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  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים
  

  ות דקדושה.עזנת שהא ת זתשע" בהר בחוקתי פרשתגליון 

ר  ת ו מ ] [ ם י ב ר ה י  ו כ י ז ל ם  ל צ   .ל

ד ו בעמ ע  י פ ו מ ה  ר ו בת ם  י ל ג ל ג ר  ו   . ט"כ מד
ר  ו טעממד ל ת  ו ע שמ מ דש  ראח המק ד  י  ו מ בע ע  י פ ו   . א"למ

  

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַרִּבי ֲעִקיָבא ּוְלַהְבִּדיל ֶאֶלף 
  ַהְבָּדלֹות אֹותֹו ָהִאיׁש. 

ְוַהִּתּקּון ֶׁשַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ַלִּנּצֹוץ ַהְמֻלָּבׁש 
  ְּבאֹותֹו ָהִאיׁש ִלְפֵני ַהְּגֻאָּלה.

  .'גֵחֶלק 
  ודגשות בצבע צהוב.המאמר מתפרסם מחדש עם הוספות רבות חדשות מ

  

  ִעְנַין ַהּׁשֹוָפר ֶׁשָּקׁשּור ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ּוַבְּלֻעַּמת ֶזה ְלאֹותֹו ָהִאיׁש.
ְלכֹות . ִּכי הִ ּׁשֹוָפרהּוא סֹוד הַ ַרִּבי ֲעִקיָבא , ְוסֹוד ִנְׁשַמת ַאְרַּבע ֵמאֹות ׁשֹוָפרֹותִנָּדה אֹותֹו ִעם  ֶׁשַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה רֹוִאים

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ.  .ַרִּבי ֲעִקיָבאׁשֹוָפר ִנְלְמדּו ֵמַהְּפִעּיֹות ֶׁשל ֵאם ִסיְסָרא ֶׁשָּפֲעָתה ְּכֶׁשָּבא ִסיְסָרא ַעל ָיֵעל ְוהֹוִלידּו ֶאת ֹׁשֶרׁש 
ֹׁשֶרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֶׁשל ֵאם ִסיְסָרא ְּכֶׁשהֹוִלידּו ֶאת  ֹותְּפִעּיְמַרֶּמֶזת ַעל הַ  ּפּוָעה,ֶׁשִּנְקֵראת  ִמְרָיםשליט"א ֶׁשֵּׁשם ִאּמֹו ֶׁשל ֵיׁש"ּו 

ׁשֹוָפרֹות. ְוֵכן  400, ְלַרֵּמז ַעל ֵיׁשּוַע ֶׁשּיֹוֵנק ִמָּדִוד ֶׁשִּנּדּוהּו ּבְ 400 ְּבִגיַמְטִרָּיאֵּיׁשּוַע ָּדִוד ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ׁשֶ 
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ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ְּכָבר ְלִתּקּון ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ַהֹּזאת ְוִנְזֶּכה  תשע"זֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת  1777 ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדהּוַאְרַּבע ֵמאֹות ׁשֹוָפרֹות נִ 
ִים. ְוַהס"ת מַ ֲחקּו ׁשָ ָבִנים אֲ ֵהם אֹוָתם ר"ת ֶׁשל ּמּו"ם ָר"ע, ּפּוֵרי ְלַנּדֹות ֶאת הַ ׁשַ  ָאהמֵ ְרַּבע אַ ַלְּגֻאָּלה. ְוֵכן ָהר"ת ֶׁשל ַאִּפיק 

ִאם רֹוֶצה ְלַׁשֵּפר ַמֲעָׂשיו ֶׁשִּיְהֶיה  (משפטים יב)ֵהן סֹוד ַהּׁשֹוָפר, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף'  אמ"ש. ְואֹוִתּיֹות מּו"ם
ִּכי ֶהֶבל ׁשֹוָפר ָּכלּול ִמן ג' ֵאּלּו ַּכּנֹוָדע  ְלָרצֹון ַלהש"י ַיֲעֶׂשה ג' ְּבִחינֹות ֶׁשַּבּׁשֹוָפר ַמָּמׁש אמ"ש ֲאִויר ַמִים ֵאׁש,

, ְוַאַחר ַהְכָרָעה ֶׁשֵהם סֹוד ג' ַקִּוין ָיִמין ּוְׂשֹמאל ְוֶאְמָצִעי, ָּכ ְּבָכל ַמֲעָׂשיו ֵיָהֵפ ַהָּדָבר ְלָכל ְצָדִדים ָיִמין ּוְׂשֹמאל
ֶבַטח.    .ֶׁשָהַרג ֶאת ִסיְסָרא ְוהֹוִציא ֶאת ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא ִמֶּמּנּו ָיֵת"ד ְטִרָּיאְּבִגימַ ָׁשֲחקּו  ְוֵכןָּכ ָיקּום, ָאז ֵיֵל ַלָ

ָרָׁשע, ֶׁשָּבְכָתה ַעל ְּבָנּה 'ְׁשִביֵלי ִּפְנָחס' ַמְקֶׁשה ַמּדּוַע לֹוֶמֶדת ַהְּגָמָרא ִהְלכֹות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ֵמַהְּבִכי ֶׁשל ִאּמֹו ֶׁשל ִסיְסָרא הָ ְּבֵסֶפר 
א ָחַזר ֵמַהִּמְלָחָמה ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאיזֹו ְזכּות ֵיׁש ָלּה ֶׁשִּמֶּמָּנּה לֹוְמִדים ֶאת ִהְלכֹות ְּתִקיַעת ׁשוֹ ּכְ   (שם ד"ה שיעור)ּוַבּתֹוְספֹות  ָפר.ֶׁש

' ֶׁשָאנּו ּתֹוְקִעים ֵמָאה קֹולֹות, ְּכֶנֶגד  . ְורֹוִאים ֶׁשַּגם ֶאת ַהִּדין ֶׁשל ֵמָאה יֵּמיּה ְּדִסיְסָראֵמָאה ְּפִעּיֹות ְּדַפְעָיא אִ ֵמִביא ֵמָה'ָערּו
ֵאם ִסיְסָרא 'ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִהְתַלְּבָׁשה ּבְ קֹולֹות לֹוְמִדים ִמֶּמָּנּה. ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר' ְלִפי ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר 

(חקור ִיְּבָבה ַּכְבָיכֹול, הּוא ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא ִמִּסיְסָרא. ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ת, ְוַהַּטַעם ְוִיְּבָבה ֶאת ַהְיָבבוֹ 
א ִנְגלּו ְלֹמֶשה ֶאָּלא ְּכָלִלים ְּכָלִלים ִנְגלּו ְלַרִּבי דין ה' יא) ֲעִקיָבא ְוכּו', ְלִפיָכ ְּבַעד  ָאְמרּו ֲחָכִמים ז"ל ְּדָבִרים ֶׁש

א ֹיאַבד ִסיְסָרא, ִּבְׁשִביל ַׁשְלֶׁשֶלת יֹוֲחִסין ֶׁשָהְיָתה ְּגנּוָזה ּבֹו ַעד ֶׁשּנִ  ְתַעְּבָרה ִמֶּמּנּו ָיֵעל ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה ְׁשִכיָנה ֶׁש
 ָריו מּוָבן יֹוֵתר ַמּדּוַע ָלְמדּו ִמָּׁשם ֶאת ִהְלכֹות ׁשֹוָפר, ֵּכיָון ֶׁשַהְיָבָבהּוְלִפי ְּדבָ ְּבִביָאה ְׁשִליִׁשית ִמֶּׁשַבע ִּביאֹות ֶׁשל ִסיְסָרא. 

 ֲעִקיָבא. ְוֵכן רֹוִאים ְּבִׁשיַרת ְּדבֹוָרהָהְיָתה ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה ַעְצָמּה, ּוְּבַוַּדאי ִיְּבָבה ְלִאָּמא ִעָּלָאה ְּבסֹוד ַהּׁשֹוָפר, ֶׁשהּוא סֹוד ִנְׁשַמת ַרִּבי 
ָרְמָזה ֶאת ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשָּׁשָרה ַעל ַהִּנָּצחֹון ֶנֶגד ִסיְסָרא ִהיא ִהְזִּכיָרה ֶאת ַמַּתן ּתֹוָרה ְּכִדְלַקָּמן. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִהיא 

ַהּכֹוָכִבים ֶׁשִּנְלֲחמּו ְּבִסיְסָרא ִיָּלֲחמּו ֶלָעִתיד ָלֹבא ְּבגֹוג ּוָמגֹוג ְּכֶׁשה' ׁשֶ  (ח"ג ער:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ֶׁשֵּתֵצא ֵמַהִּנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה ַהֹּזאת. 
ר יאּו ִמִּסיְסָרא. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵספֶ ַיִּפיל ַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ַעל ָהֻאּמֹות. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּגם ָׁשם יֹוִציאּו ֶאת ַהִּניצֹוץ ֵמֶהם ְּכמֹו ֶׁשהֹוצִ 

ֶׁשַהּיֹוֶלֶדת צֹוֶעֶקת ִּבְזַמן ֵלָדה, ְורֹוִאים ֶׁשּׁשֹוָפר ָקׁשּור ִעם  ֵמָאה קֹולֹותֶׁשל ׁשֹוָפר ֵהם ְּכֶנֶגד ֵּמָאה ַהּקֹולֹות ׁשֶ  (ר"ה כא)'ַהַּמְנִהיג' 
ֶׁשַהּׁשֹוָפר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשל ִאָּמא  (הקדמה יג:)ֹּזַהר ְמקֹום ַהֵּלָדה ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַהְּלֻעַּמת ֶזה, ְוֵכן ָמִצינּו ּבַ 

  ִעָּלָאה ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ַהֵּלָדה.
ְורֹוִאים  ָאַמר לֹו, ַאָּתה הּוא ֲעִקיָבא ֶבן יֹוֵסף ֶׁשִּׁשְמ הֹוֵל ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו. (יבמות טז.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוֵכן 

ִמּסֹוף ָהעֹוָלם . ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ְּבֵפרּוׁש 'ִמְצֶּפה ֵאיָתן' הֹוֵל ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ ִקיָבא הּוא ְּבִחיַנת קֹול ַהּׁשֹוָפר ׁשֶ ֶׁשַרִּבי עֲ 
ָנִני עָ ּה ּיָ ָראִתי קָ ֵּמַצר הַ תּוב "ִמן ַהּכָ ְוֵכן ְוַעד סֹופֹו ִּגיַמְטִרָּיא תקס"ד ְּכִמְנַין ְּפָעִמים ֶׁשִּנְזַּכר ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבָכל ַהַּׁש"ס. 

ֵהן  ְתִקיָעהּו ֲעִקיָבה, ְּדָכתּוב ֶזה ְמַרֵּמז ַעל קֹול ַהּׁשֹוָפר ֶׁשעֹוֶלה ַלִּביָנה, ְוֶזה סֹוד ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא. ְוֵכן ֲעִקיָב"הֶּמְרָחב" ר"ת בַ 
. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. ְּתׁשּוָבהֶׁשהּוא ַּתְרּגּום ֶׁשל  ת"ב' ֶׁשל ְּתִקיָעה ֶׁשֵהן ַיַחד תֹות ֶׁשל ֲעִקיָבה, ְוָהא ב'אֹוָתן אֹוִתּיֹות חּוץ ֵמָהאֹות 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא.  'סֹוד ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה',ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ִלְׁשמֹוַע קֹול ׁשֹוָפר' ש. צּור שליט"א ׁשֶ 
ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  "ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד", (שמות יט, יט)יט"א ֶׁשּמּוָבא ַּבְּנִצי"ב ַעל ַהָּכתּוב ַעל ַמַּתן ּתֹוָרה: ִּפְנָחס ל. של

ֻלּיֹות ִמְתֶעֶּצֶמת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְוׁשּוב ִהְתַעְּצמּות ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשהֹוֶלֶכת ּוִמְתַחֶּזֶקת ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ְוַדְוָקא ַעל ְיֵדי ֹקִׁשי ַהּגָ 
ּות ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִמֹּׁשֶרׁש ַרִּבי רֹוִאים ֶאת ַהִחּבּור ֵּבין ֵיׁש"ּו ֶׁשָּקׁשּור ִעם ַהֻחְרָּבן ְוַהֵּסֶבל ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָכל ֶזה מֹוִביל ְלִהְתַעְּצמ

ִהים ֲעִקיבָ ָּזָכה בֹו ַרִּבי ׁשֶ ּנּו"ן ֲעִקיָבא. ְוֵכן ַׁשַער הַ  ַיֲעֶנּנּו א ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ָׁשם "ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱא



 
 
 
 

ג

ל ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ֹמֶׁשה ֶדֶר ָקָאַמְרְּת ְמַרֵּמז עַ ַׁשִפיר ְוֵכן ְלׁשֹון ֲחַז"ל ֹמֶׁשה  "הֹוֵל ְוָחֵזק" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲעִקיָבא. ֹול". ְוֵכןְבק
ַרִּבי ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרִּבי ְמַנְסָיא אֹוֵמר ַּתּפּוַח  (תנחומא אחרי ב)ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְוֵכן ָמִצינּו ּׁשֹוָפרְּבִחיַנת הַ 

ְמַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת  ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲעֵקבוֹ . ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּתּפּוַח ַּגל ַחָּמהֲעֵקבֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ַמְכֶהה ַּגלְ 
ַּגְלַּגל ַחָּמה. ְוָלֵכן ֶׁשָּבּה ֵיׁש ָהאֹור ַהָּגנּוז ֶׁשַּמְּכֶהה ֶאת אֹורֹו ֶׁשל  ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּוִמֶּמָּנה ֹׁשֶרׁש ָעֵקבֶׁשִהיא ִמֹּׁשֶרׁש הֶ  ֲעִקיָבאַרִּבי 

 ֲעִקיָבאֶׁשל ַרִּבי  ּׁשֹוָפרְלַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש הַ  ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון. (ב"ב נח:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
  ְלָאָדם ָהִראׁשֹון. ַיֲעֹקבֶׁשְּמַחֵבר ֶאת 
א, ְדַמן שליט"א ֶׁשָּכל ִּדיֵני ַהְּתרּוָעה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִנְלְמדּו ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְּבסֹוד ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיבָ הרה"ג ר' ְזֵאב ְפִריְוהֹוִסיף 

י ִהְלכֹות ׁשֹוָפר ִנְלְמדּו ֵמַהְּפִעּיֹות ּכִ  ִּדְכֵׁשם ֶׁשִּבְזכּות ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא ָלַמְדנּו ֶאת צּוַרת ַהְּתרּוָעה, ֶׁשָּצִרי ַּגם ְׁשָבִרים ְוַגם ְּתרּוָעה,
. ָּכ ְׁשַאר ִּדיֵני ַהְּתרּוָעה ֵאיָנם ְמֹפָרִׁשים ַּבּתֹוָרה, ַרִּבי ֲעִקיָבאֶׁשל ֵאם ִסיְסָרא ֶׁשָּפֲעָתה ְּכֶׁשָּבא ִסיְסָרא ַעל ָיֵעל ְוהֹוִלידּו ֶאת ֹׁשֶרׁש 

[ַהְיינּו ֶׁשַּגם ָּתנּו ַרָּבָנן ִמַּנִין ֶׁשְּבׁשֹוָפר  (ר"ה לג:)ַסֶּמֶלת ֶאת ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ְוִנְלְמדּו ַרק ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשּמְ 
ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִמַּנִין,  ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה", ֵאין ִלי ֶאָּלא ַּבּיֹוֵבל. ֶאת ַהְּתרּוָעה ָצִרי ִלְתֹקַע ְּבׁשֹוָפר],

ְּׁשִביִעי ֶׁשִּיְהיּו ַּתְלמּוד לֹוַמר "ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי", ֶׁשֵאין ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֹחֶדׁש הַ 
ָפֶניָה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה", ּוִמַּנִין ָּכל ְּתרּועֹות ֶׁשל ֹחֶדׁש ְׁשִביִעי ֶזה ָּכֶזה. ּוִמַּנִין ֶׁשְּפׁשּוָטה לְ 

ְלמּוד לֹוַמר "ַּבֹחֶדׁש ֶׁשְּפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר", ְוֵאין ִלי ֶאָּלא ַּבּיֹוֵבל ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִמַּנִין ּתַ 
ֹוַמר ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶׁשְּיהּו ָּכל ְּתרּועֹות ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי", ֶׁשֵאין ַּתְלמּוד ל

ש, ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה", "ַׁשָּבת ש ָׁש ש ֶׁשל ָׁש ה", ֹון ִזְכרֹון ְּתרּועָ ַהְּׁשִביִעי ֶזה ָּכֶזה. ּוִמַּנִין ְלָׁש
ִביִעי ִלְגֵזיָרה "יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם", ּוִמַּנִין ִלֵּתן ֶאת ָהָאמּור ֶׁשל ֶזה ָּבֶזה ְוֶׁשל ֶזה ָּבֶזה ַּתְלמּוד לֹוַמר ְׁשִביִעי ׁשְ 

ַמאי ַמְשַמע ְּדַהאי יּוְבָלא ִליְּׁשָנא  ה כו.)(ר"ְוֵכן ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלֵּמד ֶאת ַהִּדין ִלְתֹקַע ְּבׁשֹוָפר ֶׁשל ַאִיל, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ָׁשָוה.
  ְּדִדְכָרא הּוא, ְּדַתְנָיא ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ַלֲעַרְבָיא, ָהיּו קֹוִרין ְלִדְכָרא יֹוְבָלא.

ַעל ֵּכן ֶנֱאַמר ַּבְּקָרא קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן, ַהּׁשֹוָפר הּוא ְּבִחיַנת ֵא"ׁש רּו"ַח ַמִי"ם, וְ  (עקב)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִאְמֵרי ֹנַעם' ְוֵכן 
קֹול ִּכי קֹולֹות ֵהם ְּבסֹוד ָהרּוַח, ּוְבָרִקים ֵהם ְיסֹוד ָהֵאׁש, ְוָעָנן הּוא סֹוד ָעִבים ְמֵלִאים ַמִים, ּוִמֶּזה ִנְתַהָּוה 

ֵהם ֵאׁש רּוַח ַמִים, ְוָאז 'ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים', רֹוֵמז ַהּׁשֹוָפר. ְוֶזהּו 'ְוָהָיה ֵעֶק"ב' ר"ת ק'ֹולֹות ְּב'ָרִקים ָע'ָנן, ׁשֶ 
, ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ַרִּבי ֲעִקיָבאְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ָעֵקב ְלׁשֹוָפר ֶׁשָּקׁשּור ִעם ַעל ִמְצַות ְׁשִמיַעת קֹול ׁשֹוָפר ַהִּנְקָרא ִמְׁשָּפט. 

ה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון", ִמְצוֹות ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, ִּכי ַקּלֹות אֹוִתּיֹות קֹולֹות ַהְיינּו "ְוָהיָ  (עקב)'ֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה' 
ֹוָפר, ִּכי ִמְצַות ׁשֹוָפר ֵמָאה קֹולֹות. ְוֶזהּו ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, ַהְיינּו, ֶׁשְּבָהַרְגַלִים ִנְרָמז סֹוד ְׁשִמיַעת קֹול ׁש

. ֲעֵקָביוֶנַצ"ח הֹו"ד ִמְסַּפר ִלְׁשמֹו"ַע, ִנְמָצא ִּכי סֹוד קֹול ׁשֹוָפר ְּבָהַרְגַלִים, ְוֶזהּו ִמְצוֹות ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ּבַ  ַרְגַלִי"ם
ֵּבל ַהּׁשֹוָפר ֶאת ַהָּׂשָטן ִּכי הּוא חֹוֵׁשב ְוִיָּתֵכן ֶׁשִּבְגַלל ֶזה ְמַבלְ  ִּכי הּוא ַהְּלֻעַּמת ֶזה ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר.ׁשֹוָפר  ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵיׁש"ּו ָר"עְוֵכן 

  ֶׁשֶּזה ַׁשָּי ְלֵיׁש"ּו. 
"ְוָהָיה ֵעֶקב". ִּכי ִהֵּנה ֵמַהְתָחַלת יֹום ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶׁשָאז הּוא ַקָּבָלה ֲחָדָׁשה  (עקב)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִאָּגָרא ְדַכָּלה' ְועֹוד 

ִאיׁש ַהִּיְׂשָרֵאִלי ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַּכּנֹוַדע, ֵיׁש קע"ב ָיִמים ַעד יֹום ִּכּפּוִרים, ְוֶזהּו ְוָהָיה ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר לָ 
ה ִּמְׁשָּפִטים ָהֵאּלֶ ֵעֶקב, ִׂשְמָחה ִּתְהֶיה ְלָפָניו ִיְתָּבַר ְּבַהִּגיַע ְזַמן ֶהָעֵק"ב ְּדַהְיינּו יֹום ַהִּכּפּוִרים, "ִּתְׁשְמעּון ֵאת הַ 



 
 
 
 

ד

א ַתְחְזרּו ְלסּוְרֶכם.  ֹקֶדׁש ָקׁשּור ִעם יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשהּוא ַהּיֹום ֶׁשל ָעֵק"ב ְורֹוִאים ׁשֶ ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם" ְו
  . ֲעִקיָבאַרִּבי ֶׁשָּקׁשּור ִעם ַהֳּקָדִׁשים 
ְלַהְכִריז ַעל ַהְמִריָדה ְּבָדִוד ַהֶּמֶל  ּׁשֹוָפרָּתַקע ּבַ ְּבִלַּיַעל ַאְבָׁשלֹום ֶׁשִאיׁש הרה"ג ר' יֹוֵסף ֶּבְרֶּגר שליט"א ֶׁשָּמִצינּו ְּבֶמֶרד ְוהֹוִסיף 

"ְוָׁשם ִנְקָרא ִאיׁש ְּבִלַּיַעל ּוְׁשמֹו ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ִאיׁש ְיִמיִני ַוִּיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ַוֹּיאֶמר ֵאין ָלנּו  (ש"ב כ, א)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
א ַנֲחָלה ָלנּו ְּבֶבן ִיַׁשי ִאיׁש ְלֹאָהָליו ִיְׂשָרֵאל".ֵחֶלק ּבְ  ֵּכיָון ֶׁשִּנְדְּבקּו ִּבְקִלַּפת ֵיׁש"ּו ֶׁשּמֹוֶרֶדת ְּבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד  ָדִוד ְו

ֶׁשָּקׁשּור ִעם ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת  ּׁשֹוָפריצֹוצֹות, ּוֻמְזָּכר ִעְנַין הַ ַהּנִ  ְּבִליַעתֶׁשְּמַרֵּמז ַעל  ְּבִלַּיַעלְלַהֲעִביר ֶאת ַהְיִניָקה ַלְּקִלּפֹות, ֻמְזָּכר ִעְנַין הַ 
א ַנֲחָלה ָלנּו ְּבֶבן ִיׁשַ ֵּיׁש"ּו ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ׁשֶ ֵיׁש"ּו.  ו ְלֹאָהָלי ׁשִאי יִנְרָמז ַּבס"ת ַּבָּכתּוב "ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְו

  ִיְׂשָרֵאל".
 (ש"ב ו, יד)ה' ִלירּוָׁשַלִים ְוָהָיה ְמַכְרֵּכר ְּבָכל ֹעז ִלְפֵני ה', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֲארֹוןְּכֶׁשֶהֱעָלה ָדִוד ֶאת ּׁשֹוָפר לַ  ָּדִודִצינּו ֶקֶׁשר ֵּבין מָ ְוֵכן 

ֵי ה' ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד: ְוָדִוד ְוָכל ֵּבית ִיְׂשרָ " ֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ה' ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ְוָדִוד ְמַכְרֵּכר ְּבָכל ֹעז ִלְפנ
ָּבִאים ִלינֹוק ֵמָהָארֹון ֵּכיָון ֶׁשּסֹוד ָהָארֹון הּוא סֹוד ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא ָלֵכן ָהיּו ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּקִלּפֹות ׁשֶ  ׁשֹוָפר".

 ְּבִמְצָרִים" ְּבִגיַמְטִרָּיא ןוֹ ָּבָאר"ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַוַּיַחְנטּו ֹאתֹו ַוִּייֶׂשם  (בראשית נ, כו)ְוֵכן ַהָּכתּוב  ּוְלַהְבִליַע ֶאת ַהֹּקֶדׁש.
ולכן הוא  ְּבִמְצַרִים.רנ"ג הָ ָּבֶאְמַצע הּוא יֹוֵסף ְּבַעְצמֹו ֶׁשִהְכִניסּוהּו ְבתֹו ְקִלַּפת  ו'ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא, ַּכֲאֶׁשר הַ  רנ"ג

היינו בחינת הזכר שמקבל שני חלקים ונותן חלק אחד לנקבה.  רנ"ג,פעמים  ב'בגימטריא  שורבאותו זמן, כי  שורנקרא 
ַלג' ָׂשִרים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגרֹון; ַׂשר ְוהּוא ַמְׁשִּפיַע  ָהֹעֶרףהּוא ִּבְבִחיַנת  ַּפְרֹעהׁשֶ  )וישב ע' צ'(ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל 

ָּבִחים ְּבִחיַנת ַהְּוִריִדים ָּבֶאְמַצע. ִּכי ַהַּמְׁשִקים הּוא ְּבִחיַנת ָקֶנה ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיִמין, ַׂשר ָהאֹוִפים ְּבִחיַנת ֵוֶׁשט ֶׁשִּנְמָצא ִּבְׂשֹמאל, ְוַׂשר ַהּטַ 
  ביסוד הנוקבא.גר"ן מרמז על שרש הגרון . וֵמַצר ַהָּגרֹוןִהיא ְּבסֹוד ִמְצַרִים 
א ִנְבָרא ׁשֹוָפר ֶאָּלא ְלטֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַּבּׁשֹוָפר ִנְּתָנה  (תדבא"ז כב) ַּבִּמְדָרׁשָמִצינּו  ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוֵמר 

ָחֵזק ְמֹאד ְוגֹו'" ּוַבּׁשֹוָפר ָנְפָלה חֹוַמת ְיִריחֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוְיִהי ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵל וְ 
ָעִתיד הקב"ה  ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוִּתֹּפל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה ְוגֹו'", ּוַבּׁשֹוָפר

ִהים ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע", ּוַבּׁשֹוָפר ָעִתיד הקב"ה ִלְתֹקַע ְּבָׁשָעה ִלְתֹקַע ָּבֵעת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶּבן ּדָ  ִוד ִצְדֵקנּו ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוה' ֱא
ר ִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּוֶׁשְּמַכֵּנס ָּגֻלּיֹות ִיְׂשָרֵאל ִלְמקֹוָמן ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאבְ 

ם". ַמֲעֶׂשה ְבַתְלִמיד ֶאָחד ִמַּתְלִמי ֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִ
ה ַאַחת ְוָאַהב אֹוָתּה, ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְּבֹראׁש כ"ד ֲאָלִפים ַּתְלִמיִדים ַּפַעם ַאַחת ָיָצא ְלׁשּוק ֶׁשל זֹונֹות ְוָרָאה ָׁשם זֹונָ 

ּה ַעד ֵעת ָהֶעֶרב, ְלֵעת ָהֶעֶרב ָעְלָתה ַעל ַהָּגג ְוָרֲאָתה אֹותֹו ַהַּתְלִמיד  ָ ְּכֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ְוָהָיה ְמַׁשֵּלַח ָׁשִליַח ֵּבינֹו ְלֵבינ
ָּיד ָאְמָרה ְבִלָּבּה אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ִאָּׁשה ֶׁשָּכל ְּבֹראׁש ַהַּתְלִמיִדים ְּכמֹו ַׂשר ַהָּצָבא ְוָהָיה ַגְבִריֵאל עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו, מִ 

ה ֹזאת, ּוְכֶׁשֵּמָתה ִמיֵני ַהֻּפְרָענֻּיֹות ֶׁשל ֵּגיִהָּנם צֹוַאת ָלּה, ְוִכי ָאָדם ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשהּוא דֹוֶמה ְלַמְלַא ְּתַעֶּנּנּו ִאּׁשָ 
א ְתַקְּבֶלָּנה אֹותֹו ֲהֵרי ִהיא ַמֶּצֶלת אֹותֹו ְוֶאת ַעְצָמּה ּוְבֵטָלה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִהֵּנה יֹוֶרֶׁשת ּגֵ  יִהָּנם, ֲאָבל ִאם 

ְׁשִביל ֲהָנַאת ָׁשָעה ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהָּנם. ְוֵכיָון ֶׁשָּבא ֶאְצָלּה ָאְמָרה לֹו ְּבִני ִמְּפנֵי ָמה ַאָּתה ְמַאֵּבד ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא ּבִ 
א ִנְתָקְרָרה ַדְעּתֹו ַעד ֶׁשָאְמָרה לֹו ְּבִני אֹותֹו ָמקֹום ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ִהיא ְמֻלְכֶלֶכת ּוְמֻטֶּנֶפת ַאַחת ָּבעֹוָלם ַהּזֶ  ה, ְו

א ִנְתָקְרָרה ֲעַדִין ַדְעּתֹו ַעד ֶׁשָּתְפָסה אֹותוֹ  ֵהִניחֹו ְּבָחְטמֹו וְ  ִמָּכל ָהֵאָבִרים ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלָהִריַח ֵריָחּה, ְו



 
 
 
 

ה

א ָנָׂשא ִאָּׁשה ֵמעֹוָלם, ָיְצָתה ַבת קֹול ְוָאְמָרה  ַעל אֹותֹו ַהֶּקֶבר ּוִמָּיד ֶׁשֵהִריַח ֵריַח אֹותֹו ַהָּמקֹום ִנְמֶאֶסת ְּבָפָניו ְו
ִמי ַהִּמְדָרׁש ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֶׁשָהָיה ִעם ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ַמסְ  ִאָּׁשה ְּפלֹוִנית ְוִאיׁש ְּפלֹוִני ֵהם ְמזָֻּמִנים ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא.

ַרִּבי  , ַלְּדָבִרים ֶׁשָּפַתח ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה ְוָדַרׁש ְּבַמֲעַלת ַהּׁשֹוָפר, ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשָּקְרָחה הּואַרִּבי ֲעִקיָבאֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי 
ָליו, ְוָלֵכן ַהָּמקֹום אן ֶרֶמז ֶׁשְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשּבֹו ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵיׁש ִמָּסִביב ְקִלּפֹות נֹוָראֹות ֶׁשַּמְלִּביׁשֹות עָ , ִּכי ֵיׁש ּכָ ֲעִקיָבא

ת ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִּכי ַהּׁשֹוָפר ְמַסֵּמל ֶאת ְמֻלְכָל ּוְמֻטָּנף ְוכּו', ְוַהֹּכַח ְלַהְכִניַע ְקִלּפֹות ֵאּלּו הּוא ְבֹכַח ַהּׁשֹוָפר ֶׁשְּמַסֵּמל אֶ 
ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַּבַּמְלכּות. ְוָלֵכן ֶׁשַּמְלִּביׁשֹות ְיסֹוד ִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשָּשם ֵאין ְקִלּפֹות, ְוהּוא ָיכֹול ְלַהְכִניַע ֶאת ַהְּקִלּפֹות 

ְרֶאה ֶׁשֶּזה גּוָפא ְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְזכּות ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ְקִלּפֹות ֵאּלּו. ְונִ ֶאָחד מִ ֶׁשָהָיה ִעם 
, ִּכי ְבִגּלּוי ָמִׁשיַח ָצִרי ְלַהְכִניַע ֶאת ְקִלּפֹות ַהַּנְצרּות ַהַּטַעם ַמּדּוַע ּדֹוֵרׁש ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה ֶׁשה' ִיְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָמִׁשיחַ 

 ָהֵריחַ ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ִמְתַּגֵּבר ַעל ְקִלּפֹות  ְיִריחֹו,ְּבֹכַח ַהּׁשֹוָפר. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ַהּׁשֹוָפר ִהִּפיל ֶאת חֹומֹות 
ָאַמר ָּדִוד ֵאין ָּגדֹול ִמן ַהּׁשֹוָפר ֶׁשהּוא ְמַסֵּלק ִמַּדת  (פסקיתא רבתי מ) סֹוד ַהּנּוְקָבא. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשָהָרע ֶׁשַּמְלִּביִׁשים ַעל יְ 

 ַמת ַחִּייםִנׁשְ ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש  ָחְטמוֹ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ִהיא ֵקְרָבה ֶאת ַהִּדין ּוְמָקֵרב ִמַּדת ַרֲחִמים. 
ָּבעֹוָלם, ְוָנְתָנה לֹו ְלָהִבין ֶאת ֹרב  ּׁשֹוָפר ֶׁשֵּמִפיַח ַחִּיים, ִלְמקֹום ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת הַ רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה'ְּבסֹוד 

א ְּכַדאי ַלֲחטֹוא ָׁשם. ַהְיינּו ֶׁשֵּיׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְנֻקַּדת ַחִּיים ֶׁשּמֹוִליָדה ְיָלִדים, ְוַגם ְּתִחַּית ַהֵּמִתים  ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶׁש
 ֵיׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאת ַהְּקִלּפֹות ְקׁשּוָרה ְלָׁשם ְּכִדְלֵעיל, ְוֶזה ַהִּניצֹוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ִמֹּׁשֶרׁש ָמִׁשיַח ֶׁשהּוא רּוַח ַאֵּפינּו. ּוֵמִאידָ 

ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִהיא ַהָּקׁשֹות ֶׁשִּנְקָראֹות ָמֶות, ָלֵכן ִנְקָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵקֶבר ְוכּו' ְּכִדְלַקָּמן. ְוהֹוִאיל ְוַהֹחֶטם ְמַסֵּמל ֶאת 
א ִיְדַּבק ָּבֶהם ַעל ְידֵ  ָחְטמוֹ ֵקְרָבה ֶאת  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשָּמִצינּו י ַהֵחְטא. ְלָהִריַח ֶאת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֶׁש

א ָׂשְבָעה ַּמִים". ְוִכי  (סנהדרין צב.)ַּבְּגָמָרא  ָאַמר ַרִּבי ָטִבי ָאַמר ַרִּבי ֹיאִׁשָּיה, ַמאי ִּדְכִתיב "ְׁשאֹול ְוֹעֶצר ָרַחם, ֶאֶרץ 
א ְדָבִרים ַקל ָמה ִעְנַין ְׁשאֹול ֵאֶצל ֶרֶחם ֶאָּלא לֹוַמר ְל , ָמה ֶרֶחם ַמְכִניס ּומֹוִציא, ַאף ְׁשאֹול ַמְכִניס ּומֹוִציא, ַוֲה

קֹולֹות, ֵאינֹו ִּדין ָוֹחֶמר, ּוָמה ֶרֶחם, ֶׁשַּמְכִניִסים ּבֹו ַּבֲחַׁשאי, מֹוִציִאין ִמֶּמּנּו ְבקֹוֵלי קֹולֹות, ְׁשאֹול ֶׁשַּמְכִניִסין ּבֹו ּבְ 
ְורֹוִאים ֶׁשְּמקֹום ַהֵּלָדה  ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ִמָּכאן ְּתׁשּוָבה ָלאֹוְמִרים ֵאין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה. ֶׁשּמֹוִציִאין ֵהיֶמּנּו

ֶאת ָּכל  ְמַחֶּיהֹוָפר ְּכמֹו ֶׁשַהּׁש ְּתִחַּית ַהֵּמִתיםְוַהָּמקֹום ַהֶּזה הּוא סֹוד  ּׁשֹוָפר.ָּכָראּוי לַ ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ׁשֹוָפר מֹוִציא 
ְוֵכן ִמּלּוי אֹוִתּיֹות ׁש ֶׁשֵּיׁש ְּבסֹוד ַהּׁשֹוָפר ַּכָּידּוַע. אֵ ִים מַ ִויר אֲ ר"ת  ֶאֶמ"ׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ִׁשְלָיאָהעֹוָלם ֵמָחָדׁש ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוֵכן 

ְׁשַנת ַהֵּקץ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְיׁשּועַ ְוֵכן  ר.ׁשֹופָ ִנְרָמז ּבְ  שפ"ון ֵׁשם ְוכֵ  ֵיׁשּוַע. ְּבִגיַמְטִרָּיא י"ׁשרֵ  יֵּפ" י"ווָ י"ן ׁשִ  ׁשֹוָפ"ר
אֹו"ת " ס"ת ּוָוֵמת ׁשַהֹּקדֶ  תאֶ  עְּכַבּלַ  תִלְראוֹ  ּוָיֹבא אְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֵהֵבאנּו "ְוָּבּה ָאנּו ְמַצִּפים ַלִּתּקּון ַהָּׁשֵלם.  ה'תשע"ו

. ְוֶׁשל 1000ְּבִמְסַּפר  ָאֶל"ףִאם ַנֲחִׁשיב ֶאת ָהאֹות  ֲעִקיָבא ְוֶׁשל .ֹׁשָפר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסףם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ְוֶזה גַ  .תשע"ו
   ִעם ַהִּמִּלים ְוַהּכֹוֵלל. ֶרֶחם ַׁשִּפיר ִׁשְלָיא

ֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ֵלאֹמר: ֶּבן ָאָדם ְּכָתב ְל "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ּבַ (יחזקאל כד, א) ָּכתּוב 
ם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה". ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ָהָיה ְּבָבֶבל ְוִנָּבא  ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָסַמ ֶמֶל ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשַלִ

"ֵׁשם ַהּיֹום" ְו"ֶעֶצם ֶּׁשָּקָרה ִּבירּוָׁשַלִים ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשִהְתִחיל ַהָּמצֹור. ְוַהַּמְלִּבי"ם ִהְתַקָּׁשה ַמּדּוַע ְּביֹום ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ֶאת ַמה 
"ֶעֶצם ֶׁשהּוא  י' ַּפרַיַחד ִעם עֹוד ִמסְ  "ֵׁשם ַהּיֹום"ֶׁשִהיא  ָעׂשֹורְקׁשּוִרים ִעם ַהְּנבּוָאה ִּכְלׁשֹון ַהָּפסּוק, ּוְמָבֵאר ֶׁשַהִּמָּלה  ַהּיֹום"
ְּבאֹותֹו יֹום. ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְמָבֵאר  ְירּוָׁשַלִיםֶׁשָּסַמ ַעל  ְנבּוַכְדֶנַּצר ְּבִגיַמְטִרָּיא י"א ֵטֵבת, ְוֵכן ְירּוָׁשַלִים ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּיֹום"



 
 
 
 

ו

ַׁשֶּיֶכת ַלַּמְלכּות ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ַהִּמְסָּפר ַּכָּידּוַע ִמִּסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש, ָלֵכן ַהֵּבאּור  יַמְטִרָּיאֶׁשּגִ ֵּכיָון  ,ַהַּמְלִּבי"ם ֶאת ַהָּפסּוק ֶּדֶר ִּגיַמְטִרָּיא
א ָקָׁשה קּוְׁשַית הַ  הּוא סֹוד ַהַּמְלכּותֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת . ּוְלִפי ְדָבֵרינּו ֶׁשּיֹום ִּגיַמְטִרָּיאהּוא ְּבֶדֶר  ַּמְלִּבי"ם, ּוְמֹבָאר ַמּדּוַע ֶׁשַּבַּמְלכּות 

ְּפָעִמים,  ח"יְּבָכל ַהּתֹוָרה ַרק  "ֶעֶצם". ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַאף ֶׁשָּמִצינּו ְלׁשֹון ִוירּוָׁשַלִיםֵׁשם ַהּיֹום ַהֶּזה, ְוֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְקׁשּוִרים ְלִצּיֹון 
ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ָּבעֹוָלם  ָהַעְצמּותֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִּנְרְמָזה ָּכאן ְנֻקַּדת ִצּיֹון ֶׁשִהיא ְנֻקַּדת ּומְ  "ֶעֶצם",ָּכאן ְּכתּוָבה ְׁשֵני ְּפָעִמים ַהָּלׁשֹון 

ַלם ָאָדם ַקְדמֹון ֶׁשעוֹ  (נתיב קצור אבי"ע פתח ג)ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִּפְתֵחי ְׁשָעִרים'  ִמִּלְפֵני ַהִּצְמצּום ּוִמֶּמָּנה ֹׁשֶרׁש ִנְׁשמֹות ָאָדם ָּדִוד ָמִׁשיַח.
ל ְּבתֹוכֹו ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָאָדם ַקְדמֹון, ְלַרֵּמז ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון קֹוֶדם ַהֵחְטא ֶׁשָהָיה ְּבסֹוד עֹוַלם ָאָדם ַקְדמֹון ֶׁשּכֹולֵ 

ִנְרֶאה ֶׁשּסֹוֵבר מֹוִרי ָהַרב ז"ל ֶׁשּׁשּום א' ֵמַהַּפְרצּוִפים  טו:)(ֻּכָּלם, ֵמֵראִׁשית ַהַּקו ַעד סֹופֹו. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוַרת ָחָכם' 
א ִנְתְקנּו ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ַעד ֶׁשָּבא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוַעל ָידֹו ִהְתִחילּו לְ  ִהָּתֵּקן ֻּכָּלם ָהֶעְליֹוִנים ֲאִפּלּו ָאָדם ַקְדמֹון 

ַקְדמֹון, ֶׁשהּוא ֵמַעל עֹוַלם ָהֲאִצילּות, ְוהּוא ַהָּגֹבַּה  ָאָדםִׁשיַח הּוא ֵמעֹוַלם מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ְׁשָמָתם ֶׁשל . ְורֹוִאים ֶׁשֹּׁשֶרׁש נִ ָּפִנים ְּבָפִנים
ְּבִחיַנת ָאָדם ַקְדמֹון ְּבסֹוד ַהּדֹוֵמם מִ  ְּביֹוֵתר ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות. ְוָלֵכן ָּדִוד ַהֶּמֶל הּוא ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְוָזָהב, ֶׁשֵהם ּדֹוֵמם. ְּדֵבַאְרנּו ֶׁשֹּׁשֶרׁש

  ִׁשיַח. מָ ִוד ּדָ ָדם אָ ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן. ּוַבּדֹוֵמם ִמְסַּתְּתִרים אֹורֹות ָאָדם ַקְדמֹון, ֶׁשֵהם סֹוד ֹשֶרׁש ִנְׁשַמת 
ֶרׁש ֶׁשִּמֶּמָּנה ִנְבְראּו ָּכל ָהעֹוָלמֹות. ְוֶזה ַהּסֹוד ֶשל עֹוַלם ָאָדם ֶׁשְּנֻקַּדת ִצּיֹון ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהיא ַהּׁשֹ  (וישב קפו.)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ְוֵכן 

ִקים "ְורּוחַ  (ב"ר ב, ד)ַקְדמֹון ֶשהּוא ַהָּגֹבַּה ְּביֹוֵתר. ַעל ִּפי ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּמְדָרׁש   ֶׁשל רּוחוֹ  ֶזה ַהָּמִים" ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱא
ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ִנְבְראּו ֹקֶדם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ֵאּלּו ֵהן, ּתֹוָרה, ּוְתׁשּוָבה, ְוַגן  (פסחים נד.)ֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא וְ  .ַהָּמִׁשיחַ  ֶמלֶ 

יַח הּוא ִמְנֻקַּדת ָהֲעְצמּות ֵּכיָון ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַהָּמִׁש  ֵעֶדן, ְוֵגיִהָּנם, ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְׁשמֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח.
 ְמַרֶחֶפתְוַהִּצְמצּום, ְוָלֵכן ִהיא ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ָּבעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה ִמִּלְפֵני ַהִּצְמצּום, ָלֵכן ִהיא ִנְבְרָאה קֹוֶדם ָהעֹוָלם, ַהְיינּו קֹוֶדם ַהֶהְעֵלם 

ל ָהעֹוָלם, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשאֹורֹות ֵאּלּו ִמְסַּתְּתִרים ְּבתֹו ַהַּגְׁשִמי. ְוָלֵכן ַהָּמִׁשיַח ָיֹבא ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ַהֹחֶמר ַהַּגְׁשִמי ׁשֶ  ַהָּמִים ְּפֵני ַעל
קּות ָּבעֹוָלם. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם אַ  ְּבסֹוף שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב  ָּגִׂשיָהעֹוָלם, ְּבסֹוד ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן, ְוָאז ִּתְתַּגֶּלה ׁשּוב ָהֱא
ִקים "ְורּוחַ  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת  רּותְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ֶּבן ַהּקֹון שליט"א ׁשֶ  ְׁשמֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח. ְּבִגיַמְטִרָּיא ְמַרֶחֶפת" ֱא

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני שליט"א יו ַהָּׁשלֹום. ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעלָ  ְוזֹו ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשלַעְצמּות, ַהַּמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ִעם ַהִּמִּלים, ְּדַקו ָיֹרק ְמַסֵּמל ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהֹּיֶשר ֶׁשל ָאָדם ַקְדמֹון ֶׁשּיֹוֵרד ַעד ְלעֹוַלם ַקו ָירֹוק  ְּבִגיַמְטִרָּיאָּמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ׁשֶ 

ֶׁשָהיּו קֹוֶדם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. ְוֵכן ֹּתהּו ֹבהּו ְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש'. ְוֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ָהֲעִׂשָּיה ַהַּתְחּתֹון, ּכִ 
  ָדם ַקְדמֹון.ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת עֹוַלם ָא קּוצֹו ֶׁשל יֹו"דְּכִמְנַין  552הּוא  ָמִׁשי"חַ ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות 

ַהֵּׁשִני ְּכֶׁשִהְסַּתְּימּו ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ּתֹוָרה ְוִהְתִחילּו ַאְלַּפִים  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשֶׁשְּלַאַחר ֻחְרַּבן  ('ספרא דצניעותא' ג.)מּוָבא ַּבְּגָר"א ְוֵכן  
א ָזכּו ַלָּמִׁשיַח ָחְזרּו ִלְבִחיַנת ְׁש  נֹות ֹּתהּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּלְמדּו ּתֹוָרה. ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ָמִׁשיַח ְלֹתהּו, ַהְיינּו ְׁשנֹות ָמִׁשיַח, ֵּכיָון ֶׁש

 ִיןֵיׁש ֵמַאּוְבִגיַמְטִרָּיא  ֹּתהּו ּוְבִגיַמְטִרָּיא .ֵטֵבת ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶקֶבר ָּדִוד ַהֶּמֶלֶׁשַהֹּתהּו הּוא ְּבִחיַנת ְקִלָּפה ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח. ְוֵכן 
. ְוֵכיָון ֶׁשֹּשֶרׁש ָּדִוד ֵמָהעֹוָלם ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש'ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמְּנֻקַּדת ָהַעְצמּות ֶׁשִּמֶּמָּנה ֹׁשֶרׁש ַהִּצְמצּום, 

 ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִניַהְּׁשִמיִני. ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת  ןִמְׁשּכָ אֹו  ְדרֹור, אֹו ָקדֹוׁשאֹו  ְׁשִמיִני,ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהְּׁשִמיִני, ֶזה ַגם 
ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵׁשם ַהּיֹום ַהֶּזה ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהְוֵכן  ִקינֹות.אֹו  ִּתקּוןְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהְּפָעִמים ב' שליט"א ׁשֶ 

  הּוא ְּכֶנֶגד ֵׁשֶבט ָּדן. ֵטֵבת ֹחֶדׁש ְוַיֲעֹקב ָאִבינּו ָחַׁשב ֶׁשהּוא ַהָּמִׁשיַח. ּוֵבַאְרנּו ׁשֶ  ןִמֵּׁשֶבט ּדָ ֶׁשָהָיה  ִׁשְמׁשֹון



 
 
 
 

ז

יצֹוִנים ָלֵכן ֵאיָנן ִמְתַעְּכלֹות ַּבֶּקֶבר, ְוַלחִ ], ַעְצמּות ֵהן ַהֵחֶלק ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ַּבּגּוף, [ִמְּלׁשֹון ֲעָצמֹותֶׁשהָ  (שלח קע.) ַּבֹּזַהרָמִצינּו 
ָרגֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת עֹור ָּבָׂשר ִּגיִדים ֵאין ֲאִחיָזה ָּבֶהן, ּוֵמֶהן ָיקּום ָהָאָדם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ְוֵכן ְּבַדְרּגֹות ָהֹעִבי ְּבִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש ֵיׁש ּדְ 

ִהיא ְּבִחיַנת ֲעָצמֹות, ַהִּביָנה ְּבִחיַנת ִּגיִדים, ַהָּבָׂשר ְּבִחיַנת ו"ק, ְוָהעֹור ַוֲעָצמֹות, ְוַהֶּכֶתר ִנְמַׁשל ְלֹמַח ָהֲעָצמֹות ַּבּגּוף, ְוַהָחְכָמה 
ַעד ֶעְׂשִרים ָׁשָנה  (בראשית ז)"ל ְּבִחיַנת ַמְלכּות. ְורֹוִאים ֶׁשָהֲעָצמֹות ֵהן ַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. ּומּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהִּמְצֹות' ְלָהֲאִריזַ 

א ָנָׂשא, אֹוֵמר לֹו ִּתַּפח ַעְצמֹותָ הקב"ה  יו. ְוִעְנַין יֹוֵׁשב ּוְמַצֶּפה ָלָאָדם ֶׁשִּיָּׂשא ִאָּׁשה, ֵּכיָון ֶׁשָעְברּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְו
א ּגּופֹו, ִּכי ְּתִחַּלת ִּבְנַין ַהְּנֵקָבה ָהְיָתה ִמן ַהֶּצַלע ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוהָ  ִאיׁש ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה אֹוֵמר ַעְצמֹוָתיו ְו

ַמְׁשִלים ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ִמְתַחֵּבר ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם סֹוד ָהֶעֶצם, ָלֵכן הּוא ַמְׁשִלים ַעְצמֹוָתיו. 
י ִּדְכִתיב "ֹזאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי" ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמא (יבמות סג.)ַּבְּגָמָרא  . ְוֵכן ָמִצינּוַעְצמֹוָתיו

א ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשָּבא ַעל ַחָּוה. ֶׁשּבֹו  ַמָּצ"עאֹוִתּיֹות ְּבִהּפּו  ֶעֶצ"םְוֵכן  ְמַלֵּמד ֶׁשָּבא ָאָדם ַעל ָּכל ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ְו
ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשאֹות ם' סֹוִפית ִהיא  ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶעֶצםֵכן ַמְׁשִלים ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹוָתיו. וְ 

ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד ֶׁשְּמַקֶּׁשֶרת ֵּבין ַצִּדיק ְלֶצֶדק ִּכְדבֵ  ְצָדָקה ְּבִגיַמְטִרָּיאֶעֶצם ִמְסָּפר ֵׁשׁש ֵמאֹות. ְוֵכן 
ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֶׁשל ַהּגּוף.  ְמַצעְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְנֻקַּדת ָהאֶ  ֶעֶצם'ַחְׁשַמל ּתֹוָרה'. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 

 ֹּגֶר"ןאֹו  ַנָּג"ר ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגְרִמי. ְוֵכן ַּגְרִמיֲעָצמֹות ֶׁשִּנְקָרִאים , ִמְּלׁשֹון ְגרּוםֵרְייְסִקין שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַאְנְּגִלית ֶׁשָחָתן ִנְקָרא 
ד ֶׁשַהּׁשֹוָפר ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסוֹ  (הקדמה יג:)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ִנְׁשמֹות ָּדִוד ּוָמִׁשיִח ְּכִדְלַקָּמן.

ֶׁשל ַאִיל. ְוֵכן ְנָבֵאר ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ֵיׁש"ּו הּוא ֵמַהּׁשֹוָפר ָלֵכן ִנּדּוהּו ְּבַאְרַּבע ֵמאֹות ׁשֹוָפרֹות.  ֶעֶצםַנֲעָׂשה מֵ  ׁשֹוָפרוְ  ֶׁשל ִאָּמא ִעָּלָאה
' ְוֵכן ׁשֹוָפר ְמעֹוֵרר ֶאת ְנֻקַּדת ָהַעְצמּות ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהַּקו ִעם ָּכל ָהעֹוָלמוֹ   (מועדים ג' ע' ק"י)ת ְלעֹוד ָׁשָנה, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

ִלְבֹרא ָהעֹוָלם, ִצְמֵצם ַּכְבָיכֹול הקב"ה ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף,  ָּכְתבּו ִסְפֵרי ַהָחְכָמה ֶׁשְּכֶׁשָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּברַ 
הקב"ה ְּבתֹוכֹו אֹור ָחָדׁש, ּוָבֶזה  קֹום ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ּוֶבָחָלל ַהֶּזה ִהְמִׁשיְוִנְתַהָּוה ְמקֹום ָחָלל, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה מָ 

ִלְהיֹות ַּדְוָקא ְּבׁשֹוָפר ְּדַהְיינּו ַּבְּקָרנֹות ַהֲחלּוִלים, ְלִפי ֶׁשְּבֹראׁש  ֵיׁש לֹוַמר ַטַעם ָחָדׁש ָלָמה ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ָצִרי
ה ַאת ָהעֹוָלם, ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים, ּוְכֶׁשִּמְסַּתֵּלק ַהִחּיּות ֶׁשל ַהָּׁשנָ ַהָּׁשָנה ָהָיה ְּבִרי

ר ֶׁשהּוא ֹופָ ֶׁשָעְבָרה ֶזהּו ְּכמֹו ִצְמצּום, ְוִנְתַהֶּוה ְמקֹום ָחָלל ִלְבִריַאת ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה, ְוִצָּונּו הקב"ה ִלְתֹקַע ַּבּׁש
ם ְלַמְעָלה ְמקֹום ָחָלל, ְוַעל ְיֵדי ַהְּתִקיָעה ֲאַנְחנּו ְמִפיִחים ִּבְמקֹום ֶהָחָלל רּוַח ָחָדׁש ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְמעֹוְרִרים ּגַ 

ן ּוַבּיֹום ַהֶּזה ָנַפח ּבֹו ֶהָחָלל, ְוֵכן ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִנְבָרא ָאָדם ָהִראׁשוֹ  אֹור ָחָדׁש ְּבתוֹ  ֶׁשהקב"ה ַּגם ֵּכן ַמְמִׁשי
ּו ַּכְבָיכֹול הקב"ה ִנְׁשַמת ַחִּיים, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָאנּו ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַנְחנּו ְמִפיִחים ּבֹו ֵמרּוֵחנּו, הקב"ה ֵמִפיַח ָּבנ

ִקי ָחָדׁש, ַוֲאַנְחנּו ַנֲעִׂשים ִּכְבִרָּיה ֲחָדָׁשה ְּבָכל ַהַּתַּנ" ְּבָכל ַהֲהָטיֹות ְּכמֹו; ֲעָצמֹות, ָהֲעָצמֹות,  ֶעֶצם ה. ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ַהִּמּלָ אֹור ֱא
   .ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל ְצָלבאֹו  ָּבָצלאֹו  ֶנַגעאֹו  ֹעֶנגְּכִמְנַין , ְּפָעִמים 126 ַעְצמֹוַתי ְוכּו' מֹוִפיעַ 

ְפר 'ְׂשַרף ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים' ֶׁשְּמַכְּוִנים ֶאת ֵׁשם הוי"ה ְּבִבְרַּכת ְוַלַּמְלִׁשיִנים הֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשּמּוָבא ְּבסֵ ְועֹוד 
בֹוָהה ְלַרֵּמז ֶׁשַהִּמיִנים ֵאּלּו ַהּנֹוְצִרים ֶׁשֲעֵליֶהם ִנְתְקָנה ַהְּבָרָכה ָּפְגמּו ִּבְסִפיַרת ַהֶּכֶתר ַהּגְ ֶּכֶתר, ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת הַ  ָקַמץְּבִנּקּוד 

ֶׁשָנַפל ָׁשם ִניצֹוץ ָּגֹבַּה ִמֹּׁשֶרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִמְבִחיַנת ֶּכֶתר,  ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּוְּביֹוֵתר, ְוָצִרי ֶהָאָרה ִמְּסִפיַרת ַהֶּכֶתר ְלַהְכִניָעם. 
ָּכל יֹוָמא ֲהָוה ְמַׁשֵּמׁש ֵליּה [ַאְנטֹוִנינּוס]  (ע"ז י:)ֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְוַהְיִניָקה ֶׁשָּלֶהם ֵמַהִּניצֹוץ ַהֶּזה גֹוֶרֶמת ֶאת ַהְּפָגם ַהָּגדֹול. וְ 

ֵליּה ַסק ִעלּוֵאי ְלַרִּבי, ּוַמֲאִכיל ֵליּה, ּוַמְׁשִקי ֵליּה, ְוִכי ֲהָוה ָבִעי ַרִּבי ְלֵמיַּסק ְלּפּוְרֵייּה ֲהָוה ַּגִחין ָקֵּמיּה. ָאַמר 
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, ָאַמר ֵליּה  ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַזְלזּוָלא ְבַמְלכּוָתא ּכּוִלי ַהאי. ָאַמר ִמי ְיִׂשיֵמִני ַמָּצע ַּתְחֶּתי ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְלפּוְרַיי
א ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו", ּבְ  עֹוֵׂשה ָאַמר ֵליּה ַאִתיָנא ְלַעְלָמא ְּדָאִּתי, ָאַמר ֵליּה, ִאין. ָאַמר ֵליּה ְוָהְכִתיב "ְו

א ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו", ָיכֹול ַלֹּכל ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְלֵבית ֵעָׂשו" ְּבעוֹ ַמעֲ  ֶׂשה ַמֲעֵׂשה ֶׂשה ֵעָׂשו. ַּתְנָיא ַנִּמי ַהֵכי "
א ָכל ְמלָ  ֶכיָה. "ָּכל ְנִׂשיֶאיָה" ֵעָׂשו. ָאַמר ֵליּה, ְוַהְּכִתיב "ָׁשָּמה ֱאדֹום ְמָלֶכיָה ְוָכל ְנִׂשיֶאיָה", ָאַמר ֵליּה "ְמָלֶכיָה" ְו
ֶכיָ  א ָכל ָׂשֶריָה. "ְמְלָ א ָּכל ְמָלֶכיָה. "ָּכל ְנִׂשיֶאיָה" ְו א ָּכל ָׂשֶריָה. ַּתְנָיא ַנִּמי ָהִכי "ְמָלֶכיָה" ְו א ָכל ְמָלֶכָיה ְו ה" ְו

א ָכל ָׂשֶריָה ּפְ   ּומּוָבא ָׁשם ַּב'ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ָרט ִלְקִטיָעא ַבר ַׁשּלּום.ְּפָרט ְלַאְנטֹוִנינּוס ֶּבן ַאְסִוירּוס. "ָּכל ְנִׂשיֶאיָה" ְו
צֹוץ ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ָּכַתב ַהָּגאֹון ִחיָד"א ז"ל ַעל ֶּדֶר ַהּסֹוד, ַאְנטֹוִנינּוס ָהָיה ַהּטֹוב ֶׁשְּבֵעָׂשו, ְוַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ִני

ֲעֹקב ָאִבינּו, ְוָלֵכן ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש לֹו ְוֶזהּו ִתּקּונֹו, ּוְלָכ ָהָיה ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ַרֵּבינּו ּוָבא ַעָּתה ְלַתֵּקן ֲאֶׁשר ִעֵּות ִעם יַ 
ב ִּדְבִדיֵני ַהָּקדֹוׁש, ּוִמיהּו ָאַמר לֹו ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַזְלזּוִלי ְבַמְלכּוָתא ּכּוִלי ַהאי, אֹוַרח ַאְרָעא ַדְיָקא, ַאף ַעל ּגַ 

ַמָּיא, ְוָלֶזה ָּכ ָצִרי ִלְהיֹות ְּכֵדי ְלַתֵּקן, ְוֵהִׁשיב לֹו ַמה ָּלנּו ְּבאֹוַרח ַאְרָעא ָראּוי ָלנּו ְלִהְתַנֵהג ְּבאֹוְרָחא ִדׁשְ  ָׁשַמִים
  ְוֶאת ֶזה ָרָצה ַאְנטֹוִנינּוס ְלַתֵּקן. ֶעֶצם, אֹוִתּיֹות ַמָּצעֶׁשַהִּניצֹוץ ַהּטֹוב ֶׁשְּבֵעָׂשו הּוא סֹוד ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ָאַמר ִמי ִיְּתֵנִני ְוכּו'. 

ְּכֶׁשָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה ְּכֶׁשָּנַתן  . ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"יְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה, ִהִּטיל ָּבה זּוֲהָמא (שבת קמו.)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ְורֹוִאים ֶׁשְּפַגם ַהָּנָחׁש הּוא ִּביסֹוד נּוְקָבא,  "ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני" ְלׁשֹון ִנּׂשּוִאין. ָלּה ֵעָצה ֶלֱאכֹול ִמן ָהֵעץ, ָּבא ָעֶליָה, ִּדְכִתיב

ִאם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ַמְמִּתין ַעד (ר"ה פ"ד ח"ב תקנז) ְוָׁשם הּוא ִהִּטיל זּוֲהָמא ְּכִדְלֵעיל. ְוֵכן מּוָבא ִּב'ְפִרי ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל 
ֹוֶדם ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ם ַהַּׁשָּבת, ָאז ָהיּו ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְּכִתּקּוָנן, ַא ְלִפי ֶׁשָחְטאּו ָאָדם ְוַחָּוה, ְוָהָיה ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה קיוֹ 

ַהַּדַעת טֹוב ְוָרע, ָּגַרם לֹו ִמּטֹוֵתיֶהן, ִּכי ָלֵכן ָיְצאּו ַקִין ְוֶהֶבל ְמֹעָרִבים ִמּטֹוב ְוָרע, ְוִהֵּנה ֵחְטא ַהֶּזה ֶׁשָאַכל ֵמֵעץ 
רֹוִאים ֶׁשִאם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון  ְלִהְזַּדֵּוג ִעם ִאְׁשּתֹו ּבֹו ַּבּיֹום, ְוֶזה סֹוד ֵעץ ַהַּדַעת, ִמְּלׁשֹון "ַוֵּיַדע ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו".

א ָהָיה ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת. ְוַהְּפָגם הָ  ָיה ִמּׁשּום ֶׁשָאָדם ָּבא ַעל ַחָּוה קֹוֶדם ַׁשָּבת ְלַאַחר ֶׁשַהָּנָחׁש ָּבא ָעֶליָה. ִמְזַּדֵּוג ַרק ְּבֵליל ַׁשָּבת, 
ַׁשָּבת ִציא ֶאת ֲאִחיַזת ַהָּנָחׁש, ֵּכיָון ֶׁשּבְ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִאם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ְמַחֶּכה ְלִהְזַּדֵּוג ְּבַׁשָּבת, ָהָיה עֹוֶׂשה ְלַחָּוה ִּתּקּון ְלהוֹ 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְוַהֵחְטא ָהָיה ֶׁשָּבא ַעל ַחָוה קֹוֶדם ַׁשָּבת ְלַאַחר , ִמְסַּתְּלקֹות ַהְּקִלּפֹות, ְוָהעֹוָלם ָהָיה ִנְתָקן ְלַגְמֵרי ִמָּיד
ֵעָׂשו,  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִהִּׁשיַאִני "ַהָּנָחׁש )יג ג, שם( ַהָּכתּוב יסֹוד נּוְקָבא. ְוֵכןּבִ  ֶׁשַהָּנָחׁש ָּבא ָעֶליָה, ְוָאז הּוא ִהְגִּביר ֶאת ֲאִחיַזת ַהָּנָחׁש

ְוָלֵכן ֶזה  ת.אֹוִתּיוֹ  ד' ֶׁשל ָהפּו ְּבִדּלּוג רּום"עָ  ָהָיה ׁשַהָּנחָ וְ " ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ֵעָׂש"ו ְוֵכן ֶׁשהּוא ַהָּנָחׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲאִחיָזה ִּביסֹוָדּה, ְּכִדְלֵעיל.
 ֵניֶהםׁשְ  ִּיְהיּווַ " )כה ב, שם( ַהָּכתּוב ֶׁשִּביסֹוד ַהַּמְלכּות. ְוֵכן ַהְּדָלתֹותַהְמַסֶּמֶלת ֶאת  ד'אֹוִתּיֹות, ִּכי ַהְיִניָקה ִהיא ֵמָהאֹות  ד'ְּבִדּלּוג 

. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר ֱאדֹו"םְּכִמְנַין  51ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהָּנָחׁש הּוא  חֹו"ןּגָ . ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות ֵעָׂש"ו ר"ת רּוִּמים"עֲ 
  .ֵעָׂשו ְּבִגיַמְטִרָּיא ָנָחׁש אֹוֵיב'ַמְרָּגִלּיֹות ַהָּים' ׁשֶ 

רּוׁש ָהִעְנָין ִּכי ֵיׁש ְׁשמֹות ַמה ֶּׁשָאְמרּו רז"ל ָּבא ָנָחׁש ַעל ַחָּוה ּפֵ  (שער ל"ב פ"ז קלג)מּוָבא ָּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל ְוֵכן 
ִהים ַאֵחִרים, ְוַכֲאֶׁשר ָהָעֹון ּגֹוֵרם ַהְּקִלּפ ִקים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְׁשַּתְלְׁשִלין ְלַמָּטה ַעד ַהְּקִלּפֹות ֱא ֹות ִנְכָלִלין ֶזה ֱא

ִקים ֶעְלי ֹוִנים ִּדְקֻדָּׁשה ִנְכָנִסים ִּבְנֻקַּדת ִצּיֹון ְּבסֹוד ַהְּגבּורֹות ָּבֶזה ְוֵאּלּו ְּבֵאּלּו ַעד ֶׁשאֹוָתן ְּבִחינֹות ֶׁשל ְׁשמֹות ֱא
 ָנָחׁשֶׁשַהָּנָחׁש ֶׁשָּבא ַעל ַחָּוה ָּגַרם ָלּה ִלְהיֹות ִנָּדה, ִמּׁשּום ׁשֶ  (חוקת רכ). ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל ֲאֶׁשר ָׁשם ַּבְיסֹוד ֶׁשָּלּה

ָגַרם ֻטְמַאת . ַהְיינּו ֶׁשַהָּנָחׁש ִנְכַנס ִלְמקֹום ַהָּדם ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָּלּה ֶׁשַּׁשָּי ְלֵׁשם ַׁשַּדי, ְוֶזה ִטֵּמא ֶאת ַהָּדם, וְ ָדםוְ  יַׁשּדַ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם 
ָחׁש ַעל ַחָּוה ִנְלָקה ְּבָצַרַעת. (שמו"ר ג, יג).  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשִנָּדה.  ֲהָמא ֶׁשהּוא ֵהִטיל ָּבּה ָהָיה ָצַרַעת ֵמַהִמְׁשָכא ְוַהּזּוְּכֶׁשָּבא נָ
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 ְוָצַרַעת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּיּסּוִרים ֶׁשל ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ֵמַהָּמקֹום ַהֶּזה.(פנימיות וחיצוניות כד), ַּכּמּוָבא ְּב'ִפְתֵחי ְׁשָעִרים'  ְּדִחְּוָיא,
ָאַמר ַרב הּוָנא ְּבֵׁשם ריב"ל, ַהְּסָלִעים ֶׁשֵהן ַעל ַהָּנָחׁש,  (תנחומא מצורע ב) ַּבִּמְדָרׁשְוֵכן ָמִצינּו . :)(סנהדרין צחַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא

ָּבא  (תולדות אדם ב)רֹוִאים ֶׁשַהָּנָחׁש ֵיׁש לֹו צּורֹות ְסָלִעים ַעל עֹורֹו, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָצַרַעת. ְוֵכן מּוָבא בשל"ה . זֹו ִהיא ָצַרְעּתוֹ 
 (יונת אלם פכ"ז)ְוֵכן מּוָבא ָּברמ"ע ִמָּפאנֹו ָנָחׁש ַעל ַחָּוה, ִהִּטיל ָּבה זּוֲהָמא, ְוִעְנַין ִּפְרָסה ִנָּדה, ֶזה סֹוד ְׁשִכיָנה ַּבָּגלּות. 
ֶׁשְּיסֹוד  (תדבא"ז כב)ִצינּו ַּבִּמְדָרׁש מָ  ְוֵכן ֲחמּוָרה ֶעְרָוה ֶׁשֵּצרּוָפּה ר"ע ו"ה סֹוד ְּכִניַסת ַהְּקִלָּפה ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלּה.

ִעם  שפ"וֵׁשם ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְׁשָכא ְּדִחְּוָיא  ֶרֶמז ַעל ֲאִחיַזת ַהְּקִלָּפה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָמֶות. ְוֵכן ָּכאן , ְוֵיׁשֶקֶברַהַּמְלכּות ִנְקָרא 
ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו  (בראשית ג, ה)א ַהָּכתּוב ַעל ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְּבִגיַמְטִרּיָ  שפ"וָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל. ְוֵכן ֵׁשם  "ִּכי יֵדַע ֱא

ִהים    .ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע"ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא
ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם: ּוָפָרה "ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל  (ישעיה יא, ח)ָּכתּוב 

ה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן: ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל מְ  אּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָוֹדב ִּתְרֶעינָ
ִנְרֶאה ִּדְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּנָחׁש  ע" ְוִׂשֵחק. ַעל חּור ָּפֶתן ַעל חֹור ָעָפר ֶׁשַהָּנָחׁש ְמַקֵּנן ְבתֹוכֹו."ְוִׁשֲעׁשַ ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י  ָידֹו ָהָדה".

. ֶּפֶתןא ִּבְבִחיַנת ְוהּו חֹורְמַרֵּמז ַעל ְיסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְקָרא  "ֻחר ָּפֶתן", ִּכי ִאָּׁשהְּבִגיַמְטִרָּיא ְדַבׁש ֶׁשהּוא ִּכּנּוי לִ  ֹנֶפת אֹוִתּיֹותֶּפֶתן 
ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה. ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ְּכֶׁשָהָרע ֵיָהֵפ ְלטֹוב ַהָּנָחׁש ֶׁשַּבָּמקֹום ַהֶּזה  ָמִׁשיחַ  ְּבִגיַמְטִרָּיאָּנָחׁש ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֵיׁש ֲאִחיָזה לַ 

ְנהֹוִרין ֶׁשֵּמֶהם ָּכל ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ָהעֹוָלם.  ש"עיֹוֵנק" ְמַרֵּמז ַעל  ְוִׁשֲעַׁשעֶׁש" (ישעיה)יַז"ל ִיְתַהֵּפ ְלַׁשֲעׁשּוַע. ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִר 
 ' "ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק" ֶׁשהּוא ָדִוד, ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְּבַעְצמֹו, ְוכּו', ְוָׁשם ִיְהֶיה  (שער י, פ"ו)ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵעֶמק ַהֶּמֶל

ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוֶזה סֹוד "(תולדות אדם בית דוד) . ְוֵכן מּוָבא ַּבְּׁשָל"ה ֲעׁשּוַע ּוָמחֹול הקב"ה ִעם ַהַּצִּדיִקיםַהּׁשַ 
, ְוִהֵּנה ַהַּׁשֲעׁשּוַע ַהֶּזה, ". ִּכי ְכָבר ָיַדְעָּת ִּכי סֹוד ַהִּיחּוד ְוַהִּזּוּוג ִנְקָרא ַׁשֲעׁשּועַ ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה

חּוד ְּבִׁשית יֹוִמין ֵּתֵרד סֹוד ִׂשְמָחתֹו ַעד ֶׁשּיֹוֵנק ֶׁשהּוא ְמַטְטרּון ֶׁשהּוא ִּתינֹוק יֹוֵנק ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו, ֶׁשַעל ָידֹו ַנֲעָׂשה ַהּיִ 
ּוְקָבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבה ִמְׁשַּכן ַהְּטֵמִאים. ְוָכל ֶזה ַעד ֻחר ָּפֶתן, ְּדַהְיינּו אֹותֹו חֹ  ַהַּׁשֲעׁשּוַע ַהֶּזהְּדחֹול, ֵּתֵרד  ר ֶׁשהּוא נ

ף ִמן ָהעֹוָלם, ְוִיָּׁשֲארּו ְּבִלי זּוֲהָמא. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל.  מֹוֶרה סֹוד ַהְמָתַקת ַהִחיצֹוִנים ּוְמִרירּוָתם ַּתֲח
ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ַּכּמּוָבא  ה'ִמְתַחֶּלֶפת ּבְ  ק'ֶבן ֲאִמַּתי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶאת ַהִּתּקּון ַּבָּמקֹום ַהֶּזה. ִּכי  יֹוָנהְמַרֵּמז ַעל יֹוֵנק"  שליט"א ֶׁש"ְוִׁשֲעַׁשע

"ה, ְּבסֹוד "ְּגַער ַחַּית ָקֶנה", ּוְכֶׁשַּיְחֹּת ֶרֶגל זֹו ַהק' ֶׁשל ָקֶנ"ה, ִיָּׁשֵאר ִהּנֵ  (תהילים תלו)ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל  ְּב'ֵסֶפר
(פורים ע'  . ַּכּמּוָבא ְּבפרע"ח ְלָהֲאִריַז"לֶּפֶת"ן ד'ס"ת  דיֹו" ןנּו"ת ָּדֶל" ףְּבִמּלּוי ָאֶל" אדנ"יְוֵכן ֵׁשם "ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם". 

ֶׁשהּוא  תרע"א,ֶּיֶכת ְלֵׁשם אדנ"י ֶׁשעֹוֶלה ְּבִמּלּויֹו ְּכִמְנַין ֶׁשָהאֹות ד' ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶּדֶלת, ְּדֶדֶלת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ַהּׁשַ  תעט)
 ְּדָלתֹות ֵאָבִרים ֶׁשֵּיׁש ַלְּנֵקָבה יֹוֵתר ֵמַהָּזָכר ֵהם ְׁשֵני ִציִרים ּוְׁשֵּתי ד'ֶׁשהַ (העמידה ע' ריט)  ְוֶדֶלת. ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ַׁשַערַּתְרּגּום ֶׁשל 

ְלַרֵּמז ַעל ְׁשֵּתי ַהְּדָלתֹות  ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ָּדֶל"תֵיׁש ּבֹו  ָּדִו"ד. ְוֵכן ֶּפֶת"ןָּׁשה, ְוָׁשם ַמְלִּביׁש ַהָּנָחׁש ֶׁשִּנְקָרא ַהִּנְמָצִאים ִּביסֹוד ָהאִ 
. ְוֵכן ָמִצינּו תרע"אא"ת ב"ש ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּבִחּלּוף ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ָּבֶאְמַצע ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְיסֹוד ַעְצמֹו. ְוֵכן  ו'ֶׁשֵּיׁש ִּביסֹוד ַהּנּוְק', ְוהַ 

א ָׁשְלטּו ָּבֶהם ַהּׂשֹוְנִאים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְּדָלתֹותֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ֵהִכין ֶאת הַ  (סוטה ט.)ַּבְּגָמָרא  "ָטְבעּו ָּבָאֶרץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְו
 ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ֶּפַת"ח. ְוֵכן ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִויד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶּדֶלתְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי. ְוֵכן ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ַיֲעלּו ְלִהָּקֵבַע  ְׁשָעֶריָה",

ִהים ְמרַ  (בראשית א, ב) ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים" ֶזה רּו (שם)ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ְּבַרִּׁש"י  ֶחֶפת""ְורּוַח ֱא חֹו ֶׁשל ֶמֶל "ְורּוַח ֱא
  .ַהָּמִׁשיחַ 
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ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶנְחֶקֶקת ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֹׁשֶרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִהיא ַהִּתּקּון 
  ִלְקִלַּפת ַהַּנְצרּות.

ן ַאְיְּבִׁשיץ זצ"ל ֶׁשַהַּטַעם ִלְבִקיַעת ַהר ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַאֲהַבת יֹוָנָתן' ֵמַרִּבי ְיהֹוָנתָ  הֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א הֹוִסיףְועֹוד 
אֹוָתן ְסָפרֹות  677 ְּבִגיַמְטִרָּיאַהר ַהֵּזיִתים ֶׁשאֹוֶחֶזת ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, וְ  ֶאת ְקִלַּפת ַהַּנְצרּותַהֵּזיִתים ִּבְזַמן ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח הּוא ְלַבֵּטל 

   .776ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות  ַעל ַהר ַהֵּזִתים"ְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא "ְועָ  (זכריה יד, ג) ְוֵכן ַהָּכתּוב .776ֶׁשל 
ָּבַרְמַח"ל ה, ּומּוָבא ְלָבֵאר ַמּדּוַע ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ְקׁשּוָרה ְלַהר ַהֵּזיִתים, ִּכי ְבַהר ַהֵּזיִתים ָהיּו ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאֻדּמָ ְוִנְרֶאה 

, ּוַמה ֶּׁשַהּנֹוְצִרים ָּגְזרּו ִלְׂשֹרף ֶאת ַהַּתְלמּוד, ֶזה ָהָיה ֱאדֹוםִהיא ַהִּתּקּון ִלְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ֶׁשִהיא  ֲאֻדָּמהֶׁשָּפָרה  אוצרות רמח"ל)(סוף 
מֹוֶסֶרת ֶאת ַעְצָמּה ִלְׂשֵרָפה ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָּפָרה ֲאֻדָּמה. ִּדְׂשֵרַפת ָּפָרה ֲאֻדָּמה ִהיא סֹוד ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַּכְבָיכֹול 

מּוָבא ְּב'ָמֵגן ְוֵכן ֹרף ֶאת ַהַּתְלמּוד. ְׂשֵרַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּכָּלה ֲחָמתֹו ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים. ּוְכֶׁשֵאין ָּפָרה ֲאֻדָּמה ָּגְזרּו ַהּנֹוְצִרים ִלְׂש 
ָּכַתב ַהַּתְנָיא ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפָרַׁשת ֻחַּקת ָנֲהגּו ְיִחיִדים ְלִהְתַעּנֹות ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִנְׂשְרפּו כ'  (או"ח תקפ)ַאְבָרָהם' 

א ָקְבעּו אֹותֹו ִּביֵמי ַהֹחֶדׁש ִמְּפֵני ֶׁשִּמּתֹו ְׁשֵאַלת ֲחלֹום נֹוַדע ָלהֶ  ֹום ם ֶׁשּיְקרֹונֹות ְמֵלִאים ְסָפִרים ְּבָצְרַפת ְו
ְרבּו ְׁשֵני ַהָּפָרָׁשה גֹוֵרם ְּגֵזַרת ַהּתֹוָרה ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ְמַתְרְּגִמיַנן ָּדא ְגֵזַרת אֹוַרְיָתא. ְוַגם ִּבְׁשַנת ת"ח ֶנחְ 

ָּנִביא ְּבַיְלּדּותֹו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ְורֹוִאים הַ  ֵאִלָּיהּוֶׁשֶהֱחָיה  ַהָּצְרַפִּתית ַהָּנִביא ָהָיה ֶּבן יֹוָנהְוֵכן  ְקִהּלֹות ְּגדֹולֹות ְּבאֹותֹו ַהּיֹום.
ְוֵכן  ְוִזּכּו ַהִּניצֹוץ. ֵצרּוףִהיא ִמְּלׁשֹון  ָצְרַפתֶׁשָּׁשם ָׂשְרפּו ֶאת ַהַּתְלמּוד. ְוֵכן  ָצְרַפתֶקֶׁשר ֵּבין יֹוָנה ֶׁשְּמַתֵּקן ֶאת ִניצֹוץ ֵיׁש"ּו לְ 

ָּפָרה ֶׁשְּמַתֵּקן ֶאת אֹותֹו ָהִאיׁש ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ֹׁשֶרׁש ַהֻּטְמָאה' ֶׁשָּכל ִעְנַין  ָלאָקָפא ַפְרזְ  ְּבִגיַמְטִרָּיאֻחַּקת 
ִּניצֹוץ ִמֶּמָּנה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַהִּניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ֶׁשַּבָּפָרה, ְוֶזה ַגם סֹוד ִּבּטּול ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ַעל ְיֵדי הֹוָצַאת הַ  ֲאֻדָּמה

ִּכְלׁשֹוָנם, ַעל ַהִּמְׁשַּתֵּמד  ַמִים ְקדֹוִׁשיםַאְבָרָהם ַוְיְסִפיׁש שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ֵאֶצל ַהּנֹוְצִרים ימ"ש ֶׁשַּמֲעִביִרים ַעל ַהָּדת ַּבֲהָזַאת 
  ְּבדֹוֶמה ְלָפָרה ֲאֻדָּמה. 

ִאיָתא ִּבְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאְמרּו ַחְכֵמי ַהּדֹור ֶׁשָרעֹות ַרּבֹות ּוְגֵזַרת  (מגילת אסתר)ֲחַתם סֹוֵפר ְּב'תֹוַרת ֹמֶשה' לַ מּוָבא 
ה, ְואּוַלי ָהיּו ְׁשָמדֹות ַוֲהִריגֹות ֶׁשָהיּו ִּבְׁשַנת ת"ח ֵהָּמה ִמְּגֵזַרת ָהָמן ֲאֶׁשר ִנְתַּבְּטָלה ִּבְׁשַעת ַהֵּנס ְוִנְתַקֵּים ַעּתָ 

ְרַּפס" ֵחי"ת ַרָּבִתי ְלּגּוֵלי אֹוָתן ְנָׁשמֹות, ּוְמֻרָּמז ַּבְּמִגָּלה ְּב"ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה" ְּכִתיב ָּתי"ו ַרָּבִתי, ְו"חּור ּכַ ּגִ 
ְתַּבְּטָלה ַהְּגֵזָרה ּוִמֶּזה ִנְצַמח ְלַרֵּמז ַעל ת"ח, ְוִהֵּנה ָהָמן ֶׁשָהָיה קֹוץ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְתָלה ַעל ַהּקֹוץ ְוַעל ְיֵדי ֶזה נִ 

" ַּתְצִמיַח ָל ִמֶּזה "ַּדְרַּדר" ְּגֵזַרת ְׁשַנת ת"ח ֶׁשִּנְׁשַמר  ָהָרָעה ִּבְׁשַנת ת"ח, ְוֶזה ַעל ְיֵדי "ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל
ּומּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶחְמַּדת  ר'ד'ר, ְוַגם ַּדְרַּדר ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ח.ַהְּגֵזָרה ִמֹּדר ֹּדר ִמּדֹורֹו ֶׁשל ָהָמן ַלּדֹור ַההּוא אֹוִתּיֹות ד'

ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה "חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת". ַמאי חּור ַרב ּוְׁשמּוֵאל ַחד ָאַמר חּוִרי חּוִרי, ְמֶלאֶכת ַהַּמָּצעֹות (פורים ו) ָיִמים' 
ָאַמר ִמיַלת ְלָבָנה ִהִּציַע ָלֶהם. ִׂשְמַלת חּור הּוא ְלׁשֹון ִחֵּור, ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו ִדְבֵרי ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ְנָקִבים ְנָקִבים. ְוַחד 

ּו ֶׁשָּפַתח ָלֶהם ב' ְּפָתִחים, ּוְבָכאן ְמָפֵרׁש ָמה ֵהם ַהב' ְּפתָ  ִהים ַחִּיים. ְוַהַּכָּונָה הּוא ַעל ַמה ֶּׁשָּכַתְבנ ִחים. ְוָאַמר ֱא
ַוִּיֹּקב ", ַמאי חּור, ַהַּכָּוָנה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ֱאמֹור "ַוִּיֹּקב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית", "ְתֵכֶלתחּור ַּכְרַּפס ּו"

יהּו ַנִּקיב ֶׁשָּמא ֹחר ְּבַדְלּתֹו", ָרָזא ְדִמָּלה ָנַטל ה' ְּדֶׁשָּמא ַקִּדיָׁשא ְוַלֵייט ּוְלַאָגָנא ַעל ִאיֵמיּה ְוָדא הּוא ְנִקיָבא ְּדאִ 
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ַקב ֹחר ַּבְיסֹוד ְּדנּוְקָבא ַקִּדיָׁשא. ּוְלֶמְחָצִדי ַחְקָלא ְוָרָזא ְּדִמָּלה ֵּכן ֶּדֶר ִאָּׁשה ְמָנֶאֶפת. ְוָרָזא ְּדִמָּלה ַּגם ֵּכן ְּבָכאן ֶׁשּנָ 
ִדים ּוְגבּורֹות. ְוָלֵכן אֹות ֵחית ְּגדֹוָלה ְּבחּור, ְּכמֹו ב' ֶׁשֵהם ֲחסָ  ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלתֶׁשִּנְקָרא ֶדֶלת ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶהָאַרת ֶׁשל 

. ְוַחד ָאַמר חּור הּוא ְלׁשֹון ִחֵּור, ְּפָתִחים. ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב חּוִרי חּוִרי ֶׁשֵהם ב' ְנָקִבים ִמב' ְּפָתִחיםֵחיִתין ֶׁשֵהם ב' 
ֵדי ְלהֹוִציא ב' ִמיֵני ִחֵּור ֶׁשֵהם ב' ִמיֵני ֶהָארֹות, ַהֲחָסִדים ְוַהְּגבּורֹות. ּכְ  ְּפָתִחיםרֹוֶצה לֹוַמר ַהַּכָּוָנה ָלָמה ָעָׂשה ְׁשֵני 

 ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת" ָהָיה ִּביסֹוד ַהּנּוְקָבא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ַהְמַקֵּלל ֶׁשהּוא ֵיׁש"ּו "חּורְורֹוִאים ֶׁשַהְּפָגם ִּבְסֻעַּדת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשִּנְרָמז ּבְ 
ָפָרה ְקׁשּורֹות לְ  ת"חָּבאּו ְלַתֵּקן ֹזאת. ְלִפי ֶזה ְמֹבָאִרים ִּדְבֵרי ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' ֶׁשְּגֵזרֹות ְׁשַנת  ת"חְּבַדְלּתֹו. ּוְגֵזרֹות ְׁשַנת  ֹחרֶׁשָּנַקב 

ְּפָגם ֶׁשֶּנֱהנּו ִמְּסֻעַּדת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֵמַהחּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת, , ִּכי ְגֵזרֹות ֵאּלּו ָּבאּו ְלַתֵּקן ֶאת הַ ְׂשֵרַפת ַהַּתְלמּודְּכמֹו ְגֵזרֹות ֲאֻדָּמה 
ּוְכֵׁשם ", חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת"ּוְבסֹוד  ח',ְּגדֹולֹות, ִּכי ָפְגמּו ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ְּבסֹוד אֹות  ת"חֶׁשִּנְרְמזּו ָׁשם אֹוִתּיֹות 

ט"א ֶנת ֶאת ְּפַגם ַהַּנְצרּות ִּביסֹוד ַהּנּוְקָבא, ָּכ ְּגֵזרֹות ת"ח ָעׂשּו ֶאת אֹותֹו ִּתּקּון. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' פ. ל. שליֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ְמַתּקֶ 
  ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַהִּתּקּון.  יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי ְּבִגיַמְטִרָּיא "חּור ַּכְרַּפס"ׁשֶ 

"ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" ְלִפי ֶׁשַהָּׂשָטן ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר  דבר יט, ב)(במהֹוִסיף ֶׁשּמּוָבא ָּבַרְמַּב"ן ְועֹוד 
ָבר ָּכַתְבִּתי ְּבִעְנַין ָמה ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת, ְלִפיָכ ָּכַתב ָּבּה ֻחָּקה, ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ְוֵאין ְל ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה, ּוכְ 

. ּוְלָכ ָאַמר ִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ַמה ַּטַעם ָלֻאּמֹות ֶׁשִּיְהיּו מֹוִנין אֹוָתנּו ְּבֹזאת יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּיַכְּפרּוׂשָ 
ִהיא ָּפָרה ְוִהיא ֲאֻדָּמה ַהָּכתּוב "ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ְּכלֹוַמר ַהֶּנְחֶקֶקת ִמן ַהּתֹוָרה ְוִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַעל ֵּכן 

ֹׁשֶרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָּפָרה ֲאֻדָּמה ִעם ַהָּׂשִעיר ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְורֹוִאים ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶנְחֶקֶקת מִ ִמִּמַּדת ַהִּדין. 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ָהְיָתה ַדְוָקא ַעל  ְּגֵזַרת ְׂשֵרַפת ַהַּתְלמּוד ְּבָצְרַפת ֶׁשְּקׁשּוָרה ְלָפָרה ֲאֻדָּמהַהִּמְׁשַּתֵּלַח ֶׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשהּוא אֹותֹו ִעְנָין. ְוֵכן 

, ה ֶׁשְּבַעל ֶּפהּתֹורָ ַהְיינּו ְלֹצֶר ִּתּקּון ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא סֹוד "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלהוי"ה", . ִּכי ִהִּתירּו ִלְכֹּתב ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִּבְגַלל ֶּפה
ֶׁשִהיא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ל, ָלֵכן הַ ּוְגֵזַרת ְׂשֵרַפת ַהַּתְלמּוד ִהיא סֹוד ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַּכְבָיכֹול מֹוֶסֶרת ֶאת ַעְצָמּה ִלְׂשֵרָפה ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

 ְוֵכן סֹוד ַהֵּקץ ֶׁשל ָּדִנֵּיאל ְוַהִּתּקּון ַהָּׁשֵלם. 1335 ם ַהִּמִּלים ְּבִגיַמְטִרָּיאעִ  "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלהוי"ה",ַהְּׁשִכיָנה, ִנְׂשֶרֶפת ַּכְבָיכֹול. ְוֵכן 
א ָזכּו ְּבִעָּתּה, ְּבֵעת ה'. ָמה הּוא  ְּבִעָּתּה ה' ֲאִני" (תיקונים קלד.)ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש  ֲאִחיֶׁשָּנה" ִאם ָזכּו ֲאִחיֶׁשָּנה, ְוִאם 

"ִעָּתּה, "ֵעת לַ  ", ְמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת ֲעׂשֹות . ְוֵכן "ֵעת לַ ֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו תֹוָרֶת ְוֵכן ַהְּפָגם ֶׁשל ֵיׁש"ּו  .תשע"וַלה' ֵהֵפרּו תֹוָרֶת
י ִהָּזֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ָּדַרׁש ָרָבא, ַמאי ִּדְכִתיב "ְויֹוֵתר ֵמֵהָּמה ְבנִ  (עירובין כא:)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ָהָיה ּבַ 

א ַּתֲעֵׂשה, ְוהַ  ָּללּו ַחָּיב ֲעֵליֶהן ַהְרֶּבה ֵאין ֵקץ". ְּבֵני, ִהָּזֵהר ְּבִדְבֵרי סֹוְפִרים יֹוֵתר ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשַהָּללּו ֲעֵׂשה ְו
א ִנְכְּתבּו, ָאַמר ְקָרא "ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֶּבה ֵאין ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים. ֶׁשָּמא ֹּתאַמר ִאם ֵיׁש ָּבֶהן ַמָּמׁש ִמְּפֵני ַמה 

א, ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ֵקץ ְוַלַהג ַהְרֶּבה ְיִגיַעת ָּבָׂשר", ָאַמר ַרב ַּפָּפא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאָחא ַבר ַאָּדא ִמְּׁשֵמיּה ְּדַרב ַאָחא ַּבר עּולָ 
ְורֹוִאים ֶׁשַהְּפָגם ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש ֹוַתַחת, ִּדְכִתיב "ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגיַעת ָּבָׂשר". ַהּלֹוֵעג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ִנּדֹון ְּבצֹוָאה ר

   ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה.ְוִנּדֹון ְּבצֹוָאה רֹוַתַחת, ְוַהִּתּקּון ָלֶזה ִלְכֹּתב ְסָפִרים ַהְרֵּבה ִמִּדֵברי ֲחָכִמים מִ ִהְלִעיג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ׁשֶ 
ָקׁשּור ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהיּו  כ"דְקרֹונֹות ֶׁשל ִסְפֵרי ַתְלמּוד, ּוִמְסַּפר  כ"דֶׁשִּנְׂשְרפּו ְּבָצְרַפת  (ה' אלפים ד')מּוָבא ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' ֵכן וְ 

ֶאֶלף ִמְּבֵני ִׁשְמעֹון. ְוֵכן ְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה  כ"ד ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים, ְוֵכן ְּבִגְלּגּולֹו ַהּקֹוֵדם ֶׁשָהָיה ִזְמִרי ֶבן ָסלּוא ֶנֶהְרגּו כ"דלֹו 
ְסָפִרים כ"ד ְוֶזה ַגם ַמְקִּביל לְ  ַּכ"ף ָּדֶל"ת ָאֶל"ף.ִאיׁש ְוֶזה עֹוֶלה ְּכִמְנַין  645ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור מּוָבא ְּב'ֵסֶפר ַהָּיָׁשר' ֶׁשֶּנֶהְרגּו ִבְׁשֶכם 

ִמְסָּפר  ְוֵכן ְּבַהְׁשָּפַעת ֲחֶלב ֵאם ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבָאה ֵמִאָּמא ִעָּלָאה ִּבְבִחיַנת ֲהָנָקה, ֵיׁש ִּבְכָתב.ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה ׁשֶ 
ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוְמִדין  (ערכין א)ְּבַמַּתן ּתֹוָרה, ַּכּמּוָבא ְּבתֹוֶסְפָּתא  כ"דְוֵכן ָמִצינּו ִמְסַּפר  כ"ד ֳחָדִׁשים., ֶׁשַהֲהָנָקה ִהיא כ"ד
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ְוֵכן ָמִצינּו  ִלְפֵני ַהר ִסיַני ִנְמָׁשִכין ַלֲאחֹוֵריֶהם י"ב ִמיל, ּוָבִאין ִלְפֵניֶהם י"ב ִמיל, ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור כ"ד ִמיל.
י, ָאַמר ַרִּבי ֶחְלּבֹו, ְּכֶנֶגד ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְרָננֹות ֶׁשָאַמר ְוַהֵני ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְּדַתֲעִניָתא ְּכֶנֶגד מִ  (ברכות כט.)ַּבְּגָמָרא 

ֹמה ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְכִניס ָארֹון ְלֵבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים כ"ד ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה, וְ  כ"ד ְוֵכן ַּבֲעבֹוַדת ַהֹּכֲהִנים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו .ְׁש
ג ֶׁשִּיְהֶיה ְּב'ִׂשים מּוָבא ְּב'ִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש' ְלַכֵּון ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים ַעל כ"ד ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה, ְלָהִכין ֶאת ַהַּמְלכּות ַלִּזּוּו ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה, ְוֵכן

ֵאין ַנְפָׁשּה חֹוֶזֶרת ָעֶליָה ַעד ֶעְׂשִרים  ו:)(בכורות ָׁשלֹום'. ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ַהֹּכֲהִנים ְלכ"ד ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
ְסתּוָמה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת  ם'. ְוֵכן ָהאֹות כ"דרֹוִאים ֶׁשִהְתַחְּדׁשּות ָהִאָּׁשה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ִהיא ְּבִמְסַּפר ְוַאְרָּבָעה ֹחֶדׁש. 

' ׁשֶ ְּבאֹוִתּיכ"ד ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות, ִהיא ָהאֹות הַ  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִויד ֹות א' ב'. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי
. כ"ד, ְוָדִוד ִנְקָרא ָּדִויד ִעם יֹו"ד, ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשהּוא ַהֵּסֶפר הַ כ"ד   ַּבַּתַנ"

"ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָּפָרה ֲאֻדָּמה" ָאַמר  (במדב"ר יט, ו): ָּפָרה ֲאֻדָּמהָקׁשּור ִעם ְיִדיַעת סֹודֹות  אֲעִקיבָ ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַרִּבי ְוֵכן 
הּוָנא ְּכִתיב  ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ָאַמר לֹו הקב"ה ְלֹמֶׁשה ְל ֲאִני ְמַגֶּלה ַטַעם ָּפָרה ֲאָבל ְלַאֵחר ֻחָּקה, ְּדָאַמר ַרב

א ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאֹון", 'ִיְקָּפאּון' "ִּכי ֶאּקַ  ְּכִתיב ח מֹוֵעד ֲאִני ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט" ּוְכִתיב "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא 
א ְּדָבִרים ַהְמֻכִּסין ִמֶּכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲעִתיִדים ִלְהיֹות צֹוִפים ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְכִתיב "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים עֲ  ִׂשיִתים ְו

א ִנְגלּו ְלֹמֶׁשה ֲעַזְבִּתים" ֶאֱעֶׂשה ֵאין ְּכִתיב ָּכאן ֶאָּלא "ֲעִׂשיִתים", ֶׁשְּכָבר ָעִׂשיִתי ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו ְּדָבִרים ֶׁש
ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲעָלַאת  ִּקָּפאֹוןְוֵכן ַהְפָׁשַרת הַ ו. ִנְגלּו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו "ְוָכל ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינֹו" ֶזה ַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָרי

  ַפְרְזָלא.ָקָפא ַהַּבְרֵזל ְּבסֹוד 
ְוֵכן ֵהם  ֶאת ַהִּמְנָזִרים ֶׁשָּלֶהם. ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשִּבְמקֹום ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה מּול ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ְוַׁשַער ַהִּמְזָרח ָּבנּו ַהּנֹוְצִריםְוָלֵכן 

ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשְּבַהר  ִמְזָרח.ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָמִרָּיהֶׁשהּוא ַהִּכּנּוי ֶׁשָּלֶהם ְלִאּמֹו ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש ּו ָמִרָּיהקֹוְרִאים ַלִּמְנָזִרים ַעל ֵׁשם 
ְבֶחְציֹו ַהֵּׁשִני ֶיְׁשָנם ָּבֵּתי ִּתְפלּוָתם, ִיַּמח ְׁשָמם, ְלַרֵּמז ֶׁשָהָהר ִיָּבַקע ִלְׁשֵני ַהֵּזיִתים ְּבֶחְציֹו ִנְקְּברּו ֵאּלּו ֶׁשָּיקּומּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ּו

ם ִמֶּקֶדם  (זכריה יד, ד)ֲחָצִאים ֶלָעִתיד ָלֹבא ִויֻקַּים ַהָּכתּוב  "ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזִתים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשַלִ
   ִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ְוגֹו' ְוֶחְציֹו ֶנְּגָּבה".וְ 

ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ַמֶּטה' . ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ָהִעְנָין ָקׁשּור ִעם ב' ַרְגַלִים, ֶרֶגלְּפָעִמים ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵזיִתים ְוֵכן
ְצָבאֹות  אֹוִתּיֹותצֹוַאת ְּבָנּה,  ֵכןֶׁשְּמַסֵּמל ב' ַרְגַלִים. וְ ְצָבאֹו"ת  ָנּה, ר"ת ֵׁשםּבְ ֹוַאת צְתַקֵּנַח ּוּמֹו אִ ֹבא ּתָ י' ֶׁשְּלׁשֹון 'ַרֵּבנּו ַּבְחיֵ 

ִּסְטָרא ַאֲחָרא, ָׁשם ֵיׁש ֶאת ִלְכלּו ֹוד. ִּכי ִּבְסִפירֹות ַהֶּנַּצח ְוַההֹוד ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ַרְגַלִים ְּבִחיַנת ֵׁשם ְצָבאֹות, ֶׁשּיֹוֵרד ְלִעְמֵקי הַ הַּצח נֶ 
ְוֵאיֶזהּו ָקָטן ֶׁשֵאין ָצִרי  (עירובין פב.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ֶאת ַרְגָליו". "ְלָהסֵ  (ש"א כד, ד)ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַהּצֹוָאה ֶׁשָּצִרי ִקּנּוַח. 

ְורֹוִאים ֶׁשַהִּקּנּוַח ֶׁשל ָחֵמׁש.  נֶה ְוֵאין ִאּמֹו ְמַקַּנְחּתֹו ְוכּו', ְוַכָּמה ְּכַבר ַאְרַּבע ְּכַברְלִאּמֹו ָאְמֵרי ְּדֵבי ַרִּבי ַיַּנאי ָּכל ֶׁשִּנפְ 
ִּלים ִנְרָמז ַּבּמִ  ֶנַצ"ח. ְוֵכן 5וְ  4הּוא  ֹהדְוֵכן  .ַהֶּנַצח ְוַההֹודְמַסְּמִלים ֶאת ְסִפירֹות  5וְ  4ּוִמְסָּפִרים  .5אֹו  4ָהִאָּמא הּוא ַעד ִּגיל 

 ְוֻכָּלם ְּבֵהיָכלֹו, ָהעֹוָלם ְיסֹוד ִיְתַחֵּבר ַּכֲאֶׁשר רנח:) (פקודי ֹוַאת'. ּוַבִּתּקּון ַהֶּזה ְּתלּוָיה ַהְּגֻאָּלה, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהרֵּנַח צ'ּוְתקַ 
 ְוֶזה ְצָבאֹות, ֲהָוָי"ה ְוִנְקְרָאה ֵׁשמֹות, ְׁשָאר ָּכל ּכֹוֵלל ָאז ּבֹו, ְּכלּוִלים ְוֻכָּלם ֶאְצלֹו, ּוְבַתֲאָוה ַּבֲחִביבּות ִמְתעֹוְרִרים

 ְּצָבאֹותְויֹוֵרד ִלְמקֹום הַ  ח'. ַהְיינּו ָהאֹור ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשָּבא ֵמהַ ח, ְצָבאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא  ֻחַּקתְוֵכן  .ָׁשֵלם ָקדֹוׁש ֵׁשם ִנְקָרא
ִהים ְצָבאֹותהּוא ַּבֶּנַצח, ְוֵׁשם  אֹותהוי"ה ְצבָ ֶׁשִּנְקָרִאים ֶנַצח ְוהֹוד. ְוֵכן ֵׁשם  ִהים ְצָבאֹות הּוא ַּבהֹוד, וְ  ֱא הוי"ה ֱא

ְוהֹוִסיף  ֶנַצ"ח.ֶאֶרז" ס"ת  ץעֵ  ןַהֹּכהֵ  ח"ְוָלקַ  (במדבר יט, ו) ָּפָרה ֲאֻדָּמהְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל  .ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָמהְּבִגיַמְטִרָּיא 
   ִעם ַהּכֹוֵלל. ָּפָר"הְּפָעִמים ְּכִמְנַין  286ְּבִלי ּתֹוֶסֶפת אֹות מֹוִפיָעה ְּבָכל ַהתנ"ך  ְצָבאֹותַסַּלמֹון שליט"א ֶׁשֵּתַבת  הרה"ג ר' ַחִּיים
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. ָרה ֲאֻדָּמה ְוַדָּיִניןְּבָמָרה ָנַתן ָלֶהם ִמְּקַצת ַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ָבֶהם ַׁשָּבת ּופָ  (שמות טו, כה)ְּבַרִּׁש"י מּוָבא 
ִהיא ַהִּתּקּון ָפָרה ֲאֻדָּמה ּדְ  ִמְרָים.ָׁשם ִהְתַּגְּלָתה ָלִראׁשֹוָנה ְּבֵאָרּה ֶׁשל  ָמָרהְלִיְׂשָרֵאל ּבְ ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַמּדּוַע ִנְּתָנה ִמְצַות ִנְרֶאה ְלָבֵאר 

. ְוֵכן ֶׁשל ַהָּפָרה ְלַהּזֹות ַעל ַהְּטֵמִאיםֵעץ ֵאזֹוב ֶׁשּטֹוְבִלים ְּבתֹו ֵמי ַהַחָּטאת  ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּבסֹוד ֱאדֹוםִלְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ֶׁשִהיא 
 .הָפרָ ִנְרָמז ּבְ  ַאִּפיְפיֹורְוֵכן  ִמְרָים,ְוֵיׁש ַּגם ֶרֶמז ַעל ִּתּקּון ֵיׁש"ּו ֶׁשָהָיה ֵּבן ֶׁשל  .ָהֵעץ ַלַּמִים ַהְׁשָלַכתְּבָמָרה ָהָיה ִּתּקּון ְּבסֹוד 

 (במדבר כ, יד)ָׁשה ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְסִמיָכה ַאֲחֵרי ָּפָרַׁשת ָּפָרה ּוִמיַתת ִמְרָים ֶאת ַהָּפרָ 
ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר  "ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶל ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת

  ְלַרֵּמז ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשְּקׁשּוָרה ְלִמְרָים ַמְכִניָעה ֶאת ְקִלַּפת ֱאדֹום. ְמָצָאְתנּו",
ַמר ַרִּבי "ָּפָרה ֲאֻדָּמה", ִמְּפֵני ַמה ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ָּבִאים ְזָכִרים ְוִהיא ְנֵקָבה, ָא (ילקוט חוקת תשנ"ט) ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשְוֵכן 

, ָאַמר ַהֶּמֶל ָּתֹבא ִאּמֹו ּוְתַקֵּנַח ַהּצֹוָאה, ָּכ ָא ַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַאְייבּו ָמָׁשל ְלֶבן ִׁשְפָחה ֶׁשִּטֵּנף ַּפְלִטין ֶׁשל ֶמֶל
ִעָּלָאה  ִאָּמאִתיָדה, ֵּכיָון ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִהיא אֹור ֶׁשל ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַּגם ַעל ַהְּגֻאָּלה ָהעֲ  הּוא ָּתֹבא ָּפָרה ּוְתַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל.

ֶׁשל ַהּגֹוי ֶׁשִּטֵּנף ַּפְלִטין ֶׁשל ֶמֶל ִּבירּוָׁשַלִים, ּוִבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ְּתֻתַּקן  ֶּבן ַהִּׁשְפָחהֶׁשַּתֲעֶׂשה ִּתּקּון ְלַמה ֶּׁשָּפַגם אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשהּוא 
ְוַהִּדְמיֹונֹות ֶׁשל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשַּמְטִעים ַּדְרָּכם ֶאת ָּכל  ֲהָזיֹותְמַרֶּמֶזת ַעל ִּבּטּול הַ  ַהֵּזיִתים. ְוֵכן ְּבִקיַעת ַהר ֶׁשָּפַגם ּצֹוָאההַ 

ֵאל ַעל ְיֵדי ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ַּכּמּוָבא ָהעֹוָלם. ּוֵמִאיָד ָמִצינּו ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא דֹוֵרׁש ַעל ֶהָעִתיד ָלֹבא ֶׁשהקב"ה ְּבַעְצמֹו ְיַטֵהר ֶאת ִיְׂשרָ 
ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם  (יומא פה:)ַּבִּמְׁשָנה 

ם". ְואֹוֵמר, "ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְיָי", ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהָיה יֹוֵׁשב ִלְפֵני ַרִּבי  (שמיני מב:)ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ַהְּטֵמִאים, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל.

ּו ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַּבֶּמה ָאַמר לֹו ְּבַמה ֶּׁשָּכתּוב ִׁשְמעֹון ָאִביו. ָאַמר לֹו ֶזה ֶׁשָּׁשִנינ
ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ְוגֹו'". ֵּכיָון ֶׁשִּנְטָהִרים ִמְתַקְּדִׁשים. 

(בביאור זה סייעוני הרמ"ז שליט"א והרה"ג ר' י. א. שליט"א והרה"ג ר' מ. פ. שליט"א והרה"ג ר' י. פ.  ֵיׁשּוַע. ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבִרּבּועַ  ּצֹוָאהׁשֶ 
  שליט"א).

ַפת ָּפָרה ֲאֻדָּמה הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַוְיְסִפיׁש שליט"א ֶׁשֲעֵקַדת ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַּגם ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ְׂשרֵ ְוהֹוִסיף 
ַאְׁשֶרי ר' ֲעִקיָבא  (ברכות)ֲאִריַז"ל ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַּכְבָיכֹול מֹוֶסֶרת ֶאת ַעְצָמּה ִלְׂשֵרָפה ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַּכּמּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי ַהַּׁש"ס' ְלהָ 

ֵגי ַמְלכּות ָהיּו ַּכָּפָרה ִּבְׁשִביל ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשְמָכרּוהּו ֶׁשָּיְצָאה ִנְׁשָמְת ְּבֶאָחד ְּכָבר נֹוַדע ִּכי ָהֲעָׂשָרה ֲהרּו
ה ֲאֶׁשר ִׁשְּתפּו ִעָּמֶהם ֲאֵחי יֹוֵסף ֶׁשָעׂשּו ַהֵחֶרם  ֵּביֵניֶהם ַּכּנֹוַדע. ְליֹוֵסף, ְור' ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ָהָיה ְלַכֵּפר ַעל ַהְּׁשִכינָ

ֵּגִרים ְוַהֵּגִרים ֵהם ְּתלּוִים ַּבַּמְלכּות ְוֵאיָנם ָזִזים ִמָּׁשם ְּבסֹוד ֵּגֵרי ֶצֶדק ִּכי ַהַּמְלכּות ִנְקָרא ִּכי ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ֶּבן 
ֹום ן ָּבא ִּבְמקֶצֶדק ַּכּנֹוַדע. ְועֹוד ִּכי ָהַאִחים ָהיּו ַיַחד ְּבַאְחָוה ְוַלֵּגִרים ֵאין ַאְחָוה, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ָיִחיד, ְוָלכֵ 

ֵּפרּוׁש ִּבְׁשִביל ֶאָחד ֶׁשִהיא ֶׁשָּיְצָאה ִנְׁשָמְת ְּבֶאָחד ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ַּגם ֵּכן ְיִחיָדה, ְוֶזה סֹוד ַאְׁשֶרי ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ֶאת ַהִּניצֹוץ ֶׁשִהְתַלֵּבׁש ִּבְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַתֵּקן ַהְּׁשִכיָנה ַהִּנְקֵראת ְיִחידֹו ֶׁשל עֹוָלם. 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשהֹוִאיל ֶׁשהּוא ִניצֹוץ ִמֹּׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו, ֵיׁש לֹו ֹּכַח ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְלַבֵּטל ֶאת ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות. 
 ְבַעל ֶּפה, ֲהִריָגתֹו ָהְיָתה ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ְׂשֵרַפת ַהַּתְלמּוד ְּבָצְרַפת ֶׁשָעֶליָה אֹוֵמר ָהַרְמַח"ל ֶׁשִהיאְוַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ֹׁשֶרׁש ּתֹוָרה ׁשֶ 

ֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא "ֹזאת ֻחַּקת" ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ִמי יִ  (במדב"ר יט, א) ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש
ּכֹוָכִבים, ָהעֹוָלם  א ֶאָחד" ְּכגֹון ַאְבָרָהם ִמֶּתַרח, ִחְזִקָּיה ֵמָאָחז, ֹיאִׁשָּיה ֵמָאמֹון, ָמְרֳּדַכי ִמִּׁשְמִעי, ִיְׂשָרֵאל ֵמעֹוְבֵדי
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א ְיִחידֹו ׁשל ע  ִיחּוד ה'ְמַגָּלה ֶאת  ְורֹוִאים ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמהֹוָלם. ַהָּבא ֵמעֹוָלם ַהֶּזה, ִמי ָעָׂשה ֵּכן ִמי ִצָּוה ֵכן ִמי ָגַזר ֵּכן 
  .י' ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּפָרה ֲאֻדָּמהְּבִחּבּור ַהֻּטְמָאה ְוַהְּקֻדָּׁשה. ְוֵכן 

ֻדָּמה ַעל ָאָדם ָטהֹור ִטְּמאּו אֹותֹו. ַהְיינּו ֶׁשֵאֶפר ָּפָרה ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא סֹוֵבר ֶׁשִאם ִהּזּו ֵמי ַחָּטאת ֶׁשל ָּפָרה אֲ  (יומא יד.)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
א ִלְטהֹוִרים, ְוִהיא ְמַטֶהֶרת ֶאת ַהְּטֵמִאים ּוְמַטְּמָאה ֶאת ַהְּטהֹוִרים. ְוַרָּבָנן ׁשֹוֲאִלים ִאם ֶזה ְמַטֵהר  ֲאֻדָּמה ְמֹיָעד ַרק ִלְטֵמִאים ְו

, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא עֹוֶנה ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ָּפָרה ֲאֻדָּמהְטֵמִאים ְּבַוַּדאי ֶׁשּיֹוִסיף ֳטָהרָ  "ָאַמְרִּתי  ה ַלְּטהֹוִרים ּוַמּדּוַע ִיְגֹרם ַהֵהיֶפ
ִמּיּות ְּתרּוַפת ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ִׁשיַטת ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו, ְּכמֹו ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁש  ֶאְחְּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני".

, ָהַאְנִטיְּביֹוִטיָקה ֶׁשַּמְכִניִסים ָלָאָדם ְקַצת ֵמַהַּמֲחָלה ְּכֵדי ְלַרְּפאֹותֹו, ְוִאם ָאָדם ָּבִריא לֹוֵקַח ֶאת ַהְּתר ּוָפה ִהיא גֹוֶרֶמת לֹו ַהֵהיֶפ
ָּקׁשּור ִעם ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו, ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ִהיא ַהֹּׁשֶרׁש ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ְקִלַּפת ְלחֹוִלי. ָּכ ֵהִבין ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאת ֹעֶמק ֹׁשֶרׁש ָּפָרה ֲאֻדָּמה ׁשֶ 

ֶׁשּנֹוְתִנים  ַרְּפאֹות ֶאת ַהְּטֵמִאים, ַהְיינּוֱאדֹום ְוַהַּנְצרּות ֶׁשָּׁשם ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהְּקִלּפֹות, ְוִהיא ִנְכֶנֶסת ִמּתֹו ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַהֹּׁשֶרׁש ַהֶּזה לְ 
אֹוב ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהֻּטְמאֹות ְוִנְטָהר. ַעל ָהָאָדם ֵמַהָּפָרה ֶׁשִהיא ֱאדֹום ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַּמְלִּביׁש ָעֶליָה ֱאדֹום ִּדְקִלָּפה, ְוַהְּקֻדָּׁשה ִמְתַּגֶבֶרת ִלְׁש 

; ֶׁשָהֲאִחיָזה ֶׁשל  ַּבָּפָרה ִנְדֶּבֶקת ּבֹו ְוִנְטָמא ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשל ָהַאְנִטיְּביֹוִטיָקה. ְוֶזה ת ֱאדֹום ְקִלּפַ ֲאָבל ְלָאָדם ָטהֹור ֶזה גֹוֵרם ַהֵהיֶפ
ָּכל ְּפִרי  ְוִהיא ֵחֶלק ִמֶּמָּנה ְּכמוֹ ַהּסֹוד ֶׁשַהָּפָרה ְמַטְּמָאה ֶאת ָּכל ָהעֹוְסִקים ָּבּה, ִּכי ִנְטָמִאים ִמְּקִלַּפת ֱאדֹום ֶׁשּיֹוֶנֶקת ִמָּפָרה ֲאֻדָּמה 

ֹׁשֶרׁש ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות  רֹוָמ"אֶּמִּני". ר"ת מִ חֹוָקה ְר ִהיא וְ ְחְּכָמה אֶ ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקִלָּפה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁש"ָאַמְרִּתי 
  . ְמַטֵּמא ְטהֹוִרים ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּנֹוְצִריֶׁשּיֹוְנִקים ִמָּפָרה ֲאֻדָּמה. ְוֵכן 

ִעְנַין ָּפָרה ֲאֻדָּמה ִהיא סֹוד ַהַּמְלכּות ַּכִּנְזָּכר ְּבִתּקּוִנים ְוִהיא ִמַּצד  (חוקת)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוָרה אֹור' ַלַּמֲהַר"ם ַּפאִּפיְרׁש ן ְוכֵ 
ֹׁשֶרׁש פ"ר ִּדיִנים ֵהם  ה' ְּגבּורֹות ֶׁשָּבּה מנצפ"ך ִעם ה' ּכֹוְלִלים ִנְקֵראת ָּפָרה ִמַּדת ַהִּדין ָלֵכן ִהיא ֲאֻדָּמה, ִּכי

ְוָלֵכן ַנֲעָׂשה ִנְמָׁשִכים ִמַּמְלֵכי ֱאדֹום ֲאֻדִּמים ַּכָּׁשִנים, ּוָבֶהם ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ִּכי ַגם ֵהם ִסיֵגי ְמָלִכין ַקְדָמִאין, 
ַהְּקֻדָּׁשה ְלַבד ּוְלָהָבה ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים ְוֵאין ְל ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה ְּכֵדי ְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה, ִּכי ְבִהָּׂשְרָפם ָאז ִּתָּׁשֵאר 

  ֵריַח ִניחֹוַח יֹוֵתר ִמֶּזה.
ת ֵאי ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְמַטֶהֶרת ֻטְמַאת ֵמת, ְּדֻטְמַאת ֵמת ַׁשֶּיֶכת ְלג' ַהְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ֶׁשּיֹוְנקֹות ִמְּקִלּפַ  (חוקת ס.)מּוָבא ְּבלק"ת ְוֵכן 
ֶׁשַּבָּפָרה, ּובֹו ִנְמָצא ַהִּניצֹוץ ָלֵכן ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהָּפָרה, ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ְלֹנַגּה, ּוַמְׁשִאיִרים ַרק ֶאת ָהֵאֶפר, ֶׁשָהֵאֶפר הּוא ַהְיסֹוד ַהַּתְחּתֹון ֹנַגּה, 

ָהֵאֶפר ְּבַמִים ַחִּיים, ֶׁשְּמַסְּמִלים ָחְכָמה, ְוַעל ְיֵדי ִּבּטּול ָהֵאֶפר  ְקֻדָּׁשה ֶׁשְּבֹנַגּה ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְנקֹות ַהג' ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות. ּוְמַבְּטִלים ֶאת
. ּוְכֶׁשַּמִּזים ַעל ַהְּטֵמא ֵמת ִמַּמִים ְּבַמִים, ַמֲחִזיִרים ֶאת ַהִּניצֹוץ ְלָׁשְרׁשֹו, ּוְמַבְּטִלים ֶאת ַהִחּיּות ֵמַהג' ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ֶׁשָּיְנקּו ִמֶּזה

ת ֶׁשָעָליו, ּוַמֲעֵלהּו ְלָׁשְרׁשֹו, ר ֵאּלּו, ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ִניצֹוץ ֹנַגּה ֶׁשָחַזר ְלָׁשְרׁשֹו, ֶזה ַמְפִריד ֶאת ַהִּניצֹוץ ֹנַגּה ֶׁשְּמַחֶּיה ֶאת ֻטְמַאת ַהּמֵ ְוֵאפֶ 
(מלאכי ג, ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַלָּכתּוב  (פקודי רלז:)ינּו ַּבֹּזַהר ּוִמֵּמיָלא ִמְתַּבֶּטֶלת ַהִחּיּות ֶׁשל ַהֻּטְמַאת ֵמת ְוִנְהֶיה ָטהֹור. ּוְכֵעין ֶזה ָמצִ 

ּוְמָבֵאר ַה'ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש' ֶׁשִּתּקּון ָהְרָׁשִעים ֶלָעִתיד ָלֹבא הּוא  "ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם"כא) 
ְוהֹוִסיף . ְוֶזה ַגם סֹוד ִּבּטּול ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ַעל ְיֵדי הֹוָצַאת ַהִּניצֹוץ ִמֶּמָּנה ֶאת ִניצֹוץ ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּטמּון ָּבֶהם.ַלֲעׂשֹוָתם ֵאֶפר ְלהֹוִציא 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ן. ִּכי ִהיא מֹוִציָאה ִמֵּגיִהָּנם ְלַגן ֵעדֶ ֵּגיִהָּנם ַּגן ֵעֶדן, ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּפָר"ה הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 
. ְלַרֵּמז ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ְמַתֶּקֶנת ֶאת ָהרפ"ח ִניצֹוצֹות. ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג רפ"חִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּפָרהשליט"א ׁשֶ  ִסיּבֹוִני

 ָרדּוםְלִפי ַהֵּסֶדר, ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּפָרה ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהִּניצֹוץ הָ  ָרדּו"םה ֵהן דּומָ ה אֲ רָ ּפָ  ְּבתֹור' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות 
ֵהינּו הוי"ה ֶאָחד ְּבִגיַמְטִרָּיא ֻחַּקת ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ְּבתֹוָכּהׁשֶ  ִעם ַהִּמִּלים, ִּכי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְמַגָּלה ֶאת  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל הוי"ה ֱא

 ְּבִגיַמְטִרָּיאָּפָרה ֲאֻדָּמה שליט"א ׁשֶ  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִניֶׁשֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ַּבְּמקֹומֹות ַהְּנמּוִכים ְּביֹוֵתר. ַאְחּדּות ה' 



 
 
 
 

טו

, ְלַרֵּמז ֶׁשָּכל ִעְנַין ַּבִּמְדָּברִנְמֵצאת ְּבֻחָּמׁש ּוְלִפי ֶזה ְמֹבָאר ַמּדּוַע ָּפָרַׁשת ֻחַּקת  ָחד.אֶ "ה יֵהינּו הואֱ "ה יְׂשָרֵאל הויִ ַמע ׁשְ ָהר"ת ֶׁשל 
 ִּמְדָּברׁשֶ ִהיא ְלָבֵרר ֶאת ַהִּניצֹוץ. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. ָּפָרה ֲאֻדָּמה . ִּכי ַּבִּמְדָּברָּפָרה ֲאֻדָּמה ָקׁשּור ִעם ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָהָיה 

  .ִניצֹוץְּבִגיַמְטִרָּיא 
ְּביֹום ט"ו ַּבֲאָדר, ֶׁשהּוא יֹום ּפּוִרים ִּבירּוָׁשַלִים.  ֶׁשָהיּו ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמה ִּבירּוָׁשַלִים (שקלים א, א)א ְּבַבְרְטנּוָרא מּובָ ְוֵכן 

ַׁשַער  (מידות א, ג)ַּבִּמְׁשָנה  יָרה ְלָפָרה ֲאֻדָּמהְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְׂשָרֵאל ְׁשֶלִזיְנֶגר שליט"א ֶׁשרֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ׁשּוַׁשן ַהּבִ 
 ַהר ַהִּמְׁשָחה.ַהִּמְזָרִחי, ָעָליו ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה צּוָרה, ֶׁשּבֹו ֹּכֵהן ָּגדֹול ַהּׂשֹוֵרף ֶאת ַהָּפָרה ְוָכל ְמַסֲעֶדיָה יֹוְצִאים לְ 

ה' ֶׁשְּבפּוִרים ֵיׁש ֶהָאָרה ְמיֶֻחֶדת ֶׁשְּמַקֶּדֶׁשת ֶאת ְקִלַּפת ֹנַגּה יֹוֵתר ִמַּׁשָּבת, ְוָהָרע ֶׁשַּבֹּנַגּה יֹוֵצא ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵבַאְרנּו ְּב'ַמַאְמֵרי ֲחנֻּכָ 
ים ֶאת ַהִּניצֹוץ ֶׁשְּמַחֶּיה ֶאת ָהָמן ָבְרכִ ֵמַהֹּנַגּה ְלַגְמֵרי, ְוהּוא יֹום ְמֻסָּגל ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשְּבתֹו ַהְּקִלָּפה, ְּבסֹוד ָּברּו ָהָמן, ֶׁשּמְ 

ָּפָרה ץ ַהְּקֻדָּׁשה ִמֶּמָּנּה. ְוֵכן ּוְמָבְרִרים אֹותֹו. ְוֹזאת ַהְּבִחיָנה ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְלהֹוִציא ְלַגְמֵרי ֶאת ָהָרע ֶׁשַּבֹּנַגּה, ּוְלָבֵרר ֶאת ִניצוֹ 
ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות. ְּדמּוָבא ְּכבֹוְלעֹו ֵּכן ּפֹוְלטֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּפּוִריםאֹו  ֲאֻדָּמה ָּפָרה. ְוֵכן ּפּוִריםְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲאֻדָּמה

ז ֵהם ִנְתָקִנים, ְוַהֵּבאּור ֶׁשֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַחְּבִרים אֹוָתם ֵאּלּו ְלֵאּלּו, ְוָא (שער יט ח"א ע' רסז)ְּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל 
ְּכבֹוְלעֹו ֵּכן ֵמָחָדׁש ֶׁשל ַהְּׁשָבִרים, ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל  ִחּבּורַהְּמָלִכים, ַהֵּברּור ְוַהִּתּקּון ִיְהֶיה ּבְ  ְׁשִביַרתֵּכיָון ֶׁשְּנִפיַלת ַהִּניצֹוצֹות ָהְיָתה ּבִ 

. ּפֹוְלטוֹ ַהִּניצֹוצֹות, ֶׁשִהיא ַהְּׁשִביָרה, ּוְלַחֵּבר ֵמָחָדׁש, ִמֵּמיָלא ִיְהֶיה  ְּבִליַעתָלה ַלִּסָּבה ֶׁשל , ֶׁשָּצִרי ַלֲחזֹור ִלְנֻקַּדת ַהַהְתחָ ּפֹוְלטוֹ 
ְכֵׁשם ֶׁשִּלְפֵני ַהְּגֻאָּלה. ּו ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשּפּוִרים הּוא ְזַמן ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ָלֵכן הּוא ָקׁשּור ְלָפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשָּתֹבא ִּבְזַמן

ּוְנָתנּוָה ַעל  ֶמֶגגֶׁשל  ֶחֶבלְּכָפתּוָה ּבְ  (פרה ג, ט)ָּכ ִלְפֵני ָּפָרה ֲאֻדָּמה ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה  ּגֹוג ּוָמגֹוג,ָמִׁשיַח ּוִמְלֶחֶמת  ֶחְבֵליַהְּגֻאָּלה ֵיׁש 
ינֹוקֹות ָהיּו קֹוְפִצין ְּבפּוִרים ֵמַעל ֲחִפיָרה ָּבָאֶרץ ֶׁשָהֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ָּבּה ְוהּוא קֹוֵפץ ֶׁשַהּתִ  (סנהדרין סד:)ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ַּגב ַהַּמֲעָרָכה. 

יֵני ִמְׂשָחִקים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ַּכָּמה מִ ִמָּׂשָפה ְלָׂשָפה, ְורֹוִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְּבפּוִרים ִמְׂשָחִקים ָּבֵאׁש ְּבדֹוֶמה ְלָפָרה ֲאֻדָּמה. ְוַגם ְּבָיֵמינּו
ים, ְוֵיׁש ָּכאן ַאְּפִר ְּבפּוִרים ֶׁשִּמְתַחְּפִׂשים ּוִמתְ  ִהְׁשַּתְלֵׁשלׁשֶ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה. שליט"א  ָּבֵאׁש ֶׁשַהִּתינֹוקֹות ְמַׂשֲחִקים ְּבפּוִרים.

ַהַּטַעם ֶׁשִּצְּירּו ֶאת ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ַעל ַׁשַער  (כלים יז, ט)ְטנּוָרא ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשּמּוָבא ַּבַּבְר  ָּפָרה.ֵאֶפר ֶרֶמז ַעל 
ֵמַהַּׁשַער ַהֶּזה  אּו ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמהִמְזָרִחי ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ֵאיַמת ַמְלכּות ָּפַרס ַעל ִיְׂשָרֵאל. ּוְלִפי ֶזה ְמֹבָאר ַמּדּוַע הֹוִצי

ֶׁשַּתְכִניַע אֹוָתם ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַּתַחת ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו  ַאְּכִתי ַעְבֵדי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֲאָנן,ז ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשָאְמָנם ְלַרּמֵ 
  ַהְּקֻדָּׁשה. 
מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶחְמַּדת ָיִמים' ָנַחת ְּתִפִּלין ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן הֹוִסיף ֶׁשַהּנֹוְצִרים ִאְּמצּו ְלַעְצָמם ֶאת ֲעִניַדת ַהְּצָלב ְּבדֹוֶמה ַלהֲ ְועֹוד 

ְלַמְׁשֵמׁש  (ע' 'ילקוט יוסף' ע' תרצ"ג)ְלַהְקִּפיד ְּבפּוִרים ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין ְוָלֵצאת ֵמַהַּבִית ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין. ְוֵכן מּוָבא ַּבֲהָלָכה  (פב.)
, ִּכי ֶהָאַרת ַהְּתִפִּלין ַמְכִניָעה ֶאת ֵיׁש"ּו , ְּבִגיַמְטִרָּיאִויָקר" "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוגֹו' (אסתר ח, טז)ֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ַהָּכתּוב ּכְ ַּבְּתִפִּלין 

 ֵאּלּו אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ר' "ּךָ ִמּמֶ  ְוָיְראּו ָעֶלי ִנְקָרא ה' ֵׁשם ִּכי ָהָאֶרץ ַעֵּמי ָּכל "ְוָראּו נז.) (ברכות ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבאֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
"ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָּפָרה ֲאֻדָּמה"  (במדב"ר יט, ו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש . ַהְּצָלב ְּבִגיַמְטִרָּיאְּבא"ת ב"ש  "ִויָקר"ְוֵכן  ֶׁשָּבֹראׁש. ְּתִפִּלין

י ְמַגֶּלה ַטַעם ָּפָרה ֲאָבל ְלַאֵחר ֻחָּקה, ְּדָאַמר ַרב הּוָנא  ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ָאַמר לֹו הקב"ה ְלֹמֶׁשה ְל ֲאנִ
א ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאוֹ  ן", 'ִיְקָּפאּון' ְּכִתיב "ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט" ּוְכִתיב "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא 

ַהְמֻכִּסין ִמֶּכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲעִתיִדים ִלְהיֹות צֹוִפים ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְכִתיב "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲעִׂשיִתים  ְּכִתיב ְּדָבִרים
א ֲעַזְבִּתים" ֶאֱעֶׂשה ֵאין ְּכִתיב ָּכאן ֶאָּלא "ֲעִׂשיִתים", ֶׁשְּכָבר ָעִׂשיִתי ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו ְּדָבִרי א ְו ִנְגלּו ם ֶׁש

ְורֹוִאים ֶׁשּסֹוד ַטַעם ָּפָרה ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ְלֹמֶׁשה ִנְגלּו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו "ְוָכל ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינֹו" ֶזה ַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו.



 
 
 
 

טז

ִפִּלין ֶׁשל ּפּוִרים ִּבְבִחיַנת ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשַּמְכִניָעה ֶאת ַהּתְ  ְיָקר, ֶׁשהּוא ֶהָאַרת "ְוָכל ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינֹו"ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ִנְרָמז ַּבָּכתּוב 
(תיקונים ְּבֹזַהר ָחָדׁש  , ַּכּמּוָבאְּתִפִּליןֶבן ֲאִמַּתי ֶׁשַּמְכִניָעה ֶאת ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ְלִמְצַות  יֹוָנהְקִלַּפת ַהּנֹוְצִרים. ְוֵכן רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין 

ַּפַעם  (שבת מט.). רֹוִאים ֶׁשְרצּועֹות ַהְּתִפִּלין ֵהן ִּבְבִחיַנת ַּכְנֵפי יֹוָנה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ְּתֵרין ְרצּוִעין ָלֳקֵבל ַּכְנֵפי יֹוָנה קכא:)
רּו ֶאת ֹמחֹו, ְוָהָיה ֱאִליָׁשע ֵמִניָחם ַאַחת ָּגְזָרה ַמְלכּות רֹוִמי ָהְרָׁשָעה ְּגֵזָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּכל ַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין ְיַנּקְ 

ָחָזן ְּבָידֹו. ָאַמר לֹו ְויֹוֵצא ַלּׁשּוק, ָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד, ָרץ ִמָּפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו, ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ֶאְצלֹו, ְנָטָלן ֵמֹראׁשֹו ַואֲ 
 קֹוִרין אֹותֹו ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים. ְוִנְמְצאּו ַּכְנֵפי יֹוָנה, ְלִפיכָ  ָאַמר לֹו ַּכְנֵפי יֹוָנה, ָּפַׁשט ֶאת ָידוֹ  ַמה ֶּזה ְבָידְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב  ֹטָטֹפתְוֵכן  ְורֹוִאים ֶׁשְּבִחיַנת ַהּיֹוָנה ֶׁשַּבְּתִפִּלין ִהְכִניָעה ֶאת ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשִּנּסּו ְלִהְתַנֵּגד ַלִּמְצָוה ַהֹּזאת.
  ."ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו" ית א, כא)(בראש
ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשִהיא ִמְּלׁשֹון ֲהָׁשָבה, ֶׁשְּמִׁשיִבים ֶאת ַהִּניצֹוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּנַפל  (פנחס עה: ובכ"מ)ֶּדֶר ֶזה ְמָבֵאר ְּבלק"ת ְוַעל 

ּוִמֵּמיָלא ִמְתַּכֵּפר, ְוַאְּדַרָּבה, ְזדֹונֹות ֶנְהָּפִכים ִלְזֻכּיֹות, ֵמַאַחר ֶׁשַהִּניצֹוץ ָחַזר ְלָׁשְרׁשֹו. ְוֵכן ַלְּקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא ֶׁשָחָטא, 
ּוָלה, ְוָקָטן ָּכֵׁשר. ְּדִקּדּוׁש ֶׁשִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהַּמִים ְוָהֵאֶפר, ְוָקָטן ָּפסּול, ּוְלַהּזֹות ַעל ַהָּטֵמא ִאָּׁשה ְּפס (חוקת ס.)מּוָבא ְּבלק"ת 

ֵאֶפר ֶׁשְּלַמָּטה, ְוָקָטן, ֶׁשֵאין לֹו ַהַּמִים ְוָהֵאֶפר הּוא ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהַּדַעת, ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶאת ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ַהִּנְרֶמֶזת ַּבַּמִים ִעם הָ 
ת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּדְעָּתן ַקָּלה ְּכֵׁשָרה. ּוְלַהּזֹות ַעל ַהָּטֵמא, ֶׁשִהיא ְּפֻעַּלת ְּדִחַּית ַהג' ְקִלּפֹות ַּדַעת, ָּפסּול. ֵמִאיָד ִאָּׁשה, ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַּדעַ 

א ַּדַעת, ָלֵכן ָקָטן ָּכֵׁשר, ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ  ת. ּוֵמִאיָד ִאָּׁשה, ֵּכיָון ֵאין לֹו ַּדעַ ַהְּטֵמאֹות, ֶׁשַּגם ָּבֶהן ֵאין ַּדַעת, ְּדָחְכָמה ַבּגֹוִים ַּתֲאִמין ֲאָבל 
  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְדחֹוָתן. "ַרְגֶליָה ֹיְרדֹות ָמֶות", (משלי ה, ה)ֶׁשֵּיׁש ַלִחיצֹוִנים ֲאִחיָזה ָּבּה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ם ָּבּה, ְּדַהִהְתַעְּסקּות ִעם ג' ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְּדָלֵכן ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַנֲעֵׂשית ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ְוֵכן ְמַטְּמָאה ֶאת ָּכל ָהעֹוְסִקיִנְרֶאה 
ַהִּמְתַעְּסִקים ָּבֶהן. ְוֵכן ָמִצינּו ְצִריָכה ִלְהיֹות ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ֶׁשָּׁשם ְמקֹוָמם, ְוֵכן ֶעֶצם ַהִהְתַעְּסקּות ִעם ְקִלּפֹות ֵאּלּו ְמַטְּמָאה ֶאת ָּכל 

א ַעל ְיֵדי ַהֹּכֵהן ָּגדֹול, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָראּוי ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְלִהְתַעֵּסק ֶׁשָּפָרה  (פקודי רלז:)ַּבֹּזַהר  ִעם ַהְּקִלּפֹות ֲאֻדָּמה ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ַהְּסָגן, ְו
ּה ַעד ֶׁשִּנְפְסָלה ִנְטְמאּו. ְוִלְכאֹוָרה ֶׁשַּגם ִאם ִנְפְסָלה ַהָּפָרה, ָּכל ֵאּלּו ֶׁשָעְסקּו ִעּמָ  (פרה אדומה ה' ג)ַהְּטֵמאֹות. ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְמַּב"ם 

ּוִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבַהְפָרַדת ַהְּקִלּפֹות ַמּדּוַע ִנְטְמאּו ֲהֵרי ֵאין ָּכאן ָּפָרה ְּכָלל. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדָכל ָהִעּסּוק הּוא ְלַהְפִריד ֶאת ַהְּקִלּפֹות, 
א ִהְסּתַ  א ָחׁשּוב ִאם ִנְטָמא. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין  ְּיָמה ַהְפָרַדת ַהְּקִלּפֹות ְוַהָּפָרה ִנְפְסָלה. ֶעֶצם ָהִעּסּוק ְּבַהְפָרַדת ַהְּקִלּפֹות ְמַטֵּמא, ְו

א.    ִסְּימּו אֹו 
נֹו ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ֶׁשַּיֲחֹזר ַהַּטַעם ֶׁשל ּפּוְרָענּות ָהֵאׁש ְלָכל ִמיֵני ְקִלּפֹות ְלִפי ֶׁשִּתּקּו (הליקוטים ע' מ"ג)ָּברמ"ד ָוואִלי מּוָבא 

ה ֶאל ַהָּבִאים ְלָׁשְרׁשֹו, ְּכִעְנַין ֶׁשֶּנֱאַמר "ַהֹּכל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר", ֶזהּו ַהִּתּקּון ִמַּצד ַהְּקֻדּׁשָ 
ֶאל ַהֲחָלִקים ַהְּקַטִּנים ַעל ְיֵדי ָהֵאׁש ַלֲחזֹור ֶאל ִמָּׁשְרָׁשּה, ּוְכֶנֶגד ֶזה ֵיׁש ַהִּתּקּון ַּגם ֶאל ַהְּקִלָּפה ֶׁשִּתְתָּפֵרד 

א ָעָפר, ְוַעל ָרָזא ָדא ְּכִתיב "ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפוֹ  ת ַרְגֵליֶכם", ֲאִצילּוָתּה ֶׁשהּוא סֹוד ֵאֶפר ְו
א ָעָפר, ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשחֹוְזִרים ֶאל ֲאִצילּותָ  ן ְּבסֹוד ָהֵאֶפר ָאז עֹוִׂשים ֵמֶהם ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה ְוחֹוְזִרים ַּגם ֵהם ֵאֶפר ְו

ְרמֹוז ַעל ֶזה ְּבתֹו ַהְּקֻדָּׁשה. ְוֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהּנֹוְצִרים נֹוְתִנים ֵאֶפר ַעל ֹראָׁשם ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ְיֵמי ִּתּקּוָנם. לִ 
ְּבסֹוד ָהֵאֶפר. ְוֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאַמר "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר" ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה  ַמָּמׁש ֶׁשַהִּתקּון ֶׁשָּלֶהם ָּתלּוי

ִּדְכִתיב "ִּכי ַאב  ְמַלֵּמד ַסֵּנגֹוְרָיא ַעל ַהְּסדֹוִמִּיים, ֶׁשֲהֵרי ַאְבָרָהם הּוא ְמַתֵּקן ַהֹּכל ְוַגם ִּתּקּון ָהֻאּמֹות ָמסּור ְּבָידֹו.
". הֲ  , ִּכי ּוֵבֵאר הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשֶּזה ַגם ַהַּטַעם ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ְמַתֶּקֶנת ֶאת ְּפַגם ַהַּנְצרּות ֶּדֶר ָהֵאֶפרמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתי

"ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" ְלִפי ֶׁשַהָּׂשָטן  (במדבר יט, ב)"י ְּבַרִּׁש ָהֵאֶפר ְמַתֵּקן ַּגם ֶאת ַהְּקִלָּפה ּוַמֲחִזיר ַּגם אֹוָתם ְלָׁשְרָׁשם. ְוָלֵכן מּוָבא 
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ְּגֵזָרה ִהיא  ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ָמה ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ּוַמה ַּטַעם ֵיׁש ָּבּה ְלִפיָכ ָּכַתב ָּבּה ֻחָּקה
ֶׁשה ַה'ְּכִלי ָיָקר' ָׁשם ַמּדּוַע ׁשֹוֲאִלים ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַּדְוָקא ַעל ִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַמקְ  ִמְּלָפַני ְוֵאין ְל ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה.

ַלִּמְצָוה  עֹוֶרֶרת ִהְתַנְּגדּות ֲחָזָקהיֹוֵתר ִמְּׁשַאר ִמְצוֹות. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו הֹוִאיל ּוִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה ַמְכִניָעה ֶאת ְקִלַּפת ַהַּנְצרּות, ִמתְ 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְּדִסְכִנין ְּבֵׁשם ַרִּבי  (במדב"ר יט, ה)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָּבִאים ִלְׁשאֹול ָעֶליָה יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ִמְצוֹות.

ה, ֵאֶׁשת ָאח, ְוִכְלַאִים, ְוָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח, ּוָפָרה ֵלִוי ָאַמר ַאְרָּבָעה ְדָבִרים ֵיֶצר ָהָרע ֵמִׁשיב ֲעֵליֶהן ִּדְכִתיב ָּבֶהן ֻחּקָ 
א ָבִנים ְיָבָמּה ָיֹבא ָעֶליָה, ּוְכִתיב ְּבֶעְרַות ֵאׁשֶ  ת ָאח ֲאֻדָּמה. ֵאֶׁשת ָאח ִּדְכִתיב "ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחי ְוגֹו'" ּוְב

א ִתְלּבַ  ׁש ַׁשְעְטֵנז", ְוָסִדין ְּבִציִצית ֻמָּתר ּוְכִתיב ֵּביּה ֻחָּקה "ֶאת ֻחּקֹוַתי "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחֹּקַתי". ְוִכְלַאִים "
ְורֹוִאים ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן ַמְפִריעֹות לֹו ַהִּמְצוֹות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל מֹוִציִאים ִמֶּמּנּו ֶאת ִּתְׁשְמרּו". ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְוכּו'. 

ת ִיּבּום ֶׁשִּמֶּמָּנה ְּכִדְלֵעיל, ְוֵכן ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשּסֹוֵבל ֲעֹונֹות ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכן ִמְצוַ ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְּכמֹו ַהֶּׁשַפע, 
ְוֵכיָון ֶׁשִּמְצוֹות ֵאּלו לֹוְקחֹות ַלָּׂשָטן ֶאת ַהֹּכַח, הּוא ְמַקְטֵרג  ָׂשָטן ע"ז,ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות ַׁשַעְטֵנז ֹׁשֶרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ּוִמְצַות 

  ֲעֵליֶהם.
ִעְנַין ַהְּנָגִעים ֶׁשִּנְמְסרּו ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן הּוא ִמִּסְתֵרי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ַהֻּטְמָאה  (ויקרא יג, ב)ְּבֵסֶפר 'ֶמֶׁש ָחְכָמה' מּוָבא 

ֵהן. ָלֵכן ָאְמרּו ִּדְׁשִחיַטת ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְּפסּוָלה ְּבָזר, ִמיִדי ְּדַהִוי ַאַּמְראֹות ְנָגִעים ְּדָלאו ֲעבֹוָדה ְוַהָּטֳהָרה ָּתלּוי ְּבכֹ 
ֻדָּמה, ְוֵהָּמה ָּפָרה אֲ  ִהיא ּוַבְעָיא ְּכֻהָּנה, ְּדהֹורּו ָלנּו ַהִהְׁשַּתּוּות, ְּדַמְראֹות ְנָגִעים ָטעּון ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ְּבָטֳהָרתֹו, ְוֵכן

א ִמַּצד ֲעבֹוָדה ִּדְׁשֵניֶהם ַּבחּוץ. ָאְמָנם ֵיׁש לֹוַמר, ְּדהִ  ֵּנה ַהְּנָגִעים ִהיא ְׁשֵניֶהם ִעְנַין ָטֳהָרה ְוֻטְמָאה ְוִנְמְסרּו ַלֹּכֵהן 
ְמֻסָּכן, ְוָצִרי ָלֶזה ַהְׁשָּגָחה ִנְפָלָאה  ַמֲחָלה ַהִּמְתַּדֶּבֶקת, ְוָלֵכן "ָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא", ְוַהִהְתַעְּסקּות ּבֹו הּוא ִעְנָין

א ִתְדַּבק ַהֶּנַגע, ָלֵכן ָּבֲחָרה ַהּתֹוָרה זֶ  ה ִּבְבֵני ַאֲהֹרן ְּפָרִטית ֲאֶׁשר ָהעֹוֵסק ְינַֻּצל ִּמֶזה ְוִיְהֶיה ִנְבָּדל ֲאֶׁשר ֵאָליו 
ְפָרִטּיּות יֹוֵתר ּוְכמֹו ִּדְכִתיב "ַוִּיָּבֵדל ַאֲהֹרן ְלַהְקִּדיׁשֹו ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר ֵהָּמה ִנְבָּדִלים ִמְּׁשַאר ִיְׂשָרֵאל ּוֻמְׁשָּגִחים ּבִ 

ָּדׁש, ּוְטעּוִנים ֵעץ ֶאֶרז רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ְנָגִעים ְלָפָרה ֲאֻדָּמה ְּבַכָּמה ִעְנָיִנים; ֶׁשְּׁשֵניֶהם ַנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן ִמחּוץ ַלִּמקְ  ָקָדִׁשים".
, ּוַמִּזים ַעל ַהָּטֵמא ֵמַהַּמִים, ּוְׁשִני ּתֹוָלַעת, ּוְמַטְּמִאים ֶאת ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהם. ְוֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם נֹוְתִנים ַמִים ִּבְכִלי ֶחֶרׂש ְוֵאזֹוב

ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשֵני  ('פסיקתא רבתי' פ' פרה יד)ם. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ְוֵיׁש ָּבֶהם ֻטְמָאה ְלִׁשְבַעת ָיִמים. ְונֹוֲהִגים ַרק ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָ 
א ָעָלה ָעֶליָה ֹעל, אֹו ְּפסּול ַאֵחר; ְׁשֵּתי  א ּפֹוְזלֹות, ִּכי  ֵעיֶניָה ִמְסַּתְּכלֹות ָיָׁשרִסיָמִנים ִלְראֹות ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ִהיא ְּכֵׁשָרה, ְו ְו

 (נגעים ד, ד)ְזקּופֹות. ְוֵכן ְנָגִעים ְקׁשּוִרים ְלָצרּות ַעִין ּוְלְׂשָערֹות, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה  ְׁשֵּתי ְׂשָערֹותת ָצרּות ַעִין, ְוֵיׁש ָלּה ְּפִזיָלה ְמַסֶּמלֶ 
, ּוַבִּמְדָרׁש ָגִעים ָּבִאין ַעל ָצרּות ַעִיןַהּנְ  (ערכין טז.). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ב' ְׂשָערֹות ְלָבנֹותֶׁשַאַחד ַהִּסיָמִנים ְלֶנַגע ָטֵמא הּוא 

ֹּכֵהן ַהּסּוָמא ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו, אֹו ֶׁשָּכָהה ְמאֹור  (נגעים ב, ג). ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה ַהְּנָגִעים ָּבִאים ַעל ַעִין ָהָרע (דב"ר ו, ח)
א ִיְרֶאה ֶאת ַהְּנָגִעים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְלָכל מַ    . ְרֵאה ֵעיֵני ַהֹּכֵהן"ֵעיָניו, 

ָצַרַעת הּוא רּוַח  (תזריע ע' נא)ְּב'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות' ְלָהֲאִריַז"ל  ְלָבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְנָגִעים ְלָפָרה ֲאֻדָּמה, ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשּמּוָבאִנְרֶאה 
. ַהְיינּו ֶנַגע ִהיא ִניצֹוץ ְקֻדָּׁשה ְׁשָיא ָטהֹור ֶׁשִּנְגֶלה ָׁשםַהֻּטְמָאה ְוַהֶּנַגע ֵאינֹו ֻטְמָאה ֶאָּלא ִניצֹוץ ֶאָחד ֶׁשל ִּדיָנא קַ 

, ְוָהֹעֶנג ֶׁשָּבא ֵמַהְּקֻדָּׁשה ִנְתַהֵּפ ְלֶנַגע ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹו ַהְּקִלָּפה, ְוֵחֶלק ָהָרע ֶׁשְּמסֹוֵבב ֶאת ֹעֶנגאֹוִתּיֹות  ֶנַגעֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹו ַהְּקִלָּפה, ּדְ 
ַהַּצַער ֶׁשָּבא ֵמָהאֹות ת'  ַצַער ת',ִהיא אֹוִתּיֹות  ָצַרַעת. ַהְיינּו ֹעֶנגֵהֶפ הָ  ַצַערִהיא ְלׁשֹון ָצַרַעת ְוֵכן  ָּׁשה ִנְקָרא ָצַרַעת.ַהְּקדֻ 

ה ַעל ְיֵדי ַהְּקִלּפֹות ֶׁשְּמסֹוְבבֹות אֹוָתּה. ְוהֹוִסיף ְּדֶנַגע הּוא ְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְפְּגמָ  ְצַלב.ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶנַגעֶׁשְּמַחֶּבֶרת ְקִלָּפה ַלְּקֻדָּׁשה. ְוֵכן 
ַהָּנִביא ָהָיה ֶּבן  יֹוָנהְוֵכן  ִעם ַהּכֹוֵלל ֶׁשּמֹוִציִאים ֶאת ַהִּניצֹוץ ֵמֶהם. יֹוָנה ֵאִלָּיהּוהרה"ג ר' פ. ל. שליט"א ֶׁשֶּזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל 
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ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא ָקׁשּור  ֲאִמַּתיַהָּנִביא ִנְקָרא יֹוָנה ֶּבן  ִביא ְּבַיְלּדּותֹו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשּיֹוָנהַהּנָ  ֵאִלָּיהּוַהָּצְרַפִּתית ֶׁשֶהְחָיה 
ִציָאה ִמֹּדַחק ָהֲעִנּיּות ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ֵּתַבת ֹנַח. ֶׁשָהיְ ּיֹוָנה ַהָּנִביא לַ  יֹוָנהֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת  (תיקונים נד.)ַּבֹּזַהר  ָמִצינּו . ְוֵכןֱאֶמתְלֵקץ הָ 

. ּוְכֵׁשם ָּפָרה ֲאֻדָּמהְנַקֵּבל ִמְסַּפר  ֵּתָב"הִמִּמְסַּפר  יֹוָנ"הְוֵכן ִאם נֹוִציא ִמְסַּפר ִּתְהֶיה ֶדֶר יֹוָנה ַהָּנִביא ְוֶדֶר ַהּיֹוָנה ֶׁשל ֹנַח. 
 ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, ָּכ ִהיא ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִּתּקּון ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה יֹוָנה ַהָּנִביא ְלהֹוִציא ֶׁשִּׁשּלּוַח ַהּיֹוָנה ֵמַהֵּתָבה ְמַסֶּמֶלת

  ֶאת ַהִּניצֹוץ ְוִנְזֶּכה ְלַרב ֶׁשַפע. 
"ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָּפָרה ֲאֻדָּמה"  (במדב"ר יט, ו)ֻדָּמה ַעל ָּפָרה אֲ  הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּמִצינּו ַּבִּמְדָרׁשְוהֹוִסיף 

א ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאֹון", 'ִיְקָּפאּון' ְּכִתיב ְּדָבִרים ַהְמֻכִּסין ִמֶּכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲעִתיִדים  "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא 
א ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאֹון", ַרִּבי  (פסחים נ.)ָמָרא ָּכ ָמִצינּו ַּבּגְ  ִלְהיֹות צֹוִפים ָלעֹוָלם ַהָּבא. "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא 

ְוֵכן מּוָבא ַּבְּגָמָרא ָׁשם יֹוָחָנן אֹוֵמר ֵאּלּו ְנָגִעים ְוָאֳהלֹות, ֶׁשְּיָקרֹות ֵהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְקפּויֹות ֵהן ָלעֹוָלם ַהָּבא. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר ֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵהם ְיָקִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְקפּוִיין ֵהם  עֹוָלם ָהפּוֶׁשַהָּפסּוק ְמַרֵּמז ַעל 

ַמאי ָחִזית  ֲאבּוָה, ָלעֹוָלם ַהָּבא. ִּכי ָהא ְדַרב יֹוֵסף ְּבֵריּה ְּדַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ִאיְחַלׁש ְוִאְתְנִגיד, ִּכי ָהַדר ָאַמר ֵליּה
. ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ָאַמר ֵליּה, עֹוָלם ָהפּו ָרִאיִתי, ֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה. ָאַמר ֵליּה ְּבִני עֹוָלם ָּברּור ָרִאיתָ 

א, ָּכ ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְיָקִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוִיְתַהְּפכּו ָלעֹוָלם ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּפָרה ֲאֻדָּמה ּוְנָגִעים ְיָקִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוִיְתַהְּפכּו ָלעֹוָלם ַהּבָ 
  ִּפיִעים ְלֵאּלּו ֶׁשְּקרֹוִבים ֲאֵליֶהם.ַהָּבא. ִּכי ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזה, ֵּכיָון ֶׁשַהּיֹום ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע ְּבַיד ַהְּקִלָּפה ְוֵהם ַמְׁש 

  

  הּוא ְבִחיַנת רֹוק.ֵיׁש"ּו 
ר' ֲעִקיָבא ְּכֶׁשָהַל ְלֶאֶרץ אֹוִכילּו קּוְרָצא ֵאֶצל ִׁשְלטֹון ֶאָחד, ְוִׁשֵּגר לֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָיפֹות  (ט)ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן ָמִצינּו 

ְּפלֹות ָעָליו ָּכל  ַהַּלְיָלה ֹזאת אֹוֶמֶרת ֲחזֹור ֶאְצִלי ְוֹזאת אֹוֶמֶרת ְרָחצּום ְוָסכּום ְוִקְּׁשטּום ְּכַכּלֹות ֲחָתִנים ְוָהיּו ִמְתנַ
א ָפָנה ֲאֵליֶהן, ָהְלכּו ָלֶהן ְוִהְקִּבילּו ְּפֵני ַהִּׁשְלטֹון וְ  ָאְמרּו לֹו ָׁשֶוה ָלנּו ֲחזֹור ֶאְצִלי, ְוָהָיה יֹוֵׁשב ֵּביֵניֶהם ּוְמַרֵּקק ְו

א ָעִׂשיָת ִעם ַהָּנִׁשים ַהָּללּו ְּכֶדֶר ֶׁשְּבֵני ָאָדם ָמֶות ִמֶּׁשִּתְּתֵננּו ָלִאיׁש ַהֶּזה, ָׁשַלח וְ  ָקָרא לֹו ָאַמר לֹו ִמְּפֵני ַמה 
א ָבָרא אֹוָתם. ָאַמר לֹו ָמה  א ְבנֹות ָאָדם ְּכמֹוְת ֵהן, ִמי ֶׁשָּבָרא אֹוְת  א ָיפֹות ֵהָּמה  ֶאֱעֶׂשה עֹוִׂשים ְלָנִׁשים, 

ָּבֵעת ֶׁשִּנּסּו ְלַהְחִטיאֹו, ְדָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ַרִּבי ֲעִקיָבא ָרַקקְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמּדּוַע ר ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוְׁשָרִצים. ֵריָחן ָּבא ָעַלי ִמְּבׂשַ 
(סנהדרין אֹותֹו ָהִאיׁש, מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶׁשַּיֲעֹקב ָּגַנב לֹו ֶאת ַהְּבָרכֹות. ְוֵכן ַעל ָהעֹוֵרב ַהְמַסֵּמל ֶאת  ָיַרק ֶׁשֵעָׂשו (תולדות קמה.)

. ְוָלֵכן ָרַקק ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַרֵּמז ַעל ְקִלַּפת ָהֹרק ֶׁשְּמַנָּסה ָעְרָלהְּבִגיַמְטִרָּיא  רֹוק. ְוֵכן רֹוֵקק ֶזַרע ִמִּפיו ְלִפיָה ֶׁשל ְנֵקָבה קח.)
, ֵיׁש"ּוְּבִגיַמְטִרָּיא  ָוִריק"ְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלַכֵּון ַּבֲאִמיַרת "ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִּוים ְלֶהֶבל ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשּמִ ְלַהְחִטיאֹו. 

ַּפַעם ַאַחת ָּבא טֹוְרנּוְסרֹופּוס ְלֵביתֹו ָסר  (נדרים נ:). ְוֵכן מּוָבא ָּבר"ן רֹוקהּוא ְבִחיַנת ֵּיׁש"ּו ַעל ַהַּקְרַקע. ְורֹוִאים ׁשֶ  רֹוְקִקיןוְ 
ל יֹום ִּבְדָבִרים, ְוָזֵעף, ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ַמה ָּפֶני זֹוֲעִפים, ָאַמר ָלּה ִמְּפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשְּמַקְנֵטר אֹוִתי ְּבכָ 

ֵהיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ׂשֹוֵנא ִזָּמה הּוא ֵּתן ִלי ְרׁשּות ְוַאְכִׁשיל אֹותֹו ִּבְדַבר ֲעֵבָרה, נָ  ַתן ָלּה ְרׁשּות ְוִנְתַקְּׁשָטה ָאְמָרה לֹו ֱא
ְּתַלת ִמיִלין  ְוָהְלָכה ָלּה ֵאֶצל ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּכֶׁשָרָאה ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוָתּה ָרק, ָׂשַחק ּוָבָכה, ָאְמָרה לֹו ָמה ִאינּון ִהְּנ

א ֲאָפֵרׁש, ָרַקְקִּתי ַעל ֶׁשָּבאת ִמּטִ  ָּפה ְסרּוָחה, ָּבִכיִתי ַעל ַהאי ׁשּוְפָרא ְּדָבִלי ָאַמר ָלּה ְׁשַנִים ֲאָפֵרׁש ְׁשִליִׁשי 
א ָרָצה ְלהֹוִדיָעּה, ָא ְמָרה לֹו ְּכלּום ֵיׁש ְבַאְרָעא, ְוהּוא ָׂשַחק ֶׁשָּצָפה ְברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשֲעִתיָדה ְלִהְתַּגֵּיר ּוְלִהָּנֵׂשא לֹו ְו
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ִסֵּמל ֶאת ֹרק . ְורֹוִאים ֶׁשהָ ִנֵּׂשאת לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִהְכִניָסה לֹו ָממֹון ַהְרֵּבהְּתׁשּוָבה ָאַמר ָלּה ֵהן, ָהְלָכה ְוִנְתַּגְּיָרה וְ 
א ָיֵקל ָאָדם ֶאת ֹראׁשֹו ְּכֶנֶגד ַׁשַער  (ברכות נד.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה  ֶׁשִּנְּסָתה ְלַהֲחִטיא ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא. ִּטָּפה ַהְּסרּוָחההַ 

א ִיָּכנֵס ְלַהר ַהַּבִית ְּבַמְקלֹו, ּוְבַמְנָעלֹו, ּוְבֻפְנָּדתוֹ ַהִּמְזָרח ֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים.  , ּוְבָאָבק ֶׁשַעל , ֶׁשהּוא ְמֻכָּון ְּכנֶ
א ַיֲעֶׂשּנּו ַקַּפְנַּדְרָיא, ּוְרִקיָקה ִמַּקל ָוֹחֶמר.  ִמַּקל ָוֹחֶמר. ָאַמר ַרב ֵּביָבי ָאַמר  ּוְרִקיָקה (סב:)ּוְמָבֶאֶרת ַהְּגָמָרא ַרְגָליו, ְו

יּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָּכל ָהרֹוֵקק ְּבַהר ַהַּבִית ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִאּלּו רֹוֵקק ְּבַבת ֵעינֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוהָ 
 ק'ֶרֶמז ַעל ֲאִבי ֵיׁש"ּו ֶׁשהֹוִלידֹו ֶדֶר ָהאֹות  ק' ַּפְנִּדיָרא אֹוִתּיֹות ַּפְנַּדְיָראּקַ ִלְפַגם הַ  ֹרקְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ְּפַגם הָ ַהָּיִמים". 

  ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהָּנָחׁש ֶׁשּיֹוֵנק ֵמַהְּקֻדָּׁשה. ֶׁשְּׁשֵני ֵאּלּו ּפֹוְגִמים ֶאת ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְּכמֹו ֵיׁש"ּו.
ק ְוִהִּגיַע ּבֹו ֻרּקֹו, ָּפַרע ֹראׁש ָהִאָּׁשה ַּבּׁשּוק, נֹוֵתן ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז. ֶזה ַהְּכָלל ַהֹּכל ְלִפי ָרקַ  (ב"ק צ:)ַּבִּמְׁשָנה ָמִצינּו 

ֵהם ְּבֵני ִּנְכֵסיֶהם ׁשֶ ְכבֹודֹו. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֲאִפילּו ֲעִנִּיים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל רֹוִאין אֹוָתם ְּכִאּלּו ֵהם ְּבֵני חֹוִרין ֶׁשָּיְרדּו מִ 
ִלֵּתן ָלּה ַאְרַּבע  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ּוַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשָּפַרע ֹראׁש ָהִאָּׁשה ַּבּׁשּוק ָבאת ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוִחְּיבוֹ 

ָרּה ְוָׁשַבר ֶאת ַהַּכד ְּבָפֶניָה, ּובֹו ֵמאֹות זּוז. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵּתן ִלי ְזָמן, ְוָנַתן לֹו ְזָמן, ְׁשָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ֶּפַתח ֲחצֵ 
ִלְפֵני ַרִּבי  ְּכִאַּסר ֶׁשֶמן. ִּגְּלָתה ֶאת ֹראָׁשּה, ְוָהְיָתה ְמַטַּפַחת ּוַמַּנַחת ָיָדּה ַעל ֹראָׁשּה. ֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֵעִדים, ּוָבא

א ָאַמְרָּת ְּכלּום ַהחֹוֵבל ְּבַעְצמֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֲעִקיָבא, ָאַמר לֹו ַרִּבי ָלזֹו ֲאִני נֹוֵתן ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז. ָאמַ  ר לֹו 
ים ֶׁשָּקְצצּו ֶאת ַרַּׁשאי ָּפטּור. ֲאֵחִרים ֶׁשָחְבלּו ּבֹו ַחָּיִבין. ְוַהּקֹוֵצץ ְנִטיעֹוָתיו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ָּפטּור ֲאֵחִר 

, ּוִּבְבִחיַנת ֹרקִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַרֵּמז ָּכאן ַעל ְקִלַּפת ֵיׁש"ּו ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת  . ּוֵבֵאר הרה"ג ר'ְנִטיעֹוָתיו ַחָּיִבים
ק ִּבְקִלַּפת זּוז, ִּכי ַהחֹוֵטא ָּבֶזה ִנְדּבָ  400, ֶׁשָהֹעֶנׁש ַעל ָהעֹוֶׂשה ֹזאת ַלֲחֵברֹו הּוא ְמַחֵּבל ּוְמָׂשֵרטּוִּבְבִחיַנת  ְמַקֵּצץ ִּבְנִטיעֹות,

ָאַמר ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשִּנָּסה  ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבאְוֵכן מּוָבא ְּבֶהְמֵׁש ַהְּגָמָרא ָׁשם  .400 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקׁשִאיׁש, ְוִנְמָׁשל לְ  400ֵעָׂשו ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ַמִים ַאִּדיִרים ְוֶהֱעֵליָת ֶחֶרס ְּבָיְד ָאָדם ַרַּׁשאי ְלַחֵּבל ָאַמר לֹו ר' ֲעִקיָבא ָצַלְלָּת ּבְ  זּוז, 400ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגַזר ִּדין ֶׁשל 

א ִנְדְּבָקה בֹו, ּוִבּטּול ְקִלַּפת ֵיׁש"ּו נַ ְּבַעְצמֹו.  הֹוָצַאת ֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ִּכי אֹותֹו ָאָדם ִנָּסה ְלַבֵּטל ֶאת ְקִלַּפת ֵיׁש"ּו ְּבַקּלּות לֹוַמר ֶׁש
צלב של עץ וצלב וכן שמעתי שהשתלשל אצל הנוצרים שנשבעים על  ָצַלְלָּת ְּבַמִים ַאִּדיִרים.ִּבְבִחיַנת , ַהַּבְרֵזל ֵמַהַּמִים

  ובזה הם מרמזים על יניקתם מהברזל שנפל כשנכרת העץ. של ברזל,
  

ַרִּבי ֲעִקיָבא הּוא ֹׁשֶרׁש ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ּוַבְּלֻעַּמת ֶזה אֹותֹו ָהִאיׁש ָהָיה 
  ג ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.ַמְלִעי

ַּתְנָיא, ִׁשְמעֹון ָהַעְמסֹוִני, ְוָאְמֵרי ָלּה ְנֶחְמָיה ָהַעְמסֹוִני ָהָיה דֹוֵרׁש ָּכל ֵאִתין ֶׁשַּבּתֹוָרה,  (פסחים כב:)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
ֶהי ִּתיָרא" ָּפַרׁש. ָאְמרּו לֹו ַתְלִמיָדיו, רַ  ִּבי, ָּכל ֵאִתין ֶׁשָּדַרְׁשָּת ַמה ְּתֵהא ֲעֵליֶהן, ָאַמר ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְל"ֶאת ה' ֱא

ְוִלֵּמד "ֶאת ה'  ָלֶהם, ְּכֵׁשם ֶׁשִקַּבְלִּתי ָׂשָכר ַעל ַהְּדִריָׁשה, ָּכ ִקַּבְלִּתי ָׂשָכר ַעל ַהְּפִריָׁשה. ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא
ֶהי ִּתיָרא", ְלַרּבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  רֹוֵמם ֶאת ֶקֶרן ַרִּבי ֲעִקיָבא ּוֵבֵאר הרה"ג ר' ַאֲהֹרן ְׁשִּפיֶצר שליט"א ֶׁשרֹוִאים ׁשֶ ֱא

ּדֹון ָהָיה ַמְלִעיג ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְונִ ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָּבֹאֶפן ַהָּגֹבַּה ְּביֹוֵתר ֶׁשָּצִרי ִליָרא ֵמֶהם ְּבדֹוֶמה ַלה', ּוַבְּלֻעַּמת ֶזה אֹותֹו ָהִאיׁש 



 
 
 
 

כ

הּוא ֹׁשֶרׁש ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּנְמֶסֶרת ַעל ְיֵדי ַהֲחָכִמים ְּבַעל ֶּפה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוֵכן  .(גיטין נז:)ַעל ֶזה ְּבצֹוָאה רֹוַתַחת ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 
  ְּכמֹו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה.  ִמּדֹור ְלדֹור, ּוְמַחֶּבֶרת ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלֲחָכִמים ְלַקֵּבל ּתֹוָרה ֵמֶהם

ִאיׁש ְּבִיּסּוָריו ְמַכֵּפר ָלֶהם ִהְׁשַּתְלֵׁשל ִּבְקִלַּפת ַהַּנְצרּות ֶׁשֵהם ָּבִאים ִלְפֵני ַהֹּכֶמר ְלַהְתַוּדֹות ַעל ָהֲעֹונֹות ּוַמֲאִמיִנים ֶׁשאֹותֹו הָ ְוֵכן 
"ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְּפֶרָּנה",  (ד)ַלְּקִלָּפה ְוִעְּקמּו ֶאת ַהְּדָבִרים, ַּכּמּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן'  ְוכּו', ְוַגם ָּכאן ֵהם ָלְקחּו ֶאת ָהִעְנָין ֵמַהְּקֻדָּׁשה

ים ַהְינּו ְּבִחיַנת ַּתְלִמיד ָחָכם ְּבִחיַנת מֶׁשה הּוא ְיַכֵּפר לֹו. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית" 'ְלמִ  י ֶׁשֵּמֹשִ
ד ָחָכם הּוא מֹו ְּכִׁשיַרִים' ִנְמָצא ְּכֶׁשָּבא ִלְפֵני ַּתְלִמיד ָחָכם ּומֹוִציא ָּכל ֵצרּוָפיו ִלְפֵני ַהַּתְלִמיד ָחָכם, ְוַהַּתְלִמיַעצְ 

ו ְמֹאד", ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנקְ  ים ַעְצמֹו ְּכִׁשיַרִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָענָ ָרא ִאיׁש ָחָכם, ְּכמֹו ְּבִחינַת מֶׁשה ֶׁשֵּמֹשִ
ְיַכְּפֶרָּנה" ּוִבְׁשִביל ֶׁשָּכתּוב "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא". ּוָבֶזה ֵיׁש ֹּכַח ַלַּתְלִמיד ָחָכם ְלַכֵּפר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִאיׁש ָחָכם 

א ַחָּטאָתם וְ    ִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא". ֶזה, ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶׁשה ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל ָאַמר "ִאם ִּתֹּשָ
ֶׁשהּוא ֵבן ֶׁשל ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ְּבֵני  ֵיׁש"ּוִלְרֹמז לֹו ַעל  "ְוֶאת ָאִחי ַּתֲעֹבד"ֶׁשִּיְצָחק ָאַמר ְלֵעָׂשו  (תולדות)ָּברמ"ד ָוואִלי זצ"ל מּוָבא 

ִהים, ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו: ֵחר ָּגדֹול ִנְרַמז ְּבַמה ֶּׁשָּכתּוב "ְוֶאת ָאִחי ַּתֲעֹבד" ְוהּוא ִעְנָין ַא ֵעָׂשו ַיַעְבדּוהּו ְוַיֲעׂשּוהּו ֵלא
ִקים אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָּבא ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל, קּות ִיְבֲחרּו ָהֱאדֹוִמִּיים ִלַּקח ָלֶהם ֵלא ְוִנְתַקֵּים ְּבָכ  ֶׁשֲאִפּלו ַּבֲעבֹוַדת ָהֱא

קּות, ְּכמֹו ", ְוָהָיה ֶזה ְוֶאת ָאִחי ַּתֲעֹבד" ְלִסיָמן ַעל ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד ֶׁשַּיַעְבדּו ַמָּמׁש ֶאת ַהַּצִּדיִקים ְּכִאּלּו ָהיּו ֱא
ִקים", ְוִיֵּתן ְל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָאְמרּו רז"ל ֲעִתיִדים  ֶלָעִתיד ָלֹבא ֶׁשֹּיאְמרּו ִלְפֵניֶהם ָקדֹוׁש. ְוהּוא סֹוד "ְוִיֵּתן ְל ָהֱא

קּות ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי ִמִּצָּדם. ַלַּצִּדיִקיםקּוָתא, ֶׁשִּיְהֶיה אֱ  קּות. ְוַגם ַהָּנְכִרים ַיַעְבדּום ֵּכא ְוהֹוִסיף הרה"ג  ַהֹּכַח ֶׁשל ֱא
  ִתּיֹות.ִעם ָהאוֹ ֵיׁשּוִע  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָאִחי ַתֲעֹבד" זט"י שסא"גר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני 

ֵיׁש ָלֶהם ַהַּצִּדיִקים ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה ֶׁשִהֶׁשַּתֲחוּו ַלַּצִּדיק ְּכגֹון עֹוַבְדָיה ֵלאִלָּיהּו, ִּכי  (שופטים)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' ְוֵכן 
לֹוַמר ַמֲחַמת ֶׁשִּקֵּים ָּכל ַהּתֹוָרה ָהָיה ּתֹוַרת ה' ּוָמִצינּו ֶׁשָּקָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵאל, רֹוֶצה 

ַמֲחַמת ִצּוּוי ַהּתֹוָרה ֵיׁש ָלֶהם ְּבִחיָנה זֹו ּוֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהם. ֲאָבל ַהֶּׁשֶמׁש ַהַּצִּדיִקים ִּבְבִחיַנת ֵאל ְּכמֹו ֵכן ָּכל 
א ִצִּויִתי, ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהםסּור ְוַהָּיֵרַח ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ִצּוּוי ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ָא . ְוֶזהּו ַלֶּׁשֶמׁש אֹו ַלָּיֵרַח ֲאֶׁשר 

ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ְמַחְּבִרים  ַלַּצִּדיִקיםְורֹוִאים ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאין ָלֶהם ַהִּצּוּוי ֶׁשִּלי, ַהְיינּו ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְלִיְׂשָרֵאל. 
א ְּכָדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו ח"ו ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה.אֹוָתנּו לַ    ה', ְו
א ִנְבְראּו ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ְלטֹובֹות  (פורים)ְּבֵסֶפר 'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' מּוָבא  ִיְׂשָרֵאל ְוַדע ֶׁשָּכל ָהֻאּמֹות ֶׁשִּנְבְראּו 

א ָהָיה ֵאיֶזה ִיְׂשָרֵאלה לְ ֶׁשִּלְפָעִמים ַעל ֵאיֶזה ִסָּבה ֵמֻאּמֹות טֹובָ  . ַּבֲעבּור ֶזה ְיִניָקה ֶׁשָּלֶהם ִמְּקֻדָּׁשה ְוִאּלּוֵלי ֶׁש
א ָהיּו ִנְבָרִאים ְּכָלל, ּוִמֶּזה ְיִניָקה ֶׁשֵּיׁש ְלָהֻאּמֹות ּוְלַהָּׂשִרים ִמְּקֻדַּׁשת אֹותֹו ַהְיִניָקה הּוא ַהְתָחָלה  טֹוָבה 

ָּׁשם ֵהם ִמְתַּפְּׁשִטים, ְוִכְדמּות ַהְיִניָקה ֶׁשָּלֶהם ֵמַהְּקֻדָּׁשה ְוִהְתַּפְּׁשטּות ֶׁשָּלֶהם ָּכָכה ְדמּות ּוְפִתיָחה ֶׁשָּלֶהם ּומִ 
ֶאת ִצּנֹורֹות ְורֹוִאים ֶׁשַהְּסָמִלים ְוַהָּׂשָפה ְוצּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמַסֶּמֶלת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשָּלֶהם ְוַהָּלׁשֹון ֶׁשָּלֶהם. 

ֶׁשֵּמֶהם יֹוְנִקים ֹרב ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵאי ְיִניָקָתם ִמְּבִחיַנת ַרִּבי  ַּנְצרּותהַ  ִצּנֹורֹות ַהְיִניָקה ֶׁשָּלֶהם ֵמַהְּקֻדָּׁשה. ְלִפי ֶזה ָנֹבא ְלָבֵאר ֶאת
  ֲעִקיָבא.

ֶׁשָהִייִתי ַעם ָהָאֶרץ ָאַמְרִּתי ִמי ִיֵּתן ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּתְנָיא ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ּכְ (פסחים מט:) ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
 ֹו ׁשֹוֵבר ָהֶעֶצם.ַּכֲחמֹור, ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו ַרִּבי ֱאֹמר ְּכֶכֶלב'. ָאַמר ָלֶהם ֶזה נֹוֵׁש ְוׁשֹוֵבר ָהֶעֶצם, ְוֶזה נֹוֵׁש ְוֵאינ



 
 
 
 

כא

ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעְצמֹו ֹׁשֶרׁש ַנְפׁשֹו ָהְיָתה ִמן ְּפִניִמּיּות ַהְּקֻדָּׁשה, ֶאָּלא ֶׁשַעל ְיֵדי  (לד)ּוִלים' ְלָהֲאִריַז"ל ּוְמָבֵאר ְּב'ַׁשַער ַהִּגְלּג
ָיה ִּבְתִחָּלתֹו ָחְזָרה ַּבְּקֻדָּׁשה. ְוכּו', ּוָבֶזה ָּתִבין סֹוד ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשהָ  ֵחְטא ַקְדמֹון ָיָצאת ֶאל ַהְּקִלּפֹות, ְוַאַחר ּכָ 

ּוֵבֵאר הרה"ג ר' ִּפְנָחס ַעם ָהָאֶרץ, ׂשֹוֵנא ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים מ' ָׁשָנה, ְּבָאְמרֹו ִמי ִיֵּתן ִלי ַּתְלִמיד ָחָכם ָוֶאְנָׁשֶכנּו ַּכֲחמֹור. 
ִניצֹוצֹות ֶׁשִּביסֹוד ַהּנּוְקָבא ְּכִדְלַקָּמן, רנ"ג ִקיָבא ֵמהָ ְוֵכיָון ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַרִּבי עֲ  רנ"ג, ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגְרִמיִנְקָראֹות  ֲעָצמֹותֶׁשהָ ל. 

 (שלח קע.) ִסיף ַעל ִּפי ַהֹּזַהרִהְׁשַּתְלְׁשָלה ֶאְצלֹו ַהִהְתַנְּגדּות ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבִעְנַין ָהֲעָצמֹות ֶׁשִּנְקָראֹות ַּגְרִמי. ְוִנְרֶאה ְלהוֹ 
ָלֵכן ֵאיָנן ִמְתַעְּכלֹות ַּבֶּקֶבר, ְוַלִחיצֹוִנים ֵאין ֲאִחיָזה ָּבֶהן, ּוֵמֶהן ָיקּום ], ַעְצמּות ּוב ְּביֹוֵתר ַּבּגּוף, [ִמְּלׁשֹוןֵהן ַהֵחֶלק ֶהָחׁש ֲעָצמֹותֶׁשהָ 

ָּבָׂשר ִּגיִדים ַוֲעָצמֹות, ְוַהֶּכֶתר ִנְמַׁשל ְלֹמַח  ָהָאָדם ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ְוֵכן ְּבַדְרּגֹות ָהֹעִבי ְּבִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש ֵיׁש ְּדָרגֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת עֹור
ִחיַנת ַמְלכּות. ְורֹוִאים ֶׁשָהֲעָצמֹות ָהֲעָצמֹות ַּבּגּוף, ְוַהָחְכָמה ִהיא ְּבִחיַנת ֲעָצמֹות, ַהִּביָנה ְּבִחיַנת ִּגיִדים, ַהָּבָׂשר ְּבִחיַנת ו"ק, ְוָהעֹור ּבְ 

ַעד ֶעְׂשִרים ָׁשָנה הקב"ה יֹוֵׁשב ּוְמַצֶּפה ָלָאָדם  (בראשית ז)ֵתר. ּומּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהִּמְצֹות' ְלָהֲאִריַז"ל ֵהן ַהַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביוֹ 
א ָנָׂשא, אֹוֵמר לֹו ִּתַּפח ַעְצמֹוָתיו. ְוִעְנַין אֹוֵמר ַעְצמ א ּגֶׁשִּיָּׂשא ִאָּׁשה, ֵּכיָון ֶׁשָעְברּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְו ּופֹו, ִּכי ֹוָתיו ְו

ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן  ְּתִחַּלת ִּבְנַין ַהְּנֵקָבה ָהְיָתה ִמן ַהֶּצַלע ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָהִאיׁש ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ַמְׁשִלים ַעְצמֹוָתיו.
 (יבמות סג.)ַּבְּגָמָרא  . ְוֵכן ָמִצינּוַמְׁשִלים ַעְצמֹוָתיוא ֶרֶמז ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ִמְתַחֵּבר ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ֶׁשָּׁשם סֹוד ָהֶעֶצם, ָלֵכן הּו

ֵהָמה ְוַחָּיה ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמאי ִּדְכִתיב "ֹזאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי" ְמַלֵּמד ֶׁשָּבא ָאָדם ַעל ָּכל ּבְ 
א ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשָּבא ַעל ַחָּוה. ֶׁשּבֹו ַמְׁשִלים ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹוָתיו. ְוהֹוִסיף הרה"ג  ַמָּצ"עאֹוִתּיֹות ְּבִהּפּו  ֶעֶצ"םְוֵכן  ְו

ֶׁשל ַהּגּוף. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין שליט"א ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל  ְמַצעְמַרֶּמֶזת ַעל ַהְיסֹוד ֶׁשהּוא ְנֻקַּדת ָהאֶ  ֶעֶצםר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ 
ְוֵכן  ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא. ַנָּג"ר ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּגְרִמי. ְוָלֵכן ַּגְרִמי, ִמְּלׁשֹון ֲעָצמֹות ֶׁשִּנְקָרִאים ְגרּוםַאְנְּגִלית ֶׁשָחָתן ִנְקָרא ּבְ 

ֶׁשל ַאִיל. ְוֵכן ׁשֹוָפר ְמעֹוֵרר ֶאת ְנֻקַּדת  ֶעֶצםמֵ  ֲעָׂשהַהּׁשֹוָפר ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוֶאת ְיסֹוד ַהּנּוְקָבא, נַ 
' ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהַּקו ִעם ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְלעֹוד ָׁשָנה, ַּכּמּוָבא  ָהַעְצמּות ָּכְתבּו ִסְפֵרי ַהָחְכָמה  (מועדים ג' ע' ק"י)ְּבֵסֶפר 'ֱאמּוַנת ִעֶּתי

ִלְבֹרא ָהעֹוָלם, ִצְמֵצם ַּכְבָיכֹול הקב"ה ֶאת ָהאֹור ֵאין סֹוף, ְוִנְתַהָּוה ְמקֹום ָחָלל, ְּכֵדי  ֶׁשְּכֶׁשָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּברַ 
הקב"ה ְּבתֹוכֹו אֹור ָחָדׁש, ּוָבֶזה ֵיׁש לֹוַמר ַטַעם ָחָדׁש ָלָמה  ֶׁשִּיְהֶיה ָמקֹום ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ּוֶבָחָלל ַהֶּזה ִהְמִׁשי

ִלְהיֹות ַּדְוָקא ְּבׁשֹוָפר ְּדַהְיינּו ַּבְּקָרנֹות ַהֲחלּוִלים, ְלִפי ֶׁשְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהָיה ְּבִריַאת ָהעֹוָלם,  ִריְּתִקיַעת ׁשֹוָפר צָ 
ְּכמֹו ִצְמצּום,  הּוּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים, ּוְכֶׁשִּמְסַּתֵּלק ַהִחּיּות ֶׁשל ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה זֶ 

ְיֵדי ַהְּתִקיָעה ְוִנְתַהֶּוה ְמקֹום ָחָלל ִלְבִריַאת ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה, ְוִצָּונּו הקב"ה ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר ֶׁשהּוא ְמקֹום ָחָלל, ְוַעל 
אֹור  ְעָלה ֶׁשהקב"ה ַּגם ֵּכן ַמְמִׁשיֲאַנְחנּו ְמִפיִחים ִּבְמקֹום ֶהָחָלל רּוַח ָחָדׁש ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַּגם ְלמַ 

ֶהָחָלל, ְוֵכן ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִנְבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום ַהֶּזה ָנַפח ּבֹו הקב"ה ִנְׁשַמת ַחִּיים, ְוַעל ְיֵדי  ָחָדׁש ְּבתוֹ 
ִקי ָחָדׁש, ַוֲאַנְחנּו ַנֲעִׂשים  ֶׁשָאנּו ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַנְחנּו ְמִפיִחים ּבֹו ֵמרּוֵחנּו, הקב"ה ֵמִפיַח ָּבנּו ַּכְבָיכֹול אֹור ֱא

ְּפָעִמים,  126ְּבָכל ַהַּתַּנ" ְּבָכל ַהֲהָטיֹות ְּכמֹו; ֲעָצמֹות, ָהֲעָצמֹות, ַעְצמֹוַתי ְוכּו' מֹוִפיַע  ֶעֶצם ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ַהִּמָּלה. ִּכְבִרָּיה ֲחָדָׁשה
   ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל. ְצָלבאֹו  ָּבָצלאֹו  עֶנגַ אֹו  ֹעֶנגְּכִמְנַין 

ַרב ָאָחא ַּבר ַיֲעֹקב ָאַמר ְקָרא "ְוָהָיה ְל ְלאֹות ַעל ָיֶד ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני ְלַמַען ִּתְהֶיה  (שם לה.)ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו 
", ֻהְקָׁשה ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִלתְ  ִפִּלין ַמה ְּתִפִּלין ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן ְּגָרָמא ְוָנִׁשים ְּפטּורֹות ַאף ָּכל ּתֹוַרת ה' ְּבִפי

ֶׁשָהִאָּׁשה ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהִחּיּות ֶׁשל  (ע' ט). מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב"י' ְלָהֲאִריַז"ל ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן ְּגָרָמא ָנִׁשים ְּפטּורֹות



 
 
 
 

כב

, ְוַהִחּיּות ֶׁשל ַהשס"ה ֶריָה ִמַהַּבַעל ִּבְזַמן ַהִּזּוּוג ְוִהיא ְּתלּוָיה ְּבַבֲעָלּה ְּבָדָבר ֶזה, ְוָלֵכן ִהיא ְּפטּוָרה ֵמרמ"ח ִמְצוֹות ֲעֵׂשהרמ"ח ֵאיבָ 
, ַהְיינּו ֶׁשּגֹוְרמֹות ַלֶּׁשַפע ָלֹבא ְּגָרָמאן ֵהן ִּבְבִחיַנת ְמַרֶּמֶזת ֶׁשַהִּמְצֹות ֲעבּורָ  ְּגָרָמאִּגיִדים ֵיׁש ָלּה ֵמַעְצָמּה. ִנְרֶאה ְדַהָּלׁשֹון ֶׁשַהְּזַמן 

א ְיִׁשירֹות, ָלֵכן ֵהן ְּפטּורֹות, ְּכמֹו  ְּדִבְׁשִביל ִלְהיֹות ַחָּיִבים  ְּגָרָמא ִּבְנִזיִקין ֶׁשָּפטּור.ֲעבּוָרן ֶּדֶר ַּבֲעֵליֶהן, ֲאָבל ֶזה ִּבְבִחיַנת ְּגָרָמא ְו
א ַהַּבַעל ֵהן ַחָּיבֹות,ְּבַמֶּׁשהּו צָ  א ַרק ִּבְבִחיַנת ְּגָרָמא. ְוִאם ַהְּזַמן ּגֹוֵרם ְו ִּכי ֵהן ִנְמָצאֹות ְּבַמֲעֶרֶכת  ִרי ֶקֶׁשר ָיִׁשיר ִעם אֹותֹו ִעְנָין, ְו

ֶפׁש ֵהן ְּתלּויֹות ְּבַבֲעֵליֶהן ָלֵכן ֵהן ְּפטּורֹות ִמָּכל ַהִּמְצוֹות, ַמה ַהְּזַמן ְּכמֹו ַהְּזָכִרים. ַהְיינּו ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש, ּוִּבְבִחיַנת ָהעֹוָלם ְוַהּנֶ 
ֶׁשָּנִׁשים ְּפטּורֹות ִמִּלּמּוָדּה, ֵמאֹוָתּה ִסָּבה,  ְּגָמָראאֹוִתּיֹות  ְּגָרָמא. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ ְּבַמֲעֶרֶכת ַהְּזַמןֶּׁשֵאין ֵּכן 

, ִּבְבִחיַנת ָּפָעה ְיִׁשיָרה ֵמַהְּגָמָרא ַרק ֶּדֶר ַּבֲעֵליֶהן ִּבְבִחיַנת ְּגָרָמא. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשָּנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהן ַהְׁש  עֹוְסקֹות ְּבָפֶל
ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל  ְּגָרָמהה ְלַבֲעָלּה. ְוֵכן ֶׁשְּמַחְּברֹות ֶאת ָהִאּׁשָ  ַּגְרֵמיֶׁשִּנְקָרִאים  ָהֲעָצמֹותְמַרֵּמז ַעל  ְּגָרָמא. ְוֵכן ַמֲאָרג

, ַגְרֵמילְ  ְּגָרָמאֵאָבֵרי ָהִאָּׁשה ֶׁשָּׁשם ִהיא ִמְתַחֶּבֶרת. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשַהֶהְבֵּדל ַּבַּׁש"ס ֵּבין  רנ"ג ְּבִגיַמְטִרָּיא
הּוא סֹוד רנ"ג ֶּדֶר הָ  ִאָּׁשה ְלַבֲעָלּהְּפִניִמּיּות ָהָאָדם ֵמֲאֶׁשר ְּגָרָמא ֶׁשהּוא ָּפחֹות ַׁשָּי ָלֶזה, ְוֵכן ִחּבּור ֶׁשַּגְרֵמי הּוא ֹּפַעל יֹוֵצא יֹוֵתר מִ 

   ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ָלֶזה ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְּכתֹוָצָאה ֵמַהִּיחּוד. ַּגְרֵמיהַ 
י ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַאְרָּבָעה ְדָבִרים ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא דֹוֵרׁש ּוְדָבַרי ִנְרִאין ָאַמר ַרּבִ  (סוטה ו)ַּב'ּתֹוֶסְפָּתא' ָמִצינּו 

"ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק" ֵאין ְצחֹוק ָהָאמּור  ִמְּדָבָריו. ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא
, ֶאְפָׁשר ְלִמי ָּכאן ֶאָּלא ֲעבֹוַדת  ּכֹוָכִבים ְוכּו'. ַוֲאִני אֹוֵמר ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֵביתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק ַההּוא ָּכ

ּלּוי ֲעָריֹות ָכִבים ְוגִ ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו "ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו" ְיֵהא ְּבֵביתֹו ֲעבֹוַדת ּכוֹ 
ָהם ָאִבינּו ָהיּו ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ֶאָּלא ֵאין ְצחֹוק ָהָאמּור ָּכאן ֶאָּלא ְלִעְנַין ְירּוָׁשה ֶׁשְּכֶׁשּנֹוַלד ָאִבינּו ִיְצָחק ְלַאְברָ 

ֲאִני ְּבכֹור ַוֲאִני נֹוֵטל ְׁשֵני ֲחָלִקים,  ַהֹּכל ְׂשֵמִחין ְואֹוְמִרין נֹוַלד ֵּבן ְוָהָיה ִיְׁשָמֵעאל ְמַצֵחק ְואֹוֵמר ַאל ְּתִהי ׁשֹוִטים
א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ְוגֹו'" ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּדָבַרי ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשִּמְּתׁשּוַבת ַהָּדָבר ַאָּתה ָלֵמד  "ִּכי 

ִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְּבִקְרּבֹו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא "ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרגְ 
ַוֹּיאֶמר ה'  ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים: ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם:

א" ְוכּו', ְוִכי ֵאיֶזה ָקָׁשה זֹו אֹו "ִׁשְמעּו ָנא ַהֹּמִרים" ֱהֵוי ֶאל מֶׁשה ֲהַיד ה' ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְר  ֶאה ֲהִיְקְר ְדָבִרי ִאם 
ֹּיאַמר ֵאין אֹוֵמר זֹו ָקָשה יֹוֵתר ִמִּׁשְמעּו ָנא ַהֹּמִרים. ַוֲאִני אֹוֵמר ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַצִּדיק ֶזה ׁשֶ 

א ֵכן ַעְבִּדי ֹמֶׁשה" ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ק ָלנּו ְוִלְבֶהְמֵּתינּו ֶאְפָׁשר ְלִמי ַהָּמקֹום ַמְסִּפי ֶׁשֹּיאַמר ֵאין ּבֹו "
ילּוס ַמְסִּפיק ָלֶהם ָּדִגים ְוַלִּמְצִרים ַהָּמקֹום ַמְסִּפיק ָלנּו ְוִלְבֶהְמֵּתינּו א ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים נִ , ֶאָּלא ְלִעְנַין ַוֲה

א יֹום ֶאָחד ֹּתאְכלּון ְוגֹו' ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים" ָאַמר ֹמֶׁשה ִלְפֵני הקב"ה ָּכ ָהגּון ָלֶהם ֶׁשִּתֵּתן ָלֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר  "
, ָאַמר לֹו ְוָתִמיֵתם, אֹוְמִרים ָלָאָדם טֹול ִּכָּכר ְוֵרד ַלְּׁשאֹול, אֹוְמִרים ַלֲחמֹור טֹול ּכּור ְׂשעֹוִרין ְוַנְחּתֹ   ֶאת ֹראְׁש

א ְתֵהא ָיִדי ְוִכי ָהגּון ָלֶהם ֶׁשֹּיאְמרּו ֵאין ַהָּמקֹום ַמְסִּפיק ָלנּו ְוִלְבֶהְמֵּתינּו ֶאָּלא ֹיאַבד ֵהן ְוֶאֶלף ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן  ְו
ן ָאָדם ֹיְׁשֵבי ֶהֳחָרבֹות ָהֵאֶּלה ַעל ַאְדַמת ְקָצָרה ִלְפֵני ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת. ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר "ּבֶ 

א ִיְׂשָרֵאל ֹאְמִרים ֵלאֹמר ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ַוִּייַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ ַוֲאַנְחנּו ַרִּבים ָלנּו ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרׁשָ  ה" ַוֲה
א ָעַבד ֶאָּלא ֱאלֹוַּה ֶאחָ  ד ָיַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ ָאנּו ֶׁשעֹוְבִדין ֱאלֹוהֹות ַהְרֵּבה ֵאינֹו ְדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר ּוָמה ַאְבָרָהם ֶׁש

א ִנְצַטָּוה ֶאָּלא ִמְצָוה ְיִחיִדית ָיַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ ָא נּו ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ִדין ֶׁשִּניַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ. ַוֲאִני אֹוֵמר ּוָמה ַאְבָרָהם ֶׁש



 
 
 
 

כג

. ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר "ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ֶאת ָהָאֶרץֶׁשִּניַרׁש ַעל ָּכל ִמְצֹות ֵאינֹו ִדין 
יר, ְוָלָמה ִנְקָרא ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ְוגֹו'", צֹום ָהְרִביִעי ֶזה י"ז ְּבַתּמּוז ֶׁשּבֹו הּוְבְקָעה ָהעִ 

ֶזה צֹום ַהְּׁשִביִעי זֹו ט' ְּבָאב יֹום ֶׁשִּנְׂשַרף ּבֹו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,  צֹום ַהֲחִמיִׁשיֶׁשהּוא ְרִביִעי ָלֳחָדִׁשים, ְׁשמֹו ְרִביִעי 
ָׁשה ְּבִתְׁשֵרי יֹום ֶׁשֶּנֱהַרג ּבֹו ְּגַדְלָיה ֶּבן ֲאִחיָקם,  ֶל ָּבֶבל ֶאת ֶזה ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת יֹום ֶׁשּבֹו ָסַמ מֶ צֹום ָהֲעִׂשיִרי ְׁש

"ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ְוגֹו' ֶּבן ָאָדם ְּכָתוב ְל ֶאת ֶעֶצם ֶׁשֶּנֱאַמר ָידֹו ַעל ְירּוָׁשַלִים 
"ַוְיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶׁשֶּנֱאַמר מּוָעה ִלְבֵני גֹוָלה ַהּיֹום ַהֶּזה". ַוֲאִני אֹוֵמר צֹום ָהֲעִׂשיִרי ֶזה ֲחִמָּׁשה ְּבֵטֵבת ֶׁשּבֹו ָּבאָתה ׁשְ 

ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ה. ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבֲעִׂשִרי ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ְלָגלּוֵתנּו ָּבא ֵאַלי ַהָּפִליט", ְוָעׂשּו יֹום ְׁשמּוָעה ְּכיֹום ְׂשֵרפָ 
אֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ַאֲחרֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ִראׁשֹון ַוֲאִני אֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון  ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ְּדָבַרי ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא

, ְּדָבָריו ִנְרִאין ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבאׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרִׁשים ַמּדּוַע אֹוֵמר ַרְׁשִּב"י ַעל ְּדָרׁשֹות ֵאלּו ׁשֶ ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון. 
ְלַגְמֵרי ַעל צֹום ֲעָׂשָרה בֹוד ֶׁשַּתְלִמיד ֹיאַמר ֶׁשְּדָבָריו טֹוִבים יֹוֵתר ִמִּדְבֵרי ַרּבֹו. ְועֹוד ָצִרי ְלָהִבין ִׁשיַטת ַרְׁשִּב"י ֶׁשחֹוֵלק ֲהֵרי ֵאין ֶזה ּכָ 

ַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ְלָּבֶבל. ְוָצִמים ְּבֵטֵבת ְוסֹוֵבר ֶׁשַהּצֹום ֶׁשל ֵטֵבת ֵאינֹו ַעל ַהָּמצֹור ֶאָּלא ַעל ַהָּגַעת ַהְּׁשמּוָעה ֶׁשל ֻחְר 
הּוא ֹׁשֶרׁש ַהֻחְרָּבן, ְוהּוא ָחמּור יֹוֵתר ִמִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשִאם ָהָיה יֹוֵצא ְּבַׁשָּבת ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ְּבה' ְּבֵטֵבת, ְלִפי ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשּצֹום 

ְּכָלל.  ה ְּבָאב ֵאינֹו דֹוֶחה ַׁשָּבת. ֵאי ִיָּתֵכן ֶׁשַרְׁשִּב"י חֹוֵלק ַעל ַהּצֹום ַהֶּזה ְלַגְמֵרי ְוסֹוֵבר ֶׁשֵאין צֹום ָּכֶזהָהָיה דֹוֶחה ַׁשָּבת, ְוִתְׁשעָ 
ָון ֶׁשֵהִאיר ֶאְצלֹו אֹור ַהְּגֻאָּלה ַגם ַּבָּגלּות ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב ְׁשֵּתי ַהקּוְׁשיֹות ֶׁשַרְׁשִּב"י ָרָצה ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהֻחְרָּבנָות ַהְּפִניִמִּיים ַהָּקִׁשים, ֵּכי

א ָהָיה ֻחְרָּבן ְּכָלל, הּוא ָרָצה ְלַהְמִּתיק לֹוַמר ֶׁשֵאין ֻחְרָּבן ִּבְפנִ  יִמּיּות ְוֵאין ֹצֶר ָלצּום ַעל ֶזה, ִּכי ִּבְזכּות ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְוֶאְצלֹו 
ְרָּבן ים ֶׁשַהֹּכל ְּבַתְכִלית ַהּטֹוָבה ְוֵאין ָׁשם ֻחְרָּבן ְּכָלל, ָלֵכן הּוא ָדַרׁש ֶׁשָּכל ַהּצֹומֹות ְוָהֲאֵבלּות ֵהם ַעל ַהחֻ ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְמִבינִ 

ְלָּבֶבל. ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְּׁשמּוָעה ֶׁשל ַהִחיצֹוִני ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֹפַעל ְוכּו', ְוַגם ַהּצֹום ֶׁשל ֹחֶדׁש ֵטֵבת הּוא ְּבה' ְּבֵטֵבת ַעל ַהָּגַעת הַ 
, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ַמְמִּתיק ֶאת ַהִּדין ְּבָׁשְרׁשֹו ַעל ְיֵדי ְדָרׁשֹוָתיו. ַרִּבי ֲעִקיָבאֶׁשְּדָבָריו טֹוִבים יֹוֵתר ִמִּדְבֵרי  הּוא ָהָיה ַחָיב לֹוַמרְוָלֵכן 

א ַרק ְּדָרָׁשה ֶׁשל ּוְכֶׁשּדֹוְרִׁשים ּתֹוָרה ְּבֹאֶפן ֶׁשל ַהְמָּתקָ  ה, נֹוֶצֶרת ַהְמָּתָקה ִנְצִחית ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַּבּתֹוָרה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ְו
ַרִּבי טֹוִבים ִמִּדְבֵרי  ָבָריו יֹוֵתרַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ֶּבָעָבר. ְוַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ִהיא ַהְמַכֶּנה ַהְמֻׁשָּתף ְלָכל ַהד' ְּדָרׁשֹות ֶׁשָּדַרׁש ְוָאַמר ֶׁשּדְ 

א ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ָעַבר ַעל ג' ֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות, ִהְמִליץ טֹוב ַעל , ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשַּבְּדָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה הּוא ֲעִקיָבא ַאְבָרָהם ֶׁש
ּוַבְּדָרָׁשה ַהְּׁשִליִׁשית ִהְמִליץ טֹוב  "ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם".א ָחָטא ְּכֶׁשָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ׁשֶ ִהְמִליץ טֹוב ַעל ּוַבְּדָרָׁשה ַהְּׁשִנָּיה 

א ִיְקֶרה ָלֶהם ָאסֹוןַעל ְׁשֵאִרית ַהְּפֵלָטה ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהֻחְרָּבן ֶׁשִּדְּברּו ִעם ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ְוָאְמרּו ִּכי ֵהם   ֶׁש
ָּדַרׁש ִּדְבֵריֶהם ִלְגַנאי ֶׁשֵהם ָאְמרּו ֶׁשֵהם עֹוְבִדים ְלַהְרֵּבה ֱאִליִלים ְוכּו', ְוַרְׁשִּב"י ָדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא טֹוִבים יֹוֵתר ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו, וְ 

ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַאְבָרָהם ָהָיה קֹוֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה. ְוֵכיָון ֶׁשְּבָכל ַהְּדָרׁשֹות  ִּדְבֵריֶהם ְלֶׁשַבח ֶׁשֵהם ָאְמרּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְזכּות ֵּכיָון ֶׁשֵהם ִקְּבלּו
ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשּדֹוְרִׁשים ְּבֹאֶפן ָהֵאּלּו ַרְׁשִּב"י ַמְמִליץ טֹוב ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים, הּוא ָאַמר ֶׁשְּדָרׁשֹוָתיו טֹובֹות יֹוֵתר ֵמַהְּדָרׁשֹות ֶׁשל 

 ל ִּדין ָקֶׁשה. ׁשֶ 
, ֵּכיָון ֶׁשּצֹום ֶזה ָּבא ַגם ַעל ַהֻחְרָּבן ַרִּבי ֲעִקיָבאָּבא מֵ ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ַמּדּוַע ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶשֹּׁשֶרׁש צֹום ְלהֹוִסיף ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְוִנְרֶאה 

ּוְבאֹותֹו ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ֶׁשַיֲעֹקב ָאִבינּו ִנְקַּבר ּבַ (ח' טבת) ּוָבא ַּב'ֲחַתם סֹוֵפר' . ְוֵכן מַרִּבי ֲעִקיָבאַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהַּנְצרּות ֶׁשְּקׁשּוָרה ִעם 
"י אֹוֵמר ֹקב ַעל ֵעָׂשו. ְוֵכן ַמה ֶּׁשַרְׁשּבִ יֹום ֶנֱהַרג ֵעָׂשו ַעל ְיֵדי ֻחִּׁשים ֶּבן ָּדן. ְורֹוִאים ֶׁשַבּיֹום ַהֶּזה ָהָיה ִסיָמן ְלדֹורֹות ֶׁשל ִהְתַּגְּברּות ַיעֲ 

  ֲאִני אֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון.



 
 
 
 

כד

  ַעל ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשם ִּבְזכּות ַהֲעָמַדת ָּכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו.ְמַרֵּמז 
ים ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַמְמֵזר, ַרִּבי ְיהֹוׁשֻ  (א)ְּבַמֶּסֶכת ַּכָּלה ָמִצינּו  ַע אֹוֵמר ֶּבן ַהִּנָּדה, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ַמְמֵזר ַעז ָּפנִ

ֹראׁשֹו ְוֶאָחד ִּגָּלה ּוֶבן ַהִּנָּדה, ַּפַעם ַאַחת ָהיּו ְזֵקִנים יֹוְׁשִבין ַּבַּׁשַער ְוָעְברּו ִלְפֵניֶהם ְׁשֵני ִּתינֹוקֹות ֶאָחד ִּכָּסה ֶאת 
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ַמְמֵזר  יֶעֶזר אֹוֵמר ַמְמֵזר, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ֶּבן ַהִּנָּדהַרִּבי ֱאלִ ֶאת ֹראׁשֹו ֶזה ֶׁשִּגָּלה ֶאת ֹראׁשֹו 

, ָאַמר ָלֶהן ֲאִני ֲאַקְּיֶמּנּו ָהַלּוֶבן ַהִּנָּדה  ֵאֶצל ִאּמֹו , ָאְמרּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ֵהיַא ְמָלֲא ִלְּב ַלֲעֹבר ַעל ִּדְבֵרי ֲחֶבְר
ׁשֹוֲאֵל ינֹוק ְוָרָאה ֶׁשָהְיָתה יֹוֶׁשֶבת ּומֹוֶכֶרת ִקְטִנּיֹות ַּבּׁשּוק ָאַמר ָלּה ִּבִּתי ִאם ַאְּת אֹוֶמֶרת ִלי ָדָבר ֶׁשֲאִני ֶׁשל ּתִ 

ל ְּבִלּבֹו, ָאַמר ָלּה ְּבֵנ ֲאִני ְמִביֵא ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא, ָאְמָרה לֹו ִהָּׁשַבע ִלי ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא ִנְׁשַּבע ִּבְׂשָפָתיו ּוְמַבּטֵ 
י ְוָהָיה ִלי ֵּבן ֶזה ִנְמָצא ֶזה ַמה ִּטיבֹו ָאְמָרה לֹו ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי ַלֻחָּפה ִנָּדה ָהִייִתי ּוֵפֵרׁש ִמֶּמִּני ַּבֲעִלי ּוָבא ָעַלי ׁשֹוְׁשִבינִ 

ְּכֶׁשִהְכִחיׁש ֶאת ַרּבֹוָתיו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָאְמרּו ָּברּו ה' ִקיָבא ַרִּבי עֲ ָאְמרּו ָּגדֹול ָהָיה  ַמְמֵזר ּוֶבן ַהִּנָּדהַהִּתינֹוק 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּגָּלה סֹודֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף. ָהָיה ֻמְמֶחה ָגדֹול ְלִעְנָיֵני ַמְמֵזִרים ַעד ַרִּבי ֲעִקיָבא ְורֹוִאים ׁשֶ  ֱא

ה ֻמְמֶחה ָלֶזה, ֶאת ַרּבֹוָתיו ָּבִעְנָין ַהֶּזה. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשְּקִלַּפת ֵיׁש"ּו ַהַּמְמֵזר יֹוֶנֶקת ִמֶּמּנּו, הּוא ָהיָ ֶׁשִּׁשְּבחּוהּו ֶׁשִהְכִחיׁש 
ָּכ ִהְׁשַּתְלֵׁשל ָּכאן ְּבִעְנַין  (גיטין נז.),א , ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמרָ ִהְלִעיג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמיםָהָיה ָּבֶזה ׁשֶ ֵיׁש"ּו ַהַּמְמֵזר ּוְכֵׁשם ֶׁשֶחְטאֹו ֶׁשל 

  .ְיׁשּועַ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַמְמֵזר ִמִּנָּדה. ְוֵכן ַרִּבי ֲעִקיָבא ִהְכִחיׁש ֶאת ַרּבֹוָתיוַהַּמְמֵזר ׁשֶ 
  

  ְיִניַקת ְקִלַּפת ֱאדֹום ֵמאֹוִתּיֹות י"א ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא.
ַּדע ִּכי ִהֵּנה מ"ט ְיֵמי ָהֹעֶמר ֵהם ְיֵמי ַהִּדין ֶׁשֵהם סֹוד ַהש"ך ִּדיִנים  (פסח יב)ְלָהֲאִריַז"ל  ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא 

ַין ָהֹעֶמר, ְוַהַּטַעם הּוא ְלִפי ֶׁשֲעַדִין ז"א הּוא ָּכל מ"ט ָיִמים ֵאּלּו ּבִ  ְבִחיַנת ַקְטנּות ַהִּמְתַמְּתִקים ַּבָּיִמים ָהֵאּלּו ְּבִענְ
ה ָּׁשבּועֹות. ּוָבֶזה ִיְתָּבֵאר ַטַעם ִעְנַין ִמיַתת כ"ד ֶאֶלף ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ַּבָּיִמים ָהֵאּלּו ְוַהַּטַעם ָלמָ ַעד ַחג הַ 

ְרָׁשם ְלַמְעָלה ָּפְסקּו ָלמּות ְּבל"ג ָלֹעֶמר. ַּדע ִּכי ַרִּבי ֲעִקיָבא ע"ה ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ָהְיָתה ִמן ַהה' ְּגבּורֹות ֶּבֱהיֹוָתם ְּבׁשָ 
ִהים ְדִמּל ֹוַדע ִּכי ַהַּדַעת ָּכלּול ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה ּוב' ִעְטִרין ֵאּלּו ֵהם ֵׁשם ֱא ּוי ַאְלִפין ֶאָּלא ְּבַדַעת ְּדז"א ְוכּו'. ְוִהֵּנה נ

ִהים ְּדֶחֶסד ָהֶאֶלף ְּדִמּלּוי ַהה"א ֶׁשּבֹו הּוא ְּבִצּיּור יו"י, ְוֶׁשל ַהְּגבּו רֹות ְּבִצּיּור יֹו"ד. ְוָלֵכן ִנְקָרא ֲעִקיָבא ִּכי ג' ֶׁשָהֱא
ִהים ְּדֶחֶסד ּוְגבּוָרה. ּוב' אֹוִתּיֹות י"א ִמן ֲעִקיָבא הּוא ְּבִחינַ  ת ְׁשֵני אֹוִתּיֹות ָעֵק"ב ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ב' ֵׁשמֹות ֱא

ו"י ֶׁשהּוא צּוָרה אֹות א', ְוֶׁשל ַהְּגבּוָרה הּוא ְּבִצּיּור יֹו"ד ַּדֲעִקיָבא ִצּיּוֵרי ָהַאְלִפין ַּכִּנְזָּכר ִּכי ֶׁשל ַהֶחֶסד ֵהם ִצּיּור י
ִהים ָהְרמּוִזים ְּבג' אוֹ  ְמָצא ִּכי ב' אֹוִתּיֹות י"א ֶׁשל ֲעִקיָבא ֵהם ב' ִצּיּוֵרי ַאְלִפין ֶׁשל ב' ֱא ִתּיֹות ָעֵק"ב ְּבִמּלּוָאּה. ְונִ

יָבא הּוא ָהָיה ָאב ְוַרִּבי ְלָכל ַהְּנָׁשמֹות ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמֵאּלּו ַהְּגבּורֹות ַהִּמְתַּפְּׁשִטים ְּבגּוָפא ִמן ֲעִקיָבא. ְוִהֵּנה ַרִּבי ֲעקִ 
בּורֹות ְּדז"א ְלִפי ֶׁשהּוא ְּכָללּות ַהַּדַעת ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה ְּבָׁשְרׁשֹו ּוִבְמקֹומֹו. ֲאָבל ַּתְלִמיָדיו ֵהם ְּבִחיַנת ַהּגְ 

ְתִחיָלה ְּׁשטֹות ִמֶּמּנּו ּוִמְתַּפְּׁשִטים ְּבגּוָפא ְּדז"א ּוְלִפי ֶׁשַהַּקְטנּות קֹוֵדם ֶאל ְזַמן ַהַּגְדלּות ָלֵכן ִהְקִּדימּו ּבִ ַהִּמְתּפַ 
ֶאֶלף ְלִפי אֹוָתם ַהכ"ד ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים ֶׁשָהיּו לֹו ְּבַבֲחרּותֹו ִמְּגַבת ְוַעד ַאְנִטיְפַרס. ְוַטַעם ֱהיֹות ִמְסָּפָרם כ"ד 

ִהים ַּכִּנְזָּכר ְוהּוא ִמְצָטֵרף ַלק"ך ֵצרּוִפים ַּכּנֹוַדע ִּכי ָכל ֵּתָבה ַּבת ה' אֹוִתּיֹות  ֶׁשַהַּדַעת ֶׁשל ַהַּקְטנּות הּוא ֵׁשם ֱא
ָבא ֵמַהֲחָסִדים ּוְגבּורֹות ֶׁשְּבַדַעת רֹוִאים ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ַרִּבי ֲעִקי ּבֹוָנה ק"ך ָּבִּתים ְוִנְמָצא ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם כ"ד ֵצרּוִפים.



 
 
 
 

כה

ִהי"ם ֶׁשָהָאֶל"ף ֶׁשּלֹו ִנְכֶּתֶבת ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות  ִמַּצד ַהְּגבּוָרה. ְוָלֵכן אֹוִתּיֹות  יֹו"דִמַּצד ַהֶחֶסד, ְואֹוִתּיֹות  יו"יֶׁשִּנְרָמִזים ְּבֵׁשם ֱא
ִהיםֵׁשם  ְּפָעִמים ב' "א ְּבִגיַמְטִרָּיאבָ יֲעקִ ֶׁשל  ָעֵק"ב ְׁשֵּתי צּורֹות ָהָאֶל"ף יו"י ְמַסְּמלֹות ֶאת  אָב"יֶׁשל ֲעקִ  י"אְואֹוִתּיֹות , ֱא
ַהֵחִצי'  ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵהם יֹוְנִקים. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'סֹוד ָאֶל"ף י"א ְּבִגיַמְטִרָּיא ְצָלב. ְוֵכיָון ֶׁשְּקִלַּפת ַהַּנְצרּות יֹוֶנֶקת ִמֶּמּנּו, ָלֵכן יו"ד

ָהֶעְליֹוִנים. ֵמַהֲחָסִדים ֶׁשּבֹו ֶדֶר ַרְגֵלי ֵלָאה ֶׁשָּׁשם ִּבְלָעם ּוָבָלק ֶׁשּיֹוְנִקים ִמַּצד ַהֶחֶסד ֶשִעַּקר ְיִניַקת ַהִחיצֹוִנים ִמַּקו ָהֶאְמַצע ִהיא 
ְּמלֹות ֶאת ַצד ַהֶחֶסד ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵהם יֹוְנִקים. ְוֵכן ַהְמסַ  יויאֹוִתּיֹות ְּכמֹו  ְּצָלבּוֶבֱאֶמת רֹוִאים ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשָלה צּוַרת הַ 

אֹוִתּיֹות  ִמיִנים, ִּכי צּוַרת ַהְּצָלב ִנְרֶמֶזת ַּבֲהָרַמת ַהָּיַדִים. ְוֵכן ְּצָלבָרַמז ַעל הַ  ִּבְׁשֵּתי ָיָדיוֶאת אֹותֹו ָהִאיׁש ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְּכֶׁשָּדָחה 
ִאם ַנֲחִליף ֶאת ָהע' ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל ְּבא'. ְוִיָּתֵכן ֶׁשֵהם יֹוְנִקים ִמַּצד  י"א ְׂשֹמא"לִנְרָמזֹות אֹוִתּיֹות ִיְׁשָמֵעאל ְוֵכן ִּבְקִלַּפת  ָיִמין.

מּוָבא ָּברמ"ד ָואִלי ם מֹוִנים. ְוֵכן , ִּכי ֵהם מֹוִנים ַלְּלָבָנה ֶׁשִהיא ְׂשֹמאל ְּבַיַחס ַלַחָּמה ֶׁשֱאדוֹ ַרִּבי ֲעִקיָבאַהְּׂשֹמאל ֶׁשל ֹׁשֶרׁש 
ֲחִצי ָיֵרַח ֶאת ַהַּׂשר ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל] ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְּבִדְגֵלי ַהִּיְׁשָמֵעאִלים [ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאים ַהּיֹום ְּבֶדֶגל טּוְרְקָיה ֶׁשְּמַסֶּמֶלת 

ֶׁשא' ֶׁשל  (פסח ו)"ל ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריזַ ְוֵכן מּוָבא  ִכיָנה ְּכֶׁשִהיא ְּבַמָּצב ֶׁשל ִחָּסרֹון ְוָדם.ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם יֹוְנִקים ֵמַהְּׁש  ְּבֶצַבע ָאֹדם
  יו"י ִהיא ְּבִחיַנת ֵׁשם מ"ה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶׁשֶמׁש. ְוא' ֶׁשל יֹו"ד ִהיא ְּבֵׁשם ֵׁשם ֵּב"ן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָיֵרַח.

ַסְמָמֵני ַהְּקֹטֶרת ֵהם י"א ׁשֶ  (וישלח ע' צה)ְמַסְּמלֹות ֶאת ְיִניַקת ַהִחיצֹוִנים, ַּכּמּוָבא ְּב'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים' ְלָהֲאִריַז"ל  י"אּיֹות ָהאֹותִ ְוֵכן 
ֶׁשְּיִריַדת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַלְּקִלָּפה ִהיא ֶדֶר  ה) (ל"ט,ָּבָניו. ְוֵכן מּוָבא ָּב'ֵעץ ַחִּיים' ְלָהֲאִריַז"ל  ָהָמן ְוי'ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו, ּוְכֶנֶגד  י"אְּכֶנֶגד 

ִהים"ו, ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ֶדֶר אֶׁשְּבִמּלּוי ָהאֹות וָ  א'ָהאֹות  ֶׁשִּמָּׁשם יֹוְנִקים ַהְּקִלּפֹות. ּוְמַקֵּׁשר ֶאת  ֲאחֹוַרִים ֶׁשל ֵׁשם ֱא
ַּדע ִּכי  ִדְקֻדָּׁשה. ְוָנִביא ֶאת ְּדָבָריו:ַאְדמֹוִני ִדְקִלָּפה ֵמהָ  ַאְדמֹוִניְוֶזה ְמַרֵּמז ַעל ְיִניַקת הָ  ָאָדם,מֵ  ִּמְׁשַּתְלֵׁשל, ׁשֶ ָּדםָּכל ֶזה ִלְבִחיַנת 

ָּבאֹות ָוא"ו א' ֶׁשְּבתֹו ַהָּוא"ו ְּדמ"ה ְוס"ג הּוא ְּבִחיַנת אהי"ה, ִּכי א' ְּדִמּלּוי ָוא"ו ְּדס"ג הּוא ַעְצמֹו ִמְתַלֵּבׁש 
 ְּדִמּלּוי ָוא"ו ְּדִמּלּוי מ"ה ֶׁשהּוא ִגיַמְטִרָּיא ָאָדם, ְוהּוא ְּבִחיַנת ֶאְהֶי"ה, ֶאָּלא ֶׁשְּבִרְדָּתּה ְלַמָּטה ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבא' זוֹ 

ַהִּנְקָרא ָדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב הּוא סֹוד ֲאחֹוַרִים ְּדֶאְהֶי"ה, א' א"ה אה"י אהי"ה, ֶׁשהּוא ִגיַמְטִרָּיא ָדם, ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש 
א הּוא ִרּבּוַע ֶׁשל ֵׁשם ֶאְהֶי"ה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַגם ֵּכן ד'  אֹוִתּיֹות. ְוֶזה "ִּכי ַהָּדם הּוא ַהֶּנֶפׁש" ְוִׁשעּורֹו הּוא ְרִביִעית, ֶׁשֲה

ִביִעית ַּדם ַהֶּנֶפׁש זֹו ֶׁשהּוא אֹות א' ְּדִמּלּוי ָוא"ו ְּדס"ג סֹוד ְרִביִעית ָּדם ַהִּנְזָּכר ַּבְּגָמָרא ֶׁשהּוא ִנְקָרא ַדם ַהֶּנֶפׁש, ּוְר 
ֶׁשְּבִחיַנת ֶנֶפׁש  ִמְתַלֵּבׁש ּתֹו א' ְּדִמּלּוי ָוא"ו ְּדמ"ה ֶׁשהּוא ִגיַמְטִרָּיא ָאָדם, ְוֶזה סֹוד "ֹׁשֵפ ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם" ַוֲהֵרי

א ִמְתַלֵּבׁש ָּבא' ְּדָוא"ו ְּדמ"ה ְוַנֲעָׂשה ָרִקיַע ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָּבָׂשר, ֶׁשהּוא ָלבּוׁש ְלַבד ֶׁשהּוא ְרִביִעית ָּדם ְּדֶאְהֶי"ה הּו
ִקי ם ְּבסֹוד ֶׁשל ַּדם ַהֶּנֶפׁש, ַא ַעָּתה ֶׁשָחְזָרה ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבֵׁשם מ"ה ַעְצמֹו ִמַּצד אֹותֹו ָהא' ַנֲעָׂשה ְבָכאן ֵׁשם ֱא

ִהים ִרּבּוַע ְוָאז ַנֲעׂשָ  ה ָרִקיַע ִּכי ְבֵׁשם זֹו ִנְקָרׁש ְוִנְתַּגָּלה ֲעִכירּות ַהַּמִים ִּכי ַהְּקִלּפֹות נֹוַדע ֶׁשֶּנֱאָחִזין ְּבֵׁשם ֱא
  ם. ר ָודָ ּוִּבְפָרט ַּבֲאחֹוַרִים ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר ג' ְּבִחינֹות ע"ב ס"ג מ"ה ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת אֹור ַמִים ָרִקיַע ֶׁשהּוא ֹמַח ָּבׂשָ 

, ֶׁשהּוא ַהּיֹום ֶׁשָּקׁשּור ִעם ַהָּדם ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ַּבּיֹום ַהֶּזה ֶעֶרב ֶּפַסחֶזה ְמֹבָאר ַמּדּוַע ִנְצַלב אֹותֹו ָהִאיׁש ּבְ ְלִפי 
ִהְתִחיָלה ַּבַּתֲאִרי ַהֶּזה. ּוְכִפי ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבֶמֶׁש ם ַּמַּכת ּדָ ְּכֵדי ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים. ְוֵיׁש סֹוְבִרים ׁשֶ ַּדם ֶּפַסח ְוַדם ִמיָלה ִמְצוֹות 

ְוֵכן ֶעֶרב ֶּפַסח הּוא ַהּיֹום ּבֹו ָקָנה ַיֲעֹקב ֶאת ַהְּבכֹוָרה  ֶעֶרב ֶּפַסח.ַעל ִיְׂשָרֵאל ּבְ  ֲעִלילֹות ָּדםַהּדֹורֹות ֶׁשַהּנֹוְצִרים ָהיּו ַמֲעִליִלים 
ַהְיינּו ֶׁשַּבּיֹום ַהֶּזה ִמְתַּגָּלה ָהֶעְליֹונּות ֶׁשל ַיֲעֹקב ַעל ֵעָׂשו, ְוָלֵכן ַּבּיֹום ַהֶּזה  (או"ח ס' תעו בשם 'יד יוסף').'ְפִרי ְמָגִדים' ֵמֵעָׂשו, ַּכּמּוָבא ּבִ 

ְוֶזה ַגם ָקׁשּור ְלַמַּכת ְּבכֹורֹות ֶׁשָהְיָתה ַּבּיֹום ַהֶּזה,  ִנְצַלב אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ִגְלּגּול ֵעָׂשו, ְוָלֵכן ַּבּיֹום ַהֶּזה ִמְתעֹוֵרר ֵעָׂשו ֶנֶגד ַיֲעֹקב.
ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני  "ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר ה' ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל: ָוֹאַמר ֵאֶלי (שמות ד, כב) ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבָּכתּוב



 
 
 
 

כו

"ְּבִני ְבֹכִרי", ָּכאן ָחַתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא . ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"י "ְּבֹכרֶ  ה ָאֹנִכי ֹהֵרג ֶאת ִּבנְ ְוַיַעְבֵדִני ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ִהּנֵ 
ִעְנָין ֶׁשל  . ְוֵכן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָלַקח ַיֲעֹקב ֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ִיְצָחק ֵמֵעָׂשו, ְוַהֹּכל אֹותוֹ ַעל ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשָּלַקח ַיֲעֹקב ֵמֵעָׂשו

 הּוא ַהְּבכֹור, ְוֵהם ְמַקְּבִלים ֵמִאָּתנּו.ִּגּלּוי ֶעְליֹונּות ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ַהְּקִלָּפה ְּבִעְמֵקי ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשַהֶּׁשַפע ַיִּגיַע ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ׁשֶ 
ֲאִני  דֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶׁשה, ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיִתי ַיֲעֹקב ְּבכֹור, ּכָ ר' ָנָתן אֹוֵמר, ָאַמר ַהּקָ  (שמו"ר יט, ז) ינּו ַּבִּמְדָרׁשְוֵכן ָמצִ 

 ר"ְּבכוֹ  כח) פט, (תהילים . ְוַהָּכתּובַהָּמִׁשיַח ְּבכֹור, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַאף ָאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ" עֹוֶׂשה ְלֶמלֶ 
. ְלַרֵּמז ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִיַּקח ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֵמַהּנֹוְצִרים ְּבֵני ֵעָׂשו, ְּבאֹוָתּה ְּבִחיָנה ֶׁשַּיֲעֹקב ָלַקח נֹוְצִר"י ס"ת "ץרֶ ָא יְלַמְלכֵ  ןֶעְליוֹ  ּוֶאְּתֵנה

ֶּפֶלא ְּבֵסֶפר 'ִּבְנַין ֲאִריֵאל' ְּבֵׁשם ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֵמֵעָׂשו, ְוֶזה ִיְהֶיה ַּבּיֹום ַהֶּזה ּבֹו ָלַקח ַיֲעֹקב ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֵמֵעָׂשו, ְוֵכן מּוָבא ְדַבר 
ֶׁשַּיֲעֹקב הֹוִציא ֵמֵעָׂשו ֶאת ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ָהַאַּבְרַּבֵּנאל ֶׁשְּמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקב ָהְיָתה ִּבְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש. 

ֶׁשִּיְצָחק ֵּבֵר ְוֹרב ָּדָגן ְוִתיֹרׁש, ַּבּיֹום ַהֶּזה. ְּבכֹוָרה, ָלֵכן ַהֶהְמֵׁש ֶׁשל ֶזה ָהָיה ִּבְלִקיַחת ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק ִּבְקִנַּית הַ  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשֶׁשל 
ֶׁשעֹוְבִרים ְּבֵבית ֶאת ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵהן אֹוָתן אֹוִתּיֹות ְוהּוא ִהְפִסיד  ְּבֹכָרִתי ּוִבְרָכִתיְוֵעָׂשו ְּכָבר ֵהִבין ְוָצַעק ֶׁשַּיֲעֹקב ָלַקח 

ֲאִני עֹוֶׂשה  ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיִתי ַיֲעֹקב ְּבכֹור, ּכָ  ַהִּמְקָּדׁש. ְוַהִּסּיּום ֶׁשל ָּכל ֶזה ִיְתַקֵּים ַּבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ְּכִפי ֶׁשאֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש
ַהִּצּנֹורֹות ְלַצד ַהְּקֻדָּׁשה ְלֶנַצח ְנָצִחים. ְוֵכן ִנְרֶאה ֶׁשִהְשַּתְלֵׁשל ְּבֵלַדת ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו ֶׁשַיֲעֹקב ָאַחז . ֶׁשָאז ַיְחְזרּו ַהָּמִׁשיַח ְּבכֹור ְלֶמלֶ 

ְׁשָנם ַמֲאָבִקים ּדֹוִמים ְּבִנְׁשמֹות ֶׁשּיֶ  ְּבָידֹו ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו, ְלַרֵּמז ַעל ַהַּמֲאָבק ֶׁשָּלֶהם. ְוֵכן ִהְשַּתְלֵׁשל ְּבֵלַדת ֶּפרץ ְוֶזַרח הֹוָצַאת ָיד ְלַרֵּמז
ַהֶּזה, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ׁשּוב ְלַמֲעַלת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל  ַהַּמְלכּות. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ִהְשַּתְלְׁשָלה ַתֲעִנית ְּבכֹוִרים ַּבּיֹום

ל ָהֲעִתיָדה. ְוֵכן רֹוִאים ַּבֵּסֶפר 'ֶחְמַּדת ָיִמים' ֶׁשִּתֵּקן ַלְּבכֹוִרים ַהִּמְתַעִּנים ַּבּיֹום ַהֶּזה ְלִהְתַּפֵּלל עַ ַיֲעֹקב ַעל ֵעָׂשו ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ַּבְּגֻאָּלה 
  ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּנְקָרא ְּבכֹור. 

 ֵיׁשּותְמַסֵּמל  ָחֵמץָאֶרץ ְוָכל ָהִרְׁשָעה ִתְכֶלה. ִּכי ּוִמְתַּפְּלִלים ַעל ַהֲעָבַרת ַהִּגּלּוִלים ִמן הָ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְמָבֲעִרים ֶאת ֶהָחֵמץ ְוֵכן 
 (ויצא קנז.).ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר  ֶלֶחם ֹעִני,ְּדַמּצֹות ֵהן ָהֹאֶכל ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל  .ֵּיׁשּות, ּוַמָּצה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִּבּטּול הַ ֵיׁש"ּוֶׁשִהיא ְקִלַּפת 

 (שמות כג, יח)ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ֹּכֵהן שליט"א ֶׁשָּלֵכן ֵיׁש ִּדין ְמיָֻחד ְּבָקְרַּבן ֶּפַסח . ְמִכיַרת ָחֵמץ ָּיאְּבִגיַמְטִר  ֵיׁשּועַ ּוֵמִאיָד 
א ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי" ַסֵּמל ֶאת ְקִלַּפת ַהָּקְרָּבן, ֶׁשָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ַיַחד ִעם ֶהָחֵמץ. ֵּכיָון ֶׁשָחֵמץ מְ  ַדםֶׁשהּוא ִדין ּבְ  "

א ִתיַנק ֵמַהָּדם ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ָקְרַּבן ּפֶ  ַסח, ֶׁשָּקׁשּור ִעם ָהַאְדמֹוִני ִדְקֻדָּׁשה ַהֵּיׁשּות ֶׁשל ָהַאְדמֹוִני ִדְקִלָּפה, ָצִרי ְלִהָּזֵהר ֶׁשְּקִלָּפה זֹו 
, ִּכי ָקְרַּבן ֶּפַסח ָצִרי ֶלֱאֹכל עִ  ם ַמָּצה, ַהֶּלֶחם ֶׁשל ָּדִוד, ָלֵכן ָצִרי ְלָבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ֵיׁשּוַע ָהַאְדמֹוִני ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל

ִכיַלת ֶלֶחם, ּוְמֹבָאר ִמְּלׁשֹון ֶלֶחם, ְוַהִּזּוּוג ִנְמָׁשל ַלאֲ  ָּפתִדְקִלָּפה ִלְפֵני ְׁשִחיַטת ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח. ְוֵכן ְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשְיסֹוד ַהּנּוְקָבא ִנְקָרא 
ַחּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאפֹות ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֵיׁש ַמָּצה ְוָחֵמץ. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשָּלֵכן ִהְשַּתְלֵׁשל ִמְנַהג 

ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ַמְפֵּתַח ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשֹּשֶרׁש ֵיׁש"ּו הּוא ְּבסֹוד  ַּבַּׁשָּבת ֶׁשַאֲחֵרי ֶפַסח, ְלַרֵּמז ֶׁשחֹוְזִרים ֶלָחֵמץ ְּבצּוַרת ַמְפֵּתחַ 
  ַמְפֵּתַח ֶׁשִּביסֹוד ַהּנּוְקָבא.

א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדֹּיַתִי ַעל ִמְׁשְּכנוֹ  (שה"ש א, ח)ָּכתּוב  ת ָהֹרִעים", "ִאם 
ִעְקֵבי" ּבְ  לָ ִאי "צְ , אָב"יֶׁשל ַרִּבי ֲעקִ  י"אּוֵבֵאר הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשֵּיׁש ַּבָּכתּוב ַהֶּזה ֶרֶמז ַעל ְיִניַקת ַהּנֹוְצִרים ֵמָהאֹוִתּיֹות 

. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֲעִקיָבאְמַרֵּמז ַעל ַרִּבי  "ְּבִעְקֵבי". ְוֵכן ִּדי"ק ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵהם יֹוְנִקיםּצַ ֶׁשל הַ  י"אאֹוִתּיֹות  "ְצִאי", ּוְצָל"בר"ת 
 ָּתנּו ַרָּבָנן, ַמֲעֶׂשה ְבַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי,ֶׁשַהָּפסּוק ַהֶּזה ְמַרֵּמז ַעל ַהֻחְרָּבן ְוִהְתַּגְּברּות ַהְּקִלּפֹות ַעל ַהֶּׁשַפע ִּדְקֻדָּׁשה:  (כתובות סז.)

ָהְיָתה ֶׁשָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור, ְוָהָיה יֹוֵצא ִמירּוָׁשַלִים, ְוָהיּו ַּתְלִמיָדיו ְמַהְּלִכים ַאֲחָריו. ָרָאה ִריָבה ַאַחת ׁשֶ 



 
 
 
 

כז

ְוָעְמָדה ְלָפָניו, ָאְמָרה ְמַלֶּקֶטת ְׂשעֹוִרים ִמֵּבין ְּגַלֵלי ְּבֶהְמָּתן ֶׁשל ַעְרִבִּיים. ֵּכיָון ֶׁשָרֲאָתה אֹותֹו ִנְתַעְּטָפה ִּבְׂשָעָרּה 
ן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי לֹו ַרִּבי, ַּפְרְנֵסִני, ָאַמר ָלּה, ַּבת ִמי ַאְּת, ָאְמָרה לֹו, ַּבת ַנְקִּדימֹון ֶּבן ּגּוְריֹון ָאִני ְוכּו', ָּבָכה ַרּבָ 

ין ָּכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם, ּוִבְזַמן ֶׁשֵאין עֹוִׂשין ְוָאַמר, ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ִּבְזַמן ֶׁשעֹוִׂשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, אֵ 
א ְּבַיד ֻאָּמה ְׁשָפָלה, ֶאָּלא ְּבַיד ְּבֶהְמָּתן ֶׁשל ֻאָּמה ׁשְ  ָפָלה. ַּתְנָיא, ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, מֹוְסָרן ְּבַיד ֻאָּמה ְׁשָפָלה. ְו

א ְרִאיִתיָה ֶׁשָהְיָתה ְמַלֶּקֶטת ְׂשעֹוִרים ִמֵּבין ַטְלֵפי סּוִסים ְּבַעּכֹו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ָצדֹוק, ֶאְראֶ  ה ְּבֶנָחָמה, ִאם 
א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַבָּנִׁשים, ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיֹותַ  " ְוגֹו'. ַאל ָקָראִתי ָעֶליָה ִמְקָרא ֶזה "ִאם  ִי

'.ִּתְקָרא 'ּגְ  ' ֶאָּלא 'ְּגִוּיֹוַתִי דֹוֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה ַעל ְזַמן ַהְּגֻאָּלה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת סֹוף  ֲעִקיָבאְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַרִּבי  ִדּיֹוַתִי
יָבא אֹוֵמר ִמַּמה ֶּׁשִהַּקְפִּתי אֹוָתם ַעְנֵני "ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן" ַרִּבי ֲעקִ  (ילקוט שה"ש תתקפב): ָעֵקבַהְּזַמִּנים ֶׁשִּנְקָרא 

ְועֹוד ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשּדֹוֵרׁש ֹזאת ָכבֹוד ַּבִּמְדָּבר ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ִעָּמֶהם ֶּבָעֵקב "ְוֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם". 
 תשע"וֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ְׁשַנת ַהֵּקץ  תשע"וֵׁשל ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה ְּבַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ַּבִּמְדָּבר ֶרֶמז ַעל ַמְנִהיֵגי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ְוִהְשַּתלְ 

ָּמֶהן. ", ֶּבָעֵקב ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה עִ ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן"ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ַלַּמְנִהיג ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֵמֶהם: 
ִסין ֶׁשֲעִתיִדין ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיֹוַתִי" " ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֶהְרָאהּו ַהָּמקֹום ְלֹמֶׁשה ָּכל ַהָּפְרנָ

  ".י ֶאת ְּגִדּיֹוַתִיְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ּוְרעִ ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ַעד ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים ֶׁשֶּנֱאַמר "
ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות ֶּבָעֵקב ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ּוִמּׁשּום ָּכ  ַהֻחְרָּבןֶׁשּדֹוֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ַעל  (שה"ש ע:)ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש ְוֵכן 

  ַעל ָמה ִיְהֶיה ֻחְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון ּוַבִית ֵׁשִני.  ְצִאי ּוְרִאי ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן,: ֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

כח

  [הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה]. זעקת השכינה.
יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם, ועד בכלל, ועדין לא תיקנו בכל  איך

  ספר הזהר להצלת עם ישראל?הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום ב
יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם  איך

  ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?
מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו, ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות לקב"ה  האם

ה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות שרוצים את העצ
  הזהר.

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

  שעוסקים בפנימיות התורה?
יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא  איך

עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת, ומה הקב"ה דורש מאיתנו, ולא עשינו שום תקנה 
חסה ושובע ופרנסה בהרחבה גם בזמנים של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מ

  הקשים?
נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם,  איך

 ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין א,ׂשנָ  תׁשַ רָ פָ ּבְ  רהַ ּזֹ הַ  ירֵ בְ דִ ּכְ  האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?
  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ָנאֵמִאילָ 

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

ת לּוּגָ ן הַ מַ זְ ים ּבִ גִ רּוהֲ הַ ים וְ ּיִ נִ עֲ הָ  ).על אוצרות חיים' איפה שלימה' פרבהסכמתו לס(ים' ּיִ ץ חַ ל 'עֵ הגוב"י עַ  לעַ ּבַ   .יחַ ׁשִ ּמָ ת הַ ים אֶ ִר הֲ מַ מְ ים ּוכִ ׁשְ מוֹ  יהָ נֶ ין ּבָ , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 
רה פרשה זו תרמוז ענין גדול, והע ",ימוך אחיך וגו' כי" כה)ויקרא כה, (ה'אור החיים' הקדוש  רבנו  .ל ּכָ ם עַ תָ ים אוֹ יׁשִ נִ עֲ מַ ה, ּולָ ּבָ קַ  דּומְ א לָ ים ׁשֶ מִ כָ י חֲ ידֵ מִ לְ ּתַ ת הַ ה אֶ לָ עְ ל מַ ין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ּת

ההשפעות, ומתמסכן עמוד  םכשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקי"ימוך", ליושבי תבל, 
, ירצה על המשכן משכן העדות אשר "ומכר מאחוזתו. "הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים

בעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה 
יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני  בזהכר אחיו, וקרוב לה', הוא יגאל ממ

הדברים: כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת  מסקנת    .הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב
ראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם יש

חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו במסגרת עדין לא 
   תיקנו את התקנה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.

  



 
 
 
 

כט

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

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

  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]
  

   הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל
  .[או"ח סי' רי"ב]מאכל שהוא עיקר ויש טפל אליו, מברך על העיקר ופוטר את הטפל  א.
  
ליו יותר מהעיקר, אז יברך על הטפל עיא כך בשם האו"ז] שאם הטפל הוא חביב שיטת הרמ"א שם בשם האגור [שמב .ב

רק נאכל יחדיו עם העיקר, ויג זאת בטפל שאינו דבוק לעיקר, אלא נפרד ממנו יתחילה ואח"כ יברך על העיקר. (והט"ז מס
המשנ"ב מסיק לדינא ע"פ הרבה  ולשיטתו נצייר בדוגמא כזו, עי' משנ"ב סק"ו בשם המג"ג). וכמה אחרונים נקטו כרמ"א. אכן

  עתם.וגלגלנו לשיטת האגור והרמ"א וסי אחרונים שאין מברכים על הטפל.
  
, מפני מעלת ברכה כל נהיה בדברוואלו קודמות לשה ורא פרי האדמהוב ורא פרי העץקודמת לב רא מיני מזונותוברכת ב ג.

  מבוררת. וזה עדיף על מעלת חביב. [אחרונים ומשנ"ב רי"א ס"ק ל"ה
  
  

ררת ומוקדם בברכתו הבחור החשוב צבי גולדמן נ"י העיר דילמא האו"ז והאגור ס"ל שחביב עדיף על ברכה מבו :הערה
ונבאר שזהו טעמם להקדים לברך תחילה על הטפל לפני שיברך על  ,והכלבו שהובא בד"מ סי' קע"ז] [וכשיטת המחזו"ו

חביב מהמזונות אז הוא צריך ליקדום מפני חביבותו, ואם הוא חביב העיקר, וממילא יתבטל הגלגל. כי ממנ"פ אם הפרי 
אכן הרמ"א הרי  אע"פ שברכת הטפל שהכל. ויפה עורר.פחות או שוה בחביבותו אז הטפל צריך ליקדום לפרי בגלל חביבותו 

שפסקו כמוהו שם  וכן לפי האחרונים ,וא"כ לשיטתו עכ"פ ודאי קיים הגלגל ,פסק בסי' רי"א שברכה מבוררת קודמת לחביב
  וכאן. ואמנם חיפשתי ולא מצאתי מאי טעמא להקדים בדווקא את הטפל לברך עליו תחילה.
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  הפרי טוען שהוא צריך ליקדום לטפל 

 שברכתו שהנ"ב [יסוד ג']

והעיקר 
טוען שכיון 
שברכתו 
במ"מ 
ממילא

הפרי צריך  
להתאחר 
אחריו [יסוד 
ג']

  
  
  

  ניצבים לפניו מאכלים לאכלם כעת:
, ועמו טפל לו ורא מיני מזונותמאפה שברכתו ב
שהוא חביב  כל נהיה בדברומאכל שברכתו שה

  עליו יותר מהעיקר.
ורא או ב ורא פרי העץוגם ניצב פרי (שברכתו ב

  ) שאינו קשור לאלו.פרי האדמה
  

  וסיעתו? על מה יברך תחילה לשיטת הרמ"א
  
  
 

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

  
  
  
  
  
  
והגלגל   

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

  ויקרא בהר כה,א 
 :ב – ויקרא בהר כה,א

ל [א] ' א  ר ה  ּב   ֶ  ו י ד     ֙   ֤ ֵ  ַ ר׃-  ְַ  אמ   ינ  י ל  ר ס  ה   ה ּב  ֹ ֽ  מ ׁש     ֵ   ֖ ַ   ִ   ֥ ַ  ְ   ֔ ֶ  ֹ  
ל ר א  ּב   ֶ  [ב] ּד    ֞ ֵ  ַ ל-     אּו  א  ב   י ת  ם ּכ   ה   ל  ּת   א  ר  מ  ל  ו א  א  ר  נ  י י ׂש  ֶ  ּב    ֙ ֙ ֹ  ָ   ֤ ִ   ֔ ֶ  ֵ  ֲ  ֣ ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֙  ֵ  ָ ְ  ִ  ֤ ֵ כ  ם-ְ  ן ל  י נ ת   נ   ר א  ץ א ׁש   ר  א   ֶ ֑ ה   ָ   ֣ ֵ  ֹ   ֖ ִ  ֲ   ֥ ֶ  ֲ    ֶ ֔ ָ  ָ  

'׃  ה  ת ל  ּב   ץ ׁש  ר  א   ה ה  ת   ב  ַ  ֽ  ו ׁש    ֖ ָ  ַ    ֶ ֔ ָ  ָ   ֣ ָ  ְ  ָ  ְ  
  ב],ע"ט"סדף ויקרא פרשת בהר [המתחיל  ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[

ל[כה, ב]  ר א  ּב   ֶ  ּד    ֞ ֵ ּת   א  -ַ  ר  מ  ל  ו א  א  ר  נ  י י ׂש  ֣  ֲ ּב  ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֙  ֵ  ָ ְ  ִ  ֤ ֵ םְ  ה   ֶ ֔ ל  ל. לדורות. ֵ  אּו  א  ב   י ת  ֶ  ּכ     ֙ ֙ ֹ  ָ ץ-ִ ֤   ר  א   ֶ  ה  ֔ ָ כ  ם. אל הארץ המיוחדת. ָ  ן ל  נ  י נ ת   ר א  ֶ ֑ א ׁש    ָ   ֣ ֵ  ֹ   ֖ ִ  ֲ   ֥ ץ . ולא עמון ומואב. ֲ  ֶ ר  א   ה ה  ת   ב  ֶ   ו ׁש  ֔ ָ  ָ   ֣ ָ  ְ  ָ  ְ
' ה  ת ל  ּב   ַ  ֽ ׁש    ֖ ָ   :להודיע כי לה' הארץ. ברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי. נתן הארץ לחרוש ולזרע שש שנים ולשבות שביעית. ַ 

ל ר א  ּב   ֶ  ּד    ֞ ֵ ם ְ ּב  -ַ  ה   ל  ּת   א  ר  מ  ל  ו א  א  ר  ֶ ֔ נ  י י ׂש   ֵ  ֲ  ֣ ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֙  ֵ  ָ ל  אחד מהם עשוי להיותקטן מלמד על שני לימודים, - זקף – ֵ ֤  ִ  ְ ר א  ּב   ֶ  ּד    ֞ ֵ ל  -ַ  א  ר  נ  י י ׂש  ֵ  ֙ ּב   ָ ְ  ִ  ֤ ֵ גרשיים מהפך פשטא  – ְ 
. כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על הישראלי את כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר

יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים ואז יקלו  ומפר' אח"מ ואמרשפיעים לו ברכה. עבודת ה' ומ
  עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.

ל ר א  ּב   ֶ  ּד    ֞ ֵ ל  -ַ  א  ר  נ  י י ׂש  ֵ  ֙ ּב   ָ ְ  ִ  ֤ ֵ   .גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר – ְ 
ר ּב   ֵ ֞ ּד  ינ  י (א)  תו"כ בשם רש"י ת שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ' צומ יאתכעין יצבתפקיד גרשיים  – ַ  ר ס  ה   ַ ֖  ּב    ִ   ֥ ר מה ענין שמיטה אצל  - ְ  ַ ה   ֥  ּב  ַ  ְ
ינ  י ַ ֖ ס  אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה  מסיני,אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה  והלא כל המצות נאמרו מסיני? ,ִ  

  .ב'תורת כהנים' (בהר פרשתא א,א)
ונראה לי שכך פירושה: לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, למדנו , ומסביר )כה,א(-את תו"כ ב רש"יומפרש 

ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות  מסיני,שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו 
  ואב.מ

ר סיני'' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור שנאמרו למשה שמסיני היו . ... למה נאמר כאן ''בהמכח יתור לשון של בהר סיני.. שפת''ח בהר כה,א
  והרי בנין אב לכל התורה כולה.כללותיהן ודקדוקיהן. 

פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש  פי שאיזה-על-התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל, שאף
לבערבות מואב,  ר א  ּב   ֶ  ּד    ֞ ֵ ל  -ַ  א  ר  נ  י י ׂש  ֙  ּב   ֵ  ָ ְ  ִ  ֤ ֵ . תקל על עצמך כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמירפועלת בתפקיד גרשיים מהפך פשטא  – ְ 

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

לקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער כי תבנית הטעמים של הכתוב כאן לפי השיטה המציעה נ ּת   -ֶ  א  ר  מ  ל  ו א  א  ר  נ  י י ׂש  ֣ ּב  ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֙  ֵ  ָ ְ  ִ  ֤ ֵ  ְ
ם ה   ל  ּת   א  ר  מ  ם ו א  ה   ֶ ֔ א ל   ֵ  ֲ  ֣ ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֔ ֶ  ֵ קטן בין שני טעמים קיסרים (כאן סלוק מן הפסוק הקודם ואתנח שאחרי הכתוב -ה, ב) המכילה פעמיים זקףכ( ֲ 

פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש", "או דבר החוזר -פסוקים לדרשות התורה שבעלהזה) מלמדת על בסיס אוסף ה
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קטן זקף -קטן ולעתים נדירות זקף-וקורה" בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה, מופיעה תבנית הטעמים פעמיים זקף
ינ  ינם בפסוק (ויקרא בהר כה, א) "גדול בין שני קיסרים (אתנח ... סילוק או סילוק .... אתנח). אמ ר ס  ה   ַ ֖ ּב    ִ   ֥ ." אין תבנית זאת אבל בפסוק ְ  ַ

קטן בין שני -קטן ... זקף-הסמוך אליו (ויקרא בהר כה,ב) העוסק במצוות שמיטה והמשמש כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף
לקיסרים בכתוב  ה   -ֶ  א  ל  ּת   א  ר  מ  ם ו א  ה   ּת   א ל  ר  מ  ל  ו א  א  ר  נ  י י ׂש  ֶ ֔ ּב   ֵ  ֲ  ֣ ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֔ ֶ  ֵ  ֲ  ֣ ָ ְ  ַ  ָ  ְ  ֙  ֵ  ָ ְ  ִ  ֤ ֵ  120פעם ומתוכם זוהו עד עתה   676-, התבנית הזאת מופיעה בתורה כםְ 

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

  
  כן בפסוק שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת  -כמו

ּתֹור ת   :כו,מו ויקרא בחוקתי ים  ו ה  ט  ּפ  ׁש  ּמ  ים ו ה  ּק   ח  ה ה  ּל  ֹ  ֒ א      ַ  ְ ֘   ִ  ָ ְ  ִ  ַ  ְ   ֣ ִ  ֻ  ַ    ֶ ֠ ֵ  
ל  א   ר  נ  י י ׂש  ין ּב  ֹו ּוב   ינ  ' ּב  ן ה  ר  נ ת   ֑ א ׁש  ֵ  ָ ְ  ִ  ֣ ֵ  ְ    ֖ ֵ     ֕   ֵ   ֔   ֣ ַ  ָ   ֙  ֶ  ֲ  
י ד  ינ  י ּב  ר ס  ה   ְ ַ  ּב    ֖ ַ   ִ   ֥ ה׃ פ  -ְ  ַ ֽ      מ ׁש   ֶ  ֹ  

ינ  י  ויקרא בהר כה,א ר ס  ה   ַ ֖ ּב    ִ   ֥  מרכא טפחא, אפשר כי יתור לרבות פרטים על כללות  –  ְ  ַ
ינ  יויקרא בחוקתי כו,מו  ר ס  ה   ַ ֖ ּב    ִ   ֥   א טפחא, אפשר כי יתור לרבות פרטים על כללות   מרכ – ְ  ַ

  
': ויקרא בהר כה,ד ה  ת ל  ּב   ץ ׁש  ר  א   י  ה ל  תֹון  י ה  ּב  ת ׁש  ּב   ת ׁש  יע   ב  ּׁש  נ  ה ה  ּׁש  ַ  ֑ ּוב    ֖ ָ  ַ    ֶ ֔ ָ  ָ   ֣ ֶ ְ  ִ  ֙   ָ  ַ   ֤ ַ  ַ   ֗ ִ   ִ ְ  ַ   ֣ ָ  ָ  ַ    

ר׃  מ   ז  א ת  מ   ל   ע ו כ ר  ר   ז  א ת  ד   ל   ֹ ֽ  ׂש    ְ ִ   ֹ֥    ֖  ְ ְ  ַ  ְ  ֔ ָ  ְ ִ   ֹ֣    ֙ ְ ֽ ָ   
ת יע   ב  ּׁש  נ  ה ה  ּׁש  ִ ֗ ּוב    ִ ְ  ַ   ֣ ָ  ָ  ַ   הן קשורות להמשך המקרא? מונח רביע, אילו לפחות ארבע דרשות ילמדנו מכך? והאם  –  

קשור להמשך המקרא ומלמד כי לשביתת  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת בהר דף ע עמוד אע"פ  אוסף (א)
  הקרקע של השנה שביעית, היינו לא תזרע ... לא תזמור יש לפחות ארבע או חמש הלכות.  

ץ  ר  א   י  ה ל  תֹון  י ה  ּב  ת ׁש  ּב   ת ׁש  יע   ב  ּׁש  נ  ה ה  ּׁש  ֶ  ּוב  ֔ ָ  ָ   ֣ ֶ ְ  ִ  ֙   ָ  ַ   ֤ ַ  ַ   ֗ ִ   ִ ְ  ַ   ֣ ָ  ָ  ַ תֹון  . מהו   ּב  ת ׁש  ּב   ָ   ֙  ׁש   ַ   ֤ ַ (א) שתי שבתות להביא את שנחנטו פירותיהן בשביעית ולא נגמרו עד שנה שניה או ַ 
ץ)  ויקרא בהר כה,השלישית שאתה נוהג בהן דין שביעית והן חייבין בפירות בשביעית שנאמר ( ר  א   י  ה ל  ֹון י ה  ת  ּב  נ  ת ׁש  ֶ  ׁש  ֽ ָ  ָ   ֥ ֶ ְ  ִ   ֖  ָ  ַ   ֥ ַ מכאן אמרו במסכת שביעית בנות   ְ

יה לשלש שנים. פירוש בנות שחה תאני חיורתי ואינן יפות כשאר כל התאנים. והא אם נחנטו בשביעית אין פירות להאכל עד שנה שוח שביעית שלהן שנ
  וראשונה ושניה. עושות שלש השנים שביעיתשניה לשמטה הבאה שהן 

  ר בשנה התשיעית)והביעו -(טט .  וחייבין פירותיהן במעשר ופטורין מן הביעור(ב)  ולכל האילנות היא שנה שניה 
ץ)  ויקרא בהר כה,השנאמר ( פטורין הן מן המעשר וחייבין בביעור(ג) ואלו בנות שוח נוהג בהן בשנה שניה דין שביעית  ר  א   י  ה ל  ֹון י ה  ת  ּב  נ  ת ׁש  ֶ  ׁש  ֽ ָ  ָ   ֥ ֶ ְ  ִ   ֖  ָ  ַ   ֥ ַ ְ  .  

  (ד) וכן אמר רבי יהודה בפרסיות שביעית שלהם מוצאי שביעית שהן עושין לשתי שנים. 
'(ה)  ה  ת ל  ּב   ַ  ֑ ׁש    ֖ ָ ')  ויקרא בהר כה,דשהרי שבת בראשית נאמרה בה שבת לה' ושביעית נאמר בה ( חומר השביעיתדיע . להוַ  ה  ת ל  ּב   ַ  ֑ ׁש    ֖ ָ מ   . ַ  ע ו כ ר  ר   ז  א ת  ד   ל   ֖  ׂש    ְ ְ  ַ  ְ  ֔ ָ  ְ ִ   ֹ֣    ֙ ְ ֽ ָ 

ר׃ מ   ז  א ת  ֹ ֽ  ל    ְ ִ   ֹ֥ ן ואין מקרסמין כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך כגון החרישה והעדור והניכוש והכיסוח והבקוע ואין מאבקין ואין מפרקין ואין מזבלי  
  :ושאר מלאכות של (בית דין) מותרין כל מלאכות שצורך השדה והכרם אסורואין מזרדין ואין מפסלין באילן 
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יום קודם לשנה שביעית אין לנטוע. ובימי בית המקדש  45יש לומר כי (א)  לענין מספר השנים שבהן מורגשת השפעת שנה שביעית

שית; (ב) השנה השביעית עצמה; (ג) השנה השמינית שבה יש לנהוג קדושת שביעית שבתו מעבודות שדה כבר מפסח בשנה הש
  בירקות ופירות שגדלו בשנה שביעית; (ד) בתאנים הנקראים בנות שוח יש קדושת שביעית גם בשנה תשיעית 

  
  ללא קשר להמשך המקרא אוסף (ב)

נ  ה ) ויקרא בהר כה,דולשמיטין. מנלן? דכתיב (השנה ח,ב  בבלי ראש(א) ר"ה בתשרי הוא היום הקובע לכניסת ויציאת שנת שמיטה   ּׁש  ָ ֣  ּוב   ָ  ַ  
ץ ר  א   י  ה ל  תֹון  י ה  ּב  ת ׁש  ּב   ת ׁש  יע   ב  ּׁש  ֶ  ה  ֔ ָ  ָ   ֣ ֶ ְ  ִ  ֙   ָ  ַ   ֤ ַ  ַ   ֗ ִ   ִ ) ראשון הוא שמות יבולגמור שנה שנה מניסן, דכתיב ( - ) מראשית השנה. דברים יא, וגמר שנה שנה מתשרי, דכתיב (ַ  ְ

 ן עמה חדשים, ואין דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שיש עמה חדשיםדנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאי -לכם לחדשי השנה. 
  הקהל -(ב) ובמוצאי שביעית  
  (ג) ולא שביעית ליציאת עבד עברי ואמה עבריה 
  

רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) בהר  -זוהר שבו שני פרטים קשורים לשביתת הארץ, ע"פ  אוסף (ג)ולזה אפשר להוסיף את 
  קח,ב 

ּׁש   נ  ה ה  ּׁש  ַ  ְ ּוב    ֣ ָ  ָ  ַ תֹון    ּב  ת ׁש  ּב   ת ׁש  יע   ָ   ֙  ב   ַ   ֤ ַ  ַ   ֗ ִ   וגו', ִ  
  (היינו הכנה לשביתת הארץ)פקודא דא לשבות בשנה השביעית   )א(
 (השביתה עצמה בשנה השביעית)ואבתריה לשבות בשביעי,   )ב(
 )דברים ראה טו (שמיטת כספים בסיום השנה השביעיתואבתריה להשמיט כספים בשביעית   )ג(
 וגו' שבתות השנים תשע וארבעים שנה, ואבתריה למנות שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע  )ד(

  בסה"כ ביניהם יותר מארבע הלכות הקשורות לשנה השביעית
  

ת: ו –ויקרא בהר כה,ה  ֹור ו א  צ  ק  א ת  יר   ל   צ   יח  ק  פ   ת ס  ֶ  [ה] א    ְ    ֔ ְ ִ   ֹ֣    ֙ ְ  ֽ ִ ְ   ַ  ֤ ִ  ְ   ֣ ר -     ֵ צ   ב  א ת  יר   ל   ז  י נ  ב   ּנ  ֹ ֑  ע   ְ ִ   ֹ֣    ֖ ֶ   ִ  ְ   ֥ ֵ  ְ  ִ  
ץ׃ ר  א   י  ה ל  ֹון י ה  ת  ּב  נ  ת ׁש  ֶ   ׁש  ֽ ָ  ָ   ֥ ֶ ְ  ִ   ֖  ָ  ַ   ֥ ַ ְ   

ר   א   ת ה  ּב   ה ׁש  י ת  ה  ֶ  [ו] ו   ֤ ָ  ָ   ֨ ַ  ַ    ָ  ְ ָ ת       ְ ֠ מ  א  ּד   ו ל  ב  ע  ה ל   ּול  ל   כ  א  כ ם  ל  ֑  ץ ל  ֶ  ָ  ֲ  ַ  ְ  ֣ ְ  ְ  ַ  ְ    ֖  ְ   ֔ ָ  ְ  ָ  ְ   ֙  ֶ  ָ     
׃ ּמ   ים ע  ּג ר   ב   ה  תֹוׁש   יר   ּול  כ   ׂש  ֽ  ו ל  ָ  ִ    ֖ ִ  ָ  ַ   ֔  ְ ֣ ָ    ְ    ֙ ְ  ֽ ִ ְ  ִ  ְ  

ה י ת  ה  ָ  ו    ְ ָ   גדולה, לימוד אלפניו ולאחריו בתפקידי תלישא.-תלישא - ְ ֠
ים לכל, וגם במצוות בתפקיד של עקירה ומחיצה ושיעור, עקירת מחיצת הבעלות ולהפקיר הפרות שבשדות ובמטע – לימוד לאחריו

. יש לכך גם והכל אוכלים משולחן גבוהר' יוסף בכור שור וגו' שלא תנהוג בם כבעל הבית אלא הכל יהיו שוים בה  כרש"יביעור מן הבית. 



 
 
 
 

לד

ת ויקרא בהר כה,ד  בטוי בפריצת ארבעה או יותר פרצות בגדר השדה והכרם.ואולי לכך ירמז גם יע   ב  ּׁש  נ  ה ה  ּׁש  ִ ֗ ּוב    ִ ְ  ַ   ֣ ָ  ָ  ַ , מונח רביע –  
  לפחות ארבע פרצות בגדר.

   ע"פ בבלי סוכה מ,ב, בתפקיד בעל בחינה נעלה, הגדל בשנת השבת ישאר בהוויתו, – לימוד לאחריו *
א' נשאר בקדושת שביעית או שנת יובל גם כאשר נמכר בכסף או בחליפין וגם הנכנס במקומו נתפס בקדושת שביעית רק  *

  ב"היתה לכם") בבלי סוכה מ,בהאחר יתפס בקדושת שביעית (ראה אם יוחלף שוב אז החילוף הראשון יצא לחולין ו
-מדאוריתא הותר איסוף הספיחים שב פסוק ה'עוקר האיסור הגורף המשתמע מ לימוד אלפניוב' תלישא גדולה בתפקיד  *

  (כה,ה), 
הזה של שביעית בשיעור מזון שלוש סעודות לאדם, שיטול אדם מן ההפקר המיוחד  לימוד אלפניוג' תלישא גדולה בתפקיד  *

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

כ  ם  :יבויקרא בהר כה, י  ה ל  ה  ׁש ּת  ד  וא ק   ל ה   י יֹוב   ֶ ֑  ּכ    ָ   ֣ ֶ ְ ִ    ֶ ֖ ֹ    ֔ ִ   ֣ ֵ     ֚ ִ  
ן ת-ִ ֨ מ   ּו א  ל  ה ּת אכ  ד   ּׂש  ֶ  ה     ֖  ְ  ֹ    ֔ ֶ  ָ ּה׃-ַ  ת   בּוא  ֽ  ּת  ָ  ָ   ְ   

 ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז (וילנה יב ב) (ההסברים בסוגרים ע"פ אור יעקב)
כ  ם  )יבויקרא בהר כה,( א  ... כתיבגמר י  ה ל  ה  ׁש ּת  ד  וא ק   ל ה   י יֹוב   ֶ ֑  ּכ    ָ   ֣ ֶ ְ ִ    ֶ ֖ ֹ    ֔ ִ   ֣ ֵ (דורש  מה תבואתה קודש אף היא קודש.) תבואתה:-השדה תאכלו את-מן( וגו'ִ ֚    

ןמהתיבות  ת-ִ ֨ מ   ּו א  ל  ה ּת אכ  ד   ּׂש  ֶ  ה     ֖  ְ  ֹ    ֔ ֶ  ָ ּה׃ -ַ  ת   בּוא  ֽ   ּת  ָ  ָ ישראל קודש, -, מה תבואת ארץתבואתה-ישראל עצמה, ל-דהיינו ארץהשדה  להקיש,  ְ  
ויש לחבבה מפאת קדושתה ומביא  היאישראל עצמה קדושה - נוהגת בה קדושת שביעית ושאר מצוות התלויות בארץ, אף ארץש

  עובדות מהאמוראים שהיו מחבבים את הארץ וגו')
  קדושת תבואת שביעית נלמדת בהיקש מקדושת תבואת יובל מכאן. לכן כאן מתאים לומר מה תבואת שנת היובל קודש  א' -טט

  ישראל עצמה קדושה ויש לחבבה מפאת קדושתה.-ם ארץכך ג
  'כ  םהדורש הקרא באופן הבא   תורה שלמה קדושת תבואת יובל נלמדת ע"פ לימוד שמביאב י  ה ל  ה  ׁש ּת  ד  וא ק   ל ה   י יֹוב   ֶ ֑ [יב] ּכ    ָ   ֣ ֶ ְ ִ    ֶ ֖ ֹ    ֔ ִ   ֣ ֵ     ֚ ִ        ...

ּה׃ ת   בּוא  ֽ  ּת  ָ  ָ ןהדרש הזה כאילו מנצל את תבנית הטעמים של   ְ   ה -ִ ֨ מ   ד   ּׂש  ֶ ֔  ה   ָ מוקפות שמשמעו כעין מוקדם והוא  קטן בתיבות-קדמא זקף - ַ 
ּה׃מאוחר בענין לומר שלצורך הדרש קרב את המאוחר  ת   בּוא  ֽ  ּת  ָ  ָ כ  םאל הרישא   ְ   י  ה ל  ה  ׁש ּת  ד  וא ק   ל ה   י יֹוב   ֶ ֑ [יב] ּכ    ָ   ֣ ֶ ְ ִ    ֶ ֖ ֹ    ֔ ִ   ֣ ֵ     ֚ ִ ל . והתוצאה       י יֹוב   ֵ ֣  [יב] ּכ       ֚ ִ      

ּה׃ ת   בּוא  כ  ם ּת  י  ה ל  ה  ׁש ּת  ד  וא ק   ֽ  ה   ָ  ָ   ְ   ֑ ֶ  ָ   ֣ ֶ ְ ִ    ֶ ֖ ֹ    ֔ ִ  
  

 'ן ג ה-ִ ֨ מ   ד   ּׂש  ֶ ֔ ה   ָ תמה  דרושעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. קטן בתיבות מוקפות כ- קדמא זקף - ַ  ּה-ֶ  א  ת   בּוא  ֽ ּת  ָ  ָ המאוחר בענין קודש   ְ  
ןאף המוקדם בענין  ה-ִ ֨ מ   ד   ּׂש  ֶ ֔ ה   ָ    קודשישראל - ארץ - ַ 

 'ת ד ּו א  ל  ֶ  ּת אכ     ֖  ְ  ֹ ּה׃-  ת   בּוא  ֽ  ּת  ָ  ָ ממעט, בסה"כ מרבה את כל הארצות האחרות  -מגביל  –טפחא סלוק, טפחא רבוי לא מוגבל. סלוק  -   ְ  
  ישראל.- ץלמעטן ממעלת חביבות אר

י )תהלים קב,טו(מסיימת הגמרא  ת-ִ  ּכ  י א  ד  ב  ּו ע   צ  ֶ  ר      ֶ  ָ ֭ ֲ    ֣ ת-ָ  נ  יה  ו  א  ב  ֶ  א  ֽ ְ  ָ  ֑ ֶ  ָ נ  נּו׃-ֲ  ּה י ח  ר   ֵ ֽ   ע פ   ֹ  ְ  ֥ ָ  ָ  ֲ  
  



 
 
 
 

לה

  קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים  15326537343או בפקס  בלבדנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר גדולי ישראל שליט"א אנו מלפי הוראת  3109982305טל:  fish@neto.net.il  ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.  
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E  

  קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
drRWZXSGtJVlkhttps://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaH    כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת  

http://beta.hebrewbooks.org/53606  
 http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722  תשע"ג -לשנים תש"ע קישור להורדת עלוני סוד החשמל 

  http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890&ArticleID=12030&Page=1  תשע"ד קישור להורדת עלוני סוד החשמל
  קישור לארכיון השיעורים והעלונים  shtaygen.co.il/?CategoryID=1890http:/&ArticleID=12834&Page=1/  תשע"ה קישור להורדת עלוני סוד החשמל

ttps://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edith   סירטונים 400סוד החשמל  
XOPxMOg0L8LFD-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT   סירטונים 37סידור הרש''ש  

VAJ6yf9Lw6Bkvw3P-https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM   חדשה עם הוספות רבותקישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא  s://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1http  
  בעזהשי"ת

  אנו שמחים להודיע על
  קו טלפון של סוד החשמל

  מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה 
  025805801  < 1  <01  <  0799164284או:  0799280256או:  0723326302או:  025805801

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

 שימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים למערכת
  


