לח בר בין תורת ה גלה לתורת ה סתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון חג הפסח תשע''ז תשע" ז תהא ש ת עזות דקדושה.
]מותר לצלם לזיכוי הרבים[.

בברכת פסח כשר ושמח ש זכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד י"ט.

הַ ְטּעָ ִמים ְמ ַר ְמּזִ ים ְבּעֶ צֶ ם ְשׁ ָמם עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה.

מוּבָ א ְבּסֵ פֶ ר ' ְמ ַגלֵּה עֲ מֻ קּוֹת' )בהעלותך( ֶזה ס ֹוד ז ְַר ָקא סֶ ג ֹול ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר ִמי ֶשׁזּו ֵֹרק בְּ מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו וְ כו ֵֹר בִּ כְ ִריכָה סָ "מֶ

יעי הַ זֶּה מַ ְהפַּ פַּ ְשׁטָ א ֶשׁיַּהֲ פֹ הקב"ה וְ יִפְ שׁוֹט
"תפִ ָלּה ,מֻ נַּח ְר בִ יעִ י אַף ֶשׁאָ וּ מֻ נּ ִָחין בַּ גָּלוּת ְרבִ ִ
גְּ"אוּלָה לִ ְ

הָ עֲ ִקימוּת ֶשׁל ָחָ שׁ ֶשׁכָּרוּ עַ ל עֲ ֵקב ֹו ,ז ֵָקף ָקטָ ן ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר כִּ י ָקטָ ן יַעֲ קֹב וְ יִזְ קוֹף הקב"ה הַ ָקּטָ ן בַּ גָּלוּת י ְִה ֶיה

ידה ֶשׁאָז ִי ְת ַגּלּוּ טַ עֲ מֵ י ת ֹו ָרה .וְ ִ ְראֶ ה ְדּ ָל ֵכן
לְ אֶ לֶף וְ י ְִה ֶיה ז ֵָקף גָּדוֹל .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ ְטּעָ ִמים ְמ ַר ְמּזִ ים בְּ עֶ צֶ ם ְשׁמָ ם עַ ל הַ גְּ אֻ ָלּה הָ עֲ ִת ָ

ָתּוֵי הַ נְּגִי ָה ֶשׁל או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ִ ְק ָר ִאים בְּ ֵשׁם ְטעָ ִמים לִ ְרמֹז ֶשׁ ִע ְ יַן הַ טַּ עַ ם ִמ ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל לָע ֹולָם הַ זֶּה בְּ ִגּוּן ,וּכְ פִ י ֶשׁ ָיּדוּעַ

'שׁעַ ר הַ גְּ מוּל' ל ַָר ְמבַּ "ן
מֵ ַר ִבּי ַ ְח ָמן ִמבְּ ֶר ְס ַלב ֶשׁע ֹו ַלם הַ נְּ גִ י ָ ה הוּא ָגבֹ הַּ מֵ עַ ל ָגּבֹ הַּ  .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַ

יקא .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' ִציּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּ ֹו ִ י שליט"א ֶשׁנִּיגוּן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא טַ עַ ם.
כַּמּוּזִ ָ

מוּבָ א

בָּ ַ'רבֵּ וּ בַּ ְח ֵיי'

)בראשית לט ,ח(

)עולם הבא(

אֵ ין בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ַדּק

ִמתּ ֹו הַ ְטּעָ ִמים ֶשׁבַּ תּו ָֹרה אָ וּ ְמבִ י ִים מַ ה ֶשּׁ א ִכְ ַתּב בָּ הּ ,כְּ עִ ְ יַן הַ ְתּ וּעוֹת

אָדם ֶשׁ ִמּתּ ֹוכָם ֵַדע כַּוָּ ַת לִ בּ ֹו .וְ ָשׁמַ ְע ִתּי דֻ גְ מָ א ָל ֶזה בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א ֶשׁבֵּ אֵ ר אֶ ת הַ ָכּתוּב
ֶשׁבָּ ָ

)בראשית מז ,ח(

"וַ יֹּאמֶ ר

וּמאַת ָשׁ ָה ְמעַ ט וְ ָרעִ ים
לשׁים ְ
גוּרי ְשׁ ִ
פַּ ְרעֹה אֶ ל יַעֲ קֹב כַּמָּ ה יְמֵ י ְשׁ ֵי חַ יֶּי  :וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל פַּ ְרעֹה יְמֵ י ְשׁ ֵי ְמ ַ
גוּריהֶ ם" .לִ כְ א ֹו ָרה מַ דּוּעַ ִספֵּ ר ַיעֲ קֹ ב לְ פַ ְר ֹעה ֶשׁ ְשּׁ ֹו ָתיו הָ יוּ
הָ יוּ יְמֵ י ְשׁ ֵי חַ יַּי וְ א ִה ִשּׂיגוּ אֶ ת יְמֵ י ְשׁ ֵי חַ יֵּי אֲ ב ַֹתי בִּ ימֵ י ְמ ֵ

ְמעַ ט וְ ָרעִ ים ,הֲ ֵרי פַּ ְר ֹעה ָשׁאַל ַרק עַ ל הַ גִּ יל ,וּבֵ אֵ ר ֶשׁר ֹו ִאים מֵ הַ טַּ עַ ם ָז ֵקף ָגּד ֹול ֶשׁ ֵיּשׁ עַ ל ֵתּבַ ת "כַּמָּ ה" ֶשׁפַּ ְר ֹעה ָשׁאַל ,הַ ְיי וּ

ֶשׁפַּ ְר ֹעה ִה ְתפַּ ֵלּא מַ דּוּעַ ִ ְראֶ ה ַיעֲ קֹ ב ָכּל ָכּ ְמ ֻב ָגּר ,וְ עַ ל ֶזה עָ ָ ה ל ֹו ַיעֲ קֹ ב ֶשׁנִּ ְראֶ ה ְמ ֻב ָגּר בִּ גְ ַלל הַ ִיּסּוּ ִרים ֶשׁעָ בְ רוּ עָ ָליו ,אַף ֶשׁהוּא

עֲ ַד ִין ְבּגִ יל צָ ִעיר בְּ ַיחַ ס ַלאֲ ב ֹו ָתיו.

הַ פָּ סוּק ֶשׁ ֵיּשׁ בּ ֹו ִרבּוּי סוּ ִגים ֶשׁל ְטעָ ִמים י ֹו ֵתר ִמ ָכּל
ְפּסוּ ֵקי הַ תּ ֹו ָרה.

ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' ֹ חַ ה ֹופְ ֶ ר שליט"א ֶשׁהַ פָּ סוּק ֶשׁ ֵיּשׁ בּ ֹו ִרבּוּי סוּגִ ים ֶשׁל ְטעָ ִמים י ֹו ֵתר ִמ ָכּל פְּ סוּ ֵקי הַ תּ ֹו ָרה ,וְ ָכאן הַ ָמּק ֹום

מה
ת־ק ְד ָמה ַא ְל ַ ֪ ּפ ִים ָּ ֽב ַא ּ ָ ֟
ת־פ ַא ֵ֣
הַ ָיּ ִחיד ֶשׁ ֵיּשׁ ַק ְר ֵ י פָּ ָרה וְ ֶי ַרח בֶּ ן י ֹומ ֹו) :במדבר לה ,ה( " ּו ַמ ּדֹ ֶ֞תם ִמ ֣ח ּוץ ָל ִ ֗עיר ֶא ּ ְ

מה ְו ָה ִ ֣עיר
א ֥ת ָצ ֛פ ֹון ַא ְל ַּ ֥פ ִים ָּב ַא ּ ָ ֖
ת־פ ַאת־ ָ ֣ים׀ ַא ְל ַ ֣ ּפ ִים ָּ ֽב ַא ּ ָ֗מה ְו ֵ֨את ּ ְפ ַ
ת־נ ֶג ֩ב ַא ְל ּ ֨ ַפ ִים ָּב ַא ּ ָ֜מה ְו ֶא ְּ
ת־פ ַא ֶ
ְו ֶא ְּ
היה ָל ֔ ֶהם ִמ ְג ְר ֵׁש ֖י ֶה ָע ִ ֽרים" .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר לְ פִ י מַ ה ֶשּׁמָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין א (.אַלְ פַּ יִם אַ מָּ ה ְמ ָא לָן ,אָמַ ר
ת ֶ֑ו ְך ֚ ֶזה ִי ְ ֶ ֣
ַּב ּ ָ

ַרב חַ ְסדּא לָמַ ְד וּ מָ קוֹם ִממָּ קוֹם וּמָ קוֹם ִמ ִנּיסָ ה וְ ִ יסָ ה ִמנִּיסָ ה וְ ִיסָ ה ִמגְּבוּל וּגְבוּל ִמגְּבוּל וּגְבוּל ִמחוּץ וְ חוּץ

ִמחוּץִ ,דּכְ ִתיב "וּמַ דּ ֶֹתם ִמחוּץ לָעִ יר אֶ ת פְּ אַת ֵק ְדמָ ה אַלְ פַּ יִם בָּ אַ מָּ ה" וְ גוֹ' .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ִדּין אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה לִ ְתחוּם ַשׁבָּ ת
קּוּטים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל
ִ לְ ָמד מֵ הַ פָּ סוּק הַ ֶזּה ֶשׁל ִמגְ ְר ֵשׁי הַ לְּ וִ ִיּים .וּמּוּבָ א בְּ 'סֵ פֶ ר הַ לִּ ִ

)פ' תרומה ע' קפד(

אָסוּר לָצֵ את חוּץ לְ אַלְ פַּ יִם

אַ מָּ ה ,וְ הַ טַּ עַ םֶ ,שׁבֵּ ין בְּ ִריאָה לַאֲ צִ ילוּת יֵשׁ בֵּ י ֵיהֶ ם מֶ ְרחַ ק אַלְ פַּ יִם אַ מָּ ה ,וְ ָלכֵן עַ ד אַלְ פַּ יִם אַ מָּ ה ֶשׁהוּא ְמקוֹם

הָ אֲ צִ ילוּת ,יָכוֹל לֵי ֵל ֶשׁהוּא ְרשׁוּת הַ יּ ִָחידְ ,מקוֹם הָ אֲ ִצילוּת ְדּ ֻכלָּא חַ ד ,אֲ בָ ל בַּ בְּ ִריאָה הוּא ְרשׁוּת אַחֵ ר ,וְ ָלזֶה ִאי

אֶ פְ ָשׁר לִ ָכּ ֵס ,כִּ י בַּ בְּ ִריאָה יֵשׁ ְקלִ פָּ ה ,אֲ בָ ל בְּ אֵ לּוּ הָ אַלְ פַּ ִי ם אַ מָּ ה אֵ ין מָ קוֹם ל ְַקּלִ פָּ ה ָשׁם .הַ ְיי וּ ֶשׁמֻּ ָתּר ָל ֶל ֶכת ְבּ ַשׁבָּ ת
חוּץ ַל ְתּחוּם עַ ד אַלְ פַּ ִים אַ ָמּה ,כִּ י אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה י ֹוצֵ את הֶ אָ ַרת הָ אֲ ִצילוּת ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ת ֹו הַ בְּ ִריאָה ֶשׁל ח ֹול ,וַ עֲ ַד ִין א ִ כְ ַ ְס וּ

לְ ע ֹו ַלם הַ ְבּ ִריאָה .וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י הָ אֲ ִרי ַז"ל ֶשׁ ַגּם עָ ֵרי הַ לְּ וִ ִיּם הֵ ם בְּ ִחי ַ ת אֲ ִצילוּת בְּ ַיחַ ס ֶלעָ ִרים ֶשׁ ִמּסָּ בִ יבָ ,ל ֵכן אָ ְמ ָרה הַ תּ ֹו ָרה
ָל ֵתת אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה ִמסָּ בִ יב ,כִּ י אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִחבּוּר ע ֹו ַלם הָ אֲ ִצילוּת ַלבְּ ִריאָה ,וְ ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת הֶ אָ ַרת הָ אֲ ִצילוּת ְבּת ֹו

הַ ְבּ ִריאָה ִהיא אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה .וְ ָל ֵכן ֵישׁ בַּ פָּ סוּק הַ ֶזּה ְטעָ ִמים י ֹו ֵתר ִמ ְשּׁאַר הַ פְּ סוּ ִקים ,כִּ י ְטעָ ִמים הֵ ם כְּ ֶ ֶגד ע ֹו ַלם הָ אֲ ִצילוּת ,וְ ַת ְפ ִקיד

הַ ְטּעָ ִמים לְ הָ ִאיר אֶ ת הֶ אָ ַרת ע ֹו ַלם הָ אֲ ִצילוּת הַ חוּצָ ה לְ ע ֹו ַלם הַ בְּ ִריאָה ,וּלְ חַ בֵּ ר אֶ ת פַּ ְרדֵּ "ס הַ תּ ֹו ָרהָ ,ל ֵכן בַּ פָּ סוּק ֶשׁ ְמּ ַדבֵּ ר עַ ל הַ ד'

ְצ ָד ִדים ֶשׁל אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה ֶשׁ ִמּ ְתפַּ ְשּׁ ִטים הַ חוּצָ ה ִמן הָ ָראוּי לְ הָ בִ יא ַכּמָּ ה ֶשׁיּ ֹו ֵתר ְטעָ ִמים .וְ ֵכן אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא אֵ ין ס ֹוף,

כִּ י עַ ד ָשׁם ִ ְמ ָשׁ ע ֹו ַלם הָ אֲ ִצילוּת ֶשׁנִּ ְק ָרא אֵ ין ס ֹוף .וְ כֵן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁאַלְ פַּ ִיים אַ מּ ֹות ִעם

הַ ִמּלִּ ים ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ֶכּ ֶתר ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ע ֹו ַלם הָ אֲ ִצילוּת .וְ ֵכן ִי ָתּ ֵכן ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת ֵשׁם הָ ֵרי הָ אַלְ פִּ ים הַ גְּ ב ֹו ִהים בְּ אֵ יר ֹופָּ ה

ִמלְּ שׁ ֹון אַלְ פַּ ִים אַ מָּ ה ,כִּ י אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ִהיא בְּ ִחי ַ ת אֲ ִצילוּת ,וְ הָ ִרים אֵ לּוּ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ אַלְ פַּ יִם אַ מָּ ה ֶשׁל הֶ אָ ַרת הָ אֲ ִצילוּת

ֶשׁנִּ כְ ֶ סֶ ת ְבּת ֹו הַ בְּ ִריאָה ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַ ת חוּץ ָלאָ ֶרץָ ,ל ֵכן בָּ ִאים אֲ ֵליהֶ ם ִמ ָכּל הָ ע ֹו ָלם לִ ְרא ֹות אֶ ת ִ פְ לְ א ֹות הַ בְּ ִריאָה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג

ר' א .י .שליט"א ֶשׁ ָלּ ֵכן הַ טַּ עַ ם ֶי ַרח בֶּ ן י ֹומ ֹו מ ֹופִ יעַ עַ ל הָ אַלְ פַּ ִים ֶשׁל צַ ד ֵק ְדמָ ה הַ ְיי וּ ִמ ְז ָרח ,כִּ י ֶי ַרח בֶּ ן י ֹומ ֹו ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ַמּלְ כוּת
ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ ֶלת מֵ הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁהוּא כְּ ֶ ֶגד צַ ד ִמזְ ָרח ֶשׁ ִמּ ָשּׁם מֵ ִאיר הַ יּ ֹום.

ְהוּדה וְ ָת ָמרֶ ,שׁבְּ אוֹת ֹו ִ גּוּן
רו ִֹאים ְבּ ַטעֲ מֵ י פָּ ָר ַשׁת י ָ
ְהוּדה ִדּבֵּ ר אֵ לֶיהָ ִ ,היא עָ ְ ָתה לוֹ.
ֶשׁיּ ָ

ָשׁמַ ְע ִתּי

ְהוּדה ִדּבֵּ ר אֵ לֶיהָ ִ ,היא עָ ְ ָתה
ְהוּדה וְ ָתמָ רֶ ,שׁבְּ אוֹת ֹו ִ גּוּן ֶשׁיּ ָ
מֵ הרה"ג ר' ָדּ ִ יֵּאל פוּאָה שליט"א ֶשׁרו ִֹאים בְּ טַ עֲ מֵ י פָּ ָר ַשׁת י ָ
צוּרה ֶשׁהוּא ִמ ְתיַחֵ ס אֵ לֶיהָ ִ ,היא ִתּ ְתיַחֵ ס אֵ לָיו.
וּמזֶּה מוּסָ ר לִ ְשׁלוֹם בַּ יִת ֶשׁהַ בַּ עַ ל יָבִ ין ֶשׁבְּ או ָֹתהּ ָ
לוִֹ .

)בראשית לח,

ה־תּתֶּ ן־לִּ֔ י ִ ֥כּי תָ ֖בוֹא אֵ ָ ֽלי׃ ַו ֕יּ ֹאמֶ ר אָ נֹ ִ ֛כי אֲשַׁ ַ ֥לּח
טז( " ַו ֵ֨יּט אֵ ֶ֜ליהָ אֶ ל־הַ ֗ ֶדּ ֶר ו ַ֙יּ ֹאמֶ ר֙ ָ ֽהבָ ה־נָּא֙ אָ ֣בוֹא אֵ ַ֔ליִ ֚ ִכּי ֣ל ֹא י ֔ ַָדע ִ ֥כּי ַכלּ ָ֖תוֹ ִ ֑הוא ַו ֙תּ ֹאמֶ ר֙ מַ ִ
ֲשׁר בְּ י ֶ ָ֑ד ".
ם־תּ ֵ ֥תּן ﬠֵ ָר ֖בוֹן ﬠַ ֥ד שָׁ לְ ֶ ֽח ׃ ַו ֗יּ ֹאמֶ ר ָמ֣ה ֽ ָהﬠֵ ָרבוֹן֮ אֲ ֶ ֣שׁר אֶ תֶּ ן־ ָלּ ֒ ַו ֗תּ ֹאמֶ ר חֹ ָ ֽת ְמ ֙ וּפְ ִתי ֶ֔ל וּמַ ְטּ ֖ א ֶ ֣
גְּ ִ ֽדי־ﬠִ ִזּ֖ים ִמן־הַ ֑צּ ֹאן ַו ֕תּ ֹאמֶ ר ִא ִ

וְ ִ ְראֶ ה

לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י הַ זֹּהַ ר

)בראשית כד(:

ֶשׁהַ טַּ עַ ם ְ"רבִ יעִ י" ֶשׁהַ נִּגּוּן ֶשׁלּ ֹו יו ֵֹרד וְ ֶחֱ לָשׁ ,הוּא בִּ בְ ִחי ַת חֶ סֶ ד ,וְ הַ טַּ עַ ם "זָקֵ ף

ְבוּרהָ .ל ֵכן בִּ ְת ִח ָלּה ֵישׁ בַּ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁבֵּ י ֵ יהֶ ם טַ עַ ם פַּ ְשׁטָ א הַ ְמ ַרמֵּ ז
וּמ ְתגַּבֵּ ר ,הוּא בִּ בְ ִחי ַת גּ ָ
גָּדוֹל" ֶשׁהַ נִּ גּוּן ֶשׁלּ ֹו ה ֹו ֵל ִ

גְּבוּרה ַלעֲ ֹצר א ֹות ֹו .וּבַ סּ ֹוף מַ גִּ יעַ הַ טַּ עַ ם ְרבִ יעִ י
ָ
עַ ל הַ חֶ סֶ ד הַ פָּ שׁוּט ,וְ ָל ֵכן ִ כְ ַ ס בַּ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁבֵּ י ֵ יהֶ ם הַ זּ ֵָקף גָּדוֹל הַ ְמסַ מֵּ ל
יעית ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה ,וּבָ הּ
הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ְשׁפָּ עַ ת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁהַ גְּ בוּ ָרה א עָ ְצ ָרה ,וְ ָ ְת ָ ה ָלהּ ַלעֲ ֹבר ַלמַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא הָ א ֹות הָ ְרבִ ִ
ָתּ ָמר ֹו ֶת ֶ ת אֶ ת הַ הַ ְסכָּ מָ ה ַלזִּ וּוּג.

הַ ְטּעָ ִמים עַ ל ֵתּבַ ת "וְ ַא ָתּה" ג' ְפּעָ ִמים ְבּפָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
ַמ ְר ִאים עַ ל ֶק ֶשׁר בֵּ י ֵיהֶ ם לְ ג' בָּ ֵתּי ִמ ְק ָדּשׁוֹת.

ָשׁמַ ְע ִתּי

מֵ הרה"ג ר' ָדּ ִ ֵיּאל פּוּאָה שליט"א ֶשׁבְּ כָל פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה מוֹפִ יעָ ה ֵתּבַ ת "וְ אַ ָתּה" ג' פְּ עָ ִמים וְ כָל הַ ג' בִּ ְת ִחילַת

הַ פָּ ָר ָשׁה ,וְ הַ ְטּעָ ִמים עֲ לֵיהֶ ם מַ ְר ִאים עַ ל ֶק ֶשׁר בֵּ י ֵיהֶ ם לְ ג' בָּ ֵתּי ִמ ְק ָדּשׁוֹת" :וְ אַ ָתּה ְתּצַ ֶוּה" יֵשׁ ַטעַ ם גּ ְֵר ַשׁיִם לְ ַרמֵּ ז

אַרצֵ וּ" .וְ אַ ָתּה הַ ְק ֵרב אֵ לֶי " יֵשׁ טַ עַ ם פָּ זֵר לְ ַרמֵּ ז עַ ל בַּ יִת ֵשׁ ִ י ֶשׁ ֻפּזּ ְַר וּ בְּ כָל הָ ע ֹולָם" .וְ אַ ָתּה
עַ ל בַּ יִת ִראשׁוֹן ֶשׁגּ ַֹר ְשׁ וּ מֵ ְ

ישׁי בּ ֹו יִ ְהיֶה הַ יִּחוּד הַ ָשּׁלֵם לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד ,כִּ י יִחוּד ְִק ָרא ְרבִ יעָ ה .וְ כֵן "וְ אַ ָתּה"
יעי לְ ַרמֵּ ז עַ ל הַ בַּ יִת הַ ְשּׁלִ ִ
ְתּ ַדבֵּ ר" יֵשׁ ַטעַ ם ְר ִב ִ

ימ ְט ִריָּא בַּ יִת .וְ כֵן מָ ִצי וּ בְּ זֹהַ ר
בְּ גִ ַ

)תיקו ים מז(:

ישׁר
יעי מַ עֲ ֶלה אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת לְ ִיחוּד .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ַזלְ מָ ן פִ ֶ
ֶשׁהַ טַּ עַ ם ְרבִ ִ

שליט"א ֶשׁטַּ עַ ם פָּ ֵזר מ ֹופִ יעַ בְּ כָ ל הַ תּ ֹו ָרה  159פְּ עָ ִמים כְּ ִמ ְ ַין ָקטָ "ן ,וְ ֵישׁ ָכּאן ֶרמֶ ז עַ ל פִּ זּוּר לִ בְ ִחי ַ ת ַק ְט וּת.

מוּבָ א

'קוֹל אֵ לִ יָּהוּ' ַלגְּ ָר"א.

בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א עַ ל הַ ָכּתוּב " ַויְמָ רֲ רוּ אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם" ֶשׁ ֵיּשׁ ָשׁם ְטעָ ִמים ֶשׁל ַק ְדמָ א וְ אַזְ ָלא ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֳקּ ִשׁי הַ ִשּׁ ְעבּוּד

ֶשׁמָּ ֲררוּ אֶ ת חַ ֵיּיהֶ ם ִה ְק ִדּים אֶ ת הַ ֵקּץ ֶשׁאָ ְזלוּ ִמן הַ ָגּלוּת לִ פְ ֵ י הַ זְּ מַ ן .וּבְ סֵ פֶ ר 'בִּ ְר ַכּת ִאישׁ' מ ֹו ִסיף ֶשׁ ַקּ ְדמָ א וְ אַ ְז ָלא

ימ ְט ִריָּא ֵק"ץ ָשׁ ִ ים ֶשׁהוּ ְק ַדּם הַ ֵקּץ וְ ָיצְ אוּ לִ פְ ֵ י הַ זְּ מַ ן .וּ ִמכָּ אן ר ֹו ִאים ֶשׁאֶ פְ ָשׁר ַלעֲ שׂ ֹות גִּ ימַ ְט ִריָּא ִמ ֵשּׁם הַ ְטּעָ ִמים עַ צְ מָ ם
בְּ גִ ַ
וּלְ ַגלּ ֹות ִ פְ ָלא ֹות ִמתּ ֹו ַרת ה'.

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ 'בַּ עַ ל הַ טּוּ ִרים' )שמות ל ,יב( ֶשׁהַ ִמּ ָלּה וְ ָ ְת וּ ִ ְק ֵראת ָי ָשׁר וְ הָ פוּ לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ נְּ ִתי ָ ה לְ מַ טָּ ה ְמע ֹו ֶר ֶרת ְ ִתי ָ ה לְ מַ ְע ָלה ,וּ ַמה

ֶשּׁאָ ָדם ֹו ֵתן לִ ְצ ָד ָקה ַיחֲ ֹזר אֵ ָליו .וְ הַ גְּ ָר"א מ ֹו ִסיף ָשׁם ֶשׁ ָלּ ֵכן ֵישׁ טַ עַ ם ַק ְדמָ א וְ אַזְ ָלא עַ ל הַ ִמּ ָלּה "וְ ָ ְת וּ" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁה ֹו ֵל וְ ח ֹו ֵזר,

ִתּן ַל ֹכּהֵ ן ל ֹו י ְִהיֶה"ְ ,דּ ִמי ֶשׁנּו ֵֹתן ַלכֹּהֵ ן ו ֵֹתן לְ עַ ְצמ ֹו "ל ֹו י ְִהיֶה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'סוֹד
"אישׁ אֲ ֶשׁר י ֵ
וּכְ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )במדבר ה ,י( ִ

אָדם ֶשׁעו ֶֹשׂה ְצ ָד ָקה
הַ ִשּׂ ְמ ָחה' מֵ הָ ַרב גְּ ָלז ְֶרסוֹן שליט"א )ע' ֶ (71שׁצְּ ָד ָק"ה בְּ א"ת ב"ש ִהיא שׁוּב או ִֹתיּוֹת ְצ ָד ָק"ה בְּ ִהפּוּ  ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָ

לְ ַמ ָטּה עו ִֹשׂים ִאתּ ֹו ְצדָ ָקה ִמלְּ מַ ְעלָה.

יתא בַּ גְּמָ ָרא בְּ מַ סֶּ כֶת בָּ בָּ א בַּ ְת ָרא
וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'קוֹל אֵ לִ יָּהוּ' ַלגְּ ָר"א )דברים טו ,ח( " כִּ י פָ תֹחַ ִתּפְ ַתּח אֶ ת י ְָד וְ גוֹ'" ִ ,הנֵּה ִא ָ

ישׁ ַתּ ִמּיט כּ ְַרעֵ יהּ בָּ עֵ י לְ מֵ יפַ ל ,אָמַ ר לֵיהּ ַרב ִחיָּא ֶשׁמָּ א עָ ִי בָּ א לְ י ְָד וְ א
דַּ ף י' ַרב פָּ פָּ א הֲ וָ ה ְסלִ יק בְּ ַד ְרגָּא ִא ְ

פִּ ְר ְַסתּוֹ ,וְ לִ כְ או ָֹרה ְצ ִריכִ ין לְ הָ בִ ין ִמנָּא לֵיהּ לְ ַרב ִחיָּא ְדּהָ ֹע ֶשׁ הָ יָה ִמפְּ ֵי זֶה ,וְ ֵישׁ לוֹמַ ר ְדּ ִהנֵּה הַ תֵּ בוֹת "פָ תֹחַ

מוּטעָ ִמים בְּ ַד ְרגָּא ְת ִביר לִ ְרמוֹז ֶרמֶ ז ְלהַ ִמּ ְתעַ לֵּם ִמן הַ ְצּדָ ָקה ַתּבְ ָראִ ,תּ ָשּׁבֵ רַ ,דּ ְרגָּא ַת ְח ָתּיו.
ִתּפְ ַתּח" ְ

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'קוֹל אֵ לִ יָּהוּ' ַלגְּ ָר"א

)בראשית מד ,יח(

ְהוּדה וַ יֹּאמֶ ר בִּ י אֲ ֹד ִי וְ גוֹ'"ִ ,הנֵּה הַ נְּגִי וֹת עַ ל
" וַ ִיּגַּשׁ אֵ לָיו י ָ

יעי ז ְַר ָקא מֻ נַּח סֶ גֹּל ,וְ יֵשׁ לְ פָ ֵרשׁ ִמשּׁוּם ִדּלְ מַ עְ לָה בְּ פָ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ כְּ ִתיב
הַ ִמּלּוֹת הַ לָּלוּ הֵ ם ַק ְדמָ א וְ אַ ְזלָא ְרבִ ִ

יתא בַּ ִמּ ְד ָרשׁ
אתי לְ כָּל הַ יּ ִָמים" ,וְ ִא ָ
ְהוּדה לְ ַיעֹקב אָבִ יו " ִאם א הֲ בִ יא ִֹתיו אֵ לֶי וְ ִהצַּ ג ְִתּיו לְ פָ ֶי וְ חָ טָ ִ
ֶשׁאָמַ ר י ָ

אתי לְ כָּל הַ יּ ִָמים" הַ יְי וּ לָע ֹולָם הַ בָּ א .וְ זֹאת ִהיא ְמרֻ מָּ ז בְּ הַ נְּגִי וֹת הָ אֵ לֶּהַ ,ק ְדמָ א וְ אַזְ לָא ְרבִ יעִ י ,ר ֹוצֶ ה
"וְ חָ טָ ִ

ְהוּדה ,וְ לִ כְ או ָֹרה הֲ וָ א ֵליהּ לִ ְראוּבֵ ן לִ ָכּ ֵס בָּ עֳ בִ י הַ קּו ָֹרה
ל ֹומַ ר לָמָ ה ָק ַדם וְ אָזַל לְ יוֹסֵ ף הָ ְרבִ יעִ י לַבָּ ִים ֶשׁהוּא י ָ

וּמפָ ֵרשׁ ִמשּׁוּם ְדּז ְַר ָקא מֻ נַּח סֶ גֹּ ל ,ר ֹוצֶ ה ל ֹומַ ר
יעי לַבָּ ִיםְ .
ְהוּדה ֶשׁהוּא ְרבִ ִ
עֲ בוּר בִּ ְ י ִָמין ְדּהוּא הָ ָיה הַ בְּ כוֹר וְ א י ָ

ְדּז ַָרק אֶ ת עַ צְ מ ֹו ִמ ְלּהוּ ַח בְּ ת ֹו עַ ם ְסגֻלָּה ֶשׁפָּ סַ ק אֶ ת עַ צְ מ ֹו מֵ ע ֹו ָלם הַ בָּ א ִאם א יְבִ יאֵ הוּ אֶ ל אָבִ יוָ ,לכֵן ִכְ ַס
הוּא בָּ עֳ בִ י הַ קּו ָֹרה וְ א אַחֵ ר.

כָּתוּב

ַטעַ ם ַשׁלְ ֶשׁלֶת בד' מקומות בתורה.

וּביאַת
אַר וּ ְבּמַ אֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל חֵ ְטא' ֶשׁהַ ִה ְתמַ ְה ְמהוּת הַ מָּ ִשׁיחַ ִהיא בְּ ת ֹו הַ יְסוֹד ִ
"אם י ְִתמַ ְהמַ הּ חַ כֵּה לוֹ" בֵּ ְ
)חבקוק ב ,ג( ִ

הַ ָמּ ִשׁיחַ ִהיא בְּ ִחי ַת ל ֵָדה ֶשׁבָּ הּ הַ יְסוֹד י ְַת ִחיל לְ הַ ְשׁפִּ יעַ הַ ְשׁפָּ עו ָֹתיו כְּ מ ֹו בְּ ל ֵָדה ,וְ אַחַ ר ָכּ י ְַמ ִשׁי לְ הוֹלִ יד אֶ ת כָּל הַ ְשׁפָּ עוֹת

הַ גְּ אֻ לָּה .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ ֶרמֶ ז עַ ל ִה ְתמַ ְה ְמהוּת הַ מָּ ִשׁיחַ בַּ כָּתוּב ֶשׁנֶּאֱ מַ ר עַ ל לוֹט

)בראשית יט ,טז(

"וַ יּ ְִתמַ ְהמָ הּ וַ יַּחֲ זִיקוּ הָ אֲ ִָשׁים

בְּ יָדוֹ" ְדּ ִ ְשׁמַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ הָ י ְָתה כְּ לוּלָה בְּ אוֹת ֹו הַ זְּ מָ ן בְּ לוֹט ,וְ כֵיוָ ן ֶשׁלּוֹט עָ מַ ד לְ הוֹלִ יד אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ ִ ְשׁמַ ת הַ מָּ ִשׁיחַ בְּ אוֹת ֹו זְ ָמן ,הָ יָה

צָ ִרי לִ ְהיוֹת לִ פְ ֵי זֶה ִע ְ יַן הַ ִה ְתמַ ְה ְמהוּת ֶשׁבָּ אָה קֹ דֶ ם ל ֵַדת מָ ִשׁיחַ  .וּכְ מ ֹו ֶשׁ ִה ְתמַ ְה ְמהוּת הַ מָּ ִשׁיחַ ִהיא לְ ֹצ ֶר גְּ מַ ר בֵּ רוּר הַ נִּ יצ ֹוצ ֹות

ֶשׁ ַנּעֲ ָשׂה ִבּזְ מַ ן הָ ִעבּוּר ק ֹודֶ ם ֵל ַדת הַ גְּ אֻ לָּהָ ,כּ ל ֹוט ִה ְתמַ ְהמֵ הַּ כְּ דֵ י ָל ַקחַ ת ְרכוּשׁ ֹו ִמ ְסּ ֹדם וּלְ ה ֹו ִציא ִ יצ ֹוצ ֹות .וְ כֵן ִ ְראֶ ה ְדּיֵשׁ ַטעַ ם

ַשׁלְ ֶשׁלֶת עַ ל ִמלַּת "וַ יּ ְִתמַ ְהמָ הּ" לְ ַרמֵּ ז עַ ל ָכּ ֶשׁהַ ִה ְתמַ ְה ְמהוּת ִהיא בְּ ת ֹו הַ יְסוֹד ֶשׁנִּ ְק ָרא ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת ,כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס ִרמּ ֹו ִ ים'

לָרמ"ק )שער כט פ"ג( ֶשׁטַּ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁלֶת ְמסַ מֵּ ל ִתּ ְפאֶ ֶרת וִ יסוֹד .וְ אאמו"ר שליט"א הו ִֹסיף ֶשׁהַ טַּ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁלֶת ְמ ַרמֵּ ז עַ ל חוּט ֶשׁיּו ֵֹרד

שׁ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע ִמכָּל צַ ד וְ גו ְֹר ִמים אֶ ת הַ חֲ בָ לִ ים וְ הַ ִה ְתמַ ְה ְמהוּת בְּ ת ֹו הַ יְסוֹד.
צוּרה ְמפ ֶֻתּלֶת ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ִחיצ ֹו ִ ים ְמ ִַסּים לִ ְמ ֹ
לְ ַמ ָטּה ְבּ ָ
וְ ֵכן ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ ָנּחָ שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁיחַ  ,וְ צוּ ָרת ֹו ְמ ֻפ ֶתּ ֶלת כְּ מ ֹו ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת.

וְ ֵכן

ָמ ִצי וּ טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁלֶת עַ ל הַ ִמּ ָלּה "וַ ִיּ ְשׁחָ ט" בַּ ָכּתוּב )ויקרא ח ,כג(ְ ,דּ ִע ְ יַן הַ ְשּׁ ִחיטָ ה הוּא לְ הַ עֲ לוֹת וּלְ ַז ֵכּ אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה חַ יָּה וְ עוֹף

מֵ הַ ְקּלִ פּוֹת הַ ְטּמֵ אוֹת .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא )חולין כזֶ (.שׁ ְשּׁ ִחיטָ ה ִהיא ִמלְּ שׁוֹן ִחטּוּי וְ ִ קּוּי ,עַ ֵיּן ָשׁם בַּ מהרש"א .וְ ַגם ָכּאן ֵישׁ עֲ לִ ָיּה

בַּ ְיס ֹוד ִעם הַ ִמּלְ חָ מָ ה בַּ ָנּחָ שׁ.

וְ ֵכן

ִ ְראֶ ה ֶשׁ ֵיּשׁ טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת כְּ ֶשׁיּ ֹוסֵ ף סֵ ֵרב לִ זְ ֹות ִעמָּ הּ בְּ ִמלַּת )בראשית לט ,ח( "וַ ְימָ אֵ ן" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָכּאן ָז ָכה י ֹוסֵ ף לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם

ְס ִפיר ֹות הַ ִתּפְ אֶ ֶרת וְ הַ ְיס ֹוד הַ נִּ ְרמָ ז ֹות בְּ טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת , ,כְּ ִפי ֶשׁמָּ ִצי וּ עַ ל י ֹוסֵ ף הַ ְיס ֹוד כְּ ֶשׁמֵּ אֵ ן ַלחֲ טֹ א בַּ ְיס ֹוד ִעם אֵ ֶשׁת

פּ ֹו ִטיפַ רָ ,כּתוּב )בראשית לט ,ח( "וַ ְימָ אֵ ן" .וְ ֵיּשׁ טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת בְּ ִמלַּת "וַ ְימָ אֵ ן" ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָכּאן ָז ָכה י ֹוסֵ ף לְ ִה ְת ַק ֵשּׁר עִ ם ְס ִפיר ֹות
הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת וְ הַ ְיס ֹוד הַ נִּ ְרמָ ז ֹות בְּ טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁ ֶלתַ ,כּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס ִרמּ ֹו ִ ים' לָרמ"ק )שער כט פרק ג'( .וְ ַגם ָכּאן ֵישׁ עֲ לִ ָיּה בַּ ְיס ֹוד ִעם
הַ ִמּלְ ָח ָמה בַּ ָנּחָ שׁ .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אֵ לִ ָיּהוּ ַ ְחמָ ִ י שליט"א ֶשׁמָּ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)סוטה לו(:

בְּ או ָֹתהּ ָשׁעָ ה בָּ אֲ ָתה ְדּיו ְֹק ֹו ֶשׁל אָבִ יו

וְ ְִראֲ ָתה ל ֹו בַּ חַ לּוֹן .וְ ִחבּוּר י ֹוסֵ ף ִעם אָבִ יו הוּא מַ מָּ שׁ ִחבּוּר ִתּפְ אֶ ֶרת וִ יס ֹוד .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדּמַ ן שליט"א

ֶשׁ"מָ אֵ ן" ְבּגִ ימַ ְט ִריָּא ֵשׁמ ֹות הוי"ה אד "י ֶשׁ ִמּ ְתחַ בְּ ִרים דֶּ ֶר הַ ִתּפְ אֶ ֶרת וְ הַ ְיס ֹוד.

מָ צִ י וּ

ע ֹוד טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת אֶ חָ ד בַּ תּ ֹו ָרה בַּ ָכּתוּב )בראשית כד ,יב( "וַ יֹּאמַ ר ה' אֱ הֵ י אֲ ֹד ִ י אַבְ ָרהָ ם הַ ְק ֵרה ָא לְ פָ ַי הַ יּוֹם וַ עֲ ֵשׂה

אַב ָרהָ ם" .וְ ַגם ָכּאן אֱ לִ יעֶ ֶזר ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם ְספִ ַירת הַ ְיס ֹוד לִ פְ ע ֹול אֶ ת הַ ִשּׁדּוּ לְ ִי ְצחָ קָ ,ל ֵכן ֵישׁ טַ עַ ם ַשׁלְ ֶשׁ ֶלת
חֶ סֶ ד ִעם אֲ ֹד ִ י ְ

ֶשׁ ְמּ ַסמֵּ ל אֶ ת הַ ְיס ֹוד .וְ ַגם ָכּאן ֵישׁ עֲ לִ ָיּה בַּ ְיס ֹוד ִעם הַ ִמּלְ חָ מָ ה בַּ ָנּחָ שׁ ֶשׁהוּא בְּ תוּאֵ ל וְ ָלבָ ן ֶשׁ ִנּסּוּ לִ ְמ ֹועַ אֶ ת הַ ִשּׁדּוּ .

ָשׁמַ ְע ִתּי

ַמעֲ ֶשׂה מֵ הָ אַ ְדמ ֹו"ר ַר ִבּי ְיה ֹושֻׁ עַ ִמבֶּ עלְ זְ א זצ"ל.

ידיו לְ בַ ֵקּשׁ ִתּקּוּן עַ ל אֲ כִ י ַלת חָ מֵ ץ ְבּפֶ סַ ח ְבּשׁ ֹו ֵגג,
מַ עֲ ֶשׂה עַ ל הָ אַ ְדמ ֹו"ר ַרבִּ י ְיה ֹושֻׁ עַ ִמבֶּ עלְ זְ א זצ"ל ֶשׁבָּ א אֵ ָליו אַחַ ד מֵ חֲ ִס ָ

וְ אָמַ ר ל ֹו ַלעֲ ל ֹות לְ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,כִּ י ֹע ֶ שׁ ָכּ ֵרת עַ ל חָ מֵ ץ ִ לְ מָ ד מֵ הַ פָּ סוּק )שמות יב ,יט( " כִּ י כָּל ֹאכֵל מַ ְחמֶ צֶ ת וְ ִכְ ְר ָתה

ִשׂ ָראֵ ל" וְ ֵישׁ טַ עַ ם ֵגּ ְר ַשׁ ִים עַ ל הַ ִמּ ָלּה "וְ ִכְ ְר ָתה" לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ֹע ֶ שׁ ֵגּרוּשׁ ְמ ַכפֵּ ר עָ ָליו .וְ ָל ֵכן בִּ ְשׁאַר ְמק ֹומ ֹות
הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עֲ ַדת י ְ

יתה ֶשׁנִּ ְרמֶ ֶזת
בַּ תּ ֹו ָרה מ ֹופִ יעַ טַ עַ ם ְת ִביר עַ ל "וְ ִ כְ ְר ָתה" ,וְ ַרק ָכּאן מ ֹופִ יעַ ֵג ְר ַשׁ ִים ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁאַף ֶשׁבִּ ְשׁאַר ְמק ֹומ ֹות הַ ַכּוָּ ָ ה לְ ִמ ָ

ירהָ ,כּאן מַ ְספִּ יק ֵגּרוּשׁ ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ ֵג ְר ַשׁ ִים .וּלְ פִ י ֶזה בֵּ אֵ ר אֶ ת ִדּבְ ֵרי ַר ִשּׁ"י ֶשׁמֵּ בִ יא מֵ הַ תּ ֹו ַרת ֹכּהֲ ִ ים עַ ל
ִבּ ְתבִ יר ֶשׁהוּא לְ שׁ ֹון ְשׁבִ ָ

ֹכּהֵ ן ֶשׁאָ ַכל קֳ ָד ִשׁים בְּ טֻ ְמאָה ֶשׁ ָשּׁם ַגּם מ ֹופִ יעַ טַ עַ ם ֵגּ ְר ַשׁ ִים עַ ל "וְ ִ כְ ְר ָתה":

)ויקרא כב ,ג(

"וְ ִכְ ְר ָתה" יָכוֹל ִמצַּ ד זֶה לְ צַ ד זֶה

ַשּׁב בְּ מָ קוֹם אַחֵ ר ַתּ ְלמוּד ל ֹומַ ר אֲ ִי ה' בְּ כָל מָ קוֹם אָ ִי .וְ ֵישׁ ֶשׁ ָשּׁאֲ לוּ מַ דּוּעַ ַדּוְ ָקא ָכּאן ל ֹו ְמ ִדים
ִיכּ ֵָרת ִמ ְמּקוֹמ ֹו וְ י ְִתי ֵ

ִמלִּ מּוּד ְמיֻחָ ד ֶשׁ ָכּ ֵרת הַ ַכּוָּ ָ ה ָכּ ֵרת מַ מָּ שׁ וְ א ָגלוּת ,וּבֵ אֵ ר ֵכּיוָ ן ֶשׁ ֵיּשׁ ֵגּ ְר ַשׁ ִים הָ ָיה מָ ק ֹום ל ֹומַ ר ֶשׁ ֵגּרוּשׁ ִיפְ ט ֹור אֶ ת הַ ָכּ ֵרת ,וּבָ א

ָלְתה יְהוּדָ ה
הַ לִּ מּוּד הַ ְמיֻחָ ד לִ ְשׁל ֹול אֶ ת ֶזה ,אֲ בָ ל בְּ פֶ סַ ח ֶשׁאֵ ין לִ מּוּד ְמיֻחָ ד ,הַ ֵגּרוּשׁ ֵכּן ְמ ַכפֵּ ר .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )איכ"ר א ,כח( "גּ ָ

מֵ ֹע ִי" עַ ל ֶשׁאָכְ לוּ חָ מֵ ץ בְּ פֶ סַ ח כְּ מָ ה ְדּאַ ְתּ אֲ מַ ר " א תֹאכַל עָ לָיו חָ מֵ ץ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים תֹּאכַל עָ לָיו מַ צּוֹת לֶחֶ ם
ע ִי" .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' פִּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁ ֵיּשׁ טַ עַ ם ֵגּ ְר ַשׁ ִים עַ ל ֵתּבָ ה ֶשׁמַּ ְשׁמָ עָ הּ ֵגּרוּשׁ בַּ ָכּתוּב) :בראשית כה ,ו( "וְ לִ ְב ֵי
ֹ
ְשׁלְּ חֵ ם מֵ עַ ל י ְִצחָ ק בְּ ֹו בְּ עוֹדֶ נּוּ חַ י ֵק ְדמָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ ֶקדֶ ם".
הַ ִפּילַגְ ִשׁים אֲ ֶשׁר לְ אַבְ ָרהָ ם ַָתן אַבְ ָרהָ ם מַ ָתּ ֹ ת וַ י ַ

מֵ עַ ל ֵתּבַ ת הַ פָּ ֹ ֘ר ֶכת֮ ֵישׁ ַ 2טעֲ מֵ י ז ְַר ָקא כְּ צוּ ַרת ְ 2ק ָר ִסים.

מוּבָ א

בָּ ַרמַּ "ק

)פרדס רמו ים כט ,א(

בְּ בֵ אוּר ַז ְר ָקא מַ ַקּף שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵל ְסגֻלּ ָָתאִ .ראשׁ ֹו ָה ז ְַר ָקא הוּא הַ מַּ לְ כוּת ,וְ ְִק ָרא

וּמ ְתאַחֶ דֶ ת בְּ סוֹד הַ חָ כְ מָ ה עַ ד הַ ֶכּתֶ ר כִּ ְדפֵּ ַר ְשׁ ִתּי
ז ְַר ָקא בֶּ ֱהיו ָֹתהּ ִ ז ְֶר ֶקת כְּ לַפֵּ י ְמקו ָֹרהּ הַ ֶנּ ֱעלָם וְ ע ֹולֶה ִ

ֹאשׁהּ לְ הוֹרוֹת כִּ י ִהיא לְ מַ טָּ ה בְּ סוֹף הַ מַּ ְד ֵרגוֹת
בַּ ַשּׁעַ ר הַ קּוֹדֵ ם בְּ ח ֹולָם .וְ ָלזֶה ְִמצָ א ֶשׁ ִהיא ח ֹוז ֶֶרת ִמסּוֹף הַ ֵתּבָ ה לְ ר ָ
וּת ַקבֵּ ל ֶשׁפַ ע ַרב וְ רֹב טוּב לְ בֵ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ם
וּמלֶּחֶ ם אָבִ יהָ תֹּאכַל ְ
ְעוּריהָ ִ
וְ לִ פְ עָ ִמים ח ֹוז ֶֶרת אֶ ל בֵּ ית אָבִ יהָ כִּ ֶ

ֹתיהָ  . .ר ֹו ִאים ֶשׁבְּ ִחי ָ ה ֶשׁל הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁע ֹו ָלה
יתהּ וְ חָ ק לְ ַעֲ רו ֶ
מַ חֲ ו ֶֹתיהָ ַוחֲ יָלו ֶֹתיהָ הַ ְמצַ פִּ ים עֵ ת בּוֹאָ הּ ל ֵָתת טֶ ֶרף לְ בֵ ָ

עַ ד הַ ֶכּ ֶתר ִ ְק ֵראת ַז ְר ָקא ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִנּ ְז ֶר ֶקת עַ ד הַ ֶכּ ֶתר ,וּבְ ֹכחַ ֶזה ִהיא מַ עֲ ָלה אֶ ת בַּ עֲ ָלהּ הַ ִתּפְ אֶ ֶרת לִ ְהי ֹות בְּ ִחי ַ ת סֶ גֹּ ל ֶשׁבַּ ְטּעָ ִמים
ימ ְט ִר ָיּא
ֶשׁנְּ קֻ ָדת ֹו מֵ עַ ל ְשׁ ֵתּי הַ נְּ קֻ דּ ֹות ֶשׁל חֶ סֶ ד וּגְ בוּ ָרהֵ .כּיוָ ן ֶשׁ ֵיּשׁ ל ֹו הֶ אָ ָרה מֵ הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁהוּא לְ מַ ְע ָלה מֵ חָ כְ מָ ה וּבִ י ָ ה .וְ ֵכן ַז ְר ָקא בְּ גִ ַ

חָ ִריץ הַ ֵשּׁם ֶשׁל ְיס ֹוד הַ נּוּ ְקבָ א ֶשׁ ִמּ ָשּׁם מַ עֲ לִ ים אֶ ת הַ מַּ ִיּין וּ ְקבִ ין ֶשׁנִּ זְ ָר ִקים לְ מַ ְע ָלה .וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות לִ פְ ֵ י ַז ְר ָק"א הֵ ן קֻ צּ" ֹו לְ ִפי
יטה ֶשׁל הַ 'בֶּ ן ִאישׁ חָ י' ֶשׁלִּ פְ ֵ י א' אֵ ין כְּ לוּם ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ ַזּ ְר ָקא ע ֹו ֶלה עַ ד הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁנִּ ְר ָמז בְּ קֻ צּ ֹו ֶשׁל י ֹו"ד ֶשׁל ֵשׁם הוי"ה .וְ ֵכן
הַ ִשּׁ ָ

ַז ְר ָק"א ְבּא"ת ב"ש א ֹו ִתיּ ֹות עֵ "ת ָדּ"ג ,הַ ְיי וּ זְ מַ ן הַ ִיּחוּד הָ עֶ לְ י ֹון ֶשׁנִּ ְרמָ ז בְּ ָדג .וְ ֵכן ר ֹו ִאים ִמ ִדּבְ ֵרי הָ ַרמַּ "ק ֶשׁהַ ַזּ ְר ָקא ְמבַ טֵּ ל אֶ ת ָכּל
הַ ְקּלִ פּ ֹות וְ ֹו ֵתן ֹכּחַ עָ צוּם ַלמַּ לְ כוּת ,וְ ִ ְראֶ ה ֶשׁ ָלּ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ַג ְשׁ ִמיּוּת הַ סֵּ מֶ ל ֶשׁל הַ דּ ֹו ָלר ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא עֲ מָ ֵלק וּ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת

הַ ַמּלְ כוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה ,כְּ צוּ ַרת ַז ְר ָקא ִעם ַקו ֶשׁ ְמּבַ טֵּ ל אֶ ת הַ ַזּ ְר ָקא ַכּבְ ָיכ ֹול ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעֲ מָ ֵלק ְמ ַ ִסּים לְ ִה ָלּחֵ ם בַּ ַזּ ְר ָקא ְבּ ָכל ֹכּ ָחם ,כִּ י

הַ ַזּ ְר ָקא ְמבַ טֶּ ֶלת א ֹו ָתם .וְ ֵכן ֶגּ ְרמַ ְ ָיה ֶשׁ ִהיא עֲ מָ ֵלק בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ַז ְר ָקא ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהֵ ם בִּ בְ ִחי ַ ת ֶזה לְ ֻעמַּ ת ֶזה .וְ הֵ ִעירוּ לִ י ֶשׁסֵּ מֶ ל הַ דּ ֹו ָלר

ִמ ְבּ ִחי ָ ָתם הוּא כְּ ֶ ֶגד הָ א ֹות ְבּאַ ְ גְ לִ ית ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ ִמּ ָלּה אֶ ֶרץ ֶשׁל אַ ְרצ ֹות הַ בְּ ִרית .וְ אֶ ֶרץ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ,הַ ְיי וּ הַ ֵשּׁם
אַ ְרצ ֹות הַ בְּ ִרית ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ מַּ לְ כוּת ִדּ ְקלִ פָּ ה ֶשׁנִּ ְק ֵראת אֶ ֶרץ ֶשׁ ְמּ ַקבֶּ ֶלת מֵ הַ בְּ ִרית ֶשׁהוּא הַ ְיס ֹוד ִדּ ְקלִ פָּ הָ .ל ֵכן הֵ ם ִ לְ ָח ִמים

בַּ ַמּלְ כוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ 'לִ קּוּטֵ י מ ֹוהֲ ָר"ן' ֶשׁעֲ לִ ַיּת הַ מַּ לְ כוּת ַל ֶכּ ֶתר בְּ ס ֹוד הַ ַזּ ְר ָקא ,הוּא ס ֹוד עֲ לִ ַיּת הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁנִּ ְק ֵראת אֶ ֶרץ,

שׁ ֶרשׁ.
לִ ְס ִפ ַירת הַ ֶכּ ֶתר ֶשׁנִּ ְק ֵראת ָרצ ֹון ,כִּ י ְשׁ ֵ יהֶ ם א ֹות ֹו ֹ

וְ ֵכן

י ְִריעוֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן ֶשׁעֲ לֵיהֶ ן הָ יוּ אֲ רוּגִ ים כְּ רוּבִ ים ,הָ יוּ ְשׁ ַתּיִם ִדּלְ אַחַ ר ֶשׁ ִח ְבּרוּ הַ י ְִריעוֹת יַחַ דַ ,עֲ שׂוּ ְשׁ ֵתּי י ְִריעוֹת גְּדוֹלוֹת

ֶשׁ ְמּחֻ בָּ רוֹת בִּ ְק ָר ִסים ֶשׁצּוּ ָר ָתם כְּ צוּ ַרת ַז ְר ָקא ,וּבִ ְמקוֹם ִחבּוּר זֶה הָ י ְָתה ְתּלוּיָה הַ פָּ ֹרכֶת ,כַּמּוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י )שמות כו ,לב(.

ִדּ ְמקוֹם ִחבּוּר הַ ב' י ְִריעוֹת ֶשׁהֵ ן בִּ בְ ִחי ַת ָזכָר וּ ְ ֵקבָ ה ,הוּא בִּ בְ ִחי ַת זִ וּוּג ָזכָר וּ ְ ֵקבָ הָ ,לכֵן זֶה הַ מָּ קוֹם לִ ְתלוֹת אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת ֶשׁבָּ הּ
ִה ְתגַּלְּ ָתה ְבּ ִחי ַת הַ זִּ וּוּג ֶשׁל קב"ה וּכְ ֶסֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל .כַּמּוּבָ א בַּ גְּ מָ ָרא

)יומא ד(.

אָמַ ר ַרב ְק ִטי ָא בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹלִין

ל ֶָרגֶל ְמגַלְּ לִ ין לָהֶ ם אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת וּמַ ְר ִאין לָהֶ ם אֶ ת הַ כְּ רוּבִ ים ֶשׁהָ יוּ ְמע ִֹרים זֶה בָּ זֶה וְ או ְֹמ ִרים לָהֶ ם ְראוּ ִחבַּ ְתכֶם

לִ פְ ֵי הַ מָּ קוֹם כְּ ִחבַּ ת ָזכָר וּ ְֵקבָ ה ,וְ זֶה ֶשׁכָּתוּב

)שמות כו ,ו(

"וְ ִחבַּ ְר ָתּ אֶ ת הַ י ְִריעֹת ִא ָשּׁה אֶ ל אֲ ח ָֹתהּ בַּ ְקּ ָר ִסים וְ הָ יָה

ימ ְט ִריָּא
לּ ָלאֹת" בְּ גִ ַ
הַ ִמּ ְשׁכָּן אֶ חָ ד"ְ .דּעַ ל יְדֵ י ִחבּוּר זֶה ִ ְהי ְָתה בְּ ִחי ַת הַ זִּ וּוּג "אֶ חָ ד" .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שמות כו ,יא( "הַ ְקּ ָר ִסים בַּ ֻ

יְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּתְ .דּ ִחבּוּר זֶה ִמ ְתחַ בֵּ ר ַליְסוֹד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת בִּ ְב ִחי ַת זִ וּוּג .וְ כֵן הַ כָּתוּב )שמות לו ,יג( "וַ יַּעַ שׂ חֲ ִמ ִשּׁים ַק ְרסֵ י ָזהָ ב ַוי ְַחבֵּ ר

אֶ ת הַ י ְִריעֹת" ס"ת בְּ ִרי"ת .וְ כֵן ַק ְרסֵ י זָהָ ב בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָזכָר ְֵקבָ ה א ֹו ְשׁכִ י ָה .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי בְּ ֵשׁם הרה"ג ר' ְצבִ י גְ ָל ֶזר שליט"א
עַ ל הַ ָכּתוּב

)שמות כו,

ם" ֶשׁר ֹו ִאים ֶשׁהַ פָּ ֹרכֶת אָ ֵכן ִ ְמצֵ את ַתּחַ ת הַ ְקּ ָר ִסים ,כִּ י מֵ עַ ל
לג( "וְ ַָת ָ ֣תּה ֶאת־ ַה ָפּ ֹ֘רכֶת֮ ַ ֣תּחַ ת הַ ְקּ ָר ִסי ֒

ֵתּבַ ת הַ ָפּ ֹ֘רכֶת֮ ֵישׁ  2טַ עֲ מֵ י ז ְַר ָקא כְּ צוּ ַרת ְ 2ק ָר ִסים.

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ילקוט תרומה שסט(

אָמַ ר ַרבִּ י ִחיָּא בַּ ר אַ בָּ א ְמלַמֵּ ד ֶשׁהָ יוּ ְק ָר ִסים ֶשׁל זָהָ ב ְִר ִאין בַּ ִמּ ְשׁכָּן כַּכּ ֹוכָבִ ים

בוּעים בָּ ָר ִקיעַ  .רו ִֹאים ֶשׁהַ ְקּ ָר ִסים הֵ ם בְּ ִחי ַת כּ ֹוכָבִ ים הַ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִמי ִ י וְ כֵן הָ יוּ חֲ ִמ ִשּׁים ְק ָר ִסים
הַ ְקּ ִ

בַּ ִמּ ְשׁכָּן ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )שמות כו ,ו(ִ ,דּ ְ בָ אֵ ר לְ ַקמָּ ן בְּ מַ אֲ מַ ר 'חוּטֵ י הַ חַ ְשׁמַ ל ִמ ְתחַ בְּ ִרים ל ְַשּׁ ִמי ִ י'ֶ ,שׁהָ ע ֹולָם הַ ְשּׁ ִמי ִ י הוּא ִבּ ְב ִחי ַת
ע ֹולַם הַ חֲ ִמ ִשּׁים ֶשׁבָּ א לְ אַחַ ר הַ מ"ט ] ֶשׁבַ ע כָּפוּל ֶשׁבַ ע[ .וְ ֵכן הַ ֻלּלָאֹ ת ֶשׁבָּ הֶ ן ִ כְ ְ סוּ הַ ְקּ ָר ִסים ְמסַ ְמּל ֹות אֶ ת הַ ִחבּוּר ַל ְשּׁ ִמי ִ י ,כְּ ִפי

ֶשׁנְּ בָ אֵ ר ְבּ ַמאֲ מַ ר 'ע ֹו ַלם הַ ְשּׁ ִמי ִ י' ֶשׁלּוּ ָלאָה ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ְיס ֹוד ִאמָּ א ִע ָלּאָה ֶשׁ ַדּ ְרכּ ֹו ִמ ְתחַ בְּ ִרים ַל ְשּׁ ִמי ִ י ֶשׁהוּא בִּ בְ ִחי ַ ת בֶּ ֶגד.

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ ְקּ ָר ִסים ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת הַ ַזּ ְר ָקא ֶשׁמַּ עֲ ֶלה אֶ ת
וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁ ְקּ ָר ִסים בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְשׁ ִמי ִ יְ .

הַ ַמּלְ כוּת ַל ִיּחוּד בָּ ע ֹו ָלם הַ ְשּׁ ִמי ִ י בִּ ְמק ֹום אַ בָּ א וְ ִאמָּ א.

מָ צִ י וּ

ְמ ַטהֵ ר אֶ ת הַ ֶשּׁ ֶרץ ְבּק"ן ְטעָ ִמים.

בַּ גְּ מָ ָרא )עירובין יגַ (:תּלְ ִמיד וָ ִתיק הָ יָה בְ יַבְ ֶהֶ ,שׁהָ יָה ְמטַ הֵ ר אֶ ת הַ ֶשּׁ ֶרץ בְּ ק"ן ְטעָ ִמים .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ֵקּ"ן הוּא

ִמ ְספַּ ר ֶשׁל טַ עֲ מֵ י תּ ֹו ָרה ,וְ ס ֹוד ֹות הַ תּ ֹו ָרהְ ִ .ראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י מַ ה ֶשּׁמּוּבָ א בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי )שמות ו ,א( ֶשׁהַ חָ כְ מָ ה וְ הַ ֶשּׁמֶ ן הֵ ם

אשׁית וְ הַ מָּ קוֹר ֶשׁל הָ עוֹפוֹת .וְ זֶה ֶשׁכָּתוּב
אשׁית וְ הַ מָּ קוֹרָ ,כּ הַ ֵקּן הוּא הָ ֵר ִ
ִבּ ְב ִחי ַת ֵקן ֶשׁל עוֹפוֹת .כְּ מ ֹו ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ ן וְ הַ חָ כְ מָ ה הֵ ם הָ ֵר ִ

אשׁית ַדּ ְרכּוֹ"ָ .ק ָ ִ י ִמלְּ שׁוֹן ֵקןְ ,דּחָ כְ מָ ה ִהיא בִּ בְ ִחי ַת ֵקן .וְ ֵכן ֵק"ן ְמרֻ מָּ ז בִּ לְ שׁ ֹון הַ גְּ מָ ָרא )קידושין לב (:אֵ ין ָז ֵקן אֶ לָּא
"ה' ָק ָ ִי ֵר ִ

ִמי ֶשׁ ָקּ ָ ה חָ כְ מָ ה .וְ אַף ֶשׁלִּ כְ או ָֹרה צָ ִרי הָ ָיה לוֹמַ ר ֶשׁלָּמַ ד חָ כְ מָ ה ,וּמַ דּוּעַ הַ לָּשׁוֹן ֶשׁ ָקּ ָה חָ כְ מָ ה .אֶ ָלּא לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ָזּ ָכה לְ חָ כְ מָ ה מֵ הַ ֵקּן
הָ עֶ לְ י ֹון.

וְ ֵכן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'קוֹל אֵ לִ יָּהוּ' ַלגְּ ָר"א )שמות לב ,כח( בַּ גְּמָ ָרא בְּ מַ סֶּ כֶת עֵ רוּבִ ין ַתּלְ ִמיד וָ ִתיק הָ יָה בְּ יַבְ ֶה שֶׁ הָ יָה ְמטַ הֵ ר אֶ ת

הַ ֶשּׁ ֶרץ בְּ מֵ אָה וַ חֲ ִמ ִשּׁים ְטעָ ִמים וְ כוּ' אָמַ ר ַרבִּ י ָא אֲ ִי אָדוּן וַ אֲ טַ הֲ ֵר וּ מַ ה נָּחָ שׁ ֶשׁמֵּ ִמית וּמֵ בִ יא טֻ ְמאָה

לְ ע ֹולָם טָ הוֹרֶ ,שׁ ֶרץ ֶשׁאֵ י ֹו מֵ ִמית וּמֵ בִ יא טֻ ְמאָה לָע ֹולָם אֵ י ֹו ִדין ֶשׁ א יְטַ מֵּ א ,יֵשׁ לְ פָ ֵרשׁ ְדּמָ צִ י וּ לְ הַ ַקּ ְדמ ֹו ִים

ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ טַ עֲ מֵ י וּ ְ גִי וֹת הַ ִמּ ְק ָרא ,וּכְ ִתיב "א ֶֹר הֶ חָ צֵ ר מֵ אָה בָ אַ מָּ ה וְ רֹחַ ב חֲ ִמ ִשּׁים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים" ,וְ הַ נְּגִי וֹת וְ הַ ְטּעָ ִמים

יעיֶ ,שׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ נָּחָ שׁ ֶשׁבִּ ְת ִחילָה
ֶשׁל הַ תֵּ בוֹת מֵ אָה בָּ אַ מָּ ה הֵ ם ַק ְדמָ א וְ אַ ְזלָא ,וְ עַ ל חֲ ִמ ִשּׁים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים מֻ נַּח ְרבִ ִ
אָר ִחי וְ ִרבְ עִ י"
יעי ִמלְּ שׁוֹן " ְ
אַרבַּ ע וְ ָק ִדים וָ אָזִיל ,עָ רוּם וּמָ ִהיר ִמכָּל הַ חַ יּוֹת ,וְ אַחַ ר ֶזה מֻ נַּח ְרבִ ִ
הָ יָה ה ֹו ֵל עַ ל ְ

אָדם הָ ִראשׁוֹן זוּהֲ מַ ת הַ נָּחָ שׁ
הוּקם הַ ִמּ ְשׁכָּן הָ יָה חֵ ְטא ָ
ֶשׁה ֹו ֵל עַ ל גָּחוֹן .כּ ְַמבֹאָר בְּ כִ ְתבֵ י הָ אֲ ִר"י ז"ל ְדּקוֹדֶ ם ֶש ַ

וּמרֻ מָּ ז בַּ תּו ָֹרה בַּ פָּ סוּק א ֶֹר הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ גוֹ' ,וְ עַ ל זֶה
יעי ְ
הוּקם הַ ִמּ ְשׁכָּן בְּ סוֹד מֻ נַּח ְרבִ ִ
בְּ סוֹד ַק ְדמָ א וְ אַ ְזלָא ,וְ אַחַ ר ֶשׁ ַ

אָמַ ר ַתּלְ ִמיד וָ ִתיק הָ יָה בְּ יַבְ ֶה ֶשׁהָ יָה ְמטַ הֵ ר אֶ ת הַ ֶשּׁ ֶרץ בְּ מֵ אָה וַ חֲ ִמ ִשּׁים ְטעָ ִמים ,הַ יְי וּ בִּ ְגִי ָה וּ ְטעָ ִמים ֶשׁל
מֵ אָה וַ חֲ ִמ ִשּׁיםֶ ,שׁהוּא הַ נָּחָ שׁ ,וְ א י ְָדעוּ ַרבָּ ָן מַ אי ְקאָמַ ר וּבָ א ַר ִבּי ָא וְ אָמַ ר אֲ ִי אָדוּן וַ אֲ טַ הֲ ֵר וְּ ,רצ ֹו ֹו לוֹמַ ר

אֲ ִי אֲ פָ ֵרשׁ ִשׂיחָ ת ֹו ֶשׁל הַ אי ַתּלְ ִמיד וָ ִתיק מַ ה נָּחָ שׁ ֶשׁמֵּ ִמית וְ כוּ' וְ ִאם כֵּן א בָּ א אֶ לָּא לְ פָ ֵרשׁ ִדּבְ ֵרי הַ ַתּלְ ִמיד.

מַ ְשׁ ָמעוּת לְ ַטעֲ מֵ י ת ֹו ָרה ְבּפֶ ַסח ֶשׁ ִמּ ְשׁתּ ֹו ְק ִקים לְ ַטעֲ מֵ י
ימ ְט ִריָּא ְטעָ ִמים.
ת ֹו ָרה וְ ִ יסָ ן ְבּגִ ַ

מוּבָ א

ְבּ ַר ִשּׁ"י

)שה"ש א ,ב(

וּתהּ ִמי י ִֵתּן וְ י ִָשּׁ ֵק ִי
ָלוּתהּ וּבְ אַלְ מָ ָ
"י ִָשּׁ ֵק ִי ִמנּ ְִשׁיקוֹת פִּ יהוּ" זֶה הַ ִשּׁיר אוֹמֶ ֶרת בְּ פִ יהָ בְּ ג ָ

הַ מֶּ ֶל ְשׁ ֹמה ִמנּ ְִשׁיקוֹת פִּ יהוּ כְּ מ ֹו מֵ אָז לְ פִ י ֶשׁיֵּשׁ ְמקוֹמוֹת ֶשׁנּו ְֹשׁ ִקין עַ ל גַּב הַ יָּד וְ עַ ל הַ כָּתֵ ף אַ אֲ ִי

ִמ ְתאֲ וָ ה וְ שׁו ֶֹק ֶקת לֶהֱ יוֹת ֹו וֹהֵ ג ִע ִמּי כּ ִַמּ ְ הָ ג הָ ִראשׁוֹן כְּ חָ ָתן אֶ ל ַכּלָּה פֶּ ה אֶ ל פֶּ ה .וְ ֹ אמַ ר דֻּ גְמָ א ֶשׁלּ ֹו עַ ל שֵׁ ם
ֶשׁנּ ַָתן לָהֶ ם תּו ָֹרת ֹו וְ ִדבֵ ר ִעמָּ הֶ ם פָּ ִים אֶ ל פָּ ִים וְ או ָֹתם דּו ִֹדים עו ָֹדם עֲ ֵרבִ ים עֲ לֵיהֶ ם ִמכָּל ַשׁעֲ שׁוּעַ וּמֻ בְ טָ ִחים

וּמחַ לִּ ים פָּ ָיו לְ ַקיֵּם ְדּבָ ר ֹו וְ זֶהוּ י ִָשּׁ ֵק ִי
וּמ ְס ַתּר צְ פוּ ו ֶֹתיהָ ְ
מֵ ִאתּ ֹו לְ הוֹפִ יעַ עוֹד עֲ לֵיהֶ ם לְ בָ אֵ ר לָהֶ ם סוֹד טַ עֲ מֶ יהָ ִ
ְשׁיקוֹת ִפּיהוּ .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁגִּ לּוּי טַ עֲ מֵ י ת ֹו ָרה הוּא בְּ ִחי ַ ת ְ ִשׁיקוֹת פִּ יהוּ ֶשׁהַ ְשּׁכִ י ָ ה ִמ ְשׁתּ ֹו ֶק ֶקת ָל ֶזה י ֹו ֵתר ִמ ָכּל ָדּבָ ר אַחֵ ר ,וְ ֵכן
ִמנּ ִ

הַ ְטּעָ ִמים ְ קֻ דּ ֹות ַתּ ִגּין א ֹו ִתיּ ֹות הֵ ם כְּ ֶ ֶגד פְּ ָשׁט ֶרמֶ ז ְדּרוּשׁ ס ֹוד ,וְ הַ ְטּעָ ִמים הֵ ם כְּ ֶ ֶגד הַ סּ ֹוד ,וּכְ ֶשׁזּ ֹוכִ ים לְ בָ אֵ ר אֶ ת הַ ַטּעַ ם
ֶשׁל הַ ַטּעַ םֵ ,ישׁ ָכּאן בְּ ִחי ָ ה ֶשׁל ָרזִ ין ְדּ ָרזִ ין .וְ ֵכן ָשׁמַ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' ִפּ ְ ָחס ל .שליט"א ֶשׁבְּ ֵליל פֶּ ַסח ֶשׁהוּא הַ ַלּ ְי ָלה ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה

א ֹו ְמ ִרים מַ צָּ ה ז ֹו עַ ל שׁוּם מַ ה ,מָ ר ֹור ֶזה עַ ל שׁוּם מַ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ְשׁתּ ֹו ְק ִקים לְ טַ עֲ מֵ י ת ֹו ָרה ,וְ ֵכן בְּ פֶ סַ ח ק ֹו ִרין אֶ ת ְמגִ ַלּת ִשׁיר
ירים מֵ א ֹו ָתהּ ִסבָּ ה .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ֵשׁם ַרבִּ י ְשׁ מֹ ה מֵ ְרדו ְֹמ ְסק זצ"ל ֶשׁ ֵלּיל פֶּ סַ ח ִ ְק ָרא לֵיל הַ סֵּ דֶ ר כִּ י סֵ דֶ "ר ר"ת סוֹד ְדּרֻ שׁ ֶרמֶ ז
הַ ִשּׁ ִ

וְ ֵליל פֶּ ַסח ָגּבֹ הַּ מֵ ִע ְ יַן הַ פְּ ָשׁט .וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי 'חֲ סַ "ל ִסדּוּר פֶּ סַ ח' הֵ ן טַ עַ "ם .וְ הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי טַ עַ "ם הֵ ן פָּ ִ י"ם ,כְּ ִפי

ֶשׁא ֹומֵ ר ַר ִשּׁ"י ֶשׁהַ טַּ עַ ם הוּא ְ ִשׁ ִיקין פָּ ִ ים בְּ פָ ִ ים .וְ ֵכן חֹ דֶ שׁ ִ יסָ ן מֵ ִאיר בּ ֹו ֵשׁם הוי"ה כְּ ִס ְדר ֹו בִּ בְ ִחי ַ ת פָּ ִ ים .וְ ֵכן ִ יסָ ן

ימ ְט ִריָּא ְטעָ ִמים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹואֵ ל טַ ְיטֶ לְ בּ ֹו ְים שליט"א ֶשׁא ֹות ס' ֶשׁל ִ ָסּ"ן ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל הַ פָּ ִ ים ,וּ ְשׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות '
ְבּגִ ַ

ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל ְשׁ ֵתּי הַ פֵּ א ֹות ִמ ְשּׁ ֵ י ִצדֵּ י הַ פָּ ִ ים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ קֶּ ֶשׁר בֵּ ין ִ יסָ ן לְ פָ ִ ים ִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב
ז( " ְסָ ה עָ לֵי וּ אוֹר פָּ ֶי ה'".

וְ ֵכן

מוּבָ א בְּ פרע"ח לְ הָ אֲ ִרי ַז"ל )ח וכה ח"ב תסז( ֶשׁ ֵנּס הוּא בְּ ִחי ַ ת ְיס ֹוד הַ ְמאַחֵ ד אֶ ת הַ ֶנּצַ ח וְ הַ ה ֹוד .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ ֹזּהַ ר

)תהילים ד,

)בשלח סו(.

אָמַ ר ַרבִּ י ִחיָּיאְ ,שׁמ ֹו ֶשׁל אוֹת ֹו ִמזְבֵּ חַ  .ה' ִִסּי ,עַ ל ֶשׁיּ ְִשׂ ָראֵ ל ִפְ ְרעוּ וְ ִה ְת ַגּלָּה אוֹת ֹו אוֹת בְּ ִרית הָ ר ֶֹשׁם

הַ ָקּדוֹשׁ .מַ ה ְשּׁמ ֹו ,ה' ִִסּיְ ִ .ראֶ ה לְ בָ אֵ ר מַ דּוּעַ ֵס ִ ְק ָרא אוֹת ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב )דברים יג ,ב( "וְ ַָתן אֵ לֶי אוֹת א ֹו מוֹפֵ ת"

ְדּהָ אוֹת ִהיא הָ עֲ טָ ָרה ֶשׁבַּ יְסוֹד ֶשׁ ְמּ ַק ֶשּׁ ֶרת בֵּ ין הָ אוֹת ו' לָאוֹת ה' ֶשׁ ְמּסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ טֶּ בַ ע ,וְ הַ ְשׁפָּ עוֹת הָ אוֹת ִמ ְתגַּלּוֹת בָּ אוֹת ה' בַּ טֶּ בַ ע.

וּכְ ֶשׁ ִמּ ְת ַגּלָּה הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה בְּ דֶ ֶר ֵס מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע הֲ ֵרי רו ִֹאים כָּאן אֶ ת הָ אוֹת ו' מַ עֲ ֵשׂי ה' כְּ פִ י ֶשׁהוּא בְּ עַ ְצמוֹ ,וְ א דֶּ ֶר הָ אוֹת ה' .וְ ָלכֵן

הַ נֵּס ִ ְק ָרא אוֹתִ ,פְ לָאוֹת ,אוֹת ו'ְ ,דּר ֹו ִאים כָּאן אֶ ת הַ אוֹת ו' בְּ עַ ְצמוֹ .וְ ֵכן ִ ִסּי"ם א ֹו ִתיּ ֹות ִסימָ "ן כִּ י א ֹות הוּא ִסימָ ן לְ אַהֲ בַ ת ה'.

וְ כֵן ָמ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )חולין קכזֶ (.שׁנֵּס פֵּ רוּשׁ ֹו כָּל ָדּבָ ר ֶשׁהוּא מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע גַּם ִאם הוּא בָּ א לְ פ ְֻרעָ וּת .וְ ֵכן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי

)בראשית

יז ,א( ֶשׁ ֵשּׁם ַשׁ ַדּי הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ יְסוֹד הוּא בִּ בְ ִחי ַת ֵס ֶשׁ ְמּ ַשׁדֵּ ד אֶ ת מַ עַ ְרכוֹת הַ טֶּ בַ ע .וְ ֵכן ֵ ס ִ ְרמָ ז בְּ ֵתב ֹות א ֹו ֶ ס ,א ֹו ִ סָּ י ֹון,

ֶשׁהֵ ם ְדּבָ ִרים ֶשׁמֵּ עַ ל הַ טֶּ בַ ע וְ הָ ְרגִ ילוּת .וְ ֵכן אָ ָדם ֶשׁ ָנּס וּב ֹו ֵרחַ ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ְמ וּסָ ה וּבְ ִריחָ ה מֵ הַ ְמּ ִציאוּת וּמֵ הָ ע ֹו ָלם הַ ִטּבְ עִ י .וְ ֵכן ֵ"ס

ְבּא"ט ב"ח מ"ה הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ֵשׁם הוי"ה בְּ ִמלּוּי מ"ה ֶשׁנִּ ְמצָ א מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' דֵ .לב שליט"א ֶשׁ ֵ "ס ְבּ ִמלּוּי
הָ א ֹו ִתיּ ֹות וּ"ן סָ מֶ "  ,בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע .וְ ה ֹו ִסיף הָ רה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם פֶ לְ ְדמַ ן שליט"א ֶשׁ ֵ ס ִ ְרמָ ז בְּ ִסי ַ י ָשׁם ָזכִ י וּ ַלנִּ ִסּים

יט ֶ ער שליט"א ֶשׁ ִמּלּוּי ֵ "ס ֻ"ן סָ מֶ " הוּא א ֹות ֹו ִמ ְספָּ ר כְּ מ ֹו
הַ גְּ ד ֹולִ ים וּלְ ִה ְתחַ בֵּ ר לְ מֵ עַ ל הַ טֶּ בַ ע .וְ ֵכן מוּבָ א מֵ הרה"ג ר' ָדּוִ ד ַל ְי ְ

הַ פָּ שׁוּט לְ ַרמֵּ ז עַ ל ֵ ס בְּ ת ֹו

שלמעלה.

ֵס .והוסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שהשתלשל שם ארגון החלל אס"א ,כי הם עוסקים במה

מָ צִ י וּ

בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילקוט בראשית לד( בְּ תו ָֹרת ֹו ֶשׁל ר' מֵ ִאיר מָ ְצאוּ כָּתוּב כּ ְָת וֹת אוֹר .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא

)עירובין יג(:

לָמָּ ה

אָמר ֶשׁיֵּשׁ
ְִק ָרא ְשׁמ ֹו ַרבִּ י מֵ ִאירֶ ,שׁהָ יָה מֵ ִאיר עֵ י ֵי חֲ כ ִָמים בַּ הֲ ָלכָה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר צב ,ו( ֶשׁ ַרבִּ י מֵ ִאיר ַ

ל ֹו אָח ֶשׁ ְשּׁמ ֹו כִּ י טוֹב ,וְ כַוָּ ָת ֹו הָ י ְָתה עַ ל אוֹר הַ ֶשּׁמֶ שׁ ,הַ ְיי וּ הָ א ֹור הַ ָגּ וּז ֶשׁנִּ ְק ָרא "א ֹו ר כִּ י ט ֹוב" ֶשׁנִּ גְ ַ ז בַּ ֶשּׁמֶ שׁ ,וְ ִי ְת ַגּ ֶלּה ֶלעָ ִתיד

ָל ֹבא כְּ ֶשׁה' י ֹוצִ יא חַ מָּ ה ִמ ַנּ ְר ִתּ ָיקהּ .וְ ֵכן מָ צִ י וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר צד ,ט( בְּ תו ָֹרת ֹו ֶשׁל ַרבִּ י מֵ ִאיר מָ ְצאוּ כָּתוּב "וּבֶ ן ָדּן חוּ ִשׁים".
ימי ֶשׁל הַ תּ ֹו ָרהָ ,ל ֵכן הָ ָיה ָכּתוּב בָּ הּ בֶּ ן ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁחוּ ִשׁי"ם ֶשׁהוּא א ֹו ִתיּ ֹות
ֵכּיוָ ן ֶשׁתּ ֹו ָרת ֹו ֶשׁל ַרבִּ י מֵ ִאיר ִהיא בִּ בְ ִחי ַ ת א ֹור הַ פְּ ִ ִ
מָ ִשׁי"חַ ַ ,שׁ ָיּ לְ ֵשׁם הוי"ה בְּ ִמלּוּי בֵּ "ן הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ְס ִפ ַירת הַ מַּ לְ כוּת .וְ כֵן הַ ִמּ ְספָּ ר הַ ִמּ ְס ַתּ ֵתּר בֵּ ין או ִֹתיּוֹת ַרבִּ "י מֵ ִאי"ר הוּא

 444כְּ ִמ ְ ַין ִמ ְק ָדּשׁ .וְ ֵכן ַרבִּ י מֵ ִאיר בִּ ֵקּשׁ ֶשׁ ִיּ ְקבְּ רוּהוּ ְמעֻ מָּ ד ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה מוּ ָכן ִמ ָיּד לִ ְת ִח ַיּת הַ מֵּ ִתים .וְ ֵכן ַרבִּ י מֵ ִאיר ִ ְק ָרא בַּ עַ ל הַ ֵנּס

שּׁ ֶרשׁ ִ יסָ ן ְמסַ מֵּ ל אֶ ת תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז ֶשׁ ִהיא תּ ֹו ָרת ֹו ֶשׁל
שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל חֹ דֶ שׁ ִ יסָ ן ֶשׁהוּא חֹ דֶ שׁ הַ ִנּ ִסּים וְ הַ גְּ אֻ ָלּה ,כְּ פִ י ֶשׁבֵּ אַ ְר וּ ֶשׁ ֹ
מֵ הַ ֹ
ידת הָ א ֹור ֶשׁל פֶּ סַ ח לְ מַ טָּ ה מַ ָטּה ,וְ ה ֹו ִסיף
יח .וְ ֵכן י ֹום הַ ִהלּוּ ָלא ֶשׁל ַרבִּ י מֵ ִאיר בַּ עַ ל הַ ֵנּס הוּא בְּ פֶ סַ ח ֵשׁ ִ י ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְי ִר ַ
ָמ ִשׁ ַ
שּׁ ֶרשׁ אַבְ ָרהָ "ם ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת א ֹור הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל פֶּ סַ ח ִ ְרמָ ז בְּ ַרבִּ י מֵ ִאיר בַּ עַ ל הַ ֵנּס.
הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁ ֹ

)עיין 'בן יהוידע' ר"ה

יז .(:וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' צִ יּוֹן ָדּוִ ד ִסיבּ ֹו ִ י שליט"א ְשׁבְּ רוּ ְר ָיה אֵ ֶשׁת ַרבִּ י מֵ ִאיר הָ ְי ָתה ְמ ֻלמֶּ דֶ ת גְּ ד ֹו ָלה ,וְ ִהיא בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מָ ִשׁיחַ

בֶּ ן ָדּוִ ד .וְ ִהיא ַגם ְמ ַרמֶּ ֶזת בִּ ְשׁמָ הּ עַ ל ס ֹוד הַ בֵּ רוּר ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' פִּ ְ חָ ס ל .שליט"א ֶשׁ ְסּ ַתם ִמ ְשׁ ָ ה ַרבִּ י מֵ ִאיר,

וּ ִמ ְשׁ ָ ה ִהיא ִמלְּ שׁ ֹון ֶשׁמֶ ן ֶשׁמֵּ ִאיר עֵ י ֵ י חֲ כָ ִמים .וְ ֵכן הַ ָכּתוּב )בראשית מט ,כ( "מֵ אָ ֵשׁר ְשׁמֵ ָ ה ל ְַחמ ֹו וְ הוּא י ִֵתּן מַ עֲ ַד ֵנּי מֶ ֶל " .ס"ת
כִּ ְ ה ֹו ַרא"י ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל ַרבִּ י מֵ ִאירַ .כּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר

)ויחי רמו(.

"וּלְ אָ ֵשׁר אָמַ ר בָּ רוּ ִמבָּ ִים אָ ֵשׁר י ְִהי ְרצוּי אֶ חָ יו וְ טֹבֵ ל

בַּ ֶשּׁמֶ ן ַרגְלוֹ" ,לְ הַ ְראוֹת הֵ יכָן הוּא הַ ֶקּ ֶשׁר ֶשׁלּ ֹו בִּ ְמקוֹמוֶֹ ,שׁהוּא מו ֵֹשׁ

אוֹת ֹו ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ֶשׁלְּ מַ עְ לָה .רו ִֹאים

ֶשׁ ָא ֵשׁר יֵשׁ ל ֹו ֶק ֶשׁר לְ ע ֹולַם הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁלְּ מַ ְעלָה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַרבֵּ וּ בַּ ְחיֵי )במדבר ב ,ב( אָ ֵשׁר צֶ בַ ע מַ פָּ ת ֹו דּ ֹומֶ ה לְ א ֹור הַ ֶשּׁמֶ ן ְמ ֻצ ָיּר

בָּ הּ ִאי ַלן ַז ִית .וְ ֵכן מוּבָ א בָּ 'ר ֹו ֵקחַ ' )ויצא( ֶשׁ ֵשּׁבֶ ט אָ ֵשׁר ָזכוּ לְ ס ֹוד ֹות הַ תּ ֹו ָרה ֶשׁנִּ ְמ ְשׁלוּ לְ ֶשׁמֶ ן .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב"ר ב ,י( ֵשׁבֶ ט

אָ שֵׁ ר מֵ ִאיר עַ ל הַ ח ֶֹש  .וְ ֵכן מוּבָ א בַּ 'בַּ עַ ל הַ טּוּ ִרים' )דברים לג ,כד( "בָּ רוּ ִמבָּ ִים אָ ֵשׁר י ְִהי ְרצוּי" .ר"ת מֵ ִאי"ר .עַ ל שֵׁ ם
ֹשׁלֵי ְמ ָשׁלִ ים.
ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁהוּא מֵ ִאיר פְּ ֵיהֶ ם וּמֵ ִאיר ל ְַמּ ו ָֹרה .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ גְּ מָ ָרא )סוטה מטִ (.מ ֶשּׁמֵּ ת ַר ִבּי מֵ ִאיר בָּ ְטלוּ מו ְ

וְ הַ ָכּתוּב "מֵ אָ ֵשׁר ְשׁמֵ ָה ַל ְחמוֹ" ר"ת ָמ ָשׁ"ל הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת פְּ ִ ִ
ִמ ָשׁל .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א.
ימיּוּת הַ תּ ֹו ָרה ֶשׁנִּ לְ מֶ דֶ ת בִּ בְ ִחי ַת ָמ ָשׁל וְ ְ

מה".
ה .שליט"א ֶשׁ ַרבִּ י מֵ ִאי"ר ַיחַ ד ִעם הַ מָּ ָשׁ"ל ִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב )שה"ש א ,א( " ִשׁיר הַ ִשּׁי ִרים אֲ ֶשׁר לִ ְשׁ ֹ

הָ רמ"ד וָ אלִ י ַמ ְמ ִשׁיל אֶ ת ְקלִ פּ ֹות הַ ְשּׁ ִתי וָ עֵ ֶרב של
ה וצרים ַל ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁ ְבּת ֹו הָ אֱ ג ֹוז ֶשׁצּוּ ָר ָתם כְּ צוּ ַרת ְשׁ ִתי
וָ עֵ ֶרב.

מוּבָ א בָּ רמ"ד וָ ואלִ י )הליקוטים עמוד ס"ט( כְּ בָ ר ִדּבַּ ְר וּ בִּ ְמקוֹמוֹת הַ ְרבֵּ ה בְּ ִע ְ ַין ְקלִ פָּ ת ֹו ֶשׁל עֲ מָ לֵקֶ ,שׁ ִהיא סוֹד הַ ְקּלִ פָּ ה

וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים
צּוּרה ֶשׁל ְשׁ ִתי וָ עֵ ֶרב הַ ְמ ֻגּ ִָעים ,אֲ ֶשׁר לָהּ כּו ְֹרעִ ים ִ
הַ ִמּ ְתמַ צַּ עַ ת בֵּ ין ִשׁ ֳבּלֵי הָ אֱ ג ֹוז ,וְ ִהיא סוֹד הַ ָ

ישׁין ,אֲ ֶשׁר אֵ ין כָּמוֹהוּ .כִּ י כָל
ִימי בֵּ ין ְדּ ָר ִגין ַק ִדּ ִ
בּוֹעֲ ִרים בָּ עָ ם מֵ הָ אֵ דו ִֹמיִּים הַ ְמ ַ גּ ְִדים .וְ סוֹדָ הּ הַ פֵּ רוּד הֶ עָ צוּם וְ הַ פְּ ִ

ְשׁאַר הַ ְקּלִ פּוֹת סוֹבְ בוֹת וּמַ ִקּיפוֹת ,וְ ֹזאת הָ ְר ָשׁעָ ה ִכְ ְסָ ה לִ פְ ַי וְ לִ פְ ִים .וְ ִהנֵּה ֶזה אֲ מָ ָרם בְּ מַ סֶּ כֶת עֵ רוּבִ ין :כָּל
ְמ ִחיצָ ה ֶשׁאֵ י ָהּ ֶשׁל ְשׁ ִתי וְ ֶשׁל עֵ ֶרב אֵ י ָהּ ְמ ִחיצָ הֶ ,שׁכָּל ְשׁאַר הַ ְקּלִ פּוֹת הַ ִחיצ ֹו וֹת א עָ שׂוּ ְמ ִחיצָ ה כְּ שֵׁ ם

ִימית ֶשׁ ִהיא הַ ְמּ ִחיצָ ה ֶשׁל ְשׁ ִתי וָ עֵ ֶרבֶ ,שׁ ִהיא ְראוּיָה לְ ִה ָקּ ֵרא בְ ֵשׁם ְמ ִחיצָ ה מַ מָּ שׁ.
ֶשׁעָ ְשׂ ָתה זֹאת הַ ְקּלִ פָּ ה הַ פְּ ִ

וְ יָצְ אָה ִמתּ ֹו הָ אֵ יפָ ה ִמפְּ ֵי ִשׂ ְאַת ִחנָּם ֶשׁל בְּ ֵי עַ מֵּ וּ ֶשׁגּ ַָרם הַ פֵּ רוּד הַ גָּדוֹל הַ זֶּה ֶשׁאֵ ין כָּמוֹהוּ .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהָ רמ"ד
וָ אלִ י ַמ ְמ ִשׁיל אֶ ת ְקלִ פּ ֹות הַ ְשּׁ ִתי וָ עֵ ֶרב ַל ְקּלִ פּ ֹות ֶשׁבְּ ת ֹו הָ אֱ ג ֹוז ֶשׁצּוּ ָר ָתם כְּ צוּ ַרת ְשׁ ִתי ָועֵ ֶרב ,וְ ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר עַ ל פִּ י הַ 'חֲ ַתם ס ֹופֵ ר'

'מוּרה .וּמוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ גְּ ָר"א עַ ל
)'תורת משה' דרוש לח' טבת( "אֶ ל ִגּנַּת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתּי" גִּ'נַּ'ת' ר"ת גִּ'מַ ְט ִר ָיּה 'וֹטָ ִריקוֹן ְתּ ָ
הַ ֹזּהַ ר

)פקודי ר ה(:

יהי ַתּ ִקּיפָ א
תּהוּ ,וּבָ הּ אֵ ין צָ ִרי הַ ָכּאָה .וְ ַכד מָ טוּ לִ ְקלִ יפָּ א ִתּ ְנּ ָי ָ א ְדּ ִא ִ
ְקלִ פָּ ה ְירֻ ָקּה פִּ ישׁ ֹון ְפּ ָשׁטֹ ,

יהי ַק ְשׁ ָיא ל ֹון .ר ֹו ִאים ֶשׁעַ ל
ֶרמֶ זֹ ,בהוָּ ,שׁם " ָכּל ה ֹו ֵל עַ ל ָגּח ֹון"" ,וְ א ָי ַדע ִאישׁ אֶ ת ְק ֻב ָרת ֹו" ,וְ ָשׁם הַ אי ָ חָ שׁ ִא ִ

שׁ ֶרשׁ הַ ָנּחָ שׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ָגח ֹון .וְ הַ ָנּחָ שׁ הַ ֶזּה הוּא ְקלִ פַּ ת הַ ְשּׁ ִתי וָ עֵ ֶרב
תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז ֵישׁ ָ חָ שׁ חָ ָזק וְ ַת ִקּיף ,וְ ִהיא ַשׁ ֶיּ ֶכת לִ ְ הַ ר גִ יח ֹון ֹ

ֶשׁ ִבּטּוּ ָלהּ ְי ַג ֶלּה אֶ ת תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז וְ ִ זְ ֶכּה ַלגְּ אֻ ָלּה ,וּכְ פִ י ֶשׁמּוּבָ א בְּ ֵשׁם הַ גְּ ָר"א עַ ל הַ פָּ סוּק )ישעי' מ ,ד( " כָּל גֶּיא ִינָּשֵׂ א"ֶ ,שׁ ֶלּעָ ִתיד ָל ֹבא

ִתּ ָנּ ֵשּׂא וְ ִת ְתר ֹומֵ ם ְמאֹ ד תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז .וְ ֵכן מָ ִצי וּ בַּ ֹזּהַ ר

)תיקו ים קכ(:

"כָּל גֶּיא ִינּ ֵָשׂא" ,אֵ לּוּ ִגּימַ ְט ִר ָיּא ֹות פַּ ְרפְּ ָרא ֹות ַלחָ כְ מָ ה.

יח .וְ ֵכן ֹחדֶ שׁ ִ יסָ ן ֶשׁהוּא ֹחדֶ שׁ הַ גְּ אֻ ָלּה וּב ֹו ִ ְת ָלה ֵישׁ"וּ ְבּעֶ ֶרב
וְ ֵכן א ֹו ִתיּ ֹות ֶרמֶ "ז ְסמוּכ ֹות לְ א ֹו ִתיּ ֹות ָחָ "שׁ ֶשׁהוּא בְּ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ָמ ִשׁ ַ

שׁ ֶרשׁ אֱ ג ֹו ִזים ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים בְּ ִא ִידישׁ ִ יס .וְ א ֹוכְ לִ ים בְּ פֶ ַסח אֱ ג ֹוזִ ים .הַ ְיי וּ לְ אַחַ ר ֶשׁצָּ לְ בוּ אֶ ת ֵישׁ"וּ בְּ עֶ ֶרב פֶּ ַסח
פֶּ ַסחְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל ֹ
וְ ִב ְטּלוּ אֶ ת ְקלִ פַּ ת הַ ְצּ ָלב ֶשׁבְּ ת ֹו הָ אֱ ג ֹוזֶ ,זה הַ זְּ מַ ן ֶלאֱ כ ֹול אֶ ת מֹ חַ הָ אֱ ג ֹוזִ ים.

וְ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל עַ ל אֱ ג ֹוזִ ים ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים אֱ ג ֹו ֵזי מֶ ֶל  ,לְ ַרמֵּ ז עַ ל ִ יצ ֹוצ ֹות הַ מַּ ְלכוּת ֶשׁ ְטּמוּ ִ ים בָּ ם .וְ ֵכן אֱ ג ֹוז פֶּ ַקּאן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אָ ִרי

ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ֶכּ ֶתר הַ מַּ לְ כוּת .וּבְ ִמ ְספָּ ר ָגּד ֹול ע ֹו ֶלה ְיס ֹוד ֶשׁבַּ מַּ לְ כוּת ִעם הַ ִמּלִּ ים וְ הַ כּ ֹו ֵלל .וְ ֵכן אֱ ג ֹוז ְמ ַק ְד ְמ ָיּה

שּׁ ֶרשׁ ַק ְדמ ֹון וּבְ גִ ימַ ְט ִר ָיּא ַק ְדמ ֹון ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ע ֹו ַלם הַ ֶכּ ֶתר .וְ ֵכן אֱ ג ֹוז עַ ְרמ ֹון בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא חֶ ְשׁבּ ֹון ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת תּ ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז.
ִמ ֹ

וְ ֵכן

אֱ ג ֹוז לוּז ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל אֶ ת ְמק ֹום הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא לוּז .וּמָ צִ י וּ בַּ ֹזּהַ ר )תולדות קלזֶ (.שׁעֶ צֶ ם הַ לּוּז ֵישׁ ל ֹו צוּ ַרת ָ חָ שׁ הַ ְמ ַסמֵּ ל

אֶ ת הַ ִסּ ְט ָרא אַחֲ ָרא ֶשׁבָּ א לִ י ֹוק ִממֶּ נּוּ .וְ ֵכן עֶ צֶ ם הַ לּוּז בָּ אָ ָדם ִ זּו ָ ה ִמ ְס ֻע ַדּת ְמ ַל ֶוּה מַ לְ ָכּה ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  .וְ ֵכן אֶ בֶ ן הַ ְשּׁ ִתיָּה

ֶשׁ ִהיא עֶ צֶ ם הַ לּוּז ֶשׁל הָ ע ֹו ָלם ְקשׁוּ ָרה לְ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,כִּ י ִהיא אַבְ ֹו ֶשׁל ָדּוִ ד בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בְּ ס ֹוד ְ קֻ ַדּת ִציּוֹןָ ,ל ֵכן ָדּוִ ד ָדּאַג ֶשׁהַ ְתּה ֹום
'חבַּ ת
א ִת ְשׁ ֹטף אֶ ת הָ ע ֹו ָלם מֵ הַ מָּ ק ֹום הַ ֶזּה .וְ ֵכן הַ כּ ֶֹתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י ֶשׁהוּא הַ לּוּז ֶשׁבַּ לּוּז ָקשׁוּר לְ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל ַ ,כּמּוּבָ א מֵ הַ ִמּ ְד ָרשׁ בְּ סֵ פֶ ר ִ

ְירוּ ָשׁ ַל ִים' ֶשׁהַ כּ ֶֹתל הַ מַּ עֲ ָרבִ י ִ בְ ָ ה עַ ל הַ ְיס ֹוד ֹות ֶשׁדָּ וִ ד הַ מֶּ ֶל בָּ ָ ה לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשָׁ ,ל ֵכן אֵ י ֹו ֶ חֱ ָרב לְ ע ֹו ָלם .וְ ֵכן מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא

מוַ (:תּ ְ יָא ִהיא לוּז ֶשׁצּוֹבְ ִעין בָּ הּ ְתּ ֵכלֶת ,וּמָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)שלח קעה(:

)סוטה

ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא סוֹד ֶשׁל ָדּוִ ד הַ מֶּ ֶל  ,הַ ָגּוֶן ֶשׁלָּהּ

יוֹצֵ א ִמ ָדּג ֶשׁה ֹו ֵל בְּ יַם כִּ נּ ֶֶרת .וְ ִאם ֹ אמַ ר ֶשׁצָּ בְ עוּ אֶ ת הַ ְתּ ֵכ ֶלת בִּ ְס ִמיכוּת מָ ק ֹום ַלכִּ ֶנּ ֶרת ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ָל ְקחוּ אֶ ת ֶזה ,י ֹוצֵ א ֶשׁהָ ִעיר

לוּז ִהיא ִבּ ְס ִמיכוּת מָ ק ֹום ַלכִּ ֶנּ ֶרת הַ ִמּ ְת ַק ֵשּׁר לְ ָדוִ ד הַ מֶּ ֶל ַ ,כּמּוּבָ א בַּ זֹּהַ ר )שלח קעה ,(:ז ֹו הַ ְתּ ֵכלֶת ִהיא סוֹד ֶשׁל דָּ וִ ד הַ מֶּ ֶל ,
וְ הַ גָּוֶן ֶשׁלָּהּ יוֹצֵ א ִמ ָדּג ֶשׁה ֹו ֵל בְּ יַם כִּ נּ ֶֶרת ,וְ עַ ל כֵּן כִּ נּוֹר ֶשׁל ָדּוִ ד ְמ ַ גֵּן מֵ אֵ לָיו.

וְ ֵכן

ַיעֲ קֹ ב אָבִ י וּ ִ לְ חַ ם בְּ ָלבָ ן עַ ל ְידֵ י ִקלּוּף מַ ְקּל ֹות ֶשׁל אֱ ג ֹו ִזים ,בִּ בְ ִחי ַ ת ִקלּוּף הַ ְקּלִ פָּ ה הָ רוּחָ ִ ית ֶשׁל הָ אֱ ג ֹוז ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב

ְבּפֶ ֶרק ל' פָּ סוּק ל"ז ֶשׁ ְמּ ַרמֵּ ז עַ ל הַ לּוּז" :וַ יּ ִַקּח ל ֹו ַי ֲעקֹב מַ ַקּל לִ בְ ֶה לַח וְ לוּז וְ עַ ְרמוֹן וַ יְפַ צֵּ ל בָּ הֵ ן פְּ צָ לוֹת לְבָ וֹת

מַ ְחשׂף הַ לָּבָ ן אֲ ֶשׁר עַ ל הַ מַּ ְקלוֹת" .וְ ָכל הַ מַּ ְקּל ֹות ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ; מַ ֵקּל "לוּז" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ִנּ ְק ָרא לוּז,

אַרמוֹן .כְּ מ ֹו ֶשׁ ָכּתוּב
וּ ַמ ֵקּל "עַ ְרמוֹן" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ְ

)ירמיה ל ,יח(

אַרמוֹן עַ ל ִמ ְשׁפָּ ט ֹו י ֵֵשׁב" .וְ ֵכן "מַ ַקּל
"וְ ְ

לִ בְ ֶה"ְ ,מ ַרמֵּ ז עַ ל בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא "הַ לְּ בָ וֹן" .וְ ֵכן " ַויְפַ צֵּ ל בָּ הֵ ן פְּ צָ לוֹת" ְמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ ָכּתוּב "וַ יָּצֶ ף הַ בַּ ְרזֶל" ֶשׁ ְמּסַ מֵ ל אֶ ת

ה ֹוצָ אַת הַ נִּ יצוּץ ֶשׁל ֵישׁ"וּ מֵ הַ ְקּלִ פָּ ה .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת אֱ ג ֹו ִזים בְּ ַרזִ י ָל ִאים ֶשׁבָּ ִאים מֵ אֶ ֶרץ בְּ ַרזִ יל ,וּמַ ְר ִאים ֶק ֶשׁר בֵּ ין

הָ אֱ ג ֹוז לְ בַ ְר ֵזל.

וְ ֵכן

קקוּס בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא מֶ ְר ָכּבָ ה א ֹו חֶ בְ ר ֹון ֶשׁ ָשּׁם פֶּ ַתח ַגּן עֵ דֶ ן
ִ ְראֶ ה ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת אֶ חָ ד ִמסּוּ ֵגי הָ אֱ ג ֹוזִ ים ֶשׁנִּ ְק ָרא אֱ ג ֹוז ֹ

קקוּס הֵ ן כְּ ִמ ְ ַין גִּ ימַ ְט ִר ָיּה ֶשׁ ְמּסַ מֶּ ֶלת ִחבּוּ ֵרי ע ֹו ָלמ ֹות בְּ ת ֹו ַרת הָ ֶרמֶ ז.
וְ ִחבּוּ ֵרי הָ ע ֹו ָלמ ֹות .וְ ֵכן הָ א ֹו ִתיּ ֹות אַחֲ ֵרי ק ֹו"ס ֹשׁ ֶרשׁ ֹ

וְ ֵכן ר ֹו ִאים בֶּ אֱ ג ֹוז הַ קּ ֹוקוּס ֶשׁבִּ פְ ִ ים הוּא ָלבָ ן ַכּ ֶשּׁ ֶלג וְ טַ עֲ מ ֹו עָ ֵרב ,וּ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ בֶ ן הָ עֶ לְ י ֹון ֶשׁל הָ ע ֹו ָלמ ֹות הַ גְּ ב ֹו ִהים בְּ י ֹו ֵתר ,וְ ֵישׁ

בּ ֹו ַגם חָ ָלב ֶשׁ ְמּסַ מֵּ ל ַדּ ְרג ֹות גְּ ב ֹוה ֹות ,וּ ִמבַּ חוּץ ְקלִ פָּ ת ֹו ָק ָשׁה וּ ְשׁח ֹו ָרה וְ ֵישׁ בָּ הּ ְשׂעָ ר ֹות ,וּ ְמסַ מֶּ ֶלת אֶ ת ס ֹוף הַ ִצּ ְמצוּם בְּ ַת ְח ִתּית
אַדמוֹ"ר ר'
הַ ְקּלִ פּ ֹות .וְ ֵכן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל בְּ ג ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁע ֹו ִשׂים מֵ חֲ צָ אֵ י ק ֹוקוּס כְּ ֵלי ְ גִ י ָ ה ,וּ ְ גִ י ָ ה ְמחַ בֶּ ֶרת ע ֹו ָלמ ֹות ַכּ ָיּדוּעַ  .וְ כֵן מוּבָ א מֵ הָ ְ

יְחֶ זְ ֵקאל ִמ ִשּׁי ָאוָ וא זצ"ל ֶשׁאֱ גוֹז הַ ָקּאקוֹס הוּא ְממֻ צָּ ע בֵּ ין צוֹמֵ חַ לֶחָ יָ ,לכֵן יֵשׁ עָ לָיו ְשׁ ֵתּי ְ קֻ דּוֹת ,וְ ִ ְראֶ ה כִּ פְ ֵי חַ י .וְ או ָֹתם
ֶשׁ ְבּת ֹוכָם ַמיִם הֵ ם ִמין ָזכָר ,וְ או ָֹתם ֶשׁבְּ ת ֹוכָם חָ לָב הֵ ם ִמין ְ ֵקבָ ה .וְ ר ֹו ִאים ֶשׁהַ קּ ֹוקוּס ְמסַ מֵּ ל ִחבּוּ ֵרי ע ֹו ָלמ ֹות ֶשׁל הַ צּ ֹומֵ חַ וְ הֶ ָחי.

מַ ְשׁ ָמעוּת הַ ְטּעָ ִמים ִמסֵּ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס ִרמּ ֹו ִ ים' ָל ַר ַמּ"ק.

צוּר ָתם
ָ ִביא ִקצּוּר ְדּבָ ִרים עַ ל מַ ְשׁמָ עוּת הַ ְטּעָ ִמים ִמסֵּ פֶ ר 'פַּ ְרדֵּ ס ִרמּ ֹו ִ ים' ָל ַרמַּ "ק עַ ל פִּ י הַ ֹזּהַ ר) :שער כט פ"א( הַ ְטּעָ ִמים בִּ ְשׁמָ ם וְ ָ

הֵ ם אֵ לּוּ :ז ְַר ָקא ,מַ ָקּף ,שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵל ְ ,ס ֹגלְּ ָתא ,פָּ זֵר גָּדוֹל ,י ֶַרח בֶּ ן יוֹמוַֹ ,ק ְר ֵי פָּ ָרה ,גּ ְַעיָאַ ,תּלְ ָשׁא ,אַזְ לָא ,גּ ֶֶרשׁ,

ישׁיןְ ,תּ ֵרי טַ עֲ מֵ יַ ,דּ ְרגָּאְ ,תבִ יר ,מַ אֲ ִרי ,
פְּ ִסיקְ ,רבִ יעַ  ,שׁוֹפָ ר ְמהֻ פָּ ַ ,ק ְדמָ א ,ז ֵָקף ָקטָ ן ,ז ֵָקף גָּדוֹלַ ,שׁלְ ֶשׁלֶתְ ,שׁ ֵי גּ ְִר ִ
ִט ְרחָ א ,אֶ ְת ַחָ ,רפָ הָ ,דּגֵשׁ ,י ְִתיבִ ,תּ ְרצָ אִ ,שׁ ֹבּלֶתִ ,ס ֹבּלֶת ,מַ פִּ יק בָּ הֵ אְ ,שׁבָ א גַעְ יָא ,גּ ְַעיָא ְשׁבָ א ,סוֹף פָּ סוּק.

בְּ בֵ אוּר 'ז ְַר ָקא מַ ָקּף שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵל ְסגֹלְּ ָתא] .מֻ ַנּח ַז ְר ָקא מֻ ַנּח סֶ ג ֹול[ ִראשׁ ֹו ָה 'ז ְַר ָקא' הוּא הַ מַּ לְ כוּת וְ ְִק ָרא ז ְַר ָקא

וּמ ְתאַחֶ דֶּ ת בְּ סוֹד הַ חָ כְ מָ ה עַ ד הַ כּ ֶֶתר.
בֶּ הֱ יו ָֹתהּ ִ ז ְֶר ֶקת כְּ לַפֵּ י ְמקו ָֹרהּ הַ ֶנּ ֱעלָם וְ ע ֹולָה ִ

אָמ ָ ם הוּא בְּ סוֹד הַ דַּ עַ ת הָ עוֹמֵ ד
'מַ ָקּף' ִ ְראֶ ה לִ י כִּ י זֶה הַ טַּ עַ ם הוּא בְּ חָ כְ מָ ה כְּ מ ֹו הַ פַּ ַתּח הַ נּ ְִרמֶ זֶת בְּ חָ כְ מָ ה וְ ְ

וּמיַחֵ ד ב' הַ ִמּדּוֹת הֵ ם חָ כְ מָ ה וּבִ י ָה ,וּלְ שׁ ֹון מַ ָקּף ִמלְּ שׁ ֹון ִחבּוּר כְּ מ ֹו אֵ ין מַ ִקּיפִ ין ב' חָ בִ יּוֹת.
וּמחַ בֵּ ר ְ
וּמַ ִקּיף ְ

רוּת וּ כִּ י בָ הּ הַ חֵ רוּת .וּלְ שׁוֹן שֹׁפָ ר
'שׁוֹפָ ר' ִהיא הַ בִּ י ָה וְ כֵן ִהיא שׁוֹפָ ר ֶשׁעָ לֶיהָ אָ וּ או ְֹמ ִרים ְתּ ַקע בְּ שׁוֹפָ ר גָּדוֹל לְ חֵ ֵ

וּמיַפָּ ה אוֹת ֹו בְּ הַ ְשׁפָּ עָ ָתהּ.
ִיקה חָ לָב לְ ת"ת ְ
כִּ י ִהיא ִשׁפְ ָרה הַ ְמ ַשׁפֶּ ֶרת אֶ ל הַ וָּ לָד ֶשׁ ִהיא ְמ ָ

ְסגֹלְּ ָתא יָדוּעַ ֶשׁ ִמּן הַ שּׁוֹפָ ר יוֹצֵ א אֵ שׁ וּמַ יִם וְ רוּחַ כִּ י הַ קּוֹל כָּלוּל ִמ ְשּׁל ְָשׁ ָתּן ֶשׁהֵ ם ג' יְסוֹדוֹת אֵ שׁ מַ יִם וְ רוּחַ וְ הֵ ם

ְבוּרה ת"ת וְ הֵ ם ְסגֹלְּ ָתא ֶשׁהֵ ם ג' ְקֻ דּוֹת.
גְּדֻ לָּה ג ָ

'פָּ זֵר גָּדוֹל' הַ טַּ עַ ם הַ זֶּה הוּא הָ עִ ָקּר בַּ ִתּפְ אֶ ֶרת ִעם כְּ לָלוּת ֵשׁשׁ ְקצָ ווֹת ֶשׁבּ ֹו וְ ִ ְק ָרא פָּ זֵר גָּדוֹל ִמלְּ שׁוֹן "פִּ זַּר ַָתן

וּתאֵ בִ ים לְ כָל
וּשׁ ֵיהֶ ם אֶ בְ י ֹו ִים ְ
וּמפַ ְר ֵס לְ ב' אֶ בְ י ֹו ִים ֶשׁהֵ ם יְסוֹד עָ ִי וּמַ לְ כוּת עֲ ִ יָּ"ה ְ
לָאֶ בְ י ֹו ִים" כִּ י הוּא הַ זָּן ְ
וּקצַ ת מַ ְת ִמיהַּ  .וּבְ מָ ק ֹום אַחֵ ר פֵּ ֵרשׁ
וּת וּעָ ת ֹו ְקצַ ת בִּ ְת ִמיָּה לְ הוֹרוֹת עַ ל ִחיּוּת ֹו עֶ לְ יוֹן עַ ל כָּל הַ בִּ ְ יָן ְ
מַ ה ֶשּׁיּ ְַשׁפִּ יעַ ְ

כִּ י הַ פָּ זֵר בַּ יְסוֹד .וְ אֶ פְ ָשׁר לוֹמַ ר כִּ י כָל מַ ה ֶשּׁאֵ ַרע לְ יַעֲ קֹב אֵ ַרע לְ יוֹסֵ ף .כִּ י אַחַ ר ֶשׁהוּא מַ ְשׁפִּ יעַ בַּ יְסוֹד ַעֲ ָשׂה

הַ יְסוֹד מֶ פָ זֵר וְ וֹסָ ף עוֹד.

'י ֶַרח בֶּ ן יוֹמ ֹו' פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י ֶשׁהוּא הַ מַּ ְלכוּת ֶשׁהוּא הַ יּ ֶַרח וְ ִ ְראֶ ה לִ י כִּ י הַ טַּ עַ ם ֶשׁנּ ְִק ָרא י ֶַרח בֶּ ן יוֹמ ֹו לְ פִ י ֶשׁ ִהיא

ִמ ְת ַהֶ ֶרת מֵ הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁהוּא יוֹם ָשׁלֵם וְ זֶהוּ בֶּ ן יוֹמוֹ.

' ַק ְר ֵי פָּ ָרה' הֵ ם ֶצַ ח וְ הוֹד ֶשׁהֵ ם ְשׁ ֵתּי ַק ְר ַ יִם זֶה אֶ ל הַ יּ ִָמין וְ זֶה אֶ ל הַ ְשּׂמֹאל וְ ִ ְק ָר ִאים ַק ְר ֵי פָּ ָרה ִהיא הַ מַּ לְ כוּת

ְבוּרה.
ֶשׁנּ ְִק ֵראת פָּ ָר"ה אֲ דֻ מָּ "ה כְּ ֶשׁ ִהיא ְמ ַקבֶּ לֶת מֵ הַ גּ ָ

ִיקת ֹו ִמן הַ ִדּין ֶשׁהוּא גוֹעָ ה בּ ֹו וְ הוּא
אָמ ָם מו ֶֹרה עַ ל ְי ָ
'גַּעְ יָא' הַ טַּ עַ ם הַ זֶּה מו ֶֹרה עַ ל הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁהוּא סוֹד וָ א"ו ְ
ִדין חָ זָק.

ישׁא ְגד ֹו ָלה[ פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י הַ ַתּלְ ָשׁא אֶ ל הַ ְשּׂמֹאל וּפֵ ֵרשׁ בּ ֹו תֵּ "ל אֵ "שׁ,
ישׁא ְקטַ ָנּה ְתּלִ ָ
]תּלִ ָ
' ַתּלְ ָשׁא ִתּ ְרצָ א' ְ

וְ ִת ְרצָ א אֶ ל הַ יּ ִָמין .וְ וּכַל לוֹמַ ר כִּ י הָ ֶרמֶ ז בִּ ְשׁ ֵיהֶ ם אֶ ל הַ יְסוֹד .וְ ו ַֹדע ֶשׁהַ יְסוֹד ְמ ַקבֵּ ל ִמ ְשּׁ ֵי ַקוִּ ין ,מֵ הַ חֶ סֶ ד אֶ ל

ְבוּרה אֶ ל הַ ְשּׂמֹאל .וּלְ פִ י ָכ כְּ ֶשׁהוּא ְמ ַקבֵּ ל ִמן הַ יּ ִָמין הוּא ִתּ ְרצָ א לְ שׁ ֹון ָרצוֹן ,וּכְ ֶשׁהוּא ְמ ַקבֵּ ל
וּמגּ ָ
הַ יּ ִָמין ִ

מֵ הַ ְשּׂמֹאל ְִק ָרא ַתּלְ ָשׁא ֵתּ"ל אֵ "שׁ.

]ק ְדמָ א וְ אַ ְז ָלא[ פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י ֶשׁהֵ ם ְשׁ ֵתּי ְזרוֹעוֹת .וְ הַ נּ ְִראֶ ה בְּ אֵ לּוּ הַ ְטּעָ ִמים הוּא כִּ י הֵ ם הַ זְּ רוֹעוֹת
'אַזְ לָא ג ֶֶרשׁ' ַ
נִּשׁפָּ עִ ים
בְּ עֵ ת ִה ְתיַחֲ ָדם בַּ ת"ת אֶ ל ַקו הָ אֶ ְמצָ ִעי .וְ ָלכֵן ְִק ָרא הָ אֶ חָ ד אַ ְזלָא ֶשׁהוּא הַ יּ ִָמין כֹּחַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים הַ ְ

מֵ אֲ לֵיהֶ ם כְּ ַד ְרכָּם וְ הֵ ם הוֹלְ כִ ים בְּ דֶ ֶר הֲ לִ יכ ָָתם .אֲ בָ ל הַ ְשּׂמֹאל ְִק ָרא ג ִָרישׁ ֶשׁהוֹא כֹּחַ הַ ִדּין הַ ְמג ֵָרשׁ אֶ ת עַ צְ מ ֹו
ִמ ְמּקוֹמ ֹו אֶ ל צַ ד הָ ַרחֲ ִמים.

'פְּ ִסיק' הוּא הַ יְסוֹד הַ פּוֹסֵ ק וּמַ בְ ִדּיל בֵּ ין הָ ע ֹולָם הָ עֶ לְ יוֹן לָע ֹולָם הַ ַתּ ְחתּוֹן.

יעי[ פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י הָ ְרבִ יעַ רוֹמֵ ז אֶ ל הַ בִּ י ָה ֶשׁ ִהיא ְקֻ ָדּה ֶ ֱעלֶמֶ ת וְ ִ ְק ֵראת כֵּן ֶשׁ ִהיא כְּ ִאמָּ א
' ְרבִ יעַ ' ]מֻ ַנּח ְרבִ ִ
וּת וּעָ ת ֹו בָּ עֲ לִ יָּה ֶשׁרוֹמֵ ז אֶ ל הַ ִתּפְ אֶ ֶרת הָ ע ֹולָה לְ ִה ְתעַ לֵּם בָּ אֵ םְִ .מצָ א הָ ְרבִ יעַ הָ ֶרמֶ ז בּ ֹו אֶ ל
ְרבִ יעָ א עַ ל בִּ ְ יָן ְ
הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ִמ ְתעַ לֵּם בַּ בִּ י ָ ה בֶּ הֱיוֹת הַ בִּ י ָה רוֹבֶ צֶ ת עַ ל הַ בָּ ִים.

' ַק ְדמָ א' הוּא הַ ִתּפְ אֶ ֶרת הַ ְמ ַקבֵּ ל ִמן הַ ִדּין לְ הַ ְלקוֹת לַחַ יָּבִ ים.

גְּבוּרה.
'זָקֵ ף ָקטָ ן' הוּא הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ִדּין לְ בָ ד .וְ ְִק ָרא ָקטָ ן בְּ עֵ ֶר ֶשׁאֵ ין ִתּ ְגבּ ֶֹרת הַ חֶ סֶ ד עַ ל הַ ָ

ְבוּר"ה וּלְ פִ י ָכ הָ אֶ חָ ד לְ מַ עְ לָה לְ הוֹרוֹת עַ ל ִתּ ְגבּ ֶֹרת
'זָקֵ ף גָּדוֹל' פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י הַ ְשּׁ ֵתּי ְקֻ דּוֹת הֵ ם הַ חֶ סֶ "ד וְ הַ גּ ָ
ְבוּרה וְ ָלכֵן ְִק ָרא גָדוֹל ִמלְּ שׁוֹן גְּדֻ לָּה.
הַ חֶ סֶ ד עַ ל הַ גּ ָ

' ַשׁלְ ֶשׁלֶת' פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י הוּא בַּ ִתּפְ אֶ ֶרת .וְ וּכַל לוֹמַ ר כְּ דֵ י לְ חַ לֵּק בֵּ ין ַשׁלְ ֶשׁלֶת לְ אַזְ לָא גּ ֶֶרשׁ כִּ י הַ ַשּלְ ֶשׁלֶת ְִרמָ ז

וּמטַּ עַ ם
ְבוּרה וּבֵ ין ֶצַ ח וְ הוֹד ְדּגוּף וּבְ ִרית חַ ְשׁבִ י ַן חַ דִ ,
בַּ ִתּפְ אֶ ֶרת בְּ עֵ ת ֶשׁקּו ֵֹשׁר בֵּ ין חָ כְ מָ ה וּבִ י ָה וּבֵ ין גְּדֻ לָּה וּג ָ

זֶה בַּ ַשּׁלְ ֶשׁלֶת ג' חֲ טו ְֹטרוֹת לְ הַ ְראוֹת ֶק ֶשׁר ְשׁ ָשׁה ְמקוֹמוֹת הַ לָּלוּ בְּ סוֹד הַ הַ כְ ָרעָ ה ,וּמַ ְשׁפִּ יעַ הַ ְשׁפָּ עָ ָתם עַ ד לְ מַ טָּ ה

בְּ סוֹד הַ נְּקֻ דָּ ה הַ ַתּ ְחתּ ֹו ָה אֲ ֶשׁר בּ ֹו ֶשׁהוּא סוֹד הַ הַ ְשׁפָּ עָ ה הַ ִמּ ְת ַקבֶּ צֶ ת בַּ מַּ לְ כוּת.

ישׁין פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י הֵ ם ְת ֵרין ְדּרו ִֹעין וְ וּכַל לוֹמַ ר כִּ י הֵ ם ְתּ ֵרי הַ זְּ רוֹעוֹת ִכְ לָלוֹת בַּ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁהוּא
ְשׁ ֵי גּ ְִר ִ
ישׁין הֵ ם ְשׁ ֵתּי הַ זְּרוֹעוֹת ָשׁוִ ים
הַ מַּ כְ ִריעַ בֵּ ין הָ אֵ שׁ וְ הַ מַּ יִם וְ הוּא מַ טֶּ ה או ָֹתם ְמיֻחָ דוֹת כְּ לַפֵּ י חֶ סֶ ד .וְ ָלכֵן ְשׁ ֵי גּ ְִר ִ
ֵרוּשׁין גֵּרוּשׁ בַּ יִת ִראשׁוֹן וְ גֵרוּשׁ בַּ יִת ֵשׁ ִי.
ישׁי"ם ִמפְּ ֵי ֶשׁ ִמּ ִצּ ָדּם ְִתחַ יְּבוּ ְשׁ ֵי ג ִ
וֹטֶ ה לְ צַ ד הַ יּ ִָמין .וְ ְִק ֵראת ְשׁ ֵי ג ְִר ִ

' ְתּ ֵרי טַ עֲ מֵ י' ]מֶ ְר ָכא כְּ פוּ ָלה[ פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י ֶשׁהֵ ם ֶצַ ח וְ הוֹד ו ִֹטים אֶ ל הַ יּ ִָמין לְ הַ ְמ ִשׁי הַ חֶ סֶ ד וְ הֵ ם מו ִֹרים עַ ל
הַ ָזּכָר הַ פּוֹסֵ ק י ְֵרכָיו לְ ִה ְתיַחֵ ד ִעם הַ ְנּ ֵקבָ ה ֶשׁ ִהיא אֶ ְת ַ"ח כְּ מ ֹו ֶשׁנּ ְִתבָּ אֵ ר.

' ַדּ ְרגָּא' ִ ְראֶ ה לִ י כִּ י הַ ַדּ ְרגָּא הוּא יִחוּד ֶצַ ח וְ הוֹד ִעם הַ יְסוֹד הַ ְמיַחֲ ָדם וְ הַ ְמזַוְּ ָגם וְ הוּא ְשׁלִ ישׁ הַ ַשּׁלְ ֶשׁלֶת .וְ אֶ פְ ָשׁר
כִּ י הַ ַדּ ְרגָּא הוּא בַּ מַּ לְ כוּת כִּ י הוּא מַ ְד ֵרגָה אַחַ ת וְ ְִק ָרא ַד ְרגָּא בֶּ הֱיוֹת הַ יִּחוּד הַ זֶּה בָּ א עַ ל יְדֵ י הַ ְיסוֹד.

' ְתּבִ יר' פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י כִּ י בִּ ְתבִ יר הוּא יִחוּד ת"ת וּמַ לְ כוּת לְ ַשׁבֵּ ר וּלְ הַ כְ ִיעַ הַ ְקּלִ פּוֹת וְ ָלכֵן בָּ א הַ נְּקֻ דָּ ה לְ צַ ד ְשׂמֹאל
וּלְרחֲ ִמים.
ִיק ָתהּ ִמן הַ ְשּׂמֹאל וְ וֹטֶ ה לְ צַ ד הַ יּ ִָמין לְ הוֹרוֹת כִּ י הַ ִדּין הַ זֶּה הוּא לְ ט ֹובָ ה ַ
לְ הוֹרוֹת אֶ ל תּ ֶֹקף הַ ִדּין ֶשׁ ְיּ ָ

ְבוּרה .א ֹו
'מַ אֲ ִרי ִט ְרחָ א' ]מֶ ְר ָכא ִטפְּ חָ א[ ִ ְראֶ ה לִ י בָּ זֶה הַ טַּ עַ ם כִּ י הַ מַּ אֲ ִרי הוּא ִמצַּ ד הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ִטּ ְרחָ א הוּא הַ גּ ָ

אֶ פְ ָשׁר כִּ י הַ מַּ אֲ ִרי וְ הַ ִטּ ְרחָ א הֵ ם מֶ ֶשׁ הַ חֶ סֶ ד וְ ִה ְתעו ְֹררוּת הַ ִדּין אֶ ל הַ מַּ לְ כוּת לְ הָ ִע ָירהּ אֶ ל הַ זִּוּוּג.

'אֶ ְת ַח' ]אֶ ְת ַ ְח ָתּא[ פֵּ ֵרשׁ הָ ַר ְשׁבִּ "י בַּ מַּ לְ כוּת וְ הָ ֶרמֶ ז כִּ י ִהיא ְמפַ ֶשּׂ ֶקת אֶ ת ַר ְגלֶיהָ לְ ַקבֵּ ל ז ֶַרע הַ ָזּכָר בַּ עֲ לָהּ בְּ ִשׂ ְמחָ ה

יקה.
יקה ָלכֵן ְִק ָרא אֶ ְת ַח לְ שׁוֹן יִשּׁוּב וְ כֵן ִגּוּ ֹו בִּ ְשׁ ִת ָ
וּבְ טוּב לֵבָ ב כִּ י ִע ְ יַן הַ ִזּוּוּג בְ יִשּׁוּב וּבִ ְשׁ ִת ָ

וּמצִ יאוּת הַ דָּ גֵשׁ ֶשׁהוּא סוֹד
אַר וּ בַּ ְשּׁעָ ִרים הַ קּו ְֹד ִמים ְמצִ יאוּת הָ ָרפֶ ה ֶשׁהוּא סוֹד הָ ַרחֲ ִמים ְ
' ָרפֶ ה דָּ גֵשׁ' כְּ בָ ר בֵּ ְ
הַ ִדּין ,אֲ בָ ל א ַרחֲ מֵ י הַ חֶ סֶ ד מַ מָּ שׁ אֶ לָּא הָ ָרפֶ ה הוּא סוֹד הַ ִתּפְ אֶ ֶרת ֶשׁהוּא הַ ָזּכָר וּ ְִטיָּת ֹו אֶ ל הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים

וְ הַ דָּ גֵשׁ הוּא סוֹד הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁ ִהיא הַ נּ ְֵקבָ ה ֶשׁנּ ְִטיּ ָָתהּ אֶ ל הַ ִדּין.

'י ְִתיב' הוּא סוֹד ִעכּוּב הַ ֶשּׁפַ ע בַּ חָ כְ מָ ה בְּ סוֹד "לָמָ ה ה' ַתּעֲ מֹד בְּ ָרחוֹק" .וְ כֵן כַּאֲ ֶשׁר הַ ִדּין ִמ ְתפַּ שֵּׁ ט וְ הָ ע ֹולָם ִדּוֹן
הוֹפֵ פָּ ָיו ִמן הַ ְשּׂמֹאל אֶ ל הַ יּ ִָמין וְ הַ חֶ ֶרב ו ֵֹקם ָָקם בְּ ִרית.

נִּמ ָשׁכִ ים
' ִשׁ ֹבּלֶת ִס ֹבּלֶת' הַ נּ ְִראֶ ה ִמתּ ֹו הַ נְּקֻ דָּ ה הַ זּ ֹו כִּ י הָ אוֹת הַ זֶּה הָ ֶרמֶ ז ֶשׁלָּהּ בַּ בִּ י ָה וְ ִהיא ֶרמֶ ז אֶ ל ג' ַקוִּ ים הַ ְ
ִממֶּ נָּה ֶשׁהֵ ם ג' אָבוֹת.

'מַ פִּ יק בַּ הֵ א' בָּ זֶה הַ טַּ עַ ם ִמ ְת ַגּלֶּה סוֹד הֵ "י ִמן אֱ ִהים ֶשׁ ִהיא בַּ בִּ י ָה וְ ִהיא בְּ חָ כְ מָ ה ַתּ ָתּאָה מַ לְ כוּת .כִּ י ְשׁ ֵיהֶ ם
ְִק ָר ִאים אֱ ִהים כִּ ְדפֵּ ַר ְשׁ וּ ְבּ ַשׁעַ ר הַ ֵשּׁמוֹת.

' ְשׁבָ א גַעְ יָא' הוּא מַ מָּ שׁ עַ ל דֶּ ֶר הַ זּ ֵָקף גָּדוֹל ,אֶ לָּא ֶשׁאֵ לּוּ הֵ ם לְ מַ טָּ ה בְּ סוֹד הַ נִּ קּוּד לְ הוֹרוֹת ֶשׁחָ זְ רוּ ְשׁתֵּ יהֶ ם לְ סוֹד
הַ יּ ִָמין בְּ סוֹד הָ ַרחֲ ִמים וְ ָלכֵן ְתּ וּעַ ת הַ ְשּׁבָ "א ֶשׁהוּא ִדין חָ ז ְָרה אֶ ל ְתּ וּעַ ת פַּ ַתּח ֶשׁהוּא ַרחֲ ִמים ֶשׁהוּא סֵ דֶ ר הַ ָזּכָר

הַ ִמּ ְתיַחֵ ד ֶשׁהוּא הַ גּ ְַעיָא .עוֹד אֶ פְ ָשׁר לוֹמַ ר ֶשׁהַ ְשּׁבָ "א ג ְַעיָ"א לְ מַ טָּ ה מו ֶֹרה עַ ל הַ יְסוֹד הַ מַּ טֵּ ה הַ נֶּצַ ח וְ הַ הוֹד לְ צַ ד

י ִָמין כִּ ְדפֵּ ַר ְשׁ וּ בְּ ז ֵָקף גָּדוֹל ,וְ זֶה י ְִתהַ פֵּ לְ ג ְַעיָא ֶשׁבָּ א לְ ִע ִתּים ֶשׁהוּא מַ טֵּ ה הַ נֶּצַ ח וְ הַ הוֹד לְ צַ ד ְשׂמֹאל בְּ סוֹד ֶשׁהוּא
ֹוטֶ ה לְ צַ ד הַ ִדּין.

'סוֹף פָּ סוּק' ִ ְראֶ ה לִ י ֶשׁהוּא הַ יְסוֹד כְּ מ ֹו הַ פְּ ִסיק עַ ְצמ ֹו ,אֶ לָּא ֶשׁיֵּשׁ ִחלּוּק גָּדוֹל בֵּ י ֵיהֶ ם כִּ י הַ פְּ ִסיק יֵשׁ אַחֲ ָריו

יעי לַאֲ ִצילוּת .אֲ בָ ל סוֹף פָּ סוּק מו ֶֹרה
יאוּתהּ לְ מַ טָּ ה אַחַ ר ִמעוּט וְ הַ יְסוֹד ְתּ ִשׁ ִ
מַ לְ כוּת ִמ ַדּ ְרגָּה עֲ ִשׂ ִירית בְּ סוֹד ְמ ִצ ָ

ֶשׁהוּא עֲ ִשׂ ִירי וְ הַ מַּ לְ כוּת ִהיא בְּ סוֹד "וְ הָ יָה אוֹר הַ לְּ בָ ָה כְּ אוֹר הַ חַ מָּ ה" וְ הַ יְסוֹד עֲ ִש ִירי סוֹף הָ אֲ צִ ילוּת וּמַ פְ ִסיק ֹו
וְ אֵ ין לְ מַ טָּ ה ִממֶּ נּוּ אֶ לָּא סוֹד הַ כְּ רוּבִ ים ֶשׁהַ כִּ סֵּ א ָכוֹן עֲ לֵיהֶ ם ֶשׁהֵ ם ְמטַ ְטרוּן סַ ְַדּלְ פוֹן וְ אֵ י ָם ְתּלוּיִים בִּ כְ ָתב אֶ לָּא

הֵ ם ב' ְקֻ דּוֹת ז ֹו עַ ל גַּב זוֹ.

ַמ ְשׁ ָמעוּת הַ ְטּעָ ִמים ִמרמ"ד וואלי זצ"ל.

הרמ"ד ואלי מבאר באופן אחר

)ספר הליקוטים ע' שלו(

כבר ידוע שיש ד' בחי ות :ט'עמים 'קודות ת'גין א'ותיות,

והטעמים הם באבא ,קודות באימא ,תגין בז"א ,ואותיות ב וק' .אך דע כי גם בכל פרצוף ופרצוף בפ י

עצמו יש בו כל הד' בחי ות ה זכרים .דרך משל ב וק' עצמה ,יש בחי ת הטעמים בחכמה שלה ,קודות
בבי ה שלה ,תגין בת"ת שלה ,ואותיות פשוטות במלכות שלה ,כי אין בכלל אלא מה שבפרט ואין בפרט

אלא מה שבכלל .וה ה בע ין הטעמים כבר ידוע שיש מהם ג' בחי ות :מלכים משרתים ועבדים ה קראים
קוצים ,ולפי מה ש ראה לע יות דעתי ,המלכים הם בג"ר ,המשרתים בג' אמצעיות ,והעבדים ה קרא קוצים

בג' תחתו ות .והטעם ש קרא "קוצים" מפ י שהרגלים הם היורדים אל הקליפות כקוצים כסוחים באש
יצתו.

ובתחלה דבר בע ין המלכים שהם זרקא ראש המלכים .ואולי שהיא סוד א"א ,שזורק מטובו לכל

הספירות התחתו ות ,זקן אהרן שיורד על פי מדותיו .שרי או סגולתא בכללו ,הוא סוד חבור של ג'

ראשו ות ,ולכן הוא בדמות סגול של ג' קודות מחוברות .ובפרט ,הוא סוד אבא ,שהשכי ה סוד כתר

מלכות שורה עליו והוא סגולתו ,בסוד "ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים" שאין דבר רע וגע בו ,דאיהו

טמיר וג יז.

פזר גדול היסוד שלו ,שהוא המפזר הגדול לכל הספירות התחתו ות ו וסף בו תמיד מצד א"א ,והוי הר

שאי ו פוסק והולך .גם יש לומר שהוא בחיבור יסוד אימא שאי ו מתפרט לעלמין ,ומפ י זה גם הוא קרא
"פזר גדול" פזר מצד עצמו ,וגדול מצד אבא ,וכלא רזא חדא.

קר י פרה צח הוד של אמא עילאה ,שהוא קרא פר והיא קראת פרה ,והם בסוד קר ות המזבח.

תלישא גדולה יסוד אמא ,שהשפע תלש ממ ו ויורד אל התחתו ים ,וכ גדו תלישא קט ה ביסוד ה וק'

שהוא מן המשרתים .אזלא במלכים הוא סוד השפע ש וסע ממקומו והולך למטה ,וכ גדו קדמא במשרתים

שעולה ו וסע ממקומו לקבל אותו.

רביע מלשון רביעא ,הוא סוד הזיווג ש עשה למעלה ועדיין אי ו שלם לרדת ולהשפיע.

ש י גרישין סוד חו"ג המתחברים בסוד הזווג ,וגורשים אותם הב' הקליפות ה אחזים בהם ,שהם רגל השור

והחמור .פסק כש פסק הזווג ,ויגיד עליו רעו שהוא לגרמיה שדומה לו ,ומשמעו שאחר הזווג כל בחי ה

ובחי ה עומדת לעצמה זה הופך פ יו לכאן וזה הופך פ יו לכאן.

זקף גדול סוד היסוד עצמו כשהוא מזדקף וקם לתכלית הזווג ,בסוד "כי שבע יפול צדיק וקם" ,וכ גדו זקף

קטון ,הגדול יסוד אבא והקטון יסוד הזעיר.

טרחא סוד הטורח והעמל שעמלים דרגין קדישין לעשות הזיווג המבוקש ,מפ י הקליפות המתמצעים.
ואחריה יבא את ח כשיתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אי ם.

תביר סוד הגבורות שמשברים את כח הבוגדים הלוחמים ,וכ גדו במשרתים דרגא שהוא סוד התחתון

שעולה אחר כך ,על ידי הגבורות עצמם שפ ו לו דרך והרימו מכשול ומעלים אותו למקומו.

שלשלת סוד חוט אין סוף שיורד דרך המדרגות וקושר אותם ,אחד באחד יגשו יתלכדו ולא יפרדו .והוא גם
כן סוד יב"ק אהי"ה הוי"ה ואד "י שיורד בדרך ישר וקושר קשרין ומייחד דרגין.

יתיב ואחריו סוף פסוק סוד יסוד ומלכות" ,יתיב" ,הוא היסוד שעומד בתוך המלכות לסעדה ולתמכה

במשפט ,ומלכות עצמה קראת "סוף פסוק" כי היא סופא דכל דרגין.

שופר ישר שופר הפוך שהם סוד המשרתים ש יהם מצד שמאל" ,שופר ישר" הוד דדכורא אור הישר,

וכ גדו "שופר הפוך" הוד ד וק' שהוא סוד אור חוזר .ותוקעים ש יהם מצד שופר הגדול שהוא סוד הבי ה,

ומערבים את השטן ומבריחים את החיצו ים .או אפשר גם שיהיו "שופר ישר ושופר הפוך" שהם סוד
המשרתים ,בג' אמצעיות גבורה ד וק' וגבורה דדכורא ,וכ גדם בעבדים או קוצים" ,שופר מכרבל ושופר

עלוי" שהם סוד ה זכר למעלה הוד דדכורא והוד ד וק'.

גם אפשר לומר ש"זקף גדול" הוא סוד החסד דדכורא ,ו"זקף קטון" חסד ד וק' ,וש יהם הפירושים כאחד
טובים לרואי השמש.

ירח בן יומו שמשרתת לקר י פרה בלבד ,היא סוד המלכות ד וק' או עילאה או תתאה ,שמשרתת ל צח
הוד שלה שהם קר ותיה .תרין חוטרין סוד חו"ג ד וק' ,שהם כ גד ש י גרישין חו"ג דדכורא ,ושייך בהם

הע ין הראשון בסוד ה זכר לעיל.

מאריך המשרת לטרחא או לסוף פסוק ,ו קרא גם כן "מתג" הוא סוד הקו האמצעי ,שתלוי יפה לפי הסוד
ה זכר .סחפא שהוא בדמות את ח וממלא מקומו ,להפיק איזו מ וחה ,אך אי ה שלמה כמו האת ח ,וסוד
המאיילא שהוא האחרון מן הקוצים ,סודו גם הוא קו המכריע ,להאריך קצת אך לא כמו המאריך עצמו ,כי

זה בדרגין תתאין בלבד ,ומאריך עילאין ,ודי בזה עד אשר ירחיב ה' ל ו ופרי ו בארץ.

ה קודות הם סוד הזווג התחתון של רוח ו פש זו"ן ,כי התיבה היא סוד ה פש ,וה יקוד סוד הרוח המביאה,

ולכן קראים ת ועות מלשון ע וע .והמשקל אל השיר על ידי הת ועות ,שהם במקום הפייר"י של

הלועזים .וזה סוד שאמר יעקב על עצמו שהיה "לרגל המלאכה ולרגל הילדים" כי "המלאכה" היא סוד
ה וק' פש" ,והילדים" ו"ה ,והוא הת"ת ,סוד הרוח המוציא והמביא כרגל ה ושא את הגוף ,מצא שהוא

עצמו היה לרגל.

והטעמים הם סוד זווג העליון של או"א ,כי על ידי הטעמים ה ועם אל השיר ,והוא דבר עליון ורוח י מאד

שכל ידו מתדבקת ה פש בשרשה ,אלא שבעו ותי ו הרבים אבדה חכמה מפ ים ואין א ח ו יודעים איך
היה משקל השיר האמיתי שהיו והגים קדמו י ו ,והוא היה על ידי הת ועות בלי ספק .וכל שכן שלא ידע ו
ועם הטעמים ומשפטם שהם במקום ה וט"י מוזיקאל"י של ה וצרים בלי ספק ,אלא שאין את ו יודע על

מה תייסד טוב טעמם ,ואיך יהיה משפט כל אחד מהם ,כי אם אותו המעט מזער ש והגים בכל קהלה

וקהלה ובכל עיר ועיר כדי שלא לאבד ו באורך גלות ו ועוצם דלות ו ,ולא היה לבוז בכל העמים ,ומן
המעט יוכל האדם להקיש אל המרובה ש כלל בהם .רק זה וכל לומר עליהם ,ש ועם כל טעם וטעם יהיה

בלי ספק כמו שמורה שמו אשר קרא לו ,דרך משל :הזרקא שזורקים הקול ,השרי ש חים בו ,הפזר

שמפזרים את הקול ,הזקף שמרימים את הקול ,ואם הוא גדול הרמת הקול גדולה ,ואם הוא קטון הרמתו

קט ה ,ומזה תקיש אל השאר.

הָ אוֹת הַ ִ 446מ ְתּ ִחילַת הַ תּו ָֹרה כְּ ִמ ְ יַן מָ רוֹר ִהיא הָ אוֹת
ב' בַּ פָּ סוּק " ַויּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י ט ֹוב".

מוּבָ א

אָדם ,בֶּ אֱ מֶ ת בְּ ָשׁ ְר ָשׁם הֵ ם טוֹב ְמאֹ ד ,וְ א
ִסּוּרים וְ הָ ַרע ֶשׁבָּ ִאים עַ ל הָ ָ
ְבּלק"ת )חוקת סבְ (.דּאֵ ין ַרע יו ֵֹרד ִמלְ מַ ְעלָה .וְ כָל הַ יּ ִ

ַרק ֶשׁהֵ ם טוֹב ,אֶ לָּא ֶשׁ ְטּמוּ וֹת בָּ הֶ ם טוֹבוֹת יו ֵֹתר ַעֲ לוֹת מֵ אֲ ֶשׁר בַּ חֲ סָ ִדיםַ ,רק ֶשׁ א בָּ א לִ ידֵ י גִּ לּוּי וַ עֲ ַדיִן אֵ י ֹו מֻ ָשּׂג .וְ כֵן

ָמ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

מַ לְ אַ

)יתרו סח(:

"מאֹד" ,זֶה
"מאֹד" ,זֶה צַ ד הַ ְשּׂמֹאל" ,טוֹב" זֶה מַ לְ אַ הַ חַ יִּיםְ ,
"וְ ִהנֵּה טוֹב" ,זֶה צַ ד הַ יּ ִָמיןְ ,

הַ מָּ וֶת ,וְ הַ כֹּל סוֹד אֶ חָ ד ,סוֹד הוּא ְלאֵ לּוּ ֶשׁ ִמּ ְס ַתּכְּ לִ ים בְּ סוֹד הַ חָ כְ מָ ה ,רו ִֹאים ֶשׁהַ ְשּׂמֹ אל וְ הָ ַרע וְ הַ מַּ לְ אַ הַ ָמּוֶת,

הֵ ם ִבּ ְב ִחי ַת "טוֹב ְמאֹד" ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן ,הַ יּ ִָמין וּמַ לְ אַ הַ חַ יִּים ,הֵ ם ַרק בִּ בְ ִחי ַת "טוֹב" .וְ כֵן מָ צִ י וּ בַּ גְּ מָ ָרא )ברכות י (.עַ ל ָדּוִ ד

אָרץ" ,וְ כֵן ס"ת הַ כָּתוּב
ית"ה ר"ת הַ כָּתוּב )תהלים צז ,א( "הוי"ה ָמ ָל ָתּגֵל הָ ֶ
יתה וְ אָמַ ר ִשׁ ָירה .וְ כֵן ִמ ָ
הַ מֶּ ֶל ִ ְס ַתּכֵּל בְּ יוֹם הַ ִמּ ָ
)דברים ז ,ח( "כִּ י מֵ אַהֲ בַ ת הוי"ה אֶ ְת ֶכם" .מָ קוֹם אֶ חָ ד וְ ֵת ָראֶ ה הַ יַּבָּ ָשׁה" בְּ צֵ רוּף ְשׁ ֵתּי ִמלִּ ים .וְ כֵן הָ אוֹת הַ ִ 446מ ְתּ ִחילַת הַ תּו ָֹרה

כְּ ִמ ְ יַן מָ רוֹר ִהיא הָ אוֹת ב' בַּ פָּ סוּק )בראשית א ,יב( "וַ יּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י ט ֹוב" .וְ זֶה לְ שׁוֹן הַ סֵּ פֶ ר 'אוֹהֵ ב י ְִשׂ ָראֵ ל'

)פסח(

וְ עִ ְ יַן הַ מָּ רוֹר

ִמ ְדכּ ַָתב ָל וּ הַ תּו ָֹרה הַ ְקּדו ָֹשׁה ִמצְ וַ ת עֲ ֵשׂה לֶאֱ כֹל הַ מָּ רוֹר לְ ֵזכֶר "וַ יְמָ ְררוּ אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם"ְ ,שׁמַ ע ִמי ַהּ ֶשׁזֶּהוּ גַּם כֵּן

מֵ עִ ְ ָי ֵי הַ גְּאֻ לָּה וּבְ לָא זֶה א הָ יָה הַ גְּאֻ לָּה וְ זֶהוּ ִע ַקּר מו ִֹחין ְדּג ְַדלוּת .והוסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א שלכן מובא
ברמ"א )או"ח תעא( שיש מ הג לא לאכול מרור בערב פסח כדי לאכול את המרור לתיאבון ,לרמז שצריך לגלות את הטעם
הפ ימי הטעים שיש במרור שהוא הטוב הטמון בגבורות.

מוּבָ א

ְבּ'תו ָֹרה אוֹר'

) ח ט(:

ְבוּרה ,לְ שׁוֹן ִתּ ְגבּ ֶֹרתֶ ,שׁכֹּחַ הַ ִחיּוּת מֵ אוֹר אֵ ין סוֹף בָּ א
ִמ ַדּת הַ ִדּין הוּא בְּ ִחי ַת גּ ָ

בְּ ִה ְתגַּבְּ רוּת יו ֵֹתר ִמבְּ ִחי ַת הַ חֶ סֶ דֶ ,שׁהוּא ְִמ ָשׁ לְ מַ טָּ ה מַ טָּ ה ,אֲ בָ ל הוּא בָּ א בִּ בְ ִחי ַת ְק ִרירוּת ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין

ְבוּרה ֶשׁבָּ א הַ ִחיּוּת מֵ אוֹר אֵ ין סוֹף בְּ ִה ְתגַּבְּ רוּת ַרב לִ ְמאֹד ,עַ ל כֵּן ִממֵּ ילָא כְּ ֶשׁבָּ א בְּ דֶ ֶר ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּת
כֵּן בְּ ִחי ַת גּ ָ
לְ מַ טָּ ה ַעֲ ֶשׂה בְּ ִחי ַת ִדּיןֶ ,שׁאֵ י ֹו ָראוּי לְ ַקבֵּ ל הַ הַ ְשׁפָּ עָ הִ ,מפְּ ֵי ֶשׁהַ ִחיּוּת ְִמ ָשׁ בְּ ִה ְתגַּבְּ רוּת ַרב ,מַ ה ֶשּׁאֵ ין כֵּן

שּׁט מַ טָּ ה מַ טָּ ה .וְ כֵן מוּבָ א בְּ פֵ רוּשׁ הַ 'מָּ תוֹק ִמ ְדּבַ שׁ' עַ ל הַ זֹּהַ ר
שׁ וּלְ ִה ְתפַּ ֵ
בְּ ִחי ַת חֶ סֶ ד ֶשׁבָּ א הַ ִחיּוּת בִּ ְק ִרירוּת ,יוּכַל ִל ְמ ֹ

וּמעֻלּוֹת יו ֵֹתר מֵ הַ ְנּ ָשׁמוֹת ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁן מֵ הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁבְּ ַדעַ ת ְדּז"א .וְ כֵן
)פקודי רכזֶ (:שׁנְּ ָשׁמוֹת ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁן מֵ הַ גְּ בוּרוֹת ֶשׁבְּ ַדעַ ת ְדּז"א ,חֲ שׁוּבוֹת ְ

בוּרהְ ,דּבָ הֶ ם ִמ ְת ַגּ ָלּה ִתּגְ בּ ֶֹרת הַ ִחיּוּת בָּ ע ֹולָם ,כְּ מ ֹו ֶשׁרו ִֹאים
מוּבָ א ְבּ'תו ַֹרת ְמ ַחֵ ם' )טו ע' ֶ (216שׁהַ ָדּם וְ הָ אֵ שׁ ְמסַ ְמּלִ ים אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
ֶשׁהַ ָדּם הוּא הַ נֶּפֶ שׁ ,וְ כֵן אֵ שׁ ִמ ְתפַּ ֶשּׁטֶ ת מַ הֵ ר ,לְ עֻמַּ ת מַ יִם ֶשׁ ְמּסַ ְמּלִ ים חֶ סֶ ד ֶשׁנִּ ְמ ָשׁכִ ים ִק ְמעָ א ִק ְמעָ א .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר

)בראשית כד(:

וּמ ְתגַּבֵּ ר ,הוּא ִבּ ְב ִחי ַת
יעי" ֶשׁהַ נִּ גּוּן ֶשׁלּ ֹו יו ֵֹרד וְ ֶחֱ לָשׁ ,הוּא בִּ בְ ִחי ַת חֶ סֶ ד ,וְ הַ טַּ עַ ם "ז ֵָקף גָּדוֹל" ֶשׁהַ נִּ גּוּן ֶשׁלּ ֹו ה ֹו ֵל ִ
ֶשׁהַ ַטּעַ ם ְ"רבִ ִ

בוּרה .וְ כֵן מָ ִצי וּ בַּ זֹּהַ ר
גְּ ָ

)תרומה קסח(:

"אַ טוֹב וָ חֶ סֶ ד י ְִר ְדּפוּ ִי" ,טוֹב כּ ֹולֵל הַ כֹּל בְּ תוֹכ ֹו וְ א ִמ ְתפַּ ֵשּׁט לְ מַ טָּ ה ,חֶ סֶ ד

בוּרה הַ ְמצַ מֶ צֶ מֶ ת ִהיא ִ ְק ֵראת טוֹב ,וְ הַ חֶ סֶ ד ִ ְק ָרא חֶ סֶ ד וְ א ִ ְק ָרא טוֹב .וְ כֵן ָמ ִצי וּ
וּמ ְתפַּ ֵשּׁט לְ מַ טָּ ה .רו ִֹאים ֶשׁ ִמּ ַדּת הַ גְּ ָ
יו ֵֹרד ִ
בוּרה.
בַּ זֹּהַ ר )השמטות ר ג (.י"ה י ְִראָה ו"ה אַהֲ בָ ה .רו ִֹאים ֶשׁי"ה ֶשׁל ֵשׁם הֲ וָ יָ"הְ ,מ ַר ְמּזוֹת עַ ל ִמ ַדּת הַ יּ ְִראָה ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ ִמ ַדּת הַ גְּ ָ

וְ הַ ו"ה ֶשׁל ֵשׁם הֲ וָ יָ"ה ֶשׁהֵ ן ַדּ ְרגָּה ְ מוּכָה יו ֵֹתרְ ,מ ַר ְמּזוֹת עַ ל ִמ ַדּת הָ אַהֲ בָ ה ֶשׁ ַשּׁ ֶיּכֶת לְ ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן י ְִראָ"ה ְמרֻ מֶּ זֶת בַּ תּו ָֹרה ְבּכָל

ָמקוֹם ֶשׁכָּתוּב "וַ ִיּ ְק ָרא אֱ ִהים" בְּ ִדלּוּג ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹתְ ,דּי ְִראָה וְ ֵשׁם אֱ ִהים ַשׁיָּכִ ים לְ ִמ ַדּת הַ ִדּין .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א
וּמהֻ לָּל ְמאֹד וְ לִ גְדֻ לָּת ֹו אֵ ין חֵ ֶקר"ִ ,מדַּ ת הַ חֶ סֶ ד ִ ְק ֵראת גְּ דֻ לָּה ,וְ חֵ ֶקר או ִֹתיּוֹת
ֶשׁיֵּשׁ ֶרמֶ ז בַּ כָּתוּב )תהילים קמה ,ג( "גָּדוֹל ה' ְ
בוּרה ֶשׁ ִהיא בְּ ִחי ַת קֹ ַרח .וְ כֵן
ק ַֹרח הַ ְמ ַסמֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ ִדּין .וְ ִה ְתגַּבְּ רוּת הַ חֶ סֶ ד עַ ד אֵ ין חֵ ֶקר ִהיא ַדּוְ ָקא דֶּ ֶר הַ גְּ ָ

וּמ ְתפַּ ֵשּׁט עַ ד אֵ ין חֵ ֶק ר.
גּוּמ "י הַ ְמסַ מֵּ ל ָדּבָ ר ֶשׁנִּ ְמ ָתּח ִ
" ָגּדוֹל הוי"ה וּ ְמהֻ לָּל ְמאֹ ד וְ לִ גְדֻ לָּת ֹו אֵ ין חֵ ֶקר" ר"ת ִ

וְ כֵן

)תהילים קמה ,ג(

וּמבֹאָר לִ ְדבָ ֵרי וּ ֶשׁהַ חֶ סֶ ד חָ ָזק י ֹו ֵתר וְ הוּא
ָשׁ ַמ ְע ִתּי מהרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ֶשׁסַ ֵנּג ֹור בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא אֶ חָ ד י ֹו ֵתר ִמ ַקּטֵּ ג ֹורְ .

שּׁ ֶרשׁ ,כַּמּוּבָ א
ג ֹובֵ ר .וּבְ אֹ פֶ ן אַחֵ ר ִ ְראֶ ה לְ בָ אֵ ר ֶשׁ ֵיּשׁ ָכּאן ֶרמֶ ז ֶשׁ ַקטֵּ ג ֹור עִ ם הַ כּ ֹו ֵלל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא סַ ֵנּג ֹור ,כִּ י כּ ֹו ֵלל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ֹ

שּׁ ֶרשׁ ֶשׁל הַ ַקּטֵּ ג ֹור הוּא ַגם מֵ הַ חֶ סֶ ד ֶשׁל הַ ַסּ ֵנּג ֹור,
מֵ הָ רי"א חֶ בֶ ר זצ"ל )פתחי שערים מ"ד ומ"ן פי"ז(ֶ ,שׁכּ ֹולֵל ְמסַ מֵּ ל אֶ ת שׁ ֶֹרשׁ הַ ִמּלָּה וְ הַ ֹ

שּׁ ֶרשׁ הַ גְּ בוּר ֹות מֵ הַ חֲ סָ ִדים .וְ כֵן ִה ְשׁ ַתּלְ ֵשׁל הַ ֵשּׁם ֶשׁל מָ רוֹר חַ סָּ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁהַ מָּ רוֹר בָּ א
אַמ ֵרי 'מַ עֲ לַת הַ גְּ בוּרוֹת' ֶשׁ ֹ
אַר וּ ְבּמַ ְ
כְּ ִפי ֶשׁבֵּ ְ

מֵ הָ ַרחֲ ִמים הַ גְּ דוֹלִ ים ֶשׁחַ ס הקב"ה עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ כֵן הָ ר"ת ֶשׁל הַ ד' ִמיתוֹת בֵּ ית ִדּין ְשׂ ֵרפָ ה חֶ ֶק ְס ִקילָה הֶ ֶרג ר"ת ֶשׁחָ סָ "ה
ֵיהנָּם ִעם הַ כּ ֹולֵל בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ִמ ִדּי ָהּ.
אָדםְָ ,ת ָה ל ֹו אֶ פְ ָשׁרוּת לְ ִה ָתּ ֵקן עַ ל יְדֵ י ד' ִמיתוֹת .וְ כֵן גּ ִ
ֶשׁ ִמּתּ ֹו ֶשׁחָ סָ ה הַ תּו ָֹרה עַ ל ֶפֶ שׁ הָ ָ

יהנָּם.
ֵיהנָּם ֶשׁנִּ ְרמָ ז בַּ כּ ֹולֵל הוּא בְּ ִמ ַדּת הַ ִדּין .וּכְ מ ֹו ֶשׁאו ְֹמ ִרים בַּ ְתּפִ לָּה ִמ ִדּי ָהּ ֶשׁל ֵגּ ִ
לְ ַרמֵּ ז ֶשׁשּׁ ֶֹרשׁ הַ גּ ִ

וְ כֵן

מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'תּוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹ ב יוֹסֵ ף' )בראשית א( בְּ ֵשׁם הַ בעש"ט ֶשׁהַ כָּתוּב

)שמות טו ,ט(

"אָמַ ר א ֹויֵב אֶ ְרדֹּף אַ ִשּׂיג אֲ חַ לֵּק

אשׁי הַ ֵתּבוֹת לְ ַרמֵּ ז ֶשׁבְּ ת ֹו הָ ְר ִדיפוֹת וְ הַ צָּ רוֹת ִמ ְס ַתּ ֵתּר אַ לּוּפ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם .וְ אוֹת א' ְמסַ מֶּ לֶת גִּ לּוּי
ָשׁלָל" .יֵשׁ בּ ֹו ה' אֲ לֶפִ י"ן בְּ ָר ֵ

'מאוֹר עֵ י ַ יִם' )חיי שרה( .וְ כֵן מוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר 'לִ קּוּטֵ י לֵוִ י י ְִצחָ ק' עַ ל
אֱ קוּת בַּ ַדּ ְרגָּה הַ גְּ בוֹהָ ה בְּ יו ֵֹתר .כַּמּוּבָ א בְּ סֵ פֶ ר ְ

הַ כָּתוּב )שם סט ,יד(

בוּרה ,הוּא הַ חֶ סֶ ד הַ גָּדוֹל" ,בְּ ָרב חַ ְסדֶּ " .וְ כֵן הַ כְּ לָל ֶשׁל חֲ זַ"ל
"אֱ ִהים בְּ ָרב חַ ְסדֶּ ך"ֶ ,שׁ ֵשּׁם "אֱ ִהים" הַ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת ִמ ַדּת הַ גְּ ָ
אֵ ין ִמעוּט אַחַ ר ִמעוּט אֶ לָּא לְ ַרבּוֹת ְמ ַרמֵּ ז ֶשׁכְּ כָל ֶשׁיּ ְִהיֶה ִצ ְמצוּם אַחַ ר ִצ ְמצוּם יו ֵֹתר גָּדוֹל ,הַ ַתּכְ לִ ית ִהיא לְ ַרבּוֹת אֶ ת
ָתא וְ ִחילוּפָ הּ .הַ יְי וּ
וּק ָללָה" ,הוּא ְמ ַת ְרגֵּם בִּ ְרכ ָ
הַ חֶ סֶ ד .וְ כֵן רו ִֹאים בְּ ַת ְרגּוּם י ֹו ָ ָתן בֶּ ן עוּזִ יאֵ ל עַ ל הַ כָּתוּב )דברים יא ,כו( "בְּ ָרכָה ְ

צוּרת בְּ ָרכָה אַחֶ ֶרת .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' שֵ .ריי ְְס ִקין שליט"א
ֶשׁהַ ְקּ ָללָה אֵ י ָהּ הֵ יפֶ הַ בְּ ָרכָהַ ,רק ִחלּוּףֶ ,שׁהוּא אוֹת ֹו ָדּבָ ר ֶשׁ ִמּ ְתחַ לֵּף לְ ַ

ֶשׁגְּבוּרוֹת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא כָּל מַ אי ַדּעֲ ִביד ַר ְחמָ ָא לְ טַ ב עֲ ִביד .וְ הו ִֹסיף הרה"ג ר' יוֹסֵ ף סוֹפֵ ר שליט"א ֶשׁב' פְּ עָ ִמים ח ֶֹש

אַחר ִמעוּט בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ָשׂשׂוֹן.
ִבּ ְב ִחי ַת ִמעוּט ַ

וְ כֵן ָשׁ ַמ ְע ִתּי מֵ הרה"ג ר' אַבְ ָרהָ ם אַ גּ ִָשׂי שליט"א ֶשׁנֹּ סַּ ח הַ ְתּפִ לָּה אֱ מֶ ת וְ יַצִּ יב וְ ָכוֹן וְ ַקיָּם וְ י ָָשׁר וְ ֶאֱ מָ ן וְ אָהוּב וְ חָ בִ יב
וּמקוּ בָּ ל וְ טוֹב וְ יָפֶ ה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה עָ לֵי וּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד אֱ מֶ ת בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא 4321
וּמתֻ ָקּן ְ
וְ ְֶחמָ ד וְ ִָעים וְ ו ָֹרא וְ אַ ִדּיר ְ

וְ יֵשׁ כָּאן ֶרמֶ ז ֶשׁגַּם ִאם הַ ִמּ ְספָּ ִרים הוֹלְ כִ ים מֵ הַ סּוֹף לָהַ ְת ָחלָה מֵ  4לְ  3וְ כוּ' ,הַ יְי וּ סֵ מֶ ל לְ ִמ ַדּת הַ ִדּין בִּ בְ ִחי ַת אָחוֹר ,הַ כֹּל אָהוּב

וּמקוּבָּ ל וְ טוֹב וְ יָפֶ ה וְ כוּ' בְּ ַתכְ לִ ית הַ חֶ סֶ ד.
וּמתֻ ָקּן ְ
וְ חָ בִ יב וְ ְֶחמָ ד וְ ִָעים וְ ו ָֹרא וְ אַ ִדּיר ְ

וכן

רואים שבסוגיא שפותחת את מסכת פסחים הגמרא ד ה בכמה דפים האם אור פירושו יום או לילה ,והמסק א שאור

פירושו לילה ולא יום .ואחד הראיות מהמש ה שם אור לארבעה עשר בודקין את החמץ .ולכאורה מדוע סוגיא זו

פותחת את מסכת פסחים ומה השיכות לפסח .ומבואר לדברי ו כיון שפסח הוא זמן החסד של הש ה זה הזמן לדון מה הוא

החסד האמיתי ,האם יום או לילה ,היי ו האם החסד שיוצא מתוך הגבורה הוא האור האמיתי או החסד שיוצא בתוך החסד
הוא החסד האמיתי ,והמסק א שאכן החסד שיוצא מתוך הגבורה בבחי ת לילה הוא החסד האמיתי ,ולו ראוי לקרוא אור,

ומביאים ראיה לזה מפתיחת מסכת פסחים שהיא בעצם מסכת החסד.

מָ צִ י וּ

כוס חמישי כ גד קוצו של יו"ד ,וכ גד השבת
החמישית שבת הגדול.

ְרוּשׁלְ ִמי'
בַּ 'י ַ

)מגילה כה(:

יקין בֵּ ין פָּ ָרה לְ הַ חֹדֶ שׁ ,אָמַ ר ַרבִּ י לֵוִ י
ַרבִּ י לֵוִ י בְּ ֵשׁם ַרבִּ י חָ מָ א בַּ ר חֲ ִי ָה אֵ ין מַ פְ ִס ִ

ִשׁ ֶתּה.
ישׁי ל ְָרבִ יעִ י א י ְ
ִסימָ ֵיהוֹן ְדּ ִאילִ ין פַּ ְר ָשׁ ָתא בֵּ ין הַ כּוֹסוֹת הַ לָּלוּ ִאם ָרצָ ה לִ ְשׁתּוֹת ִי ְשׁ ֶתּה ,בֵּ ין הַ ְשּׁלִ ִ

ישׁי
יקין לִ ְשׁתּ ֹות בֵּ ין כּ ֹוס ְשׁלִ ִ
וְ ר ֹו ִאים ֶשׁ ַרבִּ י ֵלוִ י ְמ ַק ֵשּׁר אֶ ת הַ ד' פַּ ְר ִשׁיּוֹת ַלד' כּוֹסוֹת ֶשׁשּׁ ֹו ִתים בְּ ֵליל פֶּ סַ ח ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁאֵ ין מַ פְ ִס ִ

ישׁית וְ הָ ְרבִ יעִ ית בְּ ד' הַ פַּ ְר ִשׁיּ ֹות .ובספר 'אור לשמים' מבאר שהם כ גד ד'
יקין בֵּ ין פָּ ָרה לְ הַ חֹ דֶ שׁ ֶשׁהֵ ן הַ ְשּׁלִ ִ
יעיָ ,כּ אֵ ין מַ פְ ִס ִ
לִ ְר ִב ִ

אותיות הוי"ה מהסוף להתחלה ,לכן בשתים האחרו ים אסור להפסיק כי הם כ גד י"ה של שם הוי"ה שהם תרין רעין דלא

מתפרשין .והוסיף הרה"ג ר' פ חס ל .שליט"א שכמו שד' כוסות יש להם כוס חמישי שהוא כ גד קוצו של יו"ד ספירת הכתר,
וכ גד והבאתי שמדבר על הגאולה העתידה .כך ד' פרשיות יש להם שבת חמישית ש קראת שבת הגדול שהיא כ גד קוצו

של יו"ד .ו קראת הגדול בגלל הפסוק בהפטרה שמדבר על הגאולה העתידה "לפ י בא יום ה' הגדול וה ורא" .וכן חדש יסן

ששׁם הוי"ה כְּ ִס ְדר ֹו בִּ בְ ִחי ַ ת פָּ ִ ים מאירה בו הארת הכתר .וכן בְּ ֵליל פֶּ סַ ח ֶשׁהוּא הַ ַלּ ְי ָלה ֶשׁל הַ גְּ אֻ ָלּה א ֹו ְמ ִרים מַ צָּ ה ז ֹו עַ ל
ֵ

שׁוּם מַ ה ,מָ ר ֹור ֶזה עַ ל שׁוּם מַ ה ,לְ ַרמֵּ ז ֶשׁ ִמּ ְשׁתּ ֹו ְק ִקים לְ טַ עֲ מֵ י ת ֹו ָרה שהם בחי ת כתר .וְ ֵכן ִ יסָ ן בְּ גִ ימַ ְט ִריָּא ְטעָ ִמים .וְ ֵכן
ירים מֵ א ֹו ָתהּ ִסבָּ ה .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' י ֹואֵ ל טַ ְיטֶ לְ בּ ֹו ְים שליט"א ֶשׁא ֹות ס' ֶשׁל ִ סָּ "ן ְמ ַרמֶּ ֶזת עַ ל
ְבּפֶ ַסח ק ֹו ִרין אֶ ת ְמגִ ַלּת ִשׁיר הַ ִשּׁ ִ

הַ פָּ ִ ים ,וּ ְשׁ ֵתּי א ֹו ִתיּ ֹות ' ְמ ַר ְמּז ֹות עַ ל ְשׁ ֵתּי הַ פֵּ א ֹות ִמ ְשּׁ ֵ י ִצדֵּ י הַ פָּ ִ ים .וְ ה ֹו ִסיף הרה"ג ר' א .ה .שליט"א ֶשׁהַ קֶּ ֶשׁר בֵּ ין ִ יסָ ן

לְ פָ ִ ים ִ ְרמָ ז בַּ ָכּתוּב )תהילים ד ,ז( " ְסָ ה עָ לֵי וּ אוֹר פָּ ֶי ה'".

שר המשקים תפקידו למזוג את הכוס מלשון זווג.

מוּבָ א

ְבּסֵ פֶ ר 'גִּ לְ גּוּלֵי ְ ָשׁמוֹת' לָרמ"ע ִמפָּ א ֹו

)אות ש'(

ַשׂר הָ אוֹפִ ים הוּא הַ ָשּׁלִ ישׁ ,אֲ ֶשׁר ְִרמַ ס בַּ ַשּׁעַ ר וַ יָּמָ ת כִּ ְדבַ ר

ישׁע ֶשׁה' י ְַשׁפִּ יעַ פַּ ְר ָסָ ה
ישׁע ,כִּ י אָמַ ר "וְ ִהנֵּה ה' עָ ָשׂה אֲ רֻ בּוֹת בַּ ָשּׁמַ יִם"] ,וְ א הֶ אֱ ִמין בִּ ְבוּאַת אֱ לִ ָ
אֱ לִ ָ

וּמ ָשּׁם א אָכַל ,כִּ י ְִרמַ ס בַּ ַשּׁעַ ר וַ יָּמָ ת ,וְ גַם פַּ עַ ם אַחֶ ֶרת א סָ ר מֵ עֵ י ֹו ָרעָ ה עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל,
לְ י ְִשׂ ָראֵ ל[ ,וּבְ עֵ י ֹו ָראָה ִ

בְּ עִ ְ יַן פֶּ סַ ח ְמעוּכִ ין כִּ י ְִתמָ עֵ פַּ עַ ם אַחֶ ֶרת ,כִּ י עֵ י ֹו ָראָה בָּ הֶ ם לִ ְראוֹת כָּל ָכּ אוּכְ ל ִֻסין ַכּנִּזְ כָּר בְּ מַ סֶּ כֶת פְּ סָ ִחים,
סוּקים' לְ הָ אֲ ִריזַ"ל )וישב ע' צ'( ֶשׁפַּ ְרעֹה הוּא בִּ בְ ִחי ַת הָ ע ֶֹרף וְ הוּא ַמ ְשׁ ִפּיעַ
'שׁעַ ר הַ פְּ ִ
וְ ָק ְראוּ לְ אוֹת ֹו פֶּ סַ ח ,פֶּ סַ ח ְמעוּכִ ין .מוּבָ א בְּ ַ

ֵשׁט ֶשׁנִּ ְמצָ א בִּ ְשׂמֹ אל ,וְ ַשׂר
לְ ג' ָשׂ ִרים ֶשׁנִּ ְמצָ ִאים בַּ גָּרוֹןַ ,שׂר הַ מַּ ְשׁ ִקים הוּא בְּ ִחי ַת ָק ֶה ֶשׁנִּ ְמצָ א בְּ י ִָמיןַ ,שׂר הָ אוֹפִ ים בְּ ִחי ַ ת ו ֶ

הַ ַטּבָּ ִחים הוּא בְּ ִחי ַת הַ וְּ ִר ִידים ֶשׁבָּ אֶ ְמצַ ע .וְ רו ִֹאים ֶשׁ ַשּׂר הָ אוֹפִ ים ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ִצּנּוֹר הַ ְשּׂמָ אלִ י ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעַ אֶ ת הַ מַּ אֲ כָל וְ הַ פַּ ְר ָָסה

אַר וּ ְבּ ַמאֲ מַ ר 'חַ ְשׁמַ ל ִמילָה' .וְ יוֹצֵ א לְ פִ י ִדּבְ ֵרי הָ רמ"ע ִמפָּ א ֹו ֶשׁ ַשּׂר הָ או ִֹפים בָּ א
לְ כָל ִשׁ ְב ִעים הָ אֻ מּוֹת ֶשׁ ְמּ ַקבְּ לִ ים ִמפַּ ְרעֹה כִּ ְדבֵ ְ
ֶהֱרג כְּ ֶשׁעֵ י ֹו הָ י ְָתה צָ ָרה בְּ פַ ְר ָסָ ָתן ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל .כְּ ֶשׁהָ יָה ַשׂר הָ אוֹפִ ים הוּא ָחלַם
ְבּגִ לְ גּוּל עוֹד ְשׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים ,וּבְ כָל ג' הַ פְּ עָ ִמים הוּא ַ

עַ ל גָּלוּת י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁאֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם עו ְֹשׁ ִקים אֶ ת מָ מ ֹו ָם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,כַּמּוּבָ א בָּ 'אוֹר הַ חַ יִּים' )בראשית מ ,טז( "וַ יּ ְַרא ַשׂר הָ אֹפִ ים",
אָמר ֹו "וַ יּ ֵֶרד הָ עַ יִט עַ ל הַ פְּ ג ִָרים" ,אֶ ת
הֶ ְראָהוּ הַ גָּלוּת ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר יֹאכְ לוּ הָ אֻ מּוֹת הַ נּ ְִמ ָשׁלִ ים לְ עוֹפוֹת ,כְּ ְ
ִשׂ ָראֵ ל הָ ְרמוּזִ ים ַללֶּחֶ ם ִדּכְ ִתיב "אֹכְ לֵי עַ ִמּי אָכְ לוּ לֶחֶ ם" .וְ הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה הוֹבִ יל אֶ ת יוֹסֵ ף לִ ְהיוֹת מֶ ֶל בְּ ִמ ְצ ַריִם וּלְ הַ ְשׁ ִפּיעַ
יְ

פַּ ְר ָָסה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ כָּל גָּלוּת וּגְ אֻ לַּת י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִעם כָּל הַ ְשׁפָּ עוֹת הַ פַּ ְר ָסָ ה ֶשׁבָּ אוּ ִמ ָשּׁםְ .בּגִ לְ גּוּל ֹו
ישׁי הוּא
הַ ֵשּׁ ִ י הוּא הָ יָה הַ ָשּׁלִ ישׁ ֶשׁ א הֶ אֱ ִמין בִּ ְ בוּאַת ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְר ָסָ ה ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּמֵ ת בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ִקּבְּ לוּ אֶ ת הַ ֶשּׁפַ ע .וּבְ גִ לְ גּוּל ֹו הַ ְשּׁלִ ִ
ִ ָסּה לְ הַ כְ ִ יס עַ יִן ָרעָ ה בָּ אוּכְ ל ִֻסין ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁבָּ אוּ לְ הַ ְק ִריב ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח בְּ הַ ר הַ בַּ יִת ,וּלְ עו ֵֹרר אֶ ת ֶשׁפַ ע הַ פַּ ְר ָסָ ה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ ִ ְמעַ

ל ַָמּוֶת .וּכְ מו ֶשׁבְּ גִ לְ גּוּל ֹו הָ ִראשׁוֹן הָ עוֹף אָכַל אֶ ת ְבּ ָשׂר ֹו ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּתוּב )בראשית מ ,יט( "וְ אָכַל הָ עוֹף אֶ ת בְּ ָשׂ ְר "ָ .כּ ִבּ ְשׁ ֵי
הַ גִּ לְ גּוּלִ ים הַ בָּ ִאים בְּ ָשׂר ֹו ְִמעַ  .לְ ַרמֵּ ז ֶשׁעֵ י ֹו הָ י ְָתה צָ ָרה בַּ גּ ְַשׁ ִמיּוּת ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל הַ נִּ ְרמֶ זֶת בַּ בָּ ָשׂר ,וְ ָלכֵן ֶ ֱע ַשׁ בִּ בְ ָשׂרוֹ.

)בבאור זה

סייע י הרה"ג ר' חיים צבי לרפלד שליט"א(.

כָּתוּב

)שם מ ,טז(

לשׁה סַ לֵּי ח ִֹרי עַ ל
"וַ יּ ְַרא ַשׂר הָ אֹפִ ים כִּ י טוֹב פָּ ָתר וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל יוֹסֵ ף אַף אֲ ִי בַּ חֲ לו ִֹמי וְ ִהנֵּה ְשׁ ָ

ֹאשׁי :וַ יַּעַ ן יוֹסֵ ף
ֹאשׁי :וּבַ סַּ ל הָ עֶ לְ יוֹן ִמ ֹכּל מַ אֲ כַל פַּ ְרעֹה מַ עֲ ֵשׂה אֹפֶ ה וְ הָ עוֹף ֹאכֵל א ָֹתם ִמן הַ סַּ ל מֵ עַ ל ר ִ
ר ִ

ֹאשׁ מֵ עָ ֶלי וְ ָתלָה
לשׁת י ִָמים י ִָשּׂא פַ ְרעֹה אֶ ת ר ְ
לשׁת י ִָמים הֵ ם :בְּ עוֹד ְשׁ ֶ
לשׁת הַ סַּ לִּ ים ְשׁ ֶ
וַ יֹּאמֶ ר זֶה פִּ ְת ֹר ֹו ְשׁ ֶ
או ְֹת עַ ל עֵ ץ וְ אָכַל הָ עוֹף אֶ ת בְּ ָשׂ ְר מֵ עָ לֶי "ְ ִ .ראֶ ה ִדּ ְשׁ ָשה סַ לֵּי ח ִֹרי ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל ג' הַ גִּ לְ גּוּלִ ים ֶשׁלּוֹ ,הַ סַּ ל הָ עֶ לְ יוֹן ְמ ַרמֵּ ז

אַר וּ .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ַר ִשּׁ"י ָשׁם
יתת ֹו בְּ גִ לְ גּוּל הָ ִראשׁוֹן כְּ פִ י ֶשׁיּוֹסֵ ף פָּ ַתר לוֹ ,וְ אַחַ ר ָכּ הָ יוּ ל ֹו עוֹד ְשׁ ֵי סַ לִּ ים בְּ אוֹת ֹו סוֹד כְּ פִ י ֶשׁבֵּ ְ
עַ ל ִמ ָ

)טז( "סַ לֵּי ח ִֹרי" סַ לִּ ים ֶשׁל ְצָ ִרים ְקלוּפִ ים חו ִֹרין חו ִֹרין וְ דֶ ֶר מוֹכְ ֵרי פַּ ת כִּ ְס ִין לְ ִת ָתּם בְּ או ָֹתן סַ לִּ ים .וְ י ִָתּכֵן ֶשׁ ַסּלֵּי

חֹררֶ ,שׁבִּ זְ כוּת כֹּחַ הַ מַּ צָּ ה ֶשׁמַּ ְשׁפִּ יעָ ה פַּ ְר ָסָ ה לְ י ְִש ָראֵ ל ,הוּא ֶ ה ֱַרג ג' פְּ עָ ִמים.
לֶחֶ ם ְמחֹ ָר ִרין ְמ ַר ְמּזִ ים עַ ל הַ מַּ צָּ ה ֶשׁ ִהיא לֶחֶ ם ְמ ָ

והוסיף הרה"ג ר' פ חס ל .שליט"א ששר המשקים היה הלעומת זה של שר האופים ,וכמו ששר האופים ראה את הגליות,
שר המשקים ראה את הגאולות ,כמובא בַּ ִמּ ְד ָרשׁ

)ב"ר פח ,ה(

"וְ כוֹס פַּ ְרעֹה בְּ י ִָדי"ִ ,מכָּאן ָקבְ עוּ חֲ כ ִָמים ד'

אתי וְ ִהצַּ לְ ִתּי וְ גָאַלְ ִתּי וְ ל ַָק ְח ִתּיַ ,רבִּ י ְשׁמוּאֵ ל בַּ ר
כּוֹסוֹת ֶשׁל לֵיל פֶּ סַ ח כְּ ֶ גֶד ד' גְּאֻ לּוֹת ֶשׁנֶּאֶ ְמרוּ בְּ ִמ ְצ ַריִם וְ הוֹצֵ ִ
אַרבַּ ע כּוֹסוֹת ֶשׁנֶּאֶ ְמרוּ כָּאן" ,וְ כוֹס פַּ ְרעֹה בְּ י ִָדי"" ,וְ ַָת ָתּ כוֹס פַּ ְרעֹה וְ גוֹ'" .וכן שר המשקים
ְַחמָ ן אָמַ ר כְּ ֶ גֶד ְ

תפקידו למזוג את הכוס מלשון זיווג ,מאידך שר האופים מרמז על זמן הגלות שעדין מצאים בתוך הת ור הלוהט .וכן
רואים בכו ות הרש"ש לבריתצ מילה שעיקר השפע עובר בזמן מזיגת הכוס .וְ כֵן מוּבָ א בְּ ' ַשׁעַ ר הַ כַּוָּ וֹת' להאריז"ל

)שבת ע' עז

וע' עט( ֶשׁ ִקּדּוּשׁ ֶשׁל ַשׁבָּ ת מַ ְמ ִשׁי ֶשׁפַ ע מֵ הַ יְסוֹד לַמַּ לְ כוּת בְּ אֹ פֶ ן ֶשׁהַ ְמ ַקדֵּ שׁ ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הַ ָזּכָר וְ הַ כּוֹס ְמסַ מֶּ לֶת אֶ ת הַ נְּ ֵקבָ ה ,וְ הַ ַיּיִן
הַ נִּ ְמזָג לַכּוֹס הוּא הַ ֶשּׁפַ ע ֶשׁעוֹבֵ ר מֵ הַ ָזּכָר לַנְּ ֵקבָ ה.

איך
איך

זעקת השכי ה.

]הדברים כתבו בהתייעצות עם גדולי תורה[.

יתכן שכבר באו כל הסימ ים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיק ו בכל
הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

יתכן שדם ישראל שפך כמים ולא מ סים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה להציל את עם
ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

האם מחכים חס ושלום ל הרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מ סים לכל הפחות להראות לקב"ה
שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם לימוד גלות
הזהר.

היכן ב י עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו שהיטלר
ימ"ש לא כ ס למדי ות שלהם ,מדוע עדין לא תיק ו לימוד ברבים בכל כולל בספר הזוהר ובשאר ספרים
שעוסקים בפ ימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפר סה שרק הולך ומחריף ח"ו ,ועדין לא
עשי ו שום חשבון פש על מה באה עלי ו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאית ו ,ולא עשי ו שום תק ה
של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח ל ו מפי חז"ל שיתן ל ו מחסה ושובע ופר סה בהרחבה גם בזמ ים
הקשים?
איך וכל להתעלם מזעקת השכי ה על ב יה התי וקות ש שבו ש מצאים בסכ ת חיים ובידי ו להצילם,
האם וכל לומר ידי ו לא שפכו את הדם הזה? כְּ ִדבְ ֵרי הַ ֹזּהַ ר בְּ פָ ָר ַשׁת ָ שׂא ,וּבְ גִ ין ַדּעֲ ִת ִידין י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ִמ ְטעַ ם
ָלוּתא בְּ ַרחֲ מֵ י.
מֵ ִאי ָל ָא ְדּחַ ֵיּי ְדּ ִאיהוּ הַ אי סֵ פֶ ר הַ זֹּהַ ר יִפְּ קוּן בֵּ יהּ ִמגּ ָ

"רחֵ ל ְמבַ ָכּה עַ ל בָּ ֶ יהָ " ֶשׁאֵ י ָ ם עו ְֹס ִקים
ַר ִבּי ַיעֲ ֹקב צֶ ַמח זצ"ל) :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא( ָ
בַּ חָ כְ מָ ה הַ ֹזּאת הַ ְממַ הֶ ֶרת אֶ ת הַ ֵקּץ ,וְ ָל ֶזה אֵ ין מָ ִשׁיחַ בָּ א ,כִּ י אֵ ין ִמ ְד ָרשׁ ָקבוּעַ בְּ ָכל עִ יר וָ עִ יר כְּ מ ֹו
ֶשׁ ֵיּשׁ בְּ עֵ סֶ ק הַ ַתּלְ מוּד ,וְ ָל ֵכן "אֵ י ֶ נּוּ" ,אֵ ין בָּ ֶ יהָ מ ֹו ְשׁכִ ים וּ ְממַ הֲ ִרים אֶ ת הַ מָּ ִשׁיחַ .
בַּ עַ ל הגוב"י עַ ל 'עֵ ץ ַח ִיּים' )בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים( .הָ עֲ ִ ִיּים וְ הַ הֲ רוּגִ ים בִּ זְ מַ ן הַ ָגּלוּת
ישׁים א ֹו ָתם עַ ל ָכּ .
תּ ֹובְ עִ ים בְּ בֵ ית ִדּין ֶשׁל מַ ְע ָלה אֶ ת הַ ַתּלְ ִמידֵ י חֲ ָכ ִמים ֶשׁ א ָל ְמדוּ ַקבָּ ָלה ,וּמַ עֲ ִ ִ
רב ו ה'אור החיים' הקדוש )ויקרא כה ,כה( "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ע ין גדול ,והערה
ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתו ים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ,ומתמסכן עמוד
הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתו ים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על המשכן משכן העדות אשר
בעו ותי ו מכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה
קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה' ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדו י
הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

מסק ת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו במסגרת
שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל ,מתוך אמו ה פשוטה בדברי
חז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הב ה וכו' ,ומי שאצלו במסגרת עדין לא
תיק ו את התק ה ,יציל את פשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.

מדור גלגלים בתורה

תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה' ,שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א
בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה .יתן להשיג בטל036188995 :

ב' מצוות כנגד אחת חשובה מהן

]מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א[

הידיעות ההלכתיות ה חוצות להב ת הגלגל
א .בפתחי תשובה ]יו"ד סי' רפ"ה סק"ב[ מסתפק באופן שלאדם יש אפשרות אחת מתוך ב' :או ב' מצוות רגילות או מצוה

יחידה שהיא חשובה משתיהן )באלו שחז"ל והפוסקים קבעו בהן חשיבות יתר( ,מה עדיף .וכך מסופק גם הפמ"ג בספרו
שוש ת העמקים ריש כלל ב' ,ועי' מי בחתן סופר ,הובא במשברי ים עדל"ת סי' י"ד אות ז' והאריך בזה .והגלגל של ו יסד ו

לפי הצד שהשתים עדיפי ועיין בהוספה.

ב.

"ל שלפי צד זה שצריך להעדיף את השתים ,באופן שבצד אחד יש לו חשובה יחידה ואילו בצד הש י יש לו פחותה אחת

וספק שיצליח שם לקיים ג"כ פחותה וספת ,שלפי המהלך שאומרים אסממ"ו אז צריך להכריע שילך לקיים את החשובה
היחידה.

ג.

סתפקתי לפ"ז מה הדין באופן שבמערב יוכל לקיים בודאי ב' פחותות ואילו במזרח יש לו ודאי חשובה וספק שיוכל

לצרף עמה עוד פחותה כאלו ,האם גדיר שהודאי מצא אצל הפחותות והספק במזרח וממילא הן תגבר ה ,או דילמא

שההגדרה שהחשובה היא ודאי במעלת החשיבות ואילו לפחותות שרוצים להע יק מעלת הריבוי זהו ספק )כי שמא גם

במזרח יצליח לקיים ב' מצוות( וממילא מטעם אסממ"ו עדיף את המזרח .ו "ל כצד ב' וכך אמר לי הג"ר משה גרי ולד
שליט"א ,וכך יסד ו גלגל ו.

1

המזרח עדיף על הצפון ]יסוד ב'[

2

המערב
עדיף על
המזרח,
לצד זה
בפת"ש
]יסוד א'[

מי שיש לו בחירה של אחת מתוך ג':

במזרח מצוה יחידה החשובה מכולן ]=דרגה א'[,

במערב ב' מצוות הפחותות מכולן ]=דרגה ג'[ ,והגלגל
חוזר
בצפון אחת בינונית ]=דרגה ב'[ וספק שיוכל להוסיף חלילה.
שם גם פחותה ]דרגה ג'[.

לאן ילך?

הצפון עדיף על המערב ]יסוד ג'[
3

4

הערה:

הגלגל של ו יסד ו לגבי דחייה )שיכול לקיים רק אחד( דבזה מיירו השוש ת העמקים והפת"ש .אבל "ל דגם לגבי

קדימה אפשר להסתפק בספק זה ,דהיי ו כשיכול לקיים בשיהוי זמן גם החשובה במזרח וגם ב' המצוות במערב את איזה

יקדים .דכיון דזריזין מקדימין למצוות יש לדון דיקיים תחילה הב' ולא ישתהה עמם עד לאחר שיגמור את החשובה ושוב

יספיק להגיע למערב ,ויש לדון איפכא] .ואי ו צריך להיות זהה למה ש כריע בדחייה ,דבכמה דוכתי מצי ו חילוק בין דחייה
לבין קדימה ,וכגון לגבי פרסו" ותדיר[ וממילא וכל לייסד גלגל גם לגבי קדימה.

הוספה:

וכל לצייר את גלגל ו גם אם סבור שהספק )של השוש ת העמקים והפת"ש( אי ו מוכרע ואיזה שירצה יעשה:

באופן שלמצוות שבמערב יש מעלה עצמית וספת פחותה מכל המעלות ה זכרות ,ולמשל כשהן מצוות מהודרות .וכגון

בדוגמא של הפת"ש שחשיבות החשובה היא בתפילין כ גד מזוזה וציצית ,זה פשיטא הרי שתפילין דוחים מזוזה )או"ח סי'
ל"ח ויו"ד סי' רפ"ה( גם כשקיומה מהודר וכן בתפילין שדוחים ציצית .וכמו כן פשיטא שב' מצוות דוחים אחת בדרגתם

אפילו כשהיא מהודרת .ומ"מ כשהע ין שקול )וכ "ל אם פסוק שאיזה שירצה יעשה בספק הפת"ש( אז כריע לקיים את
המהודרת .וממילא המערב עדיף על המזרח ,ובכל זאת הצפון עדיף על המערב כי אין הידור דוחה מעלת מצוה החשובה
יותר .ואם צייר את הגלגל לגבי קדימה )עי' לעיל בהערה( וכל לצייר ציור וסף ,כאשר המצוות שבמערב חל זמן חיובן

ברישא שזה סיבה להקדימן לפמ"ש ב חלת ב ימין תשובה י"ט והארצה"ח סי' כ"ה )וגם לפי האחרו ים ה וספים שהביא

בספר "תדיר קודם" בכללים סי' ט' דס"ל שזה עדיף טפי ממעלת תדיר ,כאשר המעלה כאן במזרח ובצפון היא אלימא טפי

ממעלת חל זמן החיוב תחילה( .דלגבי דחייה לא מצאתי שהוזכרה מעלה זו ,ומסופק י אם תה י להכריע אפי' כשאין מעלות

חשובות טפי.

יתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל.
 fish@neto.net.ilטל0533109982 :
לפי הוראת גדולי ישראל שליט"א א ו מ ויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאי טר ט יתן לפ ות אלי ו דרך מייל חוזר
בלבד או בפקס 15326537343
קישור כשר לשיעורי וידאו ביום עיון לתורת הרמז ט"ו באב תשע"ה במכון רמח"ל הר נוף ירושלים
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuRktKOXBBVXp6S0E
קישור כשר לשיעורי וידאו שנתנו בראשי חודשים בקבר דוד המלך ועוד
https://drive.google.com/open?id=0B8vad60OFCnuaHdrRWZXSGtJVlk

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

חדש קישור להורדת  5כרכים של ספר סוד החשמל
http://beta.hebrewbooks.org/53606
קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע  -תשע"ג
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

קישור לארכיון השיעורים והעלו ים

https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

סוד החשמל  400סירטו ים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

סידור הרש''ש  37סירטו ים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

קישור להורדת תוכנת הרמז בגירסא חדשה עם הוספות רבות
https://drive.google.com/file/d/0B8NARozmpeUAQ3A1QjhqUzhWY0U/view?pref=2&pli=1

בעזהשי"ת

אנו שמחים להודיע על
קו טלפון של סוד החשמל
מספרי הטלפון של הקו במחיר שיחה רגילה

>025805801 > 1 > 01

 025805801או 0723326302:או 0799280256:או0799164284:

קישור להורדת השיעורים

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

שימו לב לשיעורים חדשים ש כ סים למערכת

