
  
  

  בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתרלח                                                                    דף מתוך סדרת הספרים
  

  ות דקדושה.עזנת שהא ת זתשע" ראויקפרשת גליון 

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   . 'י מד
  

, ְואֹוְכִלים ַנֶּייס ל ֹׁשֶרׁשְמַרֵּמז עַ  ִניָסןֹחֶדׁש 
  .ִניסֶׁשִּנְקָרִאים ְּבִאיִדיׁש  ֱאגֹוִזים

ִקי ֶשִּמְסַּתֵּתר ִצּטּוט ִמִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ר' ֹמֶשה ַׁשִּפיָרא זצ"ל ֶׁשַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶאְפָׁשר ְלַגּלוֹ  ת ֶאת ָהאֹור ָהֱא
ָהַרְמַּב"ן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַמְתִחיל ְלָבֵאר ִעְנְיֵני (הובא בתחילת ספר 'שבטי נחלתך'). ר ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי. ְּבָכל ָּדבָ 

ַעל ַרת ֱאֶמת. 'ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה הּוא ּפֹוֵתַח ִּבְלׁשֹון 'ְוַעל ֶּדֶר ָהֱאֶמת' ְוֶזה ָּתמּוַּה ְמֹאד ֲהֵרי ָּכל ַהּתֹוָרה ִהיא ּתוֹ 
ר ַּבּתֹוָרה ֶּדֶר ָהֱאֶמת' ָהָאמּור ְּבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ָּבאּו ְלַגּלֹות ֶאת ֹעֶמק ַמה ֶּׁשִּנְסּתָ 

ם. ָלֵכן ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵאּלּו ּוַבְּבִריָאה, ּוְלַהְראֹות ֵאי ַּגם ַהְּמִציאּות ַהַּגְׁשִמית ָהְרחֹוָקה ְוַהְּׁשֵפָלה ְמַגָּלה ְּכבֹוד ָׁשַמיִ 
ָָתם ְלַגּלֹות ַמה ֶּׁשִּנְסָּתר ָּבעֹוָלם. ַּכָּכתּוב "ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר". ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. ה.  ְקרּוִיים ִנְסָּתר, ֵּכיָון ֶׁשַּכָּונ

ְוֵכן מּוָבא ֵמָהַאְדמֹו"ר ִמּקֹוְצק זצ"ל ַעל  ֹוד.סָצא יָ  ִיןיַ ְכַנס נִ ֶׁשל ה ָהר"ת ַלֲחָדׁשֹות ֶׁשּקֹורֹות ָּבעֹוָלם, ְוזֶ  ַנֶּיי"סֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהֵּׁשם 
א ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ּדְ ַהָּפסּוק  ַבר "ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים: ַוֲאֶׁשר 

א ָׂשם ִלּבֹו"הּוא ֶזה ׁשֶ  "ָיֵרא ֶאת ְּדַבר ה'"י ֶׁשהּוא ֵהֶפ מִ ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשּמִ  ה'" ְלַמה ֶּׁשּקֹוֵרה ָּבעֹוָלם ְלָהִבין ִּבְמאֹוָרעֹות  "
יס ַהַּבְיָתה ֶאת ָהֲעָבִדים ּוְכִפי ֶׁשַהְּפסּוִקים ָׁשם ְמַדְּבִרים ַעל ַמַּכת ָּבָרד ֶׁשה' ִצָּוה ְלַהְכנִ ָהעֹוָלם ְוָלִׂשים ֵלב ַמה ה' ְמַרֵּמז ָלנּו ָבֶהם. 

ְוֵכן ֹחֶדׁש ִניס". ִנְרָמז ָׁשם ַּבָּכתּוב "ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה הֵ  ַנֶּי"סְוַהְּבֵהמֹות, ַהְיינּו ְלִהְתַיֵחס ְלַמה ֶּׁשּקֹוֵרה ָּבעֹוָלם. ְוָלֵכן 
ֲחָדׁשֹות ַהֶּזה הּוא ִּבְבִחיַנת  ֹחֶדׁשִּכי הַ  ִניס.ֶׁשִּנְקָרִאים ְּבִאיִדיׁש  ֱאגֹוִזיםח , ְואֹוְכִלים ְּבֶפסִ ַנֶּייס ְמַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש ִניָסן

 (שמות יב, ב)ֶׁשַהַּמְלכּות ִמְתַחֶּדֶׁשת ּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  , ַּכּמּוָבא ַּבְּׁשָל"ה ֶׁשָּכל ֹחֶדׁש ִניָסן הּוא ְּבִחיַנת ֹראׁש ֹחֶדׁשְוִהְתַחְּדׁשּות
ֶׁשֹראׁש ֹחֶדׁש הּוא ְזַמן ֶׁשּבֹו  (ראש חדש ח"ב ע' קטז),ְלָהֲאִריַז"ל  ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' .ׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים""ַהֹחדֶ 

ְוִנְרֶאה ֶׁשִעַּקר ִהְתַחְּדׁשּות  .ָרֵח"לָּת', ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַעְּמ ָנתַ לְ ָדִׁשים חֳ אֵׁשי רָ ָרֵחל ִמְתַחֶּדֶׁשת ּוְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע, ּוְמֻרָּמז ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה '
י , ּוְכֶׁשְּמַחְּבִרים ֶאת ֲחָדׁשֹות ָהעֹוָלם ְלִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶדֶר ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה ֶזה ֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ּכִ ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרהַהַּמְלכּות ָּתלּוי ּבְ 
  ל ָהעֹוָלמֹות. ֵיׁש ָּכאן ִיחּוד ְּבכָ 

'  ְּבֵסֶפרמּוָבא  ְוֵכן אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת  ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים. ָּדִוד ֶמלֶ  ְּבִגיַמְטִרָּיאֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשֶ  (תשנ"ז ע' רחצ)'ֱאמּוַנת ִעֶּתי
ִהְתַחְּדׁשּות ַהַּמְלכּות ְּבָכל ֹראׁש ֹחֶדׁש ּוִּבְפָרט ְּבֹחֶדׁש  ִּכי 'ִויִהי ַהֹחֶדׁש ַהֶזה סֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו', מּוָסף ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש

 ִּסיַניְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ׁשֶ . 700אם נחשב נו"ן סופית במספר  ניסןוזה גם הגימטריא של חדש  ִניָסן ְמֻסֶּגֶלת ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.
ְוַרק ַּבּתֹוָרה ֶׁשִהיא  "ֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש"ִציאּות ֶׁשל ֲחָדׁשֹות ָּבעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי , ְלַרֵּמז ֶׁשִּמִּסיַני ָזִכינּו ַלּמְ ַנֶּייסאֹוִתּיֹות 

   ָנִביא

  ְוֵכן 



ִפיָכָתם ֲאִמִּתּיֹות ַעל ְיֵדי הֲ  ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ֵיׁש ָחָדׁש. ְוַאְּדַרָּבה ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ַמֲעִלים ַּגם ֶאת ֲחָדׁשֹות ָהעֹוָלם ִלְהיֹות ֲחָדׁשֹות
  , ִּכי ַהַּנֶּייס ֶׁשל ּתֹוָרה ֵמִביא ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה.ֵנסְמַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש  ַּנֶּייסְלתֹוָרה. ְוֵכן ִנְרֶאה ׁשֶ 

 ָׁשַאל ֶׁשֹּמֶשה ד) ג, (שמו"ר ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן ,ַהֵּסֶדר ְּבֵליל ְלִתינֹוקֹות ֱאגֹוִזים ְמַחְּלִקים ֶׁשְּבֶפַסח קט.) (פסחים ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו
 ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .ַלִּתינֹוקֹות ֶׁשָּבֶהן ִהְתַקְנּתָ  ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ַּכָּמה ִמְצַרִים ְיִציַאת קֹוֶדם הקב"ה ֶאת

. ּוְבֹחֶדׁש ל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי" ִּג'ַּנ'ת' ר"ת ִּג'ַמְטִרָּיה נ'ֹוָטִריקֹון ְּת'מּוָרה"אֶ ('תורת משה' דרוש לח' טבת)  ַּב'ֲחַתם סֹוֵפר' מּוָבאדְ 
ְרֵּד"ס ְמַחְּבִרים ֶאת ּפַ ֶרֶמז ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ּתֹוָרת הָ  ֱאגֹוז, ַהְיינּו ֶׁשַעל ְיֵדי הָ ִניס ֶׁשְּׁשמוֹ  ֱאגֹוזֲאִמִּתי ֶׁשִּנְרָמז ּבֶ ַנֶּייס ֶזה ַהְּזַמן לְ ִניָסן 

ל ָהֱאגֹוז מּוָבא ָּב'אֹור ַהַחִּיים' ַהּתֹוָרה ַעד ִעְמֵקי ַהֲחָדׁשֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוֵכן ָנִביא ֵמַהֹּזַהר ֶׁשַעל ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ֵיׁש ָנָחׁש ַּתִּקיף, ְוַגם עַ 
ְוֵכן מּוָבא  ים ִלְבִחיַנת ַהְּקֻדָּׁשה, ְּבסֹוד ִּגַּנת ֱאגֹוז.ָאְמרּו ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ד' ְקִלּפֹות ֵהם ַהּסֹוְבבִ  (ויקרא יב, ג)

ִּדְבתֹו ָהֱאגֹוז ֵיׁש ְּפִרי ֶׁשהּוא ַהֵחֶלק ַהּטֹוב  טֹובְּבִגיַמְטִרָּיא  ֱאגֹוז. ּוֵמִאיָד ֵחְטאְּבִגיַמְטִרָּיא  ֱאגֹוזׁשֶ  (סימן תקפג')ְּב'ַמֵּטה ֶאְפַרִים' 
קליפת האגוז הקשה, וכן פיצוח במצרים היתה בבחינת פרך ג ר' יואל טיטלבוים שליט"א שעבודת הוהוסיף הרה" ֶׁשָּבֱאגֹוז.

בליל הסדר. וכן חודש  באגוזבכל שנה עובדים בערב פסח בהכנות לחג לשבר את קליפת האגוז, ולהגיע לטוב שטמון 
ָאִביב ָקלּוי " , יד)ויקרא ב(על הפסוק  , כמובא ברש"ילפיצוח והם ראויים תמתייבש לחות בפירותמרמז על הזמן שה אביבה

  .לשון שבירה וטחינה "גרש" .שמיבשין אותו על האור באביב של קלאים שם הכלי של מוכרי קליות ".ָּבֵאׁש
. ְורֹוִאים ֶׁשִּמּלּוי ד ִּדז"אִמּלּוי ֱאגֹוז עֹוֶלה ָארֹון ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַאָּבא ַהְמלָֻּבׁש ִּביסוֹ  (ח"ה קכד)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ָּבאִתי ְלַגִּני' 

ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַמה ֶּזה ֶׁשָּכתּוב "ֶאל  (שמות טו:) ֱאגֹוז ְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְלַמָּטה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר
ֵעֶדן, ְוזֹוִהי ַהְּׁשִכיָנה. ֱאגֹוז זֹו ֶמְרָּכָבה ֶעְליֹוָנה ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי", ָאַמר לֹו ֹּבא ְרֵאה, אֹותֹו ַּגן יֹוֵצא מֵ 

ִׁשים ִלְפִנים. אֹוָתם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים ֶׁשְּמִאיִרים ֶׁשִּנְפָרִדים ִמן ַהָּגן, ְּכמֹו ָהֱאגֹוז ַהֶּזה ֶׁשאֹוָתם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים ְקדוֹ 
, ָהָיה לֹו לֹוַמר ָלֱאגֹוז ָיַרְדִּתי, ּוַמה ֶּׁשָאַמר ָיַרְדִּתי, ְּכמֹו ׁשֶ  ָּׁשִנינּו, ָיַרד ְּפלֹוִני ַלֶּמְרָּכָבה. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִאם ָּכ

ָדיו ָּכ ָּכל ְצדָ ַמה ֶּזה "ֶאל ִּגַנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי", ָאַמר לֹו, ִמּׁשּום ֶׁשֶּזהּו ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָהֱאגֹוז. ָמה ֱאגֹוז ִנְסָּתר ְוָטִמיר מִ 
ַצד ֶזה ְוִנְפָרִדים ַהֶּמְרָּכָבה ֶׁשּיֹוֵצאת ֵמַהַּגן ִנְסֶּתֶרת ִמָּכל ְצָדֶדיָה. ּוָמה אֹוָתם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים ֶׁשָּבֱאגֹוז ִמְתַחְּבִרים ּבְ 

ֶאָחד ְלֶעְברֹו ַעל ַמה ֶּׁשִהְתַמָּנה. ֶזהּו  ְּבַצד ֶזה ָּכ ַּבֶּמְרָּכָבה ִמְתַחְּבִרים ְּבַאְחּדּות ְּבֶחְדָוה ּוְׁשֵלמּות, ְוִנְפָרד ָּכל
. ְורֹוִאים ֶׁשָהֱאגֹוז ְמַסֵּמל ֶאת ֶׁשָּכתּוב "הּוא ַהֹּסֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה", הּוא ַהֹהֵל ִקְדַמת ַאּׁשּור, ְוֵכן ֻּכָּלם

ְוַלְּׁשִכיָנה ֶׁשְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות, ּוְקִלּפֹות ָהֱאגֹוז ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהְּקִלּפֹות  ַהְּׁשִביִלים ֶׁשְּמַחְּבִרים ֶאת ָהעֹוָלמֹות ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַגן ֵעֶדן
עֹוִלים  ְלעֹוַלם ָהֲאִצילּות, ְוֶדֶר ָהֶרֶמז ֶׁשַּמְלִּביׁשֹות ַעל ַהְּׁשִביִלים ָהֵאּלּו. ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשּתֹוַרת ָהֶרֶמז ְמַחֶּבֶרת ֶאת ָהָאָדם ַלּסֹוד ֶׁשַּשָּי

ֶׁשהּוא   (תיקונים לו.)ְלַמְעָלה. ְוֵכן צּוַרת ְּפִנים ָהֱאגֹוז ְּבַגְׁשִמּיּות ִאם ְנַקֵּלף אֹותֹו, ִהיא ְּכצּוַרת ֹמַח, ְוֵכן רֹוִאים ֵמַהֹּזַהר ְלִהְתַחֵּבר 
   ֶׁשִּבְפִנים.ֶׁשַהְּקִלָּפה ְמַכָּסה ְוׁשֹוֶלֶטת ַעל ַהֹּמַח  ֹמַח ָהֱאגֹוזקֹוֵרא ִלְפִנים ָהֱאגֹוז 
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, ְלַרֵּמז ֶׁשֶּדֶר ִחּבּור ַהַּפְרֵּד"ס ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ַּגם ֶאת ָהאֹור ֶׁשּיֹוֵרד ִעם ַהּכֹוֵלל ַּתְרּגּום ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדָרׁש סֹוד
ְּקִלּפֹות, ְוָלֵכן ֶזה ַּתְרּגּום ִעם ַהּכֹוֵלל, ַהְיינּו ַּתְרּגּום ִעם ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשּלֹו ְלַמְעָלה. ִלְבִחיַנת ַּתְרּגּום, ּוִמְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְלִעְמֵקי הַ 

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ  (אבות ג, יח) ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ּתֹוַרת ָהֶרֶמז, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה ַּפְרְּפָראֹותֶׁשֵהם ַּתְרִּגיָמא ְמַרֵּמז ַעל ִמיֵני ַּתְרּגּום ְוֵכן 
ֱאגֹוִזים ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֶ ֶּבן ִחְסָמא אֹוֵמר, ְּתקּופֹות ְוִגַּמְטְרָיאֹות, ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה. 

ֶלֱאגֹוֵזי  ִּגַּנת ֱאגֹוזֶׁשְּמַרֵּמז ַעל  ֱאגֹוז ַּגן ֵעֶדןִמּיּות ַהִּכּנּוי . ִּכי ְׁשֵניֶהם ְמַסְּמִלים ֶאת ּתֹוַרת ָהֶרֶמז. ְועֹוד ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁש ְלַפְרְּפָראֹות
ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת ְּבֵמיָצֵרי הּוְרמֹוז ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם ִחּכּו  ִאיַראן ְוארה"בַהִּפְסטּוק, ְוִעַּקר ִּגּדּולֹו ֶׁשל ַהְּפִרי ָּבעֹוָלם ִהְׁשַּתְלֵׁשל ּבְ 

, ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהֹּזַהר ֶׁשִּגַּנת ֱאגֹוז ֶמְרָּכָבהְּכִמְנַין  268הּוא  ִּפיְסטּו"ק ְּכִדְלַקָּמן. ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות זָהֶרמֶ ּתֹוַרת 
ְוִגּלּוי סֹודֹות ַהּתֹוָרה,  ִּפּצּוחַ יצּוִחים ְמַרְּמִזים ַעל ְלסּוֵגי ָהֱאגֹוִזים, ּופִ  ִּפיצּוִחיםִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהֵּׁשם ְוֵכן  .ֶמְרָּכָבה ַלְּׁשִכיָנהִהיא 

ְּכִמְנַין  828, ּוְלִפי ִמְסָּפר ָּגדֹול יֹוֵצא ֶמְרָּכָבהְּכִמְנַין  268הּוא  ִּפיצּוִחי"ם ֶׁשִּמְסַּתְּתִרים ָּבּה. ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות
. ִּכי ִלּמּוד ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה ָחֵפ"ץ ַחִּיי"םאֹוִתּיֹות ִּפיֻצִחי"ם ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ  .ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ ן , ּוְכִמְניַ ָרֵזי ּתֹוָרה

  ְמַחֵּבר ְלֵעץ ַהַחִּיים.
ְּבִמּלּוי  ַקָּבָל"הְוֶזה ַגם ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל  ץָׁשַמִים ָוָארֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא ּסֹוד ַהּתֹוָרה ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. ֶעְברֹון שליט"א ׁשֶ 

ְוהֹוִסיף ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּסֹוד ְמַחְּבִרים ֶאת ָּכל ַהַּפְרֵּד"ס ַעד ֶׁשַּמִּׂשיִגים ִחּבּור ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַמָּמׁש. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ָהאֹוִתּיֹות, 
  ֵצירּוף אֹוִתּיֹות. ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדָרׁש סֹודליט"א ׁשֶ שהרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבֹוִני 

ִּדְקִלָּפה  ִּתְפֶאֶרתֶׁשִהיא ְּבִמְזַרח ָהעֹוָלם, ִּבְבִחיַנת ִסין ִנְרָמז ַּגם ְּבֶאֶרץ  ִניָס"ןהרה"ג ר' צ. פ. שליט"א ֶׁשֹּׁשֶרׁש 
ֶׁשְּמַסְּמִלים ֶאת  ַעּמּודאֹו  ִּפיל ְּבִגיַמְטִרָּיא ִסיןְוֵכן ח ָהעֹוָלם. ִמְזרַ ִנְרָמז ּבְ  ֶרֶמזְוֵכן ָּטה, ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֵּבין ַהְלַמְעָלה ַלְּלמַ 

יַנת ֶּפֶלא, ְוֵכן , ֶׁשְּמַחֵּבר רּוָחִני ַלַּגְׁשִמי ִּבְבחִ ָהרֹוֶאה ִּפיל ַּבֲחלֹום ֶּפֶלא ַנֲעֶׂשה לוֹ ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשּכֹוֶלֶלת ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות. ְוָלֵכן 
ֶׁשְּמַרְּמִזים  ְזמֹורֹות ְורֹוִאים ֶׁשַהִּפיל אֹוֵכלֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ְיַטְלְטלּו ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲאָכל ְלִפיִלין.  (שבת קכח.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ָּבִאים ֵמַאְרצֹות  ִּפיִליםֶׁשהַ  ָהעֹוָלמֹות. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות ַהְמַחֶּבֶרת ֶאת ַהְּפָׁשט ַלְּדרּוׁש ְוַלּסֹוד, ְּבסֹוד ִחּבור ֶרֶמזַעל ּתֹוַרת הָ 
ת ְפֶאֶרת ֶׁשִהיא ְּבִחינַ יִּפיִנים. ְועֹוד ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּות ֶׁשַהִּסיִנים ְמַכְּבִדים ָאָדם ַּבַעל ֶּכֶרס, ְלַרֵּמז ֶׁשָּׁשְרָׁשם ֵמַהּתִ ִפילִ ח ְוהַ ִּמְזרָ הַ 

ת ַעּמּוד ָהֶאְמַצע ֶׁשְמַחֵּבר ְׁשֵני ְצָדִדים ֶּכֶרס. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבֶאֶרץ ִסין ֶׁשֵהם ִמְצַטְּיִנים ִּבְבִנַּית ְּגָׁשִרים ְּגבֹוִהים ְוכּו'. ְוֶגֶׁשר ְמַסֵּמל אֶ 
. ְוֵכן ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש, ִּבְבִחיַנת ִחּבּור ַהֲחָדׁשֹות ֶׁשֵהן ָהעֹוָלה ֶאֶרץ ַהֶּׁשֶמׁשִּבְבִחיַנת ֶּגֶׁשר. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשֶאֶרץ ִסין ְמֻכָּנה 

 , ִּבְגַלל ִסְכסּוְוִהְתַחְּדׁשּות, ַנֶּייס ִמְּלׁשֹוןִניָסן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּמְלכּות ָהֵעֶרב ַרב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּמְמַׁשְלָּתם עֹוֶמֶדת ְלִהְתָּפֵרק ְּבֹחֶדׁש 
, ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות רֹוָצה ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ְוָאז ִנְזֶּכה ַלֲחָדׁשֹות ַהֲחָדׁשֹות ְּפִניִמי ַעל ִעְנָיֵני ִׁשּדּור

  .ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ם ְּבִגיַמְטִרָּיאְלִעְנַין ַהִּסְכסּו ֶׁשָּלהֶ  ַהַּתֲאִגידָהֲאִמִּתּיֹות. ְוָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהֵּׁשם 
ְקִלָּפה ְיֻרָּקה ִּפיׁשֹון ְּפָׁשט, ֹּתהּו, ּוָבּה ֵאין ָצִרי ַהָּכָאה. ְוַכד ָמטּו ִלְקִליָּפא  (פקודי רנה:) ְּבֵפרּוׁש ַהְּגָר"א ַעל ַהֹּזַהר

א ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו", ְוָׁשם ַהאי ָנָחׁש ִּתְּנָיָנא ְּדִאיִהי ַּתִּקיָפא ֶרֶמז, ֹבהּו, ָׁשם "ָּכל הוֹ  ֵל ַעל ָּגחֹון", "ְו
ְוֵכן  חֹון.רֹוִאים ֶׁשַעל ּתֹוַרת ָהֶרֶמז ֵיׁש ָנָחׁש ָחָזק ְוַתִּקיף, ְוִהיא ַׁשֶּיֶכת ִלְנַהר ִגיחֹון ֹׁשֶרׁש ַהָּנָחׁש ֶׁשִּנְקָרא גָ  ִאיִהי ַקְׁשָיא לֹון.

 ֲעָמֵלק. ְוֵכן ִּגיַמְטִרָּיאֵׁשם ַהָּנָחׁש, עֹוֶלה ְּכִמְנַין  ָעֹרד. ְוֵכן ָמִׁשיחַ ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָנָח"ׁשכֹות ְלאֹוִתּיֹות ְסמּו ֶרֶמ"זאֹוִתּיֹות 
ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל.  ֶגב"."ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד יֵׁשב ַהּנֶ  (במדבר כא, א), ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֶמֶל ֲעָרדֶׁשהּוא ַהָּנָחׁש ָהָיה 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ֶׁשרֹוִאים ִּבְקִלַּפת ֱאדֹום ֶׁשַּמְלִּביָׁשה ַעל . ּב"ֹו ָנָח"ׁשאֹוִתּיֹות ֶחְׁשּבֹו"ן שליט"א ׁשֶ 
ָמֵעאל, ֶׁשֵהם מֹוִנים ֶאת ַהָּׁשִנים ְלִפי ְסִפיַרת ִמְסָּפִרים, ְוֵכן יֹוֵתר ִמְּקִלַּפת ִיְׁש  ִמְסָּפִריםָהַאְדמֹוִני ִדְקֻדָּׁשה ֶׁשִּמְתַעְּסִקים ִעם 

הּוא  ַסָּפרוְ  .(מגילה טז.) ֶׁשל ְּכַפר ַקְרצּום, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ַסָּפרְוֵכן ָהָמן ָהָיה  ַעל ַיד ָּכל ְיהּוִדי. ִמְסָּפרַהַּנאִצים ימ"ש ָחְקקּו 
  . ִמְסָּפרֶׁשהּוא חֹוֵת ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַהְּׂשָערֹות, ִּבְבִחיַנת , ֵּכיָון ִמְסָּפרִמְּלׁשֹון 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוהֹוִסיף 

  מּוָבא 



". ִחיםָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו ְוִיְהיּו ָנא ָׁשַדִי ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפ ַּכַּתּפּו" (שה"ש ז, ט)
, שהם העוקצים "אוחזה בסנסיניו"ם סנסן לא נמצא רק גבי תמר, ש , ד) יחזקאל יז(' מלבי"םומובא ב'

אותיות  סנסיניו. וביאר הרה"ג ר' א. י. שליט"א ששבלולבי התמר שבהם יאחז העולה בתמר שהוא חלק וגבוה
, סוד תורת הרמז שמחברת את חלקי התורה, לכן עץ התמר שהוא בבחינת חוט השדרה שמסתיים סינ"יאו  ניס"ן סיו"ן,

ד עולים עליו מדרגה לדרגה דרך סנסיניו שמחברים את חלקי התורה ומעלים את הלומד מדרגה לדרגה. וכן מובא ביסו
, אך לא "אוחזה בסנסיניו כו'"יכוין ביחוד זה  (הזמירות ה) שסנסיניו מרמזים על אותיות התורה: בפרע"ח להאריז"ל

ותיות התורה, ותכוין בניקודו ככתוב בספר כ"ז, נגד כ"ז א מטריאתאמר תחלת הפסוק. ותכוין כי אוחזה גי
ממש, בניקוד אוחזה ותכוין כי אוחזה הוא שם קדוש, ותכוין כי שם זה הוא סוד השדיים והדדים ונקרא 

בזהר פקודי,  כרסנסניו, ותכוין לאחוז ולקבל האור הגדול. ותכוין כי אלו הדדים הם בהיכל האהבה כנז
והוסיף הרה"ג ר' יואל טיטלבוים שליט"א שחודש ניסן  ב."יו, שהוא אוהולכן תכוין בר"ת וס"ת של אחזה בסנסנ
 שתי הפאותמרמזות על  נ'אותיות שתי , ופנים"ן מרמזת על הסשל נ ס'שם הוי"ה כסדרו והוא בחינת פנים, וכן אות 

  משני צידי הפנים. 
  

ֹאֵהב ֶּפַׁשע ֹאֵהב ַמָּצה ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו "
ר את הפתח הגבוה לשבו ְמַבֶּקׁש ָׁשֶבר"

ששם פתח התשובה  ה'שמעל הרגל של ה
  .מצהשנרמז ב

ֶׁשהֹוֵפ ֶאת  חּוט ַּדקֶׁשַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָחֵמץ ַהְמַסֵּמל ֶאת ֵיֶצר ָהָרע, ְלַמָּצה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ֵיֶצר ַהּטֹוב, הּוא (פנחס רנב.) ַּבֹּזַהר 
. ִנְרֶאה ְּדַהֹּזַהר ְמַרֵּמז ַעל חּוט ַהָּנָחׁש ֶׁשִּנְכָנס ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה ַּבַּמָּצה, ְוהֹוֵפ אֹותֹו ָחֵמץָּלה ַלח' ֶׁשַּבּמִ ַמָּצה ַהה' ֶׁשַּבִּמָּלה 

ֻדָּׁשה ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵיׁש ִׁשעּור ֶׁשֵּבין ַהּקְ  (הקדמה ח:)ְלָחֵמץ. ְוה' ֶׁשֶּנְהֶּפֶכת ְלח', ִהיא ִּבְבִחיַנת ַחְׁשַמל ֶׁשֶּנְהָּפ ְלָנָחׁש. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 
"ֹאֵהב ֶּפַׁשע ֹאֵהב ַמָּצה ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו  (משלי יז, יט). והוסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א שהדברים נרמזים בכתוב חּוט ַּדקֶׁשל 

"ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו ְמַבֶּקׁש הוא זה ל "ֹאֵהב ַמָּצה",ואחר כך חוזר בתשובה בסוד  "ֹאֵהב ֶּפַׁשע"היינו שמי ש ְמַבֶּקׁש ָׁשֶבר",
"ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו ְמַבֶּקׁש ָׁשֶבר" לשבור את הפתח הגבוה שמעל הרגל של הה' ששם פתח התשובה שנרמז במצה. וכן ָׁשֶבר" 

פיכת הפסוק מרמז לנו שלא נחשוב שה, 1495 עוליםא' עד ת' ונראה שיש כאן רמז כיון שכל האותיות מ, 1498 בגימטריא
 3ומעלה את המספר ב 1498 בגימטריא"ַמְגִּביַּה ִּפְתחֹו ְמַבֶּקׁש ָׁשֶבר"  מספרים, אדרבה 3מורידה מהמספר ה' לח' ה

  .מספרים
ַעל ַלְחֵמי ּתֹוָדה  א יב:)(ויקר. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה ֵאין ֵּבין ַּגן ֵעֶדן ַלֵּגיִהָּנם ֶאָּלא (א)מּוָבא ְּבֵס' ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק 

ֶׁשִּמְתַהֶּפֶכת ִמּטֹוב ְלָרע, ּוֵמָרע ְלטֹוב. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר  "ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת", ֶׁשֻהְקְרבּו ָחֵמץ ַּבִּמְקָּדׁש, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת
 ָנָח"ׁשֶׁשֵּיׁש  (מצוה ט)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'אֹוַצר ַהַחִּיים' ְלָהרה"ק ִמָּקאַמְרָנא . ְוֵכן ְּפִגיָמהְּבִגיַמְטִרָּיא  ָחֵמץׁשֶ  (סדר חג הפסח)'ֵסֶדר ַהּיֹום' 

   בתּוּכָ 

  ָמִצינּו 

  ְוֵכן 



ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלֲאֵכי  פ"תֶׁשֵּיׁש  (פ' כי תצא תורה אור)ָיִמים ַּבָּׁשָנה ֶׁשָּבֶהם אֹוְכִלים ָחֵמץ ְלַרֵּמז ֶׁשֶהָחֵמץ ָקׁשּור ִעם ַהָּנָחׁש, ְוַעֵּין ַּבשל"ה 
. ְוהרה"ג ר' ַּפתְּבִגיַמְטִרָּיא ב' ְּפָעִמים ִּכָּכר . ּומּוָבא ַּב'ֶּבן ִאיׁש ָחי' ֶׁשְּׁשֵּתי ִּכְּכרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ְמַבְּטִלים אֹוָתם. ִליִליתִמְנַין ַחָּבָלה ּכְ 

ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּפתִלַּפת ַהַּתֲאָוה. ְוֵכן ה ַהְמַסֵּמל ֶאת קְ ַפּתֶ הּוא ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל מְ  ַּפתַמִּתְתָיהּו ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א ְמָבֵאר ׁשֶ 
. ְוֵכן ָידּוַע ַהַּמֲעֶׂשה ֵמהבעש"ט (עיין שבת קנב.)ֹוָאה. צֵלא מָ ֶמת חֵ ר"ת ָחֵמ"ץ ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א ׁשֶ 

א ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו לְ ֶׁשִּסֵּפר ַעל ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶׁשִהְמּתִ  ינּו' ַכּלֹותֵ יק ֶאת ַהִּדיִנים ַּבָּׁשַמִים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְּכֶׁשֵּבֵאר ֶאת ַהַהָּגָדה, 'ֶׁש
  .ַמּצֹותִמָּיָדם' ִמְּלׁשֹון  ַמִּציֵלנּוָחֵמץ. 'ְוהקב"ה  ַחּלֹותִמְּלׁשֹון 

  

  .ניסן קשורים לחודש סנו,מוצרי נקיון 
ֶׁשַהַּמְלָא ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהַּפְרָנָסה ִנְקָרא ָנִקיד, ְוַהַּמְלָא  (פסחים קיא:)ְּדָלֵכן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח עֹוְסִקים ְּבִנָּקיֹון ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

 ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְכלּו ְנִקּיּות, ְלִפיכָ ָנִקיד ְׁשֵמיּה, ְלׁשֹון  (ד"ה נקיד) ּוְמָבֵאר ַרִּׁש"יַהְמֻמֶּנה ַעל ָהֲעִנּיּות ִנְקָרא ָנָבל. 
ָׂשָרא ַדֲעִנּיּוָתא ָנִביל  (שבת סב: ד"ה לידי). ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ֶׁשְּיהּו ֵּפרּוִרין ִנְׁשָלִכין ִלָּדֵרס ָּבֶרֶגל, ָנָבל ְׁשֵמיּה, ְלׁשֹון ִלְכלּו

. רֹוִאים ֶׁשַהִּנָּקיֹון ֵמִביא ַּפְרָנָסה, ְוֵכיָון ֶׁשֹחֶדׁש ֶזה הּוא ַהְּזָמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת סְׁשֵמיּה, ְוָנִביל ָקֵרי ֵליּה, ְואֹוֵהב ְמקֹום ִמאּו
ְוֵכן ָמִצינּו  ָנָסה.ֶׁשָהיּו ְמִכיִנים ַּבַּבִית ִמָּטה ֻמַּצַעת ִלְנִקּיּות ִּכְסגָֻּלה ְלַפְר  (נדרים נו.)ַהַּפְרָנָסה, עֹוְסִקים ּבֹו ְּבִנָּקיֹון. ַעֵּין ְּבֵפרּוׁש ָהרא"ש 

(וישב קצ:) ּוֵמִאיָד ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ֵיׁש ֶׁשַפע ּוְבָרָכה. ְקֻדָּׁשה, ּוְבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְקֻדָּׁשהֶׁשַהִּנָּקיֹון הּוא ֵסֶמל ֶׁשל  (משנת ר"א יז)ַּבִּמְדָרׁש 
. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהּׁשַ  , ְלַרֵּמז ֶׁשִאם לכלךהּוא  כלכלֶׁשִהּפּו אֹוִתּיֹות  (ריש פ' לך לך)" ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִנְקָרא ִלְכלּו

לרמז שהם  סנו,ְמִסיִרים ַהִּלְכלּו זֹוִכים ְלַכְלָּכָלה ּוְלַפְרָנָסה. וכן נראה שהשתלשל בגשמיות חברה של מוצרי נקיון בשם 
  שעוסקים בנקיון.  ניסן קשורים לחודש

. ְוהֹוִסיף ָהרה"ג ר' ה' ניסירה"ג ר' א. י. שליט"א שמשה בנה מזבח אחרי פסח כשניצח במלחמת עמלק וקרא לו ה
א ָרִאיִתי צַ  (תהילים לז, כה)ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ָּנִקי"ד יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ׁשֶ  ֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם", ְּבִהּפּו ִּדיק נֶ "ְו

 ַחג ַהֶּפַסח. ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּנִּקידִניָסן. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין שליט"א ׁשֶ  י"דיֹון ְּביֹום ִנּקָ ְמַרֵּמז ַעל  ָנִקי"דן אֹוִתּיֹות. ְוכֵ 
ַעל  ְנֻקּדֹות, ְוִקּלּוף ְנֻקִּדיםֹצאן ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֶּגְרְטֶנר שליט"א ֶׁשָּלֵכן ִנְלַחם ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבָלָבן ַלֲעׂשֹות ַּפְרָנָסה, ֶּדֶר 

, ְלִהָּלֵחם ְּבַיֲעֹקב ּוְלַרּמֹותֹו ְוִלְמֹנַע ִמֶּמּנּו ַּפְרָנָסה. ְוַיֲעֹקב ִנְלַחם ּבֹו ֶּדֶר ָנָבלָהָיה ְמֻקָּׁשר ְלַמְלַא ָהֲעִנּיּות  ָלָבןַהַּמְקלֹות. ִּכי 
 ָנָבלִהְתַּגְלֵּגל ּבְ  ָּלָבןׁשֶ  (בלק קפח)ְּב'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים' ְלָהֲאִריַז"ל  ה ַעל ַהַּפְרָנָסה. ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבאַהְמֻמּנֶ  ַנִּקידִהְתַקְּׁשרּות ִעם ַהַּמְלָא 

. א ָרָצה ְלַהְׁשִּפיַע ַּפְרָנָסה ְלָדִוד ַהֶּמֶל    ַהַּכְרֵמִלי ֶׁש
ר ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח ִהְקִּפידּו ִּבְמיָֻחד ַעל ִנְּקיֹון ַהִּמְקָּדׁש, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶדר ָהרה"ג ר' ַחִּיים ְצִבי ֶלְרֶפְלד שליט"א ֶׁשְּלַאחַ 

ַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ֻּכָלן רֹוֲחִצין ָהֲעָזָרה ֵמִלְכלּוֵכי ַהָּדם ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת, ֲאַמת ַהַּמִים ָהְיָתה ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח, 
ה, ֶׁשְּכֶׁשרֹוִצין ְלָהִדיַח ַהִרְצָּפה סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציַאת ַהַּמִים ְוִהיא ִמְתַמְּלָאה ַעל ָּכל ְּגדֹוֶתיָה ַעד עֹוֶבֶרת ָּבֲעָזרָ 

ַהַּמִים ִעם יֹוְצִאין ֶׁשַהַּמִים עֹוִלין ְוָצִפין ּוְמַקְּבִצין ֲאֵליֶהם ָּכל ַּדם ְוִלְכלּו ֶׁשָּבֲעָזָרה, ַאַחר ַּכ ּפֹוְתִחין ַהְסִתיָמה וְ 
ָֻּקה, ֶזהּו ְּכבֹוד ַהַּבִית, ָיְצאּו ָּכל ֶאָחד ִעם ִּפְסחֹו ְוָצלּו אֹוָתם. , ִנְמַצֲאת ָהִרְצָּפה ְמנ ַהְׁשָּפַעת ַהָּמזֹון ָהְיָתה  ְוֵכן ַהִּלְכלּו

" ַּתְרּגּומֹו ּוְמִכיְלֵּתיּה ֵהן ְסִניִפים ְּכִמין ְיֵתדֹות ָזָהב "ּוְמַנִּקֹּיָתיו (שמות כה, כט) ֶּדֶר ַהֻּׁשְלָחן ְלָכל ָהעֹוָלם. ּוָמִצינּו ְּבַרִּׁש"י
ה ִּפּצּוִלים ֶזה עֹוְמִדין ָּבָאֶרץ ּוְגבֹוִהים ַעד ְלַמְעָלה ִמן ַהֻּׁשְלָחן ַהְרֵּבה ְּכֶנֶגד ֹּגַבּה ַמֲעֶרֶכת ַהֶּלֶחם, ּוְמֻפָּצִלים ִׁשּׁשָ 

ין ֶלֶחם ְלֶלֶחם ְסמּוִכין ַעל אֹוָתן ִּפּצּוִלין ְוכּו', ְוֵיׁש ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ְלַמְעָלה ִמֶּזה ְוָראֵׁשי ַהָּקִנים ֶׁשּבֵ 

  ִנְרֶאה 

  והוסיף 

  ְוהֹוִסיף 



א ִיָּׁשֵבר. ּוְמַנִּקֹּיָתיו ֵאּלּו ַהָּקִנים ׁשֶ  א ְקׂשֹוָתיו ֵאּלּו ְסִניִפין ֶׁשַּמְקִׁשין אֹותֹו ּוַמֲחִזיִקין אֹותֹו ֶׁש ְּמַנִּקין אֹותֹו ֶׁש
  .ִנָּקיֹון, ִמְּלׁשֹון ְמַנִּקּיֹותִנְרֶאה ְדָלֵכן ַהָּקִנים ֲעֵליֶהם יֹוֵׁשב ֶלֶחם ַהָּפִנים, אֹו ָהֲעמּוִדים ֶׁשַּמְחִזיִקים ֶאת ַהָּקִנים, ִנְקָרִאים  ׁש.ִיְתַעּפֵ 

אֹוְמִרים ַהֵּלל ַהָּגדֹול ִּבְגַלל ֶׁשְּבֵליל ֶּפַסח  ֶׁשהּוא ְסגָֻּלה ְלַפְרָנָסה, ְוָלֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָראִנָּקיֹון ַּגְׁשִמי ִּלְקַראת ֶּפַסח עֹוְסִקים ּבְ 
. הּוא ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְמַחֵּלק ְמזֹונֹות ְלָכל ְּבִרָּיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו (פסחים קיח.) ֶׁשַהֵּלל ַהָּגדֹול ְמַדֵּבר ַעל

ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר [ִנָּקיֹון רּוָחִני], ְבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי ְּכֶׁשַהְּגבּוָרה ׁשֹוֶלֶטת, מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ק ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב ֶׁשאֹוָתם ַמְלָאִכים ֶׁשִּנְבָרִאים מִ ּו
שתלשל בגמרא בתחילת פסחים שדנים שם על ראיות ִנְבָרִאים ֵמֲעבֹודֹות ַהִּנָּקיֹון ַהַּגְׁשִמי ֶׁשְּמַנִּקים ִלְכבֹוד ֶּפַסח. וכן נראה שה

, בימים אלו שהם נקיון הפה, ומביאים לזה כמה ראיות מפסוקים וכו', לרמז גם על לשון נקייהשאדם צריך לדבר ב
, ואף שאין עבירה לומר מילים לא נקיות שהרי לא מתעסקים עם עבירות בחודש הזה, אבל זה לא נקי, פה סחבחינת 

  יך לעורר על ענין הנקיון.ובחודש הזה צר

ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ֶׁשִּמֶּמּנּו ָקנּו ֶאת ָהֲאָדִנים 
ֶׁשֵהם ְיסֹוד ַהִּמְקָּדׁש ְמַרְּמִזים ַעל ְיסֹוד 

  .ָהֱאמּוָנה
ִפיקֹוָמן, ּוִבְבִחיַנת ֲחִצי ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַהַּיַחץ ֶׁשל ָהאֲ  ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקלֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ִמְצַות  (תרומה קנח:)ַּבֹּזַהר 

] ֹאַרח ַחד ָּפנּוי ְוִהֵּנה ֵיׁש ְּבֶאְמַצע ָהֹראׁש [ֶׁשל ֲאִרי(תשא ע' קעב) מּוָבא ְּבלק"ת ְלָהֲאִריַז"ל  ְוֵכן .ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
ִמַּצד ֶזה, ְוֵהם ֶנַצח ְוהֹוד, ְואֹותֹו ָהֹאַרח  ִמְּבִלי ְׂשָערֹות, ְוַהְּׂשָערֹות ֵמֲחִצי ָהֹראׁש ִמַּצד ֶזה ּוֵמֲחִצי ָהֹראׁש

ָאַמר ַהָּכתּוב ֶׁשָּבֶאְמַצע הּוא ְּבִחיָנה ֶׁשל ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ֹאַרח ְוכּו', ּוְכֶנֶגד ֶזה ַהַּמֲחִצית הּוא ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְוֶזה ׁשֶ 
 ְוֵכן .ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהֲחֻּלָקה ֶׁשל ְׁשֵני ֲחָצִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבְיסֹוד , רֹוִאים"ֶזה ִיְּתנּו" ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהִּנְקָרא ז"ה ִיְּתנּו

ֶׁשִּמֶּמּנּו ָקנּו ֶאת ָהֲאָדִנים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְמַתֶּקֶנת ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל, ִּכי ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל מּוָבא ְּבֵׁשם ַהג"ר יֹוֵסף ַסַּלְנט זצ"ל ַמּדּוַע 
ָנה. ּוְכֶׁשֶּיְׁשָנם ְקָׁשִיים ְוָצרֹות, ֶׁשֵהם ְיסֹוד ַהִּמְקָּדׁש ְמַרְּמִזים ַעל ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאנּו רֹוִאים ָּתִמיד ַרק ֵחִצי ֵמַהְּתמּו

מּוָנה ְוֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶאת ַמֲעֵׂשי ה' ֵאי ַהֹּכל ְלטֹוָבה, ָהֱאמּוָנה ְמַחֶּיֶבת ְלַהֲאִמין ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה ִּכי ָאנּו רֹוִאים ַרק ֵחִצי ֵמַהּתְ 
כּו', ִּכי ָהָיה ָחֵסר ָלֶהם ַהְיסֹוד ַהֶּזה ְוָלֵכן ֶזה ְמַתֵּקן ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשָחְטאּו ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְוָעׂשּו ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשֹּמֶׁשה ָהָיה ָצִרי ָלֶרֶדת וְ 

א יֹוְדִעים ְלַחֵּׁשב ֶאת ַהֶחְׁשּבֹונֹות ָּכָראּוי, ְוַרק ה' יֹוֵדַע. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשִעְנַין הַ ֶׁשֵאין ָא ֵחִצי הּוא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה נּו ְמִביִנים ְו
קּו ִלְׁשַנִים, ְׁשֵני ֲאָדִנים ְלָכל ֶקֶרׁש, ְוֵכן ְּבָכל ָמקֹום. ְוֶזה ֶׁשָּתִמיד ה' ַמְׁשִּפיַע ַרק ֵחִצי ֶׁשִּנְרָמז ְּבַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל. ְוֵכן ָּבֲאָדִנים ֶׁשִהְתַחּלְ 

ִמין ֶׁשַהֲהָבָנה ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶאת ַמֲעֵׂשי ה' ִּכי ֵיׁש ָלנּו ַרק ֲחִצי ֵמַהְּתמּוָנה, ּוְצִריִכים ְלַהאֲ 
א ְלָהִבין ֶאָּלא  ִני ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה.ְטמּוָנה ַּבֵחִצי ַהּׁשֵ  ְוַאְּדַרָּבה ָאסּור ָלֵתת ֶׁשֶקל ָׁשֵלם ַרק ַמֲחִצית ְלַסֵּמל ֶׁשַהּיֹום ָהֲעבֹוָדה ִהיא 

ֶׁשֶקל ה ִלְראֹות ֶאת ָּכל ַהְּתמּוָנה ָאז ִנֵּתן ְלַהֲאִמין ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֶלָעִתיד ָלֹבא ֶׁשה' ְיַגֶּלה ֵאי ַהֹּכל ָהָיה ְלטֹוָבה ְוִנְזּכֶ 
ֶחְמָיה ַחד ָאַמר ָּכל ְּדָעַבר ְּבַיַּמאי  (שקלים ד:)ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְירּוַׁשְלִמי . ָׁשֵלם "ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִּדים" ר' ְיהּוָדה ְור' ְנ
סּוף ְלַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָעַבר ַּבָּים ָצִרי ִלֵּתן ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  ְוֵיׁש ַמְקִׁשים ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְקִריַעת ַיםֵּתן. 

י ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְלַקָּמן ָּלה סֹוד ַהֵחצִ ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִהיא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּזִכינּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשַהָּים ִנְבַקע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ְוִהְתּגַ 
ֶׁשַּים סּוף ִנְקַרע ִלְׁשֵני ֲחָצִאים ּוְכֶנֶגד ֶזה ָאנּו (בראשית כד, כב) ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְׁשַּב"ם  "ְלגֹוֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים". ֶאת סֹוד ַהָּכתּוב

  ַהָּים ִלְׁשֵני ֲחָצִאים. ְּבִקיַעתְמַרֵּמז ַעל  ֶּבַקענֹוְתִנים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ֶּבַקע ַלּגְֻלֹּגֶלת ּדְ 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 



ֶׁשַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל נֹוְתִנים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכֶׁשֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, ּוְלָעִתיד ָלֹבא ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּׁשם  (מסכת שקלים)'ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח'  ְּבֵסֶפר
ְוֶׁשֶקל ֶאָׂשא ְּבַבִית ָנכֹון 'ִּדְבֵרי מהרי"א' ֵמָהַרב ְיהּוָדה ַאַסאד זצ"ל ַעל ַהִּפּיּוט  ְּבֵסֶפרָׁשֵלם, ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם. ְוֵכן מּוָבא 

, ִמן ָהָראּוי ָלֵתת ֶׁשֶקל להבין את כל התמונהֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא ִיְּתנּו ֶׁשֶקל ָׁשֵלם. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֶלָעִתיד ָלֹבא ְּכֶׁשִּנְזֶּכה  ְוִנָּׂשא
  . ָׁשֵלם

ֶׁשִּמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשּׁשֹוֶבֶרת ֶאת ַהֶחֶסד, ׁשֹוֶמֶרת ֶאְצָלּה ֶאת ַהַהְׁשָּפעֹות ֶׁשִהיא ִצְמְצָמה, ְּכֵדי  ז),-(שער וְּב'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָאנּו ְמַקְּבִלים ַרק ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ׁשֶ  (ויקרא כג, מ),ְלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶזה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי' 

שהנהגה זו גם מסתירה את ִלְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ְלַמָּטה, ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְנַקֵּבל ַּגם ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשֵּיׁש ִּבְסִפיַרת ַהְיסֹוד. ומבואר לדברינו 
ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַבַעל לים הכל באהבה אף שאנו לא מבינים את כל התמונה. ההבנה למעשי ה' כדי לנסות אותנו אם אנחנו מקב

ת ִמְצָרִים. ֶׁשֵּליל ֶּפַסח ִמְתַחֵּלק ִלְׁשֵני ֲחָצִאים, ַהֵחִצי ָהִראׁשֹון ְּכֶנֶגד ֶלָעִתיד ָלֹבא ְוַהֵחִצי ַהֵּׁשִני ְּכֶנֶגד ְיִציַא (שמות יב, מב) ַהּטּוִרים'
ְׁשָּפָעה ַמְתִחיָלה ַרק ָלֹבא ַּגם ַהֵחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה ִיָּכֵלל ְּבַהְׁשָּפַעת ַהְּקֻדָּׁשה. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַההַ ְורֹוִאים ֶׁשֶּלָעִתיד 

ִהְתָמֵעט ֲחִצי  ְלַאַחר ַהֻחְרָּבןָזכּו ְלֶחֶסד ָׁשֵלם, ּו ֶׁשִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש (שכא)ְוֵכן מּוָבא ִּב'ְמבֹוא ְׁשָעִרים' ְלָהֲאִריַז"ל  ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה.
א ְּפִניִמי.   ֵמַהֶּׁשַפע, ְוַגם ַהֵחִצי ֶׁשּיֹוֵרד, יֹוֵרד ְּבֹאֶפן ִחיצֹון ְו

 כט) טז, (שמות ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן ְּבַׁשָּבת ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהִּזּוּוג ַמְתִחיל ְּכָבר ַּבֵחִצי ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּלְיָלה.
 ָלֶאָחד", ָהֹעֶמר "ְׁשֵני ִּדְכִתיב ָּכפּול, ֹעֶמר ָּכפּול, ְּדַׁשָּבת ִעיְסָקא ָּכל ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר ְּתִהִּלים ְּבִמְדָרׁש ָאְמרּו

 ָּכפּול ְׂשָכרוֹ  יּוָמת", מֹות "ְמַחְלֶליהָ  ִּדְכִתיב ָּכפּול ְנׁשוֹ עָ  ְכָבִׂשים", ְׁשֵני ַהַּׁשָּבת "ּוְביֹום ְּדָכתּוב ָּכפּול, ָקְרָּבנוֹ 
 ִּדְכִתיב ָּכפּול ִמְזמֹור ְוָׁשמֹור", "ָזכֹור ְּכפּולֹות, ַאְזָהרֹוֶתיהָ  ְמֻכָּבד", ה' ִלְקדֹוׁש ֹעֶנג ַלַּׁשָּבת "ְוָקָראתָ  ִּדְכִתיב

 .ָּכפּול ְׂשָכרוֹ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשַּלֶּשַפע ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ֵיׁש ֶּכֶפל, ְוָלֵכן  ָּכפּול. ַהֹּכל ַׁשָּבתֶׁשּבְ  . רֹוִאיםַהַּׁשָּבת" ְליֹום ִׁשיר "ִמְזמֹור
 ינּויְ ה, הַ וָ ן ׁשָ תָ רָ ּוּצת ׁשֶ וֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ ְּׁש ת מִ בֶ ּכֶ ְר ד, מֻ סוֹ יְ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ  ֵע"ץה ּלָ ּמִ הַ ן שליט"א ׁשֶ ׁשַ ּון ׁשד ּבֶ וִ הרה"ג ר' ּדָ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ 
ע פַ ל ׁשֶ ד ּכָ סוֹ יְ ּבַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ ּכָ  ׁשּיֵ ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ץ. עֵ י הָ פֵ נְ ת עַ טּוְּׁש ּפַ תְ ל הִ ת עַ זוֹ ּמְ רַ ד מְ חַ ן יַ יהֶ ּתֵ ְׁש ה, ּוכָ פּוהֲ ע' ת יא אוֹ הִ ץ'  תאוֹ הָ 

  ם.יִ נַ ל ְׁש פּוא ּכָ הּו
. ַהֹּזַהר ְמַרֵּמז י ַמָּצה ְּפרּוָסא ִמִּסְטָרא ִּדְׂשֹמאָלא, ְוִאיִהי ַמָּצה ְׁשֵלָמה ִמִּסְטָרא ִּדיִמיָנאְוִאיהִ  (תיקונים נו.)ַּבֹּזַהר 

ַּמְלכּות ֶהָעִתיד ָלֹבא, ְוהַ  ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ְּבסֹוד ַמָּצה ְּפרּוָסה ִמַּצד ַהְּׂשֹמאל ֶׁשּפֹוֵרס ִלְׁשַנִים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוׁשֹוֵמר ֵחִצי ֲעבּור
א ִנְפרֹוס אֹוָתּה. (תיקונים כח:)ַּבֹּזַהר ְוֵכן ָמִצינּו  ִּתְהֶיה ַמָּצה ְׁשֵלָמה ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוֵכן ַהִּמְסָּפר  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא ַהַּמָּצה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה, ְו

ֶׁשַהֲחִצי ַהָּקָטן  (פסח ח"ב ע' קסט),מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל  ןכֵ . וְ ַמְלכּותן יַ נְ מִ ּכְ  496א הּו ָׁשבּו"ר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות
 ַאַחת ְנַקם "ְוִאָּנְקָמה ז:) (סוטה ְוֵכן ָמִצינּו ִּבירּוַׁשְלִמי הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְלכּות, ְוַהֲחִצי ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְׁשָאר ָלֲאִפיקֹוָמן הּוא ְּכֶנֶגד ַהְיסֹוד.

 ַהֶּזה, ָּבעֹוָלם ַאַחת ֵעיִני ְׂשַכר ִלי ֵּתן עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ  ְלָפָניו ָאַמר ָאָחא ַרִּבי ָאַמר ִמְּפִלְׁשִּתים", ֵעיַני ֵתיִמּׁשְ 
ְּבִכְתֵבי מּוָבא ְוֵכן  א.בֹ יד לָ תִ עָ י לֶ צִ חֵ ה, וְ ּזֶ ם הַ לָ עוֹ י ּבָ צִ ק חֵ ּלֵ חַ תְ ר מִ כָ ּׂשָ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ  ָלֹבא. ֶלָעִתיד ִלי ֻמְתֶקֶנת ַאַחת ֵעיִני ּוְׂשַכר

ב "ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָׁשַמְענּו ְצִבי תּוֶׁשּכָ  ָידּוַע ִּכי ְיסֹוד ִנְקָרא ְצִבי, ְּכמוֹ  ('שיח יצחק' ח"ב ליקוטים ד')ָהרי"א ֶחֶבר 
ה, ִּכי ב' ֵעיַנִים ִּדיֵליּה ֵהם ֶחֶסד ּוְגבּוָרה רז"ל ַמה ְּצִבי ַהֶּזה ְּכֶׁשהּוא ָיֵׁשן ֵעינֹו ַאַחת ְּפתּוחָ  רּומְ ַלַּצִּדיק", ְוָא

. ִּדְגבּורֹות ְלַבדּוְבָגלּוָתא ְּכֶׁשַהִּזּוּוג ִנְפָסק ֶׁשָאז הּוא ְּבסֹוד ַהֵּׁשָנה ֵאינֹו ֵמִאיר ַעל ְיֵדי ֲחָסִדים ֶׁשּבֹו, ַרק ִמִּסְטָרא 
ד, ּוְכֶׁשַהְּצִבי ָיֵׁשן הּוא ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּצִּדיק ְיסֹוד ִּבְזַמן ַהָּגלּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ֵׁשָנה, רֹוִאים ֶׁשַהְּצִבי ַהַּגְׁשִמי ְמַסֵּמל ֶאת ַהַּצִּדיק ְיסוֹ 

ֶלת ֶאת ָמאִלית ַהְמַסּמֶ ַעִין ַהְּׂשָמאִלית ְּפקּוָחה ְלַסֵּמל ֶׁשַהְיסֹוד ַמְׁשִּפיַע ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַרק ֶּדֶר ָהַעִין ַהְּׂש ׁשֶ ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּצִבי ָיֵׁשן ּכְ 
  ֲחָסִדים. ַהְׁשָּפַעת ַהְּגבּורֹות. ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ְנַקֵּבל ַּגם ֶאת ָהַעִין ַהְיָמִנית ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליֹון ֶׁשל הַ 

  

  מּוָבא 

  מּוָבא 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 



ֶאת ִמְסַּפר  ָהָיה ַמִּטילַרִּבי ֵמִאיר 
ִעם ֶׁשעֹוֶלה ַיַחד  ְּדי"וֹ ְלִמְסַּפר  ַקְנַקְנּתֹו"ם

  .תשע"וָהאֹוִתּיֹות 
ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר, ְּכֶׁשָהִייִתי לֹוֵמד ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרִּבי  (עירובין יג.)ַּבְּגָמָרא 

א ָאַמר ִלי ָּדָבר. ּוְכֶׁשָּבא ִתי ֵאֶצל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ָאַמר ִלי, ֲעִקיָבא, ָהִייִתי ַמִּטיל ַקְנַקְנּתֹום ְלתֹו ַהְּדיֹו, ְו
, ֶׁשְמַלאְכְּת ְמלֶ  אֶכת ָׁשַמִים ִהיא. ְּבִני, ַמה ְמַלאְכְּת ָאַמְרִּתי לֹו, ַלְבָלר ֲאִני. ָאַמר ִלי, ְּבִני, ֱהֵוי ָזִהיר ִּבְמָלאְכְּת

ֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ָאַמְרִּתי לֹו, ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשָּמא ַאָּתה ְמַחֵּסר אֹות ַאַחת, אֹו ְמַיֵּתר אֹות ַאַחת, ִנְמָצא מַ 
א ָאְמָרה ּתֹוָרה ֵיׁש ִלי, ְוַקְנַקְנּתֹום ְׁשמֹו, ֶׁשֲאִני ֵמִטיל ְלתֹו ַהְּדיֹו. ָאַמר ִלי, ְוִכי ַמִּטיִלין ַקְנַקְנּתֹום ְלתֹו ַהְּדיוֹ   ַוֲה

ְמחֹות. ַמאי ָקָאַמר ֵליּה ּוַמאי ָקא ְמַהַּדר ֵליּה, ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה, ָלא ִמיַּבְעָיא "ְוָכַתב", "ּוָמָחה", ְּכַתב ֶׁשָיכֹול לִ 
ֵּגיּה ְדַדֵלי"ת ַבֲחֵסירֹות ִויֵתירֹות, ְּדָלא ָטִעיָנא ְּדָבִקי ֲאָנא, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ֵמיַחׁש ִלְזבּוב, ַנִמי, ִּדְלָמא ַאִתי ְוָיִתיב ַאּתַ 

ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ִמיָכֵאל  ִוי ֵליּה ֵרִי"ׁש ָּדָבר ֶאָחד ֵיׁש ִלי ְוַקְנַקְנּתֹום ְׁשמֹו ֶׁשֲאִני ַמִּטיל ְלּתֹו ַהְּדיֹו.ּוַמִחיק ֵליּה, ּוַמּׁשַ 
א תשע"וּיֹות ֶׁשעֹוֶלה ַיַחד ִעם ָהאֹותִ  ְּדי"וֹ ְלִמְסַּפר  ַקְנַקְנּתֹו"םֶאת ִמְסַּפר  ָהָיה ַמִּטילַּבּלּולּו שליט"א ֶׁשַרִּבי ֵמִאיר  , ְּכֵדי ֶׁש

ֶׁשָאז ֵיׁש ֶאת ֶמֶל  תשע"ו, ְלַרֵּמז ֶׁשַרִּבי ֵמִאיר ָרָצה ְלַהְמִּתיק ֶאת ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ִּבְׁשַנת ַמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלםִיְהֶיה ַמָּצב ֶׁשל 
   תֹו ְּדיֹו.ֵהִטיל ַקְנַקְנּתֹום לְ , ָלֵכן הּוא ַּמֲחִריב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלםָּפַרס ׁשֶ 

ְּבתֹוָרתֹו  (ילקוט בראשית לד)ְלָבֵאר ְּדָבָריו; ֵּכיָון ֶׁשֵאֶצל ַרִּבי ֵמִאיר ֵהִאיר ָהאֹור ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ְּבַחָּייו, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 
ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ַרִּבי ֵמִאיר, ֶׁשָהָיה  ובין יג:)(עירְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ֶׁשל ר' ֵמִאיר ָמְצאּו ָּכתּוב ָּכְתנֹות אֹור. 

ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה ַעל  ִּכי טֹוב,ֶׁשַרִּבי ֵמִאיר ָאַמר ֶׁשֵּיׁש לֹו ָאח ֶׁשְּׁשמֹו  (ב"ר צב, ו)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֵמִאיר ֵעיֵני ֲחָכִמים ַּבֲהָלָכה. 
ֶׁשִּנְגַנז ַּבֶּׁשֶמׁש, ְוִיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ָלֹבא ְּכֶׁשה' יֹוִציא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה. ְוֵכן  "אֹור ִּכי טֹוב"נּוז ֶׁשִּנְקָרא אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ַהְיינּו ָהאֹור ַהּגָ 

ִהיא  ֵמִאירתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵּכיָון ֶׁשּתֹורָ  ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ָמְצאּו ָּכתּוב "ּוֶבן ָּדן חּוִׁשים".(ב"ר צד, ט) ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 
הוי"ה ְּבִמּלּוי , ַׁשָּי ְלֵׁשם ָמִׁשי"חַ ֶׁשהּוא אֹוִתּיֹות חּוִׁשי"ם , ְלַרֵּמז ׁשֶ ֶּבןַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ָלֵכן ָהָיה ָּכתּוב ָּבּה  אֹורִּבְבִחיַנת 

. ְוֵכן ַרִּבי ֵמִאיר ִמְקָּדׁשְּכִמְנַין  444הּוא  ַרִּב"י ֵמִאי"ר ְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהּמִ  ַהְמַסֵּמל ֶאת ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות. ֵּב"ן
 ִניְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ִצּיֹון ָּדִוד ִסיּבוֹ  (עיין 'בן יהוידע' ר"ה יז:).ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְקְּברּוהּו ְמֻעָּמד ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן ִמָּיד ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים. 

. ְוִהיא ַגם ְמַרֶּמֶזת ִּבְׁשָמּה ַעל סֹוד ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִודֵאֶׁשת ַרִּבי ֵמִאיר ָהְיָתה ְמֻלֶּמֶדת ְּגדֹוָלה, ְוִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּברּוְרָיהשליט"א ְׁש 
ֶׁשֵּמִאיר ֵעיֵני  ֶׁשֶמןִהיא ִמְּלׁשֹון  ִמְׁשָנה, ּוי ֵמִאירְּסַתם ִמְׁשָנה ַרּבִ ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ִּפְנָחס ל. שליט"א ׁשֶ ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה.  ֵּברּורהַ 

. ֵמִאירֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַרִּבי  ִּכְנהֹוַרא"י". ס"ת ֶמלֶ  יַמֲעַדּנֵ  ןִיּתֵ  אְוהּו וֹ ַלְחמ הְׁשֵמנָ  ר"ֵמָאׁשֵ  (בראשית מט, כ)ֲחָכִמים. ְוֵכן ַהָּכתּוב 
ר ָאַמר ָּברּו ִמָּבִנים ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן ַרְגלֹו", ְלַהְראֹות ֵהיָכן הּוא "ּוְלָאׁשֵ  (ויחי רמו.)ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

ְעָלה. . רֹוִאים ֶׁשָאֵׁשר ֵיׁש לֹו ֶקֶׁשר ְלעֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ֶׁשְּלמַ אֹותֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשְּלַמְעָלה ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִּבְמקֹומֹו, ֶׁשהּוא מֹוׁשֵ 
 (ויצא). ְוֵכן מּוָבא ָּב'רֹוֵקַח' ָאֵׁשר ֶצַבע ַמָּפתֹו ּדֹוֶמה ְלאֹור ַהֶּׁשֶמן ְמֻצָּיר ָּבּה ִאיַלן ַזִית (במדבר ב, ב)ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְוֵכן ָמִצינּו . ֵׁשֶבט ָאֵׁשר ֵמִאיר ַעל ַהֹחשֶ  (במדב"ר ב, י)ָרׁש ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמדְ  ֶׁשֵּׁשֶבט ָאֵׁשר ָזכּו ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְמְׁשלּו ְלֶׁשֶמן.
ַהְמַסֵּמל ֶאת  ָמָׁש"לְחמֹו" ר"ת לַ ֵמָנה ׁשְ ָאֵׁשר מֵ . ְוַהָּכתּוב "ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֵמִאיר ָּבְטלּו מֹוְׁשֵלי ְמָׁשִלים (סוטה מט.) ַּבְּגָמָרא

"ָּברּו ִמָּבִנים ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי".  (דברים לג, כד). ְוֵכן מּוָבא ַּב'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ָמָׁשל ְוִנְמָׁשלִחיַנת ֶׁשִּנְלֶמֶדת ִּבבְ  ַהּתֹוָרה ְּפִניִמּיּות
  ר"ת ֵמִאי"ר. ַעל ֵׁשם ֶׁשַהֶּׁשֶמן ֶׁשהּוא ֵמִאיר ְּפֵניֶהם ּוֵמִאיר ַלְּמנֹוָרה.

  ָמִצינּו 

  ִנְרֶאה 



  [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  יךא

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

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

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

יקר בחכמה הזאת, ובזכות זה זכו שהיטלר בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בע 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

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

  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  אם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה?ה

  . ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא
 עֹוְסִקיםם ינָ אֵ ׁשֶ  "יהָ נֶ ל ּבָ ה עַ ּכָ בַ ל מְ חֵ "רָ  קול ברמה', על אידרא רבא)(בהקדמה לספרו '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 ּבָ ין , אֵ "ּוּנינֶ אֵ "ן כֵ לָ ד, וְ מּולְ ּתַ ק הַ סֶ עֵ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ 

פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה  ",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, 

רצה על המשכן משכן העדות אשר , י"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  בזהקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו
כל ראש כולל, מגיד שיעור, ואדם שיש לו השפעה על רבים, יתקן אצלו במסגרת הדברים:  מסקנת    .הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב

שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל, מתוך אמונה פשוטה בדברי 
חז"ל שזה הפתרון כמובטח, ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו', ומי שאצלו במסגרת עדין לא 

   ה, יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.תיקנו את התקנ
      



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

  כהן לוי ישראל    036188995בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן להשיג בטל: 
  לדמן שליט"א][מכתבי הג"ר מרדכי גו

   הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל
  . [הוריות דף י"ג].מי הארץאו כולם ע למידי חכמיםכהן קודם ללוי, ולוי לישראל. כאשר כולם ת .א
ת"ח קודם לע"ה ומעלת החכמה גוברת על מעלת היחס, שאפי' ישראל ת"ח ואפי' הוא ממזר קודם לכהן גדול ע"ה.  ב.

  [הוריות שם].
יקדם  ע"הודאי במעלה הפחותה עדיף על ספק במעלה העליונה. הלכך כהן ע"ה יקדם ללוי שהוא ספק ת"ח. וכמו כן לוי . ג

ת"ח, משום שמעלת היחס היא ודאית אצל הלוי ואילו העדיפות בחכמה (של ת"ח כנגד ע"ה) רק מסופקת אצל  ספקלישראל 
  הישראל.

ולהשיב אבידתו תחילה ולהקדימו בצדקה ובפדיון ובהלואה וכיו"ב. אכן קדימת ת"ח שהזכרנו ביסוד ב' היא להחיותו  ד.
  נהגו מדורות קדומים להקדים את הכהן כדי למנוע קטטה ומחלוקת. ריאת התורהלגבי ק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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

  
  

  ישראל 
  ת"ח 
  קודם 

לכהן [יסוד 
  ב']

  
  ג' אנשים לפנינו:

  ) כהן עם הארץ.1
  ) ישראל תלמיד חכם.2

  ) לוי ספק ת"ח ספק ע"ה.3
  

  את מי נקדים?
  
 

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

  
  
  

והגלגל   
חוזר 
 חלילה.
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1 

2 

3 



  קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים  15326537343או בפקס  בלבדגדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר לפי הוראת  3109982305טל:  net.ilfish@neto.  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
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk  ת י ל י ע תר  י ב ב ו  י סל כ ט  " י ר  ו ע שי דת  ר הו ל ר  ו ש ב  קי " ה אר ב פ  מ טרא רת  חי ב ל א  י נ הת ל  ע ב ן  י ב שר  הק  : ר ו ע י ש ה א  ש ו   כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת     e.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuSmwwTWZ6aDBCUnchttps://driv  נ

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

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit   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  https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1  
  בעזהשי"ת

  אנו שמחים להודיע על
  קו טלפון של סוד החשמל

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

  קישור להורדת השיעורים
http://sod1820.co.il/?p=503 
 למערכתשימו לב לשיעורים חדשים שנכנסים 


