמַ ר ִמילַת לְ בָ ָה ִה ִצּיעַ לָהֶ םִ .שׂ ְמלַת חוּר הוּא לְ שׁוֹן ִחוֵּר ,וְ אֵ לּוּ וָ אֵ לּוּ ִדבְ ֵרי

אֱ ִהים חַ יִּים .וְ הַ ַכּ ָוּ ָה הוּא עַ ל מַ ה ֶשּׁכּ ַָתבְ וּ ֶשׁפָּ ַתח לָהֶ ם ב' פְּ ָת ִחים ,וּבְ כָאן ְמפָ ֵרשׁ מָ ה הֵ ם הַ ב' פְּ ָת ִחים .וְ אָמַ ר

"חוּר כּ ְַרפַּ ס וּ ְת ֵכלֶת" ,מַ אי חוּר ,הַ כַּוָּ ָה כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב בַּ זֹּהַ ר פָּ ָר ַשׁת אֱ מוֹר "וַ ִיּקֹּב בֶּ ן הָ ִא ָשּׁה הַ יּ ְִשׂ ְראֵ לִ ית"" ,וַ ִיּקֹּב
ישׁא וְ ַליֵיט וּלְ אַ ָג ָא עַ ל ִאימֵ יהּ וְ ָדא הוּא ְִקיבָ א ְדּ ִאיהוּ ִַקּיב ֶשׁמָּ א
חֹר בְּ דַ לְ תּוֹ"ָ ,רזָא ְד ִמלָּה ָטַ ל ה' ְדּ ֶשׁמָּ א ַק ִדּ ָ
י

וּקבָ א
ישׁא .וּלְ מֶ ְחצָ ִדי חַ ְקלָא וְ ָרזָא ְדּ ִמלָּה כֵּן דֶּ ֶר ִא ָשּׁה ְמ ָאֶ פֶ ת .וְ ָרזָא ְדּ ִמלָּה גַּם כֵּן בְּ כָאן ֶשׁ ָנּ ַקב חֹר בַּ יְסוֹד ְדּ ְ
ַק ִדּ ָ

וּת ֵכלֶת ֶשׁהֵ ם חֲ סָ ִדים וּגְבוּרוֹת .וְ ָלכֵן אוֹת חֵ ית גְּד ֹולָה בְּ חוּר ,כְּ מ ֹו ב'
אָרת ֶשׁל כּ ְַרפַּ ס ְ
ֶשׁנּ ְִק ָרא דֶ לֶת כְּ דֵ י לְ הו ִֹציא הֶ ַ

חוּרי ֶשׁהֵ ם ב' ְָקבִ ים ִמב' פְּ ָת ִחים .וְ חַ ד אָמַ ר חוּר הוּא לְ שׁוֹן ִחוֵּר,
חוּרי ִ
יתין ֶשׁהֵ ם ב' פְּ ָת ִחים .וְ זֶה ֶשׁכָּתוּב ִ
חֵ ִ

רוֹצֶ ה לוֹמַ ר הַ כַּוָּ ָה לָמָ ה עָ ָשׂה ְשׁ ֵי פְּ ָת ִחים כְּ דֵ י לְ הו ִֹציא ב' ִמי ֵי ִחוֵּר ֶשׁהֵ ם ב' ִמי ֵי הֶ אָרוֹת ,הַ חֲ סָ ִדים וְ הַ גְּבוּרוֹת.
נּוּקבָ א בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה ֶשׁל הַ ְמ ַקלֵּל ֶשׁהוּא יֵשׁ"וּ
וּת ֵכלֶת" הָ יָה בִּ יסוֹד הַ ְ
עֻדּת אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ "חוּר כּ ְַרפַּ ס ְ
וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ פְּ גָם בִּ ְס ַ

בֹאָרים ִדּבְ ֵרי הַ 'מָּ גֵן אַבְ ָרהָ ם' ֶשׁגְּ זֵרוֹת ְשׁ ַת ת"ח ְקשׁוּרוֹת לְ פָ ָרה
ֶשׁנּ ַָקב חֹר בְּ ַדלְ תּוֹ .וּגְ זֵרוֹת ְשׁ ַת ת"ח בָּ אוּ לְ ַת ֵקּן זֹאת .לְ פִ י זֶה ְמ ִ
וּת ֵכלֶת,
אֲ דֻ ָמּה כְּ מ ֹו גְ זֵרוֹת ְשׂ ֵרפַ ת הַ ַתּלְ מוּד ,כִּ י גְ זֵרוֹת אֵ לּוּ בָּ אוּ לְ ַת ֵקּן אֶ ת הַ פְּ גָם ֶשׁ ֶנּ ֱה וּ ִמ ְסּע ַֻדּת אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ מֵ הַ חוּר כּ ְַרפַּ ס ְ

וּת ֵכלֶת" ,וּכְ ֵשׁם
נּוּקבָ א ֶשׁהוּא בְּ סוֹד אוֹת ח' ,וּבְ סוֹד "חוּר כּ ְַרפַּ ס ְ
ֶשׁנִּ ְר ְמזוּ ָשׁם או ִֹתיּוֹת ת"ח גְּ דוֹלוֹת ,כִּ י פָ גְ מוּ אֶ ת יְסוֹד הַ ְ

נּוּקבָ אָ ,כּ גְּ זֵרוֹת ת"ח עָ שׂוּ אֶ ת אוֹת ֹו ִתּקּוּן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א
ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְמ ַת ֶקּ ֶת אֶ ת ְפּגַם הַ נּ ְַצרוּת בִּ יסוֹד הַ ְ
ֶשׁ"חוּר כּ ְַרפַּ ס" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י ֹו ָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי ֶשׁעו ֶֹשׂה אֶ ת הַ ִתּקּוּן.

וְ עוֹד הו ִֹסיף ֶשׁמּוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ן )במדבר יט ,ב( "זֹאת חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה" לְ פִ י ֶשׁהַ ָשּׂטָ ן וְ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם מ ֹו ִין אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל לוֹמַ ר
מָ ה הַ ִמּצְ וָ ה הַ זֹּאת ,לְ פִ י ָכ כּ ַָתב בָּ הּ חֻ ָקּהְ ,גּז ֵָרה ִהיא ִמלְּ פָ ַי וְ אֵ ין לְ ְרשׁוּת לְ הַ ְרהֵ ר אַחֲ ֶריהָ  ,וּכְ בָ ר כּ ַָתבְ ִתּי בְּ עִ ְ יַן

ָשׂ ִעיר הַ ִמּ ְשׁ ַתּלֵּחַ מַ ה טַּ עַ ם לָאֻ מּוֹת ֶשׁיּ ְִהיוּ מ ֹו ִין או ָֹת וּ בְּ זֹאת יו ֵֹתר ִמ ְשּׁאַר הַ ָקּ ְרבָּ וֹת ֶשׁ ְיּכַפְּ רוּ .וּלְ ָכ אָמַ ר

הַ כָּתוּב "זֹאת חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה" ,כְּ לוֹמַ ר הַ נּ ְֶח ֶק ֶקת ִמן הַ תּו ָֹרה וְ ִהיא תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה עַ ל כֵּן ִהיא פָּ ָרה וְ הִ יא אֲ דֻ מָּ ה

ִמ ִמּ ַדּת הַ ִדּין .וְ רו ִֹאים ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְֶחקֶ ֶקת ִמתּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה שׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,וְ כֵן רו ִֹאים ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִעם הַ ָשּׂ ִעיר

שׁוּרה לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה הָ י ְָתה ַדוְ ָקא עַ ל תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל
אַר וּ ֶשׁהוּא אוֹת ֹו ִע ְ יָן .וְ כֵן גְּ ז ֵַרת ְשׂ ֵרפַ ת הַ ַתּלְ מוּד בְּ צָ ְרפַ ת ֶשׁ ְקּ ָ
הַ ִמּ ְשׁ ַתּלּ ֵַח ֶשׁבֵּ ְ

פֶּ ה .כִּ י ִה ִתּירוּ לִ כְ תֹּב תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה בִּ גְ לַל "עֵ ת לַעֲ שׂוֹת לַהוי"ה" ,הַ יְי וּ לְ צ ֶֹר ִתּקּוּן הַ ְשּׁכִ י ָה ֶשׁ ִהיא סוֹד תּו ָֹר ה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה,

וּגְ ז ֵַרת ְשׂ ֵרפַ ת הַ ַתּלְ מוּד ִהיא סוֹד ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָה כַּבְ יָכוֹל מוֹסֶ ֶרת אֶ ת עַ ְצמָ הּ לִ ְשׂ ֵרפָ ה עֲ בוּר בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ לָ ,לכֵן הַ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁ ִהיא

הַ ְשּׁכִ י ָהְ ִ ,שׂ ֶרפֶ ת כַּבְ יָכוֹל .וְ כֵן "עֵ ת לַעֲ שׂוֹת לַהוי"ה" ,עִ ם הַ ִמּלִּ ים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  1335סוֹד הַ ֵקּץ ֶשׁל ָדּ ִ יֵּאל וְ הַ ִתּקּוּן הַ ָשּׁלֵם .וְ כֵן

ישׁנָּה ,וְ ִאם א זָכוּ בְּ עִ ָתּהּ ,בְּ עֵ ת ה' .מָ ה הוּא
ישׁנָּה" ִאם זָכוּ אֲ ִח ֶ
ָמ ִצי וּ ְבּזֹהַ ר חָ ָדשׁ )תיקו ים קלד" (.אֲ ִ י ה' בְּ ִע ָתּהּ אֲ ִח ֶ
עִ ָתּהּ" ,עֵ ת ַלעֲ שׂוֹת לַה' הֵ פֵ רוּ תו ָֹר ֶת " .וְ כֵן "עֵ ת ַלעֲ שׂוֹת לַה' הֵ פֵ רוּ תו ָֹר ֶת "ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַת תשע"ו .וְ כֵן הַ פְּ גָם ֶשׁל יֵשׁ"וּ

הָ יָה בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין כאָ (:דּ ַרשׁ ָרבָ א ,מַ אי ִדּכְ ִתיב "וְ יו ֵֹתר מֵ הֵ מָּ ה בְ ִ י ִהזָּהֵ ר עֲ שׂוֹת ְספָ ִרים
הַ ְרבֶּ ה אֵ ין ֵקץ" .בְּ ֵיִ ,הזָּהֵ ר בְּ ִדבְ ֵרי סוֹפְ ִרים יו ֵֹתר ִמ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרהֶ ,שׁהַ לָּלוּ עֲ ֵשׂה וְ א ַתּעֲ ֵשׂה ,וְ הַ לָּלוּ חַ יָּב עֲ לֵיהֶ ן

יתה בִּ ידֵ י ָשׁמַ יִםֶ .שׁמָּ א תֹּאמַ ר ִאם יֵשׁ בָּ הֶ ן מַ מָּ שׁ ִמפְּ ֵי מַ ה א ִכְ ְתּבוּ ,אָמַ ר ְק ָרא "עֲ שׂוֹת ְספָ ִרים הַ ְרבֶּ ה אֵ ין
ִמ ָ

ֵקץ וְ לַהַ ג הַ ְרבֶּ ה ְיגִיעַ ת בָּ ָשׂר" ,אָמַ ר ַרב פַּ פָּ א בְּ ֵריהּ ְדּ ַרב אַחָ א בַ ר אַ דָּ א ִמ ְשּׁמֵ יהּ ְדּ ַרב אַחָ א בַּ ר עוּ ָלאְ ,מלַמֵּ ד ֶשׁכָּל

הַ לּוֹעֵ ג עַ ל ִדּבְ ֵרי חֲ כ ִָמים ִדּוֹן בְּ צוֹאָה רו ַֹתחַ תִ ,דּכְ ִתיב "וְ לַהַ ג הַ ְרבֵּ ה ְי ִגיעַ ת בָּ ָשׂר" .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ פְּ גָם ֶשׁל אוֹת ֹו הָ ִאישׁ

ֶשׁ ִהלְ עִ יג עַ ל ִדּבְ ֵרי חֲ כ ִָמים וְ ִ דּוֹן בְּ צוֹאָה רו ַֹתחַ ת ,וְ הַ ִתּקּוּן ָלזֶה לִ כְ תֹּב ְספָ ִרים הַ ְרבֵּ ה ִמ ִדּבֵ רי חֲ כ ִָמים ִמתּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה.

וְ כֵן

וּמ ְספַּ ר כ"ד ָקשׁוּר לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁהָ יוּ
מוּבָ א בְּ 'סֵ דֶ ר הַ דּוֹרוֹת' )ה' אלפים ד'( ֶשׁנִּ ְשׂ ְרפוּ בְּ צָ ְרפַ ת כ"ד ְקר ֹו וֹת ֶשׁל ִספְ ֵרי ַתלְ מוּדִ ,

ל ֹו כ"ד אֶ לֶף ַתּלְ ִמ ִידים ,וְ כֵן בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הַ קּוֹדֵ ם ֶשׁהָ יָה זִ ְמ ִרי בֶ ן סָ לוּא ֶהֶ ְרגוּ כ"ד אֶ לֶף ִמבְּ ֵי ִשׁ ְמעוֹן .וְ כֵן בְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁוֹן ֶשׁהָ יָה

ְשׁכֶם בֶּ ן חֲ מוֹר מוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ יּ ָָשׁר' ֶשׁנֶּהֶ ְרגוּ בִ ְשׁכֶם ִ 645אישׁ וְ זֶה ע ֹולֶה כְּ ִמ ְ יַן כַּ"ף ָדּלֶ"ת אָלֶ"ף .וְ זֶה גַם מַ ְקבִּ יל לְ כ"ד ְספָ ִרים

ֶשׁיֵּשׁ בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבִּ כְ ָתב .וְ כֵן בְּ הַ ְשׁפָּ עַ ת חֲ לֶב אֵ ם ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁבָּ אָה מֵ ִאמָּ א ִעלָּאָה בִּ בְ ִחי ַת הֲ ָָקה ,יֵשׁ ִמ ְספָּ ר

כ"דֶ ,שׁהַ הֲ ָָקה ִהיא כ"ד חֳ ָד ִשׁים .וְ כֵן מָ ִצי וּ ִמ ְספַּ ר כ"ד בְּ מַ ַתּן תּו ָֹרה ,כַּמּוּבָ א בְּ תוֹסֶ פְ ָתּא

יא

)ערכין א(

ֶשׁהָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל עו ְֹמ ִדין

ִמ ָשׁכִ ין לַאֲ חו ֵֹריהֶ ם י"ב ִמיל ,וּבָ ִאין לִ פְ ֵיהֶ ם י"ב ִמיל ,עַ ל כָּל ִדּבּוּר וְ ִדבּוּר כ"ד ִמיל .וְ כֵן ָמ ִצי וּ
לִ פְ ֵי הַ ר ִסי ַי ְ

בַּ גְּ ָמ ָרא

)ברכות כט(.

אַרבַּ ע ְר ָ וֹת ֶשׁאָמַ ר
ִיתא כְּ ֶ גֶד ִמי ,אָמַ ר ַרבִּ י חֶ לְ בּוֹ ,כְּ ֶ גֶד עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
אַרבַּ ע ְדּ ַתעֲ ָ
וְ הַ ֵי עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ

ְשׁ מֹה בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִהכְ ִיס אָרוֹן לְ בֵ ית קֹדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים .וְ כֵן בַּ עֲ בו ַֹדת הַ כֹּהֲ ִ ים בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יוּ כ"ד ִמ ְשׁ ְמרוֹת כְּ הֻ נָּה ,וְ כ"ד
'שׂים
'סדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ' לְ ַכוֵּן בְּ בִ ְרכַּת כֹּהֲ ִ ים עַ ל כ"ד ִקשּׁוּטֵ י ַכּלָּה ,לְ הָ כִ ין אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת לַזִּ וּוּג ֶשׁיּ ְִהיֶה ְבּ ִ
ַמ ְתּ וֹת כְּ הֻ נָּה ,וְ כֵן מוּבָ א בְּ ִ
ָשׁלוֹם' .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין הַ כֹּהֲ ִ ים לְ כ"ד ִקשּׁוּטֵ י ַכּלָּה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)בכורות ו(:

אֵ ין ַפְ ָשׁהּ ח ֹוז ֶֶרת עָ לֶיהָ עַ ד עֶ ְשׂ ִרים

אַרבָּ עָ ה חֹדֶ שׁ .רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְתחַ ְדּשׁוּת הָ ִא ָשּׁה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ ִמ ְספַּ ר כ"ד .וְ כֵן הָ אוֹת ם' ְסתוּמָ ה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת
וְ ְ

ימ ְט ִריָּא
הַ יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּתִ ,היא הָ אוֹת הַ כ"ד בְּ או ִֹתיּוֹת א' ב' .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי ' ֶשׁ ָדּוִ יד הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת בְּ גִ ַ

כ"ד ,וְ ָדוִ ד ִ ְק ָרא ָדּוִ יד ִעם יוֹ"ד ,בְּ סֵ פֶ ר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים ֶשׁהוּא הַ סֵּ פֶ ר הַ כ"ד בַּ ַתּ ַ" .

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ָקשׁוּר ִעם י ְִדיעַ ת סוֹדוֹת פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה:

)במדב"ר יט ,ו(

"וְ י ְִקחוּ אֵ לֶי פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה" אָמַ ר

ֹשׁה לְ אֲ ִי ְמ ַגלֶּה טַ עַ ם פָּ ָרה אֲ בָ ל לְ אַחֵ ר חֻ ָקּהְ ,דּאָמַ ר ַרב הוּ ָא כְּ ִתיב
ַרבִּ י יוֹסֵ י בְּ ַרבִּ י חֲ ִי ָא אָמַ ר ל ֹו הקב"ה ְלמ ֶ

ישׁ ִרים אֶ ְשׁפֹּ ט" וּכְ ִתיב "וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא א י ְִהיֶה אוֹר י ְָקרוֹת וְ ִקפָּ אוֹן"' ,י ְִקפָּ אוּן' כְּ ִתיב
"כִּ י אֶ ַקּח מוֹעֵ ד אֲ ִי מֵ ָ

יתים וְ א
ְדּבָ ִרים הַ ְמכ ִֻסּין ִמכֶּם בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה עֲ ִת ִידים לִ ְהיוֹת צוֹפִ ים לָע ֹולָם הַ בָּ א ,וּכְ ִתיב "אֵ לֶּה הַ ְדּבָ ִרים עֲ ִשׂ ִ
יתי לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו ְדּבָ ִרים ֶשׁ א ִ גְלוּ לְ מֹשֶׁ ה
יתים"ֶ ,שׁכְּ בָ ר עָ ִשׂ ִ
עֲ זַבְ ִתּים" אֶ ע ֱֶשׂה אֵ ין כְּ ִתיב כָּאן אֶ לָּא "עֲ ִשׂ ִ
ִגְלוּ לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו "וְ כָל י ְָקר ָראֲ ָתה עֵ י וֹ" זֶה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו .וְ כֵן הַ פְ ָשׁ ַרת הַ ִקּפָּ אוֹן ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ עֲ לָאַת

הַ בַּ ְרזֵל ְבּסוֹד ָקפָ א פַ ְרזְ לָא.

וְ ָלכֵן

ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁבִּ ְמקוֹם ְשׂ ֵרפַ ת הַ פָּ ָרה מוּל אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה וְ ַשׁעַ ר הַ ִמּזְ ָרח בָּ וּ הַ נּו ְֹצ ִרים אֶ ת הַ ִמּ ְ ז ִָרים ֶשׁלָּהֶ ם .וְ כֵן הֵ ם

זְרח .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁ ְבּהַ ר
קו ְֹר ִאים ל ִַמּ ְ ז ִָרים עַ ל ֵשׁם מָ ִריָּה ֶשׁהוּא הַ כִּ נּוּי ֶשׁלָּהֶ ם לְ ִאמּ ֹו ֶשׁל אוֹת ֹו הָ ִאישׁ וּמָ ִריָּה בְּ ִגימַ ְט ִריָּא ִמ ָ

לוּתם ,יִמַּ ח ְשׁמָ ם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהָ הָ ר יִבָּ ַקע לִ ְשׁ ֵי
ֵיתים ְבּחֶ ְצי ֹו ִ ְקבְּ רוּ אֵ לּוּ ֶשׁיָּקוּמוּ בִּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים ,וּבְ חֶ צְ י ֹו הַ ֵשּׁ ִ י י ְֶשׁ ָם בָּ ֵתּי ִתּפְ ָ
הַ זּ ִ

ְרוּשׁ ִַלם ִמ ֶקּדֶ ם
חֲ צָ ִאים לֶעָ ִתיד לָבֹא וִ יקֻ יַּם הַ כָּתוּב )זכריה יד ,ד( "וְ עָ ְמדוּ ַר ְגלָיו בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל הַ ר הַ זּ ִֵתים אֲ ֶשׁר עַ ל פְּ ֵי י ָ
ֵיתים מֵ חֶ צְ י ֹו וְ גוֹ' וְ חֶ ְצי ֹו ֶ גְּבָּ ה".
וְ ִבְ ַקע הַ ר הַ זּ ִ

וְ כֵן

'ח ְשׁמַ ל ַמטֶּ ה'
אַר וּ ְבּמַ אֲ מַ ר ַ
ֵיתים בְּ גִימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ֶרגֶל .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ הָ ִע ְ יָן ָקשׁוּר ִעם ב' ַרגְ ַליִם ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
ז ִ

ֶשׁלְּ שׁוֹן ַ'רבֵּ וּ בַּ ְח ֵיי' ָתּבֹא ִאמּ ֹו וּ ְת ַקנֵּחַ צוֹאַת ְבּ ָהּ ,ר"ת ֵשׁם ְצבָ אוֹ"ת ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ב' ַרגְ ַליִם .וְ כֵן צוֹאַת בְּ ָהּ ,או ִֹתיּוֹת צְ בָ אוֹת
ֶ צַּ ח הוֹד .כִּ י בִּ ְספִ ירוֹת הַ נֶּצַּ ח וְ הַ הוֹד ֶשׁהֵ ן ְשׁ ֵתּי ַרגְ ַליִם בְּ ִחי ַת ֵשׁם ְצבָ אוֹתֶ ,שׁיּו ֵֹרד לְ ִע ְמ ֵקי הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָראָ ,שׁם יֵשׁ אֶ ת לִ כְ לוּ

הַ צּוֹאָה ֶשׁצָּ ִרי ִקנּוּחַ  .וּכְ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )ש"א כד ,ד( "לְ הָ סֵ אֶ ת ַר ְגלָיו" .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין פב (.וְ אֵ יזֶהוּ ָקטָ ן ֶשׁאֵ ין צָ ִרי

נּוּח ֶשׁל
אַרבַּ ע כְּ בַ ר חָ מֵ שׁ .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ִקּ ַ
אָמ ֵרי ְדּבֵ י ַרבִּ י ַינַּאי כָּל ֶשׁנִּפְ ֶה וְ אֵ ין ִאמּ ֹו ְמ ַקנּ ְַחתּ ֹו וְ כוּ' ,וְ כַמָּ ה כְּ בַ ר ְ
לְ ִאמּ ֹו ְ

וּמ ְספָּ ִרים  4וְ ְ 5מסַ ְמּלִ ים אֶ ת ְספִ ירוֹת הַ נֶּצַ ח וְ הַ הוֹד .וְ כֵן הֹד הוּא  4וְ  .5וְ כֵן ֶצַ "ח ְִרמָ ז בַּ ִמּלִּ ים
הָ ִא ָמּא הוּא עַ ד גִּ יל  4א ֹו ִ .5
'וּת ַקנֵּחַ צוֹאַת' .וּבַ ִתּקּוּן הַ זֶּה ְתּלוּיָה הַ גְּ אֻ לָּה ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר
ְ

)פקודי ר ח(:

כַּאֲ ֶשׁר י ְִתחַ בֵּ ר יְסוֹד הָ ע ֹולָם בְּ הֵ יכָלוֹ ,וְ ֻכלָּם

ִמ ְתעו ְֹר ִרים בַּ חֲ ִביבוּת וּבְ ַתאֲ וָ ה אֶ ְצלוֹ ,וְ ֻכלָּם כְּ לוּלִ ים בּוֹ ,אָז כּ ֹולֵל כָּל ְשׁאָר ֵשׁמוֹת ,וְ ְִק ְראָה הֲ וָ יָ"ה צְ בָ אוֹת ,וְ זֶה
ְִק ָרא ֵשׁם ָקדוֹשׁ ָשׁלֵם .וְ כֵן חֻ ַקּת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חְ ,צבָ אוֹת .הַ יְי וּ הָ אוֹר ֶשׁל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁבָּ א מֵ הַ ח' וְ יו ֵֹרד לִ ְמקוֹם הַ צְּ בָ אוֹת

ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים ֶצַ ח וְ הוֹד .וְ כֵן ֵשׁם הוי"ה ְצבָ אוֹת הוּא בַּ נֶּצַ ח ,וְ ֵשׁם אֱ ִהים צְ בָ אוֹת הוּא בַּ הוֹד ,וְ הוי"ה אֱ ִהים צְ בָ אוֹת

ְבּגִימַ ְט ִריָּא אֵ פֶ ר פָּ ָרה אֲ דוּמָ ה .וְ כֵן הַ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה )במדבר יט ,ו( "וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן עֵ ץ אֶ ֶרז" ס"ת ֶצַ "ח .וְ הו ִֹסיף
הרה"ג ר' ַחיִּים סַ לַּמוֹן שליט"א ֶשׁ ֵתּבַ ת ְצבָ אוֹת בְּ לִ י תּוֹסֶ פֶ ת אוֹת מוֹפִ יעָ ה בְּ כָל הַ ת "ך  286פְּ עָ ִמים כְּ ִמ ְ יַן פָּ ָר"ה ִעם הַ כּ ֹולֵל.

יב

מוּבָ א

ְבּ ַר ִשּׁ"י )שמות טו ,כה( בְּ מָ ָרה ַָתן לָהֶ ם ִמ ְקּצַ ת פַּ ְר ִשׁיּוֹת ֶשׁל תּו ָֹרה ֶשׁיּ ְִתעַ ְסּקוּ בָ הֶ ם ַשׁבָּ ת וּפָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה וְ ַד ָיּ ִין.

ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ִ ְתּ ָה ִמ ְצוַ ת פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ מָ ָרה ָשׁם ִה ְתגַּלְּ ָתה ל ִָראשׁ ֹו ָה בְּ אֵ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְריָםְ .דּפָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא הַ ִתּקּוּן

לִ ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת ֶשׁ ִהיא אֱ דוֹם ֶשׁנַּעֲ ֵשׂית בְּ סוֹד עֵ ץ אֵ זוֹב ֶשׁטּוֹבְ לִ ים בְּ ת ֹו מֵ י הַ חַ טָּ את ֶשׁל הַ פָּ ָרה לְ הַ זּוֹת עַ ל הַ ְטּמֵ ִאים .וְ כֵן
ְבּ ָמ ָרה הָ יָה ִתּקּוּן בְּ סוֹד הַ ְשׁ ָלכַת הָ עֵ ץ לַמַּ יִם .וְ יֵשׁ גַּם ֶרמֶ ז עַ ל ִתּקּוּן יֵשׁ"וּ ֶשׁהָ יָה בֵּ ן ֶשׁל ִמ ְריָם ,וְ כֵן אַ פִּ יפְ יוֹר ְִרמָ ז ְבּפָ ָרה.
יתת ִמ ְריָם אֶ ת הַ פָּ ָר ָשׁה
וּמ ַ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁהַ תּו ָֹרה הַ ְס ִמיכָה אַחֲ ֵרי פָּ ָר ַשׁת פָּ ָרה ִ

)במדבר כ ,יד(

אָחי י ְִשׂ ָראֵ ל אַ ָתּה י ַָד ְע ָתּ אֵ ת כָּל הַ ְתּלָאָה אֲ ֶשׁר
משׁה מַ לְ אָכִ ים ִמ ָקּדֵ שׁ אֶ ל מֶ ֶל אֱ דוֹם כֹּה אָמַ ר ִ
"וַ יּ ְִשׁלַח ֶ

שׁוּרה לְ ִמ ְריָם מַ כְ ִ יעָ ה אֶ ת ְקלִ פַּ ת אֱ דוֹם.
אָת וּ" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁ ְקּ ָ
ְמצָ ְ

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט חוקת תש "ט(

"פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה"ִ ,מפְּ ֵי מַ ה כָּל הַ ָקּ ְרבָּ וֹת בָּ ִאים זְ כ ִָרים וְ ִהיא ְֵקבָ ה ,אָמַ ר ַרבִּ י

וּת ַקנֵּחַ הַ צּוֹאָהָ ,כּ אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ
אַיְיבוּ מָ ָשׁל לְ בֶ ן ִשׁפְ חָ ה ֶשׁ ִטּנֵּף פַּ לְ ִטין ֶשׁל מֶ ֶל  ,אָמַ ר הַ מֶּ ֶל ָתּבֹא ִאמּ ֹו ְ

ידה ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ גְּ אֻ לָּה ִהיא אוֹר ֶשׁל ִאמָּ א ִעלָּאָה
שׂה הָ עֵ גֶל .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז גַּם עַ ל הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
וּתכַפֵּ ר עַ ל מַ עֲ ֵ
הוּא ָתּבֹא פָּ ָרה ְ

ירוּשׁ ַליִם ,וּבִ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה ְתּתֻ ַקּן
ָ
ֶשׁ ַתּעֲ ֶשׂה ִתּקּוּן לְ מַ ה ֶשּׁפָּ גַם אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁהוּא בֶּ ן הַ ִשּׁפְ חָ ה ֶשׁל הַ גּוֹי ֶשׁ ִטּנֵּף פַּ לְ ִטין ֶשׁל מֶ ֶל בִּ

ֵיתים ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל בִּ טּוּל הַ הֲ זָיוֹת וְ הַ ִדּ ְמי ֹו וֹת ֶשׁל הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ֶשׁמַּ ְט ִעים ַדּ ְרכָּם אֶ ת ָכּל
הַ צּוֹאָה ֶשׁפָּ גַם .וְ כֵן בְּ ִקיעַ ת הַ ר הַ זּ ִ
יד מָ ִצי וּ ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א דו ֵֹרשׁ עַ ל הֶ עָ ִתיד לָבֹא ֶשׁהקב"ה בְּ עַ ְצמ ֹו יְטַ הֵ ר אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל יְדֵ י פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ,כַּמּוּבָ א
הָ ע ֹולָם .וּמֵ ִא ָ

בַּ ִמּ ְשׁ ָה

)יומא פה(:

וּמי ְמטַ הֵ ר אֶ ְתכֶם ,אֲ בִ יכֶם
אָמַ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,אַ ְשׁ ֵריכֶם י ְִשׂ ָראֵ ל ,לִ פְ ֵי ִמי אַ ֶתּם ִמטַּ הֲ ִריןִ ,

"מ ְקוֵה י ְִשׂ ָראֵ ל ְייָ" ,מַ ה ִמּ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר אֶ ת
וּטהַ ְר ֶתּ ם" .וְ אוֹמֵ רִ ,
ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" ,וְ ז ַָר ְק ִתּי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְטהו ִֹרים ְ

ִשׂ ָראֵ ל .וּמָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
הַ ְטּמֵ ִאים ,אַף הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְמטַ הֵ ר אֶ ת י ְ

)שמי י מב(:

ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר הָ יָה יו ֵֹשׁב לִ פְ ֵי ַרבִּ י

ִשׁ ְמעוֹן אָבִ יו .אָמַ ר ל ֹו זֶה ֶשׁ ָשּׁ ִי וּ עָ ִתיד הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְטַ הֵ ר אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,בַּ מֶּ ה אָמַ ר ל ֹו בְּ מַ ה ֶשּׁכָּתוּב

ִטהָ ִרים ִמ ְת ַק ְדּ ִשׁים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א
וּטהַ ְר ֶתּם וְ גוֹ'" .כֵּיוָ ן ֶשׁנּ ְ
"וְ ז ַָר ְק ִתּי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְטהו ִֹרים ְ

ֶשׁצּוֹאָה בָּ ִרבּוּעַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יֵשׁוּעַ .

שליט"א(.

וְ הו ִֹסיף

)בביאור זה סייעו י הרמ"ז שליט"א והרה"ג ר' י .א .שליט"א והרה"ג ר' מ .פ .שליט"א והרה"ג ר' י .פ.

הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם וַ י ְְספִ ישׁ שליט"א ֶשׁעֲ ֵק ַדת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א עַ ל ִקדּוּשׁ הַ ֵשּׁם גַּם הָ י ְָתה בִּ בְ ִחי ַת ְשׂ ֵרפַ ת פָּ ָרה אֲ דֻ ָמּה

ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָה כַּבְ יָכוֹל מוֹסֶ ֶרת אֶ ת עַ ְצמָ הּ לִ ְשׂ ֵרפָ ה עֲ בוּר בְּ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,כַּמּוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י הַ ַשּׁ"ס' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ברכות( אַ ְשׁ ֶרי ר' עֲ ִקיבָ א
ֶשׁיָּצְ אָה ְִשׁמָ ְת בְּ אֶ חָ ד כְּ בָ ר ו ַֹדע כִּ י הָ עֲ ָשׂ ָרה הֲ רוּגֵי מַ לְ כוּת הָ יוּ כַּפָּ ָרה בִּ ְשׁ ִביל עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ְשּׁבָ ִטים ֶשׁ ְמכָרוּהוּ

לְ יוֹסֵ ף ,וְ ר' עֲ ִקיבָ א בֶּ ן יוֹסֵ ף הָ יָה לְ כַפֵּ ר עַ ל הַ ְשּׁכִ י ָה אֲ ֶשׁר ִשׁ ְתּפוּ ִעמָּ הֶ ם אֲ חֵ י יוֹסֵ ף ֶשׁעָ שׂוּ הַ חֵ ֶרם בֵּ י ֵיהֶ ם כַּנּוֹדַ ע.

כִּ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הָ יָה בֶּ ן גּ ִֵרים וְ הַ גּ ִֵרים הֵ ם ְתּלוּיִם בַּ מַּ לְ כוּת וְ אֵ י ָם זָזִ ים ִמ ָשּׁם בְּ סוֹד גּ ֵֵרי צֶ דֶ ק כִּ י הַ מַּ לְכוּת ִ ְק ָרא

אַחוָ ה ,וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הָ יָה י ִָחיד ,וְ ָל ֵכן בָּ א בִּ ְמקוֹם
אַח ָוה וְ ַלגּ ִֵרים אֵ ין ְ
אַחים הָ יוּ יַחַ ד בְּ ְ
צֶ דֶ ק כַּנּו ַֹדע .וְ עוֹד כִּ י הָ ִ

ידה ,וְ זֶה סוֹד אַ ְשׁ ֶרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁיָּצְ אָה ְִשׁמָ ְת בְּ אֶ חָ ד פֵּ רוּשׁ בִּ ְשׁבִ יל אֶ חָ ד ֶשׁ ִהיא
הַ ְשּׁכִ י ָה ֶשׁ ִהיא גַּם כֵּן י ְִח ָ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ כֵּיוָ ן ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ְמ ַת ֵקּן אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ ֶשׁ ִה ְתלַבֵּ שׁ בִּ ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת
הַ ְשּׁכִ י ָה הַ נּ ְִק ֵראת י ְִחיד ֹו ֶשׁל ע ֹולָםְ .

ֶשׁהוּא ִ יצוֹץ ִמשּׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמָ תוֹ ,יֵשׁ ל ֹו כֹּחַ ֶשׁל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה לְ בַ טֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁהו ִֹאיל

וְ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א הָ יָה שׁ ֶֹרשׁ תּו ָֹרה ֶשׁבְ עַ ל פֶּ ה ,הֲ ִריגָת ֹו הָ י ְָתה בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה ֶשׁל ְשׂ ֵרפַ ת הַ ַתּלְ מוּד בְּ צָ ְרפַ ת ֶשׁעָ לֶיהָ אוֹמֵ ר הָ ַר ְמחַ "ל ֶשׁ ִהיא

"מי ִי ֵתּן טָ הוֹר ִמטָּ מֵ א
ְבּאו ָֹתהּ ְבּ ִחי ָה ֶשׁל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה .וְ כֵן מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר יט ,א( "זֹאת חֻ ַקּת" זֶה ֶשׁאָמַ ר הַ כָּתוּב ִ
ֹאשׁיָּה מֵ אָמוֹן ,מָ ְרדֳּ כַי ִמ ִשּׁ ְמעִ י ,י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים ,הָ ע ֹולָם
א אֶ חָ ד" כְּ גוֹן אַבְ ָרהָ ם ִמ ֶתּ ַרחִ ,ח ְז ִקיָּה מֵ אָחָ ז ,י ִ
יג

הַ בָּ א מֵ ע ֹולָם הַ זֶּהִ ,מי עָ ָשׂה כֵּן ִמי צִ ָוּה כֵן ִמי ָגזַר כֵּן א י ְִחיד ֹו שׁל ע ֹולָם .וְ רו ִֹאים ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְמ ַגלָּה אֶ ת יִחוּד ה'

ְבּ ִחבּוּר הַ טֻּ ְמאָה וְ הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ כֵן פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י' הֲ רוּגֵי ְמלוּכָה.

מָ צִ י וּ

אָדם טָ הוֹר ִט ְמּאוּ אוֹתוֹ .הַ יְי וּ ֶשׁאֵ פֶ ר פָּ ָרה
בַּ גְּ מָ ָרא )יומא ידֶ (.שׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א סוֹבֵ ר ֶשׁ ִאם ִהזּוּ מֵ י ַחטָּ את ֶשׁל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה עַ ל ָ

וּמטַ ְמּאָה אֶ ת הַ ְטּהו ִֹרים .וְ ַרבָּ ָן שׁוֹאֲ לִ ים ִאם זֶה ְמ ַטהֵ ר
אֲ דֻ ָמּה ְמיֹעָ ד ַרק לִ ְטמֵ ִאים וְ א לִ ְטהו ִֹרים ,וְ ִהיא ְמטַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ְטּמֵ ִאים ְ

ְטמֵ ִאים ְבּוַ ַדּאי ֶשׁיּו ִֹסיף טֳ הָ ָרה ל ְַטּהו ִֹרים וּמַ דּוּעַ יִגְ רֹם הַ הֵ יפֶ  ,וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ע ֹו ֶה ֶשׁעַ ל זֶה ֶאֱ מַ ר עַ ל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה "אָמַ ְר ִתּי
אֶ ְחכְּ מָ ה וְ ִהיא ְרחו ָֹקה ִממֶּ נִּי" .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ִשׁיטַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרי וּ ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ְתּרוּפַ ת
אָדם בָּ ִריא לו ֵֹקחַ אֶ ת הַ ְתּרוּפָ ה ִהיא גו ֶֹרמֶ ת ל ֹו הַ הֵ יפֶ ,
ָאָדם ְקצַ ת מֵ הַ מַּ חֲ לָה כְּ דֵ י לְ ַרפְּ אוֹתוֹ ,וְ ִאם ָ
יסים ל ָ
יקה ֶשׁמַּ כְ ִ ִ
יבּיו ִֹט ָ
הָ אַ ְ ִט ְ

לְ חוֹלִ יָ .כּ הֵ בִ ין ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אֶ ת עֹמֶ ק שׁ ֶֹרשׁ פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמָ תוֶֹ ,שׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא הַ שּׁ ֶֹרשׁ בַּ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁל ְקלִ פַּ ת

אֱ דוֹם וְ הַ נּ ְַצרוּת ֶשׁ ָשּׁם שׁ ֶֹרשׁ כָּל הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ ִהיא ִ כְ ֶסֶ ת ִמתּ ֹו צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁל הַ שּׁ ֶֹרשׁ הַ זֶּה לְ ַרפְּ אוֹת אֶ ת הַ ְטּמֵ ִאים ,הַ יְי וּ ֶשׁנּו ְֹת ִ ים

אָדם מֵ הַ פָּ ָרה ֶשׁ ִהיא אֱ דוֹם ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁמַּ לְ בִּ ישׁ עָ לֶיהָ אֱ דוֹם ִדּ ְקלִ פָּ ה ,וְ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ִמ ְתגַּבֶ ֶרת לִ ְשׁאוֹב ִממֶּ נּוּ אֶ ת כָּל הַ טֻּ ְמאוֹת וְ ִ ְטהָ ר.
עַ ל הָ ָ

יקה .וְ זֶה
אָדם טָ הוֹר זֶה גו ֵֹרם הַ הֵ יפֶ ; ֶשׁהָ אֲ ִחיזָה ֶשׁל ְקלִ פַּ ת אֱ דוֹם בַּ פָּ ָרה ִ ְדבֶּ ֶקת בּ ֹו וְ ִ ְט ָמא בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה ֶשׁל הָ אַ ְ ִטיבְּ יו ִֹט ָ
אֲ בָ ל לְ ָ

הַ סּוֹד ֶשׁהַ פָּ ָרה ְמטַ ְמּאָה אֶ ת כָּל הָ עו ְֹס ִקים בָּ הּ ,כִּ י ִ ְטמָ ִאים ִמ ְקּלִ פַּ ת אֱ דוֹם ֶשׁיּ ֹו ֶֶקת ִמפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה וְ ִהיא חֵ לֶק ִממֶּ נָּה כְּ מ ֹו כָּל ְפּ ִרי
ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו ְקלִ פָּ ה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ"אָמַ ְר ִתּי אֶ ְחכְּ מָ ה וְ ִהיא ְרחו ָֹקה ִממֶּ נִּ י" .ר"ת רוֹמָ "א שׁ ֶֹרשׁ ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת

ֶשׁיּ ֹו ְ ִקים ִמפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה .וְ כֵן הַ נּוֹצְ ִרי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמטַ מֵּ א ְטהו ִֹרים.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּו ָֹרה אוֹר' לַמַּ הֲ ַר"ם פַּ אפִּ ְירשׁ )חוקת( ִע ְ יַן פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא סוֹד הַ מַּ לְ כוּת ַכּנִּזְ כָּר בְּ ִתקּוּ ִים וְ ִהיא ִמצַּ ד

ה' גְּבוּרוֹת ֶשׁבָּ הּ מ צפ"ך ִעם ה' כּוֹלְ לִ ים ִ ְק ֵראת פָּ ָרה ִמ ַדּת הַ ִדּין ָלכֵן ִהיא אֲ דֻ מָּ ה ,כִּ י שׁ ֶֹרשׁ פ"ר ִדּי ִים הֵ ם
ְִמ ָשׁכִ ים ִממַּ לְ כֵי אֱ דוֹם אֲ דֻ ִמּים כּ ַָשּׁ ִים ,וּבָ הֶ ם אֲ ִחיזַת הַ ִחיצ ֹו ִים ,כִּ י גַם הֵ ם ִסיגֵי ְמלָכִ ין ַק ְדמָ ִאין ,וְ ָלכֵן ַעֲ ָשׂה

ִמחוּץ לַמַּ חֲ ֶה כְּ דֵ י לְ הַ עֲ בִ יר רוּחַ הַ טֻּ ְמאָה ,כִּ י בְ ִה ָשּׂ ְרפָ ם אָז ִתּ ָשּׁאֵ ר הַ ְקּדֻ ָשּׁה לְבַ ד וּלְ הָ בָ ה ְתּלַהֵ ט ְר ָשׁעִ ים וְ אֵ ין לְ
ֵריחַ ִיחוֹחַ יו ֵֹתר ִמזֶּה.

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ לק"ת )חוקת ס (.אֵ י פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְמטַ הֶ ֶרת טֻ ְמאַת מֵ תְ ,דּטֻ ְמאַת מֵ ת ַשׁ ֶיּכֶת לְ ג' הַ ְקּלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹתֶ ,שׁיּ ֹו ְ קוֹת ִמ ְקּלִ פַּ ת

ֹ גַהָּ ,לכֵן שׂו ְֹרפִ ים אֶ ת הַ פָּ ָרהֶ ,שׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ ֹ גַהּ ,וּמַ ְשׁ ִא ִירים ַרק אֶ ת הָ אֵ פֶ רֶ ,שׁהָ אֵ פֶ ר הוּא הַ יְסוֹד הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁבַּ פָּ ָרה ,וּב ֹו ְִמצָ א הַ נִּ יצוֹץ

וּמבַ ְטּלִ ים אֶ ת הָ אֵ פֶ ר ְבּמַ יִם חַ יִּיםֶ ,שׁ ְמּסַ ְמּלִ ים ָחכְ מָ ה ,וְ עַ ל יְדֵ י בִּ טּוּל הָ אֵ פֶ ר
ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁ ְבּ ֹ גַהּ ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ י ֹו ְ קוֹת הַ ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹתְ .

וּמבַ ְטּלִ ים אֶ ת הַ ִחיּוּת מֵ הַ ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת ֶשׁ ָיּ ְ קוּ ִמזֶּה .וּכְ ֶשׁמַּ זִּ ים עַ ל הַ ְטּמֵ א מֵ ת ִמ ַמּיִם
ְבּ ַמיִםַ ,מחֲ זִ ִירים אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ לְ ָשׁ ְרשׁוְֹ ,
וְ אֵ פֶ ר אֵ לּוֶּ ,שׁבָּ הֶ ם יֵשׁ ִ יצוֹץ ֹ גַהּ ֶשׁחָ זַר לְ ָשׁ ְרשׁוֹ ,זֶה מַ פְ ִריד אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ ֹ גַהּ ֶשׁ ְמּחַ יֶּה אֶ ת טֻ ְמאַת הַ מֵּ ת ֶשׁעָ לָיו ,וּמַ עֲ לֵהוּ לְ ָשׁ ְרשׁוֹ,
וּממֵּ ילָא ִמ ְתבַּ טֶּ לֶת הַ ִחיּוּת ֶשׁל הַ טֻּ ְמאַת מֵ ת וְ ִ ְהיֶה טָ הוֹר .וּכְ עֵ ין זֶה מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלזֶ (:שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ַלכָּתוּב
ִ

)מלאכי ג,

וּמבָ אֵ ר הַ 'מָּ תוֹק ִמ ְדּבַ שׁ' ֶשׁ ִתּקּוּן הָ ְר ָשׁעִ ים לֶעָ ִתיד ָלבֹא הוּא
כא( "וְ עַ סּו ֶֹתם ְר ָשׁ ִעים כִּ י י ְִהיוּ אֵ פֶ ר ַתּחַ ת כַּפּוֹת ַר ְגלֵיכֶם" ְ

לַעֲ שׂו ָֹתם אֵ פֶ ר לְ הו ִֹציא אֶ ת ִ יצוֹץ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁטָּ מוּן בָּ הֶ ם .וְ זֶה גַם סוֹד בִּ טּוּל ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת עַ ל יְדֵ י הוֹצָ אַת הַ נִּ יצוֹץ ִממֶּ נָּה .וְ הו ִֹסיף

ֵיהנָּם לְ גַן עֵ דֶ ן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד
ֵיהנָּם גַּן עֵ דֶ ן ,כִּ י ִהיא מוֹצִ יאָה ִמגּ ִ
הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁפָּ ָר"ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא גּ ִ

ִסיבּ ֹו ִ י שליט"א ֶשׁפָּ ָרה ִעם הָ או ִֹתיּוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא רפ"ח .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְמ ַת ֶקּ ֶת אֶ ת הָ רפ"ח ִ יצוֹצוֹת .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג

אַב ָרהָ ם ַאגּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת בְּ ת ֹו פָּ ָרה אֲ דוּמָ ה הֵ ן ָרדוּ"ם לְ פִ י הַ סֵּ דֶ ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ פָּ ָרה ְמעו ֶֹר ֶרת אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ הָ ָרדוּם
ר' ְ

א הֵ י וּ הוי"ה אֶ חָ ד ִעם הַ ִמּלִּ ים ,כִּ י פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְמ ַגלָּה אֶ ת
ֶשׁבְּ ת ֹוכָהּ .וְ כֵן חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל הוי"ה ֱ

אַחדּוּת ה' ֶשׁאֵ ין עוֹד ִמלְּ בַ דּ ֹו בַּ ְמּקוֹמוֹת הַ נְּ מוּכִ ים בְּ יו ֵֹתר .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּ ֹו ִ י שליט"א ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא
ְ

יד

הָ ר"ת ֶשׁל ְשׁמַ ע ִי ְשׂ ָראֵ ל הוי"ה אֱ הֵ י וּ הוי"ה אֶ חָ ד .וּלְ פִ י זֶה ְמבֹאָר מַ דּוּעַ פָּ ָר ַשׁת חֻ ַקּת ִ ְמצֵ את ְבּחֻ מָּ שׁ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁכָּל ִע ְ יַן

פָּ ָרה אֲ דֻ ָמּה ָקשׁוּר ִעם בֵּ רוּר הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁהָ יָה בַּ ִמּ ְדבָּ ר .כִּ י פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא לְ בָ ֵרר אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פֶ .שׁ ִמּ ְדבָּ ר
ימ ְט ִריָּא ִ יצוֹץ.
ְבּגִ ַ

וְ כֵן

ָ
מוּבָ א בְּ בַ ְר ְט ָוּרא )שקלים א ,א( ֶשׁהָ יוּ שׂו ְֹרפִ ים אֶ ת הַ פָּ ָרה הָ אֲ דֻ מָּ ה בִּ
ירוּשׁ ַליִם.
ָ
פּוּרים בִּ
ירוּשׁ ַליִם בְּ יוֹם ט"ו בַּ אֲ ָדרֶ ,שׁהוּא יוֹם ִ

שׁוּשׁן הַ בִּ ָירה לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה בַּ ִמּ ְשׁ ָה )מידות א ,ג( ַשׁעַ ר
ַ
וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' י ְִשׂ ָראֵ ל ְשׁלֶזִ י ְ גֶר שליט"א ֶשׁרו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין
צוּרהֶ ,שׁבּ ֹו כֹּהֵ ן גָּדוֹל הַ שּׂו ֵֹרף אֶ ת הַ פָּ ָרה וְ כָל ְמסַ עֲ דֶ יהָ יו ְֹצ ִאים לְ הַ ר הַ ִמּ ְשׁחָ ה.
שׁוּשׁן הַ בִּ ָירה ָ
ַ
הַ ִמּ ָזְר ִחי ,עָ לָיו

אָרה ְמיֻחֶ דֶ ת ֶשׁ ְמּ ַקדֶּ ֶשׁת אֶ ת ְקלִ פַּ ת ֹ גַהּ יו ֵֹתר ִמ ַשּׁבָּ ת ,וְ הָ ָרע ֶשׁבַּ נֹּ גַהּ יוֹצֵ א
פוּרים יֵשׁ הֶ ָ
אַמ ֵרי חֲ ֻ ָכּה' ֶשׁבְּ ִ
אַר וּ בְּ 'מַ ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּבֵ ְ
ְ

מֵ הַ נֹּ גַהּ לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ הוּא יוֹם ְמסֻ גָּל לְ הו ִֹציא אֶ ת הַ נִּ יצוֹצוֹת ֶשׁבְּ ת ֹו הַ ְקּלִ פָּ ה ,בְּ סוֹד בָּ רוּ הָ מָ ןֶ ,שׁ ְמּבָ ְרכִ ים אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ ֶשׁ ְמּחַ יֶּה אֶ ת הָ ָמן

וּמבָ ְר ִרים אוֹתוֹ .וְ זֹאת הַ בְּ ִחי ָה ֶשׁל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה לְ הו ִֹציא לְ ג ְַמ ֵרי אֶ ת הָ ָרע ֶשׁבַּ נֹּ גַהּ ,וּלְ בָ ֵרר אֶ ת ִ יצ ֹוץ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ִממֶּ נָּהּ .וְ כֵן פָּ ָרה
ְ

פּוּרים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כְּ בוֹלְ ע ֹו כֵּן פּוֹלְט ֹו ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ רוּר הַ נִּ יצוֹצוֹתְ .דּמוּבָ א
פּוּרים .וְ כֵן פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה א ֹו ִ
אֲ דֻ מָּ ה ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ִ

ְבּ'עֵ ץ ַחיִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שער יט ח"א ע' רסז( ֶשׁבֵּ רוּר הַ נִּ יצוֹצוֹת ַעֲ ֶשׂה עַ ל יְדֵ י ֶשׁ ְמּחַ בְּ ִרים או ָֹתם אֵ לּוּ לְ אֵ לּוּ ,וְ אָז הֵ ם ִ ְת ָק ִ ים ,וְ הַ בֵּ אוּר

כֵּיוָ ן ֶשׁנְּ ִפילַת הַ נִּ יצוֹצוֹת הָ י ְָתה בִּ ְשׁ ִב ַירת הַ ְמּלָכִ ים ,הַ בֵּ רוּר וְ הַ ִתּקּוּן י ְִהיֶה בְּ ִחבּוּר מֵ חָ ָדשׁ ֶשׁל הַ ְשּׁבָ ִרים ,וְ זֶה הַ סּוֹד ֶשׁל כְּ בוֹלְ ע ֹו כֵּן

פּוֹלְ ט ֹוֶ ,שׁצָּ ִרי לַחֲ זוֹר לִ ְ קֻ ַדּת הַ הַ ְתחָ לָה ל ִַסּבָּ ה ֶשׁל בְּ לִ יעַ ת הַ נִּ יצוֹצוֹתֶ ,שׁ ִהיא הַ ְשּׁבִ ָירה ,וּלְ חַ בֵּ ר מֵ חָ ָדשִׁ ,ממֵּ ילָא ִי ְהיֶה פּוֹלְ ט ֹו.

פּוּרים הוּא זְ מַ ן ֶשׁל גְּ אֻ לָּהָ ,לכֵן הוּא ָקשׁוּר לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁ ָתּבֹא בִּ זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה .וּכְ ֵשׁם ֶשׁלִּ ְפ ֵי
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ִ
וּמלְ חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹגָ ,כּ לִ פְ ֵי פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה )פרה ג ,ט( כְּ פָ תוּהָ בְּ חֶ בֶ ל ֶשׁל מֶ גֶג וּ ְ ָת וּהָ עַ ל
הַ גְּ אֻ לָּה יֵשׁ חֶ בְ לֵי מָ ִשׁיחַ ִ

אָרץ ֶשׁהָ אֵ שׁ בּוֹעֶ ֶרת בָּ הּ וְ הוּא קוֹפֵ ץ
פוּרים מֵ עַ ל חֲ פִ ָירה בָּ ֶ
גַּב הַ ַמּעֲ ָרכָה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )ס הדרין סדֶ (:שׁהַ ִתּי וֹקוֹת הָ יוּ קוֹפְ צִ ין בְּ ִ

פוּרים ִמ ְשׂחָ ִקים בָּ אֵ שׁ בְּ דוֹמֶ ה לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה .וְ גַם בְּ יָמֵ י וּ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ כַּמָּ ה ִמי ֵי ִמ ְשׂ ָח ִקים
ִמ ָשּׂפָ ה לְ ָשׂפָ ה ,וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ בְּ ִ
וּמ ְתאַ פְּ ִרים ,וְ יֵשׁ כָּאן
פוּרים ֶשׁ ִמּ ְתחַ פְּ ִשׂים ִ
פוּרים .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִ
בָּ אֵ שׁ ֶשׁהַ ִתּי וֹקוֹת ְמ ַשׂחֲ ִקים בְּ ִ

שׁוּשׁן הַ בִּ ָירה עַ ל ַשׁעַ ר
ַ
ֶרמֶ ז עַ ל אֵ פֶ ר פָּ ָרה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְחָ ס ל .שליט"א ֶשׁמּוּבָ א בַּ בַּ ְר ְט ָוּרא )כלים יז ,ט( הַ טַּ עַ ם ֶשׁ ִצּיְּרוּ אֶ ת

ִמזְ ָר ִחי ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,כְּ דֵ י ֶשׁ ִתּ ְהיֶה אֵ ימַ ת מַ לְ כוּת פָּ ַרס עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל .וּלְ פִ י זֶה ְמבֹאָר מַ דּוּעַ הו ִֹציאוּ אֶ ת הַ פָּ ָרה הָ אֲ דֻ מָּ ה מֵ הַ ַשּׁעַ ר הַ זֶּה
אָמ ָם אַ כְּ ִתי עַ בְ דֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ אֲ ָן ,אֲ בָ ל יֵשׁ ָל וּ פָּ ָרה אֲ דֻ ָמּה ֶשׁ ַתּכְ ִ יעַ או ָֹתם בְּ סוֹפ ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר ַתּ ַחת
לְ ַרמֵּ ז לְ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ֶשׁ ְ
הַ ְקּדֻ ָשּׁה.

וְ עוֹד

ידת הַ ְצּלָב בְּ דוֹמֶ ה לַהֲ ָחַ ת ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ָלכֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'חֶ ְמ ַדּת י ִָמים'
הו ִֹסיף ֶשׁהַ נּו ְֹצ ִרים ִא ְמּצוּ לְ עַ ְצמָ ם אֶ ת עֲ ִ ַ

וּתפִ לִּ ין .וְ כֵן מוּבָ א בַּ הֲ ָלכָה )ע' 'ילקוט יוסף' ע' תרצ"ג( לְ ַמ ְשׁמֵ שׁ
פוּרים עַ ל ִמ ְצוַ ת ְתּפִ לִּ ין וְ לָצֵ את מֵ הַ בַּ יִת בְּ טַ לִּ ית ְ
)פב (.לְ הַ ְק ִפּיד בְּ ִ

אָרת הַ ְתּפִ לִּ ין מַ כְ ִ יעָ ה אֶ ת
יקר" ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יֵשׁ"וּ ,כִּ י הֶ ַ
ְהוּדים הָ י ְָתה או ָֹרה וְ גוֹ' וִ ָ
בַּ ְתּ ִפלִּ ין כְּ ֶשׁקּו ְֹר ִאים אֶ ת הַ כָּתוּב )אסתר ח ,טז( " ַליּ ִ

אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם כַּמּוּבָ א

בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות

אָרץ כִּ י ֵשׁם ה' ְִק ָרא עָ לֶי וְ י ְָראוּ ִממֶּ ָךּ " ר' אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר אֵ לּוּ
ז" (.וְ ָראוּ כָּל עַ מֵּ י הָ ֶ

יקר" בְּ א"ת ב"ש בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ ְצּלָב .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
ְתּפִ לִּ ין ֶשׁבָּ רֹאשׁ .וְ כֵן "וִ ָ

)במדב"ר יט ,ו(

"וְ י ְִקחוּ אֵ לֶי פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה"

ֹשׁה לְ אֲ ִ י ְמ ַגלֶּה טַ עַ ם פָּ ָרה אֲ בָ ל לְ אַחֵ ר חֻ ָקּהְ ,דּאָמַ ר ַרב הוּ ָא
אָמַ ר ַרבִּ י יוֹסֵ י בְּ ַרבִּ י חֲ ִי ָא אָמַ ר ל ֹו הקב"ה לְ מ ֶ

ישׁ ִרים אֶ ְשׁפֹּ ט" וּכְ ִתיב "וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא א י ְִהיֶה אוֹר י ְָקרוֹת וְ ִקפָּ א ֹון"' ,י ְִקפָּ אוּן'
כְּ ִתיב "כִּ י אֶ ַקּח מוֹעֵ ד אֲ ִי מֵ ָ

יתים
כְּ ִתיב ְדּבָ ִרים הַ ְמכ ִֻסּין ִמכֶּם בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה עֲ ִת ִידים לִ ְהיוֹת צוֹפִ ים לָע ֹולָם הַ בָּ א ,וּכְ ִתיב "אֵ לֶּה הַ ְדּבָ ִרים עֲ ִשׂ ִ
יתי לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו ְדּבָ ִרים ֶשׁ א ִ גְלוּ
יתים"ֶ ,שׁכְּ בָ ר עָ ִשׂ ִ
וְ א עֲ זַבְ ִתּים" אֶ ע ֱֶשׂה אֵ ין כְּ ִתיב כָּאן אֶ לָּא "עֲ ִשׂ ִ

ֹשׁה ִ גְלוּ לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו "וְ כָל י ְָקר ָראֲ ָתה עֵ י וֹ" זֶה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וַ חֲ בֵ ָריו .וְ רו ִֹאים ֶשׁסּוֹד טַ עַ ם פָּ ָרה ֶשׁנִּ ְת ַגּלָּה
לְ מ ֶ

טו

פּוּרים בִּ בְ ִחי ַת פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁמַּ כְ ִ יעָ ה אֶ ת
אָרת י ְָקר הַ ְתּפִ לִּ ין ֶשׁל ִ
לְ ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א ִ ְרמָ ז בַּ כָּתוּב "וְ כָל י ְָקר ָראֲ ָתה עֵ י וֹ"ֶ ,שׁהוּא הֶ ַ
ְקלִ פַּ ת הַ נּו ְֹצ ִרים .וְ כֵן רו ִֹאים קֶ ֶשׁר בֵּ ין י ֹו ָה בֶ ן אֲ ִמ ַתּי ֶשׁמַּ כְ ִ יעָ ה אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת לְ ִמ ְצוַ ת ְתּפִ לִּ ין ,כַּמּוּבָ א בְּ זֹהַ ר חָ ָדשׁ

קכאְ (:תּ ֵרין ְרצוּעִ ין לָקֳ בֵ ל ַכּ ְפֵ י י ֹו ָה .רו ִֹאים ֶשׁ ְרצוּעוֹת הַ ְתּפִ לִּ ין הֵ ן בִּ בְ ִחי ַת ַכּ ְ פֵ י י ֹו ָה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)תיקו ים

)שבת מט(.

פַּ עַ ם

ישׁע מֵ ִיחָ ם
ָזְרה מַ לְ כוּת רו ִֹמי הָ ְר ָשׁעָ ה ְגּז ֵָרה עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁכָּל הַ מֵּ ִיחַ ְתּפִ לִּ ין ְי ְַקּרוּ אֶ ת מֹחוֹ ,וְ הָ יָה אֱ לִ ָ
אַחַ ת גּ ָ

וְ יוֹצֵ א לַשּׁוּקָ ,ראָהוּ ַק ְסדּוֹר אֶ חָ דָ ,רץ ִמפָּ ָיו וְ ָרץ אַחֲ ָריו ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּיעַ אֶ צְ לוְֹ ,טָ לָן מֵ רֹאשׁ ֹו וַ אֲ חָ זָן בְּ יָדוֹ .אָמַ ר ל ֹו

ישׁע בַּ עַ ל כְּ ָפַ יִם.
מַ ה זֶּה בְ י ְָד אָמַ ר ל ֹו ַכּ ְפֵ י י ֹו ָה ,פָּ ַשׁט אֶ ת יָד ֹו וְ ְִמצְ אוּ ַכּ ְפֵ י י ֹו ָה ,לְ פִ י ָכ קו ִֹרין אוֹת ֹו אֱ לִ ָ

וְ רו ִֹאים ֶשׁבְּ ִחי ַת הַ יּ ֹו ָה ֶשׁבַּ ְתּפִ לִּ ין ִהכְ ִ יעָ ה אֶ ת אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ֶשׁנִּ סּוּ לְ ִה ְת ַ גֵּד ל ִַמּ ְצוָ ה הַ זֹּאת .וְ כֵן טֹטָ פֹ ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא הַ כָּתוּב

)בראשית א ,כא( "כָּל עוֹף ָכּ ָף לְ ִמי ֵהוּ".

וְ עַ ל

דֶּ ֶר זֶה ְמבָ אֵ ר בְּ לק"ת )פ חס עה :ובכ"מ( אֶ ת הָ ִע ְ יָן ֶשׁל ְתּשׁוּבָ הֶ ,שׁ ִהיא ִמלְּ שׁוֹן הֲ ָשׁבָ הֶ ,שׁ ְמּ ִשׁיבִ ים אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁנָּפַ ל

וּממֵּ ילָא ִמ ְתכַּפֵּ ר ,וְ אַ ְדּ ַרבָּ ה ,זְ ד ֹו וֹת ְֶהפָּ כִ ים לִ זְ כֻיּוֹת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁהַ נִּ יצוֹץ חָ זַר לְ ָשׁ ְרשׁוֹ .וְ כֵן
ל ְַקּלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת עַ ל יְדֵ י הַ חֵ ְטא ֶשׁ ָח ָטאִ ,
ָשׁרְ .דּ ִקדּוּשׁ
מוּבָ א ְבּלק"ת )חוקת סֶ (.שׁ ִא ָשּׁה כְּ ֵשׁ ָרה לְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הַ מַּ יִם וְ הָ אֵ פֶ ר ,וְ ָקטָ ן פָּ סוּל ,וּלְ הַ זּוֹת עַ ל הַ טָּ מֵ א ִא ָשּׁה פְּ סוּלָה ,וְ ָקטָ ן כּ ֵ

הַ ַמּיִם וְ הָ אֵ פֶ ר הוּא עַ ל יְדֵ י בְּ ִחי ַת הַ ַדּעַ תֶ ,שׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה הָ עֶ לְ י ֹו ָה הַ נִּ ְרמֶ זֶת בַּ מַּ יִם ִעם הָ אֵ פֶ ר ֶשׁלְּ ַמטָּ ה ,וְ ָקטָ ןֶ ,שׁאֵ ין ל ֹו

יד ִא ָשּׁהֶ ,שׁיֵּשׁ לָהּ ַדּעַ ת אַף עַ ל פִּ י ֶשׁ ַדּעְ ָתּן ַקלָּה כְּ ֵשׁ ָרה .וּלְ הַ זּוֹת עַ ל הַ טָּ מֵ אֶ ,שׁ ִהיא פְּ ֻעלַּת ְדּ ִחיַּת הַ ג' ְקלִ פּוֹת
ַדּעַ ת ,פָּ סוּל .מֵ ִא ָ

יד ִא ָשּׁה ,כֵּיוָן
ָשׁר ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ ין ל ֹו ַדּעַ ת .וּמֵ ִא ָ
הַ ְטּמֵ אוֹתֶ ,שׁגַּם בָּ הֶ ן אֵ ין ַדּעַ תְ ,דּחָ כְ מָ ה בַ גּ ֹויִם ַתּאֲ ִמין אֲ בָ ל א ַדּעַ תָ ,לכֵן ָקטָ ן כּ ֵ
"ר ְגלֶיהָ י ְֹרדוֹת מָ וֶת" ,אֵ י ָהּ יְכ ֹולָה לִ ְדחו ָֹתן.
ֶשׁיֵּשׁ ל ִַחיצ ֹו ִ ים אֲ ִחיזָה בָּ הּ ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )משלי ה ,ה( ַ

ִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ַעֲ ֵשׂית ִמחוּץ לַמַּ חֲ ֶה ,וְ כֵן ְמטַ ְמּאָה אֶ ת כָּל הָ עו ְֹס ִקים בָּ הְּ ,דּהַ ִה ְתעַ ְסּקוּת ִעם ג' ְקלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת,

ְצ ִריכָה לִ ְהיוֹת ִמחוּץ לַמַּ חֲ ֶהֶ ,שׁ ָשּׁם ְמקוֹמָ ם ,וְ כֵן עֶ צֶ ם הַ ִה ְתעַ ְסּקוּת ִעם ְקלִ פּוֹת אֵ לּוּ ְמטַ ְמּאָה אֶ ת כָּל הַ ִמּ ְתעַ ְסּ ִקים בָּ הֶ ן .וְ כֵן ָמ ִצי וּ

בַּ זֹּהַ ר )פקודי רלזֶ (:שׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ַעֲ ֵשׂית עַ ל יְדֵ י הַ ְסּגָן ,וְ א עַ ל יְדֵ י הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל ,כֵּיוָ ן ֶשׁאֵ ין ָראוּי לְ כֹהֵ ן גָּדוֹל לְ ִה ְתעַ סֵּ ק עִ ם הַ ְקּלִ פּוֹת

הַ ְטּמֵ אוֹת .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְמבַּ "ם )פרה אדומה ה' ג( ֶשׁגַּם ִאם ִפְ ְסלָה הַ פָּ ָרה ,כָּל אֵ לּוּ ֶשׁעָ ְסקוּ ִעמָּ הּ עַ ד ֶשׁנִּ פְ ְסלָה ִ ְט ְמאוּ .וְ לִ כְ או ָֹרה

וּמי ֶשׁעוֹסֵ ק בְּ הַ פְ ָרדַ ת הַ ְקּלִ פּוֹת
וּמבֹ אָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּכָל הָ ִעסּוּק הוּא לְ הַ פְ ִריד אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹתִ ,
ַמדּוּעַ ִ ְט ְמאוּ הֲ ֵרי אֵ ין כָּאן פָּ ָרה כְּ לָלְ .

ִ ְט ָמא .אַף עַ ל פִּ י ֶשׁעֲ ַדיִן א ִה ְס ַתּיְּמָ ה הַ פְ ָר ַדת הַ ְקּלִ פּוֹת וְ הַ פָּ ָרה ִ פְ ְסלָה .עֶ צֶ ם הָ ִעסּוּק בְּ הַ פְ ָר ַדת הַ ְקּלִ פּוֹת ְמטַ מֵּ א ,וְ א חָ שׁוּב ִאם

ִסיְּמוּ א ֹו א.

פּוּרעָ וּת הָ אֵ שׁ לְ כָל ִמי ֵי ְקלִפּוֹת לְ פִ י ֶשׁ ִתּקּוּ ֹו ֶשׁל כָּל דָּ בָ ר ֶשׁיַּחֲ זֹר
מוּבָ א בָּ רמ"ד וָ ואלִ י )הליקוטים ע' מ"ג( הַ טַּ עַ ם ֶשׁל ְ

לְ ָשׁ ְרשׁוֹ ,כְּ ִע ְ יַן ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "הַ כֹּל הָ יָה ִמן הֶ עָ פָ ר וְ הַ כֹּל ָשׁב אֶ ל הֶ עָ פָ ר" ,זֶהוּ הַ ִתּקּוּן ִמצַּ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה אֶ ל הַ בָּ ִאים

ִמ ָשּׁ ְר ָשׁהּ ,וּכְ ֶ גֶד זֶה יֵשׁ הַ ִתּקּוּן גַּם אֶ ל הַ ְקּלִפָּ ה ֶשׁ ִתּ ְתפָּ ֵרד אֶ ל הַ חֲ ל ִָקים הַ ְקּטַ נִּים עַ ל יְדֵ י הָ אֵ שׁ לַחֲ זוֹר אֶ ל
ילוּתהּ ֶשׁהוּא סוֹד אֵ פֶ ר וְ א עָ פָ ר ,וְ עַ ל ָרזָא ָדא כְּ ִתיב "וְ עַ סּו ֶֹתם ְר ָשׁ ִעים כִּ י י ְִהיוּ אֵ פֶ ר ַתּחַ ת כַּפּ ֹות ַרגְ לֵיכֶם",
ָ
אֲ צִ

ֹזְרים גַּם הֵ ם
ילוּתן בְּ סוֹד הָ אֵ פֶ ר אָז עו ִֹשׂים מֵ הֶ ם בְּ ִריאָה חֲ ָד ָשׁה וְ חו ִ
ָ
אֵ פֶ ר וְ א עָ פָ רֶ ,שׁהֲ ֵרי כְּ ֶשׁחוֹזְ ִרים אֶ ל אֲ צִ
ֹאשׁם בְּ יוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל יְמֵ י ִתּקּוּ ָם .לִ ְרמוֹז עַ ל זֶה
בְּ ת ֹו הַ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ זֶהוּ הַ טַּ עַ ם ֶשׁהַ נּוֹצְ ִרים ו ְֹת ִים אֵ פֶ ר עַ ל ר ָ

מַ מָּ שׁ ֶשׁהַ ִתּקוּן ֶשׁלָּהֶ ם ָתּלוּי בְּ סוֹד הָ אֵ פֶ ר .וְ זֶהוּ הַ טַּ עַ ם ֶשׁאַבְ ָרהָ ם אָבִ י וּ אָמַ ר "וְ אָ ֹ כִ י עָ פָ ר וָ אֵ פֶ ר" בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יָה
ְמלַמֵּ ד סַ נֵּגו ְֹריָא עַ ל הַ ְסּדו ִֹמיִּיםֶ ,שׁהֲ ֵרי אַבְ ָרהָ ם הוּא ְמ ַת ֵקּן הַ כֹּל וְ גַם ִתּקּוּן הָ אֻ מּוֹת מָ סוּר בְּ יָדוִֹ .דּכְ ִתיב "כִּ י אַב

ְת ִתּי " .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁזֶּה גַם הַ טַּ עַ ם ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְמ ַת ֶקּ ֶת אֶ ת פְּ גַם הַ נּ ְַצרוּת דֶּ ֶר הָ אֵ פֶ ר ,כִּ י
הֲ מוֹן גּ ֹויִם ַ
הָ אֵ פֶ ר ְמ ַת ֵקּן גַּם אֶ ת הַ ְקּלִ פָּ ה וּמַ חֲ זִ יר גַּם או ָֹתם לְ ָשׁ ְר ָשׁם .וְ ָלכֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

טז

)במדבר יט ,ב(

"זֹאת חֻ ַקּת הַ תּו ָֹרה" לְ פִ י ֶשׁהַ ָשּׂטָ ן

וְ אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם מ ֹו ִין אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל לוֹמַ ר מָ ה הַ ִמּ ְצוָ ה הַ זֹּאת וּמַ ה טַּ עַ ם יֵשׁ בָּ הּ לְ פִ י ָכ כּ ַָתב בָּ הּ חֻ ָקּה ְגּז ֵָרה ִהיא
ִמלְּ פָ ַי וְ אֵ ין לְ ְרשׁוּת לְ הַ ְרהֵ ר אַחֲ ֶריהָ  .מַ ְק ֶשׁה הַ 'כְּ לִ י י ָָקר' ָשׁם מַ דּוּעַ שׁוֹאֲ לִ ים אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ַדּוְ ָקא עַ ל ִמ ְצוַ ת פָּ ָרה אֲ דֻ ָמּה

וּמ ְצוַת פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה מַ כְ ִ יעָ ה אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּתִ ,מ ְתעו ֶֹר ֶרת ִה ְת ַגְּ דוּת חֲ ז ָָקה ל ִַמּ ְצוָה
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ הו ִֹאיל ִ
יו ֵֹתר ִמ ְשּׁאַר ִמ ְצווֹתְ .

ֶשׁאֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם בָּ ִאים לִ ְשׁאוֹל עָ לֶיהָ יו ֵֹתר ִמ ְשּׁאַר ִמ ְצווֹת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)במדב"ר יט ,ה(

ַר ִבּי יְהוֹשֻׁ עַ ְדּ ִסכְ ִין בְּ ֵשׁם ַרבִּ י

אַרבָּ עָ ה ְדבָ ִרים יֵצֶ ר הָ ָרע מֵ ִשׁיב עֲ לֵיהֶ ן ִדּכְ ִתיב בָּ הֶ ן חֻ ָקּה ,אֵ ֶשׁת אָח ,וְ כִ לְ אַיִם ,וְ ָשׂ ִעיר הַ ִמּ ְשׁ ַתּלֵּחַ  ,וּפָ ָרה
לֵוִ י אָמַ ר ְ

אָחי וְ גוֹ'" וּבְ א בָ ִים יְבָ מָ הּ ָיבֹא עָ לֶיהָ  ,וּכְ ִתיב בְּ עֶ ְרוַ ת אֵ ֶשׁת אָח
אֲ דֻ מָּ ה .אֵ ֶשׁת אָח ִדּכְ ִתיב "עֶ ְרוַ ת אֵ ֶשׁת ִ

יצית מֻ ָתּר וּכְ ִתיב בֵּ יהּ חֻ ָקּה "אֶ ת חֻ קּו ַֹתי
"וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת כָּל חֻ קּ ַֹתי" .וְ כִ לְ אַיִם " א ִתלְ בַּ שׁ ַשׁ ְע ְט ֵז" ,וְ סָ ִדין בְּ צִ ִ
ְ
יאים ִממֶּ נּוּ אֶ ת
ִתּ ְשׁ ְמרוּ"ָ .שׂ ִעיר הַ ִמּ ְשׁ ַתּלֵּחַ וְ כוּ' .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ֶשׁהוּא הַ ָשּׂטָ ן מַ פְ ִריעוֹת ל ֹו הַ ִמּ ְצווֹת ֶשׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל מו ִֹצ ִ

הַ ֶשּׁפַ ע ,כְּ מ ֹו פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה כְּ ִדלְ עֵ יל ,וְ כֵן ָשׂ ִעיר הַ ִמּ ְשׁ ַתּלֵּחַ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד ֶשׁסּוֹבֵ ל עֲ ֹו וֹת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ כֵן ִמ ְצוַ ת יִבּוּם ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה
וּמ ְצוַת ַשׁעַ ְט ֵז ֶשׁ ִהיא או ִֹתיּוֹת ָשׂטָ ן ע"ז ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁ ִמּ ְצווֹת אֵ לּו לו ְֹקחוֹת ל ַָשּׂטָ ן אֶ ת הַ כֹּחַ  ,הוּא ְמ ַק ְט ֵרג
שׁ ֶֹרשׁ ַמלְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ דִ ,

עֲ לֵיהֶ ם.

מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר 'מֶ ֶשׁ חָ כְ מָ ה'

)ויקרא יג ,ב(

ִע ְ יַן הַ ְנּג ִָעים ֶשׁנּ ְִמ ְסרוּ לְ אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן הוּא ִמ ִסּ ְת ֵרי הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר הַ טֻּ ְמאָה

אָמרוּ ִדּ ְשׁ ִחיטַ ת פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה פְּ סוּלָה בְּ זָרִ ,מ ִידי ְדּהַ וִ י אַ מַּ ְראוֹת ְ גָעִ ים ְדּלָאו עֲ בוֹדָ ה
וְ הַ טָּ הֳ ָרה ָתּלוּי בְּ ֹכהֵ ןָ .לכֵן ְ

ִהיא וּבַ עְ יָא כְּ הֻ נָּהְ ,דּהוֹרוּ ָל וּ הַ ִה ְשׁ ַתּוּוּתְ ,דּמַ ְראוֹת ְ ג ִָעים טָ עוּן עֵ ץ אֶ ֶרז וְ אֵ זוֹב בְּ טָ הֳ ָרתוֹ ,וְ כֵן פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ,וְ הֵ מָּ ה

אָמ ָם יֵשׁ לוֹמַ רְ ,דּ ִהנֵּה הַ ְנּגָעִ ים ִהיא
ְשׁ ֵיהֶ ם עִ ְ יַן טָ הֳ ָרה וְ טֻ ְמאָה וְ ְִמ ְסרוּ ַלכֹּהֵ ן א ִמצַּ ד עֲ בו ָֹדה ִדּ ְשׁ ֵיהֶ ם בַּ חוּץְ .

מַ חֲ לָה הַ ִמּ ְת ַדּבֶּ ֶקת ,וְ ָלכֵן "טָ מֵ א טָ מֵ א י ְִק ָרא" ,וְ הַ ִה ְתעַ ְסּקוּת בּ ֹו הוּא ִע ְ יָן ְמסֻ כָּן ,וְ צָ ִרי ָלזֶה הַ ְשׁגָּחָ ה ִפְ לָאָה

פְּ ָר ִטית אֲ ֶשׁר הָ עוֹסֵ ק ְי ֻצַּ ל ִמּזֶה וְ י ְִהיֶה ִבְ ָדּל אֲ ֶשׁר אֵ לָיו א ִת ְדבַּ ק הַ ֶנּגַעָ ,לכֵן בָּ חֲ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶזה בִּ בְ ֵי אַהֲ רֹן

אֲ ֶשׁר הֵ מָּ ה ִבְ ָדּלִ ים ִמ ְשּׁאַר י ְִשׂ ָראֵ ל וּמֻ ְשׁגּ ִָחים בִּ פְ ָר ִטיּוּת יו ֵֹתר וּכְ מ ֹו ִדּכְ ִתיב "וַ יִּבָּ דֵ ל אַהֲ רֹן לְ הַ ְק ִדּישׁ ֹו קֹדֶ שׁ
וּטעוּ ִ ים עֵ ץ אֶ ֶרז
ָק ָד ִשׁים" .רו ִֹאים ֶשׁ ְמּ ַק ֵשּׁר ְ ג ִָעים לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה בְּ כַמָּ ה ִע ְ ָי ִ ים; ֶשׁ ְשּׁ ֵיהֶ ם ַעֲ ִשׂים עַ ל יְדֵ י כֹּהֵ ן ִמחוּץ ל ִַמּ ְק ָדּשְׁ ,
וּמטַ ְמּ ִאים אֶ ת הַ נּ ֹוגֵעַ בָּ הֶ ם .וְ אֶ פְ ָשׁר לְ הו ִֹסיף ֶשׁבִּ ְשׁ ֵיהֶ ם ו ְֹת ִ ים מַ יִם בִּ כְ לִ י חֶ ֶרשׂ ,וּמַ זִּ ים עַ ל הַ טָּ מֵ א מֵ הַ ַמּיִם,
וּשׁ ִ י תּ ֹולָעַ תְ ,
וְ אֵ זוֹב ְ

וְ יֵשׁ בָּ הֶ ם טֻ ְמאָה לְ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים .וְ וֹהֲ גִ ים ַרק בִּ זְ מַ ן ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ַק ָיּם .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )'פסיקתא רבתי' פ' פרה יד( ֶשׁיּ ְֶשׁ ָם ְשׁ ֵי

ָשׁר וְ א פּוֹזְ לוֹת ,כִּ י
ימ ִ ים לִ ְראוֹת ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ִהיא כְּ ֵשׁ ָרה ,וְ א עָ לָה עָ לֶיהָ עֹל ,א ֹו פְּ סוּל אַחֵ ר; ְשׁ ֵתּי עֵ י ֶיהָ ִמ ְס ַתּכְּ לוֹת י ָ
ִס ָ
שׁוּרים לְ צָ רוּת עַ יִן וּלְ ְשׂעָ רוֹת ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁ ָה
ְפּזִ ילָה ְמ ַסמֶּ ֶלת צָ רוּת עַ יִן ,וְ יֵשׁ לָהּ ְשׁ ֵתּי ְשׂעָ רוֹת זְ קוּפוֹת .וְ כֵן ְ ג ִָעים ְק ִ

) געים ד ,ד(

אַחד הַ ִסּימָ ִ ים לְ ֶ גַע ָטמֵ א הוּא ב' ְשׂעָ רוֹת לְ בָ וֹת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )ערכין טז (.הַ ְנּג ִָעים בָּ ִאין עַ ל צָ רוּת עַ יִן ,וּבַ ִמּ ְד ָרשׁ
ֶשׁ ַ

)דב"ר ו ,ח( הַ ְנּגָעִ ים בָּ ִאים עַ ל עַ יִן הָ ָרע .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה

) געים ב ,ג(

עֵ י ָיו ,א י ְִראֶ ה אֶ ת הַ ְנּג ִָעיםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "לְ כָל מַ ְראֵ ה עֵ י ֵי הַ כֹּהֵ ן".

ִ ְראֶ ה

כֹּהֵ ן הַ סּוּמָ א בְּ אַחַ ת מֵ עֵ י ָיו ,א ֹו ֶשׁכָּהָ ה ְמאוֹר

'שׁעַ ר הַ ִמּ ְצווֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְ ג ִָעים לְ פָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ,עַ ל פִּ י מַ ה ֶשּׁמּוּבָ א בְּ ַ

)תזריע ע'

א( צָ ַרעַ ת הוּא רוּחַ

הַ טֻּ ְמאָה וְ הַ ֶנּגַע אֵ י ֹו טֻ ְמאָה אֶ לָּא ִיצוֹץ אֶ חָ ד ֶשׁל ִדּי ָא ַק ְשׁיָא טָ הוֹר ֶשׁנִּ ְגלֶה ָשׁם .הַ יְי וּ ֶ גַע ִהיא ִ יצוֹץ ְקדֻ ָשּׁה

ע ֶג ,וְ הָ ֹע ֶג ֶשׁבָּ א מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ִ ְתהַ פֵּ לְ ֶ גַע ֶשׁנִּ ְמצָ א בְּ ת ֹו הַ ְקּלִ פָּ ה ,וְ חֵ לֶק הָ ָרע ֶשׁ ְמּסוֹבֵ ב אֶ ת
ֶשׁנִּ ְמצָ א ְבּת ֹו הַ ְקּלִ פָּ הְ ,דּ ֶ גַע או ִֹתיּוֹת ֹ
ע ֶג .הַ יְי וּ צָ ַרעַ ת ִהיא או ִֹתיּוֹת צַ עַ ר ת' ,הַ צַּ עַ ר ֶשׁבָּ א מֵ הָ אוֹת ת'
הַ ְקּדֻ ָשּׁה ִ ְק ָרא צָ ַרעַ ת .וְ כֵן צָ ַרעַ ת ִהיא לְ שׁוֹן צַ עַ ר הֵ פֶ הָ ֹ

ֶשׁ ְמּ ַחבֶּ ֶרת ְקלִ פָּ ה ל ְַקּדֻ ָשּׁה .וְ כֵן ֶ גַע בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צְ לַבְ .דּ ֶ גַע הוּא ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁנִּ פְ גְּ מָ ה עַ ל יְדֵ י הַ ְקּלִ פּוֹת ֶשׁ ְמּסוֹבְ בוֹת או ָֹתהּ .וְ הו ִֹסיף

יאים אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ מֵ הֶ ם .וְ כֵן י ֹו ָה הַ נָּבִ יא הָ יָה בֶּ ן
הרה"ג ר' פ .ל .שליט"א ֶשׁזֶּה גַם הַ ִמּ ְספָּ ר ֶשׁל י ֹו ָה אֵ לִ יָּהוּ ִעם הַ כּ ֹולֵל ֶשׁמּו ִֹצ ִ

יז

הַ צָּ ְרפַ ִתּית ֶשׁהֶ ְחיָה אֵ לִ יָּהוּ הַ ָנּבִ יא בְּ יַלְ דּוּת ֹו בִּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ֶשׁיּ ֹו ָה הַ נָּבִ יא ִ ְק ָרא י ֹו ָה בֶּ ן אֲ ִמ ַתּי לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהוּא ָקשׁוּר

לְ ֵקץ הָ אֱ מֶ ת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים דֶ (.שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת י ֹו ָה הַ נָּבִ יא ַליּ ֹו ָה ֶשׁל ֵתּבַ ת ֹ חַ ֶ .שׁהָ ְי ִציאָה ִמדֹּחַ ק הָ עֲ ִ יּוּת בִּ זְמַ ן הַ גְּ אֻ לָּה

ִתּ ְהיֶה דֶ ֶר י ֹו ָה הַ נָּבִ יא וְ דֶ ֶר הַ יּ ֹו ָה ֶשׁל ֹ חַ  .וְ כֵן ִאם ו ִֹציא ִמ ְספַּ ר י ֹו ָ"ה ִמ ִמּ ְספַּ ר ֵתּבָ "ה ְ ַקבֵּ ל ִמ ְספַּ ר פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה .וּכְ ֵשׁם

ידהָ ,כּ ִהיא ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ִתּקּוּן ֶשׁל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ֶשׁיַּעֲ ֶשׂה י ֹו ָה הַ נָּבִ יא לְ הו ִֹציא
לּוּח הַ יּ ֹו ָה מֵ הַ ֵתּבָ ה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ
ֶשׁ ִשּׁ ַ

אֶ ת הַ נִּ יצוֹץ וְ ִ זְ כֶּה לְ ַרב ֶשׁפַ ע.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ עַ ל פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה

)במדב"ר יט ,ו(

"וְ י ְִקחוּ אֵ לֶי פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה"

"וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא א י ְִהיֶה אוֹר י ְָקרוֹת וְ ִקפָּ אוֹן"' ,י ְִקפָּ אוּן' כְּ ִתיב ְדּבָ ִרים הַ ְמכ ִֻסּין ִמכֶּם בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה עֲ ִת ִידים

לִ ְהיוֹת צוֹפִ ים לָע ֹולָם הַ בָּ אָ .כּ מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)פסחים (.

"וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא א י ְִהיֶה אוֹר י ְָקרוֹת וְ ִקפָּ אוֹן"ַ ,רבִּ י

וּקפוּיוֹת הֵ ן לָע ֹולָם הַ בָּ א .וְ כֵן מוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא ָשׁם
יוֹחָ ָן אוֹמֵ ר אֵ לּוּ ְ ג ִָעים וְ אָהֳ לוֹתֶ ,שׁיּ ְָקרוֹת הֵ ן בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ְ

וּקפוּיִין הֵ ם
אָדם ֶשׁהֵ ם י ְָק ִרים בָּ ע ֹולָם הַ זֶּהְ ,
ֶשׁהַ פָּ סוּק ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ע ֹולָם הָ פוּ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י אָמַ ר אֵ לּוּ בְּ ֵי ָ

יחלַשׁ וְ ִא ְת ְ גִיד ,כִּ י הָ ַדר אָמַ ר לֵיהּ אֲ בוּהָ  ,מַ אי חָ זִית
לָע ֹולָם הַ בָּ א .כִּ י הָ א ְד ַרב יוֹסֵ ף בְּ ֵריהּ ְדּ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ִא ְ
ית .וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז
יתי ,עֶ לְ י ֹו ִים לְ מַ טָּ ה וְ ַת ְחתּ ֹו ִים לְ מַ ְעלָה .אָמַ ר לֵיהּ בְּ ִ י ע ֹולָם בָּ רוּר ָר ִא ָ
אָמַ ר לֵיהּ ,ע ֹולָם הָ פוּ ָר ִא ִ
אָדם ֶשׁי ְָק ִרים בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה וְ י ְִתהַ פְּ כוּ לָע ֹולָם
ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁפָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה וּ ְ ג ִָעים י ְָק ִרים בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ,וְ י ְִתהַ פְּ כוּ לָע ֹולָם הַ בָּ אָ ,כּ יֵשׁ בְּ ֵי ָ

יעים לְ אֵ לּוּ ֶשׁ ְקּרוֹבִ ים אֲ לֵיהֶ ם.
הַ בָּ א .כִּ י ְשׁ ֵי הַ ְדּבָ ִרים ְתּלוּיִים זֶה בָּ זֶה ,כֵּיוָ ן ֶשׁהַ יּוֹם ִצנּוֹרוֹת הַ ֶשּׁפַ ע בְּ יַד הַ ְקּלִ פָּ ה וְ הֵ ם מַ ְשׁפִּ ִ

יֵשׁ"וּ הוּא ְב ִחי ַת רוֹק.

קוּרצָ א אֵ צֶ ל ִשׁלְ טוֹן אֶ חָ ד ,וְ ִשׁגֵּר ל ֹו ְשׁתֵּ י ִָשׁים יָפוֹת
מָ צִ י וּ ְבּאָבוֹת ְדּ ַרבִּ י ָָתן )ט( ר' עֲ ִקיבָ א כְּ ֶשׁהָ ַל לְ אֶ ֶרץ אוֹכִ ילוּ ְ

ְרחָ צוּם וְ סָ כוּם וְ ִק ְשּׁטוּם כְּ כַלּוֹת חֲ ָת ִים וְ הָ יוּ ִמ ְת ַפְּ לוֹת עָ לָיו כָּל הַ ַלּ ְילָה זֹאת אוֹמֶ ֶרת חֲ זוֹר אֶ צְ לִ י וְ זֹאת אוֹמֶ ֶרת

אָמרוּ ל ֹו ָשׁ ֶוה ָל וּ
וּמ ַרקֵּ ק וְ א פָ ָה אֲ לֵיהֶ ן ,הָ לְכוּ לָהֶ ן וְ ִה ְקבִּ ילוּ פְּ ֵי הַ ִשּׁלְ טוֹן וְ ְ
חֲ זוֹר אֶ צְ לִ י ,וְ הָ יָה יו ֵֹשׁב בֵּ י ֵיהֶ ם ְ
ית ִעם הַ נּ ִָשׁים הַ לָּלוּ כְּ דֶ ֶר ֶשׁבְּ ֵי אָדָ ם
מָ וֶת ִמ ֶשּׁ ִתּ ְתּ ֵ וּ ל ִָאישׁ הַ זֶּהָ ,שׁלַח וְ ָק ָרא ל ֹו אָמַ ר ל ֹו ִמפְּ ֵי מַ ה א עָ ִשׂ ָ
אָדם כְּ מו ְֹת הֵ ןִ ,מי ֶשׁבָּ ָרא או ְֹת
עו ִֹשׂים לְ ִָשׁים ,א יָפוֹת הֵ מָּ ה א בְ וֹת ָ

א בָ ָרא או ָֹתם .אָמַ ר ל ֹו מָ ה אֶ עֱשֶׂ ה

וּשׁ ָר ִצים .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ָר ַקק ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א בָּ עֵ ת ֶשׁנִּ סּוּ לְ הַ ְח ִטיאוְֹ ,ד ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
וּט ֵרפוֹת ְ
ֵריחָ ן בָּ א עָ לַי ִמבְּ ַשׂ ר ְבֵ לוֹת ְ

)תולדות קמהֶ (.שׁעֵ ָשׂו י ַָרק כְּ ֶשׁ ָשּׁמַ ע ֶשׁיַּעֲ קֹ ב ָגּ ַב ל ֹו אֶ ת הַ בְּ ָרכוֹת .וְ כֵן עַ ל הָ עו ֵֹרב הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ,מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י

)ס הדרין

קח (.רוֹקֵ ק ז ֶַרע ִמפִּ יו לְ פִ יהָ ֶשׁל ְֵקבָ ה .וְ כֵן רוֹק בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא עָ ְרלָה .וְ ָלכֵן ָר ַקק ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א לְ ַרמֵּ ז עַ ל ְקלִ פַּ ת הָ רֹק ֶשׁ ְמּ ַָסּה

"שׁהֵ ם ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִּ ים לְ הֶ בֶ ל וָ ִריק" בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יֵשׁ"וּ,
לְ הַ ְח ִטיאוֹ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁ ִמּ ְ הַ ג י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַכוֵּן בַּ אֲ ִמ ַירת ֶ

וְ רו ְֹק ִקין עַ ל הַ ַקּ ְר ַקע .וְ רו ִֹאים ֶשׁיֵּשׁ"וּ הוּא בְ ִחי ַת רוֹק .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ר"ן

) דרים

וּסרוֹפוּס לְבֵ ית ֹו סָ ר
 (:פַּ עַ ם אַחַ ת בָּ א טו ְֹר ְ

אָמ ָרה ל ֹו ִא ְשׁתּ ֹו ִמפְּ ֵי מַ ה פָּ ֶי זוֹעֲ פִ ים ,אָמַ ר לָהּ ִמפְּ ֵי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁ ְמּ ַק ְטֵ ר או ִֹתי בְּ ָכל יוֹם בִּ ְדבָ ִרים,
וְ זָעֵ ףְ ,

אָמ ָרה ל ֹו אֱ הֵ יהֶ ם ֶשׁל אֵ לּוּ שׂ ֹו ֵא זִמָּ ה הוּא ֵתּן לִ י ְרשׁוּת וְ אַכְ ִשׁיל אוֹת ֹו בִּ ְדבַ ר עֲ בֵ ָרהַ ָ ,תן לָהּ ְרשׁוּת וְ ְִת ַק ְשּׁטָ ה
ְ
אָמ ָרה ל ֹו מָ ה ִאי וּן ִה ְנּ ְתּלַת ִמילִ ין
וְ הָ לְ כָה לָהּ אֵ צֶ ל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א כְּ ֶשׁ ָראָה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א או ָֹתהּ ָרקָ ,שׂחַ ק וּבָ כָהְ ,

יתי עַ ל הַ אי שׁוּפְ ָרא ְדּבָ לִ י
ישׁי א אֲ פָ ֵרשָׁ ,ר ַק ְק ִתּי עַ ל ֶשׁבָּ את ִמ ִטּפָּ ה ְסרוּחָ ה ,בָּ כִ ִ
אָמַ ר לָהּ ְשׁ ַ יִם אֲ פָ ֵרשׁ ְשׁלִ ִ
ידה לְ ִה ְת ַגּיֵּר וּ ְל ִהנּ ֵָשׂא ל ֹו וְ א ָרצָ ה לְ הו ִֹדיעָ הּ ,אָ ְמ ָרה ל ֹו כְּ לוּם יֵשׁ
אַרעָ א ,וְ הוּא ָשׂחַ ק ֶשׁצָּ פָ ה בְ רוּחַ הַ קֹּדֶ שׁ ֶשׁעֲ ִת ָ
בְ ְ
יח

ִשּׂאת ל ֹו לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וְ ִהכְ ִיסָ ה ל ֹו מָ מוֹן הַ ְרבֵּ ה .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ רֹק ִסמֵּ ל אֶ ת
ְתּשׁוּבָ ה אָמַ ר לָהּ הֵ ן ,הָ ְלכָה וְ ְִת ַגּיּ ְָרה וְ ֵ

הַ ִטּפָּ ה הַ ְסּרוּחָ ה ֶשׁנִּ ְסּ ָתה לְ הַ חֲ ִטיא אֶ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה

)ברכות ד(.

אָדם אֶ ת רֹאשׁ ֹו כְּ ֶ גֶד ַשׁעַ ר
א י ֵָקל ָ

זְרח ֶ ,שׁהוּא ְמכֻוָּ ן כְּ ֶ גֶד בֵּ ית ָק ְד ֵשׁי הַ ֳקּ ָד ִשׁים .א ִי ָכּ ֵס לְ הַ ר הַ בַּ יִת בְּ מַ ְקלוֹ ,וּבְ מַ ְעָ לוֹ ,וּבְ ֻפ ְָדּת ֹו ,וּבְ אָבָ ק ֶשׁעַ ל
הַ ִמּ ָ
וּמבָ אֶ ֶרת הַ גְּ ָמ ָרא
יקה ִמ ַקּל וָ חֹמֶ רְ .
ַר ְגלָיו ,וְ א יַעֲ ֶשׂנּוּ ַקפַּ ְַדּ ְריָאְ ,וּר ִק ָ

)סב(:

יקה ִמ ַקּל וָ חֹמֶ ר .אָמַ ר ַרב בֵּ יבָ י אָמַ ר
ְוּר ִק ָ

ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י כָּל הָ רו ֵֹקק בְּ הַ ר הַ בַּ יִת בַּ ְזּמַ ן הַ זֶּה כְּ ִאלּוּ רו ֵֹקק בְּ בַ ת עֵ י וֶֹ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "וְ הָ יוּ עֵ י ַי וְ לִבִּ י ָשׁם כָּל

הַ יּ ִָמים" .וְ רו ִֹאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין פְּ גַם הָ רֹק לִ פְ גַם הַ ַקּפַּ ְַדּי ְָרא או ִֹתיּוֹת ק' פַּ ְִדּ ָירא ֶרמֶ ז עַ ל אֲ בִ י יֵשׁ"וּ ֶשׁהוֹלִ יד ֹו דֶ ֶר הָ אוֹת ק'

ֶשׁ ְמּ ַסמֶּ לֶת אֶ ת הַ נָּחָ שׁ ֶשׁיּ ֹו ֵק מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁהֶ .שׁ ְשּׁ ֵי אֵ לּוּ פּוֹגְ ִמים אֶ ת קֹ דֶ שׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים כְּ מ ֹו יֵשׁ"וּ.

אַרבַּ ע מֵ אוֹת זוּז .זֶה הַ כְּ לָל הַ כֹּל לְ פִ י
מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְשׁ ָה )ב"ק צָ (:ר ַקק וְ ִהגִּיעַ בּ ֹו רֻ קּוֹ ,פָּ ַרע רֹאשׁ הָ ִא ָשּׁה בַּ שּׁוּק ,ו ֵֹתן ְ
כְ בוֹדוֹ .אָמַ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אֲ פִ ילוּ עֲ ִ יִּים ֶשׁבְּ י ְִשׂ ָראֵ ל רו ִֹאין או ָֹתם כְּ ִאלּוּ הֵ ם בְּ ֵי חו ִֹרין ֶשׁיּ ְָרדוּ ִמנִּכְ סֵ יהֶ ם ֶשׁהֵ ם בְּ ֵי

אַרבַּ ע
אַבְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב .וּמַ עֲ ֶשׂה בְּ אֶ חָ ד ֶשׁפָּ ַרע רֹאשׁ הָ ִא ָשּׁה בַּ שּׁוּק בָ את לִ פְ ֵי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,וְ ִחיְּב ֹו לִ ֵתּן לָהּ ְ

מֵ אוֹת זוּז .אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י ֵתּן לִ י זְמָ ן ,וְ ַָתן ל ֹו זְמָ ןְ ,שׁמָ ָרהּ עוֹמֶ דֶ ת עַ ל פֶּ ַתח חֲ צֵ ָרהּ וְ ָשׁבַ ר אֶ ת הַ כַּד בְּ פָ ֶיהָ  ,וּב ֹו

ֹאשׁהּ .הֶ ע ֱִמיד עָ לֶיהָ עֵ ִדים ,וּבָ א לִ פְ ֵי ַרבִּ י
ֹאשׁהּ ,וְ הָ י ְָתה ְמטַ פַּ חַ ת וּמַ נַּחַ ת י ָָדהּ עַ ל ר ָ
ִלְּתה אֶ ת ר ָ
כְּ ִאסַּ ר ֶשׁמֶ ן .גּ ָ

אַרבַּ ע מֵ אוֹת זוּז .אָמַ ר ל ֹו א אָמַ ְר ָתּ כְּ לוּם הַ חוֹבֵ ל בְּ עַ ְצמ ֹו אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ י ֹו
עֲ ִקיבָ א ,אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י לָז ֹו אֲ ִי ו ֵֹתן ְ
ַר ַשּׁאי פָּ טוּר .אֲ חֵ ִרים ֶשׁחָ בְ לוּ בּ ֹו חַ יָּבִ ין .וְ הַ קּוֹצֵ ץ ְִטיעו ָֹתיו אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ י ֹו ַר ַשּׁאי פָּ טוּר אֲ חֵ ִרים ֶשׁ ָקּצְ צוּ אֶ ת
וּבּ ְב ִחי ַת
ְִטיעו ָֹתיו חַ יָּבִ ים .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ְמ ַרמֵּ ז כָּאן עַ ל ְקלִ פַּ ת יֵשׁ"וּ ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת רֹקִ ,

וּמ ָשׂ ֵרטֶ ,שׁהָ ֹע ֶשׁ עַ ל הָ עו ֶֹשׂה זֹאת לַחֲ בֵ ר ֹו הוּא  400זוּז ,כִּ י הַ חוֹטֵ א בָּ זֶה ִ ְדבָּ ק ִבּ ְקלִ פַּ ת
ְמ ַקצֵּ ץ בִּ ְִטיעוֹת ,וּבִּ בְ ִחי ַת ְמחַ בֵּ ל ְ

אָדם ֶשׁנִּ ָסּה
עֵ ָשׂו ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו ִ 400אישׁ ,וְ ִ ְמ ָשׁל לְ ַקשׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא  .400וְ כֵן מוּבָ א בְּ הֶ ְמ ֵשׁ הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אָמַ ר לְ אוֹת ֹו ָ

אָדם ַר ַשּׁאי לְ חַ בֵּ ל
ָ
ֵית חֶ ֶרס בְּ י ְָד
לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הַ גְּ זַר ִדּין ֶשׁל  400זוּז ,אָמַ ר ל ֹו ר' עֲ ִקיבָ א צָ לַלְ ָתּ בְּ מַ יִם אַ ִדּ ִירים וְ הֶ ֱעל ָ

אָדם ִ סָּ ה לְ בַ טֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת יֵשׁ"וּ בְּ ַקלּוּת לוֹמַ ר ֶשׁ א ִ ְדבְּ ָקה בוֹ ,וּבִ טּוּל ְקלִ פַּ ת יֵשׁ"וּ ַ עֲ ָשׂה עַ ל יְדֵ י הוֹצָ אַת
בְּ עַ צְ מוֹ .כִּ י אוֹת ֹו ָ

הַ בַּ ְרזֵל מֵ הַ מַּ יִם ,בִּ בְ ִחי ַת צָ לַלְ ָתּ בְּ מַ יִם אַ ִדּ ִירים .וכן שמעתי שהשתלשל אצל ה וצרים ש שבעים על צלב של עץ וצלב

של ברזל ,ובזה הם מרמזים על י יקתם מהברזל ש פל כש כרת העץ.

ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א הוּא שׁ ֶֹרשׁ תּו ָֹרה ֶשׁ ְבּעַ ל פֶּ ה וּבַ לְּ עֻ ַמּת זֶה אוֹת ֹו הָ ִאישׁ הָ יָה
מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)פסחים כב(:

ַמלְ ִעיג ְבּ ַתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים.

אָמ ֵרי לָהּ ְחֶ ְמיָה הָ עַ ְמס ֹו ִי הָ יָה דו ֵֹרשׁ כָּל אֵ ִתין ֶשׁבַּ תּו ָֹרה,
ַתּ ְ יָאִ ,שׁ ְמעוֹן הָ עַ ְמס ֹו ִי ,וְ ְ

ידיוַ ,רבִּ י ,כָּל אֵ ִתין ֶשׁ ָדּ ַר ְשׁ ָתּ מַ ה ְתּהֵ א עֲ לֵיהֶ ן ,אָמַ ר
אָמרוּ ל ֹו ַתלְ ִמ ָ
כֵּיוָ ן ֶשׁ ִהגִּיעַ לְ "אֶ ת ה' אֱ הֶ י ִתּ ָירא" פָּ ַרשְׁ .
ישׁה .עַ ד ֶשׁבָּ א ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א וְ לִמֵּ ד "אֶ ת ה'
ישׁהָ ,כּ ִקבַּ לְ ִתּי ָשׂכָר עַ ל הַ פְּ ִר ָ
לָהֶ ם ,כְּ שֵׁ ם ֶשׁ ִקבַּ לְ ִתּי ָשׂכָר עַ ל הַ ְדּ ִר ָ

ירא" ,לְ ַרבּוֹת ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' אַהֲ רֹן ְשׁפִּ יצֶ ר שליט"א ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א רוֹמֵ ם אֶ ת ֶק ֶרן
אֱ הֶ י ִתּ ָ

ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים בָּ אֹ פֶ ן הַ גָּבֹ הַּ בְּ יו ֵֹתר ֶשׁצָּ ִרי לִ ָירא מֵ הֶ ם בְּ דוֹמֶ ה לַה' ,וּבַ לְּ עֻמַּ ת זֶה אוֹת ֹו הָ ִאישׁ הָ יָה מַ לְ ִעיג בְּ ַתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים וְ ִ דּוֹן

יט

עַ ל זֶה ְבּצוֹאָה רו ַֹתחַ ת כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )גיטין ז .(:וְ כֵן ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הוּא שׁ ֶֹרשׁ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ עַ ל פֶּ ה ֶשׁנִּ ְמסֶ ֶרת עַ ל יְדֵ י הַ חֲ כ ִָמים ְבּעַ ל פֶּ ה

בוּרה.
וּמחַ בֶּ ֶרת אֶ ת עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל לַחֲ כ ִָמים לְ ַקבֵּ ל תּו ָֹרה מֵ הֶ ם כְּ מ ֹו ִמפִּ י הַ גְּ ָ
ִמדּוֹר לְ דוֹרְ ,

וְ כֵן

ִסּוּריו ְמכַפֵּ ר לָהֶ ם
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בִּ ְקלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת ֶשׁהֵ ם בָּ ִאים לִ פְ ֵי הַ כֹּמֶ ר לְ הַ ְתוַ דּוֹת עַ ל הָ עֲ ֹו וֹת וּמַ אֲ ִמי ִ ים ֶשׁאוֹת ֹו הָ ִאישׁ בְּ י ָ

וְ כוּ' ,וְ גַם כָּאן הֵ ם ל ְָקחוּ אֶ ת הָ ִע ְ יָן מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְַקּלִ פָּ ה וְ עִ ְקּמוּ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים ,כַּמּוּבָ א ְבּ'לִ קּוּטֵ י מוֹהֲ ָר"ן' )ד( "וְ ִאישׁ חָ כָם ְיכַפְּ ֶרנָּה",

שים
משׁה הוּא ְיכַפֵּ ר לוֹ .כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וְ עֹבֵ ר עַ ל פֶּ ַשׁע לִ ְשׁאֵ ִרית" 'לְ ִמי ֶשׁמֵּ ִ ֹ
הַ ְי וּ בְּ ִחי ַת ַתּלְ ִמיד חָ כָם בְּ ִחי ַת ֶ

עַ צְ מ ֹו כְּ ִשׁ ַיריִם' ְִמצָ א כְּ ֶשׁבָּ א לִ פְ ֵי ַתּלְ ִמיד חָ כָם וּמוֹצִ יא כָּל צֵ רוּפָ יו לִ פְ ֵי הַ ַתּלְ ִמיד חָ כָם ,וְ הַ ַתּלְ ִמיד חָ כָם הוּא

משׁה עָ ָו ְמאֹד" ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶה ְִק ָרא ִאישׁ חָ כָם ,כְּ מ ֹו
שים עַ צְ מ ֹו כְּ ִשׁ ַיריִם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב "וְ הָ ִאישׁ ֶ
משׁה ֶשׁמֵּ ִ ֹ
בְּ ִחי ַת ֶ

ֶשׁכָּתוּב "וְ הַ חָ כְ מָ ה מֵ אַיִן ִתּמָּ צֵ א" .וּבָ זֶה יֵשׁ כֹּחַ ל ַַתּלְ ִמיד חָ כָם לְ כַפֵּ ר ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וְ ִאישׁ חָ כָם ְיכַפְּ ֶרנָּה" וּבִ ְשׁבִ יל
אתם וְ ִאם אַיִן ְמחֵ ִי ָא".
"אם ִתּ ָֹשּא חַ טָּ ָ
משׁה עַ ל חֵ ְטא הָ עֵ גֶל אָמַ ר ִ
זֶה ,כְּ ֶשׁ ִה ְתפַּ לֵּל ֶ

מוּבָ א

אָחי ַתּעֲ בֹד" לִ ְרמֹ ז ל ֹו עַ ל יֵשׁ"וּ ֶשׁהוּא בֵ ן ֶשׁל יַעֲ קֹב אֲ ֶשׁר ְבּ ֵי
בָּ רמ"ד וָ ואלִ י זצ"ל )תולדות( ֶשׁיּ ְִצחָ ק אָמַ ר לְ עֵ ָשׂו "וְ אֶ ת ִ

אָחי ַתּעֲ בֹד" וְ הוּא
עֵ ָשׂו יַעַ ְבדוּהוּ וְ יַעֲ שׂוּהוּ לֵא ִהים ,וְ ָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריוִ :ע ְ יָן אַחֵ ר גָּדוֹל ְִרמַ ז בְּ מַ ה ֶשּׁכָּתוּב "וְ אֶ ת ִ

ֶשׁאֲ פִ לּו בַּ עֲ בו ַֹדת הָ ֱא קוּת יִבְ חֲ רוּ הָ אֱ דו ִֹמיִּים לִ ַקּח לָהֶ ם לֵא ִקים אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁבָּ א ִמזּ ֶַרע י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ְִת ַקיֵּם בְּ ָכ

יקים כְּ ִאלּוּ הָ יוּ אֱ קוּת ,כְּ מ ֹו
אָחי ַתּעֲ בֹד" ,וְ הָ יָה זֶה לְ ִסימָ ן עַ ל מַ ה ֶשּׁיּ ְִהיֶה לֶעָ ִתיד ֶשׁיַּעַ בְ דוּ מַ מָּ שׁ אֶ ת הַ צַּ ִדּ ִ
"וְ אֶ ת ִ

ֹאמרוּ לִ פְ ֵיהֶ ם ָקדוֹשׁ .וְ הוּא סוֹד "וְ י ִֵתּן לְ הָ אֱ ִקים" ,וְ י ִֵתּן לְ
יקים לֶעָ ִתיד ָלבֹא ֶשׁיּ ְ
אָמרוּ רז"ל עֲ ִת ִידים הַ צַּ ִדּ ִ
ֶשׁ ְ

יקים הַ כֹּחַ ֶשׁל אֱ קוּת .וְ גַם הַ נָּכְ ִרים יַעַ בְ דוּם כֵּא קוּת כְּ דֵ י לְ הַ ְמ ִשׁי ִמצִּ ָדּם .וְ הו ִֹסיף הרה"ג
קוּתאֶ ,שׁיּ ְִהיֶה לַצַּ ִדּ ִ
ָ
אֱ

ֵשׁוּע ִעם הָ א ֹו ִתיּוֹת.
"אָחי ַתעֲ בֹד" זט"י שסא"ג בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא י ִ
ר' ִפּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁהָ או ִֹתיּוֹת לִ פְ ֵי ִ

יקים יֵשׁ לָהֶ ם
וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ'קדֻ ַשּׁת לֵוִ י' )שופטים( ָמ ִצי וּ בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ִה ֶשׁ ַתּחֲ ווּ לַצַּ ִדּיק כְּ גוֹן עוֹבַ ְדיָה לֵאלִ יָּהוּ ,כִּ י הַ צַּ ִדּ ִ

תּו ַֹרת ה' וּמָ ִצי וּ ֶשׁ ָקּ ָרא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ יַעֲ קֹב אָבִ י וּ אֵ ל ,רוֹצֶ ה לוֹמַ ר מַ חֲ מַ ת ֶשׁ ִקּיֵּם כָּל הַ תּו ָֹרה הָ יָה

יקים מַ חֲ מַ ת צִ וּוּי הַ תּו ָֹרה יֵשׁ לָהֶ ם בְּ ִחי ָה ז ֹו וּמֻ ָתּר לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווֹת לָהֶ ם .אֲ בָ ל הַ ֶשּׁמֶ שׁ
בִּ בְ ִחי ַת אֵ ל כְּ מ ֹו כֵן כָּל הַ צַּ ִדּ ִ
יתי,
וְ הַ יּ ֵָרחַ אֲ ֶשׁר אֵ ין לָהֶ ם ִצוּוּי תּו ָֹרת ֹו הַ ְקּדו ָֹשׁה אָסוּר לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווֹת לָהֶ ם .וְ זֶהוּ ל ֶַשּׁמֶ שׁ א ֹו ַליּ ֵָרחַ אֲ ֶשׁר א צִ וִּ ִ

יקים ִמשּׁוּם ֶשׁהֵ ם ְמ ַח ְבּ ִרים
ִשׂ ָראֵ ל .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לַצַּ ִדּ ִ
כְּ לוֹמַ ר ֶשׁאֵ ין לָהֶ ם הַ צִּ וּוּי ֶשׁלִּ י ,הַ יְי וּ הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִתּ ָה לְ י ְ

או ָֹת וּ ַלה' ,וְ א כְּ ָדבָ ר בִּ פְ ֵי עַ ְצמ ֹו ח"ו ֶשׁ ִהיא עֲ בו ָֹדה ז ָָרה.

מוּבָ א

בְּ סֵ פֶ ר ְ'קדֻ ַשּׁת לֵוִ י'

)פורים(

וְ ַדע ֶשׁכָּל הָ אֻ מּוֹת ֶשׁנִּבְ ְראוּ א ִבְ ְראוּ אֶ לָּא בִּ ְשׁבִ יל י ְִשׂ ָראֵ ל לְ טוֹבוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל

ִיקה ֶשׁלָּהֶ ם ִמ ְקּדֻ ָשּׁה וְ ִאלּוּלֵי ֶשׁ א הָ יָה אֵ יזֶה
ֶשׁלִּ פְ עָ ִמים עַ ל אֵ יזֶה ִסבָּ ה מֵ אֻ מּוֹת טוֹבָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל .בַּ עֲ בוּר זֶה ְי ָ

ִיקה הוּא הַ ְתחָ לָה
ִיקה ֶשׁיֵּשׁ לְ הָ אֻ מּוֹת וּ ְלהַ ָשּׂ ִרים ִמ ְקּדֻ ַשּׁת אוֹת ֹו הַ ְי ָ
וּמזֶּה ְי ָ
טוֹבָ ה א הָ יוּ ִבְ ָר ִאים כְּ לָלִ ,
ִיקה ֶשׁלָּהֶ ם מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה וְ ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת ֶשׁלָּהֶ ם ָכּכָה ְדמוּת
וּמ ָשּׁם הֵ ם ִמ ְתפַּ ְשּׁ ִטים ,וְ כִ ְדמוּת הַ ְי ָ
וּפְ ִתיחָ ה ֶשׁלָּהֶ ם ִ
צוּרת הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁל אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת ִצנּוֹרוֹת
הָ או ִֹתיּוֹת ֶשׁלָּהֶ ם וְ הַ לָּשׁוֹן ֶשׁלָּהֶ ם .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ ְסּמָ לִ ים וְ הַ ָשּׂפָ ה וְ ַ

יק ָתם ִמבְּ ִחי ַת ַר ִבּי
יקה ֶשׁלָּהֶ ם מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה .לְ פִ י זֶה ָבֹא לְ בָ אֵ ר אֶ ת ִצנּוֹרוֹת הַ נּ ְַצרוּת ֶשׁמֵּ הֶ ם י ֹו ְ ִקים רֹב אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם אֵ י ְי ִ ָ
הַ ְי ִ ָ

עֲ ִקיבָ א.

אָרץ אָמַ ְר ִתּי ִמי י ִֵתּן לִ י ַתּלְ ִמיד חָ כָם וָ אֶ ְָשׁ ֶכ וּ
ִיתי עַ ם הָ ֶ
מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )פסחים מטַ (:תּ ְ יָא אָמַ ר ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א כְּ ֶשׁהָ י ִ
ידיו ַרבִּ י אֱ מֹר כְּ ֶכלֶב' .אָמַ ר לָהֶ ם זֶה ו ֵֹשׁ וְ שׁוֹבֵ ר הָ עֶ צֶ ם ,וְ זֶה ו ֵֹשׁ וְ אֵ י ֹו שׁוֹבֵ ר הָ עֶ צֶ ם.
אָמרוּ ל ֹו ַתּלְ ִמ ָ
כַּחֲ מוֹרְ ,
כ

'שׁעַ ר הַ גִּ לְ גּוּלִ ים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
וּמבָ אֵ ר ְבּ ַ
ְ

)לד(

ימיּוּת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,אֶ לָּא ֶשׁעַ ל יְדֵ י
ַר ִבּי עֲ ִקיבָ א עַ צְ מ ֹו שׁ ֶֹרשׁ ַפְ שׁ ֹו הָ י ְָתה ִמן פְּ ִ ִ

חֵ ְטא ַק ְדמוֹן יָצָ את אֶ ל הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ אַחַ ר ָכּ חָ ז ְָרה בַּ ְקּדֻ ָשּׁה .וְ כוּ' ,וּבָ זֶה ָתּבִ ין סוֹד ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אֶ ,שׁהָ יָה בִּ ְת ִחלָּת ֹו

ְשׁ ֶכ וּ כַּחֲ מוֹר .וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' ִפּ ְ ָחס
אָמר ֹו ִמי י ִֵתּן לִ י ַתּלְ ִמיד חָ כָם וָ אֶ ָ
אָרץ ,שׂ ֹו ֵא ַתּלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים מ' ָשׁ ָה ,בְּ ְ
עַ ם הָ ֶ

נּוּקבָ א כְּ ִדלְ ַק ָמּן,
לֶ .שׁהָ עֲ צָ מוֹת ִ ְק ָראוֹת גּ ְַר ִמי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ר "ג ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א מֵ הָ ר "ג ִ יצוֹצוֹת ֶשׁבִּ יסוֹד הַ ְ
ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה אֶ ְצל ֹו הַ ִה ְת ַגְּ דוּת לְ ַתלְ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים בְּ ִע ְ יַן הָ עֲ צָ מוֹת ֶשׁנִּ ְק ָראוֹת גּ ְַר ִמי .וְ ִ ְראֶ ה לְ ה ֹו ִסיף עַ ל פִּ י הַ זֹּהַ ר

)שלח קע(.

]מלְּ שׁוֹן עַ ְצמוּת[ָ ,לכֵן אֵ י ָן ִמ ְתעַ כְּ לוֹת בַּ ֶקּבֶ ר ,וְ ל ִַחיצ ֹו ִ ים אֵ ין אֲ ִחיזָה בָּ הֶ ן ,וּמֵ הֶ ן יָקוּם
ֶשׁהָ עֲ צָ מוֹת הֵ ן הַ חֵ לֶק הֶ חָ שׁוּב בְּ יו ֵֹתר בַּ גּוּףִ ,
אָדם ִבּ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים .וְ כֵן בְּ ַד ְרגּוֹת הָ עֹבִ י בְּ ִסדּוּר הָ ַר ַשּׁ"שׁ יֵשׁ ְדּ ָרגוֹת ֶשׁהֵ ן בִּ בְ ִחי ַת עוֹר בָּ ָשׂר גִּ ִידים וַ עֲ צָ מוֹת ,וְ הַ כּ ֶֶתר ִ ְמ ַשׁל לְ מֹ ַח
הָ ָ

הָ עֲ צָ מוֹת בַּ גּוּף ,וְ הַ חָ כְ מָ ה ִהיא בְּ ִחי ַת עֲ צָ מוֹת ,הַ בִּ י ָה בְּ ִחי ַת גִּ ִידים ,הַ בָּ ָשׂר בְּ ִחי ַת ו"ק ,וְ הָ עוֹר בְּ ִחי ַת מַ לְ כוּת .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ עֲ צָ מוֹת
'שׁעַ ר הַ ִמּ ְצוֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
הֵ ן הַ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה בְּ י ֹו ֵתר .וּמוּבָ א בְּ ַ

)בראשית ז(

וּמצַ פֶּ ה לָאָדָ ם
עַ ד עֶ ְשׂ ִרים ָשׁ ָה הקב"ה יו ֵֹשׁב ְ

ֶשׁיּ ִָשּׂא ִא ָשּׁה ,כֵּיוָ ן ֶשׁעָ בְ רוּ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁ ָה וְ א ָָשׂא ,אוֹמֵ ר ל ֹו ִתּפַּ ח עַ צְ מו ָֹתיו .וְ ִע ְ יַן אוֹמֵ ר עַ צְ מו ָֹתיו וְ א גּוּפוֹ ,כִּ י

ֹשׂא ִא ָשּׁה מַ ְשׁלִ ים עַ צְ מו ָֹתיוְִ .ראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ כָּאן
אָדם הָ ִראשׁוֹן ,וְ הָ ִאישׁ הַ נּו ֵ
ְתּ ִחלַּת בִּ ְ יַן הַ ְנּ ֵקבָ ה הָ י ְָתה ִמן הַ צֶּ לַע ֶשׁל ָ

ֶרמֶ ז ֶשׁהַ נּו ֵֹשׂא ִא ָשּׁה ִמ ְתחַ בֵּ ר לִ ְספִ ַירת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ָשּׁם סוֹד הָ עֶ צֶ םָ ,לכֵן הוּא ַמ ְשׁלִ ים עַ ְצמו ָֹתיו .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)יבמות סג(.

אָדם עַ ל כָּל בְּ הֵ מָ ה וְ חַ יָּה
אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר מַ אי ִדּכְ ִתיב "זֹאת הַ פַּ עַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲ צָ מַ י וּבָ ָשׂר ִמבְּ ָשׂ ִרי" ְמלַמֵּ ד ֶשׁבָּ א ָ

אָדם אֶ ת עַ ְצמו ָֹתיו .וְ הו ִֹסיף הרה"ג
וְ א ְִת ָק ְר ָרה ַדּעְ תּ ֹו עַ ד ֶשׁבָּ א עַ ל חַ וָּ ה .וְ כֵן עֶ צֶ "ם בְּ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת מַ צָּ "ע ֶשׁבּ ֹו מַ ְשׁלִ ים הָ ָ

ְיס ִקין שליט"א ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל
ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁעֶ צֶ ם ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ יְסוֹד ֶשׁהוּא ְ קֻ ַדּת הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁל הַ גּוּף .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .רי ְ
נּוּקבָ א .וְ כֵן
ְבּאַ ְ גְּ לִ ית ֶשׁחָ ָתן ִ ְק ָרא גְרוּםִ ,מלְּ שׁוֹן עֲ צָ מוֹת ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים גּ ְַר ִמי .וְ ָלכֵן גּ ְַר ִמי בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַ גָּ"ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת יְסוֹד הַ ְ

נּוּקבָ א ַ ,עֲ ָשׂה מֵ עֶ צֶ ם ֶשׁל אַיִל .וְ כֵן שׁוֹפָ ר ְמעו ֵֹרר אֶ ת ְ קֻ ַדּת
הַ שּׁוֹפָ ר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,וְ אֶ ת יְסוֹד הַ ְ

הָ עַ צְ מוּת לְ חַ דֵּ שׁ אֶ ת הַ ַקּו עִ ם כָּל הָ ע ֹולָמוֹת לְ עוֹד ָשׁ ָה ,כַּ מּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי ' )מועדים ג' ע' ק"י( כּ ְָתבוּ ִספְ ֵרי הַ חָ כְ מָ ה

ֶשׁכְּ ֶשׁעָ לָה בִּ ְרצ ֹו ֹו י ְִתבָּ ַר לִ בְ רֹא הָ ע ֹולָםִ ,צ ְמצֵ ם כַּבְ יָכוֹל הקב"ה אֶ ת הָ אוֹר אֵ ין סוֹף ,וְ ְִתהַ וָּ ה ְמקוֹם חָ לָל ,כְּ דֵ י
ֶשׁיּ ְִהיֶה מָ קוֹם לִ בְ ִריאַת הָ ע ֹולָם ,וּבֶ חָ לָל הַ זֶּה ִה ְמ ִשׁי הקב"ה בְּ תוֹכ ֹו אוֹר חָ ָדשׁ ,וּבָ זֶה יֵשׁ לוֹמַ ר טַ עַ ם חָ דָ שׁ לָמָ ה

ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר צָ ִרי לִ ְהיוֹת ַדּוְ ָקא בְּ שׁוֹפָ ר ְדּהַ יְי וּ בַּ ְקּ ָר וֹת הַ חֲ לוּלִ ים ,לְ פִ י ֶשׁבְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה הָ יָה בְּ ִריאַת הָ ע ֹולָם,
וּבְ כָל ָשׁ ָה וְ ָשׁ ָה הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה ִזְ כּ ִָרים וְ ַעֲ ִשׂים ,וּכְ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּלֵּק הַ ִחיּוּת ֶשׁל הַ ָשּׁ ָה ֶשׁעָ בְ ָרה ֶזהוּ כְּ מ ֹו צִ ְמצוּם,

וְ ְִתהַ וֶּה ְמקוֹם חָ לָל לִ בְ ִריאַת הַ ָשּׁ ָה הַ חֲ ָד ָשׁה ,וְ צִ וָּ וּ הקב"ה לִ ְתקֹעַ בַּ שּׁוֹפָ ר ֶשׁהוּא ְמקוֹם חָ לָל ,וְ עַ ל יְדֵ י הַ ְתּ ִקיעָ ה

יחים בִּ ְמקוֹם הֶ חָ לָל רוּחַ חָ ָדשׁ וְ עַ ל יְדֵ י זֶה אָ וּ ְמעו ְֹר ִרים גַּם לְ מַ ְעלָה ֶשׁהקב"ה גַּם כֵּן מַ ְמ ִשׁי אוֹר
אֲ ְַח וּ ְמפִ ִ
אָדם הָ ִראשׁוֹן וּבַ יּוֹם הַ זֶּה ָפַ ח בּ ֹו הקב"ה ְִשׁמַ ת חַ יִּים ,וְ עַ ל יְדֵ י
חָ דָ שׁ בְּ ת ֹו הֶ חָ לָל ,וְ כֵן בְּ רֹאשׁ הַ ָשּׁ ָה ִבְ ָרא ָ

יחים בּ ֹו מֵ רוּחֵ וּ ,הקב"ה מֵ פִ יחַ בָּ וּ כַּבְ יָכוֹל אוֹר אֱ ִקי חָ ָדשׁ ,וַ אֲ ְַח וּ ַעֲ ִשׂים
ֶשׁאָ וּ תּו ְֹקעִ ים בַּ שּׁוֹפָ ר וַ אֲ ְַח וּ ְמפִ ִ
כִּ בְ ִריָּה חֲ ָד ָשׁה .וְ כֵן שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה עֶ צֶ ם בְּ כָל הַ ַתּנַּ" בְּ כָל הַ הֲ טָ יוֹת כְּ מוֹ; עֲ צָ מוֹת ,הָ עֲ צָ מוֹת ,עַ ְצמו ַֹתי וְ כוּ' מוֹפִ יעַ  126פְּ עָ ִמים,

כְּ ִמ ְ יַן ֹע ֶג א ֹו ֶ ַגע א ֹו בָּ צָ ל א ֹו ְצלָב עִ ם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל.

מָ צִ י וּ

בַּ גְּ מָ ָרא

)שם לה(.

ַרב אָחָ א בַּ ר יַעֲ קֹב אָמַ ר ְק ָרא "וְ הָ יָה לְ לְ אוֹת עַ ל יָדֶ וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ י ֶי לְ מַ עַ ן ִתּ ְהיֶה

גְּרמָ א וְ ִָשׁים פְּ טוּרוֹת אַף כָּל
תּו ַֹרת ה' בְּ פִ י "ֻ ,ה ְק ָשׁה כָּל הַ תּו ָֹרה ֻכּלָּהּ לִ ְתפִ לִּ ין מַ ה ְתּפִ לִּ ין ִמ ְצוַ ת עֲ ֵשׂה ֶשׁהַ זְּ מָ ן ָ
אַמ ֵרי רשב"י' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ע' ט( ֶשׁהָ ִא ָשּׁה ְמ ַקבֶּ לֶת אֶ ת הַ ִחיּוּת ֶשׁל
'שׁעַ ר מַ ְ
ָשׁים פְּ טוּרוֹת .מוּבָ א בְּ ַ
ִמצְ ווֹת עֲ ֵשׂה ֶשׁהַ זְּ מָ ן גּ ְָרמָ א ִ

כא

טוּרה מֵ רמ"ח ִמ ְצווֹת עֲ ֵשׂה ,וְ הַ ִחיּוּת ֶשׁל הַ שס"ה
רמ"ח אֵ יבָ ֶריהָ ִמהַ בַּ עַ ל בִּ זְ מַ ן הַ זִּ וּוּג וְ ִהיא ְתּלוּיָה בְּ בַ עֲ לָהּ בְּ ָדבָ ר זֶה ,וְ ָלכֵן ִהיא פְּ ָ

ַשּׁפַ ע ָלבֹא
גְּרמָ א ,הַ יְי וּ ֶשׁגּו ְֹרמוֹת ל ֶ
בוּרן הֵ ן בִּ בְ ִחי ַת ָ
גִּ ִידים יֵשׁ לָהּ מֵ עַ ְצמָ הְּ ִ .ראֶ ה ְדהַ לָּשׁוֹן ֶשׁהַ זְּ מַ ן גּ ְָרמָ א ְמ ַרמֶּ זֶת ֶשׁהַ ִמּ ְצוֹת עֲ ָ
יקין ֶשׁפָּ טוּרְ .דּבִ ְשׁבִ יל לִ ְהיוֹת ַחיּ ִָבים
בוּרן דֶּ ֶר בַּ עֲ לֵיהֶ ן ,אֲ בָ ל זֶה בִּ בְ ִחי ַת גְּ ָר ָמא וְ א י ְִשׁירוֹתָ ,לכֵן הֵ ן פְּ טוּרוֹת ,כְּ מ ֹו גּ ְָרמָ א בִּ ְזִ ִ
עֲ ָ

ְבּ ַמ ֶשּׁהוּ צָ ִרי ֶק ֶשׁר י ִָשׁיר ִעם אוֹת ֹו ִע ְ יָן ,וְ א ַרק בִּ בְ ִחי ַת גְּ ָרמָ א .וְ ִאם הַ זְּ מַ ן גּו ֵֹרם וְ א הַ בַּ עַ ל הֵ ן חַ יָּבוֹת ,כִּ י הֵ ן ִ ְמצָ אוֹת בְּ ַמעֲ ֶרכֶת

הַ זְּ ַמן כְּ מ ֹו הַ זְּ כ ִָרים .הַ יְי וּ ֶשׁיֵּשׁ ע ֹולָם ָשׁ ָה ֶפֶ שׁ ,וּבִּ בְ ִחי ַת הָ ע ֹולָם וְ הַ ֶנּפֶ שׁ הֵ ן ְתּלוּיוֹת בְּ בַ עֲ לֵיהֶ ן ָלכֵן הֵ ן פְּ טוּרוֹת ִמכָּל הַ ִמּ ְצווֹתַ ,מה

מּוּדהּ ,מֵ או ָֹתהּ ִסבָּ ה,
ֶשּׁאֵ ין כֵּן ְבּמַ עֲ ֶרכֶת הַ זְּ מַ ן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁגּ ְָרמָ א או ִֹתיּוֹת גְּמָ ָרא ֶשׁנּ ִָשׁים פְּ טוּרוֹת ִמלִּ ָ

ֶשׁאֵ ין לָהֶ ן הַ ְשׁפָּ עָ ה י ְִשׁ ָירה מֵ הַ גְּ מָ ָרא ַרק דֶּ ֶר בַּ עֲ לֵיהֶ ן בִּ בְ ִחי ַת גְּ ָר ָמא .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁנּ ִָשׁים עו ְֹסקוֹת בְּ פָ ֶל ִ ,בּ ְב ִחי ַת

מַ אֲ ָרג .וְ כֵן גּ ְָרמָ א ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הָ עֲ צָ מוֹת ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים גּ ְַרמֵ י ֶשׁ ְמּחַ בְּ רוֹת אֶ ת הָ ִא ָשּׁה לְ בַ עֲ לָהּ .וְ כֵן גּ ְָרמָ ה ִעם הָ או ִֹתיּוֹת וְ הַ כּ ֹולֵל

ימ ְט ִריָּא ר "ג אֵ בָ ֵרי הָ ִא ָשּׁה ֶשׁ ָשּׁם ִהיא ִמ ְתחַ בֶּ ֶרת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁהַ הֶ בְ דֵּ ל בַּ ַשּׁ"ס בֵּ ין גּ ְָרמָ א לְ ג ְַרמֵ י,
ְבּגִ ַ

אָדם מֵ אֲ ֶשׁר גְּ ָר ָמא ֶשׁהוּא פָּ חוֹת ַשׁ ָיּ ָלזֶה ,וְ כֵן ִחבּוּר ִא ָשּׁה לְ בַ עֲ לָהּ דֶּ ֶר הָ ר "ג הוּא סוֹד
ימיּוּת הָ ָ
ֶשׁגּ ְַרמֵ י הוּא פֹּ עַ ל יוֹצֵ א יו ֵֹתר ִמפְּ ִ ִ
יּוּתהּ כְּ תוֹצָ אָה מֵ הַ יִּחוּד.
ימ ָ
הַ גּ ְַרמֵ י ֶשׁ ִהיא ַשׁ ֶיּכֶת ָלזֶה בִּ פְ ִ ִ

מָ צִ י וּ

בַּ 'תּוֹסֶ פְ ָתּא'

)סוטה ו(

וּדבָ ַרי ְִר ִאין
אַרבָּ עָ ה ְדבָ ִרים הָ יָה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א דו ֵֹרשׁ ְ
אָמַ ר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחַ אי ְ

ִמ ְדּבָ ָריוָ .דּ ַרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א "וַ ֵתּ ֶרא ָשׂ ָרה אֶ ת בֶּ ן הָ גָר הַ ִמּצְ ִרית אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ אַבְ ָרהָ ם ְמצַ חֵ ק" אֵ ין צְ חוֹק הָ אָמוּר

כָּאן אֶ לָּא עֲ בו ַֹדת כּ ֹוכָבִ ים וְ כוּ' .וַ אֲ ִי אוֹמֵ ר חַ ס וְ ָשׁלוֹם ֶשׁיּ ְִהיֶה בְּ בֵ ית ֹו ֶשׁל אוֹת ֹו צַ ִדּיק הַ הוּא ָכּ  ,אֶ פְ ָשׁר לְ ִמי
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עָ לָיו "כִּ י י ְַד ְע ִתּיו לְ מַ עַ ן אֲ ֶשׁר יְצַ וֶּה אֶ ת בָּ ָיו וְ אֶ ת בֵּ ית ֹו אַחֲ ָריו" יְהֵ א בְּ בֵ ית ֹו עֲ בו ַֹדת כּ ֹוכָבִ ים וְ ִגלּוּי עֲ ָריוֹת

ְרוּשׁה ֶשׁכְּ ֶשׁנּ ֹולַד אָבִ י וּ י ְִצחָ ק לְ אַבְ ָרהָ ם אָבִ י וּ הָ יוּ
וּשׁפִ יכוּת ָדּ ִמים ,אֶ לָּא אֵ ין ְצחוֹק הָ אָמוּר כָּאן אֶ לָּא לְ ִע ְ יַן י ָ
ְ
הַ כֹּל ְשׂמֵ ִחין וְ או ְֹמ ִרין ֹולַד בֵּ ן וְ הָ יָה י ְִשׁמָ עֵ אל ְמצַ חֵ ק וְ אוֹמֵ ר אַל ְתּ ִהי שׁו ִֹטים אֲ ִי בְּ כוֹר וַ אֲ ִי וֹטֵ ל ְשׁ ֵי חֲ ל ִָקים,

ִירשׁ בֶּ ן הָ אָמָ ה וְ גוֹ'" וְ רוֹאֶ ה אֲ ִ י אֶ ת ְדּבָ ַרי ִמ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א.
ֶשׁ ִמּ ְתּשׁוּבַ ת הַ ָדּבָ ר אַ ָתּה לָמֵ ד ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "כִּ י א י ַ

משׁה ֵשׁשׁ מֵ אוֹת אֶ לֶף ַר ְגלִ י הָ עָ ם אֲ ֶשׁר אָ ֹכִ י בְּ ִק ְרבּ ֹו וְ אַ ָתּה אָמַ ְר ָתּ בָּ ָשׂר אֶ ֵתּן לָהֶ ם
ָדּ ַרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א "וַ יֹּאמֶ ר ֶ
וְ אָכְ לוּ חֹדֶ שׁ י ִָמים :הֲ צֹאן וּבָ ָקר י ִָשּׁחֵ ט לָהֶ ם וּמָ צָ א לָהֶ ם ִאם אֶ ת כָּל ְדּגֵי הַ יָּם יֵאָסֵ ף לָהֶ ם וּמָ צָ א לָהֶ ם :וַ יֹּאמֶ ר ה'

"שׁ ְמעוּ ָא הַ מּ ִֹרים" ֱהוֵי
משׁה הֲ יַד ה' ִתּ ְקצָ ר עַ ָתּה ִת ְראֶ ה הֲ י ְִק ְר ְדבָ ִרי ִאם א" וְ כוּ' ,וְ כִ י אֵ יזֶה ָק ָשׁה ז ֹו א ֹו ִ
אֶ ל ֶ

אוֹמֵ ר ז ֹו ָק ָשה יו ֵֹתר ִמ ִשּׁ ְמעוּ ָא הַ מּ ִֹריםַ .ואֲ ִי אוֹמֵ ר חַ ס וְ ָשׁלוֹם ֶשׁ ַתּעֲ לֶה עַ ל ַדּעְ תּ ֹו ֶשׁל צַ ִדּיק זֶה ֶשׁיֹּאמַ ר אֵ ין

ֹשׁה" ַתּעֲ לֶה עַ ל ַדּעְ תּ ֹו ֶשׁיֹּאמַ ר אֵ ין
הַ מָּ קוֹם מַ ְספִּ יק ָל וּ וְ לִבְ הֶ ְמ ֵתּי וּ אֶ פְ ָשׁר לְ ִמי ֶשׁ ֶנּ ֱאמַ ר בּ ֹו " א כֵן עַ בְ ִדּי מ ֶ
הַ מָּ קוֹם מַ ְספִּ יק ָל וּ וְ לִ בְ הֶ ְמ ֵתּי וּ וַ הֲ א כְּ ֶשׁהָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִם ִילוּס מַ ְספִּ יק לָהֶ ם ָדּגִים וְ ל ִַמּצְ ִרים ,אֶ לָּא לְ עִ ְ יַן

ֹשׁה לִ פְ ֵי הקב"ה ָכּ הָ גוּן לָהֶ ם ֶשׁ ִתּתֵּ ן לָהֶ ם
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " א יוֹם אֶ חָ ד תֹּאכְ לוּן וְ גוֹ' עַ ד חֹדֶ שׁ י ִָמים" אָמַ ר מ ֶ
ֹאשׁ  ,אָמַ ר ל ֹו
תּ אֶ ת ר ְ
ָאָדם טוֹל כִּ כָּר וְ ֵרד ל ְַשּׁאוֹל ,או ְֹמ ִרים לַחֲ מוֹר טוֹל כּוּר ְשׂעו ִֹרין וְ ְַח ֹ
יתם ,או ְֹמ ִרים ל ָ
וְ ָת ִמ ֵ

ֹאמרוּ אֵ ין הַ מָּ קוֹם מַ ְספִּ יק ָל וּ וְ לִ בְ הֶ ְמ ֵתּי וּ אֶ לָּא יֹאבַ ד הֵ ן וְ אֶ לֶף כַּיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן וְ א ְתהֵ א י ִָדי
וְ כִ י הָ גוּן לָהֶ ם ֶשׁיּ ְ
אַדמַ ת
אָדם י ְֹשׁבֵ י הֶ חֳ ָרבוֹת הָ אֵ לֶּה עַ ל ְ
ְקצָ ָרה לִ פְ ֵי אֲ פִ לּוּ ָשׁעָ ה אַחַ תָ .דּ ַרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הֲ ֵרי הוּא אוֹמֵ ר "בֶּ ן ָ

אָרץ לְ מו ָֹר ָשׁה" וַ הֲ א
אָרץ וַ אֲ ְַח וּ ַרבִּ ים ָל וּ ְִתּ ָה הָ ֶ
ִירשׁ אֶ ת הָ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל א ְֹמ ִרים לֵאמֹר אֶ חָ ד הָ יָה אַבְ ָרהָ ם וַ יּ ַ

אָרץ אָ וּ ֶשׁעוֹבְ ִדין אֱ לוֹהוֹת הַ ְרבֵּ ה אֵ י ֹו
ְדבָ ִרים ַקל וָ חֹמֶ ר וּמָ ה אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ א עָ בַ ד אֶ לָּא ֱאלוֹהַּ אֶ חָ ד י ַָרשׁ אֶ ת הָ ֶ

אָרץ אָ וּ ֶשׁנִּצְ טַ וִּ י וּ
אָרץ .וַ אֲ ִ י אוֹמֵ ר וּמָ ה אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ א ִצְ טַ ָוּה אֶ לָּא ִמצְ וָ ה י ְִח ִידית י ַָרשׁ אֶ ת הָ ֶ
ִדין ֶשׁנִּ ַירשׁ אֶ ת הָ ֶ
כב

אָרץָ .דּ ַרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הֲ ֵרי הוּא אוֹמֵ ר "כֹּה אָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת צוֹם הָ ְרבִ יעִ י
ִירשׁ אֶ ת הָ ֶ
עַ ל כָּל ִמ ְצוֹת אֵ י ֹו ִדין ֶשׁנּ ַ

ישׁי וְ צוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י וְ צוֹם הָ עֲ ִשׂ ִירי וְ גוֹ'" ,צוֹם הָ ְרבִ יעִ י זֶה י"ז בְּ ַתמּוּז ֶשׁבּ ֹו הוּבְ ְקעָ ה הָ עִ יר ,וְ לָמָ ה ְִק ָרא
וְ צוֹם הַ חֲ ִמ ִ

נִּשׂ ַרף בּ ֹו בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,צוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י זֶה
ישׁי ז ֹו ט' בְּ אָב יוֹם ֶשׁ ְ
יעי ֶשׁהוּא ְרבִ יעִ י לָחֳ ָד ִשׁים ,צוֹם הַ חֲ ִמ ִ
ְשׁמ ֹו ְרבִ ִ

יקם ,צוֹם הָ עֲ ִשׂ ִירי זֶה עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת יוֹם ֶשׁבּ ֹו סָ מַ מֶ ֶל בָּ בֶ ל אֶ ת
ְשׁ ָשׁה בְּ ִת ְשׁ ֵרי יוֹם ֶשׁנֶּהֱ ַרג בּ ֹו גּ ְַדלְ יָה בֶּ ן אֲ ִח ָ
אָדם כְּ ָתוב לְ אֶ ת עֶ צֶ ם
יעית בַּ חֹדֶ שׁ הָ עֲ ִשׂ ִירי וְ גוֹ' בֶּ ן ָ
ְרוּשׁ ַליִם ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ י ְִהי ְדבַ ר ה' אֵ לַי בַּ ָשּׁ ָה הַ ְתּ ִשׁ ִ
יָד ֹו עַ ל י ָ
אתה ְשׁמוּעָ ה לִ בְ ֵי ג ֹולָה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "וַ י ְִהי בִּ ְשׁתֵּ י
הַ יּוֹם הַ זֶּה"ַ .ואֲ ִי אוֹמֵ ר צוֹם הָ עֲ ִשׂ ִירי זֶה חֲ ִמ ָשּׁה בְּ טֵ בֵ ת ֶשׁבּ ֹו בָּ ָ

ָלוּת וּ בָּ א אֵ לַי הַ פָּ לִ יט" ,וְ עָ שׂוּ יוֹם ְשׁמוּעָ ה כְּ יוֹם ְשׂ ֵרפָ ה .וְ רוֹאֶ ה אֲ ִי אֶ ת
עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁ ָה בָּ עֲ ִשׂ ִרי בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ַלחֹדֶ שׁ לְ ג ֵ
ְדּבָ ַרי ִמ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר עַ ל ִראשׁוֹן אַחֲ רוֹן וְ עַ ל אַחֲ רוֹן ִראשׁוֹן וַ אֲ ִי אוֹמֵ ר עַ ל ִראשׁוֹן
ִראשׁוֹן וְ עַ ל אַחֲ רוֹן אַחֲ רוֹן .שׁוֹאֲ לִ ים הַ ְמפָ ְר ִשׁים מַ דּוּעַ אוֹמֵ ר ַר ְשׁבִּ "י עַ ל ְדּ ָרשׁוֹת אֵ לוּ ֶשׁ ְדּבָ ָריו ְִר ִאין ִמ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א,

הֲ ֵרי אֵ ין זֶה ָכּבוֹד ֶשׁ ַתּלְ ִמיד יֹאמַ ר ֶשׁ ְדּבָ ָריו טוֹבִ ים יו ֵֹתר ִמ ִדּבְ ֵרי ַרבּוֹ .וְ עוֹד צָ ִרי לְ הָ בִ ין ִשׁיטַ ת ַר ְשׁבִּ "י ֶשׁח ֹולֵק לְ ג ְַמ ֵרי עַ ל צוֹם עֲ ָשׂ ָרה

ְבּטֵ בֵ ת וְ סוֹבֵ ר ֶשׁהַ צּוֹם ֶשׁל טֵ בֵ ת אֵ י ֹו עַ ל הַ מָּ צוֹר אֶ לָּא עַ ל הַ גָּעַ ת הַ ְשּׁמוּעָ ה ֶשׁל חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב לְ בָּ בֶ ל .וְ צָ ִמים

אַר וּ ֶשׁצּוֹם עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת הוּא שׁ ֶֹרשׁ הַ חֻ ְרבָּ ן ,וְ הוּא חָ מוּר יו ֵֹתר ִמ ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב ֶשׁ ִאם הָ יָה יוֹצֵ א ְבּ ַשׁבָּ ת
ְבּה' ְבּטֵ בֵ ת ,לְ פִ י מַ ה ֶשּׁבֵּ ְ

הָ יָה דוֹחֶ ה ַשׁבָּ ת ,וְ ִת ְשׁעָ ה בְּ אָב אֵ י ֹו דוֹחֶ ה ַשׁבָּ ת .אֵ י י ִָתּכֵן ֶשׁ ַר ְשׁבִּ "י ח ֹולֵק עַ ל הַ צּוֹם הַ זֶּה לְ ג ְַמ ֵרי וְ סוֹבֵ ר ֶשׁאֵ ין צוֹם ָכּזֶה כְּ לָל.
ימיִּים הַ ָקּ ִשׁים ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ִאיר אֶ ְצל ֹו אוֹר הַ גְּ אֻ לָּה גַם בַּ גָּלוּת
קוּשׁיוֹת ֶשׁ ַר ְשׁבִּ "י ָרצָ ה לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ חֻ ְרבָּ וָ ת הַ פְּ ִ ִ
ִ ְראֶ ה לְ י ֵַשּׁב ְשׁ ֵתּי הַ ְ

ימיּוּת וְ אֵ ין צ ֶֹר לָצוּם עַ ל זֶה ,כִּ י
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ,וְ אֶ צְ ל ֹו א הָ יָה חֻ ְרבָּ ן כְּ לָל ,הוּא ָרצָ ה לְ הַ ְמ ִתּיק לוֹמַ ר ֶשׁאֵ ין חֻ ְרבָּ ן בִּ פְ ִ ִ
ִבּזְ כוּת ְפּ ִ ִ

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ְמבִ י ִ ים ֶשׁהַ כֹּל בְּ ַתכְ לִ ית הַ טּוֹבָ ה וְ אֵ ין ָשׁם חֻ ְרבָּ ן כְּ לָלָ ,לכֵן הוּא ָד ַרשׁ ֶשׁכָּל הַ צּוֹמוֹת וְ הָ אֲ בֵ לוּת הֵ ם עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן
ִבּ ְפ ִ ִ
הַ ִחיצ ֹו ִ י ֶשׁאֵ ין בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ פֹ עַ ל וְ כוּ' ,וְ גַם הַ צּוֹם ֶשׁל חֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת הוּא בְּ ה' בְּ טֵ בֵ ת עַ ל הַ גָּעַ ת הַ ְשּׁמוּעָ ה ֶשׁל ִתּ ְשׁעָ ה בְּ אָב לְ בָּ בֶ ל.

וְ ָלכֵן הוּא הָ יָה חַ יָב לוֹמַ ר ֶשׁ ְדּבָ ָריו טוֹבִ ים יו ֵֹתר ִמ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,כֵּי ָון ֶשׁהוּא מַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּין בְּ ָשׁ ְרשׁ ֹו עַ ל יְדֵ י ְד ָרשׁו ָֹתיו.
וּכְ ֶשׁדּו ְֹר ִשׁים תּו ָֹרה בְּ אֹ פֶ ן ֶשׁל הַ ְמ ָתּ ָקה ,וֹצֶ ֶרת הַ ְמ ָתּ ָקה ִ צְ ִחית בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה בַּ תּו ָֹרה ,כִּ י הַ תּו ָֹרה ִהיא ִ ְצ ִחית וְ א ַרק ְדּ ָר ָשׁה ֶשׁל

ַמעֲ ֶשׂה ֶשׁהָ יָה בֶּ עָ בָ ר .וְ הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּי ִ ים ִהיא הַ ְמ ַכנֶּה הַ ְמשֻׁ ָתּף לְ כָל הַ ד' ְדּ ָרשׁוֹת ֶשׁ ָדּ ַרשׁ וְ אָמַ ר ֶשׁ ְדּבָ ָריו יו ֵֹתר טוֹבִ ים ִמ ִדּבְ ֵרי ַרבִּ י

עֲ ִקיבָ א ,כְּ ִפי ֶשׁרו ִֹאים ֶשׁבַּ ְדּ ָר ָשׁה הָ ִראשׁ ֹו ָה הוּא ִה ְמלִ יץ טוֹב עַ ל אַבְ ָרהָ ם ֶשׁ א י ִָתּכֵן ֶשׁיּ ְִשׁמָ עֵ אל בְּ ֹו עָ בַ ר עַ ל ג' עֲ בֵ רוֹת הַ חֲ מוּרוֹת,
ישׁית ִה ְמלִ יץ טוֹב
ִשּׁחֵ ט לָהֶ ם" .וּבַ ְדּ ָר ָשׁה הַ ְשּׁלִ ִ
וּבַ ְדּ ָר ָשׁה הַ ְשּׁ ִ יָּה ִה ְמלִ יץ טוֹב עַ ל מֹ ֶשׁה ַרבֵּ י וּ ֶשׁ א חָ טָ א כְּ ֶשׁאָמַ ר "הֲ צֹאן וּבָ ָקר י ָ

אָמרוּ ֶשׁ א י ְִק ֶרה לָהֶ ם אָסוֹן כִּ י הֵ ם
עַ ל ְשׁאֵ ִרית הַ פְּ לֵטָ ה ֶשׁנִּ ְשׁאֲ ָרה בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל אַחֲ ֵרי הַ חֻ ְרבָּ ן ֶשׁ ִדּבְּ רוּ ִעם יְחֶ זְ ֵקאל הַ נָּבִ יא וְ ְ

אָמרוּ ֶשׁהֵ ם עוֹבְ ִדים לְ הַ ְרבֵּ ה אֱ לִ ילִ ים וְ כוּ' ,וְ ַר ְשׁבִּ "י ָד ַרשׁ
טו ִֹבים יו ֵֹתר מֵ אַבְ ָרהָ ם אָבִ י וּ ,וְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ָדּ ַרשׁ ִדּבְ ֵריהֶ ם לִ גְ ַאי ֶשׁהֵ ם ְ

אָמרוּ ֶשׁיֵּשׁ לָהֶ ם זְ כוּת כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ם ִקבְּ לוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה וְ אַבְ ָרהָ ם הָ יָה קוֹדֶ ם מַ ַתּן תּו ָֹרה .וְ כֵי ָון ֶשׁבְּ כָל הַ ְדּ ָרשׁוֹת
ִדּ ְב ֵריהֶ ם לְ ֶשׁבַ ח ֶשׁהֵ ם ְ
הָ אֵ לּוּ ַר ְשׁ ִבּ"י מַ ְמלִ יץ טוֹב לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּי ִ ים ,הוּא אָמַ ר ֶשׁ ְדּ ָרשׁו ָֹתיו טוֹבוֹת יו ֵֹתר מֵ הַ ְדּ ָרשׁוֹת ֶשׁל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁדּו ְֹר ִשׁים ְבּאֹ פֶ ן

ֶשׁל ִדּין ָק ֶשׁה.

וְ ִ ְראֶ ה

לְ הו ִֹסיף עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרי וּ מַ דּוּעַ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶששּׁ ֶֹרשׁ צוֹם עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת בָּ א מֵ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,כֵּיוָ ן ֶשׁצּוֹם זֶה בָּ א גַם עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן

וּבאוֹת ֹו
שׁוּרה ִעם ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וְ כֵן מוּבָ א בַּ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' )ח' טבת( ֶשׁיַעֲ קֹ ב אָבִ י וּ ִ ְקבַּ ר בַּ עֲ ָשׂ ָרה בְּ טֵ בֵ ת ְ
ימי ֶשׁל הַ נּ ְַצרוּת ֶשׁ ְקּ ָ
הַ ְפּ ִ ִ

יוֹם ֶ ה ֱַרג עֵ ָשׂו עַ ל יְדֵ י חֻ ִשּׁים בֶּ ן ָדּן .וְ רו ִֹאים ֶשׁבַ יּוֹם הַ זֶּה הָ יָה ִסימָ ן לְ דוֹרוֹת ֶשׁל ִה ְתגַּבְּ רוּת יַעֲ קֹ ב עַ ל עֵ ָשׂו .וְ כֵן מַ ה ֶשּׁ ַר ְשׁבִּ "י אוֹמֵ ר

אֲ ִי אוֹמֵ ר עַ ל ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן וְ עַ ל אַחֲ רוֹן אַחֲ רוֹן.

כג

ְמ ַרמֵּ ז
מָ צִ י וּ

עַ ל הַ ְמ ָתּ ַקת הַ ִדּי ִ ים בְּ ָשׁ ְר ָשׁם בִּ זְ כוּת הַ עֲ ָמ ַדת כָּל אֶ חָ ד בִּ ְמקוֹמוֹ.
ְבּמַ סֶּ כֶת ַכּלָּה

)א(

נִּדּהַ ,רבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר מַ ְמזֵר
עַ ז פָּ ִים ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר מַ ְמזֵרַ ,רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר בֶּ ן הַ ָ

וּבֶ ן הַ נִּדָּ ה ,פַּ עַ ם אַחַ ת הָ יוּ זְ ֵק ִים יו ְֹשׁבִ ין בַּ ַשּׁעַ ר וְ עָ בְ רוּ לִ פְ ֵיהֶ ם ְשׁ ֵי ִתּי וֹקוֹת אֶ חָ ד כִּ סָּ ה אֶ ת רֹאשׁ ֹו וְ אֶ חָ ד ִגּלָּה
אֶ ת רֹאשׁ ֹו זֶה ֶשׁ ִגּלָּה אֶ ת רֹאשׁ ֹו ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר מַ ְמזֵרַ ,רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר בֶּ ן הַ נּ ִָדּה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר מַ ְמזֵר

אָמרוּ ל ֹו לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הֵ יאַ ְמלָאֲ לִ בְּ לַעֲ בֹר עַ ל ִדּבְ ֵרי חֲ בֶ ְר  ,אָמַ ר לָהֶ ן אֲ ִי אֲ ַקיְּמֶ נּוּ הָ ַל אֵ צֶ ל ִאמּ ֹו
נִּדּהְ ,
וּבֶ ן הַ ָ

ֶשׁל ִתּי וֹק וְ ָראָה ֶשׁהָ י ְָתה יו ֶֹשׁבֶ ת וּמ ֹוכ ֶֶרת ִק ְט ִיּוֹת בַּ שּׁוּק אָמַ ר לָהּ בִּ ִתּי ִאם אַ ְתּ אוֹמֶ ֶרת לִ י דָ בָ ר ֶשׁאֲ ִי שׁוֹאֲ ֵל
וּמבַ טֵּ ל בְּ לִ בּוֹ ,אָמַ ר לָהּ בְּ ֵ
אָמ ָרה ל ֹו ִה ָשּׁבַ ע לִ י הָ יָה ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ְִשׁבַּ ע בִּ ְשׂפָ ָתיו ְ
אֲ ִ י ְמבִ יאֵ לְ חַ יֵּי ע ֹולָם הַ בָּ אְ ,

ִיתי וּפֵ ֵרשׁ ִממֶּ נִּי בַּ עֲ לִ י וּבָ א עָ לַי שׁו ְֹשׁבִ י ִ י וְ הָ יָה לִ י בֵּ ן זֶה ְִמצָ א
אָמ ָרה ל ֹו כְּ ֶשׁנִּכְ ְַס ִתּי לַחֻ פָּ ה ִדָּ ה הָ י ִ
זֶה מַ ה ִטּיב ֹו ְ
אָמרוּ בָּ רוּ ה'
אָמרוּ גָּדוֹל הָ יָה ַרבִּ י ֲע ִקיבָ א כְּ ֶשׁ ִהכְ ִחישׁ אֶ ת ַרבּו ָֹתיו בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ הְ ,
הַ ִתּי וֹק מַ ְמזֵר וּבֶ ן הַ נּ ִָדּה ְ

ִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִגּלָּה סוֹד ֹו לְ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א בֶּ ן יוֹסֵ ף .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א הָ יָה מֻ ְמחֶ ה גָדוֹל לְ ִע ְ ָי ֵי מַ ְמז ִֵרים עַ ד
אֱ הֵ י י ְ
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ כֵּיוָ ן ֶשׁ ְקּלִ פַּ ת יֵשׁ"וּ הַ מַּ ְמזֵר י ֹו ֶֶקת ִממֶּ נּוּ ,הוּא הָ ָיה מֻ ְמחֶ ה ָלזֶה,
ֶשׁ ִשּׁ ְבּחוּהוּ ֶשׁ ִהכְ ִחישׁ אֶ ת ַרבּו ָֹתיו בָּ ִע ְ יָן הַ זֶּהְ .
וּכְ ֵשׁם ֶשׁחֶ ְטא ֹו ֶשׁל יֵשׁ"וּ הַ מַּ ְמזֵר הָ יָה בָּ זֶה ֶשׁ ִהלְ ִעיג עַ ל ִדּבְ ֵרי חֲ כ ִָמים ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )גיטין זָ ,(.כּ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל כָּאן ְבּ ִע ְ יַן
הַ ַמּ ְמזֵר ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ִהכְ ִחישׁ אֶ ת ַרבּו ָֹתיו .וְ כֵן מַ ְמזֵר ִמנּ ִָדּה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא יְשׁוּעַ .

מוּבָ א

יקת ְקלִ פַּ ת אֱ דוֹם מֵ או ִֹתיּוֹת י"א ֶשׁל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א.
ְי ִ ַ

'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ְבּ ַ

)פסח יב(

ַדּע כִּ י ִהנֵּה מ"ט יְמֵ י הָ עֹמֶ ר הֵ ם יְמֵ י הַ ִדּין ֶשׁהֵ ם סוֹד הַ ש"ך ִדּי ִים

הַ ִמּ ְתמַ ְתּ ִקים בַּ יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ בְּ ִע ְ יַן הָ עֹמֶ ר ,וְ הַ טַּ עַ ם הוּא לְ פִ י ֶשׁעֲ ַדיִן ז"א הוּא כָּל מ"ט י ִָמים אֵ לּוּ בִּ בְ ִחי ַת ַק ְט וּת

יתת כ"ד אֶ לֶף ַתּלְ ִמידֵ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א בַּ יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ וְ הַ טַּ עַ ם לָמָ ה
עַ ד חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת .וּבָ זֶה י ְִתבָּ אֵ ר טַ עַ ם ִע ְ יַן ִמ ַ
פָּ ְסקוּ לָמוּת בְּ ל"ג ָלעֹמֶ רַ .דּע כִּ י ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ע"ה שׁ ֶֹרשׁ ְִשׁמָ ת ֹו הָ י ְָתה ִמן הַ ה' גְּבוּרוֹת בֶּ הֱ יו ָֹתם בְּ ָשׁ ְר ָשׁם לְ מַ עְ לָה
ְבוּרה וּב' ִע ְט ִרין אֵ לּוּ הֵ ם ֵשׁם אֱ ִהים ְד ִמלּ וּי אַלְ פִ ין אֶ לָּא
בְּ דַ עַ ת ְדּז"א וְ כוּ' .וְ ִהנֵּה ו ַֹדע כִּ י הַ ַדּעַ ת כָּלוּל מֵ חֶ סֶ ד וּג ָ

ֶשׁהָ אֱ ִהים ְדּחֶ סֶ ד הָ אֶ לֶף ְדּ ִמלּוּי הַ ה"א ֶשׁבּ ֹו הוּא בְּ ִציּוּר יו"י ,וְ ֶשׁל הַ גְּבוּרוֹת בְּ ִציּוּר יוֹ"ד .וְ ָלכֵן ְִק ָרא עֲ ִקיבָ א כִּ י ג'
ְבוּרה .וּב' או ִֹתיּוֹת י"א ִמן עֲ ִקיבָ א הוּא בְּ ִחי ַ ת ְשׁ ֵי
או ִֹתיּוֹת עָ ֵק"ב הֵ ם בְּ גִימַ ְט ִריָּא ב' ֵשׁמוֹת אֱ ִהים ְדּחֶ סֶ ד וּג ָ
ְבוּרה הוּא בְּ צִ יּוּר יוֹ"ד ַדּעֲ ִקיבָ א
צוּרה אוֹת א' ,וְ ֶשׁל הַ גּ ָ
יּוּרי הָ אַלְ פִ ין ַכּ ִנּזְ כָּר כִּ י ֶשׁל הַ חֶ סֶ ד הֵ ם צִ יּוּר י ו"י ֶשׁהוּא ָ
ִצ ֵ

יּוּרי אַלְ פִ ין ֶשׁל ב' אֱ ִהים הָ ְרמוּזִים בְּ ג' א ֹו ִתיּוֹת עָ קֵ "ב
בְּ ִמלּוּאָ הּ .וְ ְִמצָ א כִּ י ב' או ִֹתיּוֹת י"א ֶשׁל עֲ ִקיבָ א הֵ ם ב' ִצ ֵ
ִמן עֲ ִקיבָ א .וְ ִהנֵּה ַרבִּ י עֲ ִק יבָ א הוּא הָ יָה אָב וְ ַרבִּ י ְלכָל הַ נּ ְָשׁמוֹת הַ נּ ְִמ ָשׁכוֹת מֵ אֵ לּוּ הַ גְּבוּרוֹת הַ ִמּ ְתפַּ ְשּׁ ִטים בְּ גוּפָ א

ידיו הֵ ם בְּ ִחי ַת הַ ְגּבוּרוֹת
ְדּז"א לְ פִ י ֶשׁהוּא כְּ לָלוּת הַ ַדּעַ ת הָ עֶ לְ יוֹן לְ מַ ְעלָה בְּ ָשׁ ְרשׁ ֹו וּבִ ְמקוֹמוֹ .אֲ בָ ל ַתּלְ ִמ ָ
וּמ ְתפַּ ְשּׁ ִטים בְּ גוּפָ א ְדּז"א וּלְ פִ י ֶשׁהַ ַקּ ְט וּת קוֹדֵ ם אֶ ל זְמַ ן הַ גּ ְַדלוּת ָלכֵן ִה ְק ִדּימוּ בִּ ְת ִחילָה
הַ ִמּ ְתפַּ ְשּׁטוֹת ִממֶּ נּוּ ִ
או ָֹתם הַ כ"ד אֶ לֶף ַתּלְ ִמ ִידים ֶשׁהָ יוּ ל ֹו בְּ בַ חֲ רוּת ֹו ִמגְּבַ ת וְ עַ ד אַ ְִטיפְ ַרס .וְ טַ עַ ם הֱ יוֹת ִמ ְספָּ ָרם כ"ד אֶ לֶף לְפִ י

ֶשׁהַ ַדּעַ ת ֶשׁל הַ ַקּ ְט וּת הוּא ֵשׁם אֱ ִהים ַכּ ִנּ ְזכָּר וְ הוּא ִמצְ טָ ֵרף לַק"ך צֵ רוּפִ ים כַּנּו ַֹדע כִּ י כָל ֵתּבָ ה בַּ ת ה' או ִֹתיּוֹת
ִמצָ א כִּ י יֵשׁ בָּ הֶ ם כ"ד צֵ רוּפִ ים .רו ִֹאים ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א מֵ הַ חֲ סָ ִדים וּגְ בוּרוֹת ֶשׁ ְבּ ַדעַ ת
בּ ֹו ָה ק"ך בָּ ִתּים וְ ְ

כד

בוּרה .וְ ָלכֵן או ִֹתיּוֹת
ֶשׁנִּ ְר ָמזִ ים בְּ ֵשׁם אֱ ִהי"ם ֶשׁהָ אָלֶ"ף ֶשׁלּ ֹו ִ כְ ֶתּבֶ ת עַ ל יְדֵ י או ִֹתיּוֹת יו"י ִמצַּ ד הַ חֶ סֶ ד ,וְ או ִֹתיּוֹת יוֹ"ד ִמצַּ ד הַ גְּ ָ

עָ ֵק"ב ֶשׁל עֲ ִקיבָ "א בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ב' פְּ עָ ִמים ֵשׁם אֱ ִהים ,וְ או ִֹתיּוֹת י"א ֶשׁל עֲ ִקיבָ "א ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת ְשׁ ֵתּי צוּרוֹת הָ אָלֶ"ף יו"י
אַר וּ בְּ מַ אֲ מַ ר 'סוֹד הַ חֵ ִצי'
יו"ד .וְ כֵיוָ ן ֶשׁ ְקּלִ פַּ ת הַ נּ ְַצרוּת י ֹו ֶֶקת ִממֶּ נּוָּ ,לכֵן ְצלָב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אָלֶ"ף י"א ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הֵ ם י ֹו ְ ִקים .וְ כֵן בֵּ ְ
יקת הַ ִחיצ ֹו ִ ים ִמ ַקּו הָ אֶ ְמצַ ע ִהיא ִמצַּ ד הַ חֶ סֶ ד ֶשׁבּ ֹו דֶ ֶר ַרגְ לֵי לֵאָה ֶשׁ ָשּׁם בִּ לְ עָ ם וּבָ לָק ֶשׁיּ ֹו ְ ִקים מֵ הַ חֲ סָ ִדים הָ עֶ לְ י ֹו ִ ים.
ֶש ִע ַקּר ְי ִ ַ

צוּרת הַ ְצּלָב כְּ מ ֹו או ִֹתיּוֹת יוי הַ ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת צַ ד הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הֵ ם י ֹו ְ ִקים .וְ כֵן
וּבֶ אֱ מֶ ת רו ִֹאים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלָה ַ

צוּרת הַ ְצּלָב ִ ְרמֶ זֶת בַּ הֲ ָרמַ ת הַ יּ ַָדיִם .וְ כֵן ִמי ִים או ִֹתיּוֹת
כְּ ֶשׁ ָדּ ָחה ַר ִבּי יְהוֹשֻׁ עַ אֶ ת אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ִבּ ְשׁ ֵתּי י ָָדיו ָרמַ ז עַ ל הַ ְצּלָב ,כִּ י ַ

ִשׁמָ עֵ אל ִ ְרמָ זוֹת או ִֹתיּוֹת י"א ְשׂמֹא"ל ִאם ַחֲ לִ יף אֶ ת הָ ע' ֶשׁל י ְִשׁמָ עֵ אל בְּ א' .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁהֵ ם י ֹו ְ ִקים ִמצַּ ד
י ִָמין .וְ כֵן בִּ ְקלִ פַּ ת י ְ

הַ ְשּׂמֹ אל ֶשׁל שׁ ֶֹרשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,כִּ י הֵ ם מ ֹו ִ ים לַלְּ בָ ָה ֶשׁ ִהיא ְשׂמֹאל בְּ יַחַ ס לַחַ מָּ ה ֶשׁאֱ ד ֹום מ ֹו ִ ים .וְ כֵן מוּבָ א בָּ רמ"ד וָ אלִ י

טוּר ְקיָה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ ַשּׂר ֶשׁל י ְִשׁמָ עֵ אל[ חֲ צִ י י ֵָרחַ
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת בְּ ִדגְ לֵי הַ יּ ְִשׁמָ עֵ אלִ ים ]כְּ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים הַ יּוֹם בְּ דֶ גֶל ְ

'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )פסח ו( ֶשׁא' ֶשׁל
בְּ צֶ בַ ע אָדֹם לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם י ֹו ְ ִקים מֵ הַ ְשּׁכִ י ָה כְּ ֶשׁ ִהיא ְבּמַ צָּ ב ֶשׁל ִחסָּ רוֹן וְ ָדם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ
יו"י ִהיא ְבּ ִחי ַת ֵשׁם מ"ה ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת ֶשׁמֶ שׁ .וְ א' ֶשׁל יוֹ"ד ִהיא בְּ ֵשׁם ֵשׁם בֵּ "ן ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת י ֵָרחַ .

וְ כֵן

קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )וישלח ע' צה( ֶשׁ י"א סַ ְממָ ֵי הַ ְקּט ֶֹרת הֵ ם
יקת הַ ִחיצ ֹו ִ ים ,כַּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ
הָ או ִֹתיּוֹת י"א ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת ְי ִ ַ

ידת הַ ֶשּׁפַ ע מֵ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ְַקּלִ פָּ ה ִהיא דֶ ֶר
כְּ ֶ גֶד י"א אַ לּוּפֵ י עֵ ָשׂו ,וּכְ ֶ גֶד הָ מָ ן וְ י' בָּ ָיו .וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'עֵ ץ חַ יִּים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ל"ט ,ה( ֶשׁיּ ְִר ַ

וּמ ַק ֵשּׁר אֶ ת
שׁם אֱ ִהים ֶשׁ ִמּ ָשּׁם י ֹו ְ ִקים הַ ְקּלִ פּוֹתְ .
הָ אוֹת א' ֶשׁבְּ ִמלּוּי הָ אוֹת וָ א"וֶ ,שׁהַ ְשׁפָּ עָ ת ֹו יו ֶֹרדֶ ת לְ מַ טָּ ה דֶ ֶר אֲ חו ַֹריִם ֶשׁל ֵ

אַדמ ֹו ִי ִד ְקדֻ ָשּׁה .וְ ָבִ יא אֶ ת ְדּבָ ָריו :דַּ ע כִּ י
אַדמ ֹו ִי ִד ְקלִ פָּ ה מֵ הָ ְ
אָדם ,וְ זֶה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ְי ִ ַיקת הָ ְ
כָּל זֶה לִ ְב ִחי ַת ָדּםֶ ,שׁ ִמּ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל מֵ ָ

א' ֶשׁבְּ ת ֹו הַ וָּ א"ו ְדּמ"ה וְ ס"ג הוּא בְּ ִחי ַת אהי"ה ,כִּ י א' ְדּ ִמלּוּי וָ א"ו ְדּס"ג הוּא עַ ְצמ ֹו ִמ ְתלַבֵּ שׁ בָּ אוֹת וָ א"ו

אָדם ,וְ הוּא בְּ ִחי ַת אֶ ְהיֶ"ה ,אֶ לָּא ֶשׁבְּ ִר ְד ָתּהּ לְ מַ טָּ ה לְ ִה ְתלַבֵּ שׁ בְּ א' ז ֹו ְדּ ִמלּוּי וָ א"ו
ְדּ ִמלּוּי מ"ה ֶשׁהוּא גִימַ ְט ִריָּא ָ
הוּא סוֹד אֲ חו ַֹריִם ְדּאֶ ְהיֶ"ה ,א' א"ה אה"י אהי"הֶ ,שׁהוּא גִימַ ְט ִריָּא ָדםֶ ,שׁהוּא הַ נֶּפֶ שׁ הַ נּ ְִק ָרא ָדם ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

"כִּ י הַ דָּ ם הוּא הַ נֶּפֶ שׁ" וְ ִשׁעוּר ֹו הוּא ְרבִ יעִ יתֶ ,שׁהֲ א הוּא ִרבּוּעַ ֶשׁל ֵשׁם אֶ ְהיֶ"ה ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו גַם כֵּן ד' או ִֹתיּוֹת .וְ זֶה
יעית ַדּם הַ נֶּפֶ שׁ ז ֹו ֶשׁהוּא אוֹת א' ְדּ ִמלּוּי וָ א"ו ְדּס"ג
סוֹד ְרבִ יעִ ית ָדּם הַ ִנּ ְזכָּר בַּ גְּמָ ָרא ֶשׁהוּא ִ ְק ָרא ַדם הַ נֶּפֶ שְׁ ,וּרבִ ִ

אָדם" וַ הֲ ֵרי ֶשׁבְּ ִחי ַת ֶפֶ שׁ
אָדם בָּ ָ
אָדם ,וְ זֶה סוֹד "שֹׁפֵ ַדּם הָ ָ
ִמ ְתלַבֵּ שׁ תּ ֹו א' ְדּ ִמלּוּי וָא"ו ְדּמ"ה ֶשׁהוּא גִימַ ְט ִריָּא ָ
לְ בַ ד ֶשׁהוּא ְרבִ יעִ ית ָדּם ְדּאֶ ְהיֶ"ה הוּא ִמ ְתלַבֵּ שׁ בָּ א' ְדּוָ א"ו ְדּמ"ה וְ ַעֲ ָשׂה ָר ִקיעַ ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת בָּ ָשׂרֶ ,שׁהוּא לָבוּשׁ

ֶשׁל ַדּם הַ נֶּפֶ שׁ ,אַ עַ ָתּה ֶשׁחָ ְז ָרה לְ ִה ְתלַבֵּ שׁ ְבּ ֵשׁם מ"ה עַ ְצמ ֹו ִמצַּ ד אוֹת ֹו הָ א' ַעֲ ָשׂה בְ כָאן ֵשׁם אֱ ִקים בְּ סוֹד
ִרבּוּעַ וְ אָז ַעֲ ָשׂה ָר ִקיעַ כִּ י בְ ֵשׁם ז ֹו ְִק ָרשׁ וְ ְִת ַגּלָּה עֲ כִ ירוּת הַ מַּ יִם כִּ י הַ ְקּלִפּוֹת ו ַֹדע ֶשׁנֶּאֱ חָ זִ ין בְּ שֵׁ ם אֱ ִהים

וּבִּ פְ ָרט בַּ אֲ חו ַֹריִם וַ הֲ ֵרי ְִתבָּ אֵ ר ג' בְּ ִחי וֹת ע"ב ס"ג מ"ה ֶשׁהֵ ם בְּ ִחי ַת אוֹר מַ יִם ָר ִקיעַ ֶשׁהוּא מֹחַ בָּ ָשׂר וָ ָדם.

לְ פִ י

זֶה ְמבֹאָר מַ דּוּעַ ִ ְצלַב אוֹת ֹו הָ ִאישׁ בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ חֶ ,שׁהוּא הַ יּוֹם ֶשׁ ָקּשׁוּר ִעם הַ ָדּם ִדּ ְקדֻ ָשּׁהֶ ,שׁעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל עָ שׂוּ בַּ יּוֹם הַ זֶּה

ִמ ְצווֹת ַדּם פֶּ סַ ח וְ ַדם ִמילָה כְּ דֵ י לָצֵ את ִמ ִמּ ְצ ַריִם .וְ יֵשׁ סוֹבְ ִרים ֶשׁמַּ כַּת ָדּם ִה ְת ִחילָה בַּ ַתּאֲ ִרי הַ זֶּה .וּכְ פִ י ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ְבּמֶ ֶשׁ

הַ דּוֹרוֹת ֶשׁהַ נּו ְֹצ ִרים הָ יוּ מַ עֲ לִ ילִ ים עֲ לִ ילוֹת ָדּם עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח .וְ כֵן עֶ ֶרב פֶּ סַ ח הוּא הַ יּוֹם בּ ֹו ָק ָה יַעֲ קֹ ב אֶ ת הַ ְבּכו ָֹרה

מֵ עֵ ָשׂו ,כַּמּוּבָ א בִּ 'פְ ִרי ְמג ִָדים' )או"ח ס' תעו בשם 'יד יוסף'( .הַ יְי וּ ֶשׁבַּ יּוֹם הַ זֶּה ִמ ְת ַגּלָּה הָ עֶ לְ י ֹו וּת ֶשׁל יַעֲ קֹב עַ ל עֵ ָשׂו ,וְ ָלכֵן בַּ יּוֹם הַ זֶּה
ִ ְצלַב אוֹת ֹו הָ ִאישׁ ֶשׁהָ יָה גִ לְ גּוּל עֵ ָשׂו ,וְ ָלכֵן בַּ יּוֹם הַ זֶּה ִמ ְתעו ֵֹרר עֵ ָשׂו ֶ גֶד יַעֲ קֹ ב .וְ זֶה גַם ָקשׁוּר לְ מַ כַּת בְּ כוֹרוֹת ֶשׁהָ י ְָתה בַּ יּוֹם הַ זֶּה,

וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצי וּ בַּ כָּתוּב

)שמות ד ,כב(

"וְ אָמַ ְר ָתּ אֶ ל פַּ ְרעֹה כֹּה אָמַ ר ה' בְּ ִי בְ כ ִֹרי י ְִשׂ ָראֵ ל :וָ אֹמַ ר אֵ לֶי ַשׁלַּח אֶ ת בְּ ִי
כה

וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י "בְּ ִי בְ כ ִֹרי" ,כָּאן חָ ַתם הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
וְ יַעַ בְ דֵ ִי וַ ְתּמָ אֵ ן לְ ַשׁלְּ ח ֹו ִה ֵנּה אָ ֹכִ י ה ֵֹרג אֶ ת בִּ ְ בְּ כ ֶֹר "ְ .
ירת הַ בְּ כו ָֹרה ֶשׁלּ ַָקח יַעֲ קֹב מֵ עֵ ָשׂו .וְ כֵן בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח ל ַָקח יַעֲ קֹב אֶ ת הַ בְּ ָרכוֹת ֶשׁל ִי ְצחָ ק מֵ עֵ ָשׂו ,וְ הַ כֹּל אוֹת ֹו ִע ְ יָן ֶשׁל
עַ ל ְמכִ ַ

ִגּלּוּי עֶ לְ י ֹו וּת הַ ְקּדֻ ָשּׁה עַ ל הַ ְקּלִ פָּ ה בְּ ִע ְמ ֵקי הָ ע ֹולָם הַ גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁהַ ֶשּׁפַ ע יַגִּ יעַ לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁהוּא הַ בְּ כוֹר ,וְ הֵ ם ְמ ַקבְּ לִ ים מֵ ִא ָתּ וּ.
וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)שמו"ר יט ,ז(

יתי יַעֲ קֹב בְּ כוֹרָ ,כּ אֲ ִי
משׁה ,כְּ ֵשׁם ֶשׁעָ ִשׂ ִ
ר' ָָתן אוֹמֵ ר ,אָמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ ֶ

אָרץ" .וְ הַ כָּתוּב
עו ֶֹשׂה לְ מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ כוֹרֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר "אַף אָ ִי בְּ כוֹר אֶ ְתּ ֵהוּ עֶ לְ יוֹן לְ מַ לְ כֵי ֶ

)תהילים פט ,כח(

"בּכ ֹור
ְ

אֶ ְתּ ֵהוּ עֶ לְ י ֹון לְ מַ לְ ֵכי אָ ֶרץ" ס"ת ו ְֹצ ִר"י .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מָּ ִשׁיחַ י ִַקּח אֶ ת הַ בְּ כו ָֹרה מֵ הַ נּו ְֹצ ִרים בְּ ֵי עֵ ָשׂו ,בְּ או ָֹתהּ בְּ ִחי ָה ֶשׁיַּעֲ קֹב ל ַָקח

אֶ ת הַ ְבּכו ָֹרה מֵ עֵ ָשׂו ,וְ זֶה י ְִהיֶה בַּ יּוֹם הַ זֶּה בּ ֹו ל ַָקח יַעֲ קֹ ב אֶ ת הַ בְּ כו ָֹרה מֵ עֵ ָשׂו ,וְ כֵן מוּבָ א ְדבַ ר פֶּ לֶא בְּ סֵ פֶ ר 'בִּ ְ יַן אֲ ִריאֵ ל' ְבּ ֵשׁם
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁיַּעֲ קֹ ב הוֹצִ יא מֵ עֵ ָשׂו אֶ ת ִצנּוֹרוֹת הַ ֶשּׁפַ ע
הָ ַאבַּ ְרבַּ נֵּאל ֶשׁ ְמּכִ ַירת הַ בְּ כו ָֹרה ֶשׁל עֵ ָשׂו לְ יַעֲ קֹ ב הָ י ְָתה בִּ ְמקוֹם הַ ִמּ ְק ָדּשְׁ .

ֶשׁל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ְק ִ יַּת הַ בְּ כו ָֹרהָ ,לכֵן הַ הֶ ְמ ֵשׁ ֶשׁל זֶה הָ יָה בִּ לְ ִקיחַ ת בִּ ְרכו ָֹתיו ֶשׁל י ְִצחָ ק בַּ יּוֹם הַ זֶּהֶ .שׁיּ ְִצחָ ק בֵּ ֵר וְ רֹב ָדּגָן וְ ִתירֹשׁ,

וְ עֵ ָשׂו כְּ בָ ר הֵ בִ ין וְ צָ עַ ק ֶשׁיַּעֲ קֹב ל ַָקח בְּ כ ָֹר ִתי וּבִ ְרכ ִָתי ֶשׁהֵ ן או ָֹתן או ִֹתיּוֹת וְ הוּא ִהפְ ִסיד אֶ ת ִצנּוֹרוֹת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁעוֹבְ ִרים ְבּבֵ ית

יתי יַעֲ קֹב בְּ כוֹרָ ,כּ אֲ ִי עו ֶֹשׂה
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ הַ ִסּיּוּם ֶשׁל כָּל זֶה י ְִת ַקיֵּם בַּ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָידה כְּ פִ י ֶשׁאוֹמֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ כְּ ֵשׁם ֶשׁעָ ִשׂ ִ

אָחז
לְ מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ כוֹרֶ .שׁאָז י ְַחזְ רוּ הַ ִצּנּוֹרוֹת לְ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה לְ ֶצַ ח ְ צָ ִחים .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְש ַתּלְ ֵשׁל בְּ ל ֵַדת יַעֲ קֹ ב וְ עֵ ָשׂו ֶשׁיַעֲ קֹ ב ַ

ְבּיָד ֹו בַּ עֲ ֵקב עֵ ָשׂו ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ מַּ אֲ בָ ק ֶשׁלָּהֶ ם .וְ כֵן ִה ְש ַתּלְ ֵשׁל בְּ ל ֵַדת פֶּ רץ וְ ז ֶַרח הוֹצָ אַת יָד לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֶיּ ְשׁ ָם מַ אֲ בָ ִקים דּו ִֹמים בְּ ִ ְשׁמוֹת
הַ ַמּלְ כוּת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ִה ְש ַתּלְ ְשׁלָה ַתעֲ ִ ית בְּ כו ִֹרים בַּ יּוֹם הַ זֶּה ,כְּ דֵ י ֶשׁנִּ זְ כֶּה שׁוּב לְ מַ עֲ לַת הַ בְּ כו ָֹרה ֶשׁל

ידה .וְ כֵן רו ִֹאים בַּ סֵּ פֶ ר 'חֶ ְמ ַדּת י ִָמים' ֶשׁ ִתּ ֵקּן לַבְּ כו ִֹרים הַ ִמּ ְתעַ נִּ ים בַּ יּוֹם הַ זֶּה לְ ִה ְתפַּ לֵּל עַ ל
יַעֲ קֹ ב עַ ל עֵ ָשׂו ֶשׁ ִתּ ְת ַגּלֶּה בַּ גְּ אֻ לָּה הָ עֲ ִת ָ

יח ֶשׁנִּ ְק ָרא בְּ כוֹר.
הַ ָמּ ִשׁ ַ

אָרץ וְ כָל הָ ִר ְשׁעָ ה ִתכְ לֶה .כִּ י חָ מֵ ץ ְמסַ מֵּ ל יֵשׁוּת
וּמ ְתפַּ לְּ לִ ים עַ ל הַ עֲ בָ ַרת הַ גִּ לּוּלִ ים ִמן הָ ֶ
וְ כֵן ְמבָ עֲ ִרים אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח ִ

ע ִי ,כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר
ֶשׁ ִהיא ְקלִ פַּ ת יֵשׁ"וּ ,וּמַ צָּ ה ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת בִּ טּוּל הַ יֵּשׁוּתְ .דּמַ צּוֹת הֵ ן הָ אֹ כֶל ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל לֶחֶ ם ֹ
ירת חָ מֵ ץ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס כֹּהֵ ן שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן יֵשׁ ִדּין ְמיֻחָ ד בְּ ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח
וּמֵ ִא ָיד יֵשׁוּעַ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְמכִ ַ

)ויצא ק ז.(.

)שמות כג ,יח(

" א ִתזְבַּ ח עַ ל חָ מֵ ץ ַדּם זִבְ ִחי" ֶשׁהוּא ִדין בְּ ַדם הַ ָקּ ְרבָּ ןֶ ,שׁאָסוּר ֶשׁיּ ְִהיֶה יַחַ ד ִעם הֶ חָ מֵ ץ .כֵּיוָ ן ֶשׁחָ מֵ ץ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת
אַדמ ֹו ִ י ִד ְקדֻ ָשּׁה
אַדמ ֹו ִ י ִד ְקלִ פָּ ה ,צָ ִרי לְ ִהזָּהֵ ר ֶשׁ ְקּלִ פָּ ה ז ֹו א ִתי ַק מֵ הַ ָדּם ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁל ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ חֶ ,שׁ ָקּשׁוּר ִעם הָ ְ
הַ יֵּשׁוּת ֶשׁל הָ ְ

אַדמ ֹו ִ י
ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,כִּ י ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח צָ ִרי לֶאֱ כֹל ִעם מַ צָּ ה ,הַ לֶּחֶ ם ֶשׁל ָדּוִ ד ,לָ כֵן צָ ִרי לְ בָ עֵ ר אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת יֵשׁוּעַ הָ ְ

וּמבֹאָר
נּוּקבָ א ִ ְק ָרא פָּ ת ִמלְּ שׁוֹן לֶחֶ ם ,וְ הַ זִּ וּוּג ִ ְמ ָשׁל לַאֲ כִ ילַת לֶחֶ םְ ,
ִד ְקלִ פָּ ה לִ ְפ ֵי ְשׁ ִחיטַ ת הַ ָקּ ְרבַּ ן פֶּ סַ ח .וְ כֵן ְ בָ אֵ ר לְ ַקמָּ ן ֶשׁיְסוֹד הַ ְ

לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁבַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה יֵשׁ מַ צָּ ה וְ חָ מֵ ץ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ִה ְש ַתּלְ ֵשׁל ִמ ְ הַ ג י ְִשׂ ָראֵ ל לֶאֱ פוֹת חַ לּוֹת
צוּרת מַ פְ ֵתּחַ בַּ ַשּׁבָּ ת ֶשׁאַחֲ ֵרי פֶ סַ ח ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁחוֹזְ ִרים לֶחָ מֵ ץ ֶשׁהוּא בְּ סוֹד מַ פְ ֵתּחַ כְּ ִפי ֶשׁנְּ בָ אֵ ר לְ ַקמָּ ן ֶשׁשּ ֶֹרשׁ יֵשׁ"וּ הוּא ְבּסוֹד
בְּ ַ

נּוּקבָ א.
ַמ ְפ ֵתּ ַח ֶשׁ ִבּיסוֹד הַ ְ

"אם א ֵת ְד ִעי ָל הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים צְ ִאי ָל בְּ ִע ְקבֵ י הַ צֹּאן ְוּר ִעי אֶ ת גּ ְִדיּ ַֹת ִי עַ ל ִמ ְשׁכְּ ֹות הָ רֹעִ ים",
כָּתוּב )שה"ש א ,ח( ִ

"צ ִאי ָל בְּ ִע ְקבֵ י"
וּבֵ אֵ ר הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁיֵּשׁ בַּ כָּתוּב הַ זֶּה ֶרמֶ ז עַ ל ְי ִ ַיקת הַ נּו ְֹצ ִרים מֵ הָ או ִֹתיּוֹת י"א ֶשׁל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ "אְ ,

"צ ִאי" או ִֹתיּוֹת י"א ֶשׁל הַ צַּ ִדּי"ק ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ הֵ ם י ֹו ְ ִקים .וְ כֵן "בְּ עִ ְקבֵ י" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א .וּכְ פִ י ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ גְּ ָמ ָרא
ר"ת צְ לָ"ב ,וּ ְ

)כתובות סזֶ (.שׁהַ פָּ סוּק הַ זֶּה ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן וְ ִה ְתגַּבְּ רוּת הַ ְקּלִ פּוֹת עַ ל הַ ֶשּׁפַ ע ִדּ ְקדֻ ָשּׁהָ :תּ וּ ַרבָּ ָן ,מַ עֲ ֶשׂה בְ ַרבָּ ן יוֹחָ ָן בֶּ ן ַזכַּאי,

ידיו ְמהַ לְּ כִ ים אַחֲ ָריוָ .ראָה ִריבָ ה אַחַ ת ֶשׁהָ י ְָתה
ירוּשׁ ַליִם ,וְ הָ יוּ ַתּלְ ִמ ָ
ֶשׁהָ יָה ר ֹוכֵב עַ ל הַ חֲ מוֹר ,וְ הָ יָה יוֹצֵ א ִמ ָ
כו

אָמ ָרה
ְמל ֶַקּטֶ ת ְשׂעו ִֹרים ִמבֵּ ין ְגּ ַללֵי בְּ הֶ ְמ ָתּן ֶשׁל עַ ְרבִ יִּים .כֵּיוָ ן ֶשׁ ָראֲ ָתה אוֹת ֹו ְִתעַ ְטּפָ ה בִּ ְשׂעָ ָרהּ וְ עָ ְמדָ ה לְ פָ ָיוְ ,

גּוּריוֹן אָ ִי וְ כוּ' ,בָּ כָה ַרבָּ ן יוֹחָ ָן בֶּ ן ַזכַּאי
אָמ ָרה לוֹ ,בַּ ת ְַק ִדּימוֹן בֶּ ן ְ
ל ֹו ַרבִּ י ,פַּ ְר ְסֵ ִי ,אָמַ ר לָהּ ,בַּ ת ִמי אַ ְתְּ ,
וְ אָמַ ר ,אַ ְשׁ ֵריכֶם י ְִשׂ ָראֵ ל ,בִּ ְזמַ ן ֶשׁעו ִֹשׂין ְרצ ֹו ֹו ֶשׁל מָ קוֹם ,אֵ ין כָּל אֻ מָּ ה וְ לָשׁוֹן שׁ ֹולֶטֶ ת בָּ הֶ ם ,וּבִ זְ מַ ן ֶשׁאֵ ין עו ִֹשׂין

ְרצ ֹו ֹו ֶשׁל מָ קוֹם ,מו ְֹס ָרן בְּ יַד אֻ מָּ ה ְשׁפָ לָה .וְ א בְּ יַד אֻ מָּ ה ְשׁפָ לָה ,אֶ לָּא בְּ יַד בְּ הֶ ְמ ָתּן ֶשׁל אֻ מָּ ה ְשׁפָ לָהַ .תּ ְ יָא,

סוּסים בְּ עַ כּוֹ.
יתיהָ ֶשׁהָ י ְָתה ְמל ֶַקּטֶ ת ְשׂעו ִֹרים ִמבֵּ ין טַ לְ פֵ י ִ
אָמַ ר ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בַּ ר צָ דוֹק ,אֶ ְראֶ ה בְּ ֶחָ מָ הִ ,אם א ְר ִא ִ

"אם א ֵת ְד ִעי ָל הַ יָּפָ ה בַ נּ ִָשׁיםְ ,צ ִאי ָל בְּ עִ ְקבֵ י הַ צֹּאן ְוּרעִ י אֶ ת גּ ְִדיּו ַֹת ִי " וְ גוֹ' .אַל
אתי עָ לֶיהָ ִמ ְק ָרא זֶה ִ
ָק ָר ִ

ִתּ ְק ָרא ' ְגּ ִדיּו ַֹת ִי ' אֶ לָּא 'גְּוִ יּו ַֹת ִי ' .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א דו ֵֹרשׁ אֶ ת הַ פָּ סוּק הַ זֶּה עַ ל זְ מַ ן הַ גְּ אֻ לָּה ֶשׁהוּא בְּ ִחי ַת סוֹף

הַ זְּ ַמנִּ ים ֶשׁנִּ ְק ָרא עָ ֵקב:

)ילקוט שה"ש תתקפב(

"צ ִאי ָל בְּ עִ ְקבֵ י הַ צֹּאן" ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר ִממַּ ה ֶשּׁ ִה ַקּפְ ִתּי או ָֹתם עַ ְ ֵי
ְ

ֹשׂה עִ מָּ הֶ ם בֶּ עָ ֵקב "וְ סֻ כָּה ִתּ ְהיֶה לְ צֵ ל יוֹמָ ם" .וְ עוֹד מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁדּו ֵֹרשׁ זֹאת
כָבוֹד בַּ ִמּ ְדבָּ ר אַ ָתּה יוֹדֵ עַ מָ ה אֲ ִי עו ֶ

עַ ל ַמ ְ ִהיגֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ כָל הַ דּוֹרוֹת ,וְ ִה ְש ַתּלְ ֵשׁל הַ ִמּ ְד ָרשׁ הַ זֶּה בְּ יַלְ קוּט ִשׁ ְמע ֹו ִ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶרמֶ ז תשע"ו ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ְשׁ ַת הַ קֵּ ץ תשע"ו

ֶשׁאָ וּ ְמצַ ִפּים לַמַּ ְ ִהיג מֶ ֶל הַ מָּ ִשׁיחַ ֶשׁיּו ִֹציא אֶ ת הַ בְּ כו ָֹרה מֵ הֶ ם" :צְ ִאי ָל בְּ ִע ְקבֵ י הַ צֹּאן" ,בֶּ עָ ֵקב ֶשׁאֲ ִי עו ֶֹשׂה עִ מָּ הֶ ן.

ֹשׁה כָּל הַ פָּ ְר ִָסין ֶשׁעֲ ִת ִידין לְ ַשׁמֵּ שׁ אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ִמיּוֹם
" ְוּרעִ י אֶ ת גּ ְִדיּו ַֹת ִי " ִמ ַנּיִן אַ ָתּה אוֹמֵ ר ֶשׁהֶ ְראָהוּ הַ מָּ קוֹם לְ מ ֶ
גְּדיּו ַֹת ִי ".
ֶשׁנִּבְ ָרא הָ ע ֹולָם עַ ד ֶשׁיּ ְִחיוּ הַ מֵּ ִתים ֶשׁנֶּאֱ מַ ר " ְצ ִאי ָל ְבּ ִע ְקבֵ י הַ צֹּאן ְוּר ִעי אֶ ת ִ

וְ כֵן

וּמשּׁוּם ָכּ
ָמ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר חָ דָ שׁ )שה"ש עֶ (:שׁדּו ֵֹרשׁ אֶ ת הַ פָּ סוּק עַ ל הַ חֻ ְרבָּ ן ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל אֲ ִחיזַת הַ ְקּלִ פּוֹת בֶּ עָ ֵקב ֶשׁל כְּ לַל י ְִשׂ ָראֵ לִ ,

ֶחֱ ַרב בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ :צְ ִאי ְוּר ִאי ְבּ ִע ְקבֵ י הַ צֹּאן ,עַ ל מָ ה י ְִהיֶה חֻ ְרבַּ ן בַּ יִת ִראשׁוֹן וּבַ יִת ֵשׁ ִי.

כז

איך
איך

זעקת השכי ה.

]הדברים כתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

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

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

האם מחכים חס ושלום ל הרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מ סים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד גלות
הזהר.

היכן ב י עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא כ ס למדי ות שלהם ,מדוע עדין לא תיק ו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפ ימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפר סה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשי ו שום חשבון פש על מה באה עלי ו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאית ו ,ולא עשי ו שום תק ה
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח ל ו מפי חז"ל שיתן ל ו מחסה ושובע ופר סה בהרחבה גם בזמ ים
הקשים?
איך וכל להתעלם מזעקת השכי ה על ב יה התי וקות ש שבו ש מצאים בסכ ת חיים ובידי ו להצילם,
האם וכל לומר ידי ו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָ שׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָל ָא ְדּחַ יֵּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶ יהָ " ֶשׁאֵ י ָ ם עו ְֹס ִקים
ַר ִבּי ַיעֲ ֹקב צֶ ַמח 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 עִ יר וָ עִ יר כְּ מ ֹו
ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶ נּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶ יהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ ַח ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ ִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת
ישׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
תּ ֹובְ עִ ים 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 ִ ִ
רב ו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ע ין גדול ,והערה
ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתו ים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד
הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתו ים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר
בעו ותי ו מכר 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 אדו י
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

מסק ת 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 אמו ה פשוטה בדברי
חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הב ה וכו' ,ומי שאצלו במסגרת עדין לא
תיק ו את התק ה ,יציל את פשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
כח

מדור גלגלים בתורה

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

טפל חביב
]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות ה חוצות להב ת הגלגל
א .מאכל שהוא עיקר ויש טפל אליו ,מברך על העיקר ופוטר את הטפל ]או"ח סי' רי"ב[.
ב .שיטת הרמ"א שם בשם האגור ]שמביא כך בשם האו"ז[ שאם הטפל הוא חביב עליו יותר מהעיקר ,אז יברך על הטפל

תחילה ואח"כ יברך על העיקר) .והט"ז מסייג זאת בטפל שאי ו דבוק לעיקר ,אלא פרד ממ ו ורק אכל יחדיו עם העיקר,
ולשיטתו צייר בדוגמא כזו ,עי' מש "ב סק"ו בשם המג"ג( .וכמה אחרו ים קטו כרמ"א .אכן המש "ב מסיק לדי א ע"פ הרבה

אחרו ים שאין מברכים על הטפל .וגלגל ו לשיטת האגור והרמ"א וסיעתם.

ג.

ברכת בורא מי י מזו ות קודמת לבורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ואלו קודמות לשהכל היה בדברו ,מפ י מעלת ברכה

מבוררת .וזה עדיף על מעלת חביב] .אחרו ים ומש "ב רי"א ס"ק ל"ה

הערה:

הבחור החשוב צבי גולדמן "י העיר דילמא האו"ז והאגור ס"ל שחביב עדיף על ברכה מבוררת ומוקדם בברכתו

]וכשיטת המחזו"ו והכלבו שהובא בד"מ סי' קע"ז[ ,ו באר שזהו טעמם להקדים לברך תחילה על הטפל לפ י שיברך על
העיקר ,וממילא יתבטל הגלגל .כי ממ "פ אם הפרי חביב מהמזו ות אז הוא צריך ליקדום מפ י חביבותו ,ואם הוא חביב

פחות או שוה בחביבותו אז הטפל צריך ליקדום לפרי בגלל חביבותו אע"פ שברכת הטפל שהכל .ויפה עורר .אכן הרמ"א הרי

פסק בסי' רי"א שברכה מבוררת קודמת לחביב ,וא"כ לשיטתו עכ"פ ודאי קיים הגלגל ,וכן לפי האחרו ים שפסקו כמוהו שם
וכאן .ואמ ם חיפשתי ולא מצאתי מאי טעמא להקדים בדווקא את הטפל לברך עליו תחילה.

כט

1

הפרי טוען שהוא צריך ליקדום לטפל
שברכתו שהנ"ב ]יסוד ג'[

ניצבים לפניו מאכלים לאכלם כעת:

מאפה שברכתו בורא מיני מזונות ,ועמו טפל לו

2

והעיקר מאכל שברכתו שהכל נהיה בדברו שהוא חביב
טוען שכיון עליו יותר מהעיקר.

שברכתו
במ"מ
ממילא
הפרי צריך
להתאחר
אחריו ]יסוד
ג'[

והגלגל
וגם ניצב פרי )שברכתו בורא פרי העץ או בורא
חוזר
פרי האדמה( שאינו קשור לאלו.
חלילה.

על מה יברך תחילה לשיטת הרמ"א וסיעתו?

והרי על הטפל מברך לפני העיקר לשיטת האגור
והרמ"א וסיעתם ]יסוד ב'[

3

ל

4

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

ויקרא בהר כה,א

ויקרא בהר כה,א – ב:

אמר׃
יני ֵל ֽ ֹ
מ ֶ֔שׁה ְבּ ַ ֥הר ִס ַ ֖
]א[ ַו ְי ַד ֵ ֤בּר ֙ה' ֶאלֹ -

תן ָל ֶ ֑כם
שׁר ֲא ִ ֖ני ֹנ ֵ ֣
אוּ ֶאלָ -ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥
תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם ִ ֤כּי ָת ֙ ֹב ֙
ל ְו ָא ַמ ְר ָ ֣
]ב[ ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙
שׁ ָ ֖בּת ַל ֽה'׃
תה ָה ָ֔א ֶרץ ַ
שׁ ְב ָ ֣
ְו ָ

]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ ויקרא פרשת בהר ]המתחיל דף ס"ט,ע"ב[

אוּ ֶאלָ -ה ָ֔א ֶרץ .אל הארץ המיוחדתֲ .א ֶ ֥שׁר ֲא ִ ֖ני ֹנ ֵ ֣תן ָל ֶ ֑כם .ולא עמון ומואב.
ת ֙ ֹב ֙
תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם .לדורות֤ ִ .כּי ָ
ל ְו ָא ַמ ְר ָ ֣
]כה ,ב[ ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙

ַשׁ ָ ֖בּת ַל ֽה' .להודיע כי לה' הארץ .ברא את עולמו בששה ימים ו ח ביום השביעי .תן הארץ לחרוש ולזרע שש ש ים ולשבות שביעית:

תה ָה ָ֔א ֶרץ
שׁ ְב ָ ֣
ְו ָ

ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙ל ְו ָא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם – זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,אחד מהם עשוי להיות ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙ל – גרשיים מהפך פשטא

כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על הישראלי את

עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה .ומפר' אח"מ ואמר יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים ואז יקלו

עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.

ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙ל – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.

יני  -מה ע
ַדּ ֞ ֵבּר – גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ' רש"י בשם תו"כ )א( ְבּ ַ ֥הר ִס ַ ֖

ין שמיטה אצל ְבּ ַ ֥הר

יני ,והלא כל המצות אמרו מסי י? אלא מה שמיטה אמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסי י ,אף כולן אמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסי י; כך ש ויה
ִס ַ ֖
ב'תורת כה ים' )בהר פרשתא א,א(.

ומפרש רש"י את תו"כ ב)-כה,א( ,ומסביר ו ראה לי שכך פירושה :לפי שלא מצי ו שמיטת קרקעות ש ש ית בערבות מואב במש ה תורה ,למד ו

שכללותיה ופרטותיה כולן אמרו מסי י ,ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור ש דבר למשה שמסי י היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן ,וחזרו ו ש ו בערבות
מואב.

שפת''ח בהר כה,א ..מכח יתור לשון של בהר סי י ... .למה אמר כאן ''בהר סי י'' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור ש אמרו למשה שמסי י היו
כללותיהן ודקדוקיהן .והרי ב ין אב לכל התורה כולה.

התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל ,שאף-על-פי שאיזה פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש
בערבות מואב,

ל
ַדּ ֞ ֵבּר ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙

– גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .תקל על עצמך

כאשר תאמין במסורת ,שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב .אע"פ שלא הכל נשנה במפורש.

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ ,משוער כי תבנית הטעמים של הכתוב כאן

תּ
ל ְו ָא ַמ ְר ָ ֣
ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙

ֲא ֵל ֔ ֶהם ְו ָא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם )כה ,ב( המכילה פעמיים זקף-קטן בין שני טעמים קיסרים )כאן סלוק מן הפסוק הקודם ואתנח שאחרי הכתוב
הזה( מלמדת על בסיס אוסף הפסוקים לדרשות התורה שבעל-פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש"" ,או דבר החוזר

לא

וקורה" בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה ,מופיעה תבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן ולעתים נדירות זקף-קטן זקף

גדול בין שני קיסרים )אתנח  ...סילוק או סילוק  ....אתנח( .אמנם בפסוק )ויקרא בהר כה ,א( " ְבּ ַ ֥הר ִס ַ ֖יני ".אין תבנית זאת אבל בפסוק

הסמוך אליו )ויקרא בהר כה,ב( העוסק במצוות שמיטה והמשמש כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני
קיסרים בכתוב ֶאלְ -בּ ֵ ֤ני ִי ְשׂ ָר ֵא ֙ל ְו ָא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם ְו ָא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֔ ֶהם ,התבנית הזאת מופיעה בתורה כ 676-פעם ומתוכם זוהו עד עתה 120

בדרכי דרשה אלו .לכן עולה ההשערה כי זה אפשרות ללימוד בנין אב.או הקש או דבר החוזר וקורה .כאן זה בנין אב כפירוש שפת"ח

שהובא לעיל.

כמו-כן בפסוק שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת
ויקרא בחוקתי כו,מו:

ת
תּוֹר ֒
ים ְו ַה ֹ
ח ִ ֣קּים ְו ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִט ֘
֠ ֵא ֶלּה ַה ֻ

וּבין ְבּ ֵ ֣ני ִי ְשׂ ָר ֵ ֑אל
תן ֔ה' ֵבּ ֕ינוֹ ֵ ֖
שׁ ֙ר ָנ ַ ֣
ֲא ֶ
שׁה׃ פ
מ ֶֽ
יני ְבּ ַידֹ -
ְבּ ַ ֥הר ִס ַ ֖

ויקרא בהר כה,א

יני
ְבּ ַ ֥הר ִס ַ ֖

ויקרא בהר כה,ד:

שׁ ָ ֖בּת ַל ֑ה'
תוֹן ִי ְה ֶי֣ה ָל ָ֔א ֶרץ ַ
שׁ ָבּ ֙
שׁ ַ ֤בּת ַ
יﬠת ַ
שּׁ ִב ֗ ִ
שּׁ ָ ֣נה ַה ְ
וּב ָ
ַ

– מרכא טפחא ,אפשר כי יתור לרבות פרטים על כללות

ויקרא בחוקתי כו,מו ְבּ ַ ֥הר ִס ַ ֖יני – מרכא טפחא ,אפשר כי יתור לרבות פרטים על כללות

מר׃
שׂ ְד ֙ ֣ל ֹא ִת ְז ָ ֔רע ְו ַכ ְר ְמ ֖ ֥ל ֹא ִת ְז ֽ ֹ
ָֽ

וּב ָשּׁ ָ ֣נה ַה ְשּׁ ִב ֗ ִיﬠת – מונח רביע ,אילו לפחות ארבע דרשות ילמדנו מכך? והאם הן קשורות להמשך המקרא?
ַ

אוסף )א( ע"פ פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת בהר דף ע עמוד א קשור להמשך המקרא ומלמד כי לשביתת

הקרקע של השנה שביעית ,היינו לא תזרע  ...לא תזמור יש לפחות ארבע או חמש הלכות.

תוֹן )א( שתי שבתות להביא את ש ח טו פירותיהן בשביעית ולא גמרו עד ש ה ש יה או
שׁ ָבּ ֙
שׁ ַ ֤בּת ַ
תוֹן ִי ְה ֶי֣ה ָל ָ֔א ֶרץ .מהו ַ
שׁ ָבּ ֙
שׁ ַ ֤בּת ַ
יﬠת ַ
שּׁ ָנ֣ה ַה ְשּׁ ִב ֗ ִ
וּב ָ
ַ

שלישית שאתה והג בהן דין שביעית והן חייבין בפירות בשביעית ש אמר )ויקרא בהר כה,ה( ְשׁ ַ ֥נת ַשׁ ָבּ ֖תוֹן ִי ְה ֶי֥ה ָל ָ ֽא ֶרץ מכאן אמרו במסכת שביעית ב ות
שוח שביעית שלהן ש יה לשלש ש ים .פירוש ב ות שחה תא י חיורתי ואי ן יפות כשאר כל התא ים .והא אם ח טו בשביעית אין פירות להאכל עד ש ה
ש יה לשמטה הבאה שהן עושות שלש הש ים שביעית וראשו ה וש יה.

)ב( ולכל האיל ות היא ש ה ש יה וחייבין פירותיהן במעשר ופטורין מן הביעור) .טט  -והביעור בשנה התשיעית(

)ג( ואלו ב ות שוח והג בהן בש ה ש יה דין שביעית פטורין הן מן המעשר וחייבין בביעור ש אמר )ויקרא בהר כה,ה( ְשׁ ַ ֥נת ַשׁ ָבּ ֖תוֹן ִי ְה ֶי֥ה ָל ָ ֽא ֶרץ.
)ד( וכן אמר רבי יהודה בפרסיות שביעית שלהם מוצאי שביעית שהן עושין לשתי ש ים.

)ה( ַשׁ ָ ֖בּת ַל ֑ה' .להודיע חומר השביעית שהרי שבת בראשית אמרה בה שבת לה' ושביעית

שׂ ְד ֙ ֣ל ֹא ִת ְז ָ ֔רע ְו ַכ ְר ְמ ֖
שׁ ָ ֖בּת ַל ֑ה'ֽ ָ .
אמר בה )ויקרא בהר כה,ד( ַ

֥ל ֹא ִת ְז ֽ ֹמר׃ כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך כגון החרישה והעדור וה יכוש והכיסוח והבקוע ואין מאבקין ואין מפרקין ואין מזבלין ואין מקרסמין

ואין מזרדין ואין מפסלין באילן כל מלאכות שצורך השדה והכרם אסור ושאר מלאכות של )בית דין( מותרין:

לב

לענין מספר השנים שבהן מורגשת השפעת שנה שביעית יש לומר כי )א(  45יום קודם לשנה שביעית אין לנטוע .ובימי בית המקדש
שבתו מעבודות שדה כבר מפסח בשנה הששית; )ב( השנה השביעית עצמה; )ג( השנה השמינית שבה יש לנהוג קדושת שביעית
בירקות ופירות שגדלו בשנה שביעית; )ד( בתאנים הנקראים בנות שוח יש קדושת שביעית גם בשנה תשיעית
אוסף )ב( ללא קשר להמשך המקרא

)א( ר"ה בתשרי הוא היום הקובע לכניסת ויציאת שנת שמיטה בבלי ראש השנה ח,ב ולשמיטין .מ

שּׁ ָ ֣נה
וּב ָ
לן? דכתיב )ויקרא בהר כה,ד( ַ

תוֹן ִי ְה ֶי֣ה ָל ָ֔א ֶרץ ,וגמר ש ה ש ה מתשרי ,דכתיב )דברים יא( מראשית הש ה - .ולגמור ש ה ש ה מ יסן ,דכתיב )שמות יב( ראשון הוא
שׁ ָבּ ֙
שׁ ַ ֤בּת ַ
יﬠת ַ
ַה ְשּׁ ִב ֗ ִ
לכם לחדשי הש ה - .ד ין ש ה שאין עמה חדשים מש ה שאין עמה חדשים ,ואין ד ין ש ה שאין עמה חדשים מש ה שיש עמה חדשים

)ב( ובמוצאי שביעית  -הקהל

)ג( ולא שביעית ליציאת עבד עברי ואמה עבריה
ולזה אפשר להוסיף את אוסף )ג( שבו שני פרטים קשורים לשביתת הארץ ,ע"פ זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( בהר

קח,ב

תוֹן וגו',
שׁ ָבּ ֙
שׁ ַ ֤בּת ַ
יﬠת ַ
שּׁ ָ ֣נה ַה ְשּׁ ִב ֗ ִ
וּב ָ
ַ

)א( פקודא דא לשבות בש ה השביעית )היינו הכנה לשביתת הארץ(
)ב( ואבתריה לשבות בשביעי) ,השביתה עצמה בשנה השביעית(

)ג( ואבתריה להשמיט כספים בשביעית )שמיטת כספים בסיום השנה השביעית דברים ראה טו(
)ד( ואבתריה למ ות שבע ש ים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות הש ים תשע וארבעים ש ה ,וגו'

בסה"כ ביניהם יותר מארבע הלכות הקשורות לשנה השביעית
ויקרא בהר כה,ה – ו:
שׁ ָבּ ֖תוֹן ִי ְה ֶי֥ה ָל ָ ֽא ֶרץ׃
ְשׁ ַ ֥נת ַ

יר ֣ל ֹא ִת ְב ֹ֑צר
יח ְק ִ ֽצ ְיר ֙ ֣ל ֹא ִת ְק ֔צוֹר ְו ֶאתִ -ﬠ ְנּ ֵ ֥בי ְנ ִז ֶ ֖
]ה[ ֵ ֣את ְס ִ ֤פ ַ

ת
וּל ַﬠ ְב ְדּ ֣ ְו ַל ֲא ָמ ֶ ֑
ם ְל ָא ְכ ָ֔לה ְל ֖ ְ
שׁ ֨ ַבּת ָה ָ ֤א ֶרץ ָל ֶכ ֙
]ו[ ְ֠ו ָה ְי ָתה ַ
תוֹשׁ ְב ֔ ַה ָגּ ִ ֖רים ִﬠ ָ ֽמּ ׃
וּל ָ ֣
ְו ִל ְשׂ ִ ֽכ ְיר ֙ ְ

ְ֠ו ָה ְי ָתה  -תלישא-גדולה ,לימוד אלפניו ולאחריו בתפקידי תלישא.

לימוד לאחריו – בתפקיד של עקירה ומחיצה ושיעור ,עקירת מחיצת הבעלות ולהפקיר הפרות שבשדות ובמטעים לכל ,וגם במצוות
ביעור מן הבית .כרש"י שלא ת הוג בם כבעל הבית אלא הכל יהיו שוים בה וגו' ר' יוסף בכור שור והכל אוכלים משולחן גבוה .יש לכך גם

לג

וּב ָשּׁ ָנ֣ה ַה ְשּׁ ִב ֗ ִיﬠת – מונח רביע,
בטוי בפריצת ארבעה או יותר פרצות בגדר השדה והכרם.ואולי לכך ירמז גם ויקרא בהר כה,ד ַ

לפחות ארבע פרצות בגדר.

לימוד לאחריו – ע"פ בבלי סוכה מ,ב ,בתפקיד בעל בחינה נעלה ,הגדל בשנת השבת ישאר בהוויתו,

*

*

א' נשאר בקדושת שביעית או שנת יובל גם כאשר נמכר בכסף או בחליפין וגם הנכנס במקומו נתפס בקדושת שביעית רק

*

ב' תלישא גדולה בתפקיד לימוד אלפניו עוקר האיסור הגורף המשתמע מפסוק ה' מדאוריתא הותר איסוף הספיחים שב-

אם יוחלף שוב אז החילוף הראשון יצא לחולין והאחר יתפס בקדושת שביעית )ראה בבלי סוכה מ,ב ב"היתה לכם"(
)כה,ה(,

*

ג' תלישא גדולה בתפקיד לימוד אלפניו בשיעור מזון שלוש סעודות לאדם ,שיטול אדם מן ההפקר המיוחד הזה של שביעית

בכל פעם שלוקח מן השדה והכרם ולא לצבירה ולמסחר .אסוף ספיחים נאסר מדרבנן.

ויקרא בהר

כם
ק ֶדשׁ ִתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶ ֑
יוֹבל ֔ ִהוא ֖ ֹ
כה,יבִ ֚ :כּי ֵ ֣

בוּא ָ ֽתהּ׃
אכ ֖לוּ ֶאתְ -תּ ָ
שּׂ ֶ֔דה תּ ֹ ְ
ִ֨מןַ -ה ָ

ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז )וילנה יב ב( )ההסברים בסוגרים ע"פ אור יעקב(

יוֹבל ֔ ִהוא ֖ ֹק ֶדשׁ ִתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶ ֑כם וגו' )מן-השדה תאכלו את-תבואתה (:מה תבואתה קודש אף היא קודש) .דורש
גמרא  ...כתיב )ויקרא בהר כה,יב( ֚ ִכּי ֵ ֣

בוּא ָ ֽתהּ׃  ,להקיש השדה דהיינו ארץ-ישראל עצמה ,ל-תבואתה ,מה תבואת ארץ-ישראל קודש,
אכ ֖לוּ ֶאתְ -תּ ָ
שּׂ ֶ֔דה תּ ֹ ְ
מהתיבות ִ֨מןַ -ה ָ

שנוהגת בה קדושת שביעית ושאר מצוות התלויות בארץ ,אף ארץ-ישראל עצמה קדושה היא ויש לחבבה מפאת קדושתה ומביא

עובדות מהאמוראים שהיו מחבבים את הארץ וגו'(



טט  -א' קדושת תבואת שביעית נלמדת בהיקש מקדושת תבואת יובל מכאן .לכן כאן מתאים לומר מה תבואת שנת היובל קודש



יוֹבל ֔ ִהוא ֖ ֹק ֶדשׁ ִתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶ ֑כם ...
ב' קדושת תבואת יובל נלמדת ע"פ לימוד שמביא תורה שלמה הדורש הקרא באופן הבא ]יב[ ֚ ִכּי ֵ ֣

כך גם ארץ-ישראל עצמה קדושה ויש לחבבה מפאת קדושתה.

בוּא ָ ֽתהּ׃ הדרש הזה כאילו מנצל את תבנית הטעמים של ִ֨מןַ -ה ָשּׂ ֶ֔דה  -קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות שמשמעו כעין מוקדם והוא
ְתּ ָ
יוֹבל ֔ ִהוא ֖ ֹק ֶדשׁ ִתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶ ֑כם .והתוצאה
בוּא ָ ֽתהּ׃ אל הרישא ]יב[ ֚ ִכּי ֵ ֣
מאוחר בענין לומר שלצורך הדרש קרב את המאוחר ְתּ ָ
בוּא ָ ֽתהּ׃
כם ְתּ ָ
ק ֶדשׁ ִתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶ ֑
֔ ִהוא ֖ ֹ

יוֹבל
]יב[ ֚ ִכּי ֵ ֣



בוּא ָ ֽתהּ המאוחר בענין קודש
שּׂ ֶ֔דה  -קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .דרוש מה ֶאתְ -תּ ָ
ג' ִ֨מןַ -ה ָ



בוּא ָ ֽתהּ׃  -טפחא סלוק ,טפחא רבוי לא מוגבל .סלוק – מגביל  -ממעט ,בסה"כ מרבה את כל הארצות האחרות
אכ ֖לוּ ֶאתְ -תּ ָ
ד' תּ ֹ ְ

אף המוקדם בענין ִ֨מןַ -ה ָשּׂ ֶ֔דה  -ארץ-ישראל קודש
למעטן ממעלת חביבות ארץ-ישראל.

מסיימת הגמרא

ח ֵ ֽננוּ׃
ﬠ ָפ ָ ֥רהּ ְי ֹ
יה ְ ֽו ֶאתֲ -
ﬠ ָב ֶדי ֶאתֲ -א ָב ֶ ֑נ ָ
)תהלים קב,טו( ִכּיָ -ר ֣צוּ ֭ ֲ

לד

יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א א ו מ ויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאי טר ט יתן לפ ות אלי ו 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://beta.hebrewbooks.org/53606
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 והעלו ים

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

סוד החשמל  400סירטו ים

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

סידור הרש''ש  37סירטו ים

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

>025805801 > 1 > 01

 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

קישור להורדת השיעורים

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

שימו לב לשיעורים חדשים ש כ סים למערכת

לה

