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ָכל בְ ֹו לַחֶּכה אֲ ר"ת ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו"  ַאְלִּביׁשאֹוְיָביו "

  .ָּיבֹואׁשֶ ֹום י
א ָגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרָצם ַעד ֶׁשָּכפְ  (אחרי סט:)ַּבֹּזַהר  רּו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשָּכתּוב "ֵאין ָלנּו ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, 

א ַנֲחָלה ְּבֶבן ִיַׁשי". ָשה  (ילקוט שמואל קו) ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ֵחֶלק ְּבָדִוד ְו ָּתֵני ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר ִּבְׁש
כּות ֵּבית ָּדִוד, ּוְבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב "ַוֹּיאֶמר ֵאין ְּדָבִרים ֲעִתיִדים ִלְמֹאס, ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים, ּוְבַמלְ 

א ַנֲחָלה ָלנּו ְּבֶבן ִיַׁשי" זֹו ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד "ִאיׁש ְלֹאָהָליו  א ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד" זֹו ַמְלכּות ָׁשַמִים, "ְו ִיְׂשָרֵאל" ְו
ִׁשְמעֹון ַּבר ְמַנְסָיא ֵאין ִיְׂשָרֵאל רֹוִאין ִסיַמן ְּגֻאָּלה ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ִויַבְּקׁשּו ְׁשָלְׁשָּתם, ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. א"ר 

ֵהיֶהם" זֹו ַמְלכּות ָׁשַמִים, "ְוֵאת ָּדִוד ַמלְ  ָּכם" זֹו ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב "ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱא
ָּדִוד ֶּבן רֹוִאים ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיָצא ַלָּגלּות ִּבְגַלל ֶׁשִּזְלְזלּו ּבְ ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, "ּוָפֲחדּו ֶאל ה' ְוֶאל טּובֹו" ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: ָׁשם ַאְלִּביׁש ְוֹכֲהֶניָה " , יז)הילים קלבת(ים קִ סּוּפְ ז ּבַ מֶ רֶ  ׁשן יֵ כֵ וְ  , ְוִיָּגֲאלּו ְּכֶׁשְּיַבְּקׁשּו ֶאת ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי.ִיַׁשי
ה ּכֶ חַ ּנְ ׁשֶ ּכְ  ינּויְ א, הַ בוֹ ּיָ ׁשֶ ם וֹ יל כָ בְ  וֹ לה ּכֶ חַ אֲ " ר"ת ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרוֹ  ַאְלִּביׁשַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: אֹוְיָביו 

ָׁשַמִים ַקְדרּות ְוַׂשק  ַאְלִּביׁש" , ג)ישעיה נ( "נַ ּתַ ל הַ כָ ד ּבְ חָ אֶ  "יׁשּבִ לְ "ַאד עוֹ  ׁשּיֵ יף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ סִ הוֹ ה. וְ זֶ ה לָ ּכֶ זְ ת נִ מֶ אֱ ּבֶ 
 ּוּלים אֵ נִ נָ עֲ ד מֵ רֵ וֹ ּים ׁשֶ ׁשֶ ּגֶ ל הַ ם עַ ז ּגַ מֶ אן רֶ ן ּכָ מּול טָ בָ ים, אֲ ִר חוֹ ים ְׁש נִ נָ עֲ ל לַ ׁשָ מְ ּנִ ן ׁשֶ ּבָ ְר חֻ ן הַ מַ ל זְ ר עַ ּבֵ דַ ק מְ סּוּפָ ", הַ ָאִׂשים ְּכסּוָתם

ן כֵ ה. וְ רָ הֵ מְ ה מָ לֵ ׁשְ ה ּלָ אֻ ּגְ ר"ת "ם ׁשֶ ּגֶ ים' ׁשֶ ּיִ י חַ ִר 'ּפְ ְּבֵסֶפר  אבָ ּוּמ, ּכַ יחַ ִׁש ד מָ לַ ן נוֹ ּבָ ְר חֻ הַ  תוֹ ּבְ ׁשֶ  ינּויְ ם, הַ י"ם ׁשָ ּבִ לְ ּמַ א ּבַ בָ ּוּמּכַ 
ר מַ ָא (ב"ר יג, יג)ם: ׁשֶ ּגֶ ת הַ מּולֵ ל ְׁש עַ  ׁשרָ דְ ּמִ י הַ רֵ בְ ל ּדִ ים עַ זִ ּמְ רַ מְ  "ּנַ ּתַ ל הַ כָ ּבְ  ׁשּיֵ ׁשֶ  יׁשּבִ לְ ַאים מִ עָ ּפְ  ג' ןכֵ , וְ םׁשֶ גֶ  ְטִרָּיאְּבִגימַ  יׁשּבִ לְ ַא

   ָמִצינּו
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ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום "ַמה ַּטַעם  ,ֹו ִטַּפִיםֶאְלָעָזר ֵאין ְל ִטָּפה יֹוֵרד ִמְלַמְעָלה ֶׁשֵאין ָהָאֶרץ עֹוָלה ְּכֶנְגּדן ן ּבֶ עוֹ מְ י ׁשִ ּבִ רַ 
ֵלִוי ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ְזָכִרים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ְנֵקבֹות ְוֵהן אֹוְמִרים ֵאּלּו ְלֵאּלּו  יּבִ ר רַ מַ ָא ",קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶרי ְוגֹו'

 "ִּתְפַּתח ֶאֶרץ" יבתִ כְ א דִ א הּודָ הֲ  ,יו ִמָּיד ֵהם ְמַקְּבִלים אֹוָתןַאֶּתם ְּבִרּיֹוָתיו ֶׁשל הקב"ה ְוָאנּו ְׁשלּוחָ  ,ַקְּבלּו אֹוָתנּו
י ה' נִ אֲ " ,ְיִריַדת ְּגָׁשִמים "ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד" ,ֶׁשֵהן ָּפִרין ְוָרִבין "ְוִיְפרּו ֶיַׁשע" ,ִּכְנֵקָבה זֹו ֶׁשִהיא ּפֹוַתַחת ַלָּזָכר

ת רוֹ סֵ חֲ ת ׁשֶ ווֹ צְ מִ "ם ׁשֶ גֶ  ׁשּיֵ ׁשֶ  (בשלח)ה' שֶ ח מֹ מַ ְׂש ר 'יִ פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ  .נֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְלִיּׁשּובוֹ ְלָכ ְּבָראִתיו ְלִתּקּו "ְּבָראִתיו
ַהְּגָׁשִמים ְּכיֹום ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָּגדֹול יֹום  (תענית ז.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ה.ּלָ אֻ ּגְ ן הַ מַ זְ ה ּבִ נָ ְר זֹ חְ תַ ת, וְ לּוּגָ ן הַ מַ זְ ּבִ  ְלִיְׂשָרֵאל

. ְּדִבְׁשִביל ְלהֹוִריד ֶּגֶׁשם ַּגְׁשִמי, ָצִרי ֶהָאָרה ִמָּמקֹום ָּגֹבַּה, ְּכֵדי ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ּתֹוָרה, ָרָבא ָאַמר יֹוֵתר ִמּיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ּתֹוָרה
ּוְלָרָבא ֶזה ָמקֹום ָּכל ָּכ ָּגֹבַּה ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ָהאֹור ֶׁשָהָיה ַּבּיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו  .ִמיָהֵפ ְלֶגֶׁשם ַּגְׁש ֶׁשּיּוַכל ָלֶרֶדת ְלַמָּטה ְּבַגְׁשִמּיּות, ְולֵ 

י ְיהּוָדה, "ָרָחם" זֹו ָאַמר ַרּבִ  (חולין סג.)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן כֵ . וְ ַּדְרָּגה ְּכמֹו ָהאֹור ֶׁשָהָיה ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ּהַהּתֹוָרה, ּוְלַרב ְיהּוָדה ֶזה ְּבאֹותָ 
ן, ֵּכיָון ֶׁשָּבָאה ָרָחם, ָּבאּו ַרֲחִמים ָלעֹוָלם. ְקָרא ְׁשָמה "ָרָחם" ָאַמר ַרִּבי יֹוָחנָ ים, מִ חֲ "י רַ ִּׁש ר רַ אֵ בָ מְ [ּו ְׁשַרְקַרק. ְוָלָּמה נִ

ַרְקַרק", ּוְגִמיִרי ְּדִאי ָיִתיב ֲאַאְרָעא ְוָׁשִריק ַאִתי ָאַמר ַרב ִּביִּבי ַּבר ַאַּבֵיי, ְוהּוא ְּדָיִתיב ֲאִמיֵדי, ְוָעִביד "ׁשְ  ר].טָ מָ 
ַההּוא  ְמִׁשיָחא, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם". ָאַמר ֵליּה ַרב ַאָדא ַּבר ַרב ִׁשיִמי ְלַמר ַּבר ַרב ִאיַדִאי ְוָהא

ק רַ קְ רַ ְּׁש ף הַ ר עוֹ ׁשֶ אֲ ּכַ ים ׁשֶ אִ רוֹ . מֹוֵחיּה ָאַמר ֵליּה, ַההּוא ַּבְייָּדא ֲהָוהְּדָיִתיב ֵּבי ַּכְרָבא ְוָׁשַרק ְוָאָתא ְּגָלל ַאְפְסֵקיּה לְ 
ּוְמֹבָאר , יעַ ּגִ מַ  יחַ ׁשִ ּמָ הַ ן ׁשֶ ימָ ה סִ ק, זֶ רֵ וֹ ׁשץ וְ רֶ ָאל הָ ב עַ ׁשֵ א יֹ ם הּואִ ם, וְ לָ עוֹ לָ  םׁשֶ ּגֶ  יעַ ּגִ ּמַ ן ׁשֶ ימָ ה סִ ק, זֶ רֵ וֹ ׁשוְ  הּוּׁשֶ ל מַ ב עַ ׁשֵ יֹ 

 תוֹ אוֹ ת ׁשֶ רֶ מֶ א אוֹ רָ מָ ּגְ הַ , וְ יעַ ּגִ א הִ  יחַ ִׁש מָ ק ּורַ ּׁשָ ד ׁשֶ חָ ק אֶ רַ קְ רַ ה ְׁש יָ הָ  עַ ּוּדת מַ לֶ אֶ וֹ א ׁשרָ מָ ּגְ הַ . וְ יחַ ִׁש ּמָ ת הַ ב אֶ רֵ קָ ם מְ ׁשֶ ּגֶ הַ ׁשֶ ינּו ִלְדָברֵ 
 (תענית ח:)א רָ מָ ּגְ א ּבַ בָ ּוּמם, ּכַ ׁשֶ ּגֶ ת הַ ירַ צִ , עֲ פֶ הֵ הַ ם רֵ א גוֹ ן הּורָ קְ א ׁשַ ם הּואִ ר הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ אֵ בֵ , ּוןרָ קְ ׁשַ ה יָ הָ  קרַ קְ רַ ׁשְ 

ר "ְנִׂשיִאים ְורּוַח ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֵאין ַהְּגָׁשִמים ֶנְעָצִרים ֶאָּלא ִבְׁשִביל ּפֹוְסֵקי ְצָדָקה ָּבַרִּבים, ְוֵאין נֹוְתִנים ֶׁשֶּנֱאמַ 
  ֶקר".ְוֶגֶׁשם ָאִין, ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת ׁשָ 

ר' מ. פ. שליט"א ֵמהרה"ג  ְּגֻאָּלה, ְּכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתיִסיַמן  א אֹוֵמר ֶׁשַּבָּקַׁשת ַהְּגֻאָּלה ָּתִביאְמַנְסיָ  ְלָבֵאר ַמּדּוַע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר
ֶׁשהּוא ֵמַעל ַהֶּטַבע ַבע ְלַמָּטה, ְוזֹוֶכה ְלאֹור ֶׁשל ִנִּסים , ַהְיינּו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵבר ֶאת ַהּטֶ אֹוִתּיֹותְּבִהּפּו  ִנִּסי"םאֹוִתּיֹות מסי"נ ׁשֶ 

 אֹותּומֹוְפִתים, וְ  אֹותֹותִּכי ִנִּסים ִנְקָרִאים  ִסיָמ"ןאֹוִתּיֹות . ְוִנְרֶאה ֶׁשֵהן ַּגם אֹוִתּיֹות ְּבִהּפּו, ָלֵכן ֶזה ֶנֶפׁש ְמִסירּותָהאֹור ַהחֹוֵזר ֶׁשל הַ 
ָּבאֹוִתּיֹות זסשר"ץ, ְואֹור ַהְּגֻאָּלה  ש'ּבְ  ס'ִאם ַנֲחִליף ֶאת הַ  ְׁשִמיִניאֹוִתּיֹות  ִניִסי"םֶׁשַהִּנִּסים ֵהם ִסיָמן ְלַאֲהַבת ה'. ְוֵכן  , ֵּכיָוןִסיָמןִהיא 

ְוֵכן  , ַהְּתִפָּלה ֶׁשֶּנֱאֶמֶרת ְּכהֹוָדָיה ַעל ַהִּנִּסים.ַמ"תִנׁשְ ר"ת ְוס"ת  ׁשפֶ נֶ  תִסירּומְ ָיֹבא ֵמַהְּׁשִמיִני ְּבִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּכמֹו ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוֵכן 
   נ"ס.ֶפׁש, ֵהן נֶ ִסירּות מְ ר"ת  מ"ן ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי

ְורֹוִאים ". ִצּיּון ִליְׁשָנא ְדִסיָמָנא הּוא, ִּדְכִתיב, "ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון (עירובין נד:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 
 ִסיָמןְמקֹומֹו ֶׁשל ָּדִוד, ְוַכאֲשר ַיְחְזרּו ִויַבְּקׁשּו ֶאת ָּדִוד ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ִצּיֹון ְמַרֵּמז ַעל ַהר  ִּצּיּון, ּוְנָבֵאר ׁשֶ ִסיָמןֵּפרּוׁשֹו  ִּצּיּוןׁשֶ 

 (ר"ה כה.)ַהְּגָמָרא ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ַעל ִהְתַחְּדׁשּות ַהַּמְלכּות ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה:  ִנְרָמז ַּגם ְּבִדְבֵרי ִסיָמןְּגֻאָּלה. ְוֵכן ִסיַמן , ִיְזּכּו לְ מסי"נֶׁשל 
  ַחי ְוַקָּים".ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ְלַרִּבי ִחָּיא, ִזיל ְלֵעין ַטב ְוַקְּדֵׁשיּה ְלַיְרָחא, ּוְׁשַלח ִלי ִסיָמָנא "ָּדִוד ֶמֶל ִיְׁשָרֵאל 

, ְוֵכן ָּכתּוב "ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי" (תהילים פט, כא) ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְמִציָאה,ֶׁשַּמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִנְקֵראת  (יבמות עז.)א ַּבְּגָמרָ ָמִצינּו 
ה ּוְמִציָאה. ּוְמֹבָאר ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַמה ַּׁשָּי ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲאֵבדָ  ,ַהִּנְמָצֹאת" "ְׁשֵּתי ְבֹנֶתי (בראשית יט, טו)

"ָמָצאִתי רּו הּוא אֹוֵמר ָעֶליָה ִלְדָבֵרינּו ְּדַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִהיא ַהְּנֵקָבה ַהְּכָלִלית ֶׁשַהָּקדֹוׁש ּבָ 

  ִנְרֶאה 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 



 
 
 
 

ג

ֵׁשם ֵאֶׁשת ָּדן ֶּבן ַיֲעֹקב ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר ַהָּיָׁשר. ְוִהיא ַאַחת ָהִאָּמהֹות ֶׁשל ֶׁשהּוא  ַאְפָלל"וֹ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְמִציָאה. ְוֵכן ָּדִוד ַעְבִּדי"
"ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה", ֶזה ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים, ָאִביו ִמיהּוָדה  (ילקוט ויחי קס)ַהָּמִׁשיַח, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ָׁשה ָּבִאין ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת, ֵאּלּו ֵהן, ָמִׁשיַח, ְמִציָאה ְוַעְקָרב (סנהדרין צז.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ן. ְוִאּמֹו ִמּדָ  . ּוְמָבֵאר ְׁש
ה. ּוְלֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים ִּתְהֶיה ֶׁשָּיִביא ָלֶהם ִׂשְמחָ  ְמִציָאהָיֹבא, ְלֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים ִּתְהֶיה ִּביָאתֹו ְּבִחיַנת  ַהָּמִׁשיחַ ַהמהרש"א ֶׁשְּכׁשֶ 

   .ְּמִציָאהֶׁשֵּמִביא ֶאת הַ  ִסיָמן. ְורֹוִאים ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָיֹבא ִּבְבִחיַנת ְמִציָאה ְלִמי ֶׁשְיַבֵּקׁש אֹותֹו ְוִיְזֶּכה לְ ַעְקָרבְּבִחיַנת ְנִׁשיַכת 
, ְּבַמֲעֶׂשה ָּתָמר ִויהּוָדה ֶׁשִּמָּׁשם נֹוַלד ֹׁשֶרׁש ּדָ  , "ִהוא מּוֵצאת" (בראשית לח, כה)ַעל ַהָּכתּוב  (סוטה י:) ָמִצינּו ַּבְּגָמָראִוד ַהֶּמֶל

ֶאת  ָמְצָאהֶׁשִּקְּבָלה ִמיהּוָדה, ְוַגְבִריֵאל ִהְמִציא ָלּה אֹוָתם, ְוַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ֶׁשִהיא  ִּסיָמִניםֶׁשַּסָּמֵא"ל ִאֵּבד ִמֶּמָּנּה ֶאת הַ 
א ִנְׂשְרָפה, ְורֹוִאים ֶׁשֹּׁשֶרׁש ָּדִוד ָּבא ָלעֹוָלם ְּבֹכַח  ִּסיָמִניםהַ  ְּבו"ו ִּבְלׁשֹון ָזָכר, ְלַרֵּמז ַעל  "ִהוא", ְוָלֵכן ָּכתּוב ְמִציָאה ְוִסיָמִניםְו

א ַיֲחֹׁשב ֶׁשמסי"נ ִהיא ָדָבר ֶׁשּמֵ  , ַּדְוָקא ִּבְזכּות ַהמסי"נ ֶׁשל ְמִציַאת ָּדִוד. ְוִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ִלּמּוד ָּגדֹול ֶׁשָאָדם  ִביא ָמֶות ְוכּו', ְלֵהיֶפ
  ָּתָמר ִהיא ָזְכָתה ְלִנִּסים ֵמַהַּמְלָא ַּגְבִריֵאל ִלְמֹצא ֶאת ַהִּסיָמן. 

ֶׁשל ֵלַדת ָמִׁשיַח, ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשל  ַמְׁשֵּבר , ִּכי ַּבְּזַמן ֶׁשִהִּגיעּו ָּבִנים ַעדְמַבֵּׂש"ראֹו  ַמְׁשֵּב"ר,ַנְסָיא' ר"ת מְ ר ּבַ ְמעֹון ׁשִ ִּבי רַ '
ה ַהּיֹוֶלֶדת ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ֶׁשַּמְמִּתיק ֶאת ֶזה. ָלֵכן הּוא נֹוֵתן ֵעצֹות ְלָהִחיׁש ֵלַדת ָמִׁשיַח ִּבְזַמן ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבַמְׁשֵּבר, ְּכמֹו ָהִאּׁשָ  ְמַבֵּׂשרהַ 

. ְמַבֵּׂש"רְּכֶׁשִהְתִחיל ֹמֶׁשה ִלְהיֹות הַ  ַּמְׁשֵּב"רַעל הַ  ֵּלָדהַלְּגֻאָּלה ַיַחד ִעם הַ  ִסיָמִניםַרִים ָמִצינּו ֶׁשָהיּו ַעל ַהַּמְׁשֵּבר. ְוֵכן ִּבְגֻאַּלת ִמצְ 
ָּבא ַּבָּלׁשֹון ָּכ ָאַמר הקב"ה "ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם" ִסיָמן ָהָיה ְלִיְׂשָרֵאל ָּכל ּגֹוֵאל ׁשֶ  (ילקוט שמות קעד)ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

   ַהֶּזה ֶׁשהּוא גֹוֵאל ֶׁשל ֱאֶמת.
  

  .ְלבּוִׁשיםָדַרׁש ִעְנָיֵני  ַׁשְמָלאיַרִּבי 
ּוא ָמזֹון ה (תיקונים כב.)ְוַהִּמְצוֹות ֵהן ִּבְבִחיַנת ְלבּוִׁשים. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  ָמזֹון, ִּבְבִחיַנת ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה (פ"ה) ַּב'ַּתְנָיא'

. ַיֲעֹטף" ּתֹוָרה, ְּכסּות ֶזה ִּכּסּוי ֶׁשל ִציִצית, ַוֲעִטיָפה ֶׁשּלֹו, ּוְתִפִּלין ֶׁשל ָיד ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי
ֲהֵרי ֶהֱעִמידּוהּו ֶׁשַּמֲעִׂשים  י רכט:)(פקודרֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ָמזֹון, ְוַהִּמְצוֹות ֵהן ִּבְבִחיַנת ְלבּוִׁשים. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 

אֹותֹו עֹוָלם טֹוִבים ֶׁשל ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֵאּלּו ַמֲעִׂשים מֹוְׁשִכים ֵמאֹור ַהִּזיו ָהֶעְליֹון ְלבּוׁש ְלִהָּתֵקן ּבֹו לְ 
  . ַמְרָאה ֶׁשְּמִאיָרה ֶנֱהֶנה ְורֹוֶאה ּתוֹ  ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְבאֹותֹו ְלבּוׁש ֶׁשּלֹוֵבׁש

ַתיִ  (רות רבה ה, יב)ַּבִּמְדָרׁש  ", ְוִכי ֲעֻרָּמה ָהְיָתה ֶאָּלא ֵאּלּו ִּבְגֵדי ַׁשְּבָתא, ָעַליִ  "ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ִׂשְמ
לֹו ְׁשֵני ֲעֵטִפים ֶאָחד ְלֹחל ְוֶאָחד ְלַׁשָּבת, ְוֵכן ְּדָרָׁשּה ר' ִׂשְמַלאי  ָאָדם ִלְהיֹות ִמָּכאן ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ָצִרי

ָּדַרׁש ַרִּבי ַׁשְמָלאי ּתֹוָרה ְּתִחָּלָתּה ְּגִמילּות  (סוטה ה.)ָּדַרׁש ָּדָבר ֶזה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ֶׁשַרִּבי ִׂשְמַלאי. רֹוִאים ְּבִצּבּוָרא
ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור  ֲחָסִדים, ְוסֹוָפּה ְּגִמילּות ֲחָסִדים. ְּתִחָּלָתּה ְּגִמילּות ֲחָסִדים ִּדְכִתיב "ַוַיַעׂש ה' ֱא

ָּכְתנֹות ֶׁשל  בּוִׁשיםלְ ָדַרׁש ִעְנָיֵני  ַׁשְמָלאירֹוִאים ֶׁשַרִּבי  ַוַּיְלִּבֵׁשם". ְוסֹוָפּה ְּגִמילּות ֲחָסִדים ִּדְכִתיב "ַוִּיְקֹּבר ֹאתֹו ַבַּגי".
ִעְנַין ְלבּוׁש  (מעין ד נהר נב)ַלִּנְקָּבר ַיַחד ִעם ַהַּתְכִריִכים, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם'  ְלבּוׁשִהיא ְּבִחיַנת  ְקבּוָרה, ְוֵכן עֹור

. ַח ַההּוא ֶׁשַּבֵּקֶבר ְּברּוָחִנּיּות ַהְּלבּוׁש ַהַּגְׁשִמי ֶׁשּמֹוִלי ִעּמוֹ ַהֵּמִתים, ִּכי ְכמֹו ֶׁשִּנְכָנִסים ַּבֵּקֶבר ֵּכן ַמָּמׁש ִמְתַלֵּבׁש ַהּכֹ 
  . ְלבּוִׁשין ְּבַכָּמה יֹוְצָאה ֲעֻרָּמה ֶׁשִּנְקְּבָרה ִחָּטה קיא:) כתובות( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

 מּוָבא

  ָמִצינּו 



 
 
 
 

ד

ב ָאז ַיְבִּדיל מֶׁשה ָׁשלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש, ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמַלאי ַמאי ִדְכִתי (מכות י.)ַּבְּגָמָרא 
ָאַמר ָּדָבר ֶזה, ְּדהּוא ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִׂשְמָלה  ַרִּבי ִׁשְמַלאי. ִנְרֶאה ּדְ ָאַמר לֹו הקב"ה ְלמֶׁשה ַהְזַרח ֶׁשֶמׁש ָלרֹוְצִחים

  .ִׂשְמָל"ה" ס"ת םָעִרי ׁשָׁש המׁשֶ  לִמְקָלט. ְוֵכן "ַיְבִּדיַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמִּקיף ֶׁשָהָיה ְּבָעֵרי 
ָּדַרׁש ַרִּבי ַׁשְמָלִאי, ַּתְרַי"ג ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו לֹו ְלֹמֶׁשה ְשַס"ה ָלאִוין, ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה.  (מכות כג:)ַּבְּגָמָרא 

ר ַרִּבי ַהְמנֹוָנא, ַמאי ְקָרא "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה". ּתֹוָרה ְרַמ"ח ֲעֵׂשה ְּכֶנֶגד ֵאָבָריו ֶׁשל ָאָדם. ָאמַ 
", ִמִּפי ַהְּגבּוָרה ְׁשַמֲענּום א ִיְהֶיה ְל . ׁשֹוֶאֶלת ַהְּגָמָרא ִמַּנִין יֹוְדִעים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִׁשית ֵמָאה ְוַחד ְסֵרי ַהְוָיין, "ָאֹנִכי", ְו"

ַהִּדְּברֹות  ְׁשֵניּומֹוִסיִפים ַעל ֶזה ֶאת  ּתֹוָרהַרב ַהְמנּוָנא ְמָבֵאר ֶׁשּלֹוְמִדים ֹזאת ִמִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַהִּמָּלה ִמְצוֹות, וְ  613ֶׁשֶּיְׁשָנן 
ֶׁשַרב ַהְמנּוָנא ְמַרֵּמז  ְוַהִּמְצוֹות ֵהן ִּבְבִחיַנת ְלבּוִׁשים. ִנְרֶאה ַּתְרַי"ג ִמְצֹותָּדַרׁש ֶאת ְיסֹוד  ֶׁשַרִּבי ִׂשְמַלאיָהִראׁשֹוִנים. רֹוִאים 

א ִיְהֶיה ְל ְמַחְּבִרים ֶאת ִמְסַּפר  ֶׁשל ַהִּמְצֹות, ֵּכיָון ֶׁשְּׁשֵני ִּדְּברֹות ֵאּלּו ֵהם  613ֶׁשל ּתֹוָר"ה, ַלִּמְסָּפר  611ֶׁשְּׁשֵני ַהִּדְּברֹות ָאֹנִכי ְו
"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ְּכָתב ְל ֶאת ַהְּדָבִרים  (שמות לד, כז)ם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ּוְמַחֵּבר ֵּביֵניהֶ  612ֶׁשִּמְסָּפרֹו  ְּבִרי"תִּבְבִחיַנת 

ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּת ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל: ַוְיִהי ָׁשם ִעם ה' ַאְרָּבִעים יֹום 
א ָאַכל ּומַ  א ָׁשָתה ַוִּיְכֹּתב ַעל ַהֻּלֹחת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים".ֶלֶחם  ְורֹוִאים ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות  ִים 

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי . ְּבִריתִרָּיא ְּבִגיַמטְ  ִּדְּברֹותְוֵכן  ֶׁשָּׁשְרָׁשם ִּבְׁשֵני ִּדְּברֹות ִראׁשֹוִנים ָהְיָתה ְּבִרית ֶׁשל ִחּבּור ֵּבין קב"ה ְוַעם ִיְׂשָרֵאל.
, ְוָזָכה ְּבִריתֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָׁשם ִּתּקּון הַ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  ,613ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּמֲעֶׂשה ִּפְנָחס ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ׁשֶ 

ִקִּנין ּוִפְתֵחי ִנָּדה, ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות. עֹוד הֹוִסיף ֶׁשְּלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ֶׁשִּמְתַחֵּבר ַלְּבִרית. וְ  613ָׁשלֹום, ִמֵּמיָלא ָזָכה לְ  ְבִריתלִ 
, ִמִּגיַמְטִרָּיאִמְצֹות ֶׁשִּנְלָמדֹות  תרי"גֶרֶמז ַעל סֹוד  6130ְגדֹוָלה  ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּתקּופֹות ְוִגַּמְטִרָּיאֹות, ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה

 ְּבִגיַמְטִרָּיאָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶרֶמז לְ  4244ְרִגיָלה עֹוֶלה  ַהתרי"ג ִמְצוֹות ִמְתַּגֶּלה ֶדֶר ּתֹוַרת ָהֶרֶמז. ְוֵכן ְּבִגיַמְטִרָּיאּוְבנֹוָסף ֹעֶמק 
ֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא ִּתָּנֵּׂשא ְוִתְתרֹוֵמם  יא ִיָּנֵׂשא","ָּכל ּגֶ  (ישעי' מ, ד)ְּבֵׁשם ַהְּגָר"א ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשִּבְזַמּנֹו ִּתְתַנֵּׂשא ּתֹוַרת ָהֶרֶמז, ַּכּמּוָבא  424

  ."ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא", ֵאּלּו ִּגיַמְטִרָּיאֹות ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה (תיקונים קכ:)ְמֹאד ּתֹוַרת ָהֶרֶמז. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 
ָידּוַע ְּדָכל ַהִּנְבָרִאים, ֲאִפּלּו ַהִּנְמָצִאים ַּבָּׁשַמִים ְוֵהם ַהְמֻכִּנים  ח"א יד)(מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֵׁשם עֹוָלם' ֵמֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', 

, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ּכֻ  ָּלם", ַא ֵאין ַּבֵּׁשם ְצָבא ַהָּׁשַמִים, ֻּכָּלם ְצִריִכים ְלַהְׁשָּפַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ְּכמֹו ֶׁשָּלנּו ֶׁשהּוא ָמזֹון רּוָחִני ְוַדק, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש", ְוָאְמרּו חז"ל ֶזהּו ַהְׁשָּפַעת ְמזֹוָנם 

ְוֶגֶדר ה ָמזֹון, ֶלֶחם ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת אֹוְכִלין אֹותֹו. ּוְלִפי ֶזה ָּפׁשּוט ְּדַאף ַהְּנָׁשָמה ְּבֵצאָתּה ֵמַהּגּוף ַהָחְמִרי ְצִריכָ 
ׁש ָּברּו הּוא ְמזֹוָנּה ְמזֹוָנּה ָּכ הּוא, ְּבֵעת ֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ִמְסַּתֶּתֶרת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבְּלבּוׁש ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּלּה, ָקַבע ַהָּקדוֹ 

ּה ְיכֹוָלה ִלְחיֹות ִמָּדָבר ַהַּגְׁשִמי, ֶאָחד ַּגם ֵּכן ָּדָבר ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַקְּבלֹו ַּבחּוִׁשים ַהַּגְׁשִמִּיים, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַאַחר ּכָ   ֵאינָ
ָמן, ַאף ִאם ַהָּמזֹון ִמַּצד ֶׁשהּוא ַּגְׁשִמי, ְועֹוד ֶׁשַהָּמזֹון ַהַּגְׁשִמי ִמֵּכיָון ֶׁשְּבִריָאתֹו ֹּפה הּוא ְּבעֹוַלם ַהְּגבּול ַּתַחת ַהּזְ 

א ָיזּון ֶאת ָהָאָדם ַרק ִלְזמָ  א ִהיא ָׁשם ִנְצִחית, ְוָצִרי ַּגם ֵּכן ֶׁשִּיְהֶיה ְמזֹוָנּה הּוא טֹוב ְמֹאד  ן ָקָצר, ְוַהְּנָׁשָמה ֲה
ְצִחית, ְוַעל ְיֵדי ַּדק רּוָחִני ִנְצִחי. ְלָכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֹרב ַחְסּדֹו ָנַתן ָלנּו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִהיא ַּגם ֵּכן נִ 

ֹור ה' ַעל ַנְפֵׁשנּו ּוֵמאֹותֹו ָהאֹור ָאנּו ִמְתַעְּנִגים ֶׁשהּוא ִמין ַּתֲענּוג רּוָחִני, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ַלֶּנֶפׁש ִקּיּוָמּה ֵמִאיר א
י ַמְלּבּוׁש ִאי  ּוְבלִ ְּכמֹו ֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ֶׁשָהֹאֵכל ִמִּפְריֹו ָהָיה ַחי ַחֵּיי ַהֶּנַצח. ּוְכֵׁשם ֶׁשַהּגּוף ָצִרי ְלַמְלּבּוׁש

, ֵּכן הּוא ַמָּמׁש ִעְנַין ַהֶּנֶפׁש, ַא ְּבעֹוָדּה ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּמְלּבּוׁש ֶׁשָּלּה הּוא ָהעֹור ְוהַ  ָּבָׂשר, ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ֶאְפָׁשר ֵליֵל

  ָמִצינּו 

  ָמִצינּו 

  ְוֵכן 



 
 
 
 

ה

א ָלַעד ִמְתַקֵּים ֶזה ַהַּמְלּבּוׁש. וְ  ְלָבִנים" ְּדָקִאי  ֵכן ֵּפֵרׁש ַהגר"א "ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי"עֹור ּוָבָׂשר ַּתְלִּביֵׁשִני ְוגֹו'", ְו
ָיכֹול ַלֲעֹמד ָּבֶהם ִלְפֵני ַעל ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּיְהיּו ָּכָראּוי, ְּדַעל ְיֵדי ֶזה ְיֻתַּקן ֲעבּורֹו ְלַנְפׁשֹו ְּבָגִדים ְלָבִנים ֶׁשִּיְהֶיה 

. ּוָבֶזה יֻמְ  ַּתק ַמֲאַמר ַהָּכתּוב "ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם", ּוֵפֵרׁש ַרִּׁש"י ִמְצָוה ַאַחת ָהְיָתה ְּבָיָדם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
א ָאְכל ן ּו, ָהָיה ַעל ּגּוָפם ְּבגַ ְוִנְתַעְרְטלּו ֵהיֶמָנה. ְוִלְדָבֵרינּו הּוא ִּכְּפׁשּוטֹו ַמָּמׁש, ְּדִמְתִחָּלה ְּכֶׁשִּקְּימּו ֶאת ַהִּמְצָוה ְו

ִטיָרָתם ְּבַגן ֵעֶדן, ֵעֶדן ַמְלּבּוֵׁשי הֹוד ֶׁשָּבֶזה ָהיּו ְראּוִים ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכמֹו ַהּיֹום ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאַחר ּפְ 
א ִיְתּבָׁשׁשּו", ְוַאַחר ָּכ  ְּכֶׁשָחְטאּו ִנְתַעְרְטלּו ֵמַהִּמְצָוה ְוָלֵכן ְּכִתיב "ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ְו

ְּדִאיָתא ַּבֹּזַהר  ְוהּוַסר ֵמֲעֵליֶהם ַהַּמְלּבּוׁש ְוִנְׁשֲארּו ֲערּוִמים, ְויְֻכַרח ִלְהיֹות חּוץ ַלַּמֲחֶנה ִעם ְׁשַאר ַעְרִטיָלִאים ּוְכמוֹ 
ם ֶׁשַּמְלּבּוָׁשיו ַהִּנְצִחִּיים ֶׁשַּיֲעֹמד ָּבֶהן ִלְפֵני ֶמֶל ַהָּכבֹוד ֵהם ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה. ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ִיְתּבֹוֵנן ָהָאדָ 

ֵלמּות, ֵּבין ִּבְבִחיַנת ַנֲעִׂשים ַרק ִמַּמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות ּגּוָפא, ַּכָּמה ָצִרי ִלְהיֹות ָזִהיר ְוָזִריז ֶׁשִּיְהיּו ַנֲעִׂשים ַעל ֶגֶדר ַהּׁשְ 
א יֶ  א ִיְהֶיה ַהֶּבֶגד ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזֹ ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁש ַהר ֶחְסרּו ַהְּפָרִטים ַהְּצִריִכים ָלֶזה, ְּדִאי ָלאו ָהִכי 

א ְיָעֵרב ָּבֶהן  ֲחֶׁשֶבת ַּגֲאָוה מַ ַהָּקדֹוׁש הנ"ל ְּכַגְּוָנא ְּדִאיהּו ִאְׁשְּתַדל ָּגְרֵמיּה ְוכּו', ּוֵבין ִּבְבִחיַנת ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁש
ֱאַמר ִּבְזַכְרָיה ְוִקְנטּור, ְּדִאי ָלאו ָהִכי ְּבַוַּדאי ִיָּמְצאּו ַעל ַהֶּבֶגד ְּכָתִמים ֶׁשל ֶחְלַאת ַהּזֲֻהָמא ֶׁשל ָהָעֹון, ּוְכמֹו ֶׁשּנֶ 

."ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהֹּצִאים ֵמָעָליו ְוגֹו'" ְוִיְתַּבֵּיׁש ַלֲעֹמד ָּבֶהן ְלָפָניו ִיתְ  ְּבאֹות ְׁשִנָּיה ִמְצֹות ְמֻרָּמזֹות  ַּתְרַי"גְוֵכן  ָּבַר
ָדיו", ִּכי ָמְרֳּדַכי ָקַרע ַגם ֶאת ַהְּבָגִדים ָהרּוָחִנִּיים ַּכְבָיכֹול ֶׁשֵהם ַהִּמְצוֹות, ְּכֶׁשָּגַזר צֹום גָ ּבְ  תֳּדַכי אֶ ְר ְקַרע מָ ּיִ "וַ  (אסתר ד, א)ַּבָּכתּוב 

  ל ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה ּוָמרֹור ְוד' ּכֹוסֹות ְוכּו'.ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ּוִבּטֵ 
  

  'ֶׁשִּיְהֶיה ִמְמ ָּבָצל ֲאָבל ֲחִסידּות ֹּתאַמר'.ַבַעל ַה'ַּתְנָיא' ָאַמר 
סּוָלם ַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ְוֵכן ֶׁשֻּסָּלם מְ  (ויצא קמט:)ֶׁשֲעָנָוה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֻסָּלם, ּוָמִצינּו ַּבֹּזַהר (משנת ר"א יב) ַּבִּמְדָרׁש 

(בראשית כח,  שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְנבּוַאת ַהֻּסָּלם, ַאְבָרָהם ַמייֶזעְלס ר' ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג. ֲעָנָוהְּבִגיַמְטִרָּיא 
ָּכל ַהְּזַמן, ָלֵכן ֶזה ה' ִנָּצב ָעָליו יֹות ְמֻחָּבר ַלקב"ה ִּבְבִחיַנת ׁשֶ . ֶׁשִעְנַין ָהֲעָנָוה הּוא ִלהְ ָעָני"וָליו" ר"ת עָ ָּצב נִ "ה יִהֵּנה הווְ " יג)

ְמַרֵּמז ַעל ֶהָעָניו ֶׁשהּוא ְׁשַפל רּוַח ָקרֹוב ָלָאֶרץ.  "ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה"ִנְרָמז ְּבִמִּלים ֵאּלּו. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף' ׁשֶ 
ְּדִמּלּוי ְמַרֵּמז  ִאיׁש ַצִּדיקְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶמ"דלָ  אֵּפ" י"ןׁשִ  ָׁשֵפ"לְוֵכן ִמּלּוי אֹוִתּיֹות "ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה". ל ִּפי ׁשֶ ְוָכל ֶזה ַאף עַ 

ַהִּנְקָרא ִאיׁש ַצִּדיק. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם הרה"ג ר' ֵּגְרׁשֹון  ַעל ְּפִניִמּיּות, ְוַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל ִמַּדת ַהִּׁשְפלּות ְוָהֲעָנָוה ִהיא ַהִחּבּור ֶּדֶר ַהְיסֹוד
ְכִניָעה ְּכמֹו ַהֻּסָּלם. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. ְׁשַטיְיְנֶּבְרג זצ"ל ֶׁשֻּסָּלם עֹוֵמד ָּכפּוף, ְלַרֵּמז ֶׁשִּבְׁשִביל ְלִהְתַחֵּבר ַלָּׁשַמִים ָצִרי ִלְהיֹות ָּכפּוף ּבִ 

  .סּוָלםאֹוִתּיֹות  ְסמֹולְּבַאְנְּגִלית ַהֵּׁשם ֶׁשל ָקָטן  ְׁשַּתְלֵׁשלהִ פ. שליט"א ׁשֶ 
 ר"ת ָהֱאֶמת" ִמָּכלּו ֲחָסִדיםהַ  ֹּכלמִ  ֹטְנִּתיקָ " יא) לב, (בראשית ָאַמר, ָאִבינּו ֶׁשַּיֲעֹקב ַהָּכתּוב ַעל ַחִּיים' 'ְּפִרי ְּבֵסֶפר מּוָבא

 יֹו"ד "ָקֹטְנִּתי" ַהּטּוִרים' ְּב'ַבַעל ֶׁשּמּוָבא ּוְכִפי "ָקֹטְנִּתי". ֶׁשל ֲעָנָוה ִלְבִחיַנת ְוזֹוֶכה ִמְתּכֹוֵפף םָהָאדָ  ַּבִּמְקֶוה ִּכי .ִמְקֶו"ה
 מּוָבא ְוֵכן ָהֲעָנָוה. ֹודס ְוֶזה ְוִהְתַּכְּללּות, ַהִהְתַּבְּטלּות סֹוד הּוא ְּדִמְקֶוה ִלְדָבֵרינּו ּוְמֹבָאר .ִמְתּכֹוֵפף ְּיהּוִדיֶׁשהַ  ַהְיינּו .ְּכפּוָפה
 ָּפַחד ֶׁשַּיֲעֹקב ְורֹוִאים ֵעָׂשו. ְּבַיד ְלִהָּמֵסר ִלי ְוִיְגֹרם ְּבֵחְטא ִנְתַלְכַלְכִּתי ִמֶׁשִהְבַטְחַּתִּני ֶׁשָּמא ָיֵרא ֲאִני ָׁשם ְּבַרִּׁש"י
 ֶׁשל לּוִגין ִׁשעּור ֶׁשהּוא 960 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּנְתַלְכַלְכִּתיׁשֶ  שליט"א רְמַחּבֵ  ָּדן ר' ֵמהרה"ג ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן ֳטָהָרה. ֶׁשָּצִרי ִמִּלְכלּו

  ָמִצינּו 

 ְוֵכן



 
 
 
 

ו

 ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ִנְזרֹו" ָיִציץ ְוָעָליו ֹּבֶׁשת "ַאְלִּביׁש יח) קלב, (תהילים ַהָּכתּוב ַעל שליט"א י. א. ר' ֵמהרה"ג ָׁשַמְעִּתי ְוֵכן ַהִּמְקֶוה.
 זֹוֶכה הּוא ַּבִּמְקֶוה ָהֹראׁש ֶאת ַמְרִּכין ֶׁשָאָדם ַאֲחֵרי ַהְיינּו ִנְזר"ֹו, ֵהן ִמְקֶו"ה ַאֲחֵרי ָהאֹוִתּיֹותוְ  ֹּבֶׁשת, ֵהן ֹרא"ׁש ַאֲחֵרי

ֶׁשל י"ג  יַהְּׁשִמינִ הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשַהִּתּקּון ְוהֹוִסיף   .ִנְזרוֹ  ֶׁשָּיִציץ ְלִהְתרֹוְממּות זֹוֶכה ְוָאז ,ּבּוָׁשה ִּבְבִחיַנת ְלַהְכָנָעה
, ְלִפי ֵּבית ְוַנֵּקהֶׁשל ֲחנָֻּכה ֶׁשְּמֻכָּון ְּכֶנֶגד ַהִּתּקּון  ַהְּׁשִמיִני, ּוִּבְפָרט ַּבּיֹום ִנְקיֹון ַהִּמְקֶוהֶׁשְּמַרֵּמז ַעל  ְוַנֵּקהִּתּקּוֵני ִדיְקָנא הּוא ִּתּקּון 

  ֵנרֹות. ְׁשמֹוָנהים , ִּכי ַמְדִליקִ ְׁשִמיִני ֶׁשַּבְּׁשִמיִניתִהֵּלל ֵיׁש ָּכאן 
"ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי  (בראשית כה, לב)מהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשְּלֵעָׂשו ָהְיָתה ֲעָנָוה ְּפגּוָמה, ְוָלֵכן הּוא ָאַמר  ָׁשַמְעִּתי

ְוָהָאָדם ֶׁשהֹוִאיל ְבָרָהם ִנְפַטר, ְוֵעָׂשו ּכֹוֵפף ֶאת ַעְצמֹו ַהְיינּו ֶׁשָהָיה ַמָּצב ֶׁשל ֵאֶבל ֶׁשַא הֹוֵל ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה",
ַהֶּזה" ֶׁשהּוא  ָאֹדםהָ  ָאֹדםִמן הָ הּוא ְּכלּום ּוֵמת ַּבּסֹוף, ִּבְשִביל ָמה הּוא ָצִרי ְּבכֹוָרה ּוְׂשָרָרה. ְוֵכן ְּבִדְבֵרי ֵעָׂשו ָׁשם "ַהְלִעיֵטִני ָנא 

ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח, ֶׁשִּתְקַות ֱאנֹוׁש ִרָּמה.  ְמֹאד ְמֹאדַרִּבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר,  (אבות ד, ד)ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה  ַמֲאַכל ֲאֵבִלים, ִנְרָמִזים
(דהי"ב ֶׁשָאָדם ָצִרי ְלַהְגִּביַּה ַעְצמֹו  ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ֶנֱאַמרִׁשְפלּות ְּכַלֵּפי ֶאָּלא ֶׁשִּבְמקֹום ְלַקֵּבל ִׁשְפלּות ְּכַלֵּפי ה', הּוא ִקֵּבל 

 ָאְמָנם ְּכֶׁשֵעָׂשו ֵהִבין ֶׁשִּבְגַלל ָהֲעָנָוה ַהְמֻעָּׂשה ֶׁשּלֹו הּוא ַמְפִסיד ַּגם ֶאת ִּבְרַּכת ָאִביו ֶׁשּנֹוֶתֶנת לוֹ "ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'". יז, ו) 
"ִּכְׁשֹמַע ֵעָׂשו ֶאת  (בראשית כז, לד). ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִרָּמהֶׁשל ִּתְקַות ֱאנֹוׁש  ִרָּמהְוהָ  ְּמֹאדֵרט ֵמִעְנַין הַ ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה, הּוא ִהְתחָ 

  ַוֹּיאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי". ְמֹאדַעד  ָמָרהִּדְבֵרי ָאִביו ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגֹדָלה ּו
 (סוטה ְּגָמָראֶׁשַּבּתֹוָרה, ְלַרֵּמז ַעל הַ  ַהְּׁשִמיִניתַּבָּפָרָׁשה  ַהְּׁשִמיִניהּוא ַהָּכתּוב  "ָקֹטְנִּתי ְוגֹו'",ָר"א ֶׁשַהָּכתּוב מּוָבא ְּבֵׁשם ַהּגְ 

ַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ַעל ִמַּדת ָהֲעָנָוה. ְורֹוִאים ׁשֶ  ַּגֲאָוה. ֶׁשל ֶׁשַּבְּׁשִמיִנית ִמְּׁשמֹוֶנה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַרק ֶאָחד ָצִרי ָחָכם ֶׁשַּתְלִמיד ה.)
ְוֵכן ַהִּמְסָּפר . ַּגֲאָו"ה, ְנַקֵּבל ֶאת ִמְסַּפר ְׁשִמיִני ֶׁשַּבְּׁשִמיִניִּבְבִחיַנת  8.8לְ  131ֶׁשהּוא  ֲעָנָוהִאם ְנַחֵּלק ֶאת ִמְסַּפר ַהִּמָּלה ְוֵכן 

  .8הּוא  ַּגֲאָו"ה ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות
"ַוָּיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה" ְוכּו' ַעד ָּכאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר,  (ב"ב טו.)מּוָבא ְּבַהְקָּדַמת ֵסֶפר ַהַּמְקֶנה ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 

ִמְׁשמֹוָנה  ַהְּׁשִמיִניסּוק ֶׁשַּבּפָ ּומֶׁשה אֹוֵמר ְוכֹוֵתב, ִמָּכאן ָוֵאיָל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר, ּומֶׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע. 
ל" ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָראֵ  ַהּמֹוָראּוְלֹכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ֵמַהּסֹוף ָלַהְתָחָלה: " ַהְּׁשִמיִניתְּפסּוִקים ֵאּלּו, ַּבִּמָּלה 

ּוֵבֵאר הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשַּגם  ַּגֲאָוה. ֶׁשל ֶׁשַּבְּׁשִמיִנית ִמְּׁשמֹוֶנה ַרק ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ  ָצִרי ָחָכם ֶׁשַּתְלִמיד ִנְרָמז ִעְנָין
  ֶׁשָהָיה ָיֵרא ֶׁשִּנְתַלְכֵל ְּבֵחְטא.  "ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים"ְּכמֹו  ִיְרַאת ָׁשַמִיםָּכאן רֹוִאים ֶׁשָהִעְנָין ִנְרָמז ַּבֵּתָבה ֶׁשל 

ֶׁשּזֹוִהי ַעְנוָתנּותֹו ֶׁשל 'ַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְזַכְרָיה ֶּבן ֲאִבִקיַלס ֶהֱחִריָבה ֶאת ֵּביֵתנּו' א ֵמַהבעש"ט ַעל ַמֲאַמר ֲחַז"ל מּובָ 
'ֲעָנִוים' ַהָּללּו, ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבֲעָנָוה . ְוֶאת הָ 'ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'ָהאֹוֵמר ִמי ָאֹנִכי ֶׁשֶאְלַמד ַקָּבָלה, ֵּכיָון ֶׁשָּצִרי ִלְהיֹות 

א ִּבְמקֹוָמּה יֹוִכיַח ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א  "ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ".ֶׁש
ֶׁשל ַּגֲאָוה ֶׁשָּצִרי ָלֵצאת ּוְלִהָּלֵחם ִמְלֶחֶמת ה', ָלֵכן ֵהם ָזכּו ֶׁשִּנְגָלה  ְּׁשִמיִניתְׁשִמיִנית ֶׁשּבַ ֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאים ָיְדעּו ֶאת ַהּסֹוד ֶׁשל 

 טְיהֹוָׁשפָ ֶנֱאַמר ַעל "ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'" ְוֵכן ַהָּפסּוק  ְׁשמֹוֶנה ֶׁשִּבְׁשמֹוֶנה.ָיִמים, ְּבסֹוד  ְׁשמֹוָנהֶׁשָּדַלק  ֶׁשֶמןָלֶהם ַהַּפח 
ֶׁשֵהִפיצּו ּתֹוָרה  . ְוָכתּוב ָׁשם ֶׁשָהַל ּוִמָּנה ַּדָּיִנים ֶׁשְיַלְּמדּו ּתֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום. ְוֶזה ְּכֻדְגַמת ַהַחְׁשמֹוָנִאיםְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא

 8ֶׁשהּוא  64 ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ס"גְוֵכן ֵׁשם  .8ָּכפּול  8ֶׁשהּוא  64 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּדָּיןּוְקֻדָּׁשה ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן 
ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני. ְוֵכן מּוָבא ַמֲעֶׂשה ִמַּבַעל ַה'ַּתְנָיא' ֶׁשֶאָחד  יֹוֵב"ל"ה" ר"ת יַדְרֵכי הוּבְ ּבֹו לִ ִּיְגַּבּה "וַ ְוֵכן ַהָּפסּוק . 8 ָּכפּול

א ָרָצה ְלַלֵּמד ֲחִסידּות ְּבַטֲעָנה ֶׁשַהָּדָבר ֵמִביא לֹו ַגֲאָוה, ּוַבַעל ַה'ַּתְנָיא' ָאַמר ֵמֲחִסידָ  'ֶׁשִּיְהֶיה ִמְמ ָּבָצל ֲאָבל ֲחִסידּות יו 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

   ְוֵכן

  ְוֵכן 



 
 
 
 

ז

ַעל ֶהָעָניו ֶׁשהּוא ְׁשַפל רּוַח  ה" ֶׁשְּמַרֵּמזַאְרצָ  ]ִציֶּבל [ְּבִגיַמְטִרָּיאֻמָּצב  ִּבְבִחיַנת "ֻסָּלםסֹוד ָהֲעָנָוה ְוִנְרֶאה ֶׁשָרַמז לֹו על ֹּתאַמר'. 
ְּכֶׁשָּצִרי ְלַנֵּצל ֶאת ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשַּבְּׁשִמיִנית, ְוֶזה סֹוד ַהָּבָצל ֶׁשְמַסֵּמל "ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה" ָקרֹוב ָלָאֶרץ. ְוָכל ֶזה ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ 

  ם ְוַהְּנמּוִכים ְועֹוֶׂשה אֹוָתם ֶאָחד.ֶאת ִחּבּור ָהעֹוָלמֹות ַהְּגבֹוִהי
  

עֹוֶלה ְּכִמְנַין  יֵה"ֹו"ד י ּו"ןניֶמ"ל ּגִ  אֵּפ"ֶמ" סָ , ֻסְפָּגִנָּי"הִמילּוי 
  .ִריָּב"ה

ָחִני ְּבָיִמים ֵאּלּו. ְוֵכן מּוָבא ְּבַרִּׁש"י ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאֹכל ַּבֲחֻנָּכה ַמֲאָכִלים ְמֻטָּגִנים ְּבֶׁשֶמן, ְלַסֵּמל ֶאת ַהִחּבּור ַלֶּׁשֶמן ָהרּו
ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני, ְוֵכן ִעָּסה  ִּביָנהְּבִגיַמְטִרָּיא ִטּגּון , וְ ָּכל ִמיִדי ְּדִאית ַּבּה ֶׁשֶמן ְקִרי ִטּגּון (מנחות קד: ד"ה חמשה)

. ְוֵכן ְׁשמֹות ַהֳחָדִׁשים ְמקֹוָרם ֵמַהָּׂשָפה ַהַּפְרִסית ָהֲעִּתיָקה ַּכּמּוָבא ְׁשִמיִניִרָּיא ְּבִגיַמטְ  ָרִקיקְמֻטֶּגֶנת ִנְקֵראת ַּבּתֹוָרה ָרִקיק, וְ 
ֶמז ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי רֶ , ֵּכיָון ֶׁשֹחֶדׁש ִּכְסֵליו ָׁשֵמן ּוְמֹבָר ִּבְגָׁשִמים. ָׁשֵמןִהיא ָעֶבה וְ  ִּכְסֵליוּוַמְׁשָמעּות ַהֵּׁשם  (שמות יב, ב),ָּברמב"ן 

 יֵה"ֹו"ד י ּו"ןניֶמ"ל ּגִ  אֵּפ"ֶמ" , סָ ִמּלּוי ֻסְפָּגִנָּי"הֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ּבֹוקֹוְבָזה שליט"א ְלִמְנַהג ִמּלּוי ַהּסּוְפָּגִנָּיה ְּבִרָּבה, ִּכי 
ִעם ַהּכֹוֵלל, ַהְיינּו סֹוד ַהְמָּתַקת  ְגבּוָרה ְּבִגיַמְטִרָּיא הִריּבָ . ְוֵכן ִרָּבהְּבִגיַמְטִרָּיא  ֻסְפָּגִנָּיה. ְוֵכן ִריָּב"העֹוֶלה ְּבִדּיּוק ְּכִמְנַין 

"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשִאם ַהְּגבּורֹות ְּכֶׁשעֹוְטִפים אֹוָתם ִעם ַהֲחָסִדים, ּדֹוֶמה ַלֲאִכיַלת ַהְּקֶרעְּפַלא ְּבֶעֶרב יֹום ִּכּפּור. ְוהֹוִסיף הרה
ִּכי ֵׁשם חת"ך ְמַסֵּמל ֶאת ַהְׁשָּפַעת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ֶׁשחֹוֶתֶכת ֶׁשַפע, סּוְפָּגִנָּיה, ְנַקֵּבל ִמְסַּפר  2לִ  חת"ךֶאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ֵׁשם ְחֹּת נַ 

 ִיְצָחק ְּבִגיַמְטִרָּיאָּגִנָּיה ֻספְ ּוְמַמְּלִאים ָּבּה ֶׁשַפע ָמתֹוק ֶׁשל ִרָּבה. ְוֵכן ַהּסּוְפָּגִנָּיה ה, ָלֵכן חֹוְתִכים ֶאת ַהְמָּתַקת ַהְּגבּורָ ְוָכאן ְטמּוָנה 
  ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה.

ַהְּׁשִמיִני, ְוָלֵכן ַּגם ְּכֶׁשָּיַרד  ְּדָלֵכן ַהֶּׁשֶמן ַהַּגְׁשִמי ָצף ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים ְוֵאינֹו ִמְתַעְרֵּבב, ְלַסֵּמל ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ֵמַעל ַהֶּטַבע ֵמעֹוַלם
, ְּדִעַּקר ְּפֻעַּלת ַהֶּׁשֶמן ִסיָכה ִּכְׁשִתָּיה (שבת פו.)ַּגְׁשִמּיּות ָיַרד ְּבצּוַרת ַמִּקיף ֶׁשהּוא ָצף, ְוֵכן ַּבֶּׁשֶמן ֶנֱאַמר ַּבְּגָמָרא ְלַמָּטה ּבַ 

א ְּפִניִמי ַּכֲאִכיָלה, ְוֵכן ַהִּׁשּמּוׁש ַּבֶּׁשֶמן ַלאֲ  א ְּבֹאֶפן ִהיא ַמִּקיף ִמַּבחּוץ ִּבְבִחיַנת ִסיָכה, ְו ִכיָלה, הּוא ְּבִעָּקר ְלִטּגּון ֶׁשַּמִּקיף ִמַּבחּוץ, ְו
  ַהֵּמת ֵמַהְּקִלּפֹות.  ְּפִניִמי. ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 'ְמנֹוָרה ַעִין' ֶׁשֲחִניַטת ּגּוף ַהֵּמת ְּבֶׁשֶמן, ַמִּקיָפה ּוְמַׁשֶּמֶרת ֶאת ּגּוף

  

, ּוְכִפי ֶׁשהּוא ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ִּפְרסּוֵמי ִניָסאא ְּבִגיַמְטִרּיָ  ִעיָרא ַהָּיִאיִרי
  .ִעירַהִּמְתַּפְרֵסם ּבָ אֹור ַעל הָ 

א ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם: ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח ִנְׁשָּבר  (תהילים קכד, ו) "ָּברּו ה' ֶׁש
ַעל  ַּפ"ח ִנְׁשָּברִּכי ְּבֶרַגע ֶׁשהַ  פ"חֶדר ר"ת חֶ רֹוְזּדֹור ּפְ ְוָׁשַמְעִּתי מהרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ׁשֶ נּו". ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלטְ 

ְוהֹוִסיף  ר.ָזכָ  ִהְמִליָטה" ִמְּלׁשֹון ִנְמָלְטנּו, ְּכֶנֶגד ַּדם ֹטַהר ְוַדם ָטֵמא ֶׁשֵּיׁש ַּבֵּלָדה, "ֲאַנְחנּו ָּדםְּפָעִמים  ב'ַהֵּלָדה לְ  ַמְׁשֵּבר
מּוָבא ְּבֵסֵפר  , ֶׁשִּיָּׁשֵבר ִּבְזַמן ֵלַדת ָמִׁשיַח. ְוֵכןֶּפָחהְמַרֵּמז ַעל מֹוֵׁשל טּוְרְקָיה ֶׁשִּנְקָרא  ַּפחהרה"ג ר' ְראּוֵבן ְפֶרְנֵקל שליט"א ׁשֶ 

ִניַסת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהְיָתה ְּבִחיַנת ֵלָדה, ָהְיָתה ּכְ  ְוֵכן. ַהַּפח ִנְׁשָּבר"ְּבסֹוד " ַּפח,ַקְרַנִים ֶׁשָּׁשם ַהַּׂשר ֶׁשל ַהְּכָלִבים 

  ַהַּטַעם 

  ִנְרֶאה 

  ָּכתּוב 



 
 
 
 

ח

ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבָיֵמינּו ֶׁשַּׁשַער ַהְּכִניָסה ָהָראִׁשי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  חתַ ּפֶ ֶׁשָאז ִנְפַּתח הַ  פ"חתִּבְׁשַנת ב' ֲאָלִפים 
 (שה"ש ח, ה)ַהְמַסֵּמל ִזּוּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות, ַּכָּכתּוב  חַ ּוַּתּפְמֻרָּמִזים ַּבִּמָּלה  ֶּפַתחאֹו  ַּפ"חְוֵכן  .ָוָלד אֹוִתּיֹות דלוֹ  הּוא ָּבִעיר

ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ְסֻעַּדת  ָמהְלִגיאֹו ְמִגיָלה ִּבְגֻאַּלת ּפּוִרים, ְּכִמְנַין ַּפ"ח . ְוֵכן ָמִצינּו ֶאת סֹוד הַ ""ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי
את ַהַּתְחֹּפֶשת ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ְּגִליָמה  אוֹ  ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים,ִמיְלָּגה  , אוֹ ִמְׁשלֹוַח ָמנֹותֶׁשְּמַסֶּמֶלת  ְּגִמיָלה ּפּוִרים, אוֹ 

 פ"חְוֵכן  .ִּכי ּפּוִרים ַּגם ָקׁשּור ִלְבִרית ִמיָלה ִהיָּגֵמ"לְוֵכן  .ְּגִליָמהִהיא , ׁשֶ ַאֶּדֶרתֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון  ֲאָדרֶׁשל ּפּוִרים, ְוֶאת ֹחֶדׁש 
ִניִמּיּות ּפְ ר"ת פ"ח ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ׁשֶ  .8ְּבסֹוד ַהִּמְסָּפר ֶאת ִאָּמא ִעָּלָאה ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה ִּבְבִחיַנת ֵלָדה, ְוִהיא ֶׁשְּמַסֵּמל  88ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ַהַּמְפִריד ֵּבין ְּפִניִמּיּות ְוִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ּוְנַחֵּבר ַיַחד ֶאת ָּכל פ"ח ּיּות, ַהְיינּו ֶׁשּסֹוד ַהְּגֻאָּלה הּוא ְּכֶׁשִּנְׁשֹּבר ֶאת הַ יצֹונִ חִ 
  ֶׁשהּוא ָהאֹור ֶׁשל ּפּוִרים.ַהַּפְרֵּד"ס ְּבסֹוד ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד ַהחּוָצה ִלְמקֹום ַהִחיצֹוִנּיּות ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 

ֵנרֹות ֲחנָֻּכה, ֶׁשֵהם ֲחִצי ִמִּמְסַּפר  מ"דִנְׁשָּבר ְמַרֵּמז ַעל  ַפ"חֶׁשֶמן, ּו ַּפחִּבְגֻאַּלת ֲחֻנָּכה, ְּכֶׁשָּמְצאּו ַּפ"ח ָמִצינּו ֶאת סֹוד הַ 
ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִׂשיַח . פ"חנָֻּכה ר"ת ְּבִגיַמְטִרָּיא חֲ  רנֵ  ְדִליקהַ לְ  ַהַּבִית. ְוֵכן חתַ פֶ ְוֵכן ֵנרֹות ֲחנָֻּכה ַמְדִליִקים ּבְ  פ"ח,

כּו ְלֵנס ֲחנָֻּכה, ֶזה ֶׁשֵּיׁש ָמֹסֶרת ַּכֲאֶׁשר ִיְתַיְּׁשבּו ְיהּוִדים ָּבִעיר מֹוִדיִעים ַּבָּמקֹום ּבֹו ָהיּו ַהַּמַּכִּבים ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּזָ  (שמ"ט)ִיְצָחק' 
ְוֵכן  בֹות ְוכֹוְלִלים.ת ַהָּמִׁשיַח, ּוב"ה ָזִכינּו ֶׁשִהְתַקֵּים ְּבָיֵמינּו ֶׁשִהְתַיְּׁשבּו ָׁשם ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ְוֵיׁש ָּבּה ְיִׁשיִסיָמן ְלִביַא

  ִעם ַהּכֹוֵלל.  פ"ח ְּבִגיַמְטִרָּיאֲחנּוָּכה 
, ִּכי ט"ו ְמַסֵּמל ֶאת ִמְסַּפר ַהֵּקץ ֶׁשל ָּדִנֵּיאל 1335 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲחנּוָּכה ְּפָעִמים ט"וָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

סֹוד אֹור ַהֲחנָֻּכה, ֶזה סֹוד  ְׁשֵלמּות ַהַּמְלכּות ְּכֶׁשִּסיֲהָרא ְּבִאְׁשָלמּוָתא, ּוְכֶׁשֵּיָעֶׂשה ִחּבּור ֻמְׁשָלם ֵּבין ַהַּמְלכּות ַלִּביָנה ֶׁשִהיא
 ֲחנּוָּכהְּפָעִמים  י"ד ְּבִגיַמְטִרָּיא 1290ֶׁשְּמַסְּמִלים ִחּבּור ִּביָנה ּוַמְלכּות. ְוֵכן ַהֵּקץ ֶׁשּקֹוֵדם לֹו  8ְועֹוד  7 ְּבִגיַמְטִרָּיא ט"ו. ְוֵכן ַהְּגֻאָּלה
""ְּבִלִּבי ָצַפְנּתִ  (תהילים קיט. יא), ְוָכל ֶזה ִנְרָמז ְּבִדְבֵרי ָדִוד ֵנרֹות ֲחנָֻּכה מ"דְועֹוד   "ְּבִלִּבי"ּו ,1335 ְּבִגיַמְטִרָּיא י ִאְמָרֶת

ָׁשָנה ַמִּגיִעים  45ּוְכֶׁשעֹוְברֹות עֹוד  ְלִלִּבי ִגִּליִתי,ֶׁשָאז ַהֵּקץ ָצפּון ַּבֵּלב, ְוַרק  1290ַהְיינּו ֶׁשִּבְתִחיָלה ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשל  ,44 ְּבִגיַמְטִרָּיא
"לְ  ֶׁשַהָּפסּוק ַהֶּזה ָקׁשּור ִעם ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל (פקודי)  ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִאְמֵרי ֱאֶמת' .1335 ִגיַמְטִרָּיאּבְ  "ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶת

",  ְזַמן ַהְּגֻאָּלה א אֶ  ְוֵכן מּוָבא ָׁשם"ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאי " ר"ת "ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶת ְלַמַען  ֱחָטא ָל
", ּוְכִתיב "ִּבָּׂשְרִּתי ֶצֶדק ְּבָקָהל  (עירובין סג.)ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְּבַצְלֵא"ל. ַרב ִהְמנּוָנא ָרִמי ְּכִתיב "ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶת

 רֹוִאים ֶׁשָּפסּוק ֶזה ָקׁשּור ִעםֵאין ִעיָרא ַהָּיִאיִרי ַקָּים. ָרב", ָלא ַקְׁשָיא ָּכאן ִּבְזַמן ְׁשִעיָרא ַהָּיִאיִרי ַקָּים, ָּכאן ִּבְזַמן ׁשֶ 
 ִּפְרסּוֵמי ִניָסא ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעיָרא ַהָּיִאיִרי ַהְּגֻאָּלה. ְוֵכן אֹורוְ  ַהֲחנָֻּכה אֹור ֶׁשָהָיה ַרּבֹו ֶׁשל ָּדִוד ּוְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעל ִעיָרא ַהָּיִאיִרי

ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא ַבר ַזְבָּדא ָּכל  ָׁשםְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ִעירַהִּמְתַּפְרֵסם ּבָ אֹור הָ  י ֶׁשהּוא ְמַרֵּמז ִּבְׁשמֹו ַעלּוְכפִ  ֶׁשל ֲחנָֻּכה.
ד" ְוגֹו'. ְוִכי ְלָדִוד הּוא ַהְּמַׁשֵּגר ַמְּתנֹוָתיו ְלֹכֵהן ֶאָחד ֵמִביא ָרָעב ָלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַגם ִעיָרא ַהָּיִאיִרי ָהָיה ֹּכֵהן ְלָדוִ 

ׁש ַדֲהֵוי ֹכֵהן ְלֻכֵּלי ַעְלָמא ָלא ֲהֵוי ֹכֵהן ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ְמַׁשֵּגר לֹו ָּכל ַמְּתנֹוָתיו. ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה "ַוְיִהי  ָרָעב ִּביֵמי ָּדִוד ָׁש
   .ֹּכֵהן ָּדִודְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲחנּוָּכה ָהאֹור ֶׁשל ֲחנָֻּכה, ְוֵכןֶׁשִּמֶּמּנּו סֹוד  ֹּכֵהן ָהָיהִעיָרא ַהָּיִאיִרי רֹוִאים ׁשֶ . ָׁשִנים"

  

  ְוסֹוֵפר. מֹוֶנההּוא ִמְּלׁשֹון  ְׁשמֹוֶנה
 ְלסֹוף ְׁשמֹוֶנה ְסִפירֹות ֵיׁש ֶאֶבן ַאֶחֶרת ְיָקָרה ִמְּפִניִנים ְוִהיא ַהַּמֶּקֶפת ַהּסֹוֶבֶבת (שער ה')ְּבֵסֶפר 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' 

ִנְקֵראת ֹסֶחֶרת ִמְּלׁשֹון ַהָּקָפה ָסִביב, ִּכי ַּתְרּגּום ָסִביב ְסחֹור  ַעל ֶׁשַבע ְסִפירֹות ֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמָּנה, ּוְלִפיכָ 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  מּוָבא 



 
 
 
 

ט

סֹוֶבֶבת ְסחֹור ּוְלִפי ֶׁשָהֶאֶבן ַהֹּזאת ִהיא ַהְּסִפיָרה ַהְּׁשִמיִנית ַהִּנְקֵראת ִּביָנה יֹוֶׁשֶבת ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוִהיא 
ל ָּתִמיד ִהיא ּוַמֶּקֶפת ַעל ַהֹּכל, ִנְקֵראת ֹסֶחֶרת. ְוָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשִהיא סֹוד ַהְּׁשִכיָנה ַהָּדָרה ִעם ִיְׂשָראֵ 

את ַּדר ְוֹסָחֶרת, ָהֶעְליֹוָנה ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַהָּללּו ֶעְליֹוָנה ְוַתְחּתֹוָנה ִנְקרֵ  ִנְקֵראת ַּדר, ְוִהיא ִּדיָרה ָנָאה, ּוְלִפיכָ 
, רֹוִאים ֶׁשַּדר ְוֹסָחֶרת ְמַסְּמלֹות ֹסֶחֶרת, ְלִפי ֶׁשִהיא ַמֶּקֶפת ַעל ז' ְסִפירֹות, ְוַהַּתְחּתֹוָנה ַּדר ְלִפי ֶׁשִהיא ָּדָרה ִעם ִיְׂשָרֵאל

, ְּדַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ְמַקֵּׁשר ֵּבין ַהַּדר ְלַמָּטה ַלֹּסֶחֶרת ְלַמְעָלה. ַּבַּמְלכּותְיסֹוד ׁשֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּדר ְוֹסָחֶרתֶאת ַהִּביָנה ְוַהַּמְלכּות. ְוֵכן 
ִני . ִּכי ָדִוד ָהָיה ַּגם ְּבִחיַנת ב' ָהֲאָבִנים ְׁשִמיָו"ו ָּדֶל"ת ָּדֶל"תְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ָּדִו"דִעם ַהִּמִּלים ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַּדר ְוֹסָחֶרתְוֵכן 

ְמֻרָּמזֹות  ֶאֶב"ןְּפָעִמים  ב'"א ׁשֶ ּוַמְלכּות ִּכְדֵבַאְרנּו ְּב'ַמֲאָמֵרי ֲחנָֻּכה', ְוֹׁשֶרׁש ָּדִוד ֵמַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' י. א. שליט
ְחֶיה נִ ִצּלֹו ּבְ ַמְרנּו אָ ֶׁשר אֲ ְׁשִחיתֹוָתם ּבִ ְלַּכד נִ ְמִׁשיַח הוי"ה "רּוַח ַאֵּפינּו  (איכה ד, כ) ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבןְּבר"ת ְּבִיּסּוֵרי ָמִׁשיַח ּבְ 

ֹקֶדׁש ְּבֹראׁש ָּכל חּוצֹות". ִּכי ִעַּקר ַהֻחְרָּבן ָהָיה ִסּלּוק ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִּנְרֶמֶזת ָּבֶאֶבן  ַאְבֵני"ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה  (איכה ד, א)ַבּגֹוִים" ְוָלֵכן ָּכתּוב 
ְּפָעִמים ב' ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַקוַהִּמָּדה, ִּכי  ַקו. ְוָלֵכן ּבֹוִנים ִעם ֶאֶבןְּפָעִמים  ב'ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא  נּו"ןְוֵכן  ָהֶעְליֹון.

ן ַהַּתְחּתֹוָנה ִנְׁשֲאָרה ִלְזעֹוק ַעל ַהֻחְרָּבן, ֶׁשָהֶאבֶ  "ִּכי ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה" (חבקוק ב, יא). ְוָלֵכן ָּכתּוב ֶאֶבן
 ְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם"נִ "רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח הוי"ה ַהֶּמֶל ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר ַהָּכתּוב  ֹיאִׁשָּיה"ּוְוָהֶאֶבן ָהֶעְליֹוָנה ִהְסַּתְּלָקה. ְוֵכן 

ָחד" ְוִכְמַעט אֹוָתן אֹוִתּיֹות, ִּכי ַעל ֶזה ָהְיָתה ַהְּזָעָקה ְוַהִּיּסּוִרים ַעל אֶ ''ה יֵהינּו הואֱ ''ה יוְׂשָרֵאל היִ ַמע ׁשְ ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהר"ת ֶׁשל "
ר ִּדְבֵריֶהם ִנְכְּתבּו ים ֶנֱאַמר ֶׁשֶּיתֶ ַהֵּפרּוד ֶׁשל ָהֶאֶבן ָהֶעְליֹוָנה ֵמַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשִּמְתַאֵחד ִּב'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַעל ָּכל ַהְּמָלכִ 

 , א ִנְכָּתב ַעל ַאף ֶמֶל "ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ֹיאִׁשָּיהּו ַוֲחָסָדיו ַּכָּכתּוב  (דהי"ב לה, כו)ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים, ְוַעל ֹיאִׁשָּיהּו ָּכתּוב ֹנַּסח ֶׁש
 ֵׁשםְּכתּוִבים ִּדְבֵרי ָיָמיו, ֶׁשָעַסק ָּבּה ְּבָכל ֹּכחֹו. ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשַהָּנִביא ָנַתן לֹו  ַהְיינּו ֶׁשִּקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה, ּוַבּתֹוָרה ְּבתֹוַרת ה'",

ַז"ל ְּדמּוָבא ְּבפרע"ח ְלָהֲאִרי "ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ְלֵבית ָּדִוד ֹיאִׁשָּיהּו ְׁשמֹו". (מ"א יג, ב)ַעְׂשרֹות ָׁשִנים עֹוד קֹוֶדם ֶׁשּנֹוַלד, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
 ְוַהֵּבאּור הּוא ְּדֵׁשם ְמַרֵּמז ַעל ַהִהְתַקְּׁשרּות ַלֹּׁשֶרׁש ַהַּׁשֶּיֶכת ַרק ֶּדֶר ַהַּמְלכּות. ְוֵכן ַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ֵׁשם (קריאת שמע ח"א ע' קעא)

  .ֵׁש"ם ָח"יאֹוִתּיֹות  ָמִׁשי"חַ 
ַבע ָּבא ָּתִמיד ְּבתֹוֶסֶפת ַאַחת, ְּכגֹון ִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים ְּבתֹוֶסֶפת ַיֲעֹקב, ֶׁשִּמְסָּפר ׁשֶ  (בראשית מו, כז)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

, ִׁשְבִעים ַמֲחנֹות ִׁשְבִעים ְזֵקִנים ְּבתֹוֶסֶפת מֶׁשה, ִׁשְבִעים ַסְנֶהְדִרין ְּבתֹוֶסֶפת ַהָּנִׂשיא, ִׁשְבִעים ֻאּמֹות ְּבתֹוֶסֶפת ִיְׂשָרֵאל
ֵהי ִיְׂשָרֵאל. ְוִנְרֶאה ִּדְבָכל ֵאּלּו ַהּתֹוֶסֶפת ַאַחת ִהיא ְּגבוֹ מַ  ָהה יֹוֵתר ֵמַהֶּׁשַבע, ֱהיֹות ְלָאִכים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ִעם ה' ֱא

'ָּדִגים ִמְסָּפר ֶׁשַבע', ֶׁשַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבע ֵיׁש ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, ַמה ֶׁשִהיא ָּבָאה ְלַסֵּמל ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַלְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל ַהֶּׁשַבע. ְוִכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 
(משלי , ְּדקְׁשט ֵּפרּוׁשֹו ֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֶׁשֶקטאֹו  קְׁשט, ּוְבִגיַמְטִרָּיא ָקדֹוׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  ְׁשִמיִניֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּׁשִמיִני ַהֹּכל ְקֻדָּׁשה. ּדִ 

[ְוֵכן  "ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה". (מ"א יט, יב). ְוֶׁשֶקט ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "קְׁשט ִאְמֵרי ֱאֶמת" כב, כא)
, ָקדֹוׁשְוִגיַמְטִרָּיא  ְׁשִמיִניְטִרָּיא ִּגימַ  ְּדרֹור,ְנֻקּדֹות]. ְוֵכן ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני ִנְקֵראת  ְׁשמֹוֶנהֵיׁש  ֱאֶמתְּבֵתַבת 

 ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא  ִמְׁשָּכן. ְוֵכן ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשָּׁשם ַהִחּבּור ַלְּׁשִמיִני ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ֶׁשֶקט אוֹ קֶׁשט ְוִגיַמְטִרָּיא  ַאַחתְוִגיַמְטִרָּיא 
 ת"יהּוא ְּכִמְנַין  ְּדרֹורְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְנהֹוָרא ְּדיֹוֵסף ֶׁשִּמְסַּפר  .ֶׁשֶקט אוֹ קְׁשט ְוִגיַמְטִרָּיא  ַחתַא, ְוִגיַמְטִרָּיא ָקדֹוׁשּוְבִגיַמְטִרָּיא 

 ְּׁשמֹוֶנהער שליט"א ׁשֶ ַלְייְטנֶ ָׁשִנים ֶׁשָעַמד ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּביָנה ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני. ְוֵכן מּוָבא ֵמהרה"ג ר' ָּדִוד 
ת ָהאֹור ְלַמָּטה ְוסֹוֵפר, ַהְיינּו ֶׁשַהְּׁשמֹוֶנה הּוא ָהאֹור ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע ְוַהְגָּבלֹות ַהִּמְסָּפִרים, ֲאָבל ַהְּׁשמֹוֶנה מֹוִריד אֶ  מֹוֶנההּוא ִמְּלׁשֹון 

  מּוָבא 



 
 
 
 

י

ְלַסֵּמל ֶׁשהּוא מֹוֶנה ְוסֹוֵפר ְלהֹוִריד ֶאת ָהאֹור ִלְמקֹומֹות  ּוְׁשַּתִים, ַאַחת ְוַאַחת ַאַחתִלְמקֹום ַהֶּׁשַבע, ָלֵכן ַהְּׁשמֹוֶנה מֹוֶנה, 
  ַהִּמְסָּפִרים.

ֵּבר ֶאת , ּוְבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנֱחַרב ַהְיסֹוד ֶׁשחִ חֹוֵרב נ'אֹוִתּיֹות  ֻחְרָּבןִנְרֶאה ְּדֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא ְּבֵׁשם ֻחְרָּבן, ּדְ 
. ָאבֹותֶׁשאֹור ַהְּגֻאָּלה ָּבא ֵמַהְּׁשִמיִני ִּבְזכּות  ֵאִלָּיהּו ָמִׁשיַח,ְוֶׁשל  ָאבֹותִיְׂשָרֵאל ַלַּׁשַער ַהנ'. ְוָכל ֵאּלּו ֵהם ַּגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל 

ִעם ַהּכֹוֵלל. ְלַרֵּמז ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ַלְּׁשִמיִני ֶׁשֵּמַעל  800ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ׁשֶ 
ֶׁשַּבמ"ב ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּב'ָאָּנא ְבֹכַח', ִהיא  ָקדֹוׁש. ְוֵכן ֵּתַבת ֱאֶמתְּבִגיַמְטִרָּיא  ִׁשְבִעים ְוֶאָחדַהִּׁשְבִעים ָלׁשֹון, ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ְוֵכן 

ְוִהיא  , ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ַלְּׁשִמיִני ְּכִדְלַקָּמן, ִמּתֹו מ"ב ַמָּסעֹות ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ַמְסֵעי.ֲחנָֻּכה, ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ַחְׁשמֹוָנה"ה ְּכֶנֶגד ַהֲחִנָּיה ַהכ
  . ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא 

  

ילֹות ְלֵבית ַלֲעׂשֹות ְּפתִ  ִעּגּול ְּבתֹוִרּבּוַע ִהְׁשַּתְּמׁשּו ִּבְכֹתנֹות ֶׁשֵהן 
  ַהִּמְקָּדׁש.

ַהְּכִלי  ֶׁשִּזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה ִנְמָׁשל ְלֵנר, ְיסֹוד ָהִאיׁש הּוא ְּבִחיַנת ַהְּפִתיָלה ֶׁשַּבֵּנר, ִויסֹוד ָהִאָּׁשה ְּבִחיַנת (גיטין נח.)ַּבְּגָמָרא 
ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשַּמְדִליִקין ְּבֵליל ַׁשָּבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות ָרִאיִתי  ת שנה שניה)(פ' בראשיֶׁשַּבֵּנר. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' 

ֵר עֹוֶלה ת"ק, ְוָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ֵהם ּגּוף ֶאָחד, ּוִבְפָרט ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ְזַמן ַהִּזּוּוג,  ַטַעם ַּבְּסָפִרים ִּכי ב' ְּפָעִמים נ
. ְורֹוִאים ֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּזּוּוג. ְוֵכן ַהֹּכל ת"ק ְּכִמְנַין ב' ְּפָעִמים ֵנר ּוָבִאָּׁשה רנ"ב, ְוסַ ּוָבִאיׁש ֵיׁש רמ"ח ֵאיָבִרים 

ה ַיַחד ִעם ַהב' ֶׁשרמ"ח ֵאיָבִרין ַהְמַחְּבִקים ֶאת ַהְּנֵקבָ  (חנוכה ח"ב ע' שכח ומקורו מהזוהר תרומה קסו:)מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל 
ֶׁשָּׁשם ֹּגֶרן ֲאַרְוָנה  ֶׁשְּבִאיׁש ְוִאָּׁשה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָי"ּהִעם אֹוִתּיֹות  ֵנר ְּפָעִמיםב' ְזרֹועֹות ֵהם ְּכִמְסַּפר ֵנר, ְוֵהם ְּבִחיַנת ֵנר ַׁשָּבת. ְוֵכן 

. ְוֵכן מּוָבא ָּברמ"ע ִמָּפאנֹו ֵנרֵיׁש ַּפֲעַמִים אֹוִתּיֹות  ֹּגֶרן ֲאַרְוָנהֵכן ַּבִּמִּלים ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ְמקֹום ַהִּזּוּוג ֶׁשל קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה. וְ 
ֲאֵפלֹות, ֶׁשהֹוְרּדּוס ֶׁשָּבָנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָהָיה ִּגְלּגּול ֵנר ֲאִבי ָׁשאּול, ֶׁשָהָיה ַמְדִליק ֵנרֹות ַּבְּמבֹואֹות הָ  ('גלגולי נשמות' אות ב')

ים ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְבָנה ֶּדֶר קֹוֶדם ָלֵכן הּוא ָהָיה ָּבָרק ַּבֲעָלּה ֶׁשל ְּדבֹוָרה ַהְּנִביָאה, ֶׁשָהָיה ֵמִכין ְּפִתילֹות ְלֵנרֹות ַהִּמְקָּדׁש. ְורֹואִ וְ 
ֵעז' ֶׁשהֹוְר  (אות א)ָאָדם ֶׁשָהָיה ִמֹּׁשֶרׁש ַהֵּנרֹות. ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ָּברמ"ע ִמָּפאנֹו  . ְוַעֵּין ְּב'ֵמַעם  (ש"ב כד, כג) ּדּוס ָהָיה ִּגְלּגּול ֲאִביֶמֶל

, ּוְכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו ֲאִבי הּוא ַהְּקִלָּפה ֶׁשַּמְלִּביָׁשה ַעל ַהְיסֹוד ִּבְבִחיַנת  ֲאִביֶמֶלׁשֶ  ַהֵחִצי' 'סֹוד ְּבַמֲאַמר ֶׁשֲאַרְוָנה ָהָיה ִמֶּצֱאָצֵאי ֲאִביֶמֶל
  ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ֲאַרְוָנה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵנר, ְלהֹוְרּדּוס ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ֵנר. .ֶמֶל

י "ְוָׁשַכְנּתִ  (שמות כט, מה)ִנְמָצאֹות ְּבֶמְרַּכז ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהָּכתּוב  ֵנ"רֶׁשָהאֹוִתּיֹות  (בראשית ע' תטו)מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה' 
(תיקונים ר ָחָדׁש ֵאל" ְלַרֵּמז ֶׁשַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַעל ְיֵדי ִיחּוד קוב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵנר. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזהַ רָ י ִיׂשְ נֵ ְּבתֹו ּבְ 

ֶנֶפׁש ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְנֵקָבה, ְורּוַח ּוַח ֶׁשִחּבּוָרם הּוא ְּבִחיַנת ִחּבּור ָזָכר ּוְנֵקָבה. ּדְ רֶפׁש נֶ ר"ת  ֵּנ"רׁשֶ  קטז:)
 ֵנִרי". ְוֵכן ְּפרּו ּוְרבּוְּבִגיַמְטִרָּיא "ֵנר  ְּפָעִמיםב' ׁשֶ  (ע' מז')ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַוְיֻכּלּו' ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון שליט"א  ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהָּזָכר.

, ְוֵנר ֶׁשְּמַסֵּמל ִזּוּוג ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ִּבְבִחיַנת ֶּדֶר ֲהָוָי"ה.  (קידושין ב:)ְּדָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ֲהָוָי"ה, רֶ ּדֶ ְּבִגיַמְטִרָּיא    ֶׁשִּביָאה ִנְקֵראת ֶּדֶר

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 

  ְוֵכן 
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, (ע' מ"ב רסד, כח)ְלִאְׁשּתֹו. ְּדַהַּבַעל ֵמִכין ֶאת ַהְּפִתיָלה מּוָבא ֵמָהַרב אּוִרי יּוְנְגַרייז שליט"א, ֶׁשֵּנר ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ּוְמַזֵּוג ֶאת ָהִאיׁש 
ֲהָוָי"ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשמֹות  ֵּנ"רׁשֶ  (קבלת שבת ח"ב ע' נה)ְוָהִאָּׁשה ַמְדִליָקה ֶאת ַהֵּנר. ְוֵכן מּוָבא ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ְלָהֲאִריַז"ל 

ִהי"ם ֲהָוָי"ה אֲ  ָּכל ְּבִחינֹות ַהִּיחּוד ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָזָכר, ִעם ָהעֹוָלם  ּוְמַרֵּמז ַעל ֹדָנ"י,ֶאְהֶי"ה ֲהָוָי"ה ֱא
ְנֻקַּדת ִצּיֹון,  ְּבתֹו ֵנר ִהיא ְּבסֹוד ְיסֹוד ַהְּנֵקָבה ֶׁשִּנְקָרא ֶׁשְּפִתיָלה(נהר שלום מ.) ַהַּתְחּתֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנֵקָבה. ְוֵכן מּוָבא ָּברש"ׁש 

ְּבֵׁשם ֵסֶפר  (ע' קכט)ֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות' ּוְכֶׁשַּמְדִליִקים ֶאת ָהֵאׁש ַמְתִחיל ַהִּזּוּוג ְוִהיא ַמְתִחיָלה ְלַהֲעלֹות ַמִּיין נּוְקִּבין. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ּד
  .ֵח"ת ָּתי"ו נּו"ן ַּכ"ף ָלֶמ"ד ֵה"אְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ָחָתן ַּכָּלהָּיא ְּבִגיַמְטִר  "ֵנר הוי"ה ִנְׁשַמת ָאָדם"'ֹאֶהל ּתֹוָרה' ֶׁשַהָּכתּוב 

ֵמִׂשים  (שם קנב.). ּוָמִצינּו ֶׁשעֹוָנה ְמִביָאה ְׁשלֹום ַּבִית, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ֵּנר ַׁשָּבת ֵמִביא ְׁשלֹום ַּבִיתׁשֶ  (שבת כג:)ַּבְּגָמָרא 
]. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵנר ַׁשָּבת הּוא ִּבְבִחיַנת עֹוָנה ֶׁשֵּבין ָּדָבר ֶׁשָּבֶעְרָוה ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשלֹום ַּבִית. [ָּבֵטלָׁשלֹום ַּבַּבִית 

ָאַמר  (שם כג:)ִית. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָהִאיׁש ְוָהִאָּׁשה, ּוְכֵׁשם ֶׁשעֹוָנה ְמִביָאה ְׁשלֹום ַּבִית, ָּכ ֵנר ַׁשָּבת ֶׁשְּמַסֵּמל עֹוָנה ֵמִביא ְׁשלֹום ּבַ 
, ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵנר ְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה, ּוִמי ֶׁשָרִגיל ּבֹו ַרב הּוָנא ָהָרִגיל ְּבֵנר ָהְוָיין ֵליּה ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ִליִקים ֶאת ַהֵּנר ַּדְוָקא ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ְּדַׁשָּבת ִהיא ַהְּזָמן ֶׁשל עֹוָנה ִּדְקֻדָּׁשה, זֹוֶכה ְלָבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוָלֵכן ַמדְ 
(בראשית כא, ָּכתּוב ְמֻרָּמז ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ֲהפּוָכה ּבַ  ֵנ"ר ַׁשָּב"ת. ְוֵכן ּתֹוָלדֹותְּכִמְנַין  846הּוא  ֵנ"ר ַׁשָּב"ת ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות

  יו".נָ ן ִלְזקֻ ּבֵ ָהם רָ ָרה ְלַאבְ ׂשָ ֶלד ּתֵ "ַוַּתַהר וַ ב) 
ַההּוא ַּבר ָּבֶבל ְּדָסִליק ְלַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל, ָנִסיב ִאְּתָתא ְוכּו', ָאַמר ָלּה, ַאְייִתי ִלי ְּתֵרין  (נדרים סו:)ַּבְּגָמָרא 

ין, ַאְייִתיַאת ֵליּה  ְּתֵרין ְׁשָרִגין. ָאַמר ָלּה, ְּתַבר ָיְתהֹון ַעל ָּבָבא. ֲהָוה ָיִתיב ָּבָבא ֶּבן ּבּוָטא ַעל ָּבָבא, ּבּוִציִנ
ְעִלי. ָאַמר ָלּה, ַאְּת ְוָקא ָּדִאין ִּדיָנא. ַּתְבַרת ָיְתהֹון ַעל ֵריֵׁשיּה. ָאַמר ָלּה, ָמה ַהֵּדין ְּדַעְבִדית, ָאְמָרה ֵליּה, ָּכ ִצַּוִני ּבַ 

, ַהָּמקֹום יֹוִציא ִמֵּמ ְׁשֵני ָּבִנים ְּכָבָבא ֶּבן ּבּוָטא.עָ  ְוָׁשַמְעִּתי ֵּבאּור ֵמהרה"ג ר' ֶעְזִריֵאל ַקרְּפף שליט"א  ִׂשית ְרצֹון ַּבְעֵלי
ֶּׁשָּׁשְבָרה ַעל ֹראׁש ַהַּתָּנא ָּבָּבא ֶּבן ּבּוָטא,  ֵנרֹות ב'ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהְיָתה ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה ָהעֹוָׂשה ְרצֹון ַּבֲעָלּה, ָלֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ִעם 

ּוְסגָֻּלה  "ְּפרּו ּוְרבּו",ְמַרֵּמז ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִאָּׁשה ְלַבֲעָלּה, ְוֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵנ"רְּפָעִמים  ב'ֵּכיָון ֶׁשָחְׁשָבה ֶׁשֶּזה ְרצֹון ַּבֲעָלּה. ֶוֱהיֹות ׁשֶ 
  . ְּבָבִנים ַצִּדיִקיםִקים, ָלֵכן ָּבָּבא ֶּבן ּבּוָטא ֵּבֵר אֹוָתּה ְלָבִנים ַצִּדי

ָׁשם ַקו ַהִּמָּדה, ִעּגּוָלא.  ִנְקָרא ְוַהְיסֹוד ֹרַחב, ִנְקָרא ַהְּגבּוָרה ְוַקו ֹאֶר ִנְקָרא ַהֶחֶסד ֶׁשַּקו ע.), (ואתחנן ָחָדׁש ְּבֹזַהר
ְּכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ. ַרִּבי ְסַעְדָיה ִּתְרֵּגם ְוִׁשַּבְצָּת ְּתַעֵּין.  (שמות כח, לו)מּוָבא ָּב'ִאְּבן ֶעְזָרא' ּו ּוַע.ִהיא ְּבסֹוד ִרּב ְוַהַּמְלכּות

לּו ַלֲעׂשֹות ְּפִתילֹות ְוִנְרֶאה ֶׁשָּלֵכן ִהְׁשַּתְּמׁשּו ִּבְכֹתנֹות ֵאּלּו ֶׁשּבָ  ְוהּוא ִּכְדמּות צּוַרת ַהַּמְטֵּבַע ְמֻרָּבע ָעׂשּוי ְּבתֹו ָהִעּגּול.
ֶׁשְּמַסֵּמל  ִרּבּוַע ְּבתֹו ִעּגּולְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ַהְּפִתילֹות ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון, ִמן ָהָראּוי ַלֲעׂשֹוָתן ֵמַהְּכֹתנֹות ֶׁשֵהן 

    ראג שליט"א).(ביאור כעין זה מובא בספר ציץ השדה מהגר"י פֶאת ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון. 
  .ֱאֶמתִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְּכַזִית

ָּכל ַהֻּמְקָּדם ְּבָכתּוב ֶזה ֻמְקָּדם ִלְבָרָכה ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון  (ברכות מא.)ַּבְּגָמָרא 
, (ע' בשו"ע ס' ריא)ִית ָסמּו ַלִּמָּלה ֶאֶרץ ְוהּוא ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם, חּוץ ִמן ַהִחָּטה , רֹוִאים ֶׁשַהּזַ ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש"

אי ִּבְרַּכת ַהֶּׁשֶמן ָהְיָתה ְוֵזיִתים קֹוְדִמים ַלֲעָנִבים, ְּדַהֶּׁשֶמן הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהַּיִין, ְוִאם ָהְיָתה ְּבָרָכה ְמיֶֻחֶדת ַעל ֶׁשֶמן, ְּבַוּדַ 

  ְוֵכן 

  ָמִצינּו 

  ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

  ָמִצינּו 
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א ִּתְּקנּו ְּבָרָכה ְמיֶֻחֶדת ַעל ַהֶּׁשֶמן ֶׁשֵאינֹו ַמְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם. ַּכּמּוקֹודֶ  . ְוִנְרֶאה (שם לה:)ָבא ַּבְּגָמָרא ֶמת ְלִבְרַּכת ַהַּיִין, ֶאָּלא ֶׁש
א ִחָּטה, ֶׁשִהיא ִעַּקר ְמזֹון ָהָאָדם, ְוָלֵכן ַּדֲחִׁשיבּות ַהִחָּטה יֹוֵתר ִמן ַהַּזִית ִהיא ַּדְוָקא ְלִעְנַין ְּבָרָכה, ֵּכיָון ֶׁשִאי ֶאפְ  ָׁשר ָלעֹוָלם ְּב

א ֶלֶחם, ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּלֶחם ִנְצֶרֶכת ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ְוחַ  ָּיִבים ֶׁשִּיְהֶיה ָּתִמיד ֶלֶחם ַעל ָהָיה ָאסּור ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְׁשָּכן ְל
ִיָּפֵסק ָּבעֹוָלם ַחס ן, ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֶאת ַהֶּלֶחם ָלעֹוָלם. ְוֵכן ַהֶּלֶחם ָהרּוָחִני ַהִּנְגֶלה ְּדתֹוָרה, ִנְצָר ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ְוִאם ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְׁשּכָ 

ינֹו ֶהְכֵרִחי ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ָלֵכן ָּבא ַּבָּכתּוב ְוָׁשלֹום ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ֶאָחד ָהעֹוָלם ֵיָחֵרב. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַזִית, ֵּכיָון ֶׁשאֵ 
ק ָּתִמיד, ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשֶמן ָהָרִזין ְּדָרִזין, ֵאיָנּה  א ָהְיָתה ַחֶּיֶבת ִלְד ֶהְכֵרִחית ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, ֲאָבל ַאַחר ַהִחָּטה, ְוֵכן ַהְּמנֹוָרה 

 ת ָחׁשּוב ֵמַהִחָּטה. ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֶׁשַהַּיִין הּוא ָחׁשּוב ֵמַהֶּלֶחם, ְּדַהֶּלֶחם ַרק ַמְׂשִּביַע,ִמַּצד ֲחִׁשיבּוָתם ְּבַוַּדאי ַהַּזיִ 
ה ַרק ַעל ְסֻעּדָ ים ְרִגיִלים ִלְקֹּבַע ִׁש ְוַהַּיִין ַּגם ַמְׂשִּביַע ְוַגם ְמַׂשֵּמַח, ְוַהַּטַעם ֶׁשְּמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַרק ַעל ַהֶּלֶחם, ִמּׁשּום ֶׁשֲאנָ 
ְוֵכן ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ִמן ַהִחָּטה. ַהֶּלֶחם, ּוִמַּצד ֶעֶצם ַהְּדָבִרים, ַהַּיִין יֹוֵתר ָחׁשּוב. ּוְלִפי ַמה ֶּׁשֵּבַאְרנּו ֶׁשַהֶּׁשֶמן ָחׁשּוב ִמן ַהַּיִין, 

  . ִּכי ֶלֶחם הּוא ַהָּמזֹון ֶׁשָּזן ֶאת ָהָאָדם.ֶלֶח"םְּכִמְנַין  78הּוא  ָמזֹו"ן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹות
ְוגֹו' ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד  א ְתעֹוֵלל ַאֲחֶרי ְוגֹו' ִּכי ִתְבֹצר ַּכְרמְ  א ְתַפֵאר ַאֲחֶרי "ִּכי ַתְחֹּבט ֵזיתְ  (דברים כד, כ)

ִנְרֶאה ְּדַהָּכתּוב ְמַרֵּמז ִאם ָאָדם לֹוֵמד ָרִזין,  ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה", ִים ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצרָ 
א ְיעֹוֵלל  א ְיָפֵאר ְו א ֵתֵל ִלְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ֶׁשֶּזה ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשּנִ , ַאֲחֶריאֹו ָרִזין ְּדָרִזין  ִהים ֶׁשַהּתֹוָרה  ְקָרא ֱא

א ֵּתֵל ַחס ְוׁשָ  לֹום ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא. ּוַמְמִׁשי ֲאֵחִרים, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְרֶאה ֶׁשַהִּלּמּוד ּתֹוָרה ִיְהֶיה ָּבֹאֶפן ָהָראּוי ְוַהָּנכֹון ֶׁשַהּתֹוָרה 
ֵּכיָון ֶׁשָהִייָת ֶעֶבד ְּבִמְצַרִים  ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה", י ְמַצּוְ "ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ֵּכן ָאֹנכִ ַהָּכתּוב 

א ִּתְהֶיה קָ  ׁשּור עֹוד ַּפַעם ִעם ֹּכחֹות ְוָׁשם ָהִייָת ְמֻׁשָּקע ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום 
  ַהֻּטְמָאה. 

א ְתעֹוֵלל" ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּלׁשֹון עֹוְללֹות  ַּכָּידּוַע. ְוֵכן ַהָּלׁשֹון  ִעָּלה ְוָעלּולְּבַיִין, ֶׁשְּמַרֶּמֶזת ַעל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשָּׁשם ֵיׁש "
א  ֵּמל ָרִזין ְּדָרִזין. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א " ְּבֵזיִתים, ְּדִעְנָין ֶׁשל ְּפֵאר ְוֹיִפי ַׁשָּי ַּבֶּׁשֶמן, ֶׁשְּמסַ ְתַפֵארְּפֵאר, "

א ְתַפֵאר"ׁשֶ    ֶׁשְּמַגֶּלה ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּוְמָתֵרץ קּוִׁשּיֹות ְוַאַּבֲעיֹות.ִּתְשִּבי ְּבִגיַמְטִרָּיא  "
א ַרק ַלֹּכֲהִנים, ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש  ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְּכֵׁשָרה ְּבָזר, ִלְרֹמז ֶׁשִעְנַין ַהָחְכָמה ְוִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַׁשָּי ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ְו

  . ג' ְּכָתִרים ֵהם, ֶּכֶתר ּתֹוָרה ָּכל ָהרֹוֶצה ִליֹטל ָיבֹוא ְוִיֹּטל ('אבות דרבי נתן' מא, א)
 ִנְרֶאה סֹוָטה, ּוִמְנַחת חֹוֵטא, ִמִּמְנַחת חּוץ ת,ַזיִ  ֶׁשֶמן ְטעּונֹות ַהְּמָנחֹות ָּכל פי"ב) הקרבנות (מעשי ָּברמב"ם

 ֵאין ג.) (סוטה ַּבְּגָמָרא ַּכּמּוָבא ִמְּׁשטּות, ָּבא ְּדַהֵחְטא ּוְבסֹוָטה, ְּבחֹוֵטא ַׁשָּי ֵאינוֹ  ָחְכָמה, ַעל ְמַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשֶמן ְּדֵכיָון
 ֵהֶפ ִהיא ּוְׁשטּות ִאְׁשּתֹו" ִתְׂשֶטה ִּכי ִאיׁש "ִאיׁש ֶׁשֶּנֱאַמר ְׁשטּות, ּוחַ ר ּבוֹ  ִנְכְנָסה ֵּכן ִאם ֶאָּלא ֲעֵבָרה עֹוֵבר ָאָדם

א טו) ה, (במדבר סֹוָטה ְלַגֵּבי ַּבָּכתּוב ּוְמֻדָּיק ְּבִמְנָחָתם. ֶׁשֶמן ֵאין ָּבֶהם ְוָלֵכן ַהָחְכָמה, א ֶׁשֶמן ָעָליו ִיֹצק "  ָעָליו ִיֵּתן ְו
 ָׁשם ְּבַרִּׁש"י ְוֵכן ֶׁשֶמן. ִיֹצק לא ָעֹון ַמְזֶּכֶרת ֶׁשֶּזה ִּבְגַלל ַהְיינּו, ,ָעֹון" ַמְזֶּכֶרת ִזָּכרֹון ִמְנַחת הּוא ְקָנֹאת ִמְנַחת ִּכי ְלֹבָנה,

 ָצֳהַרִים, ֹצַהר, ןְלׁשוֹ  ְוהּוא ִיְצָהר, ַהְיינּו ְּדֶׁשֶמן ָׁשם ֲחָכִמים' ּוְב'ִׂשְפֵתי ,ַּבחׁשֶ  ָעְׂשָתה ְוִהיא אֹור ָקרּוי ֶׁשַהֶּׁשֶמן
 ַּבֹּזַהר ָמִצינּו ְוֵכן ּוְׁשטּות. ֵחְטא ִּבְמקֹום ַׁשָּי א ְוַהָחְכָמה, ַהּתֹוָרה אֹור ֶאת ֶׁשְּמַסֵּמל ֶׁשַהֶּׁשֶמן ְּדָבֵרינּו, ְוֵהם אֹור. ֶׁשהּוא

 ָהעֹוָלם ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהֶּׁשֶמן ִעם ַהַּתְחּתֹון, ָהעֹוָלם ֶאת ֶּמֶלתַהְמסַ  ַהֹּסֶלת ֶאת ְלַחֵּבר ְּכֵדי ַּבְּמָנחֹות, ֶׁשֶמן ֶׁשָּׂשִמים רמח.) (ויחי
' מּוָבא ְוֵכן ָהֶעְליֹון.  ֶׁשִּקְלְקָלה ַהּסֹוָטה ַעָּתה ֻּכָּלן, ַעל ָצף ֶׁשהּוא ַהַּמְׁשִקין, ָּכל ַעל ֶעְליֹון ַהֶּׁשֶמן (שסו) ַּב'ִחּנּו

   ָּכתּוב

  ן ְוכֵ 

  ְוֵכן 

 מּוָבא



 
 
 
 

יג

 ְוִלְגֻדָּלה ְלאֹוָרה ָנכֹון ֶׁשהּוא ַהִּנְכָּבד ַהֶּׁשֶמן ְּבָקְרָּבָנּה ְלָהִביא ָראּוי ֵאין ּוִבָּזיֹון, לְּבֵׁשפֶ  ְלַמָּטה ְוִנְּתָנה ַמֲעֶׂשיָה,
  ַהְּגדֹוִלים. ְוַהֹּכֲהִנים ַהְּמָלִכים, ּבוֹ  ְלָמְׁשָחה

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמַעְּדִנים  ַעֵּדן ָהֹראׁש ְוַהּגּוף, ּכָ ַמה ֶּׁשֶמן מְ  ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלֶׁשֶמן (שיר השירים רבה א, יט)ַּבִּמְדָרׁש 
א ָהֹראׁש ְוַהּגּוף. ְּבֹאֶפן  רֹוִאים ֶׁשַהּתֹוָרה, ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלֶׁשֶמן, ַהְיינּו ָרִזין ְּדָרִזין, ַרק ְמַעֵּדן ֶאת ָהֹראׁש ְוַהּגּוף ִמַּבחּוץ, ְו

  ר ְלַהִּׂשיג ֶאת ַמְדֵרַגת ַהֶּׁשֶמן ִּבְפִניִמּיּות. ְּפִניִמי, ְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ִאי ֶאְפׁשָ 
ִהים, ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים, ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר, ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר  (בראשית כח, יז) "ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא

ְוָכאן ֵיׁש ֶּזה ַׁשַער ַהָּׁשַמִים, ְּכֶׁשַּיֲעֹקב ְמַגֶּלה ׁשֶ  ק ֶׁשֶמן ַעל ֹראָׁשּה".ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו, ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה, ַוִּיצֹ 
ֶזה, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשָּכאן ַׁשַער  ִחּבּור ַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע, יֹוֵצק ֶׁשֶמן, ֶׁשְּמַסֵּמל ָרִזין ְּדָרִזין, ַעל ָהֶאֶבן ֶׁשְּבָמקֹום

ְּבִחיַנת  "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום" (ברכה צט:)ָּׁשַמִים, ְוָכאן ֵיׁש ִחּבּור ֵּבין עֹוַלם ַהֶּׁשֶמן ָלֶאֶבן ַהַּגְׁשִמית. ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת הַ 
ּה ִמְּבִחיַנת ַהּיֹוֵתר ָּגֹבַּה ְלַמְעָלה, "ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו", ֶׁשָּׁשְרׁשָ ּדֹוֵמם]  –[ֶאֶבן ַמְלכּות ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹוָנה, 

   ְּבִחיַנת מֹוִחין ֶעְליֹוִנים, ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש, ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה. "ַוִּיֹצק ָעֶליָה ָׁשֶמן", ִהְמִׁשי
ֶׁשֶמן הּוא ֲהִכי ָּגֹבַּה. ְוֵכן ְּבֶזֶמר 'ַּבר יֹוָחאי' מּוָבא, ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְּדָלֵכן ָמְׁשחּו ֶמֶל ְוֹכֵהן ָּגדֹול ַּדְוָקא ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, ִּכי 

ְויֹוֵצא  "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש, ֶזה ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ֶעְליֹון, ֶׁשִּנְמׁשָ  (אמור פח:)ֹקֶדׁש, ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 
ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ְויֹוֵצא ֵמֹראׁש ֶׁשל ָּכל ָראִׁשים, ְסתּום ָּכל ַהְּסתּוִמים. ל, ֶׁשִּנְמׁשָ ִמָּמקֹום ֶׁשֵּמִאיר ֶהָעֹמק ֶׁשל ַהּכֹ 

ן "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם" ֵאּלּו ַמִים ִראׁשֹוִנים, "ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים" ֵאּלּו ַמִים ַאֲחרֹוִנים, "ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני" ֶזה ֶׁשמֶ  (ברכות נג:)
ָהרֹוֶאה ֶׁשֶמן ַזִית ַּבֲחלֹום ְיַצֶּפה ִלְמאֹור  (ברכות נז.)רֹוִאים ֶׁשֶּׁשֶמן ְמַרֵּמז ַעל ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ַהּטֹוב,

ֶׁשְרִגיִלין ְּבֶׁשֶמן  ר' יֹוָחָנן ִמּתוֹ "ָאַמר  (מנחות פה:)רֹוִאים ֶׁשֶּׁשֶמן ַזִית ְמַרֵּמז ַעל סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא ּתֹוָרה. 
   ַזִית ָחְכָמה ְמצּוָיה ָּבֶהן.

ר' ַאָּבא ָאַמר ִמָּמקֹום ֶאָחד ָיְצאּו ַיִין ְוֶׁשֶמן ּוַמִים, ַמִים ְוֶׁשֶמן ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָיִמין נֹוְטִלים  (שמיני לט.)ַּבֹּזַהר 
ֹוֵתר ֵמַהֹּכל, ְלִפי ֶׁשהּוא מֹוֶרה ַעל ִׂשְמָחה ִּבְתִחָּלה ּוַבּסֹוף, ֶׁשָּכתּוב "ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַהֹּכֲהִנים ַּבַּנֲחָלה, ְוֶׁשֶמן י

 ּוִמַּצד ַהָּיִמין ְוכּו',ַעל ָהֹראׁש ֹיֵרד" ְוגֹו' ְוַיִין ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְׂשֹמאל ָנֲחלּו ַהְלִוִּיים ְוכּו', ְוֶׁשֶמן ָּבא ִמַּצד ַהַּמֲחָׁשָבה 
  רֹוִאים ֵמַהֹּזַהר ֶׁשֶּׁשֶמן יֹוֵתר ָּגֹבַּה ִמַּיִין. 

א ֵהִביא ְׁשִליׁש, ְוָלָּמה ָסִכין אֹותֹו, ֶׁשֵּמִּׁשיר  (שבת פ:)ַּבְּגָמָרא  ַּתְנָיא ר' ְיהּוָדה אֹוֵמר ַאְנִפיִקינֹון, ֶׁשֶמן ַזִית ֶׁש
ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמן, ֵמִּׁשיר ֶאת ַהֵּׂשָער ַהְמַסֵּמל ִנְרֶאה ּדְ  ֶאת ַהֵּׂשָער ּוְמַעֵּדן ֶאת ַהָּבָׂשר.

ּיּות ַהְיינּו ֶׁשִּלּמּוד ָהָרִזין ְּדָרִזין, ְמַסֵּלק ֶאת ַהִּדיִנים, ְוֵכן ְמַעֵּדן ֶאת ַהָּבָׂשר, ְּדהּוא ְמַזֵּכ ֶאת ַהָחְמִר  (ע' לק"ת פ' קרח).ִּדיִנים, 
  ַהָּבָׂשר ֶׁשָּבָאָדם. וְ 

ִּדְבָגִדים ְמַרְּמִזים ַעל ִעְנְיֵני ּתֹוָרה  ִנְרֶאהַאל ֶיְחָסר".  ְלָבִנים ְוֶׁשֶמן ַעל ֹראׁשְ  "ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי (קהלת ט, ח)
א ֶיְחַסר. ְוֵכן ָמִצינּו  ",ַעל ֹראׁשְ  "ְוֶׁשֶמן, ֶׁשָּצִרי ֶׁשִּיְהיּו ְלָבִנים ּוְנִקִּיים, (ע' תניא פ"ד)ּוִמְצוֹות  ֶׁשהּוא ָהָרִזין ְּדָרִזין, ֶׁש

ְלָבִנים", ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִאם ִּבְבָגִדים ְלָבִנים ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר,  "ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי (קהלת רבה ט, ח)ַּבִּמְדָרׁש 
ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוִאם ִּבְׁשָמִנים טֹוִבים ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ַּכָּמה ְׁשָמִנים טֹוִבים ֵיׁש ְלֻאּמֹות  ַּכָּמה ְּבָגִדים טֹוִבים ֵיׁש

  ָהעֹוָלם, ָהא ֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָּלא ְּבִמְצוֹות, ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ּוַבּתֹוָרה.

  ָמִצינּו 

  ָּכתּוב 

  ִנְרֶאה 

  ָמִצינּו 

  ָמִצינּו 

  ָּכתּוב 
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ּומּוָבא ָּברמב"ם  ם, ְוַקְרָניו ְמֻצּפֹות ָזָהב, ַוֲעָטָרה ֶׁשל ַזִית ְּבֹראׁשֹו,ִלְפֵניהֶ  ַהּׁשֹור הֹולֵ  (ביכורים ג, ג)ַּבִּמְׁשָנה 
רֹוִאים ֶׁשֵעץ  ְלִפי ֶׁשֵאין ָּבִאיָלנֹות ָנֶאה ְּכמֹו ַהַּזִית, ָהיּו עֹוִׂשין ָהֲעָטָרה ֵמַעְנֵפי ַהַּזִית ִּבְלַבד. (פירוש המשניות שם)
ת ָּכל ָהִאיָלנֹות, ּוְמֹבָאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו, ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ֵמַעל ַהֶּטַבע, ָלֵכן הּוא ָנֶאה יֹוֵתר ִמָּכל ָהִאיָלנוֹ ַהַּזִית הּוא ַהָּנֶאה ְּביֹוֵתר מִ 

  ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלֶּטַבע.
, ֵּכיָון ֶׁשֶמן" ֶאֶרץ ֶׁשֹרב ִׁשעּוֶריָה ְּכֵזיִתים "ֶאֶרץ ֵזית (ברכות מא:)ְּדָלֵכן ֹרב ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ֵהם ְּבַכַּזִית, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ָון ֶׁשהּוא ֲהִכי ָקרֹוב ֶׁשַהַּזִית הּוא ַהָּגֹבַּה ְּביֹוֵתר, ְוָׁשְרׁשֹו ֵמַעל ַהֶּטַבע, ֲהֵרי הּוא ַהֻּמְסָמ ְּביֹוֵתר ֶלֱאֹמד ֶאת ָהֱאֶמת, ֵּכי
, זֶ  ה ִסיָמן ֶׁשֶּזה ַהֹּגֶדל ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ְּפִרי ָׁשֵלם, ְוֶזה ְּכמֹו ֶׁשָּלְקחּו ְּפִרי ִמַּגן ֵעֶדן, ֶוֱהִביאּוהּו ַלקב"ה, ְוִאם ָּגְדלֹו ֶׁשל ַהַּזִית ָּכ ְוָכ

ר ָּכֶזה הּוא ְּפִרי ַבע ֶׁשִּׁשעּוָלעֹוָלם ַהֶּזה, ּוָמְדדּו ֶאת ִׁשעּורֹו. ְוִאם ִׁשעּורֹו ָּכ ְוָכ ִסיָמן ֶׁשֶּזה ִׁשעּור ֶׁשל ְּפִרי ָׁשֵלם, ְוִאם ה' קָ 
א ִיְבָרא ְּבַגן ֵעֶדן ִּבְמקֹום ָהֱאֶמת, ְּפִרי ָׁשֵלם ֶׁשֵאין ּבוֹ   ִׁשעּור ֲאִכיָלה. ְוֵכן מּוָבא ָׁשֵלם, ְּבַוַּדאי ֵיׁש ּבֹו ִׁשעּור ֲאִכיָלה. ְּדהקב"ה 

ִמַּגן ֵעֶדן, ְורֹוִאים ֶׁשַהַּזִית הּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִרי ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן, ְוָלֵכן  ֶׁשַהּיֹוָנה ֵהִביָאה ֶאת ֲעֵלה ַהַּזִית (בראשית ח, יא)ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 
, , ְּדַזִית ָּכֶזה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶׁשֶמן ְוהּוא ָקׁשּור ַלֶּׁשֶמן ְוַלְּׁשִמיִני(שם לט.)ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא  ְּבַזִית ֶאגֹוִרי ֶׁשַּׁשְמנֹו ָאגּור ְּבתֹוכֹו,ְמַׁשֲעִרים 

 ְּכַזִיתשליט"א ׁשֶ  ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשיהּוא ַהַּזִית ֶהָחׁשּוב ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסֹמ ַעל ָּגְדלֹו ְוִלְקֹּבַע ּבֹו ִׁשעּור ֲאִכיָלה. 
ת ָהֱאֶמת. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ֶׁשַהָּכתּוב ֶׁשְּפִרי ַהַּזִית ְמַסֵּמל אֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו  ֱאֶמת,ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ָהאֹוִתּיֹות 
  , ְלַרֵּמז ֶׁשּסֹוד ַהִּׁשעּוִרים הּוא ְלִפי ַהַּזִית."רִׁשעּואָׁשּה" ר"ת רֹ ל עַ ֶמן ׁשֶ ִּיֹצק וַ " (בראשית כח, יח)ַעל ֶׁשֶמן ַזִית 

ז ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ֶׁשָהיּו ָזכּור אֹותֹו ָהִאיׁש ְלטֹוב ַוֲחנַ  (חגיגה יג.)ַּבְּגָמָרא  ָיה ֶּבן ִחְזִקָּיה ְׁשמֹו, ִאְלָמֵלא הּוא, ִנְגנַ נְ
ְוַגם ָּכאן  .ְּדָבָריו סֹוְתִרין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶמה ָעָׂשה, ֶהֱעלּו לֹו ְׁשָלׁש ֵמאֹות ַּגְרֵּבי ֶׁשֶמן, ְוָיַׁשב ָּבֲעִלָּיה ּוְדָרׁשוֹ 

  ֹמז לֹו ַעל ַהַּמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ְוָהָרִזין ְּדָרִזין ֶׁשְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ֶׁשָּלַמד ּוֵבֵאר ָּבֲעִלָּיה ָׁשם.ִנְרֶאה ְּדֶהֱעלּו לֹו ֶׁשֶמן, ִלְר 
ִנְתַעֵּטף ְׁשֵנה ִלי ֶּפֶרק ֶאָחד ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ְוכּו' ָיַרד ר' יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֵמַעל ַהֲחמֹור, וְ  (שם יד:)ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

  ְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ַזִית ְלַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה. ְוָיַׁשב ַעל ָהֶאֶבן ַּתַחת ַהַּזִית.
  

  .ּכּוִׁש"יֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים ר"ת יַ חֹוְתנֹו, וְ וְ ִעיר ׂשֵ  ֵּלהּכַ 
 ְוִיְׁשָמֵעאל], [ֵעָׂשו מּוְסְלִמי, ְוַגם נֹוְצִרי ַּגם הּוא אֹוָּבאָמה ָלֵכן ֹות,ֻאּמ ַהִּשְבִעים ָּכל ֶׁשל ָהֹראׁש הּוא ּוָמגֹוג ּגֹוג ֶׁשל

ִנְרָמז ָּׁשחֹו"ר ִּדְקִלָּפה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַוְיְסִפיׁש שליט"א ׁשֶ  ּוְגבּוָרה ֶחֶסד ָהֻאּמֹות, ָּכל ֶׁשל ַהֳּׁשָרִׁשים ב' ֶׁשֵהם
 ֶאת ְלַכּלֹות ְוֵיׁש ְוִיְׁשָמֵעאל, ֵעָׂשו ֶׁשל ַהִחּבּור הּוא ַהַּסָּכָנה ֶׁשִעַּקר . ְוֵכן ֵּבַאְרנּוְוִיְׁשָמֵעאל ֵעָׂשוים ֶאת מֹור ֶׁשְּמַסְּמלִ ׁשֹור חֲ ּבְ 

ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים ר"ת ֲעלּו יַ וְ ְתנֹו, חוֹ וְ ִעיר ׂשֵ  ֵּלהּכַ ְוָאז ַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים. ְוֵכן  ,ְוחֹוְתנוֹ  ֵׂשִעיר ִחּתּון, ְּבִקְׁשֵרי ֶׁשָּלֶהם, ַהִחּבּור
  .ּכּוִׁש"י

 ָּפסּוק ַעל ְּבַׁשַלח ָּפָרַׁשת ַּבֹּזַהר ֶּׁשִאיָתא ַמה ֻמְפָלא סֹוד ֵמָאִבינּו ָׁשַמְענּו עא) (אופן ֲעֻמּקֹות' 'ְמַגֵּלה ְּבֵסֶפר
א  ֲחִציָפא ְוָדא ֶּכֶלב, ִּדיְלהֹון ִמְּתִקיפּוָתא ָנִפיק ִּדְלהֹון ִסְטִרין ִמֵּבין ַיְחָּדו", ּוַבֲחמֹור ְּבׁשֹור ַתֲחֹרש "

 ֶׁשְּבִמַּלת ו' ְואֹות ֵמ"ם ְואֹות ׁשֹו"ר ֶׁשְּבִמַּלת ו' אֹות ְּדַהְיינּו ָהֶאְמָצעֹות, אֹוִתּיֹות ֻחְׁשַּבן ַעל ַהַּכָּוָנה ִמֻּכְּלהּו.
 יא) נו, (ישעי' ָּכתּוב ֶׁשָעֶליהָ  ֶּכֶלב ְקִלַּפת יֹוֵצאת ַוֲחמֹור ׁשֹור ֶׁשֵּמִחּבּור רֹוִאים ב.ֶּכֶל" ְּכֻחְׁשַּבן נ"ב ִמְנַין ֶׁשעֹוִלין ֲחמֹו"ר,

  ָמִצינּו 

  ִנְרֶאה 

  ָמִצינּו 

  ְוֵכן 

 ָהֹראׁש

 מּוָבא



 
 
 
 

טו

 ׁשֹור[ ּוָבָניו, ְלַיֲעֹקב ְמֹאד ְמֻסָּכן הּוא ִּדְקִלָּפה, ַוֲחמֹור ׁשֹור ֶׁשִחּבּור קעג.) וישלח( ַּבֹּזַהר ְוֵכן ָמִצינּו ֶנֶפׁש". ַעֵּזי "ְוַהְּכָלִבים
 "ְּבַׂשר ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ִּדְקִלָּפה ֲחמֹור ְּבסֹוד ֶׁשִהיא ִמְצַרִים ִלְקִלַּפת ֹּכחַ  ָנְתָנה ַלִּמְצִרים יֹוֵסף ּוְּמִכיַרת ],ְמׁשּוְחָרר אֹוִתּיֹות רֲחמֹ 

 ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַהִּמְצִרים ִׁשְעְּבדּו ֶזה ּוִמֹּכחַ  ה,ִּדְקִלּפָ  ַוֲחמֹור ׁשֹור ְוִנְזַּדְּוגּו ִּדְקֻדָּׁשה ׁשֹור ֶׁשהּוא ִמּיֹוֵסף ,ְּבָׂשָרם" ֲחמֹוִרים
 ְלִצּיֹון ְוַיֲעלּו ְוחֹוְתנוֹ  ֵׂשִעיר ַּכֵּלה ִּבְסִליחֹות, ֶׁשאֹוְמִרים ַהִּפּיּוט ְלׁשֹון ֶאת ְלָבֵאר ִנְרֶאה ֶזה ְלִפי ָׁשם. ֶׁשָהיּו ַהָּׁשִנים

א מֹוִׁשיִעים.  ֶאת ְלַכּלֹות ְוֵיׁש ְוִיְׁשָמֵעאל, ֵעָׂשו ֶׁשל ַהִחּבּור הּוא ַהַּסָּכָנה ֶׁשִעַּקר ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ְוִיְׁשָמֵעאל, ֵעָׂשו ַּכֵּלה ָאַמר ְו
  ְוָאז ַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים. ,ְוחֹוְתנוֹ  ֵׂשִעיר ִחּתּון, ְּבִקְׁשֵרי ֶׁשָּלֶהם, ַהִחּבּור

ִּכי ֲחנָֻּכה הּוא ְזַמן  ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון ְּדֵחה ַּבֲחנָֻּכה ַּבִּפּיּוט 'ָמעֹוז צּור' ְוִיְׁשָמֵעאל ַעל ִחּבּור ֵעָׂשו ֵיׁש ֶרֶמז ַעל ִהְתַּגְּברּות
 ִמְצחוֹ  ְוַעל ַהּׁשֹור ֶקֶרן ַעל םָלכֶ  ִּכְתבּו ָּגְזרּו ֶׁשַהְּיָוִנים פ"ב)( ַּתֲעִנית ִּבְמִגַּלתַּכּמּוָבא  ְמֻסָּגל ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִחּבּור ׁשֹור ַוֲחמֹור.

ֵקי ֵחֶלק ָלנּו ֵאין ֲחמֹור ֶׁשל  א) כו, ושמו"ר ג, פד, ב"ר( ֵמַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּדֵּיק שליט"א ַּכְרֶמל ַיֲעֹקב ר' ֵמָהרה"ג ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִיְׂשָרֵאל. ֵּבא
 ִּדיָנה ֶׁשָּצַרת ָׁשם ֵמַהִּמְדָרִׁשים ּוְמֻדָּיק .ֶוֱאדֹום ָיָון ָמַדי, ָּבֶבל, ָּגֻלּיֹות ד' ְּכֶנֶגד ֵהן ,ְויֹוֵסף ִּדיָנה ָלָבן, ֵעָׂשו, ַיֲעֹקב ֶׁשל ַהָּצרֹות ֶׁשד'

  .ָיָון ָּגלּות ֶׁשָהְיָתה ֵמִחּבּור ׁשֹור ַוֲחמֹור ִהיא ְּכֶנֶגד
  

  .ֶּכֶתרְדמֹון ֶׁשהּוא עֹוַלם הַ קַ ָדם אָ , ִעיר א"קאֹוִתּיֹות  ִעיַראק
 ּוַמּדּועַ  ֲאִביֶהם, ֶאת ְלַכּסֹות ַהִּמְצָוה ֶאת ְׁשֵניֶהם ָעׂשּו ְוֶיֶפת ֶׁשֵּׁשם תרנ"ג) (חנוכה ֱאֶמת' ַה'ְּׂשַפת ִּפי ַעל ִּפְנָחס' 'ְׁשִביֵלי רְּבֵספֶ 
 ִמְּלׁשֹון הּוא ֶיֶפתוְ  ִלְׁשָמּה, ָעָׂשה ֶׁשֵּׁשם ּוְמָבֵאר ָהְרָׁשִעים. ַהְיָוִנים ָיְצאּו ּוִמֶּיֶפת ִיְׂשָרֵאל, ַעם ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיָצא ָזָכה ֵׁשם
א ֶׁשעֹוֶׂשה ,ְלִהְתַיּפֹות  ְלֵׁשם ֶׁשֵּפרּוׁשוֹ  ,ִלְׁשָמּה ִעְנַין ֶאת ִלְׁשָמּה' 'ּתֹוָרה ְּבַמֲאָמר ֵּבַאְרנּו ָאָדם. ְּבֵני ִלְפֵני ְלִהְתַיּפֹות ַרק ִלְׁשָמּה ֶׁש

 ִמְתַנְּגִדים ֵאיָנם ֶיֶפת ֶׁשל ַהְּנָכִדים ַהְיָוִנים ְּדַגם ִנְרֶאה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה. קוב"ה ִיחּוד ִעְנַין ְוֶזה "ה,הקב ִעם ֶׁשְּבתֹוִכי ַהה' ִיחּוד ְלֵׁשם ,ה'
א ַהִּמְצוֹות ַלֲעִׂשַּית  ַלקב"ה, ִיְׂשָרֵאל ֵניּבְ  ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ַהּתֹוָרה, ְּפִניִמּיּות ֶאת ַלֲעֹקר ָהְיָתה ַהְיָוִנים, ִמְלֶחֶמת ְוָכל ִלְׁשָמּה. ֶׁש
ֵהי ֵחֶלק ָלֶכם ֶׁשֵאין ַהּׁשֹור ֶקֶרן ַעל ָלֶכם ִּכְתבּו ָאְמרּו ֶׁשַהְיָוִנים ד) טז, (ב"ר ַּבִּמְדָרׁש ַּכּמּוָבא  ִנְלֲחמּו ּוָבֶזה ,ִיְׂשָרֵאל ֵּבא

ֵהי ִעם לִיְׂשָראֵ  ְּכַלל ֶׁשל ֵחֶלקּבַ  הקב"ה, ִעם ִיְׂשָרֵאל ְּכַלל ֶׁשל ַּבִהְתַאֲחדּות  ַהַּמַּכִּבים ָזכּו ַּבִּמְלָחָמה, ַנְפָׁשם ּוְכֶׁשָּמְסרּו ,ִיְׂשָרֵאל ֱא
 ָּגדֹול ֵׁשם ָעִׂשיתָ  ּולְ  ַהִּנִּסים, ַעל ִּבְתִפַּלת ֶׁשאֹוְמִרים ּוְכמוֹ  ַהּתֹוָרה. סֹודֹות ֶׁשל ָּגֹבּהַ  עֹוָלם ֵמאֹותוֹ  ָלֶהם ָּתבֹוא ֶׁשַהְיׁשּוָעה

ְוָקדֹוׁש. ְוֵכן מּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס ְרִׁשימֹות  ָּגדֹול ֵׁשם ָּבעֹוָלם ְוַנֲעָׂשה ְוָקדֹוׁש, ָּגדֹול ִמָּמקֹום ָּבָאה ֶׁשַהְיׁשּוָעה ,ֹוָלמֶ ְּבע ְוָקדֹוׁש
יַנת ִטיט, ֶׁשְּמֹעֶרב ּבֹו ָעָפר ַהְמַסֵּמל , ֵּכיָון ֶׁשָחְכָמָתם ִהיא ִּבְבחִ "ִמִּטיט ַהָּיֵון", ְּכמֹו ִטיטֵּפרּוׁשֹו  ָּיָוןֵמָהַאְדמֹו"ר ֵמחב"ד זצ"ל ׁשֶ 

ֲהפּוָכה.  נּו"ןִהיא ְּכמֹו אֹות  ָיָוןָחְמִרּיּות ַיַחד ִעם ַהַּמִים. ְוֵכן ֶהְרַאִּני הרה"ג ר' ש. ֵריְיְסִקין שליט"א ֶׁשּצּוַרת ַהַּמָּפה ֶׁשל ֶאֶרץ 
   ֶלת ֶאת ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה.ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ֶׁשֵהם הֹוְפִכים ֶאת ַהּנּו"ן ַהְמַסּמֶ 

, ְלַרֵּמז ֶׁשַהְיׁשּוָעה ַעל ָיָון ַעל ָיָוןהּוא אֹוִתּיֹות  "ֶעְליֹון"ׁשֶ  "יֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון" (תהלים צא)מּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶרֶמז ֵמַהָּכתּוב 
ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע. ְוֵכן מּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶׁשֲחנָֻּכה הּוא ְזַמן ְמֻסָּגל ְלִלּמּוד סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֵכן מּוָבא , "יֵׁשב ְּבֵסֶתר"ָּבָאה ִמַּמְדֵרַגת 

 'העמק דבר' סוף נשא)(ֶׁשַּבֲחנָֻּכה ִנְמְסרּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְלמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוַעֵּין ַּב'ְּנִצי"ב'  (פרק ט' אות א)ְּבֵסֶפר 'ִמְנֲהֵגי ַהֲחַתם סֹוֵפר' 
ֶׁשֲחנָֻּכה הּוא ְזָמן ֶׁשָהאֹור ַמְתִחיל  (שם)ֶׁשּמֶׁשה ָהָיה ַמִּביט ְּבֵנרֹות ַהַּמֲעָרָכה ְּכֶׁשָרָצה ְלָהִבין ֵאת ַהּתֹוָרה. ְוֵכן מּוָבא ַּבמהר"ל 

ן ֶזה ְמֻסָּגל ְלאֹור ַהּתֹוָרה ַהָּבא ֵמַהְּׁשִמיִני. ְוֵכן ְמָבֵאר ַהמהר"ל ֶאת ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהחֶׁש ְוַהָּיִמים ַנֲעִׂשים יֹוֵתר ֲאֻרִּכים, ְלַרֵּמז ֶׁשְּזמָ 

  ְוֵכן 

   מּוָבא

  ְוֵכן 



 
 
 
 

טז

ִהים ְיִהי אֹור"ַהָּכתּוב   "אֹור", ְלַרֵּמז ַעל כ"ה ִּכְסֵלו, ֶׁשָאז ַהְּזָמן ְלאֹור ַהּתֹוָרה, ְוֵכן ַהֵּתָבה כ"הְּבִגיַמְטִרָּיא  "ְיִהי", ׁשֶ "ַוֹּיאֶמר ֱא
ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵחי"ת נּו"ן ָו"ו ַּכ"ף ֵה"הְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות  ֲחנּוָּכ"הַּבּתֹוָרה. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּבֵני ִיָּשׂשָכר' ׁשֶ  כ"ההַ ִהיא ַהֵּתָבה 

ֻנָּכה ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ָחנּו כ"ה, , ֶׁשָּׁשם ְטמּוִנים סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר שליט"א ֶׁשחֲ ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי
. ְוֵכן ַׁש"סֲחנָֻּכה ֵהן  ֵנ"ר. ְוֵכן ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחֵרי ַּתְלמּוד ַּבְבִלי ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי ְּבִגיַמְטִרָּיאיֹוֵצא  כ"הְּפָעִמים  ָחנ"ּוְוִאם ַנֲעֶׂשה 

שליט"א ֶׁשִּבְתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים' ֻמְזָּכִרים  ְדמֹו"ר ִמָּקַמאְרָנא ַרִּבי ְנַתְנֵאל ַסְפִריןמּוָבא ְּבֵׁשם ָהַא. ְוֵכן ּב"ֹו ַׁש"סֵהן  ַאֲהֹר"ןַאֲחֵרי 
ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ֻמְזֶּכֶרת ּתֹוָרה. ַהְּׁשִמיִני ִנִּסים, ּוַבֵּנס  ְׁשמֹוָנה

ְלַרֵּמז . ָרתֶ ָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תוֹ חַ 
   ֲחנָֻּכ"ה. ֵהן ֵזִדי"ם  ַאֲחֵרי "א ֶׁשָהאֹוִתּיֹותְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ש. ֵרְייְסִקין שליט ֶׁשאֹור ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ֲחנָֻּכה הּוא אֹור ַהּתֹוָרה.

ֶׁשָרִביָנא ְוַרב ָאִׁשי ֶׁשָּכְתבּו ֶאת ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ְמַרְּמִזים ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם ַעל ָהאֹור ֶׁשל ֲחנָֻּכה.  מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'
" ס"ת םָהעָ  יְּבָאְזנֵ  אַוִּיְקרָ  תַהְּבִרי ר"ַוִּיַּקח ֵספֶ (שמות כד, ז) . ְוֵכן ַהָּכתּוב ֵאׁשן ִמְּלׁשוֹ  ָאִׁשי. ְוַרב ִּביָנההּוא ִמְּלׁשֹון  ָרִביָנא

ִהי א"ַוַּיְר  )(בראשית א, ד. ְוֵכן ַהָּכתּוב ֲאַרִּמי"ת ַהְמַרֶּמֶזת ַעל ַּתְלמּוד ַּבְבִלי ֶׁשִּנְכַּתב ְּבָלׁשֹון  ֲאַרִּמי"תטֹוב" ס"ת  יּכִ  רָהאוֹ  תאֶ  םֱא
ים הִ א ֱאְר ְמֻרֶּמֶזת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית ַּבָּכתּוב "ַוּיַ  ּתֹוָר"הַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוֵכן  ְּבִרי"ת ס"ת "בטוֹ  יּכִ  רָהאוֹ  ת"אֶ  ַרִּמית. ְוֵכןאֲ 
  ר ִּכי טֹוב".וֹ ָהא תאֶ 

. ְלַרֵּמז ֶׁשִּניצֹוצֹות ַהֶּכֶתר ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּטמּוִנים ֶּכֶתרִגיַמְטִרָּיא ּבְ  ִׁשְנָערוְ  "ֶאֶרץ ִׁשְנָער" (בראשית י, י)ִנְקֵראת ַּבָּכתּוב  ָּבֶבל
. ֶּכֶתרְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵׁשׁשַ , וְ ֵׁשׁשַ ֶׁשָּקְראּו ְלָבֶבל ְּבֵׁשם  (מגילה ו.)ָהיּו ְטמּוִנים ִּבְקִלַּפת ָּבֶבל. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  ַּבְבִליַּבַּתְלמּוד הַ 

. ֶּכֶתרְדמֹון ֶׁשהּוא עֹוַלם הַ קַ ָדם אָ , ִעיר א"קאֹוִתּיֹות  ִעיַראקְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ַהֵּׁשם ֶׁשל ָּבֶבל ְּבָיֵמינּו  ,ֵׁשׁשַ ְּבא"ת ב"ש  ָּבֶבלְוֵכן 
ְמַרֶּמֶזת ַעל ֶּבְגַּדד ֹוִסיפּו ֶׁשִּביַרת ִעיַראק . ְועֹוד הַּתְלמּוד ַּבְבִלי סֹוד הוי"הְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶּכֶתרְוהֹוִסיף הרה"ג ר' א. י. שליט"א ׁשֶ 

אֹו  י"ג ְּבִגיַמְטִרָּיאֶּבְגַּדד ְמַסֵּמל עֹוָלם ַמִּקיף ֶעְליֹון. ְוֵכן  ֶּבֶגדַהְיינּו ְּבִחיִנת ַהַּדִּדים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני, ְוֵכן  ֶּבֶגד ָּדד,
  ֵרגֹות ַהְּגבֹוהֹות.ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמדְ  ֶאָח"ד

ָׁשעֹות ֶׁשֵהִאיר ָהאֹור  ל"וֵנרֹות ֲחנָֻּכה ֵהם ְּכֶנֶגד  ל"ומּוָבא ַּבֹּזַהר ָׁשם ֶׁשָהאֹור ַהָּגנּוז ִנְגַנז ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ּומּוָבא ָּב'רֹוֵקַח' ׁשֶ 
ָאר ִלְדָבֵרינּו ְּדַבֲחנָֻּכה ָאנּו זֹוִכים ְלִמְסָּפר ל"ו ַהִּנְמָׁש ֵמַהְּׁשִמיִני, ּוְבֻקְנְטֵרס 'ְיֵמי ַהָּגנּוז ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה, ְוִנְגַנז ַּבּתֹוָרה, ּוְמבֹ 

ָעִמים ֻמְזָּכִרים ּפְ  ל"וׁשֶ  (שם)ַמֶּסְכּתֹות ֶׁשל ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ְוֵכן ֵמִביא  ל"וֵמִביא ֶׁשאֹור ֶזה ִנְגָנז ּבְ  (ע' יד)ַהֲחנָֻּכה' ֵמָהַרב ָקֵרִליְנְׁשֵטיין 
, ִּכי ֵנר ֲחנּוָּכה ְמַסֵּמל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוַהּכֹוֵלל ֵסֶפר ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהּכֹוֵללִעם  ֵנר ֲחנּוָּכהַּבּתֹוָרה אֹור, ֵנרֹות, ְמאֹורֹות. ְוֵכן 

ְּפָעִמים ח' ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ׁשֶ ְמַרֵּמז ַעל ֹׁשֶרׁש ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשהּוא ַהֵּסֶפר ֶׁשְּמַסּמֵ 
, ּוַמֲחִזיָרה עֹור. ְלַרֵּמז ֶׁשַהְדָלַקת ֵנר ֲחנָֻּכה ְמַבֶּטֶלת ֶאת ַהָּכְתנֹות ָּכְתנֹות עֹורַהְמַרֵּמז ַעל ָהאֹור ֶׁשל ֲחנָֻּכה, ְּבִגיַמְטִרָּיא  ַהְדָלָקה
ְיַגֵּלה ָלן ַטֲעֵמי. , ְלַרֵּמז ַעל ִּדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל ַעל ָהאֹור ַהָּגנּוז ַנֲהָמאְּפָעִמים  י"ב. ְוֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל אֹורְלָכְתנֹות אֹוָתנּו 

. ְוֵכן ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְּבַמֲאַמר 'ַחְׁשַמל ׁשֹוָפר', ִּכי ַהּׁשֹוָפר ְמַחֵּבר ַלְּׁשִמיִני, ִּכדְ ְּתַקע ְּבֹׁשָפר ְוֶזה ַגם ַהִּמְסָּפר ֶׁשלְּדִבְתֵריַסר ַנֲהָמא. 
, ַיַחד יֹוֵצא צכ"הִּבְקִפיָצה ֶׁשל ב' ֵמֲעֵליֶהם ֵהם  ֶרֶמ"ז, ְוָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני נצ"וֵמֲעֵליֶהם, ֵהם  ג'ִּבְקִפיָצה ֶׁשל  ְּפָׁש"טָהאֹוִתּיֹות ִלְפֵני 

ְּבִכְסֵלו, ִהיא ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֶׁשִּנְמֵצאת ג' ַמְדֵרגֹות ֵמַעל ַהְּפָׁשט, ּוב' ַמְדֵרגֹות ֵמַעל  כ"הר ֶׁשל ָהאוֹ  ִהְתנֹוְצצּות, ְלַרֵּמז ׁשֶ ִנצֹוץ כ"ה
  ָהֶרֶמז.

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 



 
 
 
 

יז

ַמֲאַמר 'ֶּפַתח ְלִסּדּור ָהַרַּׁש"ׁש' ֶׁשַהְיָוִנים ָּגְזרּו ַעל ָּכל ְּבתּוָלה ֶׁשִּנֵׂשאת ֶׁשִּתָּבֵעל ָלֶהְגמֹון ְּתִחָּלה, ֵּבַאְרנּו ּבְ  (כתובות ג:)ַּבְּגָמָרא 
ל ַחֶּייָה, ּוֵמרּוַח ֶזה ִהיא ֶׁשְּבִביָאה ִראׁשֹוָנה עֹוֶׂשה ַהָּזָכר ֶאת ְיסֹוד ַהְּבתּוָלה ִלְכִלי, ּוַמְפִקיד ְּבתֹוָכּה רּוַח, ֶׁשִּנְׁשָאר ָּבּה ְלכָ 

ים ְלָכל ַהְיָלִדים ֶׁשִּיָּוְלדּו ָלּה. ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַהְיָוִנים ָרצּו ִלְפֹּגם ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַמֲעָלה ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ְויֹוֶצֶרת ֶאת ַהְּלבּוִׁש 
ן נּוְקִּבין ֶׁשל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּמִּייִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוִלְפֹּגם ֶאת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִלים, ָּכ ֵהם ִנּסּו ִלְפֹּגם ּבַ 

  ַהְפָקַדת רּוַח ֶׁשל ָנְכִרי ְּבתֹוָכן. 
 מ"ט, ַאֲחֵרי נ' ִמְסָּפר ִהיא ַהּתֹוָרה ָמקֹום ְּבָכל ּוֶבֱאֶמת קלו) (ע' זצ"ל ָקֵרִליְנְׁשֵטיין ֵמָהר' ַהָּׁשבּועֹות' ְלַחג ְּב'ֻקְנְטֵרס
 ֵיׁש ָהִראׁשֹוָנה ת' אֹות ְּדַאֲחֵרי ְׁשמֹות ְוֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית ֻחָּמׁש ִּבְתִחַּלת ּוָמְצאּו ָּבְדקּו תְרׁשּומוֹ  ְודֹוְרֵׁשי

 אֹוִתּיֹות מ"ט עֹוד ּכָ  ְוַאַחר ר', אֹות ְוַאֲחֵריֶהם אֹוִתּיֹות, מ"ט עֹוד ּכָ  ְוַאַחר ו' אֹות ְוַאֲחֵריֶהם אֹוִתּיֹות, מ"ט
 ְלָהִעְנָין ִלְרֹמז ְוֶזה ּתֹוָרה, ַהֵּתָבה ֵצרּוף יֹוֵצא אֹוִתּיֹות מ"ט ַאֲחֵרי ָּתִמיד ָוָהְלָאה, ָהְלָאה ְוֵכן ,ה' אֹות ְוַאֲחֵריֶהם

 ִמי ּוְראּו ֵעיֵניֶכם ָמרֹום "ְׂשאּו ַהָּכתּוב ַעל ֶׁשָּכַתב ָנָתן' 'ְׁשֵאִרית ְּבֵסֶפר עֹוד ְוַעֵּין ַהּנּו"ן. ַׁשַער הּוא ְּדתֹוָרה הנ"ל,
 ִמ"י ִּכי ֵאֶּלה, ָבָרא ִמ"י ָהֶרֶמז ְוֶזה ָעְלָמא, ּוָבָרא ְּבאֹוָרְיָתא ִאיְסַּתַּכל חז"ל ְוָאְמרּו נ', ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמ"י ֵאֶּלה" ָבָרא
 ּוְמַרֵּמז ל"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֵאֶּלה"ּדְ  ְּדָבָריו ַעל ְלהֹוִסיף ִנְרֶאה ַהֶּזה. ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ֵאֶּל"ה ָּבָרא ַהּתֹוָרה ִּפי ְוַעל ַלּתֹוָרה, רֹוֵמז

 ִמְסָּפר ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁש ַהְיסֹוד ַעל ּוְמַרֵּמז ,ַח"י ַּפֲעַמִים הּוא ל"ו ְּדִמְסָּפר ַהּנּו"ן, ִמַּׁשַער ֶׁשִּנְמָׁשִכים ַּבְבִלי ַּתְלמּוד ֶׁשל ַמֶּסְכּתֹות ל"ו ַעל
 ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ִמי, ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ֵמַהְּׁשִמיִני ַהּתֹוָרה ֶׁשַפע ֶאת ַמְׁשִּפיעַ  ְוַהְיסֹוד לּוָלב' ַמל'ַחְׁש  ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ַח"י, ַּפֲעַמִים
 ִאיָלן ֶׁשל ֵׁשם ַּגם אהּו ֵאָּלה ְוֵכן ַהְיסֹוד. ֶאת ְמַסֵּמל ֶׁש"ֵאֶּלה" רל) ע' (ישעי' ְלָהֲאִריַז"ל ַהְּפסּוִקים' ְּב'ַׁשַער מּוָבא ְוֵכן ּתֹוָרה'. 'ַחְׁשַמל
 ֶׁשהּוא ַהּנּו"ן ְּבַׁשַער ַהּתֹוָרה ְּדֹׁשֶרׁש ְּׁשמֹוֶנהֵמהַ  ִנְמָׁש ֵּׁשׁשֶׁשהַ  ְלַרֵּמז .ִמְׁשָנה ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה ֵיׁש ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה ַהְיסֹוד. ֶאת ַהְמַסֵּמל
 ִׁשִּׁשים ֵמאֹות ְׁשלׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ָדִרים"סְ  ָּׁשהׁשִ " ר"ת ְוֵכן ַהְיסֹוד. ֶאת ַהְמַסֵּמל ֵּׁשׁשהַ  ֶּדֶר ְלַמָּטה יֹוֶרֶדת ְוַהּתֹוָרה ְׁשִמיִני, ְּבִחיַנת
   .ל"ו ְּבִגיַמְטִרָּיא וכו') א+ב+ג (הינו ְּבַהְכָּפָלה ח' ֶׁשָהאֹות (תרע"א) ְקֵדמֹות' 'ִמְדַּבר ַּבֵּסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ל"ו ִמְסָּפר ַעל ַהְמַרֵּמז

ָיַׁשב ר' ֶּבֶרְכָיה ְוָדַרׁש ָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ִלְבֹרא אֹור ָּגדֹול ְלָהִאיר, ְוִנְבָרא  (השמטות רסה.)ַּבֹּזַהר ְלַגֵּבי ָהאֹור ַהָּגנּוז 
ט ּבֹו, ָצָפה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְלָסְבלֹו ָלַקח ְׁשִביִעי  הּוא ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים אֹור ָּגדֹול ֶׁשֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ִלְׁש

רֹוִאים ֶׁשָהאֹור ַהָּגנּוז ַׁשָּי ַלְּׁשִמיִני, ֶׁשֵּמַעל ַהְּׁשִביִעי. ְוהֹוִסיף  ְוָׂשם ָלֶהם ִּבְמקֹומֹו, ְוַהְּׁשָאר ְּגָנזֹו ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא.
. ְוֵכן אֹור ַהָּגנּוז ְמֻסָּגל ִלְרפּוָאה, ֶׁשֲהֵרי ֶלָעִתיד ָלֹבא ַצִּדיִקים ִנ"יְׁשִמיבאח"ס בט"ע ָּגנּו"ז הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵמִאיר סֹוֵפר שליט"א ׁשֶ 

. נֵ"ר ִאָּמ"א כ"וָּתה' ר"ת אָ ַרֲחָמן וְ ֱאָמן נֶ ֹוֵפא רֶל מֶ ל אֵ י ּכִ ִמְתַרְּפִאים ּבֹו. ְואֹור ַהֲחנָֻּכה ַגם ְמֻסָּגל ִלְרפּוָאה, ָלֵכן ֹנַּסח ַהְּתִפָּלה '
ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשָּבאֹור  ֲחנָֻּכה.ְּפָעִמים  8ְנַקֵּבל ִמְסַּפר  ִמַּנְרִּתיָק"ּהִמִּמְסַּפר  ַחָּמ"הִציא ִמְסַּפר ְוֵכן ִאם נוֹ 

, ְלַרֵּמז אב"דרֹות ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּׁשִמיִני, ּוָבאֹוִתּיֹות ֵמא' ַעד ז' ֲחסֵ  נ'ַיַחד ִעם ָהאֹות  ז'ַעד א' ֵיׁש אֹוִתּיֹות מֵ  ַהָּגנּו"ז
  .ז' ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאַבדֶׁשִּנְרָּמז ָּבאֹוִתּיֹות א' עד ז'. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ׁשֶ  ֶׁשַבעִמִּמְסַּפר ֱאַב"ד ֶׁשָהאֹור נֶ 

 ""ֹּדֶדיְוֵכן ַעל ִעְנַין  ִמְצַות ֵנר ֲחנָֻּכה ֲחִביָבה ַעד ְמֹאד וכה ד, יב)(הל' חנְלׁשֹון ֲחִביבּות ְּבֵנר ֲחנָֻּכה, ְּדמּוָבא ָּברמב"ם 
, ְוָהַאֲחרֹוִנים ִמָּיִין" ֲחִביִבין ִּדְבֵרי סֹוְפִרים יֹוֵתר ִמֵּייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה "ִּכי טֹוִבים ֹּדֶדי (שיהש"ר א, יח)ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש 
א ת ִעְנַין ַהֲחִביבּות ְּבֵנר ֲחנָֻּכה ִמִּמְדָרׁש ֶזה, ּוַמְקִׁשים, ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבֵנר ֲחנָֻּכה אֹוֵמר ָהרמב"ם ֲחִביָבהָלְמדּו ָּברמב"ם ֶׁשָּלַמד אֶ  , ְו

" "ֹּדֶדיה ְלִדְבֵרי סֹוְפִרים ְּבַמְדֵרַגת ִּבְׁשָאר ִמְצוֹות ְּדַרָּבָנן, ֶׁשִּמִּדְבֵרי סֹוְפִרים. ּוְמֹבָאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדִדְבֵרי סֹוְפִרים ָּכאן ַהַּכָּונָ 
"ם ֶאת ַהֲחִביבּות ֶׁשל ֵנר ֲחנָֻּכה, ֶׁשַּׁשָּי ֶׁשְּמַסְּמִלים ָרִזין ְּדָרִזין, ֶׁשָּלֶהם ֵיׁש ֲחִביבּות יֹוֵתר ִמן ַהַּיִין ֶׁשְּמַסֵּמל ָרִזין, ּוִמָּכאן ָלַקח ָהַרְמּבַ 

  ָמִצינּו 

   מּוָבא

  נּו ָמִצי

  ָמִצינּו 
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ֵאייִדי ְּדָאְתָיא ֵליּה ִמְדְרָׁשא ֲחִביָבא . ְוֵכן ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשָּמִצינּו ַהְרֵּבה ַּבַּׁש"ס ְׁשֹמָנהִגיַמְטִרָּיא ּבְ  סֹוְפִריםְלַמְדֵרָגה זֹו. ְוֵכן 
ם ְמֹפָרׁש ַּבּתֹוָרה. ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו יֹוֵתר ֶאת ַהְּדָבִרים ַהִּנְלָמִדים ִמְּדָרָׁשא, ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשְּכתּוִבי ְמַחֵּבבַהְיינּו ֶׁשַהַּתָנא ַּבִּמְׁשָנה  ֵליּה.

, ֵהם יֹוֵתר ְּגבֹוִהים ֵמַהְּדָבִרים ֵּכיָון ֶׁשַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְלָמִדים ִמְּדָרָׁשא ָׁשְרָׁשם ֵמעֹוַלם ַהְּבִריָאה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּדרּוׁש ַהָּקרֹוב ַלּסֹוד
ִאם ָרִאיָת ּדֹור ֶׁשֲחִביִבין ֲעֵליֶהן ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ָיפּוצּו ַמֲעָינֹוֶתי חּוָצה. ְוִאם  (משלי ה)ְדָרׁש ֶׁשַּׁשָּיִכים ַלְּפָׁשט. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּמִ 

. ִהֵּלל ַהָּזֵקן אֹוֵמר, ִּבְׁשַעת ַהְּמַכְּנִסין ַּפֵּזר. ּוִבְׁשַעת ַהְמַפְּזִרין ַּכֵּנס. ְּבׁשָ  ה ָעה ֶׁשַאָּתה רֹואֶ ָלאו, ְיִהי ְל ְלַבֶּד
 ַעל ֲהָפַצת ַמֲעָינֹות ְּפִניִמּיּות ֲחִביבּותְורֹוִאים ֶאת ְלׁשֹון ֶׁשַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַהֹּכל ְׂשֵמִחין ָּבּה, ֱהֵוי ְמַפֵּזר. 

. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵׁשם ֲעָינֹוֶתי חּוָצהֵאָמַתי ָקאִתי ַמר ִלְכֶׁשָּיפּוצּו מַ , ִּכְלׁשֹונֹו ַהְידּוָעה ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח ַלבעש"ט חּוָצה ַהּתֹוָרה
יָנה ֶׁשֵהן ְּתֵרין ֵרִעין ְּדָלא ִמְתָּפְרִׁשין. ְוֵהם ְּדָבֵרינּו ֶׁשַהֲחִביבּות ּבִ ְכָמה חָ יבּות ִהיא ִמְּלׁשֹון ֲחבִ הרה"ג ר' ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג שליט"א ׁשֶ 

ְלַרֵּמז  ֲהָלָכ"ה,ֵהן  ֹּדֶדי"יָנה. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות אחרי ָּבָאה ֵמַהֶּׁשֶמן ְוַהְּׁשִמיִני ֶׁשֵהם ָחְכָמה ּובִ 
.   ֶׁשַהֲהָלָכה ִמְׁשַּתְלֶׁשֶלת ֵמַהּסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֹּדֶדי

, "ַמה ָּיִפית" ַּבְּמזּוָזה "ּוַמה ָּנַעְמְּת" ְּבֵנר ֲחנָֻּכה כ, ה)(ָמִצינּו ְלׁשֹון ְנִעימּות ַעל ֵנר ֲחנָֻּכה, ְּדמּוָבא ְּב'ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים' 
"ַוַּיְרא ְמנָֻחה ִּכי טֹוב" זֹו ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, "ְוֶאת  (ויחי רמב:)ּוָמִצינּו ְלׁשֹון ְנִעימּות ַעל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר 

, ִנְרֶאה ְּדתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַהַּכָּוָנה ְלָרִזין ְּדָרִזין, ֶׁשֵהם ַהֲחִביִבים ְוַהְּנִעיִמים, ְוָלֵכן ַּגם ֵנר ְּבַעל ֶּפהָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה" זֹו ּתֹוָרה ׁשֶ 
ֶׁשַהִּמְׁשָנה  (תענית ח.)ְּגָמָרא , ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ּבַ "ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן"ֲחנָֻּכה ֶׁשְּמַסֵּמל אֹור ֶזה הּוא ָחִביב ְוָנִעים, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר 

. ְוֵכן ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאְמֵרי ֹנַעםֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶׁשֶמן. ְוֵכן  (פנחס רמז.)ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּפִנים. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 
ׁש לֹו ֵּפרּוׁש ַעל ִּפי סֹוד, ּוִבְפָרט ְּבַאָּגדֹות חז"ל ֶׁשָּׁשם ְטמּוִנים ָּכל סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ָמִצינּו מּוָבא ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל ֶׁשָּכל ַהַּתְלמּוד יֵ 

ָּפר ְׁשמֹוֶנה. . רֹוִאים ֶׁשַהֹּזַהר ְמַקֵּׁשר ֶאת ַאָּגדֹות חז"ל ַלִּמסְ "ְׁשֹמִנים ִּפיַלְגִׁשים" ֵהם ְׁשמֹוִנים ִסְפֵרי ַאָּגָדה(תיקונים קמד:) ַּבֹּזַהר 
ַהְּנָׁשָמה ִנְקֵראת ָנֳעִמי, ֲעבּור ַהְּנִעימּות (שער התפילה) . ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים' ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא  ַאַּגְדָּתאְוֵכן 

ָּנֳעִמי ָרֵחל רה"ג ר' ַאְבָרָהם ַאָּגִׂשי שליט"א ׁשֶ . ְוהֹוִסיף הַהִּנְפָלָאה ַהָּבָאה ֶאל ָהָאָדם ֵמאֹור ֹנַעם ְנִעימּות ִאיָמא ִעָּלָאה
  .ְׁשִמיִני ְּבִגיַמְטִרָּיא ִעם ַהִּמִּלים

ֶקֶׁשר  , ְלַרֵּמז ֶׁשֵּיׁש ָלּהְׁשֹמָנהִהיא אֹוִתּיֹות  ִמְׁשָנהֶׁשַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה ֵהם ִּבְבִחיַנת ַזִית. ְוֵכן ִנְרֶאה ּדְ  (תיקונים עה.)ָמִצינּו ַּבֹּזַהר 
 ִּדין ִמְּדַרָּבָנן, ְוֵכן ַּתֲענּוגְּפָרִקים ְּכִמְנַין  תקכ"טַלְּׁשִמיִני ֶּדֶר ַהּסֹודֹות ֶׁשְּטמּוִנים ָּבּה. ְוֵכן ְּבִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ֵיׁש 

. ֲחנָֻּכהְּפָעִמים ֻמְזָּכר ַּבִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ִעְנָיֵני  מֹוֶנהּׁשְ . ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמהרה"ג ר' ַאְבָרָהם קֹוְסַמן שליט"א ׁשֶ ְׁשִמיִניְּבִגיַמְטִרָּיא 
"ָּפִנים ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּתֹוָרהֶׁשֻּמְזָּכר ַהַהֵּלל ֶׁשל ֲחנָֻּכה. ְוֵכן  (תענית ד, ה)ָאְמָנם ֵּתַבת ֲחנָֻּכה ֻמְזֶּכֶרת ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ָמקֹום 

"ָּפִנים  (שמות לג, יא)ִמַּיִין". ְוֵכן ַהָּכתּוב  ֲאֹחִתי ַכָּלה ַמה ֹּטבּו ֹדַדיִ  ָּיפּו ֹדַדיִ "ַמה  (שה"ש ד, י)ְבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב , ּוִמָּׁשֶמן"
ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ְּכִדְלֵעיל, ּוְבִגיַמְטִרָּיא הַ  ִיְצָחקְּבִגיַמְטִרָּיא " "ָּפָניו ֵאֶלי (במדבר ו, כה). ְוֵכן ַהָּכתּוב ֶׁשֶמןְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶאל ָּפִנים"

הּוא  ַּתְלמּו"ד ְוֵכן ַהִּמְסָּפר ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְּׁשִמיִני ְּכִדְלַקָּמן ְּדַהְׁשָּפַעת ַהְּׁשִמיִני ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּפִנים.  ַאְרֶּבה
  ְׁשמֹו ֶׁשל ָהֲאִריַז"ל.  לּוְרָי"א ַהִּמְסַּתֵּתר ֵּבין אֹוִתּיֹותַגם  . ְוֶזהַזִיתְּכִמְנַין  416

א ְּדָבִרים ו) יט, (במדב"ר ַּבִּמְדָרׁש  ַהָּכתּוב ְמָבֵאר נד:) (קורח ּוְבלק"ת .ַוֲחֵבָריו ֲעִקיָבא ְלר' ִנְגלּו ְלמֶׁשה ִנְגלּו ֶׁש
 ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן ְלמֶׁשה. ִנְגְלָתה א ְּדָרִזין, ָהָרִזין ַהְיינּו ִמָּׁשֶמן" ָּפִנים "ְלַהְצִהיל יםָּפנִ  ֶׁשְּבִחיַנת ֵיָראּו" א "ּוָפַני

 ִהיא זוֹ  ֶׁשַּמְדֵרָגה חוץ) ד"ה לח. (נדרים ָּב'ַר"ן' ּומּוָבא ְּבַחָּייו. ְלמֶׁשה ִנְגְלָתה א ַהְּׁשִמיִני, ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהּנּו"ן ַׁשַער ֶׁשַּמְדֵרַגת כא:) (ר"ה

  ְוֵכן 

  ְוֵכן 

   ָמִצינּו



 
 
 
 

יט

 ַהּנּו"ן ֶׁשַּמְדֵרַגת ַהְיינּו ,נ' מֶׁשה אֹוִתּיֹות ִהיא ִמְׁשָנהּדְ  ֶזה, ַעל ְמַרֵּמז ִמְׁשָנה ְּדַהֵּׁשם ִנְרֶאה ְוֵכן .ֲאִמָּתתוֹ  ַעל השי"ת ְיִדיַעת
א  ִעָּקֵרי ִנְתַּגּלּו ֶׁשְּלמֶׁשה לז) יג, (ויקרא ַהַחִּיים' ָּב'אֹור מּוָבא ְוֵכן ֶּפה. ֶׁשְּבַעל ַּבּתֹוָרה ַּבִּמְׁשָנה ְטמּוָנה ְּבַחָּייו ְלמֶׁשה ִנְגְלָתה ֶׁש

 ינּוָמצִ  ְוֵכן ֶּפה. ֶׁשְּבַעל ַּבּתֹוָרה ִנְתָּבֲארּו ֵאּלּו ְוִעְנָיִנים ֶׁשִּבְכָתב, ַּבּתֹוָרה ְרמּוִזים ַהְּדָבִרים ֵהיָכן לוֹ  ִנְתַּגָּלה א ֲאָבל ֻּכָּלם, ַהְּדָבִרים
 ָאַמר ָלאֹוִתּיֹות, ְּכָתִרים ְוקֹוֵׁשר ֶׁשּיֹוֵׁשב הּוא ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש ְמָצאוֹ  ַלָּמרֹום מֶׁשה ֶׁשָעָלה ְּבָׁשָעה כט:) (מנחות ַּבְּגָמָרא
 ֶּבן ַוֲעִקיָבא ּדֹורֹות ַּכָּמה סֹוףּבְ  ִלְהיֹות ֶׁשָעִתיד ֵיׁש ֶאָחד ָאָדם לוֹ  ָאַמר ,ָידְ  ַעל ְמַעֵּכב ִמי עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ  ְלָפָניו
 ִלי, ַהְרֵאהּו עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ  ְלָפָניו ָאַמר ֲהָלכֹות, ֶׁשל ִּתיִלין ִּתיִלין ְוקֹוץ קֹוץ ָּכל ַעל ִלְדרֹוׁש ֶׁשָעִתיד ְׁשמֹו, יֹוֵסף
 ַאָּגדֹות 'ֵּבאּוֵרי ְּבֵסֶפר ְוַעֵּין אֹוְמִרין. ֵהן ָמה יֹוֵדעַ  ָהָיה אְו ׁשּורֹות ְׁשמֹוֶנה ְּבסֹוף ְוָיַׁשב ָהַל ,ַלֲאחֹורֶ  ֲחזֹור לוֹ  ָאַמר

לֹו. ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַמְטַעִּמים' ַהַּטַעם ֶׁשַּמְזִּכיִרים י'  ָזָכה א ֶׁשּמֶׁשה ַהְּׁשִמיִני ַעל ְמַרְּמִזים ׁשּורֹות ְּׁשמֹוֶנהׁשֶ  ֶׁשְּמָבֵאר ָים' ֲאִפיֵקי
ִנים ּפָ בֹו. ְוָכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב "ַרב ָּפָּפא ְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת, ִּכי ֵהם ָהיּו ַהַּמִּגיִהים ֶׁשל ַהַּׁש"ס ְלַאַחר ֶׁשַרִּביָנא ְוַרב ָאִׁשי ִסְּימּו ְלָכתְ ָּבָניו ֶׁשל 

ְּבִמּלּוי יֹוִדי"ן ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת  אהי"הְטִרָּיא ֵׁשם ְּבִגימַ  ָּפָּפא. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ֵאִלָּיהּו ַנְחָמִני שליט"א ׁשֶ ָּפָּפ"אִנים" ר"ת ּפָ ל אֶ 
ְמַסֵּמל ֶאת ָהעֹוָלם ֻׁשָּמן וְ ַרב ָּפָּפא ָהָיה ַּבַעל ָּבָׂשר, ׁשֶ  (ב"ק י:)ַהְּׁשִמיִני. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א ֶׁשָּמִצינּו ְּבַרִּׁש"י 

ַהְּׁשִמיִני ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ַעל ְּבִחיַנת  ָּפָּפא ַּבר ַאָּבא,ִּקיף ֶאת ַהּגּוף. ְוֵכן ַרב ָּפָּפא ִנְקָרא ַהַּמִּקיף, ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ֶׁשּמַ ַהְּׁשִמיִני 
ְּבֵׁשם  ֲאִביֶהםת ֶׁשֵּיׁש ֶׁשְּמַכִּנים א ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשלִּכי ָכל ְנֵקָבה ִהיא ְּבִחיַנת ַּבת ֶׁשל ַּבֲעָלּה.  ַּבת ֶׁשל ַאָּבא.ֶׁשִּנְקָרא ִאָּמא ֶׁשִהיא 

  ָּפָּפא.
ַּדְרִּגין ְוֵהם: ָּכֵׁשר, ָּפסּול, ָאסּור, ֻמָּתר, ַחָּיב, ַזַּכאי, ָטֵמא,  ְׁשמֹוָנהֶׁשַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֵיׁש  (ע' מ')מּוָבא ְּבֵסֶפר 'ֶּבן ִאיׁש ַחִיל' 

א ' [ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשמֹוֶנה], ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֶׁשָהאֹות ח (משפטים קכג.)ָטהֹור. ְוֵכן ָמִצינּו ַּבֹּזַהר  א ִנְמָצא, ְו אֹור ַהָחְכָמה, ֶׁש
א ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה" ַעל ַמֲעַלת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמּתֹוָרה  (וארא נט:). ְוֵכן מּוָבא ְּב'תֹוָרה אֹור' ֻמָּׂשג, ֶׁשָּכתּוב "

ַעל ַחג  (במדבר י:)ְרָׁשּה ְּבעֹוַלם ָהָרצֹון ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ֵמעֹוַלם ַהָחְכָמה ַהַּׁשָּי ַלּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב. ְוֵכן מּוָבא ְּבלק"ת ֶׁשִּבְכָתב ְוׁשָ 
ֶנֶגד ִמְסָּפר ֶׁשַבע, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָּכלּול ִמֶּׁשַבע, ַהָּׁשבּועֹות ַּבּיֹום ַהנ', ֶׁשּבֹו ִמְתַּגָּלה ַהּתֹוָרה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלַּׁשַער ַהּנּו"ן, ְּדמ"ט ְׁשָעִרים ֵהם ּכְ 

  ְוַׁשַער ַהּנּו"ן הּוא ֵמַעל ִמְסָּפר ֶׁשַבע, ּובֹו ִמְתַאֲחִדים ָּכל ַהֶּׁשַבע. 
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  [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

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

שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל, ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד נגלות 
  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?
ול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו, ועדין לא יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גד איך

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

  הקשים?
בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו להצילם, נוכל להתעלם מזעקת השכינה על  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?
  . ְּבַרֲחֵמי ִמָּגלּוָתא ֵּביּה ִיְּפקּון ַהֹּזַהר ֵסֶפר ַהאי ְּדִאיהּו ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא

 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 
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 מַ  לין ׁשֶ ית ּדִ בֵ ים ּבְ עִ בְ וֹ ּת

עמוד  ההשפעות, ומתמסכן 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  בזהקרוב לה', הוא יגאל ממכר אחיו, ו

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

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

  



 
 
 
 

כא

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

  תדיר, חובת הגוף מקודש      036188995להשיג בטל: בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה. ניתן 
  [מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

   הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל
הירושלמי [מגילה פ"ד הי"ב] דן מי שיכול לקיים או תפילין או מזוזה במה יבחר. שיטת שמואל שמזוזה קודמת שכן  א.

היינו מטעם תדיר). שיטת רב הונא שתפילין עדיפים שכן נוהג זה בהולכי נוהגת בשבתות ויו"ט (וביארו המפרשים ד
מדבריות. ומבאר רעק"א (קמא תשובה ט') דהיינו "חובת הגוף" שמוטל עליו החיוב בכל מצב, משא"כ מזוזה שאם ירצה יגור 

  דשת יותר מתפילין.בבית שכור או בלי בית. ומביא הירושלמי ברייתא להכריע כשמואל ולסייע לו דתניא שמזוזה מקו
  
הרא"ש פוסק כרב הונא שיעדיף תפילין מפני שמצות הגוף עדיפה. [ונפסק בשו"ע הל' תפילין והל' מזוזה]. ומבאר השיירי  ב.

קרבן אע"ג דהירושלמי הכריע כשמואל, מכיון דשיטת הבבלי שתפילין מקודשים ממזוזה ממילא מוכח כרב הונא. עכ"ד. 
י להלכה מקודש אינו עדיף מתדיר. אכן יש ליישב דברי השיי"ק דאין הכוונה בירושלמי מקשה רעק"א [שם בתשובה] הר

שטעם מקודש בלבדו מכריע את חוה"ג של תפילין, אלא שמצטרף עם תדיר להכריע את חוה"ג אפי' אם חוה"ג היא המעלה 
אז יגברו ב' המעלות הקטנות  העליונה (וממילא מסיק השיי"ק דאפילו אם נסבור שתדיר דוחה חוה"ג, אבל בסיוע מקודש

דהיינו מקודש וחוה"ג וידחו את המעלה העליונה של תדיר) [וכ"כ הגרש"ב ליברמן זצ"ל בספרו בשבילי הקדושה, והגר"ש 
אריאלי שליט"א בביאורים והערות לתשובות רעק"א]. וכך דייקתי ברא"ש שלא הזכיר כלל שהתפילין מקודשים טפי, והיינו 

א שסילקנו מהמזוזה את מעלת מקודש מלסייע לתדיר וכבר ממילא גוברת מעלת חובת הגוף דתפילין כמו שנתבאר שסגי בה
לדחות את התדיר. ויסדנו את גלגלנו לפי שיטת שמואל שתדיר דוחה חובת הגוף ובכל זאת כאשר מקודש מסייע לחוה"ג 

  אזי יחדיו זה דוחה את תדיר וכמו שנתבאר.
  
דש דוחה חוה"ג. שהרי לגבי תדיר כנגד מקודש (מי ידחה את מי) מסופקת הגמ' [במנחות לפי שיטה זו נראה לדון שמקו ג.

מ"ט] ולא נפשט, וא"כ חזינן שהמעלות קרובות להיות שקולות זל"ז, וממילא כשם שלשמואל תדיר דוחה את חוה"ג א"כ 
  מקודש נמי.

  
ם דחייה והקדמה בזה א"כ לט"ז וסיעתו שתדיר . תדיר דוחה מקודש, לפי צד אחד בגמ' מנחות מ"ט. וכן לאחרונים המשויד

  קדים למקודש יסברו דה"הדדוחה.
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מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך מייל חוזר  גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירותלפי הוראת  3109982305טל:  fish@neto.net.il  ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.   כרכים של ספר סוד החשמל 5חדש קישור להורדת   15326537343או בפקס  בלבד
http://beta.hebrewbooks.org/53606  

 http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722  שע"גת -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  
 

  הראשונה דוחה את השלישית  
 [יסוד ד'] 

השניה 
דוחה את 
הראשונה 

  ב'][יסוד 

  

  מי שבאפשרותו לרכוש מצוה אחת בלבד מתוך ג':
  . תדירה ואינה חובת הגוף ואינה מקודשת.1
  . מקודשת קצת וחובת הגוף ואינה תדירה.2
  . מקודשת מאד ואינה חוה"ג ושוה בתדירותה לשניה.3

  את מה ירכוש לפי שמואל?
 

  

  השלישית דוחה את השניה [יסוד ג']

  ו  
  

הגלגל 
חוזר 
 חלילה.
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