לח בר בין תורת ה גלה לתורת ה סתר

דף מתוך סדרת הספרים

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

מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד י'.

חֹדֶ שׁ ִ יסָ ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ַ יֶּיס ,וְ אוֹכְ לִ ים
אֱ גוֹזִ ים ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים בְּ ִא ִידישׁ ִ יס.

ָבִ יא

ימיּוּת הַ תּו ָֹרה אֶ פְ ָשׁר לְ גַלּ ֹות אֶ ת הָ אוֹר הָ אֱ ִקי ֶש ִמּ ְס ַתּ ֵתּר
ִצטּוּט ִמ ִדּ ְב ֵרי הַ גָּאוֹן ר' מֹ ֶשה ַשׁפִּ ָירא זצ"ל ֶשׁ ַדּוְ ָקא עַ ל יְדֵ י לִ מּוּד ְפּ ִ ִ
ְבּכָל ָדּבָ ר בָּ עוֹלָם הַ גּ ְַשׁ ִמי.

)הובא בתחילת ספר 'שבטי חלתך'(.

הָ ַר ְמבַּ "ן בְּ כָל מָ קוֹם ֶשׁהוּא מַ ְת ִחיל לְ בָ אֵ ר עִ ְ ְי ֵי

ִימיּוּת הַ תּו ָֹרה הוּא פּו ֵֹתחַ בִּ לְ שׁוֹן 'וְ עַ ל דֶּ ֶר הָ ֱאמֶ ת' וְ זֶה ָתּמוּהַּ ְמאֹד הֲ ֵרי כָּל הַ תּו ָֹרה ִהיא תּ ֹו ַרת אֱ מֶ ת' .עַ ל
פְּ ִ

דֶּ ֶר הָ אֱ מֶ ת' הָ אָמוּר בְּ תו ַֹרת הַ נּ ְִס ָתּר מַ ְשׁמָ עוּת ֹו ֶשׁ ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ בָּ אוּ לְ גַלּוֹת אֶ ת עֹמֶ ק מַ ה ֶשּׁנּ ְִס ָתּר בַּ תּו ָֹרה

וּבַ בְּ ִריאָה ,וּלְ הַ ְראוֹת אֵ י גַּם הַ ְמּ ִציאוּת הַ גּ ְַשׁ ִמית הָ ְרחו ָֹקה וְ הַ ְשּׁפֵ לָה ְמ ַגלָּה כְּ בוֹד ָשׁמַ ִיםָ .לכֵן ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה אֵ לּוּ
ִס ָתּר ,כֵּיוָ ן ֶשׁכַּוָּ ָָתם לְ גַלּוֹת מַ ה ֶשּׁנּ ְִס ָתּר בָּ ע ֹולָםַ .כּכָּתוּב "אָכֵן אַ ָתּה אֵ ל ִמ ְס ַתּ ֵתּר" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .ה.
ְקרוּיִים ְ

אַדמוֹ"ר ִמקּו ְֹצק זצ"ל עַ ל
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ַ יֶּי"ס לַחֲ ָדשׁוֹת ֶשׁקּוֹרוֹת בָּ ע ֹולָם ,וְ ֶזה הָ ר"ת ֶשׁל ִ כְ ַס ַייִן ָיצָ א סוֹד .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הָ ְ

הַ פָּ סוּק "הַ יּ ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר ה' מֵ עַ בְ דֵ י פַּ ְרעֹה הֵ ִיס אֶ ת עֲ בָ ָדיו וְ אֶ ת ִמ ְק ֵהוּ אֶ ל הַ בָּ ִתּים :וַ אֲ ֶשׁר א ָשׂם לִבּ ֹו אֶ ל ְדּבַ ר
ה'" ֶשׁיֵּשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ִמּי ֶשׁהוּא הֵ פֶ ִמ"י ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר ה'" הוּא זֶה ֶשׁ" א ָשׂם לִ בּוֹ" לְ מַ ה ֶשּׁקּו ֵֹרה בָּ ע ֹולָם לְ הָ בִ ין בִּ ְמאו ָֹרעוֹת

סוּקים ָשׁם ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל מַ כַּת בָּ ָרד ֶשׁה' צִ וָּ ה לְ הַ כְ ִ יס הַ בַּ י ְָתה אֶ ת הָ עֲ בָ ִדים
הָ ע ֹולָם וְ ל ִָשׂים לֵב מַ ה ה' ְמ ַרמֵּ ז ָל וּ בָ הֶ ם .וּכְ פִ י ֶשׁהַ פְּ ִ

וְ הַ ְבּהֵ מוֹת ,הַ יְי וּ לְ ִה ְתיַחֵ ס לְ מַ ה ֶשּׁקּו ֵֹרה בָּ ע ֹולָם .וְ ָלכֵן ַ יֶּ"ס ִ ְרמָ ז ָשׁם בַּ כָּתוּב "הַ יּ ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר ה' מֵ עַ בְ דֵ י פַּ ְרעֹה הֵ ִיס" .וְ כֵן חֹדֶ שׁ

ִיסָ ן ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ַ יֶּיס ,וְ אוֹכְ לִ ים בְּ פֶ ִסח אֱ גוֹזִ ים ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים בְּ ִא ִידישׁ ִיס .כִּ י הַ חֹדֶ שׁ הַ זֶּה הוּא בִּ בְ ִחי ַת חֲ דָ שׁוֹת

וְ ִה ְתחַ ְדּשׁוּת ,כַּמּוּבָ א בַּ ְשּׁלָ"ה ֶשׁכָּל חֹדֶ שׁ ִ יסָ ן הוּא בְּ ִחי ַת רֹאשׁ חֹדֶ שׁ ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ִמ ְתחַ דֶּ ֶשׁת בּוֹ ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)שמות יב ,ב(

'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )ראש חדש ח"ב ע' קטז(ֶ ,שׁרֹאשׁ חֹדֶ שׁ הוּא זְ ַמן ֶשׁבּ ֹו
"הַ חֹדֶ שׁ הַ זֶּה ָלכֶם רֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים" .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַ

אשׁי ֵתּבוֹת ָרחֵ "ל .וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁ ִע ַקּר ִה ְת ַח ְדּשׁוּת
אשׁי חֳ ָד ִשׁים לְ עַ ְמּ ַָת ָתּ'ָ ,ר ֵ
וּמרֻ מָּ ז בְּ ַֻסּח הַ ְתּפִ לָּה ' ָר ֵ
וּמ ַקבֶּ לֶת ֶשׁפַ עְ ,
ָרחֵ ל ִמ ְת ַחדֶּ ֶשׁת ְ
דּוּשׁי תּו ָֹרה דֶ ֶר פַּ ְרדֵּ "ס הַ תּו ָֹרה זֶה מֵ בִ יא אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה ,כִּ י
דּוּשׁי תּו ָֹרה ,וּכְ ֶשׁ ְמּחַ בְּ ִרים אֶ ת חֲ ָדשׁוֹת הָ ע ֹולָם לְ ִח ֵ
הַ ַמּלְ כוּת ָתּלוּי בְּ ִח ֵ
יֵשׁ כָּאן יִחוּד בְּ ָכל הָ ע ֹולָמוֹת.

וְ כֵן

ִשׂ ָראֵ ל ַחי וְ ַקיָּם .וְ כֵן או ְֹמ ִרים ִבּ ְת ִפלַּת
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אֱ מוּ ַת ִע ֶתּי ' )תש "ז ע' רחצ( ֶשׁרֹאשׁ חֹדֶ שׁ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָדּוִ ד מֶ ֶל י ְ

ֹתי וּ' ,כִּ י ִה ְתחַ ְדּשׁוּת הַ מַּ לְ כוּת בְּ כָל רֹאשׁ חֹדֶ שׁ וּבִּ פְ ָרט ְבּחֹדֶ שׁ
יהי הַ חֹדֶ שׁ הַ זֶה סוֹף וְ ֵקץ לְ כָל צָ רו ֵ
מוּסף בְּ רֹאשׁ חֹדֶ שׁ 'וִ ִ
ָ

יסן ְמסֻ ֶגּלֶת לְ הָ בִ יא אֶ ת הַ גְּ אֻ לָּה .וזה גם הגימטריא של חדש יסן אם חשב ו"ן סופית במספר  .700וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי ֶשׁ ִסּי ַי
ִ ָ

או ִֹתיּוֹת ַ יֶּיס ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ִסּי ַי זָכִ י וּ ל ְַמּ ִציאוּת ֶשׁל חֲ ָדשׁוֹת בָּ ע ֹולָםֶ ,שׁהֲ ֵרי "אֵ ין כָּל חָ ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ" וְ ַרק בַּ תּו ָֹרה ֶשׁ ִהיא

לְ ַמ ְעלָה ִמן הַ ֶשּׁמֶ שׁ יֵשׁ חָ ָדשׁ .וְ אַ ְדּ ַרבָּ ה עַ ל יְדֵ י תּו ָֹרה מַ עֲ לִ ים גַּם אֶ ת חֲ ָדשׁוֹת הָ ע ֹולָם לִ ְהיוֹת חֲ ָדשׁוֹת אֲ ִמ ִתּיּוֹת עַ ל יְדֵ י הֲ ִפיכ ָָתם

לְ תו ָֹרה .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ֶשׁ ַנּיֶּיס ְמ ַרמֵּ ז עַ ל שׁ ֶֹרשׁ ֵס ,כִּ י הַ ַנּיֶּיס ֶשׁל תּו ָֹרה מֵ בִ יא אֶ ת הַ נִּ ִסּים ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה הַ ְשּׁלֵמָ ה.

וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )פסחים קטֶ (.שׁבְּ פֶ סַ ח ְמחַ לְּ ִקים אֱ גוֹזִ ים לְ ִתי וֹקוֹת בְּ לֵיל הַ סֵּ דֶ ר ,וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו"ר ג ,ד( ֶשׁ ֹמּ ֶשה ָשׁאַל

ְתּ ל ִַתּי וֹקוֹת ֶשׁבָּ הֶ ן .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י ְדּבָ ֵרי וּ
אֶ ת הקב"ה קוֹדֶ ם י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם כַּמָּ ה ְקלָיוֹת וֶאֱ גוֹזִ ים ִה ְת ַק ָ

וּבחֹדֶ שׁ
'מוּרהְ .
ְדמוּבָ א בַּ 'חֲ ַתם סוֹפֵ ר' )'תורת משה' דרוש לח' טבת( "אֶ ל ִגּנַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי" גִּ'נַּ'ת' ר"ת גִּ'מַ ְט ִריָּה 'וֹטָ ִריקוֹן ְתּ ָ

ִיסָ ן זֶה הַ זְּ מַ ן לְ ַ יֶּיס אֲ ִמ ִתּי ֶשׁנִּ ְרמָ ז בֶּ אֱ גוֹז ֶשׁ ְשּׁמ ֹו ִיס ,הַ יְי וּ ֶשׁעַ ל יְדֵ י הָ אֱ גוֹז ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת תּו ָֹרת הָ ֶרמֶ ז ְמחַ בְּ ִרים אֶ ת פַּ ְרדֵּ "ס

הַ תּו ָֹרה עַ ד ִע ְמ ֵקי הַ חֲ ָדשׁוֹת ֶשׁבָּ ע ֹולָם .וְ כֵן ָבִ יא מֵ הַ זֹּהַ ר ֶשׁעַ ל תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז יֵשׁ ָחָ שׁ ַתּ ִקּיף ,וְ גַם עַ ל הָ אֱ גוֹז מוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ ַחיִּים'

אָמרוּ בְּ סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר הַ ָקּדוֹשׁ כִּ י ד' ְקלִ פּוֹת הֵ ם הַ סּוֹבְ בִ ים לִ בְ ִחי ַת הַ ְקּדֻ ָשּׁה ,בְּ סוֹד ִגּנַּת אֱ גוֹז .וְ כֵן מוּבָ א
)ויקרא יב ,ג( ְ

יד אֱ גוֹז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא טוֹב ִדּבְ ת ֹו הָ אֱ גוֹז יֵשׁ פְּ ִרי ֶשׁהוּא הַ חֵ לֶק הַ טּוֹב
'מטֵּ ה אֶ ְפ ַריִם' )סימן תקפג'( ֶשׁאֱ גוֹז בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֵ ְטא .וּמֵ ִא ָ
ְבּ ַ
ֶשׁבָּ אֱ גוֹז .והוסיף הרה"ג ר' יואל טיטלבוים שליט"א שעבודת הפרך במצרים היתה בבחי ת פיצוח קליפת האגוז הקשה ,וכן

בכל ש ה עובדים בערב פסח בהכ ות לחג לשבר את קליפת האגוז ,ולהגיע לטוב שטמון באגוז בליל הסדר .וכן חודש

האביב מרמז על הזמן שהלחות בפירות מתייבשת והם ראויים לפיצוח ,כמובא ברש"י על הפסוק )ויקרא ב ,יד( "אָבִ יב ָקלוּי
בָּ אֵ שׁ" .שמיבשין אותו על האור באביב של קלאים שם הכלי של מוכרי קליות" .גרש" לשון שבירה וטחי ה.

וְ כֵן

אתי לְ גַנִּ י' )ח"ה קכד( ִמלּוּי אֱ גוֹז ע ֹולֶה אָרוֹן ֶשׁהוּא יְסוֹד אַ בָּ א הַ ְמלֻבָּ שׁ בִּ יס ֹוד ִדּז"א .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ִמּלּוּי
מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'בָּ ִ

אֱ גוֹז ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ תּו ָֹרה ֶשׁיּו ֶֹרדֶ ת לְ ַמטָּ ה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )שמות טו (:אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,מַ ה זֶּה ֶשׁכָּתוּב "אֶ ל

ִגּנַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי" ,אָמַ ר ל ֹו בֹּא ְראֵ ה ,אוֹת ֹו גַּן יוֹצֵ א מֵ עֵ דֶ ן ,וְ זו ִֹהי הַ ְשּׁכִ י ָה .אֱ גוֹז ז ֹו מֶ ְרכָּבָ ה עֶ לְ י ֹו ָה ְקדו ָֹשׁה ֶשׁל
אשׁים ְקד ֹו ִשׁים לִ פְ ִים.
אַרבָּ עָ ה ָר ִ
אשׁים ֶשׁ ְמּ ִא ִירים ֶשׁנִּפְ ָר ִדים ִמן הַ גָּן ,כְּ מ ֹו הָ אֱ גוֹז הַ זֶּה ֶשׁאו ָֹתם ְ
אַרבָּ עָ ה ָר ִ
או ָֹתם ְ

וּמַ ה ֶשּׁאָמַ ר י ַָר ְד ִתּי ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָשּׁ ִי וּ ,י ַָרד פְּ ל ֹו ִי לַמֶּ ְרכָּבָ ה .אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ אִ ,אם ָכּ  ,הָ יָה ל ֹו לוֹמַ ר לָאֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי,

מַ ה זֶּה "אֶ ל ִגּ ַת אֱגוֹז י ַָר ְד ִתּי" ,אָמַ ר לוִֹ ,משּׁוּם ֶשׁזֶּהוּ ִשׁבְ ח ֹו ֶשׁל הָ אֱ גוֹז .מָ ה אֱ גוֹז ְִס ָתּר וְ טָ ִמיר ִמכָּל צְ ָד ָדיו ָכּ

אשׁים ֶשׁבָּ אֱ גוֹז ִמ ְתחַ בְּ ִרים בְּ צַ ד זֶה וְ ִפְ ָר ִדים
אַרבָּ עָ ה ָר ִ
הַ מֶּ ְרכָּבָ ה ֶשׁיּוֹצֵ את מֵ הַ גַּן ְִס ֶתּ ֶרת ִמכָּל ְצ ָדדֶ יהָ  .וּמָ ה או ָֹתם ְ
וּשׁלֵמוּת ,וְ ִפְ ָרד כָּל אֶ חָ ד לְ עֶ בְ ר ֹו עַ ל מַ ה ֶשּׁ ִה ְתמַ נָּה .זֶהוּ
אַחדּוּת בְּ חֶ ְד ָוה ְ
בְּ צַ ד זֶה ָכּ בַּ מֶּ ְרכָּבָ ה ִמ ְתחַ בְּ ִרים בְּ ְ

ה ֵל ִק ְדמַ ת אַ שּׁוּר ,וְ כֵן ֻכּלָּם .וְ רו ִֹאים ֶשׁהָ אֱ גוֹז ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
ֶשׁכָּתוּב "הוּא הַ סֹּבֵ ב אֵ ת כָּל אֶ ֶרץ הַ חֲ וִ ילָה" ,הוּא הַ ֹ

וּקלִ פּוֹת הָ אֱ גוֹז ְמסַ ְמּלוֹת אֶ ת הַ ְקּלִ פּוֹת
הַ ְשּׁ ִבילִ ים ֶשׁ ְמּחַ בְּ ִרים אֶ ת הָ ע ֹולָמוֹת הַ ַתּ ְחתּ ֹו ִ ים לְ גַן עֵ דֶ ן וְ ל ְַשּׁכִ י ָה ֶשׁבְּ ע ֹולַם הָ אֲ ִצילוּתְ ,

אָדם לַסּוֹד ֶשׁ ַשּ ָיּ לְ ע ֹולַם הָ אֲ ִצילוּת ,וְ דֶ ֶר הָ ֶרמֶ ז עוֹלִ ים
ֶשׁ ַמּלְ ִבּישׁוֹת עַ ל הַ ְשּׁבִ ילִ ים הָ אֵ לּוּ .וְ הֵ ם ְדּבָ ֵרי וּ ֶשׁתּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ְמחַ בֶּ ֶרת אֶ ת הָ ָ

צוּרת מֹ חַ  ,וְ כֵן רו ִֹאים מֵ הַ זֹּהַ ר )תיקו ים לוֶ (.שׁהוּא
צוּרת פְּ ִ ים הָ אֱ גוֹז בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ִאם ְ ַקלֵּף אוֹתוִֹ ,היא כְּ ַ
לְ ִה ְת ַחבֵּ ר לְ מַ ְעלָה .וְ כֵן ַ
קו ֵֹרא לִ ְפ ִ ים הָ אֱ גוֹז מֹחַ הָ אֱגוֹז ֶשׁהַ ְקּלִ פָּ ה ְמכַסָּ ה וְ שׁ ֹולֶטֶ ת עַ ל הַ מֹּחַ ֶשׁבִּ פְ ִ ים.

וְ כֵן

פְּ ָשׁט ֶרמֶ ז ְדּ ָרשׁ סוֹד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ַתּ ְרגּוּם ִעם הַ כּ ֹולֵל ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁדֶּ ֶר ִחבּוּר הַ פַּ ְרדֵּ "ס אֶ פְ ָשׁר לְ גַלּוֹת גַּם אֶ ת הָ אוֹר ֶשׁיּו ֵֹרד

וּמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת לְ ִע ְמ ֵקי הַ ְקּלִ פּוֹת ,וְ ָלכֵן זֶה ַתּ ְרגּוּם ִעם הַ כּ ֹולֵל ,הַ יְי וּ ַתּ ְרגּוּם ִעם הַ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁלּ ֹו לְ ַמ ְעלָה.
לִ ְב ִחי ַת ַתּ ְרגּוּםִ ,

וְ כֵן ַתּ ְרגּוּם ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִמי ֵי ַתּ ְרגִּימָ א ֶשׁהֵ ם פַּ ְרפְּ ָראוֹת ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְשׁ ָה )אבות ג ,יח( ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר

בֶּ ן ִח ְסמָ א אוֹמֵ רְ ,תּקוּפוֹת וְ גִמַּ ְט ְריָאוֹת ,פַּ ְרפְּ ָראוֹת לַחָ כְ מָ ה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בֶּ אֱ ג ֹוזִים
לְ פַ ְרפְּ ָראוֹת .כִּ י ְשׁ ֵיהֶ ם ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז .וְ עוֹד ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת הַ כִּ נּוּי אֱ גוֹז גַּן עֵ דֶ ן ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ִגּנַּת אֱ גוֹז לֶאֱ ג ֹוזֵי

הוּרמוֹז ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת
הַ ִפּ ְסטוּק ,וְ עִ ַקּר גִּ דּוּל ֹו ֶשׁל הַ פְּ ִרי בָּ ע ֹולָם ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ִא ַיראן וְ ארה"ב ֶשׁיֵּשׁ בֵּ י ֵיהֶ ם ִחכּוּ בְּ מֵ יצָ ֵרי ְ

יסטוּ"ק הוּא  268כְּ ִמ ְ יַן מֶ ְרכָּבָ ה ,כְּ פִ י ֶשׁהֵ בֵ א וּ מֵ הַ זֹּהַ ר ֶשׁגִּ נַּת אֱ גוֹז
תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז כְּ ִדלְ ַקמָּ ן .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת פִּ ְ
יצוּחים ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל פִּ צּוּחַ וְ גִ לּוּי סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה,
ִ
יצוּחים לְ סוּגֵי הָ אֱ גוֹזִ ים ,וּפִ
ִ
ִהיא מֶ ְרכָּבָ ה ל ְַשּׁכִ י ָה .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם פִּ
יצוּחי"ם הוּא  268כְּ ִמ ְ יַן מֶ ְרכָּבָ ה ,וּלְ פִ י ִמ ְספָּ ר גָּדוֹל יוֹצֵ א  828כְּ ִמ ְ יַן
ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ְתּ ִרים בָּ הּ .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ִפּ ִ

ֻחי"ם או ִֹתיּוֹת חָ פֵ "ץ חַ יִּי"ם .כִּ י לִ מּוּד פַּ ְרדֵּ "ס הַ תּו ָֹרה
ָרזֵי תּו ָֹרה ,וּכְ ִמ ְ ַין צָ פְ ַת פַּ ְע ֵַח .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ִפּיצ ִ
ְמ ַחבֵּ ר לְ עֵ ץ הַ חַ יִּים.

וְ כֵן

אָרץ וְ זֶה גַם הַ גִּ ימַ ְט ִריָּא ֶשׁל ַקבָּ לָ"ה בְּ ִמלּוּי
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' א .עֶ בְ רוֹן שליט"א ֶשׁסּוֹד הַ תּו ָֹרה בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָשׁ ַמיִם וָ ֶ
אָרץ ַממָּ שׁ .וְ הו ִֹסיף
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁעַ ל יְדֵ י לִ מּוּד הַ סּוֹד ְמחַ בְּ ִרים אֶ ת כָּל הַ פַּ ְרדֵּ "ס עַ ד ֶשׁמַּ ִשּׂיגִ ים ִחבּוּר ָשׁמַ יִם וָ ֶ
הָ או ִֹתיּוֹתְ ,

הרה"ג ר' ִציּוֹן דָּ וִ ד ִסיבּ ֹו ִ י שליט"א ֶשׁפְּ ָשׁט ֶרמֶ ז ְדּ ָרשׁ סוֹד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא צֵ ירוּף או ִֹתיּוֹת.

וְ הו ִֹסיף

הרה"ג ר' צ .פ .שליט"א ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ ִ יסָ "ן ִ ְרמָ ז גַּם בְּ אֶ ֶרץ ִסין ֶשׁ ִהיא בְּ ִמזְ ַרח הָ ע ֹולָם ,בִּ בְ ִחי ַת ִתּפְ אֶ ֶרת ִדּ ְקלִ פָּ ה

ֶשׁ ְמּחַ בֶּ ֶרת בֵּ ין הַ לְ מַ ְעלָה לַלְּ ַמטָּ ה ,וְ כֵן ֶרמֶ ז ִ ְרמָ ז בְּ ִמזְ ַרח הָ ע ֹולָם .וְ כֵן ִסין בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פִּ יל א ֹו עַ מּוּד ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים אֶ ת

הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת ֶשׁכּ ֹו ֶללֶת חֲ סָ ִדים וּגְ בוּרוֹת .וְ ָלכֵן הָ רוֹאֶ ה פִּ יל בַּ חֲ לוֹם פֶּ לֶא ַעֲ ֶשׂה ל ֹוֶ ,שׁ ְמּחַ בֵּ ר רוּחָ ִ י ַלגּ ְַשׁ ִמי בִּ בְ ִחי ַת פֶּ לֶא ,וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ גְּ ָמ ָרא )שבת קכח (.חֲ בִ ילֵי זְ מוֹרוֹת יְטַ ְל ְטלוּ ִמפְּ ֵי ֶשׁהוּא מַ אֲ כָל לְ פִ ילִ ין .וְ רו ִֹאים ֶשׁהַ פִּ יל א ֹוכֵל זְ מוֹרוֹת ֶשׁ ְמּ ַר ְמּזִ ים
אַרצוֹת
עַ ל תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז הַ ְמחַ בֶּ ֶרת אֶ ת הַ פְּ ָשׁט ל ְַדּרוּשׁ וְ לַסּוֹד ,בְּ סוֹד ִחבּור הָ ע ֹולָמוֹת .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁהַ פִּ ילִ ים בָּ ִאים מֵ ְ

אָדם בַּ עַ ל כּ ֶֶרס ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁם מֵ הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחי ַ ת
הַ ִמּזְ ָרח וְ הַ פִ ילִ יפִּ י ִ ים .וְ עוֹד ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁהַ ִסּי ִ ים ְמכַבְּ ִדים ָ
כּ ֶֶרס .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ אֶ ֶרץ ִסין ֶשׁהֵ ם ִמ ְצטַ ְיּ ִ ים בִּ בְ ִ יַּת גְּ ָשׁ ִרים גְּ בו ִֹהים וְ כוּ' .וְ ג ֶֶשׁר ְמסַ מֵּ ל אֶ ת עַ מּוּד הָ אֶ ְמצַ ע ֶשׁ ְמחַ בֵּ ר ְשׁ ֵי ְצ ָד ִדים

ִבּ ְב ִחי ַת גּ ֶֶשׁר .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל ֶשׁאֶ ֶרץ ִסין ְמ ֻכנָּה אֶ ֶרץ הַ ֶשּׁמֶ שׁ הָ ע ֹולָה ,בִּ בְ ִחי ַת ִחבּוּר הַ חֲ ָדשׁוֹת ֶשׁהֵ ן לְ מַ עְ לָה ִמן הַ ֶשּׁמֶ שׁ .וְ כֵן
ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בַּ מַּ לְ כוּת הָ עֵ ֶרב ַרב בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁמֶּ ְמ ַשׁלְ ָתּם עוֹמֶ דֶ ת לְ ִה ְתפָּ ֵרק בְּ חֹדֶ שׁ ִ יסָ ן ִמלְּ שׁוֹן ַ יֶּיס ,וְ ִה ְתחַ ְדּשׁוּת ,בִּ ְגלַל ִסכְ סוּ

ימי עַ ל ִע ְ ָי ֵי ִשׁדּוּר הַ חֲ ָדשׁוֹת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת רוֹצָ ה לְ ִה ְתחַ דֵּ שׁ בְּ חֹדֶ שׁ ִ יסָ ן בְּ בִ יאַת מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד וְ אָז ִ זְ כֶּה לַחֲ ָדשׁוֹת
ְפּ ִ ִ
הָ אֲ ִמ ִתּיּוֹת .וְ ָלכֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם הַ ַתּאֲ גִיד לְ ִע ְ יַן הַ ִסּכְ סוּ ֶשׁלָּהֶ ם בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד.

מוּבָ א ְבּפֵ רוּשׁ הַ גְּ ָר"א עַ ל הַ זֹּהַ ר )פקודי ר הְ (:קלִ פָּ ה יְרֻ ָקּה פִּ ישׁוֹן פְּ ָשׁט ,תֹּהוּ ,וּבָ הּ אֵ ין צָ ִרי הַ כָּאָה .וְ כַד מָ טוּ לִ ְקלִ יפָּ א
יהי ַתּ ִקּיפָ א ֶרמֶ ז ,בֹהוָּ ,שׁם "כָּל ה ֹו ֵל עַ ל גָּחוֹן"" ,וְ א י ַָדע ִאישׁ אֶ ת ְקב ָֻרתוֹ" ,וְ ָשׁם הַ אי ָחָ שׁ
ִתּ ְנּ ָי ָא ְדּ ִא ִ

יהי ַק ְשׁיָא לוֹן .רו ִֹאים ֶשׁעַ ל תּו ַֹרת הָ ֶרמֶ ז יֵשׁ ָחָ שׁ חָ זָק וְ ַת ִקּיף ,וְ ִהיא ַשׁ ֶיּכֶת לִ ְ הַ ר גִ יחוֹן שׁ ֶֹרשׁ הַ נָּחָ שׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ָגחוֹן .וְ כֵן
ִא ִ

יח .וְ כֵן עָ רֹד ֵשׁם הַ נָּחָ שׁ ,ע ֹולֶה כְּ ִמ ְ יַן גִּימַ ְט ִריָּא .וְ כֵן עֲ מָ לֵק
או ִֹתיּוֹת ֶרמֶ "ז ְסמוּכוֹת לְ או ִֹתיּוֹת ָחָ "שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁ ַ
ֶשׁהוּא הַ נּ ָָחשׁ הָ יָה מֶ ֶל עֲ ָרד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב

)במדבר כא ,א(

ישׁב הַ ֶנּגֶב" .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל.
"וַ יּ ְִשׁמַ ע הַ כְּ ַעֲ ִי מֶ ֶל עֲ ָרד ֵ

ישׁה עַ ל
שליט"א ֶשׁחֶ ְשׁבּוֹ"ן או ִֹתיּוֹת בּ" ֹו ָחָ "שׁ .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁרו ִֹאים בִּ ְקלִ פַּ ת אֱ דוֹם ֶשׁמַּ לְ בִּ ָ
אַדמ ֹו ִ י ִד ְקדֻ ָשּׁה ֶשׁ ִמּ ְתעַ ְסּ ִקים ִעם ִמ ְספָּ ִרים יו ֵֹתר ִמ ְקּלִ פַּ ת י ְִשׁמָ עֵ אלֶ ,שׁהֵ ם מ ֹו ִ ים אֶ ת הַ ָשּׁ ִ ים לְ פִ י ְספִ ַירת ִמ ְספָּ ִרים ,וְ כֵן
הָ ְ

הוּדי .וְ כֵן הָ מָ ן הָ יָה סַ פָּ ר ֶשׁל כְּ פַ ר ַק ְרצוּם ,כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )מגילה טז .(.וְ סַ פָּ ר הוּא
ַאצים ימ"ש חָ ְקקוּ ִמ ְספָּ ר עַ ל יַד כָּל יְ ִ
הַ נּ ִ

וּמצַ ְמצֵ ם אֶ ת הַ ְשּׂעָ רוֹת ,בִּ בְ ִחי ַת ִמ ְספָּ ר.
ִמלְּ שׁוֹן ִמ ְספָּ ר ,כֵּיוָ ן ֶשׁהוּא חו ֵֹת ְ

ָכּתוּב

ַתּפּוּ ִחים".
)שה"ש ז ,ט( "אָמַ ְר ִתּי אֶ ֱעלֶה בְ ָתמָ ר אֹחֲ זָה בְּ סַ ְִסנָּיו וְ י ְִהיוּ ָא ָשׁ ַד ִי כְּ אֶ ְשׁכְּ לוֹת הַ גֶּפֶ ן וְ ֵריחַ אַ פֵּ כּ ַ

ומובא ב'מלבי"ם'

)יחזקאל יז ,ד(

שם ס סן לא מצא רק גבי תמר" ,אוחזה בס סי יו" ,שהם העוקצים

שבלולבי התמר שבהם יאחז העולה בתמר שהוא חלק וגבוה .וביאר הרה"ג ר' א .י .שליט"א שס סי יו אותיות
יס"ן סיו"ן ,או סי "י ,סוד תורת הרמז שמחברת את חלקי התורה ,לכן עץ התמר שהוא בבחי ת חוט השדרה שמסתיים

ביסוד עולים עליו מדרגה לדרגה דרך ס סי יו שמחברים את חלקי התורה ומעלים את הלומד מדרגה לדרגה .וכן מובא

בפרע"ח להאריז"ל שס סי יו מרמזים על אותיות התורה:

)הזמירות ה(

יכוין ביחוד זה "אוחזה בס סי יו כו'" ,אך לא

תאמר תחלת הפסוק .ותכוין כי אוחזה גימטריא כ"ז ,גד כ"ז א ותיות התורה ,ותכוין ב יקודו ככתוב בספר

ממש ,ב יקוד אוחזה ותכוין כי אוחזה הוא שם קדוש ,ותכוין כי שם זה הוא סוד השדיים והדדים ו קרא

ס ס יו ,ותכוין לאחוז ולקבל האור הגדול .ותכוין כי אלו הדדים הם בהיכל האהבה כ זכר בזהר פקודי,
ולכן תכוין בר"ת וס"ת של אחזה בס ס יו ,שהוא אוה"ב .והוסיף הרה"ג ר' יואל טיטלבוים שליט"א שחודש יסן

שם הוי"ה כסדרו והוא בחי ת פ ים ,וכן אות ס' של ס"ן מרמזת על הפ ים ,ושתי אותיות ' מרמזות על שתי הפאות

מש י צידי הפ ים.

"אֹהֵ ב פֶּ ַשׁע אֹהֵ ב מַ צָּ ה מַ ְגבִּ יהַּ פִּ ְתח ֹו
ְמבַ ֶקּשׁ ָשׁבֶ ר" לשבור את הפתח הגבוה
שמעל הרגל של הה' ששם פתח התשובה
ש רמז במצה.

מָ צִ י וּ

בַּ זֹּהַ ר )פ חס ר בֶ (.שׁהַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין חָ מֵ ץ הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת יֵצֶ ר הָ ָרע ,לְ מַ צָּ ה הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת יֵצֶ ר הַ טּוֹב ,הוּא חוּט דַּ ק ֶשׁהוֹפֵ אֶ ת
הַ ה' ֶשׁבַּ ִמּלָּה מַ צָּ ה לַח' ֶשׁבַּ ִמּלָּה חָ מֵ ץְ ִ .ראֶ ה ְדּהַ זֹּהַ ר ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חוּט הַ נָּחָ שׁ ֶשׁנִּ כְ ָס בְּ צַ ד הַ ְקּדֻ ָשּׁה בַּ מַּ צָּ ה ,וְ הוֹפֵ אוֹת ֹו

לְ ָחמֵ ץ .וְ ה' ֶשׁנּ ְֶהפֶּ כֶת לְ ח'ִ ,היא בִּ בְ ִחי ַת חַ ְשׁמַ ל ֶשׁנּ ְֶהפָּ לְ ָחָ שׁ .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )הקדמה חֶ (:שׁבֵּ ין הַ ְקּדֻ ָשּׁה ל ִַסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא יֵשׁ ִשׁעוּר
ֶשׁל חוּט דַּ ק .והוסיף הרה"ג ר' א .י .שליט"א שהדברים רמזים בכתוב

)משלי יז ,יט(

"אֹהֵ ב פֶּ ַשׁע אֹהֵ ב מַ צָּ ה מַ גְבִּ יהַּ פִּ ְתח ֹו

ְמבַ ֶקּשׁ ָשׁבֶ ר" ,היי ו שמי ש"אֹהֵ ב פֶּ ַשׁע" ואחר כך חוזר בתשובה בסוד "אֹהֵ ב מַ צָּ ה" ,הוא זה ל"מַ גְבִּ יהַּ פִּ ְתח ֹו ְמבַ ֶקּשׁ
ָשׁבֶ ר" לשבור את הפתח הגבוה שמעל הרגל של הה' ששם פתח התשובה ש רמז במצה .וכן "מַ גְבִּ יהַּ פִּ ְתח ֹו ְמבַ ֶקּשׁ ָשׁבֶ ר"

בגימטריא  ,1498ו ראה שיש כאן רמז כיון שכל האותיות מא' עד ת' עולים  ,1495הפסוק מרמז ל ו שלא חשוב שהפיכת

הח' לה' מורידה מהמספר  3מספרים ,אדרבה "מַ גְבִּ יהַּ פִּ ְתח ֹו ְמבַ ֶקּשׁ ָשׁבֶ ר" בגימטריא  1498ומעלה את המספר ב3

מספרים.

וְ כֵן

ֵיהנָּם אֶ לָּא כְּ חוּט הַ ַשּׂעֲ ָרה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )ויקרא יב (:עַ ל ל ְַחמֵ י תּו ָֹדה
מוּבָ א בְּ סֵ ' ַשׁעֲ ֵרי צֶ דֶ ק )א( אֵ ין בֵּ ין גַּן עֵ דֶ ן ַלגּ ִ
ֶשׁהֻ ְק ְרבוּ חָ מֵ ץ בַּ ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁהֵ ם בִּ בְ ִחי ַת "לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמּ ְתהַ פֶּ כֶת"ֶ ,שׁ ִמּ ְתהַ פֶּ כֶת ִמטּוֹב לְ ָרע ,וּמֵ ָרע לְ טוֹב .וְ כֵן מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר

'סֵ דֶ ר הַ יּוֹם' )סדר חג הפסח( ֶשׁחָ מֵ ץ בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פְּ גִימָ ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'אוֹצַ ר הַ חַ יִּים' לְ הָ רה"ק ִמ ָקּאמַ ְר ָא )מצוה ט( ֶשׁיֵּשׁ ָחָ "שׁ

י ִָמים בַּ ָשּׁ ָה ֶשׁבָּ הֶ ם אוֹכְ לִ ים חָ מֵ ץ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֶ חָ מֵ ץ ָקשׁוּר ִעם הַ נָּחָ שׁ ,וְ עַ יֵּן בַּ של"ה )פ' כי תצא תורה אור( ֶשׁיֵּשׁ פ"ת כִּ תּוֹת ֶשׁל ַמלְ אֲ כֵי

ַחבָּ לָה כְּ ִמ ְ יַן לִ ילִ ית .וּמוּבָ א בַּ 'בֶּ ן ִאישׁ חָ י' ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי כִּ כְּ רוֹת ֶשׁל ַשׁבָּ ת ְמבַ ְטּלִ ים או ָֹתם .ב' פְּ עָ ִמים כִּ כָּר בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא פַּ ת .וְ הרה"ג ר'

ַמ ִתּ ְתיָהוּ גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א ְמבָ אֵ ר ֶשׁפַּ ת הוּא הַ שּׁ ֶֹרשׁ ֶשׁל ְמפַ ֶתּה הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ ַתּאֲ ָוה .וְ כֵן פַּ ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִס ְט ָרא אַחֲ ָרא.
בּוּרג שליט"א ֶשׁחָ מֵ "ץ ר"ת חֵ מֶ ת ָמלֵא צוֹאָה) .עיין שבת ק ב .(.וְ כֵן יָדוּעַ הַ מַּ עֲ ֶשׂה מֵ הבעש"ט
וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' יִצְ חָ ק גִּ ְ זְ ְ

ֹתי וּ'
'שׁ א אֶ ָחד בִּ לְ בָ ד עָ ַמד עָ לֵי וּ לְ כַלּו ֵ
הוּדי פָּ שׁוּט ֶשׁ ִה ְמ ִתּיק אֶ ת הַ ִדּי ִ ים בַּ ָשּׁמַ יִם בְּ לֵיל הַ סֵּ דֶ ר כְּ ֶשׁבֵּ אֵ ר אֶ ת הַ הַ גּ ָָדהֶ ,
ֶשׁ ִסּפֵּ ר עַ ל ְי ִ

ִמלְּ שׁוֹן חַ לּוֹת חָ מֵ ץ' .וְ הקב"ה מַ צִּ י ֵל וּ ִמיּ ָָדם' ִמלְּ שׁוֹן מַ צּוֹת.

מוצרי קיון ס ו ,קשורים לחודש יסן.

ִ ְראֶ ה

ְדּ ָלכֵן בְּ עֶ ֶרב פֶּ סַ ח עו ְֹס ִקים בְּ ִ ָקּיוֹן ְדּמָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )פסחים קיאֶ (:שׁהַ מַּ לְ אָ
וּמבָ אֵ ר ַר ִשּׁ"י
הַ ְממֻ נֶּה עַ ל הָ עֲ ִ יּוּת ִ ְק ָרא ָבָ לְ .

)ד"ה קיד(

הַ ְממֻ נֶּה עַ ל הַ פַּ ְר ָסָ ה ִ ְק ָרא ִָקיד ,וְ הַ ַמּלְ ָא

ִָקיד ְשׁמֵ יהּ ,לְ שׁוֹן ְִקיּוּת ,לְ פִ י ָכ אֵ י ֹו רוֹצֶ ה לִ כְ לוּ

ִיּוּתא ָבִ יל
רוּרין ְִשׁלָכִ ין לִ ָדּ ֵרס בָּ ֶרגֶלָ ,בָ ל ְשׁמֵ יהּ ,לְ שׁוֹן לִ כְ לוּ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )שבת סב :ד"ה לידי( ָשׂ ָרא ַדעֲ ָ
ֶשׁיְּהוּ פֵּ ִ

ְשׁמֵ יהּ ,וְ ָבִ יל ָק ֵרי לֵיהּ ,וְ אוֹהֵ ב ְמקוֹם ִמאוּס .רו ִֹאים ֶשׁהַ נִּ ָקּיוֹן מֵ בִ יא פַּ ְר ָסָ ה ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁחֹדֶ שׁ זֶה הוּא הַ זְּ מָ ן ֶשׁל הַ ְשׁפָּ עַ ת
הַ פַּ ְר ָָסה ,עו ְֹס ִקים בּ ֹו בְּ ִ ָקּיוֹן .עַ יֵּן בְּ פֵ רוּשׁ הָ רא"ש ) דרים וֶ (.שׁהָ יוּ ְמכִ י ִ ים בַּ בַּ יִת ִמטָּ ה מֻ צַּ עַ ת לִ ְ ִקיּוּת כִּ ְסגֻלָּה לְ פַ ְר ָסָ ה .וְ כֵן ָמ ִצי וּ

יד מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )מש ת ר"א יז( ֶשׁהַ נִּ ָקּיוֹן הוּא סֵ מֶ ל ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה ,וּבְ מָ קוֹם ֶשׁיֵּשׁ ְקדֻ ָשּׁה יֵשׁ ֶשׁפַ ע וּבְ ָרכָה .וּמֵ ִא ָ

)וישב קצ(:

ֶשׁהַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ִ ְק ָרא לִ כְ לוּ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ ַשּׁ" עַ ל הַ תּו ָֹרה )ריש פ' לך לך( ֶשׁ ִהפּוּ או ִֹתיּוֹת כלכל הוּא לכלך ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִאם

ְמ ִס ִירים הַ לִּ כְ לוּ זוֹכִ ים לְ כַלְ ָכּלָה וּלְ פַ ְר ָסָ ה .וכן ראה שהשתלשל בגשמיות חברה של מוצרי קיון בשם ס ו ,לרמז שהם
קשורים לחודש יסן שעוסקים ב קיון.

והוסיף

הרה"ג ר' א .י .שליט"א שמשה ב ה מזבח אחרי פסח כש יצח במלחמת עמלק וקרא לו ה' יסי .וְ הו ִֹסיף הָ רה"ג ר'

יתי צַ ִדּיק ֶ ֱעזָב וְ ז ְַרע ֹו ְמבַ ֶקּשׁ לָחֶ ם"ְ ,בּ ִהפּוּ
יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁנּ ִָקי"ד ְמרֻ מָּ ז בַּ כָּתוּב )תהילים לז ,כה( "וְ א ָר ִא ִ

ְיס ִקין שליט"א ֶשׁנּ ִַקּיד בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חַ ג הַ פֶּ סַ ח.
או ִֹתיּוֹת .וְ ֵכן ִָקי"ד ְמ ַרמֵּ ז עַ ל ִָקּיוֹן בְּ יוֹם י"ד ִ יסָ ן .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .רי ְ
וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף גּ ְֶר ְט ֶר שליט"א ֶשׁ ָלּכֵן ִ לְ חַ ם יַעֲ קֹ ב אָבִ י וּ בְּ לָבָ ן לַעֲ שׂוֹת פַּ ְר ָָסה ,דֶּ ֶר צֹאן ְקֻ ִדּים ,וְ ִקלּוּף ְ קֻ דּוֹת עַ ל
הַ ַמּ ְקלוֹת .כִּ י לָבָ ן הָ יָה ְמקֻ ָשּׁר לְ מַ לְ אַ
ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ִעם הַ מַּ לְ אָ

הָ עֲ ִ יּוּת ָבָ ל ,לְ ִהלָּחֵ ם בְּ יַעֲ קֹ ב וּלְ ַרמּוֹת ֹו וְ לִ ְמ ֹ עַ ִממֶּ נּוּ פַּ ְר ָסָ ה .וְ יַעֲ קֹב ִ לְ חַ ם בּ ֹו דֶּ ֶר

סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
ִַקּיד הַ ְממֻ ֶנּה עַ ל הַ פַּ ְר ָסָ ה .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַ

הַ כּ ְַרמֵ לִ י ֶשׁ א ָרצָ ה לְ הַ ְשׁפִּ יעַ פַּ ְר ָסָ ה לְ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל .

וְ הו ִֹסיף

)בלק קפח(

ֶשׁלָּבָ ן ִה ְתגַּלְ גֵּל ְבּ ָבָ ל

הָ רה"ג ר' חַ יִּים ְצבִ י ל ְֶרפֶ לְ ד שליט"א ֶשׁלְּ אַחַ ר הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח ִה ְקפִּ ידוּ בִּ ְמיֻחָ ד עַ ל ִ ְקּיוֹן הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,כַּמּוּבָ א ְבּסֵ דֶ ר

הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח ,אַחַ ר ֶשׁיּ ְָצאוּ ֻכּלָן רוֹחֲ צִ ין הָ עֲ ז ָָרה מֵ לִ כְ לוּכֵי הַ ָדּם וַ אֲ פִ לּוּ בְּ ַשׁבָּ ת ,אֲ מַ ת הַ מַּ יִם הָ י ְָתה

עוֹבֶ ֶרת בָּ עֲ ז ָָרהֶ ,שׁכְּ ֶשׁרו ִֹצין לְ הָ ִדיחַ הַ ִר ְצפָּ ה סו ְֹת ִמין ְמקוֹם י ְִציאַת הַ מַּ יִם וְ ִהיא ִמ ְתמַ לְּ אָה עַ ל כָּל גְּדו ֶֹתיהָ עַ ד

וּמ ַקבְּ ִצין אֲ לֵיהֶ ם כָּל ַדּם וְ לִ כְ לוּ ֶשׁבָּ עֲ ז ָָרה ,אַחַ ר ַכּ פּו ְֹת ִחין הַ ְס ִתימָ ה וְ יוֹצְ ִאין הַ מַּ יִם עִ ם
ֶשׁהַ מַּ יִם עוֹלִ ין וְ צָ פִ ין ְ
ִמצַ אֲ ת הָ ִר ְצפָּ ה ְמ ָֻקּה ,זֶהוּ כְּ בוֹד הַ בַּ יִת ,י ְָצאוּ ָכּל אֶ חָ ד עִ ם פִּ ְסח ֹו וְ צָ לוּ או ָֹתם .וְ כֵן הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ מָּ זוֹן הָ י ְָתה
הַ לִּ כְ לוּ ְ ,

דֶּ ֶר הַ שֻּׁ לְ ָחן לְ כָל הָ ע ֹולָם .וּמָ ִצי וּ בְּ ַר ִשּׁ"י

)שמות כה ,כט(

וּמכִ ילְ ֵתּיהּ הֵ ן ְס ִיפִ ים כְּ ִמין י ְֵתדוֹת זָהָ ב
"וּמ ִַקּיּ ָֹתיו" ַתּ ְרגּוּמ ֹו ְ
ְ

וּמפֻצָּ לִ ים ִשׁ ָשּׁה פִּ צּוּלִ ים זֶה
אָרץ וּגְבו ִֹהים עַ ד לְ מַ ְעלָה ִמן הַ שֻּׁ לְ חָ ן הַ ְרבֵּ ה כְּ ֶ גֶד גֹּבַ הּ מַ עֲ ֶרכֶת הַ לֶּחֶ םְ ,
עו ְֹמ ִדין בָּ ֶ

אשׁי הַ ָקּ ִים ֶשׁבֵּ ין לֶחֶ ם לְ לֶחֶ ם ְסמוּכִ ין עַ ל או ָֹתן פִּ צּוּלִ ין וְ כוּ' ,וְ יֵשׁ מֵ חַ כְ מֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל או ְֹמ ִרים
לְ מַ עְ לָה ִמזֶּה וְ ָר ֵ

וּמ ִַקּיּ ָֹתיו אֵ לּוּ הַ ָקּ ִים ֶשׁ ְמּ ִַקּין אוֹת ֹו ֶשׁ א
ִיקין אוֹת ֹו ֶשׁ א י ִָשּׁבֵ רְ .
ִיפין ֶשׁמַּ ְק ִשׁין אוֹת ֹו וּמַ חֲ ז ִ
ְקשׂו ָֹתיו אֵ לּוּ ְס ִ

יקים אֶ ת הַ ָקּ ִ יםְ ִ ,ק ָר ִאים ְמ ִַקּיּוֹתִ ,מלְּ שׁוֹן ִ ָקּיוֹן.
מוּדים ֶשׁמַּ ְחזִ ִ
י ְִתעַ פֵּ שְׁ ִ .ראֶ ה ְד ָלכֵן הַ ָקּ ִ ים עֲ לֵיהֶ ם יו ֵֹשׁב לֶחֶ ם הַ פָּ ִ ים ,א ֹו הָ עֲ ִ

וְ כֵן

לִּ ְק ַראת פֶּ סַ ח עו ְֹס ִקים בְּ ִ ָקּיוֹן גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁהוּא ְסגֻלָּה לְ פַ ְר ָסָ ה ,וְ ָלכֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא ֶשׁבְּ לֵיל פֶּ סַ ח או ְֹמ ִרים הַ לֵּל הַ גָּדוֹל בִּ ְגלַל
ֹשׁב בְּ רוּמ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ְמחַ לֵּק ְמז ֹו וֹת לְ כָל בְּ ִריָּה.
ֶשׁהַ לֵּל הַ גָּדוֹל ְמ ַדבֵּ ר עַ ל )פסחים קיח (.הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֶשׁיּו ֵ

רוּח ִ י[,
יטשׁוֹב ֶשׁאו ָֹתם מַ לְ אָכִ ים ֶשׁנִּ בְ ָר ִאים ִמ ְתּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר ] ִ ָקּיוֹן ָ
בוּרה שׁ ֹולֶטֶ ת ,מוּבָ א בְּ ֵשׁם הרה"ק ִמבֶּ ְר ִדּ ְ
וּ ְבחֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי כְּ ֶשׁהַ גְּ ָ
ִ ְב ָר ִאים מֵ עֲ בוֹדוֹת הַ נִּ ָקּיוֹן הַ גּ ְַשׁ ִמי ֶשׁ ְמּ ִַקּים לִ כְ בוֹד פֶּ סַ ח .וכן ראה שהשתלשל בגמרא בתחילת פסחים שד ים שם על ראיות

שאדם צריך לדבר בלשון קייה ,ומביאים לזה כמה ראיות מפסוקים וכו' ,לרמז גם על קיון הפה ,בימים אלו שהם

בחי ת פה סח ,ואף שאין עבירה לומר מילים לא קיות שהרי לא מתעסקים עם עבירות בחודש הזה ,אבל זה לא קי,
ובחודש הזה צריך לעורר על ע ין ה קיון.

מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ָק וּ אֶ ת הָ אֲ ָד ִ ים
ֶשׁהֵ ם יְסוֹד הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל יְסוֹד
הָ אֱ מוּ ָה.

מָ צִ י וּ

בַּ זֹּהַ ר )תרומה ק חֶ (:שׁ ְמּ ַק ֵשּׁר אֶ ת ִמ ְצוַ ת מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת הַ יַּחַ ץ ֶשׁל הָ אֲ פִ יקוֹמָ ן ,וּבִ בְ ִחי ַת חֲ ִצי הַ ַמּלְ כוּת
ֶשׁל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ לק"ת לְ הָ אֲ ִריזַ"ל

)תשא ע' קעב(

]שׁל אֲ ִרי [ א ַֹרח חַ ד פָּ וּי
וְ ִהנֵּה יֵשׁ בְּ אֶ ְמצַ ע הָ רֹאשׁ ֶ

ִמבְּ לִ י ְשׂעָ רוֹת ,וְ הַ ְשּׂעָ רוֹת מֵ חֲ ִצי הָ רֹאשׁ ִמצַּ ד זֶה וּמֵ חֲ ִצי הָ רֹאשׁ ִמצַּ ד זֶה ,וְ הֵ ם ֶצַ ח וְ הוֹד ,וְ אוֹת ֹו הָ א ַֹרח

ֶשׁבָּ אֶ ְמצַ ע הוּא בְּ ִחי ָה ֶשׁל הַ יְסוֹד הַ נּ ְִק ָרא א ַֹרח וְ כוּ' ,וּכְ ֶ גֶד זֶה הַ מַּ חֲ ִצית הוּא מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל וְ זֶה ֶשׁאָמַ ר הַ כָּתוּב
"זֶה י ְִתּ וּ" ֶשׁהוּא יְסוֹד הַ נּ ְִק ָרא ז"ה י ְִתּ וּ ,רו ִֹאים ֶשׁמַּ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ְמ ַרמֶּ זֶת עַ ל הַ חֲ לּ ָֻקה ֶשׁל ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים ֶשׁיֵּשׁ בַּ יְסוֹד .וְ כֵן

מוּבָ א ְבּ ֵשׁם הַ ג"ר יוֹסֵ ף סַ ַלּ ְ ט זצ"ל מַ דּוּעַ מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ְמ ַת ֶקּ ֶת אֶ ת חֵ ְטא הָ עֵ גֶל ,כִּ י מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ֶשׁ ִמּמֶּ נּוּ ָק וּ אֶ ת הָ אֲ ָד ִ ים
ֶשׁהֵ ם יְסוֹד הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל יְסוֹד הָ אֱ מוּ ָה ֶשׁל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁאָ וּ רו ִֹאים ָתּ ִמיד ַרק חֵ ִצי מֵ הַ ְתּמוּ ָה .וּכְ ֶשׁיּ ְֶשׁ ָם ְק ָשׁיִים וְ צָ רוֹת,

הָ אֱ מוּ ָה ְמחַ יֶּבֶ ת לְ הַ אֲ ִמין ֶשׁהַ כֹּל לְ טוֹבָ ה כִּ י אָ וּ רו ִֹאים ַרק חֵ ִצי מֵ הַ ְתּמוּ ָה וְ אֵ י ֶנּוּ יְכוֹלִ ים לְ הָ בִ ין אֶ ת מַ עֲ ֵשׂי ה' אֵ י הַ כֹּל לְ טוֹבָ ה,

וְ ָלכֵן זֶה ְמ ַת ֵקּן אֶ ת חֵ ְטא הָ עֵ גֶל ֶשׁחָ ְטאוּ בַּ חֲ ִצי הַ יּוֹם וְ עָ שׂוּ חֶ ְשׁבּ ֹו וֹת ֶשׁמֹּ ֶשׁה הָ יָה צָ ִרי ל ֶָרדֶ ת וְ כוּ' ,כִּ י הָ יָה חָ סֵ ר לָהֶ ם הַ יְסוֹד הַ זֶּה

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ִע ְ יַן הַ חֵ ִצי הוּא יְסוֹד הָ אֱ מוּ ָה
ֶשׁאֵ ין אָ וּ ְמבִ י ִ ים וְ א יו ְֹדעִ ים לְ חַ ֵשּׁב אֶ ת הַ חֶ ְשׁבּ ֹו וֹת כּ ָָראוּי ,וְ ַרק ה' יוֹדֵ עַ ְ .

ֶשׁ ָתּ ִמיד ה' מַ ְשׁפִּ יעַ ַרק חֵ ִצי ֶשׁנִּ ְרמָ ז ְבּמַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל .וְ כֵן בָּ אֲ ָד ִ ים ֶשׁ ִה ְתחַ לְּ קוּ לִ ְשׁ ַ יִםְ ,שׁ ֵי אֲ ָד ִ ים לְ כָל ֶק ֶרשׁ ,וְ כֵן בְּ כָל מָ קוֹם .וְ זֶה

ְמלַמֵּ ד או ָֹת וּ ֶשׁאֵ י ֶנּוּ יְכוֹלִ ים לְ הָ בִ ין אֶ ת מַ עֲ ֵשׂי ה' כִּ י יֵשׁ ָל וּ ַרק חֲ ִצי מֵ הַ ְתּמוּ ָה ,וּצְ ִריכִ ים לְ הַ אֲ ִמין ֶשׁהַ הֲ בָ ָה ֶשׁהַ כֹּל לְ טוֹבָ ה

ְטמוּ ָה בַּ חֵ ִצי הַ ֵשּׁ ִ י ֶשׁאֵ י ֹו ִמ ְת ַגּלֶּה .וְ אַ ְדּ ַרבָּ ה אָסוּר ל ֵָתת ֶשׁ ֶקל ָשׁלֵם ַרק מַ חֲ ִצית לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהַ יּוֹם הָ עֲ בו ָֹדה ִהיא א לְ הָ בִ ין אֶ לָּא

לְ הַ אֲ ִמין ֶשׁהַ כֹּל לְ טוֹבָ ה .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן לֶעָ ִתיד לָבֹא ֶשׁה' ְי ַגלֶּה אֵ י הַ כֹּל הָ יָה לְ טוֹבָ ה וְ ִ ְז ֶכּה לִ ְראוֹת אֶ ת כָּל הַ ְתּמוּ ָה אָז ִ ֵתּן ֶשׁ ֶקל
ְרוּשׁלְ ִמי
ָשׁלֵם .וְ כֵן ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר הַ י ַ

)שקלים ד(:

ְהוּדה וְ ר' ְחֶ ְמיָה חַ ד אָמַ ר כָּל ְדּעָ בַ ר בְּ יַמַּ אי
"כָּל הָ עֹבֵ ר עַ ל הַ פְּ קֻ ִדּים" ר' י ָ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ
תֵּ ן .וְ יֵשׁ ַמ ְק ִשׁים מָ ה הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְק ִריעַ ת יַם סוּף לְ מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקלֶ ,שׁכָּל ִמי ֶשׁעָ בַ ר בַּ יָּם צָ ִרי לִ ֵתּן מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקלְ .

ֶשׁ ַמּחֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ִהיא יְסוֹד הָ אֱ מוּ ָה ֶשׁזָּכִ י וּ בִּ ְק ִריעַ ת יַם סוּף ֶשׁהַ יָּם ִ בְ ַקע לִ ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים וְ ִה ְת ַגּלָּה סוֹד הַ חֵ ִצי כְּ פִ י ֶשׁנְּ בָ אֵ ר לְ ַק ָמּן

אֶ ת סוֹד הַ כָּתוּב "לְ ג ֹוזֵר יַם סוּף לִ ְגז ִָרים" .וְ כֵן מוּבָ א בָּ ַר ְשׁבַּ "ם )בראשית כד ,כב( ֶשׁיַּם סוּף ִ ְק ַרע לִ ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים וּכְ ֶ גֶד זֶה אָ וּ
ו ְֹת ִ ים ַמחֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל בֶּ ַקע ַלגֻּלְ גֹּ לֶת ְדּבֶּ ַקע ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בְּ ִקיעַ ת הַ יָּם לִ ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים.

מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר 'מַ עֲ ֵשׂה רו ֵֹקחַ ' )מסכת שקלים( ֶשׁמַּ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ו ְֹת ִ ים בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה כְּ ֶשׁאֵ ין הַ ֵשּׁם ָשׁלֵם ,וּלְ עָ ִתיד ָלבֹא כְּ ֶשׁיּ ְִהיֶה הַ ֵשּׁם

הוּדה אַסַ אד זצ"ל עַ ל הַ פִּ יּוּט וְ ֶשׁ ֶקל אֶ ָשׂא בְּ בַ יִת ָכוֹן
ָשׁלֵם ,י ְִתּ וּ שֶׁ ֶקל ָשׁלֵם .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ִ'דּ ְב ֵרי מהרי"א' מֵ הָ ַרב ְי ָ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ְדּלֶעָ ִתיד לָבֹא כְּ ֶשׁנִּ זְ כֶּה להבין את כל התמו הִ ,מן הָ ָראוּי ל ֵָתת ֶשׁ ֶקל
ִשּׂא ֶשׁלֶּעָ ִתיד לָבֹא י ְִתּ וּ ֶשׁ ֶקל ָשׁלֵםְ .
וְ ָ

ָשׁלֵם.

מוּבָ א

בוּרהֶ ,שׁשּׁוֹבֶ ֶרת אֶ ת הַ חֶ סֶ ד ,שׁוֹמֶ ֶרת אֶ ְצלָהּ אֶ ת הַ הַ ְשׁפָּ עוֹת ֶשׁ ִהיא ִצ ְמ ְצמָ ה ,כְּ דֵ י
'שׁעֲ ֵרי או ָֹרה' )שער ו-ז(ֶ ,שׁ ִמּ ַדּת הַ גְּ ָ
ְבּ ַ

לְ הַ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת זֶה לֶעָ ִתיד לָבוֹא .וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ַ'רבֵּ וּ בַּ ְחיֵי' )ויקרא כג ,מ(ֶ ,שׁבָּ ע ֹולָם הַ זֶּה אָ וּ ְמ ַקבְּ לִ ים ַרק אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁיּו ֵֹרד

לִ ְס ִפ ַירת הַ מַּ לְ כוּת לְ מַ טָּ ה ,וּבָ ע ֹולָם הַ בָּ א ְ ַקבֵּ ל גַּם אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁיֵּשׁ בִּ ְספִ ַירת הַ יְסוֹד .ומבואר לדברי ו שה הגה זו גם מסתירה את
ההב ה למעשי ה' כדי ל סות אות ו אם א ח ו מקבלים הכל באהבה אף שא ו לא מבי ים את כל התמו ה .וְ כֵן מוּבָ א ְבּ'בַ עַ ל

טּוּרים' )שמות יב ,מב( ֶשׁלֵּיל פֶּ סַ ח ִמ ְת ַחלֵּק לִ ְשׁ ֵי חֲ צָ ִאים ,הַ חֵ ִצי הָ ִראשׁוֹן כְּ ֶ גֶד לֶעָ ִתיד ָלבֹא וְ הַ חֵ ִצי הַ ֵשּׁ ִ י כְּ ֶ גֶד י ְִציאַת ִמ ְצ ָריִם.
הַ ִ
וְ רו ִֹאים ֶשׁלֶּעָ ִתיד לָבֹא גַּם הַ חֵ ִצי הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל הַ ַלּ ְילָה ִי ָכּלֵל בְּ הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ ְקּדֻ ָשּׁה .מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה מַ ְת ִחילָה ַרק

'מבוֹא ְשׁעָ ִרים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )שכא( ֶשׁבִּ זְ מַ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ זָכוּ לְ חֶ סֶ ד ָשׁלֵם ,וּלְ אַחַ ר הַ חֻ ְרבָּ ן ִה ְתמָ עֵ ט חֲ ִצי
בַּ חֲ צוֹת הַ ַלּ ְילָה .וְ כֵן מוּבָ א בִּ ְ

ימי.
מֵ הַ ֶשּׁפַ ע ,וְ גַם הַ חֵ ִצי ֶשׁיּו ֵֹרד ,יו ֵֹרד בְּ אֹ פֶ ן ִחיצוֹן וְ א פְּ ִ ִ

וְ כֵן

ְבּ ַשׁבָּ ת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַת לֶעָ ִתיד לָבֹא הַ זִּ וּוּג מַ ְת ִחיל כְּ בָ ר בַּ חֵ ִצי הָ ִראשׁוֹן ֶשׁל הַ ַלּ ְילָה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי

)שמות טז ,כט(

"שׁ ֵי הָ עֹמֶ ר לָאֶ חָ ד",
יס ָקא ְדּ ַשׁבָּ ת כָּפוּל ,עֹמֶ ר כָּפוּלִ ,דּכְ ִתיב ְ
אָמרוּ בְּ ִמ ְד ָרשׁ ְתּ ִהלִּ ים אָמַ ר ַרבִּ י יִצְ חָ ק כָּל עִ ְ
ְ

"מחַ לְ לֶיהָ מוֹת יוּמָ ת"ְ ,שׂכָר ֹו כָּפוּל
ָק ְרבָּ ֹו כָּפוּלְ ,דּכָתוּב "וּבְ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְשׁ ֵי כְ בָ ִשׂים" ,עָ ְשׁ ֹו כָּפוּל ִדּכְ ִתיב ְ

את ל ַַשּׁבָּ ת ֹע ֶג לִ ְקדוֹשׁ ה' ְמכֻבָּ ד" ,אַ ְזהָ רו ֶֹתיהָ כְּ פוּלוֹת" ,זָכוֹר וְ ָשׁמוֹר"ִ ,מזְ מוֹר כָּפוּל ִדּכְ ִתיב
ִדּכְ ִתיב "וְ ָק ָר ָ

ַשּפַ ע ֶשׁל הַ ַשּׁבָּ ת יֵשׁ כֶּפֶ ל ,וְ ָלכֵן ְשׂכָר ֹו כָּפוּל.
וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁלּ ֶ
"מזְ מוֹר ִשׁיר לְ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת" .רו ִֹאים ֶשׁבְּ ַשׁבָּ ת הַ כֹּל כָּפוּלְ .
ִ

וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד בֶּ ן שׁוּ ַשׁן שליט"א ֶשׁהַ ִמּ ָלּה עֵ "ץ הַ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ ְיס ֹוד ,מֻ ְר ֶכּבֶ ת ִמ ְשּׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות ֶשׁצּוּ ָר ָתן ָשׁוָ ה ,הַ ְיי וּ

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁבַּ ְיס ֹוד ָכּל ֶשׁפַ ע
הָ א ֹות ץ' ִהיא א ֹות ע' הֲ פוּ ָכה ,וּ ְשׁ ֵתּיהֶ ן ַיחַ ד ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת עַ ְ פֵ י הָ עֵ ץְ .
הוּא ָכּפוּל ְשׁ ַ ִים.

מָ צִ י וּ

ימי ָא .הַ זֹּהַ ר ְמ ַרמֵּ ז
יהי מַ צָּ ה ְשׁלֵמָ ה ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּ ִ
יה י מַ צָּ ה פְּ רוּסָ א ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּ ְשׂמֹאלָא ,וְ ִא ִ
בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים ו (.וְ ִא ִ
ֶשׁהַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ סוֹד מַ צָּ ה פְּ רוּסָ ה ִמצַּ ד הַ ְשּׂמֹ אל ֶשׁפּו ֵֹרס לִ ְשׁ ַ יִם בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה ,וְ שׁוֹמֵ ר חֵ ִצי עֲ בוּר הֶ עָ ִתיד ָלבֹא ,וְ הַ ַמּלְ כוּת

ִתּ ְהיֶה ַמצָּ ה ְשׁלֵמָ ה לֶעָ ִתיד לָבֹא .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר )תיקו ים כחֶ (:שׁלֶּעָ ִתיד לָבֹא הַ מַּ צָּ ה ִתּ ְהיֶה ְשׁלֵמָ ה ,וְ א ִ פְ רוֹס או ָֹתהּ .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר
'שׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )פסח ח"ב ע' קסט(ֶ ,שׁהַ חֲ ִצי הַ ָקּ ָטן
הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ָשׁבוּ"ר הוּא  496כְּ ִמ ְ ַין מַ לְ כוּת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַ

ירוּשׁלְ ִמי )סוטה ז" (:וְ ִאנּ ְָקמָ ה ְ ַקם אַחַ ת
ַ
הוּא ִבּ ְב ִחי ַת מַ לְ כוּת ,וְ הַ חֲ ִצי הַ גָּדוֹל ֶשׁנִּ ְשׁאָר לָאֲ פִ יקוֹמָ ן הוּא כְּ ֶ גֶד הַ יְסוֹד .וְ כֵן מָ ִצי וּ בִּ

ִמ ְשּׁ ֵתי עֵ י ַי ִמפְּ לִ ְשׁ ִתּים" ,אָמַ ר ַרבִּ י אָחָ א אָמַ ר לְפָ ָיו ִרבּ ֹו ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ֵתּן לִ י ְשׂכַר עֵ י ִ י אַחַ ת בָּ ע ֹולָם הַ זֶּה,

וּשׂכַר עֵ י ִ י אַחַ ת מֻ ְת ֶק ֶת לִ י לֶעָ ִתיד ָלבֹא .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ָשּׂ ָכר ִמ ְתחַ ֵלּק חֵ ִצי בָּ ע ֹו ָלם הַ ֶזּה ,וְ חֵ ִצי ֶלעָ ִתיד ָל ֹבא .וְ כֵן מוּבָ א ְבּכִ ְתבֵ י
ְ
הָ רי"א חֶ בֶ ר

)'שיח יצחק' ח"ב ליקוטים ד'(

אָרץ ז ְִמרֹת ָשׁמַ עְ וּ צְ בִ י
"מכְּ ַף הָ ֶ
יָדוּעַ כִּ י יְסוֹד ִ ְק ָרא ְצבִ י ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב ִ

ְבוּרה
לַצַּ ִדּיק" ,וְ אָ ְמרוּ רז"ל מַ ה ְצּבִ י הַ זֶּה כְּ ֶשׁהוּא י ֵָשׁן עֵ י ֹו אַחַ ת פְּ תוּחָ ה ,כִּ י ב' עֵ י ַ יִם ִדּילֵיהּ הֵ ם חֶ סֶ ד וּג ָ

ָלוּתא כְּ ֶשׁהַ זִּוּוּג ִפְ סָ ק ֶשׁאָז הוּא בְּ סוֹד הַ ֵשּׁ ָה אֵ י ֹו מֵ ִאיר עַ ל יְדֵ י חֲ סָ ִדים ֶשׁבּוַֹ ,רק ִמ ִסּ ְט ָרא ִדּגְבוּרוֹת לְ בַ ד.
וּבְ ג ָ

רו ִֹאים ֶשׁהַ ְצּבִ י הַ גּ ְַשׁ ִמי ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ צַּ ִדּיק יְס ֹוד ,וּכְ ֶשׁהַ ְצּבִ י י ֵָשׁן הוּא ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ צַּ ִדּיק יְסוֹד בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת ֶשׁ ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ֵשׁ ָה,
וְ ִ ְראֶ ה ְדּ ָלכֵן הַ ְצּבִ י י ֵָשׁן כְּ ֶשׁעַ יִן הַ ְשּׂמָ אלִ ית פְּ קוּחָ ה לְ סַ מֵּ ל ֶשׁהַ יְסוֹד מַ ְשׁפִּ יעַ בִּ זְ מַ ן הַ גָּלוּת ַרק דֶּ ֶר הָ עַ יִן הַ ְשּׂמָ אלִ ית הַ ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת

הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ גְּ בוּרוֹת .וְ לֶעָ ִתיד ָלבֹא ְ ַקבֵּ ל גַּם אֶ ת הָ עַ יִן הַ יְמָ ִ ית ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ חֵ ִצי הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל הַ חֲ סָ ִדים.

ַרבִּ י מֵ ִאיר הָ יָה מַ ִטּיל אֶ ת ִמ ְספַּ ר
ַק ְ ַק ְ תּוֹ"ם לְ ִמ ְספַּ ר ְדּי" ֹו ֶשׁע ֹולֶה יַחַ ד ִעם
הָ או ִֹתיּוֹת תשע"ו.

ִיתי לוֹמֵ ד תּו ָֹרה אֵ צֶ ל ַרבִּ י
מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין יג (.אָמַ ר ַרב יְהוּדָ ה אָמַ ר ְשׁמוּאֵ ל ִמשּׁוּם ַר ִבּי מֵ ִאיר ,כְּ ֶשׁהָ י ִ
ִיתי מַ ִטּיל ַק ְַק ְתּוֹם לְ ת ֹו הַ ְדּיוֹ ,וְ א אָמַ ר לִ י ָדּבָ ר .וּכְ ֶשׁבָּ א ִתי אֵ צֶ ל ַרבִּ י י ְִשׁמָ עֵ אל ,אָמַ ר ִלי,
עֲ ִקיבָ א ,הָ י ִ
בְּ ִי ,מַ ה ְמלַאכְ ְתּ אָמַ ְר ִתּי לוֹ ,לַבְ לָר אֲ ִי .אָמַ ר לִ י ,בְּ ִ יֱ ,הוֵי ז ִָהיר בִּ ְמלָאכְ ְתּ ֶ ,שׁ ְמלַאכְ ְתּ ְמ ֶלאכֶת ָשׁמַ יִם ִהיא.
ֶשׁמָּ א אַ ָתּה ְמחַ סֵּ ר אוֹת אַחַ ת ,א ֹו ְמי ֵַתּר אוֹת אַחַ תְִ ,מצָ א מַ חֲ ִריב אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּוֹ ,אָמַ ְר ִתּי לוֹ ,דָּ בָ ר אֶ חָ ד
אָמ ָרה תּו ָֹרה
יֵשׁ לִ י ,וְ ַק ְַק ְתּוֹם ְשׁמוֶֹ ,שׁאֲ ִ י מֵ ִטיל לְ ת ֹו הַ ְדּיוֹ .אָמַ ר לִ י ,וְ כִ י מַ ִטּילִ ין ַק ְַק ְתּוֹם לְ ת ֹו הַ ְדּי ֹו וַ הֲ א ְ
"וְ כ ַָתב"" ,וּמָ חָ ה" ,כְּ ַתב ֶשׁיָכוֹל לִ ְמחוֹת .מַ אי ָקאָמַ ר לֵיהּ וּמַ אי ָקא ְמהַ דַּ ר לֵיהּ ,הָ כִ י ָקאָמַ ר לֵיהּ ,לָא ִמיבַּ עְ יָא
אַתי וְ י ִָתיב אַ ַתּגֵּיהּ ְדדַ לֵי"ת
יתירוֹתְ ,דּלָא טָ ִעי ָא ְדּבָ ִקי אֲ ָא ,אֶ לָּא אֲ פִ לּוּ מֵ יחַ שׁ לִ זְ בוּבִַ ,מיִ ,דּלְ מָ א ִ
בַ חֲ סֵ ירוֹת וִ ֵ
וּמַ ִחיק לֵיהּ ,וּמַ ַשּׁוִ י לֵיהּ ֵריִ"שׁ ָדּבָ ר אֶ חָ ד יֵשׁ לִ י וְ ַק ְַק ְתּוֹם ְשׁמ ֹו ֶשׁאֲ ִי מַ ִטּיל לְ תּ ֹו הַ ְדּיוָֹ .שׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִמיכָאֵ ל
בַּ לּוּלוּ שליט"א ֶשׁ ַרבִּ י מֵ ִאיר הָ יָה מַ ִטּיל אֶ ת ִמ ְספַּ ר ַק ְַק ְתּוֹ"ם לְ ִמ ְספַּ ר ְדּי" ֹו ֶשׁע ֹולֶה יַחַ ד ִעם הָ או ִֹתיּוֹת תשע"ו ,כְּ דֵ י ֶשׁ א
י ְִהיֶה ַמצָּ ב ֶשׁל מַ חֲ ִריב אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ַרבִּ י מֵ ִאיר ָרצָ ה לְ הַ ְמ ִתּיק אֶ ת בִּ יאַת הַ מָּ ִשׁיחַ בִּ ְשׁ ַת תשע"ו ֶשׁאָז יֵשׁ אֶ ת מֶ ֶל
פָּ ַרס ֶשׁמַּ חֲ ִריב אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָםָ ,לכֵן הוּא הֵ ִטיל ַק ְַק ְתּוֹם לְ ת ֹו ְדּיוֹ.
ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ְדּבָ ָריו; כֵּיוָ ן ֶשׁאֵ צֶ ל ַרבִּ י מֵ ִאיר הֵ ִאיר הָ אוֹר ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה כְּ בָ ר בְּ חַ יָּיו ,כַּמּוּבָ א בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בראשית לד( בְּ תו ָֹרת ֹו
ֶשׁל ר' מֵ ִאיר מָ צְ אוּ כָּתוּב כּ ְָת וֹת אוֹר .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין יג (:לָמָּ ה ְִק ָרא ְשׁמ ֹו ַרבִּ י מֵ ִאירֶ ,שׁהָ יָה
מֵ ִאיר עֵ י ֵי חֲ כ ִָמים בַּ הֲ ָלכָה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר צב ,ו( ֶשׁ ַרבִּ י מֵ ִאיר אָמַ ר ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו אָח ֶשׁ ְשּׁמ ֹו כִּ י טוֹב ,וְ כַוָּ ָת ֹו הָ י ְָתה עַ ל
יקהּ .וְ כֵן
אוֹר הַ ֶשּׁמֶ שׁ ,הַ יְי וּ הָ אוֹר הַ ָגּ וּז ֶשׁנִּ ְק ָרא "אוֹר כִּ י טוֹב" ֶשׁנִּ גְ ַז בַּ ֶשּׁמֶ שׁ ,וְ י ְִת ַגּלֶּה לֶעָ ִתיד ָלבֹא כְּ ֶשׁה' יו ִֹציא ַחמָּ ה ִמנּ ְַר ִתּ ָ
חוּשׁים" .כֵּיוָ ן ֶשׁתּו ָֹרת ֹו ֶשׁל ַרבִּ י מֵ ִאיר ִהיא
ִ
ָמ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר צד ,ט( ְבּתו ָֹרת ֹו ֶשׁל ַרבִּ י מֵ ִאיר מָ ְצאוּ כָּתוּב "וּבֶ ן ָדּן
י"חַ ,שׁ ָיּ לְ ֵשׁם הוי"ה בְּ ִמלּוּי
חוּשׁי"ם ֶשׁהוּא או ִֹתיּוֹת מָ ִשׁ ַ
ימי ֶשׁל הַ תּו ָֹרהָ ,לכֵן הָ יָה כָּתוּב בָּ הּ בֶּ ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִ
ִבּ ְב ִחי ַת אוֹר הַ פְּ ִ ִ
בֵּ "ן הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת ְספִ ַירת הַ ַמּלְ כוּת .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ַרבִּ "י מֵ ִאי"ר הוּא  444כְּ ִמ ְ יַן ִמ ְק ָדּשׁ .וְ כֵן ַרבִּ י מֵ ִאיר
ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁיּ ְִקבְּ רוּהוּ ְמעֻמָּ ד ֶשׁיּ ְִהיֶה מוּכָן ִמיָּד לִ ְת ִחיַּת הַ מֵּ ִתים) .עיין 'בן יהוידע' ר"ה יז .(:וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּ ֹו ִ י
רוּריָה אֵ ֶשׁת ַרבִּ י מֵ ִאיר הָ י ְָתה ְמלֻמֶּ דֶ ת גְּ ד ֹולָה ,וְ ִהיא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ ִהיא גַם ְמ ַרמֶּ זֶת בִּ ְשׁמָ הּ עַ ל סוֹד
שליט"א ְשׁבְּ ְ

הַ בֵּ רוּר ֶשׁל הַ גְּ אֻ לָּה .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁ ְסּ ַתם ִמ ְשׁ ָה ַרבִּ י מֵ ִאיר ,וּ ִמ ְשׁ ָה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ֶשׁמֶ ן ֶשׁמֵּ ִאיר עֵ י ֵי

חֲ כ ִָמים .וְ כֵן הַ כָּתוּב )בראשית מט ,כ( "מֵ אָ ֵשׁר ְשׁמֵ ָ ה ל ְַחמ ֹו וְ הוּא יִתֵּ ן מַ עֲ ַד ֵנּי מֶ ֶל " .ס"ת כִּ ְ הו ַֹרא"י ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ַרבִּ י מֵ ִאיר.

כַּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )ויחי רמו" (.וּלְ אָ ֵשׁר אָמַ ר בָּ רוּ ִמבָּ ִים אָ ֵשׁר י ְִהי ְרצוּי אֶ חָ יו וְ טֹבֵ ל בַּ ֶשּׁמֶ ן ַרגְלוֹ" ,לְ הַ ְראוֹת הֵ יכָן הוּא
ֹשׁ אוֹת ֹו ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ֶשׁלְּ מַ ְעלָה .רו ִֹאים ֶשׁאָ ֵשׁר יֵשׁ ל ֹו ֶק ֶשׁר לְ ע ֹולַם הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁלְּ ַמ ְעלָה.
הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁלּ ֹו בִּ ְמקוֹמוֶֹ ,שׁהוּא מו ֵ
שּׁמֶ ן ְמצֻ יָּר בָּ הּ ִאילַן ַזיִת .וְ כֵן מוּבָ א בָּ 'רו ֵֹק ַח' )ויצא(
וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי )במדבר ב ,ב( אָ ֵשׁר צֶ בַ ע מַ פָּ ת ֹו דּוֹמֶ ה לְ אוֹר הַ ֶ
ֹש  .וְ כֵן ָמ ִצי וּ
ֶשׁ ֵשּׁבֶ ט ָא ֵשׁר זָכוּ לְ סוֹדוֹת הַ תּו ָֹרה ֶשׁנִּ ְמ ְשׁלוּ לְ ֶשׁמֶ ן .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ב ,י( ֵשׁבֶ ט אָ ֵשׁר מֵ ִאיר עַ ל הַ ח ֶ
ֹשׁלֵי ְמ ָשׁלִ ים .וְ הַ כָּתוּב "מֵ אָ ֵשׁר ְשׁמֵ ָה ַל ְחמוֹ" ר"ת מָ ָשׁ"ל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת
בַּ גְּ ָמ ָרא )סוטה מטִ (.מ ֶשּׁמֵּ ת ַרבִּ י מֵ ִאיר בָּ ְטלוּ מו ְ
טּוּרים' )דברים לג ,כד( "בָּ רוּ ִמבָּ ִים אָ ֵשׁר י ְִהי ְרצוּי".
ימיּוּת הַ תּו ָֹרה ֶשׁנִּ לְ מֶ דֶ ת בִּ ְב ִחי ַת מָ ָשׁל וְ ְִמ ָשׁל .וְ כֵן מוּבָ א בַּ 'בַּ עַ ל הַ ִ
ְפּ ִ ִ
ר"ת מֵ ִאי"ר .עַ ל ֵשׁם ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁהוּא מֵ ִאיר פְּ ֵיהֶ ם וּמֵ ִאיר ל ְַמּ ו ָֹרה.

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.

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 :

כהן לוי ישראל

]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[
הידיעות ההלכתיות ה חוצות להב ת הגלגל
א .כהן קודם ללוי ,ולוי לישראל .כאשר כולם תלמידי חכמים או כולם עמי הארץ] .הוריות דף י"ג[.
ב .ת"ח קודם לע"ה ומעלת החכמה גוברת על מעלת היחס ,שאפי' ישראל ת"ח ואפי' הוא ממזר
]הוריות שם[.

קודם לכהן גדול ע"ה.

ג .ודאי במעלה הפחותה עדיף על ספק במעלה העליו ה .הלכך כהן ע"ה יקדם ללוי שהוא ספק ת"ח .וכמו כן לוי ע"ה יקדם

לישראל ספק ת"ח ,משום שמעלת היחס היא ודאית אצל הלוי ואילו העדיפות בחכמה )של ת"ח כ גד ע"ה( רק מסופקת אצל
הישראל.

ד.

קדימת ת"ח שהזכר ו ביסוד ב' היא להחיותו ולהשיב אבידתו תחילה ולהקדימו בצדקה ובפדיון ובהלואה וכיו"ב .אכן

לגבי קריאת התורה הגו מדורות קדומים להקדים את הכהן כדי למ וע קטטה ומחלוקת.
1

כהן ע"ה קודם ללוי ספק ת"ח
]יסוד ג'[
ג' אנשים לפנינו:

 (1כהן עם הארץ.

ישראל
ת"ח
2
קודם
לכהן ]יסוד
ב'[

 (2ישראל תלמיד חכם.

 (3לוי ספק ת"ח ספק ע"ה.
את מי נקדים?

לוי ספק ת"ח קודם לישראל שהוא ודאי ת"ח
]יסוד ג'[
3

והגלגל
חוזר
חלילה.

4

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

קישור להורדת שיעור י"ט כסליו בביתר עילית
ושא השיעור :הקשר בין בעל הת יא לבחירת טראמפ בארה"ב
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuSmwwTWZ6aDBCUnc

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

