
  א "מבוא לתוכנה מאת הרב יקותיאל פיש שליט
  .'סוד החשמל'מחבר ספר 

  
  .תוֹ ּיתִ י אוֹ פֵ ּוּלת חִ עּומָ ׁשְ ל מַ עַ . ק ארֶ ּפֶ 

  
ש "ת ב"ף אּוּלי חִ ּכִ . ְנֵקָבה ִלְבִחיַנת ָזָכר ְּבִחיַנת ִחּבּור ַעל ְמַרֵּמז ש"ב ת"א אֹוִתּיֹות ֶׁשִחּבּור .)פב ש"שה( ָחָדׁש ְּבֹזַהרא בָ מּו

ים מִ חֲ ם רַ הֵ ' ד ועַ ' ת אוֹ ּיתִ אוֹ הָ  )חלק שני תצד(' םיִ מַ י ׁשָ ּדֵ מַ חֲ מַ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ן מּוכֵ וְ . רבָ ּדָ ל הַ ׁשֶ ר חוֹ ָאים וְ נִ ּפָ ל ּמֵ סַ מְ 

ד  עַ 'ת פוֹ ּיתִ אוֹ הָ , יםמִ חֲ רַ ין וְ ים ּדִ גִ ּוְ זַ מְ ' ד עעַ ' ת כוֹ ּיתִ אוֹ הָ , םתָ ים סְ מִ חֲ ם רַ הֵ ' ד יעַ ' ת זוֹ ּיתִ אוֹ הָ , יםִר מּוּגְ 

ר חוֹ ר ָאתֵ יא יוֹ ת הִ קֶ חֶ רַ תְ ת מִ אוֹ הָ ל ׁשֶ כָ כְ ּו, דסֶ ר חֶ תֵ יוֹ ים וְ נִ ר ּפָ תֵ יא יוֹ הִ ' אן הָ ּוּוכִ ה לְ בָ רוֹ ת קְ אוֹ הָ ל ׁשֶ כָ כְ ּדִ . יןם ּדִ הֵ ' ת

ר חוֹ ָאים וְ נִ י ּפָ נֵ יָ נְ עִ  ׁשֶ ׁש"ּׁשַ רַ ר הָ ּוּדסִ ים ּבְ אִ רוֹ י ׁשֶ פִ ּכְ , תוֹ ּילִ לָ ת ּכְ וֹ ּקלֻ ע חֲ ּבַ ְר ַאיא לְ ה הִ ּקָ לֻ חֲ ן הַ כֵ לָ ה ּדְ אֶ ְר נִ וְ . יןר ּדִ תֵ יוֹ וְ 

ר חוֹ ָאים ּדְ נִ ּפָ , רחוֹ ר ָאתֵ וֹ ּיא הַ הּו ׁשֶ רחוֹ ָאר ּדְ חוֹ ָא, יםנִ ר ּפָ תֵ וֹ ּיא הַ הּו ׁשֶ יםנִ פָ ים ּדְ נִ ּפָ , תוֹ ּקלֻ ע חֲ ּבַ ְר ַאים לְ קִ ּלְ חַ תְ מִ 

ק חוֹ רָ ף הָ וֹ ּסם הַ ה עִ לָ חָ תְ הַ ת הָ ר אֶ ּׁשֵ קַ ּמְ ש ׁשֶ "ת ב"ף אּוּלחִ ה ּדְ אֶ ְר ה נִ י זֶ פִ לְ ּו. םיהֶ ינֵ ע ּבֵ צַ מְ אֶ ים ּבָ אִ צָ מְ ּנִ  ׁשֶ יםנִ פָ ר ּדְ חוֹ ָאוְ 

, רתֵ ת יוֹ כוֹ מּוסְ אֹוִתּיֹות יף לִ חֲ ּמַ ח ׁשֶ "ט ב"ף אּוּלן חִ ין ּכֵ אֵ ה ּׁשֶ מַ . רחוֹ ָאר ּדְ חוֹ ָאים ּבְ נִ פָ ים ּדְ נִ ף ּפָ ּוּלת חִ ינַ חִ א ּבְ הּו, רתֵ יוֹ ּבְ 

ים נִ פָ ים ּדְ נִ יף ּפָ לִ חֲ ת מַ ינַ חִ א ּבְ ת הּוצַ ד קְ יק עוֹ חִ ְר ּמַ ם ׁשֶ "ל ב"ף אּוּלחִ וְ . יםנִ פָ ר ּדְ חוֹ ָא ּבְ ָּפִנים ְּדָפִניםיף לִ חֲ ת מַ ינַ חִ בְ א ּבִ הּו

ר ַרִּבי ָאמַ  :)סוכה נב(א רָ מָ ּגְ הַ ה מֵ 'יָ ָא ְר ּהנָ ְׁש ּיֶ א ׁשֶ "ר שליטפֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ  .הָאלְ ן הָ כֵ וְ , רחוֹ ָאים ּדְ נִ פָ ּבְ 

, ּוֵמִעיד ָעָליו ָלעֹוָלם ַהָּבא,  ָהַרע ַמִּסיתֹו ְלָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזהֵיֶצר, ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן, ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני

. ָמנֹון' ַסֲהָדה' לְ קֹוִרין, ח ְּדֵבי ַרִּבי ִחָּיא"ֶׁשֵּכן ְּבאטב, "ְוַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָמנֹון ְמַפֵּנק ִמֹּנַער ַעְבּדוֹ " ֶׁשֶּנֱאַמר

  .ש"ת ב"ף אּוּלחִ  ּבְ מוֹ ר ּכְ חֵ ד ַאּצַ  מִ וֹ ּלת ׁשֶ רֶ חֶ ה ַאינָ חִ א ּבְ וְ , ׁשּמָ ן מַ יָ נְ  עִ תוֹ אוֹ ף לְ ּדָ ְר ם נִ ת ׁשֵ ינַ חִ בְ א ּבִ ט הּו"אים ׁשֶ אִ רוֹ וְ 

. ינּובִ ם ָאהָ רָ בְ ן ַאּקֵ ש ּתִ "אתב. הלָ דוֹ ּגְ ת הַ סֶ נֶ י ּכְ ׁשֵ נְ  ַאנּוּקְ ד ּתִ "אבג ) בשם ספר קדמון'פתח עינים'(א "ידָ חִ  ּבַ אבָ מּו

ן ּקֵ ּתִ ר "ק בכ"אי. איבָ קִ י עֲ ּבִ רַ ן ּקֵ ּתִ ם "אלב. אּיָ י חִ ּבִ רַ ן ּקֵ ּתִ ח "אטב. ׁשדוֹ ּקָ  הַ נּוּבֵ רַ ן ּקֵ ּתִ ע "ס בט"אח

  .י"רשב

  
  .ש"ת ב"י אפֵ ּוּלת חִ אוֹ מָ גְ ּדֻ . ק ברֶ ּפֶ 

  
יק ּדִ ּצַ ת הַ כּוזְ ּבִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ם"ׁשֶ ּגֶ אֹוִתּיֹות ן ן הֵ הֶ ּלָ ר ׁשֶ חוֹ ָאהָ וְ , יםנִ ּפָ ן ּבַ ּבָ ן רֻ  הֵ י"ּבִ רַ אֹוִתּיֹות י ּכִ , םׁשֶ ּגֶ  ׁש"ּבַ  ת"אַ ּבְ , י"ּבִ רַ 

ר פֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . הּטָ מַ י לְ מִ ְׁש ּגַ  לַ יעַ ּפִ ְׁש ּמַ יק ׁשֶ ּדִ ּצַ ל הַ ר ׁשֶ חוֹ ָאת הָ ינַ חִ יא ּבְ ם הִ ׁשֶ ּגֶ ת הַ עַ ּפָ ְׁש הַ וְ , םׁשֶ גֶ ים לְ כִ זוֹ 

ּמּוָבא  ּכַ .םׁשֶ גֶ ת הַ עַ ּפָ ְׁש ת הַ ר אֶ צֵ א עוֹ הּוז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ם"ׁשֶ ר ּגֶ "יוִ אֲ ת וֹ ּיתִ ש אוֹ "ת ב"אּבְ ת "יִר ם ּבְ "גַ ּפְ  ׁשֶ א"שליט

  .יתִר ּבְ הַ  םגַ ּפְ  ןוֹ עֲ ּבַ  הָאּבָ  יםמִ ׁשָ ּגְ  תירַ צִ עֲ ׁשֶ  :)קפט וישב( רהַ ּזֹ ּבַ 

ל מֶ ם סֵ ית הֵ יצִ ּצִ הַ  ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו.  ִּכְסִאיאּיָ ִר טְ ימַ גִ  ּבְ ש"ת ב"ִציִצית ְּבא )לח, במדבר טו( 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ּבְ מּוָבא 

   .יאִ סְ  ּכִ אֹוִתּיֹותת לְ וֹ ּיִר חוֹ ן אֲ ּבָ רֻ ית ּבְ יצִ  צִ אֹוִתּיֹותן הָ כֵ לָ . הּטָ מַ  לְ יעַ ּפִ ְׁש ּמַ  ׁשֶ וֹ ּלר ׁשֶ חוֹ ָאת הָ ינַ חִ בְ ד ּבִ בוֹ ּכָ א הַ ּסֵ כִ לְ 

   .תמֶ אֱ ת הָ ת אֶ וֹ ּסכַ ה לְ ּסֶ נַ ּמְ ד ׁשֶ גֶ ּבֶ ל הַ ג ׁשֶ ן זּוא ּבֶ ר הּוקֶ ּׁשֶ י הַ ּכִ , ר"קֶ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ א אוֹ ש הּו"ת ב"ף אּוּלחִ ּבְ  ד"גֶ ּבֶ 



ת כּולְ ּמַ ת הַ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ּמְ ׁשֶ  ׁשפֶ נֶ  ׁש"ת ּבַ "אַ ּבְ  )מה' ע( ל" ְלָהֲאִריזַ 'י"ֵרי ַרְׁשּבִ מָ ַׁשַער ַמאֲ 'ּמּוָבא ּבְ ד ּכַ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  בטוֹ 

   .הבָ קֵ יא נְ הִ ׁשֶ 

ת ינַ חִ בְ יא ּבִ הִ ׁשֶ ת כּולְ ּמַ הַ  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ה"ּפֵ ש ִהיא ַהַּמְקִּביָלה ֶׁשל ָהאֹות "ת ב"ְּבא,  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודו"ָואָהאֹות 

  . הבָ קֵ ת נְ ינַ חִ בְ ר לִ כָ ת זָ ינַ חִ ת ּבְ דֶ חֶ יַ ּמְ  ׁשֶ א"תָ ּבְ ׁשַ ת וֹ ּיתִ אוֹ ש "ת ב" אןכֵ וְ  .הּפֶ 

ט ֶלָעִתיד ָלֹבא ְּבאה"יהיֶׁשַהֵּׁשם ' ֶזַרע ֹקֶדׁש'ְּבֵסֶפר מּוָבא   ַהְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ם"צמצש "ת ב" ֶׁשִּיְׁש

   .ַּמְלכּותע לַ פַ ּׁשֶ ת הַ  אֶ ַהְמַצְמֶצֶמת

ִצּיֹון 'ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ,  ּוַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשהִּכי ַהֹּקר הּוא ָאחֹור ֶׁשל ַהָּדג ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד, ר"קֹ  ש"ת ב"ְּבא ג"ּדָ 

 ֶׁשֵהן אֹוִתּיֹות ר"ק אֹוִתּיֹותהָ ְּדֹׁשֶרׁש ֲעָמֵלק מֵ . ר ַמְלִּביׁש ָעָליו ִּבְבִחיַנת ָאחֹור ּוִּבְבִחיַנת ָעְרָלה"ְוַהּקֹ  ,'ִוירּוָׁשַלִים

   .ַהְמַסְּמלֹות ֶאת ַצד ָהַרע

א הּו ׁשֶ רפָ וֹ  ׁשש"ת ב"אּבְ  ג" בפו ְּבִגיַמְטִרָּיאהּכָ סּו. יםילִ ּבִ ְק ה מַ רָ בּוגְ ד ּוסֶ ם חֶ הֵ ׁשֶ , ב"יבִ ָא מֵ ַהֶהפֵ א הּוי "רֵ ְׁש ּתִ 

  . ירֵ ְׁש ל ּתִ ין ׁשֶ ּדִ ן הַ מַ א זְ ה הּונָ ּׁשָ  הַ אׁשרֹ וְ , ירֵ ְׁש ל ּתִ ד ׁשֶ סֶ חֶ ן הַ מַ א זְ ת הּווֹ ּכי סֻ ּכִ , תוֹ ּכל סֻ ר ׁשֶ חוֹ ָאהָ 

ת אוֹ צָ מְ ב נִ "אהָ ים ׁשֶ אִ רוֹ  וְ .ש"ת ב" ֵיׁש ֶרֶמז ַעל ִחּלּוף אֹוִתּיֹות א,"תיאִׁש רֵ ּבְ " ֶׁשְּבֵתַבת :)יקונים קיגת(ַּבֹּזַהר ָמִצינּו 

  . ףוֹ ּסת ּבַ "שהַ וְ , הּלָ חִ תְ ּבִ 

ר אֵ בֵ ּו. זמֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ד ּתאֹ ם מְ מֵ רוֹ תְ ִת א וְ ּׂשֵ ּנָ א ּתִ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ  ׁשֶ ,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" )ד, מ' ישעי(ק סּוּפָ ל הַ א עַ "רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ּבְ א בָ מּו

ּוְמֹבָאר . זמֶ רֶ ת הָ רַ תוֹ  ּבְ ׁשּיֵ  ׁשֶ תרוֹ מּוּתְ ל הַ ז עַ ּמֵ רַ מְ  הַ ר"מָ ּתָ ת וֹ ּיתִ ש אוֹ "ת ב"אּבְ " ֶּגיא"א ׁשֶ "ר שליטפֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"הרה

   .הבָ קֵ ּנְ ת הַ ת אֶ לוֹ ּמְ סַ ּמְ  ׁשֶ תרוֹ מּוּתְ ם ן הֵ כֵ  לָ "יאּגֶ "ל הַ ה ׁשֶ בָ קֵ ּנְ ת הַ ינַ חִ ם ּבְ  הֵ ר"מָ ּתָ  תוֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

 ֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ֵיׁש נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ , ת"וֶ מָ ש "ת ב"אּבְ " ידֶ יָ ת אֶ  חַ תֵ וֹ ּפ"ק סּוּפָ ת הַ "רא מֵ צֵ וֹ ּי ׁשֶ י"פאה סָ נָ ְר ּפַ הַ ם ׁשֵ 

 ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו .)פסחים קיט( א ַּבְּגָמָראבָ ּוּמְּבתֹוָכּה ַּגם ַהְׁשָּפַעת ַחִּיים ּכַ 

א  הּות"וֶ מָ ן כֵ לָ  וְ . ֶׁשהֹוֵל ַעל ֻאָּמנּות ּוַפְרָנָסה ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ַחִּיים,"ְרֵאה ַחִּיים" )ט, קהלת ט( ַעל ַהָּכתּוב :)קידושין ל(

ש "ת ב"אּבְ י "חָ א ׁשֶ "שליט. מ. א' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ . יםּיִ א חַ הּו ׁשֶ ּוּנּמֶ  מִ פֶ הֵ ת הַ ינַ חִ בְ  ּבִ י"פאם ל ׁשֵ ר ׁשֶ חוֹ ָאהָ 

  .תוֶ ּמָ  הַ אַ לְ א מַ הּו ׁשֶ מ"ס

ש "ת ב"א ּבְ י"ּדַ ׁשַ ם ּׁשֵ ל ׁשֶ "ן זצְר טֶ  ְׁש הּוּיָ לִ אֵ ' ג ר"הרהא מֵ בָ ן מּוכֵ וְ . דרּול ּפֵ ּמֵ סַ ּמְ  ׁשֶ ט"גש "ת ב"אּבְ , גּוּוזִ ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  ר"נֵ 

  ".הזֶ חֱ י יֶ ּדַ ה ׁשַ זֵ חֲ מַ "יו לָ ר עָ מַ אֱ ּנֶ  ׁשֶ םעָ לְ ּבִ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ם"בק

ּוְמֹבָאר , ז רָ  אוֹ ףין סוֹ ר אֵ אוֹ  ְּבִגיַמְטִרָּיאש "ת ב"אּבְ ם "לָ עוֹ הָ א ׁשֶ " שליטִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג' ג ר"ְּבֵׁשם הרה אבָ מּו

יף סִ הוֹ ה לְ אֶ ְר ד נִ עוֹ וְ . ש"ת ב"אה ּבְ ן זֶ כֵ לָ , זרָ  הָ רֶ  ּדֶ ףין סוֹ ר אֵ אוֹ ל י ׁשֶ ּוּלּגִ א הַ ר הּואוֹ  הָ םלֵ עְ הֶ  מֵ פֶ הֵ הַ ׁשֶ ִלְדָבֵרינּו 

ר ׁשָ ם לָ עוֹ הָ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , יר ִׁש וֹ ׁשרּוּפֵ  ׁשֶ ן"מוֹ זְ ּפִ ן  הֵ ם"לָ עוֹ הָ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ  וְ ,ד"סֹ ל "ּכֹ הַ ן  הֵ ם"לָ עוֹ הָ י נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ הָ ׁשֶ 

  .הירָ ִּׁש ל הַ ת ׁשֶ קּובֵ ּדְ  הַ רֶ ר ּדֶ אוֹ ת הָ ת אֶ וֹ ּלגַ לְ ם ּולֵ עְ הֶ ת הַ ל אֶ ּטֵ בַ י לְ דֵ ּכְ ' הה לַ ירָ ִׁש 

ת ת אֶ קֶ ּלֶ סַ  מְ ה"קָ דָ צְ  ֶׁשִּמְצַותן יוָ ּכֵ , רבָ  דָ תוֹ ב אוֹ ּוא ׁשצֵ ש יוֹ "ת ב"א ּבְ ה"ּצָ ת מַ "ילַ כִ אֲ וַ ה "קָ דָ צְ  עַ ּוּדר מַ אֵ בָ לְ ה אֶ ְר נִ 

 ה"ּצָ ת מַ "ילַ כִ אֲ ן כֵ וְ . יםנִ ה ּפָ יָ הְ ל נִ ּכֹ הַ ר וְ חוֹ ין ָאאֵ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ה"קָ דָ צְ ב ּוא ׁשצֵ  יוֹ ּהּלָ ר ׁשֶ חוֹ ָאם ּבָ ן ּגַ כֵ לָ , ׁשחָ ּנָ ת הַ אֶ ין וְ ּדִ הַ 

ין ּדִ הַ ד וְ סֶ חֶ ת הַ ּדַ ת מִ טֶ לֶ וֹ ּׁשׁשֶ ח ּכְ סַ פֶ יא ּבְ הִ וְ , ׁשחָ ּנָ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ר ׁשֶ אוֹ ְּׂש ת הַ ת אֶ קֶ ּלֶ סַ ּמְ ׁשֶ , דסֶ  חֶ ּהתָ עּומָ ְׁש ּמַ ה ׁשֶ וָ צְ יא מִ הִ 

  .ה"ּצָ ת מַ "ילַ כִ אֲ ב ּוא ׁשצֵ ן יוֹ כֵ לָ , קּלֵ ּתַ סְ מִ 



ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו . ג"רֹ תְ אֶ ב ּוא ׁשש הּו"ת ב"ת אוֹ ּיתִ ף אוֹ ּוּלחִ ּבְ ג "רֹ תְ אֶ א ׁשֶ "ר שליטפֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"הרהמֵ י ּתִ עְ מַ ׁשָ 

 מוֹ ּכְ  ,רחוֹ ָא ּהלָ  יןאֵ וְ  דבָ לְ ּבִ  יםנִ ּפָ  תינַ חִ בְ ּבִ  יאהִ  דסוֹ יְ הַ  תירַ פִ ּסְ ׁשֶ  )קנג 'ע תצוה( ל"יזַ ִר אֲ הָ לְ ' י"ּבִ ְׁש י רַ רֵ מְ ַאר מַ עַ ׁשַ 'א ּבְ בָ מּוּדְ 

ת יוֹ הְ  לִ רזֵ  חוֹ וֹ ּלר ׁשֶ חוֹ ָאם הָ ּגַ ד סוֹ יְ ת הַ רֶ טֶ ת עֲ ינַ חִ ּבְ  א הּו ׁשֶ גרֹ תְ אֶ ן הָ כֵ לָ . יםנִ ּפָ הַ  דצַ ּבְ  אצָ מְ נִ  דסוֹ יְ הַ ׁשֶ  םדָ ָאּבָ  יםאִ רוֹ ׁשֶ 

  . יםנִ ּפָ 

ת רֶ טֶ ת עֲ ינַ חִ יא ּבְ ה הִ קָ דָ ם צְ י גַ ּכִ , רבָ  דָ תוֹ ב אוֹ ּוא ׁשצֵ ש יוֹ "ת ב"אּבְ ה "קָ דָ צְ  עַ ּוּדם מַ עַ ד טַ ר עוֹ אֵ בָ ר לְ ׁשָ פְ ה אֶ זֶ י פִ לְ ּו

 ְוֶהָעִני ַהְמַקֵּבל הּוא ִּבְבִחיַנת ,יק ְיסֹוד ֶׁשַהּנֹוֵתן ְצָדָקה הּוא ִּבְבִחיַנת ַצּדִ )'שער ב( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רפֶ ְּבסֵ  אבָ ּוּמּכַ , דסוֹ יְ הַ 

 אהּוׁשֶ  הירָ צִ יְ הַ  םלַ עוֹ לְ  יםכִ ּיָ ּׁשַ הַ  יםכִ ָאלְ ּמַ ן ּבַ כֵ וְ .  ְוַהְּצָדָקה ַעְצָמּה ִהיא ִּבְבִחיַנת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַהְמַזֶּוֶגת,ַהְּנֵקָבה ַמְלכּות

 ,ָּפִנים ִמְּגֵזיַרת אֹוַפִּנים ְלׁשֹון )א"פ( הירָ צִ יְ  רפֶ סֵ לְ  וֹ ּכעַ  ןמִ ּדְ  י"רהָ  ׁשרּופֵ ּבְ  אבָ ּוּמּכַ  רחוֹ ָא תינַ חִ ּבְ  יןאֵ  ,דסוֹ יְ  תינַ חִ ּבְ 

  . יםּנִ פַ אוֹ  תבַ תֵ ּבְ  יםזִ מָ ְר נִ  יםנִ ּפָ  ןכֵ  וְ .ָעֹגל הּוא ִּכי ּפֹוֶנה ָׁשם ֶׁשחֹוֵזר ָמקֹום ֶׁשְּלָכל לֹוַמר

ִהים ְנַהֵּל " )טו, תהילים נה(ב תּוּכָ הַ ׁשֶ א "ן שליטמַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא' ג ר"הרהיף סִ הוֹ וְ  א צֵ ש יוֹ "ת ב"א ּבְ "ְּבָרֶגׁשְּבֵבית ֱא

ת ינַ חִ ין ּבְ אֵ , ם ׁשָ ִׁשיםְר ַּבְמפָ א בָ ּוּמּכַ , תחַ ה ַארָ בּוחֲ בַ ת ּוּוּדחְ ַאה ּבְ נָ ּוָ ּכַ  הַ "ׁשגֶ רָ ּבְ "ן ׁשֶ יוָ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו ּכֵ . ׁש"גֶ רָ ּבְ ב ּוׁש

  .תּוּדחְ ַא הָ חַ כֹ ים ּבְ נִ פָ ים ּבְ לִ לָ כְ ם נִ ּלָ י ּכֻ ּכִ , תּוּדחְ ַאר ּבָ חוֹ ָא

, ך"לכלר אֵ ּׁשָ ש יִ "ת ב"א ּבְ תוֹ יכָ פִ הֲ ם ּבַ ּגַ , ך"לכל מוֹ ר ּכְ חוֹ  ָאתוֹ עּומָ ְׁש ּמַ ר ׁשֶ בָ ּדָ , פֶ הֵ ם לְ ר ּגַ בָ  דָ תוֹ ת אוֹ יוֹ הְ לִ ל כוֹ יָ וְ 

, ם"יִ ּפַ ת אַ "ּוּזעַ ן כֵ וְ . לּוכְ ּלִ הַ י וְ עִ ְר ם הָ קוֹ ר מְ חוֹ ָאת לָ כֶ ּיֶ  ׁשַ תוֹ יאּוצִ ל מְ י כָ ּכִ , רחוֹ ת ָאינַ חִ א ּבְ  הּווֹ ּלים ׁשֶ נִ ּפָ ם הַ ּגַ  ׁשֶ ינּויְ הַ 

י ּכִ , ם"יִ ּפַ ת אַ "ּוּזעַ ש "ת ב"אב ּבְ ּוא ׁשצֵ ים יוֹ נִ ּפָ  לַ ּיָ ּׁשַ  ׁשֶ ףַאת הָ ינַ חִ בְ ם ּבִ גֵ וֹ ל ּפכוֹ יָ בְ א ּכַ הּווְ , םיִ ּפַ  אַ רֶ אֶ  מֵ פֵ הֶ א הַ הּוׁשֶ 

  . רחוֹ ָאים לָ נִ ּפָ ת הַ  אֶ פַ א הָ הּו

א צֵ ש יוֹ "ת ב"אּבְ , יםדִ דָ י צְ נֵ ים ְׁש ִר ּבְ חַ ּמְ  ׁשֶ ק"בֶ ר ּדֶ "ׁשֶ ּגֶ  מוֹ ר ּכְ חוֹ ָאים לָ נִ ּפָ ין הַ ע ּבֵ צַ מְ אֶ א ּבָ צָ מְ ּנִ ר ׁשֶ בָ ם ּדָ ת ּגַ יוֹ הְ לִ ל כוֹ יָ וְ 

ד ּצַ הַ ר מֵ בָ  דָ תוֹ ב אוֹ ּוים ׁשאִ צְ ם יוֹ ן הֵ כֵ לָ , רחוֹ ָאים לָ נִ ּפָ ין הַ ע ּבֵ צַ מְ אֶ ּבְ ה ּׁשֶ ת מַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ם מְ י הֵ ּכִ , ק"בֶ ר ּדֶ "ׁשֶ ּגֶ ב ּוׁש

  . ןיָ נְ ל עִ כָ ה ּבְ ָאלְ ן הָ כֵ וְ , ינִ ּׁשֵ הַ 

ל ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ , תלוֹ עֲ  מַ 360 ְּבִגיַמְטִרָּיא יםנִ ּפָ ים מִ עָ  ּפְ 'בל ז עַ ּמֵ רַ מְ ים נִ פָ ים ּדְ נִ ּפָ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"הרהיף סִ הוֹ וְ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא רחוֹ ָאר ּדְ חוֹ ָאל ז עַ ּמֵ רַ מְ הַ , רחוֹ ָאים מִ עָ  ּפְ 'בּו. יםּנִ פַ אוֹ ן הָ יַ נְ עִ  ּבְ נּוְר ַאּבֵ י ׁשֶ פִ ּכְ , יםנִ ת ּפָ ינַ חִ א ּבְ הּו ׁשֶ לּוּגעִ 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"פכי , רחוֹ ָא וְ יןן ּדִ  הֵ 'תד  עַ 'פת מִ וֹ ּיִת אוֹ ן הָ כֵ וְ . רחוֹ ָאם הָ קוֹ מְ  ּבִ ינּויִ הָ ם ׁשֶ יִ רַ צְ ת מִ לּות גָ נוֹ ן ְׁש יַ נְ מִ ּכְ , 430

  .הּפָ לִ ּקְ  הַ אׁשמ רֹ "סל הַ א ׁשֶ בָ קְ ּוּניא הַ הִ  ׁשֶ יתילִ לִ 

  

  .ח"ט ב"אי פֵ ּוּלת חִ אוֹ מָ גְ ּדֻ . ק גרֶ ּפֶ 
  

  .תיטוֹ ִּׁש י הַ ּתֵ י ְׁש פִ  לְ נּוְר ּדַ ן סִ ל ּכֵ עַ : ה נבּכָ סֻ ל ּבְ אֵ נְ נַ  חֲ נּוּבֵ רַ י וְ "ִּׁש ת רַ קֶ חֲ ם מַ הֶ  ּבָ ׁשח יֵ "ט ב"אי פֵ ּוּלחִ 

א בָ ּוּמּכַ , ה"שֶ  מֹ ץֹ"צנִ א צֵ ח יוֹ "ט ב"ת אוֹ ּיתִ ף אוֹ ּוּלחִ ּבְ י "ינַ ר סִ "הַ א ׁשֶ "ר שליטפֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"רההָ מֵ י ּתִ עְ מַ ׁשָ 

 . ַהּׁשֹוֶאֶבתַהר ִסיַני ּוֹמֶשה ִמְזַּדְּמִנים ֶזה ָלֶזה ִּכְמַׁשל ֲחָכִמים ַלַּבְרֵזל ִעם ָהֶאֶבן )ג"ח' מעין גנים'( אנוֹ ּפָ ע מִ "רמּבָ 

 מוֹ ת ּכְ קוֹ חוֹ ת ְר ווֹ צָ י קְ ּתֵ א ְׁש וְ , הזֶ ה לָ ר זֶ תֵ ים יוֹ בִ רוֹ ים קְ ִר בָ ּדְ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ ח לְ "ט ב"אא ּבְ ף הּוּוּלחִ ן הַ כֵ ּלָ  ׁשֶ ּוְמֹבָאר ִלְדָבֵרינּו

  . ש"ת ב"א



 ל"חֵ רָ ח "ט ב"את ּבְ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ ל אֶ ּמֵ סַ מְ הַ  ע"בַ ׁשֶ , ל"י מהנּתִ עְ מַ ּׁשָ ח ׁשֶ "ט ב"י אפֵ ּוּלל חִ ת ׁשֶ אוֹ מָ גְ ד ּדֻ עוֹ יא בִ נָ וְ 

  .תכּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ת סְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ הַ 

   .תרוֹ ּתָ סְ ּנִ ת הַ ה אֶ ּלֶ גַ ה מְ קֶ ְׁש ּמַ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ר"ּתָ סְ נִ א צֵ ח יוֹ "ט ב"ף אּוּלחִ ּבְ  ה"קֶ ְׁש מַ 

  .ן"דָ קְ ׁשַ  אצֵ ח יוֹ "ט ב"ף אּוּלחִ ּבְ  ה"רָ וֹ ּת

  . לּלֵ הַ ים ּבְ עִ נְ עְ נַ ן מְ כֵ לָ וְ  ל"ַהַהּלֵ ת וֹ ּיתִ  אוֹ ח"ט ב"אּבְ  ע"נענ

  . הינָ כִ ְּׁש ן הַ ּוּק ּתִ ינּויְ  הַ 'ן ה"ִּתיקּוח "ט ב"א ּבְ ה"ְצָדקָ ן "ּתֵ 

  .עַ דּוּיָ ר ּכַ מוֹ ׁשָ ר וְ כוֹ ד זָ גֶ נֶ ם ּכְ יהֶ נֵ י ְׁש  ּכִ ,ה"וָ צְ ר מִ "נֵ א צֵ ח יוֹ "ט ב"ף אּוּלחִ ּבְ ס "דָ הֲ י "נֵ ְׁש 

  . ה"ר ּפֶ "צֵ נֹ א צֵ יוֹ  ח"ט ב"ף אּוּלחִ ּבְ  הינָ כִ ְׁש 

 ּה לָ מּוסָ  ּבְ ּהין לָ אֵ וְ , תוֹ ּפלִ ּקְ  הַ תוֹ ד ּבְ בַ ת לְ לֶ עֶ וֹ ת ּפרֶ טֹ ּקְ י הַ ּכִ  ,ֵאׁש ְקֹטֶרתׁשּוב אֹוִתּיֹות א צֵ יוֹ ח "ט ב"ְּבאְקֹטֶרת ֵאׁש 

  . םקוֹ  מָ תוֹ וֹ אר לְ זֵ ף חוֹ ּוּלחִ ן הַ כֵ לָ . לכוֹ יָ בְ  ּכַ ּהת לָ רֶ זֶ עוֹ ה ׁשֶ מָ וֹ ה ּדינָ חִ ד ּבְ עוֹ 

  . םהֶ ה מֵ ילָ ּצִ ה מַ ּיָ ּכִ נּוחֲ הַ וְ , הּׁשָ דֻ ּקְ הַ  מֵ יםדִ צָ ים וְ ִק נְ ן יוֹ וָ י יָ ּכִ , הּיָ ּכִ נּוחֲ  ְּבִגיַמְטִרָּיא ה"דָ צֵ ח "ט ב"אּבְ  ן"וָ יָ 

א ן הּוכֵ לָ , תעַ ּדַ ד הַ ד עַ סוֹ יְ הַ ה מֵ לֶ עוֹ ׁשֶ ה רָ דְ ּׁשִ ה לַ מֶ וֹ ב ּדלָ לּון ׁשֶ יוָ ּכֵ . ב"לָ לּוח "ט ב"את ּבְ עַ ּדַ ץ עֵ ים ּיִ חַ ץ עֵ ל ׁשֶ ת "רהָ 

 ַּדַעת ִּבְבִחיַנת אּוה "ַהַחִּיים ֵעץ"ׁשֶ  )טו 'ע בראשית 'פ( ל"ְלָהֲאִריזַ  ת"ְּבלק ּמּוָבאּכַ . תעַ ּדַ ץ הַ עֵ ים וְ ּיִ חַ ץ הַ ת עֵ ל אֶ ּמֵ סַ מְ 

  . יֹוֵתר ָּטהֶׁשְּלמַ  ַּדַעת הּוא "ָוָרע טֹוב ַהַּדַעת ֵעץ"וְ  ,ְּכָלל ַרע ָׁשם ֶׁשֵאין ִּדְקֻדָּׁשה

, ֶּבֶרְכָיה ְוָדַרׁש ָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ִלְבֹרא אֹור ָּגדֹול ְלָהִאיר'  ָיַׁשב ר.)השמטות רסה(ַּבֹּזַהר ְלַגֵּבי ָהאֹור ַהָּגנּוז  ָמִצינּו

ט ּבוֹ  ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָסְבלֹו ָלַקח הּוא  ָּברּוָצָפה ַהָּקדֹוׁש , ְוִנְבָרא אֹור ָּגדֹול ֶׁשֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ִלְׁש

ֶׁשֵּמַעל ,  רֹוִאים ֶׁשָהאֹור ַהָּגנּוז ַׁשָּי ַלְּׁשִמיִני.ְּגָנזֹו ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹואְוַהְּׁשָאר , ְׁשִביִעי ְוָׂשם ָלֶהם ִּבְמקֹומוֹ 

ק "ת איוֹ ּיתִ אוֹ ף ּבְ ּוּלחִ ת הַ יטַ ִׁש  [.י"ינִ מִ ׁשְ ע "ס בט"באחז "נּוּגָ א ׁשֶ "ר שליטפֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ַהְּׁשִביִעי

 יאוֹ צִ הוֹ ה לְ צֶ ְר ּתִ ׁשֶ  ּכְ )תפילת השחר ג(ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' תנוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ ׁשַ 'י פִ  לְ נּוְר ּדַ סִ ת וְ יטוֹ ה ִׁש ּמָ  ּכַ ּה ּבָ ׁשיֵ ע "ס בט"אחר וְ "בכ

 יהָ רֶ חֲ ַאת ׁשֶ אוֹ ה ּבָ נָ יפֶ לִ חֲ תַ ה וְ צֶ ה רוֹ ּתָ אַ יא ׁשֶ הִ ת הַ אוֹ ח הָ ּקַ ּתִ  ׁשֶ יִר ם צָ לָ עוֹ ר לְ "ק בכ"אי ּבְ יפוֹ לִ חֲ הַ לְ ּו

ה נָ רוֹ חֲ ת ַאיא אוֹ ם הִ אִ  וְ ,'ת קאוֹ ּבָ ַּתֲחִליֶפָנה ' ת יאוֹ וְ ' ת יאוֹ ה ּבָ נָ יפֶ לִ חֲ ק ּתַ "איּדְ ' ן אגוֹ ה ּכְ כָ מּור סְ תֵ וֹ ּיהַ 

ם הֵ ת ׁשֶ יתוֹ א ּבֵ פָ לְ ַאר הָ ַאׁשְ  ּבִ ה זֶ רֶ ל ּדֶ עַ וְ . 'ת אאוֹ ּבָ ֶפָנה ְוַתֲחִליה נָ וֹ אׁשִר ת הָ אוֹ ר לָ זֹ חְ ּתַ ' ת ק אוֹ ,'ן קגוֹ ּכְ 

  ].אצֵ וֹ ּיכַ ע וְ "ס בט"ת אחוֹ ּיתִ אוֹ ' גהַ 

  

  .ירֵ חֲ ַאי וְ נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ  אוֹ ףּוּל חִ תעּומָ ׁשְ ל מַ עַ . ק דרֶ ּפֶ 
  

 ן הֵ ירֵ חֲ ַאת וֹ ּיתִ אוֹ  ידָ אִ מֵ . ןיהֶ רֵ חֲ ַאת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ל הָ א ׁשֶ ּבָ אַ הָ  וְ ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ינַ חִ בְ ּבִ , לעַ ּמֵ ׁשֶ ת וֹ ּיתִ  אוֹ תוֹ ארָ קְ  נִ ינֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

 ןנָ ְׁש  יֶ .ד"ב ג"ף אּוּלל חִ "זַ חֲ ים ּבַ אִ רָ קְ  נִ ּוּלים אֵ פִ ּוּל חִ .הָאלְ  הָ ןתָ עָ ּפָ ְׁש הַ  וְ ןהֶ ּלָ ים ׁשֶ נִ ּבָ ת הַ ינַ חִ בְ ּבִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ ל  ׁשֶ ׁשֵ מְ הֶ הַ 

ד ּמֵ לַ ל מְ "יזַ ִר אֲ הָ , ם"אכדטף לְ ּלֵ חַ תְ ּמִ  ׁשֶ ם"יהִ אֱ ם ּׁשֵ ה מִ עָ דּויְ ל הַ "יזַ ִר אֲ ת הָ יטַ  ִׁש :ינֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ וֹ אהָ ף ּוּלחִ ת ּבְ יטוֹ  ִׁש שׁשָ 

. הּלָ ף מִ סוֹ יא ּבְ הִ  ׁשֶ םּוּׁשמִ ית פִ סוֹ '  םתיוֹ הְ ת לִ רֶ זֶ חוֹ וְ , הילָ גִ ְר ' מת לְ פֶ ּלֶ חַ תְ ית מִ פִ סוֹ '  םידָ אִ מֵ ', ת ארֶ אֶ ְׁש נִ ' ת אאוֹ ׁשֶ 

ת פֶ ּלֶ חַ תְ מִ ' א ׁשֶ ינּויְ הַ , ל"תכדט לְ ףּלֵ חַ תְ ים מִ הִ ם אֱ ּׁשֵ  ׁשֶ )פרשת בראשית( 'יםנִ וֹ אׁשִר 'ד הָ חַ ה ַאיָ הָ  ׁשֶ 'אזָ  רָ חַ נֵ עְ ּפַ 'ת יטַ ִׁש 

 ְּבֵסֶפר' י חָ יׁשן אִ ּבֶ 'ת הַ טַ יִׁש  וְ .'לת ּבְ פֶ ּלֶ חַ תְ ה מִ מָ תּוסְ ' םן הַ כֵ לָ , יּוּנא ִׁש  לְ תוֹ ילגִ ְר  הָ מוֹ  ּכְ תוֹ פּלְ חַ תְ ץ מִ "ת כמנפוֹ ּיִת אוֹ וְ ' תּבְ 



י נֵ פְ ן לִ ל ּכֵ עַ ', י תרֵ חֲ ת ַאאוֹ ץ ּבָ "ת כמנפוֹ ּיתִ אוֹ וְ , יקר רֵ ָאְׁש  נִ ינּויְ הַ , תם אוֹ ּוין ׁשאֵ ' י אנֵ פְ ּלִ  ׁשֶ )פרשיות בראשית וארא(' הּויָ נָ ּבְ '

  .הָאלְ ן הָ כֵ ית וְ פִ סוֹ ' ה ךיֶ הְ ּתִ ית פִ סוֹ ' י םנֵ פְ לִ וְ ', ה תיֶ הְ ּתִ ית פִ סוֹ ' ך

 ְלַרֵּמז ֶׁשַהֲהָלָכה ,ה"ֲהָלכָ  ֵהן "ֹּדֶדיי ָהאֹוִתּיֹות ַאֲחרֵ א "ר שליטפֵ ף סוֹ סֵ יוֹ ' ג ר"רההָ י מֵ ּתִ עְ מַ ּׁשָ ת ׁשֶ אוֹ מָ גְ ּדֻ יא בִ נָ וְ 

   .ִמְׁשַּתְלֶׁשֶלת ֵמַהּסֹוד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֹּדֶדי

ְלַרֵּמז ֶׁשֹּׁשֶרׁש ִמְצַות ֵנר ַׁשָּבת הּוא ִמְּמקֹור ָהֵאׁש ֶׁשל . י ַהֵּסֶדרְלפִ  ׁש"ר אֵ "ְמקוֹ  ֵהן ת"ר ַהַּׁשּבָ "נֵ ִלְפֵני ָהאֹוִתּיֹות 

 ְלִאְׁשּתוֹ  ָאַמר יֹוֵסף 'ְּדר .ָהֵאׁש ַעּמּוד ִּבְבִחיַנת הּוא ַׁשָּבת ֶׁשֵּנר :)כג שבת( ַּבְּגָמָראּמּוָבא ּכַ , ַעּמּוד ָהֵאׁש ֶׁשָהָיה ַּבִּמְדָּבר

   .יֹום ִמְּבעֹוד ַּבִּמְדָּבר ְלִיְׂשָרֵאל ָּבא ָהָיה ָהֵאׁש ֶׁשַעּמּוד ְּכֵׁשם ,יֹום ִמְּבעֹוד ָּדםֻמקְ  ַהֵּנר ֶאת ְלַהְדִליק

ָמבֹוא ְלָחְכַמת 'ְּבֵסֶפר  ּמּוָבאּכַ  ְלַרֵּמז ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵנר ִּדְקִלָּפה, ק"ר ּדֹולֵ "נֵ ֵהן אֹוִתּיֹות , ׁש"ן ֶזרֶ "ָהמָ ִלְפֵני ָהאֹוִתּיֹות 

  .ְּדֵאׁש ֵאׁש הּוא ִזּוּוג ִּדְקִלָּפה, ֵאׁש ֵאׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ָהָמן ֶזֶרׁשׁשֶ , )א"ד פ"א ש"ח(' ָלהַהַּקּבָ 

 ינּויְ הַ , ינֵ פְ לִ ת וֹ ּיִת אוֹ ן הָ כֵ לָ וְ ,  ִאיְּתְקַטְרָנאְקִטיָראר ְּבַחד הַ ּזֹ י הַ רֵ בְ ל ּדִ ז עַ ּמֵ רַ לְ , קטראן י הֵ "ּבִ ְׁש י רַ נֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  . אירָ טִ ד קְ חַ ר ּבְ ּטֵ קַ תְ א מִ ן הּוּכָ ְר ּדַ י ׁשֶ "ּבִ ְׁש ת רַ וֹ ּיתִ וֹ  אלעַ מֵ 

 בכָ וֹ ּכה הַ יָ י הָ "ּבִ ְׁש רַ וְ , יורָ חֲ ַאת וֹ ּיתִ אוֹ ז ּבָ מָ ְר א נִ הּואי וְ חַ ּיֹ ד מִ לַ י נוֹ "ּבִ ְׁש י רַ  ּכִ ',ב ט"כַ ּכֹ ן  הֵ י"אחַ יֹ י רֵ חֲ ַאת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

 ָּדרַ " )יז ,כד במדבר( י"ְּבַרִּׁש  אבָ ּוּמּכַ . יםבִ כָ וֹ  ּכ-ים ּצִ ה חִ רֶ וֹ ּיד ׁשֶ סוֹ יְ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ ' טהַ ד מֵ לַ וֹ ּנׁשֶ , תׁשֶ ּקֶ ץ מִ ת חֵ ינַ חִ בְ ּבִ 

  .ַּכֵחץ עֹוֵבר ֶׁשַהּכֹוָכב ,"ַקְׁשּתוֹ  ָּדרַ " ְלׁשֹון "ּכֹוָכב

 ּהנָ ְׁש ּיֶ ז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ ,ך"ר למ"יפזן הֵ , ןיהֶ לֵ עֲ ּמֵ ת ׁשֶ וֹ ּיִת אוֹ  הָ ינּויְ הַ , ל"ם חנכ"שצת לוֹ ּזָ ּמַ ע הַ בַ ל ׁשֶ ת ׁשֶ "רי הָ נֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

ן כֵ לָ . ה זוֹ גָ רֵ דְ ם מַ ר עִ ּׁשֵ קַ תְ מִ , הּזֶ ם הַ לָ עוֹ  ּבָ ּמָ ה לַ קָ דָ ר צְ ּזֵ פַ ּמְ י ׁשֶ מִ ּו. תלוֹ ּזָ ּמַ ל הַ עַ יא מֵ הִ  ׁשֶ ּמָ ר לַ ּזֵ פַ ל יְ ה ׁשֶ נָ יוֹ לְ ה עֶ גָ הָ נְ הַ 

   .תעוֹ ת רָ רוֹ זֵ ר ּגְ ַא ְׁש ת אוֹ וֶ ּמָ ר הַ זַ גְ  נִ וֹ ּבל ׁשֶ ּזָ ּמַ ל הַ עַ ה מֵ לָ יא עוֹ י הִ ּכִ , ע רָ לּכָ מִ ת ּווֶ ּמָ ה מִ ילָ ּצִ ה מַ קָ דָ צְ 

יא ה הִ ידָ ִר ה מוֹ ילָ בִ ּטְ הַ ה ׁשֶ ָאמְ ּטֻ י הַ ּכִ . םיִ וֹ ת ּגינַ חִ בְ  ּבִ נּוחְ נַ ה אֲ ילָ בִ ּטְ י הַ נֵ פְ ּלִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ . הילָ בִ טְ ן  הֵ םיִ וֹ ּגּכַ י נֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .רּיֵ גַ תְ ּמִ י ׁשֶ וֹ ּגהַ ה מֵ ידָ ִר יא מוֹ הִ ה ׁשֶ ינָ חִ  ּבְ ּהתָ אוֹ ּבְ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ק חוֹ ְׂש ן כֵ וְ . קחוֹ ְּׂש ת הַ ר אֶ רֵ עוֹ  יְ יחַ ִׁש ּמָ י הַ דֵ ל יְ ז עַ רָ י הָ ּוּלּגִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ק"חוֹ ְׂש ן  הֵ ז"רָ י רֵ חֲ ַאי וְ נֵ פְ לִ  תוֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .ףין סוֹ ר אֵ אוֹ א ּיָ ִר טְ ימַ גִ בְ ּו. זרָ ים מִ עָ ּפְ ' ב

ִּכי ְסֻעַּדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה ַמְמִׁשיָכה ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי . ל"ן נֹוזֵ "ָממוֹ  ֵהן ,ה"ה ַמְלּכָ "ְמַלּוֶ ַאֲחֵרי ָהאֹוִתּיֹות 

ִסיָמן טֹוב ּוַמָּזל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ָּדה זֹו ָלֵכן אֹוְמִרים ִּבְסעֻ . ַמָּזל ַהּנֹוֵזלּוְמִביָאה ֶאת ֶׁשַפע ַהָּממֹון ֶׁשהּוא ְּבסֹוד , ַהחֹול

  . ּוְמַבְּקִׁשים ַעל ַּפְרָנָסה.ִיְׂשָרֵאל

. וֹ ׁשְר ׁשָ  ּבְ יקוֹ ּתִ מְ מַ ּו, יקּזִ ּמַ י הַ נֵ פְ א לִ צָ מְ ה נִ ּכָ ּסֻ י ּבַ רֵ ְׁש ו ּתִ "ם טל יוֹ ל ׁשֶ ּצֵ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ .ו"ל ט"צֵ ן  הֵ ,ק"יּזִ מַ י נֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .ת"יילִ ר לִ "צַ עָ ן ש הֵ "ת ב"אּבְ , ג"מזמ, א"כהכ; ב"לָ לּוי רֵ חֲ ַאי וְ נֵ פְ ת לִ וֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ וְ 

ת  אֶ ּתֹ חְ ם לַ רֵ גוֹ וְ , יןּדִ  הַ רזַ ּגְ ת  אֶ הּטֶ מַ ד חַ ּׁשֹ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ . ה"ַּתּטֶ ד "חַ י ׁשֹ רֵ חֲ  ַאְוָהאֹוִתּיֹות, ר"ָּגזַ ן  הֵ ד"ֹׁשחַ י נֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .הנָ כוֹ א נְ ה רָ צּוין ּבְ ּדִ הַ 

  .ְלַרֵּמז ֶׁשַאֲחֵרי ְּבִרית ִמיָלה מּוָכן ָהָאָדם ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ן"מּוכָ  ֵהן ה"ִמילָ ַאֲחֵרי ָהאֹוִתּיֹות 

ח ְמַסֵּמל ֶאת ִּכי ֶמלַ , ְלַרֵּמז ֶׁשָּצִריִך ִלַהְקִריב ֶמַלח ִעם ָּכל ָקְרָּבן, ן"ׁש ָסטָ "ְמָגרֵ  ֵהן ,ן"ח ָקְרּבָ "ֶמלַ ַאֲחֵרי ָהאֹוִתּיֹות 

  .ָלֵכן ֵיׁש לֹו ֹּכַח ְלַסֵּלק ֶאת ַהָּׂשָטן ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֹׁשֶרׁש ַהְּגבּורֹות



  .יםכִ ָאלְ מַ ים לְ מִ דְ  נִ נּו ָאוֹ ּבר ׁשֶ ּוּפם ּכִ ל יוֹ ד ׁשֶ גֶ ּבֶ  הַ ,ל"יטְ קִ ן  הֵ רּוּפּכִ  םוֹ יי נֵ פְ לִ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

יו נָ  ּבָ יכּוִׁש מְ ם הִ הָ רָ בְ  ַאֶׁשִּבְזכּות ,ן"ׁשֶ גוֹ ּבְ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ הֵ , ם"הָ רָ בְ ַאי רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ הָ  ׁשֶ 'ַמֲחַמֵּדי ָאֶרץ'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

  .םיִ רַ צְ מִ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש ל יִ לַ ת ּכְ  אֶ ידּולִ הוֹ ן וְ שֶ ּגֹ ת מִ צוֹ יצוֹ ּנִ ת הַ יא אֶ צִ הוֹ לְ 

 ,ן"ה ב"ג מ"ב ס" עה"יָ וָ ת הֲ מוֹ י ׁשֵ יֵ ּוּלמִ ' ל דא ׁשֶ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ן הַ הֵ , ב"רלן יהֶ נֵ פְ  לִ ינּויְ הַ , ם"ׁשֶ ּגֶ ת וֹ ּיתִ אוֹ ל עַ מֵ ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

 ֶלַקח טֹוב ִּכי" )ב, משלי ד( ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ח"ֶלקַ ְוֵכן אֹוִתּיֹות  .ה"ם הויּׁשֵ ל מִ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ם מִ ׁשֶ ּגֶ הַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ 

,  ְמַסֵּמל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטהָמָטרוְ  .ר"ָמטָ  קֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות "ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו

ע פַ ּׁשֶ ת הַ ה אֶ ידָ ִר ן מוֹ "ית ִׁש אוֹ הָ ן ׁשֶ יוָ ּכֵ ,  ן"יִׁש ן  הֵ ר"טָ מָ י רֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ וְ ". יָּמָטר ִלְקחִ ַיֲעֹרף ּכַ ") ב, דברים לב(ַּכָּכתּוב 

ז מָ ְר ּנִ ר ׁשֶ טָ ּמָ ל הַ  ׁשֶ ׁשֵ מְ הֶ יא הַ ן הִ כֵ לָ , תוֹ ּפלִ ּקְ י הַ קֵ מְ ד עִ ה עַ ּטָ ה מַ ּטָ מַ ע לְ פַ ּׁשֶ ת הַ ידַ ִר ת יְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ּו, הּפָ לִ ּקְ ה לַ ּׁשָ דֻ ּקְ הַ מֵ 

  .ר"טָ מָ י רֵ חֲ ַאת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ּבָ 

 ב"כ ּבְ ׂשּפֵ חַ ּתְ  וֹ ּדבַ לְ  מִ דין עוֹ אֵ  ית אֵ וֹ ּלגַ  לְ יםצִ וֹ רם אִ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , ב" כׂש"ּפֵ חַ מְ ע "ס בט"חף אּוּלחִ  ּבְ ד"ן עוֹ "יאֵ 

א "שליטר פֵ יר סוֹ אִ ף מֵ סֵ יוֹ ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . תוֹ ּיתִ אוֹ  הָ רֶ  ּדֶ םלָ עוֹ ר ּבָ בָ ּדָ ל כָ ר ּבְ ּתֵ ּתַ סְ מִ '  היה אֵ אֶ ְר תִ  וְ ,תוֹ ּיתִ אוֹ 

ה ילָ לִ ב חָ ׁשֹ חֲ א יַ ם דָ ָאהָ ׁשֶ וְ , וֹ ּדבַ ּלְ ד מִ ין עוֹ ב אֵ הָ זָ ף וְ סֶ כֶ  ּבְ םּגַ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ  ב"הָ ף זָ "סֶ ּכֶ ן  הֵ ד"ן עוֹ "יאֵ י רֵ חֲ ַא ָהאֹוִתּיֹותׁשֶ 

  .ירֵ חֲ ת ַאוֹ ּיתִ אוֹ  ּבָ הן זֶ כֵ לָ  וְ ,ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדוֹ הָ  מֵ ׁשָ מְ נִ ל ּכֹ הַ  אּלָ אֶ , ןמוֹ ּמָ ל הַ ל ׁשֶ יִ חַ ת הַ  אֶ ה לוֹ ׂשָ י עָ דִ ם יָ צֶ עֹ י וְ חִ ּכֹ ׁשֶ 
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  .תוֹ ּיתִ י אוֹ ּוּלת מִ עּומָ ׁשְ ל מַ עַ . ק הרֶ ּפֶ 

 ֵּבין ְוֵכן ,ָׁשָנה ק"ת ַמֲהלַ  ָרִקיעַ  ֶׁשל ְוָעְביוֹ  ,ָׁשָנה ק"ת ַמֲהלַ  ָלָרִקיעַ  ְוַעד ָהָאֶרץ ִמן .)יג חגיגה( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו

א ַּדי ַמרֶׁשָא ַׁשַּדי ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשָנה ק"ת ַמֲהלַ  ,ְמָבֵאר )מסוף ה"ד .יב( ָׁשם תפוֹ ּוַבּתֹוסְ  .ְוָרִקיעַ  ָרִקיעַ  ָּכל  ְלַהְרִחיב ֶׁש

 ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .ק"ת ְוַיֲעֶלה ַׁשַּדי ִמן ַהֶּנֱעָלם ד"ו ת"ל ן"י ַקח ,ד"יוֹ  ת"ָּדלֶ  ן"ִׁשי אֹוִתּיֹות 'ג ֵיׁש י"ְּבַׁשּדַ  ,יֹוֵתר

 ַּדי ֶׁשאֹוֵמר ְּגבּוָרה ְמַסֵּמל ַׁשַּדי ְּדֵׁשם ,ַׁשַּדי ֵּׁשםהַ  ֶׁשל ַהִּמּלּוי ִמְסַּפר ,ָׁשָנה ק"ת ַמֲהַל הּוא ָהָרִקיעַ  ֶׁשֳעִבי תפוֹ ַהּתֹוסְ  ִּדְבֵרי

 ֶׁשעֹוֶלה ַׁשַּדי ֶׁשל ַהִּמּלּוי ְּבאֹוִתּיֹות ְמֻרֶּמֶזת ,ְלִהְתַּפֵּׁשט ָלעֹוָלם ָנַתן הּוא ַּכָּמה ַעד ְוַהִּמָּדה .ָהעֹוָלם ִהְתַּפְּׁשטּות ֶאת ְועֹוֵצר

 'רפח שער( ל"ְלָהֲאִריזַ  'ַחִּיים אֹוְצרֹות'ּבְ  ְּדמּוָבא .ַּדי ָאַמר ּכָ  רְוַאחַ  ,ְלִהְתַּפֵּׁשט ָלעֹוָלם ָנַתן אהּו ַהֶּזה ַהִּמְסָּפר ֶׁשַעד ,ק"ת

 ֶאת ַסֵּמלמְ  ַׁשַּדי ֵׁשם אֹוִתּיֹות ִמּלּוי ְוֵכן .ַלחּוץ ןאֹורֹוֵתיהֶ  ִויִציַאת ןִהְתַּפְּׁשטּותָ  ֶאת ְמַסֵּמל ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּמּלּוי )א"פ ניצוצין

 .ַּדי ְלעֹוָלמוֹ  הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ֶזה ְלִמּלּוי ְוַעד ,ִהְתַּפֵּׁשט ןָאלְ  ַעד ,ַלחּוץ אֹורֹוָתיו ִויִציַאת ַׁשַּדי ֵׁשם ֶׁשל ִהְתַּפְּׁשטּותוֹ 

ִהים ְּבִגיַמְטִרָּיא ִהיא ִמּלּוי ֶׁשַהִּמָּלה ָׁשם ל"ְּבָהֲאִריזַ  מּוָבא ְוֵכן ִהים ֵׁשםּדְ  ,ֱא  ֶאת ֶׁשעֹוֶצֶרת ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמל ֱא

 הצֶ קָ  ּהׁשָ רּוּפֵ ׁשֶ  הָאּפֵ  לׁשֶ  רּפָ סְ ּמִ הַ  םגַ  הּזֶ ׁשֶ  יףסִ הוֹ לְ  האֶ ְר נִ וְ  .ְלִהְתַּפֵּׁשט ֵהיָכן ַעד ָלֶהם ְואֹוֶמֶרת ,ָהאֹוִתּיֹות ִהְתַּפְּׁשטּות

 ארָ קְ נִ  ,הרָ בּוּגְ  לּמֵ סַ ּמְ ׁשֶ  םדֹ ָאהָ  עבַ ּצֶ הַ  תאֶ  יםִר ּצְ יַ מְ  ּוּנּמֶ מִ  חמַ ּצֶ הַ  ןכֵ וְ  .ןקָ זָ וְ  אׁשרֹ בָ ּו הדֶ ּׂשָ ּבַ  הָאּפֵ  תוַ צְ ּמִ מִ  עַ דּוּיָ ּכַ  ,ףסוֹ וְ 

 םִמיּוַאד ֵעֶׂשב ָׁשְרֵׁשי ֵהם ,ּוָאהפ )ה ,ט שבת מ"פיה( ם"ּבַ מְ רַ ּבָ  אבָ ּוּמּכַ  .יםהִ אֱ  ְּבִגיַמְטִרָּיא יאהִ ׁשֶ  הָאּפֵ  ןוֹ ׁשּלְ מִ  ,הָאפּו

 זּמֵ רַ מְ  יּוּלמִ ׁשֶ  א"שליט .פ .מ 'ר ג"הרה יףסִ הוֹ וְ  .הרָ בּוּגְ הַ  תּדַ ּמִ מִ  הָאּבָ ׁשֶ  הָאפּוְר הָ  ןיַ נְ עִ ּבְ  םּגַ  זמָ ְר נִ וְ  .ָאֹדם ָּבֶהם צֹוְבִעין

  .ַהְּגבּוָרה ִמַּדת ֶאת ְמַסֵּמלהַ  ֵלִוי טבֶ שֵ  לעַ 

, ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ֵיׁש ּבֹו ְּבִחיַנת ַהְיסֹוד ַהִּנְקָרא ַׁשַּדי )ריא' ע(ל " ְלָהֲאִריזַ 'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'מּוָבא ּבְ ְוֵכן 

 ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהִּמּלּוי ֵהן ְּבסֹוד )רנד' ע(ל "ְלָהֲאִריזַ ' ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ּומּוָבא ּבְ . ֲאֶׁשר הּוא נֹוֵתן ִקְצָּבה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות

ים לִ ּבְ קַ ּמְ ם ׁשֶ לָ ל עוֹ כָ י ּבְ ּוּלּמִ הַ ה וְ בָ קֵ ּנְ ת הַ ינַ חִ ת ּבְ ת אֶ לֶ ּמֶ סַ ת מְ כּולְ מַ ּדְ . תוֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ ַמְלכּות ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"תן כֵ וְ . ְנֵקָבה

ב "נח ֶׁשל ַהָּזָכר ָלר" ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶאת ָהרמב"ח רנ"רמ ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"תְוֵכן . ַהַהְׁשָּפָעהם ּוּייא סִ הִ ת כּולְ ּמַ הַ וְ , עפַ ּׁשֶ ת הַ אֶ 

  . ֶׁשל ַהְּנֵקָבה

ת ינַ חִ א ּבְ ּות האוֹ י הָ ּוּלמִ ּו, רּבָ דְ ּמִ ל ּבַ גֶ  ּדֶ אׁשה רֹ יָ הָ ט ׁשֶ בֶ ת ׁשֵ ינַ חִ יא ּבְ  הִ ּהמָ צְ ת עַ אוֹ הָ  ׁשֶ :)ש צא"שה( ׁשדָ ר חָ הַ זֹ  ּבְ ינּוצִ מָ ן כֵ וְ 

  .ימוֹ לִ ְׁש הַ ל לְ גֶ ּדֶ הַ  אׁשרֹ ים לְ כִ מּוסְ ים ּונִ חוֹ ים ׁשֶ טִ בָ ְּׁש הַ 
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  . ף זר ּדַ הַ י זֹ נֵ ּוּקי ּתִ ל ּפִ ד עַ ּוּקל נִ ת ׁשֶ אוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ 
  

  16= קמץ 
  6= פתח 
  30= סגול 
  20= צירי 
  20= שוא 

  30= קובוץ 
  10= חיריק 

  50= חטף סגול 
  26= חטף פתח 
  36= חטף קמץ 
  10= שורוק 
  10= חולם 

  
  .אּיָ ְר טְ ימַ ּגִ ת הַ עּומָ ׁשְ ל מַ עַ . וק רֶ ּפֶ 

  
ְּדִהֵּנה ִלְפָעִמים ָּכתּוב . "ל ֵּכן ֹיאְמרּו ַהֹּמְשִלים ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹוןעַ " )חוקת( 'ֶאְפַרִים ַמֲחֵנה ֶּדֶגל' ְּבֵסֶפר אבָ מּו

 ְוִלְפָעִמים , ּוְכֶׁשֵאינֹו עֹוָלה ַהֵּתָבה ְלַהִּמְסָּפר ַההּוא ֲאַזי ָּכתּוב ִעם ַהּכֹוֵלל,ַּבַּכָּונֹות ֵאיֶזה סֹוד ְּבִגיַמְטִרָּיא

 ְוָלָמה הּוא ,ַא ְלִפי ֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַעל ֶּדֶר ֶׁשאֹוְמִרים ָמָׁשל,  ְוָצִרי ְלָהִבין ֶזה,תוֹ ּיתִ אוֹ הָ ִעם 

יִלים ּבֹו  ִּכי ִאם ֶׁשָּיִבין ָלֶהם ְּבָדָבר ֶׁשְרגִ ,ִּכי ָהאֹוֵמר הּוא ֵמִבין ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ֶׁשָּיִבינּו אֹותֹו ַהָּדָבר ָּכ

ל ְוֵכן ָּכל ַהַּצִּדיִקים "י ז" ֵּכן הּוא ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשֶּבֱאֶמת ָהֲאִר .ּוִמּתֹוכֹו ַיַעְמדּו ַעל ַהָּדָבר ְוִיָּכֵנס ְּבִלָּבם

 ֵהם ֵהִבינּו ְּברּוַח ֶׁשַּבּדֹור ַהּפֹוְתִחים ֶּפַתח ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְלָהִבין ֵאיֶזה ָדָבר ְואֹוְמִרים ִּגיַמְטִרָּיא ַעל ֶזה

 ַא ְלַהְלִּביׁש ַהָּדָבר ִלְפֵני ַהּׁשֹוְמִעים ָצִרי ,ָקְדָׁשם ֹׁשֶרׁש ַהָּדָבר ַההּוא ֶׁשֵּיׁש ְּבאֹותֹו ַהָּדָבר סֹוד ַההּוא

ת ְוַהְּנֻקּדֹות ְּכֵדי ְלַהְלִּביׁש  ְלָכ אֹוֵמר ָּתִמיד ְלִפי ַמה ֶּׁשהּוא עֹוֶלה אֹו ִעם ַהֵּתבוֹ ,ֶׁשֹּיאַמר ְּבִעְנַין ִּגיַמְטִרָּיא

 ,ד" הּוא ִמְסַּפר סוֹ "ֵּכן"ְוֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ִּכי , ַהְּדָבִרים ֶׁשּיּוְכלּו ְלָהִביָנם ֶׁשְּמֻרָּמז ּבֹו סֹוד ֶזה

 ַהְיינּו "ֹיאְמרּו ַהֹּמְשִלים", ם ְלַגּלֹות ַהְיינּו ַעל ֵאיֶזה סֹוד ְּכֶׁשרֹוִצים ַאְנֵׁשי ַהּׁשֵ "ַעל ֵּכן"ְוהּוא ֶׁשָאַמר 

 ָרָצה לֹוַמר ֶׁשְּמִביִאים אֹותֹו ֶאל ֶחְׁשּבֹון "ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון", אֹוָתם ַהּדֹוְרִׁשים ַהּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת ָמָׁשל

ל כַ ּוּני ׁשֶ דֵ ר ּכְ תֵ ה יוֹ כָ מּוה נְ ּגָ ְר דַ ר לְ אוֹ ת הָ יד אֶ ִר וֹ ּמל ׁשֶ ׁשָ ת מָ ינַ חִ יא ּבְ א הִ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ים ׁשֶ אִ רוֹ  וְ . ְּכֵדי ְלָהִביָנםאּיָ ִר טְ ימַ גִ וְ 

ר בָ ל ּדָ ל ּכָ  ׁשֶ ׁשרֶ ּׁשֹ הַ . יםנִ יוֹ לְ עֶ ת הָ מוֹ לָ עוֹ ה ּבָ מָ ׁשָ נְ  ּוׁשרֶ  ׁשֹ  לוֹ ׁשם יֵ לָ עוֹ ם ּבָ ּיָ ּקַ ר הַ בָ ל ּדָ י ּכָ רֵ הֲ יו ׁשֶ רָ בָ ר ּדְ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ וְ . ינוֹ בִ הָ לְ 

 וֹ ין ּבאֵ י ׁשֶ פִ ין סוֹ ר אֵ ן אוֹ ת הֵ וֹ ּיתִ אוֹ הָ . אמָ לְ א עָ רָ בָ א ּותָ יְ רַ אוֹ ל ּבְ ּכֵ ּתַ סְ ל אִ "זַ ר חֲ מַ אֲ מַ ּכְ , הרָ וֹ ּתהַ ת וֹ ּיתִ אוֹ א מֵ ה הּולָ עְ מַ לְ 

 וֹ  ּבׁשּיֵ  ׁשֶ ְׁשִמיַהּגַ ם לָ עוֹ י לָ אּורָ ּכָ , יםִר ּפָ סְ מִ ת לְ כוֹ פָ הְ ן נֶ ים הֵ ּיִ מִ ְׁש ים ּגַ אִ רָ בְ נִ ת לְ לוֹ צָ אֱ ה נֶ רָ וֹ ּתת הַ וֹ ּיתִ אוֹ ׁשֶ ם ּכְ נָ מְ ָא, הלָ ּבָ גְ הַ 

ים ִר בָ י דְ נֵ ים ְׁש אִ  רוֹ נּוָאׁשֶ כְ ּו]. רתֵ א יוֹ ם וְ ּיָ סֻ ר מְ ּפָ סְ מִ ד לְ  עַ יעַ ּגִ ר מַ בָ ּדָ הַ ׁשֶ , לבּול ּגְ ּמֵ סַ ר מְ ּפָ סְ מִ . [יםִר ּפָ סְ מִ ת ּולוֹ ּבָ גְ הַ 

ת ין אֶ בִ הָ ל לְ ׁשָ ת מָ ינַ חִ א ּבְ ר הּוּפָ סְ ּמִ הַ וְ , םיהֶ ינֵ ר ּבֵ ׁשֶ ת קֶ יוֹ הְ ב לִ ּיָ חַ ר ׁשֶ מֵ ה אוֹ זֶ , אּיָ ִר טְ ימַ  ּגִ - ר ּפָ סְ  מִ תוֹ ם אוֹ הֶ ל ּבָ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש הִ ׁשֶ 

ים הִ בוֹ ּגְ , תוֹ ּיתִ י אוֹ יֵ ּוּלמִ ת ּווֹ ּיתִ י אוֹ פֵ ּוּלחִ ים מֵ אִ צְ וֹ ּיים הַ זִ מָ ְר  ׁשֶ ינּורֵ בָ דְ א לִ צֵ יוֹ וְ . יולָ עָ ּמֵ ת ׁשֶ וֹ ּיִת אוֹ ם הָ לַ א עוֹ הּול ׁשֶ ׁשָ מְ ּנִ הַ 



יא 

 ּהמָ צְ ת עַ וֹ ּיתִ אוֹ ת הָ מַ קוֹ ז ּבְ מֶ רֶ ת הָ ים אֶ אִ ְר ם מַ י הֵ ּכִ . רּפָ סְ ּמִ ּבַ ים ׁשֶ זִ מָ ְר ר הָ ַאְׁש א ּוּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ים מִ אִ צְ וֹ ּיים הַ זִ מָ ְר מֵ , הּבֵ ְר הַ ּבְ 

  .יםִר ּפָ סְ ּמִ ת הַ מַ קוֹ ה לְ דָ ְר ּיָ י ׁשֶ נֵ פְ ד לִ עוֹ , ׁשרֶ ּׁשֹ ּבַ 

ר אוֹ ׁשֶ  ּכְ ינּויְ הַ , תירוֹ פִ ּסְ ל הַ ּכָ ה מִ נָ וֹ ּתחְ ּתַ יא הַ הִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ  לִ דוֹ ּסת הַ רַ וֹ י ּתל ּפִ ת עַ כֶ ּיֶ ּתַ ְׁש ים מִ ִר ּפָ סְ ּמִ הַ  תמַ קוֹ 

א "שליט ִיְצָחק ִּגְנְזּבּוְרג' ג ר"ְּבֵׁשם הרהא בָ ּוּמי ׁשֶ פִ כְ ּו. יםִר ּפָ סְ ּמִ ם לַ ּגַ ל ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש מִ א ת הּוכּולְ ּמַ ה לַ ּטָ מַ ל לְ ׁשֵ לְ ּתַ ְׁש ה מִ רָ וֹ ּתהַ 

 'כּוש וְ ם ׁשָ יִ ּתַ ת ׁשְ חַ ַאת רוֹ פָ ּסְ ל הַ ן ּכָ כֵ וְ , הבָ קֵ ת נְ ינַ חִ יא ּבְ הִ ת כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ סְ י ה ּכִ בָ קֵ  נְ ִּבְלׁשֹוןיא  הִ הירָ פִ סְ ה ּלָ ּמִ הַ ׁשֶ 

ר מַ אֱ  נֶ " ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹוןֵעיַנִי" ) ה,שיר השירים ז(ת וֹ אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  הַ ןוֹ ּבְׁש חֶ ל ז עַ ּמֵ רַ ּמְ ק ׁשֶ סּוּפָ ן הַ כֵ וְ . הבָ קֵ  נְ ִּבְלׁשֹון רּומְ אֶ נֶ 

  .הבָ קֵ  נְ ִּבְלׁשֹוןת כּולְ ּמַ ת הַ ירַ פִ ל סְ עַ 

א ף ׁשֶ ַא. םיהֶ ינֵ ר ּבֵ ׁשֶ ת קֶ יוֹ הְ ב לִ ּיָ חַ ר ׁשֶ מֵ ה אוֹ זֶ , אּיָ ִר טְ ימַ  ּגִ - ר ּפָ סְ  מִ תוֹ ם אוֹ הֶ  ּבָ ֵׁשללְ ֶׁשִהְׁשּתַ ים ִר בָ י דְ נֵ ים ְׁש אִ רוֹ  ַּכֲאֶׁשר

ד חָ אֶ  ׁשֶ ינּויְ הַ , הת זֶ ּמַ עֻ ה לְ ת זֶ ינַ חִ בְ ר ּבִ ׁשֶ ן קֶ כֵ ּתָ יִ , כוֹ ּוּפהִ ר וְ בָ דָ ים ּכְ אִ ְר ם נִ ים הֵ מִ עָ פְ ּו, רׁשֶ ּקֶ ת הַ ים אֶ ינִ בִ  מְ נּוחְ נַ יד אֲ מִ תָ 

  .הָאמְ ּטֻ  ּבַ וֹ ּליל ׁשֶ ּבִ קְ ּמַ א הַ י הּונִ ּׁשֵ הַ וְ , הּׁשָ דֻ ּקְ א ּבַ הּו

ר ּפָ סְ מִ ד לְ חָ ל אֶ ים ּכָ לִ עוֹ  ׁשֶ ׁשמֶ ׁשֶ  וְ רמָ ּתָ א מָ גְ דֻ  לְ מוֹ ים ּכְ ִר ּפָ סְ י מִ נֵ ין ְׁש ר ּבֵ ׁשֶ ד קֶ ּיָ ים מִ אִ רוֹ ים ׁשֶ ִר קְ ּמִ ים הַ ּבִ רַ ם נָ מְ ָא

  . ׁשמֶ ׁשֶ ל לְ ׁשָ מְ נִ וְ , רמָ תָ ל לְ ׁשָ מְ ם נִ לָ עוֹ ת הָ יר אֶ אִ ּמֵ יק ׁשֶ ּדִ ּצַ י הַ ּכִ  ;םיהֶ ינֵ ר ּבֵ ׁשֶ ּקֶ ת הַ ת אֶ ּוּלקַ יר ּבְ ּבִ סְ הַ ן לְ ּתָ נִ וְ , 640

ַהּמֹוִציא ְבִמְסָּפר ְצָבָאם ְלֻכָּלם "ד י סוֹ פִ ים לְ ִר ּפָ סְ מִ ים ּבְ לִ לּוים ּכְ זִ מָ ְר ל הָ ּכָ ) 'קול התור'(א "רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ א ּבְ בָ מּו ןכֵ וְ 

ם הֶ ד מֵ חָ ל אֶ ל ּכָ ד ׁשֶ עּוּיֵ הַ  וְ ,מוֹ צְ י עַ נֵ פְ י ּבִ דִ סוֹ ר יְ ּפָ סְ  מִ  לוֹ ׁשים יֵ אִ רָ בְ ּנִ הַ א מֵ רָ בְ ל נִ ּכָ  ׁשֶ ינּויְ הַ " ְּבֵׁשם ִיְקָרא

ה רָ וֹ ּתת הַ וֹ ּיתִ אוֹ ּבְ א ׁשֶ נָ ּבְ ׁשְ חֻ  ּבַ ינּויְ ן הַ וֹ ּבְׁש חֶ ה וְ ׂשֶ עֲ ד מַ סוֹ ה ּבְ רָ וֹ ּתז ּבַ מָ ְר י נִ דִ סוֹ יְ הַ   רוֹ ּפָ סְ מִ  ּומוֹ  ׁשְ יפִ לְ 

ת וֹ ּמי ׁשַ ִר יקְ ל ּתִ  ַא"ץרֶ  ֲאֶׁשר ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָא'הְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ": םרָ מְ ָאכְ ּו. ןיקוֹ ִר טָ נוֹ וְ  ִגיַמְטִרָּיאֹותּבְ 

ת ילּוצִ אֲ ם הָ לַ עוֹ ת מֵ נוֹ יוֹ לְ עֶ ת הָ וֹ ּלגֻּסְ הַ  ת ים אֶ לִ ּבְ קַ מְ ים הַ לִ ּכֵ ם הַ ה הֵ מָ כְ חָ ת לַ אוֹ רָ ּפְ ְר ּפַ . תמוֹ א ׁשֵ ּלָ אֶ 

ין זִ ּמָ רֻ  מְ ִטִּייםְוַהְּפרָ   יםּיִ לִ לָ ּכְ יו הַ ידָ קִ פְ י ּתַ פִ ם לְ דָ ל ָאכָ ה וְ ירָ צִ ל יְ כָ וְ , ףין סוֹ ד אֵ ין עַ יִ ּוּלמִ ין ּדְ יִ ּוּלמִ ין ּויִ ּוּלמִ ּבְ 

ם לָ ד עוֹ ה עַ יֶ הְ יִ ה וְ וֶ ה הֹ יָ הָ ה ּׁשֶ ל מַ י כָ ל ּכִ לָ ּכְ הַ וְ . תאוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ר ּגִ ּפַ סְ מִ ה ּבְ רָ וֹ ּתז ּבַ ּמָ רֻ מְ  ּו,דחָ ל אֶ ל ּכָ  ׁשֶ מוֹ ׁשְ ּבִ 

ין ל מִ ל ּכָ יו ׁשֶ טָ רָ  ּפְ ּוּלפִ א אֲ ּלָ ד אֶ בָ לְ ים ּבִ לִ לָ ּכְ הַ  א וְ , לאֵ רָ ׂשְ ל יִ י ּכָ ינֵ עֵ ד לְ ית עַ אׁשִ רֵ ּבְ ה מִ רָ וֹ ּתל ּבַ לּול ּכָ ּכֹ הַ 

י טֵ רָ פְ ּוְּפָרָטיו ל כָ יו וְ לָ ּוּגלְ ּגִ  ל כָ  וְ פוֹ ד סוֹ  עַ דוֹ לְ ּוָ ם הִ וֹ ּי מִ ע לוֹ רַ אֵ ה ּׁשֶ ל מַ כָ וְ , טרָ פְ ם ּבִ דָ  ָאָּכל ְוֶׁשל ְוִמין

ם יהֶ טֵ רָ ּפְ  ל כָ ם וְ מֵ דוֹ  וְ חַ מֵ צוֹ ב וְ ׂשֶ ל עֵ כָ ם וְ לָ עוֹ ּבָ י ׁשֶ י חָ לֵ עֲ ל ּבַ כָ ה וְ ּיָ חַ ה וְ מָ הֵ ין ּבְ ל מִ ל ּכָ ן ׁשֶ כֵ וְ ְּפָרָטיו 

א תָ בְ קְ עִ ּבְ . םׁשָ ְר ׁשָ ם וְ הֶ ע לָ ארַ ּיֶ ה ּׁשֶ מַ ם ּולָ עוֹ ד לְ ים עַ ינִ ּמִ י הַ יׁשֵ אִ ין וְ מִ ין וְ ל מִ כָ ּבְ ְּפָרֵטיֶהם י טֵ רָ פְ ּו

ת נוֹ וֹ ּבְׁש ל חֶ ת ׁשֶ דוֹ וֹ ּסי הַ ּוּלד ּגִ גֶ נֶ ה וְ רָ וֹ ּתת הַ ּוּיימִ נִ י ּפְ ּבֵ גַ ד לְ חּויִ ּבְ , לּכֹ  ּבַ ארָ חֲ א ַארָ טְ ּסִ ר הַ ּבֵ ּגַ תְ א מִ יחָ ׁשִ מְ דִ 

 הל זֶ עַ וְ , חרַ סְ ים ּתִ ִר פְ ת סוֹ מַ כְ ל חָ "זַ ת חֲ נַ ּוָ  ּכַ הל זֶ ר עַ ׁשֶ  אֲ ,איחָ ׁשִ ת מְ בוֹ קְ עִ ים לְ עִ גְ וֹ ּנהַ   ִּגיַמְטִרָּיאֹותהַ 

יא ל ּגֶ ּכָ "ר מַ אֱ ּנֶ ם הַ ּיַ קֻ יְ , יםמִ ּיָ ץ הַ קֵ , ןרוֹ חֲ ַאץ הָ ּקֵ  הַ יעַ ּגִ הַ  ּבְ אַ . "יחֶ ׁשִ ת מְ בוֹ קְ עִ   פּוְר ר חֵ ׁשֶ אֲ "ר מַ אֱ נֶ 

א ּתָ לְ חַ תְ ַאה ּבָ ׁשָ דוֹ ּקְ  הַ תוֹ יחּולִ ל ׁשְ ך עַ "תנ ּבַ נּוּבֵ רַ  ה ָאין רָ זִ מָ ה ְר ּבֵ ְר הַ . 'כּווְ  ִּגיַמְטִרָּיאֹותן ינּואִ " אׂשֵ ּנָ יִ 

ם רֵ וֹ ם ּגּׁשֵ  הַ ינּויְ  הַ ,"יםִר א גָ ּמָ ׁשֶ  "ל"זַ י חֲ ל ּפִ ים עַ ּמִ תֻ ים וְ ִר אּויו ּכְ ינָ עֵ ּבְ   ׁשדוֹ קָ ל וְ דוֹ ה גָ יָ ז הָ מֶ ל רֶ כָ וְ , הּלָ אֻ גְ ּדִ 

 ֶרֶמזל ּכָ , תאוֹ ּיָ ִר טְ ימַ גִ ן וְ וֹ יקִר טָ י נוֹ זֵ מְ ִר א ּבְ ּול הדוֹ ל ּגָ לָ ּכְ  .םיִ מַ ּׁשָ ן הַ  מִ תוֹ יחּולִ ת ׁשְ ת אֶ עַ דַ ד לָ חָ ל אֶ כָ לְ 

ל כָ וְ , ּהנָ וֹ ׁשלְ כִ  וְ ּהבָ תָ כְ ל ּכִ "זַ חֲ  ּבַ ך אוֹ "תנּבַ  ת שֶ רֶ פֹ מְ א הַ קָ יסְ פִ  ּבַ ה אוֹ ּלָ ּמִ ת ּבַ יוֹ הְ  לִ יִר ז צָ מָ ְר ּנִ הַ ז לְ ּמֵ רַ מְ הַ 

 רֶ ם עֵ ּו ׁשין לוֹ ל אֵ "זַ חֲ ּבַ   ך אוֹ "תנ ּבַ תוֹ רָ צּוא ּבְ צָ מְ  נִ ינוֹ אֵ ים ׁשֶ ּלִ ב מִ ּכֵ ְר ל הֶ א ׁשֶ קָ יסְ ל ּפִ י עַ נּוּבָ ז הַ מָ ְר נִ 

   .יןיׁשִ ּדִ ין קַ יזִ מִ ְר ּבָ 



יב 

 ֶׁשַהָּמִׁשיַח יֹוֵׁשב ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר רֹוִמי ְוָׁשם הּוא סֹוֵבל ִיּסּוִרים ְלַכֵּפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל .)סנהדרין צח(ַּבְּגָמָרא ּו ָמִצינ

ּוְכֵׁשם . ָחִני ְלַמְעָלהִנְרֶאה ְּדָלֵכן הּוא יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ָהִעיר ְּדַׁשַער ָהִעיר ַהַּגְׁשִמי ְמַסֵּמל ֶאת ַׁשַער ָהִעיר ָהרּו. ִיְׂשָרֵאל

ּוְבָמקֹום ֶזה ִנְמָצִאים , ָּכ ֶזה ְּבַׁשַער ָהִעיר ָהרּוָחִני, ֶׁשֶּדֶר ַׁשַער ָהִעיר ַהַּגְׁשִמי ִנְכָנס ָּכל ַהֶּׁשַפע ַהַּגְׁשִמי ַהָּבא ָלִעיר

ְּדִיּסּוִרים ֵאּלּו ְמַסְּלִקים ֶאת . ה סֹוֵבל ַהָּמִׁשיחַ ָלֵכן ְּבָמקֹום זֶ , ַהְמַקְטְרִגים ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמַהֶּׁשַפע ְלִהָּכֵנס ָלִעיר

ֶׁשַּׁשַער ַהֶּמֶל הּוא ִּבְבִחיַנת ֲעָטָרה ' ַחְׁשַמל אֹות'ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ַהְמַקְטְרִגים ְוַהֶּׁשַפע ַמְמִׁשי ִלְזֹרם ָלִעיר

 .)זבחים נג(ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד ָלִעיר ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשָּׁשם עֹוֵבר ַהֶּׁשַפע ֵמַהֶּדֶר הַ 

ְׂשִעיֵרי ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְוֶׁשל מֹוֲעדֹות ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון . ֵאּלּו ֵהן ַחֹּטאת ַהִּצּבּור.  ַהִּצּבּור ְוַהָּיִחידַחֹּטאת

ָעָלה ַבֶּכֶבׁש ּוָפָנה . ַצדֵּכי. ֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון ַאְרַּבע ַמָּתנֹות ַעל ַאְרַּבע ְקָרנֹותְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ׁשָ 

ְׁשָיֵרי . ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית. ַלּסֹוֵבב ּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית

. רֹוִמי ָהָיה ׁשֹוֵפ ַעל ְיסֹוד ּדְ ְׁשָיֵרי ַהָּדםא ֶׁשָּלֵכן "שליט. פ. מ' ג ר" ּוֵבֵאר הרה.ל ְיסֹוד ְּדרֹוִמיַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפ עַ 

ָצִעים ְוסֹוֵבל ִיּסּוִרים ֶׁשל ּפְ , רֹוִמיׁשֹוְפִכים ַעל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַׁשֲעֵרי ,  ַהִּנְרָמִזים ְּבָדםְׁשָיֵרי ַהִּדיִניםְלַרֵּמז ֶׁשֶאת 

 ָׂשָטןוְ , 357  ְּבִגיַמְטִרָּיאְמַקְטֵרגהַ ְוֵכן .  ְּכִדְלֵעילַׁשַער הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹודִּכי , ִיְׂשָרֵאל ְוָדם ְלַכֵּפר ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל

ז "ְוהֹוִסיף ָהרמ. 358  ְּבִגיַמְטִרָּיאָמִׁשיחַ הּוא , ְוַהִּמְסָּפר ֶׁשַּמְפִריד ֵּביֵניֶהם ּומֹוֵנַע ֵמַהָּׂשָטן ְלַקְטֵרג, 359 ְּבִגיַמְטִרָּיא

ְלַרֵּמז , א"רֹומָ ת " ְוסד"ָּדוִ ת "ר".  ִּכי ִעָּמנּו ֵאלם ָיקּואוְ  רבָ דָ  ּוְּברּדַ ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר " )י ,ח 'ישעי(א ֶׁשַהָּכתּוב "שליט

. ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבסֹוֵפי ַהֵּתבֹות א"רֹומָ ֵמֵפר ֶאת ֲעַצת ' ה, ִעיר הָ  ַׁשַערִּבְבִחיַנת,  ַהֵּתבֹותָראֵׁשי ֶׁשּיֹוֵׁשב ּבְ ד"ָּדוִ ֶׁשִּבְזכּות 

ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ֵהם ְּבִחיַנת ,  ֶׁשָראֵׁשי ֵתבֹות ֵהם ְּבִחיַנת ֲחָסִדים)בראשית כט(ל "ְלָהֲאִריזַ ' ַהִּלּקּוִטים'ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר 

מצאים באות שניה יצא שמוולפי זה י[. יִקים ֶאת ַהְּגבּורֹות ֶׁשל רֹוִמיְוַהֲחָסִדים ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ַמְמִּת , ְּגבּורֹות

היינו ,  שהוא הגבוה מכולם ומבריח מהקצה לקצהושלישית באמצע התבה יהיו בחינת קו האמצע של התבות

  ].'מהכתר עד המלכות והיחיד שנקרא אמת וכו

  

  .אּיָ ִר טְ ימַ גִ ל ּבְ לֵ וֹ ת ּכפַ סָ ת הוֹ עּומָ ׁשְ ל מַ עַ . זק רֶ ּפֶ 
  

ִּכי ַהְּבָרָכה ִנְבַלַעת , ח ִעם ַהִּמָּלה"ֶׁשהּוא רמ, ָאמֹור ָמֵלא. "ָאמֹור ָלֶהם" ) כג,במדבר ו(' ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי'ּבְ מּוָבא 

ֻכָּלן ְוֶחְסרֹון ָהֶאָחד הּוא ֵאַבר ַהֵּלב ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְׂשָּתְרגּו ָּכל ְׁשַאר ָהֵאיָבִרים וְ , ח ֵאיָבִרים ֶׁשָּבָאָדם"ָּברמ

ּוַמה ֶּׁשִּנְסָּתר ִמן ַהִּמְסָּפר ִּכי הּוא ְּכֶנֶגד ַהְּׁשִכיָנה ַהּׁשֹוָרה ַעל ַּכֵּפי ַהֹּכֵהן ְוִנְסֶּתֶרת ָׁשם ֶׁשִהיא , ְּתלּוִים ּבוֹ 

  .ֵלב ַהָּׁשַמִים ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְתָּבְרכּו ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים

א ִיְפחֹות ֶחְׁשּבֹון ַהּכֹוֵלל ַּבֲעבּור ֶאָחד )ה, טים טשופ(' ק"ַרּדַ 'מּוָבא ּבָ ְוֵכן   ,ִמְנַהג ַהָּלׁשֹון הּוא ִּבְמקֹומֹות ֶׁש

   ".ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו", "ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים"ְּכמֹו 

ֶאְפַרִים ְמַנֶּׁשה  ֵּכיָון ׁשֶ "ם ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִליֶאְפַריִ "ֶׁשַּיֲעֹקב ָאַמר ' ּטּוִרים'מּוָבא ְּבַבַעל הַ ְוֵכן 

ִּכי ְמַנֶּׁשה ֶאְפַרִים ֵהם ִמְסָּפר ֶאָחד , לֹוֵמד ִמָּכאן ֶׁשֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ּכֹוֵלל' ְּבֵני ִיָּשׂשָכר'ּוְבֵסֶפר , ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ְּבִגיַמְטִרָּיא

ִהיםֵׁשם   ְּבִגיַמְטִרָּיאּכֹוֵללא ׁשֶ "ֹמֶשה צּוִריֵאל שליט' ג ר" ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשּמּוָבא ֵמהרהְוִנְרֶאה. יֹוֵתר  ַּכּמּוָבא ,ֱא

  ֵהםְראּוֵבן ִׁשְמעֹוןֵצא ְלִפי ֶזה ׁשֶ ְויוֹ . ֶׁשּכֹוֵלל ְמַסֵּמל ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהִּמָּלה) ז"ן פי"ד ומ"פתחי שערים מ (ל"א ֶחֶבר זצ"ֵמָהרי
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ֶאְפַרִים ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּכמֹו ְראּוֵבן ָהיּו ְמַנֶּׁשה וְ , ִּכי ַּבּכֹוֵלל ֶׁשהּוא ַהֹּׁשֶרׁש.  ִעם ַהּכֹוֵללְמַנֶּׁשה ֶאְפַרִים ְּבִגיַמְטִרָּיא

  . ְוִׁשְמעֹון ּוְלִהָּוֵלד ִמַּיֲעֹקב

ַוִּיַּקח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיְׂשֹרף ָּבֵאׁש ַוִּיְטַחן ַעד " )כ, שמות לב(ֶׁשָעָׂשה מֶׁשה ְלֵחְטא ָהֵעֶגל ָּכתּוב ַּבִּתּקּון 

 ְמַסֵּמל ֶאת ֹׁשֶרׁש ַהִּמָּלה ּוֹמֶשה ִנָּסה ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵעֶגל ַעל ְיֵדי ּכֹוֵללִּכי , ּכֹוֵלל ִעם הַ "ַּדק" ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵעֶגל". ֲאֶׁשר ָּדק

   .הַהְחָזָרתֹו ְלָׁשְרׁשֹו ַּבְּקֻדּׁשָ 

 רגוֹ ּטֵ קַ ז ׁשֶ מֶ אן רֶ  ּכָ ׁשּיֵ ר ׁשֶ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ . רגוֹ ּטֵ ּקַ ר מִ תֵ ד יוֹ חָ אֶ   ְּבִגיַמְטִרָּיארגוֹ ּנֵ סַ א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"מהרהָׁשַמְעִּתי 

י ֶׁשֵּבַאְרנּו פִ ּכְ , רגוֹ ּנֵ ּסַ ל הַ ד ׁשֶ סֶ חֶ הַ ם מֵ א גַ הּור ׁשֶ גוֹ ּטֵ ּקַ ל הַ ׁשֶ  ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ ל מְ לֵ וֹ י ּכּכִ , רגוֹ ּנֵ סַ   ְּבִגיַמְטִרָּיאללֵ וֹ ּכם הַ עִ 

ְלַרֵּמז ֶׁשֹּׁשֶרׁש . ִמִּדיָנּה ִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּגיִהָּנם ְוֵכן .יםדִ סָ חֲ הַ ת מֵ רוֹ בּוּגְ  הַ ׁשרֶ ּׁשֹ ׁשֶ ' ַמֲעַלת ַהְּגבּורֹות'ְּבַמַאְמֵרי 

  .ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהָּנם ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה. ַהִּדיןַהֵּגיִהָּנם ֶׁשִּנְרָמז ַּבּכֹוֵלל הּוא ְּבִמַּדת 

ֶׁשֵּיׁש ִהּדּור ַוֲעִדיפּות , )ד"תרנב סק(' הרָ ה ְּברּונָ ִּמְׁש 'ק ּבַ סַ פְ ְוֵכן נִ , )רצז' ב ע"סוכות ח(ל "ְלָהֲאִריזַ ' ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ּבְ א בָ מּו

ָלֵכן ֵיׁש ִעְנָין ְלַנֲעֵנַע ֶאת ַהּלּוָלב , ְולּוָלב הּוא ַהְּפִניִמי, ְּדֻסָּכה ִהיא ַהַּמִּקיף. תֹו ַהֻּסָּכה ַּדְוָקאְלָבֵר ּוְלַנֲעֵנַע ֶאת ַהּלּוָלב ּבְ 

ה לֶ  עוֹ ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ  הַ ללֵ וֹ ּכהַ ם ם עִ ל יוֹ כָ  ּבְ ׁשּיֵ ים ׁשֶ עִ נּועֲ  נַ 'צן כֵ וְ , ַּבֻּסָּכה ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהַּמִּקיף ַיַחד ִעם ַהְּפִניִמי

ים עִ נּועֲ ּנַ ל הַ  ּכָ ן סַ כֵ וְ . ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ל אֶ ּמֵ סַ מְ יף הַ ּקִ ּמַ  הַ ינּויְ הַ , בלָ ּוּלהַ ל  ׁשֶ ללֵ וֹ ּכהַ יא  הִ הּכָ ּוּסהַ י ּכִ , ה"ּכָ סּון יַ נְ מִ  ּכְ א"צ

ְלִפי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְוָׂשֵרי ֻאּמֹות  )ילקוט אמור תרנא(ִּמְדָרׁש א ּבַ בָ ּוּמ ּכַ .לאֵ רָ ְׂש יִ  ְּבִגיַמְטִרָּיאל לֵ וֹ ּכהַ ם עִ  540ים מִ ה יָ ּׁשָ ִׁש ּבְ 

ּוִמַּמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל יֹוְצִאין ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ָהעֹוָלם ִנְכָנִסים ְלִדין ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

   .ִאינּון ְנַצחּוָיאֲאַנן יֹוְדִעין ְּדִיְׂשָרֵאל , ְולּוְלֵביֶהן ִּביֵדיֶהן

, ְוֶזה ָהרֶׁשם ַהָּקדֹוׁש ִנְקָרא ְּבִרית, ה ִנְקָרא ְּבִרית"ְוהקב, ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ְּבִרית :)מות עגאחרי (ַּבֹּזַהר ָמִצינּו 

א ִנְבַּדל ֶזה ִמן ֶזה, ְוַעל ֵּכן ַהֹּכל ִנְקָׁשר ֶזה ָּבֶזה ם עִ ל אֵ רָ ׂשְ י יִ נֵ ּבְ ל ׁשֶ "זצ ֵאִלָּיהּו ְׁשֶטְרן' ג ר"ּומּוָבא ֵמהרה. ְו

ת ל אֶ ּמֵ סַ ל מְ לֵ וֹ י ּכּכִ  ,יםלִ לְ וֹ ּכן הַ הֵ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ת הָ יף אֶ סִ הוֹ  לְ יִר  צָ עַ ּוּדר מַ אֵ בָ ה לְ אֶ ְר נִ וְ , הרָ וֹ ּת ְּבִגיַמְטִרָּיאת וֹ ּיתִ אוֹ הָ 

  .ה"קבם לַ תָ ת אוֹ רֶ ּבֶ חַ ּמְ  ׁשֶ ַּבּתֹוָרהא ל הּואֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ל ּבְ  ׁשֶ ׁשרֶ ּׁשֹ הַ  וְ .ׁשרֶ ּׁשֹ הַ 

ר זֶ יעֶ לִ אֱ ׁשֶ כְ ּו, םהָ רָ בְ ַא ְּבִגיַמְטִרָּיא וֹ ּב ׁשֶ 'עת אוֹ י הָ לִ  ּבְ רזֶ עֶ ילִ אֱ  ."'ְוגוֹ  ָהָעִין ָוָאֹבא ַהּיֹום ֶאל" )מב, כד בראשית( ָּכתּוב

ת יוֹ הְ  לִ ,ן"יִ עַ ת אוֹ י הָ לִ  ּבְ מוֹ ת ְׁש גַ רֵ דְ מַ  לְ יעַ ּגִ הִ א הּו, ְלָהִביא ִׁשּדּו ְלִיְצָחק,  ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר ְלַאְבָרָהםתיחּולִ ְּׁש ת הַ ה אֶ ׂשָ עָ 

 תוֹ אוֹ ר ּבְ מַ א ָאן הּוכֵ  לָ ,םהָ רָ בְ ד ַאבֶ עֶ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ת ּבְ וֹ ּיתִ אוֹ ם הָ  עִ רזֶ יעֶ לִ אֱ ן כֵ וְ . ׁשּמָ  מַ תוֹ מוֹ  ּכְ חוֹ לּו ְׁש םהָ רָ בְ ַאר ּפַ סְ מִ ּכְ 

ן כֵ לָ  וְ ,"יכִ נֹ ָא"ת ינַ חִ בְ  ּבִ תוֹ מּוצְ עַ ם ּבְ הָ רָ בְ ד ַאבֶ ת עֶ יוֹ הְ ה לִ כָ ּזָ ׁשֶ , "ִכיַוֹּיאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנֹ " ) לד,בראשית כד( םיוֹ 

' ג ר"בביאור זה סייעני הרה(. קנַ א יָ ם הּוּׁשָ  מִ ׁשרֶ ּׁשֹ ת הַ ים אֶ לִ ּמְ סַ ּמְ ים ׁשֶ לִ לְ וֹ ּכן הַ הֵ ׁשֶ , תוֹ ּיתִ אוֹ ת הָ אֶ  אּיָ ִר טְ ימַ ּגִ יף לַ סִ הוֹ  לְ יִר צָ 

  ).א"שליט. פ. מ

, ְּדֶזה ְּבגּופֹו ְוֶזה ְּבָממֹונוֹ , ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּגדֹוָלה ַּתֲעִנית יֹוֵתר ִמן ַהְּצָדָקה :)ברכות לב(ַּבְּגָמָרא ינּו ָמצִ 

ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב . ָחִביב ִמּגּוָפםים ָממֹוָנם ֲהֵרי ַלַּצִּדיקִ , ִמְּצָדָקה ֶׁשְּבָממֹונוֹ , ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ַמּדּוַע ְּגדֹוָלה ַּתֲעִנית ֶׁשִהיא ְּבגּופוֹ 

ּוַמֲעֶלה ֶאת ָּכל ּגּופֹו , ִמָּכל ָמקֹום ְּבַתֲעִנית ֶזה ַמָּמׁש ֶחְלּבֹו ְוָדמוֹ , ְּדַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבְּצָדָקה ֻמָּנח ַּבָּממֹון ָּכל ֹּכַח ּגּופֹו ְוַנְפׁשוֹ 

 ֶׁשְּכַדאי :)שבת קמ(ַּבְּגָמָרא ְוֵכן ָמִצינּו . ְּצָדָקה ֶׁשָּכל ֹּכַח ּגּופֹו ְמֻלָּבׁש ַּבְּצָדָקהַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ּבַ , ַעל ְיֵדי ַהַּתֲעִנית, ַמָּמׁש' ַלה

. ַּבל ַּתְׁשִחית ְּדגּוָפא ָעִדיף, ַלָּממֹון" ַּבל ַּתְׁשִחית"ַאף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵיׁש ָּכאן , ְלַבְזֵּבז ָממֹון ַעל ַמֲאָכִלים ְּבִריִאים ַלּגּוף

ִּכי ּכֹוֵלל ְמַסֵּמל ֶאת  ,עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש ִעם ַהּכֹוֵלל ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתֲעִניתְוֵכן . ים ֶׁשַהּגּוף ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמַהָּממֹוןְורֹואִ 

  .ּבֹו ֶנֶפׁש ִּבְלָבדָּממֹון ֶׁשֵּיׁש ְוִהיא יֹוֵתר מִ , ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהַּתֲעִנית ִמָּכל ָהעֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש, ַהֹּׁשֶרׁש
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  .תוֹ ּיתִ אוֹ  לְ הרָ זָ  חֲ יםִר ּפָ סְ ת מִ יכַ פִ הֲ ת עּומָ ׁשְ ל מַ עַ . ק חרֶ ּפֶ 
  

ן פֶ אֹ ּבָ , תוֹ ּפלִ ּקְ י הַ קֵ מְ עִ ר ּבְ תֵ ים יוֹ כִ מּות נְ מוֹ לָ עוֹ ה לְ רָ וֹ ּתהַ ת מֵ גוֹ רֵ דְ ּמַ ת הַ לּוְׁש לְ ּתַ ְׁש ת הִ  אֶ ְלַהְראֹותים צִ רוֹ ים ׁשֶ מִ עָ ּפְ  ׁשיֵ 

ת אֶ ב ּו ׁשפֹ הֲ לַ וְ , יםִר ּפָ סְ מִ ת לְ וֹ ּיתִ אוֹ  פֹ הֲ  לַ ינּויְ הַ , הּגָ ְר דַ ה לְ ּגָ ְר ּדַ  מִ תוֹ יד אוֹ ִר הוֹ ז לְ מֶ רֶ  ּבָ ׁשּמֵ ּתַ ְׁש הִ ם לְ ים ּגַ יכִ ִר ה צְ ּזֶ הַ 

ן מּוּטָ ר ׁשֶ חֵ ז ַאמֶ רֶ  לְ  אוֹ 13ר ּפַ סְ מִ ב לְ ּו ׁשפֹ הֲ  נַ דחָ אֶ ת הָ אֶ וְ , דחָ אֶ  לְ פֹ הֲ ּתַ  1 ּהרָ ּפָ סְ ּמִ  ׁשֶ 'א אמָ גְ דֻ לְ , תוֹ ּיתִ אוֹ ים לְ ִר ּפָ סְ ּמִ הַ 

  . וֹ ּב

ְלֹטָטֹפת ֵּבין " :)מנחות לד(א ַּבְּגָמָרא בָ ּוּמּכַ , םלָ עוֹ ת הָ וֹ ּמת אֻ פַ ְׂש ין ּבִ ּלִ פִ תְ את לִ רֵ קוֹ ה רָ וֹ ּתהַ  :יןּלִ פִ ת ְּת וַ צְ מִ , אמָ גְ דֻ לְ 

ְלַרֵּמז ,  ְלׁשֹון ַּתְרּגּוםאּו ֶׁשהְּתִפִּליןקֹוְרִאים ַלְּתִפִּלין ְּבֵׁשם  נּוָאוְ  ,ַּפת ְּבַאְפִריֵקי ְׁשַּתִים,  ְּבַכְתִפי ְׁשַּתִיםַטט" ֵעיֶני

ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ ל ת ׁשֶ "רהָ ׁשֶ א "ר שליטפֵ  סוֹ יֹוֵסף' ג ר"רההָ י מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ  וְ .ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ִלְבִחיַנת ַּתְרּגּום  ְּתִפִּלין ָיַרדםֶׁשַהׁשֵ 

ז מָ ְר א נִ ן הּוכֵ לָ וְ , ש"חחע ,ת"פֹ טָ טֹ ם דֶ וֹ ּקת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ז ּבָ ּמָ רֻ מְ , ׁשמֵ  חָ ׁשׁשֵ , ׁשמֵ  חָ רׂשֶ עֶ  ה"יהום ׁשֵ  רּפָ סְ ּמִ הַ  לׁשֶ 

ת וֹ ּיתִ אוֹ הָ ת ינַ חִ בְ א ּבִ ז הּומֶ רֶ ן הָ כֵ לָ , מּום נָ קוֹ מָ ד לְ רֵ ר יוֹ אוֹ הָ ׁשֶ  ןיוָ כֵ  וְ .וֹ ֶׁשל ַּבֹּׁשֶרׁש ת"פֹ טָ טֹ  תוֹ ּיתִ אוֹ ל הָ עַ ּמֵ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ּבָ 

  . תנוֹ וֹ ּתחְ ּתַ ת הַ גוֹ רֵ דְ ּמַ  לַ ּיָ ּׁשַ ׁשֶ  רּפָ סְ ּמִ הַ  לׁשֶ 

  

  .רּתֵ ּתַ סְ ּמִ הַ ר ּפָ סְ ּמִ הַ . טק רֶ ּפֶ 
  

ת ת אֶ לֶ ּמֶ סַ מְ ' ת האוֹ ל הָ ה ׁשֶ ּנָ טַ ּקְ ל הַ גֶ רֶ הָ וְ , הינָ ת ּבִ ינַ חִ יא ּבְ הִ ' ת האוֹ הָ וְ , המָ כְ ת חָ ינַ חִ יא ּבְ הִ ' ת יאוֹ הָ ל ׁשֶ "יזַ ִר אֲ  ּבָ אבָ מּו

ין ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ א ׁשֶ "ם שליטה ּתָ מֹ ְׁש ' ג ר"ֵמהרהי ּתִ עְ מַ ׁשָ וְ . הינָ ּבִ  הַ תוֹ יד ּבְ מִ את ּתָ צֵ מְ ּנִ ה ׁשֶ מָ כְ חָ ת הַ ּדַ קֻ נְ 

. המָ כְ חָ ם הַ יד עִ מִ ּתָ ת רֶ ּבֶ חֻ ּמְ  ׁשֶ ה"ינָ ּבִ ן יַ נְ מִ ה ּכְ לֶ עוֹ ', הלַ ' מין הַ בֵ ּו', מלַ ' כין הַ בֵ ּו', כלַ ' חין הַ  ּבֵ ינּויְ הַ , ה"מָ כְ חָ ת וֹ ּיתִ אוֹ 

, המָ כְ חָ ה לַ מָ וֹ ה ּדינָ ּבִ ת הַ ירַ פִ ּסְ ז ׁשֶ ּמֵ רַ  לְ .ה"מָ כְ חָ ּכְ ה לֶ עוֹ , רֶ  ּדֶ ּהתָ ל אוֹ  עַ ה"ִּבינָ ת וֹ ּיִת ין אוֹ ר ּבֵ ּתֵ ּתַ סְ ּמִ ר ׁשֶ ּפָ סְ ּמִ הַ וְ 

, יינִ מִ ְׁש  לִ ןמֶ ׁשֶ ין  ּבֵ ֵּדלבְ הֶ ְוהַ , יינִ מִ ְׁש ן ּומֶ ׁשֶ  לְ לּוְׁש מְ ה נִ ינָ בִ ה ּומָ כְ ן חָ כֵ וְ . ידמִ  ּתָ יהָ לֶ ת אֵ רֶ ּבֶ חֻ ה מְ מָ כְ חָ הַ ם ׁשֶ ּוּׁש מִ המָ כְ חָ ּכְ 

 ׁשּיֵ ל ׁשֶ לַ גְ ה ּבִ מָ כְ חָ הַ ר מֵ תֵ ה יוֹ ינָ ּבִ ף לַ סָ  נוֹ 'כר ּפָ סְ ּמִ הַ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ , ן"מֶ ּׁשֶ ר לַ בֶ עֵ מֵ ' ת יוֹ ּיתִ י אוֹ ּתֵ  ְׁש פּוסְ י נוֹ ינִ מִ ְּׁש ּבַ א ׁשֶ הּו

ן מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא' ג ר"הרהוְ . 'ת כפֶ סֶ תוֹ ה ּבְ "מָ כְ חָ ּכְ ן ה הֵ ינָ ת ּבִ וֹ ּיִת אוֹ ין ת ּבֵ רוֹ ּתְ ּתַ סְ ּמִ ת ׁשֶ וֹ ּיתִ אוֹ ן הָ כֵ לָ וְ . תטּוְּׁש ּפַ תְ ה הִ ינָ ּבִ ּבַ 

   .הינָ ּבִ ן ּבַ מּוּטָ  ׁשֶ המָ כְ חָ  הַ חַ "ּכֹ ל ז עַ ּמֵ רַ מְ ה "מָ כְ חָ ּכְ ר ׁשֶ אֵ א ּבֵ "שליט

 .מסתתרת בממוןשהשפעת הלחם  לרמז ם"לחכמנין  78 הוא מספר ן"ממושמסתתר בין אותיות וכן המספר 

ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ָּכל " )טז, תהילים קה( וכמו שכתוב, ה"מט כמנין 54מספר  מסתתר ם"לחובתוך אותיות 

 וכן המספר שמסתתר .' המסמל אחדות ה11 הוא ד"אח וכן המספר שמסתתר בתוך אותיות ."ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר

ר טָ ל מָ טַ  ׁשֶ )העמידה רמג(ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' תנוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ ׁשַ 'כמובא ב.  עם הכוללתקוןכמנין  557 הואם "גשבתוך אותיות 

כי הגשם עושה את , ח"ר רפרֵ בָ ים לְ נִ ּוְ כַ מְ , הכָ רָ בְ ר לִ טָ מָ ּול ן טַ תֵ ים וְ לִ ּלְ ּפַ תְ ּמִ ׁשֶ כְ ּו] ֹחֶרף אוֹ [, ח"רפְּבִגיַמְטִרָּיא 

כמובא ַּבְּגָמָרא , ר" יאיכמנין 222 הואר "מטוכן המספר שמסתתר בתוך אותיות  .התיקונים הגדולים ביותר

  .ראוֹ א רָ קְ ם נִ ׁשֶ ּגֶ הַ ׁשֶ  :)תענית ז(

  

  
  



טו 

  .'רדוֹ ר וָ וֹ ת ּדנוֹ  ׁשְ ינּוּבִ ' ׁשּמָ חֻ . יק רֶ ּפֶ 

  . ְּפסּוִקים ַּבּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים6000 

אברהם ' ג ר"ובסיוע הרה. 'בינו שנות דור ודור'א שהוציא לאור חומש "כליל שליט. א' ג ר"כתב בסיוע הרהפרק זה נ[ 

  ].'מטבע של אברהם'א ממונטריאול שכתב מאמר בענין הזה בספרו "מייזלעס שליט

 ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד 6000ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ָקרֹוב לְ  ׁשֶ )ט"שער מ(א "רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ּבְ ' הרָ וֹ ה ּתׂשֵ עֲ מַ 'ר פֶ סֵ ּבְ א בָ מּו

א יתָ יְ רַ אוֹ ל ּבְ ּכֵ ּתַ סְ אִ  .)תרומה קסא(ר הַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמּכַ . ּהּנָ ּמֶ ק מִ לֶ א חֵ הּוה וְ רָ וֹ ּתהַ ל מֵ ׁשֵ לְ ּתַ  ְׁשם מִ לָ עוֹ י הָ ּכִ . ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים

, ַׁשֲעֵרי ִביָנה ַהֹּכל ִנְכָלל ְּבתֹו ַהּתֹוָרה' ְמַלֵּמד ֶׁשנ )מוד מגוילך עמעשה רוקח (' רֹוֵקחַ 'מּוָבא ּבָ ן כֵ וְ . אמָ לְ א עַ רָ בָ ּו

ְוָלֶזה ִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי לֹוַמר ְּבֶדֶר ֶאְפָׁשר ְּדֶבֱאֶמת ַּבּתֹוָרה ֶׁשל ַמְעָלה ֵיׁש ִׁשָּׁשה ֲאָלִפים ְּפסּוִקים 

ט "ַא ְלֹמֶשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָנַתן ַרק מ] ָנה ָּפסּוק ְלָׁשָנהָּפסּוק ְלׁשָ [ִּבְמֻכָּון ְּכֶנֶגד ְׁשנֹות עֹוָלם 

כ ּוְלָכ ֶנְחַסר "ֲחָלִקים ַמִּגיַע ְלָכל ֵחֶלק ק' ְּכֶׁשְּתַחֵּלק ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְלנ. [ ְּפסּוִקים5880ְׁשָעִרים ְּדַהְיינּו 

ְוִנְרֶאה ,  ְּפסּוִקים5888 ֶיְׁשָנן .]קידושין ל [ה ְל ֶׁשֲהֵרי ְלִפי ַהְּגָמָראַא ִיְקׁשֶ ] כ ְּפסּוִקים"ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ק

ְוֶזהּו ַּכָּוַנת ַהָּפסּוק , ּוֹמֶשה ַרֵּבינּו ָזָכה ְּביֹום מֹותֹו ַלַּׁשַער ַהֲחִמיִׁשים, ל"ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ְּדָדָבר ֶזה ִיְׁשבּו ֲחזַ 

 .'נ'ֶׁשִהִּׂשיג ְּבַׁשַער הַ , ּבוֹ ' ְּכלֹוַמר נ" וֹ "ֶאל ַהר ְנב", ]ט"מ מֹוָאב ְּבִגיַמְטִרָּיא" [בַוַּיַעל ֹמֶשה ֵמַעְרבֹות מֹוָא"

 120ּוְלַמֲעֶׂשה ֲחֵסִרים . ָּפסּוק ְּכֶנֶגד ָׁשָנה,  ָׁשִנים ֶׁשָהעֹוָלם ַקָּים6000 ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד 6000ַהְיינּו ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה ַּבָּׁשַמִים 

א ִהִּׂשיג ֶאת ַׁשַער ַהנ, 6000מִ ' ִקים ֶׁשֵהם ֶאָחד ֶחְלֵקי נְּפסּו ֶזה ,  ְּפסּוִקים ְּבסֹוף ַהּתֹוָרה8ּוַמה ֶּׁשּנֹוְספּו עֹוד . 'ִּכי ֹמֶשה 

ִקים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֲהָׂשָגה  ְּפסּו8ְוֵאּלּו הַ , ּבוֹ ' נ, ְּכֶׁשָעָלה ַעל ַהר ְנבוֹ ' ִמַּטַעם ֶׁשֹּמֶשה ִהִּׂשיג ִּבְזַמן ִמיָתתֹו ֶאת ַׁשַער ַהנ

   .ִּבְזַמן ִמיַתת ֹמֶשה

ה רָ וֹ ּתר הַ פֶ סֵ , הרָ וֹ ּתים ּבַ קִ סּו ּפְ 5888 ׁשּיֵ  ׁ ֶ שאבָ  מּו.)קידושין ל(א רָ מָ ּגְ ם ּבַ נָ מְ ָאא ׁשֶ "יל שליטלִ ּכְ . א' ג ר"הרהי מֵ ּתִ עְ מַ ׁשָ ן כֵ וְ 

ת ק אֶ ּלֵ חַ  לְ יִר י צָ לַ אּוב ׁשֶ ּׁשֵ יַ ה לְ צָ רָ וְ , יםקִ סּו ּפְ 43 נּוים לָ ִר סֵ חֲ וַ , יםקִ סּוּפְ  5845ן לְ ּמָ קַ לְ דִ ה ּכְ רָ סוֹ ּמְ י הַ פִ ק לְ ּלֵ חַ תְ  מִ נּוּלָ ׁשֶ 

ה רָ וֹ ר ּתפֶ ּסֵ ת ּבַ בֶ ּתֶ כְ יא נִ הִ  ׁשֶ ינּוזִ אֲ ת הַ ירַ ת ִׁש רַ ת צּוים אֶ אִ רוֹ  ׁשֶ מוֹ כְ ּו, יםקִ סּו ּפְ 43 ּה ּבָ ׁשי יֵ ּכִ , םיִ נַ ְׁש  לִ ינּוזִ אֲ ת הַ ירַ ִׁש 

  . םיִ נַ ְׁש לִ ת קֶ ּלֶ חֻ מְ 

 אוֹ , יםקִ סּוּפְ ן הַ יַ נְ מִ ל ּבְ "זַ חֲ ת ּבַ רוֹ סוֹ י מָ ּתֵ  ְׁש ׁשּיֵ  ׁשֶ .)קידושין ל(ס "ּׁשַ ת הַ רֶ סֹ מָ א ּבְ בָ מּו: יםקִ סּוּפְ ן הַ יַ נְ ת מִ דוֹ סוֹ ת יְ אֶ ר אֵ בָ נְ ּו

ת רֶ ׂשֶ עֲ ּבַ ׁשֶ : אה הּול זֶ כָ ר ּבְ אּוּבֵ הַ וְ , 5846 לְ יעַ ּגִ  נַ ינּודֵ יָ ּבְ ים ׁשֶ ִׁש ּמָ חֻ ים ּבַ קִ סּוּפְ ת הַ ה אֶ נֶ מְ ם נִ ה אִ ׂשֶ עֲ מַ לְ ּו, 5842 אוֹ , 5845

, ןּנָ חַ ְת אֶ ת וָ ׁשַ רָ פָ ם ּבְ גַ וְ ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו ם ים ּגַ קִ סּו ּפְ ג"ין תֵ ים נוֹ ִׁש ּמָ חֻ ן ּבַ יָ נְ ּמִ הַ ; יםקִ סּוּפְ ן הַ יַ נְ מִ ים ּבְ כִ לָ הֲ מַ ' ם גנָ ְׁש ת יֶ רוֹ ּבְ ּדִ הַ 

. דחָ ל אֶ כָ ים ּבְ קִ סּוּפְ ' טן תֵ ן נוֹ יוֹ לְ ם עֶ עַ ל טַ ן ׁשֶ יָ נְ ּמִ הַ וְ , דחָ ל אֶ כָ ים ּבְ קִ סּו ּפְ ב"ין תֵ ה נוֹ רָ וֹ ר ּתפֶ ּסֵ ן ּבַ וֹ ּתחְ ם ּתַ עַ ל טַ ן ׁשֶ יָ נְ ּמִ הַ 

ה ִּפיֶלֶגׁש ַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוֵּיֶל ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלהָ " )כב, בראשית לה(ק סּוּפָ  הַ נוֹ ְׁש ף יֶ סָ נוֹ בְ ּו

א ן הּויוֹ לְ עֶ ם הַ עַ ּטַ בַ ים ּוקִ סּוי ּפְ נֵ א ְׁש ן הּווֹ ּתחְ ּתַ ם הַ עַ ּטַ ּבַ  ׁשֶ ,"ָאִביו ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר

 יעַ ּגִ ּמַ ן ׁשֶ וֹ ּתחְ ם ּתַ עַ י טַ פִ ה לְ נָ  מוֹ 5845ה תָ נְ ּמָ ה ׁשֶ יטָ ִּׁש הַ : ס"ּׁשַ ת הַ רֶ סֹ מָ ת ּבְ יטוֹ ִּׁש י הַ ּתֵ ת ְׁש ר אֶ אֵ בָ ה נְ י זֶ פִ לְ ּו. דחָ ק אֶ סּוּפָ 

ם עַ י טַ פִ ן לְ ּנָ חַ תְ אֶ ת וָ ׁשַ רָ ל ּפָ ת ׁשֶ רוֹ ּבְ ּדִ ת הַ אֶ וְ , ןוֹ ּתחְ ם ּתַ עַ י טַ פִ  לְ רוֹ תְ ל יִ ת ׁשֶ רוֹ ּבְ ּדִ ת הַ ה אֶ נָ  מוֹ 5842ל ה ׁשֶ יטָ ִּׁש הַ  וְ ,5845לְ 

 5846ל ן ׁשֶ יָ נְ ּמִ י הַ ּכִ , 5845ל ת ׁשֶ רֶ סֹ ּמָ י הַ פִ ן לְ יָ נְ ּמִ ת הַ  אֶ נּוסְ נַ כְ ה הִ נָ כְ וֹ ּתּבַ [. יםִק סּוּפְ ' ה גידָ ִר יא מוֹ ן הִ כֵ לָ וְ , פֶ הֵ  הַ אוֹ , ןיוֹ לְ עֶ 

" לַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָראֵ "ל ק ׁשֶ סּוּפָ הַ וְ , דחָ ק אֶ סּו ּפָ יּוהְ  יִ ה לְ יֶ הְ א יִ י וְ כִ נֹ ן ָאל ּכֵ עַ . רוֹ קוֹ  מְ עַ דּוא יָ ת וְ רֶ סֹ א מָ א לְ הּו



טז 

ס חֵ יַ תְ הִ יד לְ מִ ל ּתָ כַ נּווְ , ֶעְליֹוןם עַ  טַ מוֹ ּכְ " ַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל"ק סּוּפָ ת הַ  אֶ ְלַחֵּׁשבר ׁשָ פְ אֶ יד מִ ּתָ  ,ףסָ נוֹ ּבְ . םיִ נַ ְׁש ק לִ ּלֵ חַ תְ מִ 

  .]רּפָ סְ ּמִ  ּבַ ֶׁשְּלָפָניוק סּוּפָ לַ 

  .ןּמָ קַ לְ ייל ּדִ ּמֵ ה לַ ׁשָ ּקָ בַ א ּבְ לֵ ּמָ ר הַ מָ אֲ ּמַ ת הַ ל אֶ ּבֵ קַ ן לְ ּתָ נִ , ןיָ נְ עִ  ּבָ נּובְ תַ ּכָ  ׁשֶ בחָ ְר  נִ רמָ אֲ מַ  וֹ ּתת מִ אוֹ מָ גְ ה ּדֻ ּמָ ּכַ יא בִ נָ וְ 

  .ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ּתֹוָרהַעל  ּוְמַרֵּמז, ִמְּתִחַּלת ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה 2002 הּוא ַהָּפסּוק הַ "'ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ְוגוֹ " קסּוּפָ הַ 

ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ּוְמַרֵּמז ַעל ,  ִמְּתִחַּלת ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה4000הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ְיהּוָדהַוִּיּסַ " קסּוּפָ הַ 

  .ָמִׁשיחַ 

 ָהעֹוָלם  ִלְבִריַאת930 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 930הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְלַדְרּכוֹ  ְוַיֲעֹקב ָהַל" )א, בראשית לב( קסּוּפָ הַ 

   .ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון ).מ פד"ב(ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ןוֹ אׁשִר ם הָ דָ ר ָאטַ פְ נִ 

 רֶ ת ּפָ דַ בוֹ עֲ ת הָ רַ זֵ גְ ּו, "ִליֻכהּוַוְיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמר ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁש "ת רַ זֵ ל ּגְ ׁשֶ  יםקִ סּוּפְ הַ 

 חַ ה נֹ נָ ּבָ ן הֶ ים ּבָ נִ ּׁשָ ים לַ ילִ ּבִ קְ מַ , ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 1536 ַהָּפסּוק הַ אהּוׁשֶ  ,תמוֹ  ְׁש ׁשּמָ ל חֻ י ׁשֶ נִ ּׁשֵ ק הַ סּוּפָ הַ ל מֵ חֵ ם הָ יִ רַ צְ מִ ּבְ 

ל ּוּגלְ  ּגִ יּום הָ יִ רַ צְ מִ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ ּבְ ל ׁשֶ "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' תנוֹ ּוָ ּכַ ר הַ עַ ׁשַ 'א ּבְ בָ ּומּו. ילָ אֵ ם וָ לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ  לִ 1536ת נַ ְּׁש  מִ הבָ ּתֵ ת הַ אֶ 

  . לּוּבּמַ י הַ נֵ פְ ּלִ ה ׁשֶ פָ קּוּתְ ם ּבַ דֵ וֹ ּקם הַ לָ ּוּגלְ גִ  ּבְ מּוגְ ּפָ ה ּׁשֶ ל מַ ה עַ רָ ּפָ ה ּכַ יָ ם הָ יִ רַ צְ מִ ל ּבְ בֶ ּסֵ הַ וְ , לּוּבּמַ ר הַ וֹ ל ּדׁשֶ 

א ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא ַוַּתְחְמָרה " )ג, שמות ב( קינוֹ ה ִּת יָ הָ ׁשֶ ה ּכְ בָ ּתֵ ה ּבַ שֶ ל מֹ ׁשֶ  ַהְּפסּוִקים ְו

, ּתֹוָרהִמְּתִחַּלת הַ  1559ים קִ ּוסּפְ ם הַ הֵ  ,"' וגוַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר

ם לָ עוֹ ת הָ יַאִר בְ  לִ 1536ת נַ ְּׁש מִ . הנָ ים ׁשָ ִר ְׂש ה עֶ ָא מֵ ׁשֶ מֶ ה ּבְ בָ ה ּתֵ נָ  ּבָ חַ ּנֹ ה ׁשֶ פָ קּוְּת ים לַ ילִ ּבִ קְ  מַ ּוּלים אֵ קִ סּופְ ּו

ְוָלֶזה ִנְכְנסּו , סֹודֹנַח הּוא ַהְיסֹוד ּומֶׁשה הּוא ַהיְ  )לח' בראשית ע (ל"ְלָהֲאִריזַ ' ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'מּוָבא ּבְ ּו. ילָ אֵ וָ 

  . ְׁשֵניֶהם ַּבֵּתָבה

ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו " )ב, שמות ב( ,ינּוּבֵ ה רַ שֶ ת מֹ דַ ל לֵ ר עַ ּבֵ דַ מְ הַ  קסּוּפָ הַ 

א הּו ׁשֶ ,חַ ן נֹ ם ּבֶ ד ׁשֵ לַ נוֹ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 1558ַנת  ּוִבְׁש ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 1558הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְׁשלָׁשה ְיָרִחים

  . ןוֹ אׁשִר  הָ לוֹ ּוּגלְ גִ ה ּבְ שֶ מֹ 

א ִהַּצְלָּת ֶאת עַ " )כג, שמות ה( קסּוּפָ הַ  ק סּוּפָ ת הַ ב אֶ ּׁשֵ חַ ם נְ אִ  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 1656הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ּמֶ ְוַהֵּצל 

 תּומֵ  ּולּוּבּמַ ע הַ רַ אֵ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 1656 ּוִבְׁשַנת ,ילעֵ לְ דִ ם ּכְ דֵ וֹ ּקק הַ סּוּפָ  הַ ׁשֵ מְ הֶ ּכְ " ָעָׂשרים נֵ ב ׁשְ קֹ עֲ י יַ נֵ  בְ יּוהְ ּיִ וַ "

ר עַ ׁשַ 'א ּבְ בָ ּוּמּכַ . ןוֹ אׁשִר  הָ לוֹ ּוּגלְ גִ ה ּבְ שֶ א מֹ הּו ׁשֶ חַ ּנֹ ץ מִ ן חּווֹ אׁשִר ם הָ לָ ּוּגלְ גִ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש ת יִ מוֹ ְׁש א נִ וֹ ּבים ִר ִּׁש י ִׁש ׁשֵ ְר  ׁשָ בוֹ 

ם ת עַ יל אֶ ּצִ א הִ ל כוֹ יָ בְ א ּכַ ל הּוּוּבּמַ ּבַ ׁשֶ , םיִ רַ צְ מִ ּבְ ' הר לַ מֵ ה אוֹ שֶ ן מֹ כֵ לָ  וְ .)קלז' ב ע"ח' פסח דרוש א(ל "יזַ ִר אֲ הָ לְ ' תנוֹ ּוָ ּכַ הַ 

   .חַ  נֹ תוֹ יוֹ הֱ ל ּבֶ ּצַ  נִ מוֹ צְ עַ א ּבְ ק הּורַ וְ , לאֵ רָ ְׂש יִ 

ִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולַוְיהִ " )יט, שמות יט( קסּוּפָ הַ  הּוא ַהָּפסּוק  "י קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱא

 ְּדמּוָבא .יהָ רֶ חֲ ַאה ׁשֶ נָ ּׁשָ  ּבַ ִנְתַּבֵּׂשר ַאְבָרָהם ַעל ֵלַדת ִיְצָחק ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 2047 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 2047הַ 

  .יה ְּבַהר ִסינַ " ֶׁשַּבּׁשֹוָפר ֶׁשל ָהַאִיל ֶׁשל ִיְצָחק ָּתַקע הקב)ל(' ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזרִפְרֵקי 'ּבְ 

 ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד 'הְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו " )יח, שמות יט( קסּוּפָ הַ 

 ׁשֵ מְ הֶ ּכְ " ָעָׂשרים נֵ ב ׁשְ קֹ עֲ י יַ נֵ  בְ יּוהְ ּיִ וַ "ק סּוּפָ ב הַ ּוּׁשי חִ פִ  לְ ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 2047הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ָּכל ָהָהר ְמֹאד

 ַאְבָרָהם ַוַּיְׁשֵּכם" )כז, בראשית יט( ָּכתּובם ׁשָ וְ , ֶנְחְרָבה ְסדֹום ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 2047 ּוִבְׁשַנת .ילעֵ לְ דִ ם ּכְ דֵ וֹ ּקק הַ סּוּפָ הַ 

  ."ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ַהִּכְבָׁשן' ַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ְסֹדם ְוגוֹ ', ַּבֹּבֶקר ְוגוֹ 



יז 

א ְיַכֶּסּנּו ְוָנַפל ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור" )לג, שמות כא( קסּוּפָ הַ   ,"ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ֹּבר ְו

 לעַ בַ 'א ּבְ בָ ּוּמּכַ , רמוֹ חֲ ר וַ וֹ ׁש לְ לּוְׁש מְ ּנִ ׁשֶ  נֹוְלדּו ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשיו ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 2108ּוִבְׁשַנת , 2108א ַהָּפסּוק הַ הּו

  .)ו ,לב בראשית( 'יםִר ּוּטהַ 

 הּוא ,"ְחּבֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתוֹ ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה רָ " )כג, שמות כה(ק סּוּפָ הַ 

 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ַמֲעֵׂשה ְיִריַדת ְיהּוָדה ָלֵׂשאת ִאָּׁשה ְלהֹוִליד ֶאת 2216 ּוִבְׁשַנת , ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה2216ַהָּפסּוק הַ 

   ."ֵזר ָזָהב ָסִביב"ָחן ִּדְכִתיב ּבֹו ֶּכֶתר ַמְלכּות ֶזה ַהֻּׁשלְ  )ב, ר לד"שמו(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוצִ מָ ּו, ַהַּמְלכּות

 ִמְּתִחַּלת 2248הּוא ַהָּפסּוק הַ , "ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים" )טו, שמות כו( קסּוּפָ הַ 

י צֵ עֲ  ֶאת עטַ נָ וְ ,  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבִמְצַרִיםהיָ  הָ ּוּלים אֵ נִ ׁשָ בְ  ּו2263ק סּוּפָ ד הַ עַ , יםקִ סּו ּפְ 16יא ים הִ ִׁש רָ ּקְ ת הַ ׁשַ רָ פָ ּו ,ַהּתֹוָרה

י ׁשֵ ְר  קַ ּוׂשעֲ ם נַ הֶ ּמֵ ם ׁשֶ יִ רַ צְ מִ ים ּבְ זִ רָ ע אֲ טַ ב נָ קֹ עֲ ּיַ  ׁשֶ )ילקוט תרומה שסט( ׁשרָ דְ ּמִ ּבַ ַּכּמּוָבא  ,יםִׁש רָ ּקְ ה הַ ׂשָ עֲ ם נַ הֶ ּמֵ ים ׁשֶ ּטִ ִּׁש הַ 

  . ןּכָ ְׁש ּמִ הַ 

ָהֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש  ֶאת ְוָעׂשּו" )ו, שמות כח(ן שֶ חֹ הַ ד וְ פֹ אֵ  הָ תׁשַ רָ ל ּפָ ׁשֶ ַהְּפסּוִקים 

 קסּוּפָ הַ ם מֵ יִליַמְתחִ  ,"'ְוגוֹ ְוָעִׂשיָת חֶׁשן ִמְׁשָּפט ַמֲעֵׂשה חֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ַּתֲעֶׂשּנּו ',  ְוגוֹ ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה חֵׁשב

ים זִ מּוְר  הָ ב ְׁשָבִטים"ִנְפְטרּו ָּכל ַהין הֶ  ּבָ ְּכֶנֶגד ַהָּׁשִניםם הֵ וְ ,  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה2380ק סּוד ּפָ  עַ ִחַּלת ַהּתֹוָרה ִמּתְ 2297הַ 

   .ןשֶ חֹ בַ ד ּופֹ אֵ ּבָ 

ֶהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְלָּבָׁשם ַהֹּכֵהן ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ֲאֶׁשר ָיֹבא ֶאל אֹ " )ל, שמות כט( קסּוּפָ הַ 

   .נֹוַלד ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 2364 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 2364הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ַּבֹּקֶדׁש

ַּלת  ִמְּתחִ 2448הּוא ַהָּפסּוק הַ . "ָלָּמה ֹיאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶּבָהִרים"ק סּוּפָ הַ 

   .קסּוּפָ ר הַ ּבֵ דַ יו מְ לָ ל עָ גֶ עֵ א הָ טְ ה חֵ יָ הָ וְ , םיִ רַ צְ ּמִ ל מִ אֵ רָ ְׂש י יִ נֵ  ּבְ אּוצְ יָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 2448 ּוִבְׁשַנת ,ַהּתֹוָרה

 ֵחן ְּבֵעיַני  ֶאל מֶׁשה ַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה ִּכי ָמָצאתָ 'הַוֹּיאֶמר " )יז, לגשמות (ק סּוּפָ הַ 

ר הַ ה ּבְ שֶ ת מֹ קּוּלְ ּתַ סְ ה הִ תָ יְ הָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 2488ּוִבְׁשַנת ,  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה2488הּוא ַהָּפסּוק הַ  ".ָוֵאָדֲע ְּבֵׁשם

   .תהוֹ בוֹ ּגְ ת הַ גוֹ ּׂשָ הַ ה לָ שֶ ה מֹ כָ ז זָ ָאׁשֶ , בוֹ נְ 

 ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 2651הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ן ְוֶלָחֵצר ָסִביב ְנחֶׁשתְוָכל ַהְיֵתֹדת ַלִּמְׁשּכָ " )כ, שמות לח( קסּוּפָ הַ 

ִמְּתִחַּלת  2662הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ֵאת ָּכל ִיְתֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ִיְתֹדת ֶהָחֵצר ָסִביבוְ "יו רָ חֲ ת ַאצַ ק קְ סּוּפָ הַ וְ 

ִלְבִריַאת  2656 ִּבְׁשַנת, ְיֵתדֹותל ים עַ ִר ּבְ דַ מְ ים הַ ִק סּוּפְ י הַ נֵ ין ְׁש ּבֵ ה ׁשֶ נָ ּׁשָ ה לַ ילָ ּבִ קְ ּמַ ה ׁשֶ נָ ּׁשָ ּבַ , עצַ מְ אֶ ק ּבָ ּוּידִ בְ ּו ,ַהּתֹוָרה

  . ארָ יסְ ל סִ  ׁשֶ תוֹ ּקָ רַ  ּבְ ַהָּיֵתדת ל אֶ עֵ ה יָ עָ קְ ּתָ  ,ָהעֹוָלם

 ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3319ּוא ַהָּפסּוק הַ ה ,"ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי" )ג, ויקרא כ( קסּוּפָ הַ 

   .ַצר ַעל ְירּוָׁשַלִיםה נָ  ׁשָ ּהתָ אוֹ בְ  ּוׁשּדָ קְ ּמִ ית הַ ת ּבֵ יב אֶ ִר חֱ הֶ  ׁשֶ ָמַל ְנבּוַכְדֶנַּצר ָהָרָׁשע ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3319ִבְׁשַנת ּו

א ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני" )כב, ויקרא כ( קסּוּפָ הַ  הּוא ַהָּפסּוק  " ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּהְו

   .ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹוןה יָ הָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 3338 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 3338הַ 

ם  ַמְתִחיִלי,"' ְוגוֹ ָמֲעָלה בֹו ָמַעלִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו ּו" )יב, במדבר ה(ה טָ ת סוֹ ׁשַ רָ ל ּפָ ׁשֶ ַהְּפסּוִקים 

 הנָ ְׁש ּמִ  ּבַ ינּוצִ מָ ּו. ינִ ת ׁשֵ יִ ן ּבַ ּבַ ְר י חֻ נֵ פְ אי לִ ּכַ ן זַ ן ּבֶ נָ חָ י יוֹ ּבִ א רַ ּנָ ּתַ ל הַ  ׁשֶ ְּכֶנֶגד ַהָּׁשִניםם הֵ וְ ּתֹוָרה ִמְּתִחַּלת הַ  3802הַ  קסּוּפָ הַ מֵ 

  .הטָ וֹ ּסת הַ ַאקָ ְׁש ת הַ  אֶ לּטֵ אי ּבִ ּכַ ן זַ ן ּבֶ נָ חָ י יוֹ ּבִ רַ  ׁשֶ .)סוטה מז(



יח 

 ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 4895הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֵלאֹמר הֹוִאיל מֶׁשה ֵּבֵאר" )ה, דברים א( קסּוּפָ הַ 

ִמְׁשֵנה  ׁשּמָ ת חֻ ילַ חִ תְ  ּבִ יעַ פִ ה מוֹ ן זֶ כֵ לָ  וְ .ם"ָהַרְמּבַ , נֹוַלד ַרֵּבנּו ֹמֶשה ֶּבן ַמְימֹון ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 4895ּוִבְׁשַנת 

 )יב, דברים לד(ה רָ וֹ ה ּתנֵ ְׁש ר מִ פֶ סֵ  םּיֵ ּתַ סְ ּמִ י ׁשֶ פִ כְ ּו. ם"ּבַ מְ רַ  לָ 'ִמְׁשֶנה ּתֹוָרה ְוָיד ַהֲחָזָקה'ר פֶ ל סֵ ז עַ ּמֵ רַ לְ , ]יםִר בָ ּדְ  [ּתֹוָרה

  ". ֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאלּוְלֹכל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶׁשה ְלֵעי"

ֵהיֶכם הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם'הא ִּתיָראּום ִּכי " )כב, דברים ג( קסּוּפָ הַ   ,הִמְּתִחַּלת ַהּתֹורָ  4995הּוא ַהָּפסּוק הַ  " ֱא

   .'כּוה וְ לָ ּכָ ְׂש הַ ד הַ גֶ  נֶ ַהּלֹוֲחִמיםי לֵ דוֹ ּגְ ה מִ יָ הָ  ׁשֶ .א"נֹוַלד ַרֵּבנּו הרשב ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 4995ּוִבְׁשַנת 

ַרק ִהָּׁשֶמר ְל ּוְׁשֹמר ַנְפְׁש ְמֹאד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני ּוֶפן " )ט, דברים ד( קסּוּפָ הַ 

 5011 ּוִבְׁשַנת .ִחַּלת ַהּתֹוָרהִמּתְ  5011הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ָיסּורּו ִמְּלָבְב ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶני ְוִלְבֵני ָבֶני

   ".ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים"ק סּוּפָ יר הַ הִ זְ ן מַ כֵ לָ  ,ָהְיָתה ְׂשֵרַפת ַהַּתְלמּוד ְּבָצְרַפתִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 

ְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּו" )יט, דברים יא( קסּוּפָ הַ 

ָיָצא ָלִראׁשֹוָנה ֵסֶפר ֹקֶדׁש  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5221 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5221הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ּוְבקּוֶמ

  ִמַּמְכֵּבׁש ַהְּדפּוס 

ֶהי ֶאת ְּגֻבְל ּכַ ' הִּכי ַיְרִחיב" )כ, דברים יב( קסּוּפָ הַ  ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל ְוָאַמְרָּת ֹאְכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁש  ֱא

 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5254 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5254הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁש ֹּתאַכל ָּבָׂשר

  .היקָ ִר ּמֶ ת אַ ׁשֶ ּבֶ י יַ ּוּלגִ ּבְ ִהְתַרֲחבּו ְגבּולֹות ָהעֹוָלם ר ׁשֶ חַ ַאלְ ִהְתַיֵּׁשב קֹולֹוְמּבּוס ְּבַאֶּמִריָקה 

ְוִכי ָיֹבא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶרי ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו " )ו, דברים יח( קסּוּפָ הַ 

יא ה הִ רָ וֹ ּתל הַ כָ ים ּבְ קִ סּוּפְ ל הַ לַ ּכְ ת ׁשֶ רֶ סֹ ּמָ י הַ פִ  לְ  ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה5381הּוא ַהָּפסּוק הַ  "'הֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

ל ְמַחֵּבר ֵסֶפר "ַהֵּלִוי הֹוְרִביץ זצ' ָעָלה ַרֵּבנּו ְיַׁשְעיָ   ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם5381 ּוִבְׁשַנת ,המָ ּדָ קְ הַ  ּבָ נּוְר ַאבֵ דְ  ּכִ 5842

   .ה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"ַהְּׁשלָ 

א ִדְּברֹו 'הֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם " )כב, דברים יח( קסּוּפָ הַ  א ָיֹבא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  א ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְו  ְו

א ָתגּור'ה  ָהעֹוָלם ת ִלְבִריַא5400 ּוִבְׁשַנת , ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה5400הּוא ַהָּפסּוק הַ  " ִמֶּמּנּו ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא 

' תאוֹ נָ ּקְ ת הַ רַ וֹ ּת'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ ּוּמּכַ  י ְלַהְׁשִמיַע ֶאת ְנבּואֹות ַהֶּׁשֶקר"ֵהֵחל ְמִׁשיַח ַהֶּׁשֶקר ַׁשְּבַתאי ְצִבי שר

  . ץ"יעבהַ מֵ 

ָמם ְוֹטָבָתם ָּכל ָיֶמי ְלעֹוָלם" )ז, דברים כג( קסּוּפָ הַ   ,ִחַּלת ַהּתֹוָרהִמּתְ  5500הּוא ַהָּפסּוק הַ  "א ִתְדרׁש ְׁש

ם מָ לוֹ  ְׁש ׁשרַ ּדָ  ׁשֶ ל"ב זצ'נֹוַלד ַסֵּנגֹוָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִּדיצָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5500ּוִבְׁשַנת 

ה מַ , םתָ בָ טוֹ ם וְ מָ לוֹ ש ְׁש רֹ דְ ר לִ סּוים ָאעִ ׁשָ ְר ם הָ יִ וֹ ּגק לַ רַ ה ׁשֶ ּזֶ ב הַ תּוּכָ י הַ רֵ בְ ת ּדִ ם אֶ ּיֵ קִ וְ , יםמִ ּיָ ל הַ ל ּכָ אֵ רָ ְׂש ל יִ ם ׁשֶ תָ בָ טוֹ וְ 

  . ידמִ ם ּתָ תָ בָ טוֹ ם וְ מָ לוֹ  ְׁש שרֹ דְ לִ ים בִ ּיָ חַ , לאֵ רָ ְׂש ם יִ ן עַ ין ּכֵ אֵ ּׁשֶ 

ַאת  ִלְבִרי5534 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5534הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְוֵאָליו הּוא ֹנֵׂשא ֶאת ַנְפׁשוֹ " )טו, דברים כד( קסּוּפָ הַ 

  . םיהֶ ּיֵ ת חַ  אֶ יִר אֲ מַ ּו, ִּגָּלה ַהַּמְדָען ְּפִריְסְטִלי ֶאת ַּגז ַהַחְמָצן ֶׁשּנֹוֵתן ֲאִויר ַלֲאָנִׁשים ִעם ְקָׁשֵיי ְנִׁשיָמה ָהעֹוָלם

 ּוִבְׁשַנת ,ּתֹוָרהִמְּתִחַּלת הַ  5546הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם" )ה, דברים כה( קסּוּפָ הַ 

 יּום הָ יהֶ נֵ ְׁש ּו, יה חָ יָ ד הָ ל עוֹ "א זצׁשָ י זּוּבִ יו רַ חִ ָאׁשֶ  ּכְ ל"זצ' ֹּנַעם ֱאִליֶמֶל'ִנְפַטר ַרֵּבנּו הַ   ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם5546

ָׁשא יזִ  ְּבִגיַמְטִרָּיא " ַאַחד ֵמֶהםִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת"ן כֵ וְ . רוֹ ּדי הַ לֵ דוֹ ּגְ מִ  ,יםיקִ ּדִ ים צַ חִ ַאים ּכְ מִ סָ ְר פֻ מְ 

  .זּוָׁשא ֱאִליֶמֶל ְּבִגיַמְטִרָּיא" יוִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחּדָ "ן כֵ וְ . ְנְסק'ֱאִליֶמֶל ִמִּליזֶ וֶ ֵמַאִּניּפֹוִלי 



יט 

 ָּל ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמי ַעל ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָּל ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ֶאֶבן" )טו, דברים כה( קסּוּפָ הַ 

 נּוּבֵ ר רַ טַ פְ נִ  ,תוֹ ּכּסֻ ג הַ חַ  ּבְ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם5558 תנַ ת ְׁש ילַ חִ תְ בִ ּו ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5556הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ָהֲאָדָמה

ֹמה הּוּיָ לִ אֵ  "ְׁשֵלָמה ֶאֶבן", הּזֶ ק הַ סּוּפָ ז ּבַ ּמָ רֻ  מְ מוֹ ְּׁש  ׁשֶ מוֹ צְ ל עַ ר עַ מַ ָאׁשֶ , אנָ ילְ ּוִ א מִ "רָ ּגְ הַ   "ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָּל" ,ֶּבן ְׁש

  . ְטַרְייָנא וֹ ּמם אִ ׁשֵ ְּבִגיַמְטִרָּיא 

ֶהי ֹנֵתן 'הְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ ֲאֶׁשר ") ב ואילך, דברים כו( יםקִ סּוּפְ הַ   ֱא

ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם'ה ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ָל ְוַׂשְמּתָ   5562הַ ים קִ סּוּפְ ם הַ  הֵ "' וגו ֱא

ת ִהְתִחילּו ֶאת ַהֶּמְחָקר ִמֶּמּנּו ִיְּצרּו ָלִראׁשֹוָנה קּוְפָסאוֹ ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  ּוּלים אֵ נִ ׁשָ בְ ּו ,ילָ אֵ  וָ ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה

ים קִ סּוּפְ הַ וְ  .םיִ לַ ׁשָ ירּולִ , קחוֹ רָ ן מֵ זוֹ ים מָ לִ עֲ  מַ ּהים ּבָ ִר ּוּכת ּבִ וַ צְ ל מִ ים עַ ִר ּבְ דַ  מְ ּוּלים אֵ קִ סּוּפְ . ִׁשּמּוִרים ְלִאְחסּון ָמזֹון

  ".ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ";ןסּוחְ אִ ם לְ ים ּגַ סִ חֲ יַ תְ מִ 

הּוא , "ֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום הַ " )ט, דברים כו( קסּוּפָ הַ 

ר "א ְּבָראׁשּות ַהג"ָעלּו ָלָאֶרץ ַּתְלִמיֵדי ַהְּגרָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5569 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5569ַהָּפסּוק הַ 

   .ל"ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמִּׁשְקלֹוב זצ

ֶהי ּוְלֵביֶת ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר 'הְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל " )יא, רים כודב( קסּוּפָ הַ   ֱא

 ל"ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב זצר טַ פְ נִ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5571 ּוִבְׁשַנת , ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה5571הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְּבִקְרֶּב

  .החָ מְ ִּׂש ת הַ ּדַ ל מִ ת עַ וֹ ּבד רַ בַ עָ ׁשֶ 

 5575הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל" )טו, דברים כו( קסּוּפָ הַ 

ק חוֹ רָ מֵ ה לְ ּיָ אִ ְר ל הָ לַ גְ ה ּבִ זֶ א חוֹ רָ קְ ּנִ ׁשֶ  ל"ִלין זצַהחֹוֶזה ִמּלּוּבְ ר טַ פְ נִ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5575 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה

ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ  'ה ְוגוֹ ְׁשִקיפָ הַ  "ה'ּיָ אִ ְר ת הָ גַ רֵ דְ ק מַ סּוּפָ ה ּבַ זָ מְ ְר נִ וְ , לאֵ רָ ְׂש ת יִ  אֶ רֵ בָ  לְ תוֹ ּיָ אִ ְר  ּבִ ׁשּמֵ ּתַ ְׁש הִ וְ , ה לוֹ תָ יְ הָ ׁשֶ 

  ."ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 , ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה5581הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ַוֲהֵקֹמָת ְל ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ְוַׂשְדָּת ֹאָתם ַּבִּׂשיד" )ב, דברים כז( קסּוּפָ הַ 

 תּיַ ִׂש עֲ תַ י ּבְ יסִ סִ ּבְ ר הַ צָ וֹ ּמ לַ פַ הְ ּנֶ  ׁשֶ טלֶ ּמֶ ית הַ לִ גְ ּתַ ט נְ ּטֶ ת ּפַ ט אֶ סְ ְר ן פּועָ דְ ּמַ ם הַ ׁשַ רָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5581ּוִבְׁשַנת 

  . הּיָ נִ ּבְ ק לַ זֶ חֹ  וְ ֻּתְקָפאה נָ תְ נָ א "תקפ'ת הנַ ְּׁש א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"יף הרהסִ הוֹ וְ . ילָ אֵ  וָ ּוּלים אֵ נִ ּׁשָ ה מִ ּיָ נִ ּבְ הַ 

 ,ּתֹוָרהִמְּתִחַּלת הַ  5629סּוק הַ הּוא ַהּפָ  "ָאָבק ְוָעָפר ִמן ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶלי ַעד ִהָּׁשְמָד") כד, דברים כח( קסּוּפָ הַ 

ה ּלָ ּגַ תְ יט הִ ּמִ ינַ ּדִ הַ ר ׁשֶ חַ ַאלְ , ִהְתִחילּו ְלַיֵּצר ְּפָצצֹות ֵמֹחֶמר ֶנֶפץ ַהִּנְקָרא ִּדיַנִּמיטִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  5629ּוִבְׁשַנת 

  .םלוֹ י ׁשָ כֵ ְר צָ ל לְ ּבֶ ן נוֹ עָ דְ ּמַ י הַ דֵ ל יְ עַ , ןכֵ ם לָ דֶ ם קוֹ יִ תַ נָ ם ְׁש לָ עוֹ ּבָ 

 ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5639הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶני ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה" )לד, דברים כח( קסּוּפָ הַ 

ִּגָּלה ַהַּמְדָען ֱאִדיסֹון ֶאת ַּתְגִלּיֹות ַהּנּוָרה ִּבְתחּום ָהֱאֶלְקְטִריק ֶׁשֵהִביאּו  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5639ּוִבְׁשַנת 

  . ְוַכְבָיכֹול ֲאָנִׁשים ִנְהיּו ְמֻׁשָּגִעים ִמַּמה ֶּׁשָראּו, ִעְנַין ַהְּתאּוָרה ְוָהְרִאָּיהַמֲהֵּפָכה ָּבעֹוָלם ּבְ 

א ָעַבְדָּת ֶאת " )מז, דברים כח( קסּוּפָ הַ  ֶהי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל'הַּתַחת ֲאֶׁשר  הּוא ַהָּפסּוק  " ֱא

   .ֶנֱעַר ִנּתּוַח ַהֵּלב ָהִראׁשֹון ָּבעֹוָלם ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5652ִבְׁשַנת  ּו,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5652הַ 

 5654הּוא ַהָּפסּוק הַ  "ַהָּנֶׁשר  ָעֶלי ּגֹוי ֵמָרֹחק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה'הִיָּׂשא " )מט, דברים כח( קסּוּפָ הַ 

ִנְרָׁשם ָלִראׁשֹוָנה ָּבעֹוָלם ַּפֶּטְנט ֶׁשל ַרְחָפן ִעם ְּכָנַפִים ַעל ְיֵדי ת ָהעֹוָלם  ִלְבִריַא5654 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה



כ 

יף סִ הוֹ וְ  .ְוֶזה הֹוִביל ְּבאֹוָתן ָׁשִנים ְלִיּצּור ְּכֵלי ַהַּטִיס ָהִראׁשֹוִנים ַעל ְיֵדי ָהַאִחים ַרְייט, ַהַּמְדָען ִליְלֶיְנַטל

  .ד"נָ א הּוי ׁשֶ דֵ  ּכְ וֹ יו ּתדָ עָ ר יְ חַ ַאר "ּתָ א הּוס ׁשֶ טוֹ ּמָ ל הַ ת עַ זֶ ּמֶ רַ  מְ ד"תרנ'ת הנַ ְּׁש א ׁשֶ "שליט. פ. מ' ג ר"הרה

א ַתֲאִמין ְּבַחֶּיי" )סו, דברים כח( קסּוּפָ הַ  הּוא ַהָּפסּוק  "ְוָהיּו ַחֶּיי ְּתֻלִאים ְל ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְו

ָּפְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5674ּוִבְׁשַנת , ןיוֹ לְ ם עֶ עַ טַ לְ ַהְּפסּוִקים ן יַ נְ י מִ פִ לְ  ,ָרהִמְּתִחַּלת ַהּתוֹ  5674הַ 

ן מַ ּדְ לְ ם פֶ הָ רָ בְ ַא' ג ר"יף הרהסִ הוֹ  וְ .' ְּבַפַחד ָּגדֹול ּוָבְרחּו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְוכּוָהיּוְוַעם ִיְׂשָרֵאל , ָהִראׁשֹוָנה

  .דחַ ּפַ  ּהנָ יָ נְ עִ ׁשֶ , ד"ִּתְרעַ 'ת הנַ ְׁש ה ּבִ יָ ה הָ ּזֶ א ׁשֶ "שליט

הּוא  " ָּבָאֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָּכל ַהְּקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה'הַוִּיַחר ַאף " )כו, דברים כט( קסּוּפָ הַ 

ם ים הֵ קִ סּוּפְ  הַ ׁשֵ מְ ן הֶ כֵ  וְ ,ׁשֹוַאת ֵאירֹוָּפאה ילָ חִ תְ הִ ָלם  ִלְבִריַאת ָהעוֹ 5700 ּוִבְׁשַנת ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5700ַהָּפסּוק הַ 

 ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַּכּיֹום 'הַוִּיְּתֵׁשם " הָאוֹ ּׁשת הַ נוֹ ד ְׁש גֶ נֶ ּכְ 

ת'ַלהַהִּנְסָּתֹרת : ַהֶּזה ֵהינּו ְוַהִּנְג    ". ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֱא

ֶהי ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ 'הְוָׁשב " )ג ואילך, דברים ל( יםקִ סּוּפְ הַ   ֱא

ֶהי ָׁשָּמה'ה ֶהי ּוִמָּׁשם ִיָּקֶח'הִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצ ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲח :  ֱא  'הֶוֱהִביֲא :  ֱא

ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתי ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב ְוִהְרְּב ֵמֲאֹבֶתי ִמְּתִחַּלת  5705 הַ ַהְּפסּוִקיםם  הֵ "ֱא

  .ָעלּו ֲהמֹוֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  ּוּלם אֵ ינִ ׁשָ בְ ּו ,ילָ אֵ  וָ ַהּתֹוָרה

א 'הִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי " )ו, דברים לא( קסּוּפָ הַ  ֶהי הּוא ַהֹהֵל ִעָּמ   ֱא

א ַיַעְזֶבּךָ  ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ה תָ יְ הָ  ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם 5728ְׁשַנת  ּובִ ,ִמְּתִחַּלת ַהּתֹוָרה 5728הַ הּוא ַהָּפסּוק  "ַיְרְּפ ְו

  .לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ל ּבְ אֵ רָ ְׂש ם יִ ם עַ ת עִ אוֹ לָ פְ נִ ים וְ ּסִ ה נִ ׂשָ עָ ' הׁשֶ ַהָּיִמים 
  

  .םּוּיסִ ת רַ ּוׁש
  

ג ּלֵ ת ּדִ לּולָ כְ ל ּבִ אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ ם ׁשֶ שֶ ה רֹ ׂשֶ עוֹ . דוֹ ס, ׁשרּוּדְ , זמֶ רֶ , טׁשָ ּפְ ; ס"ּדֵ ְר ּפַ ן מָ ְּׁש ת ׁשֶ מוֹ  קוֹ 4ת מֵ בֶ ּכֶ ְר ה מֻ רָ וֹ ּתהַ ׁשֶ  ינּואִ רָ 

ז מֶ רֶ ת הָ רַ תוֹ ל ּבְ בָ אֲ , דוֹ ּסּבַ ז ׁשֶ מֶ רֶ בָ ּו, טׁשָ ּפְ ּבַ ז ׁשֶ מֶ רֶ  ּבָ קּוסְ ם עָ נָ מְ ָא. יםנִ ּׁשָ  הַ ׁשֶ מֶ  ּבְ ּה בָ קּוסְ א עָ ט עַ מְ כִ וְ , זמֶ רֶ ת הָ מַ ל קוֹ עַ 

  .עּוגְ א נָ ט עַ מְ ד ּכִ וֹ ּסלַ  וְ ׁשרּוּדְ ט לַ ׁשָ ּפְ ין הַ ת ּבֵ רֶ ּבֶ חַ ּמְ ית ׁשֶ ּתִ מִ אֲ הָ 

ַהֹּזַהר נֹוֵקט ַהֵּסֶדר ֶׁשל ְּפָׁשט ְּדרּוׁש  . ּתֹוָרה ֵיׁש ָּבֶהם ְּפָׁשט ְּדרּוׁש ֶרֶמז ְוסֹודִּדְבֵרי .)בלק רב( ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁשָמִצינּו 

 יּפִ ל ַהְיינּו ֶׁשֶּדֶר ַהְּדרּוׁש ְוָהֶרֶמז ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת ַהְּפָׁשט עַ . ׁש ְוָהֶרֶמז ְמַחְּבִרים ֵּבין ַהְּפָׁשט ַלּסֹודֶרֶמז סֹוד ְלַרֵּמז ֶׁשַהְּדרּו

ה ְוזֶ  .ְעָלהִמָּׁשם ִנְכָנס ָהָאָדם ָלַדַעת ְלמַ ' ִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוֶחְׁשּבֹון ְוכּו :)בראשית ג( ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹזַהר ָחָדׁש. ַהּסֹוד

,  ַהֵּצרּוִפיםידֵ יְ ל ְיִדיַעת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה הּוא עַ  :)סח' ע( 'ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים'ק ְּבִסְפרֹו " ָהרמןוֹ ׁשלְ 

ְוסֹוֵפי , יםְוָראֵׁשי ְּפסּוקִ , ְותֹוֵכי אֹוִתּיֹות, סֹוֵפי ֵּתבֹות, ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות, ְוַהְּתמּורֹות, ְוַהִּגיַמְטִרָּיאֹות

רֹוִאים  .תדוֹ וֹ ּסהַ ר לְ עַ ח ׁשַ תַ א ּפֶ ז הּומֶ רֶ  )כ, משלי א(א "רָ ּגְ א ּבַ בָ ן מּוכֵ וְ  .ְוִדּלּוג אֹוִתּיֹות ְוֵצרּוף אֹוִתּיֹות, ְּפסּוִקים

ים יעִ ּגִ ז מַ מֶ רֶ  הָ רֶ ּדֶ ז ׁשֶ ּמֵ רַ לְ , זמֶ רֶ ת בַ תֵ ז ּבְ מֶ רֶ ת ּבְ אוֹ צָ מְ  נִ זרָ ת וֹ ּיתִ ן אוֹ כֵ וְ . ֶׁשְּיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ֶּדֶר ּתֹוַרת ָהֶרֶמז

 מוֹ  ּכְ היָ אִ ְר ם ׁשֵ א ּבְ רָ קְ  נִ זמֶ רֶ הָ ים ׁשֶ אִ רוֹ וְ , דא סוֹ ׁשָ רָ ה ּדְ יָ אִ ט ְר ׁשַ ּפְ , ס"ּדֵ ְר ּפַ :) תיקונים קכב( ׁשדָ ר חָ הַ זֹ  ּבְ ינּוצִ ן מָ כֵ וְ . זרָ לָ 

ב רַ א הָ נָ ְר אמַ ּקָ ר מִ "מוֹ דְ ַאהָ י מֵ ּתִ עְ מַ ן ׁשָ כֵ וְ  .הרָ וֹ ּתי הַ קֵ לְ ת חֶ  אֶ תוֹ רפְ וֹ  ּתןי הֵ ּכִ  רפֶ ּתֶ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  תאוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  ןכֵ וְ . דוֹ ּסהַ 

 ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ַרִּבי .)ברכות יז( ימִ לְ ׁשַ ירּו מִ ה'יָ ָאְר ּו, ׁשּמָ ד מַ חָ אֶ ים לְ ִר בָ ּדְ י הַ נֵ ת ְׁש ה אֶ ׂשָ א עוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ א ׁשֶ "שליטין ִר פְ ל סַ אֵ נְ תַ נְ 



כא 

א ְּפִליִגי '  ָאַמר ֲחִניָנה ְּבֵריּה ְּדר,ַאְייבּו ָאַמר ְמַנֵחם ְׁשמוֹ ' יּוָדן ְּבֵריּה ְּדר'  ר,ַמר ֶצַמח ְׁשמוֹ ֵלִוי ָא ֲאָבהּו ְו

   .חּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין ְּכחּוְׁשְּבֵניּה ְּדָהֵדין הּוא ֶצַמח הּוא ְמַנֵחם
. זמֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ד ּתאֹ ם מְ מֵ רוֹ תְ תִ א וְ ּׂשֵ ּנָ א ּתִ בֹ יד לָ תִ עָ ּלֶ ׁשֶ  ,"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" ) ד,מ' ישעי( קסּוּפָ ל הַ א עַ "רָ ּגְ ם הַ ׁשֵ ּבְ א בָ מּו

  .המָ כְ חָ ת לַ אוֹ רָ ּפְ ְר ת ּפַ אוֹ ּיָ ִר טְ ימַ  ּגִ ּוּלאֵ , "ֶּגיא ִיָּנֵׂשאָּכל  ":)תיקונים קכ(ר הַ ּזֹ  ּבַ ּמּוָבאּכַ 

א ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם" )מז, דברים לב( בתּוּכָ הַ ׁשֶ ' אזָ  רָ חַ נֵ עְ ּפַ 'ר פֶ סֵ א ּבְ בָ מּו ןכֵ וְ  י פִ כְ ּו. תאוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ  אּיָ ִר טְ ימַ גִ ּבְ  "ִּכי 

א ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם" )ילקוט דברים תתעג( ׁשרָ דְ ּמִ  ּבַ ינּוצִ ּמָ ׁשֶ  ֶׁשָּמא . ָּדָבר ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים ֵרק ִמֶּכם הּוא, "ִּכי 

) תתקמח( םן ׁשָ כֵ וְ  .ְלמֹוד ִמְדָרׁש ֲהָלכֹות ְוַאָּגדֹות, "ָּכל ַהִּמְצָוה "ַּתְלמּוד לֹוַמר,  ִליֹתאַמר ָלַמְדִּתי ֲהָלכֹות ַּדי

א ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם" ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ֵאין ְל ָדָבר ֵריָקם ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם ִּתְדְרֶׁשּנּו ֶׁשֵאין ּבֹו ַמַּתן "ִּכי 

  .ָלעֹוָלם ַהָּבאְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו 

י ִר ּפְ א הַ הּוד ׁשֶ וֹ ּסס לַ חַ יַ ה ּבְ ּפָ לִ ת ְק ינַ חִ א ּבְ ט הּוׁשָ ּפְ הַ ר ׁשֶ הַ ּזֹ א ּבַ בָ ּוּמה ּׁשֶ מַ ', רפֵ ם סוֹ תַ חֲ 'ד הַ ּמֵ ּלִ א ׁשֶ רָ ד נוֹ סוֹ  יְ ׁשיֵ  ןכֵ וְ 

ת יא אֶ בִ נָ וְ . יםנִ פְ ּבִ י ׁשֶ ִר ּפְ ת הַ ינַ חִ בְ ת לִ כֶ ּיֶ ׁשַ , יםפִ ּוּלחִ הַ ת וְ רוֹ מּוּתְ הַ ת וְ אוֹ ּיָ ִר טְ ימַ ּגִ ם הַ ז עִ מֶ רֶ ת הָ רַ וֹ ם ּתּגַ , יםנִ פְ ּבִ ׁשֶ 

ְוַעל ', כּווְ מּוָרה 'ֹוָטִריקֹון ּתְ ' נהַמְטִרּיָ 'ת ּגִ "ר' ת'ּנַ ' ּגִ "ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי") טבת' דרוש לח' תורת משה' (:יורָ בָ ּדְ 

ְוִהיא ַהְּקִלָּפה ָחְכַמת ְיָוִנית ָרע , ֵאיֶנּנּו ָראּוי ֶאָּלא ִלְצִביָעהוְ , ָהֶעְליֹוָנה ָרע ָוַמר, ְקִלּפֹות' ֵּכן ֵיׁש ָּבֱאגֹוז ד

 ַהָּפׁשּוט ֶׁשֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ׁשרּוְקִלָּפה ְׁשִנָּיה ַהְמַׁשֶּמֶרת ַהְּפִרי ִהיא ּפֵ , ָוַמר ְוֵאינֹו ֶאָּלא ָצבּועַ 

ִהיא ָּכל , ְוַהְּקִלָּפה ַהַּדָּקה ַהֶּנֱאֶכֶלת ִעם ַהְּפִרי, ַטְלְטִלים ַהְּפִרי ְוהּוא ְמַׁשֵּמר ּתֹוכֹו ְוַעל ָידֹו מְ ,ְּפׁשּוטוֹ 

ְוִעַּקר ַהַּמֲאָכל הּוא , ִּדיִנים ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַעל ֶּדֶר ַהְּפָׁשט, ל ְלהֹוִציא ֵמֶהם ִעָּקֵרי ַהִּמְצֹות"ְּדָרַׁשת ֲחזַ 

  ."ֱאגֹוז"ְוַהְיינּו ִּגַּנת , ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ְוסֹודֹות ַהִּמְצֹות

  

, םם ׁשֵ  עִ אּובֹ ֶׁשּיָ ים ִׁש ּוּדחִ , יםּבִ רַ י הָ ּוּכזִ  לְ 'למַ ְׁש חַ ד הַ סוֹ ' ְלַמֲעֶרֶכת ָהֶרֶמז ְּבתֹוַרתים ִׁש ּוּדח חִ לַ ְׁש ּיִ י ׁשֶ ל מִ כָ ד לְ אֹ מְ ה דֶ נוֹ 

  .םלָ עוֹ ה לָ ּלָ אֻ יא גְ בִ הָ  לְ ,םרָ מְ  אוֹ ְּבֵׁשםם סֵ ְר פַ נְ 
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  מאגר ערכים
  7=  דג –גד 
  8= אז 

  9= זאב 
  11= חג 
  12= אב ' ט

  13=  חגב – אהבה –אחד 
  14=  אוז – יד - דוד–זהב 

  15=  גאוה -אביב 
  16=  איה –אזוב 

  17=  זבוב – טוב –גיד 
  81=  ביאה – חי –חטא 
  19=  אחי - איוב 

  20= דיו 
  21 =  ודאי-  ביט–אהיה 

  22=  זווג –אבידה 
  23=  חיה –חוט 
  24= זיז – דויד –דודי 
  25= כה 
  26=  כבד - ודוי –ה "הוי
  28= ידיד

  30= יהודה 
  32=  יחיד -  כבוד – לב – חיטה –זיווג 

  33= חכה –גל 
  35= יהודי 
  36= כוי –לאה 

  37= הבל – להב –יחידה 
  39=  גאלה -  טל

  40=  גואל - גבול –חבל 
  41= טבל 



כג 

  42=  יבל - בלהה-לבוד
  43 =  גם-  גיל –  לוז–זול 
  44=  חול –דם 

  45 =  הגבלה- גאולה– אדם –זבול 
  46 =  לוי-  הבדלה-  אליה–אמה 
  48=  כוכב –יובל 

  50=  כל – אדמה –אב ואם 
  51= לויה 

  52= מגוג - בהמה –אליהו 
  53=  גן – חמה –אבן 

  54=מטה 
  55=  דמאי -טמאה 

  56= יום 
  57= מזבח –דגים 

  58= אזן – נגה –נח 
  59=  חוליה –זנב 

  60=  גאון - הלכה – כלי –טנא 
  61 = - הנאה -  מזיד– אני –אין  -אדון 
  62= ווים 

  63= ג " ס– חנה – חוטם –חגבים 
  64=  דין - אוזן –נוגה 
  65=  היכל - הלל – מזוזה - י "אדנ
  66=  אכילה - אניה – סוס – גלגל

  67=  בינה – גחון –אלול 
  68=  זונה – חכם – לולב –חיים 
  69=  אביון –הדס 

  70=  סבוב – סוד –יין 
  71= יונה 
  72=  בכים – מכבי –חסד 

  73= חכמה – הלולב – חוטים –החיים 



כד 

  75=  לילה – כהן –הדסה 
  76=  עבד –אבני בהו 

  77=  מזל – מגדל –גיחון 
  78=  לחם – מלח
  79=  דעה - עוג – עט –בעז 

  80=  כהנה -  יסוד – גזע –סוטה 
  81= אנכי -מהול –טבע 

  82= נבל - לבן–אלומה 
  83=  יגע -  מחלה –גלים 
  84=  חנוך –חלום 
  85= בועז -אפד-פה-מילה-  היסוד- גביע-סכה
  86= לוים - פאה – אלהים –כוס 

  87= לבנה 
  88= נחל 

  89= פדה -דממה  – גוף – עיט –חנוכה 
  90=  מן – כים –מלך 
 – סוכה – אפוד –י "ה אדנ" הוי– מאכל – מלאך –אילן 

  91= גחלים -יהלום 
  92= מאה אמה = פחד 

  93= חפה - לבונה –מחילה 
  94=  חלון –מאה באמה 

  95= מלכה - המן – זבולן – דניאל –חלזון 
  96= מלאכה
  97=  זמן -מלוכה

  98=  מנהג –כוכבים 
  99=סגול 
  100= מ " ס– סכך –פך - כלים 

  101=  מלאכי – נימא –זבולון 
  102=  אמונה –צבי 

  103 – אבימלך – אבק –מחנה - מנחה –צהוב 



כה 

  105= כלימה
  107= ביצה 
  108=  גהינם – יחץ –חצי 
  109=  צידה –עגול 
  110=  טומטום – סדום –ימין 
  112= ק " יב–יקב 

  113= סליחה 
  114= עלטה -פלגא
  115=  עזאזל –סנה 

  116=  ינון  –כסליו 
  117= מבעה 
  119= דמעה 
  120=  צל –מועד - עמוד –מסך 
  122=עבים
  123= נגע 

  124=  עדן –לפיד 
  125= נדוניה 
  126=  מגמגם –אלמנה 

  128=ים החכמה 
  130=  צהלה – סביבון – עני – קל - עין– כפל –סלם 
  131= ל " סמא– עונה –אפן 

  133= ים המלח 
  134=  סיחון – דקל

  135=  קהל –מצה 
  136= עינוי - צום – קול – סולם –ממון 
  137=ל " יופיא- יום ולילה– קבלה –אופן 
  138=  מנחם –מחץ-  חמץ – צמח –חקל 
  140=  הקהל – פס –סכין 

  143= חליצה 
  141=  מצוה – מלאכים –צאן 



כו 

  142= בלעם 
  144= חסכון 

  146= נסכוי-  עולם –מציאה 
  147= יעקב שני חיי 

  148=  קמח – נצח –פסח 
  150= מינים -כנף – עכס – כעס – נעל –מעיל 

  151=  נוצה – מקוה –ויקהל 
  152= בנימן 
  155=  נעלה –קנה 
  156=  קנאה – יוסף – ציון – סילון –עוף 
  157=  נקבה –זקן 

  158= אמא עילאה 
  159= קטן 

  160= צלם - נקוד -כסף- נקי-  קין-  עץ-  סלע–סימן 
  162=  בצע -בנימין 
  163= אצבע 
  168= עצוב 

  170= נעמי -  ניסן – מעין – מקל –ענן 
  172=  עקב - בקע 

  173= נגעים 
  180= שני חיי יצחק 

  182= יעקב 
  183= עקיבא 
  184= דפק -פקד
  186=  אלקנה – מקום –קוף 

  187= עקיבה 
  190= נקם -פסים 

  195= חפציבה 
  199= צדקה 
  200= צלף -  עצם - ענף–כנפים 



כז 

  203= באר 
  204=  צחוק –צדיק 
  205=  ספינה - אדר 
  206=  ברד – דבר – תור –רות 
  207= רהב

  208=  בור - יצחק- ארז-  פינחס–ארבה 
  209=רבבה 
  210=  חרב –קנין 

  212=  נכסי מלוג – דבור - זהר – חדר – רבי -אורה 
  213= אביר 
  214=  ארובה –רוח 

  521=  קלפה – מעקה –אורח 
= ראיה - אריה -אידרא- נקיון– יראה – גבורה –חגרה 

216  
  217 – טבור – חטר –אויר 
  218=  ריח –ירח 

  221 - יאיר -אייר 
  222=  כבר – ברך – רכב - דיבור –חגורה 

  224= דרך 
  225=  בחירה –קליפה 
  226 =  אביגדור- צפון
  227=  כברה -זכר– ברכה -בכרה
  228=  אכזר -  כרוב–בכור 
  232= ן "ה ב"ג מ"ב ס" ע– יברך –י ורבא אבי

  233=  רגל –עץ החיים 
  234= יריחו 
  238= רחל 
  239= גורל 

  240=  צפע- פצע – פעמן –עמלק 
  241= ראם 



כח 

  242=  אריאל – חרדל –קולמוס 
  246=  כורך –פעמון 

  247=  מאור –זמר 
  248=  אברהם – חמר – רחם –ח "רמ
  250=  דרום – צעיף –נר 

  512= מאיר
  254= נדר 
  255=  מזרח –נהר 

  256= אהרן 
  257= אורים 
  259= ראובן 

  260= כרם 
  261= מוריה 
  262= אהרון 

  264= ירדן 
  265= סהר 

  266= חברון 
  267=  מרכבה –נזיר 
  270=  ער –רע 

  271=  הריון –איסר 
  272=  רבע –ערב 
  273= רגע 

  274= מרדכי 
  276=  עור –כנור 
  277=  עזר –זרע 
  278=  עורב - ערוב- חרכים- כרובים–כורים ב

  280=  עיר –נכרי 
  281 =  הורדוס-  ערוה–עראי 
  282=  עברי -ערבי 
  283= זכרון 



כט 

  284= עטרה 
  285= פרה 

  287= ממזר 
  288= ביכורים 

  290=  כרמל – כנור דוד –מרים 
  293= חרפה 

  294=  ארגמן –טל ומטר 
  295=  אפרוח - צהר- עמוד הענן– צרדא - מנרה–פריה 
  297=  בצרה – רחמים –צואר 
  298= צבור 

  300=  קנקן – יצר –פרוטה 
  301=  מנורה–אש 
  302= ברק -  בקר–קבר 

  303= צוואר 
  304=  שד – נדרים –רוצח 
  305=  שה – יצהר – ערלה – כפרה – ירצה -רננה

  306=  דבש –רימון 
  308=  פפוס בן יהודה - רחק– קרח – קרוב –חריץ 
  309= ה שד
  310=  קרי – קיר –עמר – שי – יקר – ירק -יש

  311=  איש  – מים העליונים –שבט 
  312=  שוגג – חדש – שחד –מערב 
  313= בושה 

  314= ן " מטטרו–י " שד– השדה –מרדכי היהודי 
  315= רעמה 
  316=  ערום –ירוק 
  318= שחי
  320=  שוטה –נער 

  322= ירבעם 
  323=   ארבעים-  מרגלים–שיחה 



ל 

  325=  נערה –פרוזבול 
  326 –עמוד האמצע 

  327= ישיבה 
  328= חשך 
  330=  שדוך –צמר 

  331= אפרים 
  333= גרעין –שלג 

  334= אשלג 
  335= סערה 

  336=  פורים –אהרן הכהן 
  337= שאול 
  338= לבוש 

  340=  ספר –שם 
  341=  מנחם בן עמיאל –פרה אדומה 

  345=  שילה –משה 
  346=  רצון –צנור 

  348=  שמח –שליח 
=  עמרם – פרע - עפר– שן – ספיר – קרן - ערף –עפר 
350  

  351=  שמאי – קרנא –אשכל 
  353= שמחה 
  354=  דשן – שמיטה –שדים 
  355=  ספירה –פרעה 
  356=  שנאה –צינור 

  357= אשכול 
  358=  עבד עברי – חשן – נחש –משיח 

  359= משה דוד 
  360= יץ  עצ– מלצר – כרפס –שכם 
  361=  הר ציון –נשיא 

  363= משיחה 



לא 

  364=  חשון – חושן –ארץ החיים 
  365=  צרעה – יוסף הצדיק -ה" שס–שינה 
  366= צוער 
  370= משל 

  371=  שמאל –רצועה 
  372=  עקרב –שבע 
  375=  שעה – שמלה –עשה 
  376= מושל - שלום– צפור –עשו 

  377= שמואל 
  378=  מלבוש –חשמל 

  379= אבשלום 
  380=  צאן ברזל – רקיע –מצרים 
  381= שועה 
  382= ב "שם מ

  383 – שבועה –חוט שני 
  384= זכר נקבה 

  385=  פוטיפר – שפה – הפקר –שכינה 
  386= ו " שפ– לשון – ציפור –עשיו 
  388=  שחף –שלחן 
  390=  אנדרוגינוס – שמן –שמים 
  391=  יהושע –ישועה 
  394 – שולחן –נחשול 
  395= משנה – פרנסה – שמנה – מנשה –ישפה 
  399= פטיש 

  400= נפרע – משכיל – נשים - קש–שק 
  401= ישעיהו 
  402= עכביש 
  406= שועל 
  407= אות 
  408=  בורר –זאת 



לב 

  409=  שקט – קשט –אחת 
  410=  שפל – שמע - שמיני– דרור – קדוש –משכן 
  411=  טבת –תהו 
  412=  תאוה –בית 
  413= ' אות ו
 אור אין – תבואה – יתד – שחוק – נחשון –' ת זאו
  414=סוף

  415= תודה 
  417= זית 

  419= אחדות 
  423=  זוית –ברוריה 

  424=  כדת –משיח בן דוד 
  425= שמעיה 

  426= עמוד האש 
  429= משפט 

  430=  רעמסס – צדיק יסוד עולם – נפש –שקל 
  433= זכות 
  434= דלת 

  438= בצל ירוק 
  440=  משק - שוקלד 

  441= אמת 
  444 – חתול –מקדש 
  446=  מרור –ינשוף 
  449= טלית 

  450=  שפע – מצות –לוחות 
  451= ישמעאל 

  453= מלך המשיח 
  454= חותם 
  456=  פרצוף –אמהות '  ד– כותל –תאנה 
  457= אתון 



לג 

  458=  שחקים –חתן 
  462= נתיב 
  463=  תנובה -חתנה

  466= שמעון 
  470=  קרקע –משקל 

  471=  המוריה הר
  474=  דעת –ערב רב 
  476= כותים 
  477= אתמול 
  480= ת " לילי– קידושין – עדות – פת –תלמוד 
  481= טבעת 
  484= תלמיד 
  485=  תהילים – טעות –תעודה 
  490=  שקץ – פדות –תמים 
  494= תפוח 
  495= תמנה 
  496= תאומים – מלכות – לויתן –צרור 

  498= טטפת 
  499= צבאות 

  500=  יעקב יוסף בנימין – פרו ורבו –ב "ח רנ"מר
  501=  תמונה – תנומה – ראש – אשר –שאר 
  505= שרה 
  506= שור 
  507=  שאור –' אות ק
  508=  שחר – שרח –חרש 

  509=  שטר –שדרה 
  510=  תנין –שיר 

  511= תקוה 
  513= חתן כלה 
  514=  תחנון - סליחות 



לד 

=  דרך ארץ – שוטר – ירשה – איש צדיק – שירה –תפלה 
515  

  516=  תיקו – יונתן –יושר 
  517= קו תהו 

  519=  גוף נפש –חתן וכלה 
  520=  נכסי צאן ברזל –חלונות 
  521=  יהונתן – פתיל – שרביט –ירושה 

  523= מרגלים 
  525=  תפילה –פתילה 
  526=  שכור – רכוש – שרוך – קן צפור –מופת 
  528= מפתח 
  529= תענוג 
  536=  עניות – מצות –ר קן ציפו

  537= אצילות 
  540= נחל איתן 

  541= ישראל 
  545= תעלמה 

  546=  שומר – מתוק –ם "ת נהי"ב חג"כח
  550=  נשר –שמיר 

  551= תעלומה 
  555= שמירה 

  556=  שרון –תקון 
  560= תמנע 

  566= צלמות 
  570=  רשע – תקע – צפת –  נפתלי- תפלין

  573= נבוכדראצר 
  575=  יצר הרע–אר שבע  ב–שערה 

  576= מקלות 
  580=  גשמי ברכה – תפילין – שעיר –שפר 

  581=  יסוד המלכות –שעורה 
  586=  שופר –ירושלם 

  590=  שרץ –צצית 
  596= ירושלים 



לה 

  597= פנימיות 
  600=  שקר – שש -  קרש– קשר –ציצית 

  601=  משה אהרן –קרני ראם 
  603= רבנו  משה – בני ישראל –מציץ מן החרכים 

  604= אתרג 
  605= אדרת 

  606=  שורק – רות –תור 
  607=  בהרת –אדם הראשון 

  608= תבור 
  610=  מעשר –אתרוג 
  611=  חגרת –תורה 
  612=  רבית –ברית 
  613=  משה רבינו –ג "תרי

  614= חרות 
  615=  יתרו –ארובות 
  618= אוריתא 

  620=  כרת – חכמה בינה ודעת –כתר 
  622 =הר הבית 

  628= זהירות 
  639= עץ הדעת 

  640=  שמש –תמר 
  647= מארת 

  649=  תרגום –תרדמה 
  651= תרומה 

  653= מאורות 
  656=  תנור –ששון 

  661= אסתר 
  666=  רכילות –עטרה שביסוד 

  669= מספר פרשיות התורה 
  670= כנרת 

  678= קליפת נגה 
  679= גימטראות 

  680= תפר –פרת 



לו 

  681= תרועה 
  686=  תופר – פורת –פת נוגה קלי

  689= תרנגול 
  696=  צללפונית –שמשון 
  700=  שת – פרכת – כפתר –כפרת 
  702=  יפה תאר –שבת 

  705= שררה 
  707= אשתו 
  708= תושב 
  709= קטרת 

  710= תיש 
  712= תשבי 

  713= דתן ואבירם = תשובה 
= וש  ית– מקל לבנה לח ולוז וערמון – מטרוניתא –נקודת ציון 

716  
  717= שעיר עיזים 

  718= אור זרע לצדיק 
  722= מנחם שילה ינון חנינה 

  730= תרפים 
  733= חוט שני 

  745= משתה 
  746=  שפרה פועה –שמות 

  748= וצדיק באמונתו יחיה 
  756= ספירות 
  758=  משחית –נחשת 
  760 =  תשליך-  צרעת–שתין 

  764= עטרת היסוד 
  770= שיתין 

  773 =אבן השתיה 
  780= משמר 

  781= תשועה 
  782= הר סיני 

  795= לשון הקדש 



לז 

  806= לא תעשה 
  811= שמעתא 
   812= גרוגרת 

  813= הר תבור 
  819= דוד מלך ישראל חי וקים 

  826= מכירת יוסף 
  830 =  יששכר- פשתן

  832=  שירה חדשה –ארץ ישראל 
  850= תכלת 

  858= קדש קדשים 
  860=  קליפת עמלק –משענת 

  861=  ראש השנה –בית המקדש 
  864= צדיק כתמר 

  896= מים אש רוח ארץ 
  878=  יסוד שבמלכות – דר וסחרת –אליהו הנביא 

  909= ראובן 
  913= בראשית 

  915= רבי שמעון בר יוחאי 
  916= תירוש 

  926= תלפיות 
  930=ל " תתק- עולם שנה נפש–תענית 

  942= מבשרת 
  943= רשות היחיד 

  951= ספר תורה 
  952= נר שבת 

  973= שער החמשים 
  990= מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא 

  1048= מחתרת 
  1060=  כנת פסים –שלשלת 
  1066= שפופרת 
  1081= תפארת 

  1083= כתנות אור 
  1098= מבשרת ציון 



לח 

  1101= מתן תורה 
  1106=  שתות –שבת קדש 

  1112= שבת קודש 
  1127= נחש הנחושת 

  1162=  כתבת קעקע - צדיק כתמר יפרח
  1163= רשות הרבים 
  1170= שמיני עצרת 

  1210= תרשיש 
  1358= נרות שבת 

  

  


